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VERKLARING DER VERgORTINGEN.

Bordp.

A.
Borst.

Aard.

Aardewerkfabriek, Fayen-'

Aardk.
Aardr.

Bosch w.
ce/abrik.
Aardkunde, Geologie.
Bouwk.
Aardrijksbeschrijving,Ge- Bovennat.

Art.
Azijnm.

Algebra, Algebra.
Brand.
Apotheker, Apothekers
kunst. Brill.
Artillerie, Artillerie.
Azijnmaker, Essigbrauer. I Br.
1 bijv. uw.
-

B.

1 bijv. en b.
Bak.
Balsp.

Dichtti.

binder.

ographie.
Alg.
Apoth.

Bordpapierwerker, Pap- derf.
d. i.
penmacher.
Borstelmaker, Burslen-

Bakker, Backer.

Balspel, Ballspiel.

Batistfabrikant, Batist fa- B. v.
brikant.
bedr. ww.
Bedrijvend werkwoord,bijw.
Verbum activum.
bijwoord.
bedr. en o. ww. Bedrijvend en onzijdig
werkwoord, Verbum arp- bijz.

Batist.

Boschwezen, Forstwesen. Did.
Bouwkunde, Baukunst.
Bovennatuurkunde, Mela- Dierk.
dikw.
physik.
Branntwein- Dioptr.
Branderij,
Dipl.

-cher. Doorn.
Brouwerij, Brauerei.
Bijvoeglijk naamwoord, Draad Lr.
Dr.
Adjectiv.
naamwoord Drieh.
Bijvoeglijk
en bijwoord, Adjectiv.
Droogsch.
and Adverbium.
Bij voorbeeld, rum Bei Drukk.
spiel.
Drijfw.
Bijwoord, Ajverbium.
Bijwoordelijk, nebenwórt-!

lich.
Bijzonder, besonders.

C.

Beeldhouwerij, Bildhaue-

Behang.
Bergw.

Behanger, Tapezierer.
Cent.
bergbouw, Chirom.
Bergwezen,

rei.
Bergbau.

bez. voornw.
Bilj.

Bleek.
Bliksi.
Bloem.
Bloemr.
Boekb.
Boekdr.
Boekh.
Bontw.
Bord.

Centime, Centime.
Chiromantie,waarzeggerij i eig.
uit de handen, Chiro-

mantie.

D.

Bewerking der ertsen of
scheikunde, Melallur- D.
Dam.
gie.
voornaam- Dansk.
Bezittelijk
woord, Pronomen pos- Darm.

Duitschland, Deutschland.

Damspel, Damenspiel.
Danskunst. Tanzkunst.

elk.

enk.

Darmsnarenmaker,Darm- &

sailenmacher.

sessivum.
Biljartspel, fsillardspiel.

dasj.

Dasjenige, hetgene.

Bleekerij, Bleicher.

deelw.

Deelwoord, Parlicipium.
Degene, derjenige.
Delfstofkunde, Mineralogie.
Diejenige, degene.
Demjenigen, dengenen. Fabell.
Fabr.
Denjenigen,
Dengenen, demjenigen of
fig.
denjenigen.
Denzelven, demselben of

Blikslager, Blechschmied. deg.
Bloemist, Blumengartner. Delfst.
Bloemruikermaker,

dief.
Strauszmacher.
Boekbinder, Buchbinder. demj.
Boekdrukker, Buchdruc- denj.
deng.
tier.
Boekhandel, Buchhandel.
Bontwerker, Kerschner. ^denz.
Borduurwerk, Stickerei .

denselben.

Diplomatie, Diplomatie.

Doorzichtkunde, Perspek tiv.

Draadtrekker,Drahtzieher
Draaier, Drechsler.
Driehoeksmeting, Trigo-

nometrie.
Droogscheerder,

Tuch-

scherer.
Drukker, Drucker.
Drijfwerkmaker, Ciselier.

E.
Engeland, England.
Eenige, einige.
Een of ander, irgend ein,

(eine).
In de eigenlijke beteekenis, im eigentlichen

Sinne.
eig. fig.

tivum.
Bew. d. erts.

E.
een.
e. 0. a.

betr. voornw. Betrekkelijk voornaarnwoord, Pronomen rela-

heisa t.
Dichtkunst, Poesie.
Didactiek, onderwijskunst, Didaktik.
Dierkunde, Zoologie.
Dikwijls, ranchmal.
Dioptriek, doorzichtkunde, Dioptrik.

brennerei.
Brillenmaker, Brillenma

tivum and neutrum.
Beeldh.

Derjenige, degene.
Dat is, dat wil zeggen, das

etw.
Even iv.

In de eigenlijke en figuurlijke beteekenis, im

eigenilicheis and bildlichen Sinne.
Elkander, einander.
Enkelvoud, Singular.
En zoo voorts, and so

-welter.
Etwas, iets.
Evenwicht (leer van het),

Slatik.

F.
Fabelleer, Mytl ologie.
Fabriekwezen, Fabrikwesen.

Figuurlijk, in defiguurlijke beteekenis, figurlich,
im /igurlichen Sinne.
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vi
Fin.

Financiewezen,Finanzwe-

1 Kous.

sen.

F.

I.

Krist.
íem.

G.

Gal.

iems.
bijou- i. g. bet.

Galanteriewaren,
teriën, Schruckarbei-

ter.
i. gr. st.
Geestelijk recht, geistliches Recht.
IJz.
gein.
Gemeen, laag, niedrig.
gemeenz.
Gemeenzaam, familiar.
Gen.
Geneeskunde, Arzneiwis- 1Jzerh.
senschaft.
Ger.
Gerechtsstijl,
Gerichtsstyl.
i. k. bet.
Gesch,
Geschiedenis, Geschichte.
Geschutg.
Geschutgieter, Stuckgie- Indig.
szer.
tiesl.
Geslachtsrekenkunde, Ge- Inh.
nealogie.
Geweerm.
Geweermaker, Bucksen- Instr.
macher.
Geer.
Gewicht, Gewicht.
it.
Gewoonlijk, gewóhnlich.
gewoonl.
Gezichtkunde, Oplik.1
Gez.
Giet.
Gieterij, Gieszerei.
Glasbl.
Glasblazer, Glasblaser.
J. C.
Glaz.
Glazenmaker, Glaser.
Godg.
Godgeleerdheid, Theolo- Jachtw.
gie.
J. gesch.
Godsdienst, Religion.
Godsd.
Gordelmaker, Gurtler.
Gord.
jem.
Gouddr.
Gouddraadtrekker, Gold- jemn.
spinner.
jemres.
Goud m.
Goudmakerskunst, Alchi- Jun.
mie.
Juweelz.
Goudsi.
Goudslager, Goldschläger.
Goudsm.
Goudsmid, Goldschmied.
Gray. in st.
Graveur in steenen, Steinschneider.
Grotw.
Grotwerkmaker, maker Kaard.
van schelpwerk, Grottenmacher.
Kaars.
Gymn.
Gymnastiek, Gymnastik.
Kaart.
H.
Kamm.
Hand. in f. linn.Handelaar in fijn linnen,
Weiszzeughdndler.
Kans. st.
Hand.
Handel, Handel.
Kast.
Handsch.
Handschoenmaker, Handschuhmacher.
Kath.
Heelk.
Heelkunde, Chirurgie.
hetg.
Hetgene, dasjenige.
Keg.
hetz.
Hetzelve, dasselbe.
Kerkd.
Hoed.
Hoedenmaker,
Hutnia- kerk. Gesch.
cher.
Hoefsm.
Kleerni.
Hoefsmid, Hu fschmied.
H.
Klokk.
Holland, Holland.
Horenw.
Horenwerker, Hornarbeiter.
Knoop.
Houth.
Houthakker, Holzhauer.
Houtvl.
Houtvlot (schipper op Kok.
een), Holzflószer.
I kolenbr.
H. S.
In de Heilige Schrift, in
der Heiligen Schrift. 1 Kookk.
Haus- ( Koperg.
Huish.
Huishoudkunde,
wirthseha ft.
{ Kopersi.
hulpw.
Hulpwoord,
Hülfszeitwort.
! Korenm.
g. R.

Iemand, jemand,

jeman-

den.
f Krijgsw.
Iemands, jemands.
In de goede beteekenis,; Kuip.
im gulen Sinne.
Kunstsm.
In grappigen stijl, to der !
komischen Schreibart. Kunstt.
I.lzerhandelaar, ijzerkramer,
Eisenwaarenhindler
In ijzerhutten en dergelijke smelterijen ge brui - Lakenb.
kelijk, Hiiltenwesen.
In de kwade beteekenis, Lakenw.
inn schlechien Sinne.
Landb.
Indigobereider, Indigbe- Landh.

refter.
Inhoudsmaat,
Inhalts- Landm.
maasz.
Lederk.
Instrumentmaker, maimumentenmacher.
Í Leenw.
Item, insgelijks, ook, item. Leersi.
Leisn.
J.
; Letterg.
Jezus Christus, Jesus
Christus.
Lettergr.
Jachtwezen, Jagd-wesen.
Joodsche
geschiedenis, Letterk.
jüdische Geschichte.
lidw.
Jenaand, (
'Linnenw.
iemand
.
Jemanden, ^
Lintw.
.Iemands, iemands.
Loodg.
Juwelier, Juwelier.
Looi.
Juweelzetter, EdelsteinPasser.
(
K.

m.
Ma.
Kaardenmaker, Kardat- Mach.
schenmacher.
Kaarsenmaker, Lichtzie- Mand.
her.
Kaartenmaker, Kartenma- Man.
cher.
I
Kammenmaker, Kamm- :
macher.
Kanselarijstiji,hanzleislyl. Marok.
Kstenmaker, Kastenma cher.
Mat.r.
Katholieke

Kouseiiwever,

Slrumpf-

wirker.

Frankrijk, Frankreich.

godsdienst,

katholische Religion.
Meetk.
Kegelspel, Kegelspiel.
! Melk.
Kerkdienst, Liturgie.
Mess.
Kerkelijke geschiedenis,;
Kircfien-Geschichte.
! m. h.
Kleermaker, Schneider.
Mets.
klokkengieterij, Glocken- ! m. s.
gieszerei.
j Meub.
Knoopenmaker, Knopfmacher.
Mijnw.
Kok, gaarkok, Garkoch.
Mod.
Kolenbrander, • Kohlenbrenner.
Kookkunst, Kochkunst.
Mol.
Kopergieter, Gunter.
Muntw.
Koperslager,
Kup fer- Muz.
schmied.
mv.
Korenmaat, Kornmaasz. Myst.

Kristallen (leer of kennis
der), Kristallographie.
Krijgswezen, Kriegswesen,
Mililär.

Kuiper, Bonther.
Kunstsmederij,

Zeug schmiedhandwcrk.
Kunstterm,
Kunstausdruck.
L.

Lakenbereider, Tuchbereiler.
Lakenwever, Tuchrnacher.
Landbouw, Ackerbau.
Landhuishoudkunde,
Landwirlhscha f t.
Landmeter, Feldmesser.
Lederkooper, Lederhänd
-

Ier.
Leenwezen, Lehenwesen.
Leerstellig, dogmatisch.
Leisnijder, leibreker,
Schieferbrecher.
Lettergieter, Schrifigieszer.
Lettergraveur, Sehriftschneider.
Letterknnde, Literatur.
Lidwoord, Artikel.
Linnenwever, Leinweber.
Lintwerker, Bandmacher.
Loodgieter, Bleigieszer.
Looier, Lohgerber.
M.
Mannelijk, masculinum.
Maat, Vaasz.
Machinerie, Maschinenwe-

sen.
Manden maker, Korbmacher.
Manufactuurwezen, den
handel in manufacturen betreffende, Manufacturwesen.
Marokijnbereider, Saffiangerber.
,1Tatrassenmaker, Matrat.zenmacher.
Meetkunde, Geometrie.
Melkerij, Melkerei.
Messenmaker,
Messerschmied.
met haben, mie haben.
Metselaar, Maurer.
Met sein, mit sein.
Meubelmaker, schrijnwerker, Tischler.
Mijnwerker, Minirer.
Modeartikelen
(handel
in), modehandel, Putz-

handel.
Molenaar, Muller.
;Muntwezen, Münzwesen.
Muziek, Musik.
Meet vond, Plural.
Mystieke, Mystiker.
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Pluimm.

Pluirnrnaker, Feder- Spekh.
schmucker.

n.
Naai.

Naald.
Nag.
Nat.
Nat. hist.

n. g.

Pompm.
Nieuwerwetsch, neu.
Pors.
Naaister, Náherin.
Naaldenmaker, Nadler.
Nagelsmid, Nagelschmied. Pott.
Prentk.
Natuurkunde, Physik.
Natuurlijke historie, Na- `,
Prov.
turgeschichte.
Niet gebruikelijk, nicht'

1

gebráuchlich.
U.

Gesch.

Pruikm.

Nieuwe geschiedenis, neue

Pompmaker, Pumpenma- Sp.
Spieg.
cher.
Porseleinfabriek, Porzel-, Spiegelm.
lan f abrik.
1
Pottenbakker, Top /er.
Prenten kooper, IJilderkrá- Spin.
Spoorw.
mer.
Provincialisme, Provincia- Spor.

Neol.

Rechtsg.
Lei

onr.

Onzijdig, neutrum.
Oude geschiedenis, alle Red.
Gesichte.
reg.
Omberspel, L'homberspiel. Rek.
Onbepaald, unbestimnat. Reukw.
Onbepaalde wijs, Infinitiv.
Onbuigbaar, onverander- R. g.
lijk, indeclinabel.
Ridd.
Onpersoonlijk werk woord, Verbum imper- Rietd.
Rijk.
sonale.
Onregelmatig, unregel- Rijt.

Ontlk.
0ogh.

Ontleedkunde, Anatomie. R. r.
Oogheelkunde, Augenheil-

Omb.
onbep.
onb. w.
onb.
onp. ww.

Rechtsgeleerdheid,rechts•
wetenschap, Rechisge- Steenb.
Rechtspractijk, gerichili- Steenh.

Opzichter over de waterBrunnenleidingen,

Org.
Organ.
Oudhk.

Orgelmaker, Orgelbauer.

meiS.ter.

overtr.
0. WW.

Organist, Orgelspieler.
Oudheidkunde,
Alterthumskunde.
Overtreffende trap, Superlativ.
Onzijdig werkwoord, Ver-

bum neutrum.
o. Wijsb.

S.
Salp.

Salpeterzieder, Salpeter -

Schaaksp.
Sched.
Scheed.

Schaakspel, Schachspiel.
Schedelleer, Phrenologie. Tandm.
Scheedeninaker,Scheiden- Tap.

Scheepst.

Scheepstimmerwerf, Zim- Techn.
Teek.
merplatz.
Scheepvaart,scheepsterm,
Schil'fahrt oder Schi f- tegen elk.

sieder.

macher.

Scheepv.

P.

/erausdruck.

Scheik.
Scheldw.

Past.

Papiermaker, Papierma Scherm.
cher.
Scherts.
Passementwerker, Borten Schild.
Schipp.
wirker.
Pasteibakker,Past eten Schoenm.

Penn.

Munt- en penningkund( sch. Gel.

Pap.
Pass.

backer.
Numismatik.

Perkamentmaker, Perga Schoolt.
mentmacher.
s. K.
Persoon, Person.
pers.
voornaam Schoonschr.
pers. voornw. Persoonlijk
woord, Pronomen per
sonale.
Schrijfw.
Ph.
Physiologic, Physiologie.
St.
Pik.
Piketspel, Picketspiel.
Planeerder, poleerder,Pla Slot.
Plan.
Perk.

nirer.

Pl,

Sm.

anten Smelt.
Plantenkunde, Pflanzen
Spa.
kunde.

teg.
Scheikunde, Chemie.
Scheldwoord, Schimpfteg. t.
wort.
Schermkunst, Fechtkunst.
Telegr.
Schertsend, ironisch.
Schilderkunst, Malerei. telw.
Schipper, Schiffer.
Schoenmaker, Schuhma- Tikt.
Timm.
cher.
Scholastische geleerdheid,
Tinneg.
Scholastik.
Schooltaal, Schulsprache.
Schoone kunsten, schone Tijdr.

Künste.

Schoonschri,ven,

mie.

Sterren wichelarij,Astrologie.

Stijfselmaker, Stdrkemacher.

Straatmaker, Pfldsterer.
Studententerm, Studentenausdruck.

Stukadoor, Stuccaturer.
Suikerbakker,
ZuckerSuikerrafinaderij,Zuckersiederei.

sches Recht.

syn.

Oude of vroegere wijsbegeerte, alle Philosophie.

Sterrenkunde, Astrono-

bdcker.

Romeinsch recht, römi- Suikerr.

kunst.

Opz.

Steenhouwer, Steinhauer,
Marmorschneider.

the Praxis.

Redeneerkunde, Rhetorik. Sterrenk.
Regelmatig,regelmdszig.
Reken kunde,Rechenkunst. Sterren w.
Reukwerk (handelaar in),
Stijfs.
Par fumeriehandler.
Romeinsche geschiedenis,
Straatm.
rómische Geschichte.
Ridderwezen, Ritterwesen. Student.
Rietdekker, Dachdecker.
Stuk.
Rijkunst, Reit kunst.
Rijtuigmaker, Wagenfa- Suikerb.

brikant.

mászig.

Staatswirthscha[t.

Steenbakker, Ziegelbrenner.

lehrsamkeit.

Rechtspr.
o. G.

Staathuishoudkunde,

stark of unregelmászig.

Neologismus.-druking,

0.

Staatb.

Spr.

R.

Neologisme, nieuwe uit

rei.

st.

lismus.
macher.

Spekhandelaar, speksla ger, Speckhándler.
Spel, Spiel.
Spiegelleer, Katoptrik.
Spiegelmakerij, spiegel gieterij, SpiegelgieszeSpinner, Spinner.
Spoorweg, Eisenbahn.
Sporen, stijgbeugels enz.
(koopman in), Sporer.
Spraakkunst, Grammatak.
Spreekwoord, Sprichwort.
Sterk of ongelijkvloeiend,

Pruikmaker, Perrii,cken- Spraakk.

Geschichte.

vil

Synoniem, in beteekenis
verwant, synoniem.
T.
Tand meester, Zahnarzt.
Tapijtwerker,Tapetenwirker.
Technologie, Technologie.
Teekenkunst, Zeichenkunst.

Tegen of jegens elkander,

gepen einander.
Tegenwoordig, heutiges
Tages.

Tegenwoordige tijd, Prasens.

Telegraphic, Telegraphie.
Telwoord, Zahlwort, Zahlbeiwort.

Tiktakspel, Trick track.
Timmerman, Zimmermann.

Tinnegieterij, Zinngiesze-

rei.
Tijdrekening, Zeitrechnung.

Kalli- Tijdrek.

Tijdrekenkunde, Chrono
-logie.

graphie.

Schrijfwijze, stijl, Schreib- Tooneelk.
Toov.
art.
Sint, heilige, Sanct.
Slotenmaker, Schlosser. Touwsl.
Trekk.
Smid, Schmied.
Smelter, Schmelzarbeiter.
Spanje, Spanier.

Tooneelkunst, Theater.
Tooverij,
tooverkunst,
Zauberkunst.

Touwslager, Seiler.
Goud- en zilverdraadtrekker, Gold- and Silberdrahtzieher.
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vi'I
Tr. g.

Trooisch gewicht, Livre voornw.

Tournois.
Tuinb.
tussch.

men.

Tuinbouw, Gartenbau.
Voorsn.
Tusschenwerpsel, Inter-

jection.
t. z.

Voornaamwoord, Prono-

Te zamen, beisaminen, zu- voorz.
sammen.
Vuurw.

Z.

uitsnijder,
Voorsnijder,
uitknipper, Ausschnei- Z.
der.
Zaakb.
Voorzetsel, Proposition.
Vuurwerker, vuurwerk- Zad.
maker, Feuerwerker.Zeden!.

U.

Zeemt.
w.

Uitdr.
Uitr.
Uurw.

Uitdrukking, Ausdruck.
Waai.
Uitroep, Ausrufung.
Uurwerk -, horlogemaker,
Uhrmacher.
Waarz.
V.

Wag.
Wapenk.

Verz.
Vest.
Vijl.
Vissch.
Vleeschh.
voegw.
Voerra.
Vog.

Vrouwelijk, femininum.
Valkerij, Falknerei.
Wap.
Veearts, Thierarzt.
Was!.
Vergulder, Vergolder.
Vergrootende trap, CornWaterb.
parativ.
Verheven
stijl,
hohe
Waterst.
Schreibarl.
Verkeerdelijk, bij mis- 1Vaterw.
bruik, irrlh^fmlich.
Verkleinwoord, Diminu- wed. ww.
tivum.
Verlakker, Lackierer.
w. i. gebr.
Verouderd, alt.
Vertinner, spiegelbelegWerkt.
ger, Verzinner.
Verver, Farber.
Verzamelwoord, Samenel- Wetb.
Wev.
wort.
Verzilveraar, Versilberer. Wisk.
Vestingbouw, Festungbau. bliss.
Vijlenmaker, Feilenhauer.
Wol.
Visscherij, Fischerei.
Vleeschhouwer, Fleischer. werd.
Voegwoord, Conjunction. Wijnb.
Voerman, Fuhrmann.
vogelvanger, Wijsb.
Vogelaar,

Volkst.

Volkstaal (behoorende tot

V.
Valk.
Veea.
Verg.
vergr.
verb. st.
verk.
verkl.
Verl.
veroud.
Vert.
Verv.
verzam.

Vogelsteller.
de), póbelhaft.

Zeepz.
Waaiermaker, Fáclierma- Zeew.
cher.

Waarzeggerij, Wahrsage- zek.
rei.
Wagenmaker, Wagner.
zelfst.
Wapenkunde, heraldiek,
Wappenkunde.
zelfst. en bijv.
Wapensmid,Waffenschniied.
Waslichtmaker, Wachs- Zevenm.
lichtzieher.
Zijdeh.
Waterbouwkunde, Wasserlei1ungs1 tinsi.
z. m.
Waterstaat, Bauwesen.
Waterweegkunde, Hydro- Zonnew.
statik.
Wederkeerend werkZoutm.
woord, Verbum reflexi-

vena.
Weinig in gebruik, menig Zoutz.
gebrduchlich.
Zuiv.
Werktuigkunde, Mecha- z. voorw.

nik.
Wetboek, Gesetzbuch.
zw.
Wever, Weber.
Wiskunde, Mathematik. Zwaardv.
Wisselaar, bankier,
!
Wechsler.
Wolkammer,Wollkkm^ner.
Werden, worden.
-Wijnbouwer, Weingárl-;
Í
ner.
Wijsbegeerte,Philoso- —
phie.
'

Zie, Sieh.
Zaakbeheer, Administra-

tion.
Zadelmaker, Saltier.
Zedenleer, Sittenlehre.
Zeemtouwer, Sámischgerber.
Zeepzieder, Seifensieder.
Zeewezen, zeevaart, Seeveesen.

Zekere, gewisser en ge-

wisse.

Zelfstandig naamwoord,
Substantiv.
Zelfstandig en bijvoeglijk
naamwoord, Substantiv
and Adjectiv.
Zevenmaker, Siebmacher.
Zijdehandel, Seidenmanufactur.
Zonder meervoud, ohne
Plural.
Zonnewijzerskunst, Gnomonik, Sonnenuhrkunst.
Zoutmijnen (betrekking
hebbende op de), Salinenwesen.
Zoutzieder, Salzsieder.
Zuiveraar, Abireiber.
Zonder voorwerp, unbe-

dingt.
zwak of gelijkvloeiend,
schwach of regelmdsziq.
Zwaardveger,
Schwertfeger.
Duidt de letter of de lettergreep aan, waarop
de nadruk valt.
Deutel den Buchstabeub
oder die Silbe an,welche
r

den Ton hat.

A, (A of A's, mv. A of A's) o. A, v.; (ling m.; elektrischer -, elektrische of sid- -stachel, Z. -gabel; -steelier m. Z. - f n(Spraakk.) eila groszes A, eene kapitale deraal ; (Spr.) einen - heina Schwanz ab ger; 2. Z. -gabel; -stein m. aalsteen m.;
A ; ein lateinisches A, eene hollandsche A;
de zaak verkeerd aanvatten; 2.-streifn, -streif(enï,), -strich ni. aalstreep v., zwarte
(fig.) het. allereerste, het begin ; von A bis ^ Z. Aalgebackenes.
streep op den rug der palingen en van
Z, van A tot Z, van het begin tot het
Aal —angel, v. angel, haak m. voor sommige paarden ; -s-uppe v. aalsoep, aal
einde ; ich bin das A (alpha) and das 0 palingen; - bastard, m., (Nat. hist.) zee-thierchen o. Z. Essig-, Kleister -tnoesv.;
(omega), ik beu liet begin en liet einde; visch, zeejonker m.; - bourn-, Z. Heckentvatc v. aalnet o., aalwade v.;-dlchen;
de allereerste beginselen ; er steht noch kirsche; -beere, Z. Alantbeere; - beer- -wehr, aalweer v.; -ir'els,Z. Buntal; -wurm,
beien A seiner Wissenschaft, hij is nog strauch, Z. Johannisbeerstrauch; -behc lter, Z. -thierchen
niet veel gevorderd in zijn vak ; het voor- Z. - halter; - bock m. zalm in. uit het, Aar, (flares of Aaren,mv.Aare of Aa n aa m ste; der Krieg ist das A aller Pla- Thunermeer ; - bricke
bricke v. Z. - gabel; ren) ni. adelaar, arend m.; (1)ichtk.)
iedere groote roofvogel; -beere, -kirsche
gen, de oorlog is de ergste van alle pla- - butte v. Z. - raupe.
V. Z. Elsebeere; -weihe v. een wouw ni.
gen ; das ist hier das A and das 0, dat
Aale, Z Ahle.
is hier de hoofdzaak; er zveisz veder A
Aal -eidechse, eidechsen ) v. Aaron, Z. Aron.
noch B davon zu sagen, hij weet er boe. aal - hagedis v.; - eisen, o. Z. - stachel. Aas, (Aases, mv.Aeser)o.(w. i. gebr.)
noch ba van te zeggen, hij weet er niets Alen, (aalte, geaal(e) t) o. ww., eten, voeder o. Z. Schweinaas; (Vissch.)
van ; (Spr.) ever A sagt muss auch B sa - m. h; aalvangen, peuren ; 2. bedr. ww. aas, lokaas, deeg o. &.; (Jachtw.) (voor de
gen, wie A zegt moet ook B zeggen, wie verschlámmte Róhren, -, verstopte pijpen wolvenvangst), lijk o., dood dier o., kreng
begint moet ook volhouden; 2. (Muz.) lucht maken door er een paling te laten o.; (fig. Volkst.) een verachtelijk vrouwstoon, toonaard en toonteeken, a of la ; er doorkruipen.
persoon, kreng van een wijf, Z. Luder;
kann das A nicht erreichen, hij kan de a
Aal —fang, -fanges, nlv . lange) m. -blatter V. kwaadaardige puist, pestbuil
niet halen ; diese Arie geht aus dein A, aalvangst v.; 2. de tijd, voor die visch- V. -blume v. Z. -pflanze.
dit air staat in a of la ; A -dur, a majeur, vangst geschikt; 3. Z. - kasten; -[anger Assen, (aaste, geaast) o. ww., ni.
a dur; A -mol, a mineur, a mol ; das emn- tn. aalvisscher m.; -fell, Z. -haul; - flósze Ii. azen, vreten ; (van kinderen), met liet
gestrichene A , de a of la op de eerste V. Z. -puppe; - fórmig, bijv. en b. aalvor- eten morsen; (van koeien), slordig vrehulplijn ; das zweigestrichene A, de a of mig ; -[mu v. palingvrouw, palingver- ten ; ins Grase -, (van het wild), azeii
la op de tweede hulplijn ; (Instr.) snaar koopster v. Z. -mutter; - gabelv.(Vissch.) (fig.) slordig te werk gaan ; 2. bedr. ww.
v.; A-Saite, a snaar; ein neues A aufziehen, elger, aalgeer m., aalijzer o.; -gebackenes (Jachtw., Vissch.) azen, vreten; (Looi.)
eene nieuwe a opzetten ; das A hal nach.- o. gebakken aal ; -grappe v. Z. Schleim- afschaven, van het aanhangend vleesch
gelassen, de a is gezakt.
fisch; - grondel v., -grundling m. aalgron- ontdoen.
Aas— Siege, (-fliegeni) v. aasvlieg,
A, (als verkorting), (Tijdr.) anno, del m.; -halter m. aalkaar v.; 2. -haul v.
in het jaar des Heeren, a°; a. St., alten aalsvel o.; (fig.) glad vel o. gladde huid drekvlieg v.: -fraszig, - Pressend, - fressig.
Stils, volgens den ouden stijl; 2. (Aardr.) v.; -I irsche , Z. Ahlkirsche; -korb m. pa- bijv. nw. aasvretend, dat aas vreet.; -geier
a. M., am Main, aan de Main ; a. 0., an lingkorf m., aalkorf m., mand v. om pa- In. aasgier ni.; -geruch, -gestank m. aas
rotlucht v.; - gierig bijv. en b. be--lucht,
der Oder, aan de Oder; 3. (Krijgsw.) ling in te houden; -terug m aalkruik v.;
a. D., auszer Dienst, buiten dienst; -lager o. holte, die de paling of aal voor ;eerig naar aas; -grube v. vilkuil m.:
(Godsd.) A. C. of A. K., Augsburger Con- zijn winterverblijf maakt ; -lege, Z. -2twehr; -haft, -ig bijv. en b. aasachtig, lijkachtig;
fession, van de Augsburgsche geloofsbe- -molch m. amphiume ; - muller v. slijm - (6g.) Z. hässliclt, schmutzig ; -kei fer m.
lijdenis; A. T., Alle Testament, Oude visch, rotvisch m.; -nest o. Z. -lager; Trekkever m., krengtor v., dood gra ver in.;
Testament ; 5. a. a. 0., ani angelühr- -netz o. Z. -wale; -pasiete v. gebak van -kop f m. gevilde dierkop m.; -krühe v .
ten Ort, ter aangehaalde plaatse ; u. A., paling of aal, palingpastei v.; -pricke v. zwarte kraai m.; -kuhle v. Z. -grube;
enter Anderm, onder andere; u. A.m., Z. -gabel; -puppe v. bos biezen met daar- -miicke v. Z. -(liege; -p/lanze v. stinkand Anderes mehr, en dergelijke meer; an verbonden aas om aal te vangen ; plant v.; -pocke v. Z. -blatter; -robe, Z.
u. A. 2v. g,, um Antwort wird gebeten, er -quappe, v. smeerliug, riviergrondel, bar- Rabe; -rc uber ni. env. giersoorten; -seile,
wordt om antwoord verzocht.
bot nl.; -quasi v. bos groene takken om 1. Fleischseite; -vogel m. aasvogel m.;
Aak, (Aakes, mv. Aake) o., en Aake, aal te vangen ; -raupe, -ruppe V. kwab -wnuu.rni in. Z. Leichenwur ni.
Ab, voorz. af; - dein Wage kommen,
(mv. Aaken) v. (soort van schip op den
puitaal m.;-reuse v. Z. -korb; - schlange-al,
V. meeraal, zeeaal m.; 2. Z. Schuppen- van den weg afraken, verdwalen ; 11. bijw.
Rijn), Keulsche aak v.
Aal, (Aales, mv. Aale) m. aal, pa- schlange; -schleiche v. aalhagedis v.; ]ie Spilze ist -, de punt is er af; der
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Deckel ist -, het deksel is er af; Hut -, 'uitputten; jenin. etw. -, (w. i. gebr.) door -, door plukharen afnemen ; 2. wed. ww.
hoed af ! das Gewehr -, geweer bij voet; aanhoudend lastig vallen verkrijgen, af- sich -, zich moede vechten.
Kopf -, den kop er af; drei Schrille vom dwingen van ; 2. wed. ww. sich -, zich
Abbalzen, (balzle ab, abgebalzt) o.
Wege -, drie schreden bezijden den weg; dood ergeren; spoedig een einde maken ww., m. h. (Jachtw.)von Auerh,öhnen, ophouden met ritsig zijn ; 2. wed. ww.
Fluss -, Z. abwärts (1); 2. (Rekenk.) aan zijne ergernis.
sich -, door ritsigheid mager worden.
von 5 3 -, bleiben 2, 3 van 5 blijft 2 ; einen
Abrnten, Z. abernten.
Thaler auf oder -, minder of nicer;
.^lbart, v .(w. i. gebr.)ontaarde nako- Abbamsen, (bams(e) te ab, abge3. auf and -, op en neder ; er gekt im melingschap v., verbasterd ras o.; (Nat. bamset) bedr. ww. (Lederk.) Felle -,
Zimmer auf and -, hij gaat in de kamer hist.)bastaardsoort; it.verscheidenheid v. uitkloppen.
op en neer; es gefit Berg - and Berg auf Ab—arten, —artung, Z. ausar- Abbangen, (bangte ab, abgebangt)
of bergab and bergauf, het gaat berg op ten.
bedr. ww., Z. abangstigen.
en berg af, naar de hoogte en naar de

Ab sehern,

(iischerte ab, abge-

.Abbannen, (barante ab, abgebannt)

laagte; 4. (Hand.)- Stuttgart, te St. re- iischert) bedr. ww. schleimige Fische -, bedr. ww. van hekserij, tooverij bevrijden.
mitteeren ; vom 1. Mar: -, van den 1 met heete asch afwrijven ; 2. wed. vvw.
Abbarbiren, (barbirte ab, ebbar Maart af.
birt) bedr. ww. afscheren.
(fig. Volkst.) sich -, zich afsloven.
Abaasen, (vaste ab, abgeaast) bed r. Ab — essen, — aszen, (á.ste ab, eb - Abbasten, (bastete ab, abgebastet)
ww. (van het wild), afvreten ; (Looi.) Z. gea,s(e) t) bedr. ww. (Jachtw.) Z. ab - bede. ww. einen Baum-, van den bast.
aasen; wed. ww. sich -, zich met vuil, fressen, abweiden.
ontdoen, afschillen.

morsig werk vermoeien.
Ab chzen (sieh), (ochzte eb, abgeachzt) wed. ww. zich uitputten, afmatten door gekerm.
Abackern, (ackerte ab,abgeackert)
bedr. ww. afploegen.
Abanderlich, bijv . en b. wat men
veranderen kan; (Spraakk.) verbuigbaar;
2. -kelt, veranderlijkheid v.; (Spraakk.)
verbuigbaarheid v.

Abandern,

(änderie ab, abgean-

dert) o. ww. allengs of een weinig veranderen ; 2. bedr. ww. een weinig veranderen, verschikken, wijzigen; (Spraakk.)
verbuigen; 3. wed.ww. sich -, veranderen;
(Nat. bist.) verbasteren.
.Abnderung v . verandering, wijziging, (Nat. hist.) verbastering v.;
(Spraakk.) verbuiging v.
Abandon, m. (Hand.) afstand nl.,
overdracht v.
Abandonneren, (abandonnirte,
abandonnirt) bedr. ww. (Hand.) af-

Abästen, (ástete ab, abgeustet) Abbau, (-es, mv. -e) m. (Land.)
bedr. ww. snoeien, takken afhouwen' verval o.; die Weinberge in. - bringen,
van ; 2. wed. ww. sich -, Z. verzweigen. verwaarloozen ; 2. (l3ergw.) de in de
diepte gaande mijn v.; de ontginning
Abstung, v. Z. abdsten ww.
Ab thmen, (c thmete ab, abge- eener mijn, de plaats van ontginning;
dthmet) bedr. ww. (Scheik.) weder -ort, m., - stelle v. werf v.
heeten, doorgloeien.

Abiithmung, v .Z. Abdthmen bedr.

gen, einweichen.

ww.

Ab tien, (estate ab , abgeatzi) bedr. Abbauen, (baute ab , abgebau t) o.
ww. (van het vee), afvreten, afweiden; ww., m. h. (Bergw.) naar beneden gra(van eene bijtende stof), wegbijten ; eine
Warze -, door bijtende stof doen ver
-dwijne.
Ab ugeln, (áugelte eb, abgedugelt)
bedr. ww. die Richtung ciner Mauer-, met
het oog bepalen ; (Jachtw.) die Spur des
Wildes -, met het oog zoeken, ontdek ken ;jemn. etw. -, door een vriendelijken
blik verkrijgen.

Abäuszern,

(i uszerte ab, abge-

iuszert) bedr. ww. (Rechtspr.) einen
Leibeigenen -, het bezit ontnemen.

Ab uszerung, V. Z. ab«uszern
Abandonnirung, v. (Hand .) Z. bedr. ww.
Abandon.
Abbacken, (ich backe ab, dec bd ckst
Ab— angsten , — angstigen , ab, er backt eb, buk ab, abgebacken),o.ww.,

stand doen, overdragen, ahandonneeren.

(angstete ab, abgeangstet) bedr. ww.
door angst afmatten; jemn. etw. -, door
angstig maken afpersen; 2. wed. ww.
sich -, zich door angst kwellen, door angst
verteerd worden.

Abbauchen, (bauchte ab, ebgebaucht) bedr.ww . d ieWasche -, Z. eb/au-

ven ; terrassen fórmig -, terrasgewijze graven ; 2. bedr. ww. eine Fundgrube -, ten
einde toe ontginnen ; erne Zeche -, opgeven , verlaten ; den Markt -, de kramen
afbreken , den Vorschuss -, met de opbrengst van het opbouwen terugbetalen.
Abbaumen, (baumte eb, abge baumt) o. ww., m. h. (Jachtes.) van eenen
boom vliegen, den boom verlaten.
Abbumen, (baumte ab, abgebaumt) bedr. ww. (Wev.) het linnen
van het getouw nemen, ontrollen, afrollen.
Abb^umung, v. Z. abbaumen.
Abbauung, V . afbreken o.; - einer
p;rzgrube, delving, opdelving v., het laten

m.s.te hard gebakken, holkorstig worden; varen van de opdelving, ophouden o.,

abgebackenes Bred, holkorstig brood ; it. staking v. van het werk.

m. h.afbakken,ten einde toe bakken ;(fig.)
Abbeeren, (beerte eb, abgebeert)
eine lang abgebackene Sache, eene lang bedr. ww. einen Strauch -, ledig pluk
afgedane zaak ; I1. bedr. ww. seine Schuld
afplukken, de bessen afhalen, af--ken,
trossen ; eine Weintraube -, eenen tros
Abängstigung, v., Z. a büng sten -, met bakken afdoen.
ww.
Abbacken, (backte eb, abgebackt) risten.
Abarbeiten, (arbeitete ab, abgear- hedr. ww. (Waterst.) die Deichlinie -, Abbefehlen, (befahl eb, abbebeitet) bedr. ww. door arbeid losmaken, afbakenen, afzetten, de richting van een fohlen) bedr. ww., Z. abbestellen.
wegwerken, verslijten, voltooien ; einen dijk met paaltjes aangeven.
Abbegehren, (begehr te eb, abbeStein -, loswerken ; die Unebenheiten -,
Abbaden, (badete ab, ebgebadet) qehrt) bedr. ww. jenin. etty. -, vragen
wegwerken, verwijderen ; eira Schiff vom o. ww., ni. h. baden; 2. bedr. ww. goed van.

Strande -, vlot maken, afbrengen van de
kust of de plaats, waar het vast of aan
den grond zit; seine Schulden -, door
arbeid afdoen, Z. abverdienen; eira Beil, -,
verslijten ; sich die Finger -, stompwerken; abgearbeitet, afgewerkt, afgetobt;
sein Pensum -, afmaken ; 2. o. ww., m. h.
(Wijnti.) ophouden met gisten; der Wein
hat abgearbeitet, uitgegist ; 3. wed. ww.,
sich -, (Zeees.) vlot worden ; zich met
werken afmatten, afsloven.

baden, wasschen ; den Schmutz -, met baden (door baden) afwasschen ; H. o. zelfst.
wassching, reiniging v.
Abbähen, o. ww., Z. báhen .
Abbahren, (bahrte eb, abgebahrt)
bedr. ww. (w. i. gebr.) van de herrie of
draagbaar afnemen.

Abbehalten,

(du behalte st ab, er

beh ,lt ab, behielt eb, abbehalten) bedr.
ww. onr. den Hut -, afhouden, in de hand
houden, niet weer opzetten.

Abbeilen,

(bei-/te• eb, ebgebeilt)

bedr. ww. met de bijl afhouwen.
Abbeiszen, (du beiszest ab , er beiszt
Abbaken, (bakete ab, abgebaket) ab, biss eb, ebgebissen) bedr. ww. onr.
bedr. ww. das Fahrwvasser -, bakens zet afbijten, met de tanden afhalen; 2. wed.
boeien en tonnen leggen in de ri--ten, ww. sich -, (van honden), elkander bij
zich moede bijten ; (fig.) twisten.-ten;i.
vier om het vaarwater aan te wijzen.
Abarbeitung, v., Z. abarbeiten Abbalgen, (balyte eb, abgebalgt) Abbeizen, (beizte ab, ebgebeizt)
ww.
hedr.ww. de huid aftrekken ; eira P ferd -, bedr. ww. met sterk water & wegnemen;

Ab'rgern, (argerte ab, abgedrgeri) villen ; eines Hasen -, de huid afstroo- (Looi.) Felle mit Kalk -, het haar van
badr. ww. zeer ergeren, door ergeren pen &; (fig. Volkst.) afrossen ;jemn. etw., de huiden doen wegvallen, uitbijten ; eb-

Able.

Abb.

Abb.

Abbildner, -bildnerin, voor- blatten; 2. wed. ww. sich -, schilferen;
steller, teekenaar, afbeelder, vormer m., (Heelk.) (van beenderen), afschilferen.
Abblatterung, -blattung,
hij of zij, die vormt, voorstelt, nabootst,
teekent &.; schilder, kunstenaar m., kun v. afbladen o.; (Heelk.) afschilferen o.;
schilderes v.
-stenarv., -smittel o. afschilferingsmiddel o.; -sreAbbildung, V. afbeelding v., beeld rhen m. trepaan m., schedelboor v.
Abblauen, (blauete ab, abgeblazuel)
o., voorstelling v., portret o., (Neol.) illustratie v.; Buch mi! -en, geillustreerd, 0. ww., m. h. blauw afgeven.
met platen of afbeeldingen versierd;
Abbläuen, (bldueteab, abgebliiuet)
die Wäsche -, blauw maken, doorhalen;
(Spraakk.) 2. afleiding v.
Abbimsen, (bimste ab, abgebimst) (fig.) (Volkst.) afrossen, bont en blauw
bedr. ww. met puimsteen afwrijven, doen slaan.
verdwijnen.
Abbleiehen, (bleichte ab, abgeAbbinden, (band ab, abgebunden) bleicht) bedr. ww. Leinwand -, behoor
2. (blich ab, abgeblichen) o.-lijkben;
hedr. ww. onr. eine Schitrze - , losmaken,
afdoen; ein Kalb -, ontbinden, losma- ww., m. h. afbleeken ; it. m. s. (van de
ken; it. spenen ; eine Warze -, afbinden, kleur eener stof), verschieten, verkleudoor binden doen afvallen ; eine Ader -, ren ; (fig.) -, verbleeken ; abgeblichen,
afbinden; (Kuip.) ein Fass- ,afmaken, hoe- verbleekt, verschoten.
Abblieken, (blickte ab, abgeblickl)
pels aanleggen; (Ti mm.)einZimmeriverk -,
in elk. zetten, opsluiten, afmaken; (Spr.) o.Ww., m. h. (van gesmolten zilver), opww.
Abbeten, (betete ab, abqebetet) einen Baren -, eene schuld betalen, een houden te flikkeren.
Abblitzen, (blitzte ab, abgeblilzt)
bedr. ww. einen Rosenkranz -, geheel beer afdoen.
bidden, afbidden; (fig.) eine Anrede -, op Abbindung, V. Z. abbinden ww. o. ww., m. h. ophouden te bliksemen,
Abbiss, (- es, mv. -e) m. afbijten o., te weerlichten; (van een schietgeweer),
biddende ij toon uitspreken ; 2. seine Sunden -, door bidden uitwisschen ; das Ge- met de tanden wegnemen, doorsnijden weigeren, ketsen ; 2. Z. abbrennen (Art.).
Abbluhen, (bl'iih(e)te ab, abgewitter -, bezweren, door gebeden afwen- o.; 2. -, mv. Abbisse,afgebeten stuk; ► . Ort
den ; I1. o. zelfst., opzeggen o. van een des Abbisses, beet m.; it. (Jachtw.) plaats bliiht) o. Ww., m. h. (PI.) zijne bloeV. waar het wild gegraasd heeft ; 4. men verliezen, uitbloeien ; eine abgebii hte
gebed; uitwissching v. door gebeden.
Blume, uitgebloeide bloem; (fig.) ein abgeAbbetteln, (bettel te ab, abgebet- (PI.) Z. Teufelsabbiss.
Abbitte, (- bitten) v. verzoek o. om bluhter Mensch-, die de jeugd voorbij is,
telt) bedr. ww. ,hem. etw. -, afbedelen,
door aanhoudend verzoeken en smeekes vergiffenis; - thus, vergiffenis vragen oud wordt.
Abbluten, o. ww., Z. ausbluten;
voor; -brief m. (Rechtsg.) smeekschrift o.
verkrijgen.
Abbetten(sieh), (bettete ab,abge- Abbitten, (bat ab, abgebeten)bedr. 2. hedr. Ww. seine Schuld - ,( dichterlijk),
beitel) wed. ww. sich von der Wand -, WW. onr. ,jemn. etc. -, vragen om ver- met zijn bloed uitdelgen.
Abblutung, v.; Z. abbluten ww.
zijn bed van den muur afzetten ; slapen ; giffenis, zich verontschuldigen bij iem.,
Abbli then, (bi'iithete ab, abgebinop eenen afstand van ; (Gg.)sich von seiner afbidden, aftroonen, door bidden ver
; er hat es mir abgebeten, hij heeft-krijgen thet) o. Ww. uitbloeien ; 2. bedr. ww.
Frau -, niet meer met zijne vrouw sla
-pen. er mij om gesmeekt, gevraagd, ik heb zijn einen Baum -, van zijne bloesems outAbbeugen, (beugte ab, abgebeugt) verzoek toegestaan ; die Leistung einer doen.
Abbli thung,v.,Z. abblii-then ww.
Schuldigkeit -, verzoeken vrijgesteld,
bedr. ww., Z. abbiegen.
Abbohnen, (bohnte ab, abgebohnt)
Abbezahlen, (bezahlte ab, abbe- verschoond te worden van.
Abbittend, (- bitlender,-bittendst) bedr. ww. afboonen, de boones afhalen;
zahlt) bedr.ww. een gedeelte vair iets be2. (Mesh.) boenen, met was boenen, po
bijv. nw. (Rechtsg.) smeekend.
talen ; 2. geheel afbetalen, afdoen.
-lijsten.
Abbezahlung, v.gedeeltelijke be- Abbittlich, (- bittlicher, -bitttaling, betaling op rekening, afbetaling v. lichst) hijv. nw. vergefelijk ; em n -es Abbohren, (bohrte ab, abgebohrt)
Abbiegen, (bog ab, abgebogen), Versehen, eene vergefelijke, verschoon - o. Ww. afboren, alle vereischte gaten horen ; 2. hedr. ww. ei.n Lorh -, doorhobedr. ww. onr., einen Ast -, buigen, naar bare dwaling.
Abblanken, (bl(inkte ab, abge- ren, boren.
eenen kant wenden ; eis Wort -, verbniAbbohrer, m., Z. Bergbohrer.
gen, vervoegen ; (Tuinb.) einen Zweig -, bldnkt) bedr. ww. .Silbergeschirr -, weAbborgen, (borgte ab, abgeborgt)
den grond leggen, afzetten; 2. o.ww. vom der blank maken, polijsten.
Abblasen, (du bläsest ab, er bla- hedr. ww. jennn. etiv. -, afhorgen, affee,Wege -, afgaan, een zijpad inslaan.
Abbiegung,v.wending v.;(Tuinb.) s(e)t ab, blies ab, abgeblasen) bedr. ww. nen; 1I. o. zelfst. leen o.
verfneerdering, vermenigvuldiging V. door oer. Federn -, wegblazen, afblazen ; den Abbosseln, abbossen, (bos afzetsels; (Spraakk.) verbuiging, vervoe- Tisch -, het stof van de tafel afblazen; selte of bolste ab, abgebosselt of abgebosst)
eine Kanone -, losbranden ; em n Lied von hedr. ww. in Wachs -, vorlmlen, voor
ging V.
-steln,bor.
Abbieten, (bol ab, abgeboten) o. einem Thurme, die Stunde -, blazen ; 2.
Abbrand, (- braades, mv. -bri ede)
ww. (Hand.) afdingen ; 2. bedr. ww. o. ww., m. h. (Krijgsw.) glen aftocht blajemn. -, door afmijnen maken dat iem. zen; (Jachtw.) met den jachthoorn te- m. (Bew. d. erts.) gewichtsvermindegeen kooper wordt; eis Brautpaar -, van rugroepen, voor de laatste maal blazen. ring v. door de gloeiing of smelting.
Abbrandler, (-br(indlers, mv.
den kansel afkondigen; die Griste (uit Abblassen, bedr.ww., Z. ab -, ver-brimndler) m. hij, wiens have verbrand
schieszen.
de herberg) -, gelasten te vertrekken.
Abbild, (- es, mv. -er) o. afbeeldsel Abblatten, (blattete ab, abgeblat- is.
o., kopie v., beeld o.; eis seinem Urbild let) bedr. ww. den Kohl -, afbladeren, Abbrassen, (brassie ab, abgebrasof Vorbild getreues -, kopie v., beeld o.; de buitenste bladeren afdoen; 2. o. ww., set) bedr. ww. (Zeew.) inhalen, ale zei
strijken.
-len
eis - machen, eene kopie maken, iets ni. h. (Jachtw.) vom Rothwvild, de bladeAbbrassung, v. (Zeew.) inhalen
ren afeten, het gebladerte afknagen, opovernemen, kopieeres.
0., strijken o. der zeilen.
Abbilden, (bildete ab, abqebildet) eten.
Abblattern, (blatlerle ab, abge- Abbraten, (du brátest ab, er brat
bedr. ww. (Schild.) afbeelden, afschilde ren, teekenen ; in Wachs -, vormen, gie- blattert) o. ww. (Gen.) de pokken ver ab, briet ab, abgebraten) bedr. ww. oer.
pokken genezen.
-liezn,vad goed braden, geheel braden.
ten, nabootsen, in was afbeelden; (fig.)
Abblattern, Z. entblättern, ab- Abbrauchen, Z. abnutzen.
voorstellen, afschilderen, beschrijven.

gebeizte Wolle v., sterfwol v., wol van
aan ziekte gestorven schapen.
Abbellen, (bellte ab, abgebellt)
beds. ww. afblaffen ; eine Predigt -, afblaffen, in plaats van voordragen; 2. wed.
ww. sich -, zich moede blaffen.
Abbengeln, (bengelte ab, abgebengelt) bedr. ww. Nüsse, Aepfel -, afslaan.
Abbersten, (du birstest ab, er birst
ab, borst ab, abgeborsten) o. ww. onr., rn .
S. opzwellen , losbersten, afbersten.
Abberufen, (du beru /st ab,er beru f t
ab, berief ab, abberufen) bedr. ww. onr.
terugroepen (van een zaakgelastigde) ; 2.
(Rechtsg.) einen Process -, voor eene andere, hoogere rechtbank trekken.
Abberufung, V. Z. abberufen. ww.
Abbestellen, (bestellte ab, abbestellt) bedr. ww.jem. eta'. -, afbestellen.
Abbestellung, v. Z. abbestellen

A bb.

Alec.

Abb.

4bbrauen, (brauete ab, abge- verteerd worden, in de asch gelegd worbrauet) o. ww. goed brouwen, afbrou-' len; zijn huis doorbrand verliezen; door
r, enen brand arm gemaakt worden;
well.
Abbraunen, (brau nte ab, abge- Art.) das Gewehr brennt schnell ab,
braunt) o. ww., m. h. (w. i. gebr.) (van ;aat spoedig af; das Ziindpulver is abgelaken), bruin afgeven., de bruine kleur 5rannt, geketst ; 2. dieses Holz brenni
Schnell ab, brandt spoedig; Feuer - lasloslaten.
Abbrii,unen, (braunte ab, abge- en, laten uitgaan; 3. - of abgebrannt
brc unt) bedr. ww. (Kookk.) einee Bra- ,ein, geen geld hebben, slecht bij kas
ten -, geheel bruin maken, goed bruin rijn ; II. bedr. ww. afbranden ; eineWarze
nit einero gluhenden Drahte -, afbranden;
laten worden.
Abbrausen,

sich -, zich moede brullen of schreeuwen.
A bbrummen, (brummte ab, abgebrunimt) o. ww., m. s. brommende heen -

gaan.

Abbrunsten,

(br unstete ab, abge-

brunstet) o.ww., m, h. (Jachtw.) ophou

tochtig te zijn, niet meer tochtig zijn.-den
Abbx' iten, (brütele ab, abgebr2itet) o. ww., m. h. niet meer broeden,
ophouden te broeden.

Abbuden, (budete ab, abgebudet )
(brauste ab, abge- ,in Gewehr, erne Kanone, ein Fenerwerk-, o. ww. de kramen afbreken.

gebraust) o. ww., m. h. den Most - las- afschieten, afsteken; (Steenb.) Ziegel & -,
sen, goed laten gisten of koken ; (lig.) Z. ;oed branden, uitbranden ; (Bew. d.erts.)
las Eisen -, harden, temperen ; die Eisenausbrausen.
Abbrechen, (du brichst ab, er dleche -, in tin doopen; (Koperg.) das Mes
de koperkleur doen opkomen. -^ing,
brich,t ab, brach ab, abgebrochen) o. ww.
onr., m. S. afbreken; der Griffel ist abge- Abbreviatur, abbrevjren, Z.
brochen, het grifje is gebroken ; 2 m. h. 4bkurzung, abki rzen.
ophouden ; mitten in der Rede -, ophou Abbringen, (bracht ab, abgeden ; snit jemn. -, breken, kwade vrien- íracht) bedr. ww. oer. einen Nagel -,
den worden ; wir wollen hievon -, wij zul- s egnemen, uithalen, losmaken ; den
l en hierover niet meer spreken, wij zul Schmutz -, wegnemen ; (fig.) je in . vom
hierbij een speldje steken ; lasst uns-len echten Wege -, afleiden, afbrengen ; jem.
jetzt hier -, laat ons hierbij blijven, hier )on seinent Vorsatze, von seiner Meinung -,
ophouden ; kur., -, kort afbreken ; abge- afbrengen, tem. van meening doen ver
brochene Seu fzer, Worte,afgebroken zuc h ten, woorden ; (Koperg.) abgebrochene
Stiche,afgebroken ; (Pl.) abgebrochen ge /Iedert, gedeeltelijk gevleugeld, gewiekt ; II.
bedr. ww. onr. Blumen, Obst -, plukken;
einen Zahn -, breken; ein Schloss-, van de
deur afnemen ; einero Pierde die Eisen -,
afnemen ;die Spitze von einero Messer -, de
punt afbreken; den Hals einer Flasche -,
afslaan ; (Drukk.) die Ballen -, uit elkander nemen; (Art.) den Gieszzapfen -,
van een slaan; (Krijgsw.) die Glieder -,

-inder.

Abbroekeln,

uitgeput, verzwakt eioor buitensporig
onmatigheid of onkuischheid &;-heid,
(van een gelaat), misvormd door bui

sich -,-tensporighd;2.w
zijne gezondheid vernietigen door overdaad, losbandigheid, onkuischheid; zijne
krachten verliezen.

Abbtirden, (biirdete ab, abgeburnederzetten ;seinen Korb -, nederzetten,
op den grond zetten ; jenin. etw. -, ontlasten van iets.
Abbi rsten, (biirstele ab, abgeburstet) bedr. Ww. den Staub -, afborste-

len, met borstelen wegnemen ; ein Kleid

(brockte ab, abge- -, afborstelen.

hrockt) bedr. ww., Z. abbröckeln.

Abbruch, ( bruches, mv. broche)
-

ken, afpersen ; 2. eindigen niet strijken.
Abbuhien, (buhlte ab, abgebuhl(e) t) bedr. ww. jemn. Geld -, af
vleierij van iem. verkrij--trone,d
gen ; abgebuhlt, (van een persoon),

(bröckelte ab, abge- det) bedr. ww. zijnen last nederleggen,

Aróckelt) bedr. ww. afbrokkelen, brok
kruimelen; 2. wed. ww. sich -, zich-keln,
[osmaken door &; (Schild.) schildpad kleurig maken.
Abbroek(e )lung, v. afbrokkeling, brokkeling, kruimeling v.

Abbrocken,

Abbugeln, (biigelte ab, abgebii,gelt) bedr. ww. afstrijken, goed strij-

-

AbbL szen, (büszte ab, abgebiszt)
bede. ww. seine Sunders &, boete doen

m. afbreken o.; (van een huis), afbreken voor, uitwisschen, herstellen.
Abbi stung, v. boete, penitentie,
herstelling v.

afbreken, kleinere gelederen vormen; ).,afbraak m.; einHaus auf den - verkau fen,
einen Zug -, afbreken; (Jachtw.) die voorafbraak verkoopen; (fig.) ohne - (beverbissenen of verfangenen Hunde -, den ,rahlen), zonder korting, vermindering v.;
mond openbreken om hen de prooi te knars. - then, afbreuk doen, benadeelen;
doen loslaten ; (fig.) sich etw. -, zich iets Bich - thun, zich berooven van iets, zich
onthouden ; jemn. etw. ani Lohne -, de Telven onrecht aandoen ; dem Feinde
verdiensten, het loon van iem. afkorten,' groszen -than, afbreuk doen ; dasgereicht
korten ; eiw. vom Preise -, afhouden, af- mi?. zum -, dat is schadelijk voor mij,
korten, korten ; vom Kostgeld -, inhou- brengt mij schade aan ; jens-n. an seinen
den; sich etw. am Munde, an seiner Nah- Rechten - thun, krenken, te kort doen,
rung -, uit den mond sparen ; sich an of verkorten ; der - den man jemn. an seinen
von seinera Schlafe (c-ie Stunde) -, ont- Rechten thut, krenking v. in de rechten
nemen, onthouden, verkorten ; dieUnter- van iem., verkorting; der - den man seinent
handlungen, ein Gesprach -, afbreken ; die Stande, seiner Wurde zufiigt, krenking v.;
Arbeit, die Unterhandlungen, ein Gesprach -an seiner Ehre, an seinera Vermogen
-, staken ; eiw. gibers Knie -, kort en leiden, gekrenkt, gekwetst worden in zijne
haastig afdoen ; 2. eine Broche -, afbre- eer, benadeeld worden in zijne goederen ;
ken; ein. alles Schiff -, sloopen ; ein Hans seiner Gesundheit - thun, benadeelen
-, afbreken, sloopen ; das Lager -, op- iemn. an seinera guten Namen - thun, bebreken ; ein Zelt -, opnemen ; (Jachtw.) nadeelen; 2. (Brush) breuk v.; (Giet.)
den Jagdzeug -, opnemen; ein Jagen -, breuk v.; 3. (van een gebouw), afbraak m.,
intrekken ; (Bliksl.) die Bleche -, schei overblijfsel o.; (Bergw.) losgemaakt erts
den Flachs -, ten einde toe breken;-den; o.; (Waterst.) afgespoeld stuk o. land of
(Br.) das Bier -, in de koelbakken om- dijk.
roeren ; (Bergw.) ein Erzlager -, openen; Abbriehig, (-briichiger, -briiIII. wed. ww. sich -, ten einde toe bra- chigst) bijv. uw. broos; (fig.) nadeelig,
schadelijk; (Rechtsg.) krenkend.
ken, zich door braken afmatten.

Abbuttern,

(butterte ab, abgebui-

tert) o. ww.afkarnen, ten einde toe karnen ; es ist noch nicht abgebutterl, de ho-

ter is nog niet gemaakt.
Abc, (Abc of Abc's, mv. Abé of Abé's)
abé, abc, alphabet, abc-boek o.; (Drukk.)
das Werk is 8 - stark, een werk van
± 200 vellen druks ; (vroeger teekende
men (le opvolgende bladen met de letters van liet alphabet, thans geschiedt
zulks meest met cijfers en '); (fig.)
eerste beginselen; naeb dem - ordnen,
rangschikken volgens het alphabet ; noch.
beim - stehen, nog in de eerste beginselen zijn.
Abebank, (- bdnke) V. bank voor
de eerstbeginnenden, klapbank v.; (fig.)
noch auf der - sitzen, nog in de beginselen zijn.
Abebuch, (-buches, mv. -bzicher)
o. abc-boek o.; 2. (Nat. hist.) -buch,

soort van gestippelde kegelschelp en porseleinschelp v.
Abeknabe, ( n, mv. ii) m. aan vanger, beginner ni., die nog aan liet abc
Abbrechung, v. afbreking, gloo- Abbrihen, (brii,hete ab. abge- is; (Scherts.) ahéknaap m.,spotnaam,dien
bruh(e)t) bedr. ww. sin Seli vein, das de grootere scholieren aan de kleinere
ping v.; (Red.) ellips, weglating v.
geven.
Abbreiten, (breitete ab, abgebrei- Gefliigel -, broeien.
-

-

Abclehrer, (-lehrers, mv. -lehrer)
m. onderwijzer ni. der eerstbeginnenden.
Abbrennen, (braunte ab, abge- etw. -, door huilen, brullen, schreeuwen Abcordnung, v. alphabetische

let)^ bedr. ww. das Kupferblech -, platter

maken, uitrekken.

Abbrullen, (br-ii.11te ab, abgebrrüllt),
ein Lied -, uitbrullen, afbrullen ; jemn.

brannt) o. ww. onr. afbranden, door vuur iets van iem. verkrijgen ; 2. wed. ww. orde v.

Ahoi.

Abd.

Ahd.

Abc -schu.ler, - schi tz, m. Z. bedr. ww. das Dach-, liet dak afnemen ;' Abdr ngen, Z. wregdrdngen, abAbcknabe.
das Haus -, afdekken, het dak wegne- i dringen.
Abezahi, (-zahlen) v. (Drukk.) men, ontnemen; der Wind hat das Haus Abdr€iuen, Z . abdrohen.
23 Bogen, alphabet, 23 vel druks.
abgedeckt &, heeft het dak weggeslagen„ Abdrechseln, (drechselte ab, ab A.beonterfeien, Z. abbilden, ab- weggerukt; den Tisch -, (ook z. voores.) gedrechselt) bedr. ww. afdraaien, met
de tafel afnemen, het tafelgoed ; ein draaieis wegnemen ; 2. Kugeln -, geheel
malen.
Abeopiren,Z .abzeichnaen, abschr•ei- Stuck Vieh -, villen, dooden en in stuk- rond maken, afronden; (fig.)abgedrechselt,
,

ben, abnialen, nachzeichnen &.
ken snijden; (fig. gemeenz.) jein -, af- gemaakt, gezocht.
Abdrehen, (drela(e)te eb, abgeAbdaeh, ( daches, mv. ditcher) o. tossen, ranselen.
Z. Traufdach
Abdeeker, (-deckers, mv. -decker) dreh(e)t) bedr. ww afdraaien, afwrinf gen ; einzen Ast vorm Baum -, afdraaien, afAbdaehen, (dachte ab, abgedacht) m. vilder m.
bedr. ww. Z . abdecken; (Vest.) ein Werk
Abdeekerei, v. vilderij v., huis halen; einen Schlussel -, den Bart am
-, doen glooien, hellen , Z.bóschen; (Mets.) van- den vilder, vildershuis o., het vil- Schl.-,den baard van eenen sleutel afdraaien, verdraaien ; 2. Z. wegdrehen,
eine Mauer -, eeue kap of een schuin dak len, aftrekken, dooden o.
op eenen muur maken ; 2. wed. ww. sich -,
Abdeekerleder, o., z. in. sterf- ^ zvegwenden; 3. Z. abdrechseln; 4. (Pott.)
; op de draaischijf vormen.
(van een land), oploopen, hellen.
leder o.
Abdaehung, v. helling, glooiing , Abdeichen, Z . abdanimen
' Abdreschen, (du drischest eb , er
schuinte v.,talud o., dosseering v., Z.Bó Abderitiseh, bijv . nw. (fig. ge-+drisch(e)t ab, drosch ab of drasch ab,
abgedroschen) bedr. ww. onr. dorschen,
schung, Abhang; (Vest.) steilte, steile nieenz.) dom, onnoozel, sulachtig.
helling v.; obese - der Brustwcehr eines
Abderit(e) , (-n, mv. -n) ni. (lig.) i Z. ausclreschen ; Haber -, dorschen ; abgeWalles, val ni. of afdaking v. van de dom, onnoozel mensch, stil m.; -englaube droschenes, leeres Stroh, gedorscht (ledig)
bovenvlakte der borstwering.
m. blind vertrouwen, blind geloof o.; stroo ; 2. ophouden met dorschen ; seine
Schuld bei jenan, -. zijne schuld betalen
Abdachig, (-dctchiger, -ddchigst) -enstreich nl. domme handeling v.
bijv. en b. afhellend
Abdication, v . afstand m., vrijwit- door voor iemand te dorschen; (fig.) jem -,
Abd romen, (donnite eb, abge- lige nederlegging of opzegging v. van een iemand duchtig afranselen, afrossen;
drimnit) bedr. ww. das Wasser -, af- ambt,kvaardigheid, recht, vorstelijk gezag. (Volkst.) heimlich -, Z. verabreden.
dammen ; einen Teich , van eenen dijkAbdiciren, (abdicirte, abdicirl)
Abdrieseln, (drieselte eb, ahgeomringen.
1 driesell) bedr.ww., Z. abföseln, abffasern.
o. Ww. afstand doen, nederleggen.
Abdampfen, (dampfte ab, abge Abdieken, (dickte ab , abgedickt) Abdrillen, (drillte ab, abgedrillt)
darnpft) o. ww., mri. s. verdampen, uit- o. ww., m. s. dik worden; 2. beds. ww. bedr. ww., Z. 4bdringen.
dampen ; l'Vein - lassen, laten uitdam- einen Sail, eine Laiwerge -, laten dik worAbdringen, (drang ab, abgedrunpeil.den,
verstijven.
gen) bedr. ww oir. jeer. eticv. -, afdrinAbdampfung, v., Z. abdamp fort Abdielen, (d ielte ab, abgedielt) beds . gen, afperseut, aftrochelen, door geweld
WW.
ww. eiste Kammer-, afschieten, beplan- verkrijgen van, afdwingen; abgedrungener
Abd'ampfen, (danipfte ab, abge- ken; cineStube -, bevloeren; 2. (z.voorw.) Krieg, gedwongen.
M-mpft) doen of laten verdampen; das man hat abgedielt, de vloer is gereed
Abdringung, v. afpersing, afQuecksilber vom Golde -, doorverdamping klaar ; de kamer is bevloerd.
trocheling v.
het kwikzilver van het goud scheiden;
Abdieler, (-dielers, mv. -dicier) Abdrohen, (dropte ab, abgedrohl)
(Kookk.) Aepf el - lassen, stoven, smoren. m. bevloerder m., die den vloer legt.
bedr. ww. door bedreigingen verkrijgen.
Abdämpfung, v. verdamping v . Abdielung, v. afschieting, beplan Abdruck, ( drnnckes, mv. driicke)
.Á
_ bdanken, (dankte ab, abgedankt) king, bevloering v.
( in. afdruk, druk gin., oplaag v., aftrek ni.;
o. ww., ni. h. (Krijgsw.) den dienst verAbdienen, Z. abrerdieaen, ausdre,-- 2. - einies Petscha ftes,afdrukselo.; schoner
laten ; (van ambtenaren), afdanken, opt- eren.
-, mooie druk ni.; (Drukk). -, proefdruk
slaan; (van den nachtwacht), voor de
Abdingen, (dung ab, abgedungern) i m.; (Delfst.)Abdrïickeof Sptursteine,beeldlaatste maal roepen ; bei einer Leiche-, den beds. ww. oir. etw. vont Pr eise -, afdingen ; ! steen m. steen waarop zich het beeld van
stoet bedanken; (Tooneelk.) de toeschou- 2. huren van, in huur nemen van.
een dier of eerie plant heeft afgedrukt,
veers voor het bezoek bedanken en het
Abdingung, v. huur v., afdin- plantsteen, diersteen m.; 3. (Wap.) (aan
eerstvolgende stuk aankondigen; I1.bedr. gen o.
een geweer), trekker, drukker, m.
ww. afdanken, ontslaan, bedanken; ein Abdisputiren, Z . ubstreiten
Abdrucken, (drieakte eb, abgeabgedankter Officier, afgedankt officier;
Abdoeken, (doekte ab, abgedockt) drnckt) o. ww., nl . h. Z. abschmulzen;
(Zeew.) eira Schift' -, afdanken, uit de bedr. ww. (Jachtw.) Z. abivickeln.
2. bedr. ww. ein Siegel in Wachs -, in
vaart nemen; ein abgedankter Rock, afge Abdonnern, (donnerle ab, abge- was afdrukken; (Drukk.) einen Logen -,
dankte, afgelegde jas v.
donnert) bedr. ww. Kannen -, afschie- drukken, afdrukken;eine Korte -, trekken;
Abdankung, v. afdanking v.; ten, lossen; (fig.) met donderende stem be- ein, Bald-, doortrekken, overnemen ; wie(Tooneelk.) aankondiging v.; (van een kend maken ; 2. o. ww. ophouden te der -, herdrukken ; (Boekb.) ein finch -,
ambt), ontslag o.; it.Z.- snede; -sgcld o. be- donderen.
den vormstempel zetten op; (fig.) au f seitaling v., geld o. voor de lijkrede; -srede v .
Abdoppeln, (doppelte ab, abge- nevi (esichte -sst Verzwei flung abgedruckt,
afscheidsrede v., lijkrede v.; -schein m. doppelt) beds. ww. (Schoenra.) iveisN -, de wanhoop is op zijn gelaat zichtbaar,
paspoort o., pas, verlofbrief m.
(de zolen van schoenen), met dubbelen afgedrukt, te lezen.
Abdarben, (sich etw .) (darbte witten draad doornaaien .
Abdrucken, (dra ckte eb, abgeeb, abgedarbt) wed. ww. zich zelven iets
Abdorren, (dorrte ab, abgedorret) drückt) o. ww., m. h. none Ufer-, afonthouden, weigeren, zich berooven van, o. ww., m. s., Z. ausdorren; 2. (van eerie duwen, afdrukken ; 2. wed. ww. sick -,
Z. abbrechen; sick , zich door ontbe wrat), verdorren en afvallen ; (Boschw.) zich uit de voeten maken ; (fig. Volkst.)
ringen uitputten.
(van een boom), verdorren; (van den bast), naar de ulaan gaan, zijne biezen pakken ;
3. bedr. ww. ein Gewehr -, aftrekken, afAbdarren, (darrte ab,abgedarr(e) t) verdrogen.
bedr. ww. (Br.) Mala -, behoorlijk ees Abdorrung v., Z. abdorren ww schieten; eindera Pfeil -, afschieten; ein
ten, afeesten, eindigen met eesten; Z. ab Abdorren, (dime eb, abgedori'ct) Thiirschloss -, afdrukken, met drukken
dl rren.
bedr. ww. Obst -, drogen, goed drogen; doen stuk gaan; (fig.) das wird ihni das
Abdeekeln, (deckelte ab, abge- (Zuiv.)dieKuchen -,uithameren,uitzijgen. Herz -, dat zal hem van verdriet doen
deckelt) bedr. we. (genleenz.) het dek-Abdörrofen, in., Z. Frischherd. i sterven ; 4. (w. i. gebr.) Z. abdringen.
sol afnemen van .
Abdraht, (-drahtes, mv. -drethte) Abdruckstange, (- stangen) v.
Í (Wap.) rust v. (van een schietgeweer )
Abdeeken, (deckle eb abgedeckt) m. (Tinneg.) tinspanen m. mv.
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Abe.

Abe.

Abe.

Abduction, v., Z. Abziehung ; 2. tigung v. tijdverdrijf o., verniakelijkheid, -gang ; -spetse v., Z. -brod ; -spiel o. spel
(Heelk.) breuk v.; 3. (Red.) abductie v. uitspanning v. voor den avond; -besuch o. voor den avond ; -sthndchen o. sereAbdudeln, (dudelte ab,abgedudell) tn. avondbezoek o.; -belrachtung v. a- nade v., avondmuziek v.; einemein- brinbedr. ww. ein Liedchen -, neuriën, half vondoverdenking v.; -hlatt o. avondblad gen, eerre serenade brengen ; -stern n► .
luid zingen, opdreunen.
o.; -blunie v. nachtschoone v.; -brod o. avondster
- stille v. avondstilte v.;
Abdunkeln, (dunkeltc ab, abye- avondbrood, avondeten o.; die Zeit nach - stilstand m., z. til. (Sterrek.) westelijke,
dunkell) bedr. ww. (Very.) verdonkeren, dent -brode, de tijd na het avondeten; schijnbare stilstand m.; -stunde v. avond
donker maken.
-tafel v. avondtafel v.; -than-uro.;
kleines -brod, eenvoudig avondeten, vesAbdunsten, (dans/de ab, abge- perbrood o.; -ddninterung v. avond m. avonddauw in.; -tisch m. avonddunstel) o. ww., m. s. verdampen, geheel
-essen o. Z. -brod;—szeil-schemringv.; tafel v., avondeten o.; er gibt mir den -,
verdampen.
v. tijd m. voor liet avondeten ; -falter hij geeft mij des avonds te eten, het
Abdiinsten, (diínslete ab, abye- in., Z. -vogel; -feier v., Z. -andacht ; avondeten ; -uhr v. westelijke zonnewijdiinsiet) bedr. ww. doen verdaumpen. -gang nl. avondwandeling v.; (Rergw.) zer m.; -unterhaltung v. avondgesprek,
Abdiinstung, v. verdamping, uit westelijke gang m.; -gebet o. avond- onderhoud o. voor den avond ; -viole v.,
-sbad o. damp- of stoom --damping,v.; gebed o.; -gegend v. westelijke streek v.; Z. Nachtviole; -vogel in. avondkapel v.,
had o.; -shaus, o. Z. Gradirhaus.
it. Z. Abend (3); -gelaiute o., Z. -glocke; uil m.; -vólker o. mv. westelijke volken
Abdupfen, (dup fte ab, abyeclucp ft) - gemalde o. schilderij v. eenes avond o.; -'warts bijw. westwaarts; - weite v.
bedr. ww. eine Wunde -, afdrogen, met voorstellende; -gesang, mv. -gesc nge, (Sterrek.) avondwijdte, westelijke amplipluksel reinigen ; das Blut von einor W.-, (Godsel.) avondzang in.; -gesellschaft, tude v.; -wind in. westenwind, avondwind
afdrogen, afvegen.
v. avondgezelschap o., soirée v.; -ge ui.; -wolf m., Z. Fpyiine; -zeche v.,Z. —brod;
-sprcho.,Z-unterhalg;-yetvölko. -zeil v. avondtijd, tijd nl. vóór; --ver
Abebenen, (ebente ab, cabgeebent)
bedr. ww. einen Hiigel, effen-, gelijk' avondwolken v.; -glanz m. (Dichtk.)
ni . tijdverdrijf, vermaak o. voor den-treib
maken.
avondglans rn.,glans der ondergaande zon;' avond ; -zeitung v., Z. - blaft; - zinkel in.
Abebenung, v., Z. abebenen ww. -glocke v.avondklokv.,avondgelui o.;-gold Z. -gesellschaft.
Abeeken, (eckle ab, abyeeckl) bedr. o., Z. -glanz; -goltesdiensi lof o., avond- Abenteuer, teuers, mv. - tenen),
ww. einon Tisch -, de hoeken afnemen, godsdienstoefening v.; -himmel tn. wes- o. geval, toeval o., zonderling, vreemd,
afboeken, van hoeken voorzien.
telijk gedeelte o. des hemels ; -jagd v. a- zeldzaam, voorval o., zonderlinge ontAbeekung, van hoeken voorzien vondjacht v., fakkeljacht v.; -kost v., Z. moeting v., wedervaren o., gebeurtenis
o., afnemen o. der hoeken.
-brod; -kreis m. Z. -gesellschaft; -kuhle v., avontuur o.; auf - ausgehen, geluk 4beggen, (eggele ab, a.byeeggel) V. avondkoelte v.; -land o. avondland,wes- zoeken, op avontuur uitgaan; auf- arbeibedr. ww. afeggen, roeteggen wegnemen. telijk land o.; -lei ader nl. bewoners m. mv. ten, voor den winkel, het magazijn wervan het avondland; westerling m.; 2. mv., ken ; 2. (fig., w. i. gebr.) vreemde, zon
Abeiehen, Z. eieken.
-derling
gebeurtenis.
4beifern(sich), (eiferte ab, abyc- Z. -völker; -li ndisch,bijv. en b. westelijk;
eifeet) wed. ww. zich afmatten, ver -e kirche V. Westersche kerke.; -es KaiAbenteuerer, —teuerin, avonuitputten, zich dooden door zich-moein, serthum, Westersch keizerrijk o.; -land- turier, gelukzoeker m., avonturierster,
driftig te maken, te ijveren.
schaft v., Z. -gernai,lde; -lich, van den a- gelukzoekster v.,waaghals m.,zwerver ni.,
Abeilen, (ei/te ab, abgeeilt) o. ww. vond ; -licht o., Z. -stern; 2. dierenriems zwerfster v., landlooper m., landloopster
wegijlen, zich haastig verwijderen.
licht o.; -lied o., Z. -gesang; -luit v. v.,geluksridder m., mensch zonder naam,
Abeisen, (eiste ab, abgeeist) o. ww. avondlucht, koelte v., heldere hemel m.; fortuin of beroep, avonturier m., avondooien; 2. bedr. ww. einen Teich -, van -lust(barkeit) v., Z. -belustiguny; -mahl, turierster v., intrigant m., vrouw, die van
ijs ontdoen, het ijs uithalen, uitscheppen. avondmaal, avondeten o.; (Godsd.)avond- geheimen minnehandel leeft.
-v.;

(-

maal, nachtmaal o., communie v.; das —
Abenteuerig, bijv. en b. -e IReisc,
Abelmosch, Z. Itisamkorn.
Abend, (- s, mv. -e) nl. avond tn.; es hallen, ter bediening gaan, hoogtijd hou Avontuurlijk, wonderlijk, zonderling, vol

das -- empfangen, communiceeren;-den; avonturen.
jem.das--reichen,austheilen, iem.decornAbenteuerlich, bijv. en b. waag muuie toedienen; —sbrod o. liet brood o. ziek, kanslievend, grillig ; -e Kleiduny,
bij de bediening, gewijde ouwel m., hostie grillige, wonderlijke, kleeding; -es Gev.; —sfeier v. avondmaalsviering v., com- schwiitz, buitensporig gebabbel o.; -e Gem nniceering v.; --sgänger, —sgast,--sge- schichten, Meinungen, avontuurlijke, onnoss en. avondmaalganger ni., nachtmaal - waarschijnlijke verhalen o., zonderlinge
ganger, communiant, communicant m.; meeningen v.; -er Mensch, zonderling,
---sgebel o. gebed o. vóór de communie, raadselachtig, grillig mensch m.; -keil,
vóur het avondmaal; --.skleid o. kleed o. zonderlingheid, grilligheid, buitensporig
-heidv.
voor de communie; —lied o. (Godsd.)
lied vóór of bij de communie ; —savein Abenteuern, (abenteuerie, geabentni. avondmaals-, communiewijn m.; teuert) o. ww. (w. i. gebr.) Z. auf Aben-mahlzeil v. avondmaal o.; --- halten, eten teuer ausgehen.
Aber, voegw. maar, doch ; - doch,
des avonds;-markt m.avondmarkt v.,de akan nog veranderen, hij heeft goed lachen, vond vóór den marktdag; -meer o.westelijk dennoch, evenwel, tiiettegenstaande, echdie het laatste lacht; haan sold den schó- meer v.; -ntesse, v. vesper m. ; -mnsik ter; nun -, nu ; oden -, sonst -, - sonst, of
nen Tag nicht vor dent - loben, men moet v., Z. -stdndchen; -op for o. avondoffer o.; wel, anders ; -,-! maar helaas ! 2. bijw.
geen hei roepen voor men over den berg it.(fig.)Z. - gebet, -gesang; -pfauenaucgea. (noch) nog; tausend and - tausend, duiis ; 2. avond m., daags te voren, avond Z.Nacht-p fauenauge; -punkt m. ( Sterrek.) zend en nog eens duizend ; o selig and
vóór ; den - vor ineiner Abreise, 's avonds, westen o., westpunt o., waar de zon on- -selig ! zalig, driewerf zalig degenen, die
den dag voor mijn vertrek ; der heilige dergaat ; -regen tn. avondregen m.; -roth, & ! 3.o. (Spr.) es ist hein Mensch ohne cis -,
-, kerstavond in.; eis heiliger -, Fest mv. -ruthe v. avondrood o.; -schein ni., Z. niemand is volmaakt, ieder heeft zijne
-, de dag of avond vóór eenen feestdag; -dir,namerung, -Toth; - schicht v. (Mijnes.) gebreken ; es ist eis - dabei, and leider
3. (Aardr.) westen o.; gegen -, naar het werk o., taak v.; it.post m. voor den avond; eis groszes, er is een maar aan, en onwesten ; (Zeew.) het westen, de Atlanti- -schmaus m. avondfeest o., avondpartij gelukkig een groote; bei ilim giebt es
sche Oceaan m.
v.; -segen rn., Z. - gebet ; -seile v. weste inanier Wenn 'and -, het is bij hem altijd
kant m.; - sonne v. avondzon v., on--lijke indien en maar ; ich evill keine -, i k verlang
Abend-andacht, v. avondgebeden o.; -arbeit v. avondwerk o.; - helus- dergaande zon v.; -spazierganq m. Z. geene snaren, geese tegenwerping.

evird -, het wordt avond, de zon gaat onder ; morgen -, morgen avond ; diesen -,
auf den -, dezen avond , van avond ;
vor -, vóór den avond, vóór dat het
avond is ; gegen - of -s, tegen den
avond ; gestern, vory. -, gisteren avond,
eergisteren avond; alle -e, iederen avond ; za - essen, des avonds eten, het
avondmaal gebruiken ; gulen -! goeden
avond ! einen goten - wviinschen, bieten,
goeden avond wenschen, zeggen; (fig.)-des
Lebens, ouderdom m. des levens; ani seines Lebens, aan den avond zijns levens,
toen hij oud was; (Spr.) es ist noch nicht
aller lage -, wij zijn er nog niet, de zaak

Abf.

Ah i.

AISM'.

net) bedr. ww. (Zeew.) met vaderhe n'veel afvallen, er zal veel afsnijdsel komen;
Aberaeht, Z. Oberacht.
(van een vloerkleed), er zal veel afvalleis;
Aberben, (erbtc ab, abgeerbt) bedr. meten, afvademen.
ww. (w. i. gebr.) Z. erben.
Abfádmen, -fadnen, (/adnrele e /iillt nicht viel b,(bij eeue zaak), er
Aberglaube, (- yla-uberts,-glauben, eb, abgef adntet) bedr. ww., Z. (tb/ ideln. , valt niet veel af, er valt weinig bij te ver -glauben) in., z. m. bijgeloof o., bijgeAbfahen, (f ahete ab, abgefahet) dienen ; (tig.) afvallen, vervallen, mager

worden ; sein Gesicht is abgef allen, zijn
loovigheid v.; Hang zure -n, bijgeloovige, bedr. ww., Z. abfangen.
lichtgeloovige aard m.
A bfahren, (du f'('ihrst ab, er f eihit; gezicht is afgevallen; (van liet water),
Aber-glaubig, -gldubiseh, ab, fuhr ab, abge/'ahren) o. ww., m s. vervallen, zakken ; (van kleuren), ver (-gldubiyer, -glcictliigst) bijv. en b. hij - vertrekken, op weg gaars; volra U/er, schieten; (van wijn), verbleeken; (van
geloovig, lichtgeloovig. Lande -, afvaren, den oever, de kust ver-!zaken), verschillen, contrastveren, afsteAberkennen, (erkannie ab, aber- laten, zich verwijderen van , Z. absegeln; ken, Z. abstechen ; ( Zeew.) afdrijven;
karnt) bede. ww. our. eineut etwv. -, (fig.) kurz rnit jemn. -, niet veel compli- each and nark -, langzamerhand afdrijdoor eerre uitspraak of eels vonnis be- inenten, plichtplegingen naken, zondereven; (fig.) von jenin. -, iem. afvallen,
rooven van ; 2. gegen etui. -, van zijnen plechtigheden handelen ; das Messer (uhr zijne partij verlaten ;cirt abge/'allener• Baseisch afzien. ihnn ab, het mes ontgleed hem ; die Axt sa,Engel, afgevallen, oproerige pacha, enAberkennung, V. (Ger.) beroo- fuhr ab, schoot uit, sprong weg; (fig.) -,i gel ni.; (van den godsdienst), afvallen,
ving v. door een vonnis; - stortheil o. (Volkst.) naar de andere wereld gaan, een afvallige zijn ; 11. o. zelfst. - (van
(fier.) oordeel, vonnis o. tot ontzetting. sterven ; it. (in het Pharospel), olie Karte het water, van bladeren), afvallen o.;
ist abgefahren, die kaart heeft verloren, . (Zeew.) afdrijving v.
Aberklaue, Z. A fterklaue.
.Áberlaueh, m. (Pl.) spaansche verliest; 2. bedr. ww. onr. afrijden, ver - Abfállig, bijv. en h. afvallig; -e
knoflook o.
slijten (met rijden); eirt Rad -, afslijten, Blutter, afvallende, niet aanblijvende blaAbermalig, bijv. en b. nieuw, breken met rijden ; die Schienen -, velgen deren ; 2. (lig.) -e Zinsen, interest, die
ander, tweede, herhaald ; -er Abdruck, afslijten, afrijden ; Pfer'de -, afrijden, vervalt ; i. -es Urtheil, tegenstrijdig, afherdruk m.; -e Prufung, herziening v. moede rijden, vermoeien ; etiv. von cineut wijkend ; 4. -e Seite, afhellende zijde;
Abermals, bijw. nog eens, ander - Orle -, medevoereii, voortspoelen, aan- 5. (fig.) afvallig ; - er m. afvallige, aposmaal, nogmaals, weder, bij herhaling, op- spoelen; einet Weg -, afleggen, afrijden, taai in.
berijden; der Weg ist schon abgefahren, Abfalligkeit, v. helling v., ver nieuw.
Abern, (aberte, yeabert) o. ww.,, m. bereden ; abgefahrene Landstrasze v. ge- val o.
h.(w. i. gebr.) altijd maren, tegenwerpin- baande weg m. ; eire Schuld -, met rijAbfallsrohre, (- r'óhren) v. afleid gen hebben, tegenspreken ; Z. aber (3). den of varen voldoen ;das Weggeld -, slui- pijp v.
ken, smokkelets, de tollen ontduiken, verAbfalzen, ((aizie (tb, abcte/alzt)
Abername, Z. Schimp fnunte.
bedr. ww. (Looi.) die Felle -, afschaAbernten, (erntete ab, abgeerntet) mijden.
hedr. ww. oogsten, inoogsten, de granen Abfahrt, (-la/uien) v. vertrek vert, op den schaafboom van liet aanhanof het veldgewas inzamelen ; 2. o. ww., o.; (Zeew.) afvaart v., vertrek o. ; (fig.) gend vleesch ontdoen ; (Meub.) sponninni. h. ophouden met oogsten, afoogsten ; die - aus diesent Lande, vertrek o. uit gen, slpongeu, groeven maken ; 2. Z. eb 1I. o. zelfst. oogst m.
deze wereld, dood m. ; (Ger.) vont einern balgen.
Aberraute, Z. Eberraute,Slabcvurz. Orte, Z. Abzug; (van eerie hoogte),afhel- Abfangen, (da (angst ab, er• fangt
ling v., afloop m.,afloopen o.; (van den wal (tb, fang ab, abgefangen) bedr. ww. our.
.4bersaat, Z. Nachsaat.
Aber-siren, -sinnig, Z. Eigen- eener vesting), hellend vlak o.; -flagge v. vangen ; das Wasser -, opvangen;(Bergw.)
vlag v., die het vertrek aangeeft ; -sgeld ettu. -, stutten, ondersteunen; (Jachtw.)
sine &.
Aberthon, m. Z. Streich(arren. o. reisgeld o., reispenning, teerpenning einen Hirsch -, met den hartsvanger dooÁberwille, m., Z. Widerwille. m. ; it. - sschoss m., Z. Abzugsgeld; den, den doodsteek beven ; 2. (tig.) jent.
.4berwitz, m., z. ui. waanwijsheid - sschusz m. mv., -schi sze, (Zeees.) schot -, slaan, afranselen.
v., valsch vernuft o. ; 2. ijlhoofdigheid, o. vuór de afvaart.
Abfärben, (/ irbte ab, abgefiirbt)
dwaasheid, raaskalling v.
Abfall,(- falles, inv. -fálle),m. (van o. Ww., tn. li. (van laken), es fctrbt ab,
Aberwitzig, (- tvilziger,-rvitzigst) eene hoogte), val m.; (van eene helling), het geeft af;2.bedr.tivw.(Verv.) afverven.
bijv. en b. waanwijs, dwaas, gezocht, bui- verval o. ; die Abfälle (des Gebirges), de Abfarbung, v. (Delfst.) - der Mitensporig; das Alter macht ihn -, suf, helling v., de zijden v.; (Meub.) der -, neralen, kleur v., die Bene delfstof afsufferig. die Abfalle, afval o.,afsnijdsel o., snippers geeft.
A_ bessen, (du issest eb, er iszt ab, m.; (Timm.) afzaagselo.; (Naai.) afsnijd- Abfáseln (sich), (fiiselle eb, eb asz ab, abgegessen) o. ww., in. h. afe- sel n.; (van het koren), afval o.; (van gefaseli) wed. vvw. (Man.) rafelen.
ten, ophouden te eten; 2. bedr. ww, vruchten), uitschot o.; Abfiille (van ge- Abfasern, (fuserte eb, abgefasert)
our. seinen Teller -, zijn bord ledig eten; slachte dieren), eetbare afval ni., Z. Ab- o. ww., it. wed. vvvv. sich -, van zelf uit eine Traube -, geheel opeten; einen Baum gang; der - vontWasser,(bij een waterwerk) rafelen, Z. ausfiiscln ; 2. bedr. ww., Z.
-, das Obst von einent Baume -, eereen overtollig water o., verval o. ; (van den ab fádnen.
boom leegeten; das Fleisch von einem godsdienst), afval ni.; (van eene partij), Abfassen, (faszle eb, abgefaszt)
Knochen -, afknagen; vorgesirecktes Geld afvallen o., verlaten o. ; - zit den Feinden, bede. ww. Korn -, vaten, in vaten doen;
afvalligheid, desertie v.; (Berges). - des Waaren -, te voren afwegen; (lJzerh.)
bei seinera Wirthe -, vereten.
Abfachen, ((echte ab, abge fachl) Gehaltes der Erze, verarming, verrninde- Í vin Sl sick Eisen -, glad hameren, plat
bedr. ww. einen Biicherschrank -, plan- ring v. der ertsen; in - konteten, in ver- kloppen; (fig.)eine Denkschrift -, stellen;
ken leggen, in vakken verdeelen; (fig.)Be- val geraken ; - (van eerie kleur), ver- opstellen ; einen Bericht -, neerschrijven
griffe -, verdeelen, tot soorten brengen, schieten, verbleeken o. ; - des weines, cite. in beslintntten Ausdriieken -, uit schikken. verdamping v. ; Ab fc lie (van een regel) drukkeil in ; II. o. zelfst., samenstelling
Abf'acheln, (föchelte ab, ubgefa- uitzonderingen v. rnv.; (Uures.) schakel- v., opstel o.
chest) bedr. ww. afwaaien, met waaien rad, cilinderrad o. in uurwerken, lichter
Abfasser, (-lessees, niv. -Passer),
verkoelen.
m. der hamertjes in slaguurwerken; ni. opsteller, schrijver, steller, vervaar Abfaehung, v. liet in vakken ver- (Zeew.) - (van een schip), afdrijving,af- diger m.
deelen; 2. verdeeling v.
valling v., Z. Ab fallen.
Abfasten, ((astete eb, nabye/astel)
Abfádeln, (fadelte ab, ubgefádelt) Abfallen, (de fallst eb, er (iillt eb, bedr. ww. seine Siinde -, door vasten
bedr. ww. Bohnen -, afhalen, de haren /iel eb, abge fallen) o. ww. our., ni. s. val- boetesi, herstellen, uitwisscheu & ; 2.
of vezels der boones afhalen. len, afvallen; die Beeren fallen ab, vallen wed. ww. sich -, zich verzwakken, uit Abfadnen, (fudnete ab, abgefetd- af ; es wird viel -, (van huiden), er zal geput worden door vasten.
—

Abf.
4bfaulen,

Abf.

(f aulte ab, abge/ault )

au[ jein. -, schieten op iem.; abge/euc.ert

Abf.
ge/tochten) o.ww. onr. afvlechten, vlech-

o. ww. afrotten ; eine abgeJ'auulte Wurzel, vuur ! 2. (Zuiv.) het vuur doen ophou - ten maken.

verrot.
bedr. ww. afschuimen; Honig -, afschuimen, Z. abscháumen; (Gg.) ein abgeJciumiater (gew. maar minder goed abge feimter)
Schalk, sluwe vos, doorslepen gast, doorslepen deugniet, boze schalk m.; abge/dumter Schurke, Z. Erzschurke.
Abfechten, (du (echtest of /ichtst
ab, er fechtet of /icht ab, Pocht ab, abgeIochten) wed. ww. onr. zich vermoeien
met vechten, afvechten.

Abfedern,

Abfleeken, (heckle ab, abqe/leckt)
o. ww., in. h.(van vette verven), vlekken.
Ab$cken, (fickle ab, crbge/ickt) Abflederen, (flederle ab, abgellebedr. ww. afwrijven, loot wrijving afne- dert) bedr. ww. Kor,, -, reinigen met
men, verslijten.
den stofbezem.
Abfiedeln, (fiedelte ab, a-bge/iedelt)
Abflehen, (lichte ab, abge/lehel) Z.
bedr. ww. ein Stiickchen -, (i. k. bet.) Abbitten.
slecht op (le viool spelen, afkrassen ; 2. Z.
Abfieisehen, (Jieischte ab, abyeab/icken; 5. (Zuiv.) das Silber -, de me- [ieischt) bedr. wW. ontvleezen, vleesch
taalslakken wegnemen.
afschaven ; dus Abge/ïeischte, lederafAb$edern, (Jiederte (tb, abye/ie- schaafsel o.
dert) bedr. ww. (Glaz.) das Glas -, de
Abfleisch- eisen, -messer, o.
kanten afbreken ; 2. Z. abfedern.
schaafmes o.
Abfiltriren, (filtrirte ab, ab/iltrirt) Abfleisehung, V. afschaafsel o.,
Z. abseihen.
afschaven o.

de►► .

Abfàum.en, ( fáumte ab, %cbye/a umnt)

(federte ctb, abge federt)

Abfeuerung,

v., Z. ab /'etcerrr ww.

o. ww., m. h. ruien; Z. sick inausern; 2.
bedr. ww. ein Kleid -, van vederen zuiveren ; ein Huhn & -, Z. r ijp/en.
Abfizen, Z . aus/ilzen.
Abfegen, (fegte eb, abye f'eyl) bedt. Abfinden, ([and ab, rtbge/-naden)
ww. deny Boden -, vegen, reinigen,schoon- beds. ww. onr. jern. -, tevreden stellen,
maken ; den Staub, uitstoffen, afstoffen; voldoen, betalen ; (Ger.) in der minne
(Gen.) -de Mittel, reinigend, zuiverend, schikken, tot een vergelijk komen, tranafvoerend.
sigeeren ; ein Kind -, Z. abscheiden, ab
.4.bfeger, - fegerin, afvegen rn.,
-, apanageeren,-Iheiln;Prz
afveegster v.
lijftocht schenken ; ein abgefundeAbfeiern, (/'eierte ab, abgefeiert) ner Prinz,prins, die een apanage, eenen
bedr. ww. (Zeew.) de schooten vieren; lijftocht bezit ; 2. wed. ww. sich (mil of
verflauwen, bedaren (van den wind) ; - bei eineni) -, zich verstaan met, overeenund einholen, het touwwerk inhalen.
komen met ; (genieenz.) ich veerde mich
Abfeilen, (feilte ab, abgefeilt) desswegen bei Ihnen -, ik zal het u bebedr. ww. afvijlen; 2. behoorlijk vijlen. taald zetten, met u afrekenen.
Abfoilraspel, (-raspels) v. afvijl - Abfindung, v. schikking, overrasp, vijfrasp V.
eenkomst v.; - eines Prinzen, apanage o.;
Abfeimen, (feimle ab, abge%eirat) -speld, -squantuin o., -ssumsne v. lijftocht
bedr. ww., Z. ab faumen.
m., geld o. waarmede men iemand teAbfeinen, (feinte eb, abge/'eint) vreden stelt.
bede. ww. Zucker -, fijn stampen, rafpiAbfingern, (f ngerte ab, abge/inneeren.
gert) bedr. ww. op de vingers aftellen,
Abfenstern, (( ensterte ab, abye- tellen; 2. (Muz.) Z. fi-ngern.
fenstert) bedr. ww. (Volkst.) Z. ausAbfinnen, (finnte ab, ccbye/inrit)
schelten.
bedr. ww. (Bliksi.) hameren, dun uit-

Abfliegen,

(tiny ab, abge/Zogen) o.

Ww. our., m. h. wegvliegen; (Boschw.)

Z. abdorren.
Abflieszen,(da flieszest of fleuszest
ab, er /lies.zt of /leuszl ab, /loss ab, abgeflossen) o.ww. onr., m.s., afvloeien, afloopen, vallen in,zich ontlasten,volgen ; (fig.)
daraus fiieszt die Folge ab, daaruit volgt,
vloeit voort ; II. o. zelfst. afvloeiing v.

Abflohen,

(fioh (e) te ab, abec-

Jloh(e)t) bedr. ww. afvlooien, vlooien,
de vlooien vangen; 2. wed. ww. sick -,
zich vlooien.

Abfloszen,Z . /loszen; it. abrahinen.
Abfloten, (fiotele ab, abyeflotet)
bedr. ww.(gemeenz.) op de fluit spelen.

Abfligeln, (/liigelte ab, abge fliigelt 1
bedr. ww. Birkensamen & -, van vleugels
of vliezen ontdoen.

Abflug, m. (van vogels), voorbij trekken o.

Ab$uss, (-/fusses) in.,z.m. desWassers, het afvloeien o.; - nadi der Fluth, eb,
ebbe v. der Feuchtigkeiten, afvloeien, ont.Abfertigen, (fertigte ab, abgefer- slaan, hoeken slaan in ; (Slot.) een gat lasten o.; 2. -, (mv. Ab/liisse), ontlasting,
tigt) bedr.ww. jem.- ,afvaardigen, zenden; voorboren.
helling v., afloop m., pijp v.
(fig.) Z. ab^veisen; jem. -, iem. zijne rekeAbfischen, (/ischte ab, abge/ischt) Abfolgen, - folgung, Z. ver folfling geven, heftig, onbeschaamd ant- bedt. ww. einen Teich -, visschee in, af- geit.
woorden ; jem. mit einenr Korb -, ieni. visschen; 2. eindigen met visschen; (tig.)
Abfoltern, (f ollerte ab, abye /'olie► -t )
wegzenden, een blauwtje laten loopen; Z. abschöp fen.
bedr. ww afpersen, afdwingen, door
jem. kahl of kurz -, afschepen, weinig Abfitscheln, (/itschelte ab, abge/il- folteren verkrijgen.
praatjes maken; jem. höhnischer Weise schelt) Z. ab /icken.
Abfordern, (forderle ab, abge/órkurz - , iem. wegzenden, den zak geven;
Abfitzen, (fitzte (l b, abge f tzt)bedr. derl) bedr. ww. jests. eliv. -, vragen
jean. mit einer Tracht Sclikige -, niet een Ww. gladmaken met den sprengkwast. aan, eischen van ; Gott hal ihn von der
pak slaag wegjagen; it. Z. abfinden.
Abflachen, ((lachte ab, abge(lacht) Welt abgejordert, God heeft hem tot zich
Abfertigung, v. afv aardiging, af- Z. abdachen.
geroepen, opgeroepen; Z. ab(be)ru[en.
zending v.; (fig.) weigering v.; manche
Abflaehung, v. (Krist.) vlakma - Abford(e)rung, v. ter ugroeping,
- bekommen, dikwijls het hoofd stooten; ken o. der hoeken van een kristal.
vraag v., eisch m.; -sbrief m. brief nl van
-sschein m. (Hand.) aangifte van, ver
Abflammen, (flamrnte ab, abye- terugroeping; -srecht o. terugroepingstolbriefje, tolhewijs o. (van-klaringv.;2 Jlcc7ra7n(e) t) bedt. ww. Leder -, met talk recht o.
betaalde rechten).
besmeren en dit boven het vuur laten
Abform, (-/órmen) v. vorm m.

Abfertiger, (-tigers, n► v. -tiyer)
m. afzender, verzender, expediteur m.
Abfesseln, Z . ent/'esseln.
4.bfetten, (fettete ab, abyeJ'etlet)

0. ww., m. h. (van laarzen) , het vet
afschrappen ; 2. bedr. ww. Fleischbriihe
-, afvetten, van vetdeelen ontdoen.

A.bfeuehten, (/euchtete (tb

,

abge-

%euchtet) bedr. ww. etw. -, de voch-

Abformen,

intrekken.

Abflattern,

;

(formic ab, abgeiorrrzl )

bedr. ww. vormen, in den vorm brengen,
tert) o. ww., ni. h. fladderende wegvlie- afdrukke ►i; (Schoenn► .) van de leest
gen ; wed. ww. sich -, (w. i. gebr.) zich nemen.
moede fladderen.
Abformleisten, (-leislens, mv.
Abfiauen, (/lauele ab, cibgeflanet) - leisten) m. (Schoenm.) zekere schoen bedr. ww. die Erze -, afwasschee; die makersleest v.
Tischer -, spoelen, wasschee.
Abformung, v. vor ming v.
(/la-tterte ab, abge/lat-

Abflaufass, ( - lasses, i nv. -/d sser)

tigheid ontnemen ; 2. vochtig maken, o. waschvat o., waschtobbe v.
vochten.
Abflauherd , (-es, mv. -e) m. waschAbfeuern, (/'euerte ab, abyafeccerl) haard in., waschtafel v.
bedr. ww. eis Gewehr -, afvuren, afschieAbflechten, (du /lechtesl of/lichtst
ten ; (Krijgsw.) een schot doen, lossen; ab, er f echtei of (licht ab, (tocht ab, ah-

Abforschen, (%rschte ah, abec-

[orscht) bedr. ww. jem. eta'.-, Z. ab['i - agen.
Abfragen; (da fricgst ab, er /rágt
ab, (rug ab, abye[ragt) bedr. ww. onr.

jenin. eta'. -, afvragen, door ondervrager
of veel vragen verkrijgen ; jenin. eta'.

Abf.Ah.Abg.
tterung,

v. voederen o.; (fig. geven ; viel -, veel belasting betalen;
listiger Weise -, iem. uithooren ; 2. das
Ab
(Scherts.) es wird nichts -, daarbij zal
gemeenz.) groot gastmaal o.
Au/gegebene -, laten opzeggen.
Abfressen, (du trissest ab, er f risst Abgabe, (-gaben) v. (van een brief), niets te verdienen vallen;(fig. genieenz.),
ab, (rasz ab, abgefressen) bedr. ww. af- overgave, afgifte v.; (van goederen), afle- jenan. etiv. -, iem. op de vingers tikken;
vreten, wegknagen. vering v.; (Fin.) belasting v., recht o., etw. -, dienen, goed zijn, geschikt zijn
Abfrieren, (fror ab, abge fruren) impost m.; die - einziehen, belastingen tot ; der Mantel soil eine Dec/ce -, de
mantel zal dienen om er een deken van
o. WW. onr., m. S. afvriezen, ten gevolge innen; (Hand.) mandaat n.
van liet vriezen afvallen; die Nase isi ihm
Abgaben-frei, bijv. nw. vrij van te maken ; einen Boten -, voor bode dieabge froi'en, zijn neus is afgevroren.
impost, belasting ; - freiheit v. vrijdom nen ; du wurdest einen yuten Soldaten -,
Abfrohnen, (fröhnte ab, abge- m., vrijstelling v. van belasting ; - piich- gij zoudt een goed soldaat zijn; 3. wed.
fróhnt) bedr. ww. door heerendiensten ter m. pachter m. der inkomsten ; - we- ww. sich mit jemn. -, zich met iem. bebetalen. sen o. belastingstelsel, belastingwezen o. moeien, zich afgeven met.
Abfuehteln, Z. f uchteln.
A_ bgähren, (du giihr(e)st (gierst) Abgebot, Z. Aufgebot.
Abfgen, (fiigte ab, abgefiiyt) ab, er yiihrt (giert) ab, gohr of gahrte Abgebrannt, bijv. uw., Z. eb bedr. ww. Breder -, gladmaken, afvoe- ab, abgegohren) o. ww., m. h. uitgisten; brennen.
Abgebrannte, (-n, mv. -n) m.
gen ; 2. (Glaz.) Z. abfiedern.
2. afgisten, niet meer gisten, ophouden
en v. hij of zij wiens (wier) huis is afAbfuhlen, (fiuhlte ab, abgefü/rlt) met gisten.
bedr. ww. door het gevoel ontdekken ;
Abgang, (-gang(e)s,mv.-y«nge)in. gebrand.
Abgebranntheit, v. (w. i. gebr.)
(fig.)rnan /uhlt es dent Redeeer eb dass &, vertrek o.; (Zeew.) (van een schip), vermen gevoelt, als men den redenaar hoort, trek o., afvaart v.; (Tooneelk.) (van een armoede v. ten gevolge van brand ; (fig.)
dat &.
tooneelspeler), afgaan o.; (Gen.) -des Ge- gebrek o., armoede v.
Abfuhr—arbeit, v. (Gouddr.) blütes, verlies o.; unmerklicher .. des Abgebrochen, bijv. nw. afgebroverfijnen, trekken o.; -eisen o., trek- Harns, onwillekeurige waterloozing v.; ken, gebroken ; (Pl.) - ge/leden, gedeelijzer o. (Heelk.) - der Leibesfrucht, miskraam v.; telijk ; - e Worte, afgebroken woorden ; - e
Abfuhre, v., z. rit. vervoer o., af- (Veeart.) (bij dieren), ontijdige ge- Schreibart, een stijl, die zich door korte,
boorte; 2. (fig.) z. m. (Hand.) debiet o.; losse volzinnen kenmerkt ; - heil v.(Red.)
voer m.
Abführen, (f i,hrte ab, abyefiilcrt) - f nden, debiet hebben, veel te doen heb- - in der Rede, gebrek aan samenhang.
bedr. ww. vervoeren ; das Geschi tz: rosa hen, veel klanten hebben, Z. abgehen; - Abgedrosehen, (-gedroschener,
Wall -, afvoeren ; jem. -, wegvoeren ; in der Krafte, verzwakking, vermindering, - gedroschenst) bijv. nw. afgezaagd ; -es
das Gefiingniss -, brengen; eire Wache -, afneming v., sterven o., dood m., Z. Er- Zeug, algemeen bekende dingen o. mv.,
van de wacht laten gaan ; die Schild- lóschung ; ( Bergw.) in - kommen, vermin- platheden v. mv.; -heit v. (van eene gewache -, aflossen; (fig.) jent. vom rechten deren; in - der Nahrung kommen, gera- dachte, van een zin), versletenheid, afWege -, van den rechten weg afbrengen, then, vervallen, in verval geraken; (fig.) gezaagdheid v.
van liet p^d der deugd afleiden ; vom in - kommen, afgeschaft worden, niet Abgefeimt, Z. ausgefeimt.
, bgefunden, Z. ab/inden.
Zivecke -, afleiden; jemn. Kunden -, af- meer in gebruik zijn, in onbruik geraCroonen; (Gen.) ein abführendes Mittel, ken ; (Kunstt.) verlies o. ; it. afval o., Z. Abgeh rtet, bijv r► uw. gehard.
afdrijvend middel, purgeermiddel o.; Abfall; (Scheik.) verlies ti. aan zelfstap- 4bgehen, (du gekst ab, er geht ab,
(Ontlk.) cin -er Muskel, buitenwaarts- digheid; (Hand.) aftrek m., tarra, tara ging ab,ccbgegangen) o.ww. onr., m.s. ver
V. ; ( Gouddr.) verfijnen, v.; durch das Auslaufen aus den Fc ssern, trekken, heengaan, eene plaats verlaten -trekndspi ;
door het trekijzer halen; eine Schuld -, verlies o.; - vom Geivichte, gewichtsver- (Kunstt.) uitkomen; mit einem Schi fe -,te
scheep vertrekken; (Krijgsw.)vonderWavoldoen, betalen, kwijten; (fig.) jens. -, lies o.
Abgangig, bijv. en b. gezocht, wat the -, afgelost worden; nach Paris -, naar
wegzenden, wegjagen, den zak geven; II.
wed. ww. sich -, (i. gr. st.) zich weg- veel aftrek vindt; 2. -e Wäsche, versle- Parijs vertrekken; vom Wege -, afgaan,verpakken.
ten linnengoed o.; - werden, verslijten, in laten ; ( fig.) hier gekt die Strasze ab,(und
Abfuhrer, (- fuhrers, nlv. -fiihrer) onbruik beginnen te geraken, uit de mode fi hrt &) hier draait de weg, verandert
m. (Gouddr.) verfijner in.
geraken ; - e Schriften, ontbrekende, ver- en gaat &; von jenin. -, iem. verlaten,
zijne partij verlaten; it. zijne meening,
Abfi hrtiseh,( -es, mv. -e)tn.trek- foren papieren.
bank v.
Abg ogling, (- es, mv. -e) m. af- zijn gevoelen niet toegedaan zijn; von
seinera Artze -, van geneesheer verandeAbfi Krung, v. wegvoeren o.; vallige m.; 2. Z. Abgángsel.
(Gen.) afdrijven o., purgeeren o.;
Abgangsel, (-gangsels, mv. -gang- ren ; von seinem Gegenstand -, van zijn
(Gouddr.) verfijnen o.; - smittel o. pur- sel) o. overblijfsel o., afval m., verlies onderwerp afdwalen, afstappen; von seineat Vorhaben -, zijn plan vaarwel zeggen,
geertniddel, afdrijvend middel o.; -sweg o. (Kunstt.).
nl. (Ontlk.) afvoerweg, ontlaster m.
Abgangs—loch, (-loches, mv. -ló- opgeven; von seinerMeinung-, veranderen
Ab 'dien, (fiillte eb, abgefüllt) cher) o. (Tuinb.) opening v. in den bij- van &; von seiner Forderung -, afzien ; von
einem Anite -, nederleggen, afzien van &;
bedr. ww. das Fett von der Suppe -, af- enkorf; - rechnung v. tarrarekening v.
scheppen ; Wein -, uit een vat scheppen, Abgärben, (gdrbte ab, abgegarbt) vom Preise -, aftrekken, korten ; 2. zich
losmaken, scheiden; (van kleuren), ver aftappen, oversteken ; in Flaschen -, in bedr.ww. , Z. abgerben.
flesschen aftappen ; ein Fass -, ten deele
Abgdten, (gehete ab, ctbgegatet) schieten ; die Frucht ist ihr abgegangen, zij
ledigen ; H. o. ww., m. h. oplioudenveu- bedr. ww. (Tuinb.) uitwieden, wieden. heeft eene miskraam gehad; ein Wurm
lens te werpen.
Abgaukeln, (gaukelte ab, abge- ist ihm abgegangen, hij is een worm
kwijtgeraakt; 3. verminderen, een verlies
Abfullung, v. aftapping, over- gaukelt) bedr. ww. afgoochelen.
steking v., oversteken, aftappen o.
Abgaunern, (ya-unerte ab, abge- ondervinden, vermindering of schade lij Abfurehen, (furchte ab, abge- gaunert) bedr. ww. jenen. etui. -, door den ; es gekt viel ab, er valt veel af; es
geht mir Nichts dadurch ab, ik verlies er
/'urcht) bedr. ww. eipen Acker -, door list ontnemen, ontfutselen,
eene voor scheiden, afscheiden.
Abgeben, (dis gi(e)bst ab, er niets bij ; sich Nicht$ - lassen, zich niets
Ab ' ttern, (futterte ab, abgefil.t- gi(e)bt ab, gab ab, abgegeben) o. ww., onthouden, zich niets laten ontbreken;
tent) bedr. ww. das Vieh -, voederen, m.h.ini Kartenspiele -, voor liet laatst ge- (Scheik.),(13ew. d. erts.) gezuiverd woreten geven ; er hat abge fiittert, die Pferde ven ; 2. bedr. ww. oor. afgeven, overge- den ; 4. verkocht worden; schlecht -de
sind abgefiittert, de paarden zijn gevoed, ven, overhandigen; einen Wechsel auf Waaren, die niet veel vertier hebben;
gevoederd ; 2. liet laatste voeder geven ; jein. -, trekken ; etcv. -, zich ontdoen 5. ontbreken ; es geht ihm nichts ab,
3. (i. gr. st.) volstoppen, natmaken, vol- van ; tien Degen -, den degen overgeven, hem ontbreekt niets; was geht ihm
proppen. afgeven ; einen Theil von etw. -, afstaan, noch ah? wat wil hij nog ? ein Jahr Zin' u
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sen - lassen, laten vallen ; 6. ophouden,
Abgeschmackt, (- yeschniackter, gieter m., afgietster, gietster v., hij of zij
eindigen, omkomen, sterven ; mit Tode -, -geschmacktst) bijv. nw., Z. geschmacklos, die giet.
Abgieszung, v., Z. abgieszen ww.
sterven; (fig.) es wird ohne Streit nicht unschmackhaf't; (fig.)ongerijmd, laf, wal-, men zal de zaak niet zonder twist emn- gelijk; - e Reden of Possen, lafheden v. .4.bgift, (- giften) v. (Rechtspr.) Z.
digen, uitmaken ; es ging ohne Blutver- mv., laffe gesprekken v., belachelijke ver- Abgabe.
Abgipfeln, (gip%elte ab, abgegipgieszen ab, het liep zonder bloedstorten dichtseltjes o.; - urtheilen, laf, zot, onaf; das Feuer - lassen, laten uitgaan ; gerijmd spreken ; 2. -helt v. lafheid, on- felt) bedr. ww. einen Baum -, toppen.
Abgittern, (gitterte ab, abgegiteine Gewohnheit - lassen, in onbruik la- gerijmdheid, zotheid v.
ten geraken; II. bedr. ww. onr. Schuhe -, Abge-schnitten, -sehossen, tere) bedr. ww. aftraliën, door traliën
niet gaan verslijten; 2. einen Platz -, -schworen, -sehen, —sotten, afscheiden.
met gaan of loopen meten, afloopen.
-sondert &, —spannt &, &bglanz, (- es) rn., z. ni. afschijn .A.bgeigen, (geigte ab, abgegeigt) -stumpft &, Z. ab -schneiden, -schie- sel, beeld o.
bedr. ww. ein Sluckchen -, op de viool sten, - schwáren en -schwóren, -sehen,
Abglätten, (gláltete ab, abgeglai,lspelen.
Bieden, -sondern, - spannen, -stump/en. tel) bedr. ww. etw. -, gladmaken, po.A.bgeiszeln, (geiszelte ab, abge- Abgesondertheit, v. afzonde- lijsten, beschaven.
geiszelt)bedr.ww. jemn. dieHaut -, afgee- ring v.
Abglättung, v. Z. abgldlten ww.
selen; 2. jem. -, iem. duchtig ranselen, Abgespanntheit,v.(lig.)verslapAbgleiehen, (glich ab, abgeglichen) bedr. ww. onr. (Uurw.) die Rider
afrossen.
ping, slapheid, uitputting, matheid v.
Abgeizen, (geizte ab, abgegeizl) Abgestorben, bijv. nw. afgestor- -, gelijkmaken ; (Bouwk.) effen, gelijk,
bedr. ww. seinera Muude -, zich zelven uit ven, dood ; -e Farbe, bleeke, vale, ver- waterpas maken ; eine Mauer -, waterpas
gierigheid iets onthouden, uit den mond schoten kleur;(Pl.)-esEndeeines Zweiges, maken; (Boekdr.) de registers naaken.
sparen; 2. wed. ww. sich -, zich door het doode einde van een tak; 2. -heit v.
Abgleiehfeile, (- feilen) v. vijl
gevoelloosheid, zorgeloosheid, lusteloos- v. om gelijk te maken ; -stange v. (Uurw.)
gierigheid ombrengen.
vereffenings -stang m.;-zirkel in. (Uures.)
Abgelagert, bijv. nw. belegen; heid v.
-e Ligarren, -er Wein, oud, belegen.
Abgestumpftheit, v. (lig.) ver- passer in.
Abgelben, (gelbte ab, abgegelbt) zwakking v., stompzinnigheid, geestver- Abgleiehung, v. (Muntw.) ajuso. ww., m. h. geel maken, de gele kleur stomping v.
teering v., gelijk-, effen maken o.; -swage
afgeven; 2. geel worden, geel maken.
Abgetragenheit, v. versleten- v. (Muntw.) ajusteerschaal v., Z. ausAbgelebt, bijv.nw. afgeleefd; (fig.) heid, slijting, slijtage, afneming v. of ver- gleichen.
oud, bejaard, versleten; -heit v. afge- val o. ten gevolge van langdurig gebruik.
Abgleiten, (gliti ab, abgeglitten)
leefdheid v., ouderdom m.
Abgew hren, (gewahrte ab, abge- o. ww. onr. afglijden, glijden, met glij Abgeledigt, bijv. nw. (Wap.) in- währt) bedr. ww. (I3ergw.) jemn. seinen den vallen; (fig.) von dem rechten Wege
Kux - and einero andern zugewáhren, -, langzamerhand, onmerkbaar van den
gekort, verkort.
rechten weg afraken.
.4.bgelegen, (- gelegener, -gele- in eens anders plaats stellen.
genst) bijv. nw. afgelegen, verwijderd, Abgewahrzettel, (- zettels, tnv. Abglimmen, (glomm eb, abgever; -er Wein, belegen wijn; -heit v., - zettel) m. (Bergw.) kwijtingsbrief m., glommen) o. ww. eeg. en onr., m. s.,uitz. m. afgelegenheid, verwijdering v., quitantie v. voor eene verkochte mijn ; glimmen ; abglimmend, gereed om uit te
eenzame ligging v.; (Zeew.) afstand m. 2. Z. Gewährschein.
glimmen.
Abgeleitet, bijv. nw. afgeleid ; - es Abgewinnen, (gewaun ab, abge- Abglimmung, v. uitglimming v.
wonnen), bedr. ww. onr. jemn. et'w. -, afWort, afgeleid woord o.
Ábglitsehen, (glitschte ab, abgeAbgemossen, (- gemessener, -ge- winnen, winnen van; jemn. den Vorsprung glitscht) o. ww. (gemeenz.) Z. abgleiten.
Abgli hen, (gliih(e)te ab, abgemessenst) bijv. uw., Z. abniessen; -heit -, het van iem. winnen, hem voorkomen;
regelmatigheid, ich kann ihm nichts -, ik kan liet niet van gluh(e)t) o. ww., m. h. ophouden te
V. nauwkeurigheid,
afgemetenheid, stijfheid v.
hem winnen ; Thránen -, tranen doen gloeien, doorgloeien ; das Eisen hat
Abgeneigt, (- geneigter, -geneigtst) storten ; einer Sache keinen Geschmack - abgeglüht, het ijzer gloeit niet meer ; 2.
bijv. nw. (met den 3en nv.) en bijw. onge- können, geen smaak voor, geen behagen bede. ww. gloeien, doorgloeien; (fig.)
negen, die tegenzin, afkeer heeft voor; in eene zaak kunnen vinden, scheppen ; Wein -, heet maken.
-machen, vervreemden, afkeerig maken jemn. Liebe -, iems. liefde winnen.
Abgli hung, v. (der metalen),
van , Z. geneigt; (i. gr. st.) sich einer Abgewöhnen, (gewohuite ab, eb- gloeiing v.
Speise & nicht - zeigen, eene spijs eer gewöhnt) bedr. ww. jemn. etw. - afwenAbgott, (- gottes, mv. -gutter) in.
aandoen, goed eten van; -heit v. onge- nen, de gewoonte doen afleggen; sick afgod m.; er hat sic zu seinem - gemacht,
negenheid v., afkeer m., Z. Abneigung. etw. -, zich afwennen, zich van eetje ge- hij heeft er zijn afgod van gemaakt, hij
Abgeordnet, -geordneter, woonte ontdoen ; jenin. seine grobe Sit- aanbidt het, haar.
m. afgevaardigde, afgezant, zaakgelas- ten -, tot betere manieren brengen; 2.
Abgötter(er), -gotterin, aftigde, commissaris, gevolmachtigde m., ein Kind -, Z. entwóhnen.
goden-dienaar m., - dienares v.
Z. abordnen; die -n, de afgevaardigden, Abgewohnung, v. afwennen o., Abgötterei, v., z. m. afgoderij v.;
ontwenning v., spenen o.
gedeputeerden mv., de deputatie v.
- treiben, afgoden aanbidden.
Abgerben, gerbte eb, abgegerbt) Abge-wunden, —zogen &, Abgottin, v. vrouwelijk afgodsbedr. ww. (fig. gemeenz.) afrossen, af- —zwungen, Z. eb-winden, -zieken, beeld v.
-zwingen.
ranselen.
Abgottiseh, bijv. en b. afgodisch;
Abgeredet, bijv. nw. afgesproken, Abgezogenheit, v. afgetrokken- -verehren, aanbidden; eitje -e Meinung
overeengekomen; -ermaszen bijw. vol- heid v.; 2. Z. Abgeschiedenheit.
von sick h., een zeer hoogen dunk van
gens afspraak.
Abgieren, (gierte eb, abgegiert) zich zelven hebben, zich zelven als liet
Abgesandt,-gesandter, Z. ab- o. ww., m. h. (Zeew.) in zee steken, het ware aanbidden.
senden and Gesandle.
ruime sop kiezen, weggieren. Abgottschlange, (-schlangen)
Abgesehieden, bijv. uw. Z. eb- Abgieszen, (dugieszest ab, er gieszt v., Z. Riesenschlange.
scheiden; -heit v., z. m. afzondering, eb (ook du geuszest ab, er geuszt ab),
A_ bgraben, (du grctbst eb, er grabt
eenzaamheid v.
gosz eb, abgegossen) bedr. ww. onr. af- ab, grub ab, abgegraben) bedr. ww. onr.
Abgesehli$'en, (-geschlifener, gieten, gieten, overgieten ; (Scheik.) Z. afgraven ; einen Acker -, met eene sloot
-geschliffenst), bijv. nw. beleefd, hoffelijk; abklaren; 2. eine Figur in Blei & -, in lood doorsnijden; jernn. etw. -, met graven
-heit v. beleefdheid, hoffelijkheid v.; afgieten, gieten; (Art.) Z. gieszen.
afnemen; it. seine Schuld -, met graven
Z. abschleifen.
A bgieszer,— gieszerin,afgieter, afdoen, verdienen ; das Wasser -, afYei-
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den door eene sloot ; einer Stadt das Wasser -, afsnijden ; it. Z. abstechen.
Abgraden, (gradete ab,abyegradet)
bedr. ww. in graden verdeelen.
Abgramen (sich) , (grámte ab,
abgeyrc fnt) wed. ww. van verdriet,

Abh.
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let) bedr. ww. loshaken, uithaken, ont- Eisenbahn -, afhangen, losmaken ; die
haken.
Blasebalge -, de beweging doen ophou-

Abhageln, (hagelte ab, abgeha-' den.
geit) onp. ww. ophouden te hagelen ; 2.
Abhängig, (-hungiger, -hdngigst)
bedr. ww. es hal Alles abgehagelt, de ha- bijv. en b. gebogen, hellend ; -sein, afgel heeft alles vernield.
hellen, alloopen; (Tuinb.) - angelegtes

Abhgen, (hágte ab, abgehugt) Gartenbeet, afhellend, naar de zon ge(graste ab, abgegrast) bedr. ww. door eene haag afscheiden, richt tuinbed; -coachen, doen glooien, hel-

hartzeer verteerd worden.

Abgrasen,

bedr. ww. (van vee), afgrazen ; einen
Acker -, het gras afmaaien, het koren &;
2. L. abyáten, ausgiiten.
Abgreifen, (griff ab, abyeyri/fen)
bedr. ww. afgrijpen met lange vingers;
Z. wed. ww. sich -, (Muntw.) slijten.
Abgreifung, v . (van Munten), afslijting v., afslijten o.

len; 2. (fig.) -von & sein, afhankelijk;

aftuinen.

Abhägung, V . heining, omheining, sein Urtheil - machen von, laten afhangen
haag v.

van &; H. -keit v., z. m. helling, glooi
afhankelijkheid, onderwor--ingv.;(f)
gert) o. ww. vermageren, mager worden. penheid v.
Ab — haken, — hkeln, (hakte ab, Abhängling, ( (e) s, mv. - e) m.
abgehakt) bedr. ww. afhaken, met eenen afhangeling m. en v.
haak naar beneden halen ; 1I. o. zelfst.
Abhären, (Mirte ab, abgehart)
bedr. ww. pellen; (Looi.) ontharen; die
Abgrenzen, (grenzte ab, abgegren- afhaking V.
zet) bedr. ww. zwei Lander -, de grenAbhalftern, (hall'terte ab, abge- Kalb felle -, ontharen, Z. eat haar en.
halftert) bedr. ww. den halster afdoen.
zen bepalen, aanwijzen, scheiden.
Abharken, Z. abrechen.
Abgrenzung, V. het bepalen o. Abhallen, (halite ab, abgehallt) o. Abh armen (rich), (hdrmte ab,
ww., Z. wiederhallen.
der grenzen ; verdeeling v.
abgehármt) wed. vvw. van verdriet ver
worden ; abgeharmt, verzwakt, uit -terd
A_ bgrund, ( - grund(e)s, inv. grim- Abhalsen, (halste ab, abgehalst)
verdriet.
-geputvan
de) m. afgrond m.; ani Rande des -es, bedr. ww. (Volkst.) den hals afsnijden,
op den rand van den afgrond ; ein boden - onthalzen; 2. (Jachtes.) die Hunde-, den
Abharren, Z. abwarten.
loser -, bodemlooze afgrond.
halsband afdoen; II. wed. ww. einander
.4.bharten, (hurtete ab, abgehà rtet) bedr. ww. harden ; das Eisen -,
Abgründen, (grundete ab, abye- -, elk. omhelzen.
grandet) bedr. ww. (Meub.) uitschaven.
Abhalten, (du hd ltst ab, er hult ab, harden, hard doen worden; (fig.) zur
Abgri nen, (grunte ab, abgegrunt) hielt ab, abgehalten) o.ww., m. h. (Zeew.) Arbeit -, verhard worden ; die Soldaten -,
o. ww., m. h. (van boomen), het groen vom Winde -, voor den wind aankomen; gehard maken; 2. wed. ww. gehard
verliezen; 2. (Very.) (van stoffen), de vom Lande -, afhouden ; ganz - and mit worden.
groene kleur afgeven.
dens Winde gehen, geheel afhouden en
.4.bhiirtung , v. hard worden, geAbgueken, (guckte ab, abgeguuckt) voor den wind gaan ; von einer Klippe -, hard worden, harden o.
bedr. ww. jenan. etw. -, afloeren, afkij- afhouden; II. bedr. ww. onr. op eenera
Abharzen, (harztc ab, abgeken ; 2. wed. ww. sich -, zich moede afstand van zich houden, terughouden, harz(e)t) bedr. ww. einen Baum -, van
beletten te naderen ; it. vasthouden ; 2. hars ontdoen.
kijken.
Abgunst, v., z. m. Z. Missgunst; (fig.) afhouden, verhinderen ; jemn. von Abhaschen, Z. erhaschen.
2. mistrouwen o., minachting v.; eta'. in - ets'. -, afhouden, verwijderd houden van;
Abhaspeln, (haspelte ab, abgehasseine Lehrstunden richtig -, stipt, nauw pelt)bedr.ww.Garn -,afhaspelen(Bergw.)
bringen, iets in minachting brengen.
zijne les geven, ten opzichte van-gezt afwinden, ontrollen (het touw); (fig.) eine
Abgi astig, (- gunstiger, -giinstigst) bijv. en b. Z. ntissgunstig; 2. den tijd ; den Gerechtstag -, zitting hou Rede -, afroffelen, haastig opdreunen.
wangunstig; er -ist mir nicht -, hij is mij
als kantonrechter; 4. Z. aashalten. -den
Abhaspler, -hasplerin, hij
niet wangunstig, wenscht mij geen
Abhalter, (-halters, mv. -halter) of zij, die afhaspelt.
kwaad.
m. (Zeew.) afhoudtouw o.
Ab - haubeln, —hauben, (MuAbgurgeln, (gurgelte ab, abgegur- Abhaltung, v . hinderpaal, m. ver belle ab, abgehuubelt) bedr. ww. (Valk.)
gelt) bedr. ww. de keel afsnijden ; ein
moeilijkheid v., beletsel o.;-hinderg, Z. abkappen.
Lied -, gorgelend voordragen.
Abhauehen, (hauchte ab, abge-haben, verhinderd worden.
Abgi rten, (gurtete ab, abgegi r- Abhandeln, (handelte ab, abye- haucht) bedr. ww. afblazen, zacht voorttet) bedr. ww. den gordel afdoen, ont- handelt) bedr. ww handelen, spreken blazen.
gorden, afgorden.
Abhauen, (hieb ab, abgehauen)
over, redetwisten, verhandelen, tot stand
Abguss, ( gusses, mv. yusse) m. brengen, verklaren, vereffenen; der -de bedr. ww. onr. jemn. den Kopf -, afhou
afsnijden, afhakken; einen Baum -,-wen,
einer Bildsáule, afgietsel o.; 2. gietsel, Theil, het theoretisch of verhandelende
afgietsel o., Z. Gypsabguss; einen - ma- gedeelte ; einen Streit -, afmaken ; 2. jenan. vellen ;die Aeste -, afhakken ; einem Hund
chen, afgieten, een afgietsel maken ; 3. etw. -, met iem. omtrent den prijs over- den Schwanz -, den staart afhakken;
Z. Auusguss.
eenkomen, afhandelen ; 3. ctzv. (vom (fig.) ranselen, rossen.
Abh ufeln, (huu f elte ab, abgeAbgi ten, (giitete ab, abgegiitet) Preise) -, korting verkrijgen.
Z. ab/inden.
hu-ufelt) bedr. ww. in kleine hoopen
Abhanden, Z. ab (II) .
Abhaaren, (haarte ab, abgehaart) Abhandler, (-handlers, mv. -han verdeelen.
bedt. ww., Z. abharen; 2. o. ww., m. h.
m. verhandelaar m.
-dler)
Abhaufen, (huge /'te ab, abgehuu/t)
verharen, het haar verliezen.
Abhandlung, v. Z. Verhandlung; bedr. ww. in hoopen verdeelen.
Abhaben, (du host ab, er hal ab, 2. verhandeling, dissertatie v.
Abhb,uteln, (huutelte ab, abgehalte ab, abgehabt) bedr. ww. den Hut -,
Abhang, (- hanges, mv. -hunge) huutelt) bedr. ww. (Kookk.) einen Haniet op hebben ; 2. (fig.) sein Theil -, m. helling v.; jaher -, steile helling.
sen -, de vliezen van het vleesch afhazijne portie hebben, gestraft zijn voor.
A_ bhangen, (du hungst ab, er hangt len.
Abhaeken, (hackte ab, abgehackt) ab, hing ah, abgehangen) o. ww. onr., Abh^uten, (huutete ab, abgehdubedr. ww. afhakken.
m. h. afhangen, neerhangen; (PI.) -d, tet) o. ww., m. h. ruien, verveeren, ver
bedt. ww. einen Hasen -, het-haren;2.
Abhaeker, (-hackers, mv. -hacker) afhangend ; 2. hellen, oploopen ; -de
m. afhakker, hakker m., die afhakt ; Z, Fla,che, hellend, gebogen vlak ; 3. verre vel afstroopen, Z. abziehen.
Kop fabhacker.
hangen van ; 4. (fig.) afhangen van ; II. Abhutung, v. ontvelling, afAbhadern, (haderte ab, abgeha- o. zelfst. toestand m. van hetgeen opge- schaving, kwetsing V. der huid.
dert) bedr. ww. jenan. etw. -, door twis- hangen is of helt;(fig.)afhankelijkheid v.
Abhebekiste, Z. Abhubkiste.
ten & afpersen.
Abhangen, (hangte ab, abge- 4bheben, (hob (hub) ab, abgehoAbhäften, (hu f tete ab , abgeha f- hangt) bedr. ww. einen Wagen der ben) bedr. ww onr. aftellen, afnemen;
-

-

-

Abhagern,

(hagerte ab, abgeha-

-
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die Speisen -, van de tafel afnemen; (Art.)
eine Nanone -, van het affuit nemen;
(Sp.) die Karten -, afnemen; er hebt
unglueklich ab, hij is niet gelukkig in
biet afnemen.
4bhebung, v. afnemen o.

4bhecheln, (hechelte ab, abgehechelt) bedr. ww. den Flachs -, afhekelen.

.4bheftteln,

(heftelte ab, abyehef-

telt) bedr. ww. loshaken, losdoen.

Abheften, (heftete eb, abgehei'tet)
bedr. ww. etw. -, (w. i. gebr.) losmaken.

Abheilen, (heilte ab, abgeheilt) o.
ww., m. S. genezen en afvallen ; 2. bedr.
ww. etw. -, genezen en doen afvallen,
heden en &.
Abheilung, v. genezing v.
4bheischen, Z. ab fordern.

_ bhelfen, (du hilfst ab, er hit /t
.d
ab, half ab abgehol fen) bedr. ww.
onr. jemn. etw. - helpen in het ontlasten, afhelpen ; (fig.) einero Uebel -, herstellen, verhelpen ; einer Schwierigkeit -,
uit den weg ruimen, opheffen ; einet
Sache --, gemakkelijk maken ; dent ist
nicht abzuhelfen, dat kan niet verholpen
worden.

.ábhellen, (heilte ab, abgehell(e)t)

Ahj.
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Abholzen, (holzle eb, a-bgeholzt) Pferd, door het loopen vermoeid, uitgebedt. ww. (Boschw.) eisten Wald -, vel - put paard o.; 2. (z. voorw.) het wild bij
afjagen, eindigen met jagen;-enrap,
len, omhakken ; die Busch-hólzer -, bij
3. wed. ww. sich -, zich vermoeien met
den stam afhakken.
Abholzig, bijv. nw. (Boschw.) arm jagen.
aan timmerhout.
Abj ammern, (jemnaerte eb, abgeAbhorchen, (horchte ab, abge- janzmert) bedr. ww. jemn. etc. -, door
horcht) bedr. ww. jemn. etw. -, afluis - gejammer, klagen verkrijgen ; (Scherts.)
door zijne jeremiaden, jammerklachten
teren.
Abhóren, ( hörte eb, abgehiirt) verkrijgen ; 2. wed. ww. sich -, zich niet
bedt. ww. afluisteren ; (Ger.) die Zeu- klagen verteren.
gen -, verhooren ; in Gegenwart des BeAbjochen, (jochie eb, abgejocht)
klapten -, met elkander vergelijken ; eine bedr. ww. die Ocltsen -, het juk ontRechnung -, nazien; die Lection -, over- nemen, afnemen.
hooren ; die Kinder der Reihe -, de les
Abkalben, (kelbte ab, abgekalbt)
o. ww., m. h. ophouden met, niet meer
laten opzeggen.
Abhörung, v. der Zeugen, verhoor kalven.
o.; - einer Rechnung, onderzoek o. ; — Abkalken, (kalkte ab, abgekalk t)
bedr. ww., (Looi.) het kalkwater weder
einer Lection, overhooren o.
Abhub, (- hubes) m., z. m. (Bergs.) uit de huiden strijken.
wat boven ligt, wat men van boven afAbkalkung, v. Z. Abkalken.
neemt ; - kiste v. afschuimer m., werktuig .bkalten, (kiiltete ab, abgekciltet)
bedr. ww. verfrisschen; (fig.) koud
om het schuim af te nemen.
Abhuld, v. verwijdering v., afkeer, maken.
tegenzin ni.
Abkammen, (kanamte eb, abgeAbhülfe, (-hiilfen) v. geneesmid kmmt) bedr. ww. afkammen, met den
- leisten, hulp verschaffen tegen-delo.; kam wegnemen ; lVolle -, kammen ; den
iets, hulp aanbrengen ; - suchen bei, hulp Schniutz vom Kop /e -, het hoofd met den
zoeken bij ; - inden, hulp vinden, ont- kam reinigen, zuiveren ; (Art.) ein Rollvangen ; Mittel zur -, middel o. tot ver- werk -, tiet kap- of bovendeel van een
bolwerk afschieten.
betering.

bedr. ww. (Scheik.) klaren, verhelderen;
2. wed.ww. sich -, helder, klaar worden.
Abhellung, v. klaar, zuiver, hel- Abhiilsen,(liidste ab,abgehuls(e)t) Abkampfen, (kamromp/'te aab, abgeder worden o.
bedr. ww. Mandel -, kraken, Z. aushiil- kiinapf't), bedt. ww. nemen, bemachtisen; abgehulste Erbsen, gedopte erwten. gen ; der Erde -, ontrukken, ontweldigen,
4bhenken, Z. abadngen.
Abherzen, (herzte ab, abgeherzt) Abhungern, (hungerte eb, abge- ontwoekeren.
beds. ww. ein Kind -, (gemeenz.) lief- hungert) o. ww., m. s. verhongeren, van Abkanten, (kantete ab, abgekankozen, troetelen.
honger sterven; 2. sich -, wed.ww. door let) bedr. ww. einee Tisch -, afkanten,
Abhetzen, (hetzte ab, abge- gebrek aan voedsel verzwakken; vervallen afhoeken; Steine-, afkanten, vierkant mahetz(e)t) bedr. ww. (Jachtw.) Hunde doordien men geen voedsel neemt ; abge- ken ; die Leiste eines Zeuges-, afsnijden.
-, afjagen; ein abgehetzter Hirsch, afge- hungert aussehen, er uitgehongerd uitzien.
Abkanzeln, (kanzelte ab, abgekeujaagd hert; 2. (fig.) jemn. etw. -, door Abhupfen, ( hup/te ab, abgehiip ( t ) zelt) bedr. ww. etw. -, van den kansel
nazetten, vervolgen van iem. verkrij- o. ww. (w. i. gebr.) huppelende heen- afkondigen,bekendmaken; jena. -, van den
gen; 3. iemand afjagen.
kansel iemand berispen; (gemeenz.)doorgaan, weghuppelen.
Abheucheln, (heuchelte eb, ab
Abhuren (sich), (harte eb, abge- halen, beknorren, bekijven.
bedr. ww. jernn. etw. -, door-gehuclt) hurt) wed. ww. zich door hoererij ver
Abkapiteln, Z. abkanzeln.
huichelarij verkrijgen van iem.
-zwaken.
4bkappen, (keppte eb, abgekappt)
.A.bheuern,bedr.ww., Z.abmiethen. Abhuschen, (huschte ab, atge- bedr. ww. (Valk.) afkappen;2. ein Tan -,
Abheulen, (heulte ab, abgeheult) huscht) o. ww., m. s. heimelijk
- afkappen, doorhakken ; einen Benen-, de
bedr. ww. eine Rede -, (w. i. gebr.) al gaan, wegsnappen.
kruin afhakken; (fig. gemeenz.) jens. -,
schreeuwende, huilende voordragen;
Abhusten, (huslete ab, ubgehustet)' iem. bits antwoorden, bejegenen.
2. wed. ww. sich -, zich vermoeien bedr. ww. den Schleiin -, met hoesten Abkargen, (kergte ab, ebgekargt)
door huilen, schreien, schreeuwen &.
uitbraken; 2. sick -, wed. ww. zich door bedr. ww. jemn. eta'. -, uit gierigheid
Abhexen, (hexte ab, abgehext) hoesten vermoeien ; moede hoesten, zich onthouden ; seinem Munde -, uit gierigbeds. ww. jemn. etw. -, onttooveren, af- afmatten door hoesten.
heid niet eten, weinig eten.
tooveren.
Abhuten, (luttele eb, ctbgehitet) Abkarten, (kartete ab, ebgekartet)
4.bhinken, (hinkte ab, abyehinkt) bedr. ww. eine Wiese -, afweiden, het beds. ww. etw. (i. k. bet.) heimelijk
o. ww., m. s. hinkende heengaan, weg- gras laten afgrazeli.
overeenkomen, afspreken, samenspannen,
hinken.
Abhutung, V. (Huish.) voedsel o. bekonkelen.
A.bhobeln, (hobelte ab,abgehobell) Abhutten, (huttete eb, abgehiittet) Abkasteien (sich), (has/cite ab,
bedt. ww. ein Brett -, afschaven, dun- o. ww. (Bergw.) eene mijn bederven, abgekasteiet) wed. ww. zich verzwakken,
ner, gelijk, glad maken niet de schaaf; verwoesten, arm maken.
uitputten, door kastijdingen.
die Felle -, afschaven ; (fig.) polijsten.
Abirren, (irrte ab, ebgeirrt) o. Abkauen, (keu(e)te eb, a-bgeAbhold, (met den 3en nv.) Z. eb - ww., m. s. verdwalen, afdwalen.
keu(e) t) bedr. ww. afknagen, knagen.
geneigt.
Abirrung, v. afdwaling, dwaling Abkauf, (- kettles, mv. -hair/c) ni.
Abholen, (holte ab, abgeholt) bedr. v.; (Sterrek.) schijnbare afwijking v.; koop, afkoop v.
ww. gaan of komen halen, afhalen ; wie- (Nat.) - des Lichts, straalbreking v.
Abkaufen, (Ian/Ic eb, abye!cen/'t )
der -, weder afhalen ; jent. - lassen, iem.
Abiturient, (- es, mv. -e) m. hij, bedr. ww. jemn. etw. -, afkoopen, koolaten halen, om iem. zenden ; eira Schiif die de school, de universiteit verlaat.
pen van; keufen Sic ibm seine Uhr ab, koop
vom Strande -, vlot maken.
Abjagen, (jagteab, ebgejagt) bedr. het horloge van heul ; eieen Zins, eine
Abholz, o. (Boschw.) het omge- ww. jean. etw. -, afjagen, verjagen van; Strafe -, afkoopen, zich vrijkoopen, vrijhouwene of gevelde hout o., gekapte (Jachtw.) eieen Hirsch -, afjagen, door' maken door geld van ; II. o. zelfst. afboomen m. mv.
vervolgingen vermoeien ; eira abgejagtes kooping v.; 2. vrijkooping V.
-,
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Abklatschen, (klatsch te ab, ab - ken ; II. o. ww. (Jachtw.) dood neervalAbka,ufer, Z Kau fer.
Abkau$ieh, bijv . en b. af te koo- geklatschet) bedr. ww. (Giet.) indrukken, len.
afdrukken, clicheeren, in den vorm werAbkniekern, (knickerte ab, abgepen, afkoopbaar; it. Z. kdu flich.
Abkaupeln, (kaupelte ab, abge- pen ; 2. ein Kind -, slaan, met de vlakke knickert) bedr. ww., Z. abknausern.
kaupelt) beds. ww. jemn. etw. - afron- hand slaan.
Abknieen, (knieete ab, abgeknieet)
selen.
Abklatsehung, V. liet afstam- bedr. ww. door knielen verslijten, ver
niet de knieen te wrijven;-slijtendor
Abkehlen, (kehlte ab, abgekehlt) pen van gietvormen, clicheeren o.
bedr. ww. ein Schwwein -, kelen, de keel
Abklauben, (klauble ab, abge- 2. seine Schuld -, niet knielen boeten.
afsnijden ; (Meub.) ein Stuck iI rbeit -, klaubt) bedr. ww. etw. -, met de vingers Abknistern, (knisterte ab, abge.

de uitstekende lijsten aanbrengen.

losmaken ; 2. einen Knochen -, afkluiven; knistert) bedr. ww. (Scheik.) knetterend
afzonderen ; II. o. zelfst. knetterende afo. ww. (Bergw.) de opdelving van mijAbklaubung, v. afkluiven, af- zondering V.
nen laten varen ; (Giet.) vervliegen ; 2. knijpen o., afknijping V.
Abknopfen, (knop f ie ab, abgebedr. ww. die Augen von etu . -, afwen -' Abkleeken, (kleckle eb, abge- knpft) bedr. ww. afknoopen; II. o. zelfst.
den ; die Kleider -, afborstelen; die Ses- kleckt) o. ww., m. s. afspatten, afdroppe- afknooping V.
sel -, afstoffen ; einen Tisch -, afvegen , len.
Abknupfen, (knop f le ab, abgez. kehren.
Abkleeksen, (klecksie eb, abge- knnpfl) bedr. Ww. ontknoopen, losdoen,
Abkehrer, -kehrerin, hij of klecks(e)t) beds. ww. slecht afschrijven, losmaken.
zij, die afveegt, afstoft, afborstelt ; afveger kopieeren.
Abkoehen, (kochie ab, abgekocht)
m., afveegster v.
Abkleiden, (kleidete ab, abgeklei- bedr.ww. afkoken, laten koken ; (Apoth.)
Abkehrieht, o., z. m. afveegsel, det) bedr. ww. ontkleeden ; 2. (Zeew.) afkoken, aftrekken ; bis auf die Halfte -,
opveegsel o., vuilnis V.
ontwoelen, loswoelen ; (Bouwk.) afschie- half laten verkoken ; ein abgekochter
Trank, afkooksel, aftreksel o.
Abkehr-schein, -zettel, m. ten.
(Berges.) bewijs o. van afstand.
Abkleidung, v. ontkleeden o., Abkohlen, (kohlle ab, abgekohll)
Abkehrung, V. (van de zonde), ontkleeding v.; 2. (Bonwk.) afschieting bede. ww. (Timm.) Stomme -, met eene
houtskool merken, teekenen.
v., afschieten o.
bekeering V.
.Abkeifen, (kill ab , abgek i[fen) Abklemmen, (klemmie ab, abye- Abkohlen, Z. abhutten.
bedr. ww. onr. jemn. etw. -, door ge- klemmt) bedr. ww. jemn. den Finger -,
Abkomme, (—n, mv. -n) ni., Z.
Abkömniling.
kijf erlangen ; 2. wed. ww. sich -, zich afklemmen, Z. abquetschen.
vermoeien, uitgeput worden door kijven.
Abklettern, (kletterteab,abgeklel- Abkommen, (du kornmst ab, er
A bkeltern, (kelterle ab, abgekel- tert) o. ww. (w. i. gebr.) von einem Bau- konimt ab, kant ab, abgekommen) o. ww.
onr., m. s. vont Weg, Gegenstand -, komen
tert) o. ww., m. h. eindigen met persen, nie -, afklauteren.
afpersen; 2. bedr. ww. Trauben -, afper- Abklimpern, (klimperle ab, abge- van,zich verwijderen van; (Zeew.) vertrek
koers zetten; - kónnen, kunnen heen--ken,
sen, uitpersen; II. o. zelfst. persen o., per- klimpert) bedr. ww. (Muz.) slecht spegaan, vertrekken of het gezelschap verlalen op & ; eine Geige -, zagen op.
sing v.
Abketten, (kettete ab, abgekettel) Abklitschen, Z. abklatschen, ten;von den Gescha f ten - kónnen,zi eh uit de
zaken kunnen onttrekken ; von seiner Rede
bedr. ww. einen Hund -, van den ket- (Giet.).
ting doen, losmaken.
Abklopfen, (klop f te ab, abgeklop f l ) - , den draad zijner gedachten kwijt raAbkimmen, (kimmte ab, abge- bedr. ww. etw. -, afkloppen, uitkloppen; ken ; (fig.) von etw. -, zich ontdoen van,
kimmt) bedr. ww. ein Fass, -, afkim- eiven Hut -, afstoffen ; Eier -, doppen, afkomen van ; von seinera Plan -, terug
laten varen ; Ihr roerdel so-komenva,
men, de kim afsnijden.
kloppen, uitkloppen ; (fig.gemeenz.) jens. -,
Abkippen, (kippte ab, abgekippt ) slaan, afranselen, duchtig slaan; (Drukk.) leicht nicht -, gij zult er zoo gemakkelijk
o. row., nl. S. afglijden, liet evenwicht einen Probebogen -, een proefblad met den niet afkomen ; 2. afgeschaft worden, uit
de mode -, in onbruik geraken ; II. zelfst.
verliezen, struikelen; 2. bedr. ww. einen borstel trekken, afkloppen.
Nagel -, den kop afbreken ; II. o. zelfst.
Abkloren, (klórte ab, abgeklört), (van een gebruik), afschaffing f.; (fig.)
bedr. ww. (Very.) de oude kleur afhalen gutliches -, minnelijke schikking v.; ein struikeling, uitglijding v.
mit jemn. treffen, in der minne schikken.
om er eene nieuwe op te brengen.
Abklaffen, o. row. Z. kla/fen.
gbklaftern, (klaflerte ab, abge- Abknallen, (knzallieab,abgeknallt) Abkommensehaft, v., z. m.
kla ftert) bedr. row. afvademen, niet den o. row., ni. S. losbarsten, ontploffen; nakomelingschap v., nakomelingen m.
(Scheik.) knallen; 11. o. zelfst.losbarsting, mv.
vadem afmeten.
Abkömmling, (-(e) s, mv. -e) m.
Abklafterung, v. afvademen o. ontploffing v. ; (Scheik.) knallen en blik
liet knalgoud.
-semno.va nakomeling, afstammeling m.
Ábklagen, (klagte ab, abgeklagt)
Abknappen, -knapsen, Abkommniss, (-nisses, mv. -nisbedr. ww. jemn. etiv. -, door klagen er(knapple ab, abgeknappt) hedr. row. se) o. (Bergw.) afwijking v. van den
langen.
Abklammern, (klammerte ab, ab- (Bergw.), afknappen; (fig.) jemn. ani hoofdgang, verlaten gang m.
Abköpfen, (kopfte ab, abgeköpfl)
geklarmmert) bedr. ww. die Wdsche -, Lohne -, afknibbelen, beknibbelen.
bedr. row. Weiden -, toppen, den top
afnemen ; van de klemhaakjes losmaken.
Abknattern, Z. abknistern.
Abklang, (-liklanges, mv. -klrnge) Abknaupeln, (knaupelte ab, ab- afhakken.
geknaupelt), bedr. ww. einen Knochen -,
ni. weerklank, echo, wanklank m.
Abkbp er, ( - kop fens, mv. -köpfer)
m. (Vissch.) die den kop afslaat.
Abklappen, (klappte ab, abge- afknabbelen, afknabbeling v.
Abkoppeln, (koppelte ab, abgeklappt) bedr. ww. einen Tisch -, nederAbknausern, (knauserte ab, ab
bedr. vw., Z. abknappen. -7eknausrt) koppell ) bedr. ww. Hands -, losmaken,
slaan, neerslaan ; it. Z. abkrdmpen.
Abkneifen, (knif ab, abgekni/fen) afkoppelen.
(kldrte ab, abgeklu-rt )
Abkl
o. row. helder worden, opklaren ; 2. bedr. ww. onr. (Zeew.) den Wind -, aan Abkosen, (kos(e)le ab, abgekost)
bedr. ww. durch Abgieszen -, afklaren ; den wind knijpen ; it. einem Schi fie -, bedr. row. jemn. etiv. -, door vleierijen
erlangen.
abgeklárter Wein,geklaarde wijn ; 3. durch prangen, in den wind komen van.
Niederschlagen -, zuiveretn,Z.abschaumen.
Abkneipen, (knipp ab, abgeknip- Abkr^hen, (kr»ah (e) te ab, abgeAbklarung, V. afklaring v. ; 2. een) bedr. row. onr. afknijpen, met de kráh(e)t) bedr. ww. (van een haan), die
Standen -, de uren door zijn gekraai
zuivering v.; -sm-ittel, afklarings -, zui- nagels •-, met knijptangen wegnemen.
Abknieken, (knick(e ab, abge- aankondigen ; 2, wed. row. sick -, (van
veringsmiddel o.
.A.bklatsch, (-klatsches, mv. -klál- knickt) bedr. ww. afknikken, afknakken ; den haan), zich moede kraaien.
(Jachtes.) einen Hasen -, den hals breAbkrallen, (krallte ab, abgekralit)
sche) m. afdruksel, indruksel o.

Abkehren,

(kehrte ab, abgekehrt ) 3. plukken, afplukken, afknijpen.

,

ren,
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bedr. ww. (Valk.) met zijne klauwen
wegrukken.
Abkramen, (kramte ab, abgekramt) hedr. ww. den Putztisch, -, schikken, opridderen.
Abkrampen, (krámpte ab, abgekrdmpt) bedr. ww. cinen Hut -, aftoomen.
Abkrämpeln, (krampelle ab, ab
hedr. ww. Wo/le, Baum--gekrámplt)
wolle -, afkammen.
Abkrankeln, (kránkelle ab, abgekränkelt) o. ww., m. h. kwijnen, wegkwijnen.

Ahl.
Abkühlung, V. verfrissching v.;
(Scheik.) afkoeling v.; -smiltel o. afkoelingsmiddel o.
Abkummern, (kümnierte ab, ab
ww., m. s. door kommer,-gekimrt)o.
verdriet mager worden ; 2. wed. ww.
sich -, uitteren van verdriet.

Ahl.
ab, abgelandel) n. ww., m. h. van land
steken, de kust, het strand verlaten, zich
er van verwijderen.
Ab—lang, —rund, (veroud.) Z.
langlich, eirund.

Ablangen, Z. erreichen, herabholen.
Ablangen, (langte ab, abgelcingt)

Abki nd(ig)en, (kiindigte ab,ab- beds. ww. (Bergw.) einen Stollen -, langekundigt of kündete ab, abgekiiudet) germaken; (Timm.)einen Stamm zu einer
bedr. ww. afkondigen, bekend maken; Róhre -, liet scheeve, hobbelige, hoekige
ein Brautpaar -, de afkondigingen doen; van een boom afnemen, hem zagen.
von der Aanzel -, van den kansel afkondiAblass, lasses, mv. - losse) m.
gen, bekend maken; (Ger.) Z. lossagen(2). - des Wassers, sluis v.; (van een vijver),
(-

Abki ndigung, v. afkondiging, afleiding, waterleiding v.; (van wijn), aftapping ; 2. der Oct durch welchen das
bekendmaking v., Z. Lossagung.
Abkra,nken, Z. abgrömen.
Abkratzen, (kratzie ab,abgekratzt) Abkunft, v., z. m, afkomst, ge- WVassec abgelassen wird, verlaat o.; ohne

boorte, familie v., ras o.; (Rechtspr.) -, zonder ophouden,onophoudelijk, zonder tusschenpoozen ; 3. (Godg.)aflaat m.;
Abkupfen, (kiip`te ab, abgekiip (t) - erlangen, eenen aflaat verdienen.
bedr. ww. cine Feder -, (w. i. gebr.) af- Ablassbrief, (- es, mv. -e) m.
(Godg.) aflaatbrief m.
punten.
Abki rzen, (kiirzie ab, abgel,;iirzt) .Ablassen, (du lássest of ldsst ab,
bedr. ww. ein Brett -, korten, afkorten; er lasset of lásst ab, liesz ab, abgelassen)
(fig.) verkorten, korter maken ; jemn. bedr. ww. our. Wein -, aftappen, in vaten
den Lohn -, jemn. etw. am Lohne -, kor- doen ; ein Foss -, ledigen, aftappen ; ein
Schiff -, van de werf, van stapel laten
ten, afhouden van, minder betalen.
Abkirzer, —ki rzerin, (fig.) loopen ; einen Teich -, ledig latenloopen;
Abkreischen, Z. abschreien.
Abkreieen, (kreiste ab, abgekreist) verkorter m., hij of zij, die een of ander ein Schloss -, de veer ontspannen van ;
den Riegel -, laten spelen ; Saiten -, outo. ww., m. S. zich van den gewonen weg werk verkort.
verwijderen ; ein abkreisender Kopf, een Abki rzung, V. verkorting, af- spannen ; eine au f gezogene Flinte -, in
wonderlijke,grillige, overspannen kop m.; korting, vermindering, korting v., rabat rust zetten, Z. loslassen; 2. jemn. etw. -,
2. bedr. ww. etw. -, eenen kring zetten o.; (Wisk.) - der Brz che, herleiding v.; overlaten, verkoopgin, afstaan ; 3. vom
om, cirkel trekken om, door een kring af- 2. das Abgekürzte, verkorting v.; -sstrich Preise -, verlagen, verminderen, afkorten,
m. (Boekdr.) afkortingstreep v.; -sstiick korten , 4. eivela Brief an jent. -, zenden,
zonderen.
Abkriechen, (kroch ab, abge- o. (Meetk.) afgeknot stuk o.; -szeichen richten, adresseeren; (Schoenm.) die
Sohlen -, plat kloppen ; II. o. ww. our., in.
krochen) o. ww., onr., m. s. wegkruipen. o. afkortingsteeken o.
Abkriegen,(kriegteab, abgekriegt)
Ablachen (sich), (lachte ab, ab h. von etiv. -, ophouden te doen, verlaten,
wed. ww. zich moede lachen,-gelacht) afwennen, zich verbeteren ; it. laten vabedr. ww., m. h. seinen Theil von etzv .-,
ren, afstand doen, overlaten; III. o. zelfst.
krijgen van, ontvangen ; it. wegkrijgen, niet meer kunnen lachen.
- eines Teiches, aflaten o.; des Weins of
wegnemen; jemn. ein Land -, land op Ablactiren, Z. absougeln.
Ábladen, (du iddst (ladest) ab, er einesFasses, aftappen o., aftapping v.; iem. veroveren.
Abkritzeln, (kritzelte ab, abge- lddt (ladet) ab, lud ab, abgeladen) jent. eines Briefes, zending v.; 2. ophouden o.,
kritzelt) bedr. ww. (w. i. gebr.) afroffe- of etiv. -, ontlasten, ontladen, afladen. stoornis v., storing v.; - von einer ForAblader, laders, mv. - lader) m. derung, afstand m.; - vom Bósen, vaarwel
len, slecht schrijven.
.Abkrösehen, (kröschte ab, abge- aflader, wagenlader m.; -lohn m. loon o., zeggen o.
Ablass—geld, (- es, mv. -er) o. geld
króscht) bedr. ww. (Drukk.) das Del -, kosten m. mv. voor aflading.
zuiveren; II. o. zelfst. zuivering v.
Abladung, V. aflading, ontlading, o. voor aflaten; - handel n1., Z. -krans;
-horn o. hoorn m. om de zool af te houAbkri meln, (krümelte ab, abge- ontlasting v.
krümelt) bedr. ww. afkruimelen, kruiAblage, v., z. ni. (Fin.) overleg den; jahr o. aflaatjaar, jubilé o.;
rekening; (Rechtspr.)-ginv.er -kram in., -krámerei- v. aflaathandel m.,
melen; 2. wed. ww. afbrokkelei, tot
akte tot scheiding van goederen of boe verkoop m. van aflaten ; - kramer m. af.kruimels worden.
Ablagen, uitlaad -delschingv.;2, laatkramer m., die aflaten verkoopt ;
Abkrummen, (krümmte ab, abgehout -platsv.,deo;(Bchw) -prediger ni. aflaatprediker m.; -prekrummt) hedr. ww. afbuigen ; 2. wed.
houtwerf v.
-tuinm., digt v. preek v. betreffende den aflaat,
ww. sich -, zich krommen, buigen.
Abkrmten, (krustete ab, abge- Ablager, lagers, mv. -lager) o. aflaatpreek v.; -tag m. aflaatdag m.
krustet) bedr. ww. das Brad -, ontkor- (veroud.) verblijfplaats v., nachtkwarAblassung v. Z. Ablassen.
tier o.;
sten, de korst doen van.
Ablasswoche. (-wochen) v. week
Abkugeln, (kugelte ab,abgekugell) Ablagern, (lagerle ab, abgelagert) V. voor eenen aflaat, aflaatweel: v.
bedr.ww. laten rollen;2. (fig.)met kogels bedr. ww. nederleggen; (Aardk.)abgelaAblativ, (- es, mv. -e) m. ablativus,
gerte klassen, opgehoopte massa's ; 2. zesde naamval der Latijnsche naamwoorafwerpen, balloteeren.
Abki telen, (kühlte ab, abgekiihit) elders nederleggen ; 3. (Krijgsw.) afzon- den, nemer, derver m.
o. ww. verkoelen ; 2. bedr. ww. afkoelen, derlijk legeren ; II. o. ww. (van vloeistofAblatten, (lattete ab, abgelattel)
verfrisschen; seinMiithchen an jemn. -,zijn fen), afzetten, bezinken; iii. wed. ww. bedr. ww. das Dach -, de latten afnemoed koelen; 3. sick -, koel worden, sich -, zijn leger opslaan, zich legeren; men.
koud worden; (fig.) onverschillig, koel (fig.) (van eene kwaal), overslaan, zich
Ablauben, (laubte ab, abgelaubt)
bedr. ww. de bladen afplukken ; einen
worden, verkoelen ; sein Zorn hat sich vestigen op.
abgeki hlt, is bekoeld, bedaard.
Ablagerung, v. ophooping f.; 2. Weinstock -, afteladeren.
legering v., kwartier o.
Ablaubung, v. het afbladeren,
Abktthler, m., Z. Ki hljass.
4bkihl-apparat, (- es, mv. -e) Ablammen, (lanimte ab, abge- ontdoen o. van overtollige bladeren.
m. afkoeling v.; -(ass o., Z. Kuhl(ass; lammt) o. ww., m. h. ophouden lamme
Ablauerer, lauerers, mv. -lauete werpen.
-ren rer) m. afloerder m.
-rinne v. (Bew. d; erts.) verkoelingskanaal o., koelbuis v.; -trog m. koeltrog m. Ablanden, -linden, (landet(
Ablauern, (lauerte ab, abgelauerl)

bedr. ww. den Kamin -, afkrabben, afschrappen ; die Schuhe -, poetsen, schoonmaken ; Mute -, afschrappen ; sich die
Haut -, schaven ; das Abgekratzte, het afschrapsel o.; 2. (i . k. bet.) ein Sti ckchen -,
krassen, afzagen, slecht op de viool spelen, afkrassen.
Abkrauten, (krautete ab, abgekrautet) bedr. ww. den Weinberg -, van
onkruid reinigen.

Z. Vergleich.

(-

(-

(-

Ahl.

Abl.

bedr. ww. die Gelegenheit -, bespieden ;, Ablausen, (buste ab, abgelausi)
jemn. (ein Geheimniss) -, afloeren, door bedr. ww. jem. -, jemn. den Kopf -, afluizen, van luizen zuiveren; (Volkst.) jemn.
bespieding ontdekken.
Ablauf, (- lau fes, mv. -lou fe) ni. - etw. -, aftrochelen, ontfutselen.
Ablaut, (- es, mv -e) m. (Spraakk.)
des Wassers, afloop in.; des Meeres -, ebbe
v.; (fig.) nach - eines Jahres, na verloop verandering van den wortelklank der
van een jaar; - eines Terrains, het ver werkwoorden.
Ablauten, (lautete ab, abgelautet)
expiratie v.; - eines Wechsels,,
-strijkeno.,
vervallen o.; 2. Ablaufe (eines Teiches), o. ww. (Spraakk.) den wortelklank &

Abl.
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theilen; etw. mit einero andere -, Z. abkarten ; II. o. ww., ni. h. (van dieren), jon-

gen werpen ; (van personen), heimelijk
bevallen ; (Zeew.) mit dem Schiffe -, van
wal steken, op de reede gaan liggen; it.
Z. auslegen; 2. mager worden, verminderen, Z. abnehmen.

Ableger,

(- legers, mv. - leger) m.

(Tuinti.) aflegger m.; (Landh.) Z. Bienen
v. (Nat. hist.) dui--schwarm;nek
uitloop m., uitwatering v.; (Bouwk.) aan veranderen.
Ablauter -fans, (-[asses, mv. zendpoot m.
hol, cirkelvormig lijstwerk o. aan-lopm.,
(- fásser) m. loutervat o.; -junge m. erts
A_ blegespan, (- spanes, mv. -spd zuilen.
m.; - kiste, v. louterkist v.
-wascher ne) m. (Boekdr.) zetplankje o.
Ablaufen, (plu ldufst ab, er lauft
Ablautern, (lduterte ab, abgelduAblegung, v. einer Rechnung, afab, lief ab, abgelaufen) o. ww. onr., m. s.
( van het water) , uitloopen, afloopen ; (van tert) bedr. ww. Zucker -, zuiveren, ratli- leggen, overleggen o.; - eines Eides, doen
eene kaars), afloopen; einen Brief -' neeren; Wein -, louteren; Metalle -, zui- o.; - seines Glaubensbekenntnisses ,afleggen
lassen,verzenden,adresseeren; (Zeew.)ein veren, afdrijven ; Erze -, zuiveren ; II. o.; - der Gelubde, afleggen, doen o.;
Schijff - lassen, laten afloopen, van sta- o. zelfst. zuivering, afdrijving v., loute- (Boekdr.) - einer Form, de gebruikte
letters in hare vakjes leggen o., distri
pel loopen ; vor dein Winde -, voor den ren, wasschen o.
-buerno.
wind gaan ; (Schermk.) seinen Gegner -, Ableben,(lebte ab, abgelebt) o.ww.,
Ablehnen, (lehnte ab, abgelehnt),
den stoot of slag verijdelen, pareeren; Ui. h. ophouden te leven, sterven , Z.
(gemeenz.) jemn. - lassen, verwijderen, abgelebt; II. o.zelfst. dood m.,overlijden o. bedr. ww. (Schermk.) einen Stosz -, afAbleeken, ( leekte ab, abgeleckt) wenden, pareeren ; ein Geschenk, eine
laten schieten ; abgelaufen sein, ledig,
afgeloopen zijn; die Uhr ist abgelaufen, bedr. ww. aflikken , door likken wegne- Einladung, eine Zumuthung -, weigeren;
Einwur fe -, wederleggen; etw.von sick -,
is afgeloopen ; 2. (fig.) eindigen ; gut -, men.
slagen, goed afloopen; schlimm -, niet Abledern, ( lederte ab, abgeledert) zich verdedigen,verweren; einen Verdacht
slagen, slecht afloopen, een noodlottig Z.abziehen (die Haut); (fig. gemeenz.)' -, wegnemen; alles von sich -, alles van
einde hebben ; II. bedr. ww. onr. Schuhe ;em. -, afrossen, bont en blauw slaan,' zich weren ; eine Ausfïucht (voor het
-, afloopen, verslijten met loopen ; (van roskammen ; (Volkst.) jemn. den Bucket -, gerecht) -, ontwijken, ontduiken; jede
roskammen, afranselen, iem. een' Veraniwortlichkeit von sich -, van zich
een os), ein Horn -, verliezen; (fig.)
werpen ; 2. o. ww. weigeren.
sich die Horner -, jeugdige uitspat- pak slaag geven.
Ablehnung, v. verontschuldiging,
tingen begaan ; sich fast die Fiisze A bledigen, ( ledig te ab, abgeledigt)
nach etw. -, veel moeite doen om iets te ein Kapitat -, afdoen; (Wapenk.) Z. verdediging, weigering v., verklaring v.
van onbevoegdheid.
erlangen ; jemn. den Weg -, versperren, abgeledigt.
Ablehren, (lehrte ab, abgelehrt)
afsnijden ; (Bergw.) das Erz -, vervoe- Ableeren, (leerte ab, abgeleert)
ren, wegrijden ; 2. eire Strasze -, door- bedr. ww. den Tisch -, ledig maken, af- bedr. ww. jemn. etw. -, afwennen, afleeloopen, afloopen ; jemn. den Preis -, den nemen wat er op is ; einen Baum -, ren ; 2. (Bergw.) Z. ableeren.
Ableiern, (leierte ab, abgeleiert)
prijs in het loopen behalen op iem.; jemn. van zijne vruchten ontdoen ; (Bergw.)
den Rang -, iem. de loef afsteken; III. einen Schacht -, de afmetingen onderzoe- bedr. ww. ein Stückchen -, op de lier
spelen, slecht afspelen ; (fig.) eine Rede -,
wed. ww. sich -, zich vermoeien met loo- ken, nagaan.
Ablegat, (-es, mv. -en) m. (Kath.) eentoonig,slecht voordragen, opdreunen.
pen ; sich ganz -, (van eene teef) uit
Ableihen, (lieh ab, abgeliehen)
worden, mager worden door veel-geput legaat o. van den Paus.
Ablegefehler, (- f ehlers, mv. - feh- beds. ww. oer. jemn. etw. -, ontleenen,
paren.
Ablaufer, (- láufers, mv. -láufer) ler) m. (Boekdr.) drukfout, drukfeil v., te leen vragen, afleenen.
Ableimen, (leimto ab, abgeleimt)
m. (Lakenb.) ledige spoel v.; (Wev.) af- verkeerde letter v.
Ablegen, (legte ab, abgelegt) bedr. beds. ww. de lijm, vogellijm afdoen van
geloopen draad m.
Ablauf—rinne, (-rinnen) v. ww. seine Kleider -, afleggen, uittrekken, de lijmstang.
.Ableisten, (leisteteab, abgeleistet)
(Zeew.) spijgat o.; -röhre v. verlaatpijp zich ontdoen van; dieTrauer-, afleggen,uit
den rouw gaan; seinen Hut -, zich ontdoen bedr. ww. Schuhe -, de schoenen van de •
v.; -schleuse v. verlaatslnis v.
Ablaugen, (laugte ab, abgelaugt) van, afzetten; eineLast -, nederleggen, ne leest nemen ; seine Lieferung -, leveren,
zetten ; das Gewehr -, afleggen ; die alle-der doen ; einen Eid -, Z. ablegen; sein Ver
bedr. ww. die Wäsche -, afloogen, doorha-sprechn,
houden.
len ; (Very.) ontglommen, ontschalen, be- Haut -, ruien ; (Boekdr.) eine Form -, de
vrijding der katoen-,vlas -, hennep -,wol- gebruikte letters weder in hare vakjes leg- Ableitbar, bijv. nw. (Spraakk.)
of zijdedraden van alles, wat zich tegen gen,distribueeren;einKleid -,afleggen,niet afleidbaar, wat afgeleid kan worden.
de werking der kleurstoffen verzet ;jemn. meer dragen ; die abgelegten Kleider, de Ableiten, (leitete ab, abgeleitet)
-, iem. (luchtig doorhalen, scherpe ver kleederen, die men niet meer draagt of beds. ww. jent. vom Weg -, afleiden ; das
doen, berispen.
-wijtnge afgelegd heeft; (lig.) eine able Gewohn- Wasser -, afleiden ; Wasser voneiner QuelAblaugnen, ( láugnete ab, abgelu- heit-, afleggen ; seine Fehler -, verbete- le -, afvoeren ; von Fluss ciniges Wasser -,
gnet) bedr.ww. loochenen, verloochenen, ren; alle Menschlichkeit abgelegt h., alle afvoeren; (Gen.) die Sa fte -, afvoeren;
nuenschelijk gevoel afgelegd, uitgeschud ableitender Aderlass, afleidende aderlaontkennen.
Abl ugner, (-laugners, mv. -lizug- hebben ; die Kinderschuhe -, ontwassen ting v.; 2. ein Wort -, afleiden ; jemds.
zijn; einen Besuch -, afleggen,maken; Rech- Abkunft von C. -, laten afstammen van C.
ner) m. die loochent, ontkent &.
Ablaugnung, v. loochenen, ont- nung, Zeugniss -, afleggen ; seine Vor- Ableiter, (- leiters-, mv. -leiter)
mundschaft -, nederleggen; einen Eid -, m. Z. Blitz-, Hagel -ableiler.
kennen o., ontkenning v.
Ablaugnungseid, (- es, mv. -e), afleggen, doen ; sein Gelubde -, afleggen; Ableitung, v. afleiding, afvoering
eirt Bekenntniss -, bekennen, belijden ; v.; 2, gang ni., kanaal o.; 3. (Gen.) afm. zuiveringseed m.
Ablausehen, (lauschte ab, abge- sein Glaubensbekenntniss -, afleggen ; eine voering, afleiding v.; 4. (Spraakk.) afgelauscht) bedr. ww. afluisteren, vernemen, Predigt -, doen, houden ; eine Probe -, leid woord o.; -sgraben m. sloot v. tot
ontdekken , (door luisteren) bespie- afleggen; (Tuinti.) Nelken -, afleggen; afvoer van water; -skunst v. etymologie,
den ; (fig.) Buysdaels Gemalde sind der (Boschw.) die Arbeiter -, betalen en weg woordafleiding v.; ,sur - gehorig, etymoseine Schuld -, betalen, afdoen,-zend; logisch; -sschirm m. scherm m. meteen
Natur wie abgelauscht, als afgeluisterd,
voldoen ; ein Kind -, Z. abscheiden, ab- afleider; -ssylbe v. (Spraakk.) letterontrukt aan &.
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greep v.,wegens de afleiding bijgevoegd.
Ablohnung, v. betaling v. van liet Abmahlen, (du mahl(e)st ab, er
mahlt ab, mahlte ab, abgemahlen) bedr.
A.blenken, (lenkte ab, abgelenkt) loon, ontslag o.
o. ww., m. h. zich afbrengen, afwenden;
Ablársehen, (lórschte eb, abge- ww. afmalen, eindigen met malen; das
(fig.) zich verwijderen, Z. abweichen; 2. lörscht) bedr. ww. (Bergw.) weinig diep Korn -, al het koren malen.
bedr. ww. vom Weg -, afleiden, verwij- graven; eene kleine put graven.
Abmahnen, (mahnte eb, abgederen, afsturen, afdwalen ; einen Stosz -, Ablösehen, (löschte ab, abge- mahnt) bedr. ww. jem. von eta,. -, ontontwijken ; (fig.) jem. von etw. -, afwen -' löscht) bedr. ww. gliihendes Eisen -, raden, afmanen ; jem. vom Bösen -, verden, afleiden, aftrekken, Z. ablehnen(fig.) . blusschen, afkoelen ; das Feuer -, uitblus - manen het kwaad te ontvluchten, te vlieAblenkung, v. afwenden, afleiden schen, uitdooven; 2. etic. von der Tafel -, den.
& o.; - sangriff m. verijdeling v. van ze- afvegen.
Abinahnung, v. liet afraden o.,
kere oogmerken, diversie v.
Able schung, v. afkoeling, uit afrading v.
Abmahung, v. afmaaien o.
uitvegen o. -doving,utblsch.
Ablernen, (lernte ab, abgelernt)
bedr. ww. -,jemn. etw. -, leeren van (door Ablosen, (loste ab, abgelöst) bedr.
Abmakeln, (nidkelte ab, abgemá te zien of te hooren); ich lernte es ihm ab, ww. losmaken ; (Heelk.) eist Glied -, af kelt) Z. abhandeln (2).
; einden Schleim -des-zetn,ampur
ik leerde het door het hem te zien doen.
Abmalen, ( malle ab, abgemalt)
Mittel, uitdrijvend, ontlastend middel ; bedr. ww. (Schild.) fern. -, etw.-, uit. Ablersehen, Z. ablörschen.
Ablesen, (du liesest ab, er liesel (Jachtw.) den Lauf des Hirsches -, stui- schilderen of portretteeren; (fig.) eta'.
of liest ab,las ab, abgelesen) bedr. ww. een ten ; (fig.) ein Pfand -, lossen ; einen -, schilderen, afschilderen, beschrijvoor een wegnemen, oprapen; die Raupen Zins -, aflossen; (Rechtspr.) ein tin heil ven.
von einem Baume -, een boom van rupsen -, afkoopen, terugtrekken door de rech- Abmi,rgeln,(mdrgelte ab,abgens.<Írzuiveren ; die Steine von einem Acker -, ten te betalen ; 2. jenzn. -, aflossen, zich gelt) bedr. ww. Z. abmergeln.
oprapen ; Weintrauben -, plukken, afsnij- in de plaats stellen van ; (Kri.jgsw.) die Abmarken, (marktete ab, abgeden ; emn abgelesener Weinberg , een wijn- Wache, einen Posten -, aflossen ; abgelöste markt) bedr. ww. (Landm.) afinerken,
berg, waar alle druiven ingezameld zijn; Soldaten, die van de wacht trekken, afge- afpalen; (Bergw.) Z. markscheiden.
man hal abgelesen, de oogst is ingeza- lost zijn; it. (Zeew.) de wacht aflossen;
Abmarkung, V. afmerken, bepameld ; 2. etw. -, lezen, aflezen, voorle- II. wed. ww. sich -, elkander aflossen, len o.
verbeurten.
.Abmarkten, (markte ab, abqezen ; it. zich vermoeien niet lezen.
Ableser, —leserin, Z. Vorleser. Abláslich, bijv. en b. (Spraakk.) marktet), Z. abdingen.
Abmarsch, marsches, mv. -mé i- Ablesung, V. einer Schrift, lezen -e Winter,scheidbaar,die gescheiden kun
worden ; 2. aflosbaar.
-ne sche) m.; (Krijgsw.) vertrek o., afmarsch
o.; 2. (Krijgsw.) liet aflezen der namen,
Ablásung, V. (Heelk.) eines Glie- in. ; zu»b -e blasen, den afmarsch blaappel o.
des, afzetting, amputatie v., Z. ablösen; zen, slaan.
Ableugnen, Z. ablaugnenc.
Ablieferer, (- lieferers, mv. - liefe- eines Polypen, uitroeiing v.; 2. - eines Abmarschiren, (marschirte ab,
Zinses, aflossing v.; 3. - der Wache, abmarschirt) o. ww., m. s. (Krijgsw.)
rer) m. (Fin.) afleveraar m.
Abliefern, (lieferte ab, abgelie- van de wacht trekken, aflossen o.; (Ger.) vertrekken, afmarscheeren, op marsch,
fert) Waaien -, afleveren ; einen Brief-, einer Strafe -, uitkooping, verzachting op weg gaan, opbreken ; mit Zugen -,
afgeven, overgeven; (Fin.) eingezogene v. van straf; -srech t o. commutatie-, uit - de pelotons breken, afdeelen ; rechts -,
rechts afbreken ; Mann fur Mann -, man
Gelder of Früchte-, afleveren, uitbetalen, koopingsrecht o.
Ablerthen, (hthete ab, abgelothet) voor man opbreken, defileeren ; II. o.
de jaarlijksche aflevering doen.
zelfst., vertrek, afmarscheeren, opbreken
4blieferung, v. levering, uitleve- bedr. ww. losmaken.
A_ bludern, (luderte ab, abgeludert) o. der troepen.
ring, uitbetaling, aflevering V.
Abmartern, (marterte ab, abyeAblieferungsschein, (- es, mv. bedr. ww. Z. abdecken.
Ablugen, (log ab, abgelogen) bedr. ntartert) bedr. ww. kwellen, martelen,
-e) m. bewijs van gedane aflevering,uitww. onr. jemn. eta'. -, door leugens he- afmartelen ; jemn. etw. -, Z. abplagen ; 2.
betaling, uitlevering, overgave &.
.44.bliegen, (lag ab, abgelegen) o. komen, door leugens aftrochelen ; 2. wed. ww. sich einer Sache wegen -, zich
kwellen over, zich bemoeilijken.
ww., m. s. von der Strasze -, verwijderd met leugens ontkennen.
Ablugsen, (lugste ab, abgelugst) .Abmass, (- es,mv.-e) o.maat, afinezijn van, gelegen zijn op eenen afstand
ting v.; das - nach etw. nehrnen, de maat
van, afliggen, Z.abgelegen; 2. (van wijn), bedr. ww., Z. ablauern; it. ablisten.
Ablutiren, (lutirte ab, ablutirt) nemen van.
blijven liggen en daardoor beter worden;
Abmatten, (maltete ab, abgemalII. bedr. ww. door liggen of blijven lig- bedr. ww. (Scheik.) het lutum of kleeflet) bedr. ww. afmatten, vermoeien, uit
gen verslijten, verliezen, verzwakken; deeg wegnemen.
vermoeidheid ; seinen Körper-putenva
Abmaehen, (machte ab, abge(van paarden) sich die Haare -, door liggen het haar verliezen; III. wed. ww. macht) bedr. ww. losmaken, ontdoen, durch Fasten -, kwellen, tuchtigen, kassich -, door te lang blijven liggen ver afnemen, ontnemen ; die Schale von den tijden ; (Muntw.) das Gold -, mat maken,
-zwaken. Niissen -,ontbolsteren ,bolsteren; ( Scheik.) den soldeer- of vormnaad wegkloppen,
.Ablisten, (listete ab, abgelistet ) den Gr-unspan vom Kupfer -, ontroesten, afmatten ; 2. wed. ww. sich -, zich afbedt. ww. jemn. etw. -, door list ver van roest ontdoen, den roest wegnemen, matten, zich vermoeien, uitputten.
erlangen van; aftrochelen; jemn.-krijgen, afschuren ; (fig.) eine Sache -, afmaken, Abmattung, v. overmaat van
sein Geheimniss -, door list iems. geheim afdoen, eindigen, schikken ;eine Schuld-, vermoeidheid, kwelling, tuchtiging, kas
verzwakking v.
-tijdng,
afdoen, betalen; abgemacht, tussch.afgeontdekken.
.Abloeken, (lockte ab, abgelockt) daan ! accoord ! es ist so gut wie abge- Abmeiern, (meierte eb, abgebedr. ww. jemn. (die Tauben) aflokken macht, de zaak is zoo goed als geklonken, meiert) jem. -, van zijne boerderij afjagen, uitzetten, uitdrijven, hem eene
van; (fig.) jemn. Geld -, geld weten te afgedaan.
krijgen, te snappen van iem. (door vleiAbmachung, v. schikking, rege- hoeve of boerderij afnemen, ontneerij ); jemn. Thrdnen'-, iem. tranen doen li ng v.; 2. regeling, betaling, voldoening v. men.
Abmagern, (magerte eb, abgema- Abmeierung, V. uitdrijving, afstorten.
zetting, wegjaging v., wegjagen o. van
Abloekern, (lockerte ab, abge- gent) Z. vermagern.
Abmagerung, v. vermagering v., Bene boerderij.
lockert) bedr. ww. den grond losser, luchuittering, wegkwijning v.
Abmeiszeln, (metszelte eb, abgetiger maken, opwerken.
.4.blohnen, (la/tule ab, abgelohnt) Abmähen, (mnäh(e) te ab, abge- metszelt) bedr. ww. afbijtelen, met den
bedr. ww. Arbeiter -, betalen en heen máh(e) t) bedr. ww. Gras, eine Wiese -, bijtel wegnemen.
ontslaan, afbetalen.
Abmelken, (melkte ab of mol/de
-zendof afmaaien.
{
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ab, abgemelkt of ubgemolken) bedr. ww. muckt) bedr. ww. (Volkst.) jent. -, met afroomen ; das Feta von der Fleischbriche
reg. en onr. afmelken, ophouden te mei - gelijke munt betalen; jem. luchtig -, duch- -, het vet afnemen, afscheppen, afvetten;
ken.
jemn. die Last -, ontnemen; 2. einen
tig afranselen.
Abmergeln, (mergelte ab, abye- Abmuden, (niiidete ab, abgemudet) Verband, ein Siegel, das Tischtuch, ein
mergelt) bedr. ww. uitputten, uitmerge- bedr. ww. vermoeien, moede maken, Z. Schloss -, afnemen, wegnemen ; die Karlen door vermoeienis; Pf egde -, mager ermuden; 2. wed. ww. sich -, zich ver ten -, afnemen ; die erste Tracht war abdoen worden ; abgeniergell, uitgemergeld,
-moein, genomm-en, het eerste gerecht was weg
zich aftobben.
ingevallen, mager geworden.
ein Glied -, afzetten,-genom;(Hlk.)
Abmiihen, (mühte ab, abgenaiilit)
Abmerken, (merkte ab, abgemerkt) bedr. ww. bemoeilijken, vermoeien; 2. afsnijden, amputeeren ; jemn. den Bart-,
bedr. ww. jemn. etw. -, merken, leeren wed. ww. sich -, zich moede maken, zich afnemen, afscheren ; einen Mantel -, afdoor de waarneming ; 2. jemn. etw. an aftobben.
nemen, inkorten, korter maken; etw. von
den Augen -, aan iems. oogen kunnen zien,
Abmuszigen, (m-iiszigte ab, ab- einer Mauer -, afnemen ; einem Pferde din
in iems. oogen lezen.
gemii,szigt) bedr. ww. Zeit -, den tijd Sattel -, den zadel afnemen van ; jemn.
Abmessbar, bijv. en b. (Wisk.) nemen; 2. wed. ww. sich etw. of von dieLarve -, ontmaskeren, liet masker afnemeetbaar; -keit v. meetbaarheid v.
etw. -, zich van iets ontdoen, losmaken, men ; (bij het breien), minderen, nauwer
Abmessen, (dit missest ab, er misst bevrijden; 3. (Kans. st.) Z. abnóthigen. maken ; eine Tapete -, opnemen, wegneab, mass ab, abgemessen) bedr. ww. onr.
Abnageln, (nagelte ab, abgenagelt) men ; eis Gemalde -, afnemen, van de
meten, afmeten; eis Feld -, opmeten; bedr. ww. eis Schiff -, houten nagels wand nemen ; das Obst -, afplukken,
eineg Brunnen -, peilen ; nach der Schnitr slaan in de buitenhuid van liet schip.
plukken ; 3. (fig.) jemn. eta'. -, afkoo n,
-, met de meetlijn, met den meetsnoer
Abnagen, (nagte ab, abgenagl) koopen van ; it. ontlasten ; (Sp.) winnen
meten, rooien ; mit of naeb der Wasser bedr. ww. afknagen, afkluiven, door kna- van, zijn geld afwinnen ; jentn. den Eid -,
waterpassen ; messen Sie ihm zehn-iwage, gen ontdoen van ; das Fleisch von einent- afnemen, laten doen ; das Versprechen -,
Ellen ab, meet of snijd hem tien el af, Knochen -, een been afkluiven ; 2. (fig.) zich laten belooven ; eine Rechnung -, nageef hem 10 el er van ; einen Bauplatz -, das aagt -ihm das Herz ab, dat knaagt' zien, opnemen; aus etc. -, besluiten, afopmeten, bepalen door meting; (fig.) die hem aan het hart, verscheurt hem het leiden, opmaken ; daraus ist leicht abzuFüsze eines Verses -, een vers volgens de hart.
nehmen, daaruit is gemakkelijk op te
tijdmaat afdeelen ; seine Worte -, afmeten,
Abnahen, (ndh(e)te ab, abge- maken, te besluiten ; (Bergw.)das Gedinge
wegen ; 2. afmeten naar, oordeelen naar; nah(e)t) bedr. ww. doornaaien, afnaaien, -, opnemen, nazien ; it. opnemen,overeendie Strafe nach dem Verbrechen -, afmeten stikken; eine Bettdecke -, doornaaien, komen ; die Stunde eines Ganges -, met
naar, de straf bepalen naar evenredig doorstikken ; eine Schuld -, met naaien het kompas de richting van eenen gang
overeenkomstig met de mis -heidvanof voldoen.
opnemen ; eis Kalb -, spenen ; (Jachtw.)
Andere nach sich -, anderen naar-da;
Abnahme,v., z. ni. (van den hoed), die Hunde -, de honden beletten hun
zich zelven beoordeelen, denken dat an- afnemen, afzetten o.; (van den baard), spoor te volgen, hen de jacht doen
deren zijn zoo als men zelve is; hieraus ist afscheren o.; - Christi vom Kreuze, Chris- staken.
abzumessen, hieruit kan men oordeelen, tus afneming V. van het kruis; (van het
II. o. ww., m. h-. (van de maan), afnenagaan , Z. ermessen ; abgemessenes Wesen, water), afnemen, zakken o.; - (van voor- men ; (van water), afloopen, zakken; (van
afgemeten, stijve houding v., gedrag o. raad), vermindering v.; (van de gezond- de dagen), afnemen, korter worden ; (van
Abmesser, messers, mv. - messer) heid), vermindering, achteruitgang v., de gezondheid), afnemen, verzwakken,
m. meter, landmeter, waterpasser.
verval o.; (van geestvermogens), ver mager worden; (van den moed), ver
verminderen ; (van zaken), af--flauwen,
een verband),-zwakingv.(Hel)
Abmessung, v., z. m. afmeten o.,
afmeting v.; (van een veld), opmeting v.;! afnemen o.; (van een lichaamsdeel), af- nemen, vervallen ; (van het aanzien),
(met eene lijn), rooiing v.; (met een' zetting, amputatie v.; (van het ge- verminderen; (van eene schoonheid),
waterpas), waterpassing v.; - mit der Elle, zicht), verzwakking v.; - (van den han- verminderen, afnemen; (van een gezwel),
met de el meten o.
del), verval o., achteruitgang m.; in - (Heelk.) dunner worden, verminderen;
Abmetzen, (metzte ab, abgemetzt) gerathen, kommen, in verval komen ; (der (van prijzen der koopwaren), dalen, ver
-minder.
bedt. ww. maalgeld nemen; scheppen maan), afnemen o.; 2. (van koopwaren),
uit, uitscheppen.
Abnehmer, — nehmerin, kooaftrek m., nering v., vertier, debiet o.;
Abmiethen, (miethete ab, abge-', 3. (van eene rekening), nazien, opnemen per m., koopster v.; ziele - hallen, veel
miethet) bedr. ww. jemn. etw. -, afhuren,' o.; - eines Eides, afnemen o. van een eed. koopers vinden.
huren van, in huur nemen van.
Abnarben, (narbte ab, abgenarbt) Abnehmsel, nehmsels, mv.
Abmiether,—mietherin, h u ur- bedr. ww. (Looi.) tiet haar of de nerf -nehmsel) o. uitziftsel o.
afmaken, afsnijden, afschaven van.
der m., huurster v.
Abneigen, (neigte ab, abgeneigt)
Abmildern, (milderte ab, abge- Abnarbung, v. afschaving v. der bedr. ww. den Tisch -, doen overhellen ;
den Wein -, aftappen , het grondsop overmildert) Z. mildern.
vellen aan de haarzijde.
Abmindern, (minderte ab, abge- Abnarren, (narrte ab, abyenarrl ) steken; (Meetk.) -de Linien, lijnen, die
bedr. ww. jernn. etiv. -, door gekheden, uiteenloopen, divergeerende lijnen ; (fig.)
mindert) Z. mindern.
Abmisten, (mistete ab, abgemistet) door aardigheden te maken verkrij- sich von jenin. -, minder genegenheid,
achting beginnen te koesteren voor, minbede. ww. einen Platz -, de mest weg- gen.
nemen van ; das Vieh, den Stall -, uitAbnaschen, (naschte ab, abge- der belang beginnen te stellen in, Z. abnascht) bedr. ww. afsnoepen, snoepende geneigt, abgiinstig.
mesten, reinigen, schoonmaken.
Abneigung, v. (van den grond),
Abmitteln, (mittelte ab, abge- afnemen.
mittelt) bedr. ww. einen Streit -, door
Abnseln, (nèselle ab, abgen lelt) helling v.; (Meetk.) (van twee lijnen),
bedr. ww. eine Predigt -, door den neus het uiteenloopen o.; (van wijn), overbemiddeling bijleggen.
steken o., aftapping v.; (fig.) - geven jem.,
Abmodeln, (modelle ab, abgemo- sprekende voordragen.
delt) bedr. ww. afbeelden, modeleeren,
Abnehmen, (du nimmst ab, er afkeer m. van, natuurlijke afkeer m., aneen model maken van.
nimmt ab, nahm ab, abgenommen) bedr. tipathie v.
Abmod(e)lung, v. Z. abmo- ww. onr. afnemen, nemen van; jetnn. den Abnicken, (nickte ab, abgenickt)
deln ww.
Hut -, van het hoofd nemen, ook he- bedr. ww. (Jachtw.) den nekslag geven,
Abmoosen, (mooste ab, abgenioost) leefdheidshalve uit de hand nemen en doodslaan.
Abnieseln, (nieselte ab, abgeniebedr. ww. het mos afdoen of wegnemen Wegzetten; den Hut vor jent. -, den hoed
afnemen voor, iem. groeten; den Rahm selt) bedr. ww. (Berges.) Z. abnützen.
van.
Abmueken, (muckte ab, abge- von der Milch -, afscheppen, de melk Abnieten, (nietete ab, abgenietet)
2
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b^edr. ww. einee Nagel -, losklinken, uit bedr. ww. Waaren -, afpakken, ontpak - ;vei. ww. sich -, zich afmatten, zich af,loven.
-drijven. ken, uitpakken.
Abnippen , (nippte ab, abgenippt) Abpacker, (-packers, mv.- packer) Abplagen, (plagte ab, abgeplagt)
)edr. ww. jemn. etw. -, door plagen, piam. ontlader, uitpakker, ontpakken m.
Z. nippen.

Abnerrm, (- normer, - normst) bijv.
nw. onregelmatig, afwijkend van, strijdend met den regel.
AbTormitat, toten ) v. afwijking , onregelmatigheid, uitzonde ring V.
(-

Abnöthigen,

Abpackung, v. ontlading, ont- ;erijen erlangen, verkrijgen; jean. -, iem.

pakking, uitpakking v.

Abpaschen,

(wellen, plagen, lastig vallen.

Abplatten, (pla/tete ab, abgeplat-

(parch te ab, abge-

pascht) o. ww., m. h.. den laatsten worp lei) bedr. ww. afplatten, plat maken.
Abplattung,v.(^ler aarde), afplat
niet de dobbelsteenen doen, afwerpen

-,ingpolV.

ni. s. zich heimelijk verwijderen, zich

Abplätten,

(nóthigte ab, abge- wegpakken.

Abpassen, (passie ab, abgepa.cst)
n Uhigt) bedr. ww. jemn. eta'. -, afdwingen, door dwang verkrijgen van ; Beivun- bedr. ww, etiv. -, afpassen ; eine Kanone
-, africhten, richten ; eine Gelegenheit -,
derung -, afdwingen, afpersen.
Abnutscheln, - nutschen, afwachten ; die Zeit gut -, zijnen tijd
(nutschelte ab, abgenutschelt, en nutschte goed verdeelen, afpassen , waarnemen;
jein. -, afwachten, bespieden.
ab, abgenutscht) Z. absaugen.
Abnutzen, -nützen, (nutzie ab, Abpatrouilliren, (patrouillirte
abgenutzt) bedr. ww. de vruchten, al het ab, abpatrouillirt) bedr. ww. eine Gepend
nut trekken van ; (Ger.) het vruchtgebruik hebben van; 2. Kleider -, afslijten,
bederven ; ein Feld -, laten vervallen ; 3.
wed. ww. sich -, bederven, verslijten,
vervallen door het gebruik ; die Mijnzen
n itzen sich ab, slijten af.
Abnutzung, v., Z. abnutzen ww.
ábiden, (ódete ab, abgeedet) bedr.
ww. einen Wald -, door het kappen der
boomen kaalmaken.
Abc dung, v., Z. aböden ww.
Abohrfeigen, (ohr feigte ab, abgeoltrfeigt) bedr. ww. geducht klappen,
oorvijgen geven.

,et) bedr. ww. die Wiische -, strijken,
ifpletten, glad, effen maken ; eine Metall)latte —, pletten, lamineeren.
Abplattung, v . pletten, laminee-en 0 ., pletting, lamineering V.

Abplatzen, (platzteab, abgeplatzt)
).WW., m. s. afspringen; eine Leiste platzte
ib, er sprong eene lijst af.

Abplatzen, (platzieab,abgeplátzt)

-, met patrouilles verkennen.

Abpauken,

(plattete ab, abgepldt-

(paukte ab, abgepaukt) bedr. ww. maken, dat iets afspringt . Z.

bedr. ww. jem. -, Z. abpriigeln.

Abpeinigen,

zbplatzen; 2. bedr. ww. -, verkaufle

(peinigte ab, abge - fume -, verkochte booroen niet, de Nijl

peinigt) Z. abmartern.

merken.

abbamsen.

bedr. ww. (Bergw.) afslaan, afkloppen

Abpeitschen, (peitschte ab, ab - Abplatzung, v., Z. abpM lzen ww .
Ábplaudern, (plauderte ab, ab,gegepeitscht) bedr. Ww. etw. -, (w. i. gebr.)
afslaan met eene zweep, met een zweep- ,)laudert) Z. abschwatzen.
Abplilndern, (plunderte ab, ab
slag wegnemen ; 2. jem. -, duchtig met
-lepi,ndr1)Z.u
de zweep slaan, afrossen.
Abpelzen, (pelzte ab, abgepelzt) Z. Abpochen, (pochte ob, abgepocht)

Abpf^hlen, (p1áhlte ab,abgepföhlt)

bedr. ww. afpalen, met palen merken,
Abonnement, (-s, inv. -e) o. in- door staketsels afsluiten, met bakenstokken afsteken.
tééténing v., abonnement o.
Abonnent, (-en, mv. -en) m. in- Abpfahlung, v . afsluiten door palen, afpalen o., afpaling, afsluiting, palisteekenaEar, geabonneerde m.
Abonniren, (abonnirte, abonnirt) sade v.
Abpfanden, (pfandete ab, abgeo. Ww., ti. h., it. wed. ww. sich -, inteekenen, abonneeren ; auf eine Zeitunq - , p[andet) bedr. ww. tot pand nemen, als
pand, onderpand houden.
7ich'op èen dagblad abonneeren.
:Abordnen, (ordnete ab, abgeordnet ) .Abpfarren, (pfarrte ab, abgebedr. ww. afvaardigen, afzenden, com- p farrt) bedr. ww. ein Dorf -, van eene
mitteeren, deputèeren ; 2. (vv. i. gebr.) pastorie, als niet meer daartoe behoorende, scheiden.
attd`ers schikken, afbestellen.

Z. (fig.) ,jenin. etw. -, door bedreigingen

verkrijgen; it. Z. pochen.

Abpölen,

(pofte ab, abgepólt) bedr.

ww. Z. abhären.

Abposaunen,

(posaunie a.b, abge-

sosaunt) bedr. ww. ein Lied -, op de ba min voordragen , met bazuingeschal afkondigen, uitbazuinen.
Abpr igen, (pragte ab, abgeprcgt)
bedr. ww. enne Mñnze -, behoorlijk, volbende stempelen, slaan ; etw. auf MV nzen
afbeelden, indrukken, stempelen.
Abprallen, (prallte ab, abgeprallt)
-,

i. WW., m. S. afstuiten, terugstuiten, te-

Abpfeifen,

(p%iff ab, abgepfiffen) n ugspringen .
Abprallíing, v. het terugstuiten,
diger m., afvaardigster v., hij of zij, die bedr. ww. ein Lied -, affluiten, fluiten.
Abpfetzen, (pfetzteab,abgepfetzt) afstuiten, terugspringen o.; (Nat..)weei afvaárdigt, afzendt.
I^aatsing, terugkaatsing v.
Abordnung, v . afvaardiging v., Z. Z. abkneipen.
Abpflöeken, (pftockte ab, abge- .Abprasseln, (prasselte ab, ab,geabordnen Ww.
Aborgeln, (orgelte ab, abgeorgelt) pflóckt) bedr. ww. einen Platz -, afpalen, orasselt) Z. abkni-stein.
Abpredigen, (predigie ab, abgebedr. ww. ein Stuck -, op het orgel spe- met paaltjes merken, afzetten, aanwijzen,
aredigt) bedr. WW. sick die Lunge -, zich
len; 2. (fig.) luidkeels voordragen, op- begrenzen ; Leinwand -, afpennen.
Abpfli cken, (pflückte ab, abge- moede prediken.
thëdnen.
Abprellen, (prei/te ab, abgeprellt )
. gbort, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Abtritt. pfliickt) bedr. ww. Obst -, afplukken, af-

Abordner, -ordnerin, afvaar -

.hardren, (abortirte, abortirt) trekken ; (fig.) ein Huhn -, plukken.
Abpflügen, (pfliigte ab,abgepHijgt)
o. ww., m. h. voor den tijd baren, een
bedr. ww. lVurzeln & -, afploegen, met
miskraam hebben.
Abortiv, (-s, mv. -e) o. middel o.. den ploeg afsnijden; 2. Z. abackern;jenin.
eene ontijdige geboorte te doen plaats seinen Antheil -, iems. aandeel met eene
vore afsteken, aanwijzen ; jemn. etw. von
hebben.
Abortus, (onverh.) m., Z. Fehl - seinera Acker -, door afploegen zich wederrechtelijk toeeigenen ; ein Feld -, af-,
geburt.
Abpaehten, (pachiete ab, abge - ploegen, geheel beploegen ; seine Schuld -,'
pachtel) bedr. ww, jemn. ein Gut -, af - met ploegen afdoen, opwinnen.
pachten, pachten van, in pacht neme nn Abpicken, (piekte ab, abgepickt)
bedr. ww. afpikken, door pikken afha-

Abpaehter, (-pachters, niv.-pach - len ; einenStein -,
ter) m., Z.

Pachter.

af bikken.

afkanten, afronden,

E1. ww., Z. abprallen; 2. bedr. ww. doen
terugstuiten, doen afstuiten.

Abpreschen,

(preschte ab, abge-

arescht) bedr. ww. verwijderen, verjagen;

2. o. ww. m. S. zich schielijk verwijderen,
wegsnellen; m. h. (van teven), ophouden
loopsch te zijn.

Abpressen, (presste ab, abgepresst)
bedr. ww. afpersen, door persing weg
persen; (fig.)-nem;(Bokb.)hrlij
;emu. etw. -, afpersen, door afpersingen

verkrijgen.

Abpressung, v., Z. Erpressung.

Abpritschen, (pritsehle ab, ah -

Abplacken, (plarkte ab, abge- ,gepritscht) Z. pritschen.
AbFpachtung, V. afpachting v.
Abprotzen, (proizteab,abgeprotzt)
plack.t) bedr. ww. jemn. etw. -, gloor afin acht nemen, pachten o.
bpaeken, (packte ab, abgepackt persingen, knevelarijen verkrijgen ; 2.' beds. ww. ein Geschiitz -, van de affuit

Abr.

A )r.
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nemen, het voorstel van een stuk ge- die het afgemaaide graan bij zwaden ver- redderen ; ein Gebiiude -, afbreken ; das
eenigt.
Feld -, ontginnen, bouwbaar maken, in
schut afnemen.
Abprozessiren, (prozessirte ab Abrafft, (-(e)s) o., z. ni. hetgeen er bouwland veranderen ; (Bergw.) ontruiabprozessirt) bedr. ww. jemn. elir. -, op den molen van kor en of meel verdon- men.
keremaand wordt.
Abräumer, -r^umerin, oprui door een proces ontnemen.
Abprugeln, (pr itgelle ab abge- Abrahamsbaum, (-baumes, mv. nier, ontruimen m., hij of zij, die ohruimt, opreddert, wegr uiml .
priigeli) bedr. ww. met een stok slaan, -b(iume) m., Z. Keusch.baum.
afrossen.
Abrahmen, (rahml e ab, abgerah int) Abraumung, v. (van een bosdl
A_ bpuffen, (pvv/Tle ab abgepufft) bedt. ww. afroomen, den room afschep- opruimer,, opruiming v.
1)edr. ww. ein Thier -, de huid , het. vel pen van; 2. (Schild.) uil IEP lijst nemen
Abraupen, (rauple ab, abgeraupt)
bedr. ww. B fume -, van rupsen zuiveafstroopen , villen ; (fig. Volkst.) jemn. -, de lijst, afnemen van.
vuistslagen geven, afranselen ; 2. eineAbrainen, (rainte ai, abgeraint) ren, van rupsennesten ontdoen.
Pistole -, afschieten; (Scheik.) Z. ver- Z. abniarken.
Abrechen, (rechte ab, abyerecht)
puf7'en .
Abr nde(1)n, (rdnde(1)te pcb, ab- bedr. ww. Heze -, afharken, harken van
Abpuffer, (-puffers, mv. -puffer) gerand(el)t) bedr. ww. Dukalen, -, afran- eine Allee -, opharken.
den, randen ; (Loodg.) Bleitafeln -, den
Abrechling, (-s) o.,z. m. hetgeen
m., Z. Abdecker.
er van het uitgedorschte koorra boven afAbpurzeln, (purzelle ab, abge— rand afnemen van ; 2. Z. rrindeln.
purzell) o. ww., m. .s. aftuimelen, af -Abranken, (rankte ab, abgeronkt) genomen wordt.
hedr. ww. de ranken afnemen van .
rollen.
Abrechnen, (i'echnele ab, abgeAbpusten, (pustete ab , abgepu .stet) Abranzen, (ranzie ab, abgeranzl) r ecline!) hedr. ww. r on einer Summe - ,
bedr. ww. einen -, iem. den ransel afne- aftrekken, afrekenen, korten, vermindebedr. ww. afblazen.
Abputzen, (pulzie ab, abgeputzt) men; 2. wed. ow. sick -, zich door rond- ren met; die L'nkosten - ,aftrekken ; (fig.)
bedr. ww. Schuhe -, afpoetsen, poetsen ; zwerven vermoeien.
das abgerechnel, dat uitgezonderd of niet
die Hdnde -, afvegen, schoonmaken ;
Abrappen, (rapple ab, abgerappt) medegerekend ; mil jemn. -, afrekenen,
(Mets.) eine Mauer -, bepleisteren ; eira Z. abraffen.
eene rekening vereffenen ; (Fin.) gegen
Hans -, schoonmaken; die Wurzeln eines
Abrasen, (rasete ab, abgerasel) einander -, de balans opmaken. likwiRaumes -, afkappen ; (Zeew.) die Taue -, bedr. ww. (Tuinb.) ei.n.en Platz -, de zo- deeren.
afschrappen, schoonmaken ; (fig., ge- den wegnemen van, het gras wegnemenAbrechner, (-rechners,mv. -rechvan ; jemn. eta'. -, door Pen razend ge- oer) in. schuldveref% naar, afrekenaar,
meenz.) jem. -, doorhalen, berispen.
commissaris m.
Abputzung, v. schoonmaken, drag verkrijgen.
poetsen o.; (Mets.) bepleisteren o., he -Abraspen, (raspte ab, abgerasppt)
Abrechnung, v. afrekening, afZ. abrispen.
pleistering v.; (fig.) berisping v.
trekking v., aftrek m.; it. likwidatie v.;
Abqui,len, (quo/fe ab , abgequr ll) Abraspeln, (raspelte ab, abgeras - - halten, afrekenen, afrekening houden,
pelt) bedr. ww. afraspen, afschrappen, de rekeningen afsluiten ; auf -, op rekeZ. abplagen.
ning, in vermindering der rekening;
Abquerlen, (querlieab,abgequerll) met de rasp wegnemen, glad maken.
bedr. ww. Rahm -, roeren, behoorlijk
Abrathen, (du, rathesl ab, er riilh -stag m. dag m. van afrekening;(Krijg «w.)
roeren, afroeren ; Fleischbri he mit Eiern ab, rietti ab, abgerathen) bedr. ww. our. traktementsdag m.
- , eieren roeren in .
jemn. eiw. — , afraden, ontraden ; 2.jemn
Abreehte, v. , z. m. (L akenw .) verAbquetschen, (que tschie ab, ah- seine Gedenken -, iems. gedachten raden. keerde zijde v. of kant m.
yequetscht) bedr. ww. door kwetsen weg - Abrathung, v. het afraden, ont - Abrechten, (rechtete ab, abgenemen, afknijpen, Z. abklenemen.
raden o., afrading, ontrading v.; -sschrei- rechte!) bedr. ww. ,jemn. eíw. -, door het
Abquiekbeutel, (—beutels, niv. ben o. afradende of ontradende brief in. recht verkrijgen, door procedeeren er- beviel) in. (Scheik.) kwikzak m .
Abrauben, (raubte ab, abgeracubt) langen, door het recht ontnemen ; 2. (Lakenw.) de grove haren aan (le v erkeerde
Abquieken, (quickie ab, abge- Z. rauben.
quick!) hedr. ww. (Scheik.) Gold -, het
Abrauchen, (rauchte ab, abge- zijde wegnemen.
kwikmengsel scheiden van het goud ; das raucht) o. ww, m. s. (Scheik.) ver-Abrechts, (Zeees,) Z. verkehrt.
abgelriebene Silber -, ver koelen , af- (lampen, uitdampen
Abreeken, (reckfe ab, aabgereckl)
koelen
Abra,uehern, (rn'ucherte ab,abge- bedr. ww. (van liet blik), behoorlijk rek A_ bquiekung, V . scheiding v. van ru-uchert) bedr. ww. Wiirste -, behoor- ken, pletten.
het kwikmengsel ; it. afkoelen, verkoe- lijk rookes, afrooken ; abgerc uchertes
Abrede, v., z. m overeenkomst,
afspraak v.; - mit jem,n. nehm,en of tref Fleisch, behoorlijk gerookt vleesch n.
len 0., afkoeling, verkoeling V.
A_bra, Abracadabra, ( - s, mv. Abrauchsehale, ( - schalen) v. [en, afspreken, overeenkomen niet ; der
gennmiuenen - gen)di-s;, volgens de over-s) o. (Tooverk.) geheimzinnige woor- (Scheik.) verdampingsschaal, kapel v.
den of teekenen o. mv.; onverstaanbare
Abrauehung, v. verdampen o., eenkomst, volgen„ gemaakte afspraak ;
nach getroffener -, na gemaakte afspraak:
verdamping v.
taal v.
Abrackern, (rackerte eb, abge -Abraufen, (eau/te ab, abgerauft) ich bin es nicht in - , ik ontken liet niet ,
r•ackert) wed. ww. sich -, Z. abarbei- bedr. ww. Gras -, afplukken, uittrekken ; ik ben het er mede eens; es is! ohne -,
2. wed. ww. sich -, elk. bij de haren het is waar, ontegenzeggelijk ; eluy. in ten.
stellen, in twijfel trekken, bet wijfelen .
Abrädeln, (radelte ab, abger«dell) vatten, plukharen, ravotten.
bedr. ww. (Past.) niet een radje afschei Abraum, (-(e)s)m.,z. m.(Bosehw.) Abreden, (r edele ab, abgeredel)
opruiming v. van het verkochte hout near . ww. eter. -, afspreken, overeenkoden ; Draht -, afwinden.
Abradern, (rrderle ab, ahgerrz- (van booroen), het omhouwen, vellen; 3. men, zich verstaan ; abgeredeter Masr.en,
dent) bedr. ww. door radbraken afzon- Z. Abndung; 4. (Bouwk.) puin n., af- volgens afspraak; abgeredele Sachen,
deren.
val m.; (Bergw.) de aarde, die het erts overeengekomen zaken v. mv.; jenzn.Ptm.
-, ontraden, afraden, afpraten : 2. bedr.
Abraffeln, (ra/felle ab, abgeraffelt) bedekt.
o. Wes. (Volkst.) afpraten, hahbelen, af-Ab — raumen, — rb,umen,(2'aum - ww. sich - , zich vermoeien door veel
le of r(iumte ab, abgeraumt ofabgeraumt) spreken ; 11. o. zelfs-!. afspraak, overraffelen.
Abraffen, (raffle ab, abgerafft) bedr. ww. etw. -, opruimen, wegruimen; eenkomst, afrading v.
bedr. ww. afrapen, opnemen, oprapen ; cinera Speicher -, ledigen ; den Tisch
Abregeln, (regelle ab, abgeregelt)
das geschnitlene Getreide -, het, afge- -, afnemen, opruimen ; die Teller -, bedr. ww. regelen, afsleten , naar of vol maaide graan hij zwaden vereenigen.
wegnemen ; lassen Sic -, laat eens afne- gen regelen inrichten .
Abraffer, —rafferin, hij of zij, men : einen Zimmerplatz -, opruimen,op r Abregnen, ( i 'egnete ab, abgereg,
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Abr.

Abr.

Abr.

net) o. ww. onp. ophouden te regenen, WW., m. s. te paard rijdende vertrek- worstelen vermoeien, uitputten

niet meer regenen ; es hat abgeregnet, het ken ; 3. wed. ww. sich -, zich verheeft uitgeregend, het regent niet meer; moeien met te paard rijden ; (fig.)zich af2. bedr. ww. die Blülhen sindabgeregnet, sloven.
de regen heeft den bloesem afgeslagen.
Abrennen, (rannte ab, abgerannt)
Abreiben, (rieb ab, abgerieben) o. ww. onr., m. s. wegrennen, hard weg
etui. -, (w. i. gebr.)-lopen;2.bdrw
bedr. ww. onr. afwrijven, met wrijven
schoonmaken, poetsen ; den Rost von eiww. niet loopen wegnemen, afloopen ; (fig.)
-, ontroesten, den roest afwrijven, af- Z. ablau fen; jemn. -, vooruitloopen ; jemn.
schuren ; rohe Diamanie -, slijpen ; nnit den Preis -. door harder rijden ontneTripel -, met tripel polijsten of afwrij- men ; einen Portheil -, ontnemen door
ven; mit Bimstein -, met puimsteen af- hem voor te komen ; jemn.den Weg -, iem.
schuren, afpuimen ; die Farben -, wrijven; den weg versperren; (fig.) sich die Hor2. behoorlijk wrijven, ophouden te wrij- ner -, zijne vroegere woestheid afleggen ;
ven ; 3. wed. ww. sich -, door wrijven 3. wed. ww. sick -, zich afmatten door
hard te loopen.
afslijten.
Abreibung, v. afwrijving, wrij- Abriehten, (richtete ab, abgerichtet) bedr. ww africhten, dresseren;
ving v.
Abreibebrett, (-(e)s, nov. -er) recht maken, vormen, de vereischte rich(Vuures.) tafelv,om de stoffen op te vor- ting geven; (fig.) jent. -, africhten, vormen, opleiden ; jem. - wie er reden solt,
men.
Abreiehen, (reichte ab, abgereicht ) iem. de les lezen, zeggen hoe hij &; er
bedr. ww. toereiken, aanreiken, toe- isi darauf abgerichlet, hij is daarop afsteken ; (fig.) etw. den Armen -, geven ; gericht, geleerd ; zum Kriege -, africhten,
(gemeenz.) es wird nichts abgereicht, er krijgshaftig maken ; (Valk.) dept Falken
-, africhten; (Rijk.) africhten, dresvalt niets af.
Abreifen, (rei f te ab, abgerei f t) o. seeren, voor liet loopen geschikt maww., m. s. goed rijp worden ; 2. bedr. ken.
Abriehter, (-richters, mv. - richter)
ww. (Kuip.) de hoepels afdoen, onthoepelen; II. 0. zelfst. volkomen rijpheid v. m. die africht, vormt, opleidt, dresseert;
.Abreihen, (reihte ab, abgereiht) (Valk.) africhter m.; (Rijk.) africhter,
bedr. ww. Peilen -, afrijgen, losrijgen. pikeur, dresseur ni.
Abreise, v., Z. m. vertrek o., af- Abricht-.hammer, (-hammers,
mv. -hammer) m. (IJzerh.) hamer ni. om
reis v..
Abreisen, (reiste ab, abgereist) o. recht te maken ; - slab, - stock m. aam WW., m. s. vertrekken, zich verwijderen; beeld of aanbeeld o.; - wagen ni. (Rijk.)
ober Hals mind Kopf -, in alle haast, ver rijtuig om de paarden te dresseeren.
hals over kop weggaan.
Abrichtung, V . (Valk.) africhting
-trekn,
.A.breiszen, (du reiszest ab, er v.; (Rijk.) dresseeren o., dressuur v.

;

zich

moede worstelen.

Abrinnen,

(rann ab, abgeronnen)

o. ww. onr., m. s. afloopen, naar beneden
loopen.

Abrispen,

(rispte ab, abgerisp() o.

ww., m. s. (van de haver), uit de rist
vallen.
Abriss, (-(e)s, mv. -e) m. schets v.,
ontwerp, overzicht o.; einee - coachen
von etw., eene afteekening, eene schets,
in het klein een plan maken van ; (fig.)
kurzer -, kort overzicht o.
Abritt, ( - es, nlv. - e) ni. vertrek,
afrijden, wegrijden o.
Abrogiren, (abrogirte, abrogirt)
bedr. ww. ein Gesetz -, afschaf en, buiten werking stellen.
Abrogation, v. afschaffing, opheffing v.

Abrohren,

(rohrte ab, abgerohrt)

beds. ww. einen- Teich -, van riet zuiveren, liet riet, scheppen uit; 2. Z. beroh-

ren.

Abrollen, (route ab, abgerollt) o.
ww., nl. s. wegrollen, afrollen, naar het
eind rollen; (van een steen), rollen ; (van
een wagen), vertrekken, wegrollen, weg
Papier -, ontrollen,-rijden;2.bw
afrollen; die Wc sche -, behoorlijk glad
maken, mangelen, kalandeeren.
Abrosten,

(rostete ab, abger ostet)

a. ww., m. S. afroesten, door roest ver
-terd
worden.

Abrösten,

(röstete ab, abgeróstet)

bedr. ww. (van spijzen), behoorlijk roos
-tern.

Abröthen, (róthete ab, abgerölhet)
a. ww., m. s. (w. i. gebr.) rood afge-

(roch ab, abgerochen) ven, de roode kleur loslaten, verbleeken ;
ww. etw. -, aftrekken, afrukken, verbre- bedt. ww oer. eine Rose -, door veel er 2. bedr. ww. rood maken.
Abri eken, (rockte ab, abgeriickt)
ken ; (Zeew.) die Maste -, verbrijzelen ; aan te ruiken den geur benemen ; 2. dieein Schloss -, afnemen ; einero P f erde die ser Blume rieche ich diesen Geruch ab, bedr. ww. afrukken, achteruitgaan; eine
Leiter iunten -, wegschuiven, weghalen;
Eisen -, de hoefijzers afnemen ; das Sie- ik vind dien reuk in &.
Abriegeln, (riegelte ab, abgerie- iie Zeilen -, (Schoonschr., Drukk.) een
gel -, (van een brief), losmaken, verbrenieuwen regel beginnen ; 2. o. ww., m. s.
ken ; ein Hans -, afbreken ; Kleider -, gelt) Z. verriegeln.
scheuren ; die Kupf erscheiben -, wegneAbriese (1)n, (rieselte ab, abgerie- plaats maken voor.
Abrudern, (ruderteab, abgerudert)
men; (fig.) abgerissen, (van een mensch), selt) o. ww. afbrokkelen ; 2. Z. herabrie). ww., in. s. afroeien, roeien van, zich
haveloos, in lompen gekleed; 2. (Teek.) seln.
etw. -, teekenen, schetsen, een ontwerp
Abriffeln, (riffelle ab, abyeriffelt) roeiende van den kant verwijderen.
Abruf, (-(e)s) m., z. m. aankondiof eene schets maken van, Z. zeichnen ; bedr. ww. Flachs -, repelen, afrepelen;

Abriechen,

reiszt ab, riss ab, abgerissen) beds.

II. o. ww., m. S. breken, ophouden, afscheuren ; (fig.) meine Geduld rins endlich (ab), mijn geduld was eindelijk uitgeput, ik verloor het geduld ; (Muz.)
plotseling of eensklaps ophouden, kort
afbreken.
Abreiszer, (-reiszers, mv. -reiszer)
m. teekenaar, ontwerper m.
A breiszung, v. afbreken, scheuren o., afbreking, breuk v., scheur m.;
(Muz.) ophouden o.
Abreiten, (rut ab, abgerit ten) bedt.
ww. onr. emn Hufeisen -, met rijden verliezen ; einen Plalz -, te paard rijdende
opmeten, meten ; die Schule -, de rij
doormaken ; ein Pferd -, afrijden,-schol
afmatten, vermoeien met rijden ; eine
abgerittene Mähre, oude knol m., slecht,
afgereden paard o.; it. ein au/der Schule
abgerittenes Pferd, goed afgericht, gedresseerd paard; (Neol.) Z. zureiten; 2. o.

(fig.) jem. -, geducht doorhalen, hevig ging, afkondiging v., die van eene verhevene plaats geschiedt ; 2. terugroeping
berispen.

Abrinden,

(rindele ab, abgerindel) v., Z. abberufen.

bedr. ww. einen Banns -, den schors of Abrufen, (rieT ab, abgeru f en) bed r.
bast afhalen, villen ; das Brod -, ontkor- WW. oer. etiv. -, afroepen, luid roepen;
(van de nachtwachts), die Slunden -,
sten .
Abrindern, (rinderte ab, abgerin- voor de laatste maal roepen hoe laat het
dert) o. ww., m. h. (van eene koe), op- is ; ein Brautpaar von der Kanzel -, Z.abk iindigen ; jens. -, roepen, afroepen, ophouden te bollen, niet meer bollen.
Abrindig, (-rindiger, -rindigst) roepen, naar beneden roepen ; einen Gebijv. nw. (brood), ontkorst, zonder korst, sandten -, terugr oepen ; (Jachtw.) die
Flunde -, roepen, terugroepen.
waarvan de korst losgaat.
Abrindung, V. ontschosren, out- Abrufer, ruferin, afroeper, omkorsten o., ontschorsing, ontkorsting v. •oeper m., afroepster, omroepster v.
-,

A bringe(1)n, (rinq(el)te ab, ab- Abrufschuss, (-schusses, nlv.
tering(el)l) bedr. ww. losmaken (wat •schñsse) m. (Krijgses.) retraite schot o.
reet ringen is vastgemaakt).
Abrufung, v. afroepen, omroepen
Abringen, (rang ab, abgerungen) )., afroeping, oorroeping v.; 2. appel o.,
bedr. ww. onr. jein. etw. -, door wor- ,. Abberufung.
^ telen bekomen, afwringen; 2. Z. ausAbri hren, (ruhrie ab, abge?•'uhrt)
ingen; II. wed. ww. sick -, zich door )edr. w« . Eier-, doorslaan, roeren, be,

,
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hoorlijk roeren; (Kookk.) Pflaumen -, terugtreden ; II. o. zelfst. tegenbevel o., geit) bedr. ww. (Tuinb.) enten, afzuigen; II. o. zelfst. enten o., eating, afZ. Absage.
roeren (om de pitten te verwijderen).
Abrunden, — runden, (rundete Absgen, (sägte ab, abgeságt) bedr. zuiging v.
ab of rundete ab, abgerundet of abyeriin- ww. afzagen.
Absaugen, (sog ab, abgesogen)
bedr. ww. onr. zuigen, afzuigen; 2. (van
det) bedr. ww. afronden, rondmaken ;
Absägung, v. afzagen o.
(Bouwk .) afkanten, schuin bijwerken, Absahnen, (sahnte ctb, abgesahnt) kinderen), die Mutter -,doorzuigen ver zwakken.
met afgeronde kanten maken, met eerie Z. abrahnaen.
kraal of een duiveljager voorzien ;
Absalzen, (salztc ab, abgesaizl) Absäugen, (sáugle ab, abgesáugt)
(Goudsm.) rond bijwerken, afronden ; bedr. ww. behoorlijk zouten, goed, vol- bedr. ww. behoorlijk zogen, met melk
voeden; it. spenen; (Tuinb.) Z. absáu(Beeldh.) eine Figur -, vlak verheffen, doende zouten ; 2. afzouten.
opwerken ; (Kamm.) die Zdhne -, overAbsanden, (sandete ab,abgesarndet) gein.
langs afronden; (Kleerm.) Aermel -, uit- bedr. ww. (Schoonschr., Tuinb.) met Abs^umen (sich) , (sdu►nte ab,
abgesazumt) wed. ww. (w. i. gebr.) zijn
snijden ; (fig.) einen Redesalz -, afronden, zand bestrooien.
ronding geven aan, afgerond maken .
Absatteln, (sattelteab,abgesattelt) werk laten varen, afbreken, verzuimen.
Abrundung, V. afronding v.; bede. ww. ein Pferd - , ontzadelen, afza- Absäuseln, (sáuselle ab, abgesau(Bouwk.) afronden, afkanten o.; (Vuurw.) delen; 2. o. ww. van het paard stijgen, selt) Z. abwehen.
- des Kop/es einer Kanone, afronding aan afstijgen .
Abscess, (-es, mv. -e) m., Z. Eilerden mond van het geschut
Absatz, (-seizes, mv. -sátze) mop- beule, Geschwür.
Abrupfen, (r'-up[te ab, abgerup/t) houden, rusten o.; ohne - austrinken, in Absehabeeisen, o., Z. Schabebedr. ww. Gras -, aftrekken, afplukken ; eens, met eersen teug uitdrinken; in kur eisen.
eine Gans -, plukken ; ein Kaninchen -, zen Absiiizen,met kleine tusschenpoozen;
Absehaben, (schabte ab, abge(van eene munt), vermindering v. in schabi) bedr. ww. Hirschhorn -, afschavillen; (fig.) plukken, herooven.
Abrupt, (-r upler, -rucptest) bijv. waarde, opheffing v., buiten omloop stel- ven, afraspen ; ein Fell, Ruben -, afschrapen b. plotseling, onverwacht, oever— lee o.; (van koopwaren), debiet, vertier pen; das Bred -, afschrappen, de buiten
aftrek m.; it. verschil o., contrast o.; 2. ste korst ontnemen; (fig.) abyeschabtes-wachts.o,
Abri sten, (riislele ab, abyeriislet) (van een wijnberg), terras o., aardheuvel ''Fitch, versleten, kaal; 2. wed. ww. sich
bedr. ww. afbreken ; eírr, Gerust -, uit elk . m.; (van schoenen), hiel m., hak v.; mit -, kaal worden, verslijten, slecht of onnemen. hohen Absdtzen, met hooge hakken; sich vruchtbaar worden (van land).
Abrutsehen, (rulschie ab, abge- auf dein - herumdrehen, op den hiel Absehabsel, ( - s) o.,z.m.(van perrutscht) o. ww., m. s. (gemeenz.) Z. ab- ronddraaien ; (van een trap), rust v., kament), afraspsel o.; (van knollen), afglei.ten; 2. met een slecht rijtuig, met portaal o.; (aan riet), knoop m.; (in een schrapsel o.; (Zeemt.) afschrapsel o.;
slechte equipage vertrekken; (fig.) op- geschrift), nieuwe regel m.; it. afdeeling, (Looi.) lederafschaafsel o.; (Boekb.) afbreken; (Volkst.) sterven. paragraaf v.; (fig.) (in een lied), vers o., snijdsel, afknipsel o., snippers m. mv.
Abru
i tteln, (r-iittelte ab, abgerut- couplet o., strophe ; (in eene redevoe - Absehachern, (schacherle ab, abtelt) bedr. ww. afschudden, door schud- ring), rust, pauze v.; (Red.) woordver- gescltuchert) Z. abhandeln, abdingen.
plaatsing, ongebruikelijke omkeering v.
den doen vallen, losschudden.
Abschachteln, (schachtelte ab,
Absabeln, (sa belte ab, abgesii-bel t) der gewone volgorde ; (Bergw.) (van een abgeschachtelt) bedr. ww. met schaafgras
bedr. ww. (Volkst.) jenin. den Arm -, gang), verandering v. van richting ; (in afvijlen en polijsten.
afhouwen, afsabelen.
mijngroeven), rust, rustplaats, wijkplaats Absehaf en, (scha ffle ab, abgeAbsacken, (sackte eb, abyesackt) v.; (Vest.) - are Fusze eines Walles, berm, schaffi) bedr.ww. afschaffen ; Missbräuche
o. ww., ill. h. de zakken wegnemen, ne- walgang, rand m., smalle weg m. tus- -, afschaffen, opheffen, Z. aufheben; 2.
derzetten, afladen; (Zeew.) auf einern schen den wal en de gracht; muizenpad o. seine Redienten -, opruimen, ontslaan;
Strome -, een stroom afzakken ; 2. bedr. A bsatzahle, (-ahlcn)v.(Schoenin.) Pferde end Wagen -, van kant doen, zich
ww. einen Esel -, ontladen, ontlasten ; els v., priem in.; - bogen m. boog ni ., ontdoen van ; all sein Gesinde -, al zijne
das Getreide -, zakken, in zakken doen. booggewelf o.; - draht m. hieldraad, hiel- bedienden wegzenden, afdanken; 3. Z.
Absäen, (sc ete ab, abgesaet) bedr. band m.; - hola o. hiel m., hielhout o. absetzen.
ww. eire- Feld -, onvruchtbaar, schraal
Absatzig, (-sátziger, -srt.zigst) Absehaffung, v. afschaffing, opmaken door gedurig bezaaien ; 2. Z. an- bijv. nw. (Bergw.) gemengd (harde en heffing v., afschaffen, opheffen o.; 2. ontslag, wegzenden, heenzenden o.; (bedien s .en, besäen.
zachte steen).
Absage, (- sagen ) v. tegenbevel o., Absatz — macher, (-mnachers, rev. den), ontslaan, afdanken o.; (van troeherroeping v. van een bevel of van eerie -tmtacher) m., Z. -schneider; -art m. pen), afdanking v., ontslag o.
belofte, opzegging v.; 2. afstand m.; 3. hielels v., hielpriem m.; -p/lock m. lion-Absehi,kern, (schäkerte ab, abten of ijzeren pennetje o. in den gesehákert) Z. abscherzen.
weigering, v.
Absagebrief, ( - es, mv. - e) m. hak caner laars &; -queue v. (Hand.) Absehlen, (schalte ab,abgeschalt)
brief m. van opzegging, waarin men ver- de plaats waar de koopman zijne waren bedr. ww. afschillen, schillen.
klaart dat de vriendschap ophoudt ; Z. afzet, zijn débouché ; -schneider m. hiel -Abschalmen, (schalmte ab, abgesnijder m.; - Zwecke V. hielpen, hiel - schal uit) Z. tinschalmen.
Fehdeb-rief, Kriegserklárung.
Absehalschaufel, ( schau feln)
Absagen, (sagte ab, abgesagt) o. pin v..
ww., m. h. jenzn. -, afbreken, kwade Absäubern, (sc uberte ab, abge- v. (Tuinb.) eerie schop tot opruiming van
vrienden worden, breken met iem.; een si ubert) bedr. ww. reinigen, zuiveren, stoppels, wortels van opgehakte akkers &.
abgesagter Feind, een verklaarde of ge- schoonmaken.
zworen vijand m.; der Wollust -, afstand A bsaufen, (du sc ul'st eb, er snuft A bseh^lung, v. (Apoth.) afschil fen) bedr. ww. one. len o.; afschilling v. van de korst, van
doen van, laten varen ; seinem Glauben ab, sof ab, abgesoffen)
-, verzaken; einer Erbschaft -, afstand (Volkst.) afzuipen, liet bovenste afdrin- den bast ; ontschorsing v.
doen van ; einero Lehrer -, laten afzeg- ken van ; den Rahm von einero Top! Milch Absehiarfen, (schárf'te ab, abgegen (de les) ; 2. bedr. ww. etw. -, terug- -, den room afdrinken; er hal seine schdrft) bedr ww. (Landb.) Z. abschrópnemen, herroepen; die Stunde, den Be- Schuld/orderung abgesoffen, hij heeft ge -( fen; (Schoenm.) die So/den -, aanzetten;
such -, afzeggen, laten afweten; jem. dronken, gezopen voor hetgeen men hem (Pruikm.) dunnen, uitdunnen; (Boekti.)
eivladen and es ihnt -wieder - lassen, iem. schuldig was ; 2. wed. ww. sich -, zich das Leder -, afschaven, afsnijden; (Timm.)
verzoeken en weder laten afzeggen ; jernn. dood of ziek zuipen, door veel drinken einen Karniss -, afkanten, schuin bij werken; 2 . ein Messer - , slijpen, wetten,
den Frieden -, Z. au/sagen, a'ufkiindi.gen; zijne gezondheid ondermijnen.
wed. ww. sich -, zijn woord terugnemen, Absaugeln, (sáugelte ab, abgesáu- scherpen.
.
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4bschärf messer, (- ntcet•s, m v . (tb, er scherf of schiert ab, schor of schitr - sart /'trill m. laatste optieding v.; -sbe-messer) o. schaafnies o.
(tb, abyescltrrrett) bedr. ww. onr. den such v. afscheidsbezoek o., afscheidsAbscharren, (scharite ab, abge- liar! -, scheren, afscheren, afknippen; visite v.; - sbrief ni. afscheidsbrief m.;
scharrt) bedr. ww. afkrabben, ivegkrab- etas Haufl -, knippen, scheren, Z. scheren. (Krijgses.) verlofpas, pas in., paspoort o.;
ben, door krabben doen verdwijnen.
Abscherzen, (scherzie ab, ah ge- -sfeier v. afscheidsfeest o.; - sgehmr o.,
Abscharricht, (- es) - scharr- scherzi) beds. ww. jentn. elw. -, door Z. -nadien; ; -sgesang tn. afscheidslied
sel, (- s) o., z. nl. afkrabsel o.
schertsen van ieni. verkrijgen.
o.; - sgesttc/t o. verzoek o. oni ontslag ;
.4bsehatten, (scltatlele (tb, abge- Abscheu,(- (e`s)n -i., z. tu. afschuw, -sgrus: nl afscheidsgroet ni.; -skarle v.
schaltet) bede. ww. fern.-, silhouetteeren, afkeer, afschrik nl., afgrijzen o.; eirtert - afscheidskaartje o.; -s/cuss in. afscheidseene silhouet maken van ; etty. -, schet- vor etre. habert, een afkeer, afschuw kus m.; -srrtulil o. afscheidsmaal o.; -spresen; (fig.) onvolkomen afschilderen, van iets hebben ; - vor der SiOtde, af- rligt v. afscheidspreek v.; -snede v. afschetsen.
schrik, afschuw, afkeer van de zonde; `?. scheidsrede v.; -sschnmatis in afscheidsAbschattung, v. (fig.) onvolko- voorwerp o. van afgrijzen ; er ist ,allen feest, afscheidsmaal o.; - sstart.dchen o. afmen beeld o., schets, silhouet v.; scha - ein -, hij wordt door iedereen veraf scheidsserenade v.; - sstunde v. afschei+lskeering, wijziging, rnodifikatie v.

-schuwd, urn•, utu• o. vair vertrek; -slag m. dag in.
vats vertrek, (lag van ontslag, verlofdag
schatat) bedr. ww. achten, schatten,]
-geschut)Z.vr en m.; -si/mane v. afscheidstranen v. rev.;
waardeeren, taxeeren ; eine Miiuze -, onAbseheuern, (scheuerle (tb, abye- - struif/, - steent m. afscheidsdronk tn..
der de waarde schatten, waardeeren, bui- scheuert) bedr. ww. afschuren, door schu- afscheidswijn tn. ; -stenucnsclt ni. afscheidsten omloop stellen.
ring doen verdwijnen ; it. door schuren wensch, wensch en. bij het afscheid ne
Á.bschatzer, ( - schipizet•s, mv. reinigen, schoonmaken; (lig.) jein. -,
- sziihre v. Z. -st/crane; -s;eit v.-men;
-schdtzer) rn. schatter, taxateur in.
iern. eerie ernstige, strenge berisping ge- tijd m. van het vertrek.
Abschatzig, bijv. nw. Z. verticltt- ven, duchtig doorhalen.
Abschiefern, (schie%erle (tb, ablich.
yeschiejet•l) bedr. ww. afschilferen ; 2.
Abseheulich, sc;/tetclicher,
Absch tzung, v. achten o., schat- -scheulichst) bijv. en h. afschuwelijk, wed. ww. sic/ -, afschilferen, in schilting, waardeering, taxatie v.; `2. korting v. verfoeilijk ; - er Meitsch, verachtelijk reis afvallen ; (Heelk.) afbladeren, afAbschauen, (schau(e) te (tb, ab mensch m.; -er Fe/den, grove fout v. ; it. schilferen, Z. abbldtt era.
bedr. ww. Z. herabschauen;-geschau()1 verschrikkelijk gebrek o.; -e Gestalt,
Absehilferung, V. (Heelk.) afjemn. ei-tv. -, Z. absehen.
akelig, afzichtelijk voorkomen o.; es ist ;chilferen, afbladeren o., afschilfering v.
4bsehaufeln, (schau/elle ab, ab- - kalt, het is verschrikkelijk, vreeselijk Absehielen, (schielte ab, abycgeschauf elt) bede. w o . afschoffelen, trlet koud ; - Itdssl-iclr, verschrikkelijk of bit- echielt) bedr. wo. jentn. etre. -, atloeden schoffel reinigen.
ter leelijk ; - heil v. afschuwelijk -, ijse- Len, ienl. ter sluik aanzien onl iets van
heel te leerera.
Absehaukeln, (schaukelle ab, ab lijkheid.
bede. ww. door schomme--geschauklt)
Abschichten, (schichlete ub, ab
Absehienen, (schienle ub, abgelen losmaken ; jeni. -, maken, dat iem.
schietaren; (Rechtspi.) Z.-geschit)Z. echient) bedr. ww. eira Rad -, beslaan ;
van den schommel valt ; 2. wed. ww. abscheiden.
,inert A,',,,, eira Behr -, (Heelk.) spalken ;
sich -, zich met schommelen moede ma- Abschicken, (schickte ab, abge- ?. de banden, de spalken afnemen ; 5.
ken.
schickt) bedr. ww. afzenden, zenden, (I3ergw.) cane Gr-ube -, afmeten.
.¢bschaum,(- (e)s)m.,z.m. schuim verzenden ; ehv. apt jem. -, zenden, adres
Absehiener, (-schiener•s, inv.
o.; (fig.) - des Volkes, hef, heffe v. des
-sern. -schiener) ni. meter, oprneter rn der
volks.
Absehickung, v. zenden, afzen- mijnen.
Ábsehäumen,(schattrrtle ctb,abge- den, verzenden o., zending, afzending,
Abschieszen, (schots ab, abgeschaumt) beds. ww afschuimen;(Scheik.) verzending v.
echossen) o. ww. our., in. It. afschieten,
afschuimen, het schuim afscheppen.
Abschieben, (schob ab, abyescho- voor de laatste maal schieten; al liet wild
Absehaumung, V. (Scheik.) het ben) bedr. ww. oer. door schuiven ver wooden ; 2. in. s. (van water), afstorten ;
afschuimen o., afschuiming v.
; eten Tisch vort der Wand -, al'--wijdern echnell -, schielijk storten in, met snel schuiven ; ( Sp.) (fig.) eiti'. von sich -; en stroom afstorten, Z. hinabschieszen ;
Abscheeren, Z. abscheren.
..bseheiden, (scheidete ab, abye- van zich afschuiven ; er ïmill es von sich (van doek), verkleuren, afgeven, ver
-;chietn,Z.
scheidet), bedr. ww. afscheiden ; (Zuiv.) ab- -tred rani 'zuschieben, hij wil het van
verschieszen;
1I. bedr.ww. or!!'. eimen I Peil -, aftrek
afzonderen, scheiden ; (Rechtspr.) Kinder zich afschuiven en het mij op den hals
afschieten ; came Kugel -, wegschie--ken,
-, hun aandeel in de erfenis rtítkeeren; draaien of schuiven ; erne Schuld von sick
2. o. ww. onr., in. s. (schier ab, abyeschie- -, de schuld van zich afwerpen, zich ver Len ; ciite Flinte, Kanone -, afschieten,
den), gans abyeschieden leben, afgezonfern. -, meer kegels-ortschuldigen;(Sp.) [ossen, losbranden; 2. cie Bein -, afschiederd, geheel alleen leven ; von der Welt -, omwerpen plan een ander; 2. o. ww., m. !en ; (Sp.) den Vogel -, van den paal
zich van de wereld terugtrekken, van de Ii. (Sp.) den laatsten kogel werpen; (van schieten; jent. -, in het schieten overwereld scheiden, sterveil ; die Abgeschie- paarden en rundvee), de melktanden ;reifen, dichter bij het doel komen dan
denen, de overledenen ni. rev.; (Zeees.) verliezen ; (fig.) m. s. zich wegpakken, ;en ander; (Tuinti.) Sprösslinge -, schie`en, uitschieten.
(van een schip), van de vloot doen af- zijne biezen pakken.
raken, afscheiden.
Absehied, (-( e)s, rev. -e) rit. af- Absehieszung, v. (vara een pijl,
Abscheider, (- scheiders, mv. scheid, vaarwel, vertrek o.; (Krijgsw.) van een geweer), het afschieten, lossen
-scheider) tri. (Zuiv.) hij, die het schuim verlofbrief, pas rn., paspoort, ontslag o.; ).; afstorten o., afstorting v., val in.
(Rechtspi.) vonnis o., oorkorndev.,arrest
& afzondert.
Abschiién, (schi/Jte (tb, abyeAbseheidung, v. scheiding, ver o., Z. Landtags -, Reichstags-; (Krijgses.) schi/ 't) o. ww., m. s. vertrekken (te
(Rechtspi.) scheiding v. van-cleingv.; den - nehnten, zijn ontslag nemen, vra- ,cheep), van wal steken, onder zeil gaan
goederen ; 2. dood m., sterven, overlij gen, verlof vragen ; von jemn. - nehmen, 2. bede. ww. Waaren -, te water, te
-deno. afscheid nernen van iem., ieni. vaarwel scheep verzenden, vervoeren.
.Absehein, (-( e)s, fnv. -e) tri.. Z. zeggen ; - sagen, vaarwel zeggen ; hinter Absehildern, (schilderte ab, ab
Abglanz.
der Thur - nekenen, vertrekkelt zonder
bedr. ww. afschilderen, uit -jesc/tildr)
schilderen, Z. abnialen; (fig.`,-childeru,
Absehenken, (schenkle (tb, ubge- afscheid te nemen, zonder (den waard)
schenkt) bedr. ww. afschenken, vloei - te betalen ; (fig.) den - gebert, mijden ; afschilderen , voorstellen , heschrijder Seinde den - geben, laten; - saztdienz v. ven.
stoffen meten.
Abscheren, (du scherst of schierst afscheidsgehoor o., afscheidsaudientie v.; Abschilderung, v.afschildering,

Abschtzen,

(schatare ab, abyc-'

iedereen schuwt leem.

Abseheuehen,

(sclteucltte ab, ab

(-
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schildering v.; (fig.) portret o., beschrij- schlagt ab, begint minder melk te geven; Fische -, schoonmaken, wasschen, spe ving, schildering v.
(Krijgsw.) Z. abtrontinelrr;
nen; denZucker -, zuiveren, afschuimen.
Abschinden, (schund ab, abge- III. o. zelfst. afslaan, verminderen o.; Abschleiszen, bedr. ww. etiv. -,
schonden) bedt. ww. onr. afvillen, aftrek- afslag rn., vermindering v., Z. Ab- Z. abniitzen; 2. Z. schleiszen.
ken ; (6g.) P/erde -, afbeulen ; 2. wed.ww. schlag (2).
Abschlemmen, Z. abschldntmen.
(fig.) sich -, zich afmatten,zich vermoeien Absehlagewiseh, (- wisches, rnv. Ábsehlendern, (schlenderte ab,
door den arbeid.
- ►uische) m. (Zouttri.) veegwisch ni.abgeschlendert) o. ww., m. s. wegslenteAbschirren, (schirr•le ab, abge- Absehl gig, bijv. en b. (Hand.) ren, slenterend heengaan.
schirr•(e)t) bedr. ww. PC•erde -, aftui- Z. abschlaglich; 2. -e Antiwort, weigeA bsehlenke(r)n, (schlenk(er)te
gen.
ring v., weigerend antwoord o.; eine -e ab, abgeschlenk(er) t) bedr. ww. afslinAbsehlaehten, (schlachtete ab, Antwort geben of ertheilen, bekomnien of geren, afschudden.
abgeschlachlet) bedt. ww. Z. schlachten. erhalten, een `veigerend antwoord geven
Absehleppen, (schlepple ab, abgeschleppt) beds. ww. etw. -, ter sluik,
Abschlacken, (schlackte ab, ab- of bekomen, ontvangen of krijgen.
yeschlackt) bedr. ww. afslakken,ontslakAbschiaglich, bijv. en b. in ver- heimelijk wegnemen ; ein Kleid -, Z. abken, het. schuim of de slakken (van me- mindering, tot afkorting der rekening; schleifen (2.)9 2. wed. vvw. sich -, zich
talen) afscheppen.
50 Thaler - eihalten, in mindering van de door het dragen van een zwaren last
vermoeien.
Abschlaffen, (schlatfie ab, abge- hoofdsom ontvangen.
sc•hiaft) bedt. ww. verslappen, ontspan- Abschlags—anleihe,(- anleihen) Absehleudern, (schleuderte eb,
nen, slapper maken. v. (Fin.) leening v. met jaarlijksche af- abgeschleuderl) bedr. ww. wegslingeren,
Absehlag,(- (e)s)m.,z.ni.(lioschw.) lossing ; -zahlung v. (Fin.) betaling v. op afslingeren, slingeren; 2. o. ww., m. s.
het omhouwen, vellen o.; het omgehakte rekening. afspringen.
of gevelde o.; de afval van dunne takken Abschlagtisch, (- es, mv. -e) m. Abschlichten, bedt. ww. Z.
bij het kappen van boomeu; (Boekdr.) neerslaande tafel v., tafel met neerslaande schlichten.
z. Schrifinutlter; Wasser -, (bij water- bladen, hangoor v.
Abschlieszen, (du schlieszest of
molens), afloop m., afwatering, uitwateAbsehliimmen, (schld'ntrmcle ab, schleuszesl ab, er schlieszl of schleusztab,
ring v., verlaat o.; (Bouwk.) klein bij - abgescirliimmt) bedt. ww. Fische-, de vis- schloss ab, abyeschlossen) bedr. ww. onr.
vertrek, kabinet o, alkoof, v.; door een ; schen spenen, hen den grondigen smaak einee Gefangenen -, ontketenen, ontplanken beschot van het hoofdvertrek (toen verliezen;einen Teich -,Z.ausschldinz- boeien, van boeien ontdoen ; ein Schloss -,
gescheiden,Z.Verschlay; (Biij.) cinen - be- inert; (I3ergw.) das Erz -, wasschee.
sluiten, afsluiten, de veer van een slot
korenren, terugstuiten, terugspringen,
Absehl€immung, v. spenen o.; ontspannen; die Thiír -, sluiten; eine
klutsen ; auf -, op rekening, in vermin- (van liet erts), wasschen, afwasschee o., Rechnung -, afsluiten, sluiten ; (Hand.)
dering van hoofdsom ; (Rechtses.) 01) en wassching v.
afsluiten, het saldo eener rekening optot zooveel minder dan ; 2. (van den
Absehlangeln (sich), (schl n- maken, vereffenen, afbetalen ; einen Hanprijs), afslag m., vermindering v.; (van gelee ab, abgeschlángelt) Z. schlc ngelrn. del, Vertrag, Frieden -, sluiten ; eine
de koude), vermindering v., zachterAbschlarfen, (schlarfte ab, ab- Unterhandl►eng -, ten einde brengen; die
worden van het weder; 3. rabat o., geschlar/•t) bedr. ww. die Schuhe -, af- Handlungsbiicher -, de balans opmaken;
korting v., verschil o.; -eisen o., Z. sloffen.
II. wed. ww. sich -, zich afzonderen.
Schrniedeeisen.
Absehleichen, o. ww. Z. fort- Absehlieszlieh, (- lichee, -lichst)
bijv. en b. beslissend, stellig, bepaald,
Absehlagen, (dit schlugst ab, er schleichen; 2. bedr. ww., Z. autisten.
schlii,gt ab, schlug ab, abgeschlagen) bedr.
Absehleifen, (schuif• ab, abge- afdoend.
ww. oer. Nesse -, afslaan van den boom ; schlif fen) bedt. ww. oer. afslijpen, poAbsehlieszung,v. afsluiting, sluijernu. den Hut -, van het hoofd slaan; lijsten, beschaven; das Grobste vom Glase, ting v., afsluiten, sluiten o.; 2. (Hand.)
ein Schloss -, afnemen; jemn. den Kopf-, vom Marmor -, glas, marmer uit het ruw afsluiten, saldo opmaken o. der balans;
afslaan, afhakken, afsnijden ; (Zeew.) slijpen, afslijpen, polijsten; ein Messer -, besluit o.
die Segel -, afnemen, van de ►•aas; afslijpen, scherp maken; Schuhe -, afAbsehlingern, (schlingerte ab,
(Krijgsw.) die Wache -, met de trom aan slijten, verslijten ; eine Kupf erplatte wie- abgeschlingert) bedr. ww. (Zeew.) die
de wacht het teeken geven om uiteen der -, opnieuw krabben ; eiree Klinge -, Maste -, verbrijzelen.
te gaan; 2. een Belt -, afbreken, weg- slijpen, wetten, scherp maken; Wallen -,
Absehliipfen, Z. entschlupfen.
nemen, uit elk. nemen; een Zelt -, op- blinkend eiaken ; Glas -, polijsten; (fig.)
Ábsehlurfen, (schl'urf'te ab, eb breken, wegnemen ; eine Briicke -, weg- jein. -, beschaven, beschaafd maken ;einen geschli r f t) bedr. ww afslurpen, afdrinbreken, afbreken ; den Feind -, terugdrij- jungen Menschen -, beschaven, beschaafd, ken.
ven, afweren ; einen Sturm -, afslaan ; wellevend, welgemanierd maken, de
(-schlusses,
Abschluss,
mv.
(Scherm.) einen Stoss -, afweren, paree- boerschheid ontnemen; 2. (schlei/'te ab, -schliisse) m. (van eene rekening), sluiren ; (Bergw.) das Wasser -, afleiden ; abgeschlei j't) reg. afslepen, sleden, op ten o., de finale staat m. eener rekening;
Bier• -, aftappen, Z. ablassen; das Wasser, eerre slede of slee vervoeren ; een Kleid -, vereffening, afrekening, afbetaling v.; (van
sein Wasser -, wateren, zijn water loo- door te laten slepen verslijten. een verdrag), sluiten o., sluiting v.
zeil ; eiren Baum -, door een beschot af- Abschleifer, (-sciclei/ers, mv.
Abschmack, (-( e)s) m. (van spijzonderen ; 3. (fig.) jemn. etw. -, weigeren, -schlei%er•) in. afslijper, slijper, marmer- zen) bedorven smaak m.
afslaan ; jentn. etw. rund -, kortaf, in eens slijper, afkrabber m.; (Glas.) polijster,
Absehm hen, (schntáhte ab, ah af, ronduit weigeren ; 4. erne Muiinze in gladslijper m.
geschmahet) bedr. ww. jent. -, versmaZlnn -, afdrukken, stempelen, Z. abklatAbschleifsel, (- s) o., z. m. af- den, smaadwoorden zeggen; 2. wed. ww.
schen; abgeschlagene 5Iiinzen, stukken slijpsel o.
sich -, zich uitputten in het bezigen van
geld, die aan eene of wel aan beide zij&bschleifung, v. afslijping, po- smaadwoorden.
den den stempel hol in plaats van ver- lijsting v.; scherpen, slijpen o. (van een
Absehmlern, Z. schrrealern.
heven vertoonen ; das Eiweisz -, klop - nies) ; verslijten o. (van schoenen); afAbsehmarotzen, (schmarotzte
pen ; 5. Z. abschdtzen, abrechnen;
slijting v., afkrabben o., afkrabbing, af- ab, abgeschmarotzl) bedr. ww. jemn. etw.
II. o. ww., ►n. h. in prijs verminderen, schrapping v. (van koper &); blinkend -, door tafelschuimen iets van iem. ergoedkooper worden ; die Karlofeln schla- maken o. (van wapenen); polijsting v., langen.
gen ab, slaan af; der Kaufmann schldgt polijsten o. (van het glas &); 2. vervoer o.
Abschmatzen, (schmatzte ab,
m-it seiner Weave ab, geeft & voor min- op eene slede.
abgeschmatzt) bedr. ww. (gemeenz.) gederen prijs; die Katte schlagt ab, verAbsehleimen, (schleirnte ab, ab- dung kussen, moede kussen.
mindert, is niet meer zoo fel; die Kuh geschleimt) bed. ww. van slijm zuiveren; Abschmausen, (schmauste ab,
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abgeschmaust) bedr. ww. Z. abessen ; 2.
o. ww., m. h. ophouden te eten, te smulten.
Abschmeeken, (schnteckte ab,
abgeschmeckt) bedr. ww. door den smaak
kennen, proeven, smaken aan ; dem Weine
die Jahre -, aan den wijn proeven hoe
oud hij is ; 2. o. ww. een slechten smaak
hebben, bedorven zijn ; der Wein ist -d,
geworden, heeft zijn smaak verloren.

Abschmeieheln,

(schmeichelle

ab, abgeschmeichelt) bedr. ww. jemn.
eity. -, door vleierijen of liefkozingen
verkrijgen.
Abschmeiszen, (schntiss ab, eb
bedr. ww. onr., Z. abiverfen.-geschnti)
Abschmelzen, (schmelzle ab, abgeschmelzi) bedr. ww. reg. etw. -, afsmelten, door smelting afscheiden; doen
smelten en afvallen ; (Zuiv.) Z. abtreiben;
Butter -, behoorlijk smelten ; 2. (du
schmilzest ab, er schmilzt ab, schmolz ab,
abgeschmolzen) o. ww. onr. afsmelten,
afloopen ; (van sneeuw), geheel smelten,
wegsmelten.
Abschmelzung, v. (Bew. d. erts.)
afsmelten, doen smelten o., smelting, v.
Abschmieden, (schmiedete ab,
abgescltrniedet) bedr. ww. ophouden te
smeden, afsmeden.
Abschmieren, (schntierte ab, ab
bedr. ww. slecht schrijven,-geschmirt)
afroffelen ; it. ein Buch -, naschrijven,
afschrijven ; (fig.) jem. -, (Volkst.) afranselen, afrossen ; 2. o. ww., m. h. (gemeenz.) afsmeren ; it. Z. abschmutzen.

Abs.

Abschneider, -schneiderin, tig, onderhevig aan belasting wegens verafsnijder m., afsnijdster v., snijder m.,
snijdster v.
Abschneidung, in. (van het
haar), knippen, afknippen, snijden o.
Absehneien, (schneite ab, a-byeschneiet) onp. ww. ophouden te sneeuwen.
Abschnellen, (schnellte ab, abgeschuellt) bedr. ww. et'ev. -, laten opspringen, eene veer ontspannen, den trekker
overhalen, aftrekken ; eihert Pfeil -, af
veeren en-schietn;2.ow,m
springen, afspringen, breken ; die Feder
schnellte ab, de veer sprong af, brak.
Absehneuzen, (schneirzte ab, ab
bedr. ww. das Licht -, Z.-geschnurt)
pulzen.

trek; -recht o., Z. Ab fahrtsrecht.

Abschrägen, (schrdgte ab, abgeschrhga) bedr. ww. schuin afsnijden, afschaven, schuin maken met snijden,
knippen, schaven &; (Timm.) overdwars
behakken, schuinen.
Abschragung,v. schuine, schuin
snede v., schuin afsnijden o., schuin -sche
doorsnede v.
-sche

Abschrammen, (schrantnite ab,
abgeschramrnt) bedr. ww. Z. abschi r fen.
Abschrauben, (schraubte ab, eb
bede. ww. eia Thiirschloss -,-geschraubt)
afschroeven, schroeven van ; ein Flintenschloss -, uit elkander schroeven.
Abschrecken, (schreckte ab, eb
bedr. ww. das Wild -, ver -geschrkt)

Absehnippe(1)n, (schnippe(l)te
jein. -, den moed be--schriken;(fg.)
ab, abgeschnipp(el) t) bedr. ww. die Wolle nemen, ontmoedigen, verlegen maken,
-, de punten afknippen, afpunten, pun- afschrikken ; - des Beispiel, afschrikkend ;
ten.
2. jemn. Bite. -, door iems. vrees, door
Abschnipperling, (- es, mv. -e) iems. schrik erlangen ; 3. etw. Beiszes -,
m., Z. Abschnitzel.
besprenkelen, een weinig nat maken,
Absehnitt, (-( e)s, tnv. -e) m. af- zacht begieten ; (Kookk.) einen Fisch -,
gesneden deel, afsnijdsel o.; (in vesting- met azijn begieten.
werken), eene soort van verschansing om
Absehreekung, v. afschrikken
den vijand voet voor voet de aangevallen o., afschrikking, ontmoediging v.
werken te betwisten; (Meetk.) segment
Abschreibegebi hr, v. -geld,
o.; (I)ichtk.) cesuur, rust v.; (in een ge- o. kopieerloon o.
Abschreiben, (schrieb eb, abgeschrift), hoofdstuk o., paragraaf, afdeeling v.; (Muntw.) exergue o., plaats v. schrieben) bedr. ww. onr. afschrijven,
(op munten &) waar het jaartal & staat. kopieeren, in het net schrijven ; 2. die
Abschnittlein, leins, mv. -leira) Federn -, verslijten (met schrijven); (fig.,
o. (Verkl.) Z. Abschnitzel.
gemeenz.) sich fast die Finger -, zijne
Abschnittschein, (- es, rnv. -e) vingers bijna lam schrijven, ten gevolge
Absehmierer, schinierers, mv. m. (Meetk.) hoek m. van het segment. van veel schrijven zijne vingers bijna
-schmierer) m. slecht afschrijver, naAbschnittswinkel, (-winkels, niet meer kunnen bewegen; 3. seine
mv. winkel)m. (Meetk.) hoek m. van een Schuld bei jemn. -, eene schuld afdoen
schrijver, letterdief m.
door af te schrijven voor iern., met afAbschmutzen, (scftnt-utzte ab, ab segment.
afgeven, de kleur-geschmutz)o.w,
A_ bschnitzel, schnitzels, mv. schrijven verdienen; 4. einen Auftrag -,
loslaten, vuil afgeven; (Boekdr.) afgeven -schnitzel) o. (van hout), afval o., spa- afschrijven, schriftelijk zijn woord terugtrekken, terugnemen; 5. (Hand.) einen
rien v. mv.; (van leer), afsnijdsel o.
(van pas of versch gedrukte bladen).
Absehnallen, (schnallte, abge- Absehnitze(1)n, (scheitae(l) te ab, Posten -, afschrijven, aanteekenen, afschnallt) bedr. ww. etw. -, ontgespen, af- abgeschnitz (el) t) bedr. ww. afsnijden, met boeken ; etiv. aus dem Steuerbuch wieder
-, afboeken, afschrijven; 6. (Bergw.) Z.
kleine gedeelten, in stukjes snijden.
gespen, losgespen.
Abschnappen, (schnappte ab, Abschni ren, (schnürte eb, ab- abgewahren.
abgeschnappt) o. ww., m. s. (van een geschnurt) bedr. ww. losbinden, losmaAbschreiber, —schreiberin,
slot), toespringen, van zelf losgaan, los ken, Z. aufschnüren; eine Warze -, Z. afschrijver, kopiist m., afschrijfster v.;
; derHahn an der Flinte schnappte-springe abbinden; eira Gartenbeet -, de richtings- 2. letterdief m.
ab, het geweer ging, sprong af ; 2. (w. i. lijn trekken van; das Zintrnerholz -, met Abschreiberei, v., z. m. (i. k.
gebr.) (in eene redevoering), plotseling een touwtje teekenen, merken ; 2. o.ww., bet.), beroep o. van afschrijver, pennelikkerij v.; er kleidec sich von der -, van
ophouden.
m. h. sich -, zich worgen.
Abschnattern, (schnatterte ab, Abschnurren, (schnur°rte ab, ab hetgeen hij met afschrijven, kopieeren
bedr. ww., Z. abbetteln; 2.-geschnurt) verdient ; schlechte -, slechte kopij v.,
abgeschnatiert) bedr. ww. snaterende
o. ww., m. s. wegsnorren, zich schielijk slecht geschreven kopij v.; 2. letterdievoordragen.
verij v.
A bschneiden, (schuin ab, abge- verwijderen.
schnitten) bedr. ww. afsnijden ; die Na Absehnurung,v. (van eene laan), Abschreibung, v. afschrift o.,
gel -, afsnijden, afknippen ; den Kopf -, afmeting V. met eene lijn ; 2. worgen o., kopij v., afschrijven, kopieeren o.
afhakken, afsnijden ; eine Gans -, den worging v.
Absehreien, (schrie ab, abgehals afsnijden ; etw. auf dein Kerbholze -, Abschocken, (schoekte ab,abge- schrieen) bedr. ww. oer. die Stunden -,
van den kerfstok afsnijden , uitvegen; schockt) bedr. ww. bij schokken of zes afschreeuwen, door schreeuwen bekend
(fig.) jenrtn. den Weg -, iem. den weg
tellen, verkoopen, afdeelen. -tigalen maken ; 2. door schreeuwen vermoeien;
afnijden, versperren, den doortocht beAbschöpfen, (schöpfte ab, abge- jemn. etw. -, door veel schreeuwen erletten ; dent Feind die Zufuhr -, afsnijden; schópj't) bedr. ww. afscheppen, met langen van ; sich die Kehle -, Z. sich -; II.
jemn. die Ehre -, bezwalken, bezoede- scheppen afnemen ; das Fett von der wed. ww. sich -, zich moede schreeuwen,
len ; alle Hoffnung -, wegnemen, bene- Bruhe -, afscheppen, afvetten ; den Rahm zich overschreeuwen,zich heesch schreeumen ; eira Muster -, een patroon snijden von der Milch -, de melk afroomen; wen.
Abschreiten, (schritt ab, abgeof knippen naar een model of naar een (Scheik.) langzaam afgieten, klaren, deschritten) bedr. ww. onr. met schreden
ander; 2. wed. ww. (Bergw.) die Erze canteeren.
schneiden sich eb, houden op ; 11. o. ww.,
Absehoss, schosses, mv. -schösse) passen of met voetstappen meten, onder
Z. abstechen.
m., Z. Ab farhtsgeld, Nachsteuer ; -pflich- het gaan meten ; 2. o. ww., m. s. (fig,)
(-

(-

(-

(-
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von etw. -, zich verwijderen, afwijken,
Absehütteln, (schitttelte ab, eb abgeschwernnit) bedr. ww. Hol- -, laten
bedr. ww. afschudden, door-geschitl) drijven, vlotten, Z. flószen; das Wasser
aftreden.
Abschrift, (- schri/'ten) v. (van schudden doen vallen ; einep Baunt -, schzveninzt .pand ab, spoelt zand mede, af,
een brief), afschrift o., kopij v.; (van een leeg schudden ; (fig.) das Joch -, afschud - voert zand mede ; 2. ein P%erd -, laten
geschrift), afschrift, apographie, v.; eine den, afwerpen ; rout Fieber abgeschitttelt, zwemmen, in het wed brengen ; die
- von eizv. nehmen, geben, afschrift, kopij geschokt door &, (Volkst.); jent. -, iem. Haute -, reinigen ; den Koth von etw. -,
duchtig doorhalen, herisperi;(Gesch.) die afspoelen; die Rider -, wasschen, schoon
maken, nemen, geven van.
-maken.
Abschriftlich, bijv. n. en b., vol Ste ckpatronen -, de stukpatronen onAbschwemmung, V. vlotten,
afschrift ; jencn. - ntittheilen, iem.-gens bruikbaar maken.
Absehíitten, (schüttete eb, abge- afspoelen o., afspoeling, reiniging v.
door kopij of afschrift mededeelen ; taut
Abschwenden, (schrvendete ab,
-en Beischlusses, volgens nevensgaand' schii-ttet) bedr. ww. etw. von einem Sack
abgeschwendet) bedr. ww. verwoesten;
-, afnemen, afschudden.
afschrift, nevensgaande kopij.
Abschuttsel, ( - schi ttsels, mv. (Landb.) die Aecker, den Wald-, afbranAbschröpfen, (schrop/'te ab, eb
bedr. ww. (Lando.), den-geschróp/'t) -schuttsel) o. door den wind afgeslagen den.
Abschwenken, (schivenkte ab,
Weizen -, toppen ; (Heelk.) jemn. Blut -, vrucht v.
door middel van laatkoppen bloed aftap Absehutzen, (schutzte eb, abge- abgeschivernkt) beds. ww. reinigen, door
pen, iem. koppen ; jemn. -, door koppen schiitzt) bedr. ww. das Wasser -, door schudden omspoelen ; 2. wed. ww. sich -,
verzwakken, uitputten ; (fig.) Z. aus- eerie val- of schuifdeur tegenhouden, zich wenden, zich omkeeren ; (Krijgsw.)
schutten ; (Bergw.) die Balge -, doen rechts, links abyeschtvenkt, rechts, links
saugen.
om.
Abschrote, (- schroten) v., Z. ophouden ; 2. o. ww. ophouden.
Schrotnieiszel.
Ab-schor Chen, —schw - Abschwimmen, (schcvaninr ab,
Abschroten, (schrotete ab, abye- ehung, Z. entkru, f ten, Entkro f lung. abgeschwomriten) o. ww., in. s. zich met
schrotct)bedr. ww. ein Fass -, afrollen, in
Abschwanken, (schivankte eb, zwemmen verwijderen, afzwemmen,
den kelder rollen, plaatsen ; 2. cie St'iick abgeschwankt) o. ww. m. s. zich riet zwemmen van ; 2. wed. ww. sich -, zich
vermoeien niet zwemmen.
Eisen -, afhakken ; (Naald.), den Draht wankelende schreden verwijderen.
-, afbreken; (Landb.) Z. abschröp(en; 3.
Abschwanzeln, (schat inzette ab, Absehwindeln, (schivindelte ab,
(van vee), afvreten, afgrazen; eine Quelle abgeschwánzelt) bedr. ww., Z. ab- abgeschwindelt) bedr. ww. jemn etw. -,
door zwendelarijen verkrijgen, aftrog-, afleiden, den loop van eene fontein af- schmeicheln.
leiden ; 4. einen Graben -, de behoorlijke
Abschwä ren, (schwor ab, abye- gelen.
Abschwinden, (schwand ab, ab
schuinte, het talud geven , Z. beschroten, schworen) o. ww. oir., m. s. afzweren,
s. onge--geschwund)o. r,m
zweren en afvallen; 2. ni. h. ophouden
schroten.
voelig, onmerkbaar of langzamerhand
Abschultern, (schulterte ab, eb te zweren.
bedr. ww. das Gervehr -, van-geschultr)
Abschw rmen, (schuwarnite eb, vermageren, verzwakken, uitteren.
Abschwingen, (schavang eb, ab
abgeschivc rmt) o. ww., m. h. ophouden
den schouder nemen.
bedr. ww. oir. afschud--geschwun)
Abschüppen, (schuppte ab, abge- te zwermen ; it. m. s. al zwermende zich
verwijderen ; 2. wed. ww. sich -, zich den, door schudden reinigen, wegnemen ;
schuppt) Z. abschauf eln.
den Staub von etw. -, afschudden ; Flachs
Absehuppen, (schupple ab, abge- door zwermen afmatten.
schuppt) bedr. ww. afschubben, de schub
Abschwarten, (schwartete eb, -, z. schwwingen ; 2. wed. WW. sich von&
verwijderen, afnemen, wegschrappen.-ben abgeschcvartet) beds. ww. einen Schinken Pierde -, afspringen, van het paard
Abschuppung, V. (Gen.) afschil - -, de zwoord afdoen, afsnijden; einen springen.
Abschwirren, (schcvirrte ab, abBlock -, de wankaraten afzagen.
fering v. der opperhuid.
Abschw rzen, (schwcirzte ab, ab geschwirrt) o. ww., m. s. wegsnorren.
Abschur, v., Z. Schur.
Abschwitzen, (schwitzte ab, abbedr. ww. goed, behoorlijk-geschwarzt)
Abschi rfen, (schurfte ab, abgeschir/'t) bedr. ww. afschaven, afschrap zwart maken ; 2. o. ww., m. h. de zwarte geschwitzt) bedr. ww. die Haute -, in
den zweetkuil brengen ; eine Krankheit -,
sich die Haut -, het vel licht af--pen; kleur afgeven.
schaven, schrammen, licht kwetsen; 2.
Abschwatzen, (sch'lva.tzte eb, eb door zweeten van eene ziekte genezen ;
bedr. ww. jemn. etw. -, door-geschwatz) das babe ich ebyeschivitzt, door zweeten
eine geheilte Wunde -, de korst of roof
praten, gebabbel, verkrijgen ; afpraten, heb ik het verdreven, ben ik het kwijt
afhalen van.
Abschurren, (schurrte ab, abge- bepraten ; 2. Z. ebsprechen, besprechen. geraakt ; 2. wed. ww. sich -, (gemeenz.)
schurri) o. ww., m. s. met een dof geluid Abschwefeln, (schu}e f elte ab, eb door zweeten verzwakken ; m. h. ophoubedr. ww. ontzwavelen;-geschvflt) den te zweeten.
zich verwijderen ; (Volkst.) sterven, Z.
Abschwö ren, (schwor of schwur
Erze -, van zwavel ontdoen ; den Torf -,
abrutschen.
Absehi rzen, (schürzte ab, ubge- ontzwavelen, van aardhars, aardpek ont- ab, abgeschworen) bedr. ww. einen Eid -,
schurzt) bedr. ww. seinen Rock -, vrij doen ; 2. goed zwavelen, doorzwavelen. zweren, doen ; seinen Glauben -, afzwelaten hangen.
Abschweif, (-( e)s, nlv. -e) m., Z. ren, verzaken ; einen Diebstahl -, door
een valschen eed zich vrijspreken ; eine
Abschuss, (- schusses, mv.-schiisse) Abschwei Tung.
m. (van water), val m., ontlasting v.;
Abschweifen, (schwwei/'te ab, eb Schuld, seine Unterschri f t -, niet een eed
bedr. ww. Garn -, afspoelen;-geschwi%t) ontkennen, loochenen.
(van een heuvel), steile helling v., sprong
Abschwörung, V. afzwering,
m.; (Bouwk.) Z. Schnecken -, Wendel- die Seidengehause -, in warm water legtreppe; 2. (van eene kleur), verschieten, gen om ze gemakkelijk af te haspelen; verzaking, ontkenning v. (met een eed),
(Meub.) Z. ausschweifen; 2. o. ww., m. afzweren, verzaken, met een eed ontverbleeken o., verandering v.
Abschi ssig, (- schussiger, -schüs- S. vom Weg, von seinent Gegenstand -, kennen, loochenen o.
Abschwung, (- schwvung(e)s, mv.
sigst), bijv. en b. hellend, afhangend, zich verwijderen, afdwalen van.
Abschweifend, (- schweifender, -schwa nge) m. (Gymn.) afzwenking v.,
steil ; (Bouwk.)hellend, afwaartsloopend
- sein, hellen, afwaartsloopen ; die -e Seite schwei/'endst) bijv. n. uitweidend, wijd van het paard.
Absegeln, (segelte ab, abgesegelt)
omslachtig.
-lopig,
des Steinp flasters, de hellende kant m.;
-e Farbe, kleur, die verschiet, haren glans
Abschweifung, V. uitweiding v.; o. ww., m. s. (Zeew.) onder zeil gaan,
vertrekken, uitzeilen ; 2. bedr. ww. den
verliest ; - er Baum, een boom, die boven 2. wijdloopigheid, v.
A bschwelgen(sich), (schwelgte Mast -, met zeilen breken, verbrijzelen;,
den stam te spoedig in dikte afneemt.
Abschüssigkeit, v. helling, eb, abgeschivelgt) wed. ww. zich uit- II. o. zelfst. vertrek, uitzeilen o.
Absehbar, bijv. en b. afzienbaar,
glooiing, buiging v.; (van den grond), putten door zwelgerijen.
helling, glooiing, schuinte v.
Abschwemmen, (schivemnrte ab, wat men overzien kan ; eine nicht -e
,
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Abs.

Abs.

Abs.

Ebene, eene onafzienbare vlakte v., eerre bedr. ww, onr. Jent. -, fzendent, afvaar- ►n. hij, die afzet, tietlerlegt, verkoopt &;
vlakte, waarvan men het einde niet zien Bigen, zenden; eiw. -, verzenden, al'zen- v erkooper, debiteur m.; 2. Z. Selzer.
(Ecu.Absetz-ferkel, -fallen,
4bsehen,(da siehst ab, er sic/ti ab, A_ bsender, -senderin, al'zender -kaib, -lamm, o. keu, veulen, kalf,

kan.

sah ab, abgesehen) bedr. ww. onr. afzien rn., afzendster v., hij of zij die afgezoli- lam o., dat gespeend is ; - tisch, een
disch, waarop men de spijzen zet, die
van, de oogen afwenden van; (fig.) von den, verzonden heeft.
ettvas -, abstraheeren ; davon abyesehen,
Absendung, v. afzending„ afvaar- van de tafel komen of die nog op tafel
afgezien daarvan, dat ter zijde gesteld ; diging, verzending v., afzenden, afvaar- moeten gezet worden.
Absetzung, v. ophouden, al'breabgesehen von seinent Aller, zijn leeftijd digeu, verzenden o.; -slag ni. dag m. valt
niet in aanmerking riemende; 2. het eind, verzending, van afzending ; verzend- ken, opschorten, afzetten o.; opschorting
v.; (in eene redevoering), stilzwijgen o.,
het uiteinde zien valt, zien tot aan het dag ni.
eind; eine Allee, wovon das Ende nicht
Absengen, (seityte ab, abgesengl) rust, pauze v.; (valt eeti ambt), afzetting,
abzusehen ist, waarvan men het eind bedt. wog. (Kookk.) afzengen, door zen- ontzetting v.; vor'liiu/ige -, schorsing v.;
niet kan zien , Z. unabsehlich; (fig.) geil afnemen.(Munt'.) verlaging v der waarde, bui doordringen, begrijpen, zien, vatten, be- Absenken, (senkle eb, abgesentkl) teil omloop stellen o.; (Scheik.) - des
oordeelen; seinen Vorlheil -, op zijn bedr. ww. Weinslócke -, afleggen; Kelken Oxijds, oxidatie, afzetting v.; (Boekdr.)
voordeel zien; die Geleyenheit -, bespie- -, door aflegging voortplanten; (Berges.) afzetten, zetten o.; -sdecret, -sort/tell o.
den, afzien; sein Ziel -, in het oog hou - eimen Schacht -, uithollen, doorboren. besluit, vonnis o. tot ontzetting.
den, mikken op ; einen Hasen -, mikken Absenker, (- seekers, mv. -seeker)
Abseyn, Z. absein.
op; (fig.) es ist auf eis., alt/' jein. abge- ni. aflegger in.
Absieheln ,(sichelleab,abyesichelt)
sehen, men heeft het oog op, doelt op,
Absenkung, v. alleggen, voort- bedt. ww. met den sikkel afmaaien.
het is gemunt op; jernn. etw. -, van iem. planten o., voortplanting v.; (Bergw.)
Absicht, (- sichten) v. bedoeling,
v., voornemen, oogmerk, o.; - en auf eta.,
iets afzien, iets leererf door het te zien doorboren o., doorboring v.
aait jenin. h., voornemens, inzichten, hedoen; jentn. elw. an den Angen -, in iems.
Absent, bijv. nw. afwezig.
oogen lezen, aan ienis. oogen kunnen Absentiren (sich), (absenlirle, doelingen hebben met; etw. zift• - babe,,,
op het oog hebben ; seine - erreiche,,
zien; I1. o. zelfst. (naar iets), mikken o.; abse-rtlirt) wed. ww. zich verwijderen.
(fig.) doel, plan o., bedoeling v., Z. AuAbsenz, (- en) v. afwezigheid v.; zijn doel bereiken, zijne verlangens ver vuld zien ; in der -, met het inzicht, toet
genwerk, inzicht o.; (aan een geweer), -lisle, lijst v. der afwezigen.
vizier o.; (Wisk.) vizier o., liet lood- Absetzbar, bijv. nes. afzetbaar, het doel; in guter -, met goede bedoeling,
rechtstaande plaatje aan een diopter of wat afgezet kan worden.
met een goed inzicht; 2. in - au/', niet
vizierliniaal; (van een waterpaswerktuig),
Absetzeisterne, (- cisternen) v. betrekking tot, ten opzichte ian; in kijkbordje o.
(Sclieik.) ontvanger m., vat o. ter optie- auf rich, dish &, ten opzichte van mij,
Abseide, v., z. ni. floretzijde v., ming van door overhaling of distillatie u &.
gevormde zelfstandigheden, recipient nl.
filozel v., floretlint o.
Absichtlich, bijv. en b. opzette Abseifen, (sei /'te ab, abyesei/'t) Absetzen, (setzie ab, abgeselzt) lijk, niet opzet; -er Mord, moord in.
bedr. ww. (Verv.) de zeep afnemen van ; bedt. ww. eirleLctst -, nederzetten, neder- riet voorbedachten rade; er (hal es -,
leggen; das Pferd hal seinen Keiler abye- hij heeft het met opzet, expres gedaan.
Seide -, met zeep wasschen.
Abseifung, V. wasschee, reinigen setzi, afgeworpen; (Krijgsw.) setzi ab!Absichtlichkeit, v. bedoeling,
zet neer het geweer ! die Feder -, op- vooraf gemaakt plan v., opzet o.; er that
o. met zeep.
Abseigen, (seigle ab, abyeseiyl) Z. houden met schrijven; (Gray. in st.) die es oh,,e -, hij heeft het zonder opzet geSchnille -, afbreken ; (Tikt.) Sleine-, af- daan.
abseihen.
Abseigern, (seiyei te ab, abyesei- zetteil, slaan; cine Miinze -, buiten onittop Absicht(s)los, bijv. en b. zonder
Bert) bedt. ww. (Bergw.) eieten Schachl stellen ,verlagen in waarde; 2.elwu.bei 'eins. opzet, zonder het te willen, zonder oog-, loodrecht uithollen ; 2. met een diep- -, riederleggen ;jent. bei jenin. -, weder in merk.
lood peilen, meten; 3. (Zuiv.) ophouden zijn vorigen staat gierigen; (Heelk.) eiti Absiekern ,(sickerlectb,ctbgestckert)
met uitwasemen. Glint -, afzetten, aniputeeren; (Bergw.) ; Z. absint era.
Abseihen, (seihte ab, atbyeseiht) ein Stuck -, afhouwen; (hoekdr.) einee! Absiden, Apsiden, v. mv.
bedt. ww. Milch -, laten doorzeven, door- Bogert -, ten einde toe zetten; eine Hand-, (Sterrenk.) keerpunten o. mv. in de loopzijgen ; filtreeren ; das Wasser vont Gem se schrift -, afzetten, geheel zetten; (Schoon - baan eener planeet.
schr.) cie IVort -, afbreken ; (fig.) jein. Absieben, (siebie ab, abyesiebt)
-, laten uitdruipen, uitlekken.
Abseihkupe, (- kiepen) v., Z. Steil- -, nederzetten, afzetten ; einen Ot/i- bedr. ww. afziften.
cier -, degradeeren, in rang verlagen;Absiedeln, (siedelle ab, abyesiebottich.
Abseihung, doorzijgen, filtreeren eiven Priester -, afzetten ; einen pottig (tell) o. ww. m. s. zich elders metterwoon
-, afzetten, onttroonen ; een Schiff, Klei- vestigen.
o., doorzijging, filtreering v.
Absein, (Z. sein) o. ww. afgebro- der -, Z. abdanken; Waaien -, afzet- Absieden, (solt (tb, (tbgesotlen)
ken zijn ; von der Strasze -, van de straat teil, verkoopen, debiteeren ; ein Kalb bedr. w w. oer. afkoken ; Cichoreien -,
af zijn ; weit -, ver weg zijn, verwijderd -, spenen ; die Farben -, afzetten ; em e een afkooksel maken van ; Seide -, uit
vom Ziel -, ver af zijn van. Lied -, zetten, op muziek brengen ; H. o. kokers ; (Verv.) einen Zeug, die Farbe aus-zijn;
A_ bseite, (-seiten) V. achtergevel, ww., m. h. (Bergw.) (valt een gang), cinere Zeug -, uitkoken.
m., achterzijde, keerzijde v., vleugel m.; afgaan, veranderen ; it. veranderen van,
Absingen, (sang ab, abgesitngert)
eene andere richting nemen; (van steen), bedt. ww. oer. ein Lied -, zingen, afzin(van eene munt), keerzijde v.
Abseiten, (met den Zen nv.) veranderen, minder hard worden; (van gen, geheel zingen; 2. o. ww. voor de
bijes. (Kans. st.) van wege, van den kleuren), afsteken, Z. abstechen; int Re- laatste maal zingen; der Nachtwachter
den, Singen & -, ophouden, stilhouden ; hat abges-uiigen, heeft met zijn gezang
kant van;
A bseitig, (-seiliger, -seitigst) bijv. ohne abzusetzera, in eenen adem, in eene voor de laatste maal het uur aangekonnw. afgelegen, verwijderd, afgezonderd, teug, zonder ophouden ; (Schoonschr., digd ; 3. wed. ww. sich -, zich vermoeien
ter zijde, zijdelingsch. Boekdr.) Z. -, (bedr. ww.); 2. onp. ww. door veel zingen.
Abseits,bijw. ter zijde, afgezonderd, es zuil•d Schliíge -, er zullen klappen val- Absinken, Z. slaken.
in het bijzonder; - des Weges, van den fen, uitgedeeld worden ; es tuircl viele Absintern, (: interle ab,ctbgesirtlert)
Thránen -, er zullen tranen gestort wor- o. ww., m. s. doorzijpelen, doorzweeten,
weg af.
bijna onmerkbaar doortrekken (van
. Absenden, ( sendeleab, abgeseiidet) den, er zal geweend worden.
Absetzer, (-selzers, mv. -setzer) vochten).
bedr. ww. reg., (sandte ab, abgesandt)
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Absinth, (- s, mv. -e) ni., Z. Wer-- anselten o. aanzien der afzonderlijke dee-, dent huur/te -, niet eene spiets of vork
-inu th.

len; -sge/'ass, o.afzonderirrgsvateu o. mv.; afhalen.

Absitzen, (sass ab, abgesessen) o. -sort/an o. (Ph.) orgaan o. voor de afww. our., m. h. tveit vo»t Fenster' -, af- scheiding ; -sstriclt ni. (Spraakk.) schei
dwarsstreepje o.; -srvernrtogert-dingsljv.,
zitten, verwijderd van & zitten ; it. m. s.
cons P/er•de -, van het paard stijgen, af- o. afzonderingsvermogen v.; -s- eiepen o.
stijgen ; 2. bedt. ww. oir. eirte Schuld, scheidteeken o., komma V.
Getdstrafe -, afdoen door gevangen te Absonnig, (- sonniger, -sortnigst)
zitten; Kleidei -, niet zitten verslij bijv. en b. (Berges.) tegen de zorrnestraeen pachter), derf Vorschuss -,-ten;(va len beschut, niet door de zon verlicht
in het bezit of in liet genot blijven van
Absorbjren, (absorbirte, absorbirt )
eerie boerderij tot het voorschot betaald is.
Absoeken, (cockle ab, abyesoclvt)
beds. ww. (Bergw.) Z. abtröp/eln.
Absohlen, (so/tile. ab, abgesohlt)
bede ww., Z. abuutzen.
Absold, (- soldes, nrv. - solde) ni.
overschot o., rest v. van het loon van
eert bediende, dien meer weggezonden
heeft; afbetaling v.
Absolden, (soldete eb, abgesoldet)
bedr. ww het loon geven en wegzenders.
Absolut, bijv. en b. volstrekt, bepaald, absoluut, Z. unbezie/tliclt, unbedingt; (Spraakk.) -er Ablativ, onafhankelijke ablativus m.
Absolution, v. vrijspraak v., ontslag o. van eert schuldige ; absolutie,
kwijtschelding, vergeving v. (der zon
-den).
Absolitismus, ni. absolutisme,
onbeperkt bestuur o., onbeperkte alleen
V.
-herscapij

Absolutist, (- en, niv. -en) in.
aanhanger, voorstander iii. van de onbeperkte alleenheerschappij; absolutist m.
Absolutistisch, bijv. nw. onbeperkt, volstrekt ; - e Gevalt, onbeperkte
macht; -e Ansichten, meeningen v. mv.,
gevoelens o. mv. van een absolutist.

bedr. ww inzuigen, opzuigen, opslorpen,
absorbeeren ; -de Mitlel, inzuigende, opeuigende, opslorpende middelen o. niv.
Absorgeri, (sorgte eb, ct bgesorg t )
wed. ww door zorg verteerd worden,
zich door zorgen uitputten.
Abspalten, (spaltete eb, abyespalten) bedt. ww. oir. ein Stick von- einent
heette -, afsplijten, afkloven ; 2. wed.
ww. splijten, scheuren.
Abspängeln, (spotgelle eb, abye-

Abspindeln, (spindelte ab, abgespindelt) Iredr. ww. afwinden.
Abspinnen, (spann of sponn ab,
abyesponlren) bedt. ww. den Roggen -,
afspinnen ; sich fast die Finger -, zoolang
spinnen tot uien zijne vingers bijna niet
meer kan bewegen ; eine Schuld -, door
spinnen voldoen, met spinnen aanverdienen.
Abspitzen, (spitzle eb, ctbgespitzt)
bedt. ww. cite. -, afpunten, de punt af
aftoppen ; (Beeldh.) met-nerva,
den bikhamer afhouwen; 2. Z. spitzen.
Absplittern, (splitterte eb, abgesplitterl) beds. ww. afsplinteren ; 2. o.
ww., in. s. afsplinteren, bij splinters afvallen.
Abspátteln, (spötlelte eb, abgespöttelt) bedr. ww. jerrtn. cttu. -, door
spotternijen bekomen.

Abspotten, (spoltete ab,abyespolAbspänen, (spurtte eb, abyespant) tet) Z. a.bspóiteln.
Absprache, V., Z. Abrede.
1. entwöhnen.
Abspannen, (spannee ab, abge- Absprechen, (da sprichst ab, er
slpc ngelt) Z. absiecken.

spannt) bedr. ww. eihen Bogen -, outtpaunen, afspaurreri; die Sehne -, outspannen, loslaten; een Pistol - laten afgaan;
(Gg.) abgespannil, afgespa uien, outspan[teu, verzwakt, zonder veerkracht; (Gen.)
-de Mittel, slapniakende, verzwakkende,
)ntspannende geneesmiddelen o. mv.; 2.
olie P ferde -, afspannen, uitspannen; (fig.)
iemit. seine Lente, Kunden -, aftroonen
smspannen, met zijn span omvatten.
Abspannung, v. ontspanning v.,
ontspannen, uitspannen, afspannen o.;
(der zenuwen), verzwakken o., verzwak
verslapping v.; it. vertraging v. -king,

; a.

spricht eb, opc eelt ab, ebgesprochen) bedr.
ww. ,eimrt. etre. -, ontkennen, hetwisten
alle Hoffntrrig -, ontnemen, benemen
lener,. das Lebera -, ter dood veroordeelen ; eineut Kranken das Legen -, wanhopen aan tiet herstel van een zieke ; jem.n.
seine Forderung, sein lions -, ontzeggen,
berooveur van, ontzetten uit; 2. eine

Sache -, Z. besprechen, cerabreden; 1I.
o. ww., m. It., 'fiber etn'. -, uitspraak
doen over, oordeelen over, beslissen omtrerrt; uberAlles -, in alles (aanmatigend
en onbedacht) uitspraak doen, over alles
het zijne zeggen.

Absp,nstig, (- spartstiger, -spárt- Absprechend, (- sprechender, spreAbsolveren, (absolvirte, absolvirt) stigst) bijv. nw. (met den 3en nv.) en chendst -) bijv. -erMensch, Ton, alles be-

bedr. ww. vrijspreken, vergeven, kwijt bijw. ongenegen, ongetrouw, afvallig ;
absolutie geven ; 2. Z. been--scheldn, jenin. - werden, iem. ontrouw worden,
hem afvallen ; - ntachen, aftroonen, afdigen.
Absonderbar, (-sonderbarrer, leiden van.
-sonderbarst) bijv. en b. scheidbaar, wat
Absparen, (spatte ab, abgespart)
afgezonderd, gescheiden kan worden.
bedr. ww. uit spaarzaamheid onthouden;
Absonderlich, bijv. nw. Z. eb seirteirt Muisde -, uit den mond sparen.
-sortcleba.
Abspeisen, (speiste ab, abgespeist)
Absonderlich, bijv. en b. Z. be- bedt. ww. etiv. -, eten, opeten ; jent. -,
spijzigen, voeden; (fig.) ruit leeren Worsonder, besonders ; it. seltsam.
AbsQnderlichkeit, v., Z. Son- ten -, met ijdele woorden afschepen er;
lasst sich sticht rrtit Worten -, hij laat
derbarkeit.
Absondern, (sonderte eb, abge- zich niet met praatjes afschepen; 2. o.
sottdert) bedr. ww. das gate Korn vont ww., m. h. het maal eindigen, afeten.
schlechten -, scheiden, afzonderen; enl Absperren, bedr. ww. Z. verspe r- Heer -, afzonderen ; abgesondertes Boll- ren.
werk, alleen staande, afgezonderde sterkte,' Abspiegeln, (spiegelle ab, abgealleenstaand fort; die Theileeities Ganzen spiegelt) bedr.ww. afspiegelen, weerkaat-, afzonderen, uit elk. riemen, losmaken; sen; 2. wed. ww. sich -, zich als in een
(Heelk.) Z. abnehrnen; (Rechtspr.) Z. spiegel vertoonen.
abschneiden; 2. wed. ww. sich von (anAbspielen, (spielte eb, abgespielt)
dern) -, zich afzonderen van, zich af- bedr. ww. een Lied -, afspelen, spelen;
scheiden, scheiden van; abgesonderte von Blatt -, van het blad spelen ; (fig.)
Begriffe -, afgetrokkene, abstracte be- sick fast die Finger -, zoolang spelen tot
trien de vingers bijna niet meer gebruigrippen.
Absonderung, v. afzondering, ken kan ; seine Schuld, seine Zeche -, zich
afscheiding v., afzonderen, scheiden o.; door liet spel kwijten van, van zijne
2. (van begrippen), afzondering, schei winst met het spel betalen.
abstractie v.; (Ph.) (der sappen),-ding,
Abspieszer , ( spieszte eb, abgeafscheiding, afzondering, secretie v.; -s- spiesNt) bedr. ww. einen Schinken ais

slissend, rneesterachtig, aanmatigend ;
au/ eiste -e Art, op meesterachtige wijze.

Absprecher, —sprecherin,
man m., vrouw v. die alles beslist, beoordeelt, bespreekt &.
Absprecherei, v., z. ni. voorba
gewoonte v. om alles-rigodeln.,
te beslissen, te beoordeelen, te bespreken.
Absprecherisch,bijv. en b. voor
beslissend, aanmati--barigodeln,
gend ; - urt/teilen, op beslissenden toon,
voorbarig oordeelen.
Abspreizen, (spreizte eb, abyespreizt) bede. ww. (Bergw.) stutten, onderstutten, onderschragen, van stutten
voorzien.
Absprengen, (sprengte eb, abgesprengt) bedt. ww. eine Saite -, laten
springen, doen afspringen ; 2. o. ww., m.
S. hard wegloopen, in alle haast heengaan,
wegrennen.
Absprieszen, (spross ab, abge-

sprossen) Z. abstarranien.
Abspringen, (sprang ab, abgespratgen) o. ww. our., m. s. (van planke n) , losgaan, uit elkander gaan; (van
gips), afvallen; (van lijm), afspringen;
(van snaren), afspringen, springen; (van
een kogel), terugspringen, terugstuiten;
von, Wege -, plotseling van den weg af
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gaan; (fig.) von einern zum andern -,
springen ; von einer Parlei -, plotseling
afvallen van; von einer Meinung -, op
eenmaal van meening veranderen ; gegen
etty. anderes -, van iets verschillen, Z. ab
wed. ww. sich -, zich moede-stechn;2.
springen ; 11. o. zelfst. sprong m., terug
terugstuiting v., terugstuiten o.-katsing,
Abspritzen, (sprilzte ab, abgespritzt) bedr. ww door spuiten verwijderen ; 2. o. ww., m. s. spatten van ; it.
m. h. ophouden met spuiten.

Abspross, (-sprossen, mv.-sprossen)
m., Z. Absprössling.

Absprossen,

(-shrossie ab, abye-

sprosst) Z. abstamnten.

Absprossling, (-(e)s, mv. -e) m.
(Dichtk.) afstammeling, nakomeling m.
en v.; (van zaken), vrucht v., gevolg o.

Abspruch, (-spruch(e)s, mv.-spr-itche) (Rechtsg.) uitspraak v., vonnis o.
Absprung, (-sprurrg(e)s, mv.
-spriirrge) m. sprong m.; 2. Z. Seitensprung ; (fig.) plotselinge verandering v.
van meeping, gevoelen, partij ; (in Bene
(rede), afdwaling, uitweiding v.;
(Rechtspi.) Z. .4bstand, Verzichileistung.

stamper afnemen ; 2. door stampen afslijten ; 3. stampen, afstampen, behoor
stampen.
-lijk
Abstand, (-stand(e)s, mv. -std,nde)
ni. afstand nl.; (Bouwk.) (van zuilen),
wijdte v. tusschen ; (Stemenk.) der ge^inysle, der tveileste - eines Planeten von
lei Erde, kleinste en grootste afstand in.
tusschen eene planeet en de aarde, peri;eum en apogeum ; (fig.) afstand ni.,
verschil o.; - der Jahre, (van personen),
verschil o. in jaren of leeftijd ; (Rechtspr.)
ifstand m., afstand doen o., afzien o. van;
(Hand.) - than, overlaten.
Abständer, ( - slanders, niv. slcirtier) m. (Boschw.) bedorven, doode
boom m.
Abstandig, bijv. nw. (UUoschw.)
-es Holz, vergaan, bedorven, (lood hout.
Abstands - geld, (-es, mv. -er) o.
eld o., waarvoor men van zijn recht afriet; - winkel in. hoek m., onder welken
-,ene planeet van de zon schijnt af te
;taan.
Abstappeln, (slappelle ab, abyeYlappell) bedr. ww. afstapelen.
-

Abstatten, (statlete eb, abyestatAbsprungswinkel, ( - w inkels, ^et) bedr. ww. eiven Besuch -, brengen,

mv. - winkel) m. uitvalshoek, terugkaatsingshoek m., hoek in. van terugkaatsing.
Abspulen, (spulle ab, abgespuli)
bedr. ww. Garn -, afwinden, geheel afwinden.
Abspi len, (spulle eb, abgespiilt)
bedr. ww. afspoelen, uitspoelen, wasschen, reinigen; das (I/er -, (van eerre
rivier), besproeien, afspoelen; (fig.) door
spoelen of wasschen verwijderen;'
(Volkst.) die Leber -, de lever afspoelen,'

drinken.
Abspuler, —spulerin, hij of zij,
die afwindt.
Absp nicht, Z. Spitlicht; it. Split-

wasser.

Abspulung, V. afspoelen, uitspoelen o., afspoeling, uitspoeling v.
Abst hlen, (stdlille ab, abgestáhlt)
bedr. ww. zoo hard maken als staal, verstalen, harden ; (fig.) verharden.
Abstamm, (-stanann(e)s, mv.
-stiinarne) m. ras o., nakomelingschap v.

A bstammeln,

(slaninielte ab, ab-

gestantnielt) bedr. ww. sine Rede -, sta

voordragen.

-melnd

Abstamm en,

(slanancte ab, abye-

slaninat) o. ww., m. s. afstammen ; von
kóniglichern Geblut -, gesproten zijn uit ;
(Spraakk.) afleiden, afgeleid zijn.

Abstämmen,

(stdmmte ab, abge-

stsntnat) bedr. ww. einen Bauni -, van

den stam nemen , met den fermoorbeitel
afhakken.

Abstammling, ( - s, rnv. - e) ni., Z.
Abkómrnling.

Abstämmung, v. afstammen o.,
afstamming, afkomst v.; (Spraakk.) afleiding, etymologie v.; -sta/'el v., Z.
Starnmtaf'el.

Abstämpeln, Z . abstentpelen.
Abstampfen, (slanspfte ab, abgeslarnp(t) bedr. ww, etty. -, met den

Abs.
ken in den smeltoven ; (van kleuren),
afsteken, contrasteeren ; das Carmosin
sticht sehr gegen das Grime ab, afsteken
hij, een contr ast maken met ; (fig.) unsere Geniiilher slechen sehr gegen einander ab, verschillen veel van elkander; 2.
m. S. (Zeew.) vain Lande -, afsteken,
von einern Schi fl'e -, zich er van losma

-ken,

afduwen.

Absteeher,

( - s lechers,mv.-stecher)

m. einen - in eine Gevend ntachen,een uit
-stapje,
zijtoertje o. maken.
Abstech-grubs, (-yr uben) v.
(Smelt,) vorm m., vormgat o., afvloei
v.; -rnesser o. mes o. waarmede-ingspj
de koeien& doodgestoken worden ; -p/lug
in. afsteekploeg ni.; - stachel m. (Smelt.)
keerstang v., afsteken m.
Abstechung, V. (Smelt.) afloop gat o.; (Schild.) (va ► n kleuren), afsteken,
contrasteeren o., Z. Abstich.

Absteekeisen, (-eisens, mv. -eisen) o. steekijzer o.; (Waterw.) staak,

ijzeren staak in.

Absteeken,

(steckte ab, abgesteckt)

bedr. ww. die Schürze vom Rand -, los
losmaken ; das angesteckte Kleid-stekn,
-, losmaken ; ein Lager -, met paaltjes
afzetten, afsteken ; 2. Z. enlwviihnen.
Absteekung, v. afsteken, lossteken o., afsteking v., uitslaan o.; -sleine,
-schnur v. steeklijn v.; -spfahl m. piket paal, steekpaal m.

dfieggen ; seinen Dank -, zijn dank beLuigen, bedanken ; eipen Gli ckivurtsch -,
geluk wenschen, feliciteeren ; seine SchulIigkeit -, zich kwijten van zijn plicht,
cijne schuld betalen ; einen Eid -, Z. ab legen; Zeugniss -, afleggen, geven ; Ge Abstehen, (stand ab, abyestanden)
liibde -, doen, afleggen ; jeinn. die leute! o. ww. our., in. h. en s. von der Wand -,
Ehre -, Z. errveisen.
( afstaan van, staan op eenigen afstand
Abstattung, v. - eines Restte/is, van ; (Meetk.) gleich trait von eipander
bezoek o., visite v.; - des Dankes, be- -de Linien, op gelijken afstand, even ver
danken o., dankbetuiging v.
van elk., evenwijdig; (1'I.) -d, afstaand ;
Abstauben, (stduble ab, abge- 2. (van wijn), bederven, omslaan ; abgestdubt) bedr. ww. afstoffen, het stof af- standen sein, (van visch), dood zijn, witte
vegen.
kaken hebben ; (van een boom), dood
Abst uber, (-stáubers, niv. -slii u- zijn, verdord zijn ; 3. m. s. (Jachtes.)
ber) m. (persoon), stof er m.; (werktuig) den schuilhoek verlaten hebben ; (fig.)
stoffer m., stofvarken o.
von etwv. -, afzien van, laten varen ; jemn. of
von jemo. -, verlaten, iems. partij verlaAbstäupen, Z. ausstciupen.
.Ábsteeheisen, ( - eisens, mv. -ei- ten, hem niet meer ondersteunen; von
s e n) o. (Tinneg. ) schaafmes, schrap- einero Kauf -, afzien van; s. ten einde
mes o.; (Tuinb.) snoeimes o., hegge - toe staande doorbrengen, (van schild
schaar v.
die Zeil, Postenslunde -, staan,-wachten);
A_ bstechen, (du stichsl ub, er sticht tot dat & om is; II. bedr. ww. jemn. slit'.
ab, stach ab, abgestochen) bede, wvv. -, afstaan; II1. o. zelfst. - einer Sadie
jein-. vom Pferde -, afstooten, stooten von eta., afstand m., verwijdering v.;
van, uit den zadel lichten; Hen -, afste- (van een boom), verdorren o.; (van eerre
ken, (met den vork); (Gymn.)den Ring -, aanklacht), afzien van, laten varen o.
afsteken ; ein Kalb -, doodsteken, slachAbsteher, (-stehers, mv. -steher)
ten ; Rasen -, steken, afsteken ; 2. jemn. in. die afziet van iets, die iets afstaat, van
-, het in het steken van iem. afwinnen; iets afstand doet.
(Spr.) de loef afsteken ; er hat mich Abstehlen, (du stiehlst ab, er sliehlt
rollen, hij heeft mij den voorrang willen ab, slahl ab, abgestohlen) bedr. ww. (fig.)
sfwinnen, hij heeft mij de loef willen eitest Kuss -, stelen, afstelen ; (Spr.) deny
afsteken, Z. ausslechen; (Zeew.) eisein lieben Gott den Tag -, luieren, dagdieSchi f fe den Wind -, de loef afsteken ; 3. ven ; jencn. eine Kunst -, afstelen, ter
las Wasser -, afleiden ; eipen Teich -, sluik afzien, afloeren.
aftappen, geheel of gedeeltelijk laten
Absteifen, (stei/'le ab, abyesteift)
droogloopen; den Wein -, aftappen; bedr. ww. (Mijnw.;i einen M-inenbrun(Bord.) sin Muster -, afprikken ; eis' nen -, door gewelfpijlers ondersteunen,
Getndlde -, etsen, graveeren ; eis Lager -, schragen ; eis Maueriverk -, stutten, schoZ. abstecken. (Tuinti.) Locher ze den ren, schragen ; 2. behoorlijk stijf maken ;
Bdumen -, niet paaltjes de gaten voor de 3. die Wdsche -, stijven, doorhalen (in
te planten boomen aanwijzen ; I1. o. stijfselwater); II. o. ww., m. S. stijf worww., ni. h. (Smelt.) Bene opening ma- den, stijven.
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stichelt) bedr. ww. jemn. etw. -, van iem. zu,hne -, verliezen ; eine Schuld -, Z. bezahlen; Waaren -, Z. absetzen; (Muz.)
door schimpscheuten verkrijgen.
Abstieken, (stickie ab, abgesticict) eine Note kurz -, kort afstooten ; abgebedr. ww. Blumen -, borduren, stikken, stoszen ! staccato ! 2. o. WW., m. h. veeren, terugstooten ; (Zeew.) afstooten,
naborduren, nastikken.
Abstimmen, (stimmte ab, abge- zich van de kust (den wal) verwijdeuitstappen, logeeren bij.
Absteigend, bijv. nw. (Sterrenk., stimmt) bedr. ww. ein Klavier -, ont- ren; II. wed. ww. sich -, (Nat.) (van
stemmen, verlagen ; um einee Ton -, een polen), zich afstooten ; 2. door veel stooOntlk., Gesl.) afdalend.
Absteige—quartier, o. —woh- toon verlagen ; 2. jent. -, meer stemmen ten slijten.
nung v. pleisterplaats v., plaats V. van hebben dan een ander; iem. verwijderen Abstoszung, v. afstooting, terug
afstooten, terugstuiten o.;-stuingv.,
tijdelijken intrek m.; tijdelijk ver door tegen te stemmen, afstemmen; 1I.
-blijfo. o. ww., m. h. stemmen, zijne stem uit- -skraft, v. veerkracht v.; -szeichen o.
Absteigern, (steigerte ab, abge- brengen ; über etivas - lassen, iets in (Muz.) afstootingsteeken, staccato o.
Abstottern, Z. herstottern.
steigert) bedr. ww.jem. -, meer bieden stemming brengen ; 2. (Muz.) niet zuiver klinken, ontstemd zijn ; -de Tóne, Abstract, bijv. en b. afgetrokken,
dan ; het bod of den prijs verhoogen.
Absteigung, v. afstijgen, afdalen valsch, niet stemmend, gezakt, wanlui - abstract; -e Wissenschaften, afgetrokken
o., afstijging, afdaling v.; (Sterrek.) da- dend ; (fig.) oneens zijn, niet overeen wetenschappen; -e Mathematik, zuivere-stemn. wiskunde v.; das -e, het afgetrokkene o.;
ling, descensíe v.; (Vest.) (in de grachten), afdalen, aflaten o., aflating v.
Abstimmig, (- stimmiger, -stim- int -en Sinne, in de afgetrokken beteekeAbsteinen, (steinte ab, abgesteint) migst) bijv. en b. (Muz.) ontstemd ; (fig.) nis, in abstracten zin.
bedr. ww. afpalen, begrenzen, de grens hierin ist er von dir -, hierin is hij het Abstracten, mv. (Muz.), Z. Tonspdne.
nederzetten ; 2. van steenen of-sten niet met u eens.
Abstiinmung, v. stemmen o., Abstraction, v.afzonderiug,scheipuin ontdoen, zuiveren ; II. o. zelfst. afpalen, begrenzen o., afpaling, begren- stemming v.; 2. oneenigheid v., verschil ding, abstractie v.;-en, afgetrokken denk
gedachten.
-beldn,
o., verscheidenheid v. van gevoelen.
zing v.
Abstrafen, (strafte ab, abgestraft)
Abstellen, (stellte ab, abgestellt) Abstinenz, v. onthouding v.
bedr. ww. eine Last -, nederzetten ; von Abstöbern, (stöberte ab, abgestó- bedr. ww. afstraffen, kastijden, naar ver
straffen.
-dienst
etw. -, plaatsen op eenigen afstand van, berl) Z. abstauben; it. abstoppeln.
verwijderen van ; (fig.) einen Missbrauch
Abstoehern, (stocherte ab, abge- Abstrafung, v. afstraffing, kastij stochert) bedr. ww. sich das Za hnfleisch ding v.
-, afschaffen, doen ophouden.
Abstraheren, (abstrahirte, abstraAbstellmittel, —stellungs- -, afpeuteren, uitpeuteren.
mittel, (- mittels, mv. -mittel) o. mid- Abstöekeln, stöckelte ab, abge- hirt) bedr. ww. eta'. in Gedanken -, afzonderen ; einen Begriff -, vormen ; 2. o.
ciel tot afstelling, om neder te zetten; af- stóckelt) Z. ablegen, absenken.
schaffingsmiddel o..
Abstoeken, (stockte ab, abge- ww. von eta'. -, afzien, Z. abstehen.
Absteller, -stellerin, afschaf stockt) hedr. ww. (Tuinti.) Z. ablegen; Abstrahl, (-( e)s, mv. -en) m. teafschafster v., hervormer m., her--ferm., Bienen -, een nieuwen korf maken voor; ruggekaatste lichtstraal m.
Abstrahien, (stralilte ab, abge2. o. ww., m. S. Z. ablauben.
vormster v.
Abstellung, afschaffen, opheffen, Abstoppein, (stoppelie ab, abge- strahlt) o. ww., m. h. afstralen; it. afgeherroepen o., afschaffing, opheffing, her- stoppelt) bedr. ww. Nüsse -, de aan een straald zijn ; 2. bedr. ww. afstralen van.
boom overgebleven noten zoeken,afslaan ; Abstrahlung, v. afstraling v., afroeping v.
stralen, terugstralen o.
2. einen Acker -, met moeite nalezen.
Abstemmen, Z. abstommen.
Ábstempeln, (stempelte ab, abge- Abstosz, (- stoszes, mv. -stösze) m., Abstrebekraft, v. middelpuntstempelt) bedr. ww. (Boekti.) afstempe- Z. Absatz; -baum m. (Looi.) schaafboom vliedende kracht v.
Abstreben, (strebte ab, abgestrebt)
m.; -eisen o., Z. Schroteisen.
len, stempels zetten op.
Abstemius, Z. Enthaltsamer, Abstoszen, (du stöszest ab, er bedr. ww. (Nat.) streven om af te kostöszt ab, stiesz ab, abgestoszen) bedr. men van het middelpunt.
Weinhasser, Weinvermeider.
ww. onr. afstooten, stooten; (Bilj.) (van Abstreich, (-( e)s) m., z. m. in -,
Absteppen, Z. steppen.
Aibsterben, (du stirbst ab, er stirbt de banden gesproken), gut -, goed af- in vermindering; im - verkaufen, bij afab, starb ab, abgestorben) o. ww. onr.,m. stooten ; it. einen Ball von der Bande -, mijning int Aufstreich and -, bij opbod
S. afsterven, overlijden, sterven ; selig -, van den band afspelen; (fig.) -des Be- en afmijning ; -baum m., Z. Streichbaum;
goed afsterven ; (van een geslacht), uit tragen, afkeerwekkend gedrag ; -des Aeus- - breit, o. Z. Abstreicher; - eisen o., Z.
planten), sterven ; meine-stervn;(a zere, terugstootend uiterlijk ; -d hässlich, Streichbaum ; - [vile v. Bene vijl v. om geHinde sind mir abgestorben, mijne han- bitter leelij k, terugstootend ; -d emp fan- lijk te maken.
den zijn verstijfd, verkleumd ; (fig.) ge- gen, koel ontvangen ; sich die Haut -, Abstreichen, (strich ab, abgestrivoel voor iets verliezen ; der Welt -, der afstroopen ; eira Stuck von der Wand - chen) bedr. ww. oer. door strijken weg
; einen SchefJel -, afstrijken; it.-nem
wereld afsterven, de wereld vaarwel afstooten ; sich die Hrirn.er -, Z. ablauzeggen ; der Sande -, afsterven ; II. o. (en ; einena Missetfid ter das Genick of das (Droogsch.) Felle -, afschaven; (Smelt.)
zelfst. afsterven o., dood m., overlijden Herz -, den nekslag, den genadestoot ge- die Unreinigkeiten -, het vuil afscheppen,
o.; (fig.) gevoelloosheid, verdooving v. ven; sich das Genick-, den hals, den nek afschuimen ; 2. den Glaltstahl auf Le.Absteuer, (-steuern) v., Z. Abzugs- breken; (fig.) das wird ihm das Herz -, der -, strijken ; ( fam.) eira Kind -, met
dat zal hem het leven kosten; sich die roeden slaan;(Jachtw.)ein Feld -,afstroogeld.
Absteuern, (sleuerte ab, abge- Horner -, Z. abrennen; (Heelk.) eira Bein pen ; in eerie slede rijdende jagen ; (Valk.)
-, Z. abnehmen; (Boschw.) einenRaum -, die Flur -, strijken langs; II. o. ww., m.
steuert) Z. abldnden, abstoszen.
Abstieh, (-( e)s, mv. -e) m. (van bij deegrond afhakken;(Mets.)einen Stein h. (van visch), ophouden kuit te schiewijn), aftappen o.; (Bord.) (van een pa- -,afhakken,afbikken ; (Timm.) einBrett -, ten ; it. m. s. (Jachtw.) (van vogels), de
troon), naprikken o.; (Smelt.) uitloop behakken, afhakken; das Holz -, uit den nestjes verlaten ; (Volkst.) wegsluipen,
m. voor het gesmolten ijzer ; 2. (van ruwe schaven ;(Timm.) die scharfen Kan- het hazenpad kiezen.
Abstreicher, (- streichers, mv.
kleuren), in het of g vallend verschil, ten einer Stu fe -, afkanten, afronden;
contrast o.; welch eira - zwischen ihm and die hervorragenden Theile -, gelijk snij -streicher) m. schrapper, krabber ni.,
ongelijkheden wegneupen ;(Smelt.)-den, schaafijzer, schaafmes o.
ihr! welk een verschil tusschen hem en
Abstreifbar, bijv. nw. afstroop die Nose -, afnemen ; (fig.) eira Kalb & -,
haar !
Absticheln, (stichelte ab, abge- Z. absetzen; Bienen -, dooden ;die Milch- baar, wat afgestroopt kan worden.

Absteigehaus, (-hawses, mv.
-háuser) o. pleisterplaats v.
Absteigen, (stieg ab, abgesliegen)
o. ww. onr., m. S. vom Pferde -, a€stijgen ; bei jemn. -, afstijgen, afstappen,
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Abstreifen ,(strei[ieab,abgestreift) bedr. ww. einen Hul -, den opgeslagen zoo de knecht; -shut m. mijter m.; -sbedr. w w. einen Hasen, eineSchlange -, af- rand neerlaten.
vv'ürde v. waardigheid van abt.
stroopen, villen ; einen Aal -, villen, het,
Abstumpfen, (stump(le ab, ab- Abtafeln, (tafelie ab, abgeta felt)
vel aftrekken, Z. abbalgen; die matter gesfump ft) bedr. ww. eine Spitze -, stomp Z. abspeisen (o. ww.).
von eirem 7.weige -, eenen tak ontblade- maken; eineet Hunde, eineni Pferde den
Abtafeln, Z. ta feln.
ren door niet de hand daarover te strij- ScIzwanz -, een hond den staart korter Abtakeln, (takelte ab, abgetakeli)
ken ; Bohnen. -, Z. abfasern; die Hand- maken, een paard kortstaarten ; (Wisk.) befit. ww. ein Schift -, aftakelen, ont schuhe -, uittrekken ; Federn -, pennen abgestumpfter Kegel, afgeknotte kegel m.; takelen, aftuigen ; einen Mast -, aftakelen,
afhalen, de vederes; aftrekken ; eine Ge- (fig.) den Multi -, verstompen ; a fqe- onttakelen.
gend -, afloopen; 2. o. ww., m. s. von stumpfte Sinne, verstompte, verzwakte
Abtakelung, v. aftakeling, ontetw. -, afdwalen; (fig.) zich verwijderen. zinnen; abge.ctunipftes Geu'is.cen, verhard, takeling, aftuiging v., aftakelen, onttaAbstreifer, (- streifers, mv. - strei- verstokt geweten; 2. o. ww., m. .c. stomp, kelen o.
[er) m., Z. Abdecker; it. Z. Abstecher. zwak, ongevoelig worden ; (fig.) stompAbtanzen, (tanzte ab, abgetanzl)
Abstreiten,(stritt ab,abgestritten) zinnig, dom worden.
o. ww. nl. s. dansende heengaan, weg bedr. ww. onr. door een strijd, een twist
Abstumpfung, v. (Krist.) af- dansen ; it.. m. h. een dans eindigen of
of een proces ontnemen ; 2. betwisten; knotting, afstomping v.; (fig.) verstom- afdansen ; II. bedr. ww. al dansende
dies lasre ich mir nicht -, hieromtrent ping, verzwakking v., stompzinnig wor- wegnemen, bederven ; die Schuhe -, door
zal ik niet toegeven. den
o.
dansen verslijten ; III. wed. ww. sich -,
Abstrich, (-( e)s, mv. -e) m. wat Absti rmen, (st-urmle ab, abge- zich met dansen vermoeien, afmatten.
men wegneemt door even met de hand slurmt) bedr. ww. dieser Ast i.st abge- Abtauchen, (tauchte ab, abgeer over of langs te gaan ; (Smelt.) slak- stormt, is door den storm afgerukt, me- laucht) o. ww., m. s. onderduiken ; 2.
ken v.;(Bergw.) (bij het tinertswasschen), degesleept, afgewaaid ; 2. o. ww., m. h. bedr. ww. onderdompelen, indompelen,
vuil, schuim o.; - blei o. schuimlood o. ophouden te stormen; (fig.) in. s. woe- laten onderduiken; it. door onderdomAbstrieken, (strickte ab, abge- deed heengaan.
peling schoonmaken.
strickt) hcdr. ww. van het touw losmaAbsturz, (- sturzes, mv. -stii,rze) Abtaumelen, (lauinelte ab, abgeken; 2. afbreien ; eine Schuld -, met m. val m.; 2. afgrond m., steilte v.
taumelt) o. ww., m. s. aftuimelen.
breien aanverdienen, breien voor hetgeen
Absturzen, (sturzteab,abgestiirzt) Abtauseh,(- tausches,mv.-tansche)
men schuldig is; (gemeenz.) jent. -, bedr. ww. voneiner Höhe -, nederstorten, m. ruiling, afruiling v.
afranselen, rossen, rottingolie geven ; afwerpen ; 2. einen Deckel -, afnemen ;
Abtauschen, (tauschte ab, abgejenin. eta'. -, ontfutselen, door list ont- sich den Hals -, met naar beneden vallen ta-uscht) bedt. ww. jemn. eiw. -, door
den hals breken ; II. o. ww., m. s. af- ruiling, inwisseling, verwisseling verkrijnemen.
Abstriegeln, (striegelte ab, abge- vallen, zich nederstorten in.
gen.
striegelt) bedr. ww. ein Pferd -, rosAbstutzen, (.ctutzte ab, abgeslutz t) Abtei, (- Leien) v. abdij v.
karumnen ; (fig., gemeenz.) jam. -, afros- befit. ww. die Haare, den Bart -, afpunAbteiliCh, bijv. uw. wat den abt,
sen, afranselen.
ten, korten ; einen Hand -, den staart de abdis, de abdij aangaat.
Abstromen, (strhmte ab, abge- korten; einen Baum -, toppen, de kruin Abteufen, (teutte ab, abgeteuft)
striim,t) bedr. ww., Z. floszen; das U/er -, afhouwen ; (Droogsch.) de eerste sche- bedr. ww. (Bergw.) uithollen, dieper
Z. abspülen; 2. o. ww., m. s. (van wa- ring aan het laken verrichten; abgesluu-tzt, maken, in de diepte werken.
ter), afstroomen, afloopen ; (fig.) (van afgeknot, afgestompt, gekort.
Abteufer, ( tentets, mv. -lee fer)
eene volksmenigte), zich verstrooien,
Abstutzen, (stiitzte ab, abgeslüt,zl) m. mijnwerker, bergwerker, bergman m.
uiteengaan; (Zeew.) door den stroom hedr. ww. (Bergw.) Z. abspreizen.
Abthauen, (thanteab,abgeihauet)
medegevoerd worden.
Absuchen, (suchte ab, abgesucht) o. ww., m. s. afdooien ; die Fenster thanAbstrossen, (strosste ab, abge- bedr. ww. afzoeken ; jemn. die Flöhe, die en ab, ontdooien; 2. bedt. ww. de opperstrosst) bedr. ww. (Bergw.) het erts bij Lduse -, iem. vlooien, luizen ; de vlooien vlakte doen smelten, afscheiden, afnemen
lagen winnen. of luizen zoeken ; die Raupen -, van rup- (door dooiing), afdooien.
hijv. en h. duister, moei- sennesten zuiveren; 2. Z. durchsurhen;
Abstrus,
Abtheil, (-( e)s, mv. -e) m., Z. Aa(Jachtes.) ein Feld -, doorzoeken.
lijk te verstaan.
theil; 2. prinsen lijftocht m., apanage o.
Absti eke(1)n,(stück(el)te ab,ab- Absuchung, v. (Landb.) opspo- Abtheilen, ( theilte ab, abgetheilt)
gestzick(el)t) bedr. ww. in kleine stuk - ring v., opzoeken, weghalen, zuiveren o. bedr. ww. afdeelen, rangschikken, in
ken scheiden.
Absud, (- es) m., z. in. (Apoth). klassen verdeelen ; in Grade -, in graAbstudiren (sich), (studirte ab, afkoken, afkooksel o.
den afdeelen; seine Stunden -, verdeeabstndirt) wed. ww. zich afmatten, zich
Absudeln, (sudelte ab, ab,gesudelt) len ; (in landerijen), afdeelingen maken
vermoeien door veel studeeren.
Z. abschmieren.
in; durch Verschldge -,door een beschot o.,
Abstufen, (stn/le ab, abgestuf t) Absumpfen, (sump fte ab, abge- eene schutting of Bene heining v. scheiden;
bedr. ww. das Erz -, in trappen afhou- sumpft) bedr.ww. een moerassigen grond, (Rechtspr.) seine Kinder -, Z. abscheiden;
wen ; it. Z. abstrossen; einee Schacht -, moerassen droogmaken,
2. o. ww., m. h. mil einander -, de eruithouwen met trappen, trapswijze uitAbsurd, (- surder, -surdst)bijv. nw. fenis onder elk. verdeelen, den ! nedel
houwen; (fig.) die Farben-, schakeeren. ongerijmd, zot, belachelijk, bespottelijk. scheiden, uit elk. of uiteengaan.
Abstufung, v. (Rergw.) trappen Absurdita,t,(- teilen-) v.ongerijmd- Abtheilig, bijv. in bezit van ven
m., treden v. mv. in de rots; (lig.) (van heid, belachelijkheid, zotheid v.
deel; die zijn deel, een apanage heeft.
het licht, van begrippen), trapswijze AbsUszen, (süszte ab, abyesiiszt) Abtheiligen, (theiligte ab, abgeovergang m.; ineensmelting v.; -en, (van bedr. ww. ein Gelränk, -, zoeten, zoet- theiligt) bedr. ww. (Rechtsg.) in het hekleuren), trapswijze verzwakking, scha- maken, suikeren; (Apoth.) aanzoeten, zit stellen van een aandeel, van een lijf
-keringv.,
overgang m., nuance v.; zoetmaken; (Scheik.) mi! Wasser -, ver- tocht of een apanage.
(Rechtsg.) - der Instanzen, trap m. of zoeten; II. o. zelfst. zoetmaken, zoeten,
Abtheilung, v. afdeeling, verdeegraad v. van rechtsdwang, meerderheid aanzoeten o., aanzoeting, verzoeting v. ling, scheiding v.; (in klassen), verdeeder eene rechtbank boven de andere;
Abt, (Abt(e)s,mv. Aebte) ni. abt m.; ling in klassen, klassificatie v.; (in gra(Muz.) - der Tonleiter, trap of plaats (Spr.) den -reiten lassen,zich ongedwon- (len), graadverdeeling v.; 2. afdeeling
eener noot op den notenbalk, verschil gen vroolijk maken, de rol van de klos v.; (van een hoek), onderdeel, hoofdstuk
van stand of hoogte tusschen twee no- laten loopgin ; wie der singe, .co antinor- o.; (Spraakk.) -sz( irhenn o. afdeelingsten.
ten die Mónrhe, zooals de abt zingt, zoo teeken, dwarsstreepje o.; (Boekair.) dleeAbstülpen, (st -ulpteab,abgestiilpt) antwoorden de monniken, zoo de heer, lingsteeken o., divisie v.
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Abthun, (that ab, abgethan) bedr. breking, vereffening, betaling, teruggave, aftreden van, verlaten ; it.. sterven ; von
onr. afdoen ; die Larve -, afnemen,
afleggen; (Smelt.) eine Figur -, de koperen stukken uit tien vorm nemen;
(fig.) die Hand of sich von jemn. -, geen
verdere hulp verleenen, aftrekken ; einen
Illissbrauch -, afschaffen ; einen Streit -,
afmaken, eindigen; eine Sache -, schik
eindigen, ten einde brengen, afdoen;-ken,
abgethan, (van eene Z.), afgedaan, ten
einde gebracht; (fig.) in haast afdoen ;
(van een geschil voor eene rechtbank),
uitmaken, bepleiten, wel onderzoeken ;
2. eis Thier -, afmaken, dooden ; einen
Missethrter -, ter dood brengen, terechtstellen; 2. o. ww., in. h. zich losmaken,
ontdoen ; sick seines leialen Besitzes -,
zich ontdoen van &; sich seines Glaubens
-, verzaken, afzweren.

schadeloosstelling v.

WW.

et-zv. -, afzien van ; von einer Meinung -,

Abtragverkáufer,( -kd.0 fers,mv. laten varen; von einem Kau fe -, breken,

l

Z. abstehen; von einer Partei -, verlaten;
-hauler) m. (Bergre.) crallonneiir m.
Abtrampeln, (trampelte ab, abge- bei jenin. -, afstappen bij, zijn intrek
tranzpel t) bedr. ww. door trappelen ver nemen bij; 2. bedr. ww. onr., aftreden,
nl. s. zich trappe--wijdern;2.o, afloopen, verslijten door er op te loopes ;
(fig.) eis ab,getretenes Gleichniss, eene
lende verwijderen.
Abtranken, (tronkte ab, abge- versleten, alledaagsche, triviale gelijke trii.nkt) bedr. ww. P[erde -, behoorlijk nis v.; Schuthe -, afloopen, omloopen ; 3,
eine Allee -, aftoopen, om de lengte te nielaten drinken.
Abtrappeln, (trappelte ab, abge,- ten (Pott.) den Thos -, niet, de voeten treden;(Lederk.)dieHáute -,vertreden;(fig.)
trappelt) Z. abtrampeln.
Abtrauern; (trauerte ab, abge- jenin. etc}. -, afstaan ; sein Amt -, neder traann-ert) o. ww., in. h. lichten rouw dra -' leggen ; elnen Zins -, overdragen ; seine
gen ; 2. Z. austrauern; H. wed. ww. G'uter -, afstand doen van; etiv. wieder -,
sich -, door droefheid verteerd worden., weder afstaan.
Abtri,ufeln, (tr(iufelte ab, abge- Abtretbar, hijv. nw. (Bechtspr.)
traufelt) Z. abtriefen, abtröpfeln.

vervreembaar.

Abtreibebier, (- es, mv. -e) o. Abtreter, (- treters, mv. -teeter) m.
Abtilgen, Z. tilgen.
(Smelt..) bier o. na den afloop van den die afstand doet, overlaat &; 2. voet
Aebtlich, Z. abteilich.
vloerkleed o.
-kled,
.Áebtin,Aebtissin, Abtissin, arbeid ; - herd. Z. Treibeherd ; - lohn m.
Abtretung, V. aftreden, afstand
(mv. Aeblinnen of Aebtissinnen) v. ab - loon o. voor afdrijven, louteren, zuiveren;
p

(les v.

- mute! o. (Gen.) afdrijvend middel o.; doen, laten varen o., aftreding v., terug

besterven, malsch maken ; seine Begierden
-, onderdrukken, uitdooven.
Abtödtung, v. (Gen.) langzame
dood m.; zwart worden der huid ten
gevolge van eene kneuzing v. of wond v.;
besterven o.
Abtorkeln, (torkelte ab, abgetorkelt) o. ww. (Volkst.) Z. abtaumeln.
Abtrab, (- trab(e)s, mv. -trabe) in.
(Krijgsw.) detachement o., van het
hoofdkorps afgezonden of afgescheiden
troep m.
Abtraben, (trabte ab, abgetrabt)
o. ww., m. S. weg +craven, in een draf
weggaan.
Abtrag, (- trag(e)s, mv. -trage) ni.
(van grond) hetgeen er van de hoogte
genomen wordt; (van spijzen), het overschot van de tafel, Z. Abhub ; ( van eene
schuld), betaling, voldoening v., terug
voldoen o.; eines - entrichten,-betaln,
eene som betalen aan ; (Ger.) jaarlijksche
cijns m. of grondpacht v.; (Rechtspr.) Z.
Ersatz ; jenin. wegen etwv. - thun, scha devergoeding geven, schadeloos stellen;
jemn. - thun, iem. schade veroorzaken,
berokkenen; 2. opbrengst; der - von Feld
end Wald, de opbrengst &, Z. Ertrag.
Abtragen, (du trdgst ab, er trogt
ab, trug ab, abgetragen) bedr. ww. etiv. -,
afdragen, afbreken; eine Mauer -, afbreken ; it. lager maken ; eine Bruii,cke -, opbreken, afbreken; einen Hagel -, effen,
gelijk maken ; den Tisch -, afnemen ;
(Jachtw.) einen Leithund -, van het spoor
afleiden ; (Valk.) den Falken -, temmen,
tam, mak maken; (Wisk.) Z. iibertragen;
die Schuld -, betalen ; eis Kleid -, afdragen, verslijten ; 2. wed. ww. sich. -, ver sleten, afgedragen worden ; (van akkers),
uitgeput, slecht, onvruchtbaar worden ;
eis abgtragenner Maan, een (door onderdom) verzwakt, versleten man.
Abtragung, v. afbreken, afdragen
vereffenen, betalen, teruggeven o., af-

hedr. ww our. das Vieh -, af houden van
het zaailand ; den Feind -, terugdrijven,
terngstooten; die Gewalt mil Gewalt -,
keeren ; (Rechtspr.) jem. von einem Gute
-, uitdrijven, ontzetten ; eis Kind -, die
Leibesfrucht -, afdrijven, de vrucht doen
sterven; (Berges.) das Gestein -, losmaken ; einen Schacht -, herstellen;(Scheik.)
afdrijven, zuiveren, louteren, in de kapel
brengen, kapelleeren ; (Boschw.) einen
l4Tald -, vellen , omhakken ; eis rein ab
een van alle boo--getribnHolzscha,
men beroofd bosch o.; (Jachtw.) das
Dickicht -, het wild uit het dichtste
van liet bosch drijven ; das Papier -,
afsnijden ; 2. Pferde -, afdrijven, afrijden ; Lasithiere -, door hard laten werken uitputten; eis abgetriebenes P ferd,uit gemergeld, afgewerkt paard o., knol m.;
II. o. ww., m. s. das Schiff treibt ab,
drijft af.
A btreiber, (- treibers, mv.-treiber)
m. zuiveraar, afdrijver, louteraar m.;
(Boschw.)ontginner, exploitant m.;(Pap.)
afsnijder, snijder ni.; - lohn m., Z. Ab-

terugtocht m.; derj. an den die --tred,
- of en, - torf m. afdrijvers-oven m., Abtoben, Z. austoben.
geschieht, dog. aan wies eenig recht
Abtödten, (todtete ab, abgetiidtet) turf m.
Abtreiben, (trieb ab, abgetrieben) wordt afgestaan ; overnemer, aannemer,
bedr. ww, doen sterven ; Fleisch -, laten

treibelohn.

Abtreibung, v. afdrijving v.;
(Bergw.) losmaken o.; (Scheik.) zuiveren, louteren, afdrijven o., zuivering,
loutering v., (Boschw.) ontginnen o.,
ontginning v.; (Jachtw.) (van een dier),
afmatting, uitputting v.; (Gen.) afdrijving v., afdrijven o.
Abtrennen, (trennte ab, abgetrennt) bedr. ww. eis Rand -, losmaken,
lostornen ; (tig.) eine Sladt von einel
Provinz -, scheiden, afscheuren.
Abtrennung, v. scheiding, af
scheiden, afscheuren o, -scheuringv.,
Ab trennbar, —trennlieh, bij v,
en h. scheidbaar.
Abtreten, (dit tritist ab, er trilt
ab, trot ab, abgetreten) o. ww. oir., in
,s. aftreden, terugtreden ; zich verwijd e.
ren ; von der Biihne, vont Schauplat r- -

concessionaris m.; it. (fig.) afzien van n.,
afstand m., overgave v.

Abtreugen, (treugte ab, (Lbgetreugt) o. ww. (van hout), drogen,
droog worden Z. abtrocknen.
Abtrieb,(- (e)s)m., z. m.(Boschw.)
vellen van hout o.; 2. (Rechtspr.) outzet o., ontzetting v.; -aching m. (Boschw.)
gedeelte van het bosch, waar booroen geveld worden ; - srecht o. recht om zijn
vee op vreemde velden te drijven.
Abtriefen, (du triest, ab, er trie[t
ab, (Dichtk.) du treu/st ab, er treuft ab,
trof)`' ab, abgetrof'en) o. ww., m. s. (van
water), afdruipen ; (van daken), afdruipen, aflekken, lekken; (fig.) es ivird dabei

für ihn -, er zal voor hem wet wat
afvallen, overschieten ; hij zal daarbij zijn
voordeel wel hebben.
Abtrift, v., z. m. (Rechtspr.) drijfrecht o., Z. Abtriebsrecht; (Zeees.) afdrijving, drift v., afvallen o.
Abtrillern, (trillerte ab, abgetrilleri) bedr. Ww. eis Lied -, met eene tril
zingen, neuriën ; 2. o.ww.,m.s.-lendstm
neuriënde heengaan.
Abtrinken, (trank ab, abgetrunken) bedr. W w . den Rahna von der Mitch -,
afdrinken ; das Glas ist za voll, trinken
Sic davon ab, drink er eens van; jem. -,
meer drinken dan een ander, den drank
beter kunnen verdragen dan een ander,
iem. in het drinken overtreffen ; eine
Schuldforderung -, zich met drinken hetaling verschaffen, drinken voor het geld,
dat, men te vorderen heeft.
Abtrippeln, (trippelte ab, abgetrippelt) o. ww., m. s. wegtrippelen,

div.

wegdribbelen.

Abtritt, (-( e)s, mv. -e)m. het heen
o.; einen hó/lichen - neh'nen, beleefd-gan
afscheid nemen; it.. dood,

Z. Hintritt;

(Rechtser.) einen - nehmen, terugtreden;
seinen - lui jenin. nehmen, zijn intrek
m. nemen bij; (fig.) (van eene vordering),
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afzien van, laten varen o.; 2. (voor eene
deur), optrede, trede v., aftred m.;
(Bergw.) rust, zitplaats v. om uit te rus
heimelijk gemak, sekreet o.,-ten;3.
bestekamer v.; 4. (Jachtw.) liet gras of
de struiken, die een gejaagd hert nedertreedt, het daardoor ontstane spoor o.;
-syeld o. geld o., waarvoor men afziet
van ; -sgrube v. put van het heimelijk
gemak, sekreetput, beerput v.; (.Jachtw.)
-smerkmal o. spoor o.; -spredigt v., Z.
Abzugs-predigt; -sraumer m. sekreetruinler m.
Abtroeknen, (trocknete ab, abgetrocknet) bedr. ww. etw. -, afdrogen,
drogen; cin Glas -, afvegen, uitvegen,

Abw.

Abw.

Abtruppen, (trupple ab, ahge- Abyewogene, het afgewogene, het gewo'ruppi) o. ww. (Krijgsw.) bij troepen gene o.
!eitrekken.
Abw ger, (-wagers, mv. -wager)
Abtumnleln, (tummnaelle ab, ab- ni. waterpasser, nivelleer m.
^etummelt) bedr. ww. sich -, zich door
Abwgung, v. (Meetk.) wateriaasten en reppen vermoeien, aftob - passen o., waterpassing, nivelleering v.;
-skunst, Abwvcïgekunst v. nivelleerkunst,
)en.
Abtunchen, (tiinchte ab, abge- kunst v. van waterpassen.
uncht) bedr. ww. vine Nand -, afAbwalken, (walkte ab, abgewvalkt)
bedr. ww. 1 uch -, afwalken, afpersen
sitten.
voor de laatste maal persen ; (fig.) jem.
Abtupfen, Z. abdup fen.
.Ábtusehen, (tuschte ab, abge- -, afrossen, afranselen.
uscht) bedr. ww. met zwart krijt of
A bwalzen, (wvalzte ab, abyewalzt)
)ost-Índischen inkt teekenen.

bede. ww. afwalsen ; it. met den rol, de

Abtuten,

(lutete ab, abgetutet) wals gelijk, effen, glad makel }; 2. wed.
)edr. ww. toetende voordragen; die Stun- ww. sick -, zich door veel walsen ver afdrogen;dieWásche -, drogen, laten dro- ten -, door toeten bekend maken ; 2. o. mocien.

Abw lien, (wc lo te ab, abgeuwálzt)
bedr. ww. Sleine voor Berge -, afwenteAbtrollen, (trollte ab, abyetrollt) Aburtheilen, (urtheilte ab, abge- ten ; eine Last -, wegrollen, voortrollen ;
o. ww., m. s. (Volkst.) zich verwijderen. rtheilt) bedr. ww. jenan. -, etiv. door een etiv. von sich -, zich ontdoen van, van
Abtrommeln, (trommelte ab, ab- vonnis ontzetten uit, ontnemen ; 2. o. den hals schuiven ; einen Verdacht -, van

gen ; 2. o. ww., m. s. drogen, Z. austrock- ww., m. h. ophouden met toeten.
sien, vertrocknen.
Abundanz, v. overvloed m.

ge/rommelt) bedr. ww. einen Marsch -, ww., m. h. een eindvonnis uitspreken ; zich afwenden.

aftrommelen, trommelen, slaan; ein Stuck )verhaast, lichtvaardig oordeelen , Z.
-, op de piano hard afspelen, afroffelen;it. sbsprechen; 1I. o. zelfst. eindvonnis o.
Z.austrommeln; die Bienen -, de bijen doen
Aburtheln, Z. aburtheilen.
afvallen door op den korf te slaan; H. Abusiv, bijv. en b. Z. mi.ssbráucho. ww., m. S. den aftocht slaan; ophou iich.
te trommelen.
-den
Abverdienen, (verdiente ab, ab
Abtrommen, (trommte ab, abgebedr. ww. jemn. etre. -, niet-uerdint)
trommt) hedr. Ww. (Boschw.) in blok- werken verdienen van ; 2. eire Schuld -,
ken houwen.
Bene schuld met werken voldoen, aan Abtrompeten, (trompetete ab, verdienen ; seine Sunden dvrch etw. -,
abgetrompetel) bedr. ww. ein Sl ckchen -, uitwisschen, goedmaken.
op de trompet blazen, met trompetgeAbverlangen, Z. verlangen, ab
schal bekend maken.
-(orden.
Abtropf-bank, (- bänke) v. lek- Abvieren, (vierte ab, abgeviert)
bank, aanrechtbank v.; -breit o. lekplank bede. ww. vierkant maken ; (Meetk.)
v.; -korb m.(Zoutm.) druipkorf m., druip eine Flache -, in het 'quadraat brengen;
voor liet pas gemaakte zout;-mandv. (Zeew.) vieren ; (fig.) polijsten, de ruw
-trog m. (Kaars.) lekzak m.
wegnemen; abgevierl, listig, slim,-hedn

Abtröpfeln, tropfen, (trópJelte ab, abgetrópfelt) o. ww., m. s. afdroppelen, afdruipen, doorzijgen ; die
Kdse tropfen ab, druipen uit; - lassen, laten uitdruipen, afdroppelen ; 2. bedr.
ww. doen afdruipen, afdroppelen ; Bul ter, Fleiscit -, laten afdruipen.
Abtrotzen, (trotzte ab, abgetrotzt)
beds. ww. jemn. etw. -, afpersen, door
bedreigingen verkrijgen van.
—

Abtrtmmern,

(trumnierte ab,ab-

getrummert) o. ww., m. S. in stukken vallen ; 2. bedr. ww. aan stukken slaan, af-

slaan.

Abtrumpfen, (trump[te ab, abgetru7npft) bedr. ww. (Sp.) aftroeven ; (ge
jemn. -, troeven; iem. zijn vet-menz.)
geven, stok en bal in de hand geven.
Abtrünnig, (-trunniger, -trunnigst) bijv. en b. afvallig ; -es Volk, oproerig, afvallig, ontrouw ; deun of von dem
Könige -es Heer, oproerig, afvallig, opgestaan; die -en, de oproerlingen, de opstandelingen m. mv.; -machen, opruien
von jemn. - werden, iems. partij verlaten,
overloopen ; (Godsd.) - werden, afvallen
verzaken ; -er Christ, afvallige christen
renegaat m.
Abtrunnigkeit, v., z. m. afval len, overloopen o., desertie v., afval m.
(Godsd.) verzaken o., verzaking v.

A bwälzung, v. (Ger.) overgang
m., overerving v. van een recht.
Abwamsen,

(wamste ab, abge-

wamst) Z. alipr^i,geln.

A bwandelbar, Z . wandelbar.
Ábwandeln, (Spraakk.) Z. vinwandeln.

Abwandern,

(wanderte ab, abge-

wanden) o. ww., In. s. (w. i. gebr.) heengaan, vertrekken ; 2. wed. ww. sich -,
zich door veel loopen of reizen ver moeien.

Abwandlung, v. (Spraakk.) vervoeging, verbuiging, buiging v.
A bwanken,

(wankte ab, abge-

wankt) o. ww. wankelend heengaan.

Abwarmen,

(Qwwu-rmte ab, abge-

wd-rmt) bedr. ww. goed, behoorlijk, vol doende warmen, heet maken.
geslepen.
Abvisiren, (visirte ab, abvisirt) Z. A bwarnen, (warnte ab, abgewarnt)
bedr. ww. jenin. von etw. -, (w. i. gebr.)
absehen, abuugeln, schatzen.
Abwachen (sich), (wachte ab, waarschuwen voor, zoeken af te brengen
abgewacht) wed. ww. zich door waken van ; afraden, ontraden.
Abwarten, (wartete ab, abgewaruitputten, vermoeien; zijne gezondheid
let) bedr. ww. jens -, afwachten, wachondermijnen door veel waken.
Abwachsen, (du wáchsest ab, er ten op ; den Schzceisz -, wachten tot het
wdchst ab, wuchs ab, abgeivachsen) o.ww., zweeten ophoudt of begint; die Schlachl
afwachten, wachten tot de slag gelem. s. afgroeien; 2. in. h. ophouden te
verd wordt; einep Kranken -, oppassen,
groeien.
Abwaekeln, (wackelte ab, abge- verplegen ; seine Geschafte, seinen Gewackell) bedr. ww. afschudden, afwik- schd ften -, zich onledig houden met;
kelen ; 2. (Volkst.) afrossen ; 5. o. ww. sein Amt, seinem Arnie -, waarnemen.
Abwartung, v. afwachting, verm. s., Z. abwatscheln.
Abwage, v., z. in. (Landra.) ver - pleging, verwachting, oppassing v., afschil o. tusschen hoogte en diepte (door wachten, verplegen, verwachten, oppas`

waterpassen gevonden).

sell 0.

(-kastens, mv.
Abwárts, bijes. naar beneden, be- kasten) (Glashl.) de kast v.waarin de be - nedenwaarts; (Bouwk.) van beneden naar
standdeelen van het glas afgewogen boven ; - ftiesren, afvloeien ; stram- fahren, afvaren, stroomafwaarts varen, naar
worden.
Abwa,gen, (wvagte ab, abgewrigl beneden rijden, afrijden ; - des Flusses,
bedr. ww. reg. en (woog ab, abgeivogcn } den Fluss -, de rivier afvaren, afzakken;
bedr. ww. onr. eies. -, afwegen, Z. wáá, - (Zeew.) naar zee varen of stevenen ; 2.
gen; (Meetk.) mit der Wasserwage ., wa - ter zijde ; -gekehrt, afgewend ; - hangen,
terpassen, nivelleeren ; einen Wasser fall - stenen, scheef hangen, overhellen, leewaterpassen, de helling v. bepalen van ; nen.
seine Worte -, afmeten, zijne woorden o p Abwasche, v ., Z. Abwaschung.
eene goudschaal v. wegen, afwegen ; di ? Abwasehen, (du wu-schest ab, er
Miltel nach. dens Zweeke -, regelen ; da s u'áscht ab, wuseh ab, abgewaschen) bedr.

Abwagekasten,

Abw.

Alm.

Ahw.

ww. onr. sich die Hdnde -, afwasschen, Abwegig, (- wegiger, -wegigst) bijv.
wasschee; (Boekdr.) die Buchstaben -, nw. met of van zijwegen voorzien, zij
-wegn
hebbende.
cie letters met den borstel afloogen ;
Abwegs, bijes. (w. i. gebr.) van
seine Sünden -, afwasschen ; 2. etw. -,
met wasschen afslijten ; eine Schuld -, den weg af.
met wasschen betalen ; (Apoth.) afwas - Abwegsam, (- samer, -samst)bijv.
en b. afgelegen, Z. abgelegen; doorsneschen, reinigen, zuiveren.
Abwasch—fass, — wasser, o., Z. den van wegen, waarop men licht ver
-dwalt.
Wasch-becken, -schüssel, - wasser.
Abwehen, (wehte ab, abgeweht)
Abwaschung, v. (Scheik.) afwassching, zuivering, reiniging v.,afwas- bedr. ww. etiv. -, afwaaien, door waaien
schen, reinigen, zuiveren o.; (Apoth.) wegnemen, laten vallen, afblazen; der
afwassching, zuivering v. eener artsenij. Wind wekte ihm den Hut ab, de wind
Abwassern, (wasserie ab, abge- deed zijn hoed afwaaien, afvallen ; 2. onp.
wassert) bedr. ww. eine Wiese -, aftap ww. (Zeew.) es hal abgeweht, de storm
laten afloopen van ; Stock--pen,htwar heeft opgehouden, is bedaard, de wind
Ii sche -, weeken, laten weeken ; Balken is gaan liggen.
Abwehr, v., Z. Gegenwehr, Wider-, schuin afkanten, om het water te laten afloopen ; (Scheik.) abge-wcssertes stand.
Abwehren, (wehrte ab, abgewehrt)
Natron, Z . abwaschen.
Abwsserung,v.(van landerijen), bedr. ww. afweren, terugdrijven, weerdroogmaking v.; (Scheik.) Z. Abwa- stand bieden ; die Fliegen -, verjagen,
wegjagen; einen Stosz -, afweren, paschung.
Abwatseheln, (watschelte ab, ab reeren ; (fig.) ein of einem Ungl'iick -,
o. ww., m. s. wankelend-gewatschl) afwenden, afweren ; jemn. (z. voorw.) -,
verbieden ; iver kann, -, doss & , wie kan
heengaan, Z. watscheln.
Abweben, (webte ab, abgewebtl beletten.
bedr. ww. eies. -, afweven; (fig.) ein A bwehr—graben, m. sloot v.
om (bet vee) af te weren ; - mittel o.
Gleichniss -, voltooien, Z. ausspinnen.
Abwechsel, (- wechsels) m., z. m.,, voorbehoedmiddel, afwerend middel o.
Z. Abwechslung.
Abweichen, (weichte ab, abgeAbwechseln, (wechselte ab, abge- weich-t) o. ww., m. S. weeken, afweeken;
zvechselt) o. ww., m. h. mil etw. -, afwis- 2. bedr. ww. etw. -, door weeken losma selen, veranderen ; ira Dienste mit einan- maken, losweeken ; dieFelle -, voldoende,
der -, afwisselen, elk. beurtelings opvol- behoorlijk weeken ; I1. (wvich ab, abgewigen ; (van het weder), veranderen, ver chen) o. ww. onr., m. s. vom rechten
zijn ; 2. bedr. ww. jemn. einen-anderlijk Wege -, afwijken, zich verwijderen van,
Dukaten -, van iem. & inwisselen ; die afdwalen ; vom Ziele -, afdwalen ; (van
Speisen -, verscheidenheid brengen in ; de magneetnaald), afwijken, decli needie Slimme -, de stem laten rijzen en ren ; (van een muur), wijken ;(Zeew.)
dalen, moduleeren ; die Wache -, Z. ab- afdrijven ; (fig.) vom Gegenstand -, zich
verwijderen van, afdwalen ; in einer Rede
lusen ; Reime -, afwisselen met &.
Abwechselnd, bijv. en b. afwis - -, van liet onderwerp afdwalen ; von einselend, veranderlijk, ongestadig; -es Fie- ander -, verschillen ; im abgewichenen
ber, tusschenpoozende koorts, wissel Jahre, verleden jaar, in het afgeloopen
v.; -e Reime, rijmen, die om den-korts jaar.
Abweichend, (- weichender, -wei
anderen, derden & regel terugkeeren ; - e
bijv. en b. afwijkend; (Sterrenk.)-chendst)
Bewegung, afwisselende, beurtelingsche
beweging ; (Pl.) -e Blálter, om liet andere afwijkend ; (Spraakk.) onregelmatig,
geplaatste bladeren; (I)elfst.) - gestreifter verschillend.
Krystall, afwisselend of niet geheel geAbweichung, v. afwijking v.;
streept ; 2. beurtelingsch, beurtelings, (Nat.) (van lichtstralen), afwijking, verandering v. van richting, uit elk. looafwisselend.
Abweehs(e)lung, v. (van het ge- pen o.; (van de magneetnaald), afwijking,
luk), verandering, afwisseling v.; (van declinatie v.; (Sterrenk., Dioptr.) (van
de jaargetijden), afwisseling v.; (in mu- brilleglazen), verspreiding v. der licht
een quadrant), helling v.;-stralen;(v
ziek), verscheidenheid, afwisseling, va
v.; zur -, tot afwisseling, om te-riate (Zeees.) (van een schip), afdrijven o.,
veranderen, af te wisselen, verscheiden- afdrijving v.; - von der Regel, onregelheid te brengen in; - in ein Gesprdch matigheid, afwijking v. van den regel.
bringen, verscheidenheid, afwisseling v. Abweichungs—kompass, (- es,
brengen in ; 2. - sweise bijw. beurtelings, mv. -e) m. afwijkings- kompas o.; -kreis
m. kring. m. van afwijking, afwijkingsafwisselend.
Abwedeln, (wedelte ab, abgewe- kring m., -tafel v. tafel v. der afwijdelt) bedr. ww. afwaaien, afslaan met kingen.
Abweiden, (weidete ab, abgeiveiden waaier.
Abweg,( -(e)s, mv.-e)m. zijweg,ver- det) bedr. ww. eine Wiese -, afweiden,
keerde weg, dwaalweg m.; auf -e gera - afgrazen ; die Heerde hat ein Saai leid
then, verdwalen, afdwalen, van den rech- abgewcidet, afgevreten ; 2. laten afgrazen;
ten weg afraken, een verkeerden weg in- er weide!, das Feld a.b, laat de kudden liet
slaan; auf -e fiiliren, van den rechten veld afgrazen.
Abweifen, (woei fte ab. abgewei f t)
weg afbrengen.
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bedr. ww afhaspelen, afwinden, tot een
kluwen winden.

Abweifeblech, (-( e)s, mv. -e) in.
(Past.) een zekere vorm m.

Abweinen, (iveinte ab, abgeweint)
bedr. ww. jenin. etre. -, door weenen of
schreien verkrijgen ; 2. met tranen boe
sich -, zich moede-ten;I1.wd
schreien of weersen.
Abweis, (- es, nlv. -e) ni. afwijzing, weigering v., Z. Korb.

Abweisen, (ivies ab, abgewiesen)
bedr. ww. onr. afwijzen, verstooien ; eine
flute -, afwijzen, van de hand wijzen,
weigeren ; kurz -, kort afschepen, aan
de deur zetten; er hisst sich nicht -, bij
laat zich niet afwijzen; hoflich -, beleefd
terugwijzen ; (Ger.) jemn. mil seinera Gesuch -, afwijzen, van de hand wijzen;
(Hand.) einen Wechsel -, weigeren, niet
accepteeren, protesteeren ; 2. denFeind -,
terugdrijven ; von sich -, ontkennen, logenstraffen, protesteeren.

Abweiszen, (weiszte ab, abgeweiszl) bedr. ww. die Wand -, afwitten,
voldoende of behoorlijk witten, geheel
witten; 2. o. ww., n1. h. wit afgeven, de
witte kleur verliezen.
Abweise—stein, —stock, m., Z.
RadsiOszer.

Abweisung, v. afwijzing, heen zending, weigering v.; weigerend antwoord o.; (Hand.) protest o.; (Ger.)
plechtige, formeele ontkenning v., protesteeren, protest o.; 2. (van de mag
miswijzing v.; (Rechtspi.)-netald),
van de hand wijzen o. of wijzing v.
Abweite, (- weiten) v. afstand ni.,
wijdte, verwijdering v.
Abwelken, (welkte ab, abgewelkt)
bedr. ww doen afvallen, doen verdrogen
en verwelken ; 2. o. ww., in. a. verwelken ; (fig.) abgewclkte Sch.ónheit, ver-

welkte schoonheid v.

Abwendbar, bijv. nw. afwend baar, wat kan worden afgewend, verhinderd, belet, voorgekomen.
Abwendbarkeit, v. a Ewe n d ba,a rheid o.
Abwenden, (wendde ab, abgewejidet) bedr. ww. reg. en (wandte ab, abgewandt) oer. etiv. -, afwenden, verwvijderen ; einen Stosz -, afweren, afwenden, pareeren; (fig.) ein Ungliick -, afwenden,
voorkomen ; das wolk Gott -! God beware,
behoede ons daarvoor! dat verhoede God !
die Gemiither -, vervreemden ; .leen. von
einem Vorhaben -, terughouden, terug
von der Arbeit -, afleiden, af--breng;
houden ; abgeivendet, den Bliek, das Auge
-, met afgewende oogen ; von Gott -,
afkeerig, afvallig; 2. weel. ww. sich von
jemn. -, iem. verlaten, zich onttrekken
aan, zich afwenden van.
Abwendig, (- wendiger, -wendigst )
bijv. nw. - machen, afkeerig maken, het.
hart vervreemden; jemn. seineKunden —,
aftroonen, iem. van zijne klanten berooven; jentn. eta. —, berooven van, oninemen.
Abwendlich, Z. ahwendbar.

Abwendung,

V.

- eines Stoszes,
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Abw.

Abw.

Abz.

afwending, afwering, uitwijking, parade afwikkelen; (fig.) afmaken; ein Gescháft l zelt) bedr. ww. (w. I. gebr.) etw. -, op
v.; - der Herzen, vervreemding v.
spitsvondige wijze loochenen.
-, ten einde brengen.
Abwerfen, (du wirfst ab, er wirft Abwiegeln, (wiegelte ab, abgeivie- Abwitzen, —witzigen, Z. witab, wvarf ab, abgeworfen) bedr. ww. onr. geit) bedr. ww. jeni. von etw. -, terug- zigen.
afwerpen, afgooien, naar beneden wer- brengen, terughouden, (tegendeel van Abwogen, (wogte ab, abgewogt) o.
ww., m. s. zich golvende verwijderen;
pen, gooien; den Reiter -, Z. abselzen; au fwiegeln) .
das Joch -, (fig.) het juk afschudden, Abwiegen, (wviegte ab, abgewiegt) die Menschenmassen wogen ab and zu,
komen en gaan als golven.
afwerpen ; (Jachtw.) das Gewveih -, ver- Z. abwagen.
liezen; die Maske -, afwerpen; eine Briicke Abwimmern, (wimm.erle ab, ab- Abwohnen, (wohnte ab, abge-, wegnemen, afbreken ; jem. -, (in het gewimmert) bedr. ww. jemn. etw. -, door wohnt) o. ww., ni. h. op eenigen afstand
wonen; 2. bedr. ww. einen Vorschuss -.
dobbelspel), meer oogen werpen dan; kermen verkrijgen.
it. (in het kegelspel), meer kegels om- Abwimpeln, (winipelte ab, abge- door bewoning van een huis zich betaling
werpen dan ; opbrengen, seine Arbeit, dus wimpelt) bedr. ivw. den Mast -, den wim- verschaffen voor & ; ern Zimmer -, door
Gut & wirfl nicht viel ab, brengt op ; 2. pel afnemen van.
wonen beschadigen, Z. abnülzen.
o. ww., m. h. (van dieren), jongen wer- Abwinde, o., Z. Garnwvinde. Abwollen, (wollte ab, abgewvollt)
pen en ophouden te werpen ; (van her- Abwinden, (wand ab, abgewun- bedr. ww. (Zeemt.) Felle -, afwollen, de
ten), het gewei niet meer verliezen; 3. den) bedr. ww. Garn -, afwinden; Stroh wol afmaken van.
wed. ww. sich mil jemn. -, oneenig wor- -, aflaten, door middel van eene katrol; Abwuehern, (wucherte ab, abgeden, twist krijgen, Z. entzeveien, über- ern Ankerseil -, afwinden ; 2. wed. ww wuchert) bedr. ww jemn. etw. -, door
wer fen. sich -, afloopen ; (fig.) das Leben win- woeker ontnemen, verkrijgen ; ontwoekeren.
Abwerfe—gabel, (- gabeln) v. det sich ab, verloopt.
een werktuig o., waarmede in de hoog- Abwinder, —winderin, afwin- Abwuehs, (- wuchses,rnv.- wzchse)
ovens de sintels van den haard wegge- der m., afwindster v., hij, zij, die af- m. misvorming v.
nomen worden ; -ofen m. zuiverings- windt.
Abwtirdigen, (wuurdigte ab, aboven m.
A.bwindung, V. (Werkt.) afwin - gewurdigi) bedr. ww. Münzen -, verlagen in waarde; jem. -, vernederen, verAbwerfung, v. afwerping v.; (van ding, aflating v., afwinden, aflaten o.
een voorstel), Z. Verwerfung ; winst v., Abwinken, (winkle ab, abgewinkt) lagen, afzetten ; H. o. zelfst. verlaging,
Z. Ertrag.
bedr. ww. het hoofd schudden ten tee- vernedering, afzetting v.
Abwerthen, (4verthete ab, abge- ken van weigering, weigeren door met Abwurf, (- wurf(e)s, mv. -wurfe)
m. afwerpen o., Z. abwerfen (Jachtw.);
werthet) Z. abwürdigen.
het hoofd te schudden.
Abwesen, o., Z. Abwesenheit.
.Abwinseln, (winselte ab, abge- opbrengst v., Z. Ertrag ; ( Gen.) uittreding, uitstorting v. van het bloed of an.4bwesend, bijv. en b. afwezig, af- winselt) Z. abwimmern.
wezend ; die -en, de afwezigen m. en v. Abwirbeln, (wirbelte ab, abge- dere vochten uit hunne vaten ; afval nl.,
mv.; er ist oft -, hij is dikwijls afwezig ; wirbelt) bedr. ww. afslaan, Z. herah- uitschot o.
(fig.) hij is dikwijls afgetrokken, elders schleudern; eine Geigensaite -, loswer- A.bwt rfeln, (wurfelte ab, abgemet zijne gedachten, Z. zerstreut.
velen, losdraaien ; ern Stückchen -, roffe- wurfelt) bedr. ww. jemn. elw. -, afdobAbwesenheit, v. afwezigheid, af- lend voordragen ; (van een leeuwerik), helen, niet dobbelen winnen van ; jem. -,
wezendheid v.; (Ger.) niet -verschijning zingen.
(in het dobbelspel), Z. abiverfen.
v., verstek o.; (fig.) afwezigheid v. van Abwirken, (wirkte ab, abgewirkt)
&bwurfig, (- wurfiger, -wurjIgst)
geest, verstrooidheid, gedachteloos- bedr. ww. den Teig -, goed kneden, bijv. nw. ern -es P ferd, dat gaarne afheid v..
behoorlijk kneden, afkneden ; ern Stuck werpt.

Abwesenheitsvormund,( -vor- Tuch -, afweven ; (Jachtw.) ern Reh, Abwurgen, (4vurgte ab, abgemunds, mv. -vormander) m. voogd m. einem Reh die Haut -, afstroopen, af- wurgt) bedr. ww. eine Taube -, den hals
voor een afwezigen persoon.
omdraaien ; Schlachtopfer -, wurgen of
trekken.
Abwetten, (wettete ab, abgewet- Abwirren, (wirrie ab, abgewvirrt) worgen ; jem. -, dooden, verdelgen ; eine
tel) bedr. ww. winnen door eene wed- Z. entwirren. Neigung -, verstikken, onderdrukken.
denschap ; jemn. zwanzig Dukaten -, Abwischen, (wischte ab, abge- Abwurzeln, (wurzelte ab, abgeeene weddenschap van twintig dnka- wvischt) bedr. ww. den Staub -, afwis- wurzelt) bedr. ww. Brume -, ontworten winnen , met eene weddenschap schen ; den Tisch -, afvegen ; sich die telen.
winnen.Thränen, die Hinde -, afwisschen, afve- Abwurzen, (wurzte ab, abgewurzi)
Abwettern, (wetterte ab, abgewet- gen ; den Hintern -, afvegen ; eine Rech- bedr. ww. Speise -, kruiden, behoorlijk
tert) o. ww., m. h. ophouden met on- nung von der Tafel -, uitvlakken, uitve- kruiden ; (fig. gemeenz.) jem. -, doorha
ophouden met razen en gen ; einen Schand fleck wieder -, uitwis- len, hevig berispen, afrossen.
-wern;(fig.)
schelden; 2. bedr. ww. (Timm.) eine schen; 2. o. ww., m. s. wegsluipen. Abwürzung, v. voldoende of beSchwelle -, schuin afkanten, Z. abwdshoorlijke kruiding v.; it. kruiden o.
Abwischer, Z. Wischer.
sern ; einen Angriff -, afslaan ; abgewet- 4bwisehlumpen, (-lumpens, AbwLthen, Z. auswuthen.
tert, ern -es Gesicht, -er Kerl, door wind mv. - lampen) m. wrijflap, wrijfdoek, Abzaekern, (zackerte ab, abgeen weer gehard.
zackert) bedr. ww. (Volkst.) Z. ab vaatdoek m.
Abwetzen, (wetzte ab, abgewetzt) Abwisehtuch, (- tuches,mv. -tu- pflügen.
bedr. ww. den Rost -, afwetten; ern Mes- Cher) o. doek m. om af te vegen, af- Abzahlen, (zahlte ab, abgezahlt )
bedr. ww. eine Schuld -, afbetalen, vol ser -, met wetten afslijten, afwetten; droogdoek, stofdoek m.
einen Besen -, met vegen verslijten, afAbwischung, v. reinigen, uitve- doen ; jem. —, betalen, voldoen; (Scherts.,
vegen ; it. Z. weizen.
gen, afvegen o., reiniging v.; (fig.) plot- gemeenz.) doorhalen, hekelen, het hoofd
Abwiehsen, (wichste ab, abge- selinge en haastige vlucht v., heimelijke wasschen, met gelijke munt betalen ; etui.
Stiefel
-,
goed, be- verwijdering v.
wichst) bedr. ww.
anseiner Schuld -, afbetalen, in verminhoorlijk poetsen, afpoetsen; (gemeenz.)
Abwittern, (uwitterte ab, abgewit- dering der rekening.
tert) onp. ww. es hat abgewittert, het onjem. -, afranselen, afrossen.
Abzahlen, (zdhlte ab, abgezahlt)
Abwiekelbar, bijv. nw. afwind- weder is voorbij ; 2. o. ww., m. s. (van bedr. ww. Geld -, aftellen ; an den Fin—
baar, afwikkelbaar, wat afgewonden, af- de kalk van eene muur), door het weer gein, an den Rockknöpfen -, aftellen;
gewikkeld kan worden.
afvallen, verweeren; 3. hedr. ww., Z. ab- (fig.) das lassi sich an den Fingern -,
Abwiekeln, (wickelte ab, abge— merken.
dat laat zich aan de vingers natellen, laat
witkelt) bedr, ww. Zwirn -, afwinden,
Abwitzeln, (tvitzelte ab, abgewit- zich gemakkelijk raden of begrijpen ; 2.

Abz.

Abz.

Ahz.
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men om ze bloot te leggen; (Bew. d.
erts.) gladmaken, gladstijlen ; Gewichte -,
ijken; Schermesser -, aanzetten, op den
riem aanzetten ; Felle -, afschaven;
(Wijnti.) afleggers van wijnstokken poten ; (Kookk.) erne Suppe mit Eiern -, Z.
abquerlen; II. o. ww., m. s. heengaan, afAbzeiehen, (-zeichens, mv. -zei trekken, oprukken, het kamp opbreken,
o. teeken, kenteeken, onderschei -chen) vluchten ; aus einer Festung -, eene ves-dingsteko. ting ontruimen ; von der Wache -, af
afgelost worden ; (van den rook),-trekn,
Abzeiehnen, (zeichnete ab, abgezeichnet) bedr. ww. ein Lager -, afba- durch den Schornstein -, zich ontlasten;
Abzanken, (zankte ab, abgezankt) kenen ; eine Blume -, afteekenen, natee- (fig. gemeenz.) leer -, met ledige hanbedr. ww. jemn. etw. -, door twisten of kenen ; eine Stadt -, een plan maken, den, onverrichterzake heengaan, het
knorren verkrijgen ; jem. -, Z. auszan- een plattegrond teekenen van ; 2. met hoofd -stooten, zijn doel missen; mil
ken; 2. wed. ww. sich -, zich moede een teeken voorzien, teekenen, Z. zeich-^ Schimpf and Schande - mussen, aftrek
mit einer langen Nase -, een lan--ken;
nen.
twisten, knorren.
Abzapfen, (zap f te ab, abgezap f t) Abzeiehnung , v. planteekening, gen neus halen, met een langen neus afbedr. ww. Wein -, aftappen ; ein Fass -, grondteekening, schets v.; (van eene zakken ; (van dienstboden), heengaan,
ledigen; einen Teich - ,aftappen ;(Berges.) vesting), plan o., platte grond m.; (van den dienst verlaten ; III. wed. ww. sich
die Wasser -, laten afvloeien ; (Heelk.) eene bloem), afteekening, teekening v.; von der Welt -, de wereld vaarwel zeg
zich aan de wereld onttrekken ; eipi-gen,
jemn. das Wasser -, aftappen ; 2. (fig.) 2. kenteeken o., Z. Abzeichen.
jem. -, geld afhalen, afzetten.
Abzerren, (zerrte ab, abgezerrt)'! abgezogenes Leben fi hren, een eenzaam
Abzapfer, (-zapfers, mv. -zapfer) bedr. ww. einen Zweig vom Strauche -,' leven leiden ; (Boekdr.) sich -, afgeven,
Z . abschwdrzen.
m. (Heelk.) stalen priem m. gebruikt aftrekken, losrukken.
wordende bij de wateraftapping, tro- .A.bzetteln, (zettelte ab, abgezet- Abzieher, (-ziehers, mv. -zieher)
lelt) bedr. ww. (Wev.) den geschoren m. (Ontlk.) aftrekkende, buitenwaarts kar m.
trekkende spier v., abductor m.
Abzapfung, V. (Heelk.) aftappen ketting van een weefsel afnemen.
o., aftapping v.; (van een vijver), aflei- Abzeug, (-(e)s) o., Z. m. (Prov.)Z. A_ bzieh —feile, (-feilen) v. vijl v.
om gelijk te maken ; -flasche v. distilAbgang, Abfall.
olingskanaal, afwateringskanaal o.
Abzappeln (sich ), (zappelte ab, A bzieh — apparat, (- (e) s, mv. -e) leerkolf v. of retort m. met langen, kromabgezappelt) wed. ww zich moede spar- m., Z. Abziehze'tig; -blase v. (Scheik.) men hals; -klinge v., Z. Zugklinge; -koldistilleerketel m.; -bogen m. (Boekdr.) ben ni. (Scheik.) distilleerketel m.; -letelen, wegspartelen.
Abzasern, (zaserte ab, abgezasert) verschoonblad, verschoonvel o.; -bürste der o. riem m, om de scheermessen op
V. de borstel, waarmede een proefblad aan te zetten, aanzetriem m.; -muskel ni.
Z. abfasern.
Abzaubern, (zauberte ab, abge- afgeklopt wordt ; -eisen o. trekijzer o. (Ontlk.) aftrekkende spier v., abductor
Abziehen, (zog ab, abgezogen) m.; -pflug m. draineerploeg m.; -presse
zaubert) bedr. ww. jemn. etw. -, onttooveren ; (fig.) door zijne aangename ma- bedr. ww onr. einen Ring -, aftrekken; V. (Boekdr.) pers v. voor de proeven ;
seinen Hut -, afnemen ; jemn. die Haut -, -riemen m., Z. Abziehleder; -stein ni.
nieren & verkrijgen.
Abzaumen, (zäumte ab, abge- aftrekken, villen; ein Belt -, van zijn zachte wetsteen, oliesteen m.
Abziehung, v. (Ontlk.) aftrek zaumt) bedr. ww. (Rijk.) aftoomen; overtrek ontdoen ; Bohnen -, afhalen;
afnemen, scheiden, ter zijde leggen met
tellen, al tellende afnemen.
Abzahlung, V. betaling, voldoening, afbetaling v., betalen, voldoen, afbetalen o.
Abzahmen, Z. zähmen.
gbzahnen, (zahnte ab , abgezahnt )
o. ww., m. h. (van kinderen), de laatste
tanden krijgen ; noch nicht abgezahnt
haben, nog niet al zijne tanden hebben;
2. bedr. ww. (Uurw.) ein Rad -, geheel
aftanden.

ondermijnende koorts; 2. o. ww., m. s.
mager worden, vermageren ; zum Schat
in eene schaduw (schim)-tenabgzhr,
veranderd ; 3. wed. ww. sich durch Fasten —, uitgeput worden, verzwakken.
Abzehrung, V. vermageren, uit
vermagering, uittering v.
-terno.,

2. o. ww., m. h. Z. ahschirren, absat- ein geladens Gewehr -, aftrekken, af- king, afstrooping v.; (Rek.) aftrekken o.,
schieten; it. ontladen, de lading uit & aftrekking v.; (Scheik.) distilleeren o.,
teln.

Abzaumung, V. (Rijk.) aftoornen nemen ; einen Schlussel -, uit het slot distillatie v.; (Wijsbeg.) afzondering, afo., aftooming v.

trekken ; die Saiten von einero Instru- trekking, scheiding, abstractie v.
Abzieh —zahl, (-zahlen) v. aftrek-, aftappen, oversteken ; it. auf Flaschen ker m., getal dat afgetrokken moet wor—, bottelen, in flesschen aftappen ; das den; -zeug o. (Brand.) distilleertoeWasser von einem Teich -, it. einen Teich stel o.
-, aftappen ; jemn. die Larve -, iem. Abzielen, (zielte ab, abgezielt)
ontmaskeren ; jemn. Kakden -, klanten bedr. ww. (w. i. gebr.) etw. -, doelen
ontnemen, van zijn klanten berooven ; die op, bedoelen ; seinen Nutzen -, op het
Hand von jemn. -, aftrekken, iem. aan oog hebben, beoogen; 2. o. ww., m. h.
zich zelven overlaten ; jem., jems. Auf- auf etw. -, mikken, doelen ; (fig.) ten doel
merksamkeit, Sinn, Bliek, Augen von etiv. hebben, beoogen.
-, afleiden ; sein Gemüth von etw, -, af- Abzimmern, (ziminerte ab, ab
wenden ; etw. von einer Summe -, afkorbedr. ww. Holz -, aftimme--gezimrt)
ten, aftrekken ; vom Lohne -, afhou- ren, afhakken, klaar timmeren.
den, korten ; vom Preise -, korten, afkorAbzirkeln, (zirkelte ab, abgezirten ; Zinsen von der Hauptsumme -, af kelt) bed. ww. Grade auf einer Karte —,
von derErbschaft zuvor -, vooraf-trekn; de graadbogen trekken, met den passer
nemen, lichten; (Wijsb.) in Gedanken -, afmeten ; (fig.) seine Handlungen -, afafzonderen, scheiden ; abgezogene Be- meten, rijpelijk overwegen; seine Worte -,
grif/e, afgetrokken, abstracte begrippen; met voorzichtigheid kiezen; ein sorgfalWeingeist -, bij herhaling distilleeren; lig abgezirkeltes Manuscript, een zorgabgezogene Wasser, sterke, gedistilleerde vuldig als met een passer aangelegd handdranken m. mv.; (Smelt.) die Glätte -, la- schrift ; ein abgezirkeltes Wesen, Z. abten afloopen ; (Boekdr.) einen Bogen, eine gemessen.
Correctur -, trekken, aftrekken , drukAbzirk(e )lung, v. afpassing v.,
ken ; einen Kupferstich au f Holz -, af afpassen o.
-druken,cal;(ihtProspel),
Abzisehen, (zischte ab, abgezischt)
die Karten -, de gedekte kaarten opne- o. ww., m. s. sissende verdwijnen.

Abzaunen, (zäunte ab, abgezaunt ) mente —, afnemen, uit elk. nemen; Wein

bedr. ww. eine Wiese -, omtuinen, door
eene haag of heining of een hek scheid en, daarmede omringen ; jemn. etw. -,
ontnemen (aan jems. tuin), door ver
haag.
-platsingder

Abzausen,

(zauste ab, abgezaust)

bedr. ww. Wolle -, aftrekken, door trekken verwarren ; Knochen - r het vleesch
aftrekken, afknagen van ; (fig.) abgezauste
Beine, vermagerde beenen ; 2. Z. zerzausen; II. wed. ww. sich -, met elk. pinkharen.

Abzeehen,

(zechte ab, abgezecht)

z. abtrinken.

Abzehnten,

(zehntete ab, abge-

zehntet) bedr. ww. ein Feld -, tienden,

tienden heffen van; 2. o.ww. m. h. tienden betalen.
Abzehren, (zehrte ab, abgezehrt)
bedr. ww. afeten ; (van rupsen), einee
Strauch -, kaal vreten ; eine Schuld -, Z.
abessen, abirinken; 2. witteren; das Fasten zehrt ab, vermagert ; der Gram zehrt
ihn ab, verteert, verslindt hem ; eine -di
Krankheit, uitterende, kwijnende ziekte
-des Fieber, uitputtende , de krachten
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Abz.

Ace.

Ach.

Abzittern, (zitterte ab, abgezit- überall wird etw. abgezzvackt, afgeknepen, Accidenz, (-denzes, mv. -denzien )
tert) o. ww., m. s. (van bloemen), sidde- afgeknibbeld, gekort.
o. buitenkansje, bijvalletje o., bijzon
rend afvallen.
toevallige inkomsten v. mv., Z.-der,
Abzwngen, (zwangte ab, abge..bzitzen, (zilzte ab, abgezitzt) Z. zwángt) bedr. ww., Z. abzzvingen.
Nebeneinkünfte, Amtsgebühren; -arbeit v.
Abzweeken, (zweckte ab, abge- (Boekdr.) werk o. te huis, tehuiswerk
Abzollen, (zollte ab, abgezollt) bedr. zweckt) o. ww., m. h. auf etw. -, doelen o.; -arbeiter, -drucker m. die tegen vast
ww. etw. -, naar duimen afdeelen ; 2. op, beoogen, ten doel hebben, Z. abzie- I dag- of weekloon werkt, drukt &.
(fig.) Dank -, Z. abstalten.
len; 2. bedr. ww. (w. i. gebr.) etw. -, op
Accis amt, ( - amt (e) s, mv. - amter)
Abzotteln, (zottelte ab, abgezot- het oog, in het oog hebben, beoogen.
o. accijnskantoor, belastingkantoor o.;
telt) bedr. ww., Z. Abzausen; 2. o. ww.,
Abzwieken, (zwickte ab, abge- -bar bijv. nw. waarvan accijns of belasm. S. (Volkst.) zich met logge schreden zwickt) bedt. ww. afknijpen ; (fig.) mit ting betaald moet worden, belastbaar;
verwijderen, Z. abtrollen.
List -, door list ontnemen, ontfutselen, -beamter, -bedienter m. ambtenaar, cornAbzucken, (zuckle ab, abgezuckt)' afhalen.
mies m. bij de belastingen of accijnzen.
bedr. ww. die Schultern au[- and -, op- Abzwiebeln, (zwiebelte ab, abge- Accise, (Accisen) v. accijns m., been neerhalen.
zwiebelt) bedr. ww.(Volkst.) uitschelden, lasting v., rechten o. mv. op eetwaren;
Abzucht, ( - züchte) V. kanaal o., Z. afranselen.
2. accijns -, belastingkantoor o.
Abzugsggraben; groote pijp v., trechter,
Abzwingen, (zwang ab, abgezwun- Aceis - einnahme, ( einnahmen)
wijntrechter, gieter m.; (Smelt.) oven- gen)bedr.ww. onr. jemn.of von jemn. etw. v. het ontvangen of innen o. der accijntrekgat, fornuisgat, zuiggat, windgat o.; -, afdwingen, door geweld, dwang ver- zen of belastingen, inning v.; -einneh2. Z. Zucht (van dieren).
krijgen; jemn. eira Lácheln -, afpersen; 2. nier m. ontvanger m. der & ; -frei bijv.
Z. iberwinden.
Abzuchtigen, Z . zuchtigen.
en b. vrij van accijns of belasting, onbeAbzug, (-zeg(e)s, mv. -zege) m. Abzwingung, v. afpersing v., af- last; -freiheit v. vrijstelling v., vrijdom
vertrek o., aftocht m., aftrekken o.; zum persen o.
m. van & ; -schreiber m., Z. -beamter ;
- blasen, den aftocht blazen ; den - nehAbzwirnen, (zwirnte ab, abge- -stube, Z. Accisamt; — zettel m. accijns
men, aftrekken ; - fur den Rauch, rook- zwirnt) bedr. ww. losdraaien.
belastingbiljet o.
gat o.; (in het Pharospel), Z. abziehen; Acacie, ( -tien) v., Z. Schotendorn. Acclamation, v., z. m., mit -, bij
( van waren), afzet m., debiet o., Z. Absatz, Academie, (-mien) v., 1. Akade-' acclamatie.
Abgang; (van eene som gelds), aftrek m., mie.
Aèclimatisiren, (acclimatisirte,
korting v.; (Hand.) korting v., disconto, A.eaj Qu-baum, -holz, -nuns, acclimatisirt) bedr. ww. jem. -, aan het
rabat o.; (Fin.) aftrekking, korting v., Z. Mahagoni.
klimaat gewennen ; 2. wed. ww. sich -,
disconto o.; nach - der Kosten, na aftrek' Accent, (-s, mv. -e) o. accent, ge- zich acclimatiseeren ; ergens aarden, Z.
der onkosten; ohne -, zonder korting, luid o.; 2. uitspraak v.; 3. (Spraakk.) einburgern.
netto ; (van gewicht), korting v., tarra, accent, toonteeken o.
Accolade, (Accoladen) v., Z. Klamtara o.; (Boekdr.) proefblad o.; (Zuiv.)
Accentuation, V . wijze v. van ac-' mer.
metaalslakken v. mv., metaalschuim o.; centueeren.
Accommodation, Z. Anbeque(Muz.)de wijze waarop men bij het viool - Aeeentuiren, (accentuirte, ac- mung, Nachgiebigkeit.
of pianospel den strijkstok of de vingers centuirt) bedr. ww. accentueeren, den Accommodiren, (accommodirte,
van de snaren of toetsen opheft; toon, den nadruk leggen op.
accommodirt) bedr. ww. (Techn.) Wolle
(Rechtspr.) Z. Abzugsrecht; it. AbzugsAcceptabel, Z. annehmlich, an- -, sorteeren ; 2. wed. ww. sich -, Z:
geld ; (Smelt.) Z. Schlackenhaken; 2. nehmbar.
sich fügen, sich gütlich vergleichen.
afloop m., goot, pijp, buis v.; (Geweerm.) Acceptant, ( - en, mv. - en) m.' Accompagnement, aeeom(aan geweren), trekker, drukker m.
(Hand.) - eines Wechsels, aannemer, pagniren, Z. Begleitung, begleilen.
Abzi glieh, bijw. na aftrek van. acceptant m. van een wissel.
Accord, ( - (e) s, mv. - e) m. accoord
4bzuga —bissen, (-bissens, mv. Acce tation v. (Hand.) - eines o., overeenkomst, verbintenis v., ver- bissen) m. (Jachtw.) aas o., lokvogel Wechsels, paannem ing,
acceptatie
v.P van drag o.; 2. (Muz.) accoord o., ineen g tatie
m.; -blech o. plaatje o. platina, waarin een wissel.
smelting v., samenklank m., harmode trekker zich bevindt; -bogen m. Acceptations — blanco, o. aan nie V.
(Boekdr.) proefblad o., proef v.; -bürste den wil overgelaten, onbeperkt krediet o.; Accorderen, (accordirte, accorv.,Z. Abziehburste; -flaggev., Z. Abfahrts- -buch o. acceptatieboek o.; -credit o. dirt) bedr. ww. toestaan ; 2. o. ww., m.
flagge; -freiheit V. recht o. om zonder (Hand.) open krediet, blanco-krediet o.; h. overeenkomen , eene schikking mabelasting te betalen e. o. a. plaats te ^-geschifte o. mv. voorschot, uitschot o., ken, eene overeenkomst treffen, accorverlaten; -geld o. aftrekking v., aftrek waarvoor men niet gedekt is ; (gewoonl.) deeren.
m.; -graben m. tochtsloot, afloopgoot deficit, te kort o.
Accouchement, (-s, mv. -e) o.,
v.; (Vest.) afleidingskanaal o. in het mid- AcceptilatiQn, V. (Ger.) ge- Z. Entbindung.
den eener drooge vestinggracht ; -loch waande quitantie v., betaling v. eener Accoucheur, (-s, mv. -e) m., Z.
n. (PI.) gat o. waar het water heenloopt ;' schuldvordering zonder quitantie.
Geburtshelfer.
-predigt v. afscheidspreek v.; - recht, Accepteren, (acceptirte, aceeptirt)
Accouchiren, (accouchirte, aco. recht om eene belasting te vorderen bedr. ww. (Hand.) aannemen, betalen, couchirt) Z. ent binden.
van hen, die uit eene plaats naar Bene' accepteeren.
Aeereditiren, (accreditirte, acandere vertrekken ; it. Z. Abzugsgeld ; Acceptirung, v., Z. Annahme.
creditirt) bedr. ww. (Dipl.) Z. beglaubi-rinne, -rohre V. goot v., riool o., afloop' Access, ( - es, mv. -e) m., Z. Zutritt.' gen; 2. (Hand.) krediet openen voor.
m.; -schlacke v. (Smelt.) metaalslakken v.
Accessist, (-en, mv. -en) m. die Accreditiv, (-(e)s, mv. -e) o.
mv., metaalschuim o.; -schnalle v. (Uures.)
toegang heeft tot, of zitting in eens (Hand.) kredietbrief, geloofsbrief m.
drukkertje, lichtertje o., dat door het rechtbank; onbezoldigd bediende, surAccurat, bijv. en b. nauwgezet,
minuutrad wordt opgeheven ; -ziegel m. numerair m.
nauwkeurig, J
juist, stipt.
P
uitdrogingssteen m.
Accessit, ( s, mv. e) o., Z. NeAccuratesse, v. nauwgezetheid,
Abzupfen, (zupfte ab, abgezupft) benpreis.
nauwkeurigheid, juistheid, stiptheid v.
bedr. ww. afnemen, wegnemen, aftrek- . Aocessorium, ( - riums, mv. - rien)
Accusativ, ( - s, mv. - e) m. vierde
ken, afknijpen, afplukken ; Illumen -, af- o., Z. Zubehór, Beiwerk.
naamval m., accusativus m.
bladeren, ontbladeren.
Aceidentalien, o. mv. (Ger.) Ach! tussch. (van spijt en smart),
Abzwaeken, (zwackte ab, abye- bijbehoorende bepalingen, voorwaarden, ach! och! o ! oei! ai! ach! dans ich den
zwackt) bedr. ww., Z. abzwickea; (fig.) clausulen V. mv.
Brief nicht mehr hake! o, dat ik dien
absaugen.

—

-

-,

-

-

Ach.

Ach.

brief niet meer heb ! ach ! dass &, gave
God ! ach ! ich verlor ihn zu bald, helaas!
ik moest hem te vroeg missen ! 2. (van
verrassing en blijdschap), ach ! wie schon,
o, hoe schoon ! ach! wie froh bin ich, o!
wat ben ik blij ; 3. (van verzoek en terugwijzing), ach ! seien Sic so giftig, och,
wees zoo goed ; ach ! lass mich mit Ruhe,
och! laat mij met rust.
Acht, (- s, mv. -e) m. agaat m. en
o.; -artig, ahnlich bijv. en b. agaatach
tig ; -breccie v., Z. Trummerachat; -dat tel V. purpersteen m.; -hagel v. stuk
agaat o.; -muhle v. agaatmolen m.; -onyx
m. agaat -onyx m.; - Schleifer m. agaat slijper m.; -tule v. toot, kegelschelp v.,
kinkhoren ni.
Achten, bijv. nw. agaten, van
agaat.
-

handelwijs v., gedrag o. van iem., die liet
met alle partijen houdt ; huichelarij v.;
-troddel v. schouderkwast, troetel m.;
-tuch o., Z. Achselkleid ; -zucken o. schouder ophalen o.
Aehsen—arm, (-( e)s, mv. -e) m. asarm m. -band,o. asijzer o., beugel m.;-band
mit Zwinge, asstrop m. met opsluitijzer
o.; -blech o. asstootplaat v.; 2. Z. Kothblech; - bolzen m. asbout m.; -einschnitt
m. (Geschutg.) asinzinking v.; -eisen o.
asscheen v.; fórnz-ig bijv. nw. asvormig;
fugung V. (Ontlk.) draaigewricht o.;
futter o. aslijf o.; -geld o. wagengeld, tol geld o.; —nagel m. luns v.; -neigung v.
(Wisk.) schuinte, scheefte, helling v.;
-pfanne v. asplaat, asbeugel m.; -ring m.
(Art.) asarmmuts v.; -scheibe v. asschijf
v.; - schemel m. asdekstuk o.; - schenkel
-

-

Aech.

7

Achtbar, barer, - barst) bijv. nw.
achtbaar, eerwaardig, eerbiedwaardig,
achtingswaardig ; -keit v. waardigheid,
achtbaarheid, eerwaardigheid v.
(-

Achtbatzner, bátzners, mv.
-batzner) m. eene munt ter waarde van
acht batzen, Z. Batzen.
(-

Acht—beinig, bijv. en b. met acht
pooten, dat acht pootes heeft; -blatterig
bijv. en b. (Pl.)achtbladerig ; -blumig bijv.
nw. (Pl.) dat acht bloemen heeft ; -eckig
bijv. en b. achthoekig, met acht hoeken.
Achte, v., Z. Acht (II.).
Acht(e)halb, bijv. nw. achthalf,
zeven en een half.
Acht -eck,

(-( e)s, mv. -e)o. acht-

hoek m.

Achtel, (Achtels, mv. Achtel) o.
m., Z. Achsenarm; -schiene v., Z. Achsen- achtste, achtste gedeelte o.; eis - SchreibAchel, (Acheln) v., Z. Granne.
Achen, (achte, geacht) (veroud.) Z. blech; -schmiere v., Z. Wagenschmiere; federn, het achtste gedeelte van honderd

-stosz m., Z. Achsenblech.
Achs-linie, (-linien) v. aslijn v.;
-krauler) o. (Pl.) duizendblad o., soort -punks o. (Wisk.) aspunt o.; (Sterrenk.)
pool v.; -strich m. (Bouwk.) middellijn,
v. van St. Jacobs- kruid.
Achi.11esflechse, flechsen) v. rechte as v.

ächzen.

Achillenkraut,

(-

kraut(e)s, mv.

(-

Acht, zelfst. en telw. acht v. (of 8);
Achromatisch, bijv. en b. (van der Achte, de achtste ; es sind ihrer acht,

achillespees V.

glazen), kleurloos, ongekleurd, achromatisch.
Achse, (Achsen) v. (van een rijtuig), as v.; auf der, zur of zu fiihren,
per as, met wagens vervoeren ; 2. (Wisk.,
Zeew.) as v.; (van eene pendule), slingeras v.; (Uurw.) spil v.
Achsel, (Achseln) v. schouder m.;
(fig. gemeenz.) auf beiden -n Wasser
tragen, water in de eene en vuur in de
andere hand dragen, het met beidè partijen houden, de huig naar den wind
hangen ; eikt+. auf die leichte - nehmen,
licht tellen, geringschatten ; jem. über
die - ansehen, over den schouder, niet
minachting aanzien, iem. verachten ; die
-n zucken, de schouders ophalen; die -n
hangen lassen, niet wel gemutst zijn, in
kwade luim zijn ; (Zeew.) - eines Ankers, ankeroksel o.
-

Achsel-ader,

(-

aders) v. schou-

derader v.; -band o. schouderband
m., epaulet v.; -bein o. schouderbeen,
schouderblad o.; -blumen v. mv. (PI.) in
de bladoksels groeiende of okselstandige
bloemen; -drüse v. schouderklier v.; -fleck
v., Z. Achselstück; -gelenk o. schouder
-gestank m. (Gen.) oksel--gewrichto.;
reuk m.; -grebe v. oksel m., schouder
okselholte v.; -haar o. okselhaar-holte,
o.; -hemd o. hemd o. zonder mouwen;
-höhle v., Z. -grube; -knochen m., Z.
-hein; -naht v. schoudernaad v.; -nerve
V. schouderzenuw v.;-pulsader of -schlagader v. schouder-, polsader v.; -quaste
V. schouderkwast m.; -ranke v. (PI.)
hechtrank v.; -röhre v., Z. Achselbein;
(Bergw.) -reil o. draagriem rn., Z. Tra
(schoudersieraad),-geband;schurv.
vangsnoeren o.mv.; (Pl.) -stdndig bijv. uw,
okselstandig; -streif m. onderscheidingsband, —lint o. aan den schouder; -tra
m. die het met twee partijen houdt,-ger
met niemand bederven wil ; -tragerei v.

pennen, eene halve bos v.; 2. (Muz.)
achtste noot v.; -form, -grösze v.(Boekh.)
octavo o.; -kreis nl. astronomisch werktuig o., octant v.; -note v. (Muz.) achtste noot v.; -pause v. (Muz.) achtste
rust v.; -schein m. (Sterrenk.) stand m.
van twee hemellichamen, waarbij zij 450
van elk. verwijderd zijn ; - takt m. (Muz.)
achtste maat v.
Aehteln,(achtelte, geachtelt) bedr.
ww. in acht deelen verdeelen.

zij zijn met hun achten ; acht Tage, acht
dagen ; uber acht Tage, over, na acht dagen; vor acht Tagen, vóór acht dagen,
acht dagen geleden ; innerhalb acht TaAchten, (achtete, geachte!) o.
gen, binnen acht dagen; es schldgt acht,
het slaat acht uren ; mit -en (acht P fer- ww., m. h. auf seine Arbeit -, letten,
den) fahren, in een rijtuig met acht opmerkzaam zijn op, opletten ; auf
paarden rijden ; acht Mann hoch, acht T rauwe -, geloof slaan aan; 2. bedr. ww.
man in het front, naast elkander; (Spr.) die Gesetze -, eerbiedigen ; eisen Verlust
die Herzen-Achte, harten acht; ich habe nicht -, achten, rekenen, zich niet zeer
bedroeven over ; es fur eine Ehre -, het
alle vier -e of -en, alle vier de achten.
II. Acht(e), ( m v. Achten) v. het ge- voor eerre eer houden ; jem. -, achten,
talmerk 8 ; eine - setzen, eene 8 zetten, eerbiedigen ; etw. gering -, geringschatschrijven ; eine römische -, ( VIII); eine ten ; kein Ansehern der Person -, niemand
arabische -, (8); 2. iets dat den vorm om zijn rang of stand ontzien ; 3. wed.
van eene 8 heeft ; er liess sein Pferd die ww. (Ger.) zich gedragen ; achte dich
- gehen, den vorm van eene 8 beschrijven; danach, regel u daarnaar, handel over(fig.) (van een persoon), eine lange -e, eenkomstig het ontvangen voorschrift ;
Qvonach ihr ouch zu achten, waarnaar gij
eene lange Lijs.
Acht, v., z. m. - geben auf etw., u zult te gedragen hebben.
Aechten, (achtete, geachtet) bedr.
acht geven, oppassen, opletten ; aus der lassen, vergeten, veronachtzamen, ver ww.(R. g.) verbannen, van zijne goedeetw. in - nehmen, iets in-warlozen; ren vervallen verklaren; in den rijksban
acht nemen ; sich in - nehmen, zich in doen, vogelvrij verklaren , 2. natiirliche
acht nemen, op zijne hoede zijn, zich Kinder -, wettigen, als echt erkennen.
Achtender, enders, mv. -ender)
ontzien ; vor jemn., vor etw. -, zich wachten voor ; ich muss mich vor dem Nord- m. (Jachtw.) achtjarig hert o., hert met
wind in - nehmen,wachten, in acht nemen. acht einden aan de horens.
Acht, v., z. m. verbanning, gerech- Aehtens, bijw. ten achtste, in de
telijke vervolging v., ban m.; jem. in die achtste plaats.
Achtenstaude, standen) v., Z.
- erklaren, then, iem. in den ban doen,
verbannen ; in die - verfallen, in den Attich.
ban geraken ; jemn. die - wieder au fthun, Achtenswerth, wverther, -ti eruit zijne ballingschap terugroepen, van thest) bijv. nw. achtingswaardig, eer
eerwaardig.
-biedwarg,
den ban ontslaan.
Aecht, bijv. en b. echt; -es Gold, Achter, (Achters, mv. Achter) m.
zuiver goud ; -er Wein, onvervalschte (Geschutg.) achtponder m.; (Jachtw.) Z.
wijn ; - er Freund, ware vriend m.; -es Achtender; getalmerk 8, Z. Acht; geLatein, zuiver, goed, echt Latijn o.; der' daante v., vorm m. van enne 8 ; van het
Ausdruck ist - holldndisch, zuiver, echt jaar 8; guter -, goede wijn van het
Hollandsch ; 2. -es Kind, echt, wettig jaar 8.
Aechter, (Aechters, mv. Aechter) m.
ki ►id.
Aehtaugig, bijv. nw. met acht verbanner m., hij die verbant, in den
ban doet, vogelvrij verklaart.
oogen, dat acht oogen heeft.
(-

(-

(-
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Achterlei, bijv. en b. achterlei, - theilig bijv. nw. in acht deeles, uit acht (Pl.) akker - hennepnetel v.; -arbeit vlandbouwen, akkerwerk o.; -bacillen, Z.
van. acht soorten, wijzen of hoedanighe- deelen bestaande; -ton m., Z. Octave.
den; - Birnen, achterlei, acht verschil- Achtung, v., z. m. achting, oplet- Sichelkraut; -bar bijv. en b. bebouwbaar,
tendheid, zorg v., ontzag o., eerbied m.; wat bebouwd kan worden ; -bau m., z.
lende soorten van.
. ácht-fach, -fältig, bijv. en b. auf etw. - geben, Z. Acht (III);-! geeft acht! m. landbouw , akkerbouw m.; -bauend
achtvoudig, achtmaal zooveel; - facherig jern.mit vieler - behandeln,met veel achting bijv. nw landbouwend, akkerbouwend ,
bijv. nw. (Pl.) achtlobbig ; - fingerig bijv. of onderscheiding behandelen ; er steht in land- of akkerbouw drijvend ; -baugerath
nw. met acht vingers, achtvingerig ; qroszer-, hij is zeer in aanzien, staat hoog o., Z.Ackergeráth;-baugesellschaft v.land-ilach o. (Meetk.) achtvlak, octaëder o.; aangeschreven; aus - ftir of gegen ihn of bouwmaatschappij v., genootschap o. ter
- fláchig bijv. nw. achtvlakkig, wat acht ver ihm, uit achting voor hem ; - hegen bevordering van den land- of akkerbouw;
vlakken heeft; - fuszig bijv.nw., Z. -bei- fur jem.,achting v., eerbied m., ontzag o. -baukunde v. landbouwkunde v.; -baunig; 2. van acht voet lang; -er Vers, hebben voor; dom Gesetz - verschaffen, kundig bijv. nw. landbouwkundig; -bauer
uit 8 voeten bestaande. de wet doen eerbiedigen ; - einflószend, m. landbouwer, boer m.; -bauschri ftstelAeht-getier, -haber, -ha- gebietend,ontzagwekkend, ontzag inboe- ier m. hij, die werken schrijft over den
zemend.
land- of akkerbouw; -bautreibend bijv.nw.
berin, hij, zij die acht geeft.
Aeehtheit, V. echtheid v.; (van 4echtung, v. wettiging v.; 2. ver- land- of akkerbouwdrijvend ; -bauwissende geboorte), wettigheid v.; (van eene banning v., in den ban doen, vogelvrij scha f t v. kennis v.van den landbouw, landbouwkunde v.;-beere v.,Z.Brombeere;-beet
oorkonde), echtheid v.; (van wijn), on- verklaren, verbannen o.
vermengdheid, zuiverheid v.
Achtungs-bezeigung, v. be- m. deel o. van een akker tusschen twee vo. ,&eht-hundert, bijv. nw. onb. wijs o. van achting, eerbied &; - los bijv. ren; -bestellung v.bebouwing v., bebouwen
achthonderd ; -hundertel o. achthon- en b. oneerbiedig, zonder eerbied of ach- o.van een land of van een akker; -bohne v.,
derdste, achthonderdste gedeelte o.; -hun- ting,onoplettend; — behandeln, oneerbie- Z. Saubohne ; -buch o., Z. Lagerbuch;
dertste zelfst. en bijv. nw. de, het acht- dig, met oneerbiedigheid behandelen ; -burger m. burger m., die ook landbouhonderdste o.; -jdhrig bijv. nw. acht- - mangel w. gebrek aan achting &; -voll wer is, buitenman m.; -dill o. veldjarig , dat acht jaren duurt ; - kantig bijv. en b. eerbiedig ; -werth bijv. en b. dille v.; - distel v., Z. Scharte, Scharbijv. uw. achtkant , achtkantig , dat acht eerbiedwaardig , achtingswaardig; -wi- tenkraut ; -drossel v. akkermeerle
kanten of hoeken heeft; -klang m. (Muz.) drig bijv. en b. oneerbiedig; -würdig, v.; -ehrenpreis m. (PL.) veldeerprijs v.,
Z. Octave. Z. achtungswerth. veronica v.; -eichel v., Z. Erdnuss;
Achtlos,(- loser,- los(e)ste)bijv.en b. Acht - weiberig,bijv.nw.(Pl.)aclit- -erde v. teelaarde, pootaarde, mestaarde
stijlig; -weiberigkeit v. het achtstijlig v.; -fadenkraut o.,Z.Ackerruhrkraut ;-feld
achteloos, onoplettend, afgetrokken.
.ehtlosigkeit,v.onoplettendheid, zijn, acht stampertjes hebben ; -winkelig o.akkerveld,veld o.,akker m.;- f lzkraut o.,
bijv. en b. achthoekig ; -wöchentlich Z. Ackerruhrkraut; - fleischblume v.,Z.Acachteloosheid , afgetrokkenheid v.
4¢ht,-trial , bijw. achtmaal ; bijv. en b. om de acht weken, alle acht kerkuhweizen ; -frau v. vrouw van een
-matig bijv. nw. dat achtmaal herhaald weken plaats hebbende; -wöchig bijv. en landbouwer; -- mantel m., Z. Ohmkraut ;
wordt ; -männerig bijv. uw. (Pl.) acht- b. van acht weken ; -zähnig bijv. nw. - frohndienstm.,- frohne v.leenmansdienst,
helmig , met acht meeldraden in de bloem; achttandig. heeredienst m.; -fuchsschwanz m. (PI.)
--feil V. (P1.) het achthelmig zijn ,acht Aehtzehn, telw. achttien (18);-en- akkervossestaart m.; - furche v. akkervoor
meeldraden in de bloem hebben; -monatig der m. hert o., dat achttien einden v.; -galle v. onvruchtbare streek v. in een
bijv. uw. van acht maanden; -monatlich heeft aan de horens; -erlei bijv. en akker; -gánsedistel v. akkerganzedistel v.;
bijv. uw. om de acht maanden plaats heb- b. achttienderlei ; -p fonder m. (Ge- -gauchheil m. wilde latuw v.; -gaul m.
bende, acht maanden oud, acht maan- schutg.) achttienponder m.; -punkt m. ploegpaard o.;-geld o.akkerhuur,landhuur
den durende of geduurd hebbende ; (Nat. bist.) Onzes-Lieven -Heershaantje v., bouwloon o.,grondbelasting v.;-geráth
-pfunder m. (Geschutg. ) achtponder m.; o., zonnekever m. met achttien stippen ; o., — schaft v. landbouwgereedschap o.,
-pfindig bijv. en b. van acht pond. -te zelfsi. en bijv. nw der, die, das —, de, landbouwwerktuigen o. mv.; -gericht o.
.4.chtsam, (- samer, -samst) bijv. liet achttiende, het achttiende gedeelte ; akkergerecht o.;-geschirro.,Z.Ackergeráth;
en b. oplettend, zorgvuldig, nauwlettend ; -tens bijw. ten achttiende ; -trop( m., Z. -gesetz o. akkerwet v.; -gilde v., Z.Acker-1 eit
innung ; -grindkraut o. akkerschurftkruid
oplettendheid, zorgvuldigheid, -pankt.
zorg, nauwlettendheid v.
Aehtzeilig, bijv. en b. achtregelig, o.; -hahnenfusz m. akkerhanevoet m.,
akkerranonkel v. ; -hof m., Z. BauerAChts ►ulig, bijv. nw. met acht zui- van acht regels.
Aehtzig, telw.tachtig; -er m.,wijn m. gut; -holder, -holunder m. wilde vlier o.;
len of kolommen op eene rij.
4l.chts-.brief, (- (e)s, mv. -e) m.,Z. van het jaar 80; -er, -erin, man -holt o. kreupelhout, struikhout o.; -hornAechtuugsbrief; -erkliirung v. verbanning m., vrouw v. van 80 jaren ; -ste zelfst. kraut of -gras o. horenslang v., gehorende
v., verbannen, vogelvrij verklaren o. en bijv. nw. der, die, das - e, de of het veldadderm.; -huhn o.,Z.Rebhuhn;-innung
..oht-Bait, (- (e)s,mv.-e)o.(Meetk.) tachtigste ; -stel o. het tachtigste gedeelte v. akkergilde, landbouwersgilde v.; -jonge
achtvlak, octaëder o.; -seitig bijv. en b. o.; -stens bijw. ten tachtigste, in de tach- m. ploegdrijver m.; -kamille v. veldka achtzijdig, achtkantig, achthoekig ; -spal- tigste plaats.
mille v., moederkruid o.; -kannenkraut o.
tig bijv. uw. (Pl.) in acht deelen gesple- A_ eehzen, (c chzte, geachzt) o. ww., veldpaardestaart m.;-klee m. veldklaver v.;
ten; (Drukk.) uit acht kolommen bestaan- M. h. zuchten, zuchten slaken , uit- -klette v. wilde of klitkervel v.; - knecht
de; -sphnnig bijv. en b., — er Zug, span stooten. m. landbouwersknecht, ploegdrijver m.;
van acht paarden ; — fahren, met acht Aechzung, v. gezucht , gejammer, - knoblauch m. knoflook o.; -kohl m., Z.
paarden rijden ; -strahlig bijv. en b. acht- geklaag o.
Rainkohl, Hederich ; -krhhe V. veldkraai
stralig ; -stundig bijv. nw. van acht uren ;
Aekelei, leien) v. akolei, klok- v.;-krauto.,Z.Bachbunge;-k-rebsm.,Z.Erd-stundlich bijv. en b. om de acht uren jesbloem v., pantoffeltje o.
grille; -kuhweizen m. koetarwe, wilde
plaats hebbende; -stündner m. (Berges.)
A_ oker, (Ackers, mv. Aecker) nl ak- tarwe v., wild koren o.; -kummet o. akmijewerkerm., die acht uren werkt; zand- ker m., land, veld o.; einen - bauen, een kerhaam m.;-land o., Z.Ackerfeld;-lattich
looper m., die acht uren loopt; -silbig veld, een akker bebouwen ; fruchtbarer, m. wilde of veldlatuw v.; -lehne v. heubijv. en b. achtlettergrepig, van acht let- fetter -, vruchtbare, vette grond , akker veltje o. op een akker ; -leine V. ploeg
-tágig bijv. en b. van acht da- m., vruchtbaar land o.; 2. -, (mv. Acker) zeel m.; -lerche v. veldleeuwerik, gemeene-tirgepn;
gen; -tdglich bijv. en b. om de acht da- oude fransche akkermaat, doorgaans 50 leeuwerik m.; -lohn m. ploegloon o.;
gen, eenmaal in acht dagen ; -tagsuhr v. vierkante ellen groot , morgen o.; zehn - -mahre V. oud , slecht ploegpaard o.;
horloge, uurwerk o., dat eenmaal in de Land, tien morgen lands; -altester ni. -(s)mann, (mv. -(s)leute) m. akkerman,
acht dagen afloopt ; -theil m., Z. Achtel; oudste m. van een akkergilde; -andorn m. landbouwer, landman m.; -mannchen o.,Z.
-

-
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A Conto, m. (Hand.) a conto o., op bezit ; -mdkler m. makelaar in & , wissel
-promesse,(mv. -promessen)-handelrm.;
rekening.
A Costi, (bijw.) (Hand.) a costi, v.promesse v.;-reiterm.,Z.-spieler;-schein
ten uwent, in de stad uwer woning , m.,Z.-brie f;-schzvindelm.actiewoede,zucht
v. om aandeelen te koopen en te verkoohij u.
Aoquiriren, (acqucirirte, acquirirt) pen; - speculant, Z. -spieler; -speculation
V. wisselspel o., het winstzoeken, specubedr. ww. verwerven, verkrijgen.
Acquisition, v. verwerving, ver leeren met het koopen en verkoopen van
verworvene, aanwinst v.-krijgnv.,het ! & ; -spiel o. wisselspel o., het handelen
Acquit, (-s, mv. -e) o. (Hand.) in aandeelen of acties om daarmede winst
kwijtbrief m., quitantie v., bewijs o. van! te verkrijgen , speculatie v.; -spieler m.
ploegen, doorklieven; H. o. zelfat. het betaling, acquit o.; per-, betaald,voldaan, handelaar m. in aandeelen, speculant m.;
omwerken, omploegen, omspitten o. der ontvangen; 2. (Bilj.) eerste stoot, uit -urkunde v., Z. -brief ; -verein m., Z.- ge- geben, den bal uitstooten. -stom.; sellschaft.
velden; (fig.) zwaar werk o., zware arAcquittiren, (acquittirte, acquit- Action, V. handeling, gevecht, gebeid m.
Acker - nelkengras , grases) tirt) bedr. ww. (Hand.) betalen, afdoen, barenspel.
o., z. m. (Pl.) witte weegbree v.;! voldoen, quitantie geven ; 2. quiteeren , Actionar, (-s,mv.-e), Actionist,
(-en, mv. -en) m., Z. Actieninhaber.
-nept m. wilde honigbloem v.;- ves- voor voldaan teekenen.
sel v. doove netel v.; -puss v., Z. Act, (- (e) s, mv.- en) m.tooneel,bedrij f Actioniren, (actionirle, aclionirt)
Erdnuss ; -ohmkraut o. wilde leeuwen o., Z. Aufzug (Tooneelk.); 2.Z.Handlung. bedr. ww. (Hand.) betaling zoeken of
Acte, (Acten) v., Z. Verhandlung; it. trachten te erlangen in aandeelen.
m.; -p ferd o. ploegpaard, werkpaard-voet
Actïv, bijv. nw. Z. thktig.
o.; -rain m., Z. Rain; -rand m. rand, Urkunde, Beschluss.
Activ, bijv. nw. werkend, actief;
zoom, kant m. van een akker; -raule v., Acten, v. niv. staatsschriften, staats
rechtsverhandelingen v.,-handeligv., in -er Bedeutung, in een actives zin ; eis
Z. Erdrauch; -recht o. recht of voorrecht
o. aan een akker verbonden ; it. akker bewijsstukken, protocollen, handvesten -es Zeitwort, bedrijvend, overgankelijk of
o.; -reich bijv. nw. rijk in akkers,-recht o., oorkonden v., akten v.; in die - eintra- transitief werkwoord, Z.Activum;- handel
rijk in bouwlanden; -rettig m.,Z.Hederich; gen, in de stukken, in het protocol op- m. uitvoerhandel m.;-schulden v.mv.wer-ried o. moerassige, met riet bewassen nemen ; zu den - legen, ad acta leggen, kelijke, active schulden v. mv.; -und Pasplaats v. op een akker; -riedgras o. ak- bij de stukken leggen ; (fig.) als afgedaan siv- Schulden, schuld en bezitting, actief
kerrietgras o.; -ringelblume v. goudsbloem beschouwen ; - fascikel o. pak o., bundel en passief.
v.; -rosspolei m., Z. Andorn; -rossschwanz m. akten ; -kammer v. archief o.; -md- Activ(um), (-tiv(um)s, mv.-tive of
rn., Z. Schaftheu; -ruhrkraut o. wolgras, szig bijv. en b. volgens de rechtsgeldige -tine) o.(Spraakk.)bedrijvend,overgankewrangkruid o.; -salat m., Z. Feldlattich; stukken of akten ; -schreiber m. kopiist lijkaof transitief werkwoord; 2. mv. Acti-sauerampferm. wilde zuring v.; -schna- van akten ; -schmierer m. penile- va, Z. Activschulden.
Aetivvermogen , o. bezitting
helkraut o. ooievaarsbek m.; -scholle likker m.; - schrank m. kast v. waar
akten bewaard worden;- stücke o.-inde v., vermogen, bezit, actief o.
V. aardkluit v.; -schwarzkümmel rn.
Actrice, v., Z. Schauspielerin.
veldkomijn m. ; -schwertel m., Z. Sieg- mv. bewijsstukken o.
Acteur, (-s, mv. -e) m., Z. Schau- Actrischen, (-chens , mv. -then)
ivurz ; - senf m. wilde mosterd m.;
o. (verkl.) tooneelspeelstertje o.
-sinau m., Z. Ohmkraut ; -spargel, spieler.
Actie, (Actien) v. (Hand.) aandeel Actuar(ius ), (-ar(iu)s, mv. -arien
-spergel m. veldspurrie v.; -steinsamen
m. steenkruid , parelkruid o.; -stern- o., bewijs o. van aandeel, actie v.; 2. of -are) m. griffier m.
Bachstelae; -masz V. akkermaat v.;-maus,
Z. • Feldmaus; - melde, Z. Waldmelde;
-messer o. kunstploeg m.; -minne v. akker-, paardemunt v.; it. Z. Ackernept;
-mist m. mest, bemesting v.; -mohn m.
klaproos , korenroos v.; -münze v., Z.
Ackerminze,
Ackern, (ackerte, geackert) bedr.
ww. ploegen ; 2. (fig.) bewerken ; eili
neues Feld der Erfahrung -, beploegen,
ontginnen ; (Dichtk.) das Meer -, door-

(-

kraut o., Z. Ackerevaldmeister ; - steuer v. -n besilzen, acties hebben, aandeelhou-

belasting V. op de akkers, Z. Ackergeld; -tag m., Z. Frohntag ; -theil o. deel
o. eens akkers van den grondeigenaar ;
-trespe V. wilde haver, herrjk, dolik v.;
-umsatz m. ruiling v.van den Benen akker
voor den anderen; it. Z. Koppelwirth-

der zijn ; unsichere -n, onzekere aan
mit -n uluchern , met-delno.mv;
aandeelen of acties woekeren ; industrielle -n, aandeelen ir. nijverheidsonilernemingen ; Nominal -, aandeel o., actie v. op naam ; auf den Inhaber ausgestelite -, aandeel aan toonder of houder,
niet op naam ; -n creiren, aandeelen uit
afgeven; -n kan/en, aandeelen of-gevn,
ficties nemen of koopen.

Aetynolith, ( - en, mv. - en) n)., Z.

Strahtstein.

Ad, Latijnsch voorz. ad absurdum
fi hren, van ongerijmdheid overtuigen;
ad libitum, naar verkiezing.

Adagio, bijv. nww. (Muz.) langzaam,
adagio ; 2. o. een muzijkstuk van eene
langzame maat.
schaft ; it. Z. Ackerumschlag ; -umschlag
Adam, m. Adam m.; der alte -, de
m. verandering van (B. v.) grasland in
zoogenaamde erfzonde v. ; -sap/el m.
korenveld & ; -vieh o. ploegvee o.; -note
(Pl.) adamsappel, groote,welriekende ciV. veldviooltje o.; -vogel m.,Z. Feldldu fer;
Actien-abschnitt, -antheil, troen of meloen, waarvan de zoogenaamde
-oogt m., Z. Flurschulze; 2. opzichter
m. over de landerijen, dienstplichtigen , -(e)s,mv.-e)coupon m.,dividendo.;-aus- .torte de citron bereid wordt; 2. (Ontlk.)
onderhoorigen &; -wage V. werktuig om lebung v.uitgifte v.der acties of aandeelen; strottenhoofd o.; -sfeige v. Indiaansche of
de diepte der voren te meten , vorenme- -bank v. bank v.voor aandeelen ; -besitz idamsvijg v.; -- sbaum m. banaan -, piter m.; -waldmeister m. akkerwal- of gin. bezit o. van &; -besitzer in., Z. -inha- lang-, adamsvijgeboom m.; -sholz o. awoudmeester m.; -walze v. kluitenbreker, ier; - betrap m. bedrag o., grootte v. van lamsliout o.; -skind o., -ssohn m.
rol m.; -weg m. akkerweg, veldweg, weg ^ ; -brief m. aandeel, bewijs o. van aan rdamskind, menschenkind o., zwak en
-capital o. genootschappelijk kapi--le; zinnelijk mensch. m.
m. door het veld;-weibel m„Z.MaulivurfsAdäquat, bijv . nw., Z. angemessen.
grille; -werk o. akkerwerk o., boerderij ,aal o. der aandeelhouders; -coupon m.,
Addiren, (addirte, addirt) bedr.
v.; -- treiben, landtouwen o.; -werkzeug 5. -abschnitt; —cours m. koers m. der aan
beurs ; -creirung v. het uit --lenopd ►vw. optellen, samentellen, samenvoegen.
o., Z. Ackergerdth; -veesen o., Z.Ackerbau;
Addition, v. optelling, samentel-wiese v. akker, die tot weiland gebezigd ! ,even o., uitgifte v. van & ; -fonds m.
wordt; -winde v. veldwinde v.; -wurm m., I ;enootschappelijk kapitaal in &; -gesell- 1 ing, samenvoeging, additie v.; 2 Z. ZuZ. Engerling ; -w-urz v., Z. Kalmus, Blut- ,chaft v. vereeniging, maatschappij v. van atz.
Ade, tussch. vaarwel ! adieu!
wvurz; -zeit V. werktijd, tijd m. om te aandeelhouders Unternchmer von -- en,
Adebar(br), (-s, mv. e) m.
bouwen, te ploegen ; -zins m. akker- >prichter, directeur m. van & ; - handel
huur v., akkertins m.; -zwiebel v. veld- 1 n. actiehandel, handel m. in &; -hand- n NoordD. naam van den ooievaar.
ajuin m.
i er m. handelaar in, kooper, verkooper Adel, (mv. -n) v. (Prov.) nagel Aekerer, (-kerers, mv.-kerer)m.,Z. 1 n. van &; -inhaber m. aandeel -, actie- ,weer v., f j t v.
Adel, m., z. m. adel m.; er ist von 1 iouder m., hij die aandeelen of acties
Ackermann.
;
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hij is vats adel, een edelman ; von gutem -, Vater, hij aardt niets naar zijn vader, ge- pers v., instrument o. om de bloedvaten
van ouden, echten adel; hoher -, hooge lijkt niet op & ; es ist keine gute - (kein toe te wringen ; schroefverband o., touradel m.; niederer -, lage adel m.; in den gules Haar) an ihm, het is een echte niquet in ; -reich bijv. nw. aderrijk
- erheben, Z. adeln , -stand; 2. verhe- deugniet , er zit niets goeds in hem; er vol aderen; (van een dichter), rijk bevenheid, 'waardigheid v.; - der Gesinnung, ist ein Edelmann in jeder -, van top tot gaafd; -rippig bijv. nw. (Pl.) geribd;
verhevene denkwijs v.; -der Seele, groot- teen ; an ihnz ist keine falsche -, geen -schlag m. aderslag, polsslag m.; --nies heid v. van ziel ; -bauer ni. heereboer greintje valschheid; die Fiille seiner -, ser o. pols-, slagmeter m. ; -schwainin m.,
m,; -bursche m. (Zeew.) adelborst, cadet de grootheid v.,omvang in. van zijn dick- Z. MVlorgelschwamnz;-strang m.,Z.-geflectit;
m.; -dort o. heerlijkheid v.; -esche v., Z. terlijk talent; (gewoonl.) die poetischeof - wasser o., Z. Blutwvasser.
Vogelbeerbaum , Speierling; - fisch m. edel- dichterische -,dichtader, dichterlij ke ader
Adhasion, v. (Nat.) adhesie, aan visch m.; -herrisch bijv. en b. aristocra- v., dichterlijk talent, dichtvuur o.; 2. -n, klevingskracht v.; (fig.) toestemming v.,
tisch, wat tot de heerschappij des adels kanalen o.mv.voor den omloop van andere bijval m.
behoort of haar begunstigt ; -herrschaft vochten, Z. Milch -, Wasser -; 3. -n (in
Adhäsiv, bijv. nw. aanklevend.
V. adelheerschappij, adelregeering,aristo- hout en bladeren), aderen V. mv.; 4.
Adjeetiv, (- s, mv. -e) o. bij cratie v.; --sfreund m. aanhanger m. (Aardti.) ader v.; durch Steinmassen an- voeglijk naamwoord, hoedanigheids- of
van de regeering der adellijken , aristo- terbrochene -, ader of laag v.,die door eigenschapswoord, adjectief o.
steenmassa's afgebroken wordt, Z. Bruncraat m.; -hof m., Z. Edelhof.
Adjudication ,v.(Ger.)vrijspraak,
Ad(e)lig,bijv. en b. adellijk,edel,van nen-, Erz-, Gold-, Wasser- &; -binde v. toewijzing, toekenning v.
adel ; von -er Geburt, van adellijke ge- laatband, zwachtel m.; -bruch m. aderAdjudicjren, (adjudicirte, adjudicirt) bedr. ww. toewijzen, toekennen,
boorte, van edele afkomst ; - e Vorurtheile, breuk v.
adellijke vooroordeelen ; der -e, de adel-Aederchen, (- chens, mv. -chen)o. toeslaan.
(verkl.) kleine ader v., haarvat o.
lijke m.
Adjunct, (-( e)s, mv. -e) in.
Ad(e)ligkeit, A_ dliehkeit, Z. Ader —fnrmig, bijv. en b. adervor- ambtsmedgezel, helper, toegevoegd per
Adelschaft. ruig; ein Stein mit —er Zeichnung, gea- soon , adjunct m.
Adeling, (-( e)s, mv. -e) in. (ver- derde steen ni.; -geflecht o. (van liet Adjungiren, (adjungirte, adjunoud.) een edelman, page m.; 2. een zijn hoofd), adervlecht v., adernet o.; -ge- girt) bedr. ww. toevoegen.
stand onwaardig edelman.
schwulst v. adergezwel o.; -haut v., -ha-utAdjustiren, ( adjustirte, adjustirt)
Aedelit, (-en, mv. -en) m. peuldra- then o. adervlies o.; --- der Nachgeburt , bedr. ww. regelen; (van maten en gewichgende plant v.
adervlies , vaatvlies, buitenste vlies o., ten), ijken.
Adellos, bijv. en b., Z. unadelig,un- dat de moedervrucht omsluit, net o. der Adjustirwage,v.,Z.Abgleichungsedel.
nageboorte ; -hautstaar m. soort van wage.
Adeln, (adelte, geadell) bedr. ww. grauwe staar v.; -ig bijv. eu b. geaderd, Adjutant, (- en, mv. -en) us. adadelen, tot of in den adelstand verheffen, aderig ; —es Holz, geaderd, aderig hout judant, officier in., die een hooger ofeen adellijken titel verleenen; (fig.) ver- o.; -knoten, -knopf m. aderspat v., ader- ficier tot hulp is toegevoegd.
edelen , verheffen; einen Dorfweg zur gezwel o., speen v.;-lass (-sses,mv. -lasse)
Adler, (Adlers, mv. Adler) m. arend,
Heerstrasze -, tot den rang van & verhef- m. aderlating, lating v., aderlaten, laten adelaar rn.; ein jonger -, ein kleiner -,
fen; II. o. zelfst. veredeling , verhef- o.; -- báuschchen o. wond kussentje, wond- jonge arend m.; (Wapenk.) kleine arend
fing v. tot of in den adelstand.
doekje , compres o.; --- becken o. ader-; u,., arendje v.; 2. (Sterrenk., Wapenk.,
Adels— brief, (-( e)s, mv. -e) brief latingsbekken o.; ---binde o laatband Krijgsw.) adelaar m.; die kaiserlichen, rom. van adeldom ; -buck o. adelsboek o., m., laatverband o.; —eiset, o. aderla - m-ischen -, keizerlijke-, Romeinsche adebevattende de opgave v. van al de adel- tingspriern m., lancet o ; --geruith o. laars m. mv.; 3. uithangbord en naam
lijke familiën uit een land. aderlatingstoestel o., instrumenten o. van een logement. ; im - speisen, in den
Adel—sehaft,v. —stand in. adel- rnv. voor eene aderlating; ----kreun o.iarend eten ; 4. (decoratie), den rothen,
dom, adelstand m., adel m.; in den — ( in den almanak), kruisje of teeken o.,schwarzen - bekommen, de orde van der,
erheben, tot of in den adelstand verhef-,dat de dagen aanwijst, die gunstig zijn rooden, zwarten adelaar krijgen; doppelfen ; 2. (verzam.) adel m., alle adel- voor de aderlatingen ; — kunst v. ader- j ter -, rijkswapen; (fig. gem.) einen dop lijke personen ; - stola m. adellijke trotsch- laten o.; —lancette v., —schnepper m. petten - machen in bed rug tegen rug lig
ijdelheid v., adeltrots m.; -sucht (Heelk.) lancet o.; —werkzeug o. koker gen; 5. wat zich door grootheid, kracht,-heidof
V. zucht, begeerte v., verlangen o. om m. met lancetten ; --zeit v. tijd m., die stoutheid onderscheidt; der gröszte - der
van adel te zijn ; -suchtig bijv. nw. die geschikt is voor de aderlating; -leis- Dichtkunst,de uitstekendstedichter;-ahnde begeerte & heeft om tot den adel- se v., Z. -lass; - lasser m. aderlater, lich,-artig bijv. en b. arendachtig, op een
stand verheven te worden; -thunt o. voorstander der aderlatingen; chirurgijn, arend gelijkend; -augeo. arendsoog,ade(verzam.) adel m., adellijke misbruiken heelmeester m.; (i. k. het.) bloedaftap- laarsoog o.; (fig.) adelaarsblik, doordrinof vooroordeelen o. mv., aanmatiging v.; per m.
gende blik m.;-augig bijv.nw.met arends-t.hUmelei, -thumler,-thumlich,-thumeln ,
Ad(e)rig(richt), Aed(e)rig— oogen ; -bliek m. (fig.) adelaarsblik, doorZ. Adelsucht, adelshchtig.
(richt),bijv. nw. aderen hebbend, ge- dringende blik m.; -blume v., Z. Ackelei ;
Adept, (- en, mv. -en) m. die den aderd.
-eule V. (Nat. pist.) groote hertog, grootti
steen der wijzen gevonden heeft, in geAederlein, (- lefins, mv. -lein) o., Z. uil m.; -fittig m. arendsvlerk, arendsvleuheime kunsten ingewijd is, goudmaker, Aedlerchen.
gel ni.; - fisch m., Z. Meerfisch; -geien m.,
alchimist m.
Aderlos, bijv. uw. (Pl.) aderloos, Z. Weiszkopf; -holt o. arendshout, paAder, (Adem) v.(Ontlk.)aderv.;gol- zonder aderen, niet geaderd.
radijshout o.,eene lndiaansche houtsoort;
dene -, guldenadervloed, speenadervloed Adern,ädern , ( aderte , geadert —baum m. aloëbooni, paradijsboom o.;
m.,aambeien v. mv.; jemnn. - ofjemn. zur - of aderte , geadert) bedr. ww, aderen, -klaue v. arendsklauw ni.; -kraut o. (Pl.)
lassen, jemn. eine - ó ffnen, schlagen, iem. vlammen, van aderen of vlammen voor- gewoon varenkruid o.; -nase v. haviksaclerlaten , laten ; er hat of er hat sick zien ; (Schild.) vin Bild wohl -, de ade- neus m.; -salz o., Z. Steinsalz; -saunt-zur - ge/assen, hij heeft zich laten laten ren of spieren goed doen uitkomen ; farn o., Z. -kraut ; -schnell bijv. en b.
of aderlaten; sick eine - zersprengen, eerre schwarz gedderter Marmor, met zwarte zoo snel als een arend, met de snelheid
ader doen * springen ; (fig.) er hat keine vlammen; ein schon geaderter Theetisch, van een arend ; -schnelle v. adelaarssnel- dazu, hij heeft geene roeping, geen mooi gevlamd.
heid v.; -schwärze v., Z. Rabenschwárze;
aanleg daarvoor; dazu schlágt in min
Aderngebäude, (- gebctudes, mv. -schivinge v., Z. -fitlig; -stein m.arendskeine -, daartoe heb ik niet den minsten gebaude) o. adergestel, aderstelsel o.
steen, aëtiet m.; -weibchen o. wijfjesaanleg of lust ; er hat keine - von seinend
Ader - presse, (-pressen) v. ader- arend m.; -.range v. (Smelt.) tang v.
-
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Adressiren, (adressirte, adressirt)
om de zijg- of ertskoeken uit te
bedr. ww. adresseeren , richten, zenden
halen.
aan; 2. eihen an jent. -, verwijzen, aan
Adlig, Z . adelig .
-bevln.
Administration , v., Z. VerAdrittura, bijw. (Hand.) regel
waltung.
rechtstreeks, direct.
-recht,
Administrator, (-strator•s, mv.
Adstringiren, (adstringirte, ad- straforen) ni., Z. Verwalter.
Administriren, (adminisirirte, stringirt) bedr. ww. samentrekken ; adacdnainistrirt) bedr. ww., Z. verivalten. stringirendes Mittel, samentrekkend geAdmiral , (-s , mv. -rate en neesmiddel.
-rile) ni. admiraal m.; die -in, v. de
Advent, nl., z. m. advent ni., de
vrouw van den admiraal, admiraalsvrouw vier laatste weken voor kersmis ; -sprev.; -itat V. admiraliteit v.; —sgericht o. diger m. prediker m., die op de zondaadmiraliteitsrechtbank v.; ---srechte o. gen van den advent predikt ; -zeil v. tijd
mv. admiraliteitsrechten o. mv.; - schaft van den advent.
V. admiraalschap o., waardigheid v. van Adverbialisch, bijv. en b. bijadmiraal ; -- machen, in of unter -- fah- woordelijk.
ren, convooizeilen , te zamen varen tot
Adverb(ium ), (-verb(ium)s, env.
-verbien, -verbe) o. bijwoord o.
wederzijdsche bescherming v.
Admirals-brief, (- (e)s,mv.-e) m. Advis –boot, ( bot(e)s, mv. -bate)
(Hand.) geleibrief, convooibrief, seinbrief o. postschip, adviesjacht o.; -brief m.adrn.;- flagge v. admiraalsvlag v.; -galeere v. viesbrief m.
admiraalschip o., galei v. van den admiAdviseren, (advisirte, advisirt) bedr. ww. (Hand.) berichten, advizeeren.
raal; -schiff o. admiraal(schip) o.
Admiriren, (admirirte, admirirt) Advocat, ( - en, mv. - en) in. advocaat in., pleitbezorger, verdediger (voor
Z. bewundern.
Admiration, v., Z. Bewvunderung. het gerecht), rechtsgeleerde, meester m.
in de rechten.
Admission, v., Z. Zulassung.
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Katze) int Sacke han/en, de kat in den
zak koopen; - feil Naben, Z. Maulaffen;
3. (Wisk.) teekenaap m., Z. Storchschnabel.

Affect, (-(e)s, mv. -e of-en)aandoe-

niiig, gemoedsbeweging , genegenheid ,
neiging v., hartstocht m.
Affectation, v. gemaaktheid, gedwongenheid, gekunsteldheid, verwaand
-heidv.
Affection, V. genegenheid,gehechtheid, teederheid v.; -spreis m. (Hand.)
denkbeeldige waarde v., gedachte prijs m.
Affect eren, (afectirte,af fectirt) bedr.
en o. ww. nadoen, naapen, vertoonen,
pronken met.
Affeetirt, bijv. nw. gemaakt, gekunsteld, gezocht ; -es Wesen, gemaaktheid, gekunstelde manieren v.
Aeffen, (riffle, geá ft) bedr. ww.
napen, Z. nachaffen; foppen, heet nemen, bedriegen, voor den gek houden,
den spot drijven met.
Affen-art, Arlen ) V. apensoort v.;
noch --evenals de apen, op de wijze der
apen; -artig bijv.en b.aapachtig, wat op de
apengelijkt,apen nabootst; -baurn m. ijzer houtboom m.;-bezoar m., Z.-stein; - bildo.,
Admitteren, (admittirte,admittirl) Advocaten-amt, (-amt(e)s, mv. Z. -gesicht; -brodbaum m. apenbroodboom
Z. nulassen.
-ämter) o. ambt o., bediening v. van den m., soort van baobab;- fisch m.,Z.11leeraf fe;
Admoniren, (admonirte, admo- advocaat, advocaatschap o.; -gebuhren -fratze v.,-gesicht o. apengezicht o.; -gev. bezoldiging v. van een advocaat ; -kniff, schlecht o. apengeslacht o., vierhandige
nirt) Z. ermahnen.
Admonition, v., Z. Ermahnung. -streich in advocatenstreek m.; -stand dieren o. mv.; -haft, Z. -maszig; -jacke v.
betrekking v., stand m. van advokaat, de apenrokje o.; -kónig m. apenkoning m.,
Warnung.
Adonis, Adonis ; 2. een schoon man; advokaten te zamen; den -- wvdhlen, ver- groote aap uit Brazilie, aquiqui m.; -liebe
-blame v. (Pl.) adonisbloerr► , adonisroos lassen, de bediening van advocaat kie- V. apenliefde v.; (fig.) buitensporige teev., Z. Feuerrose;-rose v., -róschen o. ado- zen, vaarwel zeggen ; - vorsteher in. de- derheid, toegeeflijkheid v.; -mászig bijv.
ken of oudste m. van de orde der advo- en b.bijna als de apen,op de wijze der apen;
nisroos V.
-miene v.apengezicht o.; -muse V. banaan Adonisch, bijv. nw. (Dichtk.) -er caten .
Vers, adonisch vers o.
Advoeatur, V. waardigheid v.,' boom, pisangboom m.; -nase v.apenneus
Adoption, V. aanneming v.tot kind; ambt o., bediening v. van advocaat, ad- m.;-nasig bijv. nw. met een apenneus;
-posse v. apenkuur v.; - schadel m. apen(van vreemde woorden in eene taal), op- vocaatschap o,
neming, invoering V.
Advociren, (advocirte, advocirt) schedel, apenkop rn.; 2. (Pl.) wilde kalfsAdopteren , (adoptirte, adoptirt) o. ww., m. h. het ambt van advocaat uit- snuit m.;-schsvanz m. apenstaart m.;(fig.)
verwaand, gemaakt inensch m.; -sell o. ahedr. ww. een vreemd kind als het zijne oefenen , advocaat zijn.
aannemen,erkennen.
Aero - dynamik, v. (Nat.) lucht - pentouw, touw o., waaraan men een aap
Adoptiv, bijv. nw. aangenornen,er- drukkingsleer v.; -,graph, (mv. -graphen) rondleidt; (fig.) Z. Narrenseil; -spiel o.
kend; - kind o., - sohn m., - tochter v.,-va- m.luchtbeschrijver m.;-graphiev.l uchtbe- apenspel o.; -sprung rn apensprong m.;
ler in. aangenomen kind o., - zoon m., schrijvingv.;-lith,(mv.-lithen)m.(Delfst.) -stein m. aapsteeu, bezoar, bezoarsteen
- dochter v., pleegkind o., pleegzoon in., luchtsteen, meteoorsteen, aëroliet m.; -log m.; -tang m. apendans m.; -topt ni., Z.
m. luchtkundige m.; -logic v. luchtleer, Topfbaum ; -weibchen o. wijfjesaap m.,
pleegdochter v., pleegvader m.
Adressaaut,( -en,mv.-en) m.–san- luchtkennis v.;-meter m.luchtmeter,aëro- meerkat v.; -werk o., Z. -spiel; -wurm m.
tin v. (Hand.) afzender m., afzendster meter m.;-metrie v.luchtmeetkunst,lucht- zekere huidworm ni.
Aeffer, m., – ferin,v. bespotter m.,
V., hij, zij die afzendt, die zich schrifte- kennis v.; -naut, (mv.-nauten) m.luchtreilijk tot iemand wendt, om iets per re- ziger, aëronaut m.; -nautik v.luchtreis- bespotster V.
kunst,kunst v.om den luchtbol te besturen; Aefferei, (-reien) v. aperij v.; 2.
^ mest vraagt.
Adressat , (-en, mv. -en) m., –sa– -stal m.luchtbol m.; -statik v. lucht -even- spotternij v. it. bedriegerij v.
tin o. hij, zij aan wien (wie) iets gea- wichtsleer v., leer van het evenwicht der Afficiren, (a//Icicle, afficirt) bedr.
dresseerd is; (Hand.) de in een wissel lucht v.; - statisch bijv. nw. wat tot den ww. aanraken, aandoen, roeren, tref en.
genoemde persoon, tot wien men zich in luchtbol behoort, wat op den luchtbol be- Aeffin, (- innen) v. wijfjesaap ni.,
meerkat v.
geval van niet acceptatie te wenden heeft. trekking heeft.
Affinit ,t, (- tilten) v.overeenkomst,
Adress –ouch, (-buches, mv. -bu- Aeffehen, ( -chens,mv.-chen) o. aap
kleine aap, Z. Affe.
-jeo., verwantschap, gemeenschap, affiniteit v.,
cher) o., Z. - kalender; - biereau, - comptoir
o. kantoor, bureau o., waar men de adres
Affe, (-n, mv. -n) aap m.; 2. na- Z. Schw-gerschaft; (Scheik.) Z. Ver opgeeft ; - kalender m. adresboek o.,-sen aper, Z. Nachafer; 3. een leelijk, dom, iv andtscha f 1.
A_ ffner,Afner, (Affners,mv.Afner)
waarin naam en woonplaats van de per- ijdel mensch ; (Spreekw.) je höher doss
der - steigt, je mehr er seinen Hinlern m., (Wev.) Z. ,Aicdkarm.
sonen van eene stad zijn aangegeven.
Adresse, (-n) o. adres o. van een neigt, als apen hooge klimmen willen , Affodill, m., z. m. affodil v.; -ccurz
brief ; an die -, per-, aan het adres van , dan ziet men eerst hun naakte billen ; V. affodilworst v.; -lilie v. wortellelie v.,
ten huize van ; der Brief ist nie an seine - jemn. den -n weisen, drehn, iem. bij den dagschoone v.
Afholder, m., Z. Wasserhollungelangt, is nooit aan zijn adres, op de plaats neus hebben, foppen ; -n ausnehmeua,
zijner bestemming, of terecht gekomen. dwaze dingen ondernemen; den -n (die der; -wurz v., Z. A f fodillwura.
-
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.LfrQDt, (-s, mv. -e) m. smaad m., vlinder m., Z. Ameisenlótve; - kameel o. zoon m.; -spinnc v. hooiwagen, langbeleediging V.
Peruaansche kameel m.; -kaninchen o., poot m.; -sprache v. onzuivere taal v.,
^f o, bijv. en b. afschuwelijk.
Z. Halbkaninchen, Meerschwein; -kegel
After, (Afters, mv. Aller) o. afval m. nagenoeg kegelvormig lichaam o.;-kem., afsnijdsel o.; (Bergw.) rest v., over- gelfórmig bijv. en b. naar de kegelvormige
blijfsels o. mv. van de gestampte ertsen; gedaante zweemend ; -kiel m. (Zeew.)
(Mol.) achterling o. van het koren; kielbalk m.; -kind o. kind o. dat na
(Vleeschh.) gedarmte, ingewand o., pens het maken van het testament geboren is;
m.; (Landb.) Z. -korn.
onecht kind , bastaardkind o.; -klaue v.
After, in. achterste o., aars m., achterklauw n1., Z. Geáfter; -kohlen v.
mond m. van den endeldarm, fonda- mv. koolstof o.; -könig m. onwettige
ment o.
koning , overweldiger m.; -komn o. (Mol.)
1fter, voorz. na, minder, slechter, achterling o.; -kornling in. (Delfst.)
valseb, nagebootst, bijgevoegd ; 2. achter; syëniet m., eene uit veldspaat en hoorn-advocat m. advocaat m. van geringe be- blende bestaande korrelachtige stof v.;
kwaamheid;-alabaster m.ondoorschijnend -kritiker m. bediller, vitter m.; -krystall
albast o.; -anwalt m. onderprocureur m.; m. onecht kristal o.; -kugel v. langwer-art m.kwakzalver m.; -belehnter m.vas- pig rond lichaam o., sferoïde v.; -kugesaai, achterleenman m.; -belehnung v.ach- licht bijv. en b. bolrondachtig, langwerterleen o.;-beredsamkeit v.valsche welspre- pig- rondachtig; -kunst v. schijnkunst v.;
kendbeid v.; -biene v. (Nat. kist.) onge- —richter m. onbevoegde kunstrechter
vleugelde sluipwesp v.; -biero. nabier o.; m.; - loufer m. (Bergw.) die den afval op-blatt,-bldttchen o. (Pl.) steelblad o.;--taus zamelt; -leder o. afval m. van leer; it. Z.
V. onechte bladluis v.;-blátterig bijv. nw. Garleder, Spornleder; -lehen o. achter(Pl.) dat steelbladen heeft; -blut fluss ni . leen o.; —sherr,---herr m. achterleenheer
aambeien, spenen v.;-bremsev. (Nat.hist.) m.; —smann, ---trager m. achterIeeiibrews, paardevlieg v.; -bürde v. (Heelk.) man m.; --spflichtig bijv. nw. leenplichnageboorte v., moederkoek m.; -barge, tig van een achterleenman; —sverhdlt-burgschaft v.tweede borg m.,Z. Ruckbur- niss o. achterbeleening v.; -lehner ni .
ge; -christ m. valsche Christen m.; -chri- landman, boer m., die niets bezit; -lehré
stenthum o. onecht christendom o.;-chry- valsche leer v.; -lehrer m. verkondiger
solith m. (Delfst.) vulkanisch chryso- eener valsche leer v.; -mehl o. nameel,
liet m.; -darm m. (Ontlk.) endeldarm zemelmeel o.; -miethe v. verhuring v.
in.; -diamant m. (Delfst.) glasachtig van het verhuurde, onderhuur v.;-miethskwarts o.; -dolde v. (Pl.) onechte bloei - mann m. huurder m. (die van een anstaat m.; -drohne v. (Nat. bist.) on- deren huurder iets huurt); -moos o.
volwassene bij v.; -druszling m. (Delfst.) zeegras, wier o.; -murk m. (Delfst.) met
jaspiskleurige, bonte agaat m.;-einsetzung schoorl en granaat vermengd kwarts
V. (Recbtspr.) sabstitutie,onderscbuiving o.; -muskel m. (Ontlk.) spier v. van
v.; -èrbe a a.ondergeschoven, plaatsvervan- den endeldarm ; -niederschlag M.
gende erfgenaam m.,Z.Nacherbe;-erbsat- (Scheik.) verkeerde afstorting v.; -ö[/'nun
zung v., Z. -einsetzung; -ere o. (Bergw.) Z . V. mond m. of opening v. van den endel After; - fállev.,Z.-gefalle;- falkem.,Z.Neun- ^darm; -pacht m. pacht v., die een pachtö4ter ; - finne v. vetvin v.; -flinz m. ^ter afstaat, onderpacht v.;' in -- geben,
(Nat.hist.) met kalkstof vermengd kwarts in onderpacht geven ; - pachter, -pachtei
o.;-/losse,- flosz feder v.,Z.-finne; - flugel rn. m. die vair een anderen pachter in
pluun jije o. aan het vleugelbeen ;- fusze m. pacht neemt ; -pabst m. onwettige paus
my. (Nat. kist.) valsche pooten m. m.; -porphyr m. kleiachtig porfier o.;
mv.; -gams m. (Delfst.) gemeen met -raupe v. onechte rups v., rups met
schorl vermengd kwarts o.;.geburt v., Z. meer dan acht paar pooten; -raupentódter
-bjrde; -gefálle o. (Bergw. ) vergader m. sluipwesp v.; -rede v., Z. Verláum-gelehrsamkeit v. schijngeleerd--bakm.; dung; - reden, Z. verlaumden; -reder m.,Z.
heid v.; -gelehrter m. schijngeleerde m.; Verid umder; -redner m. gewaande re-gerinne o. (Bergw.) kanaal o., dat den denaar in.; -reim m. onecht rijm o.;
afval van het gestampte erts ontvangt; -rente v. (Fin.) interest m van interest;
-geschirr o.,Z..Hlintergeschirr; -gewachs o. -russelkäfer m. (Nat. kist.) rolkever m.;.
(Heelk.) knoopgezwel o.; -glaube in. ver - sabbat, -sonntag m. dag m. na den
geloof o., Z, Aberglaube; -gneis-kerd sabbat ; it. eerste sabbat m. na Paschen;
o. (Bergw.) schiefermika o.; -gold o.on- -schanze v., Z. Feldschanze; -schirm m.,
echt, valsch goud o.; -graben m. (Bergw.) — gerechtigkeit v. beschermingsrechi
kanaal o. naar den vergaderbak ; -granit o., dat door den eigenlijken beschermei
m. (Delfst.) onecht graniet o.; -grusling aan een ander wordt opgedragen; -schlam. (Delfst.) gemeen, met kwarts ver cke v. tweemaal beproefde slakken v.
veldspaat o.; -hahnenkämme m.-mengd mv.; -schlag m., Z. Abraum (Boschw.);
mv. (Gen.) Z. -gewachs; -hase m., Z. -schmetterling m., Z. Friihlings fliege;
Halbkaninchen, Meerschwvein; -haufen m. -schórl m. bijlsteen m.; -siedel, -siede(Bergw.) samengehoopte afval m.; -heu lcin o. gedeelte o. van een leen; -siedeln
o. nahooi o., Z. Nachgras, Grummet; o. ww., m. h. een deel van een leen be-holy o. dood hout, sprokkelhout o.;-horn zitten ; -siedler m. die een deel van
o. onecht hoorn o.; —stein m. (Delfst.) een leen bezit ; it. Z. -lehnsmann; -silonechte hoornsteen m.; -hummel v., Z. ber o. onzuiver zilver o., Z. Katzensilber;
Drohne; -jungfer v. (Nat. hist.) onechte -sohn m. nageboren zoon; it. bastaard-

laster m.; -stein m. onechte steen m.,
onecht edelgesteente o.; -snick o. (van
een zadel), achterstuk o.; -throne v., Z.
-drohne ; -tochter v. nageboren doch
bastaarddochter v.; -topas m. onecht-ter,
topaas o.; it. Z. Rauchtopas; -vasall m.
achterleenman m.; -verehrer m. gewaande vereerder m.; -^erehrung v. valsche,
huichelachtige vereering v.; -verhör o.
voorgewend verhoor o.; -vermiether rn.
verhuurder m. uit de tweede hand; -ver
v. verhuring v. uit de tweede-miethung
hand, onderhuur v.; -vielarm m. (Nat.
hist.) bloempoliep v.;-tveise m.schijnwijze
m.;-wveisheit v.schijnwijsheid v.;-weltv.,Z.
Nachivelt; -veespe v.,Z.Schlupfwwespe;-wind
m. achterwind ni.; -tvissenschaft v. gewaande of schijnwetenschap v.; -witz m.,Z.
Aberwwitz; -warm m. (Nat. hist.) aarsworm, spoelworm m.; -zagel, -zegel m.,Z.
Abraum (Boschw.); -zeidler m pachter
m. der bijenteelt uit de tweede hand ;
-zins m interest van interest, samengestelde interest m.; -zwang m., Z. Stuhlzwang.
Aga, (-s, mv. -s) m. aga , bevelhebber, overste m., inzonderheid hij
de Turken.

Ag(a)laster, Ag(e)1aster, v.
Z. Elster.

Agat, Z. Achat.
Age, (-n) v. (der korenaren), baarden m. mv.; (van het vlas), stoppels
M.

mv.

Agende, (-n) v. aanteeken-, zak-,
kladboekje o., agenda v.; 2. (Kerkd.)formulierboek o.

Agent, ( en, mv. en) m. zaakge-

-

lastigde, agent m.; geheimer -, geheime

agent, bode m.; (Zeew.) directeur over

de levensmiddelen, proviandmeester m.;
-engebühren V. mv. (Hand.) loon o. voor
de zaakwaarneming, faktoorsloon o., provisie v.; -schaft, -ur v. agentschap o.,
agentuur v.
Aggregat, (-(e)s, mv. -e) o.
ophoopsel, samenhoopsel, aggregaat o.
Aegide, v., Z. m. (Fabell.) schild
o. van Jupiter; (fig.) bescherming, beschutting v.
Agio, o. (Wiss.) agio, opgeld o.; 2.
wisselkoers m., premie v.
Agiotage, v. actiehandel m., wisselspel o.; woeker m. in effecten.

Agioteur, (-s, ntv. -e) m. actie -

handelaar, papierspeculant m.; (i. k. bet.)
beursspeculant, agioteur m.
Agiotiren, (agiotirte, agiotirt) o.
ww., m. h. den actiehandel drijven,
met geld of wissels woekeren.
Agiren , (agirte, agirt) o. ww. handelen ; (van tooneelspelers), spelen, voorstellen.
Agitator, (-s, fnv, -en) m.,Z. Au fwiegler, Wuhler.
Aglel, Z. Akelei,
Agnat, (-en, wv. -en) m. bloed
vaders zijde.
-verwantm.
Agnes, V. Agnes v.; 2. een eenvoudig
o.
jong meisje, een jong schaap

Abn.
4gnus D@i, o. Latijnsch (lam
Gods), gebed bij de mis.
Agonie, v., Z. Todeskampf, Todesangst.
Agra►ffe,

(-

n) v., Z. Spange.

akkers betrekking hebbende;-delingr
das -e Gesetz, de wet omtrent de ver

landerijen, akkerwet v.

-delingr

Agricultur, v., Z. Ackerbau.
Agronom, en, mv. -en) m. land(-

höheres Wesen, zij hebben eenig denkbeeld van &; 2. onp. ww. es aknet mir,
ik heb er een voorgevoel van, het hart
zegt het mij.
Ahn—frau, en) v. grootmoeder,
stammoeder van een geslacht v.; -herr
m. grootvader, stamvader m.; - mutter
v., Z. -frau; -vater m. (van het menschelijk geslacht), stamvader, eerste vader m.
(-

Agrarisch, bijv. nw. op de ver

Ahnen—probe,
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Ala.

Aehr.

(-

proben) v. be-

-graupen; -frucht v. korrel m., aar
vrucht v.; - gebund o. voederstroo, stroo
o., dat nog een weinig koren bevat;
(Bergw.) - graupen v. mv. zilverachtige
mergel m.; -krant m. krans m. van korenaren; -lese v., - lesen o. arenlezen o.; -leser
m., - leserin V. arenlezer m., arenlezeres
v.; -reich bijv. nw. rijk in korenaren of
aren ; - sieb o. zeef v.; - spitze v., Z.
Granne ; -stein m. steenvlas o. in korenaren ; 2. straalsteen, moedersteen m.;
3. zwaar spaat m.; - iveiderich m. bloedkruid o.
Aehrig, riger, - rigs!) bijv. en b.
dat aren heeft.
Ai, tussch. (van smart), -! das thut
weh, hei ! dat doet zeer; (van blijdschap
en bij liefkoozingen), -! wie lieb, ai ! hoe
lief.
&, Al, (-s, mv. -e) m., Z. Faulihier.
-

wijs o. van adeldom ; - recht o. recht o.
Agronomie, V. landbouwkunde V. van adel ; - stolz m., Z. Adelstolz ; 2. bijv.
en b. trotsch op zijne afkomst; -tafel v.,
Agurke, v., Z. Gurke.
Ah! tussch. o! och! ha! ach! oei! Z. Geschlechtstafel, Stammbaurn; -nahl
ai ! -, da ist er ! ha ! daar is hij ; -, wie v. aantal kwartieren van adel ; it. groot
aantal adellijke voorouders.
schon ! o, hoe schoon!
Aha, tussch. ha, ba! -, da ist er schon! Aehnlich, licher, -lichst) bijv.
ha, ha ! daar is hij al ! -, du bist bang? zoo' nw. (met den 3en nv.) en bijw. gelijkend, overeenkomstig, gelijk ; (van kleuzoo, gij zijt bang ?
ren), nabijkomend ; (Ph.) -e Begriffe, .cliche, aichen, k. Z. Eiche,
Ahl, (-( e)s, mv. -e) m., Z. Ahle.
4h1-baum, baum(e)s, mv. verwant ; (Meetk.) -e and gleiche Figuren, eichen.
-báume)m., Z. Heckenkirschbaum; -beere, gelijke en gelijkvormige figuren ; in einem
Aten, (aite, geait) bedr. ww. (van
-en Falle, in zulk een geval, in een der- kinderen), aaien, streelen, liefkoozen.
Z. Alantbeere.
gelijk geval ; schlagend, iduschend, frap- Akademie, mien) v. academie
Ahle, (- n) V. els v., priem m.
4h1(en)—fórmig, bijv. nw. els pant - sein of - sehen, frappant gelijkeg ; v.; 2. hoogeschool v.; 3. rijschool v.; 4.
; -handler, -coacher, -schmied m.-vormig das sieht ihm -, dat was van hem te ver- (Schild.) studie, teekeiistudie, schilderschool v.
elzenmaker, elzenverkooper m.; -heft o. wachten, dat ligt in zijn aard.
hecht o. van Bene els of van een priem. Aehnliehen, ähnlichte, geahn- AkadQmiker, (-naikers, mv. -miAh1kirsehe, kirschen) v., Z. licht) o. ww., in. h. gelijken ; 2. bedr. her) m. academielid o., aanhanger, leerTraubenkirsehe ; 2. Z. Heckenkirsche; 3. ww. doen gelijken op, overeenkomstig ling m. der Socratische en Platonische
maken met.
school bij de oude Grieken; leerling m.
z. Faulbeere.
Ahm, en) v. (Hand.) aam oks- Aehnliehkeit, v. overeenkomst, eener hoogeschool, academieburger m.
hoofd, vat, mud o.; halbe -, half aam &; gelijkenis v.; it. verwantschap v.; -sbe- Akademiseh, bijv. en b. acade(Zeew.) peil o. aan den voor- of achter- weis ni. analogisch bewijs, bewijs o. vol misch, de academien & betreffend.
uit de overeenkomst ; - sgesetz o.-gend
steven van een schip, om aan te wijzen,
Akademist, en, mv. -en) in.
wet V. der overeenkomst ; - sgrund m. academist, leerling m. der academie.
hoeveel diepgang het heeft.
Ahmen, (ahmte, geahmt) bedr. beweegredenen v.m., bewijsgrond m., ge- Akanth, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.)
ww. ein Fass -, peilen, roeien, meten, trokken uit de overeenkomst ; - sregel v. beerenklauw m.; 2. (Bouwk.) een naar
regel in. van overeenkomst.
ijken.
die plant gelijkend versiersel aan (Ko
-rinthsce)
zuilen.
Ahmer, mers, mv. -mer) m. pei- A_ hnung, v. voorgevoel, vermoeIer, wijnroeier, ijker, meter m. van vaat - den o.; ich hatte koine - davon, ik had Akazie, (- zien) v., —nbaum, m.,
werk.
het niet vermoed, verwacht of gedacht ; Z. Schotendorn.
Ahmig, bijv. nw. een aam, bevat- meine - hat mich nicht betrogen, het is Akelei, v., z. m. akolei v.; it. eene
tende.
zoo uitgekomen, als ik gedacht heb; soort van klaproos v.
-skraftt v., -vermogen o. eigenschap v.,
Ahming, v., Z. Ahm (Zeew.)
Akoluth, en, mv. -en) m. onderAhn, (-( e)s, en -en, mv. -en) m. en v. vermogen o. om de toekomst te voor geestelijke, altaarbediende, acoliet m.
grootvader m., grootmoeder v.; 2. (ge
-speln.
Akrobat, en, mv. -en) m. koorAhnen, voorouders, voorva--wonl.)mv
Ahnungslos, bijv. en b. zonder dedanser m.
deren ; acht -en beweisen, acht adellijke voorgevoel, zonder iets te vermoeden.
Akrostichon,(- stichons,mv. -stikwartieren van voorouders opgeven of Ahnungsvoll, bijv. en b. ein -es' chen) o., Z. Namendicht.
aanwijzen; adelig von vier -en her, adellijk Gemüth, vervuld met het voorgevoel, met Akustik, v. gehoorleer, gehoor
in vier geslachten.
de gedachte aan de toekomst.
toon- of klankleer v., acustiek v.-kunde,
Ahnd, &hndig, bijw. (Prov.) Z. Ahorn, (-( e)s, mv.-e)of Ahorn-. Akustisch, bijv. nw. wat oversehnsüchtig, leid, weh.
baum, baum(e)s, mv. -brume) m. eenkomstig de acustiek is.
Ahnden, (ahndete, geahndet)bedr. ahorn m.
A1aaf, tussch. hoezee ! vivat ! ww. einen Schimp[ -, wreken ; eine BeAhornen, bijv. uw. van ahorn - Köln ! Keulen hoog!
leidigung -, zich wreken, wraak nemen hout, ahornen.
Alabaster, ni albast o.; kleur van
over ; eine Vergehung -, straffen ; es soli Ahorn -laus, (- louse) v. ahornluis albast ; - bild o. albasten beeld o.; - hand
an ihm and an den Seinigen geahndet v.; -,tucker m. ahornsuiker v.
V. hand v. zoo blank als albast; - bruch
werden, het zal op hem en de zijnen
Aehre, (- n) v. aar, korenaar v.; m. albastgroef v.
gewroken worden; 2. vermoeden , Z. in die -n schieszen, in aren schieten, aren Alabasterer, (- sierers, mv. -steahnen.
krijgen ; - n lesen, aren lezen ; 2. (Heelk.) rer) m. albastwerker m.
Ahndung, V. bestraffing v.; 2. Z. korenaarverband o.; 3. (Bouwk.) (Prov.) Alabastergyps, m. albastgips o.
Ahnung.
voorhuis o., Z. Flur.
Alabastern, bijv. en b. albasten,
Ahne, Z. Ahn.
Aehren, (i hrte, geahrt) o. ww., van albast ; wit, blank als albast.
.4.ehnelu, (áhnelte,geahnelt)o.ww., m. h. korenaren nalezen ; 3. wed. ww. Alabastersalbe, v. albastzalf v.
m. h. een weinig gelijken op, eenige sick -, aren krijgen ; bedr. ww. (w. i. Alakdaga, m., Z. Erd-, Springovereenkomst, gelijkenis hebben met.
gebr.) ploegen.
hose.
Ahnen , ahnte , geazhnt) bedr. Aehren —$Soh, (-es, mv. -e) m. Alant, (-(e)s, mv. -e) m. alant,
ww. vermoeden, een voorgevoel hebben )arvisch m., zeeaar v.; -förmig bijv. en alantswortel m.; - beere v. zwarte aalbes
van ; nichts -, niets vermoeden ; sic - ein b. aarvormig ; —es Graukupfererz o., Z. v.; -beerstrauch m. zwarte-aalbesseboom
bouwkundige m.

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(
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All.

Alg.

Aelh.

Alikant(e) , (-kant(e)s, mv. -kanm.; -bier o. aalbessenbier, alantbier o.; Aelber, (-bers, mv. -ber) m., Aelte) m. een zoete Spaansche wijn,alikant-bleckev.(Nat. bist.) eene soort van kar- berin, v., Z. Senne, Sennerin.
per met twee rijen zwarte stippen ; - öl Alberbaum, (-baum(e)s, mv. wij n m.
Alimentation, v . (Ger.) voeding,
o. alantolie v.; -wein m. alantwijn ni.; 2.1 -bdume) m., Z. Weiszpappel.
(Nat. bist.) kikkervischje o.
Albern, (alberte, gealbert) o. ww., onderhouding, verpleging v.
Alarm, (-(e)s, mv. -e) m. alarm, m. h. gekheden, zotheden doen of zeg- Alimente, o. mv. geld o. voor de
voeding, kostgeld o.
gerucht, geraas o., wapen-, hulp -, nood -, gen ; it. dartelen.
Alimentiren, (alimentirte, alibrandkreet m., plotselinge schrik m., Albern, (-berner, - berust) bijv. en
ontsteltenis v.; -wort o. oorlogskreet m. b. kinderachtig, zot, onnoozel, laf; -es mentirt) bedr. ww. (Ger.) voeden, te
Alarmiren, (alarmirte, alarmirl), Geschwätz of Zeug, gekheden, zotheden, eten geven, onderhouden.
bedr. ww. alarm maken, blazen, slaan, lafheden, beuzelpraat, zottepraat v.; ein Alinea, (-s, inv. -s) o. begin van
-er Schwätzer m. laffe babbelaar m.; ein een nieuwen regel, Z. Absatz.
roepen; in opschudding brengen.
Alk, (-es, mv. -e) m. (Nat. hist.)
Alarmist, ( en, mv. en) m. rust- -es Marchen, een dwaas verzinsel.
verstoorder m.
Albernheit, V. dwaasheid, zot- vetgans, soort van pinguin v.
Alkali, o., Z. Laugensalz.
Alain, ( - (e)s, mv. - e) m. aluin heid v.
v.; -artig bijv. en b. aluinachtig; -bad Albino, (-s, mv. -s) m., Z. Kaker- Alkalisch, bijv . nw., Z. laugensalig, laugenha f t.
o. aluinbad, aluinwater o.; -beize v. lak, Weiszling.
aluinbad o.; in die -- legen, in aluin Albit, (-(e)s, mv. -e) m. witte Alkalisiren, (alkalisirte, alkalisir!) bedr. ww. uitloogen, loogzoutaarleggen of inleggen ; -bereiter m., Z. -sie- schorl m.
der; -bergwerk o. aluinmijn v.; -blumen Alb—kraut, (-lcrautes, mv. -krau- dig maken, alkaliseeren.
V. mv. aluinbloemen v. mv.; -bildung v. ter) o., Z. Wasserdost; -ling m., Z. Ukelei; Alkalisirung, v. loogzoutvorming, loogzout-afscheiding, alkalisatie v.,
aluinvorming v.; -bruch ni., Z. -berg- -schoss m., Z. Donnerstein.
werk; -brühe v., Z. -beize.
Albling,( - (e)s, mv. e) m., Z. Al i uitloogen o.
Alkermes, in., z. m. of —conAlapnen, (alaunte, alaunt) bedr. bule.
ww. Papier -, aluinen, met aluin doorAlbule, (- buien) V. (Nat. hist.) feet, o. (Apoth.) met kermes of purperkorrels gekleurde drank m.
Bene blei v., witvisch m.
trekken, in aluin doopen.
Alann—erde, v. aluinaarde v., Album, (-s, mv. -s) o. album, her- Alkohol, m., z. ui. (Scheik.) gezuiverde, herhaaldelijk gedistilleerde
aarde, die aluin bevat; -erz o. aluinerts inneringsboek o., portefeuille v.
o.; -[ederweisz o. vederaluin v.; -gar bijv. Alchemille, v., Z. Lówen f usz ; 2. wijngeest, alcohol m.
Alkoholisation,v., Z. Alkoholisien b. (Zeemt.) wat in aluin is doorge- Sinau.
haald ; -geist m. aluingeest m.; -gerber Alehen en Aelehen, o. (verkl.) rung.
AlkoholisCh,bijv . nw. alcohol bem. zeembereider m., die het leer door jonge of kleine aal v.
aluin haalt ; -grube v., Z. - bergwerk; Alchimie, V. alchimie, goudma - vattend.
Alkoholisiren, (alkoholisirie, al-hallig bijv. nw. aluinhoudend, wat kerskunst V.
aluin bevat; -holz o. aluinhout, hout o. Alchimist, ( en, mv. en) m. be- koholisirt) bedr. ww. met wijngeest of
dat aluindeelen bevat, van aluin door- oefenaar m. der alchimie, goudmaker, alcohol vermengen, door gisting alcohol
verwekken, alcoholiseeren.
trokken hout o.; -hiitte v, aluinfabriek, alchimist m.
Alchimistisch, bijv. en b. wat Alkoholisirung, v. alcohol - of
-kokerij v.
Alaunicht, bijv. en b. dat naar tot de alchimie behoort of daarop betrek- wijngeestvorming, vermenging v. van
alcohol met andere vochten ; het daaruit
king heeft.
aluin smaakt, aluinachtig.
Alapnig, bijv. nw. aluinhoudend, Aldermann, ( - (e)s, mv. man- ontstane mengsel o.; overhaling, zuivering, alcoholiseering v.
ner) m., Z. Altermann.
aluinachtig.
Ale, (-s) o., Z. m eene soort van
Alkoran, (-s, mv. -e) m. koran,
Alaun.—keSsel, (-kessels, mv.-kesalkoran m., wetboek, godsdienstboek o.
sel) m. aluinketel m.; -kies m. aluinkies Engelsch bier, ale o.
bij de Mahomedanen.
o.; -lange v. aluinloog v.; -leder o. in Alert, bijv. nw. vlug, flink, fluks.
aluin doorgehaald leer o.; -mehl o., Z. Alexandriner, (-driners, mv. Alkov, ( - (e)s, mv. - e) Alkoven,
-blumen ; -miner, -mutter v., Z. -erz; -driner) ni. (Dichtk.) alexandrijn m., (-s, mv. - koven) m., Alkove, (-n) v.
-pfanne v., Z. -kessel; -quelle v. aluin - vers of versregel van 12 of 13 lettergre- slaapvertrekje, alkoof v.
All, o., z. m. (Dichtk.) het heelal o.;
bron v.; - schiefer m. aluinbevattend lei pen, uit 6 voeten bestaande.
Alexandrinisch, bijv. nw. ihr -, het dierbaarste wat zij heeft, haar
o.; -sieder m. aluinkoker m.; -siederei v.
alles o.
Z. - hotte; -stein m. aluinsteen m., aluin (Dichtk.) alexandrijrisch.
Alfanz, (-(e)s, mv. -e) in. zot, All, (aller, alle, alles) bijv. nw. al,
-houdenfalibvt .;
- wasser o. aluinhoudend water, aluinwa- dwaas, nar m.; 2. o. beuzelingen, nietig- alle, al de, al het; Alle Welt, Alles, iedervodderijen v. mv., wissewas- een ; was in aller Welt dachten Sie, lass
ter o.; -werk o., Z. - hotte; -.pucker m. heden,
ich 4-? maar lieve hemel! of mijn He(Apoth.) zoete aluin v., aluinsuiker v., jes o. mv.
aluinbroodje o.
Alfanzen, (alfanzte, geal f anzt) Z. mel, wat dacht gij dan &? in Allem, in
alles, over het geheel ; Alles in Allem sein,
Als.unung, v. het aluinen, het in albern o. ww.
aluin doorhalen o.
Alfanzer, (-fanzers, mv. -Panzer) het factotum of de albeschikker zijn ; er
m. die zotheden, dwaasheden uitkraamt, is! inein Eins and mein Alles, mijn grootAlbaster, Z. Alabaster.
Albatros, m., Z. Kriegsschifvogel^ zich met beuzelingen, nietigheden be- ste schat was ware er nicht Alles int
Stande? waartoe zou hij niet al in staat
4lba, Albe, V. (Kath.) Z. Chor- zig houdt.
Alfanzerei, (- reien) v., Z. Albern- zijn ? Alles and Jedes, het geheel en iehemd.
der ding in het bijzonder ; Alle undJede,
Alb(e),(-en) V. weide in het hoog- heit.
gebergte.
Alge, ( -gen) V. (Pl.) zeegras, zee- elk en een iegelijk; er hat alle Ursache
za zürnen, hij heeft alle reden om boos
.Albe, v., Z. Weiszpappel; 2. Z. Al- wier o.
bule; 3. eene soort druiven, Z. Elbele,
Algebra, V. algebra, letterreke- te zijn ; mil aller Gelassenheit, met de
grootste gelatenheid ; ohne allen Zwei fel,
ning, stelkunst V.
4. eene witte koe.
Algebraisch, bijv . nw. algebra- zonder eenigen of den minsten twijfel ;
Albeln, (albelte, gealbelt) o. ww.
m. h. (van bijen), slap, krachteloos wor. isch, wat tot de algebra behoort of alle Augenblicke, ieder oogenblik, elk
oogenblik ; alle zehn Jahre, om de tien
daarop betrekking heeft.
den, ontaarden.
Algebraist, (-en, mv. -en) rn. jaren ; er wear in Rom and ivo all, en waar
.Aelbeln, (albelte, geálbelt) o. ww.
stel kunstenaar, stelkundige, algebraïst m. niet nog al meer.
m. h., Z. jodeln.
-
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.All(e), bijw. (gemeenz.) sein Ver- -handler m. alleenhandelaar m., met een Aller nannsharnisch, (- es,
mogen -machen, geheel opmaken; it. ver monopolie bevoorrechte handelaar m.; mv. -e) m. (Pl.) onechte nardus m., slinverkwisten ; der Wein ist -, al de-tern, -herr, -herrscher m. alleenheerscher, au- gerplant v. op de Alpen.
wijn is op, er is geen wijn meer; - zver- tokraat m.; -herrscha f t v. alleenheerAller–manzen, bijw. (veroud.)
den, verteerd, opgegeten worden, opra-, schappij, onbeperkte macht, autocratie v. in -- wie &, geheelenal zooals ; it. Z.
ken ; 2. Z. eben (bijes.); 3. Z. uberall ; -I Alleinig, bijv. en b. alleen, uitslui-!I vóllig, ganz; 2. voegw. (veroud.)Z. weil;
-moist bijv. en b. die -- en Menschen,
anerkannt bijv.nw. door iedereen of alge -, tend.
meen erkend ; -augenblicklich bijv. en b. Alleinrede, v., Z. -gesprdch; -ge- verreweg de meeste menschen ; in den —
ieder oogenblik ; - barmherzig bijv. nw. sang m. alleenzang m., solo v.; -singer en Fallen, meestal, in de meeste geval
—s, ani — en, vooral, bovenal;-len;
albarmhartig ; - beherrschend bijv. al- m. solozanger m.; -spiel o. (Muz.) solo.
besturend, die alles bestuurt of be- v.; -spieler m. solospeler m.; -verkau fer -nächst, bijv. nw. allernaast; bijw.
dichtstbij ; it. Z. soeben; - neuest bijv.
heerscht; - beherrscher m. albestuurder, m., Z. -handler.
nw. allernieuwst ; - schlecht(e)st bijv. nw.
meester m. van het heelal, opperste of Alleluja, Z. Halleluja.
hoogste wezen o.; - bekannt bijv. nw.
Allemal, bijw. telkens, altijd, im- allerslechtst, het slechtst van allen ; an
algemeen bekend ; -belebend bijv. nw. mer, steeds, gestadig ; einynal of ein fur —en (bijwoord .) het slechtst ; -schlimmst
die alles bezielt; -beleuchtend bijv. nw. -, eens voor altijd; - wenn &, telkens bijv. nw. allerslimst, allerslechtst; das
—e ist, dass &, het ergste is, dat & ;
die alles verlicht ; -beliebt bijv. nw. al- als &.
gemeen bemind ; -belohnend bijv. nw. Allenfalls, bijw. soms, mogelijk; -schónsl bijv. nw. allerschoonst ; any
—en bijw. het schoonst, het mooist;
die alles beloont ; -beneidet bijv. nw. -fallsig bijw., Z. etwaig.
die door iedereen benijd wordt ; -bereits, Allenthalben, bijw. (veroud.) -seitig bijv. en b. van alle kanten; auf
unser -es Wohlergehen ! op ons aller wel
Z. bereits, schon; -beseliger m. (Dichtk.) allerwegen, van alle kanten, overal.
-seits bijw. allerwegen, alles te-zijn!
(God), schepper m., oorzaak, bron v. van All–entscheidend, bijv. nw.
alle zaligheid, van alle geluk; -bewun- alles beslissend ; - erbarmend bijv. nw. zamen ; ich empfehle mich —, ik groet
dert bijv. nw. algemeen bewonderd ; -be- Z. -barmherzig; -erbarmer m. (Godg.) het geheele gezelschap ; -unterthdnigsi
zaubernd bijv. nw. die of dat iedereen Gott, der —, barmhartige God, aller- bijv. en b. zeer onderdanig, alleronderdanigst, zeer nederig, allernederigst ;
verrukt of bekoort ; -da, bijv. en b. (ver- barmhartigste God m.
oud.) aldaar, daar, op die plaats, Z. da- Allerbest, bijv. en b. allerbest, de -wdrts, (veroud.) Z. uberall; - wegen, Z.
selbst; -dieweil, -dort, (veroud.) Z. weil, beste van allen ; am -en, (bijwoord.) het allewege; -weisest bijv. nw. allerwijst,het
dort.
allerbest.
wijste ; der —e, de opperste of oneindige
Allee, ( leen) v. laan, wandeling v., Allerehristlichst, bijv. nw. al- wijsheid v., de Alwijze m.; -weltsbürger
gang m.
lerchristelijkst ; (Gesch. van Fr.) der -e m. wereldburger, kosmopoliet m.; (i. k.
Allegat, (-( e)s, mv. -e) o. aange- Kónig, de allerchristelijkste koning m., bet.) hij, die nergens thuis is ; -burgerhaalde plaats v., citaat o., beroeping v. zijne allerchristelijkste Majesteit v.
schaft, wereldburgerschap o.; -wellsop eene wet.
Allerdings, bijw. voorzeker, zon- freund m. allemansvriend m.
Allesamt, bijv. nw. (onb.) alle,
Allegation., V. aanhaling v. eener der twijfel, stellig, zonder tegenspraak.
plaats.
Allerdurchlajuchtigst, bijv. alle of alles te zamen, gezamenlijk.
Allegiren, (allegirte, allegirt)bedr. nw. -er Kónig, Kaiser, Sire ! -e Kónigin, Allewege, bijw. ten allen tijde,
ww. aanhalen, citeeren.
Kaiserin, Mevrouw ! -e Hoheit, aller- op alle plaatsen, overal, allerwege; in -,
ongetwijfeld, voorzeker, stellig, zonder
Allegorie, (-rien) V. zinnebeel- doorluchtigste hoogheid v.
dige voorstelling, gelijkenis, allegorie v. Allererst, bijv. en b. allereerst, het tegenspraak.
Allezeit, bijw. altijd, steeds, imAllegorist, (-en, mv. -en) m. iem., eerst van allen.
die gaarne zinnebeelden gebruikt, alle
Aller -getreuest, -glia ubigst,' mer, ten allen tijde.
-goristm. nw. allergetrouwst; -gnadigst bijv. en b.' All–gebietend, bijv. nw. die als
Allegretto, bijw. tamelijk ras ; 2. zeer genadig ; Sc. Majestc t hat — erlaubt, opperheer gebiedt, algebiedend; -gegeno. een muziekstuk van een tamelijk vlug zijne Majesteit is zoo genadig geweest te wart V. alomtegenwoordigheid v. (van
veroorloven.
tempo.
God); -gegenwártiq bijv. en b. overal,
alomtegenwoordig; -gelicht, -geschdtzt
AllQgro, bijw. ras, schielijk, vlug; Allerhalter, m. albehoeder m.
2. o. een muziekstuk van een vlug- Állerhand, bijv. nw. (onb.) al- bijv. nw. door iedereen bemind, geacht;
lerlei, allerlei soort van.
gen gang.
-gemach bijw. langzamerhand, al zachtAlleigen, bijv. en b. -es Gut o. Allerheiligen, mv. (feest), aller jes; -gemein bijv. en b. aan allen geo. ; -holz o.-heilgn,ar fst meen; die -e Sonne, wier licht voor ieder
cijnsvrije eigendom o.
Allein(e), bijv. en b. er -, hij al- Campêche-hout, blauwhout, bloedhout o. schijnt; alles omvattend, es giebt hier
leen ; sie -, wir -, zij, wij alleen ; ihm allein Allerheiligst, bijv. nw. allerhei- keine -e Regel, die geene uitzonderingen
von allen, leem alleen van allen ; sie lebt ligst, zeer heilig; das -e, het allerheilig- bevat; overalen wijd verspreid; man sagt,
- fur ihn, zij leeft alleen voor hem ; ich ste; (van een tempel), het heilige der behauptet -,algemeen;er Pand —en Bei fall,
bin nicht gerne -, alleen, zonder gezel - heiligen ; (Kath.) Z. Hostie.
overal; niet in bijzonderheden tredend; die
schap ; das Kind kann schon - gehen, zon
Allerhiehst, bijv. en b. aller -e Geschichte , de algemeene geschie; der -e, de Allerhoogste ; am -en,-hogst denis; eire —e Il eichte , Bemerkung ,
hulp van anderen ; dasweisz ich schon-der
-, van zelf; - stehen, alleen staan ; in der het allerhoogst.
die zich met geene bijzonderheden inWelt ganz - stehen, geene familiebetrekAllerlei, bijv. en b. (onb.) Z. al- laat ; int —en, in het algemeen ; (Ph.)
kingen meer hebben ; - leben, alleen le- lerhand; 2. o. zelfst., z. m. aller das — e, het afgetrokkene; — madingen ; des Lernens -, de veel--hande j then, algemeen maken; —heit v. algeven, ongehuwd zijn ; einzig and -, eenig
soortige dingen die men leeren moet; meenheid; it. Z. Gemeinheit;—machung
en alleen, enkel en alleen.
1i. voegw. maar, echter, evenwel, niet des Lebens -, de afwisselingen van het v. algemeen maken o.; —satz m. spreuk
er ist reich, allein nicht-tegnsad; leven ; ern buntes -, mengelmoes o.; (van v.; —sprache v. algemeene taal v.; -geglücklich, hij is rijk, maar &; nicht -, spijzen),hutspot,poespas m.;3.(bijnaam), nugsam bijv. en b. (Godg.) algenoegLieschen -, Meister -, die allerlei verstaat. zaam ; —heit v. (Godg.) algenoegheid
niet alleen, niet slechts.
Allein–besitz, m. onverdeeld be- Allerletzt, bijv. en b. allerlaatst, v.; - gerecht bijv. en b. allerrechtvaarzit o.; -friede m. afzonderlijke vrede de laatste van allen.
digst ; - gericht o. laatste oordeel o.; -gem.; - gesprazch o. alleenspraak v.; - ge - Allerlibst, bijv. en b. allerliefst; sang m. koor o.; - gevalt v., Z. Allwalt o. onbeperkte, souvereine macht v.; it. bekoorlijk,uitmuntend, wonderschoon, macht; it. (Dichtk.) onweerstaanbare
kracht v.; -geuwaltig bijv. nw., Z.-mách- handel m. alleenhandel m., monopolie o.; verrukkend.
-
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Alp.

lig; it. -glauben m. katholicisme o.; gewoon of onbeduidend gezicht o.; -kleid, J Alp(e), (mv. -en) v. weide v, in het
-gldubig bijv. en b. katholiek, catholiek ; o.; -hut, -rock m. daagsch ; -witz m. alle- hooggebergte o.; zur - fahren, het vee
-gni dig bijv. en b. zeer genadig, zeer daagsch verstand, alledaagsche aardig- derwaarts drijven, Z. Alb; 2. Alpen v.
goedertieren ; -gótterei v. pantheïsme o.; heid, daar niets bijzonders achter zit. mv. Alpen v. mv.; über die - gehen,
-gótterer m. pantheist ; -gallig bijv. en All umfassend, bijv. en b. alom- de Alpen overtrekken, de bergen overb. algemeen geldig; -gut o., Z. m. (PI.) vattend ; -eater m. (Dichtk.) algemeene trekken ; das Land diesseits, jenseits der
veldspinazie; V. -gate v. oneindige, of op- vader m.; -verbreitet bijv. en b. overal -, het land aan deze zijde, aan gene zijde
perste goedheid v.; -gutig bijv. en b. al- verspreid ; -verbürgung v. solidaire borg- der Alpen of der bergen, cisalpijnsch of
goedig; -heil o., z. m. (Gen.) middel o. tocht m.; -verehrt bijv. nw. door iedereen transalpijnsch land ; in den -, ani Fusze
tegen alle kwalen, panacee v.; -heit v. geëerd ; -versöhner m. (Godsd.) alver- der - gelegen, in de Alpen, aan den voet
algemeenheid v.; -herrschaft v. alge- zoener m.; -waltend bijv. en b. albestu- der Alpen gelegen.
meene heerschappij v.; -hier bijw. hier, rend, albestierend; -weise bijv. en b. al Alpeln, (alpelte, gealpelt) o. ww.,
alhier, te dezer stede , Z. hier; -hó- wijs ; der -e, de Alwijze, de goddelijke m. h. als boter- en kaasboer op de herrend bijv. nw. alhoorend, die alles hoort; wijsheid ; -weisheit v. opperste, onein- gen wonen.
-já hrlich bije. en b. jaarlijkscb, jaarlijks. dige of hoogste wijsheid v.; -wissend bijv . Alpen, (alpte, gealpt) o. ww., m. h.
AUi,^nz, (- anten) v. verbond, bond- en b. alwetend; -zvissenheit v. alwetend- Z. Alpeln.
heid v.;- wisser m.(Scherts.)die meent al Alper, (-pers,mv.-per) ni., Z. Senne.
genootschap v., bond m., alliantie v.
Allijrt, bijv. nw. verbonden, geal- les te weten, die alles wil weten ; -ivo, Alpen ampfer, (-ampfers) m.,
lieerd; die -en, de verbondene mogend- Z. ivo ; -wóehentlich bijv. en b. weke- z. m. (Pl.) bergzuring, monniksrabarheden, de geallieerden m. mv. lijksch, wekelijks ; -zeit bijw., Z. alle- ber v.; -balsam m., Z. Rosenlorbeer;
Alliteration,v.alliteratiev.,Z.Stab- zeit; -zu, -za viel, -au sehr bijw. te veel, -b rlapp m. wolfsklauw m., slangenmos
al te veel, al te zeer; -zugleich, -zumal o.; -beifusz m. bijvoet of alsem m. der
reien.
,A.11iteriren, (alliterirte, alliterirt) bijw.altemaal, alle te zamen, gezamenlijk. Alpen, der Savooiaards; -bewohner m.
bewoner m. der Alpen, bergbewoner m.;
o. ww., m. h., -de Verse, verzen, waarin Alm, (-e) v. (Prov.) Z. Alp.
Almanaeh, (-(e)s, mv. -e) o. alma- -birke v. dwergberg m.; -bockká fer m.
de alliteratie gebezigd is .
(Nat. hist.) steenbokstor v.; - fóhre v.
A11-maeher, (-machers, mv. -ma- nak m.
cher) m. albeschikker m.; -macht v. al - Almosen, (-mosens, mv. -mosen) o. pijnboom m. van de Alpen ; - forelle v.eene
macht v.;-machtig bijv. en b. almach- aalmoes, liefdegift v.; jemn. ein - geben, forelsoort in de meren van Zwitserland;
tig, met alle macht; -máhlig bijv. en b. eene aalmoes geven ; jent. um eisi - an- -günsel m. beerenoor o. der Alpen ;
allengs , achtereenvolgend , langzamer- sprechen, iem. om eene aalmoes vragen, -hahnenfusz m. (PI.) bergranonkel v.;
hand, trapsgewijs; -mand, -mande v., Z. bedelen; von - leben, van de liefdadigheid -heckenkirsche v. (PI.) kamperfoelie v.
Gemeindegut; -monallich bijv. en b. van anderen leven. of kerseboom der Alpen ; -berde v.
maandelijksch, maandelijks; -nächtlich Almosen-amt,(-amt(e)s,mv.-am- kudde v. van de Alpen; -hirt, Z. Senne;
bijv. en b. wat lederen nacht gebeurt. ter) o. waardigheid v. van aalmoezenier, -hof m. koestal m. op de Alpen ; -horn,
Al1Qd, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Allo- aalmoezenierschap o.; 2. gesticht o. voor Z. Alphorn; -huflattich m. alpenhoefarmen, liefdadigheidsgesticht o.; -brod blad o.; -johannisbeere v. aalbessedialgut.
Allodial, bijv. nw. niet leenroerig, o. aalmoezenbrood, gebedeld brood o.; struik m. op de Alpen; -kiefer m. pijn
leencijns, eigenerfelijk, allodiaal; -bruder m., Z. -genoss; -büchse v. doos of boom m.; -klee m. bergklaver v.; -kraut-vrijan
-erbe m. die een allodiaal goed geërfd bus v. voor de armen ; -einnehmer m. die o. alpenkruid o.; -mans, -ratte v., Z.
heeft ; -gut o. allodiaalgoed, niet leen- de liefdegiften inzamelt ; -geld o. geld o. Murmelthier ; -mohn m. bergslaapbol m.;
roerige goederen o. mv.; -schuld v. allo- voor aalmoezen, dat bestemd is voor de -pass m. bergpas, pas m. over de Alpen;
-

-

-

-

armen ; -genoss m. bedelmakker, trek- -pflanze v. bergplant, plant v. van de Aldiale schuld v.
A11Qdig, bijv. nw. erf- en eigen- kende, bedeelde m., die armengeld trekt; pen ; -rabe m. (Nat. hist.) alpenraaf v.;

-kasse v. armenkas v.; - kasten ni. armbus, -sal. o. (Scheik.) zwavelzure magnesia

dommelijk.

AliopCth, (-en, env. -en),- pathi - bus v. voor de armen ; -pflege v., Z. -amt; v.; -scharte v. bergschaarkruid o.; -schnee

koer, (-thikers, mv. -thiker) m. (Gen.) -pfleger m. aalmoezenier, armenvader m.; m. Alpensneeuw v.; -sinau o. (Pl.) leen-

allopaat m., geneesheer m., die de allo- -säckel m. armenzakje o.; -sammler, wenvoet m. van de Alpen; -strandldufer

pathie voorstaat ; -pathie V. allopathie, -sammlerin, hij, zij, die aalmoezen op- m. (Nat. hist.) bergstrandlooper m.;
geneeswijze v., volgens welke men eene haalt of inzamelt ; -san?mlung v. het op- -volk o. alpenvolk o., bewoners m. mv.
ziekte bestrijdt door middelen, die eene halen of inzamelen o. van het armengeld; der Alpen ; -wegerich m. weegbree v. der
Alpen.
aan de ziekteverschijnselentegenoverge- -stock m. armbus v.
Almosenier, (-s, niv. -e) m. aal Alp hahn, (-hahn(e)s,mv.-hahne)
stelde werking teweegbrengen ; -pathist
m., Z. Auerhahn; -horn o. horen m. der
Z. -path; -pathisch bijv. en b. wat tot moezenier m.
Al- Numero, bijw. (Hand.) ten alpenherders; it. bergkruin v.; -krant o.
de allopathie behoort, allopathisch.
hennepbladerig leverkruid o.; -m innli. sehreeken, (-schreckens, mv. getale van, in getal.
A-schrecken)m. panischesehrikm.;- schrei- Aloe, (-ben) v. (Pl.) aloë v.; it. then o. (Fabell.) aardmannetje o., dwerg
bekunst V. algemeen schrift o.; -sehend Z. -harz; 2. paradijsboom m. van Am- m.; -meier ni. koeherder w. op de Albijv. en b. alziend; -seitig bijv. alzijdig, boina ; 3. Z. Adlerholz; 4. Z. Hyacin- pen ; -ranken v. mv., Z. Nachtschatten;
algemeen; bijw. in alle opzichten; —keiƒ then- ; -auszug m. aftreksel o. van aloë; -ranch m., Z. Erdrauch; -raute v., Z.
V. alzijdigheid, algemeenheid v.; -selig -harz v. aloëhars o. en v.; -hola o. aloë- Stabwurz; -rose v.,Z.Rosenlorbeer; -schoss,
bijv. en b. oneindig gelukkig, zalig ; hout o.; -latwerge v. likkepot m., die -stein m., Z. Donnerstein; -volk o., Z.
-stündlich bijv. en b. wat ieder uur plaats aloë bevat ; -pillen v. mv. aloëpillen v.mv. Alpenvolk; -zap! m., Z. 1Weichselzopf.
heeft; -tagig bij v. en b. dagelijksch, da- AiQnge, (-longen) v. (Hand.) pa Alphabet, (-s, mv. -e) o. alphagelijks, Z. tdglich; (van de koorts), alle- pierstrook m., die geplakt is aan een wis- bet, abc o.; (fig.) das ganze - der Leidendaagsch; -tuglich bijv. en b. alledaagsch, sel, dien men wil overdragen of endos- schaften, de geheele reeks; das ganze iederen dag; (fig.) gewoon, gemeen, plat, seeren, terwijl de rug reeds vol is met hindurch, van A tot Z., van begin tot
alledaagsch ; --keil v. algemeenheid, alle- endossementen ; -nperrücke v. pruik v. einde.
daagschheid, platheid ; it. gemeenheid v. A1Qse, (-losen) v. (Nat. kist.) èlft Alphab@tisch,, bijv. en b. alphaA.Utags dichter, (- dichters, mv. m.; ein Stuck -, eene moot elft. betisch, naar de orde der letters van
-dichter)m. gewoon, alledaagsch dichter Alp, (-(e)s,mv.-e)m.- druckeno ., het alphabet; -e Ordnung, alphabetim.; -geschwdtz o. gewoon, laf, oubedui- z. m. nachtmerrie v.; (Veea.) (van paar- sche orde.
Alphabetisiren , (aiphabetisirte,
dead gebabbel o.; -gesicht o. alledaagsch, den), bevangenheid, stijfheid v .
-
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alphabetzsirt) o. ww. alphabetisch of lie alle belangrijkheid verloren hebben; ergering, verslimmering v.; 2. schrik m.,

naar de orde der letters van het alpha- rut and Jung, jong en oud, Z. Alte.
Altan of Altan, ( - (e)s, mv. - e)
bet rangschikken.
Aelpier, (-lens, mv. -ier) m., Z. .n. plat o., galerij v.; it. balkon o.
Altar, (Dichtk.) ook Altar, ( -taSenne.
Alraun, (-(e)s, mv. -e) m. alruin, -(e)s, tnv. -tare) m. altaar o., -bekleialruinwortel, heksen- of tooverwortel m. lung v., Z. -decke; -blatt o., Z.-gemalde;
A1ra.une, of Alrune, ( - n, mv . •bustle v. boete v., die men geknield voor
-n) m.volgens tiet bijgeloof een kleine, al- let altaar doet ; -decke v. dekstuk o.
wetende,den mensch vaak geluk aanbren- van het altaar , altaarblad o.; -diener ni.,
gende geest; 2. v. waarzegster bij de 9. Messdiener; -gelánder o. altaarhek
).; -gemalde o. altaarstuk o., altaar
oude Germanen.
v.; -gerdthe, -geschirre o. mv.-;childerj
Als, voegw. dan, als ; gröszer - er,
grooter dan ; so gros; - ich, als ik ; mehr fltaargereedscliap, altaarbenood igd he- hundert, meer dan & ; niemand - ien v. mv.; -himmel m. altaarverheich, als ik; ketne andere - sie, niemand nelte o.
anders dan zij ; ebenso -, evenals ; sowohl Altarist, (-en, mv.-en) m.,Z. Mess- zoowel als ; er antworiete nichts darau f, liener.
Altar —kerze, (- kernen) v. altaar- dass, hij antwoordde daarop niet anders dan dat; 2. als; - Freund rathe ich aars v.; -knabe m. altaarknaap, koor
-lehen o. altaarleen o.; --mnap.;
dir, als vriend, omdat ik uw vriend ben;
als Richter konnte er nicht anders, in zijne ^euchter m. altaarkandelaar m.; -mann
qualiteit als &; Schiller - Philosoph, voor n., Z. Messdiener; -stuck o., Z. -gezooverre bij philosoof is; - Mann verklei- nalde; -tisch m. altaartafel v.; -tech
det, in een man verkleed ; - Narr konnte ). altaarkleed o., altaardoek m.; -wand
er nicht anders handeln, als wie een Narr, V., Z. -blatt.
Alt —backen , (-backener, -bak
daar hij een gek is, kon hij niet anders
bijv. en b. -es Brod oudbak--'censt)
handelen dan gelijk & ; 3 toen ; - sie ankam, toen zij aankwam ; - Gott die Welt ien; (Zeew.) (van scheepsvolk), bevaren;
erschuf, toen God & ; - dass, dan dat; er ist ;fig.) - Nachricht, oud nieuws, dat geen
zu vernun f tig, als dass er das thun könnte, )elang meer inboezemt; -baum m., Z.
dan dat hij dit zou kunnen doen,om dit te Traubenkirsche ; -binder m. lapkuiper m.;
kunnen doen ; -ob, -wean, alsof ; es -deutsch bijv. en b. oud Duitsch.
sieht aus, - ob es regnen wollte, het ziet Alte, (-ten, mv. -ten) m. en v.
er uit alsof het zal gaan regenen ; - bald, )ude man m., oude vrouw v., oude m.
alsobald , bijw. dadelijk, oogenblikkelijk, m v.; der gute -, de goedhartige grijs
einmal, -r!-iardm.;(genz)s'
op het oogenblik, Z.sogleich; 2. Z. sobaldals; -dann bij w. dan; and —, en dan ? neg eens, oude ! die -n, de ouden;
unsere -n, onze voorouders m. mv.; (gewat dan?
rneenz.) mein -r, mijn vader, meine -,
Also, ( -sen) v., Z. Alose.
.&18o, voegw. bijgevolg, dus, alzoo, mijne vrouw ; die -n, de oude dieren,
derhalve ; er will - nicht ? hij wil dus tegenover hunne jongen ; it.de oudevolkeniet ? 2. bijw. zoo, zoodanig, Z. so; tvenn ren, voorn. de Grieksche en Romeinsche
dein - ist , als het zoo is, als dat waar is; schrijvers ; 2. das -, oude zaak v.,
nicht also, mein Freund ! dat gaat zoo niet; Duderwetsche o.; es bleibt bei ihm immer
-bald, Z. alsobald ; -fort, Z. sofort, so- Beim -, er komt bij hem geene verandering, (noch ten goede, noch ten kwade) ;
gleich.
es bleibt bei uns beim -, wij blijven deAlster, (-stern) v., Z. Elster.
Alt, (-(e)s, mv. -e). (Muz.) alt, alt- zelfde vrienden, die wij altijd geweest
zijn.
stem, tweede of diepe vrouwestem V.
Alt, (alter, Biltest) bijv. en b.oud, ou-, Aelte, v., z. m. (van brood, wijn
derwetsch, ouderwets; drei Jahre-, drie' &) , ouderdom in.
jaar oud;wie - ist er ? hoe oud is hij;ich sehe Aelteln, (c llelle, gekltelt) o. ww.,
ihn fur zwanzig Jahre - an, ik schat hem m. h. beginnen oud te worden.
Alten, (altere, gealtet) o. ww., m.
op twintigjaar, ik zie hem aanvoor twintig jaar oud; -e Jungfer, oude jufvrouw, s. en h. oud worden, oud zijn.
oude vrijster v.; -er Soldat, oude sol- Alter, (-ters, mv. -ter) o . ouder
leeftijd m.; gebrechliches -, ge -dom,
daat, veteraan m.; die -en Leute, de
gebrekkige ouderdom; 2.(in-breklij,
oude lieden, de oudjes, de grijsaards;
in meinen -en Togen, op mijn ouden ambten), langdurigheid v., duur m. van
dag ; een guter -er Deutscher, Duitscher het in dienst zijn, ancienniteit v.; 3. das
van den goeden ouden tijd ; - werden, sich goldene -, eeuw , Z. Zeitalter, 4. de men- machen, oud worden, den ouden man schen van gelijken leeftijd ; jedes -, menuithangen ; er wird nicht- werden, hij zal schen van iederen leeftijd; 5.vor - s,oudniet oud worden, niet lang leven ; die tijds, eertijds, vroeger ; von -sher, van
-en Griechen, de oude Grieken ; die gute oudtijds, sedert de oudste tijden.
-e Zeit, de goede tijden onzer ouders of .Alter, bijv. nw. (vergr. tr. van
voorouders ; im -n Geschmack, ouder alt) ouder, hooger in jaren, Z. alt ; 2. der
antiek ; es isl immer die -e Leier-wetsch, -e, de oudste van twee ; een -es Datum.
of Klage, het is altijd hetzelfde liedje, eene oudere dagteekening v.; (Bergw.)
altijd dezelfde klacht ; -e Kleider, oude der -e im Feld, de eerste in rechten.
afgedragen kleederen; alle Geschichten, Alteration, v. verandering, ver.

ontsteltenis v.

Altereren, (alterirte, alterirt) bedr. ww . veranderen , vervalschen, bederven; 2. wed. ww, sich -, schrikken,
ontstellen.
Aelterlieh, bijv. en b. ouderlijk,
vaderlijk, moederlijk ; -e Zártlichkeit,
ouderlijke liefde v.; -es Erbgut, aangeerfd goed o.
Aeltermann, (- mannes, mv.-manner) m. overste, deken m. van een gilde ; it. die Altermknner in der gelehrten Welt, de hoofden, de voorgangers, de voornaamsten in de geleerde
wereld.
Aelter-mann , (- mannes, mv.
-manner of - leute) m. oudste m., Z. Aelteste, Altermann; -mutter v. overgrootmoeder v.
Altern, (allerte, gealtert) o. ww.,
m. h. oud worden ; -de Schönheit, ver
afnemende schoonheid v. -welknd,
Aeltern,m. mv. ouders m.mv.,vader
en moeder; -los bijv. nw. ouderloos;
— werden, ouderloos worden, vader en
moeder verliezen ; -losigkeit v. ouder
-mord m. vadermoord, moe -losheidv.;
oudermoord ni.; -mörder -dermo, ,
-mörderin, vadermoorder, moedermoorder, oudermoorder.
Alternative, (-ven)v.,Z.Zwiewahl.
Alters — erlass, ( - es, mv. - e) m.
vrijstelling v. wegens den ouderdom ;
-folge v., z. mv. ancienniteit v.; -genoss
m. van denzelfden leeftijd ; -halber bijv.
met betrekking of wegens den leeftijd ;
-reife v., z. m. Z. Mannbarkeit; -schwach
bijv. nw. zwak van ouderdom; -schwache v. zwakheid, gebrekkigheid v. van
ouderdom, afgeleefdheid. v.
Aelteste, bijv. nw. (overtr. tr. van
alt) de of het oudste, Z. alt ; der - Sohn,
de oudste zoon m.; 2. m. (van een geleerd genootschap), oudste, overste, deken ; (van een gilde) , overste , deken m.
Alterthum, (-thums,mv.-thümer)
o. oudheid v.
Alterthumelei, v. liefde v. voor
oudheden ; (i. k. bet.) overdreven, belachelijke voorliefde v. voor het voorvaderlijke.
Alterthi mler, ( thumlers, mv.
-thumler) m. liefhebber, verzamelaar m.
van oudheden, handelaar in oudheden;
(i. k. bet.) die eene overdreven zucht
naar het oude, voorvaderlijke bezit.
.A.lterthumlieh, bijv. en b. ouderwetsch, Gothisch.
Alterthums - forseher, ( - forschers, mv. -forscher) m. oudheidkenner,
onderzoeker of verzamelaar m. van oudheden, archeoloog m.; -forschung v.
studie v., onderzoek o. van oudheden ,
archeologie v. ; -gesellschaft v. archeologisch , oudheidkundig genootschap o.;
-handler m. koopman, handelaar m. in
oudheden; - kenner m., Z. -forscher;
-kunde v. oudheidkunde , archeologie
v.; -stick o. ouderwetsch stuk o., autikiteit V.
-
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Aeltervater (-vaters, mv. -väter) ^ ,erst, vooreerst , in de eerste plaats : -kráuter) o. (Pl.) ambrosiekruid, druibesten, het best; - meisten, - wenigsten, venkruid, godenkruid o.
m. overgrootvader m.
Altflieker, ( - flickers, mv. - flicker) Zet meest, het minst; ich bin - besten da- Ambrosisch, bijv. en b. van amm. schoenlapper m.; it. lapzalver , ran, ik ben er het beste aan toe; -spate- brosia ; -duftend geur m. van ambrosia
heerlijke geur m., naarambrosia riekend.
ten, het laatste, op het laatst.
knoeier m.
.Altfáte, (- floten) v. (Muz.) alt- Amalgam(a ), (-gam(a)s, mv. -ga- Ambulanz, ( -zen) v. veldhospimen) o. amalgama, metaalmengsel o. met taal o., Z. Feldlazareth.
hult v., fluit die de alt speelt.
Ameischen, (verkl.) kleine mier
Alt-fr€lnkisch,bijv .nw.oud Fran- kwik.
kisch; (i. k. bet.) verouderd, van den Amalgameren , (amalgamirte , v., miertje o.
Ameise, (Ameisen) V. mier v.; zranouden tijd , ouderwetsch ; -e Garde- smalgamirt) bedr. ww. kwik met een anrobe, kleedij v. uit de oude doos; - furst- der metaal vermengen, een amalgama dernde -, trekmier v.
Ameisen-bad, bades, mv. blich bijv. nw. van een oud vorstenhuis; maken.
-geige v., Z. Bratsche; -gesell m. oudste Amaranth , ( - (e)s, cnv. - e) in. der) o. mierenbad o.; -bar miereneter,
knecht , bediende, gezel m.; -gewi ndler f Amaranthe v . duizendschoone, mieren- of kleinste beer m.; 2. Z. - fresm., Z. Tródler; -glaubig bijv. en b. marant v.; -en bijv. nw. amaranten ; ser ; -ei o. mierenei o.; -fuchs m. groote
rechtgeloovig, rechtzinnig, orthodoks ; -farbe amarantkleur v.; -farbig bijv. miereneter m.; -han/em. mierenhoop m.,
-handler m. handelaar m. in rariteiten of nw. amarantkleurig; —e Seide ama- mierennest o.; -geist m. op mieren overgehaalde wijngeest m.; jager m., Z.-bar;
rantzijde v.; -tulpe v. klaproos v.
oudheden, Z. Antiquar, Trödler.
Althea , v. (Pl.) witte maluwe , Amarelle, (-rellen) v. morel v.;' -jungfer v. (Nat. hist.) juffertje o.; -kriechen, -laufen, Z. -schauder; -larve v. pop
-nbaum m. morelleboom m.
heemst, althea v.
Altheastaude, (-stauden) v., Z. Amazone, (- zonen) v. krijgshaf V. van eene mier, gevleugelde mier v.;
vrouw, amazone v.; -nfluss m. Ama--tige -lóave mierenleeuw m.; -ill o. (Scheik.)
Eibisch.
Alt - heit, v., Z. Aelte; -herkomm- zonenrivier v.; -nka fer m. amazonekever mierenolie v.; -saucy bijv. nw. (Scheik.)
lich bijv. en b. van de oudheid, ou- m.; -nkleid o. amazonekleed o.; -nland o. —es Sala, mierenzuurzout o.; -sáure v.
derwetsch, ouderwets ; -herr m., Z. Al- land o. der amazonen; -nstein m.amazone- (Scheik.) mierenzuur o.; - schouder m.
termann; 2. Rathsherr; -hiebig bijv. nw. steen m.; -ntracht v.amazonekleeding v., (Gen.) krieweling, jeuking v. der huid,
als kropen er mieren over; -stein m.
(Boschw.) —es Holz o. houtgewas o. dameskleed o.bij het paardrijden.
van meer dan zestig jaren.
Ambarre, (-barren) v. (Hand.) miersteen m.; -warze v. (Heelk.) eene
Altist, (-en, mv. -en) m. (Muz.) stapelplaats, losplaats v., entrepot o. van soort van wrat v., in de handpalmen en
voetzolen.
koopwaren in Rusland.
alt m., die de alt zingt of speelt.
Alt-jagdbar, bijv. nw. (Jachtw.) Ambassade , (-n) v. gezant - Ameislein, o. (verkl.) Z. Ameischen.
—er Hirsch, meer dan acht jaar oud; schap o.
-klug bijv. en b. waanwijs ; - knecht Ambassadeur, (-s, mv. -e) m. Amel - korn, o. spelt v.; -niehl o.,
Z. Kraftmehl.
m., Z. -gesell; meesterknecht m.; -krie- gezant m.
ger m. oudstrijder, veteraan m.; -lehrig
Amen ! amen ! het zij zoo; iele
Ambe, (-n) v., Z. Zweitreffer.
bijv. nw. Z. rechtlehrig.
Amber, m ., z. m. amber m.; grau- spreche - dazu, ik zeg daarop amen , ik
er -, grauwe, grijze amber; flussiger - , stem er in toe, ik beaam het.
Aeltlich, bijv. nw. oudachtig.
á1t-mannskraut, (-krautes,mv. vloeibare amber m.; gelber -, Z. Bern- Amethyst, (- (e)s, mv. -e) m. ame-kröuter) o. (Pl.) een zeker gewas; -mei- stein ; - ahorn, -baum m. amberboom, am- thist m.; -farbig bijv. nw. violet-, amester m., Z. Altermann ; -modisch bijv. berahorn m.; -duff, -geruch m. amber- thistkleurig; -fuss m. onechte amethist.
en b. ouderwetsch, uit den smaak, uit de geur m.; - f sch, -fresser m. (Nat. hist.) m.; -mutter v. halfdoorschijnende amemode, ouderwets ; -mutter v., Z. Grosz- potvisch, kazelot m.; -hols o. amberhout thist m.; -pflanze; v. amethistplant v.
mutter; -römisch bijv. en b. oud Ro- o; -kraut o. driekoningskruid , wild ba- Amiant, (-(e)s, mv. -e) m. amiant
meinsch,oudroomsch ; -singer m. (Muz.) silicum o.; it.waterlook,amberkruid, kat- m., steenvlas o., asbest o.
alt m., die de alt zingt; -schuster m., Z. tekruid o.; -kugel v., Z. Bisamkugel ; -ku
Ammann, (-(e)s, mv. -manne of
Schuhflicker; -stadt v. oude gedeelte o. gelchen o. amberbloem, muskusbloem -manner) m. ambtman, amman, schout,
van eene stad v.; -slimme v. alt, altstem ^ v.;-sale o. amberzout o.; -schwalbe v. am- distriktscommissaris in.; -amt o. waar
ambt --dighev.,postmanb
v.; -testamentlich bijv. nw. van , in , vol- berzwaluw v.; -staude v., -strauch m.
manschap o.
gens het Oude Testament; -vater m., Z. amberstruik ni.
Groszvater; 2. Stammvater; 3. Erzvater; Ambition , v. eerzucht, ambiAmme, (-men,) v. voedster, min,
zoogmoeder v.; 2. Z. Hebamme; 3. (fig.)
-válerisch bijv. en b. (i. k. bet.) ouder tie v.
Ambosz, (-es, mv. -e) m. aambeeld moeder,voedsterv.;dasMeer ist unsere-,wij
Z. - fránkisch ; -vaterlich bijv.-wetsch,
en b. voorvaderlijk; -vordern m. mv., Z. of aanbeeld o.; z-weiharniger-, tweehoor- leven van& ; die Freiheit ist des Lebens -,
Vor f ahren ; -weibersommer m. nazomer, nig aanbeeld o.; (Ontlk.) aanbeeld,beentje zonder vrijheid is geen waar leven denkoudewijvenzomer m., de laatste mooie in de trommelholte van het oor; -baten baar.
herfstdagen m.mv.;2.herfstdraden m.mv.; V. aanbeeldvlak o.
Ammei, (-s, mv. -e) m. (Pl.) hee -weibisch bijv. en b. oudevrouwachtig;
Amböszehen, o. (verkl.) klein renkomijn o.; -same m. heerenkomijnzaad o.
—es Marchen, oudewijvenvertelseltje , aanbeeld o.
bakersprookje o.
Ambosz -fusz, m. ( - fuszes, mv. Ammeister, (-meisters, mv. -mei
m.raadsheer, schepen, ammeister m.-ster)
Alumnat, (-s, mv. -e) o. school v., -fusze) voet m. van het aanbeeld ; -schenwaar de kweekelingen tevens vrije kost helm. (Ontlk.) aanbeeldbeen o.; -schmied Ammen -kost, v. kost m., eten o.
en inwoning genieten.
m. smid, vuurwerwerker, aanbeeldsmid voor voedsters, minnekost m.; -lohn m.
Alumnus, (-nus,mv.-nen)m.semi- m. ; -stock m. blok o. onder het aanbeeld, minneloon o.; -mn rchen o. kindersprookje, vertelseltje o. (B. v.) van Moeder de
narist, leerling m. op een seminarie.
aanbeeldblok o.
Am, (voor : an dem) aan de, aan Ambra, o ., Z. Amber; -bira v. am- Gans; -milch v. voedstermelk, minnemelk v.; -pflege v. verzorging, verpleden, aan het, op de , op den, op berpeer v.
het, & ; - Arme, aan den arm ; - Sonn- Ambrosia, V. ambrosia, goden ging v. door eene min; -slube v. kinlekkernij v.
-spijv.;(fg) derkamer v.
lage, des Zondags; - Tage zegen, duidelijk zijn ; - Leben, in leven ; Sie sind - Ambrosianisch, bijv. en b. van
Ammer, (-nnern) v. geelvink, weSpiele , gij moet spelen , het is uwe den H. Ambrosius ; -er Lobgesang, Te duwaal m.; 2. (Tuinb.) morel. v.
Ammoniak, m . (Scheik.) ammobeurt om te spelen ; Frankfurt - Main, Deum o., lofzang Te Deum.
Frankfort aan den (a/d) Main : - ersten, AmbrQsienkraut, ( - kravtes,mv, niak m.; -alisch, - baltig bijv. uw. ammo(-
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niakachtig, wat ammoniak bevat; -gum- niet , daar heb ik niets mede te maken ; schaft leben, in vriendschap met elk. en
mi o. ammoniakgom v. ; -salz o. ammo- was deines -es nicht ist, da lasse deinen als goede collega's omgaan ; -buch o.
niakzout o. Vorwitz, bemoei u niet met zaken, die ambtsboek, protocol o.; - dienei m. dieAmmonit, (- en, mv. -en) m., Z. u niet aangaan ;2. (Godsd.) dienst m., be- naar van den schout, bode, gerechtsdieAmrnonshorn. diening v.; (Kath.) das hole -, mis v., naar m.; -dort o. dorp o. in een drost AmmQnium,(- s)o.,z.m. (Scheik.) Z. Hochamt ; das - des Wortes, de ver- ambt &; -c/ire v. eer v., die aan een ambt
ammoniak m., ammonium o. kondiging v. van Gods woord, predik- & verbonden is ; -eid m. ambtseed m.;
Ammons-horn, (- horn(e)s, mv. ambt o.;das - der Schlüssel,de macht om -eifer m. dienstijver m.; - einkunfte v.
-hörner) o., —schnecke, v. ammons- de zonden al of niet te vergeven ; das mv., -ertrag m. bezoldiging v., inkomen
heilige -, de inquisitie; 3. plaatselijk of o. aan een ambt verbonden; -fáhig bijv.
horen m., ammoniet m.
Amnestie , (- nestien) v. kwijt- gewestelijk bestuur o., stedelijke regee- nw. bevoegd, bekwaam om een ambt waar
schelding v. van straf, voorn. voor staat- ring v., rechtbank v., kantongerecht o.; te nemen ; fahigkeit v. geschiktheid,
kundige misdrijven, amnestie v. 4. plaats v. waar deze colleges zitting of bevoegdheid v. tot het waarnemen vats
Amnestiren, (amnestirte, amne- vergaderingen houden, stadhuis, recht- een ambt ; -folge v. opvolging, orde v.
slirt)bedr. ww. amnestie verleenen, straf huis o., balie v.; vor - gehen, naar het van opvolging; it. rang m der posten of
kwijtschelden, vergeten en vergeven. stadhuis, rechthuis, bij den burgemee- ambten onderling ; -folger rn. opvolger
AmQme, v., Amömlein, o., z. ster, kantonrechter & gaan; vors - mussen, m. in een ambt; -frohne, -fuhre v. werkm. (Pl.) steeneppe v. vors - gefordert werden,gedagvaard worden zaamheden v.mv., vracht v., die men ver Amor, Amoretten, Z. Liebes- om te verschijnen voor den rechter &; plicht is voor de gemeente of voor den
gott, Liebesgötterchen. 5. kantoor, bureau o. van administratieve ambtman te verrichten, te doen; fiihrung
Amortisation, (- onen) v. afkoop, colleges, Z. Berg-, Post-, Steuer-, &; 6. v. beheer o. van een ambt, administratie
uitkoop m.,uitdelging v. van renten,jaar- de dekens m. mv., het bestuur o. van v.; Rechenschaft von seiner — geben, regelden & ; vernietiging v. der openbare een gilde, Z. Bicker-, Metzger-; das - kenschap geve ►i van zijn beheer; -gang
schuld , schulddelging, amortisatie v.; berufen, de gildemeesters oproepen, bij- m., Z. Geschditsgang; -gebude o., Z.
-skasse v., -sfonds m., -schein m., kas v., eenroepen. -haus; -gebiihr v., jein. noch -- ehren, de
fonds o., biljet o. van schulddelging, a- Aemtehen,o.(verkl.)ambtje, post- eer bewijzen, die hem als ambtenaartoemortisatie -kas v., -fonds o. je o., onbeduidend ambt o.
komt; -gebuhren v. mv., Z. Sporteln; 2.
Amort—iren, -isiren, (arnortirte Amtei, (-teien) v., Z. Amthaus. Z. -p/licht ; -ge fálle v. mv., Z. Sporteln ;
of amortisirte , amortirt of amortisirt) Amten, (amtete, geanitel) o. ww., -gehol fe m. helper m. van een ambtebedr. ww. (schulden, renten, &) delgen, m. h. eene bediening, een beroep uitoe- naar; -geh'ülfenstelle v. plaats, betrek afkoopen, uitkoopen, vernietigen. fenen, in functie zijn, zitting houden. king v. van een assistent eens arnbteAmpel, (- peln) v., Z. Lampe. A.mt-frau, (- tranen) v., Z. -man- naars &; -genoss m. ambtgenoot, collega
Ampfer, (- s) m., z. m. zuring v., Z. nis; -[rei bijv. en b. zonder ambt of be- m.; -genossenschaft v. betrekking v. tusSauerampfer; spitziger-, gewoon, wild dieping, ambteloos; — leben, ambteloos schen collega's ; 2. ambtgenootschap v.;
patik o.; -baumm. zuringboom m.;-kraut leven, een stil leven leiden; fuhrend - gericht o. rechtbank v., rechthuis, stad o. gewone of lange zuring v.; -bus v. bijv. nw. met een ambt & belast of be- huis o., Z. Amt (4.): -geschafte o. nlv.
zuringluis v.; -sauger m. zuringkever m. kleed ; -hans o. rechthuis, stadhuis o., Z. ambtsbezigheden v. mv.; -gesicht o. defAmphibie, (- bien) v. tweeslachtig Amt (4.); -leute,Z. -mann; -lich bijv. nw. tig, ernstig gelaat van een ambtenaar in
dier o., amphibie v. van ambtswegen, ambtsplichtig, ambts- functie; (fig.) eis -- machen, een deftig,
Amphibienhaft, bijv. nw. twee- halve; -lithe Person, overheidspersoon, ernstig gelaat aannemen; -gewalt v. geslachtig, amphibisch. persoon m., die een ambt bekleedt ; -los zag o.; -handlung v. handeling, daad v.,
Amphitheater, (- theaters, mv. bijv. en b., Z. -frei; -losigkeit v. amb- krachtens een ambt verricht; -haupt-theater) o. trapsgewijs opklimmende teloosheid v.; -mann, (mv. - leute) m. mann m. opperschout, opperdrost, landhalfcirkel m., voorn. in den schouw- baljuw, drost, kantonrechter, schout, bur- voogd m.; (in Fr.) prefect nl.; schaft
burg tot schouwplaats dienende , amphi- gemeester m.; - mannin v. vrouw v. van V. opperdrostschap v., waardigheid v.
theater o. den ambtman ; -mannschaft, (mv.-en) v. van landvoogd, opperschout &; -heifer
Amphitheatr&liseh, bijv. nw waardigheid van ambtman; -meister m., m., Z. -gehulfe; -hoheit v. ambtsheerlijkwat den vorm van een amphitheater heeft, Z. Obermeister.
heid, heerlijkheid V. van een ambt; j-unyer
amphitheatraal. Amts—alter, o. tijd m. gedurende ni. adspirant ni.; - kamroer v. domeinkaAmputatiQn , (- onen) v. (Heelk.) welken men een ambt & heeft bekleed, mer v.; - kantlei v. kanselarij van het.
afneming, afzetting, amputatie v., afzet- ancienniteit v.; -ansehen o. aanzien, ge- drostambt &; -keller m. (veroud.) admiten, amputeeren o. zag o., achting v., dat (die) een ambt & nistrateur in. van de gelden van een bal Amputiren, (amputirte , ampu- verschaft ; -antritt m. aanvaarding v. van juwschap &; -kellereiv. (veroud.) departirt) bedr. row. (Heelk.) afzetten, afne- een ambt &; -arbeit v., -geschafte o. mv. tement, gebied o. van een administramen, amputeeren, eene amputatie ver- ambtsbezigheden v. mv.; -aufseher m. teur van & ; --leid o., -kleiduzzg v. kleed
richten. opziener over een baljuwschap &; -bauer o., kleeding v.,ambtsgewaad o.;- knecht rn.
Amsel, ( - sein) v. meerle of me- m. boer in. uit een baljuwschap &; -be- dienaar van den schout &, bode m.; -korel V.; -beere v., Z. Kreuzbeere; -ftsch fórderung v. bevordering v. in het ambt; sten mv kosten m. mv. van beheer; 2.
m., Z. Meerfisch; -weibchen o. wijfjes- -bericht n► . bericht, officieel bericht, be- uitgaven v. mv. van een gilde; -lade v.
meerle v. richt o. van ambtswegen ; - bescheid m. kas v. van den schout, drost &.; -lehen o.
Amt, (Amt(e)s, mv. Aemter) o. ambt besluit o., uitspraak v. van ambtswe- leen o., dat van een baljuwschap afhano., bediening, betrekking v., beroep o., gen; -besetaung v. vervulling van een kelijk is, drostleen o.; -mdszig bijv. enb.
post m.; hohes -, hooge post m.; eintrdg- ambt,begeving v.; -bewerber m.candidaat, officieel, krachtens het ambt ; -meister
liches -, voordeelige betrekking v.; obrig- adspirant, sollicitant m. naar een ambt m. gilderueester m.;-miene v., Z.-gesicht;
keitliches -, overheidsambt o.; geistliche &; -bezirk o. ambtsgebied o.; - blatt o. -nachfolge v., Z. -folge; -name m. naam,
and wellliche Aemter, geestelijke en we- officieel blad o.; -bole m. bode van den titel m. van een ambt &; -ordnung v. rereldlijke waardigheden v. mv.; von -save- ambtman &; -brief m. brief m., aan- glement o. van orde bijeen baljuwschap &;
gen, van ambtswegen, ambtshalve ; ems schrijving v. van den ambtman, dienst- -papiere o. mv. officieele stukken ; -pervon -s wegen ernannter Vertheidiger, een brief,oflicieele brief m.;2. titel, brief m., sonv.ambtspersoonm.;- pfannev.(Zoutm.)
ambtshalve toegevoegd verdediger ; das bevattende de wetten van een gilde ; groote koperen ketel m.; -p1ege v. heist nicht meines -es, dat behoort niet -bruder m. ambtsbroeder, collega m.; heer o., administratie V. van de inkom tot mijn departement, dat is mijne zaak -brüderlich bijv. en b. in —er Freund- sten van eene gemeente; -pleger m. out-
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Amt.

Ana.

Ana.

Anabaptist, (-en, mv. -en) m.
vanger m., die het beheer heeft over de v. van beheer; -warde v. ambtswaardigwederdooper m.
middelen eener 'gemeente; -p flicht v. heid v.
ambtsplicht m.; 2. ambtseed m.; jem. in -- Amulett,(-(e)s, mv.-e)o. amulet o. Anacardienbaum, ( baum(e)s,
nehmen, iemand in eed en plicht nemen; An, voorz. (met den Sen nv. wan- mv. -brume) m., Z. Nierenbaum.
-pflichtig bijv. en b. ambtsplichtig ; -phy- neer het eene rust, met den 4en wan- Anochoret, (-en, mv. -en n1.
sikus m. geneesheer m., het geneeskundig neer het eene beweging aanduidt), aan, kluizenaar, eremiet m.
toezicht over een distrikt uitoefenende; bij., tegen, naar ; an das Feuer seizen, bij Anachoretisch, bijv. nw. en b.
-probe v. (Bergw.) staaltje o., brokje, het vuur zetten ; - der Thüre steken, wat een kluizenaar betreft.
stukje o. erts ; -protokoll o. ambtspro - aan, bij de deur staan ; die Reihe ist - Anachronismus, m . misslag m.,
tocol o.; -rang m. rang in. aan ecnig mir, kommt - mich, de beurt is aan mij, fout v. in de tijdrekening, anachronisambt verbonden ; -rath m. ambtsraad , komt aan mij ; het is, het wordt mijne me o.; fout v. tegen het eigendommelijke,
raadsheer m.; -rechnung v. rekening v. beurt ; nahe (dicht) - seinera Hause, het kostuum van den tijd, dien men
over de plaatselijke geldmiddelen; -reise niet ver van, dicht bij zijn huis; den schildert.
V. ambtsreis, ofiicieele reis v.; -reiter Tisch - die Wand stellen , tegen den Anagramm, (-(e)s, mv. -e) o. letm. gerechtsdienaar m. te paard (van den muur plaatsen ; etw. - die Wand schrei- terverwisseling, letterkeer v., wissel
-word,angm.
schout &); - richter m. kantonrechter ben, iets op den muur schrijven ; - die
&n.; -rock m., Z. -kleid; -rotte v., Z. Gil- Thüre gehen, naar of buiten de deur Anagrammatisch, bijv. en b.
debrief, Innungsbrief; -sache v. ambtszaak gaan ; - seiner Stelle, in zijne plaats, in wat het anagram betreft of daarop gev.; -sass, (mv. - sassen) gemeenteleden o. plaats van hem ; - einero Orte, op eene lijkt.
mv. bewoners m. mv. van een distrikt &; plaats, in een oord; Mann - Mann, man Anagrammenmacher, ( ma-sdssig bijv. nw. tot eene gemeente of tegen man ; Frankfurt - der Oder, Fr. cherc, mv. -macher) m. vervaardiger m.
kanton beboorende; -schaf Ener m., Z.-kel- aan den Oder; - den Huaren (assen, hij van anagrammen, anagrammenmaker m.
Ier; -schildlein o. borstlap m. eens hooge- of in het haar grijpen ; - der Nase her- Anakreontiseh, bijv. en b.
priesters ; -schloss o. kasteel, slot o. van um f hren, bij den neus leiden, foppen, (Dichtk.) anakreontisch , lief, teeder,
een drost &; -schösser m. gemeenteont- misleiden; soviet - Macherloon, zoo- los, aanvallig.
vanger m. &;-schreiben o. ambtsschrijven, veel voor het maken, aan maakloon; Analekten, o. mv. (Letterk.) uit
stukken, analekten o. mv., bloem--gelzn
o., officieele brief m.; -schreiber m. schrij- der Ring - seinera Finger, aan zijn vinver,griffier m.van een drostambt, secre-'' ger ; - Krücken gehen , op krukken lezing v.
taris,grifier m.; -schreiberei v. kantoor o. gaan ; jem. - seinem Gang kennen, iem. Analog, bijv. nw., Z. analogisch.
van een ontvanger; - schrift v. officieel ge- aan zijn gang kennen ; - einero Sonn- Analogie, v. overeenkomst, gelijschrift o.; -schri/'tenstube v. griffie v.; lage, op een Zondag ; - der Hand führen kenis, analogie v.
-schultheisz m. schout, burgemeester m.; &, bij, aan de hand ; - meiner Seite, aan Analogisch, bijv. en b. overeen-schultheiszerei V. burgemeesterschap o.; mijne zijde, naast mij ; die Schuld liegt komstig, gelijkend, analogisch.
it.stadhnis,rechthuis o.;-siegel v.baljuw- - ihm, het is zijne schuld ; ich weisi Analyse, (-lysen) v. ontleding,
zegel, zegel o. van een ambtenaar; -sohle was - ihm ist, ik weet waartoe hij ge- ontbinding, analyse v.
v. (Zoutm.) water o. voor de beambten ; schikt of in staat is, wat hij doen kan; Analysiren, (analysirte, analy-surge v. zorg, bemoeiing V. aan een ambt so viel - mir ist, voor zoover het van sirt) bedr. ww. ontleden, ontbinden, ontverbonden; -stadt v. stad v., die tot een mij afhangt of in mijne macht staat, wat wikkelen.
baljuwschap behoort; it. zetel m. van den mij aangaat of betreft, van mijn kant; - Analytik, v. ontleedkunde v.
baljuw of van het baljuwschap; -steuer v. sich halten, aan zich houden, terughou- Analytiker, (-tikers, mv. -tiker)
belasting v. door een baljuwschap te hef- den, zich zelven beheerschen ; es ist nichts m. analytiker, kenner m. der wiskun.fen; -stube V. zetel m., kantoor o., au- - der Sache, de zaak is valsch, er is stige analyse, algehraïst, ontleedkundientiezaal v. van den baljuw ; -tag m. niets van waar; -Prediger - der Lieben dige, analyticus m.
dag m.,waarop de burgemeester of kanton Frauen Kirche, in de Lieve -Vrouwekerk ; Analytisch , bijv. en b. ontledend,
zitting houdt ; - thätigkeit v. uit -recht die Sache - sich, de zaak op zich zelve; ontbindend, analytisch.
aan een ambt verbonden-oefnigv.dr - einero Kinde ist das zu entschuldi- Ananas, V. (onb.) ananas v.; -apwerkzaamheden ; jem. auszer — setzen, gen, dat is verschoonbaar in & ; - Leib fel m., -birne, -erdbeere v. ananas-appel
in zijn dienst, in de uitoefening van zijn and Seele krank, ziek naar lichaam en m., -peer, -aardbezie v.; -vogel m., Z.
ambt schorsen, pensioneeren; -titel m., Z. ziet ; sich - dem eisten Gerichte satt Colibri.
Anankern, (ankerte an, angean-name; - tracht v. ambtskostuum, ambts- essen, zich verzadigen aan; - jenzn. zum
gewaad o.; burgerliche —, burgerlijk Verrather werden, zich jegens iem. aan kert) bedr. ww. ein Schiff -, ankeren,
ambtsgewaad o.; -unterthan m., Z. -sass; verraad schuldig maken; - einem Fieber vastleggen, meren ; (Bouw k.) einen Bal
-, ankeren, vasthechten, vastkram -ken
-veránderung v. verandering v. van be- sterben, aari eene koorts sterven; - jemmn.
krammen.
-men,
trekking, van ambt ; -verlassung v. ver- gut, schlecht handeln, goed, slecht jelaten o. van eene betrekking, nederleggen gens iem. handelen ; es ist - dem, het is Anapijst, (-(e)s, mv. -e) m.
o., nederlegging v. van een ambt ; -verlust waar ; it. es ist - dem, dass sie & , zij (Spraakk.) versvoet m. van twee korte
m. verlies o. van een ambt ; -verrichtung staat op het punt om, het is met haar en eene lange lettergreep, opspringer m.
v. ambtsbezigheid v.; -vertreter m. plaats zoover gekomen, dat; - sechs Wagen, on- Anapastiseh, bijv. en b. wat een
-verwalter m. beheerder,-verangm.; geveer, nagenoeg ; - die zehn Thaler, )pspringenden versvoet aangaat, betreft
bestuurder m. van een ambt ; -verivalterei omtrent, bijna ; 2. bijw. (Schipp.) Gluck )f daartoe behoort.
V. waardigheid v. of post m. van beheer- - ! welkom aan land ! von nun -, von Anarehie, (-chien) v. regeeringder &; it. departement, rechtsgebied o. heute -, van nu af, van heden af aan, loosheid, anarchie, wanorde, bandeloosvan een baljuwschap; it. het huis waarin van dit oogenblik af; von hier - bis dort- heid v.
de balj uw zijn kantoor houdt; -verweisung kin, van hier tot daar; oben-, boven, Anarchiseh, bijv. en b. regeeV. cassatie v.; -verweser m., Z. -vertreter ; bovenaan ; unten-, beneden ; Himmel -, ringloos, wetteloos.
it. -verweserei v., Z. -verwalterei ; -vogt naar den hemel ; Berg -, omhoog ; bis
Anarchist, (-en, mv. -en) m. aan
voorstander, bewerker m. van-hanger,
m. baljuw , ambtsvoogd m.; 2. Z. - dieper; oben -, tot boven toe.
-vogtei v. rechtsgebied o. van een balAnaaszen, —aszen, (aaszte an, regeeringloosheid, wanorde, omwentejuw ; it. huis o. van een baljuw &; -vog- angeaaszt) bedr. ww. met aas lokken, Z. lingen.
teilich bijv. en b. behoorende tot, onder anludern.
Anarten, (artete an, angeartet) o.
aan den baljuw &; -wappen o.-worpen
Anabaptismus, m. leer v. der ^vw., m. S. eigen worden ; angeartete
Tugend, ingeboren, ingeschapen deugd v.
ambtswapen o.; -wechsel m. afwisseling wederdoopers.
-
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Anathém(a), (- them(a)s, mv. befohlen) Z. befehlen; 2. empfehlen. &, hiernevens, ingesloten, nevensgaande
-theme) kerkban, ban, vloek, banbliksem
Anbeginn, m., z. m. (Dichtk.) vindt gij &.
von of vom - der Welt, van het begin,
Anbiegun.g, v. (Ger.) toevoeging,
m., anathema o.
bijvoeging v., toevoegsel, bijvoegsel o.
Anathmen, (athmete an, angeath- van den beginne.
met) bedr. ww., Z. anhauchen.
Anbehalten, (du behdllst an, er Anbieten, (du bietest of (Dichtk.)
Anatom, (- en, mv. -en) m. ont- behält an, behielt an, anbehalten) bede. beutst an, er bidet of (Dichtk.) bent an,
ww. onr. ein Kleid -, aanhouden, niet bot an, angeboten) bedr. ww. one. aan
leedkundige, anatoom m.
geven; eineSchlacht-biedn,tgschk
Anatomie, V. ontleedkunde, ont- uittrekken of uitdoen, niet verwisse-, uitdagen tot ; Frieden -, aanbieden,
leedkunst, snijkunde, snijkunst, anato- len van.
voorslagen doen omtrent ; 2. o. ww. het
mie v.
Anbei, bijes. Z. hiebei, zugleich.
AnatQmiker, (- mikers, mv. -mi- Anbeiszen, (du beiszesi an, er eerste bod doen op eene verkooping ; 3.
beiszt an, hiss an, angebissen) bedr. ww. wed. ww. sich als of .gum Diener -, zich
her) m., Z. Anatom.
Anatomiren, (anatomirte, ana- onr. de tanden slaan of zetten in, be- aanbieden; wean sick eine Gelegenheit antomirt) bedr. ww. ontleden, anatomi- ginnen te bijten, aanbijten ; einen Apfel bietet, als zich eene gelegenheid aan
opdoet, voordoet.
-biedt,
-, aanbijten, bijten in ; eine angebissene
seeren, nauwkeurig onderzoeken.
Anatomisch, bijv. en b. ontleed Birne, aangebeten, waarvan een stuk af- Anbieter, -bieterin, aanbie-kundig, gebeten is; 2. o. ww., n1. h. beginnen te der in., aanbiedster v., die het eerste
anatomisch.
Anatomist, (- en, mv. -en) in., eten ; der Hungerige wollte schon -, aan bod of het eerste aanbod doet.
Anbietung, v. aanbod o., aan
aanbijten; (van-valen;(isch),
z. Anatom.
-biedngv.,
voorstel o.; 2. eerste bod,
Anatzen, (átzte an, angedtzt) bedr. honden), bijten ; (fig.) in het lokaas bij
zich laten medeslepen, verlokken;-ten, eerste aanbod o.
ww. beginnen te etsen ; (Jachtw.) Z.
.A.nbilden, (bildete an, angebildet)
3. wed. ww. sich -, zich met de tanden
anaaszen.
bede. ww. jemn. Kenntnisse, EigenschafAnaugeln, (augelte an, angeau- aanhechten.
ten -, door opvoeding en onderwijs meAnbelang, Z. Betreff.
gelt) hedr. ww. oogjes geven, teeder aan
Anbelangen, (belangte an, anbe- dedeelen ; ein angebildeter, nicht angetoelonken.
-zien,
borener Charakter, door het leven geAnbacken, (du backst of backst langt) bedr. ww., Z. betreffen.
Anbelfern, (bel ferie an., angebel- vormd, niet aangeboren ; sich etiv. -, zich
an, er backt of backt an, buk an of backte
door oefening eigen maken.
an, angebacken) o. ww., m. S. an etiv. -, fert) bedr. ww., Z. anbellen.
Anbellen, (bellte an, angebellt ) Anbinde-b1OOk,(- block(e)s, mv.
aanbakken ; angebacken sein, aangebakken zijn , ten gevolge van het bak- bede. ww. jem. -, aanblaffen ; (fig.) -blöcke) in. (Zeew.) ezelshoofd o.; -kalb
ken of met bakken vastgehecht zijn aan; schreeuwen, razen, keffen, blaffen te- o. gespeend kalf o.
Anbinden, (band an, angebunden)
(fig.) vastzitten ; 2. bedr. ww. sterk gen.
hechten, stevig vastmaken, kleven aan.
Anbequemen, (bequemie an, an- beds. ww onr. aanbinden ; ein Pferd an
Anbahnen, (bahnte an, ange- bequemt) bedr. ww., Z. anpassen; 2.wed. einen of einem Baum(e) -, vastbinden ;
einen Kahn —, vastleggen ; den Weinstock
bahnt) bedr. ww. einen Weg -, banen; ww. sich -, Z. sick bequemen.
(fig.) etwv. -, Z. einleiten.
Anberaumen, (beraumte an, an- amy dem (den) Pfahl -, opbinden, vast ,
Anballen (sich), (ballte an, an- beraumt) bedr. ww. (Ger.) eine Frist binden ; ein Buck einem andern -, bij een
geballt) wed. ww. (van de sneeuw), sich -, bepalen ; einen Tay -, bepalen, vast- ander, aan het eind van een ander binden ; (fig.) jenin. of bei jemn. einen Bà an den Stiefeln-, in klompen blijven kle- stellen.
ven aan &.
A nberaumung, v. bepaling,vast- ren -, schulden maken ; ein Liebesverhc ltniss -, aanknoopen ; (Prov.) fern. an
Anbannen, (bannte an, ange- stelling v., bepalen, vaststellen o.
bannt) bedr. ww. jemn. eine Krankheit -,
Anberegt, bijv. nw. (veroud.) ge- seinera Geburlstage -, een geschenk geaantooveren, door betoovering berokke- meld, vermeld, genoemd, bovenge- ven , Z. Angebinde; (van kalveren), (a ten doorgaan met zuigen; 2. o. ww., nl. h.
tien ; er ist wie angebannt an seiner Ar- noemd.
beit, hij is als het ware aan zijn werk
Anberg, (-( e)s, mv. -e) m, hoogte ich will nicht wieder roil ihm -, in betrek
aanraking komen ; mit aller Welt -,-king,
v. aan den voet eens bergs.
vastgeklonken.
Anbau, (-( e)s, mv. -e) m. (van Anbeten, (betete an, angebetet) twist zoeken ; kurz angebunden sein, kort
onbebouwde velden), het bouwbaar ma- bede. ww. aanbidden, vereeren, godde- van stof, kitteloorig, opvliegend zijn,
niet veel praatjes, korte metten maken;
ken, onginnen o., bebouwing, ontgin lijke eer bewijzen.
stad), aanbouw m.;-nigv.;2(ae
Anbeter, —beterin, v. aanbid 11. o. zelfst. ein Nare zum -, toll zum- -,
-derm., te gek om los te loopes.
aanbidster v.
in - sein, in aanbouw zijn, gebouwd worAnbiss, (- es, inv. -e) nl. beet in.,
den ; 3. (Bouwk.) een bijgebouwd geAnbetracht, Z. Betracht.
deelte o., wat bijgebouwd wordt.
Anbetreffen, bede. ww., Z. be- aanbijten o., eerste beet m.; 2. Z. Imbiss; 3. lokaas, aas o., proef v.; -kraut
Anbauen, (bonte an, angebaut) treffen.
bedr. ww eis wüstes Stuck Land -, ontAnbetteln, (bettelte an, angebet- o., Z. Teufelsabbiss.
Anblasen, (du blc Best an, er blöginnen, beginnen te bebouwen ; Korn -. telt) bedr. ww. jem. -, bedelend aanbouwen ; (fig.) eine Kunst, seinen Geist - spreken ; jem. um etw. -, om eene aal- set of blast an, blies an, angeblasen) bedr.
aankweeken ; eis Hans an eisen Berg - moes vragen ; (fig.) lastig vallen; 2. wed. ww. onr. mit dens Munde -, blazen op,
bouwen tegen ; einen Flugel an eis Ham ww. sich bei jenin. -, zich aan iem. op- naar, tegen ; die Zahnschmerzen sind min
-, bijbouwen, aanbouwen ; (van het wa- dringen, zijne diensten aanbieden, alsof wie angeblasen , als aangewaaid ; das
Feuer -, aanblazen ; (fig.) die Flanzme der
ter), Z. anspulen. 2. wed. ww. sich -, zier men om eene gunst vraagde.
ergens vestigen, zich op eene plaats metAnbetung, v. aanbidding v., eere- Leidenschaft -, Z. anfachen; einen beiszen
dienst m., vereering, godsvereering v., Bissen -, blazen om af te koelen; eine
terwoon nederzetten.
Anbauer, (- bauers, mv. -baicer)m. aanbidden o.; -siverth, -swurdig hijv. nw, Flute, eis Horn -, beginnen te blazen op;
einen Ton -, blazende doen hooren ; blase
ontginner, aankweeker; it. volkplanter aanbiddelijk, aanbiddenswaardig.
Anbezielen, (bezielte an, anbe- einmal C an, geef eens c ; den Tag, das
planter, kolonist m.;(fig.) - einer Sprache
neue Jahr-, met trompetgeschal aankon
beoefenaar m., hij, die eene taal beoe- .ielt) bedr. ww., Z. anberaumen.
die Jagd -, liet begin van de jacht-digen;
fent of veredelt.
A nbiegen, (dit biegst an, er bieg 2
Anbaulich, bijv. en b. wat ont. an, bog an, angebogen) bede. ww. one met de hoorns verkondigen.
einen Ast an die Wandl -, krommen
Anblassen, (blasste an, angeblasst)
gind of bebouwd kan worden.
Anbefehlen, bedr. ww. (dec be- buigen naar en vastmaken; (Ger.) bij bedr. ww. (w. i. gebr.) (van de maan),
Ii ehist an, er befiehlf an, befahl an, an- voegen, insluiten ; angebogen finden Sii-, bleek maken.
l
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Anblatt,

Anb.

Anc.

Anbranden, (brandele, an, ange- einer Schrift -, bijbrengen, te pas brengen, aanhalen ; bei Gerichte -, aangeven,
brandet) o. ww., Z. ansturmen.
Anblatten, (blattete an, angeblat- Anbrassen, (brasste an, ange- aanklagen; eine Klage -, indienen, brentet) bedr. ww. (Timm.) samenvoegen, brasst) bedr. ww. (Zeew.) aanbrassen. gen voor; Klatschereien -, aanbrengen,
de bladen opsluiten.
Anbraten, (du bratest of bratst an, overbrieven; dieser Spass ist zur Unzeit
Anbl€iuen, (bläule an, angeblauet) er bratet of brit an, briet an, angebralen) angebracht, is misplaatst, valt in het water; II. o. zelfst. (Rechtspr.) kennisgeo. ww. beginnen te braden.
bedr. ww., Z. bläuen.
Anblecken, (bleekte an, ange- Anbrausen, (brauste an, ange- ving v., voorstel o., verklaring v., Z. Anbleckt) bedr. ww. aangrijnzen, de tanden braust) bedr. ww. bruisen tegen, aan -' bringung.
Anbringer, - bringerin, aanbruisen.
laten zien.
Anbleiehen, (bleichte an, ange- Anbrechen, (du brichst an, er brenger, aanklager, verklikker m., aanbleicht) bedr. ww. (w. i. gebr.) (van de l bricht an, brach an, angebrochen) bedr. brengster, aasklaagster, verklikster v.;
ww. our. eis Brod -, aansnijden, be- (Werkt.) voedings-buis, - pijp v.
maan), bleek maken.
Asblenden, (blendete an, ange- ginnen te snijden van; eine Flasche -, Anbringerei, (- eien) v. aantijblendet) bedr. ww. (w. I. gebr.) jem. mit open trekken; eis Erzlager -, openen; ging, verklikkerij v.
Anbringung, v. aanbrenging,
einen Zweig -, knakken; eis Fass -,
einem Spiegelglas -, verblinden.
Anbliek, (-( e)s, mv. -e) m. blik,' aansteken; dieses Stuck Zeug ist noch aanklacht v., aanbrengen, verklikken o.;
aanblik m., gezicht o.; auf den of beim nicht angebrochen, van dit stuk is nog (bij het gerecht), kennisgeving o., aan ersten -, bij den eersten aanblik, op het niets afgesneden; 2. (fig.) Z. anbrü- klacht, beschuldiging, klacht v.
Anbroeken, (brockte an, angeeerste gezicht; bei ihrem -, op het zien chig; 3. beginnen te verschijnen, aanvan haar ; eis schoner -, een schoon of breken; met -dein Tage, met het aan- brockt) bedr. ww., Z. broeken, einmooi gezicht; welch eis herrlicher, trau- breken van den dag; die Zeit bricht an, brocken.
Anbruch,(- bruch(e)s,mv. -brüche)
riger - ! welk een prachtig, droevig komt, nadert; mit -der Nacht, bij het val
avond of den nacht, Z.-lenvad m. (Bergw.) eerste opening v. van eene
schouwspel ! welk een heerlijke, treumijn; einen - machen, eene opening maAnbruch.
rige aanblik!
Anblieken, (blickte an, angeblickt) Anbreiten, (breitete an, angebrei- ken in eene ertslaag; in gutem - stehen,
bedr. ww. aankijken, aanzien, een blik tet) bedr. ww. (Landb.) Getreide -, nit- aanvankelijk veel opleveren; 2. de plaats
waar iets gebroken is; der Stein ist auf
werpen op ; verstohlener Weise -, ter sluik leggen op den dorschvloer.
Anbrennen, (brennte of brannte an, dein - glatt, op de breuk glad; 3. het losgeaanzien.
Anblinken, -blinzeln, (blink- angebrenni of angebrannt) bedr. ww. reg. brokene; (Bergw.) Anbruche, de eerste
te of blinzelte an, angeblinkt of angeblin- en onr. eis Licht -, aansteken, ontsteken, stukken o. mv., die men uit eene mijn
zeit) bedr. ww. jem. -, aanblikken, knip doen ontvlammen; einen Pfahl -, de punt gehaald heeft; it. nieuw ontdekte laag v.;
-ogen afbranden van; einem Pferde eis Zeichen -, 4. (fig.)z. m. -des Tages, aanbreken o. van
tegen.
Anblitzen, (blitzte an, angeblitzt) inbranden, brandmerken; (Kookk.) laten den dag, dageraad m.; - der Nacht, bebedr. ww. toornig aanzien; 2. jemn. mit aanbranden, verbranden; 2. (brannte an, gin, vallen o.; 5. (van vruchten), begin
dem Spiegel -, lichtstralen op iem. laten angebrannt)o. ww. onr., m. s. verbranden, o. van verrotten, bederf o., verrotting v.;
ontvlammen, vuur vatten; angebrannt sein, 6. (Veea.) (der schapen), huidziekte.
vallen door middel van een spiegel.
Anbldeken, (blöckte an, ange- (van eene kaars &), aangebrand zijn, Anbri chig, bijv. en b. wat beblöckt) bedr ww. jem. -, aanblaten, bla- reeds aangestoken geweest zijn of reeds, gint te verrotten of te bederven; (van
ten tegen; (fig.) Z. anfahren, an- gebrand hebben; (Kookk.) aanbranden;' vruchten), aangestoken; (van tanden),
angebrannt sein, riechen, schmecken, aan- aangestoken, door bederf aangetast; schreien.
Anbli men, (blümte an, ange- gebrand zijn, rieken, smaken; Angebrann- werden, (van wijn), beginnen te bedertes (van spijzen in een pot) , aanbaksel ven of om te slaan; -e Schafe, schapen
blumt) bedr. ww., Z. besäen.
Anbohren, (bohrte an, angebohrt) o., aangebrande korst v., (fig.) verhit o. mv., bij welke zich de huidziekte verbedr.ww. beginnen te boren, gaten te ma- worden, ontvlammen ; sein Zorn brannte toont;(fig.) Z. verdorben; - heil v. verrotken in de oppervlakte van een voorwerp; an, ontbrandde; angebrannt sein, verliefd ten, bederf o., verrotting, verrotheid,
einen Käse, einen Baum, eis Fass -, aan- zijn; it. wat op hebben, te veel gedron-' bedorvenheid o.
boren; (fig.) jem. um Geld -, van iem. ken hebben, de hoogte hebben; it. be-II Anbriihen, (brühte an, angebrüht)
zoeken te leenen ; jem. f ortwahrend mit smet zijn door eene venerische ziekte. bedr. ww. met kokend water overAnbringbar, bijv. nw. (Hand.) gieten.
eta'. -, vervolgen, naloopen ; (gemeenz.)
wat verkocht kan worden, geschikt is Anbri hung, v. begieting v. met
polsen, uithooren.
Anbohrung, v. (Boschw.) (van voor den verkoop, gemakkelijk debiet kokend water.
.Anbr" len, (brullte an, angebriillt)
een boom), het boren, aanboren o., bo- vindt.
ring v. om het hars of sap er uit te Anbringegeld, (-( e)s, mv. - er) bedr. ww. aanbrullen, brullen tegen;
o. aanbrenggeld, geld o. voor het aan- (fig., Volkst.) schreeuwen tegen iem.,
krijgen; (Heelk.) schedelboring v.
Anbolzen, (bolzte an, angebolzt) brengen of werven van een recruut, ver beknorren.
Anbrummen, (brummte an, an-klieron.
bedr. ww. Flólzer-, met pennen, nagels
A nbringen, (du bringst an,er bringt gebrummt) bedr. ww. brommen tegen,
of bouten vastmaken aan, verbinden.
.A.nborden, (bordete an, ange- an, brachte an, angebracht) bedr. ww. beknorren; (fig.) beknorren, iem. toeonr. etw. irgendwo -, aanbrengen; eis in grauwen, toesnauwen.
bordet) bedr. ww., Z. entern.
Anborsten, (borstete an, ange- der Mauer angebrachtes Thiirchen, aange- Anbri ten,(brutete an, angebrütet)
borstet) o. ww. (Jachtw.) (van wilde bracht, gemaakt; (fig.) plaatsen; Waaren bedr. ww. Eier-, beginnen te broeden;
zwijnen), de stekels, de borstels op- —, verkoopen; eine Tackler -, aan den, angebrutetes Ei, bebroed , vuil ei o.
man brengen; eis Gesuch -, te pas bren- Anbi rgern (sieh),(biirgerte an,
steken.
A.nboszeln, (boszelte an, angebo- gen, indienen; . etw. gut— goed te pas angebzirgert) wed. ww., Z. ansiedeln.
Anbi rsten, (bürstete an, angeszelt) bedr. ww. den Flacks -, in bos- brengen; er Weisz alles sehr gut anzubrinsen binden, om het in de week te leggen gen, hij weet alles ter rechtertijd te zeg- burstet) bedr. ww. die Haare ani flute -,
gen, op zijn tijd in het midden te bren- aanborstelen, gladborstelen, opstrijken.
of te laten rotten.
Anbot, (-(e) s, mv. -e) o. aan bod o.; gen; sein Geld -, plaatsen, beleggen; Anbuschen (rich), (buschte an,
it. eerste bod o. bij eene veiling of bij eene Wechsel -, verhandelen; 2 Z. beibringen; angebuscht) wed. ww. (Jachtw.) (van
3. berichten, blootleggen, voorstellen; vogels), op de struiken vallen.
verkooping; 2. Z. Gebot, Befehl.
(van een getuige), verklaren; Stellen aus AnehQre, (— choren) v. (Pl.) Z.Ahorn.
Anbrand, m., Z. anbrennen.
(Past.) oblie V.

(-

blattes, mv. -blc tter) o.

And.

And.

Anchove, (-choven) v. ansjovis v.

Ander, (der, die, das Andere of Andre) bijv. nw. ander; der, die Eine ist
Jung, der, die -e nicht, de een (eene) is
jong, de andere niet; eines and das -e
erzählen, verschillende zaken, het een
en het ander verhalen; eins ins –e mengen, het eene met het andere verwarren;
eins in das –e gerechnet, door elkander
gerekend, gemiddeld; ein Jahr ins -, liet
eene jaar voor en het ander na; einen Bissen nach dem -n essen,:stuk voor stuk; ein
Mal über das -e, keer om keer, verscheidene malen achter elkander; einer um den
-n, beurtelings, de een na den ander; eine
Dummheit um die -e, de eene dwaasheid
na de andere; es vergeht ein Jahr urns -e,
het eene jaar verloopt na het andere; um
den -n Tag, om den anderen dag; eines
and das -e, het een na het ander, niet alles te gelijk; von einem Laden zum -n laztfen, van den eenen winkel naar den ande-

Aneiennet ,t, v., z. m. r echt o.,
door langeren diensttijd verkregen
ancienniteit V.
And, bijw., Z. Ahnd.
Andaeht, (- dachten) v. oplettendheid v.; mit - lesen, met oplettendheid;
seine – verrichten, zijn gebed doen;
seine - halten, de kerk bezoeken, zijn
godsdienst waarnemen, Z. Morgen -,
Abend-andacht.

Andäehtelei, (- leien) v. schijnvroomheid v., overdreven, huichelachtige of geveinsde godsvrucht v., schijn
huichelarij, kwezelarij v.
-heilgd,

Andäehteln, (andd ehtelte, geandáchtelt) o. ww., m. h. den vrome spe-

And.
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treinen, ik kon niet anders, ik kon mij
niet weerhouden te weersen; nicht - ! zoo
is het, niet anders! 2. wenn -, voegwo.
tenzij dat , indien namelijk, Z. wo/'ern,
es sei denn ; - denkend bijv. nw. anders denkend.

Ander –seitig,bijv. nw., Z. gegen -;
-seits bijw. van den anderen kant.

Anderst, bijw., Z. anders.

Anderswo , bijw. elders, ergens anders; 2. o. zelfst. (Ger.) sein - beweisen, zijne aanwezigheid op eene andere
plaats dan die der misdaad bewijzen.
Anders-wodurch, bijw. door
Bene andere plaats ; -woher bijw. van elders, van eene andere plaats, van eene
andere zaak; -wohin bijw. elders, naar
eene andere plaats; — lenhen, naar elders
sturen, wenden.
Andert - halb , bijv. nw.(onb.) anderhalf, een en een half; -halbig bijv.
en b. (Wisk.) verhouding van twee termen, die tot elkander staan als 9 tot 4.
Aenderung, v. verandering, afwisseling, wijziging v.; (Boekdr.) verbetering , correctie v.; (Alg.) verandering
V. van teekens.
Ander –warts, bijv. nw., Z. anderswo, anderswohin; -wártig bijv. en b.
van eene andere plaats of van een anderen kant ; - weitig, Z. sonstig , f erner.
Andeuten, (deutete an , angedeutet) bedr. ww. aanduiden, aanwijzen;etw.
nur -, nicht aus f iihrlich beschreiben, aan
(Ger.) jemn. einen Befehl -, Z.-stipen;
bedeuten; (Jachtw.) (van den hond) ,
staan voor.
Andeuter, (-dealers, mv. -deuter)

en of uithangen; -d, huichelachtig,schijnheilig, kwezelachtig.
And^chtig, (- duchtiger, -ddchtigst) bijv. en b. aandachtig, oplettend,
ren; 2. verschillend, anders; das ist eta.
g.Qdvruchtig, vroom.
Andächtler, -däehtlerin , -es, dat is wat anders, eene andere zaak;
schijnheilige, huichelaar, kwezelaar m., mach das einem -n weis! dat maakt gij mij
kwezelaarster, huichelaarster v. , schijn- niet wijs! niemand -s als 4", niemand anders, geen ander dan &; die -e Seite, (van
vrome m. en V.
Andehtlerisch, bijv. en b. laken), de andere, verkeerde kant; (van
een muntstuk), keerzijde v.; -n Sinnes
kwezelachtig, schijnheilig.
Andacht –los, bijv. en b. onop- werden, van meening veranderen; -e Sailettend, zonder aandacht of godsvrucht; ten au fziehen, van toon veranderen, eenen
-losigkeit v. onoplettendheid, ongods- anderen toon aanslaan; em-es Hemd andienstigheid v. ; -sbild o. heiligen- ziehen, een ander hemd aantrekken;
beeld o.;-sbuch o. godsdienstig, stichtelijk (Spr.) ein -es ist versprechen, ein -es hal boek o.; -seifer m. godsdienstijver m., ten, er is een groot onderscheid tusschen
groote godsdienstigheid v.; - sstunde v. beloven en houden; jemn. eines -n beuur 0. van het gebed , biduur lehren, iem. van het tegendeel overtuio.; -subungen v. mv. gebeden o. mv., gen; eines Theils, -n Theils, einer Seits,
godvruchtige oefeningen v. mv.; -svoll, -er Seits, eensdeels, anderdeels, eener
zijds, anderzijds.
Z. a'nddchtig.
m., Z. Geschlechtswort_
Aenderbar, (-barer, - barst) bijv, Andeutung , v. aanwijzing, aan
Andal, o., Z. Ant hal.
(Ger.) aanzegging v.; 2. teeken-stipng;
Á_ ndammen, (dämmte an, ange- uw. veranderlijk , wat veranderd kan
dnmmt) bedr. ww. einen Fluss -, in- worden.

Aenderei, (-reien) v. (gemeenz.)

o., aanwijzing v.

Andichten, (dichtete an, angedichAndammern, (ddmmerte an, an- veelvuldige, nuttelooze veranderingen v. et) bedr. ww. jemn. etw, - toedichten,

dijken.

(

gedammert) o. ww., Z. ddmmnern.
Andante, bijv. en b. (Muz.) andante, zeer langzaam; 2. o. zelfst. muzijkstuk o. van eene langzame maat.
Andauern, (dauerte an, angedauert) o. ww., Z. dauern, wdhren.
Andecken, (deckte an, angedeckt)

mv., zucht o. om te veranderen.

dekken.

veranderen ; 2. wed. ww. er zindert sick

Aendergeschwisterkind ,

aanwrijven, ten laste leggen, ten onrechte
toeschrijven.

(-es, mv. -er) o., Z. Geschwisterkind.
Andichtung, v. aantijging v., onAendern, (änderte, geandert) bedr. gegrond verwijt o., aanwrijving , telast
ww. veranderen, verwisselen , wijzigen;
beschuldiging v.
-legin,vasch
seine Sprache, seine Kleider -, van taal,
Andienen , (diente can, angedient)
kleederen veranderen ; sein Wesen -, ver bedr. WW., Z. anmelden.
o. Ww. beginnen met dekken; 2. een coueen ander voorkomen krijgen;-ander,
Andingen . (dung an, angedungen)
vert bijvoegen, nog voor een persoon ich kaan es nicht -, ik kan er niets aan bedr. ww. onr., Z. anbedingen, Bindingen.

Andenken, o . aandenken o., her- nicht mehr, hij verandert niet meer, zal
innering, gedachtenis v. ; bei jemn. in gutern-stehen, hij iem. in gunstig aandenken
staan; es ist, es schivebt mir noch in frischem -, het zweeft of staat mij nog leven
voor den geest, het ligt mij nog versch-dig
in het geheugen; das - eines Heiligen feiern, de gedachtenis van een heilige vieren; glorwurdigsten -s, roemrijker gedachtenis; mein Mann seligen -s, mijn
man zaliger, mijn overleden man, wijlen
mijn man; zum - an diesen Tag, ter
herinnering aan; etw. in ewigem - behalten, eene altijddurende herrinnering
hebben van iets ; ins - zuruckrufen,

zich niet meer verbeteren ; sic hal sick
sehr geandert, zij is veel veranderd ; es
kanis sich -, het kan nog veranderen, het
kan verkeeren; 3. o. ww. veranderen;
meine Magd will -, veranderen, verhulzen ; ich ándre nicht gerne mit meinen
Leulen,ik verander niet gaarne van dienstboden.

Andonnern, (donnerte an, enge
bedr. ww. (fig.) jem. -, met eene-donert)
donderende stem aanspreken ; wie an-

gedonnert dastehen, als van den bliksem
getroffen.
Andorn, (-(e)s,mv.-e) m. (Pl.)gemeiner of weiszer -, andoren m.; schwarzer
-, zwarte andoren m., maluwe v.; riechender -, stinknetel v., andoren, verdorde halm m., Z. Wasserandorn.

Andern –falls, bijv. nw., Z. sonst, Andorren, (dörrte an, angedórrt)
widrigenfalls; -theils bijw. anderdeels, o. ww., nl. S. aandrogen.
in de tweede plaats.
Andrang, (-(e)s) m., z. m. (van
Anders, bijw. anders, verschillend, water),aandrang m.; ( van het bloed), aan op eerre andere wijze ; - werden, ver- drang m.,ophooping v.;it.(van menschen),
anderen ; sich - besinnen, van meening menigte v., toevloed, oploop m.
in het geheugen terugroepen, weder veranderen ; die Sache verhdlt rich ganz
Andrängen, (drangte an, angevoor den geest brengen of halen; 2. ge- -, als man sagt, is geheel anders dan men drangt) bedr, ww. jem. an die Wand -,
dachtenis v., aandenken, souvenir o. zegt ; ich konnte nicht - , ich musste ^ dringen, duwen, drukken tegen; 2. wed.
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ww. sich an jem. -, zich aandringen, drinAneignen, (eignete an , angeeignet) bedr. ww. sich etw. -, zich iets toegen tegen; it. opdringen.
Andreas—kreuz, (- es, mv. -e) o. eigenen, toeschrijven ; jeinn. etiv. -, ma(Ridd.) St. Andries-kruis o.; it. (P1.) ken, dat iern. iets eigen wordt ; 2. wed.
- of -kraut o. St. Jans-, St. Andries - ww. sich -, eigen worden met iets, zich
kruid, andrieskruis o.; -orden m. orde v. hechten aan iets, attacheeren.
van St. Andries; -tag m. St. Andries m., Aneignung, v. toeeigenen o., toeeigening v.; ungesetzliche -, wederrechfeest o. van St. Andries.
Andreehseln, (drechselte an, an- telijke toeeigening, aanmatiging v.; (Nat.
gedrechselt) bedr. ww. aandraaien, op de hist.) - zweier Kórper, aanwas in., aan
-zeting,vr .
draaibank vormen; (fig.) (van kleederen), jemn. wie angedrechselt sitzen, als Aneinander, bij w., Z. einander;
aan het lijf geschilderd zitten ; jemn. eine - ficgung v., Z. Zusaninlenfugung; -grdnzen o. ww. aan elk. grenzen, aangrenzen;
Nase -, Z. andrehen.
Andrehen, (drehte an, angedreht) 2. -granzend bijv. uw. aangrenzend ,
bedr. ww. einen Faden an einen an- naastgelegen ; -gränzung v., z. m. grens,
dern -, twee draden door draaiing aan gang renzing, v., aangrenzen o.; - hangend
elk. verbinden of tot eenen draad ma- bijv. nw., Z. zusaninaenhangend, stelig.
ken, ineendraaien; 2. Z. andrechseln; 3.
Anekdote , (- doten) v. anekZ. anschrauben; 4. (fig.) jemn. eine Nase dote v.
-, iem. foppen, voor den gek houden, beet Anekdotenartig , -dotisch,
bijv. en h. anekdotisch, naar eene aneknemen.
Andreechen, (du drischest an, dote gelijkend.
er driseht an, drosch of drasch an, angedroschen) o. ww. onr., m. h. beginnen

te dorschen.

Andrillen,

(drillte an, angedrillt)

bedr. ww., Z. andrehen.

Andringen, (drang an, angedrungen) o. ww. onr., m. s. auf jem. -, aandringen, indringen, dringen, dringen tegen, met geweld naderen ; auf den Feind
-, aandringen, indringen op , dringen
naar; ich will mich nicht -, opdringen,Z.
aufdringen.

Andringlich, (-dringlicher,-dringlichst) bijv. en b. dringend , Z. Zudringlich.
Andringlichkeit, v.,Z.Zudringlichkeil.
A_ ndrohen, (drohte an, angedroht)
bedr. ww. jemn. etw. -, dreigen met, bedreigen ; 2. o. ww., m. h. dreigen.
Androhung, V. bedreiging o.
dreigende taal v. of gebaren o. mv.
Andruck, (-( e)s, mv. -e) m. het
aandrukken, tegendrukken o.; 2. (Boek dr.) verbeterblad o., op het papier gelegde strook m. om de gelijkheid van
den afdruk te bevorderen.
;

Andrucken,

(druckte an, enge

bedr. ww. eine Schrift an eins-druckt)
andere -, aandrukken, bijdrukken, druk
achter.
-ken

4ndri cken,

(drückte an, enge

bedr. ww. aandrukken, aandu--druekt)
wen, drukken of duwen tegen ; (Pl.) angedrücktes Blatt, bijgedrukt.

.4nduften,

(duftete an,angeduflet)

bedr. ww. jem. - , Z. beduEten.

Andunkeln,

(dunkelte an, enge

h. beginnen duister-dunkelt)o.w,m
te worden.

Andunsten,

AAAf.

Ane.

Ane.

(dunstete an, enge

bedr. ww. jem. -, zich als een-dunste)
damp aanhechten aan.
Andurch, bijw., Z. dadurch, hiedurch.

Anecdote, v., Z. Anekdote.
Aneifern, (ei ferte an, angeeifert)
bedr. ww. jem. -, aanvuren, aanmoedigen, aansporen, opwekken.

en, erziehen; 2. jemn. etw. -, door op-

voeding geven of mededeelen.

Aneurisma (- rismas, mv. -nsinca) o. (Gen.) slagadergezwel o., slagaderbreuk V.

Anfabein,

(fabelte an, angefabelt)

bedr. ww., Z. andichien.

Anfaeheln, (fachelte an , ange fa-chell) bedr. ww. jem. -, aanwaaien, met
den waaier de lucht naar iem. bewegen ; 2. zachtjes slaan, even of ternauwernood treffen.

Anfachen,

(fachte an, angefacht)

bedr. Ww. das Feuer -, aanblazen, Z. anblasen; (fig.) die Flamme des Krieges -,

aanblazen, aanstoken ; den Zorn -, opwekken, ontsteken, aanhitsen.

Anf ehern,

(facherte an, enge

bedr. ww., Z. anfcheln.

-fdchert)

Anf áadeln, ((ddelle an, ange (adelt)
bedr. ww. aanrijgen.

Anfahrbar, (- barer, - barst) bijv.
nw. -e K-iisle, genaakbaar, waar men
Anekeln, (ekelte an, angeekelt) landen kan.
Anfahren, (du fiihrst an, er fáhrt
bedr. ww. jem. -, iem. afkeer inboezemen; dieses Geschaft ekelt mich an, an, fuhr an, angefahren) bedr. ww. onr.
doet mij walgen ; 2. (w. i. gebr.) ein etw. -, met een wagen & aanbrengen,
Sache -, afkeer betuigen van of over; aanvoeren, aanrijden, vervoeren; 2. (fig.)
3. onp. ww. es ekelt mich an, het walgt jem. -, uitvallen, uitvaren tegen, zeer
mij , ik heb er een afkeer van , een he- hard aanspreken; 3. o. ww., m. s. in
een rijtuig of met een schip aankomen,
kel aan.
Anemone, (- monen) v. (P1 .) wind- aanrijden, aanvaren ; bei jemn. -,bij iem.,
uit- of afstappen ; angefahren kommen,
roos, windbloem V.
Anempfehlen, (du emp fiehlst an, konten aanrijden , aanvaren ; an etw. -,
er emp fiehlt an, empPahl an, anenip fohlen) rijden of varen tegen; (Bergw.) aan het
werk gaan, zich in de mijn begeven;
bedr. ww., Z. empfehlen.
Anerbe, (- n,mv.-n)m.— erblich, II. o. zelfst. per rijtuig vervoeren o.,
vervoer, varen, aanvaren o., aanvaring
bijv. nw., Z. Erbe, erblich.
Anerben, (erbte an , angeerbt) v.; (fig.) onbezonnen uitval ni., uitva
-ren,
uitvallen o., drift v.
bedr. ww., Z. erben; (fig.) das ist mii
Anfahrschacht, (-( e)s, mv. -e)
angeerbt, dat heb ik geërfd , dat is mi
aangeboren ; angeerbte Vorurtheile, La- m. (Bergw.) gang m., put v., waardoor
ster &, overgeërfd, met de moedermell de mijnwerkers in de mijn en aan het
werk gaan.
ingezogen.
Anerbieten, (erbot an, anerboten; Anfahrt, (- fahrten) v. (van eene
boot &), landing v.; (van een wagen),
bedr. ww. onr., Z. anhieten.
Anerbietung, v. aanbod o., aan- nadering, aankomst v.; (Bergw.) afdalen
o. in de mijn.
bieding V.
Anerkennbar, bijv. nw wat er- Anfall, (- fall(e)s,mv.-falle)m.(van
kend, toegestemd kan worden , aan• eenboom tegen den muur), val m., val
tegen ; (Berges.) instorting v., in--leno.
neembaar.
Anerkennen, (erkannie an, aver. storten, inzakken o.; (van goederen),
kannt) bedr.ww.orir.erkennen;einen Wech• erfenis, nalatenschap, successiev.;2. (van
set -, aannemen, accepteeren ; seine Un• vogels op iets), aanval m., bestorming v.;
ierschrift nicht -, niet erkennen; aner. (van eene ziekte) , aanval, toeval m.;
kannt schlecht, algemeen als slecht be (Rechtspr.) die kunftigen Anfalle beider
Ehegatten, de toekomstige goederen o.
tend, erkend.
Anerkenntniss, (- e) v. (Wfjsb.; mv., die de beide echtgenooten nog kunopvatting, waarneming v., zelfbewust• nen erven; 3. Z. Anfallsrecht; 4. Z. Lekensgebiihr; 5. (Bergw.) stutten, schoren
zijn 0.
Anerkennung, v. erkentenis,be• m mv. van een gewelf; (Vog.) hoenderkentenis v.; -sgeld v. erkenningsgelc rek, vogelstokje o.
A nfallen, (du fallst an, er [alit
o.; -sschein m. bewijs, biljet o. van eran, fel an, angefallen) bedr. ww. onr.
kenning, erkenningsbiljet o.
Anerschaffen, (erschu f an , aner• aanvallen, aantasten, aanranden, te lijf
schaffen) bedr. ww. onr. bij of door schep• gaan , op het lijf vallen ; ein Land -, een
ping geven; 2. bijv. nw. (Wijsb.) in inval doen in &; eine Armee im Zuge -,
verontrusten, aangrijpen, aantasten, overgeboren, ingeschàpen, aangeboren.
Anerwogen , voegw. (veroud.) Z vallen ; (fig.) es hal ihn eine Krankheit angefallen, hij is door eene krankin Betracht.
Anerziehen, (erzog an,anerzogen; heid aangetast geworden; (Jachtw.) (van
hedr. ww onr. jem., eta. -, Z. auferzieh' den speurhond), het rechte of juist
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spoor van het wild ontdekken en vol- lijk, voorloopig, eerst, in het eerst, in het
A nfeinden, (feindele an , angefeindet) bedr. ww. vijandig bejegenen;
gen; 2. o. ww., m. s. an die Wand -, begin.
vallen tegen, onder het vallen raken
Anfanglos, bijv. nw. (wv i. gebr.) jem. -, haat toedragen.
Anfeindung, v. vijandschap v.,
aan ; (van eene erfenis), ten deel val- zonder begin, van eeuwigheid.
Anfangs, bijw. in het begin, in den haat, afkeer m., vervolging v.
len; (van vogels), neervliegen op, gaan
beginne, in het eerst, eerst; gleich -, da- Anfersen, (ferste an, angeferst)
zitten op.
Anf llig, bijv. nw. (Rechtspr.) -e delijk, van het begin af, onmiddellijk. bedr. ww. eta'. -, (Gymn.) met de hieGuter, aangeërfd , wat door erfenis ten Anfangs— buehstabe, (- n, mv. len tegen aanstaan.
-n) m. eerste letter, beginletter v.; grosze
Anfertigen, (fertigte an, ange (erdeel valt ; (veroud.) 2. Z. ansteckend.
Anfalls -geld, (- es, mv. -er) o. — mit Verzierungen, krulletter, kapitale tigt) bedr. ww., Z. ver/enigen; (Ger.)
successierecht, successiegeld o.; -recht letter , hoofdletter, trekletter v.; -glied Z. zuschicken.
Anfesseln, (fesselte an, angefeso. successierecht, recht o. van erfopvol- o. eerste lid o. van eene rij of reeks ;
-grund, (mv. - griende) in. beginselen , selt) bedr. ww. boeien, in boeien slaan,
ging; 2. Z. Erbrecht.
Aniálsehen, (falschte an, enge- eerste beginselen o. mv.; -linie v. eer- ketenen; an eine Mauer -, met ketens
ste lijn, lijn v. waar men begint ; - punke aan een muur vastmaken, vastleggen.
(alscht) bedr. ww., Z. andichten.
Anfang, (- fang(e)s, mv. -lange) o. aanvangspunt, punt o. van begin, uit- Anfess(e)lung,v.vastma.ken,vastm. begin o., aanvang m.; - eines Jahres, gangspunt o.; (fig.) die —e des Unter- leggen, vastbinden o. met een ketting,
begin o., intrede v.; - eines Staats, der richtes, de eerste beginselen o. mv., de aaneenschakeling, v.
Anfetten, (feltete an , angefettet)
Welt, begin o., oorsprong m., wording, eerste gronden m. mv.; - schule v. kinderschepping v.; - eines Feldzugs, Theaters, schoot, lagere school v.; -vers m. eerste bedr. ww. Brei mie Oel chr -, vetmaken,
olie doen in.
eiher Schule 4• , opening v.; - des Mend- vers o.; -zeile v. eerste regel m.
Anfeuchten, (feuchtete an, ansli ckes, bodemstuk o.; (met betrekking Anfarben, (farbte an, angefárbt)
tot den groei der planten), eerste tijd bedr. ww., Z., anstreichen; (fig.) Z. be- gefeuchtet) bedr. ww. Sand, Mehl, 4 -,
aanvochten, een weinig nat maken, een
m.; (Kath.) - der Messe, begin o., introï- schönigen.
tus m.; (Sp.) eerste slag, eerste stoot, Anfassen, (lassie an, angefasst) weinig bevochtigen; Papier -, vochtig,
eerste zet m.; (Tooneelk.) eerste optre- bedr. ww. etty. mit den Handen -, aan- nat maken; die Erde -, begieten, beden o., eerste optreding v., debuut o.; vatten, aangrijpen, aanpakken, aannemen; sproeien; ein Segel -, nat maken; Farben
ein schoner , glitcklicher -, mooie zet , jem. bei (an) der Hand-, iem. bij de hand -, met water verdunnen, aanmaken; -des
stoot of slag m., gelukkig debuut o.;(van vatten, aan de hand nemen; man kann Arzneimittel, verfrisschende drank rn .
de jaartelling), begin o.; - aller Dinge, dieses Ding nirgend -, dat ding heeft Anfeuehter, (- feuchters, mv. de oorsprong m. van alles; (eener we- geen handvatsel; it. (fig.) men kan er niet f euchter) rei. (Pap.) vochter m., een getenschap), beginselen, grondbeginselen, aan beginnen; 2. Perlen -, aanrijgen. reedschap der papiermakers.
eerste beginselen o. mv.; (Vest.) (van Anfauchen, (fauchte an, enge- Anfeucht–grube, (- graben) v.
loopgraven), ingang m.; den - machen, (aucht) bedr. ww. (van dieren), aanbla- netbakje, vochtbakje, bakje o. met water
een begin maken, beginnen, het voor- zen; die Katze hal mich angefaucht, tegen bij het spinnewiel; tobbe v. bij de papiermakers, waarin zij de lompen nat maken;
beeld geven, de eerste schrede doen , mij geblazen.
Anfaulen, (faulte an, angefault) ketel m. waarin de lijm is om het papier
het eerst een voorstel doen, het initiatief
aannemen ; einen guten - gecoacht haben, o. ww., m. s. aansteken, aangestoken te lijmen; - pinsel m. (Verg.) penseel o.
goed begonnen zijn, goed aan den gang worden, beginnen te ontsteken of te ver-Anfeuchtung, v. bevochtiging,
of op weg zijn ; seinen - nehmen, begin- rotten; angefaultes Obst, aangestoken besproeiing v. , nat maken o.; - sgrube v.,
fruit; das Angefaulle, liet verrotte, be- Z. Anfeuchtgrube.
nen, ontspruiten, voortkomen.
Anfeuern, (feuerle an, ange(euert)
Anfangen, (du [angst an, er fángt dorvene, bederf o.
Anfeehtbar, (- barer, - barst) bijv. bedr. ww. den Backofen -, aanstoken,
an, /lng an, angefangen) bedr. ww., o.
ww. en onp. ww. onr. beginnen, een nw. betwistbaar, wat betwist of bestre- heet maken; (fig.) aanstoken, aanvuren,
begin maken, een aanvang maken ; ein den kan worden, waarover getwist kan aansporen, opruien , aanhitsen; jein. -,
aanvuren, aanhitsen; den Muth -, opwek Gesprach -, aanknoopen ; den Feldzug -, worden; (Ger.) betwistbaar.
Anfechten, (du fechiest of fichtst ken, doen ontvlammen; (Vuurw.) die
openen; gul, schlecht -, debuteeren; etiv.
-, ondernemen, beginnen,op het touw an, er fechiet of ficht an, focht an, ange- Brander -, stoppen, bekleeden; eine Ra zetten, doen ; einen Process mie jemn. -, fochten) bedr. ww onr. eine Meinung -, hete -, van kruit voorzien; (Krijsgw.) o.
aangaan; einen Kraai, -, beginnen, op- aanvallen, bestrijden; einen Verfrag -, ww., m. s. beginnen te vuren, beginnen
zetten, openen ; einen Briefivechsel mie aanvallen, bestrijden; (van den duivel), vuur te geven of te schieten, het vuur
jemn. -, aanknoopen; Handel mie jemn. aanvechten, bekoren, verleiden, verzoe- beginnen.
Anfeuerung, v. opstoken, heet
-, ruzie maken ; es zu hoch -, inzetten, ken; das ficht meine Ehre an, dat kwetst
beginnen te bieden ; ein unordentliches mijne eer, randt mijne eer aan; von übler maken o. ; (fig.) prikkeling, aan Leben -, een ongeregeld leven beginnen Laurie angefochten, werden, overvallen; hitsing, aansporing, opruiing, aanmoedite leiden ; zu lachen, zu spielen -, be- 2. verontrusten, kwellen; ich lasse mich ging v.; - szeug o. (Vuurw.) pankruit,
ginnen te; ich iveisz nicht was ich - soll, das nicht -, dat raakt mij niet, ik be- zandkruit, knalpoeder o. voor de slaginc ich es - soll, ik weet niet wat ik be- kommer mij daarom niet; (gemeeriz.) hoedjes.
Anfilzen, (f lzte an, arage(ilzt) bedr.
ginnen moet , hoe ik het moet aanleggen, inas Henker ficht ihn an? wat duivel,
ww. een hoed met vilt voeren.
hoe ik het maken moet; es ist nichts mit wat scheelt hem?
ihm anzufangen, men kan niets met hem Anfeehtung, v. aanranding, be- Anfirnissen, (/irnisste an, angebeginnen, hij deugt nergens voor; es wie- strijding v., betwisten o.; (Godg.) aan- frnisst) bedr. ww., Z. firnissen.
Anflammen, (hammie an, angeder -, no man es gelassen hat, zijn ouden vechting, verzoeking, bekoring, verleiflammt) bedr. ww. Pfdhle unten -, de
sleur volgen ; es war darauf angefan- ding v.
Anfeilen, (feilte an, angefeilt) punt in het vuur harden; 2. o. ww., m. s.
gen, Z. anlegen.
Anfanger, -fängerin, begin- bedr. ww. beginnen te vijlen, eene vijl- ontvlammen, Z. ent(lammen.
Anflattern, (flatterte an, ange flatner, aanvanger m., hij, zij, die begint ; streek doen; 2. eine Spitze an eta. -, met
(van een twist), oorzaak v.; 2. eerstbe- de vijl ergens eene punt aanmaken, eene tert)o. ww., m. s. an eta. -, fladderen tegen, ergens tegen vliegen; - of angeflatginnende, nieuweling, leerling ui. en v.; punt aanvijlen.
Anfeilsehen, (feilschte an, enge- tert kommen, al fladderende naderen,
ein junger -, een jong man, die pas eene
feilscht) bedr. ww. te koop aanbieden; aanfladderen, al zwevende naderen.
eigen zaak begonnen is.
Anf nglich, bijv. en b. aanvanke- (gewoonl.) naar iets beginnen te dingen. Anfleehten, (du fiechtest of fiichtst
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an, er lechtet of (licht an, (Pocht an, ange- vloed der zee; 2. aanwas m. van den 1 eenvoeging, opsluiting v.; (van timmerwerk), invoeging V.
flochten) bedr. ww. onr. ein Stuck an eine oever.
Schnur -, vlechten, aanvlechten.
Anflttstern, (fliisterte an, . ange- Anfuhlen, (/lihlte an, angefuhlt)
4nfieeken, (fleckte an, angefleckt) fïustert) bedr. ww. fluisterend aanspreken. bedr. ww. die Hand.-, bevoelen, betasbedr. ww., Z. flecken.
Anfluthen, (fluthete an, ange/lu- ten, aanraken; das lach -, bevoelen; man
An$ehen, (flehte an, angefleht) thet) o. ww., m. s. an etw. -, aanvloeien, fiihlt einero Zeuge an, ob er gut ist, door
bedr. ww. jem. um Hul fe -, jem. -, smee- aanstroomen, stroomen of vloeien tegen. bevoelen ziet men of eene stof goed is;
ken, hulp vragen, inroepen, afsmeeken;
Anfo(r)dern, (fo(r)derte an, an- (fig.) ich fuhlte ihm an, wie gliteklich er
war, ik zag, ik gevoelde hoe gelukkig hij
Gott um Hulfe -, de hulp van God in- gefo(r)dert) bedr. ww., Z. fordern.
roepen, afsmeeken; Gott im Gebet -, aan
Anforderung, v. eisch m., aan was; 2. wed. ww. dieses Tuch fuhlt sich
vurig bidden tot.
-roepn,
- machen au f, aanspraak maken-sprakv.; zart an, is zacht in of op het gevoel.
Anfühlung, v. bevoelen, betasten
Anfleher, -fieherin, smeeke - op, meenen recht te hebben op.
ling m. en v., smeeker m., smeekster v.
Anformen, (formic an, angeformt) o., bevoeling, betasting, aanraking v., geAnfiehung, v. smeeking v., vurig bedr. ww. einen Hut -, vormen, op den voel o.
gebed o., aanroeping v., smeeken, inroe- vorm brengen, een vorm geven.
Anfuhr, Z. Zufuhr.
pen, afsmeeken o.
Anfrage, (- (ragen) v. aanvraag, 4nfi hrbar, bijv . nw. aan te voeAnfietsehen, (fleischte an, ange- aanvrage v.; -Si in die Zeitung einrücken ren, wat aangevoerd kan worden ; -keit
fletscht) bedr. ww. aangrijnzen, grijnzend lassen, advertenties v.mv; bei jemn. wegen V. aanvoerbaarheid.
etw. — thun, navraag doen, onderzoek
lachen; 2. Z. anblecken.
Anführen, (führte an, an gefuhrt)
Anfiieken, (fickle an, angelickt) doen; (Spr.) eine - beiszt Niemand, vra- bedr. ww. Sleine, Holz zum Bau -, aanvoeren, Z. anfahren; (fig.) eine Stelle -,
bedr. ww. ein Stück an ein Kleid-, aan gen staat iedereen vrij.
aanlappen, inzettën; etw. in.-naie,
Anfragen, (fragte an, angefragt) aanvoeren, aanhalen; einep Beweis, etw.
elnem Werke -, toevoegen aan; 2. wed. bedr. ww. bei jemn. nach of um etw. -, .gum Beweise -, aanvoeren; 2. ein Heer -,
aanvoeren, het bevel voeren over, gelei ww. (fig.) sich anzuflicken suchen, zich aanvragen, navragen, informeeren.
indringen.
Anfressen, (du frissest an, er f risst den; einen Zug -, voorgaan, geleiden, aan
An$iegen, (frog an , angeflogen) an, frass an, angePressen) bedr. ww. onr. het hoofd gaan van; die Tanzer -, voor
3. jem. zur Tugend -, leiden,-danse;
o. ww. onr., m. s. aanvliegen, vliegende (van dieren), beginnen te vreten van;
naderen; gegen die Sonne -, naar de zon (van muizen), knagen aan; (van vogels) , vormen tot de deugd; jem. zum Zeichtoevliegen; angeflogen kommen, al vlie- pikken aan; (van gift), invreten; (fig.) nen -, leeren, onderwijzen; zum Studsgende aankomen, al vliegende tegen iets vom ätzenden Gifte der Negation ange- ren -, Z. anleiten; 4. beet hebben, bedriestooten; (fig.) die Krankheit ist ihm wie fressen, door de kanker of de toenemende gen, foppen; 5. (Bergw.) das Eisen -,
angeflogen, is hem als het ware aange- zucht om alles te loochenen aange- nieuw ijzer voor het gebruik aanbrenwaaid, op bet lijf gegooid; (Schild.) die daan; 2. wed. ww. sich -, zich dik vre- gen, aanvoeren.
Farben sind wie angeflogen, de kleuren v. ten; sich einen dicken Bauch -, Z. an,-'. Anfi firer, - führerin, aanvoer der, bevelhebber, opperhoofd, directeur,
mv, liggen er dunnetjes op; (Pl.) das Na- m ásten.
delholz fliegt an, het naaldhout schiet,
Anfressend, (- fress ender, - fres- hoofdman m., aanvoerster, directrice,
kiemt; es fliegt ihm (ihn) Alles an, alles sendst) bijv. nw. brandend, bijtend, in- hoofdvrouw v.; (van eene samenzwering),leider nl., hoofd o.; -ei v.,2.Z. Tauwaait hem aan, of hij leert alles zonder vretend.
moeite; (Bergw.) angeflogenes Erz,
Anfressung, v. invreting, bijring schung, Betrügerei; - stelle v. bevelhebberschap, opperbevel o.
schilferig; (Bosch.) -es Holz, opslag, van v., invreten, bijten, aansnijden o.
zelf opkomend hout.
Anfrieren, (du frierst an, er fr iert Anfi Krung , v. aanvoering v.,
Anfii.eszen, (du fiieszest of fleu- an, fror an, ange f noren) o. ww. onr., m. aanhaling v., citaat o. ; 2. Z. Anleitung;
it. onderwijs o., onderrichting v.; 3. beszest an, er /lieszt of fleuszt an, floss an, s. an etw. - , ergens aan vast vriezen.
angeflossen) o.ww.onr.,m.s. andie Stadt-, Anfrischen, (frischte an, ange- driegerij v.; -szeichen o. aanhalingsteeken
loopen, stroomen of vlieten langs, frischt) bedr.ww.Wein -,ververschen;den o., Z. Gánsefuszchen.
besproeien, bespoelen; 2. (van het wa- Muth der Soldaten -, opwekken, aanwakAnfullen, (fiillte an, angefiillt)
ter), wassen, hooger worden.
keren; die Hunde -, aanhitsen ; (Ge bedr. ww aanvullen, vullen; den Tisch
Anflvszen, (/lószte an, ange/lószt)
die Bleiglatte -, ververschen,-schutg.) ^ mit Speisen -, bedekken, bezetten; die
bedr. ww. Holz -, doen vlotten, aanspoe- afnemen; 2.wed. ww. sich-, Z. erfrischen, Welt mit seinem Ruhme -, vervullen; 2.
wed. ww. sich -, zich opvullen; sick mit
len; 2. (van eene rivier), I and -, aanspoe- erquicken.
len, aanslibben; ein angeflösztes Stück Anfrischer, (- frischers, mv. - fri- Speisen -, zich volproppen.
Land, aangeslibd of aangespoeld land. scher) m. (Giet.) gieter, ververscher m.
Anfüllung, v. aanvulling , opvul.A.nfiöszung, v. aanspoeling, aanAnfrisch - feuer, ( -feuer s, nov. - ling v., aanvullen, opvullen o.
slibbing v., aanspoelen, aanslibben o.; f ener) o. (Giet.) vuur o. ter verversching
Anfunkeln, (funkelte an, ange-srecht o. recht o. op aangeslibd land.
of frissching, ververschingsvuur o.; — ge-i funkelf) bedr. ww. aanvonkelen, ver
-blinde,
schitteren.
Anfluehen, (fluchte an, angeflucht) foss o. ververschingsvat o.; - ofen m. ver
bedr. ww. jem. -, kwaad toewenschen,
Anfurt , (- furien) v. landingsplaats
- schlacken v. mv.-verschingom.;
vloeken; jemn. Ungluek -, iem. kwaad metaalslakken, ijzerslakken v. mv., v., Z. Anlande.
toewenschen.
schuim o. der ertsen, (lat zich bij hete Anfuszen, (f uszte an, ange fuszt)
o. Ww. den voet zetten op, nederzetAnfl.ug, (-flug(e) s, mv. -huge) m. smelten afscheidt.
aanvliegen o., vlucht v. naar of tegen;
Anfrisehung, v. verversching v.; teil.
(Boschw.) (van het naaldhout), opslag (Giet.) verversching, hersmelting i. van
Angabe, (-gaben) v. "bij eene
m.; (van de mazelen &), lichte uitslag het glit; 2. verversching, opwekking, ruiling), gedeeltelijke betaling v. in goem.; (Boschw.) der jonge -, jong kreu- aanmoediging v.
deren; (van een huis), plan, ontwerp o.,
pelhout o.;(Bergw.) aan steen vastzittend
Anfuge, (- fugen ) V. (Ger.) aan teekening v.; (van eene misdaad), aan
erts o.; aangeschoten salpeter o.; ein aangifte v.; (van zijn vermogen),-klacht,
o., Z. h ei -vo-egsl,bij anhe

von Rothe, roode tint v.; (fig.) ein - von lage, An f itgung.
Ironie , von Traurigkeit 4, zweem in., Anfi gen, (fugte an, angefitgt)
aandoening v., lichte aanval m. van &. bede. ww, aanvoegeli, bijvoegen, samen
An$uss, (- flusses, mv. -flüsse) m.
planken; 2. Z. beifiigen;-voegna
aanvloeien, aanslibben, aangeslibt land (Ge:.) Z. melden, berichten.
o.; An- and Ab floss des Meeres, eb en Anfi gung, v. samenvoeging , bij-

verklaring, declaratie v.; nach seiner -,
volgens zijne opgaaf, volgens zijn zeggen,
naar hij zegt; man hat hieritber noch keine
zuverlassigen -n, men heeft daaromtrent
nog geen zekere gegevens o. mv. of op_
gaven v. mv.; 2. Z. An-, Hand-, Haft_

Ang.

Aug.

Ang.
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Angehárig, bijv. nw toebehooaangegeven of opgegeven kan worden, vol- rend; 2. (-e, die -en) m. mv. bloedverAngabeln, (gabelte an, angega- gesis de opgave; -er Kaufmann, zooals hij wanten, onderhoorigen m. mv.
Angeifern, (geiferte an, angegeibelt) bedr. ww. aan de vork steken; zegt, naar hij voorgeeft, gewaand;
-er Maszen, zoo als opgegeven is. fert) bedr. ww. (w. i. gebr.) aanzeeve(fig.) zich meester maken van.
Angaffen, (gafjute an, angegaf t) Angeboren, bijv. nw. aangeboren, ren ; (fig.) belasteren, betichten.
bedr. ww. aangapen ; jem-, met open ingeschapen, natuurlijk; -e Art, aangebo- Angel, (.4ngeln) v. (van deuren),
mond aankijken; jem. starr -, strak in ren aard m.; -- (van een dier), instinct duim m., har v.; spil, as, pool v.; (aan
de ooges zien, aanstaren. o., natuurdrift v.; -e Gabe, natuurgave, drukpersen), oogbout, ring, bout m.;
Angaffer, -gafferin, aangaper natuurlijke gave v.; -er Fehler, aangebo- (fig.) (Dichtk.) die-n der Welt, de polen;
m., aangaapster v. ren ondeugd v., gebrek o. (Spr.) zwischen Thür and Angel etwas
Angafing, V. aangaping, aan- Angebot, (-( e)s, mv • -e) o. aanbod, abmachen, in gauwheid, in haast, op stel
gaperij v. bod, eerste bod o. en sprong ; zwischen Thür and Angel
Anghnen, (gahnte an, ange- Angedeihen, (gedieh an, ange- stecken, in de klem zitten; 2. (Vissch.)
gahnt) bedr. ww. geeuwend aanzien; diehen) o. ww. onr. - lassen, schenken, angel, hengel m.; 3. (Gen.) stift v., Z.
(van een afgrond), aangapen, geopend doen geworden, verleenen, Z. gewáhren; Fusz -; 4.(van een mes, degen), angel m.,
zijn. (Ger.) (veroud.) es ist ihm ange- dat gedeelte, dat in het hecht of gevest
Angatten, (gattete an, angegat- diehen, het is hem vergund, toegestaan, zit; 5. (van bijen), Z. Stachel.
let) bedr. ww. (w. i. gebr,) tot gade geoorloofd.
Angelangen, (gelangte an, angegeven; der Tochter einen Mann -, ver - Angedenken, o., Z. Andenken.
langt) o. ww., Z. ankommcn.
band (e) s, mv.
schaffen. Angehänge , -gehangsel , Angelband,
Angeb nude, gebdudes, mv. -ge- (-gehanges, -gehangsels, mv. -gehdnge, -bander) o. hengsel o.
bäude) o., Z. Anbau.
-gehangsel) o. aanhangsel, bijhangsel,
Angeld, (-( e)s, Inv. -er) o. handgeld o.; auf etw. - geben, den godsAngebelle, o., z. m. geblaf, blaffen bijvoegsel, toevoegsel o.; 2. amulet o.
o. tegen.
Angehängt, bijv. nw. bijgevoegd, penning, handgeld geven ; 2. Z. Vorschuss.
Angeben, (dugi(e)bst an, ergi(e)bt toegevoegd.
an, gab an, angegeben) bedr. ww. onr. Angehufe. (- s) o., z. m. het Angeldraht, draht(e)s, mv.
jemn. neueKleider -, geven om aan te doen, samengepakte, ophoopsel, samenhoop- -drähte) m., Z. Angelhaken.
aantrekken; (Hand.) neue silberne Löfl'el sel, aggregaat o., samenhooping, ophooAngelegen, bijv. nw. sich etw. sein lassen, zich gelegen laten liggen aan,
kaufen and die alten dabei -, in minde- ping v.
ring der rekening, in plaats van geld geA ngehen, (du gehst an, er geht iets ter harte nemen, zorg voor iets draven, inruilen; 2. sein Vernis gen -, decla- an, ging an, angegangen) bedr. ww. gen, van iets werk maken; -heit v. aan
eine Waare -, aangifte doen van; onr. fern. -, gaan tot, zich wenden tot, gelegenheid, zaak v., belang o.; Minister-ren;
einen Dieb - , aanklagen; seine Milschuldi- zich richten tot; fem. mit Bitten -, ver- der ausuwartigen -en, Minister van buigen -, aangeven, verklikken, noemen; etw. zoeken; 2. etw. -, beginnen; er mag es -, tenlandsche zaken ; ich komme in wichGeschichtliches - , noemen, aangeven, aan- wie er volle, hij make het hoe of hij wil; 3. tigen -en, voor belangrijke, gewichtige
balen; seinen Namen -, opgeven, zeggen; jem. -, betreffen, raken ; er geht mich zaken.
ich hórte seinen Tod verschieden -, op ver- nichts an, hij gaat mij niet aan, raaktAngelegentlich, bijv. en b. -e
schillende manier verhalen; sein Spiel -, mij niet, ik heb niets met hem te Bitte, vurig, dringend ; -er Wunsch, vuopgeven; (Muz.) den Ton-, den toon ge- maken; die Sache geht mich an, die rig; -es Geschift, belangrijk, gewichtig;
ven of aangeven; der Werth des Hauses zaak betreft mij, gaat mij aan; dieses sehr -, zeer dringend; er erkundigte sick
wird auf so and so viel angegeben, geht meine Ehre an, dat betreft mijne - nach dir, hij informeerde met veel begeschat; cis Gebäude -, ontwerpen, een eer; was geht mich das an? wat gaat het langstelling naar u.
plan maken van; eine Zeichnung -, ont- mij aan? wat raakt het mij? (Ger.)
Angeler, gelers, mv. -geler) ni.
werpen, schetsen;(íig.) jemn. eta'. -, iem. -d, betreffende, wat dat aangaat; II. o. hengelaar m.; 2. (Nat. hist.) kemphaan,
iets ingeven, wijsmaken; 2. o. ww., ni. ww., m. s. beginnen; (van de jaargetij- zeepauw an.
h. er gibt an, er sei krank gewesen, hij den), komen; der Zins gekt vom ersten
Angel—fiseh, (e)s, mv. -e) m., Z.
zegt, geeft voor of beweert, dat hij ziek an,de interest loopt van den eersten af ; Stachelroche, Giftroche; fischer m. hengeweest is; (Jachtw.) zu voreilig -, vu- eis -der Kaufmann, die pas eene eigen gelaar m.; 2. (Nat hist.) kemphaan, zeeren, roepen ; fdlschlich -, valschelijk zaak begonnen heeft; -der Schuler, eerst- pauw m.; fischerei v. visschee o. met
voorgeven ; (Muz.) (van toonen), nicht -, beginnende m.; -der Spieler, die begint den hengel ; -fórmig bijv. en b. angelZ. ansprechen; die Feder will nicht -, met spelen ; -de Schönheit V. ontluikende, vormig, hoekig; -haken m. haak m., duim,
schrijft niet, laat geen inkt los; 3. wed. aankomende schoonheid v.; -des wildes angel, hoek m.
ww zich melden; wens sich eis Káufer Schwein, vierjarig wild zwijn o.; -der Angelika, v., Z. Engelwurz.
angibt, als zich een kooper of een lief- Baum, boom m. die begint te wassen_; 2.
Angel-kork, (-( e)s, mv. -e) m.
hebber opdoet, aanmeldt, aanbiedt; sick gaan, mogelijk, uitvoerbaar, geoorloofd (Vissch.) dobber m.; -leine v. hengelals Erben -, aanmelden als; sick .gum zijn ; das geht nicht an, dat gaat niet, is snoer o.; -locke v. (Pruikm.) kleine krul
Husaren -, dienst nemen als ; sich zu niet uitvoerbaar, niet gepermitteerd ; 3. v.; -macher an. krullenmaker m.; -maus
etw. -, Z. erbieten.
(van het vuur), beginnen te branden ; v., Z. Spitzmaus; -round m., Z. Gerber.Angeber, —geberin, hij, zij sein Hans ist angegangen, zijn huis is be- baum.
die iem. op de gedachte brengt, aangever, gonnen te branden, is in brand geraakt; Angeln, (angelte, geangelt) bedr.
ontwerper m., aasgeefster v.; (van een das Pulver will nicht -, aangaan, ont- ww. hengelen, met den hengel visschen;
plan), ontwerper; 2. aanklager, beschul- vlammen ; 4. (van vleesch), beginnen te 2. o. ww., m. h. (fig.) nach etw. -, streven
diger, verklikker, berichtgever,rapporteur bederven ; -des Obst, dat begint te rot- naar, zich moeite geven voor; nach Ehren
m., aanklaagster, bevchuldigster, be- ten. -, eergierig, eerzuchtig zijn.
richtgeefster v.
Angehends, bijw. (veroud.) in Angeloben, (gelobte an, angelobt)
bedr. ww jem.n. etw. -, plechtig beloven;
Angeber @i, (mv. - reien) v. ver- het eerst, in het begin, aanvankelijk.
klikkerij, v
Angehenke, gehenkes, mv. -ge-' eidlich -, met Bede beloven, zich onder
Angebinde, gebindes, rev. -ge- henke) o., Z. Angehdnge. eede verbinden.
Angelober, lobers, inv. -lober)
binde), o. verjaringsgeschenk, geschenk, Angehoren, (gehorte an, angefeestgeschenk o.
hort) o. ww., m. h. jemn. - toebehoo-i ns . die zich plechtig verhindt, plechtig
. belooft.
Angeblich, licher, -lichst) bijv. ren, zijn van ; 2. verwant zijn met.

geld; -zettel m. (Hand.) declaratie v., aan- en b. -e Grösze, (Wisk.) aan te geven, wat

giftbiljet o.
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Angelöbniss, (-es,mv. -e) o., Z. mijne tegenwoordigheid ; - der ganzen Angloman , overdreven voorstander,
Angelobung.

Welt, voor of ten aanhoore van de ge- navolger m. van al wat Engelsch is.
heele wereld.
Anglomanie, V. overdreven voorv.
verbintenis
Angestammt, bijv. nw., Z. an- liefde v. voor al wat Engelsch is, angloAngelotte, (-lotten) v., Z. Enge geboren.
manie v.
-lote.
Angewäge, (-geuwiig(e)s, mv. -ge- Anglotzen, (glotzte an, angeÁngel-platz, (-plaizes, mv. -plat- wage) o. zware plank v., doorgaans van' glot„- t) bedr. ww. jem. -, (gemeenz.)
ze) m. hengelpaats, plaats V. om te hen- eiken hout ; plaat, eiken plaat v.
aanstaren, met groote oogen aankijken,
gelen; -punkt m. aspunt o. (der wereld); Angewandt, bijv. nw., Z. an- Z. anstarren.
-ruthe v. hengelroede v., hengel m.; wenden.
Angluhen, (glühte an, ange-schi f j` o. scheepje o. om te visschee,
Angewöhnen, (gewohnte an, an- glüht) o. ww. (van metalen), rood
hengelschip o., hoeker m.; -schnur v.l gewöhnt) bedr. ww. jemn. etw. -, wen- beginnen te worden (in het vuur); anangelsnoer o.; -stange v., Z. -ruche; nen, gewend of gewoon doen worden, geglüht sein, (van kolen), ontgloeien ;
-stern m. poolster v.; -weit bijw., die aanwennen; 2. wed. wow. sich -, zich (van ijzer), gloeiend zijn, gloeiend worThere steht — offen, de deur staat wijd aanwennen, de gewoonte aannemen.
den.
of wagenwijd open.
Angewohnheit, v. gewoonte v., Angora - katze, - katzen) v. (Nat.
Angelus, m. (onb.) (Katte.) angelus' Z. Geivohnheit.
bist.) kat v. in Anatolie; -ziege v. geit
ni., zeker gebed o., en het teeken dat
Angewohnung, v . aanwennen o ., uit Angora, Angoorsche geit v.
daartoe met de klok gegeven wordt.
gewoonte v.
Angränzen, (grdnzte an, angeAngemessen, (-senei-,-senst) bijv. Angieren, (gierte an, angegiert) granat) o. ww., Z. tingrenzen.
en b.passend, evenredig, beantwoordende bedr. wow. met gretige oogen aan- Angreifbar, bijv . nw. aantastbaar,
aan; fur - halten, voor gepast houden; zien.
voor aantasting, aanranding of bestrijdas ist meinen Wünschen -, strookt met Angieszen, (goss an, angegossen) ding vatbaar.
&; meinen KraEten -, in evenredigheid bedr. ww. onr. Wasser an die Wand -,
Angreifen, (grill an, angegri f en)
met &; -heit v. betamelijkheid, gepast- gieten tegen ; Blumen -, begieten ; Was- bedr. ww. onr . einen Stein -, aanraken,
heid, overeenstemming, evenredigheid v. ser an die Farben -, water gieten bij, aangrijpen ; Tuch -, betasten, bevoelen ;
Angenehm, (-nehmer, -nehmst) natmaken ; die Wascue -, begieten ; die- einen Dieb -, vatten, gevangen nemen;
bijv. en b. aangenaam, bekoorlijk ; ein ses Kleid silzt wie angegossen, sluit vol 2. jem. -, aanvallen, aanranden ; den
-es Aeuszere haben, een aangenaam of bejuist aan het lichaam, zit als-komen,past Feind -, aanvallen ; emn Schiff -, aan
vallig uiterlijk, voorkomen hebben ; -es aan het lijf gegoten ; (Volkst.) jem. -,
aanranden, overvallen ; der -de-valen,
Benehmen, aangename, innemende, be- lasteren.
Theil, Z. Angreifer ; einander mit Worvallige manieren ; -e Gegend, aangename
Angift, (- giften) v., Z. Angabe, ten -, met woorden twisten, elkander
streek ; -es Geschenk, welkom geschenk; Angeld.
mondeling aanvallen, schelden ; mit Wor-er Geruch, Geschmack, aangenaam, streeAngirren, (girrte an, angegirrt) ten and Thaten -, met woorden en dalend, lekker; es wird mir - sein, het zal bedr. ww. (van duiven), aankirren, Z. den beleedigen ; ferns. Ehre -, iems. eer
mij aangenaam zijn, het zal mij veel ge- girren.
aantasten ; jems. gaten Ruf -, iems. goenoegen doen; Sie Sind uns immer -, gij
Anglänzen, (glanzte an, ange- den naam aanranden ; an seiner Ehre
zijt ons altijd welkom ; sich bei jemn. - gl nzt) bedr. ww. jem. of etw. -, zijn ^angegriffen werden, in zijne eer getast
machen, zich aangenaam, bemind maken; lichtglans verspreiden over, zijn licht worden ; (in rechten), der angegriffene
2. (Hand.) gewild, gezocht.
werpen op.
Theil, tegenpartij v.; jem. bei seiner
A_ ngenommen, bijv. nw. aange- Angleichen, (glielt an, angegli- Schuwdche -, iem. in zijn zwak tasten,
nomen, geveinsd, gemaakt ; 2. aangeno- chen) bedr. ww. onr. overeenbrengen, van zijne zwakke zijde aanvallen ; das
men, ondersteld, hypothetisch.
gelijkvormig maken.
Feuer hat die Kirche schon angegriffen,
Anger, (Angers, mv. Anger) m.
Angleichung, v. overeenbren- aangetast ; 3. eine Schrift -, aanvallen;
onbebouwd, met gras begroeid land o., Z. ging v., gelijkvormig maken o.
jems. Griende -, bestrijden ; ein TestaGemeinde-, Schind-; -blume v. weideAngleiten, (glut an, angeglitten) ment - betwisten, zich verzetten tegen
bloem v., madeliefje o., Z. Maszliebchen, o. wow., m. s. an einen Stein -, glijden 4. eta. -, beginnen, aanvangen, onder
Gdnseblume; -kraut o., Z. Wegetritt; tegen, aanglijden.
slaan aan; eine Sache-nem,dha
-recht o. weiderecht o.
Angler, (Anglers, env. Angler) m., gut -, aanpakken, aangrijpen ; Alles ver
verkeerd aanvatten, beginnen -kehrt, ;
Aengerling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Z. Angeler.
Engerling.
Anglicanisch, bijv. en b . Angli - etw. recht anzugreifen wissen -, iets goed
.Angeschlepp, ( - (e)s, mv. - e) o. kaansch of Engelsch ; -e Kirche, Angli- weten aan te vatten of te beginnen ; das
(Zeees.) kimkiel, bodemversterking v. kaansche of Engelsche kerk v.
Werk schld frig -, langzaam aan het werk
Angesehen, (-sehener, -sehenst) Anglicanismus, m. anglika- gaan ; it. -, (z. voorw.) er griff selbst mit
bijv. nw. geacht, aanzienlijk; (van han nisme o.
an, sloeg zelve ook handen aan het werk;
solide, geacht ; -er Burger,-delshuizn),
Anglicismus, (-cismus, mv. -eis - greift an! begint, pakt aan! 5. etiv. -,
aanzienlijk burger, notabele m.; die -sten men) m. anglicisme o., eigenheid v. van iets aantasten , beginnen te nemen van,
Leute in der Stadt, de aanzienlijksten de Engelsche taal.
aangrijpen; eiven Geldsack -, aanspreder stad ; - sein (bei Ho(e), in aanzien
Anglimmen, (glomm an, ange- ken, aantasten ; fremdes Gut -, zich
zijn, invloed hebben (aan het hof); 2. glommen) o. ww. onr., m. S. aanglim meester maken van, bemachtigen, toevoegw. dewijl, aangezien, vermits.
ontvlammen ; (van kruit) , los -men, eigenen ; Gemeindegelder -, aanspreken,
ontbranden, ontvlammen ;(fig.)-brande, zich toeeigenen; 6. (van eene ziekte),
Angesessen, bijv. nw., Z. ansitzen; 2. ansdssig.
(van een hartstocht), ontvlammen.
jem. -, verzwakken ; (van een genees Angesieht, ( - (e)s,mv, e of er) o. Anglisiren, (anglisirte, anglisirt) middel), werken, invloed hebben; die
gezicht, aangezicht o.; das - Gotles, het bedr. ww. verengelschen, een woord een Brost -, aandoen ; die Augen -, aandoen,
aanschijn o. Gods; von - zu -, van aan- Engelschen uitgang geven; (van paarden), bederven ; (van roet ), verteren ; II. wed.
gezicht tot aangezicht ; er sagte es ihnb kortstaarten, angliseeren; (van een hond), WW. sich -, zich inspannen, kosten mains -, in het aangezicht ; jem. von - ken- de ooren of den staart afsnijden; 2. ver ken, zijne beurs aanspreken ; sich zu
nen, van aanzien; im - des, der, Z. anmaken, eene Engel--englsch,E stark -, zich te veel inspannen, zich niet
sche houding of inrichting geven ; op genoeg ontzien; it. te veel geld uitgeven,
gesichts.
Angesiehts, bijw. in het aange- zijn Engelsch kleeden.
te groote onkosten maken.
zicht; - meiner, voor mijne oogen, in
Anglom,In, (-en, mv. -en) m. Angreifer, (-greiPers, mv. -grei-

Angelobung, v. belofte, gelofte,
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Ang.
(er) m. aanvaller, aanrander m., de aan
partij v.
-valend
Angreifisch, bijv. en b. (w. i.
gebr.) (van zaken) , gewild, dat men
gaarne neemt of steelt ; 2. (Scherts.)
(van personen), diefachtig.
Angreifiich, (- licher, -lichst) bijv.
nw. dat zich laat aangrijpen, licht aan
-paken.
Angreifung, V. aangrijpen, bevoelen o., aanraking, betasting v., Z. Angriff.

Angrenzen, (grenzte an, angegrenzt) o. ww., m. h. an etw. -,
grenzen aan, eindigen bij , naburig
zijn, belenden; -d, aangrenzend ; (van
landen), naburig, aangrenzend; der an
das Haus -de Garten, aan het huis grenzend, belendend.
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te schreeuwen, moord en brand roepen; half tert) bedr. ww. ein P f erd -, halsteren, den halster aandoen.
-haft bijw., Z. angstlich.

Aengstig , angstiger, angstigst)
(

bijv. nw., Z. angstlich.

Aengstigen, angsten, (angstigle, àngstete, geangstigt, geángstet)
bedr. ww. angst of vrees aanjagen,
kwellen, pijnigen.
Aengstigung, v. beangstiging,
kwelling, pijniging, marteling v.
Aengstlich, (- licher, -licks!) bijv.
en b. beangst, ongerust, bevreesd; es ist
mir so -, ik ben zoo ongerust, bezorgd,
in angst, benauwd; 2. bijes. overdreven,
kleingeestig.
Aengstliehkeit, v. ongerustheid,
verlegenheid v.; 2. al te groote zorgvuldigheid , kleingeestige bezorgdheid,
bekrompene nauwgezetheid v.

Anhalsen, (halste an, angehalst)
bedr. ww. (Jachtw.) die Hunde -, kop pelen, liet halstouw aandoen.
Anhalt, (-( e)s) m., z. m. (w. i.
gebr.) handsatsel, aanhouden, vasthou den o., iets waaraan men zich vasthoudt;
einen - machen, stilhouden, ophouden;
(tig.) Z. Stiitze; -spunkt o. steun
m., steunpunt o.; (Jachtw.) halt, station
o.; - sam bijv. en b., Z. beharrlich; - seil
m. touw o. om aan te houden; - werk
o., Z. Bremscrerk.

Anhalten, (du hallst an, er hilt
an, hielt an, asgehalten) bedr. ww. etw.
an die Wand -, houden tegen; jein. -,

aanhouden, vasthouden, gevangen nemen;
den Dieb -, aanhouden, vatten, gevangen
Angrenzer, (- grenzers, mv. - Angst—mann , (- mannes, mv. nemen; den Zugel -, aanhouden ; Waa- minner) m., Z. Scharfrichter; - ru f m., ren -, aanhouden, in beslag nemen;
grenzer) m., Z. Grenznachbar.
Angrenzung, v. aangrenzing, Z. - geschrei; - schweisz, m. angst- einen Ton -, aanhouden; jem. zu et-w. -,
zweet o.; das trieb ihnt den -- aus, aanhouden, gewennen; zur Arbeit -, roeaanraking, aaspaling, grens v.
An r' - e s mv. -e) m. (van za- deed hem het zweet uitbreken van angst; pen, uitnoodigen, gewennen aan; eis
ken), durch den - urtheilen, op (door) -volt, vol angst, vrees of bezorgdheid.
Kind zur Schule -, voor het geregeld
het gevoel of door betasten oordeelen;
Angueken, (guckte an, angeguckt ) schoolgaan zorgen; zum Bezahlen -, aan
(Rechtsg.) (van een schuldenaar), ge- bedr. ww. aankijken, Z. ansehen.
noodzaken , aandringen ; 2. o.-houden,
vangenneming, gijzeling v., eisch m., vorAngtirten, (giirlete an, angegiir- ww., m. h. aanhouden, voortduren, voortdering v.; (Krijgsw.) aanval m. , tel) bedr. ww. aangorden, Z. iimgür- gaan, volhouden; die Kilte halt an, duurt
schok m.; — mit Sturm, bestorming v.; ten.
voort, houdt aan; in der Arbeit -, volharfalscher-, verkeerde aanval, aanval in
Anguss, (- gasses, mv. - gusse) in. den; es hielt lange an bis 4, het duurde
schijn m.; eine Bewegung zum -, aanval- aangegoten stuk o.
lang eer &; mit Bitten -, aanhouden,
lende beweging v.; (lig.) - gegen einen
Anhaben, (du hast an, er hat an, niet ophouden te verzoeken; 3. an einero
Satz, bestrijding, loochening v.; das ist halte an, angehabt) bedr. ww. oer. eis Orte -, blijven, ophouden, stilhouden;
eis - auf meine Ehre, dat tast & aan ; rothes Kleid -, dragen, aan het lijf hebben; gut -, (van paarden) , aanhouden, tegen
(Slot.) tong of schoot v.; 2. Z. Grif; Schuhe and Striimp fe -, schoenen en
(bij het afrijden eener helling,-houden
3. begin o; etw. in-nehmen, beginnen; -s- kousen aanhebben; einen Schla frock -, om den te snellen loop van het rijtuig
bundniss o. offensief verbond o.; - skrieg zijn in; 2. jemn. etch. -, winnen van, tegen te gaan; mitten in der Arbeit -, Z.
m. aanvallende oorlog m.; - sschritt m.' een voordeel behalen op; er will mir etw. hallen; 4. um etre. -, vragen, verzoeken;
stormpas m.; -swaffe o. wapen o. tot den -, hij heeft iets tegen mij, heeft het, usa eis Madchen - , aanzoek doen, vragen,
aanval ; - sweise bijv. aanvallender op mij gemunt, zoekt mij te schaden; ten huwelijk vragen, de hand vragen van;
— zu Wege of zu Werk gehen,aan--wijze; jenin. etw. - wollen, twist zoeken met;' um eis Amt -, aanhouden, verzoeken,
vallenderwijze te werk gaan.
jemn. nichts - kinnen, geen vat hebben solliciteeren ; 5. wed. ww. sich an
Angrinsen, (grinste an, ange- op, iem. geen kwaad kunnen doen; der einem Baum -, zich houden, vasthouden
grinst) bedr. ww. aangrijnzen, grijnzende Schrecken kann mir nichts mehr -, de of vastklemmen aan; halte dick sur
aanzien.
vrees vermag niets meer op mij, ik an mick, houd u aan mij vast; it. (fig.)
Angrunzen, (grunzie an, ange- schrik niet meer.
vertrouw op mijne hulp; II. o. zelfst. grunzt) bedr. ww. (van varkens), aan - Anhaeken, (hackle an, angehackt) um etw., vraag v., verzoek o.; eifriges -,
bedr. ww. beginnen te hakken, aanhak- ernstig aanhouden o. om een post; - in
knorren; (fig.) toesnauwen.
.Angst, (Aengste) v. angst, bezorgd- ken; (Tuinb.) die Erde um of an einen der Arbeit, volharding v.
heid v., nood, vrees, benauwdheid v.; in- Baum -, aanaarden, ophoogen; 2. Z. an- Anhaltend, (- hallender, -halgerathen, benauwd worden; in tódtlicher pieken.
tends!) bijv. nvv. (Gen.) klevend, samen- sein, in doodsangst zijn, doodsbenauwd
Anhaften, (halide an, angehaflet) trekken , aanhoudend; -es Fieber, voort
zijn; sich vergebliche - machen, zich o. ww., m. h. hechten, aanhechten, plakaanhoudend; -er Fleisz, aan -duren,
noodeloos ongerust, beangst of bezorgd ken, Z. haften.
-houden,
bestendig.
maker.
Anhageln, (hagelte an, angeha- Anhalter, (- halters, mv. -halter)
Angst, bijv. nw. mir ist -, ik ben gelt) onp. ww. es hal angehagelt, de ha- m. houder, aanhouder m., houvast o.,
bang, ik vrees; jemn. - machen, iem. gel is gevallen op, is geslagen tegen.
steun, beddekwast m. ; (Spr.) der - ge
bang of bevreesd maken, vrees aanjagen,' Anhaken, (hakte an, angehakt)
-wint,
de aanhouder wint.
verschrikken, schrik aanjagen; ihnen ist bedr. ww. aanhaken, aanhechten, aan
Anhaltsam,(- samen - sanast) bijv.
- and bange, zij zijn zeer bevreesd, be(aan een haak); den Schliissel -,-hange nov., Z. anhaltend.
nauwd.
aan een haak ophangen; 2. wed. ww. das Anhaltsamkeit, v. volharding,
Aengsten, (c ngslete, geangstet) Kleid hat sich angehakt, is blijven haken; vlijt v., ijver m.
bedr. ww. angstig maken, beangstigen; sick an eis Schiif -, zich aanklampen,
Anhi ,mmern, (hammerte an, an2. wed.ww. sick -, zich beangstigen, zich enteren.
gehámmert) bedr. ww. vasthameren, aan
angstig of beangst maken.
Anhakeln, (häkelte an, angeha-klopen.
Angster, (Angstcrs, mv. Angster) kelt) bedr. ww. met haakjes aanhechten Anhang, (- hang(e)s, mv. -hange)
m. penning m.; 2. soort v. van flesch. of vastmaken, aanhaken; 2. wed. ww. m. aanhangsel, toevoegsel, bijvoegsel, apAngst-f ieber, (- f ebers, mv. -fie- Z. sick anhaken.
pendix, supplement o. ; - au einero Teber) o. koorts v. van benauwdheid; Anhakung, V. aanhaking, ente- stament, testaments- bijlage v., codicil
-geheul, - geschrei o. angstgeschreeuw, ring v., enteren o.
o.; 2. partij v., aanhang m., partijgan-gehuil o.; -- erheben, hard beginnen
Anhalftern, (hal fterte an, ange- gers, aanhangers m. mv.; sich einen-
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Anher, anhero, bijw. (veroud.)
gehauchte Farben, als een dun waas opZ. her, hieher.
gelegd.
Anhauen, (hieb an, angehauen) Anhetzen, (hete, te an, angehetzi)
bedr. ww. onr. aanhouwen, aanslaan; bedr. ww. beginnen te jagen, aanhitsen,
Pferde -, met een zweepslag aan den de honden loslaten op ; die Hunde -, aan
aandrijven, aanporren; jem. ge--hitsen,
Anhangen, (du hängst an, er gang maken; die Bdume -, merken;
hangt an, hing an, an gehangen) o.ww.onr., einen Baum -, beginnen te vellen; einen gen jem. -, opzetten, opstoken, opruien
tegen.
m. h. aanhangen, hangen; jemn. -, aan- Ochsen -, slachten.
hangen, tot iems. partij behooren, ver
Anhäufeln, (hdufelte an, ange- Anhetzer, —hetzerin, oprui
zijn aan; den Lastern -, onder -klefd haufelt) bedr. ww. (Tuinti.) Erde an die er, oproermaker, stokebrand, twiststozijn aan, geneigd zijn tot, behebt-hevig Karto f feln -, ophoogen, de aardappelen ker m., oproermaakster, twiststook ster v.
zijn met; es hangt ihm an, dat is hem aanaarden,
aangeboren ; 2. o. zelfst. (Nat.) adhesie, Anhäufen, (hau f te an, angehau f t )
.Anhetzerei, v., Z. Anhetzung.
aanklevingskracht v.; (Delfst.) - an der bedr. ww. (Tuinb.) Z. anhau feln; viel Anhetzung, V. aanhitsen, opruien
Zunge, het kleven aan de tong van zekere Geireide -, opzamelen, ophoopen; Geld -, o., aanhitsing, opruiing, opstokerij v.
ophoopen , opstapelen; Schätze- ver
delfstoffen.
Anheueheln, (heuchelte an, ansich -, toenemen,-zameln;2.wd geheuchelt) bedr. ww. jemn. etw. -, hui
4nhangen, (hangtean, angehangt)
toeschrijven, toedichten; sich-chelatig
bedr. ww. ein Kleid -, ophangen, aan vermeerderen; II. o. zelfst. (van woorvastbinden; an den Haken -, han -haken, den), opeenstapeling v.; (van schat- eine san fte Miene -, veinzen, huicheaan; (Spr.) der Katze die Schelle -,-gen ten), opeenstapeling, ophooping v.; len.
de kat de bel aandoen; einero Brief etw. -, (van een ongeluk), vermeerdering v., Anheulen, (heulte an, angeheult)
bedr. ww. jemn. -, aanhuilen, huilen tebijvoegen bij; einem Mädchen alles -, grooter worden, toenemen o.
aan het lijf hangen, alles voor hare kleeAnh^►ufer, (-haufers, mv. -hdufer) gen.
ren en haren opschik over hebben, op- m. (van geld), opstapelaar, opeenstapeAnhexen, (hexte an, angehext)
bedr. ww., Z. anzaubern.
offeren; jemn. eine Krankheit -, iem. laar, ophooper, schraper, vrek in.
Anhieb,(-(e)s, mv.-e)m.(Boschw.)
besmetten met, mededeelen; eine schlechte Anhaufung, v. aanhooping, opWaare -, in de hand stoppen; jemn. einen hooping, verzameling, vermeerdering begin o. van het houwen of vellen; 2.
Schimpf -, eene smet aanwrijven, iem. v.; - gleichartiger Theile, naast elk. plaats v. van het vellen; (Schermk.) den
bezwalken; man hangt ihm viele Sachen plaatsing v., aaneengroeien, aaneenzet- - haben, het eerst mogen aanvallen.
an, men beschuldigt hem van, men schrijft ten o.
Anhohe, (-höhen) v. hoogte, verhem toe; (Biij.) jemn. eine Panic-, aan- Anheben, (hob of hub an, ange- hevenheid V.
smeren, laten verliezen; jemn. eins -, hoben) bedr. ww. etw. an die Wand -,
Anholen, (holte an, angeholt)bedr.
iem. eene poets spelen, beet nemen; 2. aantillen, aanheffen ; 2. etw., einen Ge- ww. (Zeew.) aanhalen, intrekken, inhawed. ww. sich -, ergens aan blijven sang -, aanheffen, beginnen; II. o. ww., len, trekken ; die Boleinen -, de boulijns,
hangen of haken; it (fig.) zich hechten, m. h. er hob an zu reden, hij begon, ving de buik- of nokgordingen aanhalen; die
zich verbinden aan; sich mit den Handen aan ; hier hebt dieser Zeitraum an, hier Schoten -, de schooten of spantouwen
begint &.
der zeilen intrekken; (Bergw.) ophalen.
irgendwo -, zich vasthouden.
Anhangend, bijv... nw. aanhan- Anheber, (-hebers,mv. -heber) m., Anhören, (hórte an, angehört) bedr.
Z. Anfánger.
ww. eine Rede -, aanhooren, luisteren
gend, aanklevend; (Wijsb.) inherent.
Anh€inger, - ha,ngerin, par- Anheften, (heftele an, angehef- naar; Lásterungen -, het oor leenen aan
tijganger, volgeling, aanhanger m., vol tet) bedr. ww. bevestigen, aannaaien, den laster; giftig, geduldig -, het oor
aanhangster v.; der Teufel unc-gelin, toehaken, vasthaken ; eira Stuck Zeug an leenen aan, aanhooren; 2. man hort es
seine -, de duivel en zijn aanhang; 2. Z. eira anderes -, aanzetten, aannaaien, vast- ihm an, dass er c', men hoort, herkent
naaien, aan elk. zetten ; eine Bekannt- of bemerkt aan zijne stem, dat &; das
Angehdnge.
,Anhängig, bijv. en b. aanhangend, machung -, aanplakken ; jem. ans Kreuz kann ich nicht mit -, ik kan niet blijven
wat gemakkelijk blijft haken, verbonden -, hechten aan, kruisigen ; (fig.) Z. an- om dat aan te hooren ; H. wed. ww. das
aan, gevoegd bij; (Ger.) and was dem hangen.
hort sick schon an, dat klinkt schoon of
- ist, wat er verder bij behoort, er aan
Anheilen, (heilte an, angeheilt) aangenaam.
verbonden is; eine Rechtssache - machen, bedr. wiv aanheelen, vastheelen ; jemn.
Anhorung, v. (Ger.) (der getuiaanhangig maken, indienen; eira bei Ge- die 1Vase -, aanzetten, aanheelen, hee gen), verhoor, aanhooren o.; nach - des
richt -er Process, een aanhangig proces
die Nase isi ihm-len;2.ow,ms &, gehoord.
o. ; die Klage ist Beim Gericht - ge- wieder angeheilt, weder vastgegroeid,aanAnhosen (sich), (hoste an, anmacht, de klacht is ingediend, voor deli gehecht.
gehost) wed. ww. (w. i. gebr.) zijne broek
rechter gebracht, aanhangig gemaakt bij Anheim, hijw. - fallen, ten deel aantrekken.
de rechtbank.
vallen, te beurt vallen ; jemn. etw. - stel- .A.nhi pfen, (hup f te an, angeh-up f t )
4nh^,nglich, (-licher, -lichst) bijv. len, ter beschikking overlaten, overge- o.ww.,m.s. an etw. -, huppelend naderen,
aanhuppelen, aanspringen ; - of angeen b. verkleefd, zeer gehecht aan; - keil ven aan.
V. verkleefdheid, gehechtheid, verknochtAnheimeln, (heimelte an, ange- hup f t kommen, komen aanspringen, aan
heid, genegenheid v. voor.
eira Floh ist an ihn angehüp f t,-hupeln;
heimelt) bedr. ww. Alles heimelte mich
.4nhiingsel, (-hángsels, mv.- lang- da an, alles herinnerde mij daaraan mijne is hem op het lijf gesprongen.
sel) o., Z. Angehange; 2. Anhang, Zu- geboorteplaats, aan mijn vaderland, alles Anhusten, (hustete an, angehugabe.
stel) bedr. ww. in het gezicht hoesten,
kwam mij zoo bekend voor.
Anharken, (harkte an, angeharkt) Anheischig, bijv. en b. sick zu hoesten naar iem.
bedr. ww., Z. anrechen.
Anil, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Indigoetw. - machen, zich verbinden of ver
verplichting op zich ne--plichteno,d pnlanze.
Anhaspen, -häspen, (haspte
an, angehaspt) bedr. ww. aanhaken.
Anima1iseh, bijv. nw., Z. thiemen om iets te doen.
4nhauch, m., z. m. aanademing, Anhelfen, (du hilfst an, er hilft risch.
aanblazing, inblazing v.; - des Windes, an, half an, angeholfen) o. ww. our., Anime, -gummi, o. liars o. en
aanwaaiing v., zachte wind m., koeltje o. m. h. jemn. -, iem. helpen, behulpzaam v., animagom v., vloedbars o. en v.
Anhauehen, (hauchte an, ange- zijn in of om, doen slagen.
Animiren, (cr nimirte, animirt )
haucht) bedr. ww. aanwaaien, ademen
Anhenken, (haakte an, angeheukt) bedr. ww. opwekken, aanmoedigen, aan
aansporen.
tegen, zijn adem laten gaan over; wie an- bedr. ww., Z. ankangen.
-zetn,
machen, zich -eene partij maken of vormen ; sein -gefálli mir nicht, zijne omgeving v., zijn gezelschap o.; 2. (Ontik.) Z.
An-, Fort-, Zusatz.
Anha►nge - &, Z. Aufficinge - 4'.
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AnimQS, bijv. nw., Z. erregt, au /ge- den - stocken, het anker stokken, van een leggen ; sich an jem. -, zich nauw aan
stok voorzien ; (fig.) der - meiner Hoff- iem. verbinden, aansluiten.
Animosit t, v., Z. Leidenschaft- nung, dat, waarop mijne hoop gebouwd Ankeuchen, (keuchte an, angeis; ein - in der Noth, een toeverlaat m., keucht) bedr. ww. jem. -, hijgend aan lichkeit.
Anis, (- es, mv. -e)anijs m.; -ap fel m. houvast o. ; 2. (Bouwk.) anker o.; etw. zien of aanspreken ; 2. o. ww. - of angeanijs-, venkelappel m.; -balsam m. anijs- mit einem - befestigen, met een anker keucht kommen, hijgende naderen.
balsem m., anijszalf v.; -bau m. anijsteelt bevestigen, ankeren; 3. (Uurw.) anker Ankind, (-( e)s, mv. -er) o. aangev.; -branntwein m. anijswater o., anisette o.; 4. anker o. van een hoefijzer-mag- nomen kind o.
Ankinden, (kindete an, angekinv.; -brad o. anijsbrood, anijsbeschuitje neet o.; 5. (maat), anker o.; ein – Rheino.; -horn o. anijszaad o.; -al o. anijsolie vein, een anker &; 6. anker o., uithang- det) bedr. ww. jein. -, als kind aannemen.
v.; -zucker m. anijssuiker v., suikererw- bord o. van een logement.
ten v. mv.
Anker-arm, (- (e) s, mv. -e) m. an- Ankinder, -kinderin, hij, zij,
.Anjagen, (jagtean, angejagt) bedr. kerarm m.; -auge o. ankeroog, gat o. die een kind aanneemt.
Ankindung, v. aanneming v. van
ww. einen Hirsch -, aanjagen, beginnen van het anker; - balken m mv. ankereen kind.
te jagen, jachtmaken op; die Hunde auf balken m. mv.
eipa Wild -, de honden aanjagen, aan- Ankerben, (kerbte an, angekerbt) Ankirren, (kirrte an, angekirrt)
hitsen; 2. o. ww. angejagt kommen, ko- o. ww. beginnen te kerven, insnijdingen bedr. ww., Z. ankörnen, anlocken.
men aanjagen, aansnellen, in groote haast te maken; 2. bedr. ww. aankerven, door Aaskitten, (kittete an, angekittet)
bedr. ww. aanlijmen, verbinden, vereenikerfjes of insnijdingen merken.
aanvliegen.
Anjagshirseh, (-( e)s, mv. -e) m. Anker-blume, (- blumen) v. an- gen, cementen, bepleisteren.
Anklaffen, (klaffte an, angeklaf t)
(Jachtw.) hert o., hetwelk dient om aan kerbloem v.; -boje v. (Zeew.) ankerboei
v.; -seil o. ankertouw o.; -test bijv. en bedr. ww., Z. anbellen.
te jagen.
Anjetzo, -itzo, -itzt, bijw.(ver- b., eias -er Grund, ankervast, zeer vast, Z. Anklagbar, bijv. nw. aan te kla-grund; — liegen, aan liet anker liggen; gen.
oud.) Z. jetzt.
A.njoehen, (jochte an, angejocht) -(liege v., -fl'iigel m. ankertand, an- Anklage, (- klagen) v. aanklacht,
bedr. ww. Ochsen -, in het juk span- kervleugel m.; - fórmig bijv. en b. an– beschuldiging v., aanklagen o.; - der Mikervormig; -fütterung v. ankervoering nister, in staat van beschuldiging stellen
nen, het juk aandoen.
.Anka,mmen, (kromte an, ange- v., ankerkussen o.; -grund m. anker- o.; - des Gewissens , knaging , wroekammt) bedr. ww. aankammen; die Haare grond m., ankerplaats v.; -haken m. an- ging v.; 2. - , Z. Klagesache; -acte v.
-, neerkammen, kammen. kerhaak m.; -hals m. ankerhals m.; akte v. van beschuldiging.
A.nk mpfen, (kdmpfte an, ange- -hinde v. mv., Z. - fliege; - haspel m. Anklagen, (klapte an, angeklagt)
krimp ft) o. ww., m. h. (Dichtk.) gegen ankerspil, gangspil v., kaapstander m.; bedr. ww aanklagen, beschuldigen ; vor
etw. -, bestrijden, aankampen, zich ver- -helm m., Z. -ruthe; -holz o., Z. -stock; Gericht -, aanklagen, aanklacht doen
zetten tegen, zich aankanten tegen. -kreuz o. ankerkruis o.; -krücke v., Z . voor het gerecht, beschuldigen, vervol..nkarren, (karrte an, angekarrt) -stock; -kugel v. ankervuurbal m.; - lacher gen, aanbrengen ; auf Leib and Lebedr. ww. met de kar aanvoeren of aan- o. mv. kluisgaten o., Z. Klusen ; -los ben -, iemand op leven en dood aanklabrengen. bijv. nw. van het anker los, dat de an- gen.
.Ankarten, (kartete an, angekartet) kers verloren heeft, van het anker is Anklager, -klagerin, beschuldiger, aanklager m., beschuldigster, aan bedr.ww. (in het kaartspel),geven; (fig.) losgeslagen, ankerloos.
Ankern, (ankerte, geankert) o. klaagster v.
wie soil ich die Sache -, hoe zal ik dat
&nklágerisch, bijv. nw. beschulww., m. S. het anker werpen, ankeren,
aanleggen, hoe zal ik dat maken.
A.nkauf,(- kauf(e)s,mv.-kaufe) m. (Bouwk.) eine Wand -, met ankers be- digachtig, die gaarne voor de geringste
aankoop, inkoop, koop m.; 2. Z. Angabe, vestigen, ankeren ; (fig.) nach etw. -, vu- zaak aanklaagt, verklikachtig. .
rig verlangen, hunkeren naar. Anklage-schrift, v., Z. KlageAngeld.
Ankaufen, (kaufte an, angekauft) Anker–platz,(- platzes,mv. -plat- schrift; -stand m., in --- versetzen , in
bedr. ww. einen Hut -, koopen, aankoo- ze) m., Z. Ankergrund ; -recht o. recht o. staat van beschuldiging stellen ; Versetpen, zich aanschaffen ; sich eias Haus -, om ergens te ankeren ; -ring m. ankerring sung in —, beschuldiging v., beschuleen huis koopen; 2. wed. ww. sich ir- m.; -rührung v. ankervoering v., touw digen o.
&nklammern, (klammerte an,angendwo -, zich ergens vaste goederen o. waarmede de ankerring omwoeld is;
-ruthe v., - schaft v. ankerschacht v., an- geklammert) bedr. ww. aanklampen, aan koopen.
Ankaufung, v. aankoopen, koo- kersthaft v.;-schau fel v.,Z.- fliege; -scheu- hechten ; eiven Balken -, aanklampen;
pen o., koop, aankoop, inkoop m., aan- er v., Z. - futterung ; -schmied m. anker- 2. wed. ww. sich an etw. -, zich aan iets
schaffing v. smid, smid m.; -schmiede v. ankersme- vastklampen , vastklemmen , vasthaken,
Anke, (- ken) V. (Bew. d. erts.) derij v.; -schuh m. ankerschoen m.; vasthechten; (Zeew.) sick an eias Schift'-,
vormplaat v.; 2. Z. Rheinanke; 3. (Prov.) -seil o. ankertouw o., ankerkabel, ka- enteren.
&nklang, (- klang(e)s, mv.-kldnge)
bel m.; -stange v., Z. -ruthe; (Wapenk.)
z. Butter; 4. (Prov.) Z. Nacken.
.Ankehren, (kehrte an, angekehrt) stang, ankerstang v.; -slick m. anker- m. eerste klank m.; 2. accoord o.; alle
bedr. ww. aanvegen ; etw. an die Wand -, knoop m.; -stock m. ankerstok, dwars- Ankldnge angeben, een geheel of volledig
vegen naar of tegen. balk m. van het anker; -tau o. kabel accoord aanslaan; (fig.) der sanfte - seiner
,Ankeilen, (keilte an, angekeill) m., ankertouw o.; ---lange v. kabels- Worte, het aangename, liefelijke (geluid)
bedr. ww. met pinnen, wiggen, bouten & lengte v. (120 vademen); -wachter m., zijner woorden ; 3. der - der Glaser, het
vastmaken. Z. -boje; -winde v. kaapstander m., an- klinken o. (der glazen); 4.(Muz.)intoonAnker, (Ankers, mv. Anker) m, kerspil v.; -zeichen o. ankerboei v.; -zoll zetting, intoneeren o.; 5. - linden, weeranker o.; (Zeew.) - werfen, het anker m. ankergeld o.; -zunft v. gilde o. der klank vinden, belangstelling verwekken,
uitwerpen ; sick vor - legen, vor - gehen, scheepstimmerlieden. bijval vinden.
ankeren, voor anker gaan liggen; den Anketteln, (kettelte an, angeket- Ankleben, (klebie an, angeklebt)
(die) - lichten, ht anker, de ankers telt) bedr. ww. aanketenen, met ket- bedr.ww.etw.an dieWand -, plakken tegen,
lichten, opwinden; den - kappen, abkap- tingjes bevestigen, door mazen veree- doen kleven aan; einen Zettel -, aanplakpen, het anker kappen ; vor - liegen, voor nigen, met den kettingsteek veree- ken ; 2. o. ww., m. h. houden, geplakt
zijn aan, kleven aan, vastkleven ; an die
anker liggen ; eias vor - liegendes Schiff, nigen.
voor anker liggend ; der - grei f t zu, het Anketten, (kettele an, angekeltet) Kleider -, haken aan ; (fig.) das klebt ihm
aan den ketting von seinem Vater an, dat heeft hij van ;
anker houdt grond, vat in den grond ; bedr. ww. Hunde
bracht.
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jemn. -, Z. anhangen; -d (fig.) aankle- aanknooping ; aanknooping v., aanknoo- legen, ik stel er veel prijs op ; es kommt
vend, ingeworteld, adherent ; H. o. zelfst. pen o.; - spunkt o. punt o. van aan mir nicht darauf an, dat kan mij niet
voortzetting, aanvangspunt o.-hecting, schelen, dat is mij onverschillig, ik zie
aankleving, adherentie v.
Ankleeksen, (kleckste an, ange- Anknurren, (knurrte an, ange- zoo nauw niet; 3. bedr. ww. overvallen ;
kleckst) bedr. ww. jem. - of jems. Kleid knurrt) betlr. ww. (van den hond), wan der Schlaf kommt mich an, de slaap overaanknorren, knorren tegen;-bromen, valt mij.
-, bespatten, besmetten, bezoedelen ; eine
Mauer -, aanstrijken , besmeren , aan (fig.) knorrend aanspreken.
Ankcimmlich, bijv. nw. (w. i.
-smern.
Ankc derv, (köderte an, angekó- gebr.) ein -er Mensch, genaakbaar.
Ankleiben, (kleibte an, angekleibt ) dert) bedr. ww. einen Angel -, van aas Ankommling,( -e(s), mv. -e) m.
voorzien ; einen Frosch, -, als aas heves- aankomeling, nieuweling m.
bedr. ww., Z. ankleben.
te an, angekó p f t )
Ankápfen, (köpfte
Ankleideglas, glases, mv. -glä tigen ; (fig.) Z.anlokken.
o. groote op twee spillen draaiende-ser)
Ankoderung, v. aanlokking v., bedr. ww. (Naald.) die Nadeln -,den kop
aanlokken o. (met aas); 2. aas o., Z. aanmaken, den kop bevestigen.
toiletspiegel m.
Ankoppeln, (koppelte an, angeAnkleiden, (kleidete an, angeklei- Kóder.
det) bedr. ww. jem. -, kleeden, aanklee- Ankommen, (du kommst of kömmst koppelt) bedr. ww. die Pferde -, aan elk.
den ; 2. wed. ww. sich -, zich kleeden, an, er kommt of kömmt an, kam an, an- koppelen, aankoppelen, aanstaarten, te
gekommen) o. ww. onr., m. S. aankomen; zamen vastbinden.
zich aankleeden, zijn toilet maken.
Ankleidezimmer , simmers, (van troepen), aankomen , naderen, in Ankörnen, (körnte an, angekórn t )
mv. -simmer) o. kleedkamer v.; - der' aantocht zijn; ein Brief ist fur Sie ange- bedr. ww. Vogel -, met korrels lokken,
kommen, er is een brief voor u gekomen; aanlokken ; (fig.) jem. -, aanlokken;2. Z.
Priester, kleedkamer v., vestraire o.
.Ankleistern, (kleisterte an, an- (Very.) (van de indigokuip), in gisting ködem.
gekleistert) bedr. ww. etw. an die Wand -, geraken ; bei mir kommt er nicht an, bij
Ankrallen, (krallte an, angekrallt )
mij zal hij niet slagen, in mij zal hij zijn bedr. ww. met de klauwen grijpen; 2.
plakken, aanplakken.
Anklemmen,(klemmte an, ange- man niet vinden ; er ist unrecht ange- wed. ww. sich -, zich met de klauwen
klemmt) bedr. ww. jem. an etw. -, aan- kommen, hij is verkeerd te land geko- vasthechten.
men , hij heeft zijn man niet gevon- Ankratzen, (kratzte an,angekratzt)
drukken tegen.
Anklingeln, (klingelte an, ange- den ; libel -, gut -, slecht of kwalijk, bedr. en o. ww. krabben op, aaskrabben.
klingelt) o. ww., m. h. aanbellen, aan goed ontvangen of onthaald worden ; ich
A.nkreiden, (kreidete an, angeaanschellen ; bei jeinn. -, polsen,-klopen, wire schon angekommen, wean 4, ik zou kreidet) bedr. ww. eine Schuld an die
onderzoeken naar; 2. bedr. ww. jem. -, goed ontvangen of onthaald geworden Thur -, aankalken, aankrijten, met krijt
voor of om iemand schellen ; mit dem zijn als &; (gewoonl. i. k. bet.) ik zou van aanteekenen.
Ankreisehen, (kreischte an, anKlingelbeutel -, het zakje of bakje voor- eene slechte reis thuis gekomen, er niet
best afgekomen zijn ; da kam ich schon gekreischt) hedr. ww., Z. anschreien.
houden (in de kerk).
4nklingen, (klang an, angeklun- an, daar trof ik het niet, daar liep ik Ankriechen , du kriechst of
gen) o. ww. onr., m. h. beginnen te klin- teelijk tegen aan ; 2. onp. ww. es kam (Dichtk.) kreuchst an, er kriecht of
ken, geluid geven; (Muz.) overeenstem mich eine Furcht an, ik werd van (Dichtk.) kreucht an, kroch an. angekroeen accoord vormen; (fig.) deelne--men, vrees aangegrepen ; es kommt mich eine chen) m.s.o.ww.m.s.- of angekrochen kom ming,belaugstelling, bijval vinden,Z. An- Lust an &, ik krijg lust in om &ier stu- men, aankruipen, kruipende naderen.
Ankritzeln, (kritzelte an, angekliang; 2. bedr. ww. die Glaser -, (ook z. dirt, Wrenn es ihn ankommt , hij studeert
nu en dan, als hij lust er toe heeft ; was kritzeli) bedr. ww., Z. ankratzen.
voorw.) aanstooten, klinken.
.&n opfen, (klop f te an,angeklop f t ) kommt euch an ? wat scheelt u ? wat valt Anki nden, (k'i ndete an, angebedr. ww. eis Bíld an die Wand -, aan u in? es kam mir schwer, hart, sauer an, kündet) bedr. ww. (Dichtk.) Z. ankzinmaken, aankloppen ; die-hectn,vas bis c5 -, het heeft mij moeite of heel wat Bigen.
Ankundigen, (kitndigte an, anErde Eest -, aanstampen; 2. o. ww., m. gekost eer &; es kommt mir leicht an,
h. an die Thur -, aankloppen, kloppen het kost mij geene moeite, het valt mij jgekundigt) bedr. ww. aankondigen, aantegen ; bei jemn. -, aankloppen, iem. pol gemakkelijk; es au fjems. Ausspruch - las- zeggen ; den Krieg -, verklaren ; jem. von
pols voelen.
-sen;(z.vorw)d sen, zich houden aan het oordeel, de be- Obrigkeitstvegen die Auspfandung -, van
Anklopfer, —klopferin, aan - slissing of uitspraak van & ; es auf das honger hand, gerechtelijk aanzeggen.
klopper, klopper m., klopster v.; 2. klop- Glück - lassen, de fortuin of het geluk Anki ndigend, bijv. nw. aankon
-digen,
verklarend.
beproeven, het op het geluk laten aankoper, hamer m.
Anklopfring, (-( e)s, mv. -e) m. men, de zaak laten loopen zoo zij wil; Anki ndigung, v. aankondiging,
es auf das Aeuszerste - lassen, het tot het verklaring, dagvaarding v.; - sschreiben
klopper m., ring m. (aan de deur).
.Lasknallen, (knallte an,angeknallt) uiterste laten komen ; wenn es nur der- o. brief m. van aankondiging , dagvaarbedr. ww. die Pferde -, door het klap auf ankommi, als het slechts daarop aan- ding v.
zweep aandrijven.
-penmtd komt, als liet slechts daarom te doen is ; Anki ndiger, kundigers, nlv.
er m. aankondiger, voorzeg Anknebeln, (knebelte an, ange- es solt mir nicht darauf, auf diese Klei -kundi g)
nicht -, dat beteekent voor mij-nigket ger m.
knebelt) bedr. ww. einen Dieb -,aan kneniets , dat zal geene zwarigheid maken;
Ankunft, v., z. m. (van een pervelen, knevelen, boeien.
Ankneipen, (knipp an, angeknip- darauf kommt es eben an , daarom is soon), aankomst, komst v.; (Godg.)erste
pen) bedr. ww. our. den Teig -, kneden; het juist te doen, daarop komt het juist - des Messias, komst v.; -sort m. plaats
etw. -, knijpen, nijpen; 2. wed. ww. die aan, daar zit juist de knoop ; wenn es auf V. van aankomst.
.A.nki nsteln, (kunstelte an, angeKrebse kneipen sich an, hechten zich of Treue ankommt, als het op getrouwheid
aankomt, wat trouw aangaat; es kommt k-iinstelt) bedr. ww. kunstmatig verbinknijpen zich (ergens aan) vast.
.Ankni pfen, (knop f le an, enge darauf an Nu irissen, het komt aan op den; (fig.) veinzen, gekunsteld, gemaakt,
bedr. ww. aanknoopen, met knoo--knópft) het weten, het komt er op aan om te geveinsd handelen.
weten ; es lcommt dabei gang auf Sie an,
Ankuppeln, (kuppelte an, angepen vastmaken of verbinden.
Ankni pfen, (knicp f te an, ange- alles komt daarbij op u neer, het hangt kuppelt) bedr. ww. koppelen, aankoppeknispft) bedr. ww. an etw. -, vastknoo- geheel van u af; bei allem kommt es viel len; (fig., Volkst.) jemn. eine Frau -,
pen, met een knoop verbinden ; eis Ge- auf das Glück an, er hangt in alles veel af aankoppelen.
Ank i tten, kf t tete an, ang eku t sprach -, aanknoopen, beginnen, opvat - van het geluk ; es kommt auf define Ehre,
dein Glitch an,het is te doen & ; es kommt tet) bedr. ww., Z. ankitten.
ten ; es wieder hervatten.
Anknttpfung, v. hand m. & ter mir viel darauf an, er is mij veel aan ge- Anläeheln, (lachelte an, angela(-

(-

(

(-

(

-,

Ani.63

Ani.

Ani.

chelt) bedr. ww. jent. -, toelachen, aan oslaten ; das Bad -, laten vol loopen, [en) bedr. Ww. einen Vogel -, Z. anlachend of glimlachend aanzien,-lachen, vullen ; einen Teich -, water laten loopen sillen.
Anlaut,(-(e)s, mv.-e)m.(Spraakk.)
n ; eine Miihle , het schuif- of valdeurtje,
glimlachen ; II. o. zelfst. glimlach m.
Anlachen, (lachte an, angelacht) Ie schutklep van eene sluis & openen, eerste letter v. van een woord of van
bedr. ww. jem. -, lachend aanzien, toe- .00dat het water, waardoor het molen - eene lettergreep.
Anlauten, (lautete an , angelaulachen, aanlachen, lachen tegen iem.; -ad in beweging wordt gebracht, daar
stroome; die Wasser -, laten vloei -ien tet) o. ww., m. h. (van woorden) be(fig.) das Glück lacht ihn an, het geluk
(Giet.) die Balge -, laten gaan, in-^n; ginnen.
lacht hem toe ; II. o. zelfst. lach m.
Anlage, (- lagen) v. (Ger.) aan )eweging brengen ; die Metalle -, ontla- Ani uien, (lou tete an, angeláutel )
bijvoegsel o., bijlage v., Z. Bei--hangsel, en, laten uitgloeien, frisschen ; Holzboh- bedr. ww. die Stunde zur Arbeit -, met
lage; aus der - ersieht man, uit nevens -er blau -, aanlaten, frisschen tot. zij luien bekend maken, aanluien; 2. o.ww.,
ziet men ; 2. (w. i. gebr.)-gande() dauw zijn ; jens. libel, hart, rauh -, slecht m. h. bei jemn. -, aanschellen.
Anlegen, (legte an, angelegt) bedr.
aanwas m., Z. Anfluss; (Geweerm.) (van )ntvangen , harde woorden toevoegen,
een geweer), kolfwang v., Z. Anschlag; lard aanspreken ; 2. wed. ww. die Sache ww. etui. an die Thüre -, leggen tegen, bij,
3. - des Geldes zu einem Handel, inleg 'asst sich gul, schlecht an, de zaak gaat voor of aan ; die Thüre -, aanzetten, op
m., kapitaal o.; 4. ontwerp, plan o., tee- ;oed, slecht ; dieser Knabe ldsst sich gut een kiertje zetten; eine Leiter an die Wand
kening, schets v.; - zu einem Gemalde, in, belooft veel ; es lässt sich an, alsob es -, stellen, plaatsen tegen; mit dem Kopfe
schets v., ontwerp o.; (Vest.) - eines -egnen Qvollte, het ziet naar regen, het -, het hoofd leggen op ; mil dem Rücken
Walles, aanleg, voet m.; (fig.) -zu, aanleg schijnt, dat liet zal gaan regenen ; es lässt -, met den rug ergens tegen leggen; ein
m., vatbaarheid voor, talent, genie o.; rich sum Kriege an,er is schijn van oor Kind -, aan de borst leggen; Holz -, aan
vuur leggen; Feuer -,-legn,opht
draait op oorlog uit ; es lässt-og,het
(Tuinb.)aanleg m.,aanleggen o.;die -n,bet
park o.,de tuinen m.ol' wandelpaden o.mv.; >ich an der Börse zum Kriege an, naar' aanleggen, aanmaken ; it. brandstich- einer Anstalt, vestiging, oprichting v.; le beurs te oordeelen hebben wij oorlog ten ; ein Kleid, aantrekken ; die Rii(w. i. gebr.) eine - au/' etw. machen, aus- te wachten; (Berges.) der Gang lass! sich stung -, zijne wapenrusting v. aandoen; Trauer -, rouw m. aannemen,
schreiben, belasting v. leggen op, be- jut an, belooft veel.
Anlatsehen, (latschte an, ange- in den rouw gaan ; jemn. Fesseln -,
lasten.
Anlallen, (lallte an, angelallt) !atscht)o. ww.m.s.of angelatscht kommen, Ketten -, iem. ketens , boeien, aanleggen ; jemn. Daumschrauben -, duim
bedr. ww. jens. -, stamelend aanspreken. aansukkelen, sukkelend naderen.
duimijzers aanleggen ; ei --schroevn,
Anlandbar, (-barer, - barst) bijv. Anlauf, (-lauf(e)s, mv. -laufe) m.
en b. -e Kuste, genaakbaar, waar men ?inen - zum Springen nehmen, een aan - nem Pferde den Zaum -, aanleggen;
,00p m., een loopje o., eene vaart v., een einem Kinde einen Zaum -, in toom hou
landen kan.
einen Hand -, vast--den,korthu;
Anl nde, (-linden) v.(Zeew.)lan- 'oop m. nemen ; - zum Angriff 4", aan
groszen - von Bettlern haben,-opm.; leggen; das Gewehr -, aanleggen; es var
dingsplaats v.; gute -, kust v., waar men
veel aanloop, last in. hebben van ; er hat of man hat es darauf angelegt, zu , men
gemakkelijk landen kan, haven v.
Anlanden, linden, (landete immer groszen -, er zijn altijd veel men- heeft het plan gemaakt, het er op toegean, angelandet) o. ww., m. s. aanlanden, ;chen bij hem , hij heeft altijd grooten legd om & ; Alles ist darauf angelegt mich
landen, aan wal gaan, aan wal stappen; ianloop;(van het water),toeloop,toevloed zu reizen,alles is er op aangelegd of ingeglucklich -, gelukkig landen ; (fig.) ge- m.; (Bouwk.) - des Zirkelstücks,begin o., richt om mij boos of verbitterd te maken;
lukkig, welbehouden thuis komen; 2. Z. Ablauf; (van eene zuil), oplooping v.; einen Handel, ein Plan -, overeenkomen,
bedr. ww. seinen Kahn -,naar het land of (van een gewelf), begin o.; (van een ka- beramen; einen Rocken - , met vlas
voorzien; Hand -, de hand aan het werk
[ion), mondstuk o.
naar de kust sturen.
Anlangen . (langte an, angelangt) Anlaufen, (du lau(st an, er lou ft slaan ; an sich selbst die Hand -, de hand
o. ww., m. s. aankomen; (van brie- an, lief an, angelaufen) bedr. ww. oer. aan zich zelven slaan, zich van kant maven),an Ort and Stelle -, op de aangeduide iena. um etzv. -, lastig vallen, overloopen, ken, een zelfmoord begaan ; Geld -, plaatplaats, aan het adres aankomen; 2. hedr. kwellen om van hem iets te verkrijgen , sen, inleggen, uitzetten ; wohl -, goed
ww. betreffen ; was ihn anlangt, wat hem Z. übertaufen; II. o. ww., m. s. begin- besteden ; (Zeew.) die Wand -, het want
nen te loopen, een loop, een loopje, eene aanleggen, aanslaan ; (Kuip.) ein Fass -,
aangaat of betreft, Z. tinbelangen.
Anlangen, (langte an, angelang t ) vaart of een aanloop nemen ; 2. angelau- van hoepels voorzien ; 2. Schulen -, opbedr. ww. ein Brett. ein Kleid -, verlen- fen kommen, toesnellen; eine Schaar au/ ríchten, vestigen, beginnen; Magazine -,
gen, langer maken, een stuk zetten aan. den Feind - lassen, laten aanrukken naar, openen; Gárten -, Weinberge -, aanleggen;
Anlangung, v. verlenging, verlen oprukken tegen ; 3. mit dem Kopf an die eine Manu/aktur, einen Zoll - ,oprichten;
Wand -, loopen tegen, stooten tegen ; eine Sladl -, stichten ; einen Roman -,
en o.; -sstück o. verlengstuk o.
Anlaschen, (laschte an,angelascht ) (fig., gemeenz.) libel, schlecht -, kwalijk ontwerpen; ein Gemalde -, aanleggen,
bear. ww. Brume -, de schors afsnijden of slecht te land komen, een langen neus schetsen, ontwerpen; (Giet.) den T reibof insnijden,merken;(Schoenm.) Schuhe-, halen, kwalijk ontvangen worden ; jem, herd -, aanleggen, gereed maken voor
- lassen, iem. in een strik laten loopen, tiet smelten ; ein Schiff -, de kiel leggen
lappen, stukken aanzetten.
Anlasehung , v. merken, lappen o. zijn hoofd doen stooten ; das láuft gegev van, op stapel zetten ; 3. (veroud.) jein.
Anlass, (-lasses, mv. - losse) m. meinen Grundsatz 4 an, dat druist te- mit Sleuern -, iem. belastingen opleg
aanslaan, taxeeren ; er ist hock an--gen,
(van het water), iutating v.; 2. voor- gen in ; 4. (van spiegels), beslaan; (van
komen o.; es hat allen - dazu , er is daar- eetwaren), beschimmelen; (van papier), gelegt, hij is hoog aangeslagen ; II. o.
van alle schijn; 3. gelegenheid, reden, vloeien ; (van metalen) roesten; schwarn ww., m. h. (van schepen), Z. anlanden;
beweegreden v.; ohne allen -, zonder - lassen, zwart maken, berooken (brille. es mit .jemn. -, met iem. twist zoeken,
eenige reden of aanleiding; - nehmen, ge- glazen B. v.) ; den Stahl blau - lassen , Z. anbinden; III. wed. ww. sich-, lenben zu etw., aanleiding nemen, geven, ge- eene blaauwe kleur laten aannemen, da. nen tegen, steunen tegen ; sich an eis
legenheid verschaffen ; einen - vom Zaun masceeren ; einen Flintenlauf - lassen feindliches Schiff -, gaan leggen naast,
brechen, zonder reden aanleiding nemen. bronzen ; 5. (van beken) , wassen , zwel. aanklampen, enteren ; sich selbst -, zich
schatten, zijne eigene bijdrage beAnlassen, (du lässest of lässt an, len; 6. (van de voeten), opzwellen, zwel. zelven Z.
anschlagen; IV. onp. ww. es legt
er lässt an, Bess an, angelassen) bedr. len; 7.(van schulden), vermeerderen, op. palen,
ww. oer. seinen Rock -, aanhouden, niet loopen ; II. o. zelfst. zwelling, oploo. sich bei ihm an, hij wordt dik,korpulent.
Anleger, —legerin , inlegger m .,
uittrekken; jemn. nicht einmal dasHemd -, ping, wassing v., vloed m., zwellen, aan.
inlegster v., hij of zij, die inlegt of plant,
iem. naakt uitkleeden, uitschudden, van loopen, oploopen, wassen o.
Anlaufern, (lau f ert e an, angelau. aanlegger, oprichter, stichter m., stichtalles berooven; (Jachtw.) die Hunde -,
—
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An! .

Ani.

Anin.

ster, oprichtster v., Z. anlegen; 2. Z. -, in het aangezicht lichten; die Sonnel Anli gen, (log an, angelogen) bedr.
leuchtet uns an, beschijnt ons, geeft ons ww. onr. jem. -, leugens wijs maken,
beliegen ; jemn. etzv. -, valschelijk ten
.anlegung, V. gebruik o., plaatsing licht, verlicht ons.
v., inleg m., oprichting, inrichting, stich- Anliebeln, (liebelle an, angelic- laste leggen, toedichten, aantijgen ; 2. Z.
ting v., ontwerp, plan o., schets v., aan- belt) bedr. ww. verliefd aanzien, liefkoo- belugen.
Anli stern, (litsterte an, angeliileg m., planting v., uitzetten, oprichten zen; 2. wed. ww. sich -, elk. verliefd
stichten, aanleggen, inleggen, ontwer- aanzien of aankijken, met genoegen aan stert) bedr. ww. etw. -, iets gretig, met.
-zien. begeerige oogen aanzien; der Anblick litpen o.
Anlege—Schloss, (-schlosses, mv. Anliegen, (lag an, angelegen) o. stert mich an, wekt in mij den lust op
-schlösser) o. hangslot o.; -span, (mv. ww. onr., m. h. an der Wand -, liggen om het te bezitten.
Anmaehen, (machte an, ange+
-space) m. (Boekdr.) kooihoutje o.; -steg tegen of nabij, raken of grenzen aan;
m. (Boekdr.) formaatwit o., rond- (van kleeren),passen,om het lichaam slui- macht) bedr. ww. ein Band -, aanmaken,
ten; 2. (fig.) m. S. ter harte gaan; es liegt aanbinden; die Schnallen -, aanhalen,
hout o.
Anlehen, (-lehens, mv. -lehen) o. mir viel daran, daaraan is mij veel ge- aandoen ; wieder -, weer maken, herstel
2. Feuer -, aanmaken ; it. oppoo--len;
leen o., leening, ontleening v.; 2. lee- gelegen, Z. angelegen; -d, rakende aan,
fling, geldopneming v., leenen o., het ge- grenzende aan ; (van een kleed), passend, ken ; 3. Kalk, Farben -, aanmaken, aangoed sluitend ; it. Z. beiliegend; 3. jemn. -, mengen ; Mörtel -, ondereenroeren, roeleende o.; Z. Anleihe.
verzoeken, bidden, smeeken om; er liegt ren, bouwen, beslaan; Speisen -, toebe4nlehne, v., Z. Lehne.
Anlehnen, (lehnte an, angelehnt ) mir Tag and Nacht an, hij smeekt mij reiden, kruiden, aanmaken,(Salade B.v.);
bedr. ww. eta'. an die Wand -, zetten, dagen nacht,valtmij altijdlastig;(Zeew.) etw. mit Wein -, in wijn doopen, wijn
plaatsen tegen , doen leunen tegen ; die Nord -, noordwaarts stevenen ; seewdrts gieten over ; angemachter Kalk, aangemaakte, gebouwde kalk v.; den Wein -,
Thür -, halfgeopend, op eene kier laten -, den neus in den wind steken.
Anliegen, o. aanliggen o., ligging aanmengen, vervalschen ; (Volkst.) jemn.
staan ; 2. sich -, steunen op, leunen tegen.
4nlehnwand, (- wande) v. tegen, grens v., Z. anliegen (o. ww.); 2. etw. -, Z. wveismachen ; 2. wed. ww. (ge(Bouwk.) rugmuur, steunmuur, achter- (-liegens, mv. - liegen) (fig.) moeite, zorg meenz.) sich -, Z. sick zudringen, einv., kommer m., verdriet o., wat men schmeicheln.
muur, achtergevel m.
4.nlehren, (lehrte an, angelehrt ) op het hart heeft ; sein - vorbrin- Anmchtigen (sieh) , machtig bedr. ww. jemn. etw. -, (w. i. gebr.) lee- gen, zijn wensch m., zijne zaak v., te an, angemdchtigt) wed. ww., Z. sich
ren, onderwijzen, onderrichten ; 2. einen zijne aangelegenheden v. mv. blootleg- bemachtigen.
Anmachung , v. (van kalk), aan
Knaben -, in de leer nemen, als leerling gen ; -heil v. aangelegenheid v.
beslaan, vermengen, bouwen o.,-maken,
Anlispeln, (lispelte an, angelisaannemen.
Anleihe (- leihen) v. leening, ont- pelt) bedr. ww. jem. -, lispelend aanspre- vermenging, melange v.
Anmahnen, (mahnte an, angeleening v.; öff'entliche -, leening v. van ken, aanlispelen.
den staat; eine - machen, eene leening Anloben, (lobte an, angelobt) bedr. mahnt) bedr. ww., Z. ermahnen; 2. zum
^ ww., Z. anpreisen; 2. Z. angeloben.
Essen -, aanmanen, uitnoodigen, verzoeuitschrijven of sluiten.
Anleihen, (lieh an, angeliehen) Anloeken, (lockte an, angelockt) ken ; Schuldner -, manen, betaling vrabedr. ww. etw. von jemn. -, leenen van, bear. ww. Vögel -, aanlokken, lokken, gen aan, betaling eischen van.
aanfluiten ; (fig.) jem. durch Geschenke -,
iem. ontleenen, opnemen.
Anmahnung, v .aanmaning,waarAnleiher, —leiherin, leener m., verleiden, verlokken, omkoopen ; die Wol- schuwing, opeisching v., manen o.; -sleenster v., opnemer m., hij of zij die lust lockt uns an, lokt ons aan, verlokt schreiben o., Z. Mahnschreiben.
ons; zu jemn. -, aantrekken tot ; zu einem Anmalen, (matte an, angemall)
iets leent van.
.4.nleimen, (leimie an, angeleimt) Spaziergang -, uitnoodigen ; (van het bedr. ww. etw. an die Wand -, schildebedr. ww. lijmen, aanlijmen, aan elk. weer), uitlokken; jem. -, die Leute -, aan ren op of tegen; eine Stube -, beschildeaantrekken ; er hat sic durch sei--loken, ren, verven ; sich das Gesicht -, besmelijmen.
.nleite, (-leiten) (Rechtser.) 'ge ne Schmeicheleien, verleid, verlokt; (van ren; einer Figur Beine —, bijschilderen,
onderzoek o.
-rechtlijk iems. tafel), aanlokken, verlekkerd, ma- aanmaken.
Anleiten, (leitete an, angeleilet) ken, uitlokken ; -des Mddchen, verleide- Anmarseh, ( - mar sches, mv - mcirsche) m. nadering v., aantocht m.; im bedr. ww. ein Kind an die Wand -, lei- lijk, aanlokkelijk, aantrekkend.
den, brengen of voeren naar; (fig.) jem. Anloeker, — loekerin, behaag - sein, in aantocht zijn, naderen.
Anmarsehiren, (mar schirte an,
-, geleiden, onderwijzen, onderrichten; ziek of kokette man m. en vrouw v.
jem. zu etw. -, onderrichten, brengen tot,
Anloekung , V. —smittel , o. anmarschirt) o. ww., m. s. gegen den Feind
voeren naar; 2. Z. einführen (in ein Leh- aanloksel o., aantrekkelijkheid v., aas o. -, oprukken, optrekken, aanrukken, opengut); it. Z. einweihen (in jens. Gd- Anlodern, (loderte an, angelodert) marcheeren, voorttrekken naar.
bear. ww. doen vlam vatten of ontier).
Anmaschen, (maschte an, angeAnleiter, (-leiiers, mv. -leiter) in. vlammen ; (fig.) die Ehre -, doen ont- mascht) bedr. ww. (Jachtw.) Netze -,
aasleider m., die aanleiding geeft , onder vlammen, opwekken; die Leidenschaften aanrijgen, doorrijgen, samenvijgen.
'gids m., oorzaak v.
-wijzer, -, opwekken ; 2. o. ww., ni. S. ontvlamAnmaszen, (maszte an,angemaszt)
,A.nleitung, v. (fig.) aanleiding, men, vuur vatten ; das Feuer ist angelo- bear. ww. sich eis Recht -, aanmatigen,
oorzaak, onderrichting, v. onderwijs o.; 2. dert, heeft vlam gevat, is aangegaan; es toekennen, veroorlooven ; sich eine Erbmethode, wijze v.,gids m.;- zur franzósi- sind Leidenschaften in ihm angelodert, ei schaft -, zich toeëigenen, aanspraak maschen Sprache, handleiding, onderwijs in zijn hartstochten in hem opgewekt, drif- ken op; sich die Ehre des Siegs-, zich toede Fransche taal ; 3. aanleiding, beweeg ten in hem ontwaakt.
schrijven ; sich - elty. zu thun, zich ver
gelegenheid v. tot.
-rednto,
iets te doen ; sich zu viel -, zich-metn
Anlóthen, (löthete an, angelóthet)
ánlenken, (lenkte an, angelenkt) bear. ww. eis Stuck an das andere -, te veel aanmatigen, zich te veel (vrij
bedr. ww. die Pierde, den Kahn an die aansoldeeren, soldeeren.
-heid)vroln.
Stadt -, richten, laten gaan, sturen naar.
Anlöthung, V . soldeering v., sol
Anmaszend, (-maszender, -masoldeersel o.
-dern, szendst) bijv. nw. aanmatigend, trotsch,
Anlernen, (lernte an, angelernt )
bear. ww., Z. erlernen; (fig.) angelernt,
Anludern, (luderte an, angeludert) verwaand, vermetel.
aangeleerd, berekend, bestudeerd, ge- bear. ww. Vogel -, aanlokken, met aal
Anmaszlieh, bijv. en b. (Ger.)
aanlokken.
-es Recht, voorgewend recht o., Z. angemaakt.
4nleuehten, (leuchtete an, ange- Anlugen, (lugte an, angelugt) bedr, blich; 2. Z. anmaszend; -keit v., Z. Anmaszung.
leuchtet) bedr. ww. jem.mit einem Lichte ww., Z. ansehen.
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Anm sten, (mástele an, angemd - din overeenstemming brengen met.; it. Z. lijke, onvoorwaardelijke aanneming v.;
stet) hedr. ww., Z. masten; 2. wed. ww . angemessen.
willige - ertheilen, accepteeren ; die sick -, dik worden, zich vetmesten; sic h Anmischen , (mi,schte an, asge- verweigeren , weigeren te accepteeren
einen Bauch -, een dikken buik krijge r misthl) bedr. ww., Z. anmengen; 2. ver - wegen nicht er folgter -, bij gebreke van
mischen.
acceptatie.
ten gevolge van veel eten.
Annahung, V. - der Spitzen an
Anmaszung, V. aanmatiging v. Anmit, (veroud.) Z. hiernrit.
voorgewend recht o., trotschheid , ver - Ánmurren , (murrie an , ange- Leinwand &,het aanzetten of aannaaien van
waandheid v.; -sgeist m. geest m. va r murrt) bedr. ww.jem. -, morren of knor- kant of ander fijn weefsel aan eene anaanmatiging; -volt bijv. en b. vol hoog - ren tegen, beknorren, grommen tegen. dere stof.
moed, trotschheid of aanmatiging.
Anmuth, v., z. m. aangenaamheid, Annalen, v. mv. jaarboeken, annaAnmauern, (mauerle an, angenzau - bevalligheid, bekoorlijkheid v.; (van het len o. mv.
ert) bedr. ww. eis Stick an die Wand - , gemoed ),vriendelijkheid,lieftalligheirl v.;
Annalist, (-en, mv. -en) Annabijmetselen ; die Pfeiler sind an die Wan I (in het gedrag), bevalligheid v.; sic isl lenschreiber, m. schrijver m. van
angemauert, tegen den muur gemetseld. voll -, zeer bevallig , vol lieftalligheid, jaarboeken.
Anmaulen, (maulte an, angemault vol bevalligheid ; ruit - sprechen, met Ann ssen, (nc ss(e an, angenasst)
bedr. ww. wrokken, pruilen, een leelijk bevalligheid spreken; (van eene rede - bedr. ww. bevochtigen, vochtig maken.
voering), schoonheid v.;(van eene plaats),
gezicht zetten tegen.
AnneLten, mv. annaat, jaargeld,
Anmauen, Anmiauen, Z. An - liefelijkheid, aangenaamheid, bekoorlijk - recht o., wat aan het hof van Rome beheid v.; (in eene schilderij) , zachte taald wordt voor de uitgevaardigde bemauwen.
Anmauzen, (maurte an, ange .- aantrekkelijkheid, bekoorlijkheid v., het noemingsbullen.
bedr. ww. (van eene kat), jem . streelende o.
Annebst, Z . nebst.
-, mauwen tegen, aan mauwen.
Anmuthen, (muthete an, ange- Annehmbar, (-barer, - barst) bijv.
Anmelden, (meldete an, angemel - muthet) bedr. ww., Z. zumuthen; 2. be- nw., -keil v., Z. annehmlich c'.
de!) bedr. ww. jemn. etiv. -, melden, aan - hagen, bekoren.
Annehmen, (du nimmst an, er
kondigen, doen weten, mededeelen; (Ger.
Anmuthig, ( - muthiger, - mulhigst) nimrnt an, nahnr an, angenommen) bedr.
kennis geven ; sich - lassen, zich later I bij. en b. aangenaam, bekoorlijk ; -es ww. Geschenke -, aannemen, ontvangen
Lrrcheln, liefelijk, bevallig; -e Slimme,Ge- eta. nicht -, weigeren; eine Erbschaft
aanmelden, zich laten aandienen.
Anmeldung , v. aankondiging ,:gend, aangenaam, liefelijk, bekoorlijk ; nicht -, niet aanvaarden ; (fig.) sein Mavermelding v.; (Ger.) kennisgeving, no .I (van een gezang), streelend; -keil v., gen ninimt es nicht an, verdraagt het
Z. Anmuth.
tificatie V.
niet; Besuche -, ontvangen; einen AufAnmenge, (- mengen) v., Z. Ge - A nmuth —los, bijv. en b. onbeval- trag, einen Rechtshandel -, zich belasten
lig, zonder aangenaamheid, zonder be- met & ; er nimmt diese Arbeit nicht an,
menge.
Anmengen , (mengte an, ange - valligheid, zonder bekoorlijkheid; -reich, hij neemt. het niet op zich; (Hand.) eine
Tratte -, accepteeren, honoreeren ; nicht
mengt) bedr. ww. aanmengen, onder elk . -voll bijv. en b., Z. anmuthig.
mengen, vermengen met.
Anmuthung, o., Z. Zumuthung, -, weigeren, refuseeren ; 2. (van zaken),
Anmerkebuch , (-buch(e)s, mv Annadeln, (nadelte an, angena- zich vereenigen, zich vermengen ; die
-bücher) o. aanteekenboek, register, me - dele) bedr. ww. (Naai.) eis Stitck an eis Goldfarbe nimmt das Gold leicht an ,
neemt aan, vereenigt zich met; (Hoed.)
anderes -, aannaaien.
moriaal o.
Annageln, (nagelee an, angenagelt) die Farbe -, aannemen; (Boekdr.) inkt
Anmerken, (merkte an,angemerki
bedr. ww. eis Wort, einee Vor f all -, op • bedr. ww. eis Brett an eliv. -, aanspijke- nemen met de drukrollen, den vormen
teekenen, merken, opmerken ; (Ger.) di e ren, aannagelen, vastspijkeren, vastnage - met de rollen inkt geven , opdragen, rol
personen), einen Bedienten -,-len;3.(va
Möbeln -, opschrijven, aanteekenen; ma n len ; er bleibt wie angenagelt steken,
merkt ihm den Rausch an, men kan hem hij blijft als aan den grond genageld aannemen , in dienst nemen ; eine
^ Magd -, huren ; einen Lehrer -, aan wel aanzien , dat hij veel gedronken staan, hij staat onbeweeglijk.
heeft; sick etui. - lassen, laten blijken, la - .Annagen, (nagte an , angenagt) nemen, engageeren;einen Knaben -,aanneten merken, doen zien (aan zich zelven) ; bedr. ww. beginnen te knagen aan, kna- men, zorgen voor, zich belasten met ;
an Kindes Stall - , als kind aanne2. o. ww., rn. h. opmerken ; merken Si e, gen, Z. benagen.
noch an, dass c^, merk nog op, dat &.
Annahen , (n/ihte an, angendht) men ; zu Graden -, in genade of gunst
Anmerker , — merkerin, aan-- bedr. ww. eis Stuck an eis anderes -, aannemen ; 4. einen Wechsel -, aannemerker m., aanmerkster v., uitlegger naaien, aannaaien, aan elk. naaien;(Zeew.) men', accepteeren ; eisen Vorschlag -,aan
toestemmen in, goedkeuren; eine-nem,
verklaarder, commentator m.
einep Block -, een blok hechten, naaien
Entschuldigung -, aannemen, inwilligen,
Anmerklich , (-ticker , -lichst of aanslaan.
bijv. en b. aanmerkelijk, merkbaar; sein e Annähern, (niiherte an, angendh- doen of laten gellen ; einen Befekl -,vol Freude isl -, merkbaar, verraadt zich, i S ere) bedr. ww. etw. an die Wand -, na - gen, zich onderwerpen aan &, Z. genelrder of dichter brengen bij, dichter bij nzigen; gerichllich - and bestaiigen, bezichtbaar; it. Z. anmerkungsiverth.
Anmerkung, v. aanmerking, be . plaatsen, naderbij brengen of plaatsen krachtigen ; deinen Trost -, alle troost
merking v.; (Hand.) - von eta. nehmen 2. o. ww., m. s. en wed. ww. sick -, na - weigeren ; keinen Rath -, niet aannemen,
verwerpen, doofzijn voor; etiv. als Grundnota nemen van ; -en zu einem Ruchema - deren.
then, commentariën V. mv. maken op , Ann*ahernd, bijv. uw. (Wisk.) satz -, aannemen ; eta. f iir bekannt -,
als bekend onderstellen, voor bekend
aanmerkingen, bemerkingen, aanteeke benaderend.
ningen v. mv. maken ; uber Alles sein e Annaherung, V. nadering, aan - houden ; ivir wollen -, angenommen dass
-en machen, op alles wat aan te merke n I nadering v.; (Wisk.) benadering v.;-sgra- cat, onderstellen, aannemen, stellen, aan
dat &; fii,r of als ungeschehen -,-genom
ben m. naderingsgracht v.; -skraft v.
hebben.
Anmerkungs-werth, -wur — (Nat.) middelpuntzoekende kracht v. als niet gebeurd aanmerken ; 5. eine Meidig, bijv. nw. merkwaardig, bemer - Annahme, v., z. m. (van een ge- stung, Religion -, aannemen, omhelzen,
schenk), aanneming v.; (van bedienden), toegedaan worden ; eines Titel -, einen
kenswaardig, opmerkenswaardig.
Anmessen, (du m.zssest an, er aanneming v.; (van een borgtocht) , Stand -, aannemen,kiezen ; eire Gervohnmissi, an, mass an, angemessen) bedr. (Rechtspr.) aanneming v., toelating v.; heit -, aannemen, aanwennen ; eine üble
ww. our. jemn. eis Kleid -, aanmeten, de (van een gevoelen), goedkeuring,aanne- Gewohnheit -, eene kwade gewoonte aan
eine einmal angenommene Re--nem;
maat riemen tot of voor een kleed ; 2. ming v.; - an Kindes Stalt, aanneming v.
(fig.) den Au/wand seinem Slande -, doen als kind ; (Hand.) acceptatie, aanneming densart, aangenomen spreekwijze v.;
overeenstemmen , doen overeenkomen, v.; bedingte -, unbedingte -, voorwaarde- durch den Gebrauch angenommen, door
-
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het gebruik gewettigd ; eine gewisse Lebensart -, aannemen, kiezen ; eine lustige
Miene -, aannemen, zetten ; .-,um Schein
-, veinzen ; angenommene Heiterkeit, geveinsde, gemaakte, gedwongen vroolijkheid v.; 6. (Jachtw.) die Fdhrte -, (van
den hond), ontdekken;den Hund -, (van
het wilde zwijn), zich verdedigen, zich
verweren ; II. wed. ww. sich einer Sache
-, behartigen, zich bemoeien niet, zich
belasten met, zorg dragen voor, zich
mengen in, belang stellen in ; sich jeins.
Sache-, aantrekken, in de bocht springen
voor, helpen, tusschen beiden komen
voor, de zaak opvatten voor; sich einer
Rede -, (w. i. gebr.) aannemen, toepassen, zich toeëigenen.

Annehmer, —nehmerin,

Anp.

Anp.

Ann.

bijzondere bepaling, opheffende bepaAnpassend,-passlieh, bi*v. nw.
juist, passend, pas.
ling v.
Anohren, (óhrle an, angeöhrt) Anpassung, v .juistmaking, gelijkbedr. ww. einen Topf -, een oor of ooren making, aanpassing, inpassing v.
Anpatschen, (patschte an, angeaanzetten.
Anölen, (ólte un, angeölt) bedr. patscht) o. ww. im Kothe - of angepatscht

ww. Papier -, oliën, met olie bestrijken.
Anomalie, (- lien) v. onregelmatigheid, uitzondering, anomalie v.
Anomaliseh, bijv. en b. onregelmatig, afwijkend, anomaal.
Anomalistisch, bijv. uw. (Ster
Jahr, anomalistisch jaar, de-renk.)s
tijd m., dien de aarde gebruikt om weder
in hetzelfde punt van hare baan te komen.

kommen, aanklotsen, aanspatten, klotsend
aankomen, spattend naderen.

Anpechen,

Z. anpichen.

Anpeitsehen, (peitsckte an, angepeitscht) bedr. ww., Z. anhauen.
Anpfahl, (—pfahl(e)s, mv. -p fahle)

m. hoogste stut, schoor m. eener galerij.

Anpfählen, (p fáhlte an, angep fpfhlt) bedr. ww. Weinstöcke -, aanpalen,
binden, opbinden; jein. —, spietsen, aan

Anonym(isch) , hijv. en b . on- een paal rijgen ; die Erde -, door palen

aan - bekend, ongenoemd, zonder naam, ano- tegenhouden.

nemer, ontvanger m., hij of zij, die aan- niem ; -e Arterie, ongenoemde slagader v. Anpfeifen, (pfiff an, angepfiffen)
neemt of ontvangt; (Hand.) (van een Anonymus, m. onbekende, onge- bedr. ww. onr. jein. -, toefluiten.
Anpflanzen, (p flanz te an, angenoemde, anonymus ni.
wissel), acceptant, aannemer m.
.Annehmlich, (-licher, -lichst) Anordnen, (ordnete an, angeord- pflanzt) bedr. ww. einen Wald -, planbijv. en b. -er Vorschlag, aannemelijk; net) bedr. ww. etiv. -, bevelen, gebieden, ten, poten, aanplanten; neu angepflanzter
(van waren), aannemelijk; (van bewijs regelen, samenstellen, inrichten, schik Weinberg, jonge wijnberg; ein Feld mit
eine Schlitten fahrt -, regelen, voor -ken; Klee -, met haver bezaaien.
aannemelijk, aanneembaar; -es-stuken),
Anpflanzer, ( -planzers,mv. -p flanSpiele -, inzetten; einen Tag -,-beridn;
Gebot o. redelijk, aannemelijk, 2. Z. anvaststellen; eine Au/lage -, ondernemen; zer) m. planter, kolonist m.
genehm.
Annehmliehkeit, v. aanneme- 2. regelen; eine Schlacht -, regelen; die. Anp$anzung, v. beplanting, belijkheid v., voordeel o.; 2. aangenaam- Theile einer Rede -, schikken, rangschik -' bouw^ing v.; 2. plantsoen o.; 3. volkplanheid, bevalligheid, bekoorlijkheid, zacht ken; ein Gedicht -, vervaardigen, maken, ting v.
tiet streelende o.
-heidv., op touw zetten; (van eene schilderij), Anpháeken, (p flóckte an, ange4nnehmung, v. aanneming v., gut angeordnet, goed aangelegd, geordon- pflöckt) bedr. ww. die Absätze -, vastpinnen, met pinnen vasthechten; die
Z. Annahme; it. Z. Aufnahme, Zulassung; neerd .
gerichtliche -, gerechtelijke bekrachtiAnordner, (- ordners, mv. - ordner) Leinwand -, met pinnen aanspannen, met
m. inrichter, insteller, m.; (van een feest), klemhoutjes op de drooglijn vasthechten.
ging, bevestiging, goedkeuring v.
.Anneigen, (neig te an, angeneig t ) regelaar m., die schikt, bevelen geeft; Anpfugen, (p flog te an, angep f lug t )
bedr. ww. (w. i. gebr.) etw. an die Wand (over een gebouw), opzichter m.; (van bedr. ww. aanploegen, beginnen te ploe-, buigen naar; 2. wed. ww. sich -, ge een werk), vervaardiger, directeur m.; gen; 2. o. ww., m. h. aanploegen ; an etw.
-, ploegen tegen, met den ploeg stooten
worden, geneigd worden;(Meetk.)-neg (van een dagblad), redacteur ni.
sich -de Linien, elk. naderende, in een
Anordnung, v . bevel o., schikking, tegen.
regeling, samenstelling v.; (van een
Anpfropfen, (p f rop f t e an, angepunt samenloopende lijnen v. mv.
.Annesteln, (nestelte an, angene- feest), instelling, regeling v.; (van eene pfropft) bedr. ww. ein Reis -, aanenten;
stelt) bedr. ww. nestelen, met een nestel redevoering), schikking, samenstelling, den Magen, die Backen -, volproppen ; II,.
bevestigen of vastmaken, aannestelen.
vervaardiging v.; (Kerk. gesch.) - der wed. ww. sich -, zich volstoppen, tot aan
.Annetzen, (netzte an, angenetzt) geistlichen Angelegenheiten, regeling, in- de keel toe volstoppen.
(pichte an, angepicht)
richting v. van den geestelijken stand;
bedr. ww., Z. netzen, benetzen.
Anpichen,
ww. Eisen -, aanpekken, vastpek Annieken, (nickte an, angenickt) (Zeew.) - der Tonnen, sluwing v. der va- bedr.
bedr. ww. jem. -, toeknikken, naar iem. ten; (Timm.) - der Treppenstufen, inke- ken; etw. an die Wand -, met pek hechping v. in de trapspil voor het inlaten' ten; 2. o. ww. aankleven.
knikken.

. Annieten , (nietete an, angeni-e- der treden.
tet) bedr. ww. an etw. -, met nieten
Anorganisch,
of neeten aanklinken; ein Stuck Blech
an das andere -, aanklinken, aannieten.
Annisten, (nistete an, angenistet )
bedr. ww. an einer Wand -, zijn nest
maken aan, zijn nest bouwen tegen,
bij &.
Annoch, bijw. (veroud.) Z. noch.
Annit€ t, (- Uiten) v. jaarlijksche
aflossing v., annuiteit v.
Annullation, v. (Ger.) vernietiging, opheffing, omverwerping v.

Ann.ulliren, (annullirte, annullirt)

bedr. ww. vernietigen, opheffen, omverwerpen, voor nul of ongeldig verklaren,
annulleeren.
Annullirung, v. (Hand.) vernietiging v.; - der Police, opheffing, vernietiging v. eener reeds gesloten assurantie,
verlaging v. der premie ; - einesGesetzes,
voor ongeldig verklaring, opheffing v.;
-sclausel, (mv. -clauseln) v. (Rechtsg.)

Anpicken, (piekte an, angepickt)
bijv, en b. (Nat. bedr. ww. Obst -, aanpikken, oppikken;

hist.) onbewerktuigd, anorganisch.

Anpacken, (packte an, angepackt)

Steine -, bikken ; den Boden -, pikeeren.
Anpinseln, (pinselte an, angepinselt) bedr. 'vw. die Wand -, beschilderen, verven, besmeren, Z. anschmieren.
Anpissen, (pisste an., angepisst)
bedr. ww. die Wand -, bepissen, wateren tegen.

bedr. ww. ?em. -, aanpakken, vatten, grijpen ; am Arnie -, bij den arm nemen of
vatten, met de handen stevig aangrijpen;
(van roovers) aanvallen, aanranden, overvallen; einander -, elk. stevig aangrijpen;
(gemeenz.) overal aanraken; (Jachtw.)
Anplaeken, (plackte an, angetoebijten, bijten; die Dogge will nicht plackt) bedr. ww. etw. an den Slraszenecken -, aanplakken ; (Jachtw.) Báume -,
mehr -, bijten.
Anpappen, (pappte an, angepappt) de boomen merken, waaraan de netten
moeten bevestigd worden, Z. pleitzen,
bedr. ww., Z. ankleben, ankleistern.
Anpassen, (passie an, angepasst) Anplarren, (plárrte an, angeplarri)
bedr. ww. einen Deckel au f eihen Top f -, bedr. ww. jens-. -, (Volkst.) aanschreeupas maken, passen , (fig.) Grundsdtze 4- wen, aanh uilen, schreeuwen tegen.
seiner Denk-weise -, overeenbrengen niet;
Anplatzen, (plätzte an, angeeine Rede der Fassungskraft der Zuhlirer -, platzi) o. ww., Z. anlaschen.
doen passen, passend, geschikt maken
Anplumpen, (plumpte an, angevoor; 2. Z. anproben; I1. o. ww., m. h. plumpt) o. ww., ni. S. aanplompen, aan (w. i. gebr.) das Kleid passt an, past, is ploffen, zwaar of ploffend vedervallen op.
juist, sluit goed.
Anpoehen, (pochte an, angepocht)
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o. ww. an die Thüre -, kloppen, aan- rammt) bedr. ww. einen Pfahl an den tot iem. gerichte woorden o. mv. of rede
andern -, aanheien, aanrammen, rammen. v.; ófentliche, feierliche -, toespraak, rekloppen, kloppen tegen.
Anpoltern, (polterte an, angepol- Anranken, (rankte an, angerankl) devoering, allocutie v.; (Red.) aanspraak,
tert) o. ww. an die Thure -, aanbonzen, bedt. ww. Erbsen an die Pfu,hle -, aan- toespraak v.; -fall m. (Spraakk.) vocamet veel geraas kloppen tegen; 2. - of binden, opbinden; 2. wed.ww. sich -, zich tivus m., vijfde naamval m.
Anreden, (redete an, angeredet)
angepoltert kommen, met veel gebulder verbinden, zich aanhechten door de ranken; sich an eiui Geis ader -, zich aan - bedt. ww. jem. -, aanspreken, toespreof geraas raderen.
ken, het woord richten tot; jern. hart -,
Anposaunen, (posaunte an, ange- klampen aan, opklimmen tegen.
posaunt) bedr. ww. uitbazuinen ; (fig.)
Anraspein, (raspelte an, angeras- tem. hard aanspreken, scherpe verwijtinmet veel ophef aankondigen, bekend pelt) bedr. ww. raspen, raspelen, begin- gen zeggen of doen; o ffentlich, feierlich -,
plechtige, openbare toespraak houden,
maken.
nen te raspen van.
Anposehen , (poschte an, ange- Anrassein, (rasselte an, angeras- eene redevoering houden; jem. um etc. -,
poscht) bedr. ww., Z. ankörnen.
sell) o. WW., m. s. - of angerasselt kom- Z. ansprechen;er redete mich also an, l tij
Anpr gen, (pragte an, angeprdgt) men, aanrammelen, met gerammel, met sprak mij aldus aan, met deze woorden
sprak hij mij aan; 2. jemn. eine Waare -,
bedr. ww. einer Waare den Stempel -, geratel of rammelend naderen.
indrukken, aarstempelen, den stempel
Anrath,(- rath(e)s, mv. -räthe) m., aanpreeken, overhalen om te nemen of te
koopen, aanpraten.
zetten op.
Z. Anrathung.
Anprallen, (prallie an, angeprallt) Anrathen, (du ráthst an, er roth Anrege, (- regen) v., Z. Anregung.
.inregen, (regie an, angeregt) bedr.
o. ww. aanbotsen, botsen, springen te- an, rieth an, angerathen) bedr. ww. onr.
ww. Wild -, Z. auftreiben; Empfindungen
gen ; an einander -, (van schepen), aan- jemn. etw. -, aanraden, aanbevelen.
varen.
Anrathung, v. raad ni., aanraden in jemn. -, doen ontstaan of geboren
Anpredigen, (predipte an, ange- o., aaurading v.; auf seine -, op zijn aan- worden, opwekken; jem. zuetw. -, bewegen, aanzetten, overhalen, opwekken;
predigt) bedr. ww. jem. -, iemand eene raden, volgens zijnen raad.
preek houden; jemn. etw. -, aanpraAnrauchen, (rauchte an, ange- eine Sache -, even aanraken; 2. de aan ten.
raucht) bedr. ww. ein Glas -, berooken, dacht vestigen op, melding maken van
Anpreisen, (pries an, angepriesen) aanrooken ; angeraucht, (van een muur) . eine Frage -, uitlokken, aanhalen ; (ver
jemn.etw.-, prijzen, roeinen, berookt.; (van spijzen), naar den rook oud.) tngeregter Maszen, op genoemde-bedr.won
aanbevelen, aanprijzen; jems.Verdienste -, smaken of rieken; 2, jem. -, tabaksrook of op bovengenoemde wijze.
roemen, verheffen, ophef maken van.
Anreger, (-regers, mv. -reger) m.
naar tem. toeblazen ; eire Pleite -, aanAnpreisung, V. aanprijzing v., steken, tloorrooken; eire nette -, eene an- opstoker, opwekker m., hij die opwekt,
lof
dere stoppen; voor de eerste maal too- opstookt, verwekt, doet ontstaan.
Anprellen, ( prellte an, angeprellt) ken uit, beginnen te rooken uit. &nregnen,(regnete an, angeregnet)
bedr. ww, einen Ball an die Wand -, Anrauehern, (ra-ucherie an, an- onp• ww. aanregenen ; es regnet an die
werpen tegen ; 2. o.ww. m. s.,Z. anprallen. gerc uchert) bedr. ww. doen rieken, gein- Fenster an, het regent tegen de glazen.
Anpressen, (presstean,angepresst) rig maken; (Kath.) bewierooken, Z. be- • Anregung, v. opwekking, melbedr. ww et-a'. an die Wand -, aandruk- rduchern; 2. Würste -, con weinig ron- ding v.; etre. in - kringen, aanhalen, de
aandacht bepalen op, opwekken tot; 2,
ken, drukken tegen, duwen tegen. ken.
Anproben, - probiren, (probte Anräueherung, v. (Kath.) be- voordracht v., voorstel o. ter beraadslaof probirte an, angeprobt of anprobirt) wierooking v.; (Scheik.) berooking v. ging in eene 'Vergadering, motie v.
Anreiben, (rieb an, angerieben)
bedr. ww. ein Kleid -, aanpassen, passen. met kruiden of reukwerk.
Anpudern, (puderte an, angepu- Anräumen, (räumte pan, ange- bedr. ww. Farben -, aanwrijven, bijwrijdert) bedr. ww., Z. pudern.
rr umt) bedr. ww. wegruimen, opruimen ven; die Haut mit etw. -, inwrijven, beAnpumpern, (pumperle an, an- tegen, schikken naar, schikken tegen. smeren; sick. rothe Wangen -, zich rood
gepumpert) bedr. ww., Z. anplumpen.
Anrausehen, (rauschte an, ange- maken, zijne wangen doen rood worden
Anpunkten, (punktete an, ange- rauscht) o. ww. - of angerauscht ]cone- door ze te wrijven.
punktet) bedr.ww. etw. in einero Buche -, men (van een schip, van wagens), aanAnreibung, V. aanwrijving, wrijaanstippen, met stipjes of puntjes aan- ruischen, geraas maken, met geraas of ving, inwrijving v.
teekenen; (Hand.) punteeren.
gedruis naderen of voortgaan ; -d die
Anreiehern, (reicherte an, angeAnputz, (- es) m., z. m. tooi m., Fluth spallen, met geraas of ruischend de reichert) bedr. ww. (Hew. d.erts.)Erze -,
tooisel o., kleeding, uitrusting v.
rijker maken, veredelen.
golven doorklieven.
Anputzen, (putzte an, angeputzi) Anrechen, (rechte an, rengerecht) Anreieher—arbeit, v. veredelen
bedr. ww. tooien; It. wed. ww. sich -, bedr. ww. aanharken, bijharken, met de o., rijker making v.; -ofen m. hoogoven
zich tooien, opsieren, zich netjes of op hark naderen, opzamelen, bijeenzamelen. m.; -schlacken. v. mv., metaalslakken
zijn Zondagsch aankleeden. Anrechnen, (rechnete an, ange- V. mv., schuim o. van het veredelde meAnqualmen, (qualmte an, ange- rechnet) bedr. ww. aanrekenen, in reke- taal; -stein m. ruwsteen m.
qualm!) bedr.ww.(Volkst.) Z.anrauchen. ning brengen; jemn. etre. -, in rekenring
&nreichlech, (-( e)s, mv. -e) o.
Anquetsehen, (quetschte an, an- brengen, aanrekenen, toerekenen ; (fig.) veredeld erts o.
gequetscht)bedr. ww., Z. anpressen.
toeschrijven, wijten, te last leggen, verAnreiehung, v. (hew. d. erts.)
Anquieken, (quickie an, ange- wijten, de schuld van iets geven of wer- veredeling v.
quick!) bedr.ww. die Erze -, verkwikken, pen op; man hat seine Schulden seiner
&nreihen, (reikte an, angereiht)
met kwikzilver vermengen, amalga- Jugend angerechnet, op rekening van bedt. ww. Obst, Perlen -, aanrijgen ; Aerzijne jeugd geschreven, met zijne jengel niet -, inrijgen; 2. wed. ww. sich an das
meeren.
Anquiekung, v. vermenging s.:veront eltnldigd ; einen Dienst hock -, Gefolg & -, rolgen, zich voegen bij; die
met kwik, amalgamatie v.; -s/ass o. „aanschrijven, grooten ophef maken van ; sick an dieren Satz -den Folgerungen,
vermengingsvat o.; -skittle v., —werk o. jemn. etui. als einee Fehler -, als een wat men kan afleiden, wat volgt uit &.
werkplaats v. voor het verkwikken. misslag toerekenen of aanrekenen. &nreihnadel, (- nadele) v. rijg Anraeken, (rackte an, angerackt) Anreclinung, v. aanrekening , naald v.
bedr. ww. (Zeew.) aanrakken, opzetten, toeschrijving v., te last leggen, aanrekeAnreiszen, (riss an, angerissen)
bijzettennen o.; (van eene som gelds), gebruik bedr.ww. onr. een Stuck Papier, Zeug -, inAnrainen, (rainte an, angeraint) o., bestemming v.; (fig.) Z. Zurecb.nung, scheuren, beginnen te scheuren, afscheuren van; einen Acker -, voor de eerste maal
Zuschreibung.
bedr. ww., Z. angrenzen.
A.nrammen, (rammte an, ange- Anrede 9 (- reden) v. aanspraak v., omploegen;(Bouwk.)ein Gebaude -,Z. ab-
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stecken; Baume -, met liet ritsijzer mer. Vogelherd -, Z. einrichten; (veroud.) eine -e Gesellschaft, v. niet best ter
ken; (Giet.) Patrone -, afritsen; (Wev. jent. -, onderwijzen, onderrichten.
naam en faam bekend ; -keit v. kwade
die Zapfen -, merken; 2. wed. ww. sichA_ nriehter, ( - richters, mv. - richter) naam m., beruchtheid v.

zich een weinig bedrinken.
m. (Kookk.) aanrechter m., hij, die
Anri ehtig, bijv. nw. (veroud.) Z.
Anreiszer, (-reiszers, mv. -reiszer, aanrecht, gereedmaakt, toebereidt ; (Bew. anrüchig.
m. (Goudsm.) ritsijzer o.
d. erts.) beproever, toetser, keurder m. AnrUcken, (rockte an, angeruckl)
Anreiszung,v . inscheuring,sclheu• (der metalen), essayeur m.; (Kookk.) Z. bedr. ww. den Tisch -, nader bijschuiven,
ring v.; (Boschw.) het merken van boo.
men met het merk- of ritsijzer.
Anreiten, (rilt an, angeritten;
bedr. ww. onr. aanrijden, beginnen t;
berijden; eis Pferd -, beginnen te berijden, beginnen te rijden met ; jent. aanrijden op, te paard aanvallen ; 2. o
ww., m. s. of angeritten kommen, rijdend(
naderen, te paard komen aanrijden; be
jemn. -, ophouden, (van het paard) af
bij ; an einen Stein -, rijden te -stapen
Volkst.) libel -, er tegen aan -gen;(fi.,
-lopen.
.Anreiz, ( - es, mv. - e) m.. - zon
Niesen, Lachen, Hitsten c^•, prikkel m.; zum Erbrechen, neiging o.; - zur Sonde
verzoeking v.; - des Nachruhms, bekoorlijkheid v.
Anreizen, (reizte an, angereizt)
bedr. ww jent. zum Goten, Bösen -, aan-

Anrichtlófel.
klaar maken o., gereed ma--rechtingv.,
ken, opdienen, toebereidsel o.; (Uures.)
Z. Vorlegewerk.
A nrieehen, (du riechst of reuchst
an, er riecht of reucht an, roch an,
angerochen) bedr. ww. Blumen -, beruiken, Z. beriechen; 2. door den reuk
waarnemen ; den Möbeln den Moder -,
ruiken, dat zij &; (fig.) jemn. -, dass er,
aan iem. ruiken, bespeuren dat ; 3. (van
voorwerpen), den reuk aandoen, rieken;
dieser Kase c-riecht, mich an, ik ruik die
& ; es riecht mich wie Honig an, het is
mij als rook ik honig, liet heeft voor mij
den reuk van honig.
Anriemen, (riemte an, angeriemt)
bedr. ww. eies. -, met riemen vastma -

ken.

Anringeln, (ringelte an, angerin-

zetten, opwekken, aansporen, verlokken,

Anreizend,

(-reizender, -rei - 7e11) bedr. ww. met ringetjes bevesti-

zendsi) bijv. nw. prikkelend, opwek- ;en; 2. o. ww., m. s. (van slangen), kron-

kelend naderen.

kend, aantrekkelijk, bekoorlijk, aanlok

dichter bijschuiven of trekken ; 2. o.ww.,

Anriehtung, v . toebereiding, aan m. s. naderen, aanrukken, voortrukken,
bijschuiven, opschuiven.
Anruekung, v. (van den vijand),
nadering, aasnadering v., aanrukken o.,
aantocht m.
Anrudern, (ruderte an, angerudert) o. ww., m. s. aanroeien, roeien
naar; 2. an einep Felsen -, roeien te-

gen.

Anruf, (-(e)s, mv. -e)m. aanroeping
v., toeroepen o.; (van schildwachten),
wachtwoord, werda o.

Anrufen, (rief an, angeru fen) bed r.
WW. oar. jem. -, aanroepen, oproepen,
toeroepen, roepen tot; (Krijgsw.) werda
roepen ; Gott, die Heiligen, die Musen -, aanroepen ; jeins. Hülfe of jent.
um Hulfe -, iems. hulp inroepen ; Gott
um seinen Beistand -, de hulp van God
inroepen, afsmeeken ; (Ger.) eis höheres
Gericht -, zich op eene hoogere rechtbank beroepen, appelleeren ; jent. zuur.
Zeugen -, tot getuige roepen ; 2. o. ww.,
m h. bei jemn. -, Z. vorsprechen; hei
einero Gerichte -, aanvragen, aanvraag
doen over.
Anrufer, ( - rufers, mv. - rufer) m.
die aanroept of inroept, die zich op eene
hoogere rechtbank beroept, appellant m.
Anrufung, V. aanroeping, inroeping v.; (Ger.) appel, beroep o.; -sgericht o., Z. Appellationsgericht; -sschrift

Anringen, (rang an, angerungen)
edr. ww. oar., Z. anringeln ; 2. o. ww.,
Anreizung, v• aanzetting, opwek
aansporing, verleiding v.; it. Z.-king, 9. ankamp fen.
Reiz; -smittel o., Z. Reizmittel.
Anrinnen, (rann an, angeronnen)
Anrennen, (rannt e an, angeranni) ). ww., m. s., Z.anflieszen.
bedr. ww. jem. -, aanrennen, aanloopes
Anritt, ( - (e)s) m., z. m. aanrid m.,
tegen, aanvallen ; die Nase an die Wand iannadering of nadering v. te paard, aan —, stooten tegen; (fig.) (van bedelaars), ,al mn.; 2. (Rijk.) eerste opstijging v.,
jem. fortivc hrend -, iem. lastig vallen, ;oor de eerste maal te paard rijden o.
bestormen ; 2. o. ww., m. s. of angeranni
Anritzen, (ruzie an, angeritzt) v. request, verzoek o. om appel.
kommen, toesnellen, komen aanhollen, )edr. ww. aanritsen, ritsen ; einen Baum Anri hrnen, (riihmte an, angeaanhollen ; an etiw. -, loopen tegen, stoo- •, insnijden, aanschrappen, met het rits ruhmt) bedr. ww., Z. anpreisen.
merken.
-jzer
ten tegen; (fig.) het hoofd stooten ; libel
Anri hren, (riihrte an, angeriihrt )
-, Z. anlaufen.
Anrollen, (route an, angerolll) bedr. ww., Z. berühren; 2. (Kookk.) Eier,
Anricht(e) —bank, - banke ) v., Z. )edr.ww. ein Fass - ,aanrollen, rollen te- Mehl -, al roerende onder de spijs men-tisch; -kunst v. de kunst v. om een en ; (Jachtw.) (van honden), das Wild gen ; Salat -, aanmaken ; er hat mir den
maal te bereiden, aan te rechten en op •, aanblaffen, in plaats van te vervolgen; Brei angeriihrt, hij heeft mij die kool
te dienen of de tafel te regelen, te ar- van menschen),,jem. -, Z. anschnauzen; gestoofd ; da hast was Schönes angerii-hrt,
rangeeren ; -löffel m., -schz ssel v. lepel, 3. o.ww., m. s. - of angerollt kommen, -de Z. anrichten; Gyps 5' -, beslaan, met e.
schotel m. om de spijzen te bereiden of -Vogen, Wagen &, aanrollende, rollend o. a. vocht verdunnen, mengen.
op te doen; -tisch m._aanrechttafel, aan- raderende.
Anrulpsen, (rulpste an, angerechtbank v.
Anrosten, (ms/etc an, angerostet) riilpst) bedr. ww., Z. rülpsen.
Anrichten, (richiete an, angerich- ). ww., m. s. aanroesten ; der Ring ist an Anrumpeln, (rumpelte an, angetet) bedr. ww, die Speisen -, toebereiden, Ier Stange angerostet, vastgeroest; 2. rumpelt) hedr. ww. jein. -, met gestommel tegen iemand aanloopen ; 2. Z. anaanrechten of gereedmaken, om ze op )eginnen te roeten.
tafel te brengen; die Suppe -, toebereiAnrátheln, (rulhelle an, ange- schnauzen.
den, opdoen ; (fig.) man richtet mir nichts •óthelt) bedr. ww. met rood krijt merAnrupfen, (rupfle an, angerupft)
o.ww., tn. h. beginnen te plukken ;(Valk.)
Anders an, als andern, men discht mij en, teekenen.
niets anders, niets beters op, men beAnröthen, (róthete an, angerólhet) beginnen te vreten; rupf an ! zegt de
handelt mij of het gaat mij niet be- iedr. ww. rood kleuren ; der Abendschein valkenier tot den valk, wanneer hij hem
ter dan &; ern Gastmahl -, aanrech- óthet die Berge an, kleurt rood ; ern an- te eten geeft.
ten, toebereiden, geven; (z. voorw.) fier ^erótheter Bart, rosachtig; angesóthet ausAnruszen, (rust te an, angerusyt)
jem. -, opdoen, klaarzetten (het eten); ehen. verhit uitzien; som Censor ange- bedr. ww. met roet beilekken.
viel Schaden, einen Streit -, veroorzaken; óthete Stellen, met rood krijt of roodgin
Ans, (voor an das), aan het, aan de,
Verzvirrung, Feindschaft -, aanleiding nkt aangeschrapt ; 2. wed. ww. (ver- aan den ; ans Licht brin.gen, aan den dag
brengen ; bis ans Ende, tot aan het einde,
geven tot; ern Blutbad -, aanrichten; tad.) Z. erróthen.
etui. Schönes -, iets moois (d. i. kwaads)
Anrotten, (rottete an, angerottet) Z. an.
uitvoeren ; was hast du da angerichtet ? ^edr. ww. (Landb.) Land zum WWeinhau
Ansaat, v., z. m., bezaaiing v.
klaar maken, bewerken.
wat hebt gij daar bedreven, uitgevoerd ;
4nsacken, (sachte an, angesackt)
(Bonwk.) Holz -, Z. zuhauen; (Schild.)
Anrtichig, ( - iger, - igst) bijv. nw. 0. wcv., m. h. de zakken vallen ; 2. wed.
Farben -, gereed maken ; (Jachtw.) den ri een kwaden reuk staanie,berueht ; ww. (gem.) sick -, zich vol eten.
-kelij.
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Ansden, (sä(e)te an, anges t) bedr. aanzetten aan den mond ; er hat einen Ansehälen, (schälte an, angeww. Aecker -, zaaien, bezaaien, begin- guten - , hij heeft eene goede embou- schilt) bedr. ww. einen Apfel -, beginnen te zaaien op.
chure ; der - des Bechers, het zetten o. nen te schillen, aanschillen.
Ansage, (- sagen) v. kennisgeving, aan den mond ; 4. (van eene berekening), Ansehalmen, (schalmte an, tin aankondiging, waarschuwing, notifica- der - einer Rechnung, tiet opzetten van geschalmt) bedr. ww., Z. Anlaschen
tie v.; gerichtliche -, aanzegging v.; eene som ; der - des Exempels ist gut,
Ansehalmung, v. Z. Anlaschung.
(oeroud.) (op een rijksdag), voorstel o., die Ausrechnung falsch, de som is goedAnschanzen, (schanzte an, engeonderwerp o. dat aan eene berajdslaging opgezet, de uitwerking verkeerd ; die schanzt) bedr. ww. (Bergw.) die Hauer -,
onderworpen wordt ; (Omb.) annonce ; einzelnen Ans tze in der Rechnung pril- aan het werk zetten.
da kommst mit definer - zu spilt, gij an- fen, de enkele posten m. rnv.; (van taxaAnseharen (sich), (scharte an,
nonceert te laat.
ties), de aanslag m.; nach dent höchsten -, angeschart) o. ww., m. h. (liergw.) zich
Ansagen, (sagte an, angesagt) volgens het hoogste tarief; 5. Z. Anlau f; vereenigen, in elk. kopen.
bedr. ww. eene gebeurtenis aankondi- 6. Z. Angriff; (Wisk.) -grosze v. diffeAnschärfen, (schurfte an, angegen; die Niederkunft seiner Frau, die rentiaalgrootheid v.; -preis m. aanslag scherft) bedr. wvr., Z. anspitzen.
Geburt eines Kindes, den Tod seines rit., schatting v., prijsbepaling, taxatie v.;
Anscharren, ( scharrte an, angeSohnes - lassen, laten aanzeggen; (Sp.) (Wisk.) - rechnung v. diflérentiaalreke- scharrt) bedr. ww. die Erde -, aankrabvier Matadore -, aanzeggen, melden, roe- fling v.
beu, naar toe krabben ; der Hund scharrt
men ; sag an, inas weiszt du davon, zeg op,
Ansáuern, (si uuerte an, angesduert) die Thure an, krabt aan ; (fig.) Geld -,
wat &; 2. iets toekomstigs aankondigen ; bedr. ww., Z. einsáuern.
bijeenschrapen.
eine Hochzeit, ein Leichenbeg ngniss,
A nsaufen, (du scufst an, er suft Anscharung, v. (Bergw.) vereeeine Versammlung -, aanzeggen; denKrieg an, soft an, angesof en) bedr. ww. sich niging v. der gangen.
-, verklaren; (Sp.) sechs Stiche, Grosz- einen Rausch -, zich dronken drinken;
Anschaudern,(schaudertean,anSchlemm -, declareeren; 3. te kennen ge- 2. wed. ww. sich -, Volkst.) zich bezui- geschaudert) bedr. ww. jem. -,iem. doen
ven, Z. anzeigen; Ableien and Maulwurfs- pen, zich dronken drinken.
huiveren; Entzitcken schaudert mich an,
hagel sagen fruchlbares Land an, bewijAnsaugen, (saugte an, angesaugt doortintelt rnij.
zen &; (Berges.) (Scherts.) sich -, bij eu sag an, angesogen) bedr. ww. reg. en
Anschauen, (schaute an, angehet afdalen in de mijn ergens zijn hoofd o. ww. onr. (Zeees.) die Pumpe -, aan schaut) bedr. ww. ,hem. -, aanzien, aan
jent. zu etw.-, Z.entbieten. den gang maken, aanmaken ; 2. o. ww., schouwen, beschouwen, bezien, zien, Z.-stoen;(Prv.)
Ansägen, (sdgte an, angesagt) IYn h. beginnen te zuigen ; nicht - wol- ansehen, schaoen; 2. o. ww., m. h. voor
ein Brett -, beginnen te za- len, niet willen zuigen, de borst niet wil- komen; das schaut mich fremd, schwer-bedr.w
gen van. len nemen ; 3. wed. ww. sich -, (van an, dat komt mij vreemd, zwaar voor; 11.
Ansage—posten, (- postens, niv. bloedzuigers), vatten, zich hechten, vast o. zelfst. das - Gottes, de aanschouwing
-posten) m., Z. Meldungshaus; - zettel m. zuigen ; it. zich dikzuigen.
v., de onmiddellijke kennis v.
convocatiebriefje o.
Ansäung, v. het bezaaien o., be- Anschauend, Z. anschaulich, beAnsager, (- sagers, mv. -sager) m. zaaiing v.
schauend.
hij, die aanzegt, bekend maakt, uitnooAnsäuseln, (säuselte an, angesc u- Ansehauer,
(- schauers, mv.
digt m.
selt) bedr. ww. (Dichtk.) der Oslwind, -schauer) m. aanschouwer, toeschouAnsalben, (salbte an, angesalbt) der Hauch der Liebe, siisze Ruhe sduselt wer m.
bedr. ww . , Z. anschmieren, betrujen.
mich an, waait mij aan ; 2. een weinigAnschauern, (schauerle an, anAnsalzen, (salzte an, angesalzt) dronken maken ; er war gelind angesau- geschauert) bedr. ww., Z. anschaubedr. ww. een weinig zouten.
selt, hij had een klein tikje aan.
dern.
Ansammeln, (sammelte an, an— Ansausen, (sauste an, angesaust) Ansehaufeln, (schaufelte an, angesammelt) bedt. vvv. bijeenzamelen, bedr. ww. jem. -, aanwaaien.
geschaufelt) bedr. ww. aanschoffelen,
opeenhoopen; 2. wed. ww. sich -, (van
Ansehaben, (schable an, ange- bijeenschoffelen.
vochten), zich verzamelen, opeenhoopen; schabt) bedr. ww. eta'. -, aanschaven, beAnschaulich, (- licher, -lichst)
(van schulden), vermeerderen, aan- ginneu te schaven aan.
bijv. en b. -er Unterricht, aanschouwegroeien.
Anschachteln, (schachtelte an, lijk ; - e Erkenntniss, door eigen aan Ansammlung, v. bijeenzameling, angeschachtelt)bed r. ww. een weinig niet schouwing verkregen, duidelijk, helder;
verzameling v.; (van liet water), verga- schuurbiezen wrijven.
jemn. etw. - coachen, iem. een helder
dering v.; 2. opeenhooping v., hoop in.
Ansehaffen, (schafte an, ange- denkbeeld geven van, aanschouwelijk
Ansässig, bijv. en b. gehuisvest, scha/t) bedr. ww. aanschaffen, ver - maken.
woonachtig, gedomicilieerd ; sich - ma- schaffen ; Geld -, voorzien van , verAnsehauliehkeit, v. aanschouchen, zich metterwoon vestigen.
schaffen; (Hand.) overmaken, remittee- welijkheid, duidelijkheid, klaarblijkelijk Ansassigkeit, v. hoedanigheid v., ren ; jemn. alles Nóthige -, aanschaffen, heid v.
staat m. van iem., die op eene plaats ge- verschaffen ; sich etw. -, zich aanschafAnsehauung, v. aanschouwing v.,
vestigd is.
fen, koopen ; Holz -, opdoen, aanschaf- zien, gezicht, aanschouwen o., blik m.,
Ansatz, (- satzes, mv. - sitze)m. liet fen ; Bediente -, aaiirienlen, in dienst ne- beschouwing, wijze v. van beschouwen ,
aangezette, bijvoegsel o.; (Ontlk.) (van men ; 2. (oeroud.) Z. anerachafj"en.
innerlijke aanschouwing, gewaarwording
beenderen), aanwas, bijwas m., beenAnsehaffer, ( scha fj"ers, mv. v., bewustzijn o.; - sbegri ff m., - serkenntaangroeisel; (van blaasinstrumenten), - schaffer) in. aanschatfer, verschaffer rn., niss v. begrip o., kennis v., dooraanschouverlengstuk of mondstuk o. ; (Pompco.) die aanschaft, verschaft, voorziet van,king verkregen; - sverinögen o. aanschouverlengstuko. van eerie hoor; (Art.) ku- opdoet; (Hand.) remittaut rn
wingsvermogen o.;-sweise v. wijze v. van
lasband m.;(Scheepst.)scheg v.;(Slot.)pal
Ansehaffung, v. aanschaffing, in- zien; - stnerth, -swürdig bijv. en b. wat
min het F'ransche slot; (Sm.)dat gedeelte koop, aankoop in.; (van goederen), aan- verdient bezien te worden, bezienswaarvan den duim, waarop liet hengsel der koop v.; (Hand.) overmaking, remise v.; dig.
deur rust; (van eeiue tafel), het verleng- - machen, Z. anschafjen; solide -en maA nsehein, (-( e)s) m., z. ni. schim
stuk , aangehecht stuk, uitschuifblad o.; chenn, aanwijzingen v. mv., remises be- m.; nach dens - urtheilen, naar den schijn
2. hetgeen zich aangezet heeft; (Pl.) uit- zorgen.
oordeelen ; deco - nach ist er, naar den
was m., aanzetsel o.; (van spijzen),
Anseháften, (scha ftete an, enge- schijn te oordeelen is hij, oogenschijnaanbrandsel o.; er hat einen - zur Kor- schafte!) bedt. ww. van eene schacht of lijk, schijnbaar, naar het schijnt is hij;
, het
pulenz, begin van; (fig.) emn- zuur Schel- schaft voorzien, aanschaften;(Schoenm.) les hal den -, einigen -, alsob
schijnt, er is schijn van alsof; es istaller
mien, - zur Schwdrmerei, aanleg m.; 3. het Stiefel -, voorschoenen.
-
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- dazu, het heeft daarvan allen schijn ; doen met ; (Bak.) an ehv. -, in den oven in aanmerking komen, niet medetellen ;
es war menig - vorhanden, sieje wieder zetten of schieten ; (Boekdr.) eine Ko- 3. plan , voornemen , ontwerp o.; geau sehen, er was weinig vooruitzicht, &. lumne -, aanschieten, naast plaatsen ; 3. heimer -, aanslag m., komplot o., samen Anseheinen, (schien an, ange- (lileerm.) eiven Aermel -, aanschieten, zwering v.; einen - auf jeins. Leben maschienen) bedr. ww. onr. (van de zon), aannaaien ; (Bouwk.) Z. anbauen ; 11. o. chen, eenen aanslag op iems. leven smejem. of etw. -, beschijnen, schijnen op ; ww., rrj. h. het eerst schieten, beginnen den , samenzweren tegen.
2. o. ww., m. h. (w. i. gebr.) verschij- te schieten ; an etiv. -, schieten tegen ; 2.
Anschlage-brett , (-( e)s , mv.
nen, schijnen, den schijn of het voorko- mmm. s. of angeschossen kommen, haastig ko- -er) o. schoolbord , zwart bord o.;
men hebben van.
men aanloopen, aansnellen, aanschieten ; -eisen o., aanslag- of kruisbeitel m.; -holt
Anseheinend, bijv. en b. schijn- an etiv.-,aanloopen,looperl tegen; (Scheik.) o. (Meub.) babbelaar, klikspaan m.
baar, in schijn.
tot kristallen schieten, den kristalvorm
Ansehlagen, (du schlágst an, er
Ansehellen, (schellte an, ange- aannemen ; zu Krystallen -, kristalli- schldgt an, schlug an, angeschlagen) bedr.
ww. onr. aanslaan, slaan tegen ; die Glocke
sehellt) o. ww., m. h. aanschellen.
seeren ; 3. Z. angrerrzen.
Anschenken, (schenkte an, an- Anschieszung, v. (Zoutra.) aan- -, een slag geven tegen ; eine Saite -,aan geschenkt)bedr.ww. eineFlasche -, open- schieting, kristallisatie v., kristallisee- slaan, laten klinken ; die Wiinschelruthe
trekken en inschenken, Z. anbrechen. ren o.
laten draaien; den Pfeil -, in de keep,
-,
.Anschere, scheren) v. (Prov.) Ansehiesz—fans, (- fasses,inv.- fds- op de pees van een boog leggen ; das
Z. Au/zag, Kette.
ser) (Scheik.) bekken o. voor de kris- Gewehr -, aanleggen ; (mok z. voorw.)
.4.nscheren, (du schierst an, er tallisatie ; -pinsel in. (Verg.) goudpen- schlagt an ! legt aan ! (Bergw.) die Tonne
schiert an, schor an, angeschoren) o.ww., seel o., goudkwast m.
-, vullen, laden ; it. door kloppen of slaan
m. h. (Wev.) scheren, de draden voor
Ansehiffen , schil f'te an, ange- waarschuwen dat de ton vol is ; (Bosch w. )
het weefsel in orde leggen ; (Touwsl.) schi[ft) bede. ww. etw. -, te water aan - Bdunae -, met een hamerslag merken,
ein Tau -, spinnen ; 2. beginnen te voeren , met schepen aanvoeren , aan- teekenen ; die Sichel an das Getreide -,
scheren. brengen ; 2. o. ww., ni. s. arts Land -, maaien , inoogsten ; (fig.) die Hand an
An.seherpfahl, pfahl(e)s, mv. naderen, landen ; an eine Klippe -, Z. an- etw. -, de hand aan iets, aan tiet werk
-pfdhle) m. (Touwsl.) rek o.
slaan ; 2. ein Schloss -, aanspijkeren,
fahren, ansegeln.
Ansehichten, (schichlete an, an- Ansehilden, (schildete an, ange- aannagelen ; eine Verordnung -, aanplak geschichiet) bedr. ww., Z. anschlich- schildet) bede. ww. (Tuinb.) met een ken; eine Schmáhschrift gegen jem. -,een
ten (1). schild enten. schotschrift op iem. aanplakken; gericht .Ansehieken (sich), (schickte Anschimmeln, (schimmelte an, lich .vuns Verkaufe -, aanslaan; (Bouwk.)
en, sngeschickt) wed. ww. zu etw. -, zich angrschimmelt) o. ww., m. s. beginnen die Erde fest -, aanstampen; eiven Strumpf
gereed maken om, tot, voor; es schicht te schimmelen of te beschimmelen.
-, beginnen, opzetten ; ein Seil -, splitsich alles dazu an, alles schikt zich daarAnsehimmern, (schimmerte an, sen; ein Kleid -, rijgen; (Lakenti.) das
toe, alles werkt daartoe mede ; it. alles angeschimmert) bedr. ww. etiv. -, licht Toch -, op het raam spannen ; die Sedoet vermoeden ; sich gut, schlecht zu verspreiden op , aanschitteren; (lig.) sor- gel -, aanslaan ; Feuer -, slaan; einen Ton,
.etw. -, zich schikken, zich voegen; 2. genvolle Tage, se/ten von Hoffnungtinge- Accord, eine Arie auf dem Klavier. aan
Z. veranstalten. schimmert, een weinig opgeklaard. slaan, beginnen te spelen ; 3. Möbel -,-bedr.w,
Ansehickung, V. - za etw., toe- Ansehirren, (schirrte an, ange- prijzen, waardeeren, schatten, taxeeren ;
bereidselen o. mv., Z. Zurüstung.
schirrt) bedr. ww. optuigen, tuigen , het wie hock schldgt man das an ? hoe hoog
stelt, schat men dat? II. o. ww., m.
Ansehieben, (schob an, ange- tuig aanleggen.
schoben) bedr. ww. onr. den Tisch an die
A nsehirrung, v. tuiging, optui- s. an etw. -, slaan tegen, stooten tegen;
tuit dem Kopf an erne. -, loopen tegen;
Wand -, aanschuiven, schuiven naar; ging v., optuigen, tuigen o.
(fig.) jemn. seineeigenenEmp/indungen -,
Ansehlag , schlag(e)s , mv. 2. (Balsp.) den bal aanraken , uitslaan,
Z. unterschieben; 2. o. ww., m. h. (Sp.) -schla-ge) ni. aanslaan o., aanslag m.; het eerst slaan ; (van vogels), beginnen
den eersten bal hebben, beginnen te (Boekdr.) Z. Immhamen; (van een dijk), te fluiten , te zingen, te slaan ; (van honwerpen, Z. anwerfen.
dat gedeelte o. waar het water tegen- den), beginnen te blatièn; falsch -, ver Ansehieber, (-schiebers, mv. slaat; (Werkt.) aanslag in. van het rits- geefs roepen; 3.(van een geneesmiddel)-.
-seiieber) m. verlengstuk, aanzetstuk, ijzer, van den winkelhaak, van de schuif- werken, helpen ; (van baden), goed doen,
verlengsel o.
of stelmaat, van het kruishout, van de heilzaam zijn ; alles schlágt bei ihm wohl
.A_.nschiebsel, schiebsels, mv. borstzaag, van de sponning- en brand- an, alles bekomt hem goed, versterkt
-schiebsel) o. toevoegsel, bijvoegsel, aan- schaaf: (Timm.) van den veerploeg; teem ; alles schliigt ihnt wohl an, alles
voegsel, appendix, supplement o.
(Muz.) (van het klavier),aanslag m.; eieren gelukt hem,in alles slaagt hij ; angeAnsehielen, (schielte an, ange- leichten- - haben, gemakkelijk toetsen ; schlagenes Obst , gekneusd, geblutst.
scheelt) bedr. ww. jein. -, scheel aan - der Pianist hat eiven Buten. -, manier v.
Ansehlager , schlhgers , mv.
zien, van ter zijde of zijdelings aanzien ; van aanslaan ; (Kleerm.) - des Fetters, -schlager) m. (Bergw.) vuiler m.; (van
(w. i. gebr.) jemn. etiv. -, iem. met iets rijgen o. met lange steken ; (van het een klavier), wippertje o.; 2. (Uurw.)
betichten. geweer), kolf v., aanleg m.; die Flipte lichter in. der hamertjes, cilinderrad o.
Ansehienen, (schiente an, ange- ins -e halten, aangelegd hebben; (fig.) Ansehlag—faden, fadens, niv.
schient) bedr. ww., Z. beschienen.
im -e sein, jemn. eiven Possen zu spie -,-jccclen of -laden) in. (Naai.) hechtdraad
Ansehieszen, (schoss an, ange- len, op het punt zijn &; (Tinnu.) van; Ln.: -/{Leestel m. (Bergw.) breekhaschossen)bedr. ww.onr.(Jachtw.)ein Wild Bene deur ofeen kozijn), aanslag in.; `van nier iii.
-, met een geweerschot treffen ; ange- eene klok), slag, eerste slag ui.; (i an bonAnsehl gig, schlu-giger, -schldschossene Rebhühner, patrijzen, die door den) , geblaf o. ; (van golven) , ge- gigst) bijv. nw. ondernemend, geschikt,
een schot getroffen zijn of op welke reeds klots o. ; 2. aanplakbiljet o., aange- handig.
geschoten is en die daardoor schuw gewor- plakte verordening v., affiche , plakkaat
Ansehlag-lineal, (-(e) s, mv. -e)
den "zijn; der Jager ist angeschossen, men o.; int - seise, (tail verkoop) aangeplakt o. (Timm.) teekenhaak, schrijfhaak m.;
heeft op den jager geschoten; (fig.)ange- zijn ; (van een gebouw), bestek, ontwerp -nadel v. (Behang.) sponningspeld v. of
schossen sein, verliefd zijn; it. aange- o.; (van den prijs eener zaak), prijs in.; tengeltje o.; -rad o. (Uurw.) slagrad o.
schoten, een weinig dronken zijn; it. (van een goed),schatting,waardeering v.; Ansehlagung, v. (Touwsl.) splitniet wel bij het hoofd zijn ; 2. ein - der Waaren, taxatie, schatting v., ta- sing v., splitsen o.; (Zeew.) aanslaan o.,
Fest - , met schieten aankondigen ; rief o.; in - bringers, rekenen, in reke- schokstoot m.; (van klokken), slag, naeine Flinte -, beproeven, het eerste schot ving brengen ; nicht in - kommen, niet klank m.; (fig.) Z. Ausschlag.
(-

(

(-
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Anschlag-winkel, (- winkels,mv.
winkel) in. (Werkt.) gedekte winkelhaak
m.; -zettelm. (Tooneelk.) aankondigingsbiljet o., affiche o.
Anschlämmen, (scltlamntte an,
angesehlámmt) bedr. ww. aanslibben;
Land -, aanslibben, door aanslibbing ver
sich -, door aan--groten;2.wd
s l ibbing gevormd worden.
Anschlarfen, (schlar/'te an, angeschlarft) o. ww., Z. anschlurren.
Anschleichen, (schlich an, angeschlichen) o. ww. onr. of angeschlichen kommen, langzaam of zachtjes uaderen, aansluipen.
Anschleifen, (schuif an, angeschliffen) bedr. ww. onr. friesser -, beginnen te slijpen of te scherpen; eis Glas
-, beginnen af te slijpen , glad maken,
aanslijpen ; 2. (schleifte an, angeschlei[t)
bedr. ww. reg. aanslepen; Waaren c- -,
met de slede vervoeren ; (Wev.) aan
-knope.
Ansehlemmen, (schlemmte an,
angeschlenimt) bedr. ww., Z. unschlc mmen.
Ansehlendern, (schlenderle an,
angeschlendert)o.ww.,m.s.- of angeschlendert kommen, slenterende naderen.
Ansehlenkern , ( schlenkerte an,
angeschlenkert) bedr. ww., Z. anschleudern.
Anschleppen, (schleppte an, angeschleppt) bedr. ww. an einen Oct -,
slepen naar, met kracht voortslepen.
Ansehleudern, (.schleuderte an,
angeschleudert) bedr. ww. slingeren naar,
tegen.

Anschlichten, (schlichlete an,
angeschlichtel) bedr. ww. else. an die
Wand -, schikken tegen, stellen tegen,
plaatsen tegen ; Holz - of anschichten,opstapelen ; (Wev.) den Zettel -, slichten,
met lijm bestrijken.
Ansehlieken. (schlickte an,angeschlickt) bedr. ww., Z. anschlämmen.
Anschlieszen, (du schlieszest of
schleuszest an, er schlieszt of schleuszt an,
schloss an, angeschlossen) bedr. ww. onr.
cliv. an die Wand -, aansluit.en, aanhechten, met een slot bevestigen aan ; einen
Rasenden -, ketenen, in ketens sluiten,
de boeien aandoen ; 2. aansluiten, vereenigen, zich voegen bij ; hier angeschlossen, hiernevens, ingesloten; angeschlossener Wechsel, ingesloten wisselbrief m.;
II. o. ww., ni. h. (Rijk.) int Ileiten an
seinen Nebenmann - , aansluiten; (Krijgses. )
schlieszt an! sluit aan ! sluit de gelede
sich an jent-. -, zich-ren;I.wd
aansluiten bij, zich vereenigen met.
Anschlieszung, v. aansluiting v.;
Zuivdchse and -en, bijvoegsels o. mv.
Anschlingen, (schlang an, angeschlungen) bedr. ww. our. aanstrikken,
vaststrikken ; 2. wed. ww. (fig.) sick
jemn. of an ?em. -, zich aansluiten bij.
Anschlitzen, (.schlitzte an, angeschlitzt) bede. ww. einen Pfahl -, beginnen te klooven, te splijten ; eis Zeug -,
inscheuren.

Anschloszen, (schloszie an,ange-
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schloszl) o. ww. onp. hagelen tegen, aan - Anschmiegsam, (- samer,-samst)
hagelen ; es schloszl an die Fenster an, bijv. en b. buigzaam, volgzaam.

Anschmieren, (schmierte an, angeschmiert) bedr. ww. etw. mit Oct -,
aansmeren, besmeren , inwrijven met ;
(i. k. bet.) ein Zimmer -, aanstrijken,
bekladden, besmeren ; etw. an den Rand
eines Ruches -, kladden op ; jemn. etw. -,
jern. mit elty. -, aansmeren, iem. overha len om iets van betrekkelijk weinig
waarde voor eene groote som te koopen ; it. jein. -, bedriegen , beetnemen ; den Wein -, Z. schmieren ; 2. wed.
ww. sich -, zich bemind maken, insinueeren ; er suchte sick da anzuschmieren,
in te dringen.
Ansehminken, (schminkte an,angeschminkt) bedr. ww., Z. schminken;
(fig.) Z. anheucheln.
een smachtend oog aanzien.
Anschmauchen, ( schmauchte an, Anschmollen, (schmollte an, anantgeschmaucht) bedr. ww. jem. -, eine geschmollt) bedr. ww. jem. -, pruilen tePfei/'e -, Z. anrauchen; 2. o.ww.(Bergw.) gen, pruilend aanzien.
Anschmi cken, (schmückte an,
angeschmauchte Erge, hier en daar aan
angeschmickt) bedr. ww., Z. schmücken.
de rots verbonden erts o.
Anschmutzen, (schmutzte an,
Anschmauchung,v. (Pergw.) ge
bijvoeging , toevoe- -ringev , angeschrmutzt) bedr. ww., Z. beschmutging v.
i zen.
Ansehmecken , ( schmeckte an,' Anschnallen, (schnallte an, anangeschmeckt) bedr. ww. proeven aan geschnallt) bedr. ww. Schuhe -, aangesdoor den smaak herkennen ; einer Speise pen ; den Degen -, aangespen, vastges - dass &, aan eene spijs proeven dat &; pen ; (fig.) an jem., an etw. angeschnallt
(fig.) jemn. den Sch-ulmeister -, in iem. sein, innig verbonden zijn aan.
Anschnarchen, (schnarchte an,
proeven ; 2. o. ww., m. h. (Jacht«.)
(van honden), de lucht hebben; it. angeschnarcht) bedr. ww. jem. -, snor
tegen, aansnorken; sein Bettgenoss-ken
m. s. (gemeenz.) Z. (libel) ankommen,
schnarch te ilin die ganze Nacht an, snorkte
anlau (en.
Anschmeicheln(sich),(schmei- den ganschen nacht aan zijne ooien;
chelte an, angeschnieichelt) bedr. ww. (fig.) jens. -, Z. anfahren.
(w. i. gebr.) jent. -, vleiend aanspreken;
Anschnarren, (schnarrte an, anjem. etre. -, door vleierijen aanpraten; ieschnarrt) bedr. ww., Z. anschnarchen
2. wed. ww. sich bei jemn. -, zich door (fig.).
vleierijen zoeken in te dringen, insinueeAnschnauben, (schnauble an,
sngeschnaubt) o. ww. - of angeschnaubt
ren bij, Z. einschmeicheln.
Anschmeiszen, (schniiss an, an- lommen, aansnuiven, hijgend of buiten
7eschmissen) bedr. ww. onr., Z. aniver- idem naderen; 2. bedr. ww., Z. anfah-en (fig.).
fen; 2. beschmeiszen.
Anschmelzen, (schinelzte an,an- Anschnauzen, (schnaurte an, anleschmelzl) bedr. ww. reg. aansmelten, teschnaurt) bedr. ww.,Z. anfahren(fig.).
]oor smelting vereenigen ; 2. (du schmilAnsehneidemesser, (- messers,
;es( en, er schntiizt an, schmolz an, an- mv. - messer) o. voorsnijmes o.
Anschneiden, (schnitt an, anleschmolzen) o. ww. onr., m. s. beginen te smelten, vloeibaar beginnen te teschnitten) bedr. ruw. onr. Brod, Tech -,
worden ; it. zich onder het smelten ver aansnijden, beginnen te snijden van;
-bindemt. ,ine Me/one , Pastete -, opensnijden;
Ansehmettern, ( schmetterte an, 'Jachtes.) (van honden), das Wild -,het
xngeschmettert) bedr. ww. etw. an die gevangen wild opeten ; 2. Zzviebel 4- an
les Saint - , snijden over; 3. eis Zeichen an
Their -, aansmijten, smakken tegen.
Anschmieden, (schmiedete an, ,inert Stab - snijden in,snijden op;jemn.auf
zngeschmiedet) bede. ww. eist Slick Ei- fern Kerbholze etzvas -, op den kerfstok
sen an eis anderes -, aansmeden, vast- ;ene snee maken, •aanteekenen; (Bergw.)
meden ; 2. jent. -, ketenen, boeien, de Ie posten aanwijzen, de rekening der
boeien aansmeden ; (fig.) an das Laster pijnwerkers opmaken; der Spindel eine
zngeschmiedet, vastgeklonken, verslaafd. Schraube -, door snijden aanbrengen.
Ansehmiegen, (schmiegte an, an- Anschneien, (sckneite an, angeleschmiegt) bedr. ww. (fig.) Worle den ,chneit) onp. ww. sneeuwen tegen.
A_ nsehnellen, (schnellte an, anfiegriffen,Worten schickliche Weisen -,aan?assen;2.wed.ww.zich vlijen tegen;sich an teschnellt) bede. ww. etw. an etw. -,
lie Wand -, zoo dicht mogelijk tegen aan aanwerpen, knippen tegen, door eene
;taan ; (fig.) sick jemn. of an jem. -, zich veerkrachtige beweging voortduwen ; eis
>chikken naar den wil van ; sich an den' Hola mat der Schuur, eine Linie darauf
1eitgeschmack -, zich schikken, zich voe- -, met een touw eens lijn op het hout
trekken ; 2. o. ww., m. s., Z. anprellen.
gen naar.
de hagel slaat tegen , het hagelt tegen &.
Ansehlurfen, (schlur f te an, angeschlurft) o. ww., Z. anschlurren.
Anschiurren, (schlurrte an, angeschlurrt) o. ww., m. s. (Prov.) enge
kommen, op sloffen en sleepvoe--schlurt
tende naderen.
Anschluss, (-schlusses,rnv.-schlusse) m. het sluiten o., sluiting v.;(van een
brief) aansluiting v., aansluiten, bijvoegsel o., ingesloten brief m.; 2. sluiting v.,
sluiten o. vary kleedenen, die goed passen ; - ba/in v. (Spoorw.) zijtak m.
Ansehmaehten, (schmachtete an,
angeschmachtet) bedr. ww. jem. -, met
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Anschniegeln (rich), (schnie- schrien) bedr. ww. onr. jer. -, aanroe- eerl muur opwerpen; 2. etw. grit Erde
gelde an, angeschniegelt) wed. ww. zich pen ; it. schreeuwende tot iern. spreken ; 4' -, vullen met ; 3. Z..z'uschz tien.
opschikken, zich mooi maken; (Volkst.) (van den nachtwacht),dieStvcndert -, roe -Ansehutzen, (schutzte an, angezich opdirken.
pen ; (Jachtw.) door geschreeuw aan- schüt.zt) bedr. ww. (Mol.) das Wasser -,
4i schnitt, (-(e)s, mv. -e) m. (van kondigen ; (Zeew.) ein Schiif -, praaien. aflaten, de schuif der sluis of van den
het brood), eerste snede v. van, aansnij - Anschreiten, (schritt an, ange- duiker optrekken , schutten ; (Bergw.)
den, opensnijden o.; (op den kerfstok), schriften) o. ww. onr., m. s. gegen jern. die Rade, -, laten gaan, in beweging
kerf v.; (fig.) Z. Anrechnung, Abrech- -, of angeschritten kommen, aanstappen, brengen.
nung; (Bergw.) - halten, Z. anschneiden;1stappen naar; it. m. h. den eersten stap
Ansehwämmen, (sch i niette
-bogenm.(Bergw.) staat m. van het dag - de eerste schrede doen of zetten, op an,angesclievdmmnt) hedr. ww., Z. anwerk; -buck o. boek o. waarin de arbeid weg gaan.
schlve mmen .
der mijnwerkers wordt aangeteekend .
Anschrote, (- schroten) v. (La- Anschw^ngern, (schcvangerte
An.sehnitzeln, (schnitzelle an, kenti.) zelfkant ni.
an, angeschwángert) bedr. ww. (Ph.) beangeschnitzelt) bedr. ww. etw. an einen
Ansehroten, (schrotete an, ange- vruchten, bezwangeren ; (Pl.) bevruchStock -, snijden aan, insnijdingen v. mv. schrotet) bedr. ww. ein Fass -, aanrol- ten, vruchtbaar maken ; (Scheik.) doorm aken op.
len ; 2. (Lakenb.) van zelfkant voor- weeken ; gdnzlich -, verzadigen, satu4..nsehnuffeln, (schnit f"elte an, zien.
reeren.
angeschnuffelt) bedr. ww., Z. beschnuf- Ansehub, (-(e)s, mv. -e) m. (Sp.) Ansehwängerung, v. (Scheik.)
feln.
den - haben, den eersten worp hebben, verzadiging, doorweeking v.; (Pl.) be,4.nsehn Liren, ( schniirte an, an - het eerst mogen
p ; urn den - wer -^
vruchting v .
mogen weren
geschnurl) bedr. ww. etw. an den Sattel fen, uitgooien om te zien wie het eerst Ansehwanken, (schwankte an,
-, aansnoeren, vastsnoeren, vastbinden ; zal werpen of spelen ; 2. (aan eene tafel), angesch-ivankt) 0. ww., n.l. S. of ange`2. Z. anreihen. schuifblad o., aangeschoven blad o. schwankt kommen, komen aanwankelen,
A.nschnurren, (schnurrte an, an
Anschuhen, (schuhte an, ange- wankelend naderen.
geschnurri) bedr. ww. jem. -, Z. an- schuht) bedr. ww. Stiefel -, voorschoe Ánsehwänzeln, (schcvánzelte an,
fahren.
nen ; P fiihle -, aanschoenen, met eerre angeschuwanzelt)o.ww.m.s.of angeschwan.A.nsehobern, (schoberte an, an- ijzeren punt voorzien ; jent. -, iem. de telt kommen, (van honden), kwispel gesehobert) bedr. ww. Hen an etw. -, schoenen aantr ekken.
staartend naderen ; (fig.) vleien, flik ophoopeu tegen, aanvlijen
Ansehuldigen, (schuldigte an, dooien.
Anschi nen (sich) , (schönte an, angeschuldigt) bedr. ww. jent. ein Ver- Anschwärmen, (schwarmte an,
angeschönt) wed. ww. zich opschikken, brechen -, beschuldigen van, te last leg- angeschwc,rmt) o. ww., rn, h. (van bijen),
zich tooien, Z. anschniegeln. gen; angeschuldigt sein, beschuldigd wor- beginnen te zwermen, voor de eerste
Ansehoppen, (schoppte an, an- den, in staat van beschuldiging verkee- maal een zwerm vormen; it. m.s. of angegeschoppt) bedr. ww. (veroud.) aanstam- ren.
schwdrmt kortmen, komen aanzwermen;
pende vullen.
.A.nschuldigung, V. beschuldi- (fig.) met een zwerm, in menigte aan Ansehgve, (-schoven) v., Z. Sar- ging, aanklacht, te last legging v
komen.
delle
Anschuppen, (schupple an, an - Ansehwarzen, (schwcirzte an,
Ansehrauben, (schraubte an, an- geschuppi) bedr. ww. an etw. -, Z. an- angeschwarzt) bedr. ww. Schulte -, zwargeschraubt) bedr. ww. etw. an einen schieben, anstoszen.
ten, zwart maken, zwartselen; (fig.) jem.
Tisch -, aanschroeven, met schroeven
Ansehuppen, (sc/i iippte an, an- -, belasteren, zwart maken.
bevestigen aan; jem. die Daunastocke -, geschiippt) bedr. ww., Z. anschaufeln
A_ nsehwärzer, — sehwärze —
de duimschroeven aanzetten; (fig.) het Ansehi r, (- schuren) v., Z. An- rin, kwaadspreker, lasteraar m., kwaades op de keel zetten, dwingen.
schere.
spreekster, lasteraarster v.
Ansehrecken, (schreckte an, an - Ansehuren, (schurte an, ange - Anschwärzung, v. zwart mageschreckt) bedr. ww. das Wild -, schrik schart) bedr. ww. das Feuer -, aansto- ken o.; (fig.) lastering v., lasteren o.,
aanjagen, opjagen; von der Kühle des ken, oppoken, opporren ; (fig.) die Liebe eerrooving v., laster, eerroof m.
Badesangeschreckt,een weinig geschrikt. -, aanwakkeren, doen toenemen Anschwatzen, (schwatzie an,
Ansehreiben, (schrieb an, ange- Ansehi rer, -schurers,mv. -schü- angesch-ivatzt) bedr. ww. jemn. etw. -,
schrieben) bedr. ww. onr. eine Feder -, rer) pook m.; (fig. gemeeiiz.) aanstoker, aanpraten, iem. door praten overhalen om
beginnen te schrijven niet; et-cv. an die opstoker, opruier m.
te nemen of te koopes.
Thür -, aanschrijven, opschrijven ; etw
Ansehuss, (-schusses, mv. -schiis- Ansehweben, (schtvebte an, anin einen Kalender cj'r -, opteekenen, aan- se) m. (Sp.) den - haben, tiet eerste schot geschwebt) o. ww., m. s. zwevend na,
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teekenen, noteeren ; jemn. etw. -, iets op hebben, het eerst mogen schieten ; het deren.
iems. rekening aanschrijven, aanteeke- schieten met een nieuw geweer, Z. Pro - Anschwefeln, bedr. ww., Z.
nen, noteeren; (fig.) beijemn. ivohl of besch'uss; (Jachtw.) - des Wildes, raken, scltwefeln.
iebel angeschrieben sein, goed, slecht aatr- treffen, verwonden o.;it. plaats v.,waarhet
Anschweif, (-(e, s, mv. -e) ni.
geschreven staan, bij iem. in een goed, wild geraakt is; it. plaats v., waar het (Pass.) scheerdraden m. mv.
kwaad blaadje staan, in iems. gunst wild stond, toen liet het schot kreeg Anschweifen, (schweifte an, anstaan, niet in iems. gunst staan ; (onbep.) (van water), verval o.; (Gen.) zinking v., geschweift) bedr. ww. scheren, de scheer i bel angeschrieben, slecht aangeschreven, rheumatisme o.; it. Z. Milchknolen; draden spannen; 2. o. ww., m. s. zwerberucht; 11. o. zelfst. aanschrijving v., (Scheik.) - der Krystalle, vorming, kris- vend nader komen.
bevelschrift o.
talliseering, kristallisatie v.; Anschusse Ansehweif—rahmen,
(-rahAnsehreiber, (-schreibers, mv. mv. kristallen o. mv.; -[ass o., Z. -trog; mens, niv. -rahmen) m. scheerraam o.;
-schreiber) m. aanteekenaar, aanschrij- - linies v. mv. uitgangslijnen v.rnv., -trog -rolle v. scheerspoel v.
ver, opschrijven, merker, teller of oppas- m. kristalliseerbak m .
Ansehweiszen, (schiveiszte an,
ser m.; (Bilj.) markeur m .
Anschutt (-(e)s) in., z. nl angeschweiszt) bedr. ww., Z. anschmie .4nsehreibetafel, (-lafeln) V. - schutte, v., Z. ni. aanslibbing, aan - den; 2. (Jachtw.) Z. anschieszen.
aanteekenboekje, zakboekje, memoran- slijking, aanspoeling v.
Anschwellen, (schwellte an, andum o., lei v., leitje o .
Ansehi tten, (schi ttete an, ange- geschwellt) bedr. ww. einen Fluss -, doen
Ansehreibung, v., Z. Anschrei- schuttet) bedr. ww. Erde an etw. -, aan - wassen ; die Segel -, doen zwellen ; (Muz.)
ben (II.).
werpen, aanstrooien, strooien tegen ; it. den Ton -, harder, voller doen worden;
Ansehreien, (schrie an, ange- an eine Mauer -, aarde aan den voet van 2. o. ww. our., m. s. (schwoll an, ange;
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schrvollen) zwellen, opzwellen, dik woi adat kan men oogenblikkelijk aan u zien; zien brengen ; dieses Amt gibt ihm ein
den; angeschzvolleneHulse, dikke bast m., man siehl ihm keinen Kummer an, hij yroszes -, geeft, verschaft hein veel aan
in geringeni - slehen, niet veel in-zien;
schil v. van peulvruchten ; (fig.) (van ziet er niet bedrukt uit ; ratan sieht -ihm
eene volksmenigte), aangroeien.
den Kummer nicht an, meis kan aan hem aanzien zijn bij; sick in - setzen, za
Anschwellung, v. - des Was- niet zien, dat hij bekommerd is; man selzen ivissen -, zich achting, respekt
sers, wassen o., vermeerdering v.; (Gen.) sieht ihm scohl an, was er ist, men kan verschaffen, weten te verschaffen.
gezwel o., zwelling v.; (Muz.) verster- wel aan hem zieii, wat hij is; 4. bei Ho%e
Ansehnlich, licher, -lichsi) bije.
king v., crescendo o.
angesehen sein, in aanzien zijn, invloed en b. (van gebouwen), aanzienlijk, voor
personen), aanzienlijk, ecu-nam;(v
Anschwemmen, (schtvemmie an, hebben; eira angesehenerMMIann, een man van
artgeschwemml) beds. ww. Holz -, aan aanzien; eira -er Kaufmann, een aanzien deftig voorkomen hebbende, voornaam ;
aufschtvemmen; 2. aanspoe--vloten,Z.
koopman m.; 5. fris of als eta. -, be--lijk - gekleidet, rijk gekleed ; (van een ambt),
len, door aanspoeling vormen.
beschouwen, aanzien voor; jesn. f itr eihen aanzienlijk, gewichtig ; (van eene verga
aanzienlijk, talrijk; it. ach tings -dering),
Anschwemmung, v. (van hout), andern -, ieni. voor een ander aanzien,
vlotten o.; (van een stuk land), aan houden; et-w. fíir eire Ehre -, iets als l
; die -sten Leute einer Stadt, de-wardig
aangespoelde grond m.;-spoelingv.,d eene eer beschouwen; er will fii,r einep aanzienlijksten, de notabelen ; - er Aof-srecht o. strandrecht o., recht o. op Gelehrlen angesehen sein, hij wil voor wand, belangrijk, aanmerkelijk ; - er Ver gestrande goederen of aangespoelde geleerd door gaan; ich will nicht da/dr an- lust, groot, belangrijk verlies o.; - begronden.
gesehen sein, ik wil den schijn niet heb -wirthen, rijk, prachtig, kostbaar onthaAnschwimmen, (sch-wamm an,
daarvoor gehouden, daarop aange--ben, len ; auf das -ste begrabert, niet de
angeschwormen) o. ww. onr., m. s. of keken worden ; darauf ist es eben ange- meeste staatsiii, deftigheid begraven.
angeschzvommen kommen, aanzwemmen, sehen, dat heeft men juist op het oog;
Ansehung, v. (alleen niet in), in zwemmende naderen ; an das Ufer -, es ist auf mich angesehen, men heeft het seiner (meilier), ten zijnen, mijnen opaanlanden, aanspoelen.
op mij gemunt ; 6. jem. fiir else. -, (ver- zichte, ten opzichte van hem, van rnij.
Anschwirren, (schwirrie an, an- oud.) (van een schuldeischer), manen;' Anseifen, (seifte an, angesei('t)
gesch-avirrt) o. ww. aansnorren, snorrend it. (veroud.) (Ger.) strallén ; 7. o. ww., bedr. ww., Z. einsei fen.
vliegen tegen.
Anseilen , seilte an , angeseilt)
alleen in de geb. wijs, sieh mal an, sieh
Anschwöden, (schwvódete an, doch mal an, sieh mal Einer an ! kijk eens,' bedr. ww. (Jachtes.) die Htcnde -, het
angeschwódet) bedr. ww. Felle -, kalken. kijk dáár eens, kijk eens aan! 8. wed. touw aandoen.
Ansegeln, (segelle an, angesegelt)
das sieht sick lrautcrig an, dat ziet er l Ansengen, (sengte an, angesengt)
o. ww., m. s. of angesegelt kommen, ko- treurig uit; das Leben sieht sick ganz an- bedr. ww. (Kookti.) Ganse -, een wei
-nig
men aanzeilen ; an eine Klippe -, stoo- ders an, wenn, heeft een geheel ander
zengen.
ten op.
Ansetz— blaat, (- blattes, niv.-bl tvoorkomen, wanneer; es siehi sick an,
ter) o. (Boekdi.) wit blad, aanzetblad
Ansehen, (du siehst an, er sieht an, als wenst, het schijnt alsof.
sah an, angesehen) bedr. ww. oor. aan
I1. o. zelfst. dem - nach oogenschijn- o.; -blech o. zuiverblik o.
aankijken, zien of kijken naar, be--zien, lijk; ich kenne ihn dem - nach, ik ken
Ansetzen, (setzle an, angeselzl)
zien; jens. slarr, steil, mit unverwandtent hem van aanzien ; (fig.) das ist nicht' bedr. ww. etw. an die Wand -, zetten
Bliek -, strak aanzien ; etw. fl- chtig -, des -siverth, bet aankijken niet waard; tegen ; den Toef an das Feuer , op het
oppervlakkig,vluchtig aanzien; etw. mit -, ohne - der Person, zonder aanzien des vuur zetten ; die Leiter (an die Mauer)
mede aanschouwer zijn van, ook zien; persoons; 2. (van zaken), schijn in., voor -, zetten tegen ; das Messer an die Kehle
ichwill es noch eine Weile mit -, ik zal het
personen), uitzicht, uiter--komen.;(va -, op of aan de keel zetten ; die Feder -,
nog een poosje mede aanzien, nog wat lijk , voorkomen o.; nach dem duszer-, op het papier zetten om te schrijven;
geduld hebben ; ich kann das nicht langer lichen -, naar den uiterlijken schijn ; er das Horn -, aan den mond zetten; desa
mit -, ik kan het niet langer aanzien, ge- hal das - eines Dummkopfes, hij ziet er Mund (an den Becher)of(gewoonl.)den Be(bogen; etw. mit dem Rocken - mussen, uit als; er kat nicht - genstg um eine cher (an den Mund) -, zetten ; das Gewehr
verplicht zijn af te zien van, te laten va Person von Rang vorzustellen, zijn uit- an die Wange -, aanleggen ; den Bogen
van obers bis -tinten, von Kopf bis-ren; zicht is er niet naar om &; die Sachen -, den strijkstok op de snaren brengen;
Fusz -, van top tot teen opnemen, griet de Naben eira anderes, eira schlimmes — ge die Spornen -, aanzetten, sporen ; (fig.)
oogen meten; it. met verachting nederzien
zijn veranderd, zien er geheel-wone, alle Hekel -, alle pogingen aanwenden,
op; von der Seite -, zijtlelings, ter sluiks anders, slecht uit; der Process geu'innt eira (Rek.) eira Exempel -, eene som opzetten
aanzien; it. met minachting aanzien; mit anderes —, krijgt eelt ander aanzien; er om haar uit te rekenen ; BlGutigel -, zet
Knoten -, (van hetj podegra), de-ten;
schelen Augen -, met nijdige oogen aan tveisz allen Dingen eira geccisses - za geober die Schulter of Achseln -, met-zien; ben, hij weet alles een zeker aanzien te knobbelziekte krijgen ; (van geweren ,
minachting neerzien op ; etw. mit ganz geven; sick das - eines vornehmen Mannes, kanonnen &, die Laduny -, aanstampen;
andern Augers -, iets uit een ander oog sick eira vornehmes -geben, liet air van een (Naai.) Aersnel c' an eira Kleid -, aanzetbezien; wenst ich mich gegen ihn-punt aanzienlijk mail aannemen; sick eira - ten, aannaaien ; eira Stück an etw. -, een
ansehe, als ik hem bij mij vergelijk, mij bij geben, den man van gewicht of aanzien stuk aanzetten, iets verlengen ; (Zeew.)
hem bezie; es ist lustig anzusehen, wie, spelen of uithangen; er gibt sick das - als die Wand -, aanhalen, aarszetten ; Dinte,
het is koddig om te zien hoe &; sieh mich ob er 'rtichts wisse,hij houdt zich alsof hij Essig -, bereiden ; (Giet.) das Erz -, tot
nicht an, doss ich so schwvarz bin, kijk niets weet; es hat ganz das —, als ob, het de smelting gereed maken ; jent. zum
er mij niet op aan, kijk er niet naar, dat i[ ziet er geheel en al naar uit, als of; es Beamten -, Z. anstellen; Bruthennert -, te
er zoo vuil uitzie; 2. aanzien, in aanmer- hat noch lange nicht das -, eels ob, het broeien zetten ; 3. etre. -, schatten, waar
(bij de belasting) , taxeeren -de;rn;
king nerven; die Person -, aanzien, met lijkt er nog niet in de verte naar als of;
aanzien des persoons handelen, Z. beri ck- dens - nach wird es regnen, het ziet er iemn. etst. -, Z. asirechnen ; eine Sache of
sichtigen; jems. Elend, Jammer, Nolh -, uit alsof liet regenen zal ; 3. aanzien, ge- glen Preis einel Sache zit hock -, op te
Z. sieh erbarmen; eira Paar Thaler nicht-, wicht, gezag o., invloed in., overwicht o.; lioogen prijs stellen, te hoog aanrekeniet om geven, ontzien; der Tod sieht kei - in groszem - steken bei, veel invloed aen ; etiv. doppelt -, dubbel in rekening
nen Vorzug an, Z. beachlen; 3. jenan. eizv.-, hebben bij, veel vermogen op, in aanzien brengen ; eihen Tag zit eliv. -, vaststellen,
int Gesicht, an den Augers, an der Nase -, zijn bij, in gunst staan bij; bei jemn. in bepalen ; 4. (veroud.) jests. -, Z. betriigen;
in iems. oogen, gezicht lezen, aan iem. gutem- - steken, bij iem. zeer gezien zijn, 1I. o. ww., m. h. een aanloop nemen ; er
zien; man sollle es ihm nicht -, als men in een goed blaadje staan ; bei dem Volke setzte Breimal an, hij nam driemaal een
hem ziet zou men niet zeggen dat 4'; viel - haken, veel gezag hebben bij of ranloop; die Pferde schnoben and setzten
das sieht man Ihnen augenblicklich an, orer; die Ki nste in - bringen, in aan- an, begonnen te loopen ; (fig.) pogingen
(-

(

-
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doen, beproeven, beginnen ; er selzt int
Ansiegeln, (siegelte an, angesie- vroondiensten door middel van trekbeesdoch nichts aus, bij-merandicht gell) bedr. ww. met lak toemaken, toe- ten.
begint gedurig &; es auf etw. -, Z. anlegen; die State hat angesetzt, is bevrucht;
4. beginnen te zetten ; der Gewinner setzt
an, Z. auszetsen; 5. (van ziekten), bei
jemn. -, vat hebben ; (van fruit), zetten.

lakken, verzegelen ; it. vastzegelen, vastAnspannung, V. inspannen o.;
laken, aanlakken.
(fig.) (van den geest), inspanning v., Z.
Ansillen, (sillte an, angesillt) bedr. Anstrengung.
ww. (Vog.) den Lockvogel -, aanbinden, Anspeien, (spie an, angepieen)
vastbinden, aan den riem bevestigen.
bedr. ww. onr. et-w. -, spuwen tegen,
Ansingen, (sang an, angesungen) bespuwen ; jent. -, iem. in het gezicht
bede. ww. onr. jent. -, zijn gezang rich- spuwen.
ten tot, voor iem. of ter eere van iem.' Anspellen, (spellie an, angespellt)
zingen.
bedr. ww., Z. anspalten (1.).

.zich tot vruchten zetten ; (van erts),
voortloopen; (van schoren), houden;
gut -, (van een dier), aanzetten, groot
worden; (van aardappelen), goed uitkomen, veel beloven; (van een boom), veel
Ansinken, (sank an, angesunken)' Ansperren (sich), (sperrte an,
knoppen hebben ; III. wed. ww. sich -' o. ww. onr., m. s. an etw. -, zich laten' angesperrt) wed. ww. zich schrap zetgaan zitten bij,naast, aan; 2. in der Dinte zakken tegen.
ten.
will sich Schimmel -, de inkt wil beAnsinnen, (sann an, angesonnen) Anspieken, (spickte an, angeww. onr. jemn. etw. -, van iem.' spickt) bedr. ww. (Kookk.) mi! etw. -,
schimmelen; es setzt sich wiederFleisch
an, (bij eene wond), terugkomen; 3. iets (gewoonl. iets onbillijks, onredelijks vullen, opvullen met, (worst) stoppen,
sich an einem Ort -, Z. niederlassen, an- of onrechtmatigs) eischen, Z. zumuthen; lardeeren ; ein angespickter Beutel, wel
sässig machen; IV. o. zelfst., Z. An- II. o. zelfst. verlangen o., eisch m., vorwelvoorziene, gespekte beurs v.;-gevuld,
dering v.; inas ist das fiir ein -, hoe kunt' einee Bissen -, de vork zetten in ; 2.
seizung.
(fig.) jens. -, Z. anlugen.
Ansetzer, setzers, mv. -setter) gij (lat vergen? Z. Zumuthung.
Ansinnung, v., Z. Ansinnen.
m., Z. Treibeisen.
Anspiel, (-( e)s, mv. -e) o. (Sp.)
Ansetz—spiel, (-( e)s, mv. -e) o. Ansintern, (sinterte an, angesin- eerste slag, eerste zet, eerste stoot m.;
dominospel o.; -stuck o. verlengstuk o. tert) o. ww., ni. h. zich als druipsteen (Tooneelk.) eerste optreden, debuut o.
Ansetzung, v. (Scheik.) uitbloei aanzetten.
Anspielen, (spielte an, angespielt)
Ansitz, (- es, mv. -e) in. (Jachtw.) bedt. ww. (Sp.) eine Farbe -, opspelen,
aanzet m., aan--ing,verw .;(Sp)
zetten o.; (Zeew.) aanhaling v., aanha- de plaats v., waar men gaat zitten om spelen, in het spel brengen ; (Bilj.) einen
liet wild af te wachten, Z. Anstand; 2. Ball -, raken ; sein Instrument -, prolen o.
Ansicht, sichten) v. gezicht, in- bezit o. van vaste goederen ; -arbeit v. beeren ; von Luftchen angespielt, door
zicht, aanzien o., beschouwing v., onder- (Berges.) opening, aangraving v. van eene dartelende koeltjes aangewaaid; II. o.
zoek o.jemn. Bucherzur - schicken, op be- mijn , het openen, aangraven o., eerste ww., m. h. beginnen te spelen, eerst speziens,ter bezichtiging; der Tempel hal auf opgraving, eerste opdelving v.
len ; (Bilj.) aanstooten, eerst stooten;
Ansitzen, (sass an, angesessen) o. (fig.) auf et-iv. -, op iets zinspelen ; 2.
allen vier -en acht Säulen, op al de vier zijden; die -en Venedigs, de gezichten o.mv. ww. oer., m.s.an der Wand -, zitten te- ni. s., anspielende Wellen, spelend, darteop ; eine Fern-, vergezicht o.; in gerader -, gen , zitten aan, houden, vastzitten aan; lend naderende golven v. mv.
recht of vlak van voren ; (fig.) meiner -' irgendcvo angesessen sein , ergens geves- Anspieler, spielers, mv. -spienach, volgens mijn oordeel; anderer - sein, tigd, woonachtig zij n,Z.ansdssig;(Ilergw.) ler) m. degene, die begint met spelen,
van een ander gevoelen zijn ; eine hypo- vor einero Ort -, beginnen, den arbeid die eerst speelt.
chondrische - des Lebens, beschouwing van op eene bepaalde plaats aanvangen ; anAnspielung, v. (fig.) zinspe
het leven ; ich bin ganz Ihrer -, ik ben gesessene Eier, Z. anbriiten.
-lingv.
het geheel met u eens ; was ist deine Ansitzer, silzers, mv. -sitzer) in. Anspieszen, (spieszte an, angedavon of darüber? hoe denkt gij daar (fiergw.) mijnwerker in., die begint te spieszt) bedr. ww. Fleisch -, aan het
in - seines Reichthums,-over?2.(ud) delven ; it. (i. k. bet.) die in andermans spit steken; jemn.-, spietsen, aan de spies
grond graaft.
ten opzichte van &, Z. Ansehung.
rijgen.
Ansiehtig, (met den Zen en Oen Ansonst, bijw. (veroud.) Z. sons!. Anspieszung, v. aan het spit
nv.) bijv. en.b. jerns. enjem. - werden, iem. Anspalten. (spaltete an, angespal- steken v.; (Ger.) spietsen o., spietsing v.
gewaar worden, in het gezicht krijgen. let) bedr. ww. Holz -, beginnen te kloAnspinnen, (spann of sponn an,
Ansiehts—seite, seiten) v. voor- ven ; 2. (spallete an, angespalten) o. ww. angesponnen) bedr. ww. oer. einen Rock
ste o., voorzijde v., frontispies o.; -tafel oer., m.s. beginnen te bersten, beginnen te -, beginnen te spinnen ; etw. an etre.
v. tabel v.; -zeichnung v., Z. Aufriss, Pro- scheuren of te splijten.
aanspinnen, door spinnen verbinden ;
spect.
Anspangen, (spangle an, ange- (6g.) eine Verre therei -, ontwerpen,
Ansiekern, sickerte an, ange- spangt) bedt. ww. seinen Mantel -, toe- smeden, brouwen ; einen Liebeshandel -,
haken, vasthaken.
sickert) o. ww., Z. ansintern.
aanknoopen ; 2. wed. ww. eine Fehde
(-

(-

(-

(-

(-

(-

Ansiedel, siedels, mv. -siedel) Anspann, (-( e)s, mv. -e) in., Z.
Gespann; 2. Z. Vorspann.
o., Z. Stamm-, Bauergut.
Ansiedelei, leien) v. volkplan- Anspannen, (spanrite an, ungespannt) hedr. ww. ein Seil, ein Segel -,
ting, kolonie v.
Ansiedeln(sieh), (siedelte an, aanspannen, spannen; (fig.) alle seine
angesiedelt) wed. ww. zich nederzetten, Kra f te -, inspannen ; 2. die P%erde -, aan
zich vestigen, zich metterwoon vestigen.
voorspannen; ist schon ange--spane,
Ansied(e)lung, v. vestiging v. spannt ? heeft men reeds ingespannen,

scheint sich - zu wollen, Z. entspinnen.
Anspitzen, (spitzte an, angespitzt)
bedr. ww. etw. -, aanpunten, aanscherpen ; (Touwsl.) - of ansplitzen, splitsen; (Zeew.) Z. anschlagen; 2. wed. ww.
Bich -, Z. bespitzen.
Ansplittern, (splitterte an, angesplittert) bedr. ww doen splinteren, in

metterwoon, kolonisatie, kolonie, volk - de paarden reeds aan- of voorgespannen?
planting V.
(fig.) jern. zu etw. -, iem. ergens voor
aan een werk zetten, eene-spane,im.
.Ansieden, (sott an, angesotten)
bedr. ww. onr. (Very.) Zeuge -, afko - taak opgeven.
ken; (Bew. d. erts.) in kokend water Asspanner,( -spanners, mv-spanwerpen ; Erz -, verslakken, het metaal ner) m. (Leeuw.) boer m., die paarden
of trekossen heeft en daarmede zijne
met het lood uitdrijven.
A_ nsiedler, siedlers, mv. -siedler) vroondiensten verricht ; ook alleen paar
m. volkplanter, kolonist, planter ni.
-gut o. boerenplaats v., waar--deborm.;
.A.nsiedung, v. (Very.) koking, af- op trekbeesten kunnen gehouden workoking v.
den; 2.leengoed, o., dat onderhevig is aan

splinters doen springen ; 2. o. ww., m.
s. beginnen te splinteren, opspringen.

(-

(-

(-

Ansplitzen,

(splitzte an, enge

bedr. ww., Z. anspitzen.

Anspornen,

-splitz)

(spornte an, enge

bedt. ww. aansporen, de sporen-spornt)
geven, prikkelen, aanzetten, opwekken.
Anspornung, v.(fig.) aansporing,
opwekking, aanzetting v., aansporen o.

Anspötteln,

(spöttelte an, enge

bedr. ww., Z. bespótteln.

-spótel)

Ans.
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Ansprache, (-sprachen) v. aan - nen an, komt iem. onder hef. schot;
spraak v.; (w. i. gebr.) viele -n haben, der Jager springt ein Wild an, nadert
door velen aangesproken worden; (fig.) g al springende op een schotsafstand; II.
die Tasten .sur - Dringen, aanslaan; die o. ww. onr., m. s. of angesprungen kom
Flute hat eine leichte -, blaast gemakkekomen aanloopen, toesnellen ; an-men,
lijk; 2. aanspraak v.; (veroud.) - machen !etw. -, springen tegen ; it. onder het
auf etiv., Z. Anspruch.
loopes stootes tegen ; 2. m. h. beginA_ nsprechzimmer, ( -zimmers, nen te loopen, den eersten sprong doen ;
mv -zimmer) o., Z. Sprachzimmer.
3. m. s. beginnen te springen, te herAnsprechen, (du spr ichst an, er sten ; angesprunyen sein, gebarsten zijn ;
spricht an, sprach an, angesprochen) bedr.
angesprungene Pflaume, opengeww onr. jem. -, aanspreker#, het woord barsten.
richten tot ; eis Schiff -, praaien ; jent. Anspritzen, (spritzte an, ange um etw. -, aanspreken, vragen, verzoe- spritzt) bedr. ww. jent. -, bespatten, beken ; einen Vater um seine Tochler -, een gieten besprengen, besprenkelen ; eis
vader de hand zijner dochter vragen ; Haus -, bespuiten.
die Gerechtigkeit der Nat ionen -, een
Anspritzung, V. besprenkeling,
beroep doen op; (Rechtspr.) jem. wegen bespatting v., bespatten, besprenkelen o.
einer Schuld -, manen, voor de recht
Anspruch, (-spruch (e) s,mv.-spri roepen; 2. jem., elw. fiirof als c' -,-bank che) w. aanspraak v., recht o.; jent. wegen
iem. aanspreken, verklaren, aanzien voor; of ober etw. in - nehmen, over iets aan
einen Hund fur eisen Wolf -, houden;
verantwoording roepen, voor-sprekn,t
jent. fur tolt -, verklaren ; etw. als Be- het gerecht roepen; an of auf eta'. - haben,
trug —, aanzien, houden voor; 3. aan- aanspraak v., recht hebben op ; sich Anspraak maken op iets; den Dichierberuf -, spriiclie auf of an em. erzverben, recht
Z. beanspruchen; 4. indruk maken op krijgen op ; seine F higkeiten berechtigen
iem.; das Bild spricht mich nicht an, laat ihn za höheren Anspr-iichen, zijne bemij koud ; das Haas spricht einen freund- kwaainheden geven hem het recht our
lich an, maakt een aangenamen indruk; hoogere eischen te stellen ; - an of au f
aus seiner schlichten Rede spricht uns d ie' etre. machen, aanspraak maken op; - auf
Wahrheit an, uit de eenvoudigheid zijner', Schönheit machen, voor schoon willen
woorden spreekt de waarheid; I1. o. doorgaan, voor schoon gehouden willen
ww., nil. h. (van muziekinstrumenten),^, worden ; etiv. in - nehmen, terugvordeklinken ; die Orgel spricht schzver an, geeft' ren, zich toeeigenen ; (Krijgsw.) in bemoeilijk geluid ; 2. bei jenin. -, Z. ein-', slag nemen,in bezit nemen; in - nehmen,
sprechen.
(van bezigheden), diese Arbeit nimmt
Ansprecher, ( -sprechers, mv.' mich, meine Zeil sehr in -, die arbeid
-sprecher) m. (Ger.) aanklager, beschul- 1 kost mij veel moeite, veel tijd ; das Herz
diger, eischer in.
in - nehnten, belang inboezemen, boeien,
Anspreiten, (spreitete an, ange- innemen; it. er nimntt mein Herz in -,
spreitet) bedr. ww. Hanf an die Wand -, hij appelleert aan mijn (goed) hart,zoekt
.

bedr. ww. (van water), Z. anflöszen, anschwemmen ; 2. die Stadtmauer ct -, besproeien, bespoelen.
Anspulung, v, aanspoeling, aan
aangespoeld of aangeslibd-slibngv.,
land o.

Ansth,beln,

(stábelte an, ange-

stäbelt) bedr. ww. Erbsen -, aan stokjes

binden.

Anstaeheln, (stachelle an, angestachelt) bedr. ww. aansteken; Ochsen-,
met den prikstok steken; (fig.) fem. zum
Zorn -, Z. reizen.
Anstahlen, (stahlte an, enge
bede. ww. eine Klinge -, ver --stahl)
stalen.

Anstalt, (-stalten) v. (Bergw.)
aanstellen o. der arbeiders, plaatsen o.
aan het werk ; 2. schikking, voorbereiding v.; -en za einem Gastmahl, toebereidselen o. mv.; -en zunt Krieg, aanstalten v. nov.; -en za etiv. coachen of tre/fen,
toebereidselen maken, zich voorbereiden, maatregelen nemen voor; - geren
Unordnung machen, maatregelen nemen
ter voorkoming van ; 2. werk o.; die -en,
die andere unvollendet gelassen, vollführen, liet ondernomen werk; diese Hei
dit huwelijk is mijn-rathisne,
werk, door mij tot stand gebracht; 3.
inrichting, stichting v., gesticht o., school
v., instituut 0.

Anstammeln, (stantmelte an, angestammelt) bedt. ww., fern. -, iem. sta
-melnd
aanspreken.

Anstammen, (stammte an, enge

o.ww. (iv. i. gebr.) van denzelf--stam)
den stam, stamverwant zijn ; (gewoon).)
angestamml, aangeboren, overgeërfd ; angeslammte Giller, geërfde goederen o.mv.;
angestammte Tugend, overgeërfde, ingespreiden tegen, aanspreiden.
mijn hart te winnen.
boren deugd v.
Anspreizen, (spreizte an, ange- Anspri chig, (-chiger, -chigst) Anstämmen, bedr . ww., Z. anspreizt) bedr. ww. onderstutten, stut- bijv. en b. betwistbaar, wat betwist, te- stemmen.
ten; 2. wed. ww. sich an env. -, zich ruggevorderd, teruggeëischt kan worden,
Anstampfen, (stampfte an, anmet de voeten ergens tegen zetten, zich Z. streitig.
gestampft) bedr. ww. Erde an of win
schrap zetten tegen, Z. anstemmen.
Ansprilehler, (-spriichlers, mv. etw. -, aanstampen, in elk. stampen of
Ansprengen, (sprengte an, ange- -sprüchler) m. (i. k. bet.) Z. Anspruch- slaan, aankloppen, bevestigen tegen.
sprengt) bedr. ww. etw. -, beginnen te macher.
A asstand , ( stand(e)s, mv. stonde)
laten springen ; an etw. -, doen springen
Anspruch —los, bijv. en b. zedig, m. (Jachtw.) plaats v. waar de jager
tegen ; eis P ferd zum Galoppe -, in galop zonder aanmatiging, zonder pretentie; staat, om het wild op te wachten, of de
zetten ; 2. besprenkelen, besprengen ; -losigkeit v. zedigheid, bescheidenheid schutter, om naar de schijf te schieten;
gran angesprengte Haare, gedeeltelijk ver- v.; -coacher m. die aanspraak maakt op, (fig.) auf dens - stehen of liegen, op de
grijsde haren ; a. jent. -, aanvallen ; of dingt naar, adspirant in.; -reich, -voll loer liggen; 2. (veroud.) aanvaarding o.
(fig.) das Glick will muthig angesprengt bijv. en b. aanmatigend, vol aanmati- van een ambt, Z. Antritt; 3. (veroud.)
sein, het geluk, de gunstige gelegenheid ging.
kapitaal o., waarmede men eene zaak
moet men moedig aangrijpen; II. o.ww.,
Anspruchsklage, ( klagen) V. begint; 4 . uitstel o.; es kann - damit haM. S. of angesprengt kommen, aansprin- gerechtelijke eisch m. om in zijne aan ben bis morgen, het kan wachten tot morgen komen aanspringen, in galop nade-spraken gen ; etiv. int - lassen, uitstellen, verdagehandhaafd te worden.
ren ; auf jent. -, op iem. toespringen,
Ansprudeln, (sprudelle an, ange- gen, vertra(. en ; int - sein, uitgesteld zijn;
aanvallen, zich op iemand werpen; it. sprudelt)o.ww., rn. s. aanborrelen, borre- das muss ohne allen. - geschehen, dat
galoppeeren naar, in galop naar iem. len tegen.
moet dadelijk, onmiddelijk gebeuren; 4.
toerijden.
Anspri hen, (spriuh,te an, ange - (Ger.) (veroud.) - der Gerichte, vacantie
Ansprengung, v . besprenkeling,' spritht) bedr. ww. aanspatten, spatten v.; 5. twijfel in., aarzeling, zwarigheid v.;
besprenging, begieting v., besprenkelen' tegen.
ohne -, zonder bedenking; -nehmen an
o.; 2. aanval m.
Ansprung, ( - spr ung (e) s , rnv. etw., om iets zwarigheid maken ; die AnAnspringen, (sprang, an, ange- -spriinge) m. aanspringen o., sprong m.; stände ivegröunnen, de moeilijkheden uit
sprungen) bedr. ww. jem. -, (van een - der Feinde, aanval ras.; (van eene ziek- den weg r uimen; das leidet keinen -, dat
roover, een wild dier), aanvallen ; der te), aanval m.; 2. (Gen.) Z. Milchschorf. is aan geen twijfel onderhevig ; 6. schuld;
Hund sprang mich unaufhórlich an, vloog
Anspucken, (spuckte an, ange- v.; sie bezahlten ihre allenAnstc nde, schulmij gedurig aan, sprong gedurig tegen spuckt) bedr. ww., Z. anspeien.
den ; 7. betarnelijkheid, welvoegelijkheid
mij op; (Jachtw.) eis Wild springt ei- Anspulen, (spülte an, angespiilt) V. van gedrag en houding, goede vor-

-
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men m. mv., fatsoen o.; den - beobachten, k. bet.) aangaper m., aangaapster v. alles gut an, alles gaat hem goed af; das
de vormen in acht nemen ; mit furstli- Ansteehen, (du stichst an, er steht dir eibel an, dat staat u leelijk; das
them -, met vorstelijke waardigheid; -s sticht an, stack an, angestochen) bedr. wzïrdedirbesserangestandenhaben,dat zou
halber, welstaanshalve,.fatsoenshalve ; ein ww. onr. aansteken, steken ; ( van den u beter gepast hebben;(van kleederen),gut
Verstosz gegen den -, eerre fout v. tegen zetter), die unrichtigen Buchstaben mit -, goed staan, Z. stehen; 3. duren; das
de goede zeden, de etiquette; 8. (w. i. der Ahle -, and herausziehen, met cie els kaan noch lange -, ehe 4', dat kan nog
gebr.) toenig Anstände haben, zelden ten insteken ; (van wormen), das Holz -, vre- lang duren, alvorens & ; lass es nicht zu
huwelijk gevraagd worden. ten in ; ein Pferd -, Z. anspornen; 2.(11g.) lange -, stel het niet te lang uit; es kans
.Anstandig, stándiger, -stun- steken geven, Z. sticheln; it. bekoren ; noch einige Wochen damit -, het kan nog
digst) bijv. en b. welvoegelijk, betame- das Mcidchen sticht ihn an, pakt hein in ; een paar weken wachten ; 4. aarzelen, in
lijk, fatsoenlijk ; -e Bitte, gepast, pas- 3. aansteken, de vork, het mes & steken twijfel zijn omtrent ; sie sind of sie haben
send ; - gekleidet, fatsoenlijk, betame- in ; die Butter -, met de spaan beginnen einige Zeit angestanden, getwijfeld, gelijk ; - belohnt, fatsoenlijk, behoorlijk ; 2. af te steken van ; einep Kuise -, aansnij- aarzeld; 5. um etw. -, Z. anhalten ; 6. in
jemn. - sein, bevallen, welgevallig zijn den ; ein Fass Wein -, de kraan insteken; dienst treden, Z. eintreten.
(Scheepv.) die Pumpe -, aan den gang
aan, aanstaan.
Ansteifen, (steifte an, angesteift)
Anstandigkeit, v., z. m. welvoe- maken ; 4. (6g.) jent. -, iets van iem. bedr. ww. Wásche -, aanstijven, een wei
betamelijkheid, fatsoenlijk- trachten te vernemen, iem. uithooren, nig stijven ; 2. wed. ww. sich an etw. -,-gelijkhd,
bij iem. naar iets visschen ; 5. (Timm.) Z. anstemmen.
beid, welgemanierdheid v.
Anstands-brief, (-( e)s, mv. -e) einen Baumstamm -, kerven, alvorens hij Ansteigen, (stieg an, angestiegen)
brief m.welstaaanshalve, wellevendheids- behouwen wordt; 6. angestochen sein, o. ww. onr., m. s. opstijgen; (van den
brief; 2. schetsbrief m., moratorium o., aangeschoten zijn, iets te veel gedronken grond), rijzen; (van liet water), wassen;
waarbij de vorst een schuldenaar tegen hebben; II. o. ww., m. s. of angestochen (van een kapitaal), durch die Zinsen hoch
schuldeischers in bescherming neemt en kommen, aangestapt komen, met groote ansteigen, aangroeien ; 2. -, angestiegen
uitstel van executie verleent ; - voll bijv. stappen naderen ; mit etiv. -, met iets kommen, met groote schreden naderen,
nw. vol wellevendheid, deftigheid, waar- voor den dag komen, iets in het midden aanstappen.
digheid ; - widrig bijv. nw. strijdig met brengen.
Anstellen, (slellte an, angestellt)
de welvoegelijkheid, onfatsoenlijk.
Ansteek—armel, (- armels, mv. bedr. ww. an etw. -, stellen, plaatsen teAnstangeln, (stangelte an, ange- armel) m., Z. Vorarrnel; -bohrer rij. gen ; (Jachtw.) die Treiber -, op hunne
stiingelt) bedr. ww. den Hop/en -, opbin- (Knip.) boor, handboor, kelderboor v. ' plaatsen zetten, hunne plaatsen aanwijden ; die Bohnen -, opbinden, aan de sta- Ansteekegift, (-( e)s, mv.-e)o., Z. zen ; 2. Arbeiter -, aannemen, in dienst
Ansteckungsgift.
ken binden.
nemen ; jem-. -, aanstellen ; jem. als BeAnstapeln, (stapelte an, angesta- Ansteeken, (steckte of sta(c)k an, ambten, sum Aufseher -, aanstellen als,
pelt) bedr. ww. Holz an etw. -, opstape- angesteckt) bedr. ww. einen Braten -, benoemen tot ; gut angestellt, goed gelen, stapelen tegen; 2. o. ww., m. s. of an- aan het spit steken ; einen Ring -, aan- plaatst, die eersen goeden post heeft ;jem.
geslapelt kommen, met hoog opgeheven doen, aan den vinger steken ; Röhren an zu etw. (i. k. bet.) iem overhalen, verbeenen, met trotsche schreden, als een etw. -, verbinden, insteken; ein Band -, leiden om iets te doen; falsche Zeugen -,
pauw naderen.
aansteken, met spelden bevestigen ; 2. voorbrengen , omkoopen ; 3. eine LustAnst rken, (stdrkte an, ange- ein Licht -, opsteken, aansteken ; ein barkelt -, regelen, voorbereiden ; ein Gaststdrkl) bedr. ww. die Wásche -, stijven, Haus -, in brand steken; it. (gem.) te- mahl -, aanrichten,geven; (i.k.bet.)etw. -,
doorhalen. gen wateren ; 3. (van ziekten), besmet- ein Ungliick -, veroorzaken ; was Nast
,A_.nstarren,(starrte an, angesta•rt) ten, aansteken ; mit der Pest -, verpes- du angestelli ? wat hebt gij uitgevoerd,
(-

-

-,

bedr. ww. aanstaren, strak aanzien.

ten ; (fig.) SchuWrmerei steekt -wie der uitgehaald ? eine Klage gegen jem. -, in-

A.nstatt, voorz. (met den 2en, zei- Schnupfen an, dweeperij is even aansteke- dienen, instellen ; Betrachtungen -, be-

den met In 3en nv.) in de plaats van, lijk als verkoudheid; -d, aanstekend, spiegelingen maken ; wie Boll ich es -, hoe
in plaats van, voor; er thut es - meiner, besmettelijk ; angestecktes Obst,aangesto- zal ik liet aanleggen ? 1I. wed. ww. sich
in mijne plaats, in plaats van mij, voor ken ; eine ansteckende Krankheit, he- -, zich plaatsen, zich stellen of zetten
mij ; er ist - meiner da, hij vervangt mij smettende, besmettelijke ziekte v.; (fig.) tegen ; zum Tan, , .sur Jagd -, in de
daar; 2. voegw. - es zu thun, - dass er der Irrthum ist -, deelt zich licht aan rij of op zijne plaats gaan staan; (fig.)
es that, in plaats van het te doen. anderen mede ; 4. ein Fass -, Z. anste- sick gut zu etw. -, geschiktheid, beAnstauben, (staubte an, ange- then; (Bergw.) ein Bohrloch -, beginnen kwaamheid v. toonen tot iets; sich - als
met boren tine Strecke -, met palen ob, zich aanstellen alsof, doen of houden
slaubt) Z. anstauben.
alsof &, veinzen ; sich krank -, houden,
Anst uben, (staubte an, ange- stutten, schoren, schragen.
stãubt) bedr. ww. jem. of jeins. Kleider -,
Ansteeker,(- steckers,nrv.- stekker) zeggen dat men ziek is, voorgeven ziek
bestuiven; eine Zeichnung -, doorstui- m. verlengstuk o. eener tafel, aansteek- te zijn; sick als ein Nare -, zich als een
ven, doorgeprikte teekeningen met ko- blad o.
gek aanstellen, gedragen ; sich treuherlenstof sponsen; 2. o. ww., m. s. aan- Ansteekung, v. besmetting v.; zig -, den eerlijken, braven man uithan -sgift o., -sstoff m. miasma o., smetstof gen; sick vornehm -, zich groot voor stuiven, als stof aanvliegen.
Anstauehen, (stauchte an, ange- v.; vom ---e reinigen, ontsmetten, de doen, den heer spelen.
staucht) bedr. ww. das zu dreschende smetstof wegnemen van, de smetstof Ansteller, (- stellers, mv. - steller)
Getreide -, op den dorschvloer klaarleg- ontnemen, desinfecteeren.
m. aansteller m., die aanstelt, benoemt ;
gen ; der Fluss wird durch den Engpass
Anstehen, (stand an, angestanden) it. die regelt, aanricht, geeft, beveelt,
o. ww. onr., m. h. en s. aanstaan, raken beschikt; it. Z. Sti[ter.
angestaucht, gestremd, gestuwd.
A.nstaunen, (staunte an, ange- aan, staan bij ; (Jachtw.) Z. Anstand; zum Anstellerei, (- reien) v., Z. Zierestaunt) bedr. ww. met verwondering of Tan. -, zich ten dans plaatsen ; mit jemn. rei, Heuchelei.
verbazing aanzien ; jedermann staunt ihn of mit -, medelhelpen; (Bergw.) die Schicht
Anstellig, (- Tiger, -ligst) bijv. en
an, iedereen ziet hem verbaasd aan ; ein- steht meilenwveit in gleicher Weise an, de b. behendig, knap, bekwaam.
fallig -, aangapen.
rotslaag loopt mijlen ver gelijkelijk door, Anstellung, '.ambt o.,aanstelling,
Anstaunens—werth, --wur— strekt zich uit; 2. jemn. -, passen, voe- bediening, betrekking v.; eine - erhalten,
dig, bijv. en b. verwonderlijk, bewon- gen, behagen, bevallen, aanstaan ; dieses een post , eerie betrekking krijgen, gederenswaardig.
Haus sthnde mir wohl an, zou mij wel plaatst worden.
.A.nstauner, -staunerin, be- aanstaan, bevallen, passen ; es stept ihm Anstemmen, (stemmte an, angewonderaar m., bewonderaarster v.; (i. wohl an, het voegt hem wel; es stehtihm stemmi) bedr. ww. die Füsze an etiv. -,
;
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zetten tegen ; 2. wed. ww. sich -, leu - stopt worden (met vleesch); (gemeenz.)
Anstottern, (slotterte an, angestottert) bedr. ww. jem. -, stotterend aan
nen tegen , zich schrap zetten ;(fig.) sich zich volproppen.
-sprekn.
gegen etw. -, zich verzetten tegen.
Anstáren, (slórie an, angeslörl)
Anstrahlen, (sirahlle an, angeAnsterben, (du stirbst an, er st irb t bedr. ww., Z. anreizen, ansti ften.
an, starb an, angestorben) o. ww. onr.,m
Anstosz, (- sloszes, -stösze) ni. -an sirahlt) bedt. ww. etw. -, stralen werS. (Ger.) toevallen, aanvallen (door een e of wieder elw. (van een lichaam), schok, pen op,bestralen, beschijnen ; von etzv.
erfenis); angestorbene Gister, door erfop - stoot m. tegen; stoot m. beweging v.; 2. angeslrahlt, bestraald, verlicht door.
(fig.) schandaal o., ergernis v.; ein Stein
volging aan of toegevallen, verkregen.
Anstranden, (straledete an, angeAnsteuern, (steuerte an, ange- des Anstoszes, een steen des aanstoots strandel) bedr. ww., Z. stranden; 2. Z.
steuert) bedr. ww. ein Sc/tiff
f -, ans Landd - geben, ergernis v. geven ; - nehmen an anlanden.
etw., zich aan iets ergeren ; 3. (van de
aansturen, sturen naar.
Anstrangen, (strangle an, angeAnstieh,(- (e), mv. -e) m. (Giet.) koorts), aanval m.; 4. (van zaken), noch strangt) bedr. ww. die Pferde -, voorafloopgat o.; 2. (van fruit , door in- einen - leiden, noch eene moeielijkheid spannen, inspannen; (fig.) inspannen,
secten), steek m.; (van vaten), begin o. aanbieden; ohne -, zonder hinder, zon Z. anstrengen.
van aansteken.
te aarzelen ; 5. (aan brood), weeke-der
Anstrebekraft,(- krd/'te)v. (Nat.)
Anstieheln, (stichelte an, ange- zijde, binnen -, kruimzijde v.; (aan eene middelpuntzoekende kracht v.
stichelt) bedr. ww. jein. -, steken geven; tafel),aansteekblad,verlengstuk o.;6.(van
Anstreben, (strebte an, angestrebt)
2. o. ww. auf j ?m. - ,toespelingen maken ; fruit), kneuzing,beschadiging v.; - bolzen, bedr. ww. else. -, naar iets streven, trachten ; II. o. ww., m. h. zus' Vereinigung -,
auf elw. -, iets onder den neus wrijven. - eisen, Z. Stosz- bolzen, - eisen.
Anstieken, (stickle an, angestickt) Anstoszen, (du stöszest an, erslószt naar vereeniging streven ; gegen else. -,
bedr. ww. etw. an etw. -, stikken aan, an, stiesz an, angestoszen) bedr. ww.onr. zich verzetten, kampen tegen.
door stikken verbinden.
jem., an jem. -, stooten , aanstooten ; mit
Anstreeken, (streckle an, angeAnstiefeln, (stiefelte an, angestie- der Hand -, stooten met, duwen tegen ; streckt) bedr. ww., Z. ausspannen, anfelt) bedr. ww. jem. -, van laarzen voor- die Glaser -, aanstooten , klinken; (ver- strengen.
zien , laarzen aantrekken ; 2. o. ww. - of oud.) (van ziekten), das Fieber sliesz ilin
Anstreiehe, v., z. m. pleistering
angestie[elt kommen , gelaarsd naderen, an, greep hem aan, overviel hem ; 2. (Bew. bepleistering v., pleisterkalk v.; 2. Z.
aangestapt komen ; 3. wed. ww. sich -, d. erts.) den Herd -, Z. anstamp fen ; 3. Schminke.
zijne laarzen aantrekken.
eine Róhre an eliv. -, aansteken, samenAnstreicheln, (streichelte an,
Anstieren, (stierte an, angestiert) voegen; ein Stuck an etw. -, zetten aan; angestreichelt) bed r. ww. Haar , Febedt. ww., Z. anstarren.
(Naai.) aannaaien, toenaaien, citeren ; dern -, met (Ie hand glad strijken.
Anstiften, (sliflete an, angesti flet) die Jagd -, Z. anblasen; (Bergw.), das Anstreiehen, (strich an, engebedr. ww. Unheil - , veroorzaken ; einen itIol.z in der Grube -, Z. anstechen 4. stricken) bedr. ww. onr. jemn. of anjem.
Zank -, verwekken; ein Complolt -, sme- (Bergw.) ; H. o. ww., m. h. stooten te- Farbe, of jem. mit Farbe -, bestrijken, beden, brouwen, samenspannen ; Unruhen gen ; snit den Gldsern -, aanstooten, klin- smeren ; etw. -, verven , beschilderen;
-, verwekken ; jem. zu etw. -, aanzetten, ken ; auf die Gesundheit -, klinken en roth -, rood verven ; (Verg.) vergulden
opruien.
drinken op de gezondheid ; mit dem Fusze (6g.) einer Sache einen Firnis -, vernis•
Anstifter, -stifterin, stichter, -, schoppen ; im Gehen -, (van een paard), sen, een fraai uiterlijk geven ; einero den
aanzetter m., stichtster, aanzetster v., aanstooten, struikelen ; im Reden -, een Rikken blan -, bont en blauw slaan ; ei
oorzaak v.; (van eene samenzwering), weinig stotteren, hakkelen, stamelen; int
met azijn, eau de-neOhm'ictg,
ontwerper m., ontw(-i•pster v.; (bij een Lesen -, stotteren ; (fig.) -wider, gegen Cologne & wassclien;Stellen in B2 chern -,
slecht voornemen), aanzetter, aanhitser, etiv. -, handelen in strijd met. iets ; ge - met eene streep teekenen, aanstreepen ;
m., aanzetster, aanhitster v.; (van een gen seine Pflichl -, zondigen ; bei jemn. (fig.) das will ich dir -, dat zal i k u betaald
brand), aanstoker, brandstichter m., -, iem. beleedigen,aanstoot geven;(Sp.)er zetten, Z. eintrá nken; II. o. ww., m. h.
brandstichtster v.
hal ivo angestoszen, een misstoot, een mil dem Kleide an else. -, langs strijAnstiftung, v. verwekking, aan - mispunt gemaakt ; 2. an die Decke mit ken ; mil dem Elbogen an jem. ofjemn. -,
hitsing, aanzetting v., verwekken, aan - dem Kopf -, raken aan ; 3. (van huizen), aanstooten , Z. anstreifen ; III. wed. vw.
hitsen, aanzetten o.
grenzen aan, palen aan , belenden ; an sick-, blan ketter ; 2. sick an jemn. -, Z.
.Anstimmen, (stimmte an, ange- einander -, aan elkander grenzen, elkan- anschmiegen; 3. sick bei jemn. -, Z. insi stimrnt) bedr. ww. CIII Lied -, aanheffen, der aanraken ; -d, naburig, belendend, nuiren.
den toon geven van, intoneeren ; die Gei - aangrenzend.
Anstreieher, (- streichers, mv.
ge -, stemmen, beginnen te spelen op;
Anstoszer, (- stoszers, mv. -sloszer) -streicher) in. schilder, aanstrijker, klad
bekladder m.; -streicherei v.-schilder,
einen Rundgesang -, aangeven, aanheffen; m., Z. Grenznachbar.
(fig.) Klagen -, klachten aanheffen ; [I.
Anstoszig, (- stocziger, -stöszigst) kladderij v.
o. sew., m. h. zu hoch -, te hoog inzet - bijv. nw. (van een paard), dat licht aanAnstreichpinsel, (- pinsels, mv.
ten, beginnen.
stoot of struikelt; (van fruit), gekneusd, -pinsel) m. aanstrijkkwast of borstel m.;
Anstim.mung, o. aanheffen, in- aanstekend ; (lig.) stootend , aanstoot (Bak.) strijkkwastje o.
toneeren o., intoneering v., intonatie v. gevend , onwelvoeo eiij k , onbetamelijk ,
Anstreiehung, v. aanstrijken
Anstinken, (.stank an, angestun- schandalig ; dem Ohre -, wanklinkend bekladden o., aanstrijking, bekladding,
ken) bedr. sew. onr. jein. -, aanstinken wanluidend ; -e Reden, ergelijke gesprek- wrijving, wassching v.
(fig.) dieser Mensch stinkt mich an, is mij ken o. inv.; -er Vorfall, schandaal, erger
Anstreifen, (strei f te an, angeonverdragelijk, ik walg van hem.
geval o.
-lijk streift) o. sew., m. h. an etw. -, strijken
Anstoeken, (stookte an,angestockt) Anstflszigkeit, v. onwelvoege- langs, even aanraken ; (fig.) an den Hubear. sew., Z. anstdbeln.
lijkheid,onbetamelijkheid, aanstootelijk- mor -, een zweem van luim hebben, naar
liet humoristische zweemen.
An
stáhnen, (stöhnte an, ange heid, ergernis v.
stohnt) bedr. sew. jem. -, stenen teen.
Anstosz—kolben, (- kolbens, mv. Anstreiten. (strict an, angestrilAnstolpern, (stolperte an, ange- -kolben)m.,Z.Stoszkolben;-naht v (Naai.) ten) bedr. sew. our. jemn. else. -, strijstolpert) o. ww., m. .c. an einen Stein-, uiternaad m.; -schiene V. (Gen.) stoot dend opdringen, Z. au/streiten ; 2. else.
struikelen tegen, slo,)ten tegen ; 2. - of
-schenv. of jem. -, opkomen tegen, strijden tegen
angestolpert kommen, aanstrompelen.
Anstoszung, v. stoot, aanstoot m.; of met.
Anstrengen, (strengle an, an4nstopfen, (stopfte an, angestopft) (van schepen), aanstooten, aanvaren o.,
bear. ww. aanstoppen, stoppen, vullen, schok m.; (van huizen), belending v.; gestrengt) bedr. vw. ein Pferd -, Z. an
volstoppen; 2. wed. ww. sich -, volge- (met woorden) , ergernis v., aanstoot m. slydngen; Arbeiter -, aanzetten, aanspo-
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ren; ,zustark - ,teveel vergen van,afmatten, stiirmt) o. ww., m. s. an eine Festung -, be- -, zich met dansen eene ziekte op den
uitputten ; die Slimme -, inspannen ; stormen ; it. an die Thiir -, aanstormen, hals halen.
Antappen, (tappte an, angetappt)
(Zeew.) aanhalen ; alle Krd[te -, inspan- aanbonzen , hard kloppen tegen.
Ansturz, (- es) m., z. in. (van vij- bedr. ww. etiv. -, aanraken, onhandig
nen, al het mogelijke doen ; seinen Kopf,
seinen Geist -, inspannen; II. wed. ww. anden), aanval, schok m.; (van water), aanpakken, lomp aangrijpen; alles - ,overal
met de handen aanzitten ; 2. o. ww., m.
sich -, zich inspannen ; sich zu sehr -, aandrang m.
Ansti rzen, (sl-iirzie an, ange- s. met logge of wankelende schreden ha zich te veel inspannen, zich overspannen ; (Scherts.) sich -, zich vrijgevig, sturzt) o. ww., m. s. an die Wand -, stor- deren, lomp aangestapt komen.
ten tegen; 2. - of angestiirzt lfommen,haasAntassen, (lassie an, angetasst)
mild betoonen.
Anstrengung, V. poging v.; (van tig aankomen ; au[ jemn. -, aanvallen ; bedr. ww. das Geireide -, (Landb.) op
den geest), inspanning, vermoeienis v. II. bedr. ww. Erde an etw. -, aanwerpen, hoopen leggen.
Antast, (-( e)s) ni., z. m. (veroud.)
Anstreuen, (streute an, ange- werpen tegen.
Anstutzen, (stutzie an, angestutzt) recht o. om een misdadiger in hechtenis
streut) bedr. ww. elw. an die Wand -,
strooien, wer p en tegen; Salz an eiw. -, Ibedr. ww. aanstooten ; die Glider -, Z. te nemen.
anstoszen; 2. jem. of etw. -, verlegen, verAntasten, (tastete an, angelastet)
met zout bestrooien, zouten.
Anstrieh, (-( e)s) m., z.m.aanstrij- wonderd, verbaasd aanzien, met verwon- bedr. ww. betasten, aantasten, aanraken;
ken, bestrijken o., aanstrijking v.; der dering aanzien;ll.o.ww.,m.s.of angestutzt jens. -, aanvallen; jeins. Ehre of jent.. an
erste -, de eerste kalklaag v.; (Past.) het kommen, pronkende naderen, opgepronkt seiner Ehre -, iems. eer kwetsen, aan randen; einen Satz -, aanvallen, bestrijbestrijken van het gebak met eidooier; verschijnen.
Ansti tien, (stulzte art,angestiitzt) den ; ein Testament -, de geldigheid be(Jachtw.) spoor o. (in den Blauw); (fig.)
- von Gelehrsamkeit, schijn m., zweem m.; bedr. ww. die Fiisze -, zetten tegen ; einen twisten van; einen Vorrath - aanspreken,
einer Sache einen -, een goed voorkomen Baum -, onderstutten, stutten ; 2. wed. Z. angreifen.
A_ ntastung v. aanraken, aantasgeven ; seiner Feigheit den - der Vorsich- ww. sich -, leunen tegen.
tigkeit geben, zijne lafheid den schijnAnsuchen, (suchte an, angesucht) ten o., aantasting, aanranding v., wan van voorzichtigheid geven, voor voor- o. ww um ein Ant-t -, aanzoek doei, ver- val m.
zoeken, solliciteeren naar; jein. -, (ge-Antauchen, (tauchte an, ange
zichtigheid willen doen doorgaan.
Anstrieheln, (strichelle an, an- woonl.) bei jemn. urn eine Gunst -, ver- taucht) bedr. ww. eine Feder -, indoopen.
gestrichelt) bedr. ww. eta. -, met streep- zoeken ; die Obrigkeiten -, inroepen.
Ansucher, -sucherin, ver- Antaumeln, (laumelie an, angejes merken.
Anstrieken, (strickte an, ange- 'zoeker m., verzoekster v., sollicitant m., taumelt) o. ww., m. s. - of angetaumelt
kommen, aantuimelen, tuimelend nadestrickt) bedr. ww. aanbreien; Strumpfe-, sollicitante v.
Ansuchung, v. aanzoeken, ver- ren; 2. an etw. -, tuimelen tegen, storeen nieuwen voet aanbreien; ein Pferd
an einen Baum-, vastbinden; den Schlaf- zoeken ,requestreereno.,aanzoek,verzoek, ten tegen.
Anteeamera, v.antichambre v.,Z.
rock knapper -, den hand van & nauwer request o.; (van schuldeischers), vordering v., eisch m., aanmaning v.; - sschrei- Vorzimmer.
toehalen.
Anstriegeln, (slriegelle an, ange- ben of Ansuchsschreiben o. request, ver- Antecedent, (- (e)s), mv. -e of
-ien) o. dat voorafgegaan is,antecedent o.
striegelt) bedr. ww. einero Pferde die zoekschrift, smeekschrift o.
Antecessor, (- s, mv. -en) m., Z.
Ilaare -, roskammen, met den roskam Ansud, (-( e)s, mv. -e) m. (Very.)
zode v.; (Goudsen.) opkoken, uitkoken, Vorganger, Vorfahr.
gladstrijken.
Antediluvianiseh, bije. nw., Z.
Anströmen, (stromie an, ange- o., Z.ansieden.
stromt) o. ww., m. s. - of angestrr m.1 Ansudeln, (saddle an, angesudeli ) vorsiindfiuthlich.
Anteufeln, (teufelle an, angeleukommen, (van water),voortstroomen,aan- bedr. ww. eis. an die Wand -, kladden
felt) bedr. ww. (w. i. gebr.) jein. -, Z.
stroomen ; an etw. -, stroomen tegen ; tegen ; it. Z. bes-udeln.
Ansummen, (sumrnte an, ange- anreizen, aufuwiegeln.
(fig.) toestroomen, toesnellen ; 2. Z. ansumntl) o. ww., m. h. of wed.ww. sich -,
Anthauen, (thaute an, angel haul)
schwemmen, anflöszen.
Anströmung, v. aanstroomen, aangroeien, vermeerderen, toenemen; II. o. ww.,m. s. der Schnee ist auf der Obervoortstroomen o., snelle loop tn. van het o. ww., m. s. - of angesummt kommen , flii-che angelhaut, beginnen te dooier,.
aangonzen, gonzend naderen.
Antheeren, (theerte an, an.gewater; (Nat.) toevloed, aandrang in.
Anstrudeln, (strndelte an, ange- Ansi szen, (ss; le an, angesiis ;i) theert) bedr. ww., Z. theeren..
Antheil,( -(e)s, mv. -e)m.en o.(van
strudelt) o. ww., ni. s. dwarrelende, als bedr. ww. Getránke -, aanzoeten, zoet
eene erfenis), aandeel o.; (Ger.) der Kinmaken ; (Scheik.) verzoeten.
een draaikolk, met gewoel naderen.
— stUcken , Ansumsen, (sumste an,angesuntst) der -, wettig erfdeel der kinderen,kindsAnstückeln ,
gedeelte o.; der betreffende -, deel of aan (stiick(el,)te an, artgestuck(el)t)bed r. ww. bedt. en o. ww., Z. ansummen (11.).
einen Tisch -,verlengen,een stuk aanzet- Ansurren, (surrte an, angesurrl) deel o. in winst en verlies; (in eene uit gaaf), aandeel m., gelag o.; (fig. ) - des
tea, aanlasschen ; einee Rock -, verlen- i bedr. en o. ww., Z. ansimtnten (II.).
Antagonist, en, mv. -en.) m. Alters, lijftocht rn.,apanage o.;- der Milch
gen, langer maken, eens stuk aanzetten,
(tegenstrever, tegenkanter, tegenwerker, an Butter and Káse, Z. Ge/ia/i; - an eta.
verstellen.
Anstück(el)ung, v. verlengen, i dwarsboomer m., tegenpartij v., vijand, haben, deel hebben in, aandeel hebben
in, toebrengen aan , - nekmen, deel ne aanlasschen, verstellen o., verstelwerk, antagonist m.
1 Antakeln, (takelte an, angelakell) men, belang stellen in.
lapwerk, verlengstuk, aansteekblad o.
Aasti oksel, (- st'iicksels, nmv.' bedr. ww. ein Schiff -, optakelen , take- Antheil—haber, habers, mv.
-haber) m., Z. Theilhaber; -mdszig bijv.
len, uitrusten.
-stucksel) o. verlengstuk o., lasch v.
Anstitekung , V., Z. Ansluc- f Antak(e)ler, takelets, mv.-take- en b. volgens ieders aandeel ; -neh,ntung,
v., Z. Theilnahme; -sschein ni., -sverk(el)ung. Ier) m. (Zeew.) takelaar rn.
.4natudixen , studirte an , an- Antak(e)lung, v. scheepstoerus- schreibung v, -szetlel m. (Fin.) actie v.,
aandeel, bewijs o. van aandeel.
studirt) bedr. ww. sich etzi'. -, zich door ting v., optakelen o., optakeling v.
studeeren eigen maken ; anstudirte Nai- Antanzen, (tanzte an, angetanzt) Anthologie, gren) v. bloemlevelät, aangenomen, gemaakte naïveteit. o. ww., m. h. het eerst dansen, den dans zing v.
Anstilpen, (stiilptean,angeslulpt) beginnen ; 2. m. s. of angetanzt kommen, Anthraeit, —tracolit, en, mv.
bedr. ww. (Schoenm.) aanzetten, nieuwe aandansen, dansend naderen ; an eta. -, -en) m., Z. Kohlenblende.
dansen tegen, onder het dansen stootginAnthraconit, en, mv. -en)
kappen aan laarzen zetten.
Anstürmen, (stiirmte an, ange- tegen ; II. wed. ww. sich eine Krankheit m., Z. Kohlenblende.
--
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(-
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(
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Anthropolit, (-en, mv. -en.) m.' glansverbinding v.; -oxyd, -oxydul o. ver
zuurstof met spies--bindgv.ae
versteend lichaam of beenderen o. mv.
^.nthropologie, v. anthropolo- glans, spiesglansoxyde o.; -saner bijv.
nw. -saures Salz, spiesglanszuurzout o.;
gie, rnenschkunde v.
Anthropophag, (-en, mv. -en) -sauce v. antii noniurnzuur o.
01 . menscheneter, menschenvreter m.
Antipapist, (-en, mv. -en) n1. vi}Anthun, (that an, angethan) bedr. and m. van het pausdom, antipapist m.
ww. our. ein Kleid -, aandoen, aantrek Antipathie, v. natuurlijke afkeer,
ken ; angethan mit, gekleed in ; (fig.) die tegenzin m., antipatie o.
Sache ist ganz danach angethan, als ob
Antipode, (-n, mv. -n) m. tegen
-voetr,
tegenvoeteling, antipode m.
de zaak heeft geheel en al liet voorkode
men alsof & ; jemn. Ehre, Schimpf, Un- Antippen, (tipple an, angetippt)
recht, Verdruss, den Tod 4 -, aandoen; bedr. ww., Z. antieken.
jemn. et-iv. Leides, Herzeleid -, leed berokAntiquar, (-(e)s, mv.-en) m. oud
han -heidknr,ovschem.;it
kenen ; sich ein Leid -, zich aan zich
oudheden ; 2. Z. Bucher--delarm.in
zelven vergrijpen ; sich Zwang -, zich
-

,
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Holz -, aandragen, dragen, aanbrengen;
jemn. etw. -, aanbieden ; sich jemn. zum
af als Begleiter 4 -, aanbieden ; sich einem Modehen - of einem Mëdchen die Hei
-, een meisje ten huwelijk vragen -rath ;
(Mets.) met kalk volrapen; 2. o. ww.,
m. h. auf etw. -, een voorstel doen, eerre
motie voorstellen ; darauf -, dass 4',
voorstellen, er op aandringen dat &.
Antragsrecht, (-(e)s, mv. -e) o.
recht o., bevoegdheid v. tot het doen
van voorstellen, kiesrecht o.
Antragsteller, (-stellers, mv.
- steller) m. voorsteller m.

Antrllern, (trá llerte an, angetrá-llert) o. ww., Z. antrillern.
Antrampe (1)n, (tramp(cl) te an,
geweld aandoen, zich inbinden; einem iródler.
Antiquariat, (-(e)s, mv. -e) m. angetramp(el)t) o. ww., m. s. - of angeMädchen Cewalt -, een meisje aanranden, verkrachten ; thu mir die Liebe an, verzameling v., winkel m. van oude trampelt kommen, trappelend naderen.
Antrappen, (trappte an, angedoe mij het pleizier ; t hu mir das nicht boeken.
Anttiqua(-schrift) , v. (Boekd r. ) trappt) o. ww„ n1 . s. - of angetrappt
an, doe mij dat leed niet aan ; (gemeenz. )
es jemn. -, betooveren, beheksen ; sudeln romeinsche karakters o.mv., romeinsche kommen, aanstappen, met zwaren tred
naderen, aantrappelen.
and dreckeln ist allen Kindern angel han, letter v.
Antrauen, (traute an, angetraut)
is de liefhebberij van & ; (Zeew.) ein Antiquaren, (antiquirte, antiLand -, de kust opnemen, Z. andienen; quirt) bedr. ww. als verouderd opheffen. bedr. vw. zwei Personen eipander -, huAntiqurt, bijv. nw. afgeschaft, wen, trouwen ;jemn. ein Madchen -, uit
einen Hafen -, aandoen, landen in ; 2.
uithuwelijken, ten huwelijk ge--huwen,
wed. ww. sich -, zich kleeden ; sich an- opgeheven.
Antiquitat, (- to (en) v. oudheid ven ; sich ein, Mddchen - lassen, huwen,
ders -, een ander kleed aandoen, aantrek
verwisselen.
-ken,valdig v.; 2. mv. oudheden v. mv., oude en trouwen met ; II. wed. ww. sich jemn. -,
Antibarbarus, m . onb.,Z.Sprach- ouderwetsche voorwerpen o. mv.; — Z. anvertrauen; 2. trouwen met iem., Z.
hdndler, —kenner, —sammler m. han sick verheiralhen.
Antrauern, (trauerte an, angekoopman in, verzamelaar m.-delarin,
van oudheden ; oudheidkenner, oudheid trauert) o. ww., m. h. treurig aanzien.

reiniger.

Antichambre, (mv. -s) v., Z.
Vorzimmer.

Antichambriren ,

-vorschem.

(anticham-

Antráufeln, -traufen, (tru u -

Antithese, (-n) v. tegenstelling v. felte of trau f te an, angetrau felt of ange-

brirte, antichambrirt) o. ww., m. h. lang
moeten wachten eer men ter audiëntie

Antlitz, ( - es, mv. - e) o.(Dichtk.) trauft) o.ww., m. s. auf etev. - ,droppelen,
druipen, lekken, druipen op; 2.. - of

aangezicht, gezicht, gelaat o.

gelaten wordt.

Antichrist, (-s en -en, mv. -en) m. Antoben, (tobte an, angetobt) o. antrá.ufen bedr. ww. laten droppelen, labestrijder m. van de leer van Christus, ww., m. s. met groot geraas naderen, ten doorzijgen, distilleeren.
Antrumen, (trrzumte an, angeaanrazen ; 2. donderen tegen, aandonantichrist m.
trc umt) bedr. ww. jemn. Verstand -,
Anticipando, bijw. (Hand.) - be- deren.
Antönen, ((knte an, angetónt) o. zonder grond of ten onrechte toeschrij-

zahlen, vooruit betalen ; - (be)zahlung
V. vooruitbetaling v.

AnticipatiQn, v .,Z. Vorwegnahme.

Anticipiren, (anticipir te, antici pirt) bedr. ww., Z. vorwegnehmen, vorgreifen.
Antieken,

(tickle an, angetickt)

ww., m. h. beginnen te klinken, Z. ertónen ; 2. bedr. ww. jent. -, zich hoorbaar
maken bij iem.
Antonius - feuer, ( - feuers mv.
-fewer) o. antoniesvuur o., roos, helroos v.; (Wapenk.) -kreuz o. St. Antoniuskruk v., een T-vormig krukje o.
Antorkeln, (torkelle an, angetor kelt) o.ww.,m. s. (van kinderen en dronken personen), - of angetorkelt kommen,
waggelend naderen.
,

bedr. ww. etw. -, even met de toppen
der vingers aanraken.
te an, angetieft) o.
Antiefen, (tiefte
ww., m. h. (Zeew.) peilen, het dieplood
o. uitwerpen.
Antosen, (toste an, angetost) o.
Antik, bijv. en b. antiek, oud, alWW., m. s. (van water), met geraas naoud, ouderwetsch, ouderwets.
Antike, v. kunstwerk o. der oud deren, aanrazen.
Antraben, (arable an, angetrabt)
antieke v.
-heid,
Antilope, (- lopen) v., Z. Hirsch- o. ww., m. s. aandraven, op een draf, op

ven; sick ein Talent -, zich inbeelden te
bezitten.

Antrauung, v., Z. Tr auung.
Antreffen, (du tri f fst an, er tri fj`t
fen) o.ww. onr., m. s.
an, traf an, angetroffen)
(w. i. gebr.) an etw. -, raken, stooten
tegen; H. bedr. ww. aantreffen, ontmoeten, vinden ; aal frischer That -, op
heeterdaad betrappen; (Jachtw.) die
Fahrte -, ontdekken ; (veroud.) seinen

Beruf nicht -, Z. verfehlen; 2. etw. -, Z.
betreffen.

Antreffung, V. ontmoeting v.,
ontmoeten, aantreffen o.
Antreibeholz, (- hofzes, mv. -hól zer) o. (Giet.) eerste hout o. voor de
zuivering der metalen door middel van
een drafje aankomen.
ziege.
Antrag, (-lrag(e)s, mv. - trage) m. de kapel.
..ntikritik, (-en) v. antikritiek v
AntimQnhaltig, bijv. nw mei aanbod,voorstel o., voorslag m., voorstel- Antreiben, (t r-ieb an, angetrieben)
spiesglans bereid, spiesglans houdend ling v.; auf - der Erben, op voorstel, ver- bedr. ww. onr. ein Pferd -, aandrijven,
spiesglans bevattend; -e Mineralien o.mv zoek o. der erfgenamen ; - eines Mit- voortdrijven ; ein Schift an etw. -, doen
spiesglans bevattende, die spiesglans o glieds der Standeversammlung, des Ra drijven naar, stuwen naar; (van water),
voorstel o., motie v.; jemn. einen-thesc, Holz -, aanvoeren, doen drijven tegen;
antimonie bevatten.
AntimQn(ia1)isch , bijv. nw - machen of thun, iem. een aanbod doen; Eis -, kruien ; (fig.) jens. zu etw. -, aan
aanzetten; (Bergw.) die Wande-sporen,
einem Miidchen einen (Heiraths-) - maspiesglanzig.
Antim9n.icht, bijv .nw.antimonig chen, ten huwelijk vragen ; das Mc dchen eines Schachtes -,de wanden van een mijnhal (bekommt) viele Antrage, veel aan- ut met planken en balken bekleeden,
- saurus Sal., antimuuigzuur -zout o.
beschoeien ; (Scheepst.) die Planken -,
AutimQnium, o. (Delfst.) spies• . zoek.
A ntragen, (du tragst an, er trági aandrijven; (Kuip.) die Reifen -, aanglans, spiesglas o., antimonie v.
AntimQn —legirung, v. spies an, trog an, angetragen) bed. ww. our slaan, aandrijven; jemn den Hut -, in.
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Antrippeln, (trippelte an, ange- I den ; Rede and - fiber etw. geben, inlichsmelten verhaasten; (Bloem.) die Tul- trippelt) o. ww., m. s. - of angetrippeltlting geven, verantwoording doen; (Spr.)

slaan ; (Giet.) den Herd, das Werk -, het

penzwiebeln -, den groei bespoedigen ; kommen, trippelend of dribbelend na- wie die Frage, so die -, zooals de vraag
(Prov.) das Vieh -, das Vieh zur Milch deren.
is, zoo ook het antwoord ; keine - ist
-, de opbrengst aan melk trachten te
Antritt, (-( e)s, mv. -e) m. eerste auch eine -, die zwijgt stemt toe, zwijvermeerderen; das Mastvieh -, de vet- schrede v., eerste stap, pas of tred m.; gen is bevestigen; (Muz.) (van eene

mesting bevorderen; H. o. ww., m. s. (Rijk.) telgang m.; (fig.) (van eene reis), fuga), herhaling van het thema door de
(van ijs, hout & op het water), drijven begin o., aanvaarding, aanneming v.; tweede stem.
naar, aanspoelen ; angetrieben kommen, (van een ambt, van de regeering), aan- Antworten, (antwortete geantkomen aandrijven; (van een herder), vaarding v.; (Bouwk.) (van een trap), wortet) o. ww., m. h. jemn. auf etw. -,
met zijne kudde naderen ; 2. m. h. die aantrede, eerste trede v.; - saudienz v.; antwoorden, antwoord geven, hervatten,
Tulpenzwiebeln treiben schon an, haben -gehór o. eerste audiëntie v., eerste ge- hernemen ; einer Schildwache -, 'beantschon angetrieben, zijn reeds begonnen hoor o., die of dat men verleent, na de woorden, antwoord geven; (Zeew.) einero
te kiemen, uit te loopen; III. wed. ww. aanvaarding eener waardigheid ; - sgeld Schiffe -, het saluut beantwoorden, tedie Reilen treiben sich táglich [ester an, o. intreegeld o., intree, entrée v.; -spre- rugseinen ; (Rechtspr.) zijne verdedide hoepels gaan dagelijks vaster zitten. digt v. intreepreek v.; -srede v. intree- gingsrede, zijn laatste tegenantwoord
Antreiber, (- treibers, mv. -trei- redevoering v.; —, (op eene hooge- uitspreken.
ber) m. aandrijver, drijver m., Z. antrei- school), inwijdingsrede, redevoering v.,
Antworter, (- evorters, mv. -wardie iem. houdt bij zijne komst als pro- ter) m. antwoorder, verdediger m., hij,
ben; (Art.) Z. Trefbel.
Antreibung, V. aansporing, aan- fessor aan de hoogeschool ; - srolle v. die antwoordt, verdedigt.
zetting, opwekking, aanhitsing v., aan- (Tooneelk.)eerste rol v., waarin een too- Antwortgesang, (- gesangs, mv.
sporen, opwekken, aanhitsen, ophitsen neelspeler optreedt; -sschmaus m. maal- - gesunge) m. (Kath.) kerkelijke beurt., Z. Antrieb.
tijd m. bij het aanvaarden van een zang in., antwoordend kerkgezang, responsorium o.
.Antreten, (du trittst an, er trilt an, ambt.
trat an, angetreten) bedr. ww. onr. Erde Antrocknen, (trocknete an, an- Antwortlich, bijv. nw tot antan of um einen Baum -, aantreden, vast- getrocknet) o. ww. beginnen te drogen ; woord, als antwoord dienende.
treden, aanstampen (met den voet); den an etw. -, aandrogen.
Antwort-sehreiben, (-schrei- Schneeauf denWegen- ,plattrappen;(verh.
Antri dein, (trödelte an, angetri - bens, mv. -schreiben) o. brief ni., die een
st.)jem. -, naderen, aanspreken;(fig.)mich de/t) o. ww. - of angetrödell kommen, antwoord bevat op eene gedane vraag;
trat ein Gefuhl an, een gevoel overkwam aandrentelen, langzaam naderen.
- schrift v. (Rechtspr.) erste--, tegenmij; rasch trilt der Tod den Menschen Antrollen, (trolite an, angetrollt) antwoord o., repliek v. van den verdean, de dood overvalt &; 2. eine Reise -, o. ww., m. s. (gewoon].) angetrollt kom- diger; zweite --, wederantwoord o., duaannemen, aanvaarden; ein neues Jahr -, men, met kleine schreden dravende na- pliek v.; letzte--, laatste antwoord o.; it.
intreden; sein 2Qstes Jahr -, intreden; deren. verweerschrift, verdedigingsgeschrift o.
ein Amt, einen Process, einen Kampf -, ..ntrommeln, (tromnnzelte an, an- Anuben, (übte an, angeubt) bedr.
aanvaarden; eine Erbschaft -, aanvaar- getrommelt) o. ww., m. h. beginnen te ww. eine Fertigkeit -, door oefening
den, aannemen ; die Regierung -, aan de trommelen, de trom beginnen te roeren; verkrijgen.
regeering komen ; seine Visiten -, begin- an etw. -, op iets trommelen, slaan, klopAnverlangen, (verlangte an, annen te maken; seine Strafe, seine Haft -, pen ; 2. bedr. ww., Z. austrommeln.
verlangt) bedr. ww., Z. verlangen.
beginnen te ondergaan; einen Eid -, Antrompeten, (trompetete an, Anvermahlen, (vermáhlte an,
een eed doen; einen Beweis -, voor waar angetrompetet) bedr. ww. jem,. -, trom- anvermdhll) bedr. ww., Z. vermählen.
aannemen; II. o.ww., m. s. an etiv. -, zich petten tegen ; 2. met trompetgeschal
Anversuchen, (verluchte an, andicht bij iets plaatsen, ergens dicht bij aankondigen.
versacht) bedr. ww. beproeven, aanpas gaan staan; (van soldaten), in rij en Antropfen, —tropfeln, (tropfte sen, Z. anprobiren.
gelid gaan staan, aantreden ; bei jemn. of trop feite an, angetrop fl of angetröp- Anvertrauen, (vertraute an, an.-, aangaan, aanloopen ; zum Tanzen -, felt) o. ww., m. h. aandroppelen, drop- vertraut) bedr. ww. jemn. eta'. -, toeaantreden, in de rij gaan staan; (fig.)die pelen op, lekken op.
vertrouwen, aanvertronwen, vertrouwen;
Nacht trilt an, breekt aan, Z. anbrechen; Antrotten, (trottete an, angetrot- jemn. die Besorgung einer Sache -, eine
(Br.) die Würze trilt an, een room- tel) o. ww., m. s., Z. antraben.
Sache jeins. Serge., de zorg voor& overachtig schuim vertoont zich op de opAntrotzen, (trotzte an, angetrotzt) laten, toevertrouwen aan; anvertrautes
pervlakte, Z. rahmen; 2. in dienst tre- bedr. ww. jein. -, iem. tergend, uittar- Gut, aanvertrouwd, toevertrouwd, in beden ; angetreten sein, in dienst zijn.
tend aanzien.
waring gegeven goed o.; 2. wed. ww.
.Antretung, V. nadering, intrede, Antupfen, -tupfen, (tupfte of sich jemn. -, vertrouwen stellen in, zich
aanvaarding v., naderen, intreden, aan- ti/pfte an, angetupft of angetiipft) o. ww., aanvertrouwen.
vaarden, begin o.; (Rechtspr.) (van eene Z. antieken.
Anvertrauung, v. in bewaring
erfenis), aanvaarding v.
Antusehen, (tuschte an, ange- geven o.
Antrieb, (-( e)s, mv. -e) in. (fig.) tuscht) bedr. ww. eine 7.eichnung -, niet Anverwandt, bijv. nw. verwant
aansporing, opwekking, aanhitsing v.; Oostindischen inkt opwerken.
met; die -en, bloedverwanten, aanver- zur Tugend, aansporing, aanmaning v.; Antuten, (tutete an, angetutet) , wanten, naastbestaanden mv.;(Rechtsg.)
aus eigenem -, uit eigen beweging, uit bedr. ww. door getoet bekend maken; ein -er von Vaters Seite, vonmutterlicher
zich zelven, op eigen gezag; aus nator- (van den torenwachter),die vierte Stunde Seite, bloedverwant van vaderszijde, van
lichem -, instinctmatig, door instinct ; 2. -, vier uur blazen,
moederszijde, agnaat, cognaat m.; die -en
(w. I. gebr.) der - des Blutes, Z. AnAntvogel, (- vogels, mv.- vogel) m., in au f - and absteigenderLinie, de bloeddrang; 3. (w. i. gebr.) der — eines Ti- Z. Ente.
verwanten, aanverwanten in opklim gers, Z. Anfall.
A ntwort, (-wonen) v. antwoord mende en afdalende linie ; - schaft v.
Antrinken, (crank an, angetrun- o.; - geben, ertheilen, antwoorden, ant- bloedverwantschap, verwantschap, maag ken) o. ww. onr., m. h. eerst drinken, woord geven; er istgleich mit eiher - da, schap v.
het eerst drinken ; einen Bausch, einen bleibt keinesn eine - schuldig, hij heeft
Anvettern, (vetterte an, angevetHaarbeutel -, of alleen sich -, zich dron- dadelijk een antwoord gereed, hij blijft tent) bedr. ww. jein. -, als neef of bloed ken drinken, zich bedrinken; 2. bedr. ww. niemand het antwoord schuldig ; zur - verwant aanspreken, begroeten ; 2. wed.
(w.i. gebr.) jein. -, doortoebrengen dron- bekommen, tot of ten antwoord krijgen ; ww. sich -, zich als lid van de familie
ken maken. zur - geben, ten antwoord geven, antwoor- opdringen.
;
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A nwaehs, (-es) in., z. m. (van aanval m., aanmaning,vermaning v.; (van Anweinen, (w einle art, angeweint)
bedr.ww. jens. -, aanschreien,schreiende
het water), het wassen o.; (van sta- krankzinnigheid), vlaag v.
ten, van het vermogen),toenemen,groo - Anwandsreeht, (-(e)s , mv . -e) aanzien.
Anweisebank , ( - beu/en) v.
ter worden o., vermeerdering, toene- o. recht o. om op den akker van tien
(Hand.) girohan v.
ming v., aangroei m.; (van de bevolking), buurman met den ploeg te keeren.
het opkomend geslacht, Z. Nachwuchs
Anwanken, (ivan11e an, ange Anweisen, (ivies an, angeiviesen)
2. -, aanwas m., Z. Anspiilung. waakt) o. ww.. m. s. aanwaggelen, wag- bedr. ww. onr. jemn. ein Zinnier -, aan Anwaehsen, (du wvachsest an, er gelend naeieren ; an etre. -, waggelen wijzen, geven ; gemn. Geld, Holz 4' -,
zeggen, waar hij het in ontvangst nemen,
n'c chst an, wvuchs an, angewvachsen)o.ww tegen.
onr., m. s. an eliv. -, aangroeien, groeien Anw^rmen, (w armte an, ange- afhalen kan; -, (zonder persoonl. datief),
.aan; angewachsen sein, aangegroeid ; (van 2vcrml) hedr. ww. warm maken ; den Geld auf jem. -, zeggen dat iem. het
uitbetalen nhoet. ; jemn. einon 1Vi.rkun,gspaarden) ,dampig zijn; (van boomen, kin- Ofen -, beginnen te stoken.
deren &), hoog, groot, (lik worden ;
Anwarten, (lvartete an, angetoar- kreis -, aanwijzen ; eiriem Flusse seinen
(van onkruid), toenemen, vermeerderen,1tel) o. ww., m. h. auf emu Amt -, wach- Lauf - ,afbakenen; je7nn. eineBauslelle -,
zich vermenigvuldigen ; (van vermo- ten op, uitzien naar. toewijzen ; ei,neni Arbeiler seine Arbeil -,
gen), toenemen, grooter worden, aan -; Anwarter, -warterin, hij of opgeven, voorschrijven ; liegende Griinde
groeien ; (van het water), wassen ; (van zij die uitzicht of aanspraak heeft op zit. etc'. -, aanwijzen, bestemmen; ,hem.
schulden), oploopen, vermeerderen ; bei een post ingeval van ogenvalling, ex- auf jeins. Besoldung -, eene aanwijzing
-den Jahren, met het klimmen van de spectant in. geven op iems. traktement ; er hat ihn
jaren ; (bis) za einer bedeetenden Hohe -,' Anwartsehaft, v. - auf ein Amt, mi.t eiher Geldfordernng an mich angeopklimmen ; (Student.) aankomen ; dalaanspraak v. en uitzicht o. op een post, wiesen, naar mij verwezen, op mij laten
w/ichsl Bauder N. an, daar komt vriend N. bij voorkomende vacature ; die sichere - trekken ; auf sick selbst angeiviesen sein -,
even k un hen rekenen,
.lecht^ n p zich
zelven
Anwachs —, Anwaehsungs —, auf sinanselcnliches Vermogen, het zeker• slechts
recht, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Anon-! vooruitzicht op eerie aanzienlijke er- van niemand hulp mogen verwachten ; 2.
jell?. ZO etiv. -, aanwijzing, inlichting geszungsrecht. fenis.
Anwackeln, (rcackelte an, ange Anwartsehafter , ( -schaf tens, ven, onderwijzen, instrueeren ; Zoglinge
.atria .Fleis_, zur• legend, zum, Goten -,
wackelt) o. ww., m. s. aanwaggelen, wag-' mv. - schafter) m., Z. Anuvarter.
gelend naderen.
1 Anwartschaftlich, bijv. en h. aanzetten, opleiden, vormen; ic/i spielte,
ivie er mich anuses, gelijk hij mij voor Anwallen, (cvallte an, angeivallt) wat tem. toegezegd is.
o. ww., m. S. aangolven, aanstroomen ; Anwartsehafts brief,m ., pa schreef, raadde; 3. (Lando.) Hopfen
(fin.) in menigte aankomen; (verb. st.) tent, o. brief m., patent o. waardoor stangeln and ••, aanbinden.
Anweiszen, (weiszte an, ange- of angewallt kommen, als bedevaart- iem. eene gunst, een ambt wordt beweis-t) bedr. vn'., Z. weiszen.
loofd of toegezegd.
gangers of in processie naderen.
Anwalt, ( (e)s, mv. walle en. Anwäsche, v., z. m. (Bergw .) Anweiser, ( iceisers, mv. - weisep
m. aanwijzer ni., wie eene assignatie af-wcilte) in. advocaat, procureur, gevol-! wasschen o., wassching v. der ertsen.
Anwaschen, (da u'Tschest an, er geeft, assignaat m.; (Boschw.) aanwijzer,
machtigde m.; (Prov.) schout, burgemeester m.;(Kath.)der - des Teufels, ad-^wki-schl an, wusch an, angewaschen) hedr. merker m., die het hout merkt.
Anweisung, v. aanwijzing v., vocatus diaboli, die bij eene heiligspre-'ww. beginnen te wasschee .
Anwässern, (-iviisserte an, ange- auf jent . der etst'. schuldig ist, assignatie
king als duivelsadvocaat tegen de capo nisatie pleit; - schaft v. volmacht v.; —s,ivassert) hedr. ww. besproeien, begieten, v.; - auf eivr Gut of auf jena., schuldgebühren v. mv. rechten o. mv., be- bevochtigen ; seinen Wein -, met water briefje o., assignatie v.; (Berg«.) gute zot(diging V . eens procureurs. iaammengenn. Naben, (van erts), veel beloven ; 2. Anwalzen, (zvalzie an, angervalzl) Anwatseheln, (icatschelte an, zuur heitenen, onderwijs o., handleiding
o. ww., m. h. beginnen te walsen; it. angeicwatschelt) bedr. ww., Z. anzvv— v.; -sbuch o. handleiding v.; -szettel m.
aeLignatie v., bewijsbriefje, bewijs o.
m. s. beginnen te rollen; an jemn. -, tegen ckeln.
Anweben, (ivebte an, angewebt) Anwelken, (welkte an, angeivelkl)
iem. aanwalsen, aanrollen, aanloopen; 2 .
hedr. ww. vastrollen, met eene rol gelijk bedr. ww. noch eta'. an ein Strïck Zeug -, o. ww., m. s. beginnen te verwelken.
Anwendbar, (-barer,- barst) bijv.
neven aan, aanweven, door weven vermaken.
en b. (von einer Stelle), auf eliv. -, toeAnw lzen, (uwálzte an, angetválzt) binden, samenvoegen.
Anwedeln, (2vedelte an, angeive- passelijk; (von Miltelu), za etiv. -, bruikbedr. ww. Steine an etiv. -, rollen, wendell) bedr. ww. jem. -, met een stoffer baar; -heil v. toepasselijkheid, bruiktelen tegen, aanrollen, aanwentelen.
Anwand, (-wande) v. (van een aanwaaien ; (van honden), kwispelstaar- baarheid, mogelijkheid v.
Anwenden, (icendete en wandte
ten voor.
akker &), grens v., Z. Rain.
A nweg, (-(e)s, mv. -e) m. weg ni. an, angeivendet en angewvandt) bedr. ww.
Anwandeln, (wandelte an, ange
ieandelt) o. ww., m. s. - of angeavandelt die naar boven voert; (gewoonl.) Auf- peg. en our . Zeil, Geld zat (zelden an)
eta. -, aan«'enden, gebruiken, besteden
komnien, aanwandelen, langzaan nade- weg, Hinau fiveg.
Anwehen, (ivehle an, angeivehl) ewe Sidle, ein-en Sat_, Fall' aal 1em.,
ren ; 2. onp. ww. es wandelt mich (m.ir)
eine Lust an, de lust bekruipt mij, ik bedr. ww. (van den wind), jem. of etui. auf etiv. -, toepassen; sein Ansehen -,
krijg lust ; es wandelt mich ein Fieber- -, waaien tegen ; Sand, Schnee an elty. gebruiken, bezigen ; er hat alles angeschoner, einSchwindel an, er overvalt mij -, aanwaaien, voortstuwen tegel] ; (fig.) uwendet (angercandt), hij heeft alles in
eene koortsachtige huivering, eerie dui- ihn kano nichls Uebles -, hem kan geen het werk gesteld, alles aangewend ; das
zeling ; was wandelt Sic an ? wat valt u kwaad over komen ; von frischem Mulhe isl bei ihni nicht angerven.det (angeivandt),
in ? was hal dick of was ist dir angezvan- angeiveht, met nieuwen moed vervuld ; (lat is aan hem slecht besteed, haat niets
die franizosische Loft hat ihni das Laster hij hem ; angeicandt bijv. nw., —er Theil
delf ? wat is u overkomen ?
Anwander, (-wanders, mv. -ivrin- der Prahlerei ongeacht, deFransche lucht einer Wissensehaft, practisch gedeelte o.;
der) m. eigenaar m. van dein gangren- heeft hem met de ondeugd der sisoeverij angezvandte 1Vlathemrctik, toegepaste wis zenden akker &. besmet; 2. o. ww., m. s. von dieseni La- kunde v.; angezcandte Chemie, proefonAnwandern, (u'anderte an, ange- ster isi ihr nichts ongeacht, is zij niet be- dervindelijke scheikunde v.; (Wijsb.)
(r-nyeceandter Regri ff, concreet oervip o.
wanderf) o. ww., m. s. - of angewandert smet geworden.
toekommen, aankomen, naderen, aandwa Anweichen, (iveich(e an, angn Anwendung, v. aanwending,
lveichi) bedr. ww. Erde cj' -, aanweeken, lassing v., gebruik o.; - linden au f, toelen ; (fig.) indruisen, Z. verstoszen.
gepast (kunnen) worden in.
Anwandlung, v.(van de koorts), week maken.
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Anw.

Anw.

Anz.

4nwendlich,

bijv. nw., Z. an- wiehert) bedr. ww. aanhiuniken, hinniAnwiirfeln, (würfelte an, angewiirfelt) o. ww., m. h. (Sp.) eerst moken tegen.
Anwerben, (warb an, angeworben) Anwimmeln, (wimmelte an, an- gen spelen of werpen ; an etw. -, de dobbedr. ww. onr. Soldaten, Matrosen j -, gewimmelt) o. ww., m. S. angewimmelt belsteenen ergens tegenwerpen.
aanwerven, werven; Arbeiter fier eifa kommen, wemelend naderen.
A_ nwi r ig, bijv. nw. (w. i. gebr.)
Unternehmen -, huren ; sich - lassen,
Anwimmern, (wimmerte an, an- de geschiktheid bezittende , om iets
dienst nemen, zich verhuren ; jem. zu gewuwimmert) bedr. ww. jem. -, aanker- op touw te zetten, aan den gang te maken.
elner Reise -, tot deelneming aan eene men, kermend of klagend aanspreken.
reis zoeken over te halen ; jem. zum Rei
Anwinken, (wiekte an, ange- Anwurgen, (würgte an, angevoor reisgenoot zoeken te-segfahrtn, winkt) bedr.ww. jem. -, wenken, toewen- wurgt) bedr. ww. (Bouwk.) (van de
winnen ; 2. o. ww., m. h. um ein Mad- ken ; (Zeew.) de schooten of spantou- touwen van een steiger), vast aanhalen.
chen -, aanzoek doen, ten huwelijk „ ra- wen der voorste zeilen vieren.
Anwurzeln, (wurzelte an, angeAnwinseln, (winselte an, ange- -wurzelt) o. ww., ln. s. inwortelen, worgen.
Anwerber, werbers, mv. -wer- winselt) bedr. ww. jem. -, Z. anwim- tel beginnen te schieten ; wie angewurzelt dastehen, als aan den grond vastgeber) m. - um ein Mudchen, vrijer, min- mern.
naar m.; it. die voor een ander een meisje
Anwirbeln, (wirbelte an, ange- groeid, genageld ; 2. wed. ww. sich -,
ten huwelijk vraagt ; - um ein Amt, ad- wirbelt) bedr. ww. ein Fenster, -, met wortels schieten.
spirant m., Z. Bewerber; it. Z. Wer- den wervel sluiten, toewervelen ; 2. o.
Anwurzen, (wiurzie an, angeww., m_ s. Staubwolken, Rauch 4' kort- warzl) bedr. ww., Z. würzen.
ber.
Anwuthen, (wüthete an, ange.Anwerbung, v. aanwerving, wer- men angewirbelt, dwarrelend naderen.
ving v.; 2. vraag v., aanzoek o. om een Anwirken, (wirkte an, angewirkt) u'd Chet) bedr. ww. Stiirme wolhen das
bedr. ww., Z. anweben.
meisje.
Leben an, stormen overvallen het leven ;
A.nwerden, (du wirst an, er wird Anwisehen, (wischte an, ange-' 2. o. ww., m. s. woedend naderen, aanan, ward of vuurde an, angeworden) o. ww. wischt) bedr. ww. jemn. Koth -, aan stormen.
-smern.
our., m. h. eire Waare -, verkoopen,
Anzahl, zahlen) v. aantal, getal
kwijt raken, plaatsen ; seine Tochter -,
Anwispern, (wisperte an, ange- o., hoeveelheid v.; eine - von. 20, een
wispert) bedt. WW. jent. -, toefluisteren; getal van twintig, een twintigtal o.
(Volkst.) aan den man brengen.
Anzahien, (zahlte an, angezahlt)
Anwerfen, (du wirfst an, er wir ft jemn. etui. -, influisteren.
an, war[ an, angeworfen) bedr. ww. onr.
Anwittern, (witterte an, angewit- bedr. ww, jent. etw. -, beginnen te bejemn. einen Schneeball, eine Klette -, op tert) bedr. ww. etiv. -, (van honden), j talen, betalen op rekening, den eersten
het lijf gooien ; jem. mit Zuckererbsen - beruiken, besnuffelen ; (fig.) nauwkeu- termijn betalen.
werpen naar iem.; Kalk, Mortel an die rig onderzoeken; 2. o. ww., m. s.
Anzahlung, v. begin o. van beWand of die Wand mit Kalk -, den muur (Bergw.) angewittertes Era, Z. anfliegen.' taling, betaling v. van den eersten terpleisteren; (Krijgsw.) Sturmleitern -, Z. Anwogen, (wogte an, angewogt) mijn.
anlegen; (Scheepv. ) den Anker -, Z. aus- o. ww., m. S. (van den vloed), golvend
Anzarlen, (záhlte an, angezuhlt)
werfen; (Kleerm.) die Aermel -, Z. an- naderen.
o. ww., m. h. beginnen te tellen, aansetzen; sich, jemn. ein Kleid -, in haast
Anwohnen, (wohnte an, ange- tellen.
aantrekken, aanschieten ; einen Mantel -, wohnt) o. ww., m. h. wonen bij, dicht Anzapfen, (zapfte an, angezapft)
omgooien; 2. o. ww., m. h. (Sp.) eerst bij wonen ; 2. Z. beiwohnen..
bedr. ww. emu Fass -, aantappen, aanwerpen, den eersten worp doen of heb
Anwohner, wohners, mv. -tvoh- steken ; (fig.) jent. um Geld -, om geld
Feuchtigkeit wit t sick-ben;3.wd ner) m. nabuur nl.; - des Rheins, die vragen, ter leen vragen ; 2. (Heelk.) jem.
an die Mauer an, vochtigheid gaat op den nabij of aan den Rijn woont.
-, iem. het water aftappen; (tig.) jent.
muur zitten, de muur beslaat.
Anwuchs, wuchses, m v. -wüchse) mit Slicheleien, in einer Recension, in
.Anwesen, (- s) o. z. m. (veroud.) m. (Pl.) aanwas, m., toeneming v.; einer Zeilung -, aanvallen, hekelen; 3.
woonplaats v., verblijf o.; 2. (Prov.) be- (Boschw.) jong hout o.; 2. - an einero jem. -, trachten uit te hooren, bij iem.
zitting v., goed o.
Baume, uitwas m. Z, Ausivuchs.
visschen.
.Anwesend, bijv. nw. tegenwoor- Anwundern, (wunderte an, an- Anzappeln, (zappelte an, angedig, aanwezig ; die -en, de aanwezigen gewundert) bedr. ww., Z. anstaunen.
zappelt) o. ww., m. s. of angezappelt
m. en v. mv.
Anwunschen, (wvunschte an, an- kommen, spartelend naderen.
.ánwesenheit, v., z. m. tegen gewunscht) bedr. ww. jemn. etw. -, toe- Anzaubern, (zauberte an, enge
aanwezigheid v.; in mei -wordighe, wenschen; jemn. alles Base -, alle kwaad
bedr. ww. jemn. etw. -, aantoo--zaubert)
mijne tegenwoordigheid, in-ner,i toewenschen ; sich Flagel -, wenschen' veren ; wie angezaubert stehen, als vastmijn bijzijn; (Rechtspr.)- bei einer Sache, vleugels te hebben.
getooveriï staan.
bijwoning, tegenwoordigheid v.
Anwi nschung, v. wensch m.,! Anzäumen, (zuumte an, angeAnwettern, (wetterte an, ange- toewensching v.; unter - der besten Ge- zuumt) bedr. ww. emn Pferd -, toomen,
wettert) o. ww., m. h. donderen op, ge- sundheit, benevens mijne beste wen- met den toom vastbinden.
weldig hard kloppen op.
schen voor uwe gezondheid.
Anzeehen (sich), zechte an,
wendbar.

,

(-

(-

(-

(-

(

Anwetzen, (welzte an, angecvet.zt)

bedr. ww., Z. anschleifen.

.4.nwurf,

(- wurf(e)s, mv. -wurfe) angezecht) bedr. ww., Z. antrinken.

m. aanwerpen o., eerste worp m.; it. het. Anzehren, (zehrte an, angezehrt)
(wichste an, ange- aangeworpene, aangegroeide o.; (Zeew.) bedr. ww., Z. anfressen.
wichst) bedr. ww. met schoensmeer, was, oeveraanwas m., aanspoeling v.; - einer' .Anzeiehen, (-zeichens, mv. -zei
politoersel & smeren.
Wand, pleisterkalk v., volrapen o.; (Naai.)
teeken , voorteeken o.; 2. tee--chen)o.
Anwiekeln, (wickelte an, ange- aangezet stuk o.; (Lakenb.) Z. An- ken o., aanteekening v.; (Gen.) onder
4vickelt) bedr. ww. etw. -, met wikkelen schrote, Sahlband ; ( Slot.) slotkramplaat'
-kenigsto.
vastmaken.
v.; (Muntw.) zwaaikolf, hefboom m. aan Anzeiehnen, (zeichnete an, ange.Anwidern, (widerte an, angeivi- persen; 2. (Sp.) den - haben, eerst mo- zeichnel) bedr. ww. aanteekenen, opteedert) o. ww., m. h. dieser Mensch widert gen werpen; (Keg.) den bal hebben, kenen, noteeren ; jemn. etw. -, op rekemich an, is mij eene walg, staat mij te- eerst mogen spelen ; um den - werfen, ning schrijven van.
gen, Z. anekeln; -d, walgelijk, terug - werpen & wie eerst zal spelen, wie eerst
Anzeige, (-zeigen) v. -eines Ver
stootend; 2. bedr. ww. (w. i. gebr.) etw. zal werpen; 2. (w. i. gebr.) Z. Antrag ;
aanklacht, aanbrenging v.; - des-brechns,
-, eene walg hebben van iets.
-schlüssel m. arm m. van den zwaai- Vermogens , aangifte, verklaring, decla4nwiehern, (wieherte an, ange- kolf.
ratie v.; förmliche -, bekendmaking,ken-

Anwiehsen,

83

Wasser -, inzuigen; (van den magneet), test) o. ww., nl. s. of angezittert kommen,
las Eisen -, aantrekken; (fig.) jem.-, be- sidderend naderen.
koren ; (gewoonl.) -d sein ; seine Con
Anzischen, (zischte an,angezischt)

nisgeving v.; die - machen, beteekenen,
beduiden ; 2. aankondiging, advertentie
v., bericht o., annonce, prospectus, programma o.; elw. in die -n einrücken las sen, iets in het advertentieblad plaatsen ;
gelehrte -n, letterkundige mededeelin-

-

ncrsation war sehr - ,interessant, boeiend; bedr. ww. (van slangen), jem. -, aansissen.
.r hat etw. -des int Betragen, iets aanAnzotteln, (zottelte an, angezottrekkelijks, bevalligs in zijne manieren telt) o. ww., m. s. of angezottelt kommen,
V. mv.; -des Buch, aantrekkend, boeiend; met logge schreden naderen.
-de Kraft, Z. Anziehungskraft; 2. sich
Anzucht, (züchte) v. - der Bdume,
stiv. -, ter harte nemen ; was ziehst du aankweeken o., aankweeking v.; - der
Iir sein Schicksal so an, wat trekt gij u Pferde, fokken o.,fokkerij v.;2.Z.Abzucht.
rijn lot zoo aan ? 3. Kleider -, aantrek Anzueken, (zuckte an, angezuckt)
ken, aandoen ; (w. i. gebr.) einen Ring -, bedr. ww. ein Pferd -, door een ruk met
Z. anstecken; Geschmeide -, Z. anlegen; de leidsels aan den gang maken.
pine Haube -, Z. au fsetzen ; (Prov.) ein Anzuckern, (zuckerte an, angetbett -, Z. überziehen; (fig.) (Kans. st.) zuckert) bedt. ww. suikeren, met suiker
Demuth, Gerechtigkeit 4 -, ootmoedig, bestrooien.
rechtvaardig worden; mit Schmach -, Anzug,(-zug(e)s,mv.-züge) m.kleemet schande bedekken; Christum -, de ding v., kleederen o. mv.; geschmackvolleer van Christus omhelzen ; den (einen) ter -, smaakvolle kleeding v.; ein neuen Menschen -, een ander mensch (von) Spitzen, kantgarnituur o.; int - sein,
worden ; 4. ein Werk, eine Stelle -, aan - gekleed zijn ; die kleineren Stücke des -s,

gen v. mv.; 3. teeken, kenteeken o., aanwijzing v.; (Bergw.) etiv. gibt - auf Erz,
geeft te kennen, dat daar erts te vinden
is; (Gen.) eine - fiir das Heilverfahren,
datgene, waardoor de geneeswijze geïndiceerd, voorgeschreven wordt ; das sind
gate -n, dat voorspelt iets goeds; -amt o.
adreskantoor o.; -blatt o. advertentieblad
o., krant of courant v.

Anzeigen,

Anz.

Anz.

Anz.

-

(zeigte an, angezeigt)

bedr. ww. jemn. etiv. -, aanwijzen ; einen
Vorfall -, bekend maken, doen weten,
berichten ; förmlich -, formeel bekend
maken, aankondigen ; von Gerichts wegen of bei Gerichte -, aanzeggen, beteekenen ; das Vermogen -, aangifte doen halen, aanvoeren, citeeren ; 5. (Landh.) de kleinere kleedingstukken ; 2. (van een
van, declareeren ; einen Dieb -, aankla- Báume -, aankweeken ; Schafe -, fok- vijand, een onweer &), nadering, aannagen ; sich selbst als Mörder beien Gericht ken ;'Kohl -, planten ; (w. i. gebr.) .Diebe dering v., aantocht m.; (van dienstboden,
-, aangeven;ein Schiff -,seinen;( Spraa kk.) and Bettler -, aankweeken ; 6. (veroud.) ^ ambtenaren), in dienst treding v.; 3.
-de Art, aantoonende wijze v.; -de Fur-' etw. hock -, Z. anschlagen; 7. (Jachtw.) (Sp.) de eerste zet m.; den - haben, het
wörter, aanwijzende voornaamwoorden (van patrijshonden), die Hühner -, voor- eerst mogen zetten, schuiven ; 4. (van
o. mv.; 2. aankondigen, voorzeggen voor zichtig en langzaam naderende opzoe- eene klok), beim ersten -, bij het eerste
spellen ; Boses -, kwaad voorspellen ; II. ken ; I1. o. ww., m. h. (Dam.) beginnen gelui; 5. (van de beenen), oplichting v.bij
wed. ww. sich -, zich te kennen geven, te spelen; (van paarden), beginnen tehet gaan, marcheeren; 6. (van vee),aanverraden ; schon in dem Knaben neigt es trekken ; (van dienstboden) , in dienst fokking v.; 7. (van woorden of plaatsen uit
sich an, was er einst als Mann leisten treden; (van beambten), den post aan- boeken), Z. Anf ilirung; 8. (Prov.) voor
spijkers), houden ; (ge- slag m., Z. Motion; 9. (Ger.) Z. Angabe;-vardeu;(n
wind, reeds in den knaap kan men zien,
wat &; 2. zich op eene bovennatuurlijke meenz.) (van klappen), zich goed doen 10.beleedigende uitdrukking v.,Z.Anzt gwijze te kennen geven ; der sterbende gevoelen, flink aankomen, neerkomen ; lichkeit; '1I. Z. Anzieher; -sgeld o. geld
Franz neigt sich an, deelt uit de verte (Hand.) (van waren),gewild zijn,gevraagd o., dat men betaalt bij zijne vestiging in
aan het voorgevoel zijn dood mede ; es worden;die Preise ziehen an, gaan naar de eerie plaats ; -sgeschenk o. geschenk o. bij
zeigte sich mir in T ráumen an, ik voorzag hoogte , rijzen; er kam da als ein voltig zijne aankomst ; -spredigt v., -srede v.,
Unbekannter angezogen-, hij kwam daar Z. Antritts-predigt, -rede; -stag m. dag
het in droomen.
Anzeiger, -zeigerin, aanklager als een wild vreemde opdagen ; mit eineg' m. waarop men in dienst treedt, zijne
n1., aanklaagster v., Z.Angeber;2. (Wisk.) allen Geschichte angezogen kommen, voor betrekking of zijn ambt aanvaardt.
machtsaanwijzer, exponent m.;(Boekdr.) den dag komen; 2. m. s. (van een leger), Anzügig, bijv. nw. (veroud.) Z.
bladwijzer m., register o., inhoudsopgave aanrukken, op marsch zijn, in aantocht anziehend.
zijn, naderen; gegen den Feind -, opruk Anzi glen, (-züglers, mv. -angler)
v.; 3. Z. Anzeigeblatt.
Anzeigeweise, ( - weisen) v. ken, aanrukken ; III. wed. ww. sich -, m. die naar eene plaats komt, om zich
zich kleedera, zijne kleederen aantrekken, daar metterwoon te vestigen.
(Spraakk.) aantoonende wijze v.
aandoen; (w. i. gebr.) sick in neue KleiAnzuglihh, (-licher, -lichst) bijv.
Anzeigung, v., Z. Anzeige.
Anzerren, (zerrte an, angezerrt) der of mit reuen Kleidern -, nieuwe klee- en b. (veroud.) aantrekkelijk , boeiend,
bekoorlijk ; 2. bijtend, stekelig, beleedibedr. ww. Handschuhe -, met geweld deren aantrekken.
aantrekken.
Anzieher, (- zieners, mv. -zieher) gend.
Anzettel, (-zettels, mv. - zettel) m. werktuig o. om het aantrekken van Anzugliehkeit, v. (veroud.) bekleedingstukken gemakkelijk te maken, valligheid, bekoorlijkheid v.; (gewoonl.)
m. (Wev.) Z. Au[zug.
Anzetteln, (zettelte an,angezettelt) Z. Handschu.h -, Stiefelhaken,Schuhlóffel; mv. -en, beleedigende, bijtende aanmerbedr. ww. (Wev.) das Gewebe -, in- 2. (Ontlk.) aanvoerende , aantrekkende kingen v. mv., steken m. mv. onder waslaan, inschieten, de inslagdraden door spier v. ter ; — auf eine Person , personaliteiAnziehsehli snel , sch liissels, ten v. mv.
de kettingdraden weven, scheren, opAnzunden, (zündete an, angezunzetten ; (fig.) eine Verschzvórung -, sme- mv. -schlüssel) m., Z. Schraubenschlzissel.
den, ontwerpen.
Anziehung, v. (Nat.) aantrek- det) bedr. ww. ei Licht -, aansteken,
Anzettler, -zettlerin, scheer king v.; -s/craft v. aantrekkingskracht v.; ontsteken, opsteken ; das Feuer -, aander m., scheerster v.; (fig.) ontwerper -kreis n1 aantrekkiugsgrens, sfeer v. van steken, aanmaken, doen ontvlammen ; ein
aantrekking; -slos bijv. en b. wat geene Hans -, in brand steken ; 2. wed. ww.
m., ontwerpster v.
sick -, (veroud.) Z. sick entzünden.
Anziehen, (zog an, angezogen) aantrekkelijkheid bezit.
Anzielen, (zielte an, angezielt) Anzunder, z2nders, mv. -zunbedr. ww. onr. etw. - ,aantrekken, beginder) m. aansteker , lantaarnopsteker,
nen te trekken aan ; die Klingelschnur (veroud.) Z. ab.- ielen..
Anzielung, v . (veroud.) Z. Zweck. brandstichter m.
die Klingel -, aan de bel trekken ; di(
Ánzirpen, (zirpte an, angezirpt) Anzi ndung, v . aansteken o., ontGlocke -, luiden; ein Seil -, aanspannen
aanhalen ; eine Schraube -, aandraaien bedr. ww. jem. - sjilpend geluid maken steking, brandstichting v.
Anzupfen, (zupfte an, angezupft)
vastdraaien ; die Their -, aantrekken tegen iem.
Anzisehein, (zischelte an., ange- hedr. ww. jem. -, aan het kleed trekken.
toetrekken ; die Saiten za straft -, spanAnzurnen, (ziirnte an, angezurnt)
nen ; die Knie -, optrekken; (van zuur) zischelt) hedr. ww. jent. -, toefluisbedr. ww. jeni. -, toornig uitvaren tegen
die Lippen -, Z.zusammenziehen; den A- teren.
Anzittern, (zitterte an, angezit- iem.
them -, inhouden; (van eene spons), da.
-

(-

-

(-

84

Ape.

.A.nzwacken, (zivackte an, ange-

Apli.
Apfel,

Apo.

(Apfels, mv. Aep fel) m. ap-' kernspreuk, leenspreuk, korte, stelling v.,

zwackt) bedr. ww. jem. - , met woorden pel m.; Aep felchen o. (verkl.) appeltje o.;

aphorisme o.

(Spr.) der - (alit nicht weit vom Stamm,
Apiapfel, (-ap fels, mv. -dp fel) m.
de zoon aardt naar zijn vader; ein fauler i apia -appel m.
- steekt bundert an, een rotte appel steekt
Apodictisch, (apodictischer, am
honderd andere aan , een slecht mensch meisten apodictisch) bijv. en h. onweder Anzwängen, (zwan.gte an, ange- bederft honderd goede ; ein -, der run- legbaar, ontegenzeggelijk, apodictisch.
zwngt) bedr. ww. ein Kleid -, met ge- zelt, fault nicht bald, krakende wagens
Apog^um (-gaums, mv. -glen) o.
duren het langst, zwakke menschen hou aardverte v., apogeum o.
weld aantrekken.
dikwijls nog lang uit; ein saurer-denht
Apokalypse, V. Openbaring v.,
Anzwecken, (zwveckte an, angezweckt) bedr. ww. aanpinnen, vastpin- -, iets onaangenaams ; in einen sauren - het laatste boek van het N. T.
nen, vaststeken; (Schoenm.) die Abs,tze beiszen, in een zuren appel bijten ; zum Apokryph, — isch, bijv. en b.
sauren - ein susze.s Gesicht machen, zijn duister , geheimzinnig , raadselachtig ,
@o, pennen, pinnen.
A.nzweifeln, (zwvei felts an, ange- misnoegen, zijn spijt achter een opge- apocrief.
ruimd gelaat verbergen ; -tither m. apApoll(o), (-s) m.(Fabell.)Apollo ni.
zweifelt) bedr. ww., Z. bezwvei feln.
,A.nzweigen(sich), (ziveigte an, pelsether o.;-baum m.appelboom m.;-bau- Apologet, (-en, mv. -en) m. ver angezweigt) wed. ww., Z. anschlieszen. men bijv. nw. van appelboomhout , ap- dediger, voorspreker, apologist m.
Anzwieken, . zwickte an, ange- pelhouten ; -bein o., Z. Backenbein o.; Apologctiseh , bijv. en b. ver
voorsprekend, apologetisch. -deign,
zwvickt) bedr. ww. das Leder -, met de -bohrer ni., appelboor v. ; 2. (Nat. bist.)
nijptang aanhalen, spannen ; 2. (fig.) Z. eene soort van snuitkever ; -brecher m., Apologie, (-gien) v. verdediging,
Z. Obstbrecher; -brei m. appelmoes o.; voorspraak, rechtvaardiging, apologie v.
necken.
Anzwirnen, (zwirnte an, enge -darn ni. wilde appelboom m.; -essig m. Apoplectisch, bijv. nw. door eene
bedr. ww. einen abgerissenen Fa--zwirnt) appelazijn m.: - formig bijv. en b. appel beroerte verlamd;it.wat tot beroerten be-garter m. appelboomgaard m.;-vormig; hoort.
denwieder -, aanbinden, aandraaien; (fig.)
-gebackenes o. appelgebak o.; -grau bijv.
ein Ungluck -, Z. anstiften.
Apoplexie, (-plexien) v.beroerte V.
Anzwingen, (zwang an, angezzvun- en b. appelgrauw; -griebs , -gröbs m. Apostasie, (-tasien) v. afvalliggen) bedr. ww. onr. jenin. etiv. -, Z. klokhuis o. van een appel ; -gruis bijv. heid, geloofsverzaking v.
en b. appelgroen ; -kern m. appelpit v.;
Apostat, (-en, mv. -en) m. afval
au(zwingen.
geloofsverzaker m.; it. afvallige m.-lige,
Anzwitsehern, (zwitscherte an, -krapfchen o., -krap/en m. appelbroodje,
angezwwitschert) bedr. ww. (van vogels), appeltaartje o.;-kreuz o. (Wap.)appelkruis van eene partij.
Apostel, (-stels, mv.- stel)m. aposjem. -, kweelen, sjilpen om iem., iem. o.; - kuchen m. appeltaart v.; -kuchlein o.
appeltaartje o.; -kürbiss m. appelpom- tel m., verkondiger m.; - des Friedens,
aansjilpen.
Aeolipil, ( - en, mv. - en) in., Z. poen m.; -most m.appeldrank, appelmost, der Freiheit 4-, verkondiger m. des vreappelwijn m.; -musz m., Z. -brei.
des, der vrijheid; 2. (fig.) een papier o.
Windkogel.
AeQlisch, bijv. nw. Aeolisch ; -e Apfeln(sieh ), (apfelte, geapfelt) dat men een vlieger langs het touw naMundart, Aeolisch dialect o., Aeolische weel. ww. met witte en grijze of zooge- stuurt, bootje o., brief m.; 3. (Scheepst.)
naarride schaapswolkjes bedekt worden; Z. Bughólzer ; -unit o. apostelambt, aposuitspraak v.
Aeolus, m. (Fabell.) Aeolus m.; geapfeltes Pferd, paard o. met appelgrau- telschap, zendelingschap o.; -brief m.
apostolische brief, brief m. van een aposAeolsharfe V. (Muz.) Aeolusharp, wind- we vlekken, appelschimmel m.
Apfel—pfanne, (-plannen) v. ap- tel ; it. Z. Hirtenbrief; -geschichte v. de
harp v.
AeQne, V. (Dichtk.) lange tijd m., pelpan v.; -pflaume v. appelpruim v.; Handelingen der Apostelen; - schaft v.
eeuwigheid v.; (gewoonl.) mv. reit Aeo- -ponsmade v. appelpommade v.; - quitte v. apostelschap o.; -tag m. dag, feestdag m.,
kweeappel m., appelkwee v.; - quitten- feest o. van een Apostel o van de Aposnen, van eeuwigheid af.
Aorist(us), (-ristus of -rists, mv. baum in. kweeappelhoom, appel -kwee- telen.
- riste) m. (Griek. Spraakk.) verledene boom m.; - raupe v. ringrups v.: -rund ApostQlisch, bijv. en b. apostobijv. en b. appelrond ; -saft m appelsap lisch, wat van de Apostelen of van bis
tijd m.
komt ; -er Legat m. legaat, ge--schopen
Apanage, (- nagen) v. (Dipl.) lijf- a.; -salbe v., Z. - pommade v.; -.saner hij v.
,n b. zuur als een appel, appelzuur; volmachtigde m. van den paus ; -er Stuhl
tocht m., apanage o.
Apanagiren, (apanagirte, apana- -sdure- v. appelzuur o.; -schale v. appel pauselijke of apostolische stoel m.
-schäler m. appelschiller ;2.(Nat.-schilv.;
Apostroph, ( - s, mv. - e en en)
girt) bedr. ww. een lijftocht geven, met
kist.) Z. -bohrer; -scheibe v., -scheib- in. afkappings- of weglatingsteeken (').
een apanage begiftigen.
Apurt, bijw. afzonderlijk, Z. seitab. -hen o. appelschijf m., appelschijfje o.; Apostrophe, (-strop/zen) v. aanApart, (-(e)s, mv. -e) m. (Prov.)Z. - schimmel m.appelschimmel m.;-schnecke spraak v.
V. jachthorentje o., eene soort van kegel .&postrophiren, (apostrophirte,
Abtritt.
Apartement, ( - (e)s,mv. - e) o.,Z. whelp; -schnitt m., -schnitte v., -schnitz apostrophirt) bedr. ww. met afkappingsrn. snede v. van een appel, stuk appel, ap - af weglatingsteekens voorzien ; 2. aan
Zimmer.
-sprekn.
Apathie, V. gevoelloosheid, onver- pelschijfje o.; -sine v. sinaasappel m.;
Apotheke, (-theken)v.apotheek v.,
schilligheid , zorgeloosheid , lusteloos- -sinenbaum m. sinaasappelboom m.;
-stamra m. stam m. van een appelboom, irtsenijwinkel m.;(fig.) (Scherts.)iem.die
heid v.
Apgthiseh, bijv. en b. gevoelloos, ippelhoomstam m.; it. jonge appelboom veel medicijn gebruikt , B. v. eire zwei
eire wandernde -; 2.artsenijbe--5eing,
ongevoelig, onverschillig, zorgeloos, lus- -n.; -staude v., -strauch m. lage appel )oom m.; -stecher m. appelsteker m.; reidingskunst, pharmacie v.
teloos.
Apotheker, — thekerin, m .apoApatit, (-(e)s, mv. -en) m.(Delfst.) -stiel m. appelsteel m.; -straube v., Z.
natuurlijke phosphoorzure kalksteen -kiichlein ; -torte v. appeltaart v.; -zvein, theker m., apothekersvrouw v.; (in kloosiepfelwein m. appelwijn m.; -2vickler m., ters), non v., die de artsenijen bereidt;
apatiet m.
-birn v. soort van peer; -bush o. ver
Apeuninen, m. mv. (gebergte), 7. -raupe.
voorschriften ter bereiding-r.amelingv
Apholium, (-Bums, mv. - tja en
Apennijnen m. mv.
Aperçu, ( - s) o., z. m overzicht o., -lien) o.(Sterrenk.)zonsafstand m.,aphe- , van artsenijen, receptboek, apothekers
-büchse v. apothekersdoos,-andboek.;
waarneming met een oogopslag, vluch - 1 him o. 1
Aphoristiseh, bijv. en b., Z. ab- apothekersbus v.; - gorten m. plantentige schets v.
Aperter, v., Z. m. (Gez.) opening, rerissen. 1 rim, kruidtuin m.; -gehulfe, -gesell rn.
Aphorism , (-en , mv. -en) m. ; apothekersbediende ni.; - gewicht o. apogaping, ledige ruimte v., gat o.

aanvallen, tergen, plagen ; etrv. -, aanpakken, om er iets van af te nemen ; ein Erbgut, Recht 4r -, de hand slaan aan, aan
aantasten.
-slan,

(

-

thekers- gewicht, medicinaal gewicht o.;
-gras o., Z. Quecken; -kunst v. apothekerskunst, kunst,leer v. van de bereiding
der artsenijen, artsenijbereidkuust v.; it.
apothekershandboek o., pharmacopoea
v.; -lehrling m. apothekersleerling m.;
-p[und o. apothekerspond, medicinaal
pond o.; -rechnung v. apothekersre kening v.; it. rekening v. met boven
winst ; -schierling m., Z. Was--matige
serschierling m.; -schwanim m., Z. Badeschivamm; -taxe v. prijs m. waar-

An).

Ac1u.

App.

Applieatur, (- turen) v. (Muz.)
vingerzetting, applicatuur V.
Appliciren, (appli,cirle, applicirt)
bedr. ww. etwv. -, aanwenden, toepassen;
2. wed. ww. sich -, zich op iets toeleggen.

Application,

(-tionen) v.aanwen-

ding, toepassing v.; 2. vlijt v.

Appointwechsel,

( - wechse's ,

mv. Appointe of Appoint-icechsel) m. som
v., die op liet geheele bedrag eener r•ekening te kort komt, wissel m voor het
bedrag daarvan. Apport, (tussch.) breng liter! 2.
zelfst. (-(e)s, mv. -e) o. roep m tut
honden.
Apportiren , (apportirte, apportirt) bedr. ww. (Jachtw.) terugbrengen,
aanbrengen, apporteeren.
Apposition , ( - tienent) v.
(Spraak(.) ophelderend, verklarend bij
bijstelling v., appositie v.
-voegsl.,
Apprehension, ( - sionen) v. bezorgdheid v.; 2. ^Wijsbj gewaarwording v.
Apprehensiv, bijv. ow. bezorgd,
zorg verwekkend.
Appretiren, (appretirte, appretirt)
hedr. ww. (Man.) opmaken, opwerken,

voor de artsenijen verkrijgbaar moeten
zijn ; -topf m. apothekerspot in., apothekerspotje o.; -waaren v. mv. apothekerswaren, artsenijen v. mv., geneesmiddelen
o. mv., drogerijen v. mv.; -ivissenscha`t
V. artsenijleer, apothekerskunst, kennis
V. der artsenijen.
Apotheose, (-theosen) v. vergoding , vergoddelijking, apotheose v.
Apparat, (-(e)s, mv. -e) malle tot
een arbeid noodige hulpmiddelen en
werktuigen o. mv., toestel m.
Appels, m., z. m. oproeping, afroeping, aflezing v. der namen, appèl o.;
(Jachtes.) (van honden), luisteren o.
naar den roep ; - schlagen, - blasen, tiet
appèl slaars, blazen.
Appellant, (-en, rnv. -en)in.(Ger•.) glanzen, pappen, stijven.
appellant m., die eene zaak voor eene Approbati.gn, ( - tionen) v. goed
toestemming v.
-keuring,
hoogere rechtbank brengt.
Appellat, ( en, mv. en) m. (Get.) Approbiren, (approbirte, approgedaagde nl. in hooger beroep, geinti- birt) bede. ww. goedkeuren, toestemmen.
meerde in., tegenpartij m. van den ap- Approximation, ( - tionen) v.
toenadering v.
pellant.
Appellation, ( - tionen) V. hooger Approximativ, bijv. nw. benaderend.
beroep, appèl o.
Appellations - gericht , (= (e) s, Aprikose , (-I oserr' V. abri
-kosv.
mv. -e) o., - hof m . hof o. van appèl,
rechtbank v. waarvooreene zaak gebracht Aprikosen - baum, ( baum(e)s,
wordt in hooger beroep; -klage v. be- inv.-bãec7ne) rn.abrikozeboorn in.;-kern m.
roep o., aanklacht v. in hooger beroep abrikozesteen, abrikozepit m.; -pfirsich
-rath rn raadsheer in. bij het hof van in. perzik, abrikoos v.
appèl; - schrift v. verzoekschrift, request { Abrikás-then,-lein,o. ( verkl .)
iabrikoosje o.
0. om appèl.
Apellativ(um), ( - tiv( uni) s, nlv. April(1) , (-s , mv. -e) nl. A-tiva, -live en -tiven) o. gemeen naam - pril m. ; jam. in (den) - schicken ,
führen , iem. op den eersten April
woord o.
Appellaren, (appellirte, appellirt) beet nemen, voor gek laten loopen, tot
o. ww., m. h. (Ger.) appelleeren, appèl Aprilgek maken; -blame v. witte boter
windroos v.; -errgliick o. onbesten--bloem,
aanteekenen, eerie zaak voor eene hoogere rechtbank brengen ; 2. (gem.) over- dig geluk o.; -enhaft hijv. en b., Z. wetgeven, braken ; 3. (van honden), aan terwendisch; -enliebe, ongestadige liefde
blaffen.
-slan, v.; -ennarr m. Aprilgek n1.; -enregen
Appendix, (-es, inv. -e) ni . toe- nu.Aprilregen nl.; -schwicainm in.,lceiszer--,
voegsel, bijvoegsel, aanhangsel, appen- witte kampernoelie v.; -enicetter o.April-

-

-

dix o.

Appetit, (-(e)s, rnv. -e) m. eetlust in.

Appetitlich, (-lichen,-lic/ist)bijv.
en b. wat den eetlust opwekt, lekker,
smakelijk, uitlokkend.
Appich, m., (pl.) Z. Eppich.
.A.pplaudiren, (applaudirte, applaudirt) bedr. en o. ww. toejuichen,
door gebaren, handgeklap & zijne goed
te kennen geven , applandis--keuring
seeren.

Applaus, ( - es, mv. - e) m. toejuiching , goedkeuring v., handgeklap

applaudissement, bravo o.
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2.(- (e)s, mv. -e) o. zeegroeneedelsteen
m., Z. Beryll ; -schörl, Z. Beryll.

Aquarell, (-(e)s, mv. -e) o., -malerei V. schilderen o. met waterverf,
schilderij v. in waterverf.
Aquatoffana, v.,z.nl.een zeer gevaarlijk vergift, o.
Aequator,m .equator;m.,tniddellijn,
evennachtslijn, e4uinoctiaalljn v.
Aequatoriaal, bijv. uw. equatoriaal, wat tot den equator behoort, daar
betrekking heeft.
-op
Aquavit, (-(e)s, rnv. -e) o.brandewiju m.
Aequilibrist, (-en, mv. -en) m.
koordedanser m.
Aequilibrium, (-s) o.,z. m. evenwicht o.
Aequinoctial , bijv.en b. equinoctiaal, wat tot den equator behoort ; -li
V. equator m., middellijn v.,equinoc--nie
tiaallijn v.
AequinQetium, ( - s) o., Z. m . dag
en irachtevening V.
Aequivalent, bijv. nw. gelijk
gelijk in waarde, even veel gel--wardig,
dend ; 2. zelfst. (-(e)s, mv. -e) o. gelijke
waarde v., equivalent o.; (Hand.) ver
schadeloosstelling v.
-goedin,
Aequivok, bijv . en b. dubbelzinnig.
Aequivoke, ( - ken) v. dubbelzin nigheid v.
.Ara, v. (lijdt.) belangrijk tijdstip
o., van hetwelk meu de jaren begint te tel
jaartelling, tijdrekening v.
-len,
Araber, ( - bers, mv. - ber) m. man m.
-

en paard o. uit Arabië.

Arabeske, (-besken) v. Arabisch
beeldhouw- of schilderwerk tot sieraad
dienende en voorn. uit loofwerk bestaande, arabeske V.
Arabisch, bijv. nw. Arabisch, van
Arabië ; -es Gummi, Arabische gom v.;
-e

Schrift, Arabisch letterschrift

o.;

das

-e, die -e Sprache, het Arabisch, de Arabische taal v.; -e Zierathen, Malerei, ara
vreemd, onverstaanbaar;-besknV.mv;2

das scar fier uur -, dat was voor hem
Spaausch, onverstaanbaar.

Arak , (-(e)s, mv. -e) m. arak m.

Ariometer, (-meters, inv. -meter)
in. vochtmeter, vochtweger, areometer m.
Araometrie, ( - trien v . leer v.
van de vochtmeting, vochtweging v.
Aerar(ium) , (-rar(ium)'s , mv.
-rare) o. openbare schatkamer, schat
thesaurie V.
-kist,
Aerarialvermö gen, o. open weer o.; (fig.) veranderlijk, onbestendig
bare fondsen, effecten, staatspapieren
weer o.
Apsiden,v . mv. (Sterrenk.) de beide 0. 111 V.
keerpunten o. mv. in de loopbaan eerier Arbeit, beiten v. arbeid m., werk
planeet, waarvan het eetje den naam o.; (gemeenz.) bezigheid , verrichting v.;
draagt van apheliurn of apogeum, het etiv. in (die) - ne/mien, aan iets arbeiden,
andere diers van perihelitlnt of perigeum; werken, bezig zijn ; an die - gehen, aan
-linie v. lijn V. die deze twee punten ver het werk, aan den arbeid gaan ; die Hand
-lijn, grootste as v. der-enigt,absd ani die - legen, de handen aan het werk
slaan ; jein an die - setzen of stellen
planeetbaan ; 2. (Eiouwk.) Z. Abseite.
Apyrite, (-n, mv. -n) rit. (Bew. d. aan liet werk zetten, bezigheid geven ;
bei jent. in - steken, bij eens baas wererts.) roode schors m.
Aquaduct, (-(e)s, mv. -e en -en) ken ; die - einstellen, het werk staken;
er ist seiner - ein Maurer, hij is een metm. waterleiding v.
Aquamarn, bijv. uw . zeegroen; selaar van zijn ambacht; auf - gehen,
)

(-

)
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(in dagloon) gaan werken ; aus der - lau- plaats v. der armen caner gemeente); 2. nen v. mv. en touwen o. mv. voor het
fen, van den winkel wegloopen; dem werkhuis, verbeterhuis, huis o. van ver- uitspannen der jacht- en vischnetMeister aus der - laufen, den baas laten betering ; - kamnier v. werkkamer, werk - ten; 7. (Nat. kist.) Noachsark,een groot
zitten; ihr Kleid ist in der -, is in de plaats v.; (Scheik.) stookhuis,smelthuis, schelpdier in de Middellandsche Zee.
maak, men is er aan bezig ; nach ge- laboratorium o.; -kästchen o. werkdoosje Archi—dianon(us), diaton(u) s,
thaner - ist gut ruhen,na gedanen arbeid o.; -icorb nl., -kórbchen o. werkmandje, - diatonen) m. aartsdeken m.; -diaconat
is het goed rusten ; gelehrte -, werk o. werkdoosje o.; -lohn m. werkloon, ar- o. aartsdekenschap o., waardigheid v.
van een geleerde ; kopfbrechende-, hoofd- beidsloon, loon, salaris o.; -mann (mv. van aartsdeken ; 2. geestelijk rechtsgebrekend werk o.; (fig.) der Wein, das - leute) m. werkman, daglooner, arbei- bied van een aartsdeken; -mandrit (-drihier ist in der -, is aan het gisten ; (Spr.) der m.; (Krijgsw.) aardwerker, arbeider, ten, mv. -driten) m. hooge geestelijke
wie die -, so der Lohn, loon naar werken; werkman m.; -art m., Z. - kammen. ; in de Grieksche kerk,archimendriet ni.
2.arbeid m.,werk o.,bezigheid v.; erhabene -saai m. werkzaal v.; -scheu , bijv. Architect, en, mv. -en) m. bouw- ,verheven werk;eingelegte- ,ingelegd werk en b. lui , traag ; 2. — of -scheue v. meester, bouwkundige, bouwkunstenaar,
o.;weibliche -en, vrouwelijke handwerken luiheid, traagheid v., afkeer m. van den architect m.
o. mv.; ldndliche -en, landelijke werk arbeid ; -schule v. werkschool, industrie - Architectonisch, bijv.nw.bouwboerenwerk o.; eta.-zamhednv., school v.; -stube v. werkkamer; --- (van kundig, bouwkunstig, wat de bouwkuns
von. meiner -, iets van mijn maaksel, van een geleerde), studeerkamer v., studeer- en de bouwkunde betreft.
mijne fabriek, van mijn fabrikaat ; 3. be- vertrek o.; -stunde v. werkuur o.; -tag j Architectur,v.bouwkunde,bouwwerking, bearbeiding v.schöne -, uitvoe- m. werkdag m.; -tasche v., Z. -beutel; kunst, bouworde, bouwwijze, verdeeling
ring v., fatsoen o.; 4. (w. i. gebr.) al -tisch in. werktafel v.; (van handwerks- en inrichting v. van een gebouw, bouwde arbeiders; die - ging ins Feld, de ar- lieden), werkbank, schaaf bank v.; -un- trant m.
fhig bijv.en b.niet bekwaam om te werbeiders m. mv. gingen naar het land.
Arehitrav, (- (e)s,mv.- e)o.onderst
Arbeiten, (arbeitete, gearbeitet) ken, niet in staat tot werken, ongeschikt gedeelte o. der kroonlijst, hoofdbalk, binto.ww., m. h. an einem Buche -, arbeiden, voor den arbeid ; -vogt m., Z. Meister; balk m., architraaf o.
Arehiv, (-( e)s, mv. -e) o. archief
werken, bezig zijn; in Geld, Holz 4- -, -vuil bijv. en b. -volles Amt, moeilijk;
werken, arbeiden ; darauf los -, er op —, Leben, werkzaam ; -zeit v. tijd ni. om o., verzameling van oude bewijsstukken,
los werken ; mit Handen and Füszen -, te werken, werktijd m.; -zeug o. gereed - oorkonden, handvesten, akten, brieven
met handen en voeten, uit al zijne macht schap o., gereedschappen o. mv.; -zim- &, staatspapieren o. rnv.
Archivali.sch, bijv. en b. tot een
werken ; bei einem Meister - lassen, nier o., Z. -slube.
archief behoorende ; 2. Z, urkundlich.
Arben, v., Z. Zirbelnuss.
laten werken , zijne zaken bestellen;
fur sich -, voor eigene rekening werken; Arbitrage, v. (Rechtspr.) beslis- Arehivar, (- s, mv. -e) m. bewaar (-

(-

(van kiunstenmakers),hunne kunsten ver
vrijmetselaars), vergade--tone;(va
ring & houden; (van de koorts), aan den
gang zijn; (van een zieke), woelig zijn;
(van eerie vrouw in barendsnood),in ar
zijn; (Jachtw.) (van honden), het-beid
spoor van het wild vervolgen ; (van jagers), met den speurhond het spoor van
het wild opzoeken; (van wijn), werken,
gisten ; (van het deeg), in beweging zijn,

sing, bemiddeling, scheidsrechterlijke
uitspraak v.; (Hand.) vergelijking v. der
verschillende wisselkoersen, berekening
V. der loopende waarde van geld en wissets ; it. arbitrage v.

der, oprichter m. der oorkonden &, ar chiefbewaarder, archivaris m.

Arehont,

(-

en, mv. -en) m. (o.

G.) hoogste staatsambtenaar m., archont m.
Arbitralsprueh, spruch (e) s,mv. Aere, ren) v., Z. Hausflur.
-sprüche) m. scheidsrechterlijke uitAreal, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Flaspraak v.
chenraum.
Arbitreren, (arbitrirte, arbitrirt) Areka—baum , (- baum(e)s, mv.
bedr. en o. ww. (Hand.) de waarde van -baume) m. arekaboom m.; -nuss v.arekarijzen; (Zeew.) (van schepen), werken, geld en wissels berekenen, berekenen noot v.; -palme v. arekapalm v.
Arena, (mv. -s) v., Z. Kampfplatz.
slingeren; 2. bedr. ww. (Jachtw.) einee door arbitrage.
Arbuse, busen) v., Z. Wasser- Areometer, (-meters, mv. -meter)
Hund zum Hirsch -, dresseeren ; een P ferd
m. (Nat.) vochtmeter, vochtweger,areozu Schanden, zu Tode -, afbeulen, dood melone.
laten werken ; gearbeitetes Gold, bewerkt, Arcade, raden) v. boogvormige meter m.
opening v., boog m., zuilengang m., arArg, (urger, drgst) bijv. en b. slecht,
gefatsoeneerd goud.
erg, kwaadwillig, kwaadaardig, boos; zu
Arbeiter, -beiterin, arbeider, rade v.
Arcanum, cauums, mv. - tanen - mit jemn. verfahren, het te erg maken
werkman, arbeidsman m., werkster v.;
-bank v. werktafel, werkbank, schaaf _ of -cana) o.geheim o.,geheinienis v.;2.ge- met iem., hem al te ruw behandelen ; zu
- stra fen, te streng ; das ist een zenig -,
bank v.; -verein o. arbeidersvereeniging v. heim geneesmiddel o.
Arbeitsam, samer, -samst) hijv. Archaismus , mus, mv. -men) dat is wat erg; er macht es zu -, hij
en h. arbeidzaam, werkzaam, vlijtig, ijve- m. (Spraakk.) verouderd woord o., ver- maakt het te erg, te grof, te bont ; ich
ouderde vorm m.
meine es nicht so - mit dir, ik meen het
rig, naarstig.
Arbeitsameise, ameisen) v Archaistisch, bijv. nw. verou- zoo kwaad niet met u ; es ist mir -, het
derd.
spijt mij zeer; 2. o. zelfst. das -e,
werkmier, vleugellooze mier v.
Arbeitsamkeit, v. arbeidzaam - Archáolog, en, mv. -en) m.oud- een -es, kwaad o.; (H. S.) im -en liegen,
heidkenner m.
boos zijn, bedorven zijn; eta -es von of
heid, vlijt v., ijver m., naarstigheid v.
A rbeits—anstalt, anstalten) v. Arehäologie, v. oudheidkunde v. bei einer Sache denken, kwaad denken;
Archäologisch, bijv. en b. oud - ich babe kein - dabei, ik denk aan geen
Z. -haus (1.);-bank v. werkbank, schaafbank, werktafel v.; -beutel m. werkza k heidkundig, wat op de oudheidkunde be- kwaad ; sich kein - von einem versehen,
m.; -bierre v. (Nat. bist.) werkbij .v.• trekking heeft ; it. verouderd , oudva- geen kwaad zoeken achter iem.; es ist
derlijk.
hein - in ihm, er is geen kwaad in hem;
-buch o. zakboekje o.
Arbeitsel, sels) o., z. m. (w. i. Arche, then) v. (veroud.) doos, ohne -, zonder erg, zonder kwaad inzicht
kast v.; (in het 0. T.) ark, bondskist v.; of boos opzet.
gebr.) knoeiwerk, broddelwerk o.
4rbeits— fahig, bijv. en b. in staatt (in orgels) , orgelkist, windkast v. (Glas- Argebli, (-s, mv. -en) o. (Nat. bist.)
te werken ; -feind m. vijand m. van hl.) buitenste o. van den oven; (Scheepv.) muffeldier o., geit v. in den Levant.
Argemonröslein,o. (Pl.) doorn
werken ; -frau v. werkster v.; - freund soort v. van vaartuig ; die - Noachs, de
slaapbol m., wilde papaver v.,-achtige
m. vriend m. van werken, die gaarne arke v. Noachs; 3. (Waterb.) versterking
werkt; -geber m. hij, die werk geeft o f v. van den oever tegen den aandrang zilverkruid o.
het verschaft; -hans o. werkhuis o., werk - van het water; 4. heul, waterlozing v.; 5. Aerger, (vergr. tr. van arg) bijv.
plaats, fabriek v., werkhuis o. (verblijf- schutsluis v.; 6. (Jachtw., Vissch.) lij- en b. erger, slechter ; es ivird immer (-
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argwaan verwekkend; 2. ergdenkend, Z. nen kapot slaan ; die -e kreuzen, anterschlagen, de armen over elk. slaan;
Argwohnisch, bijv. nw. ergden- - in - gehen, arm in arm, gearmd ; sich
kend, wantrouwend, achterdochtig, arg- jemn. in die -e uier fen, zich geheel aan
wanig; -wöhnigkeit v., Z. Argwohn; iem. overgeven, zich in iems. armen
-wohnlos bijv. en b. zonder achterdocht, werpen ; ein - voll (Holz), armvol m. hout,
zonder argwaan, zonder wantrouwen ; zooveel als men op de beide armen kan
-wohnlosigkeit V. gerustheid v., goed dragen; ntit offenen -en, met open armen;
ergernis bersten.
(fig.) jen sn. unter die -e greif en, iem.
Aergerhaft, bijv. nw. (w. i.gebr.) vertrouwen o.
Argus, m. (Fabell. en fig.) Argus; helpen , ondersteunen; der zveltliche -,
plaagachtig.
Aergerlich, licher, mv. -lichst) (Nat. hist.) gestippelde hagedis v.; it. de wereldlijke macht v.; Gotles mdchtibijv. en b. verdrietig, gemelijk, korzelig ; pauw fazant, Chinesche fazant m.; -auge ger -, Gods almacht v.; (van eene rivier,
een boom &), tak m.; (Kunstt.) arm m.;
- uber etiv., - au f jem., boos over, op; o. Argusoog, waakzaam oog o.
(van eerie tang, van eene schaar), bladen,
2. wat ergert, verdriet veroorzaakt, aan
Arie, rien) v. aria v., air o.
ergerlijk.
-stoelijk,
o., armen m.; (van een leuningstoel,
Ariette, (- n) v. klein air o.
Aergern, (argerte,gedrgert)bedr.ww. Arios, bijv. en b. naar de wijze van eene kroon), arm m.; - (aan een wagen),
tang, disseltang v.; (Krijgses.) die -e
jein. -, ergeren, verdriet veroorzaken, een air.
boos doen worden ; 2. wed. ww. sich
Aristarch, (- s, mv. -e) Aristar- of Schlge der Lau(gráben , elk recht
fiber of an etw. -, zich ergeren over,boos, chus ; 2. streng kunstrechter m., streng gedeelte eener loopgraaf, hetwelk de zigzags helpt vormen, gang, slag, arm m.
verontwaardigd worden over; sich an beoordeelaar.
jemu. of i ber jem. of (w. I. gebr.) sich
Aristarchisch, bijv. en b. naar Armader, (- adem) V. armader v.
Armadill, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
jeins. -, zich ergeren over; 3. onp. ww. es de wijze van een streng kunstrechter of
hist.) scheldvarken, gordeldier o.
iirgert mich, dass Ç het spijt mij zeer, beoordeelaar m.
Aristokrat, en, mv. -en) m. Armarterie , (-lenen) v. slagdat &.
Aergerniss, nisses, mv. -nisse) aristocraat m., aanhanger van de regee- ader v. in den arm.
Armatur, v. wapening,uitrusting V.
o. ergernis v., aanstoot m., opspraak v., ring der adellijken.
schandaal o.; jemn. - geben, ergernis,aan- Aristokratie, v. aristocratie v.,
Arm-band , (-band(e)s , mv.
-binder) o. armband m.; (Ontlk.)
stoot geven, ergeren ; een - an etiv. neh- regeering v. der adellijken.
men, zich ergeren over ; 2. spijt v., Aristokratisch, bijv. en b. aris- armband m., armligament o.; -bein
tocratisch.
o. armbeen o., armpijp v.; -beuge, -biege
toorn m., verdriet o.
Arggesinnt, bijv. nw. kwalijk Aristoteliker, likers,mv.- likei) V. elleboog m.; -binde v. (Heelk.) armm. (Wijsb.) aanhanger m. van de leer band m.; (Katli.) handdoek, zweetdoek
gezind.
m. der priesters; -blutader v. armbloed Arg-heit, V. boosheid, slechtheid' van Aristoteles.
Aristotelisch, bijv. n;v. (Wijsb.) ader v.; -bruch m. armbreuk v.; -brult
v.; - hergig bijv. en b., Z. boshaft; -list
v., z. m. arglistigheid v.; - listig bijv. en overeenkomstig met de leer van Aristo- V. armborst v.; — macher m. armborst h. arglistig, slim, bedriegelijk; -listigkeit teles ; - es System, stelsel o., wijsbegeerte maker m.; -- schutte m. boogschutter
m., die met eene armborst schiet; -spanv., Z. -list; -los bijv. en b. argeloos , niets V. van Aristoteles.
kwaads vermoedende,onschuldig,onnoo- Arithmetik, liken) v. reken - ser m. boogspanner m.
Aerm-chen, -lein, o. (Verkl.)
zel, eenvoudig; -losigkeit v. argeloosheid, kunde, rekenkunst v.
eenvoudigheid, onnoozelheid, oprecht- Arithmetiker, tikers,mv.-tiker) armpje o.
m. rekenkundige, rekenmeester, reke- Arme, (der, die), (-n, mv. -n) de
heid v.
arme (man of vrouw).
Aergste, (der, die of das),de of liet naar m.
ergste, slechtste ; am -n, au%'s -, (bij - Arithmetiseh, bijv. en b. reken
Armee, ( -meen) v. leger o.; - bericht
-kundig,restahmic. m. legerbericht o., bulletin o.
woord.) op zijn ergst , het allerergst;
Arkadien, (-s) o. Arkadië o.; 2.
wean es auf s - kome, op zijn ergst geAermel, (-mels, mv. -mel) m. (aan
land o. van idillische eenvoudigheid, kleeren), mouw v.; (fig.) jemn. etw. au[
nomen, als alles tegenloopt.
Glen - binden of heften, op de mouw spel Argument, (-( e)s, mv. -e) o. he- van landelijk geluk.
Arkadisch, bijv. nw., Z. idyllisch. ddn, wijsmaken , voor den gek houden;
wijsgrond m., betoog, bewijs o.
Argumentation, tionen) v. Arkebusade, (-n) v. (veroud.) em . beien - hallen, packen, niet laten ontbewijsvoering v., betoog o., betoog dood m. door middel van den kogel, fu- mappen ; jells. Beim - zap/ en, manen,
herinneren ; aus dein - schi tteln, uit de
m.
-tran sileeren o., schotswond v.
Argumentiren, (argumentirte, Arkebusier, (-s, m. -e) m. (ver - I ouw schudden, zonder de minste moeite
argurnentirt) o. ww. betoogen, bewijzen, oud.) soldaat in. met eene buks gewa- tot stand brengen ; -aufschlag m. opslag
pend.
m. op de mouw ; -au.sschnitt m. ronde
bewijsvoegen.
Arkebusierer, m., Z. Arkebusier. uitsnijding v. van de mouw.
Arg—willig, bijv. en b. kwaadaar
boosaardig, kwaadwillig, slecht ge--dig,
Arktisch, bijv. en b., Z. nördlich, Aermelig, bijv. nw. met mouwen.
Aermel—kleid, (-kleid(e)s, mv.
zind, te kwader trouw ; -wvilligkeit v. Nord - 4-.
-kleider)o.kleed o.met mouwen; -lezbchen,
kwaadwilligheid , boosaardigheid, kwade
Arlekin, m., Z. Harlekin.
Arlesbeere, (-beeren) v. lotusbes, -mieder o. lijfje, keursje o. met mouwen;
trouw v., boos opzet o.
Argwohn, (-( e)s) m. z. m. arg- lotusbezie v.; -nbaum m. lotusboom m., -loch o., Z..Armloch; -mantel m. mantel
m. met mouwen ; -muster o. patroon o.
waan m., verdenking, achterdocht v.; Z. Sperberbaum.
wantrouwen o.; bei jemn. - eravecken, argArm, (armer, drenst) bijv. en b. arm, van de mouw ; -schuilt m. snee, snede
waan opwekken, in verdenking brengen, behoeftig ; jein. - m,achen , iem. arm V. der mouw.
maken , verarmen ; (fig.) - an Geist, Armen—anstalt, (-anstalten) v.
verdacht maken.
Argwohnen, —wohnen, (ar -g- arm, bekrompen van geest, onnoozel ; armeninrichting v., gesticht o. voor de
ivohnte of argwöhnte , geargivohnt of ich - er ! ongelukkige, die ik hen ! (ge - armen, huis o. van liefdadigheid ; -angeargivöhnt) bedr. ww. argwaan op- meenz.) der -e Schelm of Tropf! de arme ivalt m. armenadvocaat m.; -aufseher m.
armbestuurder ni.; -aufsicht v. armbevatten, verdenken, verdacht houden, arg- bloed m., de arme drommel m.
Arm, (- (e) s, mv. -e) m. arm m.; stuur o.; -becken o. armbekken o., ar
wanen, wantrouwen,verdenking of kwaad
v.;-biichse,-casse v. armenbus,-menschal
jemn. den - bieten, reichen, geben, den
vermoeden opvatten.
Argwöhnig, bijv. nw. (veroud.) arm aanbieden, geven ; jemn. - and armenkas v.; 2. gelden o. mv. voor de
Rein entzwveischlagen, armen en bee- armen bestemd.
hoe langer hoe erger; er macht alles -,
bij overdrijft altijd, hij maakt het altijd
erger dan het is.
Aerger, m., z. m. ergernis v., toorn
m., spijt v., verdriet o.; seinen - ver beiszen, niederschlucken, zijne spijt ver
inslikken ; vor - bersten, van-kropen,

argwvóhnisch.
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armende, (-s, mv. -n) o. (Ontlk.) o. armklassen o.; it. Z. -ic/inc ; -polyp ni .
boveneinde o. van het handbeen.
armpolyp nl.; -polsader v. armpolsader v.;
Armen-eid, (-(e)s, mv. -e) in. -ring m. armring, armband in.; — (aau
(Ger.) eed m. wegens armoede ; -geld o., een wagen), tang, disseltang v.; -rohre v.,
armengeld o.; -gesetz o. armenwet v.;. Z. -bein; -suule v. wegwijzer, handpaal
-haus o. armhuis, armengesticht o.; m. op den weg ; -schiene v. armstuk o.,
-kasse v. armenbus, armenkas v.; - kasten armleuning v.; (lleelk.) Z. Schiene;
m., Z. -stock , —kasse; -ordnung v. re- (Draai.) armsteun ln.; -schlinye v., Z.
glement o. omtrent de armen; -pflege v. - bindes -schloss o. slot o. van een aimarmenverzorging v.; 2. armbestuur o.;' band; -schmuck m. armsieraad o.; -p/leger rn armenverzorger,aalmoezenier schnalle v. armgesp, gesp ni. van een
m.; -recht o. armenrecht o.; -ring m. (aan armband.
een wagen), Z. Armring ; -sache v. arArmsdick, bijv. en b . zoo ._lik als
menzaak v.; -schule V. armschool of ar-' een arm, ter dikte van een arm.
menschool v.; -scheler m. leerling in. van
Armsdieke, V. armsdikte, (likte v.
de armenschool; -spital o. ziekenhuis o.^ van den arm.
voor de armen, armhuis o.; -steuer v. beArmselig, (-seliger, -seligst) bijv.
lasting V. tot onderhoud der armen en b. armzalig, ellendig, ongelukkig;'
-stock m. armenblok o., armenbus v.; -e Kleidung, armoedig ; -heit v. armoede,
-taxe v., Z. -steuer; -verpflegung v. ar- ellende v.
menverzorging v.; —sanstalt v., Z. -anA_ rm -sessel, (-sessels, ►nv. -sessel)
stalt; -verivalter m. opzichter m. der m. armstoel, leunstoel m.; - .sparage v.
liefdadigheidsgestichten ; -veruwaltung v. armband in.; it. Z. -schnalle; - spindel v.
opzicht, bestuur o. der inrichtingen voor (Ontlk.) spaakbeen o.; -stuck o. armstuk
armen; -oogt m. armbestuurder in.; o.; it Z. -schiene; -stuhl m., Z. -sesscl.
2. Z. Bettelvogt; -veesen o. armenwezen,
Armuth, V. armoede v.; (Godg.)
armwezen o., ini ichtingen v. mv. voor armoede van geest, oiinoozelheid v.; 2.
(verzam.) de armen ni. en v. nlv.; 3.
de armen.
Arm—feile, (-feilen) v. groote armoedje o.; -seid m. eed tra. omtrent
vierkante ijzervijl v.; -f/ache v. (Ontlk.) zijne armoede ; -sschein n1. of -s eugniss
armvlakte v.; -%onenig bijv. en b. in den o. bewijs van armoede, bewijs o. van onvorm eens arms, armvormig; - fuszler m. vermogen.
(Nat. pist.) arrnvoeter m.; -geflech,t o.
Armvene, (- tenen) v. (Ontlk.)
(Ontlk.) armvlecht v.; -geige V. (Iustr.) armader V.
Z. Bratsche; -gelenk o. (Ontlk.) geArre-zierath, -tierde, (nov.
wricht o., gewrichtsverbinding v. van -zieralhen, -zierden) v., Z. -schmuck.
den arm; -geschnieide o. armsieraad o.;
Aernte, (-ten) v., Z. Ern te.

Arrogant, v., Z. Anniaszlichkeit.
Arrondiren, (arrondirte, arrondirt) bedr. way., Z. abrunden.

Arrondissement, (-s, rnv. -e)o.
Z. Abrundung; 2. onderdeel o. van eene
provincie, arrondissement o.

Arsch, (Arsches, Inv. Aersche) rn
(gem.) aars m., kont v., achterste, gat o.,
billen v. mv.; (gem.) einen schuurzen haben, van adel zijn ; die Wollust hat den
Teu fel int -, heeft kwade gevolgen ;
- backen v. mv. billen v. m.; - fiiszlein o.
(Nat. bist.) kleine duikelaar m. (zekere
vogel); -geicdchs o. knoopgezwel o., vijg wrat v. (op liet achterste).
Arsehine, (-schirien v. Russische
elleniaat — 71 centimeters.
)

Arsch—kerbe, ( - kerben) v. bil naad v.; -leder o. aarsleer o. der mijn
-werks.

Aerschlings, bijw. (Volkst.) Z.
riicklings.

Arsch- loch, ( - loch(e)s, mv. - lócher) o. aarsgat o.; -made v. (Nat. bist.)
aarsniade v.; -pauker, -preller nl. britsen,
plakvoerder m.; -seil o. aarstouw o.;
-tcisch in. aarswisch rn.
Arsenal, (-(e)s, niv. -e) o. tuig huis, arsenaal o.

Arsenig, bijv. niv. (Scheik.) arsenikachtig ; -sauces Salz, arsenikzuur o.

Arsenik, in., z. m. arsenik, arsenicurn, rottekruid o.; rother -, rood zwavel -arsenik o.

Arsenikalisch, bijv. nw. arsenikachtig.

Arsenik-blumen,v. mv., -biti-

-handschult m., Z. -s/dek; -Itenud o.
4rolsbeere, (-beeren) v., Z. Ar- the, V. arsenikbloemen v. niv.; -butter
hemd o. met mouwen; - hócker o. de lesbeere.
V. arsenikboter v.; -era o. arsenikerts o.;
uitstrekkende spier V. van den vooraan ;
ArQIn.(a), (-com(e)s, cnv. -rome - Baltig bijv. en b. wat arsenik be-höhle v. armoksel, oksel o.; it. Z. Ach -rorrias of -romata) o. aangename reuk, vat ; -kalk m. arsenikkalk v.; -kies
-hola o., Z. Krispelholz; -hut-selho; geuit 111., aroma o.
m. arsenikkies m.; - könig na. rnetaalm. platte hoed tn., klak v.
Aromatisch, bijv. ow . geur ig, achtig spiesglans , arsenik o. ; -leaner
V. arseniklever v.; -legirung v. arsenikArmillarspháre, ( - sphd r en) v. welriekend, kruidig, specerijachtig.
(Sterreek.) arrnillairsfeer v., een uit
Aromatisiren, (aroniatisirte, aro- verbinding v.; -ól o. arsenikolie v.; -rit verscheidene ringen saanigestelde bol, ntatisirt) bedr. ww geurig, welriekend, bin ni. arsenikrobijn na., rood gekristalliseerd arsenikzuur o.; -salz o. arsenikom de inrichting en beweging der he- kruidig maken, kruiden.
mellichamen duidelijk te maken.
Aromatisirung, V. kruiden o., zout o.; -saner bijv. ow. met arsenikzuur
verbonden ; -sure V. arsenikzuur o.;
Armiren, (armirae, armirt) bedr. geurig, welriekend maken o.
ww. wapenen, wapenen geven, van weAron, ( - s, mv. - s) m. (Pl.) ai um -silber o. arsenikzilver, zilver o. dat arpenen voorzien ; 2. tin Schiff -, beman- v.; -sicurzel v. arumswortel na.
senik bevat ; -zcasserstoifgas o. niet arsenen, uitrusten ; 3. einen Magnet -, waArquebusier, n i., Z. Arkebusier. nik vermengd waterstofgas o.
penen, beslaan.
Art, (Arten) V wezen o., natuur,
Arrak, in., Z. Arak.
Armirung, v. wapening , uitrus- Arrest, (-(e)s, mv. -e) na. gevan- wijze v. van zijn; das ist so naeine -, dat
ting, bewapening, bemanning v.
genzetting, ilihechtenisneming, gijzeling, ligt zoo in mijn aard ; das war ganz in
Arm-kissen, (-kissens, mv. -kis - verzekerde bewaring v., arrest o.; (Zeew.) iArer -, geheel overeenkomstig haar kasen) o., Z. -polster; -korb nl. hengsel beslag o., beslaglegging v. op in havens rakter ; er kans von seiner - nicht las
-leder o. armband m.; -lehne-mandv.; liggende schepen, embargo o.; - zijmeier o.
hij kan zijne natuur niet verlooche-sen,
v. armleuning v.; -leuchter in. armbaker, politiekamer V.
nen ; 2. manier, wijze v. van handelen
-

.

kroonkandelaar m.; it. (Pl.) waterhalm,
Arrestant, (-cia, mv. -err) ni., Z. au/' schlaue - and lVeise, op eerre sluwe
stinkende paardestaart n1.
manier ; er hat ihn der - beleidigt, doss,
Verhafte4e, r;e/'augeiie.
Aermlich, (-licher, - lichst) bijv. Arrestation, ( bonen) v. gevan- zoodarlig, dat; ivdr-e ich nor nuit gaiter en b. armoedig, ellendig, armzalig; -kelt ge ►nremieg, gevangenzetting, aanhou - dat;on, was ik naar op eetje goede maV. armoede, ellende V.
(ling, gijzeling v., arrest o.
nier weg ; duf eitje gale - jenzn. etw. saAermling, (-(e)s, mv. -e) nl. Arrestiren, arretiren, (ar gen, op eerre ordentelijke manier; auf eine
overmouw, morsmouw v.
reslirte of acre/jr/c, arreslirt of arrelirt) feitje - zit verstelren geben, op eerie fijne
manier te verstaan geven each - der
Arm - loch, (-loch(e) sta v.-lócher)o. belt. ww., Z. cerha[ten.
armsgat o.; -los bijv. nw zonder armen,
Arriveren, (arrii'irte, arriviri) o. Tiirken, auf litrkische -, naar de, manier,
armloos; -lose Missgeburt, armlooze mis WW., m. s., Z. ankornnien; 2. wed. way.^ op de wijze der Turken, op zijn Turksch;
v.; -musket m. armspier v.;-gebort 'sick -, Z. sick zutragen. j seine - zo leben, zijne wijze, manier van
-molch m. (Nat. hist.)zeenimf, meermin,
Arrogant, (-let, -lest) bijv. ►► w., leven; 3. rechte, behoorlijkemanier v.;
(las hal keine -, dat is (le rechte manier
sirene v.; -nerve nl. arnnzenilw v.; -polster Z. annzaszlich.
-

-

;

Art.
niet, dat heeft geene houding, dat past
niet ; das ist auszer aller -, druist tegen alle regel en orde in ; sèine Brie/
haben keine -, hebben niets van brieven
zooals die behooren te zijn; dass es (so;
eine - hat, dat liet een aard heeft, dal
het een lust is om te zien, te hooren &
4. soort v., aard m., ras o.; einzig in sei•
ner -, eenig in zijne soort; (Spr.) - lassi
nicht von -, de appel valt niet ver var:
den stam, de kinderen aarden naar dE
ouders ; aus der (zelden auszer) - schlagen, uit den aard slaan, ontaarden, ver
alle -en von Bl ►►men, Blamer-bastern;
von allerlei -, soort v.; eire - Pferde
soort v., ras o.; 5. klasse v., geslacht o.:
die Galtungen sind den -en untergeordnet, de soorten (species) vormmen de ontlerdeelen der klassen (geslachten, genera); 6. (Landb.)bewerking, omwerking
v.; eineni Acker die zweite - geben, voor
de tweede maal bebouwen; 7. (Spraakk.)
wijze v.
Art-aeker, m. omgeploegd land o.;
-bar bijv. en b. (Prov.) Z. urban; -begri/)
in. soortbegrip o., soortelijke aard m.
Aerteln, (veroud.) Z. Arten.
Arten, (artete, geartet) o. ww., m.
h. naeb jemn. -, naar iem. aarden, op
hem gelijken, Z. nacharten; 2. (van
planten), aarden, goed uitkomen, gedijen;
II. bedr. ww. die Natur hat die Rose se
geartet, zoo geschapen ; die ?penschei
sind so geartet, dass , hebben dat eigenaardige, die geaardheid, zijn zoo geschapen ; gul geartete Kinder, rechtgeaard, wel opgevoed ; III. wed. ww. sich
-, den aard van iets aannemen.
Arterie, V. (Ontlk.) polsader, slagader v.
Arterien, bijv. nw. slagaderlijk, de
slagaderen betreffende.
Arterios, bijv. nw., Z. arteriell.
Artesisch, bijv. nw. -er Branlie/i, Artesische put m.
Arthaft, bijv. nw., Z. artbar.
Articulation, tionen) o. gewrichtsverbinding v., gewricht, lid, gelid o., samenvatting, ineenvatting v. van
twee of meer stukken; 2. duidelijkheid
v. in de uitspraak; (Schild.) juiste uitdrukking o. van alle deelei van eene
schilderij.
Articuleren, (articulirle, articulirt) bedr. ww. de woorden en hunne
deelen zuiver en juist uitspreken, articuleereii ; iets in al zijne bijzonderheden
voordragen, van lid tot lid uit elk. zet
-ten.
Artig, bijv. en b. (in samenstellingen), dat aardt naar, gelijktop, Z. Gyps -,
Glas -; 2. aanlig, lief, bevallig, welgemanierd; -e Stickerei, mooi, lief; -es Haas,
riet, sierlijk; -er Vann, vriendelijk, beleefd, galant ; -es Iddchen, lief, rnooi
- aussehen, er aardig uitzien ; ich (inde
es -, dass Sic wollen, ik vind het aardig
van a, dat gij wilt ; sei doch -, wees toch
zoet, ordentelijk, beleefd ; - gearbeitet,
lief, mooi, fijn gewerkt of bewerkt; (i.
k. bet.) ich bin da - gep/li ckt worden, ik
ben daar mooi gesneden, afgezet gewor(-

Asc.

Arz.
den ; es wied da - fiber rnich hergegangen
sein, zij zullen rnij daar geducht (met
kwaadspreken) onder handen genomen,
over den hekel gehaald hebben ; 2. o.
zelfsi. das -e, liet aardige, mooie, lieve
o., aardigheid v.; er sagte ihr viel -es,
hij zeide haar veel aardigheden, beleefd lieden v. mv., vleiende woorden, complimenten o. mv.
Artigkeit, v. (van een kind), aan
zoetheid, beminnelijkheid v.;-valighed,
- (van een tuin), aangenaarnheid v.; (van het gedrag), beleefdheid, aardig
omgang), voorkomend-heidv.;(n
hoflelijkheid, galanterie v.; -en v.-heid,
mv. aardigheden, liefelijkheden v. mv.,
vleiende woorden, complimenten o. niv.,
hoffelijkheden v. mv.
Artikel, tikels, nov. -libel) m.
(Spraakk.) lidwoord o.; 2. (van een ver
artikel o., bepaling v.; (van eerie-drag),
rekening), post in., artikel o.; (van de
geloofsbelijdenis), punt, gedeelte o.; iiber
diesen -, over dit punt, onderwerp o.:
int - der Liebe, op het punt van liefde,
wat de liefde betreft ; ([ land.) (pan soorten van waren), artikel o.; - sbrief nl., Z.
1 nnungsbrie f, Gildebrie f ; --c der Seefahrer, artikelbrief, lastbrief m.; - weise
bijw., Z. punktweise.
Artillerie, v. geschut, geschut o.
riet wat tot zijne bediening behoort, artillerie v.; leichte, schevere -, lichte,
zware artillerie; reilende -, rijdende artillerie, artillerie te paard ; -park in. ar
plein o. waarop liet geschut-tilerpak,
staat ; ook het daarop strooide geschut
zelve, benevens toebehooren, als amunitiewagens enz.; - schule v. artillerie school v.; -train nn. artillerietrein ni.
Artillerist, en, inv. -en) in. ka notinier, artillerist in.
ArtischQke, schoken) v. (PI.)
artisjok v.; -nbart in. baard m. of haar o.
van de artisjok ; - stuhl m. de stoel ni.
van eerie artisjok ; spanische -n, eerie artisjokvormige tuinvrucht v.
Arz(e)nei, v. artsenij v., genees
o.; eine - verschreiben, een ge--midel
neesmiddel o. voorschrijven; (Spr.) ist galgenfrei, de dokters mogen ongestraft iem. om het leven brengen ; (fig.)
Geld ist hier die beste -, het beste redmiddel.
Arz(e)nei-bereiter, bereiters,
mv. -bereiter) m. artsenijbereider, apotheker m.; -bereitung(-skunst) v. artsenijbereidkunde, artsenijkunde v.; -buch
o. artsenijboek, apothekershandboek o.;
-b-iichse V. apothekersdoos V.
Arz (e) neien, (arzeneite, gearzeneit)
neit) o. wuv., in. h. geneesmiddelen innemen, medicineereu ; 2. bedr. ww.
(veroud.) artsenij voorschrijven, geven.
Arz(e)nei-formel, (ormeln) v.
recept, voorschrift o.; - gelehrsamlieit v.
;eneeskuude, geneeskunst v.; - geruch m.
irtsenijreuk m.; eiven — haben, naar
geneesmiddelen rieken ; - geschnrack m.
irtsenijsmaak ni.; -glas o. artsenijllesch
v., artsenijfleschje, apothekerstleschje o.;
-gott in. Esculaap, god ni. tier genees(-

-

(-

(-

(-

(-
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kunde ; - yôttin v. Hygiea, godin v. der
geneeskunde; - handel in. handel en. in
geneesmiddelen ; -handler in. koopman
in geneesmiddelen ; -handlung v. apotheek v.; it. lrogistwiukel m.; -kast
artsenijkistje o., reisapotheek v.;-cheno.
-bra/fig bijv. nw., Z. arzneilich; -kraut
o. geneeskruid o.; -kugelchen o., Z. Pille ;
- kunde, - kunst, -lehre v. artsenijkunde,
artsenijkuust, geneeskunde, geneeskunst
v.; -laden m. artsenijwinkel m., apotheek v.; -lich bijv. en b. tot de artsenij
behoorende, medicinaal ; - mittel o. geneesmiddel o.; -pflanze v., Z. - krant;
-pula'er o. poeder, poeier o.; - schrank m.
artsenijkas v.; -slo/f m. artsenijstof v.;
-taxe v. tarief o. voor artsenijen, voor geschreven prijs m. der geneesmiddelen ; - crank in. drankje o.; - verschreiburrg v. voorschrift o. voor een geneesmiddel, recept o.; - verstandig bijv. en
b. ervaren in de geneeskunde, geleerd
in &, artsenijkundig; - waare, apothekerswaar, drogerij v.; —n mv. droge
- wesen o. al wat betrekking heeft-rijen;
op de geneeskunde ; - wissenschaft v. geneeskunde, geneeskunst, artsenijkunde,
artsenijbereidkunde v.; -zettel v. recept
o.; 2. aangehecht strookje papier o.,
waarop (te wijze van gebruik van het
geneesmiddel vernield is, etiquette v.
Arzt,(Arzies, rnv. Aerzte) nl. genees
geneeskundige, dokter, arts m.; -ge--her,
bü hren v. mv. bezoldiging v., loon, salaris, honorarium o. van den geneesheer.
Aerztlieh, bijv. nw. den genees
geneeskunde betreffende; -e-hernd
Praxis, geneeskundige praktijk v.; der -e
Beru f, liet beroep o. van geneesheer;
-e Kenntnisse, medische kennis v., bekwaamheid v. in de geneeskunde.
As, o., Z. Ass; 2. (Muz.) a mol, as v.;
-dur, as rnajeur, as dur; -moll, as mineur.
Astint, (-( e)s, nlv. -e) in. stinken
duivelsdrek m.; wohlriechender -,-der,
benzoeliai•s o. en v.
Asbest, (-( e)s, env. -e) m. steen
asbest o., amiant o.; -kork m. as--vlas,
bestkurk o.
Ascaride, ►•iden) v. (Nat. hist.)
aarsworm, endeldarmsworm in.
Ascese, V. beoefening v. der ascetiek, Z. Busziibung.
Aseet, en, nlv. -en) en. boete ling, streng vroom mensch nl.
Aseetik, v. (Katte.) de leer v. omtrent liet doen van boete, ascetiek.
Aseetiker, tilers, mv. -tiler)
in. schrijver m. van geschriften over
ascetiek, van stichtelijke werken.
Ascetisch, bijv. en b. streng,
vroom, stichtelijk, godvruchtig, ascetisch,
Lot boetedoening opwekkend.
Asch, (.4sches, mv. Aesche) m. pan
v., pot m.; 2. (Nat. bist.) Z. Ascher; 3.
(in Beieren), een vaartuig voor liet ver
zout ; -blei o., Z. 1Vismuth. -voeran
Asehe, schen) v. aseb v.; ausgelaugte -, loogasch, uitgeloogde asch ; ge
gewijde asch v.; za - verbren--ioeht,
rlen, tot asch verbranden ; in die - legen,
(-

(-

(-

(-
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(een huis &), in de asch leggen ; zu werden, tot asch verteren ; (gemeenz.)
jem. mit ungebrannter - salben, stokslagen, rottingolie geven ; 2. stof o., (ge
Staub and -, Schutt and -, puin-wonl.)
en stof o.
Aesche, schen) V. (Nat. hist.)
ombervisch, omber m.; 2. Z. Esche.
Aeschel, m. (Giet.) fijn kobalt o.
.schen—ähnlich, bijv. nw aschachtig, aschvormig ; -bad m. aschbad o.;
(-

-behälter o., Z. -fall; -blaser m., Z.
-zieher; -bleich bijv. nw. bleek als asch;
-brenner m. aschbrander m.; -brod o., Z.
— kuchen ; -brödel m. asschepoetser m.,
asschepoetster v.; -ente v. tafeleend v.;
-fall m. aschbak, aschhaard m., aschgat
o.; it. rooster m. van den aschbak ; -farbe
v. aschklcur v.; -lass o. aschvat, aschton v.; -frau v. aschvrouw v.; -fun/ce m.
vonk v. in de asch ; -grube v. aschkuil
m.; -handler m. aschman m.; -haufe m.
aschhoop in.; -herd m., Z. -fall; -kam
V. aschkamer v.; - kasten m. (Bergw.)-mer
asehkist v.; -kern m. (Giet.) aschbloem
v.; -kraut o. aschkruid o., aschplant v.;
-krug m. aschkruik, urne v., aschpot m.;
- kuchen m. aschkoek m., aschbrood o.;
-lauge v., Z. Lauge; -loch o., Z. -fall;
-meise V. (Nat. hist.) poelmees v.; -ofen
m. (Glas.) aschoven m.; -pflanze v., Z.
-kraut; -salt o. sodazout, loogzout o.,
potasch v.; -schweler m., Z. -brenner;
-slöber m. asschepoetster v.; -topf m.,
Z. -krug; -inch o. loogdoek, aschloogdoek m.; - zieker m. (Bew. d.

Aeseulap, (-( e)s, mv. -e) m. Es- ter, eerste ambtshelper m. eens rech•
ters, assessor m.
culaap ; 2. geneesheer, dokter, arts m.
Aesen, aszen, bedr. en o. ww., Assientist, (- en, mv. -en) m.
(Hand.) aandeelhouder m. in de actiën
Z. aasen.
Aspe, (-pen) v., ni., Z. Espe; 2. der assiëntomaatschappij.
(Nat. hist.) zekere visch van het kar
Ássignant, (- en, mv. -en) m., Z.
-pergslacht. Anweiser.
Aspect, (-( e)s, mv. -een -en) aan- Assignate, (- naten) V. (Hand.)
blik m.; (Sterreek.) de onderlinge stand assignatie v.
m. der planeten met opzicht tot den in- Assignatar, —tarin, (Hand.)
vloed, dien men haar op 's menschen lot hij of zij, op wien (wie) eene assignatie
toeschreef, aspect o.; 2. voorteeken, voor- wordt afgegeven.
uitzicht o.; schlimme -en, kwade voorteeAssignation, (- tionen) v., Z Ankenen o. mv.
wveisung.
Aespen, bijv. nw., Z. espen.
Assigniren, (assignirte, assignirt)
Asper, ( pers, mv. -per) m. asper bedr. ww., Z. anweisen.
m.,kleine Turksche zilvermunt = f 0,05.
Assimilation, (-tionen) v.
Aespern, bedr. ww. (veroud.) Z. (Scheik.) vereenzelving v., het opnemen
qualen, abhetzen.
en geheel met zich vereenigen van anA sphalt, (-( e)s, mv. -e) o.(llelfst.) dere stoffen, Z. Anaitung.
asphalt, jodenpek o.; 2. bitumineuse kalk Assimileren, (assimilirte, assimiv. tot bestrating.
lirt) bedr. ww. (Scheik.) vereenzelvigen,
Asphaltisch, bijv. nw. asphalt- opnemen en geheel met zich zelven ver
achtig, jodenpekachtig.
Z. anarten.
-enig,
Asphodil(1), (-( e)s, mv. -e) o., Z. Assiseher—Stein, m. bijtende
A fodill.
steen m., dien men in den omtrek van AsAspirant, (- en, mv. -en) m.adspi- sos of Asos in Klein -Azië vond, en waarrant, candidaat m., hij die naar een post van men grafsteenen maakte.
dingt.
Assisen, V. mv. zittingen v. mv.
van een lijfstraffelijk gerechtshof; -geAspirata, v., Z. Hauchlaut.
AspiratiQn, (- tionen) v.(Spraakk.) richt o., -hof m. hof van assises, gerechts
aanademing, aanblazing v.
voor lijfstraffelijke misdaden, waar-hof.
Aspireren, (aspirirte, aspirirt) de verhandelingen mondeling en in het
bedr. ww. aanademen, aanblazen ; openbaar plaats hebben.
(Spraakk.) met aanademing uitspreken ; 2. Assistent, (- en, mv. -en) m., Z.
o. ww., ril. h, naar iets staan, Z. sich be- Gehulfe.
-

erts.) edele schorl, aschaantrekker, werben.
Ass, (Asses, mv. Asse) m. (Sp.) aas
trip m.
Ascher, schers, mv. Scher) rn. o.; 2. (goudgewicht), korrel v.; (Apoth.)
(Nat. hist.) een visch ; -mittwvoch m. pond o.
(Kath.) ascbwoensdag, aschdag m.
Asz, o., Z. Aas.
Asseeuranz, ganzen) v. verze.Ascher, m., z. m. (Looi.) !ooi
kalk v.; 2. Z. -fass; -[ass o., -grube v. kering, assurantie v.; -bureau, -complooikuip, kalkkuip v.; -satz rn. (Giet.) toir o. assurantie - kantoor o.; -conto o.
aschbed o.; -stange V. aschstok m.; assurantie -rekening v.; - gericht o.,-kammer v. assurantiegerecht, assurantieka-tuck o., Z. Aschtuch.
Aeschericht, scherig, bijv. mer v.; -mdkler m. makelaar m. in asen b. asschig, aschachtig, als met asch surantiën ; -prämie V. assurantie -premie v.
bedekt.
Aesehern, (ascherte, geschert) Assecurat, (- en, mv. -en) m. ver
geassureerde m.
-zekrd,
bedr. ww. in asch doen verbranden, tot
asch verteren ; (Kath.) asch of kruisAssecurirbar, bijv. nw. (Hand.)
jes uitdeelen ; sich - lassen, een kruisje verzekerbaar, wat verzekerd, geassureerd
gaan halen ; (Zeemt.) ploten, in kalk en kan worden.
asch koken ; Wdsche -, Z. langen ; 2. Asseeuriren, (assecurirte, assecuwed. ww. sick -, Z. abaschern.
rirt) bedr. ww. verzekeren, assureeren.
Asch-farbe, v., -farbig, &, Z. Assel, (-sein) V. (Nat. hist.) geAschenfarbe 4; -grau bijv. en b. asch- wone pissebed v.; -raupe v. (Nat. hist.)
pissebed-rups v.; -schnecke v. (Nat. hist.)
grauw ; huhn o., Z. Wasserralle.
.A.schicht, bijv. en b. aschachtig, helmslak v.
asschig ; -er Boden, aschachtig, met Assemblee, (- bleen) v., Z. Gesellschaft.
asch bedekt.
4sch-kasten, m., Z. Aschenka- Aszen of aszen, (aszte, geaszt) o.
sten; -kern m., Z. Aschenkern; - knecht ww.,m. h. of wed. ww. (Jachtw.) sich -,
m. aschbereider m., knecht m. voor de azen , weiden , grazen ; 2. bedr. ww.
asch; -krähe v., Z. Nebelkrähe; - kuchen (Vissch.) met aas visschen.
in„ Z. Topfkuchen; -lauch, Aeschlauch
Aeszung, V. azen, weiden, grazen o.
Assertion, (- tinnen) v., Z. Bem. sjalotte v.; 2. Z. Lauch; 3. Z. Schnittlauch; -lerche v. (Nat. bist.) aschgrauwe hauptung.
leeuwerik m.; -loch o., Z. Aschenloch;
Assertorisch, bijv. nw., Z. be(-

Aes.

-

(-

-

•-meise v., Z. Aschenmeise; -wurz v., Z, stimmt.
Diptam; -,jinn o. bismuth o.
Assessor,

Association,

v., Z. Verbindung,

Genossenscha f t.

Associeren,

(associirte, associirt)

bedr. ww. (Hand.) tot deelgenoot, compagnon aannemen , associëeren ; 2. wed.
ww. sick mit jeinn. -, zich verbinden,
zich associëeren , een deelgenootschap
aangaan.
Assonanz, nanzen) v. onvolkoV. van klank in den uit men g eli'kheid
J
gang der woorden, halfrijm, onvolkomen
rijm o., waarbij niet de medeklinkers,
maar alleen de klinkers overeenkomen.
(-

Assortiment, (-( e)s, mv. -e) o.
warenvoorraad, voorraad m. van waren
van dezelfde soort, assortiment o.

Assorteren, (assortirle, assortirt)
bedr. ww. naar soorten schikken, samenvoegen , verbinden , uitzoeken , sorteeren.
Ast, (Astes, mv. Aeste) m. tak,boomtak m.; (Gesl.) zijtak m.; een - int Holze,
kwast, knoest m. en de plaats v. waar hij
gezeten heeft; (Spr.) au f eihen harten gehort een harter Keil, weerspannigheid
maakt eene harde behandeling noodza
bult, bochel in.; sich einen --kelij;2.
lachen, zich een bult lachen.
Aest-chen , —lein, o. ( verkl.)
takje, boomtakje o.

Asten, Resten (sich), (astete of
(istete, geastet of geasiet) wed. ww. (Pl.)
takjes krijgen.

Aster, (- sten, mv. -ster) m. (Pl.)
sterrebloem, aster v.
(- s, mv. -en) m. bijzit. Aest(e)rich, -(e)s, mv. -e)m. en

Ast.
o. plaveisel o., vloer m.; gegossenes -, gegoten vloer m.

Asthenisch, (- nischer, am mei-

Ath.

Ato.

91

Astronom, (- en, mv. -en) m. vrede, verkondigt vrede ; Rache -, wraak
sterrenkundige m.

ademen, naar wraak hijgen ; (van bloe-

Astronomie, v. sterrenkunde, as- men) ,Wohlgeruche -, verspreiden ; jemn.

sten -,) bijv. en b. krachteloos.
tronomie V.
Asterit, (- en, mv. -en) ni. ver
Astronomisch, bijv. en b. ster
zeester v.; 2. eene soort van-stend
sterrenkunde betreffende.-renkudig,
edelsteen.
Asyl, (-( e)s, mv. -e) o. vrijplaats,
Asteroid, (- en, mv. -en) m. pla- wijkplaats v., toevluchtsoord o.
neet V. van de tusschen Mars en JupiAtaeamít, (-( e)s, mv. -e) m.

Muth ins Herz -, spreken; 2. (Bew. d.
erts.) door verhitting het vocht uitdrijven.

Aethmen, Z. athmen (II. 2.)
Athmig, bijv. nw. (Veea.) Z.herzschlachtig.

(Bew. d. erts) zoutzuur koperzand o.uit i Athmung, v. ademhaling v., adeter gelegen groep Asteroïden.
Aesthetik, v. (Wijsb.) schoon- de woestijn Atacama tusschen Peru en men o.; -s fahig bijv. nw. geschikt om
heidsleer, wetenschap v. van het schoone Chili.
in te ademen ; -sgeráusch o. geruis o.,
in de kunst, aesthetica v.
Atelier, (onb.)o. werkplaats v. van dat men bij de ademhaling maakt;
kunstenaar ; 2. het personeel;o. daar - swerkzeuge o. mv. ademhalingswerk Aesthetiker, (- tikers, mv. -tiker)
In. (Wijsb.) een in delschoonheidsleer werkzaam.
tuigen, organen o. mv. voor de adem
-haling.
ervaren man in.
Atheist, (- en, mv. -en) m.godlooAëtit, m., Z. Adlerstein, Klapper Aesthetiseh, bijv. nw.aesthetisch, chenaar, godverzaker, atheïst m.
wat tot de leer van het schoone behoort;
Atheistere_i, v. godloochening, stein, Eisenniere.
i godverzaking v., atheïsmes o.
2. smaakvol, schoon,
Atlas, (- lasses, mv. -lasse, zelden
Aesthetisiren , ( ásthetisirte, as- Atheistisch, bijv. en b. godloo- Atlanten) m. (Myth.) Atlas, een reus die
thetis-irt) o. ww., m. h. de aesthetica be- chenend, godverzakend, atheïstisch.
den hemel draagt; 2. (Bouw.) balk- of
oefenen;it.over liet schoone redekavelen.
Athem, m.,z. m. adem m.; - holen bintdrager m., zuil v. in menschen geAsthma, o. (Gen.) aamborstig - of - schopten, ademhalen, ademscheppen; stalte ; 3. (Ontlk.) eerste halswervel m.,
(fig.) Z. au fathmen ; er hat keinenfreien waarop het hoofd rust; 4. (Boekh.) verheid, kortademigheid v.
Aesthmatiker, (- tikers, mv. -ti- -, hij haalt niet gemakkelijk adem; er zameling v. van kaarten, atlas; 5. (Man.)
hat einen kurzen -, hij is kortademig; atlas, satijn o.; 6. (Wev.) (van damast),
ker) m. (Gen.) aamborstige m.
Asthmatiseh, (- tischer, am mei auszer - sein, buiten adem zijn ; sich de donkere grond op den rechten kant.
aamborstig, kortademig.-sten)bijv.w auszer - laufen, zich buiten adem looA tlas-apfel, (- ap fels, mv. -ap(el)
Astholz, o. takhout o., hout o. van pen ; wieder zu - kommen, weder tot zijn m. atlasappel m.; -art V. soort van saadem komen; (fig.) van zijn angst, zorg tijn ; auf — weben, satijnglanzig maken,
takken.
A_ estig, (- stiger, -stigst) bijv. en b. & bevrijd worden, Z. au fathmen ; wieder het voorkomen van satijn geven, sati-er Baum, takkig, knoestig ; -er Stock, zu - kommen lassen, (een paard), laten neeren ; -artig bijv. en b. gesatineerd,
-es Brett, kwastig, met kwasten ; ( Pl.) uitblazen, uitrusten; jem. in - erhalten, satijnachtig ; ---machen, satineeren , sa-e Wurzel, knoestig; (Bergw.) -es Kup- iem. druk aan het werk houden ; sich in tijnachtig maken ; -artiger Zeug, licht
- setzen, zich drukte maken ; in einem -, halfzijden atlas o.; -band o. satijnlint,
fer, koraalvormig.
Aestimiren, (ástimirte, astimirt) in eenen adem, in eens door; er holt kaum gesatineerd lint o.; -birne v. atlaspeer v.;
noch-,hij haalt nauwelijks adem meer; -bar -boden m. gekeperde grond m. als van
bedr. ww., Z. schatzen.
bijv. en b. adembaar, wat ingeademd kan satijn ; -era o. atlaserts o., schriksteen
Aestlich, bijv. nw. Z. astig.
Ast-knorren, (- knorrens,mv.-knor- worden ; -barkeit V. adembaarheid, ge- m.; -format o. atlasformaat o.; -glanz
ren)m.kwast,knoest m.;-kráhe v., Z. Ne- schiktheid V. om Ingeademd te worden ; m. satijnglans, atlasglans m.; -grand m.,
belkrahe; -kreun o. (Wipenk.) getakt -holen o. ademhaling v.; -los bijv. en b. Z. - boden; -streifen m. atlasstreep, sa
buiten adem , ademloos , hijgend ; it.
kruis o.
v.; - tapete V. gesatineerd pa--tijnsrep
Aestling, (-( e)s, mv. -e) m. een ademloos, dood, levenloos; -losigkeil v. pier, behangselpapier o.; -weber, -wervogel, die reeds van een tak op den an- zware, moeielijke ademhaling v.; -zeg ker m. atlaswever, satijnwever, satijnder vliegen kan; (Valk.) takkeling en. m. ademtocht m., ademhaling v.; -zung- werker m.
Atlassen, bijv. nw. satijnen.
Ast—loch, (- loch(e)s, mv. - lacher) lein o. (Ontlk.) huig v.
Atmometer, meters,mv.- nieter)
o. gat o. in eene plank, ontstaan door Aether, m. (Scheik., Nat.) aether,
een kwast ; -los bijv. en b. (van een ether m.; zeer fijne lucht of vloeistof; m. verdampingsmeter m.
Atmosph,re, v. dampkring m.
boom), zonder takken, gesnoeid, van tak in - verwandeln, in ether veranderen.
Aetheriseh, bijv. en b. etherach- Atmosphri.seh, bijv. nw. den
ontbloot; (van eene plank), zonder-ken
kwasten ; -moos o. (Pl.) takkig aardmos tig, tot de bovenlucht behoorend ; (fig.) dampkring betreffend, daartoe behoorend,
Atom, -(e)s, mv. -e) o. (Ontlk.,
o.; -standig bijv. nw. (P1.) takstandig; hemelsch, zuiver, rein.
Aetherisiren, (ätherisirte, äthe- Wijsb.) kleinste, ondeelbaar deel o. van
-voll bijv. en b. getakt, kwastig, knoesrisirt) bede. ww. jem. bedwelmen met een lichaam, atoom o.; 2. al hetgeen zeer
tig; -werk o. takken m. mv.
klein is; die Erdkugel ist ein - im WeltAstrallampe, (- lampen) v. as- ether.
Aether-Bauer, bijv. nw. -es Salz gebaude, een stofje o. bij het heelal ver
traallamp, sterrelamp, lamp v., die geen
-gelkn.
etherzuurzout o.; -sdure V. etherzuur o.
schaduw werpt.
Atomen— hnlieh, bijv. als een
Athlet, (- en, mv. -en) m. kamp
Astroit, Z. Asterit.
-vechtr,wosladijetbm. atoom, overeenkomstig met atomen ;
Astrolatrie, v., Z. Sterndienst.
Athletisch, bijv. en b. naar kamp -gewicht o. (Scheik.) gewicht o. deratoAstrolith, m., Z. Asterit.
wijze, wat op de oude kamp --vechtrs men ; -lehre v., Z. Atomismus.
Astrolabium, (- labiums, mv. -laAtomismus, m. onb. leer der atobien) o. graadboog, sterrehoogtemeter, vechters betrekking heeft; it. sterk gemisten , die beweren , dat de wereld uit
poolshoogtemeter ,hoekmeter m.,astrola- spierd.
Athmen, (athmete, geathmet) o. atomen is samengesteld, atomisme.
hium o.
Astrolog, (- en, mv. -en) m. ster- ww., m. h. ademen, adem halen ; schwer Atomist, en, mv. -en) m. (Wijsb.)
renwichelaar, sterrenwaarzegger,sterren- -, moeilijk of met moeite ademhalen; voorstander, aanhanger ni. van het ato(fig.) wieder Ereier -, weer ruimer adem mismo, atornist m.
kijker, astroloog m.
Astrologie, v. sterrenwichelarij, halen, liet minder druk hebben, van Atomistisch, bijv. nw. atomiszijne angst bekomen ; (Dichtk., fig.) (van tisch, wat de leer der atomisten betreft ;
astrologie v.
Astrologisch, bijv. en b. op de den wind), blazen,waaien; II. bedr. ww. -e Philosophie, beschouwing v. der westerrenwichelarij & gegrond of daartoe be- die Luft, einen Geruch -, inademen; reld als voortgebracht door atomen, ato(fig.) Alles athmet Frieden , alles ademt mistiek v.
hoorend, astrologisch.
(-

-,

(-
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Aet:

Auf.

Auf.

poeder o.; -stein in. etssteen, brandsteen Gulden - die Person, per hoofd; - das Essen
Atomistik, v:L., Atomismus.
Atonie, V. (Gen.) verslapping,slap- in.; -staff in etstof, bijtende stof v.; schlufen, na het eten; - einegrosze Enlfer .
-sublimat o. bijtend sublimaat o., tweede Hung, op een grooten afstand ; Alle bis heid v.
,

Atram@ntstein, (-s, mv. -e) in. chloorkwik o.

Einen, allen behalve een, op een na, een
Aetzung, V. eten, voeder, lokaas o.; uitgezonderd ; - einen Zug, met eene
Attachement, o., Z. Anhdng- 2. etsing v., etsen o.: 3. (Heelk.) bran- teug ; - Leben and Tod, op leven en dood;
lichkeit.
ding v., branden o.; 4. ets v.; - au/'Kup- - ein Haar, op een haar, zeer nauw
sein Gesuch, op zijn ver -keurig;
Attacheren, (attachirte, altachirt) fer, graveerkunst v.
- jeden Fall , in elk geval; --zoek;
wed. ww. sich -, zich hechten ; attachirt I Atzung, v., Z. Aelzung (1.).
sein an jent., gehecht zijn.
1 l4etzwasser, o. (Graf'.) etswater, diese Art, op die manier, op die wijze;
-s Aeuszerste-uberrascht, ten uiterste ver
Attacke, (—n) v., Z. Angri/f.
sterkwater, invretend water o.
sich -s Eifrigste bcmühen, alle-rast;
Attackiren, (attackirie, attackirt) Au! Auweh! tussch . o! och! ach!
mogelijke moeite aanwenden; -s Beste,het
bedr. ww., Z, angreifen.
au! oei! o wee!
best, het allerbest; •- Wochenzinsen leihen,
4.tte, Aette, Aetti, (in de kin - Au, v., Z. Aue.
dertaal), vader.
Auch, voegw. ook, nog; ich auch, tegen wekelijkschen interest leenen, met
Attent, (-tenter, -tentest) bijv.nw., ik ook, evenzoo, eveneens; - nicht Einer, woeker leenen ; -s Freundlichste emp fanZ. au/'merksam.
zelfs niet een ; nicht nar c ', sondern -, gen teerden, allervriendelijkst onthaald
Attentst, ( - (e)s, mv. - e) o.misda- niet alleen &, maar ook ; oder -, of ook; worden ; - der Seite des 4, van den kant
dige onderneming v., aanslag m., aan ohne — nur zu tragen, zonder zelfs ; er van; sich - die gute Seile neigen, naar
leven.
-randigv.ems ist - gar za frech, hij is ook al te verme- den goeden kant overhellen; - meine Eo
mijn kosten, voor mijne rekening;-slen,op
Attent ►t(1)er, teil(l)ers, mv. tel; ich - nicht, ik ook niet, evenmin;
-littler) m.(Scherts.)misdadiger in., ko- was (aver) es - sei, wat (wie) het ook zij; - die Gefahr him Innen zit misstallen, op
ningsmoorder m.
wie dens nun - sein mag, wat daarvan het gevaar af van u te mishagen ; was hat
Attestat, (-(e)s,mv.-e)m.schrifte- ook zij; wenn es nur jetzt - Zeit ist, das - sich, wat beduidt dat, wat steekt
lijke getuigenis o. en v., getuigschrift, als het nu naar ook tijd is; wied er es - daar in ! - einige Jahre, na eenige jaren;
- der Stelle, dadelijk, oogenblikkelijk,
attest o.
thun, zal hij het ook kunnen doen?
Attesteren, (attestirte, atlestirt) Auction, ( - tinnen) v. veiling v., onmiddellijk, het eerst, vooreerst ; in
Rucksichl - Geivandtheit, met betrekking
bedr. ww. schriftelijk getuigenis afleg - verkooping v. bij opbod.
gen, getuigen, een attest geven.
Auctionator, (-s, mv. -en) ni., tot; - dein Punkt stehen, op het punt
staan van, bijna gereed zijn om; - See.A.ttieh, (-(e)s)m., z. m., (Pl.)wilde Z. Ausruter.
vlier v.; -beere v. vlierbes v.; - geselt o. Audienz, dienzen) v. gehoor o., fahrlen, op zeetochten; - dem Spieleslehvlierstroop, vliersoep v.
audiëntie v., Z. Gehór; - gericht o. rechts en , op het spel staan ; - der Welt,
Attilla, ( - s, mv . -s) m. eene soort
v.; -saai en., -zimnzer o. audiën--zitng op de wereld; - der Rhede liegen
voor de roede liggen ; man rechne nur van korte jas V.
tiezaal, gehoorzaal v.
Attiseh,bijv.en b.Attisch,Atheensch;
Auditor, (-s, mv. -en) m.toehoor- Freunde, men rekene maar op zijne vrienden; - Meilenweite, op eene mijl afstands;
-es Salz,Attisch zout o.; it. (lig.)vernuft, der, aanhoorder, hoorder.
o., geestigheid V.
Auditor, (w. i . gebr .) Auditeur, bis -, tot op, buiten, behalve, uitgezonderd ; bis - das, tot daaraan, tot
Attitude, ( - n) v. bestudeerde, in. (Krijgsw.) auditeur ni.
veelbeteekenende houding v.
Auditoriat, (-s, mv. -e) o. audi- daartoe, nicht - einer Stelle bleiben könAttraction, v., Z. Anziehung.
teurschap, waardigheid v. van auditeur. nen, niet op eene plaats kunnen blijven;
Attribut, ( - (e)s,mv. - e) o. toege- Auditorium, ( - riums, mv. - rien) - immer, voor altijd, voor immer ; - Ehre!
kende hoedanigheid of eigenschap v., o. gehoor o., toehoorders m. mv.; zahl- op mijne eer ! op mijn woord ! - franzóattribuat,kenteeken, kenmerk,gezegde o. reiches -, talrijk gehoor o., groot aantal sische Art, op Fransche manier; - laleinisch, op zijn Latijnsch, in het Latijn;
Attribu—tie, —tjvisch,bijv. uw. toehoorders; 2. gehoorzaal v.
bijgevoegd, op de wijze van bijvoeging,
Aue, (Auen) V. vlakte, weide, vrucht II. bijes. Berg-, opwaarts , omhoog;
bijstelling.
weide, landouw, dreef v.; 2. Z.Flur.-bare Strom-, stroomopwaarts; von Jugend -,
flets -bar, bij v. nw. etsbaar, wat Auer — gefliigel, o., — hahn, in. van de jeugd af; von anten-, van begeëtst kan worden; -barkeit v. geschikt - boschhaan,woerhaan m.; -henne v., -halen neden naar boven; (Krijgsw.) von anbeid v. om geëtst te worden ; 2. brand- o. boschhen, woerhen v.; -kalb o. wild ten- gedient Naben, van onderop ; - sein,
kracht v., etsend vermogen o.; -bild o. kalf o.; -huh v. wilde koe, bergkoe v.; op zijn, staan ; (van de deur), open staan,
geopend zijn ; - and nieder gepen, op en
etsteekening,ets,gravura v. metsterk wa- -ochs nn. wilde stier, bergstier in.
ter; -breit o. (Gray.) etsplank, etsdoos v.; Auf, voorz. (niet den 3n naamval neer gaan ; Ill. tussch. op! opgepast!
-druck m. (Gray.) proefdruk v. eenei als liet eerie rust of een handelen op wakker! kom aan ! IV. - dass, voegw.
geëtste plaat.
Bene plaats, met den 4n wanneer liet opdat, ten einde.
4tzel, (-zeln) v. (Scherts.) pruik eene richting of eene bewegiiW naar Aufaekern, (ackerle au/', au/gev., pruikebol m.; 2. Z. Elster; 3. Z. eene plaats te kennen geeft), op; - ackert) bedr. ww. MIliinzen -, ruw maken;
Assel.
^lem Lande, buiten, op het land ; - der 2. ein Feld -, omploegen, voor de tweede
Aetzen, (dtzle, gedtzt) bedr. ww. lagd, op de jacht; - einena Kahne,- Schlitt- maal omwerken.
(Jachtw.) Z. dien; 2. etsen, doen invre- schuhen f ahren, in een bootje varen, op
Aufangeln, (angelte auf, aufgeten, uitbijten; (Graf.) gealztes Blatt, >chaatsen rijden ; - der Reise, op reis; angelt) bedr. ww., Z. angeln.
etsteekening v.; (Heelk.) branden, dood- - die Ende fallen, op den grond ; au/ Aufarbeiten, (arbeilete auf, au f branden ; -des Mittel , brandmiddel, ?inent instrument spieler, een instrument gearbeitet) bedr. ww. opwerken, gebruidoodbrandend middel o.
bespelen, spelen op ; au` jem. los genen, ken, in het werk stellen ; eire 1'hur -,
A.etzer, (Aetzers, mv. Aetzer) m.gra- )p iem. los gaan ; - jein. zdrnen, op iem. openwerken ; sich die Hande -, zich de
veur m. in koper.
boos zijn; es geht - zwei Uhr, het handen wondwerken, met veel werken
.A.etz—grond , (-grund(e)s , nov. s zoo even een uur geslagen ; — die- de handen openhalen ; sich vom Boden -,
- greinde) m. etsgrond m.; -kraft v. bij us Geschrei, op dit geroep ; - den Brand pogingen doen om op te staan ; 2. o.ww.,
vermogen o.; -kunst v. etskunst v.;-tend betleln, bedelen dewijl het goed verbrand m. h. zijn werk afmaken, voltooien.
-lange V. etsloog v.; - ruiltel o. brand- .s ; - den Abend, tegen den avond ; - morAufathmen, (athmete auf, aufmiddel o.; -nadel v. (Graf.) etsnaald v.; ten (eingeladen sein), tegen morgen ; bis geathmet) o. ww., iii. h. weer ademen;
- natron o. brandende soda v.; -platte v. • Ostern, Johannis, tot Paschen, tot Si. wieder -, beginnen te ademen, weer
(Graf.) etsplaat v.; -pulver o. bijtend . Fan ; - ein Mal, op eens, eensklaps ; een lucht scheppen.

vitrioolsteen, inktsteen ni.
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4uf tzen, (dtzte auf, au/gedtzl) Eert) hedr. ww. jens. -, wakker keffen, blasen, opgeblazen, verwaand, hoogmoe bedr. ww. etw. auf den of dem Stein -, door gekef wakker maken.
dig; (van den stijl), gezwollen; (Pl.) (van
graveeren, etsen op ; 2. (Heelk.) ein Ge,Afbellen, (bellte auf, aufgebelll) den steel van een blad), buikig, vleezig;
schwür -, uitbranden, openbranden.
bedr. ww. jem. -, wakker blaffen, door 2. Z. aufzvehen; 3. das Feuer -, aanblazen;
Aufbaeken, (dit bäckst of backst geblaf wakker maken ; 2. o. ww., m. Ii. 4. ein Stuckchen -, blazen; 5. jem. -, met
blazen op een instrument wakker maken,
auf, er boekt of backt auf, buk of hard blaffen.
backte auf, aufgebacken) bedr. ww. onr . Aufbereiten, (bereitele auf, auf- wakker blazen; II. n . ww ., m. h. blazen,
(Bak.) nog eens bakken, opbakken ; 2. bereitet) bedr. ww. (Bergw.) bereiden, op de trompet & blazen ; Ill. wed. ww.
sich -, zich opblazen ; (fig.) trotsch, hoog Z. verbacken.
gereed maken.
Aufbhen, (bdhte auf, aufgebdht) Aufbersten, (die berstest of bir- moedig worden.
bedr. ww. eine Geschwulst -, open bet- stest auf, er berstet of birst auf, barst of Aufblättern, (blatterte auf, auften.
borst auf, au/gebarsten) o. ww. onr., gebla,ttert) bedr. ww. ein Buch -, bladeAufbahren, (bahrte auf, aufge- m. s. openbersten, openbarsten, splijten ; rende opslaan ; ein nei^gebundenes Buch -,
bahrt) bedr. ww. Steine -, op de draag- (van de huid), springen, opensprin- losbladeren, (le bladen vaneen schei baar plaatsen. gen ; 2. bedr. ww doen bersten, kloven , den ; eine Rose -, openbladeren, openen.
Aufblauen, (blaute auf, au fgeAufballen, (ballte auf, aufgeballt) splijten
bedr. ww. Waaren -, in balen doen ; 2 . Aufberstung, v. barst, berst m., blaat) bedr. ww. etw. -, de blauwe kleur
van iets opfrisschen.
•
open maken, uit de balen doen, opsta- kloof, spleet, scheur v.
pelen
Aufbetten, (beltete auf, aufge- Aufbleiben, (blieb auf, aufgebettet) bedr. ww. das Bett -, opmaken, blieben) o. ww. onr., m. s. opblijven,
Aufbau, m., z. m. opbouw m.
waken, overeind blijven staan ; nicht langufbauen, (haute auf, au/gebaat) opslaan.
bedr. ww. opbouwen
Aufbewahren, (bewahrte auf, gei' - können, niet langer kunnen wak Aufb^,umeln (sich) , (bi umelte aufbewahrt) bedr. ww. etw. -, bewaren, kerblijven; 2. (van deuren), open blijven.
Aufbliek , (-(e)s, env. -e) m. blik
auf, aufgebaumelt) wed. ww. (Jachtw.) opslaan, overhouden, achterhouden, weg
m. naar boven; (fig.) zielsverheffing v.;
(van hazen), op de achterpooten gaan stoppen.
zitten
Aufbewahrung, v. bewaren, (Scheik.) opflikkering v.
.Aufbaumen, (baumte auf, auf- overhouden, achterhouden o., bewaring , Aufblieken, (blickte auf, aufgegebaumt) o. ww., ni. h. (Jachtw.) op achterhouding v.; - ins Packhause, op- blickt) o. ww., m. h. ,gum Himmel -, het
een boom springen, klauteren; (van slaan o.; -sort, -splatz m. bewaarplaats oog opheilén, opzien; 2. (van een licht),
vogels), in een boom vliegen.
v., vergaderbak, vergaarbak m., reser- opflikkeren; 3. bedr. ww. door aanzien
openen; die Sonne blickt die Knospen
Aufbaumen, (baumte auf, auf- voir o.
gebumt) bedr. ww. (Wev.) den Auf
Aufbieken, (bickte auf, aufge- auf, opent door beschijnen.
zug -, op den boom brengen; 2. Z. biokt) bedr.ww., Z. au f pieken.
Aufblinken, (blinkte auf, au fgebáumen; II. wed. ww. (Bergw.) sich
Aufbiegen, (bog auf, aufgebo- blinkt) o.ww., m. h., Z. aufblicken (2).
Aufblitzen, (blitzte auf, aufge-, te voorschijn komen, zich vertoonen. gen) bedr.ww. onr. in de hoogte buigen,
Aufbausehen, (bauschte auf, opbuigen, naar omhoog buigen ; 2. open- blitzt) o. ww., ni. h. opflikkeren ; (van
kruit), ontvlammen.
aufgebauscht) bedr. ww. opblazen ; 2. o. buigen.
ww. opzwellen.
Auf bieten, (du bietest of beutst auf, Auf blUhen, (bliihte auf, au fgeer bietet of beat auf, bot auf, aufgeboten) bliiht) o. ww., m. s. ontluiken ; eine aufAufbausen, Z. aufbauschen.
bedr. ww. onr. oproepen, te wapen roe- bliihende Schi nheit, opkomend, aanko.4.ufbauung, v. opbouw m.
.ufbeben, (bebte auf, aufgehebt) pen; das Volk in Masse -, het volk in mend, ontluikend; ein auf bluhender
o. ww. bevend opvliegen ; (Dichtk., fig.) massa oproepen, onder de wapens roe- Geist, Gedanke , ontwakend.
pen; zur Jagdfrohne -, oproepen tot; 2 . Aufbli hung, v. ontluiken o.,
aangedaan worden, bewogen worden.
Aufbeflnden (sigh), (beland (fig.) inspannen ; alle Krafte -, alle ontluiking v.
Aufbluten, (blutete auf, aufgeauf, aufbefunden) wed. ww. onr. op zijn, krachten inspannen, zijn uiterste best
doen, hemel en aarde bewegen ; seine bl-utet) o. ww., m. s. (van wonden),bloestaan, Z. (sich) be/Inden.
Aufbehalten, (du behaltst auf, er Reize -, te baat nemen ; 3. Verlobte -, dend openbreken, weer beginnen te bloebehält auf, behielt auf, aufbehalten)bedr. een huwelijk afkondigen; 4. ein Pfand -, den.
Aufbocken, (boekte auf, aufgeww. onr. den Hut -, ophouden, niet af— gerechtelijk opzeggen
Aufbietung, v. oproeping, afkon- boekt) o. ww., m. h. (van paarden),boknemen; 2. Früchte 4-, bewaren, overkesprongen maken; (van een schip),
houden; etw. fur jem. -, bewaren voor; diging v., huwelijksafkondiging v.
etw. vor jemn. -, achterhouden,wegstop -.A.ufbinden, (band auf, aufgebun- stampen, stooten.
den) bedr. ww. onr. eta. -, opbinden,
Aufbohren, (bohrle auf, aufgepen voor.
Aufbehaltung, v. bewaren, ach- binden op; (fig.) sick ein Joch -, zich een botert) bedr. ww. opboren ; 2. openboterhouden, overhouden o., bewaring, last op den hals halen; jernn. eten. -, op de ren, losboren.
mouw spelden, wijsmaken ; 2. die Haare,
Aufbojen, (bojete auf, aufgeboje()
achterhouding v.
Aufbeiszen, (biss auf, aufgebis- Ranken c -, opbinden, samenbinden ; bedr. ww. (Zeew.) lichten, vlot maken.
sen) bedr. ww. oor. openbijten; Niisse -, (Boekdr.) die Schrift -, de gebruikte Aufbolzen, (bolzte auf, aufgekraken; (fig.) eine harte Nuss aufzu- letters samenbinden om ze in de kast te bolzt) bedr.ww. (van boomstammen),op
beiszen haben, eene harde noot te kra- bergen ; 3. (Landb.) in schooven binden; elk. stapelen.
ken hebben, in eene onaangename nood- 4.etlo.Zugebundenes -, losmaken, ontbin- Aufborgen, (borgte auf, aufgeden; jernn. die Augen -, den geblind- borgt) bedr.ww. leenen, ter leen vragen.
zakelijkheid verkeeren.
Aufborger, -borgerin, teener
.A.ufbeiszung, v. kraken o., kra- doekte den doek van de ooges nemen
king v., invreting, doorvreting v., in— Aufbl hen, (bldhte auf, au/ge - m., leenster v.
bldht) bedr. ww. opblazen ; I1. weel
Aufborgung , v. leening v., wat
vreten o.
Aufbeizen, (beizte auf, aufgebeizt) ww. sich -, zich opblazen, zich doen men ter leen vraagt.
Aufbot, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Aufzwellen; (fig.) zich verhoovaardigen .
bedr. ww., Z. aufdtzen, ein ätzen.
Aufbekommen, (du bekommst Aufblahung , v. opblazing, op- gebot.
Aufbranden, (brandrite auf, aufof bekommst auf, er bekommt of bekómint zwelling v., gezwel o .
Aufblasen, (du bldsest auf, er bldst gebrandet) o. ww., m. s. oprijzen, zich
auf, bekam auf, auf bekommen) bedr. ww .
auf, blies auf, aufgeblasen)bedr. ww. oor. als eene branding verheffen.
opkrijgen, tot taak bekomen.
4ufbrassen, (brassie auf, aufgeAufbelfern, (bel f erte auf,aufgebel- einen Hammel -, opblazen ; (fig.) aufge
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Auf.

brasst) bedr. ww. (Zeees.) opbras- qen jem. -, in het harnas jagen ; aufgebracht sein ,gegen, wider, auf jent. -, fiber,
sen.
Aufbraten, (du brdist auf, er brat durch etw. -, vertoornd zijn op iem.
auf, briet of bratete auf, aufgebraten) wegens, over iets ; 5. ein Bergwerk , ein
Gezverbe -, in een goeden staat brengen ,
bedr. ww. opbraden, opnieuw braden.
Aufbrauchen, (brauchte auf, doen opnemen; eihen Kranken -, weer
aufgebraucht) bedr. ww. opgebruiken, op de been brengen, opknappen; 6.
geheel en al gebruiken, verbruiken, op- Pf anten, junge Thiere, Kinder -, opkweeken, opvoeden ; eine Sitte, Mode -, invoemaken.
Aufbrauen, (braute auf, aufge- ren; ein Gerucht -, in omloop brengen.
braut) bedr. ww. das Malt -, opbrouwen;
Aufbringer, bringers, m v.-bringer) m. - eines Schi/fs, opbrenger, verden Thee -, kokend water gieten op.
Aufbrausen, (brauste auf, auf- overaar m.
gebraust) o. ww., m. h. (van de zee), opAufbringung, V. - einer Gewohnbruisen, bruisend opkomen; (van wijn), heit, invoering v.
koken, gisten ; (fig.) gleich -, opvliegen, Aufbroeken, (brockte auf, aufgespoedig boos, driftig worden, opvliegend brockt) bedr. ww. Brod -, brokkelen, opzijn ; au fbrausender Kopf, opvliegend, brokkelen.
Aufbrodeln, (brodelte auf, aufdriftig.
Aufbrausung, v. opbruising, gis gebrodelt) bedr. ww., Z. au fuwallen.
Aufbruch, (-( e)s) m., z. m. -ting,drfv.
Aufbrechen, (du brichst auf, er eines Geschwiires, openbreken o.; (van
bricht auf, brach au(, aufgebrochen) bedr. het bier), omroeren o. in den koelbak;
ww. onr. eies. -, openbreken ; einen Brief (Bew. d. erts.) - des Eisens, omkeeren
-, openen, ontzegelen ; 2. (Br.) roeren; II. o. in den smeltoven ; 2. - der Truppen,
o. ww., m. S. met geweld openspringen, opbreken, uitrukken, oprukken o.; losbarsten ; (van rozen), opengaan ; (van Einzelner, 3.vertrek o.; (Landb.) omploezweren), doorbreken; (van bevroren gen o. van braakland, het omgeploegde
handen), openspringen; (van bevroren land; Z. aufbrechen; (Jachtw.) - eines
rivieren), losgaan, kruien; 2. opbreken, Hirsches, ontweien o.; it. ingewanden
0. mv.
op weg gaan, oprukken.
Auf breehung, v. openbreking, Auf bracken, (brickte auf, auf
bedr. ww. in den vorm van-gebracht)
braak, breuk v. met geweld ; 2. opengaan, losgaan, losbarsten o., losbarsting eene brug opbouwen.
(-

v., Z. Aufbruch.

Ad.

Auf.

Aufdamen, (damte auf, au fgedamt) bedr. ww. (Sp.) einen Stein -,
van een steen dam maken.

Aufdammen, (dummte auf, aufgedanunt) beds. ww. einen Fluss -, opdammen, door het opwerpen van een
dam doen wassen.

Aufdmmern, (dámmerle auf,
aufgedámmert) o. ww., m. s. (van den
dag), beginnen aan te breken, aankomen;
(fig.) grosze Gedanken dummern in mei
ontwaken ; 2. uit zijne-nerSlauf,
sluimering ontwaken, dommelig wak
worden.
-ker
Aufdanken, (dankte auf, au fgedankt) o. ww., m. h. gum Himmel -, zijn
dank laten opgaan.

Aufdampfen, (damp/se auf, aufgedampft) o. ww., m. s. zich als damp
verheffen, als damp opstijgen, verdampen; 2. bedr. ww. ein P fund Tabak-,
opdampen, oprooken.

Aufdauern, (dauerte auf, aufgedauert) o. ww., m. h. (van zieken), opblijven ; es nicht langer - können, het niet
langer buiten bed kunnen houden.

Aufdeekeln, (deckelte auf, aufgedeckelt) bedr.ww. eihen Topf -, het dek
afnemen van.

(deckle auf, au/ge—
deckt) bedr. ww. das Tischtuch -, sprei den ; den Tisch -, Z. decken; 2. etw. -,

blootleggen, aan den dag brengen.

Aufdeiehen,

(deichte auf, au fge-

Aufbrummen, (brummte auf, deicht) bedr. ww. einen Deich -, ophoo-

.A.ufbreiten, (breitete auf, aufge- au fgebrummt) -bedr. ww. (Student.)jemn.
breitet) bedr. ww. spreiden, uitspreiden, etw. -, toesnauwen.
ontvouwen; das Tischtuch -, uitspreiden. Auf brasten, (brustete auf, au f Aufbreitung, V. uitspreiding v., gebr-ustet) bedr. ww. (Vleeschh.) einee
Ochsen -, de borst opensnijden ; 2. wed,
ontvouwen o,
Aufbrennen, (brannte auf, auf- ww. sich -, Z. brosten.
Auf buckeln, (buckelte auf, auf.
gebrannt) hedr. ww .. onr. Oct, Holz -,
opbranden, geheel verbranden ; 2. einer gebuckelt) bedr. ww. jemn. etw. -, op
Sache eis Zeichen -, inbranden , met een den rug laden, Z. aufbürden.
gloeiend ijzer merken; (fig.)jemn. eins -, Aufbi cken (rich), (bite/ac auf,
een slag geven; 3. eis Fass -, uitzwavelen; aufgebiickt) wed. ww. sich -, zich ne
den Wein -, zwavelen ; 4. den Knebelbart het bukken weer oprichten.
-, door branding maken dat hij in de Auf buden, (budete auf, au fgebuhoogte staat ; Silber, Strausz federn 4 -, det) bedr. ww. de kramen weer opdoor gloeiing, verhitting, opkoking reinigen; II. o. ww., m. S. schielijk ontvlammen; it. opbranden; (van kruit), van
de pan branden; 2. opvliegen, Z. aufbrausen; III. wed. ww. sich -, (van
koffie), opbruisen.
Aufbrennung, v. ontvlamming.
verbranding v.

-sel

Aufdeeken,

slaan.

Aufbi gele,

gen.

Aufdenken, (dachte auf, aufgedacht) bedr. ww. onr. etw. -, Z. erdenken ; 2. o. ww., m. h. mein Geist denkt
höher auf, streeft naar honger,
Aufdichten, (dichtete auf, aufgedichtet) bedr. ww., Z. asdichten.
Aufdienen, (diente auf, au fge dient) bedr. ww., Z. au fwarten ; 2. auftragen.
Aufdinge-brief, (-( e)s, mv. -e)
m. leerbrief m.; -geld o. leergeld o.
Aufdingen, (dingte (zelden dung
of dung) auf , au fgeding t en au fgedungen) bedr. ww. oor. einen Lehr
(bugelte auf, aufge- burschen -, in de leer nemen, onder de

bugelt) beds. ww. opstrijken.

leerjongens inschrijven.
(bi hete auf, aufgeAufdingung, V. als leerling aan
buhnt) beds. ww. (Bergw.) onderstut-nemo.
ten.
Aufdoeken, (dockle auf, au fgeA_ ufbund, bund(e)s, mv - bunde, doekt) bedr. ww. Flachs, Getreide -, in
m. (van het haar), opgebonden haar o. bossen overeind zetten; (Jachtw.) Leinen, Schn- re -, opschieten.
Aufbringen, (brachte auf, au fge- de vlecht V.
b r ac ht) bedr. ww. onr. maken, dat iets
Aufbi rden, (bürdete auf, aufgeAufdonnern, (donnerte auf, aufopenkomt ; ich kann das Schloss nicht - bürdet) bedr. ww. jemn. eine Last, eind gedonnert) o. ww., m. s. donderend naar
open krijgen; den Hut nicht -, opkrij- Arbeit -, opleggen, opdragen, belaster boven komen, opstijgen; 2. bedr. ww., Z.
gen; (Wev.) das Garn -, Z. aufziehen; met; (fig.) te last leggen, wijten, be- aufschrecken; 3. wed. ww. (gemeenz.)
sich -, zich opdirken, Z. aufputzen.
2. Wild -, opjagen ; 3. Geld -, zich ver schuldigen.
Truppen -, op de been bren--schafen;
Aufbi rdung, v. last m.; (6g.; Aufdoppeln, (deppelte auf, aufgedoppelt) bedr. ww. (Schoenm.) de zool
gen ; Zeugen, Bezveise -, bijbrengen ; ie beschuldiging v.
i raten, (bic`rsteteauf, au/ge• met een dubbelen draad aannaaien.
kann kein Wort -, uitbrengen, zeggen:
Aufbu
er kann nichts dagegen -, inbrengen: burstet) bedr. ww. einen Hut -, opbor.
Aufdörren, (dörrte auf, aufgedórrt) bedr. ww. Obst -, drogen.
die Kosten -, goedmaken, bestrijden ; cie stelen ; 2. die Haare -, opborstelen.
Schiftft' -, kapen, opbrengen, in de haven
Aufdaehen, (dachte auf, aufge. Aufdrngen, (drang te auf, au f brengen als gemaakte prijs ; einen Dieb - dacht) bedr. ww. met een dak voorzien gedrangt) bedr. ww. eine Thür -, openopbrengen, gevankelijk binnenbrengen 2. wed. ww. sich -, (van een weg), stei dringen, openduwen ; 2. jemn. seine
Freundscha f t, Meinung -, opdringen ;
4. fen. -, boos, toornig maken ; jehn. ge- oploopen.

Aufbi hnen,
(-
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3. wed. ww. sich jemn. -, zich op- Aufeinnder, bijv. en b. de een van bataille plaatsen ; H. onr. ww., m. s.
dringen.
op den ander, de of liet eene op (na) de auf and ab fahren, op en neer rijden;
Aufdrechseln, (drechselte auf, (het) andere, op een, op, na elkander; (van alpenherders), met het vee naar de
aufgedrechselt) bede. ww. alles El fenbein -folge v.opvolging, rij, reeks v.;- folgend bergen trekken ; (van mijnwerkers), uit
bijv. nw.op elk. volgend, opvolgend, ach - de mijn naar hoven komen ; (van een
-, Z. verdrechseln.
schip), op den grond varen; (van een
Aufdrehen, (drehte auf, aufge- tereenvolgende.
dreht) bedt. ww. etw. au( einen Stock -,
Aufeisen, (eiste auf, au f'geeist) gezant), zur ersten feierlichen Audienz -,
opdraaien, met draaien pas maken op ; 2. bedr. ww. einen Teich -, het ijs aan stuk- naar het hof rijden ; gen Himmel -,
opendraaien ; eine Schraube -, losdraaien ; ken slaan, openslaan ; 2. o. ww . , Z. auf- opvaren ten hemel ; aus dem Schlafe -,
plotseling ontwaken ; im Zorn -, opvlieeinen Strick -, losmaken, losdraaien ; 3. thauen.
jernn. etw. -, Z. weiszmachen.
Aufenblatt, (- blattes, mv. -blat- gen; (van eene blaar), plotseling opkomen; (van deuren,ramen),openspringen.
Aufdresehen, (du di•ischest auf, ter) o. (Pl.) keelkruid o.
er drischt auf, drosch of drasch auf, auf- Aufenthalt, (-( e)s) in., z. m.ver- Auf—fahreriseh, -fahrig, bijv.
gedroschen) bedr. ww. onr.;op dorschen, in blijf o.; seinen - an einern Orte nehraen, nw. oploopend, opvliegend, driftig.
&uffahrt, (- fahrten) v. oprit m.,
stukken dorschen ; 2. das Getreide -, den ergens zijne verblijfplaats kiezen,zich opgeheelen voorraad opdorschen ; (fig.) er houden ; der Räuber -, schuilplaats v.; oprijden, opvaren o.; die - eines Schlosses,
(Rechtspr.) woning v., verblijf o.;2. op- oprij, weg ni. naar den ingang; Christi -,
geducht opslaan.
t Aufdringen, (drang auf, aufge- onthoud o., vertraging v.; ohne -, zon - Christus hemelvaart v.; (van gezanten),
drungen) bedr. ww. onr. jemn. ein Ge- der uitstel, zonder oponthoud ; ohne - ar- plechtige optocht in.; (Rechtspr.) het
schenk -, opdringen, noodzaken, overha- betten , zonder ophouden ; Station N., - betrekken, aanvaarden o. van een goed
len om aan te nemen ; jemn. seine Mei fun f Minfuten, 5 minuten wachten o.; en de daarbij te betalen belasting v.
Auffallen, (du fallst auf, er faut
Hung-, opdringen; 2. o. ww., m. s. naar -skarte v. verlofkaart v.; -sort m. verauf, feel auf, au f ge fallen) bedr. ww. onr.
boven dringen , op elk. dringen ; 3. wed, blijfplaats v.
ww. sich -, zich opdringen ; diese UeAuferbauen, (erbaute auf, au /er- openvallen, met vallen doen openspringen;
berzeugung dringt sich jedem auf, ieder baut) bedr. ww. opbouwen, stichten, Z. sich den Kopf -, een gat in het hoofd
vallen ; Ií. o. ww., m. s. auf etw. -, valerbauen.
moet tot die overtuiging komen.
Aufdringlich, (- licher, -lichst) Auferben, (erbte auf, aufgeerbt) len op; (van vogels), neervallen op een
bijv. en b. opdringend, lastig ; -keit v. bedr. ww. jemn. et-w. -, door erfenis ie- struik ; (Jachtw.) (van een speurhond),
mand doen geworden ; ein aufgeerbtes het spoor vinden; (vaneen boek),bequem -,
lastig vallen, opdringen o.
Aufdringung, v. opdringing, in- Herkommen, van vroeger tijden overge- gemakkelijk openvallen;2. jemn. -, treffen,
in het oog vallen ; -d, treffend, in bet oog
nomen gebruik o.
dringing v.
Aufdruek, (- druck(e)s, mv. Auferlegen, (erlegte auf, aufer- loopend, frappeerend.
Auffallen(d)heit, v. Sonderbar-drucke) m. het opdrukken o., het opge- legt) bedr. ww., Z. au fleren.
Aufernahren, (ernahrteauf,auf- keiten and -en, zonderlinge en vreemde,
drukte o.
Aufdrucken, (druckle auf, auf- ernahrt) bedr. ww., Z. erndhren, auf- in het oog loopende dingen o. mv., gewoonten, manieren v. m.
gedruckt) bedr. ww. Farben auf ein Zeug ziehen.
-, drukken op ; einer Sache ein Zeichen Auferstehen, (erstand auf, auf- Auf—fllig, —fallend, bijv. nw .
-, opdrukken, indrukken, drukken op; 2. eistanden) o. ww. onr., in. s. (van de Z. auffallen(d).
Auffálligkeit,v., Z. Auffallenheit.
den Farbenstoff -, door drukken opma- dooden), opstaan.
Auferstehung, v. opstanding v.; Auffalten, (faltete auf, aufgefalken, doen opraken.
Aufdrucken, (druckte auf, auf- -smann m. (G. van E.) opstandingsman, let) bedr. ww. losvouwen, ontvouwen;
(Lakenb.) opvouwen.
gedrückt) bedr. ww. die Feder -, druk- lijkendief m.
&uffangeglas, (-glases, mv. -gldken op ; das Siegel -, drukken op ; 2. Auferwaehen , ( erwachte auf,
ein Geschwür -, opendrukken; eine Thür auferwacht) o. vc'w., Z. aufwachen, er- ser) o. (Gez.) objectief glas o.
Auffangen, (dei fangsi auf, er
-, opendrukken, door drukken op de wachen.
Auferweeken, (erweckte auf, auf- fdngt auf, flag auf, aufgefangen) bedr.
klink openen.
Aufdruckung, v. drukking, in- erweekt) bedr.ww. uit den doode opwek- wv. onr. den Ball -, vangen, opvangen;
Regenwasser -, opvangen ; einen Stosz,
ken, in het leven terugroepen.
drukking v.
Aufdueken, (duckte auf, aufge- Auferweekung, v. opwekking Hieb -, afweren, pareeren ; einen Spion -,
vatten ; liriefe -, onderscheppen ; den
v. uit den doode.
duckt) o. ww., m. s., Z. au f tauchen.
Aufdudeln, (dudelte auf, aufyedu- Auferziehen,(du erziehst auf,er er- Anker -, laten hangen ; (fig.) jeins. Worte
delf) bedr.ww. ein Stückchen - ,opdreunen. zicht auf, erzog auf, auferzogen)bedr.ww. -, opvangen ; eine Neuigkeit -, toevallig
vernemen, opsnappen ; eine Krankheit -,
Aufduken, (dokte auf, aufgedukt) onr. opvoeden, grootbrengen.
Aufessen, (du issest auf, er isst opdoen, krijgen.
bedt. ww. (Zeees.) Z. auftuchen.
Aufdunkeln, (dunkelte auf, auf- auf, asz auf, aufgegessen) bedr. ww. Auffangung, v. (van brieven,
gedunkelt) o. ww., m. s. donker worden ; onr. opeten, verteren. lichtstralen &), onderscheppen, opvandie graue Farbe dunkelt braun auf, wordt Auffachen, (fachle auf, aufge- gen o.
Auffärben, (fárbteauf,aufgefarbt)
(acht) bedr. ww., Z. anfachen.
bij het donkerder worden bruin.
Aufdunsen, (dunste aal, aufge- Aufadeln , -fádmen , ( fadelte bedr. ww. opverven, de kleur opfrisschen;
dunst) bedr. en o. ww. opvullen, doen auf, aufgefádelt en fddmete auf, enige- den Indigo -, met verven opmaken.
opzwellen, opzwellen, Z. aufgedunsen. fádmet) bedr. ww. Perlen -, aanrijgen, Auffasen, -faseln, (taste auf,
Aufdunsten, (dunstete auf,aufge- 2. ein Gewebe -, losrafelen; 3. (Naai.) aufgQfast of faselteauf,aufgefaselt) bedr.
dunstet) o. ww., m. s. als damp opstij- rijgen, oprijgen ; 4. die Nadel zu den Gar- ww., Z. auffasern.
Auffasern, (faserte auf, aufgefaneg -, een anderen draad insteken.
gen, opdampen.
Aufdunstung, v. verdamping, Auffahren, (du fáhrst auf, er sert) bedr. ww. uitrafelen; 2. wed. ww.
fahrt auf, fuhr auf, aufgefahren) bedr. sich -, uitrafelen.
opdamping v.
Aufdupfen, (dop fte oaf, aufge- ww. onr. ein Thor -, openrijden ; den Auffassen, (fasste auf, aal gefasst)
dupft) bedr. ww. (Verg.) Goldblättchen Weg -, gaten in den weg rijden ; it. op- bedr. ww. eta. voor Boden -, oprapen,
auf etw. -, aandrukken, opdrnkken ; 2. rijden, langs rijden; (Bergw.) ein Feld, opnemen; eine Masche wieder -, optiemet een compres wegnemen. einen Stollen -, beginnen te bewerken ; men, oprapen ; Perlen -, aanrijgen, rij Aufeggen, (eggte auf, aufgeeggt) das Geschutti -, parkeeren ; eine Batte- gen ; etw. Flieszendes in ein Ge/ass -,
tie - of - lassen, laten aanrukken, in rij opvangen ; (fig.) begrijpen , vatten, opbedr. ww. opeggen, open eggen.
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vatten; etió. poetisch -, van de dichter-' Auflug, ftug(e)s, mv. -/iige) m. gefurcht) beds. ww. voren , trekken in.
vlucht v., opvliegen o.
lijke zijde beschouwen.
Aufuthen, (fluthete auf, au/ge- Auffuszen, (f uszte au f,au fge f uszl )
Auffassung, v. opvatting, bevat
o. Ww. op den grond treden ; sic schivebt
wijze v. van beschouwen; -skra f t v.,-ting, Ii uthet) o. ww., Z. aufivallen.
z. Fassungskra f t.
Auflo(r)dern,( fo(i )derte auf,auf- oh ne au f zu f aszen, zonder met de voeten
Aufffegen, (fegte auf, au fge fegt) gefo(r)dert) bedr. ww. zum Tanz -, uit - den grond te raken ; (van Bene letterbedr. ww. in de hoogte, naar boven noodigen , engageeren ; zur Erklr rung greep), Z. steigen.
über einen Vor fall -, oproepen, interpel
Auffuttern, (futlerle auf, au/gevegen.
; eine Festung zur Uebergabe -, op--lern fit/ter!) bedr. ww. (Meub.) die lWandunAuffeilen, (feille auf, aufgefeilt)
beds. ww. etw. -, opvijlen, nog eens met eischen ; jems. Schutz -, inroepen ; eine gen 4- -, hekleeden met; (van schepen),
Z. boien.
de vijl bewerken ; 2. Zeichen auf etw. -, Spielbank -, sprengen.
vijlen op; 3. openvijlen , eene opening
Auffi rdern, (förderte auf, aufge- Auffi ttern, (f utterte auf, au/gefórdert) bedr. ww. (Zoutm.) die Sohle -, (utter!) hedr. ww. ei-n Kroh -, mesten;
vijlen in.
Au$'euehten, (feuchtele auf, auf- in de lekkast brengen. Vogel -, opkweeken.
gefeuchtet) bedr. ww. opnieuw vochten,
Aufforderung, v. nnitnoodiging, Aufgabe, (- gaben) v. (van een
aanvochten, opfrisschen door aanvoch- opeisching, aanmaning v.; -sschreiben o. brief), afgifte v.; (van een raadsel), opgaaf, opgave v.; 2. eine ivissenschaftliche
oproepingsbrief m., sommatie v.
ting.
.Aufedeln, (fiedelte auf, au fge- Aufformen, (f orm te auf, au fge- -. opgaaf v., voorstel o.; (voor leerlingen
/Iedelt) bedr. ww. ein Stückchen -, slecht forint) bedr. ww. einen Hut -, op den arbeiders &), taak v., werk o.; (ter ver
opstel o., thema v.; (om van bui--taling),
(op de viool) spelen; 2. o. ww., m. h. vorm brengen, opnieuw den vorm geven.
Aufl'ressen, (dit frissest auf, er ten te leereu), les v.; (fig.) bezigheid v.,
krassen, slecht spelen (op de viool) .
.Aufflnden, ([and auf, au fge f un- frisst auf, (rass auf, aufgefressen) bedr. last m., taak v.; 3. (Hand.) mater -, met
ww. onr. opvreten, verslinden ; (fig.) advies ; olzne -, zonder advies ; laat -,
den) bedr. ww. vinden, ontdekken.
vernielen, verdelgen ; von Neid au/ge/ras- volgens advies; 4. (Giet.) Z. Gicht.
Auffindung, V. ontdekking v.
Aufgabeln, (gabelie auf, aufgega4ufrnissen, (firnisste auf, au f - sen, opgevreten, verteerd; 2. openvreten.
gefirnisst) bedr. ww. opvernissen, weAuffrieren, ((rog auf, au fge frozen) belt) bedr. ww. met de vork opnemen,
o. ww. onr., Z. anfrieren; 2. auflhauen. opsteken ; (fig.) opsporen, ontdekken,
der vernissen.
Auffi.schen, (/ischte auf, aufge- Aufirischen, (frischte an/', au/ge- oploopen, opduikelen.
Aufgaffen, (gaf/te auf, au fgega f t)
/ischt) bedr. ww. opvisschen, visschen; frischt) hedr. ww. opfrisschen, verfris schen; lnschriflen -, ophalen; eine Schrift o. ww., ni. h. nach etw. -, in de hoogte,
(fig.) Neuigkeiten -, ophalen.
Auftzen, (ilzte auf, aufgef tzt) -, ophalen , opfrisschen , verlevendigen ; gapen naar.
Aufgahnen, (gáhnte au/, au fgebedr. ww. einen Knoten -, uit de war schlechte Pferde -, opknappen ; Glydser
-, opnieuw inschenken ; (fig.) das An- g(ihnt) o. ww., m. h. luid geeuwen , Z.
maken.
Aufaekern, (f lackerte auf, au f - denken an 4- beijemn. -, vernienwen, op- opengaan, Z. klaffen.
Aufgahren , Z. au /garen.
wekken, verlevendigen ; 2. jem. zu etw.-,
gefhackert) o. ww., Z. auflodern.
Auffiammen, (flammte auf, auf- aanzetten, aanmoedigen ; II. o. ww., m. s. Aufgang, (- ganges) rn., z. m. open gaan o.; beien - des 0/ens, als de oven
geflamm,t) o. ww., m. s. ontvlammen, op- (van den wind), opkomen, opsteken.
Auffrissehung, v. opfrissching, opengaat ; (van liet zaad), opkomen o.;
vlammen; 2. bedr. ww., Z. entflammen.
2. (van de sterren), opgang m., opgaan
Aufattern, (fiatterte auf, aufge- ophaling, verlevendiging v.
flattert) o. ww., m. s. opfladderen, in de
Aufführbar, (-barer, - barst) bijv. o.; 3. tijd ni. van opgaan ; mit Sonnennw. opvoerbaar, wat opgevoerd, gespeeld au/gang, met liet opgaan (den opgang),
hoogte of omhoog fladderen.
der zon ; (fig.) beien - seines Ruhines, bij
.4.ufeehten,(duHechtestof fllichtst' kan worden.
Aufführen, (fiihrte auf, aufge- het begin ; 4. plaats v. van liet opgaan ;
auf, er flechtel of flicht auf, flocht auf,
aufgeflochten) bedr. ww. die Haare -, fiihri) bedr. ww. ei.n Gebkude -, optrek vom - der Sonnen bis zum Niedergang,
ophalen; 2.Geschiit; -, Z. au/fa,hren;-ken, van het Oosten tot het Westen; 5. plaats
opvlechten ; 2. losvlechten ; 3 niet vlechten opmaken ; 4. vlechtende bren- die Schildivache -, op den post brengen waar men naar boven gaat ; leichter -,
im Triumph -, medevoeren, openlijk la- zachte opklimming v.; der - zur Terrasse,
gen op.
.Aufehen, (flehte auf, aufgefleht) ten zien ; fern. bei jemn. -, Z. ein fithren ; de weg v. opwaarts naar; 6. vertering,
o. ww., m. h. zu Gott -, smeeken tot. jent. als Zeuge -, Z. anfiihren; Binge als uitgaaf V.
.Auf$iegen, (flog auf, augeflogen) Personen -, verpersoonlijken; einen Post- Aufg ren, (du garst au(, er gort
o. ww. our., m. S. opvliegen, omhoog en in einer Rechnung -, opteekenen; die auf, garte of gor au f, aufgegoren) o. ww.
vliegen , in de hoogte vliegen ; (van Stücke -, tot soorten brengen, sorteeres, our., m. h. en s. omhoog gisten,opbrnivliegers), opstijgen ; in Rauch -. vervlie- specificeeren; 3.ein Lust spiel -, opvoeren, sen; (van deeg), rijzen ; (fig.) (van het
gen; (van schepen), in de lucht sprin- vertoonen, spelen ; clue Oper -, opvoeren; volk), oproerig worden, opstaan ; (van
gen ; (van eene onderneming), te niet gegart of eine Person in einena Stiicke -, de zee), beginnen te koken.
Aufgattern, (gatterte auf, aufgegaan; 2. zich vliegende openen; (van voorstellen, spelen voor ; II. wed. ww.
galtert) bedr. Ww., Z. au/'trei-ben,aufgasick -, zich gedragen , zich aanstellen.
deuren), open vliegen.
Aufführung, v. (Bouwk.) opbouw beln (fig.).
.Auffieken, (flickte, auf, aufgeAufgeben, (dat gi(e)bst auf, er
flickt) bedr. ww. oplappen; (fig.) jemn. m., opbouwing v.; (Tooneelk.) opvoering,
seine Albernheiten -, aantijgen, toe- voorstelling v.; - eines Postens, aanteeke- gi(e) bt auf, gab auf, aufgegeben) bedr.
WW. our. (Giet.) in den oven doen . Z.
ning v.; - einer Person, gedrag o.
schrijven.
Aufimmern, (flirmerle au f,au f - Auffullen, (f iïllte auC, au/ge/till!) Gicht; 2. einen Brief -, op de post doen
gefiimmert) o. ww., m. s. opflikkeren, bedr. ww. (van een dijk), ophoogen; (van 3. das Essen -, Z. auftragen; 4. cite Sa flikkerend oprijzen, opstijgen of zich ver- Bene sloot), dempen. opvullen, aanvullen; che -, opgeven, afzien van, laten varen;
(Giet.) den 0/en -, beschikken, met erts, eis Am! -, nederleggen, afstand doen van;
heffen.
eine Partei -, verlaten; alle Hofnunq -,
Aufittern,(flitterte auf,aufge/lit- kool en vloeimiddelen vullen.
Auffiillung, V. opvulling, vulling, opgeven ; einen Kranken -, aan zijn hertert) bedr. ww., Z. aufputzen.
stel wanhopen; den Geist -, den geest
Aufi sten, (flószte auf,aufgelnszt) aanvulling v.
Auffunkeln, (funkelte auf, auf- geven, sterven; 5. (Balsp.) einen Ball -,
bedr. ww. opvlotten.
Aufdten, (lótete auf, aufgeflötet) gefunkelt) o. ww., m. h-. fonkelen, op- opgooien, om te slaan ; je;nn. etw. -, opgeven, tot taak geven, gelasten ; (fig.)
bedr. ww. eis Stuckchen -, fluiten ; 2. flonkeren.
Auffurchen, (furchte auf, auf- etwas zu rathen, eis Ráthsel -, opgeven.
jent. -, wakker fluiten.
(-

-

1

.duf.

Atif.

Atif.

97

Aufgeber, -geberin, hij, die bedr. ww. (Zeew.) die Segel -, opgeien, Aufgrapsen, (grapste oaf, aufgegrapst) bedt. ww haastig oprapen.
de tot de smelting bestemde voorwerpen de zeilen door touwen inkorten.
in den oven werpt, inlader m.; 2. (van
Aufgeier, (- ers,lnv.-er)m.(Zeew.) Aufgrasen, (graste auf, aufgegrast) bedr. ww. opgrazen, afgrazen
een brief), afgever m., afgeefster v. Z. bramzeils- valblok o.
au fgeben.
Aufgeigen, (geigle auf, aufge- alles rein -, al het gras afweiden.
Aufgebieten, (gebot auf, aufge- geigt) bedr. ww. ein Stückchen -, op de Aufgreifen, (gri f f au f,auJgegrif feil )
viool spelen ; jem. -, door spelen wakker bedr. ww. onr. opnemen, oprapen ; 2. Z.
boten) bedr. ww., Z. sufbieten.
Aufgeblasen, bijv. nw., Z. auf- maken ; 2. o. ww., ni. h. zum Tanze -, auffangen.
Aufgru.beln, (griibelte auf, aufblasen; (fig.) opgeblazen, verwaand; -heil bij het dansen op de viool spelen.
V. opgeblazenheid, verwaandheid v.
Aufgeklart , bijv. nw. (fig.) op- gegritbelt) bedr. ww. opkrabben, openkrabben.
Aufgebot, (-( e)s, mv. -e) o. op- geklaard, verlicht, helderdenkend.
Aufgri nen, (griinte auf, au fgeroeping v., oproepen o., Z. Heerbann; Aufgeld, (-( e)s, mv. -er)o. opgeld,
griint) o. ww. groen worden , beginnen
einallgemeines -, eene lichting v. in massa; agio o,; 2. handgeld o.
ban v., opgeroepen krijgslieden m. mv.;
Aufgelegt, bijv. nw., Z. au Plegen; te groenen ; wieder -, weder groen wor2. afkondiging V. van een bruidspaar; (fig.) zu eliv. - sein, lust hebben ; er ist den; (fig.) herboren worden.
Aufgri nden, (gründete auf, au f3. (w. i. gebr.) jemn. ein - machen, een nicht gut -, niet welgemutst, in geen
goede luim; -heil v.geneigdheid v.,lust m., gegrundet) bedr. ww. den grond opstandje maken, iem. uitschelden.
frisschen.
Aufgebung, v. opgaaf v., afstand goede luim V.
m., afzien van. o.
Aufgeraumt, ( - rd umter,-riiumtst ) Aufgurten, (g itrtete auf, au fgeAufgedinge, (- gedircg(e) s, mv. bijv. nw., Z. aufräumen; (fig.) wel ge- gurtet) bedr. ww. das Kleid -, opgorden,
mutst, in goede luim,vr oolijk,opgeruimd; ontgorden, losgorden ; dem Pferde den
-gedinge) o., Z. Aufdingegeld.
Aufgedunsen, bijv. nw. opge- -heit v. opgeruimdheid , goede luim , Satiel -, den zadel losmaken ; 2. das
Pferd -, den buikriem losmaken, ontgorzwollen; (fig.) (van stijl), hoogdravend, vroolijkheid v.
gezwollen ; -heit V. (van het gezicht), Aufgewältigen, (geivdltigte auf, den ; II. wed. ww. sich -, zich ontgorgezwollenheid v.; (fig.) hoogdravendheid aufgeivc lligt) bedr. ww. (Bergw.) einen den, den gordel afdoen, losmaken.
Aufguss, (- gasses, nov. - giisse) m.,
eingestirzten Schacht -, weder openen,
v., bombast m.
Z. Aufgicszen; (Scheik.) ingieting v.,
Aufgehen, ( ging auf, aufgegan- opruimen.
gen) o. ww. onr., m. s. naar boven gaan;
Aufgeweckt, bijv. nw., Z. auf aftreksel, afgietsel o.; -thierchen o. infu; ( fig.) wakker , levendig ; eine -e-weckn siediertje o.
(van een berg), oploopen; auf and davon
Auf Naben, (du bast auf, er hat
gehen, wegloopen ; 2. zich verheffen, uit- Schreibart, een levendige stijl; via -er
zetten ; (van deeg), rijzen ; (Bergw.) die Knabe, een vlugge jongen ; -heit v. opge- auf, halte auf, aufgehabi) bedr. ww. onr.
Wasser sind au/gegangen, zijn gewassen wektheid v.; - des Geisles, levendigheid den Hul -, op het hoofd hebben ; 2.
eine Arbeit -, te doen hebben, te maen hebben de mijnwerkers verdreven; V. van geest.
(van rook, nevel, vuur &),opstijgen, ver
Aufgieszen , ( du gieszest of ken hebben ; 3. die Suppe -, opgegeten
4. der, Mand -, open houden;
zaad), te voorschijn-rijzen;3.(vaht geuszest auf, er gieszl of geuszt auf, goss h
komen, opkomen ; (fig.) die Lugensaat au/, aufgegossen) bedr. ww. onr. Wasser II. onp.ww.ophebben; es hal damit wenig,
ist aufgegangen, begint vruchten te dra - auf den Thee -, gieten op, opgieten ; nichts auf sich , dat is tamelijk onvergen ; (van zon, maan, sterren), opgaan; (Scheik.) ingieten, laten trekken of wee- schillig, heeft niet veel te beduiden.
(fig.) es geht mir ein Licht in dieser Sa- ken ; kalt -, koud opgieten of laten Auf hacken, (hackte auf, au fgehackl) bedr. ww. die Erde -, ophakken ;
che auf, er gaat een licht voor mij op in trekken.
die zaak; es geht mir eine Ahnung auf,
Aufgieszer , (- gieszers, mv. -gie- et -iv.- ,oppikken; das Eis -, openhakken; 2.
een voorgevoel ontwaakt in mij; eine neue szer) m. (Sm.) opgieter m., die op liet (van hoenders), open pikken; it. oppik Welt ging in mir auf, opende zich voor gloeiend ijzer, op het aambeeld of op den ken ; 3. alles Holz -, ophakken, ten einde
toe hakken, klooven.
mij; 4. (van deuren, ramen &), open- hamer water giet.
Aufhafteln, Z. aufhefteln.
gaan; (van eene naad,vlecht,een knoop &), Aufgieszlöffel , (- ló jf el s , mv.
&ufhaften, Z. aufheften.
losgaan; (van eene wond, zweer &), -to/fel) m. gietlepel m.
Aufhäkeln, (hákelte auf, aufgeopenbreken; (van het ijs, eene rivier), Aufgieszung, v. opgieting, insmelten, opengaan ; (van eene betrek- gieting v.; 2. treksel, aftreksel o., Z. häkelt) bedr. ww openhaken, loshaken,
de haakjes losdoen.
king), openvallen, vacant worden ; (van Aufguss.
knoppen, bloemen), zich openen, ontluiAufgift, v. (Rechtspr.) Z. Gezvdhr- Auf haken, (hakte auf, auu fgehakt )
bedr. ww. openhaken, loshaken, de haken ; (fig.) die Augen gehen mir auf ober leistung.
die Sache, nu zie ik de zaak in haar waar
Aufgipfeln(sich), (gip f elte auf, ken losdoen of losmaken ; 2. met een haak
licht, nu begin ik de zaak te begrijpen; aufgegipfelt) wed. ww. ten top stijgen. opnemen, vasthaken.
mein Herz geht auf, mijn hart gaat open,
Aufglänzen , bedr. ww., Z. Aufhallen, o. ww. Z. hallen.
Aufhalsen , ( halsie suf, au/yealle zorg is verdwenen ; sein Herz ging glanzen.
hals!) beds. ww. jemn. etty. -, Z. aufmir auf, hij sprak openhartig tot mij, hij
Aufgleiten, o. ww., Z. gleiten.
opende mij zijn hart ; 5. sich die Aufglimmen, o. ww., Z. glim biïrden.
Aufhalt, (-( e)s) m., z. ni. (Rijk.)
-men.
Fusie -, wond, stuk loopen ; 6. opgaan,
zoodat er niets overblijft ; (Rek.) 4 von Aufglatten, (glattete auf, an fge- ophoudings-, stilhoudingswijze v. (van
4 geht auf, blijft 0; 3 geht nicht in 7 auf, glattet) bedr. ww. oppolijsten, nog eens een paard), halte v., stilstand m.; 2. Z.
A-u,fenthalt.
3 gaat niet juist op in 7, er blijft eene polijsten.
Aufhalten, (du ladltst auf, er halt
rest ; in Feuer, in Flammen -, door vuur Aufgli hen, (glühte auf, aufgeverteerd worden ; in Rauch -, verdwij- gliMt) o. ww., m. s. opgloeien, weder auf, hielt auf, sufgehalten) bedt. ww.
0111. jemn. eire Stelle -, (gewoonl. often
nen ; Deutschland soil in Preussen -, ge- gaan gloeien, gloeiend rood opgaan.
heel Pruisisch worden; die chemisch ver
Aufgraben, (du grabst au[, ei halten), openhouden ; 2. die Hand -, opeipander au f,wor--bundeStolghi grc bt au/ grub auf, au fgegrabern) bedr houden; 3. (oeroud.) Z. au/recht erhalden opgelost, versmelten in elk., vereen ww. onr. opgraven ; die Erde -, opgra- ten ; 4. ein Mfädchen -, als maitresse onzich met elk.; mein Geld geht-zelvign ven ; die Erde um die Baume -, ophak derhouden ; 11. ,wed. ww sich trait of bei
eine verschi4ttete Grube -, opgraven;-ken; Kleinigkeiten -, zich ophouden bij, zich
suf, raakt op ; all mein Geld gekt daruber
afgeven met ; 2. sick an einero Orte -,
auf, is er mede gemoeid ; viel Geld - las 2. Z. ausgraben, eingraben.
uitgeven, verteren.
Aufgrabung, V. opgraven o., op- vertoeven ; sich au/ dent, Lande -, wonen;
-sen,
3. sick liber jens. -, zich beklagen over;
Aufgeien, (geiete auf, aufgegeiet) graving , opdelving v.
-
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sich ober etw. -, iets aanstootelijk yinden.
.A,.ufbalter, (-halters, mv. -halter)
m. ' . (van het paardentuig), broek v.;
(Zeew.) ophouder, uithouder m., torntouw, keertouw o.

4ufhaltung , v. ophouden, oponthoud o., vertraging v., Z. Aufenthalt,
3

Aufhalt. ,.

A.ufh ai.mern, (hämmerte auf,
aufgehámmert) bedr. ww. etw. -, openslaan, openhameren ;jemn. -, opkloppen,
wakker hameren ; 2. Z. aufnageln.

4uf han

e—band, (- bandes, mv.
tlk.) band m., ligament
-bander) o. (On
o.; -boden m. droogzolder m.; (Pap.)
krukvormig werktuig om de natte vellen
cep te hangen, ferlet o.; -muskel m. schort -

spier V.

. 4^^Mäng(n^, (hangte auf, aufge-

hangt) bedr. ww. Wásche -, ophangen ;
Fleisch -, ophangen, aan den haak hangen; einen Dieb -, hangen, ophangen;
(fig.) jean. eine Lüge -, wijsmaken, op
de mouw spelden ; jemn. eire Waare -,
aansmeren, in de hand stoppen , Z. anhangen.

. ufhíngsel, (-sels, mv. -set) o.
lus, lis v., oog o. om er iets aan op te
hangen.

4ufh€hngung , v. (van een dief),
ophangen o.,'ophanging v., Z. Henken.

4of harl1eti, (harkte auf, au fgeharkt) bedr. ww. Hen - met de hark
oplichten; Lorde -, Z. auflockern; die
Pfade -, opharken.
4uf h 'ten, (hártete auf, au fgehdrtet) bedr. ww. (Touwsl.) die Taue -,
vastdraaien ; (Sm.) harten Stahl -, door
verhitting zachter maken.
.t of has,,chen, (haschte auf, au f gehascht) bedr. ww. etw. im Fallen -, opvangen ; (fig.) eine Neuigkeit -, opsnappen.

Aufha^ eln , (haspelte auf, aufgehaspelt) bedr. ww. Erz. -, met het

windas naar boven winden; Garn -, op
den haspel brengen ; it. al het garen haspelen; 2. wed. ww. sich -, zich met
moeite oprichten, weer overeind krabbelen.
.4.ufhauchen, (hauchte auf, aufgehaucht) bedr. ww. Rosen -, door aan
doen opengaan; 2. die. Funken-ademing
zur Flamme -, Z. anblasen.
..4.ufhauen, (hieb auf,aufgehauen)
bedr.ww.onr. eine Thüre, Eis, einen Och sen -, openhakken ; die Haul -, wond
slaan; 2. das Holz -, al het hout klooven ;
3. eine Feite -, weer scherpen ; (Slot.)
L©cher -, gaten in het ijzer hakken;
(Bliksi.) ein Blech -, figuren hakken in;
(timm.) ein Hans -, de balken of het

geraamte van een huis saamvoegen, alvoreus het opgericht wordt; II. o. ww., m.
h. slaan. beuken; (Art.) afsteken.
Auf h ^ufeln, (heen f elte auf, aufgeh&ufelt) bedr. ww. ophoopen, aanhoogen; &de um die Pflanzen -, aanhoogen,
ophg

en.

^U^ThWen„

(ha ufte auf, aufgeh u t) bedr. ww. Getreide -, ophoopen;

Atif.

Atil.

Holz -, opstapelen, op stapels leggen; jemn. -, iem. ophelpen, helpen op te
Schátze, Schulden -, ophoopen , laten staan; jemn. eire Last -, helpen om een
last op te nemen ; (fig.) jemn. (in der
oploopen.
Aufháufung, v. ophooping, op- Noth) -, bijstaan, ondersteunen, helpen;
eenhooping, opstapeling v., hoop, sta jemn. wieder -, weder op de been hel-pelm. helpen , zijne zaken weer herstellen.
Aufhebe - biode, - binden ) v. Aufhelfer, (-hel/eis, mv. -heifer)
draagband m. van het scrotum ; -muskel ni. die iem. helpt om op te staan, helper,
voorthelper m.; (fig.) Z. Bettquast.
m. (Ontlk.) opheffende spier v.
Auf heben, (hob of hub nul, auf- Auf hellen, (hellte auf, aufgeheilt)
gehoben) bedr. ww. onr. ophefién, opne- bedr. ww. verhelderen, verlichten, opmen. optillen ; eine Last -, optillen ; sich helderen; eine Flussigkeit -, helderder
nicht vom Boden - kinnen, niet kunnen maken; (fig.) den Verstand -, verlichopstaan, overeind komen ; den Arm -, den ten ; 2. wed. ww. sick -, (van het weer),
arm ophe8én; die Hand -, optillen, op- ophelderen, opklaren; die Sache hellt sich
lichten ; den Finger -, dreigend opheffen; auf, wordt duidelijk, klaar.
(fig.) den Kopf -, hoog dragen, trotsch
Auf hellung, v. verlichting, opzijn ; 2. eta. fm jent. -, bewaren ; eta. heldering V.
vor jean. -, bergen, wegstoppen; das lässt
Auf henken, (hen kte auf, au fgesick nicht -, bewaren, bederft; etw. gele henkt) bedr. ww. einen Dieb - , hangen,
-, voor een geschikter tijd-genrZit ophangen.
besparen ; das war air au fgehoben -, voor
Aufhenkung . v. ophanging v.
mij weggelegd ; hier sind air gut aufge- ophangen o.
hoben, gehuisvest, gelogeerd ; (Bergw.)
Aufherzen, (herzte auf, au fgejemn. den Lohn -, wegens een misdrijf herzi) bedr. ww. jem. -, met liefkoozinkorten van; 3. eine Diebesbande, die Ver gen wakker maken.
-, overvallen en in hechtenis-schwóren
Aufhetzen, (hetzte auf, aufgenemen ; 4. die Tafel, Versammlung, Si- helzt) bedr. ww. einen Hasen -, opjagen;
tzung, Belagerung 4. -, een einde maken die Hunde -, aanhitsen ; (fig.) jem. zu
aan, opheffen; ein Gesetz, ein B2 ndniss,ein etw. -, aanhitsen, ophitsen ; gegen einanTestament , einen Contract, emn Kloster -, der -, tegen elk. opstoken, opzetten ; das
afschaffen, vernietigen, opheffen; (Spr.) Volk -, tot oproer aanzetten, opruien.
au fgeschoben ist nicht au fgehoben , lang
A ufhetzer, ( - hetzers, mv. - hetzer)
borgen is geen kwijtschelden; 5. (Bergw.) m. stokebrand, opstoker, opruier m.
einen verschi ttelen Stollen -, opruimen ;
Aufhetzerei, v., Z. Aufhetzung.
Eines hebt das Andere nicht auf -, het
Aufhetzerisch, ( -er, am meieerre sluit het andere niet uit; (Rek.) sten -) bijv. nw. -e Schriften, onruststoeinen Bruch -, tot geheelen herleiden; kend, oproer prekend.
11. o. ww., m. h. mit jean. -, breken,
Aufhetzung, v. ophitsing, aan
opruiing, aanstoking v.
-hitsng,
alle verkeer staken ; (w. i. gebr.) air heben gepen einander auf, wij zijn quitte.
A ufheulen, (heulte auf, aufgeAuf heben, ( -hebenis) o., Z. m.op- heult) bed r. ww. der Wolf hen/te faut
heffen, oprapen o.; 2. bewaring v.; jean. auf, huilde luidkeels; 2. jem. -, iem.
etwas zuur - geben, in bewaring geven ; 3. door zijn gehuil wakker maken.
oplichting, afschaffing, afbreking, sluiAuf hilfe, v., Z . Au fhülfe .
ting v.; (Rek.) herleiding v.; 4. ein - of viel
.4.uf hissen, (hisste auf, au fge-s von eta'. coachen, veel ophef maken hisst) bedr. ww. (Zeew.) Segel, Rahen,
Rooie -, ophijschen.
van.
Aufheber, (-hebers, mv. -heber) .Auf hissung, V. (Zeew.) ophijni. (Ontlk.) opheffende spier v.;(Heelk.) sching v.
heftang v.; 2. (Pap.) wegnemer, werk
Aufhoeken, (hoekte auf, aufgebladen van de vilten neemt-man.,die hockt) bedr. ww. op den rug nemen
in papierfabrieken.
(fig.) verdragen, lijden ; 2. o. ww. op
Auf hebung, v. opheffing, bewa- iems. rug klimmen.
ring, in hechtenis neming, afschaffing v.;
Aufhoekspiel, ( - (e)s, mv. - e) o.
-sgericht o. hof o. van cassatie.
(Sp.) hok, bok ! sta vast!
Aufhefteln, (he/idle auf, au.fge- Aufhoffen, (hotte auf, aufgehoft)
heftelt) bedr. ww. ein Kleid -, loshaken, D. ww., m. h. (Jachtw.) (van het wild),
he haakjes losdoen.
verschrikt opspringen.
Auf heften, (he f tete auf, au fge- Aufhóhen, (höhte auf, aufgehöht)
heftet) bedr. ww. ein Kleid -, opschorten; bede. ww. ein Beet -, ophoogen ; die
2. etw. auf ein Kleid -, ophechten; (fig.) Lichter eines Gemaldes -, meer doen uit
iemn. etw. -, Z. aufhangen (6g.).
-komen.
Aufheitern, (heiterte auf•, aufne- Aufholen, (holte auf, aufgeholt)
heilert) bedr. ww. (van den wind), den bedr. ww. (Zeew.) das Boot -, ophalen,
Himmel -, opklaren ; (fig.) jens. -, ver optrekken, aan boord halen ; 2. (Wasich -, opklaren,-vrolijken;2.wd terw.) ein versunkenes Werk -, ophalen,
zich vervroolijken; (van het voorhoofd), lichten ; 3. (Zeew.) das Schuif-, das Ruontfronsen.
der -, loefwaarts wenden.
Aufheiterung, V. opvroolijking v. Aufholer, (-holers, mv. -ho/er)
Aufhelfen, (dit hilfs t auf, er hilft m. (Zeew.) (van de schietgaten), takels
suf, half au f, a'u f gehol fen) o. wo . onr. m. mv.; (van een stagzeil), hijschtouw o.,
(
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Aufkl rerisch, bijv. nw., Z.
draaireep m.; (van het rek), rakketalie kegelt) bed. ww. Kanonenkugeln -, opv., kluiver m.; (aan een kiellichter),gijn- stapelen ; 2. o. ww., m. h. de kegels op- au/'kldrungssiich lig.
Aufklärung, v . opklaring v.;(van
zetten.
touw o., takel, topreep m.
Aufhorchen, (hor chte au[ , auf- Auf keg(e)lung, v. opstape- een twijfel), opheldering v.; (van het
volk), verlichting v.; -ssucht v. verlichgehore/it) o. ww., m. h. aandachtig luis ling v.
er horchte hoch auf, hij zette-tern;
Aufkehren kehrte au[, au/'ge- tingszucht, zucht v. om vooroordeelen
kehrt) redr. ww. opvegen, wegvegen; uit te roeien en ware kennis te verspreigr oote ooren op.
Aufhorcher, (-hor chers, mv.-hor- (Goudsm.) aan de tot knoopen bestemde en ; -ssiichtig bijv. nw. vervuld met de
metaalplaatjes den vorm van schoteltjes zucht om verlichting te v erspreiden .
cher) m. luisteraar, luistervink m.
,

Aufhoren, (hörte auf, aufgehörl) geven.
o. ww., m. h. luisteren, Z. aufhorchen; Aufkehricht, ( - (e) s) o., z. ni.,
2. Writ etw. -, ophouden, niet voortgaan Z. Auskehricht ; 2. Z. Gekrhtz.
riet; mitten ini Saize -, uitscheiden ; da' Auf keimen, (keimte au[, au/gehort Alles auf! daar houdt alles op, daar keinit) o. ww., m. h. kiemen, ontluiken,
spruitjes schieten ; (fig.) -de Leidenis niets meer aan te doen !
Aufhoren, o. staking v.; ohne -, scha ften,opkomende hartstochten m. mv.
Aufkeimung, V . kiemen, ontluizonder ophouden, voortdurend.
ken , ontspruiten o.; (fig.) ontstaan o.,
Auf hörung, v., Z. Aufhör en.
oorsprong m., geboorte v.
Auf hucken, Z. auf hoeken .
Aufhulfe, ( - hülfen) v., z. m. hulp' Auf keltern, (kelterte auf, au f ge keltert) bedt. ww. die Trauben -, op de
v., steun, bijstand m.
Auf hullen, (hi ll te auf, a u [ge - pers brengen; 2. alles persen.
Aufkerben, (kerbte au[, aufgehüllt) bedr. ww., Z. enthüllen.
Aufhüllung, v., Z. Enthullung. kerbt) bed r. ww., Z. ankerben.

Aufklatschen, (klatschte auf,
aufgeklatscht) bedr. ww. (van vogels),
die Flicgel -, met gedruisch uitspreiden;

2. o. ww., in . S . i1n Wasser -, met geplas
vallen op.

Auf klauben, (klauble auf, au fgeklaubl) bedr. ww. oprapen ; (fig.) jem s.
Kehler -, opsporen, opzoeken ; Silben -,
Z. sier/men ; 2. einen Knoten -, lospeuteren.

Aufkleben,

(klebte auf, auf',ge-

klebt) bedr. ww. kleven, plakken
o. «Vw.. Z. ankleben.

op ; 2.

Aufklecken, — kleeksen,

(kleck(s)le auf, aujgekleck(s)l)
bedr.
Aufhupfen, (hupfte au[, aufge- Auf ketzern, (ketzert e au[, au/ge- ww. die Farben -, opkladden.
Aufkleiben, (kleible auf, au/'ge hup/'t) o. ww., m. S. vor Freude -, op- keizert) bedr. ww. (Bergw.) eine Wand
springen, dansen ; (van een bal), op- -, met wiggen openen, breken, splijten. kleibt) bedt. ww., Z. auf'kleben.
Auf kippen, (hippie au/', au fge- Aufkleistern, (kleisterte auf, anTspringen; (veroud.) jemn. gleich -, da
opvliegen om aan zijn verlangen-delijk k-ippt) o. ww., in. S. wippen, kantelen; gekleistert) beds. ww. einen Zettel auf

2. bedr. ww. een weinig opwippen, op- eta. -, opplakken, vastplakken.
Aufklemmen, (kiemmie uu/', aufheffen (aan een kant); den Anker -,
geklenamt) bedt. ww. sick die Brille -,
hustet) o. ww., m. h. luid hoesten ; 2. kippen.
bedr. ww. Schleini, Blut -, met hoesten Auf kitten, (kit tere oaf, au [gekit - ' op den neus kleinmen ; dens Pferde die
let) bedr. ww. met stopverf vastma - Bemuse -, opzetten.
ophalen ; jein. -, iem. wakker hoesten.

te voldoen.

Auf kusten, (hustete au[, au/ge-

Aufjagen, (jagte au[, au%gejagl)
bedr. ww. Rebhühner, das Wild -, Z.
au[Itelzen ; (fig.) jem. -, opjagen, voort
aansporen ; (Zeew.)ein Schi/f -, in--jagen,
halen, bereiken; (Scheepst.) die Berghölzer -, aan de voor- en achterzijde van
het schip hoogex opdrijven dan in het
midden.
Aufjainmern, (janunerle art/',
aufgejammert) o. ww., m. h. luide ja ►nmeren, luide klagen.
Aufjauchzen, (jauchzte auf, aufgejauchzt) o. ww., m. h. luide juichen;
.

ken op.

Aufklettern, (kletter le auf, (lul-

Auf klafen, (lila f f te auf, au/'ge- gek/dien) bedr. ww., Z. klettern.
Auf klimmen, (kloinm au./', au f klafft) o. ww., in. lt. (van honden), luid
blaffen ; 2. n). s. opengaan, zich openen. geklommen; bedr. ww. our., Z. klimmen.
Auf klaftern, (kla/'terte auf, auf- i .muf klingen, (!r lang au f, au fge gekla jtert) bedr. ww. Holz - , aan va klungen) o. ww. oir., Z. erklingen.
A ufklingeln, (k lingelte amt[, au f-men
zetten, opstapelen.
Aufklagen, (klagte suf, au/'ge- geklingelt) bedt. ww. opbellen, wakker
klagt) o. WW., m. h. zuni Himmel -, zijne bellen.
klachten verheffen tot.

Aufklinken, (klinkre auf, aufge-

(klammerte au/', klinkt) bedt. ww. die Thi re -, de klink
aulgeklammert) bedt. ww., Z. anklam- oplichten; 2. o. ww., nl. s. zich openen.
Aufklopfen, (klopfte auf, au/gem ern.
Aufkiappe, (- k lappen) v. opge- klopfi) bedr. ww. openkloppen ; Nusse -,
2. door gejuich opwekken.
openslaan ; 2. eine ?ltatrai e -, uitklop
Aufjochen, (jochte auf, aufge- slagen klep v.
3. jent. -, opkloppen, wakker klop--pen;
Aufklappen, (k lappte auf, au/'jocht) bedr. ww. jemu. etw. -, iem. iets
geklappt) bedr. ww. einen Tisch -, de pe n .
opladen, op de schouders leggen.

.Auf klammere,

Auf kammen, (kämnnte au[, au f - neerhangende bladen opslaan, opzetten ; Aufknacken, (knackl e a uf, au f'gekammt) bedr. w w. die Haare -, op- ein Bierglas, einen Deckel -, openen, geknacht) bedr. ww. Nilsse -, openkraopenslaan ; einen Hut -, de randen op- ken, kraken, Z. a-u/beiszen.
kammen, omhoog kammen.
Aufknabbern, (knabberte auf,
Auf kappen, (kappre au/, auige- zetten ; einen Tasch.enmaszstab -, uit
2. jent. -, opkleppen, wakker klep -hal-en; ^ au/'geknabbert) beds. ww. etw. -, openkappt) bedr. ww. (Valk.) de kap opzetten.

pen.
Auf klaren, (klürte au/', au/ge(karrte auf, aufgehide!) bedt. ww. eine Flrissigkeit -, opkarrt) bedr. ww., Z. aufladen.
Aufkatten, —katten, (kattete klaren, helder maken ; (fig.) jemn. einen
of katzie au[, au/gekattet of au fgekatzl) Zweifel -, jemn . über eta. -, inlichtingen,
bedr. ww. den Anker -, opkatten, onder ophelderingen geven ; den Verstand -,
verlichten ; jemn. über einen Irrthum -,
de kraan halen.

Aufkarren,

Auf kauen, (haute au[, au fgekaut )

uit eene dwaling . helpen; 11. wed. ww.

sick -, (van het weder), ophelderen, opbedr. ww. open kauwen.
Aufkauf, (-kauf (e)s, mv. -kiiufe) klaren ; (van iems. gelaat), ophelderen;
(van een geheim), ontsluierd, ontdekt
ni. opkoop m., opkooping v.

knabbelen, open bijten ; 2. opeten.

Aufknallen, (knal/te lul, au/geknalti) bedr. ww. jenin. eins -, Z. aufbrennen; 2. o. ww., m. S. met een slag
open vliegen; (van een kruittoren), in
de lucht vliegen.
Aufknarren, (k narrte au/ ', aufgej knarrt) bedr. ww. jent. -, met een ra
wakker maken ; einen Walzer -, op--tel
krassen (op de viool) ; 2. o. ww., m. S.
(van eene poort), knarsend, krakend

opengaan.
Auf kaufen, (kau f te auf, au f ge - worden.
Aufkl rer, (-khirers, mv. -kilieer) Aufknäueln, Z. eatknnciueln.
Aufknebeln, (knebelte au/', au/Aufkaufer, - kauferin, opkoo- m. verlichter m.
Aufklarerei, V. over dreven z acht. geknebelt) bedr. ww eiie. auf eta . -,
per m., opkoopster v.
vastknevelen : (Scheepv.) die Schooten,
Aufkegeln, .(k egelle suf, aufg e - V. om verlichting te verspreiden.

kauft) bedr. ww. opkoopen.
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Aufki mmling, (-(e)s, mv. -e) nen, opkrijgen ; eine Thüre -, niet open
m. iem. die van arm rijk, van gering kunnen krijgen ; 2. eine Arbeit -, opkrijgen, te doen krijgen ; 3. jent. -, tot iets
aanzienlijk geworden is, parvenu m.
Aufkönnen, (ich kann auf, du bewegen.
kannst auf, er kann auf, konnte au f, au fAufkrimpen, (krimpte auf, aufgekonnt) o. ww. onr., m. h. kunnen op- gekrimpt) o. ww. (van den wind), tegen de zon inloopen, krimpen.
staan, zich kunnen oprichten.
Aufki pfen , (kop/te auf, au/ge- Aufkrummen, (kr t nsmte auf,
kop/t) bedr. ww. den kop op de speld au/gekrummt) beds. ww. omhoog buigen,
naar de hoogte buigen.
Aufkni(e)en, (kniele auf, aufge- slaan.
kniet) bedr. ww. (Prov.) van het knielen
Aufkoppein, (koppelte auf, auf- Auf kunden, -kundigen,
opstaan.
gekoppelt) bedr. ww. die Hunde -, los (kundete auf, aufgekundet of kundigte
losmaken; 2. Z. ankoppeln. -kopeln, oaf, aufgekündigt) bedr.ww.die Miethe -,
Aufknirschen, (knir schte auf,
au fgeknirscht) bedr. ww. etw. -, met de
Aufkosen, (koste auf, au/gekost) de huur opzeggen; it. (z. voorw.) seinen
tanden knarsende openbijten; 2. o. ww.,' bedr. ww. jem. -, door liefkoozen wak Herrn -, den dienst opzeggen; eine Reise
m. h. met de tanden knarsen.
maken.
-ker -, afzeggen ; ein Kapital -, opeischen,
Aufknittern, (knilterte auf, au f- Aufkrachen, (krachte auf, au.f- terugvragen; einen Wa ffenstillstand, einen
geknillert) o. ww., m. S. (van vonken), gekracht) o. ww., m. s. luid kraken; 2. Vertrag, die Freundscha f t -, voor geëinknetterend in de hoogte vliegen.
digd verklaren, opzeggen.
met gekraak opengaan.
Aufknöpfen, (knópfte auf, auf- Aufkrhen, (krähte auf, aufge- Aufkündigung, v. - der Hausgeknöpft) bedr. ww. seinen Rock -, los kräht) bedr. ww. (van den haan), jem. miethe v., opzeggen o. der huishuur;
sich-,-knope,t ;2.wd -, door zijn gekraai wekken, wakker noch dreimonatlicher -, na drie maan losgeknoopt worden, ontknoopen ; (fig.) maken ; 2. o. ww., m. h. luid kraaien.
den te voren gewaarschuwd te hebben;
zich openhartig, ongegeneerd gedragen;
Aufkrallen, (krallte auf, aufge- - des Gehorsams, weigering v.; -sbrie f
das allzu Au fgeknup f te, Studentenhalte krailt) bedr. ww. etw. -, met de klauwen m. brief m. van opzegging; -szeit v. tijd
seiner Manier , het al te ongegeneerde, grijpen ; 2. die Haut -, openklauwen, m., termijn m. van opzegging.
studentachtige van zijne manieren.
openkrabben.
Aufkunft, (-kOnfte) v., Z. Au[Aufknoten, (knotete au[, aufge- Aufkramen, (kramte auf, au/ge- kommen ; 2. Ertrag.
knotet)bedr.ww. einen Strick -, den knoop, kramt) bedr. ww., Z. aufraumen.
Aufki nsteln, Z. ank ünsteln.
losmaken ; 2. das Haar -, in een knoop
Auf kr^mpeln, (krámpelle auf, .4 of lossen, (küssie auf, au fgeopbinden.
au fgekrampelt) bedr. ww. die Wolle -, kusst) bedr. ww. jemn. die ThrOnen -,
wegkussen, met kussen wegnemen ; 2.
Aufknlpfen, (kniipfie auf, auf- opkramen, opkaarden.
geknüp f t) bedr. ww. die Haare -, opAufkrampen, (krampte auf, auf- open kussen ; 3. jent. -, wakker kussen.
knoopen, knoopen ; einen Dieb -, Z. gekrampt) bedr. ww. einep Hut -, opAuflaehen, (lachte auf, au fgeau/hangen; 2. eine Schlinge -, losknoo- toomen, opbuigen.
lacht) o. ww., m. h. schateren, schatepen,ontknoopen.
Aufkratzen, (kratzle au/', aufge- rend lachen ; 2. sich ein Lungengeschwür
Aufknüpfung, v. opknooping , kralzt) bedr. ww. die Erde, die Haut -, -, door lachen doen opengaan; 3. jem.
ophanging v.; 2. ontknooping , losknoo- openkrabben ; eine Naht -, opschrappen; -, door gelach wakker maken.
ping v.
(Lakenb.) Wolle, Tuck -, noppen, met
Aufladen, (du ladest of lddst auf,
.Aufkochen, (kochte auf, au/ge- kaarden opkrassen ; (fig.) das Andenken er lade! of lOdt oaf, lad auf, au fgeladen)
kocht) bedr. ww. die Milch -, opkoken; - ,verlevendigen; aufgekratzt,opgeruimd; bedr. ww. onr. Holz auf den Wagen -,
den alten Kohl -, Z. aufwarmen; 2. o. 2. alle Wolle -, ten einde toe kaarden; laden op ; den Wagen -, volladen ; gem.
ww., m. h. opkoken, zacht koken; (fig.) 3. slecht op (le viool spelen, krassen; II. unterivegs -, opnemen, in den wagen nem. s., Z. aufbrausen.
wed.ww. sich -, zich (de huid) openha- men ; jemn. etw. -, belasten niet ; jemn.
ein Geschoft -, opdragen, opleggen.
Aufkoehung, V . opkoking, afko - len, openschrammen, openkrabben.
king v.
Aufkratzer, (-kratzers, mv. -kra- Auflader, (- laders, mv. -lader) m.
oplader m.
Aufkommen, (du kommst of tzer) m. wolophaler, opkrasser m.
kömmst auf, er kommt of kömmt auf, kam Aufkratzung, v. opkrassing v.;
Aufladung, V . oplading v.
au f, au f'gekommen) o. ww. onr., m. S. (Landb.) het ophalen o. der slootkanten
.4.uflage, (-lagen) v. het opgelegopkomen, omhoog komen; 2. (van plan- in het voorjaar.
de ;^ (van eene collecte), wat er op de
ten), opkomen, groeien; (van dieren),
Auf kr€iuseln, - krausen, schaal gelegd wordt ; (Katte.) een kleine
groot worden; (van zeden, gebruiken), (kráuselte auf, au fgekráuselt of kranste linnen doek m. op het midden van het
ontstaan, in zwang koeien; keinen Zwei/el auf, aufgekraust) bedr. ww. opkrullen, altaar; 2. belasting, schatting v.; Staats
- lassen, wortel laten schieten, terstond krullen.
Landes-n, rijks -, landsbelastingen v.
onderdrukken ; 3. seinen Gegner nicht mv.; (van gildeleden). hoofdelijke omAuf kreiden, Z. ankreiden.
lassen, nederhouden, onmachtig houden;
Auf kreischen, (kreisch te oaf, slag m., bijdrage v. tot de gildekas ;
(van een zieke), tot zijn verhaal komen, aufgekreischt) o. ww., m. h. luide krj- (Rechtspr.) die - des 13eweises, de eisch
zijne krachten terugkrijgen; 4. vooruit- schen, gillen; 2. bedr. ww. jem. -, tem. m. om het bewijs te leveren ; nach meikomen, boven op komen ; er lass! Nie- wakker schreeuwen.
nes Voters -, volgens den eisch, den last
mand neben sick -, hij duldt niemand
Auf kreisen, (kreiste auf, aufge- van; 3. (veroud.) verwijt o.; 4. (van een
naast zich, houdt ieder in zijn vooruit kreist) o. ww., in. s. auf- and abkreisen, gilde), vergadering, bijeenkomst v.; 5.
tegen ; 5. jemn. fiir einen Schaden-gan in een cirkel op en neer gaan.
(van een boek), oplage v., druk m.; eine
- lassen, laten opdraaien, boeten ; 6. Auf kreuzen, (kreu; te auf, au fge-' neue -, een herdruk ; (fig.) eene herha
(va& een gezwel), allengs opengaan; 7. kreunt) o. ww,, m. s. (Scheepv.) opbooroen), de aanwas m.-lingv.;6(a
(van de scheepvaart), weer beginnen (als waarts, heen en weer varen, naar boven van een jaar; 7. (Kookk.) Z. Beilage; 8.
de rivieren ontdooid zijn); 1I. o. zelfst. laveeren.
(Timm.) een stuk hout, waarop een anherstelling, terugkomst v. der gezondAufkriechen, (du kr iechst of der rust, onderlaag v.
heid; man zweifelt an seincm - , men kreuchst auf, er kriecht of kreucht auf, Auf lagere, (lagerre auf, au fgelatwijfelt er aan of bij er van opkomt, of kroch auf, augekrochen) o. ww., ni. s. gert) o. ww., m. s. liggen op ; eine aufhij beter zal worden; 2. opkomst, for- opkruipen, naar boven kruipen.
gelagerte Schneemasse, daarop liggend.
tuin v.; 3. (van een gebruik), oorsprong
.Aufkriegen, (kriegle auf, aufge- Auflagerung, v. vorming v. van
v., begin o.
kriegl) bedr. ww. einen Hut nicht - kón_ lagen ; 2. aardlaag v.
Halsen -, opbinden, ten einde zij niet in
het water hangen ; 2. etw. -, losknevelen, losmaken.
Aufkneipen, (knipp auf, au/geknippen) bedr. ww. etw. -, openknijpen.
Aufknieken, (knickte auf, aufgeknickt) bedr. ww. (van doperwten),
met een knap openen ; 2. o. ww., m. s.
met een knap opengaan.

-,

Auf.

Auf.
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Auflangen, (langle auf, aufge- Auflaviren, (lavirte auf, aula- ww. sich -, losgaan, loslaten (van de
langt) bedr. ww. Ziegel -. opgeven, op- virt) o. ww., m. s. al laveerende opva- lijm).
langen, opreiken.
ren.
Aufleinen, (leinte auf, aufgeAuflanger, (- langers, nlv. -lan- Aufleben, (lebte auf, aufgelebt) o. leint) bedr. ww. Wasche -, ophangen, op
per) m. opgever, opreiker, oplanger m.; ww., m. s. herleven, weder levendig de drooglijnen hangen.
(Zeew.) oplanger, stutsteker nl.
worden; (6g.) Handel, Künste and WisAuflesen, (du liesest auf, er liest
auf, las auf, aufgelesen) bedr. ww. onr.
Auflappen, (lappte au[, auc[ge- senschaflen, Hoffnungen, Gedanken
lappi) bedr. ww., Z. au filicken ; 2. Z. leben wieder auf, herleven weer ; 2. bedr. nalezen, oplezen, opzamelen.
ww. (Schild.) ein Genidlde -, Z. aufaufschliirfen.
Auflichten, (lichtete auf, aufge
lichtel) bedr. ww. den Anker -, ophalen,
Auflassbrief, (-( e)s, mv. -e) in. frischen.
(Leenw.) bewijs o. van overlating.
Auflebung, (gewoonl.) Wieder- lichten ; 2. (van de zon), alles -, verlichten ; (fig.) den Kopf -, verlichten.
Auflassen, (du lassest auf, er lusst auflebung v. herleving.
auf, liesz auf, au fgelassen) bedr. ww. Auf leeken, (leekte auf, aufgeleckt) Auf liegen, (lag auf, au(gelegen)
einen Niedergezvorfenen nicht -, laten op- bedr. ww. oplikken; (fig.) jems. Spei- o. ww. onr., m. h. liggen op, rusten op;
(Rijk.) zu sehr auf dem Gebisse -, Z.
staan ; eznen Kranken nicht lange -, laten chel -, kruipen voor iem.
opzitten ; den Hut -, op het hoofd laten Auflegebrettehen, (- brettchens, sich auflegen; 2. wed. ww. sich -, zich
zitten ; Z. die Thu: e -, open laten, laten mv. -brettchen) o. (Very.) plankje o. doorliggen.
openstaan ; 3. (Bergw.) eine Gruhe -, la- waarop de verver de kleuren probeert.
Aufliegung, v. steun m., ontvelten varen, niet verder bewerken ; 4. ein Auflegen, (legte auf, aufgelegt) ling, afschaving v. der huid; (Gen.) doorLehen -, afstand doen van, overlaten.
bedr. ww. ein Pflaster -, opleggen ; den liggen o.
Auflässig, bijv. en b. (Bergw.) - Sattel -, een paard zadelen; Roth -, zich Aufloeken, (lockteauf,aufgelockt)
overden, verlaten, opgegeven worden.
blanketten ; jemn. die Hinde -, op- bedr.ww., Z. aufkráuseln; 2. naar boven
Auflassung, v.(Rechtspr.)afstand leggen ; seine Arme, Elbogen -, leggen lokken.
m. van een stuk land, bij gerechtelijke op, leunen op, steunen op; Geld -, op Aufloekern, (lockerte auf, aufgeautorisatie.
een bord, op de schaal leggen ; Maschen locicert) bedr. ww. die Erde -, omwoeAuflasten, (lastete auf, aufgela- (auf die Nadeln) -, eene kous opzetten, len, opwoeien; ein Belt -, opschudden,
stel) bedr. ww., Z. au/laden.
beginnen te breien ; Fett -, Z. ansetzen; schudden ; Fleisch -, week maken.
Auflau(e)rer, (- lau(e)rers, mv. (van boomen), Holz -, veel takken krij- Aufloekerung, v. (Landb.)lichte
-lau(e)rer) m. spion, bespieder, verspie- gen ; 2. jemn. eine Last, Steuern, einen Qmwerking v.van den grond met de hak;
der m. Zwang, Stillschiveigen, eine Strafe, einen (Gen.) (van de hersenen, de nagels), week
Auf lauern, (lauerte auf, au fge- Eid -, opleggen, eischen van; 3. ein maken o.
lauert) o. ww., m. h. jem. (zelden jems.) Bach raeu -, laten drukken, herdrukken ; . Aufloderu, (loderte auf, aufgelo-, bespieden, loeren op.
4. Waaren uitstallen, ten toon stellen; dert) o. ww., m. s.opvlammen,ontvlamAuflauerung, v. bespieden o., Kurleu, sein Spiel -, openleggen, bloot- men ; (van de vlam), zich verheffen, opleggen ; 5. ein Schiff `' -, aftakelen en op stijgen ; (van stroo), vlam vatten, vuur
bespieding v.
Auflauf, (- lauf(e)s, rriv.-ldafe) rn eene veilige plaats brengen, op de werf vatten; 2. (fig.) gleich -, gauw vuur
(van volk), oploop, samenloop tn., sa- of op stapel leggen ; 6. Z. aufgelegt; II. vatten, opvliegen, driftig worden.
meescholing, opschudding v., rumoer, wed.ww. sich -, (van paarden), in de teu- Aufloderung, v. (Art.) Z. Analarm o.; 2. (van kosten, interest), oploo- gels hangen; sich fur etw. -, als verdediger feuerung.
pen, vermeerderen o.; 3. (van het wa- optreden; sich wider jens. -, Z. auf ehnen; Auf löffeln, (lófelte auf, aufgeter), aangroeien, wassen o.; 4. (Kookk.) (van tabak), sich (auf die Zunge) -, op lóflelt) bedr. ww. (w. i. gebr.) met den
lepel opnemen; (gemeenz.) Alles -, opeene bij het bakken sterk rijzende spijs; de tong branden.
Eier-, gerezen eierkoek m.
Aufleger, (- legers, cnv. - leger) m. eten.
Auflaufen, (duldufst auf, er lduft (Boekdr.) inlegger, oplegger m. der vel- Auflösbar, bijv. en b. oplosbaar,
auf, lief auf, aufgelaufen) bedr.ww.onr. len papier op eene snelpers; (Wev.) die wat opgelost kan worden, wat zich kan,
sich die Fusze -, openloopen; 2. die de gebroken draden herstelt; (Zoutz.) oplossen; -e Aufgabe, oplosbaar vraagThere -, Z. au/rennen; (Bew. d. erts.) die het zout uit de pannen ter droging stuk o.; -heil v. oplosbaarheid v. .
Erz -, in den oven doen; I1. o. ww., in. in de manden legt ; (van turfstekers), die
Auflbsemittel, (- mittels, mv.
s. oploopen, in de hoogte loopen ; (van de turven ter droging uitlegt of opsta- -mittel) o. oplossend middel o.
rivieren), zwellen, wassen, Z. anlaufen; pelt; (Bergw.) beschikker, vuiler m. van Auflösen, (loste auf, aufgelíst)
-

I

-,

bedr. ww ontbinden, ontknoppen, los(van interesten), oploopen, vermeerde- den hoogoven.
Auflegestift, (-( e)s, mv. -e) m. maken; Bander -, losmaken, ontknooren; (van het lichaam), dik worden,opzwellen ; das Knie ist ihm aufgelaufen, beitel m., stift v. der vuursteensnijders. pen; jemn. die Bande, Fesseln -, afhij heeft eene dikte aan de knie gekre- Auflegung, v. oplegging v.; doen, afnemen; (fig.) eine Aufgabe -,
gen, zijne knie is opgezwollen; (van liet (Boekdr.)herdruk m.; - eines Schiffes, af- oplossen ; eine Schwierigkeit -, oplossen,
uit den weg ruimen; ein Pdthsel -, opdeeg), rijzen; 3. (van schepen), stran- takeling v. van een schip.
den ; (Zeew.) auf eine Sandbank -, looAuflehnen, (lehnte auf, au fge- lossen, raden ; eine Verbindung -, ontbinpen op ; - lassen, doen stranden, op het lehnt) bedr. ww. den Kopf -, doen rus- den, verbreken ; ein Heer -, afdanken;
strand zetten; (Krijgses.) Z. au/mar- ten op, leunen op; II. wed. ww. sich -, den Staat -, in wanorde brengen; (van
den slaap), die Glieder -, ontspannen,
schiren; 4.(Bergw.)eine Grube ist au/ge- leunen tegen; (fig.) zich verzetten.
lan/en , Z. au fldssig.
Auflehnung, v. (fig.) verzet o., rust geven; au fgelóst werden, sterven, den
geest geven ; Gott hat ihn aufgeldst, God
A ufl ufer, (-1 ufers, mv. -la-ufer) opstand m., oproer o., muiterij v.
m. (Bew. d. erts.) die erts en kolenAufleichtern, (leichterte auf, heeft hem van zijne smarten ontheven,
voor den oven aandraagt of aankruit; aufgeleichtert) bedr. ww. (Rijk.) em n verlost, bevrijd; einen Zauber -, wegnemen ; (Scheik.) etw. in eies. -, oplossen,
(Zeew.) scheepsjongen ni.; (Kookk.) Z. Pferd -, gedwee, mak maken.
Auflauf.
Aufleiern, (leierte auf, au f geleiert) ontbinden, analyseeren ; das Gold —, opAuflausehen, (lauschte auf, auf- bedr. ww. ein Sti ckchen -, opdreunen. lossen; (fig.) Begri/fe -, ontbinden, ontgelauscht) bedr. ww. etw. -, afluisteren ;
Aufleihen, o., - leiher, m., Z. leden, analyseeren; (Scheik.) -de Kraft,
oplossende kracht v.; (fig.) (Dichtk.) in
- borgen, -borger.
2. o. ww., m. h. luisteren.

Auflauten, (lc utele auf, au fgelilu- Aufleimen, (leimie auf, a'ufge- Wonne, in Entzücken aufgelóst sein,
let) bedr. ww. jem. -, door luiden wak- leiml) bedr. ww. Papier auf etw. -, vast- wegsmelten van vreugde, in vervoering,
ker maken. lijmen, plakken op; 2. o. ww., of wed. in verrukking zijn; in Wehmuth --, ge-
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dompeld in ; 2. vloeibaar maken, oplos
Farben in Wasser -, oplossen, ver -sen;
durch Warme -, doen smelten;-dune;
(Muz.) einen Missklang -, herstellen; II.
wed. ww. sich -, zich oplossen, zich ontknoopen ; (Scheik.) opgelost worden,
zich ontbinden, smelten ; (fig.) uit zijn
verband geraken ; (it.) opgelost worden,
veranderen in.

Aufloslich, —keit,

Auf.

Auf.
mahlen) bedr. ww. das Korn -, opmalen,
vermalen ; (fig.) dieser Muller hat, aufgemahlen, is met malen arm geworden.
Aufmahnen, (mahnte auf, aufgenaahnt,) hedr. ww., Z. aufmuntern; it.
au/bieten; it. auffordern.
Aufmalen, (malle auf, aufgemalt)
bed r. ww. opschilderen, met schilderen
gebruiken; 2. em rz Gemalde -, opschilderen,

Z. au flös- opfrisschen.

bar 4.
Auflosung, V. oplossing v.;
(iachtw.)het dooden o.van een dier;(fig.)
(in een tooneelstuk),oplossing,ontknooping v.; (van eene vraag), oplossing v.;
(van een huwelijk), ontbinding, scheiding v.; (van een leger),afdanking v.; (van
de kamer), ontbinding v.; (van de orde),
verstoring v.; (der ledematen in den
slaap), ontspanning, rust v.; dood m.,
overlijden v.; er ist seiner - nahe, hij
is den dood nabij ; 2. oplossing, herlei
ontbinding, ontleding, analyse v.;-ding,
(Scheik.) oplossing v., het opgeloste o.;
(van kleuren), verdunning v.; (fig.) (van
een volzin), ontleding, ontbinding, analyse v.; (Muz.) oplossing v. van een dis
-sonat.
Auf lösungs f Whig, bijv . en b.
oplosbaar; -fdhigkeit v. oplosbaarheid v.;
-kraft v. oplossingskracht v.; -kunst v.
(Wisk., Scheik.) oplossing v., analysev.;
-mittel o. oplossingsmiddel o.; -wort o.
(van een raadsel), het woord o.; -zeichen
o. (Muz.) herstellingsteeken o.
Auflöth en, (lóthete au/', a-ufgelö-thei) bedr. ww. soldeeren op, vastsoldee—

ren ; 2. lossoldeereri.

Auf Tuften, (lii f tele auf, au fgelit flet) bedr. vow., Z. auflüpfen; 2. ein Bett
-, Z. ausliiflen.
Auflugen, (lugte auf, aufgelugt)
o. ww., m. h. opkijken, Z. aufsehen.

Auflugen, (log auf, au,/'gelogen)

Aufmarsch, ( - marsches, mv. -nidr sche) m. opmarcheeren, optrekken o. van

troepen.

Aufmarschiren, (marschirle auf,
aufmarschirt) o. ww., m. s. opmarcheeren , zich in slagorde scharen.
Aufmarsehirung,v . overgang ni
uit de kolommen tot de slagorde, zich in
slagorde scharen.
Aufmarschlinie, (- linien) v.
(Krijgsw.) richtingslinie v.
Aufmasz, (- waszes, mv. -masze)
.

o. overmaat, toegift v.

Aufmä sten, (md stele auf, au fgemistet) bedr. ww., Z. masten.
Aufmauern, (mauer le auf, au fgemauert) bedr. ww., eine Mauer -, opmetselen,i n de hoogte metselen; (Scherts.)
die Farben auf einena Gemolde loch -,
vingerdik opzetten ; 2. allen Kalk -, opmetselen, met metselen gebruiken.
Aufmauerung , v. opmetseling
v., opmetselen o.
Aufmeiszeln, (meiszelte au/', aufgemeiszelt) bedr. ww. etw. -, openbeitelen ; 2.etrv. auf einon Stein -, beitelen op,
beitelen in.
Aufimengen, (mengte auf, an/gemengt) bedr. ww., Z. mengen,vermengen.
Aufmengsel, (-s els, mv . -set) o.,
Z. Geniengsel.
Aufinerken, (merkte auf, aufgemerkt) o. ww., m. h. oplettend zijn ;
merk auf, let op ; auf eliv. -, letten op,
luisteren naar; 2. bed r. ww., Z. aufzeich-

bedr. ww. onr. jemn. cliv. -, wijsmaken,
diets maken ; 2. Z. andicliten.
nen, aufschreiben.
Auflummeln (sich), (li mmelte Aufmerken, ( s) o., Z. m. opmer tuf, aufgeliinimelt) wed. ww.ongemanierd ken o., oplettendheid v.
leunen, zwaar leunen op.
Aufmerker, ( - merker s, mv. - suerAufli pfen,(litpfte auf, a^cfgeliipft) her) m., Z. Zuhórer; 2. Horcher.
bedr. ww. eliv. -, een weinig oplichten, Aufinerksam , (-merksamer ,
opbeuren.
-merksamst) bijv. en b. opmerkzaam,opAufmachen, (machte auf, aufge- lettend, aandachtig ; jein. auf etre. - mai)2acht) bedr. ww openmaken, openen; Chen, attent maker. ; -keit v. opmerk eine Th-iure, den Mund, die Hand & -, zaamheid, oplettendheid, aandacht v.;
opendoen ; Nitsse -, kraken ; einen Brief seine -- beim Spiele kabelt, op liet spel
-, openen ; eine Flasche -, opentrekken, letten ; die — erregen, auf sick zieken,
ontkurken ; einen Knoten -, losmaken ;' auf sick ley; keft-, de aandacht, attentie
(z. voorin.) (van winkeliers),openen,den trekken ; die -- fesseln , de aandacht
winkel openen; 2. die Haare -, oprna- boeien; 2. einer Frau viele — of —en
ken ; ein Belt -, een ledikant opslaan; erlveisen, veel oplettendheid, vele atteneinon Tan. -, Z. au /'pielen ; 3. eliv. -, ties bewijzen.
leggen op ; Kerzen (auf den KronleuchAufinessen, (du missest auf, er
ier) -, zetten op ; einen Pfropfen -, op de nh-isst auf, mass au/ au f gemessen) bedr.
flesch doen ; 4. Z. aufschreiben, noliren; ww. das Korn -, meten en ot) den zolder
H. wed. ww. sick -, opstaan ; it. op weg brengen ; 2. Z. zunaessen ; (fig.) jenin. einze
gaan, zich op weg begeven ; sick auf and Tracht Schlr'ige -, iem. een pak slaag
dagion -, vluchten, zich nit devoeten ma- geven , toedienen; 3. (Veroud.) jemn.
ken van ; sich zit eta. -, zich gereed ma- cicv. -, Z. beiniessen, zur Last legen.
ken voor, zich voorbereiden tot ; sick -,
Aufmieten, (-mieleie au/', (tu/'ge(van Glen win(l), opzetten, opsteken.
nai,etel) hedr. ww. Hen -, Z. schobern.
-

Aufmahlen,

(nialille un/', au/ge-

Aufmischen,

gemischt) bedr. ww. ein Foss Wein -,
vermengen en aanvullen; die Karton -.
weer doorschudden.

Aufmodeln,

(modelte auf, au fge-

modelt) bedr. ww. weer in zijn fatsoen
brengen, Z. au fputzen.

Aufmodern,

(moderte auf, au f -

gemoderl) bedr . ww. einen falen -, Z.
bag gem.
Aufmuntern, (munterte auf, aufgemuntert) bedr. ww. jem. -, opwekken;
jent. zu etst'. —, opwekken, aansporen,
aanmoedigen.
Aufmunterung, v. opwekking,
aansporing, aanmoediging v.
Aufmiinzen, (mi`nzte auf, a.ufgem-itnzt) bedr. ww alles Gold -, vermunten, gebruiken om te munten.
Aufmussen, (du musst auf, er
muss auf, musste ant, aufgemusst) o.
ww., m. h. moeten opstaan ; er musste
auf, hij moest opstaan; die Th-ure muss
auf, de deur moet open, geopend worden.

Aufmustern, (veroud.)

Z. auf-

putzen ; 2. aufmuntern.

Aufmutzen,

(mutate auf, au (ge-

rnutzt) bedr. ww. (veroud.) Z. aufputzen; 2. (fig., gemeenz.) einen Fehler -,
ophalen, verwijten, vergrooten ; Alles
haarklein -, haarfijn uitpluizen; jemn.
etiv. hock, gros;, scharf -, verwijten.

.Aufnageln, (nagelte auf, au fgenagelt) bedr. ww. ein Brett -, opspijke
-ren,opagl.

Aufnagen,

(single a uf, aufgenagt)

bedr. ww. openknagen, doorknagen ; 2.

opknagen.

Aufnahen,

(ndltte auf, au fgenaht)

bedr. ww. eliv. auf ein Kleid -, naaien
op ; 2. allen Z virn -, opnaaien, vernaaien;
3. sick die Finger -, wond naaien.
Aufnäher, (-náhers, mv. -niiher)
m. een zoom m. ter verkorting van een
kleed, inslag m., oprijgsel o.
Aufnalime, v., z. m.(in een gezelschap), toelating, opname, ontvangst v.;
(in zaken), opname, associatie v.; 2. (van
vreemde woorden in eene taal), overnemen o.; (van een gast),ontvangst v.; (van
een gedicht, tooneelstuk &), eine gute finden, bijval ui. vinden; .3. (van dichters,
schilders,) die Heiterkeit der -, Z.Auffassung; 4. (van eene som gelds),opneming,
leerring v.; 5. (van een protocol), Z.
Aufzeichnu.ng ; (van een terrein, eerre
kust &), opneming v, 6. (Ger.) Z. Versagung; 7. opkomst v., bloei, vooruitgang,
bijval m.; die Minste in - bringen, doen
bloeien ; einen Gasthof in - kringen, renomrnee, bezoekers verschaf en ; ein Gut
in - bringen, verbeteren, meer doen opbrengen; in - kommen, gerathen, in aanzien, vertrouwen, vooruitgang toene;

men.

Aufnahmeschein, ( (e)s,mv. e)
-

-

m. bewijs o. van inschrijving op de rol.

Aufnahms fahig, bijv. nw. in
—

staat om opgenomen, aangenomen, toegelaten te worden ; -1' higkeit v. aannemelijkheid, aanneembaarheid v.; -,vtrdig
(mischle rru f, au f- bijv. uw. aannemingswaarrlig.
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Aufnihken, (nahrte auf, aufge- opoflèren ; (sich) aufop(ernde Freund- ten op, zetten op ; Kanonen -, plaatsen
náhrt) bedt. ww., Z. aufzielaen.
schaft, die zich de grootste offers ge- op , planten ; (fig.) die Fahne des Aufruhrs -, planten, opsteken.
Aufnasehen, (naschte auf, auf- troost.
genascht) bedr. ww. opsnoepen► ; it. Z . Aufopferung, v. opofrering v.; 2. Aufpfiastern, (pf1asterteauf,aufoffer o., datgene wat opgeollerd wordt. gepflastert) hedr. ww. etw. -, als pleister
vernaschen.
strijken en kleven op.
Aufnehmen, (du nimmst auf, er Aufordnen, Z . ordnen .
nimmi auf, nahm auf, aufgenommen
.Á.uforgeln, (orgelte auf, aufgeor- Aufpflegen, (pflegte auf, aufgebedr. ww onr. cliv. vont Boden -, opne- geit) bedt. ww. cia Lied -, luidkeels op- pflegt) bedr. ww. jentn. -, opkweeken.
tien, oprapen; sein Kleid -, opnemen, dreunen.
Aufpflöcken, (pflöckte auf, aufoplichten ; den Schrnutz in der Stube of Aufpaeken, (packle auf, aufge- gep/lóckt) bedr. ww. ein Brett an f etw. -,
die Stube -, opnemen, opdweilen ; den packt) bedr. ww. einen Koffer, lVaaren-, oppinnen, vastpinnen.
Fehdehandschuh -, eene uitdaging aanne- boven op pakken, opladen; furchtbar a'u. fAufpffliigen, (pfliigte auf, au/gemen ; van daar: die Fehde, den Kamp[ gepackte Klippen, opeengestapeld, Z. au f - p/liigt) bedr. ww. einen Schatz -, opploemit jemn. -, een strijd aanvaarden ; es thiirmen; 2. mit beiden Armen -, van gen, met ploegen vinden ; die Erde -,
mit jemn. -, het met iem. wagen , iem. den grond opnemen ; 3. openmaken, out- opploegen.
aandurven , tegen iem. opgewassen zijn ; pakken ; 11. o. ww., m. h. oppakken,
Aufpfropfen, (pfrop fte auf, auf
den ( fallen gelassenen)Faden, eine Masche zijn koffer pakken en op reis gaan ; (ge- pep/rap/I) bedr.ww. einena Baume etw. -,
-, weer opnemen, oprapen ; den Faden meenz.) zich wegpakken, zich uit de voe- enten op.
Aufpiehen, (pickle au/', aufgeder Erzáhlung wieder -, opvatten; das ten maken
Wort eines Sprechenden-, voortgaan,waar Aufpalmen, (palnite auf, au/ge- picht) bedt. ww. oppekken, vastpakken,
hij gebleven is; ook : hem in de rede palrnt) wed. ww. (Zeew.) sick -, langs met pek bevestigen op.
vallen; eineunterbrochene Arbeitwieder - , een touw opklimmen, omhoog palmen.
Aufpieken, (piekte auf, aufgepiekt)
bedr. ww. Nusse -, open pikken; 2. (van
voortzetten ; 2. etw. (in rich) -, opne -Aufpáppeln, Z. au(papen.
men, ontvangen, zich eigen maken; ein ..ufpappen, (pappie auf, aufge- kippen), das Futter -, oppikken.
Strom nimmt die kleinerenFl- sse (in sicli) pappt)) bedr. ww. ein Kind -, niet pap
Aufpldtten,' (pldtlete auf, aufgeauf, neemt op; so viel z-ugleich kann ein groot brengen; 2. Z. hdtscheln; ein von plättet) bedr. ww., Z. aufbrïgeln.
Aufplatzen, (pia/zie auf, aufgeSchuler nicht insich -, leeren; (gemeenz.) gelehrlen Zeitungen aufgeppappter Mensch,
slikken ; das Zimmer kann 20 Personen -, bewierookt, in de hoogte gestoken, ver- platz t) o. ww., in. s. openbersten ; (van
kruit), ontploffen, opspringen.
Z. (assen; das Grab nimrnt den Lebens- wend, vertroeteld, 3. Z. au[kleistern.
modeti auf, ontvangt in zijn schoot; die Aufpassen, (passteauf, an fgepasst) Aufplätzen, (platzle auf, aufgeGesellschafl nimml neue ?VVitglieder au/, bedr. ww. einen Hut -, oppassen,probee- platzt) bedr. ww. laten bersten, laten
neemt aan; 3. jenin. ineine Gesellschaft -, ren; 2. (Mol.) die Miihle -, aan den opspringen; 2. einen Lappen -, opnaaien.
opnemen ; einen Gast -, ontvangen, out- gang maken ; 11. o. ww., m. h. oppassen, .Aufplaudern, (plauderte auf,
halen; einen an Kindes Statt -, aanne- zich in acht nemen; er passt nun ganz aufgeplaudert) bedr. ww. jeinn. etw. -,
men; etw. im Ernst , fiir of als Ernst -, anders auf, hij is nu veel voorzichtiger, Z. aufschzcatzen.
opvatten; cliv}. gut, iebel -, opnemen; meer op zijne hoede; it. op zijn voordeel
Aufplumpen, (plompte auf, a-ufjernn. et-cuas hock -, aanrekenen ; it. ksva- bedacht ; nun an fgepasst (aal das) was geplunipl) o. ww., m. s. neerploffen,
lijk nemen; 4. Gelder -, opnemen, lee- i.ch each sagen 'iverde! nn aandachtig neerplompen, plompen op.
neu ; 3. ein Protokoll, emn Verzeichniss, geluisterd &; vergebens aufpasserl, «ach- Aufpoehen, (pochte auf, au/gecie Kec hnung -, opmaken; eiree Gegend -, ten ; pass auf, dass da nicht fclllst, pas pocht) bed r. ww. openkloppen ; jent. -,
opnemen; 6. (Berges eisera Stollen,eine op! da heiszl es aufgepasst, daar is het opkloppen, wakker kloppen; 2. o. ww.,
Zeche -, zich met de opdelving, bewer- zaak om op te passen ; einer Gelegenheit ni h. sur nicht so au/gepacht ! zacht
king belasten ; 7. (Boekdr.) die Bogen -, -, afwachten ; jemu. -, iem. afwachten ; wat ! niet zooveel beweging ! niet zoo
veel praats! Z. pochen.
de afgedrukte bladen op lagen leggen, it. loeren op.
opdoen; 8. (Landb.) den Flachs -,in bos - Aufpasser, (-passers, í71v. -passer) &ufpoltern, (pollerle auf, au/gesen binden ; 9. (Pap.) die Bogen -, van m spion, verspieder m.; 2. (Zeew.) op- poliert) bedr. ww. jern.. -, wakker stom het vilt afnemen ; 10. (Ger.) eis Gut -, perste schieter, kabelgast in. van den kon- melen, door gestommel wakker maken.
&ufprä gen, (pragte aal, aufgein bewaring nemen; 11. (Jachtw.) (van stafel-majoor; 3. (Nat. bist.) aardtorv.,
piigt) beds. ww. etw. den Mitnzen -,
dieren), drachtig worden ; 12. (van bon- loopkever m.
den), die Fährte -, vinden en vervolgen; Aufpassung, v. passnaken o.; 2. stempelen op, afdrukken op ; 2. Z. aufnziinzen.
13. (Ger.) cinen Terrain -, opheffen; Ii. bespieding v.
ioz Stricken -, een of meer steken meer Aufpauken, (paukte auf, au /ge Aufprallen, (prallte auf, aufge nemen, meerderen; II. wed. ww. (w. i. paukt) bedr. ww. Eins -, met pauken prallt) o. ww. (van veerkrachtige lichamen), opspringen, openspringen ; 2.
gebr.) sick -, oprijzen; das Pferd nahut voordragen; 2. luid opdreunen.
sick auf, steigerde; 2. das Land nimmt
Aufpeitschen , (peitschte au/, springen, terugspringen, terugstuiten.
aufgepeitscht) bedr. ww. eiti Thier -,
sich auf, Z. geleihen.
Aufprallung, v. sprong m., teAufniesen, (nieste auf,au%geniest) door zweepslagen doen opstaan; jeinn. r ugstuiting v.
die Haul -, door zweepslagen wond
o. ww., mit. luide niezen.
Aufprasseln, (prasselte auf, auf^geprasselt) o. ww., m, s. opknetteren,
Aufnesteln, (nestelte auf, au/ge- slaan.
nestelt) bedr. ww., Z. au fbinden.
Aufpendern, (penderle oaf, oaf- knetterend opspringen , openknetteren
Aufnieten, (nielete auf, au[genie- gependert) bedr. ww. den Anker -, zoet knetterend openspringen.
let) bedr. ww. cis Stick auf etre. -, vast- de pentertalie ophalen.
Aufprassen, (prassie auf, aufgeklinken .
Aufpfahlen, (pfdhlle aal', aufge - p asst) bear. ww., Z. verprassen.
Aufnothigen, (nothi le auf, auf- plak/t) bedr. ww. aan palen vastmaken; Aufprellen, (pre/Ile auf, aulgegenóth-igt) bedr. ww. jemn. etzv. -, op- den Kopf des lingerie/zielen -, op een prei/t) bedt. w w. opwerpen, doen opdringen. paal steken. springen.
Aufnutzen, Z. ausnutzen.
Aufpfeifen, (puff auf, azufgep fi f- Aufpressen, (pressie auf, au fgeÁufopfern, (opferte auf, aufgeop- fen) bedr. ww. our. jemn. Eíns -, of o. preset) bedr. ww. eten. -, oppersen, nog
feit) bedr. ww. (veroud.) offeren; 2. op- ww., m. h, fluiten, op (le fluit spelen; 2. eens persen; eine Verzierung auf etiv. -,
oppersen ; 3. etiv. -, open persen, openofferen, ten offer brengen ; Habe and Gut, jein. -, met fluiten wakker maken.
sen Leken fiir jern. -, opoi %ren, ten of Aufpilanzen, (pflanzte auf, auf- drukken; 4. Alles -, den geheelen voorraad
Ier brengen; 2. wed. ww. sich -, zich geplanzt) bedr. ww. eine Fahne -, plan- (druiven &) uitpersen.
)

-

.

.)

-
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Aufprobiren, (probirte auf, aufprobirt) bedr. ww. einen Hut -, oppassen, passen.
Aufprotzen, (protzte auf, aufgeprotzt) bedr. ww. (Art ) ein Stuck -, op
de affuit zetten.
4ufprudeln, (prudelle auf, aufgeprudelt) bedr. ww., Z. aufwallen.
Aufprugeln, (pr ugelle auf, aufgeprügelt) hedr. ww. opslaan, door slaan
doen opstaan.
A ufpudern , (puderte auf, au fgepudert) bedr. ww. eine Perrucke -,
oppoeieren, oppoederen; 2. Z. verpudern.
Aufpuffen, (puffie auf, aufgepufft)
bedr. ww. cinen Haarwulst, Haare -, opzetten, doften; 2. o.ww., m. S. poffen op,
een dof geraas maken en vallen op.
Aufpumpen, (pumpte auf, aufgepumpt) bedr. ww., Z. pompen.
Aufpumpern, (pumperte aal,
au fgepumperi) o. ww auf etw. -, pompen op, bonzen op ; 2. bedr. ww. jent. -,
wakker pompen, door pompen wekken.
Aufpusten, (pustete auf, au fgepus/el) bedr. ww. (Volkst.) Z. auf-, anblasen.
Aufputz, (- es, nlv. -e) m. versie
versiering, optooiing v.; 2. tooi-reno.,
m., sieraad o., versiering v.
Aufputzen, (putzte auf, aufgeputzt) hedr. ww. optooien, opsieren,versieren ; 2. ein Zimmer -, schoonmaken;
das Geschirr -, oppoetsen, schuren; einen
Hut -, glad strijken ; II. wed. ww. sich -,
zich opsieren, zich tooien.
Aufquellen, (du quillst auf, er
quillt auf, quail auf, au fgequollen) o. ww.
onr., rn S. opborrelen; 2. opzwellen,
zwellen ; II. bedr. ww. doen zwellen.
Aufquellung, V. opzwelling v.
Aufquetschen , quetschte aal,
aufgequetscht) bedr. ww. Nesse -, open,

(

drukken.

Aufrädeln, (rdelte auf, au fgerrádelt) bedr. ww. Seide, Saiten -, opwinden.

Aufraffen, (raffle auf, aufgera/ft)
bede. ww. ein Papier -, schielijk opnemen, oprapen ; Leute -, samenrapen ,
verzamelen ; aufgeraift,3 Miethlinge, saam geraapte huurlingen; (fig.) eine Neuigkeit -, opvangen, toevallig vernemen; 2.
wed. ww. sic`i -, zich oprichten, spoedig
opstaan (na een val); (fig.) zich herstel
(na eene ziekte); it. zijne zaken weer-len
in orde brengen.
Aufragen, (ragte an/; aufgeragt)
bedr. ww., Z. emporragen.
Aufranken, (rankte au f, a-u fgeraakt) o. ww. (Pl.) naar boven ranken,
Zijne takken omhoog schieten.
Aufrankend , bijv. uw. (Pl.)
klimmend, omhoogrankend, opgroeiend.
4ufrasseln, (rasselle au/ an (gerasselt) o. ww., m. s. (van deuren), open
rammelen, met gerammel opengaan.
4.ufrauchen, (rauchte auf, aufgerrauuucht) bedr. ww. seinen Tabak -, op.
rooken, al de tabak verrooken ; 2.o. ww.,
m. h. rooken; it. rij. s. zich in rook verheffen, als rook opstijgen.

Aufr * uchern, (rciucherte auf,
aufgerduchert) bede. ww. das Rauch pulvor, allen Weihrauch -, verbruiken,
opmaken.
Aufrauhen, (rauht e auf, au fgerauh,t) bedr. ww. (Man.) Atlas -, opkrassen, ruw maken op de oppervlakte;
das Leder schwarz -, zwart maken.
Aufrauher, rauhers, mv. -raurher) m. (Man.) opkrasser ni. der weef

das gauze Haas -, in beweging, in rep
en roer brengen ; jemn. die Galle -, boos
maken, driftig maken ; den Hass wieder

-, opwekken, doen herleven; 2. zu cite.
-, opwekken, aanzetten, aanhitsen, opruien.

Aufreger, (-negers, mv. -reger)

m. opruier, opwekker, aanhitser m.
Aufregung, v. opschudding, drift,
verbittering v.; 2. aanhitsing, opwekking
-sel. v.; -smittel o. opwekkend middel o.
Aufrauhung, v. (van zijde), op- Aufreiben, (rieb auf, aufgerieben)
krassing v.; (van leder), zwart maken o.; bede. ww. das Bein -, openwrijven ; sich
die Haut -, openhalen, schaven; 2. ein
(van stoffen), kaarding v.
Aufraumen, (ráumte auf, au/ge- Zimmer -, opwrijven, schoonmaken, veraamt) bedr. ww. opruimen; Steine vom gen ; (Lakenti.) Z. aufkratzen; jemn. eine
Wege, Rae/i er vom Tisch -, wegrui Salbe -, inwrijven , wrijven met ; 3.
uit de voeten maken ; it. opruimen,-men, (Schild.) alle Farben -, opwrijven, door
op hunne plaats brengen, bergen; 2. o. wrijving opmaken ; (fig.) ein Heer -,
ww., m. h. ins Zimmer -, opruimen ; un- verdelgen.
Ier seinen Papieren -, opreddering hou
Aufreiber, (-reibers, mv. -reiber)
enter seinen Bedienten -, oprui --den; m. fluitboor v., kneder m.
ming houden, de onbruikbare afdanken;
Aufreibung, v. wrijving, opwrij(Scherts.) (van gasten), den voorraad ving, verdelging V.
eten opruimen, opmaken; (van dieven),
Aufreihen, (reihteauf, aufgereiht)
im Hause -, opruimen, leeg stelen ; (van bedr. ww. Perlen -, aanrijgen, rijgen, opziekten), enter der Bevólkerung -, dun- rijgen.
nen ; (Hand.) mit etw. -, uitverkoopen;
Aufreiszen, (riss auf, aufgerissen)
(van het weer), opklaren; 3. verstop fte bede. ww. one. openscheuren, openruk
Locher, Róhren, P feiten -, doorsteker, ;
openrijten; die There -, openrukken;-ken,
4. Z. aufgeruunit.
eine Naht -, openscheuren, losscheuren ;
(-

Aufräuiner, rciumers, mv. -ranmei') m. (Kunstt.) werktuig o., waar
gaten grooter maakt. -medn
Aufraumung, v. opruiming, rei
schoonmaken, opruimen, rei -nigv.,
-nigeo.;
uitverkoop m.
Aufrauschen, (rauschte au f, aufgerauscht) o. ww., m. s. (van een gordijn), opruisclien, riet gedruisch omhoog
gaan.
.Aufr uspern, (rrausperte aufaafgerduspert) bedr. ww. Schleim -, opgeven, ophalen, uitwerpen.
Aufreehen, (rechte auf, aufgerecht) bedr. ww. opharken.
Aufreehnen, (rechnete auf, aufgerechnet) bed r. ww. eine Sac/ic gegen
eine andere -, verrekenen ; jemn. eta.
—, toerekenen, op iems. rekening stellen;
2. o. ww. nuit of gegen einander -, afrekenen, de balans opmaken.
(-

Aufrechnung, v. oprekening v.,
verrekenen o., vereffening v.; (Bergw.)
aanhooring en naziening der rekeningen.
Aufrecht, bijv. en b. rechtop,
overeind; (Pl.) opstaand.

Aufrecht-erhalten, bedr. ww.
die Ordnung -,' handhaven ; jent, bei of
in eta. -, staande houden, ondersteunen;
2. wed. ww. sich —, zich staande hou
- (er)hu,ltung v. (van wetten),-den;
instandhouding V.
Aufrecken , (recicte auf, au fgereckl) bede. ww. die birand -, opsteken,
verheffen, opheffen; die Ohren -, opzet
opsteken ; mit au fgerecktem Halse,-ten,
met uitgerekten hals.
Aufreden, (redele auf, arcfgeredet)
bede. ww., Z. aufhetzen, aufschivatzen.
Aufregen, (regie auf, aufgeregt)
bede. ww. Staub -, doen opvliegen; (fig.)

eine Wunde -, openrijten; sich die Hand
-, openrijten ; (van de koude), die Handc -, doen springen ; (van de droogte),
die Erde -, doen bersten, scheuren ;
das Maul weit -, zeer wijd openzetten,
openen ; 2. wegrukken, wegnemen ; (Lakenb.) noppen, opkrassen ; das Pflaster
der Strasze -, de straat opnemen, opbreken; 3. ein Gebdude —, den opstand afteekenen van ; II. o. ww., m. s. splijten,
scheuren, bersten ; (van den grond, van
een muur), scheuren ; (van te hard staal),
afbreken, afbrokkelen; (van eene naad),
losgaan; (van eene wond), opengaan,
openspringen; (van de handen, door de
koude), springen.
Aufreiten, (rist aal, au fgerilten)
bedr. ww. onr. ein P ferd -, openrijden,
met berijden de huid doordrukken ; II.
o. ww., m. s. voor iem. oprijden, te paard
defileeren ; it. zich ergens in rij en gelid,
in slagorde stellen; III. wed. ww. sich
-, zich blik rijden.
Aufreizen, (reizie aal, au fgereizt )
bedr. ww. opwekken ; zu et-w. -, aanzetten, aansporen ; gogen einander -, verbitteren, boos maken.

Aufreizer, (-reizers, mv. - reiner)
m. opwekker, aanhitser m.

Aufrennen, (rannte auf, au fgerannt) bedr. ww. eine Th-ure -, openrennen, openloopen ; sich die Slimn -, openstooten; 2. (Giet.) das Auge -, openste ken ; II. o. ww., m. S. (van een schip),
oploopen, stranden.
Aufrennung, v. (vats een schip) ,
stranden o., stranding v.

Aufrichten, (richtete auf, aufgerichtel) beur. ww. den Kopf -, oprichten,
opsteken, opbeuren ; einen Mast -, oprichten; (Wapenk.) aufgerichlet, opge-
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stoken ; (fig.) jem. -, opbeuren, troos- ping v.; gerichtlicher -, oproeping, dag
Aufs^beln, (shbelte auf, aufgesáten ; jems. Muth -, verlevendigen, iem.
-varding. belt) bedr. ww., Z. aufhauen, au/'schneiweer moed doen scheppen ; 2. ein Ge- Aufrufen, (rie f auf, aufgerufen) den.
bdude -, optrekken; ein Denkmal -, op- bedr. ww. jem. -, oproepen, dagvaarden;
Aufsacken, (sackte auf, aufgerichten; eine Schule -, oprichten, stich-, zum Tanze -, uitnoodigen, verzoeken; I[. sackt) bedr. ww. jemn. etw. -, opleggen,
ten ; Regimenter -, oprichten, lichten ; o. ww., Z. ausru fen.
iem. belasten, beladen met ; it. iem. beFreundschaft mit jemn. -, aangaan ; II. Aufrufung, v. oproeping, uitnoo- laden , op den rug laden; sich eiw..-,
wed. ww. sich -, opstaan; (in bed), diging, interpellatie v.
op den rug nemen, op zich nemen ; (fig.)
overeind gaan zitten.
Aufruhen, (rukte aal, aufgeruh t) jemn. viele Arbeit -, iem. veel .werk opAufrichtig, (-richtiger, -richtigsi) bedr. ww. rusten op, liggen op.
geven.
bijv. en b. oprecht, openhartig, onge- Aufruhr, (-(e)s, mv. -e) ill . oproer Aufs en, (siiete auf, aufgeski)
veinsd ; -keit v. oprechtheid, openhar- o., opstand m., oploop m.,opschudding v., bedr. ww., Z. sen
tigheid, ongeveinsdheid v.
gewoel, tumult o.; einen - erregen, op- Aufsagen, (sagte auf, aufgesagt)
Aufrichtung, v. (van eene zuil), stand in. verwekken ; in -e sein, (van bedr.ww. Verse -, opzeggen ; 2. jemn. die
oprichting v.; (Bouwk.) stellen o., ep- een land), in opstand zijn ; .uurra -e ge- Mielhe, den Dienst -, opzeggen ; einen
richting v.; (Krijgsw.) oprichting v.; neigt, (van een volk), tot oproer ge- Kauf -, herroepen, opzeggen, verbre(fig.) inrichting, oprichting, vestiging v.; neigd, oproerig; in - seizen, in opstand ken.
2. opbeuring o., troost m.; -sgerath, brengen ; (fig.) (van het bloed), gisting,
Aufsagen, (sagte auf, au fgesagt)
-zeug o. (Zeees.) scheepswant, takelwerk, koking v.; (der hartstochten), bruising bedr. ww. etw. -, openzagen ; 2. alles Holz
mast- en zeilwerk o.
v., storm m.; (van het geweten), onrust, -, opzagen.
Aufriechen, (roch auf, aufgero- gejaagdheid v.
Aufsagung, v. opzegging, herroe
chen) bedr. ww. onr. einen Geruch -, den, Aufruhr -acte, v., -gesetz o.
afzegging v.
-ping,
reuk ophalen.
(in E.) wet v. tegen samenscholingen.
Aufsalzen, (salzie auf, aufgesalzt)
Aufriegeln, (riegelte auf, au fge-; Aufrühren, (riihrte auf, au./'ge- bedt. ww. herzouten, nog eens zouten;
riegelt) bedr. ww. die Thüre -, ontgren- ruhri) bedr.ww. etw. -, oproeren, omroe- 2. zouten.
delen, de grendels losmaken.
ren; (Tuinb.)de aarde aan de oppervlakte Aufsammeln, (sammelte auf, aufAufringeln, (ringelte auf, aufge losmaken ; (fig.) einen Streit wieder -, gesammelt) bedr. ww. Nüsse -, opzameringelt) bedr. ww. die Haare -, on tkrul- weer wakker maken ; das Volk -, tot op- len, oprapen, inzamelen; Korndhren -,
len ; II. wed. ww. sich -, (van het haar),! roer opwekken, aanzetten, aanhitsen.
nalezen, oprapen ; Kun.ststiicke -, verzaopkrullen; (van slangen), kronkelen.
Aufruhrer, (-riihrers, mv. -rührer) melen.
Aufringen(sich), (rang auf, au f- tn. oproernnaker, muiteling, oproerstich- Aufsammler, (-samnilers, mv.
gerungen) wed.ww. naar boven worstelen, ter m.; -in v. oproermaakster v.
-santmler) rn., Z. Sammler.
zich ontworstelen; 2. die Hinde -,open, Aufruhrerisch, bijv . nw., Z. Aufsaszig, bijv. uw., Z. aufsdstuk wringen.
tzig.
aufruhrisch.
Aufriss, (-es, niv. -e) .m. (van een Aufruhrgeist, m. geest m. van Aufsatteln, (satlelte auf, aufgegebouw), opstand ni., schets v. van den oproerigheid, oproerige, muitzieke ge- sattelt) bedr. ww. ein Pferd -, zadelen,
gevel ; (Meetk.) (van eene figuur), con- zindheid v.
opzadelen, den zadel opleggen.
structie v.; (van eene vesting), plan, ontAufri hr iseh, bijv. en b. (van eene Aufsatz, ( satzes, mv. sätze) m.
werp o., teekening v.
redevoering), oproerig, tot oproer aan (op een molen), kap v.; (op eene mand),
4.ufritzen, (ritzte auf, au fgeritzt)
oproerig, muit --zetnd;(vamsch), kop m.; (van fonteinen), bek m., mondbeds. ww. openrijten, schrammen, open- ziek; (van hartstochten), oproerig, woest ; stuk o. van een fonteinbnisje; (aan een
halen, ontvellen ; (van de koude), doen -e Beivegung v. oproerige beweging v., spiegel, &), kapiteel o.; (van porcelein),
springen.
servies o.; (van kleederen), oplegsel o.;
oproer o.
Aufritzung, V . openrijting,sclnram, Aufruhrstifter, ( stifters, mv. (als hoofdsieraad), kapsel o.; ein silberschaving, ontvelling, lichte kwetsing v. -sti fier) m. oproermaker, oproerstichter,^ ner -, een zilveren tafelstel o., olie- en
der opperhuid.
azijnstel o.; -platte v. (voor de thee), theestokebrand m.
Aufrollen, (rollte an!, au fgerollt) Aufruhrsu.chtig , (-süchtiger, blad o.; (Bouwk.) Z. Uebersatz; 2. rebedt. ww. oprollen ; sich die Haare -, in -siichtigst) bijv. en b. oproerig, muit- kening, nota v., geschrift, eigen opstel
krullen zetten ; mit Papier -, papillotten ziek.
o.; einen - machen, Pene rekening opmali ber eta., een opstel maken,
zetten ; die Strump fe -, oprollen ; 2.
Aufri Krung, V . oproering v., op- ken ; it.
ontrollen, afrollen ; 3. heen en weder rol- roeren o.
iets in schrift brengen.
len, mangelen; 4. (Krijgsw.) eine [eind
Aufrunzeln, (runzelte auf, aufge- Aufsatzig , ( siitziger, sdtzigst)
bijv. nw. vijandig, vergramd, weerspan
-, in de flank, van-licheSatordnuq runzelt) Z. entrunzeln.
ter zijde aanvallen ; II. o. ww., m. s. opkoppig; -keit v. haat, wrok m., kop -nig,
Aufrupfen, (rap/te auf, au fgegerold zijn ; (Pl.) au fgerolll, omge- rupft) bedr. ww. den Hut -, opstrijken,
-pighedv.
kruld.
Aufs uberer , (-säuberers, mv.
glad strijken.
Aufrollung, v. oprolling, ontrol - Aufri sten, (rustete auf, au fge- -sc uberer) m. (Bergw.) opruimer, wegling v., mangelen o.
r-iistet) bedr. ww. steigeren ; 2. Z. zu- voerder m.
Aufsaubern, (sauberte auf, aufAufrosten, (rostele auf, au fgero- riísten.
.

-

-

-

-

---

-

stet)

o. ww., m. h. en m. s. door den

roest zich zetten op, oproesten.
Aufriicken, (rockte auf, au fgeruckt) bedr. ww. eta. -, omhoog halen,
ophalen; (Tuinb.) die Beete -, doen
glooien ; 2. jemn. etw. -, voor de voeten

werpen, verwijten; H. o. ww., m. s. (naar
diensttijd), opsch;liven, avanceeren, be-

vorderd worden.

Aufrudern, (ruderte aal, au f geru-

Aufrttstung, v. steigering v.

gesaubert) bedr. ww. opruimen, wegvoe-

Aufri tteln, (riittelte auf, auf- ren, schoonmaken.
geruttelt) bedr. ww. jem. aus dens Schlafe Aufsaugen,
-, wakker schudden ; ve, jahrte Anspriiche
-, weer opwarmen, weer te berde brengen ; Stroli -, uitschudden ; 2. openschudden.
Aufrütt(e)lung, v. opschudding
v., wakker schudden o.
Aufs, (voor aal das), - Neue, op
nieuw, van voren aan; - Höchste, op zijn

-

(sog oaf, au fgesogen)

bedr. ww. onr. eine Brust -, openzuigen;
sich die Lippen -, wond zuigen; 2. Z.
einsaugen.

Aufsaugen, (sa-ugte auf , aufgesaugt) bedr. ww. zogende groot brengen,

opvoeden.

Aufschaben,

(schabte auf, auf-

geschabt) bedt. ww. Káse auf etw. -, schabedr. ww. aal etw. -, roeien tegen,
oproeien, vastrQeien.
Eioogst; - Spoleste, het laatst, uiterlijk ; - ven op ; 2. sick die Finger -, open schaAufruf, (-(e)s) m., z. m. oproe- Beste,het best van allen,zoo goed mogelijk. ven.
dert)
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Auf.

A ll!.

AtiÍ.

4 ufsehallen, (schallte auf, aufge- schobeu) bedr. w\v. ein, Fenster, einep
schalli) o. ww., Z. erschallen.
Riegel -, openschuiven ; 2. in de hoogte
Aufschanzen, (schanzte auf, au f - schuiven ; 3. eine Reise -, verschuiven,
geschanzt) bedr. ww. etw. -, als eenei uitstellen ; (Spr.) aufgeschoben ist nicht
schans ophoogen, ophoopen.
aufgehoben, borgen is geen kwijtschelAufsch rfen, (schurfte auf, au f- den.
g^scharft) bedr. ww. (Jacht.w.) ein Thier
Aufschieb(e)ring, ( (e)s, mi .
-, open snijden ; sich die Haut -, Z. au f- -e) m. (van eene paraplu), ring nl.
schrammen ; 2. eine Klinge, Sage 5 -,
Aufschiebfenster , (-fensters,
mv. -/enster) o., Z. Schiebfenster.
op nieuw scherpen.
,

-

Aufscharfung,v.schaving,schram,

A ufschiebling, ( (e)s, mv. e)
-

-

rn. opgeschoten jonge boom ni.; 2.
Aufscharren , (scharrte auf, auf- (Timm.) Z. Traufhaken.
gescharrt) bedr. ww. (van kippen), KórAufschiebung , V . opschuiven,
ner aus dem Miste -, krabben uit; 2. open schuiven o., verschuiven, uitstel o.
openkrabben, opkrabben ; 3. Z. zusamAufschieszen, (schoss auf, an fgeschossen) bedr. ww. die Thiire -, open
menscharren.
Aufschaudern, (schauderte auf, schieten ; Wild -, door een schot op ja aufgeschaudert) o. ww., m. s. huiverend gen; 2. (Zeew.) ein Tau -, opschieten ; 3.
all sein Pulver -, Z. verschieszen; II. o.
opspringen.
Aufschauen, (schaute auf, aufge- ww. , m. s. (van vogels), eensklaps opschaut) o. ww., m. h. opzien, de oogen vliegen ; (van eene slang), zich eensklaps
opslaan ; (fig.) verwundert, fremd -, ver- oprichten; (van planten, booroen, zaad),
wonderd, vreemd opzien ; 2. oppassen, opschieten, schielijk opgroeien ; ein au fop zijne hoede zijn, acht geven; aurfge- geschossener Jingling, opgeschoten ; (van
gewaarwordingen, aandoeningen &),
schaut ! opgepast!
Aufschauer , (-schauers , mv. plotseling ontwaken,opkomen; (Scheepv.)
mil der, gegen die Sonne -, met zon, te-schoner) m., Z. Aufseher.
Aufschauern, (-schauerte auf, gen zon opschieten.
au fgeschauert) o. ww. huiveren, rillen.
Aufsehifl'en, (schi/fle au f, air/geAufsehaufeln, (schau f ell e auf, schifft) o. ww., m. s., Z. aut)'ahren.
aufgeschaufelt) bedr. ww. den Unrath -,
Aufschimmern (schimrnerteauf,
aufgeschimmert) o. ww., Z. au fleuchten.
opscheppen, op de schop nemen.
Aufschaukeln, (schaukelte au/, Aufschinden, (schond auf, aufaufgeschaukelt) bedt. ww. eta. -, in de geschonden) bedr. ww. sich, die Haut of
wed. ww. sich -, zich (le opperhuid
hoogte schommelen.
.4ufseheinen, (schien auf au fige- schrammen , schaven.
schienen) o. ww. onr., ni. h. schijnen op.
AufschirrCn, (schirrle an f, aufAufschaumen, (schuumte auf, geschirrt) hedr. ww., Z. auschirren.
au fgeschduntt) o. ww., m. h. (van bier),
Aufschlabbern, (schlabberle auf,
schuimen , opbruisen, werken ; (fig.) Z. aufgesch-labbert) bedt. ww., Z. ari/'schlalppern.
aufbrausen.

scherping V.

Aufschellen,

(schellte auf, auf-

Aufschlacken,

gen.

Aufschiager , (- schlagers, mv.
-schlager) m. ontvanger in. der accijnzen, Z. Accis-Einnehmer.
Aufschlage-schaufel, (-schaufeln) v. (Waterb.) schepbord o. aan een
bovenslagsrad ; -lisch nn. hangtafel v.;
-nasser o. water o. dat het rad in bewe-

ging brengt.

Aufschla,mmen, (sch.lkntmte auf,
aufgeschlc ramt) bedr. ww. (van eene rivier), nenes Erdreich -, opspoelen ; eine
Ró/ire -, uitbaggeren, van slijk ontdoen;
2. wed. ww. sick -, zich in modder oplossen ; 3. - of aufschlemmnen, Z. ver
(schlacklee auf,
-prasen.

geschellt) bedr. ww. jen?. -, opschellen, aufgeschlazckt) o. WW., ni. s. (Giet.) geop bellen, wakker bellen ; Bedienten -, heel schuim worden.
schellen om op te staan.
Aufschlag , (- schlag(e)r , mv.
Aufschenken, (schenkle au/an! -schlcr,ge) m. (Boscliw.) opslag, jong hout
geschenk!) bedr. ww. eipen Ball -, toe- o.; 2. (Sp.) omslaan o. van de kaart; it.
gekeerde kaart v.; S. (Muz.) opslag in.;
werpen, opgeven.
4ufseheren, (du schierst (zelden 4. (Kleerra., I1oetl.) opslag, omslag in.;
scherst) au/, er schiert (zelden schert) 5.(Wev.) ketting m.; 6. (Jacht•.) soort
auf, schor (veroud.) schur au/, an/ge- van sprenkel v.; 7. (Heelk.) omslag m.,
scharen) bedt. ww. (Wev.) das Garn -, pap v.; 8. opening v.; beim ersten -, dadescheren, spannen ; (Zeew.) die Taue -, lijk bij het openslaan ; 9. (van oogen),
oogopslag m.; der reizende - der Wimpern,
in orde leggen, opschieten.
Aufscheuchen, (scheuchle au/', openen o.; 10. (van waren), opslaan, in
au fgescheucht) bedr. ww. die Vogel -, prijs stijgen o.; 91. ina - verkauu/en, Z.
schuw maken, opjagen, verschrikken Aufstreich; 12. Z. Steuer, Au/lage, Accise.
das Wild -, opjagen.
Aufschlageholz, (-holzes, mv.
Aufscheuern, (scheuerte auf, au f - - hólzer) o. (Kleerpi.) opslag - pershout o.
gescheuert) bedr. ww. etw. -, oppoetsen;
Aufschlagen, (du schlagst auf,
2. sich die Haut -, zich de huid open- er schl gt oaf, schlug auf, au fgeschlagen)
bedr. ww. onr. die Augen -, opslaan;
schuren.
Aufschichten, (schichtete au fau f- einen Hut —, opslaan, omslaan; die Aergeschichtet) bedt. ww. Holz, Shine, Bii- mel -, opslaan; die Haare -, opstrijken;
cher -, opstapelen ; 2. wed. ww. (van einen Vorhang -, wegstrijken ; ein Gehergen), sich -, bij lagen honger worden, lachter -, luidkeels beginnen te lachen;
Aufschichter, (-schichters, mv, Fence - slaan ; jen?,. -, Z. aufpriigeln;
-schichter) m. (Steenti.) opvlijer m.
ein Zelt, ein Lager, eine Bade -, opslaan ;
Aufschichtung, v. opstapeling ein Belt -, een ledikant opzetten; eine
ophooging v.
Lehrbühne, ein Thea/ei -, oprichten ; 2..
Aufsehieben, (schob auf, au/ge- openslaan ; 1Vüsse -, kraken ; den. Dec/cel
-

einer Kiste -, opennslaan ; die Augen -,
openen : das Schienbein -, openvallen ;
einen Father -, opendoen, ontplooien;
eine Thüre auf - and zuschlagen, openen toeslaan ; ein Buck -, openslaan ; ein
Wörterbuch -, opslaan ; ein Tau -, los,
uit elk. draaien; eine Karte -, Z. uinschlagen; 3. ein Ho/eisen -, op den hoef
vastmaken ; (Zoutz.) Salz -, op de volle
manden laden en met de schop vastklop
(Mol.) Wasser -, op de raderen lei--pen;
den; (Schoenra.) einep Schuh -, op de
leest spijkeren ; (Looi.) die Felle -, op
(Ie drooglijnen hangen ; (Bergw.) den
Lohn -, schuldig blijven; 4. (Steenh.)
die Quadersteine -, Z. rillen; 5.(Jachtw.)
(van het wild), ein Bad -, klaar maken;
II. o. ww., m. s. (van eene hom), opspringen ; (van zaal), opkomen ; (van
eene vlam), opstijgen; (van een geschater), ontstaan; (van den prijs), honger
worden ; 2. (van eene deur), openslaan
zich eensklaps openen ; nach auszen kin
-, opengaan ; 3. rail der Stirn auf einen
Stein -, slaan op, tegen; (van een kogel), auf dus Wasser -, ploffen op ; 4.
(van vogels), hell -, luidkeels slaan, zin -

Aufschingeln(sich), (schlangelte auf, aufgeschlauigelt) wed. ww. naar
hoven kronkelen.
Aufschlappe(r)n, (schlapp(er Ie
auf, aiufgeschlcpp(er)l) bedr. ww. (vati
honden, varkens &), die Milch, das Spîilichl -, opslobberen.
Aufschleiern, (schleierte oaf,
a-ufgeschleiert) bedr. ww. ontsluieren,
den sluier oplichten.
Aufschleifen, (schliff auf, au/'geschliffen) bedt. ww. onr. opslijpen,
openslij pen ; 2. (schlei f le auf, au fgeschlei f t) bed r. ww. opslepen , sle)

pen op.

Aufschleiszen,

(schuss auf, auf-

geschlissen) beds. ww., Z. aufschlitzen.
Aufschleppen , (schleppte au/',
aufgeschleppt) bedt. ww. ein SchifT -, Z.

doeken.

Aufschleudern,

(schleuderte auf,

aufgeschleucdert) bed r. ww. opslingeren,
omhoog slingeren.

Aufschlichten, (schlichlele auf,
au/geschlich(et) bedt. ww., Z. au/schichten.

Aufschlieszen,

(du schlieszest

of

scicleus;est auf, er schlies_zt of schleuszt
anf, schloss auf, a.afgesch lossen) bedr.

Auf.

Auf.
ww. eine Thüre -, ontsluiten , openen;
(Bergw.) ein Feld -, openen ; den Beutel
-, openen ; (fig.) sein Herz, sein Inneres
-, ontsluiten, blootleggen ; jemn. die Augen -, openen ; jemn. ein Ráthsel, den
Sinn eines Spruches -, ophelderen, verklaren ; 2. wed. ww. sich -, (van erts),
losgaan; (Pl.) (van bloemen), zich ontsluiten, opengaan, ontluiken.

Aufschlieszer, schlieszers, mv.
-schlieszer) in. ontsluiter, custos m.
Aufschlieszung, v. ontsluiting,
(-

opheldering v.

Aufschlingen, (schlang auf, aufgeschlungen) hedr. ww. et-w. -, Z. ver
-schlinge;2.dFaenufdiStrcknadel -, opbreien ; 3. das Gewirre -, los
uit de war maken;-maken,loswi
II. wed. ww. sich -, (van een gordel),
losgaan; sich an einem Baum -, (van eene
wijngaardrank), omhoog kronkelen.

Aufschlitzen, (schlitzte auf, aufgeschli,tzt) bedr. ww. das Hemd, die Aermel -, openscheuren, inscheuren ; jelnn.
den Bauch -, open snijden.
Aufschluchzen, (schluchzte auf,
aufgeschluchzt) o. ww., m. h. luid
snikken.

Aufschlucken, (schluckte auf,
au fgeschluckt) bedr. ww., Z. verschlucken.

Aufsehlurfen , (schlur f te auf,
aufgeschlurft) bedr. ww. opslorpen.
Aufschluss , ( schlusses , mv.
-

-schlüsse) m. ontsluiting, opening v.;
beim - des Thores, bij het openen van
de poort; (fig.) jemn. über etzv. - geben,

iem. opheldering, inlichting, verklaring
V. geven; (van een epigram), pointe v.

Aufschmachten,

(schmachtele

Auf.

Aufschnuffeln, (schnutfei#e auf,
aufgeschnuf/'elt) bedr. ww. (van den
Aufschmucken, (schntiickte auf, hond), das Wild -, opsnuffelen; in eiaufgeschrnï ckt) bedr. ww. ein Haus, Zim- ner Schrift revolutionhre Ideen -, opspomer, eine Tafel . -, versieren ; das Haar ren.
-, opsmukken, tooien.
Aufschnupfen, (schnup fte au`,
Aufsehn ,beln, (schnabelle auf, aufgeschnupf t) bedr. ww. Wasset -,- in.
aufgeschnabelt,) bedr. ww., Z. au/pieken, den neus ophalen ; 2. allen Tabak -, Z.
aufessen.
verschnupfen.
Aufschnallen, (schnallte au f,auf- Aufschni ren, (schniirte auf, aufgeschnalli) bedr. ww. dem Pierde etrtv. -, geschnürt) bedr. ww. eta. -, vastsnoeren,
opgespen, aangespen; 2. seine Schuhe -, vastbinden op ; 2. die Schnurbrust, ein
losgespen, ontgespen.
Frauenzinimer -, losrijgen.
Aufschnappen, (schnappie auf, Aufschnurren , (schnurrte auf,
aufgeschnappt) bedr. ww. (van honden), au fgeschnurrt) o. ww., m. s. (van de
ophappen ; (fig.) ein Wort -, opvangen, pees op een han (l boog), snorrend optoevallig vernemen ; II. o.ww., m. s. (van springen; (van personen), driftig opeene plank), opwippen; 2. (Scherts.) vliegen.
bankeroet gaan ; 3. naar lucht snakken.
Aufsehobern, (schoberte auf, au fAufschnapper, m., Z. Au/passer, geschobert) bedr. ww. Hess -, aan hoopen
Lauscher.
zetten, ophoopen.
Aufschneiden, (schnitt auf, au f- Aufschobling, m., Z. Aufschiebgeschnitten) bedr. ww. one. etiv. auf das ling, Traufhalcen.
Kerbholz -, aansnijden, aanteekenen ; ein
Aufschópfen, (schópfte auf, aufBuch -, opensnijden ; eine Wurst -, in geschópft) bedr. ww. das Verschuttete -,
schijfjes snijden ; Brod -, Z. anschneiden; opscheppen.
2. alles opensnijden; II. o. ww., m. h.
Aufschossen, (schossle auf, auf(fig.) snoeven, zwetsen, pochen, opsnij- geschosst) o. ww., Z. au[schieszen o. ww.
den, Z. groszsprechen.
A ufschossling, ( - (e)s, mv. - e)
Aufschneider, ( - schneiders, mv. m. (van planten), Z. Schössling; (fig.)
-schneider) m. (Rergw.) schatter m.; 2. een opgeschoten jong mensch ; 2. Z. Emsnoever, pocher, grootspreker, zwetser porkómmling.
rn., Z. Groszsprecher.
Aufschrammen, (schr ammte auf,
Aufschneiderei, (-dereien) v. aufgeschramnnt) bedr. ww. die Haat -,
grootspraak, snoeverij, pocherij v., Z. open schrammen.
Groszsprecherei.
Aufschrnken, (schrdnkte auf,
Aufschneiderisch, bij v . en b. aufgeschrankt) bedr. ww. Brelter -, krui snoevend, pochend, zwetsend, Z. gross- selings op elk. stapelen.
sprecherisch.
Aufschrauben, (schrob auf, au/Brod -, smeren op, opsmeren ; 2. ver-

smeren, opsmeren.

-

A ufsehneidung , v. opsnijden,

nu!, au fgeschmachtet) o. ww., m. h. opensnijden o.

Aufschmausen, (schmauste auf, aufgeschneitelt) bedr. ww. junge Bc ume
aufgeschmausl) bedr. ww. etzv. -, op- -, opsnoeien.
smullen ; sein Vermogen -, opmaken, ver - Aufsehnellen, (schnellle auf, aufgeschnellt) bedr. ww. eicv. -, opwerpen,
smullen, verkwisten.
Aufschmeicheln, (schmeichelle doen opspringen, omhoog knippen ; 2.
auf, aufgeschmeichell) bedt. ww. jemn. o.ww., m. s. (van eenesprenkel),omhoog
etwv. -, door vleiende woorden doen aan vliegen, opvliegen ; 3. wed. ww. sich -,
sich -, zich met-nem;2.wd opvliegen, opspringen.
Aufschniegeln, (schniegelle au[,
vleierijen indringen hij, opdringen aan.
Aufschmeiszen , (schmiss auf, aufgeschniegelt) bedr. ww opschikken,
aufgeschmissen) bedr. ww. onr., Z. auf- opdrillen, opdirken.
Auf-schnipfeln , -schnipwverfen.
Aufschmelzen, (schmelzle of pein, (schnipfelte of schnippelte an[,
schniolz auf, aufgeschmelzt en aufge- aufgeschnipfelt of aufgeschnippelt) bedr.
sehn^olzen) bedr. ww. eine Glasröhre -, WW. Papier -, versnipperen, aan snipdoor smelting openmaken ; 2. door smelting bevestigen, verbinden, opsmelten,
smelten op; 3. alles Blei -, opsmelten, versmelten ; II. (du schmilzest au/, er schmilzi
auf, schmolz auf, aiifgeschniolzen) o.ww.
onr., Z. zerschmelzen.

Aufsehmettern, (schmetterte auf,
aufgeschmettert) bedr. ww. ein Thor -,
met geweld doen openspringen.
(schmiedete auf,

auu/)jeschnziedet) bedr. ww, ein Stuck Eisen auf das andere -, smeden op, door
smeden verbinden ; 2. Z. verschmieden.
(schmierle auf,
!ruis
aufgeschmierl) bed r. ww. Butter

Aufsehmieren,

geschroben, gewoonl. schraubte auf, aufge-

schraubt) bede. ww. reg. en onr. den

Aufschneiteln, (schneilelle auf, Deckel auf etcv. -, vast schroeven, schroe-

smachtend opzien.

Aufsehmieden,
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ven op; 2. etre. -, opschroeven, omhoog
schroeven; (fig.) jems. Neugierde -, ver
aufgeschraubter Stil, gedwon--hogen;
gen, gezwollen stijl m.

Aufschrecken, (schreckte auf,
au fgeschreckt) bedr.ww. das Wild -, door
schrik opjagen ; 2. plotseling wakker maken; II. (du schrickst auf, er schrickt auf,
schrok au f, au fgeschrocken) o. ww. onr.,
m. s. verschrikt opspringen.
Aufschrei, ( - (e)s) m., z. m. gil,
doordringende kreet m.

Aufschreiben, (schrieb auf, aufgeschrieben) bedr. ww. etwrv. -, opschrij-

ven, opteekenen, aanteekenen, op schrift

pers snijden.

brengen.

Aufschnippen, (schnippte au/',
aufgeschnippt) bedr. ww. wegknippen;
2. o. ww., m. s. opwippen, Z. aufschnellen.
Aufschnitt, (-(e)s,mv.-e) m. (van
een brood), de eerste snede v. en de af
kant m.; 2. snede, insnijding v.,-gesnd
split o.
Aufschnitzeln, — schnitzen,
(schnilz(el) te auf, au fgeschnilz (ei)!)
bedr. ww. eineet Stocke Verzierungen •,
snijden op, insnijden.

Aufschreien, (schrie au f, au fgeschrien) bedr. ww. onr. jein. aus dem
Schla fe -, wakker schreeuwen ; 2. o. ww.,
m. h. een schreeuw geven, gillen.
Aufschreiten, (schritt auf, aufgeschritten) bedr. ww. onr. naar boven
stappen.
Aufschrift, ( - schriften)v.(van een
brief), opschrift, adres o.; (van een opstel), titel m.; (van een monument), opschrift o., inscriptie v.

Aufschrinden, (schrund auf, au fAufschnobern, -schnopern, geschrunden) o. ww., m. s. (van de huid),
Z. au/springen, sufbersten.
• -schnuppern, Z. aufschn ü /feln.
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Aufschritt, (-(e)s, mv. -e) m. op - Aufsehweifen, (schweifteauf,auf- (des nachts), waken; 2.wvohl-, (gewoon!.)
klimming V.

geschweif() bedr. ww., Z. aufschwanzen; wohlauf sein, zich bevinden, varen, Z. be-

linden; 3. (van eene deur), openzijn,
Aufschroten, (schrotete auf,auf- 2. (Touwsl.) Z. scheren.
geschrotet) bedr. ww. Wein, ein Fassauf Aufschweiszen, (schweiszte auf, openstaan; 4. (van levensmiddelen), op
einen Wagen -, oprollen, rollen op ; 2. aufgeschweiszt) bedr. ww., Z. anschrvei- zijn, verbruikt zijn.
szen .
einen Huf -, uitsnjjden.
Aufsetzen, (setzte auf,aufgesetzt)
Aufsehroter , (-schroters, mv . Aufschwelgen, (schrvelyte auf, bedr. ww. den Fusz leicht of hart -, zet -schroter) m. slagboor v.
aufgeschwelgt) bedr. ww., Z. verschivel- ten op; (van paarden), den Kopf auf
die Krippe -, of alleen -, kribbebijten, Z.
Aufsehrunden, Z. auf schrinden. gen.
4ufschub, (-(e)s) m., z. m. uit Aufschwellen,(schtvellte auf,auf- koppen; (fig.) (van personen), seinen of
stel o., vertraging, opschorting v.; ohne geschwellt) bedr. ww. den Leib -, doen den Kopf, den Trolzkop f -, een kop
-, zonder uitstel ; die Sac/ic leidet kei- opzwellen ; 2. (du schwillst auf, er schruillt toonen ; eine Brille, einen Hut, eine Krone
nen -, gedoogt geen uitstel ; -surtheil o. auf, schwoll auf, aufgeschzvollen) o. ww. 5' -, opzetten; (Scherts.) jemn. Prügel -,
vonnis o. tot schorsing, tot uitstel. onr., m. s. zwellen, opzwellen ; (fig.) toedienen; (van herten), Horner - ,nieuwe
Aufsehi tiling, ni., Z. Aufschieb- (van eerie rivier), wassen ; (van de gal), horens krijgen ; (fig.) einero Eheniann
ling.
overloopen; von Ehrsucht aufgeschwollen, Horner -, opzetten ; das Essen -, op tafel brengen, opdienen; Geld (auf eine
Aufsehiippen, (sch-iippleauf,auf- blakende.
geschüppt) bedr. ww., Z. au fschaufeln.
Aufsehwellung, v. opzwelling v., Kane) -, zetten ; an etiv. Leib and Leben -, wagen ; (Drukk.) eene kleur op
Aufsehi ren, (schiirte auf, auf- opzwellen, oploopen o.
geschurt) bedr. ww. das Feuer -, op - Aufsehwemme, (-schwemnnen) eene andere drukken; aufgesetztes Braun,
stoken. V. sleepgat o. bruin ontstaan door zwart op rood geAufschi rfen, (schurfte auf, auf- Aufschwemmen, (schivemmte drukt ; einen Kessel, Karto ffeln 4- -, overgeschürft) bedr. ww., Z. aufschárfen.
auf, aufgeschzvemramt) bedr. ww., Z. an- (het vuur) hangen ; (Schild.) Farben,
schivermen; 2. etw. -, (Techn.) iets Lichter -, Z. auftragen; (Naai.) hander,
Aufsehi rzen, Z. schurzen.
Aufsehusseln, (schusselte auf, op eene vloeistof drijvende, van het Lappen -, opzetten; (van booroen), Hols
aufgeschilsselt) bedr. ww. (gemeenz.) bezinksel scheiden, laten afloopen ; 3. -, Z. treiben; (Scheepv.) die Stengen -,
jemn. -, opdisschen; (fig.) Marchen -, ein Thier -, doen opzwellen, B. v. een Z. aufhissen; den Anker -, Z. au/penop.
onthalen
paard door het voederen van klaver. tern; etre. schriftlach -, op schrift brenAufsehi tteln, (sch% ttelie auf , Aufschwingen(sich) ,(schtvang, gen, opschrijven ; cane Rechnung -, ein
au fgeschuttelt) bedr. ww. ein Belt, die zelden schwung auf, au fgeschwungen) Exempel -, opzetten, om uit te werken;
Federn in einen Belle -, schudden, op- bedr. ww. onr. in de hoogte zwaaien ; 2. einenPrediger, Pachler4'-, installeeren;
schudden, doorschudden ; jem. -, wak- die Keule. -, hoog opheffen ; 2. wed. ww. 3. sick (im Belt) -, zich oprichten, overker schudden. sich -, zich verheffen, Bene vlucht ne me n. eind gaan zitten; Holz, Garben, Kugeln -,
4ufschi tten, (sch2 tteleauf, auf- Aufschwingung, v., Z. Auf- opstapelen; (Kuip.) ein Fass -, in elk.
geschuttet) bedr. ww. einen Hugel -, schwung.
zetten ; Kegel -, opzetten; dein Pferde
aanhoogen, ophoogen; Korn -, ophoo Aufsehworen, (schivor of schauur den Schzveif -, opbinden; (veroud.) einer
pen ; 2. Korn -, in den tremel doen ; au(, aufgeschrvoren) bedr. ww. ein Gut -, Dame die Haare -, of eine Dame -, kap Pulver auf die Pfaune -, op de pan doen. den eed van leenplan zweren ; eipen Rit- pen ; sich -, zijn haar opmaken ; 4. einen
Aufsehuttern , (schütterte aof, ter, den Stanambauni eines Bitters -, zwe- Vogel -, opzetten, Z. ausstopfen; II. o.
au fgeschltler•t) bedr. ww. (van den don- ren dat hij de vereischte adellijke kwar- ww., m. h. (Jachtes.) der Hirsch setzt
der), alles -, doen beven; 2. o. ww., m. tieren bezit; 3. o. ww., m. h. den bij de auf, krijgt nieuwe horens; (Veea.) das
S. bevend opvliegen. aanvaarding eenex betrekking voorge- Pferd setzt auf, Z. koppen; it. steigeren;
Aufsehi tien, (schutzle auf, auf- schreven eed zweren ; eineet Fairsten -, (van mannelijke dieren), Z. bespringen;
geschi lzt) bedr. ww. das Wasser -, op- den huldigingseed afleggen.
(Bergw.) na het middageten uitrusten,
schutten, opstuwen, Z. aufslauen .
Aufschwirren, (schwirrle auf, schoften.
Aufsehwämmen, Z . aufschu ern- aufgeschwirrt) o. ww., m. s. (van ke Aufsenden, Z . senden.
men.
vers, muggen &),gonzend opvliegen; (van Aufsenken, Z. senken.
Aufsehwammung, v. opzwel- pijlen, pezen ), snorrend ir, de hoogte Áufsetzer, ( selzers, rev. setzer)
ling v.
vliegen.
m. opzetter m.; (van het kegelspel), hij,
Aufsehwanken, (schwankte auf Aufsehwung, (-schu^unag(e)s, mv. die de kegels opzet; (Bergw.) Z. Aufaujgeschwrvankt) o. ww., m. s. auf- und - schrvunge) m. vlucht v.; (fig.) (van de geber; (van paarden) , kribbebijter ni.,
abschwanken, op en neder waggelen.
ziel), verheffing v.
Z. Kopper; (veroud.) -in v. kap Aufsehwnzen, (schwanzte auf, Aufsegeln, (segelte auf, aufgese- ster v.
au(geschwanzt) bedr. ww. eira Pferd -, gell) o. ww. opzeilen, zeilen op ; auf eine Aufsetz—Mauer, (-mraauern) v.
den staart opbinden ; (Kookk.) einen Sandbank -, zeilen, geraken ; 2. de ri- (Giet.) aanzetmuur m.; -röhrev.(Bergw.)
FI sch -, Z. krollen; 2. wed. ww. (van vier opzeilen, opvaren. verlengpijp, lospijp v.; -slundev.(Bergw.)
een paard), sich -, den staart opzetten
Aufsehen, (du siehsl auf, er siehl schoftuur o.
Aufsehwarmen, z . schwörmen. auf, sah auf, aufgesehen) o. ww. onr.,m . Aufsetzungv . opstapeling v.; (van
.4.ufsehwarzen, (schwärzte au/', h. opzien, de oogen opheffen ; 2. (veroud.) masten), opzetten, opbrengen o.
au/gesch-zvárzt) bedr. ww. einen Hut -, voor de oogen hebben ; it. bewaken ;
Aufseufzen, (seufzte auf, au/geopnieuw zwart verven ; 2. wed. ww. auf einen Mann -, uitzien naar, wachten seu/:git) o. ww., m. h. zuchten, luide
sich jemn. -, binnensmokkelen, inkrui- op ; II. o. zelfst. viel, groszes - machen, zuchten.
pen, indringen bij.
erregen, veel opzien verwekken , baren ;
Aufsieht, v., z. m. die Aufsicht
Aufsehwatzen, (schivatzte auf, alles - vermeiden, alle ruchtbaarheid, op- ober etw. of jein. haben, (iihren,ubernehaufgeschwalzi) bedr. ww., Z. anschu}a- spraak, beweging v.; 2. Z. Aufsehung. men, opzicht o., toezicht, bestuur o., leitzen .
Aufseher, (-sehers, rev. -seher) ding v.
Aufsehweben, (schweble auf, m. opzichter, opziener, inspecteur m.; Aufsieden, (solt of siedeteau f, aufau(geschwebt) o. ww., m. s. omhoog zwe- -amt o., - schaft, -stelle v. post m., ambt gesotten of aufgesiedel) bedr. ww reg.
ven.
o., betrekking, waardigheid v. van opzie- en oer. Silber -, wit maken ; 2. opkoAufsehwefeln, (schwefelle auf, ner, inspecteur, conservator &.
ken ; (fig.) eire Geschichte - and genieszaufgeschwvefelt) bedr. ww. gelbgeivordene
Aufsein, (Z. sein) o. ww. op zijn, bar machen, opknappen, opfrisschen en
Strohhiile -, opzwavelen.
staan, uit het bed zijn, opgestaan zijn ; smakelijk maken; I1. o. ww. opborrelen
-

-

-

-

,
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opbruisen ; mein Blut siedet auf, begint zetten, geheel openzetten ; das Maul -,
openzetten, wijd openen, gapen ; mit
te koken.
Aufsiegeln, (siegelte auf, aufge- aufgesperriem Rachen, (van een leeuw),
siegelt) bedr. ww. etw. -, opla k ken, lak- met gapenden muil; die Augen -, openken op ; 2. eine Flasche Wein -, Z. ent sperren, groote oogen opzetten ; jemu.
-siegln. das Maul, die Zãhne -, den mond openAufsingen, (sang auf, aufgesungen) breken ; Augen and Nase -, groote
bedr. ww. onr. jem. -, met zingen wak oogen opzetten.
Aufspielen, (spielte auf, auf ge
maken; 2. Worte -, zingend opzeg -ker
bedr. ww. einen Walier -, spelen;-spielt)
luid zingen;-gen;1.ow,mh
(Scheepv.) voorzingen bij het aanhalen 2. o. WW., m. h. sum Tante -, spelen,
opspelen ; (fig.) wart, dir roerde ich anvan een touw; it. bij het heien.
Aufsitz, (- es) in., z. m. opzitten o. ders -, met u zal ik andere maatregelen
Áufsitzen, (sass auf, aufgesessen) nemen, u zal ik anders, (strenger) beo. Ww. onr., in. h. (van balken), leggen, handelen.
Aufspieszen, (spieszie auf, aufzitten op; (van een schip), vastzitten;
2. Om Belt -, overeind zitten ; 3. opzit- gespieszt) bedr. ww. mit dein Degen -,
ten, niet te bed liggen; H. m. s. (van opspietsen, steken ; mit der Gabel -, opvogels), gaan zitten ; (van een ruiter), nemen, oppikken ; (Kookk.) aan het spit
te paard stijgen; ein Pferd das nicht gern steken ; (Naald.) de speldekoppen op de
- lass!, een paard dat niet gaarne onder schachten zetten.
Aufspieszer, (-spieszers, mv.
den man is, (fig.) 2. jemn. aufgesessen
-spieszer) in. (Naald.) koppen aanzetsein, Z. au f sd tsig.
Aufsitz—geld, (- (e) s, mv. -er) o. ter m.
geschenk o. bij de eerste rijles; -stange Aufspindeln, (spindelte auf, au fgespindelt) bedr. row. Gann -, op de spil
V. rek, hoenderrek o.
Aufsorren, (sorrte auf, au fgesorrt) doen.
Aufspinnen, (spanra (zelden)
bedr. ww. die Hángematten -, ophijsponn auf, au fgesponnen) bedr. ww. onr.
schen, ophalen, opsjorren.
Aufspahen, (spähte auf, aufge- die Wolle -, opspinnen, alles spinnen;
spdht) bedr. ww. Fehler an jemn., jems. sich die Finger -, zich de vingers met
spinnen openhalen.
Fehler 4' -, Z. erspdhen.

Aufspalten, (spaltete auf, aufgespalten) bedr. ww. Holz -, splijten, klooven ; 2. alles Holz -, den geheelen voorraad klooven; II. wed. ww. sich -, bersten, splijten.

Auf.

Atlf.

109

k), springen, openspringen ; sich die
Fiisze -, openspringen.

Aufspritzen, (spritzte auf, auflesprilzt) o. ww., m. s. in de hoogte
ipatten, springen; 2. bedr. ww. Wasser
-, opspuiten, omhoog spuiten; eine Ader
-, opspuiten, volspuiten.

Aufsprossen, (sprosste auf, aai flesprosst) bedr. ww., Z. aufspriesaen.
Aufsprássling, (-( e)s, mv.-e)m.,
L. Aufschössling.
Aufsprudeln, (sprudelte auf, auf7esprudelt) o. row., m. s. (van bronnen),
)pborrelen, opzwellen ; (fig.) opvliegen,
Iriftig worden.

Aufsprung, (-sprung(e)s, mv.
-sprunge) m. sprong, sprong m. omhoog;
2. (w. i. gebr.) openspringen o.

Aufspucken, (spuckte auf, auflespuckt) bedr. row. auf etiv. - ,'spuwen
)p, spouwen op.

Aufspulen, (spulte auf, aufgespult) bedr. row. Gann -, opkiossen, op
klossen winden, opspoelen.

Aufspi len, (spï lte áuf, au fgespult) o. row. (van rivieren), Sand -,
aanspoelen, opspoelen ; 2. Z. spelen.
Aufspuler, -spulerin, opklosser m., opklosster v.

Aufspunden, -spinden,

(spundete an!, au fgespundet) bedr wrw.
eira Fass -, de spon uitnemen.
Aufspitzen, (spilzie auf, aufge- Aufspuren, (spe rte auf, au fgespitzt) bedr. ww. die Ohren -, spitsen, spurt) bedr. row. (Jachtw.) einen Hasen
-, opsporen ; (fig.) Fehler an jemn. -,
opzetten ; (fig.) luisteren, Z. spitzen.
Aufsplittern, (splitterse auf, auf- trachten te vinden.
Aufspurung, V. opsporing, ver
gesplillert) o. row., m. s. in splinters

Aufspannen, (spannte auf, aufye- opvliegen.
Aufspornen, Z. anspornen.
spannt) bedr. row. opspannen, spannen;
Aufsprechen, (du sprichst auf,
die Faust -, openen ; die Leinwand sum
Malen -, opspannen; die Segel -, span- er sprichl auf, sprach ouf,aufgesprochen)
nen, ontrollen ; alle Segel -, alle zeilen bedr. ww onr. sich eira Kapilal -, Z. bebijzetten ; it. (fig.) hemel en aarde be- sprechen.
Aufspreizen, (spreizte auf, aufwegen, geen middel onbeproefd laten;
Suilen -, Z. aufziehen; 2. sein verzagtes gespreizt) bedr. Ww. die Flugel -, uit Herz mis der Ho/fnung -, opbenren, be- spreiden ; die Thüre -, wijd openen ; 2.
moedigen ; die Aufmerksamkeit -, Z. wed. ww. sich -, zich opblazen,_ Z. brospannen; 3. Wasser -, Z. statiera, schavel- sten (sich)".
Aufspreizung, v. opgeblazen
len.
verwaandheid v.
-heid,
Aufsparen, (sparle au f,au fgespart )
bedr. ww. Geld -, opsparen, besparen, Aufsprengen, (spreng te auf, aufoverhouden; jemn. etw. -, wegleggen, be- gesprengt) bedr. row. eine Thüre -, met
waren voor ; seine Kro f te zu einer andern geweld openen; eira Schloss -, doen
Arbeit -, bewaren ; bin ich zu solchem openspringen, springen ; eine Blase -,
Unglück au fgespart ? is zulk eene ramp laten bersten ; (Jachtw.) einen Hirsch -,

ontdekking v.

-volgin,

Aufstaeheln,

(stachelte auf, aufgestachelt) bedr. ww., Z. anspiessen; 2.
Tem. aus seiner 1 ragheit -, opwekken,
wakker schudden ; eine Neigung zur heftigsten Leidenschaft -, Z. anfachen.
Aufstaffeln, (staffelte auf, au/'ge
staffelt) bedr. row. opstapelen.
-

Aufstaff(e)lung, v. opstapeling
v.; 2. Z. Au/lagerung.

Aufstafren, (sta f/irte auf,-aufsta/lui) bedr. row., Z. ausstaffiren.
Aufstallen, (stallte auf, aufgestalli) hedr. ww. Ochsen -, stallen, opstallen.

Aufstammeln, Z. stammeln.
Aufst'ámmen, (stämmte auf, auf

gestámmt) bed'. row., Z. au/stemmen.
Aufstampfen, (stampfle auf,
voor mij weggelegd, moet ik dit onge- nit zijn leger jagen ; 2. Wasser -, sprenaufgestampft) bedr. ww. Erde -, vastkelen op.
luk beleven?
Aufspeiehern, (speicherte auf, Aufsprieszen, (sprieszteauf, auf- stampen op; (Naald.) den Kopf einer
aufgecpeichert) bed'. row. Korn -, op gesprieszt) o. row., in. s. (Dichtk.) uit- Nadel -, den kop op eene speld stamden zolder opslaan, bergen, ophoopen. spruiten, ontluiken; (fig.) neu aufsprie- pen; II. o. row., m. h. mit den Fusze -,
Aufspeicherung, v. ophooping szende Dichtergeneralioit, aankomend. trappen, stampen.
Aufspringen, (sprang auf, auf- A ufstand,(-stand(e)s, mv.-stdnde)
v., inslag m.
Aufspeilern, (speilerte auf, au fge- gesprungen) o. row. onr., ni. s. (van eenti m. (veroud.) einen - machen in der Gespeilert) bedr. ww. Lamm felle -, niet deur), openspringen, eensklaps open- sellschaft, het eerst opstaan ; 2. (van het
gaan; 2. (van een bal, een kogel &), op- volk), opstand m., oproer o., tumult o.;
pinnen uitspannen.
Aufspeisen, (speiste auf, aufge- springen ; var Freude -, opspringen van einen - erregen, verwekken, doen ontspeist) bedr. row. opeten, geheel op- vreugde ; aus dein Bette -, opvliegen; staan ; - in Masse, algemeene opstand m.,
(fig.) vom Secondelientenant auf einmal opstand in massa; 3. (Bergw.) bericht
eten.
Aufspellen, (spellte auf, au fge- zum Hauptmann -, van tweeden luite- o. van de gesteldheid eener mijn.
nant dadelijk kapitein worden ; 3. (van' Aufstand—ig, —inch, bijv. nw.
spellt) bedr. row., Z. aufspallen.
Aufsperren, (sperrte auf, aufge- hout) , springen, barsten; (van den grond), die -en, de opstandelingen.
Aufstangeln, (sta- ngelte auf,aufsperrt) bedr. ww. die Thüre -, open- splijten, scheuren ; (van handen, lippen
-

,
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geslangelt) o. ww., m. s. (van planten,
salade), opschieten, doorschieten ; 2.
wed. ww. sich an etay. -, er tegen opgroeien, Z. hinaufranken.

von einer Krankheit -, Herstellen ; vom steppt) bedr. ww. (Naai.) etiv. au/ ein
Tode -, (gewoon!.) auferstehen, op- Kleid -, opstikken, stikken op.
staan; (van patrijzen), vertrekken; (van
Aufsteuern, (steuerte auf, au/'visschen), zich aan de oppervlakte van gesteuert) bedr. ww. den Arm of sick
Aufstapeln, (stapelte auf, au/ge- het water, voorn. aan de bijten vertoo- mit dens Arm -, Z. auflehnen; 2. o.ww.,
stapelt) bedr. ww. Holz -, opstapelen; nen ; (van wol), krullen ; (van groote m. s. opwaarts sturen, naar boven varen.
Kaaren -, ophoopen ; 2. o. ww., m. s. mannen, B. v. profeten), opstaan, ver
Aufstieken, (stickle auf, auJgenaar boven stappen, Z. hinaufschreiten.
wider die Obrigkeit -, opstaan,-schijne; stick!) bedr. ww. bord uren op.
Aufstap(e)lung, V. opstapeling, zich verzetten, muiten ; in Masse -, in Aufstieben, (slob auf, au f gestoophooping v.
massa opstaan; (Berges.) der Schzvaden ben) o. ww. onr. (Jachtw.) (van vogels),
Aufstarken, (sthrhte auf, au/ge- steht au f', koolzuurgas stijgt op ; (Giet.) van den grond opvliegen : 2. Z. au/'stárkt) bedr.ww. eta'. met stijfsel op- der Herd steht auf, het lood rijst en spat stäuben.
maken.
in liet rond.
Aufstiften, (sti[tete an[, au jgeAufstarren, (starrte auf, aufge- Aufsteifen, (steifte au[, au/'ge- sti [tel) bedr. ww.jem. za etw. -, aanzet
slarrt) o. ww., m. h. (van het haar), steift) bedr. ww. einen Hut -, opstijven;
opruien.
-ten,
stijf overeind staan ; 2. zuiu Himmel -, Wasche -, stijven, doorhalen.
Aufstimmen, (stimnaie auf, au fnaar den hemel staren.
Aufsteigen, (stieg auf, aufgestie- gestimmt) bedr. ww. (Nluz.) den toon
gen) o. ww. onr., m, s. aars P[erd -, te hooger stellen, stemmen.
Aufstauben, Z. aufstauben.
.ufst uben, (stäubte (L u/, aufge- paard stijgen; au/' einon Wagen -, in een Aufstöbern, (slóberle auf, au/'gestdubt) bedr. ww. Farben au[ die Tape- wagen stappen; (fig.)zu hohen Wiirden -, slöbert) bedr. ww. (Jachtw.) das Wild
ten -, blazen ; 2. o. ww., m. s. zich als opklimmen; 2. (van een luchtballon, vlie- -, Opjagen; den Mist, Schnee 4 -, Z.
stof verheffen, opstuiven.
ger, raket, leeuwerik &), opstijgen, zich au[wiihlen; (fig.) Zwei fel -, opwekken;
Aufstaubern, (std iberte au/', au/'- verheffeli ; (van rook, nevel, wolken, 2. (gemeenz.) etw. -, door nasporing
gestaiubert) bedr. ww. (Jachtw.) Bebhii- sterren &), opstijgen, opkomen ; (fig.) vinden , opstommelen, opduikelen.
(van hoop, vrees, twijfelingen), opkoner -, doen opstuiven, opjagen.
Aufstohnen, (stöhnte auf, au/geAufstauchen, (stauchte au/', au/'- men, ontwaken ; keinen Argivohn in sick stóhnt) o. ww., m. h. luide stenen,
gestaucht) bedr. ww. (Sm.) Eisen -, - lassen, laten opkomen, voet geven aan; zuchten.
inslaan, dikker en korter maken; dear (van spijzen), Z. aufstoszen; au/steiAufstöpfeln, Z, au/'slópseln.
Flachs -, te drogen leggen, spreiden; gende Reihe, Linie, Ordnung, opklim - 4ufstöpseln, (slopselte au f, aufdas Wasser -, stuiten en doen rijzen.
nieude reeks &.
gestöpselt,) bedr. ww. eine Flasche -,
Aufstauen, (stoute auf, autg9- Aufsteig(e)riemen, rieniens, ontkurken.
staut) bedt. ww. Wasser -, Z. au/'stair- mv. - riemen) m. kwast, riem m., om het Aufstö ren, (slotte aal, au/gestort)
chen; (fig.) au/gestaute Kosten, opgeloo- opstijgen achter aan tiet rijtuig gemak bedr. ww. Wild -, Z. au/slóbern; jem. -,
-,

(-

pen, hoog opgevoerde onkosten.

-kelij door geraas wakker maken, in den slaap
v. opstijging v.; storen ; ein Wespennest -, verstoren ; den
sticht au/', stack au/, au/gestochen) bedr. (Sterrenk.) klimming v.; (Gen.) - der Docht einer Lampe -, uithalen ; das Fever
ww. onr. ciii Stuck h se -, opsteken, Mutter, opstijging v. der baarmoeder,! -, opstoken, oprakelen.
met de vork opnemen ; lieu -, opsteken, hysterie v.
Aufstoszeu, (du stns. est auf, er
omhoog steken ; (fig.) Geschafte, ClienAufstellen, (stellte au[, au[ge-' stöszt auf, stiesz auf, au fgestoszen) bedr.
ten -, Z. auj'gabeln; 2. (Heelk.) eliv., ein s(ellt) bedr.ww. eine Bildsdule au[etw. -, ww. onr. eine There -, openstooten ; ein
Geschwür -, doorsteken ; ( Gray.) eine' stellen, plaatsen, zetten op; Kegel, Schach- Hass -, openslaan; (fig.) alle Thiiren -,
Platte -, ophalen, Z. au/'kratten; ein sguren -, opzetten ; Fallen -, zetten, alle zeilen bijzetten , alle middelen in het
Blatt -, retoucheeren ; (Schoenra.) op- stellen, opzetten ; Bucher -, rangschik- werk stellen ; 2. Wild -, opjagen ; einen
naaien ; (Zeees.) Taue -, vaststeken; ken, in orde zetten ; Trappen -, in rij eih Hand -, opstooten ; 3. Bich die Stirn an
die Halsen und Schoten -, losmaken, vie- gelid plaatsen ; Wachposten -, uitzetten ;' etw. -, zich het hoofd stuk, een gat in
ren ; (Jachtw.) Wild -, door den patrijs WaarenznmVerkaaf -, uitstallen; 2.(fig.) het hoofd stootes ; II. o. ww., m. h (z.
opjagen; II. o.ww.,m.s. dicht bei dein-hond Zeugen,lleiveise -, aanbrengen, bijbrengen; voorw.) (van mollen), den grond opWinde -, zoo dicht mogelijk onder den Grunds«tze, Fragen, Beispiele -, stellen, woelen; it. m. s. (van schepen), stooten
wind gaan ; III. wed. ww. sich -, (van bijbrengen ; etw. zunz of als Grundsatz -, tegen , varen tegen, aanvaren ; 2. (fig.)
een schip), krom trekken, krom gebo- als stelling, regel aannemen ; 3. Vieh -, jeinn. -, ( van zaken), gebeuren, overkogen worden.
z. au/stallen; 4. au[ etre. -, last geven men ; (van personen), es ist mir jem.
Aufstecken, (sterkte auf, au/'ge- tot bezorging ; au/' eine gate Kóch-in -, au/gesloszen, ik heb iem. ontmoet ; 3.
sleckt) hedr. ww. eis Kleid, eine Locke, uitzien naar.
(van spijzen), opbreken, oprispen; es stöszt
die Haare -, vaststeken, opsteken, opAufsteller, (-stellers, cnv. -steller) mir saner auf, liet breekt mij zuur op;
spelden ; eine Fahne, eis Banier -, op- m. - einer neuen Méthode, uitvinder, in- 4. (van wijn), bederven, zuur worden.
steken, omhoog steken, planten ; (fig.) voerder tij.; -eines Riïthsels, opgever m.
.4.ufstOszig, (-stósziger, - _stósaigst )
etw. als Ziel and Zweck -, ten doel stelAufstellung, v. stelling, plaat bijv. uw. - er Wein, bedorven, zuur gelen ; eis Licht auf den Leuchter -, zetten
stellen, plaatsen o.; (van-singv.,het worden wijn.
op; (fig.) jemn. eis Licht -, doen op- getuigen), bijbrengen o., bijbrenging v.;
Aufstoszung, V. openstooten, opgaan ; dem Mielie Futter au! die Raufe -, (van waren), uitstalling v., uitstallen o.; breken o., oprisping v.
of alleen -, voeder geven ; 2. opgeven; (van boeken), rangschikking, regeling
Aufstrahlen, (sirahlle auf, au f das Wildere -, het stroopei laten; 3. viel, v., in orde zetten o.; -split; in. plaats v. gestrahlt) o. ww., m. h. ( van de zon,
voor huurrijtuigen.
uenig bei etui. -, winnen, verdienen.
sterren &), schitterend opgaan, stralen
A.ufstehen, (stand au/', au/'gestan- Aufstemmen, (slen2mte auf, auf- schieten.
den o. ww. onr., m. h. en m. s. (van gestemmt) bedt. ww. die Annie au[ etw.
Aufstrampen, (strampte auf,
eerre deur), openstaan ; 2. (Waterti.) -, leunen op ; die Faust dein Boden -, au[gestrampt) bedr. ww., Z. stramp fen.
(van een paal), staan op; (in het water), zetten op ; 2. wed. ww. sich -, zich opAufstrampfe(1)n, (strampf(el) te
aan den grond raken; (van de tanden), richten.
auf, au/gestranipf(el)t) bedr. ww., Z.
Z. aufliegen; 3. omhoog staan, Z. em- Aufstempeln, (stempelte au[, stramp[en.
porragen; 4. alleen m. s. vom Sessel -, aufgestempelt) bedr. ww. stempelen, in- Aufstrauben, (straubte auf, aufvom Tisch, aus dem Bette -, opstaan, op- drukken, stempelen op.
7estraubt) o. wv., m. h. borstelig zijn,
rijzen ; vorjenin. -, opstaan uit eerbied;
Aufsteppen, (steppte auf, aufge- omhoog staan.

Aufstechen, (du slichst au f, er

te maken.

Aufsteigung,

Atif.

Auf.

Atif.
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Aufstrauben, (strdubte auf, auf- strijken ; etw. -, sic/i mit etc. -, op- bedr, ww. onr. einen Hut -, opzetten; 2.
gestr aubt) bedr. ww. jemn. das Haar -, sieren, opknappen, opsmukken; Bomome (Jachtes.) einon Hasen -, opjagen; 3. die
opstrijken, omhoog strijken ; sich -, -, door snoeiing een schooneren vorm There -, openen ; die Augen, die Ohren,
(van een kalkoen), zich opblazen ; 2. o. geven ; (fig.) eine Rede -, verfraaien, i die Hand, den Eentel c- -, open doen;
ww. meine Seele straubt anf, ijst, ont- opsieren ; 2. o. ww., m. h. de oogend das Innerste -, ontsluiten; einon Bann,
voer t. verbaasd opstaan, vreemd opzien. I den Arrest -, opheffen ; ein Fuss -,aanAufstreben . (strebte auf, au /ge - Aufstutzen, (stut,. te au f, aufge- steken ;Pin Fest -, aanleggen ; ein Biindstrebt) o. ww., m. h. opwaarts streven ; slützt) bedt. ww. die Arme -, zetten op, piss -, aangaan ; II. wed.ww. sick -, (van
(fig.) naar hoogere dingen streven. leunen op ; 2. Rebengel ader -, stutten ;1 deuren, armen &), zich openen; (van
Aufstrebung, V. streven o. om 3. (veroud.) eine Versammlung -, uit-een post), vacant worden; 2. sich dem
hooger te komen, oin vooruit te komen. stellen, verschuiven ; II. wed. ww. sich -, Auge, dent flick —, zich vertoonen ; ein
Himmel that sich var mir auf, ik zag een
Aufstreeken, (st reckte auf, aufge- leunen op.
streckt) bed r. ww. die Armezum Himmel Aufstützig, (-stutziger,-stiitzigst) I hemel van geluk voor mij geopend.

Aufthi rmen, (thurmte auf,aufbijv. nw. (Veea.) ziek
Aufstreieh , ( - (e)s, mv. - e) m. Aufstutzung, v. verfr aaiing, op - gethurmnt) bedt. ww. ophoopen, opsta -

-, omhoog strekken.

.

; pelen, sanmenhoopen ; einen Schei#e 4auopenbare verkooping v. bij opbod, vei- knapping v.
Aufsuehen, (suchte au f, aufge- [en -, oprichten ; 2. wed. ww.. skeh =,
ling v.; im -, bij opbod
Aufstreicheisen, (-eisens, mv. sucht) bedr. ww. jent. -, opzoeken, zoe- (van golven, bergen &), zich verheffen;
ken naar ; ein Wort -, opzoeken ; ein (Wapenk.) au fgethirnit, getopt. .
-eisen) o. (Lakenb.) opstrijkijzer o.
Auftiefen, (tiefte auf, aufgetjeft)
Aufstreiehen, (strich auf, auf- Wild -, opsporen.
gesirichen) bedr. ww. onr. ein Pflaster Aufsuehung , v. opzoeken o., op- ! bedr. ww. (Bliksl.) diepen, holslan..
Auftief-hammer, (- ha,Izsners,
-, smeren; Butler -, opsmeren (op zoeking, opsporing v .
Aufsummen, (sunnmte auf, auf- nlv. -hántmer) ni. diephamer m.; -meiliet brood) ; seinen Knebelbart -, opstrij ken; einen Tan. -, opspelen op de viool; gesunamt) o. ww., in. S. luid gonzen„stel m, drijfbeitel m.
gonzend opvliegen ; 2. wed. ww. sich -, i Auftippen, (tipple auf, aufgetippt)
(Lakenb.) opstrijken, Z. rauhen.
Aufstreifen, (streifte auf, aufge- (van schulden), oploopen, vermeerderen,' bedr. ww . Kra nichen -, optippen.
Auftischen, (tischte au f ,; ufgestrei f t) bedr. ww. die Aernael -, opstroo- toenemen.
Aufsuszen, (siiszte auf, au fgesir szt) tischt) bedr . ww. die Speisen -, opbrenpen ; Bohnen -, afhalen ; 2. o. ww., m.h.
(van een kogel), raken (aan den grond); bedr. ww. (Scheik.) met zoet water be -,gen, op tafel brengen; jem. -, ottthal^n,
( opdisschen ; (fig.) jenin. etw. -, iem. iets.
(van een mantel), slepen ; 3. wed. ww. gieten.
Auftafeln, (tafelte auf, aufgeta- opdisschen, ergens op onthalen.; eine
sick -, wond schaven, schrammen, open felt) bedr. ww. das Tuck -, in de vou- L'ge bruhwarnt -, versch opdisscbei,.
halen.
Aufstreuen, (streute auf, aufge- wen leggen ; die Speisen -, Z. auftischen ; Auftoben, (tobte auf, aufgelobt)
o. ww., m. h. en ni. s., woedend opstaan,
streut) bedr. ww. Salz, Mehl, Zucker -, jemn. recht -, Z. auflischen.
Auftagen, (tagle auf, aufgetagt) beginnen te woeden, te razen.
strooien op .
Aufstrich, ( - (e)s, rnv. -e) m. op- bedr. ww. (veroud.) aan den dag bren - Auftönen, (tonte auf, alufget©nt)
bedr. ww., Z. ertonen.
strijken o.; (Schoonschr.) ophaal m.; gen; 2. o. ww., Z. aufleuchten.
Auftakeln, (take/te auf, aufgeta - Auftorkeln, (torkelte auf, auf
(Muz.) opslag m. met den maatstof;
(s/rechte nul, au f- kelt) bedr. ww. ein Schiff -, optakelen, lorkelt) bedr ww., Z. aufta-umein.
gestrickt) bedr. ww. eine Masche -, op- optuigen; jent. -, opsieren, opdirken. Auftornen, (toruteauf,aufgetorni)
Aufta},jen, (taljete auf, au/getal- bedr. ww. (Zeees.) Z. aufdrehen.
nemen; 2. die Wolle -, opbr eien.
Aufstriegeln, (striegelte auf,auf- jet) bedr. ww. (Zeees.) etui. -, optaliën, Auftosen, (toste auf, au/gelost)
o. ww., Z. aufbrausen.
gestriegelt) bedr. ww. den Schnurrbart -, aan een takel ophijschen.
opstrijken, omhoog strijken, opkammen; Auftanzen, (tan zte auf,aufgetcenzt) 1 Auftrag,(-tr•aq(e)s, mv. - trage) m.
ein Pferd -, opkammen, opnieuw ros- bedr. ww. Schuhe -, aan stukken dan - (van kleuren),laa; v., opbrengen o.; (van
kammen ; 2. wed. ww. sich -, zich op- sen; sich die Fiisze -, zich de voeten een goed), opdracht, overdracht v.; 2.
operadansen; 2. o. ww., m. h. opdansen, last m., commissie v.; den - hhen zu
schikken, zich opdirken.
etui., belast zijn met, bevel ontvangen
Aufströmen, (strómte auf, auf- vóór iew. dansen.
gestrómt) o. ww., m. s . naar boven Auftappen, (tampte auf, aufge- hebben oin .
tappt) met zware voeten stappen; 2. in Auftragehölzlein, o. (Verg.)
stroomen.
verguldselplankje o.
Aufstufen, (slufteauf, aufgestuft) de hoogte grijpen.
Auftassen, (tasste auf, aulgetasst) Auftragen, (die trdgst auf, er trapt
bear. ww. trapsgewijze verhoogen ; 2. o .
bedr. ww, optassen, .aait hoopeu zetten. auf, teug auf, auufgeti'agen) bedr. ww.oer.
ww. trapsgewijze opklimmen.
Aufstufung, v. trapsgewijze ver- Auftauchen, (tauchte auf, aufge- (Ilergw.) (z. voorw.) of Erz uwIKoltlen--,
tauciit) o. ww., ni. s. opduiken, hoven omhoog dragen, naar boven dragen; eihen
hooging v.; (Red.) climax.
Aufsti pen, (stulpte auf, aufge- komen ; (fig.) (van eerre hoop, veeden- Schacht -, verhoogen ;` den Geist .urn
el -, opvoeren ; 2. Kleidei -, afstiilpt) bedr. ww. einen Hut —, opslaan ; king, twijfeling &), ontstaan, ontwaken. Himmel
die Aermel -, opstroopen; Stiefeln -, de Auftaumein, (tatonelte auf, au/- dragen, Z. abtrageu; 3. (Berges.). die
kniestukken opstroopen; (fig.) eine auf- getaunuelt) o. ww., rn. s. (van slaapdrop- Gicht -, Z. aul'geben; das Grubenseil +,,om
,gestulpte Nase, een v ipneus m. kenen), tuimelend opstaan. de mand vastmaken ; Farben -, opleggen,
Aufstürmen, (slürnite auf, auf- Aufteufeln, (teufelte au/', aufge - opbrengen, opzetten; (fig.) die Farben
gestürrnt) beds. ww. openstormen, met teufelt) bedr. ww. jemu. et-iv. -, iem. een zu stark -, iets te sterk kleuren, opvijaegeweld openen, inslaan ; 2. o. ww., ni. (onaangenamen) last opleggen. lerr; Schusselu, Speisen -, opbrengen, op
Aufthauen, ((haute auf aufge- tafel zetten ; (fib.) die Schusseln ungleich
s . opvliegen, naar boven stormen
A ufsti rzen, (stiirzte au/', aufge- thaut) bedt. ww. den Fluss -, van ijs -, de menschen ongelijk behandelen, den
sty rzt) bedr. ww. die Haube -, in haast ontdoen ; gefrorene Aepfel -, ontdooien; een meer begunstigen dan den ander;
opzetten ; 2. einen Dec/cel auf einen Topf II. o. ww., m. s. ontdooien, losdooien. Erde -, opbrengen om den grond te ver -, zetten op; II. a. ww., m. s. auf etw. -, Auftheilen, (theilte auf, aufge- hoogen ; 4. jemig. eira Gesetz -, opleggen;
theilt) bedr. ww. das Gemeindeland -, zu Lehen -, geven; jemn. etw., einGeecháft
nederstorten op ; 2. opvliegen.
Aufstutzen, (stugste auf, aufge- zoo verdeeles, dat er Beene, Viest over- -, opdragen, in last geven ; 5. (Bergw.)
eihen Schacht -, van beneden ophoogen;
stulzt) hedr. ww. eines Hut -, Z. auf- blijft.
stulpen; den Knehelbart -, opzetten, op -Aufthun, (that auf, aufgethan) II. o. ww., in. h. die Crinolinen tragenso
.
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auf, maken zoo dik, hebben zulk een optreden, zich verzetten tegen, zich ver
grooten omvang.
tegen ; als Zeuge -, opkomen ; mit-klaren
Aufträger, (- tragers, mv. - trager) etw. -, iets voorstellen ; mii groszen Anm. (Bergw.) opdrager m.; (fig.)commit- sprüchen -, veel pretensies maken ; II. o.
tant m., hij die een ander iets opdraagt, zelfst., Z. Auftritt.
overdraagt.
Auftrieb, (-( e)s, mr. -e) m. (van
Auftrags-besorger, (- besorgers, vloeistoffen), Z. Au fgáhren; 2. drijven o.
mv. -besorger) m. zaakwaarnemer, com- van liet vee naar de bergen (Alpen) ; 3.
missionair, makelaar m.; - handel m.com- aanvoer m. van het vee op de markt.
missiehandel m., makelarij v.
Auftriefen, (du triefst of treufst
Auftragung, V. (Bergw.) opdra- auf, er trieft of treeft auf, troff auf,aufgen o.; (van kleuren), opzetting v.; it. laag getroren)o. ww. onr., Z. auftra,ufeln.
v.; (Meetk.) - einer Flache auf die an-, Auftrift, v., Z. m. (Landti.) omgedere, stand ni. van een vlak op een, werkte, omgeploegde akker m.
ander.
Auftrinken, (trank auf, au[getrunken) bedr.ww. onr.(van eene spons),
Auftrampeln, Z. au f trampen.
.4.uftrampen, (trample au/, au f - das Wasser -, opnemen ; (van de zon),
geirampt) o. ww. stampen op, trappen die Damps -, opdrogen ; 2. allen voorraad
op; 2. bedr. ww. openstampen, open- opdrinken.
trappen.
Auftritt, (-( e)s, mv. -e) m. optreAuftrappen, (trappte auf, au fge- den o. van den voet op den grond ; sin
trappt) Z. auftrampen (2.).
sanfter -, zachte gang m.; (vaneen rede
optieding v.; (Tooneelk.) tooneel-nar),
Aufträufe(1)n, (triiu f (el) te auf,
au fgetrau ( (el) t) bedr. ww. auf Zucker -, o.; (fig.) heftiger -, hevige scene v.; it.
opdroppelen, laten droppelen op ; 2. o. heftige woordenwisseling v.; 3. optrede
v., stoep m.; (in de rijschool), optrede
ww., m. s. afdroppelen, droppelen op.
Auftraufen, (trau f te au f, aufge- v. om gemakkelijker op het paard te stap
trauft) o. ww., in. s., Z. auftraufeln.
(aan eene koets), optrede v.; (voor-pen;
Auftreeken, (treckte auf, aufge -'i de vensters),optred m., om beter uit het
treckt) bedr. ww. (Berges.) den Schlanmm raam te kunnen zien; -bank v. (Past.)
treebank v.; (Vest.) aardverhooging v.
-, ophalen, optrekken.
Auftreeker, (- treckers, mv. -tre- achter de borstwering, banket o.
cker) m. (Bergw.) optrekker m., hij, die Auftroeknen, (trocknete auf, auf getrocknet) bedr. ww. den ausgelaufenen
het vuil ophaalt.
Auftreffen , ( du iriffst auf , er' Wein -, opdrogen ; einen Meerbusen -,
tri fjet auf, tra f auf, au /getroffen) bedr. uitdrogen ; 2. o. ww., m. s. es ist of hal
ww. oer. jent. -, opvinden, buiten bed; sin weeig aufgetrocknet, tiet is (na den
regen) wat opgedroogd ; (van eene koe),
vinden.
Auftreiben, (lrieb auf, au(gctrie- droog worden, geene melk meer geven.
ben) bedr. ww. oer. die Rei fen -, aanAuftrommeln, (trommelte auf,
drijven ; einrn Ring au /s Rad -, sme- aufgetromsnelt) bedr. ww. jent. -, opden ; die Wascue aufs Rollholz -, op de trommelen, wakker trommelen ; 2. den
rol doen; 2. (Bergw.) einen Gang, eins Bauch -, Z. auftreiben; 1I. o. ww., m.
Wand -, openbreken; 3. (Landb.) den h. zum Tanz -, de trom slaan.
Acker -, Z. aufbrechen; 4. den Leib -, doen Auftrompeten, (trompetete auf,
opzwellen ; die Bausbacken -, opblazen; auftrompetet) bedr. ww. jem. -, met
(Glasbl.) das Glas -, Z. ausbauchen; de trompet wakker maken ; 2. ein Stuck(Drijfw.) Figuren -, drijven op; (van chen -, op de trompet blazen; II. o.ww.,
den wind), opjagen; jent. -, opjagen, m. h. op de trompet blazen.
geene rust laten ; 5. etw. -, oploopen;
Auftropfe(1)n, (tropf(el)te au/,
Geld -, bijeenbrengen ; dieKosten -, kun au fgetrop f (el) t) bedr. ww . , Z. au ftriiubestrijden ; II. o. ww., m. s. gistend-ne feln.
oprijzen, opzwellen ; 2. drijven, door den
Auftrotzen, Z. trotzen.
stroom gedreven worden op.
Áuftrump fen, (tr ump f t e auf,
Auftrennen, (trennte auf, au fge- au%getrumpft) o. ww., m. h. (Sp.) troef
trennt) bedr. ww. sine Na/it -, lostor- spelen ; (fig.) jemn. -, geducht de meefling zeggen, troeven.
nen.
Auftreten, (du triltst auf, er trill Auftuchen, (luchte auf, au/geauf, trat auf, aufgetreten) bedr. ww.onr. lucht) bedr. ww. die Segel -, opvouwen,
eine Thiire -, opentrappen; Erde auf etw. in de vouwen leggen.
-, optrappen, vasttreden ; sich den Fusz Aufti nchen, (lviirnchte auf, rcufan einer Glasscherbe -, open, wond trap- getnncht) bedr. uw. eine 1Vand -, oppen ; 2. o. ww., ni. s. plump -, opstam- nieuw witten; (fig.) einer Sache einen
pen, stampen op; (Rijk.) opstijgen; (fig.) Schein von Wahrheit -, geven.
leise -, voorzichtig, zachtjes te werk Auftunken, (tankte au[, au f ge gaan ; fest, entschieden -, eene standvas- tunkt) beds. ww. die Sauce mil Brod -,
tige, gedecideerde houding aannemen; opsoppen.
(Tooneelk.) op het tooneel komen, op- Auftupfen, (tap fte nul, au fgetreden ; zum erstenmale -, voor het eerst tup`t) bedr. ww., Z. au/lippen.
optreden, debuteeren ; auf der Kanzel -, .Auftuschen, (tuschte auf, aufden kansel betreden; als Schriftsteller -, getuscht) bedr. ww. sine Zeichnung —,
optreden ; (fig.) gegen jent. -, tegen iem. opwasschen met Oostindischen inkt.

Auf.
Aufwaehen, (wachte auf, an/gewacht) o. ww., m. s. wakker worden,

ontwaken, opstaan.

Aufwachsen, (du wrchsest auf,
er wächst auf, wuchs auf, aufgewachsen)

o. ww. onr., m. S. opgroeien, groot worden, opwassen; mit einander -, met elk.
opgroeien, opgevoed worden.
Aufwaehsung, v. opgroeien,
groot worden, opwassen o., groei m.
Aufwägen, (wdgle of wog auf,
au fgewagt of au /gewogen) bedr. ww. reg.
en onr. (fig.) Gründe and Gegengrunde
-, met elk. vergelijken ; 2. etw. mit Gold
-, koopen met gewicht van goud, tegen
goud betalen, Z. au(wiegen.
Aufwahlen, (wáhlte au[, au fgewählt) bedr. w\v. (oeroud.) sine Karte -,
opspelen.
Aufwall,(- (e)s)m., z. m. opwelling,
opbruising v.
Aufwallen, (wallte auf, aufgewalli) bedr. ww. Tor[ -, op hoopen zet
opstapelen ; 2. opwellen ; au fgewall--ten,
Ier Reis, opgekookt ; (fig.) Reize, die die
ganze Seele -, (van bewondering, van
verlangen) in oproer brengen ; 2. o.ww.,
m. s. die Mitch - lassen, laten opkoken;
(fig.) (van hartstochten), opbruisen.
Aufwällen, (wällte auf, au fgewé lit) bedr. ww. doen opwellen, opkoken.
Aufwallung, v. opwelling, opopbruising, aandoening v.; in der ersten
- seines Zorns, in de eerste opwelling
zijns toorns; warme -, geestdrift v., enthusiasnie o.
Aufwalzen, (walste auf, aufgewalzt) bedr. ww. die Wasche -, op de
rol brengen.
A_ ufvwälzen, (wálzte auf, au fgewälat) bedr.ww. einen Stein -, opwaarts
rollen, omhoog rollen ; 2. auf etw. -, rollen op ; (fig.) jemn. etw. -, iem. iets opladen, Z. au /burden..
Aufwand, (-( e)s) m., z. m. uit
v.; yin lhörichter -, nuttelooze uit -gaf
ein übertriebener -, weelde,-gaven.m;
verkwisting v.; suit geringem -, met wei
kosten m. mv.; das erfordert gro--nig
sen - an Zeit, dat eischt veel tijds ; an Holz, houtverbruik o.; mit vielem an Gelehrtheit, ten toon spreiding v.;
-sgesetz e. wet v. ter beteugeling der
weelde.
Aufwandeln, ( wandelte auf, au fgewandell) bedr.ww. (veroad.) (Kath.)dme
Hostie -, ter aanbidding omhoog houden ; 2. o. ww., ni. s. opwaarts wandelen.
Aufwanken, ( tvankte au/, aufgewankt) o. ww., m. S. en m. h. wankelend opstaan.
Aufwarmen, warmte auf, aufgewarmt) bedr. ww. Speisen -, opwarmen, weer warm maken ; (fig.) einen
Streit -, weer opwekken ; einen Witz -,
herhalen, herkauwen; 2. einen Ertrunkenen -, door verwarming weer bijbrengen.
Aufwarte-geld, (- ( e) s, mv. -er)
o.,-lohn, m. kosten m. mv. van bedie(
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Hing ; it. loon o. van een ziekenoppasser, -, opwekken, aanwakkeren ; 3. Z. auf- sich als Reformator -, als hervormer opgeweckt.
treden; sick wider jem. -, zicb verzetten,
waakgeld, waakloon o.
4ufwarten, (wartele auf, au (ge- Aufwecker , ( weckers , mv. opstaan tegen.
wartet) o. ww., m. h. jemn. -, bedie- -wecker) m. wekker, opwekker m.; 2. Z.
Aufwerfer, ( werpers, mv. wernen ; (van honden), op de achterpooten Wecker.
er) m. die opwerpt ; (Scherts.) mol m.;
gaan zitten; (fig.) jemn. -, zijne op- Aufweekung, v., Z. au(wecken. 2. Z. Aufwerfhammer.
wachting maken bij ; jemn. mit ets'. -, Aufweg, (-(e)s, mv. -e) m. weg Aufwerfhammer, hammers,
mv. -hammer) m., opwerphamer m.
iem. iets aanbieden ; womit kann ich m. naar boven.
Ihnen -, dienen ; Ihnen aufzuwarten, om
Aufwehen, (wehte auf, aufge- Aufwerfung, v. (van een dam),
weht) bedr. ww. den Staub -, doen op- opwerpen o.; (van een wal), bouwen,
u te dienen.
Aufw rter, (-wärters, mv. -war- waaien, opjagen ; einen Funken -, aan aanleggen o., bouwing v.; (fig.) voorstel
; 2. eine 7'hitre, ein Fenster -, open--blazen o., oppering v.
ter) m. bediende, oppasser m.; -in v., Z.
waaien ; 3. die mit Schnee bedeckten Fel Aufwiehsen, (wichste auf, aufKellnerin.
Aufw rts,bijw .opwaarts;(Schipp.) der -, openwaaien, blootleggen ; H. o. gewiichst) bedr. ww. den Schnurrbart -,
tegen stroom, stroomopwaarts; -schiffen, Ww., nl. s. (van het stof), opvliegen ; 2. met was opstrij kei, opwaarts, omhoog
strijken; (fig.) Z. aufputzen; 2. Z. auftegen den stroom opvaren; -fahren, de (van eene deur), openwaaien.
hoogte oprijden.
Aufweichen, (weichte auf, auf- tischen.
Aufwartsam, bijv . en b. (w. i. geweicht) bedr.ww. Wachs, Erde -, week Aufwiekeln, (wickelte auf, au f gebr.) dienstvaardig, zorgvuldig, nauw- maken ; den Stockfilch -, weeken ; 2. ein gewickelt) bedr. ww . Zwirn - , opwinden,
gezet in het bedienen, Z. dienstbefïis- Geschwur -, openweeken ; die Augenlie- op een kluwen winden ; die Haare , in
der -, van dracht zuiveren ; H. o. ww., papillotten zetten; ook : sich -; 2. Papier,
sen.
Aufwartung, v. bediening v.; m. s. (van den grond), week worden. eine Tapete -, openrol len , Z. au (rollen;
in diesem Hotel ist eine schlechte -, is de
Aufweiehung, v., Z. aufweichen. ein Kind -, uit de windsels doen; (fig.)
bediening slecht; jemn. die - machen, ^ ufweifen, (wei f te auf, aufge- (Dichtk.) den Knoten -, de ontknooping
doen plaats vinden, Z. entivickeln.
weift) bedr. ww., Z. aufhaspeln.
zijne opwachting maken.
-

-

-

(

(-

-

Aufwaseh, ( wasches, mv.
-

-

wásche)

Aufweinen, (weinte auf, au fge-'

Aufwiegelei, v., z. m. opruiing,

m., -wasehe, (-wdschen) v. (Prov.) weiut) o. ww., m. h. beginnen te weenen,! muiterij v.
vaatwerk o. dat gebruikt is en gewas- te schreien ; 2. za Gott -, veenend op- Aufwiegeln, (wiegelte auf, au/gewiegelt) bedr. ww. schmerzliche Erinnezien tot.
schen moet worden.
Aufwaschen, (du waschest auf, Aufweis, (-es, mv. -e) m. gegen -, rungen -, opwekken ; das Blut -, in oproer brengen, aan liet koken maken; 2.
er wnscht auf, wusch auf, aufgewaschen) tegen, op vertoon o.
bedr. ww. onr. die Wásche -, voor de' Aufweisen, (wies auf, aufgeuwie- das Land -, opruien, oproerig maken, in
eerste maal in het ruw wasschen ; 2. the.l sen) bedr. ww. onr. etw. - können, auf- opstand brengen ; das Volk -, doen savom Boden -, met een natten doek op- zuweisen haben, kunnen vertoonen, over- menscholen ; jem. -, Z. aufhetzen.
nemen; 3. den Fuszboden -, schrobben ; leggen ; seine Vollmacht -, vertoonen, Aufwieg(e)lung, v. opstoking,
opruiing v.
das Küchengeschirr -, Z. spelen ; 4. alle toonen.
Aufwiegen, (u}og auf, au fgewoSeife -, opwasschen, verbruiken met
Au ueisung, V . overlegging, ver
-tonigv. gen) bedr. ww. our. overtreffen, de overwasschen ; 5. sich die Hande -, zich de
handen open of stuk wasschen ; II. o. Aufweiszen, (weiszte auf, au fge- hand hebben, meer waard zijn; (van
zelfst. es ist Ein -, het gaat in één, in ééne weiszt) bedr. ww. eine Stube -, opwitten, bewijsgronden), opwegen , even goed of
geldend zijn; 2. Z. aufwdgen.
nog eens witten.
moeite door.
Aufw^scherin, v. vatenwasch- Aufwellen, (wellte auf, aufge - Aufwiegler, ( wieglers, mv .-wiegwellt) bedr. ww. (Wev.) seidene Zeuge -, Ier) m. opruier, oproermaker m.
ster V.
Aufwieglerisch, bijv. en b. opAufwasch-fass, ( (asses, mv. oprollen ; 2. Z. aufivdllen.
-fusser) o., Z. -kiibel; -frau v., Z. Aa. fAufwenden, (wendete of wandte ruiend, muitziek, oproerig.
Aufwiehern, (uw ieherte au/, au fwascherin ; -kabel m. waschvat o. voor auf, au fgewendet of au (gezvandl) bedr.
vaatwerk ; -magd v., Z. Au fwáscherin; ww. reg. en onr. das Aicge -, naar boven gewviehert) o. ww., m. h. luid hinniken.
wenden ; 2. ein Schiff of mit dem Schiffe Aufwimmern, (wimmerte auf,
-platz m. gootsteen m.
Aufwaschung, v. wasschen o.' -, naar boven, tegen den wind sturen; aaufgewimmert)o.ww., m. h. luid kennen.
3. Fleiss, Mulle -, aanwenden ; Geld -, Aufwindeln, (windelte auf, auf
van het vaatwerk.
geivindelt) bedr. ww. eist Kind -, ontAufwaschwasser, ( wassers, besteden.
Aufwendung, v. aanwending, zwachtelen, uit de windsels doen.
mv. - wasser) o. vaat - , spoelwater o.
Aufwinden, (wand auf, au/geAufwasser, (- wassers, mv. -was- uitgave v., Z. Aufwand.
ser) o. water o. op het ijs, overgeloopen Aufwerfen, (du wir f st an!, er wanden) bedr. ww. Garn -, opwinden,
wirft auf, wart auf, aufgeivorfen) bedr. op een kluwen winden ; 2. eine Last -,
water o.
Aufweben, (webte of wob auf, au f ' ww. onr. Thuren -, opengooien, onstui- ophijschen, omhoog winden ; einen Wagewebt of aufgewoben) bedr.ww. das Garn mig openen ; die There mit Steinen -, gen -, met de dommekracht opwinden;
-, opweven, verbruiken met weven ; 2. opengooien ; einen Graben, ein Grab -, ein auszubesserndes Schiff -, op de hel
winden ; den Anker -, Z. lichten. -ling
een weefsel losmaken ; 3. etw. -, iets, graven; 2. eine Karte -, uitspelen, openleggen ; eine Frage -, opwerpen ; einen Aufwinder, (- winder, mv. -winweven op.
Aufwechsel, (-wechsels, mv.' Zweifel, ein Bedenken -, opperen ; jem. der) m. (Spin.) opwinder m., voorwiel
-wechsel) m. wissel m., opgeld , agio o.; zuur Kaiser -, benoemen ; 3. einen tall-, o. aan de spinmachine.
Aufwindung, v. opwinding, opwucherlichen - treiben, agioteeren, met in de hoogte werpen; (van eene vloeistof), Slasen, Schaum, Wellen -, maken; hijsching v., opwinden o. van het ankerwissels woekeren.
Aufwechseln, (wechselte aal, die Lippen, die Nase - gegen jem., een touw om de spil.
Aufwinseln, (winselte auf, aufgeau(gewechselt) bedr. ww., Z. einwechseln. verachtelijk, arrogant gezicht zetten;
Aufweehsler, (-uwechslers, mv. eine aufgeworfene Nase, wipneus m.; auf- -winselt) o. ww., m. h. luid kermen.
geworfene Lippen, dikke, vooruitstekende
Aufwippen, (wippte auf, aufge-wechsler) m. wisselhandelaar m.
Aufweeken, (weckte auf, aufge- lippen ; Erde, Wdlle, Schansen -, opwer- wippt) bedr. ww. opwippen.
Aufwirbeln, (wig belle auf, au f weckt) bedr. ww. jem. -, wekken, wak- pen, oprichten ; 1I. wed.ww. (van hout),
ker maken; vom Tode -, opwekken, (ge- sich -, zich buigen, zich krommen; sich gewirbelt) bedr. ww. ein Fenster -, door
woonl. auferwecken) ; 2. (fig.) den Eifer zum König -, zich als koning opwerpen ; het omdraaien van den wervel openen;
-

-

-

-

-
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2. (van den wind), Slaub, Schnee -, op.
jagen ; 11. o. ww., m. s. (van stof), dwar.
celend opstijgen.
Aufwirken, (wirkte nul, au fge.
wirkt) bedr. ww. das Garn -, Z. verwir
ken; 2. (w. i. gebr.) een weefsel losma.
ken ; 3. den Teig -, verwerken en vor•
men ; 4. (Jachtw.) den Hirsch -, het ve
aftrekken, afhalen.
Aufwirren, (wirrte auf, au /'g e .
wirrt) bedr. ww. Haare, Garn -, ont•
warren, uit de war maken.
Aufwisehen, (wischte auf, aufgewischt) bedr. ww. opvegen, opwisschen, met den wisscher opvegen.
Aufwischer, (-wischers, nlv. -wischer), wischlumpen, m wr ij flap, wrijfdoek, vaatdoek, wisscher ni.
.Aufwittern, (witterie auf, aufgewiltert) bedr. ww. -ruiken, door den
,

-

Auf.

Aufzsumen, (zäumte au[, au fge. erziehen; 15. (veroud.) op de lange baan
záumt) bedr. ww. ein Pferd -, optoomen schuiven , Z. hinziehen;jem. -, Z. hinden Schwanz -, opbinden; einen Men. halten; 16. jem. -, voor den gek houden,
schen -, Z. au fputzen; (Kookk.) Z. zà u. den spot drijven met; jem. mit etzv. -,
men.
plagen, beet nemen ; II. wed. ww. sich -,
Aufzaunen, Z . a'ufzainen.
(van een onweer), komen opzetten; III.
.Aufzeehen, (zechte auf, au /ge. o. ww., m. s. (van een trein, regiment
zecht) bedr. ww. sein Geld -, al zijn gek soldaten), opmarcheeren ;(van de wacht),
verdrinken.
de wacht betrekken, op wacht gaan;
4ufzehren, (zehrte au[, au/ge. (veroud.) eene betrekking aanvaarden ;
zehrt) hedr. ww. opteren, verteren ; dei urmselig -, armoedig voor den dag koVorrath -, verbruiken, opteren ; sein Guy men ; im schönsteu Putz -, verschijnen ;
-, verteren, verkwisten.
so and so au/gezogen kommen, verschijnen, komen opdagen ; mit elty. -, voor
Aufzehrung, v., Z au fzehren.
.Aufzeichnen, (zeichnete uu [, auf- den dag komen ; mit einem neuen Project
gezeichnel) bedr. ww. ein zu stickende] au/gezogen kommen, komen aanzetten;
Muster -, teekenen op ; 2. aanteekenen, (van een onweer), komen opzetten.
noteeren ; gerichtlich -, gerechtelijk opAufzieher, (-ziehers, mv. -zieher)
schrijven.
m. (Ontlk.) optrekkende spier v.
Aufzeichnung, v., Z. aufzeich- Aufzieherei, V. (tig.) scherts,
nen ; -sbuch o. aanteekenboek, notitie- plagerij, bespotting, spotternij v.

reuk ontdekken, opsporen.
Aufwogen, (wogte auf, au/ge- boekje o., agenda o.
Aufzieheriseh, (-zieherischer,
wag!) o. ww. (van de zee), zich in golAufzeigen, (zeigte an[, aufge- am meisten -) bijv. nw. plaagziek; -e Reven verheffen; (liig.)(van den toorn),op- zeigt) bede. ww., Z. aufweisen.
,]en, Z. Stichelreden.
wellen; (van herinneringen), plotseling
Aufzerren, (zerrte auf, aufgezerrt) Aufzieh haken, ( - hakens, mv.
en in menigte ontwaken.
bedr. ww., Z. au (reiszen.
- haken) m., Z.Tackelhaken; -hammer w.
Aufwölben, (wólbte auf, aufge- Aufzetteln, (zettelte auf, aufge- trekhamer m.; -loch o. (Uurw.) sleutelwölbt) bedr. ww., Z. 4vólben.
zettelt) bed r. ww. eliv. -, op den grond vat o.; -soil o., Z. Lenkseil.
Aufwolken (sich), ( wolkie au/; uit elkaar spreiden ; 2. cine Perlenschnur .4.ufziehung, v .optrekking, openau fgewolkt) wed. ww als eene wolk op- -, losmaken,
rekking v.; (Uures.) opwinding v.; (van
stijgen, zich verheffen in de gedaante Aufzeugen, (zeugte auf, au fge- schilderijen, kaarten), opspanning, opvan eerre wolk.
zeugt) o. ww., m. h. als getuige optre- ^lakking v.; (van zeilen), ophijsching v.;
Aufwollen, (wol/te auf, au fge- den ; 2. bedr. ww., Z. zeugen.
'van planten, dieren), opkweeking v.;
svollt) o. ww., m. h. willen opstaan, zich
A_ ufziehbrucke, ( - br iicken) v., ;van kinderen), Z. Auferziehung, Erziehwillen verheffen.
Z. Zugbrocke.
tng; (lig.) spotternij, scherts, bespot
Aufwuehern, (wurcherte auf, auf- Aufziehen, (zog auf, au(gezogen)
bespotten, schertsen, spotten o.-,ingv.
gewuchert) o. ww., m. S. welig opschie- bedr. ww. onr. den Fusz -, naar de
Aufzieren, (zierte auf, aufgeziert)
ten, grootelijks vermeerderen.
hoogte trekken; die Lippen höhnisch -, )edr. ww., Z. aufputzen.
Aufwuehs, (-wuchses, mv. -wiich- optrekken ; das Kleid -, oplichten ; den Aufzimmern, (zimmerte au[,
se) m. (van hout), newer -, aanwas m. Anker -, Z. lichten; das Boileau, den !ufgezimniert) bedr. ww. ein kleines
Aufwuehten, (wuchtete auf, au f - Vorhang -, optrekken, ophalen ; die i'heater -, opslaan ; (fig.) ein neues Thegecvuchtel) bedr. ww , Z. au/wagen.
Schulze der Schleuse, die Schleuse -, op- ter von Lehrsatzen oprichten, hou
AufwP hlen, (wciihlle auf, aufge- halen, openzetten ; das Visier, den Helm -, ven.
w-uhlt) bedr. ww. (van mollen), dieErde openen ; eire Flagge -, hijschen ; (van
Aufzischen, (zischte auf, au fge-, opw oefen, opwroeten ; Wasser -, van de zon), den Nebel -, ophalen ; (Wijnb.) ischt) o. ww., m. h. omhoog sissen.
onderen opwoeien ; (lig.) das Herz -, ]en Weinstock -, uit de aarde halen,
.Aufzittern, (zitterte auf, aufgeontroeren.
vaarmede hij tegen de vorst gedekt ittert) o. ww., m. s. sidderend oprijzen,
.,
Z.
aufwvuhlen. waras ; einen Dukaten, Brot -, wegen, of pvliegen.
.Aufwuhlung, v
Aufwurf, (-ivurf(e)s, mv. -wurfc) :ij het juiste gewicht hebben; 2. eire Aufzucht, Z. Anzucht.
m. werpen o. op; 2. opgeworpen aarde v.; Schlei fe -, losdoen ; eire Schublade -,
.Aufzueken, (zachte aal, aufgeit. Z. liewur f.
)pentrekken ; cine Flasche -, opentrek - uckt) o. ww., ni. s. niet stuiptrek
Aufzahlen, (zlihlte auf, au fge- ien ; die Bettgardinen -, openen ; ein
opvliegen; (van den bliksem),-inge
záhlt) bedr. ww. Geld -, tellen; seine Schloss, eire Thüre, ein Thor -, openen; nz Himmel -, flikkeren.
Ungliicksfálle -, opnoemen, opsommen; ook z. voorw.) jemn. -, open doen;
Aufzug, (-zug(e)s, mv. -zuge) m.
die Grande -, opsommen; 2. jemn. so linen Biegel -, openschuiven ; 3. ein Ge- ptocht, stoet, trein m., processie v.,
and so viel Prügel -, toetellen.
richt, eire Uhr, eire Feder -, opwinden; en klein stukje o., dat bij plechtige opAufzähler, (-zahlers, mv. -za/der) den Hahn, das Gewehr -, overhalen ; 4. )chten van tijd tot tijd op de trompet
m. opteller, opsommer ni.
Wev.) die Kette -, opwinden , straf aan - eblazen wordt, fanfare v.; uiterlijk voorAufzählung, v . optelling, opsorn- ►alen ; eire Saite -, opzetten ; eire omen o., kleeding v.; im - eines Honewing, opnoeining v.; - der Stipimen, op- ^andkarte au[ Leinwand -, plakken ; 5. ins, in het pak van ; 2. (van een tooneming v., opnemen o. der uitgebrachte -ine trotzige Miene -, aannemen ; 6. eelstuk), akte v., bedrijf o.; 3. (van
stemmen.
>eufzer -, slaken; 7. (Berges.) einen -ne kraan), hetgeen er telkens opgehaald
Aufzainen, (zuinie auf, au/ge- >chacht -, Z. bauen; 8.. (Very.) die 'ordt; 4. werktuig o. om lasten op te til saint) bedr. ww. die Holzscheite -, in Zupe -, in gereedheid brengen en om- n; 5. Z. lVagebalken; 6. (van een gegelijke hoopen opstapelen.
oeren; 9. (Looi.) die Grube -, openen )uw), Z. Aufriss ; 7. (Wev.) optrekken
-

.

-,

n de huiden er uithalen ; 10. (Kookk )
Aufzappeln, Z. zappelu.
.4.ufzaubern, (zauber te auf, auf- tutter -, wellen ; 4 I . die Segel -, ophij-

gezaubert) bedr. ww. ein Schloss -, door
eerre tooverspreuk openen; 2. das Bild
eines Mannes -, als door tooverkracht in
het geheugen terugroepen ; 3. jemn. ctw.
•, Z. anzaubern.

chen, brassen ; 12. (Goudsen.) das Meallblech -, langs den rand uitkloppen ;
3. ein Frauenzimmer zuur T'anze -, uitoodigen;14.Pflanzen, Thiere -, opk wee en ; h inder -, opvoedaenn, Z. uu/'e-r:iehen,
ti

-

van de schering op het weefgetouw ;
schering v.; 8. (Jachtw.) broeisel o.;
asanen-, al de jonge fazanten ; 9..
7erOud.) Z. Aufschub; -brücke v., Z.
agbrucke; -sgeld o. sluisgeld, brugge-

Id o.
Aufzüglieh, bijv. Cl! h. (Ger.

Aug.

Aug.

Aug.

oponthoud veroorzakend, Z. verzogerAeugeln, (áugelte, geaugelt) bedr.
vw. (Tuinb.) enten, inenten ; Messer
lich.
4ufzupfen, (zup[te auf, aufge- :uni -, entmes o.; 2. Z. liebaugeln.
zupft) bedt. ww. eine Schleife -, losma
Augen, (angle, geaugt) o. ww.
auszupfen.
-ken;2.Z Jachtw.) Z. sehen.

Aufzwängen, (zwängte auf, auf- Augen–achat, (-( e)s, rnv. -e) m.
gezwangt) bedr. ww. den Hut -, met ge- )ogagaat m.; -achse v. oogas v.; -ader v.
weld opzetten ; eine Thure -, met geweld )ogader v.; - arznei v., Z. -mittel ; -arzl
openen.
m. oogheelkundige, oogarts, oculist m.;
Aufzweeken; (zweckte auf, au`- -bad o. had o.wasscliing v. voor de oogen;
gezweckt) bedr. ww. vastpennen; -balsam ni. oogbalsem m., oogzalf v.;
(Schoenm.) die Absälze -, pennen, op- -beben o. schittering, onvastheid v. van
pennen.
het oog; - beschreibuny v. beschrijving
Aufzwieken, (z-wickte auf, au f - der oogen; -betrug m. gezichtsbedrog o.;
gezwickt) bedr. ww. openknijpen; 2. Z. -bild o. beeld, gezichtsbeeld o.; -binde
(Heelk.) doek in. op de oogen ; 2. blindau`zwecken.
Aufzwingen, (zwang auf, auf- doek m.; - blende v., Z. - leder; -bliek m.
yezwungen) bedr. ww. onr. jemn. etw. -, blik m. van het oog ; 2. (fig.) oogenblik
opdringen, noodzaken om aan te nemen; o. en m.; in einero —, in een oogenblik,
jein. zum Mann .•, noodzaken om te huwen, in een oogwenk ; jeden --, alle —e, ieder,
te trouwen met; 2. (Zeew.) die Berg- elk oogenblik ; int — of —lick, op het
oogenblik, oogenblikkelijk, dadelijk, aanhölzer -, de berghouten beklemmen.
Aug-apfel, ap[els, mv. -gip fel) m. stonds ; im —, als, op het oogeublik dat;
oogappel, oogbal in.; (fig.) lieveling m.; auf einen of für den—, voor het oogginblik ; helle —e, heldere oogenblikken,
- bolzen m. oogbout m.
Auge, (- s, mv. -n) o. oog o.; jens. tusschenpoozen v. mv. van helderheid ;
ins - Passen, in het oog krijgen, den blik —lick bijw. oogenblikkelijk, dadelijk,aanwenden naar; jent. im - behallen, in het stonds; —lithe Dauer, kortstondigheid,
oog houden, niet uit het oog verliezen; onbestendigheid v.; 2. bijw. op liet oogen(lig.) ins -, in die -n fallen, springen, in blik; it. elk oogenblik ; —s bijw., Z.
het oog vallen, springen ; aller -n au/ —lick; - blinzen o., Z. -beben; - blode,
sick ziehen, ieders attentie trekken; das -blödigkeit v. zwakheid v. der oogen,
liegt vor -, dat kan men zien ; er war gezichtszwakte, kortzichtigheid v.; -boseinem Valer wie aus dens - geschuitten, gen m. oogring m., iris v.; -braue, -braune
hij geleek sprekend op ; jemn. in die V. wenkbrauw v. ; -braunbogen in.
-n stechen, iem. in de ooges steken; wenkbrauwsboog ni.; — musket, —runnicht aus den -n eerlieren, niet uit het oog zier m. wenkbrauwspier v.; -bruch
verliezen; eis cvachsames -auf jein. haben, UI., Z. - vor/'all; -butler V. talkachtig
een waakzaam oog op iem. houden ; grosze oogvocht o.; (gein.) leepoogigheid,
-n machen, groote oogen opzetten ; eis dracht v., etter in.; – clavier o., Z. Far- auf eiw. haben, een oogje hebben op, benclavier; -cur v. genezing v. der oogen ;
verlangen, begeeren, wenschen ; Ihr Sohn -decke v. oogvlies o.; -deckel in. oog hat eis - auf meine Tochter, uw zoon lap ni.; it. Z. -lied, - leder; -diener m.
heeft een oogje op mijne dochter; seine oogendienaar, vleier m.; -dienerei v., -n auf Alles haben, op alles letten ; seine dienst ni. oogendienst m., geveinsde
Plicht aus den -n seizen, uit liet oog dienstvaardigheid v.; -drüse v., Z. Thráverliezen ; gen mir aus den -n ! ga uit 'nendriise; -dunkelheit v. gezichtsverzwakmijne oogen ! verwijder u ! jemn. untev king v.; -entzündung v. oogontsteking
die -n treten, iem. onder de oogen ko- v.; - f llig, --keil v., Z. -scheinlich 4';
men, zich voor iem. vertoonen ; unter -farbe v. kleur v. van liet oog ; - fell o.
vier -n, onder vier oogen, met iem. al- oogvlies o.; witte vlek v. op het oog
leen ; etw. mit ganz andern -n qnsehen,
staar v.; -/'euchtigkeit v. vochtig -vlies,
uit een ander oogpunt bekijken , be- Fisch ni. oogvisch m.,-heidrogn;
schouwen ; jemn. eis Horn of Stachel im soort van slijmvisch - fistel v. oog
v. ; - frecken nl. vlek v. op liet-fistel
- sein, iem. een doorn in het oog zijn;
mit einem blauen - davon kommen, ei oog; - fiiigel m. nagel of vleugel ni. op
met een blauw oog afkomen ; jenin. etw, het hoornvlies van het oog; -fuss m.
aufs - drücken, door geld overhalen leepoogigheid v.; -Jormig bijv en b.00gomkoopen ; jenin. den Daumen aufs - vormig, oogachtig - funken m. mv.
setzen, kort houden; (Spr.) das passt -wit ziekelijk licht- of stralen zien ; -ge die Faust aufs -, dat past als eene tank schu,ulst v. ooggezwel o.; - geiváchs o.
op een varken ; (Spr.) aus den -n, au: uitwas o. bij het oog of op het oog;
deny Sinn, uit het oog, uit het hart ; 2 -gewólk o. wolkje o. op liet hoornvlies
mv. oog, gezicht, zien o.; 3. (fig.) (d( van liet oog ; - glas o. oogglas o., lorgnet
naam van verschillende zaken), oog o. o., bril m.; -grube v. (van paarden),
(van een dobbelsteen), oog o.; (aan eer kuil m boven de oogen ; -haut v., -hautwijngaardrank), oog o., knop m., sprui chen o. oogvlies o.; 2. witte oogvlek v.
v.; (onder aan den stam van een boom) parel v.; -heilanstalt v. gesticht o., inuitspruitsel o., aflegger m.; (om te en• richting v. voor de genezing van dE
ten), entrijs o., griffel v.; (Letterg.) oog oogen; -höhle v. oogholte v.; (van herten)
bovenvlak o. der letterstaafjes; (Spin. spleten v. env. onder de oogen; -holz o
Wev.) oog o., strik ni., ringetje o., maas v (Giet.)ooghout o.; (Pl.) Z. Paradiesholz
(-

;

;
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- kamroer v. (Ontlk.) oogkamer, oogkast
v.; - kitzel m kitteling, prikkeling v. der
)ogen ; (tig.) bekoorlijkheid, bevallig
voor het gezicht ; -klappe v., Z.-aeidv.
- leder; -knochen m., Z. Backenbein;
.knorpel m. dun kraakbeentje o. tus5chen de huid en het bindvlies van ieder
)oglid ; -knoten m. zenuwknoop in. in
iet oog; -koralle v. oogkoraal o.; - krankfeit V. oogziekte, oogkwaal v.; -kraut o.,
?. Einbecre; 2. Schellkraut; -krebs m.
)ogkanker in.; -kreis m. oogkring in.; -leier o.00gleer o.,00gklep v.; -lehre v. oogen,eer v.; - leiden o., Z. -krankheit; -licht o.
icht o. der ooges ; it. oog, gezicht o.;
-li(e)d o. ooglid o.; -loch o. (Giet.) oogvat o.; -los bijv. nw. zonder oogeu,
blind; -lust v., Z. -weide; -mal o., Z.
- flecken; -niarmor in. oogmarmer o.;
-rnasz o. oogmaat v., meten o. op het
oog; eis gutes -- haben, een goed, juist
oog hebben ; - máuslein o., Z. -mus/vel;
-merk o. oogmerk, doel, inzicht o.; sein
-- auf eiw. gerichtet haben, iets op, in
het oog hebben; -nailtel o. oogmiddel,
middel o. tot genezing van liet oog ;
-mus/vel m oogspier v.; -nagel m. oog
hoek van het oog;-nageivlso.d
-ncrv m., Z . Sehenerve; -nicht(s) o.
zinkkalk v., spodium o.; -paar o.
oogenpaar o., de beide oogen o. mv.;
-perpendikel m. (Nat.) cathetus 'rn.;
-p/erd m., Z. -beben; - pulver o. oogpoeier
o.; 2. (Boekdr.) zeer fijne, kleine druk
v.; - punkt o. oogpunt, gezichts--letr
punt o., Z. Gesichtspunkt; -reit ni. prik keling, v. van het oog; it. Z. - weide; -ring
m., Z. - bogen; -rinnen o. tranenvloed
m., oogtraning v., druipen, loopen o.
van het oog ; - roche v., Z. Spiegelroche;
-rölhe v. oogenrood o., droge ontsteking V. der oogen ; -salbe v. oogzalf v.;
- schade in. oogkwaal v.; -schein in oogenschijn m.; etw. in - nehmen, iets in oogenschouw neonen, bezichtigen ; (Bouwk.)
opnemen, nazien o.; (Ger.) einen ge
onderzoek-richtlen—vom,
doen op de plaats waar de misdaad gepleegd is, onderzoek doen in loco ;
-scheinlich bijv. en b. oogenschijnlijk,

klaarblijkelijk, blijkbaar, zichtbaar; --keil
V. klaarblijkelijkheid , waarschijnlijkheid
v.; -schere v. oogschaar v.; - schieszer ni.
(Nat. bist.) juffertje, water juffertje o.;
-schirni ni. oogenscherm, scherm o. voor
de ooges ; -schleim nl., -schmalz o.,
Z, -butter; –schmaus m., Z. - weide;
-schrnerz m. oogpijn v.; -schwdche v.
oogzwakte, zwakte v. van de oogen, van
het gezicht; - schwinden o. uittering, weg
oog ; - sperrer, - spiegel-teringV.vah
in. oogspiegel m.; - spiel o. knipoogeu,
spreken o. niet de oogen ; -spross m.
uitspruitsel o. aan het gewei van een
hert ; -stein m. oogsteen m.; 2. witte
vitrioolsteen ni., kattenoog o.; it. Z. Galizienstein; -stern m. oogappel m., iris
v.; -tduschung v., Z. -belrug ; -triefen o.

leepoogigheid v.; -trie/ig bijv. nw., Z.
triefaugig; - trost m. (Pl.) oogentroost
m.; (fig.) du bist mein —, gij zijt mijn
troost; -verdunklung v. verduistering v.
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der oogen ; -vor[all m. gezichtsverzwakAurecht, (-( e)s, mv. -e) o. weide•
king v.; -warze v. oogwrat v.; - wasser o. recht o.
oogwater, water o. voor de oogen ; -weh Aurikel, (- rikeln) v. (Pl.) beeren•
o. oogpijn v., oogkwaal v.; -weide v. oor o., auricula o.
wellust m., genot o. voor de oogen, ver
Aurin, (-( e)s, mv. -e) m., Z. Tau.
gezicht o.; —weisz o. oogwit o.,-rukelij sendguldenkraut, Gnadenkraut.
wit o. van het oog ; -weite v. oogwijdte Auripigment, (-( e)s, mv. -e) o.
v., verte v., afstand m., waarop men nog operement, geel zwavel -arsenik m.
zien kan, tot waar het gezicht reikt ; Aurora, v., Z. Morgenróthe; 2. ka-welle v., Z. -achse; - wimper m. oog- pel v., papilio aurora; -farbe v. hooghaartje o.; -wink m. oogwenk m.; -win- geel o., aurorakleur V.
kel m. ooghoek, gezichtshoek m.;(Ontik.)
Aus, voorz. (met den 3eii nv.) uit,
hoek m. van het oog; -winken o. knip- van ; - einer Hand in die andere, uit de
pen o. der oogen, wenken met de oogen; eene hand in de andere, uit de hand;
-wölklein o., Z. -gewólk; -wonne v. - einem Glase trinken, uit een glas drinZ. - weide; -wurzel v. wortel m. van ken ; - den Handen lassen, uit de handen
den leeuwentand ; it. van de vale- laten vallen, loslaten, afgeven ; jemn. riaan ; -zahn v. oogtand m.; -zeuge in. dem Wege gehen, voor iem. uit den weg
ooggetuige en. en v.; -zeugnisso. verkla- gaan, hem plaats maken ; das ist - der
ring van een ooggetuige; -zirkel m., Z. Mode, dat is uit de mode, niet meer in
zwang; 2. - Erfahrung, bij ondervinding,
- bogen.
Aug—geschwi r, (-( e)s, mv. -e) door ondervinding; - Holz gemacht, van
o. (Heelk.) witte oogvlek v., zweertje of uit hout vervaardigd; einer - eurer
o. op het oogvlies ; -háutchen o. oog- Mitte, een uit uw midden, een uwer;
- dem lásst sich nichts machen, daar kan
vlies o.
Augias, m. (Fabell.) Augias m.; men niets van maken, dat (die) deugt
(fig.) den Stall des - reinigen, den Au- nergens voor ; was wird - mir werden,
wat zal er van mij worden; 3. - diesem
giasstal reinigen, vegen.
Grunde, om die redeli ; - Liebe, uit liefde;
Augicht, bijv. nw. oogachtig.
Augig, &eugig, bijv. en b. met - Mangel an, bij gebrek van, uit gebrek
aan ; - giller Absicht, met eene goede beoogen, oogen hebbend, met gaten.
Augit,( -(e)s, mv. -e, m. augiet m., doeling, met een goed inzicht ; 4. - alolijfblende v.; prismatischer -, wollasto- len Krä[ten, uit alle macht ; - vollem
niet m.; prismatoïdischer -, schorlsteen, Halse schreien, schreeuwen zoo hard men
kan ; - dem Grunde verstehen, in den
m., schort, o.
.Aug-krampf, (- krampf(e)s, mv. grond, grondig kennen; 5. von Grund -,
van top tot teen; von Haus - arm, uit
-krámp(e) m. oogkramp v.
Aeuglein, (- leins, mv. -lein) o. arme ouders geboren, van arme ouders
(verkl.) oogje, klein oog o.; (Tuinti.) afkomstig ; Jahr -, Jahr ein, jaar in jaar
uit, van jaar tot jaar; 1I. bijw. damit
enttakje o.
Augment, (-( e)s, mv. -e) o. ist's — and oorbei, dat is voor altijd
(Spraakk.) bijvoeging v., bijvoegsel o. voorbij ; die Zeit ist -, de tijd is om,
Augur, (- gurs, mv. -gum) m. vo - voorbij ; der Handel ist -, uit, gedaan,
geëindigd ; der Wein ist -, de wijn is op;
gelwichelaar m.
Auguriren, (augurirte, augurirt) es ist - mit ihm, het is met hem gedaan,
hij is geruïneerd ; it. hij is dood, hij
o. ww., m. h. voorspellen.
Augurium, (- riums, mv. -rien) heeft liet afgelegd ; - seine Freude ! weg
is zijn genoegen ! (Sp.) Trump/ - !, troef!
o. voorspelling v.
August, August (doopnaam); Au- 2. Z. aussein.
gust, (-( e)s, mv. -e) m. Augustus m. Ausäehzen, (ächzte aus, ausge(maand) ; -ap fel m., St. Jans-appel, appel ácszt) o. ww., m. h. ophouden met
m. zonder pit; -birn v. vroege peer v.; zuchten, uitzuchten ; 2. bedr. ww. sein
-, met een zucht den adem uit-eiche v. steeneik m.; -haber m. vroege
blazen.
haver v.; -hop fen m. vroege hop v.
Augustiner, (- sliners, mv.-stirrer) Ausackern, (ackerie aus, ausgem. Augustijner m. (monnik); -birn v. ackert) bedr. ww. uitploegen, uitbouAugustijner peer v.; -bar füszer m. Au- wen ; 2. o. ww. uitploegen, ophouden
gustijner barrevoeter m.; -in v. Augus- met ploegen.
tijner non v.; -kloster o. Augustijner Ausadern, (áderte aus, ausgeklooster o.; -month in., Z. Augustiner; ïdert) bedr. ww. das Fleisch -, de ade-nonne v., Z. Augustinerin; -orden m. ren snijden uit; 2. (Bergw.) ein Bergiverk -, Z. erschóp/en.
orde van St. Augustinus.
August-kirsehe, (mv. -n) v. Ausalpen, (alpte aus, ausgeaugustuskers, morel v.; -pflaume v. groene alpt) o. ww., m. h. ophouden zich
of koningspruim v.; -schein m. nieuwe met veehouderij op de bergen af te gemaan in Augustus.
ven.
.Aug-vorfall, (- vor[all(e)s, mv. Aus ngstigen, (dngstigte aus,
-vorfalle) ni. uitpuilen o. des oogappels; susgeangstigt) bedr. ww. jemn. ein Ge-schwinden o. dof worden o. des oogap- iieimniss -, Z. abangstigen; 2. wed. ww.
Bich -, een einde maken aan zijne bepels.
Auhirsch, Auenhirsch, (- (e) s, nauwdheid.
mv. -e) m. landhert o.
Ausantworten, (antwortete aus,

Aus.
ausgeantwortet) bedr. ww., Z. ausliefern,
übergeben.
Ausarbeiten, (arbeitete aus, ausgearbeitet) bedr. WW. ein Gemalde, einen
Plan -, afwerken, uitwerken ; ein Petschaft -, graveeren ; einen ()chsen -, afhalen; 2. o. ww., m. h. (van den wijn),
uitwerken, uitgisten, ophouden met gisten; 3. wed. ww. (van gaten in het ijs),
sick -, zich vormen.
Ausarbeitung, v. uitwerking,
samenstelling v.
Ausargern (sich), (argerte aus,
!ausgedrgert) wed. ww. zich genoeg ergeren ; 2. zijne ergernis luid te kennen
geven ; II. bedr. ww. jenin. (sick) die
Seele -, dood ergeren.
Ausart, v. (w. i. gebr.) Z. Ausartung.
Ausarten, (artete aus, ausgeartet)
o. Ww., m. s. ontaarden, verbasteren.
Ausartung, v. ontaarding, verbastering, bastaardsoort v.
Ausästen, (dstete aus, ausgeastet)
bear. ww. (Tuinb.) uitsnoeien, besnoeien, uitdunnen; 2. o. ww., m. s. in
takken uitloopen.
,Ausastung, v., Z. ausdsten.
Ausathmen, (aihmete aus, ausgeathmet) bedr.ww. dieLuft -, uitademen,
uitblazen ; (Dichtk.) seine Seele -, den
geest, den laatsten snik geven, sterven ;
einep süszen Geruch —, uitademen, ver
leise Klage -, te kennen ge--spreidn;
ven, uiten ; 2. o. ww. overlijden, sterven ; 3. wed. ww. sich -, uitblazen, Z.
sick erholen.
Ausathmung, v., Z. ausathmen;
2. uitdamping v.
Ausatzen, (ätzte aus, ausgedtzt)
bear. ww. uitbijten, wegbijten, uitwerken door eene bijtende stof.
Ausbabbeln, (babbelte aus, ausgebabbelt) bedr. ww. Geheininisse -, Z.
ausplaudern.
Ausbaeken, (du backst aus, er
backt aus, buk gewoonl. backte aus, ausgebacken) bedr. ww. onr. gaarbakken; ein
ausgebackener Kerl , geslepen, uitgeslapen vent ; Fische -, het vet uitbakken;
2. o. ww., m. h. afbakken, eindigen met
bakken.
Ausbaden, (badete aus, ausgebalet) o. ww., m. h. behoorlijk baden,
eindigen, ophouden te baden ; 2. bedr.
ww. (fig.) (gemeenz.) etw. - mussen,
moeten boeten voor, het gelag moeten
betalen, de schade lijden.
Ausbaggern, (haggerte aus, aus7ebaggert) bedr. ww. einen Ha fen -, uit
uitdiepen.
-bagern,
Ausbaggerung, v.,Z.ausbaggern.
._.u,sbähen, (bähte aus, ausgebáh,t) bedr. ww. ein Schiff -, uitbranden,
_le kiel door vuur schoonmaken.
Ausbhung, v., Z. ausbähen.
Ausbalgen, —bilgen, (balgte
)f bálgte aus, ausgebalgt of ausgebalgt)
bedr. ww. ein Thier -, villen ; Vogel -,
opzetten ; 2. wed. ww. (van een kik vorsch), sick -, opblazen.
Ausblgung, v., Z. ausbdlgen.
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Ausballen, (ballie aus, ausgeballt) eene zaak verduisteren; 2. (fig., gemeenz.) voordeele aanwenden, winst trekken uit,
bedr. ww. Waaren -, ontpakken, uitpak jem. -, iem. uitknikkeren uit zijn ambt, voordeel trekken uit, exploiteeren.
Ausbeute-thaler, (- thalers mv.
-ken. uit zijne bediening verdringen; II. o. ww.
-Thaler) m. daalder m. winst, opbrengst
(Bergw.) vooruitsteken.
Ausballung, v., Z. ausballen.
.Áusbalzen, (balzte aus, ausge- Ausbeizen, (beizte aus, ausge- v., -zeche v., Z. -grube; - .vettel m., Z. balzt) o. ww., in. h. (van hanen), niet beizt) bedr. ww. laten uitbijten, uit bogen.
bijtende middelen weg--brande,o
Ausbeutung, v. exploitatie v.
meer tochtig zijn, ophouden tochtig te

Ausbezahlen, (bezahlte aus, ausbezahlt) bedr. ww., Z. auszahlen.
Ausbiegen, (bog aus, ausgebogen)
belfert) o. ww., m. h. uitkeffen, ophouden met keffen ; (fig.) ophouden te knor- bedr. ww onr. uitbuigen, ombuigen ; 2.
krom trekken, krommen ; (Goudse.)
ren, te brommen, uitbrommen.
Ausbellen, (bellte aus, ausgebellt) zierlich -, eivormige randversieringen
aanbrengen aan, godronneeren ; II. o.ww.
o. WW., m. h. ophouden te blaffen.
Ausbereiten, (bereitete aus, aus- vor jemn. -, uitwijken, uit den weg gaan;
bereitet) bedr. ww. (Goudsm., Zil- it. ontwijken, de ontmoeting vermijden
versm.) bruin, gelijk, glad maken, po van , Z. ausbeugen.
Ausbieger, (- biegers, mv. -bieger)
-lijsten.
Ausbereiter, (- bereiters, mv. -be- m. hij die eivormige randversieringen
maakt, godronneur m.
reiter) m. bruinmaker, polijster m.
Ausbesserer, (- besserers, mv. Ausbiegung, v., Z. ausbiegen.
Ausbauchen, -bäuchen, -besserer) m. oplapper, versteller, verbe- Ausbieten, (du bietest of beutsi
aus, er bietet of beul aus, bot aus, ausge(bauchie of bëuchte aus, ausgebaucht teraar m.
of ausgeboucht) bedr. wsv. (Kopersi.)
A.usbessern, (besserte aus, ausge- boten) bedr. ww. onr. ein Haus -, te
einen Kessel -, uitslaan, buikig ma- bessert) bedr. ww. ein Haus -, herstel- koop aanbieden, te koop stellen ; 2. einen
ken ; 2. wed. ww. (van hout), sich -, len, repareeren ; eine Mauer -, bijmetse- Miethsinann -, de huur opzeggen ; 3. Z.
trekken, krom worden ; 3. o.ww., m. s. len ; einen Weg -, weer in orde brengen; uberbieten; H. wed. ww. sich -, in het
(van eene zuil), dikker worden.
ein Kleid -, verstellen, lappen, her- openbaar of openlijk zijne diensten aanAusbauchung, v., Z. ausbau- stellen, repareeren; (Spin., Wev.) die bieden.
Ausbietung, v. te koop stellen
chen; (van een schip), dubbelhuid v. ;' Kämme -, bijhelpen.
(van eene kolom), dikker worden o.,l Ausbesserung,v. herstelling, op- o., aanbieding v.; 2. verkooping v., bod,
lapping, reparatie v.; -skosten mv. kos- opbod, overbod o.
buik m.
Ausbildbar, bijv. nw. wat voor
Ausbauen, (baute aus, ausgebaut) ten van herstel, reparatiekosten m. mv.
bedr. ww. ein Gebdude -, voltooien ; 2. Ausbeten, (betete aus, ausgebetel) meerdere ontwikkeling, voor volmaking
ein Haus -, repareeren ; 3. die leeren bedr. ww. tot het einde toe bidden; 2. vatbaar is.
Ausbilden, (bildete aus, ausgebilRdume mit Holz -, aanvullen ; 4. (van o. ww., m. h. uitbidden, ophouden te
det) bedt. ww. etw. -, vormen, de laateene rivier), seine Lau/Tinne -, uithol- bidden.
len ; ein Feld -, uitputten ; 5. einen ErAusbetteln, (beltelte aus, ausge- ste volmaking aanbrengen aan , volmaker -, naar buiten bouwen ; 6. Getreide beitelt) bedr. ww., Z. erbetteln; 2. o. ken; (fig.) den Körper -, ontwikkelen;
den Verstand -, ontwikkelen, oefenen;
-, uitzaaien ; II. o. ww., m. h. uitbou- ww., m. h. ophouden te bedelen.
wen, ophouden te bouwen.
.Ausbetten, (betteteaus, ausgebet- ein ausgebildeler Mann, een door en door
.Ausbeben, (bebte aus, ausgebebt) tel) bedr. ww. uit zijn bed jagen ; 2. beschaafd, geleerd man.
Ausbild(n)er, (-bild(n)ers, mv.
o. ww., m. h. ophouden met beven , be- van bedden voorzien ; 3. (Bouwk.) aarde
vende eindigen.
en grond aanvoeren voor eene gracht, -bilder) m. - einer Sprache, spraakkunstige, taalkundige m., die de taal beAusbeehern, (becherte aus, aus- dempen.
gebechert) bedr. ww., Z. austrinken.
Ausbettung, V. (Bouwk.) dem- schaaft, volmaakt.
Ausbedingen, (bedung aus, aus- ping v., aanvoer m. van aarde en grond. Ausbildung, v., Z. ausbilden.
bedungen) bedr. ww. onr. sich etw. -,
Ausbeugen, (beug te aus, ausge- Ausbinden, (band aus, ausgezich iets voorbehouden, bedingen; dies beugt) o. ww., m. h. einer Sache -, uit bunden) bedr. ww. oar. (w. i. gebr.)
ausbedungen, dat uitgezonderd, voorbe- den weg gaan voor, uitwijken, ontwij- losmaken; (Boekdr.) die abgesetzten Columnen -, samenvoegen , in het formaat
ken.
houden.
Ausbedingung, V. voorbehoud o. Ausbeugung, v. (fig.) uitwei brengen.
Ausbitten, (bat aus, ausgebeten)
afwijking v. van de hoofdzaak, om--ding,
.dusbeeren, (beerte aus, ausgebedt. ww. onr. sich etw. von jemn. -, verbeert) bedr. ww. (Jacht.w.) (van vo- weg m.
gels), de bessen in de strikken weg- Ausbeulen, (beulte aus, ausge- zoeken ; ich hitte mir Stille aus, ik ver
om stilte; ich bin heute ausgebe--zoek
beult) bedr. ww. eine Schüssel -, de
vreten.
ten, uitgevraagd, uitgenoodigd; 2. das
Ausbeerung, v., Z. ausbeeren. deuken slaan uit.
Ausbehalten, (du behaltst aus, Ausbeute, (- beuten) v. zuivere hitte ich mir aus, ik verzoek dat dat geer behdlt aus, behielt aus, ausbehalten) opbrengst,winst v., voordeel o.; (Bergw.) laten wordt.
Ausblasen, (dit blusest aus, er
aandeel o. in de winst, dividend o.; -boo. ww., Z. ausbedingen.
Ausbeiehten, (beichtete aus, aus- gen m. blad o. dat het bedrag van de blust, aus, blies aus, ausgeblasen) bedr.
gebeichtet) bedr. ww. .etw. -, biechten , winst aanduidt ; -grube v. groeve v. die Ww. onr. ein Ei -, uitblazen, leegblazen;
2. eta'. -, uitbazuinen, bekend maken; 3.
bekennen, belijden, verklikken ; 2. o.ww. de winst oplevert.
m. h. ophouden te biechten.
Ausbeuteln, (beutelte aus, ausge- Pine Kugel -, door blazen vormen ; 4.
Ausbeinen, (beinte aus, ausge- beutelt) bedr. ww. uit den buil doen; pine Flute -, bespelen, Z. ausspielen; 5.
beint) bedr. ww. einen Kalbskopf -, de builen, uitbuilen ; (fig.) jem. -, iems. in Slick -, ten einde blazen ; 6. (Giet.)
beurs ledigen; er ist ausgebeutelt, hij glen Ofen -, uitblazen , afkoelen; it. blus beenderen uithalen.
Ausbeinung, v., Z. ausbeinen. is uitgekleed, is arm ; 2. wed. ww. sich schen ; 7. ein Licht -, uitblazen, uitblus gusbeiszen, (biss aus, ausgebis- -, al zijn geld uitgeven, verkwisten, zich scheti ; jemn. das Lebenslicht -, dooden,
vermoorden ; 1I. o. ww., m. s. (Giet.)
sen) hedr. ww. onr. sich einen Zahn -, arm maken.
uitbijten ; (Pl.) ausgebissen, licht getand;
Ausbeuten, (beutele aus, ausge- m. h. de werking der blaasbalgen doen
it. afgeknaagd ; einer Sache die Augen -, beutet) bedr. ww. ten nutte maken, ten ophouden.
zijn.

Ausbangen,

(bangle aus, ausgebangt) o. ww., m. h. de benauwdheid
kwijt worden ; 2. bedt. ww. die Seele -,
met benauwdheid den geest geven.
Ausbannen, (bannie aus, ausgebannt) bedr. ww., Z. verbannen, austreiben.
Ausbau,( -(e)s, mv.-e)m.(Bouwk.)
volbouwing, het inwendige van een gebouw afmaken o.; 2. (Bergw.) de exploitatie v. van eene mijn ; it. de geëxploiteerde mijn v.; 3. vooruitspringend
gedeelte o. van een gebouw.

nemen.

Ausbelfern, (bel f er te aus, ausge-
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Ausblattern, (blrttlerle aus, aus- eene boor er uithalen; jemni.. die Augen een onweder), losbarsten; in der Stad!
gebl -tlerl) bedr. ww. ein Buck -, tot -, uitsteken; (Zoutz.) das Salz -, uit de ist Feuer, die Pest ausgebrochen, ontaan het eind doorbladeren.
pan nemen, aflossen ; II. o. ww., m. h. staan ; seinen Zorn, seine Wuth - lassen,
Ausblauen, -bfl,uen, (blaule ophouden met boren, alle gaten geboord botvieren, uitlaten ; 2. in Klagen, Vorof bláute aus, ausgeblaut of ausgebláut ) hebben.
wiirfe, Fliiche -, uitbarsten ; in ein laubedr. ww. etiv. -, de blauwe kleur uit
Ausbohrung, v., Z. ausbobren. les Ge/achter -, schateren van het lachen ;
ww., m. h. der Himmel-waschen;2.o
Ausborgen, (borg te aus, ausge- in heisze Thränen -, uitbarsten ; 3. ihr
Schmerz brach in, heftiger Weinen aus,
hal ausgeblaut,de lucht is betrokken, niet borgt) bedr. ww. Z. ausleihen.
meer helder.
Ausborgung, V. borgen, lee- maakte zich lucht door; das WVohlgefallen krach in lantern Jubel aus, gaf
Ausbleiben, (blieb aus, ausge- nen o.
blieben) o. ww. onr., m. s. lang, ober
Ausbosen, (boste aus, ausgebost) zich te kennen ; gegen einen -, uit
Nacht -, uitblijven, wegblijven ; mit der o. ww., m. h. ophouden boos, kwaad
-varen.
Bezahlung, in gebreke blijven ; (van de te zijn.
Ausbreiten, (breitete aus, ausgekoorts), wegblijven, niet meer terugkoAusbracken, (brackte aus, aus- breitet) bedt. ww. einen Mantel auf die
men ; (van planten, boomen &), niet op- gebracht) bedt. ww. het slechte uitzoe- Erde -, uitspreiden ; die Arme -, uit
komen; (van eene bron), niet meer ken en wegdoen, nitmonsteren.
openen ; ein Tischtuch -, uit -strekn,
vloeien; (Boekdr.) (van een regel), uitgeAdler mit ausgebreiteten Flu--spreidn;
Ausbraten, (du britst aus, er brit'
laten zijn; (van een woord), niet gedrukt aus, brie! of bratete aus, ausgebraten) gein -, een arend met nitgespreide vleuzijn, niet duidelijk leesbaar zijn ; der bedr. ww. our. behoorlijk braden, goed', gels ; (fig.) ein Gerucht -, verspreiden;
Atheni ist ihnt ausgeblieben, hij is ge- laten braden ; 2. Fett aus etzv. -, uitbra- ausgebreitele Kenntnisse, uitgestrekte,
stikt; nicht —, niet wegblijven, stellig den ; II. o. ruw., m. s. braden, goed ge- veelomvattende kennis; ausgebreileteVerkomen ; seine Strafe wird nicht -, zijne' braden worden ; 2. uitbraden, door het bindungen, uitgestrekte relaties; 2. wed.
Ww. sich -, zich uitstrekken, verspreistraf zal niet uitblijven, hij zal zijne braden er uitkomen.
straf niet ontloopen.
Ausbrauchen , (brauch te aus, aus- en ; (van een vorst), zijn gebied uit
zijn land vergrooten; (van een-breidn,
Ausbleichen, bleichte aus, aus- gebraucht) bedr. Ww. alles gebruiken,
gebleicht) bedr. ww. einen Flecken -, verteren, opgebruiken ; eine Arznei -, spreker, een gesprek), sich ober etiv. -,
uitbleeken, door bleeken doen verdwij-' geheel innemen ; 2. ophouden te gebrui- uitweiden, lang en breed handelen over.
nee; 2. o. ww., m. h. afbleeken, ophou ken, niet meer noodig hebben.
Ausbreiter, (-breiters, mv, -brei-deimtblkn.
Ausbrauen, (braute aus, ausge- ter) m. voortplanter, verbreider, ver
-spreidm.
Ausbleien, (bleite aus, ausge- braut) bedr. ww. das Bier -, behoorlijk
bleit) bedr. ww. einen hokten Zahn -, brouwen; it. die Snifte -, er uitbrouwen;
Ausbreitung, v. uitbreiding, uit
uitstrekking, verspreiding,-spreidng,
plombeeren.
2. o. ww., m h. het brouwen eindigen,
ophouden te brouwen, niet meer brou- verbreiding v.
Ausbleiung, v., Z. ausbleien.
Ausbreitungs—anstalt, (- anAusblick, (-( c)s, mv. -e) m. uit wen.
vergezicht o.
-zicht,
Ausbrausen, (brauste aus, aus- stallen) v. instelling v, voor de uitbreiAusblicken, (blickte aus, ausge- gebraust) o. ww., m. h. (van den wind), ding B. v. van het Christendom, zendeblickt) o. ww., m. h. nach cliv. ungedul- ophouden te bruisen, bedaren ; (van linggenootschap, missie v.; - fahig bijv.
dig -, uitzien.
wijn), niet meer gisten, bruisen, opbrui- nw voor verbreiding of verspreiding
Ausblinken, (blinkte aus, ausge- sen ; (fig.) Z. austoben; ausgebraust ha- vatbaar ; --- keil v. vatbaarheid v. voor
blisnkt) o. ww., W. h. die Sterne haben ben, uitgeraasd hebben, tot bedaardheid de verspreiding; -sue/it v. zucht v. om
ausgeblinkt, hebben opgehouden te gekomen zijn ; 2. bedr. ww. den Studen- uit te breiden.
schijnen.
A usbrennen, (brennte of brannte
ten ausgebraust haben, uitgezweet, ver
hebben.
-getn aus, ausgebrenntt of ausgebrannt) bedr.
Ausblitzen, (blitzle aus, ausgeblitzt) o. ww. onp., m h. ophouden te Ausbrechen, (du brichst aus, er ww. reg. en our. einen Baum -, uitbranweerlichten, te bliksemen ; 2. m. s. als brie/it aus, brach aus, ausgebrochen) bed r. den, door branden uitboren ; einen Bie
Tressen -, uit -nestok,iKa
een bliksem uitschieten.
ww. our. einen Zahn -, uitbreken;
branden schoonmaken -brande,o ;
Ausbliihen, (bliihte aus, ausge- Niisse -, ontbolsteren ; Steine aus einero
bluht) o. wvv., m. h. en wed. ww. sich -, Steinbruch -, breken ; Erz aus einero ein Weinfass -, Z. schwefeln; ein ausgeuitbloeien.
Schacht -, houwen ; Honig aus dent Bie - brannter Vulkan, een uitgebrande vulAusbluten, (blutele aus, ausge- nenstock -, uithalen ; Bienen -, uithalen kaan ; cin ausgebrannles Feld, door de
blutet) o. ww., m. h. uitbloeden, leeg en doodmaken; einen Baum- -, snoeien, hitte verschroeid ; 2. Porzellan, Ziegel -,
dood bloeden ; 2. bedr. ww.-bloedn, toppen ; den Weinslöcken den Geiz of die goed of ten einde branden; 1I. o. ww.,
sein Leben -, ten gevolge van bloed ver Weinstocke -, het wilde hout uitsnijden; m. h. (Giet.) ophouden met smelten;
bittere smart sterven. -liesof(g.)van den Wein -, vóór den eigenlijken wijn (Steenb.) afbranden, de laatste warmte
Ausboeken, (boekte aus, a-usgeschoonste druiven uitzoeken en-ogstde aan den oven mededeelen ; 2. (van lichbockt) o. ww., in. h. niet meer koppig afsnijden ; 2. (Wev.) einep Faden -, af- ten), ophouden te branden, afbranden ;
zijn, zijn eigen zin laten varen.
scheuren en door een ander vervangen ; ein Haus - lassen, geheel laten afbranAusböden, (bödete aus, ausgebó- 3. (van paarden, schapen), die Zdhne - den ; das Feuer hal ausgebrannt, doet
det) beds. ww., Z. ausbodnien.
of alleen -, de melktanden verliezen ; 4. verder geene schade ; das Feuer ist ausAusbodmen, (bodniete aus, aus- (Looi.) die garen Leder -, Z. stollen, gebrannt, is uitgegaan.
gebodmet) bedr. ww. cm n Fuss -, den bo- abbinrsen; 5. (Br.) das Bier -, uit de
Ausbrennung, V. uitbranding v.;
dem zetten in.
kuip in de ton laten loopen ; (Art.) eine (Art.) - des Ziindlochs, uitbranding van
Ausbogen, (bogie aus, ausgebogt) Kanone, einen Mórser -, met de monding het zundgat.
bedt. ww. einen Kragen -, boogvormig, naar boven richten ; 6. Gallo -, braken;
Ausbringen, (brachte aus, ausgehalvemaansgewijs uitsnijden.
der Kranke hat ausgebrochen, gedaan met bracht) bedr. ww. buiten brengen, uit
; die Schaluppe -, uitzetten ; den-breng
Ausbohlen, (bohlte aus, ausge- braken ; (Jachtw.) Z. ausivuhlen ; II. o.
bohlt) bedr. ww., Z. ausdielen.
ww., in. h. (van gevangenen), uitbre- Anker -, werpen, uitwerpen ; Erz -, uit
Ausbohren, (bohrte aus, ausge- ken,uit de gevangenis ontkomen;(Bergw.) de mijn naar boven halen ; (Giet..) Z.
bohrt) bedt. ww. eine Róhre -, uithoren, dwars dooreeneandere wijn graven;(van ausschmelzen; Junge -, uitbroeien ; einen
uithollen ; einen Schlüssel -, uitboren, de eene rivier), buiten de oevers treden ; Teich -, uitmodderen, uitbaggeren, uit
pijp boren in ; eine Schraubenmutter -, (van eene bron), te voorschijn komen;
eipen Flecken -, uitmaken ; (fig.)-diepn;
snijden, ringen ; 2. den Spund -, met (van zweet, angstzweet), nitbreken;(van e Gerucht -, ruchtbaar maken, uit-
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strooien ; ein Geheimniss -, ontdekken,
Ausbugeln, (bitgelte atis, ausge- grebe -, uitgraven ; (Giet.) die Form -,
bekend maken, verklikken; jeins. Ge- biigelt) bedr. ww. ein Kleid -, uitstrij-`met het strijkplankje gelijk strijken en
sundheit -, drinken op ; ausgebrachte Ge- ken ; Nähte, Fatten -, uitstrijken, glad- f afwerken.
sundheit,toast m., gezondheid v.;(Bergw.) strijken; (Kleerra.) oppersen, persen.
Ausdammern, (dà ninterte aus,
Eire Ortung -, opbrengen; (Boekdr.) den Ausbuhlen, (buhlte aus, ausge- ausgedanttnert) o. ww., m. h. ophouden
Satz -, wijdloopig zetten, door wijd zet- buhlt) o. ww., m, h. ophouden te boe- met schemeren; 2. ophouden met sluiten doen uitloopen, uitdrijven. leeren. meren, dommelen.
Ausbringer, bringerin, uit- Ausbund, ( (e)s) m., z. m. (van Ausdampfen, (dampfie aus, ausschoonheid, deugd), puik, pronkjuweel, gedampft) bedr. ww. eine Pfeire Tabak
brenger m., uitbrengster v.
Ausbringung,v . (van een vijver), voorbeeld o.; - aller Frommen, toonbeeld -, uitdampen, uitrooken ; 1I. o. ww., m.
reiniging v., uitdiepen, uitbaggeren o.; o. van vroomheid ; - aller Schelnie, de s. die Feuchtigkeit ist ausgedaznpft, uit gedampt, verdampt ; 2. m. h. das Was(fig.) (van een gerucht), uitstrooiing v., grootste schelm of schurk m.
Ausbi ndeln, (bündelte aus, aus- ser hat ausgedampft, heeft opgehouden
ruchtbaar maken o.; (Bergw.), winstop brengst v. van eene mijn ; (Bew. d. erts.) gebündell) bedr. ww. uitpakken; (fig.) te rooken.
Ausdampfen, (dámpf te aus, ausdirecte , onmiddellijk voortbrengen (van Weisheit , uitkramen .
smeedijzer uit de ertsen).
Ausbi ndig, bijv. nw uitbundig , gedc nmpft) bedr. ww. uitdampen, laten
verdampen; Kohlen -, uitdooven;
Ausbroekeln, broekeln, uitstekend, voorbeeldig.
(bröckelte of brockelte aus, ausgebröckelt
Ausbiirger, (-burgers, mv. -bur- (Jachtw.) die Fiichse -, door rook uit
of ausgebrockelt) bedr. ww. Steine aus ger) m. vreemdeling m.; 2. buitenman hunne holen drijven.
m.; 3. burger m. eener stad, die ook het Ausdampfung, v., Z. ausdanteiner Mauer -, uitbrokkelen.
Ausbrode (1)n, (brode(l)te aus, burgerrecht heeft in eene andere; 4. pfen.
Ausd^mpfung, v., Z. ausddmausgebrode(l)t)o.ww., m. s. (van water), iem. die burger blijft, niettegenstaande
p/'en.
aus dens Kessel -, overkoken ; 2. in. h. hij elders leeft.
Ausd^rmen, (ddrmte aus, ausgeAusburgern, (burgerte aus, aus
ophouden met koken, borrelen.
Ausbröseln, (bróselte aus, ausge- geburgert) bedr. ww. het burgerrecht dármt) bedr. ww. ein Thier -, ontweien,
het ingewand halen uit.
bróselt) o. ww., m. s. uitvallen; (van het ontnemen.
Ausdá,rmung, v., Z. ausdargraan), uitvallen der korrels Ausbürsten, (bürstete aus, aus
Ausbrueh, (- broch( e)s, mv.- bra- geburstet) bedr. ww. den Staub -, met men.
Ausdauer, v. volharding v.
eke) m. (van een gevangene), uitbraak, den borstel wegnemen ; Kleider -, uit ontsnapping v.; (van een vuurspuwen- borstelen, borstelen, afborstelen; 2. cmn Ausdauern, (dauerte aus, ausgedauert) bedr. ww. etzv. -, verduren, verden berg), uitbarsting v.; (van toorn, Glas -, uitdrinken.
woede, wanhoop), uitbarsting v.; (van Ausburstung, v. uitstoffen, uit- dragen, doorstaan, uithouden; die Prevreugde, gejuich), plotselinge uiting, los- borstelen, borstelen o.; 2. uitdrinken o. digt -, geheel aanhooren; (van planten),
Ausbusehen, (buschte aus, aus- overblijven; den Winter -, doorstaan;
barsting v.; (van koorts, pest, oorlog)
uitbreken, ontstaan o.; 2. uitsnijden o. gebuscht) bedr. ww. einen Wald -, van 2. o. ww., m. h. volharden; ira Leiden -,
van overtollig, weelderig hout; 3. (van struiken zuiveren; 2. Unkraut -, bij niet bezwijken; -de Pflanzen, overblijwijn), beste qualiteit v., van uitgelezen boschjes uittrekken, uitroeien ; einen vende planten.
Ausdeeken, (deckte aus, ausgeTeich -, zuiveren van wier & .
druiven vervaardigd.
Ausbrühen, (bruhte aus, ausge- Ausbuszen, (buszte aus, ausge- deckt) bedr. ww. den Tisch -, geheel
brüht) bedr. ww. ein Fuss -, met ko- büszt) bedr. ww. einen Fehler -, boeten, dekken.
Ausdehnbar, (-barer, -bars!)bijv.
Z. b'i szen; die Netze -, herstellen :
kend water uitspoelen, uitbroeien.
Ausbruhung, v., Z. ausbruhen. (Hoed.) einen Hut -, opvullen, verster- en b. (van de lucht), uitzetbaar; (van
.Á.usbrtillen, (brüllte aus, ausge- ken met een dun stuk vilt; 2. o. ww. er metalen), rekbaar; -keit v. uitzetbaarheid, rekbaarheid v.
brullt) o. ww., m. h. uitbrullen, ophou- hat ausgebuszt, geheel geboet.
Ausdehnen, (dehnte aus, ausgeden te brullen; (van den donder), uit- Ausb' szung, v., Z. ausbüszen
bulderen, ophouden te bulderen
Ausbuttern, (butterte aus, ausge- dehnt) bedr. ww. Tuch -, uitrekken ;
Ausbrummen, (brummte aus, buttert) bedr. ww. jent. -, door geklop, einen Riemen -, rekken, langer maken ;
ausgebrummt) o. ww., m. h. (van eene gestommel verjagen; 2. viel -, veel ho- seine Macht -, uitbreiden; eine Regel
klok), uitbrommen, ophouden te brom- ter trekken uit, uitkarnen; 3. o. uw., wveiter -, op meer zaken toepassen; 2.
men ; (fig.) - lassen, laten uitbrommen, m. h. ophouden met karnen. wed. ww. sich -, zich uitstrekken, uit Auseultant, (-en, mv. -en) m., zetten ; (van de lucht), zich uitzetten ;
uitknorren
Ausbrunften, Z. ausbrunsten. Z. Zuhórer; 2. die zich voor de betrek- (van leder), rekken ; (van eene vlakte),
Ausbrunsten, (brunstete aus, king van rechter in eene rechtbank voor- zich uitstrekken, zich uitbreiden ; (fig.)
ausgebrunstet) o. ww., m. h. (van her- bereidt, door daarbij werkzaam te (van een spreker), uitweiden.
Ausdehnung, v. uitzetting, uit ten), uitbronsten, ophouden te bronsten, zijn.
Auscultation, V. (Gen.) onder- rekking, uitgestrektheid v.; (Meetk.) aftochtig te zijn.
Ausbrüsten, (brüstete aus, aus- zoek o. door het gehoor of met de hoor- meting, uitgebreidheid v., omvang nl.;
(Spraakk.) (van een woord), uitgegebrustet) bedr. ww. (Vleeschh.) einen buis.
Ochsen -, de ingewanden uit de borst Auseultator, (-s, mv. -en) m., Z. strektheid v., omvang m. van beteenemen. Auscultaut. kenis.
-
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Ausbriiten, (bri tete aus, ausge Auscultatorisch, bijv. nw. de Ausdehnungs kraft, v. uit bri tet) bedr. ww. Eier -, uitbroeien; boorbuis of het gebruik daarvan betref- zettingskracht v.; - vermogen o. uitzet tingskraeht v., uitzettingsvermogen o.;
(fig.) eine Verratherei -, smeden; Ent- fend.
war fe -, beramen; 2. o. ww., m. h. op Auscultiren, (auscultirte, auscul- - werkzeug o. (Heelk.) verwijdingsmidtirt) o. ww., m. h. hooren, toehooren; del, werktuig o. ter uitrekking.
houden te broeien.
Ausbrütung, v ., Z. ausbruten. 2. (Gen.) door liet gehoor of de hoor - Ausdeichen, (deichte aus, ausge4.usbuchsen, (büchste aus, aus- buis onderzoek doen naar eene kwaal. deicht) bedr. ww. door een dijk schei gebi'ichst) bedr. ww. etiv. -, bussen, met Auseuriren, (curirte aus, auscu- den.
+rirt) bedr. ww. geheel, door en door ge-Ausdeichung, v., Z. ausdeieene bus voorzien.
then.
Ausbuekeln, (buckelte aus, aus- 1
gebuckelt) bedr. ww. (Goudsm.) den-^ Ausdmmen, (drnmte aus, aus Ausdenkbar, bijv. ,en b., Z.
lgedöramt) bedr. ww. (Klokk.) die Form- denkbar.
ken ; it. Z. ausbeulen.
-

-

-

-
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Ausdenken, (dachte aus, ausge- ^ uithollen, uitdraaien ; 2. afdraaien ; (fig.)
dacht) bedr. ww. onr. uitdenken, be- vormen, beschaven ; ausgedrechselte Andenken, uitvinden, Z. erdenken; 2. einen lagen, kunstmatig ontwikkelde aanleg
liedanken -, naar alle kanten vervolgen, m. ; II. o. ww., m. h. niet meer draaien,
van alle kanten beschouwen; II. wed. ophouden met draaien.
ww. sich -, zich moede denken, niet
Ausdrehen, (drehte aus, ausgemeer kunnen denken, zich stomp den- dreht) bedr. ww. etw. cylindrisch -, uit ken.
draaien ; 2. jemn. etw. -, ontwringen ; 3.
Ausdenkung, v. uitvinding, ver - die Schraube ist of hat sich ausgedreht,
beelding V.
is lam geworden, verloopen.
Ausdeuten, (deutete aus, ausge- Ausdreschen, (du drischest aus,
deulet) bedr. ww. Trilure -, uitleggen, er drischt aus, drosch of drasch aus, ausverklaren ; eine Geheimschrift -, ontcij- gedroschen) bedr. ww. onr. Korn -, dor feren, verklaren ; eiw. libel -, ten kwade schen ; aus 100 Garben so and so viel
duiden, kwalijk nemen.
Korn -, zooveel graan dorschen uit; das
Ausdeutsehen, (deutschte aus, wird au( deinem Rücken ausgedroschen
ausgedeulscht) bedr. ww. jemn. etw. -, werden, gij zult er voor moeten boeten;
op zijn Duitsch of in het Duitsch uit 2. o. ww., m. s. afdorschen, ophouden
-legn. te dorschen.
Ausdeutung, v. uitlegging, ver- Ausdrieseln, (drieselte aus, ausklaring, ontcijfering v.
gedrieselt) bedr. ww., Z. aus fadeln.
Ausdiehten, (dichtete aus, aus- Ausdroben (drohte aus, ausgegedichtet) bedr. ww., Z. aussinnen.
droht) o. Ww., m. h. ophouden te drei.Ausdielen, (dielte aus, ausgedielt) gen.
bedr. ww. ein Zimmer -, van eene planAusdruck , ( - druck(e)s, mv.
ken vloer voorzien.
-driicke) m. (Spraakk.) uitdrukking v.,
Ausdienen, (diente aus, ausge- woord o., term m.; schiefer -, scheeve
dient) o. ww., m. h. uitdienen, dienen benaming v.; gewdhlter -, gekuischte begedurende den bepaalden tijd ; 2. niet woording, deftige, verheven uitdrukking
meer tot dienen of dienst doen in staat v.; ein uberfiillter -, pleonasme o.; (van
zijn ; theses Kleid hat ausgedient, heeft eene schilderij), uitdrukking v.; (van
uitgediend, wordt afgedankt; een ausge- een gezicht), uitdrukking, expressie v.
dienter Soldat, een soldaat wiens dienstAusdrucken, (druckte aus, austijd om is.
gedruckt) bedr. ww. afdrukken, afstem Ausdiepwinkel, - winkels, my pelen ; (van gedrukte letters), gut aus-winkel) m. diepkruis, diepmaat o., gedruckt, goed afgedrukt, goed gedrukt ;
schuifhaak m.
2. het drukken, afdrukken van een werk,
Ausdingen, (dung aus, ausgedun- ten einde brengen ; das Werk ist noch
gen)bedr.ww. onr., Z. ausbedingen; 2. o. nicht ausgedruckt, is nog niet geheel geww., m. h. ophouden met dingen.
drukt, nog niet geheel van de pers geAusdisputiren, (disputirte aus, komen ; ein Wort -, voluit drukken, niet
ausdisputirt) o. ww., m. h. een einde afkorten ; 3. ausgedruckte Buchstaben,
(

maken aan het redekavelen.

Ausdoeken, (doekte aus, ausgedockt) bedr. ww. (Jachtw.) das Hangesell -, laten afloopen, afrollen, ontrollen ; 2. o. WW., m. h. (van kinderen),
ophouden met de pop te spelen.

Ausdonnern, (donnerte aus, aus-

king ; -los bijv. nw., Z. -leer; -losigkeit
v., Z. -leere; -voll bijv. nw vol uitdrukking, krachtig, nadrukkelijk.
Ausdrí ckung, v. uitdrukking,
uitpersing v., afstempelen, stempelen o.;
2. uitdrukking v.

Ausdruseh, ( - (e)s) m., z. m. uit dorschen o.; 2. gedorscht koren o.; 3. Z.
Ertrag.
A.usdudeln, (dudelte aus, ausgedudelt) bedr. ww. ein Liedchen -, ten
einde zingen; 2. jem. -, uitfluiten, uit
-jouwen.
Ausduften, -di ften, (dufte
te of düftete aus, ausgedu ftet of ausgeduftel) o. ww., m. s. uitdampen, uitwasemen; 2. m. h. ophouden te ruiken ; 1I.
bedr. ww. liebliche Geriiche -, ver
-spreidn.

-

Ausduftung, V. geur m., uitwaseming v.

.Ausdulden, (duldete aus, ausgeduldet) bedr. ww. verduren, doorstaan,
geduldig (tot aan het einde) verdragen;
2. o. ww., m. h. ophouden te lijden.
Ausdunkeln, (dunkelte aus, ausgedunkelt) o. ww., m. s. geheel duister
worden; 2. m. h. ophouden duister te
worden.

Ausdunst, in., Z. Ausdunstung.

áusdunstbar, - dienstbar,
bijv. nw. wat verdampen kan; 2. wat
door verdamping of zweeten uitgedreven
kan worden ; —keit v. verdampbaarheid v.

Ausdunsten, — dunsten, (dun-

stete of dunstete aus, ausgedunstel of
ausgedunstet) o. ww., tn. s. verdampen,
vervliegen; (fig.) sein Ei/er ist ausgedunstet, verkoeld, vervlogen ; 2. m h.
uitwasemen, zweeten, transpireeren.

Ausdunstung, -diinstung,v.

uitdamping, verdamping v., vervliegen
Ausdrucken, (druckte aus, aus- o., uitwaseming v., zweeten o.; 2. damp,
gedruckt) bedr. ww. einen Schwamm -, wasem m.; -smesser m. verdampingsmeuitpersen, uitdrukken ; das Wasser, den ter m.
Saft -, uitpersen; 2. ein Licht im LeuchAusdL rfen, (ich darf aus, dur f te
ter -, uitdrukken, uitblusschen; 3. einen aus, ausgedurft) o.«ww.onr., m. h. mogen
Stempel (in einer weichen Masse) -, af uitgaan.
afgedrukte, versleten letters.

gedonnert) onp. ww., m. h. ophouden te
seine Gedanken, Gefuhle 4' in-druken;
donderen ; (fig.) ophouden te woeden,, Wonen, Gebarden -, uitdrukken, te kente razen; 2. bedr. ww. Flüche gegen nen geven, uiten ; 4. wed. ww. sich -,
jem. -, vloeken, verwenschingen uit- zich uitdrukken; sich klar and deutbraken.
lich -, zich klaar en duidelijk uitdruk Ausdornen, (dornte aus, ausge- ken.
dornt) bedr. ww. (Smed.) een Loch -, Ausdriieker, (-drückers, mv.
verruimen, uitstempelen.
-drücker) m. (Horenw.) Z. StreichmesAusdorren, (dorrte aus, ausge- ser.
dorrt) o. ww., m. s. uitdrogen, verdor- Ausdrucklich, ( - licher, - lichst)
ren; ausgedorrie Lippen, droge lippen; bijv. en b. uitdrukkelijk, duidelijk ; 2.
ausgedorrtes Gehirn, verdroogde her- opzettelijk.
senen.
Ausdrucksam, ( - drucksamer,
Ausdörren, (dörrte aus, ausge- -drucksamst) bijv. en b vol uitdrukking,
dorrt) bedr. ww. droog maken, doen krach tig.
uitdrogen , geheel drogen.
Ausdrucks - arm, ( - armer, armst)
Ausdorrung, v. uitdroging v., bijv. en b. arm aan uitdrukking, niet
Z. Ausdorren.
met nadruk; -art v. wijze an uitdruk
wijze v. van voordracht ; -felle v.-king,
Ausdrangen, (drangte aus, ausgedrdngt) bedr. Ww., Z. verdringen.
kracht V. van uitdrukking, rijkdom m.
Ausdreehseln, (drechselte aus, in woorden ; -leer bijv. nw. zonder uit .

-

Ausdursten, - diersten, (dur

-

stete of diirstete aus, ausgedurstet of ausgedurstet) bedr. en wed. ww door dorst
afmatten, uitputten.

Ausebnen,

(ebnete aus, ausgeeb-

nel)bedr.ww. een Thal -, vlak, effen maken ; Folie, Staniol -, vlakken , 2. wed.
ww. (van eene helling), sick -, vlak uit
-lopen.

Auseeken, (echte aus, ausgeeckt)
bedr. wo . uithoeken, uittanden, in hoeken snijden ; (fig.) alles -, alles met liniaal en passer afmeten; een Gedicht,
Sonelt -, nauwkeurig afpassen, de versmaat correct afmeten.
Auseggen, (eggte aus, ausgeeggt)
bedt. ww uiteggen, met de egge uithalen ; 2. o. ww., m. h., Z. abeggen.
Auseilen, (eilte aus, ausgecilt) o.
ww., m. s. naar buiten snellen.

Auseinander, bijv . en h. uit elkuusgedrechsslt) bedr. ww. einen Becher, drukking, nietsbeteekenend, onbedui- ander, van elkander, uiteen, gescheiden,
itdraaien, uithollen ; einen Schlüssel -, dend ; -leere V. gebrek o. aan uitdruk- afzonderlijk ; - bringen bedr. ww. schei-

Aus.
den ; fahren o. ww., m. s. uit elk. vliegen, stuiven; (van lichtstralen), uiteen
; - fallen o. ww., m. s. uit elk.-lopen
vallen ; (van vaten), in duigen vallen;
fliegen o. ww., m. S. uit elk. vliegen,
stuiven; - gehen lassen, wegzenden, afdanken; - jagen bedr. ww. uiteenjagen,
uit elk. jagen ; - laufen o. ww., m. s.
uiteenloopen ; - legen bedr. ww. uitleggen, uit elk. doen ; - seizen bedr. ww.
Begriffe —, uiteen zetten, ontleden, ontbinden, ophelderen ; eine Sache —, ophelderen, verklaren; 2. wed.ww. sich —,
(Hand.) het eens worden, schikken ;
eene schikking aangaan ; -setzung v,
uiteen zetten, ontleden o., ontleding,
ontbinding, analyse v.; - spalten, vaneen splijten, klooven; - sperren, wijd
uiteenspreiden ; - treiben, uiteendrijven,
uit elk. jagen ; - wehen, van of uit elk.
waaien ; - wickeln, loswikkelen, ontrollen ; - zieken bedr. ww. uitrekken ; 2.
uiteentrekken, vaneentrekken.
.4.useisen, (- eisens, mv. - eisen) o.
(Giet.) boorijzer o.
Auseitern, (eiterte aus, ausgeei(ert) o. ww., m. s. uitetteren ; es ist viel
aus der Wunde ausgeeitert, er is veel
etter uit de wond gekomen ; das Auge
ist ausgeeitert, uitgezworen ; 2. m. h.
ophouden te etteren, uitetteren.
Auseiterung, V. ettering v., etteren o., uitzwering v. •
-

-

Auserkiesen, -erkören, -erki ren, (erkor aus, auserkoren) bedr.
ww. (veroud.) Z. auswáhlen.
Auserkoren, bedr. ww., Z. auserwöhlt.
Auserlesen, (du erliesest aus, er
erlieset of erliest aus, erlas aus, auserlesen) bedr. ww., Z. auslesen; 2. bijv. nw.
uitgelezen, uitgezocht ; -es Volk, uitgelezen, uitgezocht volk; das -ste, keur,
bloem v., het uitgelezene o.; -heit v.
uitgelezenheid, bloem, keur v.
Ausersehen, (du ersiehst aus, er
ersieht aus, ersah aus, ausersehen) bedr.
ww. einen On -, uitzoeken, uitkiezen
sum Leiden -, bestemd, voorbeschikt.
Ausersehung, v. keus, keuze v.
4usersinnen, (ersann aus, ausersonnen) bedr. ww., Z. aussinnen, ersinnen.
Auserwhlen, (erwáhlte aus, ausertvählt) bedr. ww. uitkiezen, uitlezen;
auserwähll, uitgekozen, uitgezocht, uit
auserwáhltes Ge/ass,-verkon;(Gdg.)
uitverkoren vat; die Auserwahlten, de
uitverkorenen.
Auserwählung , V. verkiezing v.
Auserzahlen, (erzdhlte aus, auser.zuhlt) bedr. WW. etw. -, uitvertellen,
tot het eind toe vertellen.
Aasessen, (du issest aus, er isst
aus, asz aus, ausgegessen) bedr. n w. alles opeten ; die Schüssel -, leeg eten;
(fig., gemeenz.) - was eis anderen eingebrockl hat, de schuld dragen voor anderen ; eine Prugelsul)pe -, een pak slaag
krijgen.
Ausfaehen, (lachte aus, ausge-

Aus.

Aus.

(acht) bedr. ww. einen Schrank -, van
binnen met vakken voorzien.
Ausfäehsern, (fachserte aus, ausgefchsert) bedr. ww. (Wijnb ) afleggers
van wijnstokken poten.
Ausfachserung, v., Z. ausfachsern.
Ausf ädeln, (fddelte aus, ausge fádelt) bedr. ww. eine Nadel -, den draad
uithalen ; Leinwand -, uitrafelen ; (fig.)
einen Stammbaum -, uitpluizen, nazien;
2. wed.ww. sich -, rafelen ; it. die Nadel
hat sich ausgefádelt, de draad is uit de
naald geglipt, geschoten.
Ausfahren, (du fáhrst aus, er
fhrt aus, fuhr aus, ausgefahren) bedr.
ww. onr. einen Weg -, uitrijden, uithollen, hol rijden; 2. Waaren -, uitvoeren ,
Z. ausfiihren; 3. (w. i. gebr.) einen
Teich -, uitbaggeren, uitmodderen ; 'II.
o. wv. uitrijden, uitrijden gaan in een
rijtuig of in een schip vertrekken ;
(Bergw.) uit de mijn gaan ; (van een
boozen geest), uitvaren, den bezetene
verlaten ; (Spin.) uitrijden, uitloopen
van den wagen der spinmachine; die
Seele ist ihm ausgefahren, hij heeft den
laatsten snik gegeven ; 2. uitglijden, uit
uitschieten ; der Fusz, das Mes--glipen,
ser fuhr ihm aus, gleed, schoot uit ; 3.
(van de huid), uitslag krijgen ; ausgefahren sein, uitslag, blaartjes, puistjes hebben ; 4. (fig.) gegen jemn. -, uitvaren,
harde, ruwe, beleedigende woorden zeg
-gen.
Ausfahrschacht, (-( e)s, mv. -e)
m. (Slijnw.) uitgangsput m., -groef v.
Ausfahrt, V. uitvaren, uitrijden,
uitgaan, vertrek o., in een rijtuig ; (uit
een kanaal), uitvaren, uitzeilen o., uit
gaan, komen o. uit-zeilngv.;(Brw)
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Ausfaltung, v., Z. aus/allen.
.4usfalzen, (falzte aus, ausgefalzi)
bedr. ww., Z. falzen; it. ausbalzen.
Ausfangen, (du (angst aus, er
fángt aus, fing aus, ausgefangen)bedr.ww.
onr. einen Teich -, de visch vangei uit,
leeg vangen ; die fettesten Hühner -, opvangen , uitzoeken.
Ausfärben, ((árbte aus, ausgefá-rbt) bedr.ww. einen Zeug -, uitverven,
de laatste kleur leggen of brengen op;
2. o. ww., m. h. ophouden te verven.
Ausfärbung, v., Z. aus farben.

Ausfáseln, -fasen, -fasera,

(faselte aus, ausgefáselt) bedr.ww. Leinwand -, uitrafelen, pluksel maken van ;
(Pap.) rafelen; .2. o. ww., m. s. (van
galons), uitrafelen, losgaan ; das Ausgefá-selte -, het uitraafsel o.; 3. wed. ww.
sich -, uitrafelen.
Ausfassen, (lassie aus, ausge(asst)
bedr. ww. Bier -, aftappen.
Ausfasten, ((astete aus, ausgefastet) o. ww., m. h. ophouden te vasten.
Ausfaulen, ((aulte aus, ausgefault) o. ww., m. s. (van een boom), inwendig verrotten, hol worden door verrotting; 2. (van tanden), uitvallen.
Ausfechten, (du fich (t) st aus, er
fichi aus, (ocht aus,ausgefochten) bedr.
ww. einen Kamp f, Strausz -, uitvechten;
(fig.) lass das andere -, laat daar anderen over twisten, laat dat anderen afmaken ; 2. o. ww., m. h. ophouden te vechten, niet meer vechten.
Ausfedern, (federte aus, ausgefedert) bedr. ww. etw. -, de vederen halen
uit.
Ausfegen, (fegle aus, ausgefegt)
bedr. ww. etw. -, uitvegen, afvegen ; ei
uitvegen, uitbaggeren,-neBru,
de mijn ; 2. plaats v. vanwaar liet uit- schoonmaken ; (fig.) jemn. den Beutel
v.,
varen of uitrijden geschiedt, poort
rein -, ledigen, plunderen.
portaal o.
Ausfeger, (- fegers, mv. feger) m.
Ausfall, (- fall(e)s, mv. fdlle) m. uitveger m.
(van de korrels uit de aren, van het
Ausfegsel, (- fegsels, mv. fegsel)
haar &), uitvallen o.; (van een woord), o. uitveegsel, opveegsel o.; (van een vijweglating v.; (van een post op de reke- ver), modder m., bagger, vuilnis v.
ning), uitschrapping v.; 2. (van de baar
Ausfegung, v., Z. ausfegen.
uitzakking v.; 3. (van bele--moedr),
4usfehmen, (fehmte aus, ausgegerden), uitval m.; ein oftener -, aanval' fehmt) bedr. ww. Schweine -, uit de
m.; 4. uitslag m., uitkomst v.
weide nemen of halen.
Ausfallen, (du fällst aus, er fállt Ausfeiern, (feierte aus, ausgeaus, fel aus, ausgefallen) o. ww., m. s. feiert) bedr. ww. einen Tag -, vieren,
vallen uit, uitvallen; (van het haar), uit uitvieren, uitschoften ; ( Bergw.) die
; hier ist ein Worl ausgefallen, ver -valen Woche - mussen, voor straf gedurende
weggelaten ; (van lessen), geen-getn, de week niet mogen werken.
plaats hebben ; (van neveninkomsten),
Ausfeilen, (feilte aus, ausgefeilt)
vervallen; -de Posten, posten die ver- bedr. ww. ein Loch -, uitvijlen ; 2. einen
vallen, niet gerekend moeten worden ; 2. Rostflecken -, wegvijlen, 3. het binnenste
(van een vechter, belegerde), een uitval dooi vijlen wegnemen ; 4.einen Schlüssel
doen; 3. eene wending nemen; gut, -, afvijlen, met de vijl afwerken ; (fig.)
schon, schlecht, hasslich, anders, za klein ein Werk -, zorgvuldig afwerken ; einen
4. -, uitvallen ; es mag - wie es will, Plan im Kopte -, uitwerken.
het mag gaan, loopes zoo het wil, er
Ausfenstern, (fensterte aus, ausmag van komen wat wil ; 4. Z. ausar- gefenstert) bedr. ww., Z. ausfilzen (fig.).
ten ; H. bedr. ww. sich einen Zahn -,
Ausferkeln, (ferkelte aus, ausgeferkelt) o. ww., m. h. (van varkens),uituitvallen.
4usfalten, (f altete aas, ausge ( al- jongen, ophouden jongen le werpen, niet
tet) bedr. ww. eis Kleid -, de vouwen meer biggen.
uitstrijken ; die Flügel -, uitspreiden ; 2.
Ausfertigen, (f ert ig te aus, ausgefertigt)bedr.ww. einen Befehl -, uitvaarlosvouwen, ontvouwen.
-

-

-

-

-
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Bigen, verzenden ; cinen Pass -, klaar Ausflehen, (flehte aus, ausgefleht) fluthet) o. ww., m. s. uitloopen, uitwamaken, geven ; einen Aufsatz -, vervaar- o. ww., m. h. ophouden met smeeken ; 2. teren, uitstroomen, zich ontlasten.
digen, maken, opstellen; 2. einen Sohn, bedr. ww. sich etw. vonjemn. -, afsmee- Ausfohlen, ([oh/te aus, ausgefohlt) o. ww., in. h. ophouden veulens
eine Tochter -, een uitzet geven aan, Z. ken.
Ausheischen, (fleischte aus, aus- te werpen.
ausstatten.
Ausfertiger, (- f ertigers, mv. -[er- gefleischt) bedr. ww. (Looi.) van liet Ausfolgen, (folgte aus, ausge folgt )
tiger) m. opsteller, vervaardiger, afzen- vleesch ontdoen, het vleesch afscha- o. ww., m. s. jemn. en jem. -, uitgeleide
ven van.
doen ; bedr. ww. (veroud.) jemn. eta'. der, verzender m.
Ausfertigung, v., Z. ausfertigen. Ausfleischmesser, (- messers, lassen, Z. verabfolgen.
(fettele aus, ausgefet- mv. - messer) o. schaafnies, stootmes,
.usfetten,
Ausfolgeschein, (-( e)s, mv. -e)
d
m. (Hand.) volgbriefje, geleibiljet o.
Let) bedr. ww. Haare -, het vet uit- schaafijzer o.
Aus$eischung, v., Z. aus flei- Ausfoppen, (foppte aus, au.sgekoken.
schen.
foppt) bedr. ww., Z. ausspotten.
Ausfettung, v., Z. ausfetten.

Ausfeuern, (feuerte aus, ausge- Ausflieken, (frickte aus, ausge- Ausfo(r)derer, (-fo(r)derers, mv.
feuert) bedr. ww. eis Zimmer -. behoor fïickt) bedr. ww. Kleider -, verstellen, - fo(r)derer) m. uitdager, aanvaller, aan lappen, oplappen, veel lappen zetten op; rander m.
eis Haus -, herstellen, repareeren.
Ausfo(r)dern, (fo(r)derte aus,
Ausflickung, v., Z. ausflicken. ausgefo(r)dert) bedr. ww. jem. zum Zwei .dusfliegen, (flog aus, ausgeflogen) kamp[ -, uitdagen ; (gewoonl.) herauso. ww. onr., m. s. uitvliegen, wegvlie- fordern.
gen ; (fig.) uitgaan, een uitstapje ma- AusfOrdern, (fórderte aus, ausken ; 2. m. h. niet meer vliegen.
gefórdert) bedr. ww. (Berges.) Kohlen -,
uitdelven, uit de mijn halen.
Aus$edern, (fiederte aus, ausge- Ausfliehen, Z. fliehen.
Ausflieszen, (du flies;est of fleu- Ausforderung, V. uitdaging v.;
fcedert) bedr. ww. (Bergw.) die Ritzen -,
ijzeren wiggen slaan in, met ijzeren wig- szest aus, er fïieszt of fleuszt aus, floss -sbrief m. uitdagingsbrief m.
aus, ausgeflossen) o. ww. onr., m. s. uitgen verwijden.
Ausförderung, v., Z. ausförAus$lzen, (filzte aus, ausgefilzt) vloeien, uitvlieten, uitloopen.
dern.
bedr. ww. Schuhe -, met vilt voeren,' Ausflieszung, v., Z. Aus fluss.
Ausformen, (formte aus, ausgevoorzien ; (Zad.) met vilt opvullen, be- Ausflimmern, (flimnterte aus, (ormt) bedr. ww. geheel en al vormen,
zetten , bekleeden ; (fig., gemeenz.) jem. ausgeflimmert) o. ww., Z. aus/lackern.
volledig vormen.
Ausflöhen, ((lóhte aus, ausgeflóht) i Ausforschen, (forschte aus, a-us-, doorbalen, den mantel uitvegen.
Ausilizung, v. berisping, bestraf bedr. ww. vlooien, de vlooien zoeken geforscht) bedr. uw. uitvorschen, door
doorhaling v.
-fing, uit; (fig.) jem. -, Z. ausbeuteln.
navorschen te weten komen ; it. trachten te ontdekken, onderzoeken ; jem. -,
Ausfindbar, (- barer, - barst) hijv. Ausfioszen, Z. hinausflöszen.
nw. uit te vinden, wat uitgevonden, op- Ausflö(t)zen, (fló(t)ze aus, ausge- polsen, uithooren, uitvragen ; 2. geheel te
fló(t)zt) bedr. ww. eis Haus -, uit- weten, er achter komen.
gespoord, ontdekt kan worden.
Ausfinden, (tand aus, ausgefun- spoelen.
Ausforscher, -forscherin,
den) bedr. ww. vinden, uitvinden, ontAusfiuchen, (fluchte aus, ausge- uitvorscher, uithoorder m., uitvorschdekken, onderscheiden, onderkennen (uit (lucht) o. ww., m. h. ophouden te vloe- ster, uithoorster v.
ken, te zweren; 2. wed, ww. sich -, aan Ausforschung, v., Z. ausforverscheidene zaken), Z. auffinden.
Ausfindig, bijv. nw. jem., etw. - den lust om te vloeken voldoen.
! schen.
machen, ontdekken, opsporen ; Mittel —,
Ausflueht, (- fluchte) v. uitweg, Ausfracht, (-[rechten) v.(Hand.)
uitdenken ; er hat nach and nach - ge - weg m. om te ontvluchten; (fig.) uit lading, bevrachting V. bij de heenreis.
excuus, voorwendsel o.; er hat-vlucht.,
macht, doss, hij is allengs er achter geAusfragen, (fragte aus, ausgeimmer Ausflüchte, hij heeft altijd uit [ragt)
uitvragen, uit komen, dat.
bedr.
ww. 'em. -,
ra
3
g
-vluchtjes,xzn;2.Z hooren ; eta. -, zoeken te ontdekken,
Ausflug.
Ausfindung, V., Z. aus finder.
Ausf rnissen, (firnisste aus, aus- Ausiiug, flzig(e) s, rnv. - fliige) m. door veel vragen ontdekken, vinden , Z.
firnisst) bedr. ww. inwendig vernissen. (van vogels, bijen &) uitvliegen o.; (fig.) erfragen; 2. wed. ww. sich -, zich uit
vragen.
-puteni
Ausfischen, (fischte aus, ausge- bei seinem ersten -e, bij zijne intrede in
fischt) bedr. ww. etw. -, opvisschen, uit de wereld ; it. reisje, uitstapje o.; 2. Ausfrager, —fragerin, hij, zij
het water halen ; einen Teich -, leegvis - (Jachtw.)de open plaats v. waarheen het die uitvraagt, uithoort.
schen, al de visch opvisschen uit; (fig.) wild bij de drijfjacht gejaagd wordt; 3. Ausfragerei, v. (i. k. bet.) uitvragen, uithooren o., zucht v. om uit. te
etw. ausjemn. -, uitlokken, uitvorschen; (in den bijenkorf), opening v., gat o.
2. o. ww., m. h. afvisschen, ophouden
AusflL gele, (alleen in het deeles.) hooren.
weit ausgeflügelt, met wijd uitgespreide Ausfranzen, (franzie aus, ausgemet visschen.
franzt) bedr. ww. den rand als franje
Ausfiaekern, (flackerte aus, aus- vleugels.
geflackert) o. ww., m. h. ophouden te
Ausfluss, (-(lasses, mv. - fliisse) m. uitknippen ; 2. o. ww., m. s., Z. ausfa(van het water), uitloopen, uitvloeien, sern.
flikkeren ; 2. m. s. uitflikkeren.
Ausflammen, (flammte aus, aus- uitvlieten o., uitwatering, uitvloeiing v.; Ausfrasz, ( -es) m., z. m. (Pap.)
ge flammt) bedr. ww. (Art.) eis Geschut, (van het licht), uitschieting, uitstraling de gekartelde rand m.van het onafgesne-, met een weinig kruit reinigen , Z. v.; (van de electriciteit), uitvloeiing, den papier.
abblasen; (Giet.) eire Form -, vlug uit- uitstroorning v.; (Gen.) ontlasting v.;
Ausfressen, (du frissest aus, er
branden; 2. o. ww., m. h. ophouden te der Blunnen balsantischer -, uitwaseming frisst aus, frasz aus, ausgefressen) bedr.
v., reuk nl.; aller Empfindungen -, bron ww. onr. (van dieren), uitvreten, leeg
vlammen.
Ausfiattern, (flatterte aus, ausge- v.; eis - der kóniglichen Gnade, blijk o., vreten , alles opvreten ; (fig.) van sterk
bewijs o.; 2. (van een stroom), mond m., water), invreten; 2. (van paarden), die
flattert) bedr. ww., Z. ausfliegen.
Ausfl.echten, (du (lich(t)st aus, uitwatering, monding v.; (van eene pijp), Bohnen of Kennungen ausgefressen haer flicht aus, flocht aus, ausgefïochten) uitloop m.; -röhre v. uitvloeiingspijp v. ben, niet meer teekenen, zoodat men aan
bedr. ww. onr. van binnen met vlecht
Ausfiuth, (-fluthen) v. (Bergw., hunne tanden niet meer kan zien, boe
voorzien; 2. einen Zaun, Korb -, be--werk `S'aterb.) afwateringskanaal o., ontlas- oud zij zijn ; (Boekdr.) eis ausgefressener Satz , waar de letters de regels niet
hoorlijk, geheel vlechten ;3. die Haare -, tingsbuis v.
losmaken, losvlechten, Z. au f echten.
Ausfl.uthen, (fluthete aus, ausge- vullen, een te slap opgevulde regel ; II.

verwarmen ; 2. (Kuip.) uitblakeren,-lijk
uitstoken, vuur (binnen een vat) branden, ten einde de duigen zich samen
ophouden te ver--trekn;3.ow
warmen ; it. (Krijgsw.) ophouden te vuren, uitvuren, het vuur staken; 4. (van
paarden), achteruitslaan.

(-

1

Aus.

Aus.

Aus.

123

o. ww., m. h. ophouden te eten; III. Ausfuhrprä mie, (-prámien) v. o. ww., m. h. ophouden met gapen , met
wed. ww. sich -, zich dik vreten.
teruggave v. van betaalde uitvoerrech- open mond en oogen te kijken.

Ausfrieren, (fror aus, ausge(roren) o. ww. onr., m. s. uitvriezen , door
en door bevriezen ; (van een vijver), tot
den grond toe bevriezen ; 2. die Kraft
dieses Weins ist ausgefroren, de wijn
heeft door de vorst zijne kracht verloren ; 3. m. h. uitvriezen, ophouden te
vriezen.
Ausfrisehen, (frischte aus, ausge frischt) bedr. ww. Hering in Mitch -,
weeken; (Jachtw.) die Hunde -, door
purgeermiddelen opfrisschen.
Ausfi ehteln, (f uchtelte aus, ausgefuchtelt) bedr. ww. fern. -, slaan met
den platten sabel ; it. afranselen, afros-

Ausgähnen, (gdhnte aus, ausgeAusfi Krung, v. (van goederen), gahnt) o. ww., m. h. uitgeeuwen, op-

ten.

verrichtster V.
Ausfuhrhandel, (- handels) in.
z. m. uitvoerhandel m.
Ausfi hrlieh, (-licher, -lichst)
bijv. en b. uitvoerig, breedvoerig, wijd -

uitvoeren o. naar het buitenland, uitvoer m.; (Gen., Ontlk., Waterb.) Z. Abführung; 2. (van een plan), uitvoering,
verwezenlijking v.; (van eene schilderij),
bewerking, behandeling v.; (van eene
schets), uitwerking v. ; (van bewijsgronden), uiteenzetting, ontwikkeling v.
Ausfuhr—wanre, (-waaren) v.
waar, koopwaar v., voor den uitvoer bestemd of geschikt; - zeil in. uitgaande
rechten o. mv.
Ausfullen, (fullte aus, ausgefiillt)
bedr. ww. einen Graben -, aanvullen;
eine Mauer -, met steengruis volgooien,
volrapen, volwerpen ; die leere Zeil mit
etw. -, besteden aan, doorbrengen met;
eine Stelle, ein Amt -, in staat zijn al de
daarmede verbonden werkzaamheden te
verrichten; die Erwartung -, Z. erfallen;
eine Quittung -, invullen ; 2. eine Terrine
-, leeg scheppen ; II. o. ww., m. h., Z.
aus fohlen.
Ausftillsel, o., Z. Ausfullung (2.).
Ausf" lung, v. aanvulling, opvul ling v.; 2. wat tot aanvulling of opvul
dient, aanvulsel, opvulsel o.
-ling
Ausfurchen, (furchte aus, ausgefurcht) bedr. ww. in den vorm van voren uithollen ; 2. etw. -, de voren wegmaken van, glad, effen maken.
Ausfuttern, (futterte aus, ausgefuttert) bedr. ww. einen Rock -, voeren,
van voering voorzien; mit Pel. -, voeren ; mit Blei -, van binnen bekleeden.
Ausfuttern, (futterte aus, ausgefüttert) bedr. ww. Ochsen -, mesten, vetmesten ; 2. Vieh -, Z. durchfultern; 3.
die Haberkiste -, leeg voederen.
Ausfutterung, v. voering v., uitvoeren o., inwendige bekleeding v., inwendig bekleedsel o.
Ausfütterung, V. vetmesting v.;
2. Z. Durchfutterung.
Ausgabe, (- gaben) V. - der brieven), uitgifte, afgave v.; 2. uitgaaf v.;
unerivartete -n, onvoorziene uitgaven;
etui. in. - bringen, onder de uitgaven opteekenen ; it. als uitgegeven of voorgeschoten in rekening brengen;3.(vandrukwerken), uitgaaf, editie v.; - berechnung
V. berekening v. der uitgaven ; -buck o.
kasboek, boek o. voor de uitgaven; -geld
o. geld o. voor de loopende uitgaven.
Ausgabeln, (gabelle aus, ausgegabelt) bedr. ww. Fleisch aus dein Top/
-, roet de vork uithalen ; ausgegabelt,
gaffelvormig.
Ausgabe—posten, (- postens, mv.
- posten) in. post rn. van uitgaaf; -rechnung v. rekening v. der uitgaven ; -ver
-zeichnso.
lijst v. van uitgaven.

loopig ; -e Sprachlehre, beredeneerde
spraakkunst v.; -er Beweis, uitvoerig bewijs o.; seine Gründe - darlegen, breedvoerig uiteenzetten ; - von etw. reden,
uitvoerig, breedvoerig, in het breede
spreken over; -keit v. uitvoerigheid,
breedvoerigheid, wijdloopigheid v.

(gackelte, gackte, gackerte, gackste aus,
ausgegackelt, ausgegackt 4) o. ww., ril.
h. (van hoenders), eindigen met kakeen ; (van meuschen), ophouden met
babbelen.
Ausgaffen, (gaifte aus, ausgega/ft)

sen.

Ausfi telen, (fiihlle aus, ausgefühlt) bedr. ww. door het gevoel onderzoeken, ontdekken ; Inch -, bevoelen,
door het gevoel keuren; (tig.) jam. -,
Z. ausforschen.
Ausfuhr, (- fuhren) V. uitvoer m.;
- des Getreides, uitvoer m. van granen;
- artikel m., Z. -waare.
Ausführbar, bijv. nw. (Hand.)
uitvoerbaar, wat naar buitenslands gevoerd kan worden ; 2. uitvoerbaar, uitvoerlijk, mogelijk, wat gedaan kan wor'den ; -keil V. (Hand.) geschiktheid v.
van waren , om uitgevoerd te kunnen
worden ; 2. uitvoerbaarheid, mogelijkheid v.
Ausfuhrdeclaration, v. bewijs
o. van uitvoer , declaratie V. van voor
den uitvoer bestemde goederen.
Ausfuhre, v., Z. Ausfuhr.
4usfi hren, (fuhrte aus, ausgefuhrt) bedr. ww. aus einero One -, voeren uit, wegvoeren, uitleiden; it. buiten,
in de lucht brengen, rondleiden ; einen
armen Sunder -, naar de strafplaats leiden ; Waaren -, uitvoeren ; einen Ver
uit het land brengen, zetten;-brech,
(bij het blindemannetje spelen), den
Verbundenen -, den geblinddoekte rond
abfuhren; einen Teich-draien;(G.)Z
-, uitbaggeren, uitmodderen; 2. (fig.)
etw. -, uitvoeren, verrichten, ten uitvoer
brengen ; einen Ban -, volvoeren, afmaken ; sein Versprechen -, voldoen aan,
volbrengen ; eine Sache vor Gericht -,
doorzetten ; nine Materie -, behandelen,
handelen over; welter -, uitvoeriger behandelen, uiteenzetten.

Ausfi hrer,—fi hrerin,(Hand.)
uitvoerder, verzender m., uitvoerster,
verzendster v. naar• het buitenland; 2.
uitvoerder, verricliter m., uitvoerster,

(

Ausgack-eln, -en, -ern, -sen,

houden te geeuwen.

Ausgahren, Z. ausgáren.
.busgallen, (gallte aus, ausgegallt)
bedr. ww. einen Fisch -, ontgallen, de
gal uithalen uit.

A usgang, (-gang(e)s, mv. -gange)
m uitgaan o., uitgang m.; einen - machen, uitgaan, ergens heengaan; einen besorgen, eene boodschap doen; sein meister - war zu X., als hij uitging, bezocht
hij meestal X.;,das war Karls -, dat was
de plaats, die Karel gewoonlijk bezocht;
der eiste - nach einer Krankheit, uitgaan o., wandeling v., bezoek o.;
(Jachtes.) (van een dier),- aus demWalde,
de plaats waar het gewoonlijk uit het
Bosch komt ; die Waaien mussen being versteuert werden, bij het passeeren van
de grens; 2. der - war besetzt,de uitgang
was bezet ; eine Gasse, die keinen - hal,
die dood loopt; dem Wasser einen - verschaffen, een uitweg geven ; 3. een stuk
muziek dat onder het uitgaan van de
kerk gespeeld wordt; 4. einde o., uit
afloop m.; der - des Stücks, einde-slag,
o., ontknooping v.; ein unglucklicher -,
ongelukkige afloop m.; der - wird's zei gen, het einde zal het leeres; -s dieser
Woche, tegen het einde van deze week;
der - eines Wortes, Verses 4, de uitgang
m., laatste letter v., of letters, het slot
o.; 2. der - der Nahrung, ten einde loopen, opraken o.
Ausgangs-columne, columnen) v. (Boekdr.) staart m.; - handel,
- tvaare, -toll, Z. Aus fuhr - ç' ; -punkt
m. uitgangspunt, punt o. van begin, van
vertrek ; -stuck (Muz.) Z. Schlussstück;
- zettel m. (Hand.) biljet o. van uitvoer;
-.poll m. uitgaande rechten o. mv.
Ausgrben, (garble aus, ausgegarbt) bedr. ww. uitlooien, looien; (fig.)
afranselen, afrossen ; 2. Stahl -, Z. gärben.
Ausg ren, (du giirst of gierst aus,
er gdrt of giert aus, gor aus, ausgegoren)
o.ww. onr., m. h. der Most muss -, geheel
uitgisten ; (fig.) die Revolution hat ausgegoren, uitgewoed ; die Jugend muss -,
uitrazen ; 2. (van eene ziektestof), zich
afscheiden; II. bedr. ww. Stahl -, Z.
garben.
Ausg teelsen, eisens, mv. -eisen) o. wiedijzer o.
Ausgäten, (ga-tete aus, ausgegátel)
bedr. ww. uitwieden ; eis Beet -, wie den, schoonmaken.
Ausgattern, (gatterte aus, ausgeguttert) bedr. ww. (gemeenz.) Z. auskundscha ften..
Ausgaukeln, (gaukelte aas, ausgegaukelt) o. ww., m. h. ophouden te
spelen, dansen, goochelen, bedriegen.
Ausgebä ren, (du gebierst aus,
er gebiert (I us, gebar aus, ausgeboren)
bedr. ww. onr. voor den dag brengen;
(fig.) (van de verbeelding), Gebilde -,
scheppen ; Faheln -, verzinnen.
(-

(-
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geht auf einen Vokal aus, eindigt met; ►. ondering van ; 2. bijv. nw., Z. ausnehdas wird - wie das Hornberger Schie- nen.
Ausgeben, (du gi(e)bst aus, er szen, dat zal gaan, als het Hornberger Ausgerben, (gerbte aus, ausgegi(e)bt aus, gab aus, ausgegeben) bedr. schijfschieten, waar de schutters voor lerbt) bedr. ww., Z. ausgarben.
WW. onr. ein Lustspiel -, Z. ausspielen; 2. alles gezorgd hadden, behalve voor Ausgesucht, ( - suchter, - suchtst)
Geld -, uitgeven ; viel Geld -, besteden, kruit, d. i. dat zal op niet uitloopen ; bijv. nw. uitgezocht, uitgekozen, uitgeverteren; (Sp.) Karten -, geven, rond- das kann unmóglich gut -, afloopen ; das ^ezen ; 2. uitgezocht, van de beste soort;
geven ; Brie fe, Zeil angen auf der Post -, geht dir nicht ungestraft aus (gewoonl. (fig.) -e Rache, bijzonder berekend om
afgeven, uitgeven; die Parole, Losung -, hin), daar komt gij niet zonder straf Jen vijand recht gevoelig te tref en ; -e
geven ; der Meerschaum giebt beim Er- af; 5. (Bergw.) ein Gang geht aus, geht Marter, uitgelezen marteling, foltering,
hitzen Wasser aus,zweet uit; 3. etw., jem., zu Tage aus, eene mijn eindigt, eindigt wraak v.
sich für etw. -, uitgeven voor; sich für aan de oppervlakte; 6. ausgehende WaaAusgezeichnet , (-zeichneter,
einen Kenner -, uitgeven, willen door- ren, waren v.mv., die naar het buitenland -zeichnetst) bijv. en b. uitstekend, uit
opperbest ; -e Verdienste, uit -mnuted,
gaan voor; 11. o. ww., m. h. (Kaartsp.) verzonden worden ; (van het zweet,angstschitterende verdiensten v.-steknd,
afgeven, voor het laatst geven ; wenn ich zweet), Z. ausbrechen; 7. etw. in Druck
nichts verdiene , kann ich bald nicht - lassen, door den druk bekend maken, env.; -er Wein, van uitstekende qualimehr -, uitgeven, betalen ; (fig.) wer laten drukken; einen Befehl, ein Verbot - teit; -e Gnade, buitengewone gunst v.;
ausgiebt, muss auch wieder einnehmen, lassen, uitvaardigen, bekend maken ; 8. (i. k. het.) -er Spitzbube, berucht, bewie den bal kaatst, moet hem ook terug von einero Grundsatz, einer Vorausse- raamd.
verwachten; (Jachtw.) (van honden), tzung -, uitgaan ; der Plan ging von ihm
Ausgiebig, bijv. nw., Z. ergiebig;
blaffen ; (van een horen), schallen ; das aus, ging van hem uit, hij was de out- 2. (Prov.) eine -e Summe, aanzienlijk;
Heu giebt aus, levert veel op ; er ist mehr werper; 9. auf etw. -, er op uitgaan, er -e Sicherheit, toereikende, voldoende zeempfa nglicher als ausgebender Natur, hij op uit zijn, het er op toeleggen ; auf kerheid v.
is meer receptief, dan productief van Beute, Raub, Abenteuer -, uitgaan; 10. Ausgieszbleeh, (-(e)s, mv. -e)
aard.
die Orgel - lassen, laten uitspelen ; den ). proefplaat, toetsplaat V. van den toetAusgeber, (-gebers, mv. -geber) Teig - lassen, behoorlijk laten rijzen; er of keurder van edele metalen.
m. uitgever, afgever, afleveraar, hofmees der Teig hat nicht ausgegangen, is niet Ausgieszen, (goss aus, ausgegoseen wissel), trekker m.; -in-term.;(van behoorlijk gerezen; II. bedr. ww. seine sen) bedr. ww. onr. Wasser -, gieten
V. uitgeefster, huishoudster v.
Schuhe -, door loopen wijder maken, uit; dasWasser -, (allen voorraad) uitgieAusgebot, ( - (e)s, mv. - e) o. vei- uitloopen; 2. einen Saal -, afloopen, af- ten; einen Eimer, Krug chr -, leeggieten,
ling v.; 2. eerste bod o.
treden, met passen meten ; alle Wege uitgieten; (fig.) seinen Zorn uber jemn.
Ausgebrauchen, (gebrauchte and Stege -, gaande onderzoeken ; kein -, uitlaten, lucht geven ; sein Herz in
aus, ausgebraucht) bedr. ww. opgebrui- Wanderer geht die Strasze aus, kan haar, jems. Schooss, vor jem. -, uitstorten ; 2.
ken, verslijten, verteren (door het ge- ten einde loopen ; III. wed. ww. sich -,! ein Loch mit Blei -, toegieten, volgieten;
bruik).
zich afstappen ; heute habe ich mich ein- etw. in Gips -, afgieten ; das Feuer -, (w.
Ausgebung, v. uitgifte, afgifte, ^mal recht ausgegangen, heden heb ik aan i. gebr.) uitgieten, uitdooven door er
afgave, aflevering, uitgaaf, vertering v. de behoefte of den lust om te wandelen water op te gieten; I1. wed. ww., nl h.
Ausgeburt, (-geburten) v. voort eens recht voldaan; IV. o. zelfst. uitgaan sich -, zich uitstorten; 2. Messing gieszt
i. k. bet.) eine --brengslo.;(w o., uitdooving v.; (van het haar),uitvallen sich weniger fein aus als Eisen, geel ko-

Ausgebegeld, (-(e)s, mv. -er) o.,

Z. Ausgabegeld.

der Hólle, helsch gebroedsel o.; -en der. o.; (van vlakken), verdwijnen o.; (van
Kunst, gedrochtelijke, wanstaltige voort- eetwaren &), opraken o.; Z. verder het
brengsels o. mv. van kunst.
werkwoord.
4usgedinge, (-geding(e)s, mv. Ausgeifern, (geiferie aus, ausge-gedinge) o. voorbehoud, beding, het geifert) o. ww., m. h. ophouden te zeevoorbehoudene of bedongene o., uitzon- veren, te kwijlen ; 2. bedr. ww. etw. -,
dering v.; 2. overeenkomst v., waarbij uitspuwen.
men zich iets voorbehoudt, B. v. de ou- Ausgeigen, (geigte aus, ausgeders bij de overgave van hunne bezit- geigt) bedr. ww. ein Stick -, tot aan
tingen aan de kinderen.
liet eind, geheel op de viool spelen; 2.
Ausgefeimt, bijv. nw., Z. abge- o. ww., m. h. ophouden op de viool te
feimt.

spelen.

per kan men minder zuiver gieten dan
ijzer.
Ausgieszkelle, v. (Giet.) gietlepel, lepel m.
Ausgieszung, v. uitgieting v.;
(van den H. Geest), uitstorting v., Z.
Ergieszung.

Ausgipfeln, (gipfelte aus, ausgegipfelt) bedr. ww. einen Baum -, toppen.

Ausgipsen, (gipste aus, ausgegipst) bedr. ww. eine Wand -, bepleis-

Ausgehen, (ging aus, ausgeganAusgeiszeln, (geiszelte aus, aus- teren.
gen) o. ww. onr., ni. s. uitgaan, zijn huis gegeiszelt) bedt. ww. jem. öfentlich Aasglanzen, (gldnzte aus, ausgegldnzt) o. ww., m. h. ophouden te schitverlaten, om liet een of ander te verrich- lassen, Z. geiszeln, auspeitschen.
ten ; (fig.) Frei -, vrij blijven van een Ausgeizen, (geizte aus, ausge- teren.
last, niet behoeven mede te betalen ; it. geizt) bedr. ww. den Weinstock, Tabak, Ausglatten, (glattete aus, ausgezonder schade, zonder kleerscheuren er Mais 4 -, de overtollige bladeren & af glattet) bedr. ww. Falten -, uitstrijken,
afkomen ; leer -, met ledige handen ver
Z. geiten.
-treknva, strijken uit; 2. etw. -, gladstrijken, po
die Stirne -, ontfronsen.
-lijsten;
niets krijgen; ungestraft -, zon -trekn,
Ausgelassen, (-gelassener, -gelasstraf er afkomen ; 2. (van kleeding-'-der senst) bijv. en b., Z. auslassen; 2. (fig.)
Ausgleiehbar, (-barer, - barst)
stukken), zich laten uitdoen; meine uitgelaten , dartel ; -heit v. uitgelaten bijv. en b. (van schulden), die vereffend
Stiefel gehen so schuier aus, gaan zoo'
buitensporigheid, overmaat v. (van-heid, kunnen worden; (van een twist), die
moeilijk uit; 3. niet blijven; (van eene vreugde).
bijgelegd, geschikt kan worden ; -keit v.
vlak), uitgaan, verdwijnen; (van vuur, Ausgellen, (gellte aus, ausgegellt ) mogelijkheid v. tot vereffenen, schikken.
van eene pijp), uitgaan; (van geld, van bedr. ww. etw. -, uitgalmen.
Ausgleichen, (glich aus, ausgewater in de pomp, van olie in de lamp, Ausgenieszen, (genoss aus, aus- glichen) bedr. ww. das Unebene -, effen,
van waren in een winkel), opraken; (van genossen) bedt. ww. our. voortdurend glad, gelijk maken; (Muntw.) die zu
haren), uitvallen; (van het geduld), genieten , tot aan het eind toe genieten; prágenden Platten -, Z. justiren; (Wol.)
ten einde loopen ; der Athem geht ihm 2. o. ww., m. h. ophouden te genieten, das Vliesz -, gelijkslachtig, gelijkvormig
maken; (fig.) eine Jii f ferenz, Rechnung
aus, hij raakt buiten adem; it. hij sterft; niet meer genieten.
4. een einde nemen ; hier geht der Pfad Ausgenommen, bijw. uitgeno- c, -, vereffenen ; einen Streit -, bijlegaus, hier houdt het pad op ; das Wort men, uitgezonderd, behoudens, met uit -' gen ; die Streitenden mil einander -, een

ver gelijk tot stand brengen tusschen;
das Bose wieder -, goedmaken ; 2. o.ww.,
in. h. das Pferd hal ausgegleichl, is gelijktands geworden.
Ausgleieher, (-gleichers, mv.
-gleicher) m. - aller Schwvierigkeiten,
die alle zwarigheden uit den weg ruimt;
(Muntw.) Z. Justirer; (Uurw.) compensatieslinger m.; (van een zandlooper),
vereffenaar m.
Ausgleiehung, v. gelijk maken,
schikken o., schikking, vereffening v.,
Z. Justirung.
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Ausgriff, ( (e)s, mv. e) m. (Rijk.) ner Ndhnadel -, uitdrijven, uitslaan;
-

-

groote pas, stap, tred m.

Ausgrollen, (grollte aus, ausge-

(Kleerm., Schoenm.) Z. auszacken.
Aushaeker, (-hackers,mv.- hacker)
m. (Schoenm., Kleerm.) uithakker, uitsteker in. (een werktuig) ; (Kuip.) hij.
die de duigen in het ruwe hakt; (Katoenw.) kam, hakker m.
Aushaftend ,bijv. nw. noch e Vorschusse, nog uitstaande, nog te restitueeren verschotten.
Aushageln, (hagelte aus, ausgehagelt) onp. ww., m. h. ophouden te hagelen, niet meer hagelen, uithagelen.

grollt) o. ww., m. h. ophouden wrok
te koesteren jegens, uitpruilen, ophou
te pruilen
-den
Ausgroszern, (grószerte aus, ausgegrószert) bedr. ww. (Kamm.) de openingen tusschen de tanden vergrooten,
verwijden.
Ausgrübeln, (grübelte aus, ausgegriibelt) bedr. ww. uitvorschen, door
lang onderzoeken ontdekken ; 2. o. ww.,
Ausgleiehwaage, v. (Muntw.) m. h. ophouden te onderzoeken, uit te Aushäkeln, (hakelte aus, ausgehäkelt) bedr.ww. uithaken; 2. o.ww., m.
vereffeniugsschaal, muntschaal, ajusteer- pluizen.
Ausgrüb(e)lung, v. uitvorschen, h. ophouden te haken.
balans v.
Ausgleiten, (glut aus, ausgeglit- o., uitvorsching v., uitpluizen o., haar- ^ Aushaken, (hakte aus, ausgehakt)
beter. ww., Z. aushakeln; 2. wed. Ww.
ten) o. ww. onr., m. s. uitglijden, glij— klooverij V.
Ausgri eden, (grundete aus, aus- sich -, uit den haak gaan.
den; (van eene ladder), onderuit glijgegrundet) bedr. Ww. (Meub.) uitschaven, Aushalftern, (halfterle aus, ausden.
Ausgleitung, v., Z. ausgleiten. uithollen ; (Beeldh.) holen bol uitsnijden; gehalftert) bedr. wv den halsterafdoen,
onthalsteren.
2. (fig.) Z. ergrunden.
Ausgliedern, Z. zergliedern.
.Áusglimmen, (glinamte of glomm Ausgrttnen, (grunte aus, ausge- Aushallen, (halite aus, ausgehalli)
aus, ausgeglimmt of ausgeglommen) o. grunt) o. ww., m. h. n iet meer groen wor- o. ww., m. h. (van eene trompet), ver
ww. reg. en onr., m. h. langzamerhand den, ophouden groen te zijn ; 2. groen klinken; 2. ophouden te klinken.
uitloopes, ontluiken; (fig.) (van een Aushalten, (du haltst aus, er hult
uitgaan.
Ausglitsehen, (glitschte aus, aus- hartstocht), wieder -, weer ontwaken. aus, hielt aus, ausgehalten) bedr. ww.
Ausguek,( (e)s, mv. e) m.(Zeew.) onr. (Muz.) houden, niet dalen of rijzen
geglitscht) o. ww., Z. ausgleiten.
Ausgltthen, (glühte aus, ausge- uitkijk m., wacht v.; sie hult -, ob ich (met de stem); eine Note -, aanhouden;
eine Rolle Jahrelang -, volhouden ; das
glüht) bedr. ww. Metalle - uitgloeien. komme, zij staat op den uitkijk &.
om ze buigzaam en lenig te maken of te Ausgueken, (guckte aus, ausge- Haus wind mich wolel -, zal liet wel houzuiveren ; (Scheik.) tot kalk en asch la- guckt) bedr. ww. zum Fenster - (gewoon 1. den, zoo lang als ik nog leef; etw., die
ten verbranden, uitgloeien; 2. o. ww., hinausgucken), zien uit, zien door, kijken Probe, eine harte Pru Tung, Schmerzen -,
door; 2. ophouden te kijken door, te zien doorstaan ; ich kans das nicht langer -,
m. h. ophouden te gloeien.
Ausgli hung, v. uitgloeien o., door; 3. etw. -, afkijken, afzien ; sich die verduren, uitstaan, verdragen ; seine Zeit
-, uithouden ; 2. (w. i. gebr.) fern. -,
uitgloeiing, scheikundige verkalking, Augen -, zich de oogen uitkijken.
door zich in te houden, door kalm en
Ausgucker , (-guckers, mv.
gloeihitte v., gloed m.
Ausgraben, (du grabst aus, er -gucker) m. (Zeew.)uitkijker m., hij, die' bedaard te blijven iemand tergen; 3.
grabt aus, grub aus, ausgegraben) bedr. op den uitkijk zit ; it. wacht, zee- eine Person -, onderhouden, maintenee ren ; 4. (Bergw.) Erz -, van zand en
ww. onr. Steine, jl'urzeln, Geld -, op- wacht v.
graven; einen Torten , weder opgraven; Ausgurgeln, (gurgelle aus, ausge- steenen zuiveren; (Boschw.) Holz -, uit
sick etw. -,-zoekn,srt;5.(Pv)
Metalle -, opgraven, opdelven ; 2. einen gurgelt) bedr. ww. den Hals -, uitgorgeZ. vorbehalten; II. o. ww., m. h. volhar
Teich -, uitgraven, uitdiepen ; (Gray.) len, gorgelen.
uithonden, volhouden ; bei jemand -,-den,
Ausgurren, (gurrte aus,ausgegurrt)
een Siegel -, uitsnijden.
Ausgráber, (-grdbers, mv. -grá- o. ww., m. h. (va ►i duiven), ophouden te uithouden, blijven bij.
Aushalter, (-halters, mv. -halter)
kirren.
ber) m., Z. Gräber.
Ausguss, (-gusses, mv. -gusse) m. m. (Muz.) eerie noot v. die moet worden
Ausgrabung, v'., Z. ausgraben.
Ausgrasen, (graste aus, ausge- uitgieten o., uitgietsel o.; 2. een - von aangehouden.
Aushaltung, V. uithouden o., vol
einero Junokopf, afgietsel ; der Original rtrast) bedr. ww., Z ausgaten.
- eines Tones, aan -hardingv.;(Muz)
Ausgrten, (grátete aus, ausge- von Schillers Buste, het oorspronkelijk afdat aanduidt dat-houden.;2tk,
grátet) bedr. ww. ontgraten, de graten gietsel; (Giet.) gegoten metaalstaaf, baar
v.; 3.(van eene pan), tuit v.; 4. gootsteen, eene noot aangehouden moet worden,
uithalen uit.
Ausgrätschen, (gratschte aus, watersteen m.; (Itergw.) uitgietpijp, uit - rustpunt, point d'orgue o.
Aushammern , -hammern,
ausgegratscht) bedr. ww., Z. ausspreizen. gietbuis v.; 5. Z. Nesselausguss; 6. (fig.)
(hammerte of hämmerte aus, ausgehamAusgratung, v., Z. ausgraten. Z. Erguss.
Áusgrauen, (graute aus, ausge- Aushaaren, (haarte aus, ausge- snert of ausgehammert) bedr. ww. Gold
graut) o. ww., in. s. der grüne Rock ist haart) o. ww., m. h. het haar verliezen, -, uitkloppen, uithameren, door kloppen
ausgegraut, verschoten en grauw ge- onthaaren ; 2. bedr. ww., Z. enthaaren. rekken ; 2. een Gri bchen -, door hameAushaben, (du hast aus, er hat ren doen verdwijnen, gelijk kloppen ; 3.
worden.
Ausgreifen, (grif aus, ausgegri f- aus, halte aus, ausgehabi) o. wv. onr., o. ww., m. h. ophouden te hameren, te
fen) bedr. ww. er uit grijpen, grijpen m. h. een Kleid -, niet meer aan het lijf kloppen.
Aushandeln, (handelte aus, ausuit ; 2. etw. -, door veel aanpakken uit- hebben ; er zvollie ihn gern -, buiten het
hollen, wijder maken; 3. etw. -, bevoe- huis hebben ; sein Glas, een Bach -, uit - gehandelt) o. ww., m. h. Z. verhandeln;
2. ophouden handel te drijven.
len, betasten ; 1I. o. ww. zich uitstrek- (gedronken), uit(gelezen) hebben.
Aushandigen, (handigte aus, ausken ; weit ausgreifende IVerke, werken Aushacken, (hackle aus, ausgevan grooten omvang; (van paarden), hackt) bedr. ww. uithakken, uitsteken; jehandigt) bedr. ww. etw. -, overgeven,
weit -, groote stappen doen, groote spron- einen Kern -, (van vogels), uitpikken; overhandigen, ter hand stellen.
Aushang, (-hang(e)s, mv. -hinge)
(Spr.) eine Kráhe hackt der andern die
gen maken.
Ausgriebsen, grobsen, Augen nicht aus, de wolven verslinden m. (w. i. gebr.) uitgestalde koopwaren
(griebste aus, ausgegriebsi en gröbste aus, elk. niet, men haat of vervolgt niet licht V. mv.
ausgegröbst) bedr, ww. Aepfel-, liet klok zijn gelijke; (Vleeschh.) dasFleisch (zum Aush^►nge bogen,( bogens, mv.
uitsnijden.
-huis Verkauf)-, afhakken; das Ohr in ei- - bogen) m. (Boekdr.) proefblad, prospec-

-

-

-

—

—

-

i 26

Aus.

Aus.

Aus.

tus o.; -breit o. uithangbord, uithang- ..ushausen, (hauste aus, ausge- gehenamt) o. ww., m. h. den spanketting
plankje o.; -gul o., Z. Aushang.
hausl) o. ww., m. s. eine ausgehauste Fa- afdoen van.
Aushenken, (henkte aus, ausgeAashangen, (du hángst aus, er milie, een verarmd huisgezin o.
henkt) bedr. ww., Z. aushángen.
hangt aus, hing aus, ausgehangen) o. ww. Aushäuten, Z. abaduten.
onr., m. h. (van een uithangbord), uitge- Ausheben, (hob of hub aus, ausge- Ausherrschen, (herrschte aus,
hangen zijn, buiten hangen ; (van een net),
uithangen, uitgespreid hangen.
Aushängen, (höngte aus, ausgehangt) bedr. ww. etzv. -, te kijk hangen,
uithangen; Waaren-, uitstallen; (Boekdr.)
einen Bogen -, tot proef blad doen dienen;
2. tine Thüre -, uithangen, uit de hengsels nemen ; eine Kinnkelte -, uitha
-ken.

Aushangeschild,

( - (e)s,

mv.

hoben)bedr.ww. onr. Báume, Steine -, uit
den grond halen ; Thüren, Fenster (aus
den Angele) -, uitnemen ; ein Nest -, Z.
ausnehnien ; Bösewichter -, oplichten ;
Wein -, met den hevel ophalen ; sich die
Schuller -, door beuren ontwrichten;
(Jachtw.) die Sau -, bij de achterpooten
oplichten; 2. (z. voorw.) (Boekdr.) de
letters uit den haak nemen en op de galei
zetten; it. den vorm uit de pers nemen ;
(Uurw.) (van klokken), waarschuwen,
in den aanloop zijn; 3. Stellen aus einer
Schrift -, uitzoeken, uittrekken; Soldaten, Trappen -, lichten ; die Ausgehobenen,
recruten m. mv.; 4. sick aus dens grossen
Haufen -, onderscheiden boven;I!. o.ww.,
m. h. beginnen, Z. anheben.
Ausheber, ( hebers, mv. heber)

ausgeherrscht) o. ww., m. h. ophouden
te regeeren, te heerschen.
Aushetzen, (hetzte a'us,ausgehelzt)
bedr. ww. einen Be/tier vom Hofe -, door
honden wegjagen.

Ausheuern, (heuerte aus, ausgeheuert) bedr. ww., Z. vermiethen ; 2. jent.
-, onderhuren.

Ausheulen, (heulte aus, ausgefieult) o. ww., m. h. uithuilen, ophouden
te huilen.
Aushieb, (-(e)s, mv. -e) m. (Zuiv.)
stukje proefmetaal o. ; -meiszel m. beitel
m. dienende om een stukje uit het te
toetsen zilver te bakken.

-er) o. uithangbord ; (fig.) die Romantik
ist das - des Plalfenthums, het uithangbord, kenteeken o.
Aushängung, v. (van een uit
uithangen, buiten hangen o.;-hangbord),
(van den hemketting), losmaken o. van;
Aushilfe, Z. Aushi l fe
(van koopwaren), uitstallen o., uitstalAushobein, (hobelte aus, ausgeli ng v.
gehobelt) bedr. ww. einen Fleck -, uit.Ausharken, (harkte aus, ausge- m. (Uurw.) uitlichting v.; 2. (Tuinti.) schaven, wegschaven ; 2. (Timm.) eine
harkt) bedr. ww. die Fuszstap f en im We- tuinschop v.
Nuth -, met de ploegschaaf in de plank
ge -, bijharken ; die Wege im Garten -,
Aushebespan, (-span(e)s, mv. schaven, uitploegen.
opharken.
-spine) m. (Boekdr.) lijntje o. tot schei
Aushohlen , bedr. ww., Z. aus-ding,fleto. holen.
Ausharren, (harde aus, ausgeharret)o. ww., h. volharden; bei jemn. -, niet Aushebung, V. opheffing v., uitAushöhlen, (höhlte aus, ausgevan hem wijken, bij blijven ; 2. bedr. ww. nemen, uitlichten, lichten o.; (van troe- hóhlt) bedr. ww. Kürbisse -, uithol
jemn. -, afwachten ; unangenehme Dinge -, pen), lichting v.; -sbogen m. (Uurw.)
-len.
doorstaan.
lichtersboog ni.
Aushöhlung, V. uithollen o., uit
diepte, holte v., hol o.
-holingv.;2
Ausharrung, V. volharding v.
Ausheeheln, (hechelte aus, ausÁusharten, (hdrtele aus, ausge-^ gehechelt) bedr. ww. das Werk vom Flachs, Aushóhnen, Z . verhöhnen.
den Flachs -, uithekelen; (fig.) over den
hártet) o. ww., Z. abhárten.
Aushö ke(r)n, (hök(er)te aus,
ausgehók(er)t) bedr. ww. in bet klein, in
.Aushaspeln, (haspelte aus, ausge- hekel halen, doorhalen.
haspelt) o. ww., m. h. ophouden te has- Ausheeken, (heckle aus, ausge- eene kraam verkoopgin, uitventen.
heckt) bedr. ww. (van vogels), broeien, Ausholen, (holte aus, ausgeholt)
pelen.
Aushaspen, (haspie aus, ausge- uitbroeien ; (fig.) (i. k. bet.) Plane, Un- bedr. ww. (Scheepv.) Bulienen -, uitha haspt) bedr. ww. die Thüre -, uitlichten, sinn, Chi'maren -, uitdenken, bedenken; len; 2. o. ww., m. h. (mit der Hand)
-

Z. ausheben.

.

-

2. o. ww., tn. h. niet sneer broeien ; die aunt War/c, Num Schlage -, uithalen ; zu

Aushau, (-(e)s, rrly. -e) m., Z. Vogel haben ausgeheckl, de broeitijd der
vogels is voorbij.
Aushauung.
Aushaueh, (-(e)s,mv. -e)m. uita- Aushefte (1)n, (he[te (l) le aus, ausdeming, uitblazing v.; 2. (fig.) der Nelke gehe/'te(l)t) bedr. ww. losmaken, ontbalsantischer -, reuk, geur m.
knoopen, losknoopen.
Aushauchen, (hauchte aus, aus- Ausheilen, (hei/te aus, ausgeheilt)
gehaucht) bedr. ww. uitademen,uitblazen; bedr. ww. etne Wunde -, geheel genezen,
(van planten), uitwasemen ; die Seele -, heelen ; einen Schaden -, herstellen, weer

den

geest geven.

4ushauchmuskel, ( - muskets,
mv. - musket) m. uitademingsspier v.

.AAushaueisen, (-eisens,mv. -eisen)
o. hakijzer o., hakbeitel m.; (Bliksl.)doorslag m., om ronde platen uit een stuk
blik te hakken ; (Zadelra.) holpijp v.
Aushauen, (hieb aus, ausgehauen)
bedr. ww. oer. das Blech -, stukken hak
uit; Alleen, Gange im Walde -, ma--ken
ken door boomen ore te hakken; den
Wald -, dunnen , Z. lichten; den Bauna -,
snoeien, Z. ausputzen; (Bergw.) ausgehauene Felder, Z. abbauen ; Tróge,Krippen,
Binnen, Feilen -, uithakken, uithouwen;
jems. Standbild, jem. in Marmor -, iems.

einem Sprung -, een aanloop, een loopje
nemen; (van een paard), Z. ausgreifen;
mil weit ausgeholten Schritlen, met
groote stappen; (fig.) weit -, eelt verhaal zeer ver beginnen , van heel ver ophalen ; 3. feet. -, uitvragen, uithooren,
polsen.
Ausholer, (-holers, mv. -ho/er) m.
goed maken ; 2. o. ww. geheel genezen (Zeew.) uithaler, takel m.; (vanden kluiverboom), hijschtouw o., stengewindreep
worden, geheel genezen.
Ausheilung, v. geheele gene- m.; (van den kluiver), uithaler, leien m.;
zing v.
2. uitvorscher, polsen m.
Ausheimisch, hijv. nw., Z. aus- Ausholung, v. (fig.) wveite Ausholánd isch.
lungen, groote omweg, omslag m.
Ausheitern, beds. ww., Z. aal- Ausholzen, (holzte aus, ausgehei/em.
holzt) bedr. ww. eiven Wald -, dunnen.
Ausheizen, (heizte aus, ausgeheizt) Aushölzen, (holzle aus, ausgehólzt )
beds. ww. goed, behoorlijk, door en door bedr. ww. (Schoenra.) Absdtze -, hol,
verwarmen ; einen neugesetzlen 0/en -, boogvormig uitsnijden.

uitbranden.

Aushelfen, (du hilfst aus, er hilft

Ausholzung, v., Z. aushvlzen.
Aushorchen, (horchte aus, aus-

aus, half aus, ausgeholfen) o. ww. oer., gehorcht) bedr. WW. jem. -, uithooren;
m. h. jemn. -, helpen, uit de verlegenheid ein Geheimniss -, af hooren, afluisteren.
helpen ;jemn. in der Noth -, uit den nood
Aushorcher, (-horchers, mv.
standbeeld in marmer uithouwen, beite- helpen ; jemn. mit eta. -, helpen, geven, -horcher) m. hij die uithoort, uitvischt.
len ; 2. Fleisch -, af hakken om te verkoo- leenen.
Aashoren, (hörte aus, ausgehort)
pen ; 3. einen Verbrecher -, Z. ausAushelfer, helferin, helper beds. ww. hooren, luisteren tot aan het
m., helpster v., noodhulp in. en v.
stdupen.
einde, uithooren ; 2. Z. aushorchen.
Aushellen, (hellte aus, ausgehellt) .Aushub , (-(e)s) nl., z. in. keur,
,Aushauer, (-hauers, mv. -hauer)
bedr. ww., Z. au fhellen.
bloem v., puik o.; 2. (van troepen), lichm., Z. Aushaueisen.
4ushemmen, (hentmle aus, aus- ting v.; 3.(veroud.) recht o. om te kiezen,
Aushauung, v., Z . Aushauen .
—

Aus.

Aus.

om uit te zoeken ; - meistel m., Z. Aus- gekalbert)o.ww.,m.h. ophouden te scherthaueisen.
sen, te dartelen.
Aushudeln, (hudelte aus, ausge- Auskälten, (kältete aus, ausgekalhudelt) o.ww., m. h. ophouden met zwie- tet) bedr. ww. door en doorkoud maken.
ren, in de kroegen loopen ; 2. jent. -,
Auskámmen, (kámmte aus, ausuitschelden.
geka"mmt) bedr. ww. den Schmutz (aus
Aush" fe. (- hulfen) V. hulp v., den Haaien) -, kammen ; 2. die Haare -,
bijstand m.; zur -, voor noodhulp.
uitkammen ; jem. -, kammen.
flush" len, (hüllle aus, ausgehüllt) Auskàmpfen, (kdmpfte aus, ausbedr. ww., Z. onthullen.
gekampft) bedr. ww. einen Kamp! -, ten
.Aushulsen, (holste aus, ausge- einde brengen ; 2. etw. -, Z. ausfechten;
hülst) bedr. ww. einen Kern -,. pellen, 1l. o. ww., m. h. ophouden te strijden,
schillen, doppen.
niet meer strijden.
flush" er, (-hulsers, mv. - helser) Auskanten, (kantete aus, ausgem. dopper m.; -in v. dopster v.
kantet) bedr. ww., Z. auszacken►..
Aushungern, (hungerte aus, aus- Auskarde, v., Z. Karde.
gehungert) bedr. ww. eine Stadt, Festung
Á.uskauen, (haute aus, ausgekaut)
-, laten uithongeren en door honger tot bedr. ww. afkauwen ; it. uitkauwen, goed
overgaaf dwingen ; ein ausgehungertes kauwen; 2. (van een schip), das Werk -,
Land, een uitgehongerd land; 2. wer sich zoo werken, dat het werk uit de naden
den Magen uberladen hat, muss sich -, dringt; I1. o. ww., m. h. ophouden te kaumoet zich cureeren door onthouding van wen, niet meer kauwen.
spijs.
Aaskappen, (kappte aus, ausgeAushunzen, (hunzie aus, ausge- kappt) bedr. ww. (Vleeschh.) etw. -, iets
hunzt) bedr. ww. (Volkst.) Z. ausschel- (uit het geslachte beest) uithalen, zonder
ten.
het mes te gebruiken.
Aushuren, (hurte aus, ausgehurt) Auskauf, m., Z. Loskauf.
o. ww., m. h, zich niet meer aan hoererij 4uskaufen, (kaufte aus, ausgeovergeven ; 2. - ausgehurt sein, uitgeput kauft)bedr.ww. jem.- ,alles, zijn geheelen
zijn, ten gevolge van een losbandig leven. voorraad afkoopera ; einen Kuhstall -, leegAushusten, (hustete aus, ausge- boopen; seine Miterben -, uitkoopen ; (fig.)
hustet) bedr. ww. ui ihoesten ; Schleim -, die Gelegenheit -, zich ten nutte maken;
opgeven, uithoesten; 2, o. ww., m. h. uit- die Zeit -, uitkoopen, spaarzaam zijn met;
2. jent. -, door koop iem. uit het bezit
hoesten, niet meer hoesten.
Aushuten, (hütete aus, ausgehutet) drijven van; jemn. etw. -, het door hem
beds. ww. Ackerwiesen -, Z. abhuten ; bestelde koopen en zoodoende maken dat
2. Vieh -, Z. austreiben; 3. jemn. -, voor hij liet niet ontvangt ; 3. etw. -, afkooiemand met zijn vee uitwijken, het veld pen, zich met geld er van afmaken.
ruimen; II. o. ww., ni. h. ophouden het Auskegeln, (kegelte aus, ausgekegelt) bedr. ww. eira Fass Bier -, kegevee te hoeden.
Ausjagen, (jagle aus, ausgejagt) len ors ; 2. den Arm, den Fusz -, ontbedr, ww. aus einero Orte -, uitjagen, wrichten ; (van paarden) Z. auskóthen;
verjagen, wegjagen ; (fig.) jemn. den II. o. ww., in. h. een einde maken aan
A-ngstschweisz -, iew. het angstzw eet doen het kegelspel; (6g.,gerneenz.) er hat ausuitbreken ; (Zeew.) den Wurfanker -, gekegelt, liet is met hem gedaan ; III.
uitwerpen, verhalen; 2. o. ww., m. h. wed. ww. sich -, den lust in het kegelea bevredigen.
ophouden te jagen.
Ausjammern, (jammerte aus, aus- Auskehlen, (kehlte aus, ausgegejammert) o. ww., m. h. ophouden te kehlt) bedr. ww. (Bouwk.) uithollen;
jammeren ; 2. bedr. ww. sein Leben -, (Zwaardv.) groeven maken op.
met gejammer eindigen; 3. wed. ww.
Auskehlung, v., Z. auskehlen.
sich -, zijn hart door weeklachten ver- Auskehren, (kehrte aus, ausgekehrt) bedr. ww. die Stube -, uitvegen,
lichten.
Ausjäten, (jdtete aus, ausgejatet) vegen ; die Kleider -, uitborstelen , Z.
ausbürsten; 2. (veroud.) eine Summe -,
bedr. ww., Z. ausgdten.
Ausjauehzen, (jauchzte aus,aus- uitkeeren, Z. auszahlen.
gejauchzt) bedr. ww. seine Fraude -, door Auskehrer, —kehrerin, veger,
gejuich uiten; 2. o. ww.,m. h. ophouden uitveger m., veegster, uitveegster v.
te juichen.
Auskehricht,(- (e)s)o., z. m. uitAusjochen,(pochte aus,ausgejocht) veegsel o., vuilnis v.; (fig.)- des menschbedr. ww. die Ochsen -, het juk afnemen,; lichen Geschlechts, uitvaagsel o.
afkoppelen.
Auskehrung, v., Z. auskehren.
Auskeifen, (ki/f aus, ausgekiffen)
Ausjochung, v., Z. ausjochen.
Ausjubeln, (jubelte aus, ausgeju- bedra ww. gent. -, uitschelden ; 2. o. ww.
belt) o. ww., m. h., Z. ausjauchzen.
m. h. niet meer kijven, schelden.
Auskalben, (kalbte aus, ausge- Aaskeilen, (keilte aus, ausgekeilt)
kalbt) o. ww., m. h. ophouden te kalven, bedr. ww. van spieën of wiggen voor
geleimte Brelter -, uit-zien;2.(Mub)
niet meer kalven ; 2. wed. ww. die Kuh
hat sich ausgekalbt, lieeftafgeschoven, bij de drift zetten, uit de lijmtang nemen ;
tiet kalven eene uitzakking van de baar 3. wed.ww.(Bergw.) sick -, spie- of wiggekregen.
-moedr vormig uitloopen.
Ausk lbern, (ká 1 bent e aus, aus- Auskeimen, (keinite aas, ausge-
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keimt) o. ww., m. s. uitspruiten, ontkiemen; 2. ophouden uit te schieten.
Auskeimung, v., Z. auskeimen.
Auskellen, (halite aus, ausgekellt)
bedr. ww. met een lepel, met een troffel
uitscheppen.
Auskeltern, (kelterte aus, ausgekeltert) bedr. ww. Trauben -, uitpersen;
(fig.) den letzten Blutstropfen -, uitzuigen ; ausgekelterle Wangen, bleeke, ingevallen wangen v. mv.; 2. o. ww., m. h.
ophouden te persen.
Auskennen, (kannte aus, ausgekannt) bedr. ww. onr. etiv. -, onderken
kennen uit ; 2. wed. ww. sich in-ne,
etw. -, georienteerd, bekend zijn met, te
huis zijn in.
Auskerben, (kerbte aus, ausgekerbt) bedr. ww. uitkerven, door inkervingen uittanden.
Auskerbung, v., Z. auskerben.
Auskernen, (kernte aus, ausgekernt) bedr. ww. eine Frucht -, de kern,
de pit, de korrels halen uit; Nesse -, uit
den dop halen ; das Ers -, het beste uit
einen Riemen -,-zoekn;(Vlsch.)
uitschillen; den Hauf -, uitkernen, afreeden, op den afreêhekel bearbeiden en
verder verfijnen; 2. (van paarden), aftands worden, niet meer teekenen.
Auskernung, v., Z. auskernen.
.4.uskesseln, (kesselte aus, ausgekesselt) bedr. ww. den ketelvorm geven
aan; 2. wed. ww. (Bergw.) sick -, in
den vorm eens ketels invallen, instorten,
inzakken.
Ausketzern, (ketzerte aus, ausgeketzert) bedr. ww. (Bergw.) eine Wand -,
kepen bouwen in en door ingedreven
wiggen klooven.
Auskeuchen, (keuchte aus, ausgekeucht) o.ww., m. h. ophouden te hij
seinen Geist -, onder-gen;2.bdrw
benauwdheid den *eest geven.
Auskielen, (kielle aus, ausgekielt)
bedr. ww. (van vogels), vederen krijgen.
Auskiesen, Z. erkiesen.
.buskippen, (kippte aus, ausgekippt) bedr. ww. jem. aus einem Amt -,
verdringen, it. (gemeenz.) uitknikkeren;
2. etw. -, uitzoeken, uitkippen.
Auskitten, (kittete aus, ausgekittet) bedr. ww. die Lucke eines Zahns,
einen hohlen Zahn -, aanvullen, plombeeren; Steinfugen -, met mastik vullen;
eine Mauer -, cementen, met cement bepleisteren.
Ausklafi'en, (klaffte aus, ausgelclaft) bedr. ww. etw. -, uit school klap
praten, verklikken ; 2. van onkruid-pen,
zuiveren, uitwieden.
Auskiaftern, (klaflerte aus, ausgeklaftert) bedr. ww. etw. -, met uitgestrekte armen, met den vadem meten.
Ausklafterung, v., Z. auskla/tern.

Ausklagen, (klagte aus, ausgeklagt) bedr.ww. jem. -, gerechtelijk aan
vervolgen; den tlauptschuldner -,-klagen,
de goederen eens schuldenaars na voor afgegane aanklacht gerechtelijk verkoopen ; eiste Schuld -, gerechtelijk betaling
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vragen, eischen ; ein ausgeklagter Wechsel,
wissel waarvan gerechtelijk betaling geeischt wordt; 2. o. ww., na. h. ophouden
te klagen; 3. wed. ww. sich (ook sein
Herz) -, door klagen verlichten.

Aus.

Aus.
voor de eerste maal draagt) de naden
plat slaan ; 2. Z. aushdmmern ; ( Bergw.)
het einde, het staken van den arbeid door
kloppen bekend maken.

Ausklopfung, v., Z. ausklop[en.
.Á.uskltiften, (kluf iele aus, ausAusklagung, v., Z. ausklagen.
Ausklang, (-klang(e)s, mv. -klan- geklu/tet) bedr. ww. einen /truth -, tot

ge) m. klank m., geluid o., waarmede iets eene kloof verwijden.

Ausklugeln, (klicgelie aus, ausAusklappe(r)n, (klapp(er)teaus, geklugelt) bedr.ww. etw. -, op spi tsvon-

eindigt.

ausgeklapp(er) t) o. ww., m. h. ophouden
te klapperen ; 2. ophouden te verklappen,
verklikken; H. bedr. ww. etw. -, Z. ausplaudern.
Auskláren, (kldrte aus, ausgeklart)
bedr. ww., Z. aufklaren.
Ausklatschen, (klatschte aus,
ausgeklatscht) bedr. ww. einen Schauspieler -, Z. auspochen; 2. Geheimnisse
—, Z. ausplaudern; II. o. ww., m. h. ophouden in de handen te klappen ; it. op-

dige wijze nagaan, uitziften, uitvinden.
Auskliig(e)lung, v., Z. ausklugeln.
Ausknaupeln, (knaupelle aus,
ausgeknaupelt) bedr.ww., Z. ausklauben.
Ausknebeln, (knebelte aus, ausgeknebelt) bedr. ww. losknevelen;
(Jachtw.) einen Hund -, loslaten; it.
zijne prooi, de vangst doen loslaten.
Auskneifen, (kniff aus, ausgekniffen) o. ww., m. s. zich heimelijk

houden te klappen, te praten.

verwijderen, wegsluipen.

s. uitkomen, uitgaan ; (van kuikens, eieren), uitkomen; (van vuur), Z. ausbrechen; (van een geheim), uitkomen, aan
het licht of aan den dag komen ; (van
eene gebeurtenis), uitlekken ; 2. mit seinem Gelde, Gehall 4 -, uitkomen, toekomen, rondkomen ; mil dieser Entschuldigung wirst du nicht -, met die ver
zult gij u niet kunnen-ontschuldig
uitredden ; (Spr.) mil Vielem halt man
H mil Wenig kommt man aus, het
huishouden kost geld, maar als men de
tering naar de nering zet, komt men er
ook; 3. leven, omgaan ; mit ihm kann
niemand -, met hem kan niemand huis
vrede leven ; es ist leicht muit-houden,i
ihm auszukommen, het is gemakkelijk
om met hem om te gaan.
II. o. zelfst. uitkomen o. van vogels
of eieren; 2. het noodige, onderhoud,
bestaan o.; ein gutes, reichliches - haben,
een goed, rijkelijk bestaan hebben ; ein
knappes, nolhdur f tiges - haben, een sober inkomen, niet meer dan zijn brood
hebben; 3. ein- treffen, de noodige maat
nemen ter bereiking van-reglnm.v

.Auskneten, (knetete aus, ausgegeklaubt) bedr. ww. etw. -, met moeite knetet) bedr. ww. uitkneden, behoorlijk
(met de vingers, nagels of tanden), uit- kneden ; 2. o. ww., m. h. ophouden te
halen, uitpeuteren ; (fig., gemeenz.) na kneden.
veel zoeken vinden.
Ausknien, (kniete aus, ausge- een doel.
Ausklauber,—klauberin, uit - kniet) bedr. ww. einen Stein -, door Auskiimmlich, (-licher, -lichst)
pluizer, uitzoeker m., uitpluisster, uit - knielen uithollen ; 2. eine Stunde -, ge bijv. en b. -er Gehalt, een traktement
liggen; II. o.ww., in. h. ophouden-knield waarvan men leven kan.
zoekster v.
Ausklaubung, v., Z. ausklau- te knielen.
Auskoppeln, Z. abkoppeln.
Ausknirsehen, (knirschte aus, Auskörnen, (körnte aus, ausgeben.
.Auskleben, (klebte aus, ausge- ausgeknirscht) bedr. ww. sein Leben -, kórnl) bedr. ww. Aehren -, uitkorrelen,
de korrels halen uit ; 2. Z. kórnen.
klebt) bedr. ww. eine Schathiel mit Pa- tandenknarsende eindigen.
pier -, van binnen beplakken ; die Locher Ausknittern, (knitterte aus, aus.Auskosen, (kos(e)te aus, ausgegeknittert) bedr. ww. Papier -, verfrom- kos(e)t) o.ww. m. h. ophouden vertrou-, toeplakken, dichtplakken.
welijk te praten.
Auskleeksen, (kleckste aus, aus- meld papier gladstrijken,
gekleckst) bedr. ww. die Feder -, Z. aus- Auskni pfen, Z. aujknuplen.
4uskosten, (kostele aus, ausge.dusknurren, (knurrte aus, aus- kostet) bedr. ww. Wein -, proevend uit
spritzen.
geknurrt) o. ww., m. h. uitknorren, opuitkiezen ; 2. ein Glas Wein -,-zoekn,
Auskleiben, Z. auskleben.
uitproeven, leegproeven; eine Freude -,
Auskleiden, (kleidete aus, aus- houden te knorren, te brommen.
gekleidet) bedr. ww. jem., sich -, uit- .Auskoehen, (kochte aus, ausge- geheel genieten, in alle deelen smaken;
kleeden, ontkleeden; 2. etw., einen hohlen kocht) bedr. ww. Fett -, uitkoken, afko - einen Schmerz -, eene smart in al hare
ken, aftrekken door koking; Suppen- bitterheid ondervinden.
Baum -, bekleeden.
Auskleidezimmer, (-zimmers, fleisch ganz -, uitkoken, de kracht ge- Ausköt(h)en (sich), (kót(h)ete
mv. - timmer) o. (van een schouwburg, heel laten uïtkoken ; (fig.) etw. int Stil- aus, ausgekól(h)et) wed. ww. (van paareene badplaats), kamer v. om zich uit te' len -, Z. ausbrüten; seinen Zorn -, laten den), zich overkooten.
rijp worden ; 2. ein Ge/ass -, uitkoken, j Ausknt(h)ung, v., Z. auskóthen.
kleeden.
Auskleidung, v. ontkleeding v.; schoonmaken door er water in te laten 4uskotzen, (kotzte aus, ausgekoken ; die Wásche -, uitkoken ; Holz kotzt) bedr. WW., Z. ausbrechen, aus2. bekleedsel o.
Auskleinen, (kleinte aus, ausge- -, uitkoken, met kokend water uitloo- speien.
kleint) bedr. ww. (Bergwo.) Erz -, in gen; II. o. ww., m. h. ophouden te ko- Auskráehzen,(krachzte aus, auskleine stukken slaan ; 2. Erze -, de ken ; it. m. s. uitkoken, verkoken, ver gekrachzl) o. ww., m. h. (van raven),
-vliegnmt ophouden te krassen.
koken.
kleine stukken oprapen.
Auskleistern, (kleisterte aus, aus- Auskoffern, (kofferle aus, ausge- Auskragen, (kragle aus, ausgekoffert) bedr. ww. Z. auspacken.
kragt) bedr. ww. (Bouwk.) eine Mauer -,
gekleistert) bedr. ww., Z. auskleben.
Ausklingeln, (klingelte ass, aus- Auskohlen, (kohlle aus, ausge- op kraag- of karbeelsteenen optrekken.
geklingelt) bedr. ww. etw. -, uitklinken, •kohlt) o. ww. (Student.) ophouden te Auskragung, v., Z. auskragen.
omroepen; 2. o. ww., m. h. ophouden babbelen, te raaskallen.
Auskrahen, (krdhte aus, ausgete klinken, te schellen.
Auskolben, (kolbte aus, ausge- kraht) bedr. ww. (van tien haan), den
Ausklingen, (klang aus, ausge- kolbt) bedr ww. (Geweerm.) einen Ge- Tag -, door zijn gekraai aankondigen ; 2.
klungen) o. ww. onr., m. h. ophouden te zvehrlau( -, uitstempelen, door uitstem- o. ww., m. h. ophouden te kraaien, niet
peling gladden.
klinken, geen geluid meer geven.
meer kraaien.
Ausklinken, (klinkre aus, ausge- .Auskollern, (kollerte aus, au sge- Auskrakeelen, (krakeelte aus,
klinkl) o. ww., ui. s. (van eene deur), uit kollert) o. ww., m. h. (van kalkoenen), auskrakeelt) o. ww., m. h. ophouden
ophouden te klokken ; (van de ingewan- te krakeelen, te twisten.
de klink gaan.
Ausklopfen, (klop ( te aus, ausge-' den), ophouden te rommelen ; 2. (Veea.) Auskrallen, (krallte aus, ausgeklop ft) bedr. ww. den Staub -, kloppen (van paarden), ophouden te kolderen, krallt) bedr. ww., Z. auskratzen.
; ein Kleid, eine P/'ei fe -, uitkloppen dol te zijn.
A.uskramen, (kramte aus, ausge(fig., gemeenz.) jem. -, Z. durchprz geln;, Auskommen, (du kommst of j kramt) bedr. ww. uitkramen, uitstallen,
jemn. den Schneider -, den nieuwen kómmst aus, er kommt of kómmi aus, ten toon zetten of spreiden ; (fig.) Gelehrkneep geven, iem. (die een nieuw kleed/ kam aus, ausgekommen) o. ww. onr., rn. samkeit, Kunst -, uitkramen, ten toon
Ausklauben, (klaubte aus, aus-
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spreiden ; dommes Zeug -, zottepraat doorzoeken, bespieden ; (Krijgsw.) eine
Ausland,(- land(e)s, mv. -ldnder)o.
vreemd land, buitenland o.; im In- and
Gegend -, verkennen.
uitslaan.
Auskundschafter, in., Z.K-und- -e, in het binnen- en buitenland.
Auskramung, v., Z . aaskramen.
Auskrampeln, (krámpelie aus, schafter, Spion.
Auslanden, (landete aus, ausgeausgekrampell) bedr. ww. goed of beAuskundschaftung, v., Z. aus- landet) bedr. ww. ontschepen, landen,
aan land zetten.
hoorlijk kaarde;, uitkaarden ; 2. o. ww., lcundscha flen.
In. P.• ophouden te kaarden.
Auskunft, v., z. m. uitkomst v., Auslander, -landerin, vreemAuskr ,nkeln, (krankelie aus,aus- uitweg ni., redmiddel o.; 2. opheldering, deling ni. en v., uitlander, buitenlander
inlichting, aanwijzing v., naricht, be- m., buiteulandsche (vrouw) v.
gekk•rnkell) o. ww., Z. auskranken.
Auskranken, (krankle aus, aus- richt o.; jenin. - über eta. geben, erthei- Auslanderei, v. zucht naar het
gekrankt) o. ww., m. h. uitzieken, niet len, ophelderingen, inlichtingen, infor- vreemde, voorliefde v. voor al wat vreemd
meer ziek zijn ; 2. bedr. ww. den zit viel inaties geven omtrent; 3. Z. Aaskommen is; 2. -en mv. vreemde woorden o. mv. of
uitdrukkingen v. mv.
getrunkenen Wein an den Fiiszen -, door (II. 2.).
het podagra boeten voor.
Auskunftmittel, (- rnittels, na v. Auslndiseh, bijv. en b. vreemd,
buitenlandsch, buitenslands.
Auskrätschen, (krci.lschle aus, -niillel) o. hulpmiddel, middel o.
ausgekrcitschl) bedr. ww. wijdbeens staan
Auski nsteln, (kitnstelle aas, aus- Auslandssucht, v., Z. Ausldnof loopeu , Z. spreizen; 2. Z. ausplau- gekunslell) bedr. ww., Z. a u,skliigeln; derei.
ausgekünslelle Sinnlichkeit, geraffineerde
dern.
Auslangen, (langte aus, ausgeAuskratzen, (kratzie aus, ausge- zinlijkheid v.; ausgekt nstelles Wiesen, ge- langt) bedr. ww. Wein -, (uit den kelkratzt) bedt. WW. jemn. die Augen -, zochte , gemaakte , geveinsde manieren der) halen ; 2. o. ww., m. h. mit der
Hand, dein Arm -, de hand, den arm
uitkrabben ; einen Tinlenflecken aus dent V. mV
Papier -, uitkrabben ; 2. o. ww., m. s. Auskussen, (kiisste aus, ausge- uitstrekken ; 3. eta'. langt aus, is toerei
voldoende ; ein auslangender Un--kend,
zich uit de voeten maken, uitsnijden, küsst) o. ww., m. h. ophouden te kus
-sen. terrichl, Z. hinreichend; mit etre. -, toehard wegloepen; (gemeenz.) opkrassen.'
Auskrauseeisen, (- eisens, mv. Auskutten, (kullete aas, ausge- komen, rondkomen, er door komen.
kuttet) bedr. ww. jein. -, het monniks- eisen) o. krabijzer o.
Auslangen, (ldngte aus, ausgekleed uittrekken ; 2. (Bergw.) die Hal- lan l) bedr. ww. uitleggen, langer maAuskrauseln, Z. lrriiuseln.
Auskrauten, (krautete aus, aus- den -, omgraven en doorzoeken, Z. aus- ken, verlengen, rekken , uitrekken ; ausgelangte Kreise, Z. Ellipsen; 2. (Bouwk.)
gekrautet) bedr.ww. einen Gasten -, uit - klauben.
wieden.
4.uslaehen, (lachte aus, ausge- (van gebinten), die ganze Breite des
Auskrebsen, (krebste aus, ausge- lacht) bedt. WW. jens. -, uitlachen ; jens. Gebdudes -, bespannen, van eenen kant
krebst) 5edr.ww. einen Bach -, de kreef- ins Gesicht hinein -, uitlachen, den spot naar den anderen reiken.
ten opvisschen uit: 2. o. ww., m. h.. op- drijven met; 2. wed. ww. sich -, zich
Auslappen, Z. lappen; 2. Z. auszat lachen; sich Lodi -, zich dood lachen; láppern.
houden naar kreeft te visschee.
Auslappern, (ldpperte aus, ausgeAuskreischen, (kreischte aas, 3. o. ww., in. h. ophouden te lachen.
ausgekreischt) o. ww., m. h. ophouden te
Auslachens-werth, .. wur- lappert) bedr. ww. uitlepperen, uitdrinkrassen, te schreeuwen; 2. wed. ww. dig, bijv. nw. belachelijk, uitlachens- ken, uitslurpen.
waardig.
sich recht -, zich zat schreeuwen.
Auslärmen, (lármte aus, ausgeAuskreisen (sich), (kreisle aus, Ausladen, (du lá d s t aus, er lid t larml) o. ww., in. h. ophouden geraas,
ausgekreist) wed. ww. zich in het rond aus, lad aus, ausgeladen) bedr. ww. et,'.' leven, beweging te maken ; 2. bedr.
uitstrekken, in een kring uitspreiden; aus einero Schiffe of ein Schijf -, nitla- ww. eta. -, met geraas uiten, spre2. bedt. ww. alleBuden -, in den omtrek den, lossen ; 2. ein Geivehr -, (ie lading ken.
uithalen ; die Leidster Flasche -, ontlabezoeken of doorzoeken.
Auslass, (- lasses, mv. - losse) m.
Auskriechen, (kroch aas, ausge- den; 3. (I3ouwk.) Z. aaskragen; (liergw.) m. uitlaten o., uitlating v.
krochen)o. ww., m. s. aus dein Ei -, uit - eine Strecke -, ontgraven, uitgraven ; 4.
Auslassen, (du lö ssest of lässt
komen,uitkruipen,kruipen uit;(Scheepv.) uitnoodigen ; ich bin heule Abend ausge- aus, er li sst aus, liesz aus, ausgelassen)
(van den wind), aus- and einkriechen, laden, uitverzocht; 5. (Schild.) einen bed r. ww onr. ein Wort, eine Zeile -,
uitlaten, weglaten, overslaan; 2. jein. -,
geen steek houden, malen ; 2. bedr. ww. Baum -, vullen, afronden, opmerken.
alle Winkel -, doorkruipen.
Auslader, (- laders, my - lader) m. uitlaten, laten vertrekken ; die DienstboAuskriegen, (kriegle aus, ausge- losser, sjouwer m.; (van eene electriseer- ten Sonntags -, laten uitgaan ; das Vieh -,
uitlaten, uit den stal laten gaan ; 3. eioen.
kriegt) bedr. ww. seine Stiefel nicht kön- machine), ontlader m.
nen -, niet kunnen uitkrijgen ; 2. o. ww.,
Ausladezeug, (-( e)s, mv. -e) o. Be f ehl -, Z. er/assen; 4. einen Schrei -,
een gil geven ; einen Seufzer -, slaken
aftrekker, krasser m.
m. h. ophouden oorlog te voeren.
(gewoonl. ausstoszen); seinen Zorn, seine
Auskröbsen, (kröbste aus, aus- Ausladung, v., Z. ausladen.
gekröbst) bedr. ww., Z. ausgriebsen.
Auslage, (- lagen)v. uitschot, voor - Wuth an etw. -, uitlaten ; seine GedanAuskrucken, (kriickle aus, aus- schot o., uitgaaf v.; 2. (Hand.) uitge- ken, Ansichten , Meinungen über else. of
gekruckt) bedr. ww. (Bak.) die Asche stalde waar v.; it. plaats v. van uitstal sick über etw. -, uitlaten, uitspreken ; 5.
toonbank v.; (Landb.) liet op de-ling, (Kookk.) Butter, Feit -, smelten ; aus(aus dein 0/en) -, met de krill: uitha
; den Ofen -, schoonmaken.
-len dorschvloer uitgelegde koren; (Bleek.) gelassene Butler, gesmolten boter v.; 6.
Auskugeln, (kugelte aas, ausge- de op de bleek liggende wasch ; (van (Kleerra.) ein Kleid, einen Saum -, uit een hemd), strook, chemisette v.; 3. leggen ; 7. (Smelt.) den Ofen -, laten
kugelt) bedt. ww. balloteeren.
uitgaan, ophouden te werken; 8.(Jachtw.)
Auskühlen, (k-iih-lte aus, ausge- (Scherm.) Z. auslegen.
kühll) bedr. ww., Z. k,iihlen, abkü hi en.
Auslagern, (lagerte aus, ausgela- den Leithund -, liet touw, waaraan hij
vastgehouden is, vieren , minder strak
Auskunden,- kundigen, (kun - gerf,) o. ww. (van bier), Z. ablagern.
dele aus, ausgekundel) bedr. ww., Z. ausAuslagesehifff, (-( e)s, mv. -e) o. houden.
wachtschip o., Z. Auslieger.
kundschalten.
Auslassung, v., Z. auslassen;
Ausklinden, (kündele aus, ons
Auslallen, (la/lie aus, ausgelallt) -skappe v. uitlatingsklep, veiligheidsbedr. ww. etst'. -, afkondigen,-gelcind) bedr. ww. etiv. -, als een kind, gebrek klep v.; -sp/orte v. uitlatingspoort v.;
-kig, -srohre v. ontlatingsbuis v.; -zeichen o.
bekend maken.
stamelende spreken.
Auskundschaften, (kundschaf. Auslammen, (lunim-te aas, au-sge- (Spraakk.) uitlatingsteeken, weglatingstete ons, ausgekundscha flel) bedr. ww, lamnit) o. ww., in. h. ophouden larnme- teeken o.
etw. -, ifitvorschen, te weten komen ; 2, ren te werpen.
Auslatschen, (latschte aus, aus-_
,
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gelatscht) bedr. ww. Schuhe -, Z. aus- jgelauscht) bedr. ww. uithooren, afluis- 5. Geld fur jean. -, voorschieten ; Geld
auf Zinsen, auf Wucher -, uitzetten; 6.
ieren.
treten.
Auslauben, (laubte aus, ausge- Auslausen, (lauste aus, ausge- Erbsen -, Z. aussá en ; 7. Soldaten -, bui laubt) bedr. ww. ein Geruste -, met lausl) bedr. ww. luizen, afluizen ; (fig.) ten de stad, op de dorpen inkwartieren ;
groen loof versieren ; (fig.) opsmukken. jein. -, iem. uitkleeden, van al zijn geld eta Schi/f -, uit de haven op de reede
brengen; (van kippen), die Eier -, Z. verAuslauern, (lauerte aus, ausge- berooven.
Auslaut , (-( e)s, mv. -e) m. legen ; II. wed. ww. (Scherm.) sich -,
lauert) bedr. ww. afloeren, bespieden,
uithooren ; 2. o. ww., m. h. niet meer (Spraakk.) de klank m. waarmede een Z. ausliegen.
woord of eene lettergreep eindigt.
Auslegetisch, (- es, mv. -e) m.
loeren.
Auslauf, (-lauf(e)s, mv. -kiufe) m. Auslauten, (lautete aus, ausge- bank, tafel v., waarop de te verkoopgin
(van het water), uitloop, mond m., uitwa- lautet) o.ww., m. h. (van woorden), met waren worden uitgespreid, toonbank v.
Ausleger, —legerin, uitlegger,
tering, monding v.; 2. (van bergen), tak een klank eindigen.
m., Z. Ausldufer; 3.(van schepen), uitloo- Ausláuten, (luutete aus, ausge- verklaarder m., uitlegster, verklaarster
pen, in zee steken o.; 4. afloop m., einde läutet) bedr. ww. de klok luiden om iets v.; (Spr.) Jeder ist der beste - seiner
o., Z. Ausgang; 5. (Bouwk.) uitstek o.; 6. af te kondigen ; it. het einde van iets Worte, ieder is de beste uitlegger zijner
(Bergw.) zooveel een mijnwerker met aankondigen door het luiden der klok; woorden ; (Zeew.) spier v., oplanger
den kruiwagen wegrijdt; 7. (Art.) af- 2. o. ww., m. h. ophouden te luiden; m., spaak v., wrijfhout o.; it. Z. Ausstand m. van de versierselen tot de ziel die Glocke of es hat ausgelautet, heeft lieger.
opgehouden te luiden ; (fig.) rund ausAuslegerei, v. zucht v. om uit te
van het stuk; 8. (Zoutz.) Z. Auflauf.
leggen, pronkzucht v.
Auslaufen, (du laufst aus, er láu f t gelautet ! spreek ronduit!
A_ uslegestabehen , ( stäbchens,
aus, lief aus, ausgelaufen) bedr. ww. onr. Auslautern, (läuterte aus, ausge(Bergw.) uitkruier, Z. auskarren; eine läutert) bedr. ww. (van een bosch), Z. mv . -stäbchen) o. houtje, stokje o. voor
het spikkelwerk.
Bahr -, afloopen, ten einde loopen ; 2. lichten.
Ausleben, (lebte aus, ausgelebt) Auslegung, v. uitstalling v., uiteinen Pfad -, Z. austreten ; II. wed. ww.
sich -, zich zat loopen ; (van een gat), hedr. ww. eire Zeil -, leven, doorleven, schot, 2. voorschot o., Z. Auslage; 3.(fig.'
uitslijten, te groot worden ; III. o. ww., (gewoonl. verleben) ; 2. o. ww., m. h. uit uitlegging, verklaring, opheldering v.;
ophouden te leven, sterven ; er-levn, -skunde,-skunst v. uitlegkunde v.; -szucht
m. h. ophouden te loopen ; das Fass hat
ausgelaufen, lekt niet meer ; das Fass ist hat ausgelebt, het is met hem gedaan; V. zucht v. om uit te leggen.
Auslehnen, (lehnte aus, ausgeausgelaufen, is leeggeloopen; 2. ni. s. ein ausgelebter Mensch, een uitgeleefd,
(van schepen), uitloopen, onder zeil versleten mensch (gewoonl. abgelebt) ; lehnt) bedr. ww., Z. ausleihen, verleihen.
Auslehren, (lehrte aus, ausgegaan; (fig.) (van een geschrift), in het II. o. zelfst. nach meinero -, Z. Ableben.
Ausleeken, (leckteaus, ausgeleckt) lehrt) bedr. ww. jem. -, behoorlijk onlicht verschijnen; (van personen), viel -,
veel uitloopen, weinig thuis blijven; (van bedr. ww. den Honig aus dem Top!, den derwijzen, iems. onderwijs voltooien ;
peulvruchten), uit den dop vallen ; (van Top! mit Honig -, uitlikken, oplikken; (Hand.) ausgelehrt, die zijne leerjaren
koren, meel &,uit een zak, van wijn,bier 2. o. ww., m. s. uitlekken, doorlekken; heeft doorgeloopen ; 2. o. ww., in. h.
ophouden te onderwijzen.
& uit een vat, dat niet dicht is), uitloo-' (vats een vat), leegloopen, lekken.
Ausledern, (lederte aus, ausgele- Ausleiden, (litt aus, ausgelitten)
pen ; (van een vat, zak, vijver &), leeg
een horloge), afloopen ; (van'
-lopen;(va dert) bedr. ww. ets. -, van binnen met o. ww. onr., m. h. uitlijden, tot het eind
toe lijden ; 2. niet meer lijden ; er hat
eene straat), auf den Markt -, uitko- leder voorzien.
Ausleeren, (leerte aus, ausgeleert) ausgelilten, zijn lijden heeft een einde
men ; in of auf etw. -, uitloopen op, eindigen met ; (Bouwk.) Z. hervorragen; bedr. ww. einen Becher -, ledigen ; den genomen.
(Boekdr.) (van een boek), una drei Bo- Wein -, opdrinken, opmaken ; einen Saai Ausleiern, (leierte a-us, ausgeleiert)
gen aus- of einlaufen, ongeveer drie vel -, leeg maken, schoon vegen, allen er o. ww., m. h. ophouden op de lier te
grooter of kleiner worden, dan de be- uitjagen ; von Allem ausgeleert, uitge- spelen ; ein Gleis -, Z. ausfahren; die
rekening was; (Tuinb.) (van boomen), schud, uitgeplunderd; seinen Leib -, ont- Pfanne eines Zap/ens, ein Rad -, door te
lasten; den Abtrift -, ruimen, schoonma- veel draaien verwijden.
bij de wortels uitspruiten.
Auslaufer, (-laufers, mv. -1 "u- ken ; (fig.) sein Herz -, ontlasten, uit- Ausleihen, (liefs aus, ausgeliehen)
bedr. ww. onr. etw. -, uitleenen, leenen
Ier) m. boodscliapjongen, boodschaploo- storten, lucht geven.
per, loopjongen m.; (Bergw.) kruier Ausleerer, (-leerers, mv. -leerer) aan, in leen geven ; (z. voorw.) auf Zins,
m.; 3. (van een gebergte), die leuten - m. opruimer, wegruimer, ontlasten m. auf Pfander -, geld in leen geven, border Alpen, de uiterste takken m. mv.;
Ausleermittel, (-miltels, mv. gen.
Ausleiher, (- leihens, mv. - leiher)
(fig.) een navolger, volgeling (van aard -mittel) o. middel o. ter ontlasting.
wijnstokken), spruit, rank v.;-beziën,
Ausleerung, V. opruiming v.; 2. m. uitleenar, verhuurder m.; -in v. uit (Boekdr.) lip v. aan de zetlijn; 4.(Zoutz.) ontlasting v., stoelgang m.; it. uitwerpse- leenster, verhuurster v.
len, excrementen o. mv.; 3. (w. i. gebr.)
Ausleihung, v., Z. ausleihen.
Z. Auflauf.
Auslauf(er)n, (lauf( er) te aus, uitputting v.; - sp-umpev. trekpomp,zuig- Ausleiten, (leitete aus, aasgelei.
ausgelau f (er) t) bedr. ww. Erbsen -, dop- pomp v.; -róhre v. ontlastingspijp, ontlas- tet) bedr. ww. jens. gum Blindekuhspiel
-, opleiden, Z. ausführen.
tingsbuis v.
pen, uitdoppen.
Auslauffeile, (- n) v. vijl v. der Auslegen, (legte aus, ausgelegt) Auslenken, (lenkte aus, ausgebedr. ww. Decken -, uitspreiden ; Lein- lenkt) o. ww., m. h., Z. auweichen.
mijnwerkers.
Auslau$sch, (-fischer, am mei wand ,gum Bleichen -, leggen ; Waaren in Auslernen, (lernt e aus, ausgebijv. en b. gaarne uitloopend,-sten) den Schaufenstern -, uitstallen ; seine lernt) bedr. ww. else., sein Handwerk in
Reize -, ten toon spreiden ; Korten -, Z. Paris -, uitleeren, in de perfectie leeren;
uithuizig.
Auslauf- karren, (-karrens, mv. auflegen; 2. Tráume, Gesetze, die heilige jem. -, door en door leeren kennen ; (z.
- karren) m. kruiwagen m. der mijnwer- Schrift -, uitleggen, verklaren ; jemn. voorw.) man lernt nie aus, men heeft
kers ; - ofen m. (Glasbl.) uitloopoven m. etw. gut, libel -, ten goede, ten kwade nooit uitgeleerd ; 2. o. ww. auf eire
Auslaugen, (laugte aus, ausge- duiden; jemn. etw. als (w. i. gebr. zum) Kunst -, zijne leerjaren ten einde brenlaugt) bedr. ww. Erze, Asche -, uitloo- Geiz -, iem. om iets van. gierigheid be- gen ; in seiner Kunst 4 ausgelernt haben,
gen, uitwasschen; einFass -, Z. bühnen; schuldigen ; Alles zum Besten -, van den grondig geleerd hebben ; eben ausgelernt
besten kant beschouwen ; 3. (Jachtw.) haben, zijne leerjaren pas ten einde zijn ;
(fig.) jem. lurch Trubsale -, louteren.
Auslaugung, v., Z. auslaugen. ausgelegtes Gecceih,wijd uitgespreide ho- in etw. ausgelernt sein, doorkneed zijn in
Auslauschen, (lauschte aus, aus- rens; 4. ausgelegte Arbeit, ingelegd werk; iets; eicc ausgelernter Schalk, doortrapte
-

-
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schelm, slimme vos; ein ausgelernter Geheimniss -, ontlokken ; jem. -, uit Hofmann, een in hoofsche zaken door- hooren.
kneede hoveling.
Auslogiren, (logirte aus, ausloAuslesen, (du liesest aus, er lie- girt) bedr. ww. doen verhuizen, doen
set of leest aus, las aus, ausgelesen) bedr. opbreken.
ww. onr. uitkiezen, uitzoeken ; Kräuter Auslohen, (lohte aus, ausgeloht)
-, uitpluizen ; Lumpen -, uitzoeken, sor- heir. ww. Holz -, uitloogen, Z. auslauteeren; (Pap.) Papier -, afkrabben; 2. gen ; 2. (Giet.) den Mantel, die Form -,
ein Bach -, uitlezen, lezen tot aan het uitbranden.
eind ; II. o. ww., m. h. ophouden te Ie- Auslohnen, (lohnte aus, ausgelohnt) bedr. ww. Arbeiter -, Z. ab
zen.
-lohne.
Ausleser, —leserin, uitzoeker m.
uitzoekster v.
Auslösbar, barer, - barst) bijv.
en b. (van een pand), afkoopbaar, afAuslesung, v., Z. auslesen.
Ausleuehten, (leuchtete aus, aus- losbaar; -keil v. afkoopbaarheid, aflos geleuchiel) o. ww., m. h. jem., gewoonl. baarheid v.
Auslosehbar, bijv. uw., Z. ausjenin. -, uitlichten ; 2. ophouden te lichten, niet meer verlichten ; 11. wed. ww. löschlich.
(-

die Sonne leuchtel sich nicht aus, put

Auslosehen, (löschte aus, ausge-

löscht) bedr. ww. das Feuer -, uitbluszich niet uit met verlichten.
Ausleuen, (leuele aus, ausgeleuet) schen, uitdooven ; (fig.) ein Gefühl -,
bedr. ww., Z. ausladen.
verstikken ; das Lebenslicht -, uitblazen ;

Auslichten, (lichtete aus, ausge- ein Wort mit dens Schwamm, Linien Anil
liclatet) bedr. ww. opklaren, verlichten; Gummi -, uitvegen; Thränen -, dro-

ein. ausgelichteter Kopf, een helder hoofd;
2. (Boschw.) einen Wald -, dun nen, uit
3. ein Schift -, (gedeeltelijk)-houwen;
uitladen, lossen ; die Kasse -, Ieegen.
Auslichtung, v., Z. auslichten.
Auslieben, (liebte aus, ausgeliebt)

o. ww., m. h. ophouden te beminnen.

Ausliefern, (lieferte aus, ausge-

liefert) bedr. ww. einep Ausreiszer -, uit
eine Stadt, die Schlüssel einer-levrn;
Stadt -, overgeven ; die Waare -, ter hand
stellen ; 2. (Boekh.) ein Werk -, tot de
laatste aflevering toe uitgeven ; 3. wenig
Neues -, opleveren.
Auslieferer, lieferers, mv. -lieferer) m. uitleveraar, afgever m.
Auslieferung, v., Z. ausliefern ;
-sschein m. bewijs o. van aflevering &;
-snertrag m. uitleveringsverdrag, car(-

tel o.

Ausliegen, (lag aus, ausgelegen)

o. ww. onr., m. h. (van wijn), beliggen,
Z. abliegen; 2. Z. au/liegen (2.); (van

schepen), op de reede blijven liggen, Z.
Auslieger; 3. alle Feuchtigkeit -, door

lang liggen verliezen.

Auslieger,

(-

liegers, inv. -lieger)

gen ; (fig.) eine Schuld -, Z. tilgen ; ei
Schimpt -, uitwisschen ; 2. (du li -ne

Ausloben,

(lobte aus, ausgelobt )

bedr. ww. er wusste nicht auszuloben, wie
c ., hij wist niet, hoe hij genoeg zou prij
-zen
&.

Ausloehen, (loch te aus, ausgelochl) bedr. ww. Erze -, uit een gat ha-

macht) bedr. ww. Niisse, Austern 4' -,
openmaken ; Bohnen cf -, doppen ; Flachs
-, aftreden, uitkernen ; Hühner -, de ingewanden uithalen, schoonmaken ; Hasen -, afhalen ; Fettflecken -, uitmaken ; 2. uitmaken , afmaken , eindigen; (Sp.) de partij uitmaken, uitspelen;
lass ihn uur -, laat hem maar begaan,
totdat bij klaar is; (Geweerm.) ein Gewehr -, afwerken, toereeden ; 3. den Wein,
das Glas -, opmaken, uitdrinken ; das
Feuer, Licht c' -, uitblusschen, uitdooven ; 4. etw. mit jemn. -, afmaken ; sie
mogen es mit einander -, laat het henzelven uitmaken; etw. mit der Gottheit -,
voor God verantwoorden; ich will's mit
ihnen -, Z. ausfechten; elw. in der Gilte,
auf gullichem Wege -, schikken ; das
habe ich mir ausgemacht, bedongen;
sie habeas- mit einander ausgemacht, afgesproken ; eine ausgemachte Sache, eene
uitgemaakte zaak ; ich nehme als ausgemacht an, ik neem als zeker aan ; das ist
noch nicht ausgemacht, dat is nog niet
bewezen, nog niet beslist; ein ausgemachter 1Varr, een volslagen gek; 5. jemn.

er lischt aus, losch aus, aus--schetau, etw. (im Testament) -, Z. ver;nachen ; 6.
geloschen) o. ww. onr., m. s. (van vuur, (Jachtes.) (van honden), Wild -, opspolicht &), uitgaan, uitdooven; (fig.) op- ren ; ein Quartier fur jem. -, oploopen,
vinden; ein Schii fur jem. -, huren; 7.
houden, vergaan.
Auslöscher, lóschers, mv. -lo- jem. -, uitschelden, doorhalen; 8. uitscher) m. uitblusscher, uitdoover m.; 2. maken, bedragen; das macht über 10
Thaler aus, bedraagt meer dan &; das
domper m.
Ausláschlich, bijv. en b. uit macht nichts aus, dat beteekent niets,
wat uitgewischt kan worden..
-wischbar, dat geeft niets; was macht das aus? wat
Ausloschung, v., Z. auslóschen. schaadt dat? 9. ein Kleid mit etw. -, opAuslosen, (loste aus, ausgelost) maken, versieren ; mit goldenen Tressen
bedr. ww. Soldaten -, hij het lot kiezen ; -, met galons voorzien; II. wed.ww.(w.
i. gebr.) sich -, uitgaan.
2. Z. verlosen.
Auslbsen , loste aus, ausgelösl) Ausmaehheehel, (-n) v. afreebedr. ww. die Knochen aus dens Fleisch hekel m.
-, uitschillen, uitpellen ; die ,Keule eines Ausmagern, (magerte aus, ausgeWildes (aus der Pfanne) -, uitsnijden; magert) bedr. ww., Z. abmergeln, ab die Vogel (aus der Dohne) -, losmaken; zehren.
(van het slagwerk in eene klok), ausge- Ausmahlen, (mahlte aus, ausgelost werden, Z. ausheben; 2. einen Gefan 1 mahlen) hedr. ww. Korn -, geheel, begenen -, loskoopen, vrijkoopen, uitwis-' hoorlijk malen ; 2. das Wasser aus einero
selen ; eine verp fándete Sache -, lossen ; Teiche -, uitmalen; II. o. ww., m. I,.
einen Brief auf der Post, einep Pass -, ophouden te malen.
afhalen (tegen betaling der kosten); eiAusmakeln, (niOkelte aus, ausgenen Gast im Wirthshaus -, loslaten mákelt) bedr. ww. etw. -, kieskeurig
(-

(

-

m. (Zeew.) schip o., dat op de reede blijft tegen betaling zijner verteringen.
liggen; 2. wachtschip o., uitlegger m., Auslosung, v., Z. auslosen.
Ausl®sung, v., Z. auslosen; -sveradviesjacht o.
Auslisten, (listeteaus, ausgelistet) trag m. verdrag o. tot uitwisseling der
bedr. ww. jemn. ein Geheimniss -, Z. krijgsgevangenen, cartel o.
ablisten.
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uitzoeken, onderzoeken.

Ausmalen, (malle aus, ausgemalt)

bedr.ww. Gemolde -, afschilderen, afwerken ; 2. eine Begebenheit ins Einzelne -,
uitvoerig, gedetailleerd, in alle bijzon
vertellen, schilderen ; sich seine-derhn
Auslotsen, (lotste aus, ausgelolst)
bedr. ww. ein Schijf -, uitloodsen, uit - Hoffnung glanzend -, hetgeen men ver de haven, in zee brengen.
wacht zich in de schitterendste kleuren
voorstellen, het schoonste van de toeAuslotsung, v., Z. auslolsen.
Áusluchsen, (luchste aus, aus- komst droomen ; 3. ein Zimmer -, hegeluchst) bedr. ww. jenan. ehr. -, Z. ab schilderen.
-luchsen.

Ausluften, (liiftete aus, ausgeluflen; (Timm., Steenh.) een gat maken
tel) bedr.ww. ein Zimmer -, uitluchten,
voor eene pen, kram &.
Ausibehern, (lócherte aus, ausge- luchten; Betten 4- -, te luchten hangen,
lócherl) bedr. ww., Z. aushöhlen, durch- laten uitluchten; (fig.) die Menschheit -,
van vooroordeelen, dwaalbegrippen zuilóchern,.
veren; 2. wed. ww. sich -, zich verluchAuslochung, v., Z. auslochen.
Ausloeken, (lockte aus, ausgelockt ) ten, een luchtje gaan scheppen.
Ausli flung, v., Z. ausluften.
beds. ww. jem. -, de lokken, krullen
losmaken van ; 2, jemn., von jemn. ein Ausmaehen, (machte aus, ausge-

Ausmalung, v., Z. ausmalen.
Ausmange(1)n, (mang(el)te aus,
ausgemang(el)t) bedr.ww. die Wdsche -,
behoorlijk mangelen ; 1I. o. ww., m. h.
ophouden te mangelen.
Ausmann, (-mannes, mv. - leute)
m. (veroud.) buitenman m.; 2. vreemde ling M.

Ausmargeln, (margelte aus, ausgemargelt) bedr. ww., Z. ausmergeln.

1 tit
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Ausmarken, (mankte aus, ausge- Ausmerzung, v., Z. ausmerzen. -, uitgeven, willen doen voorkomen als.
markt) bedr. ww. ein Feld -, van grensAusmessbar, bijv. nw. meetbaar. Ausmi nzung, v., Z. au smmm.zn. en .
palen, grenzen voorzien ; einen Platz zum Aasmessen., (du missest aus, er .dusmussen, (ich muss aus, du
misst aus, m.asz aus, ausgemessen) bede. musst aus, er muss aus, musste aus, ausGarten -, afbakenen.
Ausmärker, ( -njar•kers, mv. -mar- ww. meten, nitmeteu ; ein Gebaade -, gemusst) o. ww. oni., in. h. uitmoeten,
ker) m. buitenlander, vreemdeling m. opmeten, opnemen ; einen Acker -, op- moeten uitgaan.
Ausmarkung, v., Z. ausniarken. meten ; ein Fuss -, peilen, ijken, roeien; Ausmustern, (musterte aus, ausAusmarsch, marsch(e)s, niv. nach allen Ausdehnungen -, al de afine- gemustert) bedr. ww. Godstücke als zu
-marsche) m. (Kr jgsw.) uittocht m., tingen opnemen, in alle richtingen op- leicht -, uitmonsteren, uitschieten, weg
meten ; 2. uitmeten, in het klein, bij de
marscheeren o. uit.
verwerpen ; alle Soldaten -, af--werpn,
Ausmarschiren, (marschirte aus,' maat, bij de el verkoopen ; 3. (Bergw.) danken.
ausmarschirt) o. ww., m. s. uittrekken, jem. -, Z. austreiben.
Ausmusterung, v., Z. ausmuuitmarcheeren, vertrekken, uitrukken.
Ausmesser, messers, mv. -mes- stern.
Ausmartern, (marterte aus, aus- ser) m. afmeten, Qpmeter, uitmeter m., Ausnagen, (nagte aus, ausgenagt)
gemartert) bedr. ww. jemn. ein Gestand Z. Kornmesser, Feldmesser; it. kleinhan bede. ww. den Käse -, uitknagen ; sich
klein verkoopt. -delarm.,inht die Zahne an eta. -, Z. ausbeiszen
-, door folteringen afpersen ; 2. sich-nis
-, Z. abmartern; it. sich an jemn. -, zich
Ausmessung, v., Z. ausmessen; Ausnähen, (nahte aus, ausgenaht)
aan iem. moede martelen, zich aftobben -skunst v. uitmetingskunst V.;dieWissen- bed. ww. etc'. mit Gold -, benaaien, stik
schaft von der - der Ebenen, planimetrie
met kwellen.
mehrere auf einander gelegte Zeuge-ken;
.Ausmrzen, (mdrzte aus, ausge- v., vlaktemeetkunst, vlaktemeting v.; it. -, doorstikken, Z. steppen; ausgenahle
- der Körper, stereometrie, lichaams -i Arbeit -, borduurwerk, stiksel o.; 2. sick
mdrzt) bedr. ww., Z. ausmerzen.
die Augen -, zich blind naaien.
Ausmsten, (mastete aus, ausge- meetkunst, lichaamsmeting v.
mäslet) bedr. ww. goed, behoorlijk mes- Ausmetzen, (•nietzte aus, ausgeAusnahme, nahmen) v. uitzon ten; eine ausgemastete Gans, eene vetge- metzt) o. ww., m. h. (Mol.) het maal dering v.; keineRegel ohne -, zonder uit
uitscheppen, als loon voor het ma--lon
meste gans.
mit - des zweiten 1'heils,-zonderig;
Ausmatratzen, (matrat: te aus, len eenig koren uitscheppen ; 2. het uitgezonderd, uitgenomen, behalve het
ausgematratzt) bedr. ww. eine Kutsche meetloon uitscheppen.
tweede deel ; 2. Z. Ausgedinge; -fall m.
-, matrasvormig bekleeden ; einen Sessel Ausmiethen, (miethete aus, aus- uitzondering v.; -gesetz o. uitzonderingsgemiethet) bedr. ww. Pferde -, Z. ver wet V.
-, Z. polstern.
jens. -, laten verhuizen door-miethn;2.
Ausmauern, (mauerte aus, ausAusnahmsweise, bijw. bij uit gemmaauert) bedr. ww. met metselwerk hooger huur te eischee ; it. een ander zondering.
bedekken, bemetselen, uitmetselen ; 2. doen verhuizen door meer huur te bie
Ausnarben (sich), Z. vernarjenin. einen Dienstboten -, onder--den; ben.
ein Loch -, toemetselen, dichtmetselen.
AAusmauerung, v., Z. ausmauern. huren.
Ausnarren, (narrte aus, ausgeAusmaulen, (maulte aus, ausge- Ausmindern, (minderte aus, aus- narrt) o. ww., m. h., Z. sick austoben.
maalt) o. ww., m. h. uitpruilen, ophou- gemindert) bedr. ww. eine Bauarbeit -, Ausnaschen, (nasckte aus, ausaanbesteden (aan den minst inschrij- genascht) bedr. ww. uitsnoepen, opsnoeden te pruilen.
pen ; ein Ge/ass -, leeg snoepen.
Ausmausen, (mauste aus, ausge- vende).
maust) bedr. ww. (veroud.) alle Hauser Ausminderer, (-minderers, mv.
Ausnssen, (nasste aus, ausge-, leegstelen ; 2. o. ww., m. h. niet -minderer) m., Z. Ausrufer.
ndsst) bedr. ww. Holz -, drogen.
meer verharen, verveeren, ruien.
Ausmisten, (mistete aus, ausge- Ausnebeln, (nebelte aus, ausgeAusmausern, (mauserte aus, aus- niistet) bedr. ww. einen Stall -, uitmes- nebelt) o. ww., m. h. ophouden te misgemausert) o. ww., Z. ausmausen (2.). ten, schoonmaken.
ten; 2. (fig.) in het nevelachtige, in het
.Ausmeiszeln, (meiszelte aus, aus- Ausmitteln, (mittelte aus, ausge- onbestemde overgaan.
gemeiszelt) bedr. ww. ein Loch -, met ?nittelt) bedr. ww. etwv. -, ontdekken, Ausnehmen, (du nimmst aas, er
den beitel maken, uitbeitelen; 2. met den uitvinden ; 2. wed. ww. es mittelte sich nimmt aus, nahm aus, ausgenommen)bedr.
beitel afwerken; Gewander zierlich -, uit aus, dass 4, het kwam uit, het bleek Ww. oer. Eier -, uitnemen ; Vogel -, uit
zierlich ausgemeiszelte-houwen;(fig.) dat & ; 2. Z. festsetzen, bestimmen.
het nest halen ; einen Zahn -, trekken,
Ausmöbeln, (móbelte aus, ausge- uittrekken ; ein geschlachtetes Thier -,
Perioden, sierlijk gevormde, afgeronde
möbelt) bedr. ww. ein Haus -, van men- van ingewanden ontdoen ; 2. Soldaten -,
volzinnen.
Ausmelken, (melkte of molk aus, helen voorzien, meubileeren.
z. ausheben; 3. ein Kleid, Zeug zu einero
ausgemelkt of ausgemolken) bedr. ww. Ausmöbliren, (möblirte aus, aus- Kleide -, uitzoeken; auf Borg -, op borg
reg. en oer. die Euter -, uitmelken, leeg - ntóbli.rt) bedr. ww., Z. ausntóbeln.
koopen, nemen ; 4. sich etw. -, Z. hermelken ; eine Kuh -, melken, uitmelken ;
Ausmodern, (moderte aus, aus- ausnehmen; 5. (fig.) uitzonderen ; aus2. o. ww., m. h. ophouden met melken, gemodert) o. ww., m. s. van binnen ver genommen, uitgezonderd, uitgenomen,
uitrotten, door verrotting hol-roten, behalve; 6. (Wev.) patroonteekenen,
niet meer melken.
Ausmergeln, (mergelte aus, aus- worden; 2.m. h. ophouden te rotten.
kaarteeren ; 1I. wed. ww. sich -, eene
gemergelt) bedr. ww. ein P[erd, einen Ausmoosen, (mooste aus, ausge- uitzondering maken op den regel ; it.
woost) bedr. ww. eine Hohle -, van het zich onderscheiden van anderen ; it. zich
Acker -, uitmergelen, uitputten.
Ausmerg(e)lung, v., Z. ausmer- mos ontdoen, zuiveren.
onderscheiden boven anderen ; (van zageln.
.Ausmorden, (ntordete aus, aus- ken), sick gut, schlecht -, zich voordoen,
Aasmerken, (merkte aus, ausge- 7emordet) bedr. ww. ein Haus -, nit- uitzien.
merkt) bedr. ww. etiv. -, opmerken, moorden.
Ausnehmend, ( -er, -st) bijv. en
merken (onder andere dingen); 2. jem. Ausmunden, (mnicndete aus, aus- b. uitnemend, buitengewoon, buitenge-, door aanhoudend opmerken doorgron- jemi ndet) o. ww. (van een weg) , in Sei- meen ; -e Schönheit, zeldzame schoontenpfade -, zich splitsen; in einem Thale heid v.
den, uitvorschen.
Ausmerzen, (rerzte aus, ausge- -, uitloopen; zwei Eisenbahnen in ein- Ausnehmlich, -er, -st) bijv.
merzt) bedr. ww. (Landh.) die Scha fe ander - lassen, verbinden, laten ineen nw., Z. ausnehmend.
-Lopen.
A usneigen, (neigte aus, ausge4. -, uitschieten, scheiden ; etiv. -, uit
als onnut Wegwerpen; einen-schietn,
Ausmi nzen, (mi nzte aus, aus- neigt) bedr. Ww. (veroud.) ein Glas -,
-Vers, eine Stelle, ein Wort -, uitwerpen, 7emiinzt) hedr. ww. Gold -, vermunten, uitdrinken ; 2. o. ww.. m. s., Z. ausbeugeld slaan uit ; (fig.)etuw. fair einen Zu fall gen.
uitschrappen.
(-

(-

(-

(
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Ausnennen, (nannte aus, ausge- Auspauschung, v., Z. auspau- een doortrapte, volmaakte schelm ; ein
SchifT -, teren, met teer bestrijken.
nannt) bede. ww., Z. aussprechcn.
schen.
Ausniesen, (nieste aus, ausgeniest) Auspegeln, (pegelle aus, ausge- Auspicien, o. mv. voorteekenen
o. mv.; 2. voorspelling, voorzegging v.;
bedr. ww. uitniezen; 2. o. ww., iii. h. pegelt) bedr. ww., Z. auspeilen.
Auspeilen, (peille aus, ausgepeilt) 3. toezicht o., bescherming v.
ophouden te niezen.
Ausnippen, (nipple aus, ausge- bedr. ww. den Grund -, peilen.
Auspeilung, v., Z. auspeilen.
nippt) bedr. ww. cmn Glas, den Wein -,
met kleine teugen uitdrinken.
Auspeitsehen, (peitschte aus,
Ausni chtern, (nuchterte aus,aus- ausgepeitscht) bedr. ww. jem. -, geesegeniichterl) bedr. ww. den Bausch -, uit - len ; it. geeselen en buiten de poort zet
uitjapen ; (fig.) mil des Spottes Nes--ten,
slapen ; 2. o. ww., m. s. en wed. ww.
sich -, nuchter worden ; (fig.) aus- sein den Hochniuth -, uitdrijven.
Auspeitseher, (-peitschers, mv.
geniichtert, droog, prozaïsch.
Ausnutsche(1)n , (nutsch(el) te -peitscher) m. geeselaar m.
Auspeitsehung, v., Z. auspeitaus, ausgenutsch(el)1) bedr.ww. (Volkst.)
schen.
Z. aussaugen.
Ausnutzen (sich), (nuizte aus, Auspfáhlen, (pfahlle aus, ausgeausgenutzt) wed. ww. sein Grundeigen- p[dhll) bedr. ww. einen Schacht -, van
thum -, al het mogelijke voordeel trek- binnen met palen voorzien; einen sumken van ; jent. -, exploiteeren ; den gün- p[igen Bauplatz -, heien , beheien ; 2.
sligen Augenblick -, zich ten nutte ma- met palen afbakenen.
ken; ein ausgenutzter Mantel, afgedra- Auspf ahlung, v ., Z. auspfahlen.
Auspf inden, (pfándete aus, ausgen, versleten mantel.
Ausnutzung, v., Z. ausnutzen. gep/andet) bedr. ww. einen Schuldner -,

.usöden,

Auspieken, (piekte aus, ausgepickt) bedr. ww. (van vogels), uitpik ken.

Auspinseln, (pinselle aus, ausgepinselt) bedr. ww. etrv. -, met het penseel uitvegen; eine Wunde -, met het
penseel van binnen bestrijken ; (van een
schilderij), zierlich ausgepinselt, afgewerkt, bewerkt ; 2. o. ww., m. h. ophouden met schilderen.

Auspissen, (pisste aus, ausgepisst)
bedr. ww., Z. ausharnen.

Ausplacken, (plackte aus, ausgeplackt) bedr. ww., Z. auskleben; 2. (w.
i. gebr.) uitplunderen.

Ausplappern, (plapperle aus,
ausgeplappert) bedr. ww., Z. ausplaudarn.
Ausplatten, -platten, (plat-

(dele aus, ausgeödet) beslag leggen op de goederen van ; 2. tete en pld ttete aus, ausgeplattet en aus-

bedr. ww. ein Fischtvasser -, leegvisschen ; dieFische -, al de visch wegvang en.
Ausölen, (alle aus, ausgeólt) bedr.
ww. van binnen oliën.

(Bergw.) aan de betimmering der mijn gangen door meer houtwerk meer stevigheid geven.
Auspf ginder, pfander s, mv.
-pfander) m. (Ger.) beslaglegger, execu(-

Ausorgeln, (orgelte aus, ausge- Leur m.
Auspfándung, v. Z. au.sp fanorgelt) o. ww., m. h. ophouden op het

gepláttet) bedr. ww. in de breedte uitbreiden ; Zinn, Blei -, nitpletten ; (fig.)
sein Gesicht vor dem Spiegel -, ontfronsen, Z. glëlten; 2. iVësche -, Z. ausbt geln.
Ausplattung, v., Z. ausplatten
.

Ausplatzen,

aus, ausgeplatzt) o. ww., m s. bersten, uit elk.
orgel te spelen, het orgel niet meer be- den.
spelen; (fig.) jent. -, iem. de les lezen, Auspfarren, (p[arrte aus, ausge- springen ; 2. (fig.) in ein laates Geláchpfarrt) bedr. ww. eine Gemeinde -, van ter -, uitbarsten in ,schateren van lachen;
den mantel uitvegen.
Auspachten, (pachtele aus, aus-! eene parochie of van een diocees schei- mit dent Geheimnisse -, het geheim uit
zich laten ontglippen.
-flapen,
gepachtet) bedr. ww. etiv. -, in kleine den.
perceelen verpachten ; 2. jeni-. -, eene Auspfeifen, (puff aus, ausgep fi f - Ausplaudern, (plauderle aus,
pachthoeve doen verlaten door hoogere fen) bedr.ww.onr. jem., ein Schuuspiel, ei- ausyeplaudert) bedr. ww. Geheimnisse -,
nen Schauspieler -, uitfluiten ; 2. afflui- verpraten, verbabbelen, verklikken ; 2. o.
pacht te eischen of te bieden.
Auspacken, (packte aus, ausge j ten, een air & geheel op de fluit spelen; ww., m. h. uitbabbelen, ophouden te
packt) bedr. ww. Waaren, einen Koffer -,j [I. o. ww., rn. h. ophouden te fluiten, babbelen ; it. aan zijn lust om te praniet meer fluiten ; 2. (Bergw.)der Schussl ten voldoen ; ich habe noch lange nicht
uitpakken, ontpakken; 2. Neuigkeiten
hat ausgep[iffen of ausgeblasen, het schot ausgeplauderl, ik heb nog lang niet geZ. auskraren.
A.uspacker, (-packers,mv. - pack er ) in het boorgat is afgegaan zonder dei noeg gepraat.
Ausplauderer, (-plauderers, mv.
steenes te doen springen.
m. uitpakker m.
Auspfeifer, (-pfei%ers, mv. -pfei- -plauderer) m., —plaudererin , v.
Auspackung, v., Z. auspacken.
babbelaar, prater, verklikker m., bab.buspappen, (pappte aus, ausge-^ fer) m. uitfluiter m.
Auspfeifung, v. uitfluiting, uit- belaarster, babbelkous, verklikster v.
pappt) bedr.ww., Z. auskleistern.
(platzte

-

Ausplauderung, v., Z. ausplau
Auspariren, (parirte aus, auspa- jouwing v.; 2. Z. ausp[eifen (2).
rirt) bedr. ww. (Scherm.) afpareeren,; Auspflanzen, (pflanzte aus, aus- dern.
Ausplaustern, (plausterte aus,
afwenden ; (fig.) einen Vorwurf -, van geptlanAt) bedr. ww., Z. verp/lanzen.
Auspflastern, (pflasterte aus, aus- ausgeplaustert) bedr. ww. (Prov.) Z.
zich afwerpen.
Ausparirung, v., Z. auspariren. gep /rastert) bedr. ww. einen Hof -, be- auspliindern.
Auspaschen, (paschte aus, aus- straten, bevloeren. j Ausplündern, (plünderte aus,
Auspfiasterung, v., Z. auspfl a- ausgeplundert) bedr. ww. eine Stadt,
gepascht) bedr. ww. (veroud.) naar buienen Reisenden -, uitplunderen, plundestern.
ten smokkelen.
Auspassen, (passie aus, ausge- Auspfloeken, (pf óckte aus, aus- ren ; 2. o. ww., m. h. ophouden te plunderen.
passt) bedr. ww. eine Gelegenheit -, Z. gepflöckt) bedr. ww., Z. abpflócken.
Auspfli cken, (pfluekte aus, aus- Auspliinderer, (-plunderers, mv.
abpassen.
Auspauken, (paukte aus, ausge- gepfl tckt) bedr. ww. einero Vogel die Fe- -plunderer) m. plunderaar, roover m. Ausplunderung, v., Z. ausplun
paukl) bedr. ww. door trommelen af- dein -, uitplukken ; alte Taue -, losma
plukken, uitpluizen.
-ken, dern.
kondigen, bekend maken; eine Hure -,
Ausplüsen, (pluste aus, ausgeopenlijk buiten de poort zetten ; 2. Z. Auspflugen, (pflügte aus, ausgeplüst) bedr. ww. (Zeew.) alte unbrauchausprügeln; (Student.) eines Streit -, p fl ugt) bear. ww., Z. ausackern.
uitvechten ; 3. (Student.) eisen Papst Auspfützen, (pf áilzle aus, ausge- bare Taue -, Z. auspflücken.
-, een bokaal uitdrinken; II. o. ww., m. p/'ti tzt) bedr . ww . (liergw.) das Wasser Auspoehen, (pochte aus, ausgepocht) bedr. ww. einen Schauspieler -,
h. ophouden op de groote trom te slaan. -, ophalen, uitscheppen.
Auspauschen, (pauschte aus, Auspiehen, (pichte aus, ausge- Z. auspfei[en, auszischen; (Jachtw.) eiausgepauscht) bedr. ww. die Erze -, aan picht) bedr. ww. eis Fuss -, pikken of nen Murder -, door kloppen uit zijn hol
stukken slaan, en van aarde, steen of pekken; (fig.) eis ausgepichter Schelm, jagen ; (Bergw.) Z. ausklopfen; 2. o.ww.,
-

-

slakken zuiveren.

m. h. ophouden te kloppeg.
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auspoliren, (polirte aus, auspolirt) bedr.ww. Metalle, Stein, Glas, Holz -,
geheel polijsten, den vereischten glans
geven; ein Gedicht -, in de fijne puntjes
afwerken.
&uspoltern, (polterte aus, ausgepoltert)o. ww., m. h. ophouden geraas te
maken; it. ophouden te razen.
.4,usposaunen, (posaunte aus,
ausposaunt) bedr. ww. met trompetgeschal afkondigen ; seine Wohllhaten -,
uitbazuinen, veel ophef maken van.
.duspragen, (pragte aus, ausgeprdgt) bedr. ww. Gold -, munten,
vermunten ; ein Bildniss -, stempelen,
duidelijk afdrukken ; (fig.) seine Grundsálae in Thaten -, door dader te kennen geven ; ein ausgepragtes Schelniengesicht, echt schelmengezicht o.
Ausprägung, v ., Z. ausprdgen.
Áuspredigen, (predigte aus, ausgepredigt) o. ww., m. h. zijne preek eindigen, uitpreeken ; it. ophouden te pree ken; (fig.) jernn. etw. -, uit het hoofd
praten.
Auspreisen, (pries aus, ausgepriesen) bedr. ww. etw. -, hoog roemen,
prijzen, veel ophef maken van; 2. die
Werke Gottes sind nicht auszupreisen,
kunnen niet genoeg, niet naar waarde
geprezen worden.

.Auspressen, (pressie aus, ausgepresst) bedr. ww. das Oel, T rauben, Citronen -, uitpersen, uitdrukken; (fig.)
jemn. etw. -, afpersen, met geweld outnemen ; jemn. Thránen, ein Geheimniss,
Gestá ndniss -, afpersen ; 2. (Lakenb.)
die falschen Fallen -, uitpersen, door
persing doen verdwijnen.
4uspressung , v., Z. auspressen.
Ausprtigeln, (prugelte aus, ausgeprugelt) bedr. ww. jemn. -, niet stok
uitdrijven, uitslaan, wegslaan ; 2.-slagen
afrossen, afranselen.
Auspudeln, (pudelte aus, ausgepudelt) bedr. ww. jent. -, uitschelden.
&uopuffen, (puffte aus, ausgepufft)
bedr. ww. jemn. -, afrossen, afranselen;
2. ein krepirtes Vieh -, villen ; 3. opblazen, doen opzwellen ; Aermel -, met poffen voorzien.

Aus.

Aus.

3. Brume -, uitdunnen, besnoeien; 4.
opsieren, Z. auJputzen ; 5. jem. -, doorhalen, den mantel uitvegen, beknorren;
6. Schüsseln, Kisten 4' -, leegmaken.
Ausputzer,( -putters, mv. -putzer)
In. poetser, oppoetser, schoonmaker m.;
2. berisping, doorhaling v., verwijt o.
Ausputzung, v., Z. ausputzen.
Ausqualen, (qualte aus, ausgequáll) bedr. ww., Z. ausmartern.
Ausquartiren, (quartirte aus,
ausquartirt) bedr.ww., Z. auslegen, ausmiethen; 2. wed. ww. sich -, van kwartier, woning veranderen.
Ausquartirung, v., Z . ausq uar-

t iren.

Ausquellen, (du quillst aus, er
quillt aus, quoll aus, ausgequollen) o.
ww. onr., m. s. uitvloeien, uitborrelen.
Ausquetsehen, (quelschte aus,

A_ uspusten, (pustete aas, ausgepustet) bedr. ww. eine Flam-nie -, uit-

blazen.
Ausputz, (-es, mv. -e) m. (Wol.)
uitveegsel o.
.4.usputzen, (pulzle aus, ausgeputat) bedr. ww. ein Licht -, uitsnuiten,
met den snuiter uitdoen ; jemn. das Lebenslicht -, het licht uitblazen, dood
2. eine Flinte -, schoonmaken,-schietn;
oppoetsen ; einen 0/en -, schoonmaken;

ken.

Ausr^umer,

(-ráumers, mv. -r^-

mer) m. opruimer, wegruimer, putruimer, sekreetruimer m.; 2. pijpenwroeter
m.; 3. slagboor v., lepelboor v.; it. Z.
Krá tier.
Ausraumung, v., Z. ausrdumen.
Ausraupen, (raupte aus, ausgeraupt) bedr. ww. eiven Baum -, Z. ranpen, abraupen.

ausgequetscht) bede. ww. den Soft ciner
Citrone, eine Citrone -, uitpersen, uitAusrauschen, (rauschte aus, ausrukken; (Scherts.) sichdeutlich -, uit gerauscht) o. WW., m. h. ophouden te
-druken. ruischen.
Ausraden, (radete aus, ausgera- Ausrauspern, (rdusperte aus, ausdet) bedr. ww., Z. ausroden.
gerauspert) bedr. ww. Schleim -, uitAusradiren, (radirte aus, ausra- hoesten, opgeven.
dirt) bedr. ww. ein Wort -, met een
Ausrechen, (rechte aus, aasge
recht) bedr. ww. die Fuszlritte aus dein
mesje uitkrabben.
Ausrahmen, (rahmte aus, ausge- Wege -, uitharken, wegliarken.
rahmt) bedr. ww. eine Stickerei -, van
Ausreehnen, (rechnete aus, ausgerechnet) bedr. ww. ein Exempel -, uit
het raam nemen.
eta. bis auf Heller and Pfen--rekn;
Ausrammeln, (ramm elte aus, ausgerammelt) o. ww., m. h. uitrammelen, nig -, tot op een cent na uitrekenen ; das
war gul ausgerechnet, berekend ; 2. jemn.
ophouden te rammelen.
Ausranden, -randern, (ran - etw. als einen Fehler -, Z. anrechnen.
dele of rc nderte aus, ausgerandet of ausAusreehner, (-rechners,mv.-rechgeranderl) bedr. ww. randen, kartelen, ner) m. uitrekenaar, berekenaar m.
van een uitgesneden, gekarteld randje
Ausrechnung, v ., Z . ausrechnen.
voorzien.
Ausreeken, (reckte aus,ausgereckt)
-

Ausrangiren, (rangirle aus, aus- bedr. ww. den Arm -, Z. ausstrecken;
rangirt) bedr. ww. ein Pferd -, als on- 2. die Finger (zum Schwur) -, opsteken ; sich schld frig -, uitrekken ; 3.
bruikbaar afdanken, Z. ausmustern.
Ausrasen, (raste aus, ausgerast) Leder -, rekken ; (fig.) ein ausgerecktes
o. ww., m, h. uitrazen, ophouden te ra- Gleichniss, in de lengte getrokken, tot
zen, bedaren ; 2. die Jugend muss -, Z. vervelens toe uitgesponnen ; 11. o. ww.,
m. h. (Jachtw.) der Hirsch hat ausgeaustoben.
Ausrasten, (rastete aus, ausge- reckt, zijne horens zijn volgroeid.

rastet) o. ww., Z. ausruhen.
Ausrauben, (rauble aus, ausgeraubt) bedr. ww., Z. ausplündern.
Auspumpen, (pumpte aus, aus- Ausrauchen, (rauchte aus, ausgepumpt) bedr. ww. das Wasser, den geraucht) bedr. ww. (Jachtw.) Füchse -,
Keller-, uitpompen; 2. eta. -, uitleenen. door middel van rook uit de holen jaAuspumpung , V., Z. auspumpen .' gen ; 2. seine Pfeife -, uitrooken ; I1. o.
Auspunkten , -punktiren ,' ww., m. h. ophouden te rookei.
(punktete of punktirte aus, ausgepunklet
Ausräuehern, (ra ucherl e aus,
of auspunktii t) bedr. ww. door mid ausgerauchert) bedr. ww. Zimmer mit
del van de puncteerkunst, (Astrolo- Mastix -, berooken ; 2. ein Wespennest -,
gie of Chiromantie), uitvorschen, ont- z. ausrauchen.

dekken.

rauht) bedr. ww. (Lakenti.) afrouwen,
behoorlijk, voldoende rouwen.
Ausrauhung, v., Z. ausrauhen.
.4.usraumen, (rdumte aus, ausger aumt) bedr. ww. Hausgeráth -, wegruimen, wegnemen; Alles -, (van dieven), alles wegstelen, mede pakken ; ein
Zimmer -, uitruimen, leegmaken ; einen
Brunnen -, uitbaggeren, uitmodderen ;
Pfeifenköp fe -, uithalen, ui tw roeten ; 2.
eila Loch -, grooter maken, ruimer ma-

Ausraucherung,

v., Z. ausräu-

chern.

Ausraufen,

(rau /'te aus, ausge-

rau ft) bedr. ww. Unkraut -, uittrekken;
sich die Haare, den Bart -, in wanhoop
of woede uittrekken ; einenn Vogel die
Federn -, Z, ausrupfen; 2. wed. ww.
sick -, zich zat plukharen.
Ausrau.fer, ( - confers, mv. - rau-

(er) m. uittrekker, uitplukker m.
Ausraufur g, v., Z. ausraufen.

Ausrauhen,

(rauhte aus, ausge-

Ausrede, (- reden) v. (w. i. gebr.)
uitspraak, voordracht v., Z. Aussprache,
Vortrag ; . uitvlucht v., voorwendsel o.
Ausreden, (redete aus, ausgeredet)
bedr. ww (w. i. gebr.) uitspreken, in
woorden pitdrukken, Z. aussprechen; 2.
etw . mi t einander -, Z. verabreden; sein
Her.- -, uitspreken, uitstorten ; 3. (w. i.
gebr.) etui. -, bepalen, beslissen ; 4. jemn.
etty. -, uit het. hoofd praten ; ich lasse
mfr's nicht -, ik laat het mij niet uit het
hoofd praten, niet ontnemen, ik laat mij
daar niet van afbrengen; I1. o. ww., m. h.
uitspreken, ophouden met spreken, zijne
reele eindigen ; mit ihnen hat vaan bald
ausgeredet , heeft men gauw uitgepraat,
is het onderhoud (bij gebrek aan stof)
spoedig ten einde; jeinn. nicht - lassen,
niet laten uitspreken, gedurig in de
rede vallen ; I11. wed. ww. sich -, zich
verontschuldigen, zich vrijprater, zich
door uitvluchten weten vrij te pleiten ;
2. ich wollte, ich konntc mich mit dir cmmal recht -, ik wenschte dat ik met u

Aus.
eens recht naar hartelust of genoeg kon
praten , alles afpraten, wat ik weet.
Ausreeden, (reedete aus, ausgereedet) bedr. ww. ein Schiff -, optuigen,
optakelen, uitrusten.
Ausreeder, m., Z. Reeder

Ausreedung , v., Z. ausreeden .
4usrheden, Z. ausreeden.

Ausreifen, (reifte aus, aucsgereift)

yen.

Ausreise, v. uitreis, heenreis v.

Ausreisen,

(reiste aus, ausgereist)

o. ww., m. S. fráh -, van huis gaan, afreizen, op reis gaan; 2. die Herrschaft
ist ausgereist, Z. verreisen; 3. m. It. ophouden met reizen, niet meer op reis
gaan ; 4. doorreizen ; er hat die game
Welt ausgereist, doorkruist.

Ausreiszen, (riss aus, ausgerissen)
bedr. ww. our. coin 1/lat! (aas einero
Ruche) -, uitscheuren ; einen Zahn, einem
of sich die Haare -, uittrekken; II. o.
ww., m. s. (van een knoopsgat), uitscheuren; (van een dijk), doorbreken;
(fig.) die Geduld reiszl mir aus of meine
Geduld reiszl aus, raakt ten einde ; 2.
ontvluchten, de vlucht nemen, ontsnap
een paard), op hol-pen,dsrt;(va
gaan.
Ausreiszer, ( - reiszers,mv. - reiszer)
ni. deserteur, vluchteling in.; (Bergw.)
een van de hoofdader naar de opper vlakte loopende tak ; it. een boorgat o.,
waarvan het schot mislukt is.
Ausreiszerei, v. (Krijgsw.) ver-
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laten o. van den dienst of van het geAusrichtig , -richtlich,
vecht, desertie v.
-richtsam, ( -er, -st) bijv. en b

.

Ausreiszung, v., Z. ausreiszen. (veroud.) behendig, handig, vaardig in
.Áusreiten, (rits aus, au sgerilten) het verrichten ; - heil v. behendigheid,
o. ww., in. s. uitrijden, wegrijden; 2. rn. handigheid v.
h. ophouden te rijden, niet meer rijden;
Ausrichtung, v., Z. ausrichten.
II. bedr. ww. ein Pferd -, Z. zureiten;
Ausriechen, (roch aus, ausgeit. afrijden, afstappen; (Scherts.) seinen rochen) bedr. ww. onr. (van bloemen),
netten Rock -, uit rijden gaan, om zijn ein Zimmer -, niet geur vervullen ; 2..
nieuwen rok te laten zien ; dasPflasler -, etw. -, door den reuk ontdekken ; alle
door rijden uithollen ; sich die erste Winkel -, door den reuk onderzoeken;
Wuth -, al rijdende laten uitrazen ; einen 3. einen Flakon -, er zoo lang aan ruiken,
Raum -, afrijden, tot aan het einde toe totdat er geen reuk meer in is; II. o.ww.,
m. h., ausgerochen haben, geen reuk meer
rijden ; it. te paard afmeten.
A_ usreiter, (-reiters, mv. -reiter) geven, niet meer rieken.
Ausriefen, (riefte aus, ausgerieft)
m. (Prov.) deurwaarder, gerechtsbode
m., die te paard rijdt; it. Z. Landreiter. bedr. ww. groeven, ribben, met groef-

Ausregnen , (regnete aus, ausgeregnet) onp. ww., m. h. ophouden te
regenen ; 2. ein ausgeregneter Weg, een
weg, die door den regen uitgehold is.
Ausreibeholz, (- holtes, mv. -hQlzer) o. (Schoenm.) wrijfhout o.
Ausreiben, (riet aus, ausgerieben)
bedr.ww. Schniutz(aus den Kleidern), die
Kleider, den Schla f (aus den Augen), die
Ausrenken, (renkte aus, ausgeAugen -, uitwrijven; 2. einen Badenden
-, wrijven ; (Scherts.) jem. -, afrossen; renkt) bedr. ww. jemn. den Arm -, uit
3. (Schoenm.) die Nhhte -, met het het lid draaien, ontwrichten; 2. o. ww.,
wrijfhout gladwrijven, uitwrijven ; II. m. s. uit het lid raken, ontwrichten.
Ausrenkung, v., Z. ausrenken.
o. ww., m. h. ophouden te wrijven, niet
meer wrijven.
Ausrennen, (rann aus, ausgeAusreichen, (reichte aas, ausge- rannt) o. ww., m. s. uitrennen, wegren
ophouden te rennen, hard-ne;2.mh
reicht) o. ww., m. h. (w. i. gebr.) zich
uitstrekken ; 2. (van geld, stof, midde- te loopen ; II. bedr. ww. eine Bahn -,
len á c), toereikende, voldoende zijn ; 3. ten einde rennen ; die Stadt -, door de
mit etiv. -, toekomen, rondkomen, kun geheele stad rennen ; jemn. mit der Lanz
volstaan met; 4. bede. ww. (w. i..
-ne ein Auge -, tegen hem inrijdende uitstegebr.) eta. - ,overspannen; (fig.) begrij- ken ; 3. wed. ww. sich -,(van paarden),
den lust om hard te loopen bevredipen, overzien.
o. ww., m. s. goed rijp worden, rijpen ;
2. bedr. ww. einen Büchsenlauf -, van
binnen met sleuven voorzien.
Ausreihen, (reihie aus, ausgereiht)
bedr. ww. Per/en -, afrijgen; 2. Z. ausmustern.
Ausreimen, (reinste aus, uusgereirnt) o. ww., inn. h. ophouden te rij
(Scherts.) ophouden gedichten-uien;t.
te maken.
Ausreinigen, (reinigte aus, ausgereinigt) bedr. WW. cliv. -, schoonma
reinigen.
-ken,
Ausreinigung, v., Z. ausreini-

Aus.

A u s.

jes voorzien.

Ausriegeln, (riegelte aus, ausgeriegelt) bedr. ww., Z. aussperren.
Ausrieseln, (rieselte aus, ausgerieselt) o. ww., m. h. ophouden te stof
uitvloeien, uitlekken.

Ausrindern,

-regn;2.

(rinderte aus, aus-

ger ndert) o. Ww., m. h. (van koeien),
ophouden te hollen, niet meer bollen.

Ausringen,

(rang aus, ausgerun-

gen) bedr. ww. our. jemn. die Hand -, uit
het. lid draaien, verrekken, verwringen;
2. die WOsche -, uitwringen ; 3. jemn.
etw. -, uit de handen wringen ; 4. etw.,
eihen Kampf -, doorstaan, doorworstegen.
Ausreuten, (reutete aus, ausge- len ; (z. voorw.) er hat ausgerungen, hij
reulet) bedr. ww. Dornen, Disteln c^ -,' heeft den strijd volstreden, is de eeuuitroeien; Bdunae -, rooien; (fig.) Ge -^ wige rust ingegaan ; 5. seine Glieder,
wohnheiten, Irrthiimer -, uitroeien (ge- sick -, door worstelen lenig maken ; 6.
(w. i. gebr.) (van klokken), ophouden
woon 1. aasrotten) .
Ausreutung, v., Z. ausreulen. 1 te luiden ; 7. einen Schlüssel -, uit den
Ausriehten, (richtete aus, ausge- sleutelring nemen.
Ausrinnen, (rann aus, ausgeronrichtet) bedr. ww. (Krijgsw.) die Glieder
-, richten ; (Bouwk., Bergw.) das Seil -, nen) o. ww. our., m. s. (van wijn &),

(bij het opwinden van het een of ander),
behoorlijk richten; (Kopersi.) die Beulen -, uitkloppen, gladkloppen ; verworrenes Haar -, uitkammen; 2. (Bergw.)
einen Gang -, onderzoeken, vinden;
(Jachtw.) ein Wild -, opsporen ; richt's
aus! zoek op! (zegt de jager tot den
hond) ; 3. (Jachtw.) omen S/rich -, met
strikken, lijmtakken & voorzien ; 4. ein
Compliment -, overbrengen ; einen Befehl, Auftrag -, voldoen aan, uitvoeren,
zich kwijten van ; mit Geld kann man
viel Gei ihm -, van heen gedaan krijgen;
nichts -, vergeefsche moeite doen ; da
dat baat niet,-mitsnchauger,
dat helpt niet ; (Kous.) Strumpfe -, door
rouwen en scheren verder afwerken ; ein
Gastmahl, rest, eine Hochzeit -, geven ; 5. (veroud.) Streit -, slechten;
eine Sache -, door een rechterlijk vonnis beslissen ; jem. -, bevredigen, tevreden stellen ; it. hem op zijn verlangen
recht spreken ; it. uitschelden, belaste
-ren.
Ausriehter, (- richters, mv. -richter) m. (Bergw.) mijnwerker m. belast
met de zorg voor liet touw, waarmede
de manden opgehaald worden; 2. die
iets overbrengt , volbrengt , uitvoert;
(van een testament), executeur m.; die
- der Regierung, de dienaren m. mv.

wegloopen, wegvloeien ; 2. (w. i. gebr.)
(fig.) voortvloeien.

Ausrippen, (rippte aus, ausgerippt) bedr. ww. Tabak -, van stelen
zui veren.
Ausritt, (-(e)s, mv. -e) uitrit m.,
wandeling v. te paard ; (fig.) sein erster
- ins Gebiet der Dichtkunst, zijne eerste
kennismaking v. met de poëzie; it. zijne
eerste proef v. op het gebied der dicht
-kunst.
Ausröeheln, (röcholte aus, ausgeróchelt) bedt. ww. die Seele -, rochelende den geest geven ; 2. o. ww., m. h.
ophouden te rochelen, sterven.
Ausroden, (rodete aus, ausgerodet)
bedr.ww. ein S/dck Land -, van onkruid
zuiveren, rooien, uitgraven ; 2. Brume -,
rooien ; (fig. ) böse Begierden, Irrthümer,
4,, -, Z. ausrotten.

Ausrodung, v., Z. ausroden.
Ausrohren, (rohrte aus, ausgerohrt) bedr. ww. (Stuk.) einep Saal -,
van binnen met riet bekleeden, berieten.
Ausrollen, (rollto aus, ausgerollt)
bed r.ww. den Teig -, uitrollen; 2. Geldrollen -, losmaken, uitrollen; (Pl.) ausgerollte
Blátler, om- of naar buiten gekrulde
bladeren ; 3. Getreide -, ziften; II. o.
ww., m. h. ophouden te rollen ; III. wed.
ww.(van slangen), sick -, zich ontrollen.
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Ausrottbar, bijv. nw. wat uitge- ;olzinneri), afrornden, afgerond maken sander) bedr. ww. van zand ontdoen,
roeid, ontworteld kan worden ; -keit v. LI. wed. ww. Rich --, rond worden ; (fig.) zui 'ereu.
uitroeíbaarheid v.
Aussatz, (-satyrs, mv. -siitze) ni.
,. sich ausgleichen.
Ausrotten, (rotlete aus, ausgerot- Ausrundung, — riindung, v., (Biij.) eerste stoot, uitstoot m.; (Sp.)
let) bedr. ww. das Unkraut mit St'unzp/' . ausrunden.
inleg m.; 2. (Gen.) melaatschheid, oliand Stiel -, niet wortel en tak uitroeien;
Ausrunzeln, (ruuuzelie ails, aus- fantsziekte, lepra v.; (van paarden),
(lig.) gauze Geschlechter -, uitroeien, lerunzell) bedr, ww. eluw. -, ontrimpe- zweer V. aan het kruis, dein hals of den
kop; (van schapen), pokken, v. mv.;(fig.)
verdelgen.
en, glad maken, effen maken.
Ausrotter, (-rollers, nlv. -roller) Ausrupfen, (rupfle aus, au<sge- - der Menschheii, pest voor het mensch'upf't) bedr. ww. trekken , uittrekken ; dom.
m. uitroeier, verdelger m.
Au.ssàtzig, ( -er, -st) bijv. en b,
Ausrottung, v., Z. ausrotlen ; Federn -, uitplukken.
-skrieg m. verdelgingsoorlog m.
Ausrupfer, — rupferin, (Hoed .) melaatsch, aan melaatschheid lijdende,
leproos.
Ausru.eken, (rickte aus, ausge- .,topper m., nopster v.
ri ckt) bedr. ww. (Dr.) (lie Drehbank, die
Aussäubern, (sriuberte aus, a-usAusrupfung, v ., Z. ausrupfen.
Scheibe -, afspannen; 2. o. ww., m. h.
Ausriisten, (riislele aus, ausge- gesuuberl) bedr. ww., Z. ausputzen.
die Uhr ri cict aus, de klok, het slag- •stet) bedr. ww. Truppen, em n Schiff -, Aussaufen, (du saust aus, er
werk is in zijn aanloop; 3. m. s. (vanr jitr nsten, met alles voor het doel noo- siiu/t aus, so/f"' aus, ausgeso/j'en) bedr.ww.
soldaten) , uitr ukken, uit de kazerne, uil Iige voorzien; (fig.) snit etw. -, toerus- our uitzuipen, uitdrinken ; 2. o. ww.,
de legerplaats, te veld trekken.
m. h. genoeg drinken of zuipen ; it. opten, begiftigen met.
Ausri ckung, V. (Dr.) (van het Ausri stung, V. uitrusting v., uit - i houden te drinken of te zuipen.
drijfrad), afspannen o.; 2. de inrichting susten o. 2. wat tot de uitrusting be-'' Aussaugen, (sop aus, ausgesogen)
V. daartoe.
bedt ww. our. den Suft aus der Fruchl,
hoort.
Ausruf, ( - (e)s, mv. - e) m. uitroep, Ausrutschen, (rutsc hie aus , aus- die Frucht -, zuigen uit , uitzuigen ; das
Blut (aus der Wunde) -, uitzuigen ; (fig.)
kreet m.; (van eene verkooping), beam lerictscht) bedt. ww., Z. ausgleiten.
ziceiten -, bij het tweede bod o.; ein
Ausri tteln, (ri l telie aus, aus- Tem. -, uitzuigen, uitplunderen, uitmeró/fenllicher -, openlijke bekendmaking, lerzitlelt) bedr. ww. die Körner (aus denrl gelen, uitputten ; ein ausgesogener Geomroeping v.; (van een bruidspaar), af- Stroh) -, schudden uit.
nieinplat.z, eene afgezaagde gemeen
trivialiteit v.; 11. o. ww., ni. li.-plats,
kondiging v.; (Spraakk.)uitroep m., uit
Ausri tt(e)lung, v., Z. ausruiophouden te zuigen.
-roepingv.,tuschwlo !eln.
Ausrufen, (rief aus, ausgerufen) Aussaat, v., z. in. zaaiing v., zaaien Aussäugen, (sáugie aus, ausgebedr. ww. elwv. - lassen, (door den om- .; 2. zaad, zaaikoren, zaaisel o.; -barb saugl) bedr.ww. genoeg zoogen, voldoende
laten zuigen ; 2. o. ww., m. h. niet meer'
roeper) laten bekend maken, omroepen; in. zaadkorf in., zaadmand v.
ein Brautpaar -, afkondigen, Z. au/bie- Auss€ekeln, (sdekelte aus, ausge- zoogen.
ten; jens. für of als einen Keizer -, uit- s ,ckelt) bedr. ww. uit den zak, de beurs Aussauger, (-saugers, mv. -sunkrijten ; jem. zum König -, openlijk ver geven ; (fig.) Hab and Gut -, afstaan ; 2.' gen') m. uitzuiger, zuiger m.; (fig.) bloed
voor; 2. o. ww., m. h. uitroepen,-klaren 7ena. -, Z. ausbeuleln.
knevelaar, afperser m.; - in v.-zuiger,
roepen ; it. ophouden te roepen.
Aussacken, (sackle aus, ausge- zuigster V. voor kraammvrouwen.
Ausrufer, -ruferin, omroeper, sackt) bedt. ww. clue. -, uit den zak ha- Aussaugerei, v., Z. Au .csaugung .
heraut, afslager m., omroepster v.
len ; it den zak leegmaken ; 2. wed. ww.
Aussaugung, v., Z. aussaugen .
Ausrufung, v ., Z. ausru%en; - stoort sich -, zakvormig uitpuilen.
Aussehaben, (schazate aus, auso. uitroep m.; -szeichen o. uitroepingsAussäen, (saete airs, ausgesc et) geschabt) bedr. ww. uitschaven, uithol ,

.

;

bedr. ww. Samen -, zaaien, uitstrooien; len ; 2. uitkrabben, wegschaven.

teeken, aanspraakteeken o.

Ausruhe, v., Z. m. uitrusten o., (fig.) Zwietracht -, zaaien ; an( Dank -,

Auss^uinen,

(sdnsnte aus, aus-

ontspanning v.

and Ondank ernten, weldaden bewijzen gesausnt) beds. ww. Glashá fen -, uit-

Ausruhen, (ruhle aus, ausgeruhi)
bedr. ww. seine Kra fte -, door uitrusten
terugkrijgen; die muden Glieder -, door
rust versterken ; nach ausgeruhten vier
Wochen, na vier weken uitgerust te heb
nach ausgeruhlem Mittagsrahle, na-ben;
van het middagmaal uitgerust te heb ben; 2. wed. ww. sich -, uitrusten ; 3.
o.ww., m. h. uitrusten ; haben Sie ausgeruht ? hebt gij uitgerust ? it. uitgeslapen?
zu neuer Mahe -, door uit te rusten,

in de hoop van dank te verdienen, en in
plaats daarvan ondank inoogsten ; 2. uit
wijd en zijd verspreiden.
-stroien,
Aussage, (-sagen)v. (van getuigen),
getuigenis o. en v.; seiner - nach, vol
zijn zeggen ; (Spraakk.) gezegde o.,-gens
werking v., praedieaat o.

Aussagen,

(sagle aus, ausgesagi)

riilart) bedr. ww. uitroeren ; Butter -,

bedt. ww clie. -, berichteu, zeggen, uit
drukken, Z. aussprechen; 2. geheel zeg en; 3. (van getuigen), getuigenis afeggen, verklaren ; (Th' jean. -, zich gunstig verklaren voor, eene gunstige ver klaring afleggen voor; gegen jemn ,. -, eene
)ngunstige verklaring afleggen voor, teen iem . getuigen ; 4. c/u . von jenin . - ,
ets van ier» . zeggen, leiti. iets toeschrij;en ; (Spraakli.) das Ausgesagte, Z. Aus;age; II. wed. ww. (S1 ► .) sick -, zijne
Taarten bekend wraken, openleggen,

uitkarnen,

ilootleo gen.

nieuwe krachten verzamelen voor nieuwe
inspanningen.

Ausruher, (-ruhers, mv. -ruher)
m. eire Wendeltre$e ohne -, zonder
eene plaats, (portaaltje, vloertje), om uit
te rusten.

Ausruhung, v., Z. ausruh en .

.4usri hren, (rührle aus, ausge4usrunden, - runden,

(run-

.

Aussagen,

(sugle aus, ausgesligt)

dele en ritndele aus, ausgerundel en aus- ;edr. WO. etre. -, uitzagen ; 2. o. ww.,
geri%ndet) bedr. ww. elie. -, uitronden, n. h, ophouden te zegen, afzagen.
rond uitdiepen ; Sloten ('01n- Gebel (derf Aussaizen, (s alzte aus, ausgesalat
Knienden) ausgerundel, rond uitgesleten; ^u a-usgesalzen) bedt. ww. (Zeelpz.) die
2. uitpuilen, Z. ausbauchen: 3.(Goudsni.) >eif'e -, keukenzout bijvoegen, uitzouten.
rond bijwerken, afronden ; (fig.) (van

Aussanden,

(sandete airs, ausge-

zoomen, inglazen, van binnen verglazen.

Ausschaben,
geschabt)

(schabte aus, aus-

bedr. ww . uitschaven, uithol-

len ; 2. uitkrabben, wegschaven.

Ausschaffen, (scha//'te aus, ausgeschat/t) bedr. ww. ein Werk -, afwerken, voltooien ; 2. jen. -, verbannen,verjagen ; II. o. ww., m. h. ausgeschafft haben, gedaan hebben met werken, opgehouden hebben te werken.
Ausschäften, (scha/'/de aus, ausgeschá f ret) bedt , ww. e-in Schijf au/' 50
Stitcke -, boren, uithoren voor, gaten
boren voor.

Ausschäkern,

(acht/korte aus,

ausgeschc kent) o. ww., n?. h. ophouden
niet stoeien, schertsen.

Ausschalen, (schalie aus, ausgeschalt) bedt. ww. ein Dach -, van binnen met planken beschieten ; (Vest.) Minengá7 ruge -, met hout of steenen bekleerlen ; 2. Auslern -, openmaken.
A ussehalen, (schrille aus, ausgechdlt) bedt. ww. Kerue, Mandela, Zwieheln -, pellen, afschillen; (fig.) ,jent.
Iitplunderen ; einen Gedanken ausdunnden WWorten -, er in vinden ; 2. wed.ww.
,

Aus.

Aus.
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Aussehiefern, (schieferte aus,
Ausscheeren, Z. ausscheren.
Áusscheiden, (schied aus, a'usge- ausgeschiefert) Z. obschiefern.
schieden) bede. ww. onr. Metalle aus den
Ausschieszbrett, (-(e)s, mv . -er)

sich -, (van erwten), uit den dop of uit
de schil gaan.
Ausschalung, v., Z. ausschalen.
Aussch lung, v., Z. ausschc lcn.
4usschallen, (schallte aus, aus9eschallt) o. ww., m. h. ophouden te
klinken, te galmen.
Aussehalten, (schallele aus, ausgeschallet) bedr. ww. (Telegr.) eine Sta tion -, uitsluiten, van het verband met
de telegrafen afsluiten.
Aussehalter, (- schallers, mv.
- schalier) m. (Telegr.) translateur m.
Aussehämen (sich), (schänite
uus, ausgeschumnt) bedr.ww. sich die Augen -, zich de oogen uit het hoofd, zich
dood schamen ; 2. ausgeschaml sein, zich
niet meer schamen, alle schaamte afgelegd hebben.
Ausschänden, (schändete aus,
ausgeschndet) bedr. ww. jem. -, uit
2. enne Jung frau -,-scheldn,big;

-

Erzen -, afzonderen ; Sala durch Kristal (Boekdr.) zetbord o.
afsi;heiden ; 2. o. ww., m, s.-lisaton,
Ausschieszen, (schoss aus, aus(van leden van een ccollege),d'urchs Loos -, geschossen) beds. ww. onr. jeni-n. ein
aftreden ; aus der Heinirath -, Z. aus- Auge -, uitschieten ; einee Wald -, al het
wild schieten vair ; eine Biichse -, Z.
wandern.
Ausscheidung, v., Z. ausschei- einschieszen; it. leegschieten; das Zi ndloch, den Lauf -, door schieten doen slijden.
Ausscheinen, (schiep aus, aicsge- ten ; einen Becher -, om (den prijs van
schienen) o. ww. onr., m. h. niet meer een beker) schietei; 2. (van de zon),
schijnen, ophouden te schijnen ; 2. eine Strahlen -, schieten ; (van een gebergte)
'weit ausscheinende Hoffnung, eene hooi) Nebendste -, afgeven; 3. fehlerhafte Nawelker vervulling nog ver verwijderd is. dein, beschniltene Geldstücke -, uitschieAu.sschellen, (schellie aus, ays- ten, verwerpen ; 4. das lirod aus deer
geschellt) bedr. ww. uitschellen, uitluien, 0/en -, Z. ausschieben; 5. (Boekdr.) die
met eene schel afkondigen ; etiv. Venlo- Columnen -, opmaken, van de galei op
renes -, uitklinken, omroepen; 2. o.ww., den steen brengen om in het formaat te
slaan; 6. Grdben -, Z. aufwerfen; 7. den
m. h. niet meer luien.
Ausscheller, (-schellers, mv. Ballast -, uitschieten, uitladen, lossen;
(van den voorsteven), vooroverhangen ;
- scheller) m. omroeper m.
Z. schaeden.
Ausschelten, (dit schil/st aus, er II. o. ww., m. h. ophouden met schieAusschank, (-( e)s) m., z. m. schilt aus, schalt aus, ausgescholten) bedr. ten ; 2. (Tuinti.) uitschieten, uitsprui(van dranken), tappen, slijten o., ver ww. onr. jent. -, uitschelden ; 2. o. ww., ten ; 3. (van deelera van gebouwen), voor
uitsteken ; 4. (van den wind),-uitschen,
klein, niet de maat; 2.-kopm.inhet m. h. ophouden te schelden ; 1I. wed.
verlof, recht o. tot verkoop in het klein, ww. sich -, zijn hart door schelden lucht uitschieten, niet de zon omloopen, ruimen.
permissie v. om eene tapperij te hou geven.
-den.
Ausschenken, (schenkle aus, aus- Aussehieszstein, (-(e)s, mv. -e)
Ausscharfen, (schar/'te aus, aus- geschenk!) bedr.ww. aus einer Flasche -, m. (Boekdr.) zetsteen m.
geschdrft) bedr. uw. (Jachtw.) Z. aus- uitschenken, schenken uit; 2. Schnaps &
Ausschieszung, v., Z. ausschieschneiden.
-, eerre tapperij houden ; einee Gesellen szen; (van ballast), uitladen, lossen o.,
Ausscharren, (scharrte aus, aus- -, hein uitgeleide doen en den afscheids- uitschieting v.; (van het slechte), uit
verwerping v.; (Boekdr.)-schietno.,
gescharrl) bedr. ww. etev. Vergrabenes -,. dronk toebrengen.
uit den grond krabben, uitgraven ; (fig.)
Ausseheren, (schor aus,ausgescho- opmaken o.
jem. -, door trappen niet de voeten uit ren) bedr.ww. one. (Lakenb.) de laatste
Ausschiffen, (schifte aus, ausgeh. hinten -, (bij,
-jouwen;1I.,m schering geven aan, uitscheren; (Zeew.) schifft) bedr. ww. Waaren -, uitladen,
het maken van eene buiging), strijk Taue -, uitscheren; 2. o. ww., in. h. nun lossen ; Truppen -, ontschepen, aan wal
-voetn. hal er ausgeschoren, nu heeft hij gedaan zetten ; 2. te water vervoeren ; 1l.o.ww.,
Ausscharrung, v., Z. ausschar- met de menschen te plagen ; it. nu heeft [n. s. scheep gaan, onder zeil gaan, uit
-zeiln.
ren.
hij opgehouden rriet baardscheren.
Ausseharten, (schande aus, aus- Ausscherzen, (scherzte aus, aus- Aussehiffung, v., Z. ausschi/fen.
gescharlet) bedr. ww. (Bontw.) das Le- gescherzt) o. ww., m. h. ophouden te
.Áussehilfen, (schilfte aus, ausgeschil/t) bedr. ww. einen Teich -, het
der -, uitkerven, uitsnijden, uittanden; schertsen.
it. Z. auczacken.
Ausscheuchen, (scheuchte aus, riet uitscheppen, van riet en biezen rei Ausschartung, v., Z. ausschar- ausgescheucht) bedr. ww., Z verscheu- eigen.
ten.
Aussehimmern , ( schimmcrte
chen.
Ausschatten , -schattiren, Ausseheuern, (scheuerte aus, aus- ays, ausgeschimmert) o. ww., m. h. uit (schaltete aus, ausgeschattet of schat gescheuert) bedr. ww. Geschirre -, uit- glinsteren, ophouden te glinsteren ; 2.
bedr. ww. Um--tireaus,ch) schuren, schuren ; (fig.) Z. ausputzer; bedr. ww. Sirahlen -, schieten.
risse -, schaduwen, behoorlijk schadu- den alten Sauerteig -, wegvegen, oprui
Ausschimpfen, (schimpfle aus,
wen.
-men. ausgeschimpft)bedr.ww. jein. uitschel
Aussehauen, (schaute aus, aus- Aussehieken, (schickte aus, aus- den ; 2. o. ww., m. h. ophouden te schelgeschaut) o. ww., m. h. in die Nacht -, geschickt) bede. ww. jem. -, uitzenden, den ; 3. wed. ww. sich -, zijn hart door
Z. hinausschauen; 2. each jemn. -, uit ergens heenzenden ; nadi jenin. -, uit schelden lucht geven.
Aussehinden, (schund aus, aztsnaar, omzien naar, zoeken.
-zien
om, laten halen ; li. o. zelfst. eira-zend
Aussehauern, (schaverte aus, Madchen zum -, voor boodschappen, om geschunden) bedr. ww. onr. eira Thier -,
afhalen, villen ; Wolfhrcute -, aftrekken
ausgeschauert) o. ww., ni. h. es hal aus- boodschappen te doen, loopmeisje o.
geschauert, de regen -, hagel- of sneeuwAusschiekung, v., Z. ausschicken. die Leute -, afbeulen; 2. Z. aussaugen;
bui is over.
.Aussehieben, (schob aus, ausge- sein Getreide -, niet onmatigen woeker
Ausschaufeln, (schau f elte aus, schoben) bedr. ww. oer. das Brod -, uit verkoopen.
ausgeschau[elt) bedr.ww. Erde -, met de den oven halen ; 2. einen Tisch -, uit
Ausschirren, Z. abschirren.
schop er uitscheppen ; einen Kahn -, uit Ausschlabbern, (schlabberte aus,
eira Perspectiv -, uittrekken;-schuiven;
hoozen ; (Scherts.) eine Schüssel -, Z. 3. einen Vagabunden -, over de grens ausgeschlabbert) bedr.ww. (van honden),
auslófjeln.
transporteeren; 4. ei-n Schwein -, om (den dieMilch-, opslobberen, uitslobberen.
Ausscháumen, (schdurnte aus, prijs van) een zwijn kegelen ; 11. o. WW., Ausschlaehten, (schliichtete aus,
ausgeschaumt) bedr. ww. etw. -, als o m. h. (Keg.) Z. ausschieben; 2. (van ausgeschlachtet) bedr. ww. (Kolenbr.)
schuim uitwerpen, uitbraken ; ( fig.) La- paarden), ausgeschoben naben, niet meer einen lireiler -, slechten, alle tusschenslerungen, Gift and Gallc -, uitbraken ; 2. van tanden verwisselen, Z. abschieben. rui ►nte van liet gestapelde hout met
o. ww., m. h. ophouden te schuinen,
Ausschieber, (- schiebers, inv. kleine knuppels en blokken of met koniet meer schuimen ; (fig.) ophouden te -schieber) m. blad, uitschuifblad o. van lengruis volstoppen.
Aussehlaehten, (schlachtete aus,
woeden, te razen.
de tafel.
,

-,
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Ausschlieszen, (schloss aus, ausausgeschlachtet) bedr. ww. (Vleesehh.) vogel), ophouden te slaan, te zingen ; 3.
uitslachter, afhakken, opmaken ;2. (fig.) (van een razende), mit Handen and Fu- geschlossen) bedr. uw. onr. jem. -, buiten
szen -, om zich slaan; (van een paard), sluiten, uitsluiten ; das Fine schlieszt das
Güter -, Z. aussaugen.
Ausschlachtung , v., Z. aus- hinten -, achteruitslaan ; 4. (Bergw.) Andre nicht aus, het een sluit het ander
(van een boorgat), Z. ausppfeifen; (van niet uit, heide dingen kunnen naast elk.
schlachten.
Ausschlacken, (schlackte aus, eene weegschaal), doorslaan ; 5. (van bestaan; (Katoenes.) die Spindel, den
ausgeschlackt) beds. ww. (Bergw.) die het vuur), in lichten Flammen -, uitbar Wagen -, uitbaken, afspannen ; -des
knoppen, planten), uitloo--sten;(va Recht, uitsluitend recht, privilegie, moErze -, afslakken, van slakken reinigen.
Ausschlackung, v., Z. aus- pen ; (van scherpe vochten), uitkomen, nopolie o.; 2. (Boekdr.) eineZeile -, opuitslag veroorzaken; ausgeschlagen sein, vullen niet wit.
schlacken.
Aussehlafen, (du schlá fst aus, er uitslag, puisten hebben ; (van muren), Ausschlieszlich, bijv. en b. uitschldit aus, schlief aus, ausgeschlafen) o. uitslaan, doorzweeten; 6. gut, libel, _u sluitend ; vorzuglich, aber nicht -, niet
Ww. onr., m. s. uitslapen ; Z. we(l. ww. ;engs. Gluck, Ungluck -, afloopen; auf met uitsluiting van al liet overige, niet
sick -, aan zijne behoefte om te slapen einen Biirgerkrieg -, uitloopen op ; aus enkel en alleen ; -es Recht, Z. ausschlieszend; 2. -e Liebe, onverdeelde liefde
geheel en al voldoen ; 3. bedr. ww, den der Art -, slaan uit, ontaarden.
Bausch, Zorn, Aerger -, uitslapen, al
Ausschlager, - schldgers, mv. v.; II. voort. Jurisprudenz, - des rónii-schlager) m. een paard o. dat gaarne schen Rechts, met uitzondering van.
slapende laten overgaan.
Ausschlieszung, v ., Z. ausschlieAusschlag, ( - schlag(e)s, mv. slaat; 2. (Bergw.) Z. Pocher.
-sciildge) m. (Balsp.) de eerste slag, uit
Ausschlagfäustel, fdiustels, szen; it. Ausschlus.s; (Boekdr.) gerief,
A_
boonren), jong lot, uit -slagm.;2(vn mv faustel) o. (Bergw.) Z. Pduschel. wit o.
opslag m.; 3. (Gen.) huid -spruitelo.,
Aussehli,gig, - sehlagiseh, Ausschlingen , (schlang aus, a-usmuren), uitslaan o.; 4.-uitslagm.;(vn bijv. uw. (van paarden, ezels), gaarne gesehlungen) bedr. ww. onr. etre. - uit
den strik doen.
(van eene kamer), behang o.; (van een slaande ; 2. koppig.
kleed), opslag, omslag m.; it. garnituur
Ausschlämmen, (schlántnite aus, Ausschloszen, (schloszte aus,
o., belegsel o.; 5. (van een slinger), uit aitsgeschlámmt) bedr. uw . einen Teich, ausgeschloszt) o. ww., in. h. ophouden
met hagelen, niet meer hagelen, uitha opslag m.; (van de tong in de-slano., Haten -, uitbaggeren, uitmodderen.
waag),doorslag rn.; (fig.)overwicht o.; das
Ausschlampen, (schlampte aus, gelen.
Ausschluchzen, (schluchzte aas,
gibl der Sache den -, dat doet de schaal ausgeschlampt) bedr. uw. eliv. -, uit ausgeschluchzt) o. ww., m. h. luid uit
overhellen, dat beslist de zaak, dat doet slobberen.
ophouden te snikken, niet-snike;2.
Ausschlappen, (schlappte aus,'^
de deur dicht; (van een geldstuk), einen
- haben of geben, doorslaan, overwicht ausgeschlappt) bedr. ww. (van dieren), meer snikken.
Ausschlucken, (schluckte aus,
hebben (op de schaal) ; 6. uitgang, af- die Milch -, Z. ausschlabbern.
loop m., resultaat o.; -arlig bijv. uw.
Aussehlarfen, (schlarfte aus, ausgeschluckt) bedr. ww. ein Glas au[
(Gen.) uitslagachtig, wat op uitslag ge- ausgeschlarft) bedr.ww. die Schuhe -, Z. einmal -, uitslokken, inzwelgen ; ein Ei
-, Z. ausschliirfen.
auslatschen.
lijkt.
(

(-

. -

Ausschlageklein, ( - (e)s) o., z.

Aussehlecken, (schleckte aus,

m. (Bergw.) mijngruis o., poedervormige ausgeschleckt) bedr. ww. (Volkst.) Z.
auslecken.
afval in. door het uitslaan ontstaan.
Aussehlgeln, (schldgelte aus, Ausschleifen, (sehliff aus, ausgeausgeschlägelt) bedr. ww. (Gray. in st.) schli ffen) bedr. ww. onr. Brillengláser -,
holslijpen; (van watervallen), die FelSteine -, van onderen uithollen.
Ausschlagen, (du schlagst aus, sen -, uithollen; das Zapfenloch ist ausgeer schlagt aus, schlug aus, ausgeschla- schlif^en, uitgesleten; 2. o.ww., in. h. opgen) bedr. ww. jent. Wacker -, afrossen ; houden te slijpen, uit te slijpen ; 3. wed.
jern. mit Bulken -, Z. aussläupen; 2. den ww. sick -, (van slijpsteenen), uitslijBall -, uitslaan ; eiren Hieb -, pareeren; pen, hol uitslijpen ; 1I. (schleif te aus,
3. eire Fackel -, uitslaan, blusschen; 4. ausgeschleift) bedr. ww. naar buiten
glii-hendes Eisen, Gold -, uitslaan ; die steepen ; einen Missethc ter -, op eene
ausgerungene Wäsche -, uitslaan; eire ím slede, ossenhuid of horde naar de rechtRuche zusammengef allete Kupfertafel -, plaats sleepent ; 2. die Bander -, (1e strik
losmaken.
-ken
uitslaan ; it. (Boekb). zoo inbinden, dat
Aussehlemmen, (schle»cmte aus,
zij bij het uitslaan buiten het boek komt
te liggen ; 5. (Zoutz.) Sala (aus den ausgeschlemmt) bedt. ww., Z. ausKörben) -, (Looi.) Felle -, uit de kalk schlammen.
Aussehlenkern, (schlenkerte aus,
nemen ; (Giet.) den Herd -, leeg-kuip
maken ; 6. Korn, Aehren -, uitdorschen ; ausgeschlenkert) bedr. wvv. ('in Bein -,
Oel, Pubsamen -, persen ; (Bergw.) das door hevige beweging verrekken.
Ausschleudern, (sc hleuderte aus,
Erz -, Z. pauschen ; jemn. ein Auge, einep
Zahn -, uitslaan ; dens Fasse den Boden -, ausgeschleudert) bedt. ww. Steine ^• -,
inslaan;6.(Bergw.) so and so viel Fusz -, met den slinger gooien.
Aussehliehten, (schlichtete aus,
uitgraven, met het werk vorderen; 7.Baume-, merken, Z. anplr tzen; it. (Timm.) ausgeschlichtet) bedr. ww. die Haare -,
kerven, ten einde bij het behouwen de uitkammen ; (Looi.) Haute -, walsen,
spaanders niet te lang worden ; 8. eire van de ruwe, ongelijke vezels, knoopen
Trauerkutsche schwarz -, met zwart be- en korsten der vleeschzijde ontdoen;
kleeden ; einen Mantel mil Hernielin -, (Goudsm.) bijslechten, gedreven voor
binnen gladhameren.
-werpnva
voederen ; 9. einen Antrag, die Hand eiAusschliehthammer, (-humnes Ereiers, einen Ereier -, afwijzen, van
de hand wijzen; 10. (van de klok), die mers, mv. -hammer) m. afslecht- of
Stunden -, voluit slaan ; II. o. ww., ni. h. planeerhamer in.
Ausschliefen, (schliefle aas, aus(Balsp.) liet eerst slaan, uitslaan; 2. (van
het hart), ophouden te kloppen ; (van een geschlieft) bedr. Ww., Z. auskriechen.

Ausschlummern, (schluninierte

aus, ausgeschlumniert) o. ww., m. h. genoeg sluimeren, uitsluimeren ; 2. ophouden te sluimeren.
A usschli pfen, (schliipfte aus,
uusgeschliipft) bedt. ww. aus den Eiern
-, uitkruipen; 2. ontsnappen, ontglip pen.

Aussehli rfen, (schli rite aus,
ausgeschlcïrft) bedr. ww. den letzterc

Tropfen -, uitslurpen, opslurpen, uit
-drinke.

Ausschluss, (-es) m., z. m. uit sluiten o., uitsluiting v.; mit - seiner,
met uitsluiting van hem, hij uitgezonderd, Z. a'usschlieszlich ; -Weise bijv. en
b. bij wijze van uitsluiting, uitzonde
-ring.

Ausschmachten, (schmachtete
aus, ausgeschntachtet) o. ww. versmachten, kwijnen, smachten ; `2. ophouden
te sinachten; 3. bedr. ww. sein Leben -,

smachtende eindigen.

Ausschmähen, (schin -h t e aus,
ausgeschni iht)bedr.ww. jent. -, uitschel
ophouden te be--den;2.ow,ih
rispen.
Ausschmi ten,

(schraalte aas,

ausgeschmalt) bedr. ww., Z. ausschelten;
2. (Kolenbr.) Z. ausschldchten.

Ausschmauchen, (schmauchte
bedr. ww., Z. aus-

aus, ausgeschmaucht)

ra schen.

Ausschmausen, (schaatste a as,
ausgeschmaust) bedr.ww. eine Sch- ssel -,
leeg eten ; I1, o. ww., m. h. ophouden
met smullen.
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Aussohmeiszen, (schmiss aus, ausgeschnaurt) bedr. ww. die Nase -, ausgeschnurrt) o. ww., m. h. (van een
rad), ophouden te snorren.
ausgeschmissen) bedr. ww., Z. aus- snuiten; 2. das Licht -, uitsnuiten.
Ausschneide-bilder, t). mv. Ausschöpfen, (schópfte aus, ausver/en.
Ausschmelzen, (schrelzte aus, uitsnijprent v., uitsnijplaatje o., uit - geschópft) bedr. ww. das Wasser, den
ausgeschnielzt) bedr. ww. das Feit aus knipprent v.; -niesser o., Z. Wirkniesser. Kahn -, uitscheppen.
-, uitsmelten; das Gold aus den Tres-' Ausschneiden, (schuilt aus, ausAusschöpf-loffel, (-lo/fels, uiv.
sen, die Tressen -, door smelten het! geschnitten) bedr. ww. uitsnijden ; den -lóflel) m., -kelle v. scheplepel in.; (Saip.)
goud halen uit ; Gold, Silber -, door' Honig aus eineus Bienenstock, einen Bie scheplepel ni., schepkom v.; -schale v.
-, de - honig snijden uit ; einero.-nestock schepkom v.; -trog m. (Glasba.) kroes,
smelting zuiveren, afdrijven, louteren,'
reinigen; II. (schmolz anus, ausgeschmol-'^ Thiere die Hoden, ein Thier -, snijden,' schepkroes in.
zen) o. ww. onr., m. s. uitsmelten, zich castreeren, lubben ; 2. Bd-ume -, uitAusschöpfung,v., Z. ausschópfen.
door smelting afzonderen van; 2. in. h. snoeien;; Kleider lief -, laag uitsnijden;
Ausschoren , (schorte aus, ausgeophouden te smelten, ophouden vloei 3. Figuren in Papier -, uitknippen, uit -'. schort) bedr. ww., Z. auslichten.
daze
ausge-I,
snijden;
(G.) er ist recht
te worden.
-bar
Aussehossen, (schosste aus, ausAusschmelzung, v., Z. aus- schnitten, daartoe gemaakt, geschapen ; geschosst) o. ww., ni. S. uitloopen , uit4. (van winkeliers), lush -, met de el!, schieten , (gewoonl. ausschieszen).
schinelzen.
Aussehmieden, (schmiedete aus, verkoopgin ; Leder -, in liet klein ver-'' Ausschösslin g, (- (e) s, mv. -e) m.
(Ger.) 3. Ausldufer.
ausgeschmiedel) bedr. ww. das Eisen -, koopes.
behoorlijk smeden, uitsmeden; 2. rekAusschneidung, v.,Z. ausschnei- Aussehoten , (schotete aus, ausken door het smeden, uitsmeden, uit den.
geschotet) hedr. ww. Erbsen-, doppen,
Ausschneien, (schneite aus, aus- uitdoppen.
3. einen Galeerensklaven -, uit-rekn;
(Ie boeien slaan, lossmeden ; 11. o. ww., geschneit) onp. ww., nl. h. niet meer
Ausschrägen,(schr gte aus, aussneeuwen , ophouden niet sneeuwen.
rn. h. ophouden te smeden.
geschrdgt) bedr. ww. einep Stehkragen-,
Aussehmieren, (schmierte aus, Ausschneiteln, (schneitelte aus, schuin wegsnijden.
ausgeschmiert) hedr. ww. die Fugen ei- ausgeschneitelt) bedr. ww. Brume-, Z. Ausschrammen , (schrannute
nes 0/ens. den Ofen -, volsmeren, aan ausschneiden.
aus, ausgeschranimt) bedr. ww. die Hduueen letterdief), die-strijken;2.(va
Aussehnitt, ( - (e)s, mv. - e) ui. de -, Z. ausschi r f en.
Werke Anderer, einen Anderen -, uit Waaren ins - verkaufen, in liet klein ver
Ausschrauben, (schraubte aus,
2. eis Kleid mit tiefer -, een'
-kopen; ausgeschraubt) bedr. ww. eine Schraube -,
naschrijven ; 3. jem.. -, Z. aus--schrijven,
laag uitgesneden kleed ; eis Mantel nuit' uitschroeven, losschroeven.
hauen, durchprügeln.
Aussehmierer, (-schmierers, mv. runderra Hals -, met rond uitgesneden Ausschrecken, bede. ww., Z.
hals ; (Meetk.) eist. Kreis-, segment o., au f schrecken.
-schnzierer) in. letterdief, plagiator m.
Ausschmiererei , -sehmie- cirkelsector in.; (Bouwk.) eis Fenster-, Ausschreiben, (schrieb aus,ausrung, v. letterdieverij, naschrijverij, vensteropening v.; - handel m., -handlung geschrieben) bedr. ww. our. seinen NaV. kleinhandel m., verkoop m. in het klein; men -, voluit schrijven; 2. et-w. aus einem
afschrijverij v.
Aussehminken, (schminkte aus, -handler m. kleinhandelaar ni.; -laden Ruche, die Slimme aus der Parl itur, die
uusgeschminkt) bedr. ww.. Z. schmi-n- m. winkel in. van een kleinhandelaar. , Rollen aus eine?n Stick, die Rechnung
ken; (fig.) Z. zieren.
Aussehnittling, (- (e) s,mv.-e) m. aus dens Hauptbuche -, uitschrijven; (van
Ausschmollen, (schniollte aus, een nog niet geheel genezen gecastreerd e
ausgeschmollt) o. ww. rn. h. niet meer paard of rund o.; 2. kind o., dat door de von der L iste -, afschrijven; 4. sick-, door
pruilen, ophouden te pruilen.

Ausschmi cken, (schmuckte aus,

keizersnede verlost is.

Aussehnittwaare,

schrijven (als schrijver) uitputten ; 5.
(- Waaien) V.

ausgeschmückt) bede. ww. einen Saul, koopwaar v. die in het klein verkocht
eine Tafel, eis Kleid -, versieren, op- wordt ; -waarengescha ft o., Z. - handel.
schikken, opsmukken; eine Braut -, Aussehnorkeln, (schnórkelle aus,
tooien, optooien ; eine Geschichte -, op- ausgeschnörkelt), bedr. ww. met krullen

einen Reichstag, eis Concil, eis Fasten,
eine Preiszaufgabe -, afkondigen, beken.]
maken, uitschrijven; Steuern -, uitschrijven, opleggen ; II. o. ww., m. h. ophouden te schrijven.

voorzien ; ausgeschnórkelle GoldeinrahAussehreiber, ( - schreibers, mr.
v., Z. aus- mung, eene gouden lijst met allerhande -schreiber) rij. afschrijver, kopiist, na-

sieren, opsmukken, verfraaien.

Ausschmuckung,
schmucken.

Ausschnacken, (schnackte aus,

krullen versierd.

Aussehnitzeln, (schnitzelte aus,

a-usgeschnackt) o. ww., Z. ausschwatzen. ausgeschnitzelt) bedr. ww. Figuren in
Ausschnallen, (schnallte aus, ^ Holz-, uitsnijden , snijden ; Bilder-, uit
-snijde,
ausgeschnallt) bedr. ww. ontgespen,
uitknippen.
losgespen, uitgespen.
Ausschnitzung, v., Z. ausschniAusschnarchen, (schnarchte aus, tzeln.
ausgeschnarcht) o. ww., m. h. ophouden
Ausschnucken, (schnuckle aus,

te snorken, niet meer snorken.

ausgeschnuckt) o. ww., Z. ausschluch.zen.
(schnatterte aus,
Aussehni ffeln, (schnuffelte aus,
ausgeschnaltert) o. ww. ausgeschnatlerl ausgeschnii ffelt) bedr. ww opsnuffelen,

Ausschnattern,

haben, (van ganzen), niet meer snateren; uitsnullPlen.
(Scherts.) (van vrouwen), niet meerka Ausschnupfen , (schnup f te aus,
ausgeschniupft) bedr. ww. seinen Tabak -,
kelen, praten.
Ausschnauben, (schraubte aus, opsnuiven ; seine Tabaksdose -, leegsnuiausgeschnaubt) o. Ww., m. h. (van paar- ven ; 2. o. ww., m. h., Z. ausschluchzen.
den), brieschen, snuiven, uitblazen, weAusschnuppern , (schnupperte
der adem scheppen ; 2. bedi. ww. die aus, ausgeschnuppert) bedr. ww., Z. aussrhniffeln.
Nase -, Z. schnduzen.
Aussehnaufen, (schna ufte aus, Ausschnuren, (schniir ie airs, ausausgeschnau fl) o. ww., ni. h. adem geschniirt) bedr. ww. lossnoeren , losrij scheppen ; die Pferde - lassen, laten uit gen, uitrijgen; eis Frauenzimmer -, haar
weder tot adem laten komen. -blazen, keurslijf , korset losrijgen , uitrijgen.
Ausschn uien, (schndurte aus, Ausschnurren , (s chnurrte aus,

schrijver, letterdief m.

Ausschreiberei, v. letterdieverij v.

Ausschreibung, v., Z. ausschreiben.

Ausschreien, (schrie aus, ausgeschrie(e)n)bedr.ww.einLied -,uitschreeuwen, met eerre schreeuwende stem zin
2. Besen, Sand 4. -, luid roepende-gen;
te koop aanbieden, Z. ausrufen; 3. etiv-,
jem. fair of als etw.-, uitkrijten , uitmaken; it.Z.auspposaunen; 4. seinen Schmerz-,
het uitschreeuwen van pijn; II. o. ww., m.
h., Z. ausrufen; it. ophouden met schreeuvven; III. wed. ww. sick-, aan zijnen lust
om te schreeuwen voldoen ; 2. ophouden
met schreeuwen.
Aussehreier, (- schreiers, mv.
- schreier) m., Z. Ausrufer.

Ausschreiten, (schrift aus, ausgeschritlen) bedr. ww. our. einen Platz-,
Z. absciureilen; it. Z. durchschreiten; 2.
o. ww., m. h. groote stappen doen ; (fig.)
te ver gaan, de maat overschrijden.
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Ausschreitung, v. buitensporig- wieg, een schommel &), uitschommelen, Flacks -, hekelen; Getreide -, uitwannen;
3. Wcsche -, uitslaan; U. o. ivw., in. h.
ophouden te schommelen.
Ausschwänken, (schwankte aus, ophouden te slingeren ; IIl. wed. ww.
ausgeschwankl) bedr. ww., Z. ausschwven- (Jachtw.) sick -, wegvliegen.
ni.; in weiteen -, met grootes stap.
Ausschwitzen , (schuwitzte aus,
Ausschröpfen, (schrópfle aus, ken.
ausgeschu• plt)bedr. ww. Blut -, dooi• kop
Ausschwä ren, (schwor aus, a•us- ausgeschuwitzt) bedr. ww. böse Sr [te -,
aftappen ; 2. o. ww., rn. h. ophou -pen geschworen) o. ww. our., in. s. uitzweren ; uitzweeten, door zweetgin verdrijven ;
te koppen.
-den 2. m. h. uitzweren, ophouden te zweren, (fig.) (Scherts.) eta. -, vergeten, verleeren ; 2. o.,ww., In. s. doorzweeten, doorAussehroten, (schrotele aus, aus- te etteren.
geschrotet) bedr. ww. (veroud.) eta'. -, Z.
Ausschwarmen, (schwürmteaus, zijpelen ; it. m. h. ophouden te zweeten.
Ausschwitzung,v., Z. aussc!awiausnagen; 2. Fleisch -, afhakken(voor den ausgeschwarnit) o. ww., m. s. uitzwerverkoop); ? . ein Fass -,uit den kelder ha- men, in zwermen uitgaan; (van tirailleurs tzen.
Ausschworen, (schwur aus, auslen; 4. Wein -, bij het vat of stuk ver bij een aanval), zich verspreiden; 2. m. h.
-kopen. ophouden te zwermen ; (fig.) ophouden gesch2voren) o. ww. onr., m. h. zijn eed
geheel afleggen.
Aussehub, ( -schub (e)s) m., z. m. te zwieren.
der-eines Schweins, het kegelen o. om een
Ausschwa rzen , (schuwárzte aus, Ausseekeln , (seckelte aus, ausgeausgeschwcrzl) bede. ww. ter sluik uit- seckelt) bedr. ww., Z. aussäckeln.
varken.
Aussegeln , (segelte aus, ausgeseAussehuhen, (schuhte aus, ausge- voeren, uitsmokkelen.
schuht)bedr. ww. jem. -, de schoenen uitAusschwatzen , (schwvatzte aus, gelt) o. ww., m. S. uitzeilen, Z. absegeln.
Aussegnen , (.eegnete aus, ausgeausgeschwatzt) bedr. ww. uitbabbelen,
trekken, uitdoen.
Aussehulen, (schulle aus, ausge- uitpraten ; 2. o. ww., m. h. ophouden te segnet) bedr. ww. einem Sterbenden die
schult) bedr. ww. ausgeschult sein, Z. aus- praten, te babbelen ; 3. wed. ww. sich -, Secle -, den zegen medegaven ; eine
genoeg babbelen; sick ausgeschwatzt na- Leiche -, voor dat liet het huis verlaat inlernen.
Ausschuppen, (schuppte aus, aus- ben, geene stof meer hebben tot praten. zegenen ; eine Wóchnerin -, bij den eergeschuppt) bedr. ww. (Wapenk.) ausgeAussehwefeln, (schwefelte aus, sten kerkgang bidden voor.
Aussehen , (du siehst aus, er sieht
schuppt, met de schubben naar buiten; ausgeschwefelt) bedr. ww. Fksser, Zen ge
2. einen Saum-, festonneeren.
-, uitzwavelen, doorzwavelen, reinigen; aus, sak aus, ausgesehn) bedr. ww. onr.
Ausschuppen, (schi ppte aus, aus- Flecken -, door zwaveldamp toen ver eis Lustspiel -, tot liet einde toe zien,
-dwijne. het einde afwachten van ; einen Weg, den
geschüFpt) bedt. ww. Erde aus etw.-, uit werken met (le schop.
Ausschweif, v., Z. Abscheveifung. man nicht - kann, dien men niet kan afAussch uren, (schutte aus, ausge- .Ass ehweifen , (s ch iv ei`t e aus, zien; 2. sick etw. -, uitzoeken, uitkiezen;
schurt) bedr.ww. (Giet.) den Ofen -, het ausgeschweift) bedr. ww. (Naai.) einen jells. za eta'. -, verkiezen, (gewoonl. ausKragen -, rond, boogsgewijs uitknippen, ersehen) ; H. o. ww., m. h. zum Fenster
vuil & uit den oven halen.
Ausschurfen, (schurfte aus, aus- uitsnijden; (Bouwk.) einen Stein -, boog- -, uitzien, uitkijken ; von hier kans man
geschiir[t) bedr. ww. (Bergw.) reiche of golfvormig bewerken; (Sm.) eine iveit -, heeft men een ver gezicht; nach
Scheibe -, uitschulpen; (PI.) ausgeschzvei f t, jein. -, nach etw. -, uitzien naar, wachten
Gauge -, uitgraven.
Ausschtirfung,v.,Z. ausschürfen. met randplooien ; 2. das Garn -, spoelen, op; it. het voorkonten hebben van ; es
Aussehuss, (-schusses, m v.-schiis- uitspoelen; 1I. o. ww., m. h. in seinen sieht naeb Regen aus, het ziet er uit als
se) m. (Jachtw.) plaats v., waar de kogel Gedanken, Reden -, afdwalen, ronddolen, of het zal gaan regenen ; er sieht nicht
hij het door en doorgeschoten dier weer uitspatten; in sinnlichen Genussen -, de darnach aus, hij ziet er niet naar uit., van
hem is het niet te verwachten; es sieht
uitgekomen is; 2. neuter-, nieuwe loten, maat te buiten gaan, uitspatten.
spruiten v. mv., Z. Sprossling;3.(Bouwk.)
Ausschweifend , ( - er, -st) bijv. urn of mit der Sache schlimm aus, het staat
Z. Erker; 4. keuze v., uitzoeken o.; it. het en b. buitensporig ; 2. teugelloos, bande - slecht niet de zaak; wie sieht es unit Ihren
uitgezochte; (van vlas en hennep), uit loos, losbandig, uitspattend; -er Mensch, Zinsen aus ? hoe staat gij met uwen interest ? es sieht aus, als ob, het schijnt alsof;
tweede.
-schotenpm.,uislo Z. Au sschwei fling.
qualiteit; - tapfererLeute, keurbende v.;it.
Aussehweifling, (-( e)s, env. -e) weit -de Plane, grootsche plannen of
plannen, welker verwezenlijking eerst in
(i. k. bet.) uitschot, het afgekeurde; 5. m. losbol, lichtmis, wellusteling in.
commissie v., uit leden eener vergadeAusschweifung,v., Z.ausschwei- de verre toekomst te wachten is; III. o.
ring bestaande ; -bogen m. onbruikbaar [en; -skreis in. (Sterreek.) afwijkings- zelfst. eis frisches, gesundes -, uitzicht,
voorkomen o.
blad o.; -naitglied o., -verwandter m. lid kring m.
Aussehweiszen, (schtveiszte arcs, Aussehnen, (sehute aus, ausgeo. van eene commissie ; -papier o. onbruikbaar papier o.; -tag m. vergade- ausgeschweiszt) bedr. ww. das Eisen -, sehnt) bedr. ww. (Kookk.) Fleisch -, van
ringsdag m.; -wvaare v. uitschot o., afge- door smelthitte zuiveren ; kalt -, hame- pezen ontdoen.
Ausseifen, (seiite aus, ausgesei/'t)
ren, door hameren harden.
keurde waar v.
Ausschiitteln, (schüttelte aus, Ausschwelgen , (schweigte aus, bedr. ww. van binnen met zeep smeren;
ausgeschi ttelt) beds. ww. den Staub aus ausgeschzvelgl) o. ww., m. h. ophouden 2. Goldkörner -, uitwasschen.
Ausseiehen, (seichte aus, ausgeden Kleidern, die Kleider, S roh -, uit- te zwelgen.
Ausschwemmem , (schwemmte seicht) beds. ww., Z. ausharnen.
schudden.
Ausschiitt(e)lung , v., Z. aus- aus, ausgeschtvemmt) bedr. ww. (van het Ausseigern , (seigerte aus, au.sgewater), die Wege, das Uier -, uithollen; seigert) bedr. ww. (Ben. d. erts.) Kupschi tteln.
[er -, uitzijgen, afdrijven, uitdrijven.
Aussehutten, (schultete aus, aus- 2. die iVdsche -, spoelen, uitspoelen.
Ausschwenken , (schwenkte aus, Ausseigerung, v., Z. ausseigern.
geschuttet) bedt. ww. Wasser -, uitgieAusseihen, (seihte aus, a-usgeseiht)
ten , uitwerpen ; Ifornsdeke -, leegmaken, ausgeschwenkt) bedr. ww. Glaser -, uit
-spoeln; bedr. ww., Z. durchseihen.
den Mand -, spoelen.
uitschudden ; (Gag.) sick gegen jein -, sein
Ausschwimmen, (schwamnt aus, A usseilen , (seilte aus, ausgeseilt)
Herz in jens. Schoosz, Brust -, uitstorten;
Wohlthaten -, kwistig uitdeelen; seinen ausgesI-hu'omnnen) o. ww. oer., m. s. uit - bedr. ww. einen Hula! -, Z. abseilen.
Ausseimen , (seimte aus, ausgeZorn -, lucht geven; H. wed. ww. sich voor zwemmen, wegzwemineu , zich door
seinit) bedr. ww. denJonig -, laten uit
Lachen -, (Volkst.) den buik vasthou- zwemmen redden.
uit de raten laten loopen.
-lekn,
Ausschwingen , (schavang aus,
den van lachen.
Au.sschi ttung,v•, Z. ausschiitten. ausgeschwungen) bedr. ww. onr. das Ge- Aussein, (Z. sein) o. ww. onr. afAusschwanken, (schwankte aus, fieder -, uitspreiden en klapwieken; den wezig zijn, uit zijn, vertrokken zijn ; auf
ausgeschwankl) o. ww., m. h. (van eerie Wurfspiesz -, uitwerpen, werpen; 2. etty. -, op iets uit zijn, iets op het oog
heid v.

Aussehritt ,(-(e)s, mv. -e) m. stap
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hebben, iets voornemens zijn; 2. (van een
vat), ledig of leeg zijn; 3. (van eerre redevoer•ing), geëindigd, ten einde, uit zijn;

Aeuszer, bije. nw. uiterlijk, uit ten de wereld, niet wereldsch; - wesentlich
eine -e Verletzung, eene uit -wendig; bijv. en b. niet wezenlijk, niet tot het
kwetsuur; der -e Sinn, de uit -wendig wezen der zaak behoorende, toevallig.
es ist aus mil ihm, het is met hem gezin m., de zintuigen o. mv.;-wendig
Aussetzen, (setzte aus, ausgesetzt )
daan ; 4. (van vuur) uit (gebluscht), uit - die -e Einwirkung, de invloed m. van bedr. ww. etw. mil Steinen -, bekleeden;
(gegaan) zijn.
buiten ; 2. o. zelfst. das -e des Mannes, einee Hof mil Backsteinen -, bestraten ;
Aussenden , (sandte aus, ausge- het uiterlijk o., het uiterlijk voorkorren 2. ein Boot -, uitzetten ; Truppen -, aan
sandt) bedr. ww. onr. jem. -, uitzenden, o.; eira angenehmes -, een aangenaam ui- land zetten ; Wachposten -, uitzetten ; ein
uitsturen, afzenden; nach jem. -, om iem. terlijk o.; dens -en nach, naar het uiter- Kind -, te vondeling leggen ; einen Ver
lijk voorkomen , op het gezicht; der Mizenden, iem. laten halen.
afzetten-brechaufintvsIel-,
Aussenken , (senkte aus, ausge- nister des -en, de minister m. van bui en aan zijn lot overlaten; das Venerahile,
zaken.
-tenladsch das Sacrament, die Monstranz -, opheffen,
senkt) bedr. ww. (Sm.) ein Loch -, kegel- of trechtervoruuig, of cylindrisch A uszer-ehelich, bijv . en b. bui- eeraanbidding omhooghouden, uitstellen;
ten het huwelijk, onecht, Z. unehelich; sich, jem. einer Gefahr, dem Spotte, der
verzinken, verruimen.
Aussendung, v., Z. ausseuden. - gerichilich bijv. en b. buiten de recht - Kdlte c' -, blootstellen aan ; ich will mich
Aussengen, (sengte aus, ausge- bank, niet gerechtelijk; -geivóhnlich bijv. nicht -, ik wil mij of mijn goeden naam,
sengt) bedr. ww. uitzengen, verbranden. en b. ongewoon, buitengewoon, buiten mijne reputatie daarniet aan wagen;(Bilj.)
-halb voorz. (met den Zen, zel--gemn; seinen Ball of sick -, acquit uitgeven; WaaAuszen, bijw. buiten ; auszen and
innen vergoldet, van binnen en van buiten den met den Seri nv.) buiten ; 2. bijw. ren zum Verkaufe -, uitstallen ; (Tuinra.)
verguld ; nach -, naar buiten, buiten buiten, uiterlijk, uitwendig.
P flanzen -, verplaatsen, verzetten; (Muz.)
von -, buiten, aan (le buitenzijde;-warts;
Aeuszerlich , bijv. en b. uiterlijk, dieStimmen-,(van de partituur) uitschrijvon - her, van buiten naar binnen ; nach uitwendig; deny -en Ansehen nach zit ur- ven ; sich glen Arm -, Z. verrenken;
- vorstehen, uitspringen, buitenwaarts theilen, naar het uiterlijk, den schijn te (Scheepv.) die Segel -, ophijschen ; 3.
springen ; etw. nar von - besehen, iets oordoelen ; 2. o. zelfst. das - e, Z. das Geld, Capitalien -, uitzetten; einen Preis
fiir of auf das beste Lustspiel -, uitloven;
slechts uitwendig bezien ; -bleiben, Z. Aeuszere.
ausbleiben.
Aeuszern, (áuszerte, geauszert) Betohnungen -, vaststellen; einen 7 ag,eine
Auszen-bösehung , v. (Vest.) bedr. ww. etw. -,. uiten ; Muth -, aan den Summe Gelds zu etzvas -, bestemmen,
tegenvoorwal, buitenste grachtmuur m., dag leggen, bewijzen geven van ; sein vaststellen ; 4. das Baden, 4ie Sitzung,
contrescarp v.; - deichsland o. land o. Miss fallen -, aan den dag leggen, te ken- den Unterricht fir of nul einige Tage
buitendijks, land tusschen den dijk en de nen geven ; einen Wunsch -, uiten, uit -, uitstellen ; 5. an einem etw. -, berisgegen jem. -, zeggen, verklaren;,
-sprekn; pen, afkeuren; 6. ein Wort -, geheel, volrivier, uiterwaard v.; - ding o. uitwendig
voorwerp o.; (fig.) bijwerk o., bijzaak v., 2. wed. ww. sich -, zich vertoonen, aan' uit zetten of schrijven, niet afkorten ; 7.
uitweiding v.; - gestalt v. uiterlijke ge- den dag komen, uitspreken ; Schivierig- einen Bogen -, afzetten, geheel zetten ;
stalte v., uitwendig voorkomen o.; - gra- keiten - sich, doen zich voor of op ; wie (Muz.) ein Stück -, geheel, voluit cornben m. (Vest.) buitengracht v.; - hafen hat er sick ober mich ge uszert, hoe heeft poneeren ; 8. (Looi.) eire Grube (mit
Houten and Lobe) -, vullen ; die Haute
m. buitenhaven v.; -hand v. (Rijk.) bui hij zich over mij uitgelaten.
v.; - lassen bedt. ww., Z. aaslas--tenhad
Auszer ordentlich , bijv. en b . -, uitstrijken, uitrekken ; die Sagen -,
sen ; -linie v. buitenste lijn v., omtrek buitengewoon, buitengemeen, ongemeen, schranken of zetten ; I1. o. ww., m. h.
m., Z. Umriss ; - posten m. voorpost v.; ^ uitermate ; - sinnlich bijv. en b. boven (Uurw.) die Zapfen seizen aus, houden
-zineljk. niet meer, zijn verloopen; mit etw. -, op-schein m. schijn, uiterlijke schijn m.,
uiterlijk voorkomen o.; -seite v. buiten
Aeuszerst, bijw. ten hoogste, ui - houden met, staken; ein -der Puls,
buitenkant m.; (van een woud),-zijdev., terst, hoogst ; es f allt mir - hart, het valt een intermitteerende pols ; (Bergw.) van
zoom m.; -theil m. buitenste, uitwendig mij hoogst moeilijk ; das ist - lächerlich, een mijngang),aan de oppervlakte uitkodeel o.; -treppe V. stoep m., bordes o.; dat is uiterst belachelijk ; - aufgebracht, men, naar boven uitloopes; (Landb.) (van
-wall m. buitenwal m.; -wand m. bui- ten hoogste vertoornd, uiterst boos; 2., schapen), alle tanden krijgen; ausgeset zie
tenmuur in.; -warts bijv. eii h., Z. aus- bijv. en b. die -en Grenzen, de uiterste Schafe, schapen met alle tanden.
warts; -welt v. buitenwereld v.; -werk grenzen ; das -e Ende eines Stricks, nit- Aussetzer, ( setzers, mv. seo. (Vest.) buitenwerk, alleenstaand fort einde o.; de'• -e Preis, de uiterste, naaste tzer) m. (Looi.) uitzetter, uitstrijker m.,
prijs; die -e Noth, de hoogste, uiterste nood str•ijkkliig v. tot gelijkmatige uitstrijking
o.; - winkel m. buitenhoek m.
Auszer, voorz. met den Sen nv. en m.; von der -en Wichtigkeit, van het groot- en uitrekking van het leder dienende.
voegva. buiten; - der Stadt, dem Reiche c', ste of hoogste belang; 3. o. zelfst. das Aussetzling, (-(e)s, mv. -e) m.
buiten de stad, buiten het rijk, enz.; (fig.) -e, het uiterste o.; auf das - gefasst sein, vondeling m.
- sich sein von Schreck, van schrik buiten op het ergste voorbereid zijn ; Alles aufs Ausseufzen , (seufzte aus, ausgezich zelven zijn ; sich - Athem laufen, - e ankommen lassen, alles tot het uiterste seufzt) bedr. ww. Liebesqualen -, door
zich buiten adem loopen; - dem Schusse, laten komen, altijd tot het laatste oogen- zuchten te kennen geven, uitdrukken; 2.
buiten het bereik vary het geschut; - der blik wachten ; sein -es than, al het o. ww., in. h. ophouden te zuchten, niet
Zeil, uit den tijd, ongepast, lastig ; ich mogelijke, zijn uiterste best doen, alle meer zuchten, stenen ; (fig.) sterven.
Aussicht, v. uitzicht, gezicht o.;
bin - Schuld, het is mijne schuld niet ; pogingen in het werk stellen ; er treibt
leien Sie dessivegen - Sorgen, wees daar meire Geduld aufs - e, hij drijft mijn ge jem. die - versperren, verbauen, het
uiterste, hij put mijn geduld-dultohe gezicht benemen, belemmeren; 2. liet
niet bezorgd ; das ist - allem-omtren
Zwei fel, boven allen twijfel verheven ; 2. uit ; das - e wagen, het uiterste wagen ; gezicht, landschap o.; die Bucht gebuiten, behalve, uitgezonderd, uitgeno- in der Mitte zwischen beiden -en, in het wahrt eire schöne -, levert een schoon
men, behoudens ; - mir weisz es nie- midden van beide uitersten ; alle -en be- gezicht op; von diesemBalkon aus hat man
mand, behalve ik weet het niemand ; riihren sich, alle uitersten raken elkander. eine schöne -, een mooi uitzicht, een
Aeuszerung, V. uiting, uitdruk schoon of fraai verschiet o.; 3. wir ha- dem, behalve dat, voor het ove- en der Gute, bewijzen o. mv. van-kingv.; ben -en auf eire gute Ernte, vooruitrige; - ihm habe ich treinen Freund, buiten hens heb ik geen vriend, hij is mijn goedheid, vriendschap ; - en des Beifalles, zicht van ; er hat keine - au fzukommen,
eenige vriend ; er arbeitet táglich 14 teekenen o. in v.; - der Furcht, des Mitleids hij heeft geene kans om beter te worden;
Stunden, auszer am Sonntag, hij werkt 4r -, blijken o. mv.; eire - des Konings, er hat schone -en, hij heeft mooie voor
afbeelding v.-uitzcheno.mv;4
dagelijks 14 uren, behalve op Zondag; een gezegde o.; alle seine -en, al zijne
van eene landstreek, gezicht o., Z. An- dass, behalve dat; - wean, behalve wan- ;woorden, verklaringen, gezeg^.len.
I Auszer-weltlich, bijv. nw. bui- sicht.
neer, tenzij dat.
—
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Aussichten, (sichtele aus, ausge- gesommert) bedr. ww. Bellen 4- -, in de
sichtel) bedr. ww., Z. aussieben.
zon leggen, aan` de zomerzon blootstellen;
Aussiekern , (sickerte aus, ausge- 2. wed. ww. sich -, Z. sonnen.
sickert) o. ww., m. s. uitzijpelen, uitzakAussondern, (sonderle aus, ausken.
gesondert) bedr. ww. afzonderen, scheiAussiekerung , v., Z. aussickern. den, uitzonderen, afscheiden ; (Ph.) Z.
Aussieben, (siebte aus, ausgesiebt) ausscheiden ; ( Rechtspr.) ein Kind -, Z.
bedr. ww. Korn -, uitziften ; Gips, Mehl ab fiinden.
-, uitzeven, uitziften ; der Rockstand vom Aussonderung, v., Z. aussondern;
ausgesiebten Korn, uitziftsel o.
-sorgan o. afvoerweg, ontlaster ni.
Aussiebung , v., Z. aussieben.
Aussorgen,(sorgte au,s,ausgesorgt)
Aussieehen, (siechte aus, ausge- o. ww., m. h. niet meer zorgen, ophousiecht) o. ww., m. h. ophouden te kwij- de r. met zorgen ; (fig.) er hat nun ausgenen, niet meer kwijnen.
sorgt, hij is nu van alle zorg bevrijd, hij
Aussieden, (sott aus, ausgesotten) is dood.
bedr. ww, onr. das Fett aus etw. -, uit- Aussortiren, (sorlirte aus, aussorkoken; robes Garn -, iitkoken ; Silber -, tirt) bedr. `vw. sorteeren.
uitkoken, wit maken door koking; die Ausspahen, (spiihte aus, ausgeSalzsohle -, proeven, het zout er uit ha- spaht) o. ww., m. h., nachetw. -, uitzien
len door koken ; 2. o. ww., m. s. (van een naar, loeren op; 2. bedr. ww. jen7.. -, beketel), overkoken; it. m. h. ophouden spieden, verspieden ; Aehnlichkeiten -,
opsporen, uitvorschen.
met afkoken, uitkoken.
A.ussiedung, v., Z. aussieden.
Ausspäher, (-spähers, mv. -spahAussiegen, (siegte aus, ausgesiegt) er) m. bespieder, verspieder m.
o. ww., m. h. de zege voltooien, de over- Ausspahere_i, v. zucht v. naar
winning volbrengen ; 2. ophouden over- bespieding, verspieding v.
winningen te behalen.
Ausspähung, v., Z. ausspd hen.
Aussingen , (sang aus, ausgesun- Ausspalten, (spaltete aus, ausgegen) bed r. ww. on r. ein Lied - , teneinde spalten) bedr. ww. onr. den Kien -, er
zingen; ein nie ausgesungener Held, een uithouwen, er uithakken.
held, wiens daden nooit volprezen zijn;
Ausspann,(- (e)s)m.,z. m. herberg
(van vogels), den Lenz -, door gezang waar men paarden stalt, uitspanning v.;
aankondigen; die Seele -, zingende den ich habe meinen - im rothen Lówen, ik
geest geven ; 2. seine Slimme -, door zin- stal gewoonlijk in den rooden leeuw;
gen vormen, ontwikkelen ; 3. jem., eine 1 2. (veroud.) recht o. tot hethouden eener
Leiche -, zingende, onder gezang naar het uitspanning; -eisen o. stootmes, schaaf
graf geleiden ; 11. o. ww., m. h. ophou-ijzero.
den met zingen, niet meer zingen; III.I, Ausspannen, (spannte aus, auswed. ww. sich -, zich moede zingen.
gespannt) bedr. ww. die Finger -, uit4.ussinnen , ( sann aus, ausgeson- strekken ; Netze, Segel -, uitspannen,
nen) bedr. ww. our. etc. -, verzinnen,' spannen ; ein Seil -, spannen ; (Lakenb.)
uitdenken, bedenken.
Tuck -, op het raam spannen ; Wdsche -,
Aussintern , (sinterte aus, ausge- rekken, oprekken ; mil ausgespannten Fiksintert) bedr. ww., Z. aussickern.
gein, met uitgespreide, uitgestrekte vleuAussitz, (- es, mv. -e) m. (aan eene gels ; eine schon ausgespannte Treppe,
koets), bok m.
eene schoone breede trap ; 2. eine SlicAussitzen , ( sass aus, ausgesessen) kerei -, losspannen, van het raam ne
o. ww., m. h. (van kramers), mil Wandie P[erde -, uitspannen, losspan--men;
ren -, voor een huis, in de straat zitten; nen.
ein Ausgesessener -, een vreemde, niet
Ausspannung, v. uitspanning,
ingezetene ; II. bedr. ww. (van een gevan- uitrekking, spanning v.;2. Z. Ausspann.
gene), seine Zeil -, uitzitten, gevangen
Aussparen, (sparee aus,ausgespart)
zitten; (van een pachter), seine Zeil -, bedr. ww. etiv. -, spaarzaam gebruiken ;
of alleen -, op de pachthoeve blijven ; it. (Teek.) die höchsten Lichter -, met voor
(van kippen), blijven broeien ; 2. einen
spaarzaamheid aanbren--zichtgedn
Sessel -, een kuil er in zitten.
gen, ten einde het effect niet te verzwak
2. ein Wort auf eine gelegenere Zeil-ken;
Aussi hnbar, (-es, -st) bijv. en
b. verzoenbaar, verzoenlijk, wat uitge- -, besparen, opsparen ; die Figuren 4- -,
wischt, geboet kan worden.
uitsparen, de ruimte, die daarvoor beAussöhnen, (sóhnie aus, ausge- stemd is, openlaten ; (Verg.) uitsparen,
söhnt) bedr. ww. jem. mit jemn. -, ver de te polijsten plaatsen met een mengsel
wir mussen uns wieder -, wij-zoen; van krijt, suiker en wat gomslijm bedek
moeten weer goede vrienden worden ; it.
-ken.
etw. -, uitwisschen, herstellen ; 2. wed.
Ausspassen, (spasste aus, ausgeww. sich -, zich verzoenen, weer eensge- spasst) o. ww., m. h. ophouden te schertzind worden.
sen of grappen te maken.
Aussohner, (-söhners, mv. -söh- Ausspazieren, (spazierte aus, ausspaziert) o. ww., m. s. gaan wandelen.
ner) m. verzoener, boetedoener m.
.Aussáhnlieh, ( -er, -st.) bijv. en eene wandeling gaan doen, uitgaan ; 2.
m. h. ophouden te wandelen.
b., Z. aussóhnbar.
Ausspeichern, (speicherfe aus,
Aussdhnung, v., Z. aussöhnen.
Aussommern, (sommerte aus,aus- ausgespeichert) bedr. ww. uit het

pakhuis, magazijn, entrepot & ha-

len.

Ausspeien, (spie aus, ausgespieen)
bedt. ww. onr. uitspuwen, uitspugen
Gift and Galle gegen jem. -, uitbraken; 2. o. ww., m. h. ophouden te spuwen.

Ausspeiung, v., Z. ausspeien.
Ausspeilern, (speilerle aus, au.sgespeilert) bedr. ww., Z. au/'speilern.
Ausspeisen, (speisle aus, ausgespeist) bedt. ww., Z. ausessen.
Ausspeiser, (-speisers, mv. -speiser) m. gaarkok, restaurateur m.
Ausspelzen, (spelace aus, ausgespelzt) bedr. ' ww. das Getreide -, van
het kaf ontdoen, uitpellen.
Ausspenden, (spendete aus, ausgespendel) bedr. ww. Almosen -, uitrei
; Beijall -, schenken, lof-ken,uitdl
toezwaaien.

Ausspender, -spenderin,
uitdeeler, uitreiker, gever m., uitreikster,
uitdeelster, geefster v.

.Ausspendung, v., Z. ausspenden.
Bussperren, (sperrte aus, ausgesperrt) bedr. ww. die Beine -, wijd uiteen spreiden, wijdbeens gaan staan ; 2.
jem. -, de deur sluiten voor, iem. den
toegang beletten, iem. buitensluiten.
Aussperrung, v., Z. aussperren.
Ausspieken, (spiekte aus, aucsgespickt) bedt. ww., Z. spieken.
Auusspielen, (spielle aus, ausgespielt) o. ww., m. h. (van eene speeldoos), tot aan liet einde toe spelen, het
geheele air uitspelen ; (van een roman,
een tooneelstuk &), nicht -, niet afloopen, geen slot hebben ; 2. beginnen te
spelen, eerst spelen ; das - haben, aan
de beurt zijn , eerst moeten spelen, moeten uitkomen ; 1I. bedr. ww. eine Partie
-, uitspelen, afspelen ; ( lig.) seine Rolle
-, uitspelen, volhouden ; 2. eine Karte -,
uitspelen, opspelen ; ( fig.) den telsten
Trump!-, zijn laatste middel beproeven;
it. iem. nog voor liet laatst met iets
troeven , een gevoeligen zet geven;
(Balsp.) den Ball -, uitslaan ; 3. eine Uhr
-, spelen om ; 4. eine Geige -, door veel
bespelen goedmaken ; (i. k. bet.) eire
ausgespielte Drehorgel, afgespeeld, ver
i. gebr.) jem. -, Z. fort--sletn;5.(w
treiben; III. wed.ww. sich -, zich moede
spelen.
Ausspinnen (spann aus, ausgesponnen) bedr. ww. onr. so viel - von
eirem Pfund Flachs, zooveel spinnen uit;
2. (fig.) zu weit -, te wijd van elk.
spinnen, te los spinnen; (fig.) ecu'. fein
-, uitdenken , verzinnen, bedenken ; eire
Anekdote zu eirem Roman -, uitrekken;
II. o. ww., m. h. ophouden met spin-

nen.

Ausspintisiren, (spintisirte aus,
ausspintisirt) bedr. ww., Z. ausgrübeln.
Ausspioniren, (spionirte aus,
ausspionirt) bedr. ww.,Z.ausspkhen, auskundscha f len.
Ausspitzen, (spitzle aus, ausgespilzt) bedr. ww, etw. -, Z. spitzen.
.Ausspi tteln, (spöttelle aus, aus-
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gespöttelt) bedr. ww. jem-. -, een weinig volspuiten ; (van de bereiding van ren ; jent. -, uitrusten, van het noodige
den spot drijven met.

schuimwijn), degorgeeren, het bezink- voorzien.

(spotlete aus, ausge- set van de proppen afnemen Ausstaffirung, v ., Z. ausstaf aren.
spoftet) bedr. ww. jem. -, bespotten, Ausspritzung, v., Z. aussprilzen.
Ausstahlen, (stdhlte aus, ausgeuitlachen, (gewoonl.) verspotten; 2. o. Aussprossen, (sprosste arcs, ausge- stchlt), bedr. ww. (fig.) gehard, ijzer ww., m. h. ophouden met spotten.
sprosst) o. ww. (Landb., Pl.) uitsprui= sterk maken
Ausstahren, Z ausstáren.
Ausspottung, v., Z. Verspoltung. ten, uitkomen,uitschieten ; (Ben. d. erts.)
Ausstaken , (stakte aus, ausgeA_ usspraehe, V. uitspraak v., toon (van zilver &), aangroeien
m., accent o.; man erkennt ihn an seiner Ausspröszling, (-(e)s, mv. -e) stakt) bedr. ww. Wände -, met korte
-, men kent hem aan zijne spraak, aan m., Z. Sprösszling.
houten staven voorzien.
zijn accent; 2. (veroud.) Z. Ausspruch; Aussprossung, v., Z. aussprossen
Ausstallen, (stallte aus, ausge3. (Prov.) Z. Ausdruck
.usspruch,( -spruch(e)s,mv.-spru- stallt) o. ww., m, h. (van paarden), uit Ausspreehbar, bijv .nw. wat uit- che) m. (over iets), uitspraak v., oordeel pissen, ophouden te wateren.
gesproken kan worden.
o., beslissing v.; - eines Weisen, spreuk Aussth,mmen, (stanamteaus, ausAusspreehen, (du sprichst aus, v., gezegde o. van een wijze; (o. G.) (van gestamnit) bedr. ww., Z. ausstemmen.
er spricht aus, sprach aus, ausgesprochen) de goden), uitspraak v., orakel o.; einen Ausstampfen, (stampfteaus,ausbedr. ww. onr. ein Wort gul of schlecht richterlichen - thun, uitspraak doen, be- geslampft) bedr. ww. die Körner -, uit-, uitspreken ; 2. ein Wort, eihen Satz -, slissen, vonnissen, een vonnis vellen ; stampen ; 2. ein Loch -, door stampen
geheel uitspreken; sich -, alles zeggen, schiedsrichterlicher -, scheidsrechterlijke een gat of eene holte maken; it. met iets
wat men weet of op het hart heeft ; 3. uitspraak v., vonnis o.; 2. Z. Abfindung ; volstampen ; 3. goed stampen ;1I. o. ww.,
in woorden uitdrukken; Urtheile -, uit- 3. Erbgeld.
m. h. ophouden te stampen.
spreken; Flüche, Verwiinschungen -, ui
Aussprudeln, (sprudelteaus, aus- A usstand, (-stand(e)s, nov. -stánten, uitbraken ; es ist nicht auszuspre- gesprudelt) o. ww., m. s. uitborrelen,op- de) m. (Hand.) uitstaand geld o.; 2. Z.
chen, het is niet om te zeggen ; (fig,) borrelen ; m. h. ophouden uit te bor- Rockstand ; 3. um - billen, urn uitstel
Augen die nichts -, zonder uitdrukking; relen ; II. bedr. ww. (van eene bron), (van betaling) vragen ; 4. der - in einer
ein ausgesprochener Charalcter, Z. ausge- Wasser -, uitwerpen ; (6g.) Gift, Var- Bude, het uitgestalde o.; 5. uit den dienst
treden o.; vor seinera -, voor dat hij den
pragt, entschieden; II. o. ww., m. h. op- wurfe, Scheltu>orte -, uitbraken, uiten.
houden met spreken, uitspreken ; M usspri
A
hen, (sprithle aus, aus- dienst verliet, zijne betrekking nederlegwed. ww. sich -, (van zaken), zich te gespricht) bedr. ww. (van een vulkaan), de; it. een onthaal o., een maaltijd m., bij
kennen geven; die Herzensgute spricht Flammen -, uitspuwen, uitwerpen ; 2. o. die gelegenheid te geven.
sich in seinem Gesicht aus, de goedheid ww., m. s. met drift uitkomen; 3. (van Ausstandig, bijv. en b. -e Gelder
is op zijn gelaat te lezen ; das Kunstwerk een -vulkaan), ophouden te werken.
o. mv. uitstaand geld o.; (van schulden),
spricht sick selbst aus, verklaart zich
Aussprung , (-sprung(e)s, mv. - werkelijk, Z. riickstandig.
zelve.
spriinge) m. uitspringen o., uitsprong
Ausst^nkern, (sidnkerteaus,ausAusspreehlieh, bijv. en b., Z. sprong m. buitenwaarts ; (Meetk.) uit- gestankert) bedr. ww. etw. -, doorsnuffespringende hoek m.
aussprechbar.
len ; 2. Z. auszvittern.
Ausspreiten, (spreitete aus, aus - Ausspucken, (spuckte aus, aus- Ausstren, (strte aus, ausgestárt)
o. ww., m. h. (van schapen), ophouden
gespreitet) bedr. ww. ein Tuchlein, die gespuckt) bedr. ww., Z. ausspeien..
Flügel, die Finger -, uitspreiden ; die
Ausspuken, (spukte aus, ausge- tochtig te zijn, naar den ram te verlanspukt) o. ww., rei. h. uitspoken, niet meer gen.
Beine -, Z, ausspreizeu.
Aussprengenz, (sprengteaus, aus- spoken .
Ausstatten, (stattete aus, ausgegesprengt) hedr. ww. ein Stitch aus ei-Ausspulen , (spulte aus, ausge- stattet) bedr. ww. Söhne -, van al het
nem Felsen -, met kruit laten springen spuit) bedr. en o. ww. uitspoelen, ophou- noodige voorzien om eene zaak te kun uit ; 2. Wasser -, uitsprenkelen ; 3. ein den te spoelen.
nen beginnen ; Töchter -, haar uitzet gePferd -, in galop zetten ; 4. (fig.) ein
Ausspulen, (spulte aus, ausge- ven ; 2. die Natur hal ihn reichlich mit
Gerucht -, of alleen -, verspreiden, uit- spiilt) bedr. ww. Wäsche, Tassen, Fla- Gaben ausgestattet, heeft hem rijk bestrooien ; II. o. ww., m. s. uitgalop- schen, den Mund -, spoelen, uitspoelen ; gaafd ; der Verleger hat das Buch sehr gut
peeren. (van de zee), Seesterne -, aan land spoe• ausgestattet, ten opzichte van druk, papier
Aussprengung, v., Z. ausspren- len ; (van rivieren, beken), die Erde -, &, zeer fraai uitgegeven.
wegspoelen.
gen.
Ausstattung, v., Z. ausstatten;
Aussprieszen, (sprossaus, ausge- Ausspulieht, (-(e)s, mv. -e) o., 2. hetgeen er toe dient; (vaneene doch Z. Spülicht, Spelwasser.
sprossen) bedr. ww., Z. aussprossen.
ter), uitzet o.; (van een zoon), de middeAusspringen, (sprang aus, aus- AusspMstoek, (-stockes, mv. len o. mv. tot zijne vestiging; (van eerie
gesprungen) o. ww. onr., m. h. ophou- - stöcke) m. (Lakenb.) spoeltrog, spoel- woning), ameublement o.
den met springen ; 2. m. h. (van een bak m.
Ausstä.uben, (staubte aus, ausgehert), over de netten springen; (van een
Aussptinden, (spundele aus, aus- stá ubt) bedr. ww. Zimmer -, uitstoffen,
gevangene), ontsnappen; (van een stuk gespundet) bedr. ww. van binnen met uitvegen; einen Muff -, uitstoffen, uit uit een mes), uitspringen ; ein ausge- gevoegde planken bekleeden, beplanken. kloppen; 2. o. ww., m. s. (van vonken),
sprungener 1Vlónch, een monnik, die uit Ausspiindung,v ., Z. ausspünden. Z. spr-hen.
zijn klooster weggeloopen is; ein aus- Ausspu.ren, (spurte aus, ausge - Ausst ,ubern, (stduberteaus, ausgesprungener Theologe, die de theologie spurt) bedr. ww. etw. -, aan het spoor gestaubert) bedr. ww., Z. ausstóbern.
vaarwel gezegd heeft; ein ausgesprunge- ontdekken, door het spoor te volgen vinAusstauchen, (stauchte aus, ausnes Messer, Z. schartig; sich die Hit /te -, den ; (fig.) eihen Dieb -, opsporen.
gestaucht) bedr. ww. eine Feder -, uit door springen ontwrichten ; -der Winkel, Ausspurer, (-spurers, mv. -spe- slaan, om haar van inkt te ontdoen.
uitspringende hoek ni.; II. wed.ww. rich rer) in. bespieder, snuffelaar m.
Ausstaupen, (staupte aus, ausge-, zich moede springen ; it. zijn lust om Ausspi rung, spu.rerei,v ., Z. stáupt) bedr. ww. einen Verbrecher -,
te springen bevredigen.aufspüren.geeselen en uit de stad jagen ; 2. afranAusspritzen, (spritzte aus, ausge- AusspL tzen, (sputzte aus, ausge- selen, kastijden.
spritzt) bedr. ww. Nasser -, uitspuiten ; spout) bedr. ww., Z. ausspeien.
Ausstaupung, v., Z. ausstäupen.
2. Z. verspritzen; 3. das Feuer -, uit Ausstaffiren, (staffirte aus, aus -Ausstechen, (da stichst aus, er
spuiten ; 4. eine Wunde -, bespuiten ; sta flirt) bedr. ww. ein Kleid mit Gold -, sticht aus, slach aus, ausgestochen) bedr.
(Ontlk.) die Haargefasse -, opspuiten, opsieren, versieren; ein Werk -, stoffee- ww. Spargeln (aus dem Boden), Butter

Ausspotten,
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(aus dem Halen) -, steken ; Austern (aus
der Sc/tale) -, openmaken ; Rasen -, uit
afsteken, steken ; Torf -, steken;-stekn,
2. jemn. die Augen -, uitsteken ;
ein Pass Wein -, aftappen; (Scherts.)
eine Flasche -, uitdrinken; 4. einen Termin zu etw. -, vasstellen, bepalen ; 5. den
Resonanzboden einer Laute -, uitsteken,
uithollen ; 6. in Kicpfer -, graveeren, snij
eine Platte vollends -, afmaken, gra--den;
veeren ; (lig.) (van personen), gar nicht
a-usgestochen, ruw, onbeschaafd; 7. (Bord.)
ein Muster -, afprikken, uitprikken ; ge
Spitzen -, opmaken, den oor -'waschen
vorm teruggeven aan ; 8.-spronkelij
(Zeew.) Tau -, vieren ; dem Anker niehr
Tau -, uitsteken; 9. ausgestochener Essig,
azijn, die de behoorlijke znurte heeft;
10. jem. -, uit den zadel lichten ; (fig.)
den voet lichten ; jem. bei eineni -, van
iems. gunst berooven ; alle -, allen den
loef afsteken, allen overtreffen ; jemn. mit
etw. die Augen -, overtreffen, overscha
daardoor jaloerschheid, nijd-duwen
verwekken; (fig.) de oogen uitsteken.

Aussteeher,

(-stechers, mv. -ste-'

cher) m. (Zeew.) uitsteker m.
Aussteeken, (steckle aus, ausgesteckt) bedr. ww. eine Fahne -, uitsteken ; eieen Rei/ -, (ten teeken dat daar
wijn getapt wordt), uitsteken ; 2. Bohnen
-, Z. stecken; 3. ein Lager -, Z. abstecken ; 4. ein Tau -, vieren.

Ausstehen,

(stand aus, ausgestan-

den) bedr. ww. onr. (van waren), (in einer Bude) -, te koop staan ; 2. -de Gelder, Schulden, uitstaande &; Geld - haben, hebber. uitstaan ; das Gröszte steht
noch aus, staat ons nog te wachten
seine Slimme steht noch aus, hij heeft
(hij de verkiezing) zijne stem nog niet
gegeven ; das kann noch ausstehen, dat
kan nog uitgesteld worden; 3. eine
Predigt -, blijven staan gedurende; (fig.)
seine Lehrzeit -, uithouden ; 4. etw. -,
doorstaan, uitstaan, verduren ; das kann
hein Mensch -, verdragen, dulden, lij
ich kann diesen Menschen nicht -,-den;
uitstaan, hij is mij onverdragelijk.
Ausstehlen, (du stiehlst aus, er
stiehlt aus, stahl aus, ausgestnhlen) hedr.
ww. onr. ein Haus -, plunderen, leeg stelen ; (fig.)

Z. ausschreiben (2.); 2.

o. ww., m. h. ophouden te stelen, niet
meer stelen.
Ausstehlich, ( -er, -st) bijv. uw.
uitstaanbaar, verdragelijk, dragelijk.

Aussteifen, (steilte aus, a.usge-

Aus.

Aus.
Aussteinung, v., Z. aussleinen.

Ausstoehern,

(stocherte aus, aus-

Ausstellen, (stellie aus,ausgestellt)

lestochert) bedr. ww. die Zí hne -, uit
schoonmaken, reinigen (met-peutrn,
)edr. ww. Blumen -, buiten (in de open
acht) zetten ; 2. Wachen -, uitzetten ; yen houtje).
S. Waaren -, uitstallen; Gemalde, Leichen Ausstoeken, (stockte aus, ausgesu/ dem Paradebelt -, ten toon stellen; slockt) bedr. ww, einen Wald -, uitroeien;
1. jests. schimp fiich, der ,BeschimpPang -, 2. Jagdhunde -, Z. au/f°iittern.
,)rijs geven aan ; sich einer Gefahr, dem
Ausstockung, v., Z. ausstocken.
Feuer c' -, blootstellen; 6. eta. an einer
.busstoffen, (stoffte aus, ausgeSache -, berispen, af keuren in; 5. Ur- stofft) bedr. Ww. einee Hut -, stoffeeren,
^iunden, Alleste, Zeugnisse -, schrijven versieren, opsieren.
in overhandigen ; Wechsel -, afgeven;
Ausstohnen, (stöhnte aus, ausge3. jens. gehorig -, van de voor zijn be- stóli.nt) bedr. ww. steunend, zuchtend
roep noodige kundigheden voorzien; 9. mededeelen, zeggen ; 2. o. ww., m. h. ophouden met steunen, zuchten.
,tw. -, uitstellen, verschuiven.
Aussteller, ( - stellers, mv. - steller)
Ausstopfen, (stopfte aus, ausgem. (van schilderijen), hij, die ten toon stopft) bedt. ww. volstoppen, opvulstelt ; (van koopwaren, boeken &), uit len ; ein Thier -, opzetten.
kramer m.; (van een wissel), trek--staler,
Ausstopfung, v., Z. ansstop fen.
ker m.; (van een brief, eene oorkonde &), .4.usstáren, (stórte sus, ausgestört)
bedr. ww. opschommelen, vinden, opsposchrijver in.
Ausstellung, v. (van wachtpos - ren, doorsnuffelen.
ten), uitzetten o.; 2. (van koopwaren),
Ausstosz, (-stoszes, mv. -strsze)
uitstallen o.; (van schilderijen &), ten- ni . (Scherm.) stoot, uitstoot m.; (Vuurw.)
toonstelling v.; 3. -en weider etiv. 9nach,en, kaats v., plaats waar de bal springt.
iets berispen, afkeuren in ; - ,asaal m. zaal
Ausstoszen, (du stns. est aus, er
V. voor de tentoonstelling; -slag ni. (van stöszt aus, stiesz aus, ausgesloszen) bedt.
een wissel), vervaldag, dag m. waarop hij ww. onr. etw. -, wegstooten, uitstooten
Tem. -, verstooten, wegduwen, aan de
vertoond moet worden.
Ausstemmen, (stemmte aus, aas - deur zetten ; (fig.) aus einer Gesellschaft
gestemrnt) bedr. ww. (Timm.) ein Loch -, -, verstooten, verbannen, uitsluiten ; sich
ein Auge -, uitstooten, jemn. ein Auge -,
uitbeitelen.
Ausstempeln, stenipelte aus, aus- iem. een oog uitstooten ; eine Their -, ingestempelt) bedr. ww. behoorlijk stempe- trappen ; Fenster -, inslaan ; einenz Fasse
den Boden -, inslaan; it.(fig.) ten top voelen, uitdrukken.
Aussteppen, (steppte aus, ausge- ren, tot het uiterste brengen; Butter -,
karnen, uitkarnen ; (fig.) Schimptreden
steppt) bedr. ww., Z. steppen.
Aussterben, (du stirbst aus, er -, uitbraken; einen Schrei -, een gil gestirbt aus, starb aus, ausgestorben) o. ven; Seufzer -, slaken; 2. (Kunstt.) uitww. oer., m. s. (van een geslacht), uit drijven, door uitdrijven vol ma ken ; it. bemein Gedhehtniss ist wie ausge--stervn; hoorlijk uitstampen, uitstooten ; II. o.
storben, ik heb geen geheugen meer, ik ww., m. h. (Scherm.) uitstooten,een deherinner mij niets meer.
genstoot geven.
Aussterbung, v., Z. aussterben.
Ausstoszung, v., Z. ausstosAussteuer, (-steuern) v. uitzet, zen.
huwelijksgoed o., huwelijksgift v.
Ausstrahlen, (strahlte aus, ausAussteuern, (steuerte aus, ausge- gestrahlt) bedt. ww. Licht -, uitstralen,
steuert) bedr. ww. eine Tochler -, haar verspreiden, afstralen, stralen schieten ;
uitzet, huwelijksgoed geven ; 2. o. ww., 2. o. ww., m. h. ophouden te stralen ; te
nl. h.. uitsturen, uitvaren.
schitteren.
Aussteuerung, v., Z. aussteuern. Ausstrahlung, v ., Z. ausstrahlen.
Ausstieh, (- (e)s,rnv.-e) m., Z. AusAusstrecken, (streckie aus, ausbund.
gestreckt , bedr. ww. den Arna -, uitstrekAusstieken, (stickte aus, ausge- ken, uitrekken, uitsteken ; it. stei f -, strak
stickt) bedr. en o. ww. uitslikken, op- of stijf uitstrekken, stram maken; (Ontlk.)
houden met stikken, borduren.
-de Muskeln, Z. Ausstreckmuskeln.
Ausstieben, (stob aus,ausgestoben) Ausstrecker , (-streckers, m v.
o. ww. onr., ui. s. uitstuiven.
-strecker) m. (tintik.) uitstrekkende
Ausstillen, (stillte aus, ausgestillt ) spier, nekspier v.
bedt. ww., Z. aussdugen.
Ausstreckmuskeln, in. niv., Z.
(

sleift) bedr. ww. (Naai.) eiti Kleid -, opstijven, stijven, met grof linnen voeren ;
2. eieen Brunnen -, met planken bekleeAusstimmen, (stimmte aus, aus- A'usstrecker.
gestinimt) bedr. ww. behoorlijk stemden.
Ausstreekung, v. (van stoffen.
Aussteifung, v ., Z. aussteifen; 2, men; 2. o. ww., m. h. ophouden met van ijzer &), rekken o., rekking, uitzetstemmen.
ting v.; (Heelk.) uitrekken v., uitrek
hetgeen tot opstijving dient.

Aussteigen,

(stieg aus, ausgestie-

gen ) o. ww. oer., m. s. uitstappen, uit
schip gaan, aan land-stijgen;.vah
gaan.
Aussteigung, v., Z. aussteigen.
Aussteinen, (steinte aus, ausgestemnt) bedr. ww. PJlan.men -, (le steenel:
uithalen.

Ausstinken,

(staal: aus, ausgestun-

-kingv.

ken) o. ww. oiir., m. h. uitstanken, opAusstreiehen, (strich jus, a-ushouden te stinken, niet meer stinken.
gestrichen) bedr. ww. onr. esnen Dieb -,
Ausstöbern, (stôberte aus, ausge- Z. ausstöupen; eiti Kind -, met de roede
stöbert) bed r. ww. uitstoffen ; das Wild -, kastijden; 2. Fallen -, uitstrijken; (Looi.)
opjagen; 2. opsnuffelen, opzoeken, op- uitstrijken en afschaven ( (I er huiden) ;
sporen, ontdekken te midden van stoffe- (Giet.) den Herd -, schoonmaken, gladrige voorwerpen.
maken ; 3. (Landb.) die Furchen -, uit-
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Ausstummeln, (stunzmelte aus, Austaumeln, (l aumelte aus, ausausgestümnielt) bedr. ww. einen Meiler gelaumell) o. ww., m. s. uittuimelen,
-, de tusschenruimten der blokken met tuimelen of wankelen uit; 2. niet meer
kleine stommels aanvullen.
tuimelen, wankelen.
Aussturmen, (sturmnte aus, aus- Austauseh,(- (e)s,mv. -e) m. rui
gestzirmt) o. ww., in. h. ophouden te
Z. 1'ausch; - der Gefuhle, uit -lingv.,
stormen; (fig.) er hal ausgestiirnit, hij
harten, mededeeling v. -storingv.de
heeft uitgewoed, zijne drift is bedaard
Austauschbar, bijv. nw. verruil Ii. bedr. ww. lassi ihn seinen Schinerz -, baar, inwisselbaar ; -keil v. verruilbaarlaat hem zijne smart vrij, in luide klach- Ileid v.
ten uiten.
Austauschen, (lauschte aus, ausAussturz, (- sterzes, mv. -stiirze) gelauschl) bedr. ww. verruilen, ruilen, Z.
m. uitstorten o., vlucht v.
rerlauschen; (fig.) verruilen, inwisselen,
Aussti rzen, (stürzte aus, ausge- elk. mededeelen.
sturzt) bedr. ww. die Aepfcl, den Korb
Austauscher, lauschers, mv.
-, uitstorten, leeggooien ; ein Glas Wein -tauscher) m. verruiler, ruiler nl.
-, in eene teug uitdrinken.
Austauschung, v., Z. austauAussturzer, sturzers, mv. -stur- schen.
zer) m. (Bergw.) losser, aflader m.
Austeppiehen , leppichie aus,
Aussti rzung, v., Z. aussliirzen. ausgeteppichl) bedr. ww. den Fuszboden
Ausstutzen, (slutzie aus, ausge- -, niet een tapijt of vloerkleed beleggen.
stutzl) bedr. ww. ein Kleid -, opsieren,
fluster, stern) v. oester v.; eipa
Korb -n, eene mand v. met oesters;
versieren.
AusstLtzen, (stictzie aus, ausge- -bank, -grund in. oesterbank v.; -behhlstiitzt) bedr. ww. van binnen stutten, ter n1. oesterpark o.; -[aug m. oester
- finger m. oestervisscher m.;-vangst.;
schoren, schragen, ondersteunen
(Nat. bist.) Z. -vogel; -fischer m., - fi(Scheepv.) Segel -, losmaken.
Aussuehen, (suchte aus, ausge- scherei v., Z. -fang; -gebackenes o.
sucht) bedr. ww. sich cliv. -, uitzoeken, oestergebak, gebak o. met oesters er in;
uitkiezen ; ausgesucht, uitgezocht, opper - handel in. oesterhandel in.; -handler,
2. alle Winkel -, nazoeker, door--best; - kramer, -kra.merin, handelaar in oesAusstreuen, (streute aus, ausge- zoeken, doorsnuffelen ; II. o. ww., m. ters, oesterkoopman m., oesterverkoop
oestervrouw v.; —blieber, - lelieberin-ster,
streut) bedr ww. uitstrooien, versprei h. ophouden met zoeken, niet meer zoeoesterman, oestervrouw, hij of zij die
zaaien, verstrooien.
-den, ken.
Aussuchung, v., Z. aussuchen. 1 oesters verkoopt en openmaakt ; -korb
Ausstreuung, V. verstrooien, uit
4ussuekeln, (suckelte aus, aus- m. oesterkorf m., oesterunand v.; -lager
geruchten),-stroien.;(valch
uitstrooien o., uitstrooiing V. (PI.) na- gesuckelt) bedr. ww. (Volkst.) Z. aus-' o., Z. -bank; -laich m. oesterkuit v.;
-mann m., Z. -handler; 2. (Nat. hist.)
türliclie - des Samens, natuurlijke of vrij saugen.
Aussi hnen, (siihnte aus, ausge- Z. -vogel; - messcr o. oestermes o.; -Teich
uitstrooiing van het zaad eenex-wilge
bijv. nw. rijk in oesters, overvloed van
siihnt) bedr. ww., Z. aussöhnen.
plant.
Ausstrieh, (-( e)s, mv. -e) m. Aussuszen, (sziszle aus, ausge- oesters hebbende; -stein ni. versteende
(Bergw.) tinvijlsel o., uitstrijken, uit siiszt) beds. ww. eihen Korper, einep oesterschelp v.; -vogel m. (Nat. bist.)
-holz o. (Giet.) strijkhout-gestrkno., Trunk -, verzoeten, zoeter maken, ont- oestervisscher, oestervanger m.; -iveib
o. oestervrouw, oesterverkoopster v.
zouten, ontzuren.
o. om den haard op te stoken.
Austheeren, (theerle aus, ausgei stung, v., Z. a.ussuszerr.
Ausstricken, (strickte aus, aus- Aussu
Austafeln, (ta jelte aus,ausgela felt) lheert) bedr. ww. eine Tonne -, teren,
geslrickt) bedr. en o. ww., m. h. uit—
breien, afbreien; it. einen Strumpf -, af o. ww., m. /r.. ophouden te eten, te tafe- van binnen met teer bestrijken.
Austheilen, . (theilte aus, ausge-brein;2. len, van tafel opstaan.
ophouden met breien.
Ausstriegeln, (striegelte aus, aus- Austäfeln, (táfelle aus, ausgeta.- lheilt) bedr. ww. Geld -, uitdeelen, ver
Gnaden -, bewijzen ; das heilige-deln;
gestriegelt) o. ww., m. h. ophouden met fell) bear. ww. ein Zimmer -, beschieAbendmahl -, toedienen, uitdeelen ; eine
ten, lambrizeeringen aanbrengen in.
rossen, met roskammen.
Ausströmen, (slrónite aus, ausge- Austafelung, v., Z. austa fels; 2. Erhscha ft -, verdeelen ; enter einander -,
onder elk. verdeelen, elk zijn deel geven;
strómt) o. ww., m. s. uitstroomen, uit Z. Tä felcverk.
Austanzen. (lanzie aus, ausge- (fig.) Schluge -, klappen uitdeelen, geuitwateren, zich ontlasten ; 2.-lopen,
.)edr. ww. uitgieten, uitstorten, versprei- lanzt) bedr. ww. einen Tanz -, uitdan ven.
afdansen; 2. o. ww., m. h. genoeg-sen,
Austheiler,—theilerin, uitdeeden ; Licht -, uitstralen, verspreiden.
ler, gever m., uitdeelster, geefster v.
Ausströmung, v., Z. ausstronzen. dansen, ophouden met dansen.
Ausstrudeln, (straddle aus, aus- Austapeziren, (tapezirle aus, aus- Austheilung, v., Z. ausiheilen.
Austhun, (that aus, ausgelhan)
gestrudelt) bedr. en o. ww., Z. ausstró- tapezirt) bedr. ww. behangen, bespannen,
bede. ww onr. ein Kleid -, uitdoen, uithedekken, versieren.
men.
AusstUckeln, (st iickelte aus, aus- Austapezirung, v., Z. auslape- trekken ,Z.aus;iehen; 2. Lichter, Kerzen -,
Z.auslusclrcn; 3.etiv. -, uitdoen,delgen;eine
gestiickelt) bedr. ww. (Muntw.) (van de tired.
Austappen, (lapple aus, ausge- Schuld -, uitwisschen, delgen, vernietiafgereede en nog eens gegloeidereepen),
tappt) bedr. ww. die Stube -, op den tast gen ; cine Rechnung -, voldoen, vereffeuitsnijden, uitsteken.
nen ; jent., Kinder -, buitenshuis doen ,
A usstuck(e)lung,v., Z. aussliic- loopen in.
Rustasten, (lastele aus, ausgcla- besteden ; Geld auf Zinsere -, uitzetten,
keln.
Ausstudiren, (studirte aus, aus- stet) bede. ww. alles -, overal aanzitten, beleggen, plaatsen ; 11. wed. ww. sich -,
ig
studirt) o. ww., m. h. ophouden te stu- alles aanraken ; 2. door den tast of het Z. a uskleiden ; sich über ctiv. weillau flip
-, breedvoerig spreken over.
deeren, zijne studiën afbreken; 2. zijne gevoel herkennen, ontdekken.
Austauchen, (lauchle aus, ausge- Austhi ren, (thiirle aus, ausgestudiën voltooien ; II. bedr. ww. etcv. -,
jent -, jems. Mienen -, uitvorschen, door laucht) o. ww., in. h.weer boven komen na thurl) bedr. ww. die Fliigel einer Windhet onderduiken; (Nat.) -d, uitschietend. nmi hle -, de vakken der molenwieken
onderzoek leeren kennen.

graven ; 4. cm n Wort -, uitschrappen,
uitwisselien, doorstrepen, doorhalen ;
(Rechtser.) etre. als ungii.11ig in eineni
Vertrage -, doorhalen, te niet doen ; 5.
cm n Gefass -, van binnen bestrijken met;
(Mets.) Fvgcn c' -, aanstrijken, volstrijken ; (fig.) ctw. -, roemen, prijzen, ophef
maken van; H. o. ww., m. s. (Bergw.) boven den grond komen ; 2. bei Nacht -,
ronddwalen, rondzwerven; auf Abenteuer
-, op avontuur, doelloos rondloopen ; 3. m. h. vor jemn. - mit dent
Fusze, buigen, eene buiging maken ; das
Ausgestrichene, uitgeschrapte, doorgehaalde o.
Ausstreichung, V. uitstrijking,
uitschrapping, doorhaling, doorstreping
v.; (Bergw.) eind o., uitkomst v.; (fig.)
lof m.
Ausstreifen, (strei f te aus, ausgestreift) bedr. ww. Bohnen -, doppen ; 2.
o. ww., m. h. (Krijgsw.) met ruiters op
verkenuing uitgaan, het land afstroopen, uitstapjes doen.
Ausstreiten, (stria aus, ausgestritlen) hedr. ww. our. den Streit -, uit
eine Sache -, volhouden tot aan-strijden;
het eind; 2. jenin. etre. -, door zijn twisten afwenden van ; II. o. ww., m. h. ophouden te strijden, te twisten, den strijd,
twist eindigen.

(-

(-

(

(-
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bij zwakken wind in plaats van met zei- cher) o. (Bergw.) gat o. waar het erts
len met latten of dunne plankenbeschie- wordt uitgevoerd of uitgedragen.
ten.
Austragen, (du trágst aus, er trhgt
Austiefen, (tiet te aus, ausgetie f t) aus, trog aus, ausgetragen) bedr. ww.
bedr. ww. einen Hafen -, uitdiepen, uit onr. uitdragen, naar buiten dragen, brendieper maken ; 2. Z. auftiefen;-graven, gen ; cine Leiche -, Z. bestatten ; Zeitungen, Briefe -, rondbrengen; Brat, Fleisch
(Tinneg.) Z. ausdrechseln.
Austiefhammer , (- hamuiers, -, bij de klanten rondbrengen; 2. etw.
mv. -hammer) m. uitdiep -, bol- of muts - -, bekend maken; it. uitbrengen, verklikken; jem. -, belasteren; 3. ein Kleid -,
hamer m.
afdragen ; ein Kind -, den bepaalden tijd
Austiefung, v., Z. austiefen.
Austilgen, (tilgte aus, ausgetilgt) dragen ; ein ausgetragenes Kind, een volbede. ww. Unkraut -, uitroeien; Ge- dragen kind ; sein Leid -, verduren ; 4.
schlechter -, verdelgen, uitroeien ; eine einc Frage -, afdoen, afhandelen ; einen
Spur -, uitwisschen ; eiroe Schuld in sei- Streit durch einen richterlichen Spruch -,
beslissen, Z. entscheiden; II. o. ww.,
nem Buche -, uitdoen, uitschrappen.
m. h. opbrengen ; das lragt viel aus, dat
Austilgung, v., Z. austilgen.
Austippeln, (tippelte aus, ausge- brengt veel op ; it. kost veel ; das fragt
tippelt) bedr. ww. etw. -, met titteltjes, die Kosten nicht aus, dat maakt de kosten
puntjes voorzien ; 2. die Kreuzchen eines niet goed; III. wed. ww. (van een boom),
sich -, door bovenmatig veel (vrucht) te
Stickmusters -, uittellen, natellen.
Austoben, (tobte aus, ausgetobt) dragen zich uitputten.
o. ww., m. h. (van den storm), uitrazen, Austrager, (- tragers, mv. - trager)
bedaren ; (van pijn), bedaren, minder m. (van brieven), Z. Brieflráger; overworden ; (van personen),uitwoeden, uit brenger, aanbrenger, verklikker m.; 2.
zijne drift bekomen, ophou -razen,v Z. Scheidsrichter; (Bergw.) uitdragerm.
te razen; (fig.) das erste Jugendfeuer-den
Austrägerei, v. gewoonte, zucht
- lassen, laten uitrazen ; 2. bedr. ww. V. tot overbrengen, verklikken & ; 2.
seinen Zorn, seine Verzweiflung -, aan mv. -en, wat aangebracht, overgebriefd,
zijn toorn, zijne vertwijfeling op eene i verklikt wordt.
hevige wijze lucht geven, zoodat erf A.ustragliela, ( er, -st.) bijv. en
kalmte op volgt ; 3. wed. ww. sich -, b., Z. einträglich.
uitrazen, om daarna te bedaren.
Austragsgerieht, (- (e)s,mv. -e)
-

Austollen, (taille aus, ausgelolll)

o., Z. Austrag (2).

Aus.
trennt) bedr. ww. uittornen, lostornen,

losmaken.

Rustreten, (du trittst aus, er trilt
aus, trat aus, ausgetreten) o. ww. onr.,m.
s. op zij trappen, uitstappen; aus einer Gesellschaft -, uittreden, ophouden lid te
zijn, liet lidmaatschap opgeven ; ausgetretene Manner, mannen die uitgeweken,
in ballingschap gegaan zijn; (van soldaten), deserteeren; (van eene rivier), buiten de oevers treden ; II. bedr. ww.
Trauben, Korn -, trappen, uittrappen;
den Fuszboden -, uittreden ; die Schuhe
-, uitloopera, afslijten ; (fig.) jein. die
Schuhe -, iem. den voet lichten, hem
uit zijn ambt & verdringen; die Kinderschuhe ausgetreten haten, geen kind
meer zijn ; einen Funken, Feuer -, uit trappen ; Speichel -, uittrappen, niet
den voet uitvegen ; III. wed. ww. (van
steenen), sich leicht -, spoedig uitslijten.

Austreter, (-treters, mv. -tie/er)
m., Z. Abtrünnige ; 2. Z. Ausreiszer.
Austretung, v., Z. austreten, Austrilt.
Austrieb, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
Trieb.
Austriefen, (troll aus, ausgetroffen) o. ww., Z. austrau feln.
Austrillern, (trillerle aus, ausgetrillert) bedr. ww. eira Lied -, neuriën,
neuriënde voordragen.

Austrinken,

(trank aus, ausge-

o. ww., m. h. en wed. sich -, ww. uitdol
trunken) bedr.ww.onr.uitdrinken, opdrinAustragung, v., Z. austragen.
ophouden te dollen, dwaasheden te-len,
Austral—strand, (-( e)s, mv. -e) ken ; eira Glas raait einem Schluck -, in
m. zuidelijk strand o.; -schein m., Z. ééne teug uitdrinken ; rein -, schoon
begaan ; 2. Z. austoben.
Austánen, (tónte aus, ausgetönt) Siidlicht.
leegdrinken, uitdrinken ; das - was man
o. ww., m. h. ver, wijd en zijd klinken;
Austr tschen, (trdtschte aus, eingegossen, de gevolgen ondervinden
2. uitklinken, ophouden te weerklinken, ausgetrdtscht) bedr. ww., Z. ausplaudern. van hetgeen men gedaan heeft ; 2. (fig.)
geen geluid meer geven ; II. bedr. ww. A_ ustrauern, (trauerte aus, aus- o. ww., m. h. ophouden te drinken.
getrauert) bedr. ww. die gehorige Zeit -,
seine Klagen -, luid doen hooren.
4ustritt, (-( e)s, mv. -e) m. naar
Austonnen, (tonnte aus, ausge- uitrouwen, uittreuren ; 2. o. ww., m. h. buiten treden, uitgaan o., uitgang m.;
tonnt) bedr. ww. (Bergw.) einen Schacht den rouw afleggen, uit den rouw gaan. hei dein - aus der Kirche, bij het uitgaan
-, beplanken, beschoeien; 2. Haringe -,
4usträufeln, (tr u felle aus, aus- uit ; (fig.) der - aus diesem Leben, het
uit de ton halen, uitpakken.
getrau felt) o. ww., m. s. uitdruipen, uit - verlaten, scheiden o. uit dit leven ; - aus
Austonnung, v., Z. austonnen. droppelen, doorzijpelen ; 2. m. h. ophou - dein Anite, nederleggen o. van de betrek
ustosen, (loste aus, ausgetost) o. den te druipen, door te zijpelen ; II. bedr.
schuldenaar), faillissement-king;(vade
ww., m. h. geen geraas meer maken, op- WW. (fig.) hij droppels uitgieten, laten o.; 2. (van eene trap), voordorpel ni.;
houden geraas te maken.
doorzijpelen.
(voor een huis), stoep m.; (voor eene
Austorfen, (lor/te aus, ausgelorft) Austraufen, (trau f le aus, ausge- kamer), portaal o., vestibule v.; (voor de
bedr. ww. Torfmoore -, uitveenen.
(rau ft) o. ww., Z. austrop fen.
vensters), balkon o.

Austraben, (trabte aus, ausge- Austrumen, (trdumte aus, aus- Austroeknen, (trocknete aus, austrabt) o. ww., m. h. eira Pferd tuchtig - ge/raamt) o. ww., m. h. ophouden met getrocknet) bedr. ww. (van de warmte),
lassen, fiks laten uitdraven, doordraven; droomera; 2.bedr.ww. eiven Traum -, uit die Fliisse -, doen uitdrogen ; einen Teich
2. niet meer draven, ophouden te draven.
-dromen,af ; -, droog maken, droog malen ; (Gen.)
sich etw. -, als in
Rustrag,( -trag(e)s, mv. -träge)m. een schoonen droom verzinnen, verdich- -de Mittel, opdrogende middelen o. mv.;
beslissing v., afloop m., einde o.; bis ,puin ten.
2. eira Gefass -, uitdrogen, van binnen
- der Sache, tot aan den afloop, de beAustreiben, (trieb aus, ausgetrie- afdrogen; II. o. ww., ni. s. uitdrogen;
slissing der zaak ; gutlicher -, minnelijke ben) bedr. ww. onr. aus einem Ort -, uit - ausgetrocknet, uitgedroogd ; (van een
schikking v.; einen Ehrenhandel zum - drijven, verdrijven, uitjagen, verbannen; mensch), vermagerd, uitgeteerd ; it.
bringen, afmaken, een einde maken aan; (gemeenz.) jenin. den Teufel, den Muth- droog, saai, geestloos.
das wird einen schonen - nehmen, dat zal willen, die Mucken -, uitdrijven ; (Gen.)
Austrockuung, v., Z. austrockeen schoon einde nemen, mooi afloopen; uitdrijven, afvoeren ; das Vielt -, van den nen.
den - der Sache verschieben, de rechter stal naar de weide brengen ; (Bergw.)
Austrádeln, (tródelte aus, ausgeuitspraak uitstellen ; 2. scheids--lijke einen Mu/her -, uitdrijven, uitjagen, doen tródelt) bedr. ww. alle Kleider -, ver
rechterlijk college o., gelijk het austre- ontruimen; 2. o. ww., m. h. (Giet.) op-kopen,
handel drijven in.
gaal gerecht der Duitsche vorsten ter be- hotiden niet smelten in de hoogovens;
Austrommein, (trommelte aus,
slissing hunner onderlinge geschillen ; (Landb.) (van booroen), ophouden met ausgelromnielt) bedr. ww. etw. -, uit—
(w. i. gebr.) jen. zum - wollen, tot uitloopen.
trommelen, door trommelen bekend mascheidsrechter kiezen ; 3. Z. Erfrag.
Austreibung, v., Z. austreiben. ken ; schändliche Anekdoten von jenzn. -,
Austrageloch, (-loch(e) s,mv. -lo- Rustrennen, (trennte reus, ausge- vertellen, verspreiden; 2. die Bienen -,

Asas.

Ans.

wegkloppen, verjagen door herhaaldelijk gaande rechten betalen of voldoen.
tegen den korf te kloppen ; einen Schau- Auswaehen, (lachte aus, ausgespieler -, Z. auspfeifen; 1I. o. ww., m. h.' wacht) o. ww., m. h. ten einde toe waophouden te trommelen, niet meer trom- ken ; 2. bedr. ww. sich fast die Augen -,
melen.
zich halfblind waken ; ganz ausgeivacht
Austrompeten, (lrompetete aus, sein, geheel op zijn van al het waken.
(tustrompetet) bedr. ww. etw. -, uitbazuiAuswaehsen, (du wachst est aus,er
nen, met trompetgeschal bekend maken;' whchst aus, wvuchs aus, ausgewachsen)
(lig.) wijd en zijd bekend maken; 2., wed. ww. sich -, zijn vollen wasgrootes ophef maken van, Z. ausposau- dom naderen, al groeiende zijne vol
nen.
ontwikkeling te gemoet gaan; 2.-komen
Austrápfeln, (trópfelle aus, aus-' o. ww., m. s. al zijn groei, zijne volle
getrop felt) o. ww., m. s. uitdroppelen, in lengte krijgen; ihr Körper isi noch nicht
droppels nedervallen, afvallen ; 2. m. h. ausgewachsen, is nog niet volgroeid ; eis
ophouden te droppelen.
ausgewachsener junger Mann, een volwassen jonkman; Freiheit wiichst oft in BarAustropfen, Z. austrópfeln.
Áustrotten, (trottete aus, ausge- barei aus, ontaardt in en eindigt met; 3.
troltet) bedr. ww., Z. austraben.
slecht opgroeien ; ausgewachsenes GeAustrotzen, (trotzte aus, ausge- treide, misgewas van koren; 4.een uitwas
(rotzt) o. ww., m. h. ophouden te trot- krijgen, krom, gebocheld worden ; 5.
seeren ; 2. ophouden te pruilen.
(van wonden, inkervingen in boomes),
Austrumpfen, (trump f t e aus, aus- toegroeien en onzichtbaar worden; 11.
getri.cmpfl) o. ww., m. h. troef spelen, de bedr. ww. eis Kleidungstück -, er uittroeven uitspelen ; 2. bedr. ww. jem. -, groeien , zoo groeien, dat het te kort of
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dern; -srecht o. recht o. om liet land te

verlaten.

Auswärmen, (warmte a us, ausgewc rmt) bedr. ww. ein Belt -, goed
warmen, warm maken ; (Giet.) door en
door heet maken ; das Eisen -, gloeien,
uitgloeien,
Auswrmofen, (-o/ens,mv.- ofen )
m. gloeioven m.
Auswärmung, v., Z. auswdrmen.
.4.uswarten, (wartete aus, ausge-

wartet) bedr. ww. die Predigt -, wachten
tot het einde van.
Auswärtig, bijv. nw. vreemd, bui
Minister der -en Angelegen--tenladsch;
heiten, minister van buitenlandsche zaken.

AusWärts. bijw. naar buiten, el-

ders, in een vreemd land; (Hand.) -béstinimtes Schiff, dat naar het buitenland
vertrekt ; (Gen.) -wendung v. der Augenlieder, buitenwaartsche omkeering v. der
oogleden ; -zieker m. (van het oog), buitenwaarts trekkende spier v.

te nauw wordt.
Auswaschen, (du waschest aus,
(tii,nchle aus, ausAuswachsung, v., Z. auswach- Ier 2viischt aus, wusch aus, ausgewaschen)
gel'uncht) bedr. ww., Z. ausweiszen.
bedr.ww.onr.Flecken -, uitwasschen, door
sen.
4ustunken, (tunkte aus, ausge-' Auswagen(sich), (wagte aus, wasschen doen verdwijnen ; Leinwand -,
t unkt) bedr. ww. eine Tasse Kaffee
fee -, uit ausgervagt) wed . ww. liet wagen uit te uitwasschen ; eine Wunde -, uitwasschen,
-sopen; gaan.
betten, schoon maken, reinigen ; 2. eis
Sauce mit Brad -, opsoppen. 1
Rusturnen, (turnte aus, ausge-' Auswi,gen, (wog aus, ausgeivogen) Ge/ass -, van binnen schoonmaken, Z.
turnt) o. ww., m. h. ophouden gymna-' bedr. ww. das Gold bis auf eis Quintlein ^ ausspi len ; 3. (van het water), uitspoestische oefeningen te maken; 2. bedr.' -, met de meeste nauwkeurigheid we- len, ondergraven, wegspoelen ;1I. o. ww.,
ww. sich seine Gestalt -, door lichaams- gen ; 2. vollwichtige Dukaten -, uitzoe- m. h. ophouden met wasschen.
oefeningen vormen, ontwikkelen.
ken na ze gewogen te hebben ; 3. WaaAuswaschung, v., Z. auswaschen.
Austusehen, (tuschte aus, ausge- ren -, bij het gewicht, in het klein ver
.4.uswässern, whsserte aus, austuscht) bedr. ww. eine Zeichnung -, wasuitwegen.
-kopen, geiviissert) bedr. ww. Haringe -, het zout
schen, met Oostindischen inkt opschillaten uittrekken uit, ontzouten.
Auswägung, v., Z. auswdgen.
Z. ausschimpfen.

Austi nchen,

deren.

Austuten,

Auswahl,

(-wahlen) v. uitkiezing,

Auswässerung, v., Z. auswassern;

(lutele aus, ausgetutet)' keuze v.; ohne alle - lesen, rijp en groen -slinie V. (Zeew.) waterlijn, lastlijn v.
o. ww., m, h. ophouden te toeten, te bla-' lezen ; ohne an - der Wörter zu denken,
Ausweben, (webte aus, ausgewebt)
zen ; 2. bedr. ww. die Stunden -, uit- zonder er om te denken, zijne woorden bedr. ww. weven; ei Gewebe -, afwetoeten, op den hoorn blazende bekend te kiezen; 2. menigte v., waaruit men ven; 2. o. ww., m. h. uitweven, ophoumaken.
kiezen kan ; keine - haben, geene keuze den met weven.
Ausuben, (2ible aus, ausgeubt) hebben ; 3. (van gedichten), keur, bloem
Ausweehsel , (-wechsels , rrty.
bedr. ww. Einfluss, eis Anti -, uitoefe-,
v.; die - des Adels, keur, bloem,-lezing -wechsel) m. uitwisseling, ruiling, vernes ; else Kunst -, beoefenen ; Gewalt elite v. des adels.
wisseling, inwisseling V.
-, gebruiken; eis Verbrechen -, begaan ;I Ausw hlen, (whhlte aus, a-usgeAusweehseln, (wechselte aus,
2. -de Gewalt, uitvoerend bewind o.; wdhlt) bedr. ww. uitzoeken, uitkiezen, ausgewechselt) bedr. ww. etw. -, verwis-der Kiinstler, executant m.; -der Arzt, eene keuze doen ; einen enter Tausenden selen, in de plaats stellen van ; Geld -,
practisch geneesheer, dokter m.; 3. -, een uit de duizend uitzoeken.
inwisselen ; Gefangene -, uitwisselen;
eine Sonate -, geheel instudeeren ; im
Auswalken, (walkte aus, ausge- (Berges.) die Zi'mmerung -, vernieuwen,
Bogenschieszen ausgeübt, door en door walkt) bedr. ww. etw. aus einen2 Tuche -, vervangen ; einen Schacht -, op nieuw
bedreven.
uitwalken ; (fig.) jem. -, afrossen, afran- beschoeien, met balken en planken voorzien.
Ausiiber, (- obers, mv. - liber) m. selen.
practicus, uitoefenaar m.; (der kunsten),
Auswalzen, (walzte aus, ausge- Auswechsler, (- zvechsler s, mv.
beoefenaar m.
walzl) o. ww., m. It. (le wals uitdansen; -Wechsler) ni plaatsvervanger, wisseAusu
* blieh, ( -er, -st) bijv. en b. 2. ophouden te walsen; 3. Goldta felchen laar m.
uitvoerbaar ; -e Sittenlehre, practische -, tusschen stalen rollen rekken, walsen;
Auswechs(e)lung, v., Z. auszedenleer v.
4. die Zdhne eines Rades -, Z. aus feilen. wechseln; -svertrag ni . uitwisselingsverAusi bung, v . uitoefening, beoefe- Auswâ1zen(sich) , (zlwalzte aus, drag, cartel o.
ning ,uitvoering v.; in - bringen, in prak ausgewalzt) wed. ww. (van een paard), .Asweg, (-(e)s, mv. -e) m. uitweg,
brengen, beoefenen ; 2. (w. i. gebr.)-tijk zich zat wentelen, rollen (in liet gras). uitgang m.; (Hand.) vertierweg m.; (fig.)
wat men beoefent; bei allen sneinen -en,
Auswandeln, (wandel te aus, aus- uitvlucht v., redmiddel, hulpmiddel o.
bij al wat ik doe, verricht.
gewandelt) o. ww., m. s., Z. ausgehen. j Auswehen, (wekte aus, ausgeweht)
Áusverkauf, (-verkau f (e) s,mv.-verAuswandern, (ianderte aus, aus- bedr. ww. (van den wind), doen weg káu fe) m. (Hand.) uitverkoop, verkoop m. getvander() o. ww., m. s. zijn geboorte waaien ; eis Segel -, doen wegwaaien, af-•
verlaten, om zich elders te vesti- -land rukken ; 2. das Licht -, uitwaaien, doen
Ausverkaufen , (verkau f te aus,
ausverkauft) bedr. ww. uitverkoopen, al gen, uitwijken, emigreeren.
uitwaaien ; I1. o. ww., m. h. (van den
de voorhanden goederen verkoopen.
Auswanderer, m. landverhuizer, wind), ophouden te waaien, gaan liggen,
Ausverzollen, (verzollte aus, aus- emigrant m. -^ bedaren.
verzollt) bedr. ww, Waaren -, de uitAuswanderuug, v., Z. ancsrcwan
Ausweichen, (weichte aus, aus-
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geweicht) bedr. ww. etw. -, door en do
week maken; 2. uitweeken, natmak(
bevochtigen om het weg te nemen;
o. ww. reg. losweeken, week worden
losgaan; III. (wvich aus, ausgeivichen)oi
unter dem Fusze -, uitwijken, uitglijd(
jemn. -,- uitwijken, plaats maken vo
een ander; it. vermijden, ontwijkei
einem Feinde -, de ontmoeting van
vermijden ; einem Stosze -, ontwijk(
pareeren; (fig.) einer Frage -, ontwijke
dem Gesetze -, ontduiken; (Mnz.) ove

gaan.

4usweiehe-platz,

(-platzes, w

-plátze) m. (Schipp.) wijkplaats, boel
baai v. in sommige rivieren ; 2. (Jachtes
wijkplaats, schuilplaats v.; -schienen
mv., -streche V. wisselplaats uitwijk
-zunge v. wisselspoor o.
Ausweiehung, v. uitwijken
uitwijking, ontwijking v., ter zijde ga;
o.; (Muz.) overgang m.; (Sterrenk.) (v„
de magneetnaald), afwijking v.; (van e^
gesternte), afstandshoek m., onder we
ken het van de zon schijnt te staan.

Ausweiden,

.wind aus, aard of wurde aus, ausgewi
den) o. ww. onr. eindigen, een eir
nemen, geëindigd zijn, naar het ei
loopen.
Auswerfen, (du wir[st aus,
wirft aus, wart aus, ausgewor fen) bei
ww. our. jemn. ein Auge -, uitgooi
uitwerpen ; 2. uitwerpen, naar buit
werpen ; Fetter -, uitbraken ; Blut -, u
werpen, uithoesten, opgeven ; Schleinn
opgeven ; (fig.) das Schlechie -, uitschi
ten ; jem.-, uitsluiten, uitstooten; 3. ein
Graben -, uitbaggeren, uitmodderen;
einen Hasen -, de ingewanden uit t
lijf halen ; ein Pferd q° -, snijden, In
ben, ruinen ; 5. die Arnie -, uitstekc
veel beweging maken met ; 6. in Ree
flung -, op rekening stellen ; am Ran
-, aanteekenen ; jemn. ein Jahrgeld
vaststellen, bepalen;11.o.ww., ni. h. (v;
paarden), gut -, de voorpooten goy
opheffen, oplichten ; (Uurw.) goed slii
geren; 2. (Sp.) uitwerpen, uitgooien, w
de beurt zijn om te gooien, te spelen,
ausspielen.

(weidete aus, ausg^

Auswerthen, (werthete aus, an

weide!) bedr. ww. (Jachtw.) ontweie
de ingewanden uithalen.

7ewerthet) bedr. ww. (w. i. gebr.) scha

Ausweinen, (weinte aus, ausgi

Auswetzen, (wetzte aus, ausg^
vvetzt) bedr. ww. eine Scharte -, uitwe

ten, waardearen.

weint) bed r, ww. seine Thranen -, stoi
ten, vergieten, weenen ; seinen Sch.mei
-, uitweenen, uitschreien ; sich die As
gen -, zich de oogen uitschreien; 2. wei
ww. sich -, (onbep.) veel schreien, we
nen ; it. moede worden van het schreier
weenen; II. o. ww., m. h. ophouden mE
schreien, weenen, niet meer schreien
weenen.

Ausweis, (-es, mv. -e) m., Z. Aus
weisung.
Ausweisen, (wies aus, ausgewie

jem. -, uitwijzer
wegjagen, de deur wijzen; it. verbannen
2. etw. -, bewijzen, aantoonen ; die Zei
wird es -, de tijd zal het leeren ; H. wee
ww. es wird sick bald -, ob 4', het Zr
weldra blijken of & ; 2. sick -, side übe
seine Vollmacht -, zijne volmacht toorier.
bewijzen.
.4.usweissagen, (weissagte aus,aus
geweissagt)o.ww., m. h. niet meer waar
zeggen, ophouden met waarzeggen.
Ausweiszen, (weisi. te aus, ausge
weiszt) bedr. ww. ern Zimmer -, witten
Ausweisung, v. verbannen o.
verbanning v.; 2. bewijs o., aanwijzing
aantooning v., uitwijzing v.; nach - dej
Gesetze, zooals of naar de wetten uitwij•
zijn, naar de letter van de wet.
Ausweiszung, v., Z. ausweiszen.
Ausweiten, (weitele aus, ausge.
weitel) bedr. ww. Scicuhe -, verwijden;
(van doek), langer worden, rekken, uit
-rekn.
sen) bedr. ww. our.

,

Ausweitung, v., Z. ausweiten.
.Á.uswendig, bijv . en b. uitwendig, buitenwaarts, van buiten, aan de
buitenzijde ; - hersagen, wissen, lernen,
uit het hoofd, van buiten ; (fig.) jem.
gelernt haben, door en door kennen, geheel doorgronden.
-

Auswerden, (du wirst aus, er

ten, uitslijpen ; (fig.) eene fout herste
.en; 2. einep Stein -, uitslijpen.
Auswichsen, (wvichste aus, au;
rewichst) bedr. ww. uitpoetsen, van bis
len poetsen ; (fig.) jem. -, afrossen, al
•anselen.
Auswiekeln, (wickelte aus, am
rewickelt) bedr. ww. Garn -, uitwikke
en, uit de war maken; Wdsche -, oni
rouwen ; Papier -, ontrollen ; ein Kind
,. auswindeln ; 2. wed. ww. (fig.) sick
rit de war raken, zich vrijmaken, zie
iitredden.
Auswickelung, v ., Z. auswickels
.Áuswiegen, (wog aus, ausgewogen
^edr. ww., Z. auswdgen.
Auswindeln, (windelte aus, aus
ewindelt) bedr. ww. ern Kind -, uit d
uiers doen, ontbakeren, uit het pak doer
)snaken ; 2. (Bouwk.) Z. ausstaken.

Auswinden, (wand aus, ausge

Aus.
r- zvippt) bedr. ww. (Muntw.) Z. auswá-

Ie

gen.

^ d Auswirken, (wirlcte aus, ausgeivirki) bedr. ww. (Bak.) doorkneden, Z.
er auskneten; (Jachtw.) einen Hirsch -, afr. halen, villen ; (Hoefsm.) den Huf -, uit n, werken; (Zoutra.) das Salz -, uit de
,n pan nemen en in de manden doen ; 2.
t- ein Gewebe -, afwerken ; 3. (fig.) et-w. -,
-, verkrijgen, verwerven, teweeg brengen;
- jenin. eine Gnade -, verschaffen ; einep
wn Urlaub -, doen verkrijgen ; einen Ver 1. haftsbefehl gegen jenan. -, doen uitvaart Bigen ; nichts bei jemn. - kónnen, niets
^- gedaan kunnen krijgen bij, niets vermo1, gen op , 2. o. uw., m. lc. (van een ge,- ueesmiddel), ophouden te werken, niet
Ie meer werken.
-, Auswirkung, v., Z. auswirken.
n .Áuswirren, (wirrte aus, ausgecl ivirrt) bedr. ww. ontwarren, uit de war
- maken.
U Auswischen, (wischte aus, aus. gewischt) bedr. ww. Gefsse -, van binnen schoonmaken, uitvegen ; eine Kanone,
- den Rackofen -, uitdweilen, uitwisschen;
- sich die Augers -, uitvegen, uitwisschen ;
2. eine Schrift auf einer Tafel -, uitve- gen, uitvlakken; 3. jem. -, Z. ausputzen;
- 4. jemn. eins -, iem. eene oorvijg, een^
- veeg, een klap geven.

Auswittern, (witierte aus, ausge- wittert) bedr. ww. (van de lucht), die
- Erze -, ontbinden, oplossen, tot poe- der maken ; 2. (Jachtw.) das Wild -,
door den reuk ontdekken, opsporen ;

- (fig.)etuw. -, opsnuffelen, de lucht krij- gen van ; II, o. ww. (van ertsen), tot
• poeier worden, zich oplossen ; - lassen,
aan de lucht blootstellen; ausgewittert,
(van kalk), uitgeslagen ; III. onp. ww. es
1 hat ausgewittert, het heeft nitgedonderd,
de donder heeft opgehouden, het ouweder is voorbij ; IV. wed. ww. sick -, (van
bijen), uitvliegen ; (van de lucht), door
onweders gezuiverd worden.
Auswitterung, v. ontbinding,
verweering v.; -en der Erzgange, uitwaseming, uitdamping v. in de mijngangen.

Auswolben,

(wólbte aus, ausge-

^undeii) bedr. ww. onr. uitwinden ; 2 uwólbt) bedr. ww. einen Keller -, van binVäsche -, uitwringen; jemn. etay. -, ont. nen welven, van wulven voorzien.
ikken, uit de handen wringen; I1. wed
Auswolbung, v., Z. auswólben; 2.
w. side -, zich nit eene verlegenheic gewelf, wuif, verwelf 0., boog m.
elpen, zich uitredden.
Auswölken (sich), (wólkte a us,
Auswinseln, (winselte aus, aus. ausgewrolkt) wed.ww. ophelderen, opkla?winselt) bedr. ww. sein Leben -, ker• ren, helder worden.
ende den geest geven ; 2. o. ww., m
Auswuchern, (wucherte aus, ausophouden met of niet meer kermen. gewuchert) o. WW., m. h. geen woeker
Auswintern, (winterte aus, aus- meer drijven, niet meer woekeren, geen
wintert) bedr. ww. P flanzen -, over- woekeraar meer zijn.
)uden (gedurende den winter); das Auswuehs, (-wuckses,mv.-wsichse)
;eh -, Z. durchwintern ; 2. in einero m., Z. auswacksen; 2. mv. uitwas, bult
te -, den winter doorbrengen in, over- m., vleeschgewas o.; - der Knochen,beennteren ; II. o. w«-., nl. s. uitwinteren, gezwel o., beenknobbel m.; (fig.) mis
den winter bederven; 2. onp. ww. es
-vormdhei,
mismaaktheid v.
;t ausgewintert, de winter is voorbij.
Auswühlen, (-tvzthlte aus, ausgeAuswipfeln, (wip felte aus, aus- zvühlt) bedr. ww. (van zwijnen), etw. -,
^vip[elt) bedr. ww. Baume -, ontkrui- uitwroeten, opwroeten; (van het water),
n, toppen, snoeien.
einep Pfeiler -, wegspoelen ; 2. Lócher -,
Auswippen, (nipple aus, ausge- uitwroeten.
,
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Aus.

Auswundern (sich ), (wundert e Auszahler, (-zahlers, mv. -zahler)
aus, ausgewundert) wed. ww. zich nie t m. uitbetaler m.
meer verwonderen, niet meer verwon - Auszahlung, v., Z. auszahlen.
derd, verrast zijn.
Auszi,hneln, (zahnelte aus, ausgeAuswurf, ( wurf(e)s, mv. zviirfe) záhnelt) bedr. ww. ein Rad - ,uittanden.
In. (van speeksel), uitspuwing v., uit Auszahnen, (zahnte aus, ausge
werpen, uithoesten, uitbraken o.; einen zahnt) o. ww., in. h. ophouden mei tanleichten - Naben. makkelijk opgeven, liettden krijgen, al zijne tanden hebben ; (van
makkelijk kwijt raked; 2. zeegras, paarden), niet meer teekenen ; 2. bedt.
zeewier o.; (van mensehen), ontlasting ww. ein Rad, eihen Kannna -, uittanden,
v.; (Gen.)der zertheilende -, huiduitwase- tanden maken in.
rning v., sterker dan de natuurlijke en
Auszahnung, v., Z. auszahnen.
minder sterk dan liet zweet, diaphore- 4uszanken, (zankte aus, ausgesis v.; - eines Vulkans, uitwerpsel o., zarzkt) o. WW., m. h. ophouden te knor
te kijven ; 2. bedr. ww. jem. -, be--ren,
lava v.; (fig.) heffe v., schuim, uitschot
o.; (Pap.) misdruk, kastpapier, pak - knorren, uitschelden.
papier o.; 3.(van een slinger), slingering
Auszapfen, (zapfte aus, ausgev.; 4.(Zeew.) over boord werpen, uitwer- zapft) bedt. ww. Weiss -, uittappen, afpen o.; 5. (Sp.) eerste worp m.; it. den - tappen; it. tappen, in liet klein verkoohaben, moeten werpen, aan de beurt zijn pen ; ein Fass -, aftappen, leegtappen.
om te gooien ; 6. (van eene mijn), mijn Auszappeln, (zappelle aus, austrechter m.; -blätter o. mv. misdruk o. gezappell) o. ww., m. h, uitspartelen,
-

-

-

-
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-, aanteekenen, noteeren; die rvichligsten
Fehler -, aanmerken, noteeren ; jem. -,
onderscheiden, met onderscheiding behandelen ; den Diamanten zeichnel seine
Harte aus, het diamant onderscheidt zich
door zijne hardheid ; das ihn auszeichnende Talent, het talent, waardoor hij
zich van of boven anderen onderscheidt,
boven anderen uitmunt; 3. (veroud.)

eliv. -, Z. abzeichnen; II. wed. ww. sich
lurch etsv. von, var, unter anderen -, zich
onderscheiden, uitmunten ; it. afsteken,
uitkomen.

Auszeichner, m. (veroud.) Z.
Zeichner.

Auszeichnung, v.

onderschei

-dingv.

Auszeichnungs werth,
-

-wurdig, bijv. nw. onderscheiding

waardig, verdienende.
Auszeideln, (zeidelte aus, ausgezeidelt) bedt. ww. Bienenstócke -, den
Auswurfeln, (wiirfelte aus, aus- ophouden te spartelen ; 2. bedr. ww. die honig nemen uit, uitsnijden.
gewurfelt) bedr. ww. etiv. -, met dob- Seele -, spartelende sterven.
Auszeitigen, (zeitigte aus, ausgebelsteenen werpen of gooien om, dobbe- Auszaubern, (zauberte aus, aus- zeiligt) bedr. ww. Früchte -, geheel rijp
len om ; 2. o. ww. ophouden te dobbe- gezaubert) o. ww., m. h. ophouden te maken; 2. o. ww. geheel rijpen, volkolen ; it. eerst gooien, eerst werpen, eerst tooveren ; 2. bedr. ww. eiste Gewinnnum- men rijp worden.
mer -, door toovermiddelen uitvorspelen.
Auszerren, (zerrte aus, ausgezerrt)
Auswurfling, (-(e)s, mv. -e) in. schen. 1 bedr. ww. uittrekken, uitrukken.
uitschot o.; 2. ontijdig geboren kind o.,
Auszaudern, (zauderte aus, aus- Auszetteln, (zettelle aus, ausgemisgeboorte v., Z. Ausschuss, Aus^ urf. gezaudert) o. ww., m. h. ophouden met zetielt)bedr.ww. Geruchte -, uitstrooien;
Auswurgen, (witrgte aus, ausge- dralen of aarzelen, niet meer dralen, 2. Zaak, Streit -, Z. anzelteln; 3. jemn.
seinen Lohn -, Z. auszahlen.
wurgt) o. ww., m. h. (w. i. gebr.) op- of aarzelen.
houden met wurgen, met moorden of
Auszaumen, (zdumte aus, ausge- Auszeugen (sick), (zeugte aus
ausgezeugt) wed. ww. (w. i. gebr.) Z.
bloedvergieten ; 2. bedr. ww. met kracht zaumt) bedr. ww., Z. abzaumen.
of geweld uitbraken.
Auszäunen, (zd-unte aus, ausge- entarten.
Auswurzeln, (ww urzelle aus, aus- zäunt) bedr. ww. vaii binnen met eene Ausziekeln, (zickelte aus, ausgegewurzelt) bedr. ww. wortel schieten haag of heining voorzien ; 2. door eerre zickelt) o. ww., m. h. (van geiten), geene
jongen meer werpen.
2. den wortel uittrekken, ontwortelen haag of heining afsluiten.
(f g.) ontwortelen, uitroeien, vernieAusz'ãunung, v., Z . auszdunen; Ausziehen, (du ziekst of zeuchsl
aus, er zicht of zeucht aus, zog aus, aus2. heining, omheining, haag v.
tigen.
Auswurzelung, v., Z. auswur- Auszechen, (.echte aus, ausge- gezogen) bedr. ww. onr. jemn., sich die
zecht) o. ww., iii. h. ophouden te drin- Kleider -, of alleen sic/r, -, de kleederen
zeln.
Auswüthen, (wülhete aus, ausge- ken ; 2. bedt. WW'. ein Glas -, uit uittrekken, on tkleeden ; jens. bis au [s
wiithet) o. ww., ni. h. uitwoeden, uitra
-drinke. Hemde, nacht, splinternackt -, uitkleezen ; it. ophouden met razen, van zijne Auszeh(e)nten, (zeh(e)nle aus, den; (fig.) uitkleeden.plunderen,uitschudwoede bekomen ; (fig.) (van den storm), aicsgezeh(e)nt) bedr. ww. tienden, ver den van alles berooven ; die Kinderschuhe
tienden heffen van.
-tiend, zusgezogen hallen , Z. austreten; die Unibedaren.
Auszaeken, (;ackte aus, ausge- Auszeh(e)nter, (-zeh(e)nters, ferns -, den militairen stand verlaten
zackt) bedr. ww. eihen Zeug -, inkerven, mv. -zeh(e)nter) m. tiendheffer, tiend - ]en allen Menschen -, een geheel ander
mensch worden ; alle Schasn -, afleg inknippen, uittanden; ausgezackt, (PI.) gaarder m.
getand ; ausgezackle Arbeil, kerf, insnij Auszehren, (zehrte aus, ausge- ;en ; 2. etw. mit der 1Vurzel -, met wording, uittanding v.; it. uitgetande kant v. zehrt) bedr. ww. Habe and Gut -, ver te l en al uittrekken ; den Flachs -, pluk
einen Splinter, Zahn 5• -, uittrek--ken;
opmaken ; ein ausgezehrter Kor--tern,
Auszackung, v., Z. auszacken.
Auszaekern, (zackerte aus, aus- per -, een uitgeteerd lichaam; ein ausge- ken; den Degen -, trekken, uit d e scheede
gezackert) bedr. ww., Z. auszacken; 2. zehrles Land, een uitgezogen, uitgemer- valen ; (Rek.) die Quadralivurzel -, trekgeld land ; 1I. o. ww., in. h. uitteren, een ; den Inhalt aus cineac Buche, ein
cusp flugen.
Auszahlen, (zahlte aus, ausge- wegkwijnen, de tering hebben; der, die kuch -, een uittreksel naken uit, excerzahlt) bedr. ww. betalen, uitbetalen, af- Aus;ehrende, teringlijder m., teringlij )eeren ; die Ku aft sier Krduter -, aftrek
afkoken ; (lie Sonne zicht die Farbers-cen,
sich in Liebesgluth-dersv.;Iw
betalen, voldoen ; 2. jena. -, betalen, gelus, doet verschieten ; Runzeln oud Falven wat hem toekomt ; seine Geschivi- -, wegkwijnen van.
ster -, hetgeen hun van de nalatenschap
Auszehrung, v. uittering, tering en -, gladrekken, door rekken doen ver
uitzonderen, vrij -lw-ijne;3.(vroud)
v.; die - haben, bekonzmen, de tering heb toekomt uitbetalen.
;telling verleenen, Z. ausnehmen, eximiAuszählen, (zc hl(e aus, ausge- hen, krijgen.
4ahlt) bedr. ww. Niisse -, bij het stuk,
Auszeichnen, (zeichneleaus,aus- -en; 1. den Flacks zunz Faders -, Meiall
met den tel verkoopen ; 2. Tausend -, gezeich.net) o. ww., m. h. ophouden te ;u Draht -, uittrekken, uitrekken; einen
uittellen, geheel tellen ; 3. uitkiezen, uit - teekenen,niet meer teekenen; '2. (Boekdi'.) Schiebtisch, ein Perspeetiv -, uithalen; 5.
zoeken, uitschieten ; 11. o. Ww., m. h. die Prima -, in het mauuascript een tee- (Berges.) das gepochte Erz -, uitsprei ophouden met tellen, niet meer tellen, ken maken, waar liet gezette vel eindigt Jen, uit elkaar halen; 6. (Bliksl.) Bleche
uittellen; 2. (van het piket -, omher- en liet nieuwe begint ; (Boschw.) Blume -, met den span- of richthamer slech-, de te kappen boonren merken ; einee ten ; 7. (Geweerm.) groeven, ribben,
spel), beginnen.
Weg -, afbakenen ; etiv. in einem Buche canneleeren ; 8. it. den Lau! -, den uit,

-

150

A ut.

A us.

Ave.

aftreksel o.; der letzte -, vluchtigst gedeelte van eene of andere vloeistof; 6. Z.
Vorbehalt.
Auszugs—fest, (-( e)s, mv. -e) o.
(van de joden), Paschen o.; -graben m.
(Vest.) gracht v. waardoor het water
wegstroomt ; -lade v. latafel v.; - loch o.
put m. waardoor het water wegloopt;
- mászig bijv. en b. als uittreksel, bij wijze
van uittreksel ; -samnalung v. bloerniezing, verzameling v. van extracten; -weise
bijw. bij wijze van uittreksel, verkort.
Auszupfen, (z up f te aus, ausgezupft) bedr. ww. Federn, Haare -, uittrekken, uitpluizen ; (Jachtw.) (van den
hond), deny Hasen Haare -, ramen; Zeug
-, uitrafelen; ausgez'upfte Fáden -, uit geven.
Auszieh— kiste, (- kisten) v. raafsel, pluksel o.; 2. die IVolle -, uit(Bergw.) krabber, schrapper, schrobber plukken ; II. o. ww., m. h. ophouden
m.; -tisch m. schuiftafel, tafel v. met met uittrekken, uitrafelen, uitplukken.
Auszi rnen, (zurnte aus, ausgeverlengstukken.
Ausziehung, v., Z. ausziehen. z'urnt) o. ww., m. h. zich niet meer boos
Ausziehwalze, (-walzen) v. (van maken ; er hat ausgezhrnt, zijn toorn is
voorbij, hij is niet toornig of boos meer.
vlas en hennep), rekrol v.
Auszieren, (zierte aus, ausgeziert) Auszwacken (zwackte aus, ausbedr. ww. einen Staatswagen mit Malerei, gezwackt) bedr. ww., Z. abzwacken.
Auszwängen, (zwu ngte aus, ausLackirung c' -, versieren, opsieren ; eine
gez2vángt) bedr. ww. met geweld uit
Erzahlung -, opsmukken, opsieren.
uitdoen; 2. jernn. eliv. -, af -trekn,
Auszierer, (-zierers, mv. - zieren)
afpersen; (fig.) ein Geheimnniss-dwinge,
m. versierder, decorateur m.
-, ontrukken.
Auszierung, v., Z. auszieren.
Ausziffern, (zifjerte aus, ausge- Auszwingen, (zwang aus, ausgezifert) bedr. ww. (w. i. gebr.) uitcijfe- zwungen) bedr. ww. onr., Z. aus wd ngen.
ren, uitrekenen, Z ausrechnen.
Auszimmern, (zimmerte aus, aus- Auszwitsehern, (zwitscherte aus,
gezinimert) bedr. ww. (Bergw.) einen ausgezwitschert) o. ww., m. h. ophouden
Schacht -, beschoeien ; 2. o. ww., m. h. te kweelen, te piepen.
ophouden met timmeren, uittimmereri.
Authal, thal(e)s, mv. -thdler) o.
Auszimmerung, v., Z. auszim- vruchtbaar dal o. aan den oever eerier
rivier.
mern.
Auszinnen, (zinnte aus, ausge- Authentieitat, (-táten) v. echtzinnt) bedr. ww. van binnen vertinnen. heid, geloofwaardigheid, rechtsgeldig
authenticiteit v.
-heid,
Auszirkeln, (zirkelte aus, ausgezirkelt) bedr. ww. met den passer afineAuthentiseh, bijv. en b. echt,
ten, uitcirkelen; (fig.) Alles -, alles haar geloofwaardig, rechtsgeldig, authentiek,
-fi
Authentisiren, (authentisirte,
j n nemen.
Auszirk(e)lung, v., Z. auszir- authentisirt) bedr. ww. rechtsgeldig maken, waarmaken, bevestigen.
keln.
Auszischen, (zischte aus, a-usge- Autoehthon, (- en, mv. -en) m.,
zischt) bedr. ww. einen Schauspieler, een Z. Ureinwohner.
Stuck -, uitfluiten; 2. o. ww., m. h. opAutodafe, (- s, niv. -s) o. terecht
inquisitie tot den-stelingv.ador
houden met uitfluiten, met fluiten; (van
brandstapel veroordeelde personen, auvuur), sissende uitgaan.
Auszischung, v., Z. auszischen. todafe o.
Auszittern, (zitterte aus, ausge- Autodidakt, (-en,mv.-en) ni. die,
1ittert) o. ww., m. h. niet meer sidde- wat hij weet, zelf geleerd heeft, zondes
van iemand onderwijs ontvangen te hebren, ophouden met sidderen.
Auszitzen, (zitzte aus, ausgezitzt) ben.
bede. ww., Z. aussaugen.
Autograph, (- en, mv. -en) m. koAuszueken, (zachte aus, ausge- piëermachine v.; 2. eigenhandig schrift
zuckt) o. ww., m. h ophouden te beven, o.; 3. oorspronkelijke druk m., uit den
eersten tijd der boekdrukkunst ; 4. eerte trekken:
Auszug, (- zug(e)s, mv. -zuge) m. ste door den schrijver zelf uitgegeven
(uit een huis), verlaten o., verhuizing v.; oplagen v. mv. van een werk.
(uit een land), vlucht v.; (van eene beAutokrat, (- en, mv. -en) m. zelf
zelfregeerder, zelfheerscher,-gebidr,
zetting), vertrek o.; (van een leger) uittocht in.; 2. lade v.; (uit een boek), uit- onbeperkt regeerder, autocraat ni.
treksel 3. o.;(Rechtspr.)berooving v.; 4. Autocratie, V. onbeperkte heeraus dem Taufbuche, geboorteakte v., doop schappij, zelfheerschappij, volstrekt ono.; - aus dem-extrac,gboë beperkte regeering v.
Todtenbuch, extract o. uit de doodregisAutokratin, (-tinnen) v. zelfheer

geboorden loop uitstempelen, door middel van den stempel gladden, Z. auskolben ; 9. (Kuip) die Dauben -, uithollen ;
10. einen Becher -, met ééne teug uit drinken ; 1.1. einen mit Bleistift entivor[enen Riss mit Tinte -, natrekken, overhalen ; II. o. ww., m. s. uitgaan, vertrekken, verhuizen; (Krijgsw.) uitmarcheeren; (Jachtw.) op de jacht gaan ; 2. (ge
vlucht gaan,-menz.)wglop,d
beenen maken; 3. (Sp.) Z. anziehen;
III. wed. ww. sich -, zich rekken;
2. zich ontkleeden , zich uitkleeden;
(fig.) zich ontblooten, zich voor een ander opofferen, zich aan gebrek bloot
zijne aan een ander te-steln,dorh

(-

ters,doodcedel, doodakte v.; 5. (Apoth.)

-scherv.

Automalit, (- s, mv. -e) m. (Bew.
d. erts.) zinkhoudend spinel o.

Automat,

(-

en, mv. -en) m. zelf -

beweger, automaat ni.

Automatisch, bijv. en b. zelfbewegend, zelfbewegelijk, automatisch.
Autonomie, v. zelfwetgeving, zelf
wilsvrijheid v.
-regin,
Autopsie, v. eigen waarneming,
zelfbeschouwing, lijkschouwing v.
Autor, (- s, mv. -en) m. bewerker,
maker, schrijver, opsteller, voortbrenger
m., eerste oorzaak v., auteur m.

Autorisiren, (autorisirte, autorisirt) bedr. ww. machtigen, volmacht ge,zzi, gerechtigd verklaren,autoriseeren.
Autorit ,t,(- taten)bevoegde macht
v., wettig gezag, bewind o., overheid v.,
aanzien o., invloed m., of gezag hebbend
persoon in., autoriteit v.
Autorsehaft, v. auteurschap, hoedanigheid van &, Z. Autor.
Auweh, tussch., Z. o weh.
Auxi1iar, bijv. nw. hulpgevend,
helpend.
Auxometer, (-meters, mv. —meIer) na. vergrootingsrneter m., werktuig
o. om het vergrootend vermogen der
verrekijkers te bepalen.
Ava1, (-s, mv. -e) m. ( Hand.) borg
borg blijven o., verantwoorde--stelingv.,
lijkheid, aansprakelijkheid v. voor eene
betaling van een ander.
Avaliren, (avalirte, avalirl) bedr.
ww. (Hand.) borg blijven voor.
Avance, (- vaneen) v. (Hand.)voorschot o.; in - bezahlen, vooruit betalen ;
2. mit - verkaufen, met winst, voordeel
verkoopgin ; 3. (tig.) -n machen, voorkomend zijn, aanbiedingen doen ; it. Z.
avanceren.
Avancirbaum, (-bauni(e)s, mv.
-báume) m. hefboom m. om vooruit te
duwen, koevoet m.
Avanceren, (avancirte, avancirt)
o. ww. vooruitgaan, vooruitkomen, vorderingeti maker., tot een hoogen rang bevorderd worden; 2.bedr.ww. bevorderen.
Avancir—ring, (-( e)s, mv. -e) in.
(Art.) koppelring m.; -tau o. (Art.)
koppeltouw o.
Avanturiren, (avunturirte, avanturirt) o. ww. ( Hand.) wagen.

Avarirt, bijv. nw. (Hand.) beschadigd door averij.
Ave, (-s, mv. -s)o. (Kath.) Ave o.
Maria, Wees gegroet ; 2. duur m. van
dit gebed ; er kans um ein - zu spat, hij
kwam een Wees gegroet te laat.
Aventure, (-n) v., Z. Abenteuer.
Aventurin(stein) , ( -(e)s, mv.
-e) in. glassteen, goudsteen, regenboog
ni.; -spath in. spaath bevattend-sten
goudsteen &.
Averei, v., Z. Haverei.

Avers, (-es, mv. -e) m. (Muntw.)
die zijde van de munt, waar het beeld
of de kop op staat, vóórzijde v.

Aversion, ( -en) v., Z. Abscheu,
E tiet.

Aversional -, &.Z.Abfindungs- 4 .
Avertiren, (avertirte, avertirt)
-

Axi--Bac.

Azi--- Bac.

Azu---Bac.
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hedr. ww. (Hand.) advizeeren, waar Axiometer, (- meters, mv. - nieter) Azimuthal-kreis, m., -uhr, v.
Ill. (Zeew.) roermeter, roerverklikker m. - zirkel,m. azimuths- kring, -tijd, -cirschuwe ►► , berichten.
Avis, (- es, rnv. -e) m. advies, be- Axt, (Aexte) v. bijl v.; (Spr.) der - kel m.
richt o., tijding v.; -brief m. adviesbrief eihen Stildrehen, /inden,wissen, een mid- Aezung, v. (Jachtw.) voedering v.,
deltje weten te vinden ; -helm m. bijl- prooi v., buit in., Z. Aetzung.
m.; -jacht v. adviesjacht o.
Aezungs—recht, o., — gereehAvisiren, (avisirte, avisirt) bedr. steel m.
Ww. (Hand.) advizeeren, bericht geven
Aextehen, Aextlein,o.(verkl.) tigkeit, v. recht o. op voeding en
verpleging ; -geld o., - kosten v. mv. (Ger.)
van het afzenden of uitgeven van een bijltje o.
Rezen, (dzte, geelzet) bedr. ww. (van eene zwangere vrouw), voedsel o.,
wissel.
Avjspferd, (-( e)s, nlv. -e) o. ad- Vogel -, voederen, kroppen ; 2. Z. ankö- voeding v., kosten, voedings- en verpledern; 1I. o. ww., m. h. (Jachtw.) de gingskosten m. mv.
viespaard, paard o. van een koerier.
prooi, den buit opeten.
Azur,( -(e)s) m. azuur, hemelsblauw
Avista, bijw. (Hand.) op zicht.
Axe, (Axon) v., Z. Achse.
Azerol—baum, (-baum(e)s, mv. o., Z. Lasur; -blau o. blauw azuur o., Z.
Áxinit, (- s, mv. -e) nl. (Bew. d. -baume) m. lazerole v., Oostersche mis- Himmelblau.
pelboom m.; -beere v. mispelbes, miserts.) bijlsteen m.
Azurn, bijv. uw. hemelsblauw, azuren, van azuur; (Dichtk.) das -e Ge2vólAxiom, (-( e)s, mv. -e) o. waar - pelpeer v.
heid, stelling v. die uit zich zelve duide- Azimuth, (-( e)s, mv. -e) o. (Ster- be, het azuren gewelf o., de blauwe hemei m.
lijk is, geese verklaring of geen bewijs renk.) azimuth o., toppuntshoek ni.
behoeft, axioma o.

Lu
Bacchanal, (- ruls, mv. -nalien) V. puitaal, kwabaal m., aalrups v. uit de
B, (b of b's, mv. b of b's) b. v.; ets
beek; -hond ni. dashond m.; -krebs m.
groszes BS chr, eene kapitale b, Z. A.;(Muz.) o., Z. Bacchusfest.
Bacchant, (-en, WV. -en) ni. pries-' rivierkreeft m.; -kresse v., Z. Brunnenei, b ; aus dem B gehen, uit b gaan, in b
staan; B dur, b dur, b majeur; B snap,! ter, aanbidder, vereerder ni. van Backus,' kresse; it. Grunding.
b snol, b mineur; B quadrat, herstellings-', bachant m.; 2. (veroud.) een reizend stu- Bachlein, (-leins, mv. -lein) o.
dent ; -in V. priesteres, aanbidster, ver- (verki.) Z. Bächelchen.
teeken, becarre o.
Bch—matt, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Ba, Bah! tussch. (gemeenz.) ba! eerster van Bachus.
Bacchantisch, bijv. nw. van Zelter, Passganger; -mücke v. waterspin
foei !
Ba, tussch. bá, nabootsing van het Bachus, wat Bachus of zijne vereering v., langpoot m.; -munze v. (Pl.) watermunt v.; -reich bijv. nw. rijk aan
betreft.
blaten der schapen.
Bacchus, m. (Fabell.) Bachus m.; beken ; -sand m. beekzand o.; --ka
Baak, Z. Bake.
m. stofkever m.; -schmerle V.-fer
-bruder m. dronkaard, drinker m.;
Baal, (- s) m. (afgod) Baat m.
Bis —diener, (-d l evers, ni V. -d ie (Volkst.) zuiplap, drinkebroer m.; -fest smeerling in., bermtje o.; -stecher ni. sem. baaldienaar, baaliet, baalaanbid--ner) o. bachusfeest o., bachanaliën v.mv.; -lied', kreetruimer, privaatruimer m.; -stelze v.
der m.; - dienst m. baalsdienst [n., ver- o. bachuslied o., bachuszang m., drink- kwikstaartje o.; -vogel m., Z. Wasser
beekweegluis v.; -was--amsel;wnzV.
eering V. van Baal; -p faf'e ni. baals- lied o.,dithyrambe v.; -priesterm.bachuspriester, priester m. van Bachus; --in ser o. beekwater, water o. uit de beek;
priester m.
Baar, (-en) v., Z. Krippe; it. bijv.' v., Z. Bachantin; -stub m. thyrs, thyrsus -weide v. waterwilg m.; -iveise bijv. en b.
m., met klimop omwonden staf der als eene beek, beeksgewijs.
en b., Z. bar.
Bacillenkraut, (-kraut(e)s, mv.
bachanten.
Badre, (- n) v., Z. Bahre.
Baars, (- es, mv. Barse) m., Z. Bórs. Bach, (-(e)s, mv. Bdche) m. beek -krduter) mv. steenbreek v., zeevenkel,
Baba, tussch. (in de taal der kleine v.; (Sp.) aus kleinen Bdchen werden zeepeterselie v.
kinderen), vader ; 2. zelfst. nw. vr. wieg grosze Flüsse, vele kleintjes maken een Back, (Back(e)s, mv. Bdcke) m., Z.
v., bed o.; 3. oude vrouw, grootmoeder; groote ; das Geld in - werfen, weggooien, Gebdck.
4. (Prov.) kind o., speelpop v., onnoozel 1 nutteloos uitgeven ; -amsel v., Z. Bach- Back, (-(e)s, nlv. -e) o. (Zeew.)
stelze; it. Z. Wasseranisel v.; -binse v. voorkasteel o.; 2. houten etensbak ni.
persoon m.
Babbelei, babbeln, &, Z. Plau- onregelmatig verdeeld riet o.; - bluste v., der matrozen en soldaten ; 3. suikerZ. Dotterblume; -bohne, -bunge v. be- kist v.; 4. bak in. voor kaarsen, zout, spijderei, plaudern 4.
cabonga, soort V. van veronica of eere- kers &; 5. (Pompsi.) waterbak m.; 6.
Babe, Z. Baba (3).
plat vierkant vaartuig o., dat door de
Babel, (kabels, mv. Babel) m., Z. prijs.
Bache, (-n) v. (Jachtw.) wilde timmerlieden bij het kalfateren der scheBa fel.
Babusche, v. Oostersche pan- zeug V. van het tweede of derde jaar af. i pen gebruikt wordt, vlonder m.
Ba,ehelchen, o. (verkl.) beek-', Back, (-(e)s,mv. -en) in. (Zeew.)
totlel m.
baksvolk o., bakspersoon m., matroos of
Baccalaureat, (-s, mv. -e) o. je o.
baccalaureaat o., een academische graad, Bach-fahrt, (-fahrien) v. sleut' 'soldaat m., die uit den bak eet.
Back, bijw. (Zeew.) achterwaarts,
die weleer het doctorschap voorafging. v.; - feger m., Z. -stecher; -fisch in. visch
Baccalaureus, ( -reus, n► v. -ret) m. uit de beek ; -forelle v. beekforel v.; achteruit; - brassen, (de zeilen) tegen IT). baccalaureus, candidaat m. eener fa- -holder, - hollander in. (Pl.) watervlier- brassen, tegenleggen.
boom, valsche vlierboom m.; -schmerle Back-apfel, n1., -birne, v. appel
culteit.
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Bac.

m., peer V. (geschikt om gebraden te
worden); -blech o. (Past.) bakblik o.,
bakplaat V.
Baekbord, (-(e)s, mv. -e) o.
(Zeew.)bakboord o.; -seile v. bakboordszijde v.; -2vache V. bakboordswacht v.,
tweede kwartier o.
Bakbrett, (-(e)s, mv. -er) o. bak
-plankv.

Baf.

Bad.

Bäekerei, (-en) V. bakkerij, brood- baden, de badplaats gaan, de baden gaan
gebruiken ; it. baden o. mv., badplaats,
bakkerij v.

Backer-gesell(e),

(-en,

mv. -en) badstoof v.; (o. Gesch.) prachtige, tot

badplaats ingerichte gebouwen o. mv.;
4. (Scheik.) bad o., Z. Marien -, Sand
-; 5. (Very.) verfkuip v. en de vloeistof,
waarin de stoffen geweekt worden ; 6.
(Mets.) die Steine in - seizen, zooveel
kalk nemen, dat de steenen er als het
ware in drijven.
Backe, (Backen) V. of Backen,
Bade-anstalt, (-en) v . badin
(Backens, mv. Backen) m. wang, koon
richting, badplaats, badstoof v.; -anzug
v.; 2. bil v.; -n, (van een paard), billen
m. hadkleeding v., badkleederen o. mv.;
V. rnv.; (van een appel), rot/ie -n, roode
-arzt in. geneesheer m. in de badplaats;
koonen ; (Kunstt.) -n, (van nijptangen,
-becken m., Z. - wanne; -cur v. gebruik
schroevendraaiers), bek, klauw, knij:j der baden, genezing v. door het geper, grijper in.; -n, (van een geweer),
bruik van baden ; eine --- gebrauchen, de
wang, kolfwang v.; (Zeew.) -n, (van een
baden gebruiken ; -frau v. badvrouw,
schip), boeg, scheepsboeg m.; -n, (der
badmeid v.; ..gast m. badgast m.; -geld
masten), ooren o. n1v., klampen m. mv.,
o. badgeld, geld o. voor het baden ; -gemastwangen V. Ynv.; -n, (van den boeg
riith o., — schaft v. badgereedschap o.,
vioolstukken o. mv.; (Bergw.) -n-spriet),
badbenoodigdheden V. mv.; it. badklee( van eerre goot), zijden v. mv.; (Glaz.)
deren o. mv., baddoeken m. mv. &; -haube
-n, (van de loodschroef), kussentjes, kus
V. badmuts v.; -haus o. badhuis o.; -hemd
-seno.mv
o. badhemd o.; -honig m. gemeene honig
B ,ekeln, (báckelte, gehackelt) o.
of honing in.; -hosen v. mv. badbroek
ww., m. h. (van gemzen), dof blaten.
v.; -kessel m. badketel, ketel m. om het
Backen, (du bäckst, er backt, buck
bad warm te maken ; -kleid o. badkleed
of backte, gebacken) bedr. ww. onr. bako.; - knecht m. badknecht m.; -kopt' m.,
ken, braden ; er báckt gutes Brod, hij
Z. Schrópfkopf ; -kraut o. badkruid o.;
bakt goed brood ; gut gebackenes Brod,
-lohn in., Z. -geld; -lustbarkeit v. badgoed doorbakken ; zit hart gebacken sein,
vermaak o.; -niagd v., Z. -frau; -mante hard gebakken ; frisch, alt gebackenes
tel m. badmantel m.; - meister in. badBrod, versch, oudbakken ; it. Obst. -,
meester m.; -mulde v. badkuip v. (voor
braden , (fig.) ivo ist der gebacken, waar
kinderen); -mutter v., Z. Hebamrne.
is die opgevoed, gevormd ; neue KónigsBaden, (badete, gebadet) bedr. ww.
th'iirrr.er backen, oprichten, stichten ; sein
baden ; 2. o. ww. of wed. ww. sich -,
Brod ist ihm schon gebacken, zijn vonnis
baden, zich baden, een bad nemen ; (fig.)
is geveld, hij zal er niet van vrij komen;
sick in Thraznen -, in tranen baden. ,
it. hij zal spoedig sterven; 2. (Kunstt.)
ooges hebben, nat van tranen ; sich in
Stahl -, gloeien, branden, cementeeren ;
Wollijsten -, baden, zwemmen in &.
(Pruikm.) Haare -, koken; (Zijdeh.)
Bade ordnung, v. reglement o.
die Seideneier -, uitbranden, Z. brennen;
voor de badinrichtingen, badreglement
II. o. ww., m. h. bakken, braden; it. m.
o.; -art, -platz in. de baden o. mv., bads., Z. anbacken.
plaats v., bron v. van minerale wateren.
Backen-arterie, (- arterien) v. Backs-gesellen , m. env.,
Bader, Baderin, bader m.,
wangslagader v.; -ausschnitl m. (Pruikm.) j — staats m. baksrnaats m. mv., matrouitsnijding v. van het haar voor de wan- zen, die uit denzelfden bak eten ; -junge baadster v., badstoofhouderm., badstoof
barbier, heelmeester, te--houtlserv.;2
gen; -bart m. baard m., bakkebaarden m. baksjongen ni.; - meister m. baks
opziener in. over den hak ; 2.-mestr, vens baardscheerder m.
m. mv.; - bartig, v. bakkebaarden hebBadereise, ( n) v . reis v. naar de
bende ; -bein o. kakebeen o.; -driise v. verblijf o. of wacht V. tusschen twee gebadplaats, naar de baden.
wangklier v.; obere, untere —, klier v.. sch utpoorten.
Back stein, ( (e)s, mv. e) m.bak- Badergesell(e), -en, inv. -en) m.
boven, onder het kakebeen ; -grube v.,
-grubchen o. kuiltje, pitje o. in de steen, gebakken steen in.; -slube v. bak jchirurgijnsleerling m.
Bade schaum, ( (e)s) m., z. m.
bakhuis o. -lag net. dag m.-kamerv.,
wang; -haken m. (Timm.) klemhaak m.;
-haube v. wangmuts, muts v. met oor van bakken ; er hat den —, hij moet van badschuiin o.; - schil' o. badschuit v.;
-knochen m. kakebeen o.; (van-lapen; daag bakken, het is zijne beurt om te -schlanana m. badslijk , badslik o.;
een paard), bilbeeno .; -muskel m. wang hakken van daag; -trog m. trog, baktrog -schtvanana m. badspons v.; - schroefel m.
-nerve m. wangzenuw v.; -puls --spierv.; m.; -toch o. bakdoek m.; -wanne v., Z. zwavel v. voor de balen ; -sinter, -stein
ader v., Z. - arterie v.; -quale v. (Nat. -schicssel; -zeug o., Z. -gerath(- schaft) m. badsteen, druipsteen m. in warme
baden; -slubc v. badkamer, badstoof v.;
kist.) zeenetel v.; - riemen in. (Zad.) bil- -werk o. bakwerk, gebak o.
Bad, (Bades, mv. Bader) o. bad, het - stonde v., -lag in. uur o., dag m. om te
riem rn.; -schlag m., Z. -streich ; -schlagader v., Z. - arterie; -streich m. slag ni. baden o.; eis, kaltes, waanes, lanes -, baden ; -wanne V. badkuip v.; -warm
op de wang ; -streif -streifen m., (aan koud, warm, lauw bad ; kiinstliche Bi bijv. en b. zoo warm als een bad, badkunstbaden o. mv.; (Gen.) eis-der, waan ; - wasser o. badwater, bad o.;
eerre muts), wangstrook v.; -stücke o.
mv.(Giet.)zijmuren m.mv.van een hoogo- trockenes -, berooking v.; (fig.) jenzn. eis iu-eib o., Z. -fruit ; -wirtic, —in, waard
ven; -tasche v. wangzak nl.; -zahn m. (schlimmes) - zurichten, iem. een kool m., waardin v. in de badplaats ; -zeug
baktand m., kies v.; —drüse v. baktands- stoven, kwaad berokkenen; das - of etre. ^o., Z. -gerirtlt; -tuber m., Z. -wanne.
ausbaden, Z. ausbaden; it. ansschiitten; i Bad keizer, heizerin, hij of
klier v.
B€ cker, (Backers, rnv. Bricker) m. (Godg.) - der Wiedergeburt, doop in.; 2. zij, die de baden heet maakt, badwarbakker, broodbakker m.; -brod o. brood, warnee baden, warme, minerale wateren mer m., badwarmster v.
Bafel, ( s) m., z. ni. (Hand .) uit bakkersbrood o.; -bursche ni., Z. -ge- o. mv., gezondheidsbronne ii v. mv.; 3.
badplaats v.; in das - reisen, naar de schot o., slechte waar v.
sell.
m. bakkersknecht, bakkersgezel ni.;
-gewverk o., Z. -zunft; - handwerk o.
bakkersberoep, beroep o. van bakker;
-herr m. bakkersbaas m.; -in v. bakkerin, bakkersvrouw v.; -junge m. bak
- knecht m., Z. -gesell;-kersjongm.;
-krc tze v. (Gen.) bakkersschurft v.;
- meister m. meester bakker, bakkersbaas
m.; -niesser o. bakkersmes o.; -ordrrung
V. reglement o. voor de bakkers; -schabe
v. zwarte meelworm m.; - schorre v. bak
ni.; -scheider m. zifter,-kerstijo
huiler m.; -zunft v. bakkersgilde o.
Boek fiseh, (-(e)s,mv. -e) M. bak visch m.; (gemeenz.) klein, jong meisje
o.; -fleisch o., Z. Pastete; -form v. hakvorm m., bakpan v.; -gast m. bakkers
-geld o. bakgeld, geld o. voor-klantm.;
liet bakken ; -gerdth o., —schaft v.
bakkersgereedschap, bakgereedschap o.;
-haus o. bakkershuis o., bakkerij v., bak
-hecht m. baksnoek m.; -hefen-huiso.;
m., Z. Hefen; -hilze v. bakhitte v.;
-kummer v. hakkamer v., bakhuis o.;
-korb m., Z. -schiissel; - meister in. opzichter, opziener in over het bakwerk ;
it. Z. Back v. (Zeew.) ; -mulde v. bak
v.; -obst o. ooft, fruit o. dat ge--trog
schikt is om gebakken te worden; it.
gebak o.; -ofen m. oven, bakoven m.;
—hilze v., Z. -hilze; —loch o. ovengat
o., ovenmond m.; ---stein m. ovensteen,
vuursteen m.; —zins rm. oud recht o. op
de eigen ovens; -ordnung V. bakorde v.,
beurt v. om te bakken; it. Z.. Backerordnung; -pfanne v. bakpan, braadpan
v.; -probe v. bakkersproef, bakproef v.,
bakkers proefstuk o.; it. broodproef v.;
-rádchen o., Z. Teigradclaen; -schaufel
v., Z. Backbrett; -schiissel v. bakschotel m.
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Baff, tussch. bi f/', ba f f ! pif, paf!
weg ruimen; durch die Feinde -, een weg rust v.; -(dampf)niaschine v. stoom Buff, (-( e)s, mv. -e) m. (veroud.) banen door, heenslaan.
zwaaikolf v., stoomhefboom m.
sluier m. van eene non ; it. muts v.van een
Bahnen-lehre, (-n) v., Z. Wurf- Balanciren, (balancirte, balandomheer, Z. Bc chen.
lehre; -los, bahnlos bijv. en b. onge- cirt) bedr. ww. Vortheile -, opwegen teBaffehen, (-chens, mv. - then) o. baand, onefen, ongelijk; -schldgel in. gen; (Hand. eine Rechnung -, afsluiten,
bef v., befje o.
doen sluiten, de balans opmaken ;
(Bergw.) baanklopper m.
Baffen, Bafzen, (baffle, gebafft Bahnhof, (-hof(e)s, mv. -hole) m. (Schild.) die Gruppen eines Gemaldes -,
of bafzte, geb fzt) o. ww., :n. h. keflén. (Spoores.) station 0.
behoorlijk rangschikken, ordonnanceeBoffer, (- s) m., z. m. (Suikerr.) Bahnig, ( er, -si) bijv.'nw. glad, ren ; 2. o. ww. (van koordedansers),
ruwe suiker v.
balanceeren ; (Hand.) de balans opmamet gladde vlakken.
Bagage, (- n) v. bagage v.; (fig.) Bohn—profil, (- s, inv. -e) o. ken.
janhagel, gespuis, gemeen o.; - fahn v. (Spoorw.) teekening v. van het station;
Balancir-klappe, (- is) v. batrosvaan v., bagagestandaard m.; - karren -stollen m. tunnel v., overdekte spoor- lanceerklep v.; -kolben m., Z. -stange;
m., Z. -wagen ; -pferd o. lastpaard, pak - weg ni.; -strecke v., -stuck o. afdeeling -schritl m. (Krijgses.) een zekere stap,
paard o.; -wagen m. bagagewagen, pak v., lengte v., stuk, eind o. van den weg; dien men de recruten laat doen, balan-wagenm. -warier m. baanwachter, spoorwegwach- ceerstap nj.; - statige V. balanceerstok m.
Bagatell, (- s, mv. -e) o., meer ge- ter m.; -aug m. trein in.
Balanit, (- s, mv. -e) m. (P1.) balabruikl. Bagatelle, (- n) v. kleinigheid,
Bahre, (- n) v. berrie, baar v., Z. niet m.
nietigheid v.; -klage v.klacht v. over eene Trag-, Todten-bahre; -trdger m berrie Bald, bijw. spoedig, weldra, haast;
nietige zaak; -sache v., nietigheid v.; it. drager, baardrages m.
- darauf, spoedig daarop; -nachher, spoeproces o. om eene kleinigheid ; -schulden Bahr-toch,( -Inch (e)s, ruv.-dither) d ig daarna, kort daarna; so - nicht, zoo
V. mv. kleitje, geringe schulden v. mv.
o. baarkleed, lijkkleed, doodkleed,dood- gauw niet; 2. schielijk, spoedig, gauw;
Bagger, (Baggers, mv. Bagger) m, laken, lij klaken o.; -wagen m., Z. Lei- das ist so - nicht geschehen, dat is zoo
gauw niet gedaan; 14 Tage gehen - hin,
baggermachine v.; -maschine v., Z. Bag- chenzvagen.
ger; -meister m. baggerbaas m.
Bah-sackchen, chens, mv. 14 dagen zijn spoedig voorbij; 3. vroeg,
Baggern, (baggerte, gebaggert) -then) o. (verkl.) Z. - kissen; -schisitle vroegtijdig ; etiv. - ihun, dadelijk, zonder
bedr. ww. einen Seehafen -, uitbaggeren, V. snede v. geroosterd brood ; -stucbe v. uitstel ; je balder, je lieber, hoe gauwer,
uitdiepen, uitmodderen ; 2. Turf -, op- (Looi.) zweetkist v., zweetkuil m.
hoe liever; 4. jent. - -iiberreden, gemak
baggeren.
bepraten ; Alles so - glauben, licht-kelij
B ►hung, V. (Gen.) verwarming,
Bagger—nett, (- es, mv. -e) o. Dapping, berooking v., pappen, verwar - gelooven; - begreifen, gemakkelijk, licht,
gauw begrijpen ; er wird - böse, hij wordt
baggernet o.; -torf rn. baggerturf v., ge- men, berooken o.
gauw boos, hij is gauw geraakt ; 5. Z.
baggerde turf v.
Bai, en) v. baai, golf v.
Bahen, (bdhte, gebáht) bedr. ww. Bajadere, (- n) V. bajadere v.,naam fast, beinahe; 6. - so, - anders, nu eens
Holz -, warmen (om het te buigen of den van Indische danseressen en publieke zoo, dan weder anders; II. so -, voegw.
zoodra als, zoo gauw als.
bast er van los te maken); Brodschnilte -, vrouwen.
roosteren; (Gen.) kranke Glieder -, papBajazzo, (- s, mv. -s) m. (Too- Baldachin, (-( e)s, mv. -e) ni.
pen, warme omslagen leggen op.
neelk.) potsenmaker , grappenwaker, troonhemel, draaghemel in.
Balde, v. (Prov.) in -, Z. bald.
Bh-.kissen, (-kissens, mv. -kis- hansworst m.
sen) o. kussentje, zakje o. met genees
Bajonett, (- s, rnv. -e)o. (Krijgsw.) Baldgreis, (- es, mv. -e) o. (PI.)
; - krant o. geneeskruid, pap--kruiden bajonet v.; ein tanges -, geweerdolk m.; Z. Kreuzivurz.
Baldig, (baldiger, baldigst) bijv.
kruid o., kruid o. ter verwarming; -mit- -an Ort ! de bajonet in de scheede ! tel o. middel o. tot warme omslagen.
aufgesteckt ! de bajonet op het geweer! nw. schielijk, snel, gezwind, plotseling,
Bahn, en) v. baan v., gebaande, das - gefallt ! valt aan met de bajonet! spoedig.
Baldigst, bijw. zoo gauw, zoo spoeeffen weg wi., spoorweg in.; eine - machen, - ab! de bajonet van het geweer! -dille.
brechen, een weg banen ; (fig.) - der Ehre, -helse v. hajonetschee of scheede v.; dig mogelijk.
Baldrian, (- s) m., z. m. (Pl.) va
des Ruhms, pad o., weg m.; etw. auf die - trager m. bajonetdrager, bajonetband
-lerianv.
- bringen, op het tapijt brengen, in zwang, of riem m.
in de mode brengen ; die - brechen, de
Baikalstein , (- ( e) s, Ynv. -e) m. Balester, lesters, mv. -lester) m.
baan breken, het ijs breken ; etw. auf die baikaliet m., eerie soort van lettersteen, boog, handboog in waarmede men steenlange - schieben, op de lange baan schui- die bij het meer Baikal gevonden wordt. tjes gooit.
ven, met iets talmen ; 2. plein, strijd
Bak(e), e)n) (Zeew.) baak, boei, Balg, (Baly(e)s, mv. Bilge m. (aan)
manege v. ; 3.-perk,tounivld. ton, stang, staak v. ter aanduiding van erwten), bast rn., schil v.; (aan druiven),
(Sterrenk.) baan, loopbaan v.; (Berges.) diepten, zandbanken &; -n legen, bakens vel o.; 2. (van dieren), huid v., vel o.;
(Spr.) einero cvacker den - streicheln,
(van de wagentjes), spoor o.; (Nat.) zetten, boeien, tonnen leggen.
(van een lichaam), baan v., die een
Bakei, (- s) m., z. m., Z. Stecken, iem. vleien ; der Fuchs ándert den - and
behált den Schalk, de vos verliest zijne
lichaam doorloopt ; (Kuip.) -hobeln, den Pm gel.
bodem van eene ton afschaven; (Kunstt.)
Bakeln, (bakelte, gebakelf) beds. haren wel, maar niet zijne streken in.;
(van hamers), het achterste o.; (aan ww., Z. prügeln.
3. (Sm.) balg, blaasbalg, blaag m.; 4.
een beitel), schuin geslepen kant m.; 4.
Bakeljau, (-( e)s, mv. -e) in. kabel (gemeenz.) (van kinderen en gemeene
(van stoffen), haan v., breedte v.; (bij
ni; - fischer m. kabeljauwvis--jauw vrouwspersonen), der - ! die dwingeland!
zeilen), breedte v.; I1. -abwvc its bijv. en scher rn.
die ondeugd ! die slet ! die feeks!
b. benedenwaarts; -brecher m. baan
Baken—geld,(- (e)s,mv. -er) o.ba- Balgdruse, (-n) V. (Ontlk.) klier ijsbreker m.; -brücke v. brug-brek, kengeld, tonnegeld o.; - meister rn ba blaasje o.; (Gen.) besloten klier v.
Balgen (sich), balgte, gebalgt)
voor een spoorweg, viaduct v.; -fahrt
opziener rn der bakens,-kenmstr,
V. tocht, trein m. van den spoorweg ; eine boeien & ; - tonne v. ton v., die tot haak wed. ww. wit jenin. -, worstelen, pluk haren, vechten.
--- benutzen, van een trein gebruik ma- dient.
ken.
Balance, (- n) V. balans v., eve- Balgen (sich), (bulgte, gebalgt)
Bahnen, (bahnte, gebahnt) beds. naar m., waag v., weegschaal v., schalen wed. ww., Z. kanten.
ww. einen Weg -, banen, effen, gelijk, V. mv.; (fig.) evenwicht o.
Balgen —arm, (-(e)s, mv. -e) m.
glad maken ; sich einen Weg -, zich een
Balancir(balken), (-baikens, blaashalgsarrn m.; -bretter o. nlv. blaas
v. mv.; -deckel m. boven -balgpnke
weg banen ; (fig.) de hinderpalen uit den mv. - balken) in. (Uurw.) slinger m.,onblaasbalg, dekstuk o.;-plankv.de
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Ballen -binder, (-binders, mv.
-binder) m. pakknecht m.; ---slohn m.
pakloon, pakgeld o.; - bund in. (Vutlrw.)
het toesnoeren o. der vuurpijlen aan het
einde; -degen m., Z. Fechtdegen; - eisen
m. blaasbalgtrekker m.; -stürzel m., Z. chen ; -spielen, met den bal, een balspel i). steekbeitel, fermoorbeitel m.; - fieber
-arm; -treter m. trapper, orgeltrap - spelen ; er ist ein - des Glitches, hij is D., -gicht v., Z. Fuszgicht ; -gri f f m.,

-dille v., Z. Balglinse; - gerust o. blaas
Balkplanken, v. mv. (Zeew.)
-haupt o., -kop[ m. kop m.,-balgkstv.; buitenhuid v., boeiplanken, boordplanbovenstuk o. van den blaasbalg ; -linse ken v. mv.
v., Z. Balglinse; -lu ftklappe v. klep, lucht
Ball,(Ball(e)s, lnv. Balle)m.(Balsp.)
een blaasbalk ; -schuwengel-klepv.an bal m.; ein kleiner -, speelbal m., Z. Bäll-

een speelbal der fortuin ; (Biij.) bal in.; -holt o. (Boekdr.) balhout o.; -knechte
per in.
Balger, (Balgers, mv. Balger) m. auf einen - spielen, een bal spelen ; eihen m. inv. (Boekdr.) houten of metalen
- machen, een bal maken ; einen - roll pennen v. mv., boten m. mv. van de
vechter, vechtersbaas, plukhaarder m.
Balgerei, V. vechtpartij, kloppartij, nehinen, een bal vol nemen ; einen - pers ; -kreun o., Z. Kugelkreuz ; -leder
schneiden, een bal snijden ; einen - spren- :. (Boekdr.) balleer o., leer o. van den
vechterij v.
Balg-gerust, (-(e)s, rnv. -e) o., Z. gen, doen springen ; der - verlduft sich, inktbal ; -nzeiszel m., Z. - eisen; -mei Balgengerüst ; -geschu'ulst v. (Heelk.) de bal verloopt ; (Aardr.) bol m., globe ster m. ballenmaker ; it. drukker, boek
kliergezwel o., klierdikte v.; - kapsel v. v., aardbol m., Z. Erdball; 2. dansfeest,
- schuur v. zestiental-drukesgzlm.;
(PI.) blaasje, vliesje o.; -linse v., Z. - bal o., danspartij v.; -anzug in. balkleed, a.; -stock m., Z. Packstock; - naaren v.
rohr; -pfennig m. blaasbalggeld o.; -rohr balcostuum o., balkleeding v.
koopwaren v. mv. in balen, baalgoedeo., -röhre v. blaasgat, pijpgat, ovengat
Bal], (-(e)s) o., z. In. (Jachtw.) ge- ren , pakgoederen o. mv.; -wG izer m.
o. voor de blaasbalgpijp; -schwengel m., blaf o.; die Hunde auf den - hetzen , daar- drekkever m.; -wweise bijw. baalsgew^ijze,
heen hitsen, waar de vinder (van het bij balen ; -zinn o. taaltin o.
Z. Balgenschivengel.
Baliste, (-n) V. (o. G.) belege- wilde zwijn) blaft.
Ballett, (-(e)s, mv. -e) o. ballet o.,
ringsmachine v., werpgeschut o.
Ballade, ( - sa) v. zekere dichtsoort tooneeldans, schouwspeldans m.; -madchen o. danseres v. van het ballet, balBalkchen, o. (verkl.) balkje, v., ballade v.
bintje, kinderbalkje, leggertje o.
Ballast, (Ballast(e)s, mv. Ballaste) letdanseres v.; - meister m. balletmeester
Balken, (Balkens, mv. Balken) m. in. (Zeew.) ballast m.; - einnehnien, bal- in.; -nausik v. balletmuziek v.; - ranzer,
balk m., bint v., legger m.; ein aufrecht last innemen, laden, geballast of op bal -tdnzerin, danser m., danseres v. op het
vertrekken ; den — ausladen, den-last ballet.
steliender -, paal nl.; die -, welche die
Ball-fast,(-((e)s,mv. -e)o.plechtige,
Decken 4• bilden, bint v., legger m.; ein ballast uit een schip lossen, uitladen,
kleiner -, Z. Balkchen; (fig., gemeenz.) uitschieten; das Beladen mit -, liet bal prachtige partij v., bal o., danspartij v.;
innemen van ballast ; das Aus--lasten,h - fórnzig bijv. nw. balvormig, rondachtig;
logen, dass sich die - biegen, liegen, als of
het gedrukt is ; (Kunstt.) (aan eene laden des -es, het uitladen, uitschieten, -haus o. kaatsbaan v.; it. huis o., waarin
weegschaal), balk m., staaf, balans v.; lichten van den ballast, ontballasten; men met den kaatsbal speelt ; -hut rn.
(aan een ploeg), ploegbalk m.; (aan eene -brücke v. ballastbrug v., plaats v. waar klaphoed, balhoed, galahoed m.; -holt o.
viool), balk in.; (Meetk.)parallelepipedum het uitladen van den ballast geschiedt ; balstok m.
o.;(Mets.)teeken o. van de lengte; (\tia- 2. Z. Auswurf.
Ballistik, V. ballistiek v.
penk.) balk in.; -anker m. bintanker o.;
Ballasten, (ballastete, geballastet) Ballhorn, (-s, inv. -e) m. eigen
-band o. kraag v., houvast o. voor een bedr. wo. ein Schiff -, ballasten, bebaliemand die eene zaak slechter-nam;2.
maakt, terwijl hij haar verbeteren wil.
blaasbalg ; it. Z. Lautensteg ; -brücke v. lasten, ballast inladen in.
houten brug v.; -decke v. balkzoldering Ballastschiff, (-(e)s, mv. - e) o. Ball—kleid, (- (e) s, mv. -er) o.balv.; - gerust o. (Bouwk.) stelling, stei- ballastschuit v.; it. ballastlichter m.
kleed o., balkleeding v.; -könig m., -kögering v.; -gesims o. kornis, kroonlijst
Ballehen, o. (verkl.) balletje o., nigin V. koning m., koningin v. in het
v.; -hauer m. kanthouwer m.; -kante kleine bal m.; 2. baaltje o., kleine baal kegelspel.
V. balkkant, bintkant in., bintzijde, balk- v., koopmansgoed, pak o.; ein - Lein-', Ballon,( -(e)s, 111V . -e) m. bal, bol,
zijde v.; - kantig bijv. en b. bekant- wand, een half stuk, een stukje o. linnen; windbol, ballon m.; -coacher m. windhouwd ; — behauen, bekanthouwen, -zveise bijw. met baaltjes, baalswijze, balinaker m.; - schlager ni. balslager,
bekantrechten ; -keller m. overwelfde stuksgewijs.
balspeler m.; 2. (Scheik.) kogelflesch ,
kelder m.; -kopf in. balkeinde o.; -masz Ballei, (-en) v. baljuwschap o., distilleerkolf v.
o. balkmaat v., zoo lang als een balk; waardigheid v., ambt o. & van baljuw; Ballotren, (ballotirte, ballotirt)
-mászig bijv. nw. balkachtig, balkvor- -rath m. baljuwsraad, raadsheer m. in o. ww niet kogeltjes kiezen, stemmen,
mig, bintvormig ; -recht o. recht o. om het baljuwschap.
de stemmen opnemen, balloteeren.
te binten in de muren van anderen,
Balleisen, - eisens, mv. - eisen) o. Ballotirkugel, (-n) v. stembal servituut o.; -riss m. schets v. van de staafijzer o., staaf v.; 2. Z. Balleneisen. letje, kiesballetje, stemboontje o.
balken of bintlagen in een gebouw, bint
Ballen, (Ballens, mv. Ballen) m. Ball -pritsche, (-ii) v., Z. -hola ;
o.; -ruthe v. maat v. van een-lagenp (Hand.) haal v., pak, baaltje o.; in robe -rose v. (Pi.) sneeuwbal m.; it. spint o.;
balk lang en een voet breed en dik; Ochsenhdute gepackter -, seroen, eeroen -schlc gel m. palet , kaatsplankje o.;
-schlc ger m., Z. -hauer; -schleuse v. balk- o.; in - einpacken, in seroenen, of on- -schlager m. hij, die met den bal speelt
sluis, sluis v., die uit balken vervaardigd gelooide runderhuiden inpak ken ; 2. - of kaatst, kaatser m.; -schuh m., Z.
is ; -schuh nl. maat v. van een voet lang Papier, baal v. papier; - Leinwand, stuk, -schlc gel ; it. -schithe nl. rnv. balschoeen een duim breed en dik ; -schüssel v., pak o. linnen; - Butler, stuk o. boter; nen, dansschoenen m. mv.; -schwanam m.
Z. -band ; -stein m., Z. Kragstein ; 3.(Scherm.)mikknop m.; (Boekdr.)druk- ijsvogel,duikerkoning m.; -spiel o.balspel,
-streif, -strich in. (Wapenk.) breede bal o., inktbal m.; 4. vleezig gedeelte van kaatsen o.; -spieler m. balspeler m.; -stock
streep v.,balk m. in een schild of wapen; den duim ; it. van den teen ; (Jachtti.) ni., Z. - tafelstock; -tafel v. biljart o.,
-stiitze v., - trager m., Z. 7ragebalken, (van het wild), hiel m., zool, voetzool biljarttafel v.; —kugel v. biljartbal ni.;
Unterzug ; - tracht v., -?vager m. d raag - v.; (Timm.) (aan eene schaaf), greep v., —loch o. zak fl1. van een biljart; —spielo.
balk in., draagbint v.; -wage v., Z. handvatsel o.
biljartspel o.; —stock m. biljartstok m.,
Schnellwvage; -werk o. dak o., bespan Ballen, (ballte, geballt) bedr. ww. keu v.
Balsam, (-(e)s, inv. -e) ni. balsem
hing v.; -zoll m. maat van een duim die Faust -, ballen ; mit gehallter Faust,
met gebalde vuist ; (PI.) geballt, bol- m.; -ap/el m. wonderappel, appelbalsem
lang en eene streep breed en dik.
B,lklein, o. (verkl.) Z. Balkchen. vormig ; den Schnee -, een sneeuwbal m.,balsamijn v.; -ba „; us m.balsemboom m.;
Balkon, (-(e)s, mv. -e) m. balkon maken, de gedaante van een bal geven ; -bluthe v. balsembloesem m., balsamijn
uitstek o., buitentred tn. vóór aan den 2. wed. ww. sich -, (van sneeuw), pak- v., verkwikkende geur m.; -büchse v.
ken ; (Ontlk.) zich opeenhoopen.
balsemdoos v., bad1 iempot m.; -duft m.
gevel van een huis.
(

;
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balsemgeur m.; -espe v., Z. -pappel;
- fichte v. balsempijnboom rn.; -frucht v.
vrucht v. van den balsemboom, balsem boomvrucht, geurige vrucht v.; -gefss
o. balsempot m.; -geist m. balsemgeest
m.; -geruch m. balsemreuk m.; (fig.)
geur, balsemgeur m.; -gezvachs o. bal semplant v., balsemgewas o.; -harz o.
balsemhars o.; -holz o. balsemboomhout
o.; it. geurig hout, reukhout o.
Balsamine, (- n) v., Z. Springkrant.
Balsamaren, (balsarnirte, balsamirt) bedr. ww. met balsem wrijven ; it.
balsemen, geurig, welriekend maken ; 2.
L. einbalsamiren; II. wed. „ w. sick -,
zich geurig, welriekend maken, zich parfumeeren.
Balsamiseh, bijv. en b. balsem
balsem dragend, balsem bevattend;-achtig,
(fig.) eira -er Schla f, een zachte, verkwik
slaap m.
-kend
Balsam— kramer, kramers, mv.
- kramer) m. balsemkramer, balsernverkooper, oliekoop m.; -kraut o. balsem
welriekend kruid o., Z. Thymian;-kruid,
- leiche v. gebalsemd lijk o., mummie v.;
- mittel o. balsem in., balsemachtig middel o.; -öl o. balsemolie v., balsem m.;
- pappel V. (P1.) balsemharsboom, bal
balsempopel m.; - pflanze-sempoulir,
v., Z. - kraut, - strauch ; - reich bijv. en
b. balsemrijk, geurrijk; -staude v.,
-strauch m. balsemstruik m., Gileadbalsein m.; it. Jamaicabalsem m.; -tanne v.
balsemdenneboom, balsemden ni.; -than
rn. verkwikkende dauw m.; -wort o.
troostwoord o., troost m.
Balz, en) V. (Jachtw.) paren o.
(van vogels) ; 2. - of -zeit v. paartijd m.
Ballen, (balzte, gebalzt) o. ww.,
ni. h. (van groote vogels), paren ; (van
katten), krolsch zijn.
Bamboociade, (- n) v. laag -komieke voorstelling van voikstooneelen in
schilderijen.
Bambus, m., Bambusrohr,
rohr(e)s, mv. -rohre) o. (Pl.) hamboes,
baniboesriet, Indisch riet o.; -.pucker in.
bamboessuiker v.
Bamme, (- n) v. snede v. brood,
Z. Butterbcimme.
Bammel, (- n) v. hanger m., neer
kwast m., Z. Quast, Ange--hanged
hange.
Bammeln, (bammelte, gebammelt)
o. ww., m. h. waggelen, wiggelen, slingeren, zich heen en weer bewegen ; (fig.)
opgehangen zijn, hangen; 2. nuit den Armen -, slingeren, zwaaien.
Bammeln, (bantmelte, gebanimelt)
o. ww., m h. een vlak steentje of scherfje
zoodanig op de oppervlakte van het water werpen, dat het deze slechts aanraakt
en terugkaatst, zeileren, scheren.
Barns, (- es, mv. -e) m. kussen o.,
opgevulde zadel m.
Bamsen, (bamste, gebamsi) bedr.
ww. (Zeemt.) die Felle -, uitslaan, kloppen, slaan.
Banal, bijv. nw. alledaagsch, gemeen.
(-

(-

(-
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m., een (rondreizend) gezelschap o.
Banane, (- n) v., Z. Pisang.
Banáusi.seh, bijv. uw. onedel, tooneelspelers.
gemeen, een laag karakter verradende.
B,ndel, (handels, mv. Bindel) o.
Banco, (Banco's, mv. Bauco's) m. (Prov.) Z. Bándchen..
bank v., banco o.; - agent m., Z. BankBandelier, (- s, mv. -e) ni. (Waagent; -geld o. bankgeld, bancogeld o.; penk.) bandelier, schouderriem, draag
-zettel m. (Oostenrijksch) bankbiljet,
hangriem, sabelkoppel, patroon -band,
bankbriefje o.
-taschkopelin.
Band, (Dand(e)s, nov. Bander) o. Banden, (bandete, gebandet) bedr.
band, lint o., Z. Arm-, Hals -, Or- ww .(Zeew.) ein Segel -, spannen, aan
densband; (Heelk.) verband o., zwach-halen.
tel in.; 2. Z. Strohband; ein eisernes -,
Bandereieh, bijv. nw. ein -es
band in.; (Ontlk.) hand m., vezelachtige Werk, dat uit veel deelen of banden beverbinding v. der beenderen, geelhaar, staat ; eine -e Biiichersammlung, talrijk,
ligament o.; (Art.) - urn die Geschütz- groot.
formen, ijzeren band; (Wapenti.) band
Bonder jaspis, (- es, mv. -e) m.
in., breede dwarslijn v., die van de rech- (Delfst.) gestreepte jaspis m.; -kram m.
ter- naar de linkerzijde dwars over het baridwinkel, lintwinkel m.; - kramer m.
schild loopt ; (Bouwk.) karbeel, klamp, kramer, handelaar m. in band &, band -,
band, bintbalk m., gording v.; (Zeew.) lintverkooper m.; -lehre v. (Ontlk.) bankromhout o., krommer ni.; (Slot.) heng- denleer, leer v. van de ligamenten of bansel o.; (Kuip.) hoepel, ijzeren hand rn . den ; -reich- bijv. en b. lintrijk, bandrijk,
om vaten; (Tikt.) pijl m., veld o. op het met vele linten versierd ; -schuhe m. mv.
tiktakbord ; 3. (PI.) hondsgras, vezelig strikschoen m.
kweekgras o.;II.(mv.Bande en Banden) m.
Bandern, (bdnderte, gebanderl)
band m., boei v., keten m.; in Ketten and bedr. ww. das Wachs -, tot strooken of
Banden liegen, in ketenen liggen, geke- reopen maken; 2. eines Zeug —, strepen,
tend, geboeid zijn; 2. (fig.) e- der Ehe, strepen weven of verven in.
huwelijksband m.; die -e der FreundBand—fabrik, (- en) v. lintfabriek,
schaft, der Liebe, banden in. mv. der bandfabriek v.; -fisch m. lintvisch, bandvriendschap, der liefde; it. die -e(n) der visch m.; - frau v. lintverkoopster, band
Tirannei, de boeien v., ketenen m., verkoopster v.; -haken m. stift v., duim
kluisters v. mv.; III. (mv. Bande) m. m., her v. van een hengsel; (Kuip.) hoep band m., boekdeel, deel o., in één band. tang v., klemhaak, bandhaak, klauw m.;
gebonden deel of deelen van een boek - handel m. linthandel, bandhandel m.;
-werk. -handler, -hkndlerin, lintverkooper,bandBand—aehat,(- (e)s,mv. -e) m.ge-' verkooper m., lintverkoopster, bandverstreepte agaat in.; -ader v., Z. Sehne, koopster v.; -handlung v. lint of bandFlechse.
winkel, handel m. in band of lint; -holz
Bandage, (- n) v. (Heelk.) Z. o. (Kuip.) koepelhout, hoephout o.
Einde; - npuppe v. (Heelk.) ledepop v.. Bandig, ( er, -st) bijv. en b. geter oefening in het verbandleggen.
streept, met lint voorzien , met streBandagist, en, mv. -en) m.' pen geteekend.
breukbandenmaker,breukbandverkooper,' Bandig, ( er, -st) bijv. en b. (w. i.
breukmeester m.
gebr.) Z. za.hne; - manhen, Z. bandigen.
Band-ahnlich, bijv. uw.lintvor- Bandigen, (bandigte, gebandigt)
mig, handvormig ; (Ontlk.) bandachtig; bedr. ww. temmen, beteugelen, gedwee,
-alabaster ni. gestreept albast o.; -axt mak maken, onderwerpen, bedwingen.
V. opruimbeitel m.; -beinfiigung v.
B ,ndiger, (Bdndigers, mv. Bhndi(Ontlk.) gewrichtsvereeniging v. door ger) m. temmer, bedwinger, beteugeligamenten of banden; -bezeichnung v. laar m.
(Boekdr.) boekdeelcijfer o., boekdeelletBandigung, v., Z. handigen.
ter v., aanwijzing V. van het boekdeel,
Bandit, (- en, mv. -en) m. bandiet,
waartoe ieder vel van een uit twee of roover, struikroover m.
meer deelen bestaand boekwerk bestaat ;
Band-jaspis, (- es, mv. -e) m., Z.
-blame v. kunstbloem v., uit lint of band Banderjaspis; -kegel m., Z. - haken;
vervaardigde bloem v.; -bohrer m. zwik- -krant in., Z Bdnderkram ; -laden m.,
boor v., kleine avegaar m.
Z. -handlurrg ; -los bijv. nw. bandeloos,
Bandehen, (- chens, mv. -chen) los, ongebonden; (fig.) Z. ungebunden,
o. (verkl.) lintje, bandje, smal band, zegellos ; -losigkeit v., Z. Ziigellosigkeit ;
zoonilint, cordonnetlint o.; 2. (Boekb.) - manher m. lintwever, bandwever, bandof lintwerker m.; — handwerk o. band of
bandje, deeltje o.
Band-draht, (-draht(e)s,mv.-druh- lintweverij v., kunst v. des lintwerkers;
te) m. (Gouddr.) middeldraad o.; -eisen o. -marmor m. gestreept marmer o.; -masche
(Kuip.) bandijzer o., ijzer o. om ban- v., Z. -schleife; - messen o. (Kuip.) dissel,
den of hoepels voor vaten van te baars ni.; -motte V. gestreept- nacht
maken.
-niuhle v. lint- of band--vlinderm.;
Bande, (- n) v. (Zeew.) zijde v., werkers- werktafel v.; -muschel v. geboord o. van liet schip; (Bilj.) streepte schelp v.; -nagel m. (Timm.)
band, rand m.; 2. reep ni., breede bandnagel rn.; -natter v., lintadder, kostreep, strook v.; 3. bende v., troep raaladder v.; -nudeln v.mv.vermicelli v.in
ni.; eine - Schauspieler, een troep den vorm van lint; -reif m.ltoep,hoepel m.;
-

-
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-rose V. linten strik m. in den vorm eenei
roos, roos v. van lint; -schachtel v. lintdoos, banddoos v.; -schleife v., Z. -rose
it. kokarde v.; -stein m. lintsteen, ge
steen in.; -streif m. streep,-strep
strook v.; (Wapenk.) smalle band m.;
-snick o. (Timm.) draagband m., bint stuk o.; -slahl m., Z. -miihle; -tresse v.
lintgalon, livreilint, livreiband o.; -tule
v., Z. -niuschel; -verld ngerucng v. (H eel k. )
peesrekking, verrekking v.; -waare v.
lint, band o.; -weber, -ivirker m., Z.
-macher; -weide v. teenwilg m.; -werk o.
lintwerk, bandwerk o.; -wurm, m. lintworm ni.; -zieher m., Z. -haken (Kuip.).
Bange, (-r, -st of banger, bangst)
bijv. en b. bang, bevreesd, vreesachtig ;
jemn. - machen, bang, bevreesd maken,
vrees aanjagen ; est ist ihni angst and -,
hij is zeer, uiterst bevreesd; es ist mar
- dabei, die zaak verontrust mij, ik vrees,
ben bevreesd voor; es ist mir - um ihn,
ik vrees voor hem ; davor ist mir nicht
-, daar ben ik niet bang voor, daarvoor
ben ik niet bevreesd ; es 2virdmir banger,
ik word benauwder ; ihni war am bangsten , hij was het meest benauwd ; von
-r Natur, bang, vreesachtig van aard ;
in -r Erivartung stehen, in bange ver
die --wachting,roes;(f.)
Einsamkeit, de akelige eenzaamheid.
Bangen, (bangte, gebangt) o. wiv.
onp., m. h. bang zijn, vreezen, vreesachtig, bevreesd zijn ; mir bangt fier ihn, ik
vrees voor hem.
Bangenkraut, - kraut( e)s, mv.
(

-kräuter) o., Z. Schierling.

Bangigkeit,Bange,v. bangheid,
angst, vrees, vreesachtigheid, ongerust
schrik w., onrust v.; 2. Z. Herz--heidv.,
beklemmung.
Banglieh,( -er, -st)bijv. en b. -sein,
eenigszins bang zijn, vreezen, bevreesd
zijn ; mir ist - bei der Sache, die zaak
maakt mij ongerust, eenigszins bevreesd,
bezorgd ; -keit v. bangheid, ongerust
bezorgdheid, vrees, angst v.
-heid,
Bangniss, (-es, mv. -e) v., Z.
Bangigkeit.

Bangsa m, Bangsamkeit, Z.
Bange, Bangigkeit.

Bank, (Bd n ke) v. bank v.; eire
kleine -, bankje o., eene kleine, lage
bank ; (fig.) unter die - stecken, verbergen ; (Volkst.) onder stoelen en banken
steken, schuiven ; unter der - liegen, onbekend, veracht leven ; durch die -, zonder onderscheid, in het algemeen; it.
door elkander, doorgaans, door de bank;
durch die - verkuu f en, verkoopgin zoo als
het is, in zijn geheel ; seinen Kinders auf
die - sitzen, zijn kinderen ten last zijn,
door zijne kinderen onderhouden worden ; auf die lange - schieben, uitstellen,
op de lange baan schuiven ; 2. geistliche,
weltliche -, geestelijke, wereldlijke orde
v.; 3. (in zee), bank, zandbank v.; 4.
(Kunstt.) werktafel, bank v.; (Vleeschh.)
vi eeschbank, slagersbank v.; (fig.) )cm.
zur - hanen, iems. naam bezwalken, iem.
belasteren, kwaadspreken van ; (Vest.)
trap of gang m. achter Bene borstwering,
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banket o.; (Bergw.) laag v.; II. (mv. o. mv. eener bank; - groschen m. bankBanken), (Hand.) kantoor o. van een groschen o., Z. -geld; -halter m. banbankier; it. liet geld o. dat zich daar kier; (Sp.) houder m. van de bank ;
bevindt; (Sp.) bank v.; 2. (Fin.) Pari - -hammer m. klinkhamer In.; -herr m.
ser, Londoner -, bank, wisselbank v.; (Hand.) bankier, bestuurder m. eener
Geld in einer - anlegen, geld in eene bank ; it. financier m.; -hobel m. kuibank plaatsen, uitzetten.
persschaaf v.; -horn o. bankaambeeld o.;
Bank —actie, (-n) v. bankactie v., -kralze v. (Pott.) krabber m.; -lehne v.
aandeel o. in eene bank; - actionair, (mv. bankleuning, leaning v. van eene bank;
-e), - actionist, (mv. -en) m. aandeelhou- -coacher m., Z. -halter; -nmeiszel m.
der m. in eene bank ; -agent ni. agent,; koubeitel in.; - meister m. broodverkoomakelaar m. voor eene bank ; -agio o., per, broodslijter m.; -messen o. vleeschZ. -geld; -aniu eisung v. bankbiljet o.; mes, hakmes o.; -note v. banknoot v.,
-arbeit v. zittend werk, bankwerk o.; bankbiljet o., assignatie V. op de bank;
-arbeiter m. werkman, arbeider m., die -noten v. mv. papieren geld o., omloop
zittend werk heeft; (Sm.) bankwerker m. van het papieren geld ; -noten fiilscher
m.; -assignation V. papieren geld o. (in m. maker, vervaardiger m. van valsche of
Rusland) , bankassignatie v.; -au/geld o. nagemaakte bankbiljetten ; -notenpresse
bankagio o.; -bedienler in. klerk, be- V. pers v. voor bankbiljetten ; -offidiende m. bij de bank; -brush m. bank- ciant m. bediende m. van de bank;
breuk v., bankeroet, failliet, faillissement -ordnung V. reglement o. van de bank;
o.; -briichig bijv. en b. onvermogend, - pfennig in. bankpenning ni.; -rechnung
onmachtig om te betalen, insolvent; v. bankrekening v.; -recht o. bankrecht
— werden, bankeroet gaan, failliet raken, o.; - richter ni. rechterm., lid o. van de
zijne betalingen staken; der—e, banke- handelsrechtbank ; it. (Kuip.) werktuig
roetier m.; der betrügliche —e, bankeroe- o. om de duigen weer in orde te brengen;
tier, bankbreukige m., hij olie een frau- -schein m. bankbiljet o., quit.antie V.
duleus bankeroet geslagen heeft ; -bush van de bank; -schlachten o. uitstallen o.
o. boek o. van de bank, bankboek o.; van vleesch op de hank of in de vleesch-capital o. bankkapitaal o., bankacties v. hal ; -schlachier m. vleeschhouwer, sla
mv.; -sassier m. kassier m. van de bank;
ver -germ.,dihtvlscnea
-conto m. rekening v. van de bank;
-schneider m. vis--kopt,halscerm.;
-depositum o. in de bank gebracht geld schar in. die de visch aan eene bank in
o.; -eisen o. bankijzer o.
de vischmarkt verkoopt, banksnijder m.;
Bankel-gelang,(- gesang (e) s,mv. -schreiber m. schrijver, klerk m. aan de
-gesange) ni. straatliedje, kennisliedje o.; bank; -stift m., Z. - eisen; -stube v. kan- kramer m. marskramer, straatkoopman toor o. van de bank; -dialer m. bankm.; -sánger ni. (gemeenz. -reiter), ker- daalder m., Z. -geld; - tuchtig bijv. en b.
miszanger, liedjeszanger m.; (fig.) prul (Vleeschh.) goed om uitgestald te wor-dichter, den ; - toesen o. bankwezen o.; -zahlung
armzalig poëet m.
Bankerott ,bijv. en b.failliet,onver- V. betaling v. in bankgeld ; - zettel m., Z.
mogend of onmachtig om te betalen; sick, -note; -zins ni. (Vleeschh.) bankgeld,
- erklören, zich failliet verklaren; - werden,! geld o. dat men voor de bank betalen
bankeroet gaan, zijne betalingen staken, moet.
failliet raken ;2.m.zelfst.bankeroet,failliet,
Banko, Z. Banco.
faillissement o.; betriigerischer -, frauduBann, (-(e)s, mv. -e) m. dwang m.,
leus bankeroet o.; —machen, Z. - werden; gewekt, bedwang o., gevangenschap v.;
deco -e nahe sein, bijna bankeroet gaan; das 'cvar mir ci-n barter -, dat was voor
(gemeenz.) op de flesch raken ; -befehl mij een lastige eiwang ; er brach den in. bevel o. tot faillietverklaring ; -erkld- des Schiveigens, hij verbrak het gedwonrung v. faillietverklaring v.; -gesetz o. gen stilzwijgen ; jem. aus Fessel and a. wet v. op de faillissementen.
helfen, iem. uit boeien en gevangenschap
Bankerottirer, -firer s, niv. - ti- verlossen ; 2. gebied, district o., iem. tot
rer) m. bankeroetier m.
werkkring aangewezen ; (fig.) das liegt
Bankerottirmandat, ( - (e) s,m v. suszer nteinein -, dat is buiten mijn werk
-e) o. reglement o. omtrent de faillissedaartoe ben ik niet bevoegd; 3. de-kring,
inenten.
tot een district, graafschap & behoorende
Bankert, (-(e)s, mv. -e) m. bast- mannen, onderdanen m. mv.; der Graf
aard of basterd m.
and sein -, de graaf en zijne mannen ; 4.
Bankett , (-(e)s, mv. -en) o. feest - verbod o.; der Wald stekt unterm -, in
maal, groot gastmaal, banket. o.
lat bosch mag geen hout gekapt of niet
Banketteren, (bankeltirte, ban- gejaagd worden ; 5. gebod o., Z. Heer teltint) o. ww., m. h. feestmalen bijwo ;ann, Aufgebot ; 6. tooverkracht v., onsmullen, brassen, slempen, banket -ne, weerstaanbaar geweld o.; 7. ban, rijks
-tern.
kerkelijke ban m., excommunicatie-ban,
Bankettzimmer , ( zimnacrs, niv. v.; den - uussprechc 1 , (ten banvloek uit - timmer) o. zaal v. waar het feestmaal ;preken ; in eten - than, in den ban doen;
Si gehouden wordt, aangericht is.
glen - aufthun, oufheben, lösen, den ban
Bankgeld, ( -(e)s, mv. -er•)o.bank- )pheli'en. 8. (w. i. gebr.) verbanning,
teld o.; - gericht o. bankgerecht o., han ^alling;schap v., Z. t'erbannung; -brief
handelsgerecht o.; -ge--lesrchtbankv., m. excommunicatie-bul v.
schaft o. bankzaak v.; -gesetz o. statuteu
Bannen, (bonnie, gebannt) bedr.
,

(
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ww. met onweerstaauhaar geweld binden, Banser, Banserin, knecht m., -zeug o. scheergoed, scheergereedschap
o., scheerhenoodigdheden v. mv.
vasthouden ; er hat das Gluck gebannt, meid v. die het koren opvlijt.
Bar, bijv. en b. baar, gereed, comp- Barbiren, (barbirte, barbirt)
hij houdt de fortuin vast, zij kan hem
niet ontrouw worden ; ich bin an treinen tant; -es Geld, gereed geld o., klinkende bedr. ww. scheren, den baard scheren,
Ort gebannt, ik ben aan geene plaats ge- munt, specie v.; (gemeenz .) comptanten schrappen.
Barehent, (-s, rnv. -e) ni. bomba
bonden ; sie ist immer ins Haus gebannt. v. mv.; - bezahlen, gereed, comptant he-zijno.
zij is gedwougen altijd te huis te zitten; talen, in klinkende munt voldoen, betaBarchenten, bijv. en b . bomba 2. verdrijven; die Angst -, de angst ver len; (Spr.) -es Geld ist die Gosung, geld
Z. verbannen; 3. een onweerstaan --jagen, is de baas ; 2. beroofd, naakt, ontbloot, zijnen, van bombazijn.
Barehent-masher, -weber,
baar geweld, eene tooverkracht uitoefe- berooid; aller Ehren -, zonder eergevoel,
nen ; Geister -, geesten bannen, doen ver- van alle eergevoel ontbloot; 3. zuiver, (-mashers, -zvebers,mv. -masher, -weber)
schijnen of verdrijven; 4. vervloeken , klaar, onvermengd, vrij, onvervalscht ; m. bombazijnwerker, bombazijnwever m.
verwenschen, betooveren ; emn gebannies -es Gold, zuiver goud, goud o. zonder Barde, (-n, mv. -ii) m. hard
Schloss, een betooverd kasteel, Z. be.zan- alliage ; (fig.) -er Unsinn, klare onzin in. m., dichter en zanger m. bij de oude,
Bar, (-en, nlv . -en) m. beer m.; -in noordsche volken ; -nchor m. barbern; 5. voor heilig en onkwetsbaar ver
diese Brume sind gebannt, het-klaren; V. berin v., wijfjes beer m.; (Sterrenk.) denkoor o.; -ngesang m., -lied o. baris op zware straf verboden deze booroen beer m.; (Spr.) schuld v., Z. anbinden; denzang m., bardenlied o.; -nthuni o.
te beschadigen ; 6. gebannt sein, met een 2. (Bouwk.) hei, heistelling v., heiblok hardenwezen o.
Bardiet,(-(e)s, mv. -e)o.(Dichtk.)
servituut bezwaard zijn; zu der Muhle' o., ram m.; (Vest.) steenen beer, die liet
bardeulied o., bardenzang m.
ist das Dorf gebannt, het dorp mag ner-' water in de gracht moet houden.
Baraeke, ( - n) V. legertent, ba - Baregin, ( - s, mv. - e) o. (Scheik.)
gens anders laten malen dan op dien
rak v.
organische, naar eiwit gelijkende stof v.
molen.
Banner, (Banners, mv. Banner) Baranke, ( - n) V. wol, huid v . van Bareis, (-es, mv. -e) o. zuiver,
m., Z. Geister-, Teufelsbanner ; 2. o. voor de eerste maal geschoren schapen. helder ijs, ijs o. zonder sneeuw,
Barartig, ( -er, -st) bijv. uw. naar glad ijs o.
banier v., vaandel, veldteeken o., standBaren, (bite, geurt) o. ww., m.
aard m.; -herr m. baanderheer m.; it. den beer gelijkend, beerachtig.
Barartikel, (- artikels, mv. -arti- h. (van zwijnen en beren), ritsig
oppergerechtsheer m.; 2. Z. Fahnrich;
zijn.
kel) m. (Hand.) kasrekening v.
-lehen o. baanderleen o.
Baren -hnlieh, bijv . beer Bann — fasten, ( - fastens, mv. - a- Barartiren, (barartirte, barartirt)
sten) o. voorgeschreven vasten v.; -finch bedr. ww. (Hand.) ruilen, inwisselen, achtig, naar een beer gelijkend ;
m. banvloek m.,exco;nmunicatie v., kerk wisselen, den wisselhandel uitoefenen of -beiszer m. Fngelsche dog, bulhond m. voor de wilde zwijnenjacht;
banbliksem m.; mit dens —e bele--ban, drijven.
Barbar, (-en, mv. -en) m. Barba- -decke v. kleeding, bedekking v., deken
gen, in den kerkban doen, van de kerkgemeenschap uitsluiten, excommuniceeren; rijsch paard o.; 2. barbaar m.; it. (fig.) V. uit eene berenhuid vervaardigd ; -dill
o., Z. Báriuurz ; -dreck m., Z. Suszholz- formel v., Z. Kirchenbann; -forst m. barbaar, onmensch, wreedaard m.
bosch, woud o., waarin het jagen of Barbare_i, V. (fig.) barbaarschheid, sa ft; -fang m. berenval, berenvangst
houthakken verboden is; -gut o. in ruwheid, onbeschaafdheid, onkunde, on- v., berenstrik m.; it. Z. -jagd; -fell o.
herenvel o., berenhuid v.; (fig.) harde,
eene banheerlijkheid gelegen goed o.; wetendheid, wreedheid v.
Barbaresken, m. mv . bewo - ondoordringbare huid v., hard vel o.;
2. Z. Schleichwaare ; -herr m., Z.
-feit o, berenvet o.; -fórmig bijv. nw.
Gerichtsherr ; -hol, o., Z. -forst ; ners m. mv. der Barbarijsche staten.
Barbarfalk, (-en, rnv. -en) m. beervormig ; -fiihrer m. berenleider m.;
-kelter v. dwangpers v.; -leute mv.
- fusz m. berenvoet, berenpoot m.; (fig.)
onderdanen m. mv. van een district Barbarijsche valk, Tuneesche valk m.
Barbarin, (-nets) v. (fig.) Barbaar lompe, zware, logge poot of voet m.; (Pl.)
van een baanderheer; -meile V. banheervrouw, vrouw v. uit Barbarije.
-sche berenklauw m.; -haft bijv. en b., Z. -inalijk gebied, grondgebied o., gemeente
Barbariseh, ( er, am meisten -) ^ szig ; -hat. , - hetze v. berenjacht v. met
rondom eene stad ; -miihle v.-grondm.
dwangmolen m.; -ofen m. dwangoven m.; bijv. en b. wat in Barbarije te huis hoort, honden ; -bant v. berenhuid v.; (fig.,
-richter in. rechter m. van een district ; Barbaarsch ; (fig.) barbaarsch, wreed, gemeenz.) au( der -- liegen, een lui leven
-steinm.,Z. Grenzstein; -strahl m . banbli k- onmenschelijk, woest, ruw, onbeschaafd, leiden, dagdieven; - háuter m. luiaard,
sem m.; den —schlcudern, den banvloek, onwetend ; -er Prunk, barbaarsche, aan dagdief, lediglooper m.; -hduterei v. lui
v.; -häuterisch bijv. en b.-heid,ag`rj
hanbliksern naar het hoofd slingeren; -vogt, woeste volken passende opschik m.; ein
-wart ni., Z. Flurschiitze; -wald m., Z. -er Ausdruck, uitdrukking v., die met de lui; -Miter in. berenleider m.; it. een ster
-jagd v. berenjacht, jacht v. op-renbld;
-forst; - wasser o. water o. waarin het regels der taal strijdig, wanstaltig,
beren; -klau v. (P1.) berenklauw m.;
visschee verboden is, onvrij water o.; stootend is, barbarisme o.
Barbarkraut, (-krant(e)s, mv. it. Duitsche berenklauw m., heelkruid
-mein m.wijn m. op de dwangpers geperst;
o.; —blatt o, berenklaauwblad o.;— distel
-werk o. dwangwerk o., dwangarbeid m.; -krduter) o., Z. Barbenkraut.
Barbe, (-n) V. barbeel, baardvisch v. distel v., stekel m. van een berenklauw;
-zaun m. haag v. of tuin m., welkeu
-klee m., Z. Steinklee; -kolk m. beren
de onderhoorigen moeten onderhou - m.; (Wapenk.) barbeel in.
(Zuiv .) zilverschuim o.;-drekm.;2
Barbeinig, bijv . nw. blootsvoets,
den.
-kraut o., Z. Königskerze, Schierling;
Banquier, (-s, mv. -e) m. bankier, met bloote beenen.
Barbeiszig, bijv. nw. twistziek, -krebs m. garnaal v., garnaalkreeft m.;
directeur, bestuurder m. van eene bank
-hans o. bankiershuis, huis o. waarin de driftig, opvliegend ; -keit v. twistziek -lauch m. (PI.) berenknoflook o.; -ma-achtiged,rf opvlnheid. szig bijv. en b. zwaar, lomp, plomp, woest
bank gehouden wordt ; -provision v. banBarbenkraut, (-kraut(e)s, mv. als een beer : -motte v. heermot v.; -muf f
kiersprovisie, commissie v.
m. berenmof, mof m. van berenvel;
Banse, (-n) v., it. -n m. koorn- -krduter) o. winterkers v.
Barbier, (-s, mv. -e) m. barbier, -ohr o. (Pl.) berenoor o.; -óhrlein o.
plaats, schoovenbergplaats v.; it. wolvenbaardscheerder m.; (gemeenz.) baard klein berenoor o.; -pfeife v. fluit,
net o.
m.; - boeken o. scheerbekken-schrape pijp v. van een berenleider ; -raubBansen, (Bansens, mv. Bansen) m.
herkauwend dier o.; 2. de maag v. van o.; -gesell m. barbiersknecht m.; -junge ka fer m. harige roofkever m., rooftor
m. barbiersjongen m.; -messer o. scheer v.; -rappe V. heerrups v.; -schmalz m.
een herkauwend dier; it. Z . Ranse.
- riemen m. scheerriem m.; -sack-meso.; berenvet o.; -lanz m. berendans m.;
Bansen, (banste, gebanst) bedr.
ww. Garben -, opvlijen, in de schuur op - m., Z. -zeug ; -stube v. scheerwinkel -tappe v. berenstap m., in het zand &
barbierswinkel m.; -toch o., Z. Bartluch ; afgedrukte berentred, herenstap m.;
hoopen.
(
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it. Z. Barlapp; -taize v. berenpoot m.; verheffen, den titel van baron verlee- B^rteltuch, ( tuch(e) s,mv. - l iïcher)
o. ongeschoren laken o.
-traube v. berendruif v.; -zvdrter m. nen.
berenwachter, oppasser in. van heren; B ►rpfeife, v., Z. Bárenp fei fe.
Bartenh ndler, handlers, mv.
-vogel m. heervogel, beer m.; -zeil
Barre, (-n) V. (Muntw.) baar, staaf -handler) m.baleinverkooper m.,walvi sch -

(-

tijd m. waarin de beren paren ; -zwin- v.; 2. boom, roerstok m.; 3. zandbank v. vaarder, walvischvanger m.
gei m. berenkuil m.
Barren, (Barrens, mv. Barren) m., Bartenwall, (-2vall(e)s,mv.-wdlle)
Barott, ( - (e)s,mv. - e) o., Z. Barret, Z. Barre; 2. dwarshout, bodemstuk o. m. walvisch m., balein o.
(van eene ton) ; 3. (Instr.) kam m. (van Bart – laden, fadens, mv. laden)
Mutze.
-

(-

Bar-frost ,(-frost(e)s, mv. - troste) eene viool &) ; 4. (Gvmn.) brug v.; 5.

m., Z. Blach/'rost; -fusz bijv. nw. barre- slagboom o.,tolhekm.; (inhet water) sluitvoets, blootsvoets; - fuszer m barre- boom m.; 6. lantierpaal m.;7.(Muz.) maatvoeter m. (een monnik) ; —orden m., streep v.; 8. (Rechtspr.) balie v.
barrevoeter-orde v.; - fziszig bijw. bar- Barren - einguss, ( eingusses,
revoets, Z. -fusz; -haupt o., -hauptig mv. -eingusse) in. staafvorm m.; -ngold,
-silber o. goud, zilver o. in staven, baarbijw., Z. -kop fig.
goud, staafzilver o.
Barfin, (-nen) v., Z. Bar (1).
Briton, (-s, mv. -e) ni. (Muz.) Barrett,(-(e)s, env.-e)o.kleineronde
diepe tenorstern, hooge basstem v., ba muts, baret of Barret v., Z. Maize; -ma-rytonm. cher m. baretmaker m.; - trager m. (Kerk.
BarkarQle, (-n) v. Venetiaansch Gesch.) baretdrager, kardinaal m.
schipperslied o.
Barricade, (-n) v . wegafsluiting,
Barkans, ( - es, mv. - e) m. bar- straatversperring, straatschans, barricade
v.; -stag m. (Gesch. V. F.) barricaden kas v.
Barkauf, (-kauf(e)s, mv. -kaufe) dag, dag m. der barricaden, (12 Mei
m. (Hand.) koop m. om comptant of, 1858) .
Bars, (Barse) v., Z. Burs.
baar geld.
Barke, (-n) v. bark, schuit v., klein Barsch, (-er, -est) bijv. en b. barsch,
hard, ruw, scherp, bijtend ; -heil
vaartuig o,, pleizierboot v.
Bark-halter, halters, mv. -hal - V. ruwheid, barschheid, hardheid,
ter) m., —holz, (-holzes, mv. -hol. er) scherpte v.
Barschaft, V. comptant, gereed
o., Z. Berghole,.
BB,rkápfig, bijv. en b. blootshoofds, of baar geld o., klinkende munt, specie
v.; -sendung v. zending v. van klinkende
met bloot hoofd.
Barilapp(en), -lappens,mv. -lap- munt.
pen) m. berenvoet m., aardmos o.; -enmehl Barse, (-n) v. klein vrachtschip o.,
o.zwavelplant v.,aardmospoeder o.;-lauch boier m.
m., Z. Bdhenlauch; -maus v., Z. Murmel Barst, (-(e)s, mv. Biirste) m., Z.
-

(-

m. walvischbaard m., balein v.; -fisch m.
walvisch m.; it. Z. Barbe; -[lee/de v.
(Gen.) kenvlecht v., kenschurft o.,
haardschurft o.; -fliege v. baardvlieg v.; -geier m., Z. Lammergeier;
-gerste V. baardgerst of garst v.; -gras
o. baardgras o.; -haar o. baardhaar, kinhaar o.; -haber ni., Z. Rauchhaber.
Barthe, (-n) v., Z. Beel, Brettbeil.

Bartholom^usnacht,v . (Desch .
van F.) Bartholomeusnacht m. (24 Augustus 1572).
Bartig, bijv. en b. gebaard, baar
een baard hebbende ; (van planten),-dig,
vezelachtig, baardig.
Bart-karpfen, karp fens,mv.-karp fen) m.baardkarper m.; -klappe v. baardtong v.; -kratzer m. baardschrapper m.;
-1ppchen o. (van hoenders), baardnepje
o.; -los bijv. nw., Z. unbrtig ; -mannthen o. (Nat. hist.) baardmannetje o.;
-moos o. wilde nardus v., zeker mos o.;
-nagel m. spijker, nagel m. met weerha ken, baardnagel in.; -neige v. (gemeenz.)
(-

grondsop, kliekje, restje, overschot o. in
een glas; -nelke v. (Pl.) trosanjelier v.;
-nuss v. lammertsnoot v.; -putter m.
Z. - scheren; -schere V. baardschaar,
schaar v. om den baard af te knippen ;
Borst.
thier.
Barme, v., Barmbrod, o., Z. Bart, (Bartes,mv.Barte) m. baard m.,Z. -scherer m. barbier, baardscheerder m.;
Knebel-, Stutz-, Milchbart; einen - ha- -schüssel v., Z. -becken; -schwamm m.,
Heten, Hefenbrod.
B'arm.ei.ster, meistens, mv. -mei ben, een baard hebben, dragen; Z. Stachelschwamm; -seife v. baardzeep,
(

-

(-

-

scheerzeep v.; -spilze v. punt v. van
den knevel ; 2. voelspriet , voel hoorn nl.; -stern v. haarster, staartster,
komeet v., Z. Schwei fstern; -Inch o.
scheerdoek m.; -umbre nl. (Nat. hist.)
baardige omber of ombervisch m.; -vogel
m. baardvogel m.; -wachs o. baardwal,
-dogen., om eene kleinigheid, om niets twisten; scheerwas o. en v.; -zánglein o. scheerliefde, liefderijkheid, liefda-'
jemn. etw. unter den - sagen of uier feet, tangetje o.
digheid
Dr v.
ster m., Z. Bi renu'drter.
^larmherzig,( - er , - st

den - scheren, abnehmen, scheren ; den stutzen, den knevel korten ; (fig.) in
barmhartig, medelijdend, liefderijk, lief- den - bruinmen, mompelen ; it. grom
brommen, pruttelen ; es in sei--men,
dadig ; die -en Brüder, Schwestern, de
broeders, zusters van barmhartigheid, nen - hinein lagen, onbeschaamd liean liefde ; 2. Z. elend, erbármlich ; - heil gen, door zijn ziel heen liegen ; um des
V. barmhartigheid v., medelijden, mede Kaisers - streiten, om 's keizers haard,

bijv. en b.

—muff, ( - (e) s, mv. - e) m.,Z.Ba- iets zeggen of doen in iems. tegenwoor-

Barutsche, ( - n) v. barouchet v.,

renmu f ; -mutter v. baarmoeder v.; digheid en als om hem te trotseeren ; 2. licht open rijtuig o., chais v.
-Pnütze v. (Krijgsw.) berenmuts, grena- (6g.) (bij visschen), haard m.; (aan koBarvorsehuss, ( schusses, mv.
-

renaren), baard m., angeltje o.; (aan
diersmuts v.
Barn, (-(e)s, mv. -e) m.,Z.Krippe;2. sleutels), baard m.; (Giet.) (aan het koBanse; -beiszer m., Z. Krippenbeiszer; per),ruwheden v.mv.,hobbeltjes o.m v.;die
Barte der Bleikugel abnehmen, de vorm-stein m., Z. Backslein.
naden m. mv. wegnemen; (Bergw.)
Brbffiiung, v. keizerssnede v.
Barometer, (-meters, mv. -meter) baardliout o.; (van eene komeet), kern v.
m. barometer, luchtweger, luchtdruk
Bart-beeken, (-beckens, mv.
zwaartemeter m., weerglas o.-kingsmetr, - berken) o. scheerhekken o., scheerkom
Barometrisch, bijv. en b. wat v.; -beiszker, -beiszer m. gebaarde lamden barometer betreft, volgens den ba prei v., wormvisch m.; -biirste v. baard
-borstel,knv m.
-romet.
Barn,(-(e)s, mv. -e) m.baron,vrijBartehen, o. (verkl.) baardje,
kneveltje o.
heer m.
Barte, (-n) V. (van een wa!visch) ,
Baronesse, (-n) V. barones, vrij
-vrouweV. baarden, walvischbaarden m. mv., baá ohie of Baronei, V. baronie, lein o.
vrfi heerlijkheid v.
Barteln, (bartelte, gebártelt) bedr.
roflisiren, (baronisirte, baro- ww. jein. -, iems. baard streelen, iem.
nisirt) bedr. ww. jent. -, tot baron lief koozen ; 2. (Lakenw.) ruw scheren.

-schüsse) m. voorschot o. in baar geld,

klinkende munt of specie.

Br-winkel, (-winkels, mv. -winkel) m., Z. -wurz (2) ; -wurz v. (Pl.)
berenklauw m.; 2. maagdenpalm v.,
maagdenkruid o.; 3. varkensvenkel v.;
-zeil v., Z. Bdrenzeil.

Baryt,(-(e)s, mv.-e)m.(Delfst.)bariet in.
Barzahlend, bij v.nw. eire e Bank,
eene bank, die in baar of gereed geld, in
klinkende munt of specie betaalt.
Barzahlung, v. gereede, comp-

tante betaling v., betaling in specie, in
klinkende munt.
Basalt, (-(e)s, env. -e) m. basalt o.;
- felsen in. basaltrots v.; -fórmig bijv. nw.
basaltvormig ; -glas o. glassteen m., ba
-saltgo.
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(- bers, my . - w e atistweber , (-we
Basaltfin, (-s, mv. -e) m. (Delfst.) -^bldser, -geiger; - slimme v. basstem v.;
it. eine --- haben, eerie basstem heb- ber) in. batistwever, batistwerker m.
Basaltiseh, bijv. nw. uit basalt ben; it. (lig.) eene ledige maag hebben ; Batterie, (-n) v. (Art.) batterij v.,
geschutswal–m., kanonbedding, schiet -zeichen o. f-, fa- of bassleutel m.
bestaand, basalten.
Basehen, o. (verkl.) mein -, tante Bast, (-(e)s, mv. Baste en Bdste) schans v.; it. het geschut zelf, batterij
bast m., schors, scliil,huid v.; it. gehekeld v.; 2. deksel o. van de pan aan een schiet V. of nichtje o.
Base, (-n) V. tante, moei v.; it. vlas o., gehekelde hennep m.; 2. (Hand.) geweer; 3. (Nat.) batterij v., eerre rij v.
bloedverwante, nicht v.; (fig.) Frau -, schorszijde v., Oostindische weefsels o. flesschen tot electrische proeven; eine
babbelachtige , praatzieke vrouwsper- mv., uit boombast of kamelot bestaande. electrische,ga.lvanische -, electrische, galsoon V. Bastard. ,(-(e)s,mv.-e)m.bastaard- vanische batterij v.; -geschutz o. stuk o.
Basel -beere, (-n) v., Z. Weiszdorn; kind o., basterd of bastaard m.; (Art.) Z. geschut van de batterij ; -platte v. (Nat.)
-kraut o., Z. Beerblume. Mittelgeschictz ; -adler m., Z. Geicradler; metalen plaat v. waarop de batterij zich
Basenhaft, ( -er, -est) bijv. nw. -art V. bastaardsoort v.; -brut v., Z. bevindt; -seite v. (Zeew.) zijde v. waar
oudewijvenachtig. Drohnenbrut; -falke m., Z. Wasser- het geschut gelost wordt, die naar den
Basenschaft, (-n) v. betrekking weihe; -Fenster o. halfvenster, kleiner vijand is toegekeerd ; it. laag v., gelijk
venster o. boven een grooter; -form v. tijdige losbranding v. van de aan eerre-van
neef tot nichten of tanten.
Basilien(kraut), Basilicum, (Suikerr.) basterdvorm m.; -geschlecht zijde van het schip zich bevindende stuko. bastaardsoort v., bastaardras, gemengd ken ; -steine m. mv. batterij steenen m.
Z. Kónigskraut.
Basilisk, (-en, mv. -en) m. (Nat. ras o.; -indigo m. (Pl.) bastaard -indigo mv., die uit de batterij geworpen worhist.) koningshagedis, gekroonde slang, v.; -jungfer v. (Nat. bist.) mierenleeuw den.
m.; -klec m. bastaardklaver v.; -karthaune Btz, (-es, mv. -e),(veroud.)Z. Pelz,
draakslang v.; (Art.) 75-ponder m.
Basilisken -augen, o. mv., v. (Art.) rebufli o.; -lorbeer m. bastaard- Bar.
Batten, (Batzens, mv. Batzen) m.
–bliek, m. basiliskoogen o. mv.; laurier m.; -makrele v. bastaardmakreel
-ei o. basiliskei of hanenei o., waaruit m.; -mohn ni. bastaardmonkop m., bas- batzen m., een geldstuk ter waarde van
men weleer meende, dat de basilisk taardpapaver v.; -nator v. hoedanigheid 4 kreuzer of 1/15 gulden, omtrent 6 een voortkwam. V. van uit verschillende soorten geteelde ten; (fig., gemeenz.) er hat -, hij heeft
Badren, (basirte, basin) bedr. ww. planten, dieren &; -pflanze v. bastaard- centen, hij is rijk; 2. klei, potaarde v.,
op een grondslag vestigen, grondvesten, plant v.; -race v. bastaardsoort v., bas- leem o.; 3. Z. Angehange; 4. Z. Fleer,,
baseeren, stichten, leunen, steunen. taardras, gemengd ras o.; - spindel, -spinn- Flecken.
Batzen, (batzte, gebatzt) bedr. en
Basis, V. (Scheik.) grondslag m., maschine v. werktuig o. om fijn te spinbasis, stof v., die zich met de zuren gen ; -thier o. bastaarddier o.; -wechsel o. ww. (gemeenz.) geld betalen, afschuim. (Hand.) Z. Kellerwechsel; -wolle v. ven, over de brug komen.
vereenigt en dezen onzijdig maakt.
Batzer, Batzler, Z . Batzen.
Basisch, bijv. nw. (Scheik.) ba- bastaardwol v .
Batzig, bijv. nw. (in den regel met
sisch.
Baste, v., Z. Basta.
Bass, bijw. (veroud.) Z. sehr; it.
Bastei, (-en) V. (Vest.) bolwerk, getallen saaingesteld), dreibatzigerWein,
wijn van 3 batzen de schoppen ; halbbatbastion o.
besser.
Basten, bijv. en b. dat uit bast of ziges Zeug, wat niet veel waard is, wei Bass, (Basses, mv. Bdsse) m. (Muz.)
nig deugt; 2. hoogmoedig, grof, onbebas m.,lage stem,mansstem, grondstem v.; schors bestaat.
(van eene zakpijp), brombas m., brom- Basthut, ( - hut(e)s, mv. - hole) m. schaamd.
Bau, ( - (e)s, mv. - e) m. somtijds
basthoed m.
mer m.
Bastion, (- (e)s,mv. -e) o., Z. Gastei. ook nlv.
Bassa, (Bassa's,m v.Bassa's enBassen)
basaltine o.

.,

m. balsa, pacha, Turksch stadhouder, Bastling, of B ,stling, m., Z. Baue,(zeld.)B aie,(Bouwk.)bouw,
opbouw, aanbouw m., bouwing, timmeFimmel.
Bass -bld,ser, (-bldsers,mv.-bldser) Bast–matte, v., – sehuhe, m. ring, oprichting, optrekking, stichting,
m. blaasbas m., baspijp, fagot v.; it. hij die mv., –soil, o. of strick, in. mat v., constructie v.; (Landb.) bouw m., be(lat instrument blaast, fagotist m.; schoenen m. mv., touw o. uit bast ver- bouwing v., Z. Feldbau; (Bergw.) (van
vaardigd ; -ulnie v. zekere olmboom m.; eene mijn), ontginning, opdelving, uit - brommer m. baspijp V. van een orgel.
graving v.; 2. samenstelling, samenvoeBassett, (-s, mv. -e) o. (Sp.) bas- -wurm m. bastworm m.
set, bassetspel o.; 2. (Mnz.) stem v.
Bataille, (-n) v. veldslag m., ge- ging, schikking, wijze v. van bouwen;
(Pl.) bouw in., samenstel o.; - der Welt,
tusschen tenor en b^► s, bassetaille v.; 3. vecht o.; 2. slagorde v.
(veroud.) basviool v.; it. violoncel v .
Bataillon, (-(e)s, mv. -e) o. batal- wereldstelsel o.; -des menschlichen Körpers, samenstel o.; (van een volzin),
Bassetehen, (-chens, mv. -chen) jon o.
Bathengel, (-s) m., z. m. ger- schikking v.; 3. gebouw, huis, woonhuis
o. soort van Engelsche jachthond met
mander, germanderkr uid o. , bathen- o., woning v.; ein schoner, steinerner -,
korte pooten.; 2. Z. Basset (2).
gebouw Q., (Jachtes.) (van een vos &), hol,
Bass- fixte, (-n) v. basfluit v.; gel m.
Bating,(-(e)s,mv.-e) of-holzer, nest o., schuilplaats, verblijfplaats v.; 4.
-geige V. basviool v., contrebas m.;
-geiger m. die den contrebas speelt, o. (Zeew.) beting v., betinghout o.; auf den - kommen, tot dwangarbeid ver contrebassist m.; -horn o. bassethoorn m. kleine -e, marsschootknechten m. mv.; oordeeld zijn ; -akademie v., Z. -schule;
Bassin, (-s, mv. -s) o. vergader- um die -e schlagen, om de betings leg- -amt o. opzicht o. over het bouwen,
departement o. voor openbare werken;
plaats van water, bassijn o.; - zuna Ails- gen (den kabel).
bessern der Schiffe, dok, droog dok o.
Batings– balken, (-balkens, mv. -anschlag m. bestek, ontwerp o., waarnaar
Bassist, (-en, mv. -en) m. (Muz.) - balken) m. betingbalk m.; - bolzen, -na- een huis gemaakt moet worden; -anslalhij, die eene basstem heeft, die den has gel m. mv. betingnagels m. mv.; -kniee ten v. mv. toebereidselen o. mv. voor het
v. mv. betingknieën v. mv.; -schlag m. bouwen; -arbeit v., Z. - (1E., 4.); - art v.
zingt, bassist ni.
Bass -lade, (-n) v. grondwerk o. bocht v. van liet touw op het dek; -spe- wijze v. van bouwen, bouwtrant ni., savan eerre orgelkist ; -laute v. basnoten nen v . mv. betingstijlen m. mv.; -spur v. menstelling v.; it. bouwkunde v.; die
V. mv. ; -note V. basnoot v. ; kolsem m., zaadhout o., tegenkiel v.; Dorische —, de Dorische (bouw)orde v.;
-pfeife v. baspijp, fagot v.; -posaune v., - trager gin. betingssteuner m., Z. -kniee. - aufseher m. opziener, opzichter m. over
Z. Posaune; -saiten V. mv. bassnaren
Batist, (-(e)s, mv. -e) m. batist o., het bouwen; it. bestuurder, leider m.
van bouwwer ken; -bar bijv.nw., Z. - fahig;
V. nov.; -set nger m. baszanger m.; ein guter zeer fijn linnen o.
Batisten, bijv. nw. batisten, van -bedarf m. voor een bouw noodzakelijke
—, een goede bas m.; -schl ssel m. f-,
dingen, bouwmaterialen o. mv.
fa- of bas- sleutel m.; -spieler m., Z. batist, uit batist vervaardigd.
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Bauch, (Bauch(e)s, mv. Bduche) rn. buikspier, onderlijfspier v.; die geraden in,(- nen)v. boer, landman, landbewoner,
buik m., onderlijf o.; sich den - hallen —n, de rechter onderlijfspieren, rechter landbouwer m., boerin, landbouwster,
(von Lachen),den buik vasthouden ; 2. buikspieren v. mv.; -nahl v. (Heelk.) landbewoonster v.; als ein - gekleidet,
ingewanden, voorn. de maag; den - f^il- buiknaad m., buikshechting v.; -nerve m. als een boer of boersch gekleed; 2. (fig.)
len, den maag vullen ; (fig.) seinent - die- buikzenuw v.; -nervenkrank bijv. nw. lomperd,boerenkinkel ni.; (Sp.) boer nl.;
nen, seinen - zum Golt machen, een af - —krankheit v., Z. nzilzsiichtiq, Milzsucht; (Schaaksp.) pion v.
Bauerde, v. (Landb.) bouwgrond
god van zijn lichaam, van zijn buik ma- -öf'n,unq V. buiksnede, buikopening v.;
ken; 3. een vraatziek mensch, iemand, -pulsader v. buikpolsader v.; -reden o., m., bouwaarde V.
Biiaierin, (-nen) v., Z. Bauer.
die slechts zinnelijke genoegens najaagt; Z. -rednerkunst; -redner m. buikspreB^uerisch, baurisch, bijv. en
4. (van flesschen, schepen, vrachtwa- ker m.; —kunst v. buikspreken o., huik gens), buik m.; (van zeilen), holte v., spreekkunst v.; -reif m. (Kuip.) buik- b. boersch, lomp, ruw, dom, onbeschaafd,
buik m.; einen - snachen,(van een muur), hoepel ni., hoepel, hoep m. om het ongemanierd ; (Bouwk.) ein -es Werk,
uitzakken, uitzetten o.; -band o., Z. wijdste gedeelte van een vat; - riemen boersch, rustiek werk ; cin -es Wesen,
-reif; -blasig bijv. nw., Z. herzsch.lc ch- m: buikriem ni. (voorpaarden),Z. -guit; boersch, lomp, ruw, dom, onbeschaafd
li g; -bohrer ni. buikboor v.; -beach m. -ring m. (Ontlk.) buikring m.; -runde mensch; it. boerschheid , lompheid, ruw
-heid,
domheid, onbeschaafdheid v.
buikbreuk, maagbreuk v.; -- band o., V., Z. Bauchung; -schiene v. (Spoorw.)
Bi iierlieh, bijv. en b. van een
-- compresse V. buik- of maagbreuk - golvende rail v.; -schnierz m. buikpijn
band m.; -decke v. buikvlies o.; -decken- v., koliek o.; -schnilt nl., Z. -öffnung; boer, als een boer; von -em Stande, van
schlagader V. buikslagader v.; -dielen v. - schavellen o. buikopzwelling, buikuit- den boerenstand , boersch, landelijk ;
mv. (Zeew.) buikplanken v. mv., wegen zetting v.; -sorge v., Z. -dienerei; -späne von -er Herkunft, van boersche afkomst;
ring v.; -diener m. buikdienaar, lekker- m. mv. dwarshouten o. mv., dwarsspa- -e Sillen, boersche, landelijke zeden ; -es
bek, groot vriend m. van lekker eten nen v. mv. van eene luit ; -speichel m. Recht, -e Lasten, boersch, landelijk recht,
en drinken ; -dienerei v. of -dienst m. buikspeeksel, maagsap o.; --driise v. het recht o., de lasten ni. mv. van boebuikdienst, verlekkerdheid, zwelgerij, buikspeekselklier v.; —fluss m. buik - ren; -eAbgeordnelen m.mv. afgevaardigden
speekselvloed m., buikspeekselvloeiing ni.mv.van den boerenstand, van de boeren.
vraatzucht v.
Bauern—arbeit, (-en) v. boeren
Bauche, B^uche, (-n) v. loog v.; -sprecher m., Z. -refiner; -slecher in.
landelijke arbeid ni.; (fig.)-werko.,
(Heelk.) stalen priem m. tot verrichting
v., loogwater, zeepwater, zeepsop o.
Bauchen, bauchen, (bauchte of van den buiksteek &, trokar; - sliep m. zwaar, moeilijk werk o.; -art v. manier,
be uchte, gebaucht of gebáucht) bedr. ww. (Heelk.)buiksteek m.;-stick o.(Vleesch h.) wijze v. der boeren, boerschheid v.;
met loog reinigen, wasschee, in de loog buikstuk, stuk o. van den buik; (Zeew.) (liig.)lompe, ruwe wijze v.; -band o. eene
zetten, Z. ausbauchen; 2. wed. ww. sich' wrangv.,(vroeger buikstuk o.); -tonne V. vlassoort v., die in Koerland in menigte
(Bergw.) glijbaan, sullebaan v.; -libel o. groeit ; - bengel m., Z. -kerl (i. k. bet.);
-, (Bouwk.) uitzakken, uitzetten.
-bier o. boerenbier o.; -brol o. boerenBä,ueher, (B ucliers, mv. Blucher) Z. -krankheit.
n». wasscher in. van nieuw linnen ; -in Bauchung, B'auehung, v. bol - brood, roggebrood o.;-bursch m., Z. -kerl;
V. waschster v., waschvrouw v.van nieuw rondheid, gewelfdheid, buikvormigheid, - damast m., Z. -zeug; -dill m., Z.
lensvormigheid, ronding v.; (Bouwk.) Báravurz ; -dime o. boerenmeid v.,
linnen.
Bauch-fass o., -butte v.,- tu- verdikking v. van de schacht eener zuil. boerenmeisje, boerinnetje o.; it. ruw,
Bauch-wasche, (-n) v., Z. lomp, ongemanierd meisje o.; -erz o.
ber, m. boogvat, waschvat.
Bauch—fell, (-(e)s, mv. -e) o. Ba'uche; -ivassersucht v. (Gen.) buikwa- oneigenlijk zilvererts o.; -flegel m., Z.
(Ontlk.) buikvlies o.; —enlzündung v. terzucht v.; -weh o.buikpi'n,pijn v. in het -ken; - frau V. boerin v.; 2. boersvrouw,
buikvliesontsteking v.; -felt o. buikvet onderlijf ; -2vindsucht v. iinderigheid v.; vrouw v. van den boer ; -fuhre v. boeren o.; -fieber o. maagkoorts v.; -/inne, -2virbel m. mv. de vijf benedenste wer- kar, boskar v.; -geratla o. houwgereed-flosse v. buikvin v.; -/losser m. buik velbeenderen o. mv. der ruggegraat; schap o.; -gesinde o. boerenknechts en
-fluss m. (Gen.) buikloop m.,-vischm.; -wurm m., Z. Eingeweideivurm; - .cirkel meiden v.; it. dorpelingen m. en V. mv.;
loslijvigheid, diarrhee v.; -fliissig hijv. m. buikpasser m.; -zitber m., Z. Bauche; -put o. niet adellijk goed of landgoed o.; it.
landgoed, goed o. van een boer; -haft bijv.
nw. hij die buikloop of diarrhee heeft, -zwang m., Z. Leibzivang.
loslijvig; -fórmig bijv. en b. buikvormig;
Bau - contract, ( - (e)s, mv. - e) m. en b. boersch, boerachtig, landelijk ; (fig.)
-fuszler m. (Nat. bist.) buikkruiper, overeenkomst v. omtrent een te maken lomp, ruw, onbeschaafd ; -hans o. hoebuikvoeter m.; -gegend v. buikstreek v.; huis &, bouwcontract o.; -director m. di- ren 1,Uis v., boerenwoning, boerderij v.;
obere, mildere, untere —, bovenbuik, recteur, opziener, opzichter m. van pu- -háuschen o. boerenwoninkje, boerde
boerenhuisje o.; -hof m. plaats v.-rijte,
navel, onderbuik m.; -geschwulst v. buik- blieke werken.
gezwel o., dikte v. aan of op den buik;
Bauen, (battle, gebaut) bedr. ww. vóór eene boerderij ; it. boerenhofstede,
- gordingen m. (Zeew.) Z. -gurten; einen Acker -, bebouwen, omploegen, landhoeve, pachthoeve v.; -hund m. boe
bulhond, waakhond m.; -hiitte-renhod,
- grimmen o. buikpijn, pijn v. in liet lijf, beploegen ; eine Zeche -, uitgraven ; 2.
steken m. mv., snijdingen v. in den buik; Getreide -, bouwen, oogsten ; Seide -, V. boerenhut, hut v., boerenhutje, boe
o.; -fokel m., Z. -keil;-renwoigj
-gurt m. buikgordel m.; (bij paarden), zijdewormen houden, opkweeken ; 3.
buikriem m., broek v.; (Zeew.) -gurten bouwen, maken, vervaardigen ; einen -junge ni . boerenjongen, boerenknaap,
mv. buikgordingen v. mv.; -haar o. Tempel -, bouwen, stichten ; Schi/fe -, boerenzoon m.; (fig.) domme, lompe
buikhaar o.; -haken in. (Dr.) kromme bouwen ; (Spr.) Schlosser in die Lu f t -, jongen ; 2. (Nat. hist.)horenschelp, trom
v.; -keil m. boerenkerel, jonge-petschl
beitel m.; -haul v., Z. -fell; -höhle v. luchtkasteelen bouwen ; ein Gerust -,
buikholte V.
oprichten ; ein Fass -, maken, samen- boer m.; (fig.) (i. k. bet.) boer, lomperd,
Bauchig, buchig, bijv. en b. stellen, opslaan ; Nester -, bouwen ; eine lomp mensch, boerenlummel, boeren
m.; -kind o. boerenkind o.; (6g.)-kinel
buikig, uitspringend ; ein -es Glas, bui- Strasze -, maken, aanleggen ; (fig.) wohl
kig, bolrond, rond verheven, convex; gebaut, welgebouwd, welgemaakt. II. o. dik, grof kind o.; - kittel m. boerenkiel
(Pb.) buikig.
ww., m. 1r. au[ etiv. of jem. -, bouwen m.; -knabe m., Z. -junge; - knecht in.
Baaueh--kette, (-n) v. buikketting op, rekenen op, rekening maken op; III. boerenknecht m.; -kresse v. (Pl.) veldm. (van een voertuig of vrachtwagen); wed. ww. sich arm -, zich door veel la- tasch, bergtasch v.; -lehen o. hoerenleen
-kieme v. buikkieuw v.; - kissen o. buik- ten bouwen arm maken, zich arm bou- o., leen o. dat uit landerijen bestaat;
-litmniel m., Z. -kerl (i. k. bet.); -màdkussen o.; -kneipen o., Z. -grimmen; wen.
-kranipf m. koliek o., buikpijn v., buik
Bauer, (Bauers, mv. Bauer) o., Z. chen o., Z. -dime; -niagd v. boerenmeid, dienstmeid, dienstmaagd v. van
v.; -krankheit v. buikziekte v.;-kramp Vogelbauer, Ka fig.
-linie v. (Ontlk.) buiklinie v.; =muskel m. Bauer, ( - sen - n,mv. - n) m.,Bauer- een boer; (i. k. bet.) eine grobe —, eiel
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het Bá-tlmehen, o. (verkl.) boompje,
(-aufruhr(e)s, oprichten van gebouwen ; -fuhre v. ver- stammetje, struikje o.
mv. - aufriihre), — aufstand,( - aufslan - voer o. van bouwmaterialen; - fusz m. Bapmeisen, ( - eisens, mv. - eisen)
d(e)s,rnv. -aufstunde)in.boerenoproero., voet ni., bouwmaat v.; -gefangener in. o. bomschrapper m.
(-meislers, mv.
Baumeister ,
oproer o., opstand in., samenscholing v., tot dwangarbeid veroordeelde, tuchteoplook m. van boeren ; franzósischer —, ling ni.; -geist [n. bouwzucht, zucht v. - meister) in. bouwmeester, bouwkundige,
boerenopstand in. (in 1338 in Noord- tot bouwen of laten bouwen ; -gerathe bouwkunstenaar, architect m.
Baumel, (-n) v., Z. Antgehánge.
Frankrijk); -(eind m. boerenvijand, hue- o., -gerulhscliafl v. bouwgereedschap o.;
Ba^u.meln, (baumelte, gebaumelt)
renplager in.; -test o. boerenfeest, dorps- - gerust o. steiger m., stelling v.; -haft.
feest, landelijk feest o.; - fedler tn. dorps- bijv. en b. bewerkt wordende ; (Bergw.) Z. bammeln.
Ba_umen, baumen, (baumte
speelman, slecht vioolspeler in.; -/i•eund ontginbaar; 2. ein Haus --halten, goed
in. boerenvriend in.; - frohne v. boeren- onderhou :len;(Bergw.)orutginnen; -hand- of bdumte, gebaumt of gebaumt) o. ww.,
leendienst m.; -hochzeil v. boerenbrui- werk m. bouwambacht o.; -herr m. bouw- m. h. (Jachtw.) zich op boomtakken
loft v.; -jacke v. boerenbuis o.; -kleid o. heer m.,hij,die laat bouwen; it.Z.- meister, neerzetten, op boomtakken of in booboerenkleed o.; -kost v. boerenkost in.; -aufseher; -hof in. timmerplaats, werk - men klimuien, vliegen, vluchten , van
(fig.) eenvoudig, grof voedsel o.;-krieg in. plaats v.; -holz o. timmerhout o.; joch boom tot boon springen ; 2. bedr. ww.
boerenoorlog, strijd m. (Ier boeren tegen o. bovendrempel m. in een mijngang ; ein Fader Heu -, opsteken; 3. wed. ww.
hunne heerera ; -lcirm m. alarm o. onder -kenntniss v., Z. - kunde; - knecht m. sich -, (van paarden), steigeren, zich opde boeren ; -leben o. boerenleven, land- boerenkrueclit, bouwmeester in., onder- richten, op de achterpooten gaan staan.
leven o.; -lied o. boerenlied, landelijk opzichter m. over de tot dwangarbeid Baum-onto, (-n) v. (Nat. hist.)
lied o.; -pferd o. boerenpaard, werk- veroordeelden ; - kosten mv. bouwkosten, gemeene, grauwe of woud-uil m.; -falk
paard, ploegpaard o.; -pjlicfttig bijv. kosten m. cnv. van het bouwen ; - kunde, in., Z. Lerchenfalk ; -[alle v. vogelknip
nw. tot boerenleendienst versdicht ; -kunst v. bouwkunde, bouwkunst v.; ni., val v.; -fans m., Z. Farnkraut
-regel v. regel m., waarnaar een - kunstig bijv. en h. bouwkunstig, -/lechte v. boommos o., Z. Lungenmoos;
hoer zich richt; -schenke v., Z. Dorf- bouwkundig; -land o. bouwland o.; -fbr•ntig bijv. en b. booinvormig; (Bergw.)
schenke; -srirerz m. ruwe scherts v.; -lebungv.,--srechto.,Z.Hauptfall;-lehnini. —es Silber, tak zilver, zilver o. dat als
-schinder ni. onderdrukker m. der boe- leem o. waarmede men bouwt; -leute mv. in takjes in het erts verspreid is; -frosch
ren, boerenplager nl.; -schinderei v. boe- bouwlieden, werklieden m. mv. aan het in., Z. Laubfrosch ; -finch! v. boomvrucht
renplagerij, onderdrukking v. der boe- bouwen van huizen &; -licit bijv. nw. in.; -gang m. laan v.; -gans v. boomgans
ren ; -schub nl. boerenschoen m.; geschikt ter bebouwing; 2. bewoonbaar; v.; -garten m., Z. Obstgarten; -gurtner
-seraf M.(Pl.) boerenmosterd in., in —errs Stande,bewoonbaar,goed onder- m. boomkweeker in.; -gdrtnerei v.boomtaschjeskruid o.; -silte v. hooer•engewooute houden;3.—e Gegenstunde, bouwkundige kweekerij v., Z. Baumzucht ; -geist m.,
v., boersch gebruik o., landelijke ge- voorwerpen ; die —e Umgebung, gebou- Z. -nyniphe; -gelaïnder o. latwerk o. van
woonte v.; -silica V. mv . landelijke ge- wen o.mv. in den omtrek; -lichkeitv.goede, geleiboomen, spalier o.; -gestalt v. boomwoonten v.; (i. k. bet.) ruwe zeden v.ïbewoonbare staat til.; 2. geschiktheid v. vorm m., boongestalte v., vorm nl., gemv.; -spass m., Z. - scherp ; -sprache ter bebouwing; -lichkeiten v. inv. gebou- daaute v. van een boom ; -gipfel m. top,
hoersche, landelijke, platte taal v.; -stand; even o. mv.; -lust v. bouwlust m., zucht boomtop m., kruin v.; -grendel
m. boerenstand m.; 2. staat in. van boer; l v., smaak ni. om te bouwen of te laten m., Z. P flugbaum ; -grille v. boom-stola in. boereiitrotschhei^l v., domme bouwen; - lustig bijv. en b. bouwlustig, looper, boomkruiper, boomsluiper m.;
hoogmoed m.; -stuck o. (Schild.) lande - bouwziek, die lust heeft om te bouwen it. krekel m.; -grind m., Z. - Hechte;
lijk tafereel o.; (Tooneelk.)dorpsvoorstel-,of te laten bouwen ; it. die belang stelt it. -raude; -gruppe v. groep v.
grobes ensch, lompe, onbehouwen meid. - frohne v. gedwongen dieust rn bij

Bauern-aufruhr,

ling v.,dorpstooneelstuk o.; -tans iii. boe - : in de ontginning eenex mijn.

van

boomen ;

-hacker

m. boom-

rendans nl., landelijke dans m.; -1011pel m. Baum, (Baunn(e)s, mv. Brunie) m. specht in.; -hart o. boomhars o.
boerenkinkel, lummel ni.; - tracht v. boe - boom, boomstam, stam m.; eira dicker -, en v.; -hau fen na. hoop m., groep
renkleeding,boerendracht v.;- verstand m. een dikke boom; eira geradestainmiger -, menigte v. booroen, boomgroep v.; -heber
boerenverstand, beperkt verstand o.; recht opgaande boom, uit zaad voortge— m. boomhevel m.; -hecke v. haag v. van
-volk o. boerenvolk o., boeren, dorpelin- komen boonstam m., Z. Busch-, Obst-, booroen of stokken, palissade v.; -hippe
gen ni. mv.; (fig.) domme, ruwe men- Zinerg -; eira mit cinema Fase-,ausge- v. snoeimes o.; -hock bijv. en b. boomenschen ni. mv.; -wagen m. boerenwagen hobener -, een beaarde boom ; 2. hoog of lang, zoo hoog, lang als een
m., boerenkar v.; -iveib v., Z. -frau ; (Kunstt., Wev.) weversboom, rolboom boom, ter hoogte of lengte der booroen ;
-werk o., -wirlhschaft v. boerenwerk m.; (aan ecne koets), boom m., lamoen -holder m., Z. Holunder; -holz o.
c., boerderij v., landhuishoudkunde v.; o.; (voor eerie haven), sluitboom na.; (Boschw.) boombout, bosch o. van opit. Z. Landivirthschaft; -zwang m. boe- -ac/tat ni. boomagaat tn.; -áhnlich bijv. gaande booneen of van hoog hakhout
rendwang nl., dwang m. op de boeren en b. boomachtig, op een boom gelij- -hupfer m. muurspin, springspin v.
uitgeoefend. trend. Bau.mig, bijv. nw. boomera beBauersehaft, ( - en) v. boeren, Banen -allee, (-n) v., Z. -gang; vattende; der -e Theil eines Parks, het
-aloe v. Amerikaansche of boomaloë v.; uit boomgewas bestaande gedeelte van
m. mv., dorpsgemeente v.
Bauersmann, (-(e)s, env. - leute) -anteise V. groote boomrnicr v.; -anger een park.
mv.
(-ktiPers,
Baum—kamfer,
m. met boomen beplant kamp o.
m. boer, landman, landbouwer in.
Bau.— fähig, ( -er, -st) bijv. uw . Baumaterialien, o . mv., Z. Bau- -kater) m. gouden tor v.; 2 kleine
kever m. of for v. met goudachtig borst (Landti.) bouwbaar, wat bebouwd kan sto/f.
worden ; - fállig bijv. en b. bouwvallig ; Baum-auster, (-n) v. boomoes- stuk ; 3. boomkreeft m.; -kahn m. boom(fig.) —e Gesundheit, geschokt, verzwakt; ter v.; -bast m. boombast, bast in., schors schuitje o., bootje, schuitje o. uit boom-- werden, bouwvallig worden, beginnen v.; 2. (Hand.) Oostindische weefsels o. stammen vervaardigd, capo v.; - kantig
te vervallen ; --keil v. bouwvalligheid mv. uit schors of boombast bestaande; bijv. en b. (Boschw.) onbekantrecht;
v.; (fig.) vervallen of slechte toestand 3. bombazijn o.; -blullte v. booinhloesem - ketter v. boompers v.; -kenner in. boom m.;- feld o. bouwveld, bouwland o., bouw- in.; -Watt o. boomblad o.; -bluthe v. kenner m.; - Idee m. boomklaver v.;
grond, akker m.; - fest bijv. nw. roet bloesem der hooroen ; it. tijd m. -klelle v., Z. -kriecher nl.; -krebs in.
kalk en tras verbonden, bouwvast; -fled,;e waarin de boomen gebloeid hebben of boomkreeft in.; -kriecher m., Z. -laufer;
V. vlot o. van timmerhout, bouwvlot o.; zullen bloeien; -bohne v. boonenboom -kilbel m. boorstobbe v.; - kunde, -kunst
-freiheit V. bouwvrijheid, vrijheid, ver - m.; it. Z. Bonnen -, Slink-; -brush m., v. boomenkennis v., kunst v. om het hout
verlof o. ors te bouwen ; Z. Windbruch, gewas te verbeteren ; -lang bijv. nw., Z.-guniv.,
}
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Bau—statt,(rnv.- stdlle),—
-hoch ; -laube v. priëel o. van booroen; ---same m.. katoenzaad, wolzaad o.;
-ldufer m., Z. -grille, -hacker; -laus v.„ —sam.enól o. katoenzaadolie, wolzaad- (mv.-slàlten)v.plaats v. waar een huis ge Z. Blatilaus; -leiter v. boomladder v.: olie v.; —spinner m., --spinnerei v. ka- bouwd wordt ; 2, Z. -hof; -stein in. met-lerche v., Z. Heidelerche; -loch o. gat toenspinner nl., katoenspinnerij v.; it. selsteen, metselaarssteen m.; -sto/f tn.
o. om een boom in te planten, boomkuil wolmolen m.; --strcichrrtaschine v. ka- bouwstof en v. mv., bouwmaterialen o.
tn.; -los bijv. en h. zonder booroen ; toenstrijkmachine v.; --waaren v. mv., Z. mv.; -stuck o. blok o., groot, ruw, onbe- malve v,, Z. -pappel; - raarder rn. (Nat. —zeug ; —zeug m. katoenen of wollen- werkt stuk hout o.; -sucht v. bouw bist.) boommarter in.; -naast v. boom- stof v., katoen o., wol v.; --zwirn m., Z. ziekte, zucht v. om te bouwen of te
mest m.; - meistel in. (Tuinti.) hakmes o.; —gare; - wollicht bijv. en b. wollig, laten bouwen; -suchtig bijv. en b.
-messer m. boommeter ni.;2. o.,Z.Garten- wolachtig, katoenachtig; - wollsammet m. bouwziek, verzot om te laten bouwen;
messer; -mórder m. (1l.) hoommoorder, katoenfluweel, manchester o.; -wollstrei- -lag m. bouwdag, karweidag, werkdag m.
Bap.te, (- n) v. gebouw o., schepen
celaster m.; -moos o. boommos o.;-nach- [er, —in, katoenkaarder, wolkaarder m.,
ligall v. winternachtegaal m.; -nager rn., wolkaardster v.; -wolliveberei v. katoen - jo. mv., die in aanbouw zijn.
Z. -kU fer; -nuss v., Z. WWallnuss; weverij v.; -wurzelsauger m. boomwor- Bautz ! tussch. pof! plof!
(Fabell.) boomnimf , telzuiger m.; -zucht v. boomkweeking, Bau-vergi nstigung,v.verlof o.,
-ntpnphe
v.
vergunning v. om te bouwen; - verstandig
vv.; -ól o. boomolie, olijfolie v.; boomteelt v., houtteelt v.
—heten v. mv. boomolie-moer, -drab Bau-parr, (- en, uiv. -en) m., Z. bijv.nw.bouwkundig, ervaren in de bouw., - droesem m.; -pappel v. boom- -suchtig; -ordnung v. verordening v. op kunde of in het bouwen ; — er m. ervaren
malwe v.; -pelilcan m., Z. Kropfgans(2); liet houwen ; -platz m. bouwgrond in., bouwkundige, bekwaam bouwmeester,
-pfahl m. boomstut m.; -p feife v. (Tuinti.) plaats v., erf o.; 2. Z. -hof; -rath m. zaakkundig architect m.;-verwalter m.beloot, stek v., aflegger in.; -pflanzung v. opziener m. overde gebouwen, inspecteur heerder m. der gelden, die voorliet bouven noodig zijn, bestuurder m. van het
boomenplanten o., plantage v., plantsoen ni. over het houwen.
o.; -p/laster o., Z. Wachs; -picker
Bäurisch, bijv. uw., Z. bduerisch. bouwen; it. Z. -aufseher; -vogt m. mees., Z. -grille, -hacker; - pieper m.
Bau—riss, (- es, mv. -e) m. plan o., terknecht, opziener over de werklieden,
boomleeuwerik nl.; -presse v., Z. teekening, schets v., ontwerp o. voor onderbaas ni.; -werk o. bouwwerk, bouw -kelter; -rt ude v. (Nat. hilt.) monniks- een gebouw, dat gemaakt wordt of moet kunstig werk, gebouw o.; -wesen o.boni%
boomschurft o. en v.. -rebe worden ; -sache v. zaak v., .lie het bon- kunde v., bouwwezen, bouwen o.; -wis -bardm.,
zich om boorven heen - wen of de gebouwen betreft; -sand in. senschaft v., Z. -kunst ; -wurdig bijv. en-v.wijnrak,de
kronkelt; -reich bijv. en b. boomrijk, metselzand, metselaarszand, zand o., dat b. (Berges.) waard om bewerkt, uitgerijk, overvloedig in boonren; -reihe v. onder de metselkalk gemengd wordt. dolven of ontgind te worden; - wcwuth v.,
rij v. boomen ; -nude v. bast m., schors Baus-back, (-back(e) s, mv. I Z. -saccht ; -zeug o., Z. -stof ; - gierde v.,
V. van een boom, boomschors v.; -saft -bdcke) ni. (gemeeuz.) vollemaansgezicht -zieralh m. bouwsieraad o., bouwkunm. boomsap o.; -sage v. tuinmanszaag o.; 2. een persoon met dikke,opgeblazen stige versiering v.
v.; -salbe v. boomzalf v.; -sauger m., Z. wangen; -backe v. dikke wang v.; -bar-Bavi4n, (-( e)s, mv. -e) in., Z.
Schmarolzerpflanze; -schere v., Z. Gar- kig bijv. en b. hol- of dikwangig, met Pavian.
lenschere; -schlag ni. (Schild.) voorstel- een dik of vol gezicht ; (fig.) snoevend,
BLixen(sieh), (baxte,gebaxl) wed.
ww niet elk. boksen, vechten.
ling, teekening V. van boomen; -schlieszer pochend, blufferig, opgeblazen.
m. boomsluiter m.; - schuilt m. boomen- Bausch,(Bausch(e)s, mv, Bc usche) B %xer, (Baxers, mv. Baxer) m.
snoeien o.; -schröter m. (Nat. bist.) vlie- m. rond, gevuld kussen o.; (aan een, bokser ni .
gend hert o.; -schule v. boomkwee- kleed), pof v.; (Heelk.) compres o.;
Bayon(n)Qtt, o., Z. Bajonell.
kerij m.; -schtvarrcni in. bladzwam, boom- buil v., gezwel o.; ein - von Lampen, , Bazur, (Bazars, inv. Bazare) nl.
zwam v.; -seide v., Z. -bast (3) ; - specht bundel m.; etw. in - and Bogen kaufen, bazaar, bazar, groote en ruim voorziene
m., Z. -hacker; -slamm m. boomstam, iets in zijn geheel koopen ; -ähnlich winkel in., marktplein o. waar koopwastam, stronk, boomstronk m.; -stark bijv. eu b. gelijk eene pof of een cornpres; ren uitgestald zijn.
bijv. en b. boomsterk, sterk als een -armel m. pofmouw v.
Be4bsehieden, (beabschiedete,
boom, krachtig, machtig; -stein in.
B usehehen, o. ( verkl.) corn- beabschiedet) bedr. ww. jein. -, iemand
(Delfst.) boomsteen m.; -stock m. boom- presje, wondkussentje o., Z. Bausch zijn ontslag, congé geven ; 2. wed. ww.
sich -, afscheid nemen.
tobbe v., boomkorf m.; -strunk m., Z. (Heelk.)
- slamm; -stack o. met vruchtboomen be- Ba;usehel. (Báuschels, mv. Bau- Beabsiehtigen, (beabsichtigte,
plante weide of plaats v.; - stutte v. boom- schel) m. mijnhamer, mijnwerkersha- beabsichtigt) bedr. ww. etui. -, op het oog
stut m.; -tau o. (Zeew.) sleeptouw o.; mer m.
hebben, bedoelen ; der beabsichtigte
-wachs o. entwas o. en v.; - wagen m.
Bäuschelkunst, (- loenste) v., Z.,Zuweck, het voorgestelde doel, het oog merk o.
trekwagen, mallejan m.; -wanze v. boom- Taschenkunst.
luis, boomweegluis v.; -warier m., Z.
Beaehten, (beachtele, beach.tel)
Bausehen, (bauschte, gebauscht)
Forstknechl; it. Forsler; -weide v. witte; o. ww., m. h. als eene pof opgezwollen bedr. ww letten op, opmerken, in acht
wilg ni.; -werk o. de booroen m. mv., ge- zich uitzetten.
nemen.
boomte o.; -werniuth m. heesterachtige Bausehig, ( -er, -st) bijv. en b.
Beuchtenswerth, ( -er, -est)
bijv. en b. opmerkenswaardig.
of Portugeesche alsem in.; -windev. kaap- opgeblazen, opgezwollen.
stander in.; it. Z. Epheu; -wolle v. boom- Bausehkauf, (-kauf (e)s, my
Begiehtung, v., Z. beach/en;
wol v., katoen o., watten V. mv.; robe—, -kdufe) m. koop m. in massa.
-su'drdig bijv. nw., Z. beachtenswerth.
ruwe boomwol v.; - wollen bijv. en b. kaB ,usehlein, o. (verkl.) Z. Bausch
Bedekern, (beackerte, beackerl)
toenen, boomwollen, van katoen of boom- (Heelk.) ,
bedr. ww„ Z. bepflügen.
wol ; —baunz m. katoenboom m.; it. Z. Bau-sehreiber, (-schreibers, mv. Begimter, ein, Be&mte,der,(eincs
WW'ollsanienbauum; —gumn o. katoengaren, -schreiber) rn. opziener en boekhouder,of des Beani-ten, mv. Beamte, die Beamwollengaren, katoenen garen o.; —gras rn. 1-,ij het maken van openbare gebou- ten) m. beambte m., die een ambt beo. wolgras, katoengras o.; --niarz-iu factor wen ; -schreiberei v. het opschrijven o. I kleedt.
v. fabriek v. van katoen, van wol, katoen- bij & ; it. het kantoor o., waar dit plaats Beangsten,
beangstigen,
handel,wolhandel m.; pflanze,--slaudy 1 heeft ; -schule v. bouwkundige school, (bei ngstete, bedngstet of bedngstigte,
V. katoenplant v.; it. Z. —bauni ; ----pflan- academie v. voorde bouwkunde: - schuit beángsligt) bedr. ww. jeni. -, beangst
zei• in. katoenkweeker, katocnplantei m. puin o., afbraak
in.
{maken, beangstigen.
ui.; ---i einigungsniaschine V. werktuig, Bause, (-n) v. (Schild., Beeldli.) , Bebngstigung, v., Z. beu-ngsten.
out de wol of liet katoen te ztiivercn ; schets v., ruw ont werp o., eerste aanleg tn. Beanspruchen, (bearispruchie,
-
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beansprucht) bedr. ww. aanspraak maken , Beaugenseheinigen, (beuagerr- bedt. ww. electriseeren ; it. Z. anf scheinigie, beaugenscheinigt) bedr. ww. bli.lzen.
op, meenep recht te hebben op.
Beenstanden, (beanstandete, be- 1 etw. -. in oogenschouw nemen, inspec - Beblttmen, (beblunite, beblu
bedr. ww. bebloemen, met bloemen ver anstandet) bedr. ww. eta. -, bezwaren teeren.
inbrengen tegen, zich verzetten tegen
: Beaugenseheinigung, v., Z. sieren, bestrooien; bebliimle Wiesen, met
bloemen geschakeerd.
Be nstandung, V. bezwaar o., 13esichtigung.
B ebken, (bebakte, bebaki) bedra Bebluten, (beblulete, beblutel)
hinderpaal ni., moeilijkheid v.
BeantlitzeYl, (beantlitzte, beaat - WW. die Untie/'en, das 1'ahrivasser -, bedr. ww. bebloeden, met bloed bebetonnen, bakens leggen in, door bakens vlekken.
lilzt) (Scherts.) Z. besehen.
` B-ebahlen, (bebohlte,bebohlt) bedt.
Beentragen, (beantragie, bean- & aanwijzen.
1 ww. eine Wand -, beplanken, berachelen.
tragt) bedr. Ww. het voorstel doen, eeue' Bebakung, v., Z. bebaken.
BebQmben, (bebombte, bebombt)
1 Bebandern, (bebánderie, bebán
motie voorstellen.
Beantwartschaften, (beanlivarl- a den) bedr. ww. met baud of linten ver -bedr. ww., Z. bombardiren.
beleggen.
schaftete, beantwarischa
/ tet
) bedt. ww. sieren, met lint garneeren,
g`
znn
BebQrden, (bebordete, bebordet),
jem. wit elev. -, recht van of vooruitzicht' Bebaarten, beb^rten, (bebar - i bedr . ww. Z. beborten.
Bebgrdung, v., Z. beborten.
op het toekomstig bezit of genot eener^tele, bebarlel of be^drteie, bebáriet)
; Imedr. ww. jetn . -, een baard aanplak- BebQrten, (bebortete, bebortet)
zaak geven.
Begntworten, (beaniworlete, he-; ken, haarden ; bebártet, gebaard, een bedt. ww. ein Kleid, einen Hut -, met
; boordsel of galon beleggen, omboorden.
antccorrlet) bedr. ww. eine Frage, eines': baard dragend.
Brief -, beantwoorden; 2. wed. ww. Bebauen, (bebaule, bebuul) bedr. J Bebr*Cmen, (bebrámte, bebrámt)
die Frage beantworlel rich leicht, de ww. eine Baustelle -, bebouwen, bouwen bedr. ww., Z. vetbramen.
vraag is gemakkelijk op te lossen, te 'iop, een gebouw oprichten op; 2. Z.
Bebriefen, (bebrie/'te, bebrie/'t)
ianbauern.
bedt. ww. elw. - and besiegeln, met brief
beantwoorden.
Be&ntworter, (-worters,mv.-woe- B ebauer, - baile rs, nib. -bauer) en zegel voorzien.
ter) m. beantwoorder in., hij, die een 1 rn. behouwen in. van den grond
Bebrillen, (bebrilite, bebrilit)
` Beben, (bebte, gebebt) o. ww., m. bedr. ww. (Scherts.) die Nase -, een bril
antwoord schrijft op een brief.
Be%ntwortlieh , bijv. nw. beant-' h. beven, sidderen, trillen ; vor K .lte -, zetten op, bebrillen.
waardelijk, wat beantwoord kan worden. 1 beven, rillen, bibberen ; das Herz bebt
Bebrgten, (bebrotete, bebrotet)
Beantwortung, v . beantwoorden; ihm, klopt ; eine - de Stirnrne, eerre be- bedr. ww. Rippchen -, met broodkruim,
beschuit bestrooien.
o.; ira - Ihres Geehrten, ter beantwoor- veude stem v.
Bober, (Be bers, mv. Beber)in. (Org.) Bebrt.cken, (bebr- ckte, bebrilckt)
ding van, in antwoord op Uwen geëerde;
-sschreiben o. (brief m. ter) beantwoor- triller, tremulant m.; -esche v., Z. Espe. bedr. ww. einen Fluss -, overbruggen,
" Beberig, bijv. nw. tot bever ge- eerre brug slaan over.
ding v.
Bebrjihen, (bebruhte, bebruhi)
Begirbeitbar, bijv. en b. te bear- neigd, beverig .
beiden, te bewerken ; em schwer -es BQbern, (beberte, gebeberl) o. ww., bedr. ww. et-w. -, met kokend water
begieten.
Metal!, metaal o. dat moeilijk te bewer- Z. beben.
r B^bezug,(-zuy(e)s, mv. -zuge) in
ken is.
BebrUiten, (bebrutete, bebrütet)
Be€ rbeiten, (bearbeitele, bearbei- (Org.) triller, tremulant in., de orgelpijp bedr. ww. Eier -, broeien; (fig.) sein
Gold -, zorgvuldig bewaren.
let) bedr. WW. bewerken, bearbeiden ; V. voor den triller.
das Feld -, bebouwen, beploegen, be-! Bebjidern, (bebilderle, bebildert)
Bebuckeln, (bebuckelte,bebuckelt)
zaaien; Melalle -, bewerken, vormen, bedr. ww. beschilderen, met prentjes ct bedr. ww. met een bochel voorzien.
hameren den Teig -, door kneden, koe- figuren voorzien, behangen
Bebung, v., Z. beben.
den; (Looi.) eire Haut -, doorhalen; Bebimsen, (be bimste, bebinmsi) Bebtrden, (beburdete, beburdet)
eine Wissenscha%t -, beoefenen ; jein. -, bedr. ww. puimen, met puimsteen glad bedr. ww., Z. belasten.
voor een doel bekwaam maken; it.' voor wrijven
Bebi, seht, bijv. nw. met struieene zaak zoeken te winnen, bepraten. ; Bebinden, (beband, bebcunden) ken of struikgewas bedekt, begroeid, omBegrbeitung, v., Z. bearbeiten. 'bedr. ww onr. etc. -, bebinden, binden ringd, omgeven.
(bearguohnle, i met, ontbinden, omwoelen ; mit Stroh -, Becher, (Beckers, mv. Becher) us.
Be^rgwohnen,
beargzrohnt) bedr. ww. jerrtn . einet bösen ombinden, omwoelen ; eiree Bombe -, (le beker, kroes m.; (fig.) der - der Wolfest,
buis verkappen, de kap op den kruidloop der Leiden, Z. Kelch; (Sp.) dobbelbeker,
That -, verdenken van.
' dobbelkroes m.; 2. (Sterrenk.) kelk, beBeetckern, (beacl:erie, beackert) zetten.
Bebisamen, (bebisa;nte, bebisaint) ker in. (een sterrenbeeld) ; (Pl.) Z.
bedr. ww. cmn Feld -, beploegen, herpitbedr. WW. reet muskus welriekend Kelch; - biurne v. pimpernel v.
ten, Z. bearbeilen..
Becherehen, o . (Verkl.) bekertje,
Bea_ufsiehtigen, (beaufsichtcgte, maken.
beaui/'sichtigt) bedr. ww. in tiet oog Bebluttern, (beblalterie, beblal kroesje o.; (Pl.) (bij mossoorteu), behouden, liet oog, het toezicht houden op. tent) bedr. ww. met blaren voorzien ; kertje, mosbekertje o.
Beaufsiehtiger, (-sichtigers,mv.leine beblatierle Lippe, erne lip vol blaren., BQeher-druse, v. (Delfst.) ge-sichtiger) m. inspecteur, opzichter, he Bebl ttern, (bebidtterte, beblcïi- kristalliseerd glasachtig kwarts o.; -eise's.
tert) bedr. ww. niet bladeren voorzien ; o. (Goudsm.) bekeraambeeld o.; -fbrmiq
waker m.
Beaufsiehtigung , v., Z . beau[- eire er Keleh, met bladeren voorzien bijv. en b. bekervormig, kroesvormig;
door bladeren ornsloten.
(1'I.) bekervormig; -glas o. glas o. in
sichtigen.
Beauftragen, (beauftr-ugie, beanf Bebleehen, (beblechie, bebiec.lti) den vorm van een beker, beker rn.;
tragt )bedr.ww. jem. ruit ehv. -, belasten, bedr. 'vw. plet blik voorzien, bedekken, -kraut, o., Z. Deckblatt; it. 1Vabelkraut.
iern. iets opdragen, met een last «voorzien; beslaan ; (Scherts.) ein beblech.ter Rote,! Beehern, (becherte, gebechert) o.
der Beauftragte, zaakgelastigde, agent, bode niet eerre blikken plaat op den arm w«-., m. h. bekeren , glas op glas of de
lasthebber, gevolmachtigde in. of op (le borst ; beblechie Lakeien, reet eerie fiesch na de andere leegdrinken, Z.
zeehen.
Beauftragung, v ., Z. beau /tragen. galon & opgeschikt.
Bearp.ge1n, (bea<<cgeltc, beugelt)Bebleien, (bebleite, bebleit) bedr. t Becher schale, —tasse, (-re)
bedr. ww. belonken, niet verliefde oogen ww. Waare -, )doden, plorirheeren, met1 v. schaal v., kopje o. in den vorm van een
± beker ; -spiel o. bekerspel o.; -schwamnz
aanzien ; 2. wed. Ww. sich im Spiegel -, ( lood bekleede►i.
m. bekerzwam v.; it. Judasoor o.; -stiirBebleiung, v., Z. heb/eten.
zich met welgevallen in den spiegel lieBebljtzen, ( beblitzte, beblitzt) ! zei• in. drinkebroer m.; -Iraube v. (Putt.,`,,
kijken.
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Bed.

Bed.

Red.

een werktuig om aan borden den hollen
Bedauern, (bedauer te, bedauer t) er eerst nog over denken ; III. ( - s) o.
vorm te geven.
bedr. ww. ient. -, beklagen, medelijden zelfst. overdenking, bepeinzing v., na^.B @eken, (Beckens, mv. Becken) o. hebben met; jeins. Ungluck -, zich be- denken o.;2. - Naben, lengen, zwarigheid
bekken o., schaal, kan v., Z. Barbier -, droeven over, medelijden hebben niet ; maken, aarzelen; sick ober nichts ein Wasch-, Wei/t-, Nachtbeck en; 2. bassin o., 2. die verlorene Zeil -, betreuren, he- ntachen, voor niets terugdeinzen, nooit
kom v.; 3. (Muz.) inetallene -, ciwbaal, rouw hebben over ; 1I. o. zelfst. mede- , aarzelen ; 3. gedachte v., oordeel, gevoelen
cimbel v., klankbekken o.; 4. (Oiitlk.) lijden, rnededoogen o., spijt v., leedwe- 0., meening v.; sein - uber eter. geben,
bekken o., Z. Nierenbekken ; - arterie v. zen o.; snit wahrent -, met levendige zijne gedachte, zijn gevoelen zeggen;
bekkenslagader v.; -band o. bekkenband smart , deelneming v.; zo mei/tent gin- ein urz tliches, rechiliches -, Z. Gulachm., bekkenligament o.; -blutader v. bek szen -, tot mijne diepe droefheid, tot ten.
-eingewreide o. bekken -kenblodarv.; mijn innig leedwezen, tot mijne groote Bedenk —frist, (-en,) v., Z. —zeil.
o.; -fvrinig bijv. en b. bekken -ingewad spijt.t.
Bedenklich, ( -er, -st) bijv. en
nlig; -ge flecht o. (Ontik.)-vormig,schal
bedauerungs— b. eire -e Suche, overdenking waardig;
bekkenvlecht v.; -höhle v. bekkenholte worth of wurdig, ( -er,- (e) st) bijv.en 2. bedenkelijk, gevaarlijk; eine -e Krank v.; -nerve m. bekkenzenuw v.; b. betreurenswaardig, medelijdenswaar- heit, ernstig, gevaarlijk, bedenkelijk; 3.
-pulsader v., Z. - arterie; - schlager ni. dig, beklagenswaardig.
Z. nachdenklich; -keit V. beden
(Muz.) bekkenslager, cimbelslager m.; Bedeekeln, (bedeckelte, bedeckelt)
zwarigheid, gevaarlijkheid-kelijhd,
-leich m. vijver m. in den vorm van een bedr. ww. ein Glas -, een deksel maken v.; —en auszern, zwarigheden opperen.
bekken , bassin o.; -wand V. (Ontlk.) op, neet een deksel voorzien.
Bedenk -zeit, (-en) v. tijd m. om
•

bekkenwand m.
Bedoeken, (bedeckte, bedeckl) zich te bedenken, om te beraadslagen of
Becker, in., Z. Bucker.
bedr. ww. eta+. nmit Erde -, met aarde om eene zaak in overweging te nemen,
BQekhammer, (-hammers, mv. bedekken, aarde of grond werpen op ; uitstel o. om &; sich — ausbitlen, uit-hammer) m. klinkhamer m.

seine Blösze -, bedekken, verbergen ; 2. ste l , tijd vragen om zich te bedenken ;

Becomplirnentiren, (becontpli eine Stadt -, Z. decken; bedeckt stehen, sich --- nehnien, eene zaak overwegen ,
-

mentirte, becomplimentirl) bedr. ww. veilig staan voor; 3. (fig.) der Nimrnel eene zaak wikken en wegen, rijpelijk
begroeten, verwelkomen, gelukwenschen, ist bedeckt, betrokken ; (Vest.) ein be- overwegen ; it. zich niet overhaasten.
zijn eerbied betuigen, complimenteeren. deckter Weg, ov erdekte veeg, holle weg
Bedeuten, (bedeutele, bedeutet)
Bedehen, (bedachte, bedacht) m., loopgraaf v.; (Krijgsw.) eine bedeckte bede. ww. seine Meinung -, verklaren,
bedr. ww. ein Hans -, dekken, een dak Bacterie, onzichtbaar, gemaskeerd te kennen geven, duidelijk maken, Z.
maken op, onder dak brengen, bedaken. (Tuinb.) ein bedecktcr Gang, prieel o. andeuten; sick nicht - lassen, zich niet
Bedacht, ( - (e)s) m. bedacht- van loof; (Krijgsw.) etiv. -, dekken, ge- terecht laten wijzen, geen reden ver zaamheid v., nadenken o., overdenking leiden, Z. decken; II. wed. ww. sich -, staan ; 2. (van eene uitdrukking), beteev.; mit -, met omzichtigheid ; -auf etiv. zich bedekken, zich dekken, zijn hoed kenen, te kennen geven, willen zeggen,
nehmen, op iets bedacht zijn; it. in be- of pet opzetten ; sick niet Rabin, mit beduiden ; was solt das - ? wat beteekent
dénking nemen ; mit gutem -e, opzette- Schande -, overladen.
of beduidt dat ? wat wil dat zeggen ? wat
lijk, met voordicht, na rijpe overweBedeekung,v. (Sterrenk.) bedek - moet dat beteekenen? 3. te kennen geging v.
king v. van eene planeet of ster & door ven, aanduiden, voorspellen ; eta. Gutes
Bedacht, ( - er, - est) bijv. en b. be- eerre andere ; 2. (Krijgsw.) geleide, -, voorspellen, beloven, doen verwachdacht, oplettend ; au/ clue. - sein, bedacht escorte o.; (van eerre batterij), bedek - ten ; das hat etiv. of viel .zu -, dat is
zijn op; bei etw. nar au[ seinen Vortheil king, wacht v.; (Vest.) borstwering, ver - eene zaak van (het grootste) gewicht of
- sein, bij iets slechts op zijn eigen voor - schansing v.; 3. Z. Decke, Beltdecke belang ; es hal nichts zit -, liet heeft
deel denken, op zijn eigen voordeel uit -schi/J o. (Zeew.) couvooischip o., reis - niets te beduiden, liet geeft niets, het
zijn ; er ist kurz, schnell -, snel besloten, genoot, medezeiler iii.
doet niets ter zake af; it. het heeft niets
gauw geresolveerd.
Bedeichen, (bedeichte, bedeicht) om liet lijf; inas hat es zo -? wat beteeBedachtig, —d^chtlich, I ear. ww. bedijken, met dijken voorzien, kent ,lat? wat maakt dat? wat kan dat
-dg,chtsam, ( -er, -al) bijv . en b. lijken aanleggen.
schelen ?
omzichtig, behoedzaam, voorzichtig,
Bedell, ni., Z. Pedell.
Bedeutend, er, st) bijv. nw.
schroomvallig; -keit v. voorzichtigBedenken, (bedachte, bedacht) beteekenend, veel beteekenend, van beheld, omzichtigheid, behoedzaamheid, I
ww. onr. eire Sache -, bedenken, lang, van gewicht ; 2. belangrijk, aan schroomvalligheid v.
bepeinzen ; etiv. bei sich -, overdenken, zienlijk.
Bedaehtlos, ( er, est) bijv. en b. overpeinzen ; 2. eta'. -, overwegen, in Bedeutsam, er, st) bijv . en b .
onnadenkend, onbehoedzaam, niet om - bedenking, in aanmerking nemen; die gewichtig, belangrijk ; -heil v. belang,
zichtig, zorgeloos.
Folgen einee Sache -, bedenken, overwe- gewicht o., beteekenis v.
Bedaehung, v. bedaking v., dak - gen, denken aan, Z. bedacht; 3. jent. -, Bedeutung, (-en) v. ( van een
werk o.; (van een schip), dek, verdek o. zZorgen voor, bij het maken van een tes- woord), beteekenis, opvatting v.; bildBedanken, (bedankte, bedankt) tatnent niet vergeten, onder de erfgena- liche -, figuurlijke of oneigenlijke beteebedr. ww. jeni. -, iemand bedan- eu opnemmmen
; jent . nuit etuc. -, beden - kenis v.; 2. (van toekomstige zaken),
,
keu; (gewoonl.) wed. ww. sich bei jentn. I
beschenken, verzorgen, legateeren voorteeken o., Z. Vorbedeutung; 3. gefur etw. -, iem. bedanken voor, zijn dank aan ; II. wed. ww. sich -, zich bedenken, wicht, belang o.; von keiner - sein, van
betuigen voor; bedanke dish, schon, be- nadenken over hetgeen men doen moet; geen belang of gewicht zijn, niet veel te
dank (mijnheer &) nu eens ; (Scherts.) s ich anders -, van meening of besluit beteekenen hebben; eist Mann von -, man
dafur bedanke ich misli , daarvoor be- veranderen, van een besluit of eene mee - ni. van gewicht, van aanzien.
dank ik, daar wil ik niets van weten, ning terugkomen ; sick eines Bessern -,
Bedeutungs-leer, -los, bijv.
daar ben ik in liet geheel diet op gesteld. een ander of beter besluit nemen, de en b. zonder beteekenis; it. van weinig
Bederf, (-(e)s) in., z. in. behoeftev.; z aak beter inzien en dientengevolge belang, van geen belang, onbeduidenul ;
2. voorraad ni. van datgene, wat a ndere maatregelen nemen ; sich liber -losigheil v. onbeduidendheid, nietigheid
benoodigd is, benoodigdheden v. nov.; e In. -, zich bedenken over iets, iets in v.; -Teich bijv. en b. v eelbeteekeneud ;
-kdstchen, -s^ickchen o. kistje of dooije bedenking houden ; sich lange bin and sin -es 1f'ort, dat veel beteekenissen
o. met verschillende voorwer pen van IIi -, zich lang bedeeiken, over en w eer heeft, voor velerlei opvatting vatbaar is;
dagelijksch gebruik, necessaire o.
praktizeeren, aarzelen ; es ist noch Zeil - schever, -roll bijv. en b. veelbeteekeBedw,u.erlich , ( - er, - si) ijv. en s ich za -, het is nog tijd om zich te be- r tend.
b., Z. bedauernsu'erth. d enken , er is geene haast bij, men kan
Bedielen, (bed iel te, bed iel t) bedr.
(-
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Bed.

Bed.
ww. ei-n Zinarner-, beplanken, bevloeren.
Bedienen, (bediente, bedient) bedr.
ww. jem. -, bedienen, dienen ; jent. als
Anu alt , als Arzt 4 -, of jemn. als - bedient sein, advocaat, geneesheer zijn van
tem., iem. als advocaat, geneesheer bedienen ; jent. gut -, (van handwerkslieden), goed bedienen; die Messe, das Ge -
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den stellen ; au/ die - (hirr), ianier der -, z. dunken; II. o. zelfst. nieening v.,l;evoeop die voorwaarde ; tinter ,jeder -, in elk len, bedanken o.; meines -s, meinem geval ; die -en eines Kaufs, veilconditiën nach, mijns bedunkens, volgens mijne

V. mv., opgave v. der voorwaarden eener meering.
verkooping ; 2. beperktheid v.; die Bedt
* nsten, (bedidnstete, bedunendlicher Nat icren, (le binnen zekere stel) bedr. w iv. bedanipen, met damp
grenzen beperkte kracht van sterfelijke bedekken, bewasemen.
wezens ; -ssalz in. voorwaardelijke stelBedupfen, (bedupfle, bedupft)
schutz, ein Amt -, bedienen ; was bedient ling v.; it. onderstelling v.; -suweise bijw. bedt. ww., Z. bet up fen.
Bede
* rfen, (ich bedarf, du bedarfsl,
er? wat doet hij? wat oefent hij uit? voorwaardelijk, onder zekere voorwaar er bedarf, bedur[te, bedurJ't) bedr. ww.
(i. k. bet.) wart, ich veerde dich bedienen, den.
Bedlam, (-s, mv. -s) o. groot onr. eine(r) Sache -, noodig hebben, bewacht, ik zal is spreken, ik zal u leeres;
ich babe ihn ober falsch bedient, hij heeft krankzinnigengesticht o. in Londen, hoefte hebben aan ; dies bedar f eine( r)
Erlrlr rung, dal, vereischt eene verklahet bij mij niet getroffen, hij heeft in gekkenhuis o.
mij den verkeerde voor zich gehad ;
BedQrnen, (bedorn.te, bedornt) ring, moet nog opgehelderd worden ; 2.
(Sp.) Farbe-, kleur bekennen; nicht -, niet bedr. wo. van distels of doornen voor- onp. ww. es bedar/' nur eines glories,
bekennen, verzaken ; 2. wed. ww. sich -, zien ; (fig.) die bedornte Ba/in des Lebens, zelden : eira lf'ort, er is maar één enkel
woord noodig; es bedarf keines Beweises,
zich bedienen van ; sich der Gelegenheit het levenspad vol distels en doornen.
Bedrangen, (bedre n.gle, bedrangt) het behoeft geen betoog of bewijs, er is
-, zich bedienen van, gebruik maken
van, zich de gelegenheid ten nutte ma- bedt . nw. drukken, bedrukt maken, in geen bewijs noodig voor; dessen bedurfte
ken ; sich •seiner Bequemlichkeit -, zijn verlegenheid brengen, kwellen, pijnigen; es nicht, dat was niet noodig.
eis bedrdngles Genii th, bedrukt, beBedtrfig, bijv. nw., Z. bedürftig.
gemak nemen of houden.
Bediirflich, ( -er, -st) bijv. nw.,
Bediensam, ( -er, -st) bijv. nw., droefd, bekommerd ; eire bedrángie Lage,
benauwde, kommervolle omstandigheden Z. erforderlich.
Z. dienst/enig.
BedUrfniss, (-es, mv. -e) o. beBediensten, (bedienslete, bedien - V. mv.
stel) bedr. ww. jcm. -, een ambt of eenei Bedr,nger, ( -s, mv. Bedriinger) hoefte, benoodigdheid v.; tin — haben, behoefte gevoelen om zijn gevoeg te doen.
m. vervolger, kweller, verdrukker m.
betrekking geven of bezorgen.
Bediensteter,ein,Bedienstete, Bedr^ngniss, ( - c) v. v erlegen - Bedurftig, ( -er, -st) bijv. nw.
der, (eines of dec ediensteten, mv. Be- heid, bedruktheid, benauwdheid, kv4el- behoeftig, armoedig; 2. (met den 2en
nv.) behoevende, noodig hebbende; ich
dienslete, die Bedienstelen) m. ambte- liug v., druk ni.
naar m.
Bedr^ngtheit, v., Z . Bedrang bin seiner Hi//e -, ik heb noodig, behoef; -keil V. behoeftigheid, armoe
Bedi_enter, eis, Bediente, der, n iss.
-dighe,
ellende v.
(eines of des Bedienlen, uiv. Bediente,
Bedr ,ngung, v., Z. bedrdngen
die Bedienlen)m. knecht, bediende m., Z.
BedrQhen,_ (bedr ohle, bedroht) Beduseln, (beduselte, beduselt)
Kammer-; (van een koopman), winkel bedr. ww. jeni. mit dery Tode -, dreigen, bedr. ww. dronken maken ; beduselt, beschonken.
winkelknecht m.; 2. officier,-bedin, bedreigen.
ambtenaar, dienaar m.
Bedrohlich , er, st) bijv. en b. Bedutzen, (bedutzte, bedutzt)
bedr. ww. jeni. -, (veroud.) overbluffen,
Bedienten — haft, ( e r , es!) bijv . dreigend, angstverwekkend.
enn b. slaafsch, slaafs, kruipend ; -haftigBedrohliehkeit, v. die der verlegen maken, in de war, van zijn
keit v. slaafschheicd, slaafsche onderda- Unist nde, het gevaarlijke, het dreigende stuk brengen.
Beeckt, bijv. nw. (Wapenk.) nuit
nigheid v.; - Inleid o ., -kleidung v. livrei gevaar o. van dien toestand.
v.; -stube v., - zinsnier o. bediendenkaBedrohsarn, -er, -st) bijv. en Lilien -, niet leliën in de hoeken.
Beefsteak, ( - s, mv. - s) a. beefb., Z. bedrohlich.
nier, knechts- en meidenkamer v.
Bedienung, v. bediening v.; zo BedrQhung , V. bedreiging, waar steak o.
dreigende, waarschuwende-schuwirgv.,
Beehren, (beehrte, beehrt) bedr.
seiner -, tot zijn dienst ; die - in dieseni
ww. jeni. moil elrn. -, vereeren.
lVirtiishause is! schlecht , (le bediening woorden o. mv.
Beeichelt, bijv. nvv. (Wapenk .)
is slecht, men wordt slecht bediend,
Bedrucken, (bedruckte, bedruckt)
krijgt eene slechte bediening in &; 2. bedt. ww. baunui'ollene Zeuge mit Far- beëikeld, met eikels voorzien.
Beeiden, (beeidete, beeidet) bedr.
bedienden ni. en v., knechts m. mv. en ben -, drukken op ; eis von beiden Seiten
meiden v. mv.; 3. ambt o., bediening v., liedrirckler Bogen, een op heide zijden ww. eire Aassage -, Z. beschwvö ren-; 2.
- of beeidigen, beëedigen, den eed afnebedrukt blad.
Z.•Amt.
Beding, (-(e)s, mv. -e) rn., Z. Bedrieken, (bedrriickte, bedri ckt) men, den eed laten doen.
bedr. ww. eis Volk -, onderdrukken, Beeidigung, v. bezweren o., beBedingung.
zwering v., eed to., eedsaflegging v.; it.
Bedingen, (bedong, bedongen) verdrukken, mishandelen.
bedr. ww. oar. bedingen, overeenkomen
Bedrocker, (-s, mv. Bedruiker) beëediging v.
Beeifern (sich), (beef ferte, beeiomtrent, accordeeren voo
r; cis bedun- in. onderdrukker, verdrukker rn.
Bedriiekung, v. onderdrukking, fert) wet-l. ww. zich beijveren, zijn best
gener Preis, bedongen prijs, overeengedoen ; sich usa die Wette -, om het zeerst
komen prijs in.; 2. afspreken, vaststel verdrukking v.
Bedaften, (beduflele, bedu`tet) zijn best doen ; beeiferlen Antheil nekbepalen, bedtogen, Z, aasdingen;-len,
eis. Schiff -, bevrachten, in huur nemen. bedr. ww. niet een waas overtrekken; men, ijverig deel nemen aan ; sich fiir
Bedingniss, ( es, mv. e) o., Z. Pflaunren, mil tarter Bleue beduftet, met ieni, -, iems. partij kiezen, iems. belaneen blauw waas overtrokken; 2. geurig gen voorstaan, voor iem. in de bres
Bedingang.
springen.
Bedingt, ( -er, -st) bijv. en b. of welriekend maken, parfilmeeren.
voorwaardelijk, beperkt ; -heil v. voor
Bedujne, ( n, mv. n) m. rond - Beeiferung, ( en) v. ijver, wed ijver M.
beperking v. door zekere-wardelijkh, zwervende Arabier int.
Beeilen (sieh), (beeilte, beeilt) of
Bedongen, (bediungte, bedungt)
bepalingen.
Bedingung, v. voorwaarde, be- bedr. ww. bemesten, mest brengen op. beeiligen, (beeiligle, b?eiligt) bedr.
paling v.; unter der -, doss 4, onder
Bedlinken, (bedcïnite, bed unkl ) ww. seine Schrille -, zijn gang ver
zich haasten, haast-hasten;2.wdW
voorwaarde of bepaling dat &, mits dat onp. ww. es bedinkt niir, (gewoonl.)
&; eine ausdr£cklich [eslgeselzle -, vast- mich, mij dunkt; es will mich fast -, maken.
Beeinträe,htigen, (beeinatrc chstelling, bepaalde afspraak v., beding o.; als ob 4'S, het komt mij haast voor, alsjenin. -en vorschreiben, iem. voorwaar- of &; jenin. -,dunken,schijnen,voorkomen, tigle, beeintrüchtigt) bedt. ww. jem. -,
,
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inbreuk maken op iems. rechten, iem. - hater m., Z. Feldhüter; -niilbe v., Z. ingenomen, ingenomen tegen, partijdig ;
Strauszmilbe ; -most m. sap o., dat van von Voru.rtheilen -, bevangen , behept
benadeelen, schade doen.
met; 3. ein -er Kopf, kortzichtig, geborBeeintrachtigung,v.grief,grieve, zelf uit de druiven loopt.
'verongelijking v., onrecht, nadeel o.; -en Begrnten, (beerntele, beerniel) neerd verstand o.; -heil v. bevangen ! heid, verlegenheid v.; 2. ingenomenheid
erleiden, verongelijkt worden, te kort bedr. ww., Z. abernlen .
gedaan, benadeeld worden.
Beer–raute, (-ii) v. (PI.) Nesse - 1 v. voor of tegen, partijdigheid v.; 3. beBeeisen, (beeiste, beeist) bedr. ww. ruit v.; -reis o. (Vog.)tak in. niet besser3, perkthei^l van ^erstaud, kortzichtig als lokaas voor vogels; -rcein m. wijn beid V.
die Flusse -, met ijs bedekken.
Beeisen, (beeiste, beeist) bedr. ww, m. van liet sap , dat van zelf uit tie dial - Befarben, of bofarben, (bedie Schliltenkufen, die Sliefel -, met ven geloopen is, Z. Vorlass; 2. wijn m farbie, befarbt of befarbie, befarbt)
over versche druiven gegoten, daardoor bede. ww. (Schild.) kleuren opbrengen.
ijzer beslaan.
Beelsung, ( -ent) v. die Hohe der -, sterker geworden ; -winde v.(P(.)bessen -i Befarbung, v., Z. befarben.
winde v., convolvulus m.; -wttr: v. (Pl.) j Befassen, (befasste, befasst) bedr.
de dikte van liet ijs, dat er op ligt.
1 «vw., Z. belasten ; 2 . uin(assen, zusamBeekeln, (beekelte, beekelf) bedr. varkensvenkel V.
ww. etw. -, afkeer, walging hebben van, Beet, (-(e)s, mv. -e) o. (Tuinti.) e nten assen; II. wed. ww. sich - mit etui.,
zich bezin houden, zich afgeven met; it.
tegenzin hebben in.
!bed, tuinbed o.
Be@lzebub , ni. Belzebub, r►pper- { Boete, (-ii) V. beet v., beetwortel zich mengen in, zich bemoeien met.
ste der duivelen ui.; it. duivel m.ui., Z. Mangold; tine rothe - , beetwor -Befassung, v., Z. befassen (II) ;
2. sich in eineg - fiihlert, in eene gernoedsB@Qnhase, (-n, mv. -n) m., Zitel, mangelwortel m., kroot v.

Beeten,

(beelete, gebeetet) bedr. stemrning verkeeren.
Befechten, (du befich(t)st, er beficht, befocht, befochten) bedr. ww. onr.
be@ndigen, (beendigle, beendigi) verdeelen en bebouwen.
bedr. ww. eindigen, afmaken, uitmaken,
Beetweise, bij«•. berlsgevvijs, heds- einen Sieg -, bevechten, behalen, ge; woonl. erf achten.
een einde maken aan, voltooien.
gewijze.
Bepndigung, v., Z. beenden.
Befäeheln, (befachelte, be%achelt)! Befedern, (he/'edema, befedert) r ► .
BeQngen, (beengle, beengt) bede. bedr. ww.. Z. an/ chelrt.ww., Z. befiedern.
ww. nauw insluiten. benauwen; sick Befoehsern, (befdc/tserle, beft ch- Beffhden, (be%ehdete, befehdel)
beengt [uhlert, zich benauwd gevoelen. Isere) bedr. ww. einen Weinberg -, aan -1bedr. ww. jein. -, bestrijden, beoorluBeengung, v., Z. beengen.
!leggen door afleggers van wijnstokken gen, Z. bekriegen; (lig.) Z. kampfeit.
Befehdung, V. (fig.) Z. BestreiBeer, v., Z. Beere; 2. (Vest.) Z. J te poten
Ddr•
Beffhigen, (befáhiyle, befdhigt) i twig; -sbrie/ rn., Z. Fehdebriej.
BeQrben, (beerbte, beerbt) beds. bede. ww. (Ger.) bevoegd of gerechtigd Beffhl,(-(e)s, mv. -e) n ► . bevel,geww. jem. -, met erfgenamen of met af- J maken, wettigen, autoriseeren ; 2. wed. bod o., last in., order v.; auf - des Kóstammelingen voorzien ; er stirbt an- i ww. sick zt eta. -, zich geschikt, be- nips, op bevel, op last des kouings ; bis
auf rveitern -, tot nader order; 2. macht
beerbt, hij laat geese afstammelingen tia; 1 kwaam maken tot.
2. jem. -, erfgenaam zijn, erven van ;
Befahigung, v. geschiktheid, be- v. o ►n te bevelen, heerschappij V., kom mando o.; tvirsiehenunterseinent -,order
3. eliv. auf jens. -, Z. vererben.
kwaamheid v., vermogen o.
Berber, (-erbers, mv. - eiber) m. Befahrbar, ( -er, -st) bij v . en b. zijn bevel ; den - %uhren, het bevel voeerfgenaam m.
eis -er Weg, berijdbaar, gebaandd ; eili -er ren ; etic. zu - /taberf, over iets te beschikken hebben : ich stehe zu Ihrein -,
Beerblau,bijv .nw., Z. Safe; -blttnieÍFluss -, bevaarbaar.
V. Pl.) baselle v., bazelkruid o.
Befahren , (du bej'áhrst, er be/uitr e, ik ben tot uwen dienst; was ist zu Ilirem
e@rbtheilen, (beerbtheille, be- befuhr, befahren) hedr. ww. einen Weg -? wat verlangt gij ? wat is er van uw
erbtheilt) bedr. Ww., Z. erben.
; -, berijden ; einen Fluss -, bevaren, va- dienst, van uwe order ? -batch o. bevelB@Crchen, o. (verkl.) besje, kor-`ren op; -es Volk, bevaren zeelieden m boek, ordonnantieboek o., boek o. waarin
reltje, graantje o.
mv.; eire -er Matrose, bevaren matroos, de dagelijksche hevelen, besluiten & opBecrdigen, (beerdigle, beerdigi);oude zeeman m.; (Bergw.) einen Schach! geteekend worden; (Scherts.) (van persobedr. ww. begraven, ter aarde bestelleu,f-, afdalen in ; 2. einen Acker geit Diinger1neu), hórt das - ! luistert naar den kornz, begraben.
i -, nestrijder! op ; 3. (veroud.) Z. be rnatidant !
? Beffhlen, (du be/iehlst, er befiehlt,
Begrdigung, V. het begraven o.,l. furchten.
begrafenis v.;-sfeier v.begrafetiisplechtigBefahrung, v. bevarer ► , varen op Í befahl, befohlen) bedr. ww. onr. jenin.
heid v., uitvaart v., lijkdienst m.; -sko-io., vaart v.; - der Kosten, bevaren, aan- else. -, iem. iets ter bescherming, Ier
sten V. fnv. begrafeniskosten m. lnv.doen, bezoeken o. van de kusten ; –sbe- bewaring geven ; seine Seele Gott - ;zijne
Br(en)dolde, (-n) V. besdra- /richt m. bericht, rapport o. omtrent het ziel aan God bevelen; Gott befohlen! de
1 Heer bescherme u, vaarwel ! sic schlepp! onderzoek van eene mijn.
gende engelwortel in.
Benre, (-n) v. bes. bezie v.; (van ! Befallen, (du befallst, er befdlll , ten ihn aref eis Schift and Gott be`ohlen,
druiven), druif v.; (Spr.) -n austheilen,^befiel, befallen) bedr. ww onr. vallen op; zij sleepten heen naar een schip en weg
onaangename, hatelijke dingen zeggen, (van den honigdauw), den Flachs -, val -; was hij ; jemn. viele Grusze -, opdragen;
die een ander slikken moet. len op, bederven ; (fig.) (van ongeluk - 1 2. jests. ettt, . -, bevelen, gebieden, gelasB@ @ren, (beerte, gebeert) beds. ken), jeer. -, overkomen ; von eigeer! ten ; bei dent Heere zu - Naben, het bevel
ww., Z. abbeeren. ? Krankheit - overden, aangetast worden; voeren over ; (in de taal der beleefdheid),
Be @ren –artig, –förnlig, bijv. • door; von einero Storm —, overvaller, war-! - Sic niches is er niets van uwen dienst
en b. (Pi.) besachtig, besvormig; -/res-/den door. i tras - Sie, w ie - Sie? wat belieft u? 3.omsend bijv. uw. bes(sen)etend ; -Presser; Befangen, (du be/angst, er befiingt,^ trent iets bevelen geven ; er befall seine
m. besseneter, bessendief m., een zekere befing,befangen) bede. ww.onr. jent. -, op- P/erde, hij beval, dat er zou woordei: invogel; -holt o., Z. Faulbaum; -melde v. sluiten, insluiten ; ivir war en in einemrtigespannen; der Konig befahl ihn zee
(Pl.) hanekanr, meier m., beet v.;'Hohlweg -, opgesloten ; (fig.) ungerechtes Tafel, liet hein ter tafel noodigen ; der
- travend bijv. en b. bessendragend ; Gut befunyt die Seale, benauwt het hart; Ho/juwelier woede befohlen, ontboden.
ijJ ; inm
-wanze v. bessenluis v. der Schlaf
Beffh1erisch, (-er, ant meisten -)
Í be/ing
e
Í 9 nick^ overviel
Beer–gelb, (-(e)s) o., Z. m.besse- 4eineni Krieg - sein, betrokken, gewikkeld I bijv. nw. Z. gebielerisch.
v. (Zeees-.)
(Zeew.) beo., Z. Sa t i%n;
r
o.;9- -^
r innl^9
g eelo.;
-hacke, 1I^zi,^ u ; in eineet Irrthunt -, verkeeren
in ;1 Beffh1fia ^^ e i
r
-kraute v. (Wijnti.) laatste behakking 1 2. wed. ww. sich - init ettv., Z
Z . befassen;ivelhebberbvlag v.
x .; - heide v. (Pl.) ruisbes, ruisbezie V.; II bij` . nw. be'angen, verlegen ; 2. voor- + Bef@hligen.,(befehligte, be/ehligt)
P`uscher.

Benden, (beendete, beendel) of ww. (Lantlb.) die Felder -, in bedden
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bedr. ww jent. z u eliv. -, iets bevelen, wel bevinden bij ; sich übel -, niet wel Beflieszen, (be/loss, beflossen) bedr.
zijn, ongesteld zijn ; wie - Sic sich? hoe ww.onr. (w. i. gebr.) vloeien of stroomen
gelasten, komniandeeren.
Befeh1s -form, (-crr), — weire, vaart gij? hoe maakt gij het? hoe gaat op of tegen; die Mauer der Stadt -, be(-n) v. (Spraakk.) gebiedende wijs v.; het met u? I11. o. zelfst. wijze v. van spoelen, besproeien.
Behissen, (- er, -st)bijv. enb. -sein,
-haber m. bevelhebber, bevelvoerder, zijn,omstandigheidv .;nach -der Umstande
aanvoerder m.; -haberisch bijv. nw., Z . naar gelang o. van omstandigheden, naar Z. sich bef eis.4 en; ein der Rechisgelehribevind o. van zaken ; 2. nach - handeln, heit -er, iem. die zich op de studie der
gebielerisch.
Beffhlshaber - schaft, ( - en), naar goeddunken handelen ; das - eines & toelegt, student in. in de rechten ;
— stelle, (-n) v. bevelhebberschap o.; Rechisgelehrtert eierholen, Z. Gutachten; -heil v. vlijt v., ijver m., bevlijtigiug,
-slab m. bevelhebbersstaf rn. 3. toestand m. der gezondheid v.; nach beoefening V.
Bef'h1s - weire, bijw . als of in den jeins . Tragen lassen, naar ienis. toe-Beflissentlieh, bijv. nw. Z. gevorm van bevel, bevelsgewijs; -(Vort o. stand , welstand tn . of gezondheid v. laten flissentlich.
Behittern, (beftittertc►, beflittert )
(Spraakk.) bevelwoord o., gehie(lende i vragen.
wijs v.
Befindlieh , bijv. niv. bevindend, bedr. Ivw. Schuhe -, lintjes en strikjes
Befeilen, (befeille, befeilt) bedr. zijnde, aanwezig ; die in seinera Cabinette zetten op; beflitterter Unsinn, in fraaie,
ww. bevijlen, vijlen ; (fig.) die Fabeln, -en Sellenheiten, aanwezig, voorhanden. I hoogdravende woorden ingekleede onzin.
noch einmal -, nagaan, de fijne puntjes i Befindung, v., Z. befinden. Be$Qgen, bijv. nw., Z. befliegen.
opzetten.
Befingern, (be/ingerle, befinger t) Be$Oren, (bejlorle, beflorl) bedr,
Befeinden, (bef'eindete, bejeindet) bedr. ww. met de vingers aanraken ; emn. ww. riet floers bezetten, floers zetten of
; Tonstuck -, met aanwijzing der vinger- spannen op; den Hut -, floers om den
bedr. ww., Z. anfeinden.
hoed doen, eert rouwbaud doen om ; 2.
Beffsseln, (befesselte, be/'esselt) zetting voorzien, doigteeren.
,

-

Í Befirnissen, (be/lrnisste,befirnisst) Z. bebl- aten.

Z. fessein.

(befesicte, be/cafe!) j bedr. ww. Z. firnissen
Beflgszen, (beflöszte, beflöszt) bedr.
i Befjschen, ( be fisch te, be fisch t) nw. ein Netz -, niet kurk of iets dergeZ. be[estigen.
bedr.ww. Teiche ntit Netzen -, visschen in. lijks voorzien, dat op het water drijft.
BefQstigen, (be%estigte, be/esligt) bedr.ww.
Befltjgeln, (bef ugelte, bef ugelt)
bedr. ww. etw. an der Wand -, bevesti - Be$^ggerl, (beflaggie, beflagyt)
gen, vastmaken; nut einer Klammer -,bedr. ww. Sclii[fe -, met vlaggen voor- bedr. ww. (Schild.) die Genien - -,
vasthaken ; einen Stein in der Matter -»zien.vleugels geven aan ; (lig.) die Zeil be[iuvastleggert ; ein Schloss, eine Sladi, Befigmmen,(beflanrtnite,be/lament) geit sich, gaat vliegende om ; die Sporen
ein Lager -, versterken, verschan- bedr. ww. van vlammen voorzien, vlam- - die Pferde, doen de paarden vliegen
sen ; sich in seinen Grillen -, aan i enen schilderen op; 2. Z. enl/lanzmen. Í die Liebe bellugelle seine Schrille, ver zijne luimen toegeven; it. aati zijne eiui - Be$echten,(du beflich(t)st, er be- haastte zijne schreden.
zonnesten vasthouden ; den Mast -, scha -! flicht, beftucht, be[lochlen) bedr. ww. one. Befluthen, (beflulhete, befluthet)
len ; gegen joden Verdacht be/'estigt, be erne Flasche -, met stroo of matwerk bedr. ww. overstroomen, onder ware r
veiligd tegen. domvlechten ; Sessel emit Slroh -, strooien zetten.
Befglgen, (befolgte, befolgt) bede.
Befgstiger, (-f estige •s, nov. - 1e-Imatten of zittingen maken in .
super) tn. hij, die bevestigt, vastbindt &, Befleeken, (betleckie, befleckt) ww. ein Beispiel -, volgen, navolgen
1 bedr. ww. etw. mit Dinte, Blut, Feit 4'-, des Arzles Vorschriften -, opvolgen. in
Z. befestigen.
bezoedelen, bemorsen; (lig.) acht nemen, handelen overeenkomstig of
BefQstigung, v. bevestiging, vetsterking v., vestingwerken o. mv.; -skunst seinen guten Naneet -, bezwalken ; eines volgens ; it. ten uitvoer brengen, gevolg
V. vestingbouwkunde v.; -spfahl m., Z. t andern Ehebett -, bevlekken; sein Ge- geven aan.
Schanzptahl; -swerk o., Z. Feslungstverk.,ivissert -, bezoedelen; 2. (Schoenm.)
Befglgung, v. (v an een voorbeeld),
Befeuehten,(be[euchtete, be/each. Schuhe -, stukken onder de zolen zetten, navolging v.; (van een bevel), opvolging
let) bedr. ww. die Erde -, bevochtigen, Z. flecken; 11. wed. ww. sich -, zich be- 1 v., in acht nemen, ten uitvoer brengen
vochtig of nat maken. vlekken, zich bezoedelen, ontheiligd,;o.; -swcerth, -swurdiq bijv. en b. opvolBefeuchtung, v., Z. bereuchten. ontwijd worden ,Z. beschenutzen ,besudelrt.1 genswaar dig; (van een voorbeeld), naBefeuern, (be`e uerte, befeuert) Beftekung, v. bezoedeling, vet - 1 volgenswaardig ; (van eene wet), verdiemende in acht genomen te worden .
bedr. ww. (w. i. gebr.) met vuur voor- p ontreiuiging, ontheiliging v.
zien; (fig.) jem. - , aanvuren, aansporen, ► Be$eiszen(sieh), (befliss, be ( BefQrderer, — ffrder(er)in,
aanzetten, aanmoedigen ; befeuert bijv. /lissen) wed. ww. one. einee Sache -, zich (van eerie inrichting), bestuurder, bevortoeleggen op, zich bevlijtigen op ; sich deraar in., bestuurderes, bevorderaarster
nw., Z. feurig.
Befiedern, (beiederte, be/iedert) eines guten Namens -, een goedera naam v., beschermer, beschermheer in., bebedr. ww. einen Peil -, van vederen trachten te verkrijgen; sielt der Rechts- schermster, bescherinvrouw v.; it. jents. -,
voorzien ; ein beiederler Hut, riet wede- ivis senscha/'t -, in de rechten studeeren ; overste, patroon m., patrones v.; it. beren versierd ; (fig.) die Neugierde -, sich der Kürze -, in tiet oog houden, schermer rn.,beschernlster v.; - der Kiinaande snaken opwekken ; 2. wed. ww. streven naar • sich - °ener. zu g e rallen, ste , bsvorderaar, Mecenas ni.; 2.
zijn best doen om ; beflissen sein, teach- Z. Guler-befvrderer.
(van vogels), sick -, vederen krijgen.
Beforderlieh, bijv . en b. bevorBefilzen, (be/ilzte, be/ilzt) bede. ten, pogen, zijn best doen, zich toeleg
gen op ; ich habe niich stets beflissen, ik deelijk, bescherrnend, gunstig ; jentn. zu
ww. met vilt voorzien, bekleeden.
Befinden, (befand, be/'unden) bede. heb mij altijd toegelegd op, altijd mijn Alleen - sein, in alles of overal in beww. onr. (veroud.) erin., jent. -, vinden, best gedaan om, mij steeds bevlijtigd op, gunstigen.
zien, bemerken; 2. ich habe befunden, Z. be/lissen.
Befordern, (belórderte, be[órdert)
dass ', ik heb bevonden, bespeurd, dat
Befleiszigen(sieh ), (betleiszigte, bedr. ww. voortzenden, wegzenden, ver zenden ; (fig.) eirte Sache -, verzenden,
&; ich habe immer befunden, doss , ik be/leiszigt) wed. ww., Z. befleiszen.
heb altijd gezien, ondervonden, dat &;
Befleiszigung, —ficiszung, v., haastig afzenden ; jerns. Tod -, verhaas+ teil ; jems. Absichten -,bevorderen,onderer hat /'rïr gut befunden, hij heeft goed- Z . befleiszen .
gevonden ; II. wed. ww. sich irgendwo -, Befliegen, (be/log, beflogen) bede. steunen, begunstigen ; jeins. Muizen -,
zich ergens bevinden, zijn ; sich ins be- svw. onr. das Nest -, vliegen naar, in of ierns. belangen ter harte nemen ; das
sten Mannesaller -, in Ie kracht van zijn op; 2. be /logen sein, (Jachtes.) (van jonger wird seinen Ruhnt -, dat zal bijdragen
leven zijn ; die Sachen be/inden sich in vogels), vlug zijn, kunnen vliegen ; it. ^ tot ; die Verdauung -, gemakkelijk maUnordnung, de zaken zijn in de war ; (van een land), riet jong hout, voorn. J ken, bevorderen ; den Schla/ -, opwek sich bei einer Sache wolti -, zich goed of rnet sparreboompjes begroeid zijn. ken ; jein. -, bevorderen, plaatsen, voor_
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uithelpen; zu einer hóhern Stelle -, be- i Befremdung, V. bevreemding,
vorderen, vooruithelpen, een hoogeren' verwondering v.
post geven.
Befressen, (dit befrissest, er beBefQrderung, V. verzending, af- frisst, befrasz, befressen) bedr. ww., Z.
zending, expeditie v.; (van de weten- benagen.
schappen, de algemeene welvaart &),' Befreundbar, bijv. n« . leicht - ,
bevorderen o.; (tot een hoogeren post)„ licht tot vriend te winnen.
bevordering v.
Befreunden, (bef reundete, beBefiirderungs - alter, ( - alters, freundet) bedr. ww. zwei Personen nail
mv. -alter) o., Z. Dienstalter; -gebiihr einander -, bevriend maken niet elk.,
V., - kosten v. rev. (Hand.) kosten m. vriendschap doen aanknoopen ; mi.t
mv. van verzending ; -millet o. verzen - jemn. befreundet, bevriend; it. verwant
dingsmiddel, vervoermiddel o.; it. ntid- met; 2. wed. n w. sich alit jenny. -,
del ter bevordering, tot vooruitgang.
vriéndschap aanknoopen, zich verbinden
Beforsten, (beforstete, be/ors/et) met, vrienden worden ; cie Befreundeler,
bedr. ww. (Boschw.) ein Remier, einee. een bevriend persoon, bloedverwant
m.; eire Befreundete, eerie vriendin,
H'ald -, Z. beivirthschaften.
,

,

her -, bevoelen, belasten ; Inch, einen
Hut c -, bevoelen, aanvoelen.

Befiihlung, v., Z. befuhlen.

Befund , m., Z, Be/loden, Erfend.
Befunkeln, (befzrnkelle, befunkelt)
hedr. ww. (Wapenk.) met vonken bestrooien.

Befurchen,

(heftcrchte, befurcht)

bedr. cvw. (iv. i. gebr.) van voren voor
voren eiaken in ; (van een schip),-zien,
die See -, doorklieven.

Befiirchten, (befiirchtele, befiirchtel) bedr. ww. clrce. -, vreezen, vrees
hebben voor; cs slahl, es 1st za -, dass,
liet is te vreezen dat.

Befiirchtniss, v., Z.

Furchl, Bc-

sorgniss.

Beforstung,
Befraehten,

bloedverwante v.
v., Z. beforsten.
Befiirchtung, v., Z . Furcht ; 2.
(befrachtete,be frach.
Befreundung, v. die - ihrer seine -en sind eingclrof en, 'vat hij getel) bedr. ww. ein Schiff -, bevrachten, Seelen,de vriendschap,overeensteinining, vreesd heeft, is gebeurd.
vracht, lading bezorgen ; einen Wagen -, harmonie, sympathie V. hunner harten.
Befijseln(sich),(befrrseltc, befu-

bevrachten, laden.

Befraehter,

Befrieden, (befriedete, befriedet) sell) wed. ww. zich aan jenever bedrinken.
Befu.szen, (befuszlc, befus;t) bedr.
digi) bedr. ww. einen Gaylen -, onlhei- ^vn'. niet voeten voorzien ; leichl bef usz t,
nen, door eerie omheining beveiligen; vlug ter been.
2. eihen Krieg, Zivist -, bijleggen ; jent.
Begabe1n, (beg« belle, begabelt)
-, tevreden stellen, bevredigen; eihen bedr. wow. aan de vork steken.
Glciubiger -, betalen, voldoen ; einen
Begaben, (begabte, begabt) bedr.
Zornigen -, bevredigen, tot bedaren WW. jeer. snit elco. -, begiftigen,beschenbrengen ; seine i-i'iinsche, Regieeden -, ken ; cie Bach niil cuter Vorrede -, voor voldoen aan; seine Ruche -, koelen ; sein zien van ; (Scherts.) er hal sich begabt,
Gewissen -, tot zwijgen brengen.
hij is dronken ; jens. -, bedriegen ; ein
Befriediger, ( - s, ti) v. Ref riediger) begabler Kopf, een vlugge hop; eicc bem. der - der Welt, die den vrede op gabler Mernsch, een talentvol mensch.
de wereld hersteld heeft.
Begábtheit ,v. vlugheid v.; besonBefriedigung, v., Z. be friedi- dere - fair eta. haben, bijzonderen aanleg
gen.
m. voor iets hebben.
Befri_eren, (befror, beftoren) o. Begabung, v. begiftiging, gave,
ww. ons. bevriezen.
gift v., aanleg m., talent o.
Befrohnen, -fr^ihn.en, (be- Begaffen, (begaf'te, bega f/t) bedr.

(-s, rev. Befrachler) bedr. ww., Z. befriedigen.
m. bevrachter m., die een schip & be- Befriedigen, (befriedigle, be/ie-

vracht, verzerrcler, expediteur ni.

Befrachtung, v., Z. befraclrten.
Befragen, (be/rag/c, befragt) bed r.
WW. jent.

uni, über, wegen etiv. -, vragen,
onderzoek doen naar bij tem., informeeren bij ; fern. über eta'. -, ondervragen,
verhooren ; eta. -, naar iets vragen, ge
erfsagen; 2. wed. ww. sich -,-wonl.
onderzoek doen naar, iufortneeren, zich
afvragen ; sich bei jenin. über etcv. -, iem.
over iets raadplegen ; sich Raths -, om
raad vragen.

Befragung, v., Z. befragen.
Befransen, (befranste, be franst )
bedr. ww. met of van franje voorzien.
Befreien, (befreite, befreit) hedr.
ww jern.aus (von) dein Gefangnisse -, be-

vrijden, verlossen ; fern. von Schulden - , frohnte, bej'irohnrt of befi'ohnle, befrröhnt) tivw. etw. -, begapen, aangapen, gapend

vrijmaken ; aus der 1V'oth -, verlossen,
helpen ; sein Gewissen -, vrijsnaken van
2. von Steuern -, vrijstellen, ontheffen;
vom Dienste -,vrijstellen;i'on einerPf icht -.
ontslaan, ontheffen ; von einer Verbind
-, ontslaan, vrijstellen, onthef -lichket
freisprechen; einen Brief -, fran--fen,Z.
keeren, vrijmaken ; 3. Z. freilassen, los -

bedr. ww. jeer. -, dwangdiensten op- of met open mond aanzien.
leggen ; 2. jeins. Giiter -, Z. (in lieschlag)
Begaffer, — gafferin, m. aanga nehmen.
per m., aangaapster v., beganer ni., beBefruchten, (befr-uchIele, befruch- gaapster V.
let) bedr. ww. den Reim -, bevruchten ;
Begangniss, (-es, r nv. -e) o.
die Erde -, vruchtbaar maken ; die Feigen staatsie, pracht, plechtigheid v.,lijkstaatkiinsllich -, dë vijgeboomeii kunstrna- sie, begrafenisplechtigheid V.
tig bevruchten ; (\Vapenk.) ein be/inchBegatten(sich), (begaltele, begeben,
teler Bauni, een boom met vruchten.
gatlet) weel. ww. paren, Z. (sich)paaren;
Befreier, - freierin, bevrijder, ] Befruchter, ( - fr uchter s, niv. (iv. i. gebr.) seine Kinder -, Z. verheiraverlosser m., bevrijdster v., redder m., -fruchter) m. bevruchter, vruchtbaar - then ; 2. eihen Acker -, Z. bestellen.
redster v.
maker m.
Begattung, v. paren o., vlee:cheBefreiung, v. bevrijding, vrijstel
Befruchtung, v., Z . befruchten; lijke vermenging v., bijslaip m.; -szeit
belasting), vrijdom m., vrij -lingv.;(a -sketch m. kelk, bloemkelk, zaadkelk m.; V. paartijd m.
ontheffing v.; (van eene schuld),-steling, -stheile m. rev. teeldeelen o. mv.
Begaukein, (begaukelte, beganontdoen, vrijmaken, lossen, afdoen o.,
Befugen, (be/'uflte, befugl) bedr. be ll) beds . WW. begoochelen, bedriegen,
afdoening v.; (van eelt plicht), vrijla ww. jein. -, bevoegd verklaren, machti- misleiden.
vergunning v., verlof o.; (van de-ting, gen, autoriseeren, volmacht geven ; be-' Begeben(sich), (du begi(e)bst,
lijfeigenschap), vrijmaking v.; -sgeld o.,Z. ricgt, bevoegd, gerechtigd ; sein Zulrauen er begi(e)bt, begab, begeben) wed. ivw.
Lösegeld; -skrieg ni. vrijheidsoorlog, be- befugt nrich dazu, machtigt mij, geeft mij sich ivohin -, zich begeven, gaan naar,
vrijdingsoorlog m.
volmacht; der lie/ogle, de bevoegde, be- vertrekken naar ; sich in sein Zinimer -,
op zijne kamer gaan ; sich each Hause -,
Befremden, (befremdete, befrenm- iolmachtigde, concessionnaris in.
det) o. en onp. Ww., m. h. es befremdel
Befugniss, (-es, mv. -e) v. be- zich naar huis begeven, naar huis gaan
mich, het bevreemdt, verwondert mij, voegdheid, autorisatie v., recht o.; seine in russische Dienste sich -, dienst nemen
komt mij vreemd, zonderling voor; las- - überschreiten, zijne volmacht v. te bui- bij de Russen, in Itussischerr dienst oversen Sie sick das nicht -, laat dat u niet en gaan.
ga an ; sich weg -, heengaan, zich verwij•erwonderen, verwonder u daar niet over.
Befugung, V. machtiging, vol- deren ; sich au/das Leer -, ter zee gaan

Befremdend, - fremdlich,bijv.

en b.bevreemdend, vreemd, zonderling,
verwonderlijk.

veren ; sich auf die Reise -, op reis gaan;
nacht, concessie v.
Beft hien, (befuhlle, beft lalt) bedr.,I auf die Flucht sieh -, op (le vlucht gaan;
vw. den Puls -, voelen, bevoelen ; ]I h- ^ sich in jenis. Schutz -, zich onder be-
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scherming stellen van ; in den Ehesland begehrt den Jager, valt (jen jager niet zijne 3. (Nat. kist.) wijfje o. van den kemp sick -, zich in den echt begeven, huwen, horens aan ; nach Haus, lreirrr,%ort,wceg -, haan.
Beginn,(-(e)s)m.,z. m., Z.Anfang.
trouwen ; sich in Gefahr -, zich in ge- naar huis & verlangen, willen ; ein Mcidvaar begeven, zich aan gevaar blootstel chen zur Ehe -, ten huwelijk vragen of Beginnen, (begann, begonnen)bedr.
sich aus dent Belt -, opstaan ; sich-len; zoeken te krijgen ; 1I. o. zelfst. vraag, be- ww.onr.beginuien,aanvangen;(Tooneelk.)
aas der Stadt, aus dein Lande -, (le geerte v., verlangen o.; inas is! Ihr -? wat voor de eerste maal optreden, debuteeren ; 2. doen beginnen, ondernemen, op
stad, het lard verlaten ; side in tine verlangt gij ? wat wilt gij?
Staatskleidung -, zijn staatsiekleed aan Begehrens —werth, — wurdig, het touw zetten ; (Spr.) -neer viel bcginnt,
trekken; sich zur Gelassenheil -, beda- ( -er, -st) bijv. ruw. begeerlijk, wensche- endei weinig, wie te veel hooi op zijne
ren ; 2. (van zaken), gebeuren, geschie- lijk, wat verlangd kan worden.
den, voorvallen ; es begeben sich oft
Begehrlich, ( -er, -st) bijv. en
Dingo -, er gebeuren dikwijls dingen;' b. hegeerlijk, eischend; -e Lie/ic, zinnelijk;
3. sich einer Sache -, afstand doen van, -er Gei hals,begeerlijk,gierig,vrekkig; it.
van, laten varen ; sich seines' Z.begehrensiverth;-keit v. gewoonte v. om
Rechtes, seines Eigenthums -, afstand te veel te eischen ofte verlangen, begeer
doen van; rich des Streiles -, den strijd opgierigheid v.; siwiliche -, zin -lijkhed,
gevent ; (Scheepv.) das Schiif begiebi
begeerte-nelijk,vschutm.
sick, gaat uiteen, de naden, voegen Ia - v., Z. Begierde.
ten los; II. belt'. ww. (Hand.) cmn lVechBegehrung, v. instinctmatige of
sel ist zit dein and dens Preise zo -, te natuurlijke begeerte v.; sinnliche —, bekoop, te plaatsen, aan den man te bren- geerte v., lust nu., verlangen o.; -skraf t v.,
gen ; 2. ein Mädchera -, Z. verheirathen. -sverniögen o. begeerverrnogen, instinct
Begebenheit, (-en) v., - gebniss, o., Z. Begierde.
(-es, mv. -c) o. voorval o., gebeurtenis,
Begeifern. (begei fcrlc, begei f ert )
bedr. ww. bekwijlen, bezeeveren ; (fig.)
geschiedenis v.
Begebung, v. (v an eene zaak) af- lasteren, bezwalken.
stand m., afzien, laten varen o.; (Hand.)
Begeine, (-n) v., Z. Bcgine.
,

- eines Wechsels, verkoop ni., vorkoopen, negociëeren o. vain een wissel, Z.
Abstand.

Begegnen,

(begegnete, begegnet)

o. ww. jenin. -, ontmoeten, aantreffen
eineni freniden Worte -, aantretfen,vindetu;
es begegnele ihin ein Ungluck, een on-

geluk overkwam hem ; inas is! dir begegnet ? wat is u overkomen ? 2. jemn.
Freundlich, rok -, bejegenen, behandelen;
3. einero. Uebel -, voorkomen, tegengaan,
verhinderen; Einwiirfen -, voorkomen,
reeds te voren uit den weg ruimen of
oplossen ; 1I. wed. ww. sich of einander
-, elk. ontmoeten, elk. aantref en ; sich
in einor Wunsche -, denzelfden wensch
koesteren.

Begegniss, (-es, nlv. -e) o., Z.
Begebenheit, Vorfall.

Begegnung, v. ontmoeting v.,
aantreffen o.; 2. onthaal o., ontvangst,
behandeling, bejegening v.
Begehen, (beging, begangen) hedr.
ww. onr. einon Weg -, bewandelen, betreden ; das Feld, eihen Forst -, gaan
zien, inspecteeren ; 2. ein Fest -, vieren ;
3. Verbrechen, Fehler, Simden -, begaan,

bedrijven, plegen ; eine Thorheit -, begaan, doen ; II. werf. ww. sich-,Z. (sick)

begapen.

Begeher, gehos, niv. -geher) m,
(van eene misdaad), bedrijver m., hij
die haar pleegt, volvoert, bedrijft, doet;
(van een feest), hij, olie het viert.
Begehr, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Begehren, Verlangen.
Begehung, v., Z. begehen; -ssunde
V. zonde v. in daden bestaande.
(-

vork neemt slaagt kwalijk; men moet
niet te veel te gelijk ondernemen ;
it. wo/nl begonnen, is! Kalb geii'onricn,

overleg is het halve werk; trein er beginnt,
als hij begint, als hij boos wordt.; 11. o.
ww., m. h. beginnen te ; ill. o. zelfst.
begin o., aanvang in.; it. beginnen, aan
ondernemen o.
-vange,

Beg psen, (bcgipste, begipst) bedr.
ww. cine Wand -, niet gips bepleisteren.
Begittern, (begilterte, begillert)
bedr. ww. ein Fensler -, traliën, tralies
maken voor, Z. vergiticrn.
Beglanzen,

(beglanzie, beglán t)

betlr. ww. (Dichtti.) elrc. -, verlichten,
glans verspreiden over of op.
Beglasen, (beglaslc, beg/as!) bedr.
ww. ein louster -, beglazen, ruiten inzetBegeisten, (bcgcistele, begcistcl) ten in ; Felsen von Ei3 beglasl, overtrok
-ken
niet.
beds. ww. jean. -, niet geest, geestelijk
Beglaub(ig)en, (bcglaub(ig)te,
leven vervullen ; eiti Herz von Gottes
Athem begcislet, doordrongen, bezield. beglaub(ig)t) bedt. ww. eluv. durch Zeu(begeislerte, begei-- gen -, bevestigen, bekrachtigen, voor
slert) bedr. ww. verrukken, vervoeren, in waar verklaren ; durch seine Unterschri[t
verrukking brengen, bezielen; des Helden -,bekrachtigen,voor echt verklaren,attes-

Begeistern,

Thaten - den Dichter zit Gesangen, ont- leoren, certifiëercn, verifiëeren ; gerichtlick -, bekrachtigen, voor echt verklaren,
steken zijn dichtvuur.
Begeisterung , v. verrukking, vidimeereu ; enne beglaiib(iq)te Sac/ic,
geestvervoering v., enthousiasme o.; eiiie bewezen waan' gemaakt; enne beglaub(ig)te
heilige -, verrukking v.; dichterische -, Person, geloofwaardig ; it. (Dipt.) wiens
dichtvuur o.; mit - reden, riet vuur, geest geloofsbrieven goedgekeurd zijn, geacspreken ; -svoll bijv. en b. vol vuur,-drift crediteerd.
Beglaubigung, v . getuigenis o.
vol verrukking, vol geestdrift, vol ver-

voering. en v., verzekering, bevestiging v.; (van
Begeizen, (begei.zte, begeizl) bedr. een handschrift), voor echt verklaring
ww. (veroud.) seine Geldkiste -, gierig v.; zin - dessen, tot bevestiging daarvan.
bewaken ; 2. jenin. etcv. -, Z.nuissgonnen; Begla_ubigungs—amt,(-anat(e)s,
3. den Taback -, Z. geiten. mv. -änilcr) o. notarisambt o.; -end m.
Begierde, (-n) of Begier, v. be- gerechtelijke eed m., bevestiging v. door
geerte v., verlangen o., lust tn.; mie - een eed; -schein m. getuigenis o. en v.,
ansehen, met begeerlijkheid, belustheid getuigschrift o., certificaat, attest o.;
V. aanzien ; vor - brennen, branden van -schreiben o. geloofsbrief m.
Begleit, (-(e)s, mv. -e) rn en o.,
verlangen o.; mit grnszer -, gretig, met
graagte of gretigheid v.; cm n Mann ohne Z. Begleitung; -sschein m. volgbriefje,
-, zonder hartstocht; jugendliche -n, geleibiljet o.
(begleitele, begleitet)
hartstochten
Begierig, ( -er, -st) hijv. en b. be- beeft. wv^ geleiden, vergezellen, verzelgeerig, verlangend, hebzuchtig, gretig ; fen, begeleiden ; bis an einee Oct -, ver sic ist sehr - etui, von ihni zin erfahren, gezellen, geleiden, brengen tot ; (Ger.)
zij is zeer verlangend, zeer nieuwsgierig, jent . als Beisland -, ter zijde staan; meine
benieuwd om &; - atif etre'. sein, belust, l besten W insche - ihin, volgen hem;
graag, gretig ; - trachten nach Ehren- alle begleitenden Unisl ndc, alle bijkostellen, najagen, Z. gierig ; -heit v., Z. mende omstandigheden ; Gott begleite
Gierigheit. eiah! God zij met in (Muz.) begeleiden,

m. mv. Begleiten,
_

Begierlieh,bijv . en b.,Z.begehrlich. accotrmpagneeren.
Begieszen, (begoss, bcgossen.) bed r. Begleiten, (beglitt, beglitten) bedr.
Begehren, (bege/trte, begchrl) w`i . onr. jem., etic. viii Wasser -, begie- WW. onr. glijden op ; cine beglittene Eis bedr. vvw. eticw. von jemn. -, verlangen, ten, nat gieten ; Blunien -, begieten ; balen, eerie baan, waarop gegleden wordt
begeeren, vorderen ; ein Ding of eines (fig., gemeenz.) sick die Nase -, zich be- of gegleden is.
Dinges -, verlangen naar ; seines Nrichsten drinken, zich dronken drinken. Begleiter, —gleiterin, gezel
Gut -, begeeren, willen bezitten, wvenBegieszung, v., Z. begieszen. j nt., gezellin v., Z. Fithrer, Ge j'áhrte,
schen te hebben ; (van dieren). each der Begine, (-n) v. begijn, non 1 Begieitung (2); - schaft v., Z. lieBegattung -, tochtig zijn ; it. der Hirsch V., klopje o.; 2. kindermutsje o.; gleitung.
.
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Begleitstimme, (-n) v., Z. Be-1 Leichenbitter; - feier v., Z. Leichenbe- sich ;u . vergleichen, zij zijn bezig of op
gleitung (Muz.). , yiingniss ; -gebühr v., Z. Leichengebiihr; weg om de zaak te schikken; 2. Z. UmBegleltung, V. begeleiding v.,i -gruft v. grafkelder m.;(o.G.)catacombe fang; 3. kurzer - der christlichen Lehre,
vergezelleno.,vergezelling v.;(Rechtspr.) v.; -lied o., Z. Grablied; -rnahl o., kort begrip, overzicht o., uittreksel o.,
in - seines lieistandes, door zijn advocaat -schrnaus m., Z. Leichenniahl; - kosten verkorting v.; 4. begrip, denkbeeld, idee
ter zijde gestaan; 2. (personen ter be- v. nov. begrafeniskosten m. niv.; -plat, o.; das übersleigt alle -e, dat gaat alle
scherming), geleide o.; (Zeew.) geleide, m. begraafplaats v., kerkhof o.; -tag m. begrip, alle verstand te boven ; 5. Z. Bekonvooi o.; - eines Kónigs, gevolg o. eens dag m. van de begrafenis ; -toch o., Z. ,qri/fsverrnö gen.
konings; (Muz.) begeleiding v., accom- Leichentuch.
, Begriffs -angabe, ( -ra), -bestimmung, V. (aVijsb.) bepaling, bepagnement o .
Begrabung, v., Z. begraben.
Beglejtungs-schi$', (-(e)s, mv.. Begrasen, (begraste, begrast) bedr. gripsbepaling, omschrijving, definitie v.;
-e) o. konvooi, schip o. dat tot geleide E ww. eine Wiese -, Z. abgrasen ; 2. met. -[ach o. categorie v.; - fdhigkeit v., Z.
dient van andere; - slimme v. (Mnz.) ! gras bedekken ; begrasle Hugel, met gras Begriffsrer•mógen; - vermogen o. begripsbegeleidende zangstem v., accompagne- begroeid ; 3. wed. ww. sich -, (van bees- i vermogen, vermogen om begrippen te
ment o.; -u'eise bijw. bij wijze van be- ten), zich op de weide te goed doen, vet i vormen, verstandsvermogen, verstand o.;
geleiding, als accompagnement.
J worden ; (fig.) (van menschen), zich te -veruechslung v. verwisseling, verwar Begliedern, (begliederie, beglie- goed doen , in welvaart toenemen ; 4. ring v. der begrippen.
der!) bedr. ww. van leden voorzien; (Jachtes.) die Fuhrte -, met de vingers; Begrimmen, (begrinlnate, bewohl begliederl, welgetnaakt; stark be- behoedzaam in het gras zoeken.
grininit) bedr. w« . jens -, grimmig begliederl, grof, zwaar van leden; (Schild.)
Begrauen, (begraucle, begraut) o.! rispen, Z. beknorren.
eine Figur -, de leden aan den romp ww. grijs worden , grijze haren krijgen ;; Begrinsen, (begrinste, begr•inst)
aanvoegen.
begraute Haare, grijze haren.
; bedr. ww. jent. -, niet een grijnzenden
Begliederung,v .het aanvoegen o . Begreifen, (begriff, begriften) bedr. lach bespotten.
van de leien aan den romp.
ww. onr. (veroud.) das Vieh, Hühner -, Begr inden, (begriindele, begrunBeglimpfen, (begli»tpfte, be- bevoelen, Z. bef'iihlen, ausgcceifen; einen del) bedr. ww. einen eigenen Hausha`t -,
glimpfl) bedr. ww., Z. beschönigen.
an[ der That -, Z. eitappen ; 2 . in etiv. beginnen sein Glhch den grond legBeglQtzen, (beglolzte, beglotzt) begri[f'en sein, met iets bezig zijn ; it. ge- gen tot; ein philosophisches System -,
bedr. ww. (gemeenz.) jein., etre. -, met moeid zijn ; irn Werden begri[fen sein, den groud leggen van, invoeren; 2. jent.
groote oogen aanzien, aanstaren. worden, ontstaan; int (aal dein) Marsch -, eerie vaste betrekking, positie bezorBeg] .eken, (begliickte, beglückt) begriffen sein, aan het marcheeren zijn ; gen ; jein. in ether Wissenschaft -, gronbedr. ww. gelukkig maken; beglückl sein in (fiber) (ter Arbeit begriffen sein, aait ( (lig, degelijk onderwijs geven in, maken,
mit, het geluk hebben van te bezitten ; liet wer k zijn ; er war auch in dens IHun- ( dat hij grondige kennis krijgt van; 3.
- Sie uns mit litres Gegenwart, doe ons del mit begril/'en, Z. betheiligt; 3. (fig.) einen Satz, eine Behauplung, ein Recht -,
bet genoegen, de eer aan bij ons te komen. vatten, begrijpen, inzien ; ich verstehe bewijzen ; einen Anirag - , de gronden
BeglUcker, (-gluckers, mv. -glut- disli u-ohl, aber ich begrei fe dish nicht, ik f opgeven van, motiveeren ; (,Spraakk.)
ker) m. hij, die gelukkig maakt.
versta wel, nat gij wilt, maar ik begrijp ein -des Bindewort, redegevend; begrunBeg1LCkseligen, (begluckseligte, niet, hoe gij daar op kooit, ik zie de re- dele Anspruche, rechtmatig ; begründete
beglickseligt) bedr. ww., Z. beglücken. den niet in, waarom; 4. o. wa. leicht,Furcht, gegrond ; i. (Prov.) begründet,
Begl .ekwtinsehen, (begluck- schtver -, vlug, traag van begrip zijn ; 5. gerechtigd.
wiAnschte, beglückwünscht) bedr. ices. wed. ww. das begreift sick von selbst, dat
Begriinder, (-grunders, ntv.
jem. -, (gemeenz.) gelukwenschen, feli- verstaat zich van zelf.-gründer) m. grondlegger, oprichter,
eiteeren , begroeten, complimenteeren .
Begreiflich , ( -er, -st) bijv. en b. stichter m.
Begn&den, begnLbdigen, (be- begrijpelijk, verstaanbaar, duidelijk
Begriindung, v. gr ondlegging,
gnadete, begnadet of begnadigle, begna- handtastbaar; es ist inir nicht -, ivarum stichting, oprichting v.; 2. (fig.) bewijs
digt) bedr. ww. jent. -, begenadigen, ge- er das gethan hat, het is mij onbegrijpe- o., reden v., opgaaf v. der gronden, uiotinade schenken, gratie verleenen, het le- lijk, ik begrijp niet, waarom &; was er veering v.
ven schenken; jein. mil etw. -, begiftigen, sagt ist -er, wat hij zegt is begrijpelijker, BegrUnen, (begr-icnate, bcgr- nt)
beschenken; begnadiyt werden, gratie duidelijker, beter te begrijpen; uni es bedr. ww. Hugel -, tiet groen bedekken ;
ihm - za machen, om het hein gemakke- 2. wed. ww. sich -, (van boomen),groen
krijgen.
Begn§digung, v. begenadiging, lijk, begrijpelijk, duidelijk te maken, om worden, bladeren krijgen; (van weiden),
gratie v., pardon o.; -sbrief in. brief m., het hem aan zijn verstand te brengen, groenen, groen worden, met gras bedekt
schrijven o. van gratie; -srechl o. recht Z. verstn-ndlieh; -keit v. verstaanbaar- worden.
e. van gratie.heid v.; -erweise bijw. natuurlijk, gelijk
Begr(zszen, (begri szte, beyr- sit)
Begnttgen(sieh ), (begnugte, be- iedereen licht begrijpt.bedr. nw. jent. -, groeten, begroeten;
gui2gt) wed. ww sich mit etw. -, zichBegreifung, v. betasting, bevoe- 2. verwelkomen, welkom heeten ; ruit
vergenoegen, tevreden zijn; 2. bedr. hug v., betasten, bevoelen o.; (fig.) Z. Kanonenschussen. - , ontvangen,salueeren;
ww. jem. -, bevredigen, zijn wensch ver- Begrifj'; -skraft v., Z. Begrii'scernaógen. (i. k. bet.) nail cinera Kugelregen -, outvullen; begnugt sein, tevreden zijn ; 3 . Begrenzbar, bijv . en b. begrens- vangen; 3. einen als Kónig -, begroeten,
o. ww., Z. genügen.baar, wat afgepaald of door grenzen kan groetende aanspreken ; 4. jem. uni. etw.
Begni.glieh, begnugsam, aangeduid worden ; -keil v. begreiisbaar- -, vragen, v ergunning, verlof vragen ; er
bijv. nw., Z. genügsam.
heid v.
will darum begriiszt sein, hij wil dat men
Begrenzen, (begrenzie, begrenzt) hem er beleefd om vraagt.
Begraben, (du begrábst, er be
gräbt, begrub, begraben) bedr. ww. our. bedr. ww. einen Acker mil Furchen -,1 Begri..szung, V. begroeten o., bejem. -, begraven ; Geld int Keller -, be- afpalen, begrenzen; (fig.) die Aussicht -, groeting v., groet m., salvo o.; it. Z.
graven, onder den grond verbergen ; in beperken, Z. beschränken. 1 Grusz ; -sforniel o. begroetingsformulier
den Wellen begraben sein, bedolven zijn
Begrenzung . v begrenzing, be-' o.; -schuss m. salvo o., begroeting v.
onder; (Spr.) da liegt der Hand -, Z. perking v., grenzen v. mv., eind o., Z. door geweer- of kanonschoten.
hand; sich in die Einsamkeit -, alle Beschrdnkung, Gren.^e.
Begucken, (beguckte, beguckt)
Begrif, (-(e)s, mv. -e) nl. er war beds. ww., Z. besehca.
verkeer met menschen vlieden.
Begr%bniss, (-es, mv. -e) o. be- eben mi - abzureisen, hij was juist van Beg instigen, (begunstigte, begrafenis v., lijkstatie v.; 2. begraafplaats plan of voornemens om op reis te gaat!, gunstigt) bedr. ww. jein -, begunstigen,
v., graf o., graf kelder m.; -bitter m., Z. , hij stond op het punt &; sie Sind int -e gunst bewijzen, bei oordeeleii ; seine Ab-
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sichten -, begunstigen, gunstig zijn voor,
Beh%glich, —haglich, ( -er, -st) bewerken ; -keit v. geschiktheid v. om
in de hand werken
bijv. en b. behagelijk, «elgevallig, aan- behandeld te worden.
Beg instigung, v. begunstiging, genaani ; -er Ort, aangenaam, liefelijk ; Behandeln, (behandelte, be/can bescherming, bevoordeeling,bevoorrech- sich es - coachen, het zich gemakkelijk deli) bedr. ww. den 1'eig -, kneden ;
ting, gunst v., Z. Gunst; unter - der maken; -keit v. welbehagen o., gemak- (Scheik., Apoth.) behandelen, met de
Nacht, onder begunstiging vaan.
kelijkheid v., gemak o.; die --- lieben, hand scheiden of bewerken; 2. (fig.)
einen Scoff, Gegenstand -, behandelen,
Beg irten, (begurtete, beyiir•tel) op gemak gesteld zijn.
bedr. ww. jem. -, gorden, een gordel om- Beh ,ke1n, (behákelle, bchä kelt) onder handen hebben ; (van een geneesoen ; 2. wed. ww., Z. tinigurten.
hedr. ww. Alles -, aan alles wat te be- heer), einen Kranken -, pr aktizeeren
over; Wer behandelt Sie? wie is uw arts?
Begutaehten, (begulachtelc, be- rispen vinden, over alles critiseeren.
gutachiet) bedr. ww. (veroud.) ete►'. -,
Behalftern, (behalfte•te, behalf- jent gut, hart, unfreundlich, gr•ob -, beeene meening uiten over, heoordeelen; tert) bedr. svw. ein Pferd -, een halster handelen; sich leicht - lassen, handelZ . beurtheilen.
baar, gemakkelijk zijn om mede om te
aandoen, halsteren.
Behaltbar, ( -er, st) bijv. en b. gaan; 3. tine Waare -, handelen om ; den
Begutachtung, v-., Z. begulach
Preis genau -, bepalen ; er hat schon
ten.
houdbaar, onthoudbaar.
Begjtern, (begülerle, bequtert) Behalten, (dit beháltst, er behält, acht Pierde behandelt, aber noch keines
bedr. ww. jein. -, (w. i. gehr.) verrijken,^behielt, behalten) bedr. ww. onr. etw. -, eis/ouden, hij heeft al naar 8 paarden
goederen geven of schenken ; begutert behouden, houden, bewaren ; fern. in gedongen, maar nog geen gekocht ; der
rijk, gegoed; er it sehr begiiterl, hij is I seinen Diensten, beim .Wittagessen -, hou- Kigen.thiirner lass! sick -, laat met zich
rijk, bezit uitgestrekte goederen ; die den, laten blijven ; bei stch -, bij zich han^,:eleu; die Naare ist schon behandelt,
Beguterten, de rijken, de gegoeden m . mv. houden ; Kinder zu Kause -, te huis hou- verhandeld, verkocht.
Begjterer, (-guterers, mv. -gu- den ; einen Trunzpf in der Hand -, over- Be handigen, (beh►ïndigte, bchMnterer) m. (w. I. gebr.) die goederen ver- houden, niet uitspelen; den Hut auf deco dig!) bedr. we., Z. einhandigerz.
Kop / -, ophouden, niet afnemen ; elrv
Behandler, (-s, mv. Behandler)m.
leent, uitdeelt.
int Auge -, houden, niet uit het oog ver- der - eimes Stoffes, die eene stof, een onBegUterung, v., Z. begütern.
Begt tigen, (begiiiigte, begiftigt) liezen ; etcv, inn Gediichiniss -, bewaren ; derwerp behandelt, spreker n3.
bedr. Ww., Z. besan jligen.
keine Speise me/ir bei sich - können, kun - Behandlung, v . behandeling, beBeharen, (behaarte, be/taart) nen inhouden; Gehalten Sic rnich heb, tasting v., bevoelen o.; (Bergw.) (van
bed ►•. ww. beharen, van haar voorzien ; schenk mij verder uwe liefde ; elcv. j'ur• het erts), niet de hand bewerken ; 2.
2. wed. ww. sich -, haar of haren krij-1sich -, iets voor zich honden, bewaren; behandeling, bejegening v.
Behang, (- hang(e)s,tnv . -h(irrge)m.
gen , met haar bedekt worden ; it. haar it. iets vóór zich, geheim houden ; ctn .
beginnen te krijgen, harig worden ; (PI.) als of zona Pfand, etiv. gut of zo Gale -, der - eitier Uhr, ketting m. eriz., charibehaard, harig ; (Spr.) wie der Wol/'be- eta'. übrig -, houden ; das Lebec -, be- vari ; 2. behangsel o., gordijnen o. mv.;
keutel ist, so ist er such behaart. tiet howlen, in het leven blijven ; das Feld, 3. (Jachtw.) ooren, hangende ooren
gedrag vara den mensch hangt van zijne den Sieg -, meester blijven van liet slag- o. nov.
inborst af.
veld, de overwinning behalen ; Recht -, Behange, (-s) o., z. m.,Z.Behang.
zijn proces winnen ; er will ininuer Recht Behangen, o. ww. ruit dein Sporn
Behaartheid , v. harigheid v.
Behaben(sieh ), wed. ww. sick -, gelijk hebben; 2. etiv. -, onthouden, an einero Kleide - bleiben, blijven hangen.
-, (veroud.) (slechts in de onb. wijs ge- niet vergeten ; Wohl -,u -! niet te ver- Beha,ngen, (behi ngte,behángt)bedr.
bruikelijk), zich bevinden ; 2. zich voor - geten ! nota bene ! (Godsel .) jein . die Ww. eitien Spiegel mit etrv. -, bedekken,
doen, zich aanstellen ; 11. o. zelfst. (ver- Sünde -, toerekenen, niet 'vergeven ; be- iets hangen vóór; eira Zimmer mit Tape oud.) Z. Bejinden; 2. Z. Benehrnen. halten (gewooul. wohlbehalten) zuriáck- ten -, bespannen, behangen; mit GenidlBehabig, ( -er, -st) hijv. uw., Z. J kommen, goed of gezond en wel terug- den -, versieren, behangen ; ein Bell -,
komen; (Zeew.) ein -es Schiff, behouden, met gordijnen voorzien; (Jachtw.) ei-nerr
behaglich.
Behacken, (behackte, behackt) het gevaar ontkomen; enne -e Reise, ge- Hund -, aan het touw vastmaken; it.
dresseeren ; eta schara behrzngter• Hand,
bedr. ww. Weinstocke, .Wanroe -, behak- lukkige, behouden.
ken, het overtollige hout afhakken ; den Behalter, (- halter -s, fnv. -halter) hond in. riet mooie hangende ooren;
Kohl -, met de hak omwerken, de aarde ni. bewaarplaats v.; (van water), kom v., das Wild -, (van den jachthond), aan vergaderhak m.,reservoiro.; (voor visch), vallen en gaan hangen aan; behangene
►ondom loshakken en ophoopen.
vischkaar v.; (Salp.) zuiverketel m.; (Pl.)Pfer•de, met lange, grove haren aan de
Beha,Ckung, v., Z. behucken.
; pooten ; 2. wed. ww. sich nart etu}. -, zich
Behaten, beha/'tete,beha ftet) bedr. vruchtbodem nu., zaadhulsel o.
n w. (veroud.) Z. eerhaften; 2. Kunstneid
Beh ,ltlieh , ( er, - st) bijv. nw . + tooien, zich opsieren; (i. k. bet.) sich
kano mich nicht -, heeft geen vat op mij eine leicht -e Predigt, licht, gemakkelijk reit schlechten Leuten -, zich inlaten,
zich bemoeien, verkeeren met; sich mit
Behaftet, bijv. uw. mit dens Fieber te onthouden.
-, behept, die & heeft ; mi! Flüssen -, Behaltniss, (-es, mv. -e) o., Z. eerderblichen Händelra -, zich in ongemet zinkings geplaagd ; mit Schulden -, Behdlter; 2. (Jachtw.) schuilplaats v. lukkige zaken mengen, steken.
bezwaard.
van liet wild.
Beharken, (beharkte,beharkt)bedr.
Behag, m., Z. behagen.
Behaltung, v., Z. behalten.ww. die Gartenbeete -, opharken, bijhar Behageln., (behagelle, behagelt) Behaltsam, ( -er, -st) bijv. en b. ken.
bedr. ww. die Weinberge -, bederven ein -es Gedachtniss, goed geheugen o.; Beharnen, (beharnte, beharnt)
door den hagel, behagelen, met hagel be- er ist sehr -, hij onthoudt zeer gemak- bedr. ww., Z. bepissen.
dekken.
kelijk; 2. - fiir alas Geddchtniss, licht te Beharnisehen, (beharnischte, beBehagen, (behagte, behagt) o. ww. onthouden ; -keit v. gemakkelijkheid v. harnischt) bedt. ww. jrm. -, een harnas
jerari. -, behagen, bevallen ; es behagt om te onthouden, geheugen o.
aandoen ; beharnischt, geharnast.
ihni hier, liet bevalt hem hier; sich 's bei
Behammeln, (beharnmelte, be-1 Beharren, (beharrte, beharrt) o.
Tische - lassen, goed laten smaken; hantmelt) bedr. ww. (w. i. gebr.) bevui- ww. bei cinetra Vorhaben, ins Gaten 4• -,
II. o. zelfst. genoegen, welbehagen, wel- len, bemorsen.voiharden iii, blijven bij ; steif au/ seineen
gevallen, goeddunken o.; er findet ei.n -,
Behammern, (behánarnerte, be-! Sinne -, volhouden, stijf op zijn stuk
trein - daran, hij schept er zeer veel, h a mmer!) bedt. ww. das Eisen -, beha - staan ; 2. o. zelfst. volharding, staudvasgeen genoegen in, het behaagt, bevalt meren, hameren. tigheid v.; (i. k. bet.) onverzettelijkheid,
hem zeer, niet ; noch seinern , naar zijti
Behandelbar, ( er, si) bijv. uw .1 halstarrigheid v .
goeddunken, welbehagen, welgevallen . eiti -er' Sto17, die zich laat behandelen,
Beharrlich, ( -er, -st) bijv. elf b.
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- im Gulen, volhardend in; cmn -er Muth, behilfi, behalf, be/wi/en) wed. ivw. onr . Beherzigung, v. overweging, bestandvastig, onversaagd ; die -e 7reue, sich so gul vaan kann -, zich behelpen ; hartigiug v.
standvastig, v olhar dend, blijvend; -keil (Spr.) roeien niet de riemen, die men
Beherzt, ( -er, -est) bijv. en b. moe v. volharding, standvastigheid v.
heeft; sich kuntrnerlich - mussen, zich dig, onversaagd ; -keil v. moed m., onBeharrniss,Beharrung,vv., Z. moeten behelpen, kommerlijk moeten versaagdheid v.
Beharren (2).
leven, in bekrompen omstandigheden
Behetzen, (behelzle, behetzt) bed r.

Beharrungsvermö gen, ( -ver- verkeeren; sick mit lVenigem -, zich niet ww. (Jachtco.) dus Wild -, jagen op ; 2.
móyens) o., z. m. (Nat.) volhardingsver- weinig behelpen, vergenoegen; sich Writ einee Hund -, aanhitsen op, door aanlritmogen o., traagheid, inertie v. Lagen -, tot leugens zijne toevlucht ne -i sen africhten op; 3. curer Wald -, af Beharschen, (belrarschle, be- men, zich door leugens er uit zoeken te'stroopen.
harscht) o. ww. (van eene wond), (w. redden .
Beheulen, (behculte, beheult) bedt.
i. gebr.) met eene korst bedekt worBehelflieh,( - er, - st) bijv. nw., Z. ww. (gemeenz.) beiveenen, betre uren,
klagen over, huilen oni.
den ; 2. Z. gefrieren.
behii-lfliclr.
Beharzen, (beharzte, beha;•;t) betlr. Behelligen, (behelligte, be/rcclligl) Behexen, (behexte, be/ledt) bedr.
ww. (w. i. gebr.) met hars bestrijken ; bedr. ww jeer. rtiit elm. -, lastig vallen, ww. jent. -, beheksen, heto+ ► veren.
Behexung, v., Z. behexen.
2. (Boschw.) die Harzhólzer -, den bast kwellen, plagen .
insnijden of insnijdingen maken in den
Behilflieh , Z. behul/lich.
Behelligung , v., Z. behelligen.
bast ore het hars er uit te trekken
Behelmen, (behelrmle, belie/nit) Behimmeln, (behinnnelle, behimBehauben, (beha'uble, behaubt) bedr. ww. jern. -, een helm opzetten, 1 niell) beilr. ww. cure Bet/lade -, meteen
bedt. wog-., Z. /cauben ; hehaubt, gekapt, niet een helm dekken ; 2. wed. ww.) hemel voorzien ; 2. (Scherts.) behimnielt
niet eeue kap of kuif voorzien ; (Nat. sick -, zich een helni opzetten, zijn hoofd sein, dronken zijn.
hist.) behauble Lerche -, kuifleeuwe- niet een helm bet.lekken; behelmt, met Behindern, (behinderte,behzrrdert)
bedt. wiv., Z. v erhindern.
rik rneen helm op he t hoofd.
Behauchen, (behauchte, behaucht) Behen, Been, (-s) m., zin. (E'1.) Behner(ich), Behnert, (- (e)s,
bedr. ww. einen Spiegel - , bewasemen, bekert v., zekere kruipende plant reet mv. -e) in. (Prov.) hooge. nauwe mand
v., tnarktkorf m., marktmand v.
beadennen.
zwarte bessen.
Beha uen, (behieb,behauen)bedr.ww . Behenbaum, ( -ba umes, mv . Behobeln, (behobelte, belr.obelt)
bedt. v vv. schaven, beschaven, gladscha oer. eiven Stamm, Bauholz, einen Stein -, -biiunre) m behenbooin tii.
behouwen, behakken ; eineet Baumra die Behend, ( -er, -(e)st) hijv. en D. he- I ven ; rauh -, uit het ruw schaven, dunAeste, einen Baum -, dunnen, snoeien; hendig, vlug, vaardig, schielijk, haastig, ncr naken, afdunnen.
2. (Berges.) das Gestein -, door een stuk spoedig; eine -e An/wait, gepast, vaar- Behob(e)lung, v., Z. behobeln.
af te houwen, de hardheid onderzoeken dig; - auf den Fiiszen sein, vlug ter been
Beholfen, (-er, -st) bijv. nw. Behendig, vlug, vaardig, handig ; -heil v.
van, beproeven ; ein -er Gang, opgedol- zijn.
ven
Behendigkeit, v. behendigheid, vaardigheid, handigheid v.
Behaufe(1)n, (behduf(el)le, be- vlugheid, vaardigheid, schielijkheid,, Behohnlaeheln,(be holinlaehelte,
.

.

he uf(el)l)bedr. ww. Kartoffeln -, aan- haastigheid v.

behohnlrchelt) bedr. wcv. (iv. i. gebr.)

Behen —nuss, (-niisse) v. behen- fem., eter. -, uitlachen, bespotten, be-

aarden, de aarde rondom ophoogen .

Behaupten, (behauptete, behaup- noot v.; —baum n i hehenuoteboom m., lachen, Z. auslachen.
tel) bedr. Ww. seine Stellung -, zich Z. Behenbaurn; -öl o. behenolie v.; -zcurz
Beholzen, (beholzle, beholzl) bedt'.
ww. einen Wald -, boomeg planten in
staande houden in ; das Schlachl/eld -, v. behenwortel in.
meester blijven van ; sein Recht -, hand Beherbergen, (beherbergle, be- 2. eieen Deich -, het uinetl ; 3. (Bak.)
haven; sein Ansehen, seine WV rde -. be- herbergt) hedr. ww. jens. -, huisvesten, ' den Ofcn -, hout werpen in; 4. Z. ab waren, ophouden ; 2. etui., eine Mein'ung, herbergen, in zijne woning opnemen, holten; 11. wed. wiv. sick -, (van een
Ansicht -, staande houden, volhouden , huisvesting verleeuen ; it. eerre schuil - boom), veel of te veel takjes doen uit spruiten, uitschieters; (van een woud),
beweren; fier geufiss, steil uric fest -, plaatsverschafién.
beweren, verzekeren
Beherbergung, v., Z. beherber- dicht worden ; eira be/ink/er Baum, the
veel takken heeft; eiste beholzie Insel,
Behauptung , v. die - eilies Lan- gen.
des, meester blijven o. van ; - seines
Beherrsehen, (beherrschle, be- eiland o., waarop veel hout groeit, boschAnsehens,handhaving v.;2. - eines Satzes, herrscht) bedt. «ww. eist Land -, beheer - rijk, houtrijk.
bewering, verdedig ing v .; 3. eine - ver- schen, regeeres over, besturen ; seine 1 Beh®lzen, -h^lzigen, (beholtheidigen, eerie stelling v., een gezegde o. Leidensr•haften, Leunen -, meester zijn z(iy)le, beholz(ig)t) o. ww . , Z. behoizen.
verdedigen ; s eine - beuweisen, hetgeen over ; sick -, zich weten te bedwingen ; ; Beholzungsgereehtigkeit,v .

.

men beweerd heeft bewijzen. sich von jemn. - lassen, zich laten beheer-recht o. om hout te halen uit.
Behausen, (behauste, behaust) schen ; it. zich de wet laten voor- Behor ehen, (behorchte, behorcht)
bedr. ww. jent. -, Z. beherbergen; 2. schrijven; (Krijgsw.) (van eene hoogte), bedr. ww. via Gespräch -, beluisteren,
wed. ww. sich -, zich metterwoon die Starst -, bestrijken. alluister en ; it. beloeren, op de loer
vestigen
Beherrseher, (-herrschers, rev . staan, liggen
.

.

Behausung, v . huizing, behuizing -herrscher) in. helieerscher, bestuurder,

Behoreher,

Behauten, (hehäutele, behdulet) -in v. heerseheres, bestuurderes, re -

Behorde, ( - n) v. einen Brief an

(-hoteliers, mv. -hor v.^ huis, verblijf o., woning v., Z. Raus, regeerder m.; eira unurnischrknikler -, cher) nl. luisteraar m. aan de deur ;
T4 ohnung.
soevereine vorst, absoluut monarch ni. ; - (Volkst .) luistervink m.

die - besorgen, op de bestemde plaats v.,
vel of leer overtrekken, bekleeden .
Beherrsehung,v. , Z. beherr- aan zijn adres o. bezorgen ; 2. bevoegde
rechter ill ., bevoegde rechtbank v., colschen.
Behauung, v., Z. behauen.
Behegen, (behegte, behégt) be+lr. Beherzigen, (beherzigte,beherzigt) lege o.; die huchste -, het hoogst geww. met eerre haag omgeven, door eene bedr. w^v. l'Vahr heiten -, behartigen, ter rechtsl ► of o.; das qJ1ort vor die - des
heg beschutten. harte nemen ; erne Lehre -, in acht Finanzu'esens, bij het departement o.
Behelf, (-(e)s, rliv. -e) m. behulp, telnet, handelen overeenkomstig ; jems. van financiën; als leute -, in het hoogste
resso:'t o., de laatste instantie v.; 3. Z.
hulpmiddel, redmiddel o.; das ist mein Lage -, in ianmtrking nemen.
letzter -, dat is mijn laatste redmiddel
Beherzigenswerth , ( -er, -est) Zubehcir'.

bedr. ww. (Zad.) met eene huid, een geerster v.

'

,

;

bijv. en b. behartigenswaardig, (ier over2. Z. Ausflucht, Vorivand.
Behelfen (sieh ), (du behil/'sl, er weging waardig
.

Behtrig, bijv. uw., Z. gehorig.

Behosen, (beftoste, behest) bedr.

gei.

bei.

hei.
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ww. ein Kind -, de broek aantrekken, in liet eten, aan tafel; -ni Trunke, onder Beibringen, (brachie bei, beigede broek steken.
het drinken ; - Wasser tend Brod silzen, bracht) bedr. ww. onr. (fig.) bijbrengen,
Behuf, (-(e)s, mv. -e) m. nut, ge- op water en br ood zitten ; - hatter At'- aanbrengen; Beweise -, aanvoeren, bij
mak, gerief, gebruik,behoef o.; zum - der beu t a'ii.fgeivachsen, in Barden arbeid groot
geven; Zeugen -, voorbrengen,-breng,
Fuszganger, tot gemak, ten behoeve, tot gebracht; jein. -m 1Vorle nehnien, hij bij brengen „.Grimde -, aanvoeren, aanhagerief &; zu diesern -, niet plat doel zo zijn woord houden ; - seinera Worle blei - len; 2. (Scherm.) einen Slosz -, toeseinera - etc. an fiihren, ten zijnen be- ben, zich aan zijn woord houden ; - einer brengen ; eine Arznei -, doen innemen,
hoeve, in zijn voordeel, tot zijne verde- Feierlichkeit sein, een feest bijwonen ; doen gebruiken, ingeven; (fig.) jemn.
diging of rechtvaardiging ; - sein, (bij das Gule - der Sache, het goede -van ale etiv. -, leeren, inprenten, onderrichten ;
behoeve van, ten voordeele-word)ten zaak ; 4. - der Hand nehmen, bij, aait de it. inbrengen, in liet midden brengen;
van, tot gerief van ; -s einer Bespre- hand ; -ni Kragen, bij den kraag ; -ni Na -' eine Meinung -, doen ' opvatten, doen
chung, met het doel om samen te spre- neen wennen, bij of' met zijn naam ; -m' aannenien; cine schlininie Meinung von
ken, om te zamen er over te beraadslagen. Lichte, bij het licht, hij de kaars ; -ni felon. -, iein . Bene kwade gedachte doen
Behufen, (behuf te, behalf) bedr. of/enen Fenster -, bij, aan het open ven opvatten, inboezemen, iem. innemen
ww. (Nat. bist.) van hoeven, schoenen
Tage, des daags, met den dag,-ster; tegen.
overdag ; -ni hellen Tage, op klaarlicliof horens voorzien.
Beibringung, v., Z. beibringen.
Beht 1flich, ( er, - Si) bij v. en h. ten dag ; - Nacht, bij nacht des nachts;1 Be_iehaise, (-n) v., Z. Beiwagen.
jemn. zit etw. - sein, behulpzaam zijn iii. - Paaren gehen, twee aan twee, paars
Be_iehte, (-n) v. biecht, belijdenis
-gewijs; v. dei zonden ; zicr - geiten, gaan biechde verkrijging van, helpen aan; jemn. bei
5. - alle dent, oridlanks; - diesern
in der - sein, biechten, in Glen
eta}. - sein, behulpzaam zijn, helpen, Anblicke, bij of op dat gezicht; -m Leben', ten
dienstig zijn, bijstaan, ondersteunen bij ; erhalten, in het leven houden ; ecohl - biechtstoel zijn ; aas der - konanaen, geLeibe sein, dik zijn; -guter Laune sein, biecht hebben, uit den biechtstoel ko2. Z. hülfreich.
Behullen, (behiillte, behüllt) beis r. in goede luim, welgemutst zijn ; schon - men ; - h^3ren, - silzen, biecht hooren,
Jahren sein, reeds bejaard, oud zijn; iem. laten opbiechten of biechten.
ww., Z. verhullen.
Behuten, (behutele, behold) bedr. - Kroften, sterk, krachtig ; nicht - Gelde Beichten,(beichtete, gebeichtel)bedr .
sein, geen geld hebben, niet bij kas ww. jemn., vorjenin. etui. -, belijden,beww. eine Wiese -, laten weiden op.
Behuten, (behütele, belt'iitel) buig. zijn ; G. • ,jemn. anfangen, enden, niet ; 7. kennen ; 2. o. ww., m. h. einero Priester
ww. fern. vor eta . -, behoeden, bewaren - Strafe, op straffe ; - Leibe nicht ! vol -, biechten, zijne biecht spreken, zijne
niet ! Mite das - Leibe nicht ! wat-strek zonden belijden.
voor, vrijwaren voor, beschermen tegen;
behüte Gott ! God beware mij; behüte, ik u bidden mag, doe dat niet ! - meiner
Beichter, (Beichlers, mv. Beichter)
zeker niet, stellig niet, volstrekt niet; Treue, tjp mijn woord; — Ehré and Gewis - ni., Z. Beichtkind.
behüte each Gnu l ! God beware u ! vaar - sen!op,bij mijne eer! - meiner Seligkeit! bij
Beicht — formel, ( - n) v. hiechtwel ! adieu ! 2. Z. be/mien,
mijne ziel ! bij mijne zaligheid ! 8. - der formulier o.; -gebet o. gebed voor de
Behuter, (-haters, mv. -hater') m. Krönung, bij, gedurende; -ni Heraus- biecht; -gehen o. ter biecht gaan, gaan
behoeder, bewaarder, beschermer, wach- gehen,bij,onder; - seinera Leben of seinen biechten o., belijdenis v.; -geld o.,-pfenLebreiten noch, bij, gedurende zijn leven ; nig m. biechtgeld, geld o. dat men sonster rn.
Behutsam, ( er, -st) bijv. en b. - Brode sein, zijn brood hebben ; - 100, tijds geeft, als men biecht.
behoedzaam, omzichtig, voorzichtig, met bij de 100, ongeveer, omtrent, bijna 100;
Beichtiger, (Beichtigers, mv.
voorzorg ; - umgetien snit jemn. of etie., - weiten?, verr eweg ; er ist — nicht so Beichtiger) in Z. Beichtvater.
ontzien, zich in acht nemen voor, voor- reich als du, hij is op verre na niet zoo
Beicht - kind, ( - (e)s, mv. er)
zichtig, omzichtig, behoedzaam omgaan rijk als gij ; das ist — nicht Alles, daar rn. biechteling, bieclitganger, biechter
met; -keit v. omzichtigheid , voorzichtig scheelt nog veel aan, plat is loog lang, m., biechtkind o .; - gauger ni., Z. - kind;
—in V. biechtelinge, biechtster v.; -rede
voorzorg, behoedzaamheid v.
-heid, op verre na niet alles.
Beian, bijw. dicht bij, zeer nabij, v. rede v. vóór of over de biecht,preek v.
Bei, voorz. (met den Sen nv), - jenin.
over de biecht ; -stuhl in. biechtstoel
logiren, bij, ten huize van ; - jemn. schla- grenzend nail.
f en, niet; - deni Feuer, bij, aan ; - jemn.
Be_ianker, ankers, mv. anker) in., biechtkamer v.; -tag m. dag m.
waarop uien biecht; -valer m. biecht, Zutrill haben, toegang hebben tot ; - der m. gekat anker, vertuianker o.
Hand, bij de hand, onder liet bereik van,
Beiankern, (ankerte bei, beigean- vader, zielzorger ni.; - zettel nl., -zeug
o. bewijs o. dat men gebiecht heeft,-nis
voor de hand ; etiv. - Seite lassen, (met kert) bedr. ww. (Zeew.) een anker
biechtbriefje, paaschbriefje o.
stilzwijgen) voorbij gaan ; - Seite legen, kakten.
ter zijde leggen ; -der Thir, - dem Hause,
Beiarbeiter, (-arbeiters, mv. -ar- Beide, bijv. nw. beide ; er lehrt
lesen and schreiben, -s zugleich, beide
bij, niet ver verwijderd van; - sich ha- beiter) m., Z. Geliulfe, Miturbeiter.
ben, (Geld c'), bij zich, op zak ; die
Beibehalten, (dir behcï ltst bei, er tegelijk ; Essen and Trinken, -s ist 4',
Schlacht -, bij, inde nabijheid van; - dan behdilt bei, behielt bei, beibehalten) bede. beide zijn &; einer von -n, een van bei
een van tweeën, een van de twee;-den,
Alten, hij de Ouden, in de Oudheid ; ww. onr. behouden, lb►ewaren, bij zich
alle -, allebei, beide; keiner von -n, geen
- eigander, bij elk., te zamen; - Hofe, aan houden, bijhouden.
het hof; ein Gesandter -nt franzosischen
Beibehaltung, v. bewaring v., van beiden, noch de een, noch de ander;
za -n Seiten, van beide kanten ; meine
Hof, zaakgelastigde bij ; eines - deni an- behouden, bij zich houden o.
dern, het een bij het ander ; 2. - jungen
Beibiegen, (bog hei, beigebogen) -n Schwestern, mijne beide zusters;
Leuten, onder; sick - der Obrigkeil be- bedr. ow. onr. toevoegen, bijvoegen, Quin -, w'ij beide, wij, niet ons tweeën
schwc ren, eene aanklacht indienen bij; aansluiten; (Hand.) toevoegen, inslui- welcher von -ii? wie van beiden? Doctor
-r Rechte, doctor in de beide rechten;
es sleht nicht - mir, liet hangt niet van ten ; ii. bijbuigen, aanbuigen.
mij af, het staat niet in mijne macht;
Beibinden, (band bei, beigebun- - Sicilicn, de beide Siciliën ; in -n Fallen,
- Golt ist alles móglich, bij God, voor den) bedr. ww. onr. samenbinden, bij in beide gevallen ; (Spr.) Z. Achsel.
één band in--enbid;2.(Bok)
Beiderlei, bijv. nw. (onb.) beider God is alles mogelijk ; - sick berlegen,
lei;zuj'- Arl,op beiderlei wijze;(Spraakk.)
beschlieszen, bij zich zelven ; - sick sein, binden.
bij zijne kennis zijn ; - sick bleiben, zich
Beiblatt, ( blaft (e)s, mv. -blcilter ) - Geschlechls, van beide geslachten, gemeenslachtig, man(ne)lijk en vrouwelijk.
zelven heheerschen. zich zelven meester o. Bijblad, bijvoegsel, feuilleton o.
Beiderseitig , bijv. ncw van beide
Beiblattehen, o. (vertil.) Z. Bei
zijn ; nicht - .Verstande sein, hutten zich
-hlat. kanten, aart beide zijden ; it. algemeen,
zelven of bij zijne kennis zijn ; it. onzin Beibote, ( - n, mv. - n) in. extra bo- wederzijdsch, wederkeerig ; (Rechtspr.)
ni g , ilol zijn ; 3. -m, Spiel, bij of in liet
spel, onder tiet spelen ; -m Essen, onder le, tweede bode, tweede boodschapper in. die -n Griinde, de bewijzen & van beide
,

,

-

;

,

-

-

(-

-

-

Bei.

174

gei.

gei.

de partijen, de gronden & vóór en schrei o. toejuichingsgeschreeuw o., Beiglied, (-(e)s, mv. -er) o. neventegen.
bravo's o. mv.; -klatschen o. handgeklap, lid, toegevoegd of niet er toebehoorend
Beiderseits, bijw. van beide kan- applaudisseeren, applaudissement o.; -ru j lid o.; 2. (Bouwk.) uitstekend lijstwerk
ten, wederzijds, wederkeerig, Z. ge- bijvalsgeroe o.; -Werth, -wiirdig bijv. o., vooruitspringende lijst v.
nw. goedkeuriugs- waard, waardig
genseitig.
Beiher, bijw., Z. *ebenher, bei Beiderwand, ( - wande) v. (Hand.) Beifaliwinken, ( - ivinkens) o., z. liiufig.
tieretein, tieretaai o., stof v. van garen w. goedkeuring v. door met het hoofd te Beiholen, (holte bel, beigeholt)
enwol .
knikken, wenk in. ten teeken van goed - bedr. Ww. die Segel -, aanhalen, bij .

;

Beidlebig, bijv.

en b. ein es keuring.

zetten .

-

?'hier, tweeslachtig; -heit v. tweeslach Beifleehten, (dit flichist bei, er i Beihulfe, (-n) v. hulp, hulpbetooJlicht bei, /tocht bei, beigeflochten) bedr. ning v., bijstand m.; einem jein. zur tigheid v.
geben, toevoegen, iem. een helper toeBeidrehen, (drehte bei,beigedreht) ww. onr., Z. einfiechten.
bedr. ww. ein Schii -, bijdraaien, bij- Beifolgen, (folgte bei, beige[olgt) voegen ; 2. hulp, ondersteuning v., ono. ww. vergezeld zijn van, tegelijk vol -'derstand m., Z. Hiilfsgelder•; Hiilfstrupleggen, tegenbrassen.
pen.
Be_idrueken, (druckle bei, beige gen ; - d, hiernevens, nevensgaande.
druckt) bedr. ww. bijdrukken, drukken Beifracht, (-en) v., Z. Beilast.
s Beijagen, jagens) o., z. in. bui bij, na, achter; den Liedern ist die Me
Beifrau, (-en) v., Z. Gehul/in; it. teugewoue jacht v.
lodie beigedruckt, gedrukt, gevoegd bij ; Z. Wickelfrau; 2. BeischNferin.
ï Beikarte, ( -ra) v. (Sp.) bijkaart v.
einer Schrift, sein .Petschaft , zijn zegel
Beifuge, ( - ii) v., Z. Beilage, Zie - 1 Boikind, ( (e)s, mv. er) o., Z.
1 Bankerf.
drukken op, bijvoegen.salz.
Be_idriicken, (druckle bei, beige- Be_ifU.g'en, (lisgle bei, bcigeJiigl) i Be_ikirehe, (-n) v. bijkerk , hulp bedt. ww. bijvoegen, samenvoegen, ver-;kerk v., Z. lochterkirche; 2. kapel v.
dr- ckt) bedr. ww., Z. andr"ucken.
1 Beiknecht, (-(e)s, mv. -e) in.
Beidsehattig, bijv. nw. (Aard e .) eenigen, verbinden, aanhechten.
j
nevenknecht nl.; it plaats -e Menschen, tweeschadnwig, de bewo-I Beifügung, v.. Z. beifugen.
ners van den verzengden aardgordel.
Beifi hren, Z . herbeifuhrren.vervanger in.
Beieinander, bijw. bij elkander , Beifusz, ( - fuszes, mv. - fii sz.e) m. Beikoeh, ( - koch(e)s, [nv. - kóche)
(Pl.) bijvoet rn., St. Jans-kruid o.; -olim. bijkok, onderkok m.
te zamen, Z. einander.
-

-

-

-

-

-

Beikommen, (du kominst of
Beierbe, (-n, nv. -n) in. die erft, o. bijvoet-olie v .
wanneer de eigenlijke erfgenaam komt Beigang, (-gaug(e)s, nov. - gánge) y kornmst bei, er kornrnl of kónamt bei, kauri
I bei, beigekonisnen) o. ww. our. komen
te sterven of de erfenis niet wil aanvaar- m, (liergw.) Z. Nebengang.
den .
Beiganger, (-gangers, mv. -giro- bij, naderen, genaken; (fig.) ihin ist
Beiern, (beierte, gebeierl) o. ww. gek-) m. (Hand.) bemiddelaar, makelaar, nicht beizuko7nnien, men kan geen vat
op hem krijgen ; jenin. -, -vatten, vat
beieren, den klepel tegen den rand der agent m.
klok laten slaan. Beigeben, (du gi(e)hst bei, er krijgen op; 2. bijkomen, gelijken, evenBeiessen, (-essens, env. -essen) o., gi(e)bt bei, gab bei, beigegebe?c) bedr. aren ; bei weiteen nicht -, op verre na niet
ww onr. toevoegen ; einen Nacherben -, evenaren, veel minder zijn dan ; 3. seiZ. Beigericht.
Beifall, (-(e)s) m., z. ni. goedkeu- een erfgenaam in de plaats stellen van; neni Schaden wieder beizukommen suchen,
ring v., bijval m.; lauter -, luide goed- een beigegebener Vorntund, plaatsvervan- trachten of zoeken te herstellen ; 4.
keuring, toejuiching v.; einet Sache sei- Bende voogd in.; der Gesandschaft bei- -d, hiernevens.
neg - geben, zijne goedkeuring geven, gegeben, toegevoegd, verbonden aan; 2 .
Beikraut, (-kraut(e)s, mv. -knuugoedkeuren, toejuichen; das Buck findel (Sp.) klein -, eene lage kaart bijgeien, ter) o . (Kookk.) toekruid o., kruiderij v.
-, bijval m.; allgerneinen - einerten,alge- bijgooien; it. (fig.) zoete broodjes bak - Beikreis,
(-es, inv. -c) in .
meegen bijval vinden, ieders goedkeu- ken, toegeven.
(Sterrenk.) bijcirkel, nevenkring m.
ring wegdragen.
Beil, (-(e)s, mv. -e) o. bijl, hakbijt
Beigehen, (ging bei, beigegangen)
Beifallen, (dn fallst bei, er fail! o. ww. onr. -des Schreiben, nevensgaand, v., hakmes o.; mit deun -e hinrichten.,
bei, /iel bei, beige/'allen) o. ww. our. bijgaand ; 2. onp ww. in het hoofd ko- onthoofden, het h000fd afslaan, afjenin. -, invallen, in de gedachten of voor men, invallen; es list min int Traur nicht houwen.
den geest komen, zich herinneren ; sein beigegangen, ik heb er zelfs in den droomBeilade, (-n) v. nevenlade of la,
Name will min nicht -, zijn naam wil mij niet aan gedacht ; sich eta'. - lassen, kleine lade v. naast eene grootere.
niet invallen, te binnen schieten, ik kan, durven, vagen, zich verstouten. Beilage, (-n) v. (van een dagblad),
niet op zijn naam komen, ik herinner
Beigemaeh, (-gemach(e)s,nmv. -ge- bijvoegsel, bijblad o.;2.bij{age v.,toevoegsel o., Z. leischluss; 3. groente v. die bij
mij zijn naam niet ; es wind min -wieder -, coacher) o., Z. _Nebenzirnmer.
het zal mij wel invallen, ik zal er wel op
Beigenannt, bijv .nw. bijgenaamd. het vleesch gegeten wordt ; 4. toeverkomen; es fallt min niches Besseres bei,Beigeordnete,(-n, mv. -n) tn.,Z. trouwd goed, depot o., Z. Hinterlage.
ik vind niets beters; 2. jeins. Meinung -, beiordnen
Beilager, (-lagers, mv. -lager) o.
toegedaan zijn of worden, van iems. mee-Beigericht, (l(e)s, unv. -e) o. trouw- of huwelijksplechtigheid v. bij
aanzienlijken ; - halten, bruiloft houden,
hing of gevoelen zijn, goedkeuren wat nevengerecht, tusschengerecht o.
hij zegt; jemn. -, bijvallen, zijne partij
Beigeruch,(-geruch(e)s, nov. -ge- huwelijksplechtigheden doen plaats
hebben.
toegedaan worden, iems, partij kiezen. ruche) m. nevenreuk, nevengeur m.
Beifall geber, geberin, hij, Be_igeschmack, ( - schmack( e)s, Beilassen, (da lasses! of lassi bet,
er' hcsset of lcsst bei, liesz bei, beigeluszij, die goedkeurt; -gierig bijv. en b. mv. -schni(icke) in. bijsmaak m.
begeerig, verlangend naar bijval of goedBeigesell, (-en, Inv. -en) in. hel- sen) bede . ww., Z. vulassen.
per in., Z. Mitgeseli.
Beilast, (-ere.) v. (Zeees.) bijvracht
keuring.
Beifallig, bijv. en b. jemn. - sein, Beigesellen, (gesellte bei, beige- v.; eine - nnilnehmen, partijtjes waren
1
zijne goedkeuring, zijn bijval schenken ; sellt) bedt. ww. vereenigen, samenroe - of wrakgoed uiedenemen .
- aufnehren, gunstig, goedkeurend, bui - gen, toevoegen, helpen ; 2. wed. w w. Beilaufer, (-lau fens, rnv. -láu fee ^
tengewoon; 2. Z.erinnerlich; 3. (veroud.) sick jemn. -, zich vereenigen met, zich . m. loopjongen, bijlooper, jongste beaansluiten lij , eene vennootschap aan- diende m.; -in v. lo )pmeisje, boodschap onvoorzien, Z. zufállig.
meisje o., boodschappenvrouw, l ooit Beifalls bezeigung, v. bijvals- gaan met; it. zich verbinden.
betuiging, goedkeuring, toejuiching v.,1 Be_igesellung, v., Z. bezgesellen. vrouw v.
Beilauf g, bije. en L. in het v'ooi rteeken o. van goedkeuring, handgeklap, Beigieszen, (goss bei, beigegossen)
Ibi.j gaan , ioorbijgaand, bij gelegenheid ;
jetrappel, bravo- roepen, bravo o.; -ge- bedr. ww., Z. ,zti.yieszen,
-
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- gesagt, om het tusschen twee haakjes jen:n. die Schuld von elw. -, de schuld - beuk' v. beenachtig gezwel o., buit m.;
- bindlade v., Z. Bindlade; -bohrer m.,
geven, verwijten.
te zeggen.
Z. Bankbohrer; -br and m . (Gen.) beenBeimessung, v., Z. beisnessen.
Beil—axt, (-en) v. groote bijl v.;
Be_jmisehen, (in ischie bei, beige- versterving v., beeneter m.; -brecher m.
-brie/' m. (Zeew.) bijlbrief m., bouwcontract o. van een schip. mischt) bedr. ww. vermengen met; Kup- zeearend, vischarend, beenbreker m.;
-b,•uch m. beenbreuk v., breken o. van
Beilchen, o. (verkl.) bijltje o., [er dem Silber -, mengen onder.
Beimischung, V. vermenging v., het been; -fbriichig bijv. en b. met een
kleine bijl V.
gebroken been.
Beilegen, (lepte bei, beigelegt) alliage, allooi o.
bedr. ww. die Thure -, Z. anlegen; 2. Bein, (-(e)s, mv. -e) o. been o.; Beinchen, o. (verkl.) beentje,
etw., einen Brief, eine Rechn ung -, bij- (Ontl.) das heilige -, heiligbeen o.; das klein been o.
Be_in dreehsler, dreher, m .
leggen, bijvoegen, insluiten; 3. (veroud.) ungenannte - , bekken o.; zu - werden, in
jenin. ein Frauenzimmer -, ten huwelijk been veranderen; it. zoo hard worden (-drechslers, nov. - drechsler) m. beengeven ; 4. jemn. the. -, van iem. zeggen, als heen ; in - arbeilen, in been werken ; draaier, ivoordraaier m.; -diirre bijv. nw.
iem.toeschrijven;einer SaehekeinenWerth (fig.) er ist nichts als Haut and -, het (Volkst.) beendroog, uiterst mager.
-, hechten aan; diese Schrift wied dent Ci- is hij hein slechts vel over been, hij is Beinern, bijv. en h, beenen, van
cero beigelegt, toegeschreven ; 5. (w. i.; zoo mager als een hout ; das geht mir been.
en
gebr.) begraven, Z. beiselzen; 6. (w. i.)durch Mark and -, dat gaat snij door Beinerv, (-(e)s, niv. -e
gg ebr.)
^( -n, w v. -n) m. of B ei—
n en been, (.lat treft mijJ zeer ; Stein Beinerve
_
ggen Z. wegg - merg
) die WaÍ en - , wcgle
legen, ablegen ; 7. einen Zwisl -, bijleg - .und - schwv ren., een zwaren eed doen, nerve, (mv. -n) v. zenuw v. aan de
gen; 8. eliv., ein Paar Thaler -, afzon-' bij alle Heiligen zweren ; es /Tiert Stein zijde der ruggegraat
deren, besparen, bewaren ; 9. die Segel nod -, steer, en been, hard ; 2. been o., Bein -erzeugung, v. beenvor-, Z. einre/j'en; I1. o. ww., m. h. niet op- voet m.; auf den -en sein, op zijn ; (van wing, verbeening v.; -/'dule, -fáuclniss v.,
honden, niet moede worden, doorgaan een liggende), au[ die -e springen, op- Z. -frasy; -%eile v. (Heelk.) beenvijl v.;
met ; 2. (Zeew.) das Schift -, bijleggen, springen ; gut, flink auf den -en sein, -fisch m. kof ervisch, beenvisch m.;
niet verder gaan, Z. beidrehen. goed, vlug, Clink ter been zijn , goed -Hugel nl., Z. Fersenflugel; -folter v.
Beilegung, V. (van een twist), kunnen marcheeren ; nicht gut nuf den Spaansche laars v., foltering v. met de
bijleggen, schikken o., schikking v.; -en sein, niet wel ter been zijn, niet Sp. laars; -Jrasz. m. (Gen.) beeneten
- scoort o. bijvoeglijk naamwoord, hoe- moeite loopeg; jenin. ein - stellen, (van in., Z. -krebs; -fiigung v. beenderver^lanigheids- of eigenschapswoord o. een worstelaar), den voet lichten ; (lig.) binding v.; -gerippe, -genist, -gestell o.
Beilehen, (-lehens, mv. - leken) o., een strik spannen; jemn. ein - hallen, geraamte, beendergestel o.; -geschzvulst
ondersteunen, helpen ; nuf schwachen v., -gewachs o. (Heelk.) beenachtig geZ. Nebenlehen.
Beileid, (-(e)s) o., z. ni. jemn-n. sein -en stehen, wrak staan, slecht staan bij zwel o., beenachtige uitwas m., buit m.,
- bezeigen, deelneming v.; -sbezeigung zijne zaken ; die Sache sleht au f schwa- beenvliesgezwel o., beenvliesverharding
V. betuiging V. van deelneming, rouwbe- chen -en, staat gevaarlijk, k an licht mis - v.; -gras, -brechgras o. patik, patientie
o.; -sbrief m. brief m. van rouw- lukken ; wieder auf die -e kommen, weer kruid o.; -harnisch m. beenharnas, dij -klag
komen ; it. zich herstellen, stuk o. van een harnas ; it. beenspalk v.;-beklag.opdn
Be_ileisen, (-eisens, mv. -eisen) o. zijne zaken weer beter doen worden; -hart bijv. en b. beenhard, zoo hard als
jemn. auf die -e heffen, iem. ophelpen, been ; -hans o. beenderhuis, knekelhuis,
bijlijzer, staafijzer o.
Beilen, (beilte, gebeill) bedr. ww. op de beerven helpen ; it. voorthelpen ; doodsbeenderenhuis o.; -häutlein o.
(Prov.) einen Baum -, niet de bijl de ein Heer auf die -e bringen, op de been (Ontlk.) beenvlies o.; -hebel m. (Heelk.)
schors afhakken van ; 2. ein Fuss -, brengen ; jemnn. -e machen, gauw doen beenhevel in.; -heil o. beenbreuksteen
gaan of loopen ; sich auf die -e machen, in.; -heilend bijv. nw. beenbreukheelend,
peilen m.
Boiler, (-s, mv. Beiler) m.peiler m. weggaan, wegloopen, vluchten; (Volkst.) tot genezing van beenbreuken dienstig;
Beilfertig, bijv. en b. (Zeew.) beenen maken, zich wegpakken; sich die -höhle v., Z. Pfanne (Ontlk.) ; -holz o.,
bijlklaar; -fórntig bijv. en b. bijivormig, -e ablauten, de voeten plat loopen; et-w. Z. Rainweide; 2. Heckenkirsche; 3.Hartin den vorm eener bijl; -geld o. geld ans - binden, streichen, niet zwaar tillen, riegel.
o. voor het herstellen van het gereed- zich over een verlies trachten te Be_inieht, bijv. en b. beenachtig.
schap; -hieb m. houw m. met eene bijl. troosten; er hat es ans - gekriegt, (ge-Beinig, bijv. en b. beenig, van been;
Beiliegen, (lag bei, beigelegen) o. meenz.) hij heeft het aan zijn been, hij 2. waar veel beenderen zijn; 3. (in saww. onr., m. h. (w. i. gebr.) gelegen heeft de schade beet ; was man nicht inn menstellingen), met beenen, niet voeten.
zijn of liggen hij ; -des Schreiben, nevens- Kopie hat , muss nian in. den -en Naben, Bein -kehle, (-n) v. ruimte v. van
gaand, bijliggend ; 2 . einenm Fr auen.zim - Z. Fusty; (Spr.) deco Ten/el ein - brechen, den knieboog ; l kleider o. mv. broek, onmer -, Z. beiwohnen. iets kwaads tegenhouden; a uf einero - ist derbroek v.; -knochen ni. beenderen o.
Beuken, (beilkte, gebeilkt) o. ww. nicht gut stehen, op één been kan men fnv. van het been ; - knop/', -knoten ni.
(Sp.) op de troktafel, (een oud soort van niet gaan, één glas is te weinig ; 3. (van (Gen.) knobbeltje o.; 2. gewrichtsknok een stoel &), poot m.; -ader v. (Ontlk.) kef m.; -krebs in. beeneter m., kreeftgebiljart), spelen, trokken.
zwel o., beenkanker m.; -lade v. (Heelk.)
B eilketafel, (-n) v. troktafel v. beenader, ader v. in het been.
Beilkraut, (-kraut(e)s, nov. -k ráu-Beingh(e) , bijw. bijna, ongeveer, winde, lesschroef v.; -leder o. beenstuk
ter) o. bijlkruid, bijltjeskruid o.; -stein I omtrent, ten naasten bij, op weinig na; o., voetrusting v.; -lein o. (verki.)
in. bijlsteen, slijpsteen ui.; -uur el v.,; - wire er nicht gekonxmen, liet scheelde beentje o.; —s spielen, Z. knóchelu; -los
Z. Schwertlilie. 'niet veel, liet had weinig gescheeld. bijv. en b. beenderloos, zonder beende Be_inahnlieh , bijv. en b. been ren ; - mark o. beendermerg o.; - me/it o .,
Beim v oor bei dem, Z. bei.
Z. -asche ; -naht v. naad m., verbinding
Beimagd , (-ntágde) V. hulpmeiui, achtig, beenvormig.
(- namens, mv. v. der beenderen; -musket m. beenspier,
Beiname(n),
bijmeid v.
Beimengen, (niengte bei, beige .• - namen) m. bijnaam, toenaam m.; mil spier v. in liet been; -narbe v. litteeken
mengt) bedr. ww. bij mengen, mengen l de► n -n der Grosre, ile Groote bijgenaamd; o. van een gebroken been; -gil o. beenbij, vermengen niet, aanmengen. 12. Z. Schimp/name. olie v.; - samen) Ti. (PI.) beenzaad o.;
Beimessen, (du missent bei, er! Beinanzug, (-zug(e)s, nov. -zege) -schellen v. mv. beenijzers o. my.,
misst bei, masz bei, beigemessen) bedr.I m. beenkleeding, broek v., schoeisel o., boeien, kluisters v. mv. aan de voeten,
ww. toeschrijven, toekennen, wijten,^schoe-nen in. niv. en kousen V. mv.; -ar- voetboeien v. mv.; -schiene v. (Heelk.)
telastleggen; jelnn. Glauben -, geloof l beiter m., Z.-drechsler; -arlig bij. en b., beenscheen v.; it. Z. -harnisch; - schir 7n
schenken, geloof slaan of hechten aan ;! Z. bei ►cicli ; -asche v. beenderasch v. ; m . beenscherm o. vuur den haard
—

-

—
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sc1iraube v scheenijzer s o. rnv., scheen schroeven v. mv., beenijzers o. mv.;
-sehrótiy bijv. nw., eine --e Wonde,
wond v., die tot op het been cloorgedrongen is ; -schwarz o. (Schild.) beenzwart o.; -spalt ni., Z. Knochenspalt ;
-spath m. beenspat v., hard gezwel o.
aan den knieboog ; -weh o. pijn o. in de
boenen ; -well o. (PI.) smeerwortel, waal wortel m., smeerkruid o., ezelsoor o.;
-wonde v. (Heelk.) wond v. aan het
; -wurnt m. beenworm m.; Guinee .

Hei,

(fig.) wat weinig waarde heeft; 2. Z. opzetten ; wvenig Segel -, weinig zeilen
opzetten, bijzetten; alle Segel -, alle
Beisehlagen, (do schlcigst bel, er zeilen bijzetten ; (6g.) alle pogingen in
schlá.gt bei, schlug bei, beigeschlagen) het werk stellen.
bedr. nw. oni . einen brief -, mede inBeiseyn, o., Z. Beisein.

Banker!.

sluiten ; 2. o. ww. (veroud.) Z. ii.bercinslimnien.

Beisichtig, °( -er, -st) bijv. ni% .,
,

Z. kur:siclrtig.

Beischlieszen, (du sch lies; (es)t
of schleusz (es) t bei, er schlieszt of sch leusz/

Beisitz, (-es, mv. -e) in. recht o.
van zitting in een college.

bei, schloss bei, beigesch.lossen) bedr. ww.

Beisitzen, (sast bei, bei gesessen )

onr. insluiten, in hetzelfde pak doen, o. ww. onr., ni. lr.. eineni Crintinalprobijvoegen ; einen Brief -, in een anderen cess -, als rechter bijwonen ; dent Rai/me

scbe draak, huidworm m. in Azië en insluiten.

-,

zitting hebben

in

.

Afrika.

Beischluss, (-schlusses, mv. Beisitzer, beisitzender
Beiordnen, (ordnete bei, beigeord- -schl-iïsse) in. wat ingesloten is, iugeslo-^ Rath, (-sitzer•s, mv. -sitter) m die
net) bedr. ww. toevoegen, bijvoegen; ten brief m.; durch -, ingesloten, onder naast zit , buurman ni. aan tafel ; 2.
der Beigeordnele, ambts- metgezel,ainbts- couvert.
naaste ambtshelper in. eens rechters,
helper, assistent m,
Beisehii ssel, (-schlüssels, mv. assessor ni.; it. Z. Beisass.
Beiordnung, V. bijplaatsing, ver -schlussel) ni. valsclie, nagemaakte sleu- Beisorge, ( - n) v. (verou l.) Z.
rangschikking v. in eerre be--enig, tel, loopex ni.
Besorgniss.
paalde orde, toevoeging v.
Beischmack, ( schmack(e)s, mv. Beispiel, (-(e)s, rnv. -e) voorbeeld
Beiorgel, ( - n) v. voororgel, klein - sch7näcike) m. Z. Beigeschniack.
D.; zum -e, bij voorbeeld, als of tot voororgel o. vóór een groot.
Be_ischmelzen, (du schnmelz(esl) beeld ; je/min. nail giclent - e'orangehen,
Beipaeken, (packte bei, beige- of sch'inilz(es)t bei, erschnaelzi ofschniil.zt met een goed voorbeeld voorgaan, een
pack!) bedr. ww. bijpakken, samenpak- bei, schrooi bei, beigeschmolzerr) beds. goed voorbeeld geven ; ein - an /ernn.
ken, pakken bij, v ereenigen niet.
ww onr. elrv. -, smelten hij, door smel- ►^ehmen, een voorbeeld nemen aan, iem.
Be_ipferd, (-(e)s, rnv . -e) o. bij - ting vermengen roet.
tot voorbeeld genien, zich regelen of zich
paard o., nalooper m.; 2. Z. Handpferd.
Beischreiben, (schrieb bei, bei richten naar; -los bijv. en b. voorbeeldeBeipfliehten, (p[lichlete bei,beigebedr. wo. onr. schrijven-geschr•ibn) [oos, eenig, zonder wederga ; —keil v.
peichtet) o. ww.,m. h. jemn. -, gelijk ge- naast, schrijven op het wit van gedrukte m 00rbeeldeloosheid v., ongehoord gedrag
ven, zijne toestemming geven tot het- bladzijden, op den kant van & schrijven; )., ongehoorde daad v.
geen hij zegt, van hetzelfde gevoelen it. bijschrijven, bijvoegen; (Hand.) die Beispreehen, (du spriclrst bei,
zijn als.
Bucher -, bijschrijven, in het grootboek ?• spricht bei, sprach bei, beigesprochen)
Be_ipfliehtung, v., Z. beip/lich- overboeken.
bedr. ww. onr. jennn. hfmmlh -, Z. einspre,

-

,

ten.

Beirath, (-rath(e)s, mv. -rälhe)m.
raad ni., advies o.; ohne - des Ministeriums, zonder de ministers te raadplegen ; 2. raad, raadgever, raadsman m.
Beirathig, bijv. nw. radend, raad gevend ; jemn. - sein, iera. door zijn goeden raad helpen.
Beisammen, bijw . te zamen, bij
bij elkander; - sitzen, bij, naast elk--en,

ander.
Beisass, (-en, mv. -en) m. inwoner m. zonder burgerrecht ; 2. Z.
1. othsass; 3. Z. Assessor.
Beisatz, ( satzes, mv. - sátze) m.
bijvoeging v.; nuit dein -, er bij voegende,
met bijvoeging van; (Spraakti.) - of
-wort o. bijstelling v., bijzin in., bepaling, omschrijving v., bijvoeglijk naamwoord o.
-

Be_isehaffen, (schaffte bei, beigeschact) bedr. ww., Z. an-, herbei-

Beischreiber, (-schreibers, mv.

Be_ispringen, (sprang bei, beige>prungen) o. ww. onr. je/min. -, bijsprin-

zinnebeeld), beteekenis, bijschrift n.; 2.
(veroud.) epigram, puntdicht o.
Beischuss, (-schusses, mv. -sch et sse) m ., Z. Beislener, Zusch uss.
Beischussel, ( - n) V. bijsehotelm.
Beisegel, (-segels, mv. -segel) m.,

len, helpen, te hulp snellen, bijstaan ;
nuit etw. -, ondersteunen met.
Beiszbeere, ( - n) v. (Pl.) zwartruine en kruidige bes v. van de myr-,us pr imenta in Indio.

Z. Leesegel.

lie Zähne auf einander -, bijten ; die
Zdhnne zusamnaerm -, op de tanden knar;en ; 2. in einen Apfel -, bijten, de tanJen zetten in ; eine Krusle nicht - kun -

B eischrift, ( - en) v. (van een

,

Bei — sein, ( - seins) o., z. m. bijzijn
o., tegenwoordigheid, aanwezendheid,
aanwezigheid v.; in seinent -, in zijn bij
zijne tegenwoordigheid; ohmic-lijn,
tens. -, zonder iems. tegenwoordigheid,
zonder getuigen, zonder dat iem. tegen
dus eheliche -, Z. Bei, -wordigas;
-wohne.

Beiseit(e), - seit(s), bijw. etw.

-

ter zijde leggen, zet
- lieten, zich verwijderen ; - fiihren,-ten;
schaffen.
nehnierr, ter zijde roepen ; sich - zoenden,
Beisehi eszen, (schoss bei, beige- zich zijwaarts, naar den kant wenden ;
schossen) bedr. ww., Z. beitragen; 2. (fig.) die p:hrcr biel nng -seizen, vergeten,
zuschieszen.
verzuimen, nalaten ; alle Scharr —, af
uitschudden; - gesetzt sein las -legn,
Be_isehiff, (-(e)s, mv. -e) o. kaik
m., geleisloep v.; it. Z. Begleitungsschiff,

legen, seizen, thun,

laten liggen,

-en,

Beiseitsetzung,v . (van zijn voor-

Beisland.

Beisehlaf, ( - schlaf (e)s,mv. schlc fe) Lied), terzijdestelling v.; (van den eer
ni. bijslaap m., parine, vleeschelijke ver
gebrek o., in gebreke blijven -bied), ;
-mengiv.;2Z ruit -, met terzijdestelling van, zonder)
Schla f genoss.
Beischlfer, (-schlcï%ers, mv. te letten op,
- schut/ 'er) m., Z. Kebsniann; 2. Z. Sclrla/Beisetzen, (selzle bei, beigesetzl)
genoss; 3. -in v. bijvrouw, bijzit, bijslaap, bedr. ww den Top/' -, op liet vuur zet
boel v., bijwijf o.
overhangen ; (fig.) ein, Wort -, er-ten,
Beiseblag, (-schlag(e)s, mv. bijvoegen ; 2. tine Leiche -, bijzetten, in
-schläge) m. (Muntw.) slechte munt v.; tien grafkelder Plaatsen; 3. die Segel -,
-

-hen.

-Schreiber) m. hulpschrijver m.

Beiszen,

(du beistest., er beiszt,

hiss, gebissen) bedr. en o. ww. our., ni h.

sen, niet kunnen

(door) bijten ; the Spei-

men recht klein -, kauwen ; sich in of auf
olie Zunge -, zich op of in the tong bij
naeb jenin. -, bijten naar ienm., naar-ten;
tem. willen bijten; uni sich -, allen in

net rond met zijne tanden trachten te
Lakkeu ; (sich) in die Finger -, (van berouw over ecu onvoorzichtig gezegde) op
%ijn vinger bijten ; 3. kauwen, slikken,
?ten ; nichts zu beiszen and za brechen
broeken, nagen) naben, niets te eten
iehben, doodarm zijn ; (lig.) cliv. in side
-, inslikken, niet stilzwijgen laten voor
honden), sick (einander)-ijgan;4.(v
-, vechten ; 5. (van vlooien, luizen,
wandluizen), bijten ; 6. (van den rook),
:n die (den) Augen -, bijten; die Augen
- ouch, mijne oogen bij ten ; (van peper) ,
maf ddcr Zurige -, bijten, branden; es
ieis:t m.ich liberal!, tiet jeukt, kriewelt ;
7. kwellen; (van liet geweten), knagen,
iloppeu ; S. zeer doen, beleedigen; Worle
• nicht, deren rui j niet ; eine An/'rage
icisz1 nierrand, vragen deert niet, staat
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iedereen vrij ; -er Spoil, Witz, bijtend,
BeistüCk, (-(e)s, mv. -e) o., Z. bezit ; mir wohni kein Beispiel bei, mij
scherp, hekelig; 9. (Spr.) in den (sau- Nebensiück; (Vleeschh.) Z. Zugabe.
schiet geen voorbeeld te binnen, is geen
ren) Apfel -, Z. Apfel; in die Angel -, Beitrag, (-ti•ag(e)s, mv. - trage) voorbeeld bekend.
bijten, zich laten vangen ; er ist so m. seinen - geben, zijn verschuldigd aanBeiwohner,(-u'ohners, mv. -2vohdumm, doss ihn die Cause -, dat hij zich deel geven ; einen - zu etiv. Chun, bij - oer) in., Z. An-, Neben-wohner.
ei' niet tegen verweren kan ; der Hoch- drage v. geven, bijdragen tot ; Beitri ge
Beiwort, (-wort(e)s, mv. -wvorter)
muíhstcufel, der Stolz beiszt ihn, hij is zu einer Zeilschrift liefern, bijdragen, o. (Spraakk.) bijvoeglijk naamwoord,
hoogmoedig, trotsch ; ins Gras- ,sterven. stukken leveren voor, medewerken aan ; hoedanigheidswoord, gezegde, predikaat
Beiszhaft, ( -er, -si) bijv. nw. Beitráge zur Geschichte des c^•, bijdragen o.; it. bijnaam, toenaam ni.; mit dei (w. i. gebr.) Z. heiszig.
v. mi . tot, stukken, documenten o. mv. Excellent, niet deu titel van & ; E-in
Beiszig, ( -er, -si) bijv. en h. bij- betreffende de geschiedenis van &; einen schmuiziges -, schimpwoord o.
tend; ein -er Rund, bijtachtig; ein -es - abgeben, bijdragen, dienstig zijn tot, Beiwortlieh, bijv. en b. als een
Weib, kijfziek ; -keil V. twistzieke in- medewerken tot.
bijvoeglijk naamwoord.
borst, bijtachtigheid v .
Beitragen, (du tr%ïgst bei, er tr gt Beizahlen, (z4hlle bei, beigezahlt)
B ejisz(k)er, (-s, mv. Beisz(k)er) bei, trug bei, beigetragen) bedr. ww. oor. bedr. ww. tellen bij, tellen of rekenen
m. (Nat. hist.) Z. Schlammbeiszer, Stein- bijdragen, bijbrengen, toebrengen, me- onder, bijtellen.
dewerken ; zit den Unkosten mit -, een Beizbruhe, (-n) v., Z. Beize.
beiszen.
Beisz-kohl, (-(e)s, mv. -e) m., aandeel betalen van ; das Seinige dazu -, Beize, (-n) v. (Very., Verg.)bijtende
z. Beete; -korb m., Z. Maulkorb; -rube het zijne daartoe bijdragen, naar veren- vloeistof v., bijtend middel o.; (Gray.)
v., Z. rothe Rube; -zahn m., Z. Schnei- gen medewerken ; Alles dazu -, al het sterk water o.; (Looi.) run v., eikebast
dezahn; -zange v., Z. Kneipzange; mogelijke doen; znr Verdauung -, hel- m.; (Zeemt.) zwelkuip v., zwelder m.;
(Tap.) saus v.; (Kookk.) Fleisch in die -zánglein o. (verkl.) knijptangetje, tan- pen, gemakkelijk maken, bevorderen.
getje o .
Beitragsantheil, (-(e)s, niv. -e) legen, in azijn in. & leggen, om het
malsch te doen worden; 2. (Jacbtw.)
Beistand, (-stand(e)s,mv. - stonde) ni. verschuldigd aandeel o.
ni. (veroud.) der ganze - lachte, allen,Beitreiben, (trieb bei, beigetrie- aas o., Z. Koder; 3. it.. jacht v. me t.
die er bij stonden, alle omstanders ; 2. ben) bedr. ww. oor. das Wild -, bij elk. afgerichte vogels, b.v. valken, haviken.
helper, medehelper, assistent m.; (bij jagen, drijven; 2. (lig.) die Abgaben,den Beizeichen, (-zeichens, mv. -zei een duel), secondant m.; rechtlicher -, Rückstand -, innen, inkasseeren, invor- chen) o. (Wapenk.) teeken o. in het
wapen ter onderscheiding van jongere
advocaat, procureur m.; (Zeew.) - of deren, Z. eintreiben.
Beisiánder m. schip o., dat vóór of ach Beitreibung, v ., Z.beitreiben (2). kinderen van oudere of onwettige van
ter zeilt in de linie ; 3. bijstand m., Beitreten, (de trittsi bei, er trilt wettige ; (Muz.) kruis o., mol v., verhoohulp v.; - leisten, hulp of bijstand verlee- bei, trot bei, beigetreten) o. ww. onr., gings-, verlagings-, herstellings- toeken
nen, helpen, bijstaan; jeins. - anrufen, Z. beipflichten; einena Vertrage -, toe- o., becarré v.; (Fabell.) der Adler ist
iems. hulp inroepen. treden tot ; jcmn. als Theilnehnier in das - Jupiters, attribuut o.
Beistechen, (du slichst bei, er eineon Geschil ft - lassen, opnemen in Beizeichnen, (zeichnele bei, bei gezeichnet) bedr. ww, teekenen naast,
sticht bei, stach bei, beigestochen) o, ww. zijne zaak, zich associëeren met.
oor., m. h. (Zeew.) dichter aan den wind
Beitritt, (-(e)s) nl., z. m. toetre- bijteekenen.
ding v.; -surkunde v. akte v. van toeBeizeisen, (-eisens, mv. - eisen)
houden, bijleggen.
o. (Beeldh.) drijf beitel m., drijfijzertje o.
Be_istecken, (slechte bei, beige- treding .
Beiurtheil, (-(e)s, ►nv. -e) o. Beizeiten, bijw. vroegtijdig, vroeg
steckt) bed. ww. etw -, bijsteken, steken,
vaststeken, vastspelden bij ; Geld 4' -, vonnis o. waardoor slechts eene bijzaak, genoeg, bij tijds, in tijds.
bij zich steken, nemen; 2. jem,. -, (w. i. een onderdeel van het proces beslist Beizen, (beizte,gebeizt) o. ww., m.
h. bijten; -der Tabak, die op de tong
gebr.) gevangen nemen, vastzetten, Z. wordt.
Be_ivormund, (-mund(e)s, mv. bijt; -der Lákör, scherp, sterk ; -der
einstecken
Koth, invretend; 2. bedr. ww. (Kookk.)
Beistehen, (stand bei, beigestan- -rounder) m. toeziende voogd in.
den) o. ww. onr., m. h, jemn. -, bijstaan,
Beiwache, (-n) v. (veroud.) Z. das Fleisch mit Essig -, laten besterven
in, malsch maken door; (Gray.) Z. atzen;
helpen, ondersteunen ; jemn. mit Rath Rivouak.
and That -, met raad en daad bijstaan;Beiwachen, (zachte bei, beige- (Looi.) die Felle -, met run of in de
einer Frau in Kindesnöthen -, verlossen, wacht) o. ww., m. h. (veroud.) Z. bi- runkuip bereiden, looien; (Bontw.) in
de zweigpap of in het zuur leggen ;
helpen ; Gott slehe euch bei ! God sta u vouaquiren.
bij, helpe u ! 2. alle Segel - lassen, bij Beiwagen, (- wagens, mv. - wagen) Holz -, kleuren ; (Delfst.) die Kupfertafeln -, reinigen, schoonmaken, van roest
m. bijwagen, buitengewone wagen m.
zetten, uitzetten.
Beiweg, (-(e)s, mv. -e) m. pad o., ontdoeu,decapeeren;(Gg.) durch Unglück
Beisteher, (-stehers, mv. -steher)
m. helper m., hulp v.; (Zeew.) Z. Bei - ter zijde van den weg m., Z. Nebenweg; gebeizt, gedwee, mak geworden ; 3.
(Jachtw.) doen bijten; den Falken den
stand; (Ontlk.) Z. Nebenhode; -in v.,2. verkeerde weg m., Z. Abweg.
Z. Hebamme .
Beiweib, (-(e)s, mv. -er) o., Z. Reiher of auf den Reiher - lassen, laten
jagen, jacht naaken op; 4. Z. kódern,locken.
Beisteuer, (-n) V. bijdrage, sub- Kebsweib.
Beiwerfen, (du rvirfst bei, er -wirft Beizer, (Beizers, mv. Beizer) m.
sidie v .
Beisteuern, (steuerle bei, beige- bei, war f bei, beigeworfen) bedr. ww. (w. i. gebr.) jager m.
Beizhund, (-(e)s, mv. -hunde) in.
stenen) bedr. ww. zu etw. -, bijdragen, onr. (w^. i. gebr.) er hij werpen.
vrijwillige bijdragen leveren Beiwerk, (-(e)s) o., z. m., Z. Ne- kleine speurhond m.
Beiziehen, (zog bei, beigezogen)
Beistimmen, (stimmte bei, bei- benwerk
gestimml) o. ww., m. h. jeinn. -, Z. bei-Beiwesen, (-zvesens) o., z. m. bedr. ww. onr.,, Z. zu-, herbei -ziehen.
Beizimmer, (-zimmers,mv. -zinipflichten; jemn. volkommen -, volkomen (veroud.) in seinent -, in zijne tegentoestemmen, beamen, wat iem. zegt; woordigheid v., Z. Beiseik; 2. aanhangsel nier) o., Z. Nebenzimrner.
o., bijkomende zaak, bijzaak v.
Beiz—kraft, (-kráfte) v. bijtende
einena Vorschlag -, goedkeuren.
Beistimmung, v., Z. beistim - Beiwohnen, ( wohnte bei, beige- kracht v.; -kic f e v. zwelder nl., zwelg 4vohnt) o. ww., m. h. einer Feierlichkeit, pap, bontwerkerskuip v.; -mittel o., Z.
men.
Be_istosz, (-stoszes, mv. -stösze) Vorlesung -, bijwonen, tegenwoordig Beize.
zijn bij; 2. einero Weibe -, beslapen, Beizoll, (-zoll(e)s, env. - Nolle) in.
m., Z Seitenslosz.
Beistrich, (-(e)s, nlv. -e) in. slapen met; II. onp. ww. (veroud.) es buitengewone tol in., in- en uitgaande
ii,nhnt ihm. viel Verstand bei, hij heeft,,rechten o. mv.
komma v, en o.
,

-

.

-

.

.

-

,

12

Bek.

178

Beiztiene, n) v., Z. Beizkuje.
Beizi gel, (- zegels, mv. - zegel)
(-

m. (Eiijk.) verkeerde teugel, bijhandsche
teugel m.
Beizung, v., Z. Beize.
Belz-Vogel, (- vogels, mv. - vogel)
nl. (Valk.) jachtvogel m.; - wasser o., Z.
Beize; -volle V. doode wol, wol v. van
geslachte schapen, wol V. die men van
de vellen laat afbijten; -wurz v., Z. Kuchenschelle; -tuber m., Z. -ku fe.
Bejligen, (bejagte, bejagt) bedr.
ww. eine Flur -, jagen in, bejagen.
Bejahen, (bejahte, bejaht) bedr.
ww. bevestigen, beamen, met ja beantwoorden ; -d, bevestigend, stellig.
Bejahlich, bijw., Z. bejahungs•

Bek.

Bek.
bliek maken, afkondigen, rnchtbaar,
wereldkundig maken ; sich mit jemn. machen, kennis maken met ; sich nail
einero Schriftsteller - machen, zich gemeenzaam maken met; sich mit einer
Sprache - machen, eigen maken ; - werden,
bekend, publiek, ruchtbaar, wereldkundig worden; it. (van personen), een
naam verwerven, bekend worden; für annehmen, als bekend aannemen, onderstellen ; ich seize als - voraus, dass, ik
veronderstel dat iedereen weet, dat.
Bekannte, der, Bekannter,
ein (des of eines Bekannten, mv. Bekannte, die Bekannten) m. bekende m.
en -v., kennis (persoon) v.; sich unter
lauter -n befinden, onder enkel kennis
zijn ; er ist ein -r, sie ist eine-sen
- von mir, hij, zij is een, (eene) kennis
van mij; ich habe dort keine -n, ik heb
daar geen enkele kennis, ik ken er niemand ; der, die alle -, oude kennis v.,
oude vriend m., vriendin v.
Bekemntheit, V. bekendheid,
ruchtbaarheid, beroemdheid, berucht
kennen o.
-heidv.,
Bekanntin, nen) v. eene kennis,
vriendin v.

kehrte, die Bekehrten) m. de bekeerde,
bekeerling, proseliet m. en v.
Bekehrung, v., Z. bekehren.
Bekehrungs-anstalt, en) v.
zending v., zendelinggennotschap o., instelling v. tot uitbreiding van het Christendom onder de heidenen ; - bericht m.
zendingsbericht o.; -bole m. zendingsbode m., bode m.; -eifer, -geist in. be(-

keeringsijver m., bekeeringszucht v.;

-sucht v. bekeeringszucht v.; -welen o.
zendingswezen o.; -uwuth v., Z. -sucht.
Bekennen, (bekannie, bekannt )
bedr. ww. onr. (Godg.) Christum, eine
Religion, eine Lehre -, belijden, bekennen ; sie - alle aus einem Munde, zij getuigen allen eenstemmig; (Sp.) Farbe -,
bekennen, niet verzaken ; (fig.) rond
tveise.
voor de zaak uitkomen, eerlijk opbiechBejhrt, er, -(e)st) bijv. en b.
ten ; (Eland.) hiermit bekenne ich c,
bejaard, oud, op gevorderden leeftijd.
verklaar ik, Z. bescheinigen; mondeling
Bejahung, V. bevestiging v., bebekennen ; jean. fiir sein Kind -, Z. anervestigend antwoord o.; -ssatz in. beveskennen; 2. eliv. -, bekennen, belijden;
tigende volzin m., rede v.; -sweise v.
Colt seine Sünden -, zijne zonden belijbevestigenderwijze , bevestigend ; -s2vort
den, bekennen ; sein Unrecht -, - dass
o. (Spraakk.) bevestigend woord, redeman unrecht gehandell hat, unrecht gedeel o. dat dient om te bevestigen.
handelt zu haben, openlijk erkennen,
Bejammerd., (bejammerte, bejambekennen ; (z. voores.) der Mörder hat
inert) bedr. ww. jems. Tod -, betreuren,
beweenen, treuren om ; es ist zu -, dass Bekanntlich, —ermaszen, bekannt, bekend ; 1I. wed. ww. sich zu
4, liet is te bejammeren, te betreuren, bijw. zooals bekend is, zooals iedereen einer Religion -, belijden, verklaren, dat
men er aan gelooft, er toe behoort ; sich
weet.
te beklagen.
Bej ammerns-werth, -wur- Bekanntmaehung, v. bekend (als, für) schuldig -, zich schuldig ver
bekennen, dat men schuldig is;-klaren,
uitstrooiing.-making,ruchtb
dig, er, -st) bijv. en b. betreurens
waardig, beklagenswaardig, medelijdens - verspreiding, openbaarmaking v.; it. sick zu eiher That -, bekennen, erkenwaardig; it. erbarmelijk, deerlijk, jam- afkondiging, waarschuwing, advertentie, nen, iets gedaan te hebben ; sich zes einem
merlijk, ellendig; -wurdigkeit v. betren- annonce v.; eine angeschlagene -, aan Kinde -, erkennen als het zijne.
affiche o.
-plakbijet,
renswaard igheid v., erbarmelijkheid,
Bekenner, —kennerin, beken
belijder m., bekenster, belijdster v.;-ner,
Bekanntsehaft, v. bekendheid,
ellendigheid V.
Bej ammerung, v., Z. bejani- kennis v.; nail jemn. - machen, kennis (van het geloof), belijder m.; (veroud.)
maken, omgang beginnen te houden met; martelaar m., martelares v.
mern.
Bej auehzen, (bejauchzte , be- ich habe allerlei - gemacht, ik heb aller- Bekenntniss, (- es, mv.;-e) o. bejauchzt) bedr. ww. etw. -, juichen, ju lei menschen leeren kennen, ik ben met kentenis, belijdenis v.; ein schriftliches
zijne vreugde betuigen over.-belnovr, allerhande menschen in kennis geko- -, schriftelijke verklaring v.; ein eidliches
Bejoehen, (bejochte, bejocht) bedr. men ; meine weitlauftige -, mijne vele -, bevestiging, bekentenis v. met een
ww. die Ochsen -, (w. i. gebr.) in het kennissen v. mv.; ich habe eine alle - eed, schriftelijke verklaring onder eede
angetrofen, eene oude kennis v., een gedaan ; -buck o. (van het Christelijk
juk spannen.
geloof), geloofsboek, belijdenisschrift o.;
BejUbeln, (bejubelte, bejubelt) ouden vriend m.
bedr. ww., Z. bejauchzen.
Bekanten, (bekantete, bekantet) - schrift v. bekentenissen v. mv.
Bekalken, (bekalkte, bekalkt) bedr. ww. ein Kleid -, van kant voor- Bekennung, v., Z. Bekenntniss.
bedr. ww. eine Wand -, bepleisteren, zien, met kant versieren ; (Timm.) Z. Bekielen, (bekielte, bekiell) bedr.
ww. bepennen; einen Pfeil -, met penmet kalk besmeren ; ein Feld -, met beschlagen.
mesten.
Bekappen, (bekapple, bekappi) nen, veeren voorzien.
Bekalmen, (bekalmte, bekalmt) bedr. ww. eine Mauer, einen Falken -,' Beklagen, (beklagte, beklagt) bedr.
bedr. ww. ein Schiff -, voor den wind bekappen, van een kap voorzien ; Stiefel ww. jean. -, beklagen ; einen Verstor beschermen; 2. o. ww. - of bekalmtwer- -, kappen, van kappen voorzien ; Bdume benen, seinen Tod -, beweenen, betreuden, door eene windstilte overvallen -, toppen, kappen; 2. met de monnikskap ren; 2.Z.verklagen; der Beklagte, de aan
voorzien ; ein Bekappler, een monnik,
sich liber jean.-geklad;I.w
worden.
Bekampfen, (bekamp f te,bekámp f t ) geestelijke m.; (Art.) die Bonibenzunder zich over iem. beklagen; sack bei jemn.
bedr. ww. bestrijden, bekampen, be- -, de buis verkappen, de kap op den -, bij of tot iem. klagen over.
kruidloop eener bom zetten.
Beklaagens—Werth,( -er, -(e)st)
vechten.
Bekgmpfung, v., Z. bekámpfen. Bekehrbar, ( - er, -st) bijv. en b. bijv. en 1i. beklagenswaardig, betreurensBeklInnt, er, -est) bijv. en b. te bekeeren, wat bekeerd kan worden. waardig.
Bekehren, (bekehrte, bekehrt) Beklammern, (beklammerte, beeine -e Thatsache, bekend, publiek, beroemd, berucht ; mil jemn. - sein, iem. bedr. ww. bekeeren ; zeng Christenthum klammert) bedr. ww., Z. anklammern.
kennen, bekend zijn met, kennis hebben -, bekeeren, overhalen, doen overgaan
Beklatschen, (beklatschte, beaan ; iiberall, mit jeiermann - sein, overal tot ; 2. wed. ww. sich (vont Bósen zum klatscht) bedr. ww. eliv., jent. -, met
bekend zijn, door iedereen gekend wor- tuten) -, zich bekeeren, zich beteren. handgeklap toejuichen, zijn bijval te
den ; jemn. mit einer Sache - machen, Bekehrer, -kehrerin, bekeer kennen geven, applaudisseeren ; 2. jem.
(bij de heidenen),-derm.,bkstv; -, over den hekel halen; it. belasteren.
bekend maken met, verwittigen van,
mededoelen ; ein weinig zu - then mil, zendeling, missionaris m.
Beklauben, (beklaubte, beklaubt)
te gemeenzaam zijn met ; etw. offentlich
Bekehrte, der, Bekehrter, bedr. ww. Brod -, stukjes afplukken van.
- machen, openlijk bekend maken, pu- ein, (des of eines Bekehrten, mv. BeBekleben, (beklebte, beklebt) bedr
(-
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ww. etui. mit Papier -, beplakken, om plakken.
Bekleeken, -klecksen,

(be-

stein -, bekloppen, tegen de rots kloppen om de steensoort te onderzoeken ;
(Muntw.) die Schrótbinge -, afronden,
rond kloppen.
Bekliigeln, (beklugelie, beklugeli)
bedr. ww bedillen, haarklooven. vitten ;
alles -, op alles wat te zeggen, te vitten
hebben, critiseeren.

kleckte, bekleckt of bekleckste, beklecksl)
bedr. ww. mit Koth -, bespatten, besmeren, bezoedelen, bemorsen ; die Druckbogen -, bekladden ; (fig.) viel Papier -.
volkladden, verkladden, vermorsen.
Bekleiben, (bekleibte, bekleibt ) Bek1t.gelung, v., Z. bekliigeln.
bedr. ww cliv. mit Lehm -, bestrijken,' Beklunkern, (beklunkert e, bebepleisteren; 2. o. ww. kleven aan, zich' klunkert) bedr. ww. (gemeenz.) bemorhechten aan, vastraken aan, beklijven; sen, bemodderen, dat er klonters aan (Tuinb.) wortel schieten, goed op- of. hangen.
uitkomen, Z. anwachsen, gedeihen.
Beknien, (bekniete, bekniet) bedr.
Bekleiden, (bekleidete, bekleidet) WW. einen Teppich -, knielen op.
bedr. ww. einen Armen -, kleeden, kleeBeknorren, (beknurrte, beknurrt)
deren verschaf en, van kleedi rig voorzien;' bedr. ww. (van honden), jem. -, brom (Schild.) eine Figur -, een beeld een men tegen.
Bekádern, (bekóderte, beködert)
kleed aanschi lderen ; 2. den Altar -, bekleeden, dekken, het kleed leggen op ; bedr. ww. (Jachtw., Vissch.) van aas, van
ein Zimmer -, stoffeeren, kleeden, tapij - deeg & voorzien.
ten leggen in; it. behangen, bescliieten,^ Bekommen, (du bekommst of belambrizeeringen maken in; eine Mauer kommst, er bekommt of bekörnmt, bekam,
Kalk, Stuck -, bepleisteren ; einen bekommen) bedr. ww. onr. krijgen, beDeich mit Rasen -, bedekken ; ein An- komen, verkrijgen, ontvangen ; einen
kerlau -, omwoelen, bekleeden; (Bergw.) Brief, eire IYachricht , ein Geschenk,
einen Schacht -, beschoeien, niet balken seinen Lohn -, krijgen, ontvangen ; Strafe
en planken bekleeden; einen Hat -, op- -, krijgen; die Ruthe, snit der Ruthe -,
maken; jem. mit einem Arnie -, beklee- slaag krijgen met ; Eins -, een klap,
den ; ein Amt, einen Posten -, bekleeden,'' oorveeg krijgen ; 5 Jahre (Zuchthauswaarnemen, bedienen, bekleed zijn met. slrafe) -, krijgen; Wind von etw. -, de
Bekleidung, V. (van een eiuur), lucht van iets krijgen, iets merken; Erbekleeding v., bepleistering v., pleister laubniss -, krijgen, bekomen ; Befehl -,
o.; (van eene kamer), tapijt , kleed, be- krijgen, ontvangen ; Zank -, twist krijhangsel o.; it. beschieting, lambrizeering gen, in twist geraken ; einen Munn -,
v.; (met marmer), inleggen, inlegwerk vinden, krijgen; Wurzel -, wortel schieo.; (Zeees.) (van den kielgang), boei - ten; Risse -, scheuren, splijten; einen
planken v. mv.; (van een schip), beklee- Korb -, een blauwtje loopen, eerie weigeding, buitenhuid v.; (llergw.) be- ring of een weigerend antwoord bekoschoeiing v.; (6g.) (van een ambt), be- men ; keine Kinder mehr -, krijgen, bakleeden, waarnemen o., waarneming, ren ; wir haben schanes Welter -, gekregen ; das Fieber, eine Krankheit -, krijbediening, uitoefening v.
Bekleistern, (bekleisterte, be- gen, oploopen ; den Schnup fen -, verkoukleistert) bedr. ww. etw. -, beplakken, den worden ; ich bekomene die Hand
besmeren, Z. verkleben; (fig.) jemn. die nicht in die Hóhe, ik kan de hand niet
oplichten ; ich kano die Stiefel nicht auf
Augen -, Z. eerblenden.
Beklemmen, (beklemnite, be- den Fusz, -, aankrijgen ; das wirst du
klemmt, zelden beklomm, beklommen) bald salt -, daar zult gij spoedig genoeg
bedr. ww. beklemmen, knellen, samen- van krijgen ; elw. ferlig -, klaar krijgen,
drukken, benauwen ; die Weste be- afkrijgen; ich bekomme es zuucilen, dass
klemmt mich, knelt mij ; (fig.) das Herz 4•, het overkomt mij soms, dat &; etiv.
-, beklemmen, benauwd maken ; eine geschenkl -, ten geschenke ontvangen ;
beklemnate Lage, benauwde positie v., geborgt -, ter leen krijgen ; ich bekomme
die Bucher zugeschickt, zij worden mij
drukkende omstandigheden v. mv.
Beklemmung, V. beklemming,! toegezonden ;jem. zu sprechen -, te sprebenauwdheid, ongerustheid v., angst m.' ken krijgen, kunnen spreken ; 2. o. ww.
Beklettern, (bekletterte, be/del- einem (wvohl) -, wel of goed bekomen
das ist mir ivohl, nicht wvohl, libel, schlimm
ten) bedr. ww., Z. erklettern.
Beklinken, (beklinkte, beklinkt) -, dat is mij goed, kwalijk bekomen, ik
bedr. ww. (Timm., Meub.) Hol.zstücke -, heb mij daarbij wel, niet best bevonden;
Wohl bekomni's, wvohl bekomme es Ihnen !
beklinken.
Beklinkung, v. beklinking v., wel bekome het u ! God zegen u ! gezond held ! er hal das Hans gekau ft; wohl beklinkwerk o.
BeklQmmen, bijv . en b. ein -es lcomm's! geluk daarmee ! ik gun het
Herz, bedrukt, beklemd, benauwd; die hem, als hij er naderhand maar geene
Luft im Zimmer, das Zimmer of es ist spijt valt heeft ; die Bader sind mis gut -,
im Zimmer so -, benauwd ; ich bin of ik heb er veel baat bij gevonden ; 3. wed.
mir ist so -, ik ben zoo benauwd ; -heil ww. sich -, weer bijkomen , Z sich
erholen.
v., Z. Beklemmung.
BeklQpfen, (beklopfle, beklopft) Bekommlieh, ( -er, -st)bijv.en b.,
bedr. ww. verscheidene of herhaalde Z. bequem; 2. wat goed bekomt ; die Hitze
malen kloppen tegen ; (Bergw.) das Ge- ist mir -er als die Kilte, bekomt mij beter.
-
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(bekorbte, bekorbt)

bedr. ww. met een korf voorzien ; (fig.)
jem. -, een blauwtje laten loopen, afwijzen.
BekQrken, (bekorkte, bekorkt )
bedr. ww. Flaschen -, kurken, kurken
doen op ; (Vissch.) die Nelze -, van dobbers of drijvers voorzien.

BekQsten,

(bekostele, bekostet)

bedr. ww., Z. bekostigen.
Bekostigen, (bekóstigte, bekostigt)
bedr. ww. jemn. -, spijzigen, voeden, den
kost of te eten geven ; au f der Reise -,
vrijhouden, betalen voor.
Bekistigung, v. voedsel, eten o.,
spijs v., spijzigen o., kost m., kostgeld o.

Bekraftigen,

(bekraftigte, be-

krd (ligt) bedr. ww. einen Vertrag -, be.
krachtigen ; cine Wahrheit -, bekrachtigen, bevestigen, staven.
Bekr^ftigung, v., Z. bekrd ft igen.
Bekr^nzen, (bekránzte, bekránzt)
bedr. ww. jem. mit Bl-umen -, bekransen, tooien, opsieren.
Bekranzung, v., Z. bekránzen.
Bekritzen, (bekratzte, bekralzt)
bedr. ww. eine Mauer -, krabben, afschrappen, afkrabben, krabben op.

Bekrauten,

(bekrautete, bekrau-

let) bedr. WW. einen Garter?, -, Z. kranten.
(bekreidele, bekreidet)
bedr. ww bekrijten, met krijt besmeren, wit maken.

Bekreiden,
_

Bekreisen, (bekreiste, bekreisl)
bedr. ww. (Jachtes.) ein Gehölz -, met
gaan een kring beschrijven om, omlooPen; 2. Z. um.zingeln.

Bekreuzen, (bekreurte, bekreuz t )
bedr. ww. ein. Wort -, een kruisje zet
bij, met een kruisje aanduiden -ten ;
(Kath.) die Stirne -, een kruisje maken ,
het teeken des H. Kruises maken ; 2.
wed. nw. sick -, een kruis maken.

Bekreuzigen, (bekreuzigie, bekreuzigt) bedr. ww. (veroud.) elcv. -, Z.
bekreunen.
Bekrichen, (du bek riechst of
bekreuchst, er bekriecht of bekreucht, bekroch, bekrochen) bedr. ww. oer. krui
naar; die Blotter -, (vary-peno,vr
rupsen), kruipen op.

Bekriegen, (bekriegte, bekriegt)
bedr. ww. ein Land, ein Volk -, beoorlogen, oorlog voeren met, bestrijden, Z.
bekamp fen.

Bekrippen, (bekripple, bekri ppt )
bedr. ww. das lifer -, bekri boen .

Bekritteln, (bekrittelle, bekrillelt)
bedr. ww. (i. k. bet.) bedillen, aanmerkingen maken op, critiseeren, berispen,
vitten op, hekelen.

Bekrittler. ( - krittlers, mv. - kruller) m. berisper, bediller, vitter, hekelaar, muggezifter m.
Bekritzeln, (bekrilzelte,bekritzell )
bedr. ww. etiv. -, krassen, kladder,
brabbelen op.

Bekronen, (bekrónle, bekrónt)

bedr. ww. bekronen, kronen, Z. kronen.
Bekrusten(sieh ), (bekruslete,
bekrustet) wed. ww. sich -, (van won-

Hel.

Bel.
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Bel.

den), zich omkorsten, oeue korst krijgen. batterij v.; -geschiilr o. belegeringsge- lief, belau fen) bedr. ww. onr. die Deiche -,
schut o.; -heer o. leger o., dat dient om beloopen, afloopen, nazien; (Jachtw.)
Bekrustung, v ., Z. bakrusten.
Bek j.mmern, (bekiimmerte, be- eene stad & te belegeren, Fiat belegert ; die Wolfsjagd -, drijven ; (van een wolf),
kiimniert) bedr. ww. jem. -, bedroeven, -krone v. kroon v. voor een veldheer, die Walfin -, dekken, bespringen ; IT. o.
bekommerd maken, zielesmart veroor- die eene belegerde stad ontzet heeft; ww., m. s. der Spiegel belá uft von de m
zaken ; ein bekilmns-ertes Herz, bedroefd, -kunst v. belegeringskunst v.; -maschine Hauch, beslaat, Z. anlaufen; 1II. wed.
bekommerd hart; bek- mmerl sein ober, v. belegeringswerktuig o.; (Oudhk.) b. ww. sich -, met elk. paren ; die Kalze
bekommerd, bedroefd, verdrietig zijn v. stormram m.; -m£nze v. belegerings- 4 hal sich -, moet jongen ; die Hündin
over;beki^mmertmachen,verdriet aandoen, munt, munt v., geld o. gedurende een will sick - , is loopsch ; 2. sich auf so
bedroeven ; 2. was bekii-mmert's dich, wie beleg, noodmunt v.; -zeerke o. mv. be- viel -, beloopen, bedragen ; sich hOherr
es ihmn gehl ? wat raakt het u, wat kan legeringswerken o. mv., loopgraven v. - als, meer beloopen of bedragen dan,
het ti schelen &? tras bekommert mieh m`.; -Avsland m. staat ni. van beleg; liet bedrag te buiten gaan, te hoven gaan.
seine Sache? wat heb ik er mede van in --- erkláren, in staat van beleg ver- Belaugen,(belaugte,belaugl) bedr.
node? wat heb Ik er mede te maken? klaren. f ww. elzv. -, met loog begieten.
11. wed. ww. sich vin of -i ber elww. -, Belang, (-(e)s) m., z. m. belang. + Belausehen, (belauschle , bezich bedroeven over, verdrietig worden aanbelang o., belangrijkheid v., gewvichtlauscht) bedr. ww. jem. -, beluisteren,
over, aangedaan worden door; it. zich o.; die Sache ist von keinem -, de zaak luisteren naar.
bekommeren om, laten gelegen liggen is van geen belang, van weinig gewicht;
Bela ,.scher, (-lauschers, mv.-laz-aan, bezorgd zijn voor; ich bekummere 2. 7. Betrag. scher) m., Z. Lauscher.
noch nicht darum, ik bekommer mij er Belangen, (belangte, betoogt) ; Bela en, (belauste, be/oust) bedr.
niet om, ik heb er geen zorg, geen hart- bedr. ww. jem -, vervolgen, in recbten^ww., Z. ablausen.
zeer vary ; - Sie sich nicht um mich, be- betrekken, aanklagen ; des Diebsiahls
Be1aU.ten, (beliiutete, beláutet)
kommer u niet om mij, heb geen zorg negen -, aanklagen , beschuldigen van ; I bedr. ww. einen Sieg, ein Freudenfest
over mij ; it. bemoei n niet met mijne 2. Z. betref jen.
! -, luiden voor, de klok luiden voor,
! door het luiden der klok bekend mazaken ; sich am alles -, zich overal mede Belengung , v., Z. belangen.
bemoeien ; (gemeenz.) overal zijn neus Belangweilen, (belangwveilte, be- ken ; einen Todten -, luiden, de doodklok
insteken.
1langiveilt) bedr . ww. jean., eipander -, luiden voor.
Beleben, (belebte, belebt) bedr.
BekUmmerniss, ( - e) v., Z.lvervelen, verveling veroorzaken.
Kummer.
1 Belgngweiligen, Z. langiveilen. ww. levend maken , verlevendigen; wie•
BekUmmerung, v. zorg, he- f Bel&epen, (belappte,belappt) bedt. der -, weer levend maken, van den dood
zorgdheid v., kommer in.
ww. (Jachtw.) ein Gehölz -, (Ie netten opwekken, tot het leven terug roepen ;
Bekenden, (bekundete, bekundet) spannen om ; das Wildpret -, met jacht- -d, levendmakend, verlevendigend ; 2.
netten jagen, in jachtnetten vangen ; ein (fig.) bezielen, opwekken, aansporen,
bedr. ww., Z. aassagen; it. bezeohren
BekUssen, (beküsste, bekiisst) zvohi belappter Hund, met groote han - den moed & opwekken; (Schild.) leven
hedr. ww. jet. -, gedurig kussen, met gende lippen ; 2. Z. flicken. geven aan; II. wed. ww. sich -, levendig
kussen overladen, duizend kussen of Be1assen, (du beldssest of belásst, worden; die Erinnerung belebt sich wiezoenen geven aan. er belásset of belásst, belies:, belassen) der, ontwaakt weer.
Be1uchbar, ( -er, -st) bijv. en b., bedr. ww. onr.,Z. lassen, bewenden lassen. Beleber, (-s, mv. Beleber) m. der
Z. liicherlich.
Belasten, (belastete, belastet) bedr. - des Muthes, der Hof/'nung, die opwekt,
Bel cheln, (belOchelte, belOehelt) ww. ein Pferd, einen Wagen -, beladen, verlevendigt, inboezemt.
bedr . ww. eta'. -, glimlachen om ; sich belasten ; (lig.) mil Sorgen belastet, geBe1@bt, bijv. en b. levend. bezield,
cm Spiegel -, met welgevallen bekijken. drukt, gebukt gaande onder; (Hand.) levendig, vroolijk, opgewekt ; -heit v. leBe1 then, (belachie, belacht) bedr. jeins. Rechnung mit 10 Fl. -, als schuld vendigheid, vroolijkheid, opgeruimdheid,
Ww. eliv. -, lachen om , uitlachen, den aanschrijven, debiteeren; 2. Z. iiberladen. opgewektheid v.
spot drijven met.
BelQbung, v. bezieling, opwek Bel stigen, (beldstigte, beldstigt)
Beltehens —Werth, —wirdig, bedr. ww. mil Steuern - , belasten; 2. king, verlevendiging v.; - der Minste and
( -er, -(e)st) hij. nw. belachelijk, be- mit Bitten -, lastig vallen, bestormen ; Gewerbe, aankweeking, bevordering v.
ich will Ste nicht damit -, ik wil u daar Bebaken, (beleckte, beleckt) bedt.
spottelijk.
Be1eeken, (belackte, belackt) bedr. mede niet lastig vallen, ik mag die vkw. den Lofel -, aflikke.i ; eine Wunde
-, lekken; sich die Finger -, zich de
ww. einep Stock -, verlakken , Z. lacki- moeite niet van u vergen.
vingers aflikken; die Speisen -, likken
Belastigung, v., Z. belastigen.
ren.
Bel ckung, v., Z. lackiren, Lack. Belatten, (belattete,belattet) bedr. van, proeven, snoepen van ; (fig.) jein. -,
Beladen, (du beladest of beládst, ww. ein Dach of ein Hans -, belatten, Z. op eene lage manier vleien.
Belodern, (belederle, beledert)
er beladet of beládt, belud, beladen) verlatten
be^.lr. ww. eta. -, van leer of leder voorbedr. ww. onr. ein Pferd, einep Wagen
Beluttung, v., Z . vierlatten .
- , beladen ; (fig.) beladen, belasten ;
Be1a .ben, (belauble, belaubt) bedr. zien, met leer overtrekken.
flit Sorgen, Schulden -, overladen ; sich ww. stark belaubt -, dicht gebladerd ; Be1Qg, (-(e)s, mv. -e) m. document,
mit etzv. -, zich belasten met ; sich zu (Boawk.) -, met lofwerk versieren, lof- bewijsstuk, bewijs o.; (van eene rekesehr -, zich overladen, te grooten last werk aanbrengen aan; 2. Z. ablauben; ning), quitantie v.; (fig.) den - liefern,
op zich nemen. , (Mijnw.) den Kohlenmeiler -, niet loof, het bewijs leveren, bewijzen; - schein,
Bel ,gerer, -lagerers,mv.-lagerer) aarde en kolenstof bedekken; IC. wed. -zeltel tn., Z. Beleg ; - stelle v., Z. Beww. die BOume - sich, krijgen bladeren. weisslelle.
m belegeraar, aanvaller m.
Belagern , (belagerte, belagerl) Belauern, (belauerte, belauert) . Be1Qg(e), (-leg(e)s, mv. -lege) o.
bedr. ww. eine Stadt -, belegeren ; (lig.) bedr. «w. jein. -, beloeren, bespieden, (Naai.) belegsel, boordsel o.
Belegen, (belegie, belegt) bedt.
jein. -, (van bedelaars), bestormen, las- het oog houden op; seine Reden -, nauwkeurig letten op; 2. betrappen, snappen; ww. esnen Tisch mil einem Tischtuuch,
tig vallei].
einen Boden niit Teppichen, ein ButterBe1agerung, v. belegering v., be- 3. bedriegen, misleiden.
brod mit Kdse, Schinken c^• -, een tafel Belauerung, v., Z. belauern.
lego; (fig.) bestorming v., gedur ig, lastig
vallen, overloopen 0 .
Belauf, (-(e)s) m., z. in. beloop, laken & leggen op; ein Zimmer mit DieBelagerungs — arbeiten, v . mv. bedrag o., opbrengst v.; 2 (Scheepst.) len -, bevloeren, beplanken, beleggen;
belegeringswerken o. mv.; - artillerie v.,!df-r - eines Schijtes, beloop o., vorm m. mit Platten -, betegelen, beleggen; mit
Z. -gesrhiil; ; -batlerie V. belegering- Belaufen, (du belduu fst,err belde ft,be- dunnem ?Marmer -, beleggen, opleggen,
!
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Bel.
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inleggen ; eine Terrasse Snit Rasen -, bedekken ; 2. eire P flugschar, ein Hesser
(mit Stahl) -, staal aanbrengen, aansmeden ; 3. einen Plat: -, bespreken, als
bezet of besproken kenmerken , door
betaling zich verzekeren van ; 4. die
Zunge ist mit Schlciin belegt, bedekt ;
5. (fig.) mit Steuern and Abgaben -,
belasten ; eire Stadt mit Truppen -, troepen, bezetting, garnizoen leggen in;
jein. mit eioer Strafe -, eene straf opleg gen ; snit Fluch -, vloeken, den vloek
uitspreken over ; etw. mil Beschlag -,
beslag leggen op ; jem. vijl einde Bei na m en -, geven aan ; 6. einen Steinbruch,
ein Bergwerk, einen Berg -, arbeiders
plaatsen, aanstellen in ; 7. eire Rechnung
gait of durch Quittungen, eire Geschichte
snit Urkunden -, staven ; womit ziltst du
das -? bewijzen ; 8. sein Geld in Háusern
-, Z. anlegen; 9. (van hengsten), dek
honden), bespringen.
-ken;(va
Belegen, bijw. (veroud.) gelegen,
liggende.

beleediger m.; der beleidigte Theil, Beleidigte, de beleedigde partij, de beleedigde in.; das Verbrechen der beleidigten
Majeslát, majesteitsschennis V.
Beleidigung, V. beleediging v.;
eine - zufigen, eene beleediging toevoegen, beleedigen.
Beleihen, (beliep, beliepen) bedr.
ww. onr., Z. belehnen.

inden, - tragen in of an eliv., behagen

Beleisten, (beleislete, beleistet)
bedr. ww. van lijsten of randen voorzien.

Beleitern,

(beleiterte, beleitert)

bedr. nw. (Bergw.) einen Schacht -,
ladders plaatsen in.

Belemnjt, (- en, mv. -en) ni.

(Delfst.) belemniet, pijlsteen, donder
-sten,
vingersteen, linxsteen m.
Belesen, (du beliesest, er belies(e) t, belas, belesen) bedr. ww. onr.
Erbsen, Linsen -, uitzoeken, Z. lesen;
II. bijv. nw. ein -er Mann, belezen, olie
veel gelezen heeft ; -heit v. belezenheid,
letterkundige kennis, door lezen ver
kennis of geleerdheid v.; er hat-kregn
Belegtheit, V. die - der Zunge, der viele -, hid heeft, bezit veel belezenheid,
is zeer belezen.
Brust (mit Schleim), bedekt zijn o.
Beleuchten, (beleuchtete, beleu.chBelegung, Z. belegen.
Belehnen, (belched, belehnt) bedr. tet) bedr. ww. licht laten vallen op;
ww. jenr. -, beleenen niet, in leen ge- (van de zon), die Erde -, verlichten ;
ven ; ruit einero Herzoglhume -, beleenen (Spr.) die Sonne -, overbodig. nutteloos
niet ; sich - lassen, leen of als leen aan werk doen ; (Schild.) ein Gernálde -,
einen Bauern mit einero Theil-nem;it. licht aanbrengen oil; (fig.) eire That,
seines Gutes -, een deel van zijne goede- Segebenheit, einen Unestand naher -, toeren tot een boerenleen maken, een on- lichten, ophelderen, verklaren.
adellijke daarmede beleenen.
Beleuchtung, v., Z. beleuchien;
Belehner, (- lehners, rev. -definer) it. verlichting, illuminatie v.; (fig.) (van
eene vraag), opheldering, toelichting,
in. beleener, leenheer m.
verklaring v.
Belehnung, v., Z. belehnen.
Belehren, (belehrte, belehrl) bedr. Belferer, -ferin, schreeuwer,
ww. jein von etw. -, onderrichten, iem. keffer in., schreeuwster, kefster ni.
iets leeren, onderwijzen, mededeelen;
Belfern, (bel`erte, gebel Eert) o. ww.,
er sst nicht recht von der Sache belehrt, ni. h. ketTen ; (fig.) keffen, schreeuwen,
hij is niet wel onderricht, niet goed op ophef maken, knorren, brommen.
de hoogte van de zaak ; sich gern - las- Be1ia1, (-s) m duivel nl.; -skied
sen, gaarne leerera, gaarne terechtgewezen o. duivelskind o.
worden ; sich von Benin. in, ober etw. Beliebaugeln, (beliebaugelte, be- lassen, raad inwinnen, den raad volgen liebáugelt) bedr. ww. eira Mädchen -,
van ; sich nicht - lassen, geen reden aanlonken, verliefd aanzien, toelonken.
verstaan, niet geraden, terechtgewezen
Belieben, (belieble, beliebt) bedr.
willen worden ; jem. eines Bessern, eines ww. etw. -, begeeren, believen, willen,
Audern -, uit de dwaling helpen, terecht verlangen ; was belieben Sie of was beleerzaam, onderrichtend, Z.-wijzen;d, liebt Ihnen? was beliebt? wat belieft u?
lehrreich; 2. wed. ww. sich an etw. -, wat verlangt gij? wat wilt gij (hebben)?
belieben Sie of beliebt Ihnen davon ? wilt
leeren van.
Belehrung, v. onderrichting, te- gij , belieft-gij daarvan ? - Sie of beliebt
rechtwijzing, onderwijzing, informatie Ihnen nichts meter? belieft gij niets anv.; -sgabe v. gave v., talent o. om te on- ders? moet gij niets anders hebben? 2.
onp. ww. behagen, bevallen ; das beliebt
derwijzen.
Beleibt, ( er, -est)bijv. uw. gezet, Ihnen so zu sagen, liet behaagt u, gij ver
te zeggen ; - Sie herein zit-kiesthzo
dik, lijvig; -heil v. gezetheid, dikte,
treten, wees zoo goed en kom binnen,
lijvigheid V.
BeleibzUchtigen, (beleibzuch- kom binnen als het u belieft; went bet igte,beleibzuchtigt) bedr.ww. (Rechtspr.) liebt, der n.ehme, wie er van hebben wil,
Bene lijfrente of een jaargeld uitzetten wien het bevalt, die neme het ; Sie beof vastzetten voor.
lieben zu scherven, gij schertst ; wie beBeleidigen, (beleidigte, beleidigt) hebt? wat belieft u? sich 's recht - las bedr. ww. beleedigen. aanstoot geven, sen, niet smaak eten van, Z. getallen;
kwetsen, zeer doen ; jent. groblich -, 11. o. zelfsi. believen o., wil m., verlangrof beleedigen; die Vernunft -, indrui- gen o., wensch m.; es stekt in Ihi•ens -,
sen tegen ; keusche Ohren -, kwetsen, gij kunt er over beschikken, gij hebt
aanstoot geven, ergeren ; der -de Theil, slechts te bevelen ; ich stelle es in Ihr -,
Beleidiger, de beleedigende partij v., de ik laat het aan u over ; - an etw. Naben,
-
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scheppen of vinden in ; noch - mit ets.
verfahren káiznen, naar believen kunnen
handelen met, geheel en al meester zijn
over; noch Arent -, zoo als gij wilt.

Beliebig, ( -er, -st) bijv. en b.
naar welgevallen, welgevallig, aangenaam; an einenz -en Orte, op eene plaats
naar verkiezing ; was Ihnen - ist, al wat
gij wilt ; er nehnic eicc Glas von -er
Grösze, hij kan of snag een glas nemen
zoo groot of zoo klein hij wil of verkiest ;
von jeder -en Farbe, van eerie kleur,
welke hij (zij) maar wil; (Meetk.)
eire -e Linie, willekeurige, onbepaalde
lijn v.
Beliebt, ( -er, - (e)st) bijv. uw. bei
jernn. -, bemind, welgevallig, geliefd
sich - machen, zich bemind maken
sich bei dent Volke - zu machen sac/zen,
in de gunst bij het volk trachten te komen, zich bij het volk trachten bemind
te maken, trachten populair te worden;
2. Z. beliebig; -heil v. bemind zijn o.
Beliegen, (belag, belegen) o. ww.
oor. liggen op, Z. liegen.

Beliehene, der, Beliehener,
(ein des, eines Beliehenen, mv. Beliehene,
die Beliehenen) m.; (Ger.) die met eene
dotatie begiftigd of beschonken is.

Belinien, (beliniete, beliniet) bedt,
ww. Papier -, lijnen trekken op, liniëeren, Z. linieren.
Belisten, (belistete, belistet) bedr.
ww. jens. -, bedotten, beetnemen, misleiden, Z. i berlisten.
Belittern, (belitterte, belitlert)
bedr. ww. (I3ergw.) Z. beleitern.
Belladonna, ( s) v. (Pl.) bella
donna, wolf kers, groote nachtschade v.
-

-

Be11en, (bellte, gebellt) o. wn.

blaffen; it. (van den vos), keffen, jan -

ken ; (Spr.) cite -der Hand beis: t nicht,
blaffende honden bijten niet ; (fig.) der
Plagen bellt ver hunger, jeukt.
Beller, (Bellers, mv. Beller) in.
blader, keffer, Engelsche jachthond m.,
Z. Saubeller; (van personen), schreeuwer ni.
Belletrist, (-en, rev. -etc) rn. hij,
die de fraaie letteren beoefent, letterkundige, belletrist ni.
Belletristerei, v. (i. k. bet.) bedrijf o. van een belletrist.
Belletristik, v. de beoefening v.
der fraaie letteren; 2. werk o. over de
fraaie letteren.

Beiletristisch, bijv. en b. up de
fraaie letteren betrekking hebbend.
Bell- hammei, (-iiammels, rev.
-hammel

of -hárnmel) ni., Z. Leithanz-

rnel; -hzchn o., Z. Biaszhuhn.
Beloben, (belobte, b elobl) bodr.
ww. jens., elïv. -, lof spreken van, prij -

zen, lot toezwaaien ; it. (veroud.) Z. erwähnen.

BelQbungs—brief, (- (e) s, rev.
-e) m., —schreiben, (-schreibens,
-schreiben) o. schriftelijk bewijs o. van
goedkeuring, vleiende brief m.; -preis
m., Z. Nebenpreis.

Beloehen, (belochte, belocht) bedr.
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Bern.

Beni.

Beni.

ww. (Boschw.) die Harzhólzer -, gaten verheirathen; 2. Schi fje -, bemannen, BemQngen(sieh ), (bemengte, beuitrusten ; mit Trappen -, bemannen, mengt) wed. ww. sich mit einer Sache -,
Belohnbar, bijv . nw. wat beloond wapenen ; 3. (w. i. gebr.) Knaben -, zich bemoeien met, zich inlaten met,
zich mengen in, Z. befassen.
kan worden, wel te beloonen, beloon - manhaftig waken.
baar ; -heil v. beloonhaarheid v.
Bemannung, v. bemanning, uit - Bemerkbar, ( -er, -st) bijv. en b.
Belohnen, (belohnte, belohnt) rusting, wapening v.; 2. manhaftig ma- merkbaar, bemerkbaar, waarneembaar,
wat waargenomen kan worden ; mit den
bedr. ww. bezoldigen, zijn loon geven, ken o.
Bem ,nteln, (benzantelte, bentu.n- Augen -, zichtbaar voor het oog;(Meetk.)
betalen ; 2. beloonen, eene belooning geven ; es belohnt die Miihe nicht, het be- telt) bedr. ww. jent. -, met een mantel eine -e Grösze, waarneembaar, die gezien
loont de moeite niet, het is de moeite voorzien; 1iáume mit Epheu bemantelt, kan worden; -keil waarneembaarheid,beniet waard ; (Spr.) het sop is de kool begroeid, omkleed ; 2. ein (uneheliches) merkbaarheid v.
Kind -, bij het trouwen der ouders onder Bemerken, (bemerkte, bemerkt)
niet waard.
Belohner, (-lohners, mv. -lohner) den mantel mede nemen en zoodoende bedr. ww. jem., etw. -, bemerken, bem. belooner m., hij die beloont; 2. Z. wettigen ; 3. eiven Fehler -, bemantelen, speuren, waarnemen, zien, Z. eiblieken;
bewimpelen, bedekken, verbergen ; sei- 2. etw. wok!, ü bel -, goed vinden, niet
vergellen.
Belohnung, v. belooning v., het nen Geiz mit der Sparsamkeit -, ver- goed vinden of kwalijk nemen, aaninerloon geven o., betaling v., loon o.; -siverth, mommen, verbergen onder den naam ken als; 3. opmerken, aanmerken, zeggen, Z. anmerken.
van ; das Laster -, verhelen.
-würdig bijv. nw. belooningswaardig.
Beluchsen, (beluchste, beluchst) Bem ,nt(e)1ung, v . bewimpeling, Bemerker, mer kers, mv. -merbedr. ww., Z. belugsen.
bemanteling v., verbergen, bedekken o., ker) in. waarnemer, opmerker, bemerker m.
Be1i gen, (belog, belogen) bedr. vermomming v.
ww. onr. jem. -, beliegen, bedriegen, Bemaszigt, ( er, (e)st) bijv. nw. Bemerklich, ( -er, -st) bijv. nw.,
Z. bemerkbar.
(w. i. gebr.) gematigd, bedaard.
leugens wijsmaken, voorliegen.
Belugsen, (belugste, belugst) bedr. Bemasten, (bentastete, bemastet) BemQrksam, ( -er, -st) bijv. nw.,
ww. jent. -, bedotten, verschalken, be- bedr. ww. ein Schiif -, bemasten, de Z. bemerklich.
Bemerkung, v. opmerking, aan masten inzetten ; bemastet and besegelt,
driegen, misleiden.
merking, waarneming, bemerking v.; es
Belustigen, (belustigte, belustigt) van masten en zeilen voorzien.
ist .eine allgemeine -, eene algemeen bebedr. ww. verheugen, vermaken; -d, Bemastung, v., Z. bemasten.
vroolijk ; 2. wed. ww. sich -, zich ver
Bemauern, (bemauerte, bemauert) kende zaak, iedereen weet bij ondervin
es ist eine - bei Sterbenden, men-ding;
zich verheugen, zich vroolijk-lustigen, bedr. ww., Z. ummauern.
maken, amuseeren.
Bemául-korben, (bentaulkorbte,' heeft bij stervenden opgemerkt ; sich
Belustiger, ( - lustiger s, mv. - lu bemaulkorbt) bedr. ww. ein Pferd -, schriftliche -en machen, aanteekeningeu
een muilband aandoen ; maken ; -sgeist m., -sgabe v. waarnem. hij, die vroolijk maakt, ver -stiger)
aandoet & , grappernmaker, pot--mak -schellen bedr. ww. (Volkst.) oorvegen, mende geest m., gave v., talent o. om
muilperen, klappen om de oores geven. (juist) waar te nemen of op te merken ;
senmaker m.
v. en b. merkwaar
Belustigung, V. verlustiging v., Bemausen, (bemauste, bemaust) -swerth, -swvurdig bijv.
opmerkenswaard, bemerkenswaard.-dig,
bedr. ww. jent. -, bestelen, Z. beste/tien.
tijdverdrijf, vermaak o., Z. crgótzen.
Belzen, (belzte, gebelzt) bedr. ww., Bemehlen, (bentehlle, bemehlt) BemQssen, (du bemissest, er bebedr. ww. met meel bedekken, meel misst, bemast, bemessen) bedr. ww. onr.
Z. pelzen.
eiiv. -, meten ; 2. beoordeelen ; de musst
Bemaehen(sich), (benzachle,be- strooien op.
macht) wed. ww. (gemeenz.) zich be- Bemeinen, (bemeinte, bemeint) ihn nicht naco dir -, beoordeelen, afwebedr. ww. (w. i. gebr.) etw. -, zijne mee - ten ; 3. sehr zuruckhaltend and -, afvuilen, zich bedoen.
gemeten; eng -, nauw beperkt.
Bemachtigen, (beis chtigte, be- ning zeggen over.
Bemossenheit, v., afgemeten machtigt) bedr. ww. jent. -, Z. ermdch- Bemeiern, (benteierte, benteiert)
tigen; 2. wed. ww. sich einer (zelden bedr. ww. eis Gut -, een pachter of zet heid v.
Bemisten, (bemistete, bemistet)
boerderij plaatsen, aanstel--boerpn
von einer) Sache -, bemachtigen,
zich meester maken van, overweldigen, len ; 2. jem. -, eene boerderij geven aan, bedr. ww., Z. düngen.
Bemitleiden, (bentitleidete, beovermeesteren, bezetten ; sich einer Per- met eene boerderij beschenken.
Bemeistern, (bemeisterte, beenei. milleidet) bedr. ww. jem. -, medelijden
son -, iem. vatten, gevangen nemen, aan
(fig.) der Schlaf hal sick seiner-houden; stert) bedr. ww. seinen Feind -, overwin hebben of toonen met, beklagen.
Bemitleidung, v. medelijden,
overwinning behalen op, de-ne,d
bemachtigt, heeft hem overvallen, overweldigd, zich van hem meester gemaakt,) overhand krijgen hoven; (fig.) seine mededoogen o., liet toongin o. van &;
Leidersscha Eten -, beheerschen, onder- -stviirdig bijv. nw. medelijdenswaardig.
overmand.
Bem,chtigung, v. bemachti-' drukken, meester worden ; (van harts- Bemittelt, ( -er, -st) bijv. en b.
ging, overweldiging, overmeestering, ge- tochten) jemn. -, beheerschen, regeeren ; bemiddeld, gegoed, welgesteld.
sich nicht - kónnen, zich zelven geen Bemjbeln, (bemcbelte, bontobelt )
vangenneming v., bezetten o.
Bem^hen, (bemähte, bentaht) Z. meester zijn; 2. wed. ww. sich einer bedr. ww. eis Zinlener -, meubileeren,
Sache -, zich meester maken van, be- van meubelen voorzien.
abmahen.
Bemahnen, (bemahnte, bemahnt ) machtigen ; sich der Gentuther -, zich Bemodern, (bemoderte, bemodert)
meester maken van, overmeesteren; Z. modern.
Z. einmahnen.
Bemghnen, (bentahnte, bentuhnt) cich der Unterhaltung -, zich van het Bemgosen, (bemooste, bemoost)
bedr. ww. van manen voorzien; einj gesprek meester maken, Z. bemdchti- bedr. ww. einen Stein -, met mos bedekken ; eis bentooster Baunt, met mos
gen.
bem hnter Lowe, met manen voorzien.
Bemakeln, (bemakelte, bemakelt) Bemeisterung, v. overmeeste- begroeid ; (Student.) eis bemoostes
ring v.; 2. die - anderer, overmeesterd, Haupt, oude student m.; 2. o. en wed.
bedr. ww., Z. beflecken, besudeln.
ww. dieser Baum bemoost (sick) nicht,
Bemalen, (bemalte, beenalt) bedr. geregeerd worden o. door anderen.
Bemeiszeln, (bemeiszelte, bemei- is niet met inns bedekt, er groeit geen
ww. eis Zimmer -, schilderen, beschilderen, verven, kleuren; (Jachtw.) (van szelt) bedr. ww. bebeitelen, met den bei- mos op.
BemQrteln, (bemórtelte, bemörvogels), einen Baum, Strauch -, met tel bewerken.
Bemelden, (benteldete, benteldet) telt) bedr. ww. eine Wand -, met mordrek bevuilen.
Bemannen, (bemannte, bentannt) bedr. ww., Z. anzeigen, eru'dhnen, an- tel bedekken, bepleisteren, volrapen.
boren in.
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man geven , Z. f'iihren.

Bemgrtelung,

v., Z. bemörteln.
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BemUhen, (bemuhte, bemüht) keren; mit Breltern -, beslaan, vastspij- Schlaf, die Sprache, das Gesicht, den
bedr. ww. jem. -, moeite, last, ongemak keren; (Kuip.) beslaan ; 3. gehorig bena- Athem, alle Hoffnung -, benemen ; die
veroorzaken, lastig vallen ; mit einero gelte Finger, met nagels voorzien. Lust zu etw. -, benemen, doen verliezen;
Au/'trage -, lastig vallen, belasten; darf Benagen, (benagle, benagt) bedr. jemn. jeden Vorwand -, ontnemen; das
ich Sie -, mir 4', zou ik u mogen op- ww. (van muizen), das Brod -, knagen benimmnt der Sache nichts, dat neemt
dragen, verzoeken ; 2. wed. ww. sich -, aan; (van geiten), knabbelen aan; (fig.) niets weg,dat doet niets aan de zaak af;
zich bemoeien, zich moeite geven, zijn Sorge benagt mein Herz -, knaagt aan. das benimmt der Erzáhltung nichis an
best doen, trachten, pogen, streven ; Benahen, (benahle, benáht) bedr. ihrer Glaubwvurdigkeit, doet geen afvergeefsche moeite ww naaien op, omnaaien, benaaien, breuk aan ; jemn. die Sorgen -, onthefsich umsonst
doen ; sich eifrig -, zich beijveren ; wol- vastnaaien ; it. bestikken, stikken op, fen van ; jemn. seinen Irrthum -, uit de
len Sie sich herein -? komt gij niet in ? oplappen, lappen zetten op ; 2. ein Haus, dwaling helpen ; jemn. seinen Zwei fel -,
kom binnen als het u belieft; sich her- eine Herrschaft -, naaien voor, het naai- doen ophouden, doen verdwijnen; 3.
au[ -, opkomen, naar boven komen ; werk bezorgen voor. (veroud.) jemn. einer Sache -, Z. berausich herenter -, afkomen, naar beneden Benamen, -namsen, (benamte, ben; 4. jein. -, Z. belauben; 5. wed. ww.
komen; sich Nu jemn. -, iem. gaan be- benanit of benamste, benamsl) bedr. ww. sich -, zich gedragen, zich voordoen;
zoeken ; - Sic sich nicht, doe geene een Kind, een Haus -, een naam geven, sich ungeschiekt bei eta'. -, zich onhandig
moeite ! sich uni etw. -, zijn best, po- noemen, benoemen ; Heinrich, der Grosze gedragen of verkeerd te werk gaan; 6. (w.
gingen doen om iets te verkrijgen ; sich benamt, Hendrik, de Groote bijgenaamd. i. gebr.) sich mie jemn. -, Z. verslhndium een Mddchen -, naar de hand dingen Benam(s)ung, v. benoeming v., gen ; II. o. zelfst. gedrag o., handeling,
van; sich um Ehrenstellen -, sollicitee- naam, toenaam, bijnaam, scheldnaam m., wijze v. van handelen; ge[alliges -, aangename, innemende manieren v. mv.;
ren naar, najagen ; sich jur jem. -, wer- benaming v.
Benannt, —nanntlieh, bijv. een feines -, beschaafde vormeg` v. mv.,
ken, pogingen, moeite doen voor.
goede toon m.; er hat hein -, bij weet
Beintihung, v. bemoeiing, moeite, nw., Z. benennen.
Benarben, (benarbte, benarbl) zich in gezelschap niet te gedragen,
poging, zaakwaarneming v., werk o.;
-sgebühr v. loon o. voor de zaakwaarne- bedr. ww. das Gesicht -, met litteekens heeft geen vormen ; wie ist sein - bei
bedekken; benarbt, met litteekens be- der Sache? hoe gaat hij daarbij te
ming; (Hand.) provisie v.
Bemundstiiekt, bijv. nw. (Wa- dekt; it. schrammen in het aangezicht werk ?
peuk.) met een mondstuk van andere hebbende; een -des Miltel, litteekenvor- Benehm-sehere, (- n) v. munt
mend ; 2. o. of wed. ww. sich -, zich schaar v., waarmede men het teveel af--kleur.
Bemt.szigen, (bemuszigle, be- tot een litteeken vormen, beginnen dicht knipt; -wage v. muntschaal v.
Beneiden, (beneidele, beneidet)
nauszigt) bedr. ww., Z. nöthigen, veran- te gaan, toegroeien, genezen; (van den
grond), abgelor fte Stellen - sich, be- bedr. ww. jent. -, benijden, misgunnen,
lassen.
wangunstig zijn, nijd toedragen.
Benachbart, ( er, -(e)st) bijv. 1 groeien weer.
nw. dicht bij, naburig; das —e Haus, Benasehen, (benaschte, benascht) Beneidens-Werth,-wurdig,
aangrenzend, belendend, Z. anstoszend, bedr. ww. eine Speise -, snoepen, proe- (- er,-(e)st)bijv. en b. benijdenswaardig.
Benennen, (benannte, benannt)
angrenzend. ven van.
Benaehrichtigen, (benachrich- Benássen, (bene sste, benasst) bedr. bedr. ww. onr. die Binge mit ihreu
tigte, benachrichtigt) bedr. ww. jent. ww. das Toch -, natmaken, Z. benetzen. Namen -, noemen, benoemen, bij hun
von etw. -, onderrichten, verwittigen , Benebeln, (benebelte, benebelt) naam roepen ; (Bek.) eine benannte
iem. iets mededeelen, berichten, bericht bedr. ww. benevelen, met wolken of ne- Zahl, benoemd ; (Rechtspr.) den naam
geven van, waarschuwen. velen bedeiken, verduisteren ; (fig.) das noemen, bij name noemen ; 2. noemen,
Benachrichtiger, (-tigers, mv. Auge, den Blick -, benevelen, verduiste- aangeven , aanwijzen ; Zeil and Oct -,
-tiger) m. berichtgeve r, waarschuwer m. ren ; das Gehirn, den Verstand -, bene- bepaald aanwijzen, bepalen, vaststellen.
Benachrichtigung, v. onder- velen, verwarren, bedwelmen; benebelt, Benennung, v. benoeming, berichting v., bericht o., mededeeling v., beneveld, dronken; 2. wed. ww. sich -, naming v., naam m.; (Rek.) Broche
advies o.; -sschreiben o. adviesbrief, (gemeenz.) zich dronken drinken. enter einerlei - bringen, onder denzelfden noemer m. brengen.
Benebst, voorz., Z. nebst.
brief m. die een bericht bevat, bericht
Benede_ien, (benedeite, benedeiet) Benepen, deelw. -sein (Zeew.)
o., waarschuwing v.; -swori o. wachtbedt. ww., Z. segnen, preisen.
vastzitten.
woord o.
Benaehten, (benachtete, benach- Benedieten-.kraut,(- kraut(e)s, Benetzen, (benetzte, benetzt) bedr.
let) o. ww., m. s. (veroud.) in einero mv. -kräuter) o. (Pl.) benedictenkruid, ww. sein Belt, einon Brief snit Thránen
Walde - of benachtet sein, door den nagelkruid o.; -wtcrz, v. (PI.) nagelwor- -, bevochtigen, besproeien, begieten;
snit Thranen benetzte Augen, oogen vol
nacht overvallen worden; 2. bedt. ww. tel in.
donker maken, verduisteren ; (fig.) der
Benediet ner, (-tiners, mv. -ti- tranen ; die Erde -, bevochtigen, begiebenachtete Himmel, donker ; der benach- oer) m., —tinerin, ( eten) v. Bene- ten, besproeien ; mit Wasser -, begieten.
dictijuer monnik m., non ; -e eisen o.
Benetzung, v., Z. benetzen.
Iele P fad des Lebens, donker, soinber.
Benaehthei1igen, (benachthei- Boheemsch staafijzer o.; -klosler o. Be- Bengel, (Bengels, mv. Bengel) in.
ligte, benachtheiligt) bedr. ww. bene- nedictijner klooster o.; -orden m. orde v. rondhout, knuppelhout o., klos m. of
deden, verongelijken, onrecht aandoen, an den H. Benedictus ; it. de Benedic- dwarshout o. aan den hals van honden,
schadelijk zijn voor, schalen ; een Kind Lijnen m. mv.; -rose v. (Pl.) peonie, knuppel, groote dikke stok m.; (van eene
-, verkorten, te kort doen. pioenroos, pinkster of koningsroos v. klok), klepel, kleppel , bengel m.; (bij
Benaaehtheiligung, v. bena- Benefiz, (- es, mv. -e en -ien) m. waterputten), wip v., zwengel, zwingel
deeling, verongelijking, schade v., on- weldaad v., gunstbetoon o., prebende, m.; (l3oekdr.) Z. Pressbengel; (fig.) een
recht, nadeel, verlies o. preuve v., beneficevoorstelling, voorstel- grober -, lomperd , lummel, boerenkin Bena,deln, (benadelte, benadelt) ling ten voordeele van een tooneelspe- kel, vlegel m.
bedr. ww. (van denneboomen), benadelt, Ier ; -vorstellung v., Z. Benefiz.
Bengeichen. o. (verkl.) klosje,
met naalden voorzien.
Benehmen, (du beninimst, er be- klepeltje o., Z. Bengel.
Benageln, (benagelte, benagelt) nimmt, benahni, benommen) bedr.ww.onr. Bengelei, (-en) v. lompheid, onbebedr. ww. die Absdtze -, pennen, pin- die Münzplallen -, het teveel afnemen schoftheid, ongemanierdheid v.
Bengel—haft,(- er, -(e)st) bijv. nw.
nen, met pennetjes vastslaan ; benagelte van ; 2. jemn. etw. -, benemen, ontneSohlen, gepend, met spijkers voorzien ; men, afnemen, nemen van; die Aussicht lomp, linksch, onhandig ; bijw. als een
2. eine Kiste mit Packtuch -, bespij- -, benemen, verhinderen, beletten; den lomperd , links; -kopf m. (Boekdr.)
-,
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knop of kop m. van den ijzeren dwarsstaaf in liet drukraam.
Bengeln, (bengelte, gebengelt)
bedr. ww. (Jachtw.) einen Hund -, den
klos of het dwarshout om den hals doen;
2. Nesse -, met een knuppel afslaan.
Bengelseheide, (-n) v. houten
steel m. van het kruis of den dwarsstaaf
in het drukraam.

letten op ; 2. die Gesetae -, in acht ne- bemesten ; 2. wed. ww. sich -, Z. bemen, naleven ; den Anstand -, niet uit scheiszen.
liet oog verliezen ; seine Schuldigkeit
Bepffrehung, v., Z. bepferchen.
-, nakomen, zich kwijten van, volbren- Bepflanzen, (bepflanzle,beplangt)
gen ; ein tie/es Stillschweigen -, bewaren,' bedr. ww. einen Acker -, beplanten,
planten op ; mit Kohl, mit Báumen -, bein acht nemen.
Beobachter, -achterin, waar- planten, planten op; einen Wald von
nemer, beschouwer, toeschouwer m., neuem -, weer beplanten, aanleggen;
waarneemster, beschouwster,toeschouw- einen Wall mit Kanonen -, planten op ;
die Tafel mit Weinflaschen -, rijkelijk
Benieken, (benickte, benickt) beds. ster V.
ww. elw. -, met een hoofdknik bevesti- Beobaehtung, V. waarneming, voorzien van.
gen, goedkeuren.
beschouwing, inachtneming v.; 2. (SterBepflanzung, v., Z. bep Planzen.
reuk.) waarneming v.; (Letterti.) opmerBepfl.astern, (bepfl'aslerte, bep/ïaBeniemen, Z . benainen.
stert) bedr. ww. bepleisteren, pleisters
Beniesen, (beniesle, beniest) bedr. king, aanmerking, bemerking v.
ww. door niezen bevestigen.
Beobachtungs — gabe, ( - n) v. leggen op; bep/lastertes Gesicht, met
Benieszen, (slechts gebr. in het gave v. van waarnemen, op te merken pleisters bedekt; 2. eine Slrasze -, Z.

veil. deelw. benossen) ; (Jachtw.) die -heer o. observatieleger of -korps o.; pastern.
Hunde werden -, worden begeerig ge- - posten in. post m om waar te nemen,
BepfiQcken, (bep/lockt, bep flóckl )
maakt naar de jacht op een bepaald soort observatiepost m.; -schildwache v. or- bedr. ww. junge Pflanzen -, stokjes zetvan wild.
ten of steken bij.
donnans m.
Benjamin — baum, nn., — gum- Beohrfeigen, (beohr f eifile, beohr- Bepfi cken, (bepflitckte, beplliickt)
feigt) bedr. ww. (Volkst.) Z. bemaul- beul r. ww., Z. herup fen.
mi, — harz, o., Z. Benzzoebaum.
Benne, (-n) v. ben v., draagkorf schellen.
Bepfl gen . (bepfliigte, bep(liigt)
m., groote mand v.; 2. bordeel, hoeren- Beohrt, bijv. uw. (Wapenk.) ge- bedr. ww., Z. pflügen.
buis o.
oord, met ooren van andere kleur; (Pl.)
Bepfropfen, (bepfrop fte,bep f rop(t )
bedr. ww, Z. p frop fen.
Benithigen, (benóth-igte, benó- Z. geohri.
lhigi) bede. w. jens. -, Z. nóthigen;
Beden, (beolte, bedli) hedr. ww.^ Bepftihlen, (bepfí hlte, bep(iihll)
2. o. ww., ni. s., Z. nóthig haben.
oliën , beoliën, met olie besmeren ; 2.' bedr. ww. ein Belt -, met kussens voor
-zien.
Ben§thigt, bijv. uw. (niet den wed. ww. sich -, zich beoliën, zich met
2en nv.), einer Sache, des Geldes, der olie besmetten.
Bepfrt eden, (bepfrundete, beHit/fe, (zelden das Geld, die Hulfe) Beordern, (beorderte, beorrdert) pfrundet) bedr. ww. jem. -, eene presein, of etw. - haben, noodig hebben, be- beds. ww. jem. Zu etw. -, iem. iets be- bende of preuve schenken aan; der Behoefte hebben aan ; das Benólhigte of velen, gelasten, bevel of last geven oni ; pfrundete, die eene prebende of preuve
Nothige, benoodigde, noodige, noodza- beordert sein of v orden, bevel, orders ontvangen heeft, minneman, gasthuiskelijke o. hebben, ontvangen; jens. ivohin -, ergens ma ii.
Benummern, (benuin verte, be- heen of naartoe zenden, afvaardigen.
Bepiehen, (bepichte, bepicht) bedr.
nummert) bedr. ww. die Houser einer Beorderung, v., Z. beordern.
ww., Z. pichen.
Strasze -, nommeren of nummeren , Z . Bepaaren(sieh) , (bepaarle, be- Bepieken, (bepickte, bepickt) bedr.
ww. (van vogels), Kirschen -, bepikken,
nureriren.
paart) wed. ww., Z. paren.
Benutzen, -nu' tien, (bron/zie, Bepaeken, (bepackí e, bepackt ) pikken van, herhaald pikken aan.
benul;t of benützte, benf tzt) bedr. ww bedr. ww. einen 'Wagen -, bepakken, beBepinnen, (bepinnte, bepinuat)
ten nutte maken, zijn voordeel doen laden ; 2. wed. ww. sich -, zich belasten; bedr. ww. Schuhe, Sohlen -, pinnen, Z.
niet, gebruiken, aanwenden ; ein. Gut it. zijne zakken vol stoppen, vullen.
bezwecken.
-, lint of genot hebben van cinen
Bepa,nzern, (bepa.nzerte, bepan- Bepinseln, ( tiepinselte, bepinselt )
Bach, eine Queue -, ten tintte leiaken ; zert) bedr. ww harnassen, pantseren, ^ bedr. ww., Z. anstreichen.
die Schwäche seines Feint/es -, zijn een harnas of een pantser aandoen ; be- Bepissen, (bepisste, bepisst) bede.
voordeel doen met, gebruik waken van, panzerte Krieger, geharnast, gepantserd; ww. etw. -, bepissen, bewateren watepartij trekken van ; etw. wie sein eiti bepanzerles Schi(f, een gepantserd ren tegen.
Eigenthuni -, beschikken over, zich be- schip, pantserschip o.
Beplanken, (beplankte, beplankt)
dienen van ; zu seinera V oriheile -, aanBepa,ppen, (bepaal le, liepappt) bedr. ww. eine Wand, eiti Schift'-, met
wenden, partij trekken van. zijn voor- bedr. ww., Z. bekleislern.
planken bekleeden, beschieten.
deel doen niet ; etw. yar nicht -, volstrekt
Bepechen, (beperkte, bepecht) Beplatten, (beplatfete, beplattet)
geen gebruik maken van, verwaarloozen. bedr. ww. hepekken, Z. pichen.
bedt. ww. einen Saai -, met dunne plaBenutzung, v., Z. benutten.Bepelzen(sich) , (bepelyte, be- ten beleggen; mit Silber beplattete Sch natBenzOe, V. benzoë v., benzoëhars pelzt) bedt. ww in een pels wikkelen, ten, met dun zilver opgelegd.
veil o.; -other m benzoëether nl .; -baum een pels omdoen.
Beplaudern, (beplauderte, bepluum. benzoëboom in.; -blumen v. inv . Beperlen, (beperlte, beperlt) bedr. dert) bedt. Ww. etiv. -, bepraten , praten
(Scheik.) henzoëbloemen v. mv., ben- ww. seine bare -, bepaarlen, met paar over.
-butter V. benzoëboter v.; len versieren ; (Wapenk.) beperlt, bepa--zoëur.;
Bepolstern, (bepolsterte, bepel-gunimi, -harz o. benzoëgom v., benzoë- veld, met paarlen versierd ; beperlte slert) bedr. ww., Z. potstern, auspolhars v. en o.; -saner bijv. nw. benzoë -) Veilchen, met dauwdroppels, als met. stern.
zuur; -saures Salz, benzoëzuur zout o.; paarlen versierd.
Bepr^ gen, (beprágte, bepragt)
-seiure v., Z. -blunieu; -tinctur v., - laas - Bepfahlen, (bepfuhlte, bepj' tilt) bedt. ww. die M-iinzen -, stempelen,
ser o. maagdenmelk.v., eene melkachtige bedt. ww. einep Weinberg -, met staken ^ bestempelen, het stempel in- of opdruk
alkoholisehe oplossing van benzoë, wie- voorzien ; einen Acker -, roet palen af; mit ferns. Bildniss beprbyt, in- of-ken
rook of azijnzuur lood, vroeger gebruikt zetten, de grenzen aanwijzen door paal - opgestempeld.
als schoonheidsmiddel. tjes ; (fig.) eis'. -, bepalen, vaststel -1 Bepudern, (bepuderle, bepudert)
bede. ww., Z. pudern; cin bepuderter
BeQbaehtbar, ( -er, -st) bijv. en len.
b. zichtbaar, waar te nemen, waarneem- Bepf^hlung, v., Z. bep/ ïhlen.
Rock, met poeder bestoven.
baai'.
Bepfi rehen, (bepferchte, be- BepUffen, (bepu/l' te, bepu[f t) bede.
Beobaehten, (beobachtete, beob- pfercht) bédr. ww. einen Acker -, door ww. Kleidungsstücke -, met poffen voor achtet) bedr. ww. etw. -, gadeslaan, de in perken opgesloten schapen laten zien,
,
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(beputnple, bepuinpt) Noth -, zich onderwerpen, gehoorzamen rasp gelijk waken ; eine Mauer -, af
krabben.
eta'. -, water pompen op.
-bedr.w
aan.
Bepunkten, (bepunktele, bepunk
Bequemheit, v., Z. Bequemlich- Berathen, (die berdlhsl, er berdtli,
let) bedr. ww. die i -, stippen, puntjes kelt (3 en 5).
berieth, berathen) bedr. ww. onr. ciw.,
zetten op; den Leib -, (bij de wilden)
BequemThde, (-n) v. (w. I. gebr.) jem. mit elu'. -, voorzien van, begiftigen,
tatueeren ; (Gray.) etw. -, stippelen ; latafel, commode v.
helpen ; it. berathet euch in Zeilen, zorgt
(Muz.) crone bepunktete Note, met een Bequemlich, ( -er, -st) bijv. en in tijds voor u zelven ; eine -e Tochter,
stip; (Pl.) van punten voorzien, puntig; b. gemakkelijk, geschikt ; ein -es Leben, verzorgd, getrouwd; gut, schlechi - sein
2. Z. punkliren.
gemakkelijk ; wir saszen -, op ons ge- mit etw., er goed, slecht aan toe zijn met,
Bepurpurn, (bepurpurle, bepur- mak ; 2. zonder inspanning ; er arbeitet goed of slecht staan bij ; 2. jem. -, raad
purl) bedr. ww. met het purper beklee- ganz -, op zijn dood gemak. geven ; jein. schlecht -, een slechten,
den ; it. niet purperverf beschilderen; Bequemlichkeit, v. gemakke- kwaden raad geven ; (van een genees bepurpurt, in purper gekleed; bepurpurle lijkheid v., gemak o.; die - lieben, van heer), einee Patienten -, (van een advoVerbrecher, gekroonde misdadigers; it. gemak houden; sich nicht in seiner - caat), einen Clienten -, raad geven; ich
purperrood, purperkleurig ; bepurpurle storen, aus seiner - bringen lassen, zich bin von ihm - worden, ik heb van hem
Hände, met bloed bezoedeld. niet in zijn gemak laten stooren; machen den raad gekregen; er hat mich dazu
Bepusten, (bepuslete, bepuslet) Sie das gans reach Ihrer -, op uw gemak, -, hij heeft het mij aangeraden; 3.
bedr. ww. eine Wunde -, Z. bereden (3). zooals liet u het gemakkelijkst is; 2. ge- jens. -, om raad vragen, consulteeren ;
Beputzen,(beputzle, bepulzt) bedr. makkelijkheid, ongedwongenheid, los- 4. etw. -, over iets raadplegen; 5. besluiww. netjes aankleeden; beputzte Knaben, heid v.; freie - ins Betragen, vrije, on - ten, een besluit nemen; er berdth irnnetjes aangekleed, Z. pulken.
gedwongen houding v., manieren v. mv.; mer, was ihm behagt, hij besluit altijd
Bequartieren, (bequartierte, be- 3. das hat seine of das ist eire grosze -, tot datgene, wat &; I1. o. ww., m. h. über
quartiert) bedr. ww. soldaten inkwartie- dat is een groot gemak ; das Hans hat etw. -, raadplegen (gewoonl.): 111. wed.
ren of inkwartiering geven bij ; 2. einen viele -en, gemakken o. mv.; die -en des Le- ww. sich über, zeegen etw. - met zich
Burger mit 20 Mann -, bij hem inkwar- bens, hetgeen het leven gemakkelijk maakt zelven raadplegen, bij zich zelven te rade
tieren.
en veraangenaamt; 4. Z. Conrmoditdt, Ab- gaan.
Wegnesten; (beyuaslete, bequastet) trilt; 5. zucht v. om zich alles gemak- Herether, (-rathers, mv. -rather)
bedr. ww. met kwasten voorzien, ver- kelijk te maken, traagheid v.; -sgesell- , m. verzorger, raadgever, helper in.
sieren ; eine bequastele Pfeife, met kwas- schaft v. (Hand ) commanditaire ven - Berathschlagen, (berathschlagte,
ten versierd.
nootschap v.; -stuhl rn gemakstoel m., berathschlagt) o. ww,, m. h. beraadslagen ; 2. wed. ww. sich - über ets. mil
Bequem, ( -er, -St) bijv. en b. stilletje o.
(veroud.) zu ets. - ,bekwaam tot, gesclhikt
Bequemling, (-(e)s, mv. -e) rn. ^jernn., beraadslagen met, iem. raadplevoor; sick - ausdrücken in einer Sprache, (w. i. gebr.) luiaard m.
I gen, iems. raad inwinnen.
met gemak, vaardig ; 2. gemakkelijk ; Bequemung , v., Z. sich be- Berathsehlagung, v. beraad cin -er Fuszp fad, gemakkelijk ; hier sitzi quenien.
slagen o., beraadslaging v.; -sstimnre v.
sichs -, hier is het gemakkelijk zitten ;
Bequieken, (bequickte, bequickt) raadgevende stem v.
der Rock sitzi sehr -, zeer gemakkelijk ; bedr. ww. ein Spiegelglas -, Z. belegen.
Berathung, v. gift, begiftiging,
isi es Ihnen -, wenn ich morgen komme, Berahmen, (berahmte, berahmt) schenking v.; 2. raadpleging, raadgeis het goed &; machen Sic sichs -, neen bedr. wow. ein Gemdlde -, in eene lijst ving v., raad m., schikking, orde v.; au[ die
uw gemak, ga op uw gemak zitten ; es zetten, vatten ; einen Kupferstich -, een - seines Hauses bedacht, bezig niet orde
sich - machen, zijn gemak zoeken, het rand trekken of teekenen om ; it. in eene te stellen op.
zich gemakkelijk trachten te maken ; er lijst zetten ; 2. Z. anberaumen
Berauben, (beraubte, beraubi)
macht sichs bei der Sache -, hij doet er Ber ,ndeln, (berii-ndeite, berandelt) bedr. wow. Reisende -, berooven, plundeniet veel moeite voor; der Bediente ist bedr. ww. van een randje voorzien.
ren, bestelen ; enne Kirche -, plunderen ;
mie sehr - auf der .Weise, ik heb er veel Beranden, ber ,nden, (beran- jem. seines Vermogens -, berooven van ;
gemak, veel dienst van ; cie -er Diener, dele, berandet of berándele berändel ) ^/f 'er. seiner Ehre, seines Lebens -, benedie zich naar zijn lieer schikt, gedien- bedr. wow. Munze -, randen; (Past.) enne men, ber ooven van, ontrooven; der Kleiti g ; eira -er Beichlvalcr, die licht abso- Torte -, den rand vormen van.
der -, uitkleeden, berooven, plunderen ;
lutie geeft ; ein -es Belragen, aangenaam ;
Ber ,ndern, (beränderte, beide- der Mannheit -, ontmannen, lubben, snij zu Rath and That -, behulpzaam, hulp - derl) bedr. ww., Z. beranden.
den ; des Gesichts -, de oogen uitsteken,
vaardig; 3. cie -er 1Vlensch, een ge-Berändung, v. (Muntw., Gray.) liet gezicht benemen; der Jungferschaft
makkelijk mensch, die van gemak houdt, randen o., rand m.
-, ontmaagden, schenden, onteeren ; seiop zijn gemak gesteld is, alle inspanning
Beranken, (beraukte, becankt) eer Sinne beraubi sein, zijn verstand
schuwt.
bedr. wow. (van den wijnstok), das .Fen- kwijt, van liet gebruik zijner geestverBequQmen, (bequemte, bequenzt) ster -, met zijne ranken bedekken, zijne mogens beroofd, verstoken zijn ; 2. wed.
bedr. ww. (veroud.)jem. -, gemakkelijk ranken uitspreiden over.
ww sich einer Sache -, zich zelven bemaken, helpen, gemak aandoen ; 2. wed .
Berappen, (berappte, berappi) rooven van ; it. zich ontzeggen, zich zelww. sich schlecht - mussen, zich moeten bear. ww. (Mets.) enne brand -, met een ven weigeren.
behelpen; sick auf dens Fuszboden -, voor getand truweel afbikken, berapen ;
Beraubung, v., Z. berauben.
lief nemen met een leger op; man T ig (Timm .) einee runden Baum -, vierkant Berauchen, (berauchte, berauchl)
an sick zu -, zich in de omstandigheden hakken, den vorni van een balk ge- o. ww., m. s. berookt, zwart worden; eine
te schikken; er musste sich - hinabzu- ven aan. berauchle Wand, berookt.
steigen, er toe besluiten, het zich laten Berasen, (bel•aste, berust) bedr. Berãuehern, (berducherle, beriuwelgevallen; sich zu eta'. -, besluiten ww. den Rand eines Bluinenbeetes -, met chert) bedr. ww. Fleisch -, rooken, in
tot; sich zu einero Anil, Dienst -, er toe zoden beleggen ; 2. o. ww., m. s. met den rook hangen ; (Gen.) kranke Theile,
overgaan, om & aan te nemen ; er wied l gras bedekt worden ; ei schon beraster einen Ertrunkenen -, berooken ; Kleider
sich schon daz'u - manssen, hij zal zich Plate, een mooi grasperk o.; (Wapenk.) mit rvohlriechendenSachen -, parfumeeren,
daaraan wel moeten onderwerpen; sich berust, (van planten), planten, die niet geurig of welriekend maken; (Kath.)
mach ets. -, zich regelen, zich schikken, los in het wapenschild staan maar uit den Altar -, bewierooken; (fig.) jem. -,
zich voegen, zich richten naar; sich nach een grond oprijzen. bewierooken, vieren, in de hoogte stejenis . Willen, nach den Umslr eden -, zich
Beraspeln, (heraspelte, beraspelt) ken.
schikken, voegen ; sich unter die (der) bede. wow. raspen, beraspen, met eene
Ber ueherung, v. berooking v.,
-
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rooken o., bewierooking v.; (fig.) bewieBeregnen, (beregnete, beregnet) ritten, van goede paarden voorzien zijn;
rooking, viering v., ophemelen o.
bedr. ww. beregenen.
it. goed kunnende , rijden; gestiejelt
Beraumen, (beraumte, beraumt) Bereiben, (bereibte, bereibt) bedr. and beritten, gelaarsd en te paard ; 4.
bedr. ww., Z. anberaumen.
ww., Z. reiben.
ein Frauenzimnier -, Z. reilen (2).
Berausehen, (berauschte, be-' Bereich, (-( e)s, mv. -e) in. en o. Bereiter, (- reilers, mv. -reiter)
rauscht) bedr. ww. jent. -, dronken ma- bereik o. int -e meiner Hand, in of onder m. bereider m., die iets bereidt, klaar
ken ; (fig.) bedwelrnd maken ; -de Ge het bereik van ; int -des feindlichen Ge- maakt; II. (Rijk.) paardrijder, pikeur
-trdnke, schiitzes, onder het bereik ; (fig.) das m.; it. (Prov.) inspecteur m. te paard ;
sterke, dronken makende dran-'
ken ; 2. wed. ww. sich in Wein, Bier -, Alles ist nicht mein -, gaat mij niet aan, -gesellscha ft v. troep m. paardrijders;
zich dronken drinken, zich bedrinken is buiten mijn departement, behoort niet -peitsche v. rijzweep C.
aan.
tot mijne competentie ; das liegt int - der Bereits, bijes. reeds, Z. schon.
Berausehung, v., Z. berauschen. MQglichkeit, behoort tot de mogelijkhe- Bereitschaft, v., z. m. gereed
Berberis, (- en) of Berberitze, den, is mogelijk, bereikbaar; in ein frem-heid
v.; in - sein, gereed zijn; in - set(-n) v. (Pl.) berberis v., zuurdoorn m.; des - greifen, zich met vreemde zaken be- zen, halten, bringen, gereed maken ; in
-beere v. berberisbes v.; -sa f t, -syrup m. moeien, waartoe toen niet bevoegd is; - halten, haben, in gereedheid of voorberberissap o., berberissiroop v.; - slaode' der - seines Wissens, het gebied o., de- handen hebben, klaar houden, hebben;
v., -strauch ni., berberis v., berberis - omvang m.
Geld in - haben, gereed of beschikbaar
struik m.; -zeltlein o. berberiskoekje o. Bereichen, (veroud.) Z. erreichen. hebben, geld hebben liggen.
Bereehen, (berechte, berecht) bed r. Bereichern, (bereicherte, berei- Bereitung, v. bereiding, Z. beWW., Z. rechen.
chert) bedr. ww. jent. -, rijker maken, reilen (I).
Bereehenbar, bijv. en b. bere- verrijken ; sich auf jems. Kosten -, ten Bereitwillig, ( er, -st) bijv. en
kenbaar.
koste van een ander schatten verzame- b. bereidwillig, gereed, geneigd, gaarne;
Bereehnen, (berechnete, berech- len.
it. gedienstig, dienstvaardig ; -keit V.
net) bedr, ww. berekenen, uitrekenen,
Bereicherung, v., Z. bereichern. bereidwilligheid, dienstvaardigheid, gebegrooten, de begrooting maken ; das Bereifen, (bereifte, bereift) bedr. dienstigheid v., ijver m.
tear schlau berechnet, goed bedacht ; das ww. ein Fass -, kuipen, hoepels omlegBerennen, (berannie, berannt)
war nicht berechnet, daarop had men niet gen, van hoepels voorzien ; 2. met rijp bedr. ww. onr. (Krijgses.) eine Stadt -,
gerekend, daarop was men niet bedacht bedekken ; (fig.) wit maken ; bereif t, met bestormen.
geweest; 2. wed. ww. sich mit jemn. -, rijp bedekt; ein bereiftes Haar, grijze Berennung, v., Z. bestormen.
Z. abrechnen.
haren.
Berg, (-( e)s, mv. -e) m. berg
Bereehner, (- rechners, mv. -rech- Bereimen, ( bereimte, bereinil) m.; (fig.) -e verselzen, het zwaarste,
ner) m. berekenaar, begrooter m.
bedr. ww. jent. eiay. -, berijmen, verzen aan het onmogelijke grenzende verrichBereehnung, v. berekening, be- maken op, in verzen opstellen.
ten ; am -e steken, hallen, zwarigheden
grooting, uitrekening v.
Bere_inigen, (bereinigle, berei- ontmoeten ; (Spr.) da stenen die Ochsen
Berechten, (berechtete, berecht ei) nigt) bedr. ww., Z. reinigen; 2. ein Ge- am -e, daar zit de knoop, nu weet of kan
bedr. ww. jent. -, (w. i. gebr.) in rech- schalt -, afdoen ; eine Rechnung -, Z. ik niet verder; er ist noch nicht ober
ten vervolgen.
ermäszigen, ,noderiren.
den -, hij heeft alle zwarigheden nog
Bereehtigen, (berechtigte, be- Bereisen, (bereiste, bereist) bedr. niet overwonnen, is alles nog niet te borechtigt) bedr. ww.jem. zie etiv. -, mach- ww. Messen -, bereizen , afreizen, be- ven ; hinter dein - hallen, achterhoudend
tigen, volmacht geven; berechtigt, ge- zoeken ; fremde Linder -, bereizen, rei- zijn ; (Spr.) hinter dem -e wohnen auch
machtigd, gerechtigd, het recht heb zen in ; ein bereister Mann, die veel ge- noch Leute, gij ziet eerre voorname zaak
om ; ausschlieszlich berechtigt, be--bend reisd heeft.
over het hoofd , gij verbeeldt u alles te
Bereit, bijv. en b. bereid, gereed, weten, maar; er
voorrecht, geprivilegeerd.
ist liber alle -e, hij is
Berechtigung, v. machtiging v.; klaar; zuni Kriege -, bereid, voorbereid; ik weet niet waar, al ver van hier; die
die - zu et-w. haben, het recht tot, de - stehen, hallen, gereed staan, houden, Haare stehen einero dabei zu -e, de haren
aanspraak v. op.
klaar staan ; sich - coachen, zich gereed rijzen te berge; 2. soort van bergen, b.v,
Bereden, (beredete, beredet) bedr. maken; -es Geld, gereed geld, beschik- vulkaan m., voorn. wijnberg; 3. (fig.)
ww. etw. -, bespreken, spreken over; baar geld.
ein - von Conipendien, stapel m.; -e von
eihen Plan mit jemn. -, afspreken ; 2. Bere_iteisen, (- eisens, mv. - eisen) Schutt, hoopen puin als bergen ; goldene
Alles -, op alles iets te zeggen, aan te o. (Beeldti.) polijststaal o.
-e versprechen, gouden bergen, koeien
merken hebben ; 3. jemn. die Warzen -, Bereï.ten, (bereitele, bereitet) bedr. met gouden horens beloven ; es fállt ein
bespreken, met woorden wegtooveren ; ww. Stiihle -, klaar zetten ; einon Wa- - von nieiner Brust, een steen van het
4. jent. -, bepraten, overreden, bebab- gen Pferde -, in gereedheid brengen, hart ; 4. (Onto.) de hoogere plaatsen (kus
belen, iets wijs maken ; jent. zu etw. -, gereed maken, gereed houden; seine
onder de vingers; 5. (Jachtw.) de-sentj)
overreden ; sich zu etw. - lassen, zich Ia- Kleider -, klaar leggen ; 2. eine Arznei, hoogten v.mv.tusschen de diepere indrukten overreden, bepraten, overhalen ; II. ein Mahl -, klaar maken, bereiden; ( Looi.) ken der klauwen in het spoor van het
wed. ww. sich -, Z. besprechen, verab- Felle -, bereiden, jemn. Freude -, be- wild ; 6. (Gesch. v. Fr.) de bergpartij,
reden.
reiden ; Verdruss -, aandoen , berokke- , volkspartij v.; 7. (Bergw.) rotsv., steen
-klomp.;it
grof erts o.
Beredsam, beredt, ( er, -(e)st) nen; Sorge -, maken; eine Ueberrabijv. en b. welbespraakt, welsprekend; schung -, bereiden'; 3. jent. za, auf, f iir Bergab, bijw. bergaf, naar bene
ein beredtes Stillschweigen, een veel zeg etw. -, Z. vorbereilen; II. wed. ww. etw.
benedenwaarts; es geht snit ihm --den,
stilzwijgen ; -keit-gend,vlbtk bereitet sich, is aan den gang, Z. vor- of bergenter, hij gaat achteruit, zijne geV. welbespraaktheid, welsprekendheid v.; bereitet; jens. bereilet sich zit etcv., zondheid neemt af.
maakt zich gereed, bereidt zich voor;
2. Z. Redekunst.
Berg—acker, (- ackers, niv. -Acker)
voorbereiden op. m. bergakker, akker m. op een berg;
Beredung, V. beprating, bespre- sich zuur lode
king v., onderhoud, gesprek o.; 2. ver
Bereiten,(beritt,beritten) bedr.ww. -ader v. metaalader, bergader v.; -ahorn
waan m., zelfbedrog o.; 3.-beldingv., onr. den Wald, eine Gegend -, berijden, m. bergahorn, witte ahorn m.; -akadedoorrijden, te paard of in een rijtuig be- mie V. academie v. voor het mijnwezen;
overreding v., Z. Zurede.
Beregen, (beregte, beregt) bedr. zoeken ; 2. ein P ferd -, berijden, africhten, -alaun m. rotsaluin v.; - altester m. oudww., Z. anregen; der beregte Gegenstand, dresseeren ; 3. (Krijgsw.) beritten coachen, ste, opperste m. der bergwerkers.
Bergamotte, (-n) v. bergamot,
de zaak waarvan sprake is, (le zaak in van paarden & voorzien ; berittene Trom
quaestie.
trompetters te paard ; gul be--petr, bergarnotpeer, heereiipeer v.
;
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BergamQtt(e)-Citrone , (- n)
bergamot-citroen m.; -birnbaum m.
bergamothoom m.; - Citronenbaum m.
bergamot- citroenboom m.; -ól o. bergamotolie V.
Berg-ampfer, m. bergzuring v.,
bergamber m., wilde rabarber v.; -amsel v. bergmerel, boschmerel v.; -amt o.
directie v. van eene mijn en het bureau
o. daarvan.
Bergtin, bijw. bergop, omhoog,
naar boven.
V.

-gewerkscha j't v. maatschappij v., gegenootschap o. der aandeelhouders in een
bergbouw ; -gezeug o. gereedschappen,
werktuigen o. mv. der mijnwerkers; gift o., Z. Arsenik; -gipfel m. bergtop,
top m. van een berg ; -glas o., Z. -Krystall; -gliedkraut o. blauw gekleurd kwarts
o.; -golf, - göttin, berggod m., bergnimf
v.; -grunn c► . berggroen o.; -grusz rei.
groet m. der mijnwerkers ; -guhr v., Z.
Guhr; -gicy►,sel m. bergberenoor o.; -gut
o. bergstof, delfstof v.; -habit m. mijn
v.; -hanenfusz in. berg--werkslding
hanepoot nl., bergranonkel v.; - hakel,
-hOklei n o. bijl v., bijltje o. der mijn we rkers ; -hahn m., Z. Birkhahn; 2.
Auerhahn; -ha/dc v. helling v. van den
berg; -handlung V. winkel, handel m. in
datgene, wat de bergwerken betreft;
-harz o., Z. Erdharz; -base m. zand
bergbaas, witte haas m.; -hasel--has,
huhn o. berghazelhoen, hazelkorhoen o.;

gen ; II. o. zelfst. nvv., Bergens spielers,
wegkruipertje spelen, Z. Versteck.
Berg-ente, (- n) v. bergeend, IJs
eend v.; -eppich m. bergpeter--landsche
selie v.
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(Bergers, mv. Berger) m.

(Zeew.) berger, bewaarder m. (van gestrande goederen); 2. bergbewoner ni.
Bergerbse, (- n) v. (('l.) bergorobus m.
Berg-}erz, (- es, mv. -e) o. bergerts o.; -eule v. berguil, korenuil m.; Berg-andorn, (-( e)s, mv. -e) m. fahrt v. vaart V. stroomopwaarts; -talk
bergandoren m.; it. uitgebloeide koren- m. Bierarend m.; -fall in. instorting v.
aar v.; -arbeit v. bergwerk o., arbeid m.' van een berg, Z. Bergsturz; 2. instorting
der bergwerkers ; -arbeiter m. bergwer- V. van eene mijnput ; it. plaats van eene
ker, mijnwerker m.; -anon m. (PI.) berg- ingestorte mijn; -[arbe v. bergverf v.,
arum v., kalfspoot m.; -art v. (Bergw.) oker v.; -fasan m., Z. Auerhahn; -[em,
bijv. en b. —es Silber, (Zuiv.) zoo fijn of
gangsteen m., bergsoort v.
zuiver mogelijk ; -fenchel m. bengvenBergnuf, bijw., Z. bergan.
Berg-austheiler, austheilers , kel v.; -fertig bijv. nw. wegens longziekte
mv. -austheiler) m. uitdeeler m. van de niet meer in staat om in de mijn te wertienden eener mijn; -baldrian m. (P1.) ken; -test o. feest o. der mijnwerkers; - haspel m., Z. Hornhaspel; -hauer m.,
bergvaleriaan v.; -balsam m. berghalsem - feste v. stuk o. rots, dat men hij wijze L. -mann; -hout v., Z. -papier; -*auptm.; -bane v. bergbijl v.; -bau m. berg-'; van pilaar in de mijn laat staan, ten einde mann m. hoofdman, opperste opzichter
bouw m., uitdelving v. der mijnen; --I instorting te voorkomen ; -[es/ving v. m. over de mijnwerkers ; —schaft v.
leunde V. bergbouwkunde v.; kundiger' bergvesting, vesting v. op een berg ; it. hoofdmanschap o., ambt o. van hoofd
-hert m. eigenaar m. eenex mijn;-man&;
in. delfstofkundige, ertskundige m.; — Z. - feste; -felt o. witte aardhars v.;
kunst v. bergbouwkunst v.; -baumwolle -feuer o. signaalvuur op bergen ontsto- 2. de vorst m. van het land waar mijnen
v.bergboomwol, bergkatoen v.; -beamter ken ; it. bergvuur o., een soort van zijn; -himbeerbatrm in. braambeziénm. ambtenaar m. bij het mijnwezen ; -be- dwaallichten, door de mijnwerkers voor struik m. zonder doornen; -himbeere v.
darf m. benoodigdlieden v. mv., maten- een gunstig voorteeken gehouden ; -fichte braambes, braambezie, braam v.; -hoch
alen o. mv. bij den bergbouw ; -beschrei- V. bergden, bergpijnboom m.; -fink m. bijv. uw. berghoog, zoo hoog als een
bung v. bergbeschrijving, orographie v.; bergvink v.; •• fïachs m. aardvlas, amiaut berg, kolossaal ; -höhe v. berghoogte v.,
-bewohner m. bergbewoner m.; —in v. o.; it. Z. Leinkraut; -flecken m. vlek o. bergtop in.; -hoheitsrecht o. bergbouw
bergbewoonster v.; -binse v. (Pl.) berg- op een berg, bergvlek o.; it. vlek o. dat ni. als een voorrecht van den landheer;
bies v.; -blau o. bergblauw o., blauwe door mijnwerkers bewoond wordt; - flcisch -höhle v. berghol o., bergspelonk m.,
oker v.; it koperblauw o.; -bock m., Z. o. (Delfst.) soort van asbest met dikke, grot v. -holder, -ho/under in., Z. '1'rauSteinbock; -bohrer m. aardboor v.; -bote vaste bladen, bergvleesch o.; -(lonken- benholunder; -holz o. houtvormig asbest
m. mijnbode m.; -braun o. umbra v.; blame v. aardgal v., duizendguldenkruid o.; -hahn o. berghoen, wild hoen o.,
-buch o. mijnboek o.; -buche v., Z. Ha- o.; -flor m. bloeiende toestand, bloei m. bergpatrijs m.; -hond in. wagen m.
gebuche; -butter v. bergboter v.
der bergwerken ; -f/ass tn. (Delfst.) ge- waarop het erts uit de mijnen gevoerd
Bergehen, o. (verkl.) bergje o. kleurd kwarts o.; it. Z. Fluszspath; -fór- wordt; -holte v. hut v. op een berg ; it.
Berg–Compass, (- es, mv. -e) m. derniss V. uitbrengen o. der ertsen, vor- hut v. van een mijnwerker.
bergkompas, mijnkompas o.; -dachs m., deren v. der mijnwerken ; -fore/Ic v. Bergieht, bijv. en b. (bergahnlich)
Z. Murmelthier; - distel v., Z. Wegedi- bergforel v.; -frei bijv. en b. —es Feld,! bergachtig, naar een berg gelijkend,
stel; -dohle v. bergkauw, bergkraai v.;1 waar het verlof tot het aanleggen eener bergvormig.
-dorf o. dorp o. op een berg ; it. mijn- mijn nog niet vergeven is; - freiheit v.' Bergig, ( -er, -st) bijv. en b. bergwerkersdorp o.; -drossel v. berglijster v., vrijheid v. om mijnen op te delven; it. achtig, vol bergen.
Z. Weindrossel; -ebenholz o. (PL.) bas-, vrijheid v., voorrecht o. eerier door m ij nBerg-junge, (-n, mv. -n) m. jon taard-sennestruik m.
werkers bewoonde plaats; -fuchs m. gen m. in de mijn, tot het wasschen van
Berge–geld, (-( e)s, mv. -er) o.' bergvos m.; -gang in., Z. - steiger; -gan-' erts m.; -kappe V. bergwerkersmuts,
bergloon, berggeld o.; -holz o. berghout, sedisiel v. bergganzedistel v.; -gebdude' mijnwerkersmuts v.; - karren m. mijn barkhout o.
o. gebouw o. behoorende bij eene miin, werkerskar v., kruiwagen m.; -katte v.
Berg-einsiedler, ( -einsiedlers , die uitgedolven wordt ; -gebet o. gebed wilde kat, bergkat v.; -keller m. kelder
mv. -einsiedler) in. kluizenaar m. die op o. der mijnwerkers; -gebot o bevel o. in. in eene rots uitgehouwen ; -kefte v.
een berg woont; it. berghop m. (een van liet bestuur voor de mijnen ; - ge- bergketen nl., bergrij v.; - kiesel m. rotsvogel); -eisen o. bergbeitel m.
branch ni. gebruik o., gewoonte v. der of bergkiezel o.; -klee v. bergklaver,
Bergelohn, (-( e)s, mv. -e) m., Z. bergwerkers; -gegend v. bergachtige witte klaver v.; -kleidung v., Z. -tracht;
Bergegeld.
streek of landstreek v.; -gegenschreiber -klette V. Pl.) bergklis v.; -kluft v., Z.
Bergelster, (- n) v. kwartelvalk m.' m. controleur m. der bergwerken ; -geist Kluft; - knappe) m. ( jonge) berg- of
Bergen, (du birgst, er birgt, barg, nl. berggeest m., kaboutermannetje o.; mijnwerker nl.; —schaft v. vereeniging,
geborgen) bedr. ww. onr. bergen, eerre' -gelb o., Z. Ocher; -genoss m. deelge- vergadering v., gilde o. der berg- of
bergplaats geven; (fig.) er ist geborgen.,' noot m. in een bergwerk ; -gerichtsord- mijnwerkers; — skasse v. hulpkas v. voor
hij is geborgen, gered, in veiligheid ; it.' nung v. wetboek o. voor het mijnwezen ; &; - knecht m. mijnwerker in., die het
hij is geborgen, hij heeft zijne schaapjes, -geschworner m. beëedigd opzichter over erts uit de mijn trekt of kruit; -knobop het droge, hij is binnen ; wo bergel eene mijn ; -gesetz o. wet v., reglement' lauch m. bergknoflook o.; -kohle v. met
ich nick vox seinera Zorn? hoe kan ik mij o. voor het mijnwezen ; -gespenst o., Z. aardpek vermengde kool v.; it. Z. Steinbeveiligen tegen &; die Segel -, inhalen; -geist; - gestift o. stichting v. voor arme' kohle; -konipass m., Z. -compass; -korb
jemru. of vox jemn. eta'. -, verbergen,weg- of gebrekkige mijnwerkers; -ge►cwdchs o.' in. berg- of mijnwerkers-mand v.; -kork
stoppen, Z. verbergen; it. geheim hou bergplant v.; it. Z. Miner; -gewcerk o.! m. grof steenvlas o., bergkurk o.; -koic/i. will nicht -, dass 4' verzwij--den; bergwerkers- of mijnwerkers-gilde o.;' sten v. mv. kosten m. mv. van een berg,
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werk ; -krdhe v., Z. l usshdher; -kratse; v., Z. -katte; -reihen m.bergliedje,mijn - i -urtheil o. vonnis o. van een berggerecht;
V. bergkrabber, krabber m. derwijnwer- gezang, mijnwerkersliedje o.; -reine v.l, -veilchen o. (Pl.) bergviooltje o.; -ver
kers; -kresse v. bergkers v. ; -krystall^ reis v., bezoek o. in eene mijn ; - richter,
bestuurder m. van een berg--walerm.
m. berg- of rotskristal o.; -kabel m. m. bergrechter, mijnrechter m.; - ried -, werk ; -verwalt-ung v. bestuur, beheer
mijnton v., mijnbak m.; -kuh v. koe op gras o. berg-rietgras o., berghelm, duin- o. van een bergwerk ; -vitriol m. bergvibergen ; - kummel m. (Pl.) bergko- helm m.; -rose v., -rósch'en o. rotsstruik' triool o.; -oogt m., Z. - meister; 2. -richmijn m.; -kupler o. bergkoper, gedegen m., bergroos v.; -roth o., Z. Rauschgelb; t er ; -volk o. bergvolk o., bergbewoners
koper o.; -kuppe v. (ronde) top m. van 2. Rothel ; -róthe v., Z. -zinnober; - rothel m. nov.; -waare V. voortbrengsel o. uit
een berg; -lachier v. bergmaat, maat v. m., Z. Rothel; -rücken m. bergrug in.; de mijnen ; -wachs o., Z. Gagat ; 2. Pech
der bergwerkers; -land o. bergachtig) -ruhrkraut o. (Pl.) kattepootje, naui -'
rotswand in.; 2. muur-kohle;wandv.
land o., bergachtige laadstreek v.; -ldn-'I zenoor o., bergroerkruid o.; -ruthe v., Z. m. gevormd door bergen ; -wardein m.
distb bijv. nw. bergen bewonend ; -laser Wunschelruthe; -skibel m. mijnwerkers - beproever m. der mijnen, bergwaardijn
v., Z. -blanc; -lauch m., Z. -knoblauch ; sabel m.; -sache v. zaak v., die een berg- m.; -wasser o. bergwater, water o., dat
-ldufig bijv. en h. volgens de gewoonten houw of het mijnwezen betreft -salt m. van een berg afstroomt; it. mijnwater
der mijnwerkers; — reden, de taal der vloeibare mijnstof v., bergsap o.; -saint o.; -wegebreit m. bergweegbree v.; -weide
mijnwerkers spreken ; -leder bergleder m. bergsalade, berglatuw v.; -salz o., Z. V. bergwilg m.; -weiderich m. bergwee
-wein m. bergwijn m.; -werk o.-derikv.;
o.; it. mijnwerkersvoorschoot o., Z. Steinsalz; -stinger m. bergzanger, zanArschleder; -lehne v. zijde, helling v. ger m. onder de mijnwerkers; -sanikel bergwerk o., mijn, ertsmijn, bergstof van een berg.
m. (Pl.) sleutelbloem v., berenoor o.; groeve, groeve v.
Berglein, o. (verkl.) Z. Bergchen. -schdnder m. lasteraar in. der bergwer- BQrgwerks– kunde, v., Z. -wis Berg -1erche, ( - n) v. bergleeuwe - ken ; - schicht v. schoftwerk, overwerk o.; senscha f t ; -sprache v. taal v. der bergrik m.; - letten m. bergklei, metaalklei - schilt o. bergriet o.; -schlag m. berg- of mijnwerkers ; -teich m. vijver in. in
v.; -linde v., Z. Sleinlinde; -losung v. akker, akker m. op een berg of op de eene mijn ; -wissenschajt v., Z. Bergbaubergplaats v. voor de ertsen ; -mann helling eens bergs; -schlilten m. berg- kunde; - verstandige m., Z. Bergbaukun(mv. - leute) m. mijnwerker, bergwer- slede v.; -schloss o. bergslot, kasteel o. digen.
ker m. ; -- von& Leder, mijnwerker, op een berg ; -schlucht v. eng dal o., Berg–welen , o. delfstofkunde ,
arbeider in. in de mijn ; — von der Feder, holle weg m. in het gebergte, bergpas ertskunde v., mijnen v. mv., bergwezen,
schrijver m. bij een bergwerk ; — vom m.; -schmied m. mijnsmid in.; -schmiede mijnwezen, bergstelsel o., mijnwerkersFeuer, mijnwerker, die in de smelterijen v. smederij v. voor of uit eene mijn; kunst, mijnwerkerskunde v.; -wetter o.
arbeidt; it. Z. -bewohner; —grusz in., -schnepfe v. bergsnip v.; -schotte v. mijnlucht, stiklucht v. in de mijnen; -wieZ. -grusz; —streu v. (Pl.) kruisdis Schotsche bergbewoner, bewoner m. der sal o. bergwezel v.; -wind in. bergwind
v.; -mdnnchen o. aardmannetje o., Z.-tel Schotsche hooglanden , High'ander m.; m.; -ivolle v., Z. -oaths ; -wort o. woord
-geist (1) ; -md-nnisch bijv. en b. op de -schottenröckchen o. onderrokje o. der o. in den bergbouw ; -zehnte m. bergwijze, volgens de gewoonte der mijnwer- Schotsche bergbewoners ; -schreiber rn. tiende v.; -zehnter m. ontvanger m. der
kers, volgens de regels der mijnwerkers; bergschrijver, schrijver, controleur bij bergtienden; -zeitlose v. (Pl.) bergtijloos
es sieht -- aus, de mijn schijnt goed, een bergwerk ; -schule v. school, acade- v.; -ziege v. wilde geit v. van de Alpen,
mooi ; -naaas V. bergmuis v., lemming mie v. voor het mijnwezen ; - scheler m. klipgeit v.; -zimmermann m. mijntimm.; -mehl o. bergmeel o.; -meierkraut o. leerling m. van zulk Bene school; -schiis- merman m.; -zinn o. berg-, mijntin o.;
bergwalkruid o.; -meise v. bergmees v.; sig bijv. nw. —es Erz, met aardstoffen -zinnober m. bergrood, vermiljoen o.;
- meister m. mijnbaas, meester, directeur vermengd ; -schwaden m. schadelijke -zógling m., Z. - scheler; -sunder ni. bergin. van een bergbouw ; - melisse v. berg- mijnlucht, stiklucht v. in de mijnen ; zwam o., bergtonder V.
rnelisse v.; -milch ni. bergmelk v.; -schwe jel m. bergzwavel, roode zwavel
Bericht, (-(e)s,mv. -e) m. bericht
-month m., Z. -geist; -mniinze v. (Pl.) v.; -seven m. opbrengst v. der mijnen ; o., mededeeling, kennisgeving v., verslag,
bergmunt v.; -musikant m., Z. -stinger; -seife v. bergzeep v.; -seil o. mijntouw, advies, rapport o., informatie v.; 2. Z.
. -nach fahrer m. opzichter, opziener n► . touw o. der mijnwerkers ; -sperling m. Xachricht.
der bergwerkers, inspecteur m der mij bergmusch v.; -spieler m., Z. -stinger;
Berichten, (berichtele, berichte))
-nagelein o., -nelke v. (PI.) berg--ne; - spitte v. bergspits, bergpunt v., berg- bedr. ww. (Muntw.) die Munzstucke -,
anjelier v.; -nelkenkraut o. (Pl.) bergna- top m.; -stadt v. bergstad, stad v. op vereffenen, justeeren, afronden, de juiste
gelkruid o.; -nymphe v. (Fabell.) berg- een berg ; 2. mijnwerkersstad, stad v., grootte en zwaarte geven aan ; (Jachtw.)
nimf v.; -ól o. bergolie, aardolie, petro- die voornamelijk door mijnwerkers be- einen Falken -, Z. abrichten; (fig.) einen
leum v., Z. Steinöl; -ordnung v. regle- woond wordt ; -strasse v. straat v., weg Kranken -, bedienen, op den dood voorment o. der mijnwerkers; -papa o. (Pl.) m. over of langs bergen ; (Aardr.) de bereiden ; 2. jemn. etcv., jem. ober etre. -,
hergnachtschade v.; -papier o. mijnpapier Bergstraat v.; -straszer m. bergbewoner berichten, inededeelen, melden, kennis
aardpapier o.; -partei v. (Gesch. v. F.) m.; it. bewoner m. uit den omtrek van de geven van, onderrichten van, verslag gebergpartij v.; -pech o. aardpek, asphalt Bergstraat ; it. Bergstraatwijn m.; -strora ven, rapporteeren, verslag uitbrengen
o.; ---ende v. aardhars o. en v.; -peter- in. bergstroom m.; -slufe v. niet veel over ; er ist onrecht berichtet, hij is niet
lein o. bergeppe v.; -p[ef/'er m., Z. Sei- aardstoffen vermengde mijnlaag v.; -sturz juist onderricht ; iwenn ich anders recht
delbast; -p/leper m., Z. Schichtmeister; m. instorting v. van eene rotswand ; it. berichiet bin, als ik ten minste wel on-polei m. wilde rosmarijn of rozemarijn plaats v. waar eene instorting heeft derricht ben; jem. mit Lagen -, iem. voorm.; -prediger m. bergpredikant, predi- plaats gehad ; -sucht v. longziekte, long- liegen, iets wijsmaken ;jent. eines Andern,
kant in. der mijnwerkers; -predigt v. tering v. der mijnwerkers; -siichtiy bijv. eines Bessern -, Z. belehren; 3. jem. -,
bergpreek, preek v. voor de mijnweners !nw. teringachtig; -sunipf m. (Aardk. ) terechtwijzen; ich lasre mich gerne -, ik
it. bergrede V. van den Zaligmaker; - moerassige laag v.; -talg m. bergtalk v.: neem gaarne eene terechtwijzing aan ;
pumpe v. mijnpomp v.; -rath m. rands- -theer in. bergteer v., bergpek o.; -theil er lusst rich nicht -, hij luistert naar
heer, referendaris n). bij het departement ni aandeel o. in een bergwerk of in eene geen reden, is voor geene overtuiging
van de mijnen ; -ratte, -ratze v., Z. Frd- mijn ; -torf m. zwarte schieferklei, berg- vatbaar.
hose; 2. Murmelihier; -saute v. (Pl.) turf v.; - tracht V. berg- of mijnwerkers - Beriehter, m., Z. Berichterstatter.
Beriehterstatter, (-erstalters,
bergruit v.; -recht o. bergrecht, recht o. kleeding v.; -trog m. mijnwerkerstrog
oni den grond op te delven ; 2. wetboek m.; -truche V. (Bergw.) Z. Hund;-trum-m mv. -erstatter) in. lv^ richtgever, verslag
rapporteur in.
-gevr,
o., wetten, v. nov., besluiten o. rnv. be- o. bergpuin o.; -üblich bijv. en b., Z.
treffende de mijnen; -rechtlich bijv. en -mhnnisch; -uline v. wilde olmboom,
Berjchterstattung, v., Z. Beb. overeenkomstig het bergrecht; -rei l bergolm in.; -enter bijw., Z. bergab; richt.
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Berichtigen, (berichtigte, berich- ken; -in v. bernardiner non v.; -orden rüchtigt) bedr. ww. (w. I. gebr.) in optigt) bedr. ww. eine Wage -, gelijk ma- m. orde v. van den H. Eernardus. spraak brengen, belasteren, zwartmaken,
ken, vereffenen, in evenwicht brengen;{ BQrnhards —möncll, (-es, mv, schandvlekken.
(Boekdr.) die Bogenzahl -, nazien, door- -e) m., Z. Bernhardiner; -krebs in. klui - Beruchtigt, ( -er, -st) bijv. nw.
loopen, overtellen ; einen Au fsatz -, na- zenaarskreeft, Bernardskreeft m.; -nonne een kwaden naam hebbende, in geen
besten reuk staande, berucht.
zien, herzien, verbeteren (de fouten); v., Z. Bernhardinerin.
eine Sache, ein Geschrift -, reeden, in B@rnstein, (-(e)s, mv. -e) m. gele Berucken, (beriickte,beriickt)bedr.
orde brengen, afdoen ; eine Schuld -, af- i amber, barnsteen ni.; -ahnlich bijv. en ww. Vógel -, vangen, in een net vangen;
doen, voldoen, afsluiten, vereffenen ; etw. ( b. barnsteenachtig ; -alaun m. barnsteen- 2. der Regen, de Nacht beruckle sie, overmit jemn. -, afspreken ; 2. Z. berich- aluin v.. barnsteenzuur zout o.; •arbeit viel hen ; von ihreu Reizen beruckt, ingeten (2). V. barnsteenwerk o.; -arbeiter m. barn- nomen, betooverd door; vom Weine beBerjchtiger, (-richtigers, mv. - steenwerker m.; -auster v. amberoester, ritckt, dronken ; 3. jem. -, misleiden,
richtiger) m. terech 1 brenger, hersteller, oesterschelp v. met gele strepen ; -drechs- foppen, verschalken, beetnemen, vanverbeteraar m.; (van drukdroeven), cor- ! ier ry barnsteendraaier M. gen ; sich - lassen, in den strik loopera,
B@rnsteine(r)n, bijv. en U. barn- zich laten verschalken.
rector m.
Berteksichtigen, (berii.cksichBerjchtigung, v., Z. berichligen. 1 steenen, van barnsteen
Berjchtsbrief, (-(e)s, mv. -e) Bernstein-fabrik, (-en) v . barn - tigie, beruck sichtigt) bedr. ww. etw. -,
m. bericht o.; (Hand.) adviesbrief m. steenfabriek v.; -fang m. barnsteen -, in aanmerking nemen, bedenken, letBerichtzettel, (-zettels, mv. - zet - ambervisscherij v.; -[anger m. barnsteen -, ten op.
ambervisscher m.; -geist m. barnsteen
tel) ni . briefje, bulletin o.
Bertieksiehtigung, v. in, -un(du beriechs( of be- geest, geest m. van gele amber ; -han- ter - der Unnstándc de omstandigheden
eriechen
B
eucht,
g enomen ; er g,9 enoss die
reuchst, er beriecht
of berberoch, del m. handel m. in ba n steen, barnsteen- in aanmerking^g
berochen) bedr. ww. onr. beruiken, rui- handel m.; -kirsche v. witte Spaansche grószte - hij werd met de grootste onken aan; die Hunde - einander, beruiken kers v.; -koralle v. barnsteenen kraal derscheiding, attentie v. behandeld.
of koraal v.; -lesen o. inzamelen o. of Beruf, .( -(e)s, mv. -e) m. roeping
elk.; (Scherts.) jent. -, polsen.
Beri_efe(1)n, (berief(el)te, bene- inzameling v. van barnsteen; -salz o. v., roep, innerlijke aandrang, aanleg ni.,
f(el)t) bedr. ww. (Bouwk.) eine Saaie, amberzuur o.; -sauer bijv. uw. -satires bestemming v.; priife wohl, wozu du einen Gewehrlauf -, groeven, ribben, met Salz o. barnsteenzuur zout o.; -sr rare bei dir fiihlst, onderzoek, waartoe gij
groefjes of holletjes voorzien. V. harnsteenzuur o.; - schuur ni. snoer roeping gevoelt ; ich finde, fii,hle, spume
o., ketting m. van barnsteenen kralen; keinen - zu dieser Kunst in mir, ik geBerief(1)ung, v., Z. beriefeln.
amberkleurige wijn- voel geene roeping, geene geneigdheid
Beriemen, (beriem.te, beriemt) -Weinstein in
voor & ; er hal keinen - zum 4-, hij heeft
steent in.
bedr. ww. met riemen voorzien.
BerQhren, (berohrte, berohrt) bedr. geen aanleg voor; 2. beroep, ambt o.,
Beriesein, (berieselte, berieselt)
bedr. ww. (van water), eine Grutte -, ww. eine Wand -, berieten, met riet bediening v., plicht m.; den Gelehrtenstand zip seinern - wcwdhlen, den stand van
zachtjes vloeien over; 2. eine Wiese -, bedekken of voorzien.
water laten loopgin over.
BerQhren, (beróhrte, beráhrt)bedr. geleerde kiezen ; mein - bringt das mit
sich, mijn ambt v., mijne betrekking
Berjll, (-(e)s, mv. -e) in. (Delfst.) ww. van pijpen voorzien.
beril m.
BerQsen, (beroste, berost) bedr. brengt dat mede.
Berufen, (berief, berufen) bedr.
Berjnden, (berindete, berindet) ww. met rozen bedekken
bedr. ww. eira berindeter Baum -, met BerQsten, (berostete, berostet) bedr. ww . our . etw. beklatschen and -, niet
handgeklap en gejuich begroeten, apeene schors omgeven,. begroeid; 2. wed. ww., Z. verroslen.
WW. (van eene wond), sick -, Z. verhar- BerQtheln, (bcróthelte, beróthelt) plaudiseeren ; 2. Geister -, Z. citiren;
schen.bedr. ww. etw. -, met rood krijt mei- einen Arzt -, laten roepen ; jern. each.
Hole -, ontbieden, roepen; die Stáinde -,
Beringen, (beringte, beringt) bedr. ken, teekenen.
ww. den Finger -, een ring of ringen
Borsch , of Bersehling, (-(e)s, oproepen, bijeenroepen ; 3. jem. zit einenm
steken aan; 2. wet]. ww. sich -, ringen mv. -e) o., Z. Bars.
Amt, zu einer Wiirde -, beroepen; 4. jem.
aan zijne vingers steken; it. (Scherts.)
Berserker, (-serkers, mv. -serker) -, etre. -, veel (zoowel in goeden als
den trouwring aandoen, trouwen.
m. van razende zucht om te vechten ver- kwaden zin) spreken van ; 5. ter ver vuld krijgsheld, woedend strijder m.; - antwoordiug roepen, aanspreken over;
Berjtten, Z. bereiten (3).
B@rkan, (-(e)s, mv. -e) m. bar- wvuth v. krijgswoede, razende zucht v. 6. etui. -, door te spreken bedertot vechten.
ven ; berufe ihni sein Glitch nicht, roem
kan o.; -weber m. barkanwever m.
Berlieke, tussch. tooverwoor d o. Berserkern, (beserkerte, beser- het niet luid, ten einde geene afgunstige
dat eensklaps alles verandert of teweeg- kert) o.ww., m. h. van zucht om te vech- geesten wakker te maken, die het zou brengt, wat men wenscht. ten woedend zijn. den kunnen bederven ; ich will es nicht
Berst, (-(e)s, mv. -e) m. (veroud.) -, doch, ik wil er niets van gezegd heb Berljne, (-n) v. Berlijner wagen
barst of berst, spleet, scheur, reet, kloof ben, maar; 11. wed. ww. sich auf eta'.
ni., berline v., overdekte reiswagen m.
fruher Gesagtes -, zich beroepen op ; sich
Berljnerblau, o. zelfst. en bijv. v.; -beere v., Z. Nachtschatten.
uw. Pruisisch of Berlijnsch blauw o.;
Borsten, (du berstest of birstest, er wegen etre. auf jems. Urtheit -, zich beberstet of birst, barst of borst, geborsten) roepen op, zich houden of onderwerpen
-satire V. blauwzuur, Pruisisch zuur o.
BerlQeke, (-n) v. sieraad o. aan o. ww. our. barsten of bersten, scheu- aan ; sich auf eira Gesetz -, zich beroepen
horlogiekettingen, charivari o., oorris- ren; (van de huid), springen, opensprin- op, aanhalen, bijbrengen, aanv oer en;sicfr.
gen m. nlv., snuisterij v.; 2. Z. fier- gen; (fig.) vorNeid, Bosheit, Zorn -, bar- auf jenis. Befehl -, zich gronden op, zich
sten; vor Lachen -, zich te barsten lachen ; gerechtigd houden door; sich auf jeins.
licke.
B@rme, (-n) v. (Vest.) berm, wal- essen and trinken, dass man - móchte, Aussage -, zich verontschuldigen met;
gang, walrand m., smalle weg tusschen zich te bersten eten en drinken. sich auf seine Unschuld -, zich beroepen
den voet van den wal en de gracht ; (van Borst -gras, —kraut, -rohr, op, steunen op; sich auf seinen Herrn -,
dijken), de weg m. tusschen den dijk en schil, o. schermrietgras o.
zich beroepen op, zich gerechtigd achten
den oever.
Bertram, (-s, mv. -e) o. Bertram- door, steunen op , een beroep doen op,
Bernhardjner, (-hardiners, mv. kruid o., kwijlwortel m., Z. Nieskraut ; de hulp, de macht of de bescherming in-hardiner) m. bernardiner monnik m.; -ba um rn. klaverbladerige herkules- roepen van ; sich nul einen ander'n. Rich-abtei v., bernardiner abdij v.; -kloster boom m. ter -, Z. appellires,
BerUfen, bijv. uw. beroepen, geV. klooster o. voor bernardiner monni- j BerUchtigen, (beruchtigte, be ,
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the sich -, zich beroemen, zich verheffen, bewezen door; 3. Z. anklagen, beschulroemen op, Z. rühmen (sich).
digen.
Beri. hmt, ( er, - es!) bijv. en b. Besager, (-s, mv. Besager) m., Z.
ein -er Schriftsteller, beroemd, vermaard; Klager.
ein -es Geschlecht, ein -er Mann, beBesagung, c., Z. Klage.
roemd, vermaard ; cie -er Gauner, Spitz- Besalten, (besaitele, besailet) bedt.
bube 4-, berucht; er ist durch diese, we- ww. ein Tonwverkzeug -, besnaren, snagen dieser Eigenschaft -, beroemd ; it. ren zetten op, van snaren voorzien.
berucht ; da f ur ist er -, daarvoor staat
Besalben, (besalbte, besalbt) bedr.
hij bekend ; sich als Künstler, d.urch ww. den Kopf, tine Wunde -, zalven, met
Werke - machen, zich beroemd ma- zalf inwrijven, smeren ; 2. jem., sich -,
ken, zich een naam verwerven ; -heil bemorsen, vuilmaken; 3. jem. -, bedrieV. beroemdheid , vermaardheid v., gen, Z. anschmieren.
naam m.
Besalzen, (besalzte, besalzt) bedr.
Berufs-arbeit, v., gesehft Berthren, (beriihrte, berührt) ww. zouten, bezouten, zont strooien
o. beroepsbezigheid, v., arbeid m. aan bedr. ww. etiv. mit der Hand -, aanra- over.
Besamen, (besamle, besamt) bedr.
een beroep of ambt verbonden ; -genoss ken, betasten ; der Fluss beruhrt die
m. beroepsgenoot, ambtgenoot, collega Stadt, vloeit rakelings langs; etv . leise, ww. ein Feld -, bezaaien, Z. besi en; 2.
m.; -maszig bijv. en b. volgens het be- san ft -, aanraken ; (fig.) eire Sache -, vruchtbaar maken, bevruchten ; 3. beroep; -- etw. treiben, zijn beroep maken aanroeren, aanstippen, even melding ma- strooien, Z. bestrcuen; 11. wed. ww. sich
van; -pfticht v. beroepsplicht, plicht m., ken van, vermelden ; nur leise -, even -, zich door zaad voortplanten ; it. zaad
verplichting v., door een beroep of ambt aanstippen, ter loops, met een enkel krijgen.
Besamung, v. (Landb.) bezaaien
opgelegd ; -recht o., Z. Berutungsrecht ; woord aanroeren ; das beriihrt mich, dat
-treue V. getrouwheid, eerlijkheid v. in treft mij ; da z beriifirt mich nah, dat o., bezaaiing, bevruchting v.
Besan, ( en) v., —segel, ( segels,
het beroep & ; -verrichtung v., Z. -ge- raakt mij van nabij, interesseert mij
schaft; -zvahl v. beroepskeuze of keus zeer; ich fiihle mich dadurch schmerz- mv. -segel) o. bezaan v., bezaanszeil o.;
v.; -wvidrig bijv. nw. tegenstrijdig met lich berithrt, aangedaan , liet doet mij die gauze -, driehoekige bezaan v.; die
het beroep &, het beroep & onwaartlig. pijnlijk aan ; das beruhri mich nicht, halbe -, halve bezaan v.; die laufende -,
Berufung ,v.,Z. berufen; -sbrief m., deert vlij niet; (veroud.) beruhrter Ma- bezaansbrikzeil o.; -brasse v. bezaans-schreiben o. benoeming v., beroepsbrief, szen, op gemelde of aangevoerde wijze ; braszeil o.
Besanden, (besandele, besandel)
benoemingsbrief, bijeenroepingshrief m., 2. wed. ww. sich -, einander -, elk. ra
aanroeren ; (fig.) verwant zijn, eenige-ken, bedr. ww. (w. i. gebr.) bezanden, zand
convocatiebiljet o.; -srecht o. recht o. oni
werpen of strooien op.
zich te beroepen op eene hoogere recht overeenkomst, gelijkenis hebben.
Beri.^.hrung, v. aanraking, aan
Bes4nftigen, (besánftigte, besanfrecht o. om te appelleeren.
-bank,
-grenzi, tigt) bedr. ww. jem. -, stillen, doen beverwantschap v.
Beruhen, (beruh(e)te, beruht) o.
ww. noch im vangen Scande -, (van eene BerUhrungs — elektricitát, v. daren, gerust stellen ; ein Uebel -, doen
zaak), nog in denzelfden toestand zijn, aanrakings-electriciteit v., galvanisme o.; bedaren, stillen ; cinen Schmerz -, ver
die Gemiither -, doen bedaren;-zachten;
verkeeren; es dabei - lassen, het daarbij - linie v. (Meetk.) raaklijn v.; -punk! m.
laten, zich houden aan ; eine Sache ver (Meetk.) raakpunt o.; - winkel m. aanra- 2. wed. ww. sich -, bedaren.
Bes,nftigung, v ., Z. besanftigen..
der Hand auf sich - lassen, voorshands kingshoek, raakhoek m.
Berunzeln, (berunselte, berunzelt) -smittel o. pijnstillend middel o.
op haar beloop laten, laten rusten, niet
voortzetten, geen verder onderzoek doen bedr.ww.(w. i. gebr.) rimpelen, plooien;
Besan—mars, (-es, mv. -e) m. hezaansmars v.; -mast m. bezaansmast m.;
naar ; auf jems. Ausspruch -, berusten in; eine berunzelle Stirn, gerimpeld.
Berupfen, (berupfte, berupft) bedr. -rah v. bezaansra v.; - schoten v. mv.
2. auf etw. -, berusten op, afhangen van;
darauf beruht sein Gltick, daarop berust, ww., Z. rup fen ; jems. Ruhm -, Z. schma- bezaansschoten v. mv.; -wand v. bezaanswant o.
daarvan hangt af; alles dieses beruht auf lern.
Beruszen,(beruszte, beruszt) bedr. Besatz, ( - satzes, env. - thtze) ni.
Muthmaszungen, alles berust op, is enkel gissing ; hierau f beruht das ganze Ge- ww. beruszte Wonde, met roet bedekt. opnaaisel, bezetsel, garnituur o.; 2. (Bew.
Beryll (-(e)s, mv. -e) m., Z. Be- d. erts) de massa, waarmede een smeltscha-ft, hierop rust, hierop komt de gekroes gevuld wordt; 3. (Landb.) zooheele zaak neer; es beruht auf ihnn., het mill.
Besaamen, (besaamte, besaamt) veel vee als er op een stuk land loopt ;
berust op hem, hangt van hem af.
4. (Tooneelk.) - einer Rolle, Z. BeseBeruhigen, (beruhigte, beruhigt) bedr. ww., Z. besamen.
bedr. ww. die aufgeregten Gem,iither, die Besaeken, (besackte, besackt) bedr. tzung; -spitzen m. mv. kant v.voor gartobenden Wellen -, bedaren, tot bedaren ww. einen Esel -, met zakken beladen ; neering; -teich m. vijver m. voor de vischbrengen ; einen Aengstlichen -, gerust- 2. wed. ww. sich -, (gemeenz.) zijne teelt.
Besatzung, v. bezetting v., garnistellen ; jeins. Angst, Besorgniss -, weg zakken vullen ; ( fig. ) zich verrijken, goede
zoen o.; - einnehnien, bezetting, gardoen bedaren ; 2. wed. ww. --nem, zaken doen.
Beslien, (besd(e)te, besdt)bedr.ww. nizoen krijgen ; - in eine Stadt legen,
Sie sich dardber, wees gerust, wees niet
beangst, maak u niet bekommerd over; einen Acker -, bezaaien ; (fig.) niet Per- bezetting, garnizoen leggen in ; - eines
Kriegsschifres, bemanning, equipage v.;
- Sic sich ! wees toch bedaard ! maak u len -, bezaaien, bestrooien.
(van een slot), werk o.
Besaung, v., Z. hesen.
niet zoo driftig, boos!
Beruhiger, (-s, mv. Beruhiger) m. Besage, bijw. (verend.) volgens, Besauen, (besaute, besaut) bedt.
ww. (Volkst.) Z. beschmutzen, besudeln.
geruststeller m. ; der - des Au/stands, krachtens, ten gevolge van, ingevolge.
Besagen, (besagte, besagt) bedr. Besaufen, (du besdufst, er besaufl,
hij, die doet bedaren &.
Beruhigung, V. zu Ihrer - seize ww. zeggen ; beide Ausdrucke - dasselbe, besoff, besoffen) bedr. ww. our. jein. -,
ich noch hinzu, tot uwe geruststelling v.; zeggen, beteekenen ; der Anschlagzettel (Volkst.) dronken maken, een roes aan
sich -, zich dron--zetn;2.wd
-sgrund m. reden v., grond m., aanlei- besagt das Nahere, behelst, bevat de nading v. tot geruststelling; -smittel o.' dere opgaaf; auf besagle Weise, op ge- ken drinken, zich een roes aanzetten ;
noemde, bovenvermelde wijze ; der be- (gem.) zich bezuipen ; besoffen, (gem.)
(Gen.) calmeerend middel o.
Berthmen (heruhmte, beriihmt) sagte Kaufmann, boven genoemd ; 2. be- bezopen.
bedr. ww. (w. I. gebr.) roemen, Z. ruh- wijzen, getuigen ; das besagt seine Un- Besd;ufen, (besáufte, besauft) bedr.
men; 2. wed. ww. einer of mit einer Sa- terschrif t, dat bewijst, wijst uit, dat wordt ww. (veroud.) jein . -, Z. besaufen (1).
roepen ; viele sind -, aber wvenige sind
ausertvählt, velen zijn geroepen, maar
weinig uitverkoren ; 2. ein -er Beuriheiler, competent beoordeelaar, die gerechtigd is een oordeel uit te spreken ; 3.
befaamd, beroemd, berucht; ein -er Arzt,
gerenommeerd ; ein -er Wasserfall, beroemd ; ein -er Irrgláubiger, berucht, Z.
beriiclitigt, verrufen.
Berufer, (-s, mv. Beru(er ) m.
(w. i. gebr.) roeper, beroeper m.; 2. die
zich beroept op, steunt op; 3. ich will
nicht als - dastehen, (i. k. bet.) Z. berufen (4).
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Besa,ugen, (besaugte,besaugt)bedr. (van hengsten), dekken, bespringen ; eine
beschälte Shale, drachtig.
ww. etw. -, zuigen aan.
Beschaler, (-s, mv. Beschaler) m.
• Bes umen, (besaunite, besdumt)
bedr. ww., Z. säumen, einfassen.
hecht- of steelmaker.
Besehaben, (beschabte, beschabt) ieseh ,ler, (-s, mv, Beschaler) m.
bede. ww. Kdse, Holz, Wurzeln -, Z. scha - dekllengst,springhengst m.; it.Z.Besch^-lben; eirte Haut an der Fleischseite -, knecht.

Beseh,1-geld , (-(e)s, mv. -er) o.
dekgeld o.; - knecht m. knecht m. welke
Beschadigen, (beschadigte, be- den hengst laat dekken, dekknecht m.
schadigt) bedr.ww. ein Haus -, beschadiBeseha1ung, v. hecht of heft o.,
gen,bederven ; jem., Bich am Leibe -, won- steel m.; (bouwk.) bekleeding, beschieden, bezeeren, kwetsen ; ein beschád igtes ^ting, bevloering V.
Schiif, beschadigd, ontredderd, gehaBeseh ,lung, V. dekken, bespringen o.
vend.
Besch ,diger, (-s, mv. Beschá d i - Besch ,lverzeichniss, (-es, mv.
-e) o. lijst V. van het dekken of bespringer) m. beschadiger, bederver m.
Beseh,digung, v. beschadiging gen ; -zeil V. springtijd, dektijd ni.
v.; it. schade v., nadeel o.;(van een schip), Beseh,naen, (beschántte, beaverij v.; (aan het lijf), wond, kwetsing, sckc,rnt) bedr. ww. beschamen, beschaamd maken, verlegen maken ; Ihre
kwetsuur v., letsel o.
Beschaffen, bijv. en b. as ist da- Giile beschämt mich, maakt mij verlemit so -, gesteld, gelegen ; die Sache war en; beschrimt,beschaamd, verlegen ; (fig.)
so -, zoo was het met de zaak gelegen ; seine Gegner durch seine Groszmuth -,
-heil v. hoedanigheid, qualiteit v.; eigen beschaamd maken, beschamen ; diese
schaven; (veroud.) ein beschables Kleid,

Z. abgeschabt.
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gen, de schuimende of met schuim bedekte golven.

Besehauung, V. beschouwing,
schouwing, schouw v., onderzoek o.,
bespiegeling, beoordeeling, recensie v.
Bescha_uwaize, (-n) v. (I.akenb.)
beschouwrol V.
Bescheren, (bescheerte,bescheert)
bescheren.

bedr. ww., Z.

Bescheid, ( (e)s, mv. e) m. bescheid, antwoord o.; einen guten - geben,
erhallen, een goed of gunstig bescheid of
antwoord geven, krijgen; die Sache hat
ihren -, de zaak heeft haarbeslag o., is geregeld, afgedaan ; bis auf weiterp -, tot
nader order; (Hand.) advies, bericht o.,
-

-

Z. Gutachten; die -e der Pabste auf die
Anfragen der Bischófe, bescheid, besluit

o., decretale v.; (Rechtspr.) uitspraak
v., vonnis o.; 2. - wissen um elzv., kennis
hebben van er weisi mit der Sache gaten -,hij kent de zaak door en door; it. hij
weet. er goed mede om te springen ; in
einero Hause - wissen, de bewoners kennen ; it. de localiteit kennen ; in etw.
—, eigenschap, eigendomme--thümlice Leinwand beschámt (in Weisze) den keinen - wissen, niet op de hoogte zijn
lijkheid v.; — (van de lucht), tempera- frischgefallnen Schnee, overtreft (in van, niet bekend zijn met; 3. jeennn. (im
Trinken) - thun, bescheid doen.
tuur v.; — (van het lichaam), lichaams- witheid).
gesteldheid v., lichaamsbouw m., gestel Beseh^mung, v. beschaming, Bescheiden, (beschied, beschieden) bedr. ww. onr. (veroud.) etw. -,
o.; 2. gesteldheid v., tolstand m.; was schaamte, schande v.
hat es fiir eine — mit dieser Sache ? hoe
Beschanzen, (beschanzie, be- verdeelen, deeles, uitdeelen ; 2. jemn.
etw. -, toedeelen, voor zijn deel geven ;
zit het met die zaak ? es hal daniit gan;' schanzi) bedr. ww., Z. verschanzen.
dieselbe —, als mis 4-, het is daarmede
Besehatten, (beschattete, beschut - die Nalur hat ihna wenig beschieden, niet
evenzoo gelegen als ; nach -- der Um-' let) bedr. ww. einen Ort -, beschadu- ruim bedeeld ; eipa beschiedener Theil,
stánde, naar gelang ; (Spraakk.) —swort wen, schaduw werpen op ; 2. wed. ww. behoorlijk, toekomend ; das ist stir nicht
der Wald, die Laube beschattet sich, beschieden, dat is voor mij niet wegge
o. bijwoord o. van hoedanigheid.
dat geluk heb ik niet; 3. jem. -,-legd,
Besehaffen, (beschatJte, beschafl"t) krijgt dicht loof, wordt lommerig.
bedr. ww. etw. -, aanschaffen ; sich die Beschattung, v. schaduw, be- iem. inlichting geven, onderrichten ; jem.
nóihigen Geldmittel -, verschaffen ; er schaduwing, belommering v.; 2.(Schild.) zurecht -, terechtwijzen; sich - lassen,
zich laten terechtwijzen, overtuigen; 4.
scha fit viel, aber beschaf t wenig, krijgt schaduw m., bruin o.
weinig af, voert weinig uit.
Beschatzen, (beschatzte, be- iem. wohin -, bescheiden, bevel geven
Beseh aften, (bescha f tele, bescha f - schatzt) bedr. ww. (w. i. gebr.) eine om zich dan daar te bevinden; er ist zu
let) bedr. ww. Gewehre, Stiefel -, Z. Stadt, die Einwohner -, schatting opleg

(Wapenk.) beschäftet, met!
eene schacht van andere kleur.

Besehaftigen,

belasten.

seinera Reginzenie beschieden, hij heeft
-gen, bevel gekregen om zich bij & te voegen ;

Beschatzung, V. schatting, be- Por Gericht -, bescheiden, dagvaarden,
roepen ; 11. wed. ww. sich eines Urtheils
Besehauen, (beschaute, beschaut) -, afzien, Z. verzichten; sick auf etw. -,
bedr. ww. elrv. -, beschouwen, aanscliou- rich beperken, bepalen bij ; sich mit etw.
wen, bezien, bekijken ; 2. Waare -, na -, tevreden zijn, zich vergenoegen ; ich
onderzoeken, monsteren; eine Ar--zien, bescheide mich, nar so viel davon zu wis
ik stem toe, beken.
-sen,
beit -, nazien, onderzoeken, opnemen,
visiteeren ; (Lakenb.) das Tuch -, na
Bescheiden, ( -er, -st) bijv. en b.
noppen ; II. o. ww., in. h. er will-zien. in seinen Anspruchen -, bescheiden ; eis
mit wirken, nicht bloss -, toekijken; ern -es Betragen, zedig, bescheiden ; - antausübendes, kein -des Christenthum, een ivorten, bescheiden, beleefd, zedig ; (ver
verstandig ; zu -en Jahren kont.--aud.)
werkdadig, niet slechts bespiegelend geloof; III. wed. ww. sich inn Spiegel -, men, mondig worden ; 2. einen -en Gezich in den spiegel bezien, bekijken;(fig.) brauch von etw. coachen, een matig, dis
zich spiegelen.
gebruik van iets maken ; 3. ern -er-cret

(bescha f l ig t e, be- lasting v., L. beschatzen.

scha ftigt) bedr. ww. jem. mit etzv. -, bezighouden, bezigheid geven ; jem. als
Schreiber in der Fabrik -, werk geven,
aan 't werk zetten ; mit (an) etw. beschá ftigt sein, bezig zijn met; sein Schicksal bescha f tigt mich f ortwahrend, houdt
mijne gedachte bezig, komt mij niet uit
de gedachte ; 2. wed. ww. sich mit etre.
-, zich onledig houden met, zich bezig
sich .gum Zeitvertreibe mit-houdenmt;
etw. -, zich den tijd verdrijven, uit ver
-veling
zich bezighouden met.
Beschaftiger, ( - s, nlv . Beschá ft-i.ger) m. hij, die eens ander bezig houdt,

Beschauer, ( - s, mv. Beschau- Mitlagstisch, eenvoudig ; eis -es Haus,
er) m. beschouwer m.; (van dijken, eenvoudig; -e Farben, zachte, geen felle
Beseháftigung , V. bezigheid, lijken &), schouwer, onderzoeker m.; kleuren ; -heil v. zedigheid, bescheiden
matigheid, discretie v.
-heid,
(aan tolboomen), visiteur m.; (van boe
werkzaamheid v., werk o.
recensent m.; (van-ken),bordla
Bescheiden(t)lich , bijw., Z.
Besehalen, (beschalte, beschalt)
bedr.ww. (Kunstt.) Messer -, van hech- laken), nopper, toekijker in.; ern bloszer bescheiden.
ten voorzien ; ern Dach -, met planken -, die werkeloos toeziet.
Beseheinen, (beschien, beschiebeschieten ; beschalte Thiere, schaaldie- Besehaulieh, ( -er, -st) bijv. en nen) bedr. ww. onr. (van de zon), heren o. mv.; 2. wed. ww. (van kreeften), 1 b., Z. anschaulich; 2. bespiegelend, con- schijnen, verlichten, schijnen op.
templatief ; -keit v., Z. Anschaulichkeit.
sich -, schalen krijgen.
Bescheinigen, (bescheinigte, beBesehalen, (beschalte, beschält) Beseh_umen, (beschoumte, be- scheinigt) beds. ww. etw. -, schriftebedr. ww. Báume -, ontschorsen, van schaamt) bedr. ww. den Zügel -, met lijk bewijzen; den Empfang ciner Surme
den bast ontdoen ; Aepfel -, schillen ; 2. schuim bedekken; die beschuumten Wo- -, eene quitantie geven van.
werk geeft &.
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Besehi_enen, (beschiente, be- beschláft, beschlief, beschiafen) bedr.ww,
Beseheinigung, V. bewijs, schriftelijk bewijs, certificaat, bewijzen o., schient) bedr. ww. ein Rad -, beslaan. onr. ein Lager -, slapen op; 2. ein MádBeschienung, V. beslaan, be- chen -, beslapen, bezwangeren ; 3. einen
quitantie V.
Entschluss -, er op slapen, den nacht laBescheiszen, (beschiss, beschis slag o.
bedr. ww. onr. bevuilen; (gein.)-sen)
Beschieszen, (beschoss, beschos- ten voorbijgaan, alvorens het besluit te
ung -, be- nemen ; (fig.) ich will es -, ik zal er eens
bekakken, beschijten; (fig.) Z. bet ri gen. sert) hedr. ww. onr. eine
Bescheiszer, (-s, mv. Beschei-' schieten; mit Bomben -, bombardeeren, op slapen.
Beschlag, (-schlag(e)s, mv.-schlaszer) in., —scheiszerei, v . (fig., gem.) bestormen ; von dieser Anhöhe kano man
die Stadt -, vleze hoogte bestrijkt de' e) nl . beslag o. ; (van eerie deur , van een
Z. Betrüger, Betriigcrei.
BesehCllen, (beschellt e, beschellt ) stad; 2. (verond.) eira Feuerrohr -, pro-, r aam), hengsels o. mv.; (van een boek),
bedr. ww. met belletjes behangen, bel beeren, op de proef schieten ; 3. Z. be- beslag o., sloten o. tnv.; it. hoeken m.
aandoen.
-letjs dielen ; 11. o. ww. die Wand beschieszt mv.; (van een rad), beslag o., ijzeren banden m.mv.; (van een pijpenkop), beslag,
BeschQllt, bijv. nw. (Wapenk.) mit Salpeter, slaat uit.
Beschieszung, v. beschieting v., deksel o.; (van eene kachel), ijzeren band
met een belletje van eene andere kleur
beschieten, bombardement o., op de' v.; (aan een veterof nestel), beslag o.,stift
aan den hals of aan de pooten.
v.; (van. een schip), huid v.; (Scheik.)
Beschonken, (beschenkie, be- proef schieten o.
schenkt) bedr. ww. jent. -, beschenken,
Beschiffbar, er, st) bijv. uw.' kleefdeeg o., kleefstof v.; 2. (aan beschimeen of meer geschenken geven; jein. mit bevaarbaar; -keit v. bevaarbaarheid v. melde voorwerpen), schimmel v., uitetui. -, beschenken, begiftigen ; beschenkt
Besehiffen, (beschi f ie, beschi f f t) slag m.; (Bergw.) schilfering, schilfer v.;
werden, geschenken krijgen ; er ist von bed r. ww. ein Meer, einen Fluss -, be-' 3. (Jachtw.) bespr ingen o, van herten ;
der Natur reichlich beschenkt, begiftigd, ^ varen, varen op; eine von allen Nationen 4. - au( etre. (Rechtspr.) beslag o., bebeschi/j"te Insel, bezocht ; dieses Meer ist slaglegging v.; - auf ein Haus legen, bebegaafd, Z. begabt.
slag leggen op ; ein Haus in - nehmen,
Beseh@nkung, v., Z. beschenken. ,nicht zu -, is niet bevaarbaar.
in beslag nemen ; einen - auf Schiffe leBeschoren, (du bescher(e)st of Beschiffung, v., Z. beschi f 'en.
beschierst, er beschert of beschiert, beBesehilden, (beschildele, beschil- gen, beslag, embargo o.; -bretter o. mv.
schor, beschoren) bedr. ww. onr. jemn. det) bedr. ww. jem. -, van een schild huidplanken V. nov.
den Kopf, das Haar, den Bart -, scheren; voorzien ; beschildete Krieger, met schilBesch]. ge, ( - s, mv. Beschldge) o.
den gewapend ; ein beschildeter Bote, (Kunstt.) Z. Beschlag (2).
den Buchs -, afscheren.
Beschoren, (bescherte, beschert) bode ni. die een plaatje draagt op den Beschlagen, (du beschlagsi, er
beschlágt, beschlug, beschlagen) bedr.ww.
bedr. ww. jemn. eies. -, toedeelen, tere arm &.
geschenke geven; einent Kinde etw. zu Besehilfen, (beschil/te, beschilft) onr. der Speisedampf beschlugt die Wdnde,
Weihnachten -, een kerstgeschenk ge- bedr. ww. met riet bedekken, van riet bewasemt, doet beslaan ; einen Erzhatu fen.
ven ; jemn. beschert sein of werden, ten voorzien ; ein beschilftes Ufer, met riet mit Than -, omkleeden, toedekken ;
deel vallen, bewaard zijn of worden voor, bewassen, begroeid ; 2. o. ww., m. s. (Scheik.) einep Kolben -, met kleefdeeg
bestemd, weggelegd zijn voor ; das hat met riet bedekt worden.
luchtdicht maken, luteeren; ein Geriste
uns Gott beschert, dat heeft God ons
Besehimmeln, (beschimmelte, be- mi t sch-ivarzem Tuch, einen Tisch mii
beschoren, geschonken ; xras der Top! schimmelt) o. ww., m. s. beschimmelen, Wachstuch -, overtrekken; einen Pfeibeschert, wat de pot schaft.
met schimmel bedekt worden, uit- fenkopf mit Silber, ein Pferd mit Hufeisen -, beslaan ; ein Pferd schar f -, scherBesehorung, V. geschenk, pre- slaan.
sent o.; (fig., Scherts.) onaangenaam
Beschimm(e)lung, v. , Z. be- pen, op scherp zetten; it. (van personen)
zvohl, gut - sein, beslagen, ervaren, knap
voorval o.; das ist mir eine schone -, schimmeln.
(lat is een leefijk geval; da haben wir Besehimmern, (beschimmerte, zijn; 2. (Jachtw.) Z. decken; 3. die Sedie - ! daar hebt gij het nu! daar hebt beschimmert) bedr. ww. beschijnen, met gel -, inhalen en aan de raas vastmaken,
schitterend licht verlichten.
inbinden, reven ; 4. in beslag nemen,
gij nu de gr ap!
BesehQrzen, (bescherzte, be- Besehimpfen, (beschimp [te, be- beslag leggen op; 5. Baume -, vierkant
scherzi) bedr. ww. etw. -, schertsen met, schimp ft) bedr. ww. schimpen, schelden, behakken ; 6. (veroud.) eine Flache -,
uitschelden, smaden ; 2. jem. öffentlich -, beslaan, bedekken; das Belt, die eheliche
lachen over.
Beschieken , (beschickte , be- beschimpen, schande aandoen ; ein ehr- Deck3 mit jemn. -, den bijslaap uitoefeschickt) bedr. ww. jem. -, uitzenden, liches Madchen -, schandvlekken, van nen; II. o. ww. (ran glazen), beslaan ;
sturen, ontbieden, afvaardigen; er be- hare eer berooven.
(van muren), uitslaan, beslaan ; (van
schickie mich durch ihn, um c-, hij stuur- Beschimpfung, v., Z. beschim - brood) , beschimmelen.
de hem naar mij toe, om & ; 2. denLand- pfen.
Beschlage —tasche, —zange,
tag -, afgevaardigden zenden naar; die Besehindeln, (beschindelte, be- ( - n) v., Z. Beschlagtasche, - zange.
Ausstellung mit seinen Gemálden -, zijne schindell) bedr. ww. ein Doch -, beten- Beseh1gg—legung, v. beslaglegschilderijen zenden naar; 3. ein Gast -'i gelen, met tengels of dunne smalle ging, in beslag neming v.; -leine v. lint,
band o.; (Zeew.) beslaglijn v.; -lohn ni.
nahl -, gereedmaken. aanrechten ; seine' plankjes dekken ; 2. Z. schindeln.
.Schen -, beschikken, in orde brengen, Beschinden (sich), (beschund, (Timm.) loon o. voor het behakken,
in orde houden ; seinen Garten, sein Haus, beschunden) wed. ww. zich het vel af- hakloon o.; -nehrner in. beslaglegger ni.;
seine Lampe -, in orde brengen ; den schaven schrammen, Z. schinden.
-nehmung V. beslaglegging v., in beslag Acker -, bebouwen, bezaaien, goed onBesehirmen, (beschirmte, be- neming v.; (Zeew.) embargo o.; -tasche
derhonden; das Vieh, sein Pferd -, ver schirmi) bedr. ww. Baume -, beschut- V. hoefsmidszak ni.; -verweser m. besich zur Reise -, zich klaar ma--zorgen; ten ; diese Laube beschirmt uns vor der waarder m. van betwist of in beslag geken voor ; (Bergw.) den 0 fen, die Erze -, Sonne, beschut ons tegen ; zoor dens Re- nomen goed, sequestrator m.
gereedmaken, bezorgen; (Muntw.) das gen beschirmt sein, beschut zijn voor; Besehlagung, v., Z. beschlapen.
Gold -, vermengen, alligeeren; 4. (van (fig.) jein. -, verdedigen, beschermen,
Beschlag —zange, (-n) V. beslagonder zijne bescherming of hoede ne- tang v.; -zeug o. hoefsmidsgereedschap,
herten), bespringen, dekken.
beslaggereedschap o.
Besehiekung, V. ontbieding,' men, Z. beschützen.
schikking, afvaardiging v.; (Bergw.) geBeschirmer, ( - .c, mv. Beschir
Besehlammen, (beschlanamte, beverdediger, beschermer m.,-mer). schldmmi) bedr. ww., Z. beschlemmen.
reedrnaken o.; (Muntw.) menging v.,
alliage o.; -sregel v. (Bek.) mengingre- schuilplaats v., schild o.
Beschleichen, (beschlich, beschliBesehirmung, v., Z . beschirmen. chen) bedr. ww. onr. verrassen, overval
kening v., regel m. van menging, Z. GeBeschli>fen, (du besch ld fst , err
genbeschickung.
sluipende, loerende, luister ende);-len(a
(-

,

-
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(Jachtw.) ein 1'hier -, sluipen naar,
kruipend naderen ; (fig.) der Tod beschleieht uns, verrast ons; w-ir werden
leicht von Irrthümern beschlichen, bekropen; jem. vul etw. -, bedriegen.
Beschleichung, v., Z. beschlei chen.

Beschleiern, (beschleierle, beschleiert) bedr. ww., Z. verschleiern.
Besehleifen, "beschliff, beschliffen) bedr. ww. onr. beslijpen, een wei
slijpen ; 2. einen Hut -, met strikken-nig
voorzien.
Beschleimen, (beschleimte, beschleimt) bedr.ww. besclileimt, met slijm
bedekt, overtrokken.
Beseh1 mmen, (beschlernnzte, beschlemmt) bedr. ww. beslibben, met slib
bedekken.
Besch1 ppen (sich) , (beschleppte, beschleppt) wed. ww. sich mit
einer Krankheit -, Z. schleppen.
Besehleunigen, (beschleunigte,
beschleunigt) bedr. ww. bespoedigen,
versnellen, verhaasten ; beschleunigte Bewegung, versnelde beweging ; beschleunigende Kraft, versnellend ; seine Ab
-, bepoedigen, verhaasten ; eine-reis
Arbeit -, bespoedigen, aandrijven;
(Krijgsw.) den Marsch -, versnellen; die
Sache -,- spoed maken met ; cin Belt -,
gauw klaar maken.
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sluit, einde o.; zunt -, tot besluit, tot
slot, in de laatste plaats, ten laatste, ten
slotte, Z. Schluss; den - mnachen. een
einde maken aan, eindigen, besluiten ; 3.
besluit o.; einen - tassen, een besluit nemen ; - fahig bij v. nw. in voldoend aan
om een wettig besluit te nemen ; --tal
fahigkeit v. voldoend aantal o. &; -nahme
V. besluiten , een besluit nemen o., beslissing, vaststelling, bepaling v.
Beschmauehen, (beschmauchte,
beschmaticht) bedr. ww. besmoken, berooken, rooken of smoken tegen, den
rook blazen naar.
Besehmausen, (beschmauste, beschmaust) bedr. ww. ,jem. -, als gast
gaan smullen bij ; 2. etw. -, met eene
partij, met een feest vieren.

Beschneider, (-s, mv.

Beschnei-

der) m. besnijder, snijder m.

Beschneidsel, (-schneidsels, mv.
-schneidsel) o., Z. Abschnitlsel.
Besehneidung, v. knippen, snijden o., besnijdenis v.
Beschneien , (beschneite , beschneit) bedr. ww. besneeuwen, met
sneeuw bedekken.

Beschneiteln, (beschneitelte, beschneitelt) bedr. ww., Z. schneiteln.
Besehnellen, (beschnellte, beschnellt) bedr. ww. jeni. -, Z. prellen (2).
Beschnippe(1)n, (be schnipp(el)

-

te, beschnipp(el)t) bedr. ww. kleine stukjes afsnijden ian.
Besehnittene, der, ein Beschnittener (eines of des Beschnittenen, mv.BeBeschmeieheln, (beschmeic helte, schnittene, die Beschnittenen) in., Z. bebeschmeichelt) bedr. ww. jem. -, Z. schneiden.

schmeicheln.

Beschme_iszen,

Beschnitzeln, (beschnitzelte, be(beschmiss, be- schnitzelt) bedr. ww. kleine stukjes af-

schmissen) bedr. ww., Z. hewer/en; 2. snijden van, met snijwerk voorzien.
besudeln.
BeschnQ(b)bern, (beschno(b)
Beschmieren, (beschm ierte, be- berie, beschno(b)bert) bedr. ww. etu'.
schrniert) bedr. ww. etw. mit Oct, Felt 4- -, beruiken, besnuffelen ; (fig.) Alles -,
-, insmeren, besmeren; mit Butter -, overal den neus insteken.
BesehnU ffeln, (beschnii feite, besmeren, eene boterham maken ; ein Schift
mit Theer -, teren ; mit Pech -, pekken schniaffelt) - schnuppern, (beschnupdas Gesicht -, besmeren, vuil maken perte, beschnuppert) bedr. ww., Z. beschnobern.
Papier -, bekladden.
-

Besehntren, (besehnurte, beschnirt) hedr. ww. den Tabak -, snoeverhaasting, bespoediging v., spoed in.
Beschmitzen, (heschniitzte, be- ren, ombinden ; einen Hut -, een
Beschlieszen, (du beschlieszest of schmit:t) bedr. ww. (iv. i. gebr.) sme- koordje doen om ; (Vuurw.) Hii,lseu -,
met een touwtje toebinden, omwinden.
beschleuszest, er beschlieszt of beschleuszt, rig of vuil maken ; (fig.) Z. beflecken.
beschloss, beschlossen) bedr. ww, onr.
Beschmitzer, ( - s, mv. Be- BesehOnen, (beschönte, beschönt)
Speisen, Geld -, wegsluiten, Z. ein -, ver schmitzer) m. (w. i. gebr.) lasteraar, i hedr. ww., Z. beschonigen.
Schrank -,-sch'iezn;2.dTor, kwaadspreker m.
Beseh^nigen, (beschónigte, beBeschmutzen, (beschntutz te, be- schonigt) hedr. ww. seine Fehler -, ver sluiten, Z. schlieszen, zztschlieszen; 3. in
sich -, Z. enthalten; 4. den Tag mit Ge- schntutzt) bedr. Ww. seine Hande -, vuil, goelijken, verontschuldigen, doekjes ombet, das Jahr, sein Leben -, eindigen ; smerig, morsig maken, verontreinigen winden, verbloemen, bemantelen, besein Leben in der Einsamkeil -, door- (Boekdr.) besmetten, besmeren, bezoe- wimpelen.
BeschQnung, V. Z. beschönigen.
brengen, eindigen ; seine Lchrstunden -,' delen, bekladden.
ten einde brengen ; den Feldzug mit einem Beschmutzung, k ., Z . beschm u- Beschranken, (beschrankte, beschrankt) bedr. ww. insluiten; von FelSiege -, besluiten, eindigen met ; seine lzen.
Bede -, besluiten, eindigen ; II. bedr. en Besehnauben, (beschnaubte, be- sen beschrankt, ingesloten ; 2. die Auso. w. besluiten, een besluit nemen, een' schnaubt) bedr. ww. etui. -, (van paar sichi -, beperken, beletten ; die Gewall,
snuiven op.
-den), Freiheit -, beperken, inkorten, wijzibesluit trekken, vaststellen, bepalen ; er
beschloss abzureisen, hij besloot & ; es Besehnaufeln, (beschniaufelie, gen ; seine Begierden -, beperken, bepa'vuurde beschlossen, dass, er werd besloten, beschnáu felt) bedr. ww., Z. beschna,u- len tot, Z. cinschranken; 3. sein Verstand
ist so beschrrnkt, dass 4-, beperkt, bevastgesteld, bepaald ; den Frieder -, be- ben.
sluiten tot; was hat man mit ihm of ober Beschneide-bank, (-banke) v. krompen; eire -de Klausel, beperkende,
ihn beschlossen? welk besluit heeft men snijbank v.; -breit o. snijplank v.; -eisen voorbehoudende bepaling, clausule v.
Besehr^nktheit, v. beperktheid ,
te zijn opzichte genomen ? gerichtlich -, o. (Zeeml.) stootmes, schaafmes, schaafgerechtelijk besluiten, bepalen, decretee- ijzer o.; -kabel m. (Boekb.) snijschaaf v.; geringheid, bekrompenheid v.; die - naserer Begriffe, beperktheid v., geringe
ren; etw. bei sich -, hij zich zelven een be- -rnesser o., Z. - eisen.
sluit nemen ; die Sache ist beschlossen, is
Besehneiden, (beschnitl, be- omvang m.
Beschránkung, v., Z. beschrdnafgedaan; ich bin beschlossen, Z. ent schuitlen) bedr. ww. snijden, besnijden ;
-schloen. die Haare -, snijden, afsnijden, knippen; ken.
Beschliszer,, (-s, mv. Be- Bilunie -, snoeien ; die Fliigel, die Nagel, Besehre_iben, (beschrieb, beschrieschlieszer) m. portier, custos, huisbe- Papier, Bucher -, snijden, afsnijden ; ein ben) bedr. ww oor. ei.n Blatt Papier, eine
waarder m.; -in v., Z. Schlieszerin, Haus- Buck nut ein »'enig -, ritsen; Bienen Seite -, beschrijven, schrijven op, vol
-, de was en honig wegnemen uit,-stócke schrijven ; beschriebenes Papier, beschrehhlteri.n.
Beschloszen, (besch lost te, be- uitsnijden; die gegossenen Schriften -, ven ; 2. beschrijven, eene beschrijving,
het uitstekend gedeelte van het oog eener een verhaal geven van, afschilderen ; ei schloszt) bedr. ww. behagelen.
Beschluss, (-schlusses,mv.-schlus- gegoten letter wegsnijden ; die Vorhaut, nen Entwichenen -, het signalement opse) m. sluiting, wegsluiting v., slot o.; einen Knaben -, besnijden ; ein Beschnil- geven van, signaleeren ; es ist nicht zu -,
etui. unterm of unter seinem -e ha ben, tener, besnedene, jood in.; (fig.) jemn. wie viel 4-, men zou niet kunnen zeggen
den sleutel hebben van, in bewaring heb- die Flii el -, kortwieken, kort houden; &; (Spraakk.) ndher -, nader bepalen,
omschrijven; 3. (Meetk.,Nat.) beschrijben ; die Hasse ist unter meinero -, ik heb 2. den Vein -, vervalschen.
den sleutel van, heb in bewaring ; 2. be- Beschneidepresse,v. snijpers v. ven ; einen Kreis -, beschrijven, trekken;
Besehle_unigung, v. versnelling,

Beschmierung,

v., Z . besch,mie-

ren.
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Figuren -, teekenen; 4. jem. -, ontbie- boezelaar, een voorschoot of schortje beschwertes Gut, bezwaard; sich über
etw. -, zich beklagen, klagen over; sich
den ; die .Stonde -, bijeenroepen, samen- voordoen.
roepen, doen vergaderen
Besehiitten, (beschiittete, besch-ict- bei jemn. -, klagen.
(-s, mv. Beschrei- let) bedr. ww. etw. mit Erde -, bedek - Beschworlieh, ( -er, -st) bijv.
ken, bestrooien ; einen Boden mit Korn -, nw. lastig, drukkend, bezwarend,moeieber) m. beschrijver, verhaler m.
lijk, bezwaarlijk ; ein -es Anzt, lastig, druk,
Beschreiblich, ( -er, -st) bijv. koren brengen, uitspreiden op.
en b. beschrijfelijk ; es is! nicht - (ge - Besehutzen, (beschiitzte, be— moeielijk ; ein -er Besuch, lastig, hinderwooni. an-) wieviel, het is onbeschrij- schutzt) bedr. ww. eine Sladi -, beschut- lijk : ein -es Leben, vermoeiend, arbeid
niet te beschrijven, mei zou niet ten ; die Waisen -, beschermen ; vor dein zaam ; ein -er Weg, moeielijk ; ein -es-felijk,
kunnen zeggen. Regen beschi tzt, beschut voor. Gepäck, hinderlijk ; jemn. - sein of fallen,

Beschre_iber,

.

Beschreibung, v. beschrijving BeschUtzer, schUtzerin,be - lastig vallen, overlast aandoen, tot last
v., verhaal o., afschildering v.; (Red.) schermer, verdediger, steun m., be- zijn ; den Augen - sein, hinderlijk zijn
bepaling, omschrijving, definitie v.; 2. schermster, verdedigster v.; (iachtw.) voor; das Gehen fallt ihm -, moeielijk;
-kelt v. (van eerie reis), ongemak o.;
signalement o.; 3. bijeenroeping v. beschutter m.
Beschreien, (beschrie, beschrien) Beschj tzung, v., Z. beschutzen. (van een mensch), lastigheid v., lastig
bedr. ww. onr. schreeuwen ; (Itechtspr.) Besehw^gern (sieh) , (beschwä- vallen o.; (van een weg), moeielijkheid
die vier Wande of die Welt -, schreeuwen gerte, beschwágert) bedr. ww., Z. ver- v.; - keitendes Alters, ongemakken, gebreken o. mv.
bij de geboorte; 2. jent. -, (w. i. gebr.) schwagern.
—

een kwaden naam geven, in opspraak Beschwangern, schwan BeschwQrniss, ( e) sehwe brengen , Z. verschreien ; 3. jent., etw. -, zen, sehw4rzen, bedr . ww., Z. rung, v., Z. Beschwerde, Last.
veel en luid, prijzende of berispende, pra- schwángern, schwanzen, schwvárzzen
Beschwichtigen , (beschwichten van; beschrien, beroemd, berucht ; BesehwLLtzen, -sehw^tzen, tigte, beschwichtigt) bedr. ww. ein Kind
4. Vogel -, betooveren, Z. berufen (6). (beschwatzte, beschwatzt of beschwa-tzte, -, doen zwijgen, tot zwijgen of bedaren
Beschreiten, (beschritt, beschrit- beschwatzt) bedr. ww. etw. -, bepraten, brengen, stillen ; den Hunger -, stillen;
ten) bedr. ww. onr. ein Pferd -, bestij- lang en breed babbelen over; 2. jent. -, den Schmerz -, stillen, doen bedaren;
gen ; das Ehebett -, huwen, het huwe- bepraten, overhalen. (fig.) sein Gewissen -, Z. betáuben.
lijk voltrekken; jeins. Schwelle , over Beschwatzer, sehwatzerin, Besehwichtigung, v., Z. beschrijden, den voet in huis zetten bij, Z. hij, zij, die bepraat, beprater m., be- schtvichtigen; -sgeld o. geld o. dat men
betaalt om iem. iets te doen verzwijgen.
praatster v.
betreten.
Beschreitung, v., Z. beschreiten. Besehwatzung, v., Z. beschwa Beschwingen, (beschwang. beschwungen) bedr. ww. our., Z. befiedern,
Besehrieen, bijv. nw., Z. be- tzen.
schreien (3)
Besehwefeln, (beschwefelte, be- beflugeln.
Besehwitzen, (beschwitzte, beBeschrQten, (beschrotete, beschro- schwefelt) bedr. ww., Z. schtvefeln
tel) bedr. ww. besnijden, besnoeien ;
Besehweifen, (beschzvei f te, be- schwitzt) bedr. ww., etw. -, met zweet
(Muntw.) die Schröllinge -, justeeren of schweift) bedr. ww. van een staart voor- bedekken ; beschwitzte Stirn, bezweet;
beschwitzle Hinde, zweeterig.
zien.
afvijlen.
(beschuhte, beschuht)
(beschweigte, be Besehwgren, (beschwor of bebedr. ww. jem. -, schoenen aantrekken; schweigt) beds ww., Z. beschivichtigen. schuur, beschcvoren) bedr. ww. onr. Verit. schoenen geven, verschaffen ; (fig.) Besehweiszen, (beschweiszte, be- trage -, met eedes bekrachtigen ; Aussaeinen Pfahl -, beschoenen, de punt met schweiszt) bedr. ww. (veroud.) beschwei- gen -, onder of met eede bevestigen; 2.
ijzer beslaan; 2. Z. vorschuhen; II. wed. site Slim, bezweet, Z. beschivitzen.
böse Geister -, bezweren, bannen, uit ww. sich -, zijne schoenen aantrekken;
Besehwellen, (beschwellte, be- drijven; it. dwingen om te verschijnen;
Schlangen -, door toovermiddelen onit. zich schoenen aanschaffen, laten ma- schwellt) bedr. ww., Z. schavellen.
ken .
Besehwemmen, (beschivemmte, schadelijk maken; den Sturm -, door
Besehuhung, v. schoenen aan - beschwemnnt) bedr. ww., Z. ubersch-avem- tooverkracht doen bedaren; jent. -, bezweren, ernstig bidden ; ich beschwöre
trekken, schoeisel o., schoenen m. mv. men.
Besehulden, (beschuldete, be Besehwer, (-en) v., Z. Beschwerde. dick darum bei Alleen, was 44, ik bezweer
schuldet) bedr. ww. Guter -, Z. ver- Beschwerde, (-n) v. bezwaar o., u bij al &.
schulden.
last m., moeite, vermoeienis v.; die -n BesehwQrer, (-s, mv. Beschwórer)
Beschuldigen, (beschuldigte, be- eines Kriegs, einer Reise, de vermoeie- m. (van booze geesten), bezweerder,
schuldig!) bedr. ww. jem. des Diebstahls nissen v. mv. van ; die -n des Alters, de duivelbezweerder, geestenbanner m.
-, beschuldigen van, te last leggen ; man ongemakken o. mv.; die -n eines Amies, Beschwörung, v ., Z. beschwören;
beschuldigt ihn, er habe 4, men beschul- de onaangenaamheden v. mv., lasten m. -sbuch o. tooverboek o.; -stormel v. bedigt hem, dat hij &, men legt hem te mv.; mit vieler Arbeit and -, moeite, zweringsformulier o.; -sgesänge m. mv.
last; mit Unrecht beschuldigt werden, smart v., Z. Mutterbeschzverde; 2. belas- gezang o. ter bezwering van booze geesten onrechte,onrechtvaardig beschuldigd ting v., Z. Lasten, Steuern ; 3. bezwaar ten ; -skunst v. kunst v. om booze geesworden.
o.; klacht, grief of grieve v.; -fiihren, ten te bezweren.
Beschuldiger, (-s, mv. Beschul- zich beklagen ; -nbuch o. klachtenboek o.; Beseelen, (beseelte, beseelt) bedr.
diger) m. beschuldiger m.
- schrift v. klacht v., klaagschrift o.; ww. bezielen, leven verwekken, aanvuBesehuldigung, v. beschuldi- -voll bijv. en b. vol onaangenaamheden, ren, aanmoedigen, verlevendigen: eis
ging v., Z. beschuldigen.
beseeltes Geschöpf, bezield ; jem. mil seivol moeielijkheden, vol vermoeienis.
(beschummelte, Besehw@ren, (beschwerte, be- sent Geiste -, bezielen met; von einena
beschummelt) bedr. ww. (Volkst.) Z. schwert) bedr. ww. einen Balken -, be- heiligen Ei/er beseelt, bezield of aangebetrugen.
zwaren, een last leggen op ; mit Steinen spoord door, Z. beleben.
Besehuppen, (beschuppte, be- -, belasten ; (fig.) den Magen -, bezwa- Beseeler, (-s, mv. Beseeler) m.
schuppt) bedra ww. schubben, met schub - ren, moeilijk te verteren zijn voor; sein bezieler, aanmoediger m.
ben voorzien ; 2. jent. -, Z. beirugen.
Gewissen -, bezwaren; jent. mit Auflagen
BesQelung, v., Z. beseelen.
Besehtjrfen, (beschürfte, be- -, belasten met; mil seinenBesuchen -,las- Besegeln, (besegelte, besegelt) bedr.
schurft) bedr. ww. (Bergw.) einen Gang tig vallen, last veroorzaken; ich will Sie ww. eis Meer -, bevaren, varen op; eis
-, ontblooten, ontdekken, blootgraven. nicht damit -, ik wil u er niet mede las- Land -, al varende bezoeken; einen Ort
Beseh.rzen (sich), (besehurzte, tig vallen ; (van brieven), mil Geld be- -, voorbijvaren of zeilen ; die Linie -,
beschürzt) wed. ww. een schootvel, een schwert, inhoudende ; eis mit Schulden passeeren ; 2. tin Schift -, vau zeilen
-
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Beschuhen,

Besehweigen,
_

-

Besehummeln,

-

-

-

bes.
voorzien ; ein gut besegelies Schiff, schip
o. dat goed van zeilen voorzien is; it.
goede zeiler m.
Besegnen, (besegnete, besegnel) Z.
segnen.
Besehen, (dit besiehst, er besielrt,
besah, besehen) bedr. ww. oer. ei-ii Grot,
ein Heus -, bezichtigen, bezien ; Waaren
-, nazien, bezien, onderzoeken ; sich int
Spiegel -, bezien; nhne es zu -, zonder het
nader te bekijken ; 2. (gemeenz.) eine
iliige, Priigel -, oploopen ; wie - noch
Fróste, wij krijgen nog vorst ;1l. wed. ww.
sich -, rondkijken, Z. sich unzselben.

Besehens—Werth, —wt rdig,
( -er, -(e)st) bijv. en b. bezienswaardig,
Z. besichtigen, betrachten.
Beseher, (- s, mv. Beseher) ni., Z.
Ileschauer; -in v. (Prow.) baker v.
Besehnen, (besehnte, besehnt)
bedr. ww. einen Bogen -, van pezen of
snaren voorzien.
Bese_ichen, (beseichte, beseicht)
bedr. ww. (gem.) Z. bepissen.
Beseffen, (besei f te, besei f I) bedr.
ww., Z. einseifen.
Beseilen, (beseilte, beseilt) bedr.
ww. Sch,i,tfe -. van takelwerk voorzien,
optuigen, optakelen.
Beseilung, Z. beseilen.
Beseiten, (beseitete, beseitél) bedr.
ww. (Wapenk.) op de zij .J.en nwt sieraden voorzien, de zijden dekken ; ein
rechts, links beseileter Pfahl, ter rechter, linker zijde staande.
Beseitigen, (beseitigte, beseiligt)
bedr. ww. Hindernisse -, uit den weg
ruimen, vereffenen ; eine Sache -, ter
zijde leggen, wegrui enen, verwijderen.
Beseitigung, v., Z. beseitigen.
Beseligen , ( beseligie, beseligt) bed r.
ww. gelukkig of zalig maken ; jens. nit!
ets'. -, Z. begliicken..
Besoligung, V., Z. Seligsprechung.
Besemer, (- s, mv. Besenrer) m., Z.
Besenbinder.
Besen, (- s, mv. Besen) m. bezem
in.; (Spr.) neue - keuren gut, nieuwe bezems vegen schoon, nieuwe .dienstboden
zijn ijverig ; der eiserne -, Kriegs -, het
zwaard o.; 2. (Student.) vrouwelijke
dienstbode v., meisje o.; -binder m. bezem-maker, -binder m.
Bescnden, (besendele of besandie,
besendet of besandt) bedr. ww. eeg. en
onr. jein. -, zenden tot.
Besondung, v., Z. besenden.
BQsen-fl.aehs, (- es) m., z. m. (Pl.)
bezemvlas, studentenkruid o.; -heide v.
(Pl.) heide, hei v.; -kraut o. bezemkruid
o.; -markt m. bezemmarkt v.; (Spr.)
Einen über den --- jagen, iem. geeselen;
-p/lanze v., Z. -flachs; -reis o. bezem
-sohle v. (Zoutm.) hoeveelheid-rijso.;
zout ten voordeele van hem, die in de
zoutkeet de bezems en handdoeken levert ; - stiel m. bezemsteel m.
Bes@ssen, bijv. en b. vont Teufel -,
bezeten, gekweld , Z. besitzen; -heil v.
bezetenheid V.
Besetze, (- seizes, mv. -seize) o., Z.
Besatz.
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Besetzen, (beselzte, besetzi) bedr. Besilbern, (besilberle, besilbert)
ww. den Tisch mit elii'. -, bezetten, zet- bedr. ww., Z. versilbern.
ten op ; einen Platz -, beslaan, iuneBesingen, (besang, besungen) bede.
men ; mit Bruinen -, beplanten ; mit ww. onr. bezingen, een gezang of een
Einwohnern -, bevolken ; eine Stad! mit gedicht maken op.
Truppen -, garnizoen leggen in ; eine Besinnen (sich), (besann, besotrAnhöhe -, bezetten ; einen Teich mit nen) wed. ww. onr. sich an etw. -, weer
Fischen, mit Brut -, voorzien van ; tot bezinning komen door; sich von
den Rand einer Sache mit etui. -, be- eiriem Schloge -, herstellen, weer bijkozetten, boorden, beleggen ; mit Tres- men van; sich auf sich •elbst -, zich
sen -, galonneeren; ein Bohrloch sail zelven bewast worden, zijn; 2. sick auf
Pulcer, Steinen -, vullen, laden ; ein er- eltv., auf eisten Namen -, weer zoeken te
ledigtes Anil -, begeven; die hollen in binnen te brengen, trachten er op te todiesem Stiicke sind gut besetzt, goed be- men ; 3. sich auf etre., auf den Naazen -,
zet, worden goed gespeeld ; meine Stun- weer te binnen brengen, zich herinneden sind besetzt, zijn bezet, worden in- ren, voor den geest brengen ; ich besinne
genomen ; (Sp.) besetzt, bezet ; seine mich des Vorfalls noch sehr wohl, ik herHaupikarten besetzt hallen, bezet houden, inner mij het geval nog zeer goed ; ich
besinne mich noch sehr gul, doss dit gebewaren.
Besetz-platte, (- n) v. (Bouwk.) sagt hast, ik herinner mij, ik vreet nog
vierkante vloertegel m.; -schlfigel, -stösz el zeer goed, dat & ; seit Menschen sich -,
sedert nlenschengeheugen ; irk besinne
m. hei v.
Besetzung, V. bezetten, beslaan o., mier noch von 50 Jahren her, ik herinbeplanting, bevolking, begeving v.; it. ner mij nog van 50 jaren herwaarts, al
bezetsel, belegsel, boordsel o.; -srecht o. wat er in 50 jaren gebeurd is; 4. sier
fiber els'. -, nadenken over, zich berecht o. van begeving.
Beseufzen, (beseu-fzte, beseufzt) denken ; sier lange -, zich lang beden bedr. ww. sein Unglück -, zuchten over, ken, lang aarzelen ; (van een schaakspe ler), sick auf jeden. Zug -, nadenken,
beweenen, betreuren.
Besieht, (-( e)s, env. -e) m. (Hand.) (lang), peinzen, praktiseeren over; ara
auf -, opp beziens, ter bezichtiging, Z. definer Stelle besanne ich mier nicht zivei'nal, zou i k erniet lang over denken,was ik
Ajtsiht.
Besiehtigen, (besichtigte, besich- gauw besloten ; lassen Sie mier doch -, beligt) bedr. wcv. eta'. -, bezichtigen, na- hoorlijk er over nadenken ; sick -, macht
zien, bezien, in oogenschouw nemen ; gewinnen, niet overleg handelen ; 5. beeinen Leichnani -, schouwen ; (Bergw.) sluiten, een besluit nemen ; er ist schnell
besonnen, heeft spoedig een besluit geeinen Gang -, onderzoeken.
Besichtiger, (- s, mv. Bestelt- nornen ; sick anders, eines Andern -, van
meening of gevoelen veranderen ; sich
tiger) in. bezoeker, inspecteur in.
Besiehtigung, v., Z. besichtigen; eines Bessern -, tot heter inzicht, tot he-sbericht m. rapport, verslag o. over een tere gedachten komen ; li. o. zelfst. da
onderzoek ; -sgebühren v. mv. inkom- gilt hein laages -, daar is geen tijd onïi
sten v., kosten ni. mv. van onderzoek lang te overleggen ; ohne viel -s, zondes•
aarzeling.
-sreise V. inspectiereis v.
Besieben, (besiebte, besiebt) bede. Besinnung, v. bezinning, aarzeww. beziften, door middel van eene zeef ling v., nadenken o., Z. Nachdenken ;
die - verlieren, zijne bezinning verliezen,
bestrooien.
Besiedeln, (besiedelle,e, besied elt ) van zijn stuk of buiten kennis geraken ;
bede. ww. ein Land -, eene volkplanting bei - bleiben, bij zijn verstand blijven,
niet buiten kennis geraken; noch langer
stichten in, bevolken.
Besiegbar, —sieglich, ( - er, -si) -, na leng rrigedacht, geaarzeld te heb bijv. en b. overwinnelijk, wat overkvon- beu, Z. Besinnen (1I); -s/craft v. herinneringsvermogen o., Z. 1; rinnerungsnen, onderworpen kan worden.
Besiegein, (besiegelle, besiegelt) kraft; -slos bijv. en b. bezinningloos,
bedr. ww. einen Brief -, zegelen, beze- buiten kennis, onbezonnen, onbesuisd.
gelen, toemaken ; (lig.) zegelen, bezegeBesippen, (besippte, besippi) bede.
ten, bekrachtigen; den, Glauben mis sei- ww. (veroud.) verwant maken, ver
-binde.
nent Blute -, bekrachtigen, bezegelen.
Besitz, -es) m., z. m. bezit o., beBesieg(e)lung, v., Z. besiegeln.
Besiegen, (besiegte, besiegt) bedr. zitting v.; - ergreifen, nehmen von elie.,
ww. jein., einen Feind -, overwinnen, in bezit nemen ; sick in (den) - .eetzen,
de overwinning behalen op; alle Hinder- zich meester maken van ; etre. in - benisse -, overwinnen, te boven komen ; kommen, in het bezit geleld worden
seine Leidenschaflen -, beheerschen, he- van ; in den - gelangen, komen, in het
dwingen ; 2. wed. ww. sich -, zich zel- bezit geraken ; jent. auszer - seizen, aus
ven beheerschen, over zijne hartstoch- dent- -e treilen, het bezit ontnemen ; 2.
ten zegevieren, zich zelven meester zijn, eigendom o., Z. Besitzthum.
Besitzen, (besass, besessen) bedt'.
bedwingen.
Besieger, (- s, mv. Besieger) tri. ww. oar. citeert Slit/ti , Platz =, zitten op, innemen ; 2. Eier -, zitten, broeioverwinnaar m.
en op; 3. ein Haus -, bezitten, in beBesiegung, v., Z. besiegen.
zit hebben, meester zijn van ; Verstand -,
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bezitten, hebben ; Schönheit, grosze Ta lente -, in het bezit zijn van, begaafd zijn
met ; Tugend -, deugdzaam zijn ; Gelehrsam.keit -, geleerd zijn ; einen schlechier
Charakler -, hebben ; jerns. Vertrauen -.
bezitten, genieten ; die -den Klassen,
olie wat hebben, de gegoede klasse ; einé
Sprache, eine Kunst -, meester zijn van;
sick selbst -, meester zijn over zich zelven,
over zijne hartstochten ; der Teufel besitzt ihn, heeft hem in zijne macht, regeert hein ; (gewoonl.) besessen sein, bezeten zijn ; er lief davon wie besessen, als
een bezetene; auf etw. besessen sein, verzot zijn op.
Besi.tzer, —sitzerin, bezitter,
eigenaar m., bezitster, eigenares v.

Besitz—ergreifer, (-ergreifers,
mv. -ergreifer) m. in bezitnemer m.;
-ergreificng , -nehmung v. in bezitneming v.; -fall m. (Spraakk.) tweede
naamval, genitives m.; -los bijv. nw.
zonder bezitter, onbeheerd ; -raubung v.
ontweldiging v.; -recht o. eigendomsrecht o.; -stand m. bezit o.; —s/dage v.
klacht v. over stoornis in het bezit.

Besitzthum; (- thum(e)s, mv.
-thumer) o. bezitting v., eigendom o.
Besitzung, v., bezitting v., eigen

BesQffen, Z. besaufen.
BesQhlen, (besohlie, besohlt) bedr.
ww. Schuhe -, zolen zetten in ; neu -,
verzolen.

BesQlden, (besoldete, besoldet)bedr.
ww. Beamte -, bezoldigen, salarieeren ;
einen Bedienten -, zijn loon geven; Truppen -, soldij geven ; viele Leute -, in zijn
dienst hebben; besoldele Truppen, huur
-troepnm.v

BesQldung, V. bezoldiging v., sa
-sstück o. kleedingstuk,-laris,on.;
voorwerp o., dat mede een deel uitmaakt
van het loon.

BesQmmern, (besvmnnerie, besommert) bedr. ww. (Landb.) die Felder -,
met zomerkoorn bezaaien.

BesQnder, ( er, -st) bijv. nw. afzonderlijk, gescheiden; 2. e-in -es Recht,
bijzonder, niet algemeen ; -e Volmacht,
afzonderlijk ; -e Eigenschaflen, einer Person, bijzondere, persoonlijke hoedanig
&; -e Unistuude, bijzonderheden,-hedn
V. mv.; (Wijsb.) concreet ; 3. bijzonder,
uitstekend, uitmuntend ; ein -er Fall,
bijzonder, zonderling, zeldzaam ; von -er
Schmïnheit, buitengewoon, zeldzaam ; dieser .Vanr, ist nichts -es, is niets bijzon
een alledaagsch mensch ; der -ste-ders,
Mensch von der Welt, eenig in zijn soort;
ich sehe hierin nichts -es, niets onge%voons, buitengewoons.
BesQnderheit, v. bijzonderheid,
afzonderlijkheid v.
BesQnders, bijes. bijzonder, afzonderlijk ; - legen, wohnen, afzonderlijk
alleen, gescheiden; 2. in het bijzonder,
voornamelijk, buitengewoon, buitengemeen.
BesQnnen,

ww. besonnte Hugel, door de zon besche- besponnen) bedr. ww. onr. bespinnen,
nen.
omspinnen , Z. überspinnen.
BesQnnen, ( er, -st) bijv. en b. Bespitzen, (bespitzte, bespitzi)
ein -er Mensch, nadenkend, omzichtig, bedr. ww. etw. mit Eisen -, met eene
ijzeren punt voorzien; 2 wed. ww. sich
bedachtzaam, bezonnen.
BesQnnenheit, V. omzichtigheid, -, zich een kleinen roes drinken.
bedachtzaamheid, bezonnenheid, tegen
BespQrnen (rich), (bespornte,
geest; mil - handeln,-wordighev.an bespornt) wed. ww. sporen aan doen,
sporen ; bespornt, gespoord, van sporen
omzichtig, bedachtzaam.
BesQrgen, (besorgte, besorgt) bedr. voorzien.
ww. eta'. -, zorgen of zorg dragen voor,
BespQtte1n, (bespóttelte, bespdtverzorgen ; die Kinder -, oppassen; das telt), —spotten, (bespottete, bespottet)
Vieh -, verzorgen ; das Hausivesen zu - bedr. ww. jem., etw. -, bespotten, den
haben, belast zijn met de zorg voor; ei- spot drijven met, uitlachen, voor den
nen Brief zur Post -, bezorgen; dafiir gek houden, schertsen met.
werde ich schon besorgt sein, daar zal ik
BespQttung, V., Z. bespotten.
wel voor zorgen; sick, jem. mit eta. -, BesprQchen, (du besprichst, er
Z. versorgen; 2. etw. -, um of wegen etw. bespricht, besprach, besprochen) bedr.ww.
besorgt sein, bezorgd zijn, ongerust zijn, onr. eine Waare -, dingen, bieden naar,
vreezen dgt iets gebeuren zal ; das ist onderhandelen over; einen Plat; auf der
nicht zu -, daarvoor behoeft men niet te Post -, bespreken, bestellen, vooraf nevreezen, niet bezorgd of ongerust te zijn ; men ; 2. eine Krankheit -, bezweren;
das macht mich besorgt, dat maakt mij ein Gewehr -, in rust zetten ; H. wed.
bezorgd, ongerust ; nichts Boses -, ver ww. sich mit jemn. uber etw. -, afspre-moedn,vrz. ken, een gesprek hebben met, spreken
BesQrger, -sQrgerin, bezorger, met, zich onderhouden met.
verzorger, oppasser m., bezorgster, ver
Besprocher, (- s, mv. Besprecher)
-zorgstev., m. duivelbezweerder, duivelbanner, toooppasster v.
BesQrglich, ( er, -st) bijv. en b. venaar m.
(w. i. gebr.) te vreezen, te duchten ; -er BesprQchung, v. gesprek, onSchaden, te duchten schade; die Gefah- derhoud o., samenspraak v.; it. bespreren werden mit jedem Tage -er, drei- ken o., bespreking v.
gender, meer onrustbarend ; 2. vrees
BesprQngQn , ( bespreng le , hezorgelijk, Z. sorgsam; -keit v.l
-achtig, sprengt) bedr. ww. die Wdsche -, beZ. Besorgniss; 2. seine natiirliche --, sprenkelen, vochten ; mit Weihwasser -,
vreesachtige inborst v.; er führte mich besproeien; die Erde -, begieten, bevochmit groszer -, voorzichtigheid , voor tigen; Kalk -, blusschen, bevochtigen.
-zorgv.
Bespringen, (besprang, besprunBesQrgniss,( -e) v. vrees, bezorgd- gen) bedr. ww. onr. Kuhe -, bespringen;
heid, ongerustheid v.; auch nicht die lei- Stuten -, dekken.
seste -, ook geen zweem van ongerust
Bespritzen, (bespritzt e, bespritzt)
aus -, uit vrees of bezorgdheid-heid; bedr. ww jem. mit 4- -, bespuiten, bevoor; -voll bijv. en b. vol ongerustheid, sprerikelen, bespatten ; die Wdsche -, Z.
vol vrees, zorgelijk, kommerlijk.
besprengen; it. die Wand -, (van bloed),
BesQrgsam, ( er, -st) bijv. en b. spatten tegen ; mit Koth bespritzt, bezorgzaam, zorgvuldig, bezorgd, Z. sorg- spat; mit Blut bespritzt, bevlekt, bespat,
sam.
bezoedeld.
Besorgung, v. bezorging, zorg v., Bespritzung, v., Z . bespritzen.
Z. besorgen ; -sgebühr v. (Hand.) com- Bespri.deln, (hesprudelte, bespru missie-, expeditieloon o.
delt) beds. ww., Z. übersprudeln.
Bespangt, bijv. uw. (Wapenti.) Bespueken, (bespuckte, bespuckt)
geringd, beslagen.
bedr. ww., Z. bespelen.
Bespannen, (bespannte, bespannt) Bespi len, (bespitlte, bespült) bedr.
bedr. ww. einen Wagen snit Pferden -, ww. (van eene rivier), die Mauer einer
bespannen ; (z. voorw.) inspannen, voor Stadt -, besproeien, bespoelen, spoelen
mit sechs Pierden bespannt,-spane; tegen.
[nes zes paarden ; 2. einen Bogen -, met Bespanden, —sp jnden, (beBene pees voorzien ; einen Rahrzen -, op- spundete, bespundet of bespiindete, be,pannen, papier trekken of spannen over, spiindet) bedr. ww., Z. spanden, Zer-

-

-dom.
BesQcken, (besockte, besockt) bedr.
ww. die Füsze -, sokken doen aan.

-
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1. beziehen; 3. etw. -, Z. erspannen.
spunden.
Bespeien, (bespie, bespieen) bedr. Besser, bijv. en b. (vergr. tr. van
ww. oer. seine Kleider -, bespuwen, bra- gut) beter; es bessen haben, als 4, het

ken of spuwen op.

Begpicken,

(bespickte, bespickt)
bedr. ww., Z. spieken; 2. wed. ww. sich
-, Z. sich bereichern.
Bespiegeln, (bespiegelte, bespiejelt) bedr. ww. met spiegels voorzien ; 2.
wed. ww. sich -, zich spiegelen, in den
spiegel zien ; sich an jemn. -, zich spie -

beter hebben, beter bedeeld, meer bevoorrecht zijn, dan; - coachen, - werden,

Z. bessern, Bich bessern; das Wetter wird
-, wordt beter, zachter ; es ist -, es steht
- mil ihm, hij wordt beter; je eher, je -,
hoe eer, hoe liever of beter ; je langer,
je -, hoe langer, hoe beter; (gemeenz.)
- hinauf, -- hinunter, meer naar boven,
;elen aan, een voorbeeld nemen aan.
meer naar beneden ; -schreien, harder ; (besonnte, besonnt)bedr.
Bespannen, (bespann of besponn, laufen, sneller, harder, vlugger.
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B@eserlieh, bijv . en b. (w. i. gebr.) pachtgeld o., huur v., huurpenningen

jent. zur Erde, zu Grabe -, begraven ; 3.

m. mv.; -gut o. pachthoeve v.; -herr m. Z. bestatigen.

te verbeteren, verbeterbaar.

BQBsern, (besscrte, gebessert) bedr. verpachter, verhuurder, eigenaar in.
ww. ein Haus -, Z. ausbessern, verbesseBestjindig, ( -er, -st) bijv. en b.
ren; Aecker -, beter, vruchtbaarder ma- bestendig, gestadig, voortdurend, aan
ken ; ein Gut -, beter maken, verbeduurzaam, eeuwig; ein -er-houden,
teren ; it. in waarde doen stijgen ; (fig.) Ldrni, voortdurend, aanhoudend, onopjent. -, verbeteren, beter doen worden ; houdelijk; - zanken, altijd, immer, voort
seine Gemüthsart -, veranderen van ; er
onophoudelijk twisten; für -,-duren,
ist nicht zu -, bij is onverbeterlijk; 2. voor altijd ; 2. bestendig, standhoudend,
wed. ww. sich -, zich verbeteren, zich blijvend; (van het weer), gestadig; (van
beteren, verbeteren, beter worden ; (van eene kleur), duurzaam, standhoudend ;
zieken), beteren, beter worden, herstel- (van eene liefde), standvastig, onveranlen ; (van het weder), beter, zachter derlijk, Z. standhaft; -keit v., z. m. —
worden, veranderen ; sich int Schreiben der Freundscha ft, standvastigheid, duur
-, beter schrijven.
v.; — des Glücks, bestendig--zamheid
Besserspitzer, ( - spilzers, Ynv. heid, duurzaamheid v.; -- des Wetters,
-spilzer) ni., Z. Feinspitzer.
gestadigheid v.; --- der Grundsatze,
Besserung , V. verbetering v.; ein! standvastigheid v., Z. Standhaftigkeit;
Haus in Ba-u and - halten, goed onder- --- eines Amies, onafzetbaarheid v.
houden, als het noodig is repareeren ; 2. BestcInd — inhaber, ( inhabers,
(van de gezondheid), beterschap v.; auf mv. -inhaber) m., Z. Bestander; -jagd
demWege der - sein, aan de beterhand zijn; v. gehuurde jacht v.
zu unserer -, om ons beter te maBestandlich, bijv. nw., Z. be-

ken ; 3. (Landb.) Z. Dung; 4. Verbesse- standsweise.
rung; -sfdhig bijv. nw., Z. besserlich ;
Bestand— liste, (-n) v. boedel
-shaus o. verbeterhuis o., gevangenis v.;
inventaris, staat m.; -los bijv.nw.-lijstv.,
-smittel o. middel o. ter verbetering;
vergankelijk; -losigkeit v.
-sstrafe v. correctioneele straf, straf v. tot onhestendigheid, vergankelijkheid v.;
verbetering.
-mann m., Z. Bestu.nder.
Bestahlen, (bestählte, bestáhlt)
Best@nd — rolle, ( - n) v., Z. - buch;
bedr. ww., Z. stählen, anstdhlen.
-stuck o., Z. -theil; -sweise,bijw. in huur,
Bestallen, (bestallte, bestallt) bedt. in pacht ; -theil m. bestanddeel, samen
ww. jent. -, Z. anstellen; it. Z. besotdeel of gedeelte o.; -vertrag m.,'-stelnd
den.
Z. Pachtvertrag ; -verzeichniss o., Z.
Bestallung, V. aanstelling, benoe- -liste; -welen o. zelfstandigheid v., beming v.; it. betrekking v., post m., ambt stairddeel o.; -zeil v., Z. Pachtzeil.
o.; jent. in - nehmen, iem. in dienst neBestarken, (besthrkte, bestá.rkt) ^
men, eene betrekking, een ambt, een bedr. ww jent. in seiner Meinung -, ver
post geven ; it. loon, salaris o., bezoldibevestigen, doen volharden; 2.-sterkn,
ging, wedde v., jaargeld, pensioen o.; er (w. i. gebr.) jent. als Mitregenten -, Z.
hat ta•usend Gulden -, inkomen o.; -sbrief best tigen.
m. of -surkunde v. akte van aanstelling, Bestarkung , v., Z. bestarkerc.
benoeming v.
Bestater, ( - s, mv. Besidter) m.,
Bestammt, bijv . uw. (Wapenk.) Z. Giterbestater.
met eene schacht van andere kleur.
Bestatigen, (besidtigie, best ligt)
Bestampfen, (bestampfte, be- bedr. ww. den Thron -, (w. i. gebr.)
stampft) bedr. ww., Z. stampfen.
bevestigen, Z. bestdndigen; mit einem
Bestand, ( sland(e)s, mv. stands) bestátigten Herzen, met een gerust hart ;
in. duurzaamheid, bestaanbaarheid, be- 2. jena. in einero Amte -, bevestigen ; etw.
stendigheid, standvastigheid v.; - haben, schrifilich -, bevestigen, bekrachtigen;
dnurzaam zijn, bestendig zijn, van lan- einen Friedensschluss, einenVertrag -, begen duur zijn ; keinen - haben, niet duur krachtigen, ratióceeren ; ein (Irtheil, eine
zijn; (van het weer), niet aanhou -zam Wahl -, bekrachtigen ; jent. int Besitz,
geluk), niet bestendig-den;(vaht ientn. den Besitz -, bevestigen in ; gezijn, vergankelijk zijn ; mii - der Wahr- richilich -, gerechtelijk bekrachtigen, leheil, naar waarheid ; mit - Rechtens, galiseeren ; eiw. eidlich -, onder Bede
naar recht ; 2. - einor Erbschaft, erfenis bevestigen, bezweren ; 3. Waaren -, ver
-
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Bestattlieh, bijv. uw. (Ger.) huw -

baar, manbear; -keit v. huwbaarheid,
manbaarheid v.
Besta►ttung, v., (van eene dochter), Z. Aussteuer; 2. (ter aarde)bestelling, begrafenis, lijkplechtigheid, uitvaart v.

Bestauben,

(bestaubte, bestaubt)

o. ww., m. s. Bucher, Mabel - so leicht,

worden met stof bedekt,bestuiven; (PI.)
met meel bedekt zijn; die fein bestaubte
Pfïaume, Z. beduften.
Best ben, (beslá-ubte, bestdubt)
bedr. ww. etw. -, met stof bedekken,
bestuiven ; mit Mehl -, bestrooien ; mit
Puder -, poeieren of poederen ; bestaubte Sch uhe, bestoft, stofferig ; bestaubte Schinelterlingsflugel, stofvleugel
m.; Insecten mit best(iubten Fliigeln, stof
insecten o. mv.; Tapeten mit-vleugi
Wollstaub -, velouteeren.
,

Bestubung, v. (van planten),
kunstmatige bevruchting v.

Bestauden (sigh), (bestaudete,
bestaudet) wed. ww. (van veldvruchten),
verscheidene stengels krijgen, stengels
schieten ; die Gerste bestaudet sich gut,
schiet goed, komt goed uit.
Best-bietende, (-n, mv. -n) m.
en v., Z. Meistbietende; -haupt o., Z.
Haupt fall; - möglich bijw. zoo goed mogelijk.
Beste, (der, die, das) bijv. nw.
(overti. tr. van gut), de, het beste ; er
1st in seinen -ia Jahren, hij is in den
bloei van zijn leven ; ins -en Arbeiten,
midden in tiet werk; int -en Schlafe,
rnidden in den slaap; die - Mannschaft,
Je keur v. der manschappen ; der etste,
'Ier -, de eerste, de beste, wie het eerst

bij de hand is ; -mein -er ! meine -! waarde,
beste vriend(in) ! der - Mensch von der
Welt, de beste mensch van de wereld;
M ist sein -s Werk, dat is zijn beste

werk, zijn hoofdwerk, zijn meesterstuk;
L. bijw. am -n. zuin -n, aufs -, het best;
licht zur -n, niet te best, niet al te
vel ; es ist am -n, dass c-, het beste is,
lat & ; aa fs - jein. empfangen, iern. zoo
toed mogelijk, allerhartelïjkst, aller
ontvangen ; 3. o. zelfst.-7rieudljkst&
las -, het beste o.; das -, was Sic thun
innen, het beste, wat gij doen kunt;
,ein -s thun, zijn best doen ; das - bei
>iner Sache than, het meest bijdragen
,ot; das - vonz Mehl, bloem v.; das - aus

v., datgene, waaruitzijbestaat; (Landh.)
eira-zend,xpiër;4.(Jachtw) ,inent, Werke, het voornaamste, pit, merg
- eines Gutes, inventaris ni.; 3. - der fRerier, das Wild, die Jugd -, den staat .; das - von einer Sache ziehen, het beste
Kasse, staat ni. van de kas; it. van het wild bepalen ; I1. wed. WW. sich -, r afnemen ; das - erwvhhlen, het, leste
overschot o. in kas; 4. in - nehmen, (van eene tijding), bevestigd worden, )f de voordeeligste partij kiezen ; zany -is
pachten, huren, in pacht of in huur v. zich bevestigen; (van het weder), vast ier Armen, tot voordeel ; das - von jesnn.
nemen; in - geben, verpachten, verhu- worden.
•eden, niets dais go eds van tem. zeggen ;
ren, in pacht of in huur goven ; im - haBest ,tigung, v., Z. bestiitigen; ,uni -en deisten, ten goede duiden of
ben, in pacht of in huur hebben, hou- -sjagd v. jacht v., die gehouden wordt, louden, niet kwalijk nemen ; zucnz -n r•aden ; -bush o. boedellijst v., inventa- om den staat van het wild, of den wild- hen, ten beste raden ; sich puin -n wert.ris m.
stapel te leeren kennen ; -surtheil m. be- len, goed alloopen, een goeden keer ne
beste keeren; nicht viel zuin-mern,t
Bestiinder, ( - s, mv. Bestander) vestigend vonnis o.
Yu. pachter, huurder m.; -in v. pacht
Bestgtten, (bestattete, bestattet) . haben, niet te veel hebben, niet veel
-sier, bedr. ww. tine 7ochter -, Z. ausstatten; ever hebben; ienin. etw. zuni - geben,
huurster v.
Bestand —geld, (-(e)s, my -er) o. einen Acker -, Z. bestellen; 2. jent. -, iem. iets ten beste geven, onthalen op;
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jent. zum -it haben, iem. voor den gek rnaken; 4. etuw. -, Z. pachten, miethen; Musikalienhdndler, ein Fuhrwerk of dery
houden, den spot drijven -reet, beet H. o. ww., m. h., irn Kampte -, stand Fnhrniann -, bestellen; 6. jem. -, dntbiehebben. houden ; gegen,wider, vor jem., etiv. -, den, bestellen ; einander irgendtvohin -,
Bestechbar, ( -er, -st) bijv. nw., bestand zijn; 2. ni. h.. Schönheit verge/it, eerie samenkomst bepalen, eene bijeenTugend besteht, blijft bestaan ; eivig, int- komst afspreken ; jent. zum Vormund -,
z. bestechlich.
Besteehen, (du bestichst, er be- mei', nicht nzehr -, bestaan, existeeren ; benoemen, kiezen tot ; bestellte Mórder,
sticht, bestach, bestochen) bedr. ww. onr. er kann bei dein hohen Pacht nicht -, blij- gedongen, gehuurd.
Besteller, (-s, mv. Besteller) m.
(Naai.) opnaaien, benaaien, opleggen, ven bestaan ; er kann ohne Rein nicht -,
opzetten; das Leder -, stikken; (Boekt ► .) leven ; er kano tr sick -, hij heeft een hest.eller, bezorger, cornulies, factor tri.
die Bandstreifen -, de steekbanden aan ei.F.en bestaan, kan van zijne eigen mid - Bestellgebiihren, v. mv. beden rug an een boek maken ; 2. (Bergw.) delen leven ; jest kann man ohne Feuer stelloon, factorsloon, loon, geld o. voor
etas Gezirnnzer mit dent Grubenmesser -, -, nu kan men zonder vuur zijn, het sto- de bezorging.
onderzoeken of het niet verrot is; 3. ken missen; etty. kano nicht - mit, is on Bestellung , v. (van een akker),
(fig.) jent. - mit of durch Geld, Gaben, bestaanbaar reet ; das kann suit der lI ahr- bearbeiding, bewerking v.; die - des
omkoopen ; jent. -, mit, durch Freund- heit nicht -, strijdt tegen ; 3. m. h. en s. in Reiches, bestuur 0 .: 2. eine - ausrichten,
lichlceit, winnen, voor zich innemen- einer Probe, Prafung -, doorkomen; mit eerie comtni^sie, boodschap v. doen. aart
(gemeenz.) inpakken ; die Sinne -, he- elw. gut, mil Ehren, schlecht, kahl, suit een last voldoen ; es geht in einer - hin,
koren, begoochelen. Schimpt and Schande -, afkomen ; 4. rn in ééne moeite; 3. (van kleederen, waBesteeher, (-s, mv, Bestecher) h. en s. auf eliv. -, staan op, aandringen ren &), bestelling, commissie, order v .;
op, blijven bij aal einer Forderung -, auf - genzacht, op bestelling gemaakt,
RI. omkooper m.
Besteehlich, (-er, -si) bijv. en b. aandringen, niet loslaten ; ► ref seinent eigen gemaakt ; 4. bestelling, afspraak,
omkoopbaar; -keit v. omkoopbaarheid v. Kopie -, halstarrig, hardnekkig zijt;, op afgesproken plaats v.; seine - zum VorBesteeh -naht, (-nahle) v. be- zijn stuk blijven staan; 5. rn. h. a us etst . rnund benoeming v.; -sbuch o. (Hand.)
steeknaad, platte naad m.; -ort in. be- -, bestaan, samengesteld uit,; 6. m, h. commissieboek o.
Beste11—zeit, (-en) v. tijd m. van
steekels v., besteekpriem nl.; -presse v. in elcv. -, bestaan in ; 7.(ww . i. gebr.) bij; bebountien ; - zettel m. (Wiss.) bet.aalstaan, Z. beistehen.
(Boekb.) besteekpers v.
Besteehung, v. ornkoopiug, be Besteher, (-s, u,v. Bestelier) in. briefje, bevel o. tot betaling, mandaat o.
huurder, pachter in.
goocheling v.
Bestempeln, (bestempelle, bestem Besteek, (-(e)s, mv. -e) o. lepel, Bestehlbar, ( -er, -st) bijv. en b.
pelt) bedr. ww., Z. stempeln.
rues en vork (met en zonder etui); (van besteelbaar.
geneesheeren), instrumentkoker m.;(van
Bestehlen, (du bestiehlsl, er be Bestengelt, bijv. nw. (Wapenk.
barbiers), scheerbenoodigdheden V. mv., stiehlt, bestahl, bestohlen) bedr. ww. onr. gestengeld.
Bestens, bijv. en b. het best, zoo
scheerzak m. ; mathematisches -, pas- jent. -, bestellen ; seine Pflicht -, te kort
serdoos v.; (Student.) ein schntcrri- loco aan ; eihen Schriftsteller -, plun ► le- goed mogelijk ; ich verde es - besorgen
it zal er wel voor zorgen, ik zal mijn
yes -, een rare snaak; ein wunderliches -, ren, bestelen.
J uiterste best doen; ich empfehle nrich
Bestehlung, v., Z. bestehlen.
een zonderlinge vent, vreemd maaksel
Ihnen -, ik beveel mij ten zeerste bij u
ein fiirchterliches -, een vreeselijke ke Bestehung, v., Z. besleher,.
Beste_ifen, (besteifle, beslei jt)hedr. aan ; it. ik heb de eer u te groeten.
rel ; 2. (Scheepst.) das - eines Schif es
I Besteppen, (besteppte, besteppt)
rnachen, het bestek o. of plan o. van een ww., Z. bestucken
(bestieg, bestieyett)hetlr. berk. ww., Z. steppen.
te bouwen schip opmaken; it. liet he
Besternen, (besternte, besternt)
stek o. maken of op de kaart ► le plaats ww. onr ein Schiif -, bestijgen, aan
teekenen, waar zich het schip bevindt. boord gaan van ; den Kanzcl -, t►eklim- bedr. ww. met sterren of sterretjes voor Besteeken, (bestak, besteckt) hetlr. men ; den Thron -, bestijgen, beklim- zien of versieren ; besternt, (van den
ww. ein Stuck Land suit fiohnen -, po- men ; ein Dach - um es auszubessern, Hemel), gesternd, vol sterren ; (van perten : die Leuchter mit Kerzen, kaarsen klimmen op, Z. ersteigen.. sonen ), tiet ridderorden, kruisen ver sierd, gedecoreerd.
zetten op ; ein Grabmit Blumen -, tooien;Besteigung, v., Z. bes/eigen.
(besteuerte, besteuert,^
_
(Bergw.) die Bergeisen -, een steel zetBeste_inen, (besteinte, bedetal) Besteuern,
ten aan ; (Jachtw.) die Rebhz finer -, net- bedr. ww. eivr besteintes Land, een ak- bedr. ww jent. -, belastingen opleggen ;
ten spannen voor.
ken waarop veel steenes liggen; eine be- (fig.) jeins. Mildlhaligkeit -, gebruik
Besteder, (-s , rnv. Besteden) steinte Krone, met edelsteenen bezet. maken van ; 2. eis Schiff -, Z. steuern.
Besteuerung, v belasten o., benn. spediteur m.; 2. de reeder in., die
Bestellen, (bestel/te, bestellt)be^lr
bij den scheepstimmerman een schip be- ww. den Kanain nit elrv. -, iets zetten lasting v.; 2. Z. Sleuermannskunsl ;
stelt; 3. correspondent m. van eene op; den Tisch mil Biic hern -, leggen op; -srechl o. recht o. oni belastingen op te
reederij. der Hof ist unit Kutschen bestellt, staat leggen of te heffen.
Bestialiseh, Bestie, Z . viehisch,
Besteg, (-(e)s, mv. -e) o. (Bergw.) vol rijtuigen ; 2. es ist mit eiher Suche,
br oze steenmassa v. tusschen rle vaste am eine Sache so bestellt, gesteld ; es Vieh.
Bestialit ,t, (-en) v. beestachtigist doch sonderbar bestellt, dass 4, liet is
steeneu.
Bestehen , (bestand , bestanden) toch raar, dat &; eiree uwohlbestellte Ta- heid, dierlijkheid, woestheid v.
Bestieken, (beslickte, bestickt)
bedt. ww. (w. i. gebr.) eis Fahrzeuy -, fel, wel voorzien ; dus Theater ist yul
Z. betreten, bes/eigen; 2. von, mit Bdu- bestellt, van een goed personeel voor- bedr. ww. borduren, niet borduurwerk
men, Gestr uch bestanden sein, Z. beset- zien; i. das Land, den Acker -, bearbei - voorzien.
zen; ein gut bestandener Wildpark, Wald, den, bewerken ; cis z-ur Saar bestelher, Bestieben, (bestob, bestoben) bedr.
Forst, goed onderhouden ; wohlbestan- Acker, gereed om bezaaid te worden ;1 ww. oir., Z. bestauben, bestauben.
esief^lt'-'
estefere,
t bte
B esfen,
e stiefeln, ( bi
die Wirthtijd sein hans, die Haushaltunr,
dente Brume, die den behoorlijken
j
J
gestaan hebben, volwassen; 3. jein ., sei- schaft -, inrichten; das Essen, die Kiipe»bedr. ww. van laarzen voorzien, laarzen
nes Mann -, het hoofd bieden, weer- den Farbkessel -, klaar maken , ich habe aandoen, aantrekken .
Bestielen, (bestielte, bestielt)bedr'.
staan; einerf Karnpf -, uithouden, door- hier nichts niehr zu -, doen, verrichstaan ; eis Abenteuer -, doorstaan en ten; 4. Grusze -, overbrengen ; Briej'e ww. eine Fixt -, een steel zetten in, steel
ontkomen; eine Prufung -, ondergaan; -, overhandigen ; Au ftrcge -, voldoen aanmaken ; (Wapenk.) bes/telt, gesteeld,
eine Probe -, ondergaan; Armuth. - kin- aan; seinen Brief selbst auf die Post -, met een steel van eene andere kleur;
nen, verdragen ; solchen An/wand nicht brengen, bezorgen ; 5. eta. -, bestellen; (P1.) eine bestielie Frucht, steelvriicht v.;
- könrien, niet kunnen bestrijden, goed einejc Rock brim Schneider, .Vnsik beier eis be.stieltes Bialt, gesteeld blad o.
-

-

;

,
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- Besteigen,
_
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Bestienartig, bijv en b. beestach- stop opdoen, kurken, de kurk er op; Bestreiter, (-s, mv. Bestreiler)
tig, dierlijk.
m. bestrijder m., tegenpartij v.
doen.
Bestimmbar, ( -er, -st) bijv. en Bestoszen, (du bestöszest, er be- Bestreitung, v., Z. bestreiten.
b. bepaalbaar, wat bepaald, aangewezen, stószt, bestiesz, besloszen) bedr. ww. onr .
Bestreuen, (bestreute, bestreut)
omschreven kan worden ; -keit V. be- (Timm.) Bretter -, afstooten, gelijkscha- bedr. wiv. den Boden mit etwv. -, bepaalbaarheid v.
ven ; den Sinis eines Schrankes -, de hoe- strooien, bezaaien ; mit Zucker, -, suikeBestimmen, (bestimmte,bestimmt) ken afnemen, afhakken ; (Letterg.) die ren ; mit Salz -, zouten ; mit P fe/fer -,
bedr. ww. jem. zu etw. -, doen beslui- Letlern mit dein Hobel -, gelijkschaven; peperen ; mil Sand -, bestrooien; it.
ten, nopen, overhalen ; 2. einen Begriff -, 2. - sein, (van wortels), beschadigd, af- eine Schrift --, zand werpen op, niet
bepalen, eerre definitie geven van; eine gestooten; 3. (Prov.) die Alpen -, het zand bestrooien.
Pflanze -, bepalen, rangschikken, deter- vee laten grazen op .
Bestrieken, (bestrickte, bestrickt)
mineeren; Ort and Zeil -, bepalen, vast- BestQSz — feile, (-n) v. snijvijl v.; bedr. ww. einen Ball -, bebreien, Z. umstellen, opgeven ; im Testament -, (le -hobel m. roffelschaaf v., voorlooper m.; stricken; 2. einen Hirsch -, strikken, in
bepalingen maken ; etc. dem Druck, für -zeug o. vereffenaaar m., hoofdgedeelte strikken vangen ; (lig.) verschalken,
den Druck -, bestemmen voor; der jonge van het snijwerktuig der lettergieters. pakken, begoochelen; sich - lassen, zich
Mensch ist zum Kaufmann, fur den Bestrafen, (bestrafte, bestraft) laten verschalken of verleiden, verward
Kaufmannsstand bestimmt, bestemd; das bedr. ww, jent., eta'. -, bestraffen, straf- raken in.
ist mir nicht bestimmt gewesen, dat was fen, straf geven ; mit Wonen -, beris-Bestriekung, v ., Z. bestricken(2) .
niet voor mij bestemd ; it. was mijne pen .
Bestr^men, (bestrómte, bestrcimt)
bestemming niet; it. Was niet voor mij Bestrafer, (-s, mv. Bestrafer) m. bedr. ww. bestroomen, stroomen bij of
weggelegd.
bestrafl'er, berisper m.
langs; die Matter einer Stgdt -, bespoeBestimmer, (-s, mv. Bestimmer) Bestrafung, v., Z. bestraffen. ten, stroomen of vlieten langs; die Wanm. hij, die bepaalt, bestemt,vaststelt, om -Bestrahlen, (bestrahlte, bestrahlt) !gen -, (van tranen), besproeien, vochschrijft &.
bedr. ww. den Berg -, riet zijne stralen tig maken.
Bestimmt, ( -er, -est) bijv. en b. verlichten, bestralen, verlichten.
BestUeken, (bestiickte, bestückt)
bepaald, bestemd, besloten, vastgesteld , Bestrahlung , v., Z. bestrahlen.
bedr. ww. ein Schiff -, van stukken (gegeregeld, juist; er ist sehr - in seinera
Bestreben (sich) , (bestrebte, be- 'schut) voorzien, wapenen.
Entschluss, (Jrtheil, Ausdruck, vast, stel- strebt) wed. ww. streven, pogen, trach Besttjckung , v., Z. bestücken.
lig, gedecideerd, Z. entschieden; -e Per- ten, zijn best doen ; it. bestrebt sein, etw. BestUfen, (bestu /te, besluft) bedr.
son, Grösze, Zahl, Zeil, bepaald ; zur -en zu thun , Z. streben; 11. o. zelfst., Z. ww. (Bergw.) das Gestein -, trapsgeStunde, op den bepaalden, vastgestelden Streben.
wijze uithouwen.
tijd, precies ; sich - ausdrücken, juist, Bestr@ber , (-s, mv. Bestrebcr) Bestuhlgngeln (sich ), (benauwkeurig, precies; in einero -en Fall, m. aanzoeker, dinger, najager, ijve-^stuhlgiiryelle, bestuhlgangell) wed. ww.
in een bepaald, speciaal geval; der Be- raar ni. j ziel► bevuilen; (Volkst.) zich bepoegrif f des Rechts ist ganz genau -, bepaald
Bestrebsam, ( -er, -st) bijv. nw.,jpen.
afgebakend ; ein -er Preis, bepaald, vast, Z. strebsam.
Bestelpen, (bestiilpte, bestülpt)
onveranderlijk; - auf etty. antworten, eenBestrebung, v. poging v., ijver ni. bedr. ww. Stiefel -, Z. bekappen.
bepaald, ondubbelzinnig antwoord ge - Bestreichen, (bestrich, bestri-1 Besttjrmen, (beslitrmte, bestormt)
ven op; er hat ihm - erklcirt, stellig ver- chen) bedr. ww. onr. etui . mit etw. -, bedr. ww. (Krijgsw.) ein Werk -, Z.
klaard ; - reden, juist, zonder omwegen ; bestrijken, besmeren ; Brod snit Butler -, Í stii.rmeuc; ein Schiff -,(van weer en wind),
ttu^. - behaupten, stellig, zeker, vast.
besmeren ; mit dein Magnete -, bestrij- stormen tegen, loeien tegen; (fig.) jer.,
;

,

Bestjmmtheit, v. bepaaldheid, ken; (Lakenti.) Z. einschinalzen; 2. jens. Ohs mit Bitten -, bestormen, overjuistheid, zekerheid, nauwkeurigheid, jem. -, opzettelijk of niet opzettelijk stelpen, vervolgen ; das Herz -, (van aan precisie v. langs iemand strijken ;die Kusten -, dielit i doeningen), bestormen.
Bestimmung, V. (van begrippen), langs varen ; (fig.) Gef ihle, zcelche dia l Bestormer, (-s, mv. Besturmer)m.
bepaling, omschrijving, vaststelling v.; 2. Seele leicht and ftüchtig -, aandoen;(Art.) bestormer, aanvaller m.
-en -ober etre. treffen. bepalingen, be- eire Stadt -, bestrijken; Werke, die ein -Besttrmung, v., Z. besti rmen.
schikkingen V. mv. maken omtrent; die ander -, elk. wederkeerig dekken; ein, BestU
' rzen, (bestiirzte, besturzl)
Zimmer nach ihren verschiedenen - ein- bestrichener Winkel, gedekt, pestreken ; `bedr. ww. (w. i. gebr.) einen Top! -, met
richten, naar de verschillende doelein- 3. jens. Rocken -, iem. smeren, af- een deksel voorzien, toedekken ; 2.(Giet.)
den o. mv., waarvoor zij bestemd zijn ; rossen.
den Oen mit Erzen and Kohlen -, vol sich an den Ort seiner - begeben, zich
Bestreiehung, v., Z. bestreichen. t gooien ; 3. (fig.) jem. -, doen ontstellen,
naar zijne bestemming, naar de plaats
Bestreifen, (bestreifte, bestreift) verschrikken, van zijn stuk brengen, ver zijiier bestemming begeven; das ivar reine bedr. ww ein bestrei Eter Ap fel, ge- legen maken ; bestiirzt, ontsteld, ont-, bestemming v.streept ; eine bestreifte Tulpe, gescha- hutst, verschrikt, verlegen; bestidrzt iverBestirnt, bijv. nw., Z. besternt.
t keerd, bontgestreept; 2. strijkelings aan -,den, verlegen worden, van zijn stuk raken, ontstellen, verschrikken ; jent. beBestmöglieh(st) , bijv. en b. zoo raken.
goed mogelijk ; (gemeenz.) zoo goed ik ,
Bestr e itbar, ( -er, -st) bijv. en b. sturzt machen, verschrikken, van zijn
gij, hij &, maar kan &; er ist in der -en betwistbaar, tegen te spreken,te bestrij- stuk brengen.
Bestt_trztheit, v., Z. Besturzung.
Laune, in de beste luim van de we- den ; das ist nicht -, dat valt niet tegen
te spreken, te bestrijden, dat is ontegen- Best lrzung, v. ontsteltenis, ver reld.
hazing, bedremmeldlieid v.; eine angeBestobern, (bestóberte, bestöbert) zeggelijk, onbetwistbaar.
hedr. ww. corn Schnee bestóbert, door Bestreiten, (bestritt, bestritten) nehme -, verrassing v.
Besuch,(-(e)s,rnv. -e)m.(Jachtw.)
jachtsneeuw overvallen, bedekt; 2. Z. bedr. ww. den Feind -, bestrijden, hevechten, bekampen ; 2. eine Lehre -, be- opzoeken o. van het wild ;auf den - gehbeschnuppern.
strijden ; einen Satz, ein Recht -, be , en, opsporen ; (van een schip), visita.
Bestoehen, Z. bestechen.
Bestoeken (sich), (bestockle, twisten ; 3. ettv., die Unkosten zu etty. -, tie v.; 2. bezoeken o.; der - der Kirchen
beslockt) wed. ww., Z. beslauden.
de onkosten bestrijden, dragen, goed- Schulen, Theater, Wirlhshauser, Machte
Bestopfen, (bestopfte, bestop/'t) maken; alle seine Geschofte -, voldoende het gaan naar, bezoeken, frequenteeren
bed r. ww. Strumpl'e -, Z. stop/'en. waarnemen; so viel F, inladungen nicht - o. van; 3. bezoek o., visite v.; -e abstat•
BestQpseln, (bestapselte, beslöp- können, niet kunnen aannemen, niet kun- ten, visites maken; der Doctor macht dean
Kranken eiven -, bezoekt den zieke.
sell) bedr. ww. eine Flasche -, den ven voldoen aan.

Bet,

Bet.

maakt hem eene visite; 4. bezoek o.,
personen, die een bezoek afleggen ; es
war viel - da, er waren veel menschen
op visite ; die Herrscha[ten Naben -, mijn
mevrouw hebben belet, visite;-hern
einen - emp[angen, een bezoek ontvangen ; einen - abwceisen, belet geven aan
hem, die eene visite komt brengen.

ling v.; (Gen.) onderzoeking, peiling v.
van een wond met den vinger.
Beta,uben, (betáubte, betaubt)bedr .
ww. verdooven, doof maken ; gent. mit
seinera Geschwdtz -, doof praten; (Volkst.)
de ooien van het hoofd praten ; 2. (van
een geneesmiddel), verdooven, bedwel
(vair de koude), verdooven, ver -men;
den Schrner; -, verdooven,-kleumn;
stillen ; ein -des Mittel, verdoovend, bedwelmend, slaapverwekkend middel o.,
slaapdrank m.; ein -der Schlunzmer, diepe
slaap m.; einee, Nerven -, verlammen
(lig.) sein Geucissen -, verstikken, smo-
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Besuchameise, ( - n) v. bezoek mier v.
Besl^lehen, (besuchIe, besuch1) bed r.
ww. (Jachtw.) ein Revier -, doorzoeken;
cie Schiff -, visiteeren ; 2. einen On -,
bezoeken, dikwijls gaan naar ; das Schauspiel, Vorlesungen fleiszig -, trouw gaan
naar; cine Vorstellung, cie Concert -, bij•wotnen ; sellr besuchte Bader, Spazier gange, druk bezocht ; 3. jem. -, bezoeken, een bezoek afleggen bij, eerre visite
maken bij ; einen Kranken -, (van een
dokter), bezoeken ; cine Wöchnerin -,Í
eene kraamvisite maken ; 4. Z. heira -

Bet.

reii .

Betaubung, v. verdoovirng, ver stijving, verlamming, slaperigheid, sluimering v., schrik m., ontsteltenis v.
Bet—bruder, ( - br uders. in v. -bidder) in. schijnheilige, schijnvrome, femelaar, kwezelaar, huichelaar, pilaarbijter in.; -bush o., Z. Gebelb*ch.
Bete, (-n) v. (Sp.) beest o. (een
suchen.
Besucher, (-s, mv . Besucher) zeker kaartspel); 2. Z. lleete.
Betel, (-s) rij., z. in., —kraut,
in. bezoeker m.; - eines Wirlhs-, Kaf eehauses, gewoon bezoeker, gewone gast (-krazut(e)s, rev. -bran/er) o. of —p$anni.; - eines Kau/adens, klant m.; 2. be- ze, (-n) v. betel, betelpeper ni., betelzoeker m., hij, die een bezoek aflegt, be- kruid o.; 2. (Bouwk.) trepaan in., dril
-borv.
zoek o.; -in v. bezoekster v., zij, die een
Beten, (belde, gebeld) bede. ww.
bezoek aflegt, bezoek o.
Besueh-fahrt, (-en) v. wande- bidden, een gebed doen ; za Gull -, God
lug v., toertje o. om bezoeken af te gaan bidden ; var Tisch -, bidden ; nach Tisch
leggen ; - kaste v. visitekaartje o.; -tag' -, danken ; (Spr.) Nolh lehri -, nood
m. bezoekdag m.; -simmer o. visite -, leert bidden ; 2. ein Gebet, dus Vaterunser, einen Bosen/ceanz -, bidden, opzeg ontvangst -, receptiekamer v.
Besudein, (besudelle, besudell) gen, Z. herbelen; 3. fern. zuna Teniet -,
bedr. ww. sein Kleid -, bezoedelen, be- wenschen, dat hein de duivel hale; er
morsen, vuilmaken, Z. beschrnutzen, be- ho ft, sich in den Himmel .Zie -, den heschmieren ; it. snit seinera Unrathe -, mei te verdienen met bidden.
Beter, —in, bidder ni., bidster v.
(Volkst.) bevuilen.
Besud(e)lung, v., Z. hesu-

Bët-fahrer,

(- fahr ers, rev.

-

[ah-

ree) in., Z. Wall[ah,rer; -gang m. plechBet ,feln, (beta/die, betiïfe11 bede. tige optocht, omgang rn., processie v.;
-glocke v. klok v. voor het gebed;
ww., Z. I d /elm
Betagen, (betagte, belagt) bedr. (Katte.) bedeklok v., angelus m.; die --WW. jem. -, een dag bepalen; (Rechtspr.) 1 uteri, de bedeklok luien ; -hall v., Z.
dagvaarden, den dag beteekenen ; 2. o. Kapelle.
ww. (van interesten), vervallen; ein beBeth€Ltigen, (bethciliyte,
lugler Wechsel, vervallen, betaalbaar; tit) bedr. W w. seine Freundscha f t -,
betagt, bejaard, oud ; all and wohl be- door daden bewijzen, tonnen, sari den
lagt, zeer bejaard ; 3. wed. ww sich mit dag leggen.
jemn. -, een dag bepalen, omtrent de
Bethatigung, v., Z. belhrutigen.
bepaling van een dag overeenkomen
Bethauen, (bethaute, bet haul)
bede. ww. die Wiesen -, bedauwen, net
met.
Betagung, v. (in eerre oorkonde), dauw bedekken, bevochtigen ; (lig.) ihre
dagteekening v., datum, dag, tijd in.; von Thrdnen belhauten hangen, hare
die - ist vergassen, de datum is vergeten; van tranen vochtige of besproeide wandelu.

Bethe(o)ren,

(bethe(e)rte, be-

the(e)rt) bedr. ww. ein Schift' -, teren,
beteren, met teer bestrijken.

Bethe(e)rung, v., Z. bethe (e)-

ren.

Betheuern, (betheuerte, betheuert)
bedr. ww. verzekeren ; seine Unschvld -,
betuigen; jenin. etw. bei seiner Ehre -,
iem. iets bij zijne eer verzekeren, betuigen, bezweren ; er betheuerte ihm, er
volle 4 , hij verzekerde hem plechtig
dat &; eidlich -, onder eede betuigen,
verzekeren, bevestigen, bezweren.
Betheuerung, v. betuiging, ver
-zekringv.,
eed m.
Bethkalk , (-(e)s), in., z. m. levendige, ongebluscht.e of ongeleschte
kalk v.
Bethoren, (bethörte, bethórt)bedr.
ww. jem. -, bedotten, verblinden, mis
Medehen -, verleiden ; -d, ver -leidn;
verleidend, verleidelijk.
-blinde,
Bethorung, v., Z. Ver blendung.
Bethranen, (bethrdnte, bethrant)
bede. ww. elw. -, met zijne tranen
bevochtigen, besproeien; bethränt, betraand, de oogen vol tranen ; nuit belhrdnlem Auge, met betraande oogen,
met tranen irr het oog ; 2. Z. beiveinen.
Bt—hu11n, (-huhn(e)s, mv. -huhner) o., —henne, (-n) v., Z. Zins-

he one.

Bethulich , ( -er, -st) bijv. nw., Z.
rnöglich, ralltsam; 2. bedrijvig, werk
vriendelijk, beleefd,-zam,vierkdg;3.
gedienstig.
Bethun (sigh), (bet/tat, bet han)
bedr. ww. es gibt so Mancherlei zu -,
doen, Z. thus; 2. bedr. en wed. ww.
jent., sich -, Z. bescheiszen; 3. Z. sick
zieren ; 4. sick gegen einander, Bich mit
jenin. -, elk. vertrouwelijk naderen, met
iem. vertrouwelijk verkeeren ; 5. Z. besudeln.
Bethl renen, (teethurmte , bethiirmt) bedr. ww. van torens voorzien.
Bethwaehs, (-es, mv. -e) o., Z.
Vorwachs.
Betippe (1)n, (betipp(el)te, betipp(el)t) hedr. ww. etw. -, met de toppen
der vingers aanraken bevoelen.
Betiteln, (betitelte, betitelt) bedr.
ww. sin Buch -, tituleeren, betitelen,
een titel geven; 2. jent. Graf -, den titel
gevent van; fern. so and so -, noemen ; it.
schelden.

der Brief hal keine -, is niet gedateerd; gen.
Betitelung, v., Z. betiteln.
2. (Rechtspr.) dagvaarding, heteeke- Bethaus, (-hawses, rev. -hi-user)
Bot -kammer, (-n) v., -kam o. bedehuis o., kerk v., bidvertrek o., merehen, o. bidkamer v., bid vertrek,
nin; v.
bidkamer,
huiskapel
v.
Betakeln, (belakelie, betakelt)bedr.
bidkamertje o.; -horn o., Z. Zins/corn.
ww. sin Schiff -, optakelen, betakelen,
Betheiligen, (betheiligte, bethei- Betgipein, (beti 1pelte, betólpelt)
optuigen.
ligt) bedr. ww. jent. bei einee Sache -, beds. ww. jem. -, dupeeren, misleiden,
Betak(e)lung, v. betakeling, op- belang doen hebben bij, deel doen heb bedotten, foppen, beethebben, voor den
takeling, optuiging v., want o.
betrekken bij of in; bet heiligt,-beni, gek houden.
Betasten, (betastele, belastel)bed r. belanghebbend, deelhebbend, betrokken, Betó1p(e)lung, v. dupeeren o.,

ww. elw. -, betasten, bevoelen, Z. be- Z. Theilhaber; 2. wed. ww. sich - bei 4', misleiding, bedotting, fopperij v.
fuhlen, antisten.
dealen in , deel hebben aan, belang heb Beton, ( - s, rrrv. - s) tn. cement o.,
Betaster, ( - s, env. Befusfer) rn. beu bij; (i. k. bet.) medeplichtig zijn dat onder water hard wordt.

lesaster, bevoeler m., die overal met (te aan.
Betonen, (betonte, belont) bedr.
handen aanzit.
Betheiligung, v. medeplichtig- WW. sine Sylbe -, betonen, den toon of
Betastung, v. betasting, bevoe- heid v.
den nadruk leggen op.

Bet.

Bet.

Bet.
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Betgnie, v., Betgnienkraut over; 2. einen Breder 4' -, betreuren, zetten in ; die Kanzel -, bestijgen ; jens.
o., (Pl.) betorlie v., betonienkruid o.
rouwen of rouw dragen over, in den Schwelle -, overschrijden ; der betrelene
BetQnung, V. (Spraakk.) beto- rouw zijn over.
Weg, de begane, gewone weg ; 3. (w. I.
ning v.; starke - einer Sylbe, nadruk m., Betrauerns-werth , -wi r- gebr.) die Sohle,den Fusz -, optreden
met nadruk uitspreken o.
dig, ( -er, -(e)st) bijv. en b. betreu- met ; 4. (veroud.) einen Dienst -, Z. antrelen; 5. jent. bei of ober etw. -, vinden;
Betracht, ( - (e)s, m. - e) m. aan - renswaardig, bedroevend.
merking v., opzicht o.; in - ;iepen, in Betrauerung, v., Z. betrauern. it. betrappen, verrassen, overvallen, snapoverweging nemen, letten op; in - sei- Betraufe(1)n, (betrûuf(el)te, be- pen; er soil sich nicht mehr da - lassen,
ner Dienste, met betrekking tot, in aan trauf(el)t) bedr. ww. eta'. - bedroppe- laat ik here daar niet meer vinden; sich
genomen ; in - seines Alters,-merking len, bedruipen, besproeien, begieten, avf einer Liige - lassen, laten betrappen ;
met opzicht tot, uithoofde van ; in ge- droppelsgewijs bevochtigen ; den Bra- - sein, verlegen, onthutst, ontsteld zijn ;
tvissem -e, in zeker opzicht ; injedem -, ten -, bedruppelen, begieten; über dem jein. - machen, in de war, van zijn stuk
in ieder opzicht; nicht in - kommen,niet Feuer ruit Feit -, bedruipen ; 2. o. ww., brengen ; das -e Aussehen, Z. betreffen
in aanmerking komen ; etw. auszer - las Z. trópfeln.
(3) ; -heil v., Z. Betroffenheit, Verlegenniet in aanmerking nemen.
-sen,
Betraumen, (betrc un te,belráumt) heil.
Betrachten, (betrachtele, belrach- bedr. ww. el2c. bedenken and -, over iets' Betretung, v., Z. betrelen; -stall
tet) bedr. ww. ein Haus -, bezien, he- peinzen en mijmeren ; 2. wed. ww. hier- m. int of oaf den ---, ingeval iem. op de
schouwven, bekijken, in oogenschouw ne- über muss ich mich erst -, daar moet ik daad betrapt wordt.
rnen, bezichtigen ; genau -, onderzoeken; eerst nog op slapen, Z. beschlafen.
Betrieb, (-(e)s) m., z. m. den (fig.) eine Wahrheit -, overwegen, be- Betraut, ( -er, -si) bijv. en b. eine einer Wiese haben, het recht o. hebben
trachten ; ein -des Leben, in zich zelven -e Person, vertrouwd ; ein -er Kaufmann, om te laten weiden in, weiderecht o.; 2.
gekeerd, bespiegelend ; bei sich -, na vertrouwen genietend, krediet hebbend; (van een beroep), uitoefening v., bedrijf,
nagaan, overpeinzen, Z. beden -denk, der Beiraute, man m van vertrou- vertier o.; (van een bergwerk), ontgin it. eruvagen; 2. jent. als Vater -,-ken; wen.
ning, uitgraving v.; der - einer Schnellbeschouwen, aanzien.
Betreff, (in) of Betrefl's, bijw. presse, liet in werking brengen, aan den
Betrachtens —werth , —wi r- in Betreft of Betreffs der Eltern, ten aan gang houden o. van; -scapital o., -stond
dig, ( -er, -(e)st) overdenkenswaardig,
betrekking tot, met op--zienva,mt ni. kapitaal o. benoodigd, bestemd tot
betrachtenswaardig.
uitoefening van een bedrijf; -sherr in.
zicht tot, betreffende.
JBetrtLehter , (-s , mv. Betrach- Betreffen, (du betriffst, er betrifft, eigenaar m,. van een bergwerk; 3. Z.
ter) m. beschouwer, overweger, over- betraf, betroffen) bedr. ww. onr. jen.: u Z. Antrieb.
peinzer, bespiegelaar in.
Betriebsam, ( -er, -st) bijv. en b.
Hause -, Z. antreJfen; jem. auf frischer
Betráehtlieh, ( -er, -st) bijv. en of über der That, im, bei of über den bedrijvig, werkzaam, arbeidzaam, ijveb. aanmerkelijk, aanzienlijk_, belangrijk, Diebstahl -, betrappen, verrassen, over- rig, naarstig; -keit v. bedrijvigheid,
gewichtig ; eine .e Summe, aanzienlijk, vallen ; sich über etw. - lassen, betrapt werkzaamheid v., Z. Thdtigkeit; it.. nijbelangrijk ; ein -er Feller, eene grove worden ; sich selbsi über einer Liege -, verheid v.
fout v.; -keil v. aanzienlijkheid, belang betrappen op ; 2. jem. -, overkomen, Betrjnken, (betrank, betrunken)
grootheid V. (van een ver--rijkhed, gebeuren, treffen ; das betrifft nicht Je- bedr. ww. onr. jem. -, dronken maken,
lies &) .
dermann, dat (ongeluk) overkomt niet zat maken ; 2. wed. ww. sich -, zich beBetrgehtsam, ( -er, -st) bijv. nw. iedereen; es hat ihn ein Unglück betrof- drinken, zich dronken drinken, zich zat
ein -er Kopf, tot nadenken, overpeinzen fen, er is hem een ongeluk overkomen, drinken.
geneigd ; -keil v. geneigdheid v. tot na- er heeft hem & getroffen ; 3. betroffen Betroddeln, (betroddelte, betroddenken, peinzen.
sein über etw., getroffen, onthutst, ver- delt) beds. ww. etw. -, met troetels voor
Betr&ehtung, V. beschouwing v.; legen ; (w. i. gebr.) ein belroEenes Aus-zien.
(fig.) bespiegeling, overpeinzing, over- sehen, het voorkomen van een die getrofBetrodeln, (betródelte, betródelt)
weging, betrachting v.; in - ziehen, Z. fen, onthutst is ; jen. betroffen coachen, bedr. ww. jem., sick -, met snuisterijen
Betracht; ernslliche -en aastellen, ern- in de war, van zijn stuk brengen; 4.jem., behangen.
stig overwegen, overpeinzen ; philosophi- etw. -, betreffen, raken, aangaan ; II. onp.
Betrommeln, (betrommelte, besche -en, wijsgeerige beschouwingen, ww. sprake of quaestie zijn van; was trommell) bedr. ww. etw. -, Z. austrombespiegelingen v. niv.; -slehre v. be- dies betrifft, wat dat aangaat, betreft ; es meln.
schouwingsleer v.; -swissenschaft v. be- betrifft Ehre and Lelien, het geldt, is te BetrQffen, ( -er, -st) bijv. uw., Z.
spiegelende wetenschap v.
doen om was mich betrifft, mich -d, wat betreffen (3) ; -heil v. getroffenheid,
Betrag, (-(e)s) m., z. m. bedrag, mij aangaat, wat mij betreft, ik voor mij, verlegenheid, bedremmeling v.
beloop o., som v.;(w. i. gebr.) im - soviel voor mijn part ; die betreffende Behórde, Betr^pfeln, —trQpfen, (betropwie zwei, in omvang, groote, zwaarte.
de bevoegde macht v., die het aangaat, felle, betropfelt of betropfte, betropft)
Betragen, (du betrugst, er betrã,gt, onder wier ressort het behoort, de plaats bedr. ww., Z betraufeln.
betrug, betragen) bedr. ww. onr. (w. i. waar het thuis behoort.
Betrtben, (betrubte,betrubt)bedr.
gebr.) etw. mit etw. -, Z. besetzen; die Betreiben, (betrieb, bet rieben) bede. ww. jent. -, bedroeven, bedroefd maken,
Mauern -, Z. berappen; (van vliegen), ww. our. eine Weide nit Vieh -, laten verdriet aandoen; 2. wed. ww sich liber'
das Fleisch -, Z. beschmeiszen; II. o.ww., afgrazen, laten weiden in ; 2. eire Sache etw. -, zich bedroeven over, verdriet
III. h. (van eene schuld), bedragen, be- -, doen voortgang hebben , drijven; hebben van ; betrübt, bedroefd, treurig,
loopen; 2. wed. ww. sich -, zich gedra- Gelder -, Z. beitreiben; sich -, zich droevig ; betri ble Gedanken, Nachrichlen,
gen ; sich anstándig -, zich fatsoenlijk haasten ; 3. (Proc.) jem. um eliv. -, ge droevig, bedroevend, harttreffend, roegedragen ; sich leidenscha ftlich -, zich
lijk aanmanen; 4. etty. -, ein Ge--recht rend ; betri bte Zeilen, droevig, naar,
hartstochtelijk aanstellen; II[. o. zelfst. schaft -, uitoefenen, drijven, Z. trei- akelig.
gedrag o., wijze, manier v. van hande- ben; cmn Gut -, Z. bewirthscha f ten.
Betrt bniss, ( - e), BetrUbtlen, handelwijze v.
Betreibung, v., Z. betreiben (3 heit, v. droefheid, treurigheid v., verBetrauen, (belraute, betraut) bedr. en 4).
driet o.
ww. jemn. etw., jeinn. mit eta'. -, Z.
Betreten, (dit betrittst, er betritt, Betr ibung, v., Z. betrüben.
Betrug, (-(e)s) m., z. m. bedrog
(a vertrauen.
betrat, bedreten) bedr. ww. onr. (van
etrauern, (betrauerte, belrauert) vogels), das Weibchen -, Z. treten; 2. o., bedriegerij v., valsche schijn m., ilbedr. ww. einen Verlust -, betreuren, be- die Erde -, betreden, trappen op, beloo- lusie v.; (in het spel), valschheid v.; mit
weenen, treuren om, zich bedroeven pen; ein Haus -, betreden, den voet - umgehen, zich met bedriegerij ophou;

^
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BQttag, (-(e)s, mv. -lage) m. bid- to den - gerathen, tot den bedelstaf ge)racht worden, arm worden ; -stand m.
ag, bededag m.
Butt - bank, bdnkc) v. slaapkast l )edelstand m., bedelarij v.; -stolt m.be-barchent m. beddetijk v.; -be/range, 1 lelaarstrots m.; -stola bijv. en b. arm en
hehdngsel o., Z. -vorhang; -boden in. l ioovaardig of trotsch; -volk o. bedelvolk,
ciderlagen V. mv.; -brett o. bedplank, remeen, gepeupel o.; -weib o. bedelaar-

cam ; (fig.) - der Sinne, zinsbedrog o.,

miøkMng, begoocheling v.

3$t gen, (betrog, betrogen) bedr.
ww._.our. bedriegen, misleiden, dupeeren, beetnemen, foppen, iets wijsmaken;
ins Siie1e -, valsch spelen ; jem. um etw.
;ter, bedelares v., bedelwijf o.; -wesen o.
-, teleurstellen in, bedotten met ; seine aderlaag v.
Gláubiger -, henadeelen ; um den Zoll -, BQttehen, o. (verkl.) bedje, lede Bedelarij V.
Betten, (bettete, gebettet) o. ww.,
-antjeo.
smokkelen, den tol ontduiken ; 2. wed.
ww. sich. selbst -, zicb bedriegen, zich Bettdeeke, (-n) V. dekbed o., de- Ti. h. zijn bed opmaten, schudden ; sich
hersenschimmen maken, ijdele hoop en v.; eine abgenáhete,gestepppte -, sprei, msammen -, niet elk. slapen, in een bed
iggen of slapen ; sich von einander -, afkoesteren, Z. irren, tduschen (sich).
eddesprei, gestikte deken v.
Bei ger, -tí igerin, bedrie - Bottel, (-s, mv. Beitel) m. bedelen onderlijk slapen ; (fig.) sich wohl, auf
ger, schelm, schurk m., bedriegster v.; ., bedelarij v.; dem - nachhangen, bede- Rosen -, zich een goed en aangenaam
(in het spel), valsche speler m. of speel- n, schooien ; vom - leben, met bedelen ,even verschatlén ; sich übel, oaf Dornen
an den kost komen ; 2. vodderij v., -,. zich een onaangenaam leven veroorster V.
esterij v., nietigheid, kleinigheid v., ^a k e n; (Spr.) wie man sick beitel, so
Betrügerei, v., Z. Betrug.
Betrt glieh, ( -er, -st) bijv. en b. agatel o.; ist das der game -? is dat schld ft man, zoo als men zijn bed maakt,
bedriegelijk, leugenachig; ema^e -e Hof- lies? warurn bezahlst du den - nicht WO ligt men, loon naar werken.
n, bedriegelijk, ijdel ; -er Weise, be- leich? die kleinigheid, dat bagatel; -arm Bett - flasehe, (-n) v., Z. -ivdrdriegelijk, frauduleus, Z. trugerisch; iijv. en b. bedelarm, doodarm, behoef- rner; -frau v. beddemaakster v.; -fust
-ia v., Z. Betr-ug ; die -- unserer Ho f- t , armoedig, ellendig; -brief m. be- m. (Pl.) wild basilicum of koningskruid
nungeA,' het bedriegelijke o., de ijdel- ,elbrief, verlofbrief m. om te bedelen ; 2. o.; -gardine v. bedgordijn v. en o.; -geBedelbrief, brief m., dien de bedelaar noss, -genossin, slaapkameraad m., bedheid v.
Betr anken, -er, -st) bijv. nw , 'ertoont; -brod o. bedelbrood, genade- genoot m., bedgenoote v,; -gesell m., Z.
dronken, vol, zat, Z. betrinken; -heit v, rood o.; -bruder m., Z. Bettler; 2. Z. -genoss; -gestell o. ledekant o., bedmhnch ; -babe m., Z. -knabe; -dime v. stede v.; - hangen m. mv., Z. -urnhange;
dronkenheid, dronkenschap v.
Bo aal, (-saal(e)s, mv. -sale) m iedelaarster v., meisje o., dat bedelt, -himmel m. ledekantheinel m.; - kasten
m. slaapkast v., ledekant o.; -korb m.
bidkamer, bidzaal v., bidvertrek o.; -sche- ►edelmeisje o.
mel m., Z. -stuhi; -schwester v. femeBettelei, bedelen o., bedelarij v., mandenledekantje, slaapmandje o.; -kis
Kissen; -lade o., Z. -gestel;-seno.,Z
laarster, kwezelaarster v.; (Spr.) jungo ,ebedel o.; 2. nietigheid, kleinigheid v.,
-lagerig bijv. en b. bedlegerig ; -- wer.dure, alle —, als hoeren of lichte- iagatel o.
kooien oud worden zitten zij onder der.
BQtte1-frau, (-en) V. bedelaar- den, bedlegerig worden, het bed moeten
preekstoel; -stube v., Z. -kammer, ter, bedelares v.; -geld o. bedelgeld a., houden ; —keil v. bedlegerigheid v.; -la-stuhl m. bidstoeltje o., bidstoel m. [almoes v.; 2. kleinigheid v.; -haft bijv. ken o., Z. -tuck; -lein-ivand v. bedrlelin- staande V. uur o. om te bidden, uur o n b. bedelachtig, armoedig, ellendig; nen, linnengoed o. voor het bed.
Battler, ( - s, mv. Bettler) m. bede-handwerk o. bedelaarsberoep o., bede
van het gebed ; it. bidstond v.
schooierij v.; das —-arij,lndope laar, landlooper, schooier in.; zum - werBtundenbuch , o u c h (e) s
mv. -bdcher) o. dagelijksch gebedenboel reiben, bedelen, landloopen, schooieren; den, tot den bedelstaf gebracht worden,
der R . K. geestelijken, getijboek, for. -herberge, Bettler-herberge V. bedelaars arm worden, geruineerd worden; -bande
kroeg v.; - hoffort v., Z. - stola;-ierbg, V. bende V. of troep m. bedelaars; -gemulierboek, brevier o.
Batt,, (-(e)s, mv. -e en -en) o. lege -hotte v. ellendige hut v.; jagd v. vervol- sindel o., Z. Bettelvolk; -handwerk o., Z.
o., waarin of waarop iets rust; (van eens ;ing v. van bedelaars ; -jude in. bedel- Bedelhandwerk; -in v. bedelaarster, berivier),.-Ledding v.; (van de zee), boden ood m.; jonge m., Z. -knabe; -kenl m. delares, landloopster v.
m.; (van watermolens), goot v.,waardoo redelaar, schooier m.; -kind o. kind o., Bettleris ch, (-er, am meisten -, )
het water op de raderen geleid wordt lat bedelt; - hield o. bedelaarskleed o., bijv. en b., Z. bettelhaft.
(van eerre druivenpers), bek m., wan )edelaarskleeding v., lompen v. mv.;^ Battler -leben, o. bedelstand m.;
de uit te persen druiven in gedaan wor. -knabe m bedelknaap, bedeljongen, Jon- 2. bedelaarsleven o.; -schub m. transden; (van mijnen), leger o., laag v.; (vat en in., die bedelt; - krant v. nietige,' port, terugzenden o. van bedelaars naar
zand), bank v.; (van eerre sluis), stort armoedige kraam v.; -leute mv. bede- hunne woonplaats.
Batt -linnen, rn. beddegoed o.;
had o.; 2. leger o. van het wild, Z. La aars o. mv., Z. -volk; -mn dchen o., Z.
ge?; bed, veerenbed, onderbed, dek -dime; -mann m. bedelaar m.; -mensch o. -macherin v., Z. -frau; - meister m. opbed, kussen, ledekant of ledikant o. bedelaarster, landloopster o.; -munch m. zichterm. over het beddegoed &; -pfanne
V. beddepan v.; -posten m., Z. -stollen ;
bedstede, legerstede, slaapplaats v.; an bedelmonnik m.
BQtteln, (bettelle, gebetteli) bedr. -p/'iihl m., Z. P fi hl; -pissen o. bedpis-en schia fen, op een veerenbed ; an
ter -en schlafen , onder een dekbed an o. ww. bidelen, landloopen, om eene ' sen o., de gewoonte v. van in bed te wadas - meehen, opschudden, opmaken aalmoes vragen ; var den Thi reu -, langs teren ; - pisser m. pissebed m. en v.;
das - aufschlagen, het ledikant op le huizen bedelen ; - gehen, gaan bede- -quaste v. beddekwast m.; -volle v. bedzetten; sick ins - legen, zu -e geher en, bedelen ; (fig.) bedelen, smeeken, derol v.; -sack m. beddezak m.; 2. Z.
naar bed gaan ; .Zu - bringen, naar be nederig verzoeken ; urn ein Amt -, bede- Strohsack; -saaie v. zuil v. van een ledibrengen ; das - rdumen, verlossen, op len, kruipen om & te verkrijgen; (Spr.) kant; -scheere v. beddeschaar v. (dienende
staan ; min ein-, zweischlii friges -, ee. besser -, als stehlen, het is beter te be- om tiet afzakken der dekens te beletten); één-, tweepersoonsledekant; (van echte delen dan te stelen; it.. Kunst geht nicht scheiszer m. (Volkst.) bedkakker, bedbelieden), huwelijksbed o.; Kinder aus einet -, de kunst bedelt niet, wie iets kan of vuiler ni.; -schirm in. heddescherm o.;
andern -e, uit een ander huwelijk ; vo geleerd heeft, iehoelt niet te bedelen. -seicher ni. (Volkst.\ Z. -pisser; - sponde
Bettel- orden, - ordens, mv. -or- v., Z. -gestell; -slange v. bedgordijn
Tisch and - scheiden, scheiderr van taf
v.; -stat!, - statte v., Z. -gestell;-roed
en bed ; (fig.) auf dem - der Ehre ster den) m. bedelorde, orde v. der bedel
-pack o. hoop, troep m. be--monike; -stollen m voet m. van een ledikant;
.ben, op het bed van eer sterven ; (Spr.
er pst nicht mit dem rechten Fusz aus dei delaars, Z. -volk; -sack m. bedelzak m.; -stroh o. beddestro o o.; -stuht m. ge- gestiegen, met het verkeerde been u -sammet m. pluis, langharig trijp, duffel nmakstoel m.; -lisch in. tafelvormig ledibed gestapt, is in Bene kwade luim, o.; -staat m. nietige of armoedige op- kant o. (wanneer het ingeschoven! is);
schik m.; -stab m. bedelstaf m.; (fig,) -tuck o. heddelakcit o.; -ri,berzug m.
niet goed gemutst.
(-
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overtrek o., sloop v.; -uurhang m, lede- ;klopper m.; -nmelone v. kantaloep , knob
kantbehangsel, ledekantgordiju o.
-belofwratmnv.
Bettung, V. (Vest.) plat o., bedBe_ulicht, bijv. nw. bultach tig,
ding v.; (van eene sluis), bedding v., knobbelachtig.
leggers m. mv., slik- of kloosterhou- Beulig, ( -er, -st) bijv, en b. knobten o. mv.
^helig, bultig.
Bett worhang, (-irany(e)s, mv. Beunrubigen, (beunruhigte, be-hänge) m., Z. -umhang; -wanze v. wand- unruhigt) bedr. ww. jem. -, ongerust
lu i , weegluis v.; -warmer m., -warm maken, ongerustheid, vrees aanjagen,
V. beddewarmer in., beddeflesch-./lasche verontrusten ; bei der Arbeit -, storen,
v.; -wasche v. beddewasch v.; -zeug o., hinderen; im Resit, -, storen, verontz. -gerd th; - ,zieke, -z ieche, -zege v., rusten ; (van droomen), aandoen, ver
Z. -überzug; -3willich m. beddetijk v.
sich -, zich on--ontruse;2.wd
Betuehen, (betuchte, betuch t) bed r. gerust maken, ongerust worden.
ww. met doek of laken voorzien, beklee- Beunruhigung, v., Z. beunruhiden, overtrekken.
gen.
Betulin, o. (Scheik.) berkekamBeurbaren, (beurbarte, beurbart)
fer v. bedr. ww. ontginnen, vruchtbaar maBeti nehen, (betunchte, betüncht) ken, bebouwen.
bedr. ww., Z. Lunchen, ubertunchen
Beurkundbar, ( -er, am rneiBetuppeln, tupfen, (betüp- sten -) bijv. nw. (Ger.) wat bekraclrfelte of betupfte, betupfelt of betupfl) tigd, wettelijk bevestigd, gelegaliseerd
bedr. ww. (Schoonschr.) met eene punt kan worden.
merken, eene punt of een stip zetten op , Beurkunden, (beurkundele, bestippelen.
urkundet) bedr. ww. sein Recht -, met
Betwachs, (-es, mv. -e) o., Z. oorkonden bewijzen; ein Aktenstuck -,
Stop fwachs. rechtsgeldig maken, bekrachtigen ; beBetwoehe, (-n) v. (Katte .) kruis- 1 urkundete Gewissheil, met bewijzen, oor
konden gestaafd.
-wekv.1
Betze, v., Z. Petze.
Beurkundung , v. bewijs o. door
Betzel, (-n) v., Z. Kinderhaube. 1 oorkonden, rechtsgeldigmaking, wettiBetzimmer, (-trimmers, mv. -zim-aging, bekrachtiging v.
-

.

—

mer) o., Z. Betkammer.
i Beurlauben, (beurlaubte, beurilaubt) bedr. ww. einen Soldaten -, verBeuche, (-n) v., Z. Bduche.
Beuge, (-n) v. van een stok), krom- lof geven ; beurlaubt, met verlof, Z. entruing, buiging, bocht v.; (van een ge- lassen; 2. wed. ww. sick -, verlof newelf), kromming, welving v.; (van den men, heengaan, zich verwijderen; sich
voet), buiging, holte v.; die - geben, bei jemn. -, afscheid nemen van, vaarwel
krommen, buigen; 2. (Kuip.) Z. Reif- zeggen.
beuge; (Spr.) aus der Kromme in die
Beurlaubung, v., Z. beurlauben .
kommen, van den regen in den drop ko - Beurtheilen, (be urtheilte, beur men ; -muskel rn. (Ontlk.) buigspier v. 1 theilt) bedr. ww. jem., eicc. -, beoordeeBeugen, (beugte, geveugt) bedr. len, zijn oordeel zeggen of uitspreken
ww. einen Stab -, buigen, krommen; over; jem. nach sich -, naar zich zelven
die Knie -, buigen ; (fig.) jem. -, verne- beoordeelen, met zich zelven vergelijken;
deren, onderwerpen ; jemn. den Nacken richtig -, juist oordeelen ; ein Werk -,
-, iems. trots fnuiken ; das Recht -, ver- beoordeelen, recenseeren, critiseeren.
draaien; it. jem. -, (van ongelukken &) ,
Beurtheiler, (-theilers, mv.-!
ter neer buigen, neerslachtig doen wor- Ier) m. beoordeelaar, rechter, recenden ; it. bedroeven ; 2. von Kununer ge- sent m.
beugt, terneergedrukt; 11. wed. ww . Beurtheilung, v. beoordeeling,
sich -, zich buigen, buigen, zich krom- oordeelvelling v.; (van een boek), bemen ; (fig.) sich vor jemn. -, zich bui- voordeeling, recensie, critiek v.; -skra f t
gen, bukken, zich onderwerpen, zwich- v. oordeel o., rede v., Z. Urtheils-

,

ning ; aus seinem - zehren, zich zelven
onderhouden ; jemn. den - f egen, de
beurs ledigen ; (Spr.) aus anderer Leute
- ist gul zehren, van een andermans leer
is het goed riemen snijden ; 2. eerie som
gelds, beurs v.; 3. (Dak.) buit, meelbuil
m.; 4 . (Kleerra.) ein, zu writer Rock wirft
-, zit met plooien v. mv.; 5. Z. Bland;
(Timm.) Z. Loch , Stechbeutel.

Beutel arm, (
—

-

(e)s, mv. - e) in.

builarm m.; -lass o. (Zeew.) builvat o.;
-faal bijv. uw. (Scherts.) vasthoudend,
die niet gaarne de beurs trekt; - faulheit v. vasthoudendheid v.; - fórmig bijv.
en b . builvor rnig, beursvormig; -gans v.,
Z. Kropgans; -garn o., Z. -netz; -geld

o. buitgeld o.; -herr ni., Z. Sáckelmeister.
Beutelig, ( -er, -st)bijv.en b.(Naai.)
met plooien, zakkig ; (Bergw.) los, vol
,

gaten, poreus.

Beutel-kammer, (--n) v., -ka sten ni. builkamer, builkast v.; -krabbe
v., -krebs m. buidelkreeft m.; -tehen o.
geldleen, buidelleen o.; -mach ie., Z.
Beutler; -mraschine v. builmac'Mne v.;
-meise V. (Nat. hist.) buidelmees v.
Be_uteln, (beutelle, gebeutell) bedr.
ww. das .ale /cl -, builen ; 2. den Hanf -,
dorschen ; 3. din Loch ins Hol: -, steken
met den hijtel; H. wed. ww. sick -,(van
een kleed), riet plooien, bulten zitten.

Beutel-netz, (-es, mv. -e) o.
beursnet o.; -of/flung v. opening v., gat
o. eener beurs; -peritcke v. zakpruik v.;
- ratte, - ratze V. (Nat. hist .) buidelrat
v.; -schloss o. beursslot o.; -schneider m.
beurzensnijder, schelm, zakkenroller, afzetter m.; -Ochneiderei v. schelmerij V.,
zakkenrollen o., afzetterij, bedriegerij v.;
-sieb o. huilzeef v.; -stecken m., Z.
-arm; -thier o. buideldier o., kangoeroe
m.; -tuck o. huildoek o.
Beutelustig, ( -er, -st) bijv. nw.

belust naar buit, geneigd om te plunderen.
B eutel we11e, ( .em) v. burgrol v.;
-wurm m. builworm m.
Beuten, (beutete, gebeute!) bedr.
ww. buit naken, stelen, Z. erbeuten; 2.
einen Bienenstock -, met wilde bijen vullen ; 11. o. zelfst. bijenkorf m.
Be aten —axt, (-axle), -hacke,
(-n) v. bijl V. tot het hakken van houten bijenkorven ; -heide v. bosch o.,
heide v. met veel bijenkorven ; -honig
m. honig m. van wilde bijen ; -salbe v.
lijm v. waarmede men de bijenkorven bestrijkt ; -zins in. opbrengst v., interest
in. voortkomende van den wilden ho—

ten.
kra f t.
Beuger, (-s, mv. Beuger) m., Z. Beute, (-n) v. buit mmm., prooi v.,
Beugemuslcel.
behaald voordeel o.; -machen, buit maBeugsam, ( -er, -st) bijv. en b. ken, veroveren; amt[ - ausgehen, op roof
buigzaam, buigbaar, verbuigbaar; -keil of buit uitgaan ; den Feinden zur - iverv. buigzaamheid, buigbaarheid v., Z. den, in handen vallen van ; eiste - des nig.
biegsarn, Biegsamkeit. Kumrrters, prooi v.; (Zeew.) verovering,
Beutler, (-s, mv. Beutler) m. beur
-zenmakr.,Z
Seckler.
Beugun;, v. (van de knie), bui- kaperij v.; 2. (Bak.) Z.Backtrog; 3. hou ging v.; (van spieren), buiging, krom- ten korf rn.
Beutner, (-s, mv. Beutner) m. bij
-enbori.,
ming v.; (van het licht), breking, afwijZ. Zeidler.
Beu.tel, (-s, nov. Reutel) ti. beurs
king v.; (fig.) (van het recht), verdraai- v., buidel in.; Geld int - habert, op zak; Bevestigen, (bevestigle, bevestigt)
i lig, schending v.; (van het lichaam, de den - zieken, de beurs trekken, openen, bedr. ww., Z. befestigen.
stens &), buiging v.; (van een muur), geld geven ; es geht ober meinen - her,
Bevogten , (bevogtete, bevogtet)
overhelling v., Z. biegen. liet is op mijne beurs gemunt ; sich nach bedr. ww., Z. bevorrn Inden.
Bevelkern, (beerólkerte, bevölkert)
Beule, (-n) v . buil v., knobbel, seinent - r ichten, mle tering naar de nebuit m.; (van een kogel), deuk, bluts v.; ring zetten ; seinen - spieken, zijne beurs bed ► . ww. mu Land -, bevolken ; der
(Gen.) gezwel o., buil v., buit m., Z. Ei- spekken, zich verrijken ; aus Einero - Saai ist reichlich beivolkert, gevuld.
Bevolkerung, v. bevolking v., de
ler-, Pest-; -nklopfer in. (Tinneg.) bult- zehren, voor gemeenschappelijke reke-
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bewoners, inwoners in. mv.; - sliste v. of bedekt worden met ; mit Gras, .Naa- de aarde ophoogen om, aanaarden ; 2. Z.
bevolkingsregister o., staat m., overzicht ren 4' -, bedekt, overdekt worden ; 2. bewandeln.
o. der bevolking; -stand m. staat, toe- bedr. ww. das Moos bewiichsl die Steine,
Beweilten, (bewaltcte, bewalitet)
bedr. ww. etw. -, besturen, beheeren.
stand ,m. der bevolking.
groeit over.
Bewa1tigen, (beuwaltigte, bewál- B vgUmachtigen, (hevollmtich- Bewgehung, v., Z. bewachen.
t te,, bevollmdchtigt) bedr. ww. jem -, Bewgffnen, (bewral'nete, betvafnet ) ligt) bedr. ww., Z. iiberw ltigen, bemachtigen, volmacht geven of verleenen; bedr. ww. das Volk -, wapenen, uitrus meistern.
(Reehtspr.) volmacht geven, procuratie
geven ; ein Schiff -, wapenen, van'-ting
Bewelzen, (bewalzte, bewalzt) bedr.
geven.
geschut voorzien; Reiter -, doen opstij- ww., Z. walzen.
Be4Qllmehtiger, (-tigers, mv.' gen, uitrusten ; mit beuwafneter Hand, Bewandeln, (bewandelle, bezcan-'tiger) m. bij, die volmacht geeft of gewapenderhand; 2. wed. ww. sich -,I delt) bedr. ww. eiren Pfad -, wandezich wapenen, de wapens opnemen len op.
verleent.
]BevQllm ehtigter , ein , der (tig.) sich mit Moth -, wapenen ; ein Bewandern, (bewanderte, bewanBevollmdchtigte, . mv. Bevollmáchtigte, bewaffnetes Auge, niet een bril, een ver dert) bedr. ww. ein Land -, bereizen,
die Bevollmdchtigten m. gevolmachtigde,
voorzien, gewapend.
-rekij reizen in, doorreizen; viele Stadie -, bezaakgelastigde m.; (Dipl.) gevolmachtigd
BewQffnung, v. wapening, uit- zoeken.
minister, agent, vertegenwoordiger, zaak rusting v.; (van eer. magneet), wapeBewgndert, ( -er, -st) bijv. nw. in
einer Kunst -, ervaren, bedreven, knap.
-gelastidm. fling v.
BevQllmchtigung, v. vol - Bewegen, (beivdgle, bewvägt) bedr. Bewlindt, bijv en b. so ist die
Sache -, zoo is het gelegen met, zoo
macht geven of verleenen o., volmacht, ww., Z. abwagen.
procuratie v.
Bevy&hranstalt, (-en) v. bewaar heeft de zaak zich toegedrageu ; bei so
BeVQr, bijw. (veroud.) Z. ehe; 2.
kleine kinderen, bewaar -platsvn -en Umstdnden, in dergelijke omstandig(Voegw.) alvorens, voordat.
-scholv. heden, als de zaken zoo zijn.
. BØyQrmunden, (bevormundete, Bewahren, (bewahrte, bewahrt) Bewndtniss, ( - e) v. (van eene
bevormundet) bedr. ww. jem. -, bevoog- bedr. ww. etw. -, bewaren, in bewaring zaak), gesteldheid v., toestand m., toeden, eek voogd geven aan of aanstellen hebben; jem. vor Schaden -, vrijwaren, dracht v., uiterlijk voorkomen o., wenover, onder voogdij houden, de voogdij behoeden; etw. vor der Katie -, beschut- ding v.; was es such damit für eine - hat,
uitoefenen over.
-schap ten, beschermen, vrijwaren ; ein Geheim - wat er ook van zij, hoe het ook daarmede
Bevgrmundung, v., Z. bevor- niss -, bewaren, niet bekend maken; zij, in elk geval; bei sotcher -, als het
munden.
seine Unschuld -, bewaren ; eine Stadt -, zoo is, in dat of zulk een geval.
BevQrrechten , bevQrrech- behouden, niet overgeven ; Gott bewcahre Bewgppnen, (bewappnete, bewapptigen, (bevorrechtete of bevorrechtigte, euch ! God beware, behoede u ! Gott be- net) bedr. ww., Z. bewaffnen.
Bewartet, bijv. nw. (Wapenk.)
bevorreclitet of bevorrechtigt) bedr. ww. wahre mich davor ! God beware mij daarjem. -, bevoorrechten, meer voordeelen, voor ! Gott beivahre ! God bewaar mij! ein -es Schloss, kasteel o. met torentjes.
-gunsten toestaan dan aan een ander, pa- volstrekt niet! geenszins! in het geheel Bewssern, (bewdsserte, bewdssert) bedr. ww. die Wiesen -, Z. wässern.
tenteeren, octrooieeren ; bevorrrechtet, niet! ver van daar.
bevorrechtigt, bevoorrecht, geprivileBewihren, (bezvährte, bewdhrt) Bewásserung, v. kunstmatige
bedr. ww. eine That -, waarmaken, be- overstrooming V.
geerd.
kevQr'rechtigung, V. bevoor- waarheden ; etw. eidlich -, onder eede Beweben, (bewob, bewoben) bedr.
rechting v., voorrecht o.; -sbrief m. pa- bevestigen, bekrachtigen ; durch Zeugen ww. onr. etw. -, een weefsel maken
nder einer -, bewijzen; 2. wed. ww. (van een mid- over.
tent, octrooi o.; -- für Er finder
Bewegbar, ( -er, -st) bijv. en b.
Sache, octrooi, brevet o.
del), sich -, proef honden; bewährte
. BevQrstehen, (stand bevor, bevor- Treue, beproefd ; bewuhrter Schri(tstel- beweegbaar, bewegelijk, Z. beweglich;
gestanden) o. en onp. ww. onr., m. h. Ier, geijkt, classiek ; bewáhrtes Zeugniss, -heit v. beweegbaarheid v.
wachten, bedreigen ; es stekt mir einUn- onbetwistbaar, onwederlegbaar, ontegen- Bewegemuskel, ( - s, inv. - n) m.
beweegspier v.
gk1ek bevor, ik word bedreigd door, er zeggelijk, authentiek.
staat mij een ongeluk te wachten.
Bewahrer, —wlthrerin, bewa- Bewogen, (bewegte, bewegt) bedt.
BevQrstehend, bijv. nw. toe- ker, bewaarder, wachter m., bewaakster, ww. einen Stein -, von der Stelle -, bekomstig, ophanden, wat te wachten is; bewaarster v.; it. behoeder, beschermer wegen, beweging veroorzaken in ; eine
Maschine -, aan den gang maken ; hein
-es Gluck, toekomstig; nahe -, (van een', m., behoedster, beschermster v.
gevaar), zeer nabij.
Bew^hrer, (-s, inv. Bewc firer) Glied - kónnen. kunnen vervoeren; (van
BevQrtheilen, (bevortheilte, be- m. beproever, onderzoeker m. naar de den wind), bewegen, in beweging brengen ; -de Kraft, bewegende kracht v.; 2.
vortheilt) bedr. ww., jemn. -, (w. i. echtheid &.
gebr.) bevoordeelen ; 2. Z. ubervorthei- Bewahrheiten, (bew nhrheilete, (fig.) etw., Gedanken im Geist, Herzen,
ten.
bewahrheitet) bedr. ww., Z. beivc hren. in der Seele -, omdragen, koesteren ; 3.
B@VQr'worten, (bevorwortete, be-' Bewahrniss, v., Z. Bestátigung. (fig.) jent. -, aandoen, treffen, verteedevorworte1) bedr. ww. ein Buch -, eerre Bewhrtheit, v. echtheid v., Z. ren ; jenn. antra Mitleiden -, bewegen,
verteederen ; von Mitleiden bewegt, door
voorrede, een voorwoord of voorbericht Aecht heit.
geven of schrijven voor; 2. vooraf zeg- Beweihrung, v. bewaring, wachtl, medelijden getroden, aangedaan, bewogen, voorloopig spreken over; it. verdedi- v.; (van de gezondheid), behoud o.; gen ; bis zit 7'hrdnen bewegt, tot tra
bewogen, ge--nerloftschi
-smittel o. voorbehoedmiddel o.
gen, verontschuldigen, voorspreken.
BevQrzugen, (bevorzugte, bevor-. Bew$1den, (bewaldete, bewaldel)'' roerd, getroffen; 4. (betoog, bewogen) hedr.
zugt) bedr. ww. bevoordeelen, bevoor- bedr. ww. met bosschen of wouden be- ww. onr. jent. -, aandoen, bewegen ; zu
etw. -, overhalen, overreden, doen berechten; 2. Z. vorziehen.
dekken.
ehen, (bewachte, beuwacht) Beweildung, v. met bosch be- sluiten; (Spr.) Himmel nod Erde -, hemel en aarde beween ; aus -den Ursabedr. ww. jem., etw. -, bewaren, passen' groeid zijn o.; 2. bosch, woud o.
op; ein Heus, Schätze -, bewaken ; Ge-', Bewaldreehten, (bewaldrechtete, chen, om zekere redenen; II. wed. Ww.
fangene - , bewaken, het oog hou - bewaldrechtet) bedr. ww. (Timm.) Baunae sick -, zich bewegen ; sick leicht -, zich
-, kantrechten, uit het ruw en vierkant gemakkelijk beweger! ; sick leicht zu etw.
de
- lassen, laten bewegen, overhalen.
g^acksen, (du bewächsest, er' behakken.
bowdchst, bewuchs, bewachsen) o. ww.
Bew$Uen, (bewallte, bewallt) bedr. Beweger, (-s, mv. Beiveger) m.
onr. mit Dornen -, begroeien, begroeid ww . (Landb .) den Hopten -, bewallen, beweger m., hij, die beweegt; (Nat.)
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beweger m., bewegende kracht v.; 2. Beweiben,(beweible, beweibt)bedr. andering houden, zich niet gaarne veel
ww. eene vrouw geven, uithuwelijken ; moeite geven ; er liess es bei bloszen
(Ontik.) beweegspier v.
BewQg-grund, ( grond (e) s, mv. 2. wed. ww. sich -, huwen, trouwen, Drohungen -, hij liet het bij, deed niet
- grande) m. beweeggrond m., beweeg eene vrouw nemen.
meer dan, bepaalde zich tot ; II. o. zelfst.
oorzaak v. van beweging, aanlei--redn,
Bew eiden , ( beweidete, beweidel) dabei habe es sein -, daarbij moet het nu
ding v.; -kraft v. beweegkracht v.,kracht bedr. ww. eine Gegend -, (van dieren), blijven, daar zullen wij het nu maar bij
weiden op ; it. (van herders), het vee laten.
V. van beweging.
BewQglieh, ( er, -st) bijv. en b. laten weiden op.
BewQrb, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
bewegelijk, beweegbaar; ein -er Körper, Beweinen, (bewein te, beweint) bed r. Bewerbung ; 2. Geschaft ; 3. Erwerb.
beweegbaar; 2. (van goederen), roerend; ww. eihen Todten -, beweenen, treuren, Bewerben (sich), (dit bewwirbst,
-e Guter, roerende goederen o. mv.; -es tranen storten, schreien om ; jeins. Un- er bewirbt, bewarb, beworben) wed. ww.
onr. - ion etw., moeite doen voor, naja Krankenhaus, veldhospitaal o.; -e Britcke, gluck, Tod 4' -, betreuren, beweenen.
gierbrug, schuifbrug v.; it. Z. Zcugbrucke; Beweinens—werth , -.wi r-' gen, trachten te verkrijgen of bekomen;
sick um einen Dienst -, zijn best doen
-es Fest, veranderlijk; -e Rede, treffend, dig, bijv. nw. betreurenswaardig.
aandoenlijk, roerend ; - keit v. bewegeBeweis, (- es, mv. -e) in. bewijs, voor; sich um die ersten Stellen -, naja
sick urn einen Preis -, dingen naar.-gen;
lijkheid ; - der Rdder, beweegbaarheid betoog o., proef v.; einen - führen, een
v.; (fig.) — der Zunge, radheid, vlug- bewijs of betoog leveren, bewijs voeren; BewQrber, (-s, mv. Bewerber) m.
(Rechtspr.) zum -e zugelassen werden, aanzoeker, linger, adspirant , candiheid, gezwindheid v.
BewQgung, v. beweging v.; (van vergunning verkrijgen om bewijzen bij daat, sollicitant. mededinger, minnaar,
het water), beweging, golving v.; (van te brengen ; den - verse urnen, nalaten te vrijer m.
den wind), richting v.; (van het li bewijzen of het bewijs te leveren ; deut- BewQrbung, v. aanzoek, najagen
beweging, oefening, exercitie v.;-cham), licher, schriftlicher, gerichtlicher-, bewijs o.; (naar een prijs), mededinging v.
die -en der Truppen, bewegingen, exer- o.; den - in Handen haben, het bewijs in
BewQrfen, (du becvir/st, er bewir f t,
cities, manoeuvres v. mv.; sich in - set- handen hebben ; .gum -e dient, tot bewijs bewarf, bewonen) bedr. ww. onr. hewerzen, (van legers), zich in beweging stel- daarvan strekt; zum -e, tot bewijs, ten pen, werpen op, werpen tegen ; eine
ten, opbreken ; etw. in - seizen, in bewe- bewijze ; 2. (van genegenheid, tevreden- Mauer - , bepleisteren, berapen, volra
; ein Dach -, aanstrijken ; den Hop--pen
ging brengen ; eine Pumpe in - seizen, heid &), bewijs, getuigschrift, attest o.;
aan den gang maken, aanmaken; zu - artikel m., Z. -punkt; -bar bijv. en b. [en -, aarde werpen op, Z. bewallen.
viele -en mil den Handen machen, bewe- bewijsbaar, te bewijzen, wat bewezen kan
BewQrfung, v., Z. bewerfen.
ging v., gebaren o. mv.; sich - machen, worden.
Bewerkgeld, (-( e)s, mv. -er) o.
beweging nemen; er ist stets in -, hij is Beweisen, (bewies, bewiesen) bedr. gildegeld, recht o. verschuldigd aan den
altijd in beweging, nooit stil; (fig.) (van ww. onr_ aantoonen, doen zien of blij- gilderneester.
het gemoed), aandoening, gemoedsbe- ken ; 2. betoogen, aantoonen ; eine That, Bewerkstelligen , ( bewerksielweging v.; (op het gelaat), aandoening v.; Schuld 4" -, bewijzen, aantoonen ; es ist ligte, bewerkstelligt) bedr. ww. einen
die ersten -en des Zorns, de eerste op- bewiesen, het is bewezen, duidelijk ; sei-' Plan -, uitvoeren, ten uitvoer brengen,
wellingen V. mv.; die ganze Stadt ist nen Adel -, bewijzen ; das beweist fur verwezenlijken, bewerkstelligen, vervulin -, de geheele stad is in beweging, in mich, dat pleit voor mij, dat bewijst iets len ; (Hand.) effectueeren.
opschudding, op de been ; etw. in - brin- te mijnen gunste ; bewiesen, bewezen, Bewerksteuigung, v., Z. begen, in beweging brengen, den eersten duidelijk, ontegenzeggelijk; II. wed.ww. werkstelligen.
stoot geven ; wieder in - bringen, weer sick -, zich toonen ; sich undankbar ge- BewQrkthtigen, (bewerktháaanroeren, op het tapijt brengen; aus gen jem. -, zich gedragen, zich toonen. tigte, bewerkthatigt) bedr. ww., Z. betháeweis—fahig, bijv. nw. bewijs tigen.
eigener - etw. thun, uit eigen beweging,
wat bewezen kan worden ; - fáhig--bar,
op zijn eigen houtje ; - der Staatsma Bew@tteifern (sich), (bewettkeit v. bewijsbaarheid v. -frist uitstel, o.,' eiferte, bewetteifert) wed. ww., Z. wettschine, gang m.
BewQgungs-achse, (- n) v. om- tijd in. om liet bewijs te leveren; - fiihrer,! eifern.
wentelingsas v.; - fáhigkeit v. vermogen -fiihrerin, bewijzer m., bewijsster v., be- Bewiekeln, (bewickelte, bewickelt)
o. om zich te bewegen of om bewogen wijsvoerer tn., hij, zij, die bewijst, betoogt, bedr. ww. Bdume mit Stroh -, omwikte worden ; - gesetz o. wet v. der bewe-führung v. bewijs, betoog, kelen, omwinden, omwoelen.
ging ; - grund m., Z. Becveggrund; -kraft bewijzen, betoogen o.; (Red.) bewijsvoeBewiek(e)lung, v., Z. beivickeln.
v., Z. 13ewegkraft; -kunst v. (van le- ring v.; - grond m. bewijsgrond m.; -kraft Bewiesen, bijv. nw., Z. beweisen.
gers), tactiek v.; it. — of —lehre v. v. bewijskracht v.; -lich bijv. nw. bewijs- Bewilligen, (bewilligle, bewilligt)
krachtenleer, leer der beweging, dyna- baar, wat bewezen & kan worden; -mit- o. ww. in etw. -, iets toestaan, zijne toemiek v.; it. werktuigkunde v.; -los bijv. tel o. bewijsmiddel, bewijs o.; -punkt in. stemming geen tot; 2. bedr. ww. been b. onbewegelijk, bewegingloos, zon- hewijspunt, punt, gedeelte, artikel o. van willigen, toestaan, toestemmen in, ver
der beweging, stil; - wissenschaft v., Z. het bewijs o.; -schrift v. bewijsschrift,
jemn. eine Bitle-orlven,pmit;
-lehre; -zirkel m. bewegingskring, kring gerechtelijk bewijs o. ; - stuck o. -, toestaan, inwilligen, Z. einwilligen.
(Rechtspr.) bewijsstuk o.; -thum o., Z. Bewilligung, v. bewilliging, ver
m. der beweging.
toestemming, goedkeuring v.;-orlving,
BewQgursaehe, (-71) v., Z. Be- -grund; -urkunde v. oorkonde v., waar-''
door e. o. a. bewezen wordt ; - zeuge m.! (van een recht), concessie v., octrooi o.
weggrund.
Bewehen, (bewehte, beweht) bedr.' hulpbewijs, onvolkomen bewijs, vermoe-' Bewilligungsbrief, (-(e)s, mv.
-e) m. octrooibrief m.
ww. (van den wind), einen Baum -,' den o.
waaien tegen ; von tödtenden Winden' Bewenden, (bewandt e, beu'andt )
Bewillkommnen, (bewillkommbedr. ww. onr. of bewandt sein,' nete, bewillkommnet) bedr. ww. verwelbeweht, bewaaid, aangewaaid.
BewQhren, (bewehrte, bewvehrt)' (van zaken), zijn, bestaan, blijven, rus- komen, welkom heeten, ontvangen, combedr. ww. weerbaar maken, in staat van! ten ; so ist die Sache bewandt, zoo is het plimenteeren ; (Scherts., fig.) jem. mit,
verdediging stellen, Z. bewal'nen; be- met de zaak gelegen ; die Sache bewen- Schlagen -, met stokslagen onthalen;
wehrte Macht, weerbare macht v.; mnii' det darin, bestaat ; 2. es - lassen bei etiw.,' schon -, goed ontvangen.
Bewillkommnung,v.verwel kobewehrter Hand, gewapenderhand, gewa- het laten blijven, berusten bij ; bei jeans.
pend ; 2. wed.* ww. sich (zum Streit) - Urtheil - lassen, zich houden of onder- ming, ontvangst v., onthaal o., verweles
las
komst v.
werpen aan ; gerne beien Alten
wapenen.
gaarne bij het oude laten, gaarne-sen,
Bewimmern, (bewimmerte, beBewQhrung, V. wapening v., in
den ouden gang gaan, niet veel van ver- wimmert) bedr. ww. beklagen, bejamstaat van verdediging stellen o.
-

-

2()6

flew.

l3ez.

meren, betreuren, heweenett ; seinen Ver-
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Bewunderer,

(-s, mv. Beuwunde- Hing, kwijting v.; gegen baare -, tegen
gereede of comptante betaling, om compover.
; Bewundern, (bewunderte, bewun- ( taut geld.
Bew mpeln, (bewimpelle, bewim-'der!) bedr. ww. jeni., die Nalur 4 -, Bez ,hmbar, bijv. en b. tembaar.
pelt) bedr. ww. ein Schijj`' -, bewimpe- bewonderen.
Bez-,hmen, (bezdhmie, bezi hmt)
ten, van wimpels voorzien.
Í Bewunderns-werth , -wi'r -1 bedr. ww. wilde Thiere -, temmen, tam,
Bewimpern, (bewimperle, bewim- dig, ( -er, -st) bijv. en b. bewonderens- `gedwee maken; seine Begierde -, heten pert) bedr. ww. (gewoonl.) bewimpert, waardig, verwonderlijk.
gelen, beheerschen ; seine Zunge -, bemet ooghaartjes voorzien. Bewunderung, v. bewondering teugelen, in toom houden ; sich nicht zu
Bewinden, (beivand, bewunden) I v.; 2. verwondering v.; zur - Aller, tot - irissen, zich zelven geen meester zijn.
bedr. ww. our. hewinden, omwinden, Z. algemeene verwondering, Z. VerwuunBezijhmer, (-s, mv. Bezc hmer) m.
bewickeln, umwinden.
tierung.
temmer m.
Bewindsel, ( - sets, mv. - set) n. Bewurf,( - wur((e)s, mv. - u'i rfe)in. Bez ,hmung, v. temmen, gedwee
(Zeees.) woeling, sjorring, uaaiing v.; (Nets.) pleisterkalk, voiraping v., vol -) maken o.; - der sinnlichen Begierden, be(Heelk.) omwindsel o., zwachtel, laat - (rapen, berapen o. teugeling V.
band m., laatverband o.
Bewurzeln, (bewurzelle, bewur- Bezahnen, (bezahnle, bezahnt)
. zelf) o. ww., m. s., en wed. ww. sich -, bedr. ww. ein Rad -, tanden ; (Wapenk.)
Bewindung, v., Z. bewinden.
1bezahnl, g etand ; it. Z. zahnen; ( van vis Bewi
1^Íell
) wortels kr ijgen,
Jg wortel schieten.
^ ( beww+i.P felle, bewi
-1^ feln
bedr. ww. (gewonnl.) bewipfelt, (van Bew .rzen, (bewurzte, berciirzt) 1schen), roofzuchtig.
hedr. ww., Z. ii'ur:en
hoomen). met eene kruin voorzien.
Bezauberer, -záuberin, tooBewirbeln, (bezcirbelte, beccirbelt)1 Bewusst, bijv. en b. die Sache ist venaar in., toovenares. tooveres, tooverbedr. ww. met een of meer wervels voor - mir -, bekend, ik ben bewust van ; es heks v., duivelskunstenaar m., verleider
, ist jedermann -, dass 4', iedereen weet; m., verleidster v.
zien.
Bewjrken,(bewirkte, betcirki)bedr.idie -e Sache, (le bewuste zaak, de zaak Bezaubern, (bezauberte, bezauww. bewerken, volvoeren, uitvoeren, Z. in quaestie; der -e Freund, de vriend, beet) beds. ww. betooveren, beheksen ;
bewerkstelligen; 2. slit., seinen Tod -, waarvan sprake is, of gesproken wordt ; (fig.) verrukken, begoochelen, bekoren ;
bewerken, veroorzaken ; 3. jemn. etw. -,2. sich einer Sache - sein, zich eener -d, betooverend, verrukkend, begoocheverschaffen, verwerven of verkrijgen ' zaak bewust zijn, herinneren ; sich kei- lend ; -d schoner Garlen, verrukkend ;
voor, Z. auswirken. ner Schuld (zelden : sich rein) - sein. bezaubert, betooverd, hebekst, begooBewirthen, (bewirthete, bewvirtiiet) zich geene schuld bewust zijn, zich niet cheld, verrukt, bekoord.
bedr. ww, gut bewirthet werden, (in een schuldig achten, zich niets te verwijten
Bezauberung, v. betoovering,
logement), goed bediend worden ; jern. hebben ; sich seiner selbst nicht mehr - hekserij, begoocheling, verrukking, ver herrlich -, prachtig, rijk onthalen, ont- sein, buiten kennis zijn, zijn bewustzijn leiding, bekoring v., Z. Zauber.
vangen ; (fig.) mil einer schijnen Erzrh- verloren hebben ; 3. (w. i. gekir.) Z.
Bezä_ neen, (bezaumle, bezkurnl )
Wissen; -heit v., Z. -sein; -los bijv. en bedr. ww., Z. au fzáunnen.
lung -, onthalen, vergasten op.
Bewirthsehaften, (bewirth- b. bewusteloos, buiten kennis; -losi,gkeil Bezaunen, (beza unie, bezhu-nt)
schaflete, bewirthschaftet) bedr. ww. ein v. bewusteloosheid v.; -sein o., z. n1. be- bedr. ww., Z. unizciunen.
Gut, einen Forst -, bebouwen.
wustzijn o., kennis v.; in dens — seiner Bezeehen, (bezechte, bezecht)bedr.
ww. jein. -, drinken op kosten van; it.
Bewirthung, v. onthaal o., ont- Unschuld, in liet bewustzijn.
vangst V.
Bey, bijw., Z. bei.
dronken maken, Z. berauschen.
Bezahlen, (bezahlie, bezahll) bedr. Bezeichnen, (bezeichnele,bezeichBew tthumen, (bewitthumle,be
lust -, beweenen, klagen of zuchten 1 rer) m. bewonderaar m.

;

.
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uwitthum.t) bedr. ww. (veroud.) seine ww. betalen, voldoen, kwijten ; sich be- net) bedr. ww. Schafe -, teekenen, merGaltin mil. eiriem Gule -, een weduwe- zahlt coachen, zich goed laten betalen; ken; die Wohnungen -, (hij de wijkvergoed nalaten. bei (Heller and P[ennig -, op een prik, deeling), door nommers of nummers en
Bew tzeln, (bewitzelle, bewitzelt) tot den laatsten cent of duit toe beta- letters aanwijzen; (Spraakk.) die Selbslbedr. ww, etw. -, flauw schertsen met, len ; das ist nicht mit Geld zit -, dat is lanter mil Tonzeichen -, aanwijzen, aanden gek willen steken met. onbetaalbaar, niet met geld te betalen ; duiden ; 2. jenin. cinen Ort, eine Person
Bewohnbar, ( -er, -Si) bijv. en mit allerlei allene Zeug -, allerlei zaken -, wijzen, uitduiden ; die Fliichligen -.
b. bewoonbaar; -heit v. bewoonbaar- in betaling geven; sich fier seine Slimme het signalement of de persoonsbeschrijheid v. - lassen, (bij eene stemming), zijne stem ving geven van, signaleeren ; 3. eine
BewQhnen, (bewohnle, bewohnt) verkoopen; bezahlle Bei fallsklatscher, Wand -, met teekenwerk bedekken, bebedr. ww. Lander, Stádte, Hauser, Zim- zij, die voor geld applaud isseeren, ge- krijten, teekenen op.
nier -, bewonen, wonen in.
huurdetoejuichers m. mv.; monatweise -, Beze_iehnung,v . aanwijzing, aan BewQhner, -wohnerin, bew o- maandelijks of per maand betalen ; in duiding, persoonsbeschrijving v., signa sier m., bewoonster v.
klingender Miinze -, met klinkende munt lement o.; (in de wi,jkverdeeling), nomBew9huung, v. bewoning, inwo- of in specie betalen; (Hand.) den Betrag nier of nummer o., letter v.; (van liet
ning v., verblijf o., verblijfplaats v.; zur bezahll erhallen, betaling v. krijgen voor, eigendomntelijke eener zaak), kenmerk,
- geben, Ier bewoning geven, in woon betaald worden; bezahlt and q.uitlirl, kenmerkende o.; -szetlel m. starhecht-•
geven. .,
betaald of voldaan en gequiteerd ; (fig.) briefje, pri,jshriefje, opschrift o., etiBewQlken, (hewol kl e, bewolk l ) betalen, betaald zetten; mil gleicher quette v.
bedr. ww met wolken bedekken ; (fig.) Munze -, met gelijke munt betalen; die Bezeigen, (bezeigle, bezeigt) bedt.
verduisteren, duister maken; bewólktes Zeche - mussen, voor liet gelag blijven ww. seine Freude -, toonen, betoonen,
G.esicht, betrokken, somber, droefgees- zitten, het gelag moeten betalen, voor aan den dag leggen, laten blijken, uit
sich -, bewolkt wor- anderen moeten boeten ; sein Gelubde drukken; 2. wed. ww. sick milleidig,-tig;2.wed
den, verduisteren, duister worden, be- -, vervullen; er hal es mit dem Leben - sich gut gegen jent. -, zich betoonen,
dekt worden met wolken. mussen, het heeft hens het leven gekost, zich toonen, zich gedragen, zich aanstel BewQllen, (bewollte, bewollt) bedr. hij heeft het met zijn leven moeten fen, medelijden toonen met.
WW. met wol bedekken, omwinden; be- boeten, met den dood moeten bekoo- Bezeigung, v. betoon o., blijk,
zoolt, met dikke wol bedekt ; 2. wed.ww. pen.
gedrag o., handelwijze v.
sich -, (van schapen), wol krijgen.
Bez^h1er, (-s, mv. Bezah/er) m. be- Bezeihen, (bezeihie, bezeiht) bedr.
Bewu.chern, (bewucheríe, bewu- taler, voldoener, art.
ww. jein. -, (sv. j. gebr.) Z. bezichtigen,
chert) bedr. ww., Z. uberwuohe.n.
- Bez{jh1ung, v. betaling, voldoe- beschuldigen, imberzeugen.
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Bezetteln, (bezettelte, bezettelt) quartiere, betrekken o.; 2. - der Grenzen,^wijze van ontvangst; alle meine ,Rezuge,
bedr. ww. Waaren -, een briefje, teeken visitatie, schouwing v.; 3. betrekking v.,!al het geld, dat ik te ontvangen heb; 5.
of opschrift, eene etiquette zetten op of opzicht o.; in - au/, niet betrekking tot; der - des Enkels zum Gr eater, betrekhechten aan. in jeder -, in ieder opzicht ; in allen Be- king v.; mit jein. in Briefwechsel and Bezeugen,(bezeugle, bezeugt)bedr. ziehungen des Lebens, omstandigheden,bleiben, betrekking, relatie v.; in - auf,
ww. etw. -, betuigen, verklaren, bewij- v. mv. met betrekking tot; auf etw. - nekhen,
Beziehungs —anweisung , v. ' verwijzen, zich beroepen op ; gegense^izen, bevestigen, verzekeren ; die Wahr
heit eidlich -, onder eede betuigen, be- (Hand.) order v. tot aflevering ; -wart tige Bezuge , wederzijdsche of onderI lange betrekkingen, verhoudingen v. mv.;
zweren ; ich bezeuge es var Gait, dass c-, o., Z. Verhältnisswort.
Bezielen, (bezielle, bezielt) bedr.-nahme, mit of enter -nahme auf, mij
ik zweer voor of in tegenwoordigheid
van God, dat &; das kann ich dir -, be- ww. jem. -, bedoelen, doelen op, op het!refereerende aan, verwijzende op; -sanwijzen; seine Unschuld -, betuigen, be- oog hebben; 2. die Zahlungszeit -, (een^weisung v. (Hand.) mandaat o., betaal of
wijzen; er bezeugte durch Quiltungen, termijn) vaststellen. orderbriefje o.; -sspesen v. mv. kleine
dass er Alles zuruckgezahlt, hij bewees Beziffern, (bezifferle, beziferl) i onkosten ii,. mv.
met quitanties, dat &; dieser Umstand bedr. ww. van cijfers voorzien , cijfers ; Bezugeln, (bezugelte, bezegelt) Z.
kann es -, kan tot bewijs, tot staving zetten bij ; die Seilen eines Registers -, I zugeln.
nomineren of nummeren, pagineeren; Beztiglieh, bijv. en b. ein darauf
der waarheid dienen.
Bezeugung, v. betuiging v., ge- wie soil ich den Laut -, in letters uit- -es Blatt, daarop betrekking hebbend,
daarover handelend ; die Kosten - des
tuigenis v. en o., verzekering v., bewijs drukken.
Bezimmern, (bezimmerte, bezim- Papierbedarfs, betreffende.
o.; -seid m. eed m. tot getuigenis, of om
mert) bedr. ww. einen Saai -, Z. zim Bezweken, (bezwackle, bezwackt)
iets te getuigen.
-

,

-

Bezicht, (-en) v., Z. Beschuldi- mern; 2. Holz -, behouwen, behakken, bedr. ww. tien Lohn -, beknibbelen.
bewerken.
Bezweeken, (bezweckle, bezwjeckt)
gung.

Beziehten, -zichtigen, (be- Bezirk, (-(e)s, nlv. -e) m. van eene bedr. ww. die Absátze -, pinnen, pennen,
zichtete of bezichtigte, bezichtet of be- stad), gebied o., uitgestrektheid v., vastpennen ; 2. etw. -, hedoelen, op het
zichtigt) bedr. ww. jem. einer Sache -, rechtsgebied o.; eire Meile ins -e, in het oog hebben, ten doel hebben.
betichten met, beschuldigen van, ver- rond, in omtrek; (van een rechtsge - Bezweifelbar, ( -er, -st) bijv.nw.,
bied), uitgestrektheid v.; it. arrondisse- Z . zweifelhaft .
wijten, telastleggen, Z. beschuldigen.
Bezjchtung, v., Z. Beschuldigung. inent, district, kanton o.; (fig.) das liegt Bezweifeln, (bezweifelte, be,zweiBezi_ehen, (dubeziehst ofbezeuchst, auszer meinero -, dat ligt buiten mijn felt) bedr. ww. etw., eine Wahrheit -,
er bezieht of bezeucht, bezog, betogen) departement, daar heb ik niets mede betwijfelen, in twijfel trekken, twijfelen
bedr. ww. onr. die lVinterquartiere, das te maken, daar mag ik mij niet in men- aan; das liïssl sich nicht -, daar is niet
Lager, die Wache -, betrekken; die Uni- gen. aan te twijfelen.
versiläl , gaan naar; ein Hans, eine Bezirken, (bezirkte, bezirkt) bedr . Bezweifler, ( s, mv. Bezweifter)
Wohnung -, betrekken, gaan wonen in ; ww. ein Feld -, begrenzen, beperken, m. die betwijfelt, twijfelaar m.
Bezweif(e)lung , v., Z. Zweifel.
die Messen -, bereizen, bezoeken ; 2. die een kring trekken om ; ein Masz -, be Bezweigen, (bezweigte, bezweigt)
Grenze, den Deich -, bezoeken, schou- stemmen ; sich auf etw. -, Z. beschrán wed. ww. sich -, takken krijgen ; die
wen ; 3. die Wolken - den Himmel, de ken.
lucht betrekt; eine plötzliche Blässe, Bezirks -einnehmer, (-einneh- Fichte ist mehr bezweigt als die Kiefer•,
Rothe bezog sein Gesicht, overtrok, ver- roers, mv. -einnehmer) m. ontvanger m. heeft meer takken.
-

-

Bezwingbar, —zwinglich,
spreidde zich over: (van de vorst), das in een arrondissement of district; -ge
Wasser mit einer Eisrinde -, bedekken; richt o. arrondissements rechtbank v., ( -er, -st) bijv. en b. bedwingbaar, tern4. ein Instrument (mit Saiten) -, snaren kantongerecht o.; - richter m. arrondis- baar; -e Festung, neembaar.
Bezwingen, (bezwang, bezwungen)
spannen op ; ein Belt -, Z. überziehen ; serentsrechter m .
bedr. ww. onr. jent., seine Feinde, ein
it. lakens leggen op; ein Billard,_ ein Bezirkung, v., Z. bezirken.
Schreibepult mit grünem Tuch -, over- Bezogr, (-s, mv. -e) m. (Nat. hist.) Volk -, overwinnen, bedwingen, ten ontrekken ; ein Futteral mit Leder -, over- bezoar, bezoarsteen in.; -bock m. gazelle, der brengen, onderwerpen ; seinen Sinn,
sein Herz, seine Begierden -, bedwingen;
trekken; ein Himmelbett mit Vorhängen Oostersche geit v.
-, voorzien van ; den Weinstock -, met Bezoardiseh, bijv. en b. bezoar- 2. wed. ww. sich -, zich bedwingen, zich
inhouden, zijne drift beteugelen; sich
aarde toedekken tegen de vorst; 5. disch, van bezoar.
das Land des Feindes mit einem Heere, Bezo r—essig, (-(e)s, mv. -e) m. nicht - kónnen, dies oder jenes za thun,
mit Krieg -, Z. uberziehen; 6. jent. -, Z. bezoarazijn m.; -horn o., Z. Seehelm; niet van zich kunnen verkrijgen.
prellen; 7. (Hand.) jent. -, een wissel -kugelchen o. klompje of stukje o. be- Bezwanger, (-_s, mv. Bezwinger)
trekken op; 8. Waaren von einero Kan/- zoar; - pulver o. bezoarkruit o.; -schnecke m. bedwinger, overwinnaar, onderwermann, aus einer Fabrik, aus einem Lande v., Z. Seehelm; -tincture v. bezoartinc- per, temmer m.
Bezwingung, v., Z. bezwingen.
-, ontbieden, ontvangen, knopen ; seinen tuur v.; -ziege v., Z. -bock.
Bezollen, (bezollte, bezolit) bedr . Bezwisten, (bezwisiete, bezwistel)
Gehall, seine Pension -, ontvangen, krijgen; 9. etw. auf eine Person, auf sich -, ww belasten, belastingen opleggen, tol bedr. ww. etw. -, betwisten, twist of ruzie zoeken over; ich will das nicht -, ik
toepassen ; II. wed. ww. sich aait Wolken heffen van.
-, betrekken, met wolken bedekt wor- Bez chtigen, (bezuchtigte, be- wil het niet betwisten, bestrijden, Baarom niet twisten, liet niet tegenspreken;
den ; 2. sich auf jent. -, beroepen ; 3. zuchtigt) bedr. ww., Z. bezichtigen.
das bezieht sich auf mich, dat slaat op Bezuckern, (bezuckerte,bezuckerrt) 2. jemn. eta'. -, Z. streitig macheiz.
mij, daarmede ben ik bedoeld; 4. bedr. ww. Kuchen -, suikeren, met sui- Bibel, (-n) v. Bijbel m., Heilige
Schrift v.; -anstalt v. bijbelgenootschap
(Jachtw.) sich -, Z. sick begatten; it. ker bestrooien.
Bezag, (-zug(e)s, mv. -zege) m. o.; -ausgabe v. bijbeluitgave, uitgave v.
drachtig worden.
Beziehend, —ziehlich, bijv. en der - einer Wohnung, het betrekken o.; of druk m. van een Bijbel; -ausleger m.
-

b. betrekkelijk, betreffend, betrekking 2. (van een muziekinstrument), het be- uitlegger, verklaarder m. van den Bijbel,
hebbend; (Spraakk.) beziehliches Fur- trekken met snaren; it. het stel o. sna- bijbelverklaarder m.; -auslegung V. bij-

wort, betrekkelijk voornaamwoord. ren ; 3. (van bedden), overtrekken o. en belverklaring, uitlegging v. des Bijbels;
Bez eher, (-s, mv. Bezieher) in. overtrek, beddelinnen o.; ein Belt mitfri- -ausspruch m. uitspraak, beslisssing v.
schem -, met schoon linnen; 4. der - von des Bijbels, wat de Bijbel er van zegt;
(van een wissel), trekker m.
$eziehung, V. die - der Winter- Geldare, ontvangst v.; die An des -s, de -erkldirer ren,, Z. -sussleger; -erkldrung v.,
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Z. -auslegung; -fest bijv. en b. bijbelvast; rechtschapen en eerlijk hart o.; -herzig
-forscher m. bijbelvorscher, bijbelonder- bijv. uw., Z. bieder; -keit v. eerlijkheid,
zoeker m.; - gesellschaft v. bijbelgenoot- rechtschapenheid, braafheid, oprecht
zuiverheid v. van zeden, onom--heid,
schap o.; -husar m., Z. - reiter; - kenner

m. bijbelkenner m.; -kunde v.bijbelkennis koopbaarheid v.; -mann m. rechtschav.; -lesen o. bijbellezing v.; -leser m. bij pen, eerlijk, braaf, getrouw, oprecht man
-leserin v. bijbellezeres v.;-belzrm.; m., Z. bieder; -männisch bijv. ow., Z.
-mászig bijv. en b. overeenkomstig den bieder; -sinn m., Z. -keil; -sinnig bijv.
Bijbel, volgens den Bijbel ; -reiler m.' nw, Z. bieder.
(Scherts.) predikant m., die veel bijbelteksten aanhaalt m.; -sprache v. bijbeltaal v., bijbelstijl m.; -spruch m bijbel
-werk o. bijbelwerk o., Bijbel-spreukv.;
m. in verscheidene talen ; it. Bijbel m.
met ophelderingen en aanteekeningen.
Biber, s,mv.Biber) m. bever m.;-a fjee
m.baviaan m.; -balg m., Z. -fell; -bau m.
beverwoning v.; it. beverhol o.; -baum m.
(Pl.) beverboom m., magnolia v.; -ente
V. duikeend v., wijfjes zaagbek m.; -fang,
-finger m., Z. -jagd, jager; -fell o. bevervel o., beverhuid v., kastoor o.; -fell
o. bevervet o.; -geil o. bevergeel o.; -haar
o. beverhaar o.; das feinste —, Moscovische wol v.; -haren bijv. en b. beverharen, van beverhaar; -hódlein o. (Pl.)
klein schelkruid o.; -hund m. hond m.
voor de beverjacht; -hut m. kastoor m.,
kastoren hoed m.; -jagd v. beverjacht,
bevervangst v.; jager m. beverjager, bevervanger m.; -klee m. waterdrieblad o.,
bitterklaver v.; -kraut o. klein duizend
-nell v., Z. Pimpernelle;-guldenkrio.;
-netz o. bevernet o.; - ratte, -ratte v. beverrat, muskusrat v. uit Moscovië ;
-schmalz o., Z. -felt ; -schwanz ni. beverstaart m.; it. Z. Flachziegel; -taucher,
-vogel m., Z. -ente; - wammen v. mv.
buikvel o. van een bever; —wolle v., Z.,
-haar; -wurz v. (Pl.) baarwortel m.;
-zahn m. bevertand m.; it. vooruitstekende tand m.
(-

Biegbar, er, -st) bijv. en b. buigbaar; 2. (Spraakk.) Z. umendbar.
Biege, v., z. m. buiging, kromming
v., Z. Beuge; 2. plooi, bocht, kreuk v.,
deuk m., Z. Bug; 3. Z. -scheibe; -eisen
o. zetijzer, buigijzer o.; -fall m. (Spraak k. )
naamval, verbuigingsaanwijzer ni., ver
-buignv.
Biegen, (big, gebogen) bedr. ww.
onr. eine Nadel -, buigen, krom maken;
den Finger -, krommen, Z. beugen;
krumm -, krom buigen, krommen; it.
verdraaien; 2. o. ww., m. s. buigen, zich
krommen, bukken; it. m. h. um eine
Straszenecke -, wenden, draaien; 3. wed.
ww. sich -, buigen, bukken, zich buigen;
sich seitwc its -, (van wegen), draaien,
wenden, zich krommen, Z. sich werfen;
(fig.) sick schmiegen and -, er lássl sick
nicht -, hij is onverzettelijk, halstarrig;
(Spr.) bessen - als bersten, het is beter
te buigen dan te bersten.
(-

Biegm1 e , (- s, mv. -n) in., Z.
Beugmuskel.

Biegsam , er, -st) bijv. en b.
buigzaam, buigbaar; (fig.) gedwee, mak;
-e Sprache, verbuigbaar; it. -e Stimme,
buigbaar; -keit v. buigbaarheid, buig
lenigheid, slapheid v.
-zamheid,
(-

Biegseheibe,

(-

n) v., Z. Reif-

beuge.

Biegung, v. buiging v.; 2. (van balken &), kromming v.; die -en einesFlusBiblio—grijph, en, mv. -en) m.' ses, kromming, wending, bocht, kronkeboekenkenner, bibliograaf m.; -graphie, ling v.; (Rijk) die - geben, wenden; 3.
V. boekenkennis, bibliographic v.; -gra-, (Spraakk.) verbuiging v.; -sfall m. naamphisch bijv. nw. wat tot de boekenken- val m., Z. Biegefall.
Biegzange, (- n.) v. buigtang, nijp
nis behoort of daarop betrekking heeft,
-tangv.
bibliographisch.
BibliothQk, en) v. boekverza- Bienehen, o. (verkl.) bijtje o.,
kleine of jonge bij v., Z. Biene.
meling, bibliotheek v.
Bibliothekar, s, mv. -en) m. Biene, (- n) v. bij, honigbij v.;
männliche -, mannetjes honigbij v., honiboekbewaarder, bibliothecaris m.
Bibliothekgrisch, bijv. uw. bi mel m., liommelbij v., Z. Arbeitsbiene;
-bliothecars. 2. (Sterrenk.) het zuidelijk sterrenbeeld
Bjbliseh, bijv. en b. bijbelsch ; - e der bij.
Bienen- ableger, ablegers, mv.
Schreibart, bijbelstijl m.; -e Geschichte,
-ableger) m. zwerm m. bijen ; -ameise
bijbelsche of gewijde geschiedenis.
Bjekbeere, n) v., Z. Heidelbeere. v., Z. Afterbiene; -arznei v. geneesmid
artsenij v. voor bijen ; -bar m.,-delo.f
Bleke, n) v., Beekel, (Bickels,
mv. Bickel) in. houweel, stookijzer o., Z. Land-, Waschbar; -bau m., Z. - zucht;
-baum m. (Pl.) mastboom, ahornboom
piek v.
Bjekel—haring, (-( e)s, mv. -e) m.; -beule v. houten bijenkorf m.;
m., Z. Pickelharing; -haube v. pot, helm, -blume V. wasbloem v.; -brod o. bijen
melige stof v., die de bijen als-brod.,
stormhoed m.
Bieken, (bickte, gebickt) bedr. ww., voedsel gebruiken ; -brut v. bijenbroedsel, bijenbroed o., bijeneieren o. mv.;
Z. pieken.
Blekling, (-( e)s, mv. -e) m., Z. -dreck m. bijendrek m., bijenvuil o.,
bijenstront m.; -erz o. celvormig erts o.;
Buckling.
Bieder, er, -st) bijv. en b. eer- 2. wespennest o.; -talk m. wespenvalk
lijk, rechtschapen, braaf, oprecht, zuiver ni.; faller m. (Nat. bist.) bijenvlinder
van zeden, onomkoopbaar, rechtvaardig; m.; fdnger, feind, fresser m. (Nat.
een -er Mann, Z. Biedermann; -hert o. hist.) bijenkever, bijenwolf, rolkever m.;
(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

-

-

-

-

-flug m. bijenvlucht v., bijenzwerm m.;
einen starken - haben, veel bijenkorven
hebben ; -gast in., Z. -finger; -halter
m., Z. Zeidler ; -harz o. maagdenwal,
bijenwas, ruw of geel was o., Z. Stopfwachs; -haube v., Z. -kappe; -paus o.,
-hiitte v., Z, -stand; -hauslein o., Z.
-löchlein; -ku fer m., Z. - fbnger; -kappe
V. immenkogel m.; - kasten m. bijenkast
v.; -könig nl. bijenkoning m.; -kónigin.
v., Z. Weisel; -korb m. bijenkorf m.;
-kraut o. (Pl.) bijenkruid, bijenblad o.,
honigbloem v.; -kunst v. kunst v. om
bijen te teelen ; -laus v. bijenluis v.;
-loch, -lochlein o. cel v., bijencel v.;
-mann, - meister m., Z. -warler; -meise
v., Z. Meisenbiene; -milbe V. bijenmade
v.; -motie v., Z. -falter; -p flege v., Z.
- zucht; -pulver o. bijenpoeier of poeder
o.; -recht o. bijenrecht o.; -salbe v. bij
-sang o., Z. Rosspolei;-enzalf,korv.;
-schabe v. mot v. van den bijenvlinder;
-schminke v., Z. -salbe; -schwarm m.

bijenzwerm m.; (Vuures.) vuurbak m.;
- specht m. bijenwolf, bijeneter m.; -sta chel m. bijenangel m.; -stand m. plaats

v. waar de bijenkorven staan ; 2. z. m.
einen starken --- haben, veel bijenkorven hebben ; -such m. bijensteek m.;
2. (Nat. bist.) Z. Nadelfeile; -stock m.
bijenkorf m.; -iódter m. bijendooder ni.,
eene spin; -valer m., Z. -warier; -wabe
V., Z. Honigwabe; -wachs o. bijenwas,
was o. en v.; --wald m., Z. Zeidelwald;
-wárter m. oppasser m. der bijenkorven,
immeker m.; Weiser m., Z. Weisel;
-wink nn., Z. Zeidler; -wolf m., Z. -fanger; -wurnz m., Z. -falter; -zelle,v. bijencel, wascel v.; -zellig bijv. nw. (Pl.) cel
-zucht v. bijenteelt v.; 2. Z. -stand-achtig;
-

(

2 .
)

.

Bi.ener, (-s, mv. Biener) m., Z.
Bienenwarter; 2. Zeidler.
Bi_en1ein, o. (verkl.) bijtje o., kleine
of jonge hij v., Z. Biene.
Bier,(-( e)s, mv. -e) o. bier o.; braunes -, Braun-, bruin bier, oud bier o.;
diennes, halbes - of Dunn-, Halb-, dun,
slap bier o.; (Spr.) je toller gebraut, je
besser -, hoe doller gebrouwen, hoe beter bier, het dolste ondernemen gelukt
soms het best; een -, een glas, eene flesch of
kruik bier; freinde -e, vreemde, uitland
biersoorten v. mv.; Gerechtigkeit-sche
auf drei -e, het recht om driemaal te
brouwen ; zu -e gehen, bier gaan drinken, naar de bierkroeg gaan ; - ablassen,
bier aftappen ; -artig bijv. nw. bierachtig ; -au fschlag m., Z. - stenen; -bank
v. bank v. in een bierhuis; it. Z. -hans;
(fig.) er liegt immer auf der -, hij zit of
men vindt hem altijd in de kroeg; -bann
m. dwangrecht o. van een leenheer om
zijne onderhoorigen gebruik te laten
maken van zijne brouwerij ; 2. verplichting v. om daar bier te koopen ; -behdlIer m. bierbak m.; -bottich v. bierkuip
v.; -brauer m. bierbrouwer m.; -branerin V. vrouw v. eens bierbouwers ; -brauerei v. de kunst v. om bier te brouwen,
bierbouwen o.; 2. bierbouwerij v.; -bruder m. bierdrinker, bierklant m.; -essig
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onr. jemn. etw. -, voorhouden, laten beeld o.; ein lebendiges -, een levend wezien ; die Mauer bidet Lucken, vertoont zen o.; 2. beeltenis, afteekening, afbeelgaten; 2. jenin. Al ah.rung -, aanbieden, ding, prent v.; (van een persoon), beeld,
toereiken ; die Hand sum Grusz, zurVer- portret o., Z. Bildniss; - eines Gótzen,
sóhnung -, toesteken, reiken ; jemn. den afgodsbeeld o.; die -er in einem Buche,
Arni -, aa nbieden, presenteeren ; jemn. ein' platen, figuren v. mv.; (van munten),
Geschenk, etre. sum Geschenk -, aanbie- borstbeeld, wapen o.; -er, (in een kaart
figuren, gravuren v. mv.; (fig.) der-spel),
den ; einen Eid -, zich bereid verklaren
om een eed te doen; (Spr.) jenin. nicht' Schlaf ist ein - des Todes, een beeld, een
of kaum dasWVasser -, geen hand water bij zinnebeeld o.; lebende -er, levende beelhebben, op verre na hem niet evenaren ; den o. mv., tableaux vivants.
jemn. guten Abend -, zeggen, wenschen ; BijQU, (-s, mv. -s) o. kleinnood,
jent. -, er solle dies oderjenes than, la- juweel o.; -terie V. bijouteriën v. mv.;
ten weten, gelasten ; jem. zu Gaste -, Z. it. handel m. in bijouteriën.
laden; jemn., jein. aus dein Hause -, Bildarbeit, (- en) v. schilderwerk,
uit het huis jagen, de deur uitzetten ; teekenwerk o.; geschnitzte -, snij werk,
(Hand.) so viel für of auf eine Waare -, beeldhouwwerk o.; gegossene -, gietswerk,
bieden, willen geven voor; was boten Sie vormwerk o.
ihm da fiir of darau f, hoe veel boodt gij Bildbar, ( - er, -st) bijv. nw. vorm
-bar,ontwikel.
of wildei gij daarvoor geven ; du musst
niehr, besser, hiker -, 4 ij moet meer bie - Bildehen, (- chens, mv. -chen) o.
-kessel v., Z. Braukessel; -krücke v. den, een beter, hoogex bod doen feil (verkl.) beeldje, prentje, plaatje, porbrouwersroerstok m., bierkruk v., Z. te koop aanbieden of presenteeren ; zu tretje, figuurtje o., Z. Bild.
Malzkrücke; -krug m. bierkruik v.; -kufe hock -, overvragen ; er bot die Uhr .zu Bilden, (bildete, gebildet) bedr.
v., Z. -bottich; -máhrte v. (Volkst.) Z. 30 Thalern, hij vroeg voor het horloge) ww. einen Kreis -, vormen, formeeren ;
-kalteschale; -mast o. bierm aat, brou- &; jene. etw -, van iemand vergen ; das die Straszen der Stadt - cinen Stern, vorwersmaat v.; - molken v. mv. mengsel o. hitte mix keiner - diirfen, daarmede had rnen ; 2. aus einero Stof etw., einen Stoff
van hier en melk ; - probe v. bierproef v., mij niemand moeten aankomen ; ich darf zu etiv. -, maken, vormen ; - de Kunste,
het proeven en keuren o. van het bier, mix nicht mehr -, ik mag niet meer van beeldende kunsten; -de Kraft, vormend
Z. -wage; -rausch m. dronkenschap v. mijne krachten vergen; 3. jenin. dieSpitze vermogen o., vormkracht v.; ein wohlgeten gevolge van het bierdranken, bier- -, iem. staan, het hoofd bieden ; jemn. bildeter Mann, welgevormd, welgemaakt.;
roes m.; -roste m. overblijfsel o. van Trots -, trotseeren ; dent Kónige Schach int Englischen bildet nian den Plural
hier; -sauer o., Z. -essig ; -sac/er m., Z. -, schaak geven ; ich biete es Allen, ik durch 4", maakt men ; Salze werden gebildet durch 4-, worden gevormd, ont- breder; -schank m. bierslijterij v., ver- durf allen aan, ik daag allen uit.
koop m. van bier in het klein; it. het
Bieter, (- s, mv. Bieter) m. die staan door; 3. ei-cv. nach seinera Sinne -,
bewerken, omwerken, veranderen ; 4. die
recht o. em bier te verkoopen ; einen -- biedt, opbieder, opjager m.
anfangen, een bierhuis, eene bierkroeg Bietung, V. (w. i. gebr.) bieden, Menschen .sur Weisheit and Tugend -,
opleiden, opvoeden ; seinen Geschmack
gaan houden, openstellen ; - schaum m. opbieden o.
bierschuim o.; - schenk m. kastelein m.
Biez, (- es, inv. -e) m. (Volkst.) Z. nach guten Mustern -, vormen ; eine gebildete Sprache, eene beschaafde taal ;
van een bierhuis, bierverkooper, bierslij- Brustwarze; 2. vrouweborst v.
ter; - schenke v., Z. -haus; - schild m. uitBiezen, (biezte, gebiezi) o. ww. ein gebildeter Mann, beschaafd, welopgevoed; diegebildeten Stände, de beschaafde,
hangbord o. van een bierhuis; - schlauch (Volkst.) Z. saugen.
in. buis v. om bier over te steken; - schrë-' Bigamie, v. tweewijverij, twee- fatsoenlijke standen. II. wed. ww. sich
ter m. die het bier uit en in de kel- mannerij v., dubbel huwelijk o., biga- -, zich vormen, gevormd worden.
ders draagt, een van liet gild der bier- m ie v.
Balder—achat, (-( e)s, mv. -e) ni.
dragers ; - sieder m., Z. -bruuer ; -sleuer
Bigamist, en, mv. -en) m. biga- agaat m. en o. met figuren ; - anbeter in.
beeldenaanbidder, beeldendienaar m.;
v. bieraccijns m.; -stube v. gelagkamer mist m., hij die twee vrouwen heeft.
v. in de bierkroeg ; - suuppe v. biersoep v.;
BigQtt, ( -er, -st) bijv. en b.schijn- -anbetung v. beeldenaanbidding v., beel-tonne v., Z. -lass; -trinker m. bierdrin- heilig, schijnvroom, kwezelachtig, fenie- dendienst m.; - ausstellung v. tentoonstelling v. van schilderijen; -beschreiber
ker m.; - verbrauch m. bierverbruik o.; lend, fijn.
-wage v. vocht- of bier-weger m.; -wagen Bigotterie, v. schijnheiligheid, rn. beeldbeschrijver m.; -beschreibung v.
in., Z. - karren; -wirth m., Z. - schenk ; schijnvroomheid, kwezelarij, femelarij, beeldbeschrijving v.; -bibel v.Ilijbel m. met
platen, prentbijbel ni.; - blende v. nis v.
-wisch m. een bos in. groen als uithang - fijnheid v.
bord van een bierhuis ; -wort o. meng Bilanz, (- en) v. (Hand.) balans v.; voor beelden; -bogen in. vel o. platen,
sel van mout en hop, waaruit door gis 2. - der Activ- and Passie-schulden, ba- prent v.; 2. Z. Thierkreis; -birch o. prenontstaat; - zapfer m. bier--tinghebr lans v.; die - zieken, de balans opmaken ; tenboek o.; -buchstabe m. versierde katapper, jongen, knecht of bediende in rohe -, ruwe balans v.; reine -, juiste pitale of hoofdletter v.; - bode v., Z. -laeene bierkroeg; - zeichen o., Z. - krans, balans v.; -bush o. balansboek o., balans den; -cabinett o. kabinet o. van schilv.; -bogen m. balansblad o.; -conto o., derijen, prenten, gravuren &; -deutung
-wisch; - zwang m., Z. -bann.
v. beeldbeschrijving, iconologie v.; -dieBiester, (- s) m., z. m. bruine wa- -rechnung v. balansrekening v.
terverf v., biefster o.
Bilanziren, (bilanzirte, bilanzirt) sier in., Z. -anbeter; - dienst nl. beelden
m.; -fabrik v. fabriek v. van beeld -dienst
Biester, ( er, -si) bijv. en b. (w. bedr. ww. (Hand.) de balans opmaken.
—[eind ni. bestrijder, vijand m.-werk;
i. gebr.) somber, duister, verdrietig, ver
Bilchmaus, (-manse) v. (Nat.
verbijsterd.
-ward, kist.) zizelmuis v., zizel m., eene soort van den beeldendienst; - firrliss in. vernis
o. voor schilderijen; -form v. vorm m.
Biest, (- (e) s) m., z. m. biest v., eerste van konijn in D.
Bald, (-(e)s, mv. -er) o. beeld o., voor gegoten werk ; -frau V. beeldenvermelk v. van eene koe, die gekalfd heeft;
-butter v. biestboter v.; -niilch v. biest - gedaante v., waarin zich iets voordoet, koopster, beeldjesverkoopster v.; -fust
zinnelijke voorstelling v., die men van m., Z. -gestell; -ga.11erie v., -gang in.
melk, biest V.
Bieswind, (-( e)s, mv. -e) Noor iets heeft; traurige -er, voorstellingen, galerij v. van schilderijen ; - gestell o.
-denwi. herinneringen v. mv.; -er int Traume, voetstuk, pedestal o. voor een beeld ;
Bieten, (du bietest of beutst, er droombeelden o. mv.; ein - der Gesund- - handel in. handel ni. in beelden, prenbietet of bent, bot, geboten) beds. ww. heil, toonbeeld o.; nach Christi -e, voor- ten &, prentenwinkel m.; -handler m.
m. bierazijn m.; —brauer m. bierazijn brouwer m.; -lass o. bierton v., biervat,
fust o.; - fiedel v. viool v. in eene bierkroeg, slechte viool v.; -fled/er m. muzikant m., die in herbergen speelt; -flasche v. bierkruik v.; - fuller m. hij, die
de tonnen of vaten met bier vult ; - gascht
m. bierschuim o.; it. Z. Spundhefe;
-gust m. bierklant m.; -gelag o. gezel
bierdrinkers, biergelag o.; -geld-schapo.
o., Z. - steuer; 2. Z. Trinkgeld; -glas o.
bierglas o.; -hahn ni. bierkraan v.; -hans
o. bierhuis o., bierkroeg v.; -hefe v.
biergist v., Z. Spundhefe; it. heffe of
lief, moer v., droesem ni. van bier, Z.
Unterhefe; -kalleschale v. biersoep v.,
bier en brood o.; -kanne v. bierkan v.;
- karren m. bierwagen m.; -kranz ni.
krans m. als uithangbord van een bierhuis; - keller ni. bierkelder rn., kelder
m., waarin bierhuis gehouden wordt;
-
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koopman, handelaar m. in heelden, pren- Sinn, figuurlijk, in de figuurlijke beteeten &; -händlerin V. handelaarster, koop- kenis; -keit v. figuurlijkheid, zinnebeelvrouw v. in beelden & ; .kram in . pren- d igheid v.
tenkraam v., prentenwinkel m.; - kramer
Bildmaeher, (-machers, mv. -mam., Z. -handler; -krámerin v., Z. -hand- cher) m. beeldenmaker, vervaardiger m.
lerin; -kricg m., Z. -streit; - kunde, van pleisterbeelden.
-kunst v. beeldenkennis, kennis, verkla- Bildner, (- s, mv. Bildner) m., Z.
ring, beschrijving v. van beelden, schil Bildhauer.
-laden m. beeldenwinkel,-derstukn&;
Bildnerei, Bildnerkunst, v.,
prentenwinkel ni.; -leer hijv. en b. zon Z. Bildhauerei.
beelden, platen &; -leere Kar le,-der
Bildniss, (- es, mv. -e) o. portret
blinde kaart v.; -lehre v., Z. - kunde; o., afbeelding v., afbeeldsel, beeld o.,
-los bijv. en b., Z. -leer; -mann m. beeltenis v.; jem. im -e verbrennen,
(Volkst.) beeldjesman m., Z. -handler; iems. beeltenis verbranden, bij ge-marmor m. marmer o. met figuren, ge brek van den persoon zelven ; -maler m.
portretschilder m.; -malerei v. portret
kleurd marmer o.
portretschilderen o. -schilderkuntv.,
Bildern, (bilderte,gebildert) o.ww.,
m. h. in einero Buche -, de prenten of Bildsam, ( er, -st) hijv. en b. (van
platen bezien, bekijken, opzoeken ; (van klei, marmer), zich licht latende vormen,
een schrijver), jacht snaken op beelden. licht een vorm aannemend, vormbaar;
Bilder– nahen , (-nd hens , mv. (fig.) -e Sprache, taal v., die allerlei vor- nahen) o., –naht, (-en) v. naaiwerk men toelaat; -keit V. (van klei, marmer),
o. met figuren; -rahmen m. lijst v. voor vormbaarheid v.; (fig.) (van den geest),
eene schilderij ; -reich bijv. en b. rijk in vatbaarheid V. voor vorming, beschaving.
beelden &, beeldrijk; -reiches Bach,
Bild–säule, (- n) v. kolom v. met
boek o. vol prenten ; -reiche Einbil- een beeld voorzien ; 2. standbeeld o.,
dungskralt, beeldrijk; -reiche Beschrei - beeldzuil v.; -- zu Fusz, standbeeld o.;
bung, schilderachtig; -reichihuni m. rijk --- zu PJ'erd, ruiterstandbeeld o.; (fig.)
beelden, prenten &, beeldrijk -dom.in sic ist eire ---, zij is zoo stijf of zoo koud
-reist m. beeldrijm o., gerijmde-heidv.; als een beeld (hout, steen) ; .sur -- ieerregels van verschillende lengte, zoodanig den, erstarren, (van ontsteltenis, schrik
onder elkaar geplaatst, dat zij den vorm &), verstijven, onbewegelijk, als ontvan eenig voorwerp, bijv. van een beker, zield staan ; — eines Heiligen, heiligen
-schnit:er m. beeldsnijder,-beldo.;
voorstellen; -stal m. beeldenzaal, schil
boek o.,-derijzalv.,pntkbo;i beeldhouwer in. in hout; -sehnitzerei v.
behelzende de levens van beroemde man- beeldsnijden o.; -schnitzerkunst v. beeld nen ; -schatz m. verzameling v., schat snijkunst v.; -schon bijv. en b. beeld
m, van beelden, schilderijen &; - schrift
zeer of buitengewoon schoon;-schon,
V. beeldschrift o., hiëroglyphenschrift o., -seite V. (van eene munt), kant m.,
hiëroglyphen v. mv.; -sprache v. beeld
zich het beeld bevindt, beeldzinnebeeldige taal v.; -slecher,Z.-sprak, zijde, muntzijde v.; -stecher ni. beeld.
Bildslecher; -stein m., Z. Bildstein; snijder, graveur m.; -stein m. beeldsteen,
-streit m. beeldenstrijd, strijd ni. over schrijfsteen m. en o.; -stock in., Z.
de vereering van beelden ; -stuhl ni. uit Bilderstuhl; -teppich m. tapijt of tapijtvoetstuk of pedestal o. aan ge--steknd werk o. met ingewerkte levendige figuvels, om daarop beelden te plaatsen ; ren.
-st-i renend, beeldenvernielend,beeldstorBildung, v.(van de oppervlakte der
mend ; -simmer m. beeldstormer m., hij, aarde, van metalen &), vorming v., ontdie beelden & vernielt; -stii.rmerei v. staan o.; (van een staat), vorming, sa
beeldstormerij v.; -trödel m. handel m.
inrichting, organisatie v.;-menstlig,
in beelden, schilderijen &; -trödler m. (van een ministerie), vorming, samen
handelaar ni. in beelden & ; -werk o., Z.
liet lichaam), gestalte v.,-stelingv.;(a
Bildwerk.
uiterlijke vorm; it. lichaamsbouw m.;
Bild–gieszer , (-g ieszers , env. die liebliche - des Mddchens, het liefelijke
-gieszer) in. beeldengieter, gietersbaas beeld, het innemend uiterlijk van het
m. van standbeelden ; -gies;erei V. beel- meisje ; it. liet bevallige meisje ; - des
dengieterij v.; -gieszerkunst v. kunst v. Gesichts, gelaatsvorm m.; it. gelaat, geom beelden te gieten ; -graber m., Z. zicht; seiner - mit Kunst zu Hiil fe kom
- sterher ; -hauer m. beeldhouwer ni.
zijn gezicht te hulp komen door-men,
Bildhauerarbeit,( -en) v. beeld blanketten & ; 2. Mann von vieler -, wel
-bouwerk, ldhouwers ko.;2f
zeer beschaafd, een man van-opgevd,
Bildhauerei v. beeldhouwen o., veel kennis; feine -, fijne beschaving v.;
beeldhouwerij v.
gelehrte, wissenschaftliche -, geleerde, weBildhauer–kitt, –leim, (- (e) s, tenschappelijke opvoeding; it. kennis v.;
inv. -e) m. beeldhouwerslijm v.; -kunst geselliga -, beschaving v. door het ver
V. beeldhouwkunst v.; - meis:el m. beeld
welgemanierd -kermtnsch;i.
m.; -schule v. school, aca--houwersbitl
ober[ldchliche, seichte -, opper--heidv.;
demie v. voor beeldhouwers.
vlakkige kennis v.; seine - anfangen, de
Bildlein, o. (verkl.) Z. Bildchen. eerste opleiding ontvangen; seine - ab
volleerd raken, uitgestudeerd-schliezn,
Bildlieh, bi j v. en b. -e Rede, beeld
-e Erkenniniss, zinnebeeldig;-sprakv.; zijn ; Mann ohne -, onbeschaafd, onge-e Beschreibung, met figuren ; im -en manierd.
-

i

Bildungs-anstalt,

(-

en) v. in-

richting v. voor opvoeding en onderwijs,
instituut o., opvoedingsgesticht o.; -/'ehler nl gebrek o. in de vorming; -geselti
o. vormingswet, formatiewet v.; -kraft
V. vormingskracht v.; -salt ni. (Pl.)
voedend sap o.

Bild-weber, (-webers, mv. -weber) m., Z. Damastwceber; -weberei v., Z.
Damastarbeit ; -wceise bij w. beeldsgewijs,
figuurlijk; -werk o. beeldwerk, gesneden
werk, graveerwerk o.; it. beeldhouwwerk o.; -zierath m. beeldhouwwerk o.
tot sieraad.
Bill, (-en) v. (Gesch. v. E.) wetsontwerp o., bill v.
Bill(i)ard, (-( e)s, mv. -e) o. biljart
o., billarttafel v.;2. biljarten, biljartspel o.;
-spieler, biljarten, biljartspelen ; -ball m.,
-bille v., -kugel v. biljartbal m.; - betitel m.,
-loch o. biljartzak, zak m.; -spieler m. bil jartspeler, biljarter m.; -stock m. biljart
keu v.; -tafel v. biljarttafel v.,-stokm.,
biljart o.; -zimmer o. biljartzaal v., Z.

Ballta fel.

Bille, (- n) V. kogel m.; (Bilj.) biljartbal, bal in.; eire - machen, een bal
maken, in den zak stootes ; 2. (Mol.)
bilhamer m.; 3. (Scheepst.) de ronde
kant van den achtersteven, waar de zij
spiegel samenkomen; 4.-denmt
(Lakenti.) handvatsel o., waarmede de
lakenscheerder zijne schaar aanvat.
Billen, (billte, gebillt) bedr. ww.
die Muhlsteine -, billen.
Billet, (-( e)s, mv. -e) o. biljet,
briefje o.; 2. kaartje o.; -ausgabe v., -bureau o. plaatskantoor, plaatsbureau o.
Billetiren, (billetirte, billetirt)
bedr.ww. (Nand.) briefjes, strookjes papier, etiquetten plakken op, hechten aan.
Billig, ( -er, -st) bijv. en b. billijk,
rechtmatig, redelijk, wettig, wettelijk;
-er Mann, redelijk denkend ; -e Anerbietung, redelijk, billijk; das ist nicht meter
als -, dat is niet meer dan billijk; (Spr.)

was dem Einen recht ist, ist dem Andere
-, wat voor den een recht is, is voor den
ander billijk; wie -, zoo als billijk is; -er
Masten of Weise, (bijwoord.) billijker wijze, redelijkerwijze, met reden ; 2. -er
Preis, billijk, redelijk, matig, goedkoop;

-e Waaien sind geivohnlich schlecht,
goedkoop, duurkoop.

Billigen, (billigte, gebilligt) bedr.
ww. jeins. Verfahren -, billijken, goed
; die Gezcohnheit billigt es, wet--keurn
tigt, billijkt, veroorlooft het, maakt het
gewettigd ; -des Urtheil, goedkeurend.
Billigkeit, v. billijkheid, redelijk
prijzen), matigheid v.;-heidv.;(an
nach -, each, Recht and - handeln, naar
recht en billijkheid ; wider alle -, hoogst
onrechtmatig, onbillijk, onredelijk.
Billigung, v. goekenring, billij king, toestemming v.
Billion, (-en) v. millioenmaal milioen, billioen o.
Bilse, (- n) v. of Bilsenkraut,
-kraut(e)s, mv. -krduter) o. (PI.) bil :enkruid o.

Bilsen —öl, (-(e)s, mv. -e) o. bil-

Biq.

Bin.

Bin.

211

Binge, (- n) v. (Bergw.) ketelvorzenolie v.; -pilaster o. bilzenpleister v.; mouw laten spelden, laten wijsmaken;
-raupe V. bilzenrups v.; -salbe v. bilzen - jemn. etw. auf die Seele -, op het hart mige verdieping v.
drukken, dringend aanbevelen; 4. jemn.
Binnen, voorz. met den Zenen 3en
zalf v.; -samen m. bilzenzaad o.
Bim(m), Bimbaum, of Bim- Hände and Fiisze -. binden, boeien ; einen nv., (van de plaats), - Landes, binnensbam(m), tussch. bom, barn 12. m. Dieb -, door tooverij maken, dat hij niet lands ; 2. (van den tijd), - 3 Jahren, binvan (le plaats kan ; durch ein Versprechen, nen 3 jaren ; - Jahr and Tag, binnen
klokkengelui o.
Bimmel, of — gloeke, (- n) v . ben- einen Eid gebunden sein, gebonden, ge- een jaar; - heet and morgen, tusschen
gel tn. klok, schel v., klokje, schelletje o. houden zijn; an die Stunde, an den Gloc- nu tot morgen ; 11. bijw. - sein, binnen
Bimmeln, (bimmelte, gebimmell) kenschlag gebunden sein, gebonden of (in de haven) zijn ; - deich (m. binneno. ww., m. h. bengelen, beieren, klinken, gehouden zijn aan ; das bindet mir die dijk, binnenlam m.; -gervc sser o. mv.
Hinde, bindt mij de handen, belet mij binnenwateren o. mv., liet door dijken
luien.
Bimsen, (bietste, gebinist) bedr. vrij te handelen ; gebundene Warme, ge- of dammen ingesloten water o.; -geww. puimen, met puimsteen wrijven, bonden, niet vrije warmte v.; gebundene wirk o., Z. -werk; -haten m. binnenha
- handel m. binnenlandsche han -ven.;
Rede, gebonden stijl n1.; 5. kurz gebungladmaken.
m.; -land o. binnenland o.; it. door-del
Bimsieht, bijv. nw. puimsteen den, snel besloten, kort geresolveerd ; it.
-achtig. kort van stof, kort aangebonden, niet een of meer dijken ingesloten land o.;
Bimstein, (-( e)s, mv. -e) m. puim- veel komplimenten makende, grof; H. -lander m. (Zeew.) bijlander m., voor
steen in. en o.; -arlig bijv. en b. puim - wed. ww. sich -, (van eene saus), dik, binnenlandsche vaart geschikt vaartuig
steenachtig, puimsteenvormig ; -pulver o. gebonden worden ; sick an etre. -, zich o.; 2. bewoner m. van het binnenland,
verbinden aan, tot ; (van een vertaler) binnenlander m.; -ländisch bijv. en b.
puiinsteenpoeier o.
Bind—ahle, (- n) V. (Zad.) priem, sick nicht an. die Worte -, houden, slaafs binnenlandsch , binnenslands; -landschaft, -provinz v. landschap o., streek,
steekpriem m., bindels v.; -axt v.(Timm.) houden.
Binder, (- s, mv. Binder) in. bin- provincie v. in het binnenland.
steekbijl v.; - balken of -ebalken m.
Binnenlaufen, (du lau[st bin(Bouwk.) bintbalk, hoofdbalk m.; it.; Z. der, kuiper m.; -in v. bindster v.; -loten
m. (Boekb.) bindloon o.; (Knip.) kuip - nen, er lauft binnen, lief binnen, binnenDurchzug; -band o., Z. Angebinde.
ge/an/en) o.ww. onr., m. h. (Zeew.) binBindehen, o. (verkl.) Z. Bándel; loon o.
Binde-scheide, n) v., Z. Bind- nenloopen, binnenkomen, in eene haven
(aan hemden), boord, boordje o.
Binddraht, drahl(e)s, mv. scheide; -schliissel m. (Kerk. Gesch.) komen, invaren.
sleutels m. mv. van den H. Petrus, het
Binnen—meer, ( -(e)s, mv. -e) o.,
-drahte) m. (Pap.) binddraad o.
Binde, (- n) V. (Heelk.) verband o.,l vermogen o. om de zonden te vergeven -see, (-n) v. binnenmeer o., binnenzee
zwachtel m.; den Arm in eiher - tragen, i of te behouden ; - sohle v. sandaal, voet- v.; -schiff fahrt v. binnenlandsche vaart
der arm in een doek m. dragen, Z. zool v.; -stein m. (Bouwk.) hoeksteen,,. v.; -sladl v. stad v. in het binnenland;
Schlinge; eine - vor den Augen haben, bintsteen m.; - strang m. (Art.) spanlijn,' -verkehr ni. binnenlandsch verkeer o.;
een doek m. voor de oogen hebben, ge- v., spantouw o.; - strich ni., Z. -zeichen; -werk o. binnenwerk o., voering v.; -zoll
blinddoekt zijn, Z. Hals -, Kopf -, Stir•n- -wort o. (Spraakk.) voegwoord, koppel in. binnenlandsehe tol m., belasting v.
- zeichen o. dwarsstreepje, kop -word.;
BinQm, (-(e)s, mv. -e of -ien) o.
binde ; kleine -, bandje, zwachteltje o.;
-zeug o. (Heelk.) zwach--peltkno.; (Wisk.) tweeledige getallengrootheid v.
(Ontl.) band, ligament o.; (Bouwk.)
door het teeken + of -- verbonden, bihand m., effen lijstje o., regel m.; (Wa- teldoos v.; -zeg m., Z. -s/rich.
Bind—laden, (fadens, mv. -laden nomium o.
penk.) balk m., smalle streep v.; (Delfst.)
Binomial, binQmisch, bijv.
gestreepte schelp v.; - balken m., Z. Bind- of -fd.den)m. bindgaren o., binddraad m.,
balken; -holz o. dwarshout, karveel touwtje o.; —rolle V. rol v. of haspel m. en b. binomiaal; -e Grösze, binomiaalwaarop in de winkels het bindgaren ge- grootheid v.
hint o.
Bindeisen, eisens, mv. - eisen) wonden is; -gerte v., Z. - weide; - holzo. Binse, (-n) v. bies v., riet o.
(Timm.) bintbalk, nokbalk nl., rib of Binsen—artig, bijv. nw. biesacho. (Glasbl.) blaaspijp v.
Binde—messer, niessers, mv. ribbe v. aan een Gothisch gewelf; -kniit- achtig ;. - blume v. (PI.) tijloos v., soort
van welriekende narcis v.; -brücke v.
-messer) o., Z. Bandm.esser; -mittel o. tel m., Z. Knebel.
Bindling, (-( e)s, nlv. -e) m., Z. hiezenbrug v.; - busch m. boschje van
(Mets.) cement o., metselkalk v.; (Gen.)
biezen o.; - bilschel m. bos m. biezen ;
klevend, samenklevend middel o.; Zaunwinde.
Bind—riegel, (-riegels, nlv. -mie- -decke v. biezen mat v.; -gras o. knoop (Scheik.) tusschenmiddel o.; (Apoth.)
gel) m., Z. -holz; - riemen m. riem nl.; hies v.; -hall bijv. nw. biesachtig ; -korb
bindmiddel o.
Binden, (band, gebunden) bedr.ww. -rolle v. zwachtel m.; - schelde v. scheede m. biezen mand v.; -lager o. biezen bed
onr. seine Schuhe -, vastmaken, vast- of schee V. voor liet bindmes; - schnur v. o.; -buck m. biesachtig knoflook o., Z.
Schnitllauch; -licht o. nachtkaars v.;
doen; etw. um den Kopf -, binden, om- touwtje, koordje o.
Bindsel, (-seis, mv. -sel) o. bind- -mark o. biezenmerg o.; - matte v., Z.
doen ; Blumen in einen Kranz, zuur Kranz
-decke; -nachtigall v., -stinger m. nach-, vlechten; (Schermk.) die Klinge -, sel o.; (Zeew.) Z. Bindseil.
e)s, mv. -e) m.(Zeew.) tegaal m., die zich in moerassen optegen elkaar leggen, engageeren ; Get reide Bindseil,
in Gasben -, binden ; Hen, Stroli -, bos- verbinding v., van het takelwerk met het houdt ; -seide V. wolgras, katoengras o.;
sen maken van ; 2. Besen -, binden; touwwerk, kabel in., sjortouw o. ter ver -stuhl m. biezen, matten stoel m.; -zeg
-bindg&. ni. (Bouwk.) biesvormig versiersel o.
BJ rsten -, maken ; einen Strausz -, bij
Bindstock,(- stock(e)s, mv.-slócke) Binsicht, bijv. en b, biesachtig.
maken ; (fig.) sich eine Ruthe-enbid,
-, Z. Ruthe; ein Buck -, binden, inbin- ni., Z. Knebel.
Bnsig, ( -er, -st) bijv. en b. niet
Bindung, v., Z. binden ; -smiltel biezen begroeid, vol biezen.
den; (Muz.) Noten -, verbinden, niet
Biograph, (-en, mv. -en) m. Iekort afstooten ; (Tikt.) seine Sleine -, op o., Z. Bindinittel ; -sstrich m., -szeichen
één veld zetten, douhleeren ; (fig.) das o. (Muz.) boogje, verbindingsstreepje,' vensbeschrijver, biograaf m.
Biographie, (-n) v. levensbebindel Herz an Herz. vereenigt, verbindt, verhindingsteeken o.
Bind—weide, (- n) V. teenen band schrijving v., levensbericht o., biograhoudt te zamen ; 3. das Pferd an den
Baum -, binden ; (fig.) etwas ans Bein -,' of strop in., waarmede een bos samen phie v.
-werk o., Z. Latten -, Gil--gebondis;
Biographiseh, bijv. nw. levens Z. Bein; mein Amt bindet nrich an diesen Ort, bindt, boeit mij ; jernn. nicht t errverk ; -wurm m. egelworm, leverworm; beschrijvend, tot de levensbeschrijving
behoorende, biographisch.
Alles auf die Nase -, aan den neus han m.; -zeug o., Z. Bindezeug.
Bingelkraut , kraut(e)s, mv. Biquadrat,(-(e)s, inv. -e) o.(Alg.)
toevertrouwen ; sich-gen,mdl
Nichts auf die Nase - lassen, niets op de -krauter) o. bengelkruid, glaskruid o. vierde macht v.
(-

(-

-

(-

(-

(-(

(-
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Biquadratisch, bijv. nw. van de Kopf, tot over het hoofd ; - oaf die Haul m. bisschopshoed m., mijter m.; it. (Pl.)
nass werden, door en door, tot onder of Z. -mutze; -kreun o. bisschopskruis o.;

vierde macht.

Birke, (- n) v., Birkenbaum, tot op het hemd nat worden ; - aura -mantel m. bisschopsmantel m.; -man-

baum(e)s, mv. -báume) in. berk, ber- Hemd ausgezogen sein, naakt uitgeschud, telchen o. bisschopsmanteltje o.; -mütze
van alles beroofd zijn ; 2. - auf morgen, V. bisschopsmuts v., bisschopshoed, mijBirken, bijv. en b. berken, van ber- tot ; - auf den morgenden Tag verschie- ter m.; it. (Pl.) grosze —, bisschopskenhout, berkenhouten; -besen m. rijsbe- ben, tot morgen of den volgenden dag hoed m., bisschopsmuts v., (eene plant
zem, bezem m. van berkentakjes; -busch uitstellen ; - in die Wolken, tot in de op de Alpen); kleine —, bisschopsmutsje
Ui. ber kenbosch o.; -gretclien o., Z. Rut he; wolken ; - über 8 Tage, tot over 8 da- o.; it. — of Faltenschwamm, mijtervor-holz o. berkenhout o.; -kork m. ber- gen ; wanen Sie - i ber 8 Tage, wacht mige paddenstoel m.; (Delfst.) — of
kenkurk o.; -meier m. berkemeier ni.; nog een dag of acht ; - nach dens Essen, Strausz feder v. bisschopsmijter m. (eene
-meth m. berkenmede of berkenmee v.; tot na ; von Ostern - P fingsten, van Pa- schelpsoort); -sitz m. bisschopszetel m.;
-til o. berkenolie v.; -pilz m., Z. Hasen- schen tot Pinksteren ; - jetzt, tot heden, -stab m. bisschopsstaf m.; -thum o., Z.
pilz; -reis o. berkerijs, berketakje o.; tot van daag ; 3. - zum Sterben krank, Bisthum; -wiirde v. bisschoppelijke
•-reizkér m. berkenpaddenstoel m.; -rinde doodziek; 4. - auf 10 Thaler sind wir waardigheid v.
Biscuit, (-(e)s, mv. -e) o. beV. berkebast m.; -salt m. berkensap o.; einig, op 10 th. na, nog 10 th., dan zijn
schuit, tweebak, scheepsbeschuit v.; 2.
-schwamni m. berkzwam v.; it. Z. -kork; wij het eens; 7 - 8 Jahre, 7 à 8 jaar;
-strauch m., Z. Zwergbirke; -theer m.,
11. voegw. - doss er, totdat hij ; so biscuit, onverglaasd porselein o.; -figur v.
Z. -ól; . -wald m. berkenwoud, berken lange - er fort ist, totdat hij vertrokken, V. figuur v., beeldje o. van biscuit.
- wasser o., Z. -safl; -ivein m.-bosch.; is; verzieht - es Tag isl, wacht tot de
Bisher, bijw. tot nu toe, tot den
dag aanbreekt ; ,geht nicht weg, - er es tegenwoordigen tijd, tot hier toe; wie
berkenwijn m.
-, zooals vroeger, gelijk voorheen of eerBirk-falk, en, mv. -en) m., Z. euch sagt, vóór.
Bergtalk; -fuchs m. roode vos m.; -häher Bj am, (- s) in., z. m. muskus v.; tijds, zooals tot heden toe.
m., Z. Blaukralie; -hahn m. berkhaan, -a/fe m. muskusaap m.; -apfel m. mus Bisherig, bijv. nw. dat tot nu toe
boschhaan m.; -henne v., -huhn o. berk - kusappel m.; -artig bijv. en b. muskus- plaats had, was, gedaan werd ; das -e
boen, boschhoen o.; -hol.- o., Z. Birken- achtig ; - biberm. muskusbever m.; -blame Wetter, dat wij tot nu toe gehad heb
holz; -wildbrett o., Z. -hahn; -war- v. muskusbloem v.; -bock m. muskusdie -en Nachrichten, die men tot-ben;
zei V. (PL.) berkwortel m., priem - bok m., het mannetje van het muskus - nu toe, tot hiertoe ontvangen heeft.
dier; 2. Z. -kr fen; -büchse v., -buchsBjsmuth, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
kruid o.
Birn(e), e)n) v. peer v.; (lig.) chen o. muskusdoos v., muskusdoosje Wismuth.
Biss, (- es, mv. -e) m. bijten, hapeine fur den Durst, een appeltje voor o.; - distel v. stekeldistel, muskusbloem
den dorst, overgespaard geld, dat alleen v.; -defter m. hij, die sterk naar de pen o., beet, hap m.; einen - in einen
in geval van nood aangesproken wordt; muskus riekt ; -eibisch tn., Z. Abelmosch; Apfel thuis, een beet doen, bijten in; den
(Spr.) nian muss die -en schutteln, wean -ente v. muskuseend v.; farbe v. mus- - abschneiden, de plaats waar afgebeten
sie reit sind, men moet het ijzer smeden, kuskleur v.; farben, farbig, bijv. en b. is; (fig.) -e des Gewissens, knagingen,
terwijl het heet is ; -en fortgeben and muskuskleurig ; - fell o. huid v. van een wroegingen v. mv.; 2. beet, hap m., afAepfel wieder bekommen, een slechten muskusdier; -geruch m.muskusreuk,mus- gebeten stuk o.; 3. (Jachtw.) (van een
ruil doen ; er lässt Ruben -en sein, hij kusgeur m.; -hirsch m., -hirschchen o., Z. vos &), bek, muil m.
neemt het zoo nauw niet ; -ap/el m. peer- -thier; -kafer m. muskuskever, muskus Bisschen, (-chens, mv. -chen) o.
appel m.; -baum ni. pereboom ni.; —holz kreeft m.; -katze v. muskuskat v.; -klee rn . stukje, beetje o., een weinig o.; gute -,
o. pereboomenhout o.; —wanze v. pere- muskusklaver v.; -knoblauch m.muskus- goede, mooie stukjes o. mv., lekkernijen
boomluis v.; -bt..ummachen o., Z. Winter- knoflook o.; -knopt m. muskuskoekje, V. mv.; (van dranken), teugje, dropje o.,
grün; - bá urnen bijv. en b. pereboomen, muskusballetje o.; it. Z. -distel; -knospe droppel m.; ein - Latein verstehen, een
van pereboornenhout; -citrone v. (Pl.) v., Z. -kraut ; -kohl m. muskuskool v.; weinig latijn verstaan ; wartet eira -,
peercitroen m.; -essig m. peerazijn m.; -,'corner o. mv. muskuskorrel v.; -kraut wacht eens even, wacht een oogenblik;
-fórmig bijv. en b. peervormig, als eene o. muskuskruid o.; -kegel v., Z. -knop!; es ist ein - gewagt, meer of min.
peer; -kürbiss m. peervormige pompoen -melone v. muskusmeloen m.; -narcisse Bissen, (-s, mv. Bissen) in. beet,
m.; -latwerge v. likkepot m. van peren ; V. muskusnarcis v.; - nieren V. mv.(Hand.) hap m., bete v.; sich den - vom Maul
-most m. perenmost, perewijn m.; -mus pakjes o. mv. muskus; -p/lanze, -pappel abdarben, het brood uit den mond spao. perenmoes o.; - quitte V. kweepeer v.; v., Z. -kraut; - ratte, -ratze V. muskus ren ; (fig., genmeenz.) jenan. den - vor dean
v.; -reh o., Z. -(hier; -rose v. mus--rat Maine Qveg f schen, de brokken m. mv.
---nbaum m. kweepereboom m.; -sa ft rn .
perensap o.; -schale v. pereschil v.; kusroos v.; -same m., Z. -homer; -schu'ein voor iems. neus wegnerven; jemn. schmale
-schnitt, -schnitz m. schijfje o. eener o. muskusvarken o.; -thier o. muskus- - geben, weinig te eten geven, kort hou
peer, een partje o. van eene peer; ge- dier o.; -vogel in., Z. Seerabe; -ziege v.
jemn. treinen - Brod gunnen, geene-den;
dorrte --e, gedroogde peren v. mv.; muskusgeit v., het vrouwtje o. van het bete broods gunnen ; - weise, bij kleine
-syrup m perenstroop v.; - slamm rn . muskusdier.
stukjes, bij brokjes, bij beetjes 2. (Pl.)
stam m. van den pereboom; -stiel m.
süszer -, fleschappel, roomappel m.
Bischen, o., Z. Bisschen.
peresteel m.; - walzen v. nlv. peervormig Bischof, schof(e)s, mv. -schvfe)
Bissig, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
ijzer o. aan een toom ; -wein m., Z. -most; m. bisschop in.; 2. (drank.) bisschop v. beiszig.
-zitnone v., Z. -citrone.
Bisehofen, (bischofte, gebischofi) Bisten, (bistete, gebistet) .bedr.ww.,
BirQle, BirQlt, & ( Nat. bist.) Z. o. ww., m. h. (Scherts.) wir naben ge -' Z. pischten.
Goldamsel.
punscht and gebischoft, bisschop gedronBister, (-s, mv. Bister) m., Z.
Birsch, es, niv. -e) m., Z. Bürsch, ken.
_Nussbraun.
Biirschen.
Bi,schoflich, bijv. en b. bisschop
Bisthum, them (e) s, mv.-tii'umer)
Gebiet, bisschoppelijk gebied,-pelijk;s o. bisdom o.
Bis, bijw. tot, tot aan, voor dat ;
- wvohin-, waarheen, waar naartoe; - hie- kerspel, diocees o.; die -e Kirche in Eng
Bisweilen, bijw. somtijds, nu en
hei', tot hier, tot op deze plaats ; - dahin
de Anglicaansche kerk v.; die -en,-land, dan. van tijd tot tijd, bij wijlen.
tot
aan
von
Paris
die
daar,
plaats;
de Anglicanen, Episcopalen m. mv.
tot
Biszwind,(-(e)s, mv. -e)m. koude
Wien, van Parijs tot W eenen ; von hier Bischofs—amt, amt(e)s, mv. en droge Noordenwind m.
dahin, van hier tot daar; - an, - zu, tot -ámter) o. bisschoppelijke waardigheid
Bittbrief, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
aan; - Zu Ende, tot aan het eind ; - auf v., ambt o. eens bisschops; -hof in. bis - Bittschrif t.
Wiedersehen, tot wederziens ; - über den schopspaleis o., bisschopswoning v.; -hut
Bjtte, (-n) v. bede, vraag v., ver(-

keboom m.

(-

(-(

-

-

-

-

(-

(-

(-

(-

zoek o.; demüthige -, smeeking v.;
schriftliche -, Z. Biltschrif t ; auf meinc
-, op mijn verzoek, op mijne uitnoodiging v.; er hat eine - an Sie, hij heeft u
een verzoek te doen, iets te verzoeken:
jemn. eine - abschlagen, een verzoek van
de hand wijzen, niet toestaan, niet inwilligen; die sieben -n des Vaterunsers
de zeven beden of vragen v. mv.; (Spr.
gemeenz. ) er gehort in die siebente -, hij
is iern. van wien men blijde is, ontslagen
te zijn.
Bitten, (bat, gebeten) bedr. ww.
onr. eity. von jemn., jent. um else. -, ver
vragen; /iir jent. -, verzoeken,-zoekn,
vragen, een verzoek doen ; tina Verzeihreng, Gnade -, vragen ; um Geduld -, vragen dat men geduld hebbe; darf ich um
Aren Namen - ? mag ik zoo vrij zijn uw
naam te vragen? te vragen hoe gij heet
befehlen Sie noch etzv. Suppe ? Wenn ich
- darf, als het u belieft, als ik verzoeken
mag ; mehr Respect ! teenn ich - dart,
als het u belieft; hitte! bitte! ik vraag
u wel excuus; neen, neen ! sich lange lassen, zich lang laten vragen, smeeken ;
jem. demulhig -, ootmoedig vragen, bidden, smeekes ; da fur ist schon gebeten,
daarvoor is reeds gezorgd ; 2. jent. zu
etu'. -, verzoeken, vragen, uitnoodigen;
auf den Thee zu sich -, op de thee vra-

gen.
Bitter, ( -er, -st) bijv. en b. -er
Frost, nijpende koude ; es ist - kalt, bij
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Bitterkeit, v. bitterheid v., bittern
smaak m.; (van spotternij), het grievende, bijtende o., bitsheid v.; mit bits, bijtend ; -en mv. harde, bijtende
bitse, grievende taal v.
Bitter-klee, (-klees, mv. -klee)
m. (PL.) bitterklaver, koortsklaver v.;

land o., -/rost m. droge koude v.; -mahl
o. schuins o., slakken v. mv. van smettend zilver ; -malen o. ww., m. h.
(Schild.) zwart op wit of wit op zwart
schilderen.
Black , (-(e)s, mv. Blacker) o.,
Z. Tinte; -bein o. been o. van den inkt
-fisch m. inktvisch m.; -thier o.-visch;
zeekat v., Z. -fisch.
Blaff, (t.irssch.) blaf!, nabootsing
van het geblaf der honden ; 2. (-(e)s,
mv. -e) m. der - meiner Hunde, het

Bit.

-kleesalz o., Z. Sa'uerkleesalz; -kraut o,
(Pl.) bitterkruid o., aardgal v.; -kressc
v. (Pl.) bitterkers v.

Bitterlich,

( -er, -st) bijv. en b.

een weinig bitter; it. bijw. (fig.) bitterblaf en, geblaf o.
lijk ; - weinen, innig bedroefd.
Bitterling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Blaffen, (blaffte, geblafft) o. ww.,
B'ittertvasser; 2. (Nat. bist.) kleine visch m. h. blaffen, Z. bellen.
m. van het karpergeslacht ; 3. (Pl.) Z. Blaffer, (-s, mv. Blaffer) m., Z.

Beller.

Pfi/ferling.

Bitter-mandelol,(-(e)s,mv. -e)
o. (Apoth.) bittere amandelolie v.; -salz
o. (Scheik.) bitterzout o.; -salzerde v.,
Z. Talkerde; -spath m. (Scheik.) bitterspaath o.; -stein in. bittersteen m.; -stof
m. (Scheik.) bittere stof v.; -suss bijv.
nw. bitter -zoet; (fig.) met bitter ver
zoet ; 2. o. zelfst. (Pl.) bitterzoet-mengd
o., nachtschaduw v.; -tropfen m. mv.
bittere droppels m. mv.; - wasser o. bitterwater o.; -weide v., Z. Bruchweide;
-wein m. alsemwijn m.; -wurz v. (Pl.)
gentiaanwortel m.

Blaffert, (-s, mv. -e) m. eene
kleine zilveren munt.

Blaffig, Bl,ffig, bijv. nw. gaarne
en veel blaffend.

Blaftern, (bla f terte, gebla f tere) o.
Ww., m. h. (Scheepv.) die Segel -, wapperen, heen en weer slaan, wanneer de
wind niet vatten wil.
Bl*qhen, (bli hte, geblaht) bedr.ww.
opblazen, doen zwellen ; (van spijzen),
de maag doen zwellen, uitzetten; (Gen.)
winden veroorzaken ; -de Gemuse, winderig, winden veroorzakend ; 2. wed.
Bittern, (bitterte, gebittent) bedr. Ww. sich -, zich uitzetten ; (fig.) sick
ww. bitter maken ; 2. o. ww., m. h. bit- nor Hochmuth -, opzwellen; sich mil etw.
-, pronken met, pochen op, zich beroeter zijn.
Bitthaft, ( -er, -est) bijv. en b. bid- men op.
dend, smeekend.
Blah sueht, ( en) v. winderig Bittlich, ( -er, -st) bijv. en b. bid- heid v., windgezwel o.; -süchlig bijv.nw.
dend, smeekend, verzoekend ; - erhalten, met winden, met opgezetheid behept.
door gunst, door aanhouden, verzoeken,
Blahung, V. winderigheid, opgevragen, smeeken ; jem. - um elw. an- zetheid v., wind m.; (gem.) scheet in.;
gehen, iets van iem.verzoeken;(Rechtspr.) -skolik v. (Gen.) koliek o. in den buik;
eene vraag of een aanzoek betreffend.
-smitlel o. windverdrijvend, windbre-

fijn, vinnig koud ; 2. (van-tend,bir
den smaak), -e Mandeln, bittere amanlen ; - wie Wermuth, wie Galle, zoo bitter als; (Spr.) wenn die Maus salt (volt)
ist, schmeckt das Mehl -, als men zijn
buik vol heeft, smaakt zelfs het lekkerste
niet meer; 3. -er Schmerz, bitter, groot;
er ist sehr -, hij is zeer onvriendelijk,' B ittsam, ( -er, -st) bijv. en b. bid- kend midlel o.
hard, bijtend ; -er Todd, scherp verwijt ;' dend, smeekend.
Bleken, (bldkte, geblákt) o. ww.,
in sehr -en Ausdrucken schreiben, steke- Batt schreiben, (-schreibens, mv. Z. blo en.
lig, grievend, schamper, vinnig; das -ste -schreiben) o., Z. Viltschrift; -schreiber,
Blaker, (-s, mv. Blaker) m. bla—

-

-

Herzeleid verursachen, de bitterste of
diepste smart veroorzaken ; 4. das ist
nicht -, dat is niet kwaad ; das lautel
nicht -, dat klinkt niet kwaad, niet onaardig; 5. eis -es fur den Magen, maagbitter o.; sich einen -en einschenken, een
glaasje bitter, Z. Bitter o.
Bitter, ( s, nlv. Bitter) m. verzoeker, vrager, bidder m., hij, die verzoekt,
vraagt, uitnoodigt, inviteert.
Bitter, (-s) o., z. rnv. bitter o.; der
Hop fen gibt dem Bier eis angenehmes -,
een aangenaam bitteren smaak ; spanisches -, Spaansch bitter o.
Bitter-bier, (-(e)s, mv. -e) o. bitterbier o.; -bóse btjv. en b. zeer ondeugend ; it. zeer boos, zeer toornig, verbitterd ; - distel v. Lieve -Vrouwedistel v.
Bittere, (-n) v., Z. Bitterkeil.
Bitter -arde, v., Z. Talkerde;
-(eind m. gezworen vijand m.; -[eind -

lich bijv. nw. uiterst vijandig ; -gurke v.
kolokwintappel m., de vrucht van den
kolokwintkomkonimer; -hola o. bitter-

hout, kwassiehout o.; —baum m. bitterhoutboom, kwassieboom m.; -kalk rn.
koolzure kalk v.

-schreiberin, smeeker m., srneekster v.;
- schrift v. schriftelijk verzoek o., schriftelijke vraag v., verzoekschrift, smeek
-incise bijv. nw., Z.-schrift,equo.;
bittlich; -wort o. gebed o. van onderwerping.

Bitum of Bitumen, ( s) o., z.
-

m. aardpek, asphalt o., jodenlijm v.
Biturninos, bijv . nw. aardpekachtig, harsachtig, jodenlijmachtig, biturnineus; -e Substanken V. mv., Z. Erdharz.
Bitzeln, (bitzelte, gebitzelt) o. ww.,
m. h. prikkelen, bijten (op de tong).

Bitzling,

( - (e)s,

mv. e) in., Z.
-

Roth(losser.
Bitzwurz,(-e) v. (PL.) Z. 1^iichenschnelle.
Bivouac, (-s, mv. -s) o.(Krijgsw.)
veldnachtwacht v., opene legerplaats v.,
bivouak o.
Bivouakiren, (bivouakirte, bivouakirt) o. ww. in de opene lucht legeren,
bivouakkeeren.
Bizarr, bijv. nw., Z. seltsam.
Bizarrerie, v., Z. Seltsamkeit.
Blach , (blacker, blächst) bijv. nw.
Z. (lach ; -feld o. vlakte v., het platte

ker m.; 2. Z. Wandleuchter
^laniirt) bedr.
Blamiren, (blamirte,
ww. laken, blameeren, beleedigen, in
diskrediet of in wantrouwen brengen;
2. wed. ww. sich -, zich benadeelen, een
schandaal maken, zich schande op den
hals halen, zich conipromilleeren.
Blanco (in), bijw. (Hand.) onbeschreven, wit, in blanco; in - trassiren,
in blanco trekken ; in - acceptiren, in
blanco accepteeren, accepteeren zonder
het geld gereed te hebben ; in - indossiren, in blanco endosseeren ; in - lassen,
wit laten, niet beschrijven, niet drukken
of schrijven op; (fig.) jens-. in - lassen,
buiten het spel of buiten schot laten ;
-accept o. acceptatie V. in blanco ; -credit in. blanco-krediet.
Blank , (blanker, blankst) bijv. en
b. blinkend, glimmend, schitterend ; -es

Metal, blinkend ; etui. - scheuern, blank
schuren ; -e Sabel, blanke, (getrokken)
sabels; mil jelnn. - slehen, in open vijandschap; eine -e Kellnerin, heller,
frisch, zindelijk gekleed ; Augen, blau
and -, klaar, helder ; - steken, een kind
onder den doop houden ; das Hans stekt
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in -en Flammen, in lichtlaaie vlam; 2. (Gen.) ademhaling ., die een geluid -pflastero. blaartrekkende pleister, trek(van vette beesten), blinkend ; 3. - aus- maakt als dat van een blaasbalg; — pleister v.; -pocken v. mv. windpokken
za/tien, comptant betalen ; er war - wie kamnier v. (Org.) plaats of hamer, waar v. mv.; -ráumer m. (Heelk.) steenlepel,
eine Kirchenntaus, kaal, zonder geld ; de blaasbalgen liggen ; —ntacher m. blaas- graveellepel m.; -salbe v. blaartrekkende
das Haus ist wieder -, onbezwaard, vrij balgmaker ai.; —treter m, blaasbalgtre- zalf v.; -schlagader v. blaasslagader v.;
van schuld ; -er Unsinn, klare onzin ; der, orgeltreden, orgeltrapper m.; —zieher -schliesznrtuskel m. sluitspier v. der blaas;
jezt habe ichs - heraus, nu is het mij in. (Sm.) blaasbalgtrekker nl.; -bal- - schuilt in. (Heelk.) blaassnede v.;
klaar en duidelijk; eine Seite - lassen, ken m. (Zeees.) blaasbalg in.; -bass m., -schnur v. (Ontlk.) Z. -band; -sonde v.
onbeschreven, in blanco ; 4. einenn Einde Z. Fagott; - betitel, Blasbeviel m., Z. Pu- blaaspeiler, pisaftapper ni.; -sterhl m. ceden -en besehen, (met de roede) voor de derblä ser; -fisch m., Z. Spritz fisch; -horn mentatiestaal o.; -stein m. (Heelk.)blaasbloote billen geven ; 5. ein -er See, open, o. blaashoorn, hoorn m.; it. (Purpur- steen ni.; —saures Salz, piszuur zout
glad; da steht das -e Wasser, alles staat schnecice), hoornschelp, trompetschelp v.; o.; —sdure V. piszuur o.; --Schneider
blank, (onder water); 6. rein; - geuwa- -instrument o. blaasinstrument o.; -loch m. (Heelk.) blaas- of steensnijder m.,
schen, schoon gewasschen; seine Ehre - o. blaasgat ; -löcher o. mv. (Nat. hist.) blaas- of steensnijmes o.; -such m.
betvahren, rein, onbevlekt ; 7. blinkend, luchtgaten, spuitgaten o. mv. van den (Heelk.) blaassnede, steensnede v., blaaswit ; -e Haut, blank vel ; cinen Mohren walvisch ; -maschine v. blaaswerktuig o., steek m.; -strauch m., Z. -baum; -ventil
- 2vaschen wollen, wit wasschen, het on- blaasmachine v.
o. (Werkt.) blaasklep v.; -vorfall m. uit mogelijke gedaan krijgen.
Blasen, (du bläsest of blust, er blast, zakking v. der blaas ; - tvindsucht v. trom B1unkdraht, (- draht(e)s, mv. - blies, geblasere)o.ww. onr., m. h. (van den melzucht, opzameling v. van lucht in de
drdihte) m. wit of blank ijzerdraad o.; wind), blazen; (van een blaasbalg),wind blaas; -wurm m. blaasworm m.; -ziehend
-zieher m. glanzen, polijster, poetser, geven; (van dieren, menschen), blazen; bijv. uw. (Heelk.) blaartrekkend ; -zins
droogschuurder, blanktrekker in. (fig.) nierken,wo der Wind her blast, waar m. belasting v., accijns m. op liet brauB1anke, (- n) v. (Boschw.) onbe- de wind van daan komt, wat de bedoeling dewijn stoken.
plante, open plaats v. in een bosch ; -2. is; er weisz von Tuten and Blasen noch
Blaser, (- s, mv. Blaser) m., Z.
Z. Blankheit.
nichts, hij weet van toeten noch blazen, Blaser.
Blanken, blinken, (blankte of weet er nog niets van; in Ein Horn, aus B1 ,ser, (- s, mv. Bláser)ni. (Glasbl.)
bl nkte, geblankt of geblankt) bedr. ww. demselben Ton -, het met elkander eens blazer ni.; (Mnz.) die een blaasinstrublank schuren, polijsten; 2. o. ww., m. zijn; in die Büchse - mussen, in de bus ment bespeelt; 2. (Nat. bist.) groome
Ii. blinken, Z. blinken. moeten blazen, moeten betalen ; jern. in dolfijn m.; 3. (Scheik.) afstootende mag B1ankern, (bldnkerte, geblankert) den Beutel -, iem. met geld omkoopen ; neet m.; 4. Z. Aschenzieher.
o. ww. (Krijgsw.) schermutselen, Z. 2. bedr. ww. onr. die Suppe -, blazen ;
Blase—rohr, (-( e)s, mv. -e) o.
pldnkeln.
(Dam.)einen Stein - blazen en wegnemen; (Glasbl.)blaaspijp v.; -róhrchen o.(verkl.)
B1ankett, (-( e)s, ray. -e) o. blad die Flöte -, spelen op, blazen ; das Horn blaaspijpje o.; -werk o. (Org.) blaas papier o., dat enkel met eene handfee- -, op den hoorn blazen ; Alarm, Lärm -, werk o., windkleppen v. mv.; -werkzeug
kening voorzien is, blanket, volmacht - alarm blazen ; (fig.) jemn. etui. ins Ohr -, o., Z. - instrument.
in het oor blazen, influisteren, ingeven;
Blasicht, bijv. en b. blaasachtig,
Blankhammer, (- hammers, mv. jenin. Staub in die Augen -, zand in de blaarachtig.
-hammer of -hammer) m. polijstha- oogen strooien ; Glas -, blazen; Eisen -, Blasig, ( er, -si) bijv. en b. blazig,

blad o.

-

in den hoogoven smelten; Sei f ertblasen vol blazen of blaren; (Pl.) bobbelig;
B14nkheit, V. blankheid, witheid, -, maken; das Ding lassi sick nicht -, 1 (Delfst.) vol gaten, poreus.
schoonheid, reinheid, gladheid v.
dat is zoo gemakkelijk niet, (lat gaat zoo! B1€sig, ( er, -st) bijv. en b., Z.
Blank— leder, (- leders,mv. - leder) gauw niet ; ich uwerde ihm eico. -, ik zal blasig.
o. polijstleder, schuurleder o.; -macher hem laten fluiten, ik bedank er wel voor,
Blasoniren, (blasonirte, blasonirt)
nm. (Gouddr.) blanktrekker m.
hij kan er lang op wachten.
bedr. ww. (Wapenk.) blazoeneeren, cc nii
(-(e)s, mv. -e) o. Blasen—ahnlieh, —artig, bijv. l wapen in de vereischte kleuren afschil
stalen veer v. van een korset, plan- nw. blaasachtig, blaarachtig, blaasvol deren ; it. onderzoeken, heraldisch uitchette v. mig; -ball m. zeepbel v., windbal m.; leggen.
Blank—sehmied, (-( e)s, mv. -e) -band o. (Ontlk.) blaasband, navelleider Blasonirkunst, v., Z. Wappenm. koopman, vervaardiger m. van scherpe m.; —wurm m. blaaslintworm m.; -baum kunst.
of snijdende voorwerpen ; -stoszbank v. m. (Pl.) blaasboom, klapbesseboom m.;
Blasonjst, (- en, mv. -en) ni. bla(Looi.) schaafboom m.; -stoszkugel v. —same m. (P1.) klapbes v.; -bruch m. zoenkundige, wapenkenner, blazoeglanskogel m.
(Heelk.) blaasbreuk, pisblaasbreuk v.; nist m.
Bansehiren , ( blanschirte, blan- -entzündung v. (Gen.) blaasontsteking Blasphemie , v, godslastering,
schirt) bedr. ww. (K.00kk.) Fleisch -, in v.; -erbse v. (Pl.) wondererwt v.; -erd- heiligschennis v.
lauw water zetten om het te laten zwel- rauch m. (Pl.) blaas - aardrook m.; - fieber Blasphemiren, (blasphemirte,
len; 2. Früchte -. afkoken.
o. (Gen.) blutskoorts v.; -f'usz m., - blasphentirt) o. ww. God lasteren, godsB1*rren, (bldrrte, gebldrrl) o. ww., fliege v. (Nat. hist.) blaasvoet, blaaspoot lasteringen uitspreken of uitIraken.
1. plarren.
m.; -galle v. (Ph.) galblaas v.; -gang m. Blass, (blasser of blcisser, blassest of
B1 schen, o. blaasje, blaartje, (Oritlk.) galblaasgang in.; 2. Z. Hann- blassest) bijv. en b. -es Gesicht, bleek,
luchtbelletje o.; - iver[en, (van wijn), gang; -geschwulst v. (Heelk.) zakgezwel, kleurloos; -e Gesichtsfarbe, bleek, dof;
schuimen, parelen ; -artig bijv. nw. blaas- blaasgezwel o.; -gries o., Z. Gries; -grin -e Lippen, bleek ; -e Dinte, bleek, dof;
jesachtig ; -kraut o. (Pl.) blaaskruid o., o. blaasgroen o.; -grund m. (Ontlk.) - loerden , bleek worden , verbleeken ;
blaasgrond m., bovenste, puntige gedeelte - blau bij v. nw. licht blauw.
waterblaas v.
Blasdruekwerk, (-( e)s, mv. -e) o. der pisblaas; -hals in. (Outlk.) hals B1ass(e),(- en,mv. -e) m. witte plek
m. der blaas; -hohle v. blaasholte, holte of vlek v. aan den kop van een paard,
o. blaasperswerk o.
Blase, (- n) V. blaas, luchtbel v.; 2. v. der blaas; -hut m. (Scheik.) helm m.; bles v.; eipi Pferd mit einene -, bles m.;
(op de huid), blaas, blaar v.; -n ziehen, -kafer m. Spaansche vlieg v.; -kohl tn. 2. paard of koe met eerre witte plek voor
blaren trekken of doen ontstaan; 3. (in Spaansche raket v.; -kranip/ m. blaas- den kop, bles m.
het lichaam), blaas, pisblaas v.; 4. kramp v.; -kraut o. blaaskruid o.; -neoos B1 ,sse, (-n.) v. of z. m. bleek (Scheik.) distilleerkolf v.; -balg, (mv. o. schermmos o.; -muschel v. blaashoorn heid v.
-bálge) m. blaasbalg m.; (Org.) den — ni. ( een schelpdier); -nuss v., Z. Pim-Blässente, (-n) v. waterhoen o.,
treten, het orgel trappen; —gerdusch o. pernuss; -oxyd o. (Scheik.) blaaszuur o.; koet v.
mer m.

-
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Blass-fleischfarbig, bijv. nw. bladeren ; -binder rn., Z. Blattmacher; b. bladrijk, bladerrijk, dicht geblableekrood, licht, vleesch kleurig ; -gelb - blende v. (Delfst.) bladerige blende v.; derd.
bijv. nw. licht geel; -griïn bijv. nw. -blame v. bladbloem v.; -bringend bijv.
Blatterrose, (- n) v. (Gen.) roos,
belroos v.
nw. bladeren voortbrengend.
licht groen.
Blasshuhn,(- huhn(e)s,mv. -hüh- Bltterchen, o. (verkl.) blaartje, Blotter—s u1e, (- n) v. (Bouwk.)
met bladeren versierde zuil v.; -schuwamm
ner), Blasslein, o., Blassling, puistje 0.
(-(e)s, mv. -e) tn., Z. Blassente.
BIatter-druse, V. schilferig erts in. (('l.) bladzwam, boomzwam v., padBlassroth, bijv. nw. lichtrood, o.; -erde v. (Schok.) bladerig wijnsteen - denstoel m.; -spath m. bladerspaath,
zout o., azijuzure potasch v.; -er. o. bladspaath o.
bleekrood ; it. licht vleeschkleurig.
Blatt, (Blatl(e)s, mv. Blatter) o. (Delfst.) gedegen zilver o. in platen; Blatterstein, (-( e)s, mv. -e) m.
(van boomen &), blad o.; einfaches -, -fall m. het vallen o. der bladeren, de (Delfst.) poksteen, vleksteen in., Z.
enkelvoudig blad ; zusammengesetztes -, herfsttijd, Herfst m.; - flechte v.(PI.) puis- Pockenstein.
B1 ,tterstein, (-( e)s, mv. -e) m.
samengesteld blad ; ausgerandetes -, uit - tig mos o.; -fressend bijv. nw. bladeren
gerand blad; abicechselnde Blatter,beurts- etend ; - f alle V. overvloed m., groote tchilfersteen m.
Blatter—steppig, bijv. nw., Z.
gewijs, om hct andere geplaatste blade- menigte v. bladeren; -gebackenes o. blad
gebak o.; -gelb bijv. nw. blad -vormig -narbig.
ren o. mv.; achselstándige Blotter, oksel
—grau bijv. nw. dood, verdord. -gel;
Blatter- tabak, ( -(e)s) m., z. m.
bladeren ; gegenüberstehende-standige
h a lter , tegenoverstaande bladeren ; abBlattergift,(- (e)s,mv.-e) o. smet tabak v. in bladen; -teig m. schilferig
-stofv.der leeg o.; -thon m. (Delfst.) schilferig
pokken.
stehendes -, open blad; arc frechies -, recht
leem o., schilferige klei of potaarde v.;
staand blad ; angedrückte Blotter, dicht-op
Bl ,ttergold, o., Z. Blattgold.
bijeenstaande bladeren ; aderigrippiges -,
Blotter-grube &, v., Z. -narbe -lorf m. lange turf v.; -volt bijv. nw.,
1. -reich ; -weise bijw. bladsgewijs;
geaderd blad; ausgeschwvei ftes -, uitgesne- . ; -holt o., Z. Franzosenholz.
den blad ; abgeslutztes -, afgeknot ,stomp
Blatterig, er, -st) bijv. en b. -werk o. (Bouwk.) bladwerk, lofwerk o.
blad ; mit B!äl tern verseisen, gebladerd ; puistig, bultig, vol puisten en blaren; uit bladeren bestaande; (van planten),
iebladerte o., bladeren o. mv.; -zalm rn.
(fig.) das - hat sich geccendet, dat blaadje (Pl.) knobbelig.
is omgedraaid, het is nu juist andersom;
B1 tterig, ( er, -st) bijv. en b. schilferige tand m.; -.eolith m. ( Delfst.)
kein - var den Mund nehmen, alles zeggen bladerig,vol bladeren, gebladerd ;(Delfst.) schuimsteen, bruinsteen m.
Blatterzug, (- zeg(e)s, mv. -zege)
wat maar in den mond komt,ronduit zeg bladerig, schilferig; (Scheik.) bladvorer geen doekjes omwin--gen,zoalshti tuig, bladerig; (PI.) dakpansgewijs op :t., Z. Brennkraut.
Blatt-federehen, (- f ederchens ,
den ; sich var einem rauschenden - fürch- elk. liggend.
Bitter—knospe, (- n)v., - kohl, rttv. -Iedere/ten.) o. (Pl.) pluimpje, blad
ten, bang zijn voor zijne schaduw 2. (in
-fleisch o. (PL.) bladvleesch-pluimjeo.;
een boek), blad o.; ein leeres -, onbe- (-(e)s, mv. -e) m., Z. Blattknospe;
schreven blad papier; fliegendes -, los -kohle v. bladerige, schilferige houtskool a.; - floh m., Z. -sauger; - förmig bijv. en
blad ; die öfentlichen Blc tter, dagbla- v.; -koralle V. (Nat. hist.) schilferig ko- b. bladvormig; -gold o. goud o. in bladen; --- zum Vergolden, bladgoud, kladr n, nieuwspapieren o. mv.; con - lesen, raal o.
van tiet blad lezen; vom - spielen, van het
Blatter— krank, bijv. en b. die tergoud o.; -halter m. ( Boeddr.) blad
m.; -hkulchen o. (verkl.) blad -houder
blad spelen ; (van een kaartspel), Bene de pokken heeft, ziek aan de pokken ;
-hörner o. mv. (Nat. hist.) in--vlieso.;
kaart v.; dieses - verlor immer, deze -krankheit v. de pokken v. mv., kindersecten o. nov. met bladerige bundeltjes
kaart verloor altijd ; radirte 13ldtter, et- ziekte v.
sen v.mv.; (van een tapijt), blad o., baan
Blotter- kuchen, (- kuchens, mv. aan de voelhorens; -hitter m. (Drukk.)
v., Z. Bahn; (van eene tafel), blad o.; - kuchen) m., Z. -gebackenes; -los bijv. bladwachter, klapper m., steekwoord o.;
-kei fer m. (Nat. kist.) bladkever m., gou(van een riem), riemblad o.; (aan een en b. bladerloos, zonder bladeren.
Blotter—Iymphe, (- n) v. (Gen.) den tor v., goudhaantje o.; - kissen o.
sleutel), baard m.; (Jachtw.) schouder
(Goudst., Boekb.) bladkussen o.; -knospe
o., Z. Bug, Schuller; (Wev.) kam -blad koepokstof v.
dunne laag deeg, Z.-blado.;(Bk)en
B1attermagen, (- ntagens , mv. V. bladknop m.; -kohl ni. bladkool v.;
Blalterteig; (Bergw.) laag v. steen, b. v. nagen) m. derde maag v. der herkau- -kupfer o. koper o. in bladen, bladkoper o.; -kissen o., Z. - kissen; -lahm
Schieferblatter, lagen lei ; (Ontl.) epi- wendle dieren.
glottis v., huig v., Z. Hauk ; (van pasBlotter—mase, —masig, Z. - bijv. nw., Z. buglahm; -laus v. bladluis
v.; —fresser in. bladluisvreter m.; —Irageboren kinderen), plek v. op het hoofd narbe, -narbig ; - materie v., Z. -gift.
waar de hersenen nog niet gesloten zijn;
Blattern, (blatterte, geblattert) o. fer m. Onzes- Lieven- Heershaantje o.;
(van het wild, herten &), het vrouwelijke ww. de pokketn, kinderpokken of kin- -los bijv. en h., Z. hlátielrlos; -lose v.
blauwe his- anjelier v.; -reacher m.
deel o.;(Nat.hist.)das wandeinde -,sprink- derziekte hebben.
haan m., Z. Heuschrecke ; -iihnlich bijv.
B1attern, (blditterte, geblallert) o. (Wev.) kamblad rnaker tn.; -nietall o.
m. h. in eineon Ruche -, bladeren, metaal o. in bladen, bladmetaal o.; raupe
en b. op een blad gelijkend, bladvormig;
-ansatz m. bijblad, bladaanhangsel o.; een boek doorbladeren; 2. Z. entblättern; V. bladrups v.; it. Z. -wickler; -reif m.
-auge o., Z. -knospe; -bezeichnung v. II. wed. ww. sich -, (vats bloemen), Z. (Knip.) platte, breede ijzeren hoepel m.;
(Boekdr.) aanwijzing v. der bladen, het sick enatblattern; 2. bij dunne lagen of -rippe v. (Pl.) ruwe kant m. van een
nomineren of nummeren o., signatuur v.; bladen losraken ; (van liet deeg, van blad ; -roller m., Z. -ivickler; -salat rn.
-blei o. lood o. in bladen.
lei &), schilferen ; (van karton), los bladlatuw v., jonge salade of sla v.;
splijten, Z. sick abblattern, ab -gan, -salbe v. (Jachtw.) bladzalf v. voor ver B1ttehen, o. (verkl.) blaadje,
-sehifrn. lamde houden; - sauger m. (Nat. bist.)
klein blad o.; (Ontik.) fontenel v.; -gold,'
Blatter—narbe, (- n) v. poknaad bladkermes o., soort van schildluis ;
- Silber o., Z. Bladgold 4'.
v.; -narbig bijv. en b. door de pokken - schelde v. (PL.) bladerschee, bladschee
Blatte, (- n) v., Z. Platte.
Blatten, (blattete, geblattet) bedr. geschonden, pokdalig; (Volkst.) mot- v.; -scheu bijv. en b. die bij het ritselen
van een blaadje schrikt, schuw wordt;
WW. bladen, afbladen, bladeren, afbla- tig.
deren.
Blattern—haus, hauses, mv. -seile v. bladzijde, zijde v. van een blad,
Blotter, (- n) V. blaar, puist v.; -hkuser) o. ziekenhuis, gesticht, hospi- -setter m., Z. -coacher; -silber o. zilver in
snit Eiter gefullte -, etterpuist v.; 2. -n taal o. voor poklijders, pokhuis o.; -holt bladen, bladzilver o.; -standig bijv. en
mv. pokken, kinderpokken V. mv., kin- o. pokhout o.; -impfer m. koepokinenter b. uit de punt van het blad ontspruiderziekte v. ; nail Materie gefiillte -n, m., entmesje o.; -imp/ung V. koepokin- tend; -stiel m. bladsteel ni.; --standig
bijv. en b. op of om den bladsteel groeipokken, vaccinatiepokken v. mv.
enting, vaccinatie V.
BE&tter-abfall, m. afvallen o. der Blgtterreich, er, -st) bijv. en end; -stuck o., Z. Hauptbalken; it. Z.
( -

-

-

(-
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Querbalken; -vergoldung v. bladvergulding v.; -versilberung v. bladverzilvering
v.; -wanze v., Z. -floh; -zveise bijv. en b.
bladsgewijs; -wenden in. bladkeerder,
bladwender m., lintje o. & in een boek;
-icwespe V. zaagwesp, blad wesp v.; -wickler
m.; (Nat hist.) bladrolster v.; -winkel m.
(P1.) hoek m. van een blad ; -zeichen o.
bladteeken o. in een boek; -zeiger rn .
bladwijzer m.; -zien o. tin o. in bladen,
bladtin o.
Bltze, v., Z. Weisz/isch.
Blau, bijv. en b. blauw; -er Atlas, -e
Farbe, blauwe zijde, blauwe kleur v.; -e
Augen, blauwe oogen ; -e Krankheit,
blauwzucht, blauwziekte v.; (Wapenk.)
im -en Felde, azuur, hemelsblauw o.; den
Stahl - machen of - anlaufen lassen,
staal blauw doen aanloopen, damasceeren ; -sieden, blauw koken ; braun and schiagen, bont en blauw slaan ; jemn. -e
Augen schlagen, iem. een blauw oog
slaan; -e Flecke, Maler, blauwe plekken;
jemn. den Rücken - anstreichen, bont en
blauw slaan ; (fig.) mit einero -en Auge
davon kommen, er goedkoop of met een
blauw oog afkomen ; -en Montag machen,
(van ambachtslieden), den Maandag niet
werken, in de herberg doorbrengen; er
móchte gerne die ganze Woche - machen,
leegloopen ; das sind -e Nebel, flouzen,
leugens v. mv.; du solist dein -es Wunder
sehen, gij zult verstomd staan, gij zult
niet weinig staan te kijken ; jemn. einen
-en Dunst vormachen, iem. een rad voor
de oogen draaien, zand in de oogen
strooien, iem. wat wijsmaken ; -e Mardien, sprookjes, praatjes o. mv.; es wird
hair - undgrünvor denAugen,ik word duizelig; -e Bohnen, geweerkogels n1.nmv.; das
-e Röcklein, het soldatenpakje o.; jemn.
eiereden grün sei -, knollen voor citroenen verkoopen; II. o. zelfst. blauw o.;
das - des Himmels, der Wellen, it. (Wapeuk.) azuur o.; preuszisch of Berliner -,
Berlijnsch blauw, Pruisisch blauw o.;(fig.)
in's -e hinein schwatzen, in het wild praten, brabbeltaal uitslaan ; ins -e zielen
and ins Schwar.ze treffen, meer geluk dan
verstand hebben; ein Wur f in's -e, op
goed geluk.
Blau— aderig, bijv. en b. blauw
geaderd, met blauwe aderen; -auge o.
(gemeenz.) blauwoog m., die blauwe
oogen oogen heeft ; it. Z. -ente; -augig
bijv. en b. met blauwe oogen; -beere v.,
Z. Heidelbeere; -bleierz o. (Delfst.) loodblauw erts o.; -blende v. (Delfst.) blauwe
blende v.
Blue, v. blauw, azuur o., blauwe
kleur v.; 2. stijfselbauw, blauwsel o.
Bl uel, (-s, mv. Blkuel) m. palet
v., kaatsplankje o., blouwel m.
B1'aueln, (blduelte, geblaueli) bedr.
WW, blouwen, kloppen ; 2. Wüsche -, met
blauw doorhalen.
Blauen, (blaute, geblaut) o. ww.
blauw zijn, blauw worden ; 2. bedr. ww.
Z. filetwen (1).
Bli.iuen, (bláute, geblaat) betlr.ww.
blauw maken, blauwen ; einen Karp/en -,
blauw koken; (fig.) jem. tuchtig -, ge-
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ducht afranselen, bont en blauw slaan;
2. Z. blaueln.
Blauente, (- n) v. (Nat. bist.)
klappereend, kwakereend v.
Blau—erz, (- es, mv. -e) o., Z. Kobalt; -farbe v. blauw o., blauwe kleur v.,
saffloer o.. Z. Schmalte.
Blaufarben —glas, (-glases, mv.
-glciser) o. blauw glas o.; -hafen in.
smeltkroes m. der glasovens; - kobalt m.
saffloerkobalt o.; -meister m. inspecteur
m. eenex saffloerfabriek ; -niiihle V. saffloermolen m.; -pochwerk o. saffloerstampwerk o.; -sand m. saffioerzand o.;
-werk o. saffloerfabriek v.
Blau—färber, (-fathers, mv - f ti,rber) m. blauwverver ni.; - fc rberei v.
blauwververij v.; - faxbig bijv. nw., Z.
blau; -feuer o. (Giet.) blauw vuur, nog
niet heet genoeg vuur o.; fleckig bijv.
nw. blauwgevlekt; flieder m. blauwe of
paarsche sering v.; - fusz m. (Nat. bist.)
blauwvoet m., liet mannetje o. van den
kwartelvalk; -gefieckt bijv. nw. blauw gevlekt, met blauwe vlekken ; -gesduert
bijv. uw. (Scheik.) —es Salz, blauwzuur
zout o.; -glas o., Z. Schmalte; -gran bijv.
en b. blauw grijs; -griin bijv. en b.
blauw groen, zeegroen o.; -hai m. (Nat.
bist.) zeehond, rob m.; -holz o. blauw
hout o.; -kehlchen o.-hout,campèe
(Nat. bist.) blauwborstje o.; -kohl m.
(Tuinb.) roode kool v.; -kop[ m. Amerikaansche taling m., smient v.; 2. zeebaars m.; 3. blauwkop m., eene rups;
-krähe V. blauwachtige kraai v.; -kufe,
-kiipe v. (Very.) blauwkuip v.
Bl ulieh, bijv. en b. blauwach tig,
naar blauw zweemend.
Blauling, (-( e)s, mv. -e) een zekere blauwachtige vogel m.; 2, Z. Weisz-

-

Bleeh-absehnitt, (-( e)s, mv.-e)
m. afval m. van plaatijzer; -ambosz ni.
blikslagersaambeeld o.; -arbeit v. blikwerk , blikslagerswerk o., blikslagersarbeid m.; -arbeiter m. blikslager, blikwerker m.; -ausschuss m. uitschot o. van
plaatijzer; -beschlag m. blikbeslag o.;
-dach o. slak o. niet blik bekleed.
Bleehen, (blechte, gebiecht) bedr.
ww. betalen, opdokken.
Bleehe(r)n, bijv. en b. blikken,
van blik, van plaatijzer, van dunne metalen platen.
Blech—fabrik, en) v., Z. - hans mer ; -Pass o. vat o. of ton v. met plaat ijzer, niet platen metaal ; fewer o. (Giet.)
plaatvuur o.; 2. Z. -hammer (2); -gefass,
-geschirr o. blikken vat o.; -gliihofen m.
blikslagersgloeioven ni.; -hammer m.
plaatijzersmederij, bli kslagerij, fabriek v.
van plaatijzer, van blikwerk ; 2. plaat hamer m.; -handler m. handelaar, koop man m. in plaatijzer; -handschuh m.
ijzeren handschoen m.; -haube v. helm
m.; -hotte v., Z. -hammer; -instrument
o. koperen blaasinstrument o.; die —e
sind vorherrschend, de koperen blaasinstrumenten worden boven de andere
uitgehoord ; -kappa v., Z. -haube; -mast
o. maattangetje o., voor gouddraadtrekkers; - meister m. meester, baas m. in
Bene plaatijzersmederij , blikslagersbaas,
meester blikslager m.; -münze v. blikmunt, holmunt v.; -miitze v., Z. -haube;
-nagel m. leidekkersspijker m.; -pfennig
in., Z. -mieze; -schere v. blikschaar,
plaatijzerschaar, schaar v.; - schlager, schmied in, blikslager m.; 2. plaatijzerklopper m* -schneider m. plaatsnijder
in.; - stempel m., Z. Austragestempel;
-verzinnung v. vertinnen o. van plaatijzer;
(-

-

fcsch ; 3. (Pl.) kaaplelie, Kaapsche afo- -uwaare V. gereedschap o., benoodigdheden v. my. van blik, van plaatijzer;
mal(e)s, mv. -maler -zange v. (Hoefsm.) haaktang v.; -zinn
en -male) o. (Gen.) blauwe huidvlekken o., Z. Blattzinn.
V. mv.; -meise V. pirnpelmees v.; -ofen
Bleken, (bleekte, gebleekt) bedr.
in. (Giet.) blauwoven m.; -rock m. blauw- ww. die Zdhne auf of ,gegen jem. -, toorok m.,blauwjas ni., man met een blauwe nen, laten zien ; 2. o. ww., m. h. (verjas; -saner bijv. en b., Z. -gesáuert; -sdure oud.) zichtbaar worden.
V. (Scheik.) blauwzuur, Berlijnsch zuur
Blacker, (- s, mv. Blecker) m. hij,
o.; -schecke v. (Nat. hist.) blauwe ekster die de tanden laat zien.
m.; - schimmel m. blaauwachtig paard o.;
Bleckzahn, (-zahn(e)s, cnv.
-schnabel m. blauwbek, blauwsnavel m.; -zähne) m. (gemeenz.) vooruitstekende
-schörl m. (Delfst.) blauwe schorl m.; ( tand m.; it. Z. Blacker.
-specht in. (Nat. kist.) blauwe specht
Blei, (-( e)s, mv. -e) m. (Nat. bist.)
m.,spechtmees v.; -stein m. blauwe steen Z. Bleihe.
ni.; it. Z. Lasurstein; -sin/fm. (Scheik.)
Blei, (- (e).s, env. -e) o. lood o.;
blauwstof, blauwzuurstof o.; -strunipf m. (Scheik.) loodzout o.; - in Blocken, lood
blauwkous m.; 2. gerechtsdienaar m.; it. in blokken of staven ; gerolltes -, gerold
aanbrenger, verklikker m.; 3. geleerde lood o.; et'w. mit - futtern, ausfiillen, ver
vrouw, schrijfster, blauwkous v.; -sucht
plombeeren ; Pulver and -, kruit-sehn,
V. (Gen.) blauwzucht, blauwziekte v.; en lood ; - and I-Yinkelwage, Z. Senkblei;
-taube v. blauwe duif v.; -thou m. blauw -abgang m. loodschuim o., loodslakken
o.; -vitriol m. zwavelzuur koper-arde V. mv.; -ader v. (Delfst.) loodader, lood
-arbeit v. afdrijving v. van het-arv.;
o.; -nasser o. blauwachtig oogwater o.;
-ziemer m. kramsvogel m., lijster v. met, lood uit &; 2. loodarbeid m., loodgieblaauwachtigen kop, jeneverbeslijster v. terswerk o.; -arsenik m. loodarsenik o.;
Bleeh, (- (e) s, mv. -e) o. metaal -artig bijv. en b. loodachtig; -artiger
v.; schccarzes -, plaatijzer, geslagen-plat Geschniack, loodsmaak m.; -arznei v.
ijzer o.; weiszes of verzinntes -, vertind geneesmiddel o., waarin zich looddeelen
ijzer, blik o.; 2. (aan een geweerslot), bevinden ; -asche v. loodasch v.; -au/ïö-sung v. loodoplossing v.; -balsam m.
slotplaat v.; (gemeenz.) geld o.
dil v.
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loodbalsem m.; -bauna m. loodboom m.
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Bleich, ( -er, -st) bijv en b. bleek; m.; —darmgicht v. (Gen.) loodkoliek, ko(blieb, geblieben) o. ww. - werden, bleek worden, verbleeken, zijne liek o. van Poitou, schilderskoliek o.; onr. daheim, int Lande, zu Hause -, blij kleur verliezen ; 2. -e Farbe, bleek ; -er decker m. looddekker m.; -drahi m. lood
kein Stein soil auf dem andern -,-ven; Wein, bleekerd, klaret in.; -e Dinte,
-druse v. looddroesern m., in-drao.;
blijven ; 2. auf etw. -, er niet van afgaan, bleek, dof.
groepen gekristalliseerd lood o.
afstappen ; auf seinera Kop fe, Sinn -, op
Bleichanstalt, (-en) v. bleekerij, Bleie, (-n) V. (Nat. bist.) Z. Bleihe.
zijt 1 stuk staan ; bei einer Behauptung, wasclhbleekerij V.
Bleien, (bleite, gebleit) bedr. ww.
bei seiner Aussage -, volhouden ; also es
Bleichblau, bijv . en b. doods- (Vissch.) van lood voorzien, looden;
bleibt dabei, dus, zoo als afgesproken is; bleek.
Tischer, Waaren -, plombeeren ; hohle
es bleibt bei der Verabredung, het blijft
Bleiche, (-n) v. (van het gelaat),' Za hne -, plombeeren ; 2. met het diepbij onze afspraak ; sie blieb dabei, ich bleekheid v.; 2. bleeken o.; 3. bleekerij, lood onderzoeken.
halte 4' zij hield vol, dat ik &; 3. hin- waschbleekerij, bleek v.; auf die - brinBleierde, v. loodaarde v., aardachIer etw. -, achterblijven, Z. zurückblei- gen, legen, op de bleek brengen, leggen ; tig looderts o.
ben; 4. das Geld bleibt in der Verwandt- 4. een stuk (een zeker aantal ellen) lira-' Blei(e)n, bijv. nw. looden, van
schaft, blijft in de familie; die Uhr bleibt nen, zooals liet gewoonlijk op de blee- lood, zoo zwaar als lood, drukkend, lasira Gauge, blijft aan den gang; 5. enter kerij gedaan wordt ; 5. huif, linnen kap tig.
etw. -, beneden blijven ; alle Beschreibun- v. over eene kar; 6. Z. Lehmwand.
Blei-erz, (-es, mv. -e) looderts o.;
gen - enter ihrer Schönheit, schieten te
Bleichen, (bleichte, gebleicht)bedr. -essig ni. loodazijnzuur o.; -fabrik v., Z.
kort bij ; er blieb weit unter mie, hij kon ww. Wachs, Leinivand -, bleeken, wi t ma- -giesyerei; -[alk v. kleine arend, St.
mij op verre na niet evenaren ; das bleibt ken; auf dem Grase -, bleeken; (Spr.) Maartensvogel m.; -farbe v. loodkleur v.;
enter ens, dat blijft onder ons, daar be- Mohren -, den moriaan wasschen, ver -farben, - faxbig, loodkleuren, loodkleuhoeft geen ander van te weten ; 6. von
moeite doen ; der blosze Anblick-gefsch rig ; -ieder v., Z. - stift; -feite v. loodetw. -, er afblijven ; lass das liegen, bleibe bleichte schon alle Wangen, deed verblee- vijl v.; -fluss m. loodvloed m., gekristaldavon, blijf er af, bemoei u niet daar- ken ; 2. wed.ww. seine Haare - sich,wor- liseerd lood o.; -form v. looden vorm m.;
med e ; 7. urir Naben hier keine -de Stalt, den grijs; 3. o.ww., m. h. en s. bleeken, -gang m. loodertsader v.; -geist m.
geene vaste woonplaats, wij blijven hier wit of helder worden ; (van personen), (Scheik.) loodgeest m., Z. -essig ; -gelb
niet altijd en voor eeuwig;8.wasgeschrie- verbleeken ; (van de wangen), de kleur o. loodgeel o.; 2. gele verkoolzuurde
ben ist, bleibt, blijft bestaan, vergaat niet; verliezen; (van kleuren), verbleeken, loodaarde v.; 3. chloorverbinding v. met
lood ; -gewicht o. (Uurw.) looden gewenn mir nur meine Ehre bleibt, bewaard, verschieten.
ongeschonden "blijft; 9. vier von swill
Bleicher, —in, bleeker m., blee- wicht, gewicht o.; (Timm.) paslood
bleibt acht, blijft 8 ; 10. ivo bleibt mein kersvrouw v.; 2. bleekerd, bleekroode o., schietlood o.; -gieszer m. lood
-gieszerei V. loodgieterij,-gietrm.;
Knecht so lang, waar blijft, zit mijn wijn, klaret in.; -lohn in. bleekgeld,
knecht zoo lang ; -ivo bleibt deine verspro bleekersloon o.; so and so viel —, voor loodfabriek v.; -glans m. loodglans m.;
-glas o. loodglas o.; -glulte v. (Scheik.)
waar blijft uwe beloofde-chenHulf, het bleeken.
hulp, waar zit gij zoo lang met uwe
Ble_ichfl issigkeit, v. (Scheik .) loodglit o.; -glimmer m. Mika- of glim
lood o.; -gneisz m. loodhou--merachtig
hulp? ich weiss nicht ivo er geblieben ist, chloorkalk v.; kalihaltige -, bleekwadende schilfersteen m.; -graupe v.
waar hij gebleven is, waar hij zit. waar ter o.
hij zich ophoudt; II. es bleibt immer
Bleich — garten , (-garters , mv. (Uelfst.) tot eene massa samengehoopte
noch die trage, het is altijd nog de vraag; -geuten) m., Z. Bleiche (3); -gelb, Z. witte loodaarde v., loodkristal o.; -gust
m. gesmolten lood o.; -haft bijv. nw., Z.
das bleibt eira Rathsel, dat blijft, is altijd blassgelb.
nog een raadsel ; die There bleibt offen, Bleichheit, v. bleekheid, witheid, -artig ; -haken m. (Giet.) loodhaak m.;
blijft open ; unbemerkt -, onopgemerkt kleurloosheid v.; - des Gesichts, bleek- (Opz.) omgebogen of haakvormige looden buis of pijp v.; -haltig bijv. en b.
blijven; unverheirathet, eira Hagestolz -, heid v.
blijven ; ich bin sein Schuldher geblieben,
Bleiehhof, ( -hof(e) s, mv.-hó/e) m., loodhoudend, lood bevattend ; - hamnier
nl. loodhamer, blikslagers- of loodgieters
ik ben hem nog altijd schuldig; 12. das Z. Bleiche (3).
ist and bleibt mein, dat is en blijft mijn
Bleiehlich(t), ( -er, -(e)st) bijv. klophamer m.
eigendom ; am Leben sein and -, leven en nw. een weinig bleek, bleekachtig.
Bleihe, ( - n) V. (Nat. bist.) brasem
blijven leven ; 13. eira Bauer bleibt eira
Bleichling, (-(e)s, mv. -e) m. m., blei v.
Bauer, een boer blijft een hoer; Recht iem. die bleek is ; 2. lafaard m.
Blei — herd, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
muss Recht -, recht moet recht blijven ;
Bleiehlohn, in., Z. Bleicherlohn; Treibherd; -holz o. loodhout, lederhout
er bleibt sich stets gleich, hij blijft zich -plats in. bleekplaats, bleek, bleekerij, o.; -hutle v., Z. -gieszerei; -hyperoxyd
steeds gelijk; 14. liegen -, blijven lig waschbleekerij v., bleekveld o.; -pulver o. tweede loodoxyde o.; -hyperoxydul o.
sitsen -, blijven zitten ; it. (van-gen; o. bleekpoeier, bleekpoeder o.; -saure v. derde loodoxyde, rood loodoxyde o„
een meisje), blijven zitten, geen man (Scheik.) met zuurstof oververzadigd menie v.
krijgen ; die Uhr ist stehen geblieben, is zoutzuur o.,chloor v.; - stuitte v., Z. -plats;
Bleilicht,( - er, (e)st) bijv. uw., Z.
blijven staan ; die Arbeit ist liegen geblie- -stein m. bleeksteen, steen m. van lichte -artig.^
ben, is blijven liggen, niet vervolgd, vol kleur of slechte qualiteit; -suchl v.
Bleiig, bleiisch, bijv. nw., Z.
geworden ; 15. etw. - lassen, iets-toid (Gen.) bleekzucht v.; - luchtig bijv. uw. bleihaltig.
Ble3 j od, o. (Scheik.) potaschlood
laten, Z. unterlassen; 16. sneuvelen; met bleekzucht behept, naar bleekzucht
o.; -kalk m. loodkalk v.; -kammern v.
Einer von uns bleibt auf der Stelle, een gelijkend.
mv., Z. -d«cher; -kehlehen o. (Nat. bist.)
van ons beiden blijft op de plaats, komt
Bleichung, V. bleeken o.
er niet levend van laan ; todt -, sterven;
Bleich-wand, +vdnde) v., Z. blauwborstje o.; - knecht in. (Glaz.) stukje
1I. o. zelfst. hier ist meines -s nicht, hier Lehmwuand; - wasser o. (Scheik.) bleek - o. ivoor aai het heft van den diamant,
kan ik niet blijven ; zit Paris habe ich water o.; -wassersucht v. (Gen.) huid - waarmede het lood, waarin de ruiten gezet
hein -, gevoel ik mij niet thuis, zou ik of bleekwaterzucht v.; -werk o., Z. Lehm- worden,geopend en dichtgestrekenwordt;
-kolik v., Z. -darmgicht, -kunig m. lood
op den duur niet kunnen blijven; fur werk.
loodspiesglans o.; -horn m.-droesm.,
mich ist hier hemt -(s), ik kan het hier Blei - dach, (-dach(e)s, mv. -dániet uithouden.
cher) o. louden dak, niet lood gedekt loodkorrel v.; -krankheit v. loodkoBlei — blatt, o., — blättehen., o. dak o.; -dicier o. inv. (n. Gesch.) lood liek, schilderskoliek o.; -kraut o. tand (verkl.) loodblad o., loodblaadje o.; -blick'
martelkelders m. mv. on--kamersv., kruid o.; -krystalle m. mr. loodkristallen
m. (Giet.) loodflikkering v.; -blumen v. der looden daken van tiet paleis van St. m. mv.; -kugel v. looden kogel m.; -loth
mv. (Scheik.) loodarsenikzuur o.
Markus te Venetië ; -dampf m. looddamp o. lood, schietlood o.; (Zeew.) dieplood,
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peillood o.; den senkrechten Stand einer gordijn o.; (Bouwk.) blinde deur v., de oogen te strooien; jemn. ein - vorMauer Wait dein —e abrnessen, loodes, blind raam o.; it. nis v.; (Jachtw.) -n of machen, iem. een rad voor de oogen
den loodrechten stand & onderzoeken; -tritle mv. bedriegelijk spoor o., dat den draaien.
-lólhung v. peilen, diepen, looden o.; jager misleidt; 3. (Bergw.) mijnwerBiesse, (- n) v. of Blessen, (- s,
-mast o., Z. -loth, -wage; -milch v. kerslantaarn v.; it. deur v. van den put mv. Blessen) m., Z. Bleisse.
maagdenmelk v.; -mulde v. blok o. lood; voor luchtverversching; (Vest.) blindeeBlessiren, (blessirte, blessirt)bedr.
-mnulm m. zwartachtig looderts o.; -nagel ring v., blindeerwerk o.; (Zeew.)schans- ww., Z. verwonden.
m. loodspijker in.; -napf m. looden bak kleed, schansdek o.; (Delfst.) blende v.,
Blessur, (- en) v., Z. Wunde.
m.; -natter V. loodkleurige Indische ad- b. v. Zink-, Horn-, Kohlen-, &.
Bletz, (- es, rriv. -e) m. (Bergw.)
der v.; -niederschlag m. loodbezinksel o.;
Blende-laden, (- ladens, rnv. -la- ijzeren hoek m.; it. Z. Lappen; -lass o.
-eiere v. niervormige loodader v.; -ocher den of - biden) m. (Art.) opening V. van vat o. of kuip v. om het harde koper in
te temperen.
m. loodoker v.; -ofen m. loodoven m.; het schietgat.
-ól o. loodolie v.; -oxyd o. loodoxyde o.;
Blenden, (blendete, geblendel) bedr. , Bleuel, Bleuen, rn., Z. Blauel.
-oxydul o. loodoxyduul o.; -p/laster ni. ww. blind maken, de oogen uitsteken; 2.
Bliek, (-( e)s, mv. -e) m. (van den
loodpleister v.; -platte v. loodplaat v., (van de zon, de sneeuw &), de oogen bliksera, van het vuur &), flikkering v.;
plaat v. lood; -probe v. loodproef v.; - verblinden; -d Weisz, verblindend wit; (van het ontstoken kruit), vuur, licht o.;
pulver o. loodpoeier of poeder o.; -quick 3.(fig.)misleiden,beaoochelen; sich durch der e,°ste - der au/gehenden Sonne, licht m. loodkwik o.; -rad o., Z. -zug; -rahni das Geld - lassen, verblinden, verleiden ; straal m.; (Scheik.) der - des Silbers and
m. (Scheik.) met loodazijn versterkt 4. eis Pferd -, de ooglappen aan - of des Goldes, blikken, blikkeren o.;(Schild.)
citroenzuur o.; -ranch m. loodrook, lood- voordoen; Fuiken . , de kap opzetten ; hoogsels, lichten o. rev.; eis kleiner - ins
damp m.; -recht bijv. nw., Z. lothrecht; einen Bienenstock -, door een muur of Rothe, een zachte «'asem m. van rood,
-rei/' m. (Vissch.) looden snoer, snoer eeneschutting van het daglicht berooven; eene roode gloed m.; 2. blik, oogopslag
o. met louden kogels; -rohr o. potlood- Lampen -, de zich verspreidende licht- in., oog o.; einen - werfen auf, een blik
houder m., teekenpen v.; -röhre v. loo- stralen door een spiegel reflecteeren ; werpen, een oog slaan op; jemn. versiohden buis v.; -rost m., Z. - weis;; -roth Fernröhre -, de aan den rand invallende lene -e zuiveren, steelsgewijze, ter sluik
o., Z. Mennig; -sack m. loodschuim o., lichtstralen door een ring van hout, aankijken, toelonken; einen scharen -,
loodslakken v. mv., lood o., dat als een bordpapier, blik & tegenhouden; 5. aan einen geublen - haben, een scherp, geoezak aan het zilver hangt; -safran m., Z. het oog onttrekken; einen Schacht -, fend oog o.; (fig.) een juist oordeel
Mennig; -salbe v. loodzalf v.; - salpeter met planken overdekken, sluiten; einen hebben; seine -e au/ etui. richten, von eliv.
m. loodsalpeter o.; -salt o. loodzout o., Lau%graben -, blindeeren ; eine Case- abcvenden, zijn blik wenden naar, afwenZ . -sucker; -sand m. loodzand o.; -sauce matte -, blindeeren ; 6. iets bliukends den van; alle -e sind auf Sic gerichtet,
V. loodzuur, loodoxyde o.; -schauni m., dof maken ; Waf`en von Rauchdanip/ ge- gehe/let, aller oogen zijn op u gericht,
Z. -asche; -scheit o., Z. -wage; - schicht blendet, dof geworden. 7. (Bontw.) Felle gevestigd ; keinen - verwenden, geen oog
V. (Giet.) lood o., +.lat in 24 uren ge- -, eene schoonere kleur geven, dan zij afwenden ; jemn. eines bedeetenden - gesmolten wordt; -schiefer m. loodbevat- van nature_ hebben ; (Very.) Zeuge -, voor ben, zuiverfen, met een veel beteekenend
oog aanzien ; nicht eines -es ivurdigen,
tend lei o., loodschiefer m.; -schlacke den eersten keer verven.
v. loodslak v., loodschuim o.; -schlich
Blendfenster, (-[ensiers, niv. ieni, niet met een blik verwaardigen ;
m., Z. -glanz; -schnur v. (Bouwk.) lood, fenster) o. scherm o. van geolied pa- au/ den eisten -, bij den eersten oogopslag, op het eerste gezicht; den - zur
schietlood o.; it. (Zeew.) lood, peillood pier; (Bouwk.) blind, loos venster o.
o.; (Vissch.) Z. - reil; noch der -- au/'Blendig, bijv. nw. wat blende be- Erde senken, de oogen neerslaan; den heben, cie oogen opslaan ; die -e begegnen
juhren, loodrecht, te lood optrekken ; - vat.
schuss m., Z. -glanz; -schwc rze v. loodBlend-kugel, kiugeln) v. damp- sick, de oogen ontmoeten elkander; eizwart o.; -schweijrr. waterlood o.; - Siegel bal m.; - laterne v. lantaarn v., waar ach- Wen (reien - haben, een vrij uitzicht o.;
o. looden zegel o.; das --- an eta. anle- ter men niet kan gezien worden ; -leder jentn. einen - (in die Zukun/t) auflhun,
gen, plombeeren; -spalh m. loodspaath o., Z. Scheuleder; -leuchter ni. mv.(Vest.) een verschiet o. openen; 3. Z. Augeno.; - spiegel m. ruitsgewijs gesneden stuk blindeerlicht o. bliek.
lood o.; -stein m. (Giet.) loodsteen m.;
Blendling, (-( e)s, inv. -e) rn. een Blieke, n) . v. (Nat. bist.) wit-arbeit v. bet gieten o. der loodstee- door den schijn bedriegend wezen o.; 2. visch m., blei, bliek v.
nen; -stift m. potlood o.; —rohr o., Z. iem. die zich licht laat bedriegen; 3. bastBlieken, (blickte, geblickt) o. ww.,
-rohr; -stu/e v. loodlaag v.; - tafel v. aard m.
m. h. (van het zilver), blikken; (van de
loodplaat, plaat v. lood; -vitriol m. loodBlendniss, (- es, mv. -e) o., Z. sterren, zon &), flikkeren, schemeren,
vitriool o.; -wage V. schietlood, peillood, Blendwerk.
glinsteren; Geld - lassen, laten zien ; lass
waterpas, paslood o.; - wasser o.(Apoth.)
Blend-rahmen, (-rahntens, mv. dick nie wieder vor mir -, kom nooit wewit water, loodwater o., Z. -milch; - -rahmen) in. (Schild.) met doek bespan- der onder mijne oogen ; (veroud.) jem.
weisz o. loodwit o.; --nauhle v. loodwit- ne: raam o., vierkante lijst v.; (Bouwk.) auf -dem Schein ertappen, op hectormolen m.; -winde v., Z. -zug; -won in. blind of loos raam o., blind kozijn c.
daad betrappen; 2. zien, kijken, een blik
peilen, louden, diepen, uitwerpen o. van
Blendung, v. blind maken, van slaan of werpen ; gen Himmel, zur Erde,
het schietlood ; die Tiefe durch den liet ooglicht berooven o. ; 2. verblinding, seiluwdirts -, naar den hemel, naar den
-- suchen, de diepte peilen ; -wurz v., oogenschernering v.; 3. (fig.) verblin- grond, zijwaarts zien, den blik ten hemel
Z. -kraut; -zange v. ( Glashl.) loodtang ding, misleiding, verleiding v., Z. Ver- verheffen, de ooges naar den grond slaan,
v.; -zeichen o., Z. -siegel; -zieher blendung; 4. (Vest.) blindeering v., een schuinschen blik werpen; (fig.) in
m. loodtrekker m.; -zinnober m. lood- blindeerwerk o.; it. mantel m. of har- die Zukunft -, zien, indringen in; IT.
vermiljoen o.; -,weker m. (Scheik.)lood- nas o., ter beschutting van dengene, die bedr. ww. sein Auge blickt Zorn, Liebe,
suiker v.; -zug m. loodtrekker m., soort het geschut bedient &; (Gez.) blikken Versland &, uit zijne eigen oogen kijkt,
van rad om het lood tot smalle reepen of bordpapieren ring m. in verrekij- in zijne oogen is te lezen ; jenin. Frieden,
te trekken. kers. Vertrauen c- in die Seele -, met zijn oog
Blendwerk, (-(e)s, mv. -e) o inboezemen ; 2. (Schild.) eine Stelle in
Blemme, (-n) v. (Hoefsm.) Z.
Plempe.
begoocheling, verblinding v. door too- einero Gemalde -, eioor lichtjes doen uit Blendbaum , (-baum(e)s, env. veekunsten veroorzaakt; (fig.) verblin- korven.
-báunie) m. (Pl.) aloëboom ni.
ding , dwaling , begoocheling , misleiBliek-feuer, (-feuers, mv. -feuer)
Blende, (-n) v. (Zad.) oogleer o., ding v., valsche schijn m.; das isl tau- o. blikvuur o.; it, Z. Leuchifeuer; -gold
ooglap v.; 2. scherm o., schutting v,, ter -, dat dient alleen om iem. zand in o. blikgoud, fijnguud o.; -silber o. zui-
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ver zilver o.; -ziel o. mikpunt, doel- dende personen ; -er Passagier, waarvan
Blinzern, (blinzerte, geblinzert) o.
wit o.de knecht de vracht ontvangt, zonder ww., Z. blinzeln.
B1imbing, (-( e)s, rnv. -e) m.(Pl.) zijn heer er iets van te zeggen ; it. die Blinzhaut, (- haute) v., Z. Nickaverrhoa v.
heimelijk, achter op het rijtuig zittende, hout.
Blind,( -er, -(e)st) bijv. en b. blind; mederijdt; - mitfahren, heimelijk, in Blinz(1)er, Blinz(I)erin, hij
ein -er Mann, een blinde man, een man stilte medevaren of mederijder; - bliihen, of zij, die knipoogt, pinkt, pinker m.,
die niet zien kan ; ron Geburl -, -gebo- zonder vrucht te zetter ; -er .Rahmen, l ► lnkster v.
ren, blind geboren ; (Spr.) unter den -en voorloopige lijst v. om eene schilderij, Blinzung, v. knipoogen, pinken,
ist der Einaugige Köniy, in het land der later door eene betere te vervangen ; -c pinkelen o.
Blitz, (- es, mv. -e) in.,Z. Blick(l); blinden is éénoog koning, onder onwe- Schleife, losse strik m.; (van hoornen),
der Augen, blik ni., it. fonkelen o. der
tende rnenschen is tiet gemakkelijk zich -es Holz, overtollig.
door kennis te onderscheiden ; er vr- Blind-aal, (-( e)s, mv. -e) m. (Nat. oogen ; - der Schwerler, gefonkel o.; der
theilt daritber, wie der -e von der Farbe, hist.) blinde moeraal m.; -born nl., Z. erste - der Sonne, de eerste straal ni.,
als de blinde over de kleuren ; das kann Brunnenstube; -darm in. (Otitlk.) blinde de eerste flikkering v.; der - des Mondes,
eiin -er sehen, dat kan de domste begrij- (]arm m.; -darmblutader v. bloedader v. schijnsel o.; 2. bliksem , bliksernstraal
m., weerlicht o.; vom -e getroten, gepen ; sich - schreiben, zich blind schrij- van een blinden darm.
ven, door veel schrijven blind worden;
Blinde, (- n) v. (Zeew.) blinde v., tödtet, door den bliksem getroffen, gesic/i - weiren, zich de oogen uit het blindzeil, boegsprietzeil, schuifzeil o.; dood; vie dr -, als de bliksem, als een
bliksemstraal ; er ist schudt wie der -,
hoofd schreien ; -roll, -hagelvoll, smoor- 2. m. en v. der, die -, Z, blind.
dronken; (gemeenz.) - ankommen, zich
Blindenanstalt,( -en)v. blinden - blik`emsnel; ich poerde int - wieder da
vergissen, zijn doel missen, een langen inrichting, hospitaal, instituut o. voor sein, in een oogenblik ; was der - ! wat
bliksem ! (fig.) des Spolles -e, pijlen m.
neus halen; (Sp.) -e Kuh, -es Muuslein, blinden.
blindemannetje; -er Kuise, zonder gaten;
Blínd-feehter, (- /echters, nov. mv.; der - des Bannes, (le banbliksem m.;
-e Suppe, zonder (oogen van) vet, rna- -fechter) m. geblinddoekte kampvechter -ableiter rn bliksemafleider m.; -blau
gei ; -e Wand, blinde muur, zonder den- m.; - f enster o., Z. Blend/ensler; - f sch bijv. nw. (gemeenz.) zoo blauw als
ren of vensters ; (i. gr. st.) die -e Seite m. trompetvisch in.; - geboren bijv. en h. eene lei.
Blitzen, (blitzte, geblitzi) o. ww.,
zukehren, den rug toedraaien; (fig.) un- blind geboren, van nature blind.
sere -e Vernunft, ons kortzichtig, beBlindheit, v. blindheid v.; (fig.) m. h. (van wapenen, edelgesteenten),
perkt verstand ; -e Begierden , Liebe, verblinding v.; mit - geschlagen, met glinsteren, schitteren, flikkeren, fonkeblinde, zinnelooze begeerte &; -er Glaube, blindheid geslagen, bezocht ; (fig.) ver- len ; -d, vonkelend, fonkelend, glinsterend, flikkerend ; stark -der Diamant,
blind geloof; - gehorchen, blindelings, Z. blind.
blindlings; -er Ei/er, -c Hitze, dolle
Blindholz, (- holzes, nov. - hölzer) fonkelend; -de Augen, fonkelend; -des
Schurert, blinkend; 2. onp. ww., m. h.
drift; ihren of bei ihren of fur ihre Reize o., Z. Rebenspit.ze.
-, ongevoelig voor; 2. het zien belet- B1indlings, bijw. blindelings, als bliksemen, ..'eerlichten ; es donnert and
tend; der -e Staub, dat het zien onmoge- een blinde, met gesloten oogen, zonder blitzt, het dondert en bliksemt; 3. zich
lijk maakt; -e Luken,luiken,die voorde ka- te zien, al tastende, op den tast, op het schielijk bewegen; ein Gedanke blitzte
juitramen geschoven worden ; - e Nacht, gevoel ; (fig.) blindelings, onbedacht, on- mir durch die Seele, schoot mij als een
donker, duister; int -en reilen, in liet besuisd ; ich glaube - alles was er sayt, bliksem door &.
Blitzes—eile,—schnelle, v.blikdonker; ein Morden ins -e hinein, in glen ik stel onvoorwaardelijk vertrouwen in,
blinde, zonder te zien of te weten wie; hecht onvoorwaardelijk geloof aan; -han- bliksemsnelheid v.
Blitz-feuer, (- f euers, nov - f euer)
ins -e hochmiithig, in den dolle, zonder deln, onbesuisd, onnadenkend.
te weten waarom ; (van glas), dof, zonBlind—maas, (-mä use) v. molrat o., Z. - stoft; 2. (Jachtw.) blikvuur o.; —
der glans; -er Knopf, die zijn glans ver- v.; -rahmen n)., Z. Blendrahmen; -schla- glas o. Leidsche flesch v.; -funken m.
loren heeft; 3. niet zichtbaar; -e Fuss- gen o. (Tikt.) onmogelijkheid v. om te electrieke vonk v.; -hauschen o. eleceisen, geheime voetangels; -e Klippen, slaan; -schleiche v. blindslang, halte- trisch huisje o.; - pulver o. (PL.) wolfsblinde klippen; -es Schloss, geheim; -es slang v.; (fig., gemeenz.) gluiper m., klauw m., gordelkruid o.; (Scheik.) knal Holz, hout, waaruit b. v. een meubelstuk gluipster v.; -schloss o., -schuss m., Z. poeder, knalpoeier o.; -schlag m. blik vervaardigd wordt en dat daarna met blind; -stenge v. (Zeew.) Minde ra v. remslag m.; -schnell bijv. en b. bliksem eene fijnere houtsoort overdekt wordt; 4.
Blink, (-( e)s, mv. -e) m. knippen, snel; -sinter m. (Delfst.) dondersteen m.
Blitzstoff, (-( e)s, mv. -e) ni. elecschijnbaar, valsch, hedriegelijk, ijdel, wenken o. met de oogeu; 2. wat blinkt,
leeg ; -er Angriff, loos ; -er Lrlrm, loos, schittert ; (Zeew.) blink m., lichte plek trieke stof v.; -erregung v. opwekking v .
blind ; -er Kau f, gefingeerd, gesimu- V. aan deny hemel bij dichtbetrokken van de electrieke stof, electriseering v . ;
-flasche v. electrieke, Leidsche flesch v . ;
leerd ; -e Forderung, -er Name, verdicht; lucht.
-e Matrosen fuhren, die niet voorhanden
Blink, bijv. nw. blinkend ; (ge- -gerath o. electrieke toestel in.; -halter
zijn, als voorhanden opgeven en in reke- woont.) - and blank, blinkend en glim- m. electriciteitshouder m.; -haltig bij v .
en b. op zich zelven electriek, niet gening brengen; -e Goldst'l cke, die het mend.
volle gewicht niet hebben; -er Hopten, Blinkeln, (blinkelte, geblinkelt) o. leidend; -leer bijv. en b. zonder electriciteit; -Leiter in. (Nat.) electriciteitsgewilde hop; -e Taschen, Knopflöcher, loos, ww., Z. blinken.
slechts een bewijs zijnde van &; lauler Blinken, (blinkte, geblinkt) o.ww., leider m.; -maschine v. electri5eerma-e Taschen tragend, schijnende iets te m. h. blinken, schitteren, schijnen ; (van chine v.; -messer rn electriciteitsmeter,
bezitten, maar in waarheid niets bezit- degens &), blinken, glinsteren; 2. mit electrometer m.; -rad o. rad o. van eene
electriseermachine; -sammler m. electende ; -e Schrópfkópfe, droge koppen den Augen -, Z. blinzeln.
m. mv.; -e Humorrhoïden, inwendige
Blinkern, (blinkerte, geblinkert) o. triciteitsverzamelaar m.; -sauger m., Z.
aambeien v. mv.; -er Darm, Z. Blind- ww. herhaaldelijk of op verschillende -samniler; - trager na:, Z. -halter.
Blitz—strahl, (-(e)s, mv. -en) m.
darm; - laden, schieszen, blind, zonder plaatsen blinken, schitteren.
Blinz ugig, bijv. nw. niet ton- bliksemstraal, bliksemschicht m.; der kogels; die Segel hangen -, hangen slap;
fel of fuhr au[ 4, de bliksem sloeg in;
(Past.) - abbacken, de korst van eene kende oogen, lonkend.
Blinzelmausehen, o. (Sp.) Z. - tafel. v. (Nat.) electriseertafel v.
paslij bakken, zonder vulsel er in ; ich
Bloehtaube, (-n) v., Z. Blockhalte das -e Nachsehen, ik kwant er kaal blind(e Kuh).
af; (gemeenz.) ik kon er naar fluiten;
Blinze(l)n, (blinz(el)te, geblin- taube.
nar weeige zdhlen, die meisten sind -e z(el)t) o. ww., m. h. pinken, pinkoogen, Block, (-(e)s, mv. Blöcke) m. blok
o.; - Holz, Marmor, blok hout, marNieten, nullen in het cijfer, nietsbedui- pinkelen; haufig -, knipoogen.
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mer; - Blei, Zinn ', blok o. lood, zalm wissen, teer geweten o.; 2. (van laken),
v.; ein -, aus avelchem man Bretter teer, dun ; (van de hersenpan), broos,
schneidel, zware balk m., blok o.; Blöcke licht te breken ; (van linnengoed), verhinter den Schifrskanonen, stut- of sluit sleten ; 3. (van de maag), zwak, niet
Blöcke enter dent Kiel-klampen.v; veel kunnende verdragen ; 4. es ist mir
der Schiffe, stapelblokken o. mv., stoot so -, ik ben zoo flauw ; 5. (van de oogen),
Stiefel, Hitte auf den --wigenV.mv; zwak , kortzichtig, bijziende ; 6. (van
schlagen, op de leest, over den vorm het verstand), zwak, kortzichtig, bespannen, zetten ; jemn. den Kopf auf dem perkt; 7. (van het hart), bleu, blood,
- abhauen, iem. liet hoofd op het blok beschroomd, verlegen, vreesachtig.
afhouwen; (Spr.) von groszen Blöcken
B1iDde, v., Z. Blódigkeit.
haul man grosze Spane, van dik hout
Blodigkeit, v.(van het geheugen),
zaagt men pinken; auf einen groben - zwakheid v.; (van het geweten), teedergehört cmn prober P/lock, Z. .Klotz; 2. in beid o.; (vaan het gezicht), zwakte, zwak-, en bloc, in ééns, in één doen, rom- heid, kortzichtigheid, bijziendheid v.;
mei ; 3. einen Gefangene in den - legen, (van het verstand), zwakheid, zwakte,
zu Stock and - bringen, met een blok onnoozelheid, domheid v., idiotisme o.;
vastleggen, aan boeien, ketenen gevan- (van het hart), beschroomdheid, bloogen zetten ; 4. (Zeew.). Z. -rolle, Kloben; heid, verlegenheid v.
5. een ruw, ongevoelig mensch m.; 6.
BlQdling, ( - (e)s, mv. - e) m.blood(Jachtw.) een afgepaald stuk o. bosch. aard, idioot, kropper m.

zu - gehen, den hals niet genoeg bedekt
houden ; auf der -en Haut etw. tragen, op
het naakte of bloote lijf of lichaam; die
Sliefeln über die -n Ffisze ziehen, aan
de bloote voeten trekken, met bloote
voeten in de laarzen gaan ; das Kind
zewir/t, slangelt sick -, trapt, woelt zich
bloot ; ein -es Schwert, ontbloot, getrokken ; etw. mil -en Augen schen, met het
bloote oog; mit -en Hinden, zonder
handschoenen; it. met leege handen;
sick - geben, zich blootstellen ; it. zijne
zwakheid verraden ; it. (Scherm.) zich
niet behoorlijk dekken; jem. - stellen,
blootstellen, compromitteeren ; jem. int
-en lassen, in den steek, in verlegen
laten; Truppen -, it. (Sp.) Steine --heid
stellen, blootstellen, te veel wagen, niet
genoeg dekken ; alles Muthes, alles Ver standes -, ontbloot van, beroofd van,
zonder; aller Sorgen -, ontheven, bevrijd
van ; von aller Hulfe -, verstoken, ontbloot; 3. Streiche auf den Blossen bekom men, op de bloote billen ; (veroud.) cinen
Bloszen schlager.-, misslaan, niet slagen

Bloekade, (-n) v. (Krijgsw.) in- B1Qd —siehtig, ( - er, - st) bijv. en
sluiting, omsingeling, berenring, blok b. kortzichtig, bijziende; —keil v. kort
-stand nl. (Krijgsw.) staat m.-kadev.;
bijziendheid v.; -sinn m., Z.-zichtged,
van blokkade, insluiting v.
-sinnigkeit; -sinnig bijv. en b. onnooBloek-batterie, (-n)v. (Krijgsw.) zei, dom, idiootachtig ; —keil v. onnoo- in iets.
beweegbare batterij v.; -baum m. zelheid, domheid, zwakheid v. van ver
Braze, (-n) v. naaktheid, bloot
(Boschw.) balk, boom m. om planken
van te zagen ; -blei rn blok o. lood,
zalm v.
Bioeken, (blockte, geblockt) o.ww.,
m. h. (Valk.) der Falke blockt, gaat met
zijne prooi op een boom zitten ; Tag and
Nacht -, blokken, zitten te werken ; 2.
Stiefel, Hi le -, Z. blocken ; einen Ge fangenen -, Z. blöcken.

B1^eken, (blöckte, geblóckt) bedr.
ww. Hitte -, over den vorm spannen;
Stiefel -, op de leest zetten ; 2. jem.. -,
gevangen zetten, kluisteren, ketenen,
boeien.

Bloek—$mote, (-n) v., Z. -p fei/e;
-haus o. een uit op elk. gestapelde boomstammen vervaardigd huis o.; 2. (Vest.)
blokhuis o.; it. Z. - bacterie; -holt o. blokhout, hout o. in blokken of balken.
Blockiren, (blockirte, blockirt)
bedr. ww. eine Sladt -, blokkeeren, om
alle toegangen bezetten ; 2.-singel,
(Drukk.) Lettern -, gekeerde letters in
den vorm zetten, om die later niet de
gevorderde te verwisselen ; 3. (Bilj.)einen
Ball -, rechtuit en met forschen stoot
maken, blokkeereii.

Block-karren, (-karrens, mv.
- karren) m. mallejan, stootwagen m.;
-keller m., Z. Balkenkeller; -la/fete v.
(Art.) blokaffuit v. uit een stuk ; -macher m. blokmaker m.; -mörser m. blokmortier m.; -p fei fe v. kleine dwarsfluit
V. uit één stuk ; -rad o. rad o. uit één
stuk ; -rolle v. (Zeew.) blokrol v., blok
o.; -schift o., Z. Flösze; -seife v. Russische zeep v.; -stuck o. (van tin &), blok
o., zalm v.; -taube v. ringduif, woudduif,
houtduif v.; -wagen m. blokwagen,
vrachtwagen m.; -zinn o. bloktin, tin o.
in blokken of zalmen.

-stand.

v.; seine - bedecken, zijne naaktheid,-heid

schamelheid, armoede v. bedekken, ver
Biokade, (-n) v., Z. Bloekade.
in Knechies -, in den armoedi--bergn;
B1bken, (blokte, geblokt) o. ww.,

m. h. (van schapen), blaten ; (van koeien), gen, nederigen staat van; 2. eire - geben,
loeien, bulken ; (van menschen), schreeu- bieten, zijne zwakke zijde verraden , zich
wen.
blootgeven; jemn. seine - aufdecken, ihn
Blokjren, (blokirte, blokirt) Z. in seiner - darstellent, aan de kaak stelblockiren.
e n , zijne zwakheden bekend maken, aan
tiet licht of den dag brengen ; 3.(Qoschw.)
Blokirung, v., Z. Blockade.
Blond, ( -er, -st) bijv. en b. blond, onbeplante, open plaats v. in een bosch ;
blondharig ; der, die -c, blonde m. en v., 4. (Looi.) onthaarde en tot looien voor
blondine v.; -gelockt, Z. -lockig; inapertihuid, bloote v.
-berid
nent -, bij rood af, rood ; 2. (Prov.)
Bl szen, (blöszte, geblöszt) bedr.
ww. (veroud.) Z. entblöszen.
eine kühle -, een glas o. wit bier.
Blond, (-s) o., z. m. blonde kleur
v.; Haare von dem schönsten -, van liet
schoonste blond o.
Blondehen, o. (verkl.) blondje,
blond kopje o.
Blonde , ( - n) v. blonde , zijden
kant v.
Blondhaarig, bijv . en b. blondharig, niet blond haar.
Blondirt, bijv. nw. (Mod.) als
blonde bewerkt.
Blond-kopf, (- kopfes, mv. -kópf'e)
m. blondhoofd, blonde, blondharige m.,
blondine v.; -lockig bijv. en b. met
blonde lokken.
Blosz, ( -er, -est) bijv. en b. alleen, zonder dat er nog iets anders bijkomt ; ins -en Hemde stehen, in het
bloote hemd, zonder iets anders aan te
hebben ; auf -em Stroh schla fen, op enkel stroo ; -er Muthwille, enkel moed
der -e Anblick, enkel en alleen-wilm.;
het gezicht o.; die -e Lesung eines7rauerspiels, alleen het lezen o.; er legt Bich auf die Dichtung, hij legt zich enkel en
alleen toe op; er sagte -, hij zeide niet
meer, alleen, slechts ; ich verlange -,

B]. dauge, ( - s, mv. - n) o. kortzich- dass 4', ik verlang slechts, alleen, niets
tige, bijziende m. en v.; 2. Z. Schellfisch. dan &; 2. naakt, bloot; mit -em, irn -en
BlRd(e),(-(e)r, -(e)st) bijv. en b. -s Kopte gehen, blootshoofds; mit -er Brust,
Gedachiniss, zwak geheugen o.; -s Ge- opene, ontbloote borst; mit dein Halse

Blászheit, v., Z. Blösze.
Blgszling, (-(e)s, mv. -e) m.
(Looi.) gebloot vel o., Z. Blósze (4).
Blotz, (-es, mv. -e) m., Z. Plótz.
Blouse, (-n) v. kiel m.; it. blouse
v., zeker dameskleed ; -ntrager m. die
een kiel draagt, werkman m.

BlUhen, (bluhie,gebliiht) o.ww., m.
h. (van planten), bloeien, in bloei staan;
Laub -, bloeien zonder vrucht te zetten ;
2. naar bloesem gelijken; (fig.) in vol
bloei staan ; item noch frisch das Le--len
ben bliihl, wie nog in de kracht van zijn
leven is ; sein Name weird noch -, Qvannc^,
zal nog in eere gehouden, geroemd worLien ; au/ ihren Wangen, Lippen bliihie
in Lacheln, vertoonde zich een bekoor
bevallige glimlach; 5. (van kleu--lijke,
ren), sterk, schitterend ; -des Haupthaar,
dlvergrijs; -de Wésche, blinkend wit,
hagelwit ; der Nagel bliiht, er vertoonen
rich witte streepjes of sterretjes op ; -de
Purpurfarbe, krachtig, schitterend ; 4.
vzir blühet hein Friihling, voor mij bestaat, mij lacht geen lente (geluk) toe;
lir blüht mein Herz, voor u klopt, leeft
mijn hart; 5. (van rijken, steden, vrijheid, handel &), bloeien, op den hoogten trap van kracht en ontwikkeling
;taan ; -de Sóhne and 1 óchter, die in den
vollen bloei der jeugd, gezondheid,
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schoonheid staan ; ein -der Stil, Ausdruck, bloemrijk, beeldrijk; -der Unsinn.,
in hoogdravende woorden ingekleed ; 6.
voor den dag komen, ontspruiten, kiemen, wassen ; (Bergh.) der Gang blüht
zu Tage, het erts eindigt aan de oppervlakte ; neues Leben blüht, ontwaakt ; in
der Liebe blüht fur alle Schnierzen Trost,
ontspringt, is te vinden ; jetzt blüht sein
Gluck, nu lacht de fortuin hem toe; mein
Weizen blüht, nu doe ik goede zaken, nu
is mij het geluk guns) ig ; 7. (Bew. d.
erts.) das Kup/'er blüht, vertoont bij het
verkoelen geen blazen meer, heeft de
grootst mogelijke zuiverheid bereikt.
Blt.hezeit, en) v. bloeitijd, bloei
m., bloeien o.; zur -, in den bloeitijd.
B1tmehen, o. (verkl.) bloempje
o., kleine bloem v.; (Jachtw.) hazen- en
hertenstaart m.; it. de punt v. van den
staart van wolven ; (Looi.) Z. Blume.
Blume, (- n) v. bloem v.; nidnnliche, weibliche, geschlechtslose -, man (ne) lijke, vrouwelijke, geslachtslooze bloem
v.; den Weg mit -n bestreuen, bestrooien
met bloemen ; k- nstliche -, kunstbloem
v.; gestickte -n, geborduurde bloemen
v. mv.; (Wapenk.) eine vier -, [iinf-blátterige -, vier, vijfbladerige bloem v.;
(Jachtw.) - des Rothwilds, staart m. van
herten en reeën; (Very.) - des Indigos,
het schoone blauwe schuim o. van het
indigo in de kuip; - des Weines, boeket
o.; it. Z. Ausstich; (Scheik.) het fijnste; des Schwefels, bloem (gem. blom) o. van
zwavel ; - des Mehls, bloem, blom v.;
(Looi.) zoutvlies o. op de salpeterloog;
die - der Rillerschaft, de bloem v., liet
puikje o.; sie war die - der Tafel, het
sieraad o.; in der ersten - der Jugend,
bloei m., Z. Blithe; die -n der Rede
bloemen v. mv., beelden o. mv.,-kunst,
rhetorische opschik m.; elw. durch die sagen, Z. verblum.t; taube -n, inhoudslooze gezegden o. mv.; pompha%te -n,
hoogdravende woorden o. nlv., bombast m.; des Mädchens -, maagdom m.
B1Umein, (blümelle, geblumelt) o.
ww. (van bijen), de bloemen uitzuigen;
2. (fig.) bloempjes, beelden, sieraden
aanbrengen.
Blumen , blUmen, (blumle, geblumt of bliimte, geblumt) bedr.ww. met
bloemen voorzien ; eine geblumle Au, met
bloemen voorzien; eine geblumte Ehren
pforte, niet bloemen versierd ; 2. opsmukken, roemen ; den Hut mit einer Feder
-, versieren ; jeins. Verdienst -, roemen;
3. geblumte Artigkeiten, Z. verbl- mt; 4.
van geschilderde, geborduurde, geweven
&bloemen voorzien; geblumter Zeug, gebloemd, met bloemen; geblumtes Tischtuch o. gebloemd, met bloemen ; geblumter Sammet, fluweel o. met bloemwerk;
geblumte Tassen, met bloemen beschilderd.
Blumen–artig, bijv. nw. bloem
-asch m., Z. -top f;-achtig,bloemvr;
-one V. bloeiende streek, bloeiende weide
v.; - ausstellung V. tentoonstelling v. van
bloemen, bloemententoonstelling; -ban
m., Z. - zucht; -becher m., Z. -ketch; -beet
(-

-
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o. bloemperk o.; -belt o., Z. Fruchtboden, men; - mddchen o. bloemenmeisje o.,
—lager; -binde v. lofwerk o. van bloe- bloemenverkoopster, rui kermaakster v.;
men ; it. bandje, lintje o. & om een rui- -maler m. bloemschilder m.; - malerei
ker of bloemen samen te binden ; - bin- v. bloemenschilderen o., kunst v. om
derin, V. ruikermaakster v.; -binse v. bloemen te schilderen; -markt m. bloewaterviool v.; -blatt o. bloemblad o.; menmarkt v.; -mehl o., Z. -staub; -monat
-blattlos bijv. en b. zonder bloemblade- m. Bloeimaand v., Mei m.;(Gesch. vanF.)
ren; -blithe V. bloesem m. van bloemen, tweede Lentemaand van het voormalige
bloemknop m.; -boden m. (Pl.) zaadhul- Fransche republikeinsche jaar, de achtste
sel o.; -bremse v., Z. Ruszel/liege; -bretl o. maand van dat jaar, Floréal (van 20
bloemenplank v., bloemenhek o.; - bilschel April tot 20 Mei); -napi ni schoteltje o.
m. (PI.) bloemtuil m.; — tragend bijv. onder den bloempot ; -p/'ad m. met bloenw. bloemtuildragend ; -cultur v., Z. men bestrooid pad o.; - rabatte v., Z.
-zucht; -decke V. (PL.) bloembekleedsel, -beet.
bloemhulsel o., bloemscheede v.; -duit
Blumenreich, ( er, -st) bijv. en
m. geur m. van bloemen ; - erde v. bloem - b. bloemrijk, vol bloemen, met bloemen
aarde v., mest m. voor bloemen ; - feld o. bedekt ; (fig.) bloeiend.
bloemveid o.; 2. bloemperk o., plaats v.
Blumen–reich, (-( e)s, mv. -e)
tot berging der bloemen ; - flor m. bloeien o. bloemenrijk, rijk o. der bloemen of
o., bloei m. der bloemen ; -flur v. met van Flora ; - rohr o. bloemriet o.; - schaft
bloemen bezaaid veld o.; -[reund m. bloe-' m. bloemsteel m., Z. - stiel; -scheide v.
meuvriend, liefhebber, minnaar m. van bloemscheede v.; - scherbe v., -scherben
bloemen ; - garten m. bloementuin m.; m. bloempot m.; - schirm m., Z. Dolde;
-gartner n1. bloemist m.; - gebinde, -,ge -! -schmuck m. (Bouwk.) bloem v., sieraad
hdnge, -geher k o. loofwerk o. van bloemen,' o. bestaande uit eerre bloem, bloemwerk
bloemkrans m., guirlande v.; -ge/ass o.,' o.; -schnur v.,Z. -binde; -seite v.(Zeemt.)
Z. -krug; 2. -topt; -ge/ilde o., Z, -flur; haarzijde, nerfzijde v., nerfkant nl.;
-geschirr o., Z. -topt; -gestalt v. ge- - specht ni., Z. Kolibri; -spiele o. mv.
daante v. eener bloem ; - gestell o. bloe- (Gesch. van F.) bloemspelen o. mv. te
mentaféltje o., bloemenbak ni.; - geivachs Toulouse ; - sprache v. bloemenspraak,
o. (Pl.) bloemgewas o., plant v. met zinnebeeldige taal v.; -staub m. bloebloemen; - gejuinde o., Z. -gebinde; -got- menzaad o., bloem of bloemenstof, zaadtin v. godin v. der bloementeelt, Flora stof o. aan de meeldraden der bloemen ;
v.; -,grape m. bloemkrap v.; -gras o., Z. -staub joden m. mv. meeldraden in. mv.;
Jungfrauengras; - griffel m. bloemstijltje -stein m. bloemsteen m.; - stengel ni., Z.
o., Z. Griffel (PI.) ; -haar o. vlaskruid, -stiel; -sticker m. bloemenborduurder
vrouwevlas, wild vlas o.; - handel m, bloe- m.; - stickerei v. borduren o. van bloemenhandel ni.; -handler m. bloemen- men ; - stiel m. bloemsteel, stengel m.;
koopman, bloemenhandelaar, bloemen -stielchen o. (verkl.) bloemsteeltje; -hándlerin v. bloemen -verkopm.; strausz in. bloemenruiker, ruiker m.,
handelaarster of koopvrouw-verkopst, bouquet o.; -stuck o. (Tuinb.) Z. -beet;
V. in bloemen ; - honig m. sap o. waaruit 2. (Schild.) bloemstuk o., schilderij v.,
de bijen den honig bereiden; -hi llev.(Pl.) die bloemen voorstelt; -t/tal o. bloembloemenhulsel o.; -kafer m. (Nat. hist.) rijk dal, bekoorlijk dal o.; -thee m.
stekelkever m.; -kaiser m. bloem v., die keizersthee, bloempjesthee v.; -tisch m..
groeit uit eene andere, welke zelve aan Z. - gestell; -top f m. bloempot m., bloem -,
een afzonderlijken steel van eene derde vaas v.; 2. Z. -brug; - trapend bijv. nw.
groeit, dubbel prolificeerende bloem v.; bloemdragend; -vase v. bloemvaas v.; it.
-ketch ni. bloemkelk m.; - kenner m. aarden of blikken bloempot m. voor de
bloemenkenner m.; -ketle v., Z. -ge- aankweeking van teere planten ; -roll
binde; –knospe V. bloemknop m.; -kohl bijv. en b., Z. -reich (bijv. en b.) ; - werk
m. bloemkool v.; -könig m. bloem v., o. allerlei soorten v. mv. van bloemen,
welke uit eene andere aan een afzon- bloemgewassen o. mv.; 2. (Bouwk.) lof
- zapten m. katje,-werk,blon.;
derlijken steel groeit, prolificeerende
bloemkatje o.; -zeit v. bloementijd m.;
bloem v.
Blumenkoralle, (- n) v. bloem- -.zieker m. bloemkweeker, bloemist m.;
koraal o.; -nartig, -nf órmig bijv. nw. -zierath m. bloemwerk, lofwerk, bloem bloemkoraalachtig, bloemkoraalvormig. sieraad o.; -zucht v. aankweeken o. van
B1unien–korb, (- korb(e)s, mv. bloemen, bloementeelt, bloemkweekerij,
-körbe) m. bloemenkorf m., bloemen- bloemisterij v.; - zwiebel v. bloembol m.;
mand v.; (Bouwk.) mand v. met bloe- -züchter ni. bloemkweeker, bloemist m.
B1micht, ( er, -st) bijv. en b.
men; -kranz m. bloemenkrans, krans m.
of kroon v. van bloemen; -krone v. (Pl.) bloemachtig , bloemvormig , bloemig ,
bloemkroon v.; 2. Z. -kranz; -krug m. bloemrijk; ',fig.) bloeiend.
bloemvaas v., bloempot m.; (Pl.) eene
Blumig, ( er, -st) bijv. en b. -e
soort van korstmos o.; -kabel m. bloem Wiese, met bloemen bedekt, bloemrijk;
m.; -kunst v. bloemkweekerij, bloe--bak -er Zeug, met bloemen, met bloemvormisterij v.; - leiste v.(Drukk.)druksieraad, mige figuren.
lofwerk o., rand m. van bloemen; -lese Blumist, (- en, mv. -en) m., Z.
V. bloemlezing, anthologie v.; - liebhaber Blumen-gártner, -liebhaber, -züchter.
Blumisterei., (- en) v. bloemkweem. liefhebber, minnaar m. van bloemen ;
-liebhaberei V. liefhebberij v. voor bloe-
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kerij v.; it. liefhebberij V. voor bloemenBlut-.abgang, gang(e)s, mv. - land -, zijn bloed vergieten, sneven; II.
gange) m. bloedafgang m., bloedontlas- bedr. ww. Blut -, vergieten; Freudenteelt.
Blumistik,v. bloementeelt, bloem- ting, bloeddiarrhee v., bloedverlies o., thränen -, storten ; das Leben -, opoffeZ. -fuss; -achat m. (Juw.) bloedagaat ren.
kweekerij, bloemisterij v.
Blumistisch, bijv. nw. bloemist- m. en o.; -acker m. (H. S.) bloedakker Bluter, (- s, mv. Bluter) m. (Gen.)
m.; -ader v. bloedader, ader v.; --- blut bloeder m., iem. die licht aan bloeding
achtig..
Bluxmlein, o. (verkl.) Z. J3li nnchen. o. aderlijk bloed o.; -áderchen o. ader- onderhevig is.
B1t mlich, bijv. nw., Z. verbliinit. tje o.; -adergeschwulsi v., -aderknoten m., Bluft—erbreehen, o., Z. Blut Bltnderbuchse,(- n)v.(Vuurw.) - aderkrop[ m. adergezwel o., aderspat v.; brechen; -ergieszung v. bloedstorting v.,
- amper ni. (Pl.) rood patik, draken- bloedvergieten o., bloeduitstorting v.;
donderbus v.
bloed o.; -andrang m. aandrang m. van -er.- o. bloederts o.; -erzeugung v. bloed Bl ise, (- n) v., Z. Bake.
Blut, (-( e)s) o., Z. m. bloed o.; het bloed ; -apfcl m. bloedappel, wijnap- verwekking, bloedbereiding v.; -fahne
dickes, schweres -, dik bloed; wdsseriges, pel m.; -arm bijv. en b. uiterst arm, v. rood vaandel o., roode vlag v.; (Leenw.)
galliges -, waterachtig, galachtig bloed; doodarm; -artig, cihnlich bijv. en b. roode banier v.; -[arbe v. bloedkleur v.;
ausgetrelenes -, uitgestort bloed; - in bloedachtig, op het bloed gelijkend; -f"rbestofJ m. roode kleurstof v. der
den Schlag-, Blul-adern, slagaderbloed, bloedvormig; -enge o. bloedig oog o., bloedhalletjes; -feige v. bloedvijg v.,
aderlijk bloed o.; weiszes, rothes -, wit, -ausleerung v. bloedontlasting v., bloed - bloedvijgeboom m.; it. Indiaansche vijg
rood bloed ; warmes, balles -, warm, verlies o.; -auswurf m. uitwerpen o. van v. of vijgeboom m.; -fink m. bloedvink
koud bloed ; - lassen, bloeden ; - lassen bloed, bloedspuw en o.; it. bloedkleurig, m.; -flagge v., Z. -Ia/me; - flecken m.
?7zussen, (fig.) moeten bloeden, slecht, slijmachtig vocht o., dat de slijmvliezen bloedvlek v., bloedvlak v.; - (losser m.
met een groot verlies er afkomen ; jenzn. somtijds afscheiden ; -bad o. (fig.) bloed- visch m. met roode kieuwen en vinnen
- lassen, aderlaten; - speien, bloed spu- bad o., slachting v.; -bane m. macht v. -floss m. bloed(uit)vloeiing, bloeduitwen ; (6g.) - weinen, bloedige tranen om recht te spreken over leven en dood storting v.; der — aus der qoldenen Ader,
vergieten, zielsbedroefd zijn; - schwilzen, o.; -bars, -bórs m. bloedkleurige baars guldenadervloed, speenadervloed m.; coobloed zweetes, doodsbenauwd zijn ; hauen in.; -bauna in. bloedboom, campéche- natlicher —, maandelijksche zuivering,
bis aid's -, dat het bloed er uit komt ; houtboom in.; -befleckt bijv. nw. met menstruatie v., regels m. mv.; —stillend
bis avfs - qualen, iem. tergen, plagen, bloed bevlekt, bezoedeld ; it. aan een bijv. nw. bloedstelpend ; - flussig bijv. en
uitzuigen; das - sliep ihr ins Gesicht, moord schuldig; -behalter m., Z. -ge[áss; b. met bloedvloeiingen behept; (H. S.)
het bloed steeg haar naar het hoofd, zij it. mv. (Ontlk.) holten v. mv. van liet die —e, vrouw v. die bloedvloeiingen
werd vuurrood ; 2. meila - empört sich, hersenvlies; -bereitung v., Z. -erzeu- had ; - hemd bijv. no. (Volkst.) wild
mijn hart komt er tegen op, mijn bloed gung ; -beschauer ni. bloedschouwer, vreemd, ten eenenmale onbekend ; -gang
begint te koken ; sein - kont gleich in bloedkijker m.; -beschauung v. onderzoek m., Z. -(fuss; -ge /ass o. bloedvat o.,
WWallung, zijn bloed begint dadelijk te o. van het bloed, bloedbeschouwing v.; ader v.; —lehre v. vatenleer, leer v. der
koken, hij wordt dadelijk boos, driftig; -beschreibung v. bloedbeschrijving v.; bloedvaten ; -geld o. bloedgeld o., met
bei ruhigeni -e, in koelen bloede ; schwe- -besichtiger m., Z. -beschauer; -besprilzl liet doen van een moord verdiend geld
res -, zwaarmoedigheid o.; [r•ohliches -, bijv. nw. met bloed bevlekt, bespat; —es o., door afpersingen verkregen geld o.;
opgeruimd gemoed o.; eis, gluckliches -, Drama, vol moordtooneelen; -beur'egung 2. bloedprijs in.; - gericht o. bloedgegelukkig temperament o.; er hat keine v. beweging v., loop m. van het bloed ; recht, hoog gerechtshof o.; it. zitting v.
Ader, treinen Trop fen griechisches - int -birn v. bioedroode peer v.; -blc schen o. van het gerechtshof voor strafzaken ; 2.
Leibe, geen druppel Grieksch bloed, geen bloedblaasje o.;(Pl.)-blunze bloedbloem v.; Z. Halsgericht; - gerust o. schavot o.;
vonkje van Griekschen geest; etw. setzi, -böse bijv. en h. (Volkst.) uiterst boos; -gesehtrur o., Z. - geschwz r; -geschzvulst
macht, giebt boses -, verwekt haat, vij- -brechen o. bloed braken, overgeven, op- v. bloedgezwel o., bloedblaar v.; -geandschap ; 3. Gut and -, goed en bloed, geven ; -bruch m. bloedbreuk v.; -buche schwür o. bloedzweer v.; -gier v. begeerte
bezittingen v. mv. en het leven o.; Gut v., Z. Rothbuche; -bühne v., Z. - gerust; naar bloed, bloedgierigheid v.; - gierig
and - [i r jent. lassen, alles, zijn leven -durst m. bloeddorst m., bloeddorstig - bijv. en b. bloedgierig ; -gierigkeit v.
zelfs voor iem. opofferen ; 4. Scheuren, heid, moordzucht, bloedgierigheid v.; bloedgierigheid, begeerte v. naar bloed
Schatten ohne Fleisch and -, zonder li- - dorstig bijv. en b. bloeddorstig, bloed- -gras o., Z. -hirse; -hanfling m. vlasvink
chaam ; Lente von Fleisch and -, werke- gierig, moordzuchtig; -egel v. bloed - m.; -harnen o. bloedwateren, bloed pislijke menschen, geen spoken ; 5. vergos- zuiger m.; it. (fig.) die iem. uitzuigt, sen o.
senes-, moordm.;deinesBruders - schreit uitkleedt, arm maakt, een woekeraar &;
Blithe, (- n) v. bloesem ni.; miinnzu mir, de aan uwen broeder -begane -ei/er m. bloedig etter m., vocht o., fiche, weibliche, einfache, zusanamengemoord; - will -, een moord moet met bloedetter m.selz.le -, man (ne) lijke, vrouwelijke, enkelhet leven geboet worden ; das - der MarBlUteln, (blütelle,geblülelt) o. ww., voudige, samengestelde bloesem m.;
tyres, de marteldood m.; 6. verwantschap m. h. een weinig bloeden ; 2. onp. ww. (Delfst.) Z. Eisenblzithe, Kup`erbli lhe,
v., geslacht o., afstamming v.; (Spr.) naar bloed rieken, smaken.
Schzvefelblicthe; (fig.) die Freude ist
ivo das - nicht hinlduft, da kriechl es his, B1ten, (blutete, geblutet) o. ww. nur eine vergangliche - des Lebens,
het bloed kruipt waar liet niet gaan kan, bloeden ; aus der Nase -, uit den neus bloem v., genot o.; die schönsten -n seihet gevoel van verwantschap openbaart bloeden; die Wonde blutet noch, bloedt nes Geistes, vruchten, v. mv., voortbreng zich ook in verre bloedverwanten; das nog, er komt nog bloed uit; 2. sich zu selen o. mv.; die - der Jahre drangeben,
liegt im -, dat ligt in liet bloed, is aan - lode -, of todl-, dood bloeden ; .3. die zijn levensgenot geven, opofferen voor;
geboren; aus edlem - entsprossen, van laffen -, druipen van bloed; 4. (fig.) das ikres Nackens -, haar blanke, frissche
adellijk bloed, van adellijke geboorte v.; Her;, die Seele blutet mir, gevoelt innige hals in.; der Wangen -, frisch rood o.;
sein eigen -, zijn eigen zoon of dochter; smart; das Land blote!, zucht onder zwa- des Alters - an den Schldfen, grijze ha7. eis junges -, een jonge bloed, jong ren druk; ei.n Stich der nicht blutet, ren o. mv.; die jungfráuliche -, maagdons
mensch m.; it. een onervaren mensch, steek m. die niet zeer doet, scherts, grap m., onschuld v.; (Dievent.) -nschmeiszen,
bloed o.; 8. druivennat o.; - der ellen Re- v.; 5. er wied - mussen, hij zal moeten valsche munt wegwerpen, om van den
ben, wijn m.; 9. eene runderziekte v.; bloeden, dat zal hem geld kosten; er soil vinder zijn aandeel in goed geld te ont10. (Alch.) - des Salamanders, de roode min eIa[iir schon -, dat zal hem berou- vangen; (Pl.) blaue -, Spaansche vlier v.;
dampen m. mv. van rookend salpeter - wen, dat zal hem duur te staan komen; 2. bloeitijd m.; in der - sein, bloeien ;
zuur; 11. erstes, zzveites q- - der Koral- 6. ( van den wijnstok), na het snoeien (fig.) in der - seiner Jahre, in den bloei
len, eerste, tweede & qualiteit v. der druipen; 7. bloedrood zijn; 8. een ge- &; in der vollen - seines Alters, in de
bloedkoralen. weldigen dood sterven ; far das Voter- kracht van zijn leven ; in. der - seines
(-
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Glücks, ten toppunt o. van geluk ; die - gierung V. bloedige regeering v.; -reich van bloed van een mensch of dier in het
des Adels, puikje o., bloem m., de voor bijv. en b., Z. vollblütig ; - reinigend bijv. lichaam van een ander, transfusie v.;
adel.
-namstevd en b. bloedzuiverend; -reinigung V. bloed -that v. bloedige daad v., moord m.;
zuivering v. van het bloed -zuiverng, ; -theilchen o., Z. -kugelchen; -treibend
Blïithen–blatt, (-blattes, mv.
-blo ller) o., Z. Blumenbluthe; -busch rn. -richter m. bloedrechter, rechter m. van bijv. en b. de maandelijksche zuivering
bloeiende struik m.; -decke v., Z. I3lu- het hoogste gerechtshof; -roth bijv. en v. of den omloop m. van het bloed bemendecke; -stand m. bloesemstand ni.; b. —es Gesicht, bloedrood, zoo rood als vorderend ; -triefend bijv. en b. druipend
-standig bijv. en b. (Pl.) wat op den bloed, vuurrood ; er wurde —, hij werd van bloed ; -umlauf m. bloedsomloop m.
bloesem betrekking heeft ; -slaub m., Z. vuurrood ; 2. o. zelfst. roode kleurstof Blutung, V. bloeding v., bloeden
Blumenstaub; -strauch m. bloeiende V. uit het bloedhout; -runstig bijv. en o.; - aus der Nase, neusbloeding v.
Blut -unterlaufung, v. lichte
b. bloedig, ontveld ; — schlagen, slaan
struik m.
BlUthezeit, Bltithenzeit, V. dat liet bloed er uitkomt; -sal, o. uitstorting v., onderlooping v. van het
bloeien o., bloeitijd m.; - der Liebe, tijd (Scheik.) bloedzout o.; -saner bijv. en bloed onder de huid, blauwe plek v.;
m. der eerste liefde; - eines Schauspielers, b. bloedzuur; —e Arbeit, zware arbeid -uriheil o. doodvonnis o.; -vergieszen o.
tijd m., waarop hij het best speelt, het m.; es rich bei etw. — werden lassen, bloedvergieten, moorden o., moord,doodzich aftobben ; -sauersalti o. (Scheik.) slag ni.; -vergieszer m. bloedvergieter,
meest gevierd wordt &, Z. Blï hereit.
Bitt-hirse, (-n) v. (Pl.)panikgras bloedzuurzout o.; -sPitf er m., Z. -mensch; moordenaar m.; - verlost m. bloedvero.; -hochzeit V. (Gesch. van F.) bloed- -sauger m. bloedzuigend of van bloed lies o.; -verwandt bijv. nw. verwant,
bruiloft v., St. Bartholomeusnacht m.; levend dier o.; 2. groote, Zuid -Ameri- aanverwant, nabestaand ; der, die -ver-holt o. bloedhout o.; -hund m., Z. kaansche vledermuis v., vampir m.; 3. Z. Qvandte m. en v. bloedverwant ni. en v.,
Schzveiszhund (Jachtw.); (fig.) Z. -gie- -egel; -saugerei V. knevelarij, bloedzui- nabestaande in. en v.; -verwandtschaft v.
rig; - hosten m. de met bloed ver gerij v., villen o.; -sPure v. (Scheik.) bloedverwantschap, maagschap v.; -wage
stof v., welke men uithoest. -mengd bloedzuur o.; - schande v. bloedschande v. bloedschaal v.; -warme v. bloedwarmte,
Blutig, ( -er, -st) bijv. en b. bloe- v.; -- treiben, bloedschenden ; cine — natuurlijke warmte v. van het bloed ;
dig, bebloed, met bloed bevlekt, bezoe- mit jenin. begehen, op bloedschendige - wasser o. bloedwater o., etter m., bloed
v.; —gefáss o. bloedwatervat o.; --wei
deld ; -e Thrdnen weinen, bloed wee- wijze of in bloedschande met iem. leven;
nen ; -e Op/er, offers o. mv. van le- -schdnder m. bloedschender m.; —in v. u'asserig bijv. nw. (Gen.) bloedwaterig,
vende dieren ; -er Kamp(, op leven en bloedschendster v.; -schanderisch bijv. etterig ; ----keil v. bloedwaterigheid v.;
dood; -er Krieg, Sieg, bloedig, veel men- nw. bloedschendend; -scheu v. bloed vrees -wenig bijv. nw. (gemeenz.) bedroefd
schenlevens kostende; 2. die Sonne, kalt v., afkeer m. van liet aderlaten ; -scheu weinig, bitter weinig ; -wolle v. geringe
and
bloedrood keinen -en Heller, bijv. en b. bloedschuw, afkeerig van het wol v.; -wicrm m. (Gen.) bloedworm m.;
P[ennig haben, geen rooden cent heb- aderlaten ; -scheuend bijv. nw. bloed - -worst v. bloedworst v., bloedbeuling m.;
schuw, af keerig van liet aderraten ; -wurg V. tormentil -kruid o., bloedworben.
Blut igel, ( igels, mv. igel) m., -schlecht bijv. en b. zeer slecht,verfoeie- tel m.; -zeh(e)nie m. tiend o. van het
Z. -egel; -jaspis m. roode jaspis, bloed lij k, afschuwelijk: -schleim m. (Ph.) vee ; -zeuge m. bloedgetuige, martelaar
Jung bijv. en b. zeer-jaspim,eno.; bloedslijm o.; - scha[/e, -schoppe ni. as- m.; - zwang in. persloop, roode loop m.,
jong, piepjong; - kasten m. hart o., -klee sessor bij het gerechtshof voor strafza bloedachtige stoelgang m., bloedper- schuld v. bloedschuld v., aan-ken; sing v.
m. roode zuring v.; -klumpen m. bloedklonter, bloedkoek m.; -kohl m. roode moord, doodslag & schuldig; -schwanvm Bá, (-en) V. (Schipp.) plotselinge
kool v.; -kolik V. bloedkoliek o.; -koralle m. (PI.) roode, eetbare paddenstoel m.; windvlaag V.
Boa, (-s) v. (Nat. bist.) boaslang,
V. bloedkraal of bloo{lkoraal v.; -kraut o. -schwrdre v., Z. -geschwiir; -schweisz m.
(Pl.) bloedkruid o.; 2. addertong v., eene bloedzweet o.; -schwilzen o. bloedzwee- reuzenslang v.; 2. (Mod.) lang en smal
artsenijplant; 3. wilde nieswortel m., ten o.; 2. bloedontvating v., uitstorting bontwerk voor dames, boa v.
BQbartsgras, (- grases, mv. -gráboschjeskruid, beursjeskruid o.; 4. Ro- V. van bloed uit zijne vaten ; -sfreund,
brechtskruid o.; 5. pimpernel v.; 6. Z. —in, —schaft, Z. -verwandt, -verivandt- ser) m. bohartgras o.
Boek , (Bock(e)s, mv. Bócke) nl. bok
Schellkraut; -kropt ni. bloedknobbel m.; schaft; -sieb o. (Ontik.) kliervleesch o.;
- kuchen m. (Heelk.) bloedkoek m.; -ku- -spat in. (Veea.) bloedspat v.; -speichel m., Z. Schaf -, Reh -, Stein-bock; 2. mangelchen o. (Ph.) bloedbolletje o.; - lassen, m. (Gen.) bloed- of bloedachtig speek- netje o. van den geit, bok m.; (Spr.) den
Z. Aderlassen; -lau[ m., Z. -umlau f ; 2. sel o.; -speien o. bloedspuwen o., bloed - zum Gartner machen, den - auf die Ha-spur v. spoor, teeleen o. van-spuwingv.; ferkiste setzen, den wolf tot herder, den
Z. Ruhr; -lange v. (Scheik.) bloedwater
o.; -leer bijv. en b. zonder bloed ; -leer- bloed ; -slaar m. (Gen.) bloedstaar, on- bok tot tuinman maken, de kat op het spek
-heil v. gebrek o. aan bloed, bloedsar- echte staar v.; - stallen o. (Veea.) bloed - laten passen ; aal etw. losgehen, -wie der moede v.; -lehre v. (Gen.) bloedleer v.; pissen o.; - statte V. bloedplaats. plaats au f die Haterkiste, als de bok opde haver-lilie v. wilde, Turksche of roode lelie v.; V. waar het bloed vergoten is ; -stein m. kist, gretig, begeerig; 3. (van personen),
-los bijv. nw., Z. -leer; -;nachung v., Z. bloedsteen, rood en bruin ijzersteen m.; ern alter geiler -, een oude geile bok,wel-erzeugung; -mal o. bloedvlek v.; -masse -stillend bijv. en b. bloedstelpend ; -stil - lusteling m.; ein (sleifer) -, kleermaker
V. bloedmassa v.; -mensch m. bloeddor- lung v. (Gen.) bloedstelping v.; -slockung m., door liet zitten stijf geworden; 4. (van
stig, bloedgierig, moordzuchtig mensch V. (Gen.) stremming v., stilstand m. van den duivel), hol's der -, de duivel haal
ni.; -milchen o. ziekte v. der koeien, het bloed ; allgemeine —, algemeene stil het ; vom - des Uebermuths gestoszen,
bloed, bloedstilstand m.;-standm,vhe van den hoogmoedsduivel bezeten ; 5.
waarbij bloed met de melk vermengd
is ; -nabelbruch m. r^.avelbloedbreuk v.; - striemen m. bloedstriem, bloedige striem eene soort van bier, bokbier o.; 6.
-nap[ m., -ndp[chen o., Z. Aderlassbecken; v.; 2. een visch van het baarsgeslacht; stormram m., Z. Sturmbock ; eiden -nuss v., Z. Lampertsnuss; -pfirsich m., -slrom m. bloedstroom, stroom m. bloeds, schieszen, een bok schieten, struikelen,
-pfirsche v. bloedperzik v.; -rache v. golf v. bloed ; -strop/'en m. bloeddroppel, vallen, een misgreep doen, zich vergis
domheid begaan, Z. Burzel--sern,
bloedwraak v., het wreken o. van een droppel m. bloeds ; es ist hein guter —
moord ; -richer m. bloedwreker m., hij in ihm, er zit geen haartje of greintje bock, Burzelbaum; 7. bok m., schraag v.,
die een moord wreekt op den moorde- goeds in hem, hij deugt volstrekt niet, stut m., Z. Trage -, Sage-bock; (Pruikm.)
naar; -rath m. beraadslaging v. over de is een volslagen deugniet; -stuhl m. stoel Z. Stuizbock; (Wev.) bok m., waarop
straf voor een moor! ; it. over de mid- m., waarop de misdadiger onthoofd de kettingboom rust; 8. (van een rij
bok m.; tabouret v., Z. Schreib -,-tuig),
delen om die straf uit te voeren ; (Gesch. wordt ; -stun. m. (Gen.) bloedspuwing
V. H.) bloedraad m.; -redner m., Z. v.; -taufe v. bloeddoop ni.; -tausch m. Comploir-bock; 9. jemn. den - stehen, op
-schreier; -regen m. bloedregen m.; -re- (Gen.) overgieting v. of overgieten o. handen en voeten gaan staan, om iem.
;
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op zijn rug te laten klimmen; -! steh£
10. (Sch i pp.) kraan v.;
11. (van pannen, korenschoven, bossen
vlas, turven &), hoop m. ter droging
overeind gezette tegels, korenschoven &;
ein - Birnen, hoopje o. van 4 peren;
12. (Wag.) het dikste gedeelte van de
naaf; 13. (Ontlk.) oorbok m.; 14 folterbank, pijnbank v.; jem. in den - spannen,
op de pijnbank leggen; spanischer, pol
-, Spaansche, Poolsche laars v.,-nischer
scheenijzers o. mv., scheenschroeve ❑ v.
mv.;15.(Sterrenk.)sterrenbeeld En. in den
man, bok m.; 16. (Tuinb.) doorgeschoten beet(wortel) v.; 17. polnischer -, Z.
Bockpfeife; 18. (Nat.hist.)bokkever, bok,
cerambyx m.; 19. (Nat. hist.) Z. Horntest! bok-stavast!

Bod

Bod.

oog o.; 2. steen m.. die op een boksoo, (fig.) dem Fasse vollends den - ausschlagelijkt ; -bart m. boksbaard m.; 2. (Pl. gen, 2usstoszen, het vat den bodem inboksbaard m.; dar spanische -, Spaan slaan, aan eene zaak gauw een eind ma,

sche boksbaard nl., Z. Scorzonnere; it. Z
- distel; -beere v., -ristrauch m. braarnbe
v., braamstruik m.; 2. zwarte aalbes v.
zwarte aalbessestruik m.; 3. Z. Brom Hini-, Preiselbeere; -beutel m. (veroud.
boekbuidel, zak, voorn. voor vrouwen on
de gezangboeken in te bergen; it. de oud.
Hamburgsche verordening op de kleeren.
dracht ; it. oude belachelijke gewoontes
V. mv. en gebruiken o. mv.; jemn. den anhungen, iem. belachelijk maken ; 2
kostbare wijn m. bij Wurzburg wassende
in flessclien van den vorm van een boek.
buil ; -beutelei v. gehechtheid, verkleefd•
^ heid v. aan oude gewoonten en gebrui.
/isch.
BQCk-beinig,bijv. nw., Z. - fi szig; ken ; -bohne v., Z. Biberklee ; -scheme
-bier o. bokbier o., soort van Beiersch m. voetbankje o. voor den koetsier of
den bok; - dislel v., -dorn m. boksdis•
bier.
BQCkchen, o. (verkl.) bokje o., tel v., boksdoorn m.; -distelharz o. boks.
kleine bok m.
doornhars o.
BQeken, (boekte, geboekt) o. ww., BQekseife, v. zwarte bergzeep v.
m. h. (van geiten), naar den bok verlanBQekse(1)n, (bocks(el)te, gebock.
gen ; 2. of böckeln, stinken als een bok; s(el)l) bedr. ww., Z. boeken (2.)
3. bokkesprongen maken ; (van paarBQeks- geile,( -n) v. (PI.) standel
den), den kop tusschen de beerven ne
o.; -horn o. bokshoorn m.; (ge -kruid
om den rijder af te werpen ; (van-mne,
jena. ins - jagen, iem. schril;-menz.)
schepen), stampen, stooten ; 4. koppig, aanjagen, batig maken ; ins -- kriechen
eigenzinnig zijn, pruilen, Z. maulen; 5. in zijne schulp kruipen, bang, benauwd
elk. niet de koppen stooten ; 6. den worden; 2, (Pl.) fenegriek v., Grieksch
Flacks -, stampen; 7. (Zeew.) stampen, hooi o.; 3. (Zeew.) - hórner of -ohren o
heien, stampen en hielen ; 8. Tor f, Zie - mv. bokshoornringbout m.; -kraut o.
gel, Flachsbiischel -, op hoopen zetten om hertshooi, St. Janskruid o.; 2. stinkend(
te drogen ; jem. -, op de pijnbank bren- melde v.; -peterlein o. bokspeterselie v.
gen, folteren, Z. Bock (14) .
-sprung m. bokkesprong; (fig.) lucht
kromme sprong, malle streek m.-sprong,
Boekenzen, (bockenzte,gebockenzt)
o. ww., Z. boeken (2).
gekheid v.
BQek-fell, (-(e)s, mv. -e) o. bok - BQek-stein, (-(e)s, mv, -e) m
kevel o.; -fleisch o. bokkenvleesch ó.; stinksteen m.; -stuck o. klein veldstuk o,
-flóte v. mondfluitje o.; 2. Z. Sackpfeife; op eerre sledealfuit ; -stutze v. (Wag.)
-sfusz m. bokspoot m.; -sfüszig bijv. en steun, stut m. van den bok ; it. sport v.
b. met bokspooten,^Z. ziegenfuszig; -ge- klamp m. aan een rijtuig; -verstellung v,
rack, -pestank ni. bokkenstank n1., stin- (Bouwt.) steiger m., stelling v.
ken o. als een bok ; -gesiell o. bokgestel,
Bodemen, (bödenite, gebódemt)
onderstel o. van den bok; 2. (Qouwk.) bedr. ww., Z. bolmen.
Z. - verstelling; -haft,rbijv. lies., Z. bockig;
BQden, (-s) m., z. m. grond, bo-haul v., Z. -fell; -hirsch m. mannetjes dem m., waarop men staat, liet vaste
hert o.; -holz, - hölzer o. (Dr.) Z. Docke. land o., aarde v., land, stuk o. grond m.;
BQekicht, bijv. nw. bokachtig.
Eesten - unter den Füszen haben, vasten
BQekig, b^ckig, bockisch, grond m.; in den - hineinschli pf en, in
b^ekisch, bijv. nw. bokachtig, stijf, den grond kruipen ; unter dem - sein,
stinkend, koppig, geil als een bok; (van begraven zijn ; der - des Vaterlandes, de
geiten), naar den bok verlangende.
vaderlandsche grond ; au f deutschem -,
op Duitschen grond ; ebener, hugliger -,
Boeking, v., Z . Scha f bock.
BQek-kamfer, (-kaPers, mv. - kater) vlakte v., heuvelachtige grond ; steiniger,
m. boktor, bok, cerambyx m.; -kalb o. trockener, leichter, nasser, schwerer -,
reebokje o.; - kameel o. antilope-kameel steenachtige, of steengrond, droge, voch ni.; - kasten ni. (Wag.) kast v. op of on- tige, zware grond ; aufgeschütleter -, opder den bok ; - kissen o. kussen o. van gehoogde grond m.; hamer, 2ceicher -,
den hok; -laffette V. slede-affuit v.; - harde, zachte grond, bodem m.; auf
lamm o. mannetjes lam o.; -leder o. bok seinem Grund and - ist man Meister,
o.; -ledern bijv. en b. van bok -kenldr ieder is meester op zijn eigen grond, in
-messen o. (Kamm.) kammeil--kenldr; zijn huis; 2. (mv. Boden en Boden) (van de
makersmes o.; -mühle v. standermolen, zee, van een vat, een zak &), bodem m.;
stampmolen ni.; -pfeife v. doedelzak in.; (van een bed), de onderlagen v. mv.;
it. Z. - flóte; 2. Sackp fei fe; -p [ei/er ni. (van eene kamer), vloer m., Z. Fuszbodoedelzakspeler, zakpijpblazer m.; -pim- den; (van een schip), ruim o.; (van
penelle v. steenpimpernel v.; -rad o., Z. eene lamp, een glas &), voet ni.; (van
Spinrad.
eene viool), bodem m., Z. Resonanzboden;
BQcks-auge, (-s, niv. -n) o. boks- ein - Wachs, waskoek m., wasschijf v.;
;

ken ; 3. (fig.) Handwerk hat einen goldenen -, levert goud op, ieder beroep
voedt zijn meester; die Lehre fiel auf
einen fruchtbaren -, viel op een vrucht
grond, vond ingang en navolging;-baren
auf den - des Rechts, op een juridisch

standpunt o.; Worte, die nicht auf deatschem - wachsen, in Duitschland ontstaan ; 4. (fig.) zu - werfen, schlagen,
neerwerpen, slaan ; zu Grund and - ver
geheel en al, totaal bedorven ; 5.-dorben,
(mv. Boden en Boden) zolder m.
BQden - balken, - ballens, mv.
- balken) m. vloerbint o., grondbalk m.;
-blatt o. bodemblad o.; -blech o. bodeniplaat, grondplaat v.; -bohne v., Z. Zwergbohne ; -bohrer m. (Timm.) grondboor,
fretboor v.; -breit o. (aan een wagen),
grondplank v.; die -bretter mv. (van een
bed), onderlagen v. mv.; -eisen o. (Tinneg.) bodemijzer o., kalfaathamer in., kalfaatijzer o.; (Kopersi.) bodemaambeeld
o.; -feld o., Z. -st-iick (Art.); -feaster o..
Z. Dachfenster; -fries in. (aan een kanon), plint o.; - gericht o. (Jachtw.) strik
m. op den grond, loopstrik m.; -geschosz
o., Z. Erdgeschoss; -hammer m. (Kopers!.) bodemhamer m.; -he fen m. grondsop o., heffe v.; -holz o. bodemhout o.;
-hund m. (Jachtw.) speurhond m.; -kä[er m. aardkever m.; - kantroer nl. zolderkamer v.; -kohlrübe v. (Tuinb.) knol
-litzen v. env. (Wev.)-kol,rapv.;
schering v., scheerlijsten v. mv.; -loch o.
zolder -, vlieringluik o.; -los bijv. en b,
bodemloos, zonder bodem ; -lose Tiefe,
bodemlooze, peillooze afgrond m.; -lücke
V., Z. -loch; -mattev. vloermat v.; -inch!
o. (Huish.) zetmeel o.; -nutzung v. bebouwing v., gebruik o. van den grond;
-planken v. nlv. (Zeew.) bruidplanken
V. mv.; -pumpe V. (Zeew.) kielpomp v.;
-rad o. (Uurw.) onderste rad o.; -recht
o., Z. Standrecht; 2. Z. -riss; -riss m.
(Scherts.)wat er van het koren op een zolder,in de reeten & achterblijft,aan de maat
en den strijkstok hangen blijft ; -sage v.
(Kuip.) draaizaag, schrobzaag v.; -salz
o. grondzout o.; -satz m. bezinksel o.,
heffe, moer, drab v., grondsop o., droesem m.; - schicht v. aardlaag, grondlaag
v.; -schlagel in., Z. -hammer; -schliissel m.
zoldersleutel, sleutel m. van de zolder
-schntiere v. pap v., scheepssmeer-deur;
o.; -schnüre v. nov., Z. -li/zen; -schraube
v., Z, -zieher (1); -schrumpf m., Z. -riss; - spieker m., Z. - nagel; -stein m.
(Mol.) grondsteen , benede n ste molensteen m.; -stube v. vliering, vlieringkamer, zolderkamer v.; -snick o. bodemstuk,grondstuk o.; -stucke o. mv.(Kuip.)
bodem m.; it. -- (van een riviervaartuig), kesp v., buikstuk o.; -talg in.
(Kaars.) bezinksel o. van de gesmolten
talk, kanen V. mv.; -teig m. plat, uitgerekt deeg o.; -there v. zolderdeur v.;
-treppe V. zoldertrap, trap M. naar de
vliering; -zieher m. (Tandm., Kuip.)
bodemtrekker m.; 2. Z. (Heelk.).Schádel(
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bohrer; -zins m. huren o. van, buur v. vormige guitaar v.; -haft bijv. en b., Z. -er Strahl of Kamm, de vijf vingers, als
voor een zolder, staggeld o.;2.Z. Grund- -fórmig; -halle V. gewelfde zuilengang kam gebruikt; das lautet - fur nzich,
m. of galerij v.; -halter m. (Boekdr.) klinkt mij wildvreemd in de ooren ;(Spr.)
zins.
BQdmen, bddmen, (bodmete of naam der beide stiften of punkturen aan das sind ihm -e Dör'fer, dat is voor hem
bódmete, gebodmet of gebodmet) bedr. het timpaan der pers om het te bedruk- SI ►aansch,daarvanverstaat hij geen woord,
ww. ein Zimmer -, bevloeren, vloeren ken blad vast te houden en den schoon- dat gaat zijn begrip te boven.
Bohn-axt, (-axle) v. (Timm.)
leggen in; ein Fass -, een bodem maken en weerdruk juist tegenover elk. te doen
komen, punkturen v. mv.; -babel m. ronde dissel rn.; -biirste v., - lappen v. vloerin, bodemen.
Bodmerei, V. (Hand., Zeew.) bo- schaaf v.; -instrument o. (Muz.) strijk- borstel m.
demerij v.; Geld au( - austhun, geld uit- instrument o.; -laube v. overdekt of ge Bohnehen,B^hnlein,o .(verkl.)
zetten op bodemerij; eire Schifj^mit -be- welfd prieel o.; -leder o. (Hoed.) boog- boontje, kleine boon v.
schweren, een schip met bodemerij be- leertje o.; -ic/ire v., Z. - gerust; -linie v. Bohne, (-ii) v. (Tuinb.) boon v.;
zwaren; -brief m. bodemerijbrief m.; kromme lijn v., boog m.; -coacher in. die turkische -, Turksche boon, gespik-geber m. bodemerijgever, geldschieter bogenmaker m.; -pfeiler m gedeelte van kelde boon ; grime -, snijhoon, klimboon
m. op bodemerij; -nehmer m. geldlee- den deur- of vensterpost, die liet lijst- v.; ivelsze -n, witte bonnen v. mv.; keine
ner m., die geld opneemt op bodemerij; werk bevat; -rolle v. (Bouwk.) boogvor- eialbe, keine (rothe) - wrwer•ih sein, geen
-pramie v. bodemerijpremie v.; -ver- mige fries v.; -rund hijv. nw., Z. -for- cent waard zijn ; -n Erbsen sein lassen,
Crag m. overeenkomst v. omtrent het geld ruig; -rundungv. welving, ronding, bocht, het zoo nauw niet nemen; er hal -n gekromming v.; -ruslung v., Z. - geritst ; gessen, hij wil niet luisteren, houdt zich
leenen op bodemerij.
Bofist, (-(e)s, mv. -e) m.(BI.)wolfs- -sage v. spanzaag v.; -schieszen o. boog- (loof; Beden, in die -n hinein halten, in
schieten o.; -schlagen o. met den boog het wild praten ; in -n herunigehen, in
veest m.
Bog, (-(e)s, mv. Böge) m. (Zeew.) werken, o.; -schluss m., Z. Schlussslein ;1(Ie boonen zijn, verward denken en han (van een schip), boeg m.; -anker m. 2. Kugelhelni; -schuss m. schot o. met delen,, onnoozel zijn ; 2. boonvormige
boeganker o. den boog, boogschot o.; eines -schussesi dingen, b. v. suikergoed, de mest van
BQgen, (-s,mv. Bogen) m. boog m.; weit, een boogschot ver, zoo ver een pijl schapen &; (Krijgsw.)blmu.e -n, geweerkoeinen - beschreiben,eenboog beschrijven, geschoten wordt; 2. boogschieten o.; gels rn.mv.; blaue -n essen, doodgeschoeene kromme lijn vormen ; (Spr.) Burch -schütze m. boogschutter m.; -schiii, en- ten worden ; (van paarden), Z. Kennung.
den - fahren, recht door zee gaan, zon- kunst v. de kunst v. om met den boog Bohnen, (bohnie, gebohnl) heer•.
der omwegen handelen; (Jachtw.) begin te schieten, boogschutterskunst v.; -sehne WW. boenen, poetsen, wrijven, polijsten.
o. van het woud ; das Wild zicht sich in v. pees v. van den boog; -seile v. blad - Bohnen-aeker, (-ar.ckers , mv.
einen -, gaat het bosch in ; (Wijeb.) de zijde v. van een foliant ; -spanner m. -ticker) in. boonenakker m., boonenveld
sterkste wijnranken v., die aan de paal boogspanner m.; - spiegel m. boogspiegel, o.; -balg nl., Z. -schale; -baum m. val gebonden worden; (van deoogen), wenk- bolronde spiegel m.; -sprung in. (Rijk.) sche vuilboom in.; -bit the v. boonebloebrauw v.; (van den hemel), gewelf o.; boogsprong, kromsprong m.; -stab m. sein in.; -egel in. (Nat. bist.) boonvorm
der farbige -, der - der Iris, regenboog hout o. van den boog; -stellung v. m.; -er; of Bohnerz o. bolrond ijzererts
m.; (Bouwk.) boog m., gewelf o.; (van (Bouwk.) gewelfskromming, bogenrij v.; o.; -fell o., Z. -acker; -hiulse v. booneeene viool), strijkstok m., Z. Fiedelbo- -strich ni. (Muz.) streek, strijking v. met schil v.; -kaper m. wilde of valsche kap gen; Pfeil and -, pijl en boog m.; mii den strijkstok ; 2. boogvormige streep perstruik nl..; -heico, -kern m. boonepit
deco - schieszen, met den boog schieten ; v.; -stuck o. (Bouwk.) boog o. van een v., boon v.; 2. Z. Kennung; -konig m.
(fig.) den - zit hoch spannen, grootspre- gewelf, boogstuk o.; -there v. boogvor- boonekoning m.; -kraut o. (Pl.) boonenken, pochen; (Spr.) man muss den - nicht mige deur v.; -2veise bij«. bij vellen, kruid o., kenle v.; - kuchen m. boonenhóher spannen, als era leiden kann, men boogsgewijs; 2. Z. -fórniig; -winde v. koek m.; -lied, o. zekeroud Duitsch liedje;
moet de zaak niet overdrijven, niet te boogspanner m.; -nahl v. (van een boek), (Spr.) das geh,l isber das —, dat gaat alveel vergen ; 2. vel, blad o. papier; 20 - aantal o. vellen ; -zeichen o. (13oekdr.) les te boven, daar is niets mede te verasser,
boog -geli 1'ken; -nichl o. boonennieel o.; -pfahl
- ,cirkel ln. passer,
stark, 20 vel dik. signatuur v.;s
a
-

m., Z. -slange; -schale, - schel/e, -schote
Bogen, bigen, (bogie of bögte, passer m.
Bogig, bijv. en b. boogvormig, ge- v. booneschil v.; -schuss m., Z. Kennung;
gebogt of gebögt) bedr. ww. (Wijnb.)
die Reben -, om de palen winden en vast- bogen, bochtig; - coachen, welven, ron- -sonniag m. esrste Zondag m. na Paschen;
-slange v., -<<riecken m. boonenstaak m.;
den.
binden.
BQgen bohrer, m., Z. Drill Bogspriet, B^.gspriet, ( (e)s, strola o. boonenstroo o.; (ti„.) er ist so
bohrer; -dach o. gewelfd of boogvormig mv. -e) o. (Zeew.) boegspriet m.; -ssegel gi•ob wie —, hij is een grove lomperd,
dak o.; -decke v. verwelf, verwulf, boog- o. boegsprietzeil o.; -sstenge of -stenge een boerenkinkel, aan het hof van Jan
Vlegel grootgebracht. ; -warm ni., Z.
vormig plafond o.; -drille v., Z. Drill- v. stagfok, stormfok v.
Bohle, (-n) v. zware, dikke (ge^v. -egel.
bohrer.
BQgener, (-ners, mv. -ner) m. bo- eikenhouten) plank v.; (Zeew.) -n, (van Bohner, Bohnerin, boerser,
schepen), buitenhuid v., planken, boord- wrijver, polijster m., boenster, wrijf genreaker m.; it. boogschutter m.
-

-

BQgen-faeh,

-

(-fach(e)s, mv. -fá- planken v. mv.

-

-

ster v.

Bohlen, (bohlie, gebohlt) bede. wow. Bohnerz, (-es, mv. -e) o., Z. Bohcher) o. (Timm.) vak o. van een ver
welf; -fahrt V. roesliandel m.; -feile v. beplanken, van boeiplanken voorzien ; neger:.
Báhnhase, (-n, env. -n) m., Z.
ronde vijl v.; - fenster o. boogvormig ven- -geld o.,Z. Standgeld; -sage v. schulpzaag,
Pfascher.
ster o.; -fisch m. eene soort van lipvisch kraanzaag v.
m.; -flache v. boogvlakte, bolrondheid Bohlen, (bóhlle, gebóhlt) bedr.ww. - Bohr-bank, (-banke) v. (Geweerui.) boorbank v.; -blame v. zoetv.; -form v. folio- formaat o.; Batch in -, (Looi.) Z. abadren.
(-n, mv. -7t) in. een Bo- houtstruik m.; -docke v. stander m. aan
BQhme,
foliant m.; -fórmig bijv. en b. boogvorf..
mie boog sg ewij s, _ u hrun g.v.((Muz.)
) hemer m.; 2. Z. Kaiser'9roschen; 3. ((Nat. de boorbank; -egge v. (Landb.) booregge V.; -eisen o. boorijzer o.
houding v. van den strijkstok ; -gang m. bist.) Z. Seidenschwan,z.
gewelfde gang m., overdekte laan, arcade Bohmer, (-mers, mv. -mer) m. Bohren, ;bohrte,gebohrt) bedr.ww.
boren, gaten of een gat maken in ; das
v.; (Ontlk.) gehoorgang m.; -gerinne o. (Nat. hist.) Z. Seidenschwanz.
B^hmiseh, bijv. en b. Boheemsch, Geschut., die Seele des Gecchiitzes rein -.
(Mol.) molengoot v.; -gerust o. boogstellage v., boogvormige stelling v.; -gewölbe van of uit Boheme ; -e Steine, nage- witboren, polijsten ; Locher in cie Brett
o. booggewelf, boogvormig verwulf o.; maakte edelsteenen; -eBr-iider,Moravische -, boren ; (Heelk.) die Hirnschale -, door-grósze v., Z. -form; -guitarre v. boog- broeders, hernhutters m. mv.; (Scherts.) boren, trepaneeren ; (Zeew.) ein Schiff
-

)

(^
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Bol.

Boo.

Bom.

in den Grund -, in den grond boren, oog o., knot v.; 2. mest m. van paarden, bommen beschieten ; II. o. zelfst. bom
beschieten dat het zinkt; (Spr.) hazen &, b. v. Rossbollen, paardevijgen bardement o.
-zodanig
Bombardir-galliote , (-n) v.
ein Loch in den Mond -, voor zijne schuld- v. mv.
eischers op den loop gaan ; er bohrt nicht Bolleisen, BgUeisen, (-eisens, bombardeergaljoot v., bomschip o.; -hagemn harte Bretter, hij houdt niet veel mv. - eisen) m. rood of koud- breukig [er m. bombardeerkever m.
Bombardist, (-en, mv. -en) m.,
van werken, hij houdt van zijn gemak ; ijzer o.
das Brett -, ivo es ani dünnsten ist, zich Bollengewäehs, (- es, mv. -e) o. Z. Bom bardirkä [er.
Bombasin, (- s) m., z. m. bomba zijn werk gemakkelijk maken ; 2. o. ww. bolplant v., bolgewas o.
in der Nase -, wroeten, peuteren; -der Boller, (- s, mv. Boller) m.(Boschw.) zijn o.
Bombast, (-( e)s, nlv. -e) m. geSchmerz, knagende pijn v.; mit den Au- stapel m. hout.
gen auf etw. -, een doordringenden blik
Bo11er, of P§ller, (-lers,mv. -Ier) zwollen, opgeblazen, hoogdravende stijl,
bombast m.
vestigen; jenin. einen of den Esel -, den m. mortier m.
draak steken, den spot drijven met.
Bollern of bbllern, (bollerte, ge- Bombgstiseh, ( er, -st) bijv. nw.
Bohrer, (- s, mv. Bohrer) m. bollert of bóllerie, gebóllert) o.ww. geraas opgeblazen, gezwollen, hoogdravend,
bombastisch.
(Bergw.) boorder m.; 2. (werktuig), maken, leven of beweging maken.
boor, drilboor, geschutboor v., avegaar
Bollicht, er, -st) bij v. en b. bol- Bombe, (-n) v. bom v., holle, ijzeren kogel m.; mit -n beschieszen, met
m., steekboor v.; (Geweerm.) erster -, achtig.
eerste boring v.; leizier -, Z. Kaliber-, Bollig, bijv. en b. -es Leder, ruw, bommen beschieten, bombardeeren; (fig.)
Ansteck- , Frisir- , Hohl-, Schadel-, hard, stijf; - eisen, rood ofkoud-breukig ; die - plalzt, de bom springt.
Schrauben-, Stichbohrer; 3. naam van 2. Z. zwiebelartig.
Bomben-brand, (-( e)s, mv. -e)
verscheidene dieren, b. V. Stein-, Pal- Bollwerk, (-( e)s, mv. -e) o.(Vest.) m. (Art.) kruitloop m., lont, buis v.
men-, Weidenbohrer.
eener bom ; lest bijv. en b. bomvast,
bolwerk o.
Bohr—fáustel, fdustels, mv. Bollwerks—ohr,(- (e)s,mv..-en)o. bomvrij; -fever o., Z. Bombardiren; -frei
-fáustel) m. (Mijnw.) boorhamer m.; bolwerksoor o.; -punkt m. punt v. van bijv. en b., Z. -test; -gieszer m. bom-Juhrer nl. (Uurw.) boorleider m.; -háuer een bolwerk; - schild m., Z. -u'ehre; (men)gieter m.; -haken m. mv. bomha m., Z. Bohrer (1); -kafer m. boorkever - spitte v. spits, punt v. van een bolwerk; ken m. mv.; -keile m. mv. bomwig v.;
m., kloppertje o.; - klippo V. (Mijnw.) -thurm m. toren m., van een bolwerk -kiste v. bommenkist v.; -schieszer m.,
boortang V. om een afgebroken boor uit voorzien; -wall m. wal m. vóór een bo!- Z. Bombardier; -schif/'o., Z. Bombardirhet gat te halen ; -koralle v. poreus ko- werk ; -wehre v. beschermwal m., bol- galliote; -splitter m., -stuck o. stuk o.
raal o.; -krhtzer m. boorkrasser m. om werkschild o.; - winkel m. bolwerks- van eene bom; -werfen o., Z. bombarhet boormeel uit liet gat te halen ; -kunst hoek m.
Biren; -werfer m., Z. Bombardier; -zi n v. boorkunst v., kunst v. om te boren ; Bo1ogn @ser -hiindehen,o. Be- der m., Z. -brand. .
-lade v., Z. -bank; -loch o. boorgat o., logneezer hondje , leeuwtje , Malteezer
Bommel, n) v., Z. Bauniel.
gehoord gat o.; -maschine V. boorma- hondje o.; -spath, -stein m. Bologneezer Bommehl, (bommelte, gebomnielt)
o. ww., Z. bammeln.
chine v., boorwerktuig o.; 2. Z. -muhle; spaath o., Bologneezer steen m.
-mehl o. boormeel o.; -meister m.(Uurw.)
Bon, (- s, mv. Bons) o. bon, aan Bolus of -orde, Z. Bolarerde.
stift v., priem m. van gehard staal; -muhle Bolz, (- es, mv. -e) m., Z. Bolzen. wijzing v., briefje o. waarmede eene bev. boormachine v.; -muschel v. boorBolzen, (- s, mv. Bolzen) m. pijl taling wordt aangewezen, assignatie v.
schelpdier o.; -plug m. boorploeg m.; m. van eene armborst; (fig., Spr.) Alles Bonbon, (- s, mv. Bonbons) o. soort
-pfriem m. priem, boorpriem m.;-schmied zu - drehen, it. jemn. Alles zu - drehen, van suikergoed, bonbon o.
m. boorsmid, boorder m.; -schnecke v., alles haarfijn nagaan, kwalijk nemen, BQnhase, n, mv. -n) m., Z. PfuZ. Schraubhorn; -spane m. mv. boor- niets door de vingers zien; it. es lässt Bich scher.
spanen V. mv., afval m. bij het boren ; nicht Alles zu - drehen, nicht aus jedeni Bonhommie, (-n) v., Z. Gutmu-spitze V. boorijzerpunt v.; - stampier m. Holze lassen sich - drehen, alle hout is thigkei!.
(Berges.) boorstamper m.; -stange v. geen timmerhout; jemn. die - fiedern, Bonit, ( -en, mv. -en) m. (Nat.bist.)
boorstang v.; -slöszer m. (Mijnw.) punt, iem. een handje helpen; der eine dreht boniet, bonietvisch m.
spits v. van eene mijnboor; -stuhl m. die -, and der andere verschieszt sie, zij
Bonmot, (- s, mv. -s) o., Z. Witzboorstellage v.
helpen elk., zij zijn het volkomen eens; wort.
Bohrung, V. boren o., boring v.; 2. stehender -, paal in.; liegender -, Bonne, (- n) v. bonne v., Z. Kin(van een kanon), kaliber o.
boom m.; 3. (Bergw.) stut, schoor m.; dermàdchen.
Bohr- wurm,( - zvurni(e)s,mv.-wur- -blech o. (Art.) ringplaat, klinkplaat v., Bonnet, (- s, mv. Bonnets of Bonmer) m. houtworm, paalworm m.; -zeug Z. Hacken -, Jagd-, Ringel-blech; -ge- nette) v. muts, pet v.; (Scheepv.) strook
o. boorwerktuig o., boor V.
rade bijw. zoo recht als een pijl, zoo zeildoek om er een zeil van onderen mede
Boi, (-( e)s) ni., z. m. (stof), baai v.; recht als eene kaars; -schloss o. bout- te verlengen.
ein Rock von - of ein Bojener Rock, baaien slot o.; -zange v. bouttang v.
Bonnetirung, v. (Vest.) bonnet,
rok, rok m. van baai.
Bolzen, (bolzie, gebolzt) bedr. ww. bonnetteering v., zwaluwstaart m., paBoje, Buie, (-n) v. (Zeew.) boei, etw. -, met ijzeren bouten bevestigen ; penkap, papenmuts v.
ton v., baken o., Z. Bake; -leine v., -soil 2. o. ww. (Mijnw.) te vroeg het werk
BQnvivant, (- s, mv. -s) ni., Z.
Wohlleber, Nieszling.
o. boeilijn v., boeireep m.; -salz o., Z. staken, te vroeg schoften.
Meersalz.
Bom ! (tussch.) (van klokken, ka- Bonze, (-n, mv. -n) ni. (Gesch.)
Bojen, bijv. en b. baaien, van baai, nonnen &), bom!Chineesch of Japansch priester m.; it.
Z. Boi.
Bombarde, ( -n) v. steengeschut (i. kw. bet.) Z. Pfaffe; -thum o., Z.
Bojer, (-s, mv. Bojer) m. boeier m. o., donderbos v., steenmortier m.; 2. Z. Pfafenthum.
(een vaartuig).
Busbrummer.
Boot, C-(e)s, mv. -e of Bite) o. boot,
Bokel, bQkeln, Z. Pökel, Póleeln. Bombardement, (-(e)s, mv. -e) schuit, kano v.; groszes -, sloep v.; klei Bolarerde, v. Lemnische, Arme- o. bombardement, beschieten o. met nes -, bootje, schuitje o.; langes -, vlet
aarde v.
bommen.
aak v., Z. Fischer-, Packetboot; das --nische
Bo1Ch, ( -(e)s, mv. -e) m., Z. Hou- Bombardier, Bombardie- einsetzen, de boot of sloep op of aan
sen, Kabeljau, Weiszfisch.
rer , (-s, mv. -e) m. bombardeer- boord halen; das - aussetzen, de sloep of
boot uitzetten, te water laten.
Boleine, (-n) v. (Zeek.) boeilijn v. der m.
-

(-

-

(-

(-

(-

Boll, bijv. en b., Z. bollig.

Bombardiren,(bombardirte,bom- BQQts- anker, (- ankers, my -an-

BQlle, (-n) v. bol, bloembol, ui m., bardirt) bedr. ww hombardeeren, mot her) m. (Zeew.) stoepanker o.; -bauer

lor.

Beis.

Bór.
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m. schuitenmaker m.; -eigenthümer m. Borg, (-(e)s, mv. -e) m. geltvarken -tag m. beursdag, marktdag in.; -2cwucheeigenaar m. van eene boot &; -gesell m. o., beer m., mannetjes zwijn o., barg m. rer m beursspeculant in.; -,zettel rn.
bootsknecht, bootsgezel, bootsmaat, maBorg, (-(e)s) m., z. m. 'borgen, beursbriefje o., beurskoers m.
troos m.; -haken m. boots- of sloep - krediet o.; etw. auf -, auf -s geben, kau- Borst, (-es, mv. -c) m. barst of
haak m.; - knecht m., Z. -gesell; - krapper
m. sloepkrabber m.; -leute mv. bootslieden, matrozen m. mv., bemanning, equipage v.; -mann m. bootsman, loods,
schieman m.; —sgast m. bootsmansgast
m.; --sgehulfe m. bootsmansmaat ni.;
—spf ei fe v. bootsmansfluitje o.; -ring
m. sloepring m.; -seil, -tau o. bootstouw,
sloeptouw o.; -wachter m. sloepwachter
m.; -zither m. sleeptouw o. van eene boot
of sloep.
BQratsch, m ., Z. Borrhtsch.
Borax, (-es) m., z. m. borax m.;
roker -, ruwe, ongezuiverde borax, tinkal

m.; -büchse v., Z. Löthbüchse; -gesauert,
Z. -sauer; -glas o. boraxglas o.; - salmiak
m. boraxzure ammoniak m.; -sauer bijv.
nw. (Scheik.) met boraxzuur verbonden;
-saures Eisen, boraxzuur ijzer o.; -saure
Bittererde, Z. -spath; -sure v. boraxzuur o.; -spath m. boraxspaath, bora-

ciet o.
Bord, (-(e)s, mv. -e) m. (van een
water), oever m.; 2. (van eene tafel),
rand m.; (fig.) am - des Untergangs, aan
den rand van bet verderf, Z. Rand; 3.
Tuch mil rothen -en, met roode randen ;
4. Z. Münzrand; 5. (Bouwk.) Z. Fries;
6. plank v. voor kaas, boeken &, Z.
Brett; 7. (van een schip), boord o.; it.
schip o.; der hohe -, loefzijde v., loefboord o., windzijde v.; ein Schiff
f von hohem -e, booggeboord schip, linieschip o.;
ober - fallen, over boord, in zee vallen;
ober - werfen, over boord werpen, gooien;
it. (fig.) wegwerpen ; ein Schiff an treiben, een schip enteren, aan boord
klampen ; an - gehen, aan boord, op het
schip gaan; an - liegen, geënterd liggen;
an - nehmen of haben, aan boord nemen,
innemen, aan boord hebben ; -anker m.
hoofdanker o.; -blech o. (Zoutm.) rand-

ijzer o.; -breit o. gordijnlat, plank v.,
waarvoor gordijnen bevestigd worden.

Borde, v., bordiren, bedr . ww.,

[en, op krediet; vrom - leben, van het berst ni., Z. Biss , Sprung ; einen - bekommen, barsten of bersten ; die Mauer
leenen , vragen, bedelen, leven.
Borgen, (boggle, geborgt) o. ww., id voller -e, scheuren v. mv.; -besen, m. h. besser betteln als -, beter bedelen hinsel ni. stoffer, kamerbezem, borstel
-kwastin.
dan borgen, schulden maken; 2. bedr.
WW. elw. von je?nn. -, op krediet nemen, Borste, (-n) v., Z. Borst; 2. (van
borgen ; sich immer mil - behel fen, altijd egels, zwijnen &), borstel, stekel m.
borgen ; 3. jenin. etw. -, borgen, leenen Borste(1)n (sich), (borsle(l)te,
aan, op krediet geven; (Spr.) lange ge- geborsle(l)t) wed. ww. stijf opstaan, de
borgt ist nicht geschenkt, lang borgen is haren opzetten, borstelig worden.
geen kwijtschelden; - macht Sorgen, bor- Borsten – artig, bijv. en b. borstelachtig, borstelig, dun en stijf, gelijk
gen (2 en 3) maakt zorgen.
Borger, (-s, mv. Borger) m. bor- varkenshaar; -blume v. (Pl.) glinus m.,
ger in., die van en die aan iem. borgt. eene soort van vijgplant v.; -[losse v.,
Borger e i, (-en) v. herhaald, aan -(losser m. (Nat. bist.) kastanjebruine
borgen o.
-houden zeebrasem m.; 2. karperharing ni.; -gras
Borg(s)weise, bijes. op krediet. o. ververskruid o., kleine Duitsche brein
Burke, (-n) v. bast m., schors, v.; -zahnfisch m., Z. Klippfisch.
korst v.
Borstig, ( -er, -si) bijv. en b. borBork41i1 - kafer, (-ká Pers, mv -kö-- stelig, stekelig ; (Pl.) harig, vezelig, Z.
[er) m. houtkever m.; -Shier o. hout borstenartig.
Borst-same, ( -ns, mv. -n) m., Z.
o.; -wurm m. (Nat. kist.) hout -diertj
-worm,bast .;2 ekighd, Keuschbaum; -wisch m., Z. Kehrwvisch.
vermolmdheid v., worm m.
Bort, m., Z. Bord.
Borkig, bijv. nw. met schors voor- Borte, (-n) V. galon, boordsel, passement o.; eihen Hut nut einer - ein (aszien.
Born, (-(e)s, mv. Borne, zelden sea, boorden ; it. ein Kleid -, boorden,
Borne) m. bron, fontein v.; 2. bronwater, galonneeren.
fonteinwater o.; 3. (Zoutz.) Z. Salzborn; Borteleisen, (-eisens, mv. - eisen)
,o. (Bliksi.) godronneerijzer o.
zu -e gehen, zout water gaan halen.
Born - asgel, (-n) v., Z. -wurz; - Borten, ( bortele, gebortel) bedr.ww.,
fahrt v. bezichtiging v., bezoek o. eener z. beborden, bolmen.
Borten-arbeit, (-en) v., Z. -werk;
zoutbron ; -herr m. inspecteur, opzichter m. der zoutbronnen; - knecht m. -naacher m., Z. -wicker m.; - handwerk o.,
(Zoutz.) bronknecht m.; -kresse v., Z. -kunst v. passementwerk o.; -weik o.
Brunnenkresse; -magd v. bronmeid v.; passementwerk o.; -wicker, —in, passe- meister m. opzichter over de bron - ment werker ni., passementwerkster v.
B§rtmann, (-niann(e)s, mv. -manknechts; -pfennig m. aalmoes v. voor verarmde bronknechts; -rdumer m. bron- ner) m. beurtman m.
Borwiseh, (-(e)s, env. -e) m. stofruimer m.; -schreiber m. schrijver ni. bij
eene zoutbron; -seil o. puttouw, bron fer, stofbezem m., stofvarken o.
- wasser o. bronwater, welwater-touw.;
Bis, ( -er, -est) hijv. nw., Z. bóse;
putwater o.; -wurz m. Lieve-Vrouwe- -artig bijv. en b. boosaardig, kwaad aardig, boos, nijdig ; -artiger Mensen,
distel v., Z. Frauendistel.
Boron, (-(e)s, inv. -e) o. (Scheik.) boosaardig, nijdig, kwaadaardig mensch

borium o.; -oxyd o. boriumoxyde o.; IL, Z. boshaft; -artiges Fieber, kwaad aardig.
B§rde, ( - n) v. (w. i. gebr.) vrucht- -sflure v. boriumz uur o .
Básehen, (böschte, gebóscht) bedr.
Borr€itsch, (-(e)s,mv. -e) m.(Pl.)
baar bouwland o., vruchtbare vlakte v.

Z. Borte, beborden.

BordQll, ( - (e)s, mv. - e) o. publiek (bernagie
huis, hoerenhuis, bordeel o.

V.

Bnrs, (-es, mv. -e) in. baars m.

ww. (van grachten, vallen, straatwegen)
doen glooien of hellen, dosseeren.
BQsehung, V. talud o., helling,
glooiing, dosseering v.; innere, uus ere -,
helling & aan de binnenzijde of aan de
buitenzijde; it. (Vest.) schuine vlakte of
helling v. van de gracht eener vesting
naar het veld ; eiza Graben, der wenig hat, sloot v. niet steile kanten.
Bose, (-yn) v., Z. Bund, Blindel; 2.

Borden, (bordete, gebordet) bedr. Borsdorfer of Borsdorferww. (Zeew.) Z. entern; it. Z. beborden. j apfel, m. pippeling m., soort van
Bordenwirker, m., Z. Bonen- appel.
Borse, (-n) v. beurs v., geldzak,
winker.
BQrding, ( - (e)s, mv. - e) m. (Prov.) geldbuidel m.; 2. (Hand.) beursgebouw
o., beurs v.; auf die - gehen, naar de
Z. Lichter.
Bordirer, (-dirers, mv. -direr) m. beurs gaan; 3. Z. Wirsing.
Bórsen - blatt , ( blatt(e)s, env.
borduurder m.
Bordirung, v. bord uri n g v., bor- -blulter) o. beursbericht o., beurstij Federkiel.
Bose, (-r, -st) bijv. en b. eiui -rv.; -buch o. beursboek o.; -gerucht-ding
duurwerk, passementwerk, galonneeren,
o. beursgerucht o.; -geschii[t o. beurs- Fusz, -s Auge, kwaad, ziek, ongesteld ;
galon o.
Bordirwerk, (-(e)s, mv. -e) o., zaak v.; -kalle V. beurs v., beursgebouw einen -n Fust , - Augen, einen -ii Kop f
o., beurszaal, beurskamer v.; - knecht m.' haben, een zeeren voet, zeere oogen, een
Z. horlenwerk.
Bord -seh^►be, ( - n) v. (Zoutm.) beursknecht m.; -ordnung V. beursregle-'' zeer hoofd ; (van waren), slecht ; nichts
ijzeren opzetrand m.; -roll bijv. nw. ge- ment o.; -schacher m., Z. -spiel;-schluss^ ist so -, dass man c^, er is niets zoo
heel vol, boordevol, tot aan den rand m. sluiten o., sluiting v. der beurs; -spiel; slecht of; - Sufte, kwade sappen o. mv.;
o. beursspel o., beursspeculatie v.; -spieler -s Geld, valsch geld o.; -r Weg, kwaad
toe vol.
Bord1re, (-n) v., Z. Bordirung. m. beursbezoeker, beursspeculant m.; moeielijk, lastig, ongemakkelijk ; -r
-
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Schuldner, slechte betaler, kwade schol• nijdigaard m.; -e Absicht, kwaadwillig, kuiphout, vaathout o.; -lohn m. kuip-

denaar, slecht ; in -m Rule stehen, be- boosaardig; -keit v. kwaadwilligheid v., loon o.; -marke v. kuipersmerk o.;-schlágel m. kuipers- drijfhamer m.; -woche v.
rucht zijn, een slechten naam hebben, in nijd in.
een kwaden naam staan ; jeinn. in -r
Bot, (-(e)s, mv. -e) o. en m., Z. Ge- kuipersweek, eerste v. week van de kerRuf bringen, in opspraak brengen, een
kwaden naaai geven ; etw. - machen, bederven; er meint es nicht -, hij meent
het niet kwaad, hij zegt het zonder erg;
ein -s Herz, boosaardig, slecht ; eine Zunge, kwaad ; von Grund aus -, door
en door slecht, bedorven ; - Begierden,
kwaad, slecht ; ein -s Geivissen haben, een kwaad geweten hebben ; er ist
nicht so -, als er aussicht, hij is zoo
kwaad niet als hij wel lijkt of als zijne
muts wel staat ; ein -r Hund, bij tz i e k,
kwaad; 2. - machen, boos, toornig, driftig maken, verbitteren ; über etw. - werden, boos worden over ; über of au f jem.
- sein, boos zijn op ; - thun, sich - stellen, houden of men boos, toornig is, eene
kwade luim veinzen ; 11. zelfst. (van personen), der -, de booze m.; it. de duivel
m.; die -n straten, misdadigers, boozen
m. mv.; der - Feind, Geist, booze vijand,
booze of kwade geest, duivel m.; das -,
het kwaad, het slechte o., de zonde v.;
-s thun, kwaad doen, zondigen; das meiden, het kwaad of de zonde vlieden,
ontvluchten ; -s denken, kwaad denken.

B^sewicht, (-(e)s, mv. -e(r)) m.
booswicht, deugniet ni.
B^sfertig, bijv. en b. boosvaardig;
-keit v. boosvaardigheid v.
Boshaft, ( -er, -(e)st) bijv. en b -er
Mensch, -es Weib, boos, boosaardig, ondeugend ; -es Kind, ondeugend, kwaadaardig; -er Bliek, boos, boosaardig; -e
.

bot; 2. bod o., geboden prijs m.; Güter
gegen den höchsten - anschlagen, tegen
den hoogsten prijs taxeeren.
Botanik, V. plantenkunde, kruidkunde, botanie V.
Botaniker, (-pikers, mv. -niker)
m. plantenkenner, kruidkundige, bota-

nicus m.

mis(voorn. te Leipzig); -zange v. kuipers
klemhaak, brandhaak, klauw-hoeptangv.,
m.; -zirkel m. kuiperspasser m.

Bottich-macher, (-machers,mv.
-coacher) m., Z. Bótt(i)cher; -reif rn.
hoep, hoepel m.
Bouillon, ( - s) v. vleeschnat o.,
bouillon m.; - kuchen m., -tafel v. bouil-

Botanisch, bijv. en b. planten - lonkoek m.
kruidkundi , botanisch • -er BoulQtte, (-n) v. vleeschballetje o.
kruidkundig,
Gartner, plantenkundige, botanicus m.
BoulevlLrd, (-s, mv. -s) m. vesBotaniseren, (botanisirte. botani- tingwal m., tot wandelplaats ingericht,
sirt) o. ww. kruiden of planten zoeken boulevard m.
en verzamelen, botaniseeren.
Bouquet of Boukett, (- (e) s, mv.
Bote, (-n, mv. -n) m. bode, verkon- -quets of -kette) o. bloemruiker, ruiker
diger, afgezant m.; 2..bode, boodschap m.; 2. (van den wijn), geur m., reuk v.,
m.; reitender -, bode te paard, koe--per ,bouquet o.
rier m., Z. Eilbote; eigener -, bijzondere
Bouteille, ( - n) v. flesch v.
bode, eigen afgezonden boodschapper m.; Boutik@ ( -n) v. Z. Rude, Laden.
(Spr.) der hinkende - komnit each, de Boutiker, ( - s, mv. - tiker) m. winkwade tijding komt achteraan ; 3. Z. kelier m.
Bolin.
Bovist, (-en, mv. -en) m., Z. Bo-

kundi g

Boten— amt, (-amt (e) s,mv.-amter)
o. bodendienst m., bodeschap o.; it. Z.
-meisterei; -brod o., Z. -lohn; -büchse v.
bodenbus, bodentasch v.; - dienst m., Z.
-amt; -frau v. bodin, bode v.; -gang m.
gang m.; it. langzame gang, tred m.; 2.
bodemgang m. van een bode, boodschap v.;
it. boodschapgeld, bodenloon o.; - kapsel
v., Z. -büchse; -lau fen o. boodschappen,
loopera o. van een looper; - lanter m. bode,
boodschaplooper m.; -lohn m. bodenloon,
bodemgeld o.; - meister m. opzichter m.
over een bodeschap ; -meisterei v. boden amt, bodenkantoor o.; - schift o., Z. Pakelboot ; - schild o. plaat v. van een bode;

fist.

Bogen, (boxte, geboxt) o. ww. boksen, op Engelsche wijze vuistvechten.
Boxer, (-s, mv. Boxer) m. bokser m.
Boy, Boyer, m., Z. Boi, Bojer.

Bragke, (-n) v. (Zeew.) broeking
v., strop m., vastsjorring V. van eene
scheepsaffuit.

Brabanter, (-banters, nlv. -banter)
m. Brabantsche daalder nl.
Brach, bijw. (Landti.) (van akkers),
- liegen, braak liggen ; (fig.) uitrusten;
- liegen lassen, braak laten liggen; (fig.)

Auslegung, boosaardig, kwaadwillig; sein
Bliek ist -, bij ziet er boosaardig, nijdig
laten rusten, ongebruikt laten.
uit; -erweise etui. auslegen, boosaardig,
Brach-acker, (-ackers, mv. -de-Spiesz m. Dodenstok, staf m.
kwaadwillig.
her) m. braakakker m., braakland, braakkeil
bóse;
v.,
Z.
(mv.
veld
o.; -amsel v. regenvogel m.; - distel
nep) v. bodin,
Botin, Bitin,
BQshaftig, Z.
-

-

Bosheit.

bode, boodschapster, boodschaploopster, V., Z. Brackendistel; -drossel v., Z. Wen-

BQsheit, V. boosheid, boosaardigheid, kwaadwilligheid v.; aus -, aus lanter -, uit kwaadheid, enkel uit boosaardigheid ; (van een kind), door ondeugendheid, stoutheid v.; -ssi rade v. opzettelijk gedane zonde v.
Bi sher zig, bijv. en b., Z. boshaft.
BQskraut, (-kraut(e)s, mv. -krc uter) o. (PI.) loodkruid o.

v., Z. Bote.

Bislich, ( -er, -st) bijv. en b., Z.
böse, boshaft; (Ger.) voorbedacht, met
opzet begaan.
Bossel, (-n) v., Z. Kegelkugel.
Bosseln, (bosseite, gebosselt) bedr.
Ww., Z. basteln; 2. Z. kegelpa; 3. den
Flachs -, aan bossen binden.
Bossir-arbeit, (-en) v. boetseer
-hein, -hölzchen o. boetseer -werko.-;
beentje. boetseerhoutje o.
Bossiren; (bossirte, bossirt) bedr.
ww. boetseeren, vlak, verheven opwerken ; it. knutselen,
Bossirer, (-sirers, mv. -sirer) m.
boetseerder m., hij, die verheven, vlak
opwerkt.
Bossirkunst, v . boetseerkunst v.
BQswillig, ( -er, -st) bijv. en b.
kwaadwillig, nijdig, boos ; -er Mensch.

dehals.

BQtrnäszig, bijv. en b. onderdaBrehe, (-n) v. braak liggen o.;
nig, afhankelijk; -keil v. heerschappij, (fig.) rust v.; 2. Z. Brachacker.
macht v.; unter seine -- bringen, zich
Braehen, (brachte, gebracht)bedr.
onderwerpen.
ww. eipen Brachacker -, omploegen ;
Botschaft, ( - en) v. boodschap v., einén Weinberg -, omhakken, wieden.
bericht o., .tijding v., zending v.; gute -,
Bracher, ( - s, mv . Bracher) m., Z.
goede tijding ; 2. Z. Gesandschaft.
Brachvogcl.

Botsehaften,

(botschaftete, ge-

botscha Plet) bedr. ww. boodschappen,
melden, berichten.
Botschafterei, (-en) v., Z. Rotschaft.
Bot -schafter, (-schafters, mv. scha fier) m. boodschapper, afgevaardigde,
ambassadeur m.; piipstlicher -, nuntius,
legaat m.
BQttich, (-(e)s, mv. -e) v. kuip v.
vat o.; -back m. ijzeren hoepel m., waar
kuiper de duigen vereenigt. -med

BQtt(i)cher, (-chers, mv. -cher) m.
kuiper m.; -arbeit v. kuiperswerk, kuipwerk o.; -beil o. kuipersdissel, baars m.
Bött(i)eherei, v. kuiperswerkplaats, kuiperij v.; Z. of Bótt(i)cherhandverk o. kuipersambacht o., kuiperij v.,
Kuipen o.

Bott(i)cher-ho1z, o. duighout,

Brach-fahre, -fahrt, V.

eerste

ploeging V. van een akker; -feld o., -flut
v., Z. -acker; -henne v. goud - groene
pluvier of regenvogel m.; -hut m., Z.
-schlag m.; -kafer m. St. Jans-kever
m.; -horn o. koren o., dat op braak
gezaaid wordt; -land o., Z. -acker;-land
- louter m. of -lerche v. veldleeuwerik m.
Brachman, Z . Brahman.

Bri ch-monat, (-(e)s, mv. -e) in.
braakmaand v., Juni m.; -pimper m., Z.
-lerche; -schein m. nieuwe maan v. in
Juni ; -schlag m. braak liggende akkers
m, mv.; 2. of -hut v. weide v. op braakland ; -schnepfe v. wulp m., heidesnip v.
Braehse, (-n) v. een visch, Z.
Brassen.
Br%eh -- vogel, (-vogels, mv. -e dlel) m. groszer -- (Nat. pist.) kleine of

Ira.

Bra.

Bra.
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dwerg - trapgans v.; 2. Z. -amsel; 3. Z. ster; 2. Z. Brombeere; 3. Z. Hopten. 18.(Jachtw.)blauwe plek v. eau bet wild,
Misteldrossel; 4. Z. Regenvogel, Ibis; - ranke; 4. (Scheepv.) Z. Bram -mast waar het schot zit; 19. roet, vuil o. na
zeil v. (Landb.) tijd m. voor liet braak -stenge, -segel c; 5. Z. Verbrizmung.
het afschieten in het geweer achterblij;

laten liggen van akkers.

Bramarbas, (-ses, mv. -se) ge- vende ; auf den - laden, laden zonder
Bra(c)k, (-(e)s, mv. Bracke en woonl. onb.) m., Z. Groszsprecher het geweer vooraf van het schot te rei
;

Bracken) m. en o. uitschot o., Z. Ausschuss, Schund.
Bra(c)k, bijv. nw., Z. bra(c)kig.
Brack, ofBracke, ( - n, mv. - en)
m. en Bracke (-n) v. (Jachtw.) brak,
brakhond, speurhond m.
Bra(c)kbank, bknke) v., Z.
Bra(e)klisch.
Bra(c)ke, (-n) V. keurcollege o.
belast met het onderzoek van waren, en
met de afkeuring van slechte waar; 2.
gebouw o., waarin de keuring plaats
heeft.
Bra(c)ken, (bra(c)kte, gebra(c)kt)
bedr. ww. schiften, sorteeren, uitschieten, uitzoeken. M

-nige.
(bramarbasirte,
Brand-ader, (-n) v. dij - slagader
bramarbasirt) o. ww., Z. groszsprechen, v.; -assecuranz v. brandassurantie, verprahlen.
zekering v. tegen brandschade; -balsam
Brame, (-n) v., Z. Gebriime; 2. m. (Gen.) brandzalf v., balsem m. voor
brandwonden ; -begnadigung v. gunst v.,
Bremse ; 3. Braue.
Bramen, (brámle, gebrdmt) bedr. voorrecht o., bewezen aan hen die door
brand geleden hebben; -bettler, in,
ww. (veroud.) Z. verbrdmen.
Bramfall, (-fall(e)s,mv. - [alle) m. bedelaar m., bedelares of bedelaarster v.
(Zeew.) blinden val m.
wegens brand ; -beide v. pestkool, pestBramin(e) , (-n, mv. -n) m., Z. buil v.; -blase, -blatter v. (Gen.) brandBrahman.
blaar v.; -bock m., Z. Feuerbock; -bogen
Bramkaper, (-n) v. (Kookk.) m. (Giet.) boog m. in den brandmuur;
bremkapper V.
-bombe v., Z. -kugel; -brachsen, - brassen
Bramling, ( (e)s, mv. e m.)wilde m. (Nat. kist.) brandbrasem, zwart
geelvink m.
-brdune v. (Gen.) brandige-starm.;
Bracken- distel, (-n) v. (Tuinb.) Bram mast, ( (e)s, mv. e) in., kroep v.; -brief m. bewijs o van plaats
kruisdistel v.; -haupt o. brakken kop m. Z. -stenge ; -rah v. (Zeew.) bramra v.;
brandbrief,-gehadbnr;it.
Bra(c)ker, (-s, mv. Bracker) ni. - schoten v. mv. (Zeew.) bramschooten brief m. met bedreiging van. brandstichkeurder, sorteerder m.
m. mv.; -segel o. (Zeew.) bramzeil o.; ting; -casse v. kantoor o. eener brand..
Bra(e)k -gut, (- (e) s, mv. -güter) -stenge V. bramsteng v.; -slengewand v. assurantie; 2. brandkast, tegen brand
C).. Z. - waaren; - haring m. wrakke ha- bramstengewant o.; -slengstag o. (Zeew.) bestand zijnde geldkist v.; -eimer m., Z.
ring m.; -hola o. (Boschw.) uitschot o.,. bramstengestag o.
Feuereimer; -eisen o., Z. Feuerboch.
afval m., dood, verdord hout o.
Brand, (-(e)s, mv. Brënde) brand Branden, (brandete, gebrandet) o.
Bra(c)kig, bra(c)kisch, bijv. m.; eire Hans in - stecken, setzen, in den ww., m. h. (Zeew.) (van de zee), branen b.(van het water),brak, brakkig, met brand steken, aansteken ; in - gerat hen, den, tegen de kust breken, woeden.
zeewater vermengd.
vuur vatten, in (den) brand vliegen, raBrand-ente, (-n) v. (Nat. bist.)
Br,eklein, (-leins, mv. -lein) verkl. ken ; in hellem, lichtem, lichterlohena - brandeend v.
o. kleine, jonge brak m., brakje, speur- stehn, in lichtelaaie vlam staan ; auf den
Brander, (-s, mv. Brander) m.
hondje o.
- betteln, ten gevolge van een brand be- brander m.; 2. (Art.) lont, zundpijp v.;
Bra(c)k perle, ( n) v. knoest m., delen; nuit Mord und -verwiislen, te vuur -haken m. brandershaak m.; 2. brandhoutachtige uitwas m aan sommige boo- en te zwaard ; den - löschen, den brand haak m.
men; -tisch m. tafel v. waarop men uit blusschen, het vuur uitdooven ; 2. (van
Brand -erz, (-es, mv. -e) o. ontsorteert &; -vieh o. uitgeschoten-zoekt, kalk, steenen), ovenvol m.; zwei Brdnde vlambaar of brandbaar erts o.; it. bituvee o.; -waaren v. mv. wrak goed, uit Ziegel, twee ovens m. mv.; (van porse- mineus kwikzilver-erts o.; it. Z. Kupferwaren v. mv., die men niet ge--schot., lein, aardewerk), baksel o.; 3. brandwond branderz; -eule v. (Nat. bist.) katuil m.;
makkelijk verkoopt; - wasser o. brak wa- v.; Salbe gegen den -, brandzalf v.;(Gen.)' -fackel m. stroofakkel, brandfakkel v.;
ter o.
branden o., cauterisatie v.; (Veea.) (van -fans o. (Art.) stormvat o., spring- of
Bracte€t, en,mv.-en) m. (Pl.) Z. paarden), branden o.; 4. hitte v., gloed m., vuurton v.; -test bijv. uw. brandvrij, onBlech -, Hohl-münze.
droogte v.; des Durstes -, brandende brandbaar, tegen brand bestand ; -fieber
Bradeln, (brädelte, gebradelt) o. dorst ; der Lippen -, brandende, droge o. (Gen.) brandkoorts, brandende koorts
ww., m. h. praten, babbelen, Z. plau- lippen ; 5. (fig.) - der Seele, hartstocht, v.; -fink m. (Nat. bist.) brandvink m.;
dern.
toorn m., woede v., vurige liefde v.; 6. -fleck nl. brandvlek v.; 2. --- of -flecken
Brageln, (brdgelte, gebrágelt)beclr. brandend stuk hout ; den - hineinwerfen, m. mv. (Gen.) brandvlek, vlek v. die
ww. Klösze -, in boter bakken ; gepra- vuur o. werpen, den brand steken in; 7. liet vuur aanduidt ; 3. zwarte, roodachgelte Kartofeln, gebakken aardappelen; brandstof v.; den freien - Naben, vrij tige plek v.; 4. litteeken o. eener brand2. o. ww., m. s., Z. rassein.
brand hebben ; 8. (van de zee), Z. Bran- wond; -fleckig bijv. en b. met brandvlekBragen, (brdgle, gebragt) bedr.ww. dung; 9. dorre, kale plek v. op een akker; ken ; -Fuchs m. brandvos m.; 2. vospaard
(Bontw.) over tiet ijzer halen.
it. afgebrand stuk hei ; 10. (Gen.) heister D.; -gasse v. brandsteeg, open ruimte v.
B rgen, ( s) m., z m. (w. i . gebr.) of feuchter -, vochtige versterving v.; tussclien twee gebouwen, brandgang ni.;
hersenen v. mv.
trockener -. droge versterving v.; kal - -geier m., Z. -falk; -gerste v., Z. branBrahmen, br^hnen, (brdhmte, ter -, koud vuur o.; der - ist dazu ge- liq; -geruch m. brandlucht v.; -geof bráhnte, gebrdhmt of gebrdhnt) o.ww., schlagen, er is koud vuur hij gekomen; schmack m. brandige smaak m.; -ge m. h. (Jachtw.) (van varkens), naar den it. Z. Mondkalb; 11. (in hout), vuur o.; schoss o. (Krijgsw.) ontvlambaar,brandbeer verlangen.
it. Z. Flugbrand, Mehllhau, Mutterkorn; baar schiet- of werptuig o.; -getreide o.,
Brahn(e) , (-(e)n) v. met hout be- 12. (Berges.) - setzen, een vuur stooken» Z. brandig; -gilde v., Z. -casse; - glocke
groeide zoom m. van een akker, wei om er harde steensoorten door broos te V., Z. Sturmglocke; -haber m., Z. bran-land&. maken ; 13. (Bliksi.) geelachtige stree- lig ; -haken in., Z. Feuerhaken; -benul
Brahma, (-s) m., z. In. Brahma, pen aan den rand van het vertinde blik; )., Z. Feuerhemd ; -hirsch m. Boheemsch
hoogste god der Indiërs.
14. (Waterb.) land o. aan den voet van hert o.; -hola o., Z. Brennholz.
Brahman, Brahmin, ( en, mv. een dijk grenzende; 15. (van brandko- Brandicht, ( er, si) bijv. nw.
-en) m. Brahmaan, Brahmien, Indische gels), lont v.; it. kruit o. voor loopvu- brandig, brandachtig, naar brand riepriester m., priesteres V.
ren; 16 . (Hand.) teeken o. op de ha- kend, smakend , brandigriekeud.
Brallen, brallen, (braille of ringtonnen gebrand ; it. soort van ha- Brandig, ( er, st) bijv. en b.
braille, gebralli of gebrallt) o.ww., m. h., ring daarnaar genoemd, b. v. Jacobi-, -Gerste, -er Haber, -es Korn 4-, waarin
Z. brullen.
Johannis -, kólnischer-; 17.niet behoorlijk het vuur of de brand is.
Bram, (- (e) s, mv. -e) m., Z. Gin- uitgebrande kolen v. mv.,Z. Rauchkohle; Brandkasse, (-71-) v., Z. - rasse.
Prahler.

Bramarbasiren,
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-

-

-

-
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-kilt m. ontbrandbare kalk v. of cement Brandung, v. (Zeew.) branding, bakaal m. en v.; -apfel m., -birn v., Z.
o.; -korb m. schoorsteenrooster m.; - komn neer v.; 2. blinde klippen v. mv. Backapfel; -bock m. (Kookk.) brandijzer
o., Z. brandig; -kugellallich m., Z. Hu[- Brand-verordnung, v., Z.Feu- o. voor het spit.
latlich; -leger m. brandstichter m.; -lei- erverordnung; -versicherung v. brandas- Br€iteln, (brktelle, gebratell) bedr.
ter v., Z. Feuerleiter; -loch o. (Art.) surantie, verzekering v. tegen brand- ww een weinig braden.
brandgat o.; -mal o. brandmerk o.; schade; --sanstall v. brandwaarborg-Brgten,(du brdtst of bralest, er brat
(Gen.) brandblaar v., litteeken o. eener maatschappij, assurantiemaatschappij v., of bralet, brief of bratete, gebraten) bedr.
brandwond ; 2. (Rechtspr.)brandmerk o. Z. - rasse; -vogel m.zeezwaluw v.;-wache ww. onr. Fleisch, Aepfel -, braden, laBrandmalen, (brandmalie, ge- v. brandwacht v.,wacht v., die des nachts ten braden; au[ dem Roste -, roosteren;
brandniall) bede. ww. met een gloeiend op liet vuur moet passen ; (Krijgses.) in der Pfanne -, in Butter -, braden,
ijzer merken, brandmerken. kardoeskoker m.; (Zeew.) wachtschip o.; bakken; (Spr.) nachdem der Mann ist,
Brandmark, (-( e)s, mv. -e) o., -vein m., Z. Branntwein; - weizen m. tarwe brat man ihm die Wurst, men behandelt
v., waarin de brand is;-wellev. (Vuurw.) ieder naar zijn staat, maakt onderscheid
Z. ftrandmal.
Brandmarken , ( brandmarkte, pijlkast v.; -woche v. (Kath.) de eerste tusschen de menschen ; es ist nicht viel
gebrandmarkt) bedr. ww., Z. brandma- week v. van de Vasten; -wurm m., Z. Gebratenes an der Sache, niet veel leklen. Tollwurm; -zeichen o., Z. -mal; -zeug o. kers, niets bijzonders; es 1st Nichts daBrand-masehine, n) v. hel- (Vuurw.) gezwinde lont v.; (Art.) werk ran zu sieden and zu -, er is niets mede
sche machine v.; -mase v., -maser m., Z. o. in brandewijn gedompeld en in kruit aan te vangen, het is tot niets te gebrui-mal; -maner V. brandmuur, middel- gerold; -ziener m. (Art.) lonttrekker ken; 2. o.ww., m. h: dieAepfel fangen an
muur, gemeenschappelijke muur m.; - m.; -ziemer m. (Nat. hist.) zwarte lijs - zu -, beginnen te braden ; er sorgt da/dr,
dass das Fleisch an beiden Seiten brate,
mans V. (Nat. bist.) veldmuis v.; -mehl ter v.
o. (Mol.) meel o. van koren, waarin de Branntwein, (-( e)s, mv. -e) m. gebraden worde; 3. (tig.) aan groote
hitte blootgesteld zijn, smoren ; ich will
brand is; -meise v., Z. Kohlmeise; -mei- brandewijn, jenever m.
Branntwein-blase, (- nn) v. dis- nicht hier (in der Sonne) -, braden ; bei
ster m. bran(ltneester m.; -mitlelo.(Gen.)
middel o. ter genezing van brandwon- tilleerkolf v., distilleerhelm m.; -Brenner kleinero, langsamem Feuer -, (van een tot
den ; -opfer o. brandoffer o.; -ordnung v., m. brander,brandewijnstoker, jeneversto- den brandstapel veroordeelde), langzaam
Z. Feuerordnung; -otter v., Z. -schlange; ker m.; -brennerei v. brandewijnstoken o.; verbranden.
-pappe v., Z. Pressspan; -pfahl m. brand- 2. branderij , distilleerderij , brouwerij, Braten, (- s, mv. Braten) m. gepaal, brandstapel m.; -pfeil m. vurige hrandewijnstokerij v.; -essig m. brande- braad, gerecht o. van gebraden vleesch ;
pijl m.; -plaster o. brandpleister v.; -pi- wijn-azijn ni.; -lass o. brandewijn -vat (fig.) den - riechen, lont ruiken, ergens
quel o., brand piquet o., brandwacht v.; o.; -geist ni. alkohol m.; -hans o., Z. de lucht van krijgen; (fig.) ein fetter -,
-probe v. brandproef v.; -rakele v. Con- -schenke; - schenk m. brandewijnslijter, Z. Bissen; der - ist unser, de buit is ons;
greevische vuurpijl v.,brandkruit,brand- drankslijter, kroeghouder m.; -schenke -brühe v. braadvet o., saus v.; -felt o.
raket o.; - richter m., Z. Feuerbock; -rohr v. drankwinkel m., kroeg, herberg v.; braadvet o.; -kleid o. (i. k. bet.) feest o. hals in. van eene brandpomp; -róhre - slimme v. heesche jeneverstem v.; -ver- kleed, gala -kleed o.,-kleeding v. of -klee(Art.) brandpijp v.; -röhrengehülse v, hauler m. brandewijrverkooper, jenever. dereno.mv.; -lóf"el m. sauslepel m.; -meilont, zundpijp v.; -rose v. (Gen.) vurige verkoopei, tapper m.;--io v. brandewijn- ster m. braadmeester,opperkok m.; -rock
roos v.; -rost m. (Giet.) brandrooster verkoopster, tapster v.; -wage V. brande- m., Z. -kleid; -schüssel V. gebraadschom.; -ruthe v., Z. Feuerbock ; -salbe v. wijnrneter, alkoliolmeter m. tel m.; -spieker m. lardeerder, spekker
brandzalf, zalf v. voor brandwonden ;
Brante, n) v. (Jachtw.) here- ni.; -wender m. spitdraaier m., braad (-

(-

-salz m. (Art.) lading v.; -säure v., Z. poot m.
spit o.
Hol ó sciure; - schade m. brandschade v.; Branstig, bijv. en b. naar brand Brater, Brater, s, mv. Brdriekend, Z. brenzlich.
ter) m. iem. die braadt; 2. Z. Braten2. (aan liet lichaam), brandwond v.
(-

wender.
Brandsehatzen, (brandschatzte, Brante, n) v., Z. Brente.
Branz, es, mv. -e) (Prov.) bran- Br terei, v. braderij v., braden o.
gebrandschalzt) bedr. ww. (Krijgsw.)
brandschatten, brandschatting opleg- dewijn m.
Brat-$soh, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
Branzeln, (branzelte, gebranzell) Back/isch; -gerdth o. braadgereedschap,
gen.
Brandsehatzung, v. brand- o. ww., m. h. (Prov.) naar jenever ne - bakgereedschap o., braadtoestel m.; -hf ring m. braadharing, panharing m.; -hecht
schatting v., brandschatten o.; 2. belas- ken ; it. gaarne jenever drinken.
Brasilien—holz, o. brazilieliout, m., Z. Backhecht ; - kachel v., Z. -róhre;
ting V.
Brandschiefer, m. brandbare fernarnbuk o.; antillisches —, bloedhout, -koch m., -köchin v. braadkok m., braad
brandbare leisteen ni.; -schif o. Antillisch braziliehout o.; rothes, gelbes ster v.
-schilfer,
brander m.; -schlag m. gezwinde lont —, rood, geel braziliehout o.; -pfefrer m. Br ,cling,( -(e)s, mv. -e) m.eetbare
paddenstoel m.; 2. (Nat. bist.) sprot v.
v.; -schlange V. (Nat. hist.) aspisslang Indische peper v.
Brass, (- es) m., z. m. tuig o., boel, Brat—masehine, (- n) v., Z. -gev.; -schort m. (Gen.) brandschurft o.;
-schuss o. schot o. met een vuil geweer; rommel ni.; das ist der gauze -, dat is rdth; -o/'en m. braadoven, bakoven m.;
-schwcwarz bijv.nw., Z. kohlschwarz; -sil- rle geheele rommel, alles, het geheele -pfanne v. braadpan, druippan v.; -róhre
her o. fijn zilver o.; -sohle v.tweede zool, zooitje o.; 2. angst m., vrees, bezorgd- v. fornuis o. tot verwarming der spijzen;
brandzool v.; -sonntag m. (Kath.) de held v., Z. Sorge, Kummer. -rost m. braadrooster m.; -schaufel v.
eerste Zondag m. in de Vasten; -spritze Brasse, (-n) v. ( Zeew.) vadem m. schuimspaan v.
V., Z. Feuerspritze; - stalt, -stilte v. Brassen, (-s, mv. Brassen) m. bra- Bratsche, (-n) v. altviool v., alt
m.; -nspieler m. altspeler alt, altist m.
brand m., plaats v. waar brand is; 2. Z. som m.
Brassen, (brassie, gebrasst) bedr. Bratsehe, (-n) v. klos m. voor
Feuei'stutle; -stein m., Z. Backstein; borduursters.
stelle v., Z. - stalt; -steuer V. belasting ww. (Zeew.) die Segel -, brassen.
Bratsehirm, (-(e)s, mv. -e) m.
V. ten voordeele van lien, wier goederen
Brasseln, (brasselle, gebrasselt) o.
braadscherm o.
door brand vernield zijn ; 2. aalmoes, ww., Z. prasseln.
liefdegift V. voor hen &; -stifter m. Brasssehenkel, m. mv. bras- Bratsehist,(-en,mv.-en) m.(Muz.)
die de alt speelt, alt, altist m.
brandstichter ia.; -sliftntng v. brand- schinkel of - schenkel m.
Brat—schmalz, (-es, mv. -e) o.,
Brast, (-(e)s, mv. -e) in. (Volkst.)
stichting v.; -stuck o. (Smelt.) koek m.
van zuiver of fijn zilver; -thür(e) v. ijze- Z. Brass (2) ; 2. (oeroud.) kommer m., Z. Bratbutter; -spiesz m. braadspit, spit
o.; -spill o., -spille v. (Zeew.) windas o.,
ren (leur v.; -triebel m., Z. -schlag; -tuch zorg v.
Brt-aal,(- (e)s,mv. -e)m.(Kookk.) braadspil v.; - trommel m. gebraadtromo. gezwaveld doek o.
(-

(-
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met y.; -4vtiurst V. braadworst, sau. rokkenen, stichten, 2. Bier -, brouwen; met loodglans vermengd, gezwaveld
(Spr.) je toller gebraut, je besser Bier, Z. zinkerts o.; - f sch m. bruinvisch m.;
cijs V.

B rtze1,

(-n) v., Z. Bretzel.

Brau, (-en) v. wenkbrauw v.
Brau, (-(e)s,mv. -e) o., Z. Gebrdu;
-berechtigt bijv. en b. gerechtigd tol
bierbrouwen ; -hottich m. brouwkuip v.,
brouwketel m.
Brauch, (-(e)s, mv. Branche) m.,
L. Gebrauch, Verbrauch ; 2. gewoonte
v.; it. nov., zeden V. mv.; das is! des Lan.
des nicht der -, dat is hier te lande geen
gebruik; nach hergebrachteyn -, volgens
oude gewoonte ; das Röslein hat gar stolen -, trotsche manieren v.mv., een trotschen aard m.

Brauchbar,

(-

er, - st)

bijv. en b.

bruikbaar, dienstig, geschikt voor, nut.
Lig; -es Kleid, draagbaar; -er Mensch,
bruikbaar, geschikt, knap, bekwaam; -es
Pferd, dat goede diensten bewijst; -er
Weg, begaanbaar, gebaand ; -e Erfindung,
nuttig, practisch ; -keit v. bruikbaarheid, geschiktheid v., nut o., bekwaamheid, knapheid v.

Brauehen, (brauchte, gebraucht)
bedr. ww. met Oen nmv., zelden met den
2en; etiv. -, gebruiken, bezigen, aanwen den, zich bedienen van ; man kans das zu, dat kan dienen om ; man hat alle ersinnliche Mittel gebraucht, alle mogelijke
middelen aangewend, beproefd, gebezigd,
in het werk gesteld ; eine Kar -, gebruiken; einen Arzi -, zich bedienen van;
dieses Beiwort Qvird zuwueilen als Hauptsoort gebraucht, gebruikt, gebezigd ; jernn.
zu etw. -, gebruiken, bezigen ; viel Klei der -, verslijten ; viel Holz -, verteren,
opmaken, verbruiken ; seinen Reichthum
-, genieten, Z. gebrauchen; Gewalt -,
gebruiken, Z. gebrauchen; 2. Geld , noo
dig hebben, behoefte hebben aan ; jem.
-, iem. noodig hebben,iems. hulp behoeven ; er braucht cmn Kleid, hij heeft dr
noodig, hij moet & hebben ; er braucht
nur vin Wort zu sagen, hij behoeft slechts
één woord te zeggen, het kost hem maar
één woord ; ich branche thnen nicht zu
sagen, ik behoef u niet te zeggen ; das
braucht niemand zu wissen, dat behoeft
niemand te weten, het is onnoodig dat
iem. het weet ; etw., jem. nicht -, niet
noodig hebben, niet weten wat te doen
met; II. onp. ww. was braucht es solche(r)
Umstände ? waartoe dienen, zijn nuttig ?
es branch! viel Zeil, er is veel tijd noodig, wordt veel tijd vereischt ; als ob das
noch Fragens brauchte, alsof er nog behoefde gevraagd te worden; es braucht
nicht gezeigt zu werden, es braucht
(braucht's) nicht, doss man es neigt, het
-

-

behoeft niet getoond te worden.

Brauchlich,

(

-er, -st)

bijv. en b.,

L. gebrduchlich.
Brace, (-n) v., Z. Brau.

Bra_uen, (braute, gebraut) o. ww.,
m. h. (van water), koken, zieden; (van
de zee), koken, woelen; der Hase brain
au[ der Wiese, een mist ligt over het land;
II. bedr. ww. Sturm -, verwekken, veroorzaken; (van heksen, toovenaressen),
Gewitter -, doen ontstaan ; Unheil -, be-

Bier; Kaffee -, zetten, Z. machen; Meth, -fuchs m., Z. Brand -, Roth-fuchs; -geier
Punsch, Essig -, maken; (tig.) etw. -, U)., Z. Fischaar ; -gelb bijv. en b. geel
brouwen, smeden, ontwerpen, samenein schönes —, donkergeel ; -ge -bruin;
spannen.
bijv. nw. (Dichtk.) Z. -haarig; --lockt
Brauer, -in, brouwer m., brouw- gestrei ft bijv. nw. bruin gestreept, met
ster v.; 2. brouwer, brouwster, eigenaar bruine strepen ; -glas o. (Delfst.) Mos
m., eigenares v. van eene brouwerij.
glas o.; -grim bijv. en b. bruin--covish
Brauerei, V. die - verstehen, de achtig groen; -haarig bijv. en b. bruinkunst o. van brouwen verstaan ; 2. brou- harig, met bruin haar, met bruine lokwersbedrijf, brouwen o.; die - aufgeben, ken; -holy o., Z. Brasilienholz ; -huhn,
het brouwen opgeven ; 3. brouwerij v. -hiclinchen o.,(Nat. kist.) bruinzaudhoen
o.;-kalkm.(Delfst.)bruine kalk v.; -kehl(de plaats).
Brauer- gilde, - innuug, ^chen o. (Nat. bist.) zwartkeeltje o.; -kohl
-zunft, v. brouwersgilde o.,brouwers- gy m. roode kool v.; -kohle v. bruine, aard
vereeniging v.
steenkool v.; holzige --, aardpek -achtige
harsachtig bout o.; -kopf m.-achtigof
Brau-ger thschaft, v. bron
wersgereedschap o., - werktuigen o. mv.; (Nat. bist.) meeuw V. met bruinrooden
-gerechtigkeit v. recht o. om bier te kop.
brouwen; -haas o., Z. Braverei (2); -hers
Brunlich, bijv. nw. bruinachtig.
m., Z. Brduer (2) ; -hof m., Z. BraueBri iinling, (-(e)s, mv. -e) m. (van
rei (2); -kessel m. brouwkuip v., brouw menschen), die eene bruine kleur, bruine
m.; - knecht m. brouwerskuecht m.;-ketl haren heeft; 2. soort van kever, ceram-krücke v. roerstok m., roerstang v.; byx lucidus in.; 3. soort van appelen met
-kufe v., Z. -bottich; -kunst v. brouwers - donkere schil.
kunst v.; -magd v. brouwersmeid, brouBraun-lippe, (-n) v. (Nat. bist.)
wersdienstmaagd v.; -meister m. mees- eene soort van kammossel v.; -lockig bijv.
nw., Z. -haarig; -roth bijv. en b. bruinter brouwer, brouwersbaas m.
Braun, ( -er, -st) bijv. en b. bruin; rood; englisches —, licht bruin; -schim-es Gesicht, bruin, verbrand ; -es Pferd,' mel m. bruinschimmel m.; -span, (mv.
bruin paard, bruin m.; -e Butter, ge-' -spine) m. spaan v. van campêchehout ;
bruind ; -es Mhdchen, meisje o. met -spatb m. ,Delfst.) bruinspaath o.; -sper bruinachtig haar; it. met bruin ",vel, bru- ling m. veldmusch v.
nette v.; - machen of - anstreichen, bruiBraunstein, (-(e)s, mv. -e) m.
n en, bruin wrijven ; - backen of - bra/en, (Delsft.) bruinsteen m.; -erz o. bruinbruinen, bruineeren, bruin braden; - steenerts o.; -kalk m. bruinsteenkalk v.;
werden; bruin worden, gebruind wor- - kiesel m. bruinsteenkiezel o.; -konig m.
den; (van vleesch), bruin braden ; 2. of -metal! o. zuiver bruinsteenmetaal
o. zelfst. das - of -e, het bruin o., o.; - salpeter m. bruinsteensalpeter o.;
bruine kleur v.; das herbstliche -, de -schaum m. bruinsteenschuim o.; -tiger
bruine bladeren o. mv. der booneen in den RI. bruin getijgerd paard o.; -vogel m.
Herfst; (aan gebraad), korst v.; 3. der (Nat. hist.) steltlooper m. van den Se- of der -e, een - of een -er, mv. -e, die negal.
-en, bruin paard o., bruin m.
Braunwurz, (-en) v. (Pl.) klier Braun augig, bijv. en b. bruin- kruid o.; 2. klein schelkruid o., spieroogig, met bruine ooggin ; it. tuinoog klierkruíd, lepelblad o.; 3. Z. Braunelle (Pl.)
m.; -bier o. bruin bier o.
Brunchen, (- chens, mv. chen) Brau-ordnung, v. reglement o.
verki. o. bruin paardje, bruintje o.
op de brouwerijen ; it. Z. -reihe; -planne
V., Z. -kessel; -recht o., Z. -gerechtigkeit;
Braune, Z. braun (2. en 3.).
Brune, v., Z. m. bruin o.; (van -reihe v. beurt v. der brouwers, beurt
het gelaat), bruine verbrande kleur v.; V. om te brouwen.
(Berges.) Z. Braunerz; 3. (Gen.) keel- Braus, ( es) m., z. mv. (van de
ontsteking v.; hautige -, vliezige keel- zee), bruisen o.; (Gg.) drift, onstuimig
im vollen -, in vollen toorn-heidv.;
ontsteking, kroep v.; (Veea.) worg m.
Brauneisenerz, (-es, mv. -e) o. m.; Saus and -, woest getier o.; in Saus
and - leben, brassen, slampampen, le(Delfst.) bruin ijzererts o.
Braunelle, (-n) v., Braunell- ven als vroolijk Fransje.
ehen, o. (Nat. hist.) brunel, bruinel Brauschbeutel, beutels, mv.
v., ook wel winterkoninkje o. genoemd; -bete/el) rn., Z. Brausebeutel.
2. (L l.) berenoor, wondkruid o.; 3.
Brapsche, v., Brausehehen,
o. (verkl.) blauwe plek v., Z. Beule.
soort van groote pruimen.
Bräunen, (zelden braunen,)' Brau-schecke, (-n) v. (Rijk.)
(bráunte, gebraunt) bedr. ww. Tuch -, roodbont paard o.; -scheckig bijv. uw.
bruin verven; (Kookk.) die Butter -, roodbont.
bruineeren, bruin braden ; die Haut, das
Brausehen , (br ausehte , ge
o. ww., Z. anschwellcn; 2.-brauscht)
Gesicht -, (van de zon), bruin maken,
verbranden; 2. o. ww., m. h. of wed. brausen.
ww. sich -, bruin worden; sich -, (van
Brausehenke, (-n) v. herberg v.,
die haar eigen bier brouwt of het recht
kersen), rijp, bruin, rood worden.
Braun-erz, (-es, mv. -e)o.(Delfst.) daartoe heeft..
-

-

,

-

-

(-
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Brause, (-n) v. (van bier, wijn &), -kutsche v. bruidskoets v.; -lauf m.(ver - Breehen, (du brichst, er bricht
schuim, bruisen, gisten o.; (van kokend oud.), Z. Hochzeit; -leute mv. bruid v. brach, gebrochen) o. ww. onr. breken;
opborreling v.; en bruidegom m., bruidspaar o , jong das Eis, ein Stuck Holz bricht, breekt;
water), op^elling,
Gluck and Glas, wie bald bricht das, boe
(Scheik.) opbruising v.; das Bier, der gehuwden mv., jong paar o.
Wein ist in der -, gist, werkt; 2. (van Bra,utlieh, bijv. en b. -er Schmuck, licht breekbaar, broos, vergankelijk is &;
een gietertoestel voor een druipbad &), als bruid, van de bruid ; -es Fest,bruids- (fig.) das Herz bricht mir bei diesem
mond, tromp m.; -beutel m. (gemeenz.) feest o.; -e Schamhaftigkeit, maagdelijk; Anblick, dat gezicht breekt mijn hart,
veroorzaakt mij grievend hartzeer; es
Z. - kop[; -erde V. kleiaarde, potaarde v., -angekleidet, als bruid.
Braut-lied, (-(e)s, mv. -er) o. muss biegen oiler -, buigen of barsten;
leem o.; -kopt ni. onstuimig, oploopend
mensch, driftkop m.; it. Z. -wind; -kó- bruidslied, bruiloftslied o.; -messe V. hu- die Báume - fast unler ihrem Segen, bepfig bijv. eu b. onstuimig, driftig, oploo- welijksmis v.; -nacht v. huwelijksnacht zwijken bijna; der Faden bricht, breekt
pend. in., eerste nacht m. na het huwelijk; af; der Faden der Geduld, die Geduld
Brausen,(brauste,gehraust) o.ww., -paar o., Z. - Teute; -ring ni. trouwring bricht mir, mijn geduld loopt ten einde,
m. h. (van de zee, den win(l), bruisen, w.; -schulz n1 bruidschat ln., uitzet o., raaktop; (Hand.) einHausbricht,springt,
r uischen; dasMeerhraust,bruist,schuimt; huwelijksgift v.; 2. Z. - geschenk; 3. -- gaat bankroet; 2. das Auge (eines Ster der Eichn'ald brausi, ruischt; (van paar- of - schilling m. (Leenw.) geld o., dat benden) bricht, breekt, verliest zijn glans;
den), brieschen; (van mousseerenden men den heer verschuldigd was voor mil -der (gewoonl. gebrochener) Slimme,
wijn), schuimen; es braust mir in den het verlof om te trouwen; -schmuck, met eene gebroken stem; 3. miljemn. -,
Ohren , die Ohren - mir, suizen; 2. (van -slaat m. bruidstooi m., sieraden, klee- breken, de vriendschap opzeggen, gehevige gemoedsbew egingen), das Blut (leren o. mv. van eene bruid of een brui- brouiileerd raken; 4. die Wolke bricht,
braust in den Adern, kookt ; ein -der Kopf, legom; -stand m. stand, staat ni der ver- er ontstaat eene wolkbreuk ; die Wolken
Z. Brausekopf; - e Vergniigungen, luid- loofden; -suppe v. kandeel v., die men -, scheiden vaneen; die Sonne bricht
ruchtige, woeste vermaken; 3. bedr.ww. eene jonge vrouw gaf daags na de brui- durch (die Wolken), breekt, komt door;
die Leinwand -, (met den gieter) begie- loft; 2. bruidssoep v.; -lag m. verloo- die Edelsteine - in /'remden Steinarten,
ten ; 11. o. zelfsi. bruisen, geraas o. (van vingsdag, bruidsdag, bruidegomsdag m.; komen te voorschijn; 5. die Kniee - mir,
de zee); (van bier), schuimsein, werken, 2. Z. Hochzeiltag; -tanz m. danspartij mijne knieën knikken; 6. das Wetter
schuim o., Z. Brause; (in de ooren), sui- v., bal m. op den trouwdag; -wagen m., bricht, verandert, slaat om; der Laut I
zing v. Z. -kuische; -werker m., Z. Freiwerber; bricht in E, gaat over in; derWein bricht,
Brause -pulver, o ., z. m. (Apoth.) -u erbu-ng v. aanzoek o. om een meisje, slaat om, wordt troebel ; 7. aus dent Gebruispoeier o.
door tusscheiukomst van een derde.
fángnisse -, losbreken, ontvluchten; in
Brauser, (-s, tnv. Brauser) m., Z. Brau -veesen, o. brouwersberoep emn Haus -, inbreken; (van het wild),
Bransekopf.
o., brouwerij v.; -wirth m. herbergier, noch Nahrung, Wurzeln 4" -, graven; 8.
Brauserei, (-en) v. geraas, getier waard m., die zijn eigen bier brouwt. braken ; II. bedr. ww. einen Slab -,
o., driftig, onstuimig gedrag o.
Bray, (-er, -si) bijv. en b. braaf, breken; (fig.) den Stab Tiber etzv. -, den
Bra .se- thon, (-(e)s) m., z. m., rechtschapen; eicc -er Mann, braaf, recht- staf breken over iets, iets veroordeel . -erde; -wind m. dolkop, driftkop m. schapen; it. moedig, kloek; eine -e That, len, verwerpen; (Spr.) Noth bricht EiBraus-hahn, (-hahn(e)s, mv. - braaf. goed; it. moedig, heldhaftig; eine sen, nood breekt wet; 2. Flachs -, breháhne) m. (Nat. bist.) kemphaan m.; - -e Maulschelle, flink, ferm ; eis -es ken ; 3. eiven Acker -, omploegen ; 4.
kop f m., Z. Brausekopf. 1V-irrlhshaus, solied ; eis -er Ort, deftig, Brat -, breken, te eten geven ; Nichts zu
Brausicht, ( -er, -esl) bijv.nw. on- aanzienlijk ; II. bijw. flink, goed, ferm ; beiszen and zu - Naben, niet te eten heb
driftig, opvliegend, opstuivend. sich wehren, hallen, dapper, kloeknioe - ben; 5. eis Schloss, eine Burg - , ver --besuid,
Braut (FJröule ) v . Bra_utehen, dig, stout; - nass w erden, ter deeg ; -slit- woesten ; 6. eine Lanze -, eerie lans breo. (verkl.) bruid v., bruidje o.; verloble direr, vlijtig; - .anken, veel twisten; ken in het tournooi ; it. (fig.) zich met
-, verloofde v.; getraute -, jonggehuwde, ,jem. - prügeln, flink, ferm, ter dege; iem. in een twist inlaten; 7. den Hals,
jonge vrouw v.; (Spr.) zeer das Gluck• -heil v., Z. Bechtschaf enheit; 2. Tapfer- Hals and Bein 4 -, breken; (fig.) das
hal, fiihrt die - helm, die liet geluk heeft keil.
bricht ihm den Hals, dat breekt hem den
voert de bruid naar huis mede, zonder
Bravado, ( -ra) v., Z. Groszspre- hals, richt hem geheel en al ten gronde;
geluk vaart niemand wel; des Hiinmels cherei.
einer Flasche den Hals -, haar uitdrin- , bruid des hemels, non v.; (vas: dieren, Bravo,(overtr. tr.bravissimo)tussch. ken ; sich den Kop/ - (gewoonl. zerbredi-hterl.), wijfje o.; 2. (Pl.) - in Haaren, bravo! goed zoo!
chen), zijn hoofd met iets breken; das
juffertje in het groen, Z. Gretchen im
BravQur, (-en) v., Z. Tapterkeit; hat ihm das Herz gebrochen, dat heeft
Busch; -band o. bruidsieraad o.; -belt o. -arie v., -stuck o. (Muz.) bravouraria v., hem diep gegriefd en geheel ter neder
bruidsbed, huwelijksbel o.; - fiihrer,-in, aria v., bestemd om des zangers meester- geslagen; gebrochenen Herzens, meteen
hij, (zij) die de bruid naar cle kerk ge- schap te doen uitkomen.
gebroken hart: 8.mit gebrochenerStimme,
leidt, bruidgeleider m., bruidgeleidster
Brech -arznei, (-en) v., Z. -snit- met eene gebrokenstem; in gebrochenem
v., speelgenoot m. en v.; -gabe v., Z.Aus- tel; -bank v. (Bak.) werkbank, kneed- Deutsch, in gebroken Duitsch ; 9. eis
stattunq; -gemach o. bruidskamer v., bank v.
Wort, einen Vers -, afbreken; gebrochene
bruidsvertrek o.; -gerath o. bruidszaken
Breehbar, ( -er, -st) bijv. en b. Zahlen, gebroken getallen o. mv., breuv. mv.; -geschenk o., Z. Hoch zeitsge - breekbaar; (Nat.) voor straalbreking ge- ken v. mv.; 10. das Stillschweigen -, afschenk; - geschroeide o., Z. -schmuck; schikt ; -keit v. breekbaarheid v.
breken ; den Schlaf -, storen ; einen
-gewond ni. bruidskleed, bruidsgewaad Brech - beeher, (-bechers, mv. - Eid, sein Wort, die Freundschaft -, breo., bruidskleeding v.; -haas o. huis o. Becher) m. (Apoth.) braakwijnbeker m.; ken; die Ehe -, Z. ehebrechen; 11.
van de bruid ; -hemd o. bruidshemd, - bofine v., Z. Schweizerbohne; -con/eet o. jems. Willen, Eigensinn, Trotz -, doen
trouwhemd o. braking verwekkend gebak o. buigen; den Mulh, die Kraft -, fnuiBrautigan, (- (e)s, mv. -e) m. Breehe, (-n) v. (Bak.) Z. Brech- ken; 12. eine Serviette -, opvouwen;
bruidegom, verloofde, aanstaande man iii. bank; (Lando.) Z. Flachsbreche; (Sm.) eis Dach -, Z. abstufen; eine driemal
Bract-jungfer, (-n) v. bruids- vuurscherm o.; 2. (van vlas en hennep), gebrochene Treppe, met drie portalen;
leidster v., bruidsjuffer v.; -hammer v., braaktijd m., braken o.; (Wijng.) afbla- 13. die Farben -, nuanceeren; 14. eira
Z. -gemach; -kind o. natuurlijk, onwet- deren, afbreken o.van de overtollige bla- Schloss von der There -, afbreken; Blutig, onecht kind o.; -kleiti o., Z. - gewaad; deren en ranken ; 3. bres v., Z. Bresche. men, Früchte -, plukken ; etw. vom
-krant in., -krdn ychen o. bruidskrans Breeheisen, (-eisens, mv. -eisen) Zaune -, bij de haren er bij slepen; Erz,
m.; -truss m. huwelijkskus, bruidsklis m.; o. breekijzer o., koevoet m.
Steine -, breken, bouwen, opdelven ; 9 4.
,
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Breiioht, breiig, bijv. nw. Aapnen, de zwarigheden uit den weg rui achtig, brijachtig, week, zacht.
Brei -löffel, (- lofels, mv. - toffel)
paarden), die Zahne -,-men;15.(va
Z. schieben. j m. paplepel m.; -maul o. (gemeenz.) brijBrocher, –in, (Landb.) braker' bek m. en v.; it. stamelaar, hakkelaar m.,
m., braakster v.; it. breker in., breek- stamelaarster, hakkelaarster v.; -napi m.
brijschotel, papschotel, moesschotel m.;
ster v.
Br@cherisch , brecherlich , -pf tinne v. pappot, brijpot, moespot m.;
bijes. es ist mir -, het hart draait mij om, -schüssel v. papschotel, brijschotel, moesik heb neiging tot braking, ik ben mis- schotel ni.
Breisling,Brisling, (-( e)s, mv.
selijk.
die Bahu -, breken, den weg banen, ope-

Br@eh-fieber, (- /Iebers, inv. -fieber) o. braakkoorts v.; -/liege v. (Nat.
bist.) blauwe vlieg v.; -haare o. mv.
(Prulkm.) gebroken, slecht haar o.;
-hammer m. (Mets.) metselaarshamer,
breekhamer m.; -han! m. braakhennep
m.; -hebel m., Z. -stange; -kamm m.
(Lakenb.) breekkam m.; -kolben m.

(Kamm.) breekkolf v.
Br@chlich, bijv. nw., Z. zerbrechlich.

Breeh-meiszel, (- meiszels, mv.
- meistel) m. breekbeitel, koevoet m.;
-mitlel o. braakmiddel, vomitief o.; —
lehre v. braakmiddelleer v.; -muhle v.
breek -, stamp-, stoot -, snuifmolen m.;
-nuss V. braaknoot v.; —baum m. braak noteboom m.; -pille v. (Apoth.) braakpil v.; -pulver o. braakpoeier, braakmid
uit poeder bestaande ; -punkt in.-delo.
(Gez.) straalbrekingspunkt o.; -ruhr v.
(Gen.) braakloop m., braakkoliek o.; asialische —, cholera v.; - schrniede v. (Dew.
d. erts.) breeksmidse v.; - stange v.
lang breekijzer o.; -tanne v., Z. Lerchenbaum; -frank m. braakdrank m.
BrQehung, v. (Nat.) - der Strahlen, straalbreking v.
Brochungs-ebene, (- n) v. vlak
o. van straalbreking v.; -pankt m., Z.
Brechpunkt; -winkel m. hoek m. van
straalbreking.

Br@ch-vitriol, (-( e)s, mv. -e)

m. braakvitriool o.; -weide v., Z. Heckenkirsche; -wein m. braakwijn m.; -weinslein m. (Apoth.) braakwijnsteen m.;
-wurz v. (Pl.) braakwortel m.; -zeug
o. breektuig o., breekgereedschappen
o. mv.

Brehme, (- n) v., Z. Brombeere.
Brei, (-( e)s, mv. -e) m. brij v.,

pap v., moes o., Z. Ap felbrei 4; (Spr.)
schmieren, iem. honing om den mand smeren ; uni etw. he-

jenin. - urn's Maul

rumgehen, wie die Katte um den heisten

-, rondloopen als de kat om de brij,
de zaak niet aandurven, schroomvallig
zijn; viele Köche versalten den -, door
veel en lang raadplegen wordt de zaak
bedorven ; den - verschi lien, de zaak
verknoeien, bederven ; einen - anrühren,
eene (onaangename) zaak beginnen ; ei
oude koeien uit de-neau/'wärm,
sloot halen ; einen zu - schlagen, geducht
afrossen ; ein Kerl von -, lamme vent m.;
-apfel m. brijappel m.; —baum m. brij appelboom m.; -artig bijv. en b. brijachtig, papachtig, moesachtig ; - ge schwulst V. (Heelk.) papgezwel o.; —arlig bijv. nw. papgezwelachtig; -haten m.,
Z. Broihahn.
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uitspreiden, in de zou te drogen leggen;
den Mist -, verspreiden ; einen Teppich
liber elw. -, spreiden, leggen over; die

Segel -, inbreken en brassen ; 2. wed. ww.
sich -, zich uitstrekken, breeder worden,
zich verbreeden; sick uber etw. -, zoo
lang men is gaan liggen op.
Breiten- bliek, (-( e)s, mv. -e) m.
(Berges.) hoogte v. en omvang m. eener
ertslaag; -grad m. breedtegraad m.; -kreis
m. (Aardr.) breedtecirkel m.; - weithaue
-e) m., Z. Alse.
v. (Bergw.) houweel o.
Breit, ( - er, -(e)st), bijv. en b. -er Breit- federig, bijv. nw. (Nat.
Garlen, -es Tuck, breed ; - er Rocken, hist.) breedvleugelig; -fingerig bijv. nes.
breed, plat, vlak; -es Gesicht, -e Nase, breedvingerig; -fisch m. boniet of bonetplat, ingedrukt en daardoor breed ; zwei visch ni.; -flossig bijv. nw. breedvinnig,
Ellen -, twee el breed ; - von Schullern, breedgevind; -fliigelig bijv. nes., Z. -fe breedgeschouderd; - driicken, platdruk- derig; -fiiszig bijv. en b. breedvoetig,
ken, plattreden, indrukken ; - gedruckle met breede of platte voeten, platvoetig;
Pflaumen, platgedrukt ; etw. - schlagen, -gold o., Z. Blatigold; -halsig bijv. nw.
platslaan, pletten, uitkloppen ; (Speld.) breedhalzig; -hammer ni. plethamer m.;
die Nadele - schlagen, de oogeinden der' - handig bijv. nw. breedhandig; -haupt
naalden platslaan; (fig.) jein. - schlagen, o., Z. Kaulhaupt; -heil v., Z. Breite; bedriegen, misleiden, voor den gek hou hörnig bijv. nw. breedhoornig, met breede
wat wijsmaken, dupeeren; die-den, horens; -kop f m., Z. -haupt; -lcóp/lg bijv.
Strasze wird hier -er, wordt hier breeder; nw. niet breeden kop, breedhoofdig ; (fig.) sich -machen, stappen als een laub o., Z. Ahorn.
pauw, een hooge borst zetten, zich breed Breitlich, bijv. en b. een weinig
voordoen ; sich mil etw. - machen, pochen breed.
op, zich beroemen op; weit and -, wijd Breitling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
en zijd, heinde en ver, overal; keine Alse; 2. acne appelsoort; 3. een eetbare
Hand, keinen Fust of Daumen - Land champignon m.
Naben, geen duim & breed gronds hebben; Breit-Lippe, (-n) v. (Nat. hist.)
keinen Fuss. - weichen, geen voet breed, lipvisch m.; -maulig bijv. nes. breekmuigeen haar wijken ; it. (fig.) stijf op zijn lig, breedbekkig; -muschel v., Z. Gienstuk staan ; es fehlt nicht cie Haar - daran, muschel; -nasig bijv. en b. breedneuzig;
er mankeert geen haartje aan ; etw. - Ire- -randig bijv. en b. breedrandig, met breeten, wijdloopig, omslachtig, omstandig, den rand; - rippig bijv. en b. breedriblangdradig spreken over; ein Langes and big ; -rückig bijv. en b. met breeden rug;
-es von einer Sache schwatzen, lang en -sáiemaschine v. breed zaaiwerktuig o.;
breed praten over ; - ausspinnen, om- -schnabel m. klappereend v.; it. in het
slachtig behandelen, uitrekken; lange algemeen een naam voor alle dieren, inz.
and -e Schreibart, gerekte stijl m.; -er vogels met breeden bek of snavel; Schweitzer, hij die veel en omslachtig schnabelig bijv. nw. met breeden, platpraat; das -e, wijdloopigheid, langdra- ten bek of snavel; - schnábler m. breeddigheid, omslachtigheid v.; (Spr.) es ist bek m.; -schotig bijv. nw. (Pl.) met
so - als lang, het is zoo breed als het breede, platte peulen of doppen ; -schullang is.
lerig bijv. en b. breedgeschouderd ; Breit-axt, (- axle) v., -beul, schwan.z m. eene slang v. met breeden
(-(e)s, mv. -e) o. breede bijl v.; -blatt staart ; -schzvánzig bijv. en b. met breeo., Z. Ahorn; -blatter•ig bijv. nw. met den staart ; -stielig bijv. nes. (PI.) breedbreede bladeren; -brüslig bijv. nw. met gesteeld, met breeden platten steel ; breede borst.
stirnig bijv. nw. met breed voorhoofd;
Breite, (- n) v. (van eene straat, van -wandig bijv. nw. (PL) met breede kandoek &), breedte v.; so viel in der -, zoo ten ; -wegerich m., Z. 1Vegebreit; -zakbreed; die -, (van een degen), plat o.; fig bijv. nw breedgetand, niet breede
(van de schouders), breedte v.; (Ster tanden ; Zinn -zainen, breedreepen met
enk., Aardr.) breedte v.; (Zeew.) nórd--r den breedharner; -zangig bijv. nw. met
liche, sudliche -, noorderbreedte, zui- breede, platte scharen ; - mingig bijv. nw.
derbreedte v.; (van de sterren), breedte breedtongig; -zü ngler m. in het alge v.; 2. de breedte v. eener stof, baan v.; meen de naam van dieren met breede
das Tuch hat so viel in die -, breedte; platte tong.
een Rock von 4 -en, 4 banen v. mv. breed; Brei –umschlag, (-umschlag(e)s,
3. (van vlas), auf der - liegen, in de zon, mv. -umschlage) m. brijomslag nm., pap
te drogen liggen; 4. uitgestrektheid v.; v.; -weich bijv. en b. zoo week als pap.
Weite and -, omvang m.
BrQ11en, Z. prellen.
Breiteisen, (- eisens, mv. - eisen) Breme, (-n) v., Z. Bremse.
o. (Beeldh.) breede beitel m.
Bremm.er, (-s, mv. Bremner) m.
Breiten, (breitete, gebreitet) bedr. (Bergw.) mijnput m. met trappen, waar
ww. uitstrekken, breeder maken ; Eisen- men niet in eens neergelaten wordt; 2.
stabe -, uitkloppen, platkloppen; aus mijnput van de diepte, dat één man het
e -, ontvouwen ; den Flachs -, erts kan opwinden.
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leerkunst v.; -linie v. (Nat.) brandlijn v.;

Brems, (-es, mv. -e) m., Z. Brem
se 2. en 3.
Bremse, (-n) v. (Nat. kist.) brem,
paardenvlieg, horzel v.; 2. (Hoefsm.)neus-

ling) geen uitstel gedoogt; I1. hedr. ww.
Licht, Fell, Holz -, branden; 2. Pfahle,
Pferde -, met een gloeiend ijzer branden,
merken ; sich eine Blase -, zich eene blaas
nijper, pranger m., prangijzer o.; 3. branden ; (Spr.) gebrannte Kinder fi rch(Bergw.) schuurpaalm., vangv.;(Werkt.) !en das Feuer, door schade wordt men

(aan stoomwagens), vang, praam v., teugel m.; 4. (Zeew.) zeilspriet m., Z. Kurbel; 5. (fig.) jemn. eine - slechen, eene
geduchte oorveeg geven.
Bromsen, (bremste, gebremst) bedr.
ww. eira Pferd -, den neusnijper aan
ein Rad -, de vang la--doen;(Brgw.)
ten werken om de beweging van het rad
te vertragen of te doen ophouden;
(Spoores.) stoppen, stremmen; (Wev.)

it. Z. Parabel (Meetk.); -linse v. (Nat.)
brandlens v., brandglas o.; -lu ft v. brandlucht, gaslucht v.; -lu fllampe v.gaslamp v.;
-material o. (Huish.) brandstof v.; -meister m. brandmeester m., opziener in
eene branderij, smelterij &; -mittel o.
brandmiddel, brandend middel o.; -nessel
v. (Pl.) brandnetel v.; -ofen m. (Lakenti.)
oven m., fornuis o.; (Zuiv.) brandoven,
louteroven, roostoven m.; -öl o. lampolie
v.; -ont m. (Bergw.) vuurplaats v.; -palme
v. (Pl.) brandpalm v.; -pfanne v. (Glashl.)
smeltkroes, gietkroes m.; -pflanze v.
steekplant v.; -punkt m. (Nat.) brandpunt
o.; —abstand m., Z. -weite; (Pott.)
-raum in. bakruimte v.

vijs, een ezel stoot zich geen tweemaal
aan denzelfden steen ; 3. die Augers nich (mir), bijten, steken, doen mij
;eer; das brennt nnich schon lange, dat,
aat mij geen rust, hindert, spijt, be'ouwt mij ; 4. jemn. eine Kugel auf den

Pel;, in die Brust, sich cor den Kopf -,
schieten, jagen door; 5. das Unkraut
: on der Heide of die Heide -, afbranden;
,las Gold aus den Tressen of die Tressen,
las Pech aus den Ndhten eines Schiffes of
renmen.
Brems - leute, in. mv. vanglieden in Schi/f -, uitbranden ; 6. Holz zit Koh- Brensehen, (brenschte, gebrenscht)
Hi. mv.; -schwengel m. stremrad o., vang- len, Asche of K®hlenasche -, branden; o. ww., m. h. (van paarden) hinneken,
slinger m.; -werk o. vang v., prang- (Scherts.) eine Handvoll ungebrannter Z. wiehern.
Asche, een stok, knuppel m.; Branniwein Brenn spiegel , ( spiegels , mv.
werk o.
Brenn arbeit, ( en) v. zuivering, -, stoken, distilleeren ; gebrannte Was- - spiegel) m. brandspiegel m.; -slahl nl.
loutering, afdrijving, kapellatie v.; it. ser, gedistilleerde wateren ; Ka/fe -, bran- cement-, brand- of blaarstaal o.; - stof`'
door het vuur of door branding gevormd den; Mandeln -, in suiker bakken; Mes m. (Scheik.) brandstof v., brandbaarbe-, gloeien, zuiveren ; Steine,-sing,Slber ginsel o.; - sloffig bijv. nw. brandstofwerk o.
Brrnnbar, bijv . en b. brandbaar, Ziegel, Top fe -, bakken ; Theer, Pech -, houdend , brandstofbevattend ; -stof fontvlambaar; -keit V. brandbaarheid, stoken ; Stahl -, ijzer stalen, verstalen; lehre v. leer v. der ontbrandbare lichaZucker -, smelten ; 7. jemn. alles ge- men.
ontvlamhaarlieid v.
Brenn-boek, (-bock(e)s, mv. - brannte Herzeleid anthun, alle mogelijk Brenntgans, ganse v., Z. Baumböcke) m. (Zeew.) brandijzer o.; -biin- verdriet, hartzeer aandoen ; lit. wed.ww. gans.
del o. mv. (Zeew.) bundel m. rijshout, sick -, zich branden ; (lig.) sick rein of Brennung, v., Z. br ennen .
Brenn-moeite, (-n) v. (Nat.)
mutsaard of mutserd ni; -cylinder m. weis, - wollen, zich van een blaam wil
zuiveren, trachten zich te veront--len brandpuntsafstand m.; -zeug o. distilleer (Heelk.) bijvoetwol v., mora v.; -eisen
werktuigen o. mv.; -ziegel m. vuursteen,
o. krul ijzer, friseerijzer o.; (Heelk.)brand- schuldigen.
ijzer, schroeiijzer o.; it. (tot het brand- Brennen, (-s) o., z. m., Z. Kalk -,' steen m., die tegen het vuur bestand is.
Brente, (-n) v. houten bak m.,
Branniwein -, Sod -, c-.
merken), gloeiend ijzer o.
Brenner, (-s, mv. Brenner) in.' tobbe, ton v.; it. dikke vrouwspersoon v.;
Bronnen, (brennte, gewoons . brannte, conj. alleen brennte, gebrannt) o.ww., (Sm.) stoker,opstoker m.; 2. Z. Kohlen-; ^2. kegelbaan v.; 3. eene soort van geni. h. reg. en onr. (van hout, turf, hooi 3. brander, distillateur m.; 4. (aan eene bak.
&), branden ; (van lampen, kaarsen &), lamp), brander m.; 5. (Scheik.) Sauer- Brenzehina-sauer , bijv. nw.
gut, schlecht -, goed, slecht branden ; es stoff ist derstdrkste - ,zuurstof onderhoudt —es Salz, brandig kinazuur-zout o.;
brennt, er is brand ; it. (blindemanne- de verbranding het best ; 6. trommel v., -sauce V. brandig kinazuur o.
Brenzeln, (brenzelte, gebrenzelt) o.
tjesspël), pas op, stoot u niet ; it. (dob- waarin de koffie gebrand wordt; 7. v.,
mow., m. h. brandig, of aangebrand riebeispel), de dobbelsteen stoot ergens (Landb.) Z. Brand.
ken, smaken.
tegen aan ; it. zit van elkaar af, maakt Brennerde, v., z. ni . Z. Turf.
plaats (wanneer er aan tafel eene bonte Brennerei, v., Z. Br ennhaus, Brenzelnd, bijv. nw., Z. brenzlich.
rij moet gevormd worden en er twee hee - Branntweinbrennerei.
ren of twee dames naast elkaar zouden Brenn fieber, ( fiebers, mv. /1e- Brenzharze, o. mv. (Scheik.) door
komen te zitten); wo brennt's? waar is del ber) o. vurige, hevige, gloeiende koorts branding voortgebrachte harssoorten v.
brand ?; er lief als ob es hinter ihm v.; -geld o. loutergeld o.; it. merkloon o. mv., brandhars v. en o.
brennie, als brennien ihm die Ohren, der' dergenen, die de varkens & welke ge- Brenzlich(t), ( er, st) bijv. nw.
Kopf, hij liep als een razende ; es of der slacht moeten worden, merkt, brand- brandig, brandig riekend, smakend ; -e
Boden brennt ihm unter den Füszen, hij geld o.; -glas o. brandglas o.; -paus v. Stolle, Oele, brandige, door de werking
staat (zit) op heete kolen; 2. schitteren; branderij, distilleerderij v.; it. Z. - hitte; des vuurs voortgebrachte lichamen o.mv.,
-des Roth, vuurrood, schitterend rood -helm m., Z. Blasenhut; -herd in., Z. brandige oliën v. mv.
o.; -de Farben, schitterende kleuren; (Pl.) -punkl; -hitze V. brandende warmte, Brenzweinstein Sauer, bija.
die -de Liebe, vrouwenroosje o., vuur gloeiende hitte v.; -holz o. brandhout nw. (Sclieik.) —es Salz, brandig wijnkoekoeksbloem v.; 3. die Lippen,-bloem, o.; -holzgerechtigkeit v. houtgerechtig- Isteenzuur -zout o.; -sdure V. brandig
Hánde 4' -, branden, zijn gloeiend heet; heid v., recht o. om in een bosdi zijn wijnsteenzuur o.
Breschbatterie, (-n) v. bresbat(van hartstochten), vurig zijn; (van per- brandhout te hakken; -hiitte v. (Bergw.)
sonen), blaken van; auf em., nach eta'. plaats v. waar men de metalen zuivert; terij V.
Bresehe, (-is) v. (Krijgsla.) bres,
-, gebrand zijn op, vurig verlangen naar; - kapsel v., - kasten m. (Pot.) vuurbestenvor Neugierde -, branden van ; -d neugie- dige koker m., waarin het fijne aarde. opening V. in de wallen ; - schieszen,
rig, brandend nieuwsgierig ; (van brand- werk in den oven wordt gezet; -kegel m, bresschieten ; die - stiirmen, de bres benetels), steken, branden, een brandend (Gen.) brandijzer, schroeiijzer o., moxs klimmen.
Breschmine, (-n) v. bresmijn v.
gevoel veroorzaken; die Sonne brennt, v.; - knecht m. stoker, opstoker m.; -kol Breseianhammer, (- hammers,
brandt, is brandend heet, steekt ; der ben m. (Scheik.) distilleerkolf v.; -köreller brennt au f der Z. urge, brandt op per m. (Nat.) brandbaar of ontvlambaar • mv. -hammer) in. (flew. d. erts.) ruwPfeffer
de tong ; ern entsetzliches Geheimniss lichaam o.; - kosten mv. brandgeld o., kos. staal vuur o.
Bressen, mv. (Zeew.) Z. Schoten.
brennt auf meiner Brust (Seele), benauwt, ten ni. mv. voor het branden; -krom
Bresthaft, presshaft, -er,
kwelt mij, laat mij geen rust; eine -dt o. (Pl.) wilde ranonkel v.; it. Z. Pesti.
Frage, welker beantwoording (behande- lenzwurz ; -kunst v. distilleeren o., distil. .-(e)st) bijv. en b. overoud.) gebrekkig,
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vol gebreken, ziek; ein Haus fur die (Gouds. Zilversm.) het op de werkbank schrift, adres o. van een brief; -beschwerer m. papierdrukker, brievendrukker m.;
-en , invalidenhuis , hospitaal , zieken- samengeveegde vuil o.
-bole m. brievenbode, postbode, brieven.
huis o.
Brett–lein, o., Z. Brelichen.
Brett, (-( e)s, mv. -er) o. plank, BrQtt–meister, (- meisters, mv. bezorger, brievenbesteller m.; —nbuch o.
deel v., bord o.; (Spr.) das - bohren, wo - meister) m. (Schoenra., Kleerm.) mees- boek o., waarin de postbode het bedrag
es am dunnsten ist, zich de zaak gemak- terknecht m.; -mdhle v.,Z.Schneidemuhle; der ontvangen of te ontvangen gelden
kelijk maken; (van een bed), Z. Belt- -nagel m. plankspijker m.; -sage v. platte aanteekent; -buch o. brievenboek,kopijbrett; (om iets op te zetten), bord, zaag v.; -schneider m. zager m.; - spieker boek o.; 2. Z. - steller.
blaadje, blad o.; mit -ern belegen, be- m., Z. Spiekernagel; -spiel o. tiktakspel, Briefehen, o. (verkl.) briefje o.
planken, bevloeren; (Spr.) hier ist die verkeerspel o.; (Nat. bist.) Kaapsche Brief-copirbuch, (- buch(e)s,
Welt mit -ern vernagelt, hier houdt alles duif v., Z. Damenspiel; -spielblume v. mv. -bücher) o., Z. -buch (1); -courier
op, hier ben ik ten einde raad, nu be- (PL.) kievitseibloem, keizerskroon v.; - m. koerier, snelbode, renbode m. met
grijp ik er niets meer van; er hat ein spieler m. dammer, tiktakspeler ni.; - het vervoer van brieven belast; - couvert
- vor dem Munde, hij wil niet praten ; spielmacher m. dambordmaker, verkeer- o., Z. -uinschlag ; - felleisen o. valies o.,
ein - vor dem Kopf haben, mit -ern ver- bordmaker, tiktakbordmaker m.; -slamm tasch v. waarin brieven door de post
nagelt sein, aartsdom zijn ; das - unter m., Z. -baum; -stein m. damschijf, tik- verzonden worden ; -form m. briefstijl
den Füszen wegziehen, iem. doen vallen; Lakschijf v., Z. Stein; -stucke o. mv. m.; 2. in — geschriebenes Werk, werk o.
2. das schwarze -, het zwarte bord o.voor stukken o. mv. plank, deel ; -viole v., Z. in den vorm van brieven ; -fracht v., Z.
aanplakbiljetten ; zu -e kommen, wereld- -geige; -wand v., Z. - eiwand ; -werk o., -geld; -garn o. garen o. niet de hand gesponnen, fijner dan dat, wat op het spinkundig worden; 3. kleermakerstafel v.; Z. -eriverk.
er hat 12 Lesellen auf dem -, aan het
Bretzel,( -n)v. krakeling v.; -bicker newiel gesponnen wordt ; - gedicht o. gewerk; 4. rechtbank v.; vor's -, vor's heisze m. krakelingenbakker m.; frauv., -junge dicht o. in den vorm van een brief; -geld
- kommen, voor de rechtbank verschij- m. vrouw v., jongen m., die krakelingen o. brievengeld, brievenport o.; -halter
m., Z. -besch'iverer; -kdstcheno. brieven nen ; (fig.) am - sein, aan de regeering, verkoopt ; -teig m. krakelingedeeg o.
aan het bewind, aan het roer zijn, op Breve, (- s, mv. -s en -n) o. herder- kastje o.; - kasten ni., -lade v. brieven kast, brievenlade, brievenbus v.; urn 7
het kussen zitten; hoch am - sein, een lijke brief m. van den paus, breve v.
hoogen rang bekleeden, in groot aanzien
Brevet, (- s, mv. -s) o. bewijs o., Chr wird die — zum letaten Male geleert, om 7 uur wordt de brievenbus voor
staan, veel invloed hebben; 5. speeltafel oorkonde, aanstelling v., brevet o.
v.; bei - and bei Pokal, met spelen, (dubBrevier, (- s, mv. -e) o. (Kath.) de laatste maal geledigd, geschiedt de
belen) en drinken ; dambord , tiktak- brevier, getijboek, gebedenboek o.; sein - laatste (brieven)buslichting.
bord, verkeerbord o.; (fig.) bei jemn. beten, zijne getijden of getijgebeden le- Brieflieh, bijv. en b. per brief,
in den vorm van een brief; 2. Z. schrifteinen (guten) Stein ira - haben, bij iem. zen.
lick.
goed aangeschreven, in een goed blaadje Brick, v., Z. Brigge.
staan, in de kas zijn; 6. tooneel o.; die Brick, (-( e)s, mv. -e) in. bak- Brief–maler,( - rynalers,mv.- maler)
m., Z. Kartenmaler; -nadeln v.mv. spel-er betrelen, op de planken, op het too- steen m.
neel komen , als tooneelspeler optreBrieke, (- n) v. in azijn ingelegde den v.mv.,die in brieven verkocht worden;
den; 7. Schwere -! kreet van verwonde- lamprei v., prik v.; -nsalat m. lamprei- -oblate v. (brieven)ouwel m.; -papier o.
brievenpapier, postpapier o.; -porto o.,
ring.
salade v.
Brett–baum, baum(e)s, mv. - BricQle, (- n) v. (Bilj.) terugstui- Z. -geld; —buck o. boek o., waarin het
brievengeld of port wordt aangeteekend;
bdume) m. balk m., boom m. om plan- ten o. van den bal.
ken uit te zagen.
Brieoliren, (bricolirte, bricolirt) -post v. brievenpost, brievenposterij v.;
Brettehen, (- chens, mv. -then) o. bedr. ww. (Bilj.) een bal door afstuiting it. brievenpost, postbode, koerier, ren
bode m.; --beutel m. brieventasch .;-(Verkl.)
plankje o., kleine plank v., Z. maken.
Brett.
BrieQlschuss, (- schusses, mv. - -presse v. brievenpers. kopieerpers v.
Br@tteln, (brettelte, gebrettelt) o. schiisse) m. (Art.) schot o. met een op- Briefschaften, v. mv. brieven m.
mv., papieren o. mv., titels m. mv., oor ww., m. h. tiktak spelen,
sprong.
Bretter-dach, (- dach(e)s, mv. - Brief, (-( e)s, mv. -e) m. schrifte- konden, handvesten v. mv.; seine - aufddcher) o. planken dak, beschoten dak lijke oorkonde v., document o., Z. Adels- weisen, zijne titels, zijne papieren blooto., Z. Schindeldach; -decke v. planken brief, Kan/brief 4-; ich kann das mit - leggen; (van een koerier), brieven, deof houten zolder m., zoldering v., pia- and Siegel belegen, ich habe - and Siegel peches v. mv.
fond o.
dagfiber, schriftelijke documenten ; (fig.)
Brief-schrank, (-schrank(e)s ,
Br@tterhaft, ( er, -st) bijv. en b. sprekende bewijzen o. mv.; (Rechtspr.) mv. -schrdnke) m. brievenbewaarder m.,
tooneelmatig, theatraal.
eiserner -, Z. Anslandsbrief(2); 2. (Hand.) schrijftafel v. met laden, secretaire v.;
Brettern, bijv. en b. van planken, wisselbrief m.; holldndische -e kaufen, -schreibekunst v. kunst v. om brieven
van deeles, beplankt; das -e Haus, de Hollandsche wissels m. mv.; 3. brief m., te schrijven; -schreiber m. briefschrijdoodkist v. schrijven o., letteren v. mv.; -e wechseln ver m.; -sortirer m. die brieven uitzoekt,
Brettern, (bretterte, gebrettert) rail jem., briefwisseling v. houden, cor- brievensorteerder m.; - sterher m. briefbedr. ww. einen Fuszboden -, beplanken, respondeeren met iem.; einen schonen - priem m.; - steller m. briefsteller, briemet planken beleggen, bevloeren. schreiben, (veroud.) stellen, een mooien vensteller m.; it. brievenboek o., ver Bretter-versehlag, (- verschla- brief schrijven, weten te schrijven ; der zameling van modelbrieven, handleiding
g(e)s, mv. -verschldge) m., –wand - ist frei, de brief is franco ; eis be- v., handboek o. voor het brievenschrij(- wande) v. beschot o., schutting v.; schwerter -, een brief met geld ; einen - ven, de correspondentie ; 2. (Hand.) Z.
(Zeees.) beschot o., geveling v.; -werk o. unterschlagen, verduisteren; jemn. kin- Trassant; - stempel m. brievenstempel
planken v. mv., houtwerk o.; it. planken ter die -e kommen, ferns. -e finden, ach- m.; -streicher m. vouwbeen o.; -stil m..
of houten werk o.; --um eineWindmuhle, ter iems. geheimen komen ; eis oftener Z. -form (1.); -tabak m. tabak v. in
planken -bekleeding v. om een windmo- -, open brief, tot openlijke bekeiidma- pakjes, in papier; -tasche v. brieven
-zaun m. omheining, heining v., king bestemd ; die -e Pauli an die Corin- tasch v., portefeuille v.; -laube v. post--len;
planketsel o. ther, zendbrieven m. mv.; 4. eis - Steek- duif v.; -trdger, —in, brievendrager m.,
Brett–fiedel,( -n)v.,-geige,(-n) nadeln, brief, speldenbrief m.; eis - Ta- brievendraagster v., brenger m., breng v. viool v., waarvan de snaren over een bak, een pakje, zakje o. tabak.
ster v. van brieven ; it. brievenbesteller
eenvoudig plankje getrokken zijn ; -holz Brief–adel, (-s) m., z. m. brieven- m.; -urnschlag m. couvert o., enveloppe
o. hout o. voor planken ; -krd tze v. adel, gegeven adel m.; -au f schrift v. op- v. van een brief; -wechsel m. briefwis-
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Brillente, (-n) v.(Nat. hist.)rouw- Mode bringt es mit rich, brengt het mede;
of treureend V. met ronden snavel, bril - fibers Herz, liber sick - kónnen, van zijn
eend v.
ltart, van zich kunnen verkrijgen; jem.
Brillenzirkel, (-zirkels, mv.-zir- uni etw., um das Leben, net Ehr and Gul
kel) m. (Geweerm.) brilpasser m.
-, brengen, berooven van ; jem. unter die
Brillofen, (-o fens, mv. -o fen) m. Erde -, onder den grond helpen, een na(Sm.) fornuis o. met twee gaten, bril - gel aan zijne doodkist zijn; einen vont
oven m.
Leben zum Tod -, ter dood brengen, teBringen, (brachte, gebracht) bedr. rechtstellen ; etw. vor den Richter -, bij
ww. onr. te voorschijn brengen, voort het gerecht klagen over; Nichts vor sich
baren ; Fricchte -, voortbrengen,-breng, -, niets vorderen bij zijn werk; it. niets
dragen ; die Zeil bringt Rath, komt tijd, vooruitkomen, niets overhouden, overkomt raad ; Zeil bringt Rosen, de tijd sparen ; etw. zu(m) Markt -, naar de markt
Brigade, (-n) V. (Krijgsw.) briga- baart rozen brengt verandering ten goede; brengen, te koop aanbieden ; zur Kenntde, groote legerafdeeling v.; -general m. (van waren), was bringt dir das ? wat niss -, ter kennisse brengen ; tin Thrdnen
brigade- generaal , veldmaarschalk ni.; verdient gij daarmede, welke winst levert -, bewegen, roeren ; jem. zu sich -, tot
-major m. brigade- majoor m.
het u op? Cluck, Heil, Unglück, Ehre, zich zelven brengen, bijbrengen; jent.
c5 -, aanbrengen ; Nulzen, Scha - wieder zu Ehren -, in zijne eer herstel
Brigadier, ( s, mv. s) ni. vroeger Schande
hoofdman, kolonel m. eener brigade ; 2. den -, aanbrengen, veroorzaken ; den Tod
zur Welt -, ter wereld brengen, ba--len;
thans brigade- generaal m.; 3. onderoffi- -, veroorzaken, het leven kosten; (van die- ren .
cier m. eener brigade politie-ruiters, bri- ren), Junge -, werpen ; (van menschen),
Bringer, —in, brenger m., breng
gadier m.
einen Sohn (gewoonl. zur Welt) -, ter we-sterv.,Z
Ueberbringer.
Brigantine, (-n) V . (Zeew.) bri- reld brengen, baren ; dein Herrn ein Opfer Brise, (-2a) V. (Zeew.) bries v., koelgantijn v., klein vaartuig o. in de Middel -, brengen, aanbieden ; (fig.) ein Opfer -, tje, luchtje o.; 2. bries v., op zekere tijgebruik.
-landschezi een offer brengen, zich eerre opoffering den waaiende zeewind m.
Brigg,(-(e)n of -s)v.(Zeew.)brik v. getroosten ; 2. jem. dahin, daze - dass,
Brissel, (-s, mv. Brissel)o. (Kookk.)
Brillant, bijv. en b. briljant, schit- zoo ver brengen, er toe bewegen, dat; kalfszwezerik m., Z. Kalbsdrüse.
terend ; 2. zelfst. (-(e)s, mv. -en) rn. nichts Eertig -, niets tot stand brengen,
Bristolpapier, (-(e)s, mv. -e) o.
edelgesteente o., diamant m., van boven niets afkrijgen ; eine Gans feil -, vet bristolpapier o.
en van onderen met facetten gesloten, krijgen; etw. heira -, mede naar huis
Bris^lr, (-en) v. (Goudsm.) gele
briljant m.; kunstliche -en, -en von Au- brengen ; Lorbern heira -, inoogsten;
scharnier o. aan oorringen.
-dingv.,
strich, kunstdiamanten, Oostenrijksche sein Leben hock -, een hoogen ouderdom
Britsche, (-n) v., Z. Pritsche.
briljanten m. mv.; -brand m. (Vuures.) bereiken ; etui. los -, los krijgen ; seine
Brittenzen, (briltenzte, gebritvuurwerk o.waarvail de vonken eene glas Schuler voraus -, vorderingen doen ma- tenzt) o. ww., m. h. de Engelschen nanabootsen ; -schwurmmter m. zwer--pluim ken ; ich konnte ihn nicht roach -, niet doen, den Engelscliman uithangen.
mer, briljant -zwermer m.
wakker krijgen ; er hat es so weit geBrocat, ( (e)s, mv. e) m. (Wev.)
Brillant garn , ( s , mv. e) o. bracht, hij heeft het zoo ver gebracht ; met goud- of zilverbloemen doorwerkte
voor burduursels bestemd wollen ga- ich habe es nie Weiler - kunnen als zum zijdenstof v., brocade v., brocaat o.
ren o., briljant-garen o.; -schlif ni. bril 4f,., ik heb liet nooit verder kunnen brenBrocatell, ( (e)s, mv. e) m. eerie
slijpen o. met fijne ruit -jantsliperv., gen dan tot ; 3. jemn . Geld, Hülfe, Bite halfzijden stof v. met goud of zilver
-vormige Nachricht -, brengen ; es einem -, het
kantvlakken.
-bloemn
doorwerkt, brocatel o.
Brillantiren, (-brillantirte, bril glas iem. brengen, toebrengen ; ich bringe Br§ckchen , Brbcklein , o.
bedr. row. einen Diamant -, tot-lantir) es Ihnen, ik breng het u, ik drink op. stukje, brokje, bonkje, hapje o.
briljant slijpen. 1
uwe gezondheid, ik salueer u; 4. elw.,
Brooke, (-n) v., Z. Bracken.
Brille, (-n) V. bril m., kijkglazen, jent. an einen Oct -, brengen ; etw. ans
Brockelerbse, (-n) V. (Tuinb .)
oogglazen o. mv.; durch die - sehen, le- Licht, an den Tag, seine Tochter an einen doperwt v.
sen, zien, lezen met of door een bril; Mann -, brengen ; eit i' . an den Mann -,
Brockelig, Z. brocklig.
(fg.) jemn eine - aufsetzen of verkaufen, aan den man brengen ; it. ter zijner ken- BrQekeln, (bröckelte, gebröckelt)
iem. een bril op den neus zetten, bedrie- nis brengen; zwei an einander -, maken bedr. ww. Brad, Zucker -, brokkelen,
seling, correspondentie v.; lebhaEter —,

drukke briefwisseling v.; den — anknupfen, unterhallen, unterbrechen, de
briefwisseling aanknoopen, aanhouden,
staken.
Bri_efweehseln , (brie fwech sell e ,
gebriefwechselt) 0. ww., m. h. mil jemn.
-, briefwisseling houden, correspondeeren.
Brief-Wechsler, wechslers, mv.
-Wechsler) m. die briefwisseling houdt,
correspondent m.; -zii 'kelm . brievenpas ser nl.
(-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

;

gen, een rad voor de oogen draaien;, dat zij twist krijgen, twist stoken tus- kruimelen, aan stukjes breken; 2 wed.
(Bouwk., Vest.) lichtgat, klein ravelijn schen ; etiv. (ka it flick) an sich -, (door WW. sich -, kruimelen, afbrokkelen; (van
o., brilschans, lunet v.; 3. Z. Scheuleder; koop) eigenaar worden van; jein. au/s 1 steenen), afbrokkelen.
4. (Damsp.) twee steenen, die beiden Stroh, an den Beltelstab -, tot den beBroeken, (brockte, gebrockt) bedr.
door den daar tusschen staanden steen delstaf brengen ; etw. au/s Tapet -, op vw. Brad -, in kleine stukken breken,
der tegenpartij kunnen geslagen worden; het tapijt brengen ; einen Verdacht auf brokkelen ; in die Suppe -, brokkelen.
jein. -, iem. in verdenking brengen;
5. (van een sekreet), bril m.
Broeken, (-s, mv. Broeken) nl.
Brillen–bogen, (-bogens, mv. Flecken aus dein Zeug -, maken ;jem. aus (van rotsen), stuk o., brok m., afgebroof
m.
bocht,
buiging
v.
van
dên
- bogen)
der auszer Fassung, aus dein Hauschen, ken stuk o.; 2. (van brood), stuk o.,
bril; - einfassung V. brillestel o.; -fleder- auszer sick -, van zijn stuk brengen, brok m.; die ubrigen -, overschot o.; (Spr.)
maus v. (Nat. kist.) brilvledermuis v.; t (Zoen ontstellen ; 1Vichts aus jemn. - kön- die Br2ihe ist theurer als die -, het sop
-futter(al) o. brillekoker m., brilledoos nen, niets - kunnen uitkrijgen, te weten is de kool niet waard; 3. lateinische -,
v., brillenhuisje o.; -gewólbe o. (flouwk.) komen van; zwei Streilende aus einan-Í Latijnsche woorden o. mv.; mit griechigewelf o. met een luchtgat ; -glas o. bril - der -, scheiden ; eliv. hinter sick -, ver schen - not sick werfen, met enkele woorleglas o.; -halter m., Z. - bogen; -handler,
besparen, overleggen; ins Grab -,-wervn, den Grieksch schermen ; 4. ern fetter -,
-kramer m brillenkoopman m.; -kraut leggen, begraven ; in Er f ahrun.g -, verne- een lekker hapje o.; it. eerie aardige
o., Z. -sent; -macher m. brillenmaker, men ; in Erinnerung -, herinneren ; ins winst v., een buitenkansje o.; -perle v.
gezichtkundige, opticien m.; -nase v. Geschrei, ins Gerede, in der Lente Man- niet zuiver ronde parel v.; -stahl m.
(Nat. kist.) gemeene of Europeesche lee -, maken dat er gesproken wordt Duitsch staal o. in dunne striven ; -stein
geitenmelker m., nachtzwaluw v.; -ringe van, over de tong doen gaan; in - beln m. (Delfst.) brocate.la m., eene kalkaarm. mv. brillemontuur v.; -schlange v. Ruf -, in een kwaden reuk brengen ; ins dige marmerstof, bestaande uit stukken
brilslang v.; -schleifer m. brillenslijper Reine, in Richtigkeit -, in orde brengen, van verschillende kleuren ; -Weise bijw.
m., Z. -niacher; -sent o. brilkruid o.
regelen ; mein Aller, mein Vortheil, die broksgewijze, bij kleine stukken.
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BrQekkohle, (-n) V. (Delfst .) Brodel, ( - s, mv. Brodel) m., Z. spender ni. brooduitdeeler m.; spen
derin v. brooduitdeelster v.; - studium o.
Broden; 2. Brudel.
pekkool, hars- of vetkool v.
Briicklig, ( er, -st) bijv. en b. BrQdeln, (brodelle, gebrodelt) o. Z. -2vissenscha ft; -suppe v. broodsoep
v., broodsop o.; -taxe v. broodzetting,
brokkelig, zeer breekbaar, broos, bros; ww., Z. brudeln.
BrQdem, (-s, mv. Brodeur) m., Z. broodtaxatie v.; -teig m. brooddeeg, bak -er Zahn, aangestoken, bedorven tand,
kersdeeg o.; -teller m. broodbord o.;
die afbrokkelt ; -keil v. brosheid, broos -' Broden.
BrQdemen, (brodemte, gebrodemt) -torte v. broodtaart v., wentelteefje o.;
heid, brokkeligheid v.
-toch o., Z. Backtuch; - eerdienst m., Z.
Brod,( - (e)s,inv. - e)brood o.; weiszes, o. ww., Z. dampten.
BrQdem -ritze, (-n) v. opening' -erwerb; -verwalter m. broodmeester m.;
(eines -, tarwebrood, wittebrood o.;
schwarzes -, roggebrood o.; hausbackenes v. boven in den bijenkorf voor de uitwa- -wagen m. broodwagen m.; -(ver)wand-, huisbakken; ein games -, Z. Laib; se m inge n ; -röhre V. damppijp, pijp voor lung v. (Kath.) verandering v. van liet
brood, van den ouwel, in het lichaam
nicht das liebe - ins Hause haben, geen de uitwaseming in stallen.
brood in huis hebben ; nicht das trockene BrQden, (-s, mv. Broden) m. damp,' van Christus ; - wasser o. broodwater o.;
- dabei haben, geen droog brood bij ver- rook, walm m.; (Bergw.) uitwaseming, -wissenschaft v. broodwetenschap, wetenschap v., die alleen beoefend wordt
dienen; sich nicht die Butter voze - nehmen uitdamping v.
Brad- erwerb, ( - (e)s, mv. - e) ni.' om er een bestaan door te vinden ; -wurlassen, de kaas niet van het brood laten
eten ; kein Hund warde ein Stuck - von broodwinning, kostwinning v.; -esser m. zel V. (Pl.) broodwortel m., maniok m.;
ihm genommen haben, geen hond zou een broodeter m.; -Presser m. broodvreter m.; -lvurzelmehl o. broodwortelmeel o.; stuk brood van hem aangenomen heb - /'zucht V. koren o., graankorrels v. mv. zucker m. broodsuiker v.
hij was het voorwerp der diepste-ben, waarvan brood gebakken wordt; 2. brood- Broihan, ( - (e)s) m., z. m eene soort
verachting ; deur ist sein letztes - ge - vrucht v.; -gelehrsamkeit v. broodge- van wit bier o.
backen, die maakt liet niet lang meer, leerdheid v.; -gelehrter m. broodgeleerde Brokt, Z. Brocat.
sterft spoedig; ich muss es alle lage auf m.; -hange v. broodplank v., hangkast Brom, (-(e)s, mv. -e) o. (Scheik.)
dem -e essen, dat krijg ik alle dagen op V. voor brood ; -herr m. broodheer, mees - bromium, broom o.
mijn brood, wordt mij iederen dag voor ter, baas, patroon m.; -kammer v. brood- Brombeerbusch, (-busches, mv.
de voeten geworpen, onder den neus ge- kamery.;(Zeew.)brood- voorraadkamer v.; -büsche) m., Z. Brombeerstaude.
wreven, verweten ; er kann mehr als -, - karren m., Z. - wagen; - kasten m. brood- Brombeere, (-n) v. braambes,
essen, hij kan meer dan brood eten ;! kast, broodkist v.; -körb m. broodmand braambezie v.
(Spr.) /'remdes - schmeckt allezeit besser,I v., broodkorf m.; (fig.) jemn. den --, Brombeer —heeke, (-n) v.braambij anderen smaakt het eten altijd lek- höher hangen, iems. inkomsten besnoeien,' lieg, lieg of hegge v. van braambessekerder; 2. (fig.) brood, eten, voedsel, iem. korthoeden ; -horn o., Z. - (recht ; struiken ; -staude v., -strauch m. braam
-bestruik,amz .
onderhoud o., kost m.; sein - haben, zijn' -krünichen o. broodkruimel v.; -krume v.
brood hebben, genoeg verdienen om van broodkruim o.; (Kookk.) mit - kruinen Bromolie, (-n) v. (PI.) ananas te kunnen leven, een bestaan hebben ; er! bestreuen, met broodkruim bestrooien, plant v., uitlandsche plantensoort v.
hat spin sicheres -, hij heeft een vast paneeren ; -kri steken o. broodkorstje o.; Brom.sauer, bijv. nw. (Scheik.)
bestaan ; jemn. - verschaffen, zu -, zu ei- -kruste v. broodkorst, korst v. van brood; -saures Sal;, bromium of broomzuur zout
o.; -sure V. bromium of broomzuur o.
nem Stuck - verstel /en, tot een bestaan - kuchen m. vlade of vla v.
helpen, aan den kost helpen ; dus ist ein BrQdlein, o. (verkl.) Z. Brödchen. Brámse, (-n) v., Z. Bremse.
sauces Stick -, een zuur stuk brood ; Brodling , (-(e)s, mv. -e) m., Z. Bronchien, v. mv. (Ontik.) lucht
longen, luchtpijps--vateno.md
jemn. das - vom Munde wegstchlen, liet Dienstbote; 2. Bratling.
BrQd -los, bijv. en b. broodeloos, Lakken m. mv.
brood uit den mond nemen ; des Einen
Bronze, ( - s) o., z. n1. brons o.,
Tod, des Andern -, des eersen dood is zonder brood, zonder broodwinning, zon
verdiensten of inkomsten; jernn. —-der klokspijs, gietspecie v., kanonmetaal,
des anderen brood ; wess - ich schlinge,'
dess Lob telt singe, wiens brood men eet, machen, iern. broodeloos maken, zijne metaal o.; -farbe v. bronskleur v.; -farwiens woord men spreekt, men is altijd kostwinning, zijn ambt ontnemen ; — ben bijv. nw. bronzen, bronskleurig.
broodeloos worden, uit zijne of Bronzen, bijv nw. van brons,brongeneigd dengene voor te spreken, van
wien men voordeelen trekt ; sein eigenen buiten betrekking geraken ; 2. —e Kunst,' zen.
Bronziren, (bronzirte, bronzirt)
- essen, zijn eigen brood eten, zijn eigen nutteloos, waar men niets mede ver
meester zijn; (van dienstboden), [rem- dient; -losigheit V. broodeloosheid, be- bedr. ww. bronzen, bronskleurig maken.
Bronzirung, ( en) v., Z. bronzi
der Leute - essen, onder vreemden zijn hoefte, armoede v.; - coachen o. brood
brood verdienen ; Kunst geht nach -, de maken, brood bereiden ; - mangel rn. ren.
kunstenaar moet voor den kost werken ;' hroodsgebrek o.; -markt in. broodmarkt Bronzist, ( en, mv. en) m. bron um vorgegessenes - arbeiten, voor ge- v.; - meister m. broodmeester, brooduit- zer m.
geten brood werken, werk doen, waar- deeler nl.; -messer o. broodmes o.; -mu- Brosame, (-n) v. kruim o., kruivoor men het loon reeds ontvangen en slerung V. (Krijgses.) monstering v. van mel v.
Brosamicht, -er, -st) bijv. en b.
het brood; -neid m broodnijd, beroepsverteerd heeft.
BrQd-abrechnung,v.(Krijgsw.) nijd m.;-pilaster o. (fleelk.)broodpleister kruimelig, kruimachtig.
inkoop m. van brood ; - backen o. brood- v.; - raspel v. (Bak.) broodrasp v.; -einde Brosamlein, o . (verkl.) kruimpje,
bakken o.; -backer m. broodbakker m.;' v., Z. -kruste; -sack m. broodzak m.; kruimeltje o.
-bank v. toonbankv. eens bakkers, brood- - scharren o., Z. -bank; -schdtzer m. Brosehen, o. (verkl.) kalfszwebank v.; -bann in. belasting v. op den broodtaxateur m.; -schau v. broodschouw, zerik m.
verkoop van brood ; -baum m. brood- broodkeuring v.; -schauer m. broodkeur- Broschiren, (broschirte, broschirt)
boom m.; -beck, -becker m., Z. -bicker; der nl.; -schaufel v. ovenschop v.; - bedr. ww. (Boekb.) innaaien; (Wee.)
-bereitung v. broodbereiding v., brood- scheibe v., Z. -schnitte; -schieber m., Z. figuurdraden inschieten, brocheeren.
maken v.; -beutel m. etenszak m., ho-1 Backschaufel; -schnittchen o. fijn, dun Broschir -.schuss,( - schusses,mv.
terhammenzakje o.; -brechen o. bre- sneed je o. brood ; -schnitte V. snede v. -schusse) m. (Wev.) brocheerschot, fiken o. van het brood ; -brei m. brood- brood, reepje o. brood ; - schragen ni., Z. guurschot o.; -schutz m. brocheer -hange; - schrank m. broodplank, brood- spoel v.
soep v.
BrQdehen,o . (verkl.) broodje, klein kast v.; -schranne v., Z. -bank; -schrei- Broschuire, (-n) v. vlugschrift,
ber m. broodschrijver m.; -schreiberei v. klein geschrift o. over vraagstukken van
brood o.
BrQddieb, (-(e)s, mv. -e) m .(fig.) broodschrijverij v.; -schwamm in., Z. den dag, brochure v.; -nschreiber m.
^Bratling; -spende v. brooduitdeeling v.; schrijver m eener of meer brochures,
brooddief, onderkruiper m.
-
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Bru.

Bril.

Bru.

brochurenschrijver, vlugschriftsehrijver,1 m. breukmeester m.; -band o., -bandage Breken, (bruckte, gebrückt)bedr.
V. breukband m.; - bandmacher m. breuk ww. einen Weg -, (w. i. gebr.) door
brochurist m.
-beere v., Z. Heidelbeere;-bandwkerm.; eene brug verbinden met; it. een weg
Brciselein, o., Z. Brosamlein.
BrQseln, (bröselte, gebröselt) bedr. -blei o. (Hand.) oud lood o.; -dach o. maken met boomtakken ; gebri ckierWeg,
gebroken dak, Mansardisch dak o.; -dorf begaanbaar, gebaand.
ww. Brod -, kruimelen, uitkruinen.
BrOsling, (-( e)s, mv. -e) m. groote a. dorp o., dat bij een moeras gelegen is, Breieken-amt, (- ant(e)s, mv. broekdorp o,; -drossel v. (Nat. bist.) amler) o. bestuur o. over bruggenen wewitte aardbei of aardbezie V.
moeraslijster v.; - geschirre o. breukgoed gen) ; - bahn v. bruggepad o., voetpad o.
Brot, (- es, mv. -e) o., Z. Brod.
Brotz, (- en, mv. -en) m. een on- o., stukken met blazen en scheuren ; -glas over de brug; - balken m. bruggebalk m.;
beschaafd jong mensch, jonge lummel m. o. gebroken glas o., glasscherven v. mv.; -ban m. bruggenbouw m., het maken en
BrQtzeln, (brotzelte, gebrotzelt) o. -gold o. gedegen goud, mijngoud o.; - onderhoud o. der bruggen; -baulunst v.
gras o. gras o. van moerassig land; -hal- bruggenbouwkunst, -kunde v.; -baum
ww., m. h., Z. bratzeln.
Brotzen, (brotzte, gebrotzi) bedr. ter m. (Heelk.) breukhouder, breuk m., Z. - balken; -bogen m. hoog m. eener
-bal, - knop m.; - hammer m. straat -bands brug; -bohle v. dwarshout o., dwarsbalk
ww., Z. protzen.
-makershn. m. eener brug ; -boot o. ponton v., brug
Brouilljren, (brouillirte, brouil- brettchen o. mv. (Drukk.) galg--schipo.;
lirt) bedr. en wed. ww., Z. veruneinigen. Brt.chig, ( er, -st) bijv. en b., Z.
plankjes o. mv.; -geländer o., Z. -lehne;
Brouillon, (- s, mv. -s) m. en o. morast ig, sump fag.
Brtehig, ( - er, -st) bijv en b. ge- -geld, -geleit o. bruggegeld o., bruggeklad, concept o.
Bruch, (-( e)s, mv. Bruche) m. het broken, met scheuren, spleten &; - wer- tol ni.
BrUekengeldeinnehmer,,
breken o.; der - des Glases, het breken den, (van laken), beginnen te kerven;
o.; (Heelk.) breuk v., Z. Arm-, Bein-; 2. -es Eisen, schilferig, bros, Z. spröde; (-einnehniers, mv. -einnehmer) m. brug
brugwachter, ontvanger m. van-geman,
it. Z. Darm-, Hoden-, Leisten-; - eines -es Ge /ass, broos ; -er Stein, bros ; -es
het bruggegeld.
Schif"es, schipbreuk v., Z. Schiffbruch; Holz, poelbout o.
(van een dam), doorbraak v.; (van een Brach–kraut, (- kraut(e)s, mv. - Broeken-glied, (- (e)s, mv. -er) o.
muur), spleet, scheur v., gat o., bres v.; krauter) o. breukkruid, duizendkoren o., bruggevak o.; -holz o., Z. -bohle; -joch
(van een mijngang), instorting, inzak - Z. Knabenkraut; -kupfer o. koper o. in o. bruggejuk o.; - holzlráger m. jukdraking v.; (Hand.) bankroet o.; (van een stukken; -ort m. (Bergw.) plaats v. ger m., jukdwarshout o.; - knecht m.
gebouw), instorting v.; (van eene wolk), waar men niet vaste rotsen doorboort; bruggeknecht m.; -kopf m. bruggehoofd
Z. Wolkenbruch; (Delfst.) broosheid v.; -pflaster o. breukpleister v.; -probe v. o.; -lehne v. brugleuning v.; - meister
(fig.) - des Eides, des Friedens, eines (Apoth., Suikerb.) breukproef v. bij de m. bruggemeester m.; it. inspecteur, opVersprechens cj , breuk, schending v.; - bereiding van gerstesuiker, pepermunt zichter in. over de bruggen; -pPahl m.
-ratte v., Z. Wassermaus;-koejs&; bruggepaal m.; -p feiler in. brugpijler m.;
der Ehe, Z. Ehebruch; (van vrienden),
verwijdering v.; der - war unvermeidlich, -rechnung V. rekening v., het rekenen -pfennig m., Z. -geld; -ruthe v., Z. -bal
schamp v., Z. -kopt; -schiene v.-ken;
de verkoeling, de verwijdering v. kon niet o. met breuken ; -sack m. breukzak m.;
uitblijven; (Rechtspr.) boete, straf v.; i —geschwulst v. (Heelk.) breukzakgezwel (Spoorw.) bruggerail v.; - schik' o., Z.
2. knakken, vouwen o.; (Wev.) knoop o.; - schiene, -schindel v. breukspalk v.; -boot; -schreiber m., Z. -zolleinnehmer;
m., Z. Fadenbruch; (Art.)tappenstuk o.; -schneider in. breuksnijder m., Z. -arzt; -steg m. (1Vapenh.) Z. Turnierkragen;
erster -, bodemstuk ; zweiter -, tappen - -schnepfe V. (Nat. hist.) poelsnip v.; -vage V. brugbalans v.; it. basculeerende
stuk o., voorbreuk v.; - einer La ffetten- -silber o. oud zilver, zilver o. om te ver brug, basculebrug, draaibrug v.; -toll m.,
- stein m. bloksteen m.; it. Z.-smeltn; Z. -geld; -zolleinnehmer of -zóllcr m.
wand, breuk v. van de zijwang van eene
affuit ; oberer -, bovenbreuk v.; unterer -, Beinwell; -stuck o. afgebroken stuk o., bruggewachter, bruggeman, ontvanger
staartbreuk v.; 3. (van het ijs), ontdooien brok m.; wasser o. poelwater, moeras- m. van het bruggegeld of tolgeld, tolgaaro.; (Veea.) het verliezen o. der melktan- water o.; -weide V. waterwilg m.; -wurz der m. op eene brug.
Bruckner, (- s, mv. Bruckner) ni.,
den ; seine Brüche thun, de melktanden v., Z. -krant.
Brucin, (-s, mv. -e) o. (Scheik.) Z. Brückenzolleinnehmer.
verliezen ; 4. het afgebrokene ; (Jachtw.)
Briiekung, (- en)v. (van een paar
afgebroken tak m. van een boom; it.. het brucine V.
Br zekehen, o. (verkl.) brugje o.,
planken vloer, houten vloer m.-denstal),
verbroken spoor o.van het wild;(Boschw.)
van onderen hol.
beschadiging v. der boomen door wind, kleine brug v.
sneeuw &; (Bergw.) blok o. steen, rots- Bri eke, (- n) v. brug v.; fliegende Br..del, (-s, mv. Brudel) m. (van
blok o.; (Rek.) breuk v.; Rechnung in -, gierbrug, schuifbrug v.; schwimmende kokend water), damp, wasem m.; it.
Bruchen, bewerking v. met breuken; -, drijvende brug, vlotbrug v.; leste, steh- borrelen, koken o.; (Jachtw.) modderige
echter -, eigenlijke breuk v.; unechter -, ende -, vaste brug v., Z. Bock-, Fuss-, plaats v.
Brudeln, (brudelte, gebrudelt) o.
oneigenlijke breuk ; Brüche kleinera, he- Schi(f-, Zug-; Verwaltung des -n and
ben, breuken verkleinen, vereenvoudi- Straszenbaues, bestuur o. over bruggen ww., m. h. opborrelen, opbruisen ; it. Z.
gen; das geht, fallt in die Broche, loopt in en wegen ; eine - bauen, schlagen, eene dampten.
Breder, (-s, mv. Brüder) m. broehet ongehoorde, monsterachtige; it. komt brug leggen, slaan over; eine - abbrechen,
in geen aanmerking; it. valt in duigen ; Bene brug afbreken ; ober eine - gehen, der, broer m.; leiblicher -, volle broeder;
die Hoffnungen gingen in die Brioche, /ahren, over eene brug gaan, rijden ; unler Briidern seine I000 Gulden werth,
werden verijdeld; (Lando.) Z. Aufbruch, (fig.) den, fliehenden Feind goldne -n onder broeders, als de eene broeder
Neubruch; (Jachtw.) Z. Saubruch; it. bauen, de vlucht gemakkelijk maken; het aan den ander verkoopt ; wie Brüder
plaats v. waar patrijzen in de sneeuw 7emn. die - auf ziehen, den pas afsnijden, in mit einander leben, als broeders, broeliggen ; 5. plaats v. waar gebroken wordt; iets tegengaan ; it. een klant geen verder derlijk met elk. omgaan; 2. dein armen
(van het water), Z. Brandung; (Giet.) krediet verleenen ; jemn. die - niederlas- - hellen, den armen broeder, mede
m.;- Freimaurer,broeder vrij met--mensch
breuk v., plaats V. waarhet gegoten erts sen of lieten, behulpzaam zijn, trachten
op de proef gebroken wordt; (Bergw.) voort te helpen ; -n machen, schulden selaar; Brüder derJagd, makkers m.mv. op
Z. Erzbruch, Marnzor-, Schiel'erbruch; maken om oude te betalen; 2. (Tikt.) de jacht; m.ährische Breder, leden o. mv.
it. groef, groeve, steengroef v., Z. Stein- brug v., bezet veld o.; eine - machen, van de Hernhutter gemeente; Brüder in.
eene brug leggen, een veld bezetten; Christo, medechristenen.m. mv.; falsche
bruch;
II. Bruch, (-(e)s, mv. Br'uche) m. en (Mol.) helling v. tot ophaling der boo- Brüder, huichelaars m. mv.; 3. (Kath.)
o. moeras, moerassig land, braakland o., men; (Boekdr.) galg v. eenervoormalige die niederen Briider, minderbroeders m.
drukpers; (Ontlk.) Gehirn-, brug v. van' mv.; die barmherzigen Breder, de broepoel m.
ders m. mv. van barmhartigheid, liefdeBrach-arzt, (-arztes, mv. -brzte) Varolius, middelhersenen v. mv.
-

-

Bril.
broeders m. mv.; (Spr.) gleiche Breder,
gleiche Kappen, gelijke monniken, gelijke
kappen ; 4. ein lustiger -, vroolijke kwart,
lustige broeder, vroolijke Frans m.; nasse,
volle Briider, drinkebroers m. mv.; fidele,
flotte Brüder, kameraden, vrienden m.
mv.; 5. (van handwerksgezellen), der Straubinger, Berliner c-, onze kameraad
m. van Straubing, Berlijn; -Liederlicia,
losbol m.; -Jonathan, de Noord -Amerikaansche vrijstaten m. mv.; 6. (Nat.
bist.) Z, Pfingstvogel; (van levenlooze
dingen), zijns gelijke; ich möchte alk
seine (des Guldens) Brzider haben, ik
wenschte dat ik al zijne broeders had.
Britder -art, v. nach der —, als
broeders, broederlijk; -bund m. broederlijke eensgezindheid v.
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Brummer, (-mens, mv. -mer) m.
,age-, zonder veel woorden ; eine (lange)
knorrepot, brompot, pruttelaar m.; 2. Z.
ober etw. machen, veel praten.
Bruhen, (brithle, gebruht) bedr. Srullochs; 3. (van een orgel), brommer
w. Ge/li/gel -, in kokend water zetten, m., brombas v.; (van eene basviool), dikke
;n einde de vederen gemakkelijker maar v.; 4. (een visch), knorhaan m., Z.
)slates ; (Past.) gebrühter Telg, met Kaulkopf.
okend water gebrand ; die Wdsche -, Brumm-fliege, (-n) v. (Nat.
roeden; 2. wed. ww. (van hooi), sich kist.) bromvlieg v., hazelaar m.
Brummig, - er, -st) bijv. en b.
, broeien.
BrUhenbereiter, (-ber eiters, mv. brommig, knorrig, gemelijk.
Brumm -kreisel , (-kreisels, mv.
bereiter) m. sausmaker, sausbereider m.
Briih -erz, (-es, mv -e) o. (Delfst.) - breisel) m. bromtol m.; -ochs m., Z.
wavelzuur kopererts o.; -lass o. broei- Zuchtochs; -vogel m., Z. Fliegenvogel.
Bru(h)ne, (-n) v. (Jachtw.) Z.
at o.; -(utter o. soep v. van vee; -heisi
^ijv. en b. broeiheet, kokend heet, bran- Brun ft.
lend heet ; -hi/se m. kaas v. van afge-' B r une11ehen , o., Z. Braunelle,
Braunellchen.
oorode melk ; -kessel m., Z. -trog.
,

(

Brihl, (-(e)s, mv. -e) m. moeras -

Brunelle, (-n) v. pruimel of prunel v., (eene pruim); (Pl.) Z. BraunBrih-napfehen, o . sauskom v.; wurz.
Brunett, bijv. nw. bruinachtig,
warm bijv. en b. (fig.) jemn. etw. - hinerbringen, iem. iets kokend heet, heet bruintjes.
Brunette, (-n) v. brunet v.; 2.
an de naald, heet van den rooster over(Nat. pist.) bruine waterkever m. of wa)rieven ; -wasser o. broeiwater o.
Bruk, (-(e)s, mv. Bruke)m. (Schip.) tertor v.; it. rolslak, dadelslak v.; -nrose
kort, dik; 2. touw o., kleed, dek o. van v., Z. Adonisblume.
Brunft, v., z. ni. (Jachtw.) bronst,
;eteerd zeildoek.
Brullaffe, ( - n, mv. - n) m. (Nat. bronstigheid, tochtigheid, ritsigheid,
loopschheid, teeldrift v.; die - vollbringen,
iist.) brulaap, huiler m.
Brull, (-(e)s, mv. -e) m. der Stiere met elk. paren; (van stieren &), dekken,
•, gebrul , brullen o.; (gemeenz.) einen bespringen.
Brunftbirsehe, (-n) v . jacht v.
• auslassen, (van menschen), een gil in.
op bronstig wild.
;even ; ins - kommen, Z. Gerede.
Brillen, (brüllte, gebrullt) o. ww., Brunften, (brunftete, gebrunftet)
m. h. (van runderen), brullen, bulken, o. ww., in. h. ritsig, tochtig, bronstig,
Loeien ; (van leeuwen), brullen ; (fig.) loopsch zijn, bronsten.
Brunfthirseh, (-es, mv. -e) m.
brullen , razen, tieren.
Brii11 - frosch, ( f rosch(e)s. mv. - bronstig hert o.
Brunftig, ( -er, -st) bijv nw. bron
rrösche) in. (Nat. kist.) eene soort van
ritsig, tochtig, loopsch.
-stig,
kikvorsch m.; -haft bijv. nw. eine -e
Brunft -platz, (-platzes, mv. Natur, tot brullen, schreeuwen, leven maken geneigd; -ochs, Bru.mmochs m., platae), -stand, (-stand(e)s, mv. ige streek v., poel m.

BrUderchen, Bruderlein, o
(verkl.) broedertje o., kleine of jong(
broeder m., broertje o.; (gemeenz.;
vriendje, mannetje o.
Br.der-gemeinde,(-n)v . broe
dergemeente, Hernhutter gemeente v.
-gesellschaft v. (der kwakers), broeder•
schap v.

Bruderkind,

Bru.

Bru.

(-(e)s, mv. -er) o

broers- of broederskind o., neef m., nick
v.; -kuss m. broederkus, broederlijk
kus m.
Br iderlich, bijv . en b. broeder.
lijk, als broeders; sie leben - mit eihan
der, zij leven als broeders onder elk.
gaan broederlijk met elk. om; -keit v
broederlijkheid V.
Breder -liebe, v. broederliefde
broederlijke liefde v.; -los bijv. en l;
broederloos, zonder broeder, geene broe
ders hebbende; -mond m. broedermoor
m.; -mörder m. broedermoordenaar, broe
dermoorder m.; - niörderisch bijv. nvv
,

,

broedermoorderachtig.

,

-

stande) m. bronstplaa.ts v.; -zvildbret o.
bronstig wild, wildbraad o. van bronstige
Brumm-bar, (-en, mv. -en) dieren; -zeil V. bronsttijd m.
Brudersehaft, v. br oederscha
Brunir- eisen, eisens, mv. -eiv.; - mit jemn. machen, een verbond c - bart, (-bart(e)s, mv. -bane) m. beer
van vriendschap sluiten met ; - irinkei m.; (gemeenz.) knorrepot, brompot, sen) o., Z. Brunirstahl.
Bruniren, (brunirte, brunirt)bedr.
op de broederschap drinken ; 2. (va brommer, pruttelaar m.
Brumm -brig, -bartig, bijv, ww. Silber -, polijsten, gladmaken, glanpersonen), broederschap, amtsbroeder
zen, bruineeren ; it. bruin maken.
schap, genootschap o.; -strunk m. broe nw. knorrig, gemelijk, brommerig.
Brunirer, (-nirers, mv. -nirer) m.
Bruin -bass, ( - basses, mv. bcsse)
derdronk m.
Bruders-frau, (- en) v. broeder s m. (Org.) basbrommer m., bromregis- m. bruineerder m.
Brunir - gold, ( - es) o., z. m.
of broers-vrouw v., schoonzuster, aan ter o.; it. Z. Bassgeige; -eisen o. (Muz.)
behuwdzuster, snaar v.; -sohn m. broe mondharp v., mondtrompje o.; (fig.) Z, (Goudsm.) gepolijst, gebruineerd goud
o.; -stahl m. bruineerstaal o.; -zange v.
-bar.
ders- of broerszoon, neef m.; -toch/er
Brummeler, (-Iers, mv. -ler) m. (Verg.) bruineertang v.
broeders- of broersdochter, nicht v.
Brunitschen, v. mv., Z. SteinBruderstuek, (-(e)s, mv. -e) Z. Brurnmbdr.
Brummein, (bruinmelte, gebrom. beere.
(gemeenz.) broederlijke daad v.
Brunn -ader&, Z. Brunnen, BrunBruders-weib, (-(e)s, mv. -e; Snell) o. ww., m. h. zachtjes brommen
een weinig grommen, knorren, prutte- nenader c'; -dscher m. (Perk.) weeko., Z. -frau.

Brudern, (bruderte, gebrudert) C Z. Zuchtochs.
Brjimst, (Brumste) v., Z. Brunst.
ww., m. h., Z. spassen.

;

(-

-

;

Brudertreue , V. broedertrouw len.

kuip v.

Briinnehen, o. (verkl.) bronneo. ww., nl. h. (van beren, koeien, vlie- tje, fonteintje o., kleine bron v.
Brennen, (-s, mv. Brunnen) m.
gen, kevers &),brommen, knorren, gon.
zen; 2. (van kanonnen), bulderen; (van bron, fontein v.; aus dem - schöpfen, uit
klokken &), brommen; 3. (van men- de bron ophalen, scheppen ; 2. minerale
schen), bronsmen, mompelen, knorren wateren o.mv., Z. Bitter -, Salz -, Sauer -,
grommen, mopperen ; in den Bart -, vow Stahl-, Schwvefel- & ; den - trinken,bronzijn, in de knoei, in de nesten zitten;
vleeschnat o., bouillon m., Z. Fleisch zich heen, (gemeenz.) in zijn eiger water, mineraalwater drinken; kunst$uhner -, Kalbs-, Kra flbrz he; saus v., j' grommen ; Il. bedr. ww. eis Liedchen - fiche -, nagemaakte, minerale wateren
Braten -, Sardellen -, Seal-; (fig.) ohi binnensmonds zingen, neuriën ; Gebet t o. m.; 2. put m., Z. Pump-, Bóhr-,
Zieh-, Sehi pf- brunnen; (fig.) in den -, binnensmonds opzeggen, prevelen.

broederlijke trouw, broederlijke getrouw
beid v.
Brihe, (-n) v. saus v.; (van tabak
saus v.; (Zeepz.) loog v., Z. Loh-, Sala
Kalkbrühe; 2. (fig., gemeenz.) in der
stecken, si/zen, in groote verlegenhei
,

Bremmen, (brunimte, gebrummt)
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Bru.

Bru.

Bru.

/allen, (van eene hoop), verijdeld wor- fonteinwater, putwater o.; -zapfen m., Z (Org.) voorkant m., dien de orgelspeden, vervliegen, in rook verdwijnen; -hahn; -zeit v. tijd m. om de bronnen Ier voor zich heeft; (Bak.) de beide mu-

te bezoeken , brontijd m. , bronsei- ren m. mv. ter weerszijden van den mond
van den oven.
Brinnlein, o. (verkl.) Z . Brunn- Brust –ader, (-n) v. borstader v.;
- arterie V. (Ontlk.) borstslagader v.; chen.
Brunst, (Brünste) v. (veroud.) arznei V. borstmiddel o.; -balsam m.
brand, gloed m., hitte v., Z. Fevers- borstbalsem m.; -band o., Z . -binde,
brunst; 2. z. m. (fig.) vuur o., gloed, he- Harnischbinde; -baum m. (Wev.) wevige hartstocht m., brandende liefde,drift, versboom m.; (I.akenb., Lintw.) borst
-hout.
v.; - leiden, van liefde branden, gloeien;
(van dieren), teeldrift v., tochtig zijn, Brustbeerbaum , (- baum( e)s,
-brume) m. gewone jujubeboom, borst
loopsch zijn, Z. Brunft.
m.; -laiwerge v. uit borstbe--beziom
Brunsten, (brunstete, gebrunstet)
o. ww.. m. h. wateren, pissen, Z. har- ziën samengestelde slikartsenij v.
nen; 2. Z. br-iinstig (sein); 3. Z. bron f- Brust – beere, (-n) v. borstbezie,
jujube v.; die rgyptische -, zwarte borst ten.
Br instig, er, st) bijv. en b. - es bezie v.; -bein o. (Ontlk.) borstbeen o.
Verlangen, vurig, hevig ; -e Liebe, bran- Brustbein – m uskel, ( - s, mv.
Z. Brunnascher.
Brunnen, (brunnte, gebrunnt)bedr. dend, vurig; -lichen, vurig, innig, harts- -n) m. (van de keel), borstbeenhoofdWW. (Perk.) die Felle -, in kalkwater tochtelijk ; -es Gebet, vurig, smeekend ; spier v.
- beten, vurig, Z. inbriinstig; (Jachtw.)
Brust-bekiemmung, -beweeken.
Brunnen -ader, (-n) V . bronader tochtig, loopsch, krolsch ; -keil v. vurig schwerde, v. borstbeklemming v.,
innigheid v., Z. Inbrunst.
-heid, benauwdheid v. op de borst; -bild o.
v.; -anstalt v. inrichting v. voor het gebruik van minerale wateren ; -arzt m.' Brunstzeit, (-en) v., Z. Brunft- borstbeeld o., buste v.; -binde v.(Heelk.)
borstverband o.; -blaft o., Z. -hein; 2.
geneesheer, dokter, arts m. in eene in- zeit.
richting voor het gebruik van minerale
Brunz, (-es, mv. Bronze) m., Z. (Zadelm.) borstriem m., borststuk o.
van een paardetuig; (Looi.) Z. -holz;
wateren ; - Discher (Looi.) weekkuip v.; Urin , Harn.
BrUnzel, (-s, mv. Brünzel) m., Z. -blutader V. borstbloedader v.; -bobrer
-becken o. bekken o., fonteinbak m.; m borstboor v.; -braune v. (Gen.) bruinbehá.lter m. vergaarplaats v., vergaarbak Urin; 2. (Volkst.) mannelijk lid o.
m.; -bohrer m. putboor, aardboor v.; 2.
Brinzeln, (brünzelle, gebriinzelt) achtige borstontsteking v.; -breit o., Z.
-blatt ; -bruch m. (Gen.) borstbreuk v.
welputmaker, putboorder m.; -cur v. o. wow., m. h., Z. brunzen.
behandeling v. met minerale wateren,
Bronzen, (brunzte, gebrunzi) o. Br** steken, o . (verkl.) kleine borst
mineraalwaterkuur v.; eine -- gebrau- wow., m. h. (Volkst.) pissen, wateren , v., borstje o.; 2. borstrokje, lijfje o.
Brost-daube, v ., Z. -Blatt; -drüse
chen, eene mineraalkunr nemen ; -bi chse zijn water loozen; ins Bett -, in bed
V. (Ontlk.) borstklier v.; —n der Kalber,
V. put m.; -duck o. dak o., bedekking v. pissen.
over eene bron ; -deckel m. deksteen,
Brunzer, (-s, mv. Brunzer) m., Z. kalfszwezerik m.
Brustdri senschlagader, (-n)
randsteen m. van een put &; -eimer m. Pisser.
Brusch, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.) Z. v. borstklierslagader v.
m. bronemmer m.; - ein(assung v. putBrusteisen, (-eisens, mv. - eisen)
kuip, bronkuip v.; -leger m. bronveger, Haidekraut; 2. (Pl.) Z. Mdusedorn.
Bruse, (-n) v. Osnabrucker bier o. o., Z. Blankscheit.
putruimer m.; -gast m. badgast, bronBrust, (Bri ste) v. borst v., boezem Britsten (sich), (brustete, gegast m.; it. waterdrinker m.; -gebrauch
m. gebruik o. van bron of mineraalwater; nl., hart o.; die - offen tragen, met ont- brüstet) wed. ww. eene hooge borst zet -gelander o. leuning v. om een bronput; bloote borst loopen, met open hart ; an ten ; (fig.) trotsch zijn, eene aanmatiit. Z. -rand; -göttin v. (Fabel].) bron -, seine - drücken, aan het hart, de borst; gende en trotsche houding aannemen;
waternimf, Naiade v.; -grcabcr m. bron- (fig.) sick in die - wei /en, eene hooge sick vor Ho/7art -, opzwellen ; sick mit
graver, putdelver m.; -hahn m. fontein - borst zetten , den kop of het hoofd in de etw. -, zich beroemen op, zich verhookraan v.; -haken m. puthaak ni.; - knus, hoogte steken, eene aanmatigende, trot- vaardigen op, pochen op.
-hhuschen o. bronhuisje o.; - kamnier v.,^ sche houding aannemen ; 2. of -höhle v. Brost-entzi ndung, v. borst Z. -stube; - kasten m. vergaarbak m. borst, borstholte v.; einegute - habeu, eene ontsteking v.; -erforscher m., hoortuig
voor bronwater & ; -kette v. putketting goede, ruime borst, gezonde longen heb o. tot onderzoeking der borst, stethoes liegt ihnin auf der -, hij heeft het-ben; scoop o.; -er forschung v. borstonderzoem.; -krant m., Z. - kasten; -kraut o., Z.
op de borst; er leidec au! der -, hij heeft king, auscultatie, stethoscopic v.; -fell
Stein(lechte.
Brunn(en)kresse , (-n) v. eene borstziekte v.; es beklemmt mir die o., Z. Zwerchfell; - fellenentzundung v.
-, ik heb eene borstbeklemming, be- ontsteking v. van de pleura of het rib(Tuinti.) waterkers v.
Bronnen –kur, (-en) v., Z. -cur; nauwde ademhaling ; (fig.) dat ligt mij benvlies; -fieber o. borstkoorts v.; -finne
-loch o. putgat o., opening v. eener zwaar op het hart, baart mij veel zorg; v., Z. -/losse ; -fleck m. (Naai.) borst v.,
bron ; -macher m., pompenmaker, lood 3. (bij vrouwen), borst, mam, pram v., borststuk o., borstlap m.; (Schoenm.)
-maurer V. steenlaag v. rondom-gietrm.; boezem m.; een Kind an der -, een kind' voorschoot o., boezelaar m.; -fleisch o.
een put ; -meister m. opzichter m. over aan de borst; die - geben of reichen, de's vleesch o. van de borst ; - (losse v. (Nat.
de bronnen &,bronmeester m.; -nymphe horst geven, laten zuigen ; einem Kinde bist.) borstvin v., borstkieuw v.; -(losser
V. waternimf v., Z. -góttin; -ort m. plaats die - nehnien, spenen, van de borst af- m. (Nat. hist.)visschen m. mv. metborstnemen ; 4. zetel m. van het gevoel; eine vinnen; -gang m. (Ontlk.) achterste
v., oord o. waarvele bronnen zijn.
Bronnen-rad, (- rad(e)s,mv.-rk- stolze -, hoogmoed, trotsch m.; aus vol- hoofdstam m. der zuigaderen; -gefásse
der) o. bronrad, putrad o.; -rdumer m., ler - lachen, hartelijk ; von der - weg o. mv. borstvaten o. mv.; -gegend v.
Z. -feger; -röhre v. putbuis, fonteinbuis, sprechen, ronduit, zooals het iem. op liet borststreek v., omtrek ni. van de borst ;
pijp v.; -salz o. bronzout o.; -schzvengel hart ligt; 5. (van kleederen), borst v.; -geschwür o. (Gen.) borstverzwering v.;
m. putslinger, putzwengel m.; -seil o. das Hemd ist in der - zu eng, is over de -glas o. borstglas, zuigglas o.; -harnisch
puttouw o.; -stube v. gemetselde put m., borst te nauw, Z. -lala, -tuck, Schnur- m. borstharnas o.; -haul v. (Ontlk.)
waarin bronwater opgevangen en door brust; (Giet.) (van den smeltoven), borstvlies v.; —sacke m. mv. borstvlies pijpen verder geleid wordt; -trog m. fon- wanden nl. mv.boven het vuur;(Krijgsw.) zakken m. mv.; -hecke v. (Tomb.) beg
teinbekken o.; - wasser o. bronwater, de binnenwand m, van eene batterij; of hegge v. ter hoogte van de borst;
(van een plan), in duigen of in het water vallen, mislukken ; (Spr.) Wasser in
den - tragen, water in de zee dragen,
monnikenwerk doen, vergeefsche moeite
aanwenden ; wenn das Kind in den - ge[allen ist, deckt man ihn zu, den put dempen, als het kalf verdronken is ; damals
lagsl du noch im -, waart gij nog niet
geboren ; der Krug geht so lang zum -,
bis er bricht, de kruik gaat zoo lang te
water, totdat zij breekt ; 4. verzamelplaats v. van waterhalende en babbelende meisjes ; es lou f t an allen - umher,
is in aller mond, wereldkundig; etw. beim
- erzählen, openlijk vertellen ; 5. (fig.)
bron v.,00rsprong m., Z. Queue; 6.(Perk.)

zoen o.

(-

-

B«c.

Bril.Bill.
Brust –warily, ( - wamses , mv
(Meub., Lintw., Draai., Looi., &), borst- -wdmser) m. mansborstrok, hemdrok m.
hout o., borstplank v.; 2. (Zeew.) (aan -warze V. tepel, borsttepel m., speen v.
een schip), knie aan het galjoen, onder -warzendeckel m. tepelbedekking v.;
schegge v.; -honig m. (Apoth.)-knie, wasser o. (Gen.) borstwater o.; 2. (Apoth.
borsthoning of honig m.;- kasten m. borst- borstwater o.; -wassersucht v. borstwa.'
kast v.; -kern m. borst v. (vleesch); - terzucht v.; -weh o. borstpijn, pijn v. o,
ketle v. borstketen v.; - kissen, -kisschen de borst ; -ivehr(e) v. (Vest.) borstwe.
o. borstkussen o.; -knochen m., Z. -bein; ring v.; -werk o. (Org.) voorste gedeelte
-knoten m. (Ontlk.) borstknoop m.; - o. van een orgel ; 2. borst, volle borst v.
krank bijv. nw. aangedaan, ziek in de boezem m.; (gemeenz.) zit viel —, t,
borst, Bene borstziekte hebbende ; ein dikke borsten v. mv.; -winde v. (Bergw.
- kranker, borstlijder m., hij die eene spil v. of boom m. van een windas ; -wir
borsttering heeft ; -krankheit v. borst- bel m., Z. Ruckenwirbel; -wurzel v. (PI.
ziekte, borsttering v.; mit einer -- be- engelwortel m.; it. Z. Muusedorn; -zucke
haftel, met borsttering behept,Z. -krank; m. gerstesuiker v.
Brut, (-en) v. broeden, broeien
-krause v., Z. -streif; -kreuz o. borstkruis o.; -kuchlein o. (Apoth.) borst uitbroeien o., broeiing, broeding v.; di
-lattich m., Z. Lungenkraut;-koej.; Vogel sind in der -, broeien of broedei
-latz m. (Mod.) Z. -fleck; -leder o., Z. de eieren ; 2. broeisel, gebroed, uitbroei
-fleck (Schoenm.); -lehne V. (Bouwk.) set, nest o.; (van visch), Z. Fischbrul
borstleuning v.; - leiden o. borstlijden o., junge -, katvisch m., broeisel o.; -set
borstaandoening v.; -icier v. (Geweerm.)' zen, Z. laichen; einen Teich mit - beset
zen, van jonge visch voorzien; (vai
Z. -bohrer.
BrUstling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. bijen), broeisel, broed o., eieren o. mv.
3. giftige -, gebroed, ongedierte o.; ein
Bluthitnfling.
Brust – mauer, ( - n) v., Z. - lehne; böse -, kwaadaardig ras o., ondeugen(
-máuslein o., Z. -muskel; -much v. gebroed, gespuis, ontuig o.
(Apoth.) plantenmelk v. voor borstziek- Brutal, ( -er, -st) bijv. en b. dierten ; -millet o., Z. -arz(e)nei; -muskel lijk, beestachtig, onbeschaafd, onbe
m. (Ontik.) borstspier v.; -nadel v. schoft, lomp, grof, onbeschaamd, bru.
borstspeld, broche v.; -nerve m. (Ontlk.) taal.
Brutaliseren, (brutalisirte, bru.
borstzenuw v.; -netz o., Z. Fliegengarn ;
-pilaster o. borstpleister v.; -pille v. talisirt) bedr. ww. onbeschoft, onbe
borstpil v.; -platte v., Z. -stück (3); - schaamd bejegenen of toespreken, bru
pulver o. (Apoth.) borstpoeder o.; -pumpe taliseeren.
Brutalit,t, ( - en) v. beestachtig
v., Z. -glas; - reinigend bijv. en b. (Gen.)
borstrei ni gend, borstzuiverend ; -reini- heid, dierlijkheid, onbeschaafdheid, on
gung V. borstreiniging, borstzuivering, beschoftheid,.lompheid, grofheid, onbe
afdrijving v. van slijm uit de borst ; -rie- schaamdheid, brutaliteit v.
BrUtanstalt, (-en) v., Z. Brut
men m. (Zadelm.) borstriem m.; -ring
m. borstring, ring m. van den borst ofen.
Brut-biene, (-n) v., Z. Drohne
-saft m. (Apoth.) sap o. voor-riem;
borstziekten, borstsiroop of stroop v.; - -blume V. (P1.) spruitje, bolletje o., da
schall m. geluid o., dat uit de borst schijnt aan een bloembol groeit.
te komen ; - schild, (verkl.) -schildchen Brett –ei, (-(e)s, mv. -er) o. broeiE
o. borstschild o., onderscheidingsteeken o.; it. half uitgebroeid ei o.
van boden, postboden, postillons; 2. (Nat. Brt.ten, (bri tete, gebrutet) o. ww
kist.) (van insecten), borstschild, borst- m. h. (van de zon), heet zijn, broeien
stuk o., borst v.; -schlagader v. (Ontik.) (van vogels), broeien of broeden, uit
borstslagader v.; -schlei fe v. strik m. op broeien ; (van eieren), uitgebroeid wor
de borst ; -schleier m. nonnen -sluier o., den ; (fig.) eiber seinen Schatzen -, zijn
boezemdoek m.; -schlitz m. borstsplit v. schatten aanhoudend bewaken; uberetc
(van een hemd); -schmerz m. borstpijn, -, aanhoudend nadenken ; auf Rache
pijn V. op de borst ; -schuup fen m. zware bedacht zijn ; 2. bedr.ww. eine Krankhe'
verkoudheid v., hevige hoest m.; -schnur -, de kiem van Bene ziekte in zich dra
v. rijgsnoer o., rijgveter, veter, rijgnes- gen; einen grdsslichen Entschluss -, voor
tel, nestel m.; -sirup m., Z. -saft; - hebben, in het schild voeren ; einen Pia
stimme v. natuurlijke stem, borststem -, uitdenken, beramen, aanhoudend na
v.; -streif m. borstophouder m., borst- denken over.
Br.thaus, (-hauses, mv. -häuser
band m. (aan een manshemd), borststrook v.; -stück o. borststuk o.; 2.(Mod.) o. broeihuis o., broeiplaats, broeikooi v
borst v., stuk o.; 3. (van een harnas), -henne v. broeihen v.
borststuk, borstharnas o.; 4. (Schild.) Breitig, bijv. en b. -e Ilenn^
borststuk, borstbeeld o., buste v.; 5. Z. broeisch ; 2. -es Ei, broeiei, vuil ei o.
-schild; -thee m. borstkruiden o. mv.; Brütki,fig, (-(e)s, mv. -e)
-thier o. (Nat. list.) borstdiertje o.; (Vog.) broeikooi v.
Brutmast, v ., z. m. (Boschw.) on
-crank m. borstdrankje o., borstdrank
m., thee v. van borstkruiden ; -tuch o. gedierte o., allerlei lastige en schade
lijke insecten o. mv.
borstdoek, borstlap m.; it. Z. -fleck.
Brt stung, v. borstwering v., Z. Brit – ofen, -ofens, mv. -dien) n
broeioven m.
Brustlehne; (Zeew.) Z. Sogbrüstung.
-holle v. (Ontlk.) borstholte v.; -holz o.
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Brut–rissig, bijv. nw. aangezet,
)ebroeid ; -scheibe v. schijf v. met broei ;el.
Brutto, bijw. (Hand.) onzuiver,
)rato; -einnahme v. (Fin.) geheele outvangst v., zonder afkorting der onkos,en &, bruto -opbrengst v.; - Tracht V.
Bruto lading v.; - gewicht o. bruto gea icht o.
BrUtzeit, (-en) V. broeitijd m.
Brutzellen, v. mv. broeicellen v.
nv., cellen v. mv. met broeisel ; -zwie5el m., Z. Zwiebelbrut.

Bryonin, (-s, mv. -e) o. (Scheik.)
vergiftig sap o. van den wortel van een
witten wijngaard.
Bst ! tussch. st ! stil ! stilte ! zwijg!
' bchen, o. (verkl.) knaapje, jon Bu
;entje, ventje o.
Btjbe, (-n, mv. -n) m. knaap, jon ;en m.; 2. jongman, jongeling m.; 3.
ongen, jonge dienstbode m., knechtje o.;
L (Sp.) boer, b. V. Eckstein-, Schippen-;
5óser -, kwajongen, deugniet, ondeugd,
;uit m.; verruchter -, schurk, snoodaard,
schelm, boef, schavuit m., Z. Gassen-,
totter-, Spitzbube.
Bubeln, (bubelte, gebubell) o. ww.,
n. h. straatjongensstreken bedrijven,

ruitenstukjes uitvoeren; (i. k. bet.) een
osbandig, schandelijk leven leiden.
Buben, (bubte, gebubt) o. ww., m.
. (i. k. bet.) een losbandig leven leilen ; it. bedriegen, oplichten; huren
^cnd -, hoer(eer)en en snoeren, een schanlelijk, losbandig leven leiden.
Buben –distel, ( - n) v., Z. Kar
-tendisl;ftm.,ZBo/ist;-krau.,
1. Mangold; -sammet m. trijp, trijpflucweel o.; - schenkel m. (Bak.) soort van
gebak; -stangel, -strál m., Z. - distel; streich rn., -stuck o. guitenstreek m.,
Buitenstuk o.; 2. schelmstuk o., slechte
daad, schelmerij, schurkerij v.
Bubere_i, V. guitenstreek m.; it.
schurkerij, bedriegerij, oplichterij v., bedrog o., Z. Bubenstuck.
Biibin, (-nen) v. ondeugend meisje
a.; it. slecht meisje o., slechte vrouw,
bedriegster, oplichtster v.
Biibiseh , bijv. en b. jongensachtig, guitachtig; 2.slecht, schurk - ,schelm -,
boefachtig, bedriegelijk ; een -er Streich,
een guitenstreek ni.; it. een schurken
m.; -er Weise, op eene slechte, be--strek
driegelijke, gemeene manier.
Bt .blein, o. (verkl.) Z. Bübchen.
Bubulca, (-s) v. (Nat. list.) Z.
Schwammbeiszer.
Bubulin, (-s, mv. -e) o. zelfsiandigheid v., die men uit de uitwerpselen
van het horenvee trekt.
Buccanier, (-s, mv. -e) m. Boe
-kanier,bufljgm.
Bueenta.r, (-en, mv. -en)m. Bucentaurus ni., een monster, half mensch
en half stier.
Bueh,(-(e)s,mv.Bucher)o.(van scholieren), schrift, schrijfboek, cahier o., Z.
Heft; (van een koopman), boek, register
o.; -[zihren, boekhouden ; etw. zu -e tragen, ins - eintragen, boeken, noteeren; die
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alten Bucher schlieszen and neue an/anBUehelchen, o. (verkl.) boekje, dreven begeerte V. om veel boeken te hebben ; -süchtig, bijv. nw. begeerig om veel
gen, de boeken sluiten ; bei jemn. int —e klein boek, dun boek o.
stehen, te boek staan bij ; 2. boekwerk,
Buchel—ö1, (-( e)s, mv. -e) o. boeken te hebben ; -süchtiger m. boekenboek o.; ein - schreiben, verfassen, een beuk(en)olie v.; -mast m„ Z. Buch- minnaar, overdreven boekenliefhebber
m.; - trildel m. boekhandel, handel m. in
boek schrijven, vervaardigen ; ein - in mast.
den Druck geben, een boek uitgeven, in
Buchen, bjichen, bijv. en b. oude boeken, boekenstalletje, boeken
v.; -tródler m. oude -boekenver--kram
druk geven ; rohe Bucher, oningebonden beuken, beukenhouten, van beukenhout;
boeken ; ein schmn gebundenes -, een -es Holz, beukenhout o.; -e Bretler, beu- kooper m.; -verleiher m. boekenleener,
mooi ingebonden boek; gute, schlechle ken planken, beukendelen v. mv.
bibliotheekhouder m., hij die boeken uitBucher, goede (nuttige), slechte (scha
Buehen, (buckle, • gebuchi) bedr. leent, eene leesbibliotheek houdt ; - ver
boeken ; wie aus dem -e leigen,-delijk) ww. (Hand.) boeken, aanteekenen, noboekenlijst, lijst v., catalogus-zeichnso.
m. van boeken ; -wesen o. letteren, weals of het gedrukt was, met het grootste t eeren (in liet boek).
gemak ; ein mathematisches -, een boek
Buchen—hain,(-(e)s, mv. -e) m. tenschappen v. mv.; it boekhandel m.;
over de wiskunde ; immer liber seinen beukenboschje o.; -hecke v. beukenheg, -wurm m. boekenworm m.; (fig., geBuchern liegen, onvermoeid, altijd stu- beukenhaag v.; -holz o. beukenhout o.; meenz.) ijverig student m., die altijd in
deeren ; die kanonischen, apokryphischen - motte, -raupe v. (Nat. hist.) beukenmot, de boeken snuffelt ; it. boekverkooper m.;
hitcher, de canonieke, apo criefe boe- beukenrups v.; -p f anzung v. beukenbosch -wuth v.. Z. -sucht; -zimmer m. boeken
-kamer,
ken o. mv.; 3. die fiiiz( Bücher Mosis, o.; -u'ald m. beukenwoud, beubenbosch
boekenzaal, bibliotheek v.
de vijf toeken van Mozes; die vi-erund- o.; -wand v. afsluiting, ompaling, palisBuchesche, (- n) v. (Pl.) jokboom,
zwanzig Bücher der Ilias, de 24 boeken sade v. van beukenhout.
pagebeuk, witte beuk, steenbeuk, banevan de Illias; 4. im groszen -e der Natur
Bucher-aufseher, aufsehers, beuk, wielboom m.
lesen, het boek der natuur; - des Lebens, mv. -aufseher) m. bibliothecaris, boek
Bueh$nk, (- en, mv. -en) m. (Nat.
- des Schicksals, boek o.; das schwarze -,
-beschreiber m. boekbe--bewardm.; bist.) beuk -, tuin -, woudvink m.
lijst v. van verdachte personen ; 5. ein schrijver, bibliograaf m.; -beschreibung
Buch-fi hrer, fuhrers, mv. - Papier, een boek o., bij schrijfpapier v. boekbeschrijving, bibliographie v.; - fiilirer)m., Z. -hándler;2. -halter(Hand .);
24 vel, bij drukpapier 25 vel ; ein - Gold, hrett o. boekenplank v.; -dieb m. boe -gold o., Z. Blrttchengold ; -haken m., Z.
Silber, een boekje o., tusschen de 12 en
letterdief m.; -diebstahl-kendifm.;t -schloss; - halten o., Z. Buchhaltung.
25 blaadjes; 6. Z. Bhttermagen.
In. letterdieverij v., plagiaat o.; - Freund
Buchhalter, (- s, mv. Buchhalter)
Buch-adel, (- s) m., z. m. boe m. boekenliefhebber, boekenminnaar m.; ni. (Hand.) boekhouder m.; (Boekdr.)
geleerden, geletterden, schrij--kenadlm., -gestell o. boekenrek o.; -halte v. bibli- handschrifthouder m., visorium o.
vers ni. nlv.; 2. Z. Briefadel ; -ampler m., otheek, boekenzaal v.; - handel ni. boek
Buchhalterei, en) v. kantoor,
Z. Sauerklee; -bauni in., Z. Buche; -banoude boeken; -handler rn.-handelm.i bureau o.
men bijv. nw., Z. buchen.
boekhandelaar, boekverkooper m., Z. Buehhaltung, v. boekhouden o.,
Buehbewahrer, bezvah.rers,mv. tródler; - kamroer v. boekenkamer, bi- boekhouding v.; doppelle - [uhren, dub-bezcwahrer) m. boekbewaarder, biblio- bliotheek v.; - kaste?& m., Z. - schrank; bel, Italiaansch boekhouden.
thecaris m.; -binder in. boekbinder m.; -kataloy ni. catalogus m van boeken;
Buchhandel, (- s) m., z. m. boek
-handel,
—, gesell m. boekbindersgezel m.; ---hand- - kenner ni. boekenkenner m.; -kenntniss
handel m. in boeken.
werk o. boekbinden o., boekbinderij v.; V. boekenkennis v.; -kram nl. boeken
Buchhndler, (- s, mv. Buch—hobel m. boekbindersschaafines o., paboekenstalletje o., boekhandel-kramv., handler) m. boekhandelaar, boekverkoopierschaaf v., snijmes o.; jonge rn . m. in liet klein ; 2. (i. k. bet.) boeken per, koopman m. in boeken; -in v. boek
boekbindersjongen, boekbindersleerling o. mv.; 3. boekenkramerij v., uitkramen
boekverkoopster, koop --handelrst,
in -- kleister in. boekbindersstijfsel v.; o. van geleerdheid ; - kramer m., Z. - vrouw V. in boeken börse v. depot o.
--kreun o. boekbinderskruis, boekbin- trbdler; -kunde v., Z. -kenntniss; -laas van den boekhandel (teAmsterdam b.v.);
dersferlet o.; —kunst v. boekbinders- V. (Nat. pist.) boekenluis v.; -lehre v. -hononar o. prijs m.voor het handschrift,
kunst v., boekbinden o., boekbinderij v.; boekenkennis, bibliographie v.; - liebha- salaris o. van den schrijver ; -messe v.
—lohn in. boekbindersloon o.; —presse ber m. boekenminnaar, boekenliefheb- boekhandelaarskermis v. te Leipzig;
v. boekbinderspers v.; —spüne in. mv., ber m.; -liebhaberei v. boekenzucht, -strazze V. rekening -courantboek o. van
Z. Papierspu,ne.
liefhebberij v. voor boeken ; -machen o. boekhandelaars.
Bch-brod, (-( e)s, mv. -e) o., Z. boekenschrijven o.; it. (i. k. bet.) sa- Buchhandlung , (-en) v. , Z.
-ampler.
menflansen o. van boeken; -macher m., Buchhandel; 2. of Buchladen m. boek Buchdrucker, (- s, mv. Buch- Z. Schriftsteller; it. (i. k. bet.) Z. - handel, boekwinkel, boekverkooperswindrucker) 1fl . boekdrukker, drukker ni.; schmierer; -markt m. boekenmarkt v.; kel m.
- ballen m. boekdrukkersbal, inktbal m. -parr m. overdreven liefhebber m. van
Bch-k1ee, (-klees, mv. -klee)m.,
Buchdruckerei, en) v. boek - boeken, boekengek ni.; -plunderer m., Z. z. Sauerklee; -leinen o., -leinwand v.
drukkerij, drukkerij v.; it. boekdrukken, -dieb ; -register o. lijst v., catalogus nl. (Hand.) boekbinders - linnen o.; -coacher
drukken o.
van boeken ; - richter m. boekbeoor- m., Z. Büchermacher; -macherei v. (i. k.
Buchdrucker—farbe, (- n) v., deelaar, recensent m.; -saai m. boeken bet.) boekenschrijverij v., boekenmaken
Z. -schwarze; -gesell m. (boek)drukbibliotheek v.; -sammler m. boek -zal, o.; - naarder m., Z. Baummarder ; -mast
kersgezel in.; junge m. (boek)drukkersm.; -sammlung v. boekver--verzaml m. (Landh.) beukeikelmest, beukenrest
jongen, leerling in.; -kunst v. (boek) - zameling, bibliotheek v.; -schatz m., Z. m.; it. mesten o. met beukenoten ; -nuss
drukkunst v.; -kreuz o. (boek)druk- -sammlung; 2. verzameling v. van kost v., Z. Buch.el ; -ól o., Z. Buchelól; -pilt
kers- kruis, -ferlet o.; -leiste v., Z. -stock;
boeken, schat m. van boeken; -schau-bare m. (PI.) beukezwam v.
-presse v. (boek)drukkerspers, drukpers, V. boekbeoordeelen o.; -sch.auer m. boek
Buchsbaum, (- baum(e)s, mv. v.; - schuwe rzc v. (boek)drukkerszwart o.,l
recensent m.; -schloss o.-beordla, bc ume) of Buchs, (-es, mv. -e) in.
drukinkt m.; -stock m. vignet o. aan het boekeslot o.; -schmierer m. die boeken buksboom, taxistoom, palmboom, palm,
einde valt een hoofdstuk of boek &, sie- samenflanst ; - 'schrank m. boekenkast, taxis, buks ni.; -holz o. palmhout o.; -ól
raad o.
boekverzameling, bibliotheek v.; -schrei- o. palmolie v.; -wald m. palmboscbje o.
Buehe, (- n) v. beukeboom, beuk m. b.en o., Z. -machen; -schreib er m., Z. -ma- Buchsbäumen, bijv. en b. palmBucheichel, n) v., Z. Biichel. cher; -skorpion in. boekschorpioen m.; houten, van palmhout.
Bochel, (- n) v. heukeikel m., beu-, -sprachev. boekentaal,schrijftaal v.; -slu- Btjchschen, o. (verkl.) doosje,
kenoot v.
be v. boekenkamer, studeerkamer v., ka busje o.
o.; -nicht v. boekenzucht v., over--binet
B .ch—sch1oss , (-schlosses , mv.
(-
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-schliisser) o., Z. Biicherschloss; - schuld hoe heet hij ? hij heet met de eerste let- dieren), bult, bochel m.; einen - haben,
V. (Hand.) te boek staande schuld v.; er ter &.
een bult of bochel hebben, gebocheld,
hat viele —en, hij heeft veel geld uit
Buchstâbchen, o. (verkl.) let- krom zijn; sich einen - lachen, zich een
hij heeft een aanzienlijk actief. -stan, tertje o., kleine letter v.
hult lachen; 2. (Volkst.) rug m.; hoher,
Buehsdorn, (-(e)s, mv. -e)m.(Pl.) Buchstbelei, v. (i. k. bet.)klein- krumnier -, hooge, kromme rug ; jemn.
geestig, spitsvondig vastkleven o. aan de den - volt schlagen, een pak slaag geven;
buksdoorn, wolfsdoorn m.
ein - volt Schlage, eene vracht v. slaag;
Buchse, (-n) v. doos, bus, bos v.; letter, letterzifterij v.
(fig., gemeenz.) in die -- blasen, in de Buehstabeln , (biichstäbelle , ge - der - juckt ihm, de rug jeukt hem, hij
bus blazen, het gelag, de boete betalen; buchstábelt) o. ww., m. h. kleingeestig, rust niet, is niet tevreden voórdat hij
2. (Geweerm.) buks v., getrokken geweer hekrompen aan de letterlijke beteekenis slaag krijgt. ; das wird giber deinen - auso.; (fig.) mit der goldenen, (silbernen) - blijven hangen, letterziften.
gehen, dat zult gij te bezuren, te verantschieszen, met geld omkoopen ; 3. (van
Buehstaben, (buchstable,gebuch- woorden hebben; jemnn. eliv. auf seinen schieben, op de schouders leggen, oplamachines &), bus v.; (Dergw.) kast v. slabt) beds. ww., Z. buchstabiren.
Buchstaben — ansatz, ( - ansat- den ; 3. iem. met een bult, bult, bultevan liet bergkompas; (Wag.) bos v., ring
in. van de naaf, waarin de as zit; 4. Z. zes, mv. -ansdtze) m. toevoeging v. eener naar m.
letter; -arche v. (Nat. bist,) Noachsark
Ruchse.
Buckel, (-n) v. bolvormige verhev., een schelpdier o.; -folge v.alphabeti- venheid v.;(van herten),de bulten m.mv.,
Buchs(e) , (-en) v., Z. Rosen.
Biehsen, (büchste, gebüchst) bedr. sche volgorde v.; nach der —, volgens wanneer de horens te voorschijn komen ;
ww. met eene buks voorzien ; 2. met de orde van het alphabet ; -grösze v. (aan boeken), bolvormig beslag o.; (van
eenebuks schieten, bussen; 3. (Student.) (Alg.) lettergrootheid. onbekende v.; - epen paardetuig), knop m.; (van schil
muschel v. (Nat. Bist ) lettermossel v.;
knop m. in het midden ; 2. ring-den),
heimelijk wegnemen, kapen.
BUchsen — hnlich, bijv. nw., Z. -ordnung v., Z. -folge ; -porzellane v. m., gesp v.; 3. (van haarlokken), ring m.,
-formig; -bohrer m. (Geweerm.) wit- (Nat. bist.) letterporselein o., eene slak; krul v.; (Pruikm.) Z. Locke.
boor, polijstboor v.; -formig bijv. en b. -räthsel o. letterraadsel, woordraadsel
Biickelasche,v . uitgeloogde asch,
buksvormig, busvormig; -futleral o. o.; -rechner m. letterrekenaar, algebraist loogasch v.
buks - of karabijnzak ; -kugel v. boksko- m.; -rechnuug v. algehrastelkunde, stel Buekeleisen, (-eisens, mv. - eisen)
gel , karabijnkogel m.; -lauf m. buksloop kunst v.; -schloss o. letterslot o.; -schnecke o. (Pruikm.) krulijzer o., krultang v.
ni.; -macher m. buksmaker, geweerma v., Z. ABCbuch (Nat. bist.) ; - schrift v. Biiekelhäring, ( -(e ) s, nov. -e)
m.; —arbeit v. geweermaken o.; —-ker letterschrift, schrift o.; - spielerei v. let- m., Z. Pickelhdving.
kunst v. geweermakerskunst v.; -meisler terspel, woordspel o.; -tafel v. letterta- Buckelig, er, st) bijv. en b.
in., Z. Keuerwerker; -moos o. (Pl.) be- fel v., letterbord o.; -versetzung v. bultig, gebocheld, met bulten of denkermos o.; -pulver o. kruit o. voor eene (Spraakk.) letterverzetting, metathesis ken ; sich - lachen, zich een bult lachen.
buks; -ranzen m. ransel, knapzak m.; v.; 2. (Dichtk.) - of -2vechsel m. letterBuckel-käfer, ka Pers, mv. -ká-rolar o., Z. -lauf; -sack in., Z. -fulteral; verzetting v., letterkeer m., wisselwoord, f er) m. zaadtor, knaagtor v., zaadkever
ni.; - meistel m. ronde beeldhouwers - schaft m. geweerlade, bukslade, kara- anagram o.
Buchstabiren , (buchstabirle , beitel m.
bijnlade v.; -scha/'ter m. ladenmaker m.;
-schiesaen o. schieten iriet eene buks &; buchstabirt)bedr. ww. spellen, letter voor
Buekein, (buckelte, gebuckelt) o.
ww., m. h. een bult hebben, maken ; der
-schloss o. geweerslot o.; -schinied m., Z. letter noemen van.
Buchstbler, ( - s, mv. Buch- Kaler buckelte una mich herum, liep rond,
-macher; -schuss m. geweerschot, buks een krommen rug zettende ; 2. bedr. ww.
schot, karabijnschot o.; eines —es weit, stabler) m., Z. Wortklauber.
Buchsta,blieh , bijv. en b. let- ein gebuckeller Stier, met een hult voorop een (geweer)schots afstand ; - schaalge
m. geweerschutter in., karabinier m., hij, terlijk, naar of volgens de letter; -keft zien ; ein gebuckelter Schild, met een
the met eene buks & schiet ; -spanner m. v. letterlijkheid, letterlijke vertaling v. knop voorzien; 3. op den rug nemen,
Buchswald, (-wald(e)s, mv. - dragen.
jager m. die op de jacht voor zijn heer
het geweer laadt en gespannen over- Zvci.lder) in. palmbosch o., met pal^nbooBucket —ochs, (-en, mv. -en)
men beplant(e) plaats v., oord o.
m. wilde os, bultige os of stier, bison -os
geeft.
Btichsfinte, (-n) v. (Wap.) ge- Buehszwilling, ( - (e)s, mv. - e) m.; -pinne v. blaasbalgspijker m.; -thier
m., Z. Büchsflinte.
o. bultig dier, dier o. met een bult., kaweer o. met dubbelen loop.
Buchsiren, (buehsirte, buchsirt) Bucht, (-en) V. denk, kuil, verdie- meel, dromedaris m.
ping, holte v.; 2. bocht, golf v., inham,
bedr. ww., Z. bugsiren.
Btjcken, (biickte, gebückt) bedr.
BUchslein, o. (verkl.) Z. Büchs- zeeboezem m.; (fig.)in eieier stillen - sei- ww. den Kopf, Nacken, Hals, tlücken -,
ner Seele, in een geheim hoekje van zijn bukken, buigen; gebuckl gehen, gebukt,
chen.
Buchs - maser, ( masers, mv. ma- hart; 3. afgeschoten hoek m., bedstede' krom loopen ; von Aller gebückt, krom,
ser) m. (Schrijnw.) palmwortel m.; -stein v., hok o. voor schapen, ganzen &; -' voorovergebogen ; 2. wed. ww. sich -,
zich bukken, buigen ; sich vor jenin. -,
m. (Delfst.) belemniet, pijlsteen, don- von Stroh, leger o. van stroo.
Buchten, (sich) , (buchtete, ge -, zich bukken, eerre buiging maken ; sich
dersteen, vingersteen m.
Buchstab(e),'( - (e)ns, mv. - (e)n)' bushtel) wed. ww. der See bushlef sich mit dent Kopfe -, neigen, eene hoofdbui
maken ; sich zur Erde -, buigen;-gin
III. letter v., letterteeken o.; groszer -, weit ins Land, vormt eerre diepe bocht,
sich -, um einero Schusse aus uuweichen,
groote, kapitale letter; (Boekdr.) klei- een grooten inham.
n er -, der auf eine Note verweist, verwij- Bushtig, ( -er, -st) bijv. en b. (Pl) bukken; er muss sich seinent Winke -, op
zings- of nootletter v.; umgekehrler -, -es Blalt, bochtig, ingebogen; -er Rand, zijn wenk gehoorzamen.
gekeerde letter v.; keinen -en von etw. boogsgewijs uitgesneden, gefestonneerd.
Bucking, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Bushtitel, ( - titels, mv. - titel) m. Buckling.
schreiben, geese letter, geen woord, vol strekt niets; hash dem -en etw. verstehen, titel m. van een boek.
Bucklicht, bijv. en b . bultachtig,
Buehung, v. (Hand.) boeken o., bultig ; - gehen, Z. buckelig.
auffassen, volgens de letter, letterlijk;
Bucklig, Z. buckelig.
am - kleben, nicht vom -en abgehen, aan boeking v.
Buehweizen, ivveizens, mv. -wei - Buckling, (-(e)s, mv. -e) m. bui de doode etter blijven hangen, niet van
de letter afwijken ; er keent kaum die zen) m. boekweit v.; - grilt: e v. boekwei ging, neiging v., bukken o.; viele -e vor
-tegrunV.mv jenin. coachen, veel buigingen v. mv. maersten -en dieser 1Vissenschaft, de eerste
Bushwinde, v. wilde boekweit v. ken voor, iem. onderdanig groeten,
elementen o. mv.; (Scherts.) Wie heiszt
er? Er heiszt mit deco ersten -en Judels, Bucket, (-s, mv. Bucket) m. (van 2. - of Bucking, bokking, gerookte
planten), uitwas m.; (van menschen en haring m.
( -
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Busklingen, (bucklingte, gebiick- paard), schoft v.; 3. (Zeew.) (van een
lingt) o. Ww., m. h. buigingen maken, schip), boeg, voorsteven m.; mit dens -e
gegen eipander laufen, boeg tegen boeg
strijkvoeten.
Biiek1ingmacher , (-machers, loopen, elk. aan boord loopen.
Bug -ader, (-n) v. (Ontlk.) knie
mv. -macher) m. complimenten-maschouderader, schoftader v.; -anker-ader,
ker m.
Buddh(a)ismus, m. (Godsd.) m. boeganker o.; -bander o. mv., -banboeddhismus, boeddhaismus o., de gods- den V. lnv. (Zeew.) boegbanden m. mv.
dienst m. van Boeddha.
Bigel, (-s, mv. Bugel) m. (aan een
Buddh(a)ist, ( - en, mv. - en) m. wagen, eene wieg &), boogvormige kap
boeddhist, boeddhaist, belijder m. van v.; (aan een korf), oor, handvatsel, hengsel o.; (aan een degen), gevest o.; (aan
de leer van Boeddha.
Buddh(a)istisch, bijv. nw. be- een geweer),beugel m.; (aan eene portetrekking hebbende op de leer van Boeddha.
Bude, ( - n) V. kraam, tent V., winkel m., winkeltje, huisje o.; an ein Hans
angelehnte -, pothuis o.; (Scheepv.)voorkajuit v. op rivierschepen.
Bude1, (-s, mv. Badel) m., Z. Pudel; -birn v. (Art.) lederen goed, fourniment o.

B^].den–mann, (-mann (e) s, niv.

-

leute) m. kramenzetter, koopman m. uit

eene kraam ; -tisch m. toonbank, tafel v.
in eene kraam; -zins m. kraamgeld,

plaatsgeld o.
Budget, (-s, mv. -s) o. jaarlijksch

overzicht o. van de waarschijnlijke ontvangsten en uitgaven van een land &,
begrooting v., budget o.
Buffbohne, (-n) v., Z. Saubohne.
BUffel, (-s, mv. Buffet) m. buffel,
buffelos, wilde os m.; 2.(f1g.) lomperd m.,
onbeleefd, norsch, onbeschoft mensch,
buffel m.; it. domkop, domoor m.; 3.
overjas v., overrok m. van ruig laken,
oorspronkelijk van buffelleder; 4. soort
van Frankforter bier.
Bíffelarbeiter , arbeiters, mv.

monnaie, tasch &), beugel m.; (Bouwk.,
Zeew.) beugel, band m.; (van een zadel), stijgbeugel nl.
Bugel–brett, (-(e)s, mv. -er) o.,
strijkplank v.; (Kleerm.) persplank v.;
-dohne v. (Vog.) beugelnet o.; -eisen o.
beugelijzer, strijkijzer o.; (Kleerm.)persijzer o.; -lest bijv. en b. vast in de stijg
zadelvast; -garn o. (Vog.) garen-beugls,
beugelnet o.; -los bijv. en b. beugelloos,
zonder beugels of stijgbeugels; -- werden
de stijgbeugels m. mv. verliezen ; -mes ser o. (Pruikm.) strijkijzer o. in den
vorm van een mes.
Biigeln, (bugelte, gebiigelt) bedr.
ww. Wdsche -, strijken ; die Nhhle -,
gladstrijken, persen, oppersen.
Bilgel –netz, ( - es, mv. - e) o., Z.
-garn; - riemen m. stijgbeugelriem ni.;
-ring m. beugelring m., stijgbeugeloog
o.; -sage v. kromme zaag v.; -slahl m. onderkant m. van een strijkijzer; -strumpf
in. beugelkous v.; -tasche v. beugeltasch
v.; -teppich In. strijkdeken v.; - trager m.,
Z. - riemen; -tuch o., Z. -teppich ; -.range
v. beugeltang, strijkijzertang v.

Biil^.
Buhldirne,

(-n) v., Z. Buhlerin.

Buh1e, ( - n, rnv. - n) m. of (mv. - n)
v. minnaar, vrijer m., minnares, vrijster
v., boel m. en v., pol m., bijzit, hoer v.
Buhlen, (buhlte, gebuhlt) o. ww.,
m. h. vrijen, zich verliefd aanstellen,
vleien ; um ein Frauenzimmer -, vrijen,
het hof maken, zoeken te behagen; (fig,)
um Bei[all, den Siegeskranz 5 -, staan
naar, dingen naar, wedijveren om te ver
; mit einer Person -, ongeoorleof--krijgen
den omgang hebben, boeleeren met ; mit
jemn. um etw. -, wedijveren, kampen.
Buhlen - brief, (-(e)s, mv. -e) m.
minnebriefje o.; -mcile v. groote mijl v.
Buhler, (-s, mv. Buhler) m. minnaar, vrijer, galant m.; it. boeleerder m.
Buhlerei, v., z. m. minnarij, vrijerij,
koketterie v.; it. boelage, boeleering v.,
ongeoorloofde minnehandel m.; it. laakbare behaagzucht v.
Buhlerin, (-nen) v. minnares,
vrijster, boeleerster, kokette, hoer v.
B^.hlerhaft,(- er, -(e)st)bijv. en b.
als een boeleerder, onkuisch.
Buhleriseh, bijv. en b. behaag
-ziek,
koket, oneerbaar.

Buh1in, (-nen) v., Z. Buhie v.
Bahl–kraut, (-kraut (e) s, mv. krduter) o. boelkruid o., Z. Bockskraut ;
-lied o. minnelied o., minnezang m., onLuchtig lied o.

Buhlsehaft, V. boelschap o., ongeoorloofde minnehandel m.
Buhlschwester, (-n) v., Z.Buh-

lerin.

Bti.hne, (-n) v. verhevenheid, beschoeiing, stelling, steigering, tribune v.;
2. tooneel, theater o.; die - verschlieszen,
Bug-holz, ( - holies, mv. - hólzer) het tooneel, den schouwburg m. sluiten;
-arbeiter) m. bereider m. van buffel - o. (Zeew.) Z. -stuck; -lahm bijv. en b. (fig.) fir die - schreiben, voor het too—es Pferd, schouderlam, kreupel; — neel ; die deutsche -, het Duitsch tooneel
le(d)er.
Bi ffelei,v. grofheid, ruwheid, dom machen, den schouder verstuiken, uit o.; - des Lebens, tooneel, schouwspel o.;
-heidv. het lid brengen, ontwrichten ; —láhme 3. zolder rri., vliering v.; 4. (Schipp.)
kant m., kaai, kade v., Z. Kai; bei der BUITe1–íieiseh, (-fleisches) o., z. V. (Veea.) schouderlamheid v.
n1 . buffelvleesch o.; -haul v. buffelhuid
ág er, –in, strijker m., strijk- anlegen, bij de kade, aan den kant; 5.
(Bergw.) portaal o., rustplaats v.
v., buffelle(d)er o.; -kaler m. buffelkever ster v.
Bthnen, (bühnte, gebiihnt) bedr.
m.; -kalb o. jonge buffel ni., buffelkalf Bugschwinden, (-s) o., z. m.,
ww. beplanken, beleggen; (Bergw.) einen
o.; -kop( ni. buffelkop m.; (fig.) Z. Buffel Z. Bugidhme.
(2); -kuch V. buffelkoe v.; -leder o. buffel Bugsiranker, (- ankers, mv. -an- Schacht -, beschoeien; ein Foss -, met
water vullen.
le(d)er o.; -ledernbijv. en b.buffelle(d)e- her) m. (Scheepv.) werpanker o.
ren, van buffelle(d)er.
Bugsiren, (bugsirte, bugsirt) bedr. Buhnen-behör, (- (e) s),mv.-e)o.
Buffeln, (buffelte, gebuflelt) o. ww., ww. (Zeew.) ein Schii -, op sleeptouw benoodigdheid v. voor het tooneel; -bekleidung v., Z. -verzierung; -decke v.
m. h. zwaar werken, ezelen, zich aftob hebben, sleepen, boegstieren.
zich afsloven, zwoegen.
-ben,
Bugsirer, ( - s, mv. Bugsirer) ni. strooken v. mv. doek, die de zoldering
voorstellen, zoldering v. van het tooneel;
Buffel – oohs, ( -en, mv. -en) m. (Zeew.) sleepboot v.
buffelos, buffel m.; -rock m., Z.Bufel(3.); Bugsir – lohn, ( - s) m.,z. m. (Zeew.) -decoration v. tooneelversiering, decorasleeploon, sleepgeld o.; -seil, -tau o. tie v.; - dichter m. tooneeldichter m.;-schlange v. buffeislang v., boa m.
gebi hr v. kaaigeld o.; - gerecht bijv. nw.
, Buffen, (bu/fle, gebu ft) bedr. ww., sleeptouw, boegseertouw o.
Z. puffen (2).
Bug-spriet, o.,Z. Bogspriet; -stuck einen Gegenstand -- machen, voor het
Buffett, (-s, mv. -e) o., Z. Schenk- o. schouderstuk o.; (van een os), schen- tooneel, voor opvoering op het tooneel
kel m.; (Zeew.) kluishout, boegstuk o., geschikt; -held m. tooneelheld, held m.
lisch.
Bufer, (-s, mv. Bili f er) m. (Stu- apostel m.; it. —e of Jagdstücke o. mv. van een tooneel; it. meester in het toodent.) blokker, werkezel m.
jachtstukken, boegstukken, kanonnen o. neelspel, baas m. van acteur; -kopjm. havenhoofd o.; -künstler m. tooneelkunsteBug, (-(e)s, mv. Binge) m. (in eene mv. op het voorschip.
staaf ijzer), bocht, buiging v.; (in paBugt, (-en) v. (Zeew.) baan v. van naar, tooneelspeler, komediant, acteur
pier), vouw v.; (in stoffen), plooi, vouw een stuk zeildoek ; it. bocht, kromming, m.; —in v. tooneelspeelster, komediante,
actrice v.; -maler m. tooneelschilder,
v.; (aan een gewelf), sprong m., bocht, afronding v. van een balk.
onregelmatige kromming v.; 2. aan de
Btgverrenkung, v., Z. Bug- schilder voor het tooneel, decorateur m.;
knie), knieboog m., gewricht o.; (van ldhnze.
-malerei v. tooneelschilderen, schilderen
een schaap), schapeschouder, voorbout
Bij.hel, ( - s, mv. Bilhel) m. (ver - voor het tooneel, decoratieschilderen o.;
m.; (van een varken), ham m.; (van een oud.) Z. Hugel.
-mdszig bijv. nw. tooneelmatig; ma(-

Bun.

Bund -axt, (-axle) v. opruimbeitel,
chen, voor het tooneel of voor opvoering
geschikt maken; - meister m. kaaimeester ,tootbeitel m.; -band o., Z. Strebe-band;
m.; -schmucker m., Z. - maler; -spiel o. -brecher m., Z. -brüchige; -bruch m.
tooneelspel, tooneelstuk o.; -tanz m. too- verbreken o. van het verbond, bondsbreuk
neeldans, balletdans m., ballet o.; -ver '.; -brüchig bijv. en b. trouweloos, bondstooneelverandering, verande--anderugV. )reukig; — werden, het verbond verbrering V. van tooneel &; -verzierung v. too- ten, zijne plichten als bondgenoot niet
neelversiering v.; -wand v. tooneelscherm neer nakomen; der-briichige, ei.n-r, schen o.; -werk o. tooneelmachinerie v.; -werk Ier, verbreker van het verbond, bondbreumachinist m. aan het tooneel;-nzeistrm. cige m.
Bundchen, o. (verkl.) Z. Bundel.
-zugehör o., Z. -gehör.
Bundeisen, ( - eisens, mv. - eisen)
Buhnloeh, (-loch(e)s, mv. -lócher)
o. (Bergw.) steigergat o.

BUhre, (-n) v., Z. Zieche, Züge.
Bukolisch, bijv. nw. herderlijk,
bucolisch; -e Gedichte, herdersdichten o.
mv., herderszang m.
Bull(e)n., V. (Zeew.) boelijn v., ra
-zeilstouw.
Bulle, (-n) V. (Kerk. Gesch.) pauselijk zegel, gouden zegel o.; 2. bul v.,
verordening v., decreet, bevelschrift o.;
erne - ausgehen lassen, eene bul uitgeven,
afkondigen; die goldene -, de gouden bul;
3. (Zeew.) kiellichter, lichter, mastlichter

m.; 4. Z. Flasche.
Bulle, (-n, mv. -n) m., Z. Stier,
Zuchiochs.

Bullen-adel, (-s) m., z. m., Z.

Briefadel; -beiszer, Z. Bárenbeiszer; -fink
in., Z. Farrenschwanz; -kalb o. jonge
stier m.; -samnilung V. bullenboek o.
Bull-frosch, (-frosch(e)s, mv.
4rósche) m., Z. Ochsenfrosch; -ochs m.,
Z. Rulle; -wurz v., Z. Tollkirsche.
Bummeln, (bummelte, gebummelt)
o. ww.(Volkst.) slenteren, drentelen, heen
en weder loopen, achteloos loopen, lanterfanten.

Bummler, (-s, mv. Bummler) m.
lanterfanter, luiaard, straatslijper, straat
ni.; -zug m. (Scherts.) gewone-loper

Bun.

Bun.
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Bundler, Bundner, m., Z. Bunclesgenoss.

Bt .ndniss, (-es, mv. -e) o. verbond,
bondgenootschap o., alliantie v.; ein schlieszen, eingehen, een verbond sluiten.
Bund –steg, ( - (e)s, mv. - e) m.
(Boekdi.) formaathout o.; -weise bijw.
bij bundels, bij pakken, bundelsgewijs,
paksgewijs.
Bunge, (-n) v., Z. Trommel; -nsuchl

v., -wasser o., Z. Wassersucht.

Bunt, ( -er, -est) bijv. en b. bont, ka
vreemdsoortig, wonderlijk ; -e-kelbont,
Federn, van verschillende kleuren, bont;
-er Zeug, -es Werk, bontkleurig goed o.;
-e Wiesen, bont, (met bloemen) geschakeerd; -es Papier, marmerpapier o.; (Nat.
kist., Pl.) bont, veelkleurig; -e (Vessel,
bonte rietel v.; -er Pfahl, (Wapenk.)
bont, veelkleurig; - machen, bont kleuren,
verschillende kleuren bijeenvoegen; -gestreift, veelkleurige strepen hebbende,
bontgestreept; 2. sich- kleiden, bonte kleeren dragen, kleederen met opzichtige
kleuren dragen; (fig.) eine -e Reihe, een
Bundes –acte, (-n) v. bondsakte bonte rei m.; es zu - machen, liet te bont,
v.; - directorium o. bestuur o. van het te grof, te erg maken, de palen, grenzen
bond ; -feld o. veld o., plaats v. waar het te buiten gaan; es geht - zu, het gaat er
verbond gesloten werd; -test o. bondsfeest bont toe, alles loopt door elkaar; es geht
o.; -festung V. bondsvesting v.; -genoss alles -ober Eck, alles gaat in het wild.
Bunt–aal, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
m. bondgenoot, verbondene m.; —in v.
bondgenoote, verbondene v.; -genossen- hist.) bontaal m.; -bleierz o. phosphoorschaft v. bondgenootschap, verbond o.; zuur looderts o.; -drossel v. kuifleeuwerik
it. de verbondenen m. en v. ruv.; -genós- m., bruinroode lijster v.; -druck m. kleusisch bijv. en b.bondgenootschappelijk; — rendruk m.; -fárber m. kleuren schilder,
er Krieg, oorlog m. der bondgenooten, schilder m.; -farbig bijv. en b. bontkleuder verbondenen ; -gericht o. bondsge- rig, Z. bunt; - fleckig bijv. en b. bontgerecht o., bondsrechtbank v.; - helfer ni. vlekt, gemarmerd, getijgerd; -fliigel ni.
verbondene , bondgenoot m.; -lade v. groote duiker, kuifduiker m., kuifeend v.;
bondskist v.; it. ark v. des Verbonds; -gefleckt bijv. en b., Z. -fleckig; -gewurfelt
-machte v. mv. verbondene mogendheden bijv. en b. bont, vreemdsoortig, veel
gemerkt; -gras o.-kleurigtndof
V. mv.; -mahl o. bondsmaal o.; -mäsaig
bijv. en b. volgens het verbond, overeen- (Pl.) veelkleurig hondsgras o.; -kupfererz
komstig met, ten gevolge van het verbond; o. zwavelkoper o.; -macher m., Z. -wer-m äsziger Vertrag, -mdszige Verfassung, ker; -papier o. allerlei soort van gemarverdrag o., staatsregeling v. van wege merd en bontkleurig papier, sitspapier
het bond; -staat m. bondsstaat, staat o.; —handler m. sitspapier-verkooper,
m., die deel uitmaakt van een verbond handelaar. m. in sitspapier; -scheckig bijv.
of bond ; 2. verbonden staat m.; 3. bond en b. bont, kakelbont , veelkleurig ,
o.; —verfassung v. bondsbestuur o., vreemdsoortig; --- machen, bontkleurig
staatsregeling v. van het bond, verbonden of veelkleurig maken, kakelbont opsiestaat m., verbondsstelsel o.; -lag m. ren; das -scheckige o. het kakelbont o.,
bondsdag m.; -verfassung v. bondge- bontkleurigheid v.; -schildernd bijv. nw.
nootschappelijke staatsregeling v.; -ver (Delfst.) opaalkleurig, opaalachtig;
v. vergadering v. van liet bond;-samlung -schwänzel n). bontstaart m., valken sperwer m. uit Caroline; - specht m. bonte
-verwandt bijv. nw., Z. -genoss.
Bund - förmig, bijv . en b. (Pl.) bij' ekster m.; kleiner —, negendooder,
bossen of bundels groeiende; - frei bijv. grauwe ekster n7 .; -strei fig bijv. en b.
en b. —es Klavier, onverbonden; -fictter bontgestreept, met bonte strepen; -tau
o. bos m. voeder; -gesparre o. (Timm.) char m., Z. -flu gel; - iveberei v. weverij v.
bintbalk, hoofdbalk rn.; -holz o. bos m. van gekleurde stoffen; -werk o. bontwerk
o., voering, pelterij v. van verschillende
hout.
( -er, -st) bije. en b. bon- kleuren; it. veelkleurig maken, schakeeBUJ
dig, geldend, geldig , doorslaand; -er ren, emailleeren o.; -werker m. bontwerker
Schluss, Beweis, bondig, krachtig; - be- m., hij die de pelterijen met tijgerstrepen
'weisen, bondig, duidelijk bewijzen ; -c voorziet.
Bt nze, (-n) v. (Giet.) drijfbeiteltje
Schreibart, juist, bondig, net; -keil
V. bondigheid, geldigheid, flinkheid drijfijzertje o.

). (Hand.) staafijzer o., eene staaf v.
jzer.
Blindel, (-s, mv. Bundel) o. bosje,
)undeltje, pakje o.; -Wäsche, pakje o.;
-Reisholz, bundeltje o.; -Kräuter, bos m.,
bosje o.; - Schriften, pak o.; in ein -zusammen mach-n, een pak maken van, in
yen pak doen; (fig.) sein - machen, schni ren, zijne biezen pakken, met de noorderzon verhuizen; -fórmig bijv. en b.
(Krist.) bundelsgewijs , bundelvormig;
-weise bijw. bundelsgewijs, bij bundels, in
pakken, bij bosjes.

(geen snel -) trein m.
Bums! tussch. bons! pof! paf!
Bund, (-(e)s, mv. Blinde) rn. band
rn., verbond o., bond o.; (aan een vrouwenrok), band m.; (Boekb.) ribbing v.; (Slot.) ijzeren band m.; (Glaz.)
boden stijltje o.; einen - schwingen, de
stukjes lood soldeeren ; 2. (Tikt.) veld o.,
ruit v.; Runde coachen, twee schijven op
een veld zetten; der turkische -, tulband
rn.;(Past.) Z. Top/kuchen; it.(eene lelie),
wilde, Turksche of roode lelie, berglelie
v.; 3. (fig.) vereeniging v., verbond o.,
unie, coalitie v., bondgenootschap o.;
einen — gr.unden, den grond leggen tot
een verbond, &; der deutsche, Schweitzer —, het Duitsche verbond, het Zwitsersch eedgenootschap o.; die grauee
Blinde, Graubunderland o.; der heilige —,
het heilig verbond; im -e sein, tot het
verbond behooren; der rheinische-, het
Rijnverbond o.; (Godg.) Verbond o.; it,
Testament o.; der alle, neue -, het oude
nieuwe Verbond of Testament.
Bund, (-(e)s, mv. -e) o. bos, bunde
m.; -Heu, Stroh 4-, -Reisholz m. takkebo:
Bunzeln, (bunzelte, gebunzelt)
m.; - Seefische, in stroo gepakte visch v. v.; (van een bewijs), bondigheid, duide- Stock f sche m. twe€ saamgebonden zou. lijkheidl v.; (van den stijl), juistheid, bon- bedr. ww. hol uitdrijven, uitdiepen;
(Goudsm.) drijven, snijden, ciseleeren.
tevisschen m.; - Messingdraht, pak o., Z digheid, netheid v.
Bundlein, o. (verkl.) Z. Bi ndchen. B^1nzen, (-s, mv. Bunzen) nl. drijfBundel.
.
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beitel m.; -buchse v. doos v. met drijf- -buck o., Z. - nolle; - depputir•ler m. afge- stand m., burgerij v.; 2. burgerstand m.;
gereedschap; -harrin2er ni. drijfhamer m.; vaardigde,gedeputeerde nn . van den bur- -tugend V. hurgerdeugd, burgertrouw v.;
-stein m. moedersteen, ven+.issteeu. ni. gerstand; -eid ni. eed in. als burger; it. -volk o. burgerij v., het burgervolk o.,
Bunzeniren, (bunzerrirle, bunze- burgerlijke eed rn.; -%esi o. burgerfeest burgers m. mv.; -evache v. burgerwacht,
nirt) bedr. ww., Z. bunzelnz.
o.; freund m. burgervriend, volksvriend schutterij v.; -zveib o. burgervrouw v.,
Bunzzeug, (- e)s, rnv. -e) o. drijf- rn.; -gabe v. gewone burgerlijke gift v.; burgeres v.
gereedschap, gereedschap o. om drijfwerk -garde v. burgerwacht, schutterij, bur- Burg—flecken, (-fleckens, mv.
te maken.
gerlijke militie v.; -gardisl m. schutter - (lecken) m. vlek o., burchtvlek o.;
Burt, (-( e)s, mv. -e) ni. borat, in., een soldaat rn. van de burgerwacht; -frau v. kasteleines, bewoonster v. eens
brat o.; halbseidener -, halfzijden borat -geding o. burgerlijkebijeenkomst,samen- burchts; freiheil v. hurchtvrijheid v.;
o.; it. boratzijde v. komst v. van burgers; -geld o. geld o. -friede m kasteleinij v., rechtsgebied
B i.rde, (-n) v. last m., vracht, la- voor het burgerrecht ; -gerechtsa'me o. o. eens burchts; 2. verbond o. tot bescherding v.; eine schevere -, zware last, zware rnv. burgerrechten, voorrechten o. mv. ming van een burcht; einen -frieden
vracht, groote lading; unter der - erliegen, der burgers; -glocke v. klok v. tot het au(richten, een veiligheidsverbond sluionder den last bezwijken ; (fig.) last, bijeenroepen der burgers; -haupiniaan ten; 3. burgerlijke veiligheid v., openbare
overlast, druk m.; - einer Krone, druk m.; m. hoofdman, kapitein m, der burger- veiligheid v.; -gerechtigkeit v. tiet recht
(Spr.) Wierde ist -, eereposten zijn last- wacht; -hans o. huis o., woning v. van o. ons een burcht te bezitten ; -gericht o.
posten; 2. (Gen.) vrucht, zwangerschap een burger, burgerhuis o.; it. burgerlijk burchtgerechto.,burchtrechtbarrkv.;-gra[
v.; von darer -enibunden, verlost, bevallen huisgezin of gezin o.; -kónig m. koning- m. burchtgraaf m.;-grc fin v. burchtgravin
3. (Hand.) eine -Stahl, vracht v. stalen burger in.; -kranz m. burgerkroon v.; v.; -gra lich bijv. ww. burchtgrafelijk, van
staven V. mv.
-krieg m. burgeroorlog, burgerkrijg m.; of toebehoorende aan een burchtgraaf;
Btjrden, (burdete, geburdet) bedr. -krone v., Z. -kranz; - lehen o. burger- -gra/scha/t v., -gra flhum o. burchtgraafww., Z. au/biirden.
schap o.; - hauptniann m. hoofdman, ka leen o.
Btlrdestahl, ( - e) s, mv. -e) m. B rgerlich, bijv. en b. burgerlijk, pitein, bevelvoerder m. in een burcht;
vracht v. stalen staven.
burgerachtig, als burger; -e Rechte, bur- -herr m. kastelein, heer m. van een
Bureau, (- s, mv. -s) o. kantoor, gerlijke rechten o. rnv.; das -e Leben, liet burcht; -hut v. verdediging v. van een
bureel, bureau o., Z. Kantlei.
burgerlijk, privaat leven o.; -e Miene, bur- burcht; - keiler m. burchtkelder m.; -lehen
Bureauchef, (- s, mv. -s) m. gerlijk, alledaagsch; -e Tracht, burger- o. leen, o., (lat van een burcht afhankelijk
hoofdbestuurder m. van een bureau, bu- lijke kleeding v.; - gekleidet, burgerlijk, is, in leen gegeven burcht m.; 2. verdrag,
reau -eilef rn.
als een burger, niet rijk; -er Stand, bur- verbond o. tusschen verschillende adel Bureaukrat, (-en, mv. -erg) in. gerstaud in.; -e Sitten, burgerlijke, een- lijke familiën om elk. in het bezit hunner
bureaucraat m.
voudige manieren v. mv.; -e Gesetze, burchten ie helpei handhaven &;-(lehen-)
Bureaukratie, ( -ra) v ha reau- burgerlijke vetten v. rnv.; -er Jail, bur- inann, (rnv. -leuleof - minner) m burcht
V.
gerlijke dood m., ontnemen o. van de bur- leenrnan m., leenman, vassaal ni. van-cratie
Büreaukratisch, bijv. uw. ba- gerrechten; -es Schauspiel, eenvoudig, een burchtheer; -:maanschaft v. de leen
burgerlijk tooueel; - lodt, dood als burger, mannen ui. mv. eens burchts; - richter m.-reauctish.
Burg, (~en) V. burcht m., slot, van de burgerschapsrechten verstoken; kastelein, burchtrechter m.; -sass m.
kasteel o.; -bann m., Z. friede (1). -keil v. burgerlijkheid v., eenvoudigheid burchtbewoner rn., Z. -mann.
Burgbrief, (-( e)s, mv, -e) rn. van zeden; it. stijfheid v., gebrek o. aan Burgschaft, v. borg, waarborg in.,
kredietbrief m.
vormen. aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid,
Barge, (-n, mv. -n) m.,B ..rgin, Burger- medehen, (-chests, inv. garantie v.; (Rechtspr.) borgtocht rn.,
(-nen) v. borg, waarborg, vrijwaarder, -chen) o. burgermeisje o., burgerdochter borg(tocht)stelling v., Z. Geiviihr; - leigoedspreker in., goedspreekster v.; v.; - meister m. burgemeester ni.; (in Fr.) sten, borg blijven, zich aansprakelijk stel
borg, borgtochtsteller m.; maire m.; (R. g.) röniischer —, consul m.; len voor; sichere -, zekere waarborg ni.;-(Rechtspr.)
-werden fiii jens., zich borg stellen, zich —anti o., —icwitrde v. burgemeesters- - sbrie[ in., Z. Burgbrie/; -s fdhig bijv. en
verantwoordelijk of aansprakelijk stellen ambt, burgemeesterschap o., waardig- b. wie als borg wordt of kan worden toevoor; fur,lem. sein, borg zijn, borg blijven heil v. van burgemeester; -ineisterei v. gelaten of aangenomen; -sobligalion v.,
voor; (Spr.) den -ra muss man wurgen, werkzaamheden, v. mv. des burgemees- Z. Biirgschein.
wie schuldig is moet betalen; (6g.) - für tens; 2, burgemeesterschap o.; 3. huis
BL_irgschein, (-( e)s, mv. -e) ni.
etre. sein, aansprakelijk, verantwoordelijk o., woning v. van den burgemeester; bewijs o. van borgstelling, borgtocht m.
zijn, instaan voor, garanileeren, garantie -mnilitár o., -nailiz v., Z. -garde -muBurg—verliess, (- es, mv.-e)o. kerV. geven.
sterung v. wapenschouwing, revue v. der ker in.of gevangenis in een burcht.;-oogt „n.
Burgemeister, ni., Z. Burger- burgerwacht; -pfleghaus o., Z. -spital; burchtvoogd rn.; it. portier m. van een
meister.
-pflicht v. burgerplicht m.; - recht o. bur- burcht, burchtbewaarder in., slotbewaar•B urgen, (btirgte, gebiirgt) 0. WW., gerrecht o.; das — erlangen, het burger- der m.;-vogtei v. burchtvoogdijschap o.; it.
m. h. für einen -, borg spreken, zich ver - recht krijgen, genaturaliseerd worden; slotbewaarderschap o.; -warte V. wacht
-antwordelijkf
aansprakelijk stellen jenin. das — ertheilen, verleihen, iem. toren o. op een burcht.
voor; fiir etw. -, instaan, goedspreken, liet burgerrecht geven, verleenen, schenBurgander, (-ders, mv. -der) m.
garandeeren, garantie geven.
ken, iem. naturaliseeren; -rotte v. hur- bourgongewiju, bourgogne m.
Burger, Biirgerin, burger ni., gerlijst v., lijst v. van al de burgers. Burgundern, (burgunderte, bar burgeres v.; sich zona - mnachen lassen, Burgerschaft, v. burgerschap v.; gundert) o. ww., in. h. bourgognewijn
het burgerrecht koopen; 2. stedeling, 2. Z. Burgerrecht, drinken.
burger, burgerman, man m. uit den bui- Burger—sehule, (-7a) v. bur- Burgundisch, bijv. nw. Bourgongerstand, burgervrouw v., Z. -stand; 3. gerschool, school v. voor kinderen discli, uit of van Bourgoudie; -es Hen,
staatsburger, bewoner ni. uit den burgerstand ; -(s) frau v. spurrie v., klaverhooi, klavergras o.
Burger—adel, (-s) m., z. m. bur- burgervrouw v.; -sinn m. burgerzin m., Burlesk, ( -er, - est) bijv. en b.
geradel m.; it. burgerlijke adel m., de burgerdeugd, burgertrouw v.; -sitle v. potsig, grappig, koddig, zot.
daartoe behoorende personen m. mv.; zeden v. niv., gewoonte, manier v. eens
Barli, bijes., gewoonl. hurli burli
-annahnie v. toelating, opname v. onder burgers; -smann, (mv. -sten(e) m. bur- over hals en kop.
(le burgers; -azcsschuss m. vergadering german, eenvoudig nian m.; -soldat m.,
Burn.us, (onb.) m. wollen kap v., afgevaardigden m. mv. uit de burgers; Z. -gardist; -spital o. hospitaal, zieken- mantel m. der Algerijnen, boernoes m.
-brief m. bewijs o. van burgerschap ; huis o. voor burgers ; -stand m. burgerBurr!, Brr! (tussch.) klanknaboot-
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sing van den donder, van het gegons van
Biurstchen, o. (verkl.) borsteltje, Busehdorn, (-( e)s, mv. -e) in.,
Z. Buchsdorn.
kevers, vogels &; 2. toeroep, om iets tot schuiertje o.
staan te brengen; au/' ein lautes - standen
Barste, (- n) v. borstel, schuier m., Bu.schel, (- s, mv. Buschel) o. bos
die Schimmel, op een luid ho ! bleven de Z. Schuhbürsle; 2. (van koetspaarden), m., handvol ni.; ein - Weizen, een handvol tarwe v.; ein - Kirschen, een tros m.
schimmels staan; 3. uitroep van een kwast ni.
huiverende.
Biirsten, (bierstele, geburslet) bed r. kersen; ein - Raare, een dot m. haren;
Burretseh, (- e) v., Z. Borretsch. ww. borstelen, schuieren, poetsen, Z. ab -, (Nat.) ein electrischer-, een electrieke
Bursch, en, mv. -en) of Bur—' ausbursten; (lig.) jem.-, doorhalen, den straalbundel in.; 2. bundel, bos m.; ein Reisig, een takkenbos m.; ein - Pfeile,
sche, n, inv. -n) m. knaap, makker, mantel vegen.
jongen, jong mensch,(gemeenz,) borst m.;
Borsten— binder, (- binders, rnv. bundel m.; ein - Zwiebeln, rist v.
ein kleiner -, jongen; ein junger-, knaap, -binder) in. borstelmaker m.; (Spr.) -we i Bijschel—artig, bijv. en b. bos
borst; die jungen -e, de jeugd, de jonk- ein -- trinken, zuipen als een tempelier,
-erbse-achtig,bundelswjroi;
heid v.; ein lustiger-, vroolijk, opgeruimd als een ketter; -crz o. (Delfst.) gedegen v., Z. Traubenerbse; - föhre v. trosden
jongmensch, een vroolijke kwant m.; zilver, mijnzilver o.; -fórmig bijv. en b. in.; - f ormig, Z. -artig ; - fransen v. mv.
ein leichtsinniger-, jonge onbezonnene, borstelvormig, borstelachtig; (Pl.) ros franje v. met kwasten.
borstelachtig; —gras o. (Pl.)-kamchtig,
losbol m.; 2. leerjongen, Z. Lehrbursche;
BLisehelig, bijv. nw., Z. biischelit. oppasser, mak ker, metgezel, kameraad, nardus v.; - handlong V. borstelhandel, arlig.
student m.; ein flolter -, een ferm borstelwinkel m.; -hol z o. borstelhout, Buschel—kohl, (-( e)s, rnv. -e)
student; ein bemooster-, een oudstu- hout o. van den borstel; -kraut o., Z. m., Z. Krauskohl; -tragend bijv. nw.
-pflanze; -lager o. borstelwinkel m.;-nma- (Nat. bist.) een haarbundel of kwast
dent m.
Bursch, en) of Bursehe, n) cher m. borstelmaker m.; -pflanzc v. dragend, kuifdragend; (Pl.) gepluimd,
V. jagen, schieten o., met de buks; auf (Pl.) verversdistel v., wilde saffraan v.; met een pluimpje voorzien; - trommel v.,
Z. Maultrommel; -weise bijw. trosgewijs,
die - gehen, op de jacht gaan, (met de -rauupe V. borstelrups V.
Bi rsterz, (- es, mv. -e) o. (Delfst.) kuifsgewijs, bundelsgewijs, bij bosjes;
buks) gaan jagen; 2. jachtdistrict o.,
-- binden, opbossen, tot bossen binden.
grondgebied, gebied o., waar die jacht netvormig gedegen zilver o.
Bijrstlein, o. verkl., Z. Biirstchen. Busehen(sieh), (buschte, gegeoorloofd is; 3. -, die freie-, recht o.
om te jagen, vrije jacht v.; -bezirk m.,
BL_lrtig, Z. ge -, eben-, edel- bartig. buscht) wed. ww. een struik beginnen
Z. Bursch (2.); - büchse v. buks v., vuur
Bt rzel of Piirzel, (- s, mv. Burzel te worden, in den struik schieten.
-roe, of Pi rzel)rn. (van een kapoen), stuit v.; Buschelbirn, en) v. suiker ganzenroer o.
(verkl.) jongentje, (Jachtw.) (van wild), staart, stomp m., peer v.
Bul
achterste o.
knaapje, borstje, kereltje, ventje o.
Busch —eule, (- n) v boschuil m.;
Biirsehen, (bürschte, gebürscht) Burzel-baum, baum(e)s, mv. -Fang m.(Vog.)vogelvangst v. met boompm ., tuimeling, buite- jas, waarvan de takken door lijmstangen
bedr. ww. te voet jagen, jacht maken, -bdum
e) m. tuimel
ling, duikeling v., val ni. over het hoofd, vervangen zijn; -/liege v., Z. Hornfliege;
schieten; einen Hasen-, schieten op.
Burschenhaft, bijv. nw., Z. bur- luchtsprong in.; einen ----- coachen, Z. -golf in. (Nat.hist.) gewone of gemeene aap
burzeln; -bein o., Z. Steisybein; -dorp m.; - grin o. (Schild.) bladgroen, boschschikos.
Bursehenleben, lebens,) o., z. m. (Pl.) de naam van planten met ste- groen o.; -halin n1. (Nat. hist.) kuifhaan
m.studentenleven o.;it. ongehuwd leven o. kelige vrucht, waterkastanje v.; -kraut tn.; -herd m. (Vog.) met struiken beBurschenschaft, v. al de stu- o., Z. Portulak; -mann m., -mdnnchen dekte grond m.; it. veldhaard m., struik
v.; - holz o. struikbout, kreupelhout-ban
(tenten ni. mv. te zanten, de jongelui rn. o. duikelaartje o.
mv.; 2. naam van eene bijzondere ver - Burzeln, (burzelte, geburzell) o. o.; it. Z. Busch (1.) .
ww. tuimelen, buitelen,duikelen;die 1 rep- Busehieht,( -er, ainmeisten -) bijv.
eeniging van studenten.
en h. struikachtig, trosachtig.
Burschenschafter, scha f tees, pe hinunter -, hals over kop vallen van.
mv. -schafter) en BurschensehaftBurzeltaube, (- n) v. (Nat. hist.) Busehig, ( -er, -si) bijv. en b. met
struiken of struikgewas begroeid.
lor, scha filers, mv. - sc/ta ftler) rn . duikerduif V.
lid van een zeker genootschap van sta - Busch, (-( e)s, mv. Biische) m. bos, Busch—jager, (jagers, mv. -ja handvol m., Z. Buschel; 2. (van bladeren, ger) m. boschjager ni.; -kaninchen o.
denten; it. demagoog m.
Burschenschafterei en Bur— bloemen &), bos, ruiker m.; 3. struik, konijn o., dat in het kreupelhout zijn
v. strek - heester m.; 4. schuilplaats v. van liet wild; verblijf houdt; -kauf m. koop ni. bij de
schenschaftlerei,
king v. en handelingen v. nov. van zeker auf den - klopren, op de struiken, het massa, -kic,ner m. mv. visch m. met kuif
kieuwen; -kirsche v. kriek, vo--vormige
genootschap van studenten ; it. demago- kreupelhout slaan, om het wild er uit
te jagen; it. (fig.,) zachtjes, voorzichtig gelkers, zwarte kers v.; 2. kriekeboom
gische woelingen v. mv.
Bursehensitte, (- n) v. gewoonte naar iets vragen; (gemeenz.) visschen m.; - klafter o., Z. Waldklafler; - klepper
v., gebruik o., manier v. der studenten, naar iets; lange um den - gehen, aarzelen, m., Z. Strauchdieb; - k,lop fer m. (Jachtw.)
besluiteloos zijn ; hinierin - halten, he- wildopjager, drijver m.; - kohl m. krul
studentengebruik o.
spruitkool, boerenkool v.; - maas-kol,
Biirseh—geld, (-( e)s, mv. -er) dektelijk handelen, niet voor zijn geo., Z. Schieszgeld; -hand m., Z. Schweisz- voelen uitkomen, iets achterbaks houden; v. boschmuis v.; -mensch m., Z. -a/fe;
(11. S.) feuriger-, brandend braambosch - ratte, -ratze V. boschrat v.; -rege v.
hand.
Bursehieos, bijv. en b. student- o.; 5. boschje o. van kreupelhout, strui- (Vog.) lokfluitje o., lokvogel m.; -schnepje
achtig, studentikoos.
ken ni. mv., Z. - Gebüsch; (Pl.) vuurdoren, v., Z. Waldschnepfe; -spinne v. woudspin
v.; - tragend bijv. nw. recht gekuifd, eene
Bursehicosit t, v. manieren v. mozesboom m.
nrv. gier studenten; it. ruwheid, ongema- Busch—alle, n, mv. -n) m. (Nat. kuif dragend ; -weide v., Z. Korbweide;
hist.) orang-oetang, boschmensch m.; it. Palmenweide; -werk o. struikgewas,
nierdheid v.
Biirschlein, o. (verkl.) Z. -anaeise v., Z. Waldameise; -ampler m., kreupelhout o., struiken ni. mv.; kleiBirschchen.
Z. Sauerklee; -anemone v. bosch-wind- nes -- auf Heiden, heidestruiken m. mv.
Bursehmeister, meisters, nlv. bloem, windroos, v.; -ap/el m. boschap- Buse, (-n) v. (Zeew.) buis, haring- meister) m. opzichter m. over de jacht pel, wilde appel m.;-artig bijv. en b.strui k- buis, vlieboot, houtschuit v.; 2. katje o.,
-benodigh, achtig, bosvormig, bundelsgewijs; -baum Z. Puss; 3. Osnabrucker bier o.
jager m.
Biurschner, ners, mv. -ner) m. ui. (Tuinb.) struikboom m.; -bohne v. Bt se1, (-s, mv. Busel) o. kleine
zilvermunt.
jager m.
(Tuinb.) voetboon v., kruipertje o.
Bijrsch-pulver, (- s) o., z. m. Buschchen, o. (verkl.) struikje, Busen, (-s, nlv. Busen) m. boezem
m., bocht v., Z. Meerbusen; 2. (Jachtw.)
boschje, bosje, kreupelboschje o.
jachtkruit o.; -rohr o., Z. -büchse.
(-
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bocht v., zak m. aan een jachtnet; 3.
boezem m., borst v.; jem. an den - dri cken, aan de borst, aan het hart drukken;
4. binnenste o., borst v., hart o.; im
innersten -, in het diepst van het hart;
einen Wunsch im - tragen, een wensch
koesteren; das Herz kehrt sick int - um,
in het lijf; (Spr.) eine Schlange am (int)
- hegen, ndhren, eene slang in zijn boezem koesteren, kweeken; einen Schalk
im - tragen, een schalk, schelm zijn ; seinen Kummer in desFreundes - ausschiiit en,
in het hart van den vriend uitstorten;
seine Schuld in einen (remden -schieben
wollen, een ander willen telastleggen;
5. borst V. als bergplaats; einen Brief,
die Hand in den - stecken, tusschen de

borst; einen Dolch aus dein - ziehen, uit
de borst.

Busen –bauw, baum(e)s, mv.
- bdume) m., Z. Breiapfelbaum; - decke v.,
Z. -inch; - freund, -- in, boezemvriend
vertrouwde vriend m„ hartsvriendin v.;
-halter m. band m. om de borsten op
te houden, korset; -kind o. lief, aardig,
geliefd kind o.; -krause v., Z. -streif;
-schleier m. boezem- of halssluier m.;
-streif(en) m. (aan een hemd), hals
-sünde v., Z. Schoszsiinde -stro;kv.;
-tuch o. boezemdoek, halsdoek m.; -- uhr
V. klein dames- horloge o.
Buss, m., Bussen, o. (veroud.)
Z. Kuss, Küsschen.
n) v. bovenlijf o. van een
mensch, borstbeeld o., buste v.
Bttstiren, (biistirte, bustirl) bedr.
ww. een borstbeeld vervaardigen, eerie
(-

Biste,

(-

buste maken.

Buszaan, Bj szhard,

Mäusef alk.

m., Z.

Busz-bank, bdn ►e) v. voetebank
v.; - breder m., Z. Büszer; -buck o.
boeteboek o.
Busze, (- n) V. (veroud.) lap
m. om er iets mede te verstellen; (Hoed.)
stuk vilt, tot versterking van eene dunne
stede in een hoed dienende; 2. boete,
straf v.; jemn. eine - auflegen, eene boete
opleggen, bekeuren, in de boete slaan;
die - bezahlen, de boete betalen; 3. berouw o., bekeering, boete v.; nicht wieder
than ist die beste -, niet weer doen is de
beste boete; in Sack and Asche - thun,
boete doen; (Kath.) das Sacrament der-,
het sacrament van boetvaardigheid.
Btlszen, (biiszte, gebüszt) bedr.
ww. (veroud.) verbeteren, verstellen,
repareeren ; die Liicke eineg Mauer -,
dicht- of toemetselen; (Hoed.) den Hut,
die dunnen Stellen -, met afval van
strikken vilt versterken; 2. bedr. en o.
ww., m. h. sein Vergehen, seine Sünden
of fiir sein Vergehen, fiir seine Sünden -,
boeten, boete doen; etw. of fur etw.
mit seinem Leben -, boeten, betalen; ungebiiszt sterben, zonder boete gedaan te
hebben; 3. seine Lust-, zijne lusten vol
bevredigen; seinen Zorn -, aan zijn-doen,
toorn den vrijen loop laten; 4. jent. -,
(-

But.

But.
-hemd o. boethemd o.; -in v. boetelinge,
boetedoenster, boetvaardige, v.; -kle'ie
o. boetkleed o.
Busz–fertig, er, -st) bijv. en b.
boetvaardig, berouw hebbend, berouw vol; —keit v. boetvaardigheid v., innig
leedwezen, berouw o.; -gebet o. boetgebed o., akte v. van berouw; -gefdngniss
o. gevangenis v., verbeterhuis o.; -gewand o. boetgewaad o., boetkleederen o.
mv.; -hemd o., Z. Büszerhemd; -kamp/
m. verslagenheid v., innig berouw o. van
een boetvaardige ; -kasteiung v. kastij ding v. van een boeteling; -kleid o., Z,
Büszerkleid; -lied o. boetelied, lied o,
van berouw; -prediger m. boetprediker,
vastenprediker m.; -predigt v. boetpreek,
vastenpreek v.; it. zedepreek, boetpredikatie v.; -psalm m. boetpsalm m.; die?
-psalmen, de boetpsalmen m. mv.; -schwester v., Z. Büszerin; -strafe v. straf, kas
V. ter verbetering, boete v.; -stucl-tijdng
o. (Hoed.) stuk vilt o., Z. Busze (I); -tag
m. dag m. van berouw; -text m. tekst
m. uit eene boetereek; -thränen v. mv,
tranen m. mv. van berouw, van boetvaardigheid; -bung v. boetedoening v.;
-vermahnung v. vermaning v. tot berouw,
tot boetvaardigheid; -werk o. werk o
van boetvaardigheid; -zeil v. boetetijd,
tijd m. die geschikt is voor boetvaardig heid v.;it. de tijd m., dien God onstoestaal
om berouw te gevoelen over de zonden,
Butt, er, -est) bijv. nw. (Prov.)
kort en dik, grof, lomp, dom, stom.
Butt, (-( e)s, mv. Butte) m. (Nat.
bist.) bot v., zekere platvisch; 2. Z. Elritse; 3. Z. Kaulquabbe; 4. een klein, kort,
dik schepsel; ein - von einero Jungen, een
drol van een jongen.
Butte of Butte, n) v., Z. Buil
(-

(-

(-

Butter, v., Z. m. boter v.; frische,
gesalzene, ausgelassene -, versche, gezouten, gesmolten boter; gelbe-, gele boter;
(Kookk.) braune -, gebruineerde boter;
mit - bestreichen, zurichten, damp/en,
boter smeren op, met boter klaar maken,
bakken; in - braten, in de boter braden.
bakken; (Spr.) bestehen wie - an der
Sonne, druipen als boter van een heet
mes; jemn. die - vom Brot schaben, de
kaas van het brood eten; 2. (Scheik.)
boter v.; 3. (in de hoeken der oogen),
verdikt vocht o., dracht v.
Butter–artig, bijv. en b. boter achtig, naar boter gelijkende; - ballen m.
stuk o. boter, klont v. boter; - bdmme
v., Z. -brod; -baum m. (Nat. bist.) boterboom m.; -birn v. boterpeer v.;- -baum m. (Tuinb.) boterpereboom m.;
-blame v. boterbloem v., leeuwentand
ni., Z. Dotterblume; -bohrer m. boterboor
v.; -pretzel v. boterkrakeling m.; -brod
o. boterham v.; -brödchen o. sneedje o.
brood met boter, boterbroodje o.; - briihe
V. botersaus v.; - büchse v. botervlootje
o.; -dose v. boterschaaltje, botervlootje
o.; -fass o. karn, hoterkarn, karnton v.;
2. - of - fásschen o. botervat o., boterton
v., botervlootje, boterschaaltje o.; -felt
0. (Scheik.) boterstof v.; -fisch m. (Nat.
hist.) botervisch, baardvisch v. en m.;
-(laden m. boterkoekje, roomtaartje o.;
-fliege v., Z. Schmetterling; -frau v. botervrouw, boterverkoopster v.;-gebackenes
o. botergebak o.; -gelb bijv. en b. zoo
geel als boter, botergeel; -haten m., Z.
-topf; -haft, -hallig, Z. -artig; - handel
m. boterhandel, handel m. in boter; it.
boterwinkel m.; -handler m. boterkoopman, boterhandelaar, boterverkooper m.;
—in v., Z. -frau; - hiker m., Z. - hand-

(zelfst. nw.); 2. knop m., (roze -) ler; -hökerin v., Z. -frau; -hose v., Z.

Z. Hage - butte; 3. kuip, tobbe, houten kan v. voor bier, melk &; (Wijnb.)
draagkuip v. om de gelezen druiven in de
stampkuipen of tonnen te dragen; (Spr.)
Hand von der -, blijf van mijne druiven
af, houd uwe handen thuis, raak niet
aan andermans goed!; - .gum Bauchen

der Wäsche, stampkuip, waschkuip v.,
tonnetjeo.,;b.v.Rusz-, zwartselton, Theer-,
teerton v.; 1. draagmand v., draag
-korf,
rugkorf m.
Buttel, (- n) v. (veroud.) bottel,
flesch v.
Bt ttel, (- s, mv. Buttel) m. diender,
politie- agent, politiedienaar, veldwachter,
beul, beulsknecht, scherprechter in.
Buttelei, v. gevangenhuis o.
Buttelhi.efe, (- n) V. (gewoonl.
Buttebrose v.) Z. Hagebutte.
Butteln, (buttelte, gebuttelt) o. ww.,
m. h. (van water &), hobbelen, borrelen;
2. in der Erde, Asche 4--, woelen, mor relen; ein Loch inden Boden -, wroeten.
Button, (butlete, gebuttet) bedr.
ww. ein Kind-, in slaap brengen, wiegen.
Botten –korb, (- korb(e)s, mv.
-körbe) m. (Zouten.) mand, ben v., korf
iemand beboeten, bekeuren, bestraffen. m.; -rusz m. zwartsel o., dat in tonnetjes
Btiszer, (- s, mv. Büszer) m. boe- verkocht wordt ; -trdger ni. manddrager,
teling, boetvaardige, boetedoener m.; kortdrager m.; it. Z. Refftrager.

- fassciien; - kammer

v. melkhuis o., bo-

terkamer v., karnhuis o.; -kram m., Z.
- handel; - kramer m., Z. -handler; - kraut
o. (Tuinti.) smeerwortel m.; -krebs m.
kreeft m. die vervelt ; - kringel m., Z.
-bretzel; - kuchen m. boterkoek m., botertaart v., botergebak o.; -kiichlein,
-kiichelchen o. boterkoekje, poffertje o.;
-laden m. boterwinkel in.; -mann m.,
Z. -handler; -markt v. botermarkt v.;
-maschine v. karnmachine v.; -milch
V. karnemelk, botermelk v.; —erz o.
karnemelkachtig zilvererts o.; —essig
m. karnemelk zuur o.

Buttern, bijv. nw. ein -es Scha /',
uit boter gevormd.
Buttern, (butterte, gebuttert) o.
ww., m. h. an die Wand-, stompen, bonzen tegen; 2. karnen, boter karnen; it. in
boter veranderen; der Rahm will nicht -,
de room wil geen boter worden, boteren;
3. (fig.) das will nicht -, boteren, de zaak
wil niet vorderen, vlotten.
Butter-rahm, (-(e)s, mv. -e) m.
room m.; -nolle v., Z. - maschine; -saucy
bijv. ww. boterzuur; -satires Sala, boterzuur zout o.; - sáucre V. boterzuur o.;
-schnitte v., Z. -brod; -schwarz o.
(Hoed.) pek o.; - stander m., Z. - fásschen;
-stecher m. botersteker m., boterspaan
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v.; - stempel m. karnstok m.; -stiel m.,
Butz, (-es, mv. -e) of Butzen, Btze1, (-n) v. (Volkst.) Z. Schwein.
B^.tzen, (butzie, gebutzi) o. ww.,
Z. Labkraut; -slo//' m. (Scheik.) boter- (-s, mv. Butzen) m. doffe slag, bons m.; 2.
stof v.; -stolle v., Z. -brod; -stöszelm., boeman, vermomde, vinkenverschrikker m. h. met een dof geluid vallen, bonzen;
Z. - stempel; -striezel m., Z. - ballen; it. ni.; 3. iets, slat uitsteekt; (aan de kaars), 2. bedr. ww slaan, kloppen, bonzen.
Butzig, ( -er, -st) bijv. nw. (Prov.)
gebak o. van boterdeeg -teig En. blader- roover m.; (in de oogen), Z. Butter (3);
deeg, boterdeeg o.; -top[ m. boterpot (inden neus), vuil, snot o.; (aan vruchten), kort, dik, proppig.
Butzkopf,(-(e)s,mv.Butsköpfe) m.
m.; -vogel m., Z. Schnietterling; - weckkruin v., kleine holte v. tegenover den
m. boterwegge v., broodje o. van boter- steel, neus m.; (van appels &),klokhuis, (Nat. bist.) butskop, bootskop, stormdeeg; -weich bijv. en b. boterzacht, zoo kernhuis o.; (in eene zweer), etterprop visch m.
week of zacht als boter; - wurzel v., Z. v.; (Bak.) klonter m. in het deeg; (Drukk.) Bux, &, Z. Buchs &.
Buxin, (-s, mv. -e) o. (Scheik.)
-kraut.
vlak v. van drukinkt; (Spr.) der - muss
Buttig, bijv. uw. kortachtig,stomp- heraas, het kwaad moet met wortel en plantenloog v. uit den taxis- of buks tak uitgeroeid worden; da steekt der -, boom.
achtig.
Buttner, (-s, mv. Buttner) m., Z. daar zit de knoop; ich muss den - her- Byrol, Byrold, m., Z. Goldamsel.
Byssus, m. onb. eene fijne boomausthun, ik kan het riet langer verBótticher.
wollen stof bij de Ouden.
kroppen.
Butz! (tussch.) bom !

C (t)
C, (-s, mv. C of C's) o. c v., derde; binetsschrijven o., kabinetsbrief m.;-frage
letter van bet alphabet; (Muz.) c, ut v., V. (Pol.) kabinetsvraag, kabinetsquaesgrondtoon in. der natuurlijke toonschaal; tie v.; - gevinde v. scharnier o. van een
ein C angeben, c., ut aangeven, intoneeren; kabinet; - guter o. mv. kabinetsgoederen
mit der Brust gesungenes C, c, ut uit de o. mv., eigendom o. van den vorst ; -ju borst; das C erreichen kinnen, de hooge stiz v. kabinetsjustitie v.; -ha/er m. (Nat.
bist.) spekkever, pelskever, velkever m.;
e kunnen halen.
Cab^1e, (-n) v. cabaal o., kuiperij, -maler m., Z. Hofmaler; -minister rn.
geheime samenspanning v.; -n machen, minister m. van een kabinet; -prediger
En. hofprediker m.; -rath in. kabinetsZ. cabaliren.

Cachalott, CachelQtt, (-s, mv.
-e) m., Z. Pott fisch.

Cacho bauw,( baum(e)s, mv. büume) m. (Pl.) katsjoe, Japansche aarde
v.; -gummi m. katsjoegom v.; -kugelchen o. katsjoeballetje o.; -masse v.
katsjoedeeg o.
—

-

Caco—phonie, (-n) v. wanluidendheid v., wanklank m.; -phonisch bijv.
en b. wanluidend, wanklinkend.
Cetus, (onb.) m. (Pl.) cactus nl.;
-gewachse o. mv. (Pl.) cactusaardige
gewassen o. mv.
Cadaver, (-s, mv. Cadaver) o. lijk
o.; it. Z. Aas.
CadQnz, (-en) V. (Muz.) stemval
m., zangmaat v.; (Dansk.) gelijke gang
m. of maat v. in het dansen, cadans v.;
die - beachten, op de maat, op de cadans

Cabalenmacher, (-machers, raad m.; it. geheimraad in.; -schreiber
mv. -macher) m. cabaalmaker, samen m. kabinetschrijver, geheime secretaris
-spanerm. m.; - siepel m. kabinetszegel o.; - stuck
Cabaliren, (cabalirte, cabalirt) o. o. stuk o. van het kabinet; -thiirhuter
ww. heimelijk samenspannen, kuipen, m. portier, deurwachter m. van den vorst.
Cabis-, C %bics- kraut, o., Z.
cabaalmaken, cabaleeren.
Cabbala, v., z. in. (J. Gesch.) Kop/'kohl.
zinnebeeldige verklaring v. der gewijde Cabriole, ( n) v. (Dansk.) kuitboeken, cabbala, overlevering, geheime flikker, dartele, luchtige sprong m.;
-nislerv. -n machen, kuitflikkers slaan, luchtige passen, letten.
Cadenziren, (cadenzirte, cadenzirt)
Cabbalist, ( en, mv. en) m. cab- sprongen doen, cabrioleeren.
balist, jood m., die ervaren is in de uit
Cabriolen-macher, -schnei- bedr. ww. den Schritt -, naar de maat
gewijde boeken en geheimen.-legindr der, m. springer, luchtspringer, cabri- regelen, cadanseeren; eine Periode -,
afronden.
Cabbalistisch, bijv. nw. cabba- oleur m.
CabriolQtt, (-s, mv. -e) o. licht Ca,deö1, ( (e)s, mv. e) o. (Hand.)
listisch, geheimkundig.
Cabin@tt, (-s, mv. -e) o. kabinet rijtuig o. met twee wielen en een paard ransige olie v.
Cadett, ( en, mv. en) m. cadet,
o., plaats v. van afzondering; - eines en voorzien van een voorzitbankje, cakweekeling, leerling m. aan eene school
Notars, notariskantoor o.; 2. Z. Gemach; briolet v.
Cucadu, (-s, mv. -s) m. (Nat bist.) voor militairen; enter die -en ge/zen,
3. kabinet o., verzameling v. van voorcadet worden.
werpen van kunst &; 4. (fig.) kabinet, kakketoe V.
ministerie, bestuur, bewind o.; ge Cacao, m., Z. Cacaobohne; -barcm CadQtten-compagnie, (-n) v.
heinies -, geheim kabinet o., geheime m. cacaoboom m.; -bohne v. cacaoboon cadettencompagnie v.; -corps o. cadetten v.; -butter v. cacaoboter, cacaoolie v.; korps o.; -haus o. cadettenhuis o.;
secretarie v.; 5. Z. Abtritt.
CabinQttchen, o. (verkl.) kabi- -helse v., Z. -schote; -mühle v. cacao- -schule v. cadettenschool v.
molen m.; -nuss v., Z. -bohne; -ól o.,
Ca^dmia, v., Z. m. (Delfst.) kalanetje, klein kabinet o.
CabinQtts befehl, ( (e) s, mv. e) Z. -butter; -p/lanzung v. cacaoplantage mijnsteen m.; (Scheik.) tutia v.
Cadmium, ( s) o., z. in. (Scheik,)
m. kabinetsorder v.; -bore m. koerier v.; -schote v. cacaobooneschil v.; -seife
kadmium o.; -haltig bijv. nw. kadmi m. van een kabinet ; -brief m. ka- V. cacao(boonen)zeep V.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(t) Woorden, die niet onder C. gevonden worden, zoeke men onder K.
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Callren, (calirle, calirl) o. ww. Camouflett, (-s) m., z. m. (Mijnw.)
um houdend, - bevattend; -oxgd o. kadlikke papierrook m.
miumoxyde o.; -salz o. kadmiumzout o. ,Hand.) in gewicht verminderen.
Campagne, (-n) v. veldtocht m.;
Caducirt, bijv . nw. (PI.) afvallenil, Calmus, m. (onb.) (Pl.) maag
echte kalmus m.
-vortel, L (Zeew.) kampanje v.
niet aanblijvend; (Ger.) vervallen; -e
Guter, Scheukunrt, vervallen, verjaard.
Caloricit,t, V. (Nat.) warmte - Campesche-baum, (-baum(e)s,
Caducit ►t,v.(Ger.) ongeldigheid v. iracht v., vermogen o. om warmte te nv. -bdume) in. (Fl.) Campeche)oom ni.; - holz o. Carnpeche -hout, blauw Caduk, bijv. nw. vervallen, bouw )ntwikkelen.
wrak, oud, zwak, gebrekkig.
-valig,
Calorimeter, (- meters, tnv. - nte- tout, bloedhout o.

het bepalen o. der geschutswijdte, kali -

Campher, (-s) ni., z. in. kamfer
r.; tuit - verrnischen, zubereiten, kam eren.
C^mpher-bauw, baum (e)s,
nv. -báunie) m. (Pl.) kamferboom m.;
•branntwein ni. kamferbrandewijn m.;
-geist m. kanifer- spiritus, gekamferde
tvijngeest m.; - kraut o. kamferkruid
).; -ól o. kamferolie v.; -pflanze v., Z.
-kraut; -salz o., - saure v. (Scheik.) kamferzout, kamferzuur o.
Campiren, (canapirte, campirt)
o. ww., m. h. kampeeren, Z. lagere; 2.
(gemeenz.) kortgehouden worden.
Canaille, (-n) v. heffe, hef v. des
volks, gepeupel, gemeen, grauw, kanalje
of canaille o.; 2. m. schelm, schoft in.
Canal, (-(c)s, mv. Canäle) m. kanaal
o., vaart, waterleiding, gracht, wetering
v.; (Aardr.) der - zwischen England and
Camaldulenser,(-secs, rev. ser) Frankreich, het Kanaal la Manche; (in
T!. camaldulenzer, camaldoliet in.; - orden Venetië), lagune v.; (van de kustvaarders
in de Middellandsche Zee), - niachen,
ni. orde v. van Camaldolitus.
zich zoo ver van de kust verwijderen,
Camarad, Z. Canterad.
Cambialrecht, (-(e)s, rr,v. -e) dat men hen uit het oog verliest; 2. (fig.)
weg ni., middel o.; durch geheime Canäle,
Li., Z. Wechselrecht.
Cambioconto, (-s) rij., z. m., Z. langs geheime wegen, kanalen; 3. (van
eene geweerkolf), holte, sleuf v., waarin
Wechselconto.
Cambium, ( - s, mv. Cantbien) o. de loop ligt.
(Nat.) voedend sap o. in de planten.
Cananiter, Cananeer, (-niters,
Camee, (-(e)n, mv. -(e)n) m. -veers, mv. -niter, -neer) m. Katiagesneden steen m. waarvan de verheven ëniet, bewoner, inwoner, m. van Kanaan.
Canape@, (-s, mv. -s) o. canapé v.
figuur eene andere kleur heeft dan de
grond.
Canarien-bastard, ( - (e) s ni v. - e)
Camelott, ( - s, mv. - e) in. ka- m.(Nat. hist.)bastaard- kanarie m.; -baant
m. (Pl.) kanarieboom m.; -futtero. kanarnelot o.
Comment, C amentiren, & Z. rievogelzaad o.; -(glanz)gras o. kanarie
glansgras , kanariezaad o.; -hecke v.-gras,
Cement, &.
Camerad, (-en, mv. -en) in. mak broeikooi V. voor kanarievogels; -henne v.
maat, gezel, kameraad, wapenlbroeder,-ker, wijfjeskanarie(vogel) m., pop v.; -nuss V.
(Pl.) kanarienoot v.; - same m., Z. -fuller;
spitsbroeder in.
Cameradschaft, m. karneraail- -schnecke v. (Nat. hist.) witte duif v.;
schap, gezelschap o., vereeniging v.; -sekt m. wijn m. van de Kanarische
- mit einander haben, vertrouwelijken eilanden; -sperling m. (Nat. bist.) kanarie-musch of mosch v.; -sucht v. kaomgang m. hebben.
Camerale, (-s, mv.Canaer alia of Ca- nariezucht v., pip v.; -vogel m. kanarie
v.; -zeischen-vogelm.;2hrnscp
meralien) o. staathuishoudkunde o.
staatswetenschappen v. mv.; -amt o. kan o., Z. -vogel (1); - zucht v. kanarie-tor.de broeierij v.; -tucker m. kanariesuiker,
domeinen.
Cameralist, (-en, mv. -en) m. koningssuiker v.
staathuishoudkundige m.
Canaster, (-s, mv. Canaster) m.
Cameral —sache, ( - 't) v. zaak knaster, kanaster m.
Cancelle, (-n) v. (Org.) brug v.,
v., die het financiewezen aangaat, linanciëele zaak v.; - vertaaleer m. rentmees- dwarshout o. boven de hamers der klater der domeinen m.; -verwaltung v vieren.
beheer o. der domeinen; - niesen o. doCanc(e)rs, bijv. uw. (Gen.) kan
-kerachtig.
meinwezen o., financiën v. mv.; - wissenschaft v. staathuishoudkunde, wetenschai
Candelaber , (-s, mv. Candelaber)
V. van het financiewezen, kennis v. dei tn. candelaber v., groote kandelaar m.
met armen.
geldmiddelen v.
Candelzucker, CandiszucCamisarden, m. mv. (Gesch. var.
F.) de naam der protestantsche bewoner ker, m. kandeelsuiker, kandijsuiker v.,
van de Cevennes gedurende den opstanc Z. Kandel.

breeren o,

van 1702-1706, camisards m. mv.

'er) m. warmtemeter m.
Caflee, v., Z. Kaffee.
Calorimetrisch, bijv. nw. warmC8_►ftan, (-s, mv. -e) m. kaftan rn.,
^emetend.
eerekleed o. bij de Turken.
Cahinka, (-s) v. (Pl.) caiiica v.; Calumbobaum, (- baurn(e) s, mv.
-sauersalz o. (Scheik.) caïncazuur -zout -brume) m. (l'l.) calumboboom in.
o.; -sdure v. kaincazuur o.
Calumniant, ( en, mv. en) m.
Cahuchu, (-s, mv . Cahuchu ) m. lasteraar, eerroover, achterklapper m.
(PI.) jatropha v.
Calumniren, (calurnirie, caluntCajeputbaum, (-baunt-(e)s, mv. niri) o. ww. lasteren, eerrooven, ach -,
- bilunie) ni. kajaput, kajaputboom m.; terklappen.
-ól o. kajaputolie v.
Calville, (-rye) v. kalvijn tn.
Cajoliren, (cajolirte, cajolirt) o. Calvinisch, bijv. en b. Calvijnsch,
ww. vleien, liefkoozen, streelen, flik- volgens of als Calvijn; -e Lchre, de leer v.
van Calvijn, Calvinismes o.
flooien, pluirnstrij ken , fleenten.
Calvinismus, m. Calvinismus o.,
Caj tte, (-n) V. (Zeew.) kajuit v.
Calam3nk, (-(e)s, tnv. -e) m. ale leer v. van Calvijn.
(Hand.) kalamink of kalriiiuk o.
Calvinist, (-en, mv. -en) m., CalCalambacholz, o. (hland.) cene^ vinistin, (-en) v. calvinist, aanhanger
m. en aanhangster V. van (le leer van
soort van aloëhout.
Calamit, (-s, mv. -err) m. (Delfst.) Calvijn.
-

witte mergel m.

-

-

Calcgnt, (-en, mv. -en) in., Z. Balgentreter.

Calepdon, m., Z. Chalcedon.

Calcineren, (calcinirte, calcinirl)
bedr. ww. verkalken, tot kalk branden,

Z. verkalken.
Caleinirung, v.

ver kalking v., Z.

Verkalkung.

Calcitrape, ( - n) V. (Pl.) kruisdistel, sterredistel v.
C& eium, (-s) o. (Seheik.) kalk
-oxyd o. kalknietaaloxyde o.-metalo.;
Caleul, (-s, mv. -e) ni. rekening ,,
berekening, oprekening,uitrekening, uitcijfering, becijfering v,
Caleuliren, (calculirte, calculirt)
bedr. ww. berekenen, oprekenen, uitrekenen, becijferen, uitcijferen.

Calecutisch, bijv. nw. kalkoensch;
-er Hahn, kalkoensche haan m.
Calefaetor, (-(e)s, in v. -en) tn., Z.
Einheizer, Stubenheizer.

Calenden, mv. (H. g.) de eerste
dag m. der maand bij de Romeinen.
Calendulin, (-(e)s)o.(Scheik.) calenduline V.

Caliaturholz,

(-

o., Z. Sandelholz.

Calibgt, ( - (e)s, mv. - e)o. ongehuw-

de staat m., echteloos leven, celibaat o.
Caliber, ( - s, mv. Caliber) m. (Art .)
kaliber o.,geschutswijdte, roertrompwijdtev.;(Bouwk.)mal m.; (Geweerm.) model,
schachtmodel o.; -bohrer m. (Geweerm.)
kaliberboor, trompboor v.; -mi szig bijv.
en b. als een kaliber, kaliberachtig; - ring
m. kaliberring in.; -stab, -stock m. ka liberstok, kaliberpasser m.

Calibriren, (calibrirte, calabrirt)
bede. ww. eine Kanone, Kugeln -, deti
behoorlijken vorm, de vereischte grootte
het gevorderde kaliber geven; 1I. o. zelfst

,

Candidijt, (-en, mv. -en) m. can-

Can.

Cap.

Cap.

didaat, adspirant m.; it. proponent; it, v.; -ntinctur V. spaansche vlieg -tincgeëxamineerd onderwijzer m., die not tuur v.
geen vaste betrekking heeft.
Cantille, (-u) v. snoertje o. van
Candidatur, v. candidaatschap o. gedraaid zilver of gouddraad, cantille v.
candidatuur v.
Canton, (-(e)s, mv. -sof -c) m. kanCandiren, (candirle, candirl) bedr ton o.; -[rei bijv. nw., Z. werbe/rrei.
ww. Zucker -, regelmatig doen kristalli
Cantoniren, (cantonirte, cancandirter Zucker m. kandijsuiker-sern; . tonirt) o. ww., m. h. de k alltorjs -kwarv.; candirte Friichle, gekonfijte vruchten 1 tieren doen betrekken, kantoneeren.
V. rnv.; 11. wed. ww. sich -, (van suiker)
Cantonirung, V. inlegering, verkristalliseeren, in kristallen aanschieten decling V. van het krijgspolk in onderCaneel, ( - s) m., z. m. kaneel o. scheidene plaatsen, kantoneering v.;
Z. Zimnietrindc; -baunt m. kaneelboom -squarliere o. mv. (Krijgsw.) kantons ni.; -kirsclie v., Z. Cornelkirsche; - säurc kwartieren o. lnv.
V. (Scheik.) kaneelzuur o.; -stein in,
Cantonist, ( - en, mv. - en) m., Z.
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Caper, (-n) v., Z. Kaper.
Caper, (-s, mv. Caper) m. kaperka
vrijbuiter, kaperm.;2.kaperschip-piten,
o., kaper ni.; -ausrüster nl., Z. Caper
(1.); -brief m. kaperbrief m.; -capitan
m., Z. Caper; - gasten m. mv. bemanning
v., scheepsvolk o., equipage V. van een
kaperschip.
Caperei, (-en) v. kaperij, kaapvaart,
vrijbuiterij v.; au/' - auslaufen, ter kaap
varen; auf - ausrüsten, voor de kaap
uitrusten; - treiben, ter kaap varen,-vart

rooven,kapen.

Capern, (caperte, gecapert) beilr.
ww. (Zeew.) cin Schi/r-, kapen, prijs
maken; gecapertes Schiff, prijsgemaakt

in - wach^ Werbep/lichtiger.
Cantor, ( - s, rnv. - era) m. zan- schip o.
ger, voorzanger, voorzinger, kerk
Capillar - arterie, ( - n) V. haarCanneleren, (canrrelirle, cannelirt)
meestal tevens orgelspeler en-zangerm. adler v.; - ge/ass o. haarvat, haarhuisje o.
bedr. ww. groeven, ribben, canneleeren, schoolmeester.
Capillaritat, v. (Nat.) haarhuis (Delfst.) idokras, kaneelsteen

o. (Hand.) kaneelwas, kaneelolie v.
Cannefass, Z. Cannevass.

Cannelkohle, (-n) v. (Delfst.)

Cantorat, (-s, rnv. -e) o., Can-

brandbaar metaal in E., carinelcoal o.
torei, V. voorzangerschap, ambt o. van
Cannevass, (-es, rnv. -e) m. ka- voorzanger, orgelspeler en onderwijzer.
nefas o.; -weber m. kanefaswever m.
Cantoriren, (caniorirte, cantorirt)
Cannibal, ( - en, mv. - en) of Can- o. ww. liet ambt van voorzanger & uit
nibale, (-n, mv. Canibalen) in. canni-oefn,bklcd.
haal, menscheneter, wreedaard m.
Canzel, Canzellei, &, Z. KanCannibalenthum, (-(e)s) o., zei &.
z. m. cannibaalsch, woest leven o.
Caoutschouk, (-s) rn., z. m.
Cannibalisch, bijv. en b. canni- elastieke gom, gom-elastiek v.
baalsch, wild, wreedaardig, woest.
Cap, (-(e)s, mv. -e) o. kaal) v.,
Canon; (-s, mv. -s) m. canon, regel voorgehergte o.; (onh.) de Kaap, kaap
m., voorschrift, voorbeeld o.; 2. lijst de Goede Hoop.
V. van de door de kerk erkende heiligen;
Capacit ,t, (-en) v. bekwaarmlheid,
in den - der Heiligen a'n nchmen, heilig - wettelijke bevoegdheid, capaciteit V.
spreken, canoniseeren; 4. kerkelijk voor
Cap(e1)1n, (-s, mv.-c) m. kapelaan
kerkelijke wet v.; it. (Ie ver -sch-rifto., m.; it. huispriester, huisgeestelijke, aal
ordeningen v. mv. der Paused en conci-moeznir.
lies, gezamenlijk aan het kanoniekerecht
Cap(el)lanstelle, ( - n) v . kapetot grondslag dienende; 5. gebedsformu- laansplaats, bediening v. van een kapelier o. bij de mis, canons m. mv.; 6. laan &.
(hoekdr.) dikste Duitsche drukletter v., Capellehen, o. (verkl.) Z. Capelle.
canon o.; 7. (Muz.) kettiugzaug in., doorCapel—direktor, (-s, mv. .en) ni.,
loopende fuge v., canon m.; S. (Wisk.) Z. - meister.
algerneene uitdrukking, formule v.
Capelle, (-n) V. kapel, kleine kerk,
bijkerk v.;2. de geestelijken m. mv. tot glen
Canone, (-n) v., Z. Kanone.
Canonicat, (-(e)s, mv. -e) o., Ca- huiselijken godsdienst van een vorst
noni_e, (-n) v. dornheer:schap o., ka behoorende; 3. de in de huiskapel van
-nuiksplatv. een vorst. spelende muzikanten m. mv.; it.
Canonieus, (onb.) m. kanunnik, het bijzonder orkest o. van een vorst; 4.
domheer in.
(Scheepv.) - machen, den wind plotseling
Canoniseh, bijv. en b. canoniek; van voren krijgen; 5. (van het zundgat
-es Recht, canoniek; -es Ansehen der van een kanon), hoedje o., kap v.; 6.
heiligen Bucher, canoniek.
(Scheik.) kapel v., schaalvormige smeltCanonissin, (-nen) v. kanunnikes, kroes m.; auf der - abtreiben, in (le kapel
domjuffer, stichtsdame V.
brengen, kapelleeren.
Canonist, (-en, mv. -ent) m. ca- Capellen - asche, V. kapelasch v.;
nonist m., geleerde m. in de kerkelijke -form v., -fuller o. kapelvorm m.;
wetten.
-gold o. kapelgoud o.; -klar o. gezuiCanonisation , Canonise-' verde asch v. of gestooten beenderen o. mv.
rung, V. canonisatie, heiligspreking v. om smeltkroezen van te maken; -klu/'t
Canoniseren, (canonisirte, cano- v., Z. -zange; -o/en m, kapeloven in.;
nisirt) bedr. ww. canoniseeren, - schlager m. kapelmaker, kapelslager m.;
heilig verklaren, in den canon der hei -silber o. kapelzilver o.; - zange v. ka-ligen peltang v.
opnemen.
-

Cantate, ( - n) V. zanggedicht o.,
cantate V.

kracht, aantrekking v. der haarbuisjes,
capillariteit v.
Capiskraut, (-kraut(e)s, rnv.

-h)áuter) o., Z. Kop/kohl.
Capital, bijv. en b., Z. Haupt 4-.
Capital, (-(e)s, mv. -e en -ien)
o. kapitaal o., hoofdsom v., uitstaand
geld, fonds o.; todtes -, renteloos kapitaal, renteloos geld o.; eingeschossenes -,

inleg; m., ingelegd kapitaal o.; imagiflares -, rondloopend, circuleerend kapitaal; - zend Zinsen, kapitaal en interest
m.; (Bouwk.) Z. Capital; (Boekb.) steekband m.; (I3oekdr.) -of Capilalchen o.
soort van letters; (Muz.) hoofdtoon,
grondtoon ni.
Capital., ( - (e)s, mv. -e en -er) o.
(Bouwk.) kapiteel o.
Capital-bueh , (-buch(e)s, mv.
-bi Cher) o. grootboek o.; -buchhaltung
V. boekhouding v., houden o. van liet
grootboek; (Drukk.) -buchstaben rn.
kapitale letter, hoofdletter v.
Capit ,lehen, (-chens, inv. - chen)
0. een klein kapitaal, kapitaaltje o.;

2. (Boekdr.) Z. Capital.

Capitalforderung, v. (Hand.)
terugeischen o., terugvordering v. van
geleend kapitaal.
Capitaliensteuer, ( - n) v. (Fin.)
belasting V. op de bezittingen.

Capitalisiren, (capilalisirte, capitalisi-rt) bedr. ww. den interest bij tiet
kapitaal laten staan of voegen, kapitaliseeren.

Capitalisirung, V. den inter est
bij het kapitaal voegen, kapitaliseering v.
Capitalist, (-en, mv. -en) m. kapitalist, geldbezitter, rentenier m.

Capital — linie, ( - n) v. (Vest.) Z.
(lauptlinie; - rausch m. (Volkst.) er het
einep —, hij heeft een duchtigen roes
aan, een geweldig of flink stuk in zijn
kraag; -rechnung V. kapitaal rekening

v.; - schrift v., Z. Hauplbuchstaben;

Capelliren, (capellirte, capeiiirt) -stock m. genootschappelijk kapitaal,
bedr. ww. kapelleeren.

fonds o.; -tierbrechen o., Z. Hauptvernieisters, mv. brechen.
vlieg v.; -ncanipher m. (Scheik.) can- - meister) m. kapelmeester, orkestmeester,
Capitan, (-s, mv. -e) m. hoofd tharidine, scherpe zelfstandigheid v., die orkestdirecteur m.
man,hopman,aanvoerder m.vaneeneconluit de Spaansche vliegen bereid wordt;
Capellmusikus, (onb.) in. mu - pagnie of escadron, kapitein, ritmeester,
-npflaster o. spaansche vlieg(pleister) zikant m. eener kapel.
rooverhoofdman, scheepskapitein m,

Cantharide, (-n) v. Spaansche

Capellmeister,

(-

Car.

Cap.
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Capitel, tels, mv. -tel) o. (in een Capsicum, (- s) o., z. m. (Pl.) Carande, (- n) v. (Pl.) carande v.
boek), hoofdstuk, kapittel o., af- lange peper v., capsicum o.
Carandebaum, (- baum(e)s, mv.
deeling v., onderdeel o.; (fig.) wenn er
Ciipsperling, (-( e)s, mv. -e) m. - bdume) m. carandeboom m.
auf dieses - kommt, als hij van dit on- Kaapsche musch of mosch v.
Caranna(harz), o. carandahars
derwerp begint te spreken, als hij daaraan
Captiis, hijv. nw., Z. verffinglich. o. en v.
begint; 2. berisping v., kapittel o.; jemn.
Captur, en) v. vangst v., buit, Caravane, (- n) V. karavaan v.,
das - lesen, iem. berispen, doorhalen, roof, prijs m., prooi v.; -brief m. pelgrimstrein in., groot gezelschap o.
den mantel uitvegen, kapittelen, de les (Ger.) volmacht v. der rechters om te reizende kooplieden.
lezen; 3. (van eene orde), kapittel o.; mogen panden, gerechtelijke volmacht
CaraveUe, (- n) v. (Scheepv.) kareine Versammlung des -s, vergadering tot uitwinning; - gericht o. (Ger.) recht- veel v.
V. van het kapittel; im - versammelt, in bank v., gerecht o., dat die volmacht kan
Carbatsche, (- n) v. karwats v.,
kapittel vergaderd.
verleenen.
rijzweep v.
Capitel—fast, bijv. en b. bijbelvast, Capueiner, ciners, mv. - ciner) Carbatschen, (carbatschte, carzeer thuis in de H. S.; (fig.) -- in einer m. kapucijner, kapucijn, kapucijnermon- batschet) bedr. ww. karwatsen, met de
Materie, zeer bedreven, bekwaam; -herr nik, kapmonnik, Franciskanermonni k m.; karwats slaan.
m. kapittelheer m.
-in V. kapucijnernon v., FranciskanerCarbonade, (- n) v. karbonade v.,
Capiteln, (capitelte, capitell) bedr. non, kapnon v.; -kappe v. monnikskap ribbetje o., cotelet v.
ww. fern. -, kapittelen, de les oplezen, v., kapuitmuts, kapoetsmuts v.; -kutte
Carbonari, (- s, mv. -s) M.
den mantel uitvegen, eene schrobeering' v. monnikskleed o., monnikspij v.; geheim politiek genootschap o. in Italië
-kloster o. kapucijnerklooster o.; -pre- carbonaris m. mv.; 2. mantel m. zonder
geven.
Capitel—schluss schlusses, mv. digt v. kapucijnerpreek v.; (fig.) koddige mouwen.
-schlüsse) m. decreet o. van een kapit- boetpredikatie v.; - Hunch m., Z. CapuCarbonarismus, (onb.) m. getel; -slube V. vergaderkamer V. van een ciner; -nonne v., Z. Capucinerin; - orden voelens en bedrijven der carbonaris, carkapittel, kapittelkamer V.
m. kapucijnerorde v.; - spiel o. kapucij- bonarismus o.; (fig.) neiging v. tot samenspannen, geheime genootschappen
Capitol, (- s, mv. -e) o., Z. Ca- nerspel o.
pitolium.
Caput, bijv. en b. (Sp.) - machen, 0. mv.
Capitoliniseh, bijv. nw. tot het kapotmaken, al de slagen halen; - sein; Carbonate, o. mv. (Scheik.) koolkapitool behoorende, kapitolinisch, ka- al de slagen verliezen; (fig.) - gehn, te zuur o.
gronde gaan; - sein, te gronde gericht zijn,
pitolijnsch.
Carboneum, (- neums, mv. - neen)
Capitolium, (-urns, mv. -ien) it. dood zijn; - schlagen, stuk slaan, o. (Scheik.) koolstof v.
kapot slaan.
0. kapitool o.
Carbonisation, v., Z. Verkohlung.
Capitular, (- s, mv. -e) m., Caput mortuum, o. (Ontlk.) Carboniseren, (carbonisirte, carcaput mortuum o., doodshoofd o., doods bonisirt) bedr. ww., Z. verkohlen.
—herr m., Z. Capitelherr.
-kopm.
Capitulation, v. vergelijk, ver
Carbonkel,Carbunkel, (- kels,
overgave, capitulatie, onder -drago.vn
Caputrock, rock(e) s, mv.- rócke) mv. - kel)m. karbonkel m.; 2. bloedzweer,
V. over de overgave; auf -,-handelig m. grove regenmantel ►n., schanslooper pestbuil, pestkool v.
bij capitulatie; 2. akkoord o. tusschen een In., kapot v. der soldaten.
Carcsse, (- n) v. ( Art.) langwerwerver en hem, die zich laat aanwerven;
Capuze, (- n) v. kapot, kapotjas, pige bom v. vol handgranaten., brandmonnikskap v.; 2. kapucijner rnonni- kogel m.; 2. Z. Gerippe.
3. Z. Wahlcapitulation.
Capituleren, (capitultrte, capitu- ken m. mv.;
Cancer, (-s, mv. Carcer) m. gevanlirt) o. ww., m. h. (van belegerden),onCap —wachtel, (- n) v. (Nat. kist.) genis v., Z. Universitäts- and Schulderhandelen wegens de overgaaf, capi- Kaapsche kwartel, kwakkel, wachtel m.; gefangniss.
tuleeren; (lig.) over een vergelijk on- -vein m. (Hand.) Kaapsche wijn m.
Careinom, (-(e)s, mv. -en) o., Z.
derhandelen, zich overgeven, toegeven;
Carabiner, (- biners, mv. -biner) Iirebsgeschwi r.
2. (van soldaten), auf sechsJahr -, dienst m. karabijn v.; getogener -, getrokken
Cardamine, ( -n) v., Z. Bergkarabijn; -haken m. karabijnhaak m.; kresse.
nemen, teekenen voor zes jaar.
-schuh m.karabijnschoen,karabijnhaak ►n.
Capriole, n) v., Z. Cabriole.
Cardamon—alpinie, (-n) v. (Pl.)
Capriein, (- s, mv. -e) o. Carabinier, (- s, mv. -s) m. kara- kardemon alpinie v.; - amomum o. (Pl.)
binier
m.
(Scheik.) capricum o., eer, in de Spaan
kardemom v.
peper ontdekt loogzout o.
Caracoliren, (caracolirte, cara- Cardamome, (-n) v. kardemom v.
-sche
CaprieiQs, bijv. nw. eigenzinnig, lolirt) o. ww. (Rijk.) het paard in vollen Cardamomöl, ( -(e)s, mv. -e) o.
ren vlugge wendingen laten maken, cara- (Hand.) kardemomolie v.
grillig, luimig, vol kuren.
Capri$catiQn, v. (Pl.) kunst- coleeren.
Cardeel, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.)
matige bevruchting v. van den vijgeboom
Carafiine, (- n) v. tafelflesch, kris- - eines Taues, kardeel o.
talflesch, karaf of kraf v.
door galwespen, caprificatie v.
Cardialgie, v., Z. Magenkramp f .
Caprificiren, (capri f cirte, capri- Carambolage, (- n) v. (Biij.) Cardinal, bijv. nw. voornaamst,
fiicirt) bedr. ww. (PI.) die Feigen-, door het treffen van meer dan een bal met den allergewichtigst, waarvan alles afhangt.
galwespen kunstmatig bevruchten,capri- gespeelden, carambolage, carambole v.
Cardina►1, ( -(e)s, mv. -nale en
Carambolbaum , (- baum(e)s, -nále) m. kardinaal m.; zum - ernannt
ficeeren.
CaprifQlien, v. mv. (Pl.) kamper - mv. -bc ume) ni. (Pl.) Indische boom werden, den kardinaalshoed ontvangen;
m. met langwerpig ronde, zuurachtige 2. (Nat. kist.) Z. -fink; 3. zekere drank,
foelieplanten V. mv.
bestaande uit wijn, suiker en sinaasCaprin—fett, (-( e)s, mv. -e) o. vruchten, averrhoë m.
(Scheik.) caprinevet o.; -satiersalz o.
Caramboleren, (caranabolirte, appelen.
(Scheik.) caprinezuur zout o.; -sä ure carambolirt) o. ww. (Bilj.) meer dan een l Cardinal-bischof, ( - bischots,
v. (Scheik.) caprinezuur o.
bal in eenen stoot met den gespeelden mv. - bischó/é) m. kardinaal-bisschop m.;
- diaconus m. kardit nal- diaken m.; - fink
Caproin, (- s, mv. -e) o. (Scheik.) bal raken, caramboleeren.
caprinevet o.; -sauersalz o., -sdure v.,
Carambolspiel, (- (e)s, mv. -e)' m. (Nat. hist.) kardinaal(vink) m.; - kamo. (Bilj.) spel o. waarbij alleen de ca- mening m. ( Kath.) kardinaal - kamerling
Z. Caprinsalz, Caprins ure.
C%pschnecke, (- n) V. (Nat. hist.) rambolen tellen, carambolspel o.
m.; -kernbeisNer m., Z. -fink; -krone
landkaart v. (eene porceleinslak).
Caramel, (- s, mv. -e) m. (Past.) V., Z. -sblume; -p/irsche v. soort van
Capsicin, (- s, mv. -e) o. half gebrande harde suiker, bruine sui- perzik; -priester m. kardinaal-priester
m.; -punkt m. hoofdpunt, voor(Scheik.) loogzout o. uit de lange peper. kerkandij v.
(-

(-

(-

, (-

(-

(-

Cas

Car.

Car.

naamste punt o.; -scollegium o. col- steenen m. mv., die om een grooteren
lege o., vergadering v. der kardinalen; gezet worden.
Carnaval, (-s, nlv. -s) in. en o.
-shut m. kardinaalshoed m.; den — erhallen, tot kardinaal benoemd worden; carnaval o., carnavalsfeesten o. mv., vas-staatssecretär m. kardinaal - secretaris tenavond m., vastenavond-vermakelijkvan staat in.; -sivurde v. kardinaalschap heden v. mv., - pret v.; - halten, carnao., kardinaalswaardigheid v.; -tugend v. val of vastenavond houden.
Carnavalsoehs, en, mv. -en)
hoofddeugd v.; -vicarius m. (Kath.)
kardinaal-vicaris m.; -vogel m., Z. - fink; m. carnavalsos, vette os m.
Carneval, Z. Carnaval.
-winde m. mv. hoofdstreken, hoofd
Carneol, ( - (e)s, mv. - e) o. korna-zahl v. hoofdge--windstrekv.m;
lijn o.
tal, grondgetal o.
Cardobenedieten, m. mv. car- Carolinger, Z. Carlovinger.
Carolinisch, bijv. nw. (Gesch.
dobenedictenkruid o.
(-

.
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o.; (Hand.) staalkaart v., stalenboek o.

Cartoniren, (cartonirte, cartonirt )
bedr. ww. (Boekb.) in karton binden,
kartonneeren.

Cartonirer, - in, hij of zij,
die boeken in karton bindt, kartonneerder
m., kartonneerster V.
Cartusche, (-n) v. (Bouwk.) loof
sierlijke lijst v., bijsieraden o.-werko.,
mv. van beeldhouwwerk; (Schild.) loofwerk o., randversiering v.; 2. Z. Patrone;
3. Z. Patronlasche.

Carulin, (-s) o., z. m. (Scheik.)
oplosbaar indigo -blauw o.

CarUnkel, (-kels, mv. -hel) m.
van F.)Karolingisch, wat Karel den Groote
of zijne wetten betreft; (Ger.) -er Codex, (Ontik.) hennenhoofd, klierachtig
vleeschdeeltje o., vleeschklier v., vleeschCarQttschildkráte, (-n) v. (Nat. wetboek o. van Karel den Vijfden.
Caronade, (-n) v. (Giet.) kort en heuvel m., wrat v.
bist.) caretschildpad v.
Carviol, ( - (e)s, mv. - e) m., Z.
Caressiren, (caressirle, caressirt) dik kanon o. op schepen.
Caronyrinde, (-n) v. (PI.) au- Car fbi.
bedr. ww., Z. schmeicheln, liebkosen.
Caryatide, (-n) v. (Bouwk.) pilaar
Carol, ( - s, mv. - e) m. (Tuinb.) gustura-bast m.
Carosse, (-n) v. koets, karos v., m. in den vorm van een vrouwebeeld.
bloemkool v.
Caryophyllin, (-s) o., z. m.
staatsiewager, m.
Carfunkel, m ., Z. Carbunkel.
Carotte, (-n) v. (Tuínb.) gele wor- kamfer v. uit nagelolie.
Carga, V. (Hand.) lading, scheepsCask, Casakin, (-s, mv. -e) in.
tel m., kroot v.; 2. (Hand.) karot v.;
lading v., carga o.
CargadQr, (-s, mv. -e) m. (Hand.) -ngut o. (Hand.) tabaksbladen o. mv. korte overjas, huisjas v.
Caseilde, (-n) v. waterval m., casladingbezorger, scheepsbelaster, carga- voor karotten.
Carous(s)Q1, (-s, mv. -e) o. rij- cade v.
door m.
v. mv. (Pl.) rietgras - spel, steekspel, ringsteken o.; it. de plaats Cascarjile, V. (Pl.) grijze kina v.,
daartoe; 2. mallemolen, draaimolen ire., geurige kina v.
planten v. mv.
Casearillál, (-(e)s, mv.-e) o. grijze
Caricatur, (-en) V. spotprent, carousel V.
Carpobalsam, (-s, mv. -e) m. kina-olie V.
caricatuur v., Z. Zerrbild.
Caricaturist, ((-en, nlv. -en) m., (Pl.) Mexicaansche balsemboom m.; it. Caschalot, Casehelot, ( - s,
mv. -e) m. (Nat. hist.) kazilot, potvisch m.
Caricaturmaler, malers, mv. de vrucht v. daarvan.
Case1, (-n) V. kazuifel v., misgewaad,
Carricatur, v., Z. Carikatur.
- maler) m. caricatuurschilder m.
miskleed o.
Carikiren, (carikirle, carikirt) Carriole, (-n) v., Z. Cariol(e).
Casematte, (-n) V. (Vest.) kaCart^tsche, v ., Z. Kartátsche.
bedr. ww. caricaturen of spotprenten
CartQ1, ( - s, mv. - e) o. verdrag o. zemat v., bomvrij gewelf o.
maken of teekenen.
Cariol(e), ( - s, mv. - (e)n) o., Ca- tusschen twee mogendheden aangaande Casemattiren, (casemattirie, cariole, (-n) v. licht open rijtuig o., ge- de uitwisseling van gevangenen, cartel semallirt) bedr. ww. van kazematten
o.; 2. (Student.) uitdaging v. tot een voorzien.
woonlijk op twee wielen.
Caserne, ( - n) v. kazerne, gemeen CariQs, bijv. nw. (Gen .) aangesto- tweegevecht; schift o. cartelschip o.;
schappelijke soldatenwoning v.
(fig.) witte vlag v.
ken , door bederf aangetast.
Carlovinger, (-s, mv. Carlovinger) Cartesianer ( -s, mv. Cartesianer) Caserniren, (casernirte, casernirt)
m. (Gesch. van F.) Karolinger m. m. aanhanger m. van Cartesius of Des- o. ww. in kazernen liggen, wonen; 2.
bedr. ww. in kazernen leggen, laten
Carmelit, ( - en, mv. - en), Car- cartes.
meliter, (-s, mv. Carmeliter) ni. kar- Cartesianisch , cartosisch , wonen, kazerneeren.
Cassada, (onb.) v. (Hand.) meel
meliet, karmelieter monnik m.; -in, bijv. uw. cartesiaansch, cartesisch ; -e
-nonne V. karmelieternon v.; -wasser Lehre, leer v. van Cartesius of Descartes. o. uit den wortel van gedroogden maniok,
Carthamin, (-s) o.,z. m. (Scheik.) maniokbrood o.; -baum m. (Pl.) broodo. karmelietenwater o.
Carmen, (-s, mv. Carmen) o. lied, safl:loerrood o.; -sdure v. (Scheik.) saf- boom in.; -brod o. maniokbrood o.
Cassation, v. (Ger.) vernietiging,
vers, gedicht, gelegenheidsgedicht o.; floerzuur o.
- nuf eine Hochzeil, bruiloftsgedicht , Cartha .se, v., Z. Carthauser- tenietdoening, opheffing v. van een vonnis, cassatie v.; 2. afzetting, ontzetting
kloster.
bruiloftsvers o.
Carmesin, (-(e)s, mv.-e) o. karmo- Carthálser, (-sers, mv. -ser) v., ontslag o.; -sgericht o. (Ger.) hof o.
zijn, karmozijnrood, o., karmozijnkleur v.; ni. kartuizer, kartuizer monnik m.; van cassatie; - sgesuch o. (Ger.) voorzie2. bijv. en b. karmozijnkleurig, karmozijn- - in V. kartuizernon v.; -apfel m. kar ning V. in cassatie.
Cassapnzucker, (-s) m., z. m.
appel m.; -blume v. rood zeep -tuizer
rood; -farbe v., Z. Carmesin; -farbig
o.; -katzev. blauwe kat v.; - kloster-kruid poedersuiker, meel- of keukensuiker,
bijv. nw., Z. carmestn bijv. nw.; - roth o.
o. kartuizerklooster o.; -month m., Z. ruwe suiker v.
zelfst. en bijv. nw., Z. Carmesin.
Carmin, (-(e)s, mv. -e) m. karmijn, Carthäuser; -nelke v. kartuizer - anjelier Cassave, &, Z. Cassada.
Casse, v., Z. Kasse.
karmijnrood o., karmijnkleur v.; - birne v.; -nonne v., Z. Carlhauserin; -orden
Casserol(1)e, (-n) v. kastrol v.,
V. karm(oz)ijnpeer v.; - blast o. karmijn - m. kartuizerorde v.; - pulver o. kartuikomvormig keukengereedschap o., stoofblauw o.; -hanfling m., Z. Bluthan/ling; zerpoeder o., mineraal kermes o.
-pulver o. karmijnpoeder of - poeier o.; Carton, (-s, mv. -s) m. bordpapier, pan V. zonder voet met een steel.
Casseroll-herd, (-(e)s, mv. -e)
dik papier, kardoespapier, karton o.; 2.
-roth o. karmijnrood o.
kartonnen doos v.; 3. portefeuille v. voor m. keukenfornuis o.; -a/en m. fornuis o.
Carmoisin, Z. Carmesin.
Carmóisiren, (carmoisirte, car- teekeningen ; 4. (Boekb.) kartonnen waarop de spijzen worden warm gehoumoisirt) bedr. ww. (Juw.) einen Edel- band m.; (Boekdr.) blad o. in een boek, den, oven m.
Clissia, (-s) V. kassie v.; 2. Z. Nel dienende om bij het inbinden een ander
stein -, niet kleine steenen omzetten.
Carmosir— gut, - steinchen, te vervangen; (Schild.) modelteekening ken-, Rohrkassia, Mutterzimmtbaum, Nel -kenrid;blumev.,Zimtblhe;
o. kleine edelgesteenten o. mv., kleine v. op sterk papier, verbeterblad, carton
CardQne, Cardoneartischo-

ke, v. artisjokvormige tuinvrucht v.

Cariceen,

(-

-
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Cef1,

Cas.

-mark o., -rinde -, Z. Cassien- c-; - om over gewetenszaken te beslissen, caróhie v. kassiepijp v.
suïstiek v.
Cassienbaum, baiim(e)s, inv. Casuistisch, bijv. nw. wat betrek
-. báume) m. (Pl.) kassieboom ni.; -lor heeft op de casuïstiek.
-king
beer m. (PI.) acaica- laurier m.; -mark o.
Cäsur, en) v. verssnede, rust v.
kassiemerg o.; -nude v. (Hand.) kassie- in de versmaat, cesuur v.
bast m., kaneel o. van Malabar; -röhrCatacomben, v. mv. onderaard
lein o. kassiepijpje o.
gangen m. mv. tot begraafplaats-scle
dienende, catacomben v. mv.
Cassier, in., Z. Kassirer.
Cassinenstaude, (- n) v. (Pl.) Catalog, (-( e)s, inv. -e) ni. naamParaguay-thee v., kassieplant v., kassie- lijst v., register o. van boeken &, catalo(-

(-

struik m.

CassiopQja,

gus m.
V.

(Sterrenk.) Cassi-

opeïa v. (een sterrenbeeld).
Cassiren, Z. kassiren.
Cassiren, (cassirle, cassirt) bedr.
ww. Geld -, invorderen, innen, in ontvangst nemen en bewaren ; (Ger.) einen
Beschluss-, vernietigen, opbellen, tenietdoen, casseeren; 2. einen Beamten, 0 flicier-, ontslaan, afzetten, wegjagen.
Cassirer, (- s, mv. Cassirer) in., Z.
Kassirer.
Cassirung, v., Z. Cassalion.
Cassonade, v., Z. Cassaunzucker.
Cassubenasehe, (- n) V. weedeasch v.
Castagnette, (- n) v. Spaansche
handklappers m. mv., klaphoutje o.,
duimklepper, dansklepper m.
Caste, (- n) v. kaste v., erfelijke
familiestam, stand m.
CastQ11, (- s, mv. -e) o. kasteel,
slot o., burcht m., citadel v.; 2. (Zeew.)
vertuining v., kasteel o., bak ni.; (Lintw.)
achterstel o. van den lintweefstoel.
Castellan, (-( e)s, mv. -e) m. kastelein, burchtvoogd m.; 2. slotbewaarder,
huisbewaarder ni. in een kasteel.
Castellanei, en) v. betrekking v.,
ambt o. van een kastelein, burchtvoogd;
it. kastelenij v.
Castor, (- s, mv. -e) m. bever ni.;
bevervel o.; -arbeit v. kastoorwerk o.,
-hul m. kastoren hoed m.
Castorin,( -(e)s) o.(Scheik.) castorine o., een uit beve,•geil verkregen beginsel o.; -suure v. bevergeilzuur o.
CastQrstrumpfe, m. ni v. kastoren kousen v. mv.; 2. (Schild.) fluweel papier o.
(-

Castrat, (-en, mv. -en) in. castraat,
ontmande, gesnedene, gelubde rn.; —enslimme v. stem v. van een castraat.

Castri,.jen, (casirirte, castrirt) bedr.
ww jem.-,ontmannen,snijden,lubben,ongeschikt maken tot de voortteling,castreeren; 2. ein Buch -, zuiveren van aanstooteliJke plaatsen ; it. verminken.
Castrol, (-( e)s, mv.-e) o., Z. Casse-

rolle.

Casualgedieht, &, Z. Gelegenheilsgedicht &.

Catarrh, (- s, mv. -e) m.zinking,

zware verkoudheid v.

Catarrh alfieber, (-fiebers, mv.
-fieber) o. zinkingkoorts v.
Cattster, (- s, mv. Calaster)o. schat
-tingres,
kadaster o.
Catastriren, (catastrirle, catasirirl) hedr. ww. Sleuern -,in liet kadaster
inschrijven.

Ceti.
-manna v. manna o. van den Libanon;
-ól o. vederolie v.; -wachholder m. ceder- jeneverboom ni.
Cediren, (cedirte, cedirt) bedr. nw.
jenin. etw.-, afstaan, overlaten, cedeeren;
eihen lVechsel-, endosseeren,overdragen.
Cedrat-baum, (-baum(e)s, niv.
-báume) m. muskus - citroenhoorn m.;
-citrone V. muskuscitroen m.
CeladQngrtïn, bijv. nw. groen
blauw, blauwachtig groen, zee--achtig
groen.
Celaster, (-s, mv. Celaster) m. (Nat.
hist.) boommoorden, celaster ni.
Celle, (-n) v., Z. Zelle.
Celebrit ,t, v. beroemdheid, ver
feestelijkheid, plechtig -mardhei;t.
-en) beroemd, ver -heidv.;2(,m
persoon ni., man, vrouw., cele--mard
briteit v.

Cello, o., Z. Violoncello.

Categorie, (- n) v. algemeen be-

Cement, (-(e)s,mv. -e) o. (Mets.)
grip o., klasse v., vak o., soort v., rang Z. Kilt; (Scheik.) cement o.; 2. - of
m., categorie v.
- pulver o. cementpoeder, cementeerpoeCausal, bijv. nw. redegevend, der o.; -biichse v. cementdoos, cemencausaal.
teerbus v.; -/e tt er o. cementeervuur o.
Causalit ►t, v. grond in., oorzaak, Cementiren, (cententirte, centenaanleiding, causaliteit v.
tin) bedr. ww. (Mets.) Z. kitten;
v. (Sciieik.) gloeien, branden, laut.eren, zui(- n)
Causal-partikel,
(Spraakk.) redegevend rededeel o.; - zu- veren, cementeeren.
sammenhang m, betrekking v., verband
Cementirer, (- rers, mv. -rer) m.
o. tusschen oorzaak en gevolg.
cementeerden m.
Cautel, (- en) v. voorbehoud o., Cementirung, v. cementeering,
borgtocht m., onderpand o., borgstelling, cementatie v.
cautie v.; unler of gegen —, onder voor
Cement-kitt, m., Z. Kit t; - kupfer
tegen borgstelling,onderpand;-behoud;it. o. cementkoper o.; - ofen m. cementeer-legen of stellen, cautie geven.
oven m.; -slahl m. cementeerstaal,
Cautioniren, (cautionirte, cauli- Duitsch staal o.;- stein m. cementeersteen
onirt) bedr. ww. borg blijven, zich tot m.; - tiegel m. cementeerkroes m.; - ivasborg stellen, goedspreken, cautie geven. ser o. cementeerwater o.
Cautionsgeld, (-( e)s, mv. -er) o. Censiren, (censirte, censirt) bedr.
borgtocht ni., geld o., dat tot borgtocht ww. etw.-, berispen, bestraffen, lakei,
dient, garantie v.
gispen, bedillen, critizeeren; ein Buch-,
Cavalkade, (- n) v. optocht m. te beoordeelen, critizeeren, censeeren.
paard, cavalcade v.
Censor, (-s, mv. -en) m. berisper,
Cavalerie,v. ruiterij v.,paardenvolk bediller, vitter, gisper, kunstrechter,
o., cavalerie v.; - stiefel m. rijlaars v. boekbeoordeelaar, recensent, censor m.
Cavalerist, (- en, mv. -en) nl. mi- Censoramt, (-amt (e) s, mv. -ámter, soldaat m. te paar(l, cavalerist m.
ter),Censorat, (- (e)s, mv.- e)o.censnur
Cavalier, (- s, mv. -e) m. ruiter m.; v., betrekking v., ambt o. van hoekheoor2. ridder, edelman m.; 3. heer m.; 4. deelaar &.
(Schaaksp.) paard o.; -garde v. eerewacht
Censorisch, bijv. nw. wat de een
v.; -parole v. eerewoord o.; bei --! op mijn
-sur
betreft, censuriaal.
eerewoord, bij mijne eer!
Censur, (-en) v. censuur, beoorCavent, (- en, mv. -en) m. borg, deeling, critiek v.; it. goedkeuring v. van
goedspreker m., borgtocht ni., cautie v. den censor; it. censorschap o., censuur
Caviar, (- s, mv. -e) m. kaviaar v. v.; 2. (Kerk. Gesel).) kerkstraf, kerkelijke
Caviren, (cavirle, cavirl) bedr. ww. boete v., kerkban in., censuur v.; 3. heborg blijven, goedspeken, instaan, zich risping, bestraffing, aanteekening v.
verantwoordelijk of aansprakelijk stellen
Cent, o. (Hand.) cent, honderd; Geld
voor.
au/ 5 pro - geben, 5 ten honderd, 5 perCedent, (- en, mv. -en) m. cent; - pro - gewinnen, 100 percent
(Rechtspr.) afstanddoeuer, cedant m.; winnen.
( Hand .) -eines Wechsels, overdrager, overCentaur, (-en, m v. -en) m. (Fabelt. )
schrijver, endossant. m.
paardmensch o., Centaurus m.;(Sterrenk.)
Ceder, (- n) v. ceder, cederboom Centaurus m., een zuidelijk sterren
m.; - vom Libanon, cederboom) van den
-beldo.

Cesualien, o. inv. buitenkansjes
o. mv., toevallige of tijdelijke bedieningen
of inkomsten v. mv.
Casuar, (- s, mv. -e) m. (Nat. hist.)
casuaris m.
Libanon.
Centgericht, o., Z. Zentgericht.
Casuist, (- en, mv. -en) ni. casuïst Cedern, bijv. en h. cederen, van ce- CentifQlie, (-n) v. roos v. met
m., godgeleerde m., die twijfelachtige derhout, cederhouten.
honderd blaadjes.
gewetenszaken verklaart of beslist.
Cedern-gummi, -harz, o. ce- Centner, (-s, nov. Centner) m. een Casujatik, v. kunst v., leerboek o. derhars V. en o.; -holz o. cederhout o.; tenaar m., gewicht van honderd pond of

Cha.

Cha.

(;er.
een weinig meer; -gewicht o. centenaar
m., stuk gewicht o. van 100 pond; -joch o.
(fig.) hard, moeilijk te dragen juk o.;
- last V. (fig.) zeerzwar•e last m.; - schwcr
bijv. nw. uiterst zwaar; —e Last, Z.
-last; -schiwere v., Z. - gewicht; -wort
o. woord o. van groote beteekenis, gewichtig woord o.
Central, bijv. nw. (Nat.) middel puntig, tot het middelpunt behoorende,
centraal.

Central bewegung, v. centraal -

beweging, kringvormige beweging v.;
-commission v. hoofdcommissie, centrale
commissie v.; -feuero. middelpuntsvuur,
kernvuur o. (der aarde); -gebirge o.
hoofdgebergte, centraalg.ebergte o.
Centralisation, V. vereeniging of
samentrekking v. van de macht (Ier• regeering in één (middel)punt, in één persoon, centralisatie v.
Centralisiren, (centralisirte, een
bedr. ww. in één (middel)punt-tralis)
vereenigen of samentrekken, alle macht
in één punt, in één persoon vereenigen,
centraliseeren.
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Champignon, (-s, mv, -s) m.
paddenstoel in., zwam v., duivelsbrood
Cererium, (-s) o., z. m. cererium o., champignon ni.

Cererit ( s, mv. e) m. (Delfst.)
-

-

eriet m. (erts).
D. (metaal).

Ceres, v. (Fabelt.) Ceres of Demeter,
godin v. van den landbouw; (fig.) -und
Bacchus, Ceres en Bach ns, koren en wijn,
eten en drinken.
Cerin, (-s) o., z. m. (Scheik.) cerine v.
Cerium, (-s) o., z. m. (Scheik.)
ceruni, cererium o.; -oxgd o. tweede
cerium-oxyde o.; - oxydul o. eerste eerium-oxyde o.; -oxydsal n. ceriumzuurzout o.
Ceroxylin, (-s) o., z. m. (Scheik.)
hars o. en V. van een palmboon der Cordilleras.

Certapartei, (-en) v. vrachtcontract o.
Certifeat, (- (e) s, mv. -e) o. ge-

tuigschrift o., verklaring v., certificaat,
attest o.

Chan, (-(e)s, mv. -e of -s) in. khan
m., opperhoofd o. bij de Tartaren.
Changiren, (cliangirle, changirt)

o. ww. (1lan.) veranderlijke kleuren
hebben, verschieten; 2. bedr. ww. ver
verwisselen.
-ander,
Chaos, o., z. m. mengelklomp ni.,
verwarring, wanorde v., warboel, chaos in.
Chaotisch, bijv. en b. woest, ver ward, alles dooreen, chaotisch.
Charade, (-n) v. letterraadsel, lettergrepen- raadsel o., charade v.
Charakter, (-s, mv. -e) m. kenmerk, kenteeken o.; 2. karakter, gemoed
o., inborst, geaardheid v.; 3. standvastighei^l v., karakter o.; 4. (Letterk.)
karakter o., persoonsbeschrijving v.; 5.
waardigheid v.; er hat den - als Ho/rat/i,
titel m.; 6. karakter o., figuur v., merk
o., stempel m.; (Drukk.) letter v., karakter o., Z. Schrift, Druckschri ft.

Certificiren, (certifrcirte, certifiCharakter buchstabe, ( n,
cirt) bedr. ww. schriftelijk getuigenis
mv. -n) m. (Spraakti.) kenletter, grond
geven van, certiliceeren.
wortelletter v.; - festigkeit v. vast--letr,
Centralitat, ( en) v. middelpunts- Cervelatwurst, (-uwiirste) v. eer
-velatwors. heitl v. van karakter.
vereeniging, middelpuntseenheid, een
Charakterisiren , (charakleri
Cession, (-en) v. (Rechtspr.) over-traliev.
Central kraft, ( kri [te) v. een - dracht v., afstanddoening, overlating v. sirte, charaklerisirt) beds. ww. den aard,
Cessionar, ( s, mv. e) m. (Rechts de hoedanigheid beschrijven, het kenmerk
traal- kracht v.; -linie v. (Meetk.) lijn
v. om het middelpunt; -maschine v. pr.) hij aan wien eene zaak wordt afge-'. opgeven, schetsen, toonen, kenschetsen
karakteriseeren.
werktuig o. voor de proefnemingen over staan, overgedragen &, cessionaris m.
Cessions- asten, -urkunde, Charakteristik, v. persoonsbecentraal-beweging; -organ o. (Ontlk.)
hoofdorgaan o.; -pankt m. centraalpunt, (—n) V. (Rechtspr.) akte v., bewijs o. schrijving, karakterschets, karakteristiek v.
middelpunt o.; - sciiule v. centraal -school, van overdracht &.
Cestus, (onh.), Cost, ( (e)s, mv. Charakteristisch, bijv. en b.
hoofdschool v.; -verwaltung v. hoofdbestuur o.; - warme v. middelpuntswarrnte v. -e) ni strijdhandschoen m. bij de Ro- eigenaardig, kenmerkend, onderschei
karakteristiek; ihr Gesicht hat-den,
Centrifugal kraft, ( krd[te) v. meinen.
Cetac,een, ni. mv. (Nat. kist.) wal nichts -es, kenmerkends, bijzonders;
middelpuntvliedende kracht v.; - pendel
-vischortenV.m das -e eiher Sac/ic, het kenmerkende,
o. (Werkt.) regelaar, regulateur m.;
Cetin, (-s) o., z. m. (Scheik.) ce- onderscheidend kenmerk o.
-winkel m. (Meetk.) middelpuntshoek m.
Centripeta1kraft, krá (te ) v. tine, vetstof v.; -säure v. (Scheik.) cetine- Charakter los, bijv. nw. karakterloos, loszinnig, onbestendig, onstandzuur 0.
middelpuntzoekende kracht v.
Chagrin, ( s) m., z. m. (Hand.) vastig; -es Betragen, onbestendig, onCentrum, (-s, nov. Centra of Censegrijn o.; -arlig bijv. nw. segrijnachtig; gelijk, inconsequent; -losigkeil v. karaktren) o. middelpunt, centrum o.
Centurie, (-n) v. (R. g.) afdeeling -[utterale, -kdstchen o. mv. segrijnen terloosheid, veranderlijkheid, loszinnig
v.; -naaske v. masker, costuum o.-heid
v. der Romeinsche burgers, centurie v.; scheede of schee v.; -laffe! m. segrijnen
van een karakter; - redoute v. gemaskerd
die -n des Nostradamus, de centuries, taf v.
bal o.; - schildertang v. schildering, beChaise, ( n) V. chais v.
voorspellingen van N.
Chalcedon, (-s,mv.-e) m.(Juw). schrijving v. van liet karakter of van een
Cerealien, v. mv. (Landli.) graan
granen o. mv., graansoorten-gewasn, chalcedoon, chalcedoon-steen m.; - astig persoon, karakter o.; -schwäche v. zwak
karakter; - sterke v. vastheid v.-heidv.an
bijv. nw. chalcedoonachtig.
V. mv.
Cerebrin, (-s) o., z. m. hersenvet o. Chamade, (-n) v. chamade v., van karakter; -zag m karaktertrek m.,
Ceremonial, (-(e)s, mv. -ien) o. teeken m. met de trompet &, dat eene kenmerkende trek m.
Charfreitag, (-(e)s, mv. - lage) m.
bepaalde en geregelde gebruiken o. mv. belegerde stad wil onderhandelen.
bij feesten &, ceremoniëel o., Z. Kirchen - Chami^leon, (-s, mv.-s)o. kameleon Goede Vrijdag m.
Charge, ( n) V. last, post m., ambt
ceremonial; -gesetz o. voorschriften o. o.; (Delfst.) mineraal - kameleon o., bruinsteenkalk v. met vuurbestendig loogzout; o., bediening v.; (Krijgsw.) aanval m.
mv. omtrent het ceremoniëel.
Chargiren, (chargirte, chargirt)
Ceremonie, (-n) v. gebruik o., (fig.) veranderlijk, dubbelhartig mensch
ceremonie, plichtpleging v., staatsie v., m., weerhaan, kameleon m.; -sratte v. bedr. ww. (Krijgsw.) laden, met geweer
compliment o.; -n, hoffelijkheid, etiquette spoorrat, pharaonsrat v., ichneumon m. beschieten, vuren op, een aanval doen.
Chargir lager, lagers, mv.
Chamit, ( en, mv. en) m. (Nat.
v.; keine -! geen complimenten, plichtple-lager) o. (Art.) keep, sponning v. voor
bist.) versteende kammossel v.
gingen!
Ceremoniell, (-s) o., z. m., Z. Chamois, (-en) v. (Nat. kist.) gems, liet invatten, inlaten, in elk. voegen van
berggeit, klipgeit, kamuis, kamoes v.; twee stukken; -schri.tt tn. (Krijgsw,) laCeremonial.
Ceremonien-bush, (-bush(e)s, - leder o. gemzenhuid v., gemze(n)leer o., dingspas in.
Chris, ( riten en rilinnen) v.
mv. - busher) o. ceremonienboek o.; - kamoesleer, kamuisleer o.
Chamille, ( n) V. kamille v., moe - (Fabelt.) Gratië v., eerre der drie Bekleid o. ceremoniekleed, staatsiekleed o.;
valligheden.
derkruid o.
- meister m. ceremoniemeester m.
Champagner( wein),m .Cham- Charnier, (-(e)s, mv. -e) o. scharCeremoni(QS, bijv. en b. vol plichtnier o.
pagne -wijn, champagne m.
plegingen, staatsieus, hotfelijk, stijf.
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Chi.

Ch!.

Cho.

Ch$ron, (-s) m. (Fabell.) Charon Chim^re, (-n) v. (Fabell.) Chi- talksteen, chloriet m.; -erde v. fluweel maera v.; it. (fig.) ongegronde onder aarde v.; - schiefer m. chloorschilfer v.
de veerman m. der onderwereld.
hersenschim, inbeelding, gril v.;-steling,
ChlQr-kali, o. (Scheik.) chloor
Charpie, (-n) v. pluksel o., wiek v.,
2. (Nat. bist.) zeedraak m., zeerat v.,
v.; - kalium o. chloor-potasch--potasch
uitgerafeld linnen o.
metaal o.; -kalk o. chloorkalk v.; -kohChartist, (-en, mv. -en) m. zeeaap m.
(Rechtspr.) aanhanger, verdediger m. Chim ,riseh, bijv. nw. hersen- lenstof m. chloorkoolstof v.; -hup/er
schimmig, ingebeeld, ongegrond, ver- o. chloorkoper o.;- metalleo. mv. chloorder grondwet of charters, chartist ni.
metalen o. mv., verbinding v. van chloor
Choehe, (-n) v. Goede week, dicht, grillig.
Lijdensweek, Passieweek v.
China, v. (Hand.) kina v., kina- met metalen; - natrium o. chloor-sodametaal o., zeezout o.; -na/rum o. chloorCharybdis, V. onb. draaikolk v. bast m.
bij Messina; ook als vrouwelijk monster China–balsam, m. kinabalsem sodaoxyde o.
voorgesteld; (Spr.) aus der Scylla in m.; - baum m. kaniboom m.; -extract m. Chlorometer, (-meters, mv. -enedie - fallen, van den regen in den drop, aftreksel, afkooksel o. van kina, kinaex- ter) m. chloormeter m.
tract o.; -rinde v., Z. China; -roth o.
van den wal in den sloot komen.
Chlorophyll, (-s, mv. -e) o.
Chatulle, (-n) v. kistje, koffertje, (Scheik.) kinarood o.; -sauersalz o.' (Scheik.) bladgroen o.
(Scheik.) kinazuur -zout o.; -saure v.l Chlorotiseh, bijv. nw., Z. bleichsluitdoosje o.
Chaussee, (-n) v. dam, dijk m., kinazuur o.; -stof m. kinapoeier, o., kina- süchtig.
kade, waterkeering v., hooge weg, dam- stof v.; - Rvurz(el) v. (Pl.) kinawortel m.
ChlQr oxyd, (-(e)s, mv. -e) o.
weg m.; -bau m. genie v.; -geld o. geld Chininsalz, (-es, mv. -salze) o. (Delfst.) chlooroxyde o.; -oxydul o.
o. voor het onderhoud van dijken en (Scheik.) kinazout o.
eerste chlooroxyde o.; -phosphor m.
wegen, tolgeld o., tol m.; -geld(er) einChiragra, ( s, mv. s) o. (Gen.) chloor-phosphorus m.; - salz o. (Scheik.)
chloorzout o.; -saure v. (Scheik.) chloornahme v. kantoor o. van den ontvanger handjicht v., handeuvel o.
dier gelden; -geld(er)einnehmer m. ont- Chirogra^ph, (-en, mv. -en) rn. zuur o.; -slicks/off m. (Scheik.) chloorvanger m. van dat geld, tolgaarder m.; handschrift,eigenhandig geteekend stuk o. stikstof v.
-haas o. tolhuis, kantoor o. des ontvanChirographer, (-s, mv. -e) m. ChlQrwasserstoff-sure, (-n,)
gers; -inspector m. inspecteur, opzichter, (Ger., Hand.) kenner, onderzoeker m. v. (Scheik.) chloorwaterstof-zuur o.;
van een handschrift.
opziener m. der wegen.
-sauersalz o. (Scheik.) chloorwaterstofCheiroptQren, m. mv. (Nat. Chiromant, (-en, mv. -en) M. zuur zout o.
bist.) handvleugeligen m. mv., vleder- handwaarzegger m.
Chlgr-zink, (-s) o., z. m. chloormuizen v. mv.
Chiromantie, v. waarzeggerij v. zink o.; -zinn o. chloortin o.
Chelidonier, m. mv . (Nat. bist.) of het waarzeggen uit de handen, hand- Chocolade, v., z. m. chocolade v.
waarzeggerij, chiromantie v.
zwaluwachtige vogels m. mv.
Chocolade -bauw, (-baum(e)s,
Chelidonin, (-s) o. (Scheik.) Chiromantisch, bijv. nw. wat mv. -báume) m. cacaoboom m.; - bohne
betrekking heeft op of behoort tot de V. cacaoboon v.; -handler m. chocoladeschelkruidstof v.
koopman, -handelaar m.; -kanne v. choChelQnier, m. mv. (Nat. bist.) handwaarzeggerij.
schildpadachtige dieren o. mv.
Chirurgus, m. wondheeler, wond coladekan v., chocoladeketel m.; -küchlein
heelmeester, heelkundige, chirur--arts, o. chocolade koekje o.; - p flaster o. (ApoChelopQden, m. mv. (Nat. hist.)
gijn m.
dieren o. mv. van het kattengeslacht.
th.) chocolade pleister v.; -querl m. klopChemicalien, o. mv. scheikun- Chirurgie, v. wondheelkunde, chi- stok ni. voor chocolade; -tasse v. choco
dige toebereidselen o. mv., chemicaliën rurgie v., Z. Wundarzneikunst.
ladekopje o.; -topt m., Z. -kanne.
V. mv.
Chirurgisch, bijv. en b. wat op Choeiln, (-s, mv. -e) o., Z. GalChemie, v. scheikunde, stofschei- de chirurgie of wondheelkunde betrek lenstofj'.
heeft, heelkundig, chirurgisch. -king
ding, chemie v.
ChQlera, v . cholera v., braakloop m.,
ChQmiker, (-s, mv. Chemiker) m. Chitin, ( s, mv. e) o. (Scheik.) braakkoliek o.; ein - kranker m. cholerascheikundige, scheikunstenaar, chemist, bijzondere stof v. in het vleugelbekleedsel lijder m.; -seuche v. chloleraziekte, choder kevers, chitine v.
chemicus m.
lera-epidemie v.
Chemisch , bijv. en b. scheikundig, Chlor, (-(e)s, mv. -e) o. (Sclieik.) Cholerisch, bijv. nw. galzuchtig,
oververzuurd zoutzuur, chloor o.
scheikunstig, chemisch.
driftig, opvliegend, licht geraakt, choleChemisette, (-n) v. overhemd, Chlor-alkalien. v. mv. loogzout- risch; 2. naar cholera gelijkend, met
achtige
chloorverbinding
mannen),
geborduurd
v.; -antimon cholera- verschijnselen gepaard.
halfhemd (van
o. (Scheik.) chloorantimonium o., spieskraaghemdje o. (van vrouwen).
Cholesterin,( s) o.,z. m.(Scheik.)
Chenille, (-n) v. (Bord.) boordsel glans-boter v.; einfaches, doppeltes —, galvet o.
o. van fluweelzijde, rupsvormig snoer of eerste, tweede spiesglansboter v.; -ar- Cholsauer, bijv. nw. (Scheik.)
senik o. (Scheik.) chloor-arsenik m.
koord o. als omzetsel, chenille v.
-es Salz, galzuur zout o.
Chenopodeen, V. mv. (Pl.) gan- Chlora,t,(-(e)s, mv. -e) o. (Scheik.) Cholsaure, V. (Scheik.) galzuur o.
zevoetsoorten, ganzevoetachtige planten chloorzuur-zout, chloraat o.
Chor, (-(e)s, mv. Chöre) m. en o.
V. mv.
Ch1Qr blei, o. (Scheik.) chloor - koor o.; -der Gestirne, al de sterren; - der
Cherub, (-s, mv. -e of Cherubim) lood o.; -brom o. chloorbroom o.; - cyan' Seligen, koor m., verzameling v. der zao. chloorblauwstof v.; -cyansäure v. ligen; 2. koor o.; (van zangers, dansers
m. (H. S.) cherub m., cherubijn m.
Chic ne, (-n) v. rechtsverdraaiing chloor-blauwstofzuur o.; -eisen o. chloor- &), geordende schaar v., rei m.; (van het
ijzer o.; -gold o. chloorgoud o.; -hydrat Grieksch tooneel), rei m., koor o.; 3.
v.; 2. dwarsdrijverij, chicane v.
Chicaniren, (chicanirte, chicanirt) o. chloorhydraat o., met water verbonden koorgezang o.; vierstimmiger -, een mubedr. ww. rechtsverdraaiingen gebruiken, chloor o.
ziekstuk, waarvan dezelfde stemmen (sodwarsdrijven, vitten op kleinigheden, Chlorid,(-(e)s, mv. -e) o.(Scheik.)' praan, alt, tenor en bas) door verscheichloride, verbinding v. van chloor met dene personen te zamen gezongen worden;
chicanes maken, chicaneeren.
4. al de instrumenten van dezelfdesoort
Chjth'e, (-n) v. cijfer o.; - schrift stoffen, die geen zuren zijn.
V. cijferschrift, geheimschrift o.
ChlQrig,bijv. nw.(Scheik.) chloorig. in een orkest; - der Slreich- and Blasrirle, chi f)"rirt)
Chlorin, ( s) o., z. m. (Scheik.) instrumente, al de strijk- en blaas inChiffriren, (chiffrirle,
bedr. en o. ww. cijferen, met cijfers re- (veroud.) chloor o.
strumenten; 5. afzonderlijke plaats v. voor
kenen ; 2. cijfers zetten op, pagineeren.
Chlorjstisch, bijv. nw. wat op' de muziek in de kerk; it. voor de geestelijkheid, koor o.; 6. (Prov.) terras o.
ChignQn, (-s, mv. -s) m. (een da- chloor betrekking heeft.
Chlorit, (- (e) s, mv.-e) m.lookgroene van een wijnberg.
meskapsel), chignon o.
—

-

-

-

-

-

-

—

-

Cllr.

Chr.

Cie.

25i

Choral, (-( e)s, mv. Chorale) m. l o- Christen-feind , -freund, v.; 2. (fig.) gerucht o., kwaadsprekerij
(-(e)s, mv. -e) m. vijand, vriend m. van v., geklap o., achterklap m., praatjes o. niv.
raal v.; -buck o. koraalboek o.
Choralist, (- en, mv. -en) m. koor - het Christendom of der Christenen; -ge- Chronikenschreiber, Chrorneine V. christelijke gemeente, chris- niker, (-ers, mv. -er) ni. kroniek zanger, koraal in.
schrijver, jaarboekenschrijver m.
Chor—altar, altars, mv. - alfare) tengemeente v.
nl., Z. Hauptaltar; -anat o. koorzanger - Christenheit, v. christenheid v., Chronisch, bijv. nw. slepend, langdung, chronisch.
schap o.; -artig bijv. nw. koraalachtig; alle Christenen te zamen.
-bischof m.. koorbisschop m.; -buck o.
Christen—kind, (-( e)s, mv. -er) Chronolog, (-en, mv. -en) in.
koorboek, gezangboek o. voor de koor o. christen-kind o.; - leben o. christelijk tijdrekenkundige, tijd vorscher, tijd borekoorboek, boek o. voor de-zangers;it. leven o.; -mensch m. Chiistenmensch, kenaar m.
uitgaven en inkomsten van een koorge- Christen m.; (gemeenz.) levend wezen Chronologie, V. tijdrekenkunde,
zelschap; -biichse v. bus v. voorde koor o., mensch m.; -sinn m. christelijke, chronologie v.
Chronologisch, bije. en b. tijd
-knape. godsdienstige zin m. of gezindheid v.
chronologisch.
-reknudig,
Christenthum, (-( e)s) o., z. tn.
ChQrde, n) v., Z. Sehne.
Chor— dienst, (-( e)s, mv. -e) in. christendom o., christelijke godsdienst Chronometer, (-meters, nov. -mem., christelijk geloof o. of leer v.; Ida- ter) in. tijdmeter, chronometer m.
koordienst m.
Chorea, V. (Gen.) Vitusdans, St. ti-ges -, beoefening v. der christelijke Chrysiden, v. mv. (Scheik.) goud
lichamen o. mv.; 2. (Nat. hilt.)-achtige
Veitsdans, tarantuladans m., dansziekte v. deugden.
Chor-frau, en) v., Z. Stifts- Christen-verfolger , verfol- goudwespen v. mv.
Chrysoberyll, (-s, mv. -e) in.
frau; -führer tn. rei voerder in.; gers, mv. -verfolger) m. vervolger m. der
it. voorzanger, eerste zanger m. voor een Christenen; -verrfolgung v. Christen-ver- goudberil(steen) m.
koor; -gang in. koorgang m.; -geld o. volgiug v.; -volk o. christenvolk o., Chris- Chrysolith, (-en, m v . -en) tij.
(Delfst.) goudsteen, chrysoliet ni.
belooning v., buitenkansje o., fooi v. voor tenen m. mv.
Christ—fest, (-( e)s, inv. -e) o. Chrysopras, (-es, mv. -e) in.
de koorknapen; it. koorgeld, geld o. voor
de koorzangers; -gehilfe of -gehulfe m. Kerstfeest o., Kerstmis v.; - geschenk o., (1)elfst.) licht groene agaat na.
Chur, v., z. m. (veroud.) keuze, ver
koorknaap, misdienaar m.; - gericht o. Z. -bescherung; -kindchen, -kind(lein) o.
waardig.-kizngv.;2(GeschaD)
kardinaalsvergadering v., consistorie o.; o. het kind (eke) Jezus; it. Z. -bescherung;
held v. van keurvorst, keurvorstendom o.
- gewand, -hemd o. koorkleed, koorhemd - kuchen m. kerstkoek m.
Christlich, ( er, -st) bijv. en b. Churfurst, (-en, n1v. -en) m.,
o.; -herr m. koorheer, stichtsheer m.
Chorist, en, mv. -en) m. koor - christelijk; - handeln, christelijk, als een -in, (-nen) V. keurvorst m., keurvorgoed Christen; -e Feste, christelijke fees- st a V.
zanger m.
Churfürsten-bank, (-bánke) v.
Choristin, nen) v. koorzangeres v. ten o. mv.
Chor-jungfer, (- n) v. koorzuster, Christ—messe, (- n) v. mis v. vaar bank V. der keurvorsten; -rath m. ver
keurvorsten; -tag nn. dag-gaderinV.
non V. van de orde van den H. Augustinus; Kerstmis; -inonat nl. Kerstmaand, maand
m., waarop de keurvorsten vergaderen.
-kleid o., Z. -rock; -knabe m. koorknaap V. December; -nacht v. Kerstnacht m.
Christophskraut, (- kraut(e)s, Churfurstenthum, (-thunn(e)s,
in.; -nonne v., Z. -Jung f er.
Chorographie,v.landbeschrij v i ng, mv. - kräuter) o. (Pl.) Christoffelkruid o. mv. - thiinner) o. keurvorstendom o.
Christ-orden, ordens, mv. -or- Churfiirstenverein , (-(e)s,
oordbeschrijving, beschrijving of afbeelding v. van een land of eene landstreek den) m. Christusorde v. (in Portugal); mv. -e) in. vereenigiug v., verbond o.
-palme v. (Pl.) wonderboom, kruisboom van keurvorsten.
in hoofdtrekken, chorographie v.
Chorographisch, bijv. en b. wat m., palma-Christi v., ricinus m.; -schein Chur—fi rstlieh, bij v, en b. keur de landbeschrijving betreft, chorogra- m. maneschijn in. in December; -steile vorstelijk; -hans o. keurvorstelijk huis
o.; -hut m. keurvorstelijke hoed na.;
v., Z. - kuchen; -lag m. Kerstdag m.
phisch.
ChQr—pult, (-( e)s, mv. -e) o. Christus(kopf) m. (Schild.) - mantel m. keurvorstelijke mantel ni.;
koorlessenaar, zanglessenaar ni.; -rock Christus in., Christushoofd o., - kop nl.; -print in. keurvorstelijke prins m.; -prjnzessin v. keurvorstelijke princes v.; it.
m. koorrok, koormantel, tabbaard of tab- -sinn m., Z. Christensinn.
Christ—week, (-( e)s. mv. -e) o. keurvorstin, gemalin v. van een keurvorst;
berd m.; - singer, -- in, Z. Chorist, Choristin; -schüler m. schoolknaap m., Z. - kuchen; -woche v. Kerstweek v. -schiveri o. keurvorstelijk zwaard o.;
die op het koor inedezingt; it. arme scho- -wurg v. (PL.) geel nieskruid o., nies - -warde v. keurvorstelijke waardigheid
v., keurvorstendom o.
lier, die langs destraat om een aalmoes wortel m.
Chylus, m. (onb.) (Ph.) inaagsap,
zingt; - stonden v. mv. uurgebeden o. Chromatik, V. (Gez.) kleurenleer
melksap o., chijl v.
mv.; -ton m. (Muz.) koortoon, toon rn . chromatiek v.
Chymie, &, v., Z. Chemie &.
Chromatisch, bijv. en b. (Gez.;
van een kerkzang, kerktoon m.
Chorus, (onb.) m. (Muz.) koor o.; kleurig, gekleurd; 2. (Muz.) met klein Ciaeonne, (-n) v., Z. Chaconne.
Cibebe, (-n) v. druif van Damas(fig.) - machen, allen te gelijk zingen, te seconden of in de verschillende op elk
zamen herhalen wat één gezongen heeft. volgende halve tonen op- en afgaande , ciis, rozijn V.
Cicade, (-n) v. krekel in.
Chorweise, bijw. koorsgewijze, in chromatisch.
Cicero, (-s, niv. -s) na. (Boekdr.)
Chrom- eisen, o., z. n,. chrornig
koor.
Chrisam, (- s) ni., z. m. (Kath.) zunrijzero.;-gelbo.chromiurnzuurlood o . Cicero, mediaan o.
Cieeronianer, (-ners, mv. -ner)
Chrom(ium), (- s) o. chromium
wijolie, zalfolie v., chrisam of chrisma o.
In. bewonderaar, navolger van Cicero's
Christ, (-( e)s) m. Christus, Jezus chroom o.
Chrom—ocker, (- s) m. ijzerach stijl.
Christus.
Ciceronianisch, bijv. nw. (lied.)
Christ, en, mv.-en) nl., -in, (-nen) tige kiezelaarde v.; -oxyd o., Z. -sa-ure
-oxydul o. (Scheik.) eerste chromium • Ciceroniaansch, op de wijze van Cicero,
V. christen m., christin v.
Christ-abend, (-( e)s, mv. -e) oxyde o.; - oxydulsalz o. chroiniumzuu welsprekend.
Cieeroschrift, (-en) v. (Boekilr.)
m. Kerstavond m.; -auge o. Christus-oog zout o.; -sauer bijv. nw.--es Sal:, chro
o.; -ausslellung V. tentoonstelling v. var. mium -zuur, chromium -zout zout o, ; Z. Cicero.
Ciehorie, (-en) v. (Pl.) cichorei
kerstgeschenken ; -baum m . kerstboorr -sdvre V. chromiumzuur o.
Chronicit ,t, (-cn) v. chroniscl v., Z. Fndivic.
m.; -beere v. kruisbes, kruisbezie v.
Cichorien—artig, bijv. nw. ci kruisdoorn m.; - bescherung v. kerstge- of slepend ziektekarakter o.
Chronik, (-en) v. tijdhoek o, , choreiachtig; -ca//ee m. cichoreikoffie v.
schenk o.; -birn V. soort van peer; -dor?
Cieisbeat, (-(e)s, nov. -e) m. be-m. (Tuinti.) Z. -beere; it. Z. Stechpalme jaarboek, o., tijdgeschiedenis, kroniel
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Cisterzienser, ( - sers, mv. - ser; CivilisatiQn, v., Z. Bildung, Au fm. cisterciënser (monnik), grauwrok kldrung.
Cieisbeo, (-s, mv. -s) m. bege- witte broeder m.; -in v. cisterciënser- Civilisiren, (civilisirte, civilisirt)
leider m. eenei getrouwde vrouw in non, cisterciënserin v.; -orden m. cister- bedr. ww. beschaven, verfijnen, welgemanierd maken.
Italie.
ciënserorde v.
Civilist, ( - en, mv. - en) m., Z.
Citadelle, (-n) v. stadsvesting v.
Ciegnier, m. mv. (Nat. hist.) vogels
Civilbeamter; it. ieder, die geen soldaat
burcht m., citadel v.
m. mv. van het ooievaarsgeslacht.
trekking V. van begeleider van dames, Z,
Cicisbeo.

Citat, ( - (e)s, mv. - e) o. (van eer is, burger m.
Cicutin,(-s) o. (Scheik.) cicutine v.
Cider, (-s, mv. Cider) tn. appel schrijver), aanhaling, aanvoering v., ci- Civil–kleidung, v. burgerlijke

-drank, taat o.
CitatiQn, (-en) v. aanhaling, aan
dagvaarding v-voering.;(Rchtsp)
Cigarren -etui, -futteral o.,
–tasehe, v. sigarenkoker m.; -kistchen Cither, (-n) v., Z. Zither.
o. sigarenkistje o.; -halter m. sigaren
Citiren, (citirte, citirt) bedr. ww
-rohr o., Z. -halter; it. si--standrm.; eine Stelle -, aanvoeren, aanhalen, bij
-breng;(Rchtsp.)Z
vorladen.
garenpijpje o.
Citirzettel, (-zettels, mv. - zettel)
Ciliar, bijv. nw. (Ontik.) wat tot de
m. dagvaarding, schriftelijke oproeping
ooghaartjes behoort.
Cimolit, ( - (e)s, mv. - e) m. vollers - V. voor een gerecht.
Citrat, (-(e)s, mv. -e) o. (Scheik.)
aarde, volaarde v., cimoliet m.
Cinehonin, (-(e)s, niv. -e) o. citroenzuur zout o.
Citrin, (-(e)s, mv. -e) rn citroen (Scheik.) cinchonine v.; -salze o. mv.
geel, bergkristal o.; 2. bijv. nw. citroen cinchonide zouten o. mv.
Cingulum, ( - lums, mv. - la) o. kleurig, citroengeel.
(Kath.) gordel m., wit zijden of katoe- Citrona^t, ( - (e)s, mv. - e) m.(Past.)
nen koord o. om het koorhemd der ingemaakte citroenschillen v. nov.
Citronbirne, (. n) v. citroenpeer v.
priesters.
appelwijn, cider m.

Cigarre, (-n) v. sigaar v.

,

Circensisch, bijv. nw. (Oudhk.)

CitrQne, ( - n) v. citroen, citroenap

-e Spiele. spelen o. mv. in den circus.
Circular, (-s, mv. - e) of -schreiben, o. circulaire v., rondgaande of
algemeene brief m.; (Kath.) encycliek v.
Circulation, v. (Wiss.) omloop
m., circulatie v.; Wechsel in - setzen, afgeven, in omloop brengen.

pel, limoen m.; wohlriechende -, muskus

Circuliren,

(circulirte, circulirt)

o. ww. in omloop zijn, circuleeren, rond-

gaan.
Cireulir – gef mss, ( - es, mv. - e)
o. (Scheik.) circuleervat o.; -ofen m.
circuleeroven m.; -werkzeug o. circuleerwerktuig o.
Cireumfi x, (-es, mv. -e) m.
(Spraakti.) omgebogen toonteeken, ver
-lengistko.

Cireumvallation, V. (Vest.) insluiting, omschansing, omwalling v.;
-slinie v. (Vest.) schanslinie, omschansings - of omwallingslinie v.
Cirkel, (-s, mv. Cirkel) m., Z. Zirkel.

Cirripeden, m. mv. (Nat. hist.)
stekelvoeters m. mv.

Cirropoden, m. mv. (Nat. hist.)
dieren o. niv., die langs het lijf stekels
hebben.

Cis, o.(onb.) (Muz.)verlioogde c, cis v.
Ciselirarbeit, (-en) v. drijfwerk,
gesneden werk, beitelwerk o.

Ciseliren, (ciselirte, ciselirt) bedr.
ww.drijven, snijden, uitsteken, ciseleeren.
Ciselirer, (-rers, mv. -rer) m.
(Goudsm.) drijfwerkrnaker, drijver, graveur m.
Cissoide, ( - n) v. (Meetk.) cissoïde, eene kromme lijn v. van den der-

den graad.

Cistenrcischen, o. Cistusstraueh, m . (Pl.)cist-, veld-, honds roos v.
Cisterne, (-n) v, regenbak m.;
-nwasser o. water uit den regenbak, regenwater o.

-

-citroenm.
Citronen–artig, bijv. nw. ei
-troenachig, vmtroenklurig; -baum m. citroenboom m.; - bluthe
v. citroenbloesem m.; -brannttuein m.
citroenwater o., citroendrank m.; -brod
0. citroenbroodje, citroenbeschuit v.;
-brühe v. citroensaus v.; -essenz v. ei
- farbe v. citroenkleur v.,-troenliv.;
citroengeel o.; - faxbig bijv. en b. citroen kleurig, citroengeel; -fink m. (Nat. hist.)

kleeding, burgertenue v.; - lieutenant in.
luitenant m. in burgerlijke tenue; -liste
v. civiele lijst v. van den koning; -obrigkeit v. burgerlijke overheid v.; - process
m. burgerlijk, civiel proces, o.; -recht o.
burgerlijk recht o., burgerlijke wetgeving
v.; -sache v. burgerlijke zaak v.; - tracht
v. burgerlijke dracht, burgerkleeding v.
of klee(de)ren o. mv.; -uniform v. burgertenue V.

Claret, ( - (e)s, mv. - e) m. klaret
m., brandewijnlikeur v.; it. Z. Bleicher.
Clarity, (-(e)s, mv. -e) o. klaroen v.
Clarinett, (-(e)s, mv. -e) o. klarinet, schelfluit v.; -spieler, Clarinettist
m. klarinetspeler, klarinettist m.
Clariren, (clarirte, clarirt) hedr.
ww. (Hand.) de inkomende en uitgaande
rechten betalen, voldoen.
Clarirung, v., Z. clariren; -sspesen
V. mv. inkomende of uitgaande rechten
o. mv., grensrechten o. mv., tolgeld o.,
tol m.
Cla,sse, (-n) v. klasse, orde, afdeeling, soort v.; in -n abtheilen, in klassen
of soorten verdeelen, sorteeren, klassi
(Schoolt.) afdeeling, leerzaal-ficern2.
v., onderwijs, onderricht o.; -hallen,
school houden, les geven.
Classen–lotterie, (-n) v. klas
loterij, loterij v, in klassen; -name-sen
m. soortnaam, naam m. van de klasse;
- ordnung v., Z. Categorie.

citroenvink m.; -gelb, Z. -farbig; -geruch
m. citroenreuk, citroengeur m.; -gesáuert bijv. nw., Z. -saner; -holz o. citroenClassificatiQn, V . soortverdeeling,
hout o.; -kraut o. citroenkruid o.; - me- klassen -verdeeling, rangschikking, ranglisse v. citroenkruid o., melisse v.; - musz regeling, klassif catie v.
o. citroenmoes o.; -ól o. cítroenolie v.; Classificiren, (classificirte, clas-presse v. citroenpers v.; -quendel m. si ficirt) bedr. ww. in soorten, klassen &
citroenkwendel v.; -soft m. citroensap verdeelen, rangschikken, indeelen, afo.; -salz o. citroenzout o.; -saner bijv. deelen, klassificeeren; die Gldubiger -,
nw. (Scheik.) —es Eisen, —er Kalk c -, de schuldeischers bij een plaats gehad
citroenijzer &; -sauce v. (Scheik.) ci- hebbend bankeroet rangschikken.
troenzuur o.; -schale v. citroenschil v.; Classiker, ( -kers, mv. -her) m.
-scheibe v. citroenschijfje o.; -schnitt classieke schrijver, classieke, modelm. citroenschilletje o.; -sieb o. citroen- schrijver m.
zeef v.; - syrup m. citroenstroop v.; - trank Cl4ssisch, bijv, en b. voorbeeldig,
m. citroendrank m.; it. Z. -brannttcein; onovertreffelijk; -er Schriftsteller,classiek.
Clausel, (-n) v. bijzondere bepa-vogel m. (Nat. bist.) citroenvogel m.;
-wasser o. citroenwater o., limonade v.; ling, voorwaarde v., voorbehoud, beding
-wein m. citroenwijn m.; -Weinstein m. o., clausule v.
(Scheik.) citroenzure potasch v.; -zucker Clausuliren, (clausulirte, clausulirt) bedr. ww. (Rechtsw.) beperken,
m. (Past.) citroensuiker v.
Citrulle, (-n) v. pompoen m., kau- bepalen, begrenzen, aan zekere voor waarden onderwerpen.
woerde v.
Civil, bijv. nw. burgerlijk, civiel.
Clausur, (-en) v. (Kath.) verplichCivil-amt, (-amt(e)s,mv. -kmter) ting V. om het klooster niet te verlaten,
EL, Z. -bedienung; -beamter, -bedient er kloosteropsluiting v.; 2. (aan een boek).
in. iem., die eene burgerlijke bediening sluitwerk o., sluithaak, haak, klamp m.,
uitoefent; -ehe v. burgerlijk huwelijk o.; plot o.
Claviatur, ( - en) V. (Instr.) toet -fall m., Z. -sache; - gericht o. burgerijke rechtbank v., de rechters m. mv. ,enbord o., klavier o.
an eene burgerlijke rechtbank; -gerichtsClaviehQrd, ( - (e)s, mv. - e) o.
i-en klavier o. met zeer zachten toon.
iof m., Z. - gericht.
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Clavieymbel, (-s, mv. -n) o.

Z. -bauw; - stricke m. mv. kokostouw o.

Collector, (-s, mv. -en) m. (Nat.)

klavecimbaal, klavecimbel v.
Clavier, (-(e)s, mv. -e) o. klavier
o., piano (forte) v.; -spielen, op het
klavier spelen, piano spelen.
Clavier-draht, (-drahl(e)s, mv.
-drähte) m. pianosnaar v.; -instrument
o. toetsinstrument o.; - kasten m. klavierkast v.; -lehrer m. piano -meester
-macher m. pianomaker m.; - saite
V., Z. -draht; -schl'ussel tn. (Muz.)
piano- sleutel m.; -spieler, —in, klavier speler, piano-speler m., klavierspeelster,
piano- speelster v.; -steg m. snarenkam
m.; -stuck o. klavierstuk, piano -stuk o.

Codefin, (-s) o. (Scheik.) zoutvat bare basis in de opium, codeïne v.; - sauer
bijv. nw. —es Salz, codeïnezuur -zout o.;
-sáure V. codeïnezuur o.
Codex, (onb., mv. -e of Codices) m.
oud handschrift o., wetboek o., code m.
Codicill, (-(e)s, mv. -e) o. aan
toevoegsel o. tot een testament,-liangse,

electriciteitsverzamelaar m.
College,(-n)m. ambtgenoot, ambtsbroeder, medeleeraar, medeonderwijzer,
collega m.
Collegialisch, bijv. nw. ambtsbroederlijk, ambtgenoot.schappelijk, als
collega's; -e Ver/'assung, verdeeling van
het openbaar gezag in raden &.

Collegialkirche, (-n) kerk v.,

codicil o.

Coercitiv, bijv. nw. (Rechtsw.) die tot het college behoort, collegiale
kerk v.
bedwingend, dwangrecht hebbende.

Cohasion, V. samenhang m., cohesie v., coherentie v.

Cohobiren,

(cohobirte, cohobirt)

Clavis, v. (Instr.) toets m.; mv. bedr. ww. herhaaldelijk distilleeren,
overhalen.
Claves, toetsen m. mv., klavier o.
Colchicin, (-s) o., z. ni. werkzaam
ClQrikus, ClQriker, m. geestelijke, clericus m.
Clerisei, V. geestelijkheid v., geestelijken m. mv.
Clerus, (onb.) m. geestelijkheid v.,
•
al de geestelijken m. mv.

Client, ( en, mv. en) m., Clien-

-

tin, (-nen) V. hij, zij, die zijne of hare
rechtszaak door een advocaat & laat bezorgen, cliënt m.
C1ientsehaft, v. al de cliënten m.
mv. eens advocaats.
Clima, (-s, mv. -s en -te) o. klimaat o., luchtsgesteldheid, aardstreek,
hemelstreek, luchtstreek v.
Climax,(-(e)s,mv.-e) m.(Spraakk.)
opklimming v., climax m.
Clinicum,(-s, mv. Clinica) o. clinische school v., cliniek v., geneeskundig
onderwijs o. aan het ziekbed.
Clinisch, bijv. nw. cliniscli; -es

Institut, Z. Clinicum.
Cloak, (-(e)s, mv. -e) o., Clo-

Collegiaat, ( - en, mv. - en) m. leer-

ling m. aan een college, schoolganger m.
Colleglatur, ( - en) v. kameraad schap , makkerschap o. tusschen de bezoekers van een zelfde college.
Collegienbruder , bruders,
mv. - brüder) m. collegebroeder, collegevriend, studievriend m.
(-

bestanddeel o. der tijloos.
Colcotar, (-s) m., z. m. (Scheik.)
doodskop m., Engelsch-rood o., rood
Collegium, (-s, mv. Collegien) e.
ijzer-oxyde o.; -salz o. rood ijzer-zuur college, departement, ministerie o.,
zout o.
bijv. Finanz-, Justizcollegium; it. gebouw
Coleopteren, o. mv. (Nat. kist.) o., waarin het zich bevindt; 2. de gezaschildvleugelige insecten o. mv.
menlijke ambtgenooten van een departeColestin, (-s) o., z. m. (Delfst.) ment, ministerie of college, bijv. Baths-,
hemelsblauwe strontiaan m.
Handels -, Kirchen-, of Schul-, LehrerCölestinermónch, (- (e)s, mv.-e)' collegium; 3. voorlezing van een professor
m. celestyner(monnik) m.
op eene academie; Collegien lesen, voor
houden; (van studenten), eist --lezing
Colibat, ( - (e)s, mv. - e) o. ongehuwde staat m., echteloos leven, celi- belegen, hören, een college bezoeken,
baat o.
bijwonen, houden bij; Collegia schwvanzen,
Colibri, (-s, mv. -s) m. kolibrie m. verzuimen ; 4. (Student.) gezelschap o.,
Coliseum, (-s, mv. Coliseen) o. bijeenkomst v., bijv. San f-, Zechcollegium;
vermaarde oude schouwplaats te Rome, ein - bei jenzn. hören, iems. colleges becoliseum o.
zoeken, bijwonen.
Collaboration, v. medebewer- Collision, V. botsing v., tegen elk.
king, medebearbeiding v.; (Rechtsw.) stooten o.
gemeenschappelijke zorg v. van den man' CQlniseh, bijv. nw. Keul(en)sch,
en de vrouw.
van Keulen; -es Wasser v. eau de Cologne,

Collateral-erbe, ( - n, mv. - n) Keulsch water v.; -e Erde, Keulsche
a,ke, (-n) v. riool o., moddergoot v.,
m. (Rechtsw.) collaterale, ervende zij aarde v.
vuilnisput m.
Clubb, ( - s, mv. - s) m. club v.,
besloten gezelschap o.

Clubbist,

( - en,

.

mv.

-

en) m. clu-

bist m., lid o. eener club.

Clystier, o., Z. Klystier.
Coadjutor, (-s, mv. -en) m. medehelper, coadjutor m.
Co^taneus, Z. Altersgenosse.
Coearde, (-n) v. hoedestrik, lintstrik m., kokarde v.

Chochenille, of Coccionnel-

le, V. cochenille v., Amerikaansche
schildluis V.

Cochenillen-bad, (-bad(e) s,mv.
- bader) o. verven o. met cochenille; -baum
m. cochenilleboom m.; -nest o. nest o.
cochenillen; - pflanze v., Z. -baum;
-roth o. (Delfst.) cochenillerood o.;
- stof m. kleurstof v. der cochenille.
Cochenillin, (-s) o., z. m.
(Scheik.) Z. Cochenillenstoff.

Cocon, (-s, mv. -s) m. (Zijdek.)
dop m.; it. tonnetje, popje o. van den
zijdeworm.

CQeos bast, ( bast(e)s, mv.
–

-

m.; -erbscha[t v. erfenis v. van-verwant
Colonial–amt, (-amt (e) s,mv.-ameen zijverwant; -verwandte m mv. zij - ter) o. ministerie o. van koloniën; -miverwanten m. en v. mv.
nister m. minister m. van koloniën;
Collationiren, (collationirte, col- -waren v. mv. koloniale waren v. mv.;
lationirt) bedr. ww. nazien, vergelijken, ---handler m. handelaar, koopman m.
collationeeren.
in koloniale waren.
Collator, (-s, mv. -en) m. begever Colonialien, o. mv., Z. Colonialvan, benoemer m. tot eenig ambt.
tv garen.
Collat^lr, (-en) v. lichte, geringe Colonie, (-n) v. kolonie, volkpian spijs v., die op vastendagen bij de Kath. ting, nederzetting, vestiging, plantage v.
het avondmaal & vervangt.
handels, mv.
Colonienhandel,
_
Colleetanea, o . mv. verzameling v. handel) m handel m. in plantages.
van uittreksels of extracten.
Colonisjren, (colonisirte, coloniCollectant, (-en, mv. -en) m. ont- sirt) bedr. ww. ein Land -, eene kolonie of
vanger, door het rijk aangestelde ver volkplanting aanleggen in, koloniseereij.
loterijloten; it. inzamelaar-koperm.van
Colonist, ( - en, mv. - en) m. volk planter, kolonist, planter m.
m. vair liefdegiften.
Collecte. (-n) v. inzameling, gif
Colonne, (-n) V. (Krijgsw.) lang
strijdschaar v., legerafdeeling,-werpig
liefdegaven,-tenizamlg,ophvn
collecte v.; eine - 'nachen, eene inzame- strijdkolom, colonne v.; Z. Zuglinie.
ling houden, eene collecte houden; 2. Colophonit, ( - es, mv. - e) m.
(Delfst.) eene roodgele of geelbruine
(Kath.) altaargebed o.
Collecten –buch , (-buch(e)s. mv. steensoort v., colophoniet m.
- bücher) o. collectenboek o.; (Kath.) col- Colophonium, (-s) o., z. m.
lectenboek, Bijbelsch leerboek o.; . samm- vioolhars, spiegelhars o.; - blende v. geel
zwavelzink o.; -erz o. zwavelzink erts
ler m., Z. Collectant.
Colleetiv, bijv. en b. verzamelend, o.; - stein ni. harsvormig rots- of hergvele dingen van eene soort bevattend; kiezel o.
-handelsgcesellscha ft v. maatschappij v. of Coloqujnthe,(-n) v. kolokwint m.
genootschap, samengesteld uit aandeelen. Coloquinthen-apfel, ap f ols,

-

biste)

m. en o., Z. -rinde; -baum m. kokosboom,
kokospalm m.; -han[ m. kokoshennep m.,
vulhaar, stophaar o., vezels v. mv. van
den kokospalm; -nuss v. kokosnoot v.;
-nussöl o. kokosnootolie v.; -palme v.,

(-

-

(-
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mv. -dpfel) m. kolokwintappel nl.; -mark Commando, (-s, mv. -s) o.
(Krijgsw.) bevel, gebod o., last m., order
o. kolokwintnierg o.
Coloratur, (-en) v. sieraad, op- v., kort bevelwoord, commando, comsiering, verfraaiing v.; (Muz.) trilling, mandement o.; 2. afdeeling v., detachement o. (soldaten); -stab m. bevelvoer
toonrolling V.
-derstafm.
Coloriren, (colonne, coloriu!)
Commende, (-n) v. voorloopige
bedr. ww. kleuren, eerre kleur geven,

Corn.
order v., last m., Z. Au/hag; 2. bood
zending v.; 3. commissie v., Z.-schap,
Comitee; 4. Z. -sgebühr.

Commission er, (-s, mv. -e of -s

m. zaakwaarnemer, agent, lasthebber,
zaakvoerder, commissionair m.

Commissions- artikel, ni. env.

commissiewaren v. mv.; -buck o. (Hand.)
orderboek o.; -comptoir o. kantoor, bureau o. van een commissionair; -gebiihr
v. commissieloon o., commissie v.; -geschaft o. commissiehandel m., agentschap
Colorit, ( - (e)s, mv. - e) o. kleur - Contmenthurei.
menging v., koloriet o., Z. Farhen-gebung, Commensal, ( - (e)s, mv. - e) m. o.; -giiter o. mv. goederen o. mv. in commissie; - handel m. commissiehandel m.
dischgenoot, tafelgezel, kostganger ni.
-mischung.
opsieren; (lig.) verbergen, vermommen, overdracht v. van Bene opengevallen
preuve aan eenen geestelijke tot aan hare
veinzen.
Colorist,(-en, mv.-en) m.(Schild.) wedervervulling; it. preuve of prove v.,
ordes - prebende, commende v.; 2. Z.
kleurder m .

Columbin, (-s) o., z. in . (Scheik.)
columbine v.. kristalliseerbare stof uit
den colombo- wortel; -rotti o. colomborood, colombinerood o.
Culumbit, (-es, mv. -e) in.
(Delfst.) tantaliet, columbiet m.

Commensurabel, bijv. en b.

Cornmissschuhe, m. mv. solda-

(Meetk.) onderling meetbaar, eene ge- tenschoenen m. mv.
meene maat hebbende.
Committee, ( s, mv. s) o., Z.
Commensurabilitat, v. onder- Comitee.
linge meetbaarheid, geschiktheid v. om
Committent, (-en, mv. -en) ni.
met dezelfde maat gemeten te worden. hij, die waren in consignatie zendt, comColumbium,(-s)o.,z. m.(Scheik). Comment, (-s, mv. s) m. (Stu- mittent m.
dent.) zeden v. mv., gebruiken o. mv.,
Committiren, (committirte, comcolumbium o.
mitt-i.rt) bedr. ww. (Hand.) order geven
Columbo-bitter, o., Z. Colum- wetten v. mv. der studenten.
Commenta,r,(-(e)s, mv.-e) o. uit - voor, vragen om, last geven tot; (Ger.)
bin; -pflanze V. (Pl.) handvormig maan
- wurgel v. columbowortel nl. -zado.; legging, verklaring v.,ophelderendeaan- aanwijzen, overdragen.
(-ii.) v. (Scheik .) merkingen v. mv.
CommQde, (-n) v. latafel V.
Columbsä
Commentator, (-s, mv. -en) in. Commodit^t, (-en) v., Z. Betantalium-zuur o.
Columne of ColQnne, (-n) v. verklaarder, uitlegger, commentator in. quemlichheil; it. Abtritt.
Comment(h)ur,(-(e)s,mv.-e) m. Communal, bijv.nw. gemeentelijk,
kolom v., bladzijde v.
Columnenmasz, (-es, mv. -e) kommandeur, ridder m., die eene kom tot eene gemeente behoorende; -garde
bezit; it. ridder in. van eene-manderi v. (Krijgsw.) gemeentewacht, schutterij
o. lijn V. tot scheiding der kolommen;
-schnur v. touwtje o. om de kolommen hoogere ordeklasse, eeretitel bij velerid- v.; - gardist m. schutter m.; -gesetz o.
gemeentewet v.; -steuer v. gemeente
in blad te zetten, op te maken; -titel m. derorden.
-belastingv.
Comment(h)urei, v. kommanloopende titel, hoofdregel m., hoofd o. boCommune, (-n) v. gemeente v.
ven eene kolom; -tru,,ger m. kopijdrager deurschap o., kommanderie v.
Comrentiren, (coninzentirte,com- Communieent, (-en, mv. -en)
m.; -weise bijw. kolomsgewijze, in komentirt) bedr. ww. verklaren, uitleggen, m. deelnemer aan het Heilig Avondmaal
lommen.
Combabiseh, bijv . en b . gesneden, ophelderende aanteekeningen maken o of aan de H. Communie, communiant m.
Communication, (-en) v. meCommers, ( - es, m. - e) in. (Stu
ontmand, gelubd, van tiet vermogen tot
dedeeling, bekendmaking v.; -slinie V.
dent.) Z. Trinkgelag.
voortteling beroofd.
Combabisiren, (c:ombabisirle, Commersiren, (conamersirte,com- verbindingslijn v.
combabisirt) bedr. ww. jem.- ontmannen, mersirt) o. ww. (Student.) een banket Communiceren, (communicirte,
communicirt) o. ww. (Godsd.) deelnemen
vieren, banketeeren.
lubben, castreeren.
Combination, v. vereenigiug, Commerz, (-es, mv. -e) m. handel, aan het Heilig Avondmaal of de H. Comverbinding, samenstelling, koppeling, koophandel m.; 2. Z. Verkehr; - collegium munie, communiceeren; II. bedr. ww.
jeni. -, liet sacrament des Avondmaals, de
o. raad in., kameu v. van koophandel.
paring, combinatie v.
Combineren, (combinirle, com- Commerziell, bijv. nw. wat tot H. Communie toedienen; 2. ets'.-, mede
bekend maken.
-deln,
binirl) bed. ww. vereenigeu, verbinden, den (koop)handel behoort of daarop beCommunion, v. Communie v.,
samenstellen, koppelen, paren, combi- trekking heeft.
Commerzienrath, (-rath (e) s,mv. Avondmaal o.; -sbuch o. boek o. voor de
neren; 2. Kra fte -, vereenigen.
Comet, (-en, mv. -en) m., Z. Komet. -räthe) m. raadsheer m., lid o. van de H. Communie of liet H. Avondmaal
-skelk ni. avondmaalskelk, -beker m.
Comitat,(-(e)s, mv.-e) o. comitaat^ kamer van koophandel.
Communismus, (onb.) m. leer
o., kreits m., district, graafschap o. i Commiliton, ( - en, mv. - en) m.
Comitee, (-s, mv. -s) o. vergade-! (Schoolt.)schoolmakker, medestudent m. V. van de gemeenschap van goederen,
Commis, (onb.) m. ambtenaar m. afschaffing v. van het eigendomsrecht,
ring v. van beraadslagende personen, vereeniging, commissie V. vair Benige leden aan een ministerie, commies m.; (Hand.) communismus o.
Communist, (-en, mv. -en) m.
kantoorbediende, klerk m.
uit eene vergadering, comite o .
Comitien, o. in. (R. g.) volksver- Commissar,(-s, mv. -e) ofCom- voorstander m. van de leer van gelijk
missarius, (onb.) in. gemachtigde, bezit, communist in.
gaderingen V. mv., comitiën V. mv.
Commandant, (-en, mv. -en) m. gelastigde, bewindhebber m.; it. be- Communistisch, bijv. nw. wat
bevelhebber, bevelvoerder, kommandant stuurder m. van eene vereeniging, de leer van het communismus betreft of
commissaris m.; it. opzichter, opzie daaruit voortvloeit, communistisch.
m.; - eines Ha/'ens, havenmeester m.
Comcidiant, (-en, mv. -en) m.
-nerm
Commanderen, (comnaandirte,
Commissariat, (-(e)s, mv. -e) o. tooneelspeler, schouwspeler, komediant,
commandirt) bedr. ww. bevelvoeren, bevel hebben, bevelen, kom mandeeren;con-- commissarisschap, commissariaat o.; 2. acteur m.; it. kluchtspeler, grappenma ker m.
mnandirender General, de kommandee- kantoor o. van een commissaris.
Commiss-beker , (-backers, Com^die, (-n) v. tooneelspel, voorn.
rende of bevelvoerende generaal.
Commandite, ( - n) v. handels - mv. -backer) m. broodbakker m. voor de blijspel o., comedie v.; (fig.) vertooning,
vereeniging of gezelschap van handelaars, militairen; -brod o. soldatenbrood o.; comedie v., grap m.
Comp dien-Schreiber, m. cowaarvan de leden hun geld bijbrengen, -fahrer m., Z. Caper; -hemd o., -hut
medieschrijver, blijspeldichter, - schrijver
en slechts enkelen den handel drijven eu ni. soldatenhemd o., - hoed m.
CommissiQn, ( - en) v. commissie, m.;-tag m. dag m., waarop in den schouwverantwoordelijk zijn, commandite v.

ure,
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Compromitteren, (compromitburg gespeeld wordt; - zettel m bericht, mein - an 1/tien Heri•n Vater, mijn res briefje, affiche o. aan den schouwburg. peet o. aan mijnheer uw vader; iele habe time, compromitlirt) o. ww., M. h. een
Compagnie, (-en) v. genootschap Ihnen ein - von ihm auszurichlen, hij compromis sluiten; 2. bedr. ww. jein. -,
o., vennootschap v., gezelschap o., asso- heeft mij verzocht u zijn compliment te iem. tot scheidsrechter benoemen; it.
ciatie v.; 2. compagnie, afdeeling v. sol- maken; ich mache Ihnen mein - darüber, jem.-, mede in het spel betrekken, mede
daten; - leisten, gezelschap houden; ik maak u mijn compliment; 3. beleefd- verantwoordelijk maken; it. (i. k. bet.)
(Hand.) - machen, in - gehen, eene ven- heid, aardigheid v. in woorden, compli- jen-.-,seine Ehre,sick -, aan onaangenaam
aangaan, compagnon worden, ment o.; den Damen viel -e sagen, veel heden, verlegenheid, beschimping bloot --notschap
zich associëeren; - geschift o., - handlung vleiends zeggen, liet hof maken; cmn (ei- stellen, compromitteeren.
V. gemeenschappelijke handel m., velt- nes -, een fijn, geestig, aardig compliment;
Comptoir, (-(e)s, mv. -e) m. geld-,
4. omslag m.; viel - e machen, veel om- betaal- of rekentafel v. bij een koopman;
nootschap o.
CompagnQn, (-s, mv. -e) m. cone- slag, complimenten maken; keine -e! geen it. kantoor, schrijfvertrek o.; 2. algemeen
omslag, zonder complimenten!; er macht handelshuis, handelskantoor o. eener
pagnon, deelgenoot m.
Comparativ, (-(e)s, rnv. -e) til. nicht viel -e, hij maakt niet veel omslag, natie in een vreemd land.
(Spraakk.) vergrootende trap ni.; 2. bijv. gaat recht door zee, stoort zich aan
Comptoirist, (-en, mv. -en) m.
boekhouder, kantoorbediende, kantoor nw. (Nat.) -e Warme v. `l , ecifeke niemand.
Complimentenmacher, m. schrijver, klerk ni.
Compareren, (comparirle, compa- complimentenmaker m.; it. overheleeft] , Comptoirbedurfnisse, o. mv.

warmte V.

kantoorbehoeften v. mv.

rirt) o. ww. verschijnen, compareeren; al te hoffelijk man m.

Complimentiren, (c omplimen Comthur, ( - s, nip'. - e) m. rent-

2. bedr. ww. vergelijken

-

Compass, (-es, mv. Compasse) in. tirte, complimentirt) bedt. vvw. jen?. -, meester in. over de goederen eener geeskompas, zeekompas o.; -hauschen o. begroeten, toespreken bij de aankomst, telijke ridderorde, comthur m.
kompashuisje o.; -muschel v. (Nat. hist.) verwelkomen, zijne achting & betuigen,
Comthurei, v. gebied o. van een
comthur.
kompasoester ni.; -nadel v. kompasnaald complimenteeren.
v.; -rose, -scheibe v. kompasroos v.;
Complott, (-(e)s, nlv. -e) o. saConcav, bijv. nar. holrond, hol,
menspanning,, samenrotting v., gemeen- uitgehold, concaaf; - -, dubbelhol, aan
-strich m. kompasstreek v.
Compendiariseh , bijv. en b. schappelijke booze toeleg m., komplot o.; beide zijden hol; - convex, hol-verheven,
kort, beknopt, kortelijk, met weinig een - machen, samenspannen, samenrot- hol aan de eens en bol aan de andere
woorden. ten, een komplot maken; ini -e ruit jemrz. zijde, concaaf convex.
Coneentriren, (concentrirte, conCompendiis, bijv. nw. kort, in - steken, samenspannen met .
eengedrongen, beknopt.
Complotteren ,(coinplotlirie,com cenirirt) bedr. ww. (Nat., Scheik.) in
Compendium, ( diurns, mv. plot/in) o. ww. samenspannen, samen een punt samendringen, vereenigen, con-dien) o. handboek, kort overzicht, kort rotten, een boozerr aanslag sneden, een centreeren.
komplot maken .
begrip o.
Coneentrirung, v. (Krijgsw.,
Componiren, (contponirte, cons- Scheik.) Z. concentriren.
Competent, (-en, mv. -en) m
mededinger, medeaanzoeker,concurrent, ponirl) bedr. ww. (Muz.) toondichten,
Concentrisch , bijv. nw. (Nat.)
competent m.; 2. bijv. nw. (Rechtspr.) componeereri.
in een punt samenkomend; -e Linien,
bevoegd, gerechtigd, competent.; it. gelComponist, (-en, mv. -en in . in een bunt samenkomende lijnen
(Muz.) toonzetter, toondichter, compo- v. rily.
dig, wettig
Competenz, ( en) v. (Rechtspr.) vist m.
( Coneept, ( - (e)s, mv. - e) o. eerste
bevoegdheid, geldigheid, w ettiglaeid v.
Composition, v. (van metalen),Ischriftelijk opstel, klad, concept o.;
Compilator, (-s, ❑iv. -en) m. samenstelling, menging v.; it. op zilver (llechtspr.) inirruut v.; (fig.) jenzn. das
verzamelaar, bijeen brer► ger, sa nentlan- gelijkend mengsel o., compositie v.; 2.; - vercrirren, rerrücken, verderben, jem.
(Schild.) samenstelling, rangschikking , uus dem - bringen, Tent. van den weg af
ser m.
Corn.piliren, (compilirle,conipilirt) ordonnantie v., onderwerp o. eerier schil —brengen, in zijn voornemen storen, zijne
bedr. ww. (Wisk.) vereenigen; 2. bij- derij; 3. (Muz.) toonzetting v., muziek- plannen doen mislukken; das - verlieren,
eenbrenger, verzamelen, samenbrengen, stuk o.; (Schild.) behandeling, uitvoering aus dent -e kommen, van de wijs of van
samenflansen. v. eerier schilderij; (Werkt.) samenstel- zijn stuk raken; 2. begrip, denkbeeld o.,
voorstelling v.
Complement, (-(e)s, wv. -e) o. hug, beweging v. der krachten.
aanvalselo.,aanvulling v.;2.(Meetk.)comCompot, (-s, mv. -s) o. (Kookk.)
Concept— bueh, (-bicch(e)s, tnv.
plernent o.; (6g.) volmaking, afdoening v. ingemaakte err licht gestoofde vruchten l -bucker), o. conceptboek, minutenboek,
1 protocol o.; it. kladboek, schetsboek o.;
Complet, ( -er, -es!) bijv. nw. vol - v. mv., gekonfijte fruit v., conipot v.
ledig, voltallig, volkomen, vol, in zijn
Compress, ( -er, -est) bijv. nw. sa- - papier o uuinuutpapier, gewoon of ongeheel, compleet; er ist cin -er Narr, hij mengedrukt, ineengedrongen, compres. gezegeld papier o.
is een volslagen gek.
Concert, (-(e)s, mv. -e) o. inu1 Compresse, (-n) v. (Heelk.)
ziekstuk o. voor eelt o[ meer hoofdinComplete, (-n) v., Completo- wonddoekje, compres o.
rium, (-s) o., z. ni. (Kat[ .) slot o .
Compressibilit^t, v. samen- strunienten niet begeleiding van het orvan de dagelijkselie godsdienstoefening, drukbaarheid, samenpersbaarheid v.
kest, gewoonl. uit een allegro, een andante
complete V.
Compression, v., z. Druck; 2. Z. of adagio en een finale of rondo bestaande;
. uluziekvereenigirrg, niuziekuitv oeCompletiren, (completirle, cons- Lu('ipresse.
plelirl) bedr. ww. volledig of voltallig Compressions -masehine,(-n) ring v., concert o.; ein - auj/'eiheer, een
maken, aanvullen, voltooien,voleindigen, v. samenperser, verslichter, condensator concert geven; in's - gehen, naar het
completeeren. ! in.; -pumpe V. perspomp V. concert gaan, eene muziekuitvoering
Complexion, V. lichaamsgestel , Compromiss, (-es, rnv. -e) o. gaan bijwonen.
(Rec[itsww•.) geschrift o., akte v., waarbij
gestel, temperament o., natuur v.
Concert—gebet',—geberin, hij,
Complleix't, ( -er, -est) bijv. uw. men zijn geschil in handen stelt van zij, die een concert geeft; - meister ni.
ingewikkeld, verwikkeld, verward, sa -+scheidsmanneu, compromis o.; 2. oordeel concertmeester, directeur in.; -saai in
rnengesteld. o. der scheidsrechters. concertzaal v.; -stinger, —in, -spieler,
Compliment, (-(e)s, mv. -e) o. Compromissaete, (-n) v. akte —in, concertzanger in ., concertzaiigeres
buiging v., compliment o.; ein - machen, v., waarbij men verklaart zijn geschil te v., concertspeler m., concertspeelster v.,
eene buiging maken, groeten; 2. betni- stellen in handen van scheidlsrechters, hij, zij, die op een concert zingt of speelt;
ging v. van acliting, compliment o.; akte v. van overeenkomst. -stilck o. concert n., muziekstuk o.,
-

-
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waarbij een of meer hoofdinstrumen•
ten zich doen hooren, door het orkest
begeleid; -zim7ner o. concertzaal v., muziekzaal v.
Concertiren, (concertirte, concertirt) o. ww. (Muz.) gezamenlijk een concert spelen, concerteeren.
Concession, V. vergunning v., verlof o., permissie v.; 2. vergunning, bewilliging, toestemming, gunning, concessie v,
Concessionar, (- s, mv. -e) m.
concessionaris m., hij, die concessie heeft,
Concessioniren, (concessionirie,
concessionirt) bedr. ww. machtigen, ver
verlof, toestemming verleenen;-guni,
2. eene gunst toestaan, een voorrecht
verleenen, concessie verleenen; 3. een
gunstbrief, een brevet verleenen.
Conchojde, (- n) v. (Wisk.)
schulptrok m.
Conchylien, v. mv. (Nat. bist.)
schelpen v. mv., schelpdieren o. mv.
Coneil(ium), (- l(ium) s, m v.-lien)
o. kerkvergadering v., concilie o.
Concinn, bijv. nw. afgemeten, afgepast.
Coneipient, en, mv. -en) m.,
Z. Concipist.
Concipiren, (concipirte, concipirt)
bedr. ww eene schets, een ontwerp, een
concept opstellen van; etwv. -, ontwerpen,
schetsen; it. begrijpen, vatten.
Coneipjst, en, mv. -en) minutenschrijver, protocollenschrijver, steller
m. van een geschrift, ontwerper m. van
een concept.
Conclave, (- s, mv. -n) o. vergadering V. of vergaderzaal v. der kardinalen ter verkiezing van eenen paus, conclave o.
Conclavist, en., mv. -en) ni.
geestelijke m., die zich met een kardinaal
(-

(-

(-

Coll.
Concurreren, (eoncurrirte, concurrirt) o. ww. mededingen, wedijveren,
kampen, concurreeren.
Concurs, (- es, mv. -e) m. (Hand.)
toetreding of vereeniging v. van schuld
om het vermogen van iem., die-eischr
bankeroet is naar evenredigheid hunner
vorderingen te verdeelen; it. failliet, bankeroet o.; in - geralhen, failliet of bankeroet gaan; (gemeeuz.) op de ilesch geraken; 2. Z. Miibezverbung.
Concurs-behörde, (- n) v. ambt
o., waardigheid v. van curator in een
faillissement; -masse v. al de goederen,
o. mv., het vermogen o., de boedel m. in
een faillissement.
Condensator, (- s, mv. -en) m.,
Z. Verdichter.
C ondens atiQns-app arst,
(-(e)s, mv. -e) m. verlichtingstoestel
o.; - cisterne V. verdichtingsbak m.
Condensaren, (condensirte, condensiri) o. ww., Z. verdichten.
Condition, en) v. voorwaarde,
bepaling, conditie v., beding o.; (Hand.)
Waaren, Bucher auf - nehmen, á condiLion, op voorwaarde van ze te mogen
terugzenden, in geval men ze niet
kan verkoopen; 2. (van kantoorbedienden), eine - suchen, eene plaats op een
kantoor in.; 3. die verschiedenen - en, de
verschillende standen, rangen m. mv.;
4. Z. Lage.
Conditionell, bijv. en b. voor
voorwaarden afhankelijk,-wardelijk,vn
conditioneel.
Conditioneren, (conditionirte,
conditionirt) bedr. ww. (Hand.) de ver
hoedanigheid of deugdelijkheid-eischt
geven; gut conditionirte Waaren, waren
v. mv. die van goede hoedanigheid, deug delijk, goed geconditioneerd zijn; 2. o.
(-

Con.
op iets vervaardigd is, Z. Anfertigung;
3. (Apoth.) konserf o.
Conferenz, ( -en) V. samenkomst,
vergadering, beraadslaging, onderhandeling v.; -minister m. minister m. zon
portefeuille.
-der
Confereren, (conferirte, conferirt)
bedr. ww., Z. berathschlagen; 2. vergelijken, nazien, Z. vergleichen; 3. Z.
eibedragen.
Confession, ( -en) v. belijdenis,
bekentenis v.; 2. geloofsbelijdenis v.
Confidentiell, bijv. en b. vertrouwelijk, conldentiëel.
Confirmand, ( -en, mv. -en) m.,
Con$rmándin, ( -nen) v. aannemeling, vormeling m. en v., iem., die aan
-genom,
gevormd wordt.
Confirmation, v., bevestiging,
aanneming van nieuwe ledematen der
kerk; (Kath.) Z. Firmung.
Confirmeren, (conf rmirte, conrrmirt) bedr. ww., Z. best tigen; 2. aan
bevestigen als lidmaat van de-nem,
kerk; (Katte.) Z. firmeln.
Confiscation, v. verbeurdverklaring, vervallen verklaring, intrekking v.
Confisciren, (con fiscirie, con fis cirt) beds. ww. verbeurd of vervallen
verklaren, intrekken, confisceeren; ein
confiscirtes Gesicht, een terugstootend
gezicht; ein con/iscirter Kerl, een vent
van een verdacht, suspect uiterlijk.

Confiseur, (-s, mv. -s) m., Z.

Conditor.
Confittiren, v. env. suikergebak,
suikergoed, banket o.
Conflagration, v. algemeene of
groote brand m., verwoesting v. door
het vuur.
Conflict, ( -(e)s, mv. -c) m. schok,
stoot m., botsing v., strijd, tweespalt m.,

in het conclave begeeft ons hem te be- ww. bei jenin.-, in dienst staan, op iems.

oneenigheid v.; (Rechtsw.) conflict o.,

dienen.

twist m.
ConfoderatiQn, V. verbond,
bondgenootschap o., bond m., eedgenoot schap o.
Conföderiren(sich), (confoderirte, con f' derirt) wed. ww. zich verbinden, een bondgenootschap of eedgenootschap aangaan; die Confódeuirten, de
verbondenen m. m., Z. Band.
Conform, bijv. nw. gelijkvormig,
overeenkomstig, overeenstemmend, conform.
Conformation, v. schikking, regeling, inrichting v. der deelen van een
geheel.

Conclusum, (- sums, mv. -sa) o.
decreet, besluit, arrest o., conclusie v.
Coneord%nz, en) v. Bijbelre gister, Bijbelsch woordenboek o.
(-

Concordat, (-( e)s, mv. -e) o.
(Kerk. Gesch.) overeenkomst v., verdrag,
vergelijk o. van wereldsche vorsten met
den Pauselijker Stoel omtrent kerkelijke
zaken, concordaat o.
Concordienformel, (- n) v.
(Kerk. Gesch.) formulier o. van een concordaat.
Concret, er, -est) bijv. nw. (Nat.)
gestremd, gestold, verdikt. geronnen;
-er Begriff,f, concreet.
Coneretionen, v. mv. vaste lichamen o. mv.
Concubina,t, (-( e)s, mv. —e) o.
onwettige V. samenwoning als man en
vrouw.
Concubine, (- n) v. bijzit v., bij
-wijfo.
Concurrent, en, mv. -en) m.
mededinger, concurrent m.
Coneurrenz, en) v. mededinging, concurrentie v.; (Rechtsw.) - der
Gerichtsbarkeit, bevoegdheid v.; (Hand.)
Z. Concurs.
(-

(-

(-

kantoor werkzaam zijn.
Conditor, (-s, mv. -en) m. suiker
banketbakker m.; -ivaaren v-baker,
mv., Z. Confect.
Conditorei,(-en) v. suikerbakkers of banketbakkers -winkel m.
Condolenz, en) v. rouwbeklag
o., condoleantie v.; -brief m., -schreiben o. brief m. van rouwbeklag, condoleantie-brief m.
Condoliren,(condolirte, condolirt)
o. Ww. zijn leedwezen of zijne deelneming
betuigen bij iems. overlijden, condoleeren.
Condor, (- s, mv. -e) m. (Nat.
kist.) kondor, grijpgier, grijpvogel m.
Conducteur, (-s, mv. -s) in. conducteur m. van postwagens, spoorwa(-

Conformiren(sich), (con/orww. overeen-

mine, conformist) wed.

komstig zijn met, gelijkvormig zijn met.
gens &.
Conduit, (-en) V. gedrag o., leef- Conformist, (-en, mv. -en) m.

wijze V. j (Gesch. van E.) belijder m. van den in
Confect, ( -(e)s, mv. -e) o. suiker- E. heerschenden godsdienst.
werk, suikergebak, banket o.; eingemach-' Conformit ,t, (-en) v. overeen tes -, konfijt o.; ge`rorenes -, ijs o.; -bi chse, komstigheid, gelijkvormigheid, eenstem -schale v. suikerdoos, suikerschaal v.; migheid, eensluidendheid v.
-devisee v. mv. bijschrift, devies o. bij Confrater, (- fraters, mv. -['raises)
gebak; -gliser• o. mv. konfijtglazen til. ambtgenoot, confrater m.
Confrontation, v.(Ger.) verhoor,
D. mv.
Confection, V. vervaardiging, vol- getuigenverhoor o., confrontatie v.
tooiing v., afmaken o.; 2. wijze v., waar- Confronteren, (confrontirte, con-
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Conscription, v. krijgsopschrij- wijzen om de betaling van schulden te
ving, loting, conscriptie v.; von der - frei, dekken, consolideeren; consolidirte
Staatspapiere, geconsolideerder, gedekte
vrij van den dienst.
Consecration, v. wijding, inwij- papieren o. mv.

[ron(in) bedr. ww. vergelijken, tegen
elk. boaren, wederzijds verhooren.
Confus, ( -er, -est) bijv. nw., Z.
verworren.
Confusion, v., Z, Verworrenheit;
-srath m. die alles in de war brengt,
twiststoker m.

Consonant, (-en, mv.-en,) in. meConseeriren, (consecrirte, conse- deklinker in.
crirt) bedr. ww. wijden, inwijden, in- Consonanz, v. (Muz.) overeen-

stand m.

ring v., staatsraad m.

wand!.

toestemmen in; -buch o. pandboek o.

ding, heiliging, inzegening,consecrat ► e v.

stemming v. van twee of meer tonen,
Congelation, V . (Nat.) bevriezing, zegenen; 2. Z. heiligen.
Conse_ii, ( - s, mv. - s) m. vergade- akkoord o.
stolling, stremming v., bevrozen toeConsQrte, (-n, mv. -n) m. mede

makker, deelgenoot m.;-belanghd,
Congenerisch, bijv. nw. (Nat. Consens, (-es, mv. -e) m. toebist.) eenslachtig; (Ontlk.) samenwer- stemming, inwilliging, bekentenis v., ver- (i. k. bet.) medestander, medeplichtige m.
kend, tot dezelfde beweging &dienende. lof o., goedkeuring v., consent o.; seinen Conspireren, (conspirirte, conspiCongeni^1, bijv. uw. Z. geistver- - geben, zijne toestemming geven tot, rirt) o. ww. samenspannen, samenzweCongestion, v., Z. Blutandrang.

Consequent, bijv. nw. (van per-

ren, samenwerken.

Conspirerend, bijv. nw. (Nat.)

-e Krd[te, samenwerkend, vereenigd.
Constabel, (-bets, mv. -bel),
(Delfst.) ophooping v. van eene steen- stemming roet eenmaal aangenomen be-

Conglomer,t, (-(e)s, mv. -e) o, sonen), zich zelven gelijk, in overeen-

soort, conglomeraat o.

Constab1er, (-blers, mv. -bier) m.

ginselen, consequent.

Congregation, v. geestelijke of

Consequenz, (-en) v. consequen-

Congress, (-es, mv. -e) m. ver-

Conservationsbrille, (-n) v. (Zeew.) konstabelskamer v.

(Zeew.) konstabel in.; (Art.) kanonnier

godsdienstige vereeniging, verbintenis,! tie v., consequent zijn o.; 2. gevolg o., m.; 2. (in E.) dienaar m. van politie,
politieagent, konstabel m.; -hammer v.
gevolgtrekking v., consequentie v.
congregatie V.

Constant, ( er, est) bijv. en b.
gadering V. van gevolmachtigden van' conservatiebril m.
verschillende landen, congres o.; der -! Conservativ, bijv. uw. (Pol.) standvastig, onveranderlijk.
Constateren, (constatirte, constaconservatief, behoudend; 2. (der -e, en
zu Wien, het Weener congres.
Congruent, bijv. nw. op elk. pas- em- er, mv. -e, die -en) m. conservatieve, tirt) bedr. ww. (Ger.) overtuigend bebehoudsman, voorstander m.van het oude. wijzen, doen blijken, staven, bevestigen,
send, overeenstemmend.
Congruenz, en ) v. (Wisk.) hetÍ Conservatismus, (orb.) m. de bekrachtigen, constateeren.
Constatirung, v., Z. constajuist op elk. passen o., volkomen gelijk- denk- en handelwijze v. der conservatiren.
heid v. j tieven.
Congrueren, (congriuirte, congru . Conservatorium, (-riums, mv. Constellation, (-en) v. onderlinge stand ni. der sterren op een bepaalden
irt) o. ww. op elk. passen, met elk.! -rien) o. (s. K.) conservatorium o.
Conserve, (-n) o. (Past.) konserf tijd, waaruit men gelooft de toekomst te
overeenstemmen, even groot & zijn.
Conicin, (-s) o. (Scheik.) loogzout Í o.; (Vest.) beschermwal m., buitenwerk kunnen voorspellen; 2. sterrenbeeld, geo.; (Zeew.) reisgenoot, medezeiler, kon sternte, hemelteeken o.
o. in de dolle kervel.
Constiperen, (constipirte, consti-voizelrm,
Conisch, bijv. en b. kegelvormig,
Conserveren, (conservirte, con- pirt) bedr. ww. verstoppen, hardlijvig
kegelsgewijs.
Conjugation, (-en) v. vervoeging, servirt) bedr. ww. bewaren. behouden,' maken.
overhouden, in goeden staat houden, be- Constituante,( - n) v. vergadering
conjugatie v.
V. tot vaststelling van de grondwet.
Conjugeren, (conjugirte, conjugirt ) schermen, beveiligen.
Consignat$r, (-s, mv. -e) m. Constitueren, (constituirle, conbedr. ww. vervoegen, conjugeeren.
(Ger.) bewaarder m. van gedeponeerd stitui-rrt) bedr. ww. samenstellen, een geConjunction, v. voegwoord o.
Conjunetiv, (-(e)s, mv. -e) o. goed; (Hand.) hij, die goederen in con- heel vormen uit verschillende deelen;
it. vaststellen; jent. -, installeeren; 2. wed.
signatie ontvangt.
bijvoegende wijs, aanvoegende wijs v.
Conjunctur, (-en) v. gelegenheid, Consignation, v. (Hand.) con- ww. (van eene vergadering), sich-, zich
omstandigheid, gesteldheid v., staat, toe- signatie v., toezending v. van waren als tot een bepaald doel vereenigd provoor rekening van den afzender; jemn. clameeren en voor wettig verklaren, zich
stand, samenloop m.
Connetabel, (-bels, mv. -bel) m. Waaren in - senden, in consignatie zen- constitueeren.
(Gesch. van F.) opper-rijksmaarschalk, den; 2. (Krijgsw.) houden o. dertroepen Constitution, v. (van een genootschap), samenstelling, oprichting,
binnen de kaserne, Z. consigniren (2).
connetabel m.
Consignjren, (consignirte, con- instelling v., reglement o.; 2. (van een
Connexion, v. verbintenis, betrekking v., verband o., samenhang m., signirt) bedr. Ww. waren zenden; 2. land), constitutie, grondwet v.; 3.
gemeenschap v.; (Ontik.) vereeniging, (Krijgsw.) Truppen -, verbieden de ka- lichaamsgesteldheid v.
seine te verlaten, ten einde op heteerste Constitutionalismus, onb. m.
inrichting v.
gehechtheid v., vasthouden o. aan den
Connivenz, (-en) v. oogluiking v., sein gereed te zijn om uit te rukken.
Consistent, ( er, est) bijv. nw. constitutioneeler. regeeringsvorm.
door de vingers zien o.
Constitutionell, bijv. nw. grond Connossement, (-(e)s,mv.- en) o. vast, stevig, dicht.
(Zeew.) vrachtbrief, ladingsbrief m., Consistenz, v. vastheid, stevig - wettig, met de grondwet overeenkomstig, constitutioneel; 2. -e Krankheiten,
heid, dichtheid v.
cognossement o.
Conradskraut, (-hraut(e)s, mv. Consistorial- gericht, (- (e) s, uit het gestel, uit den aard van het
mv. -e) o. geestelijke rechtbank v., gees- lichaam voortkomend.
-krduter) o. Koenraadskruid o.
Conrector, (-s, mv. -en) m. con- telijk gerechtshof o.; -rath m. raadsheer Constitutiv, bijv. uw. wat wezenlij k tot de samenstelling behoort, haar
m. in zulk eene rechtbank.
rector m.
Conrectorat, (-(e)s, mv. -e) o. Consistorium, ( - riums, mv. - rien) uitmaakt.
Construction, v. samenstelling,
ambt o. van conrector; 2. woning v. van o. kerkeraad m., kardinaalsvergadering
schikking en samenvoeging v. tot een
v., consistorie V.
den conrector.
Conseribirte, der, een Cons- Console, (-n) v. (l3ouwk.) uit geheel, constructie v., bouw m., bouwing
sieraad o., console v., onder--springed v., oprichting, stichting v.
eribirter, (des of eines Conscribirten,
Construeren, (construirte, conmv. Conscribirte, die Conscribirten) stel o. voor beelden, vazen &.
m. dienstplichtige, voor den krijgsdienst Consolideren, (consolidir te, con-1 struirt) hedr. ww. samenstellen, samen
bouwen, oprichten, optrekken,-voegn,
ingeschreven loteling, recruut, militien m. solidirt) beds. ww. (Fin.) fondsen aan -

(-

-
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CQntretanz, (-es, mv. -e) m. constichten; (Spraakk.) analyseeren, con- - current o. rekening-courant v.;-currentbuck o. rekening -courantboek v.; -finto tredans m.
strueeren.
Contrevallation, V. tegenomConsul, (-s, niv. -n) iii. (It. G., ; o. gefingeerde rekening v.
Contor,(-(e)s,mv.-e)o.,Z.f✓ornploir. walling, tegenverschansing v.; -slime v.
Gesch. van Fr.) consulm.;2.gevo1machContorjst, (-en, mv. -en) in. kan- tegenverschansingslijn v.
tigde m. van een staat in vreemde han Contribueren, (coniribuirte, condelsplaatsen, tot bescherming van de toonklerk m., Z. Cnrnptoirist.
handelsbelangen zijner natie .
Conto —saldo, ( - s, niv. - s) o. saldo tribuirt) bedr. ww., Z. beisteuern.
Consular(iseh), bijv. riw. behoo- o. tiener rekening; a -. ahl-ung v. beta- Contribution, (-en) V. gemeen bijdrage, belasting, contrischap1P
li'ke
pelijke
rekening .
rende tot in verband met of betrekking l ling v.opor
J J
Cont(o)ur, (-en) ri. omtrek ►i,. ! butie v.; jem. in - setzeu, Z. brandschalzen.
hebbende op het ambt van consul.
Consulat,(-(e)s, cnv. -e) o. eonsu-; Contra —bass, m., -geige v.i Control(1)e, (-n) v. tegenregister,
laat, consulschap, ambt o., waardigheid (Muz.l groote bas in., contrabas m.tegenboek, contrahoek o., controle v.
V. van consul .
Contrabassist, (-en, mv. -en) m. ^ Control(1)er, (-s, rnv. -s) ni.
Consulent, (-en, mv. -en) m. hij, die den contrabas bespeelt, contra- tegen-boekhouder, tegenrekening-houder, naziener, controleur rn.
raadgevend, niet pleitend advocaat in., bassist m.
Contra-basnon, -fagott o. Control(1)iren, ccontrol(l)irle,
consulent m .
I control(l)ir) bedr. ww. in liet tegenboek
Consuliren, (consulirle, cons!!- (lnstr.) contra-fagot v.
lirl) bedr. ww. jent. -, om r aad vragen, Contract, (-(e)s, fnv. -e' ni. ge- of tegenre`ister brengen, tegenboek houschreven overeenkomst, verbintenis v., den; it. nazien, toezicht houden, controconsulteeren.
Consultation, (-en) v., Z. con- contract o.; 2. bijv. en b. lam, verlamd, leerera.
Controverse, (-n,) v. strijd,
verminkt .
sultiren.
Consulteren, (cons-uliirle, consul- Contractibel , hijs. en b., Z. zu-Itwist ni., geschil o., twistrede v., dis punt, debat o.; -ienbuch o. boek o. met
tirt) bedr. ww. (van geneesheeren), ons sammenziehbarr.
Contraetibilit ,t, v., Z. Zu,cam-1 twistredenen.
raad, consult vragen .
Controvers -predigt, ( en) v.
Consumiren, (consunttr le, consu - manziehbarkeit.
Contraction, v., Z. Zusamnren- preek v. over betwiste geloofspunten;
mirt) bedr. vw. verbruiken, verteren,
-punkt m. betwist, bestreden punt o., de
ziehung.
opmaken.
Contraetmaszig, hijv. en b., Z. zaak v , waarover de twist & loopt.
Consu iition. V. verbruik o., ververlragsnt szig.
Contumaz, (-en) v. niet - ver tering, consumtie V.
Contact, (-(e)s, rev. -c+). aan - Contraflssur, (-en) v. i (leeft.) schijning v. na eene gerechtelijke dag vaarding; .fern. in - of in contumaciam
tegenspleet, tegenkloof v.
raking v.
Contrafuge, (-n) v. (Muz.) te- veruriheilen, wegens niet - verschijning of
Contagi^s, bijv. r► w. besmettelijk .
bij verstek veroordeelen; 2. Z. Quarangenfuge v.
aanstekend.
Contant, bijv. en b. (van personen), Contrahent, : err, mv. en) n ► . taine.
Contumaziren, (corttumazirte,
gereed om te betalen; (van geld), comp- hij, die eenti overeenkomst of verbin tents aangaat, contractrant ni.; die -en, contuniaz tr t) bedr. ww. (Rechtspr.)
tant, gereed.
negens niet-verschijning aanklagen.
Comtemplation, (-en) v. be- de coutracteerende partijen v. iiv.
Contusion, v. (Heelk.) kneuzing,
Contraharen, (contrahirle, conschouwing, bespiegeling v.
Contemplat v, bijv . uw. bespie- trahiri) bedr. ww. een verdrag, eerie bluts, contusie v.
overeenkomst sluiten, Bene verbintenis
Convenienz, (-en) v. overeen gelend, Z. beschaulich.
Conterband , bijv. raw. - e Waare, aangaan, zich door een contr act verbin - komst , samenstemming , overeenstem den, een contract sluiten, contracteeren; ming, gelijkvorrnigheid, gelijkheid, evensmokkelwaar v.
Conterbande, v., z. ►n. sprokkel (Student.) eira Duett -, af'Sprekeii, aan- redigheid v.; it. welvoegelijkheid, betamelijkheid, wellevendheid v.; - heirath
in., sniokkelwaar v.; 2. smokkel nn., gaan; Schulden -, maken.
Contraponiren, (contraponirte,1 v. huwelijk o. van couveniëntie.
smokkelen o .
Conterfei, (-(e)s, mv. -e) o. (ver- contraponirt) bedr. ww. (Hand.) over- Convent, (-(e)s, niv. -e) m. vergadering, bijeenkomst v.; 2. bijeenkomst
oud.) beeltenis o., voorstelling v., na- brengen, verplaatsen.
Contrapunkt, (-(e),s, env. -e) v. der kloosterlingen; it. klooster o.
maaksel, konterfeitsel o., kopie v .
Conventikel, (-kels, ►nv. - kel) o.
Conterfeien, (conterfeite, confer- in. (Maz.) contr apunt o .
Icit) bedr. ww. (veroud.) etw.-, af heel -Contrapunktist, (-en, u?.Y. -e) geheime bijeenkomst v., voorn. van godsilen, voorstellen, nabootsen, konterfeiten; ái2. (!1inz.) toonzetter in. voor twee of dienstige genootschappen.
Convention, v. overeenkomst v.,
meer partijen.
jent .-, uitschilderen, portretteeren.
,r, bijv . uw. tegenovergesteld, verdrag, vergelijk o., bepaling, v oorContinent, (-(e)s, env.-e) m. vaste Contr,
tegenstrijdig; -er lVinil, ongunstige wind, waarde v., beding o., akkoord, tractaat o.,
land, vastland o.
conventie v.
Continental , bijv. uw. wat het tegenwind m.
Contrasignatur, (-en) v. tegen -,1 Conventionell, bijv. en b. bij
vasteland aangaat of daarop betrekking
heeft; -sperre v. (n. Gesch.) continen- mede -onderteekening v., contrasigne o. overeenkomst of hij het verdrag aangetaal- stelsel o .
Contrasigneren, (contrasignirte, nomen, afgesproken, volgens overeenContingent, (-(e)s, env. -e) o. coittr asignirt) bed . ww. wede ondertee komst, conventioneel.
Conventions-geld, o., - mun deel o., dat ieder bijdragen moet, p licht - kenen, cositrasignee ren .
Contrast, (-(e)s, niv. -e) in. te- ze v. conventiegeld o., conventiemunt
matig aandeel, contingent o.
v.; -tunic,' in. conventiedaalder, conConto, (-s, iiiv. -s) o. (Hand.) re- gei► stelling v., verschil, contrast o.
kening, nota v.; if. au/' - geben, nehmen,
Contrastiren, (contrastirte, con -i ventiethaler 1n.
op rekening, op krediet geven; - halten, trastirl) o. ww. afsteken, verschillen,1 Convents -bruder, (-bruders,
' mv. -breeder) m kloosterbroeder, kloosr ekening houden, boekhouden; - een- contrasteereu.
tragen, boeken ; - a meta, voor halve
Contratempo, (-s, mv . -s) o. terinonnik in.; -schwesler V. kloosterrekening; eira - salrtiren, het saldo op- (Muz.) vertraging, verbreking v. (Ier! zuster, kloosternon V.
Conventual , (-en, env. -en) in.
naken van eerie r ekening, vereffenen, maat; (Rijk.) plotselinge overgang in. van
sal^leeren; in - er• [fnerz, krediet openen liet laait van iii t tot beweging, contra- kloosterling, kloosterhroeder, monnik tn.
voor.
tempo o.
Convergenz, (-en) v. toenade-

-

-
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Conto-bueh, (-buch(e)s, ►nv. Contrayerva, (-s) v. (1l.) tegen - ring, helling, neiging v.
Convergiren, (convergente, coll-büc/1er) o. (Hand.) rekeningeoboek o.; giftige dorsteiiie V.
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vergirt) bedt . ww. (Diopt.) tot elk. tja- vrouw v., behaagziek meisje o., kokette v. sorgen, de eerste proef nazien; -bogen
deren, samenloopen, convergeeren.
Coquetterie, v. behaagzucht, ko- m. drukproef v.; -presse v. proevenpers
v.; -zange V. proeventang v.; -zeichen
Conversation, v. onderhoud o., ketterie v.
samenspraak v., kout in., verkeer o.,
Coquettiren. (coquettirte, coquet- o. teeken o., waarmede in eene drukproef
omgang m.; - slexicon o. woordenboek tint) o. ww de behaagzieke, kokette de fouten zijn aangewezen.
Correspondent, ( en, mv. en)
spelen .
o. der samenleving.
Conversion, (-en) v. verandering CQran, (-s, rnv. -e) in. Koran in., m. hríefwisselaar, correspondent m.,
V ., omkeer m.; - von Staatsschulden, boek o. der wet hij de Mahomedanen. correspondeerend lid o., handelsvriend m.
Cordial, bijv. en b. hartelijk, op - Correspondenz,v . brievenschrijconversie v.
ven o., correspondentie v., onderhoud o.,
Convertit, (-en, Inv. -eis) in. be- recht, broederlijk.
keening m., iem., die tot een au+ler geloof Cordon, (-s, nov. -s) ru. band ui., gesprek o. per brief, briefwisseling, han overgaat.
koord, snoer, lint o.; 2. onafgebroken delsvriendschap v.
Correspondiren, (correspondirte,
Convex, bijv. uw. holrond, lens- linie v. van troepen, wakers &, kordono .
wormig, rond verheven, convex; - glas
Corduan, (-s) u) mar okijn o., correspondirt) o. ivw., m. h. briefwisse o., Z. Liaise.
corduaauieder o.; -bereituny v. maro- ling houden, corr•espondeeren; it. Z.
Convexit t, v. bolroodheid, lens- kijn, corduaanlcder- bereiding v.; -leder i bereinslimrnen; 2. betrekking hebben op.
vorniigheid v.
o., Z. Corduan; -macher m. rnarokijnle- Corridor, ( -dors, mv. -dors en
-dare) m. gang, corridoor m.
Convi.et, (-(e)s, mv. -e) o. semi- der- bereider m.
-

-

,

Corrigend, ( en, mv. en) nl., Z.
Coriander.
Freitisch.
Coriskraut, (-kraut(e)s, mv. Zucht hog.
Convictorium, (-rium.5, mv. -kr•áuter) o. (Pl.) veldcipres in., koris - Corrigeren, (corrigirte, corrigirt)
bedr. ww. die Probebogen -, nazien, de
-rien) o. eetzaal, eetkarper V.
kruid o.
Cornett, (-(e)s, mv. -e; in. fouten aanwijzen, corrigeeren; 2. (fig.)
Convocjren, (convocirle, contorirt)bedr.ww. bijeenroepen, convoceeren. (Krijgsw.) kornet, vaandrig m.; 2. o. jerrr.-, berispen, beknorren, bestraffen;
Convocation, (-en) v. bijeenroe- (Muz.) Z. Zink; -bass m., -jl6te v. kor- eine Feder-, vermaken.
! Corrigirstuhl, (-slulil(e)s, mv.
netbas in., kornetfluit v.
ping, convocatie V.
Convolut, (-(e)s,tnv. -e) o. lias V. Cornin, (-s) o. (Scheik.) corniiie -stuhle) m. corrigeerstoel ni., stoeltje o.
Convulsion, v. stuip, stuiptrek- v., alkalisch bestanddeel o. van den col'- Corrosiv, bijv. en h. invretend,
wegvretend, uitbijtend; 2. o. zelfst. bij king, kramp, onwillekeurige samentrek- nus florida.
king v. der spieren
Cornut, (-en, mv. -en) ni. (Boekdr.) tend & middel o.; -sat.-, o. potentieel of
Convulsionar, (-(e)s, mv. -e) in. leerjongen nn., drukkersjongen m., die niet dadelijk werkend bijtmiddel; - steng
stuiplijder m.; (Kerk. Geseh.) kwaker in. door (le knechts nog niet ontgroend is, in . brandsteen, helsche steen m.
Convia.lsiviseh, bijv. uw. stuip- kornuit tn.; -engeld o. geld o., waarvoor Corrumperen, (corrumpirte, corruinpirt) bedr. ww. bederven, verleiden,
achtig, krampachtig; -e Krank/feiten., hij hen trakteert.
stuipen V. mv., kramp V.
1 Corollarium, (-rianns, tnv. -riep) omkoopen.
Corrupt, ( -er, es!) bijv. nw. beCooperiren, (cooper•irtc, cooperir•1) o. toevoegsel, bijvoegsel o .
o. ww., m. h. samenwerken, gemeen -Corporal, (-gal(e)s, mv. -rule) m. dorven, slecht.
Corruption, (-en) v. verleiding,
schappelijk arbeiden.
(Krijgsw.) korporaal in.
Corporal, (-(e)s, nlv. -e) ,r► .iowkooping, vervalsching v.
Coordineren, (coordinir•te, coorCorsar, (-en, mv. -en) m. kaper,
dinirt) bedr. ww., Z. beiordnen.
(Kath.) altaardoek, misdoek in., corpokaapvaarder, vrijbuiter, zeeschuimer,
Coordination, (. en) v., Z. Rei rale v.
ordnung
Corporalsehaft, (-en)) v. korpo- j zeeroover in.
; Corlett, (-(e)s, mv. -e) o. rijglijf
Copaiba—, Copehu—balsam, raalschap o., rang in. van korporaal.
m. copaivabalseul m.; -baum in. co Corporation, v. gewettigde ver = i o., keurs v., keurslijf, korset o.; - macher,
paiva-, copahu - of copawaboom in.
eeniging v., genootschap, zedelijk lichaam ^--in, korsettenmaker ni., korsettenmaakCopijI, (-(e)s) m., z. m. (Hand.) o., broederschap, corporatie v.ster v., koopman, handelaar in., koop copalhars o.; -firniss, -lack ni. kopal- Corpulent, ( -er, -est) bijv. en b.I vrouw, handelaarster v. in korsetten.
Corso, (-s, mv. -s) in. renbaan v.,
vernis o.
dik, lijvig, vet, gezet, zwaarlijvig.
Copialien, rnv. afschrijtloon o. Corpulenz, v. dikte, lijvigheid, in Italiaansche steden de straat v., waarin
wedrennen gehouden worden, corso o.
voor kopieerwerk.
vetheid, zwaarlijvigheid v.
Copie, (-n) v. kopie v., afschrift o.; Corpus antiqua, v. (Urukk.) Cortiein, (-s, mv. -e) o. (Scheik.)
baststof v.
2. dubbel afschrift, duplicaat o.
klein - Romein o., garmond 0.
Copir-bueh, (-buch(e)s, nov. Corpus eursiv, v. (Ur ukk .) parel! Corundum, Corund, (-s) o.,
Z. rn. (Juw.) diainantspaath o.
-hitcher) o. (Hand.) kopieboek o.; -ma- v., kleine lettersoort v .
schine v. kopiëerinachir,e, kopiëerpers
Correct, ( -er, -est) bijv. nw. nauw -' Corvette,(-n) v. (Zeeuw.) korvet v.
V., -pipier o. Iropiëerpapier o.; -tipte v, keurig, zuiver, juist, vrij van fouten, Corybant, (-en, mv. -en) m. (Fabell.) priester m. van Cybele, corybant in.
kop,^erinkt m.
taalzuiver, taalkundig goed.
Copiren, (copirle, copirt) bedr . ww. Correetheit, v. nauwkeur igheid , Corydalin, (-s) o. (Scheik .) cory.^fschrijven, een afschrift maken van, ko- zuiverheid, juistheid, taalzuiverheid v. daline, hol - of baarwortel- alkaloïde v.;
l+iëeren.
Correetionell, bijv. en b. -salt o. (Scheik.) corydaline -zout o.
Copist, (-en, mv. -en) m. afschrij- (Rechtsw.) verbeterend, bestraffend tot Coryph ,e, (-n, nlv. -it) in. koor aanvoerder, reibestuurder m.; it. die in
' er, kopiist m.
verbetering, correctioneel.
Copula, (-s) v. (Spraakk.) copula Corrections-haus, (-pauses, mv. eene kunst, wetenschap & uitmunt,
v., woord o., dat subject en predicaat -Maser) o. huis o. van verbetering, ge- corypheus in.
riet elkaar verbindt, koppelwoord o.
Coseeante, (-n) v. (Meetk.) snij vangenhuis o.
Copulatiou., v. trouwing, huwe Correetivurtheil, ( (e)s, mv. e) lijn v. van den complements of aanvul -

Barium o.; 2. beurs v . op academies, Z. Coriander, &. Z.

-

-

.

-

-

-

.

-

-

-

-

1

-

ilingshoek, cosecans of cosecant in.
Copuliren, (copulirle, copulirl.) Corrector, (-s, env. -en) m. hijg Costtim., (-(e)s, mv. -e) o. kleeheilr.ww. trouwen, inzegenen,vereenigen. die drukproeven naziet en daarop de derdracht, tooneeldracht, ambtskleeding
v., ambtsgew aad, kostuum o.
Coquett, ( -er, -est) hijv. en b. fouten aanwijst, corrector in.
behaagziek, koket.
Correetur, (-en) v. ([)rukk.) na- Costumiren, (costï mirte, costrr
Coquette, (-n) v. behaagzieke zien o. der (lrukproeven; die erste -be- mirt) o. ww., Z. bekleiden.
lijksinzegening V.

o. (Ger.) oordeel o. van een ander.
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Cou.

CQstwurz,

(-

en) v. kostwortel, bal

-semwortl.
Cothurn, (-( e)s, mv. -e) m. bij de
oude Grieken een hooge tooneelschoen,
steltschoen m., cothurn m.; 2. treurspel o.
Cotillon., (- s, mv. -s) m. een dans,
cotillon m.
Coulant, er, -est) bijv. en b.
vloeiend; -e Schreibart, vloeiende stijl;
2. ein -es Geschaft, eene zaak v., die niet
veel werk veroorzaakt.
Cou1 r, en) v., Z. Farbe.
Coulisse, (- n) V. (Tooneelk.)
scherm o., coulisse v., schuifwand m.;
(fig.) hinter die -n sehen, achter de schermen zien, begrijpen, wat er schuilt,
achter de zaak, die men geheim wil hou
ruimte v. tusschen de schermen;-den;2.
in die -n sprechen, spreken met iem. dien
de toeschouwer niet zien kan; -maler rn .
decoratieschilder, decorateur m..
Coup, (- s, mv. -s) m., Z. Streich.
Coupe, (- s, mv. -s) o., Z. Halbkutsche.
Coupiren, (coupirte, coupirt) bedr.
ww. snijden, afsnijden; (Kaartsp.) afnemen; it. aftroeven; (Muz.) de noten af
den Wein- , versnijden,)
-stoen;(Wijh.)
verscheidene soorten dooreenmengen.
Coup1 tt, (- s, mv. -s) o., Z. Strophe.'
Coupon, (-pons, mv. -pons) m.'
(van effecten), strook v., coupon m.
Cour, en) v. open plaats, binnen plaats, omsloten plaats v., hof o.; die machen, het hof maken, vleien, pluimstrijken; sick gern die - machen lassen,
zich gaarne het hof laten maken, koket
zijn; - macher m. hij, die de dames het
hof maakt.
Courage, (onb.) v. moed m., Z.
(-

(-

(-

Muth.
CouragQs, bijv. en b., Z. beherzt.

Courant, bijv. nw. loopend, stroomend; it. tegenwoordig; zu -em Preise, tegenwoordig, gewoon; II. - geld o. loopend , gangbaaar, courant geld o.
Courante, (- n) v. (lansk.) loopdans m.; -schritt m. pas m. in den loopdans.
Courbette, (- n) v. (Rijk.) korte
sprong m. met voor- en achterpooten
nagenoeg te gelijk; -n machen, (fig.)
korte sprongen maken.
Courbettiren, (courbettirte, cour
ww. (Rijk.) korte sprongen-beltir)o.
maken.
Courier, (-( e)s, mv. -e) m. ren
koerier m.; -stiefeln m. mv. koe -bode,
V. mv.
-rieslazn
Cours, es, mv. -e) m. van een
stellen,
v.;
den
schip), koers m., richting
den weg bepalen; seinen - nehmen nach,
zich richten naar; 2. koers, omloop m.;
eine Munze auszer - setzen, buiten koers,
buiten omloop stellen; dieses Wort ist
auszer -, in onbruik geraakt; 3. (Hand.)
waarde v. van geldsoorten, wissels; Gold
ist niedrig im -, laag in koers.
Coursiren, (coursirte, coursirt) o,
ww. (van geld, geruchten &), in omloop zijn.
(-

Cub.

Cre.

Cours-rechnung, en) v. wis van melk, eieren &; (fig.) het fijnste,
;elrekening, koersrekening v.; -zettel o. beste; die - der Gesellschaft, elite v.
Cremor Tartan, (onb.) m.
koersbriefje, koersbericht, bulletin o.
Courtage, v. makelarij, korting v., (Apoth.) room in. van wijnsteen, kremetart m.
makelaarsloon o„ courtage v.
Co(u)rtine, (- n) v. (Vest.) gordijn Creole, n, mv. -n) m. creool m.,
iem. die in de koloniën uit Europeesche
)., middelwal, tusschenwal m.
Cousin, m., Cousine, v. neef Duders geboren is.
n., nicht v., zoon m. en dochter v. van Creolin, nen) v. creoolsche
vrouw v., meisje o. in de koloniën uit
-en oom of eene tante.
Couvert, (-( e)s, mv. -e) o. (van Europeesche ouders geboren.
,en brief), omslag m., couvert o., enve- Creosot, (-( e)s) o., z. m. (Chem.)
oppe v.; 2. eetgereedschap o. voor één creosoot o.
Crepiren, (crepirte, crepirt) o. ww.
)ersoon, couvert o.
Couvertiren, (couverlirte, cou- (van dieren), sterven, omkomen; (ge1ertirl) bedr. ww. einen Brief -, in een meenz. van menschen), tien hoek om;ouvert, een omslag of eene enveloppe gaan, crepeeren; 2. bedr. ww. ergeren,
grieven.
toen, een couvert & doen om.
Craniologie, v. schedelleer, sche- Crepon, m., Z. Krepp.
Crescendo, b jw. (Muz.) toenedelkunde, craniologie v.
Crater, s, mv. Crater) m. (van een mend, in kracht van toon stijgend, crescendo.
vuurspuwenden berg), krater m.
Crethi and Plethi, m. gemeen,
Cravate, n) v., Z. Halsbinde.
Creatin, (- s) o. (Scheik.) vleesch- het gemeene volk, o., Jan en alleman.
Cretin, (- s, mv. -s) m. (Gen.)
stof v.
Creatur, (-en) v. schepsel o.; (fig.) kropmensch, idioot m.
Cretinismus, (onb.) m. krop
mensch, persoon m., wezen o. (gewoonl.
idiotisme o.
-ziektv.,crnsmu
I. k. bet.)
Credenzen, (credenzie, credenzt) Criminaal, bijv. en b. misdadig,
bedr. ww. den Wein c- an Fürslenta feln -, schuldig aan eene misdaad, lijfstraflélijk,
crimineel.
voorproeven, proeven, schenken.
Credenzer, (-zers, mv. -zer) m. Criminal-amt, - gericht o.
crimineel gerechtshof o.; - bezveis m. gevoorproever, schenker m.
Credenz-teller, tellers, mv. rechtelijk bewijs, bewijsstuk o. der mis-teller) m. schenkblad o.; -lisch m.' daad; -codex m., Z. Strafgesetzbuch;
-gesetzgebung v. (Ger.) strafwetgeving v.
schenktafel v., buffet o.
Credit, (-( e)s) m., z. m. krediet, Criminalist, (- en, mv. -en) ni.
vertrouwen o.; lau fender-, loopend, door- schrijver over, kenner, leeraar m. van, erloopend krediet; offener-, open krediet, varene m. in het lijfstraffelijk recht.
onbepaald krediet, krediet in blanco; Criminal- kamnier, (- n) v.,
auf - geben, nehmen, op krediet, op borg; Z. Criminalgerichl; -rath m. raadsden - übertreiben, het krediet of credit heer m. bij het crimineel gerechtshof;
te boven gaan; einen - bei jenin. eröffnen, -recht o. lijfstraffelijk recht o.; -sache
krediet doen krijgen bij; groszen - bei V. lijfstraffelijke zaak v., crimineel projemn. haben, veel vertrouwen genieten; ces o.; -strafe v.lijfstraf, crimineele straf
seinen - ver/ieren, zijn vertrouwen, zijn v.; -verbrechen o. groote misdaad, crimikrediet verliezen; 2. krediet, aanzien, ge- neele misdaad v.
zag o., achting v.; er hat viel - bei dem Croatisch, bijv. nw. - es Pferd,
Fiirsten, hij staat hoog aangeschreven, is Kroatisch, uit of van Kroatië.
zeer in aanzien bij; -brief m. kredietbrief Croton, (-s, mv. -e) ni. (Pl.) kreeftsm.; it. Z. Creditiv; -ft hig bijv. ow. te bloem v., kroton m.
vertrouwen, welgesteld, gegoed, solide; Crotonin, (-s) o., Z. m. (Scheik.)
- fáhigkeit V. vertrouwbaarheid, solidi- crotonine v.
CrotQn—ö1, ( -es) o. krotonolie v.;
teit v.
Creditaren, (creditirle, creditirt) -sáure V. krotonzuur o.
bedr. ww. jemn. etwv.-, op krediet, op Crucifix, (-es, rnv. -e) o. kruisborg geven; (Hand.) jem.-, tegoed schrij- beeld, crucifix o., Christusbeeld o. aan
ven, op de creditzijde boeken, credi- het kruis.
Crustirt, bijv. nw. omkorst.
teeren.
Creditiv, (-( e)s, mv. -e) o. schuld- Crypte, (-n) v. onderaardsch gewelf o., grafkelder m. in kerken.
brief, kredietbrief m.
C—schlussel, m. (Muz.) c- of ut Creditor, (- s, mv. -en) m. schuld
hij, die te-eischr,uldvoam. sleutel m.
Cubebe, (-n) v., -npfeffer rn .
goed heeft.
Creditseite, (- n) v. creditzijde, staartpeperstruik m.; it. Z. Cibebe.
Cubik, bijv. ►iw. (Wisk.) kubiek,
bladzijde v. voor het credit.
Credo, (- s, mv. -s) o. (Gorig.) de teerlingvormig.
Apostolische geloofsbelijdenis v., credo o. Cubik —fust, ( -es, mv. -e) m. kuCreiren, (creirte, creirt) bedr. ww. bieke voet m.; -inliult m. kubieke of lischeppen, voortbrengen; (Fin.) Actien -, chamel ij ke inhoud m.; -linie v. kubieke
lijn v.; -masz o. kubieke maat v. of inuitgeven.
CrQme, (- s of -n) v. room m., spijs houdsmaat v.; -rvtlae v. kubieke roede
(-

(-

(-

(-

(-

(-

Cur.

€za.

Cyc.

v.; -zvurzel v. kubiekwortel of teerling wortel m.; -nahl v. kubiek getal o.,
derde macht v.; auf die -nahl erheben,
in het kubiek brengen, kubeeren, tot de
derde macht verheffen; -,poll m. kubieke
duim m.
Cubiren, (cubirte, cubirt) bedr. ww.
(Wisk.) in het kubiek brengen, tot de
derde macht verheffen, kubeeren, de kubieke maat of inhoudsmaat berekenen.
Cubisch, bijv. nw. (Wisk.) kubus
derde-vormig,teln ;2.d
macht; -e Gleichung, derde machtsvergelijking V.
Cuboeubikzahl, (-en) v. zesde
macht v. van een getal.
Cubojdisch, bijv. nw. kubusachtig,
naar den kubus of teerling gelijkende.
Cubus, (onb.) m. (Wisk.) kubus
m., derde macht v.
Cucu(m)mer, ( - mem) v. (Tuinti.)
komkommer v.; -salat m. komkommer
-saldeof
sla v.
Cuguar, (-s, mv. -s) in. kuguar m.,
A meri kaansche of roodachtige tijger m.
Cujon, (-s, mv. -e) m. laaghartig,
nietswaardig mensch m.
Cujoniren, (cujonirte, cujonirl)
bedr. ww. (Volkst.) jent. laag bejegenen, gemeen behandelen, Z. hudeln.
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Curator, (-s, rnv. -en) m. voogd,
yclop, -en, mv. -en) m. (Fabelt.)
verzorger, raadsman, toeziener, curator m. cy cloop m.
Curcuma, Curcume, v. (Pl.) Cyclus, (onb.) m. kring, omloop,
geelwortel m., Indische saffraan v.
tijdcirkel, tijdring m.
Cureumjn, (-s) o. (Scheik.) gele Cylinder, ( - ders, mv. - der) m. rol
kleurstof v. uit den geelwortel, kur- v., ronde zuil, cilinder m.; it. rolsteen
kuma o.
m., rolblok o.
Curgast, ( (e)s, mv. giste) m., Cylinder-i^hnlich, bijv. nw. eiZ. Badegast.
lindervormig, cilinderachtig; -bedeckung,
Curialien, mv. plechtigheid v.,het -dec/ce v. cilinderhemd o.; -damp fkessel
plechtige o. in den kanselstijl.
m. cilindervormige stoomketel m.; -fórCurialstyl, m. kanselstijl, stad mig bijv. nw. cilindervormig; -geblase o.
-huistjlm. (Giet.) luchtpijp, luchbuis v., tochtgat
Curios, bijv. nw. grillig, zonder o. in ovens; -lampe v. Argandsche lamp
vreemdsoortig; it. nieuwsgierig. -ling, v.; —maschine v. cilindervormige) elecCuriosit ,t, (-en) v. zeldzaamheid, triseermachine v.; - presse v., Z. Wal
rariteit v.; it. nieuwsgierigheid v.
cilinder-horloge o. -zenprs;uhv.
Curiren, (curirte, curirt) bedr. Cylindrisch, bijv. nw . rolvormig,
ww., Z. heilen.
zuilvormig, cilindervormig.
Cur mittel, ( - mittels, mv. - mit- Cymbel, (-n) v. (Muz.) klankbek
tel) o. geneeskrachtigmiddel o.; -art rn.
-keno.,
cimbaal, cimbel v.
baden o. mv., badplaats v.
Cymbel-blume, (-n) v. (Pi.)
Currende, (-n) v. arme scholieren valsche of wilde nierwortel m.; -kraut o.
m. mv., die langs de huizen om een aal (Pl.) cimbaalkruid, navelkruid o.; -rezingen; 2. Z. Pundschreiben.
-moes gister o, (Org.) orgelregister van samenCurrent, bijv . nw. -es Geld, courant, stemmende klokjes, cimbaalregister o.,
gangbaar geld o., gangbare munt v.
-schlager m. cimbaalspeler, cimbalist m.;
Current-glubiger, gers, mv. -schuilt m. (Wapenk.) vair o.
-ger) m. schuldeischer, schuldvorderaar
Cyniker, ( -kers, mv. -ker) m.
m.; - schrift v. loopend schrift, vlug schrift wijsgeer m. uit de school van Antisthenes,
Culminationspunkt, (-(e)s, o.; -schulden v. loopende schuld v.
hondsch wijsgeer m.; (fig.) schaamteloos,
mv. -e) m. (Sterrenk.) doorgangspunt,
Cur-saai , (-saal(e)s, nov. -sale) vuil mensch m.
m. zaal v. bestemd voor hen, die de baden Cynisch, bijv. en b. (Wijst.) cyculminatiepunt o.
Culminiren, (culminirte, culmi- gebruiken; -schmied ni. hoefsmid en te- nisch; -e Philosophie v. wijsbegeerte van
nirt) o. ww. (Sterrenk.) doorgaan door vens paardendokter m.
Antisthenes, leer v. der cynische of bondden meridiaan, culmineeren; (fig.) den
Cursiren, (cursirte, cursirl) Z. sche wijsgeeren; 2. (fig.) vuil, schaamcoursiren.
hoogsten top bereiken.
teloos.
Cultivirbar, bijv. nw. bebouw - Cursivsehrift, v. loopend, vlug Cynismus, (onb.) m. leer v. der
schrift o.; (Boekdr.) cursieve letters v. cynische wijsgeeren, cynisme o.; (fig.)
ba a I.
Cultiviren, (cullivirte, cultivirt) mv., Italiaansche letters.
schaamteloosheid v.
bedr. ww. bebouwen, ontginnen; 2. beCursus, (onb.) m. (Schoolt.) leer- Cyper, (-s, mv. Cyper) m. (Nat.
schaven; cultivirle Volker, beschaafde gang m., lessenrij v., leertijd m., leerboek bist.) kat v. van Cyprus, cypruskat v.
o., cursus m.
volken.
Cyper-bira, (-e) v. cyprus-peer
Curulisch, bijv. nw.(Oudh.) curu- v.; -gras o. cypergras o.; essbares —,
Cult^lr, (-en) v. bebouwing, beploeging, ontginning v.; 2. beschaving v. lisch; -er Stuhl, curulische stoel m.
eetbaar cypergras o., aardamandel v.;
Cult(us), (onb.) m. eeredienst,
Curve, (-n) v. kromme of gebogen -katte v., Z. Cyper.
dienst, godsdienst m., godsvereering v.; lijn v.
Cypernholz, o. prinsen of rozen-minister m. minister m. van eeredienst.
Custos, (-, mv. Custoden) m. op- hout o.; -baum m. rozenhoutboom m.
Cumarin, ( s) o. (Scheik.) cuma zichter, bewaarder m. van eene biblio- Cyper—pflaume, (-n) v. cyprustheek &, custos m.; 2. (Boekdr.) blad- pruim v.; -wurg v., Z. -gras.
rifle v.
Cumuleren, (cumulirte, cumulirt) wachter, klapper m., steekwoord o. onder Cypresse, (-n) v. of -nbaum m.
bedr. ww ophoopen, samenhoopen, op- aan de bladzijde.
cipres, cipresseboom m.
stapelen.
Cyan, (-s, mv. -e) o. (Scheik.)
Cypressen garoe, ( n) v., Z.
blauwstof,
blauwzuurstof
v.,
cyaan o.
Cupido, ( s, mv. s) m. Cupido,
-kraut; -hola o. cipressenhout o.; - koAmor, minnegod, liefdegod m.
Cyanit, (-(e)s, mv. -e) m. (Delfst.) ralline v. cipres-koraalmos o.; -kraut
blauwe schorl m.
Cupresse, (-n) v., Z. Cypresse.
o. (Pl.) cipreskruid o.; -nuss v. cipresCur, (-en) v. geneeskundige behan- Cyansauer, bijv. nw. (Scheik.) noot v.
deling, verpleging, genezing, heeling, blauwzurig; -es Salz, blauwzuur zout o.
Cypria, Cypris, v. (Dichtk., Fakuur v.; eine - gebrauchen, anfangen, Cyansure, (-n) v. blauwzuuro. bell.) bijnaam van Venus; 2. venus de geneeskundige behandeling gebrui- Cyanurin, (-(e)s) o. (Scheik.) schelp v.
ken, beginnen; jens. in die - nehmen, als cyanurine v.
Czar, (-s, mv. -en) m. czaar m.,
dokter onder behandeling nemen; it.
Cyanverbindung, v. (Scheik.) keizer m. van Rusland; -in v. czarin v.,
(fig.) trachten zedelijk te verbeteren.
blauwstofverbinding v.
keizerin v.
Curataari of -baum, m. (Pl.) cu- Cybele, v. (Fabelt.) Cybele v., eene
Czarowiz, Czariewitsch.
ratarie, curatariboom m.
godin.
(-(e)s, mv. -e) m. zoon en vermoedeCuratel, (-n) v. voogdijschap, Cycloide, (-n) v. (Wisk.) radlijn lijke opvolger van den czaar of Leizee
v., roltrek m.
voogdij v., curateele v.
van Rusland.
(
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Dac.

Dac.

Dab.

n.
D, (D's, mv. -Ds of D) o. d. v., vierde daarbij, daarenbo^ en; ich sagle i.hm-, -hauslaub o., Z. Ilauslaub; -hola o.
letter van het alphabet; 2. (Muz.) d, re ik zeide hem nog, verder, daarenboven, dakhout o.; -hammer v. dakkaaier, zolv.; 3. verkortïng voor Doctor; d. h., das ik voegde er nog bij; er ist geivandt and derkamer v.; -kehle v. zak rn., hoek m.
heiszt, dat is, dat wil zeggen; d. M., die- tugendhaft -, ook, tevens, daarenboven. tusschen twee daken; -latte v. panlat,
ses Monats, van deze maand; d. J., dieses Dableiben, Z. bleiben. leilat v.; -loch o. rond dakvenster o.;
Jalrres, van dit jaar.
Da-Capo, (Maz.) van voren af aan, -luke v., Z. -fenster; - moeder m. (Nat.
Da, bijes. daar; - hast do es! daar nog eens, opnieuw, da-capo; - ruien, hist.) steenmarter, huismarter in.; -moos
o. dakmos o.; -muhle v. huismolen m.;
hebt gij het! it. (als verwijt), zie eens, bis roepen, bisseeren.
Dach, (-(e)s, inv. Duclrer) o. be- -ntuschel v. (Nat. hist.) dakmossel v.;
wat gij daar gedaan hebt; - haben Sie
Ihr Buch, daar licht gij uw boek! da, ach- dekking v.; (Berge•.) de rotslaag v., die -ease v. op de lal; varren dragend dak men Sie! daar, neem aan! dieser-, dein het gewelf of (lek van een mijngang venstertje o.; -h//flung v., Z. -loch;
Bruder,hierdeze,uwbroeder;nichis-von vormt; 2. schaal v. van slakken, schild- - pfanne v., Z. Hohlziegel; -rahmen ni.
Schwermuth, ik wil niets hooren van padden; (Nat. hist.) das persische-, eene (bou«k.) raam o. van een dak, muur
daar moet gij mij niet soort van slak; (van vogels), rug in. en platen v. mv.; -recht o., Z. Traufrecht;-zwarmoedigh,
mede aankomen; ihr -, passt auf! gij vleugels m. env.; (van menschen), hoofd -reiter ni. torentje, paviljoentje o. op
daar, gij daar ginds, past op; wee da? o.; jemmn. Eins aufs - geben, iem. eeu slag op een huis; -Tinne v. dakgoot v ; - röhre v.
(Krijgsw.) werda! wer isl da? wie is daar? tiet hoofd geven; flogs war bei ihr Feuer dakgoot, aflaatpijp v.
Dachs, (-es, mv. -e) ni. das, bunist keiner-, der &, is niemand daar, (lie; int - ,ontstak zij in toorn; wie sicht s on'-soil Bath werden, enen zal er wel raad term - bei ihnm aus? toe ziet liet er in zing m.; felt wie ei-n -, zoo vet als modvoor weten; -siehl man, & daaruit ziet men; zijne bovenkamer, ten opzichte van zijn der; wie eira - schla fen, vast slapen; 2.
wee - gill, elk wie wil; 2. - and dort, verstand uit? 3. (van een ebouw), dak o.; vlashond in.; 3. (Student.) student ni.,
hier and -, daar en ginder, Bieren daar; vin Haus unter - br'ingen, onder dak die geen lid van eerre vereeniging is; it .
- sein, er zijn, op de bepaalde plaats zijn; brengen; (las - ari fsetzen, het dak op- eerre lichtekooi v., (lie in de schemering of
nicht - sein, er niet zijn; ist er -. is hij zetten; eiel Haas in - and Fach erhalten, des nachts op buit uitgaat; -bc i- m., Z.-;
er; er ist noch nicht -, hij is er nog niet, onderhouden, de noodige reparaties laten -ban m. dassenhol o.; - belt o., Z. Dáchop debepaalde plaats; so geschehen - unrl -, doen aan; outer - sein, in huis, in veilig - sel; -beinig bijv. nw. dasbeenig, met
den and den, aldus gedaan, daar en daar heid zijn; (fig.) onder (lak, bezorgd zijn; dassebeeuen.
en op dien en dien dag; -Wo, waar; an das Hee enter - bringen, binnenhalen, 1 Dach schale, (-n) v. (Berg«'.)
dein Orte, - der Mord geschehen war, op de bergen; ntit jemn. unter eineut - wohnen, ! zachte oppervlakte V. van koperachtigen
plaats waar &; 3. in dent .4ugenbliche, -&, in één huis; die Töchter in - and Fach leisteen; - schc mel m., Z. Schamel (Leid.);
-schaube v. bos nr. latten; . schiefer m.
op het oogenblik waarop of dat; it. Z. bringen, aan den man brengen.
alsdann; so sprach ich, - fiel m-ir ein, zoo
Dach-arbeit, (-en) v., Z. l+'irsten-, leisteen in.; -schindel v. dakspaander,
sprak ik, daar schoot mij te binnen; bait; - balken ni. dakbalk ni.; -bri cke'tengel in.; -schuelle v., Z. - balken.
Dáehsel, (-s, mv. Dc chsel) o.
dies ist Feicrtag, - das Feslgefeiert wird, v. leidekkers - stelling v.; -decker nr. riet dat is de dag, waarop &; I[. voegw. dekker, dakdekker, leidekker in.; — lei- (Kuip.) krombijl v., dissel ral.
Dä,ehseln, (dacfiselle, ged^ïchselt)
toen, wanneer, als; - er sick rerheira- ter v. leidekkers -ladder v.
thete, toen hij trouwde, Z. als, nachdem; Daehe1, (-s, mv. Dáchel o. (tiet.) bedr. ww. jacht niakeu op dassen, jagen
2. dewijl, nu; -ich hier bin, dewijl, nu ik droppel n). ijzer, die van het fornuis op (lassen.
hier ben; 3. - doch, ofschoon, terwijl, in afvalt.Dachs. falie, (-n) v. dasseval v.,
plaats van; - ich doch unschuldig bin, of Dachelchen, Dachlein, o. dassest.rik ni.; -[aug m., Z. - jagd; -fan.schoon ik onschuldig ben; warurn thut (verkl.) dakje, klein dak o.; 2. (Spraakk.) ger ni., Z. -hum!; -fell o. dassevel o.,
er es, - er doch weisz 5 ? waarom doet hij omgebogen toonteeken, verlengingstee- dassenhuid v.; -feil o. (laseevet o.; -finder ni., Z. - hond; -graben ni. het uit het, daar hij toch weet &. ken, kapje o.
Dabei en Dabei, bijes. daarbij Dachen, (dachte, gedacht) bede. graven o. van een das; -grail bijv. en b.
er bij; -bleiben, er bij blijven, zich er ww. ein Haus-, dekken, een (lak vlaken lasgrauw, daegrijs, daskleurig; -haube
v. dassenet o.; -hnmI ni., Z. Dachs (2.).
aan houden; -komme ich zu kur:., bin ich of brengen op; eire Matter -, (lekken.
Dachsin, (-n.) v. wijfje o. van een
gefahrdet, daar kom ik bij (aan) te kort, Dach-ente, (-n) v. (Nat. Bist.)
daar lijd ik schade bij, daar schiet ik op zwarte duikelaar m.; - f ahrce v. windvaan das.
in; ich befinde mnich wohl -, ik bevind wij v., windwijzer in.; - farbe v. (Giet.) ko-I Dachs-jagd, (-en) v. dassenjacht,
er wel bij; 2. bij, dicht bij, niet ver van; perachtig roet, koper o., r lat zich bij het^dassenvangst v.; -kriecher in., Z. -hund;
zundchst-, vlak daarbij; ganz nahe - sein smelten aan de bedekking vastzet; -fen--loch o., Z. -ban.
of stehen, zeer dicht zijn of staan bij; it. ster o. dakvenster, dakraam, zol(lerraam Daeh-span,(- span(e)n, env.- spine)
op het punt zijn van; die - Stehenden, de o.; -feite v., Z. -stuhl fettc; -lechte v.,1 in., Z. -schindel; - sparren in. dakspar,
bijstanders, de aanwezigen m. en V. mv.; Z. -moos; -formig bijv. en b. (lakvormig,l rib v.
es war nahe -, het scheelde weinig; -sein, spits, schuin; -forst (-es, mv. -e) m. of ( Daehspinsel, (-sels, mv. -set) o.
er (bij) zijn, tot liet getal behooren, van - forste v. nok v.; -gebcïlke o. dakspanten daskwast m., daspcc ►,ceel o.
de partij zijn; wollen Sie - sein, wilt gij o. env.; -geschoss o. vliering v., zolder- Dach-spitze, (-n) v. dakspits v..
mededoen; eberall - sein, overal bij karper v.; -gesinis o. kroonlijst v.; -ge- spits, nok v. van een dak; -spliesze v.,
zijn, overal den neus in steken; estbleibl-! sperre o. spanning, bespanning v., plak- Z. - span.
dus, daar blijft liet bij! zoo als afgespro- sparren v. niv., spanten o. env.; -gipfel
Dachs-röhre, (-it) v. (Jachtes.)
ken is! - blieb es, daar bleef het bij; it. m. nok v.; - haken in. dakhaak nn.; -ham- lassegat o.; -schliefer m., Z. -hund;
daar mede was liet nu gedaan; 3. nog, mcr nr. dakhamer, leidekkershamer in.; -schmrial; o., Z. -frcll; -sekwarle v., Z.
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-fell; -schweisz m. (Jachtw.) dasse- Dag of Dagge, (- n) v., of Dagg,
(-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.) dag v.
bloed o.
Daeh-stein, (-( e)s, inv. -e) m., Dagegen fin Dagegen,bijw.- (geZ. - schiefer, - ziegel; 2. (Bergw.) steen - gen die Wand, Thiíre) stoszen, er tegen
laag v. boven eene erts- of mijnader, of stootgin; - handeln, tegen & handelen; ich
boven een mijngang; - stockccerk o., Z. habe nichts -, ik heb er niets tegen; - sein,
-geschoss; -stroh o. dekstroo, riet o.; er tegen zijn,zich ertegen verzetten;- hilft
-stuhl m. (Bouwk.) dakstoel, nokbalk ni. nichts, daar helpt niets tegen, daar is
Daehstuh1-fette, (- n) v. plaat geen kruid voor gewassen; 2. diese Stadl
v., balk m., waarop de dakstoelen rusten; ist schon, die andere ist nichts -, daarbij,
-sáule v. dakstoelstut, noodbalk m.; — in vergelijking met; -- ist Ihr Uebel klein,
int oberen Theile eines gebrochenen Da- daarbij vergeleken is &; - hallen, vergelijken, houden bij, tegen; die Abschrift
ehes, dakspant o.; -schwelle v., Z.
gegen die Urschrift hallen, vergelijken,
ken; - sparren m. dakspar V.
Dachstu.tze, n) v., Z. Dachforst. collationeeren; 3. Z. dafür (2.); - gebe
Daehszange, (- n) v. (Jachtw.) ich Ihnen, daarvoor, in de plaats daarvoor
geef ik; 11. voegw. A. gab ein Schicein,
dasseknip in.
Dacht, e)s, mv. -e) m., Z. Docht. -B. nar ein Schaf gab, terwijl B. daarenDachtel, (- n) V. (Volkst.) klap m., tegen & gaf.
Daguerreotyp, (-( e)s, mv. -e)
muilpeer, oorveeg v.
Dachtraufe, (- n) v. afloop rn. o. lichtbeeld o., daguerrotype v.
van het water, drop m.; 2. dakgoot v.; Daguerreotypie, v. kunst v. om
lichtbeelden te maken, daguerrotypie v.
3. rij v. dakgootpannen.
(-

(-(

Daehtraufenziegel,
-gel) m. dakgootpan v.

(-

gels, mv.

Daguerreotypixen, (daguerreotypirte, daguerreolypirt) bedr. ww. licht-
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pogingen dienen alleen, om; man ist - einig

geworden, men is het in zooverre
eens geworden, men is overeen gekomen;
(fig.) nicht - geboren, er niet toe behooren,
niet in betrekking staan tot, niets te maken hebben met; 2. - fahren, gepen, laufen, ziehen, er heen &; - fallen, sinken,
vallen, omvallen; - fliegen, wegvliegen;
- geben, weggeven, overgeven, opofferen;
- gepen, (fig.) (van den tijd, het leven),
voorbijgaan, vervliegen, verloopen; der
Menwch geht - , sterft, gaat voorbij; -haben,
al weg hebben, ontvangen hebben; - raffen, wegrukken, wegnemen; - reiszen, medenemen; - scheiden, sterven; - schmachten, verkwijnen, wegkwijnen; - sein, ongelukkig, arm, geruïneer zijn;ihreJugend
ist -, voorbij, vervlogen; er ist -, hij is
dood; seine Ho f/nung ist -, vervlogen,
weg, vernietigd; - steken, onbeslist
zijn; es sleht -, ob 4, het is de vraag, of
&; - stellen, (fig.) niet beslissen, onbeslist laten; wir wollen diesz - sein lassen,
wij zullen dat laten rusten; - sluizen,
vedervallen; - wagen, wagen, in de waagschaal stellen; - welken, verwelken, ver
- eer/en, wegwerpen; - zielen,-kwijne;
op het oog hebben, bedoelen.
Da hinaus, dáhinein, &, bijes.,

Daehung, V. dak, dakwerk o., he- beelden vervaardigen, daguerrotvpeeren.l
Daguerreotypisch, bijv. uw.
dekking v., Z. Abdachung.
Dach-werk, (-( e)s, mv. -e) o. wat op de daguerrotypie betrekking
dakwerk, dak o.; -ziegel m. dakpan v.; heeft.
Dahangen, o. ww., Z. hangen; Z. hinaus, hinein.
—arlig, --fórmig bijv. en b. dakpan
-achtig,dkpnvorm. wie schon es dahangt! wat hangt dat daar Dahingegen, voegw. daarentegen,
in plaats daarvan, in tegendeel.
Dactyl, (- (e) s, mv. -e) of Dac- mooi! hoe mooi hangt liet daar!
tylus, (onb.) m. versvoet m. bestaande Daheim, bijw. (gemeenz.) te huis; Dahinten, bijw. daar achter; weit
uit eene lange en twee korte lettergrepen an einero Orte - sein, wonen, zijn ver- - bleiben, er ver beneden, achter blijven,
blijf houden in &; (fig.) te huis zijn, op op verre na niet evenaren.
(- Ut, dactylus m.
Dactylisch, bijv. nw. dactylisch, zijn gemak zijn; it. in Wissenschaften -, Dahinter, bijw. daar achter; was
ist -, wat steekt er achter; (fig.) - komte huis, ervaren, bedreven.
uit dactylen bestaande.
Dadureh en Dadurch, bijw. Daher en Daher, bijw. er kommt -, men, er achter komen, het ontdekken,
daardoor; (fig.) door dat middel, daar- daar komt hij van dawn, van daar &;bis -, met het geheim bekend worden; -steekt
door; - wende ich bewogen, dat brengt mij tot zoo ver; 2. -gehen, gaan,daarheen etw., ein Geheimniss, daar zit, steekt,
er toe, daardoor word ik bewogen; - be- loopent seht, wie er - gehl, -stolzirt, hoe schuilt iets achter; - her sein, er op uit
zeichnele er, daardoor gaf hij te kennen, hij daar heen loopt, als een pauw daar - zijn, achternazitten, zoeken te bereiken.
daarmede wilde hij zeggen; lassen Sie heen stapt; wie ein Bettler - gehen, langs Dahinwarts, bijw. daarheen, naar
sich - ver fï hren? laat gij u daardoor ver de straat loopes, er uit zien als &; -flue- dien kant.
Dahlbord, (-(e)s, mv. -e) o.
- wird er nor noch mehr au/ge--leidn; gen, komen aanvliegen; die Wellen raubracht, daardoor wordt hij des te meer schen -, naderen als bruisend; - kommen, (Zeees.) boordplank v., rahout o.
Dahle, (-n) v. (Nat. hist.) Z. Dohle;
treten, komen aanstappen, naderen, navergramd.
Dafern, voegw. (veroud.) - er nicht derbij komen; - laufen, springen,rennen (Pl.) Z. Kiefer.
Dahlen, (dahlte, gedahlt) o. ww.
will, indien, als, zoo, ingeval hij niet Sc, komen aansnellen, aanrennen, toewil; - er kommt, mits hij kome; it. ingeval schieten; eis Lied - geigen, opstrij keil; babbelen, snappen, schertsen, beuzelen,
(dat) hij komt; man wird es erfahren, -, eis Gedicht - schnattern, opdreunen; 3. kakelen.
Dahl -hans, -matz, m. (Volkst.)
die ganze Zeit -, al dien tijd, tot hiertoe;
ten zij hij, & Z. wens, wo fern.
Dafi r en Dafiir, bijw. eis Mittel-, ich wohnte bis - in 4', ik woonde oolijke gast, vos, boze schalk m.
daarvoor; das ist gut -, dat is goed daar tot nu toe &; 11. voegw. - kommt es, Dahlia, (-s) v. (Pl.) dahlia, georweis ich nichts, daar weet ik geen-vor; daar komt het van daan; er ist mild- gine v.
middel voor; - sorgen, er voor zorgen, er tla tig, - die Achtzang der Leute, van Dahlin, (-s) o. (Scheik.) werkzaam
zorg voor dragen, er in voorzien; - be- daar &; er ist reich, er braucht sich -, beginsel o., afgezonderd uit dahlia-bollen.
Dak, (-(e)s, mv. Duke) m. (Zeew.)
zahlen, strafen, stehen, er voor &; - eine of - er sich nichts zu versagen braucht,
Waare nicht geben kAnnen, daarvoor, tot daarom, om die reden, deshalve, wes- mist, nevel m.
Daken, (dakte, gedakt) o. ww., m.
dien prijs; - halten, er voor houden, - gel- halve &.
Dahero, voegw. (veroud.) Z. daher. h. (Zeew.) misten.
len, doorgaan voor, ich kaan nichts -, ik
kan er niet voor; het is mijne schuld niet; Dahier, bijw. alhier, bier in deze Dakig, bijv. nw. (Zeew.) mistig,
ist das mein Dank -? krijg ik dat tot beloo- plaats, stad &, Z. hier, daselbst, hieselbst. nevelig.
uing, tot dank voor? 2. daarvoor, daartoe, Dahin en Dahin, bijw. daar; Dalen, (dalte, gedalt) o. ww. (Zeew.)
in de plaats daarvan, daarentegen; er hat bis ist er gekommen, tot zoo ver; eben-, clie Sonne dalt, gaat onder, daalt.
oliesen Fehler, ober - besitzt er cj'-, maar juist daar; gelat gaat daarheen, er naar Daliegen, ww., Z. liegen.
daarentegen &; - wende ich ihm bei einer toe; - ist die Sache gekommen, zoover &; Daamalig, bijv. nw. toenmalig, uit
andere Gelegenheit dienen, daarvoor zal - habe ich es nie bringen kónnen, zoo ver dien tijd; dein - es Versprechen, van dien
ik hem op mijne beurt &; - sein, er voor hel) ik het nooit kunnen brengen, ik heb tijd, van toen, die gij toen deedt.
zijn, genoegen nemen in, van hetzelfde er nooit in kunnen slagen, ik heb het Damals, bijw. toenmaals, op dien
nooit gedaan kunnen krijgeni, Z. bringen; tijd, op dat tijdstip; - schon, gleich =,
gevoelen zijn.
DafUrhalten, (- s) o., Z. Erachten. seine Bemühungen gehen -, zit 4' zijne toen reeds.
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D amass ner of —sabel, m. Da-

nw. (Volkst.) jufvrouwachtig, verlegen,
Z. albern, narrisch, verrückt.
Damit en Damit, bijw. - verstehe
ich, daardoor; - will ich sagen 4', daarmede; - wird er nichts ausrichten, daarmede; was macht er -? wat doet hij daar-

duister te worden; eine -de Gegend, eene
flauw verlichte streek; it. die begint
zichtbaar te worden; -de Hoffnung, een
straal m. van hoop; 2. in der Welt -,
dommelig, droomerig daarheen leven;
er dammen t ein wenig, hij sluimert, dom melt een weinig; ich halte eben einen
Augenblick gediimmert, ik was juist een
oogenblik ingedommeld, mijne oogen
waren juist wat beschoten.

0
masceener sabel v.

DamaseQner-arbeit, v., Z. damasciren; -eisen o., Z. -stahl; -erde v.
adamische aarde v.; -klinge v. Damas ceener sabel, - kling v.; -pflaume v. Damasceener pruim v.; -rose v. roos v. van
Damascus; -rosinen v. mv. (Hand.) rozijnen of razijnen v. mv. uit Damascus;
-stahl m. Damasceener staal, damast staal o.; -traube v. Damasceener druif v.
Damasceren, (damascirte, damascirt) bedr. ww. met goud of zilver inleggen, vlammig etsen, damasceeren.
Damaseirer, (-rers, env. -rer) rn.
damasceerder m.
Damaseirkunst, v. damasceer kunst v., damasceeren o.
Damaseirung, V. damasceeren o.,
damasceering v.; 2. damasceerwerk o.

mede? wat voert hij daarmede uit? er

ist - zu f rieden, hij is er mede, er over te
vredes; - ist ihm nicht gedient, dat helpt
hem niet; - habe ich's versehen, daarDamm(e)rung, v., z. m. schem ed e heb ik het verbruid; - gross Chun,
zich er op verhoovaardigen; - fortgehen, mering v.; in der -, tegen den avond,
heengaan met; nur her -! geef hier! sur tusschen licht en donker; in des Waldec -,
herons-! zeg het maar! es ist aus -, het is in liet donker van het woud.
er mede gedaan; and - gul, en daarmede Dammerungs-falter, falters,
is alles gezegd, is het afgeloopen; 2. mv. - faller) m. (Nat. bist.) sphinx v.,
damit, voegw. opdat, ten einde, - er' een avondvlinder m.; - kreis m. (Nat.)
es thut, opdat hij liet doe; - er nicht fállt,' schemerings- cirkel m.; - vogel m., Z.
opdat bij niet valle; - er abreisen kann,' -faller; -zeil V. schemering v., het
zoodat hij kunne vertrekken; - ich es. aanbreken o. van den dag, het vallen o.
van den avond.
Damast,( - (e)s, mv. - e) m.Idamast o. kurz mache, om kort te gaan.
Damm - geld, ( - (e)s, mv. -er) o.
Damast —arbeit, (-en) v. damast - Damkuh , (-kühe) v., Z. -geisz.
werk o.; -art v. bewerkingswijze v. van Damm, ( - (e)s, mv. Dämme) m. dijkrecht, damgeld o.; -grube . v. kuil
bet damast; auf -- weben, damastvormig dam m., aarden hoogte v., dijk m., wa- m.; -grund m. damgrond, hooge grond
weven; -artig bijv. en b. als damast, da- terkeering v.; einen - auftverfen, coachen, m.; -hirsch m., Z. Damhirsch; -holt o.
mastvormig, gebloemd, met ingewerkte een dam opwerpen; een steinerner -, steen- (Art.) Z. Selzkolben; -ldufer m. (Zeew.)
bloemfiguren.
dam m .; (Zeew.) zandbank, bank v.;(Berg- damlooper m.; - meister m., Z. DeichDamsten, bijv. en b. damasten, w.) einen - sloszen, eene hoogte uithakken; meister; -muskeln m. mv. bilnaadsspievan damast; -es Tischtuch, -e Decke c', (Waterti.) dam, aarddam m.; (fig.) be- ren v. mv.; - schlagader v. bilnaadsslagdamasten, gebloemd, met ingewerkte letsel o., hinderpaal m., hindernis v., dijk ader v.; - seiner m., Z, Steinsetzer; -stock,
m.; 2. hooge rijweg m.; it. straatweg m., -theiler m., Z. Deichstock, Deichtheiler.
bloemfiguren.
Damst-fabrik, (-en) v. da- straat v.; auf dem - sein, Frisch en gezond D,mmung, V. dammen of dijken
mastfabriek, v.; -flor in. damastfloers o.; zijn; (fig.) jem. auf den - bringen, op den' opwerpen of aanleggen, afdamming v.
-muster o. damastpatroon o.; -stuhl weg, aan den gang, vooruit helpen, bevorDamm -weg, (-(e)s, mv. -e) m.
m. weefstoel m. voor het damastweven, derlijk zijn; (Org.) juk o.; (Ontlk.) der hooge weg m.; -zieher m. (Geweerra.)
damastgetouw o.; -weber, -wirker nl.'' - zwischendemAfter,bilnaad m.; (Klokk.) aftrekker, krasser m.
kuil m., waarin de vorm staat.
damastwever, damastwerker m.
Dimon, (-s, mv. -en) m. geest, geDam—bock,(-bock(e)s, mv.-bócke) Dagmm — aufseher, ( - sehers, mv. l leigeest, beschermgeest m.; (gewoonl.)
m., —hirsch, (-(e)s, mv. -e) m. -seher) m. opziener, opzichter, inspec- booze geest, plaaggeest, demon m.
teur m. • der dijken; -bau m. het aan
damhert o.
D moniseh, bijv. nw. door een
opwerpen o. van een dam; -brush-legn, (boozes) geest geregeerd, demonisch,
Dame, (-n) v. dame, jufvrouw, mevrouw v.; 2. (Schaaksp.) koningin v.; m. breken o., breking v. van een dam, razend, woedend.
3. (Kaartsp.) vrouw v.; eine Quarte 4' dijkbreuk v.
Dampf, (-(e)s, mv. Dampfe) m.
von der - haben, een vierde van de vrouw
(van brandstoffen, spijzen), rook, damp
Da,mmeln, Z. dizmeln.
hebben; 4. (Tikt.) dam v., dubbele schijf D ►urmen, (dánamte, geddmmt) o. m.; (van eene lamp), walm, stoom m.;
v.; die - of in der - spielen, dammen; in ww., m. h. een dam opwerpen, aanleggen, (uit den grond), damp m., uitwaseming v.;
die - ziehen, dam maken; in der - sein, maken; 1I. bedr. ww. das Wasser -, af 2. (van kokend water), damp, wasem,
dam hebben; 5. lange -, eene soort van
een dam keeres; (fig.)-damen,or stoom m.; (fig.)etw. gehl nail -, met stoom,
stremmen, tegengaan, beteugelen, onder met eene vaart, zeer snel; 3. aamborperen.
brassen, zwelgen, Z. schlem--druken;3. stigheid, kortademigheid v.; (van paar
D ,mein, (damelte, geddmelt) o.
Ww., m. h. dom, onoozel zijn, handelen. men.
dampigheid v.; dieses Pferd hal-den),
Damen, (damte, gedamt) o. ww., m. Dgmmerde, V. damaarde v.; it. den -, dat paard is dampig;jemn. den -anh. dammen.
teelaarde, mestaarde v., zwarte grond m. thun, het verdriet aandoen, de poets
Damen-blume, (-n) v. (Pl.) Dimmer, ( - s) m., z. m. mat , flauw bakken; mir .gum Tort, and -, tot mijne
spijt en ergernis; 4. (fig.) schijn m., geene
keizerskroon v.; -breit o. dambord, licht, schemerlicht o.
werkelijkheid, Z. Dunst; Hans -, dom
schaakbord o.; -gurtel m. damesgordel D^mmerhaft, Z . dc mmerig.
windbuidel, windzak m.; Hans --kop,
m.; -handschuh m. dames- handschoen
Dammerig, ( -er, -st) bijv. en b.
m.; -hut ni. dameshoed, vrouwenhoed schemerachtig, donkerachtig, ecu weinig in allen Gassen, bemoeial m.; 5. roes m.,
m.; italienischer —, Italiaansch strooien duister; -es Weller, somber; -e Poesie, Z. Bausch.
hoed; -kástchen o. dames- werktafeltje mat, somber, droefgeestig; es wird Dampf— absperrung, v. onder o.; - knecht m. saletjonker, pronker m.; schon -, het begint reeds te schemeren, schepping v. van den stoom; - apparal
-putt m. damestoilet o.; -reitanzug m., een weinig duister te worden; es war m. stoomtoestel o.;- au flosung v.(Scheik.)
-reitkleid o. dames- rijkleed o., amazone - noch een wenig -, het was nog min of dampoplossing v.; 2. oplossing v. door
damp; -auslassungsröhre v. stoom -ontkleeding v.; -saltel m. zadel m. voor meer duister.
latingspijp v.; -bad o. dampbad, zweetdames; -schneider m., Z. FrauenschneiD ►mmerlich, Z . dämmerig.
der; -spiel o. damspel o.; -spieler rn.
D ►mmerling, (-(e)s, mv. -e) m. bad o.; -bagger m. stoombaggernet.
Da,mpfbar, bijv. nw. (Scheik.)
dammer, damspeler m.; -lush o. dames- dommelig, droomerig mensch m.
laken o.; -welt v. de dames v. mv.,
D ,mmern, (dammerte, gedámmert) opslorpbaar.
o. en onp. ww., m. h. es dammem, der Dámpfbar, bijv. nw. (van vuur),
schoone geslacht o., schoone sekse v.
Dam — geisz, ( en) v. wijfjes - dam- Morgen dämmert, de dag breekt aan, het bluschbaar.
hert o.; -hirschkuh v., -Ihier o., Z. -geisz. begint te schemeren; der Abend dämmert,
Dampf-barometer, (-meters,
Damiseh, ( er, am meisten - ) bijv. de avond begint te vallen, het begint mv. -meter) m., Z. - messer; -halter m.
-

-

(-

Dan.

Dam.
stoomhouder; m.; -blase v., Z. -kessel;
-bleiche V. stoomwasscherij v.; -boot o.
stoomboot v., stoomschip o.; — fahrt,
V. stoomvaart v., varen met eene stoom
--- reise V. reis V. met eerie stoom--bot;
boot; -brennerei v. stoom -branderij v.;
- brod o. met stoom gekneed brood o.;
- buchdruckerpresse v. stoompers, snelpers v.; - büchse v., Z. -kammer; - bugsirfahrzeug v. stoomsleper in., sleepstoomboot v.; -cur v. (Gen.) genezing
v., het genezen o. door dampbaden; -cylinder m. stoomcilinder m.; -dicht bijv.
nw. stoomdicht, zoo dicht, dat er geen
stoom kan doortrekken.

Dampfen,

(dampfte, gedampft) o.
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o.; -kohle v. rookende kool v.; - kolben
m. stoomzuiger m.; -huge! v. (Nat.)
dampkogel, windkogel m.; (Art.) peervormige rookkogel m.; -kutsche v.
stoomrijtuig o.; -loch o., Z. Zugloch;
-marine V. stoomschepen o. mv., die deel
uitmaken van de marine,00rlogs-stoomschepen o. mv.; -maschine v. stoomma
stoomwerktuig o.; -meter m.-chinev.,
gasmeter m.; (Nat.) luchtverdichtingsmeter m.; -mine V. (Mijnw.) dikke rook
m.; -miihle v. stoommolen m.; -nudel
o. (Kookk.) gerezen noedel v.; -packetboot o. stoom - pakketboot v.; -pfeife v.
stoompijp v., fluitje o.; - presse v. stoompers, snelpers v.; -pumpe v., Z. -maschine; -röhre V. stoom -ontlatingsbuis
of pijp v.; -schijf o. stoomschip, stoomvaartuig o. -schiffahrt v. stoomscheep vaart v.; -schiffskessel m. stoomketel m.;
-stürze v. doofpot m.
D^mpfung, v., Z. Ddnzpfer (Muz.);
- eines Aufruhrs, dempen o.; - der Slimme, verzwakking v.
Dampf-ventil, (-s, mv. -e) o.
stoomklep v.; - wagen m. stoomwagen m.,
locomotief v.; -- linie v. spoorweg m.

Dankbar,

(

-er, -st)

bijv. en b.

dankbaar, erkentelijk; - für &, dankbaar,
erkentelijk, gevoelig voor &; -e Gesinnungen, gevoel o. van dankbaarheid;
-keit v. dankbaarheid, erkentelijkheid,
erkentenis v.; zur —, uit dankbaarheid,
uit erkentenis.
Daankbarlich, bijw. dankbaar,
met dankbaarheid.

Dank-bef assen,

(

-er, -st)

bijv.

en b. (w. i. gebr.) ijverig om zijne dankbaarheid te betuigen; - beflissenheit, -begier(de) v. dankbaarheid, erkentelijkheid
v., ijver in. in liet betuigen van zijn
dank; -begierig bijv. en b. die dank
betuigen wil; 2. (i. k. bet.) begeerig naar
dank; -bezeigung V. bewijs o. van dankbaarheid; -bezeugung v. dankbetuiging,
dankzegging v.; - brief m. brief m. van
dankbetuiging; -chor m. koor o. der Levieten, die de dankliederen zongen.
Danken, (dankte, gedankt) bedr.
ww. jemn. für etw.-, danken, bedanken,
dankzeggen; 2. jemn.-, den groet beantwoorden, wedergroeten, bedanken; 3.

ww., m. h. rooken, dampen, uitwasemen,
damp uitslaan of uitlaten, rook of damp
verspreiden; das Pferd hat sich erhitzt,
es dampit, het rookt; 2. bedr. ww. (gemeenz.) sein Pfeifchen -, rooken; süsze
Gerüche -, (van spijzen &), verspreiden;
3. zwaar adem halen, Z. keuchen; 4.
met eene stoomboot, per spoor reizen,
stoomen.
jemn. etw. zit - haben, te danken hebben,
D€mpfen, (dampfte, gedampft) o.
verschuldigd zijn aan; ich wende es ihm
ww., m. h. zweeten, Z. ausdunsten; 2.
bedr. ww. (Kookk.) einen Karpfen, Aep- Dam-spiel, (-(e)s, mv. -e) o., Z. mein Leben lang -, ik zal er hem mijn
fel -, stoven; Fleisch -, smoren, stoven; Damenspiel; -wild, - wildpret o. damhert leven lang dankbaar voor zijn; 4. (gemeenz.) dank dir's Gott! God loon u!
2. Feuer -, uitdooven, blusschee, smoren; o., damhinde v.
God zegene u daarvoor.
(fig.) einen Aufruhr -, dempen; jeins. Danach , bijw ., Z. darnach.
Stolz -, vernederen, dompen; LeidenDanaiden, v. mv. (Fabell.) doch- Dankens-werth, -würdig,
schaften -, temperen, beteugelen, in toom ters V. mv. van Danaus, Danaïeden v. mv.' bijv. en b. dankenswaardig.

houden; (Muz., Schild.) zwakker doen
worden, doffer maken; mit gedampfter
Slimme, met doffe, gesmoorde, half luide
stern; Farben -, dof maken; (Jachtw.)
einen Lockvogel -, in een donker hok
opsluiten, ten einde hij daarna te sterker
slaan of fluiten zou.

Dandy, (-s, mv. -s) m. pronker,
modegek, dandy m., Z. Stutzer.

Daneben en Daneben, bijw.
- liegen, wohnen, er naast, daarnaast;- gelegen, aangrenzend; - schieszen, er langs

schieten; 2.tevens, nog, ook, daarnevens.

Danebrogs-orden,

(-

ordens,mv.

Dank fest, ( (e)s, mv. e) o. dank-

—

-

feest o., dankdag m.; -gebet o. dankgebed o., dankzegging v., danken o.; sein
- nach Tische verrichten, danken na het
eten; -lied o. danklied o.; - nehmig bijv.
nw., Z. angenehm; 2. dankbar; -opfer o.
dankoffer o.; 2. (fig.) Z. - gebet, -lied;

D^mpfer, (-s, mv. Dámp fer) m. - orden) m. orde v. van Daneborg; -rit- -predigt v. dankrede, dankzegging v.
Danksagen (sagte dank, dank
(Muz.) domper, klankbedwinger m.; 2. Ier m. ridder m. van de Daneborgsorde.
Z. Damp [horn; 3. Dump flop f; -horn o.,
Danieden, bijw. (veroud.) daar, gesagt) o. ww., m. h., Z. danken (i.);
Danksagung, v., Z. Dank (1.);
beneden.
Z. Löschhorn.
Dampf-erzeuger, gers, mv. Danieder of darnieder, bijw. -sschreiben o ., Z. Dankbrief.
;

^

(-

-ger) m. stoommaker, stoomketel m.;- erzeugung V. stoom maken o.; -esse v. rookbuis v. eenerstoommachine; - fahrzeug o.
stoomvaartuig, stoomschip o.; - flintev.
stoomgeweer o.;-lo!!e v., Z.-marine;- fórmig bijv. nw. (Nat.) dampvormig, dampachtig; -fregatte v. stoomfregat o.;
-geschütz o. stoomkanon, persingskanon
o.; -getriebe o., Z. -maschine; - gewehr
o., Z. - fïinte; -gewichtswage v. stoom
v.; -gitter o. (Zeew.) traliewerk-balns
o. boven de stoommachine; -hahn m.
stoomkraan v.; -heizung V. stoomheeten
o.; -heizungsróhre v. stoomheetingsbuis
v.; -horn m. domper in.

Djmp$cht, bijv. nw. vol damp,
dampig.

Dí mpfig, bijv. en b. aamborstig,
kortademig; -es Pferd, dampig; - Iceit
v., Z. Dampt (3.).

ter neder, neder, ter aarde; (fib;.) - beugen, bedroeven, d rukken; - fallen, naar beneden vallen; krank - liegen, op het ziek
gelegen zijn of liggen; - schlagen, ter--bed
neerslaan, ontmoedigen, Z. nieder.
Dank, (-(e)s) m., z. ni. dank m.,
bedanken o., dankbaarheid, erkentelijkheid v.; jeinn. - abstatten, dank betuigen,
bedanken; mit - annehmen, met dank(baarheid) of dankbaar aannemen; -sagen, dankzeggen; - sei Ihrer Gl te, dank zij
uwe goedheid; Gott sei-! Goddank! Gode
zij dank! (gemeenz.) groszen,schönen! wel
bedankt! zeer verplicht! mit - erkennen,
erkentelijk zijn; it.- für Dienste, belooni ng
v.; das ist mein -! is dat de belooning voor
mijne diensten? schlechten - verdienen
mit 4, slecht beloond worden voor &;
2. jemn. etw. zu -e machen, zoodat hij
daarmede tevreden is, naar wensch; jemn.
- wissen, iem. dank weten; jemn. schlechten - wissen, ondankbaar zijn jegens; 3.
Z. Kampfpreis.

Dankvergessen, bijv. nw., Z.

undankbar.

Dann, bijw. dan; - sagte ich ihm,
toen; - waarde ich ihm sagen, dan, in dat
geval; 2. dan, daarna, vervolgens, verder;
3. selbst -, wenn es ihm sein Valer schreibt,
zelfs wanneer; selbst - ween, zelfs dan,
wanneer; 4. - and wann, van tijd tot tijd,
nu en dan, somtijds.
Dannen, bijw. (veroud.) von -, van
daar, daar van daas; er kam nach R.
von - er c", van waar; von - geiten,
weggaan, heengaan; weit von -, ver van
daar; -hero, Z. daher.
Daphne, (-s, mv. -n) o. (Pl.)
aphne v., peperboompje o.
Daphni.n, ( s) o, (Scheik.) daph-

nine v.

Daphnoiden, V. mv.(PI.) daphneplanten v. mv.

Dappeln, (dappelte, gedappelt) o.
Dampf kahn, (-kahn(e)s, mv.
ww. met kleine schreden gaan, trippelen.
-kahne) m. stoomboot v.; - hammer v.,
Dar, (in samenstellingen).
- kasten m. stoomkamer, stoomkast v.;
Dank-adresse, (-n) v., Z. Daran en Daran,bijw .- arbeiten, er
- kessel m. stoom;,etel m.; 2. (Kookk.)
stoomkookketel m.; —explosion v. -schrift; -altar m. dankaltaar o.; -amt aan; - genug haben, zweifeln, er aan; - er
daaraan zie ik; - Recht haben, ge--kenich,
springen o. van den stoomketel; -klappe o. waardigheid V. van de Levieten, die de
lijk hebben aan, met; - wohl thun, daarv., Z. -eentil; -kochen o. stoom stoken dankliederen zongen.
—
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mede; - zweifle ich sehr, daaraan twijfel mogen er aan besteed, verkwist; es sind op dat punt, daaromtrent ben ik van
ik sterk; - ist wenig oder nichts gelegen, viele Menschen - gegangen, er zijn veel een ander gevoelen; mit - begrif'en, er
daaraan is weinig of niets gelegen, dat menschen bij omgekomen; ich kann nicht ook onder begrepen.
kan niet veel schelen; - sehe ich nichts niehr - kommen, ik kan er niet opkomen, Darlage, (-n) v. betaling v., kosten
Schönes, daaraan, daarin, er in; 2. man het. wil mij niet te binnen schieten, ik m. env., Z. Hinterlage, Zubusze.
sieht das Haus and gleich - einen Garlen, kan het mij niet meer herinneren.
Darlegen, (legle dar, dargelegt)
daarop, daarnaast, daarbij; - stos,en, er' Daraus en Daraus, bijw. daar - bedr. ww. (w. I. gebr.) daar leggen,
aan raken, er vlak bij of naast liggen;' uit; - [olgern, schlieszen, daaruit, er uitstallen, te kijk leggen; (fig.) seine
- sein, zu bauen &, bezig zijn met; ich uit; - schliesze of folgere ich, daaruit Gründe umslándlich -, blootleggen, uitwar nahe - abzureisen, ik was of stond maak ik op, besluit ik;- entstehen, coachen, eenzetten.
op het punt om; er war nahe - zu sterben, werden, daaruit, er uit; - sah ich wohl, Darleh(e)n, Darleih, (-(e)s,
het scheelde weinig of hij stierf; mir dass, daaruit zag ik of daardoor, daaraan mv. -en) of Darleihe, (-n) v.leening
liegt nichis -, er is mij niets aangelegen, merkte ik wel, dat &; - ist ein Sprich,- m.; jenin. em(e) - geben, eene som gelds
dat boezemt mij niet veel belangstelling wort geworden, daarvan is een spreekwoord leenen.
in; was liegt mir-? wat kan het mij sche- gekomen, dat is tot een spreekwoord Darleihen, (lieh dar, dargeliehen)
len? wat gaat het mij aan? sein ganzes Ver- geworden; - entstand ein Brand, daar bedr. ww. onr. of
mögen - setzen, er aan wagen, op het spel
ontstond brand, dat heeft een brand-dor
Darlehnen, (lehnte dar, dargelehnt )
zetten; wenn ich anders recht - bin, als veroorzaakt; - könnte man machen, dass bedr. ww. leenen, te leen geven, Z.
ik mij niet vergis, als ik ten minste niet 4 , dat zou maken, dat &; - wind nichts, leihen.
dwaal; onrecht - sein, dwalen, zich ver- daarvan komt niets terecht; was folgt -?
Darleiher, - leiherin, leener m.,
gissen; ich weisz nicht wie ich - bin, ik wat volgt daaruit? es wird eine Gewohn-^ leenster V.
weet niet, hoe ik het heb, of waaraan heit -, dat wordt eerre gewoonte; eini Darm, ( - (es), mv. Dar me) m. darm
mij te houden; es ist nichts -, er is niets Kleid - machen, daaruit, er uit, er van;' m., ingewand o.; -der dicke -, de dikke
van waar; it. er is niets aan, het deugt ich weisz nicht, was ich - machen solt, ik darm, kronkeldarm m.; der leere -, nuchniet veel; nicht - wollen, er niet aan weet niet, wat ik er van moet denken; tere, ledige darm; die dicken, die dunnen
willen, geen lust hebben, het niet willen ich mache mir nichts -, daar bekommer Dárme, Z. Blind-, Felt-, Krumm-,
doen; wohl - sein bei jemn., het goed ik mij niet over, ik lach er wat mede, Mast-, Zwul//inger -darm, Gedarnie.
hebben, in vertrouwen staan bij; libel, ik geef er niets om; ich kann nicht - kom
D ►rmen-anhange, m. nov.
nicht klug - iverden, ik ken er niet-men, (Outlk.) wat tot de darmen behoort;
besser - sein, er slim of erg, beter aan
toe zijn, in gevaarlijken of noodlottiger, uit wijs worden, ik begrijp er niets van. -ausleerung v. uitwerpselen o. mv., ontbeteren toestand verkeeren; ich weisz
Darben, (darbte, gedarbt) o. ww., lastingsstofren v. mv., afgang in.; - bad o.,
nicht was - ist, ik weet niet wat men er m. h. derven, ontberen, gebrek hebben -bohe v., Z. Klystier; -bandwurm m.,
aan heeft; Sie Naben wohl - gethan, gij aan; (gemeenz.) een kommerlijk leven Z. Bandwurm; -beere v., Z. Arles -, Elhebt wel gedaan daarmede, daaraan; man leiden, niet moeite aan den kost konen. se-beere.
ist libel mit ihm -, men heeft veel last, Darbieten, (bot dar, dargeboten) Darmbein, (-(e)s, mv. -e) o.
verdriet van hem, men weet niet hoe men bedr. ww onr. jemn. eta'.-, aanbieden, (Ontlk.) darmbeen o.; - mus/cel m. darm het met hem zal aanleggen; schwer - kom- presenteeren; wenn die Gelegenheit dazu beenspier v.; - schlagader v. darmbeen men, moeilijk er toe besluiten; wir muss- sich darbielet, als de gelegenheid zich slagader v.
ten wohl -, wij moesten wel; er wied aanbiedt, voordoet, presenteert; II. o. Darm-bewegung,-drehung,
V. beweging v. der ingewanden; -bruch
schon noch - mussen, hij zal er nog aan zelfst. aanbod, offer o., offerande v.
moeten, hij zal zijne beurt nog krijgen,
Darbringen, (brachte dar, dar - m. (Heelk.) darmbreuk, breuk v.
gebracht) bedr. ww. onr., Z. darbieten;
Z. fehlen, liegen, nahe.
Darmehen, o. (verkl.) darmpje o.,
Dárauf en Darauf, bijw. -seizen, (U.S.) ein Op`erthier -, offeren, ten offer kleine darm m.
banen, er op, daarop; - slolz sein, trotsch brengen; Beweise -, bijbrengen.
Darm - druse, ( - n) v. darmklier
zijn op, zich verhoovaardigenover; -hal
Darein, bijw. daarin, er in; - gies- v.; -entzundung v. (Gen.) darmontsteer op rekenen; - achten, denken,-ten, zen, thun, er in, daarin; sich - mengen, king v.; - fell o. (Ontlk.) buikvlies, darmer op letten, er aan denken; - antworten, legen, tusschen beiden komen, zich er vlies o.; -fieber o. koorts v. in het oner op, Z. ankommen, ansehen, bedacht sein, in mengen, zich bemoeien met; sich nicht derlijf; - fistel m. (Heelk.) darmfistel v.;
beruhen, sich einlassen, verlassen, fal- - Einden, er niets van kunnen begrijpen, -fuss ni. darmvloed m.; -/'rasz in., Z.
len; er geht nur - aus, Andern zu scha- verstaan; it. zich niet kunnen gewennen; -gicht; -gang ni. (Ontlk.) darmkanaal
den, hij is er slechts op uit &; schreiben er nahm sein Schwert and [tel -, er in; 2, o.; -gicht v. (Gen.) darmjicht, pijn v.
Sie den Brief', ich will - warten, er op ich willige -, ik stem er in toe; -schlagen, inde ingewanden, koliek o.; -grimmeno.,
wachten; es ist nichts - zu sagen, men slaan, door elk. slaan; - reden, in de reden Z. -gicht; -haat v. darmvlies o.; -jamkan er niets tegen zeggen; ich wette -, vallen, liet gesprek storen, er wird sich mer m., Z. -gicht; -Lanai m., Z. -gang;
ik wed van ja, ik wil wedden, dat het schwerlich - schicken, hij zal zich moeilijk -knochen ni., Z. -bean; - koth m. afgang
waar is; der Tod stehl -, daar staat de daaraan kunnen gewennen, er in kunnen m., ontlasting v., stoelgang in., excredoodstraf op; ich lasre mich - todt schies- schikken; geben Sie sich -, onderwerp u menten o. mv.; -kramp( m, kramp v. in
zen, ik mag sterven, als het niet waar is; er aan; eta. - geben, teruggeven, in rui de ingewanden, Z. -gicht; -lehre v. ingeven, op den koop toegeven; obers-ling gewandsleer v.; -leine v. (Vissch.) darm- losgehen, er op losgaan, er naar toe gaan;
snoer o.; -naht V. (Heelk.) darmnaad
dieser Weg [iihrt gerade - zu, er regelrecht -, nog bovendien, daarenboven.
op aan; 2. er geht nach Berlin, and - nach Dargeben, bedr . uw., Z. hingeben, m.; -rohr o., -röhre v., Z. - gang; -ruhr
V. (Gen.) spijsloop, buikloop, loop in.;
4., en dan, daarop, daarna, vervolgens; Barbieten, au f op fern.
wenige Tage -, daarna, later; den Tag -, Dargegen., bijv. nw., Z. dagegen. -sa ft m. ingewandsap o.; - saite v. darm den volgenden dag; - umarmten sic ein- Darhalten, (du hältst dar, er halt I snaar v.; -sailenniacher m darmsnaander, daarna, daarop; 3. - geben, voor dar, hielt dar, dargehalten) bedr. ww. renmaker m.; -saugadern v. mv., Z.
nicht - geben, er niet om geven,-schietn; onr. (veroud.) (E1. S.) aanbieden, bloot- Milchge fásse; -schabe v. aars- of endel
zich er niet aan storen; es geht viele Zeit stellen.
spoelworm m.; -schlauch-darmswo,
-, bis 4^, liet duurt lang, eer &; aller Darhinter, bijv . uw., Z. dahinter. m., Z. Darm; -schleim m. darmslijm o.;
Wein ist - gegangen, al de wijn is opDárin en Darin, bijw. daarin, er in; -schmerz m. (Gen.) koliek o., darmjicht
(gegaan); sein gauzes Vermogen ist - ge - - sich irren, [ehlen, daarin; der Muth be- v.; - schuift m. (Heelk.) darmsnijding,
gangen, het heeft hein zijn geheele ver steht -, dass 4•, de moed bestaat daarin, darmsnede v.; -schwanz m. aanhangsel
gekost, hij heeft zijn gansche ver --mogen dat &; - bin ich anderer Meinung, daarin, o. vair den endeldarm; -spritze v., Z.
,
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Klystierspritze; - strenge v. (Gen.) Z. droogoven, zweetoven m.; (Br.) mouteest hij is er bezorgd voor, hij zit er over in
v. (Heelk.) m., moutstoof v.; --Neu; o., Z. -gekratz; den angst; nicht - noch darunter, noch
-gicht; -verschlieszung
darmjicht v., darmkronkel ni., drek bra- —zeugprobe v. nazien o., beproeven o. meer, noch minder; esgeht Allesd(a)runken o.; -verschlingung v. (Gen.) darm- van den afval bij het louteren van het ter and d(a)rüber, alles loopt daar in de
jicht v., drekbraking v.; -verstopfung v. koper; -sucht v. uittering, wegkwijning, war; es liegt Alles d(a)runter and
verstopping v.; - wasserbruch m. (Heelk.) uitdroging, groote magerheid v.; (van d(a)riiber, alles ligt door elk.
water- darmbreuk v.; -weh o., -winde v. oude lieden), verval o. van krachten.
Darum en Darum, bijes. daarom,
(Gen.) Z. -schmerz; -wurm m. darm- Darsehieszen, (schossdar, darge- om die reden,tedieneinde; -seien Sieunworm, ingewandsworm m.; - zotten v. schossen) bedr. ww., onr.,Z. vorschieszen. besorgt, wees daarom, daarover niet bemv.(Pl.) klapolie o., zaadhulsel o.; - zwang, Darsetzen, (setzie dar,dargesetzt) lommerd, bekommerudaarom niet,stel u
m. hardlijvigheid v.
bedr. ww., Z. vorsetzen.
daaromtrent gerust; - bitteich Sie, dass chr,
Darnaeh en Darnaeh,bijw. ach- Darstellbar, bijv. en b. wat wat ik u verzoek, is &; es ist mir nicht
terna; - streben, er naar streven; - bilde voorgesteld, afgebeeld, ten toon gesteld, - zu thun, daarom is het mij niet te doen,
dich! neem dat tot voorbeeld, gedraag vervaardigd kan worden.
dat bedoel ik niet; es ist mir blosz - zu
u daarnaar; sich - regeln, zich daarnaar
Darstellen, (stellte dar, darge- thun, het is mij alleen te doen om, al,
regelen; sehen Sie -, onderzoek er eens stellt) bedr. ww. - zu einem Amte,voor- wat ik begeer &, is; - sage ich es, damit
naar, let er op, houd er een oog op! stellen, voordragen; Zeugen —, bijbrengen; c-, daarom zeg ik het, opdat; bit
fragen Sie -, onderzoek er eens naar - es etw. den Augen -, aanschouwelijk maken, ten, daarom, er om; was bekümmerst
sich trifft, - es flit of kommt, - die Um- aantoonen; (Schild., Tooneelk.) voor- du dich -, er om, daarom, :daarover;
stande sind, naar gelang van omstandig- stellen, schilderen; (fig.) voorstellen, af- führen Sie einen Zaun -, maak er
heden, al naar het valt; - leben, daarmede beelden, afschilderen, beschrijven; jein. eene haag, eene heiicing om; ich lobe
overeenkomstig, volgens; er riecht -, hij in seiner Blósze -, ierns. zwak o. of zwakke ihn -, ik prijs hem er om; man hal - geriekt er naar; das ist auch -, dat is er zijde bekend maken; das stellt sick jedem lost, men heeft er om geloot; ich wollte
ook naar, dat is ook niet veel bijzonders, augenscheinlich dar, dat valt iedereen in viel - geben, wenn &, ik zou er heel wat
heeft niet veel te beduiden; seine Krafte het oog; eire Thatsache -, beschrijven, om willen geven, als &; - kommen, versind nicht -, daar zijn zijne krachten niet blootleggen; 2. wed. ww. sich -, zich liezen, kwijtraken; - bringen, doen vernaar, zijne krachten laten het niet toe; vertoonen, zich voorstellen, zich aan- liezen, berooven; es sei -! het zij zoo!
er war fort, - komme ich nicht, daarer sieht - aus, hij ziet er wel naar uit, bieden.
men kan het wel aan hem zien; er ist
Darstellung, v. (in den tempel), door, om die reden, dientengevolge; er
nicht der Mann -, daar is hij de man niet voorstelling, presentatie v.; (van gelui- that es -, zveil man c ', hij deed het, dewijl,
naar of voor; 2. gleich, kurz -, daarna, gen), bijbrengen o.; (van de natuur), omdat; li. o. zelfst. fur ein Warum hat
daarop; erst Sie, - er, eerst gij, dan of schildering, afbeelding v.; (van eerre er immer zehn - bei der Hand, op ééne
vervolgens hij. daadzaak), beschrijving, verklaring v.; vraag heeft hij minstens tien antwoorDarnQben, darnieder, Z. da- (van rechten), aanduiding, aanwijzing v. den gereed, hij heeft altijd uitvluchtjes,
neben cS-.
Darstellungs—art, (-arten) v. hij weet altijd een gaatje.
wijze v. van voorstellen; -gabe v. gave Darunten, bijw. daaronder, er
Darob, bijw. Z. darüber.
Darr- balken, (-balkens, mv. v. van voorstellen, talent o. om goed onder, beneden, daar beneden.
- balken) m. (Br.) eestbalk ni.; 2. (Giet.) na te bootsen, te beschrijven; -kunst Darunter en Darunter, bijw.
staaf v. tot ondersteuning van den v. kunst v. om goed voor te stellen, te -stecken, eronder; - ist manvordem.Regen
zweetoven; -blech o. (Br.) eestplaat v.; schilderen, te beschrijven &.
onder; (lig.) - zuurde ich zu viel leiden,
2. (Giet.) ijzeren deur v. voor den droog Darstreeken, (streckte dar, darge- geschutzt, daardaaronder zou ik te veel lij oven; -brett o. (Br.) eeltplank v.
streckt) bedr. ww., Z. hinstrecken; 2. Z. den, dat zou mij te veel smart,veroorzaken;
Darre, n) v. (van mout), zengen, vorstrecken.
- sucht er nichts Gutes, daar bedoelt
schroeien, roosten, eesten o., verdroging
Darthun, (that dar, dargethan) hij niets goeds mede, daarmede heeft
v.; (Giet.) Z. Darrofen; (Huish.) Z. bedr. ww. oir. bewijzen, aantoonen, hij niets goeds op het oog; - kann ich
Flachs-, Hanf-, Mala -, Obst-darre; toonen.dieses Tuch nicht geben, minder, tot
(Br.) eest m.; (Suikerti.) droogplaats v.;
Dari ber en Dariiber, bijw. lageren prijs; - linde ich keinen Unter2. oven m., droogplaats v.; 3. (Gen.) te- daarover; - gehen-, er over heen; - bauen, er schied, daarin zie ik geen verschil; Kinder
ring, uittering v.; (Vog.) - der Vogel, over heen;- legen, wegsehen,erover(lleen); von Zwei Jahren and -, en daar beneden;
pip V.
dort ist eis Loch, - muss man eis Brett mit - begri/fen, ook er onder begrepen;
Darreiehen, (reichte dar, darge- legen, met moet er eene plank op, er over mischen Sie Wasser -, meng er wat water
reicht) bedr. ww. aanbieden, toesteken, leggen; (fig.) - böse werden, er om, er onder; es sind einige -, er zijn er onder;
presenteeren, toereiken, Z. überreichen. over; - sich beklagen, er over; - ist er sick - mengen, er mede, er onder, er door;
Darren, (darrte, gedarrt) bedr. ww weg, daar is hij over heen, dat is hij te da sind sic, lesen Sie die besten aus,
in den oven drogen; den Flachs -, in de boven, dat deert hem niet meer; it. dat daar zijn ze, kies de besten er uit.
zon drogen; 2. (Zuiv.) doen zweeten, weet hij reeds sedert lang; - vergeht
Darwagen, (.ivagte dar, dargewogen)
drogen; Kupfer -, de koperkoekengeheel die Zeit, daarmede; - geht nichts, dat bedr. ww. voorwegen, wegen in tiet
droog maken, Z. seigern.
overtreft alles; - ist der Streit entstan- bijzijn ofvoordeoogen van, Z. vorzvhgen.
Darr—$eber, (-fiebers, mv. -fie- den, daarover is de twist ontstaan, dat Darweisen, bedr. ww., Z. auf-,
ber) o. teringkoorts v.; -gekratz o. afval m. heeft den twist veroorzaakt; - habe ich vor- weisen.
van gelouterd koper; -geld o. moutbe- veegessen, dat heeft mij doen vergeten, Darzhlen, bede. ww., Z. auf -,
lasting v.; -gras o., Z. Honiggras; -hans daardoor heb ik vergeten; denken Sie - hin-, vor- zakten.
o., Z. barre (2.); -horde, -hürde v. nach, denk er eens over na; sick - auf-! Das, lidw. het, de, den; 2. bijv. nw.,
halten, zijn misnoegen toonen over, voornw. dat, die, dien; - gefdllt mir, dat
mouthorde, Pesthorde v.
Darns, (- es, mv. -e) m. stinkende, zich beklagen over; ich Ihue, was bevalt mij; - da hier, dat hier! - da, dat
ich soil, and noch -, ik doe mijn plicht, daar; - ist mein Hans, dat is, ziedaar mijn
modderige veengrond m.
Darr—kr€itze, n) v., Z. - gekrhtz; en nog meer zelfs; etw. - geben, op den huis; 3. betr. voornw. eis Ruch, - ich
koop toe; ich bin -, ik ben er aan bezig;', dat, hetwelk, Z. welcher, wvelches.
-hup/er o., Z. Darning.
Darrling,( -(e)s, mv. -e) m. (Zuiv.) ich will mick - machen, ik zal er aan be- Dasein, (ich bin da, dit bist da, er
koper o., dat nog niet geheel gelouterd is. ginnen; gek mir nicht -! kom er niet aan! isl da, wir sind da, chr Beid da, sic sind da,
Darr —malz, (-es) o., z. m. mout er ist - gestorben, hij is gestorven, terwijl er ivar da, er ist da geweren) o. ww. onr.
o. dat reeds geëesd is, Z.Luftmalz;-ofen m. hij daaraan bezig was; er ist - in Sorgen,» er zijn, tegenwoordig zijn; it. bestaan, er
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zijn, Z. da; II. o. zelfst. bestaan, aanzijn von P., vom 22 November datirt, is ge m. h. (van het leven &), duren; (van
sick -, (var-daterP.,n&;2w planten), overblijven; (van verdragen),
o.; das - Goltes, het bestaan o.; die, denen
wir das - zu verdanken haben, zij, aan wie eene gebeurtenis), dagteekenen, dateeren duren, voortduren, Z. fortdauern; 2. (van
Dativ, (-( e)s, mv. -e) m. (Spraakk.` ijzer, steen &), duurzaam zijn; lange -,
wij het leven, het bestaan te danken hebben; 2. aanwezigheid, tegenwoordigheid derde naamval m., doelgeval o., dati- lang duren; it. (van ossen &), het werken lang uithouden, vermoeienis lang
v., bijzijn o.; est ist bei seinera - geschehen, vus M.
Dato, bijw. (Hand.) gedateerd, van kunnen verdragen; (van vruchten), lang
liet is in zijn bijzijn, in zijne tegenwoorden datum, dato; a -, van heden; de - goed of gaaf blijven, niet spoedig bedigheid gebeurd.
Daselbst, bijw. daar, op die plaats, gedateerd; bis -, tot nu toe, tot heden; derven; 3. es ist so warm hier, dass man
er; - will ich bleiben, daar; er kam nach drei Monate -, drie maanden na dato, na nicht - kann, uithouden; er kann nirgends lange -, hij kan het nergens lang
D., and starb -, hij kwam te D. en stierf den datum van heden, van dezen.
Dattel, n) v. dadel m.; 2. Z. Sei- uithouden, nergens lang blijven; II. o.
daar, er; ich habe ihn nicht - gesehen, ik
dengehause.
en onp. ww., m. h. spijten, met leedheb hem er niet gezien.
Dasjenige, bijv. nw., Z. derjenige. Dattel-baum, baum(e)s, mv, wezen vervullen, doen betreuren;
Dasig, bijv. nw. (veroud.) der -e -bkume) m. dadel boom m.; -bohne v, dies Geld dauert mich, ik heb spijt
Amtmann, de burgemeester 4- van die kleine, zwart gespikkelde boon v.; -kern van; es dauert ihn sehr, dass er dieses
m. dadelkern, dadelpit v.; -muschel v, Buch verloren hat, het spijt hem, dat &;
plaats, aldaar, Z. dortig.
Dasmal, bijw. voor dezen of dien (Nat. bist.) dadelschelp of - schulp v.; sich das Geld, die Kosten nicht - lassen,
-ól o. dadelolie, palmolie v.; -palme v, niet klagen, geen spijt hebben over het
keer, voor dit maal, Z. Mal.
Dass, voeges. es ist wahr, - c,•, het is dadelpalm, dadelpalmboo ►n m.; -pflaume verlies van zijn geld &; sich keine Miihe waar dat &; ich bat ihn, • er es thun v. dadelpruim v.; -wald ni. dadelbosch, lassen, geene moeite sparen, ontzien; 2.
möchte, ik verzocht hem dat hij liet doen palmbosch o.; -zwetsche v. dadelpruim v, (van personen), medelijden verwekken,
Datum, (- s, mv. Data) o. datum m., met leedwezen vervullen, doen betreuren;
zou; ich wollte, - ich es nicht wviisste, ik
wenschte, dat &; ohne - ich es Weisz, zon - dagteekening v.; das - beisetzen, datee- er dauert mich, ik beklaag hem; er hat
der dat ik het weet, buiten mijn weten; ren; ein Brief von dens and dem -, datum mich sehr gedauert, ik heb innig mede
gehad; III. o. zelfst., Z.-lijdenmth
2. ich habe es nicht verdient, - man mich m., dagteekening v., dag m.
Datumsuhr, (- en) v. horloge o., Dauer, Bedauern.
so behandelt, ik heb het niet verdiend,
Dauernd, bijv. nw. duurzaam, bedat men mij zoo behandelt, zulk eene klok v., uurwerk o., waardoor ook de
stendig; (PI.) overblijvend.
behandeling heb ik niet verdiend; 3. so-, datum wordt aangewezen.
Daturin, (- s) o. (Scheik.) daturine Däumehen, o. (verkl.) duimpje
zoo moeilijk,
zoodat; so schwer,
dat &; er hat zu viel Verstand, als - er v., alkali m. uit het zaad eens doornappels; o., klein duimpje o.
nicht 4-, hij heeft te veel verstand, dan -saner bijv. nw. —es Salz, doornappel Daumen, (-s, mv. Daumen) m.
dat hij &; 4. opdat, ten einde, Z. damit zuur zout o.; -satire V. doornappelzuuro. duim m.; (fig.) jemn.den-drehen,vleien,
(voegw.); - ich nicht huge, laat ik niet lieDajube, (- n) v. (Kuip.) duig v.; honig om den mond smeren; (Scherts.)
gen, dat ik niet liege; ich bindamitunzu- -nholz o. duighout, vathout, wagen- gelukwenschen; jemn. den - halten, beschermen, de hand boven het hoofd hou
(rieden, - Sie es nurwvissen, gij moet weten, schot o.
jemn. den - auf das Ascge hallen of-den;
Däuehten, (es douchte, gedoucht
dat ik &; 5. es sei, nur- hein Ungluckgeschehe, het is goed, mits,opvoorwaarde of gedaucht) onp. vvw. onr. dunken, schij- seizen, iem. korthouden, in onderdaniger geen ongelukken komen, Z. Bedingung; nen, voorkomen; mir (mich) ducht, mij heid, onder den duim houden; 2. duim
6. es sind zehn Jahre, c', het is tien dunkt, het komt mij voor; es douchte m. (eene lengtemaat); 3. (Werkt.) tand,
jaar geleden, dat, Z. bis; 7. - du auch gar mich, ich sahe eine Stadt, mij dacht, ik kam m. van een rad.
nicht horst, gij luistert ook niet! - du nicht verbeeldde mij dat &; wie mir di acht,
Daumen—abzieher, —anziehvon der Stelle gehst! pas op, dat gij daar haben Sie Unrecht, het komt mij voor, er, m. optrekkende duimspier v.;
Z.
dunken.
-beuger m. (Ontlk.) buigspier v. van den
niet van daan komt! - du es ja nicht ver
Da_uen, (daute, gedaut) bedr. duim; -blech o. ( Wap.) duimstuk o.;
vergeet het vooral niet! - ihn der-giset!
-breite V. duimsbreedte v.; -dick bijv.
Henker hole! de duivel, de drommel hale ww., Z. verdauen.
hem! - er wire, wo der Pfeffer wächst,
Dauer, v., z. m. duur m., duurzaam- nes. een duim dik; -dreher m., Z.
ik wenschte, dat hij ik weet niet waar heid v., duren, aanhouden o.; (van het Schmeichler; -drucker m. klinklichter,
zat; ach! - Gott erbarme! ach! dat God geluk), duur m., bestendigheid v. drukker m. aan eene deur; -eisen o.
zich ontferme; nicht - ich wusste, zoover ik von kurzer -, van korten duur, kort (Trekk.) duimijzer o.; 2. Z. -schraube;
weet, niet; - ich eis Narr ware, das zu thun, van duur; auf die - geinacht, duur - klapper m. klaphoutje, duimklappertje
die - eines Rechtshandels, duur m.,-zam; o.; -klop fer m. ( Ontlk.) aftrekkende spier
ik zou wel gek zijn als ik het deed; -man
nos nur nicht etwa behorcht, als men ons aanhangigheid v., aanhangig zijn o.; die v. van den duim; -leder o., - ring m.,
immerwdhrende, unucnterbrochene -, al- Z. Daumling (1.); -m uskeln m. mv.
maar niet beluistert.
Dasselbe of Dasselbige, voor- tijddurendheid v.; (fig.) eeuwigheid v. duimspieren v. mv.; -nerven m. mv. duim nw. hetzelfde; das ist eines and eben -,', Dauer-blumen, V. mv., -ge pezen v. mv.; -schnüre v. mv. duim
- schraube v., -stock m.-snoer.mv;
o. mv. overblijvende bloemen,-waehs
dat is hetzelfde, daar is niet het minste'
duimschroef v.; -streeker m. ( Ontlk.)
planten v. mv.
verschil tusschen; 2. Z. derselbe (2.).
Dastehen, (stand da, dagestanden) Daaerhaft, of dauerbar, ( er, uitrekkende duimspier v.; -stuck o.
o. ww. onr. daar staan, daar zijn; -st) bijv. en b. -es Werk, Gebdude,duur- (Verz.) duimstuk o.; -welle v. duimas v.
einzig -, eenig in zijne (hare) soort zijn. zaam, stevig, sterk; (van planten), overDaumlein, o., Z. Daumchen.
Data, o. mv. gegevens, fei- blijvend; (fig.) -er Friede, duurzaam, Dáumling, (-(e)s, niv. -e) m.
ten o. mv., daadzaken V. mv., datums langdurend, bestendig; -er werden, ste duimstuk o., duimring, duimeling m.; 2.
viger, vaster, sterker worden; -e Freund- (fig.) duimpje o., dreumes, dwerg m.; 3.
m. mv.
Dataria, v., Z. m. pauselijke kanse- schaft, hecht, bestendig; - bauen, stevig, (Werkt.) Z.Daumen (3.); ( Zeew.) -e of
sterk, solide.
Fingerlinge m. mv. duimelingen, vinger
larij v.
-lingem.v
Datolith, (-( e)s, mv. -e) m. met Dáuerhaftigheit, v. vastheid,
boraxzuur verbonden kiezelachtige kalk duurzaamheid, stevigheid, hechtheid,
Daisne, (-n) v., Z. Flaumfeder.
bestendigheid V.
v., datoliet m.
Daunicht, daunig, bijv. uw.
Datiren, (datirte, datirt) bedr. ww. Dauerlos, bijv. nw. kortstondig, donsachtig, van dons, donzen.
tijd en plaats aanduiden, den datum zet onbestendig, vergankelijk.
Daus, (-es, mv. -e) m. (Sp.) twee
schrijven, dateeren; der Brief ist-ten,
Dauern, (dauerte, gedauert) o. ww., v.; (Tikt.) alle -, dubbele twee v.; (fig.,
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gemeenz.) geputzt wie ein - of D?^uschen,
netjes, proper, opgedirkt; er versteht sich
darauf wie een -, dat kent hij op zijn
duimpje; (Volkst.) dass dich der -1 ver
wat drommel!
-dor!

es nicht kommen, daartoe of zoover zal

het niet komen, dat zal geene plaats
hebben; - kommt noch, daarbij komt nog;
wie komme ich -? hoe kom ik daaraan'
waarmede heb ik dat verdiend? it. hoe
Dapuung, v., Z. Verdauung; -ssaft kom ik daartoe? - habe ich keine Lust,
daartoe, daarin &; - gehort Zeit, daarvoor
m. chijl v.
Devids-gerste, v., -komn o., is tijd noodig, daartoe behoort tijd; - geZ. Dinkelgerste; -harfe v. Davidsharp, hórt viel, daar behoort veel toe, dat is
groote harp v.; 2. (Nat. kist.) horenschelp niet gemakkelijk, men moet bekwaam
v., toethoorn m.; - schleiderstein m. ver- zijn om dat te doen; - Tache ich nur, daar
lach ik wat om; -ist das Geld da, dass
steende zeeëgel m.
Dgvon en DavQn, bijw. daarvan; wir es gebrauchen, het geld is er voor,
- hat er nichts genommen, daar heeft hij om het te gebruiken; - ist er da, daarniets van genomen; nehmen Sie -, bedien u^ voor is hij hier, dat is zijne beeens; ich habe -, ik heb al, ik heb er reeds, stemming; - lassen, laten naderen tot zoovan genomen; wer will -? wie wil er van ver; niemand kann -, niemand kan er
hebben? wie wil er van gediend zijn? aan komen; - legen, schlagen, setzen, stel- horen, sprechen, er van; - kann nichts len, Chun, er hij, daarbij; 1000 Thaler
abgehen, er kan niets af, ik kan den prijs Besoldung, and freie Wohnung -, daarendaar,,van boven, behalve vrije woning; noch -, nog
niet verminderen; 2. weit -,ver
ver weg; er ist - gesund worden, hij is er daarenboven, behalve dat nog; arm
door hersteld; 3. er halte -bleiben sol and noch - krdnklich, daarenboven, daarhij had zich er niet mede moeten be--len, bij, wat meer is; was sagt er -? wat
moeien; glucklich - bringen, er uit hel- zegt hij er van? Ja - sagen, er in toepen, redden; - fliegen, wegvliegen; - stemmen, er ja op zeggen; ich rathe Ihnen
fliehen mil 4, - führen, wegvoeren, mee- nicht -, ik raad het u niet aan; - abgevoeren; -gehen, weggaan, heengaan; it. richtet, er toe; seinen Theil - geben, er aan;
ontsnappen, ontvluchten; jemn. - hel fen, -gelangen,er toe geraken; - kommen, overiem. helpen of behulpzaam zijn in het vallen; it. gedaan krijgen; wie kommen
ontvluchten; it. er af helpen, er van be- Sie -? hoe komt gij daaraan, op dat denk
-thun, dass, trachten, pogen, mid--beld?
vrijden; (Scherts.) jemn. - (vom Ver
hellen, ontdoen, ontnemen, ont--9nóge) delen in liet werk stellen om, er voor
lasten; - kommen, er af komen; (van eene zorgen dat.
ziekte), opkomen, herstellen, de ziekte, Dazukunft, v., Z. m. aankomst,
te boven komen; gut - kommen, er geluk- komst v.; 2. (Rechtspr.) onvoorziene,
kig afkomen; mu t einer leichten Strafe - onverwachte komst v.
kommen, er af komen met, Z. Auge; -lau- Dazumal, bijw., Z. damals.
Dazwisehen, bij w . - liegen, stellen
fen, sich - machen, er van daan loopes,
wegloopen, het hazenpad kiezen; - tra - 4, er tusschen, daartusschen; - ist der
,gen, mede nemen, wegnemen; (fig.) den Unterschied, dass ', daartusschen; 2.
der Baum -, de ruimte v. daartusschen,
Sieg - tragen, behalen.
DLLvor en DavQr, bijw. - stellen, tusschenruimte v.; - liegen, befindlich
daarvoor, er voor; sich - hitten, zich er voor sein, tusschen beide liggen; - kommen,
of daarvoor wachten; jem. - warnen, waar-, tusschen beide komen, gebeuren, voorvalschuwen voor; - bewahre of behi te uns! len; wenn niches - komnat, als er niets tusGott! God beware ons ervoor, daarvoor! schen beide komt, als er niets bijzonders
- erschrecke ich nicht, daarvanschrikik voorvalt; jemn.- reden, in de rede vallen;
niet; - kann ich nichts, ik kan er niets aan sie iveint and seufzt -, zij weent en zucht
doen, het is mijne schuld niet; 2. - legen, tusschen beide, haar geween wordt door
sein ', er voor, voor; sich - fürchten, zuchten afgebroken.
vrees hebben voor; eihen Abscheu of Dazwischenkunft, v., z. m.
Ekel - haben, een afschuw hebben van, tusschenkomst v.; (Krijgsw.) interventie
walgen van; ich habe einen Ekel -, ik v.; ohne meine -, zonder mijne tusschen
walg daartegen, ik heb er een afkeer van; komst, als ik niet tusschen beide gewelcher Larm!ieh kann - nicht einschlafen, komen was.
welk een geraas! ik kan daardoor niet in Deballiren, (deballirte, deballiri)
slaap komen; was kann ich -? wat kan ik bedr. ww. (Hand.) ontpakken, uitpakken,
uit de balen doen.
er aan doen? is liet mijne schuld?
Dawider, bijw . tegen, daartegen, Debatte, (-n) v. twist, strijd, woorer tegen; ich babe nichts -, ik heb er niets dentwist, woordenstrijd m., woorden
geschil, debat o.
-wiselngv.,
tegen; ich habe nichts - zu sagen,daartegen heb &; was dafur and - angefiihrl Debatteren, (debattirte, debattirt)
werden kann, het vóór en het tegen; ich bin 9. ww., m. h. twisten, bestrijden, liet
da fur, and er ist -, ik ben er vóór en hij vooren tegen eener zaak bespreken, twisis er tegen; -sein, sich - seizen, er tegen ten over.
zijn, zich verzetten tegen, weerstand DQbet, o, (Hand.) debet o., schuld
V. te boek; ina - steken, schuld hebben,
bieden aan.
Dazu en Dazu, bijw. er toe, er bij, debet zijn; - and Credit, debet en credit,
daartoe; - zwingen, er toe dwingen; ge- schuld erg tegoed.
Debit, m. (Hand.) verkoop m.,
schickt, Zeit -, daartoe; - nichts zu sagen
haben, daaromtrent, daarop; - soli, wird debiet, vertier o.
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DebitCnt, (-en, mv. -en) m. -ver
kooper, debitant m.
Debiteren, (debitirle, debitirt)
bedr. ww. (Hand.) Z. belasten; debilirt
sein, debet zijn aan, op het debet staan
van; jeins. Rechnung -, op het debet
brengen; 2. etw.-, debiteeren, ver
aanhalen, voor den dag bren--kopen;it.
gen, debiteeren.
Debut, m. (Tooneelk.) debuut,
eerste optreden o., eerste optreding v.
Debuteren, (debutirte, debütirt) o.
ww., m. h. (Tooneelk.) voor het eerst
optreden, debuteeren.

Decide, v., Z. Dekade.
Deealiren, (decalirte, decalirt) of
ww., m. h. (Hand.) aan gewicht verliezen, lichter worden, indrogen.
Deealo, m. (Hand.) gewichtsverlies o.

Decan, m., Z. Dechant.

Decant, (-(e)s, mv. -e) m. dekenschap o., waardigheid v. van deken,
dekanaat o.
Deeanei, V. woning v., huis o. van
den deken.

Deeantiren, (decantirte,decantirt)
bedr. ww., Z. abgieszen.

Deeantirgefas, (-es, mv. -e)
o. (Scheik.) glas a. voor het afgieten, klaren of decanteeren der vloei
-stofen.
Deeatiren,

(decalirte, decatirt)

bedr. ww. ('Man.) ontglanzen, den persglans ontnemen, krimpen, de samenhan
-gend
draden loswerken.

December,

(-bers, mv. -ber) m.

December in., Wintermaand v.
DecQmvir, (-s, mv. -e) m. tien
-man,decvir.

Deeemvirijt, (-s,mv.-e)o. tienmanschap o., waardigheid v. van decemvir.
DecentralisatiQn, v. opheffing,
vernietiging v. der centralisatie.

Deeentralisiren,

(decentralisirte,

decentra lisirt) bedr. ww. de centralisatie
vernietigen, opheffen.
Deehanei, v., Z. Decanei.
Deehant,( - (e)s, mv. - en) m. deken,
overste m.; -birne v. boterpeer v.

Dechargiren, (dechargirte, dechargirt) bedr. ww. (Hand.) Z. austhun.
Deeher, ( - s, mv. Decher) m.
tiental o.

Deehiffriren,

(dechi(frirte, de-

chi[frirt) bedr. ww. ontcijferen, ontwarren, ontknoopen, ophelderen, uitleggen,
verklaren.
Decimal, bijv . nw. tiendeelig, tien
-talig.
Decimijl —brueh, ( - bruch(e)s,
mv. - bruche) m. tiendeelige breuk v.;
-rechnung v. tientallige berekening v.,
rekenen o. met het tientallig stelsel; it.
met tiendeelige breuken; -system o.
tientallig stelsel o.; -zakt v. getal o. in
het tientallig stelsel uitgedrukt; it. Z.
-bruch.
Deeimiren, (decimirte, decimirt)
bedr. ww. (Krijgsw.) om den tienden
man loten, den tienden man uitnemen,
uitkiezen.
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Deck, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) Z. ( leggen; den Tisch -, de tafel dekken,
Verdeck; - belt o. dekbed o.; - blatl o. of alleen dekken; fur 6 Personen -, dekken. couverts gereed leggen; (fig.) diese
dekblad , bijblad o.
Dpeke, (-n) v. (van een boek), om- Anhöhe deckt das Haus, beschut het huis,
slag m.; (van een bed), deken v.; ge- verbergt het voor het gezicht; die Kosteppte, abgenáhte -, sprei, beddesprei v., sten -, dekken, bestrijden, goedmaken;
pronkdeken v.; mil Wolle gefutterie, ge- jem. - ,schadeloos stellen; ich bin gedeckt,
steppte -, gestikte, met wol gevoerde ik ben gedekt, ik kan daaraan geese
deken v.; (van een paard), dek, dekkleed
o.; (van eene koets), bekleeding v., Z.
Belt-, Blumen-, Helm-, Sattel -, Stroh -,
Tisch-, Wappen-decke 4-; (Jachtw.) (van
wolven, beren &), huid v., velo.; (Slot.)
(van een sleutelgat), dekplaat v.;(Scheik.)
(boven den helm van eenedistilleerkolf),
vertind koperen vat o.; - fiber die Hostienkapsel, hostiekastje o., hostievaas v.;
- über einer Mauer,muurkap v.; (Mijnes.)
(van een gang), zoldering v., gewelf o.;
(fig.) den Weinstócken c eine - geben,met
aarde of grond, met mest dekken; (Spr.)
mit jemn.unter einer - liegen ,stecken,ond er
thine deken spelen, het volkomen eens zijn
met; (Spr.) twee handen op eenen buik;
sich nach der - strecken, zich naar de omstandigheden,zijne uitgaven naar zijne inkomsten regelen, de tering naar de nering
zetten; er hat eine - vor den Augen, hij is
geblinddoekt; 2. zoldering v., zolder m.,
plafond o.; eis Zimmer mil einer verzierten -, eene geplafonneerde kamer v.; eine
in Felder eingetheille -, vakzoldering v.,
plafond -, paneelwerk o.
Doeke1, (-s, mv. Dec/cel) m. deksel, dekstuk o.; (Org.) lip v.; (Pl.) deksel, dekseltje o.; (Boekdr.) timpaan o.;
den - flicken, eene strook perkament op
het timpaan leggen; den - überziehen,
het timpaan overtrekken, een blad papier
op het timpaan leggen; (Scheik.) helm
m., deksel o., kap, kolfmuts v.; (Bouwk.)

kap, kornis, kroonlijst v.; (Scherts.)
deksel o., hoed m., ni uts v., Z. Brunnen -,
Kelch-, Korb-, Pasteien -, Pfannen-deckel;
(Vuurw.) los kapje o., zundgatdeksel o.

Doeke1 - band , (- bandes, mv. -bander) o. (Boekdr.) timpaanscharnier o.;
(Slot.) krukhengsel o.; -becherm. beker
m. met een deksel.
Deekelchen, o. (verkl.) dekseltje, klein deksel o., Z..Deckel.
Deekel – eisen, (-eisens, mv.- eisen)
o. dekselijzer o.; -teder v. (Geweerm.)
pandekselveer v.; - fórmig bijv. nw. dek
-glas o. glas o. met een dek--selvormig;
sel er op; -kanne v. kan v. met een dek
er op; -knop f m. dekselknop m.; -korb-sel
m., -körbchen o. mand v., korf m., mandje
o. met een deksel er op, dekselmand v.;
-krult m., Z. -kanne; -lehne v. deksel haakje o.
Doekeln, (deckelle,gedeckelt) bedr.
ww. een deksel doen op, met een deksel
sluiten.

Doeke1-schnecke, (-n) v. (Nat.
bist.) dekselslak v.; -sieb o. zeef v. met
dubbelen bodem; -stuhl m. (Boekdr.)
galg v. of stut m. voor het timpaan, tim-

paanstoel m.

Doeken, (deckle, gedeckt) bedr. ww.
eis Haus -, dekken, een dak brengen of
maken op; das Tischtuch auf den Tisch -,

schade lijden; die gedeckten 5 procentigen,
de gedekte, geconsolideerde 5 percents;
einen Rest -, een te kort dekken; cis
Lager, das Fuszvolk durch Reiterei, eine
Mauer durch Thürme -, dekken, beschutten, beveiligen; jent., das Gepack -, begeleiden , dekken , vergezellen;(Rechtspr.)
eis Lehen -, dekken; (Muz.) gedeckter
Ton, gedeckle Slimme, matte, doffe toon
m., stem v.; 2. wed. ww. sich mil
etwv. -, zich dekken, zich bedekken;
it. decken Sic sich, zet uw hoed op, wees
gedekt, dek u; (Krijgsw.) sich durch
einen Wald -, zich dekken, zich doen
beschutten door; sich gepen die Verjáhrung -, zich dekken; 3. (Meetk.) sich -,
einander -, elk. bedekken, op elk. liggen.

Doeken -$echter,( -flechters, mv.
-flechter) m. mattenvlechter, dek -

kenvlechter m.; - gemalde o. beschilderd
plafond o.; -handler m. deken verkooper,
mattenverkooper m.; -macher m. deken
mattenmaker m.; -riss m.-maker,
(Bouwk.) schets v. van een plafondornament; -stuck o. pleisterplafond, zolderstuk o.
Decker, (-s, mv. Decker) in. dek
leidekker, rietdekker m., Z. Bach-,-ker,
Schiefer -, Tafeldecker.
Dpek-farbe, (-n) v. dekverf v.;
-feder v. dekveder v.; -firniss m. vernis
o.; -fisch m. (Nat. kist.) breede, platte
visch m. uit de Middellandsche Zee; -formen v .mv.(Man.) dekenpatroon o.; -gang
m. (Vest.) overdekte gang m., galerij v.;
ier —, der zu den Minen fi hrt, sluipgang
in.; -garn o., Z. Streichgarn; -gut o. dek oor sigaren; --ham
goed o., dektabak v. voorsigaren;
ham^ner in. leidekkersnijptang v.; -haul v.
(Ontlk.) huidvlies, tegument o.; -hola
). (Waterst.) dekplank v., Z. Satlel;
-lehm m. (Giet.) dekleem o.; -mantel
m., -mittel o. (fig.) dekmantel, sluier
Th, voorwendsel, middel o. ter verber;ing; -neiz o., Z. -garn; -planken v.
nv. (Scheepv.) buitenhuid v., boeiplan{en v. mv.; -platte V. deksteen, dektegel
Ii.; -nasen m. dekzode v.; - reiser o. mv.,
-reisig o. (Timm.) dektakken ni. mv.;
-schiene v. (Art.) — auf der Laffettensand, dekstuk o., uitstekende rand m. op
Ie affuitwang; - schild m. (Pl.) (lekschild
) .; (Nat. bist.) rugschild o.; -sohle v., Z.
- nasen; -stein m., Z. -platte; -slroh o.
lekstroo, dakstroo, dak o.; -stuck o. dek
dekking; -sti lze v.-stuko.,lachv
(Zeees.) berkoen, stut m. onder de
3cheepsverscliansing; - stutten v. m v.
(Scheepv.) dekklampen m. mv.
DQekung, V. beschutting, beveiliing v.; (Krijgsw.) -der Grenzen, dekken
.; 2. (Hand.) zekerheid v., waarborg
in.; it. remise v., schadeloosstelling v.;
- senden, geld verschaffen; ohne -, onge-

dekt; jemn. keine - senden, iem. onbetaald laten.
Doek–Wachs, o. dekwas o.; -werk
o. (Vest.) blindeering v., blind o.; -zeug
o. dekwerk o.

DeelamatiQn, V. kunstmatige,
mondelinge voordracht, declamatie v.
Declamlitor, (-s, mv. -en) m.
kunstmatig spreker, lezer, declamator m.
DeclamatQrisch, bijv . en b. wat
de uiterlijke voordracht of declamatie
betreft.
Deelamiren, (declamirte, declamirt) bedr. ww. kunstmatig lezen,voordragen, declameeren; (i. k. bet.) hoog
spreken; (Muz.) den zangtoon-draven
door den spreektoon vervangen, sprekende voordragen.
DeclaratiQn, v. (Hand.) verklaring, declaratie v.

Deelariren, (declarirte, declarirt)
bedr. ww. (Hand.) Waaren -, aangeven,
aangifte doen van, declareeren; zu wvenig -,
zu viel -, beneden, boven de waarde aan -

geven.

DeclinatiQn, v. (Spraakk.) ver
woordbuiging, declinatie v.;-buign,
(Nat.) Z. Abzveichung.

Declinirbar, bijv . nw. (Spraakk.)
verbuigbaar.

Deeliniren,

(declinirte, declinirt)

bedr. ww. verbuigen, buigen.

DecQet, (-(e)s, mv. -e) o. (Apoth.)
afkooksel, aftreksel, extract o.

DeeoratiQn, v., Z. Verzierung;
(Tooneelk.) tooneelversiering, decoratie v.

Deeoriren, (decorirte, decorirt)
bedr. ww., Z. verzieren.

Deeorirt, bijv . ww. gedecoreerd,
met een ordeteeken of eene ridderorde
voorzien.

DeeQrt, (-s, mv. -e) m. (Hand.)
aftreksel o., afkorting, korting v.

Deeortiren, (decortirte, decortirt)
bedr. ww. korten, afkorten, aftrekken.
DeeQrum, (-s) o., z. m. het uiterlijk betamelijke, welvoeglijke, passende,
fatsoenlijke, gebruikelijke o.

Deerot, (e)s, mv. -e) o. verordening,
bepaling, beslissing v., besluit, decreet
o.; 2. (Kat.h.) kerkelijke wet v., canon
m.; 3. (lHechtspr.) uitspraak v., vonnis,
arrest o.

Deeretalbrief, (-brief(e)s, mv.
-brie fe) m. of Deereta1e, (-n) v.
pauselijk besluit o., decretale v.
Deeretiren, (decretirte, decretirt)
bedr. ww. gerechtelijk besluiten, bebevelen, vaststellen, afkondigen, Z. be-

schlieszen.

Deeurie, (-n) v. afdeeling v. van
10 man, tiental o. (soldaten), decurie v.
Decurio, (-s, mv. -nen) m. aan voerder m. eener decurie.
DedicatiQn, v. opdracht, toeëigening V.

Dedicjren, (dedicirte, dedicirt)
bedr. ww. opdragen, toeëigenen.

Deducjren, (deducirte, deducirt)
bedr. ww. korten, afkorten, afhouden,
aftrekken.

Deg.

Deli.
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277

DeductiQn, v. korting , afkorting , een degen gewapend rnan, lieer iii .; it . Dehnwerkzeuge, o. mv. werkvechtersbaas in.; der - hat den Kaiser arm tuigen o. mv. om te rekken.
( -er, -est) bijv. en b. ge- gemacht, de soldaat (de oorlog) heeft &; Deich, (-(e)s, mv. -e) m. dijk,
brekkig, onvolkomen, onvolledig, of vol- ein alter - of - knopt, een oude brave hooge weg in., Z. Damm; zu -e fahren,
maakt, beschadigd, defect. krijger; eipi alter grader -, een goede eer- aan een dijk gaan werken; die -e belaufen,
Defeet, (-(e)s, mv.-e) m. gebrek o., lijke grijsaard, een man van den ouden, de dijken nazien, inspecteeren; vom -e
gebrekkigheid, onvolledigheid, onvol- echten stempel. fahren, van den arbeid aan den dijk te
maaktheid v., defect o.,Z.Abgang,Lucke, Degen -band, (-band(e)s, mv. huis komen; den - auszer Last bringen,
in zoover herstellen, dat hij het gewone
Mangel; -e in einer Rechnung machen, -bander) o., Z. -schlei fe.
zieken, posten eener rekening betwisten; Degeneration, v. ontaarding, water tegenhoudt; einep - schaufrei mathen, zoo in orde houden, dat er bij de
die -e erlassen, oninbare schuld v. verbastering v.
Defect—bogen, (-bogens, mv . Degeneriren, (degenerirle, lege schouwing niets op aangemerkt kan wor-bogen of -bógen)m.(Boekdr.) afzonder- nerirt) o. ww., m. h. ontaarden, ver- glen; 2. ein - Torf, stapel, hoop m.; den
lijk, overtollig, los vel o. van een boek; basteren, erger of minder goed Torf in -e bringen, de turf opstapelen.
-buchstabe m. (Boekdr.) losse, overtol- worden .
Deich
_ -acht, (-en) v. dijkbestuur
Degen—filch, (-es, mv. -e) o.; 2 dijkreglement o.; 3. aandeel o. in
lige letter v,
Defeetiren, (defeclirle, defectirt) in., Z. Schrvertfisch; - fláche v. plat o. van hei onderhoud van een dijk, dijklasten
bedr. ww. eine Rechnung -, nazien en den degen &; - fármig bijv. nw. zwaard- m. mv.; 4. Z. -buch; -amt o. dijkbestuur,
goedkeuren. vormig; -ge/ass o. gevest o. van den heemraadschap o.; —srichter m. heem Defeetivum, (-rums, mv. - ven ) degen &; -gehenk o. degenkoppel, sabel- raad m., lid o. van een dijkbestuur; -ano. (Spraakk.) gebrekkig werkwoord o., riem rn.; -geklirr o. degengekletter o.; ker in. vaste grond m., waarop de dijk
waaraan een of meer wijzen, tijden of -grif m. greep m. van den degen &; - rust; -annehmer m. aannemer m. van
personen ontbreken. haken m. degenhaak in.; -hieb m. sa- een (lijk; -anschlag m. bestek o., begrooDefeet-kasten, (-hastens, mv. belhouw m.; -kind o. man(ne)lijke erf- ting v. van het leggen van een dijk;
- kasten) m. (Boekdr.) kast, kist v. voor genaam m.; -klinge v. degenkling v.; -arbeit v. dijkarbeid m., dijkwerk o.; -arlosse letters; -paket o. dekplankje o., -knopf m. degenknop, sabelknop m.; beiter m. dijkwerker, graver rn.; -au fseher
dekspaan v.; -regal o. bank v. voor de (fig.) Z. Degen; -kraut o. (Pl.) Z. m. dijkopzichter, dijkopziener m.; -band
letterkast; -zettel m. lijst v. derdefecten. Schwertlilie; - koppel v., Z. -gehenk; o. land o., dat door een dijk beschut is,
DefensiQns —linie, (-n) V. ver- -kuppelschnalle v. koppelgesp v.; -ól o., dien de bewoners moeten onderhouden,
dedigingslijn v.; - schrift V. geschrevene Z. -sch-zvarz; -quast(e) m. en v. degen - Z.-strich; --sp ftichtig bijv. nw., Z.-plichverdediging, verdedigingsrede v. kwast, sabelkwast m.; -schdrf e v. scherp stig; -bank v., Z. -band; -bau m. dijkDefensiv, bijv. en b. verde-^o., scherpe kant m. van een degen &; bouw, aanleg m. van een dijk; -baumeidigend, verwerend, beschuttend, (le-' -schelde v. degeuschee(de) v.; - schar- ster m. bouwmeester m. van een dijk;
fensief; -zu Werke gehen, zich slechts fenmacher m. scheedenrnaker m.; -schleil'e -beainter in. ambtenaar bij het dijkwezen;
verdedigen, verdedigenderwijze te werk v. degenkwast,sabelkwast ni.; -schivarz o. -bedeckung v. dijkbedekkingv.; -beschaugaan; -er Krieg, verdedigingsoorlog ,00r- degenzwart o., muizedoornolie v.; -spitte er m., Z. -au/seher; -beschwerden v mv.
log m. ter verdediging; - allianz V. ver-! v. degenspits v., punt v. van den degen; dijklasten, kosten m. mv. voor liet ondedigend, defensief verbond o.; -p/laster -stick m., Z. -hieb; -stosz m. degenstoot derhou+l van dijken; -besodung v. bedekm.; -stutter m. (gemeenz.) opsnijder, king v. van een dijk met zoden; -bodem.
. pleister v. ter voorkoming.
bode m. van het dijkbestuur; -brief m.
DefQnsor, (-s, nov. -en) m. ver- zwetser, windbuidel m.
DegQut, ( - s, mv. - s) m. walg, brief m., schrijven o. betreffende de dij dediger, beschermer, advocaat m .
ken, dijkbrief m., Z. -buch; -bruch
De$cit, (-s, nlv. -e) o. (Fin.) te afkeer, hekel nl.
aftrekking v.

Defèct,

-

.

Degradation, V. verlaging v. in in. dijkbreuk,doorbraak v. van een dijk;
kort, deficit o .
-britche in. mv. overtreding v. der dijkDele, (-s, mv. -s) o. (Krijgsw.) rang, degradatie v.
enge, smalle, nauwe weg, pas, bergpas Degradiren, (degradirte, degra- wetten; -buch o. dijkboek o.; -damm m.
dirt) bedr. ww. (Krijgsw.) eihen Of/i- darn m. om het water van een dijk af te
m,, bergengte v., holle weg in.
Defileren, (deilirte, deflirt) o. ww. tier gum Gemeinen -, degradeeren, in houden; -eidiger m. beëedigd opzichter
over de dijken.
(Krijgses.) in smalle gelederen, met klein rang verlagen tot.
front optrekken, door eene engte trekken, Degsel, (-s, env. Degsel) o., Z. Deichen, (deichte, gedeicht) o.
Dachbeil.
ww., m. h. dijken aanleggen, opwerpen,
voorbijtrekken, defileeren.
Definiren, (def nirte, de/inirt) bedr. DQhnbar, ( -er, -st) bijv. en b. -es herstellen.
Metall, rekbaar, uitrekbaar; -keit V. rek -Deicher, (-s, mv. Deicher m., Z.
ww. bepalen, omschrijven.
Deicharbeiter.
Definition, V. bepaling, omsr,hrij- baarheid v.
Dehnen, (dehnte, gedehnt) bedr. Deicherde, v. dijkaarde v.
ving, definitie v .
De$nitiv, bijv. en b. afdoend, be- ww. Leder -, uitrekken, glad rekken; die Deieherlohn, m. loon, geld o.,
Glieder -, uitrekken, uitstrekken; ge verdienste v. van dijkwerkers.
I►aald, onveranderlijk, laatst.
Defraudant, (-en, mv. -en) m., dehnte Schreibart, landwijlig, langdra - Deieh - fach, (-fach(e)s, mv. -f4dig; 2. die forte -, langzaam uitspreken, cher) o. aandeel o. in een dijk; -flndung
z. Schmuggler.
Defraudation, v., Z. Schnugge- rekken; een gedehnter Ton, slepend; v. (Rechtsw.) vonnis o. van het dijkgeenne gedehnte Silbe, lang; II wed. ww. recht; -/'rei bijv. en b. vrij van het werk
lei, Unterschlei`.
Defraudiren, (defraudirte, de- sick -, (na den slaap), zich uitrekken; aan een dijk; -fuhre v. dijkvracht v.;
fraudirt) bedr. en o. ww., Z schmuggeln. (van handschoenen), rekken; (fig.) (van -geld o. dijkgeld o., onderhoudskosten
Degen, (-s, rnv. Degen) m. degen ni., den weg), sich -, zich uitstrekken; die m. mv. van een dijk; -gericht o., Z. -arM;
sabel v., zwaard o.; (Scherm.) wapens o. lange Weile macht, dass die Stunden -geschivorne m. mv., Z. -eidiger; -gesetz
in v.;zum - greifen, den- ziehen, liet zwaard sick -, de verveling maakt (lat de tijd o. dijkwet v.; -grdber m. dijkwerker,
-

trekken; den - wieder einstecken, het langer duurt. dijkgraver m.; - graf, - gráfe v. dijkgraaf

zwaard in de schee(de) steken; sich auf Dehn—ho1z, (-holzes, mv. -hólzer) m.; -grd fenamt o. dijkgraafschap o., post
den - schlagen, op den degen; sick auf o. rekhoutje o., handschoenenrekker m.; m. van dijkgraaf; -grafschat v. dijkgraafschap v., opzicht o. over de dijken;
den - mit einander messen, op den degen -kraft v. uitzettingskracht v.
duelleeren; mit dein - in der Hand, het DQhnung , v. uitrekking, uitzetting, it. gebied, district o. van een dijkgraaf;
zwaard, den degen in de hand, in de vuist, uitbreiding verlenging v., -szeichen o. -halter m., Z. -pflichtige; -hauptmann m.,
Z. -graf; --schaft v., Z. schaft; -heimrath
Z. Han -, Rauf -, Stoszdegen; 2. een met (Spraakk.) verlengingsteeken o.
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Dei.

Del.

Dem.

Delicaat, er, -st) bijv. nw., Z.
fcin, aart; 2. bedenklich, kitzlich; 3. zartfuhlend.
Delicatesse, v., Z. Zartgefithl; 2.
-n v. mv. lekkernijen v. mv.
Delict, (-( e)s, mv. -e) o. (Rechtsw.)
misdaad v., vergrijp, wanbedrijf o., wetsovertreding v., misdrijf o.
Delinquent, (- en, mv. -en) m.
misdadiger, boosdoener, schuldige, overtreder m.
Deliquescenz, (- (i)en). v., Z.
Zerflieszbarkeil.
Deliriren, (delirirte, delirirt) o.
ww., Z. phantasiren.
zaken.
Deinet-halben, -wegen, Delirium, (- s) o., z. m., Z. Wahn-willen, bijw. uwentwegen, uwent - sinn.
Delphin, (-( e)s, mv. -e) m. (Nat.
halve, om uwentwil, voor u.
Deinige, (der, die, das) voornw., hist.) dolfijn, tuimelaar m., een wal
naam eener-vischatge;.d
Z. define; die Deinigen, de uwen, uwe
huisgenooten, uwe familie, uwe bloed- éénschalige hoornslak; (Sterreek.) dolfijn m., een sterrenbeeld; (Art.) -e, (aan
verwanten.
Deining, (-e) v. (Zeew.) dei - het geschut), dolfijn, ring m.; -arten v.
mv. (Nat. hist,) visschen m. mv. van
fling v.
Dei(n)sen, (dei(n)ste, gedei(n)st) het dolfijnengeslacht.
Delphin, (- s) o. (Scheik.) delo. wow. (Zeew.) deinzen, achteruit gaan,
phine v., alkaloïde in de zaden van het
over stuur gaan.
Deismus, (onb.) m. geloof o.aan God,' luiskruid.
Delphinium, (- s) o. (Pl.) luiszonder eene openbaring, deïsmus o.
Deissein, (deisselte, gedeisselt) of staverzaad o.
Delphin–ol, (-( e)s, mv. -e) o.
bedr. ww. (Timm.) disselen, met den
(Scheik.) phocecine v., vloeibaar bedissel werken, hakken.
Deist, (- en, mv. -en) m., Deistin, standdeel o. van de dolfijntraan; -salve
( -tien) V. godbelijder m., godbelijdster v., o. mv. dolfijnzouten o. mv.; -sauer bijv.
zonder aan de openbaring te gelooven, nw. —es Sal., delphine zuur o.
Delphisch, bijv. nw. (o. G.) Deldeïst mv., deiste V.
phisch, van Delphi.
Deistel, (- n) v., Z. Deichsel.
Deisterei, v. (i. k. bet.) redege- Delta, (- s) o., z. m. naam der vierde
letter van het Grieksche alphabet (A);
ketting nl. aan een disselboom; -nagel loof o., Z. Deismus.
m. disselpin v., disselbout m.; -pferd o.
Deistisch, bijv. en b. overeenkom (Aardr.) delta, driehoekig, door rivier
gevormd eiland o.; -fórmig bijv.-monde
paard o. aan den disselboom; it. Z. Ga
volgens het deïsmus; -e Meinun--stigof
en b. deltavormig, driehoekig, der —e
-recht o. recht o. om den dis -belpfrd; gen, gevoelens o. mv. van een deïst.
zijn wagen over zijns buur --selbomvan
Dekgade, (- n) v. (Gesch. van F.) Muskel, Z. -muskel; -musket m. (Ontlk.)
deltaspier, driehoekige armspier v.
mans grond te doen steken; -ring m. decade v., tiental o. dagen.
ring aan een disselboom; -schnalle v.
Dekden-fast, (-( e)s, mv. -e) o. Dem, (3e. nv. van der, das), den,
gesp v. aan den disselboom; - stangen v. decadefeest o., feest o. van tien dagen, aan den, het, aan het, de, aan de; auf mv., Z. -arme.
tiendaagsch feest; -geschichte v. geschie-' Weg, op den weg; aal- Tisch, op de tafel;
auf - Belle, op het bed; - of diesem da
De_ieh–sohle, (- n) v. dijkzode v.; denis v. in tien boeken.
-strich m., Z. -land; -theilung v. ver
Dekadisch, bijv. nw. wat tot de trace ich nicht, hem daar, dien; von- - will
ich, daarvan, van dat; der Bote, - of
onderhoud-delingv.ra het decaden behoort.
van een dijk; -u/er o. oever m. waarop
Dekalog, (-( e)s, mv.-e) nl. de tien welchem ich 4, de bode, dien, aan wien
of welken; 2. - sei, wie i,hm wolle, hoe
een dijk is aangelegd; - verband m. dijk geboden o. mv.
-vogt m. onderdijkgraaf-verbindg.;
Dekameride, (- n) v. (Muz.) on- het ook zij, wat er van zij, het zij zoo
het wil; -nach, was ich davon höre, volm.; -weg m. dijkweg, weg m. langs of derdeel o. van een octaaf.
bovenop een dijk; - Wesen o. dijkwezen Dekameter, (- meters, mv. -meter) gens hetgeen ik er van hoor; es ist - also,
o.; -zag m. dijkdistrict o.; - zwang m. m. maat V. van tien meters of Neder het is daarmede zóó gelegen; wenn - so
gebied, district o. van een dijkbestuur.
ellen, roede v., decarneter in. -landsche ist, wie Sic sagen, als het is, zoo als gij
Dein, bez. vooriiw. uw, uwe, uwen; Dekapoden, m. mv. (Nat. hist.) zegt; es ist an -, es ist nun an -, dass 4
het is nu de tijd dat, zoo ver gekomen
- Buch, uw boek; -e Feder, uwe pen; -e tienvoetige schaaldieren o. mv.
Brüder, Schwestern, Kinder, uwe; die- Delcredere, o. (Hand.) premie v. dat; es war an -, dass man, het scheelde
ses ist -, dat is het uwe, behoort aan u, voor den commissionair, die borg blijft weinig, of &; mit alle -, bei alle -, met
is van u; dieses Buch ist nicht mein, es voor de personen, aan wie hij zijn com- dat alles, bij dat alles, ondanks dat alles;vor
-, voorheen, eertijds, vroeger; zu -, oveist -, het is van u, liet uwe; dieses Ver rnissiegoed verkoopt, delcredeere o.
werden, dit fortuin kan-mógenka
Delegat, (- en, mv. -en) m. afge- rigens, daarenboven, behalve dat, Z. der.
Demagog, (-en, mv. -en) m. volks het uwe worden; - Besitz, uwe bezitting,'i vaardigde, gemachtigde, gedelegeerde m.
hetgeen gij bezit; - Besitz macht mich Delegation, v., Z. Auftrag; 2. Ue- leider, volksmenner, aanvoerder m. eener
volkspartij, demagoog rn.
stolz, het bezit van u, dat ik u bezit bertragung, Vollmacht, Anweisung.
Demagogie,v. volksleiding, volksmaakt 4; das also ist - Held, dat is dus Delegeren, (delegirte, delegirt)
uw held, de held, dien gij namelijk voor bedr. ww., Z. beauftragen, übertragen, meaning, volksverleiding, demagogie v.
Demagogisch, bijv. en b. volks een held houdt, waarvan gij zulk een anweisen.
ophef maakt; 2. zelfst. nw. onb. es geht Delibereren, (deliberirte, delibe- leidend, volksmennend, volksverleidend,
demagogisch.
um das Mein and -, het gaat daar om rirt) bedr. ww., Z. berathen.
m., Z.-eidiger; -herr m. dijkheer m.; -hol
V. houtwerk o. voorof aan een dijk;-zung
-kamm m., -kappe v. kruin v. van een dijk;
- kosten mv., -last v., -hi lfe v. dijklasten,
dijkkosten m. mv., dijkwerk o.; -lage v.
zoden-bedekking v., leggen o. der zoden
op een dijk; -lager o. vergaderplaats v.
der dijkgerechtigden; -land o. land o.,
dat door een dijk beschut is; -laufer m.,
Z. -bote; -lehen o. leenambt o. bij het
dijkwezen; -linie v. dijklinie v.; -lucke
V. gat o. in een dijk; -mass o. dijkmaat
v.; -meile V. mijl v. tusschen twee dijken;
- meister m. dijkmeester, aannemer m.
van een dijk; -inesser m. dijkmeter m.;
-pPahl m. dijkpaal m.; -pflicht (igkeit) v.
verplichting v. om een dijk te onderhouden, dijkplichtigheid v.; -pflichtig bijv.
en b. dijkplichtig, verplicht om een dijk
te onderhouden; -rath m. dijkraad m.;
-recht o. dijkrecht o.; - richter m., Z.
-rath; -ritterschaft v. edellieden m. mv.,
die hunne bezittingen hebben binnen
den omtrek der dijken; -rolle v., Z. -buch;
-rage o. gebrek aan een dijk; - schaden
m. dijkschade v.; - schart o. dijkgrond
m., waar men het vee laat grazen; -schatz
m. belasting v. voor het onderhoud van
een dijk, dijklasten m. mv.; -schau v.
dijkschouw, inspectie v. over de dijken;
-schauer in., Z. -beschauer; -schauung
v., Z. -schau; -schreiber m. griffier m.
bij het dijkgerecht; -schulze v., Z. -aufseher.
Doiehsel, (- n) V. dissel, dissel
Gabeldeichsel; 2. Z. Dachsel;-bom.,Z
-arme m. mv. tang, disseltang v.; —nkappe v., -blech o. disselbeslag o.; -kette v.

het mijn en dijn; 3. pers, voornw. 2de
nv. taenn ich -(er) gedenke, als ik aan u
denk, als ik uwer gedenk; man spottet
-(er), men drijft den spot met u, men
houdt u voor den gek.
Deine, (der, die, das) voornw. de
uwe, het uwe; dieser Hut, dieses Buch
ist nicht mein, es ist -er, es ist -es of
deins, of das -, het is de uwe, het uwe,
hij, zij is van u, het is van u; diese Uhr ist
nicht dein, hier ist -, die -, dat is uw
horloge niet, hier is het, het uwe; meine
Handschuhe and die -n, en de uwen;
sorge fur das -, zorg voor uwe eigene

(-

,

Dein.

Dent.

Demant, (-(e)s, mv. -en) m., Z.
Diamant.

Dell.
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Den, (4e. nv. van der); 2. (3e. nv. voorstellen, voor den geest halen; (gemeenz.) - Sic sich meine Freude, ver mv. van der, die, das.)

Demareationslinie, (-n) v. Denar, (-s, mv. -e) m. penning m. beeld u, stel u mijne vreugde voor;
demarcatielijn v., grens- of scheidslijn v . Denationalisiren, (denationali- (Scherts.) ich dachte Wander, was ermir
Demaskeren, (demaskirte, de- sirte, denationalisirt) bedr. ww het na- fur ein Geschenk machen wcwurde, ik vermaskirt) bedr. ww. ontmaskeren, out- tionaal karakter ontnemen; 2. van de beeldde mij reeds dat hij mij een bijzon der mooi present zou geven; (Spr.) der
mommen, de mom of het masker af- nationaliteit berooven.
nemen .
Denaturaliseren, (denaturali- Mensch denkt es, Gott lenkt es, de mensch
Dementi, (-s, mv. -s) o. (gemeenz.) sirte, denaturalisirt) beds. ww. het bur- wikt, maar God beschikt; '. .etw.-, denlogenstraffing, ontkenning v.; 2. sich een gerrecht of inboorlingsrecht ontnemen, ken; was dachten Sie, Bass ? waar dacht
- geben, Z. Blösze. denaturaliseeren. gij aan? 3. oordeelen; von jemn. -, over
Demnaeh, voegw. es ist - getviss Dendrit, (-en,mv. -en) m. (Delfst.) iem. denken, oordeelen; was - Siedavon?
wat denkt gij er van? 4. vermoeden, denhet is dus, derhalve, alzoo, bij ge- boomsteen, dendriet m.
volg; - soil man &, dientengevolge; 2. Z.
Dendritiseh, bijv. uw. boom- ken; ich babe es wvohl gedacht, ik heb het
da, nachdem.
steenachtig, boommosachtig, dendrie- wel gedacht, vermoed; III. onp. ww. so
lange als mfr's denkt, zoo ver het mij
Dmniichst, bijw. ich werde - tisch.
kommen, binnen kort(en tijd), weldra ,
Denen, (voor denjenigen), aan die- heugt; denkl's each noch? weet gij nog,
zoo spoedig of gauw mogelijk; 2. voegw. genen; 2. (voor welchen), aan wie, wien, herinnert gij u nog?
waarna, vervolgens, daarna.
Denker, (-s, mv. Denker) m. denaan welke, welken.
(-hammers, ker m.; een tiefer-, diep denkende
Demokrat, (-en, mv. -en) m. aan - Dengelhammer,
geest rn.
hanger, voorstander m. der volksregee- mv. -hammer) m haarhamer m.
ring, volksvriend, vrijheidsvriend, demo Dengeln, (dengelte,gedengelt) bedr. Denk—fähig, bijv. nw in staat om
craat m.; eifriger -, Z. Demagog.
ww .. (Landb.) eine Sense -, haren, met te denken, te peinzen, te redeneeren;
- fiihigkeit v. denkvermogen o.; -form v.,
Demokratie, V . volksheerschappij, den hamer scherpen.
volkssouvereiniteit, volksregeering v.; it .
Dengelstoek, (-stock(e)s, mv. Z. -art; -freiheit v. vrijheid v. van denken, -gldubig bijv. en b. liet redegeloof,
de aanhangers m. mv. daarvan, demo- -stöcke) m. strekel m.
cratie V .
Denkart, (-en) v. denkwijze, ziens- rationalisme toegedaan; -hraft v . denkDemokra,tiseh, bijv. en b. tot wijze v., gevoelen o.; das ist meiner - kracht v., denkvermogen o.; -lehre v.
de volksregeering behoorend, demoera- zuwider, dat is niet volgens, strookt niet redeneerkunde, logica v.; -mal o. getisch.
met mijne wijze van denken, met mijn denkteeken, gedenkstuk o.; -münze v.
gedenkpenning m., medaille v.; - riemen
Demoliren, (demolirle, demolirl) karakter.
bedr. ww., Z. abbrechen, niederreiszen
Denkbar, ( -er, -st) bijv. en b. in. (J. gesch.) gedenkceel v.; -ring m.
Demobiliseren, (demobilisirte, denkbaar, te denken; ohne Achtung ist ring m. tot aandenken; -saule v. gedenkdemobilisirt) bedr. ww. Trappen -, af- keine Liebe -, zonder achting is geene zuil v.; - schrift v. gedenkschrift o.;-spruch
danken, ontslaan, demobiliseeren. liefde denkbaar; - heil v. denkbaarheid v. m. gedenkspreuk v.;-stein m. gedenksteen
Demobilisirung, v. afdanking Denk-bi1d, (-(e)s, mv. -er) o. m., monument o.; -stick o. gedenkstuk,
v., ontslag o., Z. demobiliseren.
denkbeeld, idee o.; -brad o. (J. gesch.) gedenkteeken o., gedachtenis v.,aandenDemonstration, v., Z. Beweis- toonbrood o.; -buch o. dagboek, herin- ken o.; -ubung v. verstandsoefening v,.
fiihrung; 2. Beweis; 3. vertooning, ver- nerings- of aanteekenboek o.; (Hand.)
Denkungsart, (-en) v. denkwijze,
)

-

.

wijze v. van denken.
klaring, uitdrukking v., te kennen geven journaal o.
o. van de gezindheid, demonstratie v.
Denken, (dachte, gedacht) o. ww . Denk-vermogen, o. denkverDemonstriren, (demonstirte, de- onr., in. h. denken; richtig -, geregeld neogen o.; -wort o. spreuk v.; -würdig
naonstrirt) bedr. ww., Z. beweisen.
denken; een -der Kopf, wijsgeerige kop; bijv. nw. gedenkwaardig, merkwaardig;
Demonteren, (demontirte, demon- hin and her -, peinzen; bei sick, vor sick -, --keil v. gedenkwaardigheid v.; -- keitin) bedr. ww. (Rijk.) van het paard bij zich zelve(ii) denken; welter -, verder ten v. mv. herinneringen, merkwaardig
uit den zadel lichten, afwer- of aan de mogelijke gevolgen denken; 2. heden v. env.; -zeichen o. gedenkteeken,-berovn,
pen; (Art.) van de affuit nemen; it. eine auf etw. -, nadenken over, peinzen op, aandenken o.; -zeit v. gedenkwaardig
Batterie -, tot zwijgen brengen, onbruik- overpeinzen; auf etw. Böses -, bedacht tijdstip o.; -zettel m. herinneringsbriefje
baar maken, dernonteeren. zijn op iets kwaads, smeden, brouwen, o., gedenkceel v.; (fig., gemeenz.) jemn.
Demoraliseren, (demoralisirte, ontwerpen; Böses -d, kwaaddenkend, einen --- geben, anhdngen, iem. een pak
demoralisirt) bedt. ww., Z. entsittlichen; ergdenkend; 3. denken, van plan zijn, slaag geven, dat hem heugen zal.
2. entmuthigen.
voornemens zijn; er denkt hoch hinaus, Denn, voegw. want, vermits, aan D Muth, v., Z. in. ootmoed, dee- hij heeft grootsche plannen; 4. -, dass &, gezien; 2. so mag es - gul sein, het zij
moed m.; chrisiliche -, chr istelijke oat- denken, gelooven, meenen, vertrouwen; zoo; 3. es sei -, dass ", ten zij, ten ware
moed m., ootmoedigheid v.; it. onderwer- ich denke nicht, dass ich Unrecht hnbe, dat; er halte sick - schlagen mussen, ten
ping, gelatenheid v.
ik geloof niet, &; ich denke meinen Pro- zij dat hij had moeten duelleeren; 4. wo
Dem thig, ( -er, -st) bijv. en b. cess zu gewinnen, ik denk, ik hoop; ma- ist er -? waar is hij dan toch? wie so -?
deemoedig, ootmoedig, nederig.
chen Sie es, wie Sic -, doe het zoo als u hoe dat`? hoe zoo? 5. bijw. ehe - ich
Demuthigen, (demuthigte, gede- goeddunkt; wo - Sie hin? was - Sie? wat sterbe, vóór dat; eiber leg3 es mehr - einmuthigt) bedr. ww. jein., den Stolz -, denkt gij toch, wat verbeeldt gij u toch? mal, denk er neer dan édns over na, Z.
vernederen; durch Lobsprüche -, be- 5. an etw. -, denken aan; ohne Baran zu -, als.
schaanod maken; (fig.) Feinde -, over- ohne an etw. Böses zu -, zonder er aan teDennoch, voegw. evenwel, echter,
winnen, onderwerpen, vernederen; 2. denken, zonder aan iets kwaads te niettegenstaande, nogtans, ondertuswed. ww sich vor Gott -, zich veroot- denken; - Sic an mich, denk aan mij, schen; er that es - nicht, hij deed het
moedigen. het zal zoo uitkomen als ik u voorspeld evenwel, echter, toch niet; - thun, toch
Demi thigkeit, v., Z. Demuth. heb; woran hagen Sie gedacht, als c-, doen; - wollte er, niettegenstaande, toch
Dem1thi un
g^ v.,
' Z. demiithig en; waaraan dacht gij,
g J wat hadt gij
g ,] in het wilde hij.
J
2. Z. Demuth; 3. vernedering, bescha- hoofd, toen &, hoe kondet gij zoo onbeDenuneiant, (-en, my. -en) m.,
ming V.
dacht handelen? edel, rechtsschaffen -, Z. Angeber.
Demuth-pflanze, (-n) v. (PI.) edel, rechtschapen denken, edele gevoe - Denunciation, v., Z. Angabe (3).
Z. Sienkraut; -vole bijv. nw, zeer dee- lens koesteren; II. bedr. ww. einen GedanDenuneiren, (denuncirte, denunmoedig.
ken -, opvatten; sick jenz., etw. -, zich cirt) bedr. ww., Z. angeben.
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Der.

Der.

Des.

Departement,

(-s, t„ v. -s of -e) flink, grofweg de waarheid zeggen. li uidtandigen in. nnv., eene soort kraak o. (Aardr.) departement o.; 2. - des InDerberz, (-es, mv. -e) o. (Delfst.) b eenvisschen.
nern, departement o. van binnenlandsche rijk erts o.
Dermopteren, in. mv. (Nat. hist.)
zaken.
Derbheit, V. hardheid, stevigheid, vi iesvinnigen, vliesvleugeligen m. nov.
Dero, voornw. onb. (oeroud.) zijn,
Depense, (-n) v., Z. Ausgabe, vastheid v.; it. grofheid, ruwheid, onbezijne, haar, hare, hun, hunne, wiens, wier;
Kosten.
scholtheid v.
Depesche, (-n) v. staatsbrief in., Dereinst, bijcv. eens, op zekeren d c Kaiser hat es bef óhlen, man muss ambtsbericht o., aanschrijving, depeche dag, Z. einst.
l,l 'illen befolgen, men moet zich aan zijneb
v.; telegraphische -, telegram o.
Dereinstig, bijv. nw. toekomstig, g' it onderwerpen; 2. uw, uwe; Königliche
Depolarisation, v. (Nat.) op- toekomend, eenmaal.
Hoheit! - Be%ehl zu Folge, overeenkomheffi ng v. der polariteit.
Deren, voornw. waarvan, van wie, st ig bevel van nee Koninklijke Hoogheid.
Depolarisiren, (depolarisirle, de- wier, van welke, welker; diese Frau, - De,ro — halben, — wegen, bijw.,
polarisirt) bedr. ww. van de polariteit Tochter er liebt, wier of welker dochter 1 Z. desswegen..
berooven.

Deponens, (onb., mv. Deponentia)

o. deponens o., bedrijvend wverkwoord o.
met lijdenden vorm.
Deponent, (-en, nlv. -en) in. hij,
die goederen in bewaring, in depot geeft,
deponent m.; (Rechtsom.) ondervraagde,
getuige m.

Deponeren, (deponirle, deponirl)

bedr. ww. in bewaring geven, aanvertrouwen, toevertrouwen, deponeeren.

DeportatiQn, V. verbanning naar
Bene bepaalde plaats, deportatie v.
Deporteren, (deportirte, deportirt)
bedr. ww. verbannen, transporteeren
naar de plaats van verbanning.
Depositar, ( - s, mv. - e) m. (Hand.)
bewaarder ni.

Depositen - casse,( - n)v. bewaarbank, deposito -bank v.; -gelden o. mv. aan
eerre bewaarbank toevertrouwde gelden,
depositogelden o. mv.

Depositen - and

bank ,

Disconto-

(-en) v. bewaarbatik, deposito -

en disconto -bank V.

Depositum, (-s, nov. Depositen)
o. het in bewaring gegevene.
Deprimeren, (deprimirte, depri mirt) bedr. ww., Z. niederdriicken, nie derschlagen.

&; cc ie viel Schwestern hat er? er hal - Derselbe, dieselbe, dasselb e, mv. dieselben, voornw. dezelfde,
drei, hij heeft er drie; 2. Z. derer.
Derent—halben, —wegen, h etzelfde; eben -, der dort komma, den Sie
—willen, voegw. (veroud.) daarom, m einen, juist dezelfde; das ist eben dasselons die reden, derhalve, weshalve, des- b e , dat is volkomen hetzelfde; in -n Sitwege, om wiens, wier, welker of welks zi cng, in dezelfde zitting, staande de; mich
wil, Z. desswegen. lr' iit dasselbe Ungluck wie Sie, ik deel met
Derer, voornov. wier, van wie; die u in hetzelfde lot; 2. das ist ein schoner
Kinder -, die auf dein Lande leben, G uiten; eer ist der Besitzer desselben?
(Ie kinderen van hen, die &; es sind - w ie is de eigenaar daarvan? er bezahlle
drei, zij zijn ne et hun drieën; -, die es diieselben, hij betaalde ze, hen, haar; die
gibs es niehr als -, die es be- Spruchen sind alter als die Regeln -n, dan
/'urchten,, er zijn er meer, die het wen- h are regels; 3. (Sie) Dieselben Naben beschen, dan die er voor bevreesd zijn. fohlen, gij hebt bevolen; ist es Denselben
zit &, behaagt liet u?
i
Dergestalt, bijes. zoo, zoodauig, g e[alliy
op zulk eerre wijze; sie tcehrten Derselbige, voornw., Z. derselbe.
sich -, dass &, dermate, zoodanig, zoo Derwegen, bijw., Z. desswegen.
Derweile(n), bijw. ondertusschen,
moedig, zoo (lapper; er versprach es, jedoch -, class &, waarop voorwaarde. inntussclten; 2. voegw. -n als &, terwijl
bijv. nw. (onb.) d it, gedurende.
Derwisch, ( - (e)s, mv. - e) m. der dergelijk, dusdanig, zoodanig; urn etcv.zu sehen, om iets dergelijks te zien; es w isch, Mahowedaansche monnik m.
gibt nachts -, niets dergelijks, niets, dat Derzeitig, bijv. nw. van dien tijd,
daaraan gelijk is; wie kano er - Gedan- in1 dien tijd, in onze dagen, tegenwoordig.
Des, lides. (2e nv. van der of das),
ken haben? hoe kan hij zulke, dergelijke
gedachten hebben. d es, van den, der, van de, des, van het;
. o. (Muz.) iet, des, eis v., Z. Cis.
Derhalben, bijw., Z. desswegen..
Desavouiren (desavouirte, desaDerivation, v., Z. A bleitung.
Derivativ,1 bijv. nw., Z. ableilend. v ouirt) bedr. ww. loochenen, ontkennen,

Deriviren, (derivirte, derivirt) v e rloochenen.

Descendent, (-en, mv. -en) m.,
Deputation, v., Z. Abordnung v.; bedr. ww. afleiden.
2. vereeniging v. van afgevaardigden, de- Derjenige, diej enige, dasje- Z Abkómmling.
putatie v.; 3. zending v., last in. van een nige, mv. diejenigen, voornw. de- Descendenz, v., Z. Nachkommen afgevaardigde.

Deputiren. (depulirte, deputirt)
bedr. ww., Z. abordnen.
Deputir te, der, eila Deputirter,
(eines of des Deputirlen, mv. Depulirte,
die Deputirlen) in., Z. Abgeordnele.
Der, lidw. (le, het; - Kónig, de koning m.; - Mond, (le maan v.; - Begrif,
het begrip o., Z. die, das; II. voornw.
die, dat, diegene, degene, datgene: dieser
.Mann ist nicht -, den icli meiere, is niet
degene; dieser Zeug ist gut, - da aber noch
liessen, deze stof is goed, die echter nog

c
gene, diegene, hetgene, datgene, nov. de- s chalt.
Deserteur, ( - s, mv. - e) in., Z.
diegenen; derjenige welcher, diejenige icelche es sagt, degene,hij, zij, die het A usreiszer.
Desertion, v., Z. Ausreiszen.
zegt; - ist king, denjenigen lobe ich, der c^,
Deserteren, (desertirie, desertirl)
hij, diegene is verstandig, hein, diengenen
prijs i k; dasjenige Hans, 'teelches ihrn ge- o. ww., Z. ausreiszen.
Desfalls, bijw ., Z. desswegen.
hort, het huis, dat &.

Desgl eichen, bijv. uw. (onb.)
Derlei, bijw., Z. dergleichen.
Dermaleinst, bijv. uw. (veroud.) zooodanig, dergelijk, zoo als; ein Mann,
dereinst. - of dessen Gleichen man nicht tindel,
Dermalen, bijes. tegenwoordig, nu, w iens gelijke, zoo als &; 2. voegw. zooop dit tijdstip, in dezen tijd, thans; er al s; it. wat meer is, daarenboven, insgeist - zit Berlin, hij is tegenwoordig, nu, lij les, desgelijks.
beter; mein gruszler Kummer ist -, dassj op dit oogenbiik in B.; ich kann es -nicht
Deshalb, deshalben, bijw., Z.
&, mijn grootste verdriet is, dat &; 2. thun, ik kan het nu, thans, op dit oogen- de ssevegen.
(voor welcher), der Mann, - es sagte, diet blik niet doen.
Designiren, (designirae, designirt)
het zeide; 3. - and -, deze en gene, zeker
Dermalig, bijw., Z. gegencccirt ig. beedr. uw., Z. bezeichneta.
iemand; - eend jener, deze en die.
Desinenz, (-en) v. (Spraakti.) Z.
bijw. (veroudl.) derDerb, ( -er, -st) bijv. en b. -er Kör- mate, zoorlanig, op zulk Bene wijze, Z. F ndung.
per, hard, stevig, vast, sterk; -er Boden, dergestalt.
Desinfieiren, (desin/icirte, desinhard; -es Fleisch, Tuch, stevig, vast; 2. Dermatisch, bijv. uw. (Gen.),/ic irt) bedr. ww. die Lult -, zuiveren,
-er tingrift, flink, ferm, duchtig; - priigeln, (le huid betreffende, betrek king hebbende t re inigen, ontsmetten, desinfecteeren.
Desman, (-(e)s, mv. -e) ni. (Nat.
duchtig afrossen; (fig.) -er Bewceis, flink; op de huid.
-e Antwort, fihsch, grof, ruw; -antworten,
Dermoblast, ( - es, nov. - e) m. hi st.) muskusrat v., desman in.
flink, fern, grof, ruw antwoorden; jemn. (Pl.) houtkiem V.
Desolet, ( -er, -est) bijv. nw. ondie Wahrheit - sagen, terdeeg, geducht, Dermodonten, m . mv. (Nat kist.) tr oostbaar, troosteloos.

Des.

lieu.

Deu.
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Desorganisatign, V. verstoring, DestillatiQn, v. (Scheik.) over- Deute, ( ra) V. (van papier), peper ontbinding, verwoesting, ontaarding v. haling, stoking v., branden o., (listilla- huisje, zakje o.
Deutelei, v. spitsvondige, gedwonvan het samenstel of weefsel van een or- tie V.
gaan; 2. opheffing, verbreking v. der Destillirblase, (- n) v. distil- gen, kleingeestige uitlegging v.; it. Z.
deuteln.
leerkolf m.
orde, wanorde, beroerte v.
Desorganiseren, (desorganisirte, Destilleren, (destillirle, destillirt) Deuteln, (deutelte, gedeutelt) o.
desorganisirt) bedt. ww. het samenstel bedt. ww. (Scheik.) overhalen, distillee- ww. etw.-, eene kleingeestige, spitsvoudige, gedwongen uitlegging geven van iets.
of weefsel van een lichaamsdeel ontbin- ren; 2. Z. Destillation.
den, ophellen, verwoesten, ontstellen;
Destillirer, lirers, mv. -liner) rn. Deuten, (deutete, gedeutet) o. ww.,
einen Staat -, in wanorde brengen, uit overhaler, brander, stoker, distillateur ni. m. h. mit den Fingern au f jein. of etw.-,
-enruk.
Destillir—gefass, (- es, mv. -e) o. wijzen; remit den Augers -, aanduiden, een
Desorienteren, (desorientirle, distilleerkuip v.; -gercithscha[t, v. distil- teeken geven; (fig.) au f eine Geschichte -,
desorientirt) bedr. ww., Z. irre(machen). leergereedsehap o.; -glas o. distilleer-kolf, wijzen, verwijzen naar; das deutet an/
Desoxydation, v. (Scheik.) out- - glas o.; -helm ni. distilleer-kolf, - helm nichts Gutes, dat voorspelt &, dat isgeen
zuring, wegneming v. der zuurstof uit m.; -kammer v. branderij, stokerij, distil- goed voorteeken; 11. bedr. ww. diese Zei
voorspellen; was-chensivrUl,
leerderij v.; -kolben ni., Z. -glas; -krult
een lichaam, desoxydatie v.
Desoxydiren, (desoxydirte, des- m. steenes retort m.; -kunst v. distil- deutet das? wat beduidt dat? wat wordt
oxydirl) bedr. ww. (Scheik.) de zuurstof leerkunst v.. -ogen m. distilleeroveu in., daarmede aangeduid? 2. einen Traum,
wegnemen uit, ontzuren, desoxydeeren. fornuis o.; -tuch o. (Scheik.) distilleer- Ráthsel -, uitleggen, verklaren; diese
Stelle ist von Einigen so, von Anderen
Despeetirlich, bijv. nw. oneer- doek m.
biedig, verachtelijk.
D@Sto, bijw. (leste, te meer; er war anders gedeutet worden, uitgelegd; er deuDesperat, er, -st) bijv. nw , wan- nur - vergnügler, hij was daarom des te tel Sic falsch, hij geeft u eene verkeerde
hopend, wanhopig, woedend, razend, ten meer verheugd; urn - rnehr, des te meer, uitlegging; das deutel sich leicht, dat
zooveel te beter; - schlinamcr, des te er- laat zich gemakkelijk verklaren; 3. jemn.
einde raad.
Desperation, wanhoop m., ver- ger, zooveel te erger; je 7nehr naart hat, Eselsohren -, iern. door zekere gesticu- mehr begehrt man, hoe meer men heeft, latie als doei bespotten; etre. übel -, ten
twijfeling V.
Despot, en, niv. -en) m. eigen - hoe meer men &; je naehr er &, - weniger &, kwade duiden, euvel duiden, kwalijk
dunkelijk heerscher, geweldenaar, dwin- hoe meer hij &, des te minder &; nichts nemen; zu seineva Vorlheile -, tot zijn
- weniger, niettemin, nogtans, evenwel, voordeel uitleggen; auk's Beste -, liet beste
geland, despoot m.
van denken.
Despotie, (- n) v. willekeurige, des- echter, toch.
potieke regeering v., staat in., aan welks
Destruction, en) v., Z. Zer- Deuter, (-s, cnv. Deuter) m. (w. i.
gebr.) uitlegger, aanduider, aanwijzer m.,
hoofd een despoot staat; 2. Z. Despo- slörung.
lismus.
Destruetiv, bijv. en b. verwoes- Z. Stern -, Traum -, Zeichen-deuter.
Deuterei, V. (i, k. bet) uitlegging,
.
DespQtiseh, bijv. en b. onbeperkt, tend.
onbepaald, willekeurig, eigendunkelijk,
Desultorisch, bijv. en h. van den verklaring v., Z. Deutelei; it. Z. Stern -,
Traunt -, Zeichen-deuterei.
hak op den tak springend.
tiranniek, despotisch.
Deutig, bijv. nw., Z. gleich -,zwei -,
Despotislren, (despolisirte, des- Detail, (- s, mv. -s) o. enkele, bij
omstandigheid v.; - bericht rn-zonder . viel-deutig.
potisi.rt) o. ww., m. h. eigendunkelijk,
Deutler, (-s, mv. Deutler) m. hij,
willekeurig regeeren, heerschee; 2. bedt. in kleine bijzonderheden tredend, geww. jem.-, als een tiran, despotisch be- detailleerd bericht o.; - handel m., Z. olie iets spitsvondig uitlegt.
Deutlich, ( -er, -st) bij v. en b. duiKleinhandel; -handler nu., Z. Kleinhandelen, verdrukken.
delij k; -er ion, -e Slimme, d uidelij k ver Despotismus, (onb.) in. onbe- handler.
perkte macht, onbepaalde regeering,
Detaillaren, (detaillirte, detaillirt) staanbaar; - sprechen, duidelijk, verstaan
- seleen, horen, duidelijk, klaar; - le--bar;
eigendunkelijke heerschappij, dwinge- bedr. ww. (Hand.) in het klein, bij de
maat, hij de el verkoopen; it. omstandig, sen, duidelijk, verstaanbaar; - schreiben,
landij, verdrukking v., despotisnYe o.
duidelijk, goed leesbaar; 2. -e Begrif[e,
Desquamation, v., Z. Abschup- met alle bijzonderheden verhalen.
pung.
Detai.Uirung, v., Z. detailliren. duidelijk, helder; - erkldren, duidelijk,
Detasehren, (detaschirle, deta- begrijpelijk; in -en Worten, verstaanbaar;
Doss, bijw., Z. dessen.
Dessen, (2e. nv. van het voornw. schirt) bedr. ww. (Krijgsw.) afzenden er, -keit v. duidelijkheid, verstaanbaarheid,
klaarheid v.
der, das), van dengenen, van hetgene, van afzonderen, detacheeren.
diengeren, van datgene, dergene, desgeDeteniren, (detenirte, detenirl) Deutsam, Z. bedeulsani.
Deutsch, bijv. en b. das -e Reich,
uien; der Wille -, der mich sendet, de wil van bedr. ww. terughouden, aanhouden, gehet Duitsche rijk o.; -e Sprache, - Sitten,
hein, van dengenen, die &; 2vessenist das? vangen houden.
een -es Buch, Duitsch, Hoogduitsch; -e
-, der es kan/en will, van hem, van denDetention, v., Z. Haft.
genen, van diengenen, die &; -ungeachtet,
Determineren, (determinirte, (le- Meile, Duitsche mijl v.; -er Ordent,
niettegenstaande dat, ondanks; vegen -, terminirt) bedr. ww bepalen, beslissen. Duitsche orde v.; die -en Herren, de ridders m. mv. van de Duitsche orde; au`-,
deswege, daarQm, om die reden; 2. van
Detonation, v., Z. detoniren.
hetwelk, welks, wiens, van wien, wier,
Detoneren, (detonirte, detonirl) o. zu -, op zijn Duitsch, in het Duitsch; er
van wie, waarvan; das Haus, - Besitzer ww. (ttuz.) afwijken van de juiste toons- spricht -, hij spreekt, verstaat Duitsch;
starb, welks eigenaar, waarvan de eige- hoogte, valech zingen; 2. (Scheik.) ont- -er Schlüssel, pijpsleutel m.; -es Schloss,
pijpslot o.; (Ilouwk.) -e Ordnung, Duit naai; das Madchen,- Vater &, wier vader &. ploffen.
lessent-halben, -wegen, De Tri, die Regel -, de regel m. van sche orde v.; 2. (fig.) - sprechen, ronduit,
openhartig spreken; -es Her., oprecht,
drieën, gulden regel m.
-willen, hijw., Z. dessivegen.
Dessert, s, mv. -e) o., Z. Nach- Deuchten, (deuchtete, gedeuchtet) rechtschapen hart o.; jenin. - die Wahrheit sagen,openhartig de waarheid zeggen;
onp. ww., Z. duchten.
tisch
DQsswegen, bljw. ich liebe ihn -, Deutbar, ( er, -st) bijv. uw. wat -er Mirth, -es Blut, Duitsch; -er Sinn,
daarom, om die reden, deswege; eben -, uitgeduid, verklaard kan worden, ver Duitsche zin m., denkwijze v. der Duit
-er Fleisz, onvermoeid, aanhou -scher;-klarb.
juist daarom, 2. voegw. er ist krank, - &,
daarom, dientengevolge; er that es -, 2veil,
Deut, (-( e)s, mv. -e) in. (Hand.) dend; 11. o. zelfst. een reines -, een
duit, penning, cent in.; (fig.) ich gibe zuiver Duitsch; das heiszt auj' gut -, in
omdat, dewijl.
Desswillen, bijw. ons -, Z. dess- treinen - daruni, ik geef er geen cent om, zuiver Duitsch; das heutige -, het heden daagsche Duitsch; das -,of (gewoonl.)-e,
het kan mij niets schelen.
ivege n.
-

(-

(-

(-

(-

(-

-
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Dia.

Dia.

Die.

het Duitsch; im -en, in het Duitsch; ins Diagonalrad, ( - rad(e)s, niv. -rd- Diana, V. (Fabell.) Diana, godin v.
-e ubersetzen, in het Duitsch vertalen. der) o. (Werkt.) kegelvormig rad o.
der jacht, van de maan, der kuischheid &.

Deutsche, der, ein Deutscher, Diakustik , v., z. m. (Nat.) weer(des of eines Deutschen, mv. Deutsche, die klankkunde, leer V. van de terugkaatsing
Deutschen) m., die, eine Deutsche v., z. des geluids, diakustiek v.
m. (mv. deutsche Frauen), Duitscher m.,
Dialekt, (-(e)s, mv. -e) m.
Duitsche(vrouw) v.; die alten -n, de (Spraakk.) tongval m., uitspraak v.,
oude Duitschers, de Germanen mv.
dialect o.
De_utsehheit, v., z. m. (van eene Dialektik, v. disputeerkunst v.;
uitdrukking), oorspronkelijk Duitsch o.; 2. logiek, dialectiek v.
- der Sitten, Duitsche, Germaansche zeden
Dialektiker, ( -kers, mv. -ker) m.
mv.; (Spraakk.) -en, Duitsche, naar' kenner, beoefenaar m. der dialectiek.
Duitsch zweemende uitdrukkingen v. mv.,
Dialektiseh, bijv. en b. tot de
germanismen o. mv.
dialectiek behoorende, daarop betrek
hebbende; 2. (Spraakk.) tot een bij -king
Deutsch-herrig, -herrisch,
tongval behoorende, aan een-zonder
-herrlieh, bijv. en b. tot de Duitsche
orde behoorende; - meister m., Hoch- dialect eigen; -e Eigenthumlichkeit, idiound —, grootmeester ni. der Duitsche tisme o.
orde; -meisterthum o. waardigheid v. van
Dialog, ( - (e)s, mv. - e) m. samen grootmeester der Duitsche orde.
spraak v., gesprek, onderhoud o.
Deutschthum, (-(e)s) o. het we- Dialogisch, bijv. en b. gesprekszen, het eigenaardige van een Duitscher; wijze, iii den vorm van eene samenspraak.
2. affectatie van, te koop loopen met
Dialogisiren, (dialogisirle, dialoDuitschen aard, Duitsche zeden &.
gisirt) bedr. ww. in den vorm van geDeutschthumelei, V., Z, sprekken of samenspraken brengen, behandelen.

Deutschthum (2).

Diamant, ( - (e)s, mv. - en) m. dia-Ier) ni. die met Duitschen aard, Duit mant m. en o.; roher, geschliffener, rauzeden & te koop loopt.
-sche tenförmiger, achter, kr nstlicher of nachDeutung, V. uitlegging, verklaring gemachter -, ruwe, geslepen, ruitsgewijs
Deutschthi mler,

( -Iers, mv.

v., voorbeeld, teeleen o., aanwijzing v.; gesneden, echte, nagemaakte diamant
-auf jem., zinspeling v.; falsche -, ver- ni.; der - hat viel Feuer, die diamant
keerde uitlegging v., Z, Stern-, Traurn -, schittert zeer; einen - [assen, een diamant
Zeichen-deutung; -volt bijv. nw. beteeke- inzetten; 2. (f g.) ein - von einero Menschen,
nisvol, onheilspellend.
een juweel o. van een mensch; 3.
DevalvatiQn, V. geldsnoeien o., (Boekdr.) lettersoort v., diamant o.
geldsnoeiing V.
Diamant –artig, bijv. nw. (DelfDevalviren, (devalvirte, devalvirt) st.) diamantachtig; -band m. diamanten
bedr. ww. (Muntw.) Z. abschc tzen.
hals -, armband ni.; -bort o., Z. -pulDevise, (-n) v., Z. Wahlspruch; 2. ver; -büschel o., Z. -strausz; -dinte v.
(Hand.) wissel m. op eene andere plaats. diamantkleur, diamantverf v.; -druse v.,
Devot, ( -er, -est) bijv. nw. eerbie- Z. Quarzdruse.
dig, nederig, onderdanig, vroom, fijn.
Diamanten, bijv. en b. diamanten,
Devotion, (-en) v. devotie v.; in van diamant.
tiefster -, met de diepste onderdanigDiamant- format, o. diamant -,
klein formaat o.; -formig bijv. nw. dia
heid.
- gewicht o. gewicht o. voor-mantvorig;
Dextrin, ;-s, mv. -e) o. (Scheik.)
gomachtige stof V. uit het omkleedsel van edelgesteenten; - griffel m. (Glaz.) dia
ni.; -grube v. diamantgroef v.;-mant
de zetmeelbolletjes, dextrine v.
Dey, (-s, mv. -s) m dey - handel m. diamanthandel, handel ni. in
m., opperhoofd o., beheerscher m. in edelgesteenten; -handler m. diamant

Dianen –baum,

( - baum(e)s, mv.

-bäume) m., Z. Silberbaum; -lest o. (o.

Gesch.) jachtfeest o.
Diaphan, bijv . nw., Z.durchsichtig.

Diaphoretisch, bijv. nw., Z.
schweisztrei bend.

Diaphragma, ( - s, mv . - s) o.
(Nat. hist.) Z. Quer.cand; 2. (Ontlk.) Z.
Zwerg fell.
Diarrh^e, v., Z. Durch fall.
Digit, V. leefregel m. ten opzichte
van eten en drinken, diëet o.
Dikten, v. mv., – gelder, o. mv.
reis - en verblijfkosten m. nlv.
Diátetik, v., z. m. leer v. van
het diëet.

Diatetiseh, hijv. en b. tot de
leer van het diëet behoorende of daarop
betrekking hebbende.
Diatonisch, bijv. en b. (Muz.) de
toonladder doorloopend, volgens de toon
diatonisch.
-schal,
Diatribe, (-n) V. geleerde verhandeling v., strijdschrift o.
Dich, voornw. (4e nv. van du), u; ich
lobe -, ik prijs u; behalte das fur -, voor
a; - suche ich, u zoek ik.
Dicht, ( -er, -est) bijv. en b. -er
Kórper, dicht, vast; -es Tuck, stevig, vast
ineengewerkt; -es Haar, -gesdies Korn,
ruk; -er Regen, dicht; -es Gehölz, dicht;
-er Schleier, dicht; -es Fass, dicht, niet
lekkend; in -en Han/en, in dichte dromen, met gesloten gelederen; - zusammen,
dicht opeengedrongen, dicht bij elkander;
- besetzl mit, als bezaaid met; in -er
Nacht, midden in den nacht; -er machen,
samendrukken, Z. verdichten; 2. bijw.
cir Sind - dabei, wij zijn er dicht, haast,
bijna bij; - beisanaunen steken, dicht bij elk.
staan; - neben dein Hause, vlak bij het
huis; - darneben, vlak daarnaast; - am
Bande, zeer nabij den rand; - auf dem
Fusie nachfolgen, op den voet, onmiddellijk volgen; (Zeew.) - beien Winde segelnt,
dicht onder den wind varen.

Dichte, v., Z. Dichtigtkeit; 2. Dickicht.

Dichteisen, (-eisens, mv. - eisen)
m., Z. Juwelenhandler; -ku--handelr o. (Zeew.) kalfaatijzer, breeuwijzer o.
Dezimiren, (dezimirte, dezimirt) gel v. meloensteen, rneloeniet m. en o.; Dichtelei, (-en) v. rijmelarij, ver
-zenmakrijv.
-mörser m. (Juw.) diainantpoederdoos
bedr. ww. Soldaten -, Z. decimiren.
Diadem, (-(e)s, mv. -e) o. diadeem v.; -mutter v. diamant - proefmaat v.; Dichten, (dichtele,gedichtet) bedr.
o.; (fig.) koninklijke waardigheid, son- -nadel v. diamanten speld v.; -pulver o. ww. dicht, vast, steviger, harder maken,
diamantpoeder, diamantgruis o.; -ring samendrukken; (Zeew.) ein Schiff -,
vereiniteit, kroon v.
Diademen, (diademle, diademt) m. diamanten ring m.; -schale v. diamant kal(e)fat(er)en; (Kuip.) ein Fass -, aan
-slan.
-schleifen o. diamant slijpen-schaltjeo.;
bedr. ww. met een diadeem omwinden,
versieren.
o., diamantslijperij v.; -schleifer, -schnei- Dichten, (dichtete, gedichtet)o.ww.,
Diagnose, V. (Gen.) diagnose v.,' der rn. diamantslijper ni.; -schmuck m. Z.m.h.(aufetww.) denken; 2.bedr. ww. Veronderscheiding en daaruit voortvloeiende diamanten sieraad, een stel o. diamanten; se -, maken, vervaardigen, dichten; einee
onderkenning der ziekten; eine - stellen, -schneiden o. diamautsnijden o.; -schnur Gesang- ,maken; it.(z.voorw.) een gedicht
nit de kenteekenen eene ziekte opmaken. V. (Juw.) diamanten ketting rn.; -spath e of verzen maken; er hat viel gedichtet, hij
Diagnostik, (-en) v. de leer v. m. diamantspaath o.; - spitte v., Z. -gri f - heeft veel gedichten of verzen gemaakt; 3.
fel; -strausz m. diamantroos v.; -werk o., (i. k. bet.) bedenken; it. veinzen; eine
van of een leerboek o. over diagnose.
Luge-, verzinnen, uitdenken, Z. erdichten;
Diagnostisch, bijv. en b. de on- Z. -grube.
derkenning eener ziekte aanwijzend, staDiameter, (-s, mv. Dianieter) in.' I[.o.zelfst.darau f gekt sein - and Trachten,
al zijne gedachten, als zijn streven is
vend, tot kenteeken eenerziekte dienend, middellijn v., diameter m,
diagnostisch.
Diametral, Diametrisch, daarop gericht.
Diagonale, (-n) v. hoekpuntslijn, bijv. en b. tot den diameter behoorend, Dichter, (-s, mv. Dichter) m.,
Dichterin, (-ncra) v. dichter, verdiametraal.
diagonaal v.
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zenmaker, poëet m., dichteres, verzen- ben, ongevoelig zijn; -e Ohren haben, Diekieht, (-(e)s, mv. -e) o. (van
maakster v.; sie ist eine gute -in, zij is hardhoorig zijn; (fig.) Z. Dickkop[, een bosch), dichte plaats v., kreupelbosch
eene goede dichteres, , zij maakt mooie einep -en Kopf, eine -e Slime haben; o.; (Jacht.w.) net o.
verzen; ein geborener -, gelboren dichter, een dik hoofd, voorhoofd hebben; it. Dik –kopf, (-kopf(e)s. mv. -kdp(e)
dichter m. van natuur.

(gemeenz.) stomp, dom, hardleers zijn; m. dikkop m., domoor, botterik m.; (Nat.

Dichter-ader, (-n) v. dichtader sich - and Jett essen, zich dik en vet eten; hist.) een Siameesche visch m.; 2. Z.
v., dichterlijk talent o.; er hat keine —, -thun, groote verteringen maken; (ge- Kaulbars; 3. dikkop m., (eene eend);
hij is geen dichter, heeft geen talent voor meenz.) den Piet uithangen; -lhun mit -kipfsg bijv. en b. met dikken kop, met
de poëzie; -anlage v. dichterlijke aanleg etw., met iets pronken, pralen, pochen op; dik hoofd; (fig.) dom, lomp, stomp; -laum., dichtergave v.; -born, -brunnen m., etw. - haben, moede zijn, Z. salt; (fig.) big bijv. en b. dicht belommerd, lommerZ. -quelle. ein -er Bauer, stevig, welgesteld, rijk; rijk; -leibigbijv.enb. dik, zwaarlijvig,Z.
Dichtere_!, V. dichten o., dicht- jetzt sind wir wieder -e Freunade, beste -bauchig; (fig.) -leibiges Buch, lijvig, dik;
kunst v., gedicht o.; (i. k. bet.) poëterij, vrienden, maats; er hal es -, faust- -esPferd, diklijf o.,dikbastm.; -leibigkeit
rijmelarij v., prulgedicht o.
hinter den Ohren, achter de mouw; es v. zwaarlijvigheid, dikte v., Z. Feist heil;
Dichter-feuer, o., z. m. dicht- sieht mit seiner Frommigkeit so - nicht (fig.) (van een boek), dikte, lijvigheid v.
vuur o., dichtergloed m., dichterlijk vuur aus, zijne vroomheid heeft zoo veel niet Dicklich, bijv. en b. (gemeenz.)
o.; -fug m. dichterlijke vlucht v.; -(rei- om het lijf; das Griechische silzt nicht - dikachtig, een weinig dik, zwaarlijvig &.
heil v. dichterlijke vrijheid, dichtervrij- bei ihm, liet Grieksch is bij heug dun Dick–lippig, bijv. en b. diklippig,
heid v.; -gabe v., Z. -anlage; -geist m., gezaaid, hij weet er niet veel van; 3. -e niet dikke lippen; -maul o. dikmuil, dikZ. -[euer; -glut v., Z. -[euer; -golf m. Augen, dik, gezwollen; -e Backen, dik, bek m.; -máulig bijv. nw., Z. -lippig;
god m. der dichtkunst of der dichters, opgezwollen; 4. dicht; -er Nebel, dicht, -milch v. dikke of gestremde melk v.;
Apollo m. dik; -e Luft, dik; -er Wald, dicht, zeer -munze v. dik stuk geld o., medaille v.;
Dichterisch, bijv. en b. dichter- opeengegroeid; im -sten l'Valde, in het -muschel v. (Nat. luist.) tweeschalige
lijk; - schin, dichterlijk schoon. dichtst van het bosch; -es Getreide, -es boorschelp v.; -nasig bijv. en b. dikneuDiehterkopf, ( -kop f (e)s, mv.-kip- Gras, dik gezaaid, Z. dicht; 5. -es Blut, zig, met dikken neus; -nudel v. macaroni
ie) m. dichterlijke geest m., dichterlijk dik, geronnen; -e linie, dik; -es Oel, v.; -ohr o. (gemeenz., fig.) dikoor, doove
genie o., dichter m.
dikke olie, vet; -eMilch, gestremd; -wer- m.; -ohrig bijv. en b. met dikke ooren;
Diehterling, (-(e)s, inv. -e) m. (i. den, dik worden, stollen, stremmen; - ma- -p (ennig m., Z. -munze; -r ube v., Z. Runk. bet,) rijmelaar, verzensmid, poëtaster, then, stremmen; (Schild.) -machen, vet of kelrübe; -rückig bijv. en b. dik van rug;
prulpoëet M. lijvig opdragen, empasteeren; I1. o. zelfst. -sa ft m. stroop of siroop v.; -sdulig bijv.
Dichter –queue, (-n) v. (Fabell.) durch - and Dunn laufen, door dik en en b., Z. dichtsaulig; -schalig bijv. en b.
hengstebron, muzenbron, dichterbron v.; dun loopes, overal doorloopen; (van wijn, dikschalig, met dikke schaal;- schdlig bijv.
-ross o. muzenros, dichterros, gevleugeld bier, koffie &), das -e, Z. Bodensatz.
en b. dikschillig, met dikke schil; -schenpaard o., Pegasus m.; -sprache v. dick- Dick–armig, bijv. en b. dikarmig, kelig bijv. en b. met dikke dijen; -schnatertaal, dichterlijke taal v.; -werk o. dicht- met dikke armen; -arschig bijv. en b. belig bijv. en b. dikbekkig, met dikken
werk, gedicht o.
(Volkst.) dikgebild, met dikke billen; snavel; -stámmig bijv. en b. met dikken
Diehthammer, (-hammers, mv. -back, -backig bijv. en b., Z. Bausback; stam; -stein m. alleen aan de bovenzijde
-hammer) m. kalefaathamer m.
-bauch m. (gemeenz.) dikbuik m.; 2. geslepen diamant m.; -slirnig bijv. nw.,Z.
Dichtigkeit, v. dichtheid, vast- klein dambord o., een schelpdier; köpfig (2.); -tau o., Z. Kabel,Kabellau;
heid, dikte v.; (Nat.) dichtheid, densi- -bduchig bijv. en b. (gemeenz.) dikbui- -thaler m. dukaton v., Philipsdaalderm.;
teil v.; -smesser m. dichtheidsmeter, ma- kig, met dikken buik; -bein o., Z. Schen- -thuer m., -ihuerei v., Z. Prahler, Prah,

nometer m. kel; -beinig bijv. en b. dikbeenig, met lerei; -luch o. molton o.
Dicht- kraft, V. dichtkracht, ver- dikke beenen; 2. knokkig; -blatl o. (Pl.) Diekung, v., Z. Dicke; 2. Z. Diebeelding v.; -kunde v., Z. -lehre; -kunst dikblad o., eerie soort van huislook; kicht.
v., Z. m. dichtkunst, dichtkunde v.; 2. — -brüstig bijv. en b. dikborstig, met dik- Diek–wanst, –wanstig, Z.
of -lehre v. dichtkunde, leer of weten- ke borst(en); -darm ni. (Ontlk.) dikke -bauch,-bauchig; — werden o. dik worden
schap v. der dichtkunst, poëtiek v.; -sdu- darm m.
o.; -Wurzel v., Z. Runkelr-ube; -wurzelig
lig bijv. en b. (Bouwk.) eis —s Gebáude, Dicke, v., z. m. (van een boom &), bijv. en b. met dikke wortels; - ,cirkel m.

dichtzuilig gebouw, gebouw o. met dicht dikte v.; (van een persoon), dikte, zwaar- diktepasser m.
bijeengeplaatste zuilen.
lijvigheid v.; (van een muur), dikte v.; Dietam, (-s, mv. -e) m., Z. DipDichtung, (-en) v. dichten o., vin- (Bouwk.) (van eene zuil), dikte v., kalie- tans.
ding, verdichting v.; 2. gedicht, dicht- ber o.; von gleicher - of Hóhe, van gelijke ofDictaat, (-(e) s, mv. -e) o. (Schoolt.)
stuk o.
dezelfde dikte; in die - wachsen, dik dictaat o.
Dichtungs -art, (-en) v. soort v., worden; (Penn.) (van munten), diktev., Dictator, (-s, mv. -en) m. (B. g.)
genre o. van poëzie; -gabe, -kraft v., Z. volume o.; 2. (van de lucht), dikte v.; dictator m.; (fig.) den - spielen, op een
Dichleranlage; -lehre v. poëtiek v.; -ver- 3. (Apoth.) lijvigheid v.
beslissender toon spreken, als alleen
magen o. dichtvermogen o .
Dick farbig, bijv. en b. (Schild.) machthebbende handelen.
Dicht –verg, –Werk, (-(e)s) o., vet of lijvig opgedragen; -/'ellig, Z. -hdu- Dictatur, v., z. m. (R. g.)" macht
z. m. (Zeew.) werk o.
tig; -fleischig bijv. en b. '^ 4k gevleesd; - j'usz en waardigheid v. des dictators, dictaDick, bijv. en b. -e Mauer, -es Brett, m. (Nat. hist.) dikvoet, groote pluvier tuur v.; die - f i hren, de macht van dicdik; zwei Zoll -, twee duim dik, terdikte ni.; -gliederig bijv. en b. grof, zwaar van tator uitoefenen; 2. (n. Gesch.) het hoogvan twee duim; (fig.) das -e Ende kommt leden; -haarig bijv. en b. dikharig, dik ste gezag o., alle macht v. alleen hebben.
each, de moeite, het zwaarste gedeelte van haar; -hals m. dikhals m., iem. met DietiQn, v. bijzondere wijze v. van
komt achterna; 2. -es Buck, dik, lijvig; een dikken hals; 2. (Nat. hist.) aalmoe- voordracht, keus en schikking v. der
-er Mann, -e Frau, dik, zwaarlijvig; - and der v.; -halsig bijv. en b., Z. -hals (1.); woorden.
feit, dik en vet; - and fett toerden, zwaar- - houtig bijv. en b. dikhuidig, met dikke Diction ,r, (-s, mv. -s) o., Z. Worlij.vig, dik worden; -er coachen, dikker huid; (fig., gemeenz.) hardvochtig, on- terbuch.
maken; der -e Darm, de dikke darm, gevoelig, niet gemakkelijk te kwetsen, Dictiren, (diclirte, dictirt) bedr.
endeldarm m.; das -e Bein, het dik o. van ongevoelig voor bestraffing; - háuter m. ww. voorzeggen om neer te schrijven,
heet been, de dij v.; die -e Augenhaut, domoor, botterik m.; -hd utlerdikhuid m.; dicteeren; das Dictirte, Z. Diet at.
hard oogvlies, wit o. van het oog; (fig.) -hornig bijv. en b. dikhoornig, met dik Didaktik, v ., z. m. onderwijskunde,
eis -es Fell haben, eene dikke huid heb- ke horens; -hulsig bijv. en b. dik van schil. leerkunst, leervoordracht v., leertrant m.
–
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Did4iktisch, bijv. en b. onderwij- taal v.; -sireich tn., -stuck o. dievenstreek horsamsler, ergebcr?ster• -, uw onderdanige, gehoorzame, toegenegen of dienst
zend, leerend in den trant van een m., dievenstuk o.
dienaar; gehorsamster -, Ihr -,-vardige
leerdicht; -es Gedicht, leerdicht.
Diebstahl,(- stahl(e)s, mv.-stahle)
Didaktylen, m. mv. (Nat. kist.) rn. diefstal en.; náchtlicher -, diefstal (ik ben) uw dienaar, ik heb de eer uw
dieren o. mv. met twee teenen, tweetee- bij nacht; --mit Einbruch, diefstal bij dienaar te zijn, u te groeten; Ihre genige dieren.
horsamste -in, uwe gehoorzame dienares
nacht met inbraak v.
Didaskalie, (- n) v. onderwijs o., Diebs —volk, o. dievenvolk o., v.; (Scherts.) gehorsamer -, gehorsame
onderrichting v.; (bij de Ouden), lijst v. dieven en dieveggen.; - werkzeug o. die- -in, uw dienaar, uwe dienares; gehorsader vertoonde tooneelstukken.
vengereedschap o.;-wirth m. dievenwaard mer -, das lass' ich bleiben, ik dank u wel
ik zal er wel oppassen, (gemeenz.) jemn.
Didelph, (- en, mv. -en) m. (Nat. m.; - zeichen o. di eventeelten o.
bist.) buideldier o.
einee - niachen, ieau. groeten.
Diejenige, Z. derjenige.
Didynamisch, bijv. nw. (P1.) Diel, (-( e)s, mv. -e) o. of Diele, Dienerei, (- en) v., Z. Dienerschaft;
tweemachtig.
(-n) v. deel, plank v.; 2. bodem m., vloer 2. slaafsche onderdanigheid, kruipende
Die, lidw. de, den, het; - Sonne; de zon m., hetzij van hout of van steen; 3. dorsch- dienstvaardigheid v.
v.; - Geduld, het geduld; - Minner, vloer m., Z. Tenne, I. zolder rn., Z. Decke; Dienerhaft, Z. dienerisch.
Francs, Kinder, de; 2. voornw. die, dat, 5. zolder m., Z. Boden, Biihne.
Dienerisch, bijv. en b. naar de
dien; - Frau da, die vrouw; hier ist -,
Dielen, (dielte, gedielt ) bedr. ww. wijze van een bediende, onderdanig, bewelche ç", hier is degene, zij; - Leute du, ein Zimmer -, beplanken, bevloeren.
diendeachtig.
hier, deze menschen m. mv.; it. die LchDielenákopf, (-kopf(e)s, mv. Dienerlich, bijv. en b. onderdare, die Befehle 5' - of welche er, sic -kópfe) m. (l3ouwk.) balkhoofd o. in de nig, als een knecht.
uns gibt, die, welke, Z. welche.
kroonlijst der Dorische orde; -sager m.
Dienern, (dienerte, gedienert) o.
Dieb, (-( e)s, mv. -e) m. dief, gauw- delen -, plankeazager in.; -wand v. be- ww. een knecht, bediende zijn, zich als
dief m., Z. Feld -, Haus -, Kirchen-dieb; schot o., plankenwand v.; - iverko. allerlei een knecht aanstellen; 2. complimenten,
(Spr.) Gelegenheit macht -e, de gelegen soorten van planken; 2. plaukenwerk o. buigingen maken.
maakt den dief; it. die kleinen -e-heid
Dienen, (diente,gedient)o.ww. jem.n., Dienerschaft, v., z. m. de behangt man, and die groszen ldsst man bei jemn. -, dienen, in dienst zijn bij; dienden m. mv., knechten en meiden
laufen, de kleine dieven hangt men, de iem. - lassen, in dienst laten; (Spr.) nie- van een huis, bediendenstoet m., gevolg
groote laat men vrij; 2. liefkoozingswoord; wand kaan zwei Herren -, niemand kan o. van een vorst.
der kleine -, de kleine schelm, guit rn.; 3. twee heeren dienen; 2. (Krijgsw.) dem
Dienertracht, v. livrei v.; die (aan eene kaars), dief in.
Vaterlande, dem Staate -, het vaderland anlegen, tragen, livrei dragen; die -ableDiebere_i, V. dieverij v., diefstal m., dienen, in staatsdienst zijn; bei der Armee, gen, Beene livrei meer dragen.
Z. Diebstakl.
sur See -, dienen, in dienst staan bij; ein Dienlich, ( -er, -st) bijv. en b.
Mann, der schon lange gedient hat, een dienstig, nuttig, geschikt, goed, passend;
Dibin, ( een) v. dievegge v.
Dibiseh, ( er, am meisten -) bijv. and gediende m.; von unten auf -, van der Gesundheit -, dienstig, heilzaam
en b. -er Mensch, diefachtig, steelachtig, onderop, van gemeen soldaat af dienen; voor, Z. heilsara; fiir - hallen, dienstig
steelziek; 2. - handeln, d iefachtig, als een den Gazen -, aanbidden; der Sonde -, achten, geschikt oordeelen; -keit v. gedief; eiw. -er Weise entwenden, diefach- de zonde dienin, zich aan de zonde over- schiktheid, dienstigheid v., nut o.
tig, als een dief, ter sluik wegnemen; -e geven; 3. seinen Freunden -, een dienst
Diensam, ( - er, -st) bijv. en b., Z.
Hknde, kromme, lange vingers m. mv. bewijzen aan; er hat mir als Advocat ge- dienlich.
Diebkäfer, (- s, mv. Diebkci fer) m. dient, hij is mijn advocaat geweest; jemn. Dienst, (-(e)s, mv. -e) m. dienst
(Nat. kist.) roofkever m., rooftor v.
mit of in eta. -, iem. nuttig zijn, dienen; m.; ein gezwungener - , gedwongen dienst,
Diebs —bande, (- n) v. dieven Ihnen zu -, om u te dienen; jemn. mit vroondienst m.; 2. (van een vriend),
v.; -brut V. dieven-gebroed, - ge -bend etw. -, dienen, helpen; kaan ich Ihnen da- dienst m., hulp v., hulpbetoon o.; jemn.
-daumen in. dievenduim m.;-spuio.; mit -, kan ik u daarmede dienen, van gute -e leisten, groote diensten bewijzen;
(Spr.) er hal einen --- of -gliick bei rich, dienst zijn, helpen? mag ik u ditaanbie- jemn. einen schlechterc - erweisen, een
hij is een geluksvogel, hij is met den den?; darauf kano ich Ihnen -, daarom - ondienst m. doen; was steht zu - en? wat
helm geboren; -finger m. dievenvinger trent kan ik antwoorden, inlichting, ant- is er van uw dienst? wat verlangt gij! es
ni., Z. diebisch; -gehol fe, -genoss m. die- woord geven; lassen Sic sick -, laat ik u steht Ihnen Alles zu -en, alles is tot uwen
venhelper, heler m.; - geschichte v. die- zeggen; 4. (van zaken), zu etiv. -, dienen, dienst; ich bin ganz Nu Ihren -en, ik ben
vengeschiedenis, geschiedenis v. van ecu dienstig, nuttig, bruikbaar zijn, kunnen geheel tot uwen dienst; 3. der - bei
diefstal; - gesell m., Z. -genoss; -gliick o., gebruikt worden; statt etw. -, dienen voor, éinena Herrn, dienst in., dienstbare beZ. -daumen; -griff m. gauwdievenstreek in de plaats van; damit 1st mir nicht ge- trekking v.; in -en bei jemn. stehen, bij
m.; -grusz m. dievengroet m.; (Reebtspr.) dient, daarmede hen ik niet gediend, ge- iem. in dienst zijn, dienen; in - en, ausformulier o. van de beschuldiging van holpen, (lat helpt snij niet; das dient nicht zer -en sein, in, buiten betrekking zijn,
diefstal; -haken m. (Slot.) breekijzer o.;, in ihren Kram, dat past niet in hun een, geen dienst hebben; in den -, in
-hand v. dievenhand v.; it. (Nat. hist.) kraam, daar hebben zij geen voordeel einen - geiten, in dienst gaan, gaan dievoortbrengsel van zeeïnsecten, soort van van, zien zij geen nut in; das dient dem nen; jein. in seine -e nehmen, iem. in
duivelsbrood o.; - handwerk o. dieven Kranken nicht, is niet dienstig, niet goed dienst riemen, een knecht, eene meid
-hehler, —in, heler m.,-handwerko.; voor; H. bedr. ww. die Messe -, Z be- huren; jem. seines -es enllassen, ontslaan,
wegzenden, wegjagen; jemn. den - au`heelster v.; - heler m., Z. -genoss; -her- dienen.
berge, -höhle V. dievenherberg v., dieven
Diener, (- s, rev. Diener) m., sagen, den dienst, de betrekking, de
dievenhol o.; -knilf m., -list v.-verblijf, Dienerin, ( een) v. dienaar, huur v. opzeggen; aus dein -e gehen, opdievenstreek, gauwdievenstreek m.; -kiin- dienstknecht m., dienares, dienstmeid v., houden met dienen, niet meer dienen; der
ste v. mv. dievenstreken m. mv.; - lalerne bediende nl. en v.; der Herr and sein -, - beim Könige, dienst m.,b.v. als adjudant;
V. dievenlantaarn v.; - leiter v. dieven en zijn knecht, Z. Gerichts -, Kammer -, den - haben, dienst hebben; -e nehmen als
v.; -loch, -nest o. dievengat, die--lader Kau/manas -, Laden -, Raths-diener; Soldat, dienst neruu !i; in /'remde -e trevennest, roofnest o.; -p fei fe v. dieven- 2. - des Staats, dienaar van den staat, ten, in vreemden dienst treden; in bürfluitje o.; -rdnke mv., Z. -knif1 -schli s- staatsdienaar m.; - des gottlichen Wories, gerlichen -en sein, eene burgerlijke besel rn. dievensleutel, valsche sleutel, bedienaar rn. van het Goddelijk woord; trekking, een barge -lijk ambt o. bekleelooper, keizer in., Z. Dietrich; -sign ni. (fig.) - Gottes, dienaar Gods, Z. Baals-, den; (fig.) der - Gotles, de dienst m. van
zucht v. tot stelen; - sprache v. dieven- Götzen-diener; 3. Ihr Freund and -, uw God, Z. Gottes -, Bilder -, Gotzen- dienst;
dienaar en vriend; Ihr unterth.aniger, ge- das that gute - e, dat doet goeden dienst;
,
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Dieselbe, Z, derselbe.
4. ambt o., bediening v.; aus dein -egeh- leendiensten afkoopt; it. waarvoor men
Dieser, diese, dieses, voornw.
an, zijn ambt, zijne betrekking vaarwel zich vrijkoopt van den dienst, van de
zeggen; seinen - gut versehen, zijn dienst, militie; -genoss m. kameraad, makker m.; - Wunsch, deze, die wensch m.; diese
zijn ambt, zijne betrekking goed waar it. ambtgenoot, collega m.; 2. Z. -bole; Ordnung, deze, die order v.; dieses Hans,
jemn. den - nehmen, ihn aus dein-nem; -gerechtigkeit V. dienstrecht o., recht o. dit, dat huis o.; dieseFederrrill ich, deze,
-e jagen, afdanken en wegjagen, Z. Kir orn heerendiensten te eischen; -geschirr die pen v.; diese Nacht whhlle er, dien,
dienst; (Krijgsw.) dienst-chen,Sul o. voertuigen, gereedschappen o. mv., be- dezen nacht in.; -Tage, in -n Tagen,
m., schildwacht, wacht v.; im -e sein, noodigdheden v. mv. voor het verrichten dezer dagen; 2. - of dieses hier, diese hier,
wacht houden, op schildwacht staan; van heerendiensten; -getreide o. koren o., deze, dit; -da, diese da, die, dat; die Sache
(fig., gemeenz.) jemn. auf den - wanen, dat men als loon bekomt, bij zijn trakte- ist diese, de zaak is deze, ziehier, wat er
lauern of passen, iem. den voet lichten, ment; -habend, Z. -thuend; -haft bij v. nw. van de zaak is; 3. diesesofdieszistschón,
onderkruipen; it, in het oog houden, een (veroud.) Z. -pflichtig, - fertiq; -han dit is mooi;diesz hier ist,sind4r,ziehier,
m. verkoop m. van ambten &; -herr-del ziethier, hier is, hier zijn; ohne diesz,
oog houden op.
Dienstadel, (- s)m., z. nl. zwaard- m. leenheer m., hij, die het recht heeft (gewoonl. ohnediesz) zonder of buiten dit,
adel, adel m. van den degen, dienst om heerendiensten te eischen; 2. mees- buitendien; i bcr diesz, (gewoonl. uber-adelm. ter, baas, patroon, heer m.; -hola o. hout diesz) daarenboven, behalve dit; it. overiDienstag, (-( e)s, mv. -e) m. Dins- o., dat een ambtenaar bij zijn traktement gens; vor diesein, voorheen, eertijds,
bekomt; - knie v. hoeve v., die met hee - vroeger, oudtijds.
dag M.
Dieserlei, bijv. en b. van deze soort,
Dienst-alter, (- s) o., z. m. tijd rendiensten bezwaard is; -ja/ir o. dienst
jaar o. van dienst; das -- ist-jaro.;2 dergelijke.
m. van dienst, langdurigheid v. van dienst,
ancienniteit v.; -anbietung v. dienstaan- an ihm, het is zijn jaar, hij heeft het jaar Diesz, Z. dieser (3.); -falls, diesbieding v.; -angelegz uheit v., Z. -sache; van den dienst, hij moet dit jaar dienen; falls, in dit geval; 2. daarvoor, tot dat
-jahralter o., Z. Dienslalter; -kleid o., einde; -jährig bijv. en b. in of van dit
-anweisung v. instructie v.
Dienstbar, bijv. en b. (w. i. gebr.) -kleidung V. dienstkleed ing, uniform v.; jaar; -mal bijw. voordezen keer; -madienstbaar, onderdanig, onderworpen, 2. Z. Dienertracht; - knecht m., Z. Knecht; lig bijv. nw. sein -naal-iger Besuch,
afhankelijk, dienstplichtig, leenplichtig; -horn o., Z. -gelreide; -lehen o., Z. Unter- dit bezoek, het bezoek van nu.
Diesseitig, bijv. nw. van deze zijde,
-machen, onderwerpen; (U.S.) die Engel lehen; -leislung V. dienst m., dienstbesind -e Geisier, dienstdoende; (fig., ge- toon o.; 2. dienst m., betrekking v., van dezen kant, van deze plaats; (lig.)
-e Rustungen, van deze zijde, van onzen
meenz.) die -en Geister der Gerechtig- ambt o.; -leute mv., Z. -naann.
Dienstlich, ( er, -st) bijv. nw. tot kant, dezerzijdsch.
keit, dienstbare, gedienstige geesten, aan
Diesseits, bijw. - des Flusses, aan
dl ienstig, gedienstig,-brengsm.v;2 den dienst behoorende; int -en Verkehr,
dienstbaar, Z. dienstEertig; -keil v., z. in het verkeer met andere ambtenaren; 2. deze zijde, aan dezen kant; die Lander
- des Rheins, aan deze zijde van; (fig.) -,
m. dienstbaarheid, slavernij v., Z. Knecht- Z. dienlich; it. dienstfertig.
Dienst-lohn, m., Z. Lohn, Be- van onze zijde, van onzen kant.
schaft, Sclaverei; 2.( Rechtspr. ) verband
Diet(e)rich, (-( e)s, mv. -e) m.
soldung; -los bijv. en b. buiten dienst,
o., dwangplicht m., servituut o.
Dienst-beflissen,( -er, -st) bijv. buiten betrekking; (gemeenz.) op de (Slot.) haaksleutel, keizersleutel, looper
en b. gedienstig, dienstvaardig, dienst- straat; -mádchen o. dienstmeisje o., meid m.; it. valsche sleutel m.; -haken m. loowillig; sich sehr — bezeigen, zich zeer v.; -magd v. dienstmaagd, dienstmeid, per, slot- operasteker m.
Dieweil, voegw. dewijl, omdat,
gedienstig toonera, ijverig zijn in liet die- meid v.; -mann m., Z. Lehensmann;
nen; —heit v. gedienstigheid, dienstvaar 2. Z. Fröhner; 3. Leibeigener; - pfennig, aangezien, vermits; - er es will, dewijl,
ijver m. in het dienen;-dighev., m., Z. Miethp fennig; -pferd o. dienst- omdat, daar hij het wil; - er es gethan hat,
- begierde v., Z. -eifer (2.); -bole m. paard o.; it.paard o., dat de heerendiensten omdat hij het gedaan heeft; 2. bijw., Z.
dienstbode, dienstknecht m.; die -n mv.,' moet verrichten; -plicht v. dienstplicht, iwahrend.
DiferQnz, (- en) v. verschil o., ver
Z. Gesinde; -brief m. dienstbrief m., be- ambtsplicht m.; 2. (Leeuw.) leenverschil o., oneenig--scheidnv.;2
wijs o. van volbrachten (heeren)dienst. plicht in., verplichting v. tot heerenDi_enstehen, Dienstlein, o. diensten; a. (Rechtspr.) eed m van ge- heid v.; - geschafte o. mv. (Hand.) kre(verkl.) dienstje, o., kleine, geringe trouwheid; -p/lichtig bijv. en b. onder dietzaken v. mv.
aan heerendiensten; it. dienst -worpen
Differenzia1-grosze, (-n) v.
Z. dienst m.
-recht o., Z. -gerechtigkeit;-plichtg; oneindig klein deel, differentiaal-deel o.,
Dienst-eid, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
Amiseid; -oiler dienstijver m.; 2. ijver m. -sache v. dienstzaak v.; -schein m., Z. -grootheid v.; -rechnung v. differentiaalom iem. te dienen, te helpen; -eifrig bijv. -brief; -scheu bijv. en b. afkeerig van rekening v.
en b. ijverig in zijne betrekking &;2. ijverig dienstverrichting; - schuldig bijv. uw.,' Dii%renziren, ( di[/'erenzirle, difom iem. te dienen, te helpen; er ist sehr Z. -pllichtig; -lag m. dienstdag m.;' ferenzirt)bedr. ww.(Wisk.) eine Grösze -,
-- gegen mich, hij is zeer ijverig om mij (Leenes.) dag m., waarop de heerendien- het oneindig kleine of differentiaal-deel
te dienen; -entlassen bijv. nw. ontslagen; sten verricht moeten worden; it. Z. Ar- berekenen, vinden van.
—er Professor, oud -professor, emeritus; beitstag; -tauglich bijv. nov goed voor den Differiren, (di[ferirte, di fl'erirt) o.
-entlassung V. ontslag o., ontslaan o., dienst, Z. - fiihig; -Ihuend bijv. en b. ww. verschillen, verschil opleveren, onemeritaat verleenen o.; -erbietung V. dienstdoend, dienend; - tracht v., Z. derscheiden zijn van.
Difformitt, (- en) v. mismaakt
dienstaanbieding v.; -ergeben, Z. -be/lis- -kleid; -unfahig, -untauglich, -untiichtiq
misvormdheid, wanstaltigheid V. -heid,
sen; -Each o. dienstvak o., departement bijv. en b. ongeschikt, onbekwaam voor
Diffractie, bijv. uw. (Gez.) straal
o.; -fdhig bijv. en b. in staat om te dienen, den dienst; (Krijgsw.) gebrekkig, ver
-breknd.
-verkauf m., Z. -han -minkt,valed;
bekwaam, geschikt voor den dienst; -fám. verlies o. van een ambt,-del;vrust
Digereren, ( digerirte, digerirt )
higkeit v. geschiktheid, bekwaamheid v.
voor den dienst; -fehler m. misslag m., van eene betrekking; -volk o., Z. Ge- bedr. ww., Z. verdauen; 2. ( Scheik.) ver
invloed der warmte,di--duneor
fout v. in den dienst; - Eertig, fertigkeit, sinde; -vorschrift v. instructie v.;
Z. -be/lissen, -be/lissenheit; -frei bijv. (Krijgsw.) dienstregeling v., dienstre - gereeren.
Digerirmaschine, (-n) v., Z.
nw. vrij van den dienst, vrij van de mi- glement o.; - willig bijv. uw., Z. -be/lislitie, van leendienst; -fuhre v., Z. Frohn- sen, - fertig; -zeil V. diensttijd m.; seine Kochmnaschine.
Digesten, mv. (Rechtsw.) de
fuhre; -geber m. hij, die werk geeft, baas, --- überstehen, aushallen, zijn tijd uit groote verzameling v. van Romeinsche
meester, patroon m.; -gefalligkeit v., Z. dienen; - zwang m., Z. -gerechtigkeit.
Dierlitze, (- n) v., Z. Diirrlitze. rechtspraken, op last van Justinianus bijGefálligkeit; -geld o., Z. Besoldung; it.
eengebracht, digesten, pandecten o. mv.
Dies, Z. dieser (3.).
geld o., waarvoor men de heeren- of
,
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sein, welgemutst, vroolijk, in zijn humeur ner der diplomatie, bekwaam, ervaren
Digestion, v., Z. Verdauung.
Digestiv, bijv. nw. de spijsverte- in zijn schik, tevreden zijn; die 4 letztey staatsman, diplomaat m.
Diplomatie, V. kunst v. der staats
ring bevorderend; -mit/el o. middel o. -e, de vier uitersten o. mv.; (Spr.) alle?

voor de spijsvertering; -salz o. zout o.
tot bevordering der spijsvertering.
Digitalin, (- s, mv. -e) o.(Scheik.)
werkzaam beginsel o. van het vinger
digitaline v.; -salze o. mv.-hoedskrui,
(Scheik.) zouten o. mv. met digitaline
tot basis.
Digitigraden, m. mv. op de toppen der teenen loopende dieren o. mv.
Dignitgt, (- en) v. waardigheid v.,
eerambt o., hooge, eervolle bediening v.
Digression, an) v. uitweiding,
afdwaling v., omweg, uitstap m.
Dilapidation, v., Z. Verschleude-

staatszaken, di--onderhalig,
guten -e sind drei, alle goede dingen bestaan in drieën; 4. Z. Gerichtsversamm- plomatie v.; it. staatslieden, diplomaten
m. mv.
lung; -bank v., Z. Gerichtsbank.
Dingebrief, (-( e)s, mv. -e) m Diplomatik, v. wetenschap, ken-

overeenkomst v., contract o.
Dingel, (- s, mv. Dingel) m. (Pl.;
eene soort van Oostindisch standelkruid o
Dingelehen, o. (verkl.) dingetje
o., kleinigheid, Beuzelarij v.; (fig., gemeenz.) sie ist ein niedliches -, zij is een
aardig dingetje, meisje o.
Dingen, (dung, gedungen) bedr,
WW. onr. Arbeiter -, aannemen, in diensi
nemen; Bediente -, huren, in dienst nemen, houden; falsche Zeugen -, omkoorung.
DilatQriseh, bijv. nw. uitstellend, pen; Schi f fe -. bevrachten, in huur ne men; 2. o. ww., m. h. dingen, naar den
verschuivend, vertragend.
Dilemma, (- s, mv. -s) o. tweele- prijs vragen en een lager bod doen, beknibbelen; 3. wed. ww. sick auf ein
dige sluitrede v., dilemma o.
Dilettant, (- en, mv. -en) m. kunst- Schiff -, plaats nemen.
minnaar, - liefhebber, - vriend en tevens Dingepfennig,( -(e)s, mv. -e) m.,
z. Handgeld, slieth-pfennig.
beoefenaar, dilettant m.
Dilettantin, (- nen) v. kunst -lief- Dingerchen, o. (verkl.) Z. Dinhebster, - vriendin en tevens beoefenares, gelchen.
Ding—fuchtig, bijv. en b.
dillettante V.
Dilottantismus, (onb.) m. be- (Rechtspr.) (w. i. gebr.) r-- weerden, uit de
oefening v. eener kunst uit liefhebberij. gevangenis ontsnappen; -gericht o., Z.
(-

nis

V.

van staatsstukken of oorkonden;

2. Z. Diplomatie.

Diplomatiker, tikers, mv. -Iiher) m., Z. Diplomat; 2. oorkondenken(-

ner, kenner m. van diploma's.
Diplomatisch, bijv. en b. betrekking hebbende op de kennisvan oorkonden; it. op cie diplomatie; das -e Corps,
de gezamenlijke gezanten m. mv. bij een
hof, diplomatisch lichaam, corps diplomatique o.
Diptarn, (- s) m., z. m. (Pl.) woudlelie v., esschenkruid o.; wveiszer -, wilde
polei v.; cretischer -, woudlelie v. van
Kandia.
Dipteren, m. mv. (Nat. hist.) tweevleugelige insecten o. mv.
Dir, (3e nv, van du) u, aan u, Z. du.
Direct, bijv. nw., Z. genade; 2. dadelijk, onmiddellijk, oogenblikkelijk,
aanstonds, direct; (Hand.) uit de eerste
hand; -e Abgaben, directe belastingén

V. mv.

DirectiQn,(-cn)v. leidingv.,Z. Lei(dileltirte, dilettirt) o. Dor fgericht; -graf m., Z. Dorfrichter,
tung; it. Bichtung; 2. beheer, opzicht o.,
ww., m. h. eene kunst of wetenschap Schultheisz; -hof m., Z. Gerichtshof.
Dinglieh, bijv. en b. (Rechtspr.) directie v.; -slinie v. richtingslijn v.
beoefenen uit liefde voor die kunst &.
Dill, (-s) m., z. m., Dille v. (Pl.) zakelijk; 2. (Spraakk.) -es Geschlecht, DirQetor, (-s, mv. -en) m. beDilettiren,

dille v.

stuurder, eerste opziener, opzichter, di-

onzijdig.

Dinkel, (- s) m., z. m. (Lanb.) recteur m.
Directorial, bijv. nw. wat op den
lamp, waarde pit in zit;(Geweerm.) schaft spelt v.
Dinkel— gerste,v.(Landb.) Egyp- directeur of zijn bestuur betrekking heeft;
of schacht V. eener bajonet; (Slot.)
Dille, (- n) v. pijpje o. van eene

tisch koren o.; -mehl o. speltmeel o.; -canton m., Z. Vorort; -gecvalt v. macht
V. speltkaf o.; -stroh o. spelt- v., gezag o, van een directeur.
Directorin,( -nen) v. bestuurderes,
ter) o., Z. Dill; -ól o. dilleolie v.; -raupe stroo o.
bestuurster, directrice v.; it. vrouw v.
Dinstag, m., Z. Dienstag.
V. (Nat. hist.) dillerups v.; -same m.
van een directeur, directeursvrouw v.
dillezaad o.; - wasser o. dillewater, anijs - Djnte, dintig &, Z. Tinie &.
Diöces(e), en) v. bisschoppelijk Directorium, (-riums, mv. -rien)
likeur, anisette v.
o. raad m. of commissie v. van bestuur;
Dimension, v., Z. Ausdehnung. gebied, kerspel, diocees o.
Diminutiv, bijv. nw. verkleinend, Dicieesanbisehof, bischof(e)s, (Gesch. van F.) directoire o.
mv. -bischöfe) m. bisschop m. van een Dirigent, ( -en, mv. -en) m. beverminderend.
stuurder, leider m., hoofd o.; 2. (Hand.)
Diminutjv,( -(e)s, mv. -e of -en), diocees.
Diminutivum,(- tivums, mv. -tiva)', Diopter,( s,mv.Diopter) m.(Instr.) hoofd o. van een handelshuis.
kijkspleet v., vizier o. aan wiskundige Dirigeren, (dirigirte, dirigirt) bedr.
o. verkleinwoord o.
ww. besturen, leiden, het opzicht heb
Ding, (-( e)s, mv. -e) o. zaak v., werktuigen; -lineal o. vizierliniaal v.
leiten; 2. (Muz.) das Or--benovr,Z.
ding o.; er versteht das -, hij ken het, die Dioptrik, v., z. m. leer van de
zaak;(Sp ►.) gut - will Weile Naben, om iets licht- en straalbreking, doorzichtkunde, chester -, dirigeeren.
Dirne, (-n) v. meisje, meid o.,
goed te doen, moet men er den tijd toe dioptriek V.
nemen; 2. (mv. -er), was 1st das fur een-? Diorama, (- s, mv. -s) o. (Gez.) jonge dochter v.; (i. k. bet.) deern(e),
wat is dat voor een ding? wat is dat? das rond, doorschijnend kunsttafereel, dio- hoer v.
Dis, o. (Muz.) d- kruis, dis, iet v.
ist een hübsches -, dat is wat aardigs, rama o.
wat moois; das böse - am Finger, fijt v.; Dioramiseh, bijv. nw. tot een di- Discant, (-( e)s, mv. -e) m. (Muz.)
das heilige -, roos, belroos v.; (fig., ge- orama behoorende of daarop betrekking bovenstem v., discant, sopraan m.; erster
of koker -, eerste, hooge discant; zwei meenz.) een recht antiges -, een lief, mooi, hebbende.
schoon meisje o.; een albernes, garstiges, Diorit, (- s, mv. -en) m. (Delfst.) ter of tie/er -, tweede of diepe discant;
- durch die Fistel, faussetstem v.; -stinger
hdssliches -, zot of dwaas, smerig of vuil, groensteen, dioriet m.
leelijk of akelig schepsel o.; 3. mv. er Dioseuren, m. mv. (Fabell.) de' m. sopraanzanger m.
Discantist, ( -en, mv. -en) in., Z.
gekt mit groszen -en um, hij heeft groot tweelingen Castor en Pollux.
Diosmin, (- s, mv. -e) o. (Scheik.) Discant stinger.
plannen in het hoofd; geschehene-e,-sche
Diseiplin, ( -en) v. tucht, orde,
gedane zaken v. mv.; nor allen -en, voor diosmine v.
alles, bovenal; das geht nicht mit rechten Diphthong, (-( e)s, mv. -e) m. leiding v.; 2, wetenschap v., stelsel o.,
systeem o.
-en zu, het is daar niet pluis, daar steekt (Spraakk.) tweeklank m.
wat achter, er is bedrog bij; das - ist nicht Diplom, (-( e)s, mv. -e) o. benoe- Discipliner—commission,
*bel, dat voorstel, die zaak is zoo kwaad mings-, aanstellings-brief m., bewijs o. (-en) v. commissie v. voor de handhaving der tucht; - compagnie v., Z. Strafniet; das - begreife ich nicht, dat begrijp van lidmaatschap, diploma o.
ik niet, ik begrijp er niets van; guter -e Diplomat, en, mv, -en) m. ken- compagnie.
voorplaat v. van het slot.

Dill—kraut,(- kraut(e)s, mv.-krc u-

-spreu
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-

,
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Dis.

Disciplintbrisch, bijv. nw. de
tucht betreffend of bevorderend.
Diseiplinerstrafe,( - n) v. (Ger
straf v., die alleen dient tot bevordering
der tucht.
Disciplineren, (disciplinirte, dis
bedr. ww. in tucht en orde-ciplnrt)

.)'
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werden, op wachtgeld gesteld, op non- (Dichtk.) tweeregelig vers, uit een hexaactiviteit gebracht worden.
meter er pentameter bestaande, koppel
distichon o.
-vers,
Disponeren, (disponirte, disponirt)
bedr. ww. beschikken over; 2. jens. zu Distilleren, &, Z. destilliren.
etzv. -, overhalen, geneigd maken, doen

Distoniren, (distonirte, distonirt)

besluiten tot; 3. eibel disponirt, ongezind,
in kwade luim, kwalijk gemutst.
houden, aan tucht gewennen, verbeteren,
Disposition,( -en)v.neiging, geneopvoeden.
genheid,lstemming,gezindheid v.;it.maatDiscontirbank, (-en) v. discon- regel m.; zur - stellen, ter beschikking
stellen, overlaten; -sgutero. mv. (Hand.)
tobank v.
Discontircasse, (-n) v. disconto- voorhanden koopwaren v. mv. of goede
-reno.mv
kas v.

bedr. ww. (Muz.) doen afwijken van de
juiste hoogte, te hoog of te laag nemen.
District, (-(e)s, mv. -e) m. gebied,
rechtsgebied o., afdeeling v. van een land,
district, arrondissement o.
Dithyrambe, ( -n ) V. Bachuszang
m., stout, hoogdravend gedicht o., dithyrambe v.; 2. (6g.) overdreven lofspraak v.

Discontiren, (discontirte, diston-^ Disput%nt, (-en, mv. -en) m. Dithyrambendichter, - dichtirt) bedr. ww. (Hand.) het disconto of twistende, disputant m.
ters, mv. - dichter) m. Bachuszanger, di(

de wisselkorting berekenen, aftrekken, Disputation, v. (Schoolt.) geschil thyrambendichter m.
o., twist in., twistgesprek o., redestrijd,! Dithyrambisch, bijv. en b. bekorten, disconteeren.
Disconto, m. (Hand.) aftrekking, woordenstrijd m., strijdoefening v., dis- zield, vurig, stout, hoogdravend.
korting v. van een wissel, die voor den puut o.; -sdtze ni. mv. (Rechtspr.) reDivan, (-s, mv. -e) m. Turksche
pliek, dupliek v.
vervaldag betaald wordt, disconto o.
staatsraad, geheime raad des sultans, diDisconto —bank, — casse v.,, Disputiren, (disputirte, disputirt) van m.
—tage m. mv. discontobank, -kas v., o. ww., m. h. twisten; (Schoolt.) dispo - Divergeren, (divergirte, divergirt)
teeren, eene stelling bestrijden, staande o. ww. (Gez.) uiteenloopen, afwijken, af-dagen m. mv.

dwalen, divergeeren; -d, uiteenloopend,
Disc (o)uriren, (disc(o) urirte, dis - houden, verdedigen.
e(o)urirt) o. ww., m. h. breedvoerig spre- Disputirer, (-rers, mv. -rer) m.. verschillend; (fig.) verschillen, niet eens,

ken, redeneeren, redekavelen, een gesprek' (i. k. bet.) twistzoeker m.
voeren.
Disputirlich, bijv. nw. betwistDisc(o)urs, (onb.) m. gesprek,' baar, bestrijdbaar, twijfelachtig.
onderhoud o., redeneering v.; auf einen Disputirsucht, v. zucht v. tot
andern - kommen, over iets anders be- twisten.
ginnen te spreken.
Disputirung, V . (Krijgsw.) klein
DiscrQt, bijv. en b. bescheiden, verdedigingswerk o.
omzichtig, behoedzaam.
Dissertation, (-en) v. geleerde
Discretion, V. bescheidenheid,' verhandeling v., twistschrift o., disseromzichtigheid, behoedzaamheid v.;-stage
m. mv. dagen m. mv., waarop eene gunst
wordt toegestaan, dagen van uitstel.

Discredit, (-(e)s, mv. -e) m.
(Hand.) vermindering v., verlies o. van
vertrouwen of krediet, mistrouwen, dis
wantrouwen o., wangunst-kredit;(fg.)
v.; in - bringen, van krediet of vertrou-

wen berooven, in diskrediet brengen;
in - gerathen, in diskrediet komen.
Disereditiren, (discreditirte, dis
bedr. ww. in diskrediet bren--credit)
gen, van krediet of vertrouwen berooven, doen wantrouwen.
Discussion, (-en) v. bespreking,
discussie v., debat o.

Discutiren, (discutirte, discutirl)
bedr. ww. bespreken, beraadslagen over,
overwegen en bespreken, bediscussiëeren.

Disharmonie, v. (Muz.) Z. Missklang; (fig.) Z. Misshelligkeit.
Disharmonisch, bijv. nw. niet
zeer welluidend, niet samenstemmend,
wanluidend, wanklinkend.
ontheffing,
Disp ensation^( -en ) v. onthe
vrijlating, vrijstelling, dispensatie v.
DispensatQrium, ( riums, mv.
-rien) o. (Gen.) stads- of armen
theek v.
-

Dispenseren, (dispensirte, dispensin) bedr. ww. ontheffen, vrijlaten, vrij
ontslaan.

-steln,

Disponibel, bijv. nw. beschikbaar,
disponibel.

Disponibilit i-It, v. (Krijgsw.)
toestand m. tusschen werkelijken of actieven dienst en ontslag, met genot van
wachtgeld, non-activiteit v.;in, -gesetzt

oneenig zijn.
Diversion, v. afleiding, afwending,
wending v.

Dividend, ( s, mv. e) m. (Rek.)
-

-

deeltal o., getal o., waarop men deelt.

Dividende, (-n) v. (Hand.) evenredig aandeel o. van de winst, dividend o.
Dividiren, (dividirte, dividirt)
tatie v.
bedr. ww deelen, verdeelen; 2. (Rek.)
Dissident,(-en, mv. -en) m. (Kerk. deelen, eene deeling maken.
Gesch.) scheurmaker, afwijkende m. van Division, ( en) v. (Krijgsw.) afde leer, dissenter m.
deeling, divisie v.; -sgeneral m. hoofd o.,
Dissonanz, (-en) v. wanklank, generaal m. eenei afdeeling; 2. (Rek.)
valsche toon m., valsch akkoord o., dis- deeling, divisie v.; (Boekdr.) deelingssonant m.
teeken, dwarsstreepje o., divisie v.
Dissoneren, (dissonirte, dissonirt) Divisor, (-s, mv. -en) ni. (Rek.)
o. ww. wanklank maken, een wanklank deeler m., getal o. waardoor men deelt.
of een valsch akkoord voortbrengen.
Divisorium, ( riums, mv. rien)
Distanz, (-en) v. afstand m., ver ^o. (Boekdr.) houten. nijpertje o. aan den
-

-

-

verte v.; (fig.)-wijderng,tuschm kopijhouder des letterzetters.
bescheiden afstand, distantie v.; 2. verDobber, (-s, mv. Dobber) m.
schil o., onevenredigheid v.; -messer ni. (Zeew.) Z. Boje, Ankerboje.
afstandsmeter, kleinmeter, micromeDöbel, (-s, mv. Döbel) m. (Bouwk.)
ter m.
dikke ijzeren bout m. zonder kop, houDistel, (-n) v. (Pl,) distel v., ste- ten pin of pen v., drevel m.; it. opsluikel m., Z. Acker -, Ganse -, Karden -, ting m. om twee planken op elkander te
Kugel -, Wege- distel; einen Acker von den bevestigen; 2. (Nat. kist.) dikkop m.; 3.
(Pl.) onkruid o.; -boden m., -dec/ce v.
-n reinigen, wieden.
Distel —aeker, (-ackers. mv. -ác-'' dubbele vloer in., dubbele zoldering v.
ker) m., feld, ( (e)s, mv. er) o. ak
Dábeln, (döbelte, gedöbelt) bedr.
ker m., veld o. vol distels; -fink m. dis- ww. (Kuip.) met pinnen of nagels optelvink, putter; -förmig bijv. en b. dis - sluiten, pluggen.
telvormig, stekelig; -hacke v. distel-haak Docent, (-en, mv. -en) m. onder
aan eene hooge school &, do--wijzerm.
m., - hak v.
Distelig, ( er, st) bijv. nw. dis - cent m.
telig, stekelig; - er Acker, Z. Distelacker. Doch, voegw. ich bin - damit [eitig,
Distel —kopf, ( -kop f (e)s,niv.- kopte) ik ben er toch mede klaar; ich glaube m. distelkop m.; -laus v. (Nat. bist.) nicht dass 4, ik geloof toch, evenwel niet,
distelluis v.; -melone of Melonendistel v. &; hat er hein Geld, so hat er - Credit,
meloendistel v.; -orden m. (n. Gesch.) al heeft hij geen geld, hij heeft toch
distelorde v.; --ritter m. ridder m. van krediet; es ist - nicht recht, doss 4", het
de distelorde; -safran m., Z. Saflor; is toch, echter, evenwel niet billijk &; er
-schnecke V. stekelige horenschelp v.; spricht schlecht, - schreibt er gut, snaar
-sichel v., Z. -hacke; -vogel m., Z. -fink; hij schrijft goed; 2. ja -, ja wel, ja toch,
zeker; nein -, nicht -, neen, neen, toch
-volle v. distelwol v.
Distichon, (-s, mv. Distichen) o. niet, zeker niet; so wartel -, schweigt -,
-

-

-

-

-
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wacht toch, zwijgt toch; nzachen Sie mir - muntel) m. doctormantel m.; -mdszig
- dieses Vergnügen, doe mij toch &; Sic bijv. nw. doctorachtig, als een doctor,
werden - heute ausgehen, gij gaat toch doctoraal; -miene V. doctorachtig uiterk, gelaat o.
zeker van daag uit; ich móchle - wissen, lijk,
was &, ik wilde toch wel eens weten; ist 1DQetorn, (doclorte, gedoctorl) o. ww.,
min's -, als ob ich gesehenh alle, het m. h. dokteren, veel geneesmiddelen geschijnt, komt mij voor alsof &; er ist - bruiken; 2. (Ie praktijk uitoefenen, prak
nicht schon fort? hij is immers nog niet
-tizern.
weg, hoop ik? das ist - gar za traurig,
Doctor - titel, (- titels, rnv. 'titel)
dat is toch al te naar, al te bedroefd; m. doctorstitel m.; - werden o. doctoreesváren - alle Menschen tvie er! o, och! ren; -warde v. doctorale waardigheid v.,
dat alle menschen aan hem gelijk waren!' doctoraat o.
Labe ;ich - nie so etw. gehort! zoo iets' Doetrin, (-en) v., Z. Lehre, Wisheb ik toch nooit gehoord, dat is waar- senscha f t.
lijk ongehoord.
Doetrinar, (-s, mv. -e) m, doeDocht, (-es, mv. -e) m. (van eene trinair m.; 2. bijv. en b. een bepaald
lamp), pit v., lampekousje, lampekatoeu leerstelsel aanklevend; it. den leero.; die -e einer Pech f ackel, pitten v. mv., trant volgende, streng wetenschappelijk
lengmetten o. fnv. eener flambouw.
behandeld.

DQcht -garn, (-s) o., z. m. pitka-

Doetrinarismus, (onb.) m. het

Dom.
dolkachtig, dolkvormig; -messer o. dolkm es o.; -stich m. dolksteek, ponjaard steek m.; -stock m. dolkstok, stok m.
met een verborgen dolk er in; -stosz m.,
Z. -stich.
DQ'ldehen, o. (verkl.) bloem schermpje o.
DQlde, (-n) v. (Pl.) bloemscherm o.
Dolden -artig, bijv. en b. bloem
-bin--schermvoig,bl acht;
me v. (Pl.) kransbloem v.; -erbse v.
(Tuinb.) erwt v. in den vorm van een
bloemscherm; -förmig bijv. en b. bloem schermvormig, in den vorm van een
bloemscherm; -gewachs o., -p flange v.
bloemschermvormig gewas o., bloem schermvormige plant v.; -stdndig bijv.
nw. schermdragend; -traube v. bloem tuil m.

DQldentrauben-fármig, bijv.

toen, kaarse(n)katoen, lampe(n)katoen stelsel o., de leer v., de trant m., me- en b. in den vorm van een bloemtuil;
o.; -messer o. (Kaars.) lemmet -, katoen thode v., stijl m. van een doctrinair.
-tragend of doldentraubig bijv. nw. bloem
m.; -nadel v. pitnaald v., tange--snijder
-tuildragen.
Document, ( - (e) s, mv. -e) o. betje o.; -spiesz m., Z. Lichtspies,.
wijsstuk o., oorkonde v., document, Dole, (-n) v., Z. Dohle.
Dociren, (docirte, docirt) bedr. charter o.; (Rechtspr.) titels m. mv. en Doll, bijv. nw., Z. toll; -fuss m., Z.
ww. onderwijzen, onderrichten, leeren, inlichtingen v. mv.
Klumpfusz.

doceeren.
Doeumentiren, (documentirte,
DQcke, (-n) V. dog, bulhond, En- documentirt) bedr. ww. door documengelsche hond ni.; 2. (Bouwk.) kleine ten, oorkonden & bewijzen.
uitgewerkte leuningpijler m.; it. zuil v., Dogboot, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
stijl, post m.; (Dr.) rijstok m.; it. Z. Dogger.
-nspindel; (aan rijtuigen), stijl, pilaar
Doge, (-n, mv. -n) m. (Gesch.) doge
m. op de as; 3. (Zeew.) dok, havendok m.; -nwürde v. ambt o., waardigheid v.
o.; 4. -Garn, Seide, kluwen o., streng v.; van een doge.
- Draht, rolletje o.; (Heelk.) streng v.;
Dogge, (-n) v. (Jachtco.) Z. Doc5. (aan vijvers), duikerklep v., valdeur- ke (1.).
tje o., Z. Grundzapfen; 6. (aan een kla- Dogger, (-s, mv. Dogger), -sboot,
vier), tangent v., klavierpennetje, wip- (-(e)s, mv. -e) o. (Scheepv.) dogger ni.,
pertje o.; 7. pop, speelpop v.
doggerboot v.
DQeken, (dockte, gedockt)^bedr. ww.' Doggern, (doggerte, gedoggert) o.
Garn -, opwinden, een kluwen maken' WW. in een dogger of eene doggerboot
van; it. strengen maken van; Draht -,'. visschen, varen.
oprollen, Z. aufdocken; 2. Schiflê -, dokDogma, (-s, mv. Dognaen) o. leerken, in het dok brengen; II. o. ww., m. stelling, leer v., leerpunt, leerstuk o.,
h. met eene pop spelen.
geloofsstelling v., dogma o.
Doeken- banke, v. mv. (Zeew.) Dogmatik, ( en) v. leerkunst v.,
dokbank v.; -form v. dok o.; -gelander leerstelsel o., dogmatiek v.
o. (Bouwk.) balustrade v.; -kraut o. (PI.)
Dogmatisch, bijv. en b. -er
klis v., kliskruid o.; -spiel o., Z. Pup- Ausdruck, -e Schreibart, leerstellig,
penspiel; - spindel v. (Dr.) draaiboom, (le (Christelijke) geloofsleer betreffend,
klauw m., spil v.; -stöcke m. mv. stijlen dogmatisch; 2. - sprechen, op leerstelligen
m. mv. eener draaibank; -werk o., Z. toon spreken.
-gelander; it. kinderspeelgoed o.
Dogmatiseren, (doginatisirte,
DQetor, (-s, nlv. -en) m. geleerde, dogmatisirt) bedr. ww. leerstellingen,
doctor m.; - der Rechtsgelehrsamkeit &, geloofsartikelen voordragen; it. op een
meester m. in de rechten, advocaat m.; beslissenden toon spreken, dogmati- werden, doctor worden, promoveeren, seeren.
doctoreeren; jent. gum — machen, iem. Dogmatismus, (onb.) m. streng
den graad van doctor toekennen; gum - wetenschappelijke leerwijze of voor
gemacht werden, doctoreeren, pro-drachtv.
moveeren; 2. arts, geneesheer, dok- Dohle, (-n) v. (Nat. hist.) kauw,
ter m.
kerkkraai, torenkraai v.; 2. (Bonwk.)
Doetorat, (-s, mv. -e) o., Z. Doc- greppel v.
torwürde.
DQhne, (-n) v. (Vog.) strik m.,
DQctor - gummi, ( - s) m. ammo- snoer, koord, beugelnet o.; -n legen, strik
niakhars o.; - hul m. doctorshoed m.
-ken
spannen, leggen.
DQetorin, (-nen) V. doctorsvrouw DQhnen—fang, (-fang(e)s, mv.
v.; it. gepromoveerde vrouw v.
- fánge) m. jacht, vangst v. met strik
strikken o.; -steig, -strich m. met-ken,
Doetoriren, (doctorirte, doctorirt)
o. ww., m. h. doctoreeren, den graad van strikken bezette baan v., weg m.
doctor krijgen.
Doleh, (-(e)s, mv. -e) m. dolk, ponDoctor-mantel, (-mantels, env. jaard, moordpriem in.; - jórmig bijv. nw.
-

DQlmann, (-s, mv. -s) m. dolman,
Turksch overkleed o.; 2. huzarenbuis o.
DQlmetsch, (-en, mv. -en) m., Z.
Dolinetscher.

DQlmetschen, (dolmetschte, gedolmetscht) bedr. ww. etw.-, vertolken,

vertalen, overzetten, overbrengen; (fig.)
uitleggen, verklaren, ophelderen.

Dolmetscher, -metscherin,
tolk, vertolker m., vertolkster v.; die siebenzig -, de Zeventigen, de zeventig
bijbelvertalers m. mv.; der Argwohn ist
ein schlimmer -, de argwaan is een
slechte tolk; die Augen sind die - der
Seele, (le oogen zijn de tolken der ziel.
Dolmetsehung, (-en) v.vertolking,
overzetting, vertaling v.

Dolomit, (-s) m. (Aardk.) dolomiet m., oorspronkelijk, fijn marmer o.

Dom, (-(e)s), mv. -e) (Bouwk.)
koepeldak, helmdak o., koepel m.; 2.
domkerk, hoofdkerk, koepelkerk v.,
dom m.

Dom^ne, (-n) v., Domanengut, (-gut(e)s, mv. -gi{ter) o. domein,
domeingoed o.; -hammer v. domeinkamer
v.; -rath m. domeinraad m.

Dom-capitel, (-capitels, mv. -capitel) o. domkapittel o., Z. Capitel; -dechant m. domdeken, deken ni. van .een
kapittel.

Domestik, ( - en, mv. - en) m.
knecht, bediende, dienaar, dienstbode m.
Dom—frau, (-en) v., Z. Stiftsfrau;
-herr m. domheer, kanunnik m.; -herrisch, -herrlich bijv. en b. domheerlijk,
wat een kanunnik of zijne waardigheid
betreft, kanontaal; -herrnstelle v. dom
-herscapo.,knuiltv
Domicellar, (-en, mv. -en) of

-herr, m. (Gesch. van D.) jonge kanunnik, nog geen zitting en stem in het
kapittel hebbende.
Domicjl, ( - s, mv. - e) o . (Rechtsw.)
woonplaats, woonstede, woning, ver
-blijfpatsv.,
verblijf, domicilie o.

Dop.

Dop.

Don.
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sersch linnen o.; -dinte v. dubbele inkt
m.; -draht m. (Schoenm.) tweedraad,
twijn in.; -dukat m. dubbele dukaat m.;
-else v. dubbel huwelijk o., tweewijverij,
tweemanneri, bigamie v.; -ehig bijv. nW.
(Ger.) dubbel gehuwd; -eisen o. (Sm.)
derbus v., steenmortier m.
wonen.
Domieilwechsel, (-uvechsels, Donnerer, (- s) ni. (Fabelt.) don- dubbel ijzer o.; -fagot o. contre-fagot v.;
-fall m. afwisseling v.; Penster o., Z.
inv. -wechsel) m. wissel m., die ter be- deraar, Jupiter m.
Donner-flug, (-flug(e)s, mv. Vor fenster; fernrohr o., - f ernróhre v.
taling aangewezen is op eene wissel-fliige) m., Z. Hohlwurz; -gebriill, -geroll kijkglas o. met twee glazen, tooneelplaats.
Dominante, (- n) v. (Muz.) de o.rollen, geraas o.van den donder; -gott m., kijker m.; -fiebero. anderdaagsche koorts
groote quint v., de vijfde toon, dominant Z. Donnerer; -keil m. (Fabell.) bliksem v.; fleck: m. (Nat. hist.) soort van lipm.; -accord m. quintakkoord, dominant- m.; 2. (Delfst.) belemniet,pijlsteen, don- visch m.; -f inte v. geweer o. met dubdersteen m.; -knalt in. knal m. des don- helen loop; -flor m. (Man.) grof krip,
akkoord o.
Domingokaf ee, (- s) m., z. m. ders; -kraut o., Z. -bart; -króte v., Z. krepon o.; -(lage v. dubbele of tweestem rnige fuga v.; - ganger m. wedergade of
Seeskorpion.
Domingo- koffie v.
Dominikaner -kanerin, Do- Donnern, (donnerte, gedonnert) weerga v.; -geige v. oude soort van
minikaner, Dominikaner monnik m., - onp. ww. donderen; (fig.) an die Thure-, viool v.; -gesang m. tweezang, dubnon v.; -month m. Dominikaner, Domi- bonsen, hevig kloppen; (van liet geschut), belzang m., duo, duet o.; -gliederig bijv.
nikaner monnik m.; -nonne v. Domini- donderen, losbranden; -de Slimme, Z. uw. aan Engelsche ziekte lijdend; -gold
kaner non v.; -orden m. Dominic aver Donnerstimme; von der Kanzel, zuider o. (Gouslsl.) dubbel bladgoud o.; -grill
Laster & -, uitvaren; - and wettern, ge- m. (Muz.) dubbele snaar, tweesnaar v.;
orde, orde v. van den H. Dominicus.
Dominiren, (dominirte, dominirt) weldig uitvaren, razes, tieren, bulderen. - grillig bijv. nw. (Scheepv.) tweearmig;
Donner-nelke, (-n) v., Z. Stein- -gucker m. (Brill.) bril, tooneelkijker m.;
o. ww., Z. (be)herrschen.
Domino, (- s, mv. -s) m. zeker nelke; -rebe v., Z. Erdepheu; -suf m. -haken in. haakbuks v.; -harfe v. groote
maskeradekleed o., maskerademantel ni. donderende stem v., donderend geroep o.; harp v. met dubbele geel koperen snavoor heeres, 2. een daarmede gekleed j —scheu bijv. en b. bevreesd voor den don- ren; -liaise v. houweel o. met dubbelen
persoon m.; 3.o. winterkleed o. der pries- der; it.—(e) v. vrees v. voor den donder; scherpen kant; -hauer m. ( Bergw.) m ij n-schlag m. donderslag, slag m. van den werker m., die dagelijks 6 a b uren werkt;
ters; 4. o. domino, dominospel o.
it. die een vol dagloon verdient; -huicpDQm-kirche, (-n) v., Z. Dona donder.
(2.); - kuster m. domkoster, koster m. in Donnerstag, (-( e)s, mv. -e) m. tig bijv. en b. tweehoofsiig, met twee
eene domkerk; -p[af m. (Scherts.) Z. Donderdag m.; der griine -, Witte Don- hoofden of koppen; - herbig bijv. en b.
-herr; -prediger m. dompriester, pries- derdag; der - cop Fastnacht, de laatste dubbelhartig, geveinsd, ouoprecht,valsch;
;— keit V. dubbelhartigheid, onoprechtter m. in eene domkerk; -probst m. dom - Donderdag voor de vasten.
Donner-stein, (-( e)s, mv. -e) m. heid, geveindsheid, valschheid v.; -horn o.
proost m.; - probstei v. domproosdij v.;
-probsteilich bijv. en b. domproostelijk, Z. -keil (2.); - slimme v. donderende (Slot.) speerhaak m., tweehoornig aam
o.; -karthaucne v. ( Art.)-beldofanh
wat tot eene domproosdij behoort; -piob- stem, stentorstem, v.; -strahl m., Z.
stisch bijv. en w. domproostelijk, aan een -schlag; -welter o. onweder o., donder dubbele kartouw v.; - kien o. onderkin v.;
domproost behoorènde; -schnep/e v. m., Z. Geivitter; vom --- erschlagen, door -kop fig lbijv. nw., Z. -hauptig; -lau f m., Z.
(Nat. bist.) groene ibis m.; -stift o. den bliksem getroffen; 2. tnssch. --- blik -karthau-ne; -büchse v., Z. - flinte; -laat v.,
voor den bliksem! -volke v., Z.-sem()! -tauter m. tweeklank m.; -lebig bij v. nw.,
domkapittel, sticht o.; -würde v., Z.
Gewitterwolke; -wort o. donderend Z. beidleb ig; -lerche v. (Nat. hist.) groote
-herrnstelle.
leeuwerik m. uit Virginia.
Donatar, (- s, rnv. -e) m. (Rechts- woord o.
Doppels, (doppelte, gedoppelt)
w.) begiftigde, hij of zij, die eene gift, Donschacht, (-( e)s, mv. -e) m.
(Delfst.) schuinsche of scheeve mijn bedr. nw. etw.-, verdubbelen, vertweePene dotatie ontvangt.
-putm. voudigen, Z. verdoppeln; 2. (Schoenra.)
Donation, v., Z. Schenkung.
Donatist, en, mv. -en) ni. schen - Doppe, n) v. (Jaw.) Z. Kitt- met dubbelgaren naaien, twijnen; 3.
biichse; (Lando.) koepelgewelf o. van een (Naai.) voeren; 4. (Zeew.) omzeilen; 5.
ker, begiftiger m.
Z. wv,irfeln.
Donator, (- s, mv. -en) m. schen- bijenkorf.
Doppel- adler, adlers, mv. -ad- Doppel -ort,(- es, mv. -e) m. voor ker, begiftiger, donateur m.
Don—Brett, (-( e)s, mv. -er) o. ler) m. dubbele `arend of adelaar•m.; -at- steek -els v.; -paarig bijv. nw. dubbel ge(Bergw.) plank v. van een schuinschen lass m. dubbel satijn o.; -augeo. (Heelk.) paard; -p[orte v., Z. -thiire; -punkt m.
mijnput; -ach
ach o. middelschot o. tus- dubbeloog o.; 2. (Nat. bist.) tweeoogig (Spraakk.) dubbele punt v.; -ralfiischen de j ukken in een schuinschen mijn- dier o.; -axt V. tTimm.) dubbele bijl v.; nade v., dubbel of tweemaal gezuiverde
put; -hólzer o. mv. juk o. in &; 2. (Giet.) -bahn V. weg m., waarop twee paar rails of geraffineerde suiker v.; -register
dwarsbalken rn. mv. waarop de blaas liggen; -band o. dubbel band, dubbel lint o. (Org.) orgelregister o. eene octaaf
rusten; - lage, -leige v. (Bergw.)-balgen o.; 2. (Slot.) krant v.; 3. (Nat. bist.) een hoogex dan de prestant; - rentig bijv.
(van een mijngang), schuinte v.; (in een visch; -barchent m., Z. Futterbarchent; nw. in eene dubbele rij staande; -sal;
steenkolenmijn), helling v. eener ader; -becher m. dobbelbeker, dobbelkroes m.; o. met vitrioolznur bezwangerde wijn
m.; -sammet nl. dubbel fluweel o.;-sten
2. helling, schuinte v. voor het afladen 2. dubbele beker m.; -bier o. dubbel biei
der bakken; - latten v. mv. (Bergw.) o.; -blech o. plaatijzer, metaalblad o.; -sat; m. (l►oekdr.) dubbel gezet woord
dwarslatten V. mv. in een schuinschen -bruch m. (Bek.) samengestelde breuk, o., tweemal geze te regel, volzin m. &;
mijnput; -lege v., Z. -lage; -leger m. breuksbreuk v.; -buchhallung v. dubbel - - schattig bijv. nw (Aardr.) tweescha
- schicht v. (Bergw.) dubbele laag-duwig;
schuinsche, scheeve mijnput m.; -legig boekhouden, Italiaansch boekhouden o.:
bijv. en b. (Bergw.) schuin, scheef, -biichse v., Z. - haken; 2. buks v. niet V.; (Juw.) valsch edelgesteente o.;
schuinsch; - leglinie v. buigingslijn, lijn dubbelen loop; -buchstabe m. (Boekdr.) (ontlk.) dubbelvlies o.; (Rietd.) rij v.
dubbele letter, koppelletter, stuklett.er dakpannen op de waterborden; - schild
V. der schuinte.
Donner, (- s) m., z. ni. donder m.; v.; -cylinder m. koppelcilinder m.; -dash m., Z. Brillensen`; -schlag m. (Muz.)
(fig.) (van het geschut), geraas, gedon- o. dubbel dak o.; -deutig bijv. en b. dubbele in tweeën geslagen maat v.;
der, losbranden, donderen o.; 2. donder dubbelzinnig Z. zweideutig; —keit v. (Dichtk.) dactylus, vingervoet m.;-schleien bliksem m.; vom - gerührt, erschlagen, dubbelzinnigheid v., Z. Zweideutigkeit; cher m.(Nat. bist.) ringelslan v.; -schlitz
door den bliksem getroffen &; der - hat -dicht bijv. nw. ---e Leinwand, Zwit- m. (Bouwk.) dubbelkloof v., krotsteen
19

Domiciliren, (domicilirte, domi- in dieses Haus geschlagen, de bliksem
cilirt) bedr. ww. (Hand.) einen Wechsel -, is ingeslagen.
Donner-axt, (-axte) v., Z. -keil;
ter betaling aanwijzen op eene wisselplaats, domiciliëeren; 2. wed. ww. sich-, -bart in. donderbaard m., donderkruid,
zich vestigen, zich nederzetten, gaan' groot huislook o.; -büchse v. (Art.) don-
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m.; -schloss o. slot o.,dat aan twee zijder
kan geopend worden; -schluss m. (Red.;
tweeledige sluitrede v., dilemma o.,
-schnepfe v. (Nat. hist.) grootste snij
v.; -schritt m. (Krijgsvr.) versnelde pas
m.; -schuppe v. (Nat. kist.) wijfjes dam.
hert o., dashinde v.; -schuss m. (Lakenw.) tlnbbele inslagdraad m.; -schei
o., -sichtigkeit V. (Gen.) dubbelzien o.
dubbelzichtigheid v.; -sinn m., Z. -deutigkeit; ein Wort das einen -- hat, tweeërlei of tweeledige beteekenis v.; -sinniy
bijv. uw., Z. - dektig; - sinnigkeit v. dubbelzinnigheid v.; -spath m. (Delfst.) islándischer —, IJslandsch kristal o.; 2.
(Juw.) valsch edelgesteente o. van kristal; - spatie o. (Boekdr.) breede dubbele
tusschenruimte v., wit o.; -spiel o. (Muz.)
duo, duet o., Z. -gesang; 2. Z. Wur felspiel;
-stein m., Z. -spath; 2. Wiirfel; -stöckig
bijv. nw. (Werkt.) -er Dampfkessel, met
twee bodems; - st -ucko.(Tikt.) dubbelet,
doublet, worp m. waarbij men 2 azen,
2 tweeën enz. werpt; 2. Z. -spiel, -gesang.
DQppelt, bijv. en b. dubbel, tweevoudig, tweemaal de waarde, de dikte,
de grootte & hebbende; -er Dukat, dubbele
dukaat rn.; -e Sohle, dubbele zool v.;
- knup fen, einen -en Knopf coachen, een
dubbelefi strik leggen; - llezahlen, - so viel
bezahle*, dubbel, tweemaal zoo veel;
-besitzen, iets tweemaal of van iets twee
stuks hebben; die -e Panic gewinnen, de
dubbele partij winnen; - erzviedern, tweem3àl zoóveel, dubbel; das Doppelte, dubbel, tweevoud o.
Dcppeltafet, ( - s, mv. - e) ni. tabijn, gewaterd taf o.
DQppelt-ge$edert, bijv. nw.
(Pl.) dubbel gevederd, aan beide zijden

met vezels voorzien; -gezähnt bijv. n*.
(Werkt.) dubbel getand, met twee rijen
tanden.

Dor.

Dop.

Dor.

dubbelhartige, veinzaard, valschaard m.
-zwirn o. dubbeltwijn o.
Dápper, ( - s, mv. Dopper) m.
(Goudsm.) stempel ni., hamer ►n. met
twee einden.
Dorant ,( - (e)s, niv. -en) m.(Pl.)Z.
Hundskopf, Lótvenneaul.
Dorf, (-(e) s, mv. Dor /er) o. dorp o.;
2. dorp o., de bewoners m. mv. daarvan
dorpelingen m. mv.; 3. (Spr.) das sine
mir böhmische Dor/er, vreemde, onbegrijpelijke dingen.
Dorf- beker, (-backers, nlv. -bdeker) m. dorpsbakker m.; - bengel m. lumniet, lomperd m. uit een dorp; -besitzer
m. eigenaar, heer m. van een dorp; -bewohner m. dorpeling, inwoner m. van een
dorp; —in v. dorpelinge, vrouw v. van
een dorp; -bulle m. dorpsbul, dorps

-stierm.

Dárfehen,

o. (verkl.) dorpje, klein

dorp, gehucht o.

DQrf-fleischer, fleischers, mv.
- fleischer)) m. dorpsslager, dorpsslachter
m.; (eig.) vleeschhouwer, vleeschverkooper m. in een dorp; -fest o. dorps
landelijk feest o.; -fZur v. dorps--fest,
grond o., landerijen v. mv. van een dorp,
Z. -mark; -gemein(d)e v. dorpgemeente,
landelijke gemeente v.; it. parochie v.
van een dorp; -gerechtigkeit v. voorrechten, rechten, privilegiën o. mv. van een
dorp; -haft bijv. nw., Z. -naszig; -herrscha f t v., Z. -besitzer; -hirt m. dorpsherder, dorpspredikant, dorpspastoor m.;
-hochzeil V. boerenbruiloft v.; jugend v.
dorpsjeugd v., kinderen o. mv. van een
dorp; jonker m. heer, jonkheer m. van
het dorp; it. (i. k. bet.) of Landjunker,
landedelman m.; it.- mv., kalkoenenvolkje
o.;-kirche v.dorpskerk v.;-kneipe v.dorpsherberg, buitenherberg v.; -krug m., Z.
-schenke; -leben o. dorpsleven, landleven,
buitenleven o.
D^rflein, o. (verkl.) Z. Dórfchen.
(-

Dorf-sehenke, (-n) v. dorps herberg, dorpskroeg v.; -schmied m.
dorpssmid m.; -schneider m. dorpskleer makerm.; -schreiner m. schrijnwerker rn.
uit een dorp; -schule v. dorpsschool v.;
- schulnteister nl. dorpsschoolmeester,
dorpsonderwijzer m.; -schullheisz,
-schulze m. dorpsschout m.; -schuster m .
dorpsschoenmaker m.; -sprache v. dorpstaal, boerenspraak, plattetaal of spraak v.
Dorisch, bijv. en b. Dorisch;
(Bouwk.) -e Sdulenordnung, Dorische
orde v.
Dorn, (- (e) s,m v.-e,-en en Dórner) in.
,doorn of doren, stekel, stekeldoorn m.;
(fig.) jemn. cinen - aus dem Fusze zieken,
iem. uit eene moeielijke omstandigheid
V. redden; auf -en gehen, zich in netelige, moeielijke omstandigheden bevinden; er ist ihin ein - im Auge, hij is
hem een doorn in het oog, hij wordt door
hem met weerzin gezien, hij mag hem
niet lijden; (Spr.) keine Rose ohne -en,
geene

rozen zonder doornen, geen ge-

noegen zonder moeite; 2. doornstruik
in., doornplant v., Z. -busch, -strauch;
it. Bitch-, Hage-, Kreuz-, Schwarz-,
Weiss- & -dorn; 3. (Vuurw., Geweerm.)
tong v.; (van eene gesp), tong v.; (van
degens &), angel m.; (Slot.) tong v.; it.
stift v. zonder kop; (van een baspel),
dikke ijzeren of houten bout m.; (Dr.)
draaiboom in., stift v.; (Giet.) Darner
der Kupferscheiben, koperschuim o.; it.
moet v., naad, vormnaad m.; (Rijk.)
roede v., teellid o. van een paard.
Dorn – apfel, (-apfels, mv. -dpfel)
m., Z. Stechapfel; -baum m. (PI.) witte

haagdoorn of hagedoorn m.; (Nat. bist.)
z. Korallenbaum; -brassenm. (Nat. bist.)
stekel brasem m.; -busch m. doornbosch
o.; - blindel, - bilschel o. bos, bundel m.
doornen; -butte v. (Nat. hist.) tarbot v.
DQ_rnehen, o . (verkl.) doorntje of
dorentje, stekeltje o.

DQppel-thaler, (-thalers, nov.
-thaler) tn. dubbele daalder, geldstuk o.
DQrf(1)er, Dárfner, m. dorpe - Dorn-drechsler, -dreher,
van 2 daalders of eig. Thalers; -linie v., peling, inwoner m. van een dorp, dor m., Z. Neuntödter.
ni.
-per
Z. -dinte; -treppe V. dubbele trap m.;
Dornen, dárnen, bijv. nw.
- triller m., Z. Triller.
Dorfleute, mv. dorpelingen, in- doornen, van doornen, uit doornen bestaande; die -e Krone, de doornen
woners m. mv. van een dorp.
DQppelt –weinsteinsauer,
-kronv.
bijv. nw. -es Salz, dubbel wijnsteenzuur Dorflich,bijv .nw. dorpsch, boersch,
zout o.; -zvirkend bijv. na . (Kunst.) dub- landelijk.
Dornen-arbeit, en v. (Giet.)
bel werkend, tweeërlei kracht uitoefe - Dorf- lummel, -liinznaels, mv. liet gladmaken o. der vormnaden; -genend; -zweizdhlig bijv. nw. dubbel ge- -liunimel) nl., Z. - bengel; -nnaädchen o. busch o., Z. Dornbusch; -hecke v. doorn
dorpsmeisje o.; - manier v. dorpsgewoonte
-krone v. doornenkroon v.; it,.-hagv.;
paard.
DQppelung, v., (Zeew.) Z. dop - v.; -mark o. grens v. van een dorp; -mr s- (Delfst.) stekelige halvemaanshoren m.;
zig bijv. en b. dorpachtig, dorpsch, -volt bijv. nw. (fig.) vol doornen, met
peln (4).
Doppel–uso, (onb.) o. (Hand.) boersch, landelijk, Z. landlich; er sieht doornen bezaaid, vol moeilijkheden;
tweeërlei gebruik, doel o.; -vers m. — aus, hij heeft het voorkomen van een —es Leben, moeitevol, ongelukkig, kom
-merlijk
leven o.
tweeregelig vers, koppelvers o.; -wa fe v. dorpeling; -metzger m., Z. - fleischer;
dubbel wapen o.; -veesen o. tweeheid, -musikant m. dorpsmuzikant ni.; -ord- Dorn –fisoh,( - (e)s, mv. - e) m., Z.
tweevoudigheid, vereeniging v. van twee. nung v. dorpsreglement, dorpsbestuur o., Stachelbórs; -gestrduch o. doornstruik
wetens tot een; 2. uit twee soorten ge- dorpspolitie v.; -p faxre v. dorpspastorij, m.; -hai m. (Nat. bist.) zeeëgel m.
teeld of hybridisch wezen o.; -zungig woning v. van een predikant van een
Dornieht, ( -er, - si) bijv . en I.
bijv. nw. (Nat. hist.) met twee tongen; dorp; -plarrer m. dorpspredikant, dorps- loornachtig, doornvormig; 2. doornig,
(Pl.) met twee tongetjes; (fig.), —er pastoor in.; -polizei v., Z. -ordnung; ;tekelig; (Giet.) -es Zinn, ijzerachtig
Mensch, Z. -züngler; er i-st --, hij spreekt -recht o., Z. -gerechtigkeit; - richter m. in o.
tweeërlei taal; it. hij spreekt uit twee dorpsrechter, dorpsschout m.; -schei Ier Dornig, ( - er, - st) bijv. en I.
monden, hij blaast koud en warm uit m. herder, veehoeder m. nit een dorp. loornig; (fig.) moeielijk.
éénen mond; --keit v. dubbelheid v. Dorfsehaft, v. dorpelingen,dorps- Dorn –karpfe, ( n) ►n., Z. Sta van tong, van taal; it. van handelen; bewoners ni. mv., dorp o., dorpsge- ,helkarpfe; -k^ nig nl., Z. Zaunkónig;
- kra tzei• ni., Z. -dreher.
-zungler m. dubbeltongig mensch m.; it. meente V.
(-

(

-

)
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DQrnlein, o. (verkl.) Z. Dörnchen; DoSe, (-n) v. doos, tabaksdoos, Z. Seedrachen; - fliege v., Z. Wasserjungsnuifdoos v.; 2. (Nat. bist.) oester V. [er; -haupt o., -kop[ m. (Fabell., Bouwk.,
-baumn m., Z. Kornelbaum.
Dornlilie, (- n) v. (P1.) doornle- met gelijke schelpen, kammossel v.; 3, Sterrenk.) drakenhoofd o.; drakenkop
(Gen.) gift, artsenijmaat v. of gewicht o., m.; (Pl.) drakenkop m., drakenkopskruid
lie V.
Dornling, (-( e)s, mv. -e) m., Z. hoeveelheid, dosis v.; (fig.) eine startre o.; (Muz.) slanghoorn m., slangbazuin v.,
- Geduld 4- haben, veel geduld hebben. serpent o.; -hauptchen, -kóp[chen o.
Dornschwamm.
Dorn—los, bijv. doortiloos, doren - Dosen—baum, (- baum(e)s, mv. (Nat. hist.) drakenkopje o.; (Delfst.)
loos, zonder doornen; -muschel v. doorn -bume) m bergpijn, bergpijnboom m.; drakenkop in., eene schelp; -kraut o.
v.; -myrthe V. (P1.) muizen -moschel -snick q. portret o., teekening v. & op drakenkruid o.; -p flange v. drakenplant
v., Z. -baum; -rotang m. Oostindisch
m., Z. Mausedorn; -raupe v. (Nat.-dorn eene (tabaks)doos.
bist.) stekelrups, dorenrups v.; -reich Dost, (- es) of Oosten, (- s) m., riet, rottingriet o.; -schlange v. (Wapenk.)
o. de vogels m. mv., die in de doornen z. m. (Pl.) wilde marioleiu of marjolein drakenslang v., gevleugelde slang v.;
nestelen; -roche v., Z. Nagelroche; -schere v., gewone orego v.; -krant o. (Pl.) hen- -schwanz, -schzvei[m. (Fabell., Sterrenk.)
v., Z. Hecken-, Garten-schere; -schwamm nepbladeerig leverkruid o., Z. Hirschklee. drakenstaart m.; -stein m. (Delfst.) dra
m.; -vuur; v., Z. Wasserschwer--kenst
Dotalsystem, (- s) o. (Ger.) dom. (Pl.) doornige morille v.; -schivein o.
tel; 2. Natter-, Z. Schlangenkraut; -zahn
(Nat. kist.) zeeschorpioen m.; 2. Z. Sta taalsysteem, dotaalstelsel o.
m. (Fabelt.) drakentand m.
-chelswin.
Dotation, v., Z . Ausstattung.
Dornstein, (-( e)s, mv. -e) m. Dotiren, (dotirte, dotirt) bedr. ww., Drachme, (- n) V. (Apoth.)
drachme v., = 4 lood Tr. g.
Z. ausstatten.
(Zoutm.) doornsteen m.
Dorn—strauch, (-strauch(e)s, Dotter, (- s, mv. Dolter) m. dooier Draein, Draeonin, (- s) o.
mv. -strhuche) m. doornstruik, doorn m. (van een ei); (Nat. list., Pl.) dooier (Scheik.) alkaloïde v. in het draken m.; -strich m. (Nat. bist.) zeebloedzui- m., eigeel o.; 2. (Delfst.) porselein o. bloed.
Draconisch, bijv. en b. Dracoger m.; -tragend bijv. nw. met doornen met brandvlekken; (Spr.) seine Bier
of stekels bezet; -Ire/er m., Z. -dreher; haben alle zwei -, wat hij doet moet altijd nisch, den wijsgeer Draco betreffend,
-zaun m. doornhaag, haag, omheining v. goed zijn, zijn tuin alleen geeft mooie volgens of van Draco; (tig.) wreed, hardvochtig, streng, bloeddorstig, dracovruchten, zijn haan kraait koning.
van doornstruiken.
Dorr, ( er, -est) bijv. nw., Z. dut-r; Dotter—blume, (- n) v. (Pl.) wa- nisch.
Dragant, (- s, mv. -e) tit., Z. Tra - balken, -band, -blech, - breit, Z. Darr- &. tergoudsbloem v.; it. bergranonkel v.; it.
Z. Riagelblume, Lowenzahn; -trod o. gant.
DQrre, (- n) v., Z. Darre.
Dorren, (dorrte, gedorrt) o. ww., suikerkoekje, eierkoekje o.; -gang m. Dragoman, (- s, mv. -e) rn., Z.
(Ontlk.) dooiergang m.; -gelb bijv. en b. Dolnxelscher.
Z. ab -, aus -, ver-dorren.
Darren of darren, (dome of dooiergeel, eigeel, zoo geel als een dooi- Dragonaden, v. mv. (G esch. van
darrte, gedórrt of gedarrt) bedr. ww. er; -haat, - hiille v. (Pl.) dooiervlies o.; F.) dwangbekeeringen v. mv. der Pro-kraut o. (Pl.) wilde raket v.; 2. - of testanten onder Lodewijk XIV, dragoObst -, drogen.
D4rr-kraut, (- kraut(e)s, mv. -sane m. vlasdotter v., Egyptisch olie naden v. mv.
-krhuter) o., Z. Durrwurz; -sucht v., Z.
Dragoner, (- s, mv. Dragoner) in.
-schnecke v. naam van eene-zado.;
Darre (3.); -warze v. (Hoefsm.) rot- halvemaanschelp; 2. glatte -, eierkoek m.; dragonder, lichte ruiter m.; 2. dragonstraal, uitwas m. aan den poot van paar 3. witte tepel m., Z. Warzen- dotter; dershaard o.; (fig.) eene kolossale vrouw
v.; 3. (van een uniform), schouderklep v.
-wurz v., Z. -kraut.
-den; -weide v. (PI.) gele zuring v.
DQrseh, (- es, mv. -e) m. twee Doubt t(t), (- s, mv. -s) o. (Biij.) Dragoneir—march, (-marsches,
stoot m., waarmede men een bal over- mv. -marsche) ni. (Muz.) dragonder
saamgebonden stokvisschen m. mv.
m.; -inäszig bijv. en b. dragon--marsch
DQxsehe, (- n) v. koolstronk, kool haalt.
-struikm.
Doublette, (- n) v., Z. Dublette. derachtig, als een dragonder; -mütze v.
.Dort(en), bijw. daar,ginder. ginds; Doubleren, (doublirte, doublirt) dragondersmuts v.
Dragun, (-( e)s, mv. -e) m. (Pl.)
hier oder -, hier of daar, hier of ginder; es bedr. ww. (Bilj.) overhalen, doubleeren.
steht -, daar, ginder staat het; hier and -, Douceur, (- s, env. -s) o. geschenk, dragon v., keizerskruid o.; wilder -, nies
-kruido.
hier en ginder, aan dezen en aan genen present o., fooi v.
kant; gehen Sie - hin, ga daarheen, dien
Douche, (- n) v. of —bad, ( ba - Draht,(- (e)s,mv. Drahte) m. draad
kant uit, dien weg op; bleiben Sie -, blijf d(e)s, mv. -bider) o. stortbad, gietbad, m. en o.; (Schoenra.) pek- of pikdraad
m.; 2. (Hand.) metaaldraad o.; eiserver
_daar; it. genoeg, houd op; -oben,daarbo- druipbad o.
ven, daaromhoog; -anten, daar beneden,
Drache, (- n, mv. -n) m. (Nat. -, ijzerdraad o., Z. Gold-, Silber-,
ginds omlaag; gehen Sie - hinaus, ga daar kist.) draak m., vliegende hagedis v.; it. Messing- 4- draht; ( Pap.) die Dr hie an
uit, daar doorheen; it. aan den anderen Z. Seedrache; 2. guineischer -, Guineesche den Formen, vormdraden m. mv.
kant, aan gindschen kant; von - aus, van draak, huiddraadworm, haarworm m.;
Draht.-arbeit, (- arbeiten) v.
daar, daarmede te beginnen; weiter - hin, 3. (Fabell., Sterrenk.) draak m.; 4. draadwerk o.; -arbeiter m. draadwerker
meer naar gindschen kant; bis - hin, tot (Nat.) Jliegender -, draak ni.; 5. (Zeew.) in.; -bank v. ( Draadtr.) trekbank v.;
daar toe, tot zoo ver; gehen Sie - weg, ga hoos, waterhoos v.; 6. (H. S.) alter -, -bauer m. kooi v. van ijzerdraad; -bogen
daar vandaan; -hin legen, ginds, daarrw- höllischer -, helsche draak, duivel m.; 7., m. (Letterg.) draadholte v.; -bohrer m.
der leggen; als ich von - wegging, toen ik (Sp.) vlieger m.; 8. (fig.) dieses Weib' voorboor, spitsboor v. om gaten te madaar vandaan ging; -her, van daar; -her- ist een waterer -, duivel, draak m., hel- ken voor liet draad; - bundel m. bos, bunem, daarin; -her kommen, daar van daan;' leveeg v.; 9. (Goudsm.) kwikzilver, del nl. ijzerdraad; -eisen o. trekijzer o.,
trekplaat v.
-herum, van gindschen kant, daarom kwik o.
-hen.
Drachen-anker, (- ankers, mv. Drahtern, bijv. nw. van draad,
Dgrtig, bijv. nw. gindsch, wat daar -anker) m. dreg of dregge, ankerdreg v.; draden, van ijzerdraad.
op die plaats is; der -e Wein, de wijn rn . -bauch m.(Sterrenk.)buik v. van het ster
Draht.-feder, (-n) v. (Slot.)
uit die plaats, die daar groeit, aangetiendraak; -bauni m. (Pl.) dra -renbld veer v. van ijzerdraad; -Penster o.
kweekt wordt; er gekt nach B. um seine
-ken(blod)m.;itsaehoub tralievenster, venster o. met vlecht
ijzerdraad; -form v. (Pap.)-werkvan
-en Freunde zu besuchen, om er zijne m.; 3. Z. Elsebeerbaum; it. Traubenkirvrienden te bezoeken, zijne vrienden, die sche; -blut o. drakenbloed o.; it. naam stokjes o. mv., die de kruiselings gedaar wonen.
van een wijn, die aan den voet van den legde draadjes in ééne richting houden;
Dischen, o. (verkl.) doosje o., Drachenfels wast; 2. Z. -bauw; -[anger -[órmig bijv. en b. draadvormig, draadskleine doos v., Z. Dose.
m. (Pl.) Indische jasmijn v.; -/isch m., gewijs, bij draden; -gaze v. gaas, vlecht-
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Dramaturgisch, bijv . nw . wat (Giet.) gietlepel m., pompboor v.; -geld
werk o. van draad, ijzergaas o., kopero. handgeld o., godspenning, huurpengaas o.; -gitter o. draadtralie v.; (Pap.) de dramaturgie betreft.
ning m.
draad m. in den vorm; -hammer m., Z. Dran, bijw., Z. daran.
Drang , (-s) ni., z. m. drang m., Draus, bijv. en b., Z. daraus.
-zug; -handler m. draadkoopman ,handelaar m. in ijzerdraad;-hemd o., Z. -panzer; gedrang o., oploop m., menigte v.; 2. Draijisehen, (dräuschte, ge-hotte v. draadfabriek, fabriek v. van (fig.) (van zaken), noodwendigheid v., dráuscht) onp. ww. (Prov.) regenen dat
ijzerdraad; -kefte v. ketting m. van me- dringende nood m., noodzakelijkheid v.; het giet; (gemeenz.) dat het kletst; it.
taaldraad; -klinke v. diktemaat v.; -kutgel l (van verzoeken), aanhoudendheid v., babbelen; (gemeenz.) kletsen.
v. (Art.) draadkogel m.; -lau f m. getrok- aandrang m.; 3. (fig.) begeerte v., vu- Draussen, bijw . buiten; -her, von
ken loop m. van een geweer; - laterne,'. rig verlangen o., drift, hevigheid v., Z. -herein, van buiten, van buiten naar
-leuchte v. draadlantaarn v.; -leuchter' Wissens-, Wahrheits-, Liebesdrang; 4. binnen.
m. kandelaar m. van metaaldraad; -masz' -zum Stuhl, aandrang m. tot ontlasting, Drechselbank, (-banke) v. draaio. (Naald.) nommermaat v., proefring persing v.; 5. (Giet.) blazen v. mv. van bank v.; -mühle V. draaimolen, draaiers m., diktemaat v. voor metaaldraad; het metaal aan den rand van den ketel. molen m.
Drang(e ), bijv. nw. nauw sluitend, Drechseln, (drechselte, gedrech-mühle v., Z. -zug, -zieherei; -ohrringe
m. mv.00rringen m. mv.van metaaldraad; gedrongen, benauwd; -sitzen,dicht opeen- selt) bedr.ww. Kegel, Kugeln,& -, draaien;
-panzer m. pantserrok, maliënkolder m.; gedrongen, in den drang zitten; Z. (lig.) sic ist wie gedrechselt, zij ziet er
keurig netjes uit; Complirnente. -, maken;
-platten o. draadpletten o.; -platter rn. gedrang.
draadpletter m.; -puppe v. marionet, Drngeln, (drángelte, gedrdngelt) 2. o. ww. in Holz, Bernstein -, hout &
draadpop v.; -rädchen o., Z. -rolle; -rich- bedr. en o. ww. (Volkst.) aanhoudend draaien.
DrQchs1er, (-s, mv. Drechsler) m.
ter m. (Naai.) draadrechter m.; -ring m. dringen om vooruit te komen.
ring m. van metaaldraad; -róhrchen o. Drangen, (drangte,gedrangt) bedr. draaier m.; -arbeit v. draaiwerk, draai
o.; -bude v., Z. -laden; -hand--erswk
snoertje o. van gedraaid goud- of zilver ww. jem.-, dringen, drukken; auf die
cantille v.; -rolle v. ijzerdraad in-dra, Seite -, ter zijde duwen, dringen; an etw.-, werk o. draaiersberoep o., draaierij v.;
eene rol; -saite v. snaar v.van metaaldraad; dringen, drukken, stooten tegen; ge- -kunst v. draaierskunst v.; -laden m.
-schere v.(Naald.)draadschaar v.; -schlei- draagt marschiren, met gesloten gelederen draaierswinkel m.; -waare v. gedraaid
fe, -schlinge v. (Naai.) haak m., haakje o.; marcheeren; gedrangt volt, boordevol; voorwerp, draaiwerk o.; -werkzeug o.
2. (Jachtw.) strik m. van ijzerdraad; sich lurch das Volk -, heen dringen door; draaiwerktuig, draaigereedschap, draai
-gerdschapo.
-seil o. dik ijzerdraad o.; -sieb o. zeef v., (fig.) gedrangte Schrift, ineergeschreven;
v. van metaaldraad; -silbero. zilverdraad (van den stijl), kort, beknopt saamgetrok- Dreck, (-(e)s, m., z. m. drek m.,
o.; 2. Z. -förmig; -spille, - spindel v. ken, ineengedrongen, compact; gedrangt vuil o., vuilnis v., uitwerpselen o. mv.;
(Naald.) draadwiel o.; -spinnen o. draad schreiben, dicht in elk. schrijven; (fig.) (op de straat), vuil, vuilnis, slijk of slik
-spinner m. draadspinner m.;-spineo.; een gedrongen stijl hebben; (Pl.) ge- o., modder v.; 2. (van dieren), mest ni.;
-stábe m. mv. metaaldraden m. mv.; drángte Blotter, Blumen, dicht bij of op (van menschen), afgang m., uitwerpselen
-Stange V. ijzeren roede, ijzeren stang elk. groeiende; jem.-, drijven, geene rust o. mv.; it. (gem.) stront v., kak m.;
v.; -stift m. stift v., nagel m. van me- laten; (van schuldeischers), kwellen, (Gen.) drekstof v., drek m., uitwerpselen;
taaldraad, draadnagel m.; -stulpe v. lastig vallen, gedurig manen; die Un- (fig.) afval m., uitschot o.; 3. der u^eisze
vuurscherm o. van metaaldraad; it. terthanen -, onderdrukken; 2. o. ww. -, eene ziekte v. van jonge kalveren.
stolp van ijzerdraad, vleeschstolp v.; auf etw., in jent. -, Z. dringen; 3. onp. Dreck—bt1rste, ( - n) v. schoen -werk o., Z. -arbeit; -winde v., Z. -bank; ww. mich drangt's, ik gevoel een onweer- borstel m.; -leger m. (Volkst.) straat-wurm m., -würmchen o., Z. -röhrchen; staanbaar verlangen; 4. wed. ww. sich - veger m.; - f resser m. aartsgierigaard,
-zange V. buigtang, draadtang v.; -ziek- zu 4', zich indringen, zich opdringen aan; schrok, vrek m.; -führer m. vuilnisman,
eisen o., Z. - eisen; -ziehen o. draadtrek sick um Billette -, elk. verdringen om slikrijder m.; -haufen m. modderhoop,
hoop v. slik, mesthoop v.
draadtrekkerij v., - ziener m.-keno., kaartjes te krijgen.
draadtrekker m.; -zieherei v., -zog m. Dr€ nger, (-s, mv. Dranger) m. DrQekeln, (dreckelte, gedreckelt)
kweller, plager, vervolger, onderdruk- o. ww. (Prov.) morsen.
draadtrekken o., draadtrekkerij v.
Dreekerei, (-en) v.,Z. Schmutzerei,
Drall, -er, -st) bijv. nw. strak,stijf, ker, tiran m.
Sauerei.
vast ineengedrongen; -es Garn, verward; Drngniss, Z. Bedrángniss.
-e Dirne, stevig, gespierd, flink, ferm, Dr^ngsal, (-e) v. en (-sal(e)s, mv. Droekerig, Z. dreckig.
frisch, gauw; -es Pferd, stevig, sterk ge- -sale) o. kwelling, onderdrukking, ramp, Dr@ekig, bijv. en b. drekkig, slikellendev.,nood m.,plaagv.,kommerm.;(H. kig, vuil, morsig, smerig; sick spierd; (Geweerm.) Z. Dralle.
Drli11e, (-n) v. (Geweerra.) can- S.) beproeving v.; jemn. viele -e ant hun, machen, zich vuil, smerig maken, zich
neleering v., schroefsgewijs groeven o. iem. veel smart, veel moeielijkheden, bemorsen, zich bevuilen.
Drama, (onb. of -s, mv. -sen Dra - veel verdriet veroorzaken of aandoen; Drock-kafer, (-kdPers, mv. -hamen) o. tooneelstuk o.; it. tooneelstuk, -e des Kriegs, rampen V. mv. des oorlogs; [er) m. drekkever m.; -kircher m., Z.
dat het midden houdt tusschen een blij- von dem - befreien, van de verdrukking -führer; - karren m. slikwagen, modder
-korb, -k- bel m.-wagen,drkm.;
of onderdrukking v., van het juk o. been treurspel, drama o.
vuilnismand, mand, kist v. met vuil;
Dramgtiker, (-s, mv. Dramatiker) vrijden.
-lilie v., Z. 4fodillilie, -loch o. vuile
Drangung, v., Z. drdngen.
m. tooneelschrijver, tooneeldichter, dra
-maschrijve.
Drapiren, (drapirte, drapirt) bedr. woning v., varkenskot o.; -sau v. (Volkst.)
Dramatisch, bijv. en b. naar de ww. (Schild.) bekleeden, kleed omdoen, varken, slordig, smerig, vuil wezen o.;
wijze van een tooneelstuk of drama; -er met stoffen & kunstmatig behangen, ver -seele v. lafaard m., genaeene, lage ziel
-siern,dap. v.; -stein m., Z. Stinkstein; -vogel m.
Dichter, tooneeldichter m.; -es Fach, vak
Draperie, (-n) o. drapeering v.; it.' drekvogel m.; 2. Z. Struntjager; - winkel
o. van dramatisch dichter; it. tooneelm. drekhoek, vuilnishoek m.
draperie V.
kunst v.
Dramaturg, (-en, mv. -en) m. Drastisch, bijv. nw. (Gen.) sterk' Dreesch, (-(e)s, mv. -e) m. (Prov.)
schrijver m. over de theorie der too- en snel werkend; (fig.) sterk, krachtig, Z. Brachfeld,
Dreg, ( - (e)s, mv. - e) ni. (Zeew.)
neelkunst en dramatische poezie; it. Z. afdoend.
dreg of dregge v.
Drath, m ., Z. Draht.
Dramatiker.
Dramaturgie, V. theorie v. der Dri lien, (draute, gedrdut) bedr. Dreggen, (dreggte, gedreggt) bedr.
ww. (Zeew.) met eene dregge ophalen.
tooneelkunst en dramatische poëzie, ww., Z. drohen.
Drauf, bijw., Z. darau f; -bohrer m. Dreg —haken, (-hakens, mv. -hadramaturgie V.
(
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ken) m. dreghaak m.; -tau o. dregtou

,

of dreggetouw o.
Dreh -bahn, (-en) v. lijnbaat
touwslagerij v.; - balken m. (Vest.) draai
balk nl.; -bank v., Z. Drechselbank; -bas,V. steenstuk, kamerstuk o., steenmortie
draaibas m.; -baum m. draaiboorn, draai
om, tolboom m.; 2. (Zeew.) draaie
knijper m.; (Dr.) Z. Docke (2.), Doc

kenspindel; -bogen m., Z. Bogenbohre
Drillbohrer; -brücke v. draaibrug v
-docke v. draaizuil v.; -eisen o. ((fir,
draaibeitel m., draaiijzer o.
Drehen, (drehte, gedreht) bed:
ww. ein Rad -, draaien, ronddraaien, doe
draaien of wentelen;2.draaien,op de draai
bank vormen; jemn. ein Eselsohr -, (do(
zekere gesticulatie) bespotten; jem. eii
1Vase -, iem. wat wijsmaken, voor de
gek houden; 3. jemn. etw. ausder Hand
draaien, wringen; ein Seil -, ineendraaiei
Seide -, twijnen; zusammen -, in ell
draaien; (P1.) gedrehte Stengel, Grann
kromgedraaid; 4. den Kopf -,omdraaiei
wenden, Z. umdrehen; (Zeew.) das Schi
gerade gegen den Wind -, naar den win

keeren; (van den wind), omdraaien,vei
anderen; (tig.) er wusste es so zu -, zo
te draaien; das Recht -, verdraaien, vei
keerd uitleggen; 1I. o. ww., m. h. Ally
dreht im Kreise, alles draait in liet ron(
es wird mir -d vor den Augen, alles draa
mij voor de oogen, met mij rond; (w.
gebr.) draaien, niet openlijk voor de zaa
uitkomen; it. duizelig zijn; an eines
Worle -, een woord zoeken te verdraaien
III. wed. ww. sich -, (van een rad, va
de aarde), draaien, zich wentelen; sic
int Kreise herum -, overal rondloopei
sich auf einena Fusze herum -, eene cir
kelzwenking maken; sich urn die Ecke .
den hoek omslaan; (fig.) sich -, draaiei
wenden, zich omkeeren; (Zeew.) de
steven wenden, van koers veranderer.
Bich - and wenden, zich wenden en kee
ren, in allerhande bochten wringen; it
lang talmen, eer men begint; (fig.) da
Gespräch drehte sich langeumdieseFragi
liep lang over; Alles dreht sich um ihi
alles draait om hem, op hem komt alle
aan; das Gluck hat sich gedreht, d
fortuin heeft hem den rug gekeerd; I`
o. zelfst. (van schapen), das - habei
de draaiziekte v., den kolder m. hebber
DrQher, (-s, mv. Dreher) u
draaier, kunstdraaier m.; 2. (Wev.) draai
stok m.; 3. Z. Drehling; 4. (Ontlk.) (dij
beens) draaier m.
Dreh -$irate, (-n) v., Z. Wendt
hals; -gelenk o. (Ontlk.) draaigewricht o
-gestell o. (Touwsl.) bank, draaistellir
v.; -hals in., Z. Wendehals; -haus o., i
Drilihaus; -junge ni. touwslagersjonge
in.; -ha /er m. (Nat. kist .) dr aaikever ni
watervloo v.; -krahn m. draaikraan v
-krank bijv. nw. kolderig; -krankheit

kolder m., kolderigheid v.; -kraut
(Pl.) draaikruid o.; -kreuz o. draaira(
lentje o., Z. -baum; -lade v. (Tinneg
draaischijf v.; 2. (in nonnenkloosters
draaikas, draailade V.

DrQhling, ( (e)s,.mv. e) m. (vC,
-
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;en rad), draaier, zwengel urt.; 2. (Veea.)
Drei buchstabig, bijv.nw. drie kolderig schaap o.; 3. (Scherts.) haar letterig, van drie letters; -bund m.,
-vlechtV. -biindniss o. drievoudig verbond, verbond
DrQh-mandel, -mangel, (-n) o. van drie personen, staten &, tripleV. draaimangel m.; -maschine v., Z. alliantie v.;-decker m.driedekkerm.;-dop-zeug; -nadel v., Z. Glückszirkel; -orgel pelt bijv. nw., Z. -[ach; -draht m., Z.
V. draaiorgel, straatorgel o.; -pfahl m. Drilling; -drhhtig bijv. en b. driedraadsch,
(Spoorw.) draaipaal m.;-pfriemm.draai- van drie draden, uit drie draden geweven;
priem m.; -pull o. draai(ende) lessenaar -eck m. (Meetk.) driehoek m.; (Tuinb.)
m.; -punkt m. draaipunt o.; -rad o. rad, ins --- pflanzen, planten, plaatsen in den
wentelrad o.; -rolle v. draairol v.; -schaf vorm eener Romeinsche vijf (V) of van een
)., Z. Drehling (2.); -scheibe V. draai driehoek; 2. (Nat. bist.) driekante been-schlüssel m. (Slot.) wringijzer-schijfv.; visch m.; 3. (Delfst.) driehoeksschelp
)., schroefsleutel m.; -sprung m. (Dansk.) v.; -eckig bijv. en b. driehoekig; —er
lraaisprong ni.; -slahl m., Z. - eisen; Hut, steek nl.; —es Blatt, driehoekig blad;
-stift m. (Uurw.) draaistift v.; -stock m. (Ontlk.) -- -er Armmuskel, deltaspier,
(Port.) Z. Triebel; 2. (Heelk.) Z. Ader - driehoekige armspier v.; —e Naht der
nresse; -stuhl m. draaistoel m.; -lisch m. Hirnschale. lambdanaad m.; (Heelk.)
iraai(ende) tafel v.; 2. Z. -bank.
—e Nadel, brocar m.
Drghung, V. draaiing, wenteling, Dre_ieekmuschel, ( n) v. drie V., Z. drehen; 2. (Veea.) Z. Drehkrank- boeksschelp of schulp v.
-

-

Dreieeks lehre, v. driehoeks-

heit.

-

Dreh -wage, (-n) v. draaibalans meting, trigonometrie v.; -lehrig bijv. en
v.; -wiirfel m. draaitolletje, a-al-tolletje b. de driehoeksmeting betreffende, tri).; -.range V. draaitang v.; -zeug o. draai gonometrisch; -messkunst v., Z. -lehre.

draaimachine v., draai -;erdschapo.,
-werktuigo.
Drei, telw. drie; alle - Tage, om de
Irie dagen; noch Verlauf -er Standen, na
verloop van drie uren; in - Theile theilen,
In drieën, in drie deelen verdeelen;
Seite -, bladzijde drie, op de derde blad
zwei bis -, twee of drie, twee á drie;-,ijde;
^e - and -, bij drieën, drie om drie; um Uhr, om drie uren of uur; es hat - ge
liet heeft drie uur geslagen;-:chlagen,
,in Gesang zu - Slimmen, een driestem ,nig gezang, trio o.; ihrer -, met hun
Ineen; selb-, te zamen .drie; eke man -'
relden konnte, in een oogenblik; das
Ling Eins, Zwei, -, in een oogenblik;
nicht - zählen können, geen drie kunnen
ellen, zeer dom zijn; (fig.) mit - 1Voren sagen, met drie woorden zeggen; 2.
-es, mv. -en) o. drietal, trio o.; 3. (-en)
r, drie v., het cijfer 3; eineriimische, ara
-, drie; (Sp.) alle -en iverfen,-^ische
alle drieën werpen.
Drei.- chtel, m. drie achtsten o.
11v.; -- tact m. (Muz.) drie achtsten naat v.; - armig bijv . ow . driearmig, met
Inc armen.

Dreiarten,

(dreiartete, gedreiartet)

Drei-einig, bijv. en b. (Godg.)
drieëenig; der —e Gott, de drieëenige
God, de drievuldigheid v., de drie Goddelijke personen m. mv.; -einigkeit v.,z.
m, Drieëenheid, Drievuldigheid v.; --sbekenner m. (Godg.) drieëenheidsbelijder,
trinitaris m.; —slaugner m. eenheidsbelijder, unitaris m.
Dreier, (-s, mv. Dreier) m. (Hand.)
geldstuk o. ter waarde van drie Kreuzer;
(fig.) er hal keinen - im Vermogen, hij
heeft geen cent, geen duit; 2. Z. drei (3);
-herr m., Z. Dreiherr.

Dreierlei, bijv. nw. (onb.) en b.
drieërlei, van drie soorten, drieërhande;
- Wein, drie soorten v. mv. vat) wijn;
auf - Art, op drieërlei wijze.
Dreiern, (dreierte, gedreierl) bedr.
ww. voor de derde maal beploegen, omploegen, bewerken, bebouwen.
Dreifaeh, bijv. en b. drievoudig,
driedubbel; -e Krone, (Kerk. Gesch.)
drievoudige of pauselijke kroon, tiara v.;
-es Salz, Z. Dreisalz; das -e, het drievoud
o.; -, bis au[ das -e verrnehren, ver
die -en/Verven,-drievougn;(Otlk.)
driedeelige zenuwen v. mv.; (Wapenk.)
-getheilt, drieledig; (Pl.) -e Blumenkrone, drievoudig; -e Kapsel, met drie
doppen of schalen; doppelt -, in tweemaal drie deelen verdeeld; -gerippi, drie
- ge/leden, drievoudig gevederd;-ribg;
(Alg.) -e Grösze, drieledige, driedeelige
grootheid v.; -es Verhdltniss, kubiek
verhouding v.

)edr. ww. (Landb.) voor de derde maal
bewerken, omploegen.
Drei - astig, bijv. nw. drietakkig,
met drie takken; -äugig bijv. nw. drie
drie oogen; -bahnig bijv. en-Dogi,met
b. met of van drie banen; -bdtzner m.
geldstuk o. ter waarde van drie Batzen;
-beinig bijv. uw. driebeenig, met drie
Dreifacherig, bijv. en b. (Pl.)
beenels; —er Sessel, driestoel m.; -blatt drievakkig.
o. klaverblad v.; (Wapenk.) drieblad o.;
Dreifachheit, v. drievoudig —bogen m. (Bouwk.) welf o. met drie heid v.
bogen; -blátterig bijv. en b. (Pl.) drie - Dreifaehwiirfelig, bijv . en b .
bladerig; 2. Z. -bahnig; -blumnig, -bl'ii- achttienvlakkig.
thig bijv. en b. driebloemig, drie bloemen
Drei- f'ádig, bijv. en b., Z. - drahof drie bloesemknoppen dragend; -bohrig lig; -faltig bijv. uw., Z. -[ach; - faltigbijv. en b. (Waterw.) —e Röhren, van keit v., Z. -einigkeit; 2. - fachheit;
j --sblunie v. drieëenheidsbloem v.; - farbig
drie en een halven duim middellijn.
Dreibrachen, (dreibrachle, ge- bijv. en b. driekleurig, in of met drie
kleuren; -felderwirthsschaft v. behoudreibracht) bedr. ww., Z. dreiarten.
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wing v. op drieërlei wijzen; feldig bijv.
en b. (Wapenk.) in drie velden; -fin.
gerig bijv. nw. drievingerig; ./lach o.
(Meetk.) driehoekig prisma o., driehoekige zuil v.; 2. bijv. nw. driezijdig, drie
drie vlakken of zijden hebbende;-vlakig,
-flosser m., flossiger Fisch, visch m. met
drie vinnen; flossig bijv. en b. drievin nig, met drie vinnen; - fusz m. drievoet,
driepoot m.; fuszig bijv. nw., Z. -bei fig; - gabelig bijv. nw. (Pl.) drievorkig,
driestengelig; -gadig bijv. uw. (Pl.)
drielobbig; -gesang m. driezang m., trio
o.; -gestaltet bijv. nw van drie gedaanten
of vormen; -gestrichen bijv. nw. (Muz.)
driemaal gestreept; -getheilt bijv. nw.,
Z. -theilig; -gliederig bijv. en b. uit drie
leden bestaande, drieledig; -götlerei v.
. (Godg.) driegoderij v., geloof o. aan drie
goden; -götterer m. belijder m. van drie
goden; -granne v. (Pl.) driestekelig gras
o.; -haarig of - harig bijv. en b. drieha rig, wat haar begint te krijgen; (fig.) Z.
durchtrieben; -hanig bijv. en b. (Landb.)
—e Wiese, die driemaal in het jaar wordt
afgemaaid; -hduplig bijv. en b., Z. -kópfig; -hdusig bijv. en b. (Pl.) driehuizig;
-

-

-

-
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verzoek; -Mann m., Z. -herr; -ntánn(er)ig bijv. nw. (Pl.) driehelmig, drie
drie meeldraden; -man--manig,et
n(er)igkeit v. (Pl.) driehelmigheid,driemannigheid v.; -ntaszig bijv. en b. drie
drie maat bevattende; -nza--mats(ch),
ster m. (Zeew.) driemaster m.; -snesser

Dreiszig-shindig, -tägig,
-wöehig, bijv. en b. van dertig uren,

vierleljahrig.

-stachel) m., Z. -zack; it. Aal -, Heugabel; -stachelig bijv. nw. met drie pun-

dagen, weken, wat dertig uren, dagen,
weken duurt.
Dreist, ( er, -est) bijv. en b. stout,
moedig, stoutmoedig, vermetel, onversaagd, onbeschroomd, onbeschaamd,
m. (Dichtk.) drieledig of zesvoel,ig vers driest.
Drei-staehel, (- stachels, mv.
o., trimeter o.; -monallich bijv. nw., Z.

Drein, Z. darein.

-

Drei-namig, bijv. en b. met drie ten of stekels.
namen; (Wisk.) Z. -theilig; -paarigbijv. Dreistigkeit, v. stoutheid, stouten b. drieparig; (Pl.) --- gefiedert, met moedigheid, vermetelheid, onversaagd
onbeschaamdheid, driestheid.
-heid,
drie paar vliezen; -pfiinder m. (Art.)
drieponder m.; -pfiindig bijv. en b. drie D rei-s timm i g, bijv. en b. (Muz.)
pond zwaar; -procentig bijv. nw. drie driestemmig; -stockig bijv. en b. met
percents; -raderig bijv. nw. met drie drie verdiepingen; -strahl m. zeester v.
raderen; -ringig bijv. nw. drieringig, met met drie stralen; -strahlig bijv. nw. drie
-strahnig, -slrangig bijv. en b.-stralig;
drie ringen; -rippig bijv. nw. (Pl.) drie
-röhrig bijv. nw. met drie pijpen-ribg; van drie strengen, driestrengsch; -stündig
of buizen; -ruderig bijv. en I. drieriems; bijv. nw. van drie uren, dat drie uren
eine —e Galeere, galei v. met drie roei duurt; -tagig bijv. en b. van drie dagen,
-saitig bijv. nw. driesnarig, met-banke; dat om de drie dagen gebeurt, derden
Fieber, derdendaagsche-dagsch;—e
drie snaren; -salt o. (Scheik.) driemaal
gezuiverd zout o.; -sarrig bijv. en b. koorts v.
Dreitagskfer, (- kafers, mv.
(Pl.) driezadig; -schenkelig bijv. uw.
-heil v., Z. fachheit; 2. -einigkeit; -herr —er Zirkel, driebeenige passer m.; -k fer) in. kever m. roet drie voetleden
m. drieman m., lid o. van een drieman- -schlag m. (Muz.) drieslag m., drie aan lederen poot.
Dreitausend, bijv. en b. drie
(Rijk.) Z. Pass; (Hand.)-kwartsmv.;
schap; 2. Z. -herrscher; -herrig bijv. en
b. onderworpen, afhankelijk van drie Z. Drillich; -schldgig bijv. en b. (Art.) duizend; -sic bijv. uw. drie duizendste;
heeren of meesters; -herrlich bijv. en b. drie maal knappend; -schlitz M. ci.n -stel, een drie duizendste (deel, getot de driemannen of het driemanschap (Bouwk.) driekloof, driespleet v.; deelte) o.
Drei-theilbar, bijv. nw. (Pl.) in
behoorende; -herrscha f t v. driemanschap -schneidig bijv. en b. driesnijdend, met
o.; -herrscher m. drieman m., lid o. van drie scherpe kanten; -schnitt m. (Meetk.) drieën deelbaar, -theilig bijv. en b. in drieeen driemanschap; -hodig bijv. en b. met Z. -theilung; -schrötig bijv. en b. (Timm.) ë n gedeeld, drieledig; (Pl.) Z. -theilbar;
drie teel- of zaadballen; —er Gliedstein —er Banns, waaruit drie balken gezaagd (Wisk.) —e GrQs.ze, drieledige grootheid;
m. triorchiet m.; -horn o. (Nat. bist.) Z. kunnen worden; -schurig bijv. nw., Z. (Muz.) —er Tact, maat v. die in
Dreieck (2.); -hörnig bijv. nw. driehoor- - hanig; - schivanz m. driestaart m. (een drieën geslagen wordt; -theilung v.
nig; -hufig bijv. en b. driehoevig; -hun visch); -seitig bijv. en b. driezijdig, drie - (Meetk.) verdeeling v. in drieën; - treffer
telw. driehonderd; -hundertstel o.-dert kant(ig), driehoekig; -silber o., -silbiges m. drietal o., drie v., drietreiferm., terne
driehonderdste; jáhrig bijv. en b. —er Wort, woord o. van drie lettergrepen; v.; -verein m., Z. -bend; -vierteltact m.
Knabe, jongen m. van drie jaar; —es -sitzig bijv. nw. met drie zitplaatsen; (Muz.) drievierdemaat v.; -weg m. drie
- weibig bijv. en b. (Pl.)-sprongm.;
Zeildes Schwein, driejarig; 2. —es Amt, - spattig bijv. en b. (Pl.) driespletig, met
drie jaren durend, voor drie jaren opge- drie spleten; - spinnig bijv. en b. (Pl.) driewijvig, met drie stampertjes;
dragen; (Pl.) driejarig, drie jaren levend; met drie klapvliezen; -spiel o. (Muz.) -wcwinkelig bijv. uw. driehoekig, met
- kantig bijv. en b. driekant, driezijdig, driestemmig muziekstuk, trio o.; -spitz drie hoeken; -wc chig bijv. en h. drie
om de drie weken; -zack-weksch,vanof
driekantig; -kapselig bijv. nw. met drie m., Z. -zack; 2. Fuszangel; 3. steek, driezaadhuisjes; -klang m. (Muz.) drieklank kante hoed m.; -spitzig bijv. en h. met m. drietand m., Z. Stech -, Aal-Babel;
nl.; —sgedicht o. triolet o.; -klappig bijv. drie spitsen of punten; (011t1k.) met drie 2. (Pl.) onecht riet o.; -zackig bijv. en
en b. (Pl.) met drie klapvliezen; -klober m. punten, Z. -zacicig; -sprachig bijv. nw in b. niet drie landen, drietandig; -zahlig
bijv. nw driemaal, in drieën gedeeld;
(Kuip.) driekloover m.; -kónigsfest o., drie talen.
-kónigstag m. Driekoningen-feest o., Dreiszig, telw. dertig; 2. o. zelfst. -zahnig bijv. en b. (Pl.) drietandig;
-zek(e)n telw. dertien; -zehig bijv. nw.
dag ni.; -köpfig bijv. en b. driehoofdig, dertig, dertigtal o.
driekoppig; -körnig bijv. en b. (Pl.) drie
Dreisziger, (- s, mv. Dreisziger) (Nat. hist.) met drie vingers, teenen of
drie zaadkorrels bevattende; -lap--zadig, m. een van de dertig; it. dertiger, man klauwen; -zehner m. mv. de dertien m.
pig bijv. en b. (Pl.) drielobbig; -last/er m., die dertig jaar oud is; it. wijn m, mv., de kamer v. of het college o. der
m. (Jachtw.) haas m. van het eerste van het jaar 1830; -in v. vrouw v. van dertienen; -zehnstrahl rn. (Delfst.) zeester V. niet dertien strepen; -z ehnte bijv.
broeisel; -laut(er) ni. (Spraakti.) drie- 30 jaar.
klank m.; - leibig bijv. nw. drielijvig,met
Dreiszigerlei, bijv. en b. der- nw. dertiende; -zehntens bijw. ten dertiende, in de dertiende plaats; -zeilig bijv.
tigerlei, van dertig soorten.
drie lijven.
Dreiszig-fach, -faltig, bijv. en en b. drieregelig, van drie regels; eine
Dreilich, (- s, mv. -c) m., Z. Dril
-lich. b. dertigvoudig, Z. -haal; -mal bijw. der- —e Strophe, tercet v.; -zinkig bijv. uw.,
Dreiling, (-( e)s, mv. -e) m., Z. tigmaal; -»[nodig bijv. en h. van dertig Z. -zackig; -zóllig bijv. en b. driedtiimsch, van drie duim; -ziingig bijv.
Dreier (1); 2. Drilling; 3. (Wev.) drie pond.
garen of touw o.; 4. (Berges.)-drasch
Dreiszigste, (der, die, das), de, nw drietongig, in drie talen; -zweitelhet dertigste; der -des Monats, de der- tact m. (Muz.) maat v. waarin drie hal
karvol V.
voorkomen.
-ven
Drei-lothig, bijv. nw. van drie tigste (dag) der maand.
Drell, ( er, -st) bijv. nw. Z. drill;
lood; - mandig bijv. nw., Z. -hauig; -mal Dreiszigstel, (- stels, Inv. -stel)
2. zelfst. m. (Hand.) Z. Drillich;- boltbijw. driemaal; -malig bijv.nw. driemaal o. dertigste(deel of gedeelte) o.
herhaald, voor de derde maal; alf 9neine
Dreiszigstens, bijw. ten dertigste, rel m., Z. Drillbohrer.
Dresch-bank,(-banlcs, mv. -bOn-malige Uitte, op mijn driemaal herhaald in de dertigste plaats.
-
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ke) m., Z. -maschine; -dielev., Z. -tenue
Drilling, (-(e)s, nov. -e) m., Z, gelederen tot twee brengen, het derde geDresche, (-n) v. dorschmachine v. ; Drehkreuz; (Kunstt.) drijfral, drijfwi el lid in het tweede laten treden;(Spraakk.)
2. het dorschen o.; 3. het gedorschte o.; (Uures.) tandrad o.; 2. - of -skin d in der -n Person, in of van den derden
4. lijd m. van dorschen.
o. drieling m. en v., drielingskind o .; persoon; der - Stand, de derde of burgerstand m.; derek die - Hand, uit de
Dresehen, (du d risch est, e^ die -e, de drielingen m. en v. mv.
drischt, drosch of drasch, gedroschen)bedr
Drillings-bruder, (-br '-uder s, derde hand, niet rechtstreeks; eine ww. onr. dorschen; (fig.) leeres Stroh - mv. - breder) m. drielingbroeder m.; -ge - Person, een derde m., ieder die zich in
nuttelooswerk verrichten,monnikenwerh burl v. bevallen o., bevalling v. van drie - een gesprek, in een strijd & van tweeën
doen, veel woorden verspillen; ein ge- linger., drielinggeboorte v.; -gedicht o. mengt; in Gegenwart eines -n, in tegendroschener Spass, Z. abgedroschen; 2, triolet o.; -krystall m. driekant krist a1 woordigheid van anderen; -r Mann, den
Akten -, (van een ambtenaar), op zijn o.; -rolle v. spil v. van een drijfwiel ; -n abjagen, zeker gezelsschapspel.
kantoor, bureau (druk) werken; jem., -schivester V. drielingzuster v.; -stábe o f Drittel, (-s, mv. Driltel) o. derde,
jemn. den Rocken -, afrossen.
-stöcke m. mv. spaken v. mv. van ee r derde deel of gedeelte o.; 2. Z. -stuck;
-baver m. eigenaar van eene hofstede,
Drescher, ( s, mv., Drescher) m. drijfrad.
dorscher m.; essen wie ein -, eten als een Drill- kunst, v. kunst v. oo re die slechts een derde van eene gewone
wolf;-lohn m. dorschgeld o.;-korn o.koren soldaten te leeren exerceeren; - meisier m . hofstede bedraagt; -sfracht v. (Hand.)
o. als loon voor liet dorschen, dorsch- (w. i. gebr.) officier, sergeant m., di nail —segeln, op het vrije derde part
koren o.
de soldaten leert exerceeren; -platz m . varen; -sliick, -Thaler ni. 1 thaler m.,
Dresch-Hegel, flegels, mv. exercitie - plaats v., - plein o.; -scheibe v . een geldstuk ten waarde van 8 Groschen.
-Hegel) m. dorschvlegel m.; -maschine, drilschijf v.
Drittens, bijw. ten derde, in de
derde plaats, tertio.
-muhle v. dorschmachine v., dorsch- Drin, &, Z. darin.
Dritt -halb, bijv. nw. (onb.) twee
werktuig o., dorschmolen m.; -tenne v. Dringen, (drang, gedrongen) bedr,
dorschvloer m.; -walze v. dorschrol v.; ww. our. (w. i. gebr.) dringen, Z. drein en een half, derdehalf; -letzt bijv. en b.
-zehnte m. tiend o. van het gedorschte gen; (fig .) ,jent zu eity.-, drijven, dwingen op twee na de laatste, de derde van ach koren; -zeil v. dorschtijd m.
noodzaken; -de Noth et, dringend, zeer teren; -niann m. derde, derde man,
Dresseren, (dressirle, dressirt) groot; -de Geschrifle, dringende bezig _ scheidsman, arbiter m.; -persönlich bijv.
bedr. ww. (Rijk.) africhten, leeren, dres- heden; 2. o. ww. our. durch etw.-, drin _ en b., Z. unpersónlich; -schein m. volle
seeren; (Kookk.) eist Huhn-, oppinnen,' gen, heendringen; ant den Feind-, in - maan v.; 2. Z. Gedrill; -iheil m., Z.
dringen; mitten durch die Feinde - Drit tel.
opbinden.
Dressur, v., Z. Dressiren; it. dres- heendringen, zich een weg banen; inz Drittler, (-s, mv. Drittler) m., Z.
suur, africhting v.; einem Pierde den etw. hinein -, ergens indringen; (fig.) Drittelbauer.
ersten tlnterrichl in der - geben, de dres- das dringt mir ins Herz, dat gaat mij door
Drob, bijw., Z. darob.
Droben, bijw. daarboven.
suur beginnen, beginnen te dresseeren. het hart; in die Zukunft -, willen zien
doorgronden; in een Geheimniss-, trachte n Droguen, Droguereien,v. mv.
Drey, Z. drei.
Driebrachen, (driebrachle, ge- te doorgronden, te weten te komen; in2 drogerijen v. mv.
driebracht) bedr. ww. (Landb.) einen jemn.-, bij iem. pogingen aanwenden,
Droguerei- geschaft, o. handel
Acker-, voor de derde maal omwerken. iem. geen rust laten, iem. bestormen; m. in drogerijen; -gewölbe o., -handlung
Driesehel, (-s, mv. Dr ieschel) m ., au f' etui. -, aandringen, staan op; er dring t V. pakhuis o., winkel ni. van een droZ. DreschHegel.
ao f Bezahlung, hij dringt op betaling aan, gist.
Driesel, (-s, mv. Driesel) m.draai- wil, eischt volstrekt betaling; die Slund e Droguent, ( (e) s, mv. e) m.
schijf o.; 2. draaitol rn., Z. Kreisel; 3. dringt, de tijd gedoogt geen uitstel, he
liet (Hand.) droget o.
draaikolk V. in het water; 4. duize- is hoog tijd; 3. wed. ww. (fig.) sich int Droh bettelei, v. bedelarij v.
een Amt -, zich indringen, zich door ge- met bedreigingen; -brief m. brandl i ng v.
Driesein, (drieselte, gedrieselt) o. weld of list meester maken van, Z. cin-, brief m.
ww., m. h. stortregenen.
Drghen, (drohle, gedroht) o. ww.,
dringen.
Drift, Z. T rift.
Dringlich, er, st) bijv. en b. in. h. jemn. snit eter. -, dreigen, bedreidringend, hoog noodig, zeer noodzakelijk; gen; (Spr.) Manches dropt, und f ürchlet
Drilch, Z. Drillich.
Drill bogen, ( bogens, rnv. bo- tin -er Gl ubiger, een ongeduldig schuld - sich sclbst, menigeen dreigt, en vreest
gen) m. drilboog m.; -bohrcr m. dril eischer; jcm. - billen, met aandrang, in- zelf; it. o'er droht, der schlagi nicht, blaf
-borv. stantelijk verzoeken; -heit v. noodzakehonden bijten niet; -d, dreigend;-fend
lijkheid, noodwendigheid v., drang ni. (Rechtspr.) -de Klarrsel, dreigende, waar
Drille, Z. Drillen (2).
bepaling; 2. bedr. ww. Uebel-schuwend
Drillen, (drill(e, gedrilll) beds. Dringniss, (-es, mv. -e) o. (w. i.
WW. een Loch -, boren met de drilboor; gebr.) dringende zaak, noodzakelijk - -, met kwaad bedreigen; der Tod isl darau f gedroht, cie doodstraf staat daarop;
2. jent., eies. -, dikwijls en behendig om- heid v.
draaien; einen Dieb int Drillhauschen -, Drischel, ( s, mv . Drischel) in., Z. (fig.) (van een huis), den Ein fall of einziu fallen -, dreigen in te vallen, Z. an -,
in den drilmolen drillen; 3. Soldaten -, Dreschflegel.
drillen, laten exerceeren, oefenen; jent. -,
Drittarten, (driltartele, gedrilt- 1bedrohen.
kwellen, plagen, mishandelen.
zrlet) bedr. ww. (Landb.) Z. dreibra- Droher, ( s, mv. Droher) m. dreiger, bedreiger, dreigende m.
Driller, (-s, mv. Driller) m., Z. .hen.
Drillbohrer; 2. Z. Drillhduschen; 3. afper- Dritte, m., v. en o. derde ni., v. en Drohne, (-n) v. (Nat. hist.) hom
-mel.,
ser, kweller, plager, knevelaar, uitzui- )., derde (deel of gedeelte) o.; der - Tag,
mannetjes bij, broeibij v.
1 le derde m.; ani -n des Monats, den der- DrQhnen, (dröhnte, gedróhnt) o .
ger nl.
Drill fiseh, ( (e)s, nlv. e) in., len; auf der -n Seite, (op) bladzijde drie; ww., m. h. (van den donder), rollen, rom Z. Zitteraal; -haas o. (w. i. gebr.) dril- Ieinrich der -, Henderik de derde, Hen- melen; (van klokken), dreunen, weerhuis, exerceerhuis o.; - househen o. dril- lerik III; selb -, met ons, met hun drieën; klank geven; 2. (van den grond), beven,
huisje o., drilmolen m., werkplaats voor Ier - Theil, het derde deel; .neut -n, Z. schudden, dreunen; (van een gebouw,
misdadigers ; (las EichhurIreher. int -, in lritlens; (Leenw.) die - Hand, derde van vensters), dreunen, rammelen, schud
liet rad.
land v., achterleenman ni.; (foekdr.)
donderend, dreunend,wat-den;(6g.),
Drillieh,(-(e)s,mv. -e) m . (Hand .) lie - Durchsichl des Druckes, derde of stoet dreunen, sidderen &.
glanslinnen 0., trielje V. l aatste proefblad o., persrevisie v.;(Katlh.)
Drohnen-brut, (-en) v. hom Drillichen, bijv . nw. trieljen, van j de - von den kanonisclren Stunden, tertie meleieren o. mv., hommelbroeisel o.;
trielje of glanslinnen.
1 ;.; (Krijgsw.) das - Glied abnehnren, drie -mutter v. bijenmoeder v.; 2. koningin
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V. der bijen; -scheibe v. honigraat v.
met of voor hommels; -schlacht, -ivi rgong V. dooden o. der broeibijen.
Drohniss, (- es, nlv. -e) o. en
(-e) v. iets dreigeuds; aus den -en einor
groszen Gefahr befreit, van een dreigend,
groot gevaar bevrijd.
Drohnung,v. gedreun o., dreuning
v.; (van den donder), geraas o.; (van den
grond), schudding, beving v.
Drohrede, (- n) v. dreigende rede
v., dreigend gesprek o.
Drohung, v., Z. dropen; it. bedrei
v.; leere -, ijdele bedreiging; -en-gin
gebrauchen, bedreigingen aanwenden,
dreigen; ich lathe fiber seine -en, ik lach
over of met zijne bedreigingen, ik geef
niets om Sc.
Drohwort, e)s, nlv. -e) o. dreigend woord o., dreigende uitdrukking,
bedreiging V.
(-(

Droll,

lrii.

Uru.

(-

en, mv. -en) ui., Drolle,

(door een slag), indrukking, deuk, indieping v.; (van olie, wijn &) der erste-,
hetgeen de pers hij de eerste persing oplevert; (Uurw.) Z. Drucker; (fig.) druk
ni., verdrukking v.; in Kummer and -,
in kowmeren nood; jenin. einen - geben,
duw m.; jenin. den letzien - geben, den genadeslag m. toebrengen, dooden; (Spr.)
z. Schluck; 2. (Boekdr.) druk nl.; eire
Schrift .gum of in- geben, befordern, in
druk geven; etw. mi - ausgehen lassen,
laten drukken; 3. (mv. Drucke) druk m.,
oplaag, uitgaaf v.; der erste, zwceite -,
eerste, tweede druk &; alle -e, oude
drukken; der kleine - am Rande, de
kleine letter v., het met kleine letters gedrukte aan den kant; 4. wijze v. van druk
druk nr., drukking v.
-ken,
Druck-bauw, bauni(e)s, mv.
-bï uirre) m. drukboom. persboom in.;-berichliger ni. verbeteraar ni. der drukproeven,corrector m.;-berichtigung v.verbetering der drukproeven, correctie v.; -besorger m.redacteur tn.; -besorgung v. redactie
v. -betuilligung v. verlof o., vergunning,
goedkeuring v. tot het drukken; -buchstabe n). drukletter v.
Drucken, (drnckte, gedruckt) bedt.
WW. drukken; it. trekken, Z. abdrucken;
Gedruckles, gedrukt werk, drukwerk o.;
(gemeenz.) er liigt w ie gedruckt, bij liegt,
alsof het gedrukt is.
Dri cken, druckte, gedri ckt)
bedr. i w. jemn. die Hand -, drukken;jem.
an seine Brust -, iern. aan de borst drukken; seinenHut tiet ins Gesicht -, zijn hoed
diep in het hoofd drukken; zusananren -,
samendrukken, ineendrukken,indrukken;
errs Siegel, Petschaft auf etiv.-, drukken,
zetten; jein. h u Boden -, verdrukken, onderdruk ken; das druckt mich inn Magen,dat
drukt mij op of hindert mij in de maag;
(van schoeiien),drukken,zeerof pijn doen,
hinderen, te nauw of te klein zijn, wringen, knellen; (fig.) ich iueisz wohl wo
ihn der Schulz drinkt, waar hem de schoen
wringt, waar liet hem scheelt of schort;
tin Pferd (u}und) -, drukken, open rijden;
(fig.) das Yolk -, verdrukken, onder
nood), dringen; das-druken;(va
Geheininiss drückt ihn, maakt hem hedrukt, drukt hem zwaar op liet hart; -de
Auflagen, drukkende, zware lasten m.;
(Schild.) eire Stelle in eineon Genidi,lde-,
(-

I)ru.
Drucker, (-s, mv. Drucker) m.
drukker, boekdrukker, boekdrukkersgezeI in.: 2. (Schild.) levendige, krachtige
i►enseeltrek m.

Drucker, (-s, niv. Drucker) ni.
(Slot.) drukker in. van de klink; 2. (Geweerm.) drukker, trekker m.; 3. (Uurw.)
drukker ni., de veer v. door wier druk
(Ie horlogekast open springt, of waardoor
het slagwerk van een repetitie-horloge
aan den gang gebracht wordt.

Drucker-arbeit, (-en) v. druk ken, drukwerk o.; - ballen m. drukbal,
inktbal in., inktrol v.
Druckerei, (-en) v. drukkerij,
boekdrukkerij v., drukgereedschap o.,
drukbenoodigdheden v. mv., drukkerij v.

Drucker-farbe, (-ii) v. drukinkt
m.; -geselt m. drukkersknecht, drukkers
drukker in.; -kunst v. drukkunst-gezl,

v., Z. Druckerei, Buchdruckerei.
Druckerlaubniss, (-e) v., Z.
Druckbewilligung.

(-n) v. lomp, grof mensch, man, vrouw.
Drolle, (- n) v. klucht, grap v.
Drucker-1ohn, m. drukloon,
drukgeld o.; -it o. drukkersolie v.;
DrQllen (sich), ('drollte, gedrolll)
wed. ww. (Student.) grof zijn.
-presse v. drukpers, pers v., Z. Kupferdruckerpresse; - schrift v., Z. Druckschri f t;
Drollerei, erg) v., Z. Brolle.
-sclrwicclrze v., Z. -farbe.
Drollig, er, -est) bijv. en b. aar dig, potsierlijk, koddig, grappig, suaaksch,
Druck-farbe, (-n) v. drukkleur,
kluchtig; -er Keil, aardige,grappige vent,
drukverf v., Z. Druckerfarbe; -fehler m.
drukfout, drukfeil v.; —verzeichniss o.
snaak in.; -e r Streich, it. -keit v. aardig heid, koddigheid, klucht, snakerij,
lijst v. van drukfouten, errata m. mv.;
-form v. (Boekdr.) drukvorm ni.; 2. magrap v.
trijs, netaal- of gietmoeder v.; -freiheit
Dromeda,r, (-( e)s, nlv. -e) o. droV. vrijheid v. tot het drukken, vrijheid
medaris, éénbultige kameel m.
van drukpers; -genehinigung v., Z. -beDrommete, (- n) v. trompet, ba
-zuinv.
zvilligung; - gewicht o. stuk lood o., waarop
de speldenmaker de speldekoppen aanDronte, (-n, mv. -n) ni. (Nat. hilt.)
walgvogel, dodaars m.
slaat; -jahr o. jaar o. waarin een werk
Drossel, (- n) v. (Nat. kist.) lijster
& gedrukt is; -kaltun m. gedrukt katoen,
v.; 2. (Ontlk.) Z. -bein; 3. (gewoon).,
sits o.; - kosten nl. mv. drukkosten in.
Jachtw.) keel v., strot, gorgel m., luchtmv.; -kraft v. drukkracht v., druk m.;
pijl) v.; jem. die - znuschnuren, iem. de
-kapel v. (Krijgsw.) drukkogel ni.; -lappkeel dichtknijpen, wurgen.
chen o. (Heelk.) wondkussentje, compres
Drossel—ader, (- n) v. (Ontlk.)
o.; -leinen o. druklinnen o.; -inaschine v.
keelader v.; -beere v. lijsterbes v.; -bein
drukkingsmachine, drukmachine v.,
o., Z. Schliisselbein; -gran bijv. en b.
drukwerktuig o.;-nnesser m.druk(kings)lijstergrauw; -klappe v., Z. - veetil; -lippmeter in.; -nagel m. drukker, trekker m.;
fisch rn. grauwe lipvisch m.,zeemeerle v.;
-oJlicin v. drukkerij, drukkunst v.; -ont
-ventil o. luchtklep v.
m. drukplaats, plaats v. waar een boek
Drosseln, (drosselte, gedrosselt)
& gedrukt is; -papier o. drukpapier o.;
hedr. ww., Z.erdrosseln.
-perganient o. drukperkament o.; -presse
Drost, en, mv. -en) m. drost,
V. drukpers, pers v.; -probe v. drukproef'
drossaard m.
v.; -pumpe V. perspomp v.; -richtig bijv.
Drostei,(-en) v. drostschap o., ge- schaduwen; 2. o. WW., m h. drukken; en b. goed, nauwkeurig, juist, zonder
bied o. van een drost; it. verblijf o., wo (van eene veer), drukken, zich trachten fouten gedrukt, correct; ---keit v. nauw
-nigv.a te ontspannen; (Nat.) drukken, zwaar zijn,
een drost.
goede Sc druk, druk nl. zonder-keurig,
Drosten-ant, o., -warde, v. gewicht geven; (van spijzen), zwaar (te fouten, correctheid v.; -schau v. nazien
drostambt o., drostschap v., waardigheid verteren) vallen, moeiclijk te verteren o. van drukwerk, Z. -berichtigzcng;
v, van drost.
zijn; -de Hitte, drukkende, stikkende -schauer. m., Z. -berichtiger; - schrift v.
Dri ben, bijw. aan den anderen warmte v.; (fig.) drückend, drukkend, gedrukt werk o.; 2. Z. Druckerschri f t.
kant, aan de overzijde, aan den overkant, moeielijk, lastig, kwellend, tiranniek;
Drucksen, (druckste, ged'ruckst)
aait gene zijde.
drückendes Joch, ondragelijk; 3. wed. ww, o. ww. (gemeenz.) aarzelen, dralen, tal
-ber, bijes., Z. darriiberr.
sich an jent.. -, Z. anschmniegeu; sich dre-men,
toeven.
Druck,(-(e)s) m., z. indrukken o., hen eind -, zich in allerhande bochten
Druck— stempel, (- stempels, mv.
drukking v.; - der Hand, handdruk m.; wringen; sick bald lichen, bald -, zich - stempel) m. zuiger nl. eener pomp; it.
Alles ging auf - and Schlag, als aan een' nu eens doen gelden en dan weer beschei- persstempel m.; -tafel v., Z. Beilketafel;
touwtje, slag op slag; (Nat.) drukking den terugtreden; (Jachtes.)(van hazen en -tisch in. druktafel v.; -verbesserer m.,
v.; - eines comlrriinirten Gases, drukking, veldlloerlders), zich achter aardkluiten -verbesserung v., Z. -berichtiger 4'; -ver uitzetting v.; (Bouwk.)(van een gewelf), verschuilen, neergedoken zijn; (van uien - bot o., -verrueigerung v. verbod o. om te
gedruktheid v.; (van eene veer), span- schen), zich ongemerkt uit de voeten drukken, weigering v. om het drukken
ning v.; - der' Gewichte, zwaartekracht v.; maken, wegsluipen.
toe te staan; - wanren V. mv. gedrukte
;
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koopwaren, stoffen v. rnv.; -wage v. lucht- Dualis,(oub.) in. (Spraakk.) twee- ganzen Tag -, spelen, doedelen; it. slecht
meter, luchtdrukkingsmeter nl.; -weise voud, dualis m.
spelen of zingen; ein Liedchen -, neurien,
bijw. druksgewijs, drukkende; -werk o.
Dualismus, (oiib.) in. tweele- halfluid zingen.
machine v., werktuig o., door drukking digheid v., dualisnius o.; it. het bezitten
Dudelsaek, (-sack (e) s, mv.-sácke)
werkende; 2. (Waterw.) Z. -pumpe; 3. o. van twee polen, polariteit v.
m. doedelzak ni.; (fig.) er ist ein wahrer
(Muntw.) zwaaikolf v., hefboom in.; 4.
Dualist, en, mv. -en) m. hij, die -, hij is een ware doedelzak; -pfeifer
Z. - schrift; -lange V. proeftang v.
het dualismus is toegedaan, dualist m. m. hij, die op den doedelzak speelt.
Drud, en, niv. -en) m. (veroud.) Dualistisch, bijv. uw. het dualis - Dull,(-(e)s, mv. -e) o. tweegevecht
toovenaar, waarzegger, goochelaar w.; mus betreffend, daarop gegrond, daarvan o., tweestrijd m., duel o.
2. Z. Gespenst; 3. Alp.
afhankelijk, dualistisch.
Duellant, ( -en, mv. -en) m.tweeDrt de, n) v. (veroud.) Z. Hexe, Dualitat, erg) v. tweeheid, ver- gevechtvoerder, duellist m.; it. voorvechDruden-baum, baun(c)s, mv. eeniging V. van twee verschillende we- ter, vechtersbaas m.
-bume) m. heksenboom in.; -buseb in. zens.
Duelliren, (duellirte, duellirt) o.
tooverstruik m.; -fusz m., Z. Bdrlapp;
Diabel, (-s, niv. Dijbel) m. (Art.) Z. ww., m. h. een tweegevecht voeren, du-stuck o. (Vleeschh.) kniestuk o.
elleeren.
Döbel.
Druid, (- en, mv. -en) m. Celtische; Dubhammer, (-hammers, nlv., Duellist, (-en, mv. -en) in., Z. Dupriester, druïde in.
-hummer) m. (Kopersi.) zware ketel ellant.
-gabel v. (Kopersi.)-makersh .;
Druidisch, bijv. nw. druïdisch,
Duellmandat, (-(e)s, mv. -e) o.
de druïden betreffend.
besluit, verbod o. & tegen het duelleeren.
ijzer o. waarop de ketels liggen.
Drum, bijw., Z, daruni.
Dubl tte, n) v., Z. Doppelslück; Duerne, (-n) v. (Boekdr.) dubbel
(Jew.) valsch edelgesteente o. van kris- blad, twee vellen o. mv., die hetzelfde
Drunten, bijw. daar beneden.
tal, tusschen welks beide helften zich een teeken dragen.
Drunter, bijw. Z. darunter.
Duett,(-(c)s, mv.-e) o.(Muz.) tweeDruJ schen, o. (verkl.) kliertje o., blaadje foelie bevindt.
kleine klier V.
Dubliren, (dublirle, dublirt) bedr. stemmig lied, air o., duet o.
Drusch ing, (-( e)s, mv. -e) m. ww. (Boekdr.) letters, woorden, regels Duft, (-(e)s, mv. Dufte) m. wasem,
(Pl.) eetbare bladzwam, hoomzwvam v. & dubbel zetten; (Bilj.) einep Ball -, damp, nevel, geur m., uitwaseming v.;
Druse, (- n) v. (Bergw.) samenzet- overhalen en maken; 2. o. ww. (Schoolt.) -bruch m. (Boschw.) overlangsche spleet,
sel o. van kristaltakken in rotsspleten; overblijven, blijven zitten, den cursus scheur v., als gevolg van de koude.
kugelfórntige -, adelaarssteen, arends- tweemaal doorloopen.
Duften, (duflete, geduftet) o. ww.,
steen, aëtiet m.; -n (in een mijngang),
Dublone, (- n) v. (Hand.) dubbele in. h. verdampen, uitwasemen, uitdam
gaten o. mv., holten v. inv.; 2. (Veea.) piaster, dubloen m.
lieblich -d, geurig,welrie- -pen,zwt;
droes m., paardenziekte v.; 3. Z. Trester;
kend; 2. (van een muur), zweetes.
Ducaten, m., Z. Dukaten.
4. Hefen.
Ducht, en) v. (Zeew.) streng v. Diiften, (dig f lete, gedii f tet) bed r.
ww. siisZe Gerüche -, verspreiden, van
Drt.se, (- n) V. (Ontlk.) klier v.; 2. kabelgaren.
Z. Druse (2).
Duekdalben, v. mv. (Zeew.) zich geven; 2. o. ww lekker rieken, geur
verspreiden.
Drt senartig, bijv. nw. klierach- meerpaal, meerring, dukdalf m.
tig, kliervormig.
Ducken(sich), (duckte, geduckt) DUftetopf, (- topf(e)s, nov. -top/c)
Drusenasehe, v. weedasch v.
wed. ww. bukken, zich bukken, duiken; m. reukvaas, vaas v. of pot m. vol bloeDrusen-baum, baum(e)s, mv. it. nederhurken; (Jachtw.) zich ver men en reukwerk.
-biiume) m. condori(boom) m.; it. klierach t.erpooten gaan zitten;-schuilen,opd Duftgewölk,(- gewölk(e)s, mv.-geboom m.; -beule v. kliergezwel o., klier v.; (fig.) zich onderwerpen.
wólke) o. dichte nevel of damp m., Z.
-beutel m., -blunie v., Z. -bauni.
- Duck-fenster, (- fensters, mv. Duff.
Drusenförmig, bijv. nw. op een lesster) o., Z. Halb[eiester; - mauser, Duftig, ( -er, -st) bijv. eu b. geurig,
saLnenzetsel van kristallen gelijkend, Z. —in, (gemeenz.) (i. k. bet.) geheime welriekend; 2. -es Wetter, nevelachtig,
Dr'use (1).
schalk, veinzaard, gluiper in., gluipster, mistig, dampig; 3. -er Himmel, betrokken;
Drisengeschwulst,
( - ge - huichelaarster v.; it. man, vrouw, die it. (fig.) -es Gemalde, doezelig; -er
schwi lste) v., Z. Drusenbeule.
altijd te huis zit; -máuserig bijv. en b. Schweisz, zacht zweet o.; -e Haut, een
Drusenkobalt, (- s) m. (Delfst.) gluiperig; -mduserei v. geveinsdheid, weinig vochtig, klam.
kristalvormig kobalt o.
gluiperigheid v.
Duft-stoff, ( -(e)s, niv. -e) m.
Driisenlehre, v., leer v. van Duekmäusern, (duck7nduserte, (Scheik.) geurige, welriekende, geur
de klieren.
ged uhnniinsert) o. ww., m. h. (w. i. verspreidende stof, reukstof v.; -slrauch
Drusenmarmor, (- s) m., Z. Mu- gebr.) gluipen, veinzen, huichelen; it. al- m. (Pl.) eene soort van wijnruit v.
schclnzarmor.
tijd te huis zitten.
Dukaten, (-s, mv. Dukaten) m.
Drt sen -abel, (- s) o. (Gen.) Duck-stein,( -(e)s, mv. -e) ni. tuf - dukaat m.; -gold o. dukatengoud o.;
chronische klieraandoenine, v.; -zergliede- steen o. en in.; -laube v. Groenlandsche -röschen o. (Pl.) Z. Mduseóhrchen.
rung v. ontleding, doorsnijding v. der duif v.
Dulcamarin, (-s) o. (Scheik.)
klieren.
Duekung, V. (Zeew.) - der Kim- bitterzoet o.
Driisieht, bijv. en b. klierachtig, men, schuinte v., dalen, zinken o. van Dulcian, (-s, mv. -e) m. (Muz.)
klierig, kliervormig.
eene soort van fluit v.; (Org.) baspijp v.,
de kimmen.
Drsig, er, -st) bijv. en b. Dudeldei, (-(e)s) o., z. m. (iv. i. blaasbas m.
(Berges.) -er Gang, vol holen, vol ver gebr.) geklap, gesnap, gewauwel o.; 2.
Duldbar, ( -er, -st) bijv. en b.
erts; (Delfst.) in groepen gekris--werd kleinigheid, nietigheid, beuzeling v.; 3. verdragelijk, te dulden, lijdzaam, wat
talliseerd; 2. -es Pferd, droesig.
verdragen kan worden.
Z. Dudelei.
Drt sig, bijv. en b. klierachtig, vol Dudelei, ( -en) v. gedoedl'el o., ver - Dulden, (duldete, geduldet) bedr.
klieren, met klieren behept.
ww. jent., eta'. -, verdragen, uitstaan, dulvelende muziek V.
Drtswurz, (-würze) v. (Pl.) klier - Dud(e)ler, (-s, mv. Dud(e)ler) m. den; jeins. Fehler -, verdragen, geduld
wortel m.
hij, die op den doedelzak speelt; 2. ellen hebben met, verduren;dieLiebeduldet AlDryade, (- n) v. (Fabel!.) bosch-,
-digof les,de liefde verduurt,verdraagt alles;2.alslecht muzikant, zanger &.
nimf', woudnimf v.
Dudelkasten, (-s, mv. Dudel- le Religionen -, dulden, de uitoefening van
alle godsdiensten toestaan, vrijlaten, ver
Du, voornw. gij; - siehst, gij ziet; ich kasten) in. Barbarijsch orgel o.
er duldet Alles von seinen Kin--dragen;
oder -, ik of gij; - allein, gij alleen.
Dudeln, (dudelte,gedudelt)o. ww.,m.
hop den doedelzak spelen; 2. bedr.ww.den dern, hij verdraagt alles van zijne kin(-
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Bum.

deren; II. o. ww., m. h. gelassen -, ver
verdragen, dulden, lijden.
-duren,
Dulder, (-s, mv. Dulder) rn.
lijder, geduldige lijder m.; -in v. lijderes,
geduldige lijderes v.

Olin.

Dun.

ward; 4. benauwd; -er Sinn, beklemd ge- vroegste tijden in. ii;v., waarvan men niets
moed; 5. dof, ongevoelig, stomp; -e! niet zekerheid weet; 1I. o. zelfst. donker,

Gleichgi lligkeit, gevoellooze onverschil-! duister o., duisternis v.; zwischen Licht
ligheid; 6. benauwd, drukkend; mir ist and -, tusschen licht en donker; jent.
so - and bang, ik ben zoo benauwd en aus dens - hervorziehen, bekend doen
D 11dsam, -er, -st) bijv. en b. bang; (van een vertrek), benauwd; 7. worden; ins - (n) leben, sterben, een stil
leven lijden, onbekend leven, sterven;
geduldig, verdraagzaam, verdragelijk; -er Schimmel, -es Mehl, muf, muffig.
- heil v. geduld o., verdraagzaamheid v. Dt mpfel, (-s, nov. Diimpfel) m. ins - (n), sein, gehen, i n het d eister of donDuldung, v. lijden o., gelatenheid, poel m., ondiepte,diepte v.;2. maalstroom, ker zitten, loopen; (Spr.) ins -ra isi gul
munkeln, in het do:^ `ier is het goed mof
v., Z. dulden; it. Z. Geduld; -seines Un- afgrond m.
-feln.
glücks, onderwerping aan, gelatenheid v. Dumpfheit, v. (van een geluid),
in; 2. verdraagzaamheid, toegevendheid, dofheid v.; it. zwakte, matheid v.; 2. Dinkel, (-s) m., z. m. goeddun dofheid, botheid, verdooving, beneve- keno.; seinera - nachfolgen, zijn eigen zin
inschikkelijkheid, tolerantie v.
ling v ; 3. benauwdheid v.; 4. ongevoe- m. volgen; 2. eigenwaan ni., verwaand
Dune, (-n) v., Z. Dille.
inbeelding, ijdelheid, eigenliefde v.;-heid,
ligheid, stompheid v.
Dulzflote, (-n) v., Z. Dulcian.
Dumm, (dümmer, diimmsi) bijv. en Dumpfig, ( -er, -st) bijv. en b. -er sein - macht, dass cjr, zijne ijdelheid,
b. dom, lomp, onwetend, onkundig, on- Keller, dompig, duf, muf, muffig; eigenliefde is oorzaak dat &.
noozel, dwaas; sic ist -, dümmer als 4, zij -e Luft, muf, benauwd; 2. -riechen, Dunkel-äugig, bijv. nw. niet
is dom, dommer dan &; der, die, das duf, muf rieken; -keil v. dufheid, muf - donkere oogen; -bireu bijv. uw. donker
-braun bijv. uw. donkerbruin;-blauw;
dummste, de, het domste; sic ist eine -e heid v.
Dumplachter, luc hters, mv. - f arbig bijv. nw. van eene donkere kleur,
Gans, zij is eene domme eend, een dom
schepsel, eene rechte zottin; er ist eis -lachler) o. (Bergw.) maat v. van 4 Pra- donker; -gelb bijv. uw. donkergeel; -grau
bijv. nw. donkergrijs,donkergrauw; -gran
-er Teufel, -er Hans, -es Thier, -es ger ellen.
Vie/i, (Volkst.) lomperd, domoor, botte- Dune, (-n) v. dons o., vederen, ve- bijv. uw. donkergroen; -haarig bijv. uw.
donker -, zwart - harig, met zwartachtig
rik, stommerik, een lompe ezel, een ders of veeren v. mv.
onnoozele hals; (Spr.) auf eine -e Frage Dine, (-n) v. (Zeew.) duin v., zand haar.
Dunkelhaft, bijv. nw., Z. dun-heuvlm.
gehort keine Aniwwort, op eene domme
vraag geeft men geen antwoord; etiv. Dunen —bett, (- (e)s, mv. -e) o. vee - kelvoll.
duszerst -es, _eis Behr -er Streich, domme ren bed, donzen bed o.; -gras o. duingras Dunkelheit, v. der Nacht,duisternis v.; - des Grabes, het sombere, dood streek m., groote domheid, zotheid, o., helmplant v.
dwaasheid v.; -es Zeug, ongerijmdheden, Diinen -halm,(-(e)s, mv. -e) ni., sche stille o.; 2. (fig.) - derZukunft, onzotheden V. mv.; er hat es - angegri f fen, Z. Sandschilf; -ka fer m. bonte duinkuiver onzekerheid v.; (van eene redevoering),
hij heeft het onhandig, lomp aangelegd; m.; -rose v. (Pl.) wilde roos v. of rozen duistere plaats v.; it. duisterheid, onzwarte bloemen.
-struikm.e duidelijkheid, onverstaanbaarheid v.; 3.
2. das ist sine -e Geschichte, een onaangenaam geval; das ist nicht -, niet on- Dung, (-(e)s) m., z. m, mest m., Z. Dunkel (II.).
Dunkelmann, (-mann(e)s, mv.
aardig, niet kwaad; 3. (veroud.) au/ eine bemesting v.
Dingen, (dungte, gedungt) bedr. -manner) m. vijand m. der verlichting,
Zeil lang - machen, verdooven, ongevoelig maken; der Kopf ist mir ganz -, mijn ww. einen Acker -, mesten, bemesten; duisterling, domper m.
Dunkeln, (dunkelte, gedunkelt) o.
hoofd is geheel verward; - werden, (van mit Mist -, met mest bewerken.
eetwaren, zout &), flauw worden, den Diinger, (-s, mv. hunger) m. mest en onp., m. h. ens. es dunkell, het wordt
smaak, de kracht verliezen; (Delfst.) -e m., bemesting, meststof v.; -erdev. mest - donker; sein Haar hat gedunkelt, is donaarde v., mestgrond m.; -gabel v. mest - ker geworden; der Abend dunkclt, het beFarbe, doffe kleur v.
Dumm— dreint, bijv. en b. ver- vork v.; -han/en m. mesthoop m.; -lofel gint duister of donker te worden, seine
Wange dunkelte vor Zorn, werd donker
metel, onbeschaamd; -dreisligkeil v. ver m. (Landb.) mestschuur V.
der -de Wald, het donkere bosch;-rod;
Dung — gabel, (-n) V. nestvork,
onbeschaamdheid v.
-metlhid,
Dum.m erjan,bijv . en b., Z. Dumm- stalvork v.; -grebe v. mestkuil, mestput 11. bedr. ww. die Farben -, donkerder
maken, verdonkeren; III wed. ww. sich -,
m., Z. Danger, Mist.
kopf.
Z. -(o. ww.).
Dummheit, v. domheid, lompheid, Diingung, v., Z. düngen.
Dunkel, (dunk(e) ier, dankelsi) bijv. DUnkeln, (dïiinkelte, gedünkelt) o.
onwetendheid, onkunde, dwaasheid, onnoozelheid v., gebrek o. aan verstand, en b. donker, duister. somber; eira -es ww. onp., m. h. ihin dünkelt, hij verbeeldt
aan doorzicht; etw. aus - thun, uit on- Roth, een donkerrood; (Schild.) zu-ma- zich, hij leeft in den waan.
noozelheid, zonder boos opzet, zonder chen, te donker, te zwart; -e Haltung, Denkel—rotti, bijv. nw. donker
-schwarz bijv. nw. donkerzwart. -rod;
erg of inzicht doen; aus lauter -, uit bruinheid, donkerheid v.; (van eene kalauter domheid, volslagen onkunde; 2. mer, van het weder), donker, duister, Dunke1vo11, bijv. en b. verwaand,
(van eene redeneering), domheid, zot- somber; (Nat.) das -e Zimmer, donkere laatdunkend, waanwijs, ijdel, vol eigenkamer v.; (van het licht), -Brennen, duis- waan, ingebeeld.
held v.
Dummian, Dummrian, m, ter, dof, niet helder, zwak; - werden, (van Dunkelzeug, (-(e)s, mv. -e) o.
het gezicht), dof, zwak; es rvird mirganz (Jachtw.) net o. voor bazen en konijnen.
Z. Dummkopf.
Dumm-kopf, (-kopf(e)s, mv. - vor den Augen, het wordt mij groen en Dunken, (dunkte, gedunkt) o. ww.,
-kopie) m. domkop, dommerik, domoor, geel voor de oogen, alles draait mij voor m. h. jenin. of jent. -, dunken, schijnen,
lomperd, botterik, stommerik, onnoozele mijne ooges; 2. (fig.) -e Stelle, Rede, -er voorkomen; diese Blumedii-nkt mir (ouch)
bloed, idioot m.; -kip/ig bijv. nw., Z. Sinn, duister, onduidelijk, onverstaan- schoner als c',het schijnt mij, het komt mij
dumm; -kop figkeit v. domheid v.; -k-u hn baar; -e Redensart, onduidelijk, duister, voor, mij dunkt, ik verbeeld mij, ik gemoeilijk te verstaan; das ist mir zit -, dat loof, ik meen, ik houd heter voor, dat deze
bijv. nw., Z. tollkuhn,
DUmmling, ( - (e)s, mv. - e) m., begrijp ik niet, dat is mij te geleerd; ich bloem 4°; es diinht mir (rnich), ic% sehe
erinnere mich -, ik herinner mij er wel ihn, ik verbeeld iiijj dat ik hers zie, mij
Z. Dumnikop f.
Dumpf, ( -er, -st) bijv. en b. dof, iets, zoo wat van ; ich- babe sine drinkt, ; k zie hein; es dienkt einem (eines)
zwak, mat; -er Ton, -es Getóse, dof; -e Ahnung, ik heb een duister voorgevoel; nul so, het schijnt slechts zoo, het is
Slimme, mat, dof, hol; 2. -er Schrnerz, -e Vorstellungen, Gefz hle, Triebe, sliet diaar schijn, liet is slechts verbeelding;
waarvan men zich niet duidelijk bewust helder, niet klaar, waarvan men zich niet Soil ( such) dienkt nicht, dass chr, ik geloof
is; -e Ahnung, donker voorgevoel; 3.(van duidelijk bewust is; -e Zukunft, duis- niet; ivenn es ihrn (ihn) gut dunkt, als
het verstand), dof, bot, beneveld, ver- ter, onzeker; die -n Zeilen der Geschichte, het hem goed dunkt, als hij het goed vindt;
(

(-

-

,

,
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Dup.

degenvisch m.; it. vliegende PhxtonDupliren, (duplirte, duplirt) bedr.
vogel in.; -slámmig bijv. en b. dunstam- ww. (Krijgsw.) die Rotten, Glieder-, ver
dubbel af--dubeln;2.ow(Bkdr)
mig, dun van stam; -stein m. dunne diamant m.; -toch o, kamerdoek, gaas- of drukken; 3. wed. ww. es duplirt sich, de
letters drukken dubbel af, dubbeleeren.
sluierdoek o.
Duplir maschine, ( n) v.
Dj nnung, v., Z. Weiche (2).
Dunn-wadicht, -wadig bijv. wringmachine, machine v., werktuig o.
om ineen te draaien; -schritt m.(Krijgsw.)
en b. met spillebeenen.
Duns, (-es, mv. -e en -en) m. zot, versnelde pas m.
dwaas, domoor, lomperd, verwaande gek,
Duplirung, v. verdubbeling v., Z.
dupliren.
botterik, stornmerik, domkop m,
Dunsen, (danste, gedanst) o. ww. Duplone, (-n) v., Z. Dublone.
(w. i. gebr.) zwellen, opzwellen.
Dur, bijv. nw. (Muz.) - baant v.
Dienkling, (-(e)s, mv. -e) m. Dunsin, ( nen) v. dwazin, verwaan- harde toon m., bovenstem v.; -tonleiter
V. toonladder, gamma v. in dur.
de gekkin v., Z. Duns.
laatdunkend mensch, verwaande m.
Dunn, ( -er, -st) bijv. en b. dun,' Dunst, ( (e)s, mv. Dünste) m. wa- Durch, voorz. (met den Oen nv.)
van geringe dikte; -er Leib, schraal, ten- sem, damp m.; Dünste der Erde, uit - den Leib, door, dwars door het lichaam;
v.; balsamische D-unsle, geuren-waseming - den Wald, door het bosch; een Loch ger, fijn, mager; ein -er Schlafrock, kaal,
afgedragen; 2. (van een bosch, haar, ko- m. mv.; (fig.) alles wird za -, alles ver ei Brett bohren, - das Ohrlcippchen steeitel -, niets dan hersen--vliegtnrok; chen, een gat boren & door, in; - den
ren &), dun; (Nat.) dun, ijl; die Luft -er
coachen, verdunnen; 3. (van stroop, inkt schimmen v. mv.; elw. aal den tauben Fl-uss schavimmen, de rivier overzwem&), dun; (van bier, melk, koffie &), dun, - unternehnien, op goed geluk, in den dol - men; - die Luft fliegen, door de lucht vliewaterachtig; II. o. zelfst. durch Dick and len;jemn.einen blauen - vormachen,een rad gen; (fig.) dasgeht mir - das Herz, - Mark
voor de oogen draaien, wat wijsmaken, and Bein, dat gaat mij door het hart, door
-, door dik en dun.
Dunn bartig, bijv. en b. dun van iets op de mouw spelden, voor den gek merg en beeii; jemn. - den Kopf, Sinn fahbaard; -bauch ni. dunbuik,schraal,tenger houden; 2. (Jachtw.) schroot o., fijne ren, iem. zijn zin niet geven, iem. te rechtmensch m.; 2. (Nat. hist.) platte bra- hagel m.; 3. (Art.) blazen o. van het zetten; 2. - die 1'hüre eingehen, door
sem m.; -bauchig bijv. en b. niet platten kanon; eine Bombe aus deny -e uier fen, de deur, door middel van; da -, daar door,
buik, Z. - leibig; -bein o., Z. Stelzenluu fer; met één vuur werpen, zoo dat het laad- door dat middel; - die Nase reden, door
-beinig bijv. en b. dun van beenen, met kruit van den mortier te gelijk het braid-1 den neus spreken; jemn.- die Finger sehen,
dunne beenen; -bier o. dun bier o.;-blut- roer van de bom aansteekt; 4. (Mol.) Z. door de vingers zien, toegevend zijnvoor;
er ist noch nicht, -, hij is nog niet voorbij,
lerig bijv. nw. met dunne bladen, dun Kernmehl; 5. (Hoed.) Z. eindunsten.
van blad; -darns m. dunne darm m.
Dunst —artig, bijv. en b. damp- doorgetrokken; (fig.) hij is het gevaar
Dunne, V. dunheid, dunte,schraal- achtig, dampvormig; -bad o., Z. Dampf- nog niet te boven; ich bin mit der Arbeit -,
ik ben klaar, gereed met het werk; 3.ganze
beid, tengerheid, slankheid v.; (van de bad; -bläschen o. dampblaasje o.
lucht), ijlheid, fijnheid v.; (van ertsen),
Dunsten, (dunstete, gednnslet) o. 3 Wochen -, gedurende drie volle weporeusheid v., Z. Dunn/wit; 2. Z. Wei- ww. onp., m. h. es dunsiel, er verheffen ken; die ganze Nacht -, den ganschen
che(2);3.(Prov.) dunne afgang m., diar- zich dampen; 2. das warme Wasser dun- nacht; 4. - Geld kann man Alles ausrichten, door of met geld &; - Brie/e, per
stet, dampt, dampt uit.
rhee v.
Di nneisen, ( s) o., z. ni. blik, Dunsten, (dünstete, gedunstet) o. brieven, schriftelijk; - jent. sagen lassen,
door iem.; - Gewcalt, List cƒ erlangen,
ww., Z. damp fen.
dun plaatijzer o., Z. Eisenblech.
Dunnen, (dünnte, gedünnt) bedr. Dunst flinte, ( a) v., Z. Vogel - door geweld, list &, Z. vermittelst; 5.Alles
- einander mengen, alles onder of door elk.
ww. einep Wald -, dunnen, uithakken; flinte; -gr-iibchen o. (Ontlk.) porie v.
2. Z. verdunnen.
kunstig, (- er,-st) bijv. en b. -er Him- mengen; II. bijw. - and -, door en door,
Dunn fuszig, bijv. en b., Z. bei- - mel, -e Luft, dampig; der Gesichtskreis van den eenen kant tot den anderen, geheel en al; ich kenne ihn - and -, ik ken
nig; -fuszler m. (Nat. hist.) dunbeenige, war -, dampig, beneveld, nevelachtig.
dunvoetige m.; -haarig bijv. en b. dun
Dunst krankheit, v. (Gen .) hem door en door, volkomen; - and
van haar; -halsig bijv. en b. dun van hals, loodkoliek o.; -kreis m. dampkring m.; - schwitzen, doorzweeten; - and - nass,
met dunnen hals; - huutig bijv. en b. dun -kreisig bijv. en b. tot den dampkring be- door en door nat, druipend nat; - and - ein
hoorende of daarop betrekking hebbende; Geizhalz,door en door een gierigaard; -und
van huid.
Dunnheit, v., z. ni. dunheid,fijn- -kugel v., Z. Dampf/cugel; 2. Z. -kreis. - schlecht, uiterst, door en door slecht;
Duodez, (-es, env. -e) o. (Boekti.) - and - ergriffen, van aandoening doorheid, schraalheid, magerheid v.; 2. Z.
duodecimo, twaalfde-formaat o.; -band drongen; von oben an - and -, van boven
Weiche (2).
Dunn –hulsig, bijv. en b. dun van m. boekwerk o. in duodecimo, duodeci- tot beneden; 2. die Schuhe sind -, zijn
schil, met dunne schil; —keet v., Z. -heil; moband m.; (fig.) -j'itrst m. (Scherts.) doorgeloopen, doorgesleten.
- leibig bijv. en b. mager, schraal, tenger, vorst m. van een nietig landje, potentaat
Durchackern, (ackerte durch,
dun van lijf; —es Pferd, ingevallen, uit in het klein; die deuischen -fiirstenthii- durchgeackert) bedr. ww. doorploegen,af—keit v. ingevallenheid, ma--gemrld; mer, de Duitsche vorstendommen o. mv. ploegen;it.behoorlijk ploegen,doorwoelen,
doorploegen, met den ploeg;dringen door.
gerheid, schraalheid, tengerheid, uitge- in duodecimo.
mergeldheid v.; -n2c ulig bijv. en b., Z.
Dupfen, (d icp f ie, gedup f t) bedr. Durch^ngsten, (durchungstcte,
durchangstel) bedr. ww. met angst,schrik,
weichniáulig; -óhrig bijv. en b. (w. i. ge- ww., Z. lap! en.
br.) dun van ooren, met dunne ooien;
Duplieat, ( (e)s, mv. c) o.(Recht- vrees vervullen, door en door beangstigen
dubbel afschrift, duplicaat o.; of beangst maken.
(fig.) fijn, goed van gehoor; -ól o. dun- spr.)
olie v.; -quelsche, -gnetsch forme v. (Boekh.) Z. Dubleil; -2vechsel nn. wissel Durcharbeiten, (arbeile le durch,
(Goudsl.) derde bladgoudboekje o.; -rip- (brief) m. met tweeden en derden.
durchgearbeitet) bedr. ww. doorwerken;
pe V. (Nat. hist.) Oostersche venusschelp
Dupliceren, (duplicirle, duplicirl) den Teig-, doorwerken, behoorlijk knev.; -schale v. dunne telschelp v.; -schalig hedr. ww. (Ger.) antwoorden, tegenant- den; 2 wed. ww. sich -, zich er door heen
bijv. n. o. dunschalig, dun van schaal, woord geven, dupliceeren.
werken, zich een weg banen, met geweld
van schil; - schalige Niisse, noten v. mv.
Duplk, ( en) v. wederantwoor d, of moeite dringen door; (fig.) sick durch
alle Hindernisse -, te boven komen, overmet eene dunne schil; -schenk(e)lig bijv.en tegenantwoord o., dupliek v.
b. dun van dijen, slank; -schlug form v.,
Duplireisen, ( cisenas, mv. eisen) winnen ; eine Haterie griindlich-, grondig
behandelen.
Z. -quetsche; -schtvan,7 m. (Nat. hist.) o. verdubbelaar, duplicator m.
2. wed. ww. sich -, meenen te zijn, zich
houden voor, zich wanen; er diinkt sich
cm n Held, of (gewoonl.) einon Helden, hij
verbeeldt zich een held te zijn; erdünkl
sich etiv. Groszes, hij verbeeldt zich
van veel gewicht te zijn, hij heeft veel
verbeelding; er dunkt sick gelehrizu sein,
hij verbeeldt zich, beeldt zich in, meent,
waant zeer geleerd te zijn; 3. bedr.
ww. (w. i. gebr.) was die Leute von ihm -,
wat de menschen van hem denken; lI. o.
zelfst. goeddunken o.; meinem - nach,
naar mijn oordeel o., Z.Bediinken.
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Durehathmen, (durchathincle, durchblasen) bedt. ww. etzv.-, (van den doorbreken, de vlucht nemen ; (van het
durchathmel) bedr. ww. doorademen, wind), doorblazen, blazend doordringen; water), doorbreken ; (van bladeren),
den Wald -, blazen door.
met zijn adem, met geur doordringen.
doorbreken, uitkomen, Z. ausbrechen.
Durch tzen, (älzle lurch, durchgeatzt) bedt.

ww. laten doorvreten.

Durchblttern, durchblat- Durehbrechen, (du durchbrichst,
tern, (blälterie durch, durchgeblaltert, er durchbricht, durchbrach, durchbro-

Durchaus en Durchaus, bijw. of durchbldllerle, durchblätlert) bedr.
er will - nicht, volstrekt niet; er leugnet -, WW. ein Buds -, doorbladeren.
ten Benen male; ich bin - nicht niit ihm Durchblauen, (bldute durch,
zufrieden, in het geheel niet, geenszins, durchgeblauet) bedt. ww., Z. abblc nen,
volstrekt niet; es ist - liicherlich, uiterst durchprugeln.
belachelijk.
Durchblick, ( - e)s, nlv. - e) m.
Durchbacken, (du bäckst durch, doorzien o.
er backt durch, backte durch, durchge- Durchblieken, (buckle durch,
backen) bedt. ww. onr. doorhakken, durchgeblickl) bedr. we. (iv. i. gebr.)
behoorlijk laten bakken ; it. Z ausbacken. zien door, doorzien, Z. durchsehn; 2. o.
Durchba1samen, (durchbalsam- ww. doorschijnen; (fig.) (van haat, nijd),
te, durchbalsamt) bedr. ww doorbal - schijnen, blijken uit.
semen, parfumeeren.
Durchblicken, (durchblickle,
Durchbauschen, (bauschte durchblickl) bedt. ww. doorzien, met de
dure/t, durchgebauscht) bedr. w w.. door- oogen doorloopen, Z. durchschauen.
laan, ponsen.
Durchblinken, (blinkte durch,
Durehbeben, (durchbeble, durch- durchgeblinkt) o. ww. (w. i. gebr.) door
bebl) bedt. ww. geheel doen sidderen, (heen)blinkeu, blinken door.
doen trillen. schudden, schokken ; (fig.)
Durchblitzen, (blilzte durch,
Freude durchbeble ihn, vreugde doortin - durchgeblitzt) o. ww. als een bliksem
doordringen, doorbliksemen, door--stral
tintelde zijn hart.
Durehbeiszen, (bissdurch, d urch- stralen.
gebissen) bedr. ww. onr. doorbijten, door
Durchblitzen, (durchblitzte,
en door bijten ; (fig.) (van etswater), das durchblitzt) bedr. ww. als een bliksemMelall -, doorvreten, doorbijten, door- straal doordringen, dringen door, doordringen; 2 wed. ww. sich -, zich er door- klieven.
heen bijten, zich al bijtende een weg
Durchbohren, (bohrte durch,
banen; (fig., gemeenz.) sich -, zich er durchgebohrt) bedr. vvw. doorhoren,
door(heen)slaan, zich er doorhelpen, een gat maken door ; 2 wed. ww. sich zich er uitredden.
durch et-w., zich boren door.
Durehbe_izen, (durchbeizte,
durchbeizt) bedr. svw. doorvreten, doortrekken, door en door vreten, laten doordringen; das Leder isl durchbeizt,is doortrokken;Fleisch - doorweeken met azijn &.
Durehbeizen, (beizle dutch,
durchgebeizt) bedr. ww. (Gray.) doorbij ten, laten doorbijten.
Durehbeten, (belete durch, durch bedr.ww. ein Gebet -, geheel uit bidden ; seinen Rosenkranz -, afbidden;
das Gebetbuch -, uitbidden, alles bidden
gebetel)

wat er in staat.

Durehbeten, (durchbelete, durchbelet) bedr. ww. eine Nacht -, al biddende
of in gebed doorbrengen.
Durchbetteln, (bettelle durch,
durchgebettelt) wed. ww. sich in seine
Lleimath-, al bedelende bereiken; sich -,
zijn brood bedelen, met bedelen aan den
kost komen.

chen) bedr. ww. onr. open werk maken;
durchbrochene Arbeit, doorbroken
draadwerk, filigraan o.; (Bouwk.)
doorvlochten werk, kruiselwerk o.;
(Wapenk.) open stukken o. mv.; durchbrochener Damns, dooi gebroken dijk m.
Durehbrennen, (br enn te of
brannte durch, durchgebrennt of durchgebrannt) o. ww. onr., m. h. doorbranden,
doorgloeien; 2. op den loop gaan; (gemeenz.) de plaat poetsen.
Durehbrennen, (durchbrennte
of durchbrannte, durchbrennt of durchbrannt) bedr. ww. onr. (w. i. gebr.)
verbranden, doorbranden, verteren.

Durchbringen, (brachle durch,
durchgebracht) bedr. ww. onr. durch
cinen Ort -, brengen door, voeren door,
geleiden door, vervoeren door; (6g.)
Bitumen, Vieh -, aankweeken; eihen Kranken -, (er) door helpen, de ziekte te boven
helpen komen ; sein Vermogen -, doorbrengen, verkwisten, opmaken ; II. wed.

ww. sich -, aan den kost komen, in zijn
onderhoud voorzien ; sich kiiynmerlich -,
een kommervol leven leiden, met moeite
aan den kost komen.
Durchbruch, (- bruch(e)s, mv.
-brüche) m. doorbreken o., doorbreking
v., Z. durchbrechen; (Gen.) (van de
Durchbohren, (durchbohete, tanden), doorkomen, doorbreken o.; (van
durchbohrt) bedr. wn. doorboren ; mit bladeren), uitkomen, doorbreken, noppen
dens Degen -, doorboren, doorsteken ; o.; (van het bloed), uittreding, uitstor(Ontlk.) der -de Muskel, doorborende ting v.; (Krijgsw.) breken ofslaan o. door;
spier; (fig.) dus Herz--- , doorboren, aan (van een muur), doorbraak, opening,
-der Bliek, doordringende, scherpe-doen; bres v.; (van het water), doorbraak, overblik m.; -der Schrei, hartverscheurend, stroomiug v., vloed m.; (fig.) (Godsd.)
doordringend, schei ; -der Schnierz, es ist unit ihmn noch nicht ,gum -e gekomhevige smart, die door merg en been men, hij is nog niet bekeerd; 2. Z. Burchfall; 3. Durchwachs.
gaat.
Durchbraten, (du brutst durch, DurchbrUllen, (durchbr- llte,
er breit lurch, brief durch, durchgebraten) iurchbrullt) bedr. ww. met gebrul vero. ww. onr. (w. i. gebr.) door en doors vullen, doorbrullen.
braden, behoorlijk laten braden, Z. ausDurchbuehstabiren, (buchstabirle durch, durchbuchstabirt) bedr.
braten.
Durchbraten, (dit dutch bra 1st ,er ww. doorspellen, van het begin tot het
durchbriit, durchbriet, durchbralen) bedr. eind spellen ; (fig.) einen Brief-, woord
ww. (w. i. gebr.) doorbraden, braden. voor woord nagaan, uitpluizen.
Durchbrausen, (bruiste dutch, Durchdampfen, (dur chdampj'te,
durchgebraust) o. ww., m. s. doorbruisen, durchdampfl) bedt. ww. (w. i. gebr.)
met geruis of geraas doorgaan of door- doorrooken, met rook of damp vervullen.
trekken.
Durchdenken, durchdenDurchbrausen, (dur chbrauste, ken, (dachte durch, durchgedacht of

DurchbQtteln, (durchbettelte,
durchbettelt) bedr. ww. das Land -, al
durchbraust) bedr. ww. (van den wind),
bedelende doorloopen.
Durehbeuteln, (beutelte durch, doorruischen ; (fig.) met groot geruisch
doorloopen &
durchgebeutelt) bedr. ww. builen.
Durchbilden, (bildele durch, Durchbrechen, (du brichsl durch,
durchgebildel) bedr. ww behoorlijk vor- er bricht dutch, beach dutch, durchgemen, eene goede, voldoende opvoeding, brochen) bedr. ww. our. eihen Stock -,
doorbreken, aan stukken breken; den
behoorlijk onderwijs geven.
Durehblasen, (du blds(es)t durch, Feind -, door den vijand heenbreken,
er blast durch, blies durch, durchgeblasen) heenslaan ; 2. o. ww. en wed. ww. sich -,
bedr. ww. onr. durch eine Oeffnung -, (Krijgsw.) doorbreken, doorkomen; die,
blazen door, doorheenblazen ; eist Ton- Reiterei suckle durchZubrecheri, trachtte,

durchdachte, durchdacht) bedr. ww. oir.

doordenken, overwegen, overdenken,
)verpeinzen, nadenken over.
Durchdienen, (diente Lurch,
^lurchgedient) bedr. ww. alle Slufen -,
loorloopen met dienen of in dienst.
Durehdrängen(sieh), (dr angle
lurch, durchgedran.4t) wed. ww. dringen
door, doordringen; sick durch das Volk-,
door de menigte heen dringen.
Durchdringen, (drang durch,
er doorheen te slaan, de gelederen des lurchgedrungen) o. wo.. onr., m. s. doorstuck-, afblazen, doorblazen.
Durchb1asen, (du durchblc s- vijands te doorbreken; der Dieb wattle-, l Jringen, voortdringen, vooruitdringen;
durchbldst, durchblies, sick -, uitbreken ontsnappen; (Jachtw.) Airy Ort, ivo ratan nicht - kann, eene oner
(es) t,

Dur.
doordringbare, ongenaakbare plaats v.;
durch das Glas -, (van het licht), doordringen, dringen door; (van den regen),
durch einen Mantel -, dringen door; mit
seiner Meinung -,doordringen,doorzetten,
zijne meening staande houden en doen

Dur.
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Durchfahrts-dienstbarkeit, er durchflichl , durchfïocht, durch f ochten)
bedr. ww. onr. doorvlechten ; durch
vlechtwerk, traliewerk o.-flochtenArbi,
Durchflicken, (/lickte durch,
durchgeflickt) bedr. ww. geheel herstellen,
lappen, verstellen, repareeren ; alle
Strzïnipfe -, geheel stoppen.
Durchfliegen, (flog durch, durchDurchfall, (-(e)s) m., z. m. (w.ai. geflogen) o. ww. onr., nl. s., durehgebr.) doorvallen o., doorval, val m.; it. ^ fliegen, (durehflog, durch (logen) bedr.
Z. durchfallen; 2. (Gen.) buikloop, vloed ww. onr. doorvliegen, vliegen door; (fig.)
m., diarrhee v.; gelinder-, ontlasting v. haastig doortrekken, voorbijgaan &; (op
Durchfallen, (du fiillst durch, er reis), onophoudelijk voortreizen, niet

v. verplichte doortocht, doorgang m.,
servituut o.; -geld o., Z. -,poll; -gerechtigkeit, v., -recht o. recht o. tot het heffen
van tolgeld in een doortocht &; it. dat
geld zelve; -,poll m. transitotol, tol m.,
aannemen; mit seinent Plane -, doordrin- schatting v., geld o. voor het doorrijden
gen, slagen.
of doorvaren.

Durchdringen, (durchdrang ,
durchdrungen) bedr. ww. onr. doordringen ; (fig.) von Schmerz, von Freude
durchdrungen, doordrongen, vol van;
-de Kälte, doordringende, scherpe; - der
Wind, doordringend, scherp, bijtend ;
-des Geschrei, doordringend, schei ;
-des Geráusch, knersend, krijschend; -der
Geruch, Schmerz, scherp, hevig; -er Verstand, scherpzinnigheid, schranderheid v.
Durchdringlich, ( -er, -st) bijv.
en b. doordringend, scherp, doordringbaar, doortrekkend ; -keit v. doordringbaarheid, doorgankelijkheid v.
Durehdringung, v. wechselsei tige -, doordringen o., ineensmelting v.
Durehdriieken, (dri ckte dur ch,
durchgedruckt) bedr. ww. doordrukken,
doorduwen, drukken of duwen door;
2. ein P ferd -, doorzitten, doorrijden;
I1. wed. ww. sich durch dus Volk -, Z.
durchdrdngen.

stilhouden; die Luft -, doorklieven; einen
Brief- , vluchtig doorloopen.
Durchfliehen, ((lok durch, durchgeflohen) o. ww. onr., m. S. er doorheen
vluchten.
Durchfliehen, (durch flop, durchflohen) bedr. ww. onr. vluchtende of als
een vluchteling trekken door.
Durchflieszen, (floss durch,
den; (van tooneelvoorstellingen), in het
water vallen, mislukken ; 2. wed. ww. durchge flossen) o. ww. onr., m. s. door(w. i. gebr.) sich -, zich kwetsen niet vlieten, doorstroomen.
vallen, zich eene wond vallen.
Durchflieszen, (durch floss,
Durehfalten, (durchfaltete, durch- durchflossen) bedr. ww. onr. stroomen
faltet) bedr. ww. (w. i. gebr.) overal door, vlieten door.
vouwen, rimpelen.
Durchflimmern, (flimmerte
Durehf arben, (f árbte durch, durch, durchgeflimmert) Z. durchschimdurchgefarbt) bedr. ww. doorschilderen, mern.
Durch$oszen, (flöszte durch,
Durchdi f t on, durchdUf- Z. aus fdrben.
ten, (diiftete durch, of durchduflete, Durehfäule, v., z. m. (Hoefsm.) durchgeflöszt) bedr. ww. Holz unter der
Brucke -, die Stadt -, doorvlotten, in
durch(ge)düftet) bedr. ww. doorheen i zwerende koot v.
wasemen, den geur of wasem & doen ^ Durchfaulen, (f aulte lurch, durch- vlotten doorvoeren.
dringen door, parfumeeren.
Durchflucht, v., z. m. vlucht v.
gefauli) o. ww., ni. s. door en door ver
geheel en al verrotten, doorrotten.-roten, door, doorvluchten o.
Durehdi nsten, (diinstete durch,
durchgedunstet)o. ww.,m. h.doorzweeten.
Durchfechten, (du fichtst durch, D urchfli chten, (fluchtete durch,
Dureheilen, (eilte durch, durch- er licht durch, focht durch, durchgefoch- durchge fliichtet) o. ww., Z. durchfliehen.
,geeilt) o. ww., ni. s. doorsnellen, doorijlen, ten) bedr. ww. onr. (w. i. gebr.) sich -,Í Durchflug, ( - (e)s) m., z. m . vlucht
Z. durchhauen; 2. (fig.) einen Satz-, v. door, vliegen o. door; (fig.) tocht m.
doorvliegen, haastig voorbijgaan.
Dureh ei.len, (durcheilte, durch- flink staande houden, verdedigen, kunnen door, haastige doortocht m.
eilt) bedr. ww. gaan, snellen of ijlen bewijzen; I1. wed. ww. sich -, zich er Durch$uss, (-flusses, mv. -fli sse)
door, haastig doorloopen.
door redden, er doorheen slaan, de in. vlieten o. door, stroomen o. door,
doorvloeien o.
Dureheinander, bijw . door elk- overhand houden.
ander, verward, onder elkander; - werfen,
Durchfeilen, (feille durch,durch- Durehfiuthen, (fluthete durch,
mengen, door elk. gooien, mengen ; 2. o. gefeilt) bedr. ww. doorvijlen, een gat durchgeflulhet) o. ww., m. s. vlieten door,
doorvloeien, stroomen door, doorstroozelfst. warboel, verwarde hoop, chaos m. of eene opening vijlen in.

Dureheitern, (eiterte durch,

fdllt durch, feel durch, durchgefallen)
o. ww. onr., m. S. (w. i. gebr.) vallen
door, doorvallen, uitvallen ; (fig.) in der
Wahl -, uitvallen, uitgesloten worden of
zijn ; (van een vrijer &), den zak krijgen, afgewezen worden; (in de loterij),
uitvallen, niets of eene niet krijgen; (bij
een examen), druipen, afgewezen wor-

Durchfeuchten, (durchfeuchtete, men.

durchgeeitert) o. ww., m. h. etteren door;' durchfeuchtet) bedr. ww. goed, behoor
Durchfluthen, (durch/luthete,
es hat durch das Pflaster durchgeeitert,^l
vochten, vochtig maken, week maken,-lijk durchfluthet) bed. ww. in alle richtingen
de etter is door & heengetrokken.
doorvochten, door en door nat maken. doorstroornen, van water voorzien.
Du.rehfaehern, (facherte durch,' Durehfeuern, (feuerte durch, Durchforschen, (durchforschte,
durchgefáchert) bedr. ww. doorwaaien, durchgefeuert) bedr. ww. .einen 0/en -, durchforscht) bedr. ww. doorgronden,
terdeeg warm stoken, door en door heet grondig onderzoeken, doorvorschen, Z.
overal waaien.
Durchfahren, (du fhrst durch ,, maken; 2. o. ww., m. h. durch ein Loch -, erforschen.
er fdhrt durch, fuhr durch, durchgefah- (met een geweer), vuren door, schieten DurchfQrschung, v. doo"rgron ding, ondervraging, navorsching, uit
ren) o. ww. onr., m. s. doorrijden, door- door.
varen, door trekken; unter einer Brucke-,
varen,
nauwkeurig onderzoek o. -vorsching.,
Durchfinden(sich) , ((and
doorvaren ; (fig.) er will überall mit dem durch, durchgefunden) wed. ww. onr.
DurehfQrsten, (durchforstete,
Kop fe -, alles het hoofd bieden, in alles den weg vinden door, zich oriënteeren. lurch forstet) bedr. ww. het doode hout
zijn wil doordrijven ; 2. bedr. ww. Wege -,
Durch$ammen, (durch/lammte, in een bosch weghakken, afhakken.
durchflammt) bedr. ww. etw.-, Z. ent
bederven met rijden, stuk rijden.
Durchfragen, ((ragle durch,
o. ww. (van het vuur),-Iiamen;2. durchgefragt) bedr. ww. doorvragen,
Durchfahren, (du lurch f d hrs t ,
ondervragen ; den ganzen Abschnitt -,
er durchfdhrt, durch fuhr, durchfahren) vlammen door, doorvlammen.
bedr. ww. doorrijden, doorsnellen, in alle Durchflattern, (flatterte durch, vragen, vragen maken over ; 2. wed. ww.
durchgeflattert) o. ww., m. s., durch - sick -, zich door vragen of ondervragen
richtingen doorkruisen.
Durchfahrt, (-en) v., Z. durch- fla►ttern, (durchflatterte, durch flattert) terecht helpen, zich door vragen redden.
fahren; it. doorvaart v., doorrit, door- bedr. ww. doorfladderen, fladderen door,
Durchfragung, v., Z. Durchforgang, doortocht m., plaats v. waar men zweven door; (fig.) alle Hduser -, door- schung.
doorrijdt; (in een huis), rijweg m. vliegen, afloopen ; das Gand -, door- Durchfressen,(du friss(es)t durch,
er frisst durch, frass durch, durchgedoor; (tusschen twee rotsen), engte v.; slenteren, afloopen.
(door klippen), doorgang in.
Durchfl@chten, (du durch/lichtst, (ressen) bedr, ww. onr. doorvreten,
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doorbijten, bijten door; 2 wed. ww. (fig., gebr.) doorgankelijk ; -keit v. doorgan- durchgegerbt) bedr. ww., Z. durchgdrben.
gemeenz.) sich -, leven door bij anderen kelijkheid v.

Durchgieszen, (gossdurch,durch-

Durchgangs-abgabe, (-n) v.

te eten, zich zelven voorthelpen.
Durchfressen, (du durch friss (es)1,
er durchfrisst, durchfrass, durchfressen)
bedr. ww, doorvreten.; von den Wi rmern
-es Buch, doorknaagd, doorgevreten.

gegossen) bedr. ww. onr. door(heen)-

gieten, gieten door.
doorvoer, transitorecht o.; -accord m.
Durchgl ,nzen, (glanzte durch,
(Muz.) overgangsakkoord o.; - dienst - durchgeglanzt) o. ww. onr., m. h. (w. i.
barkeit v. verplichting v. tot doorvoer; gebr.) schitteren door, glanzen door ,
Durchfressend, bijv. nw. door- - f ernrohr o. doorgangs -verrekijker m.; glans verspreiden door.
-gerechtigheit V. doorgangsrecht o.; -gut
vretend, doorbijtend, invretend.
Durchglanzen, (durchgldn zte,
Durehfrieren, (( ror durch, durch- o. transito - goederen o. mv., - waren v. d urchglönzt) bedr. ww. doorglanzen,
ge/roren) o. ww. onr. door en door be- mv.; - handel m. transito - handel, door- met zijn glans doordringen.
voerhandel m.; - note v. rekening, nota
vriezen; it. verstijfd zijn van koude.
Durchgluhen, (gluhte durch,
Durchfirieren, (durch(ror,durch- V. van den doorvoer; -punkt n:. door- durchgliiht) bedr. ww. doorgloeien,
[roren) bedr. ww. onr. doorvriezen, doen gangspunt, punt o. van doorvoer; -ivaare door en door gloeiend laten worden.
v., Z. -gut; - zou l m. doorvoerrecht,
verstijven, doen verdooven.
DurchglUhen, (durchgluhte,
Durchfuchteln, (fuchtelte transito - recht o., belasting v. op den durchgegli h,t) bedr.ww. doorgloeien, verdurch, durchgefuchtelt) bedt. ww., Z. doorvoer.
hitten, ontvlammen.
durchprügeln.
Durchgärben, (garble durch, Durchgraben, (du grábst durch,
Durchfu.hlen, (fuhlte durch, durchgegdrbt) bedr. ww. die Felle-, door er graibt durch, grub durch, durchgegradurchgef uhll) bedr. ww. voelen door een en door bereiden; (fig.) jent. -, Z. durch- ^ben) bndr. ww. onr. doorgraven, uithol
priigeln.
ander lichaam heen.
uitgraven, door en door boren, Z.-len,
Durehfuhr, (-en) v. doorvoer Durchgehen, (ging dur ch, durch- durchbohren.
gegangen) o. ww. onr., m. s. eine Stadt -,
m., Z. Durchfahrt.
Durchgreifen, (grif durch,
Durchfi hren, (führte dur ch, doorgaan, doorloopeu, doortrekken ; -de durchgegriffen) o. ww. onr., in. h. (w. i.
durchgeführt) bedr. ww. doorvoeren, Waaren, Z. Durchgangswaaren; das gebr.) de hand door e. o. a. opening
doorleiden, geleiden of voeren door,' Wasser gelat durch diesen Zeug nicht steken, doorgrijpen; 2. eine Hutkrampe -,
transporteeren; (Mnz.) einen Gesang' durch, doortrekken, doordringen ; 2. doorgrijpen, een gat maken in door veel
dutch alle Tone -, moduleeren; (fig.) ontsnappen, ontvluchten ; liet hazen aanvatten ; 3. (fig.) doortasten, afdoende
kiezen; (Volkst.) op den loop-pad maatregelen nemen, zijn gezag doen
einen Plan-, doorvoeren, Z. aus f iihren ;
ein Unternehmen bis gum Ende -, door- gaan, er van doorgaan, zijne hielen gelden; -de Mittel, doortastend, afdoend;
zetten ; eine Rolle -, tot aan het einde laten kijken; heimlich-, met de noorder - -de Vorstellungen, krachtig ingrijpend.
zon verhuizen ; (Krijgsw.) deserteeren,
toe getrouw blijven aan.
Durehgri beln, (grubelte durch,
Durchfuhr- handel, (-s) m., overloopen ; (Jachtw.) (van herten), dicrchgegri.ibelt) , durehgri beln,
z. ni. doorvoerhandel, transito - handel wegvluchten, wegloopen ; sein P f erd ging (durchgrubelte, durchgri belt) bedr. ww.
m.; -soli m. doorvoerrecht, geld o. voor mit ihn durch, ging op den hol; 3. (van (w. i. gebr.) doorsnuffelen, doorzoeken.
draad), doorgaan, breken;(van een kogel),
den doorvoer verschuldigd.
Durehgru
* nden, (durchgr und ele,
Durehfiittern, (futíer te dur ch, durch die Thüre -, doordringen, de deur ducrchgrundet) o. ww., Z. ergriinden.
durchgefuttert) bedr. ww. das Vieh -, doorboren ; bis avf den Knochen -, door,
Durchgucken, (guccicte durch,
voederen, al liet vee te eten geven ; den dringen ; (Bouwk.) -de Säulen, door- ditrchgeguc!t) bedt. ww. doorkijken, kijWinter hindurch -, voederen gedurende gaande zuilen v. mv.; (fig.) (van eerre zaak- ken door, doorgluren.
van een voorstel &), doorgaa n , aangeden geheelen winter.
Durchguss, ( - es) m., z. m. (w.
Durehfittern, (durch(i tterte, nomen worden, geschieden; I(. bedr, i. gebr.) Z. durchgieszen; 2. (Huisti.)
durchfuttert) bedr. ww. ein Kleid -, ge- ww. onr. Schuhe -, doorgaan, verslijten, vergiettest v.; it. Z. Gussstein.
gaten loopen in, stuk loopen of gaan;
heel voeren.
Durehhaeken, (hackle dare/i,
Durchgihnen, (dur chgähnte, sich die Füsze -, doorloopen, doorgaan durchgehackt) bedr. ww., Z. durchhaucen.
durchgahnt) bedr. ww. geeuwende of met zich de voeten wond gaan ; (fig.) eis
Durchhalftern (sich) , (halfBuch -, doorloopen, doorlezen ; eines lede durch, durchgehalfleri) wed. ww.
geeuwen doorbrengen.
Durchg ►hre n, (gohr durch, Druckbogen -, nazien, corrigeeren ; einc (gemeenz.) zich uit de verlegenheid
durchgegohren) o. ww. onr., m. s. door- Rechnung -, nazien.
helpen, zich er door helpen, zich er uit
doorvoerrecht o., belasting v. op den

,

;

;

gisten, behoorlijk gisten.
Durchgehen, (durchging, durch- redden.
Durchg^llen, (durchgallle. gangen) bedr. ww. our. einen Wald -, Durchhallen, (halite durch,
durchgállt) bedr. ww. doorgallen, ver geheel doorgaan, doorloopen, doorwan- durchgehallt) o. ww., m, s. weerklinken
maken.
-galen,dor bit delen ; die Reihen der Soldaten -, door- door, doorklinken.

Durchgang, (-(e)s) m., z. rn.
doorgang, doortocht, tocht m.; 2. -,
(mv. Durchgdnge), dieses Haus hat einen-,
komt in twee straten uit, heeft een uitgang voor en achter; hier ist hein -, hier
is geut uitgang, hier mag men niet doorgaan ; einen -- durch ein Gehölz
machen, een pad o., weg m. aanleggen
door; enger -, engte v.; (Vest.) -unter
dem Walle, sluippoort v.
D *rchgl,ngig, bijv . en b. (w. i.
gebr.) doorgaanbaar ; -es Haus, doorloopewd, in twee straten uitkomend ; -e
Gnvoheiheit, gewoonlijk, algemeen ; -er
Preis, doorgaand, gewoon; - angenommen,
(van een voorstel), algemeen ; it. overal;
SW rind - schier/al, doorgaans, gewoonlijk,
over liet algeaaaeen.

gaan, afloopen; (fig.) cane Schrift -, doorDurchhallen, (durchhalll e,d urchloopen, nazien ; genau-, uitpluizen.
hallt) hedr. ww. doorklinken, doen weerDurchgehends, bijv. en b. door- klinken, met geluid vervullen.
gaans, algemeen, gewoonlijk, Z. durch.
Durehhtmmern, (hdinnies le
gángig.
durch, durckgehammert) bedr, ww. elwv.-,
Durehgeigen, (geigie durch goed hameren, kloppen; it. doorhameren,
durchgegeigt) bedr. ww. geheel op dE doorkloppen, een gat hameren of klop viool spelen, doorspelen, doorvedelen pen in.
(fig.,gemeenz.)jem.-,de waarheid zeggen
Durehhau, (-es, mv. -e) m. weg,
de les lezen.
doorgang m., pad o. (in een bosch).
Durchgeigen, (durchgeigte Durchhauchen, (hauchle dutch,
durchgeigt) bedr. ww. (w. i. gebr.) den durchgehaucht) o. ww., m. s. ademen
ganzen Tag -, doorspelen, doorvedelen, door.
met vedelen of op de viool spelende
Durchhauchen, (durchh auchte,
doorbrengen.
durchhaucht) bedr. ww. doorademen,
Durehgeist,en, (durchgeistete, doorblazen.
durchgeistet) bedr. ww. tot geest maken,
Durchhauen, (hieb durch, durchvergeestelijken.
gehauen) , durch.hauen, (durchhieb,
Durchganglich, bijv. nw. (w. i» Durchgerben, (gerbfe durch, durchhauen) bedr . ww. our. doorhouwen,
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(durchkdllete, doorkrassen, krassen zetten of trekken
doorhakken, in tweeën hakken of doen Durehka,lten,
splijten, doorklooven, doorklieven ; den 1urchkdltet) bedr. ww. door cu door door.
Durehkreuzen, (kreurte durch,
Kop! -, doorhouwen, doorklieven ; einen koud maken ; it. afkoelen.
Wald -, eene opening, een weg, een pad
hakken in; (fig.) jem -, afrossen, afranselen ; 2. wed. ww. sich -, zich met den
degen in de vuist & een weg banen
door, zich er doorheen hakken,
houwen.
Durchhecheln, (hechelte durch,
durchgehechelt) bedr. ww. den Flachs -,
doorhekelen; (Gg.) jem -, over den hekel
halen, hekelen, doorhalen.

Durehheizen, (durchheizte,
durch heiti) bedr. ww. door en door
heet of warm maken.

Durchhelfen,

(du hil/st durch,
er hult durch, hal f durch, durchgehol f en)
o. ww. onr., m. h. jeinn.-, er door(heen)
helpen, helpen om er door te komen;
(fig.) uit de verlegenheid redden, helpen,
uit deli nood helpen, bijstaan; einero
Ausreiszer -, de vlucht begunstigen, behulpzaam zijn in ; 2. wed. ww. sich -,
zich zelven uit de verlegenheid redden.
Durchhellen, (d urchhellte, durchhellt) bedr. ww. geheel helder maken,
overal verlichten.
Durchherrschen, (durchherrschte, durchherrscht) bedr. ww.
alles of geheel besturen, beheerschen.

Durchkammen, (kdmnite durch, durchkreu;t) bedr. ww. den Wald, die
durchgekummt) bedr. ww. doorkammen, Ebene-, doorkruisen, ]teen en weer trekken in; (van vogels), doorkruisen, heen
goed kammen.
Durehkilmpfen, (kd inp[te durch, en weer vliegen in; die ]Deere -, doorkruidurchgekdmpft) l)e(lr. ww. eine Sache -, sen, kruisen op; 2. Linien -, kruisjes
doen slagen, de hinderpalen nit den weg' teekenen met of door; (fig.) jens.
ruimen voor; seine Meinung -, doordrij- Plane -, dwarsboomen ; (Art.) ein -des
ven, doen aannemen, Z. durchfechten; 2. Feuer, kruisvuur o.; II. wed. ww. sich -,
wed.ww.sich -,zich er door vechten; (lig.) (van rassen), zich kruisen, zich vermendurch alle Schwierigheiten 4 sich -, al en; (van belangen), elk. benadeelen,
vechtende, kampende of strijdende te elk. dwarsboonten.
Durchkreuzung, v., dwarsbooboven bomen.
Durchkáuen, (haute lurch men, kruisen o.
Durchkriechen, (kroch durch,
durchgekdut) bedr. ww. doorkauwen,
door en door kauwen; (fig.) herkauwen, durchgekrochen) o. ww. onr. doorkruipen, kruipen door; it. doorsluipen,
over en weer bespreken.
Durchkaufen, (kaufte durch, sluipen door.
durchgekau f t) o. ww. (Sp.) doorkoopen , Durchkriechen, (durchkroch,
durchkrochen) bedr. ww. onr.doorkruipen,
zich doodkoopen.
Durehklettern, (k letterte durch, kruipende doorzoeken; (fig., gemeenz.)
durchgeklettert) o. ww., m. s. (w. i. alle Winkel -, doorkruipen, kruipende
gebr.) door (e. o. a. opening) klimmen, doorsnuffelen.
Durehlaehen, (durchlachte,
doorklimmer.
Durehklingen, (klang durch, durchlacht) bedr. ww. lachend of met
durchgeklungen) o. ww. onr., m. h. door- lachen doorbrengen, doorlachen.
Durehlangen, (langte durch,
klinken, klinken door.
Durehklingen, (durchklang , durchgelangt) bedr. ww., Z. durchreichen.
Durchlangen, (longte durch,
durchklungen) bedr. ww. doorklinken,
,'

durchgeldngt) bedr. ww. (Bergw.) over
Durchheulen., (durchheulle, d urch- met klank of geluid vervullen.
Durehklopfen, (klop f te durch, of in de lengte uitgraven, in de lengte
heult) bedr. ww. met zijn gehuil ver
huilende doorloopen, doorhuilen.-vulen, durchgeklopft) bedr. ww doorkloppen, uitstrekken.

Durchhin, bijv . nw. . Z. hindurch. kloppen of slaan door; 2. door en door D irchlass, (-es) m., z. nl., Z.
Durchhitzen, (durchhitzte, kloppen; (6g., gemeenz.) Jew. derb -, af durchlassen; 2. (m v. Durchlhsse),

afranselen, den rug bont en-rosen, (Kunstt.) gatenplateel o.; (Huish.)
durchhitzt) o. ww., Z. durchheizen.
^ vergiettest, zeef, teems v., gootsteen m.;
Durchhi hlen, (durchhöhlte, en blauw staan.
Durehkneten, (knetete durch, (Tuinti.) horde v.; (Scheepv.) (aan eene
durchhóhlt) bedr. ww. door en door
holmaken, van het eene einde tot aan durchgeknetet), durehknQten, brug), boog m.
Durohlassen, (du löss(e)st durch,
I (durchknetete, durchknetet) bedr. ww.den
het andere uithollen.
Durchhöhnen, (höhnte dutch, Teig -, doorkneden,"door en door kneden. er lässt durch, liesz durch, durchgelassen)
durchgehöhnt) bedr. ww., Z. verhöhnen.
Durchknupfen, (kniip(tedurch, bedr. ww. onr. doorlaten, toegang ver
doorgang toestaan, laten passee--len,
Durchholen, (holte durch, durch- durchgeknaiipf t) bedr. ww. er door
ren; (fig.) dieser Zeug lasst kein Wasser
geholt) bedr. ww. (Volkst.) jein. -, Z. knoopen.
Durchkochen, (koekte durch, durch, liet water kan door & niet heen
durchhecheln; it. durchprügeln.
deze stof is waterdicht; 2. Z.-dringe,
Durchhüpfen, (hüpfle durch, durchgekocht) bedr. ww. door en door
durch-seihen, -Sieben, -treiben, -wver[en;
durchgehi p f t) , durchhUpfen. laten koken, doorkoken.
(durchhupfte, durchhupft) o. ww., m. s.
Durehkommen, (kam durch, 3. (Bergw.) laten smelten ; 4. (Muntw.)
durchgekomrnen) o. ww. onr., m. s. durch die Silberzähne L, door het plateel dundoorhuppelen, hupp,-lende doorgaan.
Durchirren, (durchirrte,durchirrt; eihen; Ort -, doorkomen, komen door, ner maken.
Durchlaueht, (-en) v-. hoogheid,
o. ww., m. h. dwalen door, doordwalen trekken door, passeeren ; 2. doorkomen,
Durehja►ekern, (jacicerte durch aan het andere einde uitkomen, Z. doorluchtigheid v.
Durchlauchtig, durchdurchgejackert), Durehjaekern durchbohren; 3. (fig.) er door komen,
(ducrhjackerte, durchjackert) o. ww. ge- uit de verlegenheid geraken, aan een lauchtigst, bijv. uw. doorluchtig;
gevaar, eerre ziekte ontsnappen, te boven der -e, -ste Fierst, zijne doorluchtigheid,
meenz.) doorjakkeren, doorhollen.
Durchj agen, (jagte durch, durch- komen ; damit werden Sic nicht -, dat zal hoogheid de prins &; -ster Furst, (Hergejagi) bedr. ww. einen Floss -,doorj agen, u niet helpen, daarmede zult gij ti niet zog) and Herr! allerdoorluchtigste vorst
jagen door; 2. o. ww., m. s. doorjagen, kunnen uitredden; (op een examen), er &; -ste Fürstin, doorluchtigheid!
D i^rchlauchtigkeit, v., Z.
door kooien, toegelaten worden, niet afdoorrennen.
Durehlaucht.
Durchj @gen, (durchjagte, durch- gewezen worden.
Durehkönnen, (du kannst dutch, Durehlauf,(-(e)s,mv.Dur chlaufe)
jagi) bedr. ww. doorjagen, doorrennen;
eire Gegend -, doorjagen, in de geheele er kano durch, konnte durch, durchge- m. doorloop, doorgang, overgang, gang
konnt) o. ww. onr., m. h. doorkunnen, m.; 2. (Gen.) Z. Durchfall.
streek jagen.
Durchlaufen, (da lau f st dutch,
Durchj ammern, (durchjarmer- kunnen doorgaan of passtieren.
te, durchjammert) bedr. ww. jammerend Durehkosten, (kostele durch, er lau/'t durch, lief dared, durchgelau fen)
durchgekostet) bedr. ww. (w. i. gebr.) o. ww. oor. (van menschen, water &),
of met jammeren doorbrengen.
Durehjauchzen, (durcltjauchzte, alle seine Weine -, doorproeven, van doorloopen, loopen door; (van den regen),
doordringen, doortrekken; II. bedt. ww.
durclrjauchzt) ,durehjubeln, (durch- i alle soorten proeven.
Durchkrateen, (kratzie durch, doortrekken, doorloopen, aan stukken
jubelte, durchjubelt) bedt. ww. juichend
doorbrengen, roet gejuich of gejubel durchgekr atzt), durchkratzen, loopen; 2. die Stadt -, doorloopen,
(durchkrat,zte, durchkratzt) bedr. ww. loopen door.
vervullen.
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Dur.

Dur.

Durehiajufen, (du durchldufst, er maken, uitmaken; alle Schulen -, door- durchpassirt) bedr. ww. doortrekken,
durchlduft, durchlief, durchlaufen) bedr. Dopen; seine Rolle -, afspelen; (fig.) er passeeren door, Z. - gepen, - kommen,
ww. onr., -m. S. den Garten-, doorloopen, at schon viel durchgemacht, hij heeft -laufen, -reisen.
loopen door; die Stadt -, (van eene ri- eel ondervonden, hij heeft al heel wat Durchpatschen, (patschte durch,
lurchgepa!scht) o. ww. door dik en dun
vier &),loopen door,stroomen door; (lig.) iitgestaan, ot' (gemeenz.) overbracht.
Durchmalen, (malle durrh, loopen, door den modderploeteren, doorein Buch -, doorloopen, vluchtig doorplassen; 2. bedr. ww. ein Kind -, terdeeg
zien, doorbladeren; (van geruchten), die ►urchgemalt) bedr. ww., Z. ausmalen.
Durchmarsch, ( es, mv. D urch- klappen geven.
ganze Stadt -, doorloopen, zich verspreiDurchpauschen, (pauschte
ndrsche) m. (van troepen), doortrekken,
den door.
durch, diurchgepauscht) bedr. ww., Z.
Durehirialtern, (durchlauterte, loormarsch o., doortocht m.
durchlautert) bedr. ww. (w. i. gebr.) door Durehmarschiren, (mar schirle durchbauschen.
en door louteren, zuiveren, verfijnen, Z. lurch, durchmarschirt) o. ww., m. s. Durehpeitschen, (peilschle
loortrekken, doormarcheeren, trekken of durch, durchgepeitschl) bedr. ww. (w. i.
lautern.
gebr.) jem.-, door(heen) zweepen; 2.
Durehleben, (lebte durch, durch- narcheeren door.
gelebt), durehieben, (dur chlebte, Durehmeiszeln, (meis zelte dur ch, met de zweep afranselen, afzweepen; (fig.,
durchlebl) bedr. ww. seine Tage, einen lurchgemeiszelt) bedr. ww. doorbeitelen, gemeenz.) eine Sache, Materie -, voort
overhaasting afdoen.
-zwepn,mt
Theil seines Lebens -, doorleven, door- .net den beitel eene of meer openingen
Durchpfeifen, (pfi ff durch,
,naken in.
brengen.
Durchiernen, (lernte lurch,. Durchmengen, (mengle durch, durchgep f i jfen) bed r.w w.ein Stuck -,doordurehmengen, fluiten, affluiten; durch eine Ritze -, fluidurchgelernt) bedr. ww. doorleeren, van lurchgemengt) ,
(durchmengte, durchmengt) bedr. ww. ten door.
het eene eind tot het andere leeren.
Durchpfeifen, (durchpfifj^,
Durehlesen, (du lies (es) l durch , er door elk. mengen, vermengen.
liest durch, las durch, durchgelesen), Durchmessen, (du miss(es)! durch, d'urchp fi f)'en) bedr. ww. das Haus -, (van
dureh1 sen, (du durchlies(es)t, er er m.isst durch, mast durch, durchgemes- den wind), doorfluiten, fluiten door.
durchliest, durchlas, durchlesen) sen), durchmessen, (du durchmis- Durchpflu gen, (pflugte durch,
bedr. ww. onr. doorlezen, lezen van het s(es) t, er durchniisst, drurchmasz, durch- durchgep flugl) bedr. ww. einep Acker -,
eene eind tot het andere; einen Brief -, siessen) hedr. ww. onr. doormeten, me- afploegen, beploegen; eine Wurzel •-, doordoorlezen, lezen, uitlezen; fluchtig -, ten van liet eene eind tot het andere, af- ploegen, met den ploeg doorsnijden.
Durchpfligen, (durchpflügte,
vluchtig doorlezen, inzien, vluchtig meten; (fig.) Lander -, doorloopen.
doorloopen; noch einmal -, geheel her- Durchmesser, (-s, mv. Durch- durchp fli gt) bedr. ww. geheel bemesser) m. (Meetk.) middellijn v., dia- ploegen, in alle richtingen omlezen.
Durehleuehten, (leuchtele durch, meter in.; der halbe - of Halbmesser, ploegen; (6g.) die Wellen -, doordurchgeleuchtet) bedr. ww. doorschij- straal, radius m.; (Bouwk.) (van eerre klieven.
Durehpilgern, (pilgerte durch,
nen, schijnen door, licht verspreiden zuil), middellijn v., diameter, modulus,
durchgepilgert) o. ww. als een pelgrïtn
door; 2. jemn. durch einen dunklen Ort ., modul m.
DurchmUSsen, (mussle durch, doorreizen.
lichten door, met licht geleiden of brenDurehpilgern, (dur chpilgerte,
durchgemusst) o. ww. onr., m. h. doorgen door.
Durehleuehten, (durchleuchtete, moeten, verplicht, genoodzaakt, gedwon- durchpilgerl) bedr. ww., Z. durchwandurchleuchtet) o. ww. (w. i. gebr.) door gen zijn te gaan & door; (fig.) ich habe dein.
en door verlichten, geheel verlichten; durchgemusst, ik ben er wel doorgemoe- Durehplaudern, (durchplauderte, durchplaudert) bedr. ww. met
alle Winkel -, in alle hoeken zoeken niet ten, ik heb het wel moeten doen.
Durehmustern, (musterte ureh, praten, babbelen of snappen doorbrengen.
licht.
Durchleuchtig, bijv. nw., Z. durchgemustert) , durehmustern, Durehprassen, (pr assle durch,
(durchmusterte, durchmnustert) bedr. ww. durchgeprasst) , durchprassen,
durchsichtig; 2. durchlauchtig.
Durchliegen, (lag durch, durch- monsteren, nauwkeurig onderzoeken, (durchprasste, durchprasst) bedr. ww.
gelegen) bedr. ww. onr. (w. i. gebr.) stuk voor stuk nagaan; (fig.) jent. -, cri - verbrassen, met brasserijen verkwisten,
doorbrengen.
doorliggen, door liggen verslijten; 2. tiseeren, doorhalen.
wed. ww. sich -, (zich) doorliggen.
Durchnagen, (nagle durch, Durehpressen, (pr essie durch,
Durehlispeln, (lispelte durch, durchgenagt) , durchnagen, (durch- dnrchgepresst) bedr. ww. doorpersen,
durchgelispelt) , durchlispeln, nagte, durchnagt) bedr. ww. doorknagen, doordrukken; 2. wed. ww. sich -, doordringen.
(durchlispelte, durchlispelt) o. ww., m. al knagende doorboren.
Durchnähen, (nahie durch, Durch proben, probiren,
h. lispelen door, doorlispelen.
Durchlochen, (loch te durch, durchgenaht) bedr. ww. sich die Finger (proble of probirle durch, durchgeprobt
durchgelochl) bedr. ww., Z. durchlöchern. -, doornaaien, wond of aan stuk naaien. of durchprobirt) bedr. ww. doorproeven,
Durehigehern, (durchlöcherte, Durchnahen, (durchnähte, durch- het eeue na het andere proeven, Z. d urchdurchlöchert) bedr. ww. gaten maken in, ndhl) bedr. ww. (Naai.) eine Decke -, kosten.
Durchprugeln, (pr ugelle dare/i,
gaten boren in, doorboren; durchlncherle doornaaien, Z. steppen; it. Z. durehdurchgepriigelt) bedr. ww. (Volkst.) slaan,
Strumpfe, kousen met gaten er in; spicken.
(Wapenk.) durchlóchert, doorbroken, Durchn ssen, (nasste durch, afrossen, afranselen.
Durehpudern, (puder te dure),,
doorluchtig, met openingen; (fig., ge- durchgenasst) o. ww., m. h. es hal durchmeenz.) Gesetze -, schenden, overschrij- genásst, de vochtigheid is door en door- durchgepudert) , durchpudern,
(durchpuderte, durchpudert) bedr. ww.
gedrongen, liet is doornat geworden.
den, te buiten gaan.
Durehl .ften, (durchlu f tele s Durchnssen, (durchnässte, poeieren of poederen, bepoeieren.
durchlüftet) bedr. ww. (w. i. gebr.) durchnr sst) hedr. ww. doornat maken, Durchquetschen, (quelschte
durch, durchgequetscht) bedr. ww. (w.
door en door vochtig maken.
doorluchten, door en door luchten.
Durchli gen(sich), (log lurch, Durchnetzen, (netzie durch, i. gebr.) Z. durchpressen.
durehnetzen, Durehräden, (rädete durch,
durchgelogen) wed. ww. zich door leu- durchgenetzt) ,
gens er door helpen, er uit redden, er al (durchnetzte, durchnetzt) bedr. ww., Z. durchgeradet) ,durchr ►derv, (dt-rchrdderte, durchrádert) bedr. ww., Z.
durchnássen.
maken.
Durchmachen, (machte durch Du.rehpass, (-passes, mv. -passe) durch-sieben, -werfen.
durchgemacht) bedr. ww. (gemeenz.; m. doortocht m., pad o., straat, engte v. Durchrasen, (raste dure!,, durchDrchpassiren, (passirte durch, gerast) bedr. ww. doorrazen, razend doordoorwerken, doormaken, doorloopen, af.
-

—

—

Dur.

Dur.

Dur.

spoeden; 2. razend doorbrengen. Durchrennen, (durchrennte of
Durehrauehen, (rauchte durch, durchrannte, durchrannt) bedr. ww.
durchgeraucht) o. ww., m. h. rooken doorrennen, rennen van het eene eind
tot het andere; it. doorsteken; jein. mit
door.
Durchr uchern, (r ducherte dem Degen -, al rennende doorsteken.
durch, durchgerauchert) bede. ww. met Durchriechen, (roch durch,
rook vervullen, van rook doordringen. durchgerochen) bedr. ww. onr. ruiken
Durchräuchern, (durchr äu- door.
cherte, durchräuchert) bedr. ww. Brie fe Durchrieseln, (rieselle durch,
-, welriekend maken, parfumeeren; it. durchgcrieselt) o. wv., m. s. doorstroo(van de tabak),ein Zimmer -, vol rook men, stroomen door, als eene beek vliemaken, vol rook zetten; cinch Schinken -, ten door of doorloopen.
Durchrieseln, (durchrieselle,
behoorlijk rooken, Z. einrauchern.
Durchrauschen, (rauschte durch, durchrieselt) bedr. ww. doorruischen, al
durchgerauschl) o. ww., m. s. doorrui - ruischende doorloopen; 2. onp. ww., m.
schen, met geruisch trekken of gaan; hes durchrieselle ihn kalf, eene koude ril
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durchsalbt) bedr. ww.(w. i. gebr.) door

en door zalven, ter lege met zalf inwrijven.

Durchsalzen, (salzte durch,
d urchsalzen) bedr. ww. behoorlijk zouten; durchsalzen, goed doorzouten of
,

gezouten.

Durehsauern, (suuerte durch,
durchgesuuert) durehs^uern,
(durchsäuerte, durchsáuert) bedr. ww.
zuren, met zuur doen vereenigen; den
Teig -, behoorlijk gist doen in; kohl
durch (ge)sduertes Brod, gezuurd, gerezen
brood.

Durchsaufen, (du sufst durch,

er sou/'t durch, soff durch, durchgesof fen )
ging hem over het lijf.
-ling o. ww. our. die Nacht -, met zuipen doordoor.
Durehrausehen, (durchrauschte, Durchrinnen, (rann durch, brengen.
durchrauscht) bedr. ww. doorrui - durchgeronnen) o. ww. onr., m. s. door- Durchschaben, (schabte durch,
durchgeschabt) bedr. ww. (w. i. gebr.)
loopen, doorvloeien.
schen, ruischen door.
Durehreehnen, (rechnete durch, Durchrinnen, (durchrann, durch- doorschaven, met schaven eene opening
durchgerechnet) o. ww. doorrekenen, al- ronnen), bedr. ww. onr. doorloopen, door- maken in.
vloeien, vloeien door.
Durchschaffen, (scha fte durch,
les samentellen, alles oprekenen.
Durehr@chnen, (durchrechnete, Durehriss, ( es, mv. e) m. scheur durchgeschaflt) bedt. ww. onr. (w. i.
gebr.) verzenden door, doorwerken; 2.
durchrechnet) bedr. ww. seine Zeit -, met v.; 2. Z. durchreiszen.
Durchritt, ( (e)s, mv. c) m. vervoeren door, transportveren.
rekenen doorbrengen.
Durehsehallen, (schallte durch,
Durehregnen, (regnete durch, doorrit, rit m. door.
(rit.zlc durch, durchgeschallt) o. ww., in. h. (van muDurchritzen,
durchgeregnet) onp. ww., m. h. doorre
ziek), doorklinken, zich doen hoorgin
aanhouden met regenen.
-gen, durchgerit.zl) bedr. ww., Z. aufritzen.
Durehregnen, (durchregnete, Durchrollen, (r ol/te durch, door.
durchregnet) bed r. ww. ganz durchregnet, durchgerollt) o. ww., m. s. doorrollen, Durchschallen, (d urchschallie,
durchschallt) bedr. ww. doorklinken,
doorgeregend, geheel of door en door nat rollen door.
DurehrQllen, (durchrollle, durch- klinken door, met geschal vervullen.
van den regen.
Durehreiben, (rieb durch, durch- to/li) bedt. ww. die Wdsche -, doorman- Durchschaudern, (durchschauderte, durchschaudert) bedr. ww. van
gerieben) bedr. ww onr. doorwrijven, gelen, alles afmangelen.
Durchroschen, (röschle durch, vrees, van smart, van ongeduld & doen
wrijven door; Kartof eln, Erbsen -, Z.
lurch-treiben, -schlagen; 2.wond wrijven, durchgeröscht) bedr. ww. (Bergw.) das sidderen, beven; (van schrik &),
jein. -, bevangen, doen huiveren.
openwrijven, doorwrijren, stuk wrijven. Gebirye -, waterleidingen maken in.
Durchreichen, (reichte durch, Durehrosten, (reside durch, Durchsehauen, (scharite mirth,
durchgereicht) bedr. ww. jemn..etw. -, durchgerosiet) bedr. ww. geheel doen dotrchgeschaul) o. wv., m. h. doorzien,
zien door; 2. bedr. ww., Z. durchsehen.
aanreiken, toereiken, toesteken door; 2. verroesten, doen doorroesten.
Durchrö sten, (r óstete durch, Durchschauen, (durchschaute,
o. ww., m. h. toereiken, voldoende zijn,
durchgeróstet) bedr. ww. door en door durchschaut) bedr. ww. doorzien, nazien;
Z. hinreichen.
it. doordringen in; (fig.) die Zukunft -,
Durehre_ihen, (durchreihte, durch- roosteren, behoorlijk roosteren.
reiht) bedr. ww. Pcrlen niit Gold-, door- Durehrucken, (ri ckte durch, zien in,voorzien; das Herz -, doorgronden.
durchgerückt) o. ww., m. s. (Krijgsw.)
Durchschauern, (durchschau
rijzen, doorstrengelen.
Durehreise, (-n) v. doorreis, reis doortrekken, rukken of voortrukken door. erte, durchschaucrt) bedt. ww. doen
Dtrehrudern, (ruderte durch, huiveren, doen sidderen, doen trillen;
V. door, doortocht m.
Durehreisen, (r eiste lurch, durchgerudert) o. ww., m. s. doorroeien, ein kapes Granen d-urchschauert mich,
durchgereist) o. ww., m. s. doorreizen, Durchrudern, (durchruderte, ^ ik sidder van afgrijzen.
D urchschaufeln, (schati felle
op zijne reis doortrekken, reizen door. durchrudert) bedr. ww. doorroeien, al
Durchre_isen, (durchreistc, durch- roeiende komen door. 1 durch, durchyeschau[elt) bedr. ww. doorreist) bedr. ww doorreizen, doortrekken. Durchri teren, (ruhrte durch, schoppen, met de schop door elk. werDurchreiszen, (riss durch,durch- durchgeruhrt) bedt. ww. behoorlijk roe- pen, doorgraven, omzetten.
gerissen) , durchreiszen, (durchriss, ren, door(een)roeren; 2. al roerende Durchscheinen, (schien durch,
durchrissen) bedr. ww. onr. Papier -, door een gat doen gaan, roeren door; durchgeschicnen) o. ww onr., rn h. doordoorscheuren, aan stokken scheuren; Erbsen durch den Durchschlag -, doordrij- schijnen, schijnen door.
Durchscheinen, (durchschien,
einon Damn -, doorbreken, breken; 2. ven.
Durchrutschen, (rutschle durch, durchschienen) bedr. ww. onr. (w. i.
o. ww., Z. ,-erreis,-en (o. ww.).
Durchreiten, (rilt durch, durch- durchgerutscht) o. ww.,m. lt. doorglijden, gebr.) doorschijnen, met zijn licht of
gent/en) o. ww. onr., m. h. doorrijden; doorschuiven; (Scherts.) vine Stadt uur schijnsel doordringen, verlichten door,
Z. erleuchlen.
2. bedt. ww. sein Pferd -, doorrijden, -, snel doorrijden.
Durehrutteln, (riuttelte durch, Durchseheinend, ( -er, -st) bij v..
wond rijden; H. wed. ww. sich -, zich
durchgeriittelt) bedr. ww dooreenschud- ww. doorschijnend, Z. durch.sichtig.
doorrijden, zich een blikgat rijden.
Durchschelten, (dik schiltst
Durchre_i.ten, (durchritt, durch- den, doorschudden.
ritten) bedr. ww doorrijden, rijden door, Durehsaen, (durchsäete, durch- durch, er schilt durch, schalt durch,
durchgeschollen) bedr. ww. onr., Z. ausal rijdende doortrekken; (fig.) Z. durch- sdet) bedr. ww. bezaaien, doorzaaien.
Durchsagen, (sagle durch, durch- schellen.
Iressen.
Durehrennen, (rennte of rannte gesagt) durehsagen, (durchsdgte, Durchseherzen, (dzirchscherzte,
durch, durchgerannt) o. ww., onr., m. s. durchsdgt) bedr. ww. doorzagen, zagen durchscherzt) bedr. ww. den Tag -,
schertsend, niet grappenmaket doordoorrennen, rennen door; 2. bedr. ww. door.
(durchsalbte, brengen.
Durchs1k1ben,
doorrennen, al rennende doortrekken.
-

-

-

-

-

,

20

306

Dur.

Dur.

Dur.

m. h. (van inkt), doordringen, doorDurchschmelzen, (du schmilzest
drukken; (van papier), vloeien; (van een durelt, er schmilzt durch, schmolz durch,
geneesmiddel), werken; (fig.) doeltref - durchgeschmolzen) bedr.ww.onr.(w.i. gefen, doorslaan; Ill. wed. ww. sich -, sich br.) doorsmelten, door en door smelten
du'rch die Feinde -, zich er door slaan, of doen smelten, onder elk. smelten.
een weg banen, er doorheen slaan.
Durchschmettern, (durchDurchschla gen, (du durch ' schmetterle, durchschmettert) bedr. ww.
schldgst, er durchschliigt, durchschlug, doorklateren; (fig.) die Lu[t -, doen
durchschlagen) bedr. ww. our. door- weergalmen van schelle tonen.
ven doen stuk gaan.
Durchschieben, (schob durch , dringen; (van vogels &), Z. durchtönen Durchschneiden, (schnilt
durch, durchgeschnitten) , durch
durchgeschoben) bedr. ww onr. door- -schmetlern.
schuiven, schuiven door, sluipen door, Durchschlagig, bijv. uw. schneiden, (durchschnitt, durch(Bergw.) in eene andere mijn uitko- schnitten) bedr. ww. onr. einen Zeug, eira
doorsluipen.
Durchschieszen, (schoss durch,' mende; - werden, in eene andere mijn Brod 5' -, doorsnijden; aan stukken
snijden; (fig.) das Herz -, doorsnijden,
durchgeschossen) bedr. ww. onr. liugeln uitkomen.
Burch Löcher -, schieten door; Brener, ein Durchschlángeln, (durch - doorklieven, verscheuren; das Land
Brett , einen Apfel mitten -, doorschieten; schlangelte, durchschlc ngelt) bedr. ww. mit Kanalen -, doorsnijden; das
II. o. ww., m. h. durch eira Brett -, schie- doorslingeren, slingeren door, kronkelen Wasser -, (bij tiet zwemmen),door -,
overzwemmen; die Lu f t -, doorklieten, doorschieten; (Wev.) doorschieten, door.
doorsteken; 2. m. s. doorschieten, fluks Durchschleichen, (schlich ven; (Meetk.) (van twee lijnen), elk.
Burch, durchgeschlichen) o. ww. onr., snijden; -de Linie, snijlijn; -der Wind,
doorgaan of gaan door.
Durchschieszen, (durchschoss, it. wed. ww. sich -, doorsluipen, sluipen -de Kálte, scherp, snijdend, doordrindurchschossen) bedr. ww. onr. jem. mit door, ter sluik heengaan of zich verwij- gend.
Durehschneien, (schneiete
einem Pfeile 4?. -, doorschieten. doorboren; deren.
2. eira Buch (ntit Papier) -, doorschieten;
Durchschleichen, (durch- durch, durchgeschneiet) o. ww. onp.
eira durchschossenes Exemplar, niet wit schlich, durchschlichen) bedr. ww onr. doorsneeuwen, sneeuwen door; es
papier doorschoten; (Boekdr.) die Zeilen doorsluipen, sluipend gaan & door, door- schneiet durch, het sneeeuwt door, de
sneeuw dringt door.
mit Linien -, scheiden door; 3. eira Zim- dwalen.
Durchschnitt,(-(e)s, mv. -e) m.
mer mit einer Wand -, afschieten, af- Durchschleifen, (schleifte durch,
durchgeschleift) bedr. ww. doorsleepen, doorsnede v., Z. Anschnitt; -e in Mordschutten, een beschot plaatsen in.
Durchschieszlinie, (-n) v. sleepen door; (gemeenz.) verbotene Waare sten machen, kanalen o. mv., geulen, grep(Boekdr.) tusschenregel m., inter li nie -, binnen sleepen, binnensmokkelen; pels v. mv.; (Bouwk.) doorsnede v., teev.; -n gebrauchen, interliniën gebruiken, einen Bewerber -, door gunst doen kening, schets v. van het inwendige; im
- vorstellen, in doorsnede, in profiel;
de regels door tusschenregels scheiden. slagen.
Durchschiffen, (schiff te durch, Durchschleifen, (schuif durch, (Meetk.) (van een kegel), doorsnede,
durchgeschifft) o. ww., m. s. durch eine durchgeschliffen) bedr. ww. onr. door- snijding, snede v.; (van lijnen), snijden
o., snijding v.; (Art.) (van een kanon),
Meerenge -, doorvaren; 2. bedr. ww. slijpen.
Waaren -, per schip voeren of vervoeren
Durchsehleppen, (schleppte wijdte v.; 2. gemiddelde o.; int -e, gedoor, doorschepen; das Weltmeer -, door- durch, durchgeschleppt) bedr. ww., Z. middeld, door elk.; 3. snijwerktuig o.,
schaar, muntschaar, blikschaar v. &.
durchschlei fen.
klieven, bevaren.

Durehseheuern, (scheuerte
durch, durchgescheuert) bedr. ww. das
Küchengeschirr -, afschuren, het eene
stuk schuren na het andere; 2. sich die
Hand -, doorschuren, wond schuren,
operaschuren; 3. eira Geschirr -, doorschuren, een gat schuren in; (fig.)
seinen Aermel -, doorwrijven, met wrij-

-

-

Durchschiffen, (durchschiffte,

Durchschlingen, (schlang

Durehschnitts-ansicht, (-en)

durchschifft)bedr. ww. doorvaren, in een durch, durchgeschlungen) bedr. ww. onr. v. doorsnede o., gezicht, aanzicht o. in
(w. i. gebr.) den Paden -, doorslingeren, profiel; - betrag m. gemiddeld bedrag o.;
schip & doorreizen.
-/läche v. vlak o. van doorsnijding, snijDurehsehimmern, (schimnierte Z. durchwinden.
durch, durchgeschimmert) o. ww., m. h. Durchschlingen, (durchschlang, vlak o.; -lehre v. (Meetk.) leer v. van de
durchschlungen) bedr. ww. our. Rosen - snijding der vaste lichamen, stereotomie
doorschemeren, schemeren door.
Durchschimmern, (durch- ihre Haare, zijn gevlochten door; 2. wed. v.; -linie v. snijlijn v.; -punkt m. snijpunt,
schimmerte, durchschimmert) bedr. ww. Ww. Verhi lltnisse - sich, doorkruisen elk. snijdingspunt o.; -riss m. plan o., schets,
(w. i. gebr.) doorschemeren, met zijn
Durchschlitzen, (schlitzte teekening V. in doorsnede; -summe v.
lurch, durchgeschlitzl) , durch - gemiddelde som v.; -werk o. snijwerk o.;
glans vervullen.
Durchsch1,1fen, (du durch- schlitzen, (durchschlitzte, durch- -zahl v. gemiddeld getal, gemiddeld cij
schla /st, er durchschla ft, durrhschlie[, schlitzt) bedr. ww. jemn. eira Glied -, fer o.; -zeichnung v. (Meetk.) teekening
V. van een doorsneden lichaam.
durchschla fen) bedr. ww. onr. den Tag -, doorklieven, doorsnijden.
slapende of met slapen doorbrengen.
Durchschlummern, (durch - Durchschnuffeln, (schnüffelte
Durchschlag, ( (e)s) m., z. m., schlummerte, durchscliluinrnert) bedr. durch, durchgeschnu[felt) bedr. ww., Z.
Z. durchschlagen; 2. (-schlag(e)s), mv. ww. den ganzen Tag -, doorsluimeren, beschnüffeln.
feln.
-schhge) m. opening v., gat o., bres v.; sluimerend doorbrengen.
Durchschreien, (schrie durch ,
eiven - machen, eene opening & maken;
Durchschli pfen, (schl'iip f te durchgeschrieen) o. ww. onr., m. h. (w.
3. (Vuurw.) priem, opruimer m.; (Art.) durch, durchgeschliipft) o. ww., m. s. I. gebr.) schreeuwen door, roepen door;
ruimnaald v., laadpriem m.; (Timm.) ^doorsluipen;(fig.) wegsluipen, heengaan. durch das Getöse -, doorschreeuwen; 2.
doorslag m.; (Schoenm.) doorslag m., Durchsehlupfen, (durchschlup f- overschreeuwen; II. bedr. ww., it.
krom uitsnijmes o.;(Kookk.)zeef,vergiet- te, durchschliipft) bedr. w v. alle Löcher durchschreien, (durchschrie,
test v.; (Slot.) doorslag, stempel w.; it.' -, doorsluipen, doorzoeken, doorsnuffelen. durchschrieen), die Stadt -, doorschreeuZ. Durchunurf; (Waterti.) dijk m. dooreen
Durchschmachten, (durch wen, met zijn geschreeuw vervullen; it.
staand water; -hammer ni. doorslagha- schmachtete, durchschmnachtet) bedr. ww. al schreeuwende doorloopen &.
mer m.; -toch o„ Z. Seihet-uch.
doorsmachten, smachtend doorbrengen,
Durchschuss, ( es) m., Z. durchDurchschlagen, (du schldgst versmachten, verlangend doorbrengen. schieszen; 2. (-schusses, mv. -schusse) o.
durch, er schlagt durch, schlug durch,
Durchschma_uchen, (durch - (Wev.) Z.Einschlag of Eintrag;(Boekdr.)
durchgeschlagen) bedr. ww.onr. eine Wand schmauchte, durchschmaucht) bedr. ww. of -linie V. tusschenregel m., interlinie
-, doorslaan, eerre opening maken in; 2. (w. i. gebr.) Bucher -, berooken, met v.; -blaft o. tusschenblad o.
Erbsen -, kleinzen; 3. jern. dsrb -, af rook doordekken; 2. einep Abend -, rooDurchschutteln, (schi ttelte
afranselen, doorslaan; H. o. ww.,-rosen, kend doorbrengen, doorrooken. I' durch, durchgeschz ttelt)
dureh -

-

-

,
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(durchschuttelte, durch-1 Durchseihen, (seihte durch, sungen) bedr. ww. onr. den Wald
schi ttelt) bedr. ww. doorschudden, goed) durchgeseiht) bedr. tvw. doorzijgen, fil- -, doorzingen, met zijn gezang vervullen;
die Nacht -, doorzingen, al zingende of
door elk. schudden, omroeren, doorhut -, treeren.
Durchseiher, (- s, mv. Durchseih- met zingen doorbrengen.
selen.
Durehsehi tien, (schiittete er) m. filter o., Z. Seiheramen, -trich- Durchsinken, (sank durch, durchgesunken) o. ww. onr. (w. i. gebr.) doordurch, durchgeschüttel) bedr. ww. door- ter, -tuch.
schutten, doorgieten, laten doorloopen.
Durchseihung, v., Z. durchseih- zakken, at lager en lager zakken; 2.
(Berges.) Z. durchsenken.
Durchscht ttern, (durchschiit- en; it. filtratie V.
Durchsein, (ich bin durch, ich Durchsinnen, (durchsann, durchterte, durchschultert) bedr. ww. doen
war durch, durchgecvesen) o. ww. onr. sonnen.) bedr. wsv.onr., Z. durchdenken.
schudden, beven, trillen.
Durchschw ►rmen, (durch- er ist durch die Stadt, hij is de stad door- Durchsintern, (sinterte durch,
schwármte, durchschwármt) bedr. ww. getrokken; (fig.) er ist glücklich durchgcsinlert) o. ww., m. s. doordrop die Stadt -, zwervend of tierend door- durch, hij is er gelukkig doorheen, het pelen, doordruipen, filtreeren.
Durchsitzen, (sast durch, durchloopen, doorzwalken; 2. o. ww. die Nacht gelukkig te boven; (bij een examen), er
ist durch, hij is er door, is niet afgewezen; gesessen) bedr. ww. doorzitten
-, zwervend of tierend doorbrengen.
Durehschweben, (schwebte 2. mit eta. -, geen voorraad meer hebben door veel zitten verslijten, doen stuk
durch, durchgeschwebt), dureh- van, gedaan hebben, klaar zijn; 3. (van gaan; 2. die Nacht beien Spiele -, doorsehweben, (durchschwebte, durch- schoenen), door zijn, aan stuk zijn, ver brengen, den geheelen nacht doorspelen;
zijn.
-sletn II. wed. ww. sich-, zich doorzitten, zich
schwvebt) o. ww. doorzweven, zwevende
Durchsenden, (sendete of sandte wond zitten.
doortrekken.
Durchschw eifen, (durchschwei[- durch, durchgesendet of durchgesandt) Durchsollen, (sollte durch,
durchgesollt) o. ww., m. h. doormoeten,
te, durchschwei(t) bedr. ww. heen en bedr. ww. zenden door, doorzenden.
Du.rchsenken, (senkte durch, zullen, moeten doorgaan, doortrekken &.
weder loopen door, in verschillende richti ragen doorloopen, doorzwerven, Boor- durchgesenkt) bedr. ww. (Bergw.) einen Durchsannen, (durchsonnte,
Schacht -, waterpas of horizontaal uit durchsonnt) bedr. ww. door en door
d walen, Z. herumschweifen.
-graven. zonnen; (fig.) met warmte, gloed ver
Durehsehweiszen, (schiveiszte
-vulen.
Durchsetzen, (setzte durch,'
durch, durchgeschweiszt) bedr. ww. Eisen
Durehspahen, (spahte durch,
-, gloeiend smeden, doorwellen; 2. o. durchgesetzt) o. ww. doorzetten, doorrennen, rennen door; 2. bedr. ww. einen durchgespáht), durchsp,hen,
ww., m. h., Z. durchsickern.
Durchschwelgen, (durch- Fluss -, overvaren, doorvaren, Z. Burch-' (durchspá.hte, durchspaht) bedr. WW. (w.
schevelgte, durchschwelgt) bedr. ww. door- schavimmen, durchwalen; (fig.) etw. -, i. gebr.) bespieden, navorschen, doorzwelgen, in zwelgerij, in slemperij' doorzetten, doordrijven; (Bergw.) das zoeken.
gepochte Erz -, doorziften; it. die geDurehspalten (spaltete durch,
doorbrengen.
Durchschwimmen, (schwamm rösteten Erze -, smelten, uitsmelten. durchgespalten), LrehspgIten.
Durehsetzen, (durchsetzte, (durchspaltete, durchspalten) bedr. ww.
durch, durchgeschwommen) o. ww onr.,
m. s. doorzwemmen, al zwemmende durchsetzt) bedr. ww. (w. i. gebr.) onr.doorklooven, in tweeën doen splijten.
vermengen; (Bergw.) eine mit Erzen
doortrekken, overtrekken.
Durchspeien, (spie lurch, durchgespieen) o. ww. onr., m. h. (w. i. gebr.)
Durchschwimmen, (durch- durchsetzle Steinart, vermengd.
Durchsetzung, v. doorzetting, spuwen door.
schwamm, dnrchschwommen) bedr. ww.
Durehspieken, (durchspickte,
onr. den Teich -, doorzwemmen, over- doorzifting v., Z. durchsetzen.
Durehse_ufzen, (durchseufzte, durchspickt) bedr. ww. doorspekken,
zwemmen.
Durchschwitzen, (schwitzte durchseufzt) bedr. ww. den Tag -, al met spek doormengen; (fig.) seine Rele
durch, durchgeschwitzt)o. ww., m. S. zuchtende, onder gezucht doorbrengen. mit lateinischen Phrasen -, doorspekken,
Durchsicht, v., z. m. (van akten), doormengen, ruim voorzien van.
doorzweeten; ich bin ganz durchgeschwitzt, doorgezweet, doornat van het nazien, doorzien, onderzoek o.; eira Werk Durehspielen, (spielte durch,
zweet; 2. durchgeschwvitzt sein, (van een zur - geben, om in te zien, ter bezich- durchgespielt) bedr. ww. doorspelen;
hemd), doorgezweten; 3. durch andere tiging, op beziens; 2. (w. I. gebr.) door- (Muz.) mit einander -, concerteeren; 2.
samen repeteeren; eira Stick ganz -,
Körper -, doorheenzweten; II. bedr. ww. zicht, gezicht o., Z. Aussicht.
als zweet doorlaten; (pl.) uitzweeten, Dursichts—bild,( -(e)s, mv. -er), doorspelen, afspelen; eis Concert -, uit — gemalde o. doorschijnend beeld, voeren, opvoeren; 2.ganze Náchte -, dooruitslaan.
Durchschwitzen, (durch- transparant o.; -lehre v. doorzichtkunde, spelen, doorbrengen met spelen.
schwitzte, durchschwitz,t) bedr. ww. (w. dioptriek v.
Durchspielen, (durchspielte,
i. gebr.) met zweet doordringen, met
Durehsichtig, er, -st) bijv. en durchspielt) bedr. ww. das Laub -, (van
zweet bevochtigen; 2. (gemeenz.) man- b. doorschijnend, doorzichtig; it. open- den wind), spelen in, spelen door.
Durehspieszen, spieszte durch,
chen Tag bei seiner Arbeit -, onder zwee- gewerkt, open; -keil v. doorschijnend
doorzichtigheid v.; —smesser m.-heid, durchgespieszt), durchspieszen,
ten doorbrengen.
Durehsegeln, (segelte durch, (Nat.) doorschijnendheidsmeter, diapha- (durchspieszte, durchspieszt) bedr. ww.
doorspietsen, met de spie(t)s doorsteken,
durchgesegelt) o. ww., m. s. durch- nometer m.
segeln, (durchsegelte, durchsegelt) Durehsiekern of durehsie- Z. anspieszen, aufspieszen.
bedr. ww. doorzeilen, zeilen door, varen kern, (sickerte of siekerte durch, Durehsprengen,(sprengte durch,
door, bevaren; die Meere -, bevaren, be- durchgesiekert of durchgesiekert) o. ww., durchgesprengt) o. ww., m. s. doorspringen; inn gestreelden Galopp -, doorrenbouwen; (fig.) die Lufte -, doorklieven. m. s. doorzijgen, doorzweeten.
Durchsehen, (du siehst durch, Durchsieben, (siebte durch, nen, doordraven.
er sieht durch, sah durch, durchgesehen) durchgesiebt) bedr. ww. doorziften; Erde Durchsprengen, (durchsprengte,
durchsprengt) hedr. ww. einen Ott -,
o. ww. onr., m. Ii. zien door, kijken door, -, filtreeren.
aanschouwen door; 2. bedr. ww. doorDurchsieden, (solt durch, durch- doorspringen, doorrennen, doorgalop gesotten) bedr. ww.onr., Z. durchkochen. peeren; 2. besprenkelen, besproeien, bezien, nazien; noch einmal -, herzien.
Durchschen, (du durchsiehst, er Durchsingen, (sang durch, durch- vochtigen; (fig.) bestrooien, Z. bedurchsieht, durchsah, durchsehen) o. ww. gesungen) bedr. ww. onr. eira Lied -, sprengen.
onr., m. h. (van het gezicht) doorzien, doorzingen, tot liet eind toe zingen; alle Durchspringen, (sprang durch,
zien door; (fig.) er ist leicht zu -, te seine Aries -, doorzingen, afzingen.
durchgesprungen) o. ww. onr., m. s. doordoorzien, doorgronden, Z. durchschauen.
Durchsjngen, (durchsang, durch-

sehtttteln,
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springen, springen door; 2. (van een glas)
springen, geheel barsten.
Durchspringen, (dur chsprang,
durchsprungen) beds. ww. onr. doorspringen, springende doortrekken; mit
einem Satz -, met éénen sprong springen
over.

Durchspi

ren,

(durchspiirte,

durchspurl) bedr. ww. (Jachtw.) eim
Gegend -, met speurhonden doorzoeken,
afloopen.
Durchstampfen, (durchstamp f te
durchstampft) bedr. ww. doorstampen.

;

Durchst^nkern,
durch, durchgestiinicert)

(stankerts

bedr. ww. (ge -

meenz.) doorsnuffelen, doorzoeken, Z.
durchniustern.
Durehst ,nkern, (durchstankerte,
durchstankert) bedr. ww. doorsnuffelen;
2. das Heus -, met stank vervullen, stank
verspreiden in.

Durchstauben of durchstäu ben, (staubte of sidubte durch, dvrchgestaubt of durchgestdubt) o. ww., m. h.
doorstuiven.
Durchst uben, (durchstaubte,
durchstäubt) bedr. ww. (van stof),doordringen; (fig.) eine Zeichnung -, kolenstof door de doorgeprikte teekening
;

stuiven.

Durchstäupen, (stdupte lurch,
durchgestdupt) bedr. ww. doorgeeselen.
Durchstechen, (dit stich st dvrch,
er sticht durch, stash durch, durchgestochen) o. ww. onr., m. lt. mit ciner

Dur.

Durchsteppen, (steppte durch, Durehstreuen, (str eute durch,
durchgesteppt) bedr. ww. doorstikken, durchgestreut) bedr. ww. doorstrooien,
strooien over.
stikken.
Durchsteuern, (steuerte durch, Durchstrich, (-(c)s, mv, -e) m.
durchgesteurert) bedr. ww., Z. dure/t- doorhaling, doorschrapping v., Z. durchstreichen(2); 2.z. m. doortrekken o.,doorschi/fen.
Durchstich , (-(e)s, mv. -e) m., tocht m., Z. Strich.
Z. durchstec/ien; 2. doorsteek m., plaats Durehstriegeln, (str iegelte
V. waar doorgestoken is.
durch, durchgestriegelt) bedr. ww. beDurchsticken, (d urchslickte, hoorlijk rossen, afrossen; (fig.) doorha
berispen, critiseeren.
-len,
durchstickt) bedt. ww. (w. i. gebr.) met
borduurwerk voorzien; it. doorstikken.
Durchstromen, (str• mte durch,
Durchstieben, (slob durch, durchgestronzt) o. ww., m. h. doorstroodurchgestoben) bedr. ww. onr., Z. durch- men, stroomen door, doorvloeien, doorloopen.
stauben.
Durchstinken, (stank lurch , Durchstriimen, (durchstrómte,
durchgestunken) o. ww. onr., m. h. durch durchstrómt) bedr. ww.eine Stadt -,doorsine Wand -, stinken door, stank doen stroomen, stroomen door, vlieten door,
vloeien door; (fig.) doordringen.
dringen door.
Durchstinken, (dur chstank , Durchstudiren, (studirle lurch,
durchstunken) bedr. ww. onr. met stank durchstudirt) bed r. ww. d oo rleeren, doorstudeeren; 2. eihen Tag -, met leeren,
vervullen, doen stinken.
Durehstöbern, (stöberie durch, niet studeeren doorbrengen.
durchgestobert) bedr. ww., Z. durch- Durchsturmen, (stürmte durch,
durchgesliirmt) o. ww., m. h. doorstorstánkern.
Durchstoehern, (durchstocherte, men, onstuimig doortrekken.
durchstochert) bedt. ww. (w. i. gehr.) Durchstt rmen, (durchstiir ratte,
die Zähne -, Z. ausstochern; 2. Z. durch- durchstitrmt) bedr. ww. die Thdler -,
sldnkern.
stormen, hevig waaien in; (fig.) beweDurchstö ren, (storte durch, gen, aandoen, schudden, bestormen; von
durchgestórt) bedr. ww., Z. durchstánt- Ennp findungen durchstiirnttwerden, hevige
kern.

aandoeningen ondervinden.

Durchsti rzen, (stür zte durch,
er stösst durch, stiesz dure /t, durchgestos- durchgestürzt) o. ww., m. s. storten door,
sen; bedr. ww. onr.durcheine Oefj"nung -, snel nedervallen door; (fig.) onstuimig
Nadel -, doorsteken, doorprikken; doorstooten,stooten door; 2. seine Schuhe doortrekken; 2. bedr. ww. doorstorten,
(Giet.) laten afvloeien; (Orgel.) der -, doorstooten, stuk stooten; seinen doorgieten, storten of gieten door.
Durchsuchen, (suchte durch,
Wind sticht durch, gaat op eene ver Fusz -, doorstooten, wond stooten.
plaats door; Wein -, goeden-kerd Durchstoszen, (du durchstösz (es) t, durchgesucht) ,
durchs^.chen,
met minder goeden vermengen, versnij- er durchstoszt, durchstiesz, durchstossen) (durchsuchie, durchsucht) bedr. ww.
den; I1. bedr. ww. einen Damm -, door- bedr. ww. onr. jein. mit dein Degen -, doorzoeken, nazoeken, nazien, visiteeren.
Durchsucher, ( - s, mv. Durch steken; das Getreide -, verschieten; iem. den degen door het lichaam stooten,
sucker) m. onderzoeker, naziener, tol
(fig.) cite. mit jemn. -, afspreken, Z. doorsteken.
visiteur m.; (Krijgsw.) ver -komies,
Durchstrahlen, (strahlte durch,
abkarten.
-kenr,volp
spion m.
Durchstechen, (do durchstichst, durchgestrahlt) o. Ww., m. h. doorstralen,
er durchsticht, durchstach, durchstochen) stralen door; das Licht strahlt durch das Durchsuchung, v., Z. durchsuchen; it. onderzoek o., huiszoeking, vibedr. ww. onr. jent. reit dens Degen -, Glas durch, straalt door, schijnt door.
Durchstrahlen, (durchstrahlte, sitatie v.; -srecht o. (Zeew.) visiteer doorsteken, (Pl.) durchgestochen, doorgestoken, doorgegroeid; II. wed. ww. durchstrahlt) bed r. ww. doorstralen, recht o.
stralen schieten door, met glans vervullen. DurchsUszen, (durchsuszte, durchsich -, zich doorsteken.
Durchtsecherei, v. (Volkst.) Durchstrecken, (streckte durch,' siiszl) bedr. ww. (w. i. gebr.) door en
kuiperij, doorgestoken kaart v., mik durchgestreckt) bedt. ww. toesteken door,' door zoet maken, doorzoeten.
Durehtandeln, (durchlándelte,
heimelijk bedrog o.
-mak., aanrei ken door, doorstrekken.
Durehsteeken, (steckte durch, Durehstreiehen, (strich durch,' durchta.ndelt) bedr. ww. met nietigbedr. ww,0 our. heden doorbrengen, doorbeuzelen.
durchgesteckt) hedr. ww. doorsteken, durchgestrichen)
doorhalen, doorstrepen, doorschrap
Durchtanzen, (tanzte lurch,
doorheen steken, steken door.
Z. ausstreiclien; 2. o. ww. onr., m.-pen, durchgetanzt) bedr. ww. einen Tanz -,
(du
Durchstehlen(sieh),
. tiehlst durch, er stiehll durch, stahldurch, s. durch eiren Ort -, doorspoeden, met doordansen, afdansen; seine Schuhe -,
durchgesiohlen) wed. ww. onr. doorslui- spoed trekken door; (van den wind), doordansen, stuk dansen; 2. o. ww'., m.
S. lurch einen Ort -, al dansende trekdoorstrijken.
pen, zich uit de voeten maken.
Burchsteigen, (v lieg durch, Durehstreichen, (durch.strick, ken door, doordansen.
(durchtanzie,
durchgestiegen) o. wn . onr., m. s. door- durchstrichen) bedr. ww. onr. eine Linie Durchtanzen,
-, doorstrepen, doorschrappen; 2. sin durchtanzt) bedr. ww. eine Nacht -, doorstijgen, doorklimmer.
Durehsteigen, (durchstieg, derch- Land -, doortrekken, doordwalen, door- dansen. doorbrengen niet dansen; 2.
stiegen) bedr. ww. onr. (w. i. gebr.) eira zwerven; (Jaen t w.) das Gehol: , die Ebene-, eihen Ort -, doordansen, dansen door,
Gebirge -, bestijgen, beklimmen, al klim - afstroopen; (fig.) (van de lucht), door- dansend doortrekken.
mende of bestijgende in alle richtingen trekken.
Durchtasten, (tastete durch,
Durehstreifen (streifte durch, durchgetastet) , durehtasten, (durchdoorzoeken.
Durchstellen, (stellte derch, durchgestreift), durchstreifen, taslete, dnrchtastet; bedr. ww. doortasdurchgestellt) bedr. ww. (Jachtw.) eira (durchstreifte, durchstreift) bedr. ww. ten, aan alle zijden betasten, bevoelen,
Gehólz -, strikken leggen in, netten span- doortrekken; die Gegend - urn Kunt/schaft Z. durchgreifen.
einzuziehen, atloopen.
Durehtameln, (durchtaumeIte,
en in, vallen zetten in.
Durehstoszen, (du stósz (es) t lurch,

Dur.

Dur.

Dur.
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durchtaumelt) bedt. ww. doortuirnelen, ^ Durchwachsen, (do wachsest (iurchgewr ssert), durc1iw^ssern,

tuimelend, buitelend gaan of komen door; durch, er wcchst durch, wuchs durch,
(lig.) seine Jugend inn Uebermasze der durchgewachsen) o. ww. onr., m.i. doorFreude -, doorbrengen, doorhollen.
groeien, doorwassen, groeien, wassen
Duirchthauen, (thaule durch, door.
durchgethaul) o. ww. onp. doordooien, Durchwachsen, (du durchtvachdoordauwen, geheel en al ontdooien.
sest, er durchcvachst, durchcvuchs, durchDurchtönen, (tartte lurch, clurch- -wachsen) bedr. ww. onr. al groeiende
gelónt) o. ww., m. h. klinken door, door- gaan door•;mnit Blunten -, begroeid zijn met;
(heen)klinken.
schon -es Fleisch, doorregen vleesch o.;
Durcht§nen, (durchtónte, durch- (Pl.) -es Blatt, doorblad, doorgegroeid
tönt) bedr. ww. duorklinken; (van ge- blad o.
luiden), doordringen.
Durchwaekeln, (wackelle durch,

(durchwdisserte, durchtvdssert) bedr. ww.
doorwateren, door en door nat maken,
bevochtigen.

Durchwaten, (wvalete durch,
durchgewatel) o. ww., durchwaten,
(durchiwalete, durchwalet) bedr. ww.
doorwaden, waden door, baden door.

Durchweben, (durchtveble,
durchwvebt) bedr. ww. doorweven, weven
door; durchcvebt ?tuit, doorweven met of
van; (fig.) nuit Kurumer c ° durchweble
Tage -, door kommer & afgebroken; mil

Durchtraben, (tr abte durch, durchgeivackelt) bedr. ww., Z. !lurch- Versen durehtvebte Rede, doorvlochten,

durchgetrabt) o. ww., m. s., durch - -wanken.
doorspekt., Z. durchflechlen, durchtraben, (durchtrable, durchtrabt) bedr. Durchwagen(sich), (wagle I spicken.
ww . doordraven, draven door.

lurch, durchgeivagl) wed. ww. zich er Durchweg, (-(e)s, mv. -c) ni.
Durchtragen, (du lrögst durch, door wagen, er door durven; sich durch doorweg, doortocht m., pat! o. door, Z.
er tragl (lurch, trrcy lurch, durchgetragen) einep Strom -, het wagen over te trek- Durchgang.
en, er over durven trekken.
Durchwehen, (dente durch,
Dtj.rehwalken, (walkte (lurch, ditrchgeiveht) o. ww., in. h., durch
durchtrauert) bedr. ww. doorrouwen, durchgeuwalkl) bedt. ww. goed doortre- when, (durchcwehte, durchweht) bedt.
den, doorkneden; (fig., gemeeiz.) Z. ww. doorwaaien door; der Wind hal mich
rouwende doorbrengen, doortreuren.
recht durchtwweht, heeft mij goed doorDurchtraumen, (tráumte durch, durchprugeln.
durchgelr•aumt), durchträi.men, Durchwallen, (ivallle durch, waaid, ik ben geheel doorwaaid.
(durcltlydunile, cturchtrdumi) bedr. ww. durchgetvullt) o. ww. doorwandelen, wan- Durehweichen, (weichte durch,
durchgeweicht) o. ww., m. s. doorweeken,
droomende doorbrengen, doordroomen. delen, trekken door.
Durchtreiben, (Irieb lurch, Durchwallen, (dur chwallte, durch-' door en door week worden; 2. bedt. ww.
durchgetrieben) bedr. ww. onr. Vieh -, ivallt) bedr. ww. doorwandelen, door- doorweeken, door en door week maken.
doordrijven, drijven door; einep Pflock-, trekken, wandelen of dwalen door; (fig.)
Durchweichen, (durclicveichle,
duwen, doordrukken, doordrijven; die Freude durch ►valli sein Herz -, door- durchweichl) bedr. ww. doorweeken, door
(Kookk.) Z. durchschlagen; (fig.) Z. tintelt; der Zorn durchzvallt seirre Adern, en door week maken.
durchsetzen (1); 2. o. ww., tn. h.(Bergw.) doet hens het bloed in de aderen
Durchweinen, (dl'ur chcveinte,
durch iveint) bedr. ww. den Tag -, weedoorgraven.
koken.
Durchtreiben, (durchtrieb, Durchwalten, (durchicallele, nend of met weenen doorbrengen, in
durchtrieben) bedt. ww. onr.(w. i. gebr.) durchtvallet) beds. ww. ci,n Land -, be- tranen doorbrenger, doorweenen, dooreine Wiese nuit einer Heerdo -, afweiden, sturen, regeeren, beheeren, beheerschen. schreien.
doorweiden.
Durchwamsen, (wamste durch, Durchwerfen, (du ivir jst durch,
Durchtreten, (dit tr-iltst lurch, lurchgewamst) bedt. wo. (gemeeuz.) er ivir/t durch, zvarf Burch, durchgewor(en) bedr. ww. onr. doorwespen, doorer trilt durch, trat lurch, durchgetreten) fern. -, afrossen, Z. durrchprzigeln.
bedt. ww. onr. seine Schuhe -, door•looDurchwandeln, (wandelledurch, gooien, werpen, gooien door; Korn -,
pen, stuk loopen; den Fuszboden -, cloor- durchgewandelt) durchwandeln, verschieten; (Wev.) dieSpuhle, die Schiitrappen; 2. durch eine Oeffnung -, door- (durchevandelte, durchwandelt) bedt. en o. lzen -, doorworpen, doorslaan, doortrappen, trappen door; 3. elw.-, Z. ein- ww. doortrekken, doorloopen, doorwan - weven.
trelen; 4. den Thon -, die Erde iwohl -, delen.
Durchwetzen, (getale durch,
doortreden, doortrappen.
Durchwandern, (wander•le durch, durchge-uwetzl) bedt. ww. doorwetten,
Dtirehtriehtern, (trichter•te^ durchgeivanderl) o. ww., in. s. te voet wetten, loorslijpen, gaten wetten ofslijdurch, durchgotrichtert) hedr. ww. (w. i. doortrekken, doorloopen.
pen in.
gebr.) door een trechter gieten.
Durchwandern, (durchcvanderle, Durchwiehsen, (zvic hste durch.,
Durchtrieb, ( - (e)s) ni,., z. in., Z. durchwandert) bedr. ww. doorloopen, durchgewichsl) bedt' . ww. doorpoetsen,
durchtreiben-; 2. het recht o. om de kudde een voetreisje maken door.
overal poetsen, goed niet was, schoen
bestrijken; (tig.) Z. durchpr u--smer&
door de weiden van anderen te drijven
Durchwanken, (wankle durch,
rlurchgewankt) o. ww. , durchtivan - geln.
of daar te laten grazen.
Durehtrieben, - er, st) bijv. uw. ken, (dur chwaohte, dur•chivankt) bed r. Durchwimmern, (durch wimincite, (iurchzvimmerl) bedr. ww. met
(gerneenz.)doortrapt, slim,sluw, geslepen, ww., Z. durcb-taltspeln.
listig, glad; -heil v. geslepenheid, slinmDurchwili renen, (wäante durch, klagen doorbrengen, doo►jam meren,
heid, sluwheid, listigheid, behendigheid, durchgetvarmt), durchwarmen, doorkermen.
gladheid, list V.
(durchwdrmte, durchwcirntt) hedr. ww. Durchwinden, (wand dutch,
Durchtriefen, (tro f lurch, durch- door en door warns maken of ver- durchgewvunden) bedt. ww. onr. (w. I.
gehr.) durch elw. -, cloor(heen) winden,
gelro f[en) o. ww onr. doordruipen, door- warmen.
droppelen, riet druppels of droppels doorDurchwaschen, (du wdschest doorvlechten, door(heen)draaien; 2. wed.
lurch, er zvdischt (lurch, Qvusch (lurch, ww. sich durch das Gedrhnge -, zich
dringen.
Durehtropfeln, (tróp%el te dutch, lurchgewaschen) bedr. ww. oir. Hem- draaien door; (fig. ) sick -, zich er door
ilurchgetróp fell ), durchtropfen, Ien -, doorwasschen, stuk wasschen; 2.Í helpen, zich er uit redden, er door suk(lropfle lurch, durchgetropft) o. ww., Z. rich, die Hdrbde -, doorwasschen, wond kelen.
d urchtr•ie(en.
wasschen; 3. doorwasschen, alles wasDurchwinden, (durchwand,
Durchwachen, (iv achte (lurch, gchen, niet ophouden te wasschen. ! durchwunden) bedt. ww. our.doorviinden,
durchgervacht), durchwa3hen, Durchwaschen, (dit Burch - doordraaien, doorvlechten, draaien,
(durchtvachte, durchwacht) bedr. ww. Dvu;schest, er durchwuscht, durchwusch, vlechten door.
wakend doorbrengen, doorwaken.
aurchtvaschen) bedr. ww. doorwasschen, Durehwintern, (winterte durch,
rlurchgeivinler t), durchwintern,
Durchwachs, (-es) o., z. in.(Pl.) met wasschen doen dringen door.
hazenoor o., doorwas in.
Durchwassern, (wá-sserte lurch, (durchtv,;nlerte, durchwintert) bedt. ww.
bedr. ww. onr. doordragen, dragen door.

Durehtrauern, (durcliir•auerte,

-

,

(

-
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Dur.

Dur.

overhouden, voeden, onderhouden ge

des nuit einem Band -, doorrijgen, door- Baum, dor; er Sommer, droog, dor; es

durende den winter; 2. o. ww. den winter doorbrengen.
Durehwirbeln, (durchwirbelie,
durchwirbelt) bedr. ww. doordraaien,
doordwarrelen, doorzwieren, doordringen; (fig.) die Tone - die Luft, weergal
-mendor.
DUrchwirken, (wirkte durch,
durchgewirkt) bedr. ww. doorwerken,

steken; 2. ein Land -, doortrekken; 3. Z Obst, gedroogd; -e Erde, droog, dor, on-

-

-

vruchtbaar; werden, verdrogen; -er
(durchzischte, Wild, droge wind m.; it. (van menschen),
durchzischl) bedr. ww. doorsissen; di( droog, mager; (fig.) mit -en Worten,
durchdringen (2).

-

Durchzischen,

Luft -, doorsissers, sissen door.

Durehzittern,

droogweg, droogjes weg; (Bergw.) -e
Gebirge, arm in ertsen.

(dur chzilterte ,
durchzitterl) bedr. ww. (w. i. gebr.) die
Luft -, (van geluiden), doortrillen, trillen
door, Z. durchschmettern.
Durchzoll, (-zoll(e) s,mv.-zólle)m.,
(durchwirkle, Z. Durchgangszoll.

gebr.) met dunne beenen.
Dorre, v., z. m. droogte v.; (van
den grond), dorheid, onvruchtbaarheid,
schraalte, schraalheid v.

durchwirkt) bedr. ww. (Wev.) doorwer- Durehzucken, (d'urchzvckte ,
ken, doorweven; mit Seide durchwirkt, jdurchzuckt) bedr. ww. doorvlie-

Di rr feder, ( n) v. (Uurw.)

doorkneden.

Durchwirken,

Di rrbeinig, bijv. en b. (w. i.

Dt rren, (durrle, gedurrt) Z. dorren.
—

-

gen, schokken, eene stuipachtige he- stuitveer v.; -kraut o. (Pl.) vlooienkruid,
roerkruid o.; -lender m. (Volkst.) beDurchwischen, (wc ischie durch, weging veroorzaken,
durchgewischt) o. ww., m. s. (gemeenz.)
Durchzuckern, (durc hzuckerte, zemstok, pijpensteel m.
Diirrlitze, (-n) v. kornoelje v.;
doorsluipen, wegsluipen, er ongestraft durchzuckert) bedr. ww. (w. I. gebr.)
'afkomen, doorglippen, Z. entcvischen, doorsuikeren, goed of door en door sui- -nbaum ni. kornoeljeboom m.
Di rr- maden, mv. (Gen.) haar
durchkommen.
keren.
doorweven.

Durehwittern, (durchwilterte, Durehzug, ( zeg(e)s, mv. zege)
durchwittert) bedr. ww. (Delfst.) ein m., Z. durchziehen; 2. (van een leger),
durchwittertes Gestein, met schilferig doortocht m., doortrekken o.; (van voerts vermengd.
gels), doortrekken o., Z. Sirich; (Bouwk.)
Purchwollen, (du willst durch, architraaf o.; (Timm.) dwarshanebalk
er will durch, wollte d'urch, m.; (Landb.) Z. Hechel; (Apoth.) trekdurchgewollt)o. ww.onr., m.h.(gemeenz.) pleister v.; (Goudsm.) kleuren o.; -srechl
-

-

m., Z. Mitesser; -0/en m., Z. Darr--worm
ofen; - steinerz o. zeer rijk zwart ijzererts o.; -such! v.,Z.Schwindsucht, Aus;ehrung; -tvurz v., Z. -kraut.
Dtirsehenol, (-(e)s, nov. -e) o.,
Z. Steinól.

Durst, ( (e)s) m., z. m. dorst ni.;
-

doorwillen, er willen doorgaan, er voór- o. (Rechtsw.) door-gangsrecht, recht o. heftiger -, hevige, erge, brandende dorst;
den - lóschen, stillen, den dorst lesschen;
van doorgang.
bij willen.
D urchwi hlen, (wiihlte durch, Durchzwangen, (zwlO ngte durch, den - vertreiben, den dorst verdrijven,
durchgewuhlt) bedr. ww. Alles -, door- durchgezzcangt), bedr. ww dureh - doen overgaan; nach - trinken, drinken
woeleii, omwoelen; 2. wed. ww. sich -, zwingen, (zwang Burch, durchge- naarmate men dorst heeft; -erregen, dorst
zwungen) bedr. ww. onr. doordwingen, opwekken, doen ontstaan; der Apfel, eire
zich er door heen woelen.
DurchwUhlen, (dur chwv hlte, doordringen, met geweld doen trekken of Birne fiir den -, een appeltje voor den
durchwuhlt) bedr. ww. die Erde -, door- gaan door; 2. wed. ww. sich -, door- dorst, een hulpmiddel (in geld) in geval
van nood; (fig.) der - nach Ruhm, dorst
spitten, omwoelen,doorwroeten; (13ergw.) dringen.
e Erzgruben -, uitgraven, uitdelven.
DUrfen, (ich darf, du darfst, er m., zucht, begeerte v., verlangen o. naar
Durchwurf, ( (e)s) m., z. in., Z. dart, durfte, gedurft) o. ww. onr., m. h. roem.
Dursten, di.rsten, (durstete of
durven, het wagen, zich vermeten, zich
durchwerfen; 2. strooier m.
Durchwi rgen, (ww urgte durch, verstouten; ich darf es nicht thun, ich dürstele, gedurstet of gediirstet) o. ww.
durchgewürgl) beds. ww. doorworgen of darf nicht, ik durf niet, ik durf het onp., m. h. dorst hebben, dorstig zijn,
doorwurgen; (lig.) er met moeite door- niet doen; it. ik mag het niet doen, het dorsten; mich durstet, es durstet mich of
is mij verboden; darf man wissen ob 4? ich dorste, ik heb dorst; (veroud.) mij
krijgen.
Durchwurzen, (durchwu rzte, mag men weten? 2. er darf nur befehlen dorst; (fig.) nach et.w. -, dorsten, vurig
durchwürzt) bedr. ww. (w. i. gebr.) t, hij heeft, behoeft slechts te bevelen verlangen naar, begeeren.
doorkruiden, door en door kruiden;(fig.) ^&; das hátten Sic nicht than -, dat hadt Durstig, ( -er, -st) bijv. en b. dor
dorst hebbende; -sein, dorstig zijn,-stig,
die Luft -, (van bloemen),geur versprei gij niet behoeven te doen, dat was niet
seine Reden mit rednerischen-deni; noodig, Z. bed„irfen; sich schamen -, dorst hebben; der, die -e, de dorstige m.,
moeten, kunnen, mogen, reden hebben hij, zij, die dorst heeft; (Volkst.) ei-n -er
Blumen -, doorvlechten, doorspekken.
Durehwiïthen, (dr.crchwuthete, om; sich auf jent. verlassen -, kunnen; Bruder, drinkebroer, drinker, nathals,
durchwuthet) bedr. ww. doorwoeden, dariiber dart man sich nicht tvundern, zuiper m.
Durst mangel, (-s) m., z. m.
woedend doorgaan of doortrekken.
daarover behoeft men zich niet te ver
dat is niet te verwonderen; 3.-wonder, (Gen.) Borstgebrek o., het ontbreken o.
Durchzhlen, (záhlte durch,
durchgezählt) bedr. ww. doortellen, tel es diirfte wohl geschehen, het zou wel van dorst; -natter, -schlange v. (Nat..
een voor een nagaan.
-lend kunnen gebeuren; bald durfteich es selbst bist.) dorstslang v., zeer venijnige LybiDurchzeichnen, (zeichnete durch, glauben, ik zou het haast zelve gelooven; sche slang v.
durchgezeichnet) bedr. ww. alle Stucice ich dürfte nicht an seiner Stelle sein, so Durton, (-(e)s, mv. Durtóne) rn.,
-, doorteekenen; 2. ein Gemolde -, door- tuurde es bald anders gehen, ik zou in Z. Dur.
Duse1, (-n) v. (Jachtco.) wijfje,
trekken, overhalen, natrekken.
zijne plaats moeten zijn, dan &, als ik
wijfjesdier o.
Durchzeichnung, V. natrek, in zijne plaats was.
doortrek m., doorteekening v., Z. durchDiirftig, ( -er, -st) bijv. en b. be- Dusel, Dussel, (-s, mv. bus(s)el)
zeichnen; - spapier o. doorschijnend pa- hoeftig, arm, armoedig, nooddruftig, ge m. dommel m., duizeling, draaiing, duipier o.
nietig; 2. (fig.) -er Kopf, -e Rede,-ring, zeligheid, bewusteloosheid v.
Durchziehen, (zog durch, durch- armzalig; -e Nachricht, onvolledig; das Du(s)sele_i, v. halve slaap m., dom
zwakheid v. van geest.
-melighd,
gezogen) beds. ww. onr. Fdden cJ -,door- sick! - aus, dat ziet er armoedig, mager
Duselhans, (- danses, mv. -h(inse)
trekken, doorhalen; (Timm.) einon Bal- uit; -e Zierathen, -er Geschniack, armoe
mager; -keit V. behoefte, behoeftig -dig, m. droomer, dommelaar m.
ken -, doorhalen; (fig.) jens. -, doorhaDu(s)selig, bijv. nw. duizelig, gelen, berispen, over den hekel halen, Z.
armoede, armoedigheid, nooddruf--heid,
durchhecheln; 11. o. n w. onr. doortrek- tigheid, geringheid, nietigheid v.; in — dachteloos.
Duseln, (duselie, geduselt) o. ww.
ken, doorreizen, trekken, reizen door.
gerathen, vervallen, arm worden, tot ar
-nioed (Volkst.) domvelen, duizelen, duizelig
Durchziehen, (durchzog, durchvervallen.
zogen)bedr.ww.onr. den Saum eines KleiDerr, ( -er, -st) bijv. en b. -er zijn, bewusteloos worden of zijn.
-

-

Ehe.

Ebe.

311

Ebe.

Di, ster, ( -er, -st) bijv. en b. dais-, Dutzend, (-(e)s, mv. -e) o . dozijn, Dynamiker, ( kers, mv. ker) m.
ter, donker, somber, treurig; (fig.) -es taaalftal o., twaalf stuks o. mv.; -weise aanhanger m. der krachtenleer.
Gesicht, somber; -es Schweigen, somber,^bijw. per dozijn, bij het dozijn; zcvólf Dynamisch, bijv. en b. de krach
-e Vorstellun.g, onduidelijk; it.L Knöp/e chr, twaalf dozijn, een gros o. tenleer betreffend, zelfwerkzaam, vrij --dosch;
somber, zwaarmoedig .
Duzbruder, (-bruders, mv. -brü- werkend.
Domstern, (duster(e, gedustert) o. der) m. gemeenzame vriend m., die nleti Dynast, (-en, mv. -en) m. macht hebber, beheerscher m. van een kleinen
ww., m. h. duister worden, verdonkeren, met du aanspreekt.
donker worden, verduisteren; -heit, D-uDuzen, (durte, gedurt) bedr. ww. of onafhankelijken staat, dynast m.;
sterniss V. (w. i. gebr.) duisternis v.,duis- jem. -, met du aanspreken, du (Scherts.) koninkje o.
zeggen tot, jijën en jouen, met jij en Dynastie, (-n) v. vorstengeslacht,
ter o., Z. Dunkelheit.
Dt tehen, (-s, mv. Dutchen) o. pe- jou aanspreken; it. vertrouwelijk aan- vorstenhuis, regeerend stambuis o., vorstenfamilie, dynastie v.
perhuisje, zakje o.; -dreher, - kramer m. spreken.
(Scherts.) kleinhandelaar, winkelier m.;
Duzer, (-s, mv. Duzer) m., Du- Dynastiker, (-kers, nlv. -ker) ni.
-weise bijw. in zakjes, in peperhuisjes. zerin, (-nen) v. hij, zij, die altijd du tot een vorstengeslacht behoorend perDute, Dt te, (-n) v. (Hand.) pe- in den mond heeft, altijd metduspreekt. soon m., aanhanger m. van een vorsten
-perhuisjo.,Z
Papierduce; 2. (Nat . Duzsehwester, (-n) v. vertrou- geslacht.
Dynastiseh, bijv. nw. tot een
bist.) - of -schnecke v., Z. Kegel- «elijke vriendin v., die men met duaanvorstengeslacht behoorende, een vorsten schnecke.
spreekt.
Duten, (dulete, geduld) o. ww., m. Dwall, (-s) m., z. in.(Zeew.) smeer- geslacht aanhangende.
kwast, teerkwast, pekkwast m.; it .
h. toeten, tuiten.
Dysenterie, v. (Gen.) persloop,
roode loop ni.
Dutenförmig, bijv . en b. peper - scheepsdweil v.
huisgewijs, peperhuisvormig, toetvormig. Dynaamik, v., z. m. krachtenleer, Dysenterisch, bijv. nw. door
Duthorn, Tuthorn, (-(e)s, mv. wetenschap v. der bewegende krachten, persloop ontstaan, daaraan lijdende, er
naar zweemende
'
-e) o., Z. Blasehorn. dynamiek v.
-

-

,

E, (E of E's, mv. .E of E's) o. E. v.;
(Spraakk.) ein groszes E, eene kapitale
E; 2. (Muz.) mi, e v.; E dor, e majeur,
e dur; E moll, e mineur, e mol, Z. A.

Bbenbaum, (-baum(e)s, mv.
zelfde plaats; daher -, van de zelfde plaats;
5. - der, die, das, - derselbe, -dieselbe , -bdunie) m., Z. Ebenholzbaum.
Eben-bill, (-(e)s, mv. -er) o.
dezelfde, hetzelfde; - dieser, - diese, - lieses, diezelfde, datzelfde; - so grosz als, evenbeeld o., gelijkenis v., portret o.; das

libbanker, ( ankers, mv. anker)' even zoo groot als, juist zoo groot, pre- ist sein —, dat is zijn portret; das —
-

-

cies, nauwkeurig zoo groot; - so viel, ge- seines Vaters, het evenbeeld zijns vaders;
m. (Zeew.) eb(be)anker o.
Fbbe, v., z. m . eb of ebbe v.; (Zeew.)' rade - so viel, even zooveel, evenveel; - so -biirtig bijv. en b. van gelijke geboorte,
eb v., laag water o., lage waterstand m.; oft, even zoo'dikwijls; - so irenig,evenzoo van gelijken stand; --keil v. gelijkheid v.
es ist -, het is laagwater, het water is laag; weinig, evenmin, ook niet; mit - diesen van geboorte of stand; -daselbst, -derdie - trilt ein, het water zakt, het water Worten, met dezelfde woorden; es ist - selbe, 4, Z. eben; -dráh t ig bijv. en b.,
begint te vallen; -and Fluid, eb en vloed, dus, dat is het juist; - so, evenzoo, op -drahtiger Faden, gelijkdradig, gelijk van
dezelfde wijze, eveneens; esgeht mir - so, draad.
hoog en laag water o.
Ebben, (ebbte, geebbt) o. ww onp., het gaat mij even zoo, ik ben juist in T bene, (-n) v. vlakte v., vlak land,
ni. h. afloopen, ebben, vallen, zakken; hetzelfde geval; - so sehr gelicht, als ge- vlak veld o.; 2. (Meetk.) vlak o.
: b(e)nen, (ebente of ebnete, geebent
es ebbt, het is laag water, het water achtet,evenzoo &als; so - wissen, pas, juist;
das wusste ich - nicht, dat wist ik nu' of geebnet) bedr. ww. einen ]deg -, geloopt af.
Eben, bijw. - der, - derselbe, juist juist niet; 6. ich wollte -gem, ik zou maar' lijk, effen maken; Sch'wierigkeiten -, verdezelfde, dezelfde; dae'on ist - die willen; es ist our - eins, ob ', het is mij' effenen, uit den weg ruimen; (Bouwk.)
Bede, daarover wordt juist gesproken; hetzelftle,onverschillig; man musses - sein' einen Platz -, gladmaken, gelijkmaken;
- das wollte er, dat is juist, wat hij wilde; lassen, bleiben lassen, men moet het maar) (Gray.) etiv. -, effenen, planeeren.
I benfalls, bijw . evenzoo, eveneens,
- desswegen, daarom juist; das ist es -, laten zoo als het is, onaangeroerd laten,
insgelijks, ook.
dat is het juist; 2. - damals, in of op dien er maar van afzien.
tijd, toen juist; - recht, juist van pas, ter II. Eben, ( -er, -st) bijv. en ;b. -er Eben- gewicht, (- (e) s, mv. -e)
gelegener tijd; 3. da kommt er -her, daar Weg, effen, gelijk; -es Land, vlak; -es o., Z. Gleichgewicht; -heil v. effenheid,
komt hij juist aan; - da ich schreibe, juist Feld, glad, vlak, effen; auf -er Erde, op gladheid, gelijkheid v.; -holz o. ebbennu ik schrijf; er ist so - fort, hij is pas den vlakken grond, beneden; -es Garn, hout o.; -(holz)baunz m. ebben(hout)weg, -zoo even weggegaan; er hat - erst gelijk van dikte; -volt machen, juist tot boom m.
Ebeniren, (ebenirle, ebenirt) bedr.
seine Studien beendet, hij is pas, nog niet aan den rand, boordevol maken; -malang met zijne studiën klaar; die Thiire chen, Z. ebenen; 2. (lig,) (van personen), ww. niet ebbenhout opleggen, voorzien.
Ebenist, (-en, mv. -en) m. ebben war - ersl geschlossen worden, was nauwe- nauwkeurig, stipt, nauwgezet; (van een
lijks dicht; - 4vollte ich es sagen, ik wilde kleed), pas, sluitend; (van een antwoord), houtwerker, maker in. van in- en opgelegd werk, schrijnwerker in.
het juist zeggen; - erst, nauwelijks, pas; juist, gepast.
Tben—kreisig, bijv. en h. één4. - da, - daselbst, daar, juist op de-
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middelpuntig, gel kmiddelpuntig, concentriek; -masz o., z. m. evenredig deel
o.; -maszig bijv. en b. (w. i. gebr.) evenmatig, symetrisch; 2. gelijk, evenredig;
it. Z. ebenfalls, gleichfalls.
-

Eff.

Ede.

(Art.) -er Lauf, getrokken loop m.; (P1.) adellijk landgoed o.; -knabe m. edelknaap,
-e Frucht, -es Blatt, hoekig, Z. Brei -, page m.; - knecht m. schildknaap; it. rijks vier -, viel -eckig. ridder m.; -leberkraut o. (Pl.) leverkruid

Eek -kachel, (-n) v. (Teg.) hoek- o., edelbloempje o.; -maan, (mv. - leute)
tegel m.; -hammer v. hoekkamer v.; -la- in. edelman, ridder m.; die - leute, de
Eben näehte, v. nlv. nachteve- den m. winkel m. op een hoek; 2. hoek- edellieden m. niv., de adel ni.; -manning v.; -nachtlich, bijv. nw. tot de nacht - blind o.; -loch o. (Bilj.) hoekzak m.; -lo- nisch bijv. en b. —es Gut, adellijk, van
evening behoorende; -teeter o., Z. Aben - the v., Z. Lochbaum; -pfeilerm.(Bouwk.) een edelman; it. ridderlijk; (Spr.) ver teuer.
hoekpilaar m.; -ptosten m. hoekstijl m.; sprechen ist —, hallen ist burgerlich, beEbentischler, (-leis, mv. -ter) -plaiz m. plaats v. aan den hoekvan de ta- loven is adellijk, houden is burgerlijk;
m., Z. Kunsltischler.
fel );-santtlev.boekzuil,kantzuil v.;(Meetk.) -marder m., Z. Baummarder; -niulh m.
Ebenzeitig, bijv. nw., Z. glcich- zuil v., prisma, parallelopipedum o.; edele moed m., edelmoedigheid, groot zeitig.
- schaft v. (Bouwk.) muur m. van het moedigheid v.; -niüthig bijv. en b. edel Fber, ( s, mv. Eber) nl. (Nat. hilt.) raam tot aan den hoek; -schrank m., moedig, edelaardig, grootrnoedig; —keil
der zahme -, zwijn, geltvarken o., beer -schr•ánakchen o. hoekkast v., hoekkastje V., Z. -muth; -obst o. zeldzaam ooft o.;
m.; der wilde -, wild zwijn o., ever m.
o.; -schuh m., Z. -band; - sparren m. -piiz m. eetbare paddenstoel rn.;
Eber -esehe, (-n) v. (PI.) wilde (Bouwk.) hoekspar v., hoekbalk in.; -sine in. edelaardigheid, grootmoe sorbeboom, spreeboom in.; it. Z. Zilter - stander in., Z. -pfoslen; 2. Lochbaum- digheid, edeldenkendheid v.; -sinnig
sorbe, sorbepeer,-pael;schnbrv. -stein ni. hoeksteen, kantsteen in.; 2. bijv. uw., Z. -gesinnt; -sits m. adellijk
v.; -fleisch o. zwijne(n)vleesch o.; -hirsch hoekige steen m.; 3. Z. Weichstein; 1. verblijf o., heerlijk goed, landgoed o. van
m. everhert, zwijnhert o.; -raute v., (Sp.) ruiten, Z. Raute; - stempel m. een edelman.
(Boekb.)
•
-reist o., Z. Slabtvurz; -schwvein o., Z.
hoekstempel m.; -stube v., Z.
Edelstein, (-(e)s, mv. -e) m. edele
Eber; -ivurz(el) v. (Pl.) everwortel m., -z immer; -thor o. hoekpoort v.; -thurm steen m., juweel, edelgesteente o.; eira
wit kameleon o.; -tv-urzöl o. (Scheik.) m. hoektoren m., torentje o.; -iveise bijw. schoner -, een mooie steen m.; mit -en
everwortelolie V.
hoekswijze, hoekswijs; -zahn m. hoek- handeln, handelen in edelgesteenten;
Ebsamer Salz, (-es) m., z. n i . tand in., Z. Augenzahn; - tierde v., -zie- undchter -, onechte, valsche steen m.,
(Apoth.) zwavelzure magnesia v.
rath in. (Bouwk.) hoeksieraad, hoekver- valsch edelgesteente o.; -fasser m. zetter
Ecarté, ( s) o. (Sp.) écarté, kaar t- siersel o.; 2. (Boekb.) hoeken m. mv.; In. van edelgesteenten; - handel m. han -zinimer o. hoekvertrek o., hoekka- del m. in edelgesteenten. juweelenhandel
spel o. met 2 personen en 32 kaarten.
rn.; -handler m. juwelier in.; -schleifer,
Ecce—homo, (-s, wv. -s) n,. mer v.
-schneider m. steensnijder, diamantslij(Schild.) beeld o. van den lijdenden ZaEcliptik , v., Z. Ekliptik.
ligrnaker.
per, bewerker m. van edelgesteenten.
Eeloge, (-n) v., Z. Ekloge.
Fehappjren, (echappirie, echap- Edda, v., z. in. (Fabell.) Edda T.
Edel -Stolz, bijv. nw. adeltrotsch,
pirt) o. ww., m. h., Z. entivischerc.
Edel, (ed(e)ler, edelst) bijv. e n b. Z. Adelslolz; -tanne V. ijp, ijpeboom m.;
Eehinit, ( - en, mv. - en) nl . (Nat. edel, adellijk, kostelijk, kostbaar, uittge- -that v. edele daad, edelmoedige daad v.;
bist.) versteende zeeëgel m.
-e (gewoonl. edle) Geburt, Ab- -vogel ni. (Jachtw.) groot gevogelte o.;
Echo, (-s, mv. -s) o. weerklank ni., kun/t, edel, adellijk; edles Ross, paar d o. -wild o. (Jachtw.) groot wild o.; -wildweerkaatsing v., weergalm m., echo v.; van een edel, uitmuntend ras; edle piet o. wildbraad o. van herten &.
een - geben, weerklinken; (fig.) napra- Kr^,uter, geneeskruiden o. mv.; edle M E den, (-s) nl., z. rn. Eden, Paradijs
e
ten; (tig.) sich zuna - von Verläumdungen talle, edele metalen o. mv.; (Berg w.) o.; it.bekoorlijk verblijf o.
edler Gang, rijke gang m.; edle St
machen, napraten.
eine,
Edict, ( (e)s, mv. e) o. landsver
edelgesteenten o. mv.; edler Held, dap- ordening v., openbaar bevel, bevelschrift,
Echt , Z. acht.
Eek, ( (e)s, mv. e) o. hoek m., Z. per; een edler Mann, edel, edelmoe dig, edict o.
Ecke; -apfel m. kalvijn v.; - balken m. grootmoedig; edler Muth, edel, man ( ne ) - Edictgll-citation, -ladung
hoekbalk m.; -band o. (Slot.) hoekband lijk; een edles Herz, een edel, groot, e clel- v., Edictalien o. mv. persoonlijke dag o.; -beerev. Indiaansche moerbei of moer moedig hart o.; edle Schreibart, ver•he- 1 vaareling v.
-beschiage m. mv. hoekbeslag o.,-beziv.; ven stijl m.; edle Gesinnung, Denkui tgs ' Edren, (edirle, edirt) bedr . ww.
hoekbanden, hoeken ni. mv.; -breit o. art, edel; die edlen Theile des Korpers, (Boekh.) uitgeven, in het licht geven,
hoekige plank v.; it. hoekplank, v.; -brod de edele, teeltere deden o. mv. de.s li- doen drukken.
o. hoekig brood o.; -buchero. mv. boeken chaanis; 11. o. zelfst. die Edeln of E
EditiQn,(-en) V. uitgave v. ,druk m.
delsten eines Volks, in einer Stadt, de n ota-, Effect, (-(e)s, mv. -e) in. werking,
o. mv. met beslag aan de hoeken.
uitwerking v., gevolg, gewrocht o., inEekehen, (-s, Inv. Eckchen) o. helen, aanzienlijken m. mv.
hoekje o., kleine hoek m.
Edel bl rger, ( - burgers, mv. druk m., gewaarwording v., effect o.
Feke, ( -ra) v. hoek m.; von allen -n -burger) m. adellijk burger, patriciër In.; ! Effecten, m. mv. goederen o. nlv.;
and Enden her, van alle kanten; 2. - derf -burgerlich bijv. nw. patricisch; -bei rtig 2. (Hand.) handelspapier o., wissels m.
Sladi, hoek m., uiteinde o. derstad; (van bijv. en b. van edele, adellijke afko mst mv., bankbiljetten, effecten, staatspapiceene muts), punt v.; (van een brood), of geboorte; -dame v., Z. -frau; - denkend `ren o. mv.
korst v.; 3. (gemeenz.) eine - davon, op bijv. nes., Z. -gesinnt; -erde v. edelaarde Effecten-handel, (-s) m., z. tv.
eenigen afstand, een eindje van daar; v.; -erz o. edel erts o.; -folk ni. (Nat.' handel m. in effecten &, etfectenhandel m.;
eine ziemliche - ent feint, ver verwijderd. bist.) edele valk in.; -frau V. edelvrouw,; -handler m. effectenhandelaar, makelaar
Eekensteher, (-stehers, mv.-steh- adellijke vrouw, adellijke dame v.; it.; m , in effecten.
er) m. pakjesdrager,
kruier, bestel
edelvrouw,
vrouw,
echtgenoote v. van Effecthascherei, v. poging v.,
-lerm. eeit edelman; - frc Mein o., Z. Fraitlein; streven o. om van zich te doen spreken,
poker, ( -ai) v., Eckerich, (-s, -geboren bijv. nv. adellijk, doorluchtig,^om effect te maken.
mv. -e) o., Z. Eichel, Eichelmast.
edelgeboren, weledelgeboren, weledel;' Effeetiv, bijv. nw. (Krijgsw.) -er
Eek federn, V. rnv. vleugelspits -gesinnt bijv. nw. edeldenkend, edelge- Dienst, werkelijke, effectieve dienst in.;
v.; -feile v. kantvijl v.; -feaster o. hoek- zinel, edelaardig, edelmoedig; -gestein o. 2. (Hand.) in effecten, in specie.
venster o.; -forst m. (Bouwk.) hoekvorst
edelgesteente
o.; -gut o. adellijk goed
Effectiv dukaten, iii. nlv. duv.; -paus o. hoekhuis, huis o. op den of o.; -Herzig bijv. en b. (w. I. gebr.) edel -! kalen in. rnv. in specie; -kraft v. (Werkt.)
een hoek.
hartig, edelaardig, edelmoedig; -kirsch werkelijke of werkende kracht v.; -preis
Eekig, (-er, -st) bijv. nw. hoekig, in. (Jachtw.) edelhert o.; -hof m. adel- m. ware, werkelijke prijs in.; -zahl v.
kantig; -er Hut, steek, punthoed ni.; lijk kasteel, kasteel o. van een edelman, som V.
-
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Effeetuiren, (eflectuirle, effec- wet verboden, heimelijk of in stilte ge- Ehe-gliick, (-( e)s) o., z. m. hu tuirt) bedr. ww. (Hand.) ten uitvoert sloten huwelijk; - aus Neiguny, aus Fa- welijksgeluk o.; -gott tn. (Fabell.) hubrengen, volbrengen, uitvoeren, ten uit milieu -, Vernzogens-rucksichten, huwe- welijksgod, god m. van het huwelijk,
leggen, effectueeren.
-voer lijk uit liefde, om familiebelangen, om Hymen m.; -haft v. (Rechtspr.) wettig
- haften beibringen, geldige re--heidv.;
Eff'etvoll, bijv. uw. bestemd om geld; in den Stand der - treten, in het
effect te maken; (Tooneelk.) -e Slücke, huwelijk, in den echt treden, een huwelijk denen, gronden van verschooning opgestukken o. mv., die effect maken, bijval aangaan, huwen, trouwen; zur zrceiten, zu ven; - hal/le v. wederhelft, vrouw v.;
zullen vinden.
einer neuen - schreiten, hertrouwen, een -halt m.,Z.Dienstbote;-hass m.huwelijksEfl'Qndi, (- s, mv. -s) in. effendi m., ander h uwelij k aangaan;Kinder der ersten, verachting v., afkeer m. van den echt;
iv
Turksche rechtsgeleerde m.; der Reis- zeiten
-, uit het eerste, tweede huwe- -herr m., Z. -gatte; -herrlich bijv. en b.
Effendi, Turksche rijkskanselier en mi- lijk; etcv. au[ die - geben, ten huwelijk (w. i, gebr.) den man of echtgenoot toenister ni. van buitenlandsche zaken, reis - geven, uithuwen; zur - begehren, neh- komend; -joch o. huwelijksjuk o.; -kreuz o.
men, ten huwelijk, tot vrouw of man be- (gemeenz.) huwelijkskruis o.,tegenspoeelfendi m.
Effervescenz, V. (Scheik.) op- geeren, nemen; die - vollziehen, sluiten; den m. mv.,rampen v.mv. aan het huwelijk
bruising v. door ontwikkeling van e. o. die - au(lösen of au[heben, verbreken; it. verbonden; -kriippel m. (gemeenz.) eipa
a. gas uit eene vloeistof; (fig.) levendige scheiden; die - brechen, den echt breken, aller —, oude lichtmis, oude vrouwen
-leiblich bijv. en b. (Ger.)-jagerm.;
maar kortstondige aandoening, onstui- overspel begaan; auszer der - leben, ongemigheid, drift, groote levendigheid v.
huwd, vrijgezel zijn; diezwiceifache, viel fa- echt; -leute mv. echtelingen, echtelieden
Effloch, (- es, mv. E[[lócher) o. che -, bigamie, polygamie, tweewijverij, Ui. mv., echtpaar o., Z. -paar.
(Muz.) F-gat o. op eene viool.
veelwijverij, tweemannerij v.; (Pl.) die Ehelieh, ehlich, bijv. en b. echEga1, bijv. nw., Z. gleich.
heimliche of verborgene - der Planzen, de telijk, den echtgenooteu toekomend, van
Fge1, ( - s, mv. Egel) m., - schnec- geheim of bedekt bloeiende planten v. man of vrouw afhankelijk, man of vrouw
ke,( -n) V. leverworm m.; 2. Z. Blutegel; mv., cryptogamia v.; die viel (ache -, plan- of liet huwelijk betreffend; -e Plicht, Z.
-kraut o., Z. P[ennigkraut; -wurm m. ten niet volkorren bloemen en vrucht - -p/licht; - werden, (Rechtsp.) huwen, een
huwelijk aangaan, trouwen, 2. -e Kinder,
eene soort v. van bloedzuiger m.
bloemen, polygamia v. mv.
Egge, n) v. (Landb.) egge v.; -bal- Ehe—band, o., - bund,(- (e)s,niv. wettige, uit het huwelijk geboren of voort
huwelijk geteeld, echt.-gesprotn,ih
ken' m. eggebalk m.; -block m. eggeblok -e) in. huwelijksband m.; -beredung v.
o.; -haken m. eggenhaak, haak ni. om overeenkomst v. omtrent liet huwelijk, Fheliehen, (ehelichte, geehelichl)
de egge op te heffen.
huwelijkscontract o.; it. huwelijksvoor bede. ww. (w. i. gebr.) huwen, trouwen,
ggen, (eggte, geeggt) bedr. ww.
-beft o. huwelijksbed. -wardenv.m; in den echt treden, een huwelijk aan
-ganmet.
eggen.
Ehebreehen, (alleen in de orb.
Egger, (- s, mv. Egger) [n. eggerm. wijze gebr.) o. ww. onr. den echt breken, T he-liebste(r),Z.- marts,-/'raft; -los
bijv.en b.ongehuwd,echteloos;ein -er,vrijEgge -schiene, (- n) v. eggen overspel begaan, den echt schenden.
-schutten m. eggeslede v.; -;áhne,-ijzero.;
Ehe-brecher, -brecherin, gezel m.; eire -e, jongedochter v.; --- le- zinken m. mv. eggetanden m. mv., pun- echtbreker, echtschender, overspeler in., ben, als vrijgezel leven, niet of trouten v. mv. in eene egge.
echtbreekster, echtschendster, overspeel wen, alleen leven; -loser Stand, -loses
overspelige m. en v.; -brecherei-sterv., Leben, -losigkeit v. ongehuwde staat m.,
Egojsmus, (onb.) nl zelfzucht v.,
egoisme o.
v., Z. -bruch; —es Weib, Z. -brecherin; echteloos leven, celibaat o.; - lustig bijv.
Egoist, en, mv. -en) in. zelf- —er Umgang, verboden omgang in.,over- en b. trouwziek, trouwlustig.
Ehemalig,bijv. nw. gewezen, voor
zuchtige, baatzuchtige, eigenbelangzoe- spel o.; —werden. Z. ehebrechen; -bruch
voormalig, vroeger; -er Haupt--hen,
ker, egoist m.
tn. echtbreuk, echtschending v., overspel
Egoistisch, er, ant meisten -) o.; im —e erzeicgt, in overspel geteeld; bnann, gewezen kapitein m.; -e Fehler,
bijv. en b. zelfzuchtig, baatzuchtig, eigen -brt chig bijv. en en h. overspelig, van vroeger, van eertijds.
Ehemals, bijv. en b. vroeger, voor-belangzokd, echtbreukig; -bitndniss o., Z. -bund;
egoistisch.
Egreniren, (egrenirte, egrenirt) -biirde v. (w. i. gebr.) huwelijks- heen, eertijds, oudtijds, verleden.
Eheinann,( -(e)s, mv. Ehemdnner)
bedr. ww uitkorrelen, uitpellen, uit lasten m. mv., moeielijkheden V. mv.
-dopen. aan het huwelijk verbonden; -contract in. m., Z. -gatte; -männisch, - mdnnlich bijv.
Egrenirmaschine, (- n) v. werk- huwelijkscontract o., huwelijksvoorwaar- en b., Z. -herrlich; -ordnung v. huwelijkswet, wet v. omtrent het huwelijk;
tuig o., machine v. om het katoen uit de den v. mv.
doppen te krijgen.
Ehedem, ehedessen, bijw., Z. -paar o. echtpaar o., man en vrouw.
-pakten niv., Z. -bered'ung; -p/ander o.
Ehe, eh, (eher, ehest) bijw. eer, ehemals.
vroeger, voor dat; - ich abreise, eer of Ehe— fähig,bijv.eu b.huwbaar,man- mv. (w. i. gebr.) onderpand o. der echvoor dat ik vertrek; - ein Jahr vergeht, eer baar; —keil v. huwbaarheid, ma nbaarheid telijke liefde ;-pflichtv.huwelijksplicht m.;
er een jaar ve!•loopen is; ich sah es -r v.; -(eind in., Z. -sch3u; - fesseln v. mv. de -probe v. bewijs o., blijk m. van het manals Sie, ik zag het eer, vroeger dan gij; kluisters m. mv. van het huwelijk; -frau nelijk vermogen; -process m. huwelijks
-procurator m. huwelijks -vol--proces.;
ich kam am -sten an, ik kwam liet eerst, v.,Z.-gattin;- %rende v.huwelijksvreugdv.;
het vroegst; aufs -ste, ten eersten, zoo -(Tiede m.huiselijke vrede m.,eensgezind- trekker m.
Eher, bijw., Z. effe.
gauw of spoedig mogelijk; je -r, je lie- held v. in het huwelijk of tusschen man en
Fherecht, (-(e)s, nlv. -e) o. huber, hoe eer, hoe liever, lion gauwer, hoe vrouw; -gabe v., Z. Heirathsgut, hlilgift;
liever; - stens, ter, eerste, onmiddellijk, -gatte m.echtgenoot,geinaal,man m.;-gat- welijksrecht o.; it. recht o., door een
dadelijk; mit -stem, -ster Page, mit -ster t in v. echtgenoot (e), huisvrouw, gemalin, huwelijk verkregen.
Ehern, bijv. en b. metalen, van meGelegenheit, op den eersten, op den eer vrouw, ega v.; -gemahl, -genoss ni., Z.
eerste gelegenheid, zoo-sten(lag,md -gatte; -gemahlin, -genossin v., Z. -gat- taal, koperen, van koper, bronzen, van
gauw mogelijk; (fig.) -r, eer, lichter, ge- tin; -geld o., Z. -steuer; - gelubde o. hu- brons; (lig.) ongevoelig,.hardvochtig,oumakkelijker; -r wvollte ich, liever wilde ik welijksbelofte v.; -gericht o. trouwge- meedoogend; eine -e Slime, stalen
of zou ik willen; er wird -r dabei verlie- recht, gerecht o., rechtbank v. voor hu voorhoofd o.
Ehe-saehe, (-n) v. huwelijkszaak
-gerichtsrath m raadsheer-welijkszan;
ren, als 4-, hij zal er eer bij verliezen dan
m. in de rechtbank voor huwelijkszaken; v.; -schc ader m., Z. -breeder; - schat: m.,
&; -dein, -dessen, Z. - naais.
LEhe, (- n) V. huwelijk o., echt m., -geset.- o. huwelijkswet, wet v. op het Z. -gatte; 2. Ileirathsgut.
Eheseheidung, v. echtscheiding
trouw v.; passende, ungleiche, gesetz- huwelijk.
mászige, unerlauble, heinzliche -, passend,
Ehegestern, &, bijw., Z. vorge- v.; es ist auf die - erkannt worden, echtscheiding is uitgesproken; Ktage auf -,
ongelijk, wettig, ongeoorloofd of bij de stern.
(-

(-

( -
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eisch m., verzoek o., klacht v. om echt ven; 3. jemn. - erwweisen, eer, achting, m., uit. hoogachtinng, eershalve beweGrund zur -, recht o., grond-scheidng; hoogachting V. bewijzen; grosze, die z e n ; den — verrichten, de honneurs,
m., oorzaak v. tot echtscheiding; -s[or- letzie - eruceisen, veel, de laatsteeeraan- de eer waarnemen; jemn. den lelzmei v. echtscheidingsformulier o.
doen of bewijzen; Ihnen zu -n, u ter eer, ten -- erwveisen, de laatste eer bewijzen of
FFhe-seheu, V. afkeer m. van, vrees ter uwer eere; in allen -n, eervol; jens. aandoen; 2. Z. -anal;-erklorung v.herstelV. voor het huwelijk; 2. bijv. nw. die in -n hallen, Z. ehren; (fig.) eta'. in -n ling v. in de eer; jemn. eine —,eine óffentliafkeer heeft van of bevreesd is voor het hallen, iets in eere houden, ontzien, spa- che--thun,openlijk inzijne eer herstellen;
huwelijk; -segen m. huwelijkszegen m.; ren, goed zorgen voor; Ihr Wort in -, -fall ni. geval o.. waarbij de eer in
2. (fig.) kinderen o. mv., kroost o., af- uwe eer tot pand, op uw woord van eer; het spel komt; - fest bijv. nw. eervol,
stammelingen m. en V. mv., nakomeling- 1. in groszer - stehen, zeer in aanzien zijn; zeer achtingswaa;'dig, eerbiedwaardig;
schap v.; -stand m. huwelijksstand,ech- mit -n, eervol, roemvol; 5. jem. an sei- —er Riller, dappere ridder m.; -fesl o.
telijke staat m., gehuwde staat rn.
ner - angreifen, in zijne eer tasten; jeins. feest o. ter eere van iem.; -flinle v. eereFheste, ehestens, bijw., Z. ehe. - krdnken, ihm seine - rauben, in zijne geweer o.; - gebiihr v. (van een geneesPhe-steuer, (- n) V. huwelijksgoed eer krenken, zijne eer rooven; (gemeenz.) heer), belooning, betaling v.; -gedáchto.; - slijter m. insteller m. van het huwe- ihm die - abschneiden, de eer bezwalken; niss o., Z. - denkmal; -gefolge, -geleit o.
lijk; 2, —, —in, hij of zij, die een huae- bei -n bleiben, seine - rellen, zijne eer, eerewacht v.; - gehalt m. (w. i. gebr.)
lijk voorbereidt; -stiltung v. instelling zijn goeden naam m. behouden, redden; eereloon o.; Z. Gnadengehalt; -gelag o.,
V. van het huwelijk; 2. Z. -beredung; auf -, auf seine - hallen, op zijn punt o. Z. -mahl (1); -geld o., Z. -loten; - geprdnge
-störer m. stoorder m. van huiselijk geluk; van eer staan; ein Mudchen wieder zu -n o. (w. i, gebr.) plechtigheid, pracht v.
Streit m., -streiligkeit v. huiselijke twist bringen, in hare eer herstellen; ein Mann ter eere van iem.; - gericht o. rechtbank
m., huiselijke oneenigheid v.; -teufel m. von -, een man van eer; bei meiner -, auf V. of raad m. van eer; -gesandter m. bui huwelijksduivel m., huwelijksgeesel m.; meine -, an! -, op mijn woord van eer, tengewoon, honorair gezant m. of afge(fig.) booze vrouw, Xantippe v.; -tren- bij mijne eer, op mijn woord; 6. -nhalher, vaardigde m.; - geschenk o., eereblijk o.,
nung v., Z. -scheidung; -veráchter m., Z. eershalve, om de eer, uit achting; die - gift v.; - gewand o., Z. -kleid; -grabmal
- /eind; - verbindung v. huwelijksvereeni- eines Hauses machen, rellen, de honneurs o. ledig graf, praalgraf o.; -grad m. hoging, echtvereeniging v.; -verkündigung waarnemen, de eer ophouden; 7. die eit- noraire graad m.; -haft bijv. en b. eer
V. huwelijksafkondiging v.; -verlöbniss le -, ijdele roem ni.; 8. eergevoel o. er hal
eisi —er Mann, ach -vol,ernd;
o. ondertrouw, verloving v., aanteekenen keine - int Leibe, hij heeft geene eer in
respectabel; er gibt sick-tingsward,
o.; -vermächlniss o. vermaking v. aan het lijf; 9. die - seines Landes sein, zijn rive -e Miene, hij geeft zich een eerwaarde(n) langstlevende; it. weduwegift v., land eer aandoen; 10. erzeigen Siemirdie dig voorkomen; -halber bijw., Z. Ehre
Z. Witthum; -versprechen o., -verspre- -, doe mij de eer aan van &.
(6.); - handel m., Z. -sache; -hiiterin v.
chung v., -verspruch m. huwelijksbelofte
Fhreifer, (- s) in., Z. rn. (w. i. opzichtster v. over jonge dames, gouverv.; -vertrag m. huwelijkscontract o.; gebr.) punt o, van eer.
riante; -kefte v. eereketen m.; -klage v.
-oogt m. hu w elijksvoogd m.; -weib o., Z. Ehren,( -s, mv. Ehren) m. (Bouwk.) klacht v., eisch m. tot herstelling in zijne
-gattin; -werber m., Z. Freier; 2virth m., Hausehren, Hausehrenflur.
eer; -kleid o. eerekleed, feestkleed o.;
Z. Gatte; (Prov.) -zarter, -zdirter nl., Z.
Fhren, (ehrte, geehrl) bedr. ww. -krdnkung V. krenken o. in de
jem. -, eeren, achten, hoogachten, eer eer; -kranz m., -krone v. eere-pakten.
bewijzen, vereeren, eer aandoen; geehrl krans m., eerekroon v.; 2. Z. Brautkranz;
h h1e, n) v., Z. Elle.
sein, geëerd zijn, geacht worden, in aan- -kreuz o. eerekruis o.; -kuss m. (w. i.
Fhlich, bijw., Z. ehe(ich.
Ehrbar, bijv. en b. (verouderde' zien zijn; Ihr geehrles Schreiben, uw ge- gebr.) kus m. uit beleefdheid &; -legion
titel), eerzaam; 2. ( -er, -st) bijv. en b. eërde, uw geëerd schrijven o.; (fig., V. legioen o. van eer; - lepen, Z. Freilehen;
-e Frau, eerbaar, zedig; -e Kleidung, eer (Hand.) eihen Wechsel -, honoreeren, -leute mv., Z. -mann; -lohn m. eereloon,
welvoeglijk; -es Wort, betamelijk;-bar, voldoen; 2. wed. ww. sick selbsi -, zich eeregeld o., eeregift v.; it. Z. -gebühr;
-e Auffuhrung, zedig, welvoegelijk, eer- zelve(n) eerbiedigen.
-li ge v. leugen v. om zijne eer te bewazaam; sick - kleiden, zedig, welvoeglijk; Fhren—abschneider, schnei- ren; 2. ofpiciëele leugen v.; -nahl o. (w.
-leben, eerzaam; -keil v. eerbaarheid, ze - ders, mv. -schneider) rn., Z. -ruuber; i, gebr.) maal, feest, feestmaal o. ter eere
digheid, betamelijkheid, welvoeglijk -acceptant m.(Hand.)eeracceptant m., bij, van; -oral o. (w. i. gebr.) Z. - denkmal;
-heidv. die een onder protest liggenden wis- -mann m. eereman, man m. van eer;
Fhr —begierde, v., z. in. eergie- sel betaalt; -annahme v. eeracceptatie, -marschall m. voorzitter, president m.
righeid, eerzucht v.; -begierig bijv. en betaling v. van een onder protest liggen- van den raad van eer; - medaille v., Z.
b. eergierig, eerzuchtig, roemzuchtig; den wissel; -amt o. eerambt o., eerepost -ni'unze; -mitglied rn. buitengewoon,
-durst m., -durstig bijv. en b., Z. m.; -bahn v. parl o., baan v., weg m. der Honorair lid , eerelid o.; -münze v. meeer, des roems; -becker m. eerebekerm.; daille, v. geslagen ter eere van; 2. eereme-sucht, -süchlig.
Ehre, (- n) v.eer,eere v.,aa nzien o.,roem -belohnung V. eervolle belooning v.; -be- taal o.; -name m. eernaam, titel m., qualof in., achting v.; - einernten, einlegen, nennung V. eereti tel, eernaam m.; -besuch iteit v.; -partie v. (Sp.) partij
eer, roem, lof inoogsten; - erlangen, roem m. vereerend bezoek o.; -bell o. (fig.) V. voor de eer; -pfennig m. eerepenning
verwerven; jein. der - verlustig erkldren, bed o. van eer, Z. Ehre (2); 2. Z. Pracht - in., eeremetaal o.; 2. klein geld o. voor
iem eerloos verklaren; sick eine - aus bett; -bezeigung v. eerbewijzing, hulde fooien & bestemd, Z. Nolh -, Zehr-p/'enetwv. machen of elw. fur eine - halten, v.; -bild o. (w. i. gebr.) beeld o. ter eere, uig; -p f orte v. eereboog m., eerepoort
ergens eer in stellen, het voor eene eer standbeeld o., Z. -slick; -binde v. sjerp v.; -platz m. eereplaats v.; it. eerste
houden; sich's zur - rechnen, het zich v.; - bissen m. het op den schotel over- plaats, hoogste plaats v.; -posten m., Z.
tot eer rekenen; seine - in et-w. setzen, blijvend stuk o.; -bogen m., Z. -pforle; -amt; -preis m. (PI.) eereprijs v.; -punkt
zijne eer stellen in, ergens zijne eer in -bole m., Z. Gesandte; - braven o. eere- II. punt o. van eer; -ratte m. (w. i. gebr.)
stellen; (Spr.) - dem - gebiihrt, eere Wien' brouwsel o., brouwing v., die iem. bij buitengewoon of honorair raadsheer m.;
sere toekomt; zur - Gottes, ter eere Gods; eene buitengewone gelegenheid wordt -raub m. eerroof m., eerrooverij v., las- seri Gott! eere zij God, glorie v. zij God! toegestaan; -burger m. eereburger rn., ter m., lastering v.; -r•äuber m. eerroover,
- sei item da/'iir! eere, dank m. zij hem hij, wieu het burgerrecht geschonken is eerdief, lasteraar, kwaadspreker m.; -recht
daarvoor; 2. aanzien o., eerbewijzing,eer wegens buitengewone verdiensten; — o. bijzonder recht o.; 2. recht o. van
v.; ,each - streben, eerbewijzingen trach- recht o. eereburgerrecht o.; - cavalier m. eer, eerewetten V. rnv.; -rede v. plechtige
ten te verwerven; zu -n gelangen, eere- eereridder m.; -dame v., Z. Hofdame; redevoering, toespraak v.; 2. lofrede v.,
posten m. mv.krijgen; (fig.) auf dem Bette - denkmal o. gedenkteeken, gedenkstuk Z. Lobrede; -reich bijv. nw. zeer ach
eervol; 2. roemvol, zeer-tingsward,
der -ti sterben, op het bed van eer ster - o.; -dieb m., Z. -raiuber; - dienst m. dienst
-

-

(-

(-

Ehr.

Ehr.
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Thrlieh, -er, -st) bijv. en b. eer•
onderscheiden, met eer overladen; •reihe
v.(Wapenk.) eerestukken, vrijkwartieren lijk, eervol; -e Abkun f t,-esGewerbe, eervol;
o. mv.; - reder m. eerredder m., hij, die ein -es Begrabniss, eervol; er hal sein -el
iems. eer redt; -re/lung v. redden o. van Auskommen, hij verdient genoeg om eeriems. eer; - richter m. rechter m. in eere- lijk, met eer door de wereld te komen;
zaken; -rock m., Z. - kleiel; -rührig bijv. der -e Name, goede naam ni.; (Spr.) eft
nw. onteerend, beleedigend, lasterlijk; — -er Name geht ober Alles, een goede naam
keit v. onteerende, beleedigende, laster is beter dan schatten; jent. wieder - mazaak v.; -sabel m.eeresabel v.; -sache-lijke chen, iems. goeden naam herstellen, iem,
V. eerezaak v.,zaak v.van eer;• saule v.eer- in zijne eer herstellen, rehabiliteeren;
zuilv.; -schänder m., Z. -ri uber; - schdn- (Krijgsw.) jem. - machen, onder liet vaan derisch bijv. en b. eerroovend, lasterlijk; , del laten doorgaan; einen unehrlich ge-schundung v., Z. -raub; - schild m. machten Soldaten wieder - rachen, in zijn
(Wapenk.) eereschild o.; - schilling m., vorigen rang herstellen; ein uneheliches
Z. -pfenning (2.); -schmuck m. feesttooi, Kind - machen, wettigen, voor echt erfeestdosch m.; 2. versiering v. ter eere kennen; (fig.) es kostet ihn etui. Ehrlivan; - schuld v. eereschuld v.; -schuss ches, het kost hem heel wat; er hat seim. eereschot, salutschot o.; -schwert o., nen -en Theil davon gegessen, hij heeft
Z. - sabel; -sold m., Z. -lohn; - staffel v., zijne portie daarvan; 2. eerlijk, recht
vertrouwd; (Spr.) ein -er Mann-schapen,
Z. -slufe; - stelle v., Z. -anti; (Wapenk.)
eerestuk, eerekwartier o.; -strafe v. ont- halt sein Wort, een rechtschapen man
eerende straf v.; -streit m. strijd, twist houdt zijn woord;(Spr.)een man een man,
m. omtrent een punt van eer; it. eerezaak een woord een woord; (gemeenz.) er ist
v.; -stuck o. (Wapenk.) eerestuk o.; eine gute -e Haut, hij is een eerlijke kerel,
-stufe v. eeretrap m., graad m. van eer, een goede ziel; - and redlich bezahlen,
waardigheid v.; -tafel v., Z. - gericht; nauwgezet zijn in het betalen; (Spr.)
-tag m. eeredag, bruiloftsdag, eer- - wdhrt am langsten, eerlijk duurt het
volle dag m.; -lanz m. eeredans m.; langst, Z. redlich; 3. Z. ehrbar; -keit v.,
-- mit einer Braut, eerste dans m. z. m eerlijkheid v., eervolle o.; (van de
met eene bruid; - tempel m. eeretempel geboorte), wettigheid v.; 2. (van het gem., Pantheon o.; -titel m. eeretitel m.; drag), eerlijkheid, rechtschapenheid v.
lhrliebe, v., z. m. eergevoel o.,
(Scherts.) Bich allerlei - geben, scheldnamen m. mv.; -trunk m. eeredronk m.; liefde v. voor zijne eer, voor zijn goeden
it. afscheidsdronk m.; -verletzung v., Z. naam, gehechtheid v. aan zijne eer.
Ehrliebend, -er, -st) bijv. en b.
-krankung; -vest bijv. en b., Z. -test;
-volt bijv. en b. eervol; - vormend m. bui -'. eerzuchtig, gehecht aan zijne eer; ein -er
tengewone voogd m.; -vein m. eerewijn Mensch, een man van eer.
Ehrlos, ( -er, -est) bijv. en b. -e
m., Z. -trunk (2); -werth bijv. en b. eer
woord o.van eer; -zeichen-wardig;ot. Person, eerloos, zonder eer, zonder
o. eereteeken o.; 2. mv. (van de kroon), schaamte, schaamteloos, gemeen, laag;
-e Handlung, eerloos, laag, gemeen; - marangteekenen o. mv., insigniën o. mv.
(

(

Ehrerbietig , ( -er, -st) bijv. en b. chen, eerloos maken, iems. eer bezwalken,
eerbiedig, met eerbied, met achting; die
-e Furcht der Kinder vor ihren Eltern,
eerbiedige vrees v., ontzag o.; -keit v.
eerbied m., eerbiedigheid, achting v.,
ontzag o., Z. Ehrerbietung.
Ehrerbietung, v., z. in. eerbewijzing, achting, hulde v.
Ehrfureht, v., z. m. eerbied m.,
achting, hulde v.; jenin. seine - bezeigen,
zijne hulde brengen, eerbied, achting bewijzen; die - gegen jem. aus den Augen
eerlieren, den verschuldigden eerbied uit
het oog verliezen, te kort komen in den
verschuldigden eerbied; -gebietend bijv.
nw. eerbiedwekkend, ontzagwekkend;
-svoll bijv. en h. vol eerbied.
Ehrgefuhl, o., z. m. eergevoel o.;
er hat viel -, hij heeft veel eergevoel, is
zeer gevoelig op het punt van eer.
Ehrgeiz, (-es) rn., z. m. eerzucht,
eergierigheid v.
Ehrgeizen, (ehrgeizle,geehrgeizt)o.
ww., ui. h. (w. i. gebr.) nach etw. -,
ijverig staan of dingen naar, najagen,
begeeren.

bezoedelen; ein -machendes Verbrechen,

onteerend; jent. fur - erkldren, iem. voor
eerloos verklaren; -er Weise, op onteerende wijze.
Ehrlosigkeit, v., z. m. eerloosheid, schande, gemeenheid, laag

Ehrwi rdig,

31&
(

-er, -st)

bijv. en b.

eerwaardig; -er Vater, eerwaard(ig)evader; -keit V. eerwaardigheid, eerbied waardigheid v.
Ei! tussch. ei! he! o! -! das ist herrlich, o! dat is heerlijk! -! wer halte ge
o! wie zou geloofd hebben; -! -!-glaub!
ei! ei!, zoo! zoo! -! mein Gott! o, God! -!

wie wehe thut das! ai! au! oei! -, tvas?
och, wat? -, nicht doch! och, neen! -, bei
Leibe nicht! volstrekt niet! God beware
(mij) er voor! -, seht einmal den klagen
Herrn! o, zie eens, wat een knappe kerel! - nun, es mag sein! welnu! hetzij zoo!
Ei, ( 4e)s, mv. er) o. ei o.; er bebriiten, auf den -ern sitzen, (van kippen), broeden of broeien, op eieren zitten; (Nat. hist.) -er legend, eierenleggend, zich door eieren voortplantend; -er
sieden,backen,eieren koken,bakken;weichgesottenes -, zacht (gekookt) ei; hartgesottenes -, hard (gekookt) ei; -er aufButter, spiegelei, kalfsoog o.;(fig.)er ist kaam
aus dem - gekrochen, hij komtpas kijken;
man muss mit ihm umgehen, wie mit
einent schallosen -, hij is uiterst gevoelig,
lichtgeraakt, men moet met hem uiterst
-

-

-

voorzichtig te werk gaan; sie Sind einander
so dhnlich wie ein - dent andern, zij gelijken elkander als twee droppelen waters, zij gelijken elk. op een haar; (Spr.)
das - will klager sein, als die Henne, het
ei wil wijzer zijn dan de hen;2.(Bouwk.)
eivormig sieraad, ei o.

Eibe, (-n) v. (PI.) ijp, taxis, ijpeboom, taxisboom m.; 2. (veroud.) handboog, boog M.

Eiben baum, ( baum(e)s, mv.
-

-

-baume) m., Z. Eibe; -baumen bijv. nw.
ijpen, ijpenhouten, ijpenboomen; -schutze
m. (veroud.) (hand)boogschutter m.
Eibiseh, (-es) m., z. m. gemeiner
-, witte maluwe v., kaasjeskruid o.; 2.
strauchartiger -, Cyrische maluwe, ketmia v.; -beere v. ijpebes, taxisbes v.;
-krant o., Z. Eibisch; -salbe v. maluwe zalf v.; -wurzel v. maluwewortel m.

Fieh apfel, ( apfels, mv. apfel)
-

-

-

-heidv. m., Z. Gallapfel; -baum m., Z. Eiche;

ihrsam, ( -er, -st) bijv. en b. (w. -bilt in., Z. -eila.
i. gebr.) eerzaam, eerlijk; -keil v. eer
Fiche, (-n) v. (Pl.) eik, eikeboom
eerlijkheid v.
-zamheid, m.; jonge -, jonge eik m., eikeboompje
Ehrschatz,( es) m.,z.m.(Leenw.) o.; isnntergrune -, steeneik m.; kleine of
leenheffing v., relief o., Z. Lehensge- sitsze -, kleine of Grieksche eik m.; II.
bühr.
(Hand.) (op maten en gewichten),
Ehrseh^tzig, bijv. en b. onder ijk m., ijkmaat v.; die - nicht haben,niet
onderworpen aan leenheffing. -hevig, geijkt zijn; dies Fass hat die Pariser -,
hrsueht, v., z. m. eerzucht, zucht, is volgens Fransche maat geijkt; 2. z.
begeerte V. naar eerbewijzingen, naar eer. m., Z. (das) Eichen; 3. peil o.
Ehrs chtig, ( -er, -st) bijv. en b.
Eiehe1, (-n) v. eikel m.; 2. (Ontlk.)
eerzuchtig, begeerig naar eerbewijzingen, - des mánnlichen Gliedes, eikel m., hoofd
Z. ehrbegierig.
o. der roede, des kittelaars, 3. (Sp.) klaEhrtrieb , (-(e)s) m., z. m. be- veren v. mv.
geerte v., verlangen o. naar eer.
Eichel —cafi'ee,(-s) m.,z. m. eikelEhrvergessen, bijv . en b. eerloos, koffie v.; -doppo v., Z. -schale; -drüse v.
eervergeten, laag; -heit v. laagheid v., mv. (Ontlk.) eikelklier v.; -entzündung
Z. Niedertrachtigkeit.
V. (Gen.) eikelontsteking v.; -ernte V.
Ehrgeizig, -er, -st) bijv. en b. Jhrwidrig, ( er, st) bijv . en b . eikeloogst m.; - fórnzig bijv. en b. eikeleergierig, eerzuchtig; -keit v., Z. Ehr- strijdig niet de eer, gemeen, laag, ont- vormig; -garter m. eikenkamp o.; -hafer
eerend.
geiz.
m. zwarte haver v.; -häher m., Z. NussEhrgier, v., ehrgierig, bijv. Ehrwu.rden, v. (titel),eerwaarde,' haher; -kamup m., Z. -parten; -ketch m.
eerwaarde heer m,
nw., Z. Ehrgeiz, ehrgeizig.
eikeldopje, eikelbekertje o.; -krone v. des
(

-

l

-

-

316

Eid.

Eig.

Eie.

m4nnlichen Gliedes,(Ontlk.)eikelkroon v. it. ziurz ckschieben, op een eed vergen; in Fier-dotter, (- dotters, mv. -dotFiehelle, V. el v. waarnaar geijkt - and Pflicht nehmen, in eed en plicht ter) m.eidooierm.; -/laden m.,Z.- kuchen;
wordt; it. geijkte el v., Z. Fiche nemen.
-gelb o. eigeel o.; mit — überstreichen,
(Hand.).
Eidam, (-s, rnv. -e) in. (oeroud.) vergulden; 2. — bijv. en b. eigeel, zoo
Flchel-lese, (-n) v., Z. -ernte; schoonzoon, behuwdzoon, dochters -man geel als een ei; -gri tze v. beste grotten
-mast v. vetmesten o. met eikels; -mu- m.
v. mv.; -handler m. koopman, handelaar
schei v. (Nat. bist.) kelkvormige mossel
Eid-breeher, ( - brechers, rnv. m. in eieren, eierenkoopman, eierverv.; -ndpfchen o., Z. -kelch; -öl o. eikel- -brecher)m.eedverbreker,eedverkrachter, kooper m.; -kanal rn. (Ontik.) eierka olie v.; -schale v. eikeldop m.; -schwein eedverzaker, meiueedige, tr ouwelooze in .; naai o.; -kcse m. eierkaas v .; -klar o.,
o. met eikels vetgemest zwijn, zwijn o., -bruch m. meineed m.; -briichig bijv. en Z. Eiweisz; -krebs ni. wijfjeskreeft m.;
dat in de bosschen is vetgemest; -stein b. meineedig, eedbreukig, eedverkrach- - kuchen m. eierkoek, pannekoek rn.; —
m. (Nat. hist.) versteende zeeëikel m.; tend; -- werden, zijnen eed breken, pPanne v. koekenpan 1, .; -legen o. eierleg-tragend bijv. nw. eikeldragend. schenden, verkrachten, zijn ee l niet hou- gen o.; -legend bijv. nw. eierleggend;
Fiehen, bijv. en b. eiken, eiken- den; -bruder m., Z. 1VIarksteinsetzer; -biir- -leiste v. (tiouwk.) eierlijst v.; -linie v.,
houtgn, van eikenhout; - Breltchen, va- ge m., -bürgschaft v. borg, borgtocht m. Z. Eilinie; -loch o. (in den grond), kipgenschot, paneelhout, vaathout o. onder eede. penest o.; 2. (van de kip), eiergat o.;-löfBichen, (eichte, geeicht) bedr. ww . Eideehse, (-n) v. (Nat. bist.) ha- fel m. eierlepel m.; - Haarkt V. eierenmarkt
v.; -much v., Z. Hiihnerinilch; -náp fchen
(Hand.) ijken, meten, peilen, roeien; ein gedis v.
Fass -, ijken; ein Schiff -, meten, ijken
Eideehsen —artig bijv. nw. ha- o., Z. -becher; -öl o. eierolie v.; -pjlanze v.
Eichen, (-s, mv. Eichen) o.(verkl.) gedisachtig, hagedisvormig; - fisch ni. ha- eiergewas o.,eierdragende nachtschade v.;
eit', klein ei o.
m v. violetkleurige pruim v.; -plait
gedisvormige visch m.; -schwanz m.1-p/laue
-ielien—blatt, (-blatt(e)s, mv. hagedisstaart in.; (PI.) hagedisstaart m. m., Z. - kuchen; -punsch m. eier-pons of
-blátter) o. eikeblad, blad o. van den iider, (-s, mv. Eider) rn. eidergans, panch v.; -rahna m. eiervlade) v.; -schale
eikeboofn; -bohrer tn. galwesp v., paal- eidereend v.; - dannen, - duren mv. eider- v. eierschaal v.; -schrvamm m. geelachtige,
worm m.; -fare m., Z. Steinfarn;- farbe dons o., eiderganzenveeren v. mv.; -cote, eetbare paddenstoel m.; -staude v., Z.
V. eikenhoutkleur v.; -hola o. eikenhout v., Z. -gans; -vogel m., Z. Eider.
-baum; -stein m. (Nat. bist..) eiersteen
o.; -lau¢ o. eike(n)loof o.; -lunge v., Z. Eides — ablehnung, v. weigering m.; -stock in. (Ph.) eierstok m.; -suppe
Lungenkraut; 2. Sleinflechle; - mistel v. v. of het weigeren o. van het doen van v. eiersoep v.; -tang m. (van koordedanmispelboompje o. op den eik; -moos o. een eed; -bruch m., Z. Eielbruch; -er- seks), dans m. op eieren, eierlans ni.;
eikenmos o.; -motte v. eikenmot v.; -rinde bietung v. aanbod o., aanbieding v. tot -tragend bijv. uw. eieren bevattend, eierV. eikebast m., eikeschors, schors v. het doen & van een eecl; -erlassung v. dragend; -verstcinerung v. (Nat. hilt.)
van den eikeboom, Z. Lobe; -rose vrijstelling v. van het doen & van eens kuitsteen m.
V. (PI.) gemeene, wilde roos, honds- eed; -formel, Eidformel v. eedsformulier, Fifer, (-s) m., z. m. toorn, dr ift nl .,
roos v.; -schwamm m., Z. Eichpilz; o.; -helfer m. die iem. ondereede bijstaat;!opvliegendheid, driftigheid v., vuur o.;
-slamm m. eikestam m.; -streicher m. -kr ftig bijv. nw., Z. eidiich, -leistung in -, in heiligen gerathen, driftig wor(Nat. bist.) eikensluiper m.; -Iragend v. zweren, doen o. van een eed, eedsaf- den, opvliegen, in vuur en vlam geraken;
bijv. nw. kleine klieren dragend; -ivald legging v.; -pflicht v. door een eed opge- 1 ohne -, koelbloedig; 2. ijver m.,vlijt, naarm. eikenwoud, eikenbosch o.; -wick/er legden plicht, plicht m., waartoe men stigheid v.; heiliger- , heilige ijver m.
m. (Nat. hist.) eikebladroller m.; -wurm zich onder eede verbonden heeft, ends- voll -, vol ijver, ijverig, naarstig; vielen
m., Z. -bohrer. plicht m.; dens Fiirsten die _ leisten, den i - neigen far jens ., jenin. za dienen, iem.
S^jcher, (-s, mv. Eicher) m. ijker, vorst gehoorzaamheid en trouw zweren; veel genegenheid betoonen, ijverig zijn
-sicherheil v., Z. Eidbirgschafl; - overwei- om iern. te dienen; etre. nail - angrci fen,
roeier, eiler, meter ni.
Zich—farren, (-farrens, mv. -far- gerung v., Z, -ablehnucng; -wriderruf m. met ijver of vlijt beginnen aan; ohne -,
ren) m. Z. Steinfarren; -gebiihr v. ijk- herroepen, terugnemen o. van een eed. lauw; 3. Z. Nacheifer.
Biferer, ( - s, mv. Eiferer) in. ijveloon, roeiloon, meetloon, peilloon o.; Eidexe, ( - n) v., Z. Eidechse.
-grund m. eikendal o.; 2. Z. -tand; -holt Eid-genoss, (-en, rnv. -en) in. eed- raar m.
Eif(e)rig, -er, -st), bijv. en h. -er
o. eikenplantsoen o., eikenboschje o., genoot, verbondene, bondgenoot rn.; -ge-herr, - meister m., Z. Eicher; -horn, nossenschaft v. eedgenootschap, bondge-1 Prediger, ijverig, vurig; -es Gebet, -er
-hórnchen o. eekhoorn of eekhoren in.; nootschal ► , verbond o., confederatie v.; Christen, ijverig, vurig; -es Verlangen,
eekhoorntje of eekhorentje o.; ---a fe m. schiveizerische —, Zwitsersch verbond, vurig, hevig; - e ]Demi hung, ijverige besapajoa, een Amerikaanscheaap m.; -land bondgenootschap o.; -genössisch bijv. en rnoeiing, poging v.; - im Dienste, dienst o. grond m., terrein o., plaats v., die voor b. bond genootschappelijk , eedgenoot - ijv er m.; sick - auf das Studiren legen, ijden eik geschikt is; -masz o., Z. Eiche schappelijk; die -- en Lande,de Zwitser- verig, vlijtig zijn in de studie; -arbeiten,
(1I); -mast v., Z. Eichelmast; -pfahl in. sche kantons o. mv. 4 ijverig, vlijtig; (H. S.) -er Gott, gestreng.
paal m. met eene peilschaal er op,ijkpaal, Eidlieh, bijv. en b. cin -es Ver- E ifern, (eiferte, geeifert) o. ww., m.
roeipaal, peilpaal, meetpaal m.; -p fund o., sprechen, gezworen, bezworen, onder cede h. für etcv. -, ijveren, veel belangstelling
Z. Eiche (1I) ; -pilz of -schwamin m. (PI.) heloofd of gedaan; tine -e .4ussage, onder tooneu in, zijn best doen voor; gegen. etcv.
tonderzwam, vuurzwam v. -en o.; it. Z. cede bevestigd; - bekrá ftigen, met Benen, -, te velde trekken, zich verzetten tegen,
Feuerschwvamm; -schälchen o. ijkschaal- eed, onder cede. tegengaan; 2. Z -welleif ern .
z. m. eed - Eifersucht, ` , ^.z. m, ijverzucht v.,
tje, toetssclraalt'e
J o.; -sche
/ el m. Z. Eid—sehwur, - (e)s'
Eiche (II); -stab m., Z. -elle; it. Z. Vi- zwering v., zweren, een eed doen o ., Z_ i naijver m ., jaloerschhei{i,jaloczie, afgunst
sirstab; -thai o., Z. -grund (1); -trauuhel Eiel, Schevur; -ver yessen bijv. en b., Z. , v. -los bijv. en b. zonder ijverzucht, niet
V. eikedruif v .; -cvald ni., Z. Eichenzvald. br-iichig. jaloersch, niet wangunstig.
Eid, (-(e)s, mv. -e) m. eed m.; leib- Bier— apfel, (-apfels, rnv. -apfel)
Eifersi ehtelei, v. belachelijke ja licher -, persoonlijke eed; gerichtlicher -, m. eierappel, nlelanzaanappel in.; -baum loerschlieid, zotte jaloezie v.
plechtige, gerechtlijke eed m.; verfizng = `m. eiergewas o., eierdragende nachtscha -1 Eifersuehtig, ( -er, -st) bijv. en
lichen - , valsche eed, meineed m.; einep de v.; -becher m. eierdopje o. -bier o. b. auf fern. of elw. -, jaloersch, naijverig,
schwören, een eed doen of afleggen, zwe- eierbier o.; -birn(e) v. eierpeer v.; -blume ijverzuchtig, wangunstig, afgunstig.
Eiform, ( -egt) v. eivorm n1., ovaal
ren; mit einein -e bekráftigen, met of v., Z. Löwenzahn; 2. Z. Kiebiisblume;
onder eede bevestigen; er trieb ihn anf -br•od o. eierbrood o.; -br?ihe v. eiersaus v. I o., langwerpig rond o.; - fórmnig bije. en b.
den -, hij eischte dat hij er eeneneedop# Eierchen, (-s, mv. Eierchen) o.jeivormig, ovaal, langwerpig rond.
1 Eigen, bijv. ei► b. eigen; in -er Perdoen zou;jemn.den- auflegen, zuschiebenjeitje, klein ei o.
.
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son, in eigen persoon; er hat es mit -er in handen; jemn. — übergeben, iem. per- eigendom bezittend; der -e Besitz, het
Hand geschrieben, hij heeft het eigenhan- soonlijk, zelven, eigenhandig ter hand eigendom o.; (Nat.) eigendommelijk,bijdig geschreven; ich übergab es ihm in stellen; --hiiusig bijv. nw. (Pl.) eigen- zonder eigen of geschikt, specifiek; das
seine -en I#inde, ik gaf liet hem in de huizig, de meeldraden in eene andere -e der Schreibart jeins., het eigendommelijke, kenmerkende, karakteristieke o.;
hand; aus -er Macht, Bewegung, in seinern bloem dan de stampertjes hebbend.
Eigenheit, (- en) v.(vaneenezaak), -keit v. eigendommelijkheid v., kenmerk
-en Namen Bite. thun, uit eigenbeweging,
op eigen gezag, voor zijne eigene rekening; eigenschap, hoedanigheid, eigendomme- o., bijzonderheid, eigenschap v.
(Volkst.) op zijn eigen houtje; das ist lijkheid, eigenaardigheid, bijzonderheid Eigenthums-entsetzung, v.
seine -e Arbeit, eigen werk, dat heeft v.; (van een rnensch), zonderlingheid, (Ger.) uitzetting, ontzetting, verjaging
hij zelf gedaan, vervaardigd; 2. eigen, eigenaardigheid v.; (van eene taal), eigen- v. uit liet bezit; -heir m. eigenaar. bezit uitsluitend toebehoorend; dasist mein -es aardigheid, eigendommelijkheid v., idi- ter m.; -recht o. eigendom m., eigendomsGut, dat behoort mij zelven; etw. -haben, otisuie o., (van het Fransch) gallicis- recht o.; -verduszerung v. (Ger.) gedwoniets bezitten, in eigendom hebben; das ist me o., Z. eigen; -swant o., Z. Eigenscha[ts- gen uitzetting, verplichte ontruiming.
Eigentlieh, bijw. eigenlijk, werkemein -, dat is van mij, mijn eigendom; wort.
Eigen-leidig, bijv. en b. (Gen.) lijk; im -en Sinne ein Wort nehmen, in
er Wechsel, wissel m. aan order; (Spr.)
-er Herd ist Goldes werlh, eigen haard is eigenlijdig; eine — e Krankheit, eigen - den eigenlijken, waren zin opvatten; goud waard; (fig.) sich jenin. ganz zu lijd igheid v., plaatselijke ziekte v. van een zit reden, om de waarheid te zeggen, om
- geben, zich geheel en al toewijden aan, lichaamsdeel; -liebe v. eigenliefde, zelf- de zaak bij den waren naam te noemen;
zich met lichaam en ziel overgeven aan; zucht v.; -lob o. eigen roem, lof in.; so ist die Sache - zugegangen, zoo heeft
sein -er Herr sein, zijn eigen meesterzijn, (Spr.) -- stinkt, (Volkst.) eigen lof de zaak zich eigenlijk toegedragen.
Eigen—wille, m., z.m. eigen wil
van niemand afhangen of afhankelijk zijn; stinkt; -löhner in. (Bergw.) leenplichtig
eine -e Dienerschafi unterhalten, livrei- eigenaar m.; -hhnerschajt v. leencijns- m., zelfstandigheid v.; er handelt gein
bedienden hebben; ich bin nicht mein -of plechtigheid v.; -macht v. eigen macht, nach seinem —, hij volgt gaarne zijn eigen
mein -er Herr, ik ben mijn eigen meester, willekeurig gezag, despotisme o.; -mach- hoofd, doet gaarne zijn eigen zin, Z. Eimijn eigen baas niet; it. ik ben maar on- lig bijv. en b. eigenmachtig, eigendun- gensinu; - willig bijv. en b. eigenwillig,
dergeschikt, mag niet doen, wat ik wil; -e kelijk, willekeurig, despotisch; —e Ge- te veel zijn eigen wil, zijn eigen zin, zijn
Leute, Z. Leibeigene; eine Sprache sich zu walt, -- handeln, regieren, despotisch, eigen hoofd volgende; —keit v. eigenwil- machen, zich eigen maken, zich gemeen- willekeurig; etw. --- durchsetzen, met ge- ligheid, eigenzinnigheid, onverzettelijk
maken niet; it. jeins. Schreibart sick weld doorzetten; —es Verfahren, eigen - heid v., Z. Eigensinn.
-zam
Eignen, (eignele, geeignet) o. ww.,
zu - machen, zich eigen maken; (Spr.) dunkelijk gedrag o.; sick — Recht verjeder Tag hat seine -e Plage, iedere dag schaffen, zich zelven recht verschaffen; m. h. (w. i. gebr.) toekomen, voegen,
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad; 3. -mittel o. middelo., dat bepaaldelijk eene geschikt zijn, Z. geeignet; 2.Z. zueignen;
eigen, gemeenzaam, eigendommelijk; das zekere ziekte of kwaal bestrijdt, specifiek II. wed. ww. sich jenm., heir etw. -, ge Lachen and Weinen ist dein Menschen -, middel o.; -name m. eigennaam in.; -nulz schikt zijn, passen; das eignet side nicht
iets eigenaardigs van; eine einena Volke -e m. eigenbelang o., zelfzucht, eigenbaat, filr die Schaubiihne, is niet geschikt,past
Krankheit, inheemsch, inlandsch, een volk baatzucht v.; blosz seinen - suchen, slechts niet voor het tooneel, leent zich niet tot
eigen; -es Haar, eigen, natuurlijk; -eRe- zijn eigen belang op liet oog hebben; een tooneelstuk, is niet van dien aard,
densarl, (van eene taal), eigenaardigheid, - nutzig bijv. en b. eigenbatig, baatzuch- dat het op het tooneel gespeeld, vertoond
eigendommelijkheid v.; -e Redensart der Lig, zelfzuchtig, eigenbelang zoekend; kan worden.
Eigner, -s, rnv. Eigner) m., Z.
franzósischen, englischen, deutschen, hol- -keil v. baatzucht v., eigen belang o., Z.
ländischen, griecfiischen Sprache, galli- Eigennulz; -post v. extra post v.; -cache Eigenthunzer.
Eihausehen, (- chens, mv. -chen)
cisme, anglicisme, germanisme, hollan- v., Z. Selbstrache; - richter m. eigen recho. eivliesje.
disme, graecisme o.; (Wijsb.) -e !'a- ter m.; -ruhm in., Z. -lob.
Eigens, bijw. opzettelijk, niet op- Ei-land, (-( e)s, mv. Eilánder) o.
tur, al het eigenaardige van iem. ten
opzichte van zijne wijze van gewaarwor- zet, expres; ein - abgeschickter Bote, ex- eiland o., Z. Inset; -lander, —in, eilander m., bewoner ni., bewoonster v. van
den; 4. -es Zimmer, eigen, bijzonder, af- presbode m.
Eigenschaft, (- en) v. eigenschap, een eiland; -landisch bijv. nw. een eiland
gezonderd, afzonderlijk; -er Bote, expres;
5. -er Mensch, -e Meinung, bijzonder; it. hoedanigheid v., attribuut, karakter o.; betreffend.
Eil—boot, (-( e)s, mv. -e) o. snelzonderling, zeldzaam, origineel; er hal in der - eines Sachivalters handels, in
etw. -es in seinen Meinungen, hij heeft hoedanigheid van; die -en Gottes, de ei- varende boot, snelboot v.; -bote ni. ren iets zonderlings in &; sic ist so -, class &, schappen v.mv.;-einerP/lanze, eigenschap, bode, ijlbode, koerier m.
Eile, v., z. m. haast v., spoed m.;
zij is zoo zonderling, (gemeenz.) zoo hoedanigheid v.; -stoort o. bijvoeg(e)lijk
raar; 6. -e Sache &, Z. bedenklich; 7. in naamwoord ,eigereschapswoord,hoedanig- in der -, in haast, Z. eilends; es hat -,
seinen Sachen - sein, nauwgezet, stipt, heidswoord o.; -szeicheno.,Z. Beizeichen. keine -, er is haast bij, er is geene haast
Eigen—schrift, (- en) v. eigen hij, het presseert niet; ich habe grosze -.
zorgvuldig. Bigen-behorig, bijv. en b., Z. schrift o., zelf of eigenhandig geschreven ik heb groote, veel haast, ik ben gepresleibeigen; -bote m. expresbode m.; -dun- brief m. c'; -sine m. eigenzinnigheid, kop- seerd, heb niet veel tijd; - haben, (van een
hel m. eigendunkelijkheid, inbeelding,,pigheid, hoofdigheid, grilligheid, gril v.; brief), spoed vereischen; inmöglichster-,
zelfgenoegzaamheid, verwaandheid, ijdel -' -sinnig bijv. en b. eigenzinnig, koppig, in alle haast, zoo spoedig, ving mogelijk;
heid, laatdunkendheid v., eigendunk m. hoofdig, stijfhoofdig, grillig; -- atif etw. (Zeew.) die Segel in aller - einziehen, de
Eig(e)ner, (- s, mv. Eig(e)ner) m., beslehen, stijf op zijn stuk staan, onver- zeilen in eens strijken en laten vallen.
Eilein, (verkl.) o. eitje, klein ei o.;
zettelijk aandringen op; --keit v., Z.
Z. Eigenthumer.
-Mille v. (Pl.) omhulsel o. van het planEigen-gericht, (-( e)s, mv.-e) o.;-sine; -sucht v., Z. Selbstsucht.
eigen gerecht o., eigen rechtbank v.; -gut Eigen—them, (-lhum(e)s, mv. teneitje.
Eilen, (eilte, geeill) o. ww., m. Ic.
o. eigendom, eigen goed, allodiaal, on- -lhumer) o. eigendom o., bezitting v.;
roerend, niet leenroerig goed o.; Eigen -1 ( Leenw.) domein o.; durch Ertsschaft er- ijlen, spoeden, zich haasten, vlug of met
schaft eines --es, leenplichtsvrijheid, on-' langtes -, erfgoed o.; - in Bankaktien, spoed te werk gaan met; mit einer Ar. geil -, haast maken; es eilt edit dieser
roerigheid v.; — serie m. erfgenaam m. Í bankactiën v. mv.
van een allodiaal of riet leenroerig goed; Eigen —thumer, -thumerin, Arbeil, dit werk vereischt spoed of haast,
- handig bijv. en b. eigenhandig, met,eigenaar, bezitter m., eigenares, bezit- er is haast bij dit werk, er eilte in den
,

Wald, bij ijlde, spoedde zich het bosch in;
eigen hand; er schrieb ihnr —, hij schreef ;ster v.
igen— thümlieh, bijv. en b. in ich muss nach Hause -, ik moet gauw
hem zelf, eigenhandig; — zu erbrechen,
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II. zelfst. der -e and der Andere, de eene eingeanttuortet) beds. ww., (w. in gebr.)
en de andere; in dem -en Augenblick Z. einhandigen, überliefern.
c ., in dem andern chr, nu eens, dan Einarbeiten, (giek), (arbeitete
weder; in dein -en Stuck - sein, in dein ein, eingearbeitel) wed. ww. (fig.) sick
andern uneifs, in het eene eens, in het in eine Sache-, zich inwerken, indringen,
andere niet; die -en, de eenen, eenigen; zich gemeenzaam maken; sich eingearbeihaast u langzaam.
-er nach dem andern, de, het eerie na den tet haben, aan den gang zijn, thuis zijn
Filend(s), bijw. ijlings, spoedig, (de, het) andere, na elkander, Z. cm- in iets.
Finarmig, bijv . en b. eenarmig,
schielijk, gauw; geht - hin, ga gauw, spoe- ander.
dig, ijlings heen; - einen Bolen ab fertigen, Ill. lides. ein, eine, ein, een, Bene; - zenig een(en) arm hebbende, met éénen arum.
inarten, (artete ein, eingeartet)
in haast, in alle haast.
Geld, een weinig gelds, een beetje o.;
Eilf, Z. Elf.
er ist -Deutscher, - Arzt, hij is een o. ww., m. s. tot gewoonte worden.
Ei1—fertig, ( -er, -sl) bijv. en b. Duitscher, een dokter; es ist -e Jüdin, Einartig, bijv. en b. van déne (dein haast, overhaast, haastig; •-- ge- het is eene jodin; luie - Fiirst leben, als zelfde) soort zijnde, eensoortig.
macht, in haast gedaan; --zu Werke geh- een vorst, vorstelijk leven; ich will Ihnen lin aehern, (dscherte ein, einged.en, (in eene zaak), haastig te werk gaan, -e Feder leihen, da ist -e, ik wil u eene schert) bedr. ww. (Scheik.) totasch ver
2. eine Sladi -, in de asch leg--brande;
zich haasten, overhaasten met; --keil pen . leenen, daar hebt gij (is) er eene;
V. vlugheid, haast, haastigheid v.; -fuhr was fur -e, wat voor eenel welch -e Freu- gen; 3. Z. aschern,
V. (Zaakb.) snelwagen m.; -gut o. del welk eene vreugde! so - Freund, so Fin seherung,v.(Scheik.) Z. ein(Spoores.) met een snelwagen of snel - treuer Freund, - so t reuer Freund, zulk'! dschern; seit - der Stadt, sedert de stad
vervoerd goed o.
-trein een vriend, zoon getrouwe vriend; solch in de aseb gelegd werd.
Filig, -er, -st) bijv. en b. haast heb- -e Freundin, zulk eene vriendin; - hoch- Einathembar, bijv . en b. inadem baar, wat ingeademd kan worden, wat
bende, haastig, gepresseerd; allzu - sein., edler Rath, de zeer edele raad.
zich overhaasten, al te haastig te werk IV. voornw. een, eene, iemand, een voor inademing vatbaar is.
gaan; it. geen geduld hebben; -er Gang, -e of ander; es nzóchte -er glauben, iemand, Einathrnen, (athmete ein,eingeathAbreise,overhaast; -st bijw. in groote haast, men zou kunnen gelooven; es kommt -enz! met) bed ww. inademen, in de longen
haastig, oogenblikkelijk, onmiddellijk. fremd vor, het komt een mensch, ons trekken.
Ei—linicht, bijv. en b. ovaal, lang vreemd voor; unser -er, unser -s ist nicht Finathmung, v., Z. einathmen.
Eini,tzen, (dtzte ein, eingedtzt)
rond, eirond; (Meetk.) elliptisch;-werpig so reich, class 5, ik hen, wij zijn niet rijk
bedr. war. etzeu in, Z. dtzen.
-linie v. (Meetk.) ovaal, langwerpig rond genoeg om.
o., ellips v., eirond o.; -linig bijv. en b. V. bijw. Jahr aus, Jahr -, jaar in, j aar Einaugig, bijv. en b. eenoogig,
Z. -linicht,
uit, van jaar tot jaar; querfeld -, dwars slechts één oog hebbende.
Ei1 - marsch, (-marsches, mv. -már- door het veld; ((1g.) weder - noch ausivis- Einballen, (ballle ein, eingeballt)
sche) ni. versnelde tocht, loop, marsch in.; sen, niet weten, wat men beginnen zal, bedr. ww inpakken, pakken, in balen of
-post v. snelpost v., snelwagen m., dili- niet weten hoe het aan te leggen, er pakken doen.
Einballung, Tinballirung ,
gence v.; -reiter in. snelbode, koerier in., niet weten uit te komen.
te paard; -wagen m., Z. -post; -zug m.
VI. Einer, (-s, mv. Einer) m. (Rek.) v., Z. eenballen; it. inpakking, pakking v.,
Z. -marsch; 2. (Spoorw.) sneltrein m. een, eenheid v., eene l; Brei - nach einan- al wat tot inpakken dient, pakpapier, pak Eimer, (-s, mv. Eimer) m. emmer der, drie eenes naast elk., 111; an die linnen o. c-.
Einbalsamiren , (balsanlirte een,
.m.; (fig.) es regnet als gósse es mit -n, Stelle dieses -s seizen Sic eine Null, zet
einbalsamirt) be d. ww. balsemen, inbalhet regent dat het giet, het stortregent; jeene 0 in plaats van die 1.
2. emmer m., eene maat voor steenkolen Binaekern, (ackerte een, eingeac- semen, door welriekende kruiden voor
&; een - Wein, eimer m., Bene maat van kert) o. ww, doorploegen, den ploeg diep bederf bewaren; einbalsamirt, gebalsemd;
verschillende grootte.
in den grond drijven; 2. bedr. ww. on- 2. wed. ww. sick -, zich parfumeeren.
Eimerehen, o. (verkl.) emmertje derploegen, met ploegen onder den grond Einbalsamirung, v., Z. einbal samiren.
o., kleine emmer m.
werken, bedekken.
Eimer-deekel ,(-deckels, mv. -dec- Eingnder, voornw. (onb.) elkan- Tinband, ( (e)s m., z. m. inbinden,
kel) m. emmerdeksel, deksel o. van een der, de een den ander, de eene de andere, binden, cartonneeren o., Z. Band m.;- decemmer, (Eimer).
het een, het ander; - gule Dienste leisten, kel o. (l3oekb.) losse band, band in.,
Eimerig, bijv. enb. wat een emmer elkander goede diensten bewijzen, weder waarin het boek gebonden wordt.
Einbausen, (bauste ein, einge(Eimer) inhouds heeft.
an - seizen, bij elkander plaatsen,-kerig;
Timer—kette, (-n) v. emmerket- samenvoegen; 6 Tage an -, nach -, zes baust) bedr. ww. (Landb.) das Getreide,
ting m.; -kunst v. (Waterw.) paternos- dagen na elkander, achtereenvolgens, aan die Garben -, in de schuur brengen, interwerk o., een zeker scheprad; -iveise een stuk; an! -, hinter -, nach -, op, achter, halen, binnen brengen.
bijw. met emmers, emmersgewijs, niet na elkander, opvolgende, achtereenvol- Einbau,(-(e)s, mv.-c)m.(Waterb.)
of bij Eimers.
gens; aus -bringers, shun, uit elkander, dam, keerdam m.; 2. (Bouwk.) inwenEin, sine, ein(e)s, telw .een,eene; uit de war maken; von - reiszen, vaneen dige o. van een gebouw.
gepen - Uhr, tegen een uur of ure; nicht scheuren; aus - gehen, uiteengaan; (Nat.) Einbauehen, (bduchle een, einge- Mann, geen een, geen enkel man; mit aus - fahrend, van elkander loopend, i báucht) bedr. ww., Z. be uchen.
Einbauen, (boute yin, eingebaut)
-em Worte, met, in één woord; -er sei- divergeerend, allengs wijder wordende;
ner Söhne, een van zijnézonen; -esmeiner lurch, miter - wer fen, door elkander gooi o. ww., ni. h. op eene plaats bouwen; it.
dooreen gooien, ondereen mengen;-en, zich ergens neerzetten.
Bucher, een mijner boeken; der -e von
Tinbeeken, (beckteyin, eingebeckt)
ihnen, een hunner; -er unter euch, een, mit - gehen, met elkander gaan,elk. ver
neben - wohnen, naast elk. wo--gezln; o. ww., m. h. (Kopersl.) den draad oniemand uwer; -es seiner Kinder, een van
zijne kinderen, Z. eins; -es Wesens mit nen, buurlieden zijn; vor - Furcht haben, derslaan, den rand omkloppen.
f-, (Gong.) één in wezen met; 2. in -ent vrees hebben voor elkander; zu - kommen, Einbedingen, ( bedong een, einfort, in eens door, zonder ophouden, aan bij elkander komen, elk. ontmoeten, be- bedungen) bedr. ww. onr., Z. eindingen.
een stuk; 3. -es Alters, van denzelfden zoeken.
leeftijd; an -em Tage, op (een en) den- Einankern, (ankerte een, einge- Einbeere, ( n) v. of Finbeerzelfden dag; aus -em Lande, uit een en ankert) o. ww. het anker uitwerpen en kraut, (-kraut(e)s, mv. -kräuter) o.
pariskruid o., wolfsbes, wolfsbezie v.
hetzelfde land; -(er)und derselbeFehler, doen vatten, het anker laten vallen.
inantworten, (antwortete een, I',^+,inbeeren, (beerle sin, eingebeert)
een en hetzelfde gebrek.
naar huis, ik moet mij naar huis spoeden;
herbei -, zu Hulfe -, toesnellen, toeloopen, toeschieten, te hulp komen; über
Bals and Kopf -, veel spoed maken, zich
haasten; (fig.)seinem Verderben entgegen -,
tegemoet snellen; (Spr.) cite mil Weile,
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o. ww., m. h. (Jachtw.) de vogelbessen in verbeelding hebben, ijdel zijn, groote ge- iemn. etw. -, inblazen, influisteren; 3. ein
dachten van zich zelven hebben, ver Kartenhaus -, ineenblazen, door blazen
de strikken hangen.

Einbegreifen, (begriff ein, einbegriffen) bedr. ww.onr. (w. i. gebr.) mede
mit einbegriflen,-teln,mdrk;
nicht mit einbegriffen, medegerekend, er
(niet.) onder begrepen.
Einbehalten, (du behdltst ein, er
behält ein, behielt ein, einbehalten) bedr.
ww. onr., Z. zuruckbehalten,
Einbeiszen, (biss ein, eingebissen)
bedr. ww. onr., m. h. bijten in, de tanden
zetten in, Z. beiszen.
Einbeizen, (beizte ein, eingebeizt)
bedr. ww. in het zuur leggen, laten inbijten, Z, beizen.
Einbekom men, (du bekommst
ein, er bekomnit ein, bekam ein, einbekommen) Z. bekommen, einnehmen.
Einbereehnen, (berechnele ein,
einberechnet) bedr. ww., Z. einrechnen.
Einberiehten , (berichtete ein, einberichlet) bedr. ww. berichten, bericht
brengen van, Z. berichten.
Einberufen, (bene! cin, einberu(en) bedr. ww. onr. bijeenroepen, samen roepen, oproepen, doen samenkomen.

doen in- of omvallen.
Einblä ser, (-s, mv. Einbldser) m.
inblazer, intluisteraar, voorzegger m.;
(Tooneelk.) souffleur m.
Einblaserei, v. (fig.) inblazerij,
voorzeggerij v.
Einblasung, v. (fig.) Z. einblasen.
Einblatt,(-blatt(e)s, mv. -blatler)
Einbildling, (- (e) s, mv. -e) m., o. (Pl.) leverplant v.; 2. slange - of adZ. Fantast; 2. verwaand mensch, ijdel dertong v.; 3. roeibloem v., leverkruid o.
mensch of man m.
Einblatten, (blattete ein, eingeEinbildung, v. inbeelding, ver - blattet) bedr. ww. (Timm.) met groef
beelding v., vooroordeel o., waan m., en messing in elk. werken.
Einblatterig, bijv. en b. éénblahersenschim v.; eine -, die man sich in
den Kopf setzt, idee, denkbeeld o.; in derig, met één blad.
der - reich sein, in zijne verbeelding
Einbläuen, (bldttte ein, eingebldut)
rijk zijn, zich verbeelden rijk te zijn; bedr. ww. (Very.) Z. blduen; (fig., ge
jemn. else. -, inpeperen, door-rnez.)
ldcherliche -, belachelijke verbeelding of irnbeelding v.; der Kranke in slagen inprenten.
der -, de gewaande, ingebeeldezieke,hij, E inblenden, - blinden, (kien
die zich verbeeldt ziek te zijn; 2. ijdel dele ein, eingeblendet of blindete ein, einverwaandheid, inbeelding, verbeel--heid, geblindet) bedr. ww. (Bouwk.) Saulen -.
ding v.; er hat eine grosze - von seiner blindeeren.
Person, hij verbeeldt zich zelven heel wat, Einblumig, bijv . en b. (Pl.) één -

zijn, veel eigendunk bezitten; sich-wand
etw. auf seinen Reichthunt -, zich ver heffen, zich verhoovaardigen op; ein eingebildeter Mensch, een mensch vol ver
inbeelding, een ijdel, ver -beldingof
-wandmescli.
Einbildlieh, bijv. en b., Z. eingebildet.

-

is zeer verwaand, heeft grootsche gedach- bloemig, met ééne bloem.

Einbbekeln, (bóckelle ein, eingegrosze - haben, te grooten dunk van zich böckelt) bedr. ww. in het zout, in de
pekel zetten of leggen; Háringe -, kaken.
Binbetteln, (beltelte ein, eingebet- zelven hebben, Z. Dankel.
telt) bedr. ww. bijeenbedelen, al bede- Einbildungskraft, kráfte) v. Einbohren, (bohrte ein, eingelende of met bedelen bijeen brengen; verbeeldingskracht v., voorstellingsver- bohrt) bedr. ww. inboren, boren, gaten
Almosen -, bijeenbedelen, inzamelen, af- mogen o., verbeelding v.; /'ruchtbare of maken in; (Vest.) -de Vertheidigunslinie,
bedelen; 2. wed. ww. (fig.) sich bei jemn. schöpferische, dichterische -, vruchtbare, indringend, ficheerend; 2. wed. ww. sich
-, iems. gunst afbedelen, afsmeeken, zich scheppende, dichterlijke verbeelding, -, zich indringen; sick in die Rinde -,
indringen bij; sich in ein Amt -, door fantasie v.; viel -, sine blühende-haben, (van insecten), indringen, invreten, door(van dichters, schilders &), eene rijke vreten.
smeeken, kuiperijen & verkrijgen.
Einbohrig, bijv . en b. -e Röhren,
Einbetten, (bettete ein, eingebet- verbeelding hebben.
Einbinden, (band ein, eingebun- eenmaal geboord.
tel) bedr. ww. jem. irgendwo -, een bed
opslaan voor, te slapen leggen; 2. wed. den) bedr. ww. oor. etw. -, binden in,l Einbraten, (du brátst eist, er brat
ww. sich - bei jemn., den nacht komen wikkelen in; Bdumchen in Stroh -, om em, bratete of briet ein, eingebraten) o.
omwinden, omwoelen niet.;-wikeln, ww. onr., m. s. inbraden, met braden indoorbrengen, komen slapen.
Einbezirken, (bezirkte ein, ein- seine Hand in ein Tuch -, zijne hand met trekken, verbraden in.
Einbrechen, (du brichst ein, er
bezirkt) bedr. ww. in een district samen- een doek omwinden; seine Haare in einen
trekken, tot een district samentrekken, Haarbeulel -, samenbinden; Garben -, bricht ein, brach ein, eingebrochen) bedr.
samenbinden, binden; ein Puck -, toe- ww. onr. ein Haus -, afbreken, omvertot een district brengen.
Einbiegen, (bog ein, eingebogen) binden, toehalen; die Segel -, inhalen, halen; 2. o. ww., m. s. invallen, breken,
bedr. ww. onr . of einbeugen, (beugte reven; 2. Bucher -, inbinden; 3. einem instorten; unter jemn. -, (gelijk het
ein, eingebeugt) bedr. ww. inbuigen, naar Pathen eta'. -, een doopgeschenk geven, ijs), afbreken, breken; 3. in ein Haus -,
binnen buigen; den Draht -, ombuigen; een geschenk geven bij gelegenheid van inbreken, door geweld & indringen; (fig.)
2. o. ww.,m. h. in den Weg -, terugkeeren den doop; 4. (lig.) jemn. etw. -, op het in sin Bataillon -, doorslaan; in ein Land
naar; 3. wed. ww. sich -, inbuigen, om- gemoed drukken, zeer aanbevelen, ge- -, binnendringen, invallen, een inval doen
in, Z. einfallen; 4. naderen; mit -der
bieden, uitdrukkelijk bevelen.
buigen, zich buigen.
Einbiegung, Einbeugung, Einbinde geld, ( (e)s, mv. er) Nacht, met liet vallen van den nacht; II.
v., Z. einbiegen; (Meetk.) inbuiging, o. doopgeschenk o. van den peetoom; o. zelfst. (van eene deur c^), breken o.
kromming v.; -spunkt m. buigings- -nadel v. (Schoenm.) lieelnaald v.; 2. naar binnen, Z. Einbruch.
paknaald v.; . schiene v. (Art.) beugel,
Einbreeher, (-s, mv. Einbrecher)
punt o.
Einbilden(sieh) , (bildete ein, klamp m.; die -- der Achse, asbengels, m. inbreker m., hij, die inbreekt, met
geweld binnendringt.
eingebildet) wed. ww. zich verbeelden, asklampen ni. mv.
Einbitten(sieh) , (bal ein, em- Einbrennen, (brannte ein, einzich inbeelden, zich voorstellen; it. gelooven,meenen,wanen,vermoeden;ichhabe gebeten) wed. ww. oor. zich door bidden gebrannt) bedr. ww onr. einero Pferde
mir es gleich eingebildet, ik heb het of smeeken toegang verschaffen; it. ver- ein Zeichen -, inbranden; 2. ein Foss mit
wel gedacht, het mij dadelijk voorgesteld, zoeken, bidden, smeeken om toegelaten Schwe fel - ,zwavelen; 3. (Kook k.) Mehl -,
er dadelijk aan gedacht; ich bilde mir te worden; sick in ein Anti -, door aan bruin braden; 4. (Giet.) das Eisen -, in
verzoeken verkrijgen.
-houden het vuur zacht maken; die Bleche -,
nicht viel Gutes dabei ein, ik stel mij niet
Einblasen, (du blas(es)t ein, er broeien; 5. Z. einhetzen.
veel goeds daarvan voor, Z. vorstellen; 2.
Einbringen, (brachte ein, eingezich inbeelden, verzinnen; eingebildetes blast ein, blies ein, eingeblasen)bedr. ww.
Gluck, ingebeeld, denkbeeldig, hersen- oor. Luit in den Luftballon -, inblazen, bracht) bedr. ww. onr. Waaren -, inschimmig; eingebildele Ho[fnung, ijdel; den luchtbol vullen; (H. S.) er blies ihni voeren; Lebeusmittel in eine Festung -,
eingebildete Macht,denkbeeld ig,op inbeel- einen lebendigen Athem ein, hij blies hem binnenbrenger, brengen in; (Heelk.) den
ding berustend; H. bedr. ww. sich viel -, den adem, het leven in; 2. (fig.) jentn. -, Sucher in die Blase -, invoeren, voeren in;
zich veel verbeelden of inbeelden, veel voorzeggen, voorpraten, fluisteren _tot; Gefangene -, binnen brengen; das GeEinberufung, V. bijeenroeping,' ten, hoogen dunk van zich zelven; sine zu

convocatie v., Z. einberufen.
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treide -, in de schuur brengen; (fig.) in Einbuszen,(biisate ein,eingebuszt) dringen; (fig.) sick in eine Gesellschaf t -,
die Ehe -, medebrengen (ten huwelijk); bedr. ww. verliezen, 'schade lijden; viel rich indringen in; er hat sick in dieses
einen Gesellen -, in dienst nemen, werk -, groote schade lijden, er veel bij te- Amt eingedrángt, ingedrongen, hij heet
dit ambt door kuiperijen, door list weten
geven; bei Gerichte -, inbrengen, voor- kortkomen.
Eineassiren, (cassirte ein, eincas- te verkrijgen.
brengen, indienen, Z. beibringen; 2. wie
Zeil wieder-der,ivsuntloe sirt) bedr. ww. inkasseeren, innen, in
Eindriiugung, v. indringing v.,
-, inhalen; seinen Verlost wieder -, her- ontvangst nemen, ophalen, Z. einfordern, Z. eindrangen.
stellen, zich schadeloos stellen, zijne re- einziehen.
Eindrehen, (drehte ein, eingekening weer goed maken ; (Scherts.) ich
Eincassirung, V. iukasseering v., dreht) bedr. ww. indraaien, al draaiende
er in werken; it. Z. (einzvdrts) drehen, Z.
trill es ihm wieder -, ik zal het hem wel ophalen o., Z. eincassiren.
betaald zetten; 3. opbrengen, geven, inEinclariren, (clarirte cin, eincla- einuwdrls.
brengen; 4. (Bergw.) es ist noch viel Feld riri) bedr. ww. (Hand.) de inkomende
Eindrillen, (drillle ein, eingedrilll)
bede. ww. ein Loch -, boren in, inboren.
einzubringen, er is nog veel gronds te rechten betalen, voldoen van.
Eindammen, (dammte eira, eirage -' Eindringen, (drang eira, eingeontginnen; die Ortung -, een werk tot
de begeerde plaats voortzetten; die Tiefe damml) bedr. ww. aan dammen of dijk drungen) v. ww. onr., ni. s. indringen,
gebruiken.
-werk doordringen, met geweld doen gaan in;
-, de behoorlijke diepte bereiken, zoo diep
gaan als noodig is.
lindamm.en, (dénnmte eira, einge- in das Papier -, (van olie &), indringen,
Einbringung, V. invoer m. in, ddmmt) bedr. ww. eira Stuck Land -, be- doordringen; in eine feindliche Schzvaherstelling, schadeloosstelling v., op- dijken, van een dijk omringen, een dijk dron -, invallen, een inval doen in; der
brengst, winst v., voordeel o.; (Ger.) aanleggen om; den Fluss -, indijken, be- Hieb ist bis au f den Knochen eingedrungen,
voorbrengen, inbrengen o., Z. einbringen. teugelen,tegenhouden door een dijk;(Bg.) doorgedrongen tot; die Kugel ist in diesen
Einbroeken, (brockte eira, einge- die Leidenschaften durch das Gesetz -, Theil eingedrungen, ingedrongen; (fig.)
in eira Geheirnniss -, een geheim doorbrockt) bed r. ww. Brod in die Mitch -, beteugelen, tegengaan.
Eindammung, v. indijking, be- gronden; auf jemn. -, op iem. losgaan,
brokkelen, aan brokjes of stukjes weraanvallen; 11. wed. ww. sick -, Z. einpen in, soppen in; die Suppe -, brood dijking v., Z. eindkmmen.
brokkelen in; (fig.) er hat elw. einzuEindampfen, (dampfte eira, einge- drangen.
Findringlich, ( er, -st) bijv. en
broeken, hij heeft genoeg om van te leven; dampft) bedr. ww. indampen, van rook
b. indringend, doordringend, nadrukke(Volkst.) hij heeft heel wat in de melk of damp omringen, doordringen.
te brokken; (Spr.) uier es eingebrockl hat,
Bind mpfen, (ddnipfte eira, ein- lijk; -e Rede, nadrukkelijk, indruk mamuss es ausessen, toontje komt om zijn gedc nnip ft) hedr. ww. (Vog.) einee Vogel-, kende, overredend. warm; -e Vermahboontje, wie zich de billen brandt moet in liet donker zetten, in eene duistere, nungen, krachtig; -es Beispiel, treffend,
sprekend; - sprechen, met nadruk, nadonkere plaats opsluiten.
op de blaren zitten.
Einbrueh, (-( e)s) m., z. m. (van lindeeken, (dekte eira, eingedeckt) drukkelijk.
Eindringling, (-( e)s, mv. -e) m.
het ijs), breken o.; (van eenezoldering), bedr. ww. eira Dach -, aanstrijken;
instorten o., instorting v.; (van dieven), (Wijnb.) ,.die Weinstöcke -, met grond indringer m.
Eindruek, (- (e) s, m v. -e) m. (in
inbreken o., inbraak v.; (van het gerecht of aarde bedekken.
Eindeiehen, (deichle eira, einge- was &), indruksel o., afdruk ni.; (in
in een huis), overvallen o., inval m.;(fig.)
stoffen), wat er in gedrukt is; (fig.) in
(in eene provincie), inval, strooptocht deicht) bedr. ww., Z. einddmmen.
m.; jemn. in seine Rechte - thun, inbreuk E.indeiehung, v., Z. Eindám- de ziel), indruk m., aandoening v.
Eindrueken, (druckte eira, eingemaken op, iems. rechten verkorten, aan- mung.
Eindenken, (dachte eira, einge- drnckt) bedr. ww. indrukken, afdrukken
randen; mit - der Nacht, Z. einbrechen
dacht) bedr. ww. oer., Z. eingedenk sein. in, bij, op, drukken; eingedruckte Kupfcr,
(4); 2. inbraak v., inbreken o.
E,inbrudern(sieh), (briiderte Eindeutig, bijv. en b. (Spraakk.) gedrukte teekeningen, figuren, platen v.
eira, eingebrüdert) wed. ww. lid worden wat slechts ééne beteekenis heeft;(Gen.) mv. (ineen boek); Kallun mit eingedruckten Farbers, gedrukt katoen o., Z. Einvan eene broederschap, intreden als lid, wat slechts aan ééne ziekte eigen is.
als broeder in.
Eindieken, (dichte eira, eingedickt ) druck.
Einbruhen, (bruhte eira, einge- bedr. ww verdikken, doen dik worden, E,indrucken, (druckte eira, eingetot de vereischte dikte laten verkoken. drückt) bedr. ww. Kleider in sine Kiste -,
briht) bedr. ww., Z. anbrühen.
Einbuchstabig, bijv. nw. één - Eindickung, V. verdikking v., Z. induwen, instoppen; (Heelk.) indrukken,
nederdrukken; (6g.) etiv. dein Gedachtniseind icken.
letterig, van ééne letter.
Einbuehtung, v. (Zeew.) bocht, Eindingen, (dung eira, eingedun- se -, inprenten, Z. eirtprdgen; 2. induwen,
gen) bedr. ww. oer. bedingen, mede be- ineendrukken; eine Thüre -, induwen,
golf, baai v., kleine zeearm m.
Einbugen, (bugle eira, eingebugt) dingen, in het akkoord opnemen of be- openduwen, instooten; eira Ei -, openkloppen, kneuzen; einero Vogel den Kopf-,
bedr. ww. (Zeew.) in eene haven bin- grijpen.
nenloopen, invaren, instevenen.
bjindingung, v., Z. eindingen, Be- verpletteren; einen Koffer, einen Boden -,
indrukken, doordrukken; eingedrückt,
EinbL rgern, (burgerte eira, einge- dingung,
burgert) bedr. ww. als burger opnemen,
Eindooken, (doekte ein,eingedockl ) (van den neus k), plat, ingedrukt; eire
het burgerrecht verleenen; sick in Fran -- bedr. ww. (Zeew.) in liet dok brengen. eingedriickte Nase, platneus m.; (Pl.) (van
reich - lassen, zich laten naturaliseeren;
Eindorren, (dorrte em, eingedorrt) een blad), afgestompt, ingedrukt, diep
(fig.) eira fremdes Wort -, aannemen, op- o. ww., m. s. indrogen, inkrimpen, ge- ingesneden.
nemen, het burgerrecht geven; 2. o. ww., rimpeld worden.
Eindri cklich, ( -er, -st) bijv.
m. s. (fig.) gewennen, gewoon raken aan,
Eindarren, (dórrteein, eingedorrt) en b. indrukmakend, merkwaardig, belangrijk, Z. eindringlich, nachdrücklich.
aan de luchtsgsteldheid, aan het klimaat bede. ww. drogen, verdrogen.
gewennen.
$indraag, (-( e)s) m., z. m., Z, Eindrucks -los, bijv. uw. vat
Tinburgerung, V. naturalisatie Eindrangung; 2. aandrang ru. naar of in geen indruk maakt, koud, koel; -volt
bijv. uw. afdoend, wat veel indruk maakt.
eene plaats.
V., Z. einbürgern.
Einbi rsten, (bi rstete eira, einge- Eindrangen, (drdngte eira, einge- Eindruckung, v., Z. eindrucken.
bürstet) bedr. ww. inborstelen,door bor- dreingt) bedr. ww. indringen, induwen,
Eindliften, (du f fete eira, eingedu fdringen in; eine Thí re -, indrukken, in- tel) bedr. ww. (w. i. gebr.) Kleider -,
stelen doen dringen in.
Einbusze, (- n) v. schade v., ver- duwen, instooten; (fig.) jem. in eine Fa- reukwerk verspreiden in of over, wel lies o.; grosze - haben, Z. einbiiszer milie -, met geweld indringen in, op- riekend, geurig maken, parfumeeren.
dringen aan; II. wed. ww. sick -, doorlindtnsten, (dünstete eira, ein(viel) .
-

Eiti.
gedunstet) bedr. ww. (w. i. gebr.) Klei der -, van damp laten doortrekken.
Fine, Z. ein.
Fineb (e)nen, (ebnele ein, eingeebnet) bedr. ww. effen-, gelijk-, gladmaken, Z. ebnen.
Eineggen, (eggle ein, eingeeggi)
bedr. ww. ineggen, in den grond of naar
beneden eggen.

^inen, (einte, geeinl) bedr. ww. ver

eensgezind maken, het eens-enig,
doen worden; 2. wed. ww. sich -, zich
vereenigen met, zich aansluiten bij, het
eens worden, eensgezind worden.

Finengen, (engte ein, eingeengt)
bedr. ww. in het nauw brengen, beperken, vernauwen, beklemmen; (Nat.)
condenseeren.
Einar, (-s, mv. Einer) m. een v.;
drei - nach einander, drie eenen naast
elk., 111; 2. eenheid v.; 3. Z. ein.
Einerlei, bijv. nw. eenerlei, eenerhande, hetzelfde, dezelfde, onverschillig;
auf - Art, op eene en dezelfde wijs; von
- Art, van eene, dezelfde soort;micht bei
- Reden bleiben, niet bij zijn stuk blijven,
afdwalen; jemn. - sein, onverschillig, hetzelfde zijn voor; es ist -, dat is hetzelfde,
liet komt op hetzelfde neer, er is geen
verschil in; es ist -, ob man es auf der
Steile oder späler thut, liet is hetzelfde,
komt op hetzelfde neer, het doet niets
tot de zaak &; H. o. zelfst. niet verschillende zaak v., eenvormigheid, eentonigheid v.; (van eene hangklok), eentonig
geluid o.,slag m., getik o.;das - der Tagesgeschafte, het steeds terugkeeren; das
ewige -! het eeuwig eenerlei, altijd hetzelfde deuntje of liedje o.
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delf) bedr. ww. eine Ndhnadel -, een ingevallen; eingefallene Augen, diep (in
draad insteken; (fig.) eine Sache -, op het hoofd) staande; ein Pferd mit eingetouw zetten, aanleggen.
(allenen Flanken, uitgemergeld, ingevallen

Einfahren, (du fahrst ein, er fáhrt
ein, fuhr ein, eingefahren) o. ww. onr.,
m. s. invaren, inrijden, binnenvaren, binnenrijden; (Bergw.) in de mijn afdalen;
(van vossen, dassen), in hun hol gaan;
(van het wild), in de netten loopen of
vliegen; 2. bedr. ww. onr. inrijden, invaren, binnenrijden; das Getreide -, in
de schuur rijden; 3. clw. -, breken, instooten met een voertuig, inrijden; 4.
Pferde -, dresseeren, voor den wagen
africhten.
$infahrer, (-s, mv. Einfahrer)

paard o.; 7. (w. i. gebr.) der Kranke ist
wieder eingefallen, ingestort, Z. zuruckfallen; 11. bedr. ww. sich den Schadel -,
een gat, eene deuk in liet hoofd vallen.
Finfallriegel, (-riegels, mv. -ne gel) m., Z. Achsenriegel.

Finfalls1oth. (-(e)s, mv. -e) o.
cathetus m., loodlijn v., die op eene andere lijn of op een vlak staat.

linfallspitze, (-n) v. (van het

kwartierradje aan een slaand horloge),
invalspits v.
infaUs -punkt, ( - (e)s, mv. - e)
m. (l3ergw.) opziener, opzichter m., be- m. punt o. van inval; - winkel m. invalhoek m.; (Art.) hoek m. van inval.
last met het onderzoek der mijnen.
Einfahrt, (-en) v. inrijden, inva- Binfalt, v., z. m. eenvoud m., een ren o., invaart v.; (van een mijnwerker), voudigheid, ongekunsteldheid v.; 2. opafdalen o.; - in einem Hause, koetspoort, rechtheid, ongeveinsdheid, natuurlijkstalpoort, oprijpoort v.; eine enge - in heid, onbedorvenheid, onschuld v.; 3. onnoozelheid, bekrompenheid, domheid
einen Ha/en, invaart v.

Einfall , (-(e)s, mv. Einfalle) m. v.; eine - vom Lande, een onnoozel meisje
(van de klink van de deur), overgaan o.; o. van tiet land.
(van vogels in het net), vallen in o.; (van
Tinfá1teln, (fdllelte ein, eingefdlhet licht),invallen o. in;(van de vijanden), telt) bedr. ww. invouwen, naar binnen
inval m.; (van een gebouw),invallen,in- vouwen, Z. fdlleln.
linf1tig, -er, -st) bijv. en b.
storten o., instorting v.; den - drohen,
(van een gebouw), dreigen in te vallen, ein -er Mensch, eenvoudig, onnoozel
in te storten, ineen te zakken; 2. (tig.) meusch, goede ziel v., een sul m.; -e
inval m., gedachte v., denkbeeld o.; er Antwort, dwaas, zot, onnoozel; er ist nicht
gerieth auf den -, hij kwam op de ge- so - es za than, hij is zoo dom niet, zoos
dachte, op den inval, hij kreeg het in het gek niet of niet dwaas genoeg om liet te
hoofd, in den zin; witziger, lustiger -, doen; wie -! hoe dom, onnoozet ! ein -es
Gesicht, -e Mienen, ounoozel uiterlijk o.;
geestige, grappige inval m., ui v.
Tinfallen, (du fállst ein, er fállt -es Zeug, zotheden, dwaasheden v.mv.; ein
ein, feel ein, eingefallen) o. ww. onr., m. recht -er Streich, een domme streek, een
s. vallen in, invallen, neervallen; (van de i dwaze zet m.,Z.albern, dumm; 2. (veroud. )
Einerlei -heit, v., -sein, o. een - klink van eene deur), overgaan; (Jacht - eenvoudig, oprecht, ongeveinsd, ongezelvigheid, gelijkheid v. van wezen, iden- w.) (van wild, vogels &), in het net kunsteld; die -n Herzen, ongeveinsd, oploopen, vliegen; 2. ein Thauwetter feel ein, recht; die ungek'unstelte -e Natur, eenvousiteit V.
Binernten, (erntete ein, eingeern- het begon onverwachts te dooien; es isl dig, kunsteloos, Z. einfach; -keit v. een
eenvoudigheid v., Z. Ein fach--voudm.,
tet) bedr. ww. das Getreide -, inoogsten, eine strenge Kdlte eingefallen, er is eene
inzamelen, in de schuur, op den zolder strenge koude ingevallen, liet is op eens heil; 2. onnoozelheid v.
brengen; (fig.) Lob -, inoogsten, behalen, fel koud geworden; 3. (Muz.) invallen, Tinfaltspinsel, (-pinsels, mv.
beginnen; jemn. (in die Rede) -, in de -pinsel) m. eenvoudig, onnoozel, licht
verwerven.
bloed m. -gelovirunsch,ze
rede vallen; 4. (van het licht), von oben
Eines, Z. ein, eins.
Finexereiren, (exercirle ein, ein- -, invallen; 5. (van gedachten), invallen, $infalzen, (falzte ein, eingefalzt)
exercirt) bedr. ww. (Krijgsw.) Z. einüben. opkomen bij, in liet hoofd komen, in den bedr. ww. (Timm.) zwei Holzstücke -, in
Tinfaeh, bijv. en b. enkelvoudig, zin komen; sprechen wie es einem em- elk. ploegen, met voegen in elk. werken;
niet samengesteld, eenvoudig; -er Duka- faut, zoo als het in den mond komt; es 3. (Boekt.) naar binnen vouwen.
ten, enkel, niet dubbel; -er Adler, met feel mir ein gutes Millel ein, er schoot Einfalzung, v., Z. einfalzen.
Finfangen, (du [angst ein, er
één kop; -e Flinte, met één loop; -er Kum- mij een goed middel te binnen, er viel
mei, gewoon, van gewone sterkte; mij & in, er kwam mij & voor den geest; fángt ein, fing ein, eingefangen) bedr. ww.
(Spraakti.) -e Zahl, enkelvoud o.; (Rek.) das ist mir nicht ins Traum eingefallen, onr. Füchse -, opvangen, in een strik
-e Zahl, enkelvoudig getal o., eenheid v., daar heb ik niet in de verte om gedacht; vangen; 2. einen Garten mit einer Mauer
z. Primzahl; (Wisk.) -e Grósze, enkel was faut dir so plotzlich cm? wat valt u -, insluiten, omsluiten, omheinen, Z.
grootheid v.; (Nat.) -e Farbe,-voudige nu in? wat krijgt gij nu in liet hoofd? das einfassen, einschlieszen; II. o. ww.
enkelvoudige kleur, grondkleur v.; -e hátte ich mir nïe - lassen, daaraan zou ik (Jachtes.) (van honden en roofdieren),
Chlor- cf- -verbindung, enkelvoudige, eer- nooit gedacht hebben, dat zou ik nimmer Z. verfangen.
ste; 2. -es Kleid, eenvoudig, glad; -er hebben durven vermoeden;wenn Siesichje Einfangesehaufel, (-n) v.
Mensch, eenvoudig; -e Leute, eenvoudige, - lassen, als gij ooit op de gedachte komt, (Berges.) houten schop v. om het losgegoede lieden m. mv.; eine -e Erzahlung, als gij het ooit in den zin mocht krijgen; raakte erts op te gooien.
Einfarbig, einfàrbig, bijv. en
onopgesmukt; er begreift das -ste nicht, sein Name will mir nicht mehr -, ik kan
het gemakkelijkste, onnoozelste; gans -, niet meer op zijn naam komen,zijn naam b. éénkleurig, van ééne kleur; -er Zeug,
wil mij niet invallen, te binnen schieten; eenkleurig, effen; -keit v. eenkleurigheel eenvoudig, natuurlijk.
Tinfaeherig, bijv . en b. éénvak dabei fállt mir ein, ik herinner mij bij die heid v.
Tinfassband, (-band(e)s, mv.
één vak.
-kig,met gelegenheid; 6. (van gebouwen ),invallen,
Fjnfaehheit, v. eenvoudigheid, instorten, inzakken, omvallen, Z. einstur- -bander) o. band m. om in te vatten.
zen ; dies Gebäude will -, dreigt in te val- Finfassen, (fasste ein, eingefasst)
enkelvoudighei d v., eenvoud m.
infádeln, (fádelte ein, eingefá- len, in te storten; eingefallene Wangen, bedr. ww. Wem -, in vaten doen; Ge(
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treide -, in zakken doen; einen Bienen schwarm -, in den korf jagen, opsluiten;
ein Gartenbeet mii etre. -, omzoomen,
bandeeren, Z. besetzen; it. einen Garten
-, insluiten, omheinen, Z. einschlieszen;
der Hof ist mit einer Mauer eingefasst,
omringd van, afgesloten door; ein Gemalde mit einem Rahmen -, in eene lijst
vatten, inzetten; Diamanten -, inzetten,
inkassen; eine Flasche mil geflochtener
Arbeit -, omvlechten; (fig.) jem. in Gold
-, in goud beslaan, hoogelij k waardeeren,
in eere houden; Perlen -, Z. anreihen.
E,infass-schnur, (- en), -tres
-n) v. kreel v. voor boordsel.
-se,(
Einfassung, v., Z. einfassen, Fassung; it. (aan een kleed), rand m.; (van
eeti tuin), heining, omheining v.; (van
eene schilderij), lijst v.; (van eene deur,
van een raam), kozijn o.
Einfaulen, ((aulle ein, eingefault)
o. ww., m. S. invreten, verrotten.
Einfehmen, (fehmte ein, einge[ehmt) bedr. ww. Schwueine -, naar het
bosch drijven om te grazen.
Einfehmung, v., Z. ein fehmen.
Einfeilen, ((eilte ein, eingefeilt)
bedr. ww. eine Kerbe -, invijlen; Zahlen
auf die Schl issel -, vijlen op, vijlen in.
Einfesseln, (fesselte ein, eingefesselt) bedr. ww. in boeien slaan, ketenen.
Einfetten, (fettete ein, einge fellel)
bedr. ww. das Leder -, (met vet) insmeren, inwrijven, Z. einschmalzen.
Einfeuehten, (f euchtete ein, einge(euchlet) bedr. ww. vochtig maken,
vochten, netten; (Boekdr.) das Papier -,
natten, Z. feuchten, an feuchien.
Einfeuern, ([euerte ein, eingefeuert) o. ww., in. h. bray, recht -, flink
,

stoken, opstoken.

E.infinden(sich), ((and ein, eingefunden) wed. ww. oer. zich bevinden,
zich begeven naar, verschijnen;sich an dem
Zusammenkunflsorte -, zich bevinden,
aanwezig zijn; sich an einero dritten One
- mussen, ergens moeten zijn; sich mil der
Zahlung -, betalen, voldoen, op de betaling passen.
Einfitzen, (fitzte ein, eingef tzt)
bedr. ww. (Naald.) das Oehr in die Ndhnadeln -, invijlen, inmaken.
Ein$ echten, (du (lichtst ein,
er flicht ein, Pocht cie, eingef ochten) bedr. ww. oer. die Haare -,
vlechten, eene vlecht maken of leggen
in, strengelen; 2. ein Band in's Haar -,
vlechten in, invlechten; Anführungen in
seine Rede -, invlechten, inlasschen; eine
einge(lochtene Erzdhlung, ingelaschte
vertelling v., ingelascht verhaal o., episode v.; II. wed. ww. (fig.) sich in eine
Sache -, zich bemoeien met, zich mengen in.

Einfieehtung,
Einfleischen,

v., Z. ein flechten.
(leischte cie, eingefCeischt) bedr. ww. der eingefleischle
Gott, mensch, vleesch geworden God,(i. k.
bet.) dieser Mensch ist ein eingefleischler
Teufel, een vleeschelijke, vleesch geworden duivel, een duivel m. in menschen
gedaante.

Eïn.

Tinflieken, (fickle ein, einge flickt; met de weduwe van een lidvan een gilde
bedr. ww. een stuk inzetten, een stut zelf lid worden.
zetten in; 2. wed. ww. (fig.) sich be
Einfressen, (du friss(es)t ein, er
frisst ein, frasz ein, eingefressen) bedr.
jenin. -, zich indringen bij.
Einfliegen, (flog ein, eingeflogen ww. onr. (Volkst.) opvreten, inslikken,
o. ww. onr., m. s. invliegen, binnenvlie. inzwelgen; (fig.) einen Schimpf -, ingen, vliegen in; aus- and einfliegen, uit slikken; er hal da viel Aergerniss eingefressen, hij heeft zich daar zeer geërgerd,
en invliegen.
Einfiieszen, (floss ein, einge flos veel ergernis ondervonden; II. o. ww.,
seu) o. ww. onr., m. s. vlieten in, vloeien m. h. invreten, knagen; (van den roest),
in's Meer -, uitloopen, zich storten in invreten, verteren; -d, invretend, bijtend;
vallen in; (fig.) ein Wort in seine Red 111. wed. ww. sich. -, al knagende in- lassen, mit - lassen, invloeien; 2. (w dringen.
i. gebr.) auf cliv. -, invloed hebben, i
Einfriedigen, (friedigte ein, eingefriedigt) bedr. Ww., Z. einschlieszen,
vloed uitoefenen op.
Ein$öszbar, bijv. nw. insmelt einráunen.
baar; -keit v. insmeltbaarheid v.
Einfriedigung, v., Z. ein frieE.inflószen, (flószte ein, eingeflószi
bede. ww. ingieten, gieten in; einee
Kranken ein wvenig Brühe -, ingieten, ir
de keel laten loopen; (fig.) heilsame Leh
ren -, inboezemen; Liebe, Furcht -, in
boezemen; einem Heere Muth -, moed in
spreken, aanvuren.
Ein$oszung, v., Z. einfïoszen.
jin$ug, (-( e)s) m., z. m. vliegei
in o., vlucht v. in, invliegen o.; 2. - o
-loch o. (in bijenkorven), gat o., ope

,

ning v.

digen.

Einfrieren,

([non ein, eingefroren)

o. ww. oer., Z. frieren; eingefroren sein,
(van een schip &), vastzitten door de
vorst, invriezen; (van visch in een vijver), onder liet ijs bedekt, gevangen

door ijs.

Einfri ohtig, bijv. nw. (Pl.) met
ééne vrucht; 2. slechts éénmaal vrucht
dragend.

E infugen, einfi gen, (f ugte
cm, eingefugt of jiíigte ein, Binge jogt)

infUg(e)1ig, bijv. en b. éénvleu bedr. ww. Holzer -, door eene keep of
,

gelig, met éénen vleugel; (fig.) -es Thor
met éénen vleugel.
Einfligler, (- s, mv. F.infiugler
m. éenvleugelig dier o.
Einfluss, (- es, mv. Einflusse) m
(van eene rivier &), mond m., mon.
ding, uitwatering v., uitloop m.; (fig.
- auf jemn. haben, invloed m. hebben
uitoefenen op, veel vermogen bij; eineg
groszen - haben, veel invloed hebben
gute Beispiele haben einen groszen - an
uns, hebben veel invloed, vermogen vee
op; viel - bei Hofe haben, veel invloed
veel vertrouwen, veel krediet o. hebbes
bij, in aanzien zijn bij; ein Mann vos
groszem -e, van veel invloed.
Einfiussreich, ( er, -st) bijv. nw
invloedrijk, veel invloed hebbend, dig
veel vermag.
Ein$ussrohre, (- n) v. (Werkt.
pijp, buis v., die uitloopt in &.
]Einhustern, (flusterte ein, einge.
[lusten) bedr. ww. influisteren, in he
oor blazen, aan het oor zeggen; jemn
einen bösen Anschlag -, inblazen.
Einfiusterung, v., Z. einflustern
Einfo(r)dern, (fo(r)derteein,ein.
gefo(r)dert) bedr. ww. eine Schuld eischen, betaling vragen van; die Steueri
-, invorderen, innen.
Einforderung, v., Z. ein f ordern
jinförmig, bijv. en b. eenvormig
van denzelfden vorm, zonder afwisseling
eenvoudig, eentonig; je -er die Tugenc
ist, je meter 4', hoe eenvoudiger &; -kei
V. eenvormigheid, eentonigheid v.
Einforsten, (f orstete ein, einge.
(orstet) bedr. Ww. met bosschen beplan•
ten, in bosschen veranderen.
Einfreien(sieh), (freite ein, ein•
gefreit) wed. ww. sich in eine Zun f t door huwelijk komen in, door te huwen
-

sponning in elk. werken, invoegen, inlasschen; in eine Kerbe -, inkepen, insponnen, invoegen; den Boden in cm n Fass
-, inlaten, inkepen; einen Stein zwischen
zwei Steine -, invoegen; (fig.) inlasschen,
invoegen.
Einfugung, v., Z. einfCcgen.
Einfuhr, (- en) v. (van het koren
in de schuur) , inrijden, inbrengen o.;
(van vreemde producten in een land),
invoer in.; die - verbieten, den invoer ver
Auflage auf die -, invoerrechten-biedn;
o. mv., belasting v. op den invoer; die
Waare bei der - verzollen, de inkomende
rechten betalen.
Einfuhrartikel, (- artikels, mv.
- artikel) m., Z. Ein fuhrwaare.
Einfi hrbar, bijv. en b. (van een
gebruik), invoerbaar, wat ingevoerd kan
worden, voor invoer geschikt; -keit v.
invoerbaarheid, mogelijkheid v. om ingevoerd te worden.
Einfuhren. (fuhrte Bin, eingefuhrt) bedr. ww. etw. in ein Land -, invoeren, binnenvoeren; verbotene Waaien -,
sluiken, smokkelen, Z. einfahren; 2. jem.
-, binnenleiden, binnenbrengen, introduceeren; bei Ho fe -, voorstellen; einen
Dieb -, gevangen zetten, in de gevangenis brengen; (fig.) jent. in ein Amt -,
aanstellen, installeeren; einen Prediger -,
bevestigen; einen Gesellen -, te werk stellen, werk geven; 3. einen Gebrauch -,
invoeren, in zwang of in de mode brengen; neue Schulbucher, Geselze, Wórter -.
invoeren; 4. jent. redend -, laten spreken,
woorden in den mond leggen, als sprekende voorstellen.
Einfuhrer, —ftlhrerin, inleider, binnenleider m., inleidster, binnenleidster v., hij of zij, die invoert, intro-

duceert.
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Einfuhr-handel, (-s) m., z. m.
invoerhandel m.; -lisle v., -register o.,
-tabelle v. lijst v., register o., tabel v.
van hetgeen ingevoerd wordt, opgaaf v.
der inkomende rechten.
Einfuhrung, v., Z. einführen;
-spatent o. (Hand.) recht o. tot invoer.

Einfuhr — waare, ( - n) v. koop-

waar v., artikel o. voor den invoer geschikt; it. ingevoerde koopwaar v.; -zoll
m. invoerrecht o., inkomend recht o.
Einfullen, ([iillle een, einge f ulll )
bedr. ww. Wasser -, ingieten, gieten in;
Wein in die Flaschen -, de llesschen vullen; it. wijn aftappen, bottelen; (Bergw.)
(z. voorw.) den emmer, de mand &
vullen.
Einfullung, v., Z. ein fallen.
Einfurehen, (furchte een, eingefurcht) bedr. ww. voren maken in,
groeven.

Einfuszig, bijv. en b. es Masz,
Orgelregister, éénvoetig, van één voet;
-er Tisch, met éénen poot.
Einfuttern, (f utlerle een, eingefuttert) bedr. ww. in Slroh -, inwikkelen, wikkelen in, inpakken.
Einfiittern, (fullerie een, eingeiiittert) bedr. ww. (fig.) jemn. etw. -, als
met den paplepel ingeven.
Eingabe , (-n) v. ingediend stuk o.,
memorie v., verzoekschrift, request o.
Eingâdig, bijv. nw., Z. einslöckig.
E ingang, (-(e)s) m., z. m. toegang m., intree, entrée v.; (reien - in's
Schauspiel haben, vrijen toegang hebben
&; (van koopwaren), aankomst, ontvangst
v.; einem Vorschlag - verschaffen, ingang
m. doen vinden; - finden, ingang vinden,
gehoor o. vinden; bei einem Fiersten finden, gehoor vinden, toegelaten worden;
-

gi(e)bl ein, gab ein, eingegeben) bedr.
ww. onr. Arznei, Gift -, ingeven, doen
innemen, doen of laten gebruiken; (lig.)
jemn. einen Gedanken -, ingeven, inboezemen; das hal dir Golt, der Satan, deine
Habsucht, dein Ehrgeiz eingegeben, ingegeven; 2. eine Bittschrift -, indienen, inleveren; 3. Z. einräunmen.
Eingebung, v ., Z. eingeben; it. ingeving, inspiratie v.; (van een verzoekschrift), indiening v.
Lgingebildet, bijv . nw., Z. einbilden, einbildlich.
Eingebinde, gebindes, mv. -gebinde) o., Z. Pathengeschenk.
E ingebogen, bijv. nw., Z. einbiegen.
Eingeboren, bijv. nw. -er Sohn,
eenig, eengeboren; 2. in het land & ge
die -en des Landes, de inboorlin- -boren;
gen ni. en v. mv.; 3. Z. angeboren; -heit
V. aangeboren aard m., natuurlijkheid v.
Eingeburt, (-en) v. hoedanigheid
V. van inboorling, naturaliteit v.; -srechl
o. burgerrecht, inboorlingsrecht o.
(-
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einen Vergleich -, zich verstaan omtrent,
een akkoord treffen; eine Verbindlichkeit
-, sluiten, aangaan; einen schlimmen
Handel -, een kwaden koop doen; Alles
-, in alles toestemmen, alles goed vinden; das wird er nie -, daarin zal hij
nooit toestemmen, daartoe zal bij zich
nooit leenere; ich muss Alles -, was ihin
beliebt, ik moet doen wat hem belieft,
altijd zijn zin doen; in einen Scherz -,
zich verleenen tot, mededoen bij.

Eingelegt, eingemacht,
Z.
_
einlegen, ein.mach.en

Eingemaehtes, o. ingemaakte
groenten, ingelegde vruchten v. mv.
Eingenommen, bijv. uw., Z. einnehmen; -heil v. ingenomenheid v.;
- mil sich selbst, verwaandheid v.; 2.(van
het hoofd), dofheid v.
Eingeriehte, (-s, mv. Eingerichte)
o. (Slot.) binnenwerk, werk o.
Eingeri ektes, o., Z. einr i cicen.

Eingesehnittenes, o., z. m., Z.

einschneiden.

Eingeschri,nkt, bijv. nw., Z.

Eingedenk, bijv. nw. einer Sache' einschránken; -heil v. engheid, nauwheid,

- sein, denken om of aan, zich herinneren, beperktheid, bekrompenheid v.
indachtig zijn aan; ich bin dessen wohl -,! Eingesessen, bijv. nw., Z. ansasik denk er wel aan, ik herinner het mij' sig, ansitzen.
wel, ik heb het niet vergeten.
^ingest,ndniss, ( - es, mv. - e)
iingefallen, bijv. nw., Z. een -' o., Z. Gestándniss.
fallen.
Eingestehen, (gestand een, eingeEingehacktes, e . gehakt o., zeer standen) bedr. ww. onr. etw. -, bekennen,
fijn gehakt vleesch &.
belijden; 2. erkennen, toestaan, toestemEingehen, (ging een, eingegangen) men in; jemn. [reien Abzug -, Z. zugeo. ww. onr. zur Thüre -, ingaan, binnen stehen.
binnentreden; viel bei jemn. aus-gan,
Igingewebe, (-s, nov. Eingewebe)
and -, veel omgang hebben met; (fig.) in o. ingevoegd, ingelascht of los verhaal
jens. Sinn -, tot zijn gevoelen toetreden, o., episode v.
zijn zin doen; auf die einzelnen Uinsi nde
Eingeweide, (- s, mv. Eingeiveide)
-, in bijzonderheden treden; 2.(z. voorw.) o. ingewand, gedarmte o., darmen m.
2. ingang, doorgang nl., deur v.; 3. (van bedienden), in dienst treden; 3.(van mv., ingewanden o. mv.; (van visch),
(Mijnw.) - der Gallerie, ingang m., gat koopwaren), aankomen, ingevoerd wor- grom o.
o.; (fig.) am -e seines Ruches, begin o.; den; (van eene schuld), betaald worden,
Eingeweide-lehre, v. inge- zu einero Drama, voorafspraak v.; (van inkomen; die Renten gehen richtig, wandsleer v.; -schlagader v. ingewandsBene handeling), inleiding v., begin o.; schwer een, worden geregeld, slecht be- slagader v.; -wurm m. ingewandsworm ni.
(van een concert), openingsstuk, inlei- taald; die Gelder gehen sparsam een, het
Eingeweihte, (-n, mv. -n) m.,
dingsspel o., ouverture v.; (bij het or- geld komt zeer schraal in; es sind Z. einweihen.
gelspelen), voorspel, preludium o.; (van Briefe, Nachrichten eingegangen, er zijn
Eingewohnen en eingewohde mis), begin o., introitus m.; (van eene brieven, tijdingen aangekomen, Z. ein- nen, (geivohnte en gewóhnte ein, eingepreek), inleiding, voorafspraak v.; 4. ten laufen; nicht gut aus- and -, (van eene wohnt en eingewóhnt) o. ww., m. s. gegronde gaan o., Z. eingehen (7); 5. inge- lade), inschuiven; 4. -der Winkel, in- wennen, gewoon worden aan eene wo
springend; 5. (van stoffen), krimpen, inkomenbrieven m. mv., stukken o. mv.
-nig,
aan een verblijf.
Eingangs, bijw. (veroud.) in het krimpen, korter worden, Z. einlaufen, LEingewáhnen, (gewöhnte Pin,
eerst, in het begin, aanvankelijk; -er- einschrump jen; 6. die Sprachen gehen eingeivóhnt) bedr. ww. aan eene woning,
wuähnt, boven vermeld, waarvan in het ihnc hart een, hij leert moeilijk; das geht plaats & gewennen, gewoon doen worden;
ihm schwer een, hij begrijpt liet niet ge- Tauben in eiven neven Taubenschlag -,
begin gesproken is.
Eingangs-bueh, (-buch(e)s, mv. makkelijk; it. hij besluit niet licht daartoe, gewennen aan; 2. wed. ww. sich -, Z.
-bi cher)o.aanteekenboek o. voor ingeko- het wil er bij hem niet gemakkelijk in; eingewohnen.
men brieven &; -declaration v. verklaring, es wollle ihm nicht -, hij kon moeilijk geEingewurzelt, bijv. nw. ingewordeclaratie v. van invoer; -geld o., -preis boven, kon zich niet denken; 7. teld, ingekankerd.
m. toegangsprijs, intreeprijs m., en - (Bergw.) diese Grube ist eingegangen,
Eingezogen, bijv. nw., Z. einziehtreegeld o., entree v.; - gewicht o. gewicht men heeft de ontginning laten varen &; en; -heil v. afzondering, afgezonderdo., zwaarte v. der ingevoerde waren; (Boschw.) (van een eik), sterven; (van heid, eenzaamheid v.; in der grbszten--p[orte v., Z. -thor; -rede v. inleiding,! eene zaak, van een handel), vervallen, leben, afgezonderd, eenzaam leven, een
voorafspraak v.; -stuck o. inleiding v.,! ophouden; een Hans - lassen, laten ver- afgezonderd leven leiden.
openingsstuk, openingsspel o., ouverture vallen; seine Gewerbe , verwaarloozen;
Eingieszen, (goss ein, eingegossen)
v.; -thor o. ingangspoort v., deur v. voor eine Gewohnheit —, afleggen, laten va- bedr. ww. onr. ingieten, gieten in, overden ingang, ingang m.; -zoll m. inko- ren; Feierlage —, afschaffen; die Tanz- gieten, intappen; Wein in ein Fass -, in
mend recht o., belasting v., recht o. slunde —, staken; 8. Z. flussig werden een vat doen, aftappen; einero P[erde einen
II. bedr. ww. eine Wette, eihen Handel Trank -, ingieten, ingeven; (fig.) Verop ingevoerd wordende koopwaren.
Eingeben, (du gi (e) bst een, er -, aangaan; eine Verbindung -, aangaan; stand -, Z. eintrichtern; 2. Klammern mit
—

;
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Biei, Gyps -, vastgieten; II. o. zelfst., Z. Einh gung, v. haag, heg, heining Einh 'i ssen, (hdsste ein, eingehksat)
bed. ww., Z. einhácksen.
v., Z. einhdgen.
Einguss.
Einhi,keln, (hakelte ein, einge- Einhauehen, (hauchte ein, eingeEingieszung, v., Z. eingieszen.
Eingittern, (gitlerle ein, einge- hdkelt) bedr. ww. inhaken, den haak slaan haucht) bedr. ww. (w. i. gebr.) jenan.
gittert) bedr. ww. (w. i. gebr.) met tra - in; 2. (van eene kat), die Klauen in's Luft -, inademen, inblazen, Z. einblasen;
Fleisch -, slaan; II. wed. ww. sich mit (fig.) einem Gegenstand Leben -, bezielién afsluiten, traliën.
Eingraben, (du grabst ein, er den Klauen -, de klauwen slaan in, Z. len; jemn. seinen Geist -, ingeven; Liebe,
Muth -, inboezemen; 2. Z. einathmen.
grábt ein, grub ein, eingegraben) bedr. tinhaken.

ww. onr. einen Leichnam -, begraven, ter E inhaken, (hakte ein, eingehakt)
aarde bestellen; Geld -, in den grond bedr. ww. (w. i. gebr.) den Haft -, den
verbergen; einenBrunnen tie[-, uitgraven; haak of haken slaan aan, Z. einhdkeln;
(Gray.) in Stahl -, graveeren; mit dem 2. o. ww., m. h. (Zeew.) (van het anGrabenstichel -, graveeren, snijden; 2. ker), haken, vatten.
wed. ww. sich -, zich begraven; (Krijgs- Einhä1lig, bijv. nw., Z. einhellig.
w.) zich verschansen, zich verbergen, Einbalt, ( - (c)s) m., z. m. (Muz.)
rust, pauze v.; 2. (fig.) einerSache- thun,
zich verstoppen.
Eingreifen, (gri ffein, eingegri ffen) tegenhouden, stuiten, te keer gaan.
o. ww. onr., m. h. de hand steken in, Einhalten, (du haltst ein,er halt ein,
grijpen in; (ran het anker), vatten; hielt ein, eingehalten) bedr. ww. onr. die
(Werkt.) (van de tanden in raderen), Kinder beim Unwohlsein -, binnenhouden,
ingrijpen, vatten; (van raderen), elk. pak in de kamer houden; 2. eine bestimmte
in jeins. Rechte -, in--ken;2.(fig) Slunde -, zich houden aan; die Post konntc
grijpen, inbreuk maken op, aantasten, ,wegen der slechten Wege die Zeit nicht -,
aanranden; (Bouwk.) dieser Balkengreift niet op den bepaalden tijd aankomen;
in die Mauer des Nachbars ein, springt ein P[erd -, vasthouden, stil houden, doen
in;3. (Jachtes.) gut -, (van honden), liet stilstaan, Z. an-, au f- halten; H. o. ww.,
rechte spoor van het wild ontdekken en m. h. mit der Arbeit -, ophouden, niet
volgen; (van herten), gut -, diepe voet- voortgaan, rusten; mit der Zahlung, ophouden, de betaling staken; it. nauwgezet
stappen, sporen achterlaten.
Eingrei$g, bijv. uw. (Boschw.) zin, regelmatig, op den juisten tijd
-er Baum, dien men met ééne hand om- betalen; III. wed. ww. sich -, zich bedwingen, beteugelen, ter rechter tijd
spannen kan.
Bingrenzen, (grenzte ein, einge- ophouden.
grenzt) bedr. ww. ein Stuck Land -, be- Einhaltsklappe, (-n) v. stopgrenzen, insluiten, Z. begrenzen; (fig.) klep v.

E inhaltung,

Z. einschränken.

Einhauehung, v., Z. einhauchen.
Einhauen, (hieb ein, eingehauen)
bedr. ww. onr. ein Zeichen in eiven Baum
-, inhakken; in Stein, in Marmor -, houwen, uithouwen in; 2. ein Thor -, inslaan,
inhouwen, aan stukken houwen; 3.
(Vleeschh.) Fleisch -, aan stukken hakken om te zouten, afhakken; II. o. ww., m.
h. in den Feind -, inhouwen, inhakken
op; (fig., Volkst.) Wacker -, met graagte
en gulzig eten, flink toetasten; in eine
Pastele -, insnijden.
Einhauig, -huig, bijv uw ., Z.
.

einmáhdig, einschürig.
Einh usig, bijv. nw. (Pl.) één
-huizg.

Einhusler, (-s, mv. Einhdusler)

v. - der Zeil, des

Eingriff, ( - (e)s, mv. - e) nl. (van Termins Ç' Z. einhalten (II.).
een rad), -des Kanamrads in das Getriebe, E inhammern, (hammerte ei n,ein,

ingrijpen, pakken o.; - in jeins. Rechte, gehammert) bedr. ww. (w. i. gebr.) alle
inbreuk maken o., inbreuk, aanranding, Grabsteine zu neuen Gebëuden -, vermetaantasting v.; er verstattet keine -e in seine selen, Z. verwenden.
Einhandeln, (handelte ein, einGerechtsame, hij laat zich zijn recht niet
gehandelt) bedr. ww. eliv. -, koopen, inverkorten, ontnemen.
Eingriff(e)lig, bijv. nw. (Pl.) koopen, ruilen, inruilen; Wechsel -, verhandelen, negociëeren; 3. (w. i. gebr.)
met één stijltje of stampertje.
Eingiirteln, (giirtelte ein, einge- sein Vermogen -, in of bij den handel
gurtelt) bedr. ww. (w. i. gebr.) omgor- verliezen, Z. zusetzen.
den, in een gordel wikkelen.
Lginguss, ( es) m., z. m., Z. eingieszen; 2. (voor paarden), geneesdrank
m.; einen - beibringen, een drank ingeven; 3. (Giet.) gietvorm m.; (Letterg.)
gietgat o.; (Muntw.) staafvorm m.
-

Einhändig, bijv. en b. éénhandig,

Einheilen, (heilte ein, eingeheilt)
bedr. ww. eine Kugel in's Fleisch -, bij
de heeling doen vastgroeien in; 2. o. ww.
die Kugel ist eingeheilt, vastgegroeid bij
de heeling, de wond is genezen zonder
dat de kogel er uitgehaald is.

Einheimisch, bijv. en b. inheemsch, inlandsch; er ist hier -, geboortig van; it. woonachtig, gevestigd,te huis;
- machen, de rechten van landgenootein, de burgerrechten verleenen, naturaliseeren; -e Fische, bekend; -es Gewëchs, Thier, inlandsch, in het land groei
eigen; -es Beispiel, gewoon, bekend;-end,
-er Krieg, huiselijke twist m.; die -en
Feinde, binnenlandsch.

met ééne hand.

Einhandigen, (handigte cin, eingehandigt) bedr. ww. einen Brief -, overhandigen, ter hand stellen; jemn. etw.lassen, doen toekomen, doen geworden,

Einhacken, (hackte ein, einge- laten ter hand stellen.
hackt) o. WW. in die Rinde -, hakken in, Einhändigung, V. Z. einhán inhakken; 2. bedt. ww. noch mehr Fleisch digen.
su einero Füllsel -, inhakken, bijhakken. Einh^ngen, (hángte tin, eingeEinhäeksen, (hackste ein, einge- ha ngt) bedr. ww. eine There-, inhangen,
hdckst) bedr. ww. (Jachtw.) einep Ha- in de hengsels brengen; einen Kutschensen -, om hem te kunnen ophangen, den kasten -, inhangen; eine Glocke -, opeersen poot door den (ingesneden) an- hangen, inhangen; die Ohrgehánge -, inhangen, in het oor steken; den Haken in
deren steken.
Einhageln, (hagelte ein, eingeha- den Ankerring -, inhaken, instekenl;
gelt) onp. ww. inhagelen, aan stukken' ein Dach -, de pannen ophangen; (Bergw.) Holz -, naar beneden laten, aflaten.
hagelen.
Einh ,gen, einhegen, (hag te Einhangezirkel, (-zirkels, mv.
ein, eingehágt of hegte ein, eingehegt) -zirkel) ni. (Uurw.) deelschijf v.
Einhangig, bijv. nw. (Bouwk.)
bedr. ww. eine Wiese -, met eene haag
of hegomgeven,omsluiten,insluiten door -es Dach, aan eene zijde afhangend.
Einhasehen, (haschte ein, eingeeene haag; eingehágter Plats, omheinde
plaats, plaats v. met eene heining of haag hascht) bedr. ww., Z. erhaschen, einholen.
er ow.

m. (Pl.) éénhuizige plant v.
Einheben, (hob ein, eingehoben)
bedr. ww. onr. There & -, Z. einhangen;
(Boekdr.) einen Bogen -, opmaken, in den
vorm brengen; eine Form -, den vorm op
de pers brengen.
inhefteln, (hejtelle ein, eingeheftelt) bedr. ww. eta. -, vastzetten.
E inheften, (he f tete ein, eingehe f tel) bedr. ww. ein Blatt in ein Buch -,
inhechten; (Naai.) das Futter -, inhechten, innaaien; ein Buch -, innaaien.
Einhegen, (hegte ein, eingehegt)
bedr. ww., Z. einhagen.
Einhegung, v. omheining, afsluiting v., Z. einhëgen.

Enheim(s)en, (heim(s)teein,eingeheim(s)t) bedr. ww. die Feldfruchte
-, naar binnen halen, inhalen.
Einheirathen, (heirathete ein,
eingeheirathet) o. ww., m. h. in tine Familie of wed. ww. sich in eine -, trouwen in, door een huwelijk lid worden van.
Einheit, (-en) v. eenheid v., en-

;

kelvoud o.; (Dichtk.) die drei - en, de
drie eenheden v. mv. (van handeling,
van tijd en van plaats); (Godg.) die des Sohnes mit dem Vater, eenheid v.;
(Wijsb.) die -en der Natur, eenheid v.,
enkelvoudig wezen, ondeelbaar bestand-
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deel o.; (fig.) Z. Ei.n fachheit, Einerlei- Binhörnig, bijv . en b. éénhoor- Tinkapselig, bijv. en b. (Pl.) met
één vat.
nig, met één boren.
heil.
Iginheizen, (heizte ein, eingeheizt) Finhufer, (-s, mv. Einhufer) m. Einkassiren, (kassirte ein, einkassirt) bedr. ww. (Hand.) innen, inbedr. ww. das Zimmer, den Backofen -, (Nat. hist.) éénhoevig dier o.
kasseeren.
E.inhufig, bijv. en b. éénhoevig.
heet maken, heeten, warm maken, warm
Einkassirung, v., Z. einkassiren.
stoken; den Ofen -, aanmaken, opsto- Tinhl 11en, (hiillte ein,eingehulll)
E inkauen, —käuen, (kaute ein,
ken; (z. voorw.) zu stark -, te hard sto- bedr. ww. inhullen, inwikkelen; (fig.)
ken; (fig.) man hal ihm l- chtig eingeheizt, warm inwikkelen, inbakeren; (Gen.) -de eingekaut of kaute ein, eingekáut) bedr.
men heeft hem het hoofd warm gemaakt, Mittel of Einhüllemittel, verzachtende ww. kauwen, inslikken; (fig., gemeenz.)
middelen, verzachtingsmiddelen o. mv.; iemn. etzv. -, voorkauwen, voorzeggen.
hem opgestookt, opgehitst.
Finheizer, ( - s, mv. Einheizer) m. 2. wed. ww. sich in eiven Mantel -, zich Einkauf, (-kauf(e)s, mv. -káufe)
m. inkoop, koop m.; er versteht sich auf
hij, die opstookt, stoker m.; -in v. zij, wikkelen in.
linig, bijv. en b. eensgezind; - sein, den -, hij weet goed in te koopen; -buch,
die opstookt, stookster V.
$inheizloeh , (-loch(e)s, mv. -la- - werden, eensgezind, het eens zijn of -conto o. inkoopboek, inslagboek o.
worden; mit sich selbst nicht - sein, het
E inkaufen, (kau f t e ein, eingecher) o., Z. Ofenloch.
Binheizung, v., Z. einheizen; met zich zelven niet eens zijn, aarzelen, kauft) bedr. ww. inkoopen, inslaan, op-sverwaller m. stookmeester, kamerver- met zich zelven in strijd, in tweestrijd' doen, koopen; 2. jam. of sich in eine Gezijn, Z. uneins; des Praises, des Handels sellschaft -, voor geld doen opnemen in;
warmer m.
Tinhelfen, (du hilfst ein, er hilft - werden, het eens worden, overeenko- sich als Burger -, het burgerrecht
ein, half ein, eingehol fen) bedr. ww. onr., men omtrent, den koop sluiten; - mit ein- koopen.
m. h. voorzeggen, voorspreken, souf- ander leben, eensgezind; 2. (Godg.) - im Pinkäufer, -kuferin, kooper
Wesen, één in wezen; 3. Z. einzig; II. m., koopster v., bij of zij, die inkoopt.
fleeren, influisteren.
$inhelfer, ( - s, mv. Einhelfer) m. voorn. eenige; ohne -e Schwierigkeit, zon- Einkaufs-ge!d, (-(e)s, mv. -er)
der eenige moeielijkheid; -e seiner Freun- o. inkoopsgeld o., inkoopsprijs m.; -preis
voorzegger, souffleur m.
Finhellig, bijv. en b. (veroud.) de, eenige, enkele zijner vrienden; es m. inkoopsprijs m.; zum -praise verkaufen, tegen inkoopsprijs, zonder winst ver
eenstemmig, eensgezind; - beschlieszen, sind -e da, er-zijn er eenige.
-rechnung v. inkooprekening v.;-kopen;
Einigen, (einigte, geeinigt) bedr.
eenparig, eenstemmig, met algemeene
-zeil v. tijd m. van inkoop; it. voor den
stemmen; ihre Aussage ist -, komen met ww., Z. vereinigen.
elk. overeen; -keil v. eenparigheid, een- Einigermaszen, bijw. eeniger- inkoop gunstige tijd m.
Einkehle, (-n) of -kehlung,
vormigheid, eensgezindheid, overeen- mate, eenigszins, in zekeren zin, een weinig, in zeker opzicht; Tvenn es nur -warm V. (Bouwk.) goot, dakgoot v. tusschen
stemming v.
Einhemmen, (hemmte ein, einge- ist, eenigszins, wat, een weinig, een twee daken, zakgoot v.; it. Z. Kehlrinne;
(Vissch.) hals m. aan den fuikmond.
hemmt) bedr. ww. ein Rad -, met den rem- beetje.
Einigkeit, v.,z. m. eensgezindheid, Binkehlen, (kelhte ein, eingekehlt)
ketting vast maken, remmen.
Einhenkelig, bijv. nw. -er Topf, overeenstemming v.; in groszer - leben, bedr. ww. ein Dach -, met eene goot,
eensgezind, in groote eensgezindheid le- met een zak maken; it. Z. auskehlen.
met éénen hengel, met één hengsel.
Einkehlstein, ( - (e)s, mv. - e) m.
Einhenken, (henkte ein, einge- ven, Z. Eintracht; 2. (Godg.) Einheit.
Finimpfen, (impfte ein, einge- holle dakpan v. voor den afloop van het
henkt) bedr. ww., Z. einhdngen.
Einh@r, bijw. - gehen, schreiten, impft) bedr. ww. dam Baume ein Reis -, water tusschen twee daken.
Einkehr, v., z. m. intrek m., ver
trelen, daarheen gaan, (deftig) daarheen enten, inenten; jemn. die Kuhpocken -,
seine - bei jemn. nehmen, Z. ein--blijfo.;
stappen, komen, naderen, vooruit ko- iem. inenten, vaccineeren; (fig.) jemn.
men, naderbij komen; - (liegen, hinken, peinigende Zwei/el -, in het oor fluisteren, kehren; viel - haben, aanloop, toeloop,
loop m. hebben; 2. verblijfplaats, herberg
reilen, schiffen, schwimmen, aanvliegen, ingeven.
aanhinken, aanrijden, aanvaren, aan- $inimpfer, -impferin, men - v., logement o.; 3. (van liet gemoed),(w.
i. gebr.) inkeer V. tot zich zelven.
ter, enter m., inentster, entster v.
zwemmen &, Z. da/ter.
Einkehren, (kehrte ein, eingeEinherbsten, (herbstete ein, ein- Einimpfung, v., Z. einirnp fen.
Ein.jagen, (jagte ein, eingejagt) kehrt) o. ww. bei jemn. -, zijn intrek
geherbstet) bedr. ww., den Wein -, inzabedr. ww. (w. i. gebr.) jagen in, drijven nemen, afstappen, uitstappen; unterwegs
melen, oogsten.
Einhessen, (hesste ein, eingehesst ) in; (fig.) jemn. Furcht -, aanjagen, in- -, aanleggen, stilhouden in eene herberg;
boezemen; jemn. einen Schrecken -, schrik bei jemn. im Vorbeigehen - ,aangaan, aan bedr. ww., Z. einhhcksen.
Einhetzen, (hetzte ein, eingehetzl ) aanjagen, op het lijf jagen, verschrikken, loopen, afstappen.
Tinkeilen, (keilte ein, eingekeilt )
bedr. ww. die Hunde -, aanhetzen; it. af- doen schrikken; 2. die Hunde -, Z. eino. ww. den Stiel in eine Axt -, met
hetzen.
richten voor de jacht.
Einhodig, bijv. ow. met éénen teel - Einj^►hrig, bijv. en b. -es Kind, spieën, bouten of lunsen vastzetten;
éénjarig, van één jaaroud; (Pl.)éénjarig, (Boekdr.) die Form -, vastzetten met
of zaadbal.
Tinholen, (holte ein, eingeholt) bedr. één jaar levend; (Rechtspr.) éénjarig, spieën; 2. Z. hinein-schlagen, -treiben.
Finkeilung, V. (Ontik.) onbewe ww.(Scheepv.)dieBulienen -,inhalen;2.in- één jaar durend of geldend.
halen,achterhalen, bereiken;einen Fli cht- Eir joehen, (jochte ein,eingejocht) gelijke gewrichtsvereeniging v.; (der tanling wieder -, achterhalen; (fig.) im Ler- bedr. ww. Stiere -, in het juk spannen, den), inkassing v., inkassen o.
jinkellern, (kellerle ein, eingenen -, achterhalen, inhalen, bijkomen, Z. het juk aandoen.
Einkaeheln, (kachelte ein, einge- kellert) bedr. ww. Wein -, in den kelder
nachholen; 3. die Stimmen der Richter -,
brengen.
inwinnen; Gutachtenvon Rechtsgelehrien -, kachelt) bedr. ww., Z. einheizen.
Einkalken, (kalkte ein, eingekalkt) Binkeltern, (kelterte ein, eingeraad inwinnen van; Nachricht liber etw.
-, navorschingen doen, vorschen na, be- bedr. ww. (Landb.) das Saatkorn -, kal- keltert) bedr. ww. Trauben -, in de pers
richt inwinnen omtrent, informeeren ken, inkalken, in kalkwater weeken; doen; it. het uitgeperste druivennat in
(Looi.) die Felle -, met kaikmelkof kalk- vaten doen.
naar, Z. einziehen.
brij behandelen.
Einkerben, (kerbte ein, eingekerbt)
Binholung, v ., Z. einholen.
bedr. ww. ein Stuck Hola -, inkepen,
tinhorn, (-(e)s) o. (Fabelt., Wa- Finkalkung, v., Z. einkalken.
penk.) eenhoorn of eenhoren m.; 2.(Nat. ^inkammern, (kammerte ein, kepen maken in; (Timm.) einen Balken
hist.) - of -fisch m. eenhoren, walrus, eingekammert) bedr. ww. met de pau- -, inkepen; it. an den Seiten der Lange
m.; 3. - of -kä /e m. vliegende selijke kamergoederen vereenigen, inca nach -, behakken; (Kookk.) das Fleisch -,
-mern. snijden, insnijdingen maken in; (Pl.) geeenhoren m.
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kerbt, (van een blad), gekorven; 2. eine i t. inkleeding v.; ohne -, onopgesmukt;
2 ur - dienen, tot de voordracht, tot den
Schuld -, op den kerfstok insnijden.
Finkerbung, v., Z. einkerben. 1 orm dienen.
Tinkerkern, (kerkerte ein, ein- E.inkleistern, (kleisterte ein, eingekerkert) bedr. ww. in den kerker bren- ^ekleistert) bedr. ww. inplakken, inlijgen, gevangen zetten, inkerkeren,Z. ein- 1 nen; it. die Haare -, Z. einschmieren.
Einklemmen, (klemmie ein, einsperren.
Tinkerkerung, v., Z. einkerkern. reklemmt) bedr. ww. die Finger zwischen
Einkinder, o. mv. kinderen o. lie Thy re -, klemmen; (Heelk.) eingemv. uit tovee of verschillende huwelijken, demmter Bunch, besloten.
Einklemmung, v., Z. einten opzichte van de nalatenschap gelijkgesteld.
rclenimen.
Einkindsehaft, v. gelijk - Einklingen, (klang ein, eingeheid, gelijkstelling v. van kinderen uit lungen) o. ww. onr. eenstemmig zijn,
verschillende huwelijken, wat de nala iéii geluid of éénen klank vormen.
ouders betreft.
-tenschapdr
E,inklinken, (klinkle ein, eingeEinkitten, (kittete ein, eingekit- klinkt) bedr. ww. die Thzire -, op de
l et) bedr. ww. niet stopverf, was & vast- klink doen, met de klink sluiten; 2. o.
ww., m. h. met de klink gesloten worhechten.
Einklage, (-n) V. vervolging v. den; die ?'hare klinkt nicht recht ein, sluit
om schulden.
niet goed met de klink, de klink valt niet
Einklagen, (klagte ein, eingeklagt) goed over.
E.inklopfen, (klop/'te ein, eingebedr. ww. eine Schuld -, door middel
van het gerecht betaling zoeken te krij- klopft) bedr. ww.onr. einen Nagel -, (w. i.
gen van; jem. - , iem. wegens schulden gebr.) inkloppen, inslaan, indrijven;(6g.)
gerechtelijk vervolgen.
Verstand -, door slagen of slaan aan
inslaan.
-breng,
$inklammern, (klammerte ein,
eingeklammert) bedr. ww met haken
Einknebeln, (knebelte ein, eingeof haakjes vastbinden, vastleggen; 2. knebelt) bedr. ww. een knevel insteken,
(tig.) ein Wort -, tusschen haakjes Z. knebeln.
E-inkneifen, (knifff ein, eingekni f plaatsen.
Tinklammerung, v., Z. ein- fen) bedr. ww. inknijpen; die Augen -,
dichtpijpen; die Lorgnette -, in het oog
kl ammern.
Tinklang, (-klang(e)s, nov. -klán- knijpen.
E-inkneipen, (knipp een, eingege) m. (Muz.) eenerlei klank, éénklank
m., eenstemmigheid v.; 2. overeenstem- knippen) bedr. ww. onr. met den nagel
., samenklank m., akkoord o.; (fig.) merken, inknijpen, eene kneep geven in,
Einkneipen, (kneipte een, einge- der Herzen, overeenstemming, eensgezindheid, harmonie, sympathie v.; in - kneipt) o. ww., m. h. (Student.) in eene
herberg gaan, Z. einkehren.
bringen, in overeenstemming brengen.
inklappen, (klappte een, einge- Einkneten, (knetete ein, eingeklappt) o. ww. m. h. Beim Abschluss eines knetet) bedr. ww. Rosinen in den Teig -;
Handels -, toeslaan; (fig.) iiberall stockt, p kneden in, kneden door.
Einknieken, (knickte een, eingees, nichts klappt een, komt totstand;(van
knickt) bedr. ww. einen Halni, Zweige een mes), Z. zuschnappen.
Binklappig , bijv. en b. (Pl.) één knakken; (Jachtw.) Baumzweige -, knakéén hulsel of vlies.
-klepig,mt ken, bijna afbreken;mit eingeknickten Bei
genen, met kromme knieën gaan; 2.-ne
Tinklassen, (klasste een, eingeklasst) bedr. ww. in klassen verdeelen, o. ww., in. S. die Füsze knicken vor Mutot klassen of soorten brengen, classifi- digkeit een, de knieën knikken.
Einknupfen, (tinup fte een, eineeren.
Einklatsehen, (klalschte een, ein- geknupft) bedr. ww. Geld in sein Schnupfgeklatscht) o. ww., m. h. in die hingehal- luch -, knoopen in, inknoopen; (fig.;
jemn. etw. -, inprenten, inscherpen, Z
tene Hand -, klappen, een klap geven.
Einklauig, bijv. en b. éénklauwig, einbinden, einschárfen.
Einkoehen, (kochte een, eingemet éénen klauw, Z. einhu fig.
Tinkleben, (klebtecin,eingeklebt) kocht) bedr. ww. einet Trank bis zin
bedr. ww. inplakken, inlijmen, plakken Honigdicke -, laten koken, door koking
brengen tot, laten verkoken tot, dooi
of lijmen in.
Einkleiben, (kleibte em, einge- koking doen verminderen tot; 11. o. ww.
m. s. bis zur Hulfte - lassen, door kokleibt) .bedr. ww., Z. einkleben.
Einkleiden, (kleidete een, einge- king laten verminderen; zu sehr eiwgekleidel) bedr. ww., Z. ankleiden; it. kochte Brühe, te veel verkookt, te dik.
einen Minch, eine Nonne -, het kloosEinkoehung, v., Z. einkochen.
Éinkoffern, (kofferte een, eingetergewaad geven; eingekleidet werden,
het kloostergewaad krijgen; sich - lassen, ko[fert) bedr. ww. (w. i. gebr.) in eer
het monniks- of nonnekleed aannemen; koffer pakken; (fig.) opsluiten, gevangen
(fig.) einen Todlen -, inspelden, de wee zetten, Z. einsperren.
E,inkommen, (du kommst een, ei
of waai aandoen; eire Sache, Erzahlung
(in Worte) -, inkleeden; eine schmulzige kommt een, kam ein, eingekommen) o. ww
onr., m. s. inkomen, binnenkomen; (fig.) Erzdhlung -, inkleeden, Z. einhiillen.
Binkleidung, v., Z. einkleiden; bei Gerichte, zijne klacht voor den rechter
,

;

poor de rechtbank brengen; mit einer
Schrift -, een verzoekschrift indienen; wi
-, eene beschuldiging tegen iem.-lerjm.
-

nbrengen, iem. in rechten vervolgen; mil
,finer Klage gegenjem. -,eene aanklacht iniienen; gegen eioen Beschluss -, protesteeren, zich verzetten; gegen die gerichtlichen
Kosten -, protesteeren, opkomen, zich
verzetten; zu Rathe -, (Prov.) zich voor
insolvent verklaren; 2. (van gelden), inkomen, binnenkomeet, betaald of vol
worden; wieder -, (van voorgescho--dan
ten geld), terugbetaald worden, terug
worden; (van het koren), bin--gevn
nenkomen; das Heu ist trocken eingekommen, binnengekomen; tuglich kommen
Briefe, Zeitungen 4- ein, komen brieven,
ontvangen wij &, Z. einlaufen; 3. jemn.
-, in het hoofd, in den zin komen, te
binnen komen, inschieten, te binnen
schieten; was kommt ihm ein? wat valt
hem in? wat krijgt hij nu in het hoofd,
in den zin? Z. ein fallen; 4. (Bergw.) twee
mijngangen vereenigen, doen ineenloopen, samenkomen; II. o. zelfst. (van geld),
inkomen, binnenkomen, betaald worden
o., betaling v.; (van een ambt), inkomsten V. mv., opbrengst v., inkomen o.;
zufulliges -, buitenkansje, emolument,
verval o.; ein musziges, groszes -, een
middelmatig, groot inkomen o.

Eenkommen- liste, (-n) v. lijst
v., staat m., opgaaf v. van de inkomsten;
-steuer v. belasting v. op de inkomsten.

Einkommling, (-(e)s, mv. -e)
m., Z. Ankömmling.

Einkoppeln, (koppelte een, eingekoppelt) bedr. ww., Z. einzuunen.
Einkorben, (korbte een, eingekorbt) bedr. ww. einen Schwarm Bienen
-, in den of een korf brengen, in een korf
opsluiten.
Einkorn, (-(e)s) o., z. m.(Lanb.)
kleine spelt v.
Einkörpern, (kórperte een, eingekórpert) bedr. ww. in een lichaam insluiten; een eingekórperter Damon, Z. einIleischen.
Einkrallen, (krallte ein, eingekrallt) bedr. ww. zijne klauwen slaan in.
Einkramen, (kramte ein, eingekramt) bedr. ww. inpakken.
Einkreisehen, (kreischte ein, eingekreischt) bedr. ww. jemnn. etw. -, met
geschreeuw inprenten.
Einkreisen, (kreiste een, eingekreist) bedr. ww. in een cirkel omvatten,
in een kring insluiten; eingekreisle Figur -, ingeschreven, in een cirkel beschreven; (Jachtw.) einen Hirsch -, om
omsingelen.
-ringe,
Einkrieehen, (du kriechst of
kreuchst ein, er kriecht of kreucht ein,
kroch ein, eingekrochen) bedr. ww. our.,
Z. hineinkriechen.
E inkriegen, (kriegte een, eingekriegl) bedr. ww., Z. bekommen; it. Z.
cinholen.
E,inkrummen, (krumnmte ein, eingekriimmt) bedr. ww. samenbuigen,
ineenbuigen; 2. o. ww. m. s. inkrimpen.
Einkunft, v. (gewoonl .) Eiu-
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kiinfte, V. mv. inkomsten v. mv., in mengen, deel nemen aan, een gesprel aan de zijde drukken, vellen; mit eingekomen o., jaarwedde v., traktement, sa•
laris o., bezoldiging v.; seine - beziehen
zijn traktement, salaris & ontvangen.
E. inkürzen,(kurzte ein, eingeki rzt'
bedr. ww. (w. i. gebr.) inkorten, ver•
korten, korter maken.

Einkutten,

(kuttete ein, eingekut-

bedr. ww. (w. i. gebr.) ineene mon.
nikspij kleeden.
tet)

Einkutten, (ki dele ein, Binge.
kitttet) bedr. ww., Z. einkitten.
Einladen, (du ladest of ládst ein,
er ladet of ládt ein, lud ein, eingeladen)
bedr. ww. onr. Waaren in ein Schiff -,
inladen, laden in; Bienen, einen Bienen stock -, binnen lokken, in den korf lokken; 2. jent. zum Essen, auf ein Butterbrod -, uitnoodigen, verzoeken, nooden,
inviteeren; die eingeladenen Gaste, die
Eingeladenen, de genoodigden, de gasten
m. mv.; dieser Boden ladet zun2 Tanz, diese Kühle zuur Schlummer ein, noodigt uit,
wekt den lust op tot; -des Gericht, wat
den smaak of den eetlust opwekt.

aa,nknoopen; sich in eihen Krieg, einel
Process, einen Streil,eine Unterhandlung zich inlaten, zich mengen; sich au[ eins
Frage nicht -, eerie vraag niet beant•
woorden, onbeantwoord laten; sich au,
keine Erklárung -, niet treden in; sicl
mit jemn. auf eine Partie -, eene parti
aangaan met; sick mit jemn.-, zich inlaten, bemmoeien, afgeven riet; ich mag micl
nicht nit ihm -, ik wil niet'met hem tE
doen hebben, ik wil mij met hem niet
inlaten; darauf of so weit kann ich niic!
nicht -, zoover• kan ik niet gaan; sich gerichilich -, zich partij stellen tegen, eer
proces aangaan met.

linlass — geld,

( - (e)s,

mv.

Einladungs-schreiben,
(-schreibens, mv. -schreiben) o. uitnoodiging v., uitnoodigingsbrief, invitatie brief m.; - schrift v. programma o.
Einlage, ( - n) v. (van waren), inleggen, innemen o.; 2. (in een brief), ingesloten brief m., ingeslotene o.; 3. (in
het spel), inleg, inzet m.; -capital o. inleg m., ingelegd kapitaal o.; (Hand.) bijgebracht aandeel o., inleg m.

Tinlager, ( - s) in., z. m. (veroud.)
Z. Einquartirung.

B.inlagern, (lagerte Bin, eingelagert) bedr. ww. inkwartieren, Z. einquartiren.
jinlagerer, (-s, mv. Einlagerer)
m. (w. i. gebr.) ingekwartierde m.
Binlagerung, v. inlegering, inkwartiering v., Z. Einquartirung.
Einlanden, (landete ein, eingelaondet) bedr. ww., Z. onlanden.
E,inlangen, (langte ein, eingelangt)
o. ww. (van de post), aankomen (op de
plaatsvan de bestemming);(van brieven),
aankomen, afgegeven worden.
Einlappig , bijv. nw. (Pl.) éénlob big, ééne zaadlob hebbende.
Einlass, (-es) m., z. m. toelating
v., toegang in., intrede, entrée v.; freien
- in die Oper haben, vrijen toegang; 2.
zijdeur, nevendeur v., geheime ingang m.
inlassen, (du lcss(es)t ein, er
lásst ein, liesz ein, cingelussen) bedr.ww.
onr. jent. -, binnenlaten, inlaten, laten
binnenkomen; (Slot.) einen Nagel -, inlaten, dieper inslaan, Z. versenken; ein
Holz in das andere -, inlaten, inkepen,
invoegen; bis auf die halbe Starke -, inkepen, invoegen, Z. einfügen; 1I. wed.
ww. sich in eine Sache -, zich inlaten
met, zich bemoeien met, zich mengen in;
sich mit jemn. in einen Handel -, een koop
sluiten met, een akkoord aangaan met;
sich ins Gesprách -, zich inlaten, zich

er)

Einlassung, V. (Rechtspr.) inmenging, bemoeiing v.

Einladung, v. inladen o.; it. uit - ^ Eiu1asszettel, (zettels, mv.

noodiging, invitatie v., verzoek o.

-

o. toegansprijs m., geld o., dat voor de
intrede betaald wordt, intrede, entrée v.;
-korte v. toegangkaart, intreekaart v.;
-klappe v. luchtklep, klep v., waardoor
de lucht & ingelaten wordt; -ól o. (Verg.)
verguldersolie v.; -prefs m., Z. -geld.

-

zet -

tel) m. toegangkaart, intreekaart v., toegangbiljet, intreebiljet o.
Einlauf, (-lauf(e)s,inv. -láufe) m.,
Z. ,inlauten (1I).
E.iu1aufen, (du lou f st ein, er láu f t
ein, lief Bin, eingelaufen) o. ww. oar., m.
S. in den Ha fen -, binnenloopen, inloopen,
invaren, aankomen in; (fig.) aankomen;
es ist die Nachricht eingelaufen, dans &,
er is bericht ingekomen, men heeft bericht of tijding ontvangen, dat; nach den
eingelaufenen Berichten, volgens ingekomen berichten; es Sind Klagen wider ihn
eingelaufen, er zijn klachten ingekomen,
ingediend; 2. (Naai.) rimpelen, krimpen,
ineenloopen, Z. einschrumpfen; (van eene
zenuw), inkrimpen; (Drukk.) (van een
werk), urn zwei Seiten -, inkrimpen,
minder groot of kleiner worden.
Einlaugen, ( laagte eili, eingelaugt)
bedr. ww. eine Wäsche -, in de loog
zetten.
Einlaugung, v., Z, einlaugen.
E-inläuten, (láutete ein, eingelautet) bedr. ww. den Jahrmarkt -, inluiden
of inluien, door luiden het begin aan
ein Pest, die Messe -, lui -kondigeva;
luien voor; it. (z.voorw.) man hat-denof
schon eingeláutel, de klok heeft reeds
geluid.

E,inlege-brettchen,

chens,
mv. -then) o. (Schrijnw.) dun en fijn
plankje o. om in te leggen; -gabel v.
vouwvork v.; -geld o., Z. Einlage (Hand.);
-holt o. inleghout o.; -messer o. vouw
-mes,
knipmes, zakmes o.
(-

Einlegen, (legte ein, eingelegt)
bedr. ww. leggen in, plaatsen in, zetten
gin; Geld in die Armenbüchse -, inleggen,
inwerpen, werpen in; Holz -, opleggen,
in de kachel, op den haard leggen; it.
)pdoen; Feuer -, (een huis) in (den)
brand steken, aansteken; die Wäsche -,
weekes, in de week zetten, kloppen;
Z. einen Pfeil -, in de keep van den
boog leggen; die Lanze -, inleggen,

legter Lanze -, met gevelde lans; Besatzung -, leggen in, legeren in, inlegeren;
den Burgera Soldaten -, inkwartieren,
inlegeren; 3. Fleisch -, inleggen, inzouten, zouten; Gurken -, in het zuur, in
den azijn leggen, inleggen, inmaken; die
Haute -, in de looikuip brengen; Wein,
Bier -, in den kelder brengen, opdoen;
4. eine Mauer mit Platten von Marmer -,
bezetten, bedekken, bekleeden; Eisen-and Stahlarbeit mit Gold, mit Silber -,
inleggen, damasceercn; mit Gold eingelegte Slahlarbeit, damasceerwerk o.; Figaren in Holz, Elfenbein 4 -, inleggen;
eingelegte Schreinerarbeit, ingelegd werk
o.; ein eingelegter Boden, ingelegde vloer
m.; 5. Reben -, afleggers van wijnstokken
poten; 6. das Messer -, toevouwen, dicht
toedoen; ein Stick Zeug -, op--vouwen,
vouwen; die Waaren -, inpakken; (gemeenz.) den winkel sluiten; II. wed. ww.
(Jachtw.) sich -, (van den jachthond),
het spoor volgen; (Bergw.) sich an einero
Gebirge -, eene mijn openen, beginnen
te ontginnen; (Rechtsw.) erne Appellatien -, inbrengen, appelleeren; ein
pules Wort fur jein. -, doen, spreken, in
het midden brengen; Ehre, Schande mit
eliv.-, inleggen, behalen.
Einleger, (-s, mv. Einleger) m.,
Z. Ableger.

Einleibung, V. (Scheik.) gelijk
-vornigmak.

Einleimen, (leira te Bin, eis eleim t )
bedr. ww. ein Stuhlbein -, inlijmen, lijnen in.
Einleiten, (leitete Bin, eingeleitet)
)edr. ww. eine Sache -, inleiden; den
'rieden -, voorbereiden; einen Process -,

nleiden, instrueeren.

Einleitung, v. instructie v.; (tot
!ene wetenschap), inleiding v.; die nóhigen -en treffen, de noodige schikkin;en v. mv., toebereidselen o. mv.

Einleitungs —punkt, ( - (e)s,
nv. -e) m. inleidend punt, voorbereidend
► ant o., preliminaire v.; -satz m. (Muz.)
nleidingsphrase v.; -stuck o. openingstuk o., ouverture v., preludium o.
Einlenken, (lenkte ein, eingelenkt)
I. ww., m. h. in den Weg -, terugkeeren;
fig.) wieder -, op den rechten weg teugkomen; it. een anderen toon aanslaan,
an stelling veranderen; 2. bedr. ww.,

,. einrenken, einrichten; 3. wed. ww. sick
, met gewrichten of geledingen vereeigd zijn.

Einlenkung, v . gewrichtsvereeniing v.

Einlernen, (lernte ein, eingelernt)
edr. ww. leeren, van buiten leeren, betudeeren, zich bekend maken met.
E_ inlese-brettchen, -gestell,

., -masehine v. (Man.) leiplankje
., leistel o.

E,inlesen, (du lies(es)t ein, er liest
;n, las ein, eingelesen) bedr. ww. Kráuter,
'rechte inzamelen; (Man.) de kettingraden regelen; 2. wed. ww. sich in einen
chri f tsteller -, door vlijtig lezen zich
-„
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vertrouwd maken met den geest, den stijl Einmahner, (-ners, mv. -ner) m.
maner m., hij, die maant, betaling of vol
van een schrijver.
-doenig
vraagt.
Binleseschnur, (-schnüre) v.
(Man.) rektouw o.
Tinmal, bijw. eenmaal, een keer,
^inleuehten, (leuchtele em, ein- eens; - mag das angehen, eenmaal kan het
geleuchtet) o. ww., m. h. helder, klaar, er bij door, eens moge bet gebeuren; duidelijk zijn, schijnen; -d, duidelijk, - ber das andere, de eene keer na den anhelder, klaar; die Sache ist mir nicht recht deren, keer op keer; - urns andere, éénsom
-d, duidelijk, helder; das will ihm nicht den andere; - fur allemal etw. sagen, ééns
-, dat kan hij niet begrijpen, dat is hem en voor altijd; (Spr.) - ist keinMal,éénniet recht duidelijk; das leuchtet mirein, maal is geenmaal; au[ -, op eens, op één dat bevalt mij, staat mij aan.
maal; it. eensklaps, plotseling, in eens,

Finliefern, (lieferte ein, eingeliefert) bedr. ww. inleveren; die eingezogenen Gelder -, binnen brengen, afleveren;
jem. in ein Erziehungshaus -, brengen.

Finlieferung, V. inlevering, inbrenging v., Z. einlief ern.
Finliegen, (lag ein, eingelegen)

o. ww. bei jemn. -, inwonen, logeeren,
verblijven, zijn verblijf houden; der -de
Brief, inliggende of ingesloten brief m.
Finlieger, (-s, mv. Einlieger) m.
(Bergw.) Z. Huttenwdchter.

Iginlippig, bijv. nw. (Pl.) één

Ein.
Finmeisehen, (meischte ein, ein,emeischt) bedr. ww. (Br.) Malz -, kocend water gieten op.

Finmeiszeln, (meiszelle ein, eingeneiszelt) bedr. ww. insnijden, beitelen
)f snijden in.

E inmengen, (mengte ein, eingenengt) bedr. ww. inmengen, mengen in,
hengen door, vermengen met; jem. of
rich in eine Sache -, mengen in, iem. be-

,rekken in, zich bemoeien met, zich inaten, zich afgeven met, tusschen beiden
op éénmaal; 2. einmgl, -, eens, op (omen; 11. wed. ww. es mengt sich viel
zekeren tijd, op zekeren dag; es war -, er Eigenliebe dabei ein, er komt veel eigen
bij in het spel.
-iefd
was eens of eertijds; ich will ihn - besuchen, ik zal hem eens (ereis) opzoeken; Einmengsel, (-sets, mv. -set) o.
da es nun - so ist, nu het eenmaal zoo is; nmengsel o.; 2. overtollig bijvoegsel o.
wenn Sie - meiner bediir[en, als gij mij Einmengung, v., Z. einmengen.
eens noodig hebt; da kommt er endlich
Einmessen, (du mis(es)st ein, er
-! daar komt hij toch eindelijk! horen Sie nisst ein, masz ein, eingemessen)bedr.ww.
-, kommen Sie - her, hoor eens, luister )nr.Korn in einen Sack, Wein in ein Fass -,
eens, kom eens (ereis) hier; das solt - neten in, afmeten in; 2. inmeten, bij de
eine Freude sein, dat zal een pretje we- neting verliezen; er hat an diesem Stucke
zen; trinket -, drink eens (ereis); unter ;wei Ellen eingeressen, hij heeft 2 el inandern geschah es -, dass 4, onder an- ;emeten op dat stuk; II wed. ww. sich
dere gebeurde het eens; er kann nicht - ., minder opleveren bij het uitmeten; das
Korn hat sichsehr eingemessen, er is veel
lesen, niet eens, zelfs niet.
Einmalejns, o. (o nb.) z. m.(Rek.) afval geweest bij het uitmeten van het
foren.
tafel v. van vermenigvuldiging.

-lipg.
$inliopeln, (lispelle ein, eingelispelt) bedr. ww., Z. einflustern.
IFinloehen, (lochte ein, eingelocht)
bedr. ww. (Timm.) einen Balken -, een Finmalig, bijv. nw. dat slechts Jiinmiethen, (miethete ein, einééns of éénmaal gebeurt, plaats heeft, remiethet) bedr. ww. jem. -, een verblijf
gat maken in.

Tinlogiren, (logirae ein, einlogirt) voorvalt; nach - em Durchlesen, na het luren voor; II. wed. ww. sich - (in ein

bedr. ww. (gemeenz.) inlegeren, inkwar
tieren, zijn verblijf aanwijzen bij; 2. wed.
ww. sich -, zijn verblijf nemen, gaan'
logeeren bij.
Tinlcsen, (loste ein, eingelóst)
bedr. ww. ein Pfand -, lossen, in koopen,
inlossen; ein verkauftes Gut -, naasten,
aan zich trekken, inlossen; jem. von der
Gef angenscha f t -, vrij koopen, loskoopen,
afkoopen; einen Wechsel -. accepteeren,
-

ééns of éénmaal gelezen te hebben.

Finmiann(er)ig, bijv. nw. (Pl.)

éénmannig, éénbalmig, met slechts éénen
meeldraad.
I inm^nnisch, bijv. en b. (w. i.
gebr.) -es Brett, bed o. voor één persoon,
éénmans bed, Z. einschlá[erig; (Lakenb.)
-er Stuhl, waaraan slechts ëén man kan
werken; (Bergw.) -er Kübel, voor één
persoon, voor één man.

Flaus), een huis, een verblijf & buren.

Sinmiethung, v., Z. einmiethen.
Fkinmisehen, (mischte ein, einge-

nischt) bedr. ww. mengen in, inmengen,
vermengen met; /'remde Wörter in seine
Rede -, gebruiken, zijn gesprek door;pekken met; 2. wed. ww. sich in etw. -,
,gewoonl. i. k. bet.) zich mengen in,
.ich bemoeien met, Z. einmengen.

Einmummen, (mummie ein, einEinmariniren, (marinirte ein, temummt) bedr. ww. jem. en wed. ww.
Finlösung, V. (Hand.) Z. einlósen; einmarinirt) bedr. ww. Fleisch, Fische -, ►ich -, zich inwikkelen, instoppen b. v. in

honoreeren, voldoen, betalen.

-sschein m. (Hand.) bankbiljet o.

inleggen, marineeren.

yen mantel, voorn. om zich onkenbaar

Finlöthen, (lóthete ein, eingeló- Einmarken, (markte ein, einge- ;e maken.
thet) bedr. ww. insoldeeren, soldee- markt) bedr. ww. begrenzen, de grenzen Einmiinden (sich), (mundete
,in, eingemundet) wed. ww. in das Meer
vaststellen van.
ren in.
14in1u11en, (lullte ein, eingelullt) Finmarkung, v., Z. einmarken. -, (van rivieren), vallen, uitloopen, zich
bedr. ww. ein Kind -, al zingende of door Finmarsch, (-marsch(e)s, mv. storten in; 2. (Ontlk.) eindigen in, uit
te zingen in slaap maken, in slaap zingen. -marsche) m. (van soldaten), intocht m.,
intrekken, binnentrekken o.
lyinmaasz, o., Z. Einmasz.

Tinmaehen,

(machte ein, einge-

macht) bedr. ww. Geld -, inpakken; in
ein Papier -, inwikkelen, invouwen, indoen, inpakken; in ein Packet -, inpakken; Feuer -, vuur aanleggen; 2. Früchte
mit Zucker -, konfijten, inmaken; in Essig and Oel -, (visch) inleggen o.; ein
eingemachter Narr, een gek m. door en
door; 3. Kalk -, aanmaken; den Teig -,

Einmarsehiren, (marschirte ein,
einmarschirt) o. ww., m. s. in die Stadt
-, intrekken, binnentrekken, Z. einri eken.

-lopeni,sam .

Minmundung, v. mond m., mon-

ding, uitwatering v., uitloop m.; (Ontlk.)
samenloop m., verbinding v. der zenuwen, inmonding v.; -swinkel m. verbinlingshoek, hoek m. van samenkomst,
Einmasz, o. het ingemetene o., de hoek, onder welken eene rivier in eene
andere uit- loopt.
afval m. van het koren.
Minmaster, (-s, mv. Einmaster) Einmi nzen, (munzte ein, einge-

m. éénmaster m., schip o. met slechts rnunzt) bedr. ww. Gold -, den stempel
zetten op, munten; 2. Z. einprägen.
éénen mast.
Finmastig, bijv. nw. met éénen Einmunzung, v., Z. ein nz nzen.
kneden.
Tinmustern, (musterte ein, einFinmhdig, bijv. nw. -e Wiese, mast; ein -es Schuif, Z. Einmaster.
$inmauern, (mauerte ein, einge- 7emustert) bedr. ww. jcm. -, inschrijven,
slechts éénmaal gemaaid wordende.

Binmahlen, (mahlte ein,eingemahlen) bedr. ww. onr. Getreide -, vermalen,
malen; zum Vorrath -, tot meel vermalen,
inmaten; 2. eingemahlenes Getreide, met

mauert) bedr. ww. Haken, Klammern -,
inmetselen, in den muur bevestigen; eine
Tafel, einen Grabstein -, inmetselen; 2.
einen Hof -, door muren omringen, ommuren; einen Schatz -, in den muur metmalen verloren gegaan koren.
Finmahnen, (mahnte ein, einge- selen, verbergen; einon Verbrecher -, lemahnt) bedr. ww. Schulden -, betaling vend begraven; (fig.) gevangen zetten,
opsluiten binnen vier muren.
of voldoening vragen van, manen om.

)p de rol brengen; jonge Leute -, in;chrijven (in de registers).
E,inmusterung, v, inschrijving v.
)p de rol of lijst.

Finmuth, v., Z. Einnsuthigkeit.

Einmuthen(sieh) , (muthete ein,

>ingemuthet) wed. ww. bei einem Gewerbe
., verzoeken opgenomen te worden.
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$inmttthig, ( -er, -st) bijv. en b, Tinnehmer, (-mers, mv. -mer) nassirt) o. ww., m. s. in eine Stadt -,
- arbeiten, eensgezind, eenstemmig, in rn., —in (-nen) v. ontvanger v., ont- trekken door, doortrekken; (Wev.) doorovereenstemming met elkander; -er vangster v., Z. Bezirks-, Ober-, Haupt-, steken, doorhalen, doorweven.
Besehluss, eenstemmig, eenparig, met al- Stever-, Unter-, Zoll-; - dienst of Finpassung, v., Z. einpassen.
gemeene stemmen genomen; - stimmen, - stelle v. post m., ambt o., betrekking v. fginpeitsehen, (peitschte ein, eineenparig; - leben, eensgezind; -keit v. een van ontvanger, ontvangerspost m., ont- 7epeitscht) bedr. ww. jemn. etw. -, door
zweepslagen of slaan met de zweep doen
eenparigheid v. van gevoe--stemighd, vangersplaats V.
len, eensgezindheid v.
Einnetzen, (nelzte ein,eingenetzt) !eeren.
Tinnageln, (nagelte eins, eingena- bedr. ww. vochtig maken, vochten, spren- E inpelzen, (pelzte ein, eingepelzt)
bedr. ww. (Tuinb.) in de schors enten;
geit) bedr. ww. eico. -, inspijkeren in, kelen, Z. besprengen.
vastnagelen in; die Bücher sind in eine
Finnieken, (nickte ein, eingenickt) Z. in een pels hullen, den pels aanKiste eingenagelt, zijn in eene toegespij- o. ww., m, s. insluimeren, inslapen, al trekken.
Tinpfählen, (pfahlte ein, eingeknikkende met het hoofd in slaap gekerde kist.
o fáhlt) bedr. ww. inpalen, door palen of
Finnagen(sieh ), (nagte ein, ein- raken.
Einnieten, (nietete ein, eingenie- paalwerk afsluiten, omsluiten.
genagt) wed. ww. in den Ease -, inknaTinpfarren, (pfarrte ein, eingetet) bedr. ww. inklinken, innieten;(Slot.)
gen, al knagende inkruipen.
afarrt) bedr. ww. in een kerspel opne]Einn^hen, (nähte ein, eingenaht) ein eingenieteler Haken -, geklonken.
Einnisten, (nistete ein, eingeni- men, bij een kerspel, bij eene gemeente
bedr. ww. die Aermel in ein Kleid -, innaaien; Geld -, innaaien, verbergen; 2. stet) o. ww. nestelen in, zijn nest houden voegen; in ein Kirchspiel eingepfarrt
Blumen in eine Spitze -, borduren in; in; 2. wed. ww. sich -, nestelen in; (fig.) sein, tot eene parochie, gemeente of een
eingenähte Arbeit, borduurwerk o. met sich bei jemn. of in ein Haus -, zijn ver- kerspel behooren; die Eingepfarrien, gemeentenaren, parochianen m. mv. van
de naald; 3. ein Kleid -, innaaien, nau- blijf nerven, zich vestigen in.
wer maken.
$innöthigen, (nólhigte eín, ein- een kerspel.
Einnahme, (-n) v. (van eene ves- genóthigt) bedr. ww. jemn. eine Arznei Finpfeffern, (p f e f erte ein, eingeting), inneming v., innemen o.; (van eerie. -, noodzaken, dwingen om in te nemen. pfe/fert) bedr. ww. inpeperen, peperen,
provincie), verovering v.; (van belastinBinode, (-n) v. woestijn, woeste goed met peper bestrooien; (fig.) jemn.
ledige of woeste streek, eenzame-nei, etw. -, inpeperen, betaald zetten.
gen &), innen o., inning, invordering,
ontvangst v.; it. betaalkantoor o.; 2. in- plaats v.; zur - werden, (van eene land- linpfeifen, (p f i f ein, eingep f i f en)
bedr. ww. (van den wind), blazen in,
komst v.; seine Ausgaben noch seinen -n streek), verlaten worden.
einrichten, (Spr.) de tering naar de ne
Einöhrig, bijv . en b. -er Hund, waaien in; (Tuinb.) Bdume -, zoodanig
zetten; 3. onvangst, rekening v., be--ring éénoorig, met één oor, slechts één oor enten, dat de te enten boomtak en de daarmede te vereenigen griffel beide fluitbek
drag o ; einen Posten in die -bringen, in hebbende.
toegesneden zijn.
-voring
rekening brengen; -buch o. ontvangst
Jiriordnen, (ordnete ein, eingeFinpferehen, (pferchte ein, einboek o., waarin de ontvangsten-boek, ordnet) bedr. ww. etw. in Facher -, volgepferchl) bedr. ww. die Scha/'e -, in een:
worden opgeschreven; -bureau o. (Hand.) gens orde plaatsen, rangschikken.
belastingkantoor o., waar de imposten Finalen, (ölte ein, eingeölt) bedr. of meer perken insluiten.
Finp$anzen, (pflanzte ein, eingeww. oliën, met olie inwrijven.
betaald moeten worden.
Finns en, (nasste ein, eingenássl) Finpaeken, (packte ein, einge- p/lanzt) bedr. ww. inplanten, Z. pflanzen;
packt) bedr. ww. Kleider, Bücher -, in- die Haare sind in den Kopf eingepflanzt,
bed r. w w. , Z. einnetzen.
:innehmen, (du nimmst ein, er pakken; in Stroh -, inpakken, inwikkelen; ingeplant op; die Blattern -, inenten;
nimmt ein, nahmein,eingenommen) bedr. in Tonnen , inkuipen; (z. voorw.) in- (tig.) jemn. einen Hass gegen jem. -, inww. onr. etw. Ausgehángtes -, innemen, pakken, zijne biezen pakken, op den loop boezemen; von der Natur eingepflanzt,
wegnemen, naar binnen brengen of ne- gaan; it. die ausgelegten Waaien -, in- aangeboren, ingeschapen.
iinp$anzung, v., Z, einp/lapzen.
men; (Zeees.) die Segel -, inhalen, in- pakken, den winkel of den verkoop sluinemen, inbreken, reven; Ballast -, inne- ten , Z. auf , zusammenpacken; (fig.) wir Finpfioeken, (p/lóckte ein, eingemen, inladen; frisches Wasser -, inne- waren eingepackt, wie die Haringe, wij pilóckt) bedr. ww. inspijkeren, door houmen, voorraad opdoen van; Lebensmittel zaten dicht op een, als gepakte haring bij ten pinnen verbinden aan; 2. (w. i. ge-, innemen, opdoen; 2. eine Arznei of elk.; er hat - mussen, hij heeft het ha- br.) met piketstokjes omringen, inslui(z. voorw.) -, innemen; das Mittagsmahl zenpad moeten kiezen, is beschaamd moe- ten door.
Einpfl igen, (pflügte ein, einge- ,gebruiken; (fig.) bittre Vorwurfe -mus - ten heengaan; (Volkst.) hij moest afsen, moeten slikken,aanhooren; 3. jem. in druipen; packe nur define Weisheit ein, j plugt) bedr. ww. den Mist -, inploegen,
seine Wohnung -, opnemen, innemen, houdt uwe wijsheid voor u, niemand be- doorploegen, den grond inwerken.
loinpfropfen, (pfrofte ein, eingehuisvesten; Miethsleute -, innemen;Diebs- l ieft er van gediend te zijn; sie packt gegesindel -, schuilplaats verleenen; Besat- waltig ein, zij wordt met den dag lee- pfropft) bedr. ww. emn Reis -, inenten,
enten; (fig.) Z. einimpfen.
zung -, innemen; 4. eine Stadt -, inne- lijker.
men, veroveren, zich meester maken van,
inpacker, (-s, mv. Einpacker) $inpfi nder, (-s, mv . Einpfiinder)
m. (Art.) éénponder, kogel m. van een
vermeesteren; 5. einen Baum -, innemen, m inpakker m.
minpapieren, (papierte ein, ein- pond; it. kanon o., waaruit kogels van
beslaan; (fig.) , ferns. Stelle -, innemen,
vervangen; 6. `(van wijn), den Kopf -, papiert) bedr. ww. (w. i. gebr.) in pa- een pond geschoten worden.
Einpfiindig, bijv. en b. één pond
naar het hoofd vliegen; eingenommener pier inpakken, in papier wikkelen; (LaKop( -, zwaar hoofd; jem. gegen jen. -, kenb.) die Tucher -, door dik papier of wegende, éénpondsch; -es Brod, brood
innemen; sich - lassen, zich laten inne- perkament de verschillende stukken laken van één pond; -e Kanone, kanon voor
éénponders.
men tegen; (van iems. schoonheid),ein- van elk. scheiden.
Tinpappen, (pappie ein, einge- -Binpfutzen, (pfutzte ein, eingegenommen, bekoord; zu sehr mil sich einpfutzt) bedr. ww. (Bergw.) Wasser -,
genommen sein, met zich zelven irngeno- pappt) bedr. ww. inlijmen, inplakken.
tinpassen, (passie ein, eingepasst) met den putemmer opscheppen, putten.
men zijn, te hoogen dunk van zich zelFinpiehen, (pichte ein, eingepichi)
ven hebben; -des Betragen, -de Person, bedr. ww. inpassen; in einen Einschnitt,
innernend, beminnelijk; -de Miene, inne- in einen Fula, in eine Fuge -, pas maken bedr. ww. met pik bevestigen in of aan;
men , bevallig; 7. Geld -, in ont- in, Z. einfalzen, einfi gen; (Sp.) inzetten 2. bepikken, met pik besmeren.
Einpilgern, (pilgerte ein, eingevangst nemen, innen, Z. lösen; die Steu- (in den pot) voor het passen of laten
pilgert) o. ww., m. S. als pelgrim gaan in,
ern -, innen, invorderen; er hat viel ein- voorbij gaan.
Finpassiren, (passirte ein, ein- te voet binnentrekken.
zunehmen, hij heeft groote inkomsten.
.

-
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Finplaudern, (plauderte cin, eingeplaudert) bedr. ww. jemn. etw. -, in
het hoofd praten, iem. bepraten, Z. anschwvatzen.
Tinpi ckeln, (pockelte ein, eingepóckelt) bedr. ww., Z. einsalzen.
Finprgen, (prágte cin, eingepragt) bedr. ww. indrukken, instempelen, den stempel afdrukken in; (fig.)
jemn., sich, seinern Gedachtniss, Herzen
c, eta'. -, inprenten; ihr luid hat sich seinem Herzen lief eingeprc gt, haar beeld
heeft zich diep in zijn hart geprent; jenin.
eine Wahrheil lief -, op het hart d rukken;
2. wed. ww. solche Worte pragen sick
lief ein, blijven vast in het geheugen.
Binpredigen, (predigte ein, eingepredigt) bedr. ww. jcmn. eta'. -, inpreken, aanpreken, sterk aanbevelen; it.
de les lezen; 2. (Scherts.) jem. -, in slaap
preken; 1I. wed. ww. sich -, zich oefenen
in het prediken, maken dat men zich in
de betrekking van predikant thuis gevoelt.
Finpressen, (pressie ein, eingepresst) bedr. ww. inpersen, samenpersen,
door persen dunner maken; ein Bach -,
persen, in de pers brengen; zu sehr -,
(van een korset), knellen; sehr eingepresst
sitzen, (aan tafel), dicht op of naast elk.
zitten.
Einproben, (probte ein, eingeprobl) of
Einprobiren, (probirle ein, einprobirt) bedr. ww. Ohrringe -, aanpassen, probeeren; 2. ein Schauspiel -, instudeeren door herhaalde repetitiën; hinlánglich einprobirt,voldoende gerepeteerd
en ingestudeerd.
Finpri gein, (priigelle ein, eingeprügell) bedr. ww. jenin. etiv. -, door
veel slagen doen leeren, inslaan.
Einpudern, (puderle ein, eingepudert) bedr. ww. das Haar, sich -, het
haar, het hoofd, zich poederen of poeieren.
Einpumpen, (pumpte ein, eingepunipt) bedr. ww. Wasser in ei Ge/ass
-, inpompen.
Einpuppen(sich), (puppte ein,
eingepuppi) wed. ww. eene pop worden,
in eene pop veranderen; sich eingepuppt
haben, eene pop geworden zijn; (fig.)
sich in einep Teppich -, zich wikkelen,
hullen in; sich in Hirngespinnste -, ver
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te ein, Bing era f t ) geen hij er tegen inbracht was in den wind
Einraffen, (raffle
bedr. ww., Z. einre fen.

gescharreld; er kann keine - vertragen, te-

$inrahmen, (rahmte ein, einge- genspraak v.
E inreden, (redde ein, eingeredet)
rahmt) bedt. ww. ein Bild -, in eene
lijst zetten, eene lijst maken om; 2. ein
Slack Zeug zum Sticken -, op het raam
spannen.
Einramme(1)n, (ramm(el) te ein,
eingeramm(el)t) bedr. Ww. inrammen,
inheien, inslaan; Grvvndpjàhle -, inheien;
die eingerammlen Grundpf hle -, hei
-werko.
Einrándern, (rcinderle ein, eingerc ndert) bedr. ww. met een rand voorzien, afzetten.
Einrangiren, (rangirae ein, cinrangirt) bedr. ww. (Krijgses.) inschrijven,
Z. einrcihen.
Einrangirung, V. inschrijving v.,
Z. Einreihung.
Einranken, (rankte cin, eingerankt) o. ww., Z. hineinreichen; 2. bedr.

ww., Z. uni (assen.

bedr. «•w. jemn. etw. -, (i. k. bet.) overreden van, doen gelooven, wijsmaken;
jenin. !Muth -, Z. einsprechen; er ldsst sich
air/its -, hij laat zich niet bepraten,overhalen; 11. o. ww., m. h. jemn. -,
in de rede vallen; it. tegenspreken;
2. Z. wreden.

Einreffen, (reffle ein, eingerefft)
bedr. ww. die Segel -, inreven.

Einregistriren, (registrirte ein,
einregistr-irt) bedt. ww. inschrijven, in
de registers schrijven, registreeren; einlan (ende Schri[lsti cke -, op de daarvoor
bestemde plaats bewaren.
Einregnen, (regnete ein, eingeregnet) bedr. onp. ww., m. h. (w. i. gebr.)
inregenen, doorregenen; hier regnet es
can, het regent hier in; (fig.) das Geld
rugnet ihm :it allen Löchern ein, wordt
hem zoo maar het huis ingegooid, het
regent bij hem geld.
iinreiben, (rieb ein, eingerieben)
bedr. ww. onr. inwrijven; Fleisch mit
Sala -, vleesch zouten; 2. Brod in M-ilch
-, raspen; 3. jemn. else. -, inpeperen, Z.
einpfefern, eintr nken.
Einreiber, (- s, inv. Einreiber) m.
(Tinneg.) knecht, inwrijver m.
jinreibung,v.,Z. einreiben; (Gen.)
inwrijven, wrijven o. niet.
Einreichen, (reichte cin, eingereicht) bedr. ww. jemn. eine Bitt schri f t -,
indienen, aanbieden, overleggen; die
Parteien haben ihre Schriften bei Gericht
eingereicht, overgelegd, ingediend.
Einreiehung, v., Z. einreichen;
it. indiening v.; -szeit v. tijd m., waarop

Ujinrathen, (du rdthst ein, er ratlr
ein, rielh ein, cingeralhen) bedr. ww.
onr. jenin. eies. -, (w. i. gebr.) aanraden,
raden te nemen; den Frieden -, aanraden, Z. anrathen.
Einrathung, v., Z. cinralhen.
2inrauehen, (rauchle ein, eingerauchl) bedr. ww. in rook hullen; 2. eire
neue P feiTe, einen Meerschaumkop f -, beginnen te rookgin, doorrooken; (fig.,
Student.) einen Studenten -, in het studentenleven inwijden; sich -, een ferm
student worden.
inr ,uehern, (ráucherte ein, eingerauchert) bedr. ww., Z. be-, durchrduchern.
Einräumen, (rdumte ein, eingerdiumt) bedr. ww. seine Waaren -, weg ruimen, bergen; das Hausgerath -, op het verzoekschrift is ingediend.
ruimen, in orde zetten; (z. voorw.) of E.inreifen, (rei f l e ein, eingerei f t)
eine Wohnung -, opruimen, in orde bren- bedr. ww. Fasser -, met banden of hoegen; 2. jenrn. einep Plat,, sein Zimmer -, pels voorzien.
afstaan; jcmn. den Vorrang -, afstaan,onEinreihen, (reihte ein, eingereihl)
derdoen voor; zu viel Freiheiten -, veroor- bedr. ww. (w. i. gebr.) in de rij brengen,
looven, toestaan; einen Punkt in einor op de lijst & inschrijven; 2. (Naai.) inRechnung -, goedkeuren; ohne der Ge- rijgen; Manschetten -, inrijgen; 3. Z. angenparlei else. eeinzurdumen, zonder iets reihen (1); (Wev.) die Fdden der Kette
toe te geven; 3. jemn. eine Behauptung -, -, in de karnmen maken.
toegeven, toestemmen in.
Einreiher, (-s, mv. Einreiher) m.
E,inri umung, v., Z. einrdumen. (Wev.) die de draden in de kammen
-diepn.
Jiinraunen, (raunte ein, einge- maakt.
linquartiren, (quartirte ein, ein- raunt) bedr. ww. jemn. eliv. - ,( i.k.bet.) E,inreihig, bijv. en b. slechts uit
quartirt) bedr. ww. Soldaten -, inkwar-' inblazen, ingeven, influisteren; lass dir! ééne rij bestaande, slechts ééne reeks
tieren, huisvesting geven of aanwijzen bij nichis -, laat u niets inblazen, luister niet uitmakende; sin -er Rock, met ééne rij
naar de inblazingen &:
de burgers.
knoopen; (Pl.) - e Traube, aan slechts eene
Finquartirung, V. inkwartiering B.inrausehen, (rauschte ein, ein- zijde groeiend.
v.; - steltel m. inkwartieringsbiljet, bil- gerauscht) bedt. ww. jeni. -, (van booEinreiszen, (riss ein, eingerissen)
men), door geruisch in slaap maken.
bedr. ww onr. ein Papier - ,inscheuren;
jet o. van inkwartiering.
Einquellen, (quellte ein, einge- Einreehnen, (rechnele ein, ein- eingcrissen sein, ingescheurd zijn;2.Linien
quelli) bedr. ww. Samen, Erbsen -, wee- gerechnet) bedr. ww. die Aaslagen -, in -, trekken; 3. ein Haus -, afbreken, omver ken, in de week zetten; (Zeew.) Fusser -, rekening brengen, er bij rekenen, mede- Is alen; Festungswerke -, slechten, sloopen;
doorwateren, inwateren.
rekenen ; mit eingerechnel, nicht mit ein- ein Ge?»i st -, uit elk. nemen; einep Daman
Einquerlen, (querlte ein, einge- gerechnet, er onder berekend, wel, niet -, vernielen; (fig.) alles -, was einer aufquerlt) bedr. ww.(Kookk.) einEi ineine medegerekend; 2. wed. ww. sich in das gebaut hal, alles omverhalen, onverwer4lruhe -, klutsen, doormengen, door- preuszische Geld -, zich bekend maken, pen, vernielen, wat &; 11. o. ww. scheuleeren omgaan met.
roeren.
ren, inscheuren, gescheurd worden;
linquetsehen, (quetschte ein, ein- Eivrede, (- n) v. tegenwerping, te- (Art.) (van den laadstok), opspringen;
gequetschl) bedr. ww. die Finger zin- genspraak v.; - erheben, opkomen tegen; (fig.) (van eene gewoonte, een gebruik),
alle seine -n gingen in den Wind, al het- ingang vinden, in gebruik raken, in zwang
schen etwv. -, klemmen, kneuzen.
-
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komen; ein Uebel nicht - lassen, tegen- ww. sich -, zich zelven opsluiten door
den grendel toeteschuiven.
gaan, stuiten.
Einriffen, (riffle ein, eingeri ft)
Einreiszung, v., Z. einreiszen.
FFinreiten, (rilt ein, eingeritten) bede. ww., Z . einreffen,
Einringeln, (ringelte ei-n, eingebedr. ww. onr. eine 7'hure -, inrijden,
aan stukken rijden; einen Zaun -, omver ringelt) bedr. ww., Z. einringen.
Einritt, (-( e)s, mv. -e) in. inrij
rijden, doorheen rijden, Z. niederreiten;
binnenrijden o., inrit m., intocht-den,
(fig., Student.) jent. -, onder de tafel
drinken; 2. ein Pferd -, Z. zureiten; m. te paart]; seinen - hallen, zijn intocht
(Student.) jem. -, sich zum Examen -, te paard houden.
E inritzen, (ri tz te ein, eingeritz t )
klaarmaken, voorbereiden voor;I!. o. ww.,
m. s. zijn intocht doen te paard, binnen bedr. ww. die Rinde -, insnijden, inkerinrijden.
-rijden, ven; 2. seinen Namen in die Rinde, in eine
Einrenkbar, bijv. nw. (Heelk.) Fensteracheibe -, insnijden, inkrassen.
Einrohrig, bijv. nw. met ééne pijp,
weder in te brengen, te zetten.
Einrenken, (renkte ein,eingerenkt) met ééne buis.
Einrollen, (route ein, eingerollt)
bedr. ww. in eene lijst, in een raam, ineen rand zetten, plaatsen; die Knochen -, bedr. ww. iuurollen, rollen, Z. au/'rollen
weder inbrengen, zetten, Z. einrichten. (1); (Pl.) eingerollt, ingerold, met de
Einrenkung, v., Z. einrenken; beide banden binnenwaarts; 2. (w. i. ge br.) inrollen, inwikkelen, Z. einwic(Heelk.) zetten o.
E, inrennen, (rannte ein, einge- keln; I1. o. ww. (w. i. gebr.) rollen in.
Finrosten, (rostete em, eingerannt) bedr. ww. onr. eine Thüre -, inrennen, aan stukken rennen; I1. o. ww., rostet) o. ww., m. s. inroesten; 2. Z. ver rosten.
m. s. au/ jem. -, losgaan, losstormen.
E.inrichten, (richtete ein, einge- Eiinruckbar, bijv. nw. invoeg richtet) bedr. ww. ein Glied wieder -, in baar, wat ingevoegd, ingeschoven, (in
het lid brengen, zetten; 2. (fig.) regelen, een tijdschrift &) opgenomen, geplaatst
in orde brengen, schikken; sick sein Hans kan worden.
linrucken, (rückte ein, eingeordentlich, eine Slube zum Wohnzimmer
-, inrichten; eingerichtet sein, in orde rückl) bedr. ww. invoegen, plaatsen in,
zijn met zijne woning; jemn. -, iemands zetten; eliv. in eine Zeitung -, plaatsen;
woning in orde brengen; ein Kind beider Eingeriicktes, ingevoegd, geplaatst, ingeVerheirathung -, een uitzet geven; einen zonden stuk o.; 2. enne Zeile -, binnen
schuiven, naar binnenschuiven; II.-warts
Slaat -, inrichten, organiseeren, regelen;
wohl eingerichtet, wel ingericht, goed ge- o. ww., m. s. (Krijgsw.) eingerückt! ingeorganiseerd; 3. sein Leben nach der Lehre rukt (in de kaserne); ein Nebel rückte in
des Evangeliums -, inrichten, regelen; die Loft ein, kwam opzetten; in jems.
seine Ausgaben nach seinen Einkiin ften -, Stelle -, in iems. plaats komen, zijne plaats
regelen; it. de tering naar de nering zet vervangen, innemen, iem. opvolgen.
E_ inru
i ckung, v. plaatsing, invoeden Winkelhaken -,-ten;4.(Bokdr)
regelen, in den vorm zetten; (Hoefsm.) ging v., Z. einrucken; 2. (Krijgsw.) inein Hufeisen -, klaar maken, afvijlen naar tocht m.; 3. in een tijdschrift geplaatst
den poot van het paard; 5. (Rek.) Bru- stuk, inseraat o.; -sgebühr V. geld o. voor
che -, gemengde getallen tot eigenlijke liet plaatsen.
breuken herleiden; (Ger.) einen Process .inrudern, (ruderte ein, eingeru-, instrueeren; II. wed. ww. sich gut -, dert) o. ww., m. h. inroeien, binnen zijn huis naar zijn gemak inrichten; ich roeien, al roeiende invaren; in den Hadenke daran mich einzurichten, te trou- /'en -, inroeien.
Einrufen, (rid/' ein, eingerufen)
wen; 2. richten Sie sick darnach ein, rebedr. ww. onr. inroepen.
ge l u daarnaar,
Einriehtung, v. (Heelk.) in het EinrUbren, (ruhrte ein, eingelid brengen, zetten o.; (Bouwk.) regeling, rührt) bedr. ww. Mehl in Milch -, inroeinrichting v.; (van een gedicht), inrich- ren, doorroeren; eingeriihrte Eier -,
ting, samenstelling, vervaardiging v.; doorgeslagen, (door) geroerd; Kalk -, be(van een huishouden), regeling, inrich- slaan; (fig.) Z. einbrocken.
Einruhrung, v., Z. einrukren.
ting v.; er hat keine ordentliche - in seiEinrunzeln, (runzelle ein, eingenen Sachen, hij heeft geen regel m., geene
orde v. &; - einer Wohnung, die man be- run.zelt) o. ww., Z. einschrump fen.
zieken will, inrichting v.; -, neue -, (van Eins, (-, mv. Einer) o. zelfst. en
een staat), inrichting, regeling, or- bijv. nw. een, 1 v.; - and - ist zwei, zwei
ganisatie v.; innere -, (van een werktuig), mal - ist zwei, een en een is twee, tweeinrichting v., mechanisme o., mechaniek maal een is twee; drei von vier bleibt -,
o.; (Boekdr.) regelen o., regeling v.; 3 van 4 is 1; - eons Hundert gewinnen,
(Slot.) Z. Eingerichte; -smaschine v. één ten honderd, een percent; - and (Heelk.) plinthe, plinthium, werktuig o. gehen, een voor een, de een na den ander;
tot het zetten van gebroken lichaams- es ist -, het is een uur; 2. iets, een ding
o., ééne zaak v.; - von beiden, een van
deden.
Einriegeln, (riegelte ein, einge- de twee, een van beiden; - in's Andere
riegelt) bedr. ww. jent., etay. -, wegslui- gerechnet, door elk., het een door het
ten, achter het slot brengen of zetten, ander; - urn's Andere, achter of na elk.,
achter den grendel wegsluiten; 2. wed. voor den andere, beurtelings; noch -!nog

Ein.

331

een enkel woord! er hat mir - au fgehe/'tet, hij heeft mij beetgehad; - and
das Andere mit einander sprechen, over
het een en ander,over verschillende zaken;
3. een, eerre zaak; it. kommen and siegen
war -, was een, had in één oogenblik
plaats; 4. es ist mir alles -, het is mij een
en hetzelfde, onverschillig; das ist -, ganz
-, dat is hetzelfde, dat is onverschillig;
es láu/t au/ - kinaus, dat komt op hetzelfde neer; 5. wir wollen - drinken, wij
willen eens een glaasje drinken of nemen;
lassen Sie uns - mit eipander plaudern,
laat ons eens wat praten.
1I. bijv. nw. eens. eensgezind, overeenstemmend ; wir wollen sehen, dass wir mit
einander - werden, dat wij het met elk.
eens worden; man ist dariiber - geworden,
dass, men is het er over eens geworden,
men is overeengekomen.
Einsaat, (- en) v. (Landb.) bezaai
-ingv.,
zaaizaad o., Z. Aussaat.
Einsaekeln, (sdckelle ein, eingesc ckelt) bedr. Ww. Geld -, inzamelen, in
den zak steken; (gemeenz.) zakken.
Einsaeken, (sackte ein, eingesackt)
bedr. ww. Korn -, in de zakken doen;
(gemeenz.) etw. -, in den zak steken,
zakken.
E,insacker, (- s, mv. Einsacker)
m. (w. i. gebr.) die het koren in den
zak doet.
Einsaen, (stele ein, eingesaet) bedr.
ww. einen Acker -, bezaaien, zaad strooien op.
Tinsage, (- n) v., Z. Einrede, Einsprache.
Einsagen, (sagte ein, eingesagt)
bedr. ww. jennn. etw. -, influisteren; 2.
Z. vorsagen; 3. (w. i. gebr.) Z. ent bieten.
Einságen, (sagte eire, eingesagt)
bedr. ww. ein Brett -, inzagen, beginnen
te zagen, de zaag zetten in; 2. (Boekb.)
inzagen, kepen in den rug.
Einsager, (- s, mv. Einsager) in.
voorzegger, influisteraar, souffleur m.
Einsaitig, bijv. en b. éénsnarig,
slechts ééne snaar hebbende.
Einsalben, (salbte ein, eingesalbt)
bedr. ww. den Kopf -, zalven, balsemen,
met olie inwrijven; eine Leiche -, balsemen; (Kath.) (bij de toediening van het
H. Vormsel), zalven.
E,insalbung, V. zalving v., Z. einsalben.
E,insalzen, (salzte ein, eingesalzt of eingesalzen) bedr. ww. Fleisch
-, zouten, inzouten; eingesalzenes Fleisch,
gezouten vleesch, pekelvleesch o.; allerlei Eingesalzenes, gezouten spijzen
V. mv.
insalzer, (- s, mv. Einsalzer) m.
zouter, inzouter m.; (van haring), zouter,
kaker m., die den haring kaakt.
Binsalzung, v., Z. einsalzen.
Einsam, ( - er, -st) bijv. en b. eenzaam; -er Ort, eenzaam, verlaten, afgezonderd; -e Wäider, eenzaam, verlaten,
stil; (fig.) die -e Millernachtstunde, stil,
rustig; in seinen -en Stunden, in zijne
eenzame uren, als hij alleen is; -e Be-.
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trachtungen anstellen, inde eenzaamheid Mutlermilch -, inzuigen; Vortheile -, eingeschichtet) bedr. ww. die Sachen in
overdenken; emn -es Vergnügen, dat men vooroordeelen overnemen; II. wed. ww. den Koffer -, laagsgewijze inpakken.
alleen geniet; - leben, ein -es Leben fuhren, sich -, inzuigen, intrekken.
Einsehiehtig, bijv. en b. van ééne
alleen leven, een afgezonderd leven lei- Einsaugeröhre, ( n) v., Z. Ein- laag.
den; it. ongehuwd zijn, vrijgezel blijven. saugege fass.
Finsehicken, (schickte ein, einge:insamig, bijv. en b. (Pl.) -e Einsaugung, v., Z. einsaugen.
schickt) bedr. ww. jem in einen On -,
Pflanze, Beere, éénzadig, maar één zaad
Einsaumen, (säumte ein, einge- zenden naar; jemn. etww. -, toezenden,
dragend.
-korel säumt) bedr. ww. zoomen, inzoomen, doen geworden, doen toekomen; eine
$insamkeit, V. eenzaamheid, af- 'omzoomen, een zoom leggen aan den bin- ^Bittschrift an jem. -, zenden aan, richten
zondering,afgezonderdheid v.;die - lieben, nenkant, Z. sáumen.
Itot, aanbieden.
de eenzaamheid beminnen, gaarne alleen
Finsaung, v. (Gen.) Z. einsiien. F insehickung, v., Z. einschicken.
zijn. .
fginsehaehern, (schacherte ein, Tinsehieben, (schob cin, eingeTinsammeln, (sammelte ein, ein- eingeschachert) bedr. ww. (Volkst.) Z. schoben) bedr. ww. onr. inschuiven; das
gesammelt) bedr. ww. Fruchte-, inzarne- einhandeln.
Brod -, in (den oven) schieten; etw.
len; seltene Steine -, verzamelen, bijeen -, Einschachteln, (schachtelte ein, in die Tasche -, insteken; 2. tusschenbrengen; Steuern -, heffen, innen; Almo-' eingeschachtelt) bedr. ww. (w. i. gebr.) schuiven, schuiven tusschen; Speisen, Gesen inzamelen, omgaan voor de armen,! Waaren -, in doozen doen, in doozen richte -, tusschen andere in opdragen;
eene collecte houden; (fig.) die Stimmen inpakken; 2. Schachteln -, in elk. zet- eingeschobene Gerichte, Schiisseln 4, Z.
-, opnemen; Kenninisse -, verkrijgen, ten.
Einschiebgericht; widerrechtlich in ein
opdoen; Lorbeeren -, inoogsten, plukken. Finschalig, bijv. en b. (Nat. hist.) Amt eingeschoben, ingeschoven, ingeEinsamm1er, (-iers, mv. -Ier) m. éénschalig; (Pl.) met één hulsel of vlies; drongen; eingeschoberse Kinder, ondergeinzamelaar, verzamelaar, bijeenbrenger, (Delfst.) met ééne schelp.
schoven; 3. Z. einschallen; II. wed. ww.
collectant m.; - in v. inzamelaarster, ver- Binsehalten, (schaltete ein, ein- (gerneenz.) sich -, zich oefenen in het
zamelaarster, bijeenbrengster v.
geschaltet) bedr. ww. einen Tag in den kegelspel.
1Minsamm1ung, V. inzameling, Monat -, invoegen, bijvoegen; eine Steile Einsehieber, ( s,mv. Einschieber)
in eine Rede -, inlasschen,invoegen, tus- m. (Bak.) die het brood in den oven
collecte v., Z. einsammeln.
Einsargen, (sargie ein, eingesargt) schenvoegen; eine Klausel in das Testa- schiet; (van eene etenstafel), inschuifbedr. ww. eine Leiche -, in de kist leggen, ment -, inlasschen, bijvoegen; eine einge- blad o.
schaltete Erzählung, Dichtung, eene inkisten.
Tinschieb- essen, o., z.ro. tusgelaschte vertelling, episode v., tus- schengerecht, tusschenmaal o.; -gericht
Eins'as81 g, z. ansässig.
$insatteln (sich ), (sattelte ein, schenverhaal o.; II. o. zelfst. (Spraakk.) o. tusschengerecht o., tnsschenschotel
eingesattelt) wed. ww. (van gebergten), tusschenvoeging, inlassching,inschuiving m.; -leiste v. (Bouwk.) tusschenlijst v.,
o. van eene letter of lettergreep, epen- lijst v. tusschen de zuilgroeven.
zadelvormig inzakken.
Finsehiebsel, ( sels, mv. set) o.
Einsatz, (-satzes, mv. -sdtze) m. thesis v.
(Sp.) inzet, inleg m., ingelegd geld o.; Einsehalthier, ( (e) s, mv. e) o. inschuifsel, tusschenvoegsel o.; (fig.)
woord o., volzin m. tusschen andere inden ganzen - gewinnen, den pot m. win- (Nat. hist.) éénschalig dier o.
;insehanzen, (schanzte ein, ein- gevoegd, het tusschen gevoegde, ingenen, Z. Satz; (in eene loterij), inleg m.;
- von Schachteln, Bechern &, Z.-schachtel; geschanzt) bedr. ww. in eene schans in-', schovene, ingelaschte o., Z. Zwischensatz;
(SI►raakk.) _ tusschenvoegsel o., paren- von Schüsseln, stel o. in elk. passende sluiten, verschansen, Z. verschanzen.
schotels m. mv.; (Werkt.) schroef v., Einsch rfen, (schdrfte eira, eirage thesis v.
bedr. ww. jemn. Grundsrtze,-schrft)
Finschiebung v., Z. einschieben.
werktuig o. in het algemeen om een bewerkt wordend lichaam in vastte zetten; Wahrheiten -, inscherpen, inprenten, op Einsehiebzeiehen, ( - chens, mv.
het gemoed drukken; eira Gebot -, inpren- -chen) o., Z. Klammer.
(voor visch), vijver m.
$inschienen, (schiente eira, einEinsatz -Becher, (-chers, mv. ten, zeer aanbevelen.
-cher) m. stel o. in elk. passende be- Einscharren, (scharrte eira, ein- geschient) bedr. ww. (Heelk.) gebrochekers; -bogen m. (Instr.) beugel m.; gescharrt) bedr. ww. einen Leichnam -, ne Glieder -, spalken.
-gewicht o. stel o. in elk. passende ge- zonder eenige plechtigheid begraven,
Einsehieszen, (schoss eira, eingewichten o. mv.; -róhre v. verlengstuk o., onder den grond stoppen; Geld -, begra- schossen) bedr. ww. onr. There, Mauern -,
verlengbuis v.; (Pot.) sekreetbuis v., pijp ven, verbergen, onder den grond weg inschieten, stuk schieten; 2. eira Gewehr
- schachtel v. doos v.,-makerspot.;
-stopen. -, probeeren, beproeven, voor de eerste
linscharrung,v ., Z. einscharren. maal schieten met; 3. eira Pterd -, aan
welke in eene andere past of waarin eene
andere past; -schussel v. schotel in., die Linschattig, bijv. en b. (Aardr.) het schieten gewennen; 4. das Brod -,
in een anderen past; - spitzen v. mv. doek -e Volker, die ééne schaduw werpen; die in (den oven) schieten; (Boekb.) weiszes
o. waaraan men kant naait; -leich m., Einschattigen, éénschaduwigen m. mv. Papier in eira Buch -, een boek doorZ. Setzteich.
linsehaufeln, (schaufelte eira, schieten met; Ballast -, innemen; 5.
Einsauern, (sáuerte eira, einge- eingeschaufelt) bedr. ww. inschoppen, (Wev.) inschieten, insteken; 6. falsche
Mi nzsortenn enter die guten trait -,
sduert) bedr. ww. den Teig -, zuurdeeg met de schop inwerpen.
doen in, gist doen in; Gurken -, in azijn Finschenken, (schenkte eira, ein- mengen; 7. Geld -, schieten, geven; II.
inleggen; Fleisch, Fische -, in het zuur geschenkt) bedr. ww. Wein -, inschenken, o. WW., Z. einfallen, einsturzen; (van
schenken; eira Glas ganz vol) -, boorde- eene gedachte), te binnen schieten, Z.
leggen.
l:insaufen, (du sufsteun, er siu f t vol schenken; (fig.) jernn. klaren Wein -,I einfallen; III. wed. ww. sich -, zich oefeeán, soff eira, eingesoffen) bedr. ww. onr. iem. rondweg de waarheid zeggen, er! nen in het schieten; (fig.) in eira Geschaft,
geene doekjes omwinden, niets voor hem' in eine Arbeit noch nicht recht eingeschosinslurpen, opzuigen.
Tinsauge—ader, (-n) v. (Ph.) verbergen; (veroud.) jemn. etw. -, Z. eira -' sen sein, nog niet zeer thuis of bedreven
opslorpende ader v.; -gefáss o., Z. Sau- tronken; 2. jemn den Ball -, toewerpen. zijn in 4.
gegefdss; -mittel o. (Gen.) opslorpend
Finscherig, bijv. ow., Z. ein- $inschiffen, (schiffte eira, eingeschurig.
schift) bedr. ww. inschepen, aan boord
middel o.
Einsaugen, (sog eira, eingesogen)
Einseheuern, (scheuerte ein, ein- doen, scheep doen; H. o. ww. in den
bedr. ww. our. (van zwam), opslorpen, geschcuert) bedr. ww. (w. i. gebr.) in Hafen -, invaren, binnen varen; III. wed.
inzuigen; eine Krankheit von einer unge- de schuur brengen; (fig.) in veiligheid ww. sich -, scheep gaan.
sunden Amme -, opzuigen, door zuigen brengen.
Einsehiffung, v. inscheping v.,
overnemen; (fig.) einen Hang mit der Tinschichten, (schichtete eira, Z. cinschifen; -serlaubniss v. zeebrief,
-

-,

-

-

-

-

)

-

Ein.

Ein.

Ein.

333

schwarm -, in den korf doen gaan; Bäume m.; -grube v. (Tuinb.) kuil m., ter voor in Erde -, alvorens hen in den grond loopige inplanting van gewassen.
te zetten, de wortels met grond of aarde Einschlagig, bijv. en b. in ein
omgeven; Kohl, Ruben in Sand -, in zand Fach -, behoorende tot, betrekking heb
begraven; (Huish.) Käse, Butler, Kartolverband staande met, Z.-bendop,i
[eln -, opdoen; ein Slück Land -, omhei- einschlagen (II. 4.); 2. die Mühlsleine
nen; elev. in ein Tuch -, wikkelen, indoen; - behauen, de molensteenen billen.
eiven Brief in einen andern -, Z. bei inschlag-seide,v. (Wev.) zijde
schlieszen; (Jachtw.) die Hunde bei den v. voor den inslag; -spane m. mv. (Kuip.)
Bauern -, in den kost doen bij; die gezwavelde spaanders m. mv.
Schweine -, op de wei doen, vetweiden,
Einsehleiehen, (schlich ein, einEinschlafen, (du schlá fst ein, mesten; 4. inslaan, breken, aan stuk slaan; geschlichen) o. en wed. ww. onr. (van
er schalt ein, schlie[ ein, eingeschlafen) die Fenster -, inslaan; jennn. die Zähne -, dieven), sich -, insluipen, binnensluipen;
o. ww. onr., m. s. inslapen, insluimeren, verbrijzelen; eine Thure, ein Gewólbe, die (van meeningen, misbruiken), insluipen.
Z. einschlummern; (fig.) sanft -, zacht Hirnschale -, inslaan; einem Fasse den
Einseh1eiern, (schleierle ein, einsterven, een zachten dood sterven; 2. Boden -, inslaan, den bodem uit een vat geschleiert) bedr. ww. (w. i. gebr.) een
it.
(fig.)
dem
Fasse
den
Boden
-,
sluier omdoen, Z. verschleiern; 2. ein
(van den ijver), verkoelen, minder wor- slaan;
den, verflauwen; 3. der Fusz ist mir ein- aan de zaak een einde maken; 5. Aermel, Mddchen -, in een klooster doen, den
geschlafen, darüber ist mir der Fusz einen Rock, eine Tapete -, inslaan, om- sluier doen aannemen; sick - lassen, den
eingeschlafen, mijn voet slaapt, is ver- slaan; Aermel, ein Kleid, das za lang ist, -, sluier aannemen, in een klooster gaan,
inslaan, omslaan; 6. einen Weg -, inslaan, non worden; (fig.) der Himmel schleidoofd.
Einseh5fen, (sclilá f le ein, einge- opgaan, kiezen; (fig.) den rechten Weg -, ert sich ein, de lucht betrekt.
schli2[t) o. ww. (veroud.) Z. einschláfern. den rechten weg inslaan, de juiste mid- Einschleifen, (schleifte ein, ein?$insehlaferig, bijv . en b.-es Belt, delen kiezen of bezigen; den Weg der, geschleift) bedr. ww. (w. i. gebr.) inGute -, inslaan, zachte middelen aan sleepen, binnensleepen, in eene slede
voor één persoon, éénpersoons.
7. einen Kauf -, toeslaan; 11. o.-wend; brengen of trekken in; (fig.) verbolene
$inseh] afern, (schlá[erte ein,
eingeschla/'ert) bedr. ww. doen inslapen, ww. onr., m. h. mit dent Schwerte au[^ Waaren -, smokkelen, smokkelwaar binin slaap wiegen, sussen, zingen &; -des ,den Feind -, inhouwen; (bij een verdrag, nenbrengen.
Mittel, slaap(verwekkend) - middel o.; eene overeenkomst), toestaan, een hand- Einsehleifen, (schli f/' ein, einge-der Trank, slaapdrank m.; (van boeken, slag geven; schlagen Sie ein, sla toe! schlifen) bedr. ww. onr. einen Namen in
gesprekken &), den Leser -, in slaap doen geef de hand er op ! sie Naben eingeschla- das Glas -, inslijpen, slijpen in; eingevallen, doen insluimeren; (rig.) den Muth gen,zij hebben toegeslagen, elk. de hand schliffcne Bilder • , in het glas gesle-, uitdooven, verdooven; jem. durch Ver er op geven; 2. (Jachtw.) nach einem pe n.
-, paaien; 2. den Fusz -, doen-sprechung Dachse, Fuchse -, graven; (Bergw.) be- Einsehleppen, (schleppte ein,
ginnen te graven; 3. (van den bliksem), eingeschleppt) bedr. Ww. insleepen, slee slapen; (Heelk.) verdooven.
Einschlaferung, v., Z. einschlà - in den Thurm -, inslaan; es schlágt nicht pen in; Schiffe in den Ha fen -, binnen
allemal ein, wenn es donnert, de bliksem
verbotene Waaren -, binnen -slepn;
fern.
ansteckende Krankheiten -,-smokeln;
Einsehlag, (-(e)s, mv. Einschldge) slaat niet altijd in, wanneer het onwem., Z. Handschlag (2.); 2. (Naai.) einen ert, Z. dounern; es hat eingeschlagen, medebrengen.
- an den Aermel machen, inslag m., Z.', de bliksem is ingeslagen; (tig.) de slag Einsehlieszen, (schloss ein, eineinschlagen (5); (aan een kleed), zoom is raak geweest; die Kugel schldgl ein, geschlossen) bedr. ww. onr. etw. in
m.; (Hand.) (aan een stuk laken), het treft, raakt; die Wünsehelruthe schlágt einen Schrank -, insluiten, wegsluiten,
ingeslagene, eind o., inslag m.; (Boekh.) auf Metalle ein, wijst aan; 4. in etw. -, opsluiten; das ist eine Sac/ic, die man blad o. b.v. van eene tabel, kaart 4e'; 3. behooren tot; das schlágt nicht in mein muss, wegsluiten, verbergen, achter slot
(van een brief), Z. Beischluss; (Koopm.) Fach ein, dat behoort niet tot mijn vak, houden; einen Gefangenen -, opsluiten;
fooi v. voor den goederenbesteller; 4. heeft niets te maken met; alle dahin -de enger -, toehalen, toesluiten; er sitzt in
(Wev.) inslag m., spoel v.; 5.(Kuip.)zwa- Gegenstánde, daartoe behoorende, daarop seinem Zimmer eingeschlossen, als opgevel v.; dem (Vein, dem Fasse den - geben, betrekking hebbende, daarmede in ver sloten in; eingeschlossene Zimmerluft,
staande; 5. m. s. (van het zweet,-band bedompt; 2. einen Garten, ein Haus chr
den wijn, een vat zwavelen; 6. (Bergw.)
Z. einschlagen; it. de plaats v. waar het de mazelen &), naar binnen slaan; den mit Graben -, insluiten door; Worte -,
te wasschen tin opgestapeld ligt; 7. Z. Schweisz - lassen, intrekken; (Schild.) tusschen haakjes plaatsen, zetten, schrijAnschlag; 8. (Veeh.) Z. Umschlag; 9. (van kleuren), mat of dof worden, vloei- ven &; eine Festung -, insluiten, omsin(Waterb.) - eines Deiches, bekleedsel (met en; das - Gemalde ist eingeschlagen, is gelen, de gemeenschap met andere begraszoden) o.; 10. (Schild.) - der Farben, ingeschoten, dof geworden; 6 (van kinde- letten; 3. einen Brief -, in (een anderen)
ren), vortrefflich -, voorspoedig opgroei- sluiten, insluiten; der hier eingeschlosinschieten o.
Einschlagemesser, (-messers, en, zich goed ontwikkelen, aan de ver sene Brief, de ingesloten brief m., Z. bei
ouders beantwoorden, Z.-wachtingder
4. bevatten, omvatten; viel in-schliezn;
mv. -messer) o., Z. Einlegemesser.
L+'inschlagen, (du schldgst ein, arlen, gerathen; gut -, (van bedienden), wenig Worte(n) -, veel zeggen met weinig
er schl4gt ein, schlug ein, eingeschlagen) aan de verwachting beantwoorden; die woorden; in den Frieden mit eingeschlosbedr. ww. onr. einen Nagel -, inslaan, in- Unlernehmufng schlagt gul, schlecht ein, sen sein, begrepen; alle Tugenden -, in zich
kloppen; eiven Keil -, inslaan, inhouwen; zet goed, slecht in, gelukt, mislukt; Ill. bevatten; jem. in sein Gebet -, insluiten,
Pfahle -, inslaan, inheien; it. mit der wed. ww. sich -, in het schermen oefe- indachtig zijn, mede bidden voor; II. o.
Handramme -, rammen; (Bergw.) die nen; 2. (van beren), het winterleger be- ww., m. h. sluiten, op elk. passen, toe
zijn, gesloten of dicht zijn, Z. schliesEisen in die Fugen der Steine -, inslaan, trekken.
Einschlger, (-gers, mv. -ger) zen; III. wed. ww. sich -, zich opsluiten,
indrijven; 2. jemn. etw. -, Z. einprügeln;
3. Waaren in Kisten -, inpakken; Getreide m. (Mijnw.) mijnwerker m., die de ont- de deur achter zich sluiten, toedoen; sich
-, Z. einsacken; Salz -, in manden doen; ginning eerier mijn begint; it. die de ton in eine Zette -, zich opsluiten in.
den Wein -, zwavelen; Eier (in die Pfan- vult; 2.(Houtk.),stapelaar m., die het hout Einschlieszlich, bijw . ingeslo
ne) -, klutsen; eingeschlagene Eier, kalfs- & opstapelt; 3. (Landb.) die het koren ten, er onder begrepen, insluitend, incluis.
oogen o. mv., Z. Spiegeleier; (Wev.) den in de zakken doet.
Eintrag -, op de spoel brengen, Z. ein- T inschlag-faders, f adens, mv . Einschlieszung, v., Z. einschlieschieszen (6); (Landb.) einen Bienen- -fkden of -laden) rm. (Wev.) inslagdraad szen; (Krijgses.' insluiting v., insluiten
vrijbrief m., verlof o. om ter zee te mogen varen.
Einsehirren, (schirrte ein, eingeschirrt) bedr. ww., Z. anschirren.
Einschlachten, (schlachtete ein,
eingeschlachtet) bedr. ww. vee slachten
voor den winter, voor de huishouding,
voor eigen gebruik.
Einsch1achtig, bijv. en b. -e
P[erde, van dezelfde kleur, van dezelfde
soort.

-

(-

34

Ein.

o.; -szeichen o. (Spraakk.) haakje opa-

Ein.

Ein.

Einschmieren, (schmierte ein, (Lando.) (van het koren), oogst m., ineingeschmiert) bedr. ww. insmeren, in- zameling v.
wrijven;die Kutsche , die Stie f eln -,i nsmeEinsehnittmesser, ( - messers,
ren; mit Oel -, oliën; m.it Salbe -, insme- mv. -niesser) o. (Heelk.) insnijdingsmes,
ren,zalven;2. einero Kinde den Brei -, in insnijmes o.
den mond strijken; (fig.) man muss ihm'' Einsehnitzen, (schnitzte ein, einEinsehlitzen, (schlitzte ein, ein- Alles -, wie dein Kinde den Brei, men' geschnilzt) bedr. ww. (w. i. gebr.) seinen
geschlitzt) bedr. ww. (w. i. gebr.) einen moet hem alles als niet den paplepel in- Namen in die Rinde -, Z. einschneiden.
Zeug -, inscheuren, opensplijten.
geven, alles voorkauwen; 3. eta. in cin' Einsehnupfen, (schnup fle ein,
Finsehlueken, (schluckte ein, Buch -, inkladden, slecht schrijven in. eingeschnupft) bedr. ww. (w. i. gebr.)
eingeschluckt) bedr. ww. inslokken, inEinschmierung, v., Z. eiv - ' opsnuiven, snuiven, Z. schnupfen.
slikken; (Reelk.) opslorpen; (fig.) viel schmieren.
Einsehni ren, (schnürte ein,ein Verdruss -, in stilte verdragen; allerlei
Einsehmuggeln, (schmuggelle ' geschnurt) bedr. ww. ein Packet -, toeAlbernheiten - mussen, zich moeten laten ein, eingeschmuggelt) bedt. ww. binnen halen, aanhalen; ein Frauenzimmer -, het
-smokeln,i . korset toerijgen, vastrijgen; II. wed. ww.
welgevallen, geduldig moeten aan hooren.
Einsc hmutzen, (schmutzte ein, sick -, zijn korset toerijgen.
Einschlummern, (schlummer - eingesehrnutzt) bedr.ww., Z. beschmutzen. Einsehöpfen, (schóp[te ein, einte ein, eingeschlummert) o. ww., m. s.
Einsehnallen, (schnaljte ein, ein- geschóp(t) bedr. ww. inscheppen, Z.
each Tische -, insluimeren, indommelen, geschnallt) bedr. ww. (w. i. gebr.) eta'. schop/en; it. (van een bootje), lekken.
een dutje doen; 2. ontslapen, sterven, uit -, ingespen, toegespen; Bucher in einen
iinsehränken, (schránkte ein,
eingeschränkt) bedr. ww. (w. i. gebr.)
worden, Z. entschlafen (fig.); II.-gedof Riemen -, ingespen.
bedr. ww., Z. einschlä fern.
Einsehnauben, (schnaubte ein, binnen grenzen bepalen, Z. eingrenzen;
Einsehlupfen, (schlupfte ein, ein- eingeschnaubt) bedr. ww. (w. i. gebr.) (fig.) beperken, inkrimpen, bepalen tot;
geschlupfl) o. ww., m. s. insluipen, bin- Luft -, insnuiven, opsnuiven, met kracht jeins. Gewalt -, beperken, paal en perk
stellen aan; eingeschrunkte Gewalt, beinad emen.
nensluipen.
Einsehlurfen, (schli r f te ein, ein- Einschneide, ( - n) v. (Dr.) in- perkte macht; Freiheiten -, inkorten,
verminderen; eingeschránkter Kopf, begeschlur ft) bedr. ww. einen Trank -, op- snijdijzer o.
slurpen, inslurpen, inslikken.
^ Einschneiden, (schnitt ein, ein- perkt -verstand o.; eingeschrankte AusEinschluss, (-schlusses, mv. geschnitten) bedr. ww. onr. insnijden; sicht, eingeschránktes Vermogen, einge-schlusse) m. mit - des Hauses, het huis a die Rinde eines Baumes -, insnijden, in- schrdnkte Kenntnisse, beperkt; H. wed.
er onder begrepen; durch -, insluiten o., snijdingen maken op; ein Brett -, insnij - ww. sich, seine Ausgaben -, inkrimpen;
insluiting v.; 2. ingesloten brief m.; it. den, inzagen; ein Buch auf dens Rücken sich cru[ eine geringe Kost -, zich behelingesloten woorden, volzin &, parenthe- ,-, inzagen; (Pl.) eingeschnitten, ingesne- pen met.
sis v.; -weise bijw. bij wijze van inslui- den, gekerfd, Z. gekerbt,gezáhnelt; (Vest.)
Einschrnkend, bijv. nw. beting; -zeichen o., Z. Einschlieszungs- ein eingeschnittenes Boliwerk, met tang- perkend.
werk voorzien; 2. seinen Namen in einen
zeichen.
linschr€inkung, v., Z. einEinsehmalzen, (schmalzte ein, Baum -, insnijden, snijden, graveergin; schránken.
eingeschmalzt) bedr. ww. (Lakenb.) (Vest.) Schieszscharten in eine Mauer -,
Lginsehrauben, (schraubte ein,
doorsteken; 3. Brod in die Suppe -, in- „ingeschraubt) bedr. ww. eine Schraube
Wolle -, insmeren.
Tinschmalztrog,( - trog(e)s, mv. snijden, snijden in; 4. Korn -, inoogsten, -, inschroeven, indraaien; 2. inschroeven,
- trage) m. (Lakenb.) smeerbak, vet- inzamelen; 11. o. Ww. snijden, doorsnij- tipschroeven ,toeschroeven,vastschroeven;
den, insnijden; (van een draad om een iemn. den of die Daumen -, de duim
bak m.
-schroevn&
aandoen.
Einschmauchen, (schmauchte vinger b.v.), snijden in, knellen; -d, (van
ein, eingeschmaucht) bedr. ww. (w. i. de spieren in de bovenlip), insnijdend,
linsehreeken, (schreckte ein,
gebr.) berooken, besmoken, Z. einráu- III. wed. ww. die Leinwand schneidet sich eingeschreckt) bedr. ww. (Jachtw.) das
beim Ausschnitte ein, snijdt in, meet in, Wild -, door schrik in de netten, strikchern.
Einschmeieheln, (schmei- men verliest op dit linnen, wanneer men ken & brengen; (6g.) die Ungehorsamen
-, door schrik tot gehoorzaamheid, rust,
chelte ein, eingeschmeichelt) bedr. het in het klein verkoopt.
ww. jemn. etzv. -, Z. anschmeicheln; 2.
linschneidesage, ( - n) V. orde, stilte & brengen, Z. einschüchtern.
wed. ww. sich beijemn. -, door vleierij, (Boekb.) handzaagje o. der boekbinders
Einschreibe — amt, ( - amt(e)s,
mv. -dozier) o. (Zeew.) inschrijvingsmooi praten, honig om den mond te om den rug der boeken in te zagen.
smeren zich indringen bij, de gunst
Einschneidig, bijv. en b. éénsnij- kantoor o.; -geld o., -gebuhr v. geld, loon
dend, met één scherpen of snijderden o. voor het inschrijven; -kammer v. rezoeken te verwerven van.
gistratiekantoor o., kantoor o., plaats,
Finsehmeichelnd, bijv. nw. in- kant.
dringend, vleiend; it. -es Betragen, in- iinsehnitt, (-(e)s, mv. -e) m.(in kamer v., waar de inschrijving plaats
den bast van een boom), insnijding vindt.
nemend.
Finschmeichelung, v., Z. ein- kerf v.; (Heelk,) einon - ins Fleisch ma- Einsehreiben, (schrieb ein, einchen, snijden, Z. Schnitt; ein Wammsmit 7eschrieben) bedr. ww. oir. inschrijven,
schmeicheln.
Einschmeiszen, (schmiss ein, -en, insnijdingen v. mv., Z. Schlitz; it. opschrijven; in das Gerichtsbuch, in die
eingeschmissen) bedr. ww. insmijten, Z. (aan eene mouw), insnijding v., Z. Aus- iffentlichenRegister -, inschrijven, regisschnitt; (Timm.) einen -, -e in eihen Bal tre eren; in sein Heft -, opschrijven;
einwer[en.
keep v., inkeping v.; it. in-kenmach, pinen Artikel in die Rechnung -, brengen,
Einsehmelzen, (schmelzte ein
of schmolz ein, eingeschmelzt of einge- ein Kerbholz, kerf v.; (Schoenm.) -in die Z. eintragen; II. wed. ww. sich bei einem
schmolzen) bedr. ww. reg. en onr. Blei, Sohle, insnijding v., ingekraste figuur v.; Professor als Zuhörer - lassen, inschrijMunten, Butter -, smelten, smelten in, (Vest.) - in einet Mauer, tangwerk o.; ven, op zijn college teekenen; sick in ein
(Gray.) insnijding v.; (Zeew.) (in een Stani.mbuch -, zijn naam schrijven in.
vermengen met, versmelten.
Einschmelzung, v., Z. ein-' gebroken mast), keep, sleuf, groef v.; (in Einschrelbe - stube, ( - n) v.
de kiel), sponning v.; (Mijnw.) open- Z. - kamroer; -schein m. bewijs o.
schmelzen.
Binsehmieden, (schmiedete ein, snijding v.; (Timm.) (van eene deur), van inschrijving (als leerling b.v.); sich
eingeschmiedel) bedt. ww. (w. i. gebr.) sponning v.; (Slot.) Z. Einsirich; 2. 9inen - geben lassen, een bewijs van ineinen Verbrecher -, in de boeien smeden, (Dichtk.) - of Abschnitt, cesuur v.; 3. ichrijving nemen.
Binsehreiten, (schrift ein,eingevastklinken.
renthesis v., teksthaak m.
Binschlingen, (schlang ein, cingeschlungen) bedr. ww. onr. (w. i. gebr.)
inknoopen, invlechten; it. in een strik
vangen; 2. Z. einschlucken.
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schritten) bedr. ww. onr. binnenstappen,
instappen; 2. (fig.) die Polizei musste -,
zich er mede bemoeien.
Einsehreitung, v., Z. einschreiten(2).
Einsehroten, (schrolete ein, eingeschrotet) bedr. ww. (w. i. gebr.) naar
binnen rollen, Z. schroten.
Einschrurpfen, (schrunip[te
ein, eingeschrumpft) o. ww., m. s. inkrimpen, samentrekken; (fig.) eingeschrump fier Beutel, platte, ledige beurs v.
Einschub, (-( c)s, mv. Einschube)
m. (w. i. gebr.) inschuiven o., Z. ein-'
schieben; 2. Z. Einschiebsel.
Einschuchtern, (schuchterte ein,
eingeschuchtert) bedr. ww. verlegen maken, beschroomd, bang maken.
Einschuchterung, v., Z. cinschuchtern.
Einschulen, (schulte ein, eingeschult) bedr. ww. P ferde -, in de rijschool
brengen, africhten, dresseeren; 2. jein.
-, onderwijzen, leeren; eingeschulle FechIer, geoefende schermers.
Einsohi rig, bijv. en b. -e Scha fe,
Wolle, ééns of éénmaal 's jaars geschoren wordende; it. Z. einmandig.
Einsehi rzen, (schürzte cin, eingeschurzt) bedr. ww., Z. einfádeln.
E_ insehuss, (- es, mv. Einschüsse)
m. (Waterb.) (van liet water op de raderen), vallen o., val m.; (Wev.) Z.Eintrag.
Einsehustern, (schusterte ein,
eingeschuslert) o. ww., m. h. (gemeenz.)
door onhandigheid verliezen, er bij inschieten, er aan te kort komen, Z. einbuszen.
Einsehi tten, (schütlete ein, eingeschultet) bedr. ww. ingieten, uitstorten in; Korn in einen Sack -, indoen;
Gerstc zu Malz -, uitwerpen, uitschud den; it. zuur Brauen -, in den ketel doen;
cinera P[erde einen Trank -, ingieten, ingeven, Z. schutten; 2. Vieh -, Z. p fánden.
Einschw rzen, (schwärzte cin,
eingeschwárzt) bedr. ww. zwarten, zwart
maken; Kupferplatten -, met de inktrol
bestrijken; Wásche -, vuil maken; eingeschwarzte Wascue -, vuil linnengoed o.;
2. verbotene Waaren -, insmokkelen, binnensmokkelen.
E-inschwarzung, v., Z. cinschwvarzen.
Einsehwatzen, (schwatzte ein,
eingeschwatzt) bedr. ww. jenin. etw. -,
in liet hoofs! praten, door praten overhalen; it. iets wijs maken, op de moue
spelden, voor den gek houden; lassen SiE
sich nichts -, laat u niets wijsmaken; ei
hat ihni eingeschwatzt, lass, hij heefl
hem wijsgemaakt, doen gelooven; 2. wed,
ww. sich bei jemn. -, zich door zijig mooi
praten bemind maken, Z. anschwatzen.
Einsehwefeln, (sch.we[elte ein
eingeschwe[elt) bedr. ww. cm n Fass, desa
Wein -, zwavelen.
Einschwemmen, (schwemmtc
ein, eingeschwemnzt) bedr. ww. (van dec
regen), Schlamm in die Ebene -, doer.
indrijven.
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Einschwimmen, (schwamm ein, bedr. ww. inzetten, zetten in; einenDieb
dingeschwommen) o. ww. onr., in. s. in- -, gevangen zetten, opsluiten; Vogel -, in
de kooi zetten; Ganse, Puter (zur Mast)
,wemmen, zwemmen in.
Einschwinden, (schwand cin, -,(om gemest te worden) in het hok slui,ingeschzvunden) o. ww. onr., m. s. in- ten; falsche Zdhne -, inzetten; die Zähne -,
krimpen, verminderen, verteerd worden. inzetten, met de tanden pakken; eine neue
Einsegeln, (segelte cin, eingesc- Scheibe -, inzetten; ein Blatt in ein Bach -,
gell) bedr. ww. (w. i. gebr.) inzeilen, inzetten, invoegen, inlasschen; Blumen,
flume -, in den grond zetten, planten;
invaren.
Einsegnen, (segnete ein, eingeseg- Edelsleine -, inzetten; (Art.) die Bombe
riet) bedr. ww. den (zijn) zegen geven, -, in het kanon leggen; die Stï ckkugeln
inzegenen; einen Priester -, wijden; ein in hólzerne Spiegel -, in een houten klos
Brautpaar -, inzegenen, kerkelijk trou- leggen,opklossen; (Bouwk.)Haken, Klam wen; Kinder -, aannemen; einen Sier mern in die Wand -, inslaan; it. mit Blei
in Gods genade aanbevelen;-bend, -, soldeeren in; (Bak.) den Braten, GeBrad and Wein -, zegenen, den zegen back -, in den ovenzetten;Z. einschieszen;
uitspreken over; (Kath.) (onder de H. Haute -, in de kuip doen; Erz -, in den
smeltkroes doen; (Zeew.) die Masten -,
Mis), consacreeren.
inzetten, opzetten; etiv. zum Plande -,
Einsegnung, v., Z. cinsegnen.
fginsehen, (du siehst ein, er siehl in pand geven; ins Spiel -, inzetten, inein, sah ein, cingesehen) o. ww. onr., m. leggen; (fig.) seine Ehre, sein Leben, Gul
h. in je in s. Hof -, zien, kijken; II. beds. and Blut f'iir eliv. -, er aan wagen, op
ww. inzien, nazien, doorzien; eine Sache het spel zetten; das Abendmahl -, inzet recht -, inzien, doorzien, doorgronden, ten, instellen; 2. den Glubiger in des
begrijpen; 2. zien, inzien, erkennen; sei- Schuldners Gaiter -, in liet bezit stellen
nen Irrthunz -, inzien, erkennen; I11, o. van; jein. in sein Eigenthum wieder -, in
zelfst. ein - in cine Sache haben, Z. Ein- liet bezit stellen; jent. in ein Amt -, besicht;2. (w. i. gebr.) ein - nehmen, haben kleeden met, belasten met; einen Beansten -, in dienst stellen, aanstellen, inin etw. -, iets bestraffen.
Einseifen, (seine ein, eingeseift) stalleeren; einen Pfarrer -, bevestigen;
bedr. ww. Wdsche, ein Kleid -, met zeep jean. wieder in alle seine Rechte -, herbesmeren, insmeren, aanzeepen; den- Bart, stellen; 3. einen Erben, jein. zum Erben
sick -, inzeepen; 2. (fig.) Z. barbieren. -, benoemen; ein Fest -, instellen, vaststellen; II. wed. ww. sich -, plaats nemen
Einseifung, v., Z. einsei fen.
Einseitig, bijv. cub. éénzijdig, met (in een rijtuig); it. (Sp.) voor iemand
éénen kant; -es Dach, aan éene zijde af gaan zitten, de kaart opnemen; III.o.ww.
-es Kopfweh, schele hoofdpijn,-helnd; ni. h. aufjein. -, losgaan, toeschieten;
éénzijdige hoofdpijn; (Pl.) -eAehre, Trau- (Scherts.) (van een eter), wacker -, Z.
be, éénzijdig, aan slechts ééne zijde groei einhauen; (Muz.) na eerre pause of rust
-er Verfrag, eenzijdig, af--end;2.(fig) beginnen, invallen.
Einsetzer, (- s, mv.Einsetzer) m.inzonderlij k; cinen -en Frieden machen,afzonderlijk; etw.„- betrachten, darstellen, zetterm.;(Selieepv.) eennieuwstuk hout,
eenzijdig,uit één oogpunt; - in einer Sache dat in de plaats van een oud stuk ergens
urtheilen, partijdig, bekrompen; -er ingezet wordt.
Kop!, beperkt verstand, partijdig, voor- Einsetzling, (-( e)s, mv. -e) m.
ingenomen; -keit v. eenzijdigheid, par- (Tuinti.) Z. Einsenker, Ableger.
Einsetzrose, (- n) v. (Bouwk.)
tijdigheid, vooringenomenheid, bekroiiirozet V.
penheid v., vooroordeel o.
Einsenden, (sandte cin,eingesandt) Einsetzung, v., Z. einsetzen;
bedr. ww. onr. Waaren, Briefe -, inzen- -sworte o. nay. (Godg,) woorden o. mv.
den, doen geworden, zenden aan; die an voor de consecratie.
Einsieht, (- en) v. (van eerre zaak),
die Regierung eingesandten Nachrichten,
de bij de regeering ingekomen, inge- nazien, onderzoek o.; Aktensl- cke zur geben, om in te zien, na te zien, ter inzage;
zonden berichten.
Einsender, -in, hip, zij, die in- Bucher zur - senden, ter inzage, ter bezichtiging v.; nach - des 4, na inzage van;
zendt, inzender m., inzendster v.
2. (fig.) inzicht, doorzicht, begrip o.;
Einsendung, v., Z. einsenden.
Einsenken, (senkteein,eingesenkt) each meiner - muss 4, naar mijn inzicht,
bed. ww, den Sarg -,inde groeve, in liet volgens mijne meening v., mijn gevoelen
graf laten dalen; einen Grenzstein -, in o.; ich babe keine - in diese Sache, ik
den grond zetten; ein Reis, Rebel begrijp die zaak niet, begrijp er niets van;
-, poten, planten; (Bouwk.) Z. eenlassen,• ich unterwerfe die Frage Ihrer -, aan uw
(Slot.) Z. versenken; 2. wed. ww. (fig.) inzicht, gevoelen o.; ein Mann von groeine Idee, der Reim der Liebe sent sichi sier, tiefer -, kennis,doorzicht v.; ich unterwerfe michlhrer bessern -, oordeel o.;
in jenis. Brust, plant, vestigt zich in.
Einsenker, ( kers, mv. -her) m . nichts entgeht seiner grundlichen -, niets
plant, bloem v. &, die in den grond ge - ontgaat zijn doordringend oog; von beschrdnktcn -en sein, een beperkt verstand
zet wordt; it. Z. Ableger
hebben.
Einsenkung, v., Z. einsenken.
Einsetzeisen, (- eisens, mv.- eisen) Einsichtig, einsichtsvoll,
bijv. en b. schrander, vol inzicht, helo., Z. Nagelsetzeisen.
Einsetzen, (sel;te een, eingesetzt) derziend.
-
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Binsickern, (sickerte ein, eingesickert) o. ww., m. s. inzijpelen, intrekken.
Einsiedelei, (-en) v. kluizenaars woning, kluizenaarshut, hermitage, v.; it.
eenzaamheid v.
Einsiedeln, (siedelle ein, eingesiedell) o. ww., m. h. een eenzaam, afgezonderd, kluizenaarsleven leiden, als

kluizenaar leven,

$insieden, (solt ein, eingesotten)

o. ww. onr., Z. einkochen.

Tinsiedler, ( -Iers, mv. -Ier) rn.

kluizenaar, kluisbewoner, eenzaam levende man m.; -in V. kluizenares, kluis
eenzaam levende vrouw v. -bewonstr,

Einsiedlerei, (-en) v., Z. Einsiedelei.

Iyinsiedlerisch, bijv. en b. als
een kluizenaar, kluizenaarachtig, een
afgezonderd, stil; ein -es Leben-zam,

führen, Z. einsiedeln.

Ein.
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Tinspiii,ne(1)n, (spdn(el)le eipa, m. h. fur jem., etw. -, een goed woord
ngespdn (el) t) bedr. ww. Dachziegel -,
tjes leggen onder.
:inspannen, (spannte ein, einge)annt) bedr. ww. Leinwand -, inspan en, op het raam spannen; die Stickerei
^t noch eingespannt, Z. aufspannen; 2.
ie Pierde, die Ochsen - ,inspannen, aan pannen, voor den wagen spannen, voor
einen Wagen -, inspannen; es-pane;
^t schon eingespannt, men heeft reeds inespannen, de paarden & staan reeds voor
en wagen; (w. i. gebr.) die Nasen einespannt! niet zoo hoogmoedig, laat
-unked!
]Einspi nner, (-s, mv. Einspänner)
3. rijtuig o., wagen m. voer één paard,
Lv. eene cabriolet v.; 2. voerman, vracht
slechts één paard rijdt;-ijderm.,t
t. boer, landman m., die slechts één
►aard heeft; 3. Z. Au/lader; 4. (Bergw.)
;. Eigenlóhner.

doen; 2. bei jemn. -, iem. gaan bezoeken,
een bezoek brengen; (gemeenz.) aanloopen, aangaan. inloopen hij om hem te
spreken;gegen etwv.-,Z. Einspruch (thun);
Ill. wed. ww. (van tooneelspelers), sick
-, Z. einspielen.
Binsprecher, (-s, mv . Einsprecher) m. (Rechtsw.) hij, die zich verzet
tegen, opposant m.

Einsprengen, (sprengie ein, eingesprengt) bedr. ww. Wasche -, sprenkelen, vochten, dampen; Fleisch mil Salz
-, zouten; (Boekb.) den Schnilt eines
Bucks -, sprenkelen, marmeren;(Bergw.)
eine in andere Erze eingesprengte Erzart,
voorkomend, zich vertoonend in; 2. eine
Thiire -, inslaan, intrappen.
Einspringen, (sprang ein, eingesprungen) bedr. ww. onr. (w. i. gebr.)
met springen aan stukken maken, inspringen; 2. o. ww. springen in (b. v. in
eenen wagen); auf jem. -, Z. losspringen;
das Schloss, die Feder will nicht -, overgaan,in (het gat)spriugen,Z.einschnappen;
(Meetk.) -der Winkel, inspringende
hoek m.

inspannig, bijv . en. b. met één
iaard & bc^spannen; - fahren, slechts één
Tinsiege1n, (siegelte ein, eingesie- iaard voor zijn rijtuig hebben, met één
geit) bedr. ww. etw. in einen Brief -, in aard rijden; 2. (fig.) -es Belt, Z. einchlá ferig.
een brief doen en dezen dichtlakken.
$insilber, (-s, mv. Einsil4er) m, Einspeiehern, (speicherte ein, LEinspritzen, (spritzte ein, einge(Spraakk.) éénlettergrepig woord, woord ingespeichert) bedr. ww., Z. aufspei- spritzt) bedr. ww. spuiten in; 2. eine
Wunde -, bespuiten, inspuiten; 3. die
hern.
o. van slechts ééne lettergreep.
Einspelzig, bijv. en b. (Pl.) met Wásche -, vochten, vochtig maken,
Fins.lbig, bijv. en b.éénlettergredampen.
pig, van ééne lettergreep; -es Wort, Z. én hulsel, met één vlies, éénvliezig.
Einsilber; -er Vers, éénlettergrepig vers tinsperren, (sperrte ein, einge- Einspritz-hahn, (-hahn(e)s,
o., versregel m. van ééne lettergreep; perrt) bedr. ww. jem. -, gevangen zet- mv. -háhne) m. kraan v. eener spuit of
(fig.) -er Mensch, mensch m., die weinig en, opsluiten; (gemeenz.) vastzetten, in eener inspuitingsmachine; - eentil o. klep
spreekt, karig is in woorden; in seinen .e kast zetten; einen 1Vlönch, eine Frau V. van eene spuit; -röhre v. inspuitingsAntworlen -, kort, laconiek; -keit v. een as Kloster -, opsluiten; ein Eingesperrter, buis of pijp v.
karigheid v. in-letrgpihdv.; -evangene, opgeslotene in.; Vogel in ein
linspritzung, v., Z. einspritzen.
(a fig -, zetten, opsluiten; sein Geld -,
woorden.
insprbssig, bijv. en b.(Jachtw.)
ein -er Hirsch, hert o., dat zijn eerste
Finsingen, (sang ein, eingesungen) vegsluiteu, verbergen.
bedr. ww. onr. ein Kind -, in slaap zin - Einsperrung, v., Z. einsperren. hout krijgt, Z. Spieszer.
gen, door te zingen in slaap doen vallen; Einspielen(sieh) , (spielte ein, Finspruch, • (-(e)s, mv. Einsprujemn. etw. -, zingende leeren, inboeze- ingespielt) wed. ww. zich in het spelen che) En. inspraak v., verzet o., tegenkanmen; 2. jem., sich -, oefenen in het zingen, efenen, door veel spelen goed leeren ting v.; - thun, zich verzetten, opkomen
pelen; it. zich oefenen in het bespelen tegen; it. gegen eine Heirath -, zich verin den zang.
$insinken, (sank ein, eingesunken) an een instrument; gut eingespieltes Or- zetten tegen, beletten, tegenhouden.
o. ww. onr., m. s. in den Koth, ins Was- hester, dat de stukken goed bestudeerd
Einsprung, (-(e)s, mv. Einsprünser -, inzakken; (van schepen), naar den leeft, goed heeft ingestudeerd, goed kent ge) m. (Jachtw.) plaats v.,waar het wild
grond gaan; (van den grond), verzakken; ;uf einero Billard eingespielt sein, te huis' de diergaarde in, maar niet uit kan; 2.
er sinkt ein,hij zakt in; seine Knie sankes ,ijn, geoefend zijn, knap zijn op het bil -' inspringende hoek m. van een vestingein, zakten in, knikten; der Abend, dil art; 2. o. ww., m. h. da spielt Eifersucht werk.
reit ein, is mede in liet spel.
Nacht sinkt ein, valt in.
Finspi nden, (spi ndete ein, einEinsitzen, (sass ein, eingesessen; tinspinnen, (spann ein, einge- gespundet) bedr. ww. Z. sponden.
o. ww. onr. (w. i. gebr.) altijd te hui: ponnen) bedr. ww. onr. eist'. inden Flachs ginst, bijw. eens, op zekeren tijd,
zijn, te huis blijven; an einem Ort einge- -, spinnen door, doorheenspinnen; 2. op zekeren dag; it. eens, eertijds, voorsessen, wonende, gevestigd, verblijf hou. ,Student.) gevangen zetten, in de kast een, vroeger, lang of eenigen tijd geledende; die Eingesessenen, de inwoners vetten; II. wed. ww. (van zijdewormen), den; - liebte sic ihn, vroeger, eertijds;
ingezetenen m. mv.; 2. in eine Kutschi rich -, zich inspinnen.
^wenn ich ihn - wieder sehe, als ik hem
-, instappen, plaats nemen, gaan zitten
Einspitzen, (spitste ein, einge- eenmaal, ooit, eens &; als er - spazieren
3. der< Stuhl ist eingesessen, er is door hei pitzt) bedr. en o. ww., m. h. met een ging, eens, dat of toen hij ging wanruntig werktuig gaatjes maken in.
delen.
zitten een kuil in.
Einsitzig, bijv. en b. (van een rij. Tinspraehe, (-n) v., Z. Einrede; Binst ben, (stable ein,eingeslábt)
tuig), met ééne zitplaats, voor één per. • gegen etw. Chun, zich verzetten tegen, bedr. ww. (Looi.) das Leder -, in warm
)pkomen, protesteeren tegen.
water brengen of zetten.
soon.
Einsmals, bijw., Z. einst.
Minspreehen, (du sprichst ein, er Tinstallen, (stallte ein, eingeslallt)
Finsbhlig, bijv. nw. (van schoe- ipricht ein, sprach ein, eingesprochen) bedr. ww. die Pferde -, in den stal brennen &), met ééne zool, slechts eene en• )edr. ww. onr. ein Wórtchen (mil)-, gen, opstallen, op stal zetten; nur auf
kele zool hebbend; -e Schuhe, met één► nedepraten; 2. jemn. Muth -, inspreken, kurze Zeil -, stallen, uitspannen.
n het lijf spreken, iem. aanmoedigen, Tinstammen, (stdmmte ein, einenkele zool.
Iiinsommern, (sommerte ein, ein• loon zijn spreken moed doen vatten; gestl mmi) bedr. ww., Z. einstemmen.
gesommert) o. ww., rn. s. en wed. ww 'erin. Trost -, troosten, troost inspreken, Einstammig, bijv. en b. êénstamBich -, aan de zomerwarmte gewennen ;roostende woorden zeggen; II. o. ww.,
insiedlerleben, (-s) o., z. m,

kluizenaarsleven o.

;
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mig, van een enkelen stam; (Pl.) één - einer Leiter in ein Haus -, inklimmen; meen ik ook; it, ik stem er in toe, ik geef
in einen Wagen -, instijgen, instappen; toe, Z. beistirannen, einwilligen; H. bedr.
stengelig.
Tinstampfen, (stampfle ein,ein- in ein Schiif -, aan boord gaan van, zich ww. (w. i. gebr.) Tonzverkzeuge -, stemmen, in overeenstemming brengen
gestampft) bedr. ww. Salz in ein Fass -, inschepen.
instampen; das Pflaster -, aanstampen.
Einsteigung, v., Z. einsteigen. met elk.
Einstampfung , v., Z. einstam- Einsteinen, (steinte ein, einge- Einstimmig, bijv. en. b. - e Arie,
steint) bedr. ww. (w. i. gebr.) einen Ac- éénstemmig, voor ééne stem; (Muz.) solo
pfen.
Einstand, (-(e)s) m., z. m. in- ker -, een steen zetten in, met steenen v.; -er Beschluss, éénstemmig, met altrede, binnenkomst v. ; seinen - of omgeven, door steenen de grenzen aan gemeene stemmen genomen; darin sind
-wijzenva. sic -, daarin stemmen zij overeen, daar-sschmaus geben, feest o., maaltijd rn.
bij het aanvaarden van een ambt; it. - of Einstellen, (steilte ein, eingestellt) omtrent zijn zij liet eens; -keil v. over-sgeld o. intrede, entrée v.; 2. - of -srecht bedr. ww. stellen in, zetten in, plaatsen eenstemming, eenstemmigheid, eensgeo.,-sgerechtigkeit v.,recht o.tot benaderen, in; Bucher -, in de kast zetten; ein Pferd zindheid v.
-, in den stal zetten, op stal zetten, stal- Einstimmung, v., Z. UebereinZ. Ndherrecht.
E,instankern, (stdnkerte ein, ein- len; tea haben Sie (Ihre Pferde, Ihr Ge- slimmung.
Einstmals, bijw., Z. eiast.
gesidnkert) bedr. ww. (gemeenz.) ein fhrt) eingestellt, waar zijt gij uitgespan
^instockig, bijv. en b. -es Haus,
Vieh (.sur Mast) -, op stal zetten (om-ne?
Zimmer -, met stank vervullen.
Einstauben, (staubte ein, einge- vet te mesten); einen Gesellen -, aanne- met déne verdieping, ééne verdieping
staubt) o. Ww., m. s. met stof bedekt men, huren; jent. in ein Amt -, aanstel- hebbende.
l en, bekleeden met; jem. zuni Erben -, Einstopfen, (stopfte ein, eingeworden, zich bestoffen, bestuiven.
Tinstauben, (stdubte ein, einge- aanstellen; 2. etiv. -, doen ophouden, stopft) bedr. ww. (w. i. geb.) insteken,
stc ubt) bedr. ww. (w. i. gebr.) die Haa- schorsen, intrekken, geen voortgang instoppen; Tabak -, zijne of eene pijp
doen hebben; seine Klagen -, intrekken; stoppen; (Kookk.) vullen, opvullen, stopre -, poeieren of poederen.
Einstechbogen, ( - bogens, mv. die Arbeit -, staken; einen Bass -, niet e n , farceeren; (Zad.) mit Rehhaaren -,
- bogen) m. (Boekdr.) vel, blad o., dat voortzetten; eine Reise -, opgeven; Ge- vullen, opvullen.
tussahen de andere moet worden inge- schafte einstweilen -, opschorten; seinVor- Einstopfer, ( -Iers, mv. -Ier) m.,
haben auf einige Zeil -, uitstellen, ver Z. Stopfinesser.
stoken, insteekblad o.
stelle den Kaffee and das Rau--schuiven;
Einstoszen, (du stósz(es)t ein, er
Einsteehen, (din stichst ein, er sticht
ein, slack ein, eingestochen) bedr. ww.! chen ein, scheid uit met, laat het koffie stószl ein,stiesz ein, eingestossen) bedr.ww.
oar. in elw. -, insteken, steken in;Locher' drinken &; stellen Sie Ihre Complimente oar. Pfáhle -, inslaan, instampen, in-, maken, boren; 2. ein Heft -, innaaien,' eis! geese complimenten! geen plicht heien; sick eipen Splitter in die Hand -,
die Schauspiele -, sluiten; seine-plegin!; zich & stooten in; (Krijgsw.) die Ladung
naaien; II. o. WW. (Zeew.) seewärts -,
in zee gaan; III. wed. ww. sich -, zich in Zahlungen -, staken; 3. (Jachtw.) das -, instooten; 2. eine Thiire, eine Rippe -,
Wild -, nauw omsingelen en insluiten; instooten, inslaan.
het schermen met den degen oefenen.
Einsteehort, (-ort(e)s, mv. -or- II. wed. ww. sich -, verschijnen, compa- Einstrahlig, bijv. nw. éénstralig,
te of -örter) m. en o. els v. om de zolen reeren; sich nicht an dem verabredeten met éénen straal,
E,insträngen, (strdngte eis, einOrte -, zich niet bevinden, niet komen,
te naaien.
Einsteeken, (steckte eis, einge- niet verschijnen; (Rechtspr.) auf die gestrángt) bedr. ww. Pferde -, Z. einsleckt) bedr. ww. einen P fahl in die Erde Vorladung -, verschijnen, compareeren; spannen.
Einstreichen, (strich eis, einge-, insteken; den Degen, eis Messer -, in sich mit der Zahlung richtig -, op den
de scheede steken; etw. (in die Tasche) -, bepaalden tijd betalen; (fig.) sich wieder strichen) bedr. ww. onr. einero Einde den
in den zak steken; it. wegnemen, zakken, -, (van eene pijn), zich vernieuwen, weer Brei -, in den mond strijken, ingeven;
stelen; er hat meine Uhr eingesteckt, ge- opkomen; das and das Symptom stellt sich Kalk in die Fugen -, instrijken; das Geld
-, opstrijken, bijeenzamelen; alles - ,alles
stolen, weggenomen; 2. (fig.) einep Dieb eis, vertoont zich, doet zich voor.
-, gevangen zetten; 3. einen Schimpf -, Einstellung, V. schorsen, ophou opstrijken, alles voor zich nemen, niets
staken, uitstellen, o., staking v., Z.-den, overlaten; (Jachtw.) Lerchen -,in netten
geduldig verdragen.
vangen; 2. (Slot.) einen Schlüsselbarl -,
Einstehen, (stand eis, eingestan- Aufschub.
E instemmen, (stemmie eis, ein- invijlen; II. o. ww., m. s. (van leeuweden) o. ww. onr., m. s. in cinen Dienst
-, staan, staan in; 2. in jeins. Kauf -, koo- gestemmt) bedr. ww. Lacher -, indrukken, rikken, snippen &), in de netten vallen.
pen in plaats van; it. de lasten dragen ponsen; Locher nicht bohren, sondern mil Einstreiehen, alleen in het vert.
van; mit in den Kauf -, deelhebben aan, dent Meistiel -, uitsteken in; (Bergw.) van deeles. eingestrichen, éénsgestreept; (las
eingestrichene C, de c op de eerste hulpdeel nemen in; 3. fiir etw. -, instaan, den hoofdmijngang een zijtak openen.
lijn.
borg blijven, aansprakelijk zijn, goed
tinstens, bijw ., Z. eins!.
fair jent. -, borg blijven, zich-sprekn;
Éinstieken, (stickle eis, einge- E.instreuen, (slreute eis, eingeverantwoordelijk, aansprakelijk stellen stickt) bedr. ww. stikken in, borduren streut) bedr. ww. (w. i. gebr.) Blumen
voor; (Krijgsw.) vervangen, remplaceeren; i n; Blumen in einen Zeug -, i nw er k en, bor- -, strooien in; den Pferden -, stroo geven,
strooien onder; (fig.) Verse in eire Rede
cis Soldat, der fur einen anderen einge- duren in,
Einstielig, bijv. nw éénstelig,' -, opnemen, aanhalen, vermengen; Bestanden ist, plaatsvervanger, remplaçant
merkungen in seine Abhandlung -, zijne
met éénen steel.
ni.; 4. Z. inneslehen.
instig, bijv. nw., Z. kiinflig.
& voorzien van; jemn. elPv. -, Z. einEinsteher, (-s, mv. Einsteher) m.
(Krijgsw.) plaatsvervanger, remplaçant linstirnmen, (stiinmte eis, einge- flistern.
Einstrieh, (-(e)s, ►nv. -e) m.
rn.; einen - stellen, een plaatsvervanger stimmt) o. ww., m. h. (van instrumenten), overeenstemmen, een akkoord vor- (Slot.) die -e ani Schlüsselbarte, keep,
stellen, iem. in zijne plaats stellen.
Einstehlen (sich) , (du stiehlst men; in einen Gesang - ,instemmen, mede - insnijding, opening v.; 2. (Bergw.) -e
eis, er stiehlt eis, slahl eis, eingestohlen) zingen, mededoen; in das Fi'eudengeschrei -liber dens Schacht, overgang m.; -bohle v.
wed. ww. onr. binnensluipen, insluipen, mit -, mededoen, instemmen, deelnemen dwarsbalk m. boven eene mijnopening;
heimelijk ingaan of gaan in; sich in cis aan; jedermann stimmte eis, ieder stemde -feite v. (Slot.) kleine, kromme vijl v.
Amt -, door geheime of slinksche mid- in, zong, speelde, schreeuwde mede; 2. om den sleutelbaard uit te vijlen.
(fig.) ruit jemn. -, instemmen, van het- Einstrieken, (strickte eis, eingedelen verkrijgen.
Einsteigen, (stieg eis, eingest iegen) zelfde gevoelen zijn, overeenstemmen, strickt) bedr. ww. inbreien, breien in;
o. ww. onr., m. s. zum Fenster -, inklim liet eens zijn; ich slimme mit eis, ik rothes Gann in das weisze -, doorheen
klimmen ir., binnenklimmen; auf-men, ben van hetzelfde ^gevoelen,^ dat gg eloof of breien; neue Fersen in die Strumpfe -, in-
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breien; (fig.) jemn. etw. -, Z. ein- E.intauchung, v., Z. eintauchen; (Wev.) Z. Eintrag; - macht Macht, een dracht maakt macht, door eensgezind - stressel m., Z. Eintauchkessel.
schdrfen.
Einstrómen, (strömte ein, einge Eintausch, (-es, mv. Einláusche) heid vermag men veel.
Eintráehtig, ( -er, -si) bijv. en
strómt) o. ww., m. s. in eine Grube -, m. ruil m., ruiling, inruiling v .
Eintausehen, (tauschte ein, Bin- b. eendrachtig, eensgezind, in goede ver stroomen in, vloeien in, vlieten in; 2.
bedr. ww. (w. i. gebr.) jemn. Muth -, Z. getauschi) bedr. ww. inruilen, inwisse- standhouding levend; -keit v., Z. Einlen, verruilen, ruilen, eene ruiling doen; tracht.
einflószen.
-

EinstUeke (1)n, (stück(el)te Bin, eine Uhr fur Bucher -, verruilen voor, Eintrag, (-(e)s) m., z. m. der - in
ein Buch,het geboekte, genoteerde;(W ev.)
eingestuck(el) t) bedr. ww. (Naai.) (w. i. inruilen tegen.
gebr.) einen Fleck in ein Kleid -, een stuk Einteigen, (teigte Bin, eingeteigt) inslag m.; 2. (veroud.) opbrengst v.,
zetten in, verstukken, verstellen, in- bedr. ww. das Mehl -, beslaan, tot deeg voordeel o.; 3. verlies o., schade v., namaken; den Sauerteig -, in het beslag deel o.; jemn. - thun, iem. benadeelen,
stukken.
schade berokkenen, onrecht aandoen;
Einstudiren, (studirte eira, ein- doen, met het beslag vermengen,
studirt) bedr. ww. eine Rede, eine Rolle E.inteufeln, (teufelte Bin, einge- das thut mir groszen -, dat is voor mij
-, instudeeren, van buiten of uit het hoofd teufelt) bedr. ww. jem. -, tot een duivel, zeer schadelijk, nadeelig; - sladen m., -sleeren; (van een tooneelstuk), einstudirt aan den duivel gelijk maken; it. als duivel,garn o. inslagdraad m., inslaggaren o.
verkleeden .
Eintrage –kolben, toffel, m.
Einstudirung, v ., Z. einstudiren . Einthiilerig, bijv. nw. -e Bank- scheplepel m., schepkom v.
Eintragen, (du trdgstein, ertragt
Einstundig, bijv. nw. een uurdu- note, van éénen daalder of Big. Thaler .
Eintheeren, (theerte eira, einge- eira, trug Bin, eingetragen) bedr. ww. (w.
rende; eira -er Besuch, van een uur

werden, in studie zijn.

-

.

i. gebr.) aanbrengen, inbrengen; die BieEinsti renen, (stiirmte eira, einge- teert) bedr. ww., Z. theerem.
Eintheilen, (theilteein,eingetheilt) meld tragen eira, brengen den buit in den
stürmt) o. ww., m. s. auf jem.-, losgaan
op, losstormen, instormen; 2. bedr. ww. bedr. ww. indeelen, verdeelen; die Ruthe) korf; 2. (Wev.) inslaan, op de spoel bren(w. i. gebr.) der Wind hat dienes Hans in Schuhe -, verdeelen, afdeelen, eine Re- . gen; Seide in einen Zeug -, weven door;
eingestürmt -, omvergewaaid. de -, verdeelen, afdeelen, scheiden; 2. 3. etiv. (in eira Buch) -, boeken, inschrijEinsturz, (-(e)s) m., z. m. instor- seine Zeil wohl -, indeelen, afdeelen, ven, aanteekenen, noteeren; einen Posten
ten, invallen o., instorting v.; den - droh- regelen, verdeelen, Z. anordoen; (P1.) in -, boeken; 4. (van goederen), jemn. -,
en, dreigen in te vallen. Glassen -; in klassen verdeelen, indeelen, }opbrengen, aanbrengen, verschaffen, geEinsturzen, (stürzte ein, einge- classificeeren; bei einem Regimenle eira- ^ ven; sein Geld trapt ihm keine Zinsen eira,
stürzt) o. ww., m. s. instorten, in- gelheilt werden, ingedeeld, ingelijfd; trágt ihm nichts eira, brengt hem & op,
vallen. worden. geeft hem &; das hat ihm eine Tracht
Einstutzen, (stutzte eira, tinge - E.intheiler, (-s, mv. Eintheiler) ni. Schlr ge eingetragen, bezorgd, opgeleverd,
stunt) bedr. ww. (Rijk.) kortstaarten, verdeeler, kavelingenmaker m. berokkend, is hem te staan gekomen op.
angliseeren, een paard den staart kort Eintheilig, bijv. en b. (Pl.) uit één Eintrager, ( s, mv. Eintrtiger) m.
-

snijden. deel bestaande, een geheel vormende; (Hand.) boekhouder m,
Einstweilen, bijw. in afwachting, (Alg.) eenledig; -e Grösze, eenledige Eintraglieh, ( -er, -st) bijv. en b.
winstgevend, voordeelig; -es Amt, Ge ondertusschen, intusschen, inmiddels, grootheid.
Eintheilung, v. indeeling, ver - , werbe, voordeelig, winstgevend; diese
middeler_ wijl.
Einstweilig, bijv. en b. ier Befehl, deeling v., Z. eintheilen; (Wapen k.) ver- Stelle ist nicht so - als 4r, deze betrek vootloopig, Z. vorlaufig; -er Schein, voor- deelin s, v. van het schild in twee gelijke king is niet zoo voordeelig als &; -keit
loopige quitantie V. vakken, door de rechte lijn in vier ver- v. voordeel o., opbrengst, winst v.; er hat
Einsudeln, (sudelte eira, eingesu- schillende richtingen getrokken en tel- das Gut wegen seiner - gekauft, hij heeft
kers door het middelpunt des schilds & gekocht, omdat het zooveel opbrengt.
deli) bedr. ww., Z. besudeln.
Einsulzen, (sulzte eira, eingesulzt) gaande; (Fin.) verdeeling, omdeeling v., Eintragsamt, (-amt(e)s, mv.
omslag m.; (Pl.) indeeling, classificatie v. -ámler) o. registratiekantoor o.
bedr. ww., Z. sulzen.
Einthun, (thatein, eingethan) bedr . Eintragung, v. boeking, registraEinsumpfen, (sumpfte eira, eirage
sumpf t) bedr. ww. (Pot.) den Thon, Tori ww. oer. (gemeenz.) indoen, inzetten, tie v., Z. eintragen.
opsluiten; einen Dieb -, in de gevangenis Eintränken, (tränkte eira, eingechr -, weeken.
Einsylbe, v., Einsylber ni ., &, zetten; das Vieh -, in den stal brengen; trankt) bedr. ww. (w. i. gebr.) laten
Wein -, in den kelder brengen; das Korn doortrekken; (Scheik.) derbe Erze, feste
Z. Einsilbe.
Eintägig, bijv. nw. -es Kind, van -, in de schuur brengen; (van eene bij), Metalle -, in gesmolten lood werpen; 2.
een dag, dat een dag oud is; -es Fieber, eieren leggen in de cellen; Waaren -, in- (fig., Volkst.) jemn. etw. -, inpeperen,
-

ééndaagsch. koopen, opdoem, inslaan. betaald zetten, vergelden.
Einthuren, (thi rte eira, einge- Eintrankung, v., Z. eintrdnken.
Eintags–blume, (-n) v. één
daagsche bloem v., die slechts éénen dag th^ rt) bedr. ww. die 1Vindmt hlen[ugel Eintr ufeln, (trdufelte eira, eingeleeft; —nv. mv. diereno. mv.,dieslechts -, de deurtjes in de windvleugels zetten, trdufelt) bedr. ww., Z. eintröpfeln.
Einträumen, (trhumte eira, einéénen dag leven; -fliege v. (Nat. bist.) brengen, plaatsen
-

.

Eintiefen, (tiefte cis, cingetieft) getruumt) o. ww., m. s. droomende inn mv. haft, oeveraas o.
slapen; 2. wed. ww. (fig.) sick in die
lintanzeln, (tdnzelte eira, einge- bedr. ww., Z. austiefen.
tánelt) bedr. ww. eira Kind - , al wan -Eintonen, (tónte eira, eingetönt) Natur -, droomende verdiepen.
Eintreffen, (du lriffst eira, er trifft
delende, heen en weder loopende in slaap bedr. ww., Z. einstimmen,
Einton.ig, ( -er, -st) bijv. en b. een - eira, tra[ eira, eingetroffen) o. ww. our. in
maken
der Stadt -, aankomen (op den bepaalEintanzen, (taaazteein,eingelanzt) tonig; -keil v. eentonigheid v.
t. einlänzeln .
Eintonnen, (tonnte eila, tinge den tijd); zufállig , aankomen; (van
Eintauehen, (tauchte eira, einge- tonnt) bedr. ww. (w. i. gebr.) Bier -, waren), aankomen, de bestemming betaucht) bedr. ww. die Feder -, indoopen; tonnen, in tonnen doen; Waaren -, in reiken, bezorgd worden; 2. (fig.) was ich
jem. in einen Fluss - ,indompelen, indoo- vaten pakken, vaten; Haringe -, pakken vorhergesagt, ist eingetrofj'en, is gebeurd,
pen, Z. eintunken. en in de vaten doen, inpakken. is vervuld, in vervulling gegaan; bei dir
Eintaueher, (-chers, env.-taucher ) Eintraben, (trable ein, eingetrabt) tri[ft das Sprichwort eira, wordt bewaar m. (Pap.) indooper m. o. ww., m. s. indraven, binnendraven. heid; naeis Wunsch, meine Ahnung ist eindagvlieg v.; 2.

—

.

-

Eintaueh -kessel,

(-kessels, mv,

-

Eintraeht, v., z. m. eensgezind- getroffen, het is uitgekomen, zoo als ik

-kessel) m. (Pap.) lijmketel, papketel m. heid, overeenstemming, eendracht v.; gewenscht, vermoed heb; 3. (fig.) over-
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Eintroeknen, (trocknete ein, ein E inwage, v ., z. m. i n wegen o., ver
eenkonten, passen, beantwoorden aan;
-mindergv.
gewicht.
(van eene rekening), in orde zijn, uit- ^etrocknet) o. ww., m. s. (van inkt), introgen,dlrogen,opdrogen;(van eene bron), Einwä gen, (wdgte ein, eingewagt)
komen.
Eintreiben, (trieb ein, eingetrie- verdrogen, uitdrogen, opdrogen, Z. ver - beilr. ww. reg. of (zoog cin, eingewogen)
ben) bede. ww. onr. indrijven, drijven rocknen; (van een vat olie &), indrogen, bedr. ww. onr. Butter, Mehl 4 -, inwein; das Vieh -', uit de weide naar den & loor de droogte verminderen; den gen, wegen en doen in; (Berges.) die Prodrijven, jagen; einen Pfahl -, inslaan, in- Schweisz - lassen, opdrogen; 2. (van le- tien -, wegen; 2. wed. ww. sich -, inweheien; einen Keil in einen Klotz -, indrij- Ier), drogen, droog worden, indrogen, gen, op liet gewicht of bij het uitwegen
ven, inhouwen, inslaan, Z. einschlagen; loor het drogen inkrimpen, Z. austrock- verliezen; es w gt sick allemal bei diesen
2. das Leder -, in de looikuip omwerken; len; (van koren), indrogen, door de Sachen ein, er wordt altijd ingewogen,
men verliest altijd op het gewicht.
3. (fig.) eine Schuld -, invorderen, beta- Iroogte in hoeveelheid verminderen.
Eintrnpfeln, eintropfen,

l i n g eischen van; ruckstandige Zinsen -,
invorderen; 4. (fig.) jent. -, in het nauw
brengen, bang maken; 5. (Mijnw.) einen
neuen Schacht -, openen; 6. jemn. etw. -,
Z. einreiben.
Eintreibung, v., Z. eintreibe►t.

lintreten, (du trittst ein, er trilt

ein, trat ein, eingetrelen) bedr. ww. onr.
indrukken met loopen; etw. in den Koth
-, met loopen of gaan afdrukken in; sick
einen Dorn in den Fusz -, met loopen een
doorn in den voet krijgen; 2. eine Thy re -,
intrappen; den Boden eines Fasses -, intrappen; die Schuhe -, Z. niedertreten;
die Trauben -, in de knip aan stukken
trappen; II. o. ww., m. s. in das Zimmer
-, binnentreden, binnengaan, ingaan, Z.
hineintrelen; in ein Amt, in einen Dienst
-, Z. antreten; in ein Lebensalter -, intreden, bereiken; für einen Andern -, in
iems. plaats treden, tem. vervangen; bei
jemn. -, aangaan, een bezoek brengen aan;
it. zijn dienst aanvaarden, in dienst treden
bij; 2. beginnen, invallen, intreden; der
Sommer trat ein, het was in het begin van
den zomer; wenn die Hundstage -, als de
hondsdagen beginnen; es ist eine grosze
Katte eingetreten, ingevallen; der Fall trat
ein, het geval deed zich voor.
E intrichtern, (trichterte ein, eingetrichtert) bedr. ww. (w. i. gebr.) ingieten door een trechter; (fig.) Verstand
-, Z. eingieszen; das lasst sich nicht in
den Kopf -, dat kan men er zoo maar
niet boven ingieten, dat moet ieder zelf
leeren.

Fintrinken,

(trank ein, eingetrun-

ken) bedr. ww. (w. i. gebr.) drinken,op-

drinke n; eine Arznei -, innemen, inslikken; (van den grond), den Regen -, opslorpen.

Eintritt, ( - (e)s, mv. - e) m. (in een

huis), intrede v., binnengaan, binnentreden o.; jent. sum - einladen, uitnoodigen om binnen te komen; (fig.) (van een
jaar &), begin o.; being -e des Winters,
in het begin van den winter; (in een ambt)
aanvaarding v. van, Z. Antritt; (van een
tooneel), opening v., Z. Eróffnung; (Sterre n k.) - des lliondes in den Schatten der
Erde, intrede, immersie v.
;

Eintritts - fhig, bijv. en b. geschikt, bekwaam, waardig om opgenomen
te worden; --- sein, toegang hebben tot;
-geld o., -preis m. intreeprijs m., intree geld o., entrée v.; das -- bezahlen,(Hand.)
inkomend recht, geld o. of tol m. voos
het invoeren in een land &; -harte v.
- zettel m. toegangkaart v., toegangbil-

inwalken,

(walkle ein, einge-

,trópfelte of tropfte ein, eingetröpfelt of tvalkt) bedr. ww. (Looi.) den Thran in
,ingetropfl) bedr. ww. Balsam -, met das Leder -, inwalken, liet leder in de
Iroppels of droppelsgewijs gieten op, la- olie leggen; 2. (Lakenb.) das Tuc/a -,
ten droppelen op; 2. o. ww., m. s. in- vollen.
Iroppelen, droppelsgewijs vallen op.
E.inwalzen, (walste ein, eingeivalzt)
Eintropfelung, v., Z, eintröp f eln. bedr. ww. (Landb.) den gesdelen Ha [er
Eintunken, (t unkte ein, einge- -, er onder rollen, inrollen.
tunkt) bedr. ww.(gemeenz.) die Feder in
Einwand, (-(e)s, mv. Einwände)
lie Tinte - of (z. voorw.)-, indoopen, m. voorwendsel, excuus o., tegenwerping
loopen; das Brod in die Brühe -, indoo- v.; nichtiger -, uitvlucht v.; it. Z. Einwendung.
pen, Z. eintauchen.
Eintunkung, v., Z. eintunken; Einwanderer, (-rers, mv. -rer)
-skessel m. (Pap.) tobbe v., waarin de m. uitgewekene m., hij, die zich in een
lompen nat gemaakt worden; -schi ssel- land neerzet, landverhuizer m. (met beshen o. (Kookk.) sauskom v.; (hij hete trekking tot het land, waarin hij zich
vestigt).
spinnen), netbakje o.
Eintupfen, (tupfte ein. eingetupft) Einwandern, (wanderte ein, eino. ww. (Jachtw.) mit der Nase auf der gewandert) o. ww., m. s. in ein Land -,
Erde -, bij het speuren met den neus inkomen, intrekken, verhuizen naar, zich
vestigen in; die Eingeavanderten, Z. Einden grond raken.
Einung, v. vereeniging v.
wanderer; 2. bei einero Meister -, in dienst
Einverleiben, (verleible ein, ein- treden, gaan werken bij.
verleibt) bedr. ww. ein Land dem Reiche,
Einwanderung, v., Z. einwaneinem Gute -, inlijven, vereenigen met; dc rn.
einem Vertrage noch einen Punkt -, toeEinwiirts, bijw. binnenwaarts, naar
toevoegen aan, inlasschen, Z. einschalten. binnen, aan den binnenkant, aan de binEinverleibung, v., Z. einver- nenzijde, inwaarts; - befestigen, binnen
aan den binnen kant; -drehen, naar-warts,
leiben.
Einverstanden, Z. einverstehen. binnen; - gehen, de beenen binnenwaarts
Einverstandniss, (-es, mv. -e) slaan; das Rauhe vont Pelze - kehren, de
o. (van echtgenooten), eensgezindheid, pels keeren.
overeenstemming v.; roil jemn. in gutcna
E.inwarts-kehrung, -wen-e sein, leben, verstandhouding, harmo- dung, v. (Gen.) haarziekte v., voorn.
nie v.; sic sind mit einander int -e, zij de binnenwaartskeering van de haartjes
zijn liet onderling eens.
der oogleden,trichiasis,trichosis v.; -zichEinverstehen(sich) , (verstand er m. (Ontlk.) binnenwaarts trekkende
ein, einverstanden) wed. ww. onr. sich (oog)spier v.
mit jemn. -, mit jemn. einverstanden sein,
Einwassern, (wv(isserle ein, einelk. verstaan, het eens zijn; ich bin ganz gewássert) bedr. ww. Stock/ische -, weedamit einverstanden, ik stem liet toe, ik ken, in het water zetten, Z. wkssern.
ben het daarmede volkomen eens; it. mit Einw€isserung, v., Z. einwvoseinander, mil jemn. einverstanden sein, sern.
elk. verstaan.
Einweben, (wekte ein, cingewebt)
Einvettern(sieh) , (vetterte ein, bedr. ww. Blumen in einen Zeug -,
eingevettert) wed. ww. bei jemn. -, ver inweven, al wevende maken in, darnasvertrouwd worden, zich verwant-wantof ceeren; Zeug, worin goldene Blumen eingewebt sind, ingeweven; (fig.) Denk
of vertrouwd maken.
Rede -, inlasschen; einge--spruckein
Einvieren, (vierte cin, eingeviert)
bedr. ww. (w. i. gebr.) einebigur -, vier- ivebte Erzahlung, ingelascht, tusschengevoegd verhaal o., episode v.
kant maken.
Einvierung, v ., Z. einvieren; - des E.inweehseln, (wvechselte ein, cinCirkels, quadratuur v.
gewechselt) bede. ww. inwisselen, ver
inruilen, verruilen voor; Duka--wiseln,
Einwaehsen, (du wáehs(es) t ein,er
wáchst ein, wuchs ein, eingewachsen) o. ten für Silbergeld -, inwisselen tegen;
ww. oer. ingroeien, inwassen, inworte- (Timm.)Balken - vervangen door nieuwe,
len, groeien in; it. opgesloten, verborgen Z. (aus)wechseln; II. o. zelfst. inwisselen
zijn in iets, dat groeit; in das Fleisch -, 0., inwisseling V.
ingroeien, groeien in, al groeiende vastEinwehen, (wekte ein, eingeweht)

jet o.; - .timmer o. zijkamer, voorkamer raken in.
entréekamer V.

bedr. ww. doen inwaaien, door waaien
of blazen omwerpen, doen instorten.
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LRinweib(er)ig, bijv. nw. (Pl.) wichst) bedr. ww. den Schnurrbart chr -,
éénwijvig.

Finweiehen, (weichte ein, eingeweicht) bedr. ww. Stockfische -, weekes,
te weeken zetten, in het water & zetten;

Leira, Leder, Rei f e -, weeken, laten weeken.

Einweihen, (weihie eis, eingeweiht) bedr. ww. einen Altar -.inwijden,
inzegenen; eine Kirche -, wijden, inwijden; einen Geistlichen -, de wijding v.
geven; einen Bischo f ., wijden; eine Nonne

-, de wijding geven of verleenen, Z. wei
eis Geheimniss -, inwijden,-hen;jm.i
bekend maken met; der Eingeweihte, de
ingewijde, hij die bekend is met; (fig.)
eingeweiht, ingewijd, bekend, vertrouwd;
2. (fig.) eis Kleid -, inwijden, voor de
eerste maal aanhebben of dragen; eine
neue Kutsche -, voor de eerste maal rijden met; eine Wohnung bei jemn. -, een
maal of partijtje geven ter inwijding van.
LEinweihung, v. inwijding, inzegening, wijding v., Z. einweihen.

Tinweihungs-feier, v., -fast
o. (in)wijdingsfeest v., inwijdingsplechtigheid v.; (van eene kerk), inwijding v.;
(veroud.) kerkmis, consecratie v.; -predigt v. inwijdingspreek v.; -rede v. inwijdings- of openingsrede v.; it. Z. -predigt; -reise v. (Spoorw.) inwijdingstocht
m., eerste tocht, rit m. of reis v. om de
baan te openen; -lag m. inwijdingsdag,
openingsdag m.

Tinweisen, (wies eis, eingewiesen)

bedr. ww. onr. jem. in eis Amt -, inleiden, inwijzen, aanstellen, installeeren;
jem. gerichtlich in jems. Güter -, in het
bezit stellen van.
Tinweisung, v. inleiding, installatie v., Z. einweisen.
Tinwenden, (tvendete of wandte
eis, eingewendet of eingewandt) bedr.
ww. reg. en onr. etw. dagegen -, inbrengen, in het midden brengen, tegenwerpen; ich babe nichls dagegen einzueenden, ik heb er niets tegen in tebrengen, te zeggen.
Tinwendung, v. tegenwerping
V., Z. einwenden; (Rechtspr.) - einer Appellation, verzet, beroep, honger beroep,'
appel o.; -, sich einem Gerichte zu ent -'
ziehen, exceptie v.; er grundet seine

Gottes, de in ons wonende Goddelijke
genade, die in ons is; die jemn. -de Ferl inwiekeln, (wickelte ein, einge- tigkeit, eigen, ingeboren; 2. wed. ww.
wickelt) bedr. ww. Geld in Papier -, in- sich -, zich gewennen om te wonen
wikkelen, inpakken, indoen; in eine Rol- & in.
le -, inrollen; jem. recht warm of in PelzEinwohner, (-ners, mv. -ner) m.,
tverk -, inbakeren; cis Kind -, bakeren, -in (-nen) v. inwoner m., inwoonster
in het pak, in de windsels, in de luiers v., bewoner m., bewoonster v., hij, zij,
doen; die Haare -, Z. au ftvickeln; (fig.) die woont, zijn of haar verblijf houdt in
jem. in einen Handel -, inwikkelen, wik &; - der Luft, de bewoners der lucht,
mengen in; jent. in sein Un--kelni, vogels m. mv.; - einer Insel, eilandbeglück -, sleepen, Z. einhullen; II. wed. woner m., eilandbewoonster v., eilander
ww. sich in seinen Mantel -, zich wik m., Z. Bewohner.
zich hullen in.
-kelni,
Tinwohnerschaft, v . hoedanig
inwoner; 2. al de inwoners-heidv.an
Einwick (e)1ung,v., Z. einwicof bewoners m. mv. van eene stad &.
keln.
Tinwiegen, (wiegte eis, einge- Finwohnung, v., z. m. (w. i.
tviegt) bedr. ww. eis Kind -, wiegen, in gebr.) inwoning, woning v., huis, verblijf
slaap wiegen, al wiegende doen inslapen; o., Z. einwohnen; -srecht o. inwonings(fig.) die Sturme der Seele -,inslaap wie- recht o.
gen, stillen, doen insluimeren, doen be- Tinwollen, (du willst eis, er will
daren; jem. lurch leere Versprechungen eis, wollte eis, eingewollt) o. ww. onr.,
-, in slaap wiegen, paaien, tevreden stel- m. h. das will ihm nicht eis, dat wil er
bij hem niet in, dat kan hij niet vatten,
[en, Z. einschlafern; 2. Z. einwä gen.
Einwilligen, (willigte eis, einge- niet begrijpen, daarin wil hij niet toewilligt) o. ww., m. h. in eine Heirath -, stemmen; 2. er in willen, willen gaan
toestemmen, zijne toestemming geven & in.
tot; in jeins. Bitte -, iems. verzoek inwillinwi chsig, bijv. en b. -es Rohr,
van ééne scheut.
Eigen, toestaan, voldoen.
Einwilligung, V. inwilliging, Finwiihlen, (wuhlte eis, eingewuhlt) bedr. ww. (w. i. gebr.) Locher in
toestemming v., Z. einivilligen.
jinwindeln, (windelte eis, ein- die Erde -, inwoelen, al woelende magewindelt) bedr. ww. (w. i. gebr.) eis ken in; 2. (w. i. gebr.) etw. -, inwoelen,
Kind -, in de windsels doen, in het pak al woelende verbergen (in den grond);
II. wed. ww. sich in den Schlamm -,zich
doen, bakeren, in de luiers doen.
Einwinden, (wand eis, eingewun- wentelen in, woelen in.
'en) bedr. ww. onr. den Anker -, inwin -' Einwurf, (-(e)s, mv. Einwurfe) m.
Jen, winden; 2. eis Kind -, Z. einwickeln;' tegenwerping v., Z. Einwendung; einen
- machen, Z. einwerfen.
iie Haare mit Gold -, omwinden.

insmeren, Z. wichsen.

,

hinwintern,

(winterte eis, einge-

Tinwurzeln,

(wurzelte eis, einge-

aintert) bedr. ww. Schafa -, tot aan den' wurzelt) o. ww., m. s. (van boomes),
winter houden, voeden &; 2. diese Kilte inwortelen, wortelen in, wortelsschieten
at uns früh eingewintert, heeft ons vroeg' in; (fig.) - lassen, laten inwortelen, vastin den winter gebracht, heeft ons vroeg raken; diese Gewohnheit, dieses Vorurtheil
winter doen krijgen; II. wed. ww. sich ist Lief eingewurzelt, ingeworteld, heeft
-, aan den winter gewennen, gewend ra diepe wortels geschoten; eingewurzelt,
aan den winter'
-ken (van eene kwaal, eene ondeugd), ingeEinwirken, (wirkte eis, einge- worteld.
^virkt) bedr. ww. Blumen in einen Zeug
inzaeken, (zackte eis, eingezackt)
-, inwerken, inborduren, Z. einweben; bedr. ww., Z. auszacken.
[I. o. ww., m. h. auf das Gemüth
linzahl, v., z. m. (Spraakti.) enwerken, invloed hebben of uitoefenen kelvoud, enkelvoudig o.

)p; das tvirkt nachtheilig auf die Nerven
linzahlen, (zahlte ein, eingezahlt)
bedr. ww. storten in.
- darauf, dass die Sache bereits abgeur- )in, dat werkt & O.
theilt sei, hij grondt zijne exceptie, zijne
Einwirkung, v. invloed m., in- Einz i hlen, (zahlte ein, eingezahlt)
bedr. ww. in eis Gefdss -, intellen, telniet- ontvankelijkheid daarop &, Z. Ein- werking v., Z. cinwirken.
rede.
Finwittern, (witterte eis, einge-' len in; 2. mit -, medetellen, onder het
Tinwerfen, (du wir fst eis, er wirft vittert) o. ww., m. s. (Bergw.) inweeren, 1 getal mederekenen; zehn Personen, er
eis, warf eis, eingeworfen) bedt. ww.onr. foor onderaardsche dampen of uitwase-I mit eingezáhlt, hij medegeteld, medege(w. i. gebr.) inwerpen, werpen in; Bom hingen gevormd worden.
rekend, hij er onder begrepen, Z. ein-, werpen in, schieten-benidSta
Einwitterung,v .metaalhoudende rechnen.

in; 2. (Naai.) einen Aermel -, inzetten, )nderaardsche damp m., uitwaseming v., 1 Finzahlung, v. storting v., Z.
inhechten; 3. (fig.) Z. einwenden; 4. die ir. einwittern.
einzahlen.
Fenster -, inwerpen, ingooien, insmijten, linwoehentlich, bijv. nw. we- Tinzahn, (-(e)s, mv. Einzahne)m.

aan stukken gooien; There and Fenster ielijksch.
-, verbrijzelen; eine Mauer -, omverha- Einwöehig, bijv. en b. van ééne
len, afbreken; Hauser -, afbreken, Heek, van acht dagen.
slechten, sloopen.
Einwohnen, (wohnte eis, eingeTinwerfung, v., Z. eintver fen; 2. c^ohuut) o. ww., m. s. inwonen, wonen
Z. Einwurf.
n, zijn verblijf houden in, zich ophou^inwiehsen, (wichste eis, einge- [en in, Z. wohnen; (fig.) begrepen zijn
n, vervat zijn in; (Godg.) die -de Gnade

(Nat. bist.) ééntandige schelp v.
Einzahnen, (zahnte eis, eingezahnt) bedr. ww. eis Rad -, tanden, tanden maken in ; (Pl.) eingezahntes Blatt,
getand.

Tinz',nge1n, (zángelte eis, eingebedr. ww. (w. i. gefir.) met of
tusschen de tang opnemen, vatten.
zangelt)

Ein.

Ein.

Eis.
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F inzapfen, (zap f te ein, eingezap f t ) bijv. nw. inbaar, invorderbaar, wat geind der beminnen dan, alleen beminnen.
bedr. ww. Wein, Bier in einen Krug -, kan worden; it. wat voor beslaglegging
Einzingeln, (zingelte ein, eingeintappen, tappen in; in Bouteillen -, vatbaar is, waarop beslag gelegd kan zingelt) bedr. ww., Z. umzingeln, einbottelen ; 2. (Timm.) ein Stiick lolz -, worden.
schlieszen.
met eene tap bevestigen, inlaten; diese
Einziehen, (du ziehst of zeuchst Einziseheln, (zischelte ein, einHolzer sind gut in einander eingezap f t, ein, er zicht of zeucht ein, zog ein, einge- gezischelt) bedr. ww. etw. in's Ohr -,
ingelascht; (Wag.) die Speichen in das zogen) bedr. ww. onr. einen Balken -, fluisteren, influisteren.
Rad -, intappen, met eene tap inlaten in. intrekken, inhalen; den Faden in die NaEinzögling, (-( e)s, mv. -e) m.
Finzapfung, v., Z. einzap fen; it. del -, inhalen, insteken, Z. einfddeln; inboorling m.; -srecht o. inboorlingsL. verzahnen.
ein Schnürband ins Corsett -, doorhalen; recht, recht o. van inboorlingen, Z. EinEinza,umen, (zäumte ein, einge- eine (neue) Schwelle -, inzetten; eine geburtsrecht.
zäumt) bedr. ww. ein Pferd -, den toom Scherwand in einem Gebáude -, optreklinzollig, einzállig, bijv. nw.
aandoen, den toom aanleggen.
ken; 2. die Luft -, inhalen, naar binnen één duim dik, duims.
Einzi unen, (zäunte ein, einge- halen, inademen; die Horner -, (van slak- Einzuekern, (zuckerte ein, einzäunt) bedr. ww. omheinen, met eene ken), intrekken; das Wasser wie ein gezuckert) bedr. ww. in suiker inleggen,
Schwamm -, inzuigen, opslorpen; 3. die konfijten.
heining of haag omringen.
Einzunung, v. heining, omhei- Segel -, inhalen, reven; die Aermel -, in- Einzug, (-( e)s, mv. Einz- ge) rn .
trekken; den Hals -, intrekken; die Schul- intocht m., intrede v.; seinen - in eine
ning, haag v., Z. einzdunen.
Einzehig, bijv. en b. (Nat. hist.) tern -, optrekken; eine Mauer -, intrek- Stadt halten, zijn intocht houden of doen;
ken; diese Mauer ist bei jedem Stocke um 2. (in een huis), vestiging, inrichting
eenteenig, met éénen teen.
Einzehren, (zehrte ein, einge. ehrt) !, zwei Zoll eingezogen, teruggesprongen, v.; er braucht acht Tagezu seinem -e, hij
o. ww., m. h., it. wed. ww. sich -, inte- achteruit gebouwd; (fig.) die Pfei fe -, heeft acht dagen noodig om zijne huis
orde te brengen; 3. innen o.,-houding
ren, verminderen, indrogen.
zwijgen, den mond houden; it. zoete
broodjes bakken; 4. einen Weiberrock -, inning, invordering, inkasseering v.; -sEinzehrung, v., Z. einzehren.
Einzeiehnen, (zeichnete ein, ein- inhalen, vernauwen, nauwer maken;(fig.) gebuhr v. loon o. voor de invordering
ge.zeichnet) bedr. ww. (w. i. gebr.) ein seine Bede -, inkorten; seinen Au/wand van, remise v.; -sregister o. staat m. van
Bild in ein Buch -, teekenen in; 2. etw. -, verminderen; (Bouwk.) Z. verjüngen; ingevorderde of geïnde gelden, remise.
in ein Buch -, opteekenen, aanteekenen, 5. Gelder, Zinsen -, innen, invorderen, lijst v.
noteeren, inschrijven; (Rechtspr.) in- doen inkomen of binnenkomen, inkasEinzwi►ngen, (zwángte ein, einschrijven, registreeren; zu einer Schrift, seeren; die Steuern -, innen, invorderen; gezwangt) bedr. ww. geleimie Bretter -,
einem Buche -, inteekenen op, zich abon- eine Erbscha ft -, aanvaarden, in ontvangst opsluiten, aandrijven in de lijmtang;einem
nemen; (fig.) Kundschaft -, inwinnen, Diebe die Daumen -, de duimschroeven
neeren, Z. unterzeichnen.
Einzeiehnung, v., Z. einzeichnen. onderzoeken, onderzoek doen, informee- aandoen; in eine Schnürbrust eingeEinzeilig, bijv. ww. uit één regel ren; 6. das Schild -, intrekken, inhalen, zwängter Leib, ingeperst, ingepind.
Einzweigen, (zweigte ein, eingebestaande; 2. (Pl.) naar denzelfden kant wegnemen (in huis); (fig.) das Schild müssen, de zaken moeten laten varen, zweigt) o. ww., Z. einpfropfen.
gewend of gekeerd.
Eimelding, (-( e)s, mv. -e) o. en- den handel, den winkel moeten opgeven, Einzwingen, (zwang ein, eingekelvoudig voorwerp of wezen, individu o. moeten opkramen; ein Amt, eine Stelle zwungen) bedr. ww. onr. jemn. etw. -,
Einzelheit, (- en) v. enkelvoudig - -, opheffen; (Ger.) jeins. Giiter -, in be- door geweld doen innemen, opdringen,
held, Benigheid, bijzonderheid v.; in alle slag nemen, beslag leggen op; jemn. die noodzaken of dwingen te nemen, te eten,
-en eingehen, in bijzonderheden, in de- Besoldung -, inkorten, verminderen, ver - te drinken.
lagen; ein Lehen
Eirund, (- e)s, mv. -e) o. eirond,
inhouden, terug
tails o. mv. treden, detailleeren.
$inzelleben, (- s) o., z. m. eenig, houden;gefh.nglich - of (alleen) -, gevan- ovaal o., ellips v.; 2. bijv. en b. eirond,
eenzaam, afgezonderd, stil leven o., Z. gen, in hechtenis nemen; ein eingezogc- ovaal, langwerpig rond, zoo rond als een
nes Leben fuhren, Z. sich -; II. o. ww. onr. ei; -e Frucht, eivormig; -er Tisch, -es
einsam.
Einzeln, bijv. en b. enkel, eenig, in eine Stadt -, intrekken, binnentrek Loch, -e Figur, langwerpig rond, ovaal;
afzonderlijk, bijzonder, enkelvoudig; ein
-ken, (Ontlk.) das -e Loch, heupbeengat o.
zijn intocht houden, Z. Einzug; 2.'
-es Ding of Wesen, Z. Einzelding; als ein bei jemn. -, zijn intrek nemen, gaan woEis, (- es) o., z. m. ijs o.; zu - Erie-es Ding betrachtet, op zich zelvo(n) be- nen, zijn verblijf gaan houden, gaan lo- ren, tot ijs bevriezen; zu - werden, beschouwd; -stehendes Haus, alleen staand, geeren bij; seit gestern ist er hier einge- vriezen; der Fluss geht mit -, er is ijsgang
afgezonderd, eenzaam; (Gen.) -slehender zogen, sedert gisteren bevindt hij zich rn. in; das - des Plusses ist au fgegangen, het
ganz eingezogen sein, zijne huis ijs & is losgegaan, de rivier is losgeraakt,
Ausschlag, uitslag m., waarvan de puistjes &niet samenvloeien; (Ontlk.) -stehgeheel ingericht hebben; 3.(van-houding is aan het kruien; au/ - of scharf beschlaende Drüsen, op zich zelven staande, olie), in das Tuch -, intrekken;(Schild.) gen, scherpen, Z. beschlagen; jein. au /s niet in verband met andere; -e Stellen, (van eene kleur), mat of dof worden, in- führen wollen, strikvragen voorleggen;
losse plaatsen, zinnen; -e Wörter, op zich schieten; 4. m. h. (van personen), zijne das - brechen, het ijs breken, beginnen,
zelven staande, niet in verband met an- uitgaven inkrimpen; it. Z. die Pfeife het eerst doen, den weg banen; (Spr.)
dere, losse woorden o. mv.; ein -er Hand- -, Z.(bedr. ww. 3.); III. wed. ww. sich -, Fleisz bricht -, door standvastigheid komt
schuh, Strsnpf, één, oneven handschoen, Z. einschrdnken; it. een eenzaam, af- men alles te boven, de aanhouder wint;
ééne kous van een paar; die -e Zahl, Z. gezonderd, stil leven lijden; it. (van eene (Suikers.) - werden, kristalliseeren, tot
Einzahl; - Geld, -(klein) Geld, klein geld vloeistof), sich in das Holy, in das Tuch klontjes worden; (fig.) ongevoeligheid,
koelheid, v.
o.; - durchkommen, een voor een, de een, f -, intrekken.
Eis —aehat, (-( e)s, mv. -e) m. ijsana den ander; - verkaufen of weggeben,
Einziehung, v., Z. einziehen.
stuk voor stuk, een voor een; it. in het
Einzig, bijv. en b. eenig, enkel, al- gaat, wit of ongekleurd agaat m. en o.;
klein; it. gescheiden, afzonderlijk, Z. ver -' leen, es ist nur ein -er Goll, er is slechts] -alabaster m. ijsalbast, wit of ongekleurd
einzeln; - verhoren, afzonderlijk; ganz -', één God; erist der -e Sohn, eenige zoon; albast o.; -alaun m. ongekleurde of rotkommen, zeer zelden komen; - nach eip- das ist das -e dieser Art, dat is alleen, saluin v.; -apparat m. (Nat.) warmte
m.; -arten v.-metr,wasofin
ander gehen, achter elkander loopen, de- het eenige van deze soort; es ist kein
fileeren.
-er gekommen, er is niemand gekomen; mv. ijssoorten, soorten v. mv. van ijs;
Einzelwesen, (- s, mv. Einzel- das ist das -e was ich wvunsche, dat is het -bahn v. baan v., pad o., weg m, over het
wesen) o., Z. Einzelding.
eenige &; - and allein, eenig en alleen, ijs; —(voor kinderen) , glijbaan v.;-bank
Einziehbar, ( er, am meisten -) enkel en alleen; jein - lieben, geen an- V. ijsbank v.; -bauw nl., Z. -bock; -becher
-,

-

-
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-beerbaum m. keelkruidstruik m.; -beize ijzerwarenkraam v.; 2. handel, winkelm.
V. ijzersaus v.; -beschlag m. ijzerbeslag o.; van ijzerwaren, ijzerwinkel m., ijzerkoo2. Z. -blithe; -blalt o. blad o. ijzer; -blau perij v.; - kramer m. kramer, handelaar
bijv. en b., Z. slahlblau; 2. o. zelfst. in. in ijzerwaren, ijzerkooper m.; -kraut
phosphoorzuur ijzer o.; -blauerde v. oor o. ijzerkruid o.; -krystall m. ijzerkristal
blauwzuur o.; -blausauer-spronkelij o., gekristalliseerd ijzer o.; - kuchen m.
bijv. nw., -blausdure v., Z. eisenchyazik- ijzerkoek m., oblie v.; -kuchenb cker m.
sauer 4°; - bleek o. plaatijzer o.; verzinn- ijzerkoekenbakker, obliebakker m.; -kules —, blik o.; - blende v. ijzerblende v.; gein v. mv. (Apoth.) wijnsteenzure pot-blumen v. mv., -bluthe v. (Scheik.) asch en ijzer; -laden m., Z. -gewölbe;
ijzerbloem v. -bohrer m. ijzerboor v.; -loth o. ijzersoldeer o.; -mal o., Z. Post-braunspath, -braunkalk m. (Delfst.) pa- 1 eck; -markt in. ijzermarkt, oude - roest
v.; -marnior m., Z. Basalt; -mit--markt
relglanzig spaath o.; -bruch m. ijzermijn
renvee.
Eisen, (eiste, geeisl) bedr. ww. tot v.; -chrom m. chromiumzuur bevattend tel o., Z. -arznei; -mohr m. (Scheik.)
ijs maken; (fig.) das eist mein Blut, ver ijzer o.; -chyaziksauer(e)s) Salz bijv.nw. ijzermoor, zwart ijzer -oxyde o.; 2. Z.
mijn bloed in ijs; 2. o. ww., m. h.-andert ijzer blauwstofzuur zout o.; -chyazik- -mulm; -mulm m. ijzermolm o.; -niedertot ijs worden, in ijs veranderen; es eist sdure v. ijzerblauwstofzuur o.; -draht schlag in. (Scheik.) nederplofsel of ten
drauszen, het vriest buiten; 3. Z. auf- m. ijzerdraad o.; -drahtmuhle v. ijzer - bodem gezonken ijzer o.; - nieren v. mv.,
draadmolen m.; -druse V. gekristalliseerd Z. Klapperstein; -ocher m. ijzeroker v.;
eisen.
lisen, (- s) o., z. m. ijzer o.; spró- ijzererts o.; -orde v. ijzeraarde v.; -erz o. -o fen m. ijzeroven in., smidse v.; -öl o.
des -, ruw, hard ijzer; biegsames, weiches ijzererts o.; -extract o. ijzerextract o.; ijzerolie v. chloorwaterstof- zuurzout uit
-, zacht ijzer; gegossenes -, gegoten ijzer; -fabrik v. ijzerfabriek v.; -farbe v., -far- vloeibaar ijzer.
Eisenoxyd, e) s, mv. -e) o.
gediegenes -, gedegen ijzer; geschmiede- big bijv. en b. ijzerkleur v., ijzerkleurig
les -, gesmeed ijzer; verarbeiletes -, ver- v.; -feile V. ijzervijl v.; - feilspane v. nlv. ijzeroxyde o.; schwarzes -, Z. Eisenmohr;
werkt ijzer; mit - beschlagen, beslaan, met ijzelvijlsel, ijzervijlstof o.; -test bijv. en -hydrat o. verbinding v. van ijzeroxyde
ijzeren beslag voorzien; in - arbeiten, ijzer B. ijzerhard, ijzervast, zoo hard, vast als met water, ijzerhydraat o.; -salze o. mv.
verwerken; mit - handeln, handelen in ijzer; - firniss m. ijzervernis o.; -fleck m., ijzeroxyde- zouten o. mv.
ijzer, in ijzerwaren v. mv.; (fig.) er ist von Z. Rostjleck; - fresser m. snoever, pocher, Eisenoxydul, (-( e)s, mv. -e) o.
Stahl and -, hij is als het ware van ijzer, hij opsnijder in.; -funke ni. ijzervonk in.; ijzeroxydule, eerste ijzeroxyde o.; -oxyd
is zoo bard als ijzer, onverslijtbaar (Spr.) -gang m. ijzerbevatteude mijngang m.; o. tweede ijzeroxyde o.; -oxydsalze o.
Noth bricht -, nood breekt wet; sein Herz -gehalt nl. ijzergehalte o., hoeveelheid mv. dubbelzout o., ontstaan uit de ver
een ijzeroxydulezout met-enigva
ist von -, zijn hart is van staal, hij heeft V. ijzer in een lichaam; -geráth o., -geeen hart zoo hard als staal; (Spr.) das - ráthschaft v. ijzergereedschap o., ijzeren een zout van aluin, ammoniak &.
Eisen-pecherz, (- es, mv. -e) o.
schmieden, so lange es warn ist, van de werktuigen o. mv.; -gewólbe o. ijzerwingelegenheid dadelijk gebruik maken, het kel, ijzerkelder in., ijzerkooperij v.; -gie- phosphoorzuur bruinsteenmetaal o.; 2.
ijzer smeden terwijl het heet is;2. dolk m., szer m. ijzergieter m.; -gieszerei v. ijzer arsenikzuur zout o. uit ijzerhydraat;
v.; -glanz in., Z. -glimmer; -glas-gietrj -platte v. ijzeren plaat v.; -platten
zwaard o.; 3. (Kunstt.) ijzer o., beitel
m., mes o., Z. Brech-, Brenn-, Bugel -, o. (Delfst.) breekbaar ijzererts o.; -glim V. mv. geplet ijzer o.; -probe v. ijzermika- of glimmerachtig ijzererts-nlerm. proef v., beproeven, onderzoeken o. van
Pflug-, WafJ'eleisen; (Jachtw.) klein v.;
altes -, oudijzer, oud roestwerk o.; 4. o.; -grhber m. graveur m. in ijzer; -gra- eene ijzermijn; 2. (Gesch.) ijzer -, vuur
v. -quart m., Z. - kiesel; -quel --proef
(Hoefsm.) ijzer, hoefijzer o.; (fig.) sic nate V. ijzer bevattende granaat m. en o.;
hat ein - verloren, zij is geene maagd -gran bijv. en b. ijzergrauw, ijzergrijs; le v., Z. Stahlquelle; -rahm m. ijzermeer, zij heeft hare eer verloren; 5. in -graupe v. ijzerkorrel m.; -grebe v. ijzer- room m.; -resin o. ( Delfst.) ijzeroxalium
- liegen, geboeid, geketend, in boeien roe f of groeve v.; -griin o. groen aard- o.; -rost m. ijzerroest m.; -safran m.
liggen; jent. in die - schmieden, ieni. de achtig ijzererts o.; -gusswaaren v. mv. ijzersaffraan v., Z.-oxyd; -salmiakblumen
gegoten ijzerwaren V. mv., voorwerpen V. mv. ijzersalmiakbloem v.; - salpeter m.
boeien aandoen.
Ei.sen—ader, (- n) v. ijzerader v. o. mv. van gegoten ijzer; -hallig bijv. en salpeterzuur ijzer o.; -salt o. ijzerzout o.;
(in eene mijn); -arbeit v. werken o. in b. ijzerbevattend, ijzerhoudend; -hammer -sand m. ijzerbevattend zand, ijzerzand
ijzer, smeden o.; it. ijzerwerk o.; -ar- m. groote smidshamer, voorhamer, ijzer o.; -sae v. ijzer o., waarvan de metaal
niet afgezonderd zijn, onverslakt-slaken
-werk o. ijzersmel--hamer.;2—of
beiter m. ijzerwerker, smid tn.; -arsenik
m. ijzerarsenik m.; -artig bijv. nw. ijzer- terij , ijzerhut v.; - handel m. ijzerhandel, ijzer o.; -scheibe v. ( Bergw.) Z. Stundenachtig; -arznei v. ijzermiddel, genees handel m. in ijzerwaren; -handler m. scheibe; - schicht v. (Sm.) de hoeveelheid
middel o., dat ijzerdeelen bevat; -auflö- ijzerhandelaar, ijzerkooper, handelaar m. ijzer, die op eenmaal gesmolten wordt;
sung v. ijzeroplossing v.; -bad o. ijzerbad, in ijzerwaren; —in v. ijzerverkoopster, - schimmel m. ijzerschimmel v.; 2. grauwe
handelaarster in, verkoopster v. van ijzer schimmel m. (een paard); -schlacke v.
had o. in ijzerhoudende vloeistof.
-hart bijv. en b. ijzerhard, zoo-waren; ijzerslak v.;-schlag m., Z. Hammerschlag;
Tisenbahn, (- en) v. spoorweg m.;
-fahrt v. tocht m. met den spoorwagen; hard als ijzer; 2. o. zelfst. (Pl.) ijzer -schlamm m. ijzerbevattend slijk o.; 2. af-helm m. houten steel in., hecht-kruido.; slijpsel o. van den slijpsteen; -schlich m.
-gesellschaft v. spoorwegmaatschappij
v.; -hof m. station, spoorwegstation o.,' o. aan ijzeren gereedschappen of werk slijkerig ijzererts o.; -schmied in. ijzer-holt o., Z. -baum; -hut in. ijze--tuigen; smid, smid in.; it. gereedschapmaker,
halte v.; -schiene v. spoorwegscheen, rail's
v.; -strecke v. spoorweglijn v., weg in., ren helm m.; -hülchen, -hzilleino. (Wa- egsmid m.; -schmiede o. ijzersmidse v.;
dien een spoorweg doorloopt; 2. lijn, af- penk.) een der pelswerken o. mv. van it. smidswinkel, gereedschapwinkel in.;
deeling V. van den spoorweg; -tarif m. het blazoen, vair o.; 2. (Pl.) wolfswortel -schneider m., Z. Stempelschneider;
tarief o. van de prijzen der plaatsen op m., monnikskap v.; -hi lle v. ijzerhut - schrot o. schroot o.; -schluss m., Z.
een spoorweg; -transport m. vervoer v.; -jaspis m. ijzerachtige jaspis m.; -kalk -erz, -glimmer; -schüssig bijv. nvv., Z.
o. door spoorwegen; -wagen m. spoor- m. ijzerkaak v.; -kies m. ijzerkies, kalle - -haltig; -schwarz o. ijzerzwart o.; 2. bijv.
goud o.; - kiesel m. ijzerkiezel o.; -kiesel- nw. ijzergrauw, zoo zwart, grauw als
wagen m., waggon v.
Eisen-baum, baum(e)s, mv. sauer bijv. nw. ijzerkiezelzuur; -kiesel- ijzer; 3. Z. -glimmer, -rahm; -schweif m.,
-brume) m. (Sm.) boom, balk m.; 2. säure V. ijzerkiezelzuur e.; -kill nl. steen- Z. -glimmer; -sedativsalz o. pijnstillend
- of -holt o. (Pl.) ijzer(hout)boom m.; lijm v.; 2. vulkanische tufsteen m., puz- ijzerzout o.; -sinter m., Z. -blüthe; -spine
it. eene boomsoort op de Antillen; 3. zolana v.; - knecht m. een ijzer o. op het m. n1v., Z. - feile; -spath m. ijzerspaath
(Scheik.) boom van Mars, ijzerboom m.; aambeeld der koperslagers; -kram m. D.; - spiegel m,„(Delfst.) ijzerspiegelerts
m. ijsbeker m.; -beere v. ijsbes v., kam perfoelie v. van Jamaica; -beifusz m., Z.
Alpenbeifusz; -bein o., -knochen ni. (Ontik.) stuitbeen, staartbeen o.; -berg m.
ijsberg m.; -bier o. bier o. voordegenen,
die liet ijs aan stukken slaan; -birn v.
glanspeer, ijspeer v.; -bock, -brecher m.
ijsbreker mi.; -bruch m. ijsbreuk v., los
losbreken o. van het ijs; -dach o.-gan,
(Rietpi.) riet o., dat op het ijs of in den
winter gesneden wordt; -dorp m. (Nat.
bist.) puistige uitslag m. van het ho-
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-p f ug m. ijsploeg m.; -punkt m., Z. GeEitermaehend, bijv. nw., Z.
frierpunkt; -ranunkel v. (Pl.) ijsranon- eiterbefórdernd.
kel v.; -rinde v., Z. -kruste; -sage v. ijs
Eitern, (eiterie, geeitert) o. ww.,
v.; - schemel in. ijsbrok m., ijsschor-zag ' m. h. (van eerre zweer), etteren, etter
of schots; -schlitten m. ijsslede v.; - schut doen ontstaan, etter doen uitkomen.
in., Z. Schlittschuli; - spitzen v. ijspunt
liter—nessel, (-n) V. (Pl.) kleine
o.; die Eisen eines Pferdes mit —n ver bonte netel m.;-pumpe v. ettertrekker m.,
een paard scherpen; -sporn m.-sehn, etterpomp v.;-sack m. etterzak m., beurs ijsspoor v.; -sprieszen, -sprossen, -spells- of zakgezwel o.; 2. verzwering v. in Bene
Eisen.—thon,(-(e)s) m.,z.m. ijzer - sen o. mv. tweede uitspruitsel o.; -St eis blaas; - in der Lunge, ettergezwel o., longaarde v.; -tinktur V. (Apoth.) Z. -auf- m. (Delfst.) ijssteen; -thränig bijv. en b, zweer v.; -stock nl. etterprop v.
lösung; -vitriol m. ijzervitriool o.; -vi- (Bak.) —er Weizen, met dunne schillen;
Fiterung, v., Z. eitern; in - übertriolblumen V. mv. ijzervitrioolbloem v., (Kuip.) —es Holz, met dunnen bast; gehen, beginnen te etteren, tot etter overbloem v. vair ijzervitriool; -waare v. ijzer- -vogel m. ijsvogel, duikerkoning m.; gaan; -sfieber o. etterkoorts v.; -smitiel
waar, koopwaar v. van ijzer; it. Z. -kram; —wall f sch m., Z. - f sch; -wermuth m., Z, o. ettermiddel o.
liter —Weisz, bijv. en b. (vair per- wasser o. ijzerwater, water o., dat ijzer Alpenbeifusz; -zacken, -zap/en m. ijskesonen), witte puisten hebbende; 2. etbevat; -Weinstein m. ijzerwijnsteen-deln gel m.
iite1, (eit(e)ler, eitelst) bijv. en b. terkleurig; -ziehend bijv. nw., Z. -befórm.; -werk o. ijzerwerk o., gereedschappen, voorwerpen o. mv. van ijzer; alles (veroud.) ledig of leeg; es ist mir so - im dernd.
Bithier, (-(e)s, mv. -e) o. (Nat.
—, oud roestijzer o.; gegossenes —, ge - Plagen, het is mij zoo leeg c-; 2. ijdel
goten ijzerwerk o.; 2. —, werken o. in vergankelijk, onbestendig, bedriegelijk, bist.) eidiertje o.
ijzer, smeden o.; -wur.z(el) v. schurft hersenschimmig; in dieser Welt ist alles Eiweisz, o. (onb .) eiwit, wit o. van
duizendguldenkruid o.; -zeug o.,-achtig -, alles is ijdelheid &; das ist eitles Ge- een ei; (Pl.) zaad of kiemhulsel o., zaadschwcitz, dat is ijdel gepraat,onbeduidend, doos v.; (Scheik.) - of -stof/', m. eitwitZ. -geralh(schaft).
Eiser]., bijv. en b. ijzeren, van ijzer; nietsbeteekenend, inhoudsloos; eitle Ar- stof v.
Tke1, ( - s) in., z. m. ekel ni., wal (fig.) eine -e Natur of Gesundheit, stevig; beit, vergeefsch, nutteloos; alle seine Muhe
-er Muth, onwrikbaar; -er Fleisz, -e Ge- ist -, vergeefsch, tevergeefs, vruchteloos, ging v., neiging v. tot braking,misselijkduld, onvermoeid; -es Herb, hardvochtig,' nutteloos; eille Künste, zonder innerlijke heid v.; 2. (van zekere spijzen), afkeer
gevoelloos, onmeedoogend; -es Jahrhun- waarde, nutteloos, ijdel; 3. (van perso- m., walging v.; er hat eihen - vor dein
dert, Zeitalter, ijzeren eeuw v.; -er Brief, nen), ijdel, vol ijdelheid, vol inbeelding; Fleische, hij heeft een afkeer van vleeseb,
uitstelbrief, gratiebrief in.; -es Capital, een eiller Mensch, een ijdel, met zich zel- vleesch walgt hem; - erregen, afkeer ver
(lig.) bis zum - hiisslich, af--wekn;
ven ingenomen, verwaand, behaagziek; it.
verloren kapitaal, dood kapitaal o.
Eis —essig, (-s, mv. -e) m. door wereldsch mensch; '1. er treibt - Possen, schuwelijk leelijk; das habe ich bis zusa
koude verkregen azijn m.; - fahrt v. ijs- niets dan gekheden; - Stolz treibt ihn - gehort, dat heb ik al zoo dikwijls getocht, tocht, rit m. op schaatsen, over het tlazu, alleen de hoogmoed &; aus - Geiz, hoord, dat ik er naar, akelig, misselijk
ijs; -feigenkraut o., Z. -kraut; -feld o. enkel en alleen uit gierigheid; - heil v. van word; 3. iets dat walging, afkeer
ijsveld o., ijsbank v.; - fcsch m. (Nat. hist.) ijdelheid, grilligheid, vergankelijkheid, verwekt; die Welt ist ihm een -, hij heeft
ijsvisch, walvisch m. uit de IJszee, Z. nutteloosheid v.; die —en der Welt, de een afkeer van, hekel aan &; seine
Nordkaper; - f scherei v. visschen o., visch- ijdelheden, vergankelijkheden, nietighe-!, Reden sind mir bum -, ik heb een afvangst V. op het ijs; -fláche v., Z. -feld; deden V. mv. der wereld; 2. ingebeeld -I keer van;
II. bijv. en b. ekle Breihen, walgelijk;
-flarde, -flacke v. ijsschol, ijsschots v., beid, verwaandheid, vooringenomen ekles Weilen, vervelend, akelig; es ist
stuk o. ijs; -frei bijv. nw. zonder ijs; lieid v.
liter, (-s) m., z. m. etter m.; heit mir so -, (gemeenz.) ik ben zoo on-gang m. ijsgang m., drijven o. van het
bloedetter m.; an- passelijk, misselijk, akelig; 2. - im Essen
ijs, kruien o.; es ist een starker —, er is Blut vermischier
veel ijsgang, het ijs is sterk aan tiet steckender -, smetstof v.; - anset,zen, etter and Trinken, lekker, kiesch, verlekkerd,
vies; er stekt sich sehr -, bij houdt zich
kruien; -gebirge o. mv. ijsbergen ni. mv.; worden, veretteren.
liter—artig, bijv. en b. etterach- alsof hij een tegenzin heeft in; (fig.) ver
-gegend v. koude luchtstreek v.; -gestade
lekker, kiesch, vies; ekle Nasen,-lekrd,
o. kust v. met ijs; -grau bijv. en b., —er Lig, etterig; -auge o. (Gen.) etteroog o.;
Kopf, —e Alpen, grijs, grauw; -grifƒ m., -auswurf m. etterbraken o.; -band o., lieden, die voor alles den neus optrekken,
Z. Haarseil; -befórdernd bijv. en b. het moeilijk te voldoen zijn; 3. eine sehr ekle
Z. - spitte; -grube v., Z. -keller.
Eisig, bijv. en b. -er Gip fel, (van etteren bevorderend; -beule v. etterbuil, Sache, eene zeer moeielijke, netelige,
een berg), met ijs bedekt; -er Regen, etterpuist v.; -bildung v. ettervorming zaak v. Z. ltitzlich, bedenklich.
v.; -bhischen o. etterblaasje o.; -blase v.
lkelhaft, ( -er, -st) bijv. en b. -e
koude regen m.; (fig.) Z. eiskalt.
Eis - inset, ( - n) v. eiland o. van ijs, etterblaas v., etterzak m.; -blatter v. et- Speise, walgelijk; een -er Mensch, walgedoor ijs gevormd eiland o.; -kalt bijv. en terblaar v.; die —n bei den Pocken, de lijk, vervelend.
Ekelig, ( -er, -st) bijv. en b. wal
b. ijskoud, zoo koud als ijs; —e Hinde pokken, de etterblaren v. mv.; -blatterig
Z. ekelhaft (1); 2. (w. i. gebr.)-gelijk,
Naben, ijskoude, bevroren handen hebben; bijv. nw. puistig; -bruch m. slavel- etter— sein, ijskoud, door en door koud, als ^sreuk v.; ein --- ins Hodensacke, veret- kiesch, keurig, vies.
Skein, (ekelte, geekelt) o. ww., ni.
ware het bevroren zijn; —e Miene, —er 'ering, etterbreuk v. in het scrotum;
Empfang, koel, Z. frostig; -kiese m. ijskaas -brust v. borstverzwering v.; - buizen m., ri. jemu. -, afkeer inboezemen, walging
v.; -keller m. ijskelder m.;-kessel m. ijske- . -stock; -erzeugend bijv. en b., Z. -be- veroorzaken; die 1- elt, Alles ekelt ihnt
tel, koelketel m.; -kibitz m. ijshaan m.; Iórdernd; -fluss m. ettervloed ni., sterke zelden ihn), hij heeft een afkeer van,
-kluft V. ijsspleet, scheur v. in het ijs; „tterafscheiding V. uit eene zweer &; regenzin in, is afkeerig van &; (z. voor-kluflig bijv. en b. (Boschw.) zacht opge- -frasz m. door ettering veroorzaakte in- ► .) Wollust eetalt am Ende, is eenmaal
spleten; -knochen m., Z. -bein; -kraut o. rretirig v., etterdracht v.; -geschwvulst verzadigd, boezernt eindelijk afkeer in;
(Pl.)ijskruid o.; -kruste v. ijskorst v.;-lau f V. ettergezwel o., Z. - beide; -husten nl. 2. onp. ww. jenzn. of (zelden) jens. -, een
m. schaatsenrijden o., rit, tocht m. op roest m., die vergezeld gaat van het op- ifkeer doen hebben van; mie (mich) eken
)f es ekelt mir (nnich) vor 4-, ik heb een
ijs; -meer o. ijszee v.; -nagel m., Z. -spil- ;even van etterachtige fluimen.
ze; -rebel m. rijp, ijzel m., Z. Reif; -nel.- E.itericht, ibijv. en b. -e Feuchtig- lekel aan, een afkeer'van; davor ekelt ihni
,ilin), daaraan heeft hij een hekel, daarin
o. ijsnet, net o. om onder het ijs te vis - ceit, etterachtig, op etter gelijkend.
Eiterig, ( -er, -st) bijv. en b. -es leeft hij een tegenzin; 3. (w. i. gebr.)
schen; -pfahl m. ijspaal, ijsbreker m.;
ch ekle of ich ekle mich vor etw., ik heb
-pleiter m.,Z. -bock; -p/louse v.,Z. -kraut; .rescliwiir, -e Wunde, etterig.

o.; -splitter in., Z. Hammerschlag; -stal
m ijzeren staaf, staaf m. ijzer; -stein m,
ijzersteen m.; -stu fe v. ijzerlaag v. in eene
mijn; 2. ijzeren trede v.; -sumpf in. ijzer
slijk; 2. moeras-achtigofjzerbvnd
o. met ijzerbevattend water; -syrup rn.
ijzersiroop v.
Tisente, (-n) v. ijseend, IJsland
eend v.
-sche

.
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Ele.

Ele.

Ele.

er een walg van; er ekelte sich an den t Electoralraee, (-n) v. ras o. der
eiteln Geschwi lz, hij walgde van.
Saksische merinosschapen.
Ekelname, ( -ns, mv. -n) m., Z
Elegant, ( -er, -st) bijv. en b. sierSchimp f -, Spitzname.
lijk, netjes, fraai, schoon, hupsch, aan-

Eklekticismus, (onb.) m. d4 vallig, elegant.
manier om uit vele zaken het beste tE
Eleganz, v., z. m. sierlijkheid, netkiezen, voorn. uit een wijsgeerig oog. heid,fraaiheid, schoonheid, aanvalligheid,
punt.
v., zwier m., vlugge, bevallige houding
Ekl ktik, v. schiftende wijsbe. 1 V. en manieren v. mv.
geerte v., Z. Eklekticismus.
Elegie, (-n) v. treurlied,treurdicht,
Eklektiker, ( -kers, mv. -ker) m klaaglied, klaagdicht o., klaagzang, treuronderzoekend en schiftend wijsgeer :n. zang m., elegie v.; 2. gedicht o. in de
die zich niet aan eenig stelsel bindt, maai elegische versmaat (hexameter en penta-

uit alle stelsels datgene overneemt, wal
hem het best voorkomt, eklekticus m.
Eklektiseh, bijv . en b. uitkiezend
schiftend, onderzoekend, eklektisch.
Eklipse, (-n) v. (Sterrenk.) ver
-duisterng,
eclips v.
Eklipsiren, (eklipsirte, eklipsirt)
bedr. ww. verduisteren, doen verdwijnen.
voor het oog verbergen; 2. wed. ww,
sick -, (gemeenz.) verdwijnen, zich uit
de voeten maken.
Ekliptik, v., z. m. (Sterrenk.)
zonneweg, zonsweg ni., ecliptica v.
Ekliptiseh, bijv. nw. de verduisteringen of eclipsen betreffende; ein -e7
Zoll, een van de twaalf gelijke deelen,
waarin men de middellijn van een i-erduisterd lichaam verdeelt; (Gen.) -e Zustánde, schijndood m.
Ekloge, (-n) v. (Dichtk.) herderszang m., veldlied, herderlijk lied, gedicht o.
Ekstase, v. vervoering, verrukking,
geestvervoering, extase v.
Ekstatiseh, bijv. en b. verrukt, in
geestvervoering.
Elaïdin, (-s) o., z. ni. (Scheik.)
het nader bestanddeel, dat door de wer-

meter).

Elegiendichter, Elegiker,'
(-ers, rnv. -er) in. treurzangdichter rn.;'
2. vervaardiger m. van gedichten in de
elegische versmaat.

Elegisch, bijv. en b. tot het treurdicht, it. tot de elegie behoorende; -es
Versmasz, elegische versmaat, uit hexameter en pentameter bestaande; (fig.)
droefgeestig, droevig, weemoedig, klagend, zacht, aandoenlijk.
Elektricitat, v., z. m. barnsteen kracht, wrijfvuur- of bliksemkracht, electriciteit v.; thierische -, dierlijke of galvanische electriciteit v., galvanisme, electro- galvanisme o.; magnetische -, electro - magnetisme o.

Element, (-(e)s, mv. -e) o. (o.

Scheik.) grondbeginsel, eerste beginsel,
hoofdbeginsel o., hoofd- of grondstof v.,
element o.; 2. die vier -e, de vier elementen (lucht, water, vuur en aarde); 3.
in seinent - sein, in zijn element, op zijne
plaats, in den werkkring, die voor hem
past, waarin hij zich thuis gevoelt; 4.

Elektricitats Leiter, ( ters, (Scheik.) niet ontleedbaar bestanddeel
—

-

mv. -ter m. electriciteitsgeleider, blik
semafleider in.; -messer m. electriciteitsmeter m.; (van de lucht), electroscoop
m.; -messkunst v. kunst v. ore de hoeveelheid electriciteit der lichamen te
bepalen, electrometrie v.; -santmler m.
electriciteits- verzamelaar rn.; - trager m.
electriciteitsdrager of houder m., electrophoor in.; -verdichter m., Z. -sammier; -verdoppler in. electriciteitsverduh)

king van het onder- salpeterzuur op de helaar rn.; -zeiger m., Z. -messer.

niet opdrogende oliën ontstaat, elaidine
o.; -sauer bijv. nw., —es Salz, elaidinezuur zout; -säure v. elaidiuezuur o.
Elaid Sauer, bijv. nw . (Scheik.)
—es Salz, ricinusoliezuur zout o.; -sure

verschillende electrische stroomen op
elk., electro- dynamiek v.; - dynamisch
bijv. en b. wat een electrischen stroom
opwekt of kan opwekken, electro-dynamisch; -dynam.ismus ni. gezamenlijke
verschijnselen o. mv. der in werking gebrachte kolom van Volta, electro-dynamisme o.; - galvanisch bijv. en b. vloei
betrekking tot de werkingen der-barmet
kolom van Volta, electro- galvanisch;
-gal,..ianisnius m. gezamenlijke electrogalvanische verschijnselen, electro-galvanisme o.; - magnetisch bijv. en b. wat
het electro- magnetisme betreft, electromagnetisch; -magnetismus in. samenhang
m. der electrische en magnetische ver
onderlinge inwer--schijnel,rV.d
king van de electriciteit en liet magnetisme, electro- magnetisme o.; -meter in.
electriciteitsmeter, electrometer m.; -phor
ni. electriciteitsdrager of houder, electrophoor m.

o.; (Nat. bist.) midden o., waar een dierlijk lichaam leeft, water o., lucht v. &;
(Goudra.) das halte -, het koude element,
kwik o.; 5. -e, (van wetenschappen),
gronden m. mv., eerste beginselen,
grondbeginselen o. mv.; 6. (vloekwoord)
-! element; -achat m. vierkleurige jaspis -agaat m.

Elementar-bush, (-buch(e)smv. -bücher) o. boek o., dat over de beginselen & handelt; -erde v. oorspron-

Elektrisch, bijv. en b. wat op de kelijke aarde v.; -fester o. warmtestof

electriciteit betrekking heeft of daartoe v., grondstoffelijk vuur o.; - geometrie v.
behoort, electrisch, electriek; -e Materie, eerste beginselen der meetkunst, lagere
-es Feuer, electrieke stof v.; -e Bacterie, meetkunst V.
electrische batterij v.; an sich -e Karper, op Elementarisch, bijven b. hoofd V. ricinusoliezuur o.
,zich zelven geleidend, electrisch; -er Ab- stoffelijk, grondstoffelijk, tot de elemenBlaine. v. (Scheik.) oliestof v., leiter, electrieiteitsgeleider of afleider m.; ton behoorende; it. de eerste gronden,
vloeibaar bestanddeel o. van olie.
2. bliksemafleider m.; -e Kraft, electrische de beginselen betreffende of behelzende,
Elastieiti t, v. veerkracht, span- kracht, electriciteit v.; -es Feuerzeug, elementair.
of springkracht, elasticiteit v.; - steiger electriek geweer o.; -e Ladung, -er Pol, Elementar Lehrer, ( - rers, rev.
m. veerkrachtsaanwijzer ni.
Schlag, electriek.
-ver) m. onderwijzer in. eener lagere
Elastisch , bijv. en b. veerkrachtig; Elektrisirbar, bijv . en b. elec- school in.; -sch'ule v. aanvangsschool, la-er Karper, -e Kraft, veerkrachtig; flüssig triseerbaar.
gere school v.; -unterricht m. lager on-, bijv. en b. gasvormig, luchtvormig.
Elektriseren, (elektrisirle, elek- derwijs o.; -werk o. werk o., dat de beElaterin, (-s) o. (Scheik.) elatine lrisirl) bedr. ww. electriciteit opwekken ginselen & behandelt, elementair
v., verdicht sap o.
of mededeelen, electriseeren;(fig.) schok werk o.
Elatin, (-s) o. (Scheik.) weeke,
opwekken, aanvuren.
-ken,
Elemi gummi, harz, o. elegroene hars v. en o. uit de ezelskom- Elektrisirmaschine, (-it) v. migom v., elemihars v. en o.
kommer.
electriseermachine v., werktuig, instruElemin, (-s) o. (Scheik.) beginsel
Elbing, llbinger, m . (Wijng.)) ment o., machine v. om de electriciteit ). der elemigom.
soort van groote witte druif v.
van een lichaam op te wekken.
Elen(d) , (-(e)s, mv. -e) o., Z.
Elch, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. hist.) Elektrisirung , V. electriseering Elch.
eland m., elandsdier o.
v., Z. elektrisiren.
E,lend, ( (e)s) o., z. m. (veroud.)
Eldorado, (-s, mv. -s) o. goud
Elektro chemie, v. scheikundig Terbanning, ballingschap, verbannings-lando.;2 stelsel o., dat berust op de wetten der 1 )laats v., verbanningsoord o.; ins - schicparadijs o.
Eldritz, (-en) v., Z. Elritze.
electriciteit, electro-chemie v.; -cite- I men, veriveisen, verbannen; int -e leben,
Ele, (-n) v., Z. Alose.
misch bijv. en b. tot de electro- chemie c tas - banen, in ballingschap leven, gebanEleatisch, bijv. nw. (Wijsbg.) -e behoorende; -dynamik v. leer v. van de r ten of verbannen zijn; 2. ellende, armoede
Sc/title, Eleatische school, school v. van wetten der electriciteit in den toestand ^., rampspoed in., ongeluk o.; ins - geraXenophanes, Parmenides en Zeno.
der beweging, of van de werkingen van t hen, in het ongeluk geraken, in armoede
-

—

—

—

-

—

Elf.

Ely .

Ell.

Elf(e) , (-en) ni. kleine luchtgeest,
vervallen; jern. ins - bringen, ongelukkig,
arm maken; viel - ausstehen, veel onge- elf in.
lukken o. mv., rampspoeden, tegenspoe- Elfe, (-n) v. (Nat. hist.) elft ni.
den m. mv., ellende v. verdragen; groszes É1f– eek, (-(e)s, nov. -e) in. elfhoek
- int Lande, armoede, ellende v., nood m.; -eckig bijv. nw. elfhoekig, elfkantig,
m.; es ist ein -, Wait ihm zu lhun zu ha- niet elf hoeken of kanten,
Elfenbein, (-s) o., z. m. ivoor o.;
ben, het is een ongeluk als men met hein
Dreherarbeit von - machen, ivoor draaien;
te doen heeft.
II. bijv. en b. ellendig, armoedig, on- geraspeltes -, ivoorschrapsel o.
gelukkig; -es Buch, akelig, slecht; -e Elfenbein - arbeiter, - drechsSchreibart, erbarmelijk, slecht; - gekleidet ler, -dreher, (-ers, mv. er m.
armoedig; 2. zeer slecht; er ist ein - er ivoordraaier m.
Elfenbeine(r)n, bijv. nw ivoren,
Schurke, hij is een ellendige, gemeene
schurk; sie ist eine -e Dirne, zij is een, van ivoor.
ellendig, gemeen schepsel; man muss eind Elfenbein-handler, Iers, nlv.
sehr -er Mensch sein, ant 4', men moet -ier) nl. ivoorhandelaar m.; schuarz o.
wel zeer slecht, zeer laag zijn om &; 3.' ivoorzwart, beenzwart o.; -spline m. nlv.
-

( -

)
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Ell(en)bogen-bein, (-s,mv.-e)o.
(bntlk.) ellepijp v.; das kleine —,spaak
been o., (lat de hand draagt; -blutader v.
elleboogs- slagader v.; - hoeker in. elleboogsknokkel m.; -knochen m., Z. bein;
- knorren ni., Z. -hacker; -muskel, -nerve

m. elleboogspier v., elleboogszenuw v.;
-polster o. leunkussen o., armleuning v.,
vensterkussen o.; -pulsader v., Z. -blut ader; -röhre v., Z. -bein.
Ellen - breit, bijv. nw. elsbreed,
ter breedte van eene el, eene el breed
zijnde, eene el breedte hebbende; -grosz
bijv. uw. ter grootte van eene el, eene el
groot; - handel m., -handlung v. ellen handel m., winkel m. & waar meis bij de
el verkoopt, kleinhandel m., handel m.
in ellewaren; -hoch, -lang bijv. nw. eene
el lang, eene ei hoog, ter lengte, hoogte
van eene el; (fig.) ein - langer Mensch,
een zeer groot mensch m., een lange kerel, een reus m. van een vent; cin -langer Brief, een ellenlange, zeer lange, ui terst lange brief; -zvaare v. ellewaar v.,
ellengoed o., waar v., goed o., stof v.,
die of dat bij de el verkocht wordt; -waarenhandel m., Z. - handel; -weise bijw.,
— verkau fen, bij de el, per el, in liet
klein.

zeer ongelukkig; ein -es Geschopf, een ivoorschrapsel o.
ellendig, ongelukkig, rampzalig schepsel; 'Elfenhaft, bijv. en b. tooverachtig,
ein -es Ende nehmen, een ongelukkig, elfenachtig, op de wijze der elfen.
Elfen -könig, (-(e)s, mv. -e) m.
droevig, treurig uiteinde hebben; - leben,
ellendig, zeer ongelukkig, armzalig elfenkoning m.; —in V. elfenkoninginv.;
- marchen o. tooververtelling v., sprookje
leven.
Fiends- kragen, (-gens, mv. -gen) o. over elfen; -reich o. elfenrijk, rijk, kom. (Heelk.) ring of kring m. aan den ninkrijk der elfen; -lanz m. elfendansm.
Elfer, (-s, mv. Elfer) m., wijn m.
hals, als een teeken van armoede &.
Elen(d )s-haut, (-hdute) v.elands- van het jaar 1811.
Elferlei, bijv. nw. (onb.) en bijw.
vel o., elandshuid v.; -hirsch m. Canadasch elanddier o. of elandhert o.; -horn elfderlei, van elf soorten.
Elf— faeh, bijv. en b. elfvoudig, elf- Eller, (-n) v., of –baum, (- baza
o. elandshoren m.; -jagd V. elandsjacht,
jacht v. op den eland; -klaue v. elands- maal zooveel; jdi.hrig bijv. en b. elfjarig, m(e)s, mv. -brume) m., Z. Erie.
Elleritze, (-n) v., Z. Elritze.
klauw m.; -leder o. elandsleder of leer o. elf jaar oud, van elf jaar; -mal bijw. elfEllipse. ( - n) v. (Spraakk.) uitla llen(d )thier, ( - (e)s, mv. - e) o.,, maal; -nionatig bijv. en b. van elf maan
maanden oud; -silbig bijv. en b. -den,lf ^ ting V. van iets, dat er bijgedacht moet
Z. Elch.
Elephant, (-en, mv. -en) m. oli- van elf lettergrepen, uit elf lettergrepen worden; 2. ellips v., langwerpig rond,
fant m.; a/rikanischer, asiatischer -, Afri- bestaande; -slündig, -la-gig bijv. en b. ovaal o.
kaansche, Aziatische olifant; weiblicher van elf uren, dagen, elf uren oud, elf da -' Ellipsoid, (-(e)s, mv. -e) o. lichaam o., dat gevormd is door de om-, wijfjes olifant m.; voriveltlicher, [os- gen oud.
suer -, voorwereldlijke olifant, mam - Elfte, zelfst en bijv. nw. elfde in. wenteling eener ellips, ellipsoïde v.
Ellipsoidisch, bijv. nw. wat den
mouth m.; (Spr.) aus einer Miicke einen v. en o.; der - des Monats, de(n) elfde(n)
-en machen, eene zaak vergrooten, over- (dag) der maand; -halb bijv. en b. tien vorm eener ellipsoïde heeft, ellipsoïdaal.
Elliptisch, bijv. en b. (Spraakk.)
drijven; (Schaaksp.) (w. i. gebr.) kasteel den een half, elfdehalf'.
Elftel, (-leis, mv. -lel)o. elfde ge- door eene uitlating te verklaren; 2. tot
o., toren m.
de ellips behoorende, de gedaante eener
Eleph^nten - aussatz, ( - es, mv. deelte, elfde o.
-sälze) m. (Gen.) olifantsziekte, knobElftens, bijw. ten elfde, in de elfde ellips hebbende, langwerpig rond, elliptisch.
belachtige melaatschheid v. of uitslag in.; plaats.
Elfwoehig, bijv. en b . van elf we- Elmsfeuer, ( - s) o., z. m. St. El-bein o. olifantspoot m.; 2. Z. -aussatz;
mus -vuur, vredevuur o., Castor en
-führer m. olifantsgeleider, geleider m. ken, elf weken oud.
Pollux.
Elis,isch, &, Z. elysäisch c-.
van een olifant, comae m.; -[usz m.(Pl.)
Elitencompagnie, ( - n) v. keur - Elritze, (-n) V. veelkleurige gronolifantsvoet m.; -jagd v. olifantsjacht,
deling m., cyprinus phorinus, een der
jacht v. op den olifant; -kopt m. (1'1.) bende v.
Elixier, (-s, niv. -e) o. (Apoth.) kleinste van alle visschen, die in D, Elhanekam na.; -laus v. olifantsluis v.; (PIJ
acajounoot v., olifantsluis v.; —baum m. oplossing v. van verschillende zelfstan- ritze, in Westphalen Ellerling en aan den
acajouboom, olifantsluizeboom m.;-milbe digheden in alcohol, krachtarsenij v., lijn fettling, Mulling en Hagner genoemd wordt.
V., Z. -laus; -orden ni. olifantsorde v.; kookdrank m., elixer o.
Elritzkarpfe, ( - n) v. pijlkarper
Elie, (-n) v. (Eland.) el v., meter m.;
-papier o. olifantspapier o.; -riissel m.
olifantssnuit, snuit m. van een olifant; mit der - messen, met de el, den meter m., Z. Elrilze.
Else, (-n) v., Z. Alose; 2. Z. Erie;
-schwvein o. tapirzwijn o., tapir m.; -zalen meten, Z. ellenweise; (fig.) Andere mil
m. olifantstand m., ivoor o.; -zdhnchen seiner - messen, anderen naar zich zelven 3. zeilmakers-els v.; 4. een doopnaam
beoordeelen, meenen dat anderen zijn, voor Elisabeth; it. een dom vrouwspero. witte wolfstand m.
Elevations —winkel, (-lïels,my. zoo als men zelf is; (Spr.) zoo de waard soon v.
Elster, (-n) v., Z. Aelster.
is, vertrouwt hij zijne gasten; (Scherts.)
-kel) nl. (Sterrenk.) hoogtehoek m.
Eleviren, (elevirle, elevirt) bedr. ein Riller von der -, koopman in ellewaren, Fltern, &, Z. Aeltern.
Eltis, m., Z. Iltis.
ww. (Hand.) aan den laatsten endos katoenmannetje; it. winkelbediende ni.
terugzenden.
E11(en)bogen, ( s, mv .Ell(en)bo- Elys (,)isch, bijv. nw. (Fabell. )
-sant
Elf, telw. elf; gegen - Uhr, gegen - of gen) m. elleboog m.; sich au! den -, auf die die -en Felder, Gef lde, de Elyzeesche
-e, tegen, omtrent elf uur; es of sie sind - au/lehnen, stützen, op den elleboog, op velden o. rnv., verblijf o.der zaligen;(fig.)
ihrer -, zij zijn met hun elven; nor - sind de ellebogen liggen; jem. an den - stos- gelukkig, zalig oord o.; -es Leben, le'brig geblieben, er zijn er maar of slechts zen, aanstooten, om hein te herinneren, ven o. als in den hemel.
Elysium, (-siunis) o.,z. m. elysium
elf overgebleven; 2. (mv. -en) v. elf v., te waarschuwen &; die - /rei haben, niet
elfvoud, elftal o.; Qver hat die - of die -en beperkt, gehinderd zijn in zijn doen; 2. o.; (fig.) hemelsch oord o., plaats v. van
geluk en zaligheid.
(van een kleed), elleboog m.
gewon fen, wie heeft de elven gegooid.
-

-
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Emoil, (-s, mv. -s) o. brandEminent, (-cv, - (e)st) , bijv. nvv.)
verf v., smelt of smalt, smeltglas, gla- hoog, verheven, aanzienlijk, onderschei zuur o., glasachtig vernis o., brandschil - den, voortreffelijk, uitstekend.
derwerk, email, emailleersel, emailleer Exninenz, (-en) v. (titel van kar
werk, geëmailleerd werk o.; -gemalde o.
bisschoppen), eminentie v.;-dinale
schilderij V. in brandverf.
!rollen Ever -? wil Uwe Eminentie; seine
Emaiiliren, (cmaillirle, einaillirt) - halten die Gnade, zijne Unminentieverbedr . ww. met email of brandverf over- waardigde zich.
dekken, brandschilderen, verglazen,
Emir, (-s, mv. Emir) m. Arabisch
ema illeeren.
vorst, krijgsbevelhebber en stadhouder
Emil maler, (- maler s, nlv . - ma - in eene provincie, emir m.
Ier) m. smaltwerker, brandverfschilder,
Emissar, ( - (e)s, mv. - e) m geemailleur, emailleerder m.; -malerei v. heime bode, geheime agent in., af- of
schilderen o. met brandverf, Z. -ge- uitgezonden zendeling, kondschapper m.
-

má lde.

Emp.
Empfangnah me, v. ontvangst
v., in ontvangst nemen, ontvangen o.

Empf^ngniss, v., z. m. (van een
kind), ontvangenis, bevruchting v.; dieIer Jungfrau Maria, die - Chr isti, de ontvangenis v.; 2. o. das - himnrlischer Gaben, de ontvangst v., het ontvangen o.

Empfangsanzeige, ( - n) v. kennisgeving v., bericht o. van ontvangst.

Empfangschein, (-(e)s, mv. -e)
m. bewijs o. van ontvangst, quitantie v.,
reen o.; gegen -, tegen bewijs van ontvangst.

Empfangszimmer, roers, mv.
Emittiren, (emittirte, emittirt) -nier) o. ontvangstkamer, intreekamer,
(-

Emancipation, v. vrijverklaring, bedr. ww. (Hand.) uitgeven, in omloop receptiezaal v.
vrijlating, vrijmaking, vrijstelling v., ont- brengen.
Empfehl, ( - (e)s, mv. - e) m., Z.
slag o. der slaven, der lijfeigenen, eman- Emittjrung, v. uitgifte v., Z. emit- Empfehlung.
cipatie V.
tiren.
Empfeh1bar, -er, -st) bijv. en b.
Emaneipiren, (emancipirte, eman - Emmer, (-n) v. heete of warme (w. i. gebr.) aanbevelingswaardig.
cipirt) bedr. ww. vrijlaten, vrijmaken, aseb V.
Empfehlen, (du emp fiehlst, er
vrijverklaren, gelijke rechten geven; die
Emmeritz, E_ mmerling, m., enip fiehlt, empfahl, enipfohlen) bedr. WW.
Kirche von dein Staate -, scheiden, losma- Z. Emberitz. 1 anr. jent. bei jemn. -, aanbevelen, reken; 2. wed. ww. (van vrouwen), sich -,
Emmersegel, ( - gels, mv. - gel) o. commandeeren; ich kans Ihnen das Buch
-, recommandeeren; sich eine Sac/ic emzich niet storen aan zekere begrippen Engelsch zeil o.
omtrent hetgeen eene vrouw voegt of Emolument, (-(e)s, mv. -e) o. p f'ohlen sein lassen, zorg dragen voor,
niet.
ambtsvoordeel o., toevallig, bijkomend ter harte nemen; sich dens lichen Gott,
sich in den Schutz der heiligen Jungfrau
Emballage, (-n) v., Z. Verpac- voordeel, buitenkansje, emolument o.
kung.
Empfahen, (slechts in den tegen - -, aanbevelen; - Sie mich ihm! beveel mij
Emballiren, (emballirle, embal- w. tijd en in de onbep. wijs gebr.) o. hij hem aan, doe een goed woord voor mij
hij hem; it. (beleefdheidsterm), groet
ww. (veroud.) Z. empfangen.
lirt) bedr. ww., Z. verpacken.
Embargo, ( - s, mv. - s) o. (Zeew.) Empfang, ( - (e)s) m., z. in. ont- hem van mij, doe hem de complimenten
beslag o., beslaglegging v. op in de ha- v angst v.; Geld in - nehmen, in ontvangst van mij, betuig bem mijnen eerbied, breng
ven liggende schepen, havenversperring nemen, ontvangen; it. Waaren in - neh- hem mijne hulde; ich emp/ehle mich
v., embargo o.
men, in ontvangst nemen, aannemen; den Ihnen, gegroet! vaarwel! adieu! ik groet
Emb(e)ritz, ( - es, mv. - e) w.(Nat. - timer Snname bescheinigen, bewijs o. ul hierauferop Pahl er sick, daarna groette
bist.) geelvink, ortulaau, weduwaal m. can ontvangst, quitantie v. geven van; hij het gezelschap, nam hij afscheid, ging
Emblem, ( - (e)s, mv. - e) o. zinne- (van een gezant, een vriend &), ontvangst hij weg.
Empfehler, ( - lers, mv. - ler) rn.
beeld o., zinnebeeldige figuur v., ken- v., onthaal o., Z. Aufnahme.
merk, attribuut o., kenmerkende eigenEmpf ,ogen, (du ernp fangst , er aanbevelen m., hij, die aanbeveelt.
Empfehlung, (-en) v. aanbeveenipl'ängt, enrpf ng, emplangen) bedr. ww.
sc hap v.
Emblematisch, bijv. en b. zin- onr. Geld -, ontvangen, krijgen; Waaren ling, aanprijzing, recommandatie v.; auf
nebeeldig.
-, ontvangen; (fig.) das Abendmahl -, lhre -, op uwe aanbeveling; it. Z. emEmbolus, (onb.) in. (Werkt.) zui- nuttigen; die Tau fe -, ontvangen; er wuird p feh den; 2. machen Sie ihm meine -, groet
ger, dompelaar ni.
seinen Theil, seinen Lohn, seine Strafe hem van of voor mij! viele -en von uns
Embryo, ( - s, rriv. - sten) m . Bier - action noch da fair -, hij zal er zijn loon an c-, vele groeten v. mv., complimenten
kiem, menschenkiem, wordende vrucht, wel voor krijgen, hij zal er eenmaal nog o. mv. aan &; meine besten -en an Ihre
onrijpe lichaamsvrucht v., embryo o.; voor gestraft worden; Schldge -, Z. be- Franc Gemahlin, vele complimenten o. mv.,
(Pl.) plantenkiem v.
kommen; 2. jens. -, ontvangen, onthalen; mijn respect o. aan &.
Emeritirt, bijv. nw . ouder doms- mit ofenen Armen -, met open armen, Empfehlungs — brief, ( - (e)s,
halve ontslagen, rustend, uitgediend, hartelijk ontvangen; er empfing ilin an- mv. -e) m., -kante v., -schreiben o. aan
-bevlingsrf,bem.van beemeritus.
ten an der Treppe, hij ontving hem beneEmeritus, (onb.) m. een ouder den aan de trap; die Leute gul -, ont- liug; -iverth, -zuurdig bijv. en b. aanbedienst ontslagen ambte--domshalven vangen, onthalen; jem. schlecht -, slecht velingswaardig.
Empfindbar, ( -er, -st) bijv. en
naar, rustend of emeritus predikant, ontvangen, koel onthalen, een koel onthoogleeraar &.
haal geven; er ist dort iibcl - worden, hij h., Z. fzihlbar, merklich; 2. emp/IndungsEmetin, (-s) o. (Schei(;.) plant- is daar koel ontvangen, slecht onthaald; fahig, gefiihlvoll; -keit v. gevoelig
-heidV.
aardig alkali o. in den braakwortel; -sal- it. hij is daar leelijk te land gekomen;
Empfindelei, ( - n) v. overgroote
ze o. mv. brakingverwekkende zouten (lig.) den Feind mit einero Kogelregen -,
overdre0. mv.
ontvangen; Il. o. ww., m. h. ontvangen, gevoeligheid, teergevoeligheid,
Emetisch, bijv . nw. brakingver- zwanger worden; (van dieren), bij zich vene of gemaakte gevoeligheid, sentimenteeliteit v.; 2. buitensporige gevoelig
wekkend.
houden, vatten, drachtig worden.
-heidv.
Emigrant, ( - en, mv. - en) m., — in, Empfanger, ( - s, mv. Empfiinger)
(-nen) V. uitgewekene m. env., landver- m., —in, (-nen) v. ontvanger m., ont- Empfindeln, (emp/indelte, empfinhuizer m., landverhuisster v.
vangster v., onthalen, m., ontlhaalster v., delt) o. ww., m. h. (w. i. gebr.) eene
Emigration, v. uitwijking, land - hij, zij, die ontvangt of onthaalt; (van groote gevoeligheid veinzen, den teergevoelige, den sentimenteele spelen.
verhuizing v., tiet verlaten van zijn va- een wissel), aannemer, acceptant m.
derland.
Empfanglieh, ( -er, -st) bijv . en Empfinden, (empfand, empfunden)
Emigreren, (enr.igrirte, em,igrirt) b. fiir gate Eindriicke, gister Eindriicke, l)edr. ww. onr. gevoelen, gewaar worden;
o. ww., m. S. uitwijken, zijn land verla- gaten. Eindroeken -, vatbaar voor, gevoe- Hitze, Katte, Hunger, Durst -, gevoelen,
ten, naar een ander land verhuizen; dit lig voor, ontvankelijk voor; -keit v. vat- gewaar worden, voelen; met dem Auge (

Emigrirlen, Z. Emigrant.

baarheid,gevoeligh eid,ontvankelijkheidv wir das Licht, mil den Ohren den Schali,
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door het eog worden wij het licht ge- -losigkeit v. ongevoeligheid, gevoelloos boven dringen, zich trachten te verkoelheid, apathie v.; -vermogen-heid, heffen.
waar &; 2. Freude, Lust, Reue, Schmerz
Empordrueken, (druckteempor,
-, gevoelen; etiv. schmerzlich, lief, libel o., Z. -kraft; -voll bijv. en b. ge-, smartelijk, diep, onaangenaam aange- voelvol, vol gevoeligheid; -wort o., Z. emporgec&r ckl) bedr. ww. drukkende
opheffen, omhoog drukken.
daan worden, een smartelijken, diepen, -faut.
Emp§ren, (emporte, enmport) bedr.
onaangenamen indruk ontvangen door
Emphase, v. (Red.) nadruk, bij
klem m. op woorden of deden-zonder ww. den Staub, die Wellen -, ( van den
iets; uwenn sie wvi sste, was ich fur sie ent wind), heistof doen opwaaien,opstuiven,
pinde, als zij wist, wat ik voor haar ge- van zinnen, emphase V.
Emphatisch, bijv. en b. nadruk- de golven verheffen, onstuimig doen
voel, welke gevoelens ik voor haar koes
zeer ik haar bemin; (w.-ter,ho kelijk, klemmend, met klem, met na- worden; die empórlcn Wellen, de onstuimige golven of zee, de bewogen zee; die
i. gebr.) sich selbst -, zich zelf bewust druk.
Empirie, Empirik, v. alleen Naare -, ( van schrik &), doen te berg
zijn; 3. (fig.) die Verwuslungen des
Krieges -, (van een land), ondervin- op ervaring gegronde kennis v., empi- rijzen, doen opstaan; 2. jem -, boosmaken, verontwaardigd doen worden; es ist
den, te lijden hebben; er soil es -, hij zal risme o.
Empiriker, ( kers, mv, -ker) in. empörend za sehen, dass 4', het is om
het voelen, weten; er soil meinen Zorn -,
-, ik zal hem mijn toorn doen gevoelen; iem., wiens kenris alleen op ervaring be- razend te worden &; durch seine Unverschu,mtheit Jedermaun gegen sich -, in
4. Achtung vor jemn. -, Liebe fir jein. -, rust, empirist m.
Empirisch, bijv. en b. op erva- het harnas jagen, boos maken; -d, onhebben; H. o. ww., in. h. er emp/indet, hij
heeft gevoel, een gevoelig hart; ein -des ring gegrond, empirisch; -e Schule, de uitstaanbaar, onverdragelijk, om iem. razend te maken; 3. das Volk -, oproerig
Herz, Z. ge fuhlvoll; emp funden, Z. tie f- leer v. der empiristen.
Empirismus, (onb.) m., Z. Em- maken, doen opstaan, opruien, in opstand,
ge f uhlt.
in verzet doen geraken; I[. wed. ww.
Empfindlich, ( er, -st) bijv. en pirie.
Empor, bij w. omhoog, opwaarts, sick gegen, wider jem., (zelden) sichjemn.
b. gevoelig, voor indrukken vatbaar; fur,
-, opstaan, in opstand geraken, zich ver(gegen) Pracht and Ruhm -, gevoelig; op, naar boven, naar de hoogte.
EmpQrarbeiten(sich), (arbei- zetten tegen, oproerig worden, zich aan
eine fiir die leiseste Berührung, gegen
-kante
tegen.
Kdlte sehr -e Pflanze, gevoelig; 2. teer- tete empor, emporgearbeitet) wed. ww.
Empgrer, ( -rers, mv. -ren) m. opgevoelig; ein -es Herz, teeder, Z. emp/ind- zich omhoog werken, trachten of pogen
ruier ni.; 2. oproerstichter, oproermasam, ge/uhlvoll; 3. al te gevoelig, licht op te komen, naar boven te komen.
Emporbauen, (battle enipor, em-, ker, muiteling, opstandeling, belhalicht gekrenkt; im-gerakt,ilo
Punkt der Ehre sehr -, licht geraakt; ich porgebaut) bedr. ww. Prachlgebáude -,' mel m.
Emp reriseh, ( -er, am meisten -)
kann auf Sic nicht - werden, ik kan u oprichten, opbouwen.
Emporbäumen(sich), (bdumte bijv. en b., Z. empórungssiichtig.
niets kwalijk nemen; 4. das wear mirsehr
Emporfahren, (du fahrst em-, dat beleedigde, griefde, speet mij zeer; enipor, ernporgebaiuntt) wed. ww. verrijpor, er faint empor, f uhr ecopor, emnpor5. -er Vorwvur f, Tadel &, gevoelig, hard, zen, opstijgen.
Emporbeben, (bebte empor, em- gefahren) o. ww. onr., m. s. opvliegen,
grievend; -e Schiage, gevoelig, smartelijk;
-er Schmerz, diep; jem. - beleidigen, grof, porgebebt) o. ww. bevende oprijzen, sid- omhoogschieten.
Emporflammen, (flammte enszwaar; - heil v., z. m., gevoeligheid v.; derende opstaan.
Empgrbiegen, (bog enipor, ein- por, emporgeflammt) o. ww., m.s., Z. au frege -, levendig gevoel o.; - gegen alles
Schone and Gute, gevoel o. voor; 2. ge- porgebogen) bedr. ww. naar boven Iiammen.
Empgrfliegen, (flog ecopor, emvoeligheid, lichtgeraaktheid,kitteloorig- buigen.
Emporbilden, (bildete ecopor, em- porgefZogen) o. ww., m. s. omhoog vlieheid v.
Empfindling, (-( e)s, mv. -e) til. porgebildet) bedr. ww. veredelen, Z.hcr- gen, naar hoven of opwaarts vliegen.
Emporfi hren, (fuhrie empor,
(i. k. bet.) weekhartig, sentimenteel anbilden.
Emporbleiben, (blieb enipor, em- emporgefiihri) hedr. ww. ein Gebdude -,
m.
Empfindsam, er, -st) bijv. en porgeblieben) o. ww. onr., ni. s. boven Z. auf f uhren.
EmpQrgehen, (ging ecopor, enab. -es Herz, voor aandoening vatbaar, ge blijven, niet zinken.
Emporblieken, (buckle empor, porgegangen) o. ww., onr., m. s. naar de
vol gevoel; er ist pus gerst -, teer -voelig,
weekhartig, sentimenteel; 2. (van-hartig, entporgeblickt) o. ww., m. h., Z. auf- hoogte gaan, opgaan.
Emporgrunen, (grunte ecopor,
een boek), hartroerend, verteederend; blicken.
Emporblitzen, (blitzte ecopor, emporgegriint) o. ww., nl. s. opgroeien.
Yoricks -e Reisen, sentimenteele reizen v.
Emporhalten, (du hdllst empor,
mv.; -keil v. gevoeligheid v.; it. Z. Em- emporgeblitzt) o. ww., m. s. en It. als een
bliksem in de hoogte schieten.
er hdlt empor, hielt empor, emporgehalp ftndelei.
Empfindung, en) v. gewaar - Emporbluhen, (bliihte enipor, ten), emporheben, (hob ecopor, emwording v.; tine - vom Fieber, gewaar emporgebluht) o. ww., m. s., Z. au f- porgehoben) bedr. ww. onr. omhooghou
-den,ophfi
hoogte houden.
aandoening v.;Hunger and Durst-wording, bliihen.
Emporbrausen, (brauste empor
sind unangenehnie -en, gewaarwordingen
Emp®rheben, (hob ecopor, emporV. mv.; er ist lauter Herz and -, gevoel; emporgebraust) o. ww., m. s., Z. auf- gehoben) bedr. ww. die Augen zuna Himbra usen.
mei -, opheffen; (fig.) dies hebt mich svie- fur die Ehre, eergevoel o.
Empfindungs-eigenheit, (- en) Emporbrennen, (brannte ecopor, der auf, beurt snij weer op, geeft mij weer
V. (Gen.) eigenaardige menging V. tier be-' emporgebrannt) o. ww. onr., m. s. (van moed.
Emporhelfen, (du hilfst ecopor,
standdoelen van het organisme, eigenaar eerre vlam), opstijgen, verrijzen.
EmpQrbringen, (brachie empor, er hilft empor, half ecopor, emporgeholwijze van ge--dighev.tnopzcad
waarwording, eigenaardige vatbaarheid v. emporgebracht) bedr. ww. onr. omhoog fen) o. ww. onr., m. s. jenin. -, helpen
voor zekere gewaarwordingen of indruk- brengen; (fig.) tine Fabrik, Handlung cff-, opstaan, ophelpen; (fig.) helpen, bijstaan,
ken, idiosyncrasie v.; -fcahig bijv. nw. vat- ophalen, doen bloeien; 2. o. ww. er brachte hoven op helpen.
baar voor aandoeningen, ontvankelijk;! es zont Sergeant ecopor, hij heeft tiet ge
EmpQrkärnpfen(sich),(kanspf
-kraft v. gewaarwordingsvermogen, ge- bracht, is opgeklommen tot den rang van. 1 e eenpor, emporgekdmpft) wed. ww. zich-I
Empordämmern, (dámmerte worstelende hoven op werken.
voel,vermogen o. om te gevoelen; -laat in.
(Spraakti.) tusschenwerpsel o., vreug- ecopor, en.porgedámmert) o. ww., m. s., Z.
Emporkeichen of empQrkeuchen, (keichte of keuchte ecopor,
dekreet, smartkreet, kreet ni. of schreeuw au filammern.
EmpQrdringen, (drang ecopor, eniporgekeicht of emporgekeucht) o. ww.,
m. van verwondering &; -leer, -los bijv.
eu b. gevoelloos, ongevoelig, apathisch; emporgedrungen) o. ww. onr., ni. s. naar m. s. hijgende naar boven komen.
-
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Emporkirehe, (-n) v. galerij v.
in eene kerk.

EmpQrkommen,

End.

EmpQrsteigen, (stieg ecopor, em- algemeen overzicht der wetenschappen
porgestiegen) o. ww. onr., m. s. opstij- betreffende, volgens de encyclopedie, en-

(du kommst gen, zich verheffen, rijzen, omhoog cyclopedisch.

ecopor, er kommt empor, kam empor, em- gaan.

Encyclopdist, (-en, mv. -en)
porgekommen) o. ww. onr. opkomen, zich
Emporstreben, (str ebte ecopor, m. schrijver m. van of medearbeider aan
oprichten, oprijzen; (fig,) opkomen, for- emporgestrebt) bedr. ww. pogingen doen het samenstellen van een algemeen woortuin maken, tot eer en aanzien komen. om zich te verheffen, zich trachten te denboek der samenleving, encyclopeEmporkommling, ( - (e)s, mv. verheffen, vooruitwillen.
dist m.
-e) m. iem., die van geringen stand tot
Emporstreeken, (streckte em
$nd-absieht, (-en) v., Z. -zweck;
hoogen staat gekomen is, gelukskind, por, emporgestreckt) bedr. ww. omhoog - j - bescheid m. einduitspraak v., eindvonfortuinskind o., parvenu m.
strekken, opsteken.
nis o.; -beschluss in. eindbesluit, ultimaEmporlassen, (du láss(es) t em- Emportragen, (du trägst empor, turn, laatste woord o.; -buchstab m. eindpo•, er lassi empor, liesz empor, emporge- er trágt ecopor, trug ecopor, emporgetra- letter, sluitletter, laatste letter v.
lassen) bedr. ww. oir. laten opklimmen, gen) bedr. ww. onr. omhoog houden,
Ulndchen, (-s, mv. Endchen) o.
rijzen.
(om)hoog dragen.
eindje, endje, klein eind o.; ein - Brod,
EmpQrleiten, (leitele empor, Emportreiben, (trieb empor, em- een stukje, korstje o.; ein - Faden, een
emporgeleitet) bedr. ww. naar boven' porgetrieben) bedr. ww. onr. omhoog eindje draad.
voerei.
drijven, opwaarts drijven, naar boven
Ende, (-n) v. eind, einde, uiteinde o.;
Emporleuehten, (leuchiete em- drijven, subliineeren; das Emporgetrie- it. rand, kant, zoom m.; zwei Dinge of
por, emporgeleuchtet) o. WW., m. h., Z. bene, opgedrevene, sublimaat o.
Stücke mit den -n r usammen /'ogen, nahaufleuchten.
Emportreibung, v., Z. empor- en, met de einden aan elk. zetten,
Empgrquellen, (du quillst empor, treiben; (Scheik.) opdrijving, omhoog - naaien; die -n, de einden, uitersten o.
er quillt empor, quoll ecopor, empor gequol- drijving, opwaartsvoering, sublimatie, su mv.; das obere -, het boveneind o.; das
len) o. ww., m. s. opwellen, opborrelen;
-blimerngV. untere -, het ondereind o.; der ani - Unit. opzwellen.
Empárung, v., Z. empóren; it. op- terschriebene, der Endesunterschriebene,
Empgrragen, (ragte empor, em- roer o., opstand m., verzet o., mui- Endesgenannte, de ondergeteekende m.
porgeragt) o. ww., m. s. zich verheffen, terij v.; (van troepen), verzet, mui en v.; (Jachtw.) -P, horens m. mv., einuitsteken boven.
muiterij v.; eine - erregen, unter--teno., den o. mv.; Hirsch von zehn -n, met 10
Emporriehten, (richtele ecopor, drucken, dämpfen, een opstand, een op- einden; ein - Licht, Bind[aden c-, een
eniporgerichtet) bedr. ww. sein Haupt -, roer verwekken, dempen; 2. Z. Ent- eindje o.; (fig.) das Licht an beiden -n
opheffen, oprichten, opsteken.
ristung.
anzunden, de kaars aan beide einden aan
Emporringen(sieh), ( rang em
Emp4rungs-geist, (-(e)s, mv.
(Volkst.) zijn goed & op ver--stekn;
por, emporgerungen) wed. ww. al wor-; -er) m. oproerige geest m., muitzucht, schillende wijzen naar de maan helpen;
stelende boven opkomen, de bovenhand' oproerigheid v.; -si chtig bijv. en b. muit - eine Sache am unrechten - angrei fen, aan
ziek, oproerig.
krijgen.
het verkeerde eind, verkeerd, averechts
Emporschauen, (schaute ecopor Emporwachsen, (du wachs(es)t aanvatten; er hal es am rechten - angeemporgeschaut) o. ww. in de hoogte be- enipor, er wdchst empor, ctwncchs empor, griffen, hij heeft de zaak goed aangevat;
zien, omhoog zien, opzien, den blik naar emporgewachsen) o. ww. onr., m. s. op- an allen -n, an alle Orten and -n, an allen
boven slaan.
groeien, omhooggroeien, omhoog wassen, Ecken and -n, overal, aan of van alle kanEmporschieszen, (schoss em -'i in de hoogte groeien.
ten, in alle hoeken en gaten; 2. z. m. der
por, emporgeschossen) o. ww., m. s. om- EmpQrwallen, (wvallie empor, em- Anfang and das -, einde o.; etwas von
hoog schieten; (van planten),uitschieten,, porgeavalli) o. ww., m. s. (van den rook),' Anfang bis zu - leren, van begin tot
schielijk opgroeien; (fig.) der Gedanke^ opwallen, omhoogstijgen, opwaarts stij- eind; (van den tijd), einde o.; zu - diewar zu einero Plane emporgeschossen, spoe- gen, opstijgen, zich verheffen.
ses Monats, op het eind, het laatst dezer
dig geworden.
Empyr ,um, (-rums, mv. -r!zen) maand; zu - der Vahlzeit, op het einde,
Emporschlagen, (du schlagst o. vuurhemel m., verblijfplaats v. der ge- bij het eindigen, het afloopen; (van eene
empor, er schlagt empor, schlug empor, lukzaligen, empyreum o.
preek), einde, slot, besluit o.; (van eene
emporgeschlagen) bedr. ww. das Auge -, Empyráiseh, bijv. en b. -er Him-', rede), slot o.; (van een treurspel), einde
opslaan, opheffen; 2. o. ww. (van eene mel, de derde of hoogste hemel.
o., afloop m.,ontknooping v.; (Rechtspr.)
vlam), omhoog slaan; (van het hart)
Empyr euma, (-s, mv. -ta) o.' afloop m.. beslissing, uitspraak v., vonnis
booger kloppen.
(Scheik.) brandige reuk of smaak m.,^ o.; ein - nehmen, zu - gehen, sich zu Emporsehnellen, (schnellle em- empyreuma o.
neigen, een einde nemen, op een eind
por, emporgeschnellt) bedr. ww., Z. au fEmpyreumaatisch, ( -er, am raken; (van een voorraad &), opraken,
schnellen.
meisten
bijv. nw. (Scheik.) brandig uitgeput worden; ein schlechtes - nehmen,
Emporsehreien, (schrie empor, riekend of smakend, empyreumatisch. een ongelukkig uiteinde hebben; einer
emporgeschrieen) o. ww., m. h. zum Him- Emse, (-n) v., Z. Ameise.
Sache ein - machen, een einde maken
mel -, Z. au(schreien.
$msig, -er, -st) bijv. en b. (in den', aan; zu - schreiben, geheel afschrijven;
Emporsehweben, (sch webte arbeid), vlijtig, ijverig, naarstig; - arbei- er ist mit seineva Mittagessen baldzu -,
empor, emporgeschwebt) o. ww., m. h. zich ten, vlijtig, ijverig, naarstig(lijk); -keit hij is dadelijk klaar, heeft gauw gedaan
in de lucht verheffen, omhoog zweven, V. ijver m., vlijt, naarstigheid v.
met eten; nun bin ich mit sneinem Latein
eene vlucht nemen.
Emsiglich, ( -er, -st) bijv. en b. 7u -, nu raakt mijn latijn op, verder weet
naarstig(lijk), ijverig, vlijtig, werkzaam, ik er niet meer van; es ist bei ihnen des
Empgrschwingen(sich),
(schwwang ecopor, emporgeschwvungen)wed. arbeidzaam.
Zankens kein -, er komt, er is bij ben
ww. onr. zich verheffen, omhoogvliegen; Eneaustik, v., Z. Enkaustik.
geen eind, geen ophouden aan &; Era(fig.) zich omhoog werken, van geringen Encyelopádie, (-(e)n) v. alle tot, gen and kein -! komt er dan geen eind
tot grooteren staat komen.
eene omvattende wetenschappelijke vor- aan dat vragen! dat eeuwige gevraag! zu
Emporsehen, (du siehst empor, ming behoorende kundigheden; it. kort - kringen, Z. beendigen; der Krieg hat
er sieht empor, sah empor, emporgesehen) begrip o. van alle wetenschappen, ency- noch kein -, de oorlog is nog niet ten
bedr. ww., Z. emporschauen.
clopedie v.; it. algemeen woordenboek o. einde, geëindigd, gedaan; man kann nicht
Emporstehen, (stand enipor, em- voor kunsten en wetenschappen, der sa- mit ihm zu - kommen, men kan met hem
porgestanden) o. ww. onr., m. s., Z. em- menleving.
niet klaar, tot een eind komen; das
porragen.
Eneyc1opadiseh, bijv . en h. een vom Liede war, dass 4-, het einde, de
-
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uitslag, de afloop m. van &; am -, ein- { wird - müde, men wordt eindelijk, ten 1I wir stehen hier zu - beisaminen, wij staan
hier te dicht op elk.; sehr - wohnen, zeer
delijk, ten laatste, ten langen laatste, laatste, eens moede.
eindelijk en ten laatste; am - wird er
Endlichkeit, v., z. ni. hoedanig- benauwd, klein gehuisd; - schreiben, dicht
wenig dabei gewinnen, bij slot van reke- heid v. van hetgeen bepaald, beperkt, be- op elk. schrijven, ineengedrongen; der
ning zal &; am - wird er wohl bezahlen grend is, eindigheid v.; 2. (w. i. gebr.) Weg wird allnz hlig -r, smaller; -i- einmissen, hij zal ten laatste, in het eind eindig wezen o., eindige zaak v.; 3. aus schlieszen, nauwer, enger insluiten; esist
toch wel moeten betalen; and was wird der - in die Ewigkeit gehen, sterven, wir so - urn's Hera, het is mij zoo eng,
am - dabei herauskommen? wat zal daar- tiet tijdelijke o. met de eeuwigheid ver benauwd om &; -r knupfen, nauwer toevan het eindje, de uitslag zijn; it. wat
-wiseln. halen (de banden der vriendschap b.v.);
zal het geven, wat zal het opleveren?
End -los, bijv. en b. eindeloos. zon- -I Kreis, beperkt; Truppen ins - zusam(Spr.) - gut, Alles gut, einde goed, al der einde; -e Untersuchungen, eindeloos, menziehen, dicht bijeen; ein - es Gewissen,
goed, het einde kroont het werk; 3. das niet ophoudende, oneindige, Z.unendlich, nauw; der - Ausschuss, het kleine co-, (van het leven), het einde, uiteinde zahllos; -losigkeit V. eindeloosheid, on- mitée, gering in aantal; (van een Pruis,
o., dood m.; var seinera -, voorzijn dood, eindigheid, eeuwigheid, altijddurendheid Sakser, Beier &), sein -eies Valerland,
voor dat hij stierf; es geht mit ihm zu -, v.; -punkt m. eindpunt, uiteinde o.; die'! zijn kleiner vaderland, Pruisen, Saksen
hij is zijn einde, zijn dood nabij; ein un- beiden —e einer Linie, de beide uiteinden' &, in tegenoverstelling van Duitschland
gluckliches, ein schönes - nehmen, een o. mv. eener lijn; 2. Z. Schlusspunkt; 3. in het algemeen.
Bnge, (- n) v. (van een kleed),
ongelukkig, een zacht uiteinde bebben; Z. -zwcveck; 4. (Spoorw.) eindstation,
das Spiel ist zu -, het spel is ten einde, hoofdstation, o.; -reim m. eindrijm o., nauwte, engte v.; (van een huis), gerinhet spel is uit, het is afgedaan; 4. (fig.) rijmwoord, rijm o. aan het einde vaneen ge ruimte, geringe breedte v.; wegen der
- des Weges kann man nicht 4, wegens
zu was fur einem - haben Sie das ge- regel &.
than? waarom, met welk doel hebt gij &? Endschaft, v., z. m. (w. i. gebr.) de smalheid v. van &; 2. engte v., enge
zu dem -, met dat doel, tot dat einde; zu einde, uiteinde o.; seine - erreichen, een doortocht m.; (door een gebergte), bergengte, engte v., bergpas, pas m.;(Zeew.)
einde nemen, eindigen, ophouden.
dem -, dass c-, opdat.
End@miseh, bijv. en b. inheemsch, Fnd-silbe,( -n) v. eindlettergreep, zeestraat, straat v.; (fig.) jem. in die inlandsch, plaatselijk, aan een land, volk lettergreep v. op liet eind van of waar treiben, iem. in het nauw brengen; er war
een woord eindigt, laatste letter--med sehr in der -, hij was in groote verle& eigen.
Enden, (endete, geendet) bedr.ww. greep v.; -schluss m. (Rechtses.) eind genheid, hij zat zeer in angst, zeer in
etw.-, eindigen, afmaken, ten einde brenlaatste uitspraak v.. eindvon--besluito., !verlegenheid.
F nge1, s, mv. Engel) m. engel,
gen; ein Werk -, een eind maken aan, af nis o.
voltooien, ten einde brengen; sein-maken,
Endung, en) v. (Spraakk.) uit - hemelbode m.; mein guter -, Z. SchulzLeben -, eindigen, sterven, overlijden; gang m., laatste letter(s) van een woord engel; böser -, booze engel, booze geest,
(Kuip.) die Dauben -, schuins afkanten; &; mannliche -, manlijke, sterke uitgang; dui vel m.; eira - des Lichts, engel des lich ts;
II. o. ww., m. h., it. wed. ww. sich -, weibliche -, vrouwelijke, zwakke uitgang ein -, ein - von einem Madchen, engel
es geht (fliegt) ein -ac-htig,lef;(Spr.)
eindigen, afloopen, een einde nemen, m.; die -en der lateinischen Wörter, de
uitloopen; wie wird das noch -? hoe zal uitgangen in. mv., naamvallen m. mv.; '1 durchs Zimmer, daar gaat een domfine
dat nog afloopen? waarop zal dat nog uit- einem franlzósischen Worte eine deutsche' voorbij; (Nat. bist.) Z. -fisch; 2. (Hand.)
draaien? die Wörter, die sich auf lein -, - geben, een Fransch woord een Duit- engels o.
Engel-bett, e)s, mv. -en) o.
die uitgaan op, die eindigen met; sich in' schen uitgang geven.
eiw. -, uitloopen in; die Gasse endet in
End-ursache, (- n) v. eindoor engelenbed o.; -blume v. (Pl.) bergraeinen (einem) Sack, loopt dood, blind;
laatste oorzaak v.; -urtheil m. eind--zak, nonkel v.; it. kattepoot m.; -brol o.
sich spitzig -, spits toeloopen, in eene vonnis o., einduitspraak, uitspraak v.; brood o. der engelen, engelenbrood, heein — sprechen, een vonnis in het hoog- melsch manna o.
spits of punt uitloopen, eindigen.
LEnder, onderling, m., Z. En- ste ressort, eindvonnis uitspreken; -ver Engelchen, Engelein, o.(ver-kurzngv.,Z-kürzung;eicho. kl.) engeltje o., kleine, lieve engel m.;
gerling.
End-erkentniss, (- e) v., Z.-ur- (Muz.) slotteeken, eindteeken o.; -zeseek (fig.) schatje, liefje o.
Engel-ehor,(- chor(e)s, mv. -chotheil; -erklrung v. eindbesluit, laatst be- m. einddoel, doel, hoofddoel o.; 2. Z.
re) m. koor o. van engelen; it. Z. - schaar;
sluit, ultimatum o.; -fall m., Z. Fall Absicht, Zweck.
(Spraakk.); flache v. eindvlak o.; -geEnergie, v., z. m. kracht, veer- -fisch m. zeeënget nl., een naar den rog
schwindigkeil V. eindsnelheid v.
kracht, zielskracht, wilskracht, geest- gelijkende visch uit de Middellandsche
Tndigen, (endigte, geendigt) bedr. kracht v., nadruk, klem m., vuur o., Zee; -(s)gestalt v. engelengestalte, enge
gedaante V. van eene he--lengdat,
energie v.
en o. ww., Z. enden.
EnQrgisch, bijv. en b. krachtig, melsche of engelachtige schoonheid;
Fndigung, v., Z. Endung.
krachtdadig, nadrukkelijk, met nadruk, -groschen m. engelgroschen o.; -knabe m.
Endivie, (- n) v. andijvie v.
genius m.; it. engelachtige knaap m.;
End-kante, (- n) v. eindkant m.; niet klem.
-kurzung V. afkorting v. aan het eind
Engagiren, (engagirte, engagirt) -land o., Z. England; -rein bijv. en b.
(van een woord), afkapping v.
bedr. ww. jem.-, in dienst nemen, enga- engelrein, rein, zuiver, onschuldig als
Endlieh, bijv. en b. unser Leben geeren; zum Tan. -, uitnoodigen; 2. een engel; -roche m. (Nat. bist.) haairog,
ist -, eindig, niet altijd durend, niet wed. ww. sich zu etw.-, zich verbinden. spitsmuil in.
eeuwig; -es Wesen, eindig wezen; -er
Eng -buchig, bijv. en b. dun van!, Engelsburg, v. Engelenburcht m.
Geist, eindige, begrensde, beperkte geest buik; -beinig hijv. en b. (Rijk.) eng van (in Rome).
m.; (Wisk.) -e Grösze, eindigende, be- beenen of pooten, met dicht bij elk. staan- i Engel- schaar, en) v. engelenbijv. en b. aambor- schaar v., engelenkoor o., engelenrij v.,hepaalde grootheid v.; 2. (Rechtspr.) laatst; de pooten; -br 'li
-er Bescheid, laatste antwoord, laatste stig, kortademig; -brustigkeil v. aam melsche legerschaar, heirschaar v.; -schon
kortademigheid v.
-borstighed, bijv. en b. engelachtig schoon, zoo schoon
besluit, eindbesluit o.; -e Frist, bepaald;
3. (w. i. geb.) each seiner -en Bekehrung,
ng(e), er, -(e)st) bijv. en b. eng, als een engel.
Engels-geduld, V. engelachtig
lang verwacht, laat; 1I. bijw. eindelijk, nauw; dieses Kleid ist zu -, te nauw, niet
ten laatste, op het laatst; - wollte er, ein- ruim genoeg; -er Pass, enge pas m., engte geduld, geduld o., lijdzaamheid v., als
delijk, in het eind; - willigte er ein, ten v.; -es Zimmer, klein, bekrompen; -er van een engel; -gesicht o. gezicht o. van
laatste, eindelijk, in het eind; 2. na lan- Sack, nauw; -er Kamm, nauwe kam ,fijne een engel, engelengezicht o.; it. verschijgen tijd, na lang dralen, eindelijk; man kam m.; -es Sieb, zeef v. met kleine ga- ning v. van een engel; -grusz m. groeten; sehr -e Fenstero[fnung, nauw, smal;; tenis v., groet m. des engels,engelengroet
,
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m.; it. Wees gegroet, Ave Maria o.; -gate EngrQs - handel, ( - s) m. groot V. engelengoedheid, engelachtige goed- handel, handel m. in het groot; -káufer
heid v.; -kopf m. engelenkop m., hoofd m. kooper die in het groot opdoet, groso. van een engel; - kopfchen o. engelen - sier m.; -preis ni. prijs m. voor den ver
kopje o.; -mark v. (Hand.) mark engels
groot; -verkauf m. verkoop-kopinhet
o., (4096 azen) oud -Hollandsch gewicht; m. in het groot; -verkdu fer m. groot
-miene v. voorkomen of gelaat o. van een
groot,-handelr,vkopm.ibt
engel, engelachtig gelaat of voarkomen; grossier m.
-scale v. engelenziel, engelachtige, reine,
onschuldige ziel v.; - slimme v. engelen
eens engels; it. engelach--stem,v.
tige stem v.; -süsz bijv. en b. engelen
zoet, lief, aangenaam als een-zet,o
engel; 2. o. zelfst. (Pl.) gewoon engelzoet o. op oude boomstammen, muren &;
- verstand m. engelenverstand, engelachtig verstand, verstand o. van een engel.
$egel- thaler, ( -Iers, mv. -ier)

m. engeldaalder, engeltlialer m., eene
Saksische munt; -trank in. (Pl.) bergweegbree v.; -tvurzel m. (Pl.) engelwortel m., angelica v.
Enger]., (engte, geengt) bedr. ww.
(w. i. gebr.) einen Baum -, verkleinen,
nauwer, smaller, enger maken, vernauwen, versmallen; das Herz -,beklemmen;

Engweg, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Eng pass.

EnharmQnisch, bijv. nw. (Muz.)
in de harmonische toonreeks geplaatst.
Enigmgtiseh, ( -er, am meisten -)
hijv. en b. raadselachtig, duister, ingewikkeld.
Enkaustik, v. wasschilderen o.,
ingebrand schilderwerk o. met was

verven.

Besitzes -, zich ontdoen, afstand doen van,
Z. begeben (3), entsagen.

Ent'€jiszerung,

v., Z. entáuszern;

it. berooving,vervreemding v.;2.ganzliche
- der Leidenscha/'t, onderdrukking, uit
v.; - der Besitzungen, afstand-doving
doen o., verkoop m.; 3. die- des Natur/'orschers, zelfverloochening v.

Entbehren,

(entbehrte, entbehri)

bedr. ww. Geld of Geldes -, ontberen,
missen, gebrek hebben aan; eine(r) Sache
freiwillig -, ontberen, zich onthouden van;
man kann ihn (seiner) nicht -, men kan
niet zonder, niet buiten hem; sick üben
Manches zu -, zich aan ontberingen gewennen.
Entbehrlich, -er, -st) bijv. en
b. ontbeerlijk, misbaar, wat gemist, ontbeerd kan worden, overtollig, niet nood
- heil v. ontbeerlijkheid, over--zakelij;
(

Enkap.stiseh, bijv. en b. het wasschilderen betreffende.
Enke, (-n, mv. -n) m. (Prov.) jonge tolligheid V.

knecht, bouwknecht,paarde(n)knecht;2.
Entb@hrung, ( -en) V. ontbering
v., gemis o.
(0g.) gaffel V. aan den ploeg.
Enkel, (-s, mv. Enkel) m. kleinzoon Entbieten, (entbot, entboten) bedr.
m., kleindochter v., kleinkind, kindskind ww. onr. (w. i. gebr.) gebieden, gelaso.; unsere -, kleinkinderen o. mv.; it. ten, bevelen, Z. gebieten; jem. zu sich -,
Armuth engt die Seele, drukt, benauwt; nakomelingen, afstammelingen, naneven ontbieden, laten roepen; Material aus der
2. wed. ww. sich -, (van den weg), smal- m. mv.; -kind o., -sohn m., -tochter v. Ferne -, ontbieden, bestellen, Z. ver
2. laten weten, melden, ken--schreibn;
achterkleinkind o., achterkleinzoon m.,
Ier worden, zich versmallen.
nisgeven van; jemn. -, dass er c', laten
Tngerling, ( - (e)s, mv. - e) m. achterkleindochter v,
(Nat. hist.) vliegeneter, vliegenvanger Enkelin, (-nen) v. kleindochter v., weten, gelasten, dat &.
Entbietung, v., Z. entbieten.
m. (een -worm.); •. masker o., pop, larve z. Enkel.
V. van een meikever &.
Enklitikon, (-s, mv. Enklitika) v. Entbnden, (entband, entbunden)
LEng-halsig, bijv . en b. e Fla- (Spraakk.)aangehangen woordje, woord- bedr. ww. onr. einep Gefangenen -, van
sche, met een nauwen hals, meteen dun- je o., dat met het hoofdwoord een geheel' zijne boeien bevrijden, losmaken, Z. losnen hals; -hertig bijv. en b. bekrompen schijnt uit te maken en zijn klemtoon! binden; die Haare, Schuhe c'-, Z. eelvan hart, met bekrompen denkbeelden, op het voorgaande woord terugwerpt. j binden; 2. (fig.) jens. von einer Sorge -,
niet vatbaar voor edele aandoeningen;
Ennuyant, ( -er, -st) bijv. nw., Z. bevrijden, ontlasten; jem. von seinem Eide
of seines Eides -, teruggeven, vrijlaten,
---e Politik, bekrompen, armbartig; -her- langweilig.
zigkeit v. bekrompenheid v.
Ennuyiren, (ennuyirte, ennuyirt) ontslaan; jem. von erzzvungenen Pjlichten
-, vrijmaken; nun glaubten sic sich von
Fng1ändern, (englánderte, geeng- bedr. ww. Z. langtveilen.
lándert) bedr. ww. cmn Pferd -, kortEnorm, bijv. en b. buitengewoon, aller Zucht entbunden, ontslagen; 3. (fig.)
bovenmatig, ontzettend, ongehoord, ver - tine Frau -, verlossen; sic ist von einem
staarten, angliseeren.
Knaben entbunden worden, zij is verlost,
Fngldndersucht, Englan- bazend.
Enormit ,t, (-en) v. buitengewo- bevallen van; glucklich entbundenwerden,
derei, v., Z. Anglomanie.
gelukkig, voorspoedig verlost worden,
Bngliseh, bijv. en b. engelachtig, ne grootte, buitensporigheid v.
van een engel; der -e Gruss, Z. EngelsEntadeln, (entadelte, entadelt) bevallen; 11. wed. ww. (fig., Scheik.) sick
grusz; den -en Grusz beten, een Wees ge- bedr. ww. jeni. -, ontadelen, den adel -, zich vrijmaken, zich ontdoen,vrij worontnemen, van den adelstand ver -dom den uit, zich scheiden van; entbundene
groet, een Ave Maria bidden; (lig.) -e
verklaren; (fig.) die Laster - den-valen Warme, vrije warmte.
Schönheit, engelachtig, verheven; 2. EnEntbindung, V. (Scheik.) scheigelsch, van Engeland; -es Zion, Engelsch' Menschen, ontadelen, verlagen, vernededing v.; (fig.) vrijstelling v., Z. entbinden;
tin o.; -eBesitzungen, Engelschebezittin- ren, onteeren.
gen, bezittingen v.mv. der Engelschen; -er
Entadern, (enttäderte, entkdert ) 2. (van eene vrouw), verlossing, bevalTanz,Engelsche dans m.,anglaise v.; die -e bedr. ww. das Fleisch -, de zenuwen uit ling v.; eine schwere, glückliche - haben,
uit, ontaderen, de aderen uit -sni-jde eene moeielijke, voorspoedige verlossing
Kirche,de Engelsche of Anglicaansche
hebben, moeielijk, voorspoedig verlossen,
kerk v.;die -e Krankheit, Engelsche ziekte, snijden.
eene kinderziekte, rhachitis; -es Pflaster,
Entamten, (entanmlete, entamtet) bevallen.!
Entbindungs-anstalt, (-en)
engelsche pleister v.; -er Reiter,paardrijder bedr. ww. (w. i. gebr.) jent. -, afzetten,
v., —haas, (-hauses, mv. -hduser) o.
m. (in een paardenspel); (Hort.) -er Ha- ontslaan, een ambt ontnemen.
ken, lichter o. der hamertjes in slaguur
Entarten, (entartete, entartel)bedr. inrichting v. voor zwangere vrouwen,
kraamvrouwen-gasthuis o., kraamzaal v.;
- lernen, het Engelsch o., de En--werkn; ww., Z. ausarten.
Ent^sten,(entastete, entkstet)bedr. -kunst v. verloskunde v.; -schrift v. akte
gelsche taal v. leeren; -e Spracheigenheit,
eigendommelijkheid, bijzonderheid v. der ww. van takken berooven of ontdoen, V. van vrijstelling, vrijstelling v.; -schule
V. verloskundige . school v.; -stuhl m.
snoeien.
Engelsche taal, anglicisme o.
Englischroth, ( - (e)s) o . bruin- Entauszern, (entkuszerte, entku- kraamstoel m.; -urtheil m. (Rechtspr.)
szert) bedr. ww. (w. i. gebr.) etw. -, weg- vrijspraak v.; -werkzeuge o. mv. verlos
rood, Engelsch rood o.
instrumenten o. mv.; -wissen--kundige
Englisiren, (englisirte, englisirt) doen; :vie soli ich das -, kwijt worden,
,mij ontdoen van? von jedent Uebel ent schaft v. verloskunde v.
bedr. ww., Z. anglisiren.
bevrijd; 2. wed. ww. sick einer-duszert,
Entblittern, (enlblkllerte, ent eng-maschig, bijv. en b. met
nauwe, kleine, fijne openingen, met kleine Sache -, zich ontdoen van; sick eines bld liert) bedr. ww. einen Ast, eine Rose -,
mazen of steken; -pass m. enge pas m., Rechtes -, afstand doen van; sick tines ontbladeren, van de bladeren of blaadjes
—
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van; 2. wed. ww. sich -, zich ontbtade- Entehen, (-s, mv. Entchen) o.
(verkl.) eendje o., kleine of jonge eend v.
ren, de bladeren verliezen.
Entdampfen, (entdampfte, ent Entbltterung, v., Z . entblát
dampft) o. ww., m. s. zich in (lamp ver tern.
Entblitzen, (entblitzte, entblitzt) heffen, als damp wegvliegen, verdampen.
o. ww., ►n. S. als een bliksem uitschieten;
Entd ,mmern, (entdámmerle,
welch ein Geist entblitzt seinent Auge, entddmniert) o. ww., m. s. als eene schemering opkomen, ontwaken.
flikkert in zijne oogen.
Entbloden(sieh), (entblódete, Entdeekbar, bijv. nw. te ontdekentblódet) wed. ww. durven, zich ver- ken, wat ontdekt kan worden.
stouten; er durfte sich - darum zu
Entdeekeln, (entdeckelte, entdecbitten, hij dorst het vragen, hij was kelt) bedr. ww. het deksel afnemen van.
onbeschaamd genoeg &, Z. erdreisten; 2.
Entdeeken, (entdeckte, entdeckt)
zich schamen; er entblödete sich nicht zit bedr. ww. einen Sarg -, tiet kleed afnesagen, hij schaamde zich niet, hij ver- men van; die Brust frech -, ontblooten,
mat zich, hij verstoutte zich; du solltest laten zien; 2. ein Schiff -, ontdekken,
dich -, so etwas zu sagen, gij moest u scha- gewaar worden, zien, ein Land -, ontdek
toevallig vinden: neu entdeckte Ldn--ken,
men&.
EntblQdung, v., Z. Schamha f tig der -, pas, onlangs, kortelings ontdekte
-keit. landen; 3. ein Geheim,niss, eine VerschwoEntblászen( entblöszte,cntblöszt) rung -, ontdekken, aan het licht brenbedr. ww. bloot maken, ontdekken; das gen, verraden, bekend maken; jemn. sein
Haupt -, ontblooten, den hoed afnemen, Herz -, openleggen, blootleggen; einee
afzetten; mit entblósztenz Haupte, bloots Dieb -, bekend maken, aanbrengen; II.
die Brust -, ontblooten, open--hofds; wed. ww. sich jeinn. -, zich bekend mamaken; (fig.) den Degen -,uit de scheede ken, zijn hart openleggen voor; it. zijne
halen, trekken, ontblooten; (Heelk.) einen omstandigheden, zijne zaken blootleggen;
Knochen -, ontblooten, bloot doen wor- er hat sich Iceinem Menschen entdeckl, hij
den, zichtbaar maken; eire Festung von heeft zich aan niemand bekend gemaakt,
Mannschaft, von Kriegsbediir(nissen -, uitgelaten.
ontblooten, ontnemen aan, berooven van;
Entdeeker, ( kers, mv. -her) m.
von aller Hulfe entblöszt, ontbloot, ont- (van een land), ontdekker m.
daan, beroofd, verstoken; (Bergw.) einon,
Entdeekung, v., Z. entdecken;
Gang -, ontblooten, blootgraven; 11. wed. -sreise v. ontdekkingsreis, reis v., die
ww. sich -, zich ontblooten, zich ont- ondernomen is om & te ontdekken.
kleeden; (lig.) ich dart mich nicht ganz
Entdrehen, (enidrehte, entdreht)
(von Geld) -, ontblooten, niet al mijn ^bedr. ww, jemn. elw. -, draaiende ontgeld uitgeven.
nemen, ontwringen.
Entbl^szung, r., Z. entblószen.
Entduften, (eniduftete, entduftet)
Entblthen, (entblühte, entblilht) o. ww., m. s. siiszer Geruch entduflet den
o. ww., m. S. ontluiken.
Blumen, stijgt op uit.
-

-

Entbl.then, (entbli thete, entblu-

thet) bedr. ww. van den bloesem ontdoen,
de bloesems afhalen van.
Entbrausen, (entbrauste, ent
bedr. ww. bruisend te voorschijn-braust)
komen, met gedruis ontstaan.
Entbreehen, (du entbrichst, er
entbricht, entbrach, entbrochen)o. ww.,m.
S. uitbreken, losbreken; 2. wed.ww.(veroud.) eineg Sache -, onthouden; sich der
Thränen nicht - kónnen, zijne tranen niet
kunnen inhouden; er Iconnte sich nicht -,
hij kon zich niet weerhouden, kon niet
nalaten.

Entbrennen, (entbrannte, ent brannt) o. ww. oer. (van hout), (w. i.
gebr.) ontbranden, in brand geraken, vuur
of vlam vatten, aangaan; vor Liebe -, ontbranden; von Wissensdurst entbrannt,
blakende, brandende van; (van hartstochten), auf's Neue -, ontbranden, ontvlammen; 2. bedr. ww. was hal dich so
entbrannt? in vuur en vlam gezet, vertoornd?

EntbUrden, (entburdete, entbiirdet) bedr. ww., Z. eetlasten.
Entbiirgern, (entbürgerte, entburgert) bedr. ww. jein. -, het burgerrecht ontnemen; 2. wed. ww. sich-, den
toon, de manieren & van den burgerstand
afleggen.
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jager m.; -feit o. eende(n)vet o.; -fïoll
o., - frasz m., (Pl.) Z. -gries; -lug rn.
eendenvlucht, vlucht v. eenden; -fust m.
eendevoet m., voetblad o.; -gehdge o.,
Z. -hans; -gras o. eendegras o., soort van
dolik, Z. Schrvingel; - gries, -grin o.,
-grutze V. (Pl.) waterlinze v., kroos'o.;
-habicht m., Z. -adler; -hagel m., Z.
-schrot; -hans o., -holle v., Z. -fang(2);
-hund in. waterhond m.; -jagd v. een
jager m. eendenjager m.;-denjachtv.;
-muschel v. eendemossel v.; —banen rn.
eendemosselboom m.; -r-uf m. (Jachtw.)
eendenfluitje o.; -schlag in., Z. -jagd;
-schnabel m. eendebek, eendesnavel m.;
- schrot o. eendenschroot o., hagel m.,
schroot o. voor de eendenjacht; -slöszer
m., Z. -adler.
]Enter, (-s, mv. Enter) m., Z. Ente;
- anker m. (Zeew.) enteranker, werpanker o.; -beil o. enterbijl v.

Enterben, (enterbte, enterbt) bedr.
ww. jem, -, onterven, de hoedanigheid
of het recht van erfgenaam ontnemen,
uit zijn testament schrappen.
Enterber, (-bers, mv. -bet) m. hij,
die iem. onterft.
Enterbung, v., Z. enlerben; -srecht o. ontervingsrecht, recht o. om iem.
het recht tot erven te ontnemen.
Enterhaken, ( -kees, mv. -ken)
m. enterhaak m.
Enterich, ( s, mv. - e) m., Z. Entrich.
Enterluke, ( n) V. (Zeew.) luikg at o.
-

-

Entern,

bedr.

(entente, geentert)

ww. ein Schiff - ,enteren, aan boord klam
aan boord halen; sick dem Schif fe zur-pen,
Seite legen um es zu -, enteren.

Enterpicke, ( n) v. (Zeew.) halve
-

Entdustern, (entditsterte, entdu- piek v., ponton m.
stert) bedr. ww. etw. -, de duisterheid
Enterung, v., Z. entern.
wegnemen van, opklaren.
Entfahren, (du entfáhrst, er ent
ent fuhr, enl fahren) o. ww. onr.-fáhrt,
Ente, (-n) v. eend v., eendvogel m.,
mannetjeseend, waard, woord of woerd aus den Handen -, ontglippen, glijden;
m.; it. wijfjeseend, eend v.; zahme, wilde jeni,. - lassen, ontsnappen, wegvluchten,
ontkomen; (fig.) eine Gelegenheit - lassen,
-, tamme, wilde eend v.
Entehren, (entehrte, entehrt) bedr.' voorbijgaan; 2. (fig.) est ist ihmnein Wort
ww. cine Jungfrau -, onteeren, (Ie eer -, ontvallen, ontsnapt, ontglipt,hij heeft
ontnemen; den Namen Gottes -, misbrui - & uit den mond laten vallen.
ken,ontheiligen; durch sein Betragen rich' Entfallen, (du ent fallst, er eatselbst -, onteeren, schandvlekken; -d, faut, ent f el, ent fallen) o. ww. onr. ontonteerend; seinen Stand -, onteeren, snappen, ontvallen, ontglippen; (fig.) sein
schande aandoen; (w. i. gebr.) einee Of -I Name isl hair -, ontvallen, door het hoofd
gegaan, ik heb zijn naam vergeten; der
ficier -, degradeeren.
Entehrer, (-iers, mv. -ren) ►n. hij,' Muth ent feel ihm, de moed ontzonk hem,
die eene maagd onteert, haar hare eer' hij verloor den moed, Z. entfahren.
Entfalten, (cal/allele, entfaltel)
ontneemt, Z. Schender.
bedr. ww ontvouwen, uit elk. rollen,
Entehrung, v., Z . entehren.
Enteilen, (enteilte, enteilt) o.ww.,' ontplooien; seine Stirn -, ontrimpelen,
m. s. ijlings, schielijk, snel, gezwind heen de rimpels doen verdwijnen uit; die Banwegvluchten, ontvluchten.-gan,weijl ner -, ontplooien; (fig.) die Geheimnisse
Enten-adler, ( -Iers, mv. -Ier) m. des menschlichen Herzens -, ontvouwen,
zeearend, vischarend m.; -beize v, eende-' openleggen, ontwikkelen; jenin. sein gastjacht, jacht v. met eenden; -brut v., Z. zes Herz -, Z. entdecken; II. wed. ww. sick
-muschel; --buchse v. ecnderoer, gan. -, (van een rozeknop, bladeren &), zich
zeroer o.; -dunst m., Z. - schrot; -ei o. openen, opengaan; (van het voorhoofd),
eendenei o.; -fang m. eendenjacht, een zich ontrimpelen, ontfronsen; (van geest
eendenkooi v., plaats v.-denvagst.;2
aanleg), zich ontwikkelen. -vermogns,
Entfaltung, v., Z. ent fallen
voor de eendenvangst bestemd en ingeEntf arben, (entfarbte, ent f drbt)
richt; -[anger m, eendenvanger, eenden.
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bedr. ww. einen Zeug -, doen verbleeken, aus der Schlacht, in die Wilder -, ont- gegen, er halt entgegen, hielt entgegen,
doen verschieten, de kleur doen verlie- vluchten, de vlucht nemen; einer Gefahr entgegengehalten) bedr. ww. jemn. einen
zen, Z. abfárben; 2. wed. ww. sich -, (van -, ontvluchten, ontwijken; (fig.) der Ver Spiegel -, voorhouden.
,

-, ontvlieden, vluchten voor;-suchng
het gezicht), bleek worden, zijne kleur
Entgegenhandeln, (handelte
verliezen, verbleeken; (van het haar), (van den tijd), vervliegen; die ent/lohe- entgegen, entgegengehandelt) o. ww., m.
verkleuren, grijs worden, vergrijzen; (van nen Tage, de vervlogen dagen; die Gele h. handelen tegen; den Geselzen -, de
ontsnapt, gaat voorbij. -genhit/l, wetten overtreden, in strijd met de wet
bladeren), geel worden.
Entflieszen, (en/loss, entflossen) handelen.
Entf ^rbung, v., Z. ent fdrben.
Entffrnen, (entfernte, ent fernt) o. ww. onr., m. s. wegvloeien, wegstroo- Entgegenjauchzen, (jauchzte
bedr. ww. jem. aus der Stube, vom Hause, men; (fig.) heenvlieten; Thranen entflossen entgegen, entgegengejauchzt) o. ww., m.
von sich - ,verwijderen, wegzenden, weg- ihren Augen, vloeiden, biggelden; siisze h. met gejuich, met gejubel ontvangen,
jagen, verstooten; ent fernles Land, ver Worte ent flossen seinen Lippen, stroomden al juichende of jubelende, met vreugdekreten te gemoet gaan, inhalen.
afgelegen; entfernte Freunde, afwezig; van zijne lippen.
entfernte Verwandte, ver; eine ent fernte Entflj chten, (entfluchtele, ent
Entgegenjubeln, (jubelle ent
o. ww., Z. cut/lichen.
-fluchte)
Aehnlichkeit, gering; entfernl von etui .,
o. ww., m. h., Z.-gen,t jubl)
verwijderd, afgelegen; er ist weit ent ferns,
Entflii.geln, (ent flhgelte, ent - entgegenjanchzen.
dieses zu denken, het is er verre van af flugelt) bedr. ww. de vleugels ontnemen,
Entgegenkommen, (kam ent dat hij dit denkt, hieraan denkt hij inde van de vleugels ontdoen.
gegen, entgegengekommen) o. ww. onr.,
verte, in het minst niet; weit enfernl ihm Entfrachten, (ent frachtete, ent m. s. te gemoet komen; (lig.) jemn. auf
bedr. ww., Z. entladen, ab --frachte) halbeni Wege, jeins. Wiinschen -, voorkozu danken, hal er vielmehr 4', in plaats
van; au f eine entfernte Art zu verstehen laden.
men; jemn. freundlich -, behulpzaam zijn,
geben, uit de verte, bedektelijk te ver
Entfremden, (ent fremdete, ent - te hulp komen; zijn dienst aanbieden;
-stan, fremdet) bedr. ww. jemn. ettv., Geld 4 it. te hulp komen; (w. i. gebr.) wenn mir
te kennen geven; nicht auf die ent -'
fernteste Weise Anlass zum Streitegeben, -, ontvreemden, wegnemen, stelen, Z. ein Buch entgegenhommt, toevallig in de
niet, in de verste verte geene aanleiding ontwenden; (fig.) die Herzen -, vervreem- handen komt.
geven tot twisten; nicht den ent ferntesten den;entfremdet von den Meinen,vervreemd,
Entgegenlaufen, (dec laufst ent Grund dazu haben, niet de minste, vol- vreemd geworden aan, half vergeten door; gegen, er lduft entgegen, lief entgegen,
strekt geene reden hebben voor; ent ferm 2. o. ww., m . s. so ent f remdete er allen Ge- entgegengelaufen) bedr. ww. onr., Z.
nicht, nicht im entferntesten, niet in de schaften, werd hij vreemd, ongewoon aan. entgegeneilen; (lig.) einander schnurverte, in het minst, volstrekt niet; H.
Entfremdung, v., Z. entfremden. stracks entgegenlaufende Reden, lijnrecht
wed. ww. sich zu weit -, zich te veel
EntfUhren, (ent fiihrte, entfiihrt) met elk. in strijd, tegen elk. indruiverwijderen, te ver afdwalen; (Sterrenk.) bedr. ww die Beule -, ontvoeren, Weg- send.
sick -, afwijken; entfernt euch von hier! voeren, medehemen; 2. ein Mddchen -,' Entgegennehmen, (du nimmst
entgegen, er nimnil entgegen, nahut ent
gaat heen! gaat weg! (fig.) sich zu ontvoeren, schaken.
eveit von seincm Gegenstande -, te ver af
bedr. ww. our.-gen,t oim)
Entf .hrer, ( - rers, mv. - rer) m.'
-dwalen. schaker m., hij, die ontvoert.
aannemen, ontvangen, in ontvangst
Entfi Krung, v., Z. entfuhren. nemen.
Entfernung, v., z. m., Z. entfernen; it. verwijdering v., afstand m.;(HeelEntgangen, Z. entgehen.
Entgegenreisen, (reiste ent k.) afwijking, verwijding v.; (van huis),
Entgegen, voorz. te gemoet; it.!, gegen, entgegengereist) o. ww., m. s. te
gemoet reizen, te gemoet trekken.
verwijdering, afwezigheid v.; (van eene tegen, Z. zuzvider.
plaats), afstand m.; (Sterrenk.) wijdte
Entgegenarbeiten, (arbeilete Entgegenreiten, (rit! entgegen,
V., Z. Abstand; -skraft v., Z. Fliehkraft. entgegen, entgegengearbeitet) o. ww. jemn. entgegeugeritten) o. ww.onr., m. s. te geEntfesseln, (ent fesselte, entfesselt) -, tegenwerken, zich verzetten tegen iems. moet rijden, te paard te gemoet gaan, te
bedr. ww . ontketenen, de boeien ontne- plannen, tegenstreven.
paard inhalen.
men, uit de boeien slaan, van de boeien
Entgegenblasen, (du blás(es)t Entgegenschicken, (schickte
bevrijden; (fig.) sich, seinen Geist - von entgegen, er blast entgegen, blies entge- enlgegen, entgegengeschickt) bedr. ww.
Vorurtheilen -, losmaken, vrijmaken van. gen, entgegengeblasen) o. ww. tegenbla- te gemoet zenden.
EntfQssler, (-Iers, mv. -ier) m. zen; (van den wind), jemn. -, tegen - Entgegenschwimmen,
bevrijder m.
waaien.
(schtvamm entgegen, entgegengeschwomEntfiedern, (ent fiederte,ent faedert) Entgegeneilen, (eilte entgegen, men) o. ww. onr., rit. h. en s. te gemoet
o.
ww.
te gemoet snellen, zwemmen, zwemmen naar.
bedr. ww. (w. i. gebr.) van de vederen entgegengeeilt)
ontdoen, ontvederen.
te gemoet ijlen; (fig.) seinera Verderben
Entgegensegeln, (segelte ent
o. ww., rn. h. te-gen,t sl)
Entfammen, (ent/lamnite, ent - -, te gemoet snellen, gaan, loopent
Entgegenfahren, (du fdhrst gemoet zeilen, te gemoet varen.
f ammt) bedr. ww. ontvlammen, in vlam
zetten, Z. entzünden, entbrennen; von entgegen, er' f'hrt entgegen, fuhr entgeEntgegensehen, (du siehst enl gen, entgegengefahren) o. ww. our., m. gegen, er sieht entgegen, salt entgegen,
Liebe, Zorn entflammt, ontvlamd.
Ent$ammung, v., Z. entflammen. S. te gemoet rijden, te gemoet varen, in entgegengesehen) o. ww. onr., in. h.(6g.)
Entfeehten, (du ent f ichtst, er' een rijtuig, in eene boot & te gemoet einer Sache -, te gemoet zien, verlangend
ent/licht, entflocht, entflochten) beds. ww. gaan; dem Winde, dein Strome -, tegen uitzien naar; it. voorzien, vooruitzien;
deur Tode ruhig -, te gemoet zien, af(wind, stroom) opvaren.
onr. de vlechten losmaken, losdoen.
Enthe_isehen, (enifleischte, ent -' Entgegenfliegen, (flog entgegen, wachten, verwachten.
fieischt) bedr. ww. einen Leichnana -,' entgegenge/logen) o. ww. our., m. s. te' Entgegensein, (ich bin entgegen,
du bist entgegen, er ist entgegen 4,
ontvleezen, van het vleesch ontdoen, het gemoet vliegen, vliegen naar.
Entgegenfi hren, (fuhrte ent war entgegen, entgegengewesen) o. ww.
vleesch afsnijden van, Z. abfleischen;
bedr. ww. te ge--gen,t fihr) our. tegen zijn, ongunstig of niet
(fig.) entfleischt, ontvleesd, mager,
moet voeren, voeren, leiden, brengen gunstig zijn voor; der Wind ist ihm ent
vermagerd .
de wind is hem tegen, ongunstig,-gen,
Entfliegen, (ent flog, entflogen) o. naar.
ww. our., m. S. wegvliegen, vervliegen;
Entgegengehen, (ging entgegen, hij heeft tegenwind; das isi dem, was er
(fig.) die Zeil enl/ïiegt, vervliegt, snelt' entgegengegangen) o. -ww. our., m. s. te eben sagte, gerade enlgegen, dat is liet
gemoet gaan; dein Tode beherzt -, den tegenovergestelde van datgene &.
henen.
Entgegenseuden, (sendete of
Entfliehen, (entfloh, entflohen) o. dood moedig te gemoet gaan.
ww. onr., m. s. ontvluchten, wegvluchten;
EntgQgenhalten, (du haltst ent - sandle entgegen, entgegengesendet of ent-
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gegengesandt) bedr. ww. reg. en onr., Z. teerden mich es nicht - lassen, gij zult liet bedwingen &; sich des Urtheils -,
mij niet laten ontgelden, gij zult mij er sick ober eire Sache za urtheilen -, zich
entgegenschicken.
Entgegensetzen, (setzte entge- niet voor laten opdraaien; ich willes seine onthouden van, zijn oordeel opschorten.
gen, entgegengesetzt) bedr. ww. etw. -, Kinder nicht - lassen, ik zal het zijne Enthaltsam, (er, -st) bijv. en b.
tegenoverstellen, stellen tegenover, kinderen niet laten vergelden, ik wil zijne (in eten en drinken), onthoudend, onttegenwerpen; zwei Sachen einander -, kinderen niet straffen voor hetgeen &; lloudzaam, matig, sober; äuszerst - leben,
met elk. vergelijken; entgegengeset.zte das solt er mir -, dat zal ik hem betaald uiterst matig leven, in de grootste ontMeinung, tegenovergesteld; 2. wed. ww.. zetten; (Spr.) wer es versieht, muss es -, houding leven; -keil v. onthouding, masick -, zich verzetten, wederstaan, Z. wi - die zijn billen brandt, moet op de blaren tigheid, soberheid v.
Enthaltung, v., Z. enthalten; it.
zitten.
dersetzen.
Entgogensetzung, v., Z. enige - ' Entgleisen, (entgleiste, entgleist) Ent halt samkeit.
Entharten, (enthdrtete, enthairo. w., m. s. uit het spoor geraken, degensetzen.
let) bedr. ww. den Stahl -, de hardheid
Entgegenstehen, (stand entge- railleeren.
gen, entgegengestanden) o. ww. onr., m. Entgleiten, (eniglitt, entglitten) ontnemen aan , zacht maken ; (fig.)
h. tegenovergesteld zijn van, het tegen o. ww. onr., m. s. ontglijden,ontglibben, das Herz -, roeren, verteederen, bewegen.
zijn van, tegenoverstaan, zich-overgstld ontglippen.
verzetten.
Entgliedern, (entgliederte, ent Entharzen, (entharzte, entharzt)
bedr. ww. den samenhang (ter-gliedrt) bedr. ww ontharsen, van de hars ontEntgegenstellen, (stellte ent
doen, de hars uittrekken uit.
bedr. ww. tegen--gen,t sl) leden storen, desorganiseeren.
overstellen, Z. entgegenset.zen; 2. wed.
Entglimmen, (entglomm, ent - Enthauehen, (enthauchte, ent
bede. ww. süsze Tone -, uitade--hauct)
glommen) o. ww. onr. (w. I. gebr.) ontww. sich jemn. -, Z. widersetzen.
EntgQgenstellung, v., Z. ent - glimmen, beginnen teglimmen,ontbran- men, doen hoores.
Entháuen, (enthieb,enthauen) beds.
den, vuur vatten, aangaan.
gegenstellen.
Entgegenwirken, (wirlcte ent
Entglitsehen, (entglitschte, ent ww. onr. uithouwen, weghouwen;(Bergo. ww., m. h.-gen,t wirk)
ww., Z. entgleiten.
-glitsch)o. w.) jemn. das Erz -, het erts (van den
tegenwerken, handelen tegen den wil van,
Entgltjhen, (entgli hte, entglüht) buurman) weggraven.
Enthaupten, (enthauptete, ent
o. ww., m. s. ontgloeien; (fig.) die Wantegenstreven, zich verzetten tegen.
bedr. ww. jem. -, onthoofden,-haupte)
Entgegenziehen, (zog eatgegen, gen entgliihten ihnz, zijne wangen begon
te gloeien, vuurrood te worden; vor-rien het hoofd afslaan.
entgegengezogen) o. ww. onr.,m. s. jemn.
Enthauptung , v., Z. enthaupten.
Zorn -, ontbranden van, ontsteken in.
-, te gemoet trekken.
Entgegnen, (entgegnete, entgeg- EntgQttern, (entgotterte, entgöt- Enthauten, (enatháutete, ent`iäunet) o. ww., m. h. antwoorden, herne- tert) bedr. ww. van de goddelijke waar let) bedr. ww. ontvellen, van de huid of
hoedanigheid van!
-dighebrovn, het vel ontdoen, Z. hauten.
men, hervatten; er entgegnete darauf, hij
Entha_utung, v., Z. enthc uteri.
antwoordde, hervatte, hernam daarop, god ontnemen, ontgoden; it. van de goEnthgben, (enthob, enthoben) bedr.
wierp daartegen in; nein, entgegnete er, den berooven.
neen, hernam, antwoordde hij.
Entgriten, (entgrátete, entyrd- ww. die Schussel dens Tisch -, weg
jens. seiner V erp flichtungen,-nemva;
Entgegi ung, v., Z. entgegnen. tet) bedr. ww. einen Fisch -, ontgraten,
seines Dienstes, des Eides -, ontheffen,
Entgehën, (entging, entgangen) o. de graten uithalen uit, Z. ausgrdten.
ww. onr., m. s. der Dieb entging mit der
Entgrznen, (entgrunte, entgrünt) ontlasten, vrijstellen van; ich bin der Mahe
Beute, verwijderde zich heimelijk, Z. ent - o. ww., in. s. ontgroenen, beginnen groen enthoben, bevrijd, verlost; 2. wed. ww.
wveichen; jenin. -, (van de krachten), be- te worden, opkomen, uitkomen, groeien. (w. i. gebr.) enthebe dich ! ga benen, pak
geven, verlaten; (van eene erfenis), outEntgijrten, (entgiirtete, enlgurtet)' u weg!
(entheiligte, eat hei_
snappen; sich keinen Vortheil - lassen, bedr. ww. jets. -, ontgorden, den gordel' Entheiligen,
ligt bedr ww. ontheiligen, ontwijden;
ontsnappen, ontglippen; der Lohn soil Dir afdoen, van den gordel ontdoen.
nicht -, gij zult uw verdiende loon
Enthaaren, (enthaarte, enthaart) ,den Sonntag -, ontheiligen, den dag des
ontvangen; seinera Schar(blick kans nichts bedr. ww. ontharen, kaal maken, van het Heeres schenden; den Namen Gottes -,
-, ontgaan; 2. einem Uebel, einer Gefahr haar ontdoen; enthaart, (van den hals ontheiligen, misbruiken; eire Kirche -,
Z. entweihen.
van een hond b.v.), kaal, onthaard.
chr -, ontgaan, ontkomen, ontsnappen.
Entgeilen, (entgeilte, entgeilt) Enthaarung, v., Z. enthaaren; Entheiliger, (-gers, mv. -ger) m.
bedr. ww., Z. entmannen.
-smittel o. middel o. om de haren weg hij, die ontheiligt.
Enthe.l.igung, v., Z. ent heiligen.
Entgeistern, (entgeisterte, ent te nemen.
Entherzen, (entherzte, entherzt)
bedr. ww. (sv. i. gebr.) van het-geistr)
Enthalfteren, (enthal[terte, ent
bedr. ww. onthalsteren, den-hal/ter) bedr. ww. (w. i. gebr.) ontmoedigen,
leven, de levendigheid berooven, van de
den moed doen verliezen.
zinnen berooven, ontzielen; (fig.) ent - halster afdoen, ontnemen.
geistert, gevoelloos, levenloos, zielloos,
Enth)ten, (du entháltst, er ent - Enthexen, (enthexte, enthext)
dood; zur Statue entgeistert, in een dood' hit, enthielt, enthalten) bedr. ww onr. bedr. ww van hekserij, betoovering beinhouden, bevatten, insluiten, in zich vrij{ten.
beeld veranderd.
Entgeisterung, v., Z. entgei- houden; das Fass enthc It Wein, bevat; Enthj.mmeln, (enthimmelte, ent
bedr. ww. eis Himmelbelt -,-himelt)
dieses Bach enthdlt niclits Neiues, dit boek
stern.
Engeist(ig)en, (entgeistigte of bevat &, in dit boek staat &; in siclt -, den hemel afnemen van.
Entholzen, (entholzte, entholzt)
entgeistete, entgeistigt of entyeistet) bedr. bevatten, inhouden; lI. wed. ww. sich
einer Sache, (zelden von einer Sache) -, bedr. ww. de bosschen of wouden uit
ww. den geest uitdooven.
hout, de boomes &-roienva,ht
Entgelt of Entgeld, (-(e)s) o., zich onthouden van, zich niet afgeven
z. m. ohne -, kosteloos, gratis, zonder met; sich des Weines -, zich onthouden berooven.
Enthonigen, (enlhonigte, enthovan, niet gebruiken, niet drinken; sick
kosten, om niet.
Entgs1ten, (du entgiltst, er ent - des Fluchens -, zich onthouden,zich niet nigt) bedr. ww. das Wachs -, van den
gilt, entgalt, entgolten) bedr. ww onr. overgeven aan; ich konnte mich des La- honig ontdoen, den honig afhalen van.
Enthtllen, (enthullte, enthiillt)
ontgelden, bezuren, de straf ondergaan diens, der Thránen nicht ik kou mij
voor; er muss es immer -, hij moet het niet weerhouden te lachen, te schreien; bedr. ww. eis Standbild -, onthullen; den
altijd ontgelden, bezuren; (Volkst.) hij (z. voorw.) ik kon mij niet in-, niet Buser -, ontblooten, Z. entdecken; (fig.)
moet altijd het loodje leggen, hij is goedhouden; kaum enthielt er sich, dass Geheininisse -, bekend maken, ontdek altijd het kind van de rekening; Sie e r nicht aufschrie, nauwlijks kon hij zich ken; das Laster -, ontmaskeren, aan de
-,
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kaak stellen, Z. aufdecken; IL wed. ww
sich -, Z. entschleiern.
EnthUllung, v., Z. enthiillen.
Enthilsen, (enthulste, enthulst
bedr. ww. Erbsen -, doppen, uit de schi
doen, van de schillen ontdoen, pellen.

Enthusiasmiren, (enthusias

Ent.

Icoppelt) bedr. ww. Hunde -, losmaken
loskoppelen, ontkoppelen.
EntkQrpern, (entkórperte, entkór.
pert) bedr. ww. van liet lichaam schei
den, ontdoen, bevrijden; der eatkórpert
Geist, van liet lichaam gescheiden.

,

Entkr ,ften,

(enntkrá[tete, eatkráf.

mirte, enthusiasmiri) bedr. ww. verruk let) bedr. ww jern., den Korper -, d^
ken, bekoren, vervoeren, in geestdril kracht benemen, ontnemen, verzwakken
brengen, in vuur of in gloed zetten.
uitputten, vermoeien ; durch Schzvelgere
Enthusiasmus, (onb.) m. geest. entkrä/'let,ontzenuwd, uitgeput, verzwakt
dr ift, geestvervoering, verrukking, op Z. eninerven; ein Recht, einen Becveis getogenheid v., enthusiasme o., Z. Be. verzwakken, de kracht ontnemen.
geislerung, Entzückung.
Entkr ,ftung, v., Z. entkrdEten,
Enthusiast, (-en, mv. -en) m. an - sterben, aan verval van krachter
Enthusiastin, (-nen) v. hij, zij dig sterven.
in geestdrift ontstoken is, vurige bewon.
Entkrá►nzen, (entkriinzte, ent
deraar m., bewonderaarster v.
bedr. ww. van bloemkransen ont--krdnzt)
Enthusiastiseh, bijv. en b. ver. doen, ontkransen.
rukt., Z. begeistert, schwcirmerisch.
Entkr ,iseln, (entkrhuselte, ent
Entian, ( - s, mv. - e) m., Z. Enzian
bedr. ww. die Haare -, ontkrul--krduselt)
Entirren, (entirrle, entirrt) o. ww Een, uit de krul doen.
m. s. al dwalende ontkomen; it, afdwalen Enkriechen, (entkroch, entkrochen)
Entj eLgen, (entjagte, entjagt) bedr, ). ww. onr., in. S. al kruipende ontkoww., Z. abjagen.
Ínen, wegkruipen, ontkruipen.
Entjoehen, (enijochte, entjocht) Entkr^nen, (entkrónte, entkrönt)
bedr. ww. Ochsen -, het juk ontne- )edr. ww. jem. -, ontkronen, de kroon
men of afnemen, uit het juk spannen; )ntnemen.
(fig.) cin Volk -, van het jak bevrijden,
Entkimmern, (ent kummerte,entvrijmaken, verlossen.
cummert) bedr. ww. van kommer bevrijEntjungfern, (enljungferte, ent - len.
jung/'ert) bedr. ww. ein Mädchen ^-, ontEntkt .ssen, (entkiissle, entküsst)
maagden, haar maagdom ontrooven.
)edr. ww. den Wangen eine Throne -,
Entkeimen, (entkeimte, entkeimt) vegkussen, door kussen wegnemen.
bedr. ww. (van het zaad), ontkiemen,
Entladen, (du enlladest of ent
ontspruiten, uitspruiten, opkomen, uiter entladet of entládt, enllud,-idst,
komen, Z. hervorkeimen.
naladen) bedr. ww. onr. je.m. -, ontEntkernen, (entkernie, enikernt) asten, den last ontnemen, van den last
bedr. ww., Z. auskernen.
Bevrijden; einep Wagen -, ontladen,
Entkerkern, (entkerkerte, entker- rotvrachten, den last, de vracht afnekert) bedr.ww.(w. i. gebr.) uit den kerker aen van; (fig.) eines Gescha/'tes -, belaten, uit de gevangenis laten gaan, vrij- rijden, ontlasten, ontdoen; sein Gewissen
laten, loslaten.
, bevrijden, ontlasten, vrijmaken van;
Entketten, (entkettete, entkeltet) Schild.) diese Figur isl nicht genug -,
bedr. ww. ontketenen, ontboeien, van de omt niet genoeg uit; 2. ein Gezvehr,eine
ketens of de boeien ontdoen, losmaken.
lectrische Bacterie -, ontladen; II. wed.
Entkleiden, (entkleidete,entkleidet) ;w. sich einer Burde, seiner Kleider -,
bedr. ww. ontkleeden, van de kleederen ich ontdoen van; die Geivitter and Wol ontdoen, uitkleeden, de kleederen uit en - sich, barsten los; (fig.) (van drift,
jemnn. seiner Würde, seines-trekn;(Gg.) )orn), in Wuthausbri chen sick -, zich
Amles -, berooven; 2. wed. ww. sich -, acht snaken.
zich ontkleeden, zich van zijne kleederen
Entladung, v., Z. entladen.
ontdoen, zijne kleederen uittrekken, Z.
Entl horen, (entláhmnte, enllähmt)
auskleiden.
edr. ww de lamheid ontnemen, van de
Entkle_istern, (enikleisterte, ent verlamming bevrijden, genezen.
bedr. ww. (Kaart.) die Karlen--kleistr)
Entlang, voorz. den Strand - (zelblr lier -, tusschen de pers leggen om pn - den Strand) des Strands -, dein
ze van de overtollige pap of lijm te trande - (zelden - dem Strande), langs
ontdoen.
,t strand, Z. langs; 2. die Nacht -, door;
Entkneehten, (entknechtele, ent ele Jahre -, veel jaren lang.
bedr. ww. jem. -, van de sla--knecht)
Entlangs, entl,ngst, voorz. (w.
vernij bevrijden, vrij maken.
gebr.) Z. entlang. 1
Entknospen, (entknospte, ent
Entlangweilen, (entlangiveilte,
o. ww., m. s. (PI.) uit den knop-knospt)
tlangweilt) bedr. vees. (w. i. gebr.)
komen, uitkomen.
mn de verveling bevrijden. 1
EntkQmmen, (entkam,entkoni- Eetlarven, (entlarvte, entlarvt) 1
men) o. ww. onr. ontkomen, ontsnap- Jr. ww. einen Heuchler -, ontmaske- l
pen; er ist der Ge[ahr glucklich -, hij is 1 n, in zijne ware gedaante laten zien; c
het gevaar gelukkig ontkomen; aus dem riep Belrug -, aan den dag brengen. r
Gefángnisse -, ontsnappen, ontvluchten;
Entlassen, (du entläss(es) t, er ent- r
2. Z. wegkommen.
sst, entliesz, entlassen) bedr. ww. onr. r
EntkQppeln, (entkoppelle, ent- ^dienle -, ontslaan, het ontslag geven,
,

wegzenden; Truppen -, ontslaan, afdanken; einen Sklaven -, vrijlaten; 2. onthef
ontslaan, kwijtschelden, schenken;-fen,
eine Versammlung -, sluiten; jem. aus,
von dem Dienste, des Dienstes -, ontslaan,
het ontslag geven; jem. aller Verpflichtungen, des Eides -, ontslaan, ontheffen;
3. (Sm.) den Stahl -, een weinig zachter
maken.
EntI ssung, v., Z. entlassen; it.
ontslag o.; seine - erhalten, zijn ontslag
krijgen, ontslagen worden; it afgedankt
worden; seine - einreichen, een verzoek
om ontslag indienen; (van een slaaf),vrijlating v.; -sschreiben o. terugroepingsbrief m.
Entlasten, (entlastele, entlastet)
bedr. ww. eiren Wagen -, ontlasten, van
ten last ontdoen, afladen; jent. -, ontasten, ontheffen van; 1I. wed. ww. sick
'on den Geschd/'len, der Geschafte -, zich
)ntdoen van, van den hals schuiven; (van
Ie lucht), ontladen.
Entlastung, v., Z. entlasten; -senge m. (Rechtses.) getuige m. vóór den
)eschuldigde, getuige á decharge.
Entla_uben, (entlauble, entlaubt)
)edr. ww. ontbladeren, van de bladeren,
an het loof ontdoen; entlaubt, ontblalerd.
Entlaufen, (du entlaufst, er ent suit, entlie[, entlaufen) o. ww. onr., m.
. ontloopen, wegloopen, ontsnappen, ontluchten; seinen Aeltern -, het ouderlijk
uis verlaten, wegloopen uit; vom Heere
, deserteeren, wegloopen; ein -er, vluchfling, weggeloopene, deserteur rn.; einer
refahr, dem Tode, dem Arm der Justin -,
ntloopen, ontkomen.
Entla_usehen, (entlauschte, ent iuscht) bedr. ww. afluisteren, Z. ab auschen.
Entleben, (entlebte, entlebt) bedt.
'w. van het leven berooven, ontzielen.
Entledigen, (eniledigte, entledigt)
edr. ww. jent. der Gefangenschaft, seiner
ande -, bevrijden; jent. einerLast -, beLijden, ontlasten, ontheffen; sein Herz -,
. ausschütten; 1I. wed. ww. sich seiner
arde -, zich ontdoen, zich vrijmaken
in; sich der Sorgen -, van zich werpen;
ch seiner Meinung -, uitspreken; sick
nes Au f trages, einer Verbindlichkeit -,
eh kwijten van, nakomen, vervullen.
Entledigung, v., Z. entledigen.
Entleeren, (entleerte, entleert)
,dr. ww ledigen, ledig maken; 2. wed.
w. sick -, ledig worden, leegloopeu.
Entlegen, ( -er, -st) bijv. en b. aflegen, verwijderd; eine Stunde von der
ladt -, verwijderd, Z. abgelegen; -heit
verwijdering v., afstand m., afgelegen ,id v.
EntlQhnen, (entlehnte, entlehnt)
dr. ww. jemn., von jemn. Geld -, leenen
n, ontleenen; Bucher von (aus) der Bi;olhek -, leenen; (fig.) dens Kalender
zen Namen -, ontleenen aan, nemen
Gedanken, Verse -, ontleenen, overmen van; ein enllehnter Name, ontleende
am m.; entlehnte Zierathen, geleend.

EntlQhner, .-lphuerin, leener
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ww. onr. jemn. eliv. -, ontnemen, afne- jemn. alle Freude -, ontnemen, berooven
men, berooven van, stelen van, ontstelen; van; jemn. ein Geheimniss -, ontrukken,
2. jemn. eine Last -, afnemen; 3. Waaren doen bekend maken; jem. der Verfolgung,
EntlQhnung, v., Z entlehnen.
Entleiben,(entleibte,entleibl) bedr. bei (von) einero Kaufmann -, nemen, einer Gefahr, der Wuth des Póbels -, ontww. jem. -, het leren benemen, dooden, koopen; Geld von jemn. -, leenen; (Hand,) rukken aan, bevrijden van; dem Tode -,
vermoorden; der Entleible, de vermoorde, eine Sumnie au/' jein. -, trekken, een wis- redden van;11. wed. ww. sich den Hinden
de doode m., het lijk o.; 2. van het Ii- sel afgeven voor; seinen Vorschuss au/ der Hascher -, zich losrukken uit, zich
chaam bevrijden; der entleibte Geist, van jemn. -, trekken voor; ein Citat (aus) ontrukken aan.
Entreiten, (entritt, entritlen) o.
het lichaam ontdaan; 1I. wed. ww. sich einero Buche -, ontleenen; 4. eliv. aus
selbst -, zich zelven het leven benemen, eta'. -, afleiden, opmaken, Z. ersehen; ww. on r., m. S. wegrijden, zich te paard,
zijn leven te kort doen, een zelfmoord be- 5. jem. elw. Unangenehmem, Lasligem, al rijdende verwijderen; dem Feinde -,
Gefährlichem -, onttrekken, verlossen, al rijdende ontkomen.
gaan, zich van kant maken.
Entreizen, (entreizie, entreizl)
Entleibung, v., Z. entleiben; it. bevrijden van.
Entnehmer, roers, mv. -nier) bedr. ww. (w. i. gebr.) ontlokken, Z. ent
moord m.; - seiner selbst, zelfmoord m.
-locken.
Entleiden, (enlleidele, entleidel) m. (Hand.) (van een wissel), trekker m.,
EntrQnnen, (cnlrennte of ent
bedr. ww. jemn. -, vervelen, tegenstaan; hij, die trekt, die een wissel afgeeft.
Entnerven, (entnervte, entnervt)
reg. en onr., m.-rante,l)o.w
dieses Geschil ft entleidet ihin, begint hem
tegen te staan, hij krijgt een tegenzin in; bedr. ww. ontzenuwen, verzwakken, de S. rennende ontvluchten, Z. enlrinnen.
Entresol, (- s, mv. -s) o. opkaes ist mir entleidet, ik ben het moede, ik krachten doen verliezen; entnervier
Schwdchling, ontzenuwd, uitgeput, uit mertje o., insteekkamer, ingestoken ver
heb er een hekel aan, een afkeer van.
-gemrldnsch.
-diepngv.,
zeetje o.
Entleihen, (entlieh, en! lichen)
Entn$rvung, v., Z. entnerven.
Entrieh, (- e)s, mv. -e) m., Z.Ente.
bedr. ww. onr., Z. entlehnen.
Entleiten, entlgnken, Z. ab- EntomolQg, en, mv. -en) m. in- Entriehten,(enirichtele, entrichtet)
sectenkenner ni.
bedr. ww. die Abgaben -, betalen, vol
leilen, ablenlren.
seine Schuld -, afdoen, betalen, vol -doen;
Entleuehten, (entleuchlete, enl- Entomologie, V. kennis v. der
-doen.
leuchtet) o. ww., m. s., Z. hervorleztchten. insecten, insectenleer, natuurlijke histoEntrichtung, v., Z. entrichlen.
EntiQeken, (entlockte, entloekt) rie V. der insecten, entornologie v.
EntomolQgisch, bijv. nw. de in- Entriegeln, (enlriegelie, entriebedr. ww van de lokken berooven; 2 jemn.
gelt) bedr. ww. die Tliiire -, outgrendeSeufzer, Thránen - , ontlokken, doen stor- sectenleer betreffend.
Entpanzern, (entpanzerte, en!- ten, ontsluiten, openen; 2. wed. ww. sich
ten; jenin. ein Geheimniss -, ontlokken;
panzer!) bedr. ww. (w. i. gebr.) jem. -, -, ontgrendeld worden, geopend worden,
der Har fe süsze Tone -, ontlokken.
EntlQdern, (entloderte, entlodert)' ontpantseren, het pantser ontnemen, er opengaan.
van ontdoen.
Entrieseln, (entrieselie, entriesclt)
o. ww., in. s., Z. auf -, hervorlodern.
EntpfrQpfen, (ent;1%rop[te, ent o. ww., m. s., Z. entstrámen.
Entmannen, (entmannte, ent
bedr. ww. eine bTlasche -, ont--p/roJt)
Entrinden, (entrindete, entrindel)
bedr. ww. ontmannen, snijden,'
-mant)
bedr. ww. ontschorsen, Z. abrinden.
de voorttelingskracht ontnemen, cas kurken, opentrekken.
Entpressen, (entpresste, entpresst) Entringeln, (entringelte, entrinww. sich durch Aus--tren;2.wd
schwei[ungen -, zich uitputten, ont.zenu- bedr.ww. ontpersen,afpersen,Z. erpressen. gelt) bedr. ww. (w. i. gebr.), van de rinEntp ippen(sieh) (enipuppte, gen losdoen, ontgespen; die Haare -, los wen, de voorttelingskracht verloren doen
entpuppt) wed. ww. (Nat. hist.) uit de doen, losmaken.
gaan.
Entr ogen, (entrang, entrungen)
Entmannung, v., Z. entmannen. pop komen, uit de pop kruipen.
Entpurpurn, (entpurpurte, ent bedr. ww. onr. ontwringen, met geweld
Entmanteln, (entmantelte, ent
bedr. ww. van het purperrood-puri) ontnemen; er wollle den Degen ihni, seibedr. ww. jem. -, sich -, van-mantel)
den mantel ontdoen: 2. eine Festung -, ontdoen; entpurpurte Lippen, verbleekt; ner Hand -, ontwringen, ontrukken, Z.
2. onttronen, het purper, het vorsten - eetwinden; jemn. einen Sieg -, behalen op;
ontmantelen, Z. schleifen.
ein Land dens Meere -, ontworstelen, ontEntmarken, (entmarkte, entmarkt) kleed ontnemen.
Entqualmen, (entqualmte, ent woekeren aan; 2. van den ring, de ringen
bedr. ww., Z. en! nerven.
-qualmt)o.w,in ontdoen; 3. wed. «w, sich einer Sadie -,
S. zich als dikke damp
Entmasten, (entmastete, enimastet)
zich met geweld losmaken van.
bedr. ww. ein Schiff -, ontmasten, de verheffen, als dikke damp ontsnappen.
Entquellen, (dit entquillst, er cut- Entrinnen, (entrann, entronnen)
masten ontnemen, van de masten ontdoen.
Entmenschen, (entmenschte,ent- quill!, eniquoll, entquollen) o. ww. oer., o. ww. oer., in. s. (van vloeistofen),nntvloeien; (van eene bron), dent Berge -,
menscht) bedr.ww. ontmenschen,de men- G. entspringen; it. aus flies: en.
Entraf en, (entra[[te, entry fl) bedr. ontspringen, ontspruiten, komen uit;
schelijkheid ontnemen, van alle mensche(lig.) (van den tijd), vervliegen, voor
lijkheid berooven; it. (w. i. gebr.) ver- ww., Z. enlreiszen.
Entrathen, (dit enlrathst, er enlnederen, verlagen.
-iljgan,hesln;2.otpen, Entmisehen, (entmischte, ent - rdtht, entrieth, entralhen) o. ww. onr., i snappen, ontvluchten, zich uit de voeten
malven; er wied mir nicht -, hij zal mij
mischt) bedr. n w. (Scheik.) Z. zersetzen. Z.entbchren.
Entrathseln, (enlräth-selte, ent niet ontkomen, ontloopen; dein Schicerte,
Entmuthigen, (enlmulhigte, ent
bedt. ww. ontmoedigen, den-snuthig) räthselt) bedr. ww. eine Geheimschrift, der Gefahr, dein Tode glücklich -, Z. ent
-gehn.
moed benemen, den moed doen verlie- ein Geheimniss -, ontraadselen, ontcijferen.
zen, moedeloos doen worden.
Entrollen,(entrollle,entrollt) bedr.
Entmuthigung, v., Z. entmuthi- Entrauben, Z. rauben, entreiszen. «'w. eine Korte -, ontrollen, afrollen;
Entrauschen, (entrauschte, ent Flaggen, Fahnen -, ontrollen, ontplooien;
gen.
o. ww., m. s. met gedruisch weg -rauscht) 2. Z. Wegrollen, hinabrollen.
Entnageln, (entnagelle, entnagelt)
-vloein.
bedr. ww. eine Kanone -, ontnagelen,
EntrUeken, (enlruckte, entrückt)
Entre_isen, (entreiste, entreist) o. bedr. ww. ontrukken, wegrukken; etw.
weer bruikbaar maken.
Entn@beln, (entnebelte, entnebeli) ww., m. S. door op reis te gaan ont- dem Auge -, aan het oog ontrukken,
bedr. ww. ontnevelen, den nevel doen wijken, al reizende ontgaan.
uit liet gezicht doen verdwijnen; der
Entreiszen, (entriss, entrissen) Erde -, van de aarde wegnemen, in den
verdwijnen; enlnebelte Luit, van nevel,
bedr. ww. oer. seine Beute -, ontnemen, hernel opnemen; I1. o. zelfst., Z Ent mist of damp bevrijd, opgeklaard.
Entnehmen, (du entninirnst, er ontrukken, afnemen, wegnemen; jemn. ziicken.
entnimmt, entnahm, entnommen) bedr. den Dolch -, ontrukken, fluks ontnemen;
Entrudern, (entruderle, entrudert )

leent van.
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o. ww., m. s. wegroeien, al roeiende ont- beslisbaar, te beslissen, wat beslist kan brengen; die Zukunft -, ontsluieren, bekend maken.
worden, beslechtbaar.
komen.
Entschiejerung, v., Z. ent Entr^.fen, (entrie(, entrufen) bedr. Entseheiden, (entschied, ent
bedr. ww. onr. eine Sache, eine-schiedn) schleiern.
ww., onr., Z. abru fen.
Entrunzeln, (entrunzelte, entrun- Frage -, beslissen, beslechten, uitmaken, Entsehieimen, (entschleimte,ent zelt) bedr. ww. jemn. die Stirn -, de rim- doorzijne uitspraak een einde maken aan; schleimt) bedr. ww. ontslijmen, Z. ab in eineon entscheidenden Tone sprechen, schleimen.
pels doen verdwijnen, ontrimpelen.
EntrLsten, (entrustete, entrustet) op een beslissenden toon spreken; -de Entsehlieszen, (entschloss, ent
bedr. ww. onr. die Thüre -,-schloen)
bedr. ww. jem. -, boosmaken, toornig Schlacht, beslissende; (Rechtses.) -er
maken, vertoornen; 2. wed. ww. sich -, Rechtsgrund, afdoend, beslissend; -de ontsluiten, ol)endoen, openmaken, Z. an!zich boos maken, toornig of vertoornd, Slimme, beslissende stem v.; -des Uit heil, schlieszen; den Mend -, openen; 2. fern.
verstoord worden; entrusle dich nicht, -der Beschluss, beslissend, wat beslist, seiner Fesseln -, ontdoen, losmaken van;
een einde maakt aan; (Gen.) -der Tag, 1I. wed. ww. (van bloemen),zich openen,
maak u niet boos, wordt niet driftig.
EntrUstet, ( -er, -st) bijv. nw., Z. -es Zeichen, kritieke dag m., teeken o., opengaan; 2. sich ze etw. -, besluiten tot,
die, dat over den afloop der ziekte be- een besluit nemen, tot het besluit kozornig.
slist; 2. wed. ww. sich -, beslist worden, men, zich bepalen tot; wozu - Sie sich ?
Entrjistung, v., Z. entrüsten.
EEtrUtteln, (entruttelte, entrut- bepaald worden, vastgesteld worden; waartoe besluit gij ? er ist entschlossen
telt) bedr. ww. jein. dein Schla fe -, Z. es wird sich nun -, wer Recht hat, er zal Alles zu versuchen, hij heeft besloten, het
nu beslist, uitgemaakt worden, blijken besluit genomen &; - Sic sich doch zu
au(riitteln.
(zelden fiber) etw., bepaal u dan bij e.
Entsgen, (entsagte, entsagt) o. wie &.
Entsehe_idung, v., beslissing v.; o. a., zeg toch eindelijk wat gij wilt.
ww., m. h. einero Wunsch -, afzien van,
Entsehliszung, v ., Z. entschlieopgeven, vaarwel zeggen; einer Erbscha/l 2. die Sache ist ihrer - nahe, de zaak is
-, afstand doen van, laten varen; seinerf hare beslissing nabij, zal weldra uitge- s;en, Enischluss.
Rechten -, afzien van, opgeven, prijsge- maakt, beslist worden; (van Bene ziekte), EntschlQssen, ( -er, -st) bijv. en
b. besloten, bepaald, vastberaden, koen,
ven afstand doen van; seinera Glauben -, crisis v., beslissend oogenblik o.
verzaken ; dem Laster, dein Trunke -, af- Ents ch eidungs-augenbliek, stout; der Gefahr - entgegen gehen, liet
(-(e)s, mv. -e) m. beslissend oogeublik, gevaar trotseeren, moedig te gemoet gaan;
stand doen van, zich onthouden van.
oogenblik o. van crisis; -eid m. beslis - -er Bósewicht, vermetel, brutaal; -heit v.
EntseLgung, v., Z. enisagen.
Entsalzen, (entsalzie, entsalzt) sende eed, eed m., die de zaak & uit- vastberadenheid, vermetelheid, stoutmoebedr. ww. Fleisch -, ontzouten, het zout maakt; -grund m. beslissende, afdoende digheid V.
reden v., waartegen niets is in te brenEntschlimmern, (entschlum
ontnemen, flauwer maken.
Entsatteln, (enisattelle, enisat- gen; -lag m., -zeichen o. dag in., teeken merte, entschlummert) o. ww., m. s. intelt) bedr. ww. den Reiter-, uit den zadel of kenmerk o. waarop of waardoor de slapen, insluimeren, indommelen, Z einlichten, werpen; 2. eis P f erd -, Z. ab. ziekte beslist wordt, dag m. van de schlumrern; 2. (van een zieke), den
doodslaap ingaan, Z. entschlafen.
crisis.
satteln.
Entsatz, ( es) ni., z.m. ontzet, ont ) Entsehieden, ( -er, -st) bijv. en Entsehltpfen, (entschlup(te, ent ten o., ontzetting v.; zumn - einer Festung b. beslist, bepaald, zeker; eine -e Abnei- schlupft) o. ww., m. S. ontglippen, ontherbeieilen, tot ontzet toesnellen; 2. troe-' gung gepen elw. haben, een bepaalden af- snappen; den Hinden -, ontglippen, ontpen, soldaten, hulptroepen m. mv. tot keer &; -heil v. bepaaldheid, zekerheid, glijden; (lig.) sick eine Gelegenheit - lassen,
laten ontgaan, ongebruikt laten voorbijbeslissing v., besluit o.
ontzet.
Entsáuern, (entsauerte, entsäuert) Entsehiff'en,(entschiflte, entschifft) gaan; lass dir kein Wvrtchendavon -,ontbedr. ww. (Scheik.) einen Stoff -, ont- o. ww., m s. ontschepen, wegvaren, in vallen; dein Geddchtnisse wieder -, uit
het geheugen, uit het hoofd gaan.
zuren, van de zuren ontdoen, de zuren' een vaartuig ontkomen.
Entsehirren, (entschirrte, ent - 1 Entschluss, (-schlusses, M.V.
uitdrijven uit, desoxydeeren.
-schlusse) m. besluit o.; der - ist gefasst,
Ents ^u.erung, v., Z entsäuern. schirrt) bedr. ww. aftuigen.
Entschadigen, (entschadigte,ent - ! Entsehlafen, (du entschlä fst, er er hat seinen - gefasst, het besluit is geschddigt) bedr. ww. jem. wegen eines Ver - entschlä[t, entschlief, entschlafen) o. ww. nomen, hij heeft zijn besluit genomen,
lustes, fiir einen Veriest -, schadeloos onr. inslapen, insluimeren, in slaap val zijn plan gemaakt; bleiben Sie bei diesern
ontslapen, overlijden, ster--len;2.(fig) -e, houd u daarbij, daaraan, blijf bij uw
stellen, de schade vergoeden; jemn. seine'
Muhe, jern. fur seine Mr he -, schadeloos ven; im Herrn -, in den Heer ontslapen, voornemen; er kans ze keinens fester
kommen, hij kan niet besluiten, hij kan
overleden, gestorven.
stellen, beloonen.
Entschadigung, v ., Z. entschádi-', Entschlagen(sich), (du ent - tot geen bepaald besluit komen.
Entschmt eken, (entschmuckle,
gen; it. schadeloosstelling, vergoeding, schldgst, er entschldgt, enischlug, ent
wed. ww. sich einer Sache -,-schlagen) entschmuckl) bedr. ww. van de sieraden
belooning v.; dieses vuurde ihrn zur - bewilligt, dit werd hein toegestaan als scha zich ontdoen van, zich ontslaan van; sich ontdoen, onttooien.
Entsehn .ren, (entschniirte, ent
-ssicherheit v. (Rechtsw.)-delosting; der Sorgen -, zich van de zorg ontdoen,
bedr. ww. ontsnoeren, losma -schnurt)
akte v. van schadeloosstelling, zekerheid de zorgen verbannen, van zich zetten;
losvijgen.
-ken,
sich der Geschä[te -, zich onttrekken aan,
v. van schadevergoeding.
Entsehalen, (entschalte, ent - gaan uit; sich einer Person -, zich out- EntsehiDpfen, (entschöp f te, ent
bedr, ww. uitscheppen; den Fds--schópft)
sch a lt) bedr. ww. (Very.) die Seide -, doen van, zich ontslaan van, vermijden,',
ontwijken; it. zich onttrekken aan, zich sern Wein -, tappen uit.
ontgoinmen.
Entsch^.ldbarr, ( -er, -st) bijv.
Entsehaufeln, (entschau f elte,ent- niet meer afgeven, bemoeien met.
Entsehlagung, v ., Z. entschlagen. en b. verschoonbaar, te verontschuldigen,
schaufelt) bedr. ww. etw., -, wegschoppen; 2. (Zeew.) entschaufelter Anker, an-! Entschleichen, (entschlich, ent - vergefelijk.
ker o., dat een blad of een klauw verloren schlichen) o. ww. onr. wegsluipen, zich Entsehuldigen, (entschuldigte,
heeft, handeloos anker; 3. wed. ww. sich heimelijk wegmaken, al sluipende heen- enischuldigt) bedr. ww. jem., jeins. Fehler
-, (van een anker), een blad, een klauw gaan; eire Throne entschlich ihrem Auge, -, verontschuldigen, verschoonen, vergeven; sie suchte ihn dagzit zu -, verontontsnapte aan.
verliezen.
Entschleiern, (entschleierte, ent schuldigen, verschoonen; er hat sich - lasEntseh umen, (entschi umte, ent
bedr. ww. eine Person -, ont--schleirt) sen, hij heeft zich laten verontschuldio. ww., m. s. als schuim zich-schumt)
maskeren, bekend doen worden; (fig.) gen, hij heeft voor de uitnoodiging beverwijderen, schuimend heengaan.
Entseheidbar, -er, -st) bijv. uw. dis Wcehrheit -, ontsluieren, aan den dag dankt; das lasst sich nicht -, ist nicht
-
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au -, dat laat zich niet verontschuldigen,
vergoelijken; (beleefdheidsterm) Sic -,
ik vraag excuus, excuseer mij, met uw verlof; 2. wed. ww. sich met etiv. -, zijne ver
zoeken in.-ontschuldig,ver n
Entschuldigung,v.verontsch nl diging, verschooning v., excuus o.; -en
vorbringen, verontschuldigingen, excuzen
inbrengen; er führt als - an, dass 4-, hij
brengt als verontschuldiging in, bij ververontschuldigt zich met; er ist gleich
Wait einer - da, hij heeft altijd e. o. a.
excuus, eene of andere verontschuldiging,
Z. Ausrede, Aus flucht; jems. -n annehmen,
iem. verontschuldiging aannemen; ich
bitte tausendmal um -, duizendmaal
excuus!
Entsehuppen, (entschuppte, ent
ont--schupi)bedr.wnFsch-,
schubben, schrappen, van de schubben
ontdoen.
Entseht.rzen, (entschiirzte, ent
bedr. ww. ein Kind -, (w. i.-schirzt)
gebr.) het schortje, den boezelaar afdoen;
einen Knoten -, losmaken, uit den knoop
doen; 2. wed. ww. sich -, (w. i. gebr.)
zijn schort, voorschoot of zijn boezelaar
afdoen.
EntsehUtten, (entschuttete, ent
bedr. ww. (w. i. gebr.) van het-schute)
daarop liggend puin ontdoen, opdelven;
2. Z. aasschutten; 3. wed. ww. (w. i.
gebr.) sich der Dienstbarkeit, des .lochs -,
zich ontdoen van, onttrekken aan, ontheffen van &, het juk afschudden, Z. ab
-schutlen.
Entsehweben, (entschwebte, ent
langzaam weg -schwvebt)o.,m
wegzweven, verdwijnen.
-vliegn,
Entsehwefeln, (entschwefelte,
entschivefelt) bedr. ww. (Scheik.) die
Kohlen -, ontzwavelen, de zwavel schei
zwavel uittrekken uit, van-denva,
de zwavel ontdoen.
Entschwefelung, v.,Z. entschivefeln.
Entschwellen, (du entschwillst,
er entschwillt, entschwoll, entschwollen)
o. ww. onr. (van een stroom),dem Ufer -,
zwellen, wassen en buiten de oevers treden.
Entschwimmen, (entschwamm,
enischwommen) o. wsw. oor., m. s. zich al
zwemmende verwijderen, wegzwemmen.
Entsehwnden, (entschivand,entschzvunden) o. ww. oor., m. s. verdwijnen,
Z. verschwinden.
Entschwingen, (entschwvang,entschivungen) bedr. ww. oor. einen Wurfspiesz -, Z. fortschleudern; 2. wed. ww.
zich verwijderen, wegvliegen.
Entseelen, (entseelte, entseelt) o.
ww. van de ziel, van het leven berooven;
entseelter Leichnam, ontzield, dood lichaam.
Entsegeln, (entsegelte, entsegelt)
o. ww., m. s. dein Ha/en -, uitzeilen uit,
de haven uitzeilen, uitvaren; der Ge[ahr
-, ontkomen, ontsnappen, al varende ontvluchten,
EntsQYien, (du entsiehst,er entsieht,
entsah, entsehen) wed. ww. oor. sich vor
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fern. -, (veroud.) zich schamen; sich nicht aanknoopen; einen Anschlag -, beramen, Z.
-, zich niet ontzien, niet schromen om &. anspinnen; 2. wed. ww. sich -, (van een
Entsetzbar, ( er, -st) bijv. en b. oorlog), voortvloeien, ontstaan; es kann
afzetbaar; (van eene vesting), ontzetbaar, sich ein Process daraus -, er kan een
te ontzetten; -keit v. afzetbaarheid, out- proces uit ontstaan, dat kan aanleiding
zetbaarheid, v.
geven tot &;es entspann sich ein LiebeshanEntsetzen, (entsetzie, entsetzt) del daraus, daaruit ontstond&; wiegluckbedr. ww. jem. des Hofes, eines Pachts -, lich entspinnt sich sein Schicksal! welk
zetten uit; jem. seines Amtes -, ontzetten Bene gelukkige wending, verandering onuit, het ambt ontnemen aan, afzetten; auf dergaat zijn lot !
eine Zeit lang des Amtes -, voor een tijd
Entsprechen, (du entsprichst, er
of tijdelijk in het ambt schorsen of alleen entspricht, entsprach, entsprochen) o. ww.
schorsen; jem. seiner Ehren and Wierden onr., m. h. der Erwachtung -, beantwoor-, vervallen verklaren van; eine Festung -, den aan, voldoen aan, overeenkomen met;
ontzetten, de blokkade opheffen; 2. jem. der Erfolg entsprach seinen Wünschen, de
-, hevig doen schrikken, ontstellen; -de uitslag beantwoordde aan &; ein der
Thaten, Z. ensetzlich; H. wed ww. sich -, meinigen -der Charakter, overeenkomstig
van schrik geheel ontstellen, buiten zich met, passend, voegend bij; ein seinen Tazelve(n) geraken; sich vor einer Sache of lenten -des Amt, eene bediening, een
über eire Sache -, verschrikken, ontzet- post &, die met zijne talenten strookt.
ten, ontstellen over; er entsetzie sich vor
Entsprieszen, (entspross, ent
diesem Anblicke, hij ontstelde, verschri konr., m. s. (van gewas -sproen).w
te op dit gezicht; III. o. zelfst. ontzetontspruiten, uitspruiten, uitkomen;-sen),
ting, ontsteltenis v., hevige schrik m.; 2. (fig.) spruiten uit,afkomen van, voortstarres - packte, fasste, ergriff ihn, hij komen, afstammen van; aus dieser Else
stond als versteend van schrik.
sind drei Kinder entsprossen, uit dit huEnts@tz1ich, er, -st) bijv. en b. welijk zijn & gesproten, voortgekomen;
ontzettend, verschrikkelijk, ijselijk; -e' aus einem edlen Geschlechte entsprossen
That, verschrikkelijk, schrikwekkend, sein, van een adellijk geslacht afstamafgrijselijk, afschuwelijk, ontzettend; 2. men, gesproten zijn uit,voortgekomen uit.
(gemeenz.) buitengewoon, verbazend
Entspringen, (entsprang, ent
groot, ontzettend; - schlechtes Wetter,
onr., m. s.wegspringen.-sprunge)o.w
afschuwelijk; - reich, ontzettend, verba - ontspringen, ontsnappen, ontvluchten,
tend; er spielt - hoch, verschrikkelijk; wegkomen; den Hdschern -, ontkomen,
- schreien, fluchen, verschrikkelijk, afgrij- ontvluchten; aus dem Gefdngnisse -, ontwelijk; -keit V. afgrijselijkheid,wreedheid, vluchten, ontsnappen; aus dens Kloster -,
verschrikkelijkheid v.
wegloopen; 2. (van eene bron), ontsprinEntsQtzung, v., Z. entsetzen, Ent- gen, uit den grond komen, ontstaan, zijn
satz.
oorsprong nemen of hebben; man Weisz
Entsiegeln, (entsiegelte,entsiegelt) nicht ivo dieser Fluss entspringt, waar &
bede. ww. einen Brief -, openmaken,ope- ontspringt, waar de oorsprong is van &;
ien, ontzegelen; ein Testament -, openen; 3. (fig.) ontstaan, voortkomen, geboren
?ine Flasche -, opentrekken; (Rechtsw.) worden; aus dem Müsziggange - viele
in Zimmer, ein Schloss -, ontzegelen, de Laster, ontstaan, komen & voort; (it.) de
► egels afnemen van.
ledigheid is de bron, de moeder van veel
Entsiegelung, v., Z. entsiegeln. kwaad.
Entsinken, (entsank, entsunkern) Entsprudeln, (entsprudelte, ent ). ww. oor., m. S. den Handen -, ontval - sprudelt) o. ww., m. s. opwellen, opsprinen, uitvallen uit, ontzinken; (fig.) die gen, ontspringen.
Kra`te sind ihm entsunken, hebben hem
EntsprUhen, (enisprihle, ent
)egeven; der Muth enisank ihnen, de
-spruht)o.w,msdegluhn Eise
hoed ontzonk hun, zij verloren den moed, - Funken, uit & springen vonken; ihren
:ij lieten den moed zakken.
Augen entspr ithte Feuer, het vuur straalde
Entsinnen(sich), (entsann, ent - uit hare oogen.
►onnen) wed. ww. oor. sick einer Sache
Entstammen, (entstamnite, ant., zich herinneren, zich te binnen bren- stammi) o. ww., Z. abstammen.
;en; ich kano mich nicht -, ik kan mij niet
Entstauben, (entstdubte, ent
ierinneren.
bedr. ww. van stof ontdoen, af -stdub)
Entsinnlichen, (entsinnlichte, ffen, Z. abstiiuben.
-sto
,ntsinnlicht) beds. ww. van dezinnelijkEntst@hen, (entstand, en/standen)
ieid berooven, van al wat zinnelijk is o. ww. onr., m. s. ontstaan, voortkomen,
)ntdoen; der entsinnlichte Mensch, de zijn oorsprong nemen uit, geboren
;eestelijke rnensch, van alle zinnelijkheid worden uit; der Schnee entsteht aus, ont)evrijd, ontdaan.
staat uit, wordt gevormd door; seine
Entsittliehen, (entsittlich.te, ent Krankheit entsteht aus, ontstaat uit, kont
beds. ww. ontzedelijken, de ze--,itlch) voort uit; es kann ein groszes Ungluck derlen bederven van, zedeloos maken.
aus -, er kan &uit ontstaan, voortkomen,
Entsittliehung, v.,Z. entsittlichen. voortspruiten; was wird daraus -, wat zal
EntsptInnen, (entspannte, ent daaruit volgen, voortvloeien, het gevolg
-ipant) daarvan wezen? as entstand ein Sturm,
bedr. ww., Z. abspannen.
Entspinnen, (entspann, entspon- Aufruhr, Larm, Streit, er ontstond, er
ten) bedr.ww.onr. Gesprdche -, beginnen, verhief zich; 2. jemn. -, (w. i. gebr.) ant-
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breken; es kann ihm nicht -, kan hem throat) bedr. ww. onttronen, van den
niet ontgaan; ich wende ihm nie -, ik zal troon stooten.
hem nooit verlaten, begeven; -den Falls,
Entthronung, v., Z. entthronen.
zoo niet, anders, Z. widrig.
Enttonen, (enttonte, enllónt) o.
Entstehlen, (du entsliehlst, er ww., m. s. (van een geluid), klinken van,
entsliehlt, enlstahl, enlstohlen) Z. stellen. komen uit.

Entstehung, v., Z. enistehen; das

Enttragen, (du enttrdgst, er eat-

Reich war noch erst in der -, als c-, was
nog in zijne wording v.; 2. (w. i. gebr.)
in - eines Bessern, bij gebrek van beter;
-sart, -sweise V. wijze v. van ontstaan,
wording; -stall m. (veroiid.) im —e, als
dat niet gebeurde, in bet tegenovergestelde geval, zoo niet.
Entsteigen, (entstieg, enlstiegen) o. ww. onr., m. s. opstijgen, zich

trapt, endrug, entlragen) Z. forltragen.j

Enttreiben, (enttrieb, enttrieben)
Z. austreiben.

Entt.ben, (entzibte, entübt) bedr.
ww. (sv. i. gebr.) das entubte Auge, liet
ontwende oog.
Entibrigen, (entubrigte, entübrigt) bedr. ww. (gewoon[.) entubrigt
sein, ontheven, ontslagen, verlost zijn;
könnte ich nur des lastigen Auftrags -,
kon ik maar van & afkomen; 2. (w. i.
gebr.) etw. -, missen, Z. entbehren; 3. Z.
erübrigen.
Entvogel, (- vogels, mv. - vogel)

Ent.
Entw^h'en, (entwvehr(e, entwehrt)
bedr. ww. (veroud.) Z. entwaffnen; 2.
Z. ericehren; 3. wed. ww. sich eines Dinges -, van zich afweren, zich losmaken,

ontdoen van.

Entweiben, (entweibte, entzveibt)
bedr. ww. eene vrouw hare vrouwe
ontnemen, ontvrouwelijken. -lijkhed
Entweichen, (entwich, ent withen)
o. ww. onr. ontwijken, ontsnappen, ontvluchten, uitwijken; ein entwichener
Schuldner, voortvluchtig; einer Gefahr -,
ontwijken, ontvluchten; (fig.) die Nacht
entiveicht, verdwijnt.
Entweiehung, v., Z. entweichen;
-sklappe v., -suentil o., -sröhre v. ontla-

tings -klep v., -buis v.
Entweihen, (entweihte, entweiht)
bedr. ww. einen Geistlichen -, de wijding
bedr.ww. van steenen zuiveren, van stee
ontnemen; 2. eine Sache, den Tempel -,
ontdoen.
-ne
ontwijden, ontheiligen; (fig.) die Dicht
Entstellen, (entstellte, entslellt)
-, ontheiligen.-kunstdrchSmeil
bede. ww. je in ., das Gesicht -, mismaken,' m., Z. Ente.
misvormen, ontstellen; (lig.) den Sinn Entv^lkern, (entvölkerte, enlvól- Entweiher, ( - ens, mv. - er) m.
de Druckjehler, zinstorende drukfouten; kert) bedr. ww. ontvolken, de bevolking ontheiliger, heiligschender m.
Entweihung, v., Z. entweihen.
II. wed. ww. sich -, (veroud.) ontstellen, doen vertrekken uit; einen Teich, Wald
Entwenden, (entwendete of ent -, al de visch, al het wild wegvangen uit.
Z. entsetzen.
Entv^lkerung, v., Z. entvólkern. wandte, entwendet of entwandt) bed r. ww.
Entstellung, v., Z. entstellen.
Entsternen, (enisternie, entsternt) Entwaehen, (entwachte, entwacht) reg. en onr. wegnemen, ontvreemden;
bedr. ww van de sterren berooven; ent o. ww. einero Traume -, ontwaken uit. man hat ihm diese Gieter entwendet of
Nacht, nacht, hemel zonder ster--stern
Entwaehsen, (du entuwdchs(es)t, entwandt, men heeft hem die goederen
ren; entsternte Augen, zonder oog er entweichst, entivuchs, entivachsen) o. ontvreemd, ontnomen, men heeft hem
-apel. ww. onr., m. s. deny Boden -, groeien uit; van & beroofd; 2. jemn. eine Summe Gelds,
(fig.) den Kinderschuhen -, groeien uit, seinen Mantel -, ontstelen, ontvreemden.
Entsteuern, Z, wegsteuern.
Entstráhlen, (enistrahlte, ent - ophouden een kind te zijn, uitgroeien uit; Entw@ndung , v., Z. eat wenden.
Entw@rfen, (du entwir fst , er ent
strahlt) o. ww., m. s., Z. emporstrahlen; der Schule- sein, ontwassen zijn,te groot,
bede. ww. onr.-wirft,enalcvo)
2. bedr. ww van de stralen, van liet licht te oud geworden zijn voor; der Zucht, der
ein Gemalde -, ontwerpen, schetsen; eine
Ruche -, ontwassen, ontgroeien.
berooven.
Entstreifen, (enlstreiiie, ent - Entwaffnen, (eniuwa ffnete, ent Zeichnung -, schetsen, den omtrek teebedr. ww. tine Truppe -, ont--wvafnel) kenen van; den Riss eines Gebäudes -, het
streift) Z. abstreifen.
Entstrieken, (entstrickte, ent - wapenen, het geschut & wegnemen van; plan maken of teekenen van, eene teekening maken van; 2.(fig.) einen Brief -,ontstrickt) bedr.ww.van ale stri k ken ontdoen; it. ontwallen, ontmantelen.
Entwaffnung , v., Z. entiva f f nen. werpen, opstellen,een concept maken van;
das Tauwerk -, losmaken, losknoopen;
Entwalden, (entwaldete, eatwal- das ist nur erst entworfen, het is nog maar
(fig.) van jcglichcr Sorge -, bevrijden.
Entstrómen, (entstrómte, ent - del) bedr. ww. van bosschen berooven, een ontwerp, een klad; eine Reise -, ontwerpen, het plan maken tot; den Plan zu
stróml) o. ww., m. s. stroomen, vloei- de bosschen uithakken in.
Entwallen, (entivallte, entwalll) einem Angri/f, zu einer Verschwórung -,
en uit.
Entst armen, (enlsti rmte, ent o. ww., m. s. ontvloeien, wegvloeien, beramen, ontwerpen.
Entwerfer, (-Iers, mv. - ter ) m.
o. ww., in. s. stormen uit; 2.-stirm) ontloopen.
Entwandern, (entwanderte, ent - ontwerper, opsteller m.
Jahre -, vervliegen.
Entwerthen, (entwerthete, ent Entstttrzen, (enlsti rzte,entsturzt) wvanlert) o. n w., m. s. wegreizen.
Entw ,ssern, (entccásserte, ent - iverthet) bedr. ww. van de waarde beo. ww., m. s. vallen of storten van, ver
dein Pierde -, vallen van; eine-dwijne; wr ssert) bear. ww. (Landb.) die rooven, buiten omloop brengen, niet gangThránen fluth entslurzte ihren Avgen, ont- Wiesen -, van het water berooven, baar laten zijn.
EntwQrthung, v., Z. entwer
liet water laten afloopen van, draineeren;
vlood, rolde uit &.
Entsumpfen, (ent suinp fte, ent - 2. (Scheik.) Weingeist -, ontwateren, then.
Entwiekeln, (entiv ickelle, eatsumpft) bedr. ww. ein Land -, droog ma- rectifiëeren; Vitriolsdure -, doen uitdam
-1 wicket!) bedr. ww. (w. i. gebr.) eine
ken, draineeren; (fig.) ein Volk geistig -, ► en, concentreeren.
Entw€ï,sserung, v., Z. entuwds- Fahne -, ontrollen; etw. Vertvorrenes -,
beschaven. verlichten.
ontwarren, Z. entwirren; einen Knoten - ,
Ents^indigen, (entsiindigtc, ent - sern.
sundigt) bedr. ww. die Menschen -, van Entw der, voegw. - der eire oder losmaken; diese Bluune ist voltig entwiczonden zuiveren, reinigen; It. wed. Ww. der andere, of de een, of de ander; - an[ kelt, geheel ontwikkeld, uitgekomen, Z.
sich -, zich van zijne zonden ontdoen, die eine oder auf die andere Art, of op ent fallen; (Krijgsw.) eine Heeresmasse -,
deze, of op Bene andere wijze; - muss er ontwikkelen, ten toon spreiden; 2. (fig.)
ontlasten.
Entsindigung, v., Z. entsun- bezahlen oder c -, hij moet. betalen, of &; Talent zur Dichtkunst -, verraden, too- heute oder morgen, of van daaag,ofmor- nen; Unbekanntes aus Bekanntem -, af
digen.
opmaken; tine algebraische For--leidn,
Enttanchen, (entlauchte, ent - gen, zoo niet lieden, dan morgen; 2. -,
taucht) o. ww., m. s. der Fluth, dens Oder, of, of, hetzij, of; - sagt ihm nichts' mel, eine Gleichung -, oplossen; (Photodauon ader erzälilet ihns die ganse Sache, gr.) das Bild -, door e. o. a. vocht doen opMeere -, opduiken, opstijgen uit.
Entt usehen, (enttauschte, ent of zeg hem niets, of vertel hem de ge- komen, voor den dag doen komen; II. wed.
bedr. ww. jena. -, uit de dwaling,-tdusch) bede zaak; die Wörler sind - mannlich ww. sich aus einem Netze -, zich lossnaken
aderweiblich, hetzij man(ne)lijk, of vron- van; die Sache tvird sich bald -, de zaak
uit glen droom helpen.
zal weldra opgehelderd worden, zal zich
EntthrQnen, (entthronte, eat- welijk.

verheffen.

Entsteinen,

(entsteinte, enlsteint)

-
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spoedig ontwikkelen; wie weird sich das -.
hoe zal dat afloopen? (van planten), sicf
aus dem Samen -, ontwikkelen, voortkomen, ontspruiten;(van den geest),zich
ontwikkelen, gevormd worden.
Entwick(e)lung, v. ontw ikke ling, opheldering, ontknooping v., Z. ent wickeln; (van een kuiken in liet ei, var
liet kind in het moederlijf), ontwikkeling,
vorming v.; (van het verstand), onti ikke ling, aankweeking, vorming v.; (van een
kind), ontwikkeling, wijze V. waarop het
zich lichamelijk en geestelijk ontwikkelt
opgroeit; (van een staat), ontstaan o.,
wording, toenemende grootte, macht v.,
bloei m.; (in een tooneelstuk), ontknooping, catastrophe v.
;

gen, het zingen afgewend; 2. einen Sdug.
ling -, spenen, van de borst doen; 1I. wed
ww. (fig.) sich eines Dinges,(zelden) einen
Dinge, von einero Dinge -, zich ontwen.
nee, de gewoonte afleggen van.
Entwohnung, v., Z. entwcóhnen.
Entwólken, (entwólk te, entwölkt'
bedr. ww. den Himmel -, ontwolken, th
wolken verdrijven van;entwólkter Himmel
wolkelooze, opgeklaarde, heldere heure'.
m.; (fig.) ein entwv lkles Gesicht, opgeruimd gelaat o.; 2. wed. ww. sick -, helder worden, wolkeloos worden, zich ophelderen, opklaren.

Entwt rdigeu, (entwv rdigte, ent

bedr. ww. de waardigheid ont--wurdigt)
nemen, verlagen, vernederen.
Entwurf, (-wur[(e)s, mv. -wi n f e)
Entwick(e)lungs-$asche,
(-n) v. (Scheik.) ontwikkelingsflesch, m. ontwerp, plan o., schets v., concept
buisvormige flesch v.; -lehre v. leer v. o.; (van eene schilderij), ontwerp o., schets
van de ontwikkeling; - periode v. ontwik- v.; dieses Gemalde, diese Zeichnung ist
kelingsperiode v., tijdperk o., tijd m. cie bloszer -, deze schilderij &staat slechts
van de geslachtsontwikkeling; -röhre in schets, is niet afgewerkt; (van een roman), ontwerp, plan o.; (Bouwk.) schets
V. (Scheik.) ontwikkelingsbuis v.
Entwilde(r)n, (entcvilde(r)te, v., omtrek m.; 2. (fig.) plan, ontwerp
entwilde(r)t) bedr. ww. Völker -, uit den o.; Entwvurfe machen, schmieden, plannen
staat van woestheid opheffen, beschaven. maken, beramen, smeden; den - ze ciner
Entwilderung, v., Z. entwildern. Reise machen, het plan maken, vormen.
Entwurzeln, (entwurzelte, enlEntwindeln, (entivindelte, ent
bedr. ww. (w. I. gebr.) ein Kind-windelt) wurzelt) bedr. ww. Bdunae -, ontworte-, uit de luiers, uit de windsels, uit het ^ len, met den wortel uit den grond
rukken.
pak doen, losmaken.
Entwinden, (eetwand, entwun- Entwurzelung, v., Z. entwur-'
den) bedr. ww. one. jemn. den Degen -, vele.
Entzauberer, (-rers, mv. -ren)
uit dc handen drukken, draaien, wringen; jemn. die Alleinherrschaft -, ontne- m. onttooveraar m., hij, die onttoovert,'
men, afnemen; 2. wed. ww. sich jenis. de begoocheling wegneemt.
Entzaubern, (entzauberte, ent
Umarmungen -, zich onttrekken, zich
bedr. ww. jem. -, onttooveren,'
-zauberl)
ontrukken; (fig.) er hat sich ihrem Net;,
ihrem Joch entwunden, hij heeft zich los- de begoocheling benemen; (fig.) uit de
gemaakt van; er kann sich dery Gedanken dwaling helpen.
nicht -, van zich afwerpen, ontwijken, Entzauberung, v., Z. entzaubern.
ontvluchten.
Entwipfeln, (entw.ip[elte, entwip-' Entz@ptern, (entzepterte, entzepfelt) bedr. ww. einen Baum -, den top lert) bedr. ww. den schepter ontnemen,
van het gezag berooven, onttronen.
van, toppen, ontkruinen.
Entwirren, (entwirrte, enttvirrt) Entziehen, (entzog, enl zogen) bed r.
bedr. ww. den Knduel -, ontwarren, uit ww. oer. (w. i. gebr.) das Schzvert der
de war maken; verwirrtes Garn, Haar -, Scheide, den Peil der Brust -, Z. zieken
ontwarren, uit de war maken; eine ver aus; jemn. etzv. -, onttrekken, ontnemen,
das Chaos -, in orde-worenSach, afnemen, berooven van; einer Stad! ihre
Vorrechte -, ontnemen; jenin. seine
brengen.
Freundschaf't -, onttrekken, onthouden;
Entwirrung, v., Z. entwirren.
Entwischen, (entwischte, ent eiw. jeins. Augen -, onttrekken aan het
o. ww. wie ein Aal -,ontsnappen,-wvischt) gezicht, uit het gezicht, oog nemen, wegontglibben; dem Auge -, ontgaan aan; nemen voor; I1. wed. ww. sich -, zich
jemn., (aus) jems. Hinden -, ontsnappen; onttrekken aan; ich will mich nicht
er soli mir nicht -, hij zal mij niet ontloo- -, ik wil mij niet onttrekken, wil gaarne
pen, ik zal hem wel krijgen; sick ein Wort medewerken, behulpzaam zijn; sick den
- lassen, ontvallen, ontsnappen, ontglip- GeschuEten, (oeroud. der Geschafte) -,
pen; eine Gelegenheit - lassen, laten ont- zich onttrekken aan; sick einer Partei -,
snappen, voorbij laten gaan; 2. (w.i.gebr.) eene partij verlaten, scheiden van, zich
onttrekken aan; sich dem of entlichen TaZ. abwischen.
Entwohnen, (entwohnte, ent wvoh ni) del zu - suchen, zoeken te ontgaan, te
o. ww., m s. einer Sache -, ontwennen, ontvluchten.
afwennen, ongewoon worden, vervreemEntziehung, v., Z. entziehen.
Entz fferbar, bijv . en b. onteijden aan; ein langst entivohntes Gl-i ck, een
geluk, aan welks gemis men reeds lang ferbaar, verklaarbaar, te ontcijferen, te
verklaren.
gewoon is.
Entwëhnen, (entwöhnte, ent-wóhnt) Entzifferer, (-rers, mv. -ree) m.
bedr. ww. jem. von etw. -, iets ontwen- onteijferaar, verklaarder m., hij, die ontnen, afwennen; ich bin entwóhnt zu ' sin- cijfert.
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Entziffern, (entziferte, entziffert)
hedr. ww. eine Schrift, einee Brief -,ontcijferen; (fig.) begrijpen, den zin & vatten; eire dunkle Redensart -, o4 t eren,
verklaren, ophelder- ;
;

-

Entzif eru : Z. entzij/ern.

Entzittern, e r'= t ` j•te, entzittert)
o. ww., ni. s. (van eer, traan), dem Auge
-, sidderend vallen uit; (van een toon),
der Harte -, bevende klinken van.
Entziieken, (entzuckte, entzückt)
bedr. ww. Jein.
(veroud.) wegvoeren,
Z. entruchen; 2. jent. -, verrukken, ver
vervoering doen ge -voern,bki
von Freunde, von Bewunderung ent --raken;
z ickt, vervoerd, ten toppunt van, buiten
zich zelven van &; -d, verrukkend, ver
sich an deur An--rukelij;I.wd
blick -, verrukt worden door; Ill. o. zelfst.
das ist zum -, verrukkend; in - gerat hen,
in verrukking, extase geraken;das hóchste -, het hoogste genot, de grootste
zaligheid.
Entzi ekung, V. verrukking, ver
entziicken; freudige -, ver -voering.,Z
v.; dichterische -, vervoering-ruking
v.; in - versetzt, in - verloren sein, ver
zijn, in verrukking, vervoering ver -rukt
extase.
-mnke,i
Entzigeln, (entzugelte, entzügell)
bed r. ww. de teugels ontnemen, aftooncn; (fig.) den vrijen loop laten; it. ent.
-,

uge It , Z. zitgehos.

Entzundbar, entziindlich,
bijv. en b. ontvlambaar; (Scheik.) -e
Geister, ontvlambaar, ontbrandbaar;-keft
V. ontvlambaarheid v .; (Gen.) ontsteking
v.; (fig.) drift m.
Entztjnden, (entzicndete, entzuniet) bedr. ww. Holz, Stroh, Pulver -, aan ;teken, ontsteken, in(den) brand steken,
t;. anaiinden; Krieg, Zwist, Hass, Liebe,
Welleifer -, ontsteken, verwekken, doen
)etstaan; fur einen Gegenstand entzundet
gein, in geestdrift ontstoken, Z. begei,tern; (Gen.) entzundetes Gebluf, ontstocen bloed o.; li. wed. ww. sich -, ontdammen, vlam vatten, ontbranden;(fig.)
ontvlammen, ontbranden, in vuur gera(en, driftig worden, in brand geraken,
)ntstoken worden; (Heelk.) die Wunde
tat zich ent ;iindet, is ontstoken, er is
)ntsteking v., vuur o. gekomen in.

Entziindung, v., Z. entzunden;

t. ontsteking v.; -sfieber o. ontstekingswoorts v.; -haut v. ontstoken huid v.; -scrankheit v. ontstekingziekte V.
Entzwei, bij w. in stukken, stuk,
;ebroken, in tweeën, kapot; (van een
,las), gebroken, aan stukken; - brerhen,
. schlagen, stuk slaan, aan stukken slaan,
)reken.
Entzweien, (entzweite, entzweit)
)edr. ww. Freunde -, oneenig maken,
,wist doen krijgen, kwade vrienden doen
oorden, brouilleeren; entzweit mit, de
vriendschap afgebroken hebbende, ge)roiuilleerd; mart sucht sie enter sich zu
,, men tracht hen oneenig te maken, de
;ensgezindheid tusschen hen te doen
ophouden; II. wed. ww sick liber eine
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(fig.) wulpsch, weelderig, zinnelijk, wel - wapenen, van al het noodige voorzien.
Er, pers. voornw. hij, degene; er lustig; die -e Lehre, de leer v. van Epicnrus; ei.n -es Leben, weelderig, zinnelijk. sagt, hij zegt; -, welcher glauble, hij, die
&; - hat es mir gesagt, hij heeft het mij
wellustig leven o.
Epikur(ä)ismus, (onb.) m. leer gezegd; - so/lie das ge/han haken, hij
V. van Epicurus; it. najaging v. van zin moet het gedaan hebben, naar men zegt
genot, neiging V. tot zinnelijkheid-nelijk heeft hij het gedaan; ich loge nicht wie
-, ik lieg niet, zooals hij; Qcenn ich en wellust.
Epilepsie, (- n) v. vallende ziek- ware, als ik hem was, als ik in zijne plaats
was; 2. (als aanspraak), thue Er das!
te v.
Epileptiker, kers, mv. -ker) m. doe dat ! sag' Er mir einmal, zeg mij eens,
zeg ereis; 3. der Er, mannelijk, van het
lijder m. aan vallende ziekte.
Epileptisch, bijv. en b. de val- manlijk geslacht; isi dieser Vogel ein Er
lende ziekte betreffende, behept met, lij oder eine Sic ? is die vogel een mannetje
aan de vallende ziekte.
-den of een wijfje, is het een hij of eene zij.
Epilog, (-( e)s, mv. -e) m. narede,' Erachten, (erachtete,erachtet)bedr.
ww. es fur dienlich -zu 4, gelooven, mee
slotrede v., nawoord o., epiloog m.
dat het &, het dienstig ach--ne,0rdl
Epilogiseh, bijv. en b. bij wijze
ten; demnach erachie ich, dassc-, daaruit
van narede, slotrede &, epilogisch.
Episch, bijv. en b. tot den verha- vermoed ik, daarnaar oordeel ik;et'cw. fur
lenden d ichttrant, tot het heldendicht be- gut -, goedvinden; 2. vermoeden, begrijhoorend of dat betreffend, episch; -es pen, verbeelden, gevoelen, denken, naGedicht, verhalend, episch gedicht, hel gaan; Sic - leicht, doss c', gij begrijpt,
-denichto. gevoelt wel &; es isi leicht zu -, doss 5',
Episeopat, (-(e)s, mv. -e) o. his- het is gemakkelijk na te gaan, men kan
schopswaardigheid, ambt o. van bisschop, zich gemakkelijk verbeelden; II. o. zelfst.
Fphorus, (mv. Ephoren) m. (o. episcopaat o.; it. de duur m. van eene meening v., gevoelen, oordeel c.; meines
•s, each meinem -,naar mijne meening,volGesch.) opziener m., een van de hoogste bisschoppelijke ambtsbekleeding.
ambtenaren in Sparta; (n. Gesch.) schoolEpiscopal(isch), bijv. nw. bis gens mijn gevoelen, naar mijn oordeel.
Eráehzen, (ere chzie, eráchzt)
opziener, opziener, inspecteur m. van
een bisschop; (in E.)-schopelijk,van
scholen, directeur m., hoofd o. van een episcopaal; -e Kirche, episcopale kerk v.; bedr. ww. eta. -, (w. i. gebr.) door geseminarie.
2. der -e m. die tot de episcopale of angli- kerm, zuchten verkrijgen.
Erahnen, (erahnte, erahnt) bedr.
Epicyeloide, (- n) v. kromme lijn caansche kerk behoort.
v., die beschreven is door een punt in
Episode, (-n) v. ingelascht, tus- ww. (w. i. gebr.) etre. -, een voorgevoel
den omtrek van een cirkel, die op den schengevoegd verhaal, tusschenstuk o., hebben van, iets vermoeden.
Erangeln, (erangelte, erangelt)
omtrek van een anderen cirkel omwen- tusschenhandeling, episode v.
telt, epicycloide v.
Episodisch, bijv. en b. ingevoegd, hedr. ww. (w. i. gebr.) met den hengel
Epieyeloidisch,bijv.nw. als een e ingelascht, ingevlochten, ingeschoven, bij visschende vangen; (fig.) krijgen; (gemeenz.) snappen.
wijze van episode.
epicycloide.
Epicykel, kels, mv. -kel) m. Epistel, (-n) V. brief, zendbrief, Erankern, (erankerte,erankert) bedr.
(Sterreek.) bijcirkel m., welks middel epistel m.; jemn. die - lesen, iem. de les ww. (w. i. gehr.) bereiken door met het
anker te werpen, niet het anker bereizich beweegt in den omtrek van-punt lezen, doorhalen, berispen, kapittelen.
een grootes cirkel, epicyclus rn.
Epitaphium, (-phiunis, mv. ken; (fig.) door list en bedrog verkrijgen.
Epidemie, (- n) v. landziekte, -phien) o. grafschrift, opschrift o. op een Erarbeiten, (erarbeitete, erarbeilet) bedr. ww. met werken verdienen,
stadsziekte, volkskwaal v., aan een land grafteeken.
& eigen; it. van buiten komende, anders
Epitheton, (-thetons, mv. -theta) verkrijgen; 2. (w. i. gebr.) einen Schaniet in een land & heerschende ziekte, o, (Red.) aan liet zelfst. nw, toegevoegd den -, door arbeid weer goed maken.
Erathmen, (erathmete, erathmet),
epidemie v.
woord, waardoor het nader bepaald o.
Epidemisch, bijv. en b. in een gewijzigd wordt, bijvoeglijk naamwoord o. ww., ni. h., Z. aufathmen; 2. bedr. ww.
etiv. -, inademen.
land heerschend, rondgaand, aanstekend. o., bijnaam, toenaam m.
Erato, V. (Fabell.) Erato v., eene
besmettelijk.
Epoche, (-n) v. tijdperk o., tijd
in der Kunst - niachen-ruimtev.;(fg) der negen muzen.
Epigramm, e)s, mv. -e) o. opEraugeln, (eraugelte, erdugelt)
schrift, bijschrift o.; 2. punddicht, epi- of bilden, een nieuw tijdvak openen; eis
- machendes Ereigniss, waardoor een bedr. ww. (w. i. gebr.) door knipoogen
gram o.
verkrijgen, aflonken, door lonken ver
Epigrammatiker, kers, mv. l keerpunt ontstaat.
-krijgen.
-ker) m. vervaardiger m. van epigram- Epode, (-n) v. nazang, toezang,
Erb, o., Z. Erbe; -acker m akker
slotzang m.
men, puutclichter tn.
Epigrammatisch, hijv. en b. Epopoe, (-n) v. heldendicht o., m., veld, land o., door erfenis verkregen,
geërfde akker in.; -adel m erfelijke adel
tot het epigram behoorend, den aard heldenzang m.
m.; -wat o. erfelijk ambt o.; -anfall m.
hebbende van een epigram, kort en zinBpos, (nlv. Epen) o., Z. Epopöe.
rijk, scherp, stekelig,.
Eppieh, (-s) m., zin. (Pl.) eppe v.; erfelijk deel, aandeel o. in eene erfenis,
Epigrammatist, en, mv. -en) Wasser -, watereppe v.; 2. Z. Peterlein, wat van Bene erfenis of nalatenschap
toekomt.
in., Z. Epigrammaliker.
Sellerie.
LEpiker, kers, mv. -ker) tn. hel - Equilibrist, (-en, mv. -en) m. Erbangen, (erbangle, erbangt) o.
dendichter, vervaardiger m. van een hel- koordedanser m., hij, die op kunstige ww., m. s. en h. van vrees, angst, schrik
& aangegrepen worden.
dendicht.
wijze het evenwicht weet te bewaren.
Epikurer,(-s,m aan - Equipage (-n.) V. manschap v. Erbantheil, (-(e)s, mv. -e) m.
hanger in. der wijsbegeerte vair Epicurus; van een schip; it. reisgereedschap o., aandeel o. in eene erfenis, erfelijk deel,
(fig.) weelderig, wulpsch, zinnelijk, wel bagage v.; it. kleeding o.; it. koets en erfdeel o.
Erbarmen, (erbarmte, erbarmt)
-lustigmench. paard, eigen rijtuig o., equipage V.
Epieur(,)isch, bijv. en b. wat op Equipiren, (egiuipirte, equipirt) bedr. ww en onp. ww. aandoen, mede
inboezemen, treffen, bewegen; es-lijden
Epicurus en zijne leer betrekking heeft; bedr. ww. (Krijgsw., Zeev.) uitrusten,

Kleinigkeit -, om eene kleinigheid boos
worden, de vriendschap afbreken.
Enzian, (- s) m., z. m. (Pl.) maldergeer, gentiaan v., gentiaanwortel m.; gelFier of groszgelber -, groote, gele gentiaan,
klokjes-gentiaan v.; wceiszer -, Z. Hundskoth; ; Feld-, veldgentiaan v., Z. Friihlings-, Kreuz-, Wasser -enzian.
Enzianelle, (- n) v., Z. Feldenzian.
Ephemeride, (- n) v. sterrenkundig jaarboek o., ephemeride v.
Ephemer(iseh), bijv. nw. slechts
één dag durend, kort durend, kortstondig.
Epheu (- s) m., z. m. (Pl.) klimop,
eiloof, veil, klemmerkruid o.; Erd -, aardveil o., hondsdraf m.
Tpheu—artig, bijv. en b. (Pl.)
klimopachtig; 2. als het klimop, op de
wijze van het klimop; -gerank o. klim
v.; -hart o., z. m. klimopharso.;-oprank
-krant m. klimopkrans, krans m. van
klimop; -kraut o. (Pl.) vingervormige
eereprijs ni.
Ephorat, (- es) o. ambt o., waar
-dighev.rpon

(-

(-(

(-

(-

(-

(-
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erbarmt mich (deiner), aber ich kann{ gar nicht, dat sticht mij niet; it. dat be-
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Erbeben, (erbebte, erbebt) o. ww.,

deiner nicht schonen, het doet mij van vredigt, verblijdt, bevalt mij niet; 3. (ver- m. s. beven, sidderen, geschokt worden;
harte leed,ik heb innig medelijden met u, oud.) Korn -, door bouwen krijgen, in- (fig.) vor Entsetzen -, sidderen; vor
naar &; sein Elend hal mich erbarmt, heeft oogsten; II. wed. ww. sich an etw. -,ge- Schrecken -, beven; cor Katte -, beven,
mij medelijden ingeboezemd, bewogen, sticht worden door, zich verheugen in, rillen.
Erbebung, v., Z. erbeben.
aangedaan; es michte einen Stein -, een genoegen scheppen in; man kann sich an
Erb — eigen, bijv. en b. door erfenis
steen zou er door geroerd worden, het dergleichenDingen vie/it -, zulke dingen
verkregen, eigen, erfelijk; - eig(e)ner,
zou een steen vermurwen; 11. wed. ww. stichten niet; it. verblijden niet.
sich -, zich erbarmen, zich ontfermen,
Erbauer, --in, stichter, bouwer -eigenthiimer m. erfelijk eigenaar m.,
medelijden hebben, bewogen zijn, aan m., stichtster, bouwsterv.; (van een tem die in erfelijk bezit heeft; -einsetzung v.
stichter m., stichtster v.; (van een-pel), benoeming tot, aanstelling v. als erfgezijn; Golt wird sick unser -, God-gedan
zal zich onzer ontfermen, erbarmen, zal schip), bouwmeester m.; (van eene stad), naam, opneming v. in het testament.
Erbeiszen, (erbiss, erbissen) bedr.
ons barmhartigheid bewijzen; es erbarmt stichter, stichtster; (van een huis), bouwsich niemand seiner, niemand heeft me- meester, architect, aannemer m., Z. Bau- ww. onr. (w. i. gebr.) jent. -, doodbijten;
2. Z. durchbeiszen; (Bergw.) das Gestein
delijden met hem; Bass Gott sick erbarme! herr, Baumeister.
(gemeenz.) dass Gott erbarm ! God outErbaulich , ( -er, -st) bijv. en b. hat ihn erbissen, heeft hem afgeschrikt,
ferme zich onzer! God beware ons! God stichtend, stichtelijk, opbouwend in het ontmoedigd, den moed benomen.
Erben, (erbte, geerbt) bedt. ww.
zal me liefhebben! it. (Scherts.) er wird, geloof; it. troostend, verblijdend; -es Beidich gut da/dr belohnen, dass Gott erbarm! speil, stichtelijk; - predigen, stichtend, Geld, ein Hans -, erven, door erfenis behij zal u er voor beloonen, God beter 't! opbouwend in het geloof prediken, door komen, in het bezit komen van; jem. -,
neen, daar zult gij goeden dag van hebben, het prediken opwekken tot deugd en erven van, opvolgen in het bezit, Z. beerben; die Tóchter kinnen in Frankreich
reken daar toch niet op; III. o. zelfst. godsvrucht.
medelijden o., erbarming, ontferming v.;
Erbausträge, m . mv. (Gesch. van die Krone nicht -, in F. is de kroon
mil - ansehen, met medelijden, ontfer- D.) gerechtelijke beslissingen ter eerste niet erfelijk in de vrouwelijke linie; (fig.)
ming; um - schreien, om ontferming, er- instantie door zelf gekozen rechters, den Ruhm seiner Vorfahren -, erven,
barming roepen; er weisz nichts von -, hij waartoe Duitsche vorsten ter beslissing deden in; eine Krankheit -, overerven;
weet niets van erbarmen, het is een man hunner onderlinge geschillen het recht (z. voores.) war hat von ihm geerbl, wie
heeft van hem geërfd? wie zijn zijne
zonder medelijden; das ist zuur -, dat is hebben, Z. Austrag.
om er medelijden mede te^hebben, mede
Erbauung, v., Z. erbauen; -sbuch erfgenamen; 2. (veroud.) der Todte erbt
-lijdenswarg;(mz.) o., stichtelijk boek, godsdienstig boek o. Glen Lebendigen, de doode laat als erven
zuur - schrei -'
ben, erbarmelijk, ellendig schrijven. j Erb-bannerherr, (-n, mv. -en) achter, heeft tot erfgenaam den levende;
m. erfbaauderheer m.; -ban m. eigen mijn H. o. ww. au f jem. -, overgaan; (Ger.)
Erbarmer, ( roers, mv.
–in, (- nen ) V. erbarmen, ontfermer m.,^ v., geerfde mijn v.; -beanite(r) m. erfe- das unbewegliche Vermogen erbt nicht au f
ontfermster v., hij, zij, die medelijden lijk ambtenaar m., hij, die een erfelijken die Verivand len in au fsteigender Linie, de
post bekleedt; - begier, - begierde v. gre- vaste goederen gaan niet over in de opheeft, zich ontfermt, zich erbarmt.
Erb^rmlieh, ( -er, -st) bijv. en b. tigheid, zucht, begeerte v. om te erven; gaande linie; (fig., van ziekten), au f jem.
erbarmelijk, medelijdenswaardig; (ge- -begierig bijv. en b. begeerig om te erven; -, overslaan, zich mededeelen; (Spr.)
meenz.) jammerlijk, deerniswaardig; -er' - begrábniss o. erfelijk graf, familiegraf Kunst erbt nicht, de kunst is, talenten
Zustand, erbarmelijke, deerniswaardige o.; -bereitung V. (Bergw.) het opmeten zijn niet erfelijk.
Erbenlos, bijv. nw., Z. erblos.
toestand m.; das ist - anzusehen, dat is o., de opmeting v. eener te ontginnen
Erbernennung, v., Z. Erbein
treurig, ellendig om te zien; -schreien, mijn; —sfeld o. de opgemeten en wettig
-setzung.
erbarmelijk; -er Wicht, ellendig, ver afgebakende oppervlakte v.van den te ontErbeten, (erbetele, erbetet) bedr.
wezen; -er Aufzug, ellendig,-achtelijk ginnen mijngrond; -besitz m. erfelijk beakelig; -e Schrift, slecht, erbarmelijk;' zit o.; - bestand m., Z. -pacht; -bestánder ww. door bidden verkrijgen; 2. afbidden,
-e Belohnung, erbarmelijk, gering, nietig. nv., Z. -pachter; - bestandsgeld o. erf afsrneeken, door bidden of smeeken van
som v., waarvoor-pachtv.,egldo God verkrijgen; sie hat den Frieden none
Erbarmliehkeit, ( en) v. die
seines Zustandes, het ongelukkige, erbar- men een goed in erfpacht bekomt; 2. Himmel -, afgesmeekt; Verzeihung -, Z.
melijke, deerniswaardige o., erbarmelijk -' pacht v., pachtgeld o., pachtpenningen eibitten.
Erbetteln, (erbettelte, erbettelt)
heid v.; 2. nietigheid, beuzelarij v.; sich m. mv.; -deich ni. gedeelte o. van een
mit -en bescha ftigen, zich met nietig erfelijk in bezit hebbenden dijk; - drescher'' bedt. ww. door bedelen verkrijgen; sein
bezighouden.
-hedn m., Z. Hof-, Zcaangs-drescher; - dienst Brod -, bedelen; ein Amt -, afsmeeken,
Erb^rmung, v., Z. Erbarmen; it. m., Z., - amt; - drost nl. erfelijke drost m.! bedelen om, smeeken om; erbettelte Gunst,
Z. Barmherzigkeit; -s/os bijv. en b. zon
Erbe, (-n, mv. -n) m., Erbin, afgebedelde gunst.
mee -dermogn,i ed (-nen) v. erfgenaam, oir m., erfgenarne! Erbeuten, (erbeutete,erbeutet) bedr.
•-swerlh, -swurdig, bijv. nw.-dogenls; v.; mv. erfgenamen, erven m. en v. mv.; WW. etzv. -, buit maken; sich grosze Schdtze
medelijdenswaardig , deerniswaardig ; ndchster -, naaste erfgenaam; - des eigen -, door plunderen, veroveren & verzameVermogens,-thinzlce,dsbwghn len; (fig.) verwerven.
-slvurdigkeit V. medelijdenswaardige toeerfgenaam dereigendommen,der roerende
Erb – fahig, bijv. en b. in staat,
stand m.
Erbart, (-en) V. (w. i. gebr.) na- goederen, Z. Haupt-, Noth-, Seiten-erbe; bekwaam, geschikt, bevoegd om te erven,
tuurlijke hoedanigheid, erfelijke hoeda- sich z-um -n angeben, zich als erfgenaam om op te volgen in de erfenis &; --keil
nigheid, hoedanigheid v., die een kind aanmelden; er weird als - angesehen, hij v. geschiktheid, bekwaamheid, bevoegd
om te erven &; -fall m. geval o.-heidv.
van zijne ouders overerft, aangeboren wordt als erfgenaam aangezien; einen
zum -n ernennen, einsetzen, tot erfgenaam van erfenis; 2. Z. Heim all; 3. Z. Hauptaard in.
Erba_uen, (erbaute, erbaut) bedr. benoemen, in het testament opnemen; fall, Hauptsrecht; - f llig bijv. en b. door
ww. eis Haus -, bouwen, oprichten, op- ohne -n sterben, zonder erfgenamen na erfenis, door opvolging vervallen aan; 2.
trekken;; einen Tempel -, stichten; eine te laten, zonder nakomelingen; er hat onderhevig aan erfrecht; 3. Z. heimfallig;
Stadt -, stichten, bouwen; 2. (fig.) jein. keine -n, hij heeft geene kinderen, geene -fehler m. erfelijk gebrek o.; -[eind m.
erfvijand m.; it. (gemeenz.) gezworen
-, stichten, opbouwen in het geloof, tot erfgenamen.
deugd, tot godsvrucht opwekken; it. ver Erbe, (-s, rnv. Erbe) o. erfenis, na- vijand m.; —schaft v. erfvijandschap,
troosten, opbouwen, verblijden; durch latenschap v., erfdeel, erf, erfgoed, eigen vijandschap v., die van ouders op kinsein Beispiel -, stichten, opwekken tot huis o.; eiar - einnehmen, eene nalaten - deren overgaat; -fold o. erfveld o., kosteloos bewerkt of ontgind gedeelte grands
deugd, tot godsvrucht; das erbaut mich schap aanvaarden.
-

-

-
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Erb.

ten voordeele van den leenheer; -[euerherr m. erfvuurbezorger, erfelijk huisbewaarder m.
Erbfolge, v., Z. m. erfopvolging,
orde v. van opvolging inde nalatenschap,
rangregeling v. der erfgenamen, successie v.; gesetzliche of nalurliche -, vettelijke of natuurlijke erfopvolging; vertragsmdszige - ,overeengekomen erfopvolging;
- fdhigkeit v., Z. Erb/'ähigkeit; -gesetz o.
wet V. omtrent de erfopvolging; -krielt
m. erfopvolgingsoorlog, successie - oorlog
m. (in Spanje); -ordnung v. orde v. van

erfopvolging.

Erbfolger, (-gers, mv. -ger) m.
erfopvolger, erfgenaam, opvolger m., Z.
Erbe.

Erbfolgerecht, (-(e)s, mv. -e)
o. erfopvolgingsrecht, recht o. van erf
successierecht o.
-opvlgin,
Erb—förster, (-sters, mv. -ster)
m. erfelijk houtvester m.; -frau v. leen
-frohn m. (veroud.) onder--vrouw.;

rechter m.; -`urst, - furstin, vorst in.,
vorstin v., wiens of wier staten erfelijk
zijn; 2. Z. -print; - furstenthum o. erfelijk vorstendom o.; -geld o. erfdeel o. in
geld; it. (w. i. gebr.) aandeel, gedeelte
o. der erfenis van elk. der erfgenamen;
-genoss m., —in v. medeërfl;enaam m.,
medeërfgename v.; -genossenscha f t v. erf
deel hebben o.-genam.Vv;it
in eene erfenis; -genuss m. (w. i. gebr.)
genot, ontvangen, genieten o. eener erfeni s ; -gerechtigkeit v.,Z. - recht; 2.(Bergw.)
erfelijk recht o. om te ontginnen.

Erbgerieht, ( (e)s, mv. e) o
-

-

erfelijk gerecht o.; 2. Z. Untergericht,
_sbarkeit v. gebied, district o., jurisdicti(
V. van een erfelijk gerecht; it. lage juris•

dictie v.; -sherr m. bezitter m. van eer
erfelijk gerecht; it. rechter m. van een(

lage jurisdictie.
Erb — graf, ( en, mv. en) nl erfe.
lijke graaf, bezitter m. van een erfelijl
graafschap; - grafschaft v. erfelijk graaf.
schap, grondgebied o. van een erfelijkei
graaf; -grind m. (Gen.) kwaadaardi
hoofdzeer o.; -grund m. erfgrond m.
-

Erb.

Erh.

-

-grundherr m., Z. -herr; -gulden m
(Rechtspr.) Z. Abzug of Abzugsgeld; -gu
o. erfelijk goed o., erfenis v., erfdeel o,
2. geërfd goed, door erfenis of erfopvol
ging verkregen goed o. of bezitting v,
die gekauften G7 ter sind zu -gutern ge
worden, zijn erfgoederen of erfelijk ge
worden;3.Z. -zinsgut; -hatter m.(Bergw.
ervaren mijnwerker m.; -haus o. erfelij
huis, stamhuis o., dynastie v.; -herr if
heer, bezitter, eigenaar m. van een erfe
lijk goed; 2. Z. Lehensherr; 3. Z. Erb
gerichtsherr; -herrlich bijv. nw. leenheer
lijk, Z. lehensherrlich; -herrscha f t ,
leenheerschap, erfbezit o.; 2. erfbezittf
en zijne vrouw; -hof m. erfelijke hoes
of boederij v.; -ho fineister m. erfelii
hofmeester m.; -huldigung v. huldigin
hulde v. aan de erfbezitters bewezen, er
m. van getrouwheid aan &; die -- leiste
trouw zweren aan de erfbezitters; -jai
v. erfjacht, erfelijke jacht v.; jdge,
meister m. erfelijk jagermeester m.

Erbi_eten, (du erbielest of erbeutst, w n; (van de sterren), vor dem Licht der
erbietet of erbeut, erbot, erbolen) bedr. S^
w. onr. aanbieden, Z. darbieten; H. wed. bi
cv. sich -, zich aanbieden, zich bereid vi
^rklaren, verbinden om; er eibot sich d
it uns zu gehen, hij bood ons aan &; sich
„ Allem, zu allen Diensten -, zich tot —
les bereid verklaren, zijne diensten in u
Ie opzichten aanbieden. ti
Erbietig, bijv. nw., Z. erbötig .

nare -, verbleeken; (van kleuren), ver =eken, mat, dof worden; (van de hoop),
rflauwen; 2. sterven; der, die Erblasste,
overledene, de gestorvene m. en v.

Erblasser, (-sers, mv. -ser) m.,
.n, (-nen) v. erflater, erfmaker, testaentmaker in erflaatster, erfmaakster,
stamentmaakster v.
Erblassung , v., Z. erblassen; it.

b eekheid v.; (fig.) dood m., doodskleur v.

Erbietung, v ., Z. erbieten.

Erblassungsrecht, (-(e)s, mv.
(-nen) v., Z. Erbe.
Erbitten, (eibat, erbeten) bedr. - ) o. het recht o. om bij testament of

Erbin,

w. onr. jem. -, verbidden, door bidden u
aanhoudend verzoeken bewegen of s'
verhalen; sich von jemn. - lassen, zich
ten verbidden, aan iems. aanhoudend v
,rzoeken toegeven; er ist nicht zu -, hij
niet te verbidden, te bewegen, onbnig- iar; 2. etty. -, door bidden of onophon- e

slijk verzoeken verkrijgen, afbidden,
smeeken; ich habe diese Gnade von ihm d
•beten, afgesmeekt, door aanhoudend
idden, verzoeken heb ik die gunst van em verkregen.0
Erbittern, (erbitlerle, erbittert) L
edr. ww. jem. -, verbitteren, boos, nijdig,
► ornig maken; erbiltertes Gemüth, ver- c
itterd,toornig;meine erbittertsten Feinde, iijne bitterste, grootste vijanden; auf r
!m. erbittert sein, verbitterd, boos, toon- ig zijn op, gebeten zijn op; I1. wed. ww. e
ich -, (w. i. gebr.) verbitterd, boos, 1
)ornig worden, zich boos maken; I1. o. t
tw., m. h. beien geringsten Anlass -, boos, 1
Hornig, kwaad worden.
Erbitterung, v., Z. erbit tern; mit
ieler - sprechen, met veel bitterheid, heigheid, heftigheid v. spreken; mit ampten, vinnig, kwaadaardig vechten.
Erbittlieh , ( -er, -st) bijv. en b. i
w. i. gebr.) buigbaar, verbiddelijk; nicht
, onverbiddelijk, niet te bewegen, oniuigbaar.
l rb kaiser, ( sers, mv. ser) m.
rfelijk keizer, erfkeizer m.; -kaiserthum
I. erfelijk keizerrijk, erfkeizerschap o.;
hammerer m. erfelijk kamerheer, erf
-haul m., Erb- und Todt--;amerh.
cauf, erfkoop, onherroepelijke koop m.;
•kónig m. erfelijk koning, erfkoning m.;
.königreich o. erfelijk koninkrijk, erf
-kolk o., Z. Kindspech;-conikrj.;
•kothsass m. eigenaar, bezitter m. eener
oleine erfelijke of aan leendienst onder <vorpen hoeve, Z. Kolh o.; -krankheit v. er.
^elijke ziekte, overgeërfde ziekte, familie
familiekwaal v.; -krug, -kriigerm.,-riekt,
1.-schenke;-kuchenmeisterm.erfelijk keu
m.; --amt o. erfkeukenmees-!
-kenmstr
ierschap o.; -kux m. (Bergw.) aandeel o.''
in een bergwerk, dat de eigenaar eener
mijn kosteloos geniet; -land o. erfland,
erfelijk land o.; -landesamt o., Z. -amt.
Erblasen, (du erblds(es)t, er erblast, erblies, erblasen) beds. ww. our.
(w. i. gebr.) sich seinen Lebensunterhalt
-, met blazen (op instrumenten) zijn onderhoud verdienen.
Erbl%ssen, (erblasste, erblassl) o.
ww., m. S. verbleeken, bleek worden;
vor Furcht -. verbleeken, bleek worden
—

,

-

-

tersten wil over zijne goederen te behikken, erflatingsrecht o.

Erblauen, ( erblaute, erblaut) o.
w. (w. i. gebr.) blauw worden.
(-leh(e)ns, mv.
Erbleh(e) n,
ehen) o. (Leeuw.) erfelijk leen, erfeen,
-fleengoed o.; 2. Z. -gut.

Erbleh(e)nbar, bijv. nw. es Gut,
-

it in erfleen gegeven kan worden.

Erbleh(e)ngut,

mv.

(-gut(e)s,

Miter) in. erfleengoed, erfelijk leengoed
, goed o., dat men in erfleen heeft of
azit.

Erbleh(e)ns-herr, (-n, mv. -en)
L. erfleenheer, erfelijk leenheer m.;
nnann m. erfleenman, erfelijk leenman
i., hij, die een goed in erfleen heeft;
!ringer m. erfleenhouder m., hij, die den
fleenman vervangt en zijne bedieningen
ervult; ;- tt aare V. recht o., dat de leen tan bij zekere gelegenheden aan den
renheer betaalde, leenhetfing v.
Erblehre, ( - n) v. overlevering v.
,

Erbleichen, (erblich, erblichen) o.

iw. our., Z. erblassen.
Erbleute, nlv., Z. Erbmann.

Erblieh,bijv .en b.erfelijk;- besitzen,
► erfbezit houden, erfelijk bezitten;
'ie Tugend ist in dieser Familie -, de
.eugd is erfelijk, erft over, gaat over van
'ader op zoon &; -keit v. erfelijkheid
-.; —srechl o. erfelijkheidsrecht o.

Erblieken, (erblickte, erblickt) bedr.

vw. gewaar worden, bemerken, zien, in
iet gezicht of te zien krijgen; (6g.) das
'dicht der IVell -, liet licht zien, het lerenslicht aanschouwen, geboren worden.
Erbliekung , v., Z. erblicken.
Erblinden, (erblindete, erblindet)
). ww., m. s. blind worden, het gezicht
verliezen; (6g.) erblindet, verblind; H.
)edr. ww., Z. verb! enden.
Erblitzen, (erblifzte, erblitzt) o.
Ww., in. S. en h. (van wapenen, edelge;teent.en &), flikkeren, schitteren.
Erbloden, (erblödete, erblQdet)
bedr. ww. bleu, verlegen, bedeesd maken, ontmoedigen.
Erblonden, (erblondete, erblondet)
o. ww. (w. i. gebr.) blond, geel worden.
Erblos, bijv. en b. zonder erfgenamen, zonder nakomelingen; 2. zonder
erfgoed, zonder nalatenschap; jem. - machen, iem. onterven, van zijn deel in de
nalatenschap berooven; - sterben, zonder
-

kinderen, zonder nakomelingen te heb
sterven, zonder kinderen na te laten;-ben
3. -e Verlassenscha ft, onbeheerde nala^tenschap v.

Erb.

Erb.

Erb.
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eine Thiire, ein Schloss -, openbreken, met v., Z. -theilung; -schleicher,---in, bij, zij,
Frblosung, v., Z. Ndherrecht.
Erbit.hen, (erbluhte, erblüht) o. geweld openmaken; Briefe - ,openbreken, die op eene onrechtmatige wijze eeneer

openmaken; das Siegel -, verbreken; 2. fenis tracht te verkrijgen; -schlitssel m.-w.,

Z. aufbiuhen.

Erb-mangel , (-gels, mv. -gel) m. (w. i. gebr.) ctw. -, iets braken, Z. brc- geërfde sleutel ni. van eene wonderda-

erfelijk gebrek, familiegebrek o.; 2. Z. then (5); II. wed. ww. sich -, braken, dige kracht; -schrtiede v. erfelijke sinederij v.; -schnurv. (Bergw.) groene zijden
-schaden; -mann m. (mv. - leute), eige- overgeven; (Volkst.) kotsen.
naar, bezitter m.; 2. Z. - zinsmanga; 3. Z.
Erb—recht, (-(e)s, mv. -e) o. erf- draad m., waarmede men met zekere
Leibeigene; --leh(e)n o., Z. Mannleh(e)n; recht, recht o. om te erven; 2. recht o., plechtigheden de lengte eener te ontgin -rnarschall m. erfmaarschalk, erfelijk verplichting v. aan eene erfenis verbon- nen mijn meet, meetsnoer o.; -schoss o.,
maarschalk m.; -meier m., Z. -pachter; pen, Z. Pflichttheil; -reich o. erfrijk, er- Z. Grunds!euer; - schuld v. erfschuld, er-monarch va. erfvorst, erfelijk vorst m.; felijk rijk o.; - richter m. erfrechter, er- lelijke schuld, geërfde of aan de erfenis
-monarchie v. erfvorstendom, erfelijke felijk dorpsrechter m.; 2. (w. i. gebr.) verbonden schuld v.; (Ger.) hypothemonarchie v.; -münzmeister m. erfelijk scheidsman, beslechter, rechter m. in eerre caire schuld v.; (Godg.)Z.-siinde; -schultmuntmeester m. zaak of een geschil betreffende eene ira- iieisz, -schulze m. erfelijk schout, erfErbQrgen, (erborgte, erborgl) bedr. latenschap; 3. Z. -gerichtsherr; 4. Z. schout m.; -schutz m. (Leenw.) erfelijke
ww. leenen van, ontleenen aan, Z. -frohn; -ritter m. erfridder, erfelijk rid- bescherming v.; -schutzherr m. erfelijk
borgen. der m.; 2. (Gesch. v. E.) baronet m. beschermer of beschermheer m.
Erborger, (-s, mv. Erborger) mi Erbreehung, v., Z. erbrechen. Erbse, (-n) v. (Tuinb.) erwt v.;
leener, ontleener m., hij, die leent van,; Erbrttten, (erbrutetc, erbrütet) grüne -, groene erwt; fruhe -, vroege
ontleent aan. i' bede. ww., Z. ausbriiten. erwt, Z. Acker-, Feld-, Herz-, Kicker-,
i Erb sa1zer, (-.pers, mv. -zer) m. Schoten -, Zucker-erbse; (van een pokdaErbQrgung, v., Z. erborgen.
Erboszen, (erboszte, erboszl) bedr.1 medeëigenaar m. eener zoutmijn; -sass lige), der Teat fel hal -n auf ihm geww. jem. -, boosmaken, vertoornen, ver- m., Z. -herr; -satzung v. testament o., droschen, de duivel heeft erwten op hem
bitteren, driftig maken, doen opvliegen; laatste of uiterste wil m., testamentaire gedorscht; it. er sieht aus als ob er in -n
getallen wire, hij ziet er uit alsof bij met
2. o. ww. über eliv. -, boos worden, toor- beschikking v.
nig worden; it. wed. ww. sich - , boos Erbsbohne, (-n) v. (Tuinb.) zijn gezicht in de erwten gevallen was.
—

worden, zich boos maken, driftig worden; kruipertje o. E-rbselbeere, (-n) v., Z. Bersich ober jede Kleinigkeit -, om elke klei- Erb — schacht, ( - (e)s, mv. - e) in. beris.
nigheid boos worden; erboszt, boos, toor- (Bergw.) diepste mijnput m.; -schaden Erbsen—aeker, (- askers, mv. -ácm. erfgebrek, erfelijk gebrek o., familie- her) m. met erwten bezaaid(e) veld o.,
nig, driftig, nijdig.
ErbQt, (-(e)s, mv. -e) o. aanbod, kwaal v.; it. (w. i. gebr.) schade v., ver- akker m.; -bau m. erwtenteelt v.; -baum
lies o,. door de erfgenamen te deelen.
m. erwteboom m.; -beet o. erwtenbed
bod o., aanbieding v. Z. Anerbieten.
ErbQtig, ( -er, -st) bijv. nw. be - Erbsehaft, (-en) v. erfenis, nala- o.; -bein o. (Ontlk.) erwtbeentje o., het
reid, gereed; zu et-iu. - sein, bereid zijn, ge- tenschap v.; eine - bekomnzen, krij- vierde handwortelsbeen o.; -brod o. ervrreed zijn; er ist - es zu Shun, hij is be- gen; eine - antreten, eene erfenis aan- tenbrood, brood o. van erwten-meel of
reid, gereed om het te doen, hij biedt vaarden, in ontvangst nemen; der - entsa- bloem gebakken; -erz o. (Delfst.) erwt aan het te doen. gen, sick der - begeben, afstand doen van achtig erts o.; leid o., Z. -ocher; -fvrBrb—pacht, (-(e)s, mv. -e) m.eene erfenis of nalatenschap, haar niet mig bijv. rw. erwtvormig, erwtsgewijs;
-Presser ni., Z. -kafer; -fütterung v. voeerfpacht o., erfleenverdrag o.; ein Gut in aanvaarden.
- Naben, in erfpacht hebben; 2. erfpacht , Erbsehafts-annahme, (-at) v. deren o. met erwten; -gran bijv. nw.
pacht v., pachtgeld o., pachtsom v.; aannemen, aanvaarden o. of aanvaarding erwtgroen; -h-iilse v. erwteschil v.,erwte-

-pachter m. erfpachter m., hij, die een V. eener erfenis; -antheil m. aandeel, dop m.; -kafer m. erwtenkever m.; -kelte

goed & in erfpacht heeft; --in v. erf- gedeelte o. eener erfenis of nalatenschap; V. (Goudsm.) ketting m. van kogeltjes
pachtster v., zij, die een goed & in erf- -auseinandersetzung v., Z. Erbtheilung; ter grootte van eene erwt; -mast v. mes pacht heeft; - pachtgul o. goed o., dat -ausschlagung, -entsagung v. afstand doen ting v. met erwten; in die — briniem. in erfpacht heeft, goed o. in erfpacht; o. van eene erfenis, niet- aanvaarden of gen, met erwten mesten; -schale v.,
-pachtherr m. erfpachtheer in., hij, die niet-aanvaarding v. van &; -forderung v. Z. -hülse; -schote v. erwtebast m.; 2.
een goed in erfpacht afstaat; -pachtherr- vordering v., eisch m., eischen o. eener (Delfst.) messcheede v., eene tweeschaZich bijv. en b. erfpachtelijk, als erfpacht; nalatenschap; -masse v. de geheele nala- lige schelp; - schrot o. gebroken of ge— besitzen. in erfpacht bezitten; -p/licht tenschap v.; -pfleger m. beheerder, cu- dopte erwten v. mv.; -sieb m. erwtenzeef
v., Z. -huldigung; 2. Z. Lehenspfricht; 3. rator m. eener nalatenschap; -plunderung v.; -stein m. (Delfst.) erwtsteen, pisolith
Z. Lehenshuldigung; -postmneister m. erf- V. vervreemding v., vervreemden o. van ni.; -sirauch m. erwtestruik ni.; -stroh
postmeester, erfelijk postmeester m.; gedeelten eener nalatenschap; -sache v. o. erwtenstroo o.; -suppe v. erwtensoep
-print m. erfprins, erfelijk prins, ver- erfzaak, zaak v. betreffende eene erfenis v.; -wicke v. erwtenwikke v.; -zdhler m.
moedelijk opvolger m. van de kroon; (in of nalatenschap; -stuck o. erfstuk, geërfd (fig.) gortenteller, gierigaard m.
N.) oudste zoon m. van den kroonprins; stuk o.; -theilung V. verdeeling v. eener
Erbsetzer (-zers, mv. -ter) m.,
-prinsessin v. erfprinses, oudste dochter nalatenschap; it. boedelscheiding v.; - ver - --in, (-nen) v., Z. F.rblasser.
V. van den kroonprins; it. vrouw, gema- [tiger m., Z. Erbsetzer; -ver f iigung v. tesErbsigdorn, (- (e)s, mv. -e of -en)
lin, echtgenoot v. van den erfprins; tament o., uiterste wil m., wilsbeschik- m., Z. Berberis.
-prinz'lich bijv. er, b. wat den erfprins king v.; -u^appen o. erfwapen, erfelijk of Erb-silberkmmerer, ( rers,
mv. -rex) m. erfzilverbewaarder, erfelijk
betreft, op hem of zijne waardigheid be- familie - wapen, geslachtswapen o.
(-sters, zilverbewaarder m.; -spielgraf m. (in
trekking heeft; -rath m. erfelijk raads - Erb-sehatzmeister,
mv. - slet-) m. erfelijk schatmeester m.; Oostenrijk eertijds), erfelijk opziener m.
heer, erfraad m.
Erbrapsen, (erbrauste, erbraust) -schdtzung v. schatting, waardeering, over het tooneelwezen; -staat m. erfeo. ww., Z. brausen, aufbrausen.
taxatie v. der erfenis; -schenke m. erf- lijke staat m., erfelijk koninkrijk, erfelijk
Erbreeess, (-es, mv. -e) m., Z. schenker, erfelijk schenker ni.; -schicht keizerrijk o. &, Z. -reich; -stadt v. erfv., Z. -schichtung.
Erbverglel'ch.
stad, erfelijke stad v.; -stallmeister m.
Erbrechbar, ( -er, -st) bijv. en b . Erbschiehten, (erbschichtele, erfelijk stalmeester m.; -stollen m.(Bergein leicht -er Geldschrank, licht open te geerbschichtet) o. ww., m. h. de nalaten- w.) dieper mijngang m. tot waterloozing
breken. schap onder elk. verdeelen. of luchtverversching aangelegd; -stóllErbrQehen, (du erbrichst, er er Erb schichter , (-Iers, nov. -ter) ner m. (Prov.) erfgenaam in.; -stuck
bricht, erbrach, erbrochen) bed r. ww. onr, m. verdeeIer m eener erfenis; -schichtung o. erfstuk, geërfd stuk, stuk o. uit eens
-

-

—
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nalatenschap; -stufe v. (Bergw.) herken
Erdampfen, (erdantpfte, erdamp ft)
eigendom-nigstek,mr o.van o. ww., Z. dampten.
eener erfelijke mijn of van een gedeelte Erd-amsel, (-n) v.,Z. Ringdrossel;
daarvan; -sucht v., Z. - begier; -suchtig -apfel m. aardappel m.; 2. zonnebloem v.
bijv. en b., Z. -begierig; -sünde v. erf- met eetbare wortelknollen, aardpeer v.; 3.
zonde, eerste zonde v. van het mensch- Z. Truffel; 4. Z. Alraun; -dquator m.
dom; -teufe v., z. m. (Bergw.) de ver , middellijn v. der aarde; -arbeit v. aarddiepte v. van een mijngang tot-eischt werk, grondwerk o.
waterloozing of luchtverversching beErdarben, (erdarbte, erdarbt)bedr.
stemd; -(heil o. erfdeel, aandeel, gedeel- Ww. besparen, opsparen, overhouden door
te der nalatenschap; (fig.) das is! das — zich van het noodige te berooven; schwer
aller Menschen, dat is het lot, het erfdeel erdarbtes Geld, met moeite bespaard.
o. &; -theilung V. het verdeelen o., de
Erd-art, (-en) v. aardsoort, grond
verdeeliug v.eener erfenis of nalatenschap,
-artig bijv. en b. aardachtig;-sortv.;
boedelscheiding v.; -theilungsschrifl v. -arlischoke v., Z. -apfel (2); -au fwvurj
akte v. van boedelscheiding; -thorheit v. m. (Landb.) aardophooging, grondoperfelijke, aangeboren dwaasheid, familie hooging v.; -bahn v. (Sterrenk.) aardovergeërfde dwaas -, gek- of-dwashei, baan, loopbaan v. der aarde; -ball m. aard
zotheid v.; -thurhuter m. erfelijk deur-balsam m. (Delfst.,-bolm.,gev;
wachter m.; - liefste o. (Bergw.) onderste, Scheik.) bergbalsem m., aardolie v.; -bank
diepste mijngang m.; -titel m. erfelijke V. (Vest.) aarden bank v.; (Art.) zandzak
titel m.; -tochter v. erfdochter, vermoe- m.; -bathengel m. (PI.) bastaard bathendelijke opvolgster v. in de nalatenschap; gel m.; -ban m. grondwerk o., onder
gedeelte o. van een bouw; 2. Z.-ardsch
-tri ft v.crf reci t o. om op eens anderen laud
te laten weiden; -truchsess m. er- -arbeit.
felijk keukenmeester m.; -lugend v. erfErdbeben, (-bens, mv. -ben) o.
deugd, erfelijke of overgeërfde deugd v.; aardbeving, aard- of grondschudding v.;
-abel o. overgeërfde kwaal, familiekwaal, -messer m. aardbevingsmeter, sismometerm.
erfkwaal v.; (Gorig.) Z. -sünde.
Erb ibeln, erbuben, (erbiibelte, E-rdbeerapfel, (- apfels, mv. -áperbubelt of erbuble, erbubt) bedr. ww.(w. fel) m. kalvijn, kalvijnappel m.; -baum
i. gebr.) door boeverij, door schelmerij, m. kalvijnboom m.
op schelmachtige of slinksche wijze ver
Erdbeerbaum, baum(e)s, mv.
-krijgen. -bäume) m. haagappelboom, aardbeziehrbunterthan, (-en, mv. -en) boom m.; Frucht des -s, haagappel m.,
zandbes, zeekers v.
m. erfelijk onderdaan, vassaal m.
Erb-vergleieh, (-(e)s, nov. -e) Erdbeere, v. aardbezie, aardbei v.;
m. verdrag, vergelijk o., schikking, over- stetsbli hende -, maandaardbezie, maand
maandbloeier m.
-ardbeiv.,
eenkomst v. omtrent eene erfenis; 2. errdbeer(en)saft, ( saft(e)s, mv.
felijk verdrag o.; 3. verdrag, vergelijk o.,
schikking, overeenkomst v. voor zich en -sáfte) m. aardbezién- of aardbeienzijne erfgenamen; -vermáchtniss o. legaat, sap o.
Erdbeer k1ee, kleekraut o.
o.; - verpachter m., Z. Erbpachtherr; -vertray m., Z. -vergleicfi; -vertreter m. ver - aardbeiklaver o.; -kraut o., Z. -pflanze;
tegenwoordiger, zaakgelastigde, gevol- 2. Z. -klee; - melde v., Z. Maulbeernielde;
machtigde m. van een erfgenaam; -oogt -pflanze v. aardbezie- of aardbeieplant
m. (Leenw.) Z. -schulzherr; -vogtei v., v.; -spinat m., Z. - melde.
L. -schutz; -volk o. erfelijk volk o.; -wurErd beschreibend, bijv. nw.
dig bijv. en b. (Bergw.) eine —e Zeche, aard(rijks)beschrijvend, op de aardbemijn v., die de aanvaarding waardig is; schrijving of aardrijkskunde betrekking
-zins m. erfcijns m., erfelijke schatting, hebbende; -beschreibung v. aardbeschrijschatplichtigheid v.; it. de daarvoor te ving, aardrijksbeschrijving v.; it. aard
-biber m. (Nat. hist.) een--rijksundev.;
betalen geldsom v.; auf — geben, in erfzaam levende bever m.; -biene v. (Nat.
cij ns geven.
Erbzins-gut, (-gut(e)s, mv. -gis- hist.) aardhommel v.; -bildungslehre v.
ter) o. een aan erfcijns onderworpen goed aardvormingsleer, aardkunde, geologie v.;
o., erfteen o.; -herr m. erfleenheer, er- -himn v., Z. -apfel (1); it. Knollenwvicke;
felijk leenheer in., eigenaar, bezitter m. -blume V. (Pl.) vliesachtig mos o.;
van een aan erfcijns onderhevig goed; (Goufim.) aardbloem v., aardgelei o., Z.
-leh(e)n o. erfleen, erfelijk leen, leengoed Lenzblume; -boden m. aardbodem m., aard
o.; -mann m. erfleenman m., hij, die een oppervlakte v., grond m.; -bogen m.
erfleen in gebruik heeft; -recht o. recht (Bouwk.) verwelfde boog m. in een muur;
o. tot erfcijns, de daarvoor te betalen som -bohrer m. aardboor, grondboor v., trepv.; -vertrag m. erfieensverdrag o., erfleen aan m.; -brand in. onderaardsch vuur
0., onderaardsche brand, aardbrand
o., erfpacht v.
Erd abriss, (-es, mv. -e) m., Z. m.; 2. grond m., grondgebied o., opperLandkarte; -achse v. as v. der aarde; vlakte v., waar een aardbrand heeft plaats
-ader v. aardader, grondader, ader v. in gehad; 3. (Bergw.) in poederachtige stol
veranderde deelen o. mv. eenel ertslaag;
grond.
Erd^mmern, (erdámmerte, er- -bruch m., Z. -fall; -buck o., Z. Grundbuch; -bulle v. (Nat. hist.) Z. Rohrdonidámmert) o. ww., Z. dámmern.
mei; -burger m. wereldburger, aardbe(-

-

—

-

—

—

woner, bewoner m. der aarde; damm m.
-

aarden dam, aarden (lijk m.; -dohne v.
strik m., val v., die op den grond gezet
wordt; -dunst m. uitwaseming v., dampen
m. mv., uit den grond of de aarde opkomende; -durchmesser m. middellijn v.
der aarde.
Erde, (-n) v. aarde v.; die - dreht
sich um die Sonne, de aarde draait om
de zon; (fig.) der Lauf zahlloser -n, planeten,werelden v.mv.;2.aarde,oppervlakte
v. van den aardbol, aardoppervlakte v.;
auf der bloszen, harten - liegen, op den
harden grond m. liggen; jem. auf die -,
zur Qverfen, op den grond, ter aarde
werpen; (fig.) ein Wort fállt auf die -,
gaat verloren, wordt niet opgemerkt, is
vergeefs gesproken; zu ebener - wohnen,
beneden aan de straat; ein Haus der gleich machen, een I ► nis afbreken, sloopen,
slechten, tot den grond afbreken; it. eine
Sladt —, slechten; auf die - stampten, op
den grond stampen, stampvoeten; eine
Leiche zur - beslatlen, ter aarde bestel
begraven; er ist unter der -, hij is-len,
begraven, ter aarde besteld; (gem.) hij
is er onder gestopt; (fig.) jent. unter die
- bringen, den dood aandoen, onder
den grond helpen, het leven verkorten;
ein Geheiinniss mil enter die - nehnaen, in het graf medenamen, met zich
begraven; eine andere - bewvohnen, een
ander land; im Himmel and auf -'n, in
hemel en op aarde, in gindsche en in deze
wereld; es svird nie Friede sein auf -n,
op aarde, in deze wereld, onder de menschen; 3. de stof v. waaruit de aardoppervlakte bestaat, aarde v., grond m.;
thonartige -, kleiaarde, kleiachtige aarde,
aardsoort of grondsoort o.; Briisseler -,
Brusselsche aarde v.; ein Altar von -, van
aarde; einen Brunnen mil - fallen, met
aarde vullen; (fig.) wieder zu - over den, tot stof terugkeeren, Z. Staub; der
Mensch ist Staub and -, stof en asch, Z.
Asche.
Erde-bewohnend , bijv . nw. op
de aarde wonende; -bewohner m. aardbewoner, bewoner m. der aarde; -bezzvinger m. bedwinger, beheerscher m. der
aarde, wereldbedwinger m.; -burger m.,
Z. Erdenbürger; -gefahrte m. natuurgenoot m. en v.; -ge/ass o. aarden vaas v.;
it. aardsch lichaam o.; -(n)geschöpf o.
aardsch schepsel o.; -hittte v.,.Z. Erdhülte.
-

Erd eichel, ( n) v., Z. nuns;
—

-

-

-eichhorn o. (Nat. hist.) gestreept eek
o.; -eidechse v. (Nat. bist.) land--horentj
schildpad(de) v.
Erden, bijv . nw., Z. inden.
Erden -ba11, (-ball(e)s, mv. - bolle)
m., Z. Erdball; -brod o. aardsch brood
o.; -bühne v. wereldtooneel o.; -burger
m. mensch, aardbewoner, wereldburger
m.; -freude v. aardsch vermaak o., wereldsche vreugde, vreugde v. dezer
aarde.
^rdenge, (-n) V. landengte, landtong v.
lyden —geld, (-(e)s, mv. -er) o.,
Z. Erbzins; -geschöpf o. menschelijk we-
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zen, schepsel o., bewoner m. der aarde; verte v., apogeüm o.; -fernrohr o., Z. o.; es ist eine blosze -, das sind lauter -en,
-gluck o. aardsch geluk, geluk o. dezer -rohr; -test bijv. en b. onbewegelijk, on- verdichtsel, verzinsel, sprookje o., fabel v.
Erdienen, (erdiente, erdient) bedr.
wereld; -golt m., -gottheit v. aardsche roerend; die—en G- ter, onroerende, vaste
godheid v.; it. vorst m.; -gru[tv.,Z. Gruft; goederen o. mv.; -felt o., Z. -harz; ww. door dienen of in dienst zijn ver
verkrijgen.
-wervn,
-gut o. aardsch goed, goed o. dezer we-'' -feuchte, -feuchtigkeit v. vochtigheid v.
Erdig, ( er, -st) bijv. nw. aarde
reld; -herr m. heer, meester m. der aarde, der aarde of van den grond; finsterniss
v.zonsverduistering,zoneclips v.;-fláche v. bevattende, aardachtig.
koning m. der wereld.
Erdonkbar, bijv. nw., Z. erdenk- aardoppervlakte, oppervlakte v. der aarde; Erd– insekt, (-( e)s, mv. -en) o.,
flachs m. aardvlas o., Z. Bergflachs; flec- Z. Landinsekt; -ká/er m., Z. Laufkdfer;
lich.
Erdenken,(erdachte, erdachl)bedr. ken m. stuk o. of plek m. gronds; -fliege -karte v. aardkaart, wereldkaart, kaart
ww. onr. eine List -, uitdenken, beden- v., Z. -schnake; -floh m. (Nat. hist.) aard - V. van de aarde, Z. Landkarte; -kastanie
ken, verzinnen; einen Anschlag -, smeden, vloo v.; -flöz o., Z. -lage; frucht V., Z. -nuss; 2. Riibenkerbel; -keim m.
brouwen; ein Kunstwerk -, uitdenken, uit klee m. zaaiklaver v.; -galle v. (Pl.) aardkiem, kiem v., waarvan de lobben
Lugen -, verzinnen; immer etw.-vinde; aardgal v., aardrook m.; (Man.) Z. onder den grond blijven; -kiefer v. (Pl.)
Neues -, altijd wat nieuws verzinnen; das' Mauke; -gang m. (Bergw.) aardgang m.; coriskruid o.; 2. Z. Johanniskraut; 3. Z.
hat er erdacht, dat heeft hij verzonnen. -gans v.(Nat. bist.) aardeend, brandeend, Feldcypresse, Schlagkraut; -klost m. aardErdenkind, (- e)s, mv. -ei-) o. vosseneend v.; -garbe v. (Mijnes.) aard k luit m.; die Erdklösze zerschlagen, eg
aardkluiten klein slaan; -kluft v.-gen,d
v.; - geboren bijv. en b. op de-ophgin
(fig.) kind o. der aarde, mensch m.
Erdenklieh, ( er, -st) bijv. en b. aarde geboren, sterfelijk; der --e Got!, spleet, scheur v. in den grond; - knollen
denkbaar, uitdenkbaar, wat uitgedacht, de mensch geworden God; (fig.) Z. leib- v. mv., Z. -nuss (3); - kobalt m. aardache ig en ; -geflugel o. aard- of landvogels tig kobalt, aardkobalt o.; -kohle v.(Delfst.)
bedacht, verzonnen kan worden.
m. mv.; -gegend v. aardstreek v., gedeelte aardkool, bruinkool v., aardharsig hout
Erdenkung, v., Z. erdenken.
Erden–last, (- lasten) v. aardsche o. der aarde; -geier m. (Nat. bist.) land- o.; -korb m. mand v., draagkorf m.;
last m., moeielijkheid v.; -leben o. aard gier, kleine gier m.; -geist m. aardgeest, -kórper m. aardsch lichaam o.; 2. aardbol
leven, leven o. op de aarde, op de-sche kabouter m.; -gelb o. zelfst. en bijv. nw. m., aardglobe v.; -kraut o., Z. -rauch;
wereld; -leib m. aardsche lichaam, stof- aardgeel, oker o., Z. Ocker, ockerfarbig; -krebs m., Z. -grille; -kreis m. opperfelijk, vergankelijk lichaam o.; -leid(en) -geruch m. aardreuk, reuk v. van aarde; vlakte v., omtrek m. der aarde; - krokodil
o. aardsche rampen v. mv., leed o.,verdrie- -geschmack m. aardachtige smaak, grond- m. landkrokodil m.; -krone v., Z. Huftelijkheid v., lijden o. op deze wereld;' smaak m.; - geschopt o. schepsel o. der lattig; -króte V. (Nat. hist.) tuinpad of
-nähe v., Z. Erdnáhe; -noch v. aardsche aarde, aardsch schepsel o.; -geschoss o. padde v.; -kogel v. aardbol m.; 2. aard
wereldkaart, planiglobe v.;-globev.,
nood v., gebrek o., tegenspoed m. op de benedenverdieping v., woning v. gelijk
aan de straat; -gestalt v. vorm-grondsf -kunde v. aardkunde, aardrijkskunde,
wereld; -ruhm m. aardsche roem m.,'
roem m. dezer wereld; -rund o. aarde v.,' In., gedaante v. der aarde; -getunamel o. geographie v.; zur — gehorig, aard
- kundiger-rijksundg,eoaphc;
aardbol m., wereldrond o.; -schoosz m aardsch of wereldsch geraas o.; -gewächs
schoot m. der aarde; -solen m. zoon der o. aardplant v., aard- of grondgewas o.; m. aardrijkskundige, geograaf m.; -lage
aarde, mensch m.; -stof m. aardsch stof, - gewand o. aardsch gewaad, sterfelijk v. aardlaag v.; -lager o. hard leger
stof o. der aarde, aarde v. als beginsel' kleed o.; -grau bijv. en b. aardgrauw, zoo o., ligplaats v. op den grond; it. Z. -lage;
van de vorming der lichamen beschouwd;', grauw of grijs als aarde; -grille v. (Nat. -last v. last m. aarde; -lattich m. veld-tand m. ijdelheid, nietigheid v. der bist.) aardkrekel m., veenmol v.; -grube salade, veldlatuw v.; -leberkraut o. (Pl.)
aardkuil m.; -grein o., Z. Berggrun; -grund aardmos, longkruid o.; -lehre v.aardleer,
wereld.
Erdentstehungslehre, v. leer, m. (Schild.) stuk o. grond of aarde; -gur- leer v. van de vorming der aarde, aard V. van het ontstaan der aarde, geogonie v. tel m. aardgordel m., aardstreek, zone v., kunde, geologie v.; zur — gehorend, aard
geologisch; -loch o. gat o., holte-kundig,
Erden-warts, bijw. naar de aarde; Z. -slrich; -gut o. (Fab.) aardgoed o.
V. in den grond; -magnetismus m. mag
-werk o. werk o., zaak, onderneming v. Erdhaft, bijv. en b., Z. erdicht.
aantrekkingskracht o. der-netismo.,
Erd-halbmesser, (- sers, mv.
dezer wereld, menschelijke zaak v.;-wonne
V. aardsch geluk, genot o., genietingen v. -ser) m. halve middellijn v., straal m. aarde; - wandel v. (P1.) eetbaar cypergras
mv. dezer wereld; -wurm m., Z. Erd- der aarde; - Baltig bijv. en b. aarde be- o., aardamandel v.; -mc nnchen o.(Fabell.)
vattend, met aarde vermengd; -harz o. aardmannetje o.; -masse v. aardmassa,
wurrn.
Erd-epheu (- s) m., z. m. (Pl.) aardhars, aardpek o., jodenlijm v., Z. massa, hoeveelheid v. aarde; -mast v., Z.
aardveil o.; -erschiilternd bijv. nw. wat -pech; -hose m., Z. Springer (Nat. !list.); Brulmast; -maus v., Z. Feldmaus; 2.
de aarde of den grond schokt, doet beven; -haue v. (1'ergw.) houweel o.; -haufen -nuss; -meli.l o., Z. Bergmehl; -mehlkd fer
-erschutteruny v. aardschudding, grond U]. aardhoop m., hoop m. aarde; -höhle m. (Nat. bist.) zandgraver, zandkever
schok m. van den grond, Z.-schudingv., V. hol o. in den grond, spelonk v.; -hop- m.; -messer m. aardmeter, geometer m.;
Erdbeben; -eule V. (Nat. hist.) aard- fen m., Z. Johannispflanze; -huhnchen o., zum — gehorig, aardmeetkundig, geomeZ. Hausotter; - hummel v.,Z.-biene;-hütte trisch; -messkunst v. aardmeting, landuil m.
meting, geodesie v.; zur --- gehorig, aard
Erdeuten, (erdeutete, eideutel) Z. v. aarden hut V.
-mere v. ( Nat. bist.) land--metkunsig;
Erdicht, ( er, -st) bijv. en b. aard erkld ren.
Erde-wendung, (- en) v. wente- achtig, naar aarde gelijkend; -er Slo ff, meeuw v.; -milbe v. ( Nat. hist.) aardling v. der aarde, omwenteling, draaiing aardachtig; -er Geschmack, Geruch, aard made v., aardworm m.; - mistel v. (Pl.)
grondachtig, gronderig.
-achtig, aardmistel v.; -millelpunktig bijv. en b.
V. der aarde, aardomwenteling v.; it. tijd
Erdiehten, (erdichtete, erdichtel) (Sterrenk.) gelijkmiddelpuntig met de
m. van de omwenteling der aarde.
Erd–fah1, bijv. en b. aard kleurig, bedr. ww. erne Lüge -, verzinnen, uit- aarde; -moos o. aardmos o.; -morchel v.
vaal als aarde; -fall m. aardval m., aard- denken; eine Krankheil - , voorgeven, voor- (Landb.) truffel m., eetbare, smakelijke
storting, instorting, inzakking v. van den wenden; erdichtete Gótler, denkbeel- paddenstoel m.; -mörser m. ( Art.) aardgrond; 2. holte, diepte v., door een aard- dige, gewaande goden; 2. sick Geld, Ruhm mortier m., in den grond geplaatste ton
val gevormd; -fang m. (Wijeg.) muur m. -, door dichten, met verzenmaken ver- v., die tot mortier dient; -motte v. ( Nat.
bist.) aardmot v.; -nhhe v. ( Sterrenk.)
in de wijnbergen om het afzakken van dienen.
Erdichter, (-Iers, nlv. -ter) m. naaste punt o. aan de aarde, perigeum
den grond ten gevolge van den regen te
beletten; -farbe v. aardkleur v.; 2. mine- verdichter, verzinner m., hij, die verdicht, o.; -nalurbeschreibung v. natuurkundige
aardrijksbeschrijving of aardrijkskunde
raalverf v.; farben, farbig bijv. nw., Z. verzint &.
-fahl; -lasso. (Vuurw.) aardvat o.; -feige Erdiehtung, v., Z. erdichten; it. v.; -nobel m. nevel m. in de lagere of
v., Z. -nuns; -ferne V. (Sterrenk.) aard- , verdichtsel o., verdichting v., verzinsel aardstreken, aardnevel m.; -puss V. (Pl.)
-

-

-

-

-

-
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aardnoot v., aardeikel m.; 2. Z. Knollen -schlacken v. mv. aardslakken, aardsin- m.; -zunge V. (Aardr.) landtong, land-wvicke;3.ZRibnkerl;4.ZAcierzwiebel; -oberfláche v., Z. - /tache; -ochse
m. (Nat. bist.) masker o., pop v. van den
strontkever m.; -ól o., Z. Bergól.
ErdQlehen, (erdolchte, erdolcht)
bedr. ww. met een dolk doodsteken, doorsteken.
Erdonnern, (erdonnerte, erdonnert) o. ww., m. h. beginnen te donderen; (fig.) een verschrikkelijk, vreeselijk
geraas maken.
Ord-pech, (-(e)s) o., Z. m. aardpek o.; -pfau m., Z. -epheu; wilder —,
wilde basilikum m.; -pfriem m. brem v.,
priemkruid o., ginst v.; -pol m. aardpool,
poot V. der aarde; -punkt m. plaats v.,
punt o., waar men op de aarde geplaatst
is, punt o. op de aarde; -ralle v. (Nat.
hist.) riethoen o.; -ratle v. (Nat. kist.)
wandrat, trekrat v.; -ranch m. (PI.) aardrook, baanwortel m.; 2. (Nat.) Z. Soinmerrauch.
Erdräpen, (erdráute, erdräut)
bedr. ww., Z. erdrohen.

Erd-räumer, ( -roers, mv. -nier)
m. (Waterw.) kruk v.; -reich o. aardrijk
o., aarde, oppervlakte v. der aarde.
Erdreisten(sieh ), (erdreistete,
erdreistet) wed. ww. sich etw. zu sagen
-, zich verstouten, zich vermeten, de
stoutheid hebben, den moed, de vermetelheid hebben om &; er erdreistete sich
solch einer That, hij verstoutte zich, had
de vermetelheid zoo iets te doen.
Erdresehen, (du erdrisch(e)st,
er erdrischt, erdrasch, erdroschen) bedr.
ww. onr. etw. -, met (graan) dorschen
verdienen.

Erdringen, (endrang, erdrungen)
bedr. ww. onr. door aanhoudend verzoe-

ken, door lastig vallen verkrijgen, afdwingen.
ErdrQhen, (erdrohte, erdroht) bedr.
ww. door bedreigingen verwerven.
Erd-rohr, (-rohr(e)s, mv. -rohre)
o. (Sterrenk.) verrekijker, telescoop m.;
-rose V. (Pl.) aardroos v.
ErdrQsseln, (erdrosselte, erdrosselt) bedr. ww. jein. -, wurgen of worgen, verwurgen.

ErdrQsselung, v., Z. erdrosseln.
]Erdri be, (-n) v., Z. Erdap fel; 2.
Forsche.

Erdrt.eken, (erdruckte, erdruckt )
bedr. ww. jent. im Gedrange- ,verdringen,
dooddringen, dooddrukken; ein Kind int
Schlafe -, dooddrukken; (door het omvallen van een muur &), verpletteren.
Erdru.eken, (-hens, mv. -ken) m.
aardrug, landrug, bergrug m.
Erdru.okung, v., Z. erdriicken.
Erd —swk,

( - sack(e)s, mv. - sac/ce)

m. (Art.) aardzak, zandzak m.; -salt m.,
Z. Bergsaft; -salz o., Z. Steinsal-; 2.
Salpeter; -sand m. aardzand o.; -schaber
m., Z. -ráumer; - schaf o., Z. Schafkameel; -schanze v. aarden schans v., terras o.; -schau m. nazien o., inspectie v.
der dijken; -scheibe v. aardschijf, schijf
V. der aarde; - schicht v.,Z. -lage; -schildkrdte v. (Nat. bist.) landschildpad v.;

tels v. mv.; -schlarge v. (Nat. bist.) engte v., schiereiland o., Z. Landzunge;
veldslang v.;-schnake m. (Nat. bist.) aard- -zwcerg m. aardmannetje o., dwerg m.
slak, kelderslak v.; -scholle v., Z. -klosz;
Ereifern(sich) , (erei[erte, erei-schwalbe V. (Nat. bist.) oeverzwaluw v.; [ert) wed. ww. toornig, boos, d giftig wor-schwamna m. aardzwam o., paddenstoel den, opvliegen; sich fiber Kleinigkeiten
m., die uit den grond groeit; -schwarzo. -, om nietigheden, om niets boos worden;
(Schild.) aardzwart o.; - scheve /'el m., Z. it. (Volkst.) zich dik maken; 2. (i. g.
Bergsch vetel; 2. Bdrlapp; -schweein o. bet.) sich fur die Sache Gotles -, ijveren
(Nat. bist.) drieteenige miereneter m., voor, ijver aan den dag leggen voor, Z.
Z. Ameisenfresser; -seife v. aardzeep v., ei[ern.
Z. Bergsei[e; -sperling m. (Nat. hiss..)
Ereiferung, v., Z. erei fern.
veldleeuwerik m.; -spinne v. aardspin v.;
Ereignen(sieh ), (ereignete, ereig-spinnenkraut o. (PI.) haagwinde v.; net) wed. ww. gebeuren, plaats hebben,
-spitze V. landengte, landtong v.; -stein voorvallen, geschieden, zich voordoen;
m. arendssteen, aëtiet m.; -stern m.(PI.) wenn der Fall sich ereignet, als het geval
maankruid o.; it. (Sterrenk.) de aarde zich voordoet, als dat gebeurt, in dat
V. als planeet of ster beschouwd; -stosz geval.
m. aardschok, schok m. van den grond;
Ereigniss, ( - es, mv. - e) o. gebeur-strich m. aardstreek, luchtstreek, zone tenis v., voorval o., Z. Begebenheit.
v.; it. Z. Himmelsstric /i; -sucker m.
Ereignissreich, bijv. nw. (fig.)
(Bergw.) peiler, grondpeiler ni.; -talg m. rijk aan gebeurtenissen &.
(Delfst.) talkachtig berghars o.; -t hier
Ereignungsfall, (-[all(e)s, mv.
o., Z. Landthier; -toffel v., Z. Kartofel; -[álle) m. im -e, als het geval zich voor
-tort m. (Delfst.) met steenolie door-doet,
ingeval &.
trokken turf v.
Ereilen, (ereille, ereilt) bedr. ww.
Erdulden, (erduldete, erduldet) fern.-, inhalen, achterhalen door hard te
bedr. ww. eine harte Behandlung -, on- loopen &; (fig.) die St-unde des Todes hat
dergaan, verdragen,verduren; Kilte, Hun- ihu ereill, overvallen; (Jachtw.) die Vorger -, verdragen, doorstaan, lijden; ich der[dhrte -, (van het hert), met de ach
kann es nicht linger -, ik kan het niet
sporen van de voorpooten-terponid
langer verdragen, dulden, uitstaan; sein trappen.
Kreuz still of gelassen - ,geduldig dragen,
Eretuit, ( - en, mv. - en) m., Z. Einsiedler.
Z. ausstehen, ertragen, dulden.
Erd^lldung, v., Z. erdulden.
Eremit^ge, (-n) v. kluis, kluize$rd —umsehiffer, (-fen s, mv.- ter) naarswoning V.
m. reiziger m. om de wereld, die eene
Ererben, (ererbte, ererbl) bedr.
reis (rond)om de wereld gedaan heeft; ww. erven, beërven, in het bezit komen
-umschif ung v. reis, vaart v., tocht m.' van.
rondom de wereld; -unisegler &, Z.-um-', Erfahren, (du er[ahrst, er er[ hrt,
schif"er.
er[uhr, erfahren) bedr. ww. onr. sich
Erdunkeln, (erdunkelte, erdun- etw. -, (w. i. gebr.) met rijden of varen
kelt) o. ww., m. S. verduisteren, verdon- verdienen; it. zich met rijden of varen
keren, duister, donker worden.
op den hals halen; 2. etw. -, etw. an sich
Erdursten, (erdurstete, erdurstet) -, ondervinden, beleven; Gluck and Uno. ww., m. s. dorst beginnen te krijgen, gluck, Krankungen, Beleidigungen, jeins.
dorstig worden; it. van dorst sterven, Zorn -, ondervinden; nun er[uhre ich,
bezwijken, Z. verdursten.
was es heiszt, Soldat zu sein, nu onder
ik wat het zeggen wil, soldaat te-vind
Erd-vielfusz, (-[uszes, m v. - f iisze)
m. (Nat. kist.) duizendpoot m.; -wachs zijn; 3. etw. -, vernemen, ervaren, te weo. aardwas o. en v.; -wall m. aardwal, ten komen; er hal das von einero Freunde
aarden wal m.; -wand v. (Bergw.) aar- -, vernomen; niemand soil es von mir -,
den kant m.; -warts bijes. aardwaarts, van rnij zal niemand het te weten komen,
naar de aarde; - wasser o. aardwater, wa- ik zal er tegen niemand van spreken; ich
ter o. der aarde; -weichsel v. (Tuinb.) erfahre von altent Seiten, doss c', ik ver
-nem,
late wilde kers of morel v.; -weide v.
ik hoor &.
(Pl.) kruipwilg m.; it. Z. ruschuweide;
Erf3hren, ( -er, -st) bijv. ww. einer
-zveihrauch m. veldcipres v., hoe-langer- Kunst, (gewoonl.) in einer Kunst -, ervahoe- liever, aardwijnruit v.; -werk o. ren, bedreven, knal), bekwaam, geoefend;
(Vest.) aardwerk, grondwerk, werken o. in Gescha[ten, Sprachen -, bedreven, erin den grond, graafwerk o.; -winde v. varen, knap, bekwaam; ein Behr -er Arzt,
(Bouwk.) horizontaal windas o.; (Pl.) ervaren, geschikt, bekwaam, kundig, een
bastaard -vlaskruid o.; it. aardwinde v., geneesheer m. van veel ervaring of onconvolvulus m.; - winkel ni. hoek m. der dervinding; -er Schiffer, ervaren, knap,
aarde; -wolf m., Z. -grille; -with/er m. bekwaam, bevaren; -heit v. ervarenheid,
mv. (Nat. kist.) molsoorten v. mv., wol- ervaring, ondervinding, routine, bekendachtige dieren o. mv.; -wurf m. (Art.) heid, knapheid, bekwaamheid v.
worp m., schot o. met een aardmortier;
Erf%hrniss, (-es, mv. -e) o. (verit. Z. -mörser; -wurm m. (Nat. bist.) aard- oud.) Z. Erfahrung.
worm m.; (fig.) (van den mensch), nieErffhrung, v. ondervinding, ertig, zwak schepsel o.; -zeislein o., Z. Zie varing v.; aus - wissen, bij of door onm. (Meetk.) aardkring-selniau;zrk dervinding weten; die - ist die beste
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Lehrerin, de ondervinding is de beste Erfindung, v ., Z. erfinden; it. uit- 2. behoefte, noodzakelijkheid, noodwen leermeester of leermeesteres; cin Mann vinding, vinding v.; das ist nicht von sei- digheid v.; die -e zu einer Unternehmung,
von vieler - in dieser Sache, een man ner -, dat is niet van zijne vinding, dat de vereischten o. mv., noodzakelijke zavan veel ondervinding in dat vak, in heeft hij niet uitgedacht; 2. Z. Erdichtung. ken v. mv., Z. Bedar fniss.
die zaak; er kann aus - sprechen, hij kan Erfindungs-gabe, (-n) v. vin - Erforsehen, (erforschte,erforscht)
uit ervaring, door ondervinding spreken; dingsgave, gave v. om iets uit te vinden bedt. ww. die Natur -, onderzoeken; ihre
it. hij weet, wat het is, hij heeft liet zelf &; -geist m. vindingsgeest m., vernuft, Geheimnisse -, onderzoeken, trachten te
ondervonden; ich rede aus -,ik spreek bij genie o.; -kraft v.vindingskracht v.,vin- kennen; jems. Absichten zu - suchen,
ervaring, uit ondervinding; 2. wat men dingsvermogen o.; -kunst v. kunst v. om trachten te doorgronden; die Wahrheit
ondervonden, beleefd heeft, het ervarene, iets uit te vinden &; -reich bijv. en b. eilier Sache -, navorschen, onderzoeken,
onderzoek doen naar; (Rechtspr.) een
ondervondene; -en ntachen, ondervinding vindingrijk; —er Kopf, Z. -geist.
Erfisehen, (erfschte,erfschl) bedr. onderzoek instellen, bewerkstelligen;
opdoen; 3. in - bringen, Z. erfahren (3)
Erffhrungs -begriff, (-(e)s,mv. ww. (w. i. gebr.) opvisscheu, opvangen, kein Sterblicher hat es erforscht, doorgrond; etw. von jemn . -, te weten komen,
-e) m. begrip, denkbeeld o. door onder- verkrijgen; (gemeenz.) snappen.
Erfehen, (erfleute, er[leht) bedr. uitvorschen.
vinding opgedaan; -beweis m. bewijs o .
op de ondervindinggegrond,proefonder- ww. eine Gnade -, afsmeeken, door smee - ErfQrseher, (-schers, mv. -scher)
eindelijk, practisch bewijs o.; -kreis m. kingen verkrijgen; jens. -, door smeekin- m.navorscher,onderzoeker,uitvorscherm.
Erforschlich, bijv . en b. wat onkring m. van ondervinding; -kunde v. gen bewegen
kennis,wetenschap, kunstv.,door onder -Erfliegen, (erfzog, erflogen) bedr, derzocht, uitgevorscht kan worden.
vinding of ervaring verkregen of op de ww. onr. al vliegende of in de vlucht be Erforsehung, v ., Z. erforschen.
ervaring gegrond; -los bijv. en h . zonder reiken; 2. wed. ww. seine Einbildungs - Erfregen, (erfragte, er/'ragt) bedr.
ondervinding, onervaren, onbedreven; ^ kraft sich - lassen, den vrijen loop laten ww. jeins. Au fenthalt -, vragen naar, vernemen naar, onderzoek doen of infor-losigkeit v, onervarenheid v., gebrek o. , aan .
aan ondervinding; -mnszig bijv. en b. op ErfQderlieh, bijv. en b., Z. er meeren naar; sagen Sie uns, ivo Sie zu
ervaring gegrond, proefondervindelijk, forderlich.
- sind, zeg ons, waar wij u kunnen vinErfodern, (er(oderte, erfodert) Z. den, geef ons uwe woonplaats v., uw
enmpirisch; -satz m. stelling v., die op de
verblijf, uw adres o. op; er isi nirgends
ervaring gegrond is, empirische waarheid erfordern.
ErfQlg, (-(e)s, mv. -e) m. gevolg o., zu -, niemand weet, waar hij is, waarbij
v.; -seelenlehre v. empirische zielkunde,
zieleleer v. op de ervaring of ondervinding uitslag ni., uitkomst, vrucht v.; was wird zich ophoudt, zijn adres; ich konnte das
gegrond; - irissen o., -wissenschaft v., Z. der - davon sein? wat zal daarvan het Hans nicht -, ik kon het huis niet vingevolg zijn ? guter, schlechter -, uitslag den, men kon mij het huis niet zeggen.
- kunde.
Erfassen, (erfasste, erfasst) bedr. in., uitkomst, werking v., resultaat o.; Erfrgehen(sieh) , (er/rechte, erww. etw. -, vatten, grijpen, aanvatten, zu falliger -, toevallig wel-slagen o.; fur frecfit) wed. ww. de onbeschaamdheid, de
aangrijpen, aanpakken; (fig.) Z. auffas- den - stehen, instaan voor den goeden stoutheid, de vermetelheid & hebben om
sen, begreifen. uitslag, voor het wel-slagen; der - wird &; wie kann er sick -, hoe kan hij zoo onErfQehten, (dit er f chtst, er erfich1, lehren, ob 4-, de uitkomst zal het leeren beschaamd, zoo vermetel & zijn, hoe durft
erfocht, erfochten) bedr. ww. onr. met &; - einer Handlung, de gevolgen o. mv.; hij het wagen.
vechten verkrijgen, verdienen, door vech- die Sneden nach ihrem -e beurtheilen, Erfreien, (erfreite, er/'reil) bedr.
ten krijgen; einen Sieg, einen Vortheil -, naar de uitkomst, naar den uitslag, de ge- ww., Z. erheirathen.
bevechten, door een gevecht behalen; volgen beoordeelen .
Erfreuen, (erfreute, erfreut) bedr.
ErfQlgen erfolgte, er[olgt) o. ww ., ww. fern. -, verheugen, verblijden, verden erfochtenen Sieg benutzen, zich de be haalde overwinning ten nutte maken; 2. m. s. volgen, voortspruiten, ontspruiten, rukken; das erfreute ihn sehr, dat vervoortkomen uit; was daraus such - mag, heugde hem zeer, dat deed hein veel geZ. erbetteln, (echten.
Erfíndbar, bijv. nw. uitvindbaar, so 4•, wat er ook liet gevolg van mag zijn, noegen of pleizier; - Sie mich, durch
wat uitgevonden, uitgedacht kan wor- wat er ook gebeure; au[ seine Bittschrift Frfiillung meiner Bitte, verblijd mij door
den; -keit V. uitvindbaarheid, denk- ist nichts erfolgt, zijn verzoekschrift is &, doe mij het pleizier, het genoegen
baarheid v. zonder gevolg gebleven; die Mittheilung mijn verzoek toe te staan; der Wein erErfinden, (erfand, erfunden) bedr. ist noch nicht er folgt, heeft nog niet plaats freut des Menschen Herz, vervroolijkt;
ww. onr. eine Maschine -, uitvinden; gehad; an!' seine Rede erfolgte ein Still- ich bin sehr erfreut darüber, dass ich ,
eine neue Welt -, ontdekken, Z. entdec- schiveigen, op zijne rede volgde &, zijne ik ben zeer verheugd, zeer blijde; 2. wed.
ken; eine List -, uitdenken, bedenken; rede werd gevolgd door &; anbei erfolgt ww. sich liber, an etw. -, zich verheugen
Logen -, verzinnen; (Spr.) er hat das das Geld zuriick, nevensgaande komt het in, met, Z. (reuen; sich einer guten GePulver nicht erfunden, hij heeft bet kruit geld terug. sundheit zu - haben, genieten.
niet uitgevonden, is niet van de vlugsten, Erforderlieh, ( er, st) bijv. en b .
Erfreuer, ( ers, mv. er) m. verheeft weinig verstand; 2. jein. als seinen -es Brod, Geld, vereischt, noodig, nood- blijder m., hij, die verblijdt, vervroolijkt,
wahren Freund -, leeres kennen voor, ^ zakelijk; den -en Fleisz auf eine Arbeit vreugde aandoet.
den waren vriend vinden in iem.; fern. verwenden, noodig; hiezu ist viel Zeil -,
Erfreulieh, ( -er, -st) bijv. en b.
unschuldig -, bevinden dat iem. onschul- hiertoe is veel tijd noodig, dat vereischt (van eerre zaak, enne tijding &), aangedig is; 3. wed. ww. onp. es erfand sich, veel tijds; -en Falls, als het noodig is, in naam, verblijdend, vroolijk, heuglijk,
doss 4, er werd bevonden, men bevond, geval van nood, desnoods. gelukkig; es ist zie schen, lass cj'r, het
^ Erforders , (erforderle e rfordert) ^I is aangenaam, een genoegen te zien &;
&•
het bicc k dat &.
Erfinder, (-ders,mv. -der) ni., —in,1 bedr. wo. vielen Fleisz -, vereischen, ! das -ste f iir ihn ist, dass 4, het aange( -nes) v. uitvinder m., uitvindster v.; vorderen; das erfordersEile, dat vereise ht ! oaams(e, wat hem liet incest verheugt
(van eene leugen &), verzinner m., verzin - spoed; die Höflichkeit erfordert es, dassl is ::; -heit v. aangenaamheid, voldoe ster v., hij, zij, die verzint. 4, eischt, vordert, wil het &; das wir dI ning v.
Erfinderiseh, ( -er, am meisten -) nicht nolhwvendig dazu erfard^rt, dat is Erfreveln, (^rfrevelte, erfrevelt)
bijv. en b. vindingrijk, vernuftig, schran- niet volstrekt noodzakelijk; !la4uc ie ;i-d bedr. wo. door eerre misdaad, euveldaad
der; „er Kopf, vindingrijke, vernuftige viel Zeit c- erfoidert, daartoe is veel tijdsi& verkrijgen.
Erfrieren, (erfror, erfroren) o.
kop; -e Finbildung.^kraf t, vindingrijk; noodig.
Erforderniss, (-es, inv. -e) e. ww. onr., m. s. (van personen en zaken),
er ist äuszerst -, vernuftig, vindingrijk
Erfindsam, ( -er, -st) bijv. en b., eiscli ni.; nach -der Sachen, naar v^ureisch y dood vriezen, verkleumen, van koude om-van zaken, naarmate de zaken vereischen ;,komen, sterven-, der Weinstock istrerf9•oZ. erfnderiseh, erfinduengsreiclt.
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Erg.

Erg.

Erg.

ren, doodgevroren; man erfriert da bei opvangen, snappen, Z. erhaschen, erwi- sich in einer ausfuhrlichen Schilderung,
bevriezen; 2. sich die Nase -, een-nahe, schen.
bevroren neus krijgen; er hat sich die Ergeben(sieh) , (dit ergi(e)bst,
Finger erfroren, zijne vingers zijn bevro- er ergi(e)bt, ergab, ergeben) wed. ww.
ren; 3. ganz crfroren, geheel verstijfd, onr. zich overgeven; sich auf Gnade and
Ungnade -, zich op genade en ongenade
verkleumd, dood van de koude.
Erfrisehen, (erfrischte, erfrischt) overgeven; 2, sick jemn. -, zich overgebedr. ww. jem. -, verfrisschen, verkoe- ven aan, zich aan iem., aan iems. dienst
len, verkwikken, ververschingen geven; & toewijden; sie Sind ihm gartzlich -, zij
(van den regen), die Pflanzen wieder -, hebben zich geheel aan hem toegewijd;
verfrisschen, verkwikken, doen herleven; sick einer Sache -, Z. widmen, weihen;
-des Arzneimittel, verkwikkend, verkoe- (fig.) sick den Studien -, zich overgeven,
toewijden aan, zich toeleggen op; sich
lend, verfrisschend, Z. auffrischen.
Erfrisehung, v., Z. erfrischen; seinen Lijsten, seinen Leidenscha f ten -,
-shafen m. (Zeew.) haven v., waar de zich overgeven aan k, zijne lusten & den

in Lobsprüchen, in Tadel -, uitweiden; V.
o. zelfst., Z. Befnden.

Ergeigen, (ergeigte, ergeigt) bedr.
ww. Brod -, verdienen, krijgen door op
de viool te spelen, met vioolspelen zijn
brood verdienen.
Ergeizen, (ergeizte, ergeizt) bedr.
ww. door gierigheid verwerven, samen
-schrapen.
ErgQlben, (ergelbte, ergelbt) o.
ww., m. s. geel worden.
Ergi_ebig, ( -er, -st) bijv. en b. -er
Acker, Weinberg, vruchtbaar, veel vruchten & opleverend; -e Queue, rijk, overschepen binnenloopen om verseb water vrijen teugel vieren; sick dem Trunke -, vloedig; dieses Getreide ist Behr -, levert
zich overgeven aan, verslaven aan; 3. sick veel uit; -es Amt, voordeelig, winstge& in te nemen.
Erfjllen, (er fiillle, erfüllt) bedr. in etw. -, zich onderwerpen aan; sick in vend; -keit v. rijke opbrengst v.; (van
ww. mit Wohlgeruch - vervullen, vullen; den Willen der Vorsehung -, zich over- een akker), vruchtbaarheid.
mit Gestank -, vervullen, verpesten; (fig.) geven aan, berusten in &, 4. (van zaken),
Ergieszen, (ergoss, ergossen) bedr.
die Welt mit dem Ruhme seiner Thalen, gebeuren, voorvallen, plaats hebben, Z. ww. onr. (van eerie rivier), sein Wasser
mil Bewunderung -, vervullen; 2. seine sich begeben; so wie sich die Umstande über die Wiesen, ins Meer ij -, uitstorten;
Plichten, sein Gelubde -, vervullen, nako- - werden, al naar de & zich zullen voor- (fig.) sein Herz -, uitstorten; II. wed.
men, volbrengen; jeins. Erwartung nicht doen; 5. sick -, blijken; die Thatsachen, ww. (van eene rivier), über die Ebene
-, niet voldoen of beantwoorden aan &, die sick aus der Untersuchung - haben, sick -, zich over de vlakte verspreiden;
iems. verwachting te leur stellen; die Be- welke gebleken zijn uit.
^ sich ins Meer -, zich uitstorten, vallen,
ErgQben, ( -er, -st)gbij v. en b. over- uitloopes; (van de gal, van sappen), uit
dingungen eines Vertrags -, vervullen, nakomen, naleven, voldoen aan; jemn. seine gegeven, gehecht, verkleefd, toegenegen,
zich uitstorten; (fig.) van leger--vloein,
Bitle -, toestaan; erfullt werden, vervuld, onderdanig; Ihr -ster Freund, uw toege- benden), sich über eis Land -, zich ver
toegestaan worden; H. wed. ww.(Jachtw.) negen vriend; ich bi/te Sie -st, die Güte
een vergezicht), sich-spreidnov;(a
sich -, (van een etend hert), zich zat zu haben, ik verzoek u vriendelijk &; unabsehbar -, uitstrekken; sick in einen
-heil v. genegenheid, gehechtheid, ver Strom von Wonen, Lobsprüchen, Scheltvreten.
-- in-klefdiv.;2onraghed3 wonen -, zijn hart luchtgeven in; sein
Erfiillung, v., Z. erfallen; it. vervulling, verwezenlijking v.; sein Ver den góttlichen Willen, onderwerping v. Herz in den Schoosz der Freundschaft -,
zijne belofte volbren--spechnibrg, aan, berusting v. in.
zijn hart uitstorten, luchtgeven, Z. ausErgebniss, (-es, nlv. -e) o, uit- strömen.
gen, vervullen, nakomen; in - gehen,
kommen, vervuld worden; -ssplitter, -st a - komst v.; (nekenk.) - zweier Zuhlen, uit- Ergieszung, v., Z. ergieszen; (van
be m. mv. (Zeew.) stopblokken. o. mv. komst, som v., product, verschil, quotiënt een stroom), uitwatering v., mond m.;
(van de gal), - ins Blut, uitstorting v.;
Erganzen, (erganzte, erganzt) bed r. o.; -los bijv. nw. zonder gevolg.
w.w. das Fehlende - ,aanvullen, bijvoegen;
Ergebung, v., Z. ergeben (ww.); it. (fig.) - des Herzens, uitstorting v. des
ern Heer wieder -, aanvullen, voltallig (Krijgses.) overgave v.; 2. Z. Ergebenheit. harten, Z. Erguss.
maken, completeeren; die Lücke im Buch, Ergebungssignal, ( - (e) s, mv. Erglanzen, (erglanzte, ergla-nzt)
ern Buch -, aanvullen; hier ist ern Wort -e)ni. (Krijgsw.) teeken o. met de trom- o. ww., m. s. en h. beginnen te schitteaus dem vangen Satz zu -, bij te voegen, pet of trom, dat de belegerde stad & ren, schitterend verschijnen; (van den
bij te denken; eine Summe -, aanvullen, wil onderhandelen omtrent de overga dag), aanbreken.
-ve,chamd.
het te kort komende bijvoegen.
Erglimmen, (erglomm, erglomErganzung, v., Z. ergánzen; it. ErgQhen, (erging , ergangen) bedr. men) o. ww. onr., m. s. beginnen te schit(van een boek), aanvulling v., aanvulsel, ww. onr. (w. i. gebr.) einen Weg -, af teren, glimmen.
i. gebr.) eliv. -, met gaan-lopen;2.(w
bijvoegsel, supplement o.; (Sterrenk.)
Erglthen, (ergluhte, ergluht) o.
(van een hoek, van de hoogte van een of loopen verdienen; 11. o. ww., Z. aus- ww., in. S. beginnen te gloeien; (van wangesternte), aanvulsel, complement o.; gehen; (van eene verordening), afgekon- gen), bloozen; von Muth ergiï ht, blaken
(van troepen), aanvulling v.; (van een digd, bekend gemaakt worden; einen
-de;2.brw
doen gloeien.
regiment), voltallig maken v., comple- Befehl - lassen, doen of laten afkondiErgátzbar, ( -er, -st) bijv. en b.
te ring v., completeeren o.; (Spraakk.) gen, bekend maken; ern Urtheil - lassen, te vermaken, voor verlustiging vatbaar,
vellen, uitspreken; Recht - lassen, recht
voorwerp o., aanvulling, bepaling v.
Ergitzen, (ergótzte, ergötzt) bedr.
Erg^nzungs-band, band( e)s, laten wedervaren; 2. etw. über sich - las- ww. jem. -, vermaken, Z. erfreuen; der
mv. - bande) in. deel o., band m. bijvoeg- sen, dulden, verdragen; III. onp. ww, es Schtvanh ergötzte alle Zuhorer,vermaakte;
sels; -blad o., -bogen m. (Boekdr.),bijge- wird ihm libel -, hij zal een ongelukkig seine Augen an eta. -, verlustigen; die
voegd blad, vel o.; -bruch m. (Wisk.) aan - lot hebben, liet zal niet best niet hem Sinne, den Gaunien-, streelen; (z. voorw.)
vullingsbreuk v.; -crediet in. aanvullings- gaan; es ist ihm gut, schlintm ergangen, dus Itunte ergötzt zwar, aber ermudet bald,
krediet o.; -farben v. mv. completeerende het is hem goed, slecht gegaan, het lot bevalt wel, streelt wel het oog, maar &;
kleuren V. mv.; - manschaft v. (Krijgsw.) is hem gunstig, ongunstig geweest; so II. wed. ww, sich mit jemn., mil etw. -,
aanvullingsmanschap v., depot o.; -strich soli esjedem -, der 4, zoo moet het ieder zich vermaken met, vermaak zoeken in;
m. (Boekdr.) aanvullingsstreep v.; -stuck gaan, dat moet het loon zijn van ieder, sick each Herzenslust -, zich recht goed
o. aanvullingsstuk, toevoegsel, bijvoegsel, die; man konnte voraus sehen, dass es vermaken, zich verlustigen; 1II. o. zelfst.
complement, supplement o.; -lage m. ihm so - warde, dat liet zoo met hem zum allgemeinen -, tot algemeen genoemv. toegevoegde of aanvullings -dagen m. gaan zou, dat hem dat overkomen of te gen; zum - des Pöbels, tot vermaak van.
mv.; -vorralh m. aanvullingsvoorraad m., beurt zou vallen; (H.S.) es wird ern GeErgQtzend, (- er,-st) bijv. en b., Z.
depot o.; -werk o. aanvullingswerk o.
richt ober sie -, zij zullen een vonnis te er gótsen, ergötzlich.
Ergttern, (ergatterte, ergatlert) wachten hebben; IV. wed. ww. sich -, ErgQtzer, (-tzers, mv. -tzer) m.
bedr. ww. door list meester worden van, eene wandeling doen of maken, wande- vervroolijker, pretaanbrenger m., hij, die
in zijne macht krijgen, vangen; (gemeenz.) len; (fig.) zijne neiging, zijn lust volgen; anderen vermaakt &.
(-
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Ergotzlich, ( - er, -st) bijv. en b. water), uitloop, mond m., uitwatering;v.; ihm -, van hem gedaan krijgen; ich kann
vermakelijk, prettig, vroolijk; -e Erzá h-' (van het hart), uitstorting v., Z. Er- es nicht über mich -, (gewoonl. über
mich gewinnen), van mij verkrijgen; II.
lung, vermakelijk, lustig, koddig verhaal; gieszung.
-keit v. die - der Erzdhlung, de prettige,' Erhaben, ( er, -st) bijv. en b. ein wed. ww. sich -, sich out den Füszen
vermakelijke trant van verhalen; it. de -er Ort, verheven, hoog, honger gelegen; -, staande blijven, zich staande hou
sick -, sich gut -, (van vruchten),-den;
vermakelijke inhoud van; Jagd and an- diese Berge sind über die Wolken -, verdere —en, vermakelijkheden, vermaken. heffen zich boven de wolken; (Beeldti.) goed blijven,bewaard,overgehouden kunuitspanningen; alle —en genieszen, alle -e Arbeit, opgewerkt, en relief; gans hock tien worden; sick being Leben, sick gevermakelijkheden bijwonen, alle pretjes -e Arbeit, geheel opgewerkt beeldwerk, sund -, in het leven, gezond blijven; sick
hautreiief; halo - flack -e Arbeit, half, vlak keusch -, zijne kuischheid bewaren; sick
bijwonen.
ErgOtzung, v., Z. Ergótzen (III.). verheven, basrelief; rund -, convex; -err in Ansehen -, zijn gezag, aanzien bewaErgraaten, (ergraute, ergraut) o. Winkel, inspringende hoek; 2. (fig.) der; ren; sick bei seinen Rechten -, zijne rechww., m. S. (van den baard, het haar &), Holte and Erhabene, de Hooge en 'erhe- ten handhaven, bewaren; sick -, (van
grijzen, grijs worden; (fig.) unter den vene (God); -er Geist, verheven; -e Miene, een gerucht, van een tooneelstuk), in
Waf'en, im Dienst -, oud worden; 2. (van terlheven gelaat; (van gedachten), ver zwang blijven, zich staande houden; er
das -e, het verhevene o.; i bcr-hevn; kann sick nicht -, hij heeft niet genoeg
den dag), Z. dámrnern.
Ergreifen, (ergriff, ergriffen) bed r. etw. - sein, verheven zijn boven; -heit v. om van te leven, hij kan zijn eigen kost
ww. onr. etw. mit den Handen, Klauen -, hoogte, verhevenheid v.; —en der Erdo- niet verdienen; sick in TVeiszzeug 4 -,
grijpen, vatten, pakken; den Hammer beien ber/löche, hoogte, verhevenheid v.; it. zelf voorzien in liet onderhond van; er
aanpakken, aanvatten; jem. bein berg, heuvel m.; (op de huid), buit m., erhalt sick mil dem, was man ihnt gibt,
Slidl
Schopt -, pakken, krijgen; au[ frischer blaar v.; 2. (van de ziel), verhevenheid, hij leeft van, onderhoudt zich van &, Z.
That -, betrappen; etw. mil Blicken -, grootheid v., adeldorp in.; eine —, een erndhren, unterfialten.
Erhalter, ( Iers, mv. -ter) m., —in,
met het oog bereiken; etw. mit dein beroemd man, eene celebriteit; 3. Z.
(-nen) v. onderhouder, behoeder, beGeiste, geistig -, opvatten. Z. begreifen; Erninenz.
Erhacken, (erhackte,erhacki) bedr. waarder, bestuurder m., onderhoudster,
die Feder -, opnemen (om te schrijven);
behoedster, bewaarster, bestuurster v.;
die Wafen -, grijpen naar (om te vech- ww. met hakken verdienen.
Erh€ Bern, (erhaderte, erhadert) - der Armen, ophouder, armband, schouten); die Zugel -, de teugels grijpen; (fig.)
de leiding op zich nemen; die Gelegen- bear. ww. (w. i. gebr.) door veel twisten derband m.
Erha1tung, v., Z. eihalten; it. (der
heil -, aangrijpen, te baat nemen; den verkrijgen.
Erhallen, (erhallle, erhallt) o. ww., gezondheid), behoud o., inachtneming
rechten Augenblick -, waarnemen; ein Mittel -, aangrijpen, aanwenden, zijne toe- m. s. beginnen te weerklinken, ,weer- v.; (der goede orde), handhaving v.; (van
Bene familie, een huis &), onderhoud o.;
vlucht nemen tot; ferns. Parlei -, opne- schallen, weergalmen.
Erhaltbar, ( - er, -st) bijv. nw. (w. (van eene gunst &), verkrijging v.
men; die Flucht -, de vlucht nemen, op
Erhaltungs- brille, (- n) v. bril
de vlucht gaan; den Weg Rechtens -, in- i. gebr.) bewaarbaar, houdbaar, wat overslaan; Besitz von etw. -, in bezit nemen; gehouden, bewaard of behouden kan m. voor het behoud van het gezicht,
conservatiebril in.; -mittel o. middel o.
2. (van vuur, vlammen), das Dach -, aan- worden.
Erhalten, (du erhältst, er erhalt, van bestaan; - wurdig bijv. nw. waard(ig)
tasten; (van ziekten, den dood), overvallen; (van hartstochten, gewaarwordin- erhielt, eihallen) bed r. ww. onr. (veroud.) om onderhouden, bewaard te worden.
Erhandeln, (erhandelte, erhangen &), aandoen, aangrijpen, overrneeste-' cinen Fallenden -, houden, tegenhouden,
ren; vonnZornergriffen,in toorn ontstoken; ophouden, Z. au/'recht halten; 2. eine dell) bedr. ww. met of door den handel
(van eene zieneres), von ihrern Gott er -'. Sache -, bewaren, conserveeren; seine verdienen; 2. (w. I. gebr.) Z. abdingen.
Erh ,ngen, (erhangte of erhing, ergriffen, vervoerd, Z. begeistert; das Bach Gi ter, Kleider in gutern Standti, in Ordhal mich sogleich auf der ersten Seile nung -, houden; Gott er/salt die Well. 1 hangt of erhangen) bedr.ww. reg. en our.
ergriffen, geboeid, ik was dadelijk inge- onderhoudt; wohl -es Gemalde, goed ge- ophangen, door ophanging liet leven benomen met; eine -de Scene, treffend, ziel- conserveerd, in goeden staat gebleven of nemen; der, die Erhángie, die opgehanbewaard; die Geselze au[recht -, hand- gen is, de gehangene m. en v.; 2. wed.
roerend.
haven; jemn. bei Kid/ten -, lens. krach ww. sich -, zich ophangen, zich verErgreifung, v., Z. ergrei fen.
schragen; jent. durch Reden munter -,'
-ten hangen, door ophanging een einde maken
Ergrimmen, (ergrimmle,ergrimmt )
o. ww., m. S. boos, toornig, woedend, wakker, levendig houden; jent. bei guter' aan zijn leven.
Erharren, (erharrle, erharri) bedr.
vergramd worden; ergrimmt, boos, toor- Laune -, in goede luim houden; etw. lang
frisch -, houden; nier die Kirche wurde ww., Z. harren.
fig, woedend, vergramd.
Ergr)szern, (ergröszerte, ergró- bei dein Brande -, bleef behouden, werd!, Erharsehen, ( erharschle,erharscht)
gespaard, bleef bewaard; Frieden, Ein- o. ww., in. s. (van eerie wond), verharszerl) o. ww. (veroud.) Z. vergröszern.
Ergrt .beln, (ergrubelte, ergrübelt) tracht, Freundschafi -, bewaren, doen den, hard worden; (van water, sneeuw),
bedr. ww. (w. i. gebr.) die Tie('e des Meers blijven bestaan, onderhouden; eine Fa-! zu Eis -, bevriezen, hard worden als.
Erharten, ( erhartele, erharlet) o.
-, peilen; dieser See ist nicht zu -, deze nailie in Einlracht -, de eensgezindheid
zee is niet te peilen, men kan den bodem bewaren in; eine zahlreiche Familie zu ww., m. s. hard worden, verharden; in
van & niet bereiken; (fig.) tine Sache -, - haben, moeten onderhouden; er wird der Loft, in der Warme, an der Sonne -,
doorgronden; ein Geheimniss -, doorgron- von dens and dein -, hij wordt door dien in de lucht, in het vuur, in de zon hard
den, doorzien; 2. wed. ww. (w. I. gebr.) en dien onderhouden; 2. Sala aus etw. -, worden.
Erh sten, ( erhdrtete, erhkrtet)
krijgen, trekken; (lig.) etw. von jemn. -,
zich laten doorgronden, uitvorschen.
Ergrjinder, (- ders, mv. -der) m. krijgen, verkrijgen, bekomen; 3. ein Anti, bedr. ww. hard maken, harden; (fig.)
eine Erlaubniss, Vorrechte -, krijgen, be- sein Uriheil -, bewijzen, staven; etw. eidpeiler m.
Ergründlieh, ( er, -st) bijv. nw. komen; vermöge seines Ein/lusses alles -, lich. -, onder eede bevestigen.
Erhartung, v., Z. erharten; 2. eid(w. i. geb.) peilbaar, waarvan men den was man will, (ver)krijgen; Geschenke,
grond peilen kan; (fig.) doorgrondelijk, eine Zuhlung, Briefti, Befehle, Besuche, liche -, bevestiging, staving v. door een
Freundschaftsbeweise, Lobsprüche -, out- eed.
begrijpelijk.
Ergrndung, v., Z. ergrunden. vangen, krijgen; er erhielt Nachricht von Erha,sehen, ( crhaschte, erhascht)
Ergriinen, (ergrünte, ergrïunt) o. ihm, hij kreeg, ontving tijding of bericht bear. ww. jein. -, snel vatten, grijpen,
ww., m. S. (van weiden &),groen, met van hem; er hat den erslen Preis -, ge pakken; ein Amt -, krijgen; (gemeenz.)
behaald; eiw. zugeschickt -, toe--kregn, snappen, Z. erschnappen, erwischen.
gras bedekt worden.
Erguss, (- es, mv. Ergüsse) m. (van gezonden krijgen; ich kann es nicht von ErhQben, ( erhob, erhoben) bedt.
-

-,

-

-
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ww. enr. eine Last -, opheffen, oplich
Erheirathung, v., Z. erheirathen ErhQben,bijv.n wv.,Z.erhaben,erheben.
een, optillen; einen -Schatz -, opgraven
Erheischen, (erheischte,erheischt; ErhQffen, (erhofite, erhof't) bedr.
tit den grond opgraven; den Arm -, op. die Umstdnde - es, die Noth erheischt es ww., Z. holen.
Erhijhen, (erhóhle, erhöht) bedr.
heffen; die Augen'-, opslaan; jeer. in dei vereischen, noodzakelijk maken.
Adelstand -, verheffen; zu einer Graf
Erheisehung, v ., Z. Erforderniss ww. (veroud.) jem. am Kreuze-, omhoog
schaft, zu einem Kónigreiche -, verheffen
Erheitern, (erheilerte, erheilert; heffen, opheffen; 2. ein Beet, einen Damm,
,

-

-

(Rek.) eine Zahl ins Quadrat, in des
WI rfel c-, verheffen, brengen tot; seis
Herz zu Gott -, verheffen; jems. Talent
c, himmelhoch -, roemen, verheffen, groo
ten ophef maken van; jem. inden Himmt
-, hemelhoog prijzen, vergoden; mein
Seele erhebe den Herrn 1 mijne ziel roem
den Heer ! 2. Gelder, Zinsen, Steuerti
seine Besoldung -, heffen, in ontvangs
nemen, opnemen, ontvangen, inkasseeren
sine Summe bei der Bank -, opnemen; ein
Erbscha[t -, halen; 3. (Schild.) Schattel
and Licht -, opwerken; die dunkeln Haar
- das blendende Licht ihres Angesichts
doen nog meer uitkomen; 4. sein
Slimme -, verheffen, zich laten hoores
din Geschrei -, aanheffen, beginnen ti
schreeuwen; einen Streit, Zwist -, begin.
nen; sine Klage gegen jem. -, instellen
sine Frage, einen Zwei%el -, opperen
einen Protest bei dem Notar -, opmaker
voor&; (Rechtspr.) sin Protokoll c' -, op.
maken; It. wed. ww. sich von seinem Sitze,
von der Tafel -, opstaan, oprijzen; sick
-con der Erde in die Luft -, zich verheffen,
zich opheffen; sich -, (van de zee), zich
verheffen, wassen; sich seines Reichthums
to, zich verheffen, zich verhoovaardigen
op; sich uber seinen Stand -, zich boven
zijn stand verheffen; (van een onweder),
opkomen; - (van den storm), opkomen,
zich verheden; (van eene sekte, een twist,
een geraas), opkomen, ontstaan; sich gegen
jem., sine Person, Meinung c' -, zich ver
zich aankanten, opkomen tegen;-zetn,
(van een volk), sich in Masse -, in massa
opstaan.
Erheblieh, ( -er, -st) bijv. en b.
gewichtig, belangrijk, van gewicht; -e
-Schwierigkeit, groot; das sind keine -en
'Sachcn, dat zijn maar kleinigheden, zaken
van weinig gewicht; (gerneenz.) die niet
veel om het lijf hebben; er hat nichts
-es vorgebracht, niets van belang, niets
van eenige beteekenis; -keil v. (van eene
zaak), gewicht o., belangrijkheid v.; diese
Sachs ist von kelner —, van geene beteekenis v., van geen gewicht o.; ist das die
ganze—?is dat die zaak, waaraan zoo veel
waarde gehecht wordt, waarvan zulk een
ophef gemaakt wordt?
Erhebung, v., Z. erheben; (van
den geest, van het gemoed, van de stem
&), verheffing o.; -in den Adel,verhefling
in den adelsland; (van het volk), opstand
m. tegen een verdrukker; (Scheik.) opdrijving, opwaartsvoering, sublimatie v.;
auf den Thron -, verheffing v.; (van belas
heffing, invordering v.; (van in--tiugen),
komsten, ontvangst, inning v.; (Rek.)'
verheffing v.; (Schild.) opmerking v.; it.
(Schild.) -slinie v. schaduwlijn v.
Erhe_irathen, (erheirathete, erheirathet) hedr. ww.. eis ansehnliches Ver
door huwelijk, door trouwen-mógen,
verkrijgen.

bedr. ww. vervroolijken, vroolijk maken
sein Gesicht -,eert vroolijk uiterlijk geven
vervroolijken; jem. wieder -, opvroolij.
ken, in zijne goede luim brengen, zijn(
vroolijkheid wedergeven; (van een licht
eene lamp &), die Nacht, ein Zimmer
einen Kerker -, verlichten, Z. erhellen
erleuchten; 2. wed. ww. sein Gesicht
seine Stirne erheitert sich, klaart op, hi
begint er weer vroolijk uit te zien; sicl
-, zich vervroolijken, opvroolijken, vroo.
lijk worden; der Himmel, das Weller erheitert sich, klaart op, wordt helder, Z,
auf heiterp.

Erheiterung, v., Z. erheitern.
Erheizbar, ( -er, -st) bijv. nw.(w,
i. gebr.), -es Zimmer, kamer v., die
verwarmd, waarin gestookt kan worden,
Z. heizbar.
Erh eizen, (erheizie, erheizt) bedr.
ww. dieses Zimmer ist nicht zu -, is niet
behoorlijk te verwarmen, behoorlijk warm
te stoken.
Erhollen, (erhellte, erhellt) bedr.
ww. yin Zimmer -, verlichten, licht aan
erleuchlen; das Gesicht,-brengi,Z.
den Blick -, ophelderen; die Etymologie
eines Worles -, ophelderen, Z. erklaren;
(Suikerb.) den Zucker -, helder maken,
klaren; 1I. o. ww., m. h. helder zijn, klaar
zijn, blijken; hieraus erhellt, doss c-, hieruit blijkt, is het duidelijk.
ErhOUung, v ., Z. erhellen; -skesse1
m. (Suikerb.) klaringsketel m.
Erhenken, (erhenkte, erhenkt)
bedr. ww., Z. erhängen.
Erheucheln, (crheuchelte, erheuchell) bedr. ww. door huichelarij, door
veinzerij, door huichelen of veinzen ver
sick den Ruf der Frómmigkeit -,-krijgen;
door zijne huichelarij voor vroom bekend raken; 2. veinzen, huichelen, Z.
heucheln.
Erheulen, (erheulte, erheult) bedr.
ww. door huilen of weenen, door gehuil
af geween verkrijgen.
Erhoxen, (erhexte, erhext) bedr.
ww. etw. -, door hekserij verkrijgen, tot
;tand brengen.

Erhitzen, (erhitzie, erhitzl) bedt.
ww. das Eisen -, heeten, heet of warm
maken; (fig.) das Blut -, verhitten; -de
Gelrhnke, verhittend; ganz erhilzt vom
Wein, verhit; erhitztes Blut, verhit, heet;
,rhitzte Einbildungskra ft, verhit, overurikkeld; von Zorn ganz erhilzt, verhit,
)nos, ziedende van toorn; durch den Wilerspruch Anderer erhitzt, driftig, hoos,
verbitterd; erhitzt wieein Zinshahn, vuur00d (van kwaadheid) als; erhilzier Wein,
:. Glühwein; 1I. wed. ww. sich durch
Irbeit, "Laufen, Tapzen -, zich verhitten,
rich warm maken niet, warm worden
[oor &; it. sick -, zich verhitten, driftig
,

vorden.

Erhitzung, v., Z. erhitzen.

Weg -, ophoogen, honger maken; eine

Mauer, ophalen, optrekken; ein Haus
um ein Stockwerk -, hooger maken, eene
verdieping zetten op; das Pflaster, einen
Fuszboden -, (ver)hoogen, honger maken;
(Rek.) eine Zahl, die Potenzen
verheffe n, Z. erheben: 3. (fig.) jem. -, ver-,

heffen, roemen, hoogelijk prijzen; Gott

erhöht die Einen, verheft, verhoogt; teer
sich selbst erhóhet, der wird erniedrigt,
wie zich zelf verhoogt, die &; jems.
Muth -, verhoogen, doen toenemen, aan
den Lohn, die Besoldung um-wakern;
die Hal/'te, den Preis of Werth, die Sleuern
-, verhoogen, honger stellen; die Farben
-, verlevendigen, meer doen uitkomen;

den Glanz, das Verdienst, die Schónheit,
den Genuss, eis Gluck -, verhoogen, ver
erhöhter Band, rand m.,-merdn;
die honger is dan het daardoor ingeslotene; erhöhter Puls, opgezet, versneld;
erhóhte Lebensfahigkeit, vermeerdering,
verlevendiging, toename v. der levens
sine Note durch eis Kreuz-kracht;(Muz.)
u,n einen halben Ton-, verhoogen.
Erh^h ung, v., Z. erhohen; (Rek.)
- der Potenzen,niachtsverhefling v.; (Ster
- der Planeten,stand m. waarin de-renw.)
planeten gerekend worden den meesten
invloed uit te oefenen; (Gen.) (van den
pols), opzetten o.; 2. hoogte, verheffing,
verhevenheid, verhooging v., bult m.;
-en auf der Erdoberfláche, hoogten, ver
boven; -swinkel m. hoek-hevnlid.m
tb., waaronder een vlak & zich verheft op
een ander; -szeichen o. verhoogingsteeken, kruis o.
Erholen(sieh) , (erholte, erholt)
bedr. ww. (veroud.) et-tv. -, halen; sich
Rath(s) -, om raad vragen; 2. wed. ww.
von einer Ohnmacht -, bijkomen, weer tot
verhaal komen; sick von einer Krankheil, einer Schrecken wieder -, herstellen,
bekomen; sick wieder -, (vaneen verlies),
hersteld worden; (na eene nederlaag),
zich herstellen, nieuwe krachten bekomen; sich -, (na geloopen te hebben),adem
halen, scheppen; (na den arbeid), uitrus
zich verpoozen,zich ontspannen;durch-ten,
den Regen hat sick diese Pflan e wieder
erholt, door den regen herleeft deze plant
nu weder; sich (wegen des erlittenen
Verlustes) an jemn. -, zich schadeloos
zijn verlies verhalen op; 2. sick-steln,
seines Schadens -, zijne schade verhalen;
sich an etw. -, beloond worden met, ver
krijgen door,
-goedin

Erholung , v., Z-. erholen; (van een

zieke, van de krachten), herstelling v.,
herstel o.; - wegen eines Verlustes, ver
o.; - an jeinn. haben, zijne scha--hal
de verhalen op; (na eene inspanning),
verpoozing, uitspanning v., tijdverdrijf o.;
er treibt das nur zur -, hij doet het maar
voor tijdverdrijf; 2. uitspanning v., ver
verkwikking v.
-mako.,
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ErhQlungs—mittel, (- tels, mv. geheugen ontgaan, in liet vergeetboek etw. -, kennen, herkennen; jem. auf den
-tel) o. hulpmiddel, redmiddel o.; -slunde geraken; bringen Sie mich wieder bei ersten Bliek -, herkennen; das Wesen einer
V. uur o. van uitspanning, snipperuur o.; ihm in -, herinner hens weer eens aan Sache -, doorzien, doorgronden; etui.
in seinen —n etw. machen, in zijne snip- mij; er brachte ihm in -, dass, hij herin- durch den Geruch, durchs Geluid, jem.
peruren, ledige uren o. mv., ledigen tijd m. nerde hem aan &, Z. Andenken; it. Er- am Gang, an der Slimme, den Vogel an
ErhQrehen, (erhorchte, erhorcht) wahnung; 2. eine - an etw., aandenken, den Federn -, kennen; man konnte ihre
bedr. ww. afluisteren, vernemen door souvenir o.; eine süsze, traurige -, herin- Slimmen deutlich von of aus einander -,
aan de deur te luisteren. nering v.; 3. herinnering, waarschuwing onderscheiden; die kleinsten Gegenslände
ErhQren, (erhórte, erhörl) bedr. v.,vermaning v.; heilsame -, heilzame raad -, onderscheiden; einen On wieder. -,
ww. hooren, vernemen; so etw ist nie m.; gerichiliche -, aanmaning, waarschu- herkennen; seine Denkart zu - geben, te
erhört worden, zoo iets is nooit gehoord, wing v.; 4. middel o. ter herinnering; kennen, te verstaan geven, bekend maheeft men nooit gehoord, dat is onge- das soil mir eine - an meine P/Cicht sein, ken ; sich zu - geben, zich te kennen geboord; 2. etw. -, hooren; 3. jemn., jeins. dat zal een middel zijn om mij & te ven, zich bekend maken; in einem Kinde
Bitte, Gebet, Wunsch -, verhooren, ver- herinneren, om mij aan & te doen denken, den kun ftigen Maler -, zien, voorzien;
hooring schenken. om mij & niet te laten vergeten, dat zal jemn. zu - geben, dass c", iem. te kennen
ErhQrlieh, ( er, -st) bijv. en b. mij mijn plicht herinneren; lass dir das geven, zeggen, verklaren; Freunde erkennt
-es Gebel, waardig om verhoord te '.or- zur - dienen, onthoud dat, laat u dat tot man in der 1Vath, leert men kennen; einen
Fe/Ier, seinen Irrthum -, erkennen, inden; - beten, zoodanig bidden, dat het waarschuwing dienen, denk daaraan.
Er nnerungs-bueh,(- buch(e)s, zien; eine Wohlthat mit Dank -, erken gebed verhoord kan worden.
mv. -bucher) o. herinneringsboek, me- nen, erkentelijk of dankbaar zijn, dank
ErhQrung, v., Z. erhören.
Erhungern, (erhungerte, erhun- morieboek o., agenda v.; -test o. herinne- zeggen voor; (Hand.) jens. für eine
ringsfeest, feest o. tot aandenken; -krafi Summe -, crediteeren, Z. gutschreiben;
gert) bedr. ww., Z. verhungern.
Erhuren, (erhurle, erhurl) bedr. v. herinneringsvermogen, geheugen o.; fern. fur seinen (zelden zu seinera) Sohn
ww. (gem.) door hoereeren & verkrij- -los bijv. en b. zonder geheugen, ver- -, erkennen; eine Unterschrift fiir die
gen, verdienen door voor hoer te spelen. geetachtig; -schreiben o. brief m., schrij- seinige -, erkennen als; et-iv. als richtig,
Erjagen, (erjagte, erjagt) bedr. ww. ven o. ter herinnering, maanbrief ni.; als falsch -, de juistheid, de valschheid
ein Wild -, vangen, schieten; 2. (van - schrift v. memorieboek, memoriaal o.; inzien van; it. voor juist, voor" valsch
honden), einen Hasen -, inhalen, achter- -tafel v., Z. -buch; - vermogen o., Z. -kraft; verklaren; keinen Herrn fiber sich -, er kennen, kennen, aannemen; 2. in einer
halen, krijgen; einen Dieb -, achterhalen, -zeichen o., Z. Denkzeichen.
Erkalten, (erkaltete, erkaltet) o. Sache als Richter -, oordeelen, vonnisinhalen, bereiken; den Feind -, achterhalen, najagen; (fig.) door inspanning & ww., m. s. koud worden, verkoelen, he- sen; das Gericht hat auf Bezahlung, auf
verwerven; Ruhm -, bejagen; groszen koelen; - lassen, koud laten worden; (van den Strang erkannt, veroordeeld tot;
Ruhm -, inoogsten. de luchtgesteldheid), kouder worden; Straten gegen jem. -, eischen, vorderen,
Erinnerer, (- rers, mv. -rer) m. (fig.) (van ijver, moed, liefde), verkoe- uitspreken; 3. (veroud.) eine Frau -, be(w. I. gebr.) herinneraar, waarschuwer len, afnemen; in der Liebe -, verkoelen. kennen, beslapen.
Erk ,lten, (erkältete, erkáltet) bedr. Erkenntlich, ( er, -st.) bijv. en
m., hij, die herinnert.
Erinnerlieh, bijv. nw. waaraan ww. die Luft -, verkoelen, kouder ma- b., Z. erkennbar; 2. kenntlich; 3. (voor
of dat men zich herinnert, dat men voor ken; (fig.) die Leidenschaften -, doen eene weldaad),erkentelijk, dankbaar; für
e, verkoelend; 11. wed. einen geleisteten Dienst - sein, erkenteden geest heeft; das ist mir nicht mehr -, bedaren; -de Stoffe,
dat herinner ik mij niet meer, dat staat ww. sich -, verkouden worden, eene lijk, dankbaar; -keil v. erkentelijkheid,
mij niet meer voor den geest; so viel mir koude opdoen, vatten. dankbaarheid v.
Erkaltung, v., Z. erkalten; (fig.) Erkenntniss, (- e) v. (van eene
- ist, voor zoo ver ik mij herinner.
zaak), kennis v., begrip o.; die menschErinnern, (erinnerte, erinnert) (van de vriendschap), verkoeling v.
bedr. ww. jein. an etw., (zelden) eines Erkaltung, v., Z. erkálten. liche-, menschelijk kenvermogen, begrip,
Dinges -, iem. aan iets herinneren, iem, Erkampfen,(erkdmpfte,erkampft) verstand o.; die Ungewissheit der menschiets in het geheugen brengen, helpen bedr. ww. bevechten, met vechten ver- lichen -, de bedriegelijkheid van het menonthouden; (z. voores.) ich will noch -, dienen, verkrijgen; den Sieg -, bevech- schelijk verstand; alle unsere -, al ons
dass 4, ik wil nog opmerken, aanroer- ten, behalen; der Sieg ist theuererkámpft weten o., Z. Kenntniss; eine tiefe, klare,
ken, er nog bijvoegen; was kurz vorher worden, de overwinning is duur gekocht; deutliche - von etw. haben, grondig, hel erinnert wurde, wat pas vermeld is; hier- sick Ruhni -, in den strijd, door zijne der, duidelijk begrip hebben van;die lebendige - eines Fehlers, erkentenis, erken über ware noch manches zu -, hieromtrent dapperheid verwerven.
Erkannt, bijv. nw., Z. erkennen. ning, inzage v.; zur - der Wahrheit
zou nog veel te zeggen, in het midden
te brengen zijn; einen Schuldner . , ma- . Erkargen, (erkargte,erkargt) bedr. kommen, gelangen, tot de kennis & komen, leeren inzien; jein. zur - seines
nen, om betaling vragen, aan zijne schuld ww., Z. ergeizen.
Erkaufen, (erkaufie, erkauft) bedr. Irrihurns kringera, tot erkentenis v., to t
herinneren, Z. mahnen; 2. (Zed.) vermanen, waarschuwen; II. wed. ww sich ww. emu Hans -, koopen; (fig.) ein Ver- het inzien o. & brengen, overtuigen van;
eines Dinges, (zelden an of auf ein Ding) gnügen -, koopen; (Godg.) die Menschen 2. o. (-es, mv. -e) (Rechtspr.) uitspraak
-, zich herinneren; lair - uns dessen kaum mit seinend Blute -, vrijkoopen; 2. om- v., vonnis, oordeel o.
noch, wij herinneren het ons nauwelijks koopen, door geld & overhalen; erkaufter Erkenntniss-grund, (- grunmeer; so viel ich mich erinnere, voor zoo Lobredner, omgekocht, gehuurd, betaald; d(e)s, mv. - griende) m. grond m., grond beginselen o. van kennis, reden v., grond
ver ik mij herinner; jetzt erinnere ich erkaufter Zeuge, omgekocht.
mich wieder, nu herinner ik m ij weder, Erka..hieh, bijv. en b. koopbaar; m. waarop men erkent; -kraft v. kennu schiet mij weder te binnen; wenn ich it. (van getuigen), omkoopbaar, om te vermogen, verstand o.; -kreis m. omvang
mich recht erinnere, als ik mij goed of koopeu, voor omkooping vatbaar; -keil m. onzer kennis; - quelle v. bron v. van
kennis; -vernzógen o., Z. -kraft; -wort o.
wel herinner, als mijn geheugen mij niet v. omkoopbaarheid v., Z. Feilheit.
herkenningswoord o.;-zeichen o.herkenbedriegt; ich erinnere mich gelesen zu Erkaufung, v., Z. erkaufen.
haben, ik herinner mij &, Z. besinnen (1), Erkennbar, ( er, -st) bijv. en b. ningsteeken o.
Erkennung, v., Z. erkennen;
gedenken; III. onp.ww. (w. i. gebr.) rich (van verwijderde zaken), merkbaar, te
erinnert's, ihn einmal gesehen zu haben, herkennen, zichtbaar; -keil v. zichtbaar- -swort o. (Krijgsw.) wachtwoord, herkenningswoord o.; -szeichen o. herken heid v.
ik herinner mij &.
Erinnerung, (- en) v. herinnering Erkennen, (erkannte, erkannt) ningsteeken.
Erker, (-s, mv. Erker) m. (aan een
v., aandenken o.; aus der - kommen, het bedr.ww. our. jem., etw. -, kennen; jent. an
-
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huis), voorsprong m., uitstek, vooruit- nisgeving, verklaring v.; die letzte - eines sich dessen erkühnte, als iem. het durfde
stekend gedeelte o.; -Fenster o. venster o. Gesandlen, ultimatum o. doen, het waagde &; wenn ich mich - darf,
van een voorsprong; -kabinett o., -stube Erklitrungs -art, (-en) v. wijze diese Bitte an Sie zu thun, als ik zoo vrij
v., -zimmer o. kabinet o., kamer v., ver- v. van verklaring of uitlegging; -kunst v. mag zijn, als ik mij de vrijheid veroortrek o. in een uitstek; 2. Z. Allan. uitlegkunde, kunst v. om te verklaren, boven mag.
Erkiesen, (erkor, erkoren) bedr. uit te leggen .
Erk^immern, (erkummerte. erww. onr. jem. zu etw. -, verkiezen, kie ErklQeken, (erkleckte, erkleckt) kummert) bedr. ww. (w. i. gebr.) kom zen; (van zaken), das Beste -, uitkiezen, o. ww. (van eene som), voldoende zijn, merlijk, met zeer veel moeite verkrijgen.
toereikend zijn
uitzoeken.
Erkunden, (erkundete, erkundet)
Erkl%gen, (erklagte, erklagt) bedr . Erkloeklieh , ( -er, -st) bijv. en bedr. ww., Z. auskundschaften; 2. wed.
b. voordeelig; 2. -e Gelder, (voor eene ww. sich -, Z. erkundigen.
ww. door klagen erlangen.
Erklarbar, ( -er, -st) bijv. en b. onderneming), toereikende, voldoende Erkundigen(sich ), (erkundigte,
(van een gezegde, een natuurverschijnsel gelden o. mv., voldoend kapitaaal o.; erkundigt) wed. ww. sich bei jemn.
&), verklaarbaar; lauter Sachen, die nicht nicht -, niet voldoende, onvoldoende; 3. nach etw. -, informeeren, onderzoeken,
- sind, onverklaarbaar; jetzl ist es mir ein -es Verniógen, aanzienlijk.
onderzoek doen naar; sich -, ob sich
-, warum c^, nu begrijp ik, nu is liet mij
Erk1Qttern, (erkletterte,erklettert) die Sache wirklich so verhalle, onder duidelijk; -keil v. verklaarbaarheid, dui- bedr. ww. einen Baum -, klimmen in; zoeken of &; sich nach jems. Befinden,
den Gip fel -, klimmen op; einen Felsen sich nach ihni - lassen, naar den welstand
delijkheid, begrijpelijkheid v.
Erkl ►ren, (erkldrte, erkldrt) bedr. -, beklimmen, bestijgen, stijgen op.
laten vragen van; - Sie sich, ga eens
ww. eine Naturerscheinung, ein Rdthsel Erklimmbar, bijv. nw. beklim- vragen, informeer eens, Z. nachfragen,
-, verklaren; ich kann mir sein Betragen baar, wat beklommen, bestegen kan nach forschen, untersuchen.
nicht -, ik kan mij zijn gedrag niet ver- worden
Erkundigung, v., Z. erkundigen;
klaren, zijn gedrag is mij een raadsel
Erklimmen, (erklomm, erklom- -en einziehen, onderzoek instellen, inforichweisz mirsein rdthselhaftes Schweigen men) bedr. ww. onr., Z. erkleltern.
maties inwinnen, Z. erkundigen.
nicht anders zu -, als dass c-, ik weet Erklingen, (erklang, erklungen) Erki nsteln, (erkünstelte, erkün mij zijn raadselachtig stilzwijgen niet o. ww. onr., m. s. klinken; das That er- stelt) bedr. ww. eine fromme Miene -,
anders te verklaren, ik weet geen ande- !clang davon 5', het dal weergalmde; lasst veinzen; Traurigkeit, Freude -, veinzen,
zich vroolijk, bedroefd & houden; erkunren grond te vinden, geene andere reden die Glaser -! laat de glazen klinken.
Erklirren, (erklirrte, erklirrt) o. stelt, geveinsd, gekunsteld; in seinem Beop te geven voor &, dan dat; (Spraakk.)
tragen liegt etw. Erkunsteltes, er is iets
ein Wort, eine Sache -, verklaren, ophel- ww., m. s., Z. klirren.
deren, nader omschrijven; einen Schrift
ErklQpfen, (erklopfle, erklop f t) gemaakts, gekunstelds in &, Z. heucheln,
steller-, uitleggen, met een commentaar o. ww., Z. klopten.künsteln.
Erkli gein, (erklügelte, erklugelt) Erkiinstelung, v., Z. erkunsteln.
voorzien, commentariëeren; -de Anmer
hangen, verklarende, ophelderende, Z. bedr. ww. uitvorschen, Z. ausklugeln.
Erku_ren, (erkor, erkoren) bedr.
erldutern, auslegen, deuten; 2. seinen Wil
Erknallen, (erknallte, erknallt) ww. onr. (veroud.) Z. erwählen.
len -, verklaren, te kennen geven, duide- o. ww., m. h., Z. knallen.
Erlaben, (erlabte, erfabt) bedr. ww.,
lijk maken, bekend maken; seine Liebe, Erkna_usern, (erknauserte, er- Z. laben.
knausert)
bedr. ww., Z. ergeizen.
den Krieg -, verklaren; jem. zu seinera
Erlahmen, (erlahmte, erlahmt)
Erben,jem. schuldig, Frei (gewoonlijk für Erkniekern, (erknickerte, erknic- o. ww., m. s. verlammen, lam worden;
an einem Arme erlahmt, aan eenen arm
frei) -, verklaren te zijn; jemn. in die kert) bedr. ww., Z. ergeizen.
Acht - in Glen ban doen, den ban uit Erkoehen, (erkochte, erkocht)bedr. lam, een lammen arm hebbende; die Hand
spreken over; it. verbannen; jemn. -, dass ww. (veroud.) goed, behoorlijk koken. ist ihm erlahmt, zijne hand is verlamd,
4e,, verklaren, te kennen geven; etw. für ErkOdern, (erköderte, erködert) lam geworden, hij heeft eene lamme
ungultig, für falsch, für eine Luge -, ver- bedr. ww. Fische -, met deeg vangen of hand.
klaren voor; gerichtlich -, gerechtelijk visschen naar .
ErlIngbar, ( -er, -st) bijv. en b.
verklaren, Z. aussprechen; ein erkldrler Erkáren, (erkörte, erkört) bedr. (w. i. gebr.) verkrijgbaar; it. Z. erreichbar.
Feind, verklaard, gedeclareerd; ein er- ww. (w. i. gebr.) Z. erkiiren.
kldrter Vertheidiger, openlijk, die er voor Erkrallen, (erkrallte, erkrallt)
Erlangen, (erlangte, erlangt) bedr.
uitkomt, die het weten wil; II. wed. ww. bedr. ww. met de klauwen grijpen, ww. vatten, grijpen, bereiken; das ist zu
sich icber etiv., zich verklaren, zijn ge- pakken.
hoch, zu weit, er kann es nicht -, hij kan
voelen, zijne meening zeggen; sich für,
Erkranken, (erkrankte, erkrankt) het niet bereiken, hij kan er niet bij, het
gegen, luider jem. -, zich voor, tegen iem. o. ww., m. s. ziek worden, door Bene ligt buiten zijn bereik, Z. erreichen; 2.
verklaren; sich fiir besiegt -, zich ge- ziekte aangetast worden; am Fieber -, ein Amt -, verkrijgen, krijgen, bekomen,
wonnen geven, bekennen overwonnen de koorts krijgen; zu Tode erlcrankt, dood- erlangen; jems. Gunst -, verwerven; Ruhm,
te
zijn.
ziek.
Macht, Vermogen -, verwerven, verkrijgen;
Erkl^rer, (-rers, mv. -rer) m., Z. Erkriechen, (erkroch, erkrochen) den Sieg -, behalen; endlich habe ich es
Ausleger. bedr. ww. onr. einen Berg -, opkruipen von ihm erlangt, dass er versprochen hal,
Erklijrung, V. verklaring, uitleg- tegen, kruipen op; (fig.) jeins. Gunst -, eindelijk heb ik het van hem gedaan geging, opheldering, verduidelijking v.; die door kuiperij erlangen, door lage midde- kregen, dat &; eine Pfründe -, bekomen,
- eines Phänomens, verklaring v.;-enaller len verkrijgen. krijgen, erlangen; 3. (Bergw.) eine Strecke
Schriftsteller, verklaringen, uitleggingen, Erkriegen, (erkriegte, erkriegt) -, in de lengte voortzetten.
commentaren v.mv.; - vom Kreise, bepa- bedr. ww. (w. i. gebr.) Z. erobern.
Erlangung, v., Z. erlangen; (van
ling, definitie v. van den cirkel; 2. (van Erkrummen, (erkrummte, er- een voorrecht), verkrijging v.; (van eene
zijn gevoelen &), verklaring v., Z. erkld- krumml) o. ww. zich krommen, zich gunst), verwerving v.; 2. (Bergw.) voort ren; feierliche -, plechtige betuiging v., buigen, krom worden.
zetting v. in de lengte.
manifest o.; seine - infer etw. abgeben, Erkt.hlen, (erkuhlte, erkiihlt) o. Erlass, (-es, mv. -e) m„ Z. Erlaszich verklaren omtrent, rapport uitbren- ww., m. s. verkoelen; 2. wed. ww. sich sung, Nachlass, Ablass (4); 2. (van de
genover; eine - mit jemn. Naben, mit jemn. -, zich afkoelen, verfrisschen.
regeering), aanschrijving v.,bevel, bevelzur - kommen, onderhoud, gesprek o., ErkUhnen (sich), (erkühnte, er- schrift, mandement o.; -brief m., -geld
bespreking, woordenwisseling v.; jem. kuhnt) wed. ww. durven, zich verstouten, o., Z. Erlassungsbrief 4.
zur - bringen, iem. doen verklaren, tot zich vermeten, de vrijheid nemen, zich
Erfassen, (du erläss(es)t, er erlässt,
de verklaring brengen; (I)ipl.) nota, ken- veroorlooven &; it. het wagen; wenn jem. erliesz, erlassen) bedr. ww. onr. einen
-
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Befehl -, uitvaardigen, geven, doen uit- klaren, uitleggen, verklaringen ma- ww. (w. i. gebr.) met (spelen op) de lier
gaan; eine Verordnung -, afkondigen, be- ken op.
verdienen.
kend maken; vermóge eines von der ReErlen, bijv. en b. elzen, elzenhouErl -uterung, v ., Z. erldutern.
gierung -en Befehls, volgens een van
Erle, (-n) v. of Erlenbaum, ten, van elzenhout.
(le regeering afkomstig bevel; ein Schrei - (-baum(e)s, mv. -bdunie) m. els, elzeErlen-blatt, (-blatt(e)s,mv.-bldtben - ,verzenden, rondzenden;zu einem ge- boom m.
ter) o. elzeblad o.;-bócklein o. elzenboktor
tvissen Preise -, laten, overlaten, geven; 2.
Erleben, (erlebte, erlebt) bedr.ww, v.; -busch rn. elzenboschje o.; -fink m.
jemn. eine Schuld, eine Strafe -, kwijt- eine gewisse Zeil -, beleven, leven tot; (Nat. hist.) sijsje o.; -Presser m. elzeschelden; jemn. die Frohndienste -, vrij- ein hopes Alter -, bereiken, beleven, Z. bladkever m.; -gang m. elzenlaan v.; -gestellen van, vrijstelling verleenen van; erreichen; wean ich is noch - sollte, als biïsch o., Z. -busch; -holz o. elzenhout
jemn. den Eid, jem. des Eides -, onthef- ik dat nog beleven mag, als ik dan nog v.; Schuhe von —, elzenhouten klompen
fen van; das Fasten -, vrijstellen van, dis leef; 2. Ungliick -, beleven, ondervinden; o. mv.; -hüpfer m. snuit- of snavelkever
die Siinden -, verge--pensativrl; seine Aellern - viel Freude an ihm, hele- m., die zich voorn. in elzeboomen opven, vrijspreken van.

ven, ondervinden &, hij geeft, schenkt houdt; -motte v. (Nat. bist.) elzemot v.;
zijnen ouders &; etw. mil Augen -, zien, -eager m. (Nat. pist.) bijvormige vlieg
-st) bijv. en b. -er Fehler, vergefelijk, te zien krijgen; dergleichen ist nie erlebl v.; -same m. elzezaad o.; -sauger m. elzeverschoonbaar, te verontschuldigen; -e worden, is ongehoord; solche Leute habe galappel m.; -schwamm m. elzezwarn o.;
ich noch nie erlebt, dergelijke nienschen -wall m. elzenwoud, elzenbosch o.;-wickSonde, vergefelijke, lichte zonde.
Erla^ssungs-.brief, (-(e)s,mv.-e) heb ik nog nooit gezien, nog nooit leeren ter m. nachtvlinder m., die zich voorn.
m. kwijtscheldings-, vrijstellingsbrief m., kennen; 3. o. ww., Z. leben.
in elzeboomen ophoudt.
vrijstelling v.; -geld o. geld o. voor de
Erlebniss, (-es, mv. -e) o. gebeur- Erlernbar, bijv . en b. wat geleerd
vrijstelling; -jahr o. jubeljaar, sabbatjaar) tenis v., voorval o.; widrige -e, tegenspoe- kan worden, leerbaar, te leeren.
o. bij de Joden; -recht o. recht o. op, re- den, rampen m. mv.; zukunflige -e, wat
Erl @reen, (erlernte, erlernt) bedr.
den v. van vrijstelling.
men nog te beleven heeft, Wat iem. nog te WW. eine Sprache -, leeren, aanleeren,
Erlauben, (erlaubte, erlaubt) bedr. wachten staat.
bestudeeren; das Erlernte, het geleerde o.
ww. veroorlooven, vergunnen, toestaan,
Erledigen, (erledigle, erledigt) Erlernung, v., Z. erlernen.
permitteeren; jemn. den Zulritt -, ver bedr. ww. jem. der Sorgen -, ontheffen,
Erlesen, (du erlies(es) t, er erliest,ervergunnen; erlaubte Sachen, ge--len, bevrijden; einen Gefangenen -, bevrijden, las, erlesen) bedr.ww.onr. uitzoeken, uit
oorloofd; auf eine erlaubte Art, op eerre verlossen; 2. einen Streit -, beslechten,
Z. auslesen, auswdhlen; 2. (w. i.-kiezn,
geoorloofde wijze; (fig.) meineMillel - mir afdoen, ten einde brengen; Formalitdten -, gebr.) met lezen, door het doen of hou
das, ik mag dat doen, want ik kan het voldoen aan, in acht nemen; einen Streit,
lezingen verdienen; 1I. bijv. nw.-denva
betalen; seine Einkuufte - das nicht, laten einen Process -, eindigen, ten einde bren- uitgelezen, uitgezocht, Z. auserlesen.
gen; einen Zweifel -, opbellen, wegnehet niet toe, Z. gestalten.
Erleuchten, (erleuchtete, erleuchErlaubniss, (-e) v.verlof o.,vergun- men; eine Frage -, oplossen; ein Geschaft let) bedr. ww. die Welt, ein Zimmer -,
ning, permissie v.; er hat keine - dazu, -, afdoen; (w. i. gebr.) das Geld -, be- verlichten, licht verspreiden in; eine Stadt
hij heeft daartoe geen verlof &; man hat talen, zijne schuld afdoen; 3. erledigtes -, verlichten; it. illumineeren; (fig.) erihm die - dazu verweigert, men heeft hem A?nt, erledigle Stelle, opengevallen, vacant leuchtet, verlicht, Z. beleuchten; den Verhet verlof & daartoe geweigerd; mit - zu geworden, vacant; 4. (Bergw.) das Erz stand -,verlichten;(Schild.)dieseFigur ist
sagen, mit Ihrer -, met uw verlof, met -, zuiveren, wasschen.
nicht genug erleuchtet, is niet genoeg veruwe permissie, als ik zeggen mag; -brief,
Erlediger, ( gers, mv. ger) m. licht, gekleurd, heeft geen licht genoeg,
-schein m. vergunningsbrief m., bewijs bevrijder, verlosser m.
Z. beleuchten.
o. van volmacht, van vergunning, verErleuchtung, v., Z, erleuchten;
Erledigung, v., Z. erledigen.
lof o.; (Krijgsw.) verlofpas m.
Erlegen, (erlegte, erlegt) bedr. ww. (fig.) góttliche -, goddelijk licht, licht o.
Erla cht, ( -er, -(e)st) bijv. en b. Geld, Geldstrafen, Steuern -, betalen; 2. van boven, ingeving v.
-e Versammlung, doorluchtig, verheven; jem., einen Feind, einen Gegner -, dooErliegen, (erlag, erlegen) o. ww.
2. (als titel), der -e Graf von 4', zijne den, doodslaan, neder vellen; 3.ein Wild oer., m. s. der, unter der Last -, beGrafelijke Hoogheid, . Doorluchtigheid, -, dooden, doodschieten.
zwijken, neerzijgen; im Schmerze -, bede doorluchtige graaf.
zwijken; unter den Streichen der Mérder
Erf gong, v., Z. erlegen.
Erlauern, (erlauerte, erlauert) bedr. Erleichtern, (erleichierte, erleich- -, bezwijken, omkomen, sterven; von dem
ww. etw. -, door loeren verkrijgen, snap- lert) bedr. ww. eine Arbeit, ein Geschaft Sch'iverte -, sterven, omkomen; 2. wed.
pen; die Gelegenheit -, na afgewacht te -, gemakkelijk maken, verlichten, verge- ww. (Landb.) der Acker muss sich in der
hebben aangrijpen; die Katze hal die Maus makkelijken; jems. Last, jemn. die Last, Brache gehorig -, nit ► usten.
erlauert, de kat heeft & beloerd en ge- jenin. in (von) seiner Last -, verlichten, Erlindern, (erlinderte, erlindert)
vangen; 2. (w. i. gebr.) Z. abwarten.
verminderen; jems. Schicksal, Elend -, bedr. ww. verzachten, verminderen.
Erlaufen, (dit erlau/st, er erláu f t, verzachten; seine Kleidung -, zich dun- Erlisten, (erlistete, erlislet) bedr.
erlief, erlaufen) bedr. ww. oer. (w. i. ner kleeden; sein Herz -, uitstorten; die ww. door list bekomen, vangen.
gebr.) door loopen inhalen, beloopen; 2. Verdauung -, gemakkelijk maken,bevorErlkonig, (-(e)s, mv. -e) m. (Famet loopen verdienen, verkrijgen; 3.wed. deren; jein. -, (van een geneesmiddel), bell.) erlkoning, koning m. der elven.
ww. sich in ein Gebiet -, vluchtig door- verlichting aanbrengen, lucht geven, verErlogen, bijv. nw., Z. erlugen.
ademing schenken; I1. wed. ww. sich -,
loopen.
ErlQosen, (erlooste, erloost) bedr.
Erlausehen, (erlauschte,erlauscht) seinen Bauch, seine Nator -, zich verlich- ww. in de loterij winnen, met loten verbedr. ww. (w. i. gebr.) afluisteren, af- ten, afgaan, ontlasting hebben.
dienen, door loting krijgen, loten.
loeren.
Erleichterung, v., Z. erleich- ErlQs, (-es) m., z. m. prijs m.,
ErM-caterer, ( rers, mv. rer) m., tern.
waarde, opbrengst v. (van een verkocht
Z. Ausleger.
Erleiden, (erlitt, erlitten) bedr. goed).
Erlautern, (erlduterte, erläutert) ww. onr. einen Verlost, eimen Schaden -, Er1i schen, (du erlisch (es) t, er erbedr. ww. jemn. etw.-, verklaren, ophel- lijden, ondervinden, ondergaan; den Tod lischt, erlosch, erloschen) o. ww. onr.,
deren, duidelijk, aanschouwelijk maken, -, ondergaan; Vernderungen -, onder m. s. (van licht, vuur). uitgaan, uitgedie erlittene Schmach, de beleedi--gan; bluscht worden; (fig.) (van gemoedsaanuitleggen; etw. an (mit) einem Beispiele -,
met een voorbeeld ophelderen, door een ging, die hij verduurd, ondergaan heeft, doeningen, liefde, haat &), uitdooven,
voorbeeld laten zien; eine Schrift -, ver- die men hem heeft aangedaan, Z. leiden. overgaan, ophouden; (van kleuren), verErleiern, (erleierte, erleierl) bedr. schieten, verdwijnen; (van een schrift),
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digkeit, an der schuldigenAchtung,Ehrer.
bietung gegen jem.- lassen, in gebreke blij.
ven omtrent,te kort komen in;2. eines Din.
ges -, iets ontbreken,te kort komen; sages
Sie ihm, ich teerde nicht -,dat ik niet in ge.
breke zal blijven; ich will nicht -, dir zi
lóaehen, auslóschen.
melden -, ik wil niet nalaten &.
Er1§sehung, v., Z. erlóschen.
Erigsen, (erlósle, erlöst) bedr. ww. Ermang(e)1ung,v.,Z. ermangeln
jem. -, verlossen, loskoopen; aus der Ge- in -, bij gebreke van; in - des einen ode;
fangenschaft -, bevrijden; (H. S.) die des andere, bij gebreke van den een o
Menschen -, verlossen; erlöse uns von dem- ander, als de een of ander mankeert; it
Uebel! verlos ons van het kwaad, den - dessen, bij gebreke van, bij ontsten(e.
kwade, den booze; 2. so viel von einero nis van; in - eines Besseren, bij gebrek
House - , trekken uit of van;das erlósleGeld, gemis o. van beter.
opbrengst v., geld o. van den verkoop.
Ermlinnen, (ermannle, ermannt;
Erf ser, s, mv. Erlöser) m. ver bedr. ww. jent. -, aanmoedigen, bemoebevrijder m.; (H. S.) der -, de-loser, digen, moed in liet lijf spreken; 2. wed,
ww. sich -, moed scheppen, zich ver
Verlosser, Zaligmaker, Heiland m.
[assen Sie Muth, - Sie Bich, schei-mane;
Erlosung, v., Z. erlósen; -sstunde
V. verlossings-, bevrijdingsuur o.; -swerk moed, wees ferm, cordaat, houd u goed
neem een kloek besluit; sich von deny
o. verlossingswerk o.
Erft gen, (erlog, erlogen) bedr.ww. Schrecken wieder -, bekomen, herstellen:
uitgewischt worden, verdwijnen; (van
eene schuld), ophouden geldig te zijn;(van
eene wet, een privilegie), ophouden van
kracht te zijn; II. bedr. ww. das Feuer -,
blasselien, uitblusschen, uitdooven, Z.

möglicht) bedr. ww. mogelijk maken;
einen Plan -, uitvoerbaar maken.
ErmQrden, (ermordete, ermordet)
bedr. ww. jem. -, vermoorden, dooden,
om het leven brengen; (fig.) vernietigen,
verdelgen; das Gluck, die Unschuld, die
Ruhe eines Andern -, verstoren, dooden.

Ermordung, v., Z. ermorden.1
Ermtden, (erntudele, ermudet)

bedr. ww. jem. -, vermoeien, moede maken;vom Gehen errnudet,vermoeid, moede;
(fig.) hems. Geduld -, vermoeien, uit
jem. mit der Erzahlungseiner A--puten;
benteuer - , vermoeien, vervelen; -de Arbeit,
vermoeiend; -de Erzahlung, vermoeiend;
1I. o. ww., m. s. moede worden; er ernzfdet sehr bald, hij is gauw vermoeid,
moede; er ermudete nie, es zu erzáhlen,
hij werd nooit moede het te vertellen;
in, bei, von, über der Arbeit -, moede
worden onder; (zelden) des Streites -,
(len strijd moede worden; wil nie -dem
oer. verzinnen, voorwenden, voorgeven; 3. o. ww., ni. s.(w.i.gebr.)Z.2.wed. ww.; Fleisze, met onvermoeide vlijt; III. wed.
erlogene Beschuldigung, voorgewend, 11. o. zelfst. zwischen - and Niedersinken ww. (w. i. gebr.) sich -, moede worden,
valsch, verzonnen; das hat er, das isi tusschen moed scheppen en bezwijken. zich vermoeien. Z. 11. o. ww.
Ermt dung, v., Z. ermüden; seinen
erlogen, gelogen; erlogene San ftmuth, ge- Ermartern, (ermartcrle, ermarveinsd, Z. heucheln; 2. sick etw. -, door terl) bedr. ww. door martelingen ont- Geist bis zur - anstrengen, tot vermoeiens
toe inspannen, Z. Miidigkeit.
liegen, door zijne leugens verkrijgen, zich weldigen, erlangen, verkrijgen.
Ermászigen, (ermdszigte, ermd- Erm .hen, (ermuhle,ermüh.t) bedr.
door liegen of leugens verschaffen.
Erlustigen, (erlusligte, erlustigt) szigt) bedr. Ww. (Ger.) die Kosten, deee Ww. met moeite bekomen, niet veel moeite
Preis -, matigen, matig berekenen, ver verkrijgen.
bedr. ww. jem. -, Z. belusligen.
achten, oordeelen.-minder;2.(Pov)
Ermuntern, (ermunterte, ermunErmaehtigen, (ermn chligte, ermachtig!) bedr. ww. jem. zu eliv. -, mach- Erm ►szigung, v., Z. ernza- tert) bedr. ww. vont Schlaf, opwek
wakker maken; (fig.) zur Arbeit -,-ken,
tigen, volmacht geven, Z. bevollmáchti- szigen.
Ermatten, (ermattete, ermattet) opwek ken; Musik, Gesellscha f t - den Geist,
gen; II. wed. ww. sich einer Sache -, Z.
bemachtigen, anmaszen (sick); it. Z. er- bedr. ww. jem. -, afmatten, vermoeien, vroolijken op; die Talente -, aanwakkeren,
uitputten; -d, vermoeiend, afmattend, Z. Z. au[muntern; I1. wed. ww. sich -, wak- .
kichnen, unterstehen (sick).
Ermaehtigung, v., Z. erntdeliti- abmatlen; ganz ermattet, vermoeid, uit ker worden.
vermoeid worden,-geput;1I.ow,ms
Ermunterung, v., Z. duf muntcrn.
gen; it. volmacht, machtiging v.; 2. voorErmuthigen, (ermuthigte, ermua fgemat worden, uitgeput raken.
recht o.
thigt) bedr. ww. bemoedigen, moed doen
Ermattung, v., Z. ermatten.
Erinagern, (ermagerte, ermagert)
Errneiszeln, (ermeiszcltc, ermei- scheppen; 2. wed. ww. sich -, moed
o. ww. (w. i. gebr.) mager worden, ver
-magern. szelt) bedr. ww. beitelen, niet den beitel scheppen.
Ermuthigung, v., Z. ermuErm%hlen, (ermahlte, ermahlen) vormen; it door beitelen verkrijgen.
Ermelden, (ermeldete, ermeldet) thigen.
bedr. ww. (w. i. gebr.) met malen ver
Ernahen, (erne hie, ernáht) bedr.
-dien. bedr. ww., Z. era 'dhnen.
Erm%hnen, (ermahnte, ermahnt) Erenessen, (dit ermiss(es)t, er er- ww. (w. i. gebr.) met naaien, met de
bedr. ww. jem. zur Tugend -, vermanen, miss!, erntasz, ermessen) bedr. ww oer. naald verdienen.
Erns hren, (ernahrie, ernchrt) bed r.
aanzetten tot, herinneren aan; gericht- eine Höhe -, opmeten, meten; die Tiefe
lick -, aanmanen; -de Rede, vermanend, des Meeres -, peilen; 2. eine Sache -, on- ww. jent. -, voeden, onderhouden, voed
geven, verschaffen; (fig.) den Hass -,-sel
derzoeken, nadaad; irk gebe Ihnen zu -,
waarschuwend.
Ermahner, ners, mv. -ner) m. was daraus enisiehl, ik laat it oordeelen, voeden, koesteren, onderhouden; (Spr.)
gij kunt nagaan; die Folgen einer Unter- Friede ernhhrt, Unfriede verzehrt, eens
vermaner, aanmaner, waarschuwer m.
maakt rijk, oneenigheid ver -gezindh
Ermahnung, v., Z. ermahnen; it. nehmung -, nagaal, overwegen; das ist
eendracht maakt macht; I1. wed.-armt,
vermaning v.; alle - hilft bei ihm nichts, nicht zu -, onberekenbaar; 3. bereialle vermaningen helpen hij, vermogen ken; wer Weisz was der noch erreicht wow. sich -, zijn brood verdienen; sick
op hem niets, zijn vruchteloos; gericht and ermisst, hoe ver die het nog anstandig -, zich op eene fatsoenlijke
aanmaning, herinnering v.
-liche, brengt; II. wed. ww., Z. sick vermessen; wijze door de wereld helpen; sick kumErmahnungs-rede, (- n) v. ver - III. o. zelfst. nach seinent -, volgens ►nerlich -, met moeite aan den kost komanend gesprek o., vermanende rede zijne meening; ich überlasse das ganz men, het kwaad, hard te halen hebben;
v.; -schreiben o. vermanende brief, her- Ihrent -, ik laat dat geheel aan uw oor- sich von seiner Hnnde Arbeit -, met bandeel over; nach meinem Beringen -, un- len arbeid aan den kost komen; sick mit
inneringsbrief m.
Ermalen, (ermalte, ermalt) bedr. seres tvenigen -s, naar mijne bescheiden Spinnen -, niet spinnen in zijn onderhoud
ww. (w. i. gebr.) met schilderen ver- meening, naar het weinige, dat ik ervan' voorzien; damit ernahrt er sick, daar leeft
Zij van, dat is zijne broodwinning; it. Z.
weet.
dienen.
Ermangeln, (ermangelle, erman- Ermesslieh, bijv. en b. (w. i. ge- tähren, erhalten.
gelt) o. ww., m. h. Speise and Trank -, br.) meetbaar; (fig.) waarschijnlijk, ge- Ernahrer, ( -rers, mv. -rer) m.,
-in, (-nee) v. onderhouder, broodwinontbreken; Mittel und Gelegenheil - uns, loofelijk; it. begrijpelijk v.
Ermitteln, (ermiltelte, ernzittelt) ier m., onderhoudster, voedster v.; er
ontbreken; es ermangelt jenin. an etw. -,
st der - dieser Familie, hij is de broodontbreken, mankeeren; es an nichts - las- bedr. ww., Z. ausmitteln.
Ermittelung, v., Z. Ausntittelung. vinner, kostwinner m.; sic war unsere
sen,aan niets laten ontbreken,niets verzuiErmggliehen, (erntóglic.hte, er- -in, zij voorzag in ons onderhoud; -in
men, voor alles zorgen; es an seiner Schul(-
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ErQbern, (eroberte, eroberl) bedr.
ww. ein Land -, veroveren, zich meester
maken van, vermeesteren, in bezit nemen;
eine Sladl -, veroveren, in zijne macht
krijgen, innemen; mil Slurm -, stormen
veroveren, innemen; Kanonen,-derhan
Wallen, Schife, Fahnen -, veroveren,
zich meester maken van, bemachtigen;
^cin erobertes Land, veroverd land, wingewest o.; it. Z. erbeuten; (lig.) alle Herzen -, veroveren, innemen, zich meester
maken van; einen Liebhaber -, voor zich
winnen, (gemeenz.) inpalmen.
ErQberung, v., Z. erobern; it. verernstige wil, hij wil bepaald; sich solche overing, overwinning, inneming v.; auf
Reden - oerbitten, nadrukkelijk verklaren -en ausgehen op overwinning, op buit
dat men & niet wil dulden, verzoeken uitgaan.
zich te onthouden van &; -keit v., Z.
Eroberungs- begierde, v. ver overingszucht v.; -durst m. dorst m. naar
Ernsthaftigkeit.
Ernte, (-n) v. (van vruchten), oogst veroveringen; - gierig bijv. en b., Z. -suchm., inzamelen o., inzameling v.; eine volle, lig; -krieg m. veroveringskrijg, - oorlog
eine reichliche of gesegnete -, een ruime, m.; - sticht, v. veroveringszucht, zucht,
rijke, gezegende oogst; die - halten, begeerte V. naar veroveringen; (fig.) —
oogsten, inzamelen; (fig.) eine schone -, der Schonen, behaagzucht, coquetterie v.;
mooie opbrengst, winst v.; eine reiche - -suchtig bijv. en b. veroveringszuuchtig,
von Lorbeeren, inoogsting v.; 2. oogsttijd, begeerig naar veroveringen; (fig.) eine
oogst m.; noch der -, na den oogst, als ---e, behaagzieke, coquette v.; -tenth v.
de oogst(tijd) voorbij is; 3. het ingeoog- veroveringswoede v.
ste, ingezamelde o., oogst m.; ferns. - in
Eroffnen, (eró fnete, erg[fnet) bedr.
Beschlag nehnzen, beslag leggen op het ww. einen Koffer, Briefe - ,openen, openingezamelde, op den oogst.
rnaken,opendoen;eine Ader -,openen;einen
Ernte - arbeit, ( -en) v. oogstwerk Gorten -, openstellen; eine Gemaldegaloogsten o.; -arbeiler ni. maaier, oogster, lerie -, openen, toegang verleenen tot;
inzamelaarm.;-biero.bier o. voorde maai - die Lazufgráben -, openen; sich einen Weg,
ers;-braten m. gebraad o.bij het oogstmaal; einen Durchzug - banen; sich einem Freun- dienst m. heerendienst m.,bestaande in de -, zijn hart openen, blootleggen voor;
de inzameling & voor; -ferien v. mv. va jemn. ein Geheimniss, seine Absichten -,
oogsttijd;-cantiev., jdr n iem. bekend maken met, vertrouwen,
-test o. oogstfeest, feest o. na afloop van blootleggen aan; seine Meinung -, bloot
bekend maken, openbaren; pine-legn,
den oogst; -frohne v., Z. - dienst; -gera th',
a., -gerathscha ft V. oogstwerktuig, oogst - Gelegenheit -, openen, openstellen, geven,
gereedschap o., oogstwerktuigen, oogst - aanbieden; jemn. -, dress c-, verklaren,
gereedschappen o. mv.; -góitin. v. godin bekend maken, aanzeggen; (Gen.) -des
v.van den oogst,Ceres v.; -krant m. oogst Mittel, laxeerend; 2. den Landtag, die
m.; -lied o, oogstlied o.; -nahl o.-krans Kammern, das Parlament -, openen; die
)ogstmaal o.; -monat m oogstmaand v., Sitzung, den Ball, erne nette Schule -, openen, beginnen; den Feldzug, das Feiner,
Augustus ni.
^rnten, (erntete, geerniet) bedr.ww. lie Schlacht - ,openen, beginnen;(Hand.)
)oosten, inoogsten, inzamelen; viel Ge- pine Rechnung -, openen, beginnen; jemn.
reide -, oogsten; den Weizen, den Wein, ?ine Rechnung in den Büchern -, eene
las Heu -, oogsten, inzamelen, inoogsten, °ekening, een debet openen, op rekening
)innenhalen; 2.(z. voorw.) oogsten, maai - beginnen te verkoopes aan, beginnen te
;n, inzamelen; (Spr.) wie man niet, so aandelen met; jemn. ern Credit -, openen,
>inlet man, zoo als men zaait, zoo eginnen te verleenen; 11. wed. ww. die
naait men; (fig.) Lorbeeren -, inoogsten, Thuren - sich, gaan open; nette Aussich'en, Hul%squellen - sich, openen zich,
)ehalen.
.
Erntepredigt, (-en) v . preek v. )ieden zich aan; erne Stelle eró/Tnet sich,
wordt vakast, valt open; eine nette Epoche
)etretïende den oogst, oogstpreek v.
Ernter, ( -Iers, mv. -ter) m. oogster, !ró f j'nel sich, begint; der Ball eröffnete
rich mit einor Polonaise, begon, werd
naaiei m.
Ernte-schmaus, (- schmauses, ;eopend; eke ich mich eró/fne, eer ik
nv. -schmdccse) m. oogstfeest, oogstmaal nij verklaar, mijne rneening zeg, mij de).; -segen m. oogst m., opbrengst v. van ;lareer.
Eráffnung , v., Z. erofnen; it. opeten oogst; -tag nl. oogstdag m.; -vakans
r., Z. -ferien; -wagen m. eerste wagen zing, openstelling v.; 2. mededeeling, kenn. met koren, die binnengehaald wordt; zisgeving, verklaring v.; jemn. angeneh-wetter o. oogstweder, gunstig weder o. ne -en coachen, aangenaam nieuws
goor den oogst; zeil v. oogsttijd m.; I., aangename tijding v. mededeelen;
eter —, gedurende den oogsttijd, gedu- des Urtheils, afkondiging, bekendma;ing V.
-e n de den oogst.
Eroffnunga-bilanz, (-en) v.
Eroberer, (-rers, mv. -rei) m. ver
overwinnaar m.
-)vera, )peningsbalans v.; -rede v. openingsrede,

Frnsthaft, ( -er, -(e)st) bijv. er
b. ernstig, deftig, gewichtig, belangrijk;
seine -e Miene, deftig; - of in einem -er
Brndte, ( - n) v., Z. Ernie .
Erngnnbar, bijv .nw. benoembaar Tone sprechen, ernstig, met ernst, op deftigen, waardigen toon; sein -es Aeuszere,
te benoemen.
Ern@nnen, (ernannte, ernannt; zijn deftig ernstig uiterlijk; er bleibi imbedr. ww onr. noemen; zum Schieds. mer -, hij blijft altijd ernstig.
richter in einer Sache -, benoemen; zure Ernsthaftigkeit, v. ernst m.,
General, .gum Bischol' -, benoemen, aan deftigheid V.
zu einero Arnie -, benoemen in,-steln;
Ernstlieh, ( -er, -st) bijv. en b.
aanstellen in; zuur Voraus -, bestemmen, ernstig, nadrukkelijk, deftig, gewichtig;
ein -er Handel, eerie ernstige, gewichtige
aanwijzen.
Ern¢nner, (-ners, mv. -ner) m zaak; -es Gebet, vurig; -er Befehl, ernstig
gemeend; es ist sein -er Wille, het is zijn
benoemer, collator m.
eines Kindes, voedster, min, pleegmoe•
der v.

Ernennung, v., Z. ernennen; it.
benoeming, aanstelling v.; -sbrief m.,
-surkunde V. benoemingsbrief m., akte
V. van aanstelling, benoeming v.
Erneue(r )n, (erneu(er)le, erneu(er)t)bedr.ww.ein Gebdude -, vernieuwen,
herstellen; ein Gemalde -, ophalen, restaureeren; cin I?aus -, nieuw laten opmaken; (fig.) die Natur -,(van de lente),
vernieuwen, verjongen; den Menschen
durch die Gnade des H. Geistes -, doen
wedergeboren worden; 2. die Freundschaft, hernieuwen, hervatten, weer doen
beginnen, ontstaan; sein Gelubde -, vernieuwen, herhalen; den Krieg, einen Streit
-, hervatten, hernieuwen, ein Bündniss
-, weer sluiten, hernieuwen; li. wed. ww.
seine Kra fie - sich, herstellen, riemen weer
toe, hernieuwen zich.
Erneuerer, (-rers, mv. -rer) m.
hernieuwer, hersteller m.
Erne_uerung, v ., Z. erneuern; (Gg.)
die - durch den H. Geist, wedergeboorte
v.; -sbrief m. hervattingsbrief, brief m.,
waarin het hernieuwen, hervatten & ge
wordt.
-meld
Erniedrigen, (erniedrigte, erniedrigi) bedr. ww. eine Mauer -, lager maken, verlagen; (fig.) jent. -, vernederen,
verlagen, degradeeren; II. wed. ww. sich,
Znu uanwiirdigen Sachen, tinter das Thier
-, zich verlagen; sich vor Gott -, zich
vernederen, zich verootmoedigen.

Erniedrigung, v., Z. erniedrigen;
it. verlaging, vernedering v.
Ernst, ( -er, -(e)st) bijv. en b. ernstig, deftig; 2. Z. ernstii.aft.
Ernst, (-(e)s) m., z. m. ernst m.;
es ist mein tvahrer -, ich sage das in volLena -e, het is mij ernst, ik zeg het in
vollen ernst; das ist nicht Ihr -, dat is u
geen ernst, dat meent gij niet; ist das
Ifar -? is dat u ernst, meent gij dat? etw.
fur - aufnehmen, iets in ernst opnemen,
opvatten; es tvird -, het wordt ernst. de
zaak wordt bedenkelijk; 2. ijver m., vlijt,
warmte V., vuur o.; mit - arbeiten, met
vlijt, ijverig werken; (gemeenz.) sich's
- sein lassen, het ernstig meenen met den
arbeid; 3. gestrengheid v.; mit - errnahnen, met gestrengheid, ernstig vermanen; - gebrauchen, gestrengheid gebruiken; man hat es ihm alles -es anbe f ohlen,
men heeft het hem ernstig aanbevolen;
4. deftigheid, gewichtigheid v., ernst m.,
gewicht o.; seinen - behaupten, gewichtig, deftig uiterlijk; sein - schreckt mich
zurück, zijne deftigheid schrikt mij af.
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Erq.

Err.

Err.

rede v., uitgesproken bij de opening;
Erquiekung, (-en) v., Z. er-stuck o. openingsstuk o.; (Muz.) ope- quicken.
ningsstuk o., ouverture v.
Erraffen, (erraf"te, erraft) bedr.
Er¢rtern, (erórterle, erórlert)bedr. ww. (w. i. gebr.) snel aangrijpen, pak
ww. eine Frage -, uiteenzetten, oplossen,
krijgen.
-ken,
beslissen; eine Schwierigkeil, einen Z2veiErrathbar, bijv. en b. raadbaar,
fel -, onderzoeken, ophelderen, oplossen, te raden, ontcijferbaar.
wegnemen; Streitigkeiten -, beslissen.
Errathen, (du errdthst, er errdth,
errieth,errathen) bedr. ww.onr jeins. Plan,
Er§rterung, v., Z. erôrtern.
Tyros, m. (Fabell.) minnegod, lief- Absicli.t -, raden, begrijpen, doorzien,
degod, Amor, Cupido, Eros m.
doorgronden; das Rathsel -, raden, oplos ErQtisch , ( -er, am meisten -) bijv. sen; ich errieth seine Gedanken, ik raad.
nw. de liefde betreffend, erotisch; -es de; Sie naben es -, gij hebt liet geraden;
Gedicht, verzen over de liefde, minne - (van een handschrift),naan muss aus einero
dicht o.
Worte das andere -, gissen naar; erralhe
ErpEAehten, (erpachtele, erpachtet) das, wer kann, ik geef het te raden, dat
bedr. ww., Z. pachten.
zal niemand raden; rathen Sie zehnmal,
Erplieken, (erpackie, erpackt) bed r. Sie - es doch nicht, gij raadt het toch
ww., Z. packen.
niet, gij vindt het niet, komt er toch niet
Erp^ssen, (erpasste, erpassl) bedr. op, Z. entrdlhseln.
ww., Z. erlauern, abpassen.
Errather, (-s, mv. Errather) ni.
Frpe1, (-s, mv. Erpel) m., Z. En- rader, oplosser m., hij, die raadt &.
-

Errthung,

terich.

Erpieht, ( -er, am meisten -) bijv.

v., Z. erralhen.

bedr. ww. etui. Holies -, bereiken, reiken
tot, raken aan; etw. Enl ferntes -, bereiken, komen bij; diesen Ast kann ich nicht
-, bij & kan ik niet komen, dien kan ik
niet bereiken; 2. eine Stadt -, bereiken,
komen aan, aankomen in; den Gipfeleines
Berges -,bereiken,komen op; (fig.) ein hohesAlter -, bereiken; das Ziel -, bereiken;
jent. -, inhalen, achterhalen, Z. einholen;
seinen Zuveck, seine Absicht -, zijn
doel bereiken, slagen; ein Muster, Ideal,
die Vollkommenheit -, bereiken; er strebt
nach etui., das er nicht - kann, hij streeft,
tracht naar iets, dat buiten zijn bereik
ligt; er wird das Ziel seiner Wünsche nie
-, zijne wenschen zullen nooit vervuld
worden, hij zal nooit gedaan krijgen, wat
hij wenscht; sein Ende, seine Endschaft
-, een einde nemen, eindigen; ich kann
es von ihm nicht -, gedaan krijgen, ik kan
hem er niet toe brengen; den ersten Preis
-, behalen; im Wege Rechtens -, in rechten verkrijgen.

Erreiehung, v., Z. er reichen .
en b. auf das Spiel, auf die Jagd -, verzot ww. (w. i. gebr.) ontrooven, wegnemen, Erreisen, (erreisle, erreist) bedr.
WW. (w. i. gebr.) door reizen opdoen,
op, gehecht aan; an! das Geld -, verzot kapen, Z. rauben.
op, begeerig naar.
Err@chnen, (errechnete, errechnet ) verkrijgen.
Erplagen, (erplagte, erplagt)bedr.

ww., Z. erquálen.

Erpliindern, (erplunderie, erptundert) bedr. ww. (w. i. gebr.) door

plunderen verkrijgen, bijeenplunderen.

ErpQehen,

(erpochte, erpocht) bedr.

WW., Z. ertrol.. en.

Erpr@ssen, (erpresste, erpresst)

bedr. ww. etw. von jemn. -, afpersen, door
afpersingen, door geweld verkrijgen;
Thránen -, afpersen.
Erpresser, (-sers, mv. -ser) m.

afperser m.

Erprossung,

(-en) v., Z. er-

pressen.

ErprQben, (erprobte, erprobt)bedr.
ww. elzv., jeins. Muth -, op de proef stellen, proeven geven van, bewijs geven van,
aan den dag leggen, bewijzen; seine Tapferkeit -, proeven geven van, aan den dag
leggen; erprobte Treue, beproefd, op de
proef gesteld; ein ganz erprobter Mann,
man van beproefde trouw, rechtschapen beid, eerlijkheid.
Erprfen, (erprii[te, erpruft) bedr.
ww., Z. erproben.

Erqu ,len, (.erqudlte, erqualt)bedr.
ww. etc. von jemn. -, door kwelling erlangen, afdwingen.

Erquieken, (erquickte, erquickt)
bedr. ww. jem, -, verkwikken, verfris schen, opfrisschen; (van den slaap), ver -!
kwikken; (van den regen, dauw), das
Land -, verkwikken, verfrisschen; dieses
Glas Wein hat mich erquickt, heeft mij
verkwikt, opgefrischt, goed gedaan; II.
wed. ww. sich durch ein (mit, an einero)
Glas Wein -, zich versterken, zich ver
-frischendot
nemen van.
Erquickend, ( - er, - st) bijv. nw.
(Gen.) verkwikkend, verfrisschend, opwekkend.
Erquieklieh, ( -er, -st) bijv. en
b.(w.i.gebr.)verkwikkend, verfrisschend,
v ersterkend.

Errauben, (erraubte, erraubt) bedr.

Erreiten, (erritt, erritten) bedr.
ww. onr. niet rijden verdienen; it. al rij
inhalen; den Preis im Wettrennen-den
bedr. ww. (w. i. gebr.) door een proces
-, den prijs behalen bij &.
verwerven, in rechten verkrijgen.
Errennen, (errannie, errannt)bedr.
Erregbar, ( -er, -st) bijv. en b. vatbaar voor opwekking, bewegelijk, ont- Ww. onr. (w. i. gebr.) al loopende invlambaar, prikkelbaar; -keit v. opwek halen; 2. niet loopen verdienen.
Errettbar, bijv. nw. (w. i . gebr.)
prikkelbaarheid, bewegelijk -barheid,
-heidv. Z. reil bar.
Err@gen, (erregie, erregt)bedr.ww. Erretten, (errettele, erreltet) bedr.
in beweging brengen, verwekken, opwek - ww. jem. aus dem Schiffbruch -, redden
ken, doen ontstaan; Gefuhle, Affecte, Be- van; jem. aus den Handen der Feinde -,redgierden -, opwekken, gaande maken; den, verlossen, bevrijden; aus einer GeFreude, Scherz, Lachen, Bewunderung, fahr, vom Tode -, redden, bevrijden, Z.
Neid, Mitleid, Angst, Furcht, Schrecken -, retten.
verwekken; Aufinerksamkeit -, gaande
Erretter, (-ters, mv. -ter) m. redmaken, wekken; cinen Streit -, doen ont- der, verlosser, bevrijder m.
staan, verwekken; Unzufriedenheit -, opErrottung, v., Z. erretten.
wekken, verwekken, veroorzaken, aan
Errichten, (errichtete, errichtet)
geven tot; Aufsehen -, baren;-leidng bedr. ww. einen Altar, ein Denkmal -,
Kopficeh, Uebelkeit -, veroorzaken; Staub oprichten, doen verrijzen; (Kuip.) ein
-, maken, veroorzaken; jeins. Galle -, iem. Fass -, opzetten; (fig.) einen Gerichtsho%
boosmaken; das Gewissen -, wakker ma- -, instellen; ein Bisthum -, oprichten;
ken ; das Volk -, in beweging bren- eine Schule, eine Ans/alt, einen Verein
geu, opruien; die erregte Menge, de opge- -, oprichten, vestigen, instellen, stichten;
wonden menigte; in erregter Stimmung, ein Handlungshaus -, oprichten, openen,
in levendige, opgewonden stemming; 2. beginnen; einen Orden -, instellen; einen
wed. ww. es erregt sich ein Wind, er ont- Vertrag+-, sluiten; Freundscha[t ruit jemn.
staat, er komt een wind op, er verheft' -, aanknoopen.
zich een wind.
Errichtung , v., Z. errichten.
Erreger, ( gers, mv. gei) m. op- Erringbar, bijv. nw . verkr ijgbaar.
wekker, aanhitser, opruier m.
Erringen, (errang, errungen ) bedr.
Erregtheit, v. levendigheid, opge- ww. onr. verkrijgen, erlangen door worwondenheid v.
steling; (fig.) door zijne pogingen, net
Erreglich, ( -er, -st) bijv. nw., Z. veel moeite verkrijgen; den Sieg, den
erregbar.
Preis -, behalen, wegdragen; Ruhm -,
verwerven, inoogsten; Bei fall -, verwerErregung, v., Z. erregen.
Erreich, (-(e)s) m., z. m. bereik ven; (Ger.) das errungene Vermogen, Z.
bereiking v.; auszer dem -e der Ka- Errungenschaft.
ionen, buiten het bereik, Z. Bercich.
Errgthen, (erróthete, erröthet) o.
Erreichbar, er, st) bijv . en b . WW., m. s. vor of eiber etiv. -, blozen,
)ereikbaar, genaakbaar; nicht alle Wiin- rood worden, eerre kleur krijgen; fiber
^che sind -,niet alle wenschen kunnen ver - and über -, vuurrood worden; bis an die
uld worden.
Ohren,dieOhrláppchen -, tot achter zijne
Erreiehen, (erreichte, erreicht) voren rood worden; (w. i. gebr.) eines
bedr. Ww., Z.

ausrechnen.

Erreehten, (errechtete, errechtet)

-

-

).,

( -

,

-

Ers.

Ers.

Wortes -,zich schamen over een gesproErsáufen, (ersau jte, ersau f t) bedr.
ken woord; so etw. zu sagen -, zich scha Ww. jem. -, verdrinken, in het water
iets dergelijks te zeggen; vor of-men doen omkomen; (gem.) verzuipen; 11.
über nichts -, zich over niets schamen, wed. ww. sich -, zich verdrinken, zich
alle schaamte afgelegd hebben; vor sich verzuipen.
selbst -, zich voor of over zich zelven Ersa_ufung, v., Z. ersdu fen.
schamen, van schaamte blozen, verlegen
worden; 2. bedr. ww. (veroud.) Z. rothen;
II. o. zelfst. ohne - darT ich gestehen, ik
behoef naij niet te schamen om te bekennen.
Err^thung, v., Z. erröthen; it.
schaamte, verlegenheid, zedigheid v.; die
- ist o[t ein Zeichen c", de schaamte v.,
liet blozen o. is &.
Err^tdern, (erruderte, errudert)
bedr.ww. das U/'er -, al roeiende bereiken.

Errufbar, bijv . nw.onder het bereik van de stem, beroepbaar.

Errufen, (errie f, errufen) bedr.
ww. onr. jem. -, beroepen; ich kann ihn
nicht -, ik kan hem niet beroepen, hij
is te ver verwijderd, om mij te hooren
roepen.

Errungensehaft, v. (Ger.) het

Erschachern,

(erschacherte, er-

schachert) bedr. ww. (gemeenz.) bijeen
bijeen bren--schaern,do
gen; sich ein kleines Vermogen -, met
schacheren bijeenkrijgen.
Ersehafffen, (erschuf, erschaffen)
bedr. ww. onr. die Well -, scheppen, uit
niets te voorschijn brengen; sich viele Bedur/'nisse -, zich vele behoeften scheppen, zelve oorzaak zijn, dat men behoefteu heeft.
Erschaffer, (-s, mv. Erschaffer)
m. schepper, voortbrenger m.
Ersehaffiung, v ., Z. erschaffen.
Ersehillen, (erschallteof erscholl,
erschallt of erschollen) o. ww. reg. en
onr., m. S. (van de stem, van eene trom
weit -, weerklinken; die Lu/'t, der-pet),
Wald erschallte davon, weerklonk, weergalmde; hierau f erscholl ein lautes Geláchter, hierop ontstond, liet zich hooren.
Erseharren, (erscharrie,erscharrt)
bedr. ww., Z. zusammenscharren.

door echtelieden gedurende hun huwelijk verdiend of gewonnen goed o; geistige -en, uitvindingen V. mv. van den geest,
vorderingen v. mv. op het gebied van wetenschap en kunst; politische -en, verkre- Ersehag.dern, (erschauderte, ergen vrijheden v. mv.; -sgiiter o. mv. ver schaudert) o. ww., Z. schaudern.
goederen o. mv.; -smasse v. al-kregn
Erseheinen, (ersehien, erschienen)
het verkregene o.
o. ww. onr., m. s. (van de zon, van een
Ersbttigen, (ersattigte, ersOttigt) persoon), verschijnen, te voorschijn kobedr. ww. jem. -, verzadigen, genoeg men; (van een engel, van spoken), ver
geven, genoeg laten eten; den Hunger -,
das ist ihm im Traum erschie--schijne;
stillen, bevredigen; seinen hungerigen nen, dat is hem inden droom verschenen;
Magen -, verzadigen, vullen; (fig.) sei- (Toov.) abgeschiedene Seelen - lassen,

Ers.
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sen) bedr. ww. onr. jem., einen Vogel -,
doodschieten, met een geweer, door een
schot, met een pijl dooden; (Krijgsw.)
Tem. -, doodschieten, den, kogel door den
kop jagen; I1. o. ww. (w. i. gebr.) bei
ienin. -, (van lessen, vermaningen), doel
treffen, gedijen, opschieten.
Erschieszung, v., Z. erschieszen;
bei Strafe der -, op doodstraf met den
kogel, Z. todlschieszen.
Erschiffen, (erschifte, erschifft)
bedr. ww. (w. i. gebr.) met varen, met
de zeevaart of scheepvaart verdienen.

Ersehimmern, (erschimmerte,erschimmert) o. ww., m. s., Z. schimmern.
Ersehinden, (erschund, erschunden) bedr. ww. onr., Z. erschaben.
Ersehlaffen, (erschlaffte,erschlaft)
o. ww., in. s. (van de snaren eenei viool),
slapper worden, slap worden; (van spieren), verlammen, krachteloos worden;
(fig.) ihre alle Kriegszucht ist sehr erschlafft, hunne oude krijgstucht is veel

verslapt, verminderd; II. bedr. ww. ontspannen, ontzenuwen, krachteloos maken, de kracht benemen; den Muth -,
verzwakken, doen verflauwen, krachteloos maken.
Ersehlaffung, v ., Z. erschla fen.

Ersehlagen, (du erschldgst, er
erschldgt, erschlug,erschlagen) bedr. ww.
onr. jem. -, doodslaan, dooden, vermoorden; ein Stein hat ihn -, hij is door een
(neervallenden) steen gedood; vom Blitz
- werden, door den bliksem getroffen,
doodgeslagen worden; die -en, de gedooden,verslagenen ni. mv.; (Bergw.) ein
Grubengebaude -, doorslaan, een gat,

tien Ehrgeiz, Geiz, seine Grausamheit -, laten verschijnen, oproepen; 2. vor jemn. eene opening maken in, inslaan.
voldoen, bevredigen; sein Geiz ist nicht -,verschijnen,zich vertoonen;er soil nicht
Ersehlagung, v., Z. erschlagen.
zu -, is onverzadelijk, heeft nooit genoeg, mehr vor rnir -, hij kome niet meer onder
Ersehleippen, (erschlappte, er-

is nooit voldaan, is niet te bevredigen; mijne oogen; (Ger.) vor Gericht -, ver schlappt) bedr. ww., Z. erschla fen.
2. wed. ww. ich konnte mich an ihrem
Ersehleiehen, (erschlich, erschlider-schijne;(Rtpr.)omaen;
Anblick (zelden in ihrem Anblick, ihres -de of erschienene Theil, de comparant, chen) bedr. ww. onr. Aemter -, door list
Anblicks) nicht -, ik kon haar niet ge- hij, die verschijnt; die besagtedurch ihren verkrijgen, zich door list verschaffen; die
noeg aanzien; sich in ThrOnen -, zich' Anwalt erschienene Dame, genoemde da- Slimmen, jems. Gunst -, door onderkruirecht uitweenen.
me, voor wie haar advocaat verscheen; ping zich verschaffen; jems. Zutrauen -,
Ersattigung, v., Z. ersOtligen. nicht an dem bezeichnelen One -, niet door list verwerven, Z. einschleichen; eine
Ers&ttlieh, ( -er, -st) bijv. en b. verschijnen, zich niet laten vinden; nicht Erbschaft -, ter sluik, op valsche, beverzadelijk, te voldoen; er ist nicht -, (van bei der Versammlung -, niet verschijnen, driegelijke wijze verkrijgen; erschlichener
een zieke), hij is niet te verzadigen; sein! niet komen op; die Gegenstande - ons oft Weise, ter sluik.
Ehrgeiz ist nicht -, is onverzadelijk, niet in einer táuschenden Gestalt, vertoonen Erscle_iehung, v., Z. erschleite voldoen, te bevredigen.
zich dikwijls aan ons oog onder &; (van chen; 2. 2. beschleichcn.
Ersatz, (-es) m., z. in. vergoeding, een tijd, een dag), verschijnen, aan
Erschlieszbar, bijv. nw. ontsluit schadeloosstelling v.; jemn. (einen) een geschrift), verschijnen,-brekn;(va baar, wat geopend kan worden.
leisten, vergoeding geven voor, schade het licht zien, publiek worden; hiebei Erschlieszen, (erschloss, erschlosvergoeden; 2. vergoeding,-losten, erscheint er ineinem nacht heiligen Lichte, sen) bedr. ww. ontsluiten, openen, openschadeloosstelling v., de zaak, die als hierbij vertoont hij zich &.
doen, - maken; 2. (fig.) besluiten uit,
zoodanig dient; als - fur seine Unkosten,
Erseheinung , (-en) v., Z. erschei-, een besluit trekken.
vergoeding v.; -mann m. (Krijgses.) nen; it. verschijning v.; an -en glauben,
Erschmeicheln, (erschmeichelte,
plaatsvervanger, remplacant m.; einen- aan verschijningen, geestverschijningen'; erschmeichelt) bedr. ww. etw. -, door
,stellen, een plaatsvervanger stellen; -mil- 'v. mv.; - vor Gericht, verschijning, com- vleierijen verkrijgen; er hat sick dieses
tel o. vergoedingsmiddel o., datgene, paritie v.; 2. (in den slaap), versch ijning Geschenk erschmeichelt, door zijn gevlei
waarmede vergoed wordt; (Ger.) middel v., droombeeld, visioen o.; (in de na- heeft hij & verkregen; sich jeins. Gunst
o., dat men in de plaats van een ander tuur), verschijnsel, natuurverschijnsel o.; -, door vleierij verwerven.
kan geven, surrogaat o.
Erschnappen, (erschnappte, er(lig.) eine liebliche -, eene liefelijke geErsaufen, (du ersd ei s t, er ersa u f t, stalte, een persoon van een aangenaam schnappt) bedr. ww. opsnappen, ophapersofj, ersoffen) o. ww. onr., m. s. ver uiterlijk; Sie sind hier eine seltene -, men pen; (fig.) opvangen; er geht herurn and
verzuipen; ersoffene Wie--drinke;(gm.) ziet u zelden hier, gij komt zelden hier; sieht wo er ein Essen erschnappt, waar
se, overstroomd, onder water geloopen; -szauberei v. voortbrengen o. van allerlei hij een maal kan opdoen.
(Bergw.) ersofjene Grube, onder water verschijningen, fantasmagorie v.
Erseh^pfen, (erschópf te,erschóp(t)
geloopen, met water gevuld.
Erschieszen, (erschoss, erschos- bedr. ww. einen Brunnen, Vorrath -, uit-
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putten, doen opraken, leegputten; nicht
zu -, ontuitputtelijk; (fig.) jem., die
Krafte -, uitputten, geheel verzwakken;
an Geld erschóp[t sein, ontbloot, beroofd
zijn van; H. wed. ww. sich in Wünschen
für jein. -, zich uitputten in &, zijne beste
wenschen uiten; er erschop[t meine Geduld, hij put mijn geduld uit, drijft &tot
het uiterste.
Erseh^pflieh, -er, -st) bijv. en
b. uitputtelijk; nicht -, onuitputtelijk.
(

Erschgpftheit, v . uitputting, uit geputheid v.

Erseh^pfung, v., Z. erschópfen.
Ersehreeken, (erschreckte, erschreckt) bedr. ww. reg. verschrikken,
schrik aanjagen, bevreesd maken; er war
ganz erschreckt, geheel verschrikt; 1I. (du
erschrickst, er erschrickt, erschrak, erschrocken) o. ww. one., m. s. über of vor
eliv. -, verschrikken, schrikken, bevreesd
worden; er erschrickt nicht leichl, hij
wordt niet licht bang, bevreesd.
ErschrQeker, ( -kers, mv. - her )
m. verschrikker, schrikaanjager m.

Erschreeklich, ( -er, -st) bijv.

en h.verschrikkelijk,vreeselijk,Z. schrecklich.

Erschreckniss, (-es, mv. -e) o.,
Z. Schrecken.

ErsehrQekung, v., Z.erschrecken.

Erschreiben, (erschrieb, erschrieben) heir. nw. our. sich vieles Geld -,
met schrijven verdienen.

Erschreien, (erschrie, erschrien)
bede. ww. our., Z. erru/en; 2. etw. -,
door zijn geschreeuw, met schreeuwen
verkrijgen.

Erschrei.ten, (erschrilt, erschritten) bedr. ww. onr. eioen Graben -, over•stappen, overheenstappen, stappen over.
ErschrQcken, ( -er, am meisten -)
bijv. nw. verschrikt; uberdiesen Anblick -,
verschrikt, onthutst, ontsteld; -heit v.
verschriktheid v., Z. erschrecken.
Ersehroten, (erschrotete, erschrotet), ersehjrfen, (erschur [le, erschurft) beilr. ww. (Bergw.) eine Grube
-, al gravende ontdekken.
Ersehitteln, (erschiitlelte,erschiittel t) bedr. ww., Z. schütleln.

Erschiitterer, (-rers, mv. -i-er)

m. schokker, schudder m.

j

Ersehitttern, (erschutter•te, erschüllert) bede. ww. (vaa eene windvlaag, eene aardbeving &), eira Haus, eine
Mauer -, doen trillen, waggelen; die
Thurniglocke -, doen trillen, schudden;
(fig.) jem. -, schokken, hevig aandoen,
treffen; das war eire• -der Au[tri► t fiir ihn,
dat was een treffend, aandoenlijk tooneel
&; jernn. das Zroerch jell -, aan het lachen
maken; II. o. ww., m. s. geschokt worden, dreunen, schudden, trillen; es donnert, dass die Hduser lavo e -, beven,
schudden, trillen, daveren, dreunen.

Ersehi. tterung, v .. Z.ersch'cltern;
it. schok m.,aandoening, beving v.; (door
den electrischen slag), schok in., schok -

eire - int Gekirn verursachen, schok m., schudding, hersenschudding v.; (fig.) - der Gesundheit,
ken o.; (Gen.)

chok m.; zur - des Zwerch/ells, om iem.
an het lachen te maken; politische -en,
)eweging v.; - des Gemuthes, schok m.,
)eweging, aandoening v.

Ersehw%rzen, (erschwvarzle, erchwarzt) o. ww. (w. i. gebr.) zwart

voeden.

ErsehwQren, (erschwerle, er;chwvert) bedr. ww. eine Last -, verzwa-en, zwaarder maken; (G;;.) jeinn. die
Irbeit -, verzwaren, zwaarder, moeieijker maken; jenin. den Aufenthalt an
!inent Orte -, bemoeielijken; das Leben -,
veronaangenamen, bemoeielijken, lastig
naken; er sucht alles zu -, hij tracht alles
,e bemoeielijken.
Ersehwgrniss, ( - es, mv. - e) o.
noeielijkheid, hindernis, bemoeielijking.
„erzwaring v.

Ers.
ww. jena. -, vervangen, een ander in de
plaats stellen van, een opvolger geven
aan, remplaceeren; etw. -, vergoeden, aanvullen, goedmaken; die Tap ferkeit ersetzte
ihre geringe Zahl, vergoedde, kwam te
gemoet aan &; das Verdienst ersetzt bei
ihm den Mangel an Geburt, vergoedt;
2. einee Verlost -, herstellen, goedma
vergoeden, iem. schadeloos stellen-ken,
voor; das Gestohlene -, teruggeven,vergoeden; die Unkoslen -, vergoeden, teruggeven, Z. vergelen; die verlorenen
Krafte wieder -, teruggeven; dieser Kauf,

diese Ernie ersetzt ihm den Verlust des

of der vangen, vergoedt, herstelt, maakt
goed, stelt schadeloos voor.
Ersetzlieh, bijv . en b., Z. ersetzbar.
Ersotzvolk, ( volk (e) s,m v. - vólker)
o. aangeworven krijgsvolk &, recruten
Ersehwerung, v., Z. erschcveren; m. env.
Ers@tzung, V. vergoeding, scha ;Ger.) verzwarende omstandigheid v.
Ersehwimmen, (erschwamm, er- deloosstelling, herstelling v., herstel o.,
;chwvonznien) bedr. ww. our. eine Insel -, remplaceering v., Z. ersetzen; -der Ausla:w. i. gebr.) al zwemmende of met zwem gen, teruggave v.; (Rechtspr.) vergoeding
-ne v., Z. Ersatz.
bereiken.
Ersehwingen, (er•schwvang, er- Erseufzen, (erseu f zte, erseu fzt) o.
^chwungen) bedr. ww. our. einen hohen WW., m. h. lief -, een diepen zucht lagrad des Glicks -, bereiken, zich ver- ten, slaken, luid zuchten; 2. bedr. ww.
effen tot; diese Wissenschaft, Kunst etui. -, zuchten naar, verlangen naar; it.
vind er nie -, die & zal hij nooit meester door zuchten verkrijgen.
Ersichtig, ( -er, -st) bijv. en b.,
oorden; 2. sein Brad -, niet moeite ver
moeite aan den kost komen;-lienu,mt Z. sichlbar.
>r kann kaum so viel -, als er zu seinem Ersichtlich, ( - er, - st) bijv. en b.
Interhalt braucht, hij kan nauwelijks zoo blijkbaar, duidelijk, tastbaar, zichtbaar,
reel verdienen als &; die Kriegskosten -, merkbaar; hieraus, aus diesem Brie/'e 4r
ïoorzien in; um diese Ausgaben zu -, te ist -, blijkt duidelijk; -keit v. blijkbaar
duidelijkheid v., blijkbare o.
-heid,
Bestrijden.
Erschwinglich, ( -er, -si) bijv. Ersiechen, (ersiechie, ersiech t) o.
lw. bereikbaar,verkrijgbaar,wat bereikt, ww. (w. i. gebr.) ziek worden, beginnen
verkregen, voldaan kan worden; kaum -e te kwijnen.
Sleuer, belasting v., die men nauwelijks, Ersiegen, (ersiegte, ersiegt) bedr.
ww. Lor bern -, (w. i. gebr.) buit ma)ijna niet voldoen, betalen kan.
ErsQgeln, (ersegelte, ersegelt) bedr. ken, door de overwinning verkrijgen, Z.
,vw. ein Schiff -, (w. i. gebr.) al zei - erkdmpfen, ervingen.
Ersingen, (ersang, ersungen) bedr.
ende bereiken, door te zeilen inhalen.
ErsQhen, (du ersiehst, er ersieht, ww. our. met zingen verdienen, verkrij'rsah, erseheu) bedr. ww. our. jem., etw. gen; sich Puhm -, door zijne zangen of
-, (w. i. gebr.) zien, bemerken, gewaar gedichten behalen, inoogsten.
Ersinken, (ersank, ersunken) bedr.
worden, bespeuren, Z. erblicken; we: • sic
wrsieht, der licht sic, wie haar ziet, be- ww. one. (Berges.) Z. erschroten.
Ersinnen, (ersann, ersonnen) bedr.
.nint haar ook; aus seinera Briefe habe ich
-, heb ik gezien, bespeurd, ontdekt; aus ww. onr. eine List -, verzinnen, uitdenlieser Quiltung ist vu -, uit & blijkt; ken; nicht - k ónnen, was jent. vor hat,
seine Zeil zu etw. -, uitkiezen; die Gele vermoeden, raden, bedenken, gissen; eine
waarnemen &; 3. uitzoeken,-jenhit, Loge, Entschuldigung -, verzinnen, uituitkiezen; sick eine Person zur Braut -, denken, bedenken; neue Modes, Vergniikiezen; der Fiirsl hat ihn zu seinera Ge- gungen zit - suchen, bedenken, Z. aussandten in N. -, gekozen; 4. eity. an sinnen.
;eraan. -, iets behagelijks vinden in; I1. Ersinner, (-ners, mv. -ner) m.
wed. ww. sich -, Z. unisehen(sich); 2. verzinner, uitdenker, uitvinder m.
Ersinnlich , ( -er, -st) bijv. en b.
(van zwangere vrouwen), Z. versehen.
ErsQhnen^ (ersehnie, ersehnl) bedr. denkbaar, te verzinnen, te bedenken; sich
ww. jeins. Anken jt -, vurig verlangen, alle -e Mühe geben, alle mogelijke moeite
met verlangen uitzien naar, met onge- doen.
Ersinnung , v., Z. ersiunen .
duld verwachten; der langst ersehnte Tod,
Ersitzen, (ersasz, ersessen) bedr.
de lang gewenschte dood.
Ersessen, bijv . nw., Z. ersitzen. ww. our. eine Krankheit -, door zitten
Ersetzbarr, bijv, en. b. wat vervan- verkrijgen, opdoen, zich op den hals hagen, vergoed kan worden; -er Schaden, len; 2. (Reclitspr.) eira Recht -,door lang
herstelbaar, die hersteld, vergoed kan bezit, door verjaring verkrijgen; 3. auf
etw. ersessen sein, verzot zijn, Z. erpicht;
worden; nicht -, onherstelbaar.
ErsQtzen, (ersetzte, ersetzt) bedr. 4. eine Strafe -, Z. absitzen.
-
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ausgeht, eerst, vooraf moet &; - sopte gröszten -, tot zijne groote verwondering,
man, vooraf, eerst behoorde men; das verbazing.
ww. (w. i. gebr.) door veel moeite en braucht nicht - bewiesen zu werden, dat Erstaunens-voll, bijv . en b . vol
zorgen verkrijgen; (Prov.) etw. -, Z, behoeft niet eerst, vooraf bewezen te verwondering, vol verbazing; -werth bijv.
worden; -erwahnt, - gedacht, -genzeldel, en b. bewonderenswaardig; (gemeenz.)
besorgen.
Erspahen, (erspahte, erspáht) bedr, -genannt, bovenvermeld, bovengenoemd, wonderbaar(lijk), vreemd, Z. erstaunlich.
WW. ein Schift -, bemerken, bespeuren hiervoren genoemd; 4. jetzt -, nun - merke Erstaunlich, ( -er, -st) bijv. en b.
ich, nu eerst bemerk ik; it. (vaneen ver- verwonderlijk, wonderbaar, verrassend,
ontdekken, zien; 2. Z. ausspáhen.
Erspannen, (erspannie, erspannt) leden tijd ), jelzt -, nun -, alsdann - merkte verbazend; -e Menge, verbazend, zeer
bedr. ww. einen Körper -, (w. I. gebr.) ich, toen eerst bemerkte ik; er bomml groot; -e Fortschritte coachen im Lernen,
omspannen, met de palm der hand om- - morgen, hij komt eerst, niet eer of verbazende, zeer groote &; -er Auftcand,
vatten; ich kann das nicht -, Ik kan het vroeger dan morgen; er hat - angefangen, buitensporig.
Erstaunung, v., Z. Erstaunen.
niet omspannen, het is grooter dan een hij is pas begonnen, hij heeft nog slechts
een begin gemaakt, Z. eben (bijw.); das
Erste, (der, die, das), bijv . nw . eerspan.
Ersp &ren, (ersparte, ersparl) bedr, Schauspiel gelet - um 6 Uhr an, begint ste; die -n Bezcohner eines Landes, de
ww. besparen, bezuinigen, overhouden: pas, eerst, niet voor 6 uren; ich hate ihn eerste, de vroegste &; int -n Stockwerke,
an seiner Besoldung -, besparen van; an - vor einer Stunde gesehen, ik heb hem op de eerste, onderste verdieping; die
seinem Monde, ani Leibe -, besparen, eerst, niet vroeger dan een uur geleden - Ursache allerDinge, de eerste, (Ie hoofdonthouden; sich 100 Gulden -, opspa- gezien; es ist - 7 Uhr, het is pas, niet oorzaak; das - unier seinen Kindern, het
ren; bei den Karlo/feln erspart man da i later dan 7 uur; 6. - so weit bist du mil oudste; Kinder -r Ehe, kinderen uit het
Brod, als men aardappelen eet bespaart Lesen 4 gekommen? zijt gij pas zoo ver, eerste huwelijk; von seiner -n Eindheil
men, eet men geen brood; sein ersparte.s nog niet verder &? ist er - in Berlin ange- an, van zijne vroegste jeugd af; das -,
Geld, sein Erspartes, zijne spaarpennin- kon► rnen? is hij pas, nog niet verder dan was er chat, het eerste, wat hij deed;
gen m. mv., zijn spaarduitje o.; 2. einE te B.? 7. dann wird sic Ihnen . recht das -, was mir ein feel, war 44, de eerste geMiihe -, besparen, sparen; erspare das, ge/'allen, dan eerst zal zij u bevallen; der dachte,die &; das -, dasBeste,het eerste,
laat dat; jemn. cinen Verlust -, bewaren soil noch - geboren werden, der , hij liet beste, wat het eerst in handen &
komt; fiers -, zunt -n, ani -n, het eerst,
moet nog geboren worden, die &.
voor.
Erspgirniss, (-es, mv. -e) o. be- Erst,1ttden, bijv. nw. opgestaan, voor het eerst, ten eerste, voor glen eer
keer, voor de eerste maal; (Spr.)-sten
spaarde o.; denken See auf -, denk er verrezen van den dood, Z. erstehen.
Ersturken, (erstarkte, erstarkt) o. wer ant -n koinnrt, ?nahit zeerst, wieeerst
aan, dat gij wat overhoudt; 2. spaargeld
ww., ni. s. (van teedere spruitjes), ster komt, eerst maalt; 2. (in rang), eerste,
o., spaarspenuingen m. mv.
worden, grooter worden; (van een-ker voornaamste; der - Minister, de eerste
Ersp%rung, v., Z. ersparen.
Erspielen, (erspielle, erspiell) bedr. rijk), grooter, machtiger worden; 2. bedr. minister; die -n Redner zu Rom, de eerste,
ww. sich etw. -, met spelen of niet het W w. (fig.) die Herzen -, sterken, Z. de voornaamste, de beroemdste; der - in
seiner Art, de eerste, de voornaamste;
slárken.
spel verdienen, winnen.
Erspieszen, (erspieszte, erspieszl) Erst^rken, (ersturkte, erslhr ki) die -n der Stad!, de aanzienlijksten, de
bedr. ww. jent. -, doorsteken, met eene bedr. ww. versterken, sterk maken, Z. notabelen m. mv.; er will liberal! der
- sein, (gemeenz.) hij wil altijd Pietje
stdrken.
spies of lans dooden.
Erspinnen, (erspann, ersponnen) Erstarren, (erstarrte, erstarri) o. de voorste zijn.
bedr. ww. onr. Geld -, met spinnen ver ww., m. s. vom Frost -, verstijven, stijf Erstechen, (du erstichst,er ersticht,
sich seinen Unterhalt -, met spin--dien; worden; (van de handen &),verkleumen,! erslach, ersiochen) bedr. ww. onr. jem.
nen in zijn onderhoud voorzien, den kost verstijven; ganz erstarri vor Klitte, ver- m.it dein Degen, Messer -, doorsteken,
stijfd, verkleumd van de koude; een Glied doodsteken, dooden.
verdienen met spinnen.
Ersprieszen, (du ersprieszest of - of - coachen, stijf doen worden; (Heelk.) Ersteehung, v., Z. ersteclien.
erspreuszest, er ersprieszl of erspreuszt, verdooven; diese kalle Lu ft Placht einem' Erstehen, (erstan(t, erstanden) o.
erspross, ersprossen) o. ww. onr. (van das Gesicht -, doet het gezicht verstij- ww., m. S. opstaan, uit bed stappen, Z.
planten), Z. aussprieszen; 2. (fig.) jernn. ven; dieser Schrecicen machte das Blut in au/stehen; 2. (van dooden), verrijzen,
-, voordeelig zijn, nuttig zijn, voordeel, seinen Adern -, deed hem het bloed in opstaan, Z. auferstehen; 3. entstehen; 11.
nut aanbrengen, Z. netzen; 3. (van eene de aderen stollen; sic erstarrte vor Furcht, berír. new. cite. bei einer Versteigerung-,
vermaning), bei jemn. -, invloed hebben zij verstijfde &; er erstarrte am ganzen bij opbod koopen, afmijnen.
op, gunstig werken; (van een genees - Leibe zum Marmorbilde, hij verstijfde ge- Erstehlen, (du erst iehlst, er erheel en al; 2. bedr. ww. der Winter sliehlt, erstahl, erstohlen) bed r. ww. oir.
middel), Z. anschlagen.
Ersprieszlich , ( -er, -st) bijv. en ersiarrt Alles, doet alles verstijven; -de door dieverii verkrijgen, door diefstal of
stelen in hei bezit komen van.
b. nuttig, voordeelig, heilzaam; -keft v. Katte, die doet verstijven.
Erstrrung, v ., Z. erstarren.
nut o., nuttigheid v., voordeel o.
Erstehung , v., Z. erstehen.
Erspringen, (ersprang, ersprun- Ersta,tten, (erstattete, erstallet) Ersteigbar, bijv. nw., Z. ersteiggen) bedr. ww. oir. niet springen berei- bedr. ww. /'remdes Gut, das Gestohlene -, lich.
ken, krijgen, komen bij; das jenseitige vergoeden, teruggeven, Z. erselzen; 2.
Ersteigen, (erstjeg,erstiqen) bedr.
Ufer -, met springen bereiken, komen Bericht -, geven; (Rechtspr.) rapportee- WW. oir. eiven Berg -, bestijgen, beklimuitbrengen,
ren,
rapport
Z.
abstatten.
aan.
men; eisten Baum -, klimmen in; einen
Erspiren, (erspurte, erspi rl) bear. Erstattlieh,bijv . en b., Z.ersetzbar. Therm -, beklimmen; (lig.) die höchsten
ww., Z. ausspüren.
Erstattung, v., Z. erstatten; 2. Ehrenstufen -, bereiken.
Erst, bijw. eerst, in de eerste plaats; rapport, bbericht o.
Ersteig lich , bijv. en b. bestijg - will ich lesen, dann 4, eerst wil ik leErstaunen, (erstaunte,erstaunt) o. haar, beklimbaar, wat galen beklimmen,
zen, daarna &; schreibe -, dann cf', schrijf o. ww., m. S. über etw. -, verwonderd, bestijgen kan.
eerst, vervolgens &; (Spr.) - wäg's,dann verbaasd zijn, zich verwonderen, verrast
Ersteigung, v., Z. ersteigen.
wag's, verzin eer gij begint; 2. in het zijn; er war erstaunt, als er sah, dans c', Ersteinen, (ersteinte, ersteint) o.
eerst, in het begin, aanvankelijk; - war hij was verwonderd, verbaasd &; II. o. Ww., m. s. versteenen, tot steen, steen
es seine Absicht, aanvankelijk, in het zelfst. verwondering, verbazing, verras - gelijk worden, Z. versteinen.
eerst, eerst was hij van meening; 3. eerst, sing v.; in -, in groszcs - seizen, verba Erstens, bijw. ten eerste, in de
vooraf, te voren; thu das -, doe dat eerst, zen, verwonderd maken; ,gum -, verwon - eerste plaats, eerst, Z. erst.
vooraf; er muss - noch das (hun, eke er derlijk, verrassend, verbazend; zu seinem Ersterben, (da erstirbst, er erstirbt ,

Ersorgen, (ersorgte, ersorgt) bedr,
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erstarb, erstorben) o. ww. onr., m. s.
allengs, langzamerhand sterven, overlijden,- den geest geven; (van een geslacht), uitsterven; (fig.) ich ersterbe
in tie/ster Ehrfurcht, Ihr 4, ik ben niet
den diepsten eerbied uw &; (van vuur,
licht), uitdooven, uitgaan; seine Liebe ist
erstorben, is uitgedoofd; das Wort erstarb
ihtn auf der Zunge, de woorden stierven
o)*f bestierven hem &; der Har[enton erstarb in der Ferne, stierf weg, verloor
zich.

pretere,

(der, die, das), eerste,

eerst.

Lgrsterwáhnt, bijv . nw., Z. erst.
Ersteuern, (ersteuerte, ersteuert)
bedr. ww. sturende bereiken, sturen
naar.
^rstgeboren, bijv. en b. it. -e,
eerstgeborene m. en v.; die -e Tochter, de
eerstgeborene, de oudste dochter; die -en
Kinder, die Erstgeburt, de eerstgeborenén, de oudste kinderen o. mv.
Frstgeburt, (-en) v. eerstgeboorte
v., de oudste, eerst geboren kinderen o.
mv., het oudste kind o.; -srecht o. recht
o. van eerstgeborene, eerstgeboorterecht
o.; -- in adeligen Familien, majoraat o.;
mach dem —e erben, naar ouderdom.

Frstgeme1det, &, bijv. nw., Z.
erst (bijw.).

Ert.

Ers.

de eerstelingen v. mv.,eerste voortbreng ww. fern. um etty. -, verzoeken, vriende-selno.mv lijk vragen; dringend-, dringend verzoeErstling–blume, (-n) v. eerste ken, smeekes, bidden; I1. o. zelfst. auf
bloem v., die uitkomt; -lamm o. eerste- sein -, op zijn verzoek o., op zijne bede v.
ling in., eerst geworpen lam o.; -liebe v. Ersuchung , v., Z. ersuchen.
eerste liefde v.; -versuch m. eerste Ertanzen, (ertanzte, ertanzt) bedr.
ww. (w. i. gebr.) met dansen verdienen;
proef v.
$rst-mann, (- mann (e)s, mv., it. met dansen opdoen, door het dansen
-manner) m. eerste knecht, oudste knecht krijgen.
of arbeider v.
Ertappen, (ertapple, ertappt) o.
ErstQppeln, (erstoppelte, erslop- WW. jem. -, betrappen, verrassen, overpelt) bedr. ww. nalezen uit de stoppels, vallen; auf frischer That -, op heeterdaad betrappen; zcenn ich ihn je wieder
lezen, Z. zusammenstoppeln.
ErstQrben, bij v . nw. -es Glied, ver auf diesem Fehler, auf einer Luge erlappe,
gevoelloos, dood; -es Wesen, koel -stijd, als ik hem weer snap, betrap op; 2. Z.
Gesicht o. doodskleur v.;-heidv.;s erwischen.
ihre halb -e Slimme, half gebroken; -e Ertappung, v., Z. ertappen.
Blume, Schönheit, verwelkt; -es Holz, Ertssten, (ertastele, ertastet) bedr.
ww. al tastende bereiken, door tasten of
dood, verdord.
ErstrQben, (erstrebte, erstrebt ) voelen krijgen, vinden.
bedr. ww. elw. -, zoeken te bereiken; 2. Ertauben, (ertaubte, ertaubt) o.
door inspanning verwerven, met veel of ww. (w. i. gebr.) doof worden, het gehoor verliezen.
groote moeite slagen in.

Ertausehen, (ertauschle, erErstrebung, v ., Z. erstreben.
ErstrQeken, (erstreckte, erstreckt)' tauscht) bedr. ww., Z. einlauschen.
hedr. ww. den Arm -, uitstrekken; das Ertheilen, (ertheilte, erlheilt)
T uch -, uitrekken; (fig.) seine Grenze -,
uitbreiden; seine Macht, sein Ansehen -,
uitbreiden, vergrooten; sein Leben au(
viele Jahre -, vele jaren leven; das Ziel, die
Zei! -, verlengen; den Krieg -, lang doen
duren, slepende houden; II. wed. ww.
sich -, (van een bosch, eene laan, een
landgoed &), zich uitstrekken; sich bis an
das Meer -, zich tot aan zee uitstrekken;
(fig.) seine Herrscha ft erstreckt sich über
viele Volker, strekt zich uit &; unser Leben erstrekt sich selten über 100 Jahre,

Erstjcken, (erstickle, erstickt) o.
ww., m. S. stikken, smoren, door damp
& omkomen, onmachtig zijn; er ist an
einero Bissen Fleisch erstickt, hij is
aan een stuk vleesch gestikt; amHusten -,
stikken in; in diesem Kleide móchle,
man -, dat kleed is zoo nauw dat
men er in zou stikken, geen adem kan duurt zelden langer, gaat zelden boven;
halen; (fig.) vor Hitze -, stikken, smo- sein Vermogen erstreckt sich nicht auf 4',
ren van de warmte; diese P flanzen -, is niet toereikend tot &; so weit erstreckt
verstikken, sterven door gebrek aa n lucht; sich meine Vollmacht nicht,zoo verstrekt
H. bedr. ww. eis Kind -, doen stikken, zich & niet uit, zoover gaat & niet.
storen; im Gedránge erstickt werden, Erstroekung, v., Z. erstrecken;
dood gedrongen worden; das Korn -, (van (Ger.) - der Frist, verlenging v.
onkruid), doen stikken, verstikken; das Erstreiten, (erstrill, erstrilten)
Feuer, cie Kohlen -, uitdooven; (fig.) die bedr. ww . onr . bevechten, gewapender
Slimme -, smoren; -de Luft,verstikkend;
verkrijgen, door strijd verwerven,-hand
-der Dampf, verstikkend; III. o. zelfst. behalen; den Sieg -, behalen, bevechten,
zum - vol!, stikvol; ich Pand ihn dem - wegdragen, Z. er/'echten.
nahe, op het punt van te stikken.
Erstrieken, (ersl rickte, erstrickt
Erstjckung, v ., Z. erslicken (ww. bedr. ww. onr. sich seinen Unterhalt -,
en zelfst.); es ist - zu befurchten, tiet is met breien in zijn onderhoud voorzien,
te vreezen, dat hij of zij zal stikken; met breien verdienen, aan den kost ko-san fall m. aanval m., begin o. van ver men.
-stikng.
Erstummen, (erstummie, erLrotigkeit,v. (van sch uldeischers), stummt) o. ww. stom worden, verstomvoorrang m., voorkeur v., voorgaan o. men, Z. verstummen.
Erstjnken, (erstank, erstunken) Erstumpfen, (erstump[te, ero. ww. our., m. S. verstinken, stinken; stump!!) o. ww., m. s. verstompen, dom
(Volkst.) das ist erstunken and erlogen, worden.
dat is eene schandelijke leugen.
Erst^.nken, bijv. nw., Z. erstinken.
rstlich, bijw., Z. erstens.
Erstt rmen, (ersturmte, ersturmt)
Erstling, (-(e)s, mv. -e) m. dieses bedr. ww. stormenderhand, met storm
Mddchen ist unser -, eerste kind o., innemen, bestormen.
eersteling m. en v.; dieses Kalb is! eis -, Ersttirrnung, V. bestorming v .,
is het eerste, dat de koe ter wereld ge- Z. erstiirmen.
bracht heeft, eerstgeborene o.; die -e Ersturtheil, (-(e)s, mv. -e) o.
unserer Sóhne, de eerstgeborene,de oud- (Ger.) eerste oordeel, eerste vonnis o.,
ste; die -e der Fruchte, eerstelingen m. eerste uitspraak, uitspraak v. in eerste
en v.; die -e der Heerden, der Op/er, eer instantie.
die -e seines Fleiszes,-steing;(f.)
ErsUchen, (ersuchte, ersucht) bedr.

bedr. ww. jemn. eis Amt, einen Titel -,
verleeneu, geven; Würden, Gnadenbezeigungen -, verleenen; Befehl -, bevel geven, uitvaardigen, bevelen, gelasten; die
Erlaubniss -, verlof verleenen, geven, veroorloven, toestaan, permissie geven; guten
Rath -, geven, mededeelen; jem.n. Vachricht -, brengen, overbrengen, mededeelen; Unterricht -, onderwijs geven, onderwijzen; (Godg.) die Gnade -, (van de H.
Sacramenten), verleenen, deelachtig ma-

ken.

Ertheiler, (-lers, mv. -ier) m.
gever, mededeeler, verdeeler, uitdeeler m.
Ertheilung, v., Z. er! heilen.
ErthUrmen, (erthurmie,erthurmt)
bedr. ww., Z. au/thurmen.
Ertoben, (ertobte, ertobt) o. ww.
woedend, razend worden, beginnen te
razen, te tieren; 2. bedr. ww. niet razen
en tieren verkrijgen.
Ertodten,

(ertódtele,erti dtet)bedr .

ww. jein. -, dooden, vermoorden; (lig.)
das Fleisch, die sinnlichen Begierden, die
Leidenschaften -, onderdrukken.
ErtQdtung, v ., Z. ertódten.
ErtQnen, (ertonte, ertönt) o. ww.,
m. s. (van de stem, een geluid &), klinken, zich doen hooren, weerklinken; sein
Ruhm ertönt in der ganzen Welt, weergalmt; ferns. Lob - lassen, verkondigen;
2. door geluid vervuld worden, weergal men, weerklinken; der Saai, die Lu ft ertónt vom dein Schalie, weergalmt, weerklinkt; ganz Europa er!ónt von seineen
Lobe, weergalmt, is vervuld met.

Ertonung,

v., Z. ertonen.

Ertosen, (ertoste, ertost) o. ww.,
Z. tosen.
Ertrag,(-(e)s, ruv. Ertrdge) m.(van
een tuirn, een veld &), opbrengst v.,voorthrengselen o. mv.; einen schonen - geben,
veel opbrengen, veel, mooie vruchten opleveren; dieses Gut gibt einen - von 1000
Thalern, brengt & op; (van een pacht-
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goed),opbrengst v.; reiner -, zuivere, netto & zich doen gevoelen; (van het geweten), Geld, um Ç', wij wachten slechts op dit
ontwaken, wakker worden; der Tag er- geld om &; ich kann es kaum -, bis iels
opbrengst v.
ErtrLigen, (du ertrdgst, er ertragt, wacht, begint aan te breken, op te komen; ihn wieder sehe, ik kan nauwelijks heg
erfrug, ertragen) bedt. ww. onr., Z. tra- II. o. zelfst. ein san/fes -, een zoet ontwa- oogenblik afwachten, waarop &, ik brand
gen; (fig.) die Kosten -, dragen, voorzien! ken; bei seinera -, bij zijn ontwaken o., van ongeduld &; (fig.) ihn erwarlet dort
nichts als Elend, hem wacht daar &, hij
in; 2. Kilte, Hitze, Hunger, Durst, Lei- toen hij wakker werd.
den -, verdragen, verduren, doorstaan,
uitstaan; die Fehler seiner Milmenschen
-, geduldig verdragen, dulden; er kann
das Rauchen nicht -, hij kan het rooken
niet verdragen, hij kan niet tegen liet
rooken; er konnte diesen Schimp( nicht -,
verdragen, verduren, uithouden; nichtzu
-, onverdragelijk; 3. (van goederen), (w.
i. gebr.) Z. einiragen.
Ertr ,glich, ( -er, -st) bijv. en b.
verdragelijk, dragelijk; -er Schmerz, ver dragelijk, dragelijk; -e Arbeit, -e Kosten,
dragelijk; -er Mensch, dragelijk, te ver
-er Fehler, dragelijk; jemn. ein-dragen;
Geschaft -er machen, verlichten, gemak kelijkermaken;-lesen,schreiben, dragelijk,
tamelijk, vrijgoed; -keit v. dragelijkheid,
tamelijkheid v., Z. Leidlichkeit.

Erwaehsen, (du erwáchs(es) ter erwachst, ertvuchs, erwachsen) o. ww. onr.,
m. S. (van personen en gewassen), groeien,
groot worden; zu einer ,gewissen H6he -,
al groeiende bereiken, Z. aufwachsen; 2.
volwassen worden, meerderjarig worden,
Z. aufwachsen (2); -er Mensch, volwassen menscli; -es Mddchen, volwassen,
meerderjarig, huwbaar; (fig.) (van een
rijk), zu einer bedeutenden Grösze -, zich
verheffen, geraken; 3. ontstaan, voort
ontspruiten, voorspruiten; es kann-komen,
viel Gutes daraus -, voortkomen, ontstaan, volgen; 4. afstammen, voortkomen,
geboren worden; von ihm erivuchsen zwei

Ertrinken,

(ertrank, ertrunken)

Er^ibrigen,

(erubrigte, erubrigt)

bedr. ww. overleggen, overhouden, besparen; wean ich so viel Zeit - kann, als
ik zoo veel tijd overhoud, als ik er tijd
voor vind; das Erubrigle, het overgehoudene o., rest v.; it. spaargeld o., spaarpenningen m. mv.

ErUbrigung,

v., Z. erübrigen.

LErve, (-n) v. (Pl.) zwarte wik v.
Erven —meh1, (-s) o., z. m. wik kenmeel o.; -same m. wikkezaad, eroumzaad o.; -wurger m. (Pl.) moederkruid
o., schubwortel m.
Erwaehen, (erwachle, erwacht) o.
ww., m. s. ontwaken, wakker worden;
beim geringsten Gerdusche -, wakker worden, ontwaken; (fig.) vom Tode -, herleven, opstaan uit, verrijzen; (van hartstochten), zich verlevendigen, weer opkomen, ontwaken; noch nie war die Liebe
in seinera Herzen erwacht, nooit was de
liefde & ontwaakt, opgekomen, nooit had

wij verwachten &, wij vermoeden, mee
dat &; ich erwarte nichts Anderes von-ne
ihni, ik verwacht niets anders; das halte

ich nie von ihm erwartet, dat bad,ik nooit
van hem verwacht, gedacht, vermoed,
achter hem gezocht; eine Erbschaft -,
verwachten, denken te krijgen; sick etw.
-, (w. I. gebr.) verwachten; 3. (fig.) ich

erwarte Gehorsam, ik verwacht, verlang,
reken op gehoorzaamheid, ik wil gehoor
worden.
-zamd

Erwartung, v., z. m., Z. erwarten;
in der - stehen, verwachten; in - desErSöhne, uit hem werden twee zonen ge- folges, in afwachting van; in - einiger

boren, hij kreeg twee zonen.
Erwachzeit, V. tijd m. van liet
Ertragniss, (-es, mv. -e) o., Z. ontwaken inz. der vogels.
Ertrag.
Erw ►gen, (erwog, erwogen) bedr.
Ertraagsam, ( -er, -st) bijv. nw., ww. our. etw., einen Rath -, overwegen,
Z. eintráglich.
in overweging nemen, nagaan; - Sie es
Ertr%gsfähig, ( -er, -st) bijv. nw. rei flich, overweeg het wel, denk rijpelijk
voordeelig, veel opbrengend, productief; daarover na; Alles wohl erwogen, alles wel
overwogen, bedacht, nagegaan.
-keit v. voordeeligheid v., voordeel o.
Ertranken, (ertränkte, ertrdnkt) Erwagung, v., Z. erwdgen; in bedr. ww. jem. -, verdrinken, doen ver ziehen, Z. erwdgen, betrachten; nach reiersäu[en.
-drinke,Z. Ier -, na rijpelijk overwogen te hebben,
na rijp beraad; in - seiner Dienste,in aan Ertr ,nkung , v., Z. ertrdnken.
Ertráumen, (ertrdumte, erträumt) werking v. van.
bedr. ww. Plane -, uitdenken, verzinnen; Erwahlen, (ertvdhlle, erwdhll)
ertráumtes Gluck, hersenschimmig, inge- bedr. ww. ein Kleid -, uitkiezen, uit
eine Lebensart -, kiezen; jem.-zoekn;
beeld, gewaand.
Ertr@ten, (du erlrittst, er ertrilt, sum Könige -, verkiezen; sic erwhhlertrat, erfreten) bedr. ww. our. loodtre - ten ihn zu ihrem Oberhaupte, zij kozen,
verkozen &; sich einen Freund -,een vriend
den, doodtrappen, vertreden.
o. ww. our., m. S. verdrinken, zijn dood
vinden in water; das Schuif sank and Alle
ertranken, en alle verdronken, vonden
hun dood, hun graf in de golven.
ErtrQtzen, (ertrolzte,ertrotzt) bedr.
ww. etw. von jemn. -, door stijfhoofdig beid verkrijgen, Z. ah! rolzen.

heeft daar niets dan ellende te wachten;

2. (fig.) wir - ihn erst morgen zuruck,

Nachricht von Ihnen, in afwachting van;
in seinen -en getáuscht, in zijne verwachtingen v.mv., in zijne hoop v. te leur gesteld.

Erwartungsvoll, bijv. en b. vol
verwachting.

Erweckbar, bijv. en b. wakker te
maken; er ist durch kein Gerdusch -, wak
te maken, te wekken.
-ker

ErwQeken, (erwekte,erweckt) bedr.
ww. jem. -, wekken, wakker maken; Sic ihn um 3 Uhr, wek hem, maak hem
wakker, roep hem, Z. wecken; (fig.) den
Muth -, opwekken; jem. zum Fleisa -,
aanzetten, aanmoedigen, opwekken; das
Herz zur Tugend -, aanzetten; vom Tode
-, opwekken, verwekken; das Gem0h -,
opwekken, stichten; 2. Durst -, opwek
verwekken; Appetit -, opwekken,-ken,
doen ontstaan; Neid -, opwekken, ver
inboezemen; die Begierdein jemn.-wekn,
kiezen.
Erw^hler, ( -Iers, mv. -lor) m., Z. - zu 4', opwekken, doen ontstaan; einen
alen Zaak -, oprakelen, weer in het leven
Wdhler.
roepen, opnieuw doen beginnen; (H.S.)
Erw ,hlung, v., Z. erwdhlen.
Erw^hnen, (erwdhnte, erwdhnt) Propheten -. opwekken, doen opstaan.
bedr. ww. melden, vermelden, melding Erw@cklich, bijv. en b., Z. ermaken van; ferns. in Ehren -, eervolle weckbar; 2. Z. erbaulich.
melding maken van,iem.eervol vermelden; Erweekung, v., Z. erwecken; ein
das olien Erwdhnie, het bovenvermelde, Wort stir -, een woord tot opwekking,
tot stichting, een opwekkend, stichtelijk
bovengenoemde.
Erwáhnung, v., Z. erwdhneu; of stichtend woord.
Erwehren(sieh) , (erwehrte, ereiner Sache - thun, eene zaak vermelden,
melding, gewag maken van; einer Person - wehrl) wed. ww. sich einer Sache -, zich
verdedigen tegen; sich des Schlafes nicht
thun, spreken over.
Erwarmen, (erwdrmte, erwdrmt) - kónnen, zich niet kunnen verzetten tebedr. ww. den 0/'en -, heet maken; die gen, niet kunnen wederstaan, weerstand
Slube -, verwarmen, warm makcn.warm bieden aan; sick der Thrdnen -, de tranen
doen worden; die Speisen -, warmen, op- weerhouden.
Erweichbar, bijv. en b. week te
warmen; (van vogels), dieJungen -, koesteren; die Erde -, verwarmen; kommen maken, wat geweekt kan worden; it. voor
Sie, - Sie sich; kom! warm u eens!; seine aandoening vatbaar, te bewegen.
erstarrten Füsze wieder -, warm maken,' Erwe_ichbottich, (- bottichs, mv .
-bóttiche) m., Z. Maischbotlich.
verwarmen.
Erwarmung, v. verwarming v., Erweichen, (erweichte, erweicht)
bedt. ww. Wachs -,weeken, week of zacht
Z. erwdrmen.
Elrw^rten, (erwarlete, erwartet) maken; das Leder ira Wasser -, weken;
bedr. ww. jem. -, verwachten, wachten (fig.) jem. -, aandoen, bewegen; sich durch
op; zum Mittagessen -,ten eten, ter maal- Bitten - lassen, zich laten bewegen, ver tijd verwachten; die schone .lahreszeit -, murwen, verbidden; erweicht werden, beafwachten, wachten tot; wir - uur dieses w ogen worden; ihn kano nichts -, niets
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kan hem bewegen, hij is niet te vermurwen; II, o. ww. week worden;(Iig.) zacht
worden, buigzaam worden; das Eisen
erweicht durchs Feuer, wordt zacht; das
Wachs erweicht an der Sonne, word t zacht,
wordt week.

Erz.

Erworben, (du erzvirbst, er erwirbt bedt. ww. onr., Z. erwerben; it. ausricherwarb,erworben) bedr.ww.onr.verwerven ten; 2. wed. ww., Z. unterwinden(sich).
verkrijgen, krijgen; Reichlhumer -, ver
Erwirken, (erwirkte, erwirkt) bedr.
sich sein Brod -, zijn brood, zijn-krijgen; ww., Z, auswirken.
kost verdienen; unrechl erworbenes Gut.
Erwjsehen, (erwischte, erwischt)

onrechtvaardig verkregen goed o.; (6g.)
sich Ehre, Kenninisse -, verwerven; sici
jedermanns Liebe, Gunst -, verwerven;
-smiltel o. verzachtingsmiddel o.
. Erweinen, (erweinte, erwveint)bedr. sich Verdienste um jem. -, zich verdienww. (w. i. gebr sich elw. -, met wee stelijk maken jegens; sein Tod hat uni
nen, door zijn geween, door zijne tranen den Himmel erivorben, zijn dood heeft ons
den Hemel doen verwerven, door zijn
erlangen, verkrijgen.
Erwe_i.s, (-es, mv. -e) m. bewijs, dood heeft hij voor ons den Hemel verworven.
betoog o., Z. Betveis.
Erweisen, (erwies, erwiesen ) bedr. Erwerber (-hers, mv. -ber) m.,
ww. onr. jemn. Gutes, Ehre, Freundscha f t —in, (-nen) v. verkrijger, verwerver m.,
-, bewijzen, aandoen; jenin. einen Dienst verkrijgster v., hij, zij, die verwerft, ver
die - and die Verzehrer-krijgt;(Sah.)
-, bewijzen, doen; 2. eine Sache -, bewijzen, betoogen, waarmaken; erwiesencr in eineni Lande, de voortbrengende en de
Satz, bewezen; erwiesene Schuld, bewe- verbruikende klasse, producenten en conzen; erwiesene Thalsache -,bewezen,waar- sumenten; (Ger.) concessionnaris m.
gemaakt; II. wed. ww. sich als einen Erwerb-f Whig, ( -er, -si) bijv.
Freund, einen wahren Freund -, zich too- en b. in staat om iets, zijn brood te ver
-los bijv. en b. geene verdienste-dien;
nen, bewijzen te zijn, het bewijs geven
dat men is; sich als einen Schurken -, hebbende, broodeloos; - lustig bijv. en b.
toonen te zijn, doen blijken, dat men &I ijverig om wat te verdienen.
is; sich dankbar, gut of schlecht,grausam', Erwerbniss, (-es, mv. -e) o., Z.
gegenjem. -, zich goed, slecht, wreed be -''i Erwerb.
toonen jegens, zich te kennen geven als.' Erwerbsam, -er, -si) bijv . en b .
Erweislich, ( -er, -st) bijv. en b.l nijver, nijverig, werkzaam; -keil v. nijbewijsbaar, te bewijzen, te betoogen; -e verheid, werkzaarnheid v.
Schuld, die men bewijzen kan; dies ist -' Erwerbschule, (-n) V. school v.
falsch, dit is blijkbaar valsch, men kan voor den werkenden stand, handwerksgemakkelijk aantoonen, dat dit valsch is; school, ambachtsschool v.
Erwerbs mittel, (-mittels, mv.
-coachen, Z. erweisen (2); -twit v. bewijs
klaarblijkelijkheid V.
-barheid, -millel) o. middel o. om iets te verdienen,
Erweisung, v., Z. erweisen; it. be- middel o. van bestaan; -quelle v. bron v.
van welvaart, van verdienste.
wijs o.

Erweiehung, v., Z. erweichen;
.)

(

—

ErwQrbstand,

mv.

bedr. ww. jem. -, vangen, snappen, pakken; jent. beim Kragen, beim Arme -, pak
grijpen, vatten; ich erwischtemeinen-ken,
Hut and rannte davon, ik pakte gauw mijn
hoed &; jem. auf frischer That -, op hee
betrappen, verrassen, Z. er--terda
tappen.

Erwittern, (erwilterle, erwittert)
bedr. ww. ruiken, door den reuk ontdekken; den Braten -, ruiken; (Jachtw.)
die Fdhrte -, ruiker,; (Mijnw.) Z. aus-

wit tern.

ErwQrgen, (erworgte, erworgt)
bedr. ww., Z. erwurgen.
•
Erwuehern, (erwucherte, erwuchert) bedr. ww. door woeker verkrijgen.

Erw .nsehen, (erwünschte, erwünscht) bedr. ww. else. -, wenschen,
verlangen naar; jemn. alles Cute -, toewenschen,wenschen; erwiinschter Erfolg,
gewenscht; erwünschte Gelegenheit, gewenscht, naar wensch, gunstig; er kam
mir recht erwunscht, hij kwam recht gelegen, juist van pas; in erwiinschtena
Wohlsein leben, eene gewenschte gezond heid genieten, Z. erfreulich.

Erwi nschung , v., Z. erwunschen.
Erw.nsehtheit, v. die - des Er folgs, de gelukkige wijze, waarop de zaak
is afgeloopen.

Erwii.rfein, (erwurf elle, erwürfell) bedr. ww. met dobbelen, in het dobbelspel winnen.

Erwirgen, (erwurgte, erwürgt)
- stonde) m. verdienende stand, arbei- o. ww., m. s. wurgen of worgen, verworgen, stikken, smoren; er ist an einem Bis
-weidrm. dende stand m. of klasse v.
gestikt; II. bedr. ww. wur --senrwgt,
. Erweitern, (erweiterte, erweitert) Erwerbs trieb, ( (e)s, mv. e)
bedr. ww. verwijden, wijder, ruimer of m. zucht v. om iets te verdienen; -zweig gen of worgen, doen smoren, doen stikken; ein Huhn -, den hals omdraaien;
grooter maken; ein Kleid -, wijder ma- in. tak m. van nijverheid.
ken, verwijden, uitleggen; ein Zimmer -, Erwerbung, v., Z. erwerben; 2. mit dem Messer -, den halsafsnijden; mit
dens Schwerle -, Z. tódlen; seinen Schmerz
grooter maken, vergrooten; cinen Graben het verworvene, verkregene o.
-, breeder maken, verbreeden; sein Reich, Erwerfen, (du ertvir fst, er erwvir[t, ., onderdrukken.
Erwiirger, (-gers, mv. -ger) m.
sein Ansehen -, uitbreiden, verder doen erwar f, erwor fen) bedr. ww. onr. bewerstrekken; die Grenzen eines Stautes, seine pen, bereiken met een worp of met gooien; verworger, verdelger, moordenaar m.
Erwurgung, v., Z. eriviirgen.
Iiandlung 4' -, uit breiden; mi erweiterten 2. doodgooien, doodwerpen.
Erythrin, (-(e)s) o. (Scheik.)
Sinne, in ruimeren zin; 2. erweitert wer - Erwi(e)dern, (erwi(e)derte, er
bedr. ww. jemn.. else. -, terug -wi(e)drt kleurloos beginsel o. zonder stikstof, eryden, (van eene stad &), grooter worden,
vergelden, terugdoen; Gleiches-gevn, thrine v.
zich uitbreiden, uitgebreid, vergroot worErythrodanin, (-(e)s) o.(Scheiden; die Oef J'nung einer Rokre -, grooter mit Gleichem -, vergelden; it. met gemaken, verwijden; (Spraakk.) einep Sale, lijke munt betalen, betaald zetten; Grob- k.) roode kleurstof V. der meekrap.
Erz, (-es, mv. -e) o. (Berges.) erts,
-, uitbreiden, iets toevoegen aan; eire heil mit Grobheit -, vergelden; einen
Erzáhlung -, uitbr eiden, bijvoegen bij, Grusz (mit einero Gegengrusz), Liebe metaal o., bergstof v.; das - blutet, heeft
toevoegen aan; (fig.) das Herz -, openen, (mit Gegenliebe) -, beantwoorden; Liebe eene roode kleur;das - bricht vermischl,beverruimen, lucht geven; I1. wed. ww. sich reit Hass, Gis/es mit Bösem -, vergelden; vat verscheide nemetalen;das - verliert sich
-, zich uitbreiden; (van een kleed &), ein Unrecht -, wraak nemen voor, terug- int Gang, schneidet sick ab, wordt minder
wijder worden; (van een weg), breeder d oen; (w. i. gebr.) ein Stuck mit Beifall van gehalte; das - auslochen, an den Tag
wortien;(ian eene wond), grooter worden; -, gunstig opnemen, zijn bijval schenken bringen,het erts uitgraven, uitdelven; das die Aussicht erweitert sich, wordt ruimer, aan; eineet Leid, Mitge(uhl -, deelneming gewinnen, erhaschen, bei den Haaren krietoonen bij; 2. hernemen, hervatten, ant- gen, vinden; das - in die Enge bringen,
begint zich verder uit te strekken.
Erweiterung v., Z. erweitern; woorden; darauf ertvi(e)derle er, daarop' in die Fluth treiben, het erts wasschen;
antwoordde, hernam hij; er wusste nichts das - sitzt in der Sau, het smelten (van
-surtheil o., Z . Verhn ip f ungsurt heil.
Erwerb , (- (e) s) m.,z.m.ver^1 ienste v.; dagepen zu -, hij wist er niets tegen in het erts) gaat slecht; das - au Seileschicken, het erts in den zuiveringsput brenvon seinem - leben, van hetgeen men met te brengen.
Erwi(e)derung, v., Z. erwi(e)- gen; scheidwurdige -e,ontginbare mijnen
werken verdient leven; mein panzer -, al
wat ik verdiend, er bij gewonnen heb; 1ern; -sschrift v. (Rechtspr.) beantwoor- V. mv.; räuberische -e, ertsen o. rnv., die
door het vuur verdwijnen en nog andere
der - ist schier/st, er is niet veel te ver- hing, dupliek v.
Erwinden, (erwand, erwunden) stoffen met zich nemen; 2.(Hand.) metaal,
dienen, de verdiensten zijn gering.

Erweiterer,

(-rers, mv. -rer) m.

(-stand(e)s,

hij, die wijder maakt, verwijdt &; it. uit

—

-

-

brons o.; etiv. in - graben, op staal graveeren; eine Figur von -, van brons, bron
eine Slimn von -, een stalen-zen;(fig.)
voorhoofd; eis Herz von -, zonder gevoel,
Z. Stein; eis Leib von -, van staal en ijzer.
Erz–&, alleen in samenstellingen
gebruikelijk, om den hoogsten graad aan
te duiden), aarts-&.
Erzader, (- n) v. ertsader, metaal
(

-aderv.

Erzihlbar, bijv. en b. wat men ver halen kan, wat verhaald, verteld kan worden, verhaalbaar.

Erz.

Erz.

Erz.
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Erzbeschickung, v. voorberei- voortbrengend, winst afwerpend; (Staat.
ding• tot het ontginnen eener mijn.
h.) productief, voordeelig.
Erzb-etruger, gers, mv. -ger)
(-

m. aartsbedrieger, aartsschurk nl.
Erzbild (-( e)s, mv. -er) o. metaLen of bronzen beeld, standbeeld o.
Erz-bischof, schof(e)s, mv.
-schófe) m. aartsbisschop, metropolitaan
m.; -bischofiich bijv. en b. aartsbisschop
—e Kirche, aartsbisschoppelijke-pelijk;
kerk v.; —er Sit;, Stuhl, aartsbisschop
stoel, zetel m.; -bisthum o.aarts--pelijk
bisdom o.; it. aartsbisschoppelijke waar
-dighev.
Frzblume, (- n) v. ertsbloem v.,
spaath o.
Erzbóse, bijv. en b. uiterst boos,
(-

Erzeuger, (- gers, mv.-ger) m. teeter, kweeker m., hij,die voortbrengt, teelt;
it. (fig.) vader m.; die -, de ouders m.
mv.; —in v. moeder v.
Erzeugniss, (- es, mv. -e) o. voort-,
brengsel o., opbrengst v.; -e, voortbrengselen o. mv., opbrengst v.
Erzeugung, v. (van kinderen),
verwekken o.; (van dieren), voortteling
v.; (van metalen), vorming, formatie v.;
2. Z. erzeugen; - skiaft v. voorttelingsvermogen o.
Erzfarbe, (-n) v. ertskleur, metaal kleur v., brons o.;- farben, - farbig bijv.
en b. ertskleurig, metaalkleurig, brons;
-lass, -fassel o. ertston v.
lwrz -faut, bijv. nw. aartslui, uiterst
lui; - faulenzer m. aartsluiaard ni.
$rzfaustel, (- stels, mv. -stel) m.
ertshamer, ertsbreker m.
Erz-feind, (- (e) s, mv. -e) m. aartsvijand, grootste vijand m.; (H.S.) der -,
aartsvijand, duivel, satan m.; -[al; m., Z.
-karger; -/legel m. aartslomperd, groote
lomperd in.; it. vlegel, grove vent m.;
-Presser m. aartsvreter, uiterst gulzig

Erzahlen, (erzá.hlte, erzáhlt) bedr.
ww. (veroud.) optellen, Z. aufzáhlen,
herzazhlen; 2. jenzn. elw. -, verbalen, vertellen; seine Abenteuer -, verha!en; umstá ndlich -, omstandig, wijdloopig, in bij uiterst ondeugend.
verhalen, mededeelen, ver--zonderhi
I-rzbruch, (-( e)s, mv. Erzbrüche)
tellen; -de Poesie, Dichtungsart, verha- m., Z. Erzgrube.
lende dichtsoort, epische poëzie.
Erz–bube, n, mv. -n) m. aartsErz4h1enswerth, (er, -st) bijv. schelm, aartsdeugniet, aartsbooswicht m.,
en b. waard (om) verhaald, verteld te -dechant m. aartsdeken m.; - diaconie v.
aartsdekenschap o., waardigheid v. van
worden.
Erz$hler, (- lers, mv.-ter) m.,-in, aartsdeken; it. woning v., gebied o.van een
(-nen) v. verhaler, verteller in., verhaal- aartsdeken; -dieb m. aartsgauwdief m.;
ster, vertelster v., bij zij, die verhaalt, it. ertsdief m.
Erzdruse, (- n) V. ertssteen o. en
vertelt.
eter ni.
Erzahlung, (- en) v. verhaal o.; m., gekristalliseerd erts o.
genauc - aller Umslände, nauwkeurig ver- $rz-dumm, bijv. en b. aartsdoin, Frzgang, (-(e)s, mv. Er, gunge)
haal o.; trockene -, droog, dor verhaal; die uiterst dom, dwaas,onnoozel;-dummkopf M. ertsgang, mijngang m., metaal
-aclerV.
blosze - des Geschehenen, eenvoudig, on- m. aartsdomkop, groote domoor m.
opgesmukt verhaal; 2. vertelling v., ver- Erzeigen, (erzeigte, erzeigt) bedr. Erzgauner, (-ners, mv. -ncr) m.
te l se l o., vertellingen v. mv.; - stveise ww. jenin. Ehre, Gales -, bewijzen, aan aartsschurk, aartschelm, aartsdeugDienste -, bewijzen; 2. wed. ww.-doen; niet m.
bijw. bij wijze van een verhaal, in den
sich -, zich vertoonen, zich laten zien, Erz-gebirge, o. ertsgebergte o.;
vorm van een verhaal.
Erz€hmen, (erzdhmte, erzáhmt) zich toonen; er hat sich slots als meisen -gebirgisch bijv. nw. wat tot het ertsgeFreund erzeigt, hij heeft altijd getoond, bergte behoort.
bedr. ww., Z. zähmen.
Erzgeizhals, (- halses, mv. -Mise)
Erzamt, anit(e)s, mv. -dmter) o. blijken gegeven van mijn vriend te zijn.
Erzeimer, roers, mv. -nter) m. m. aartsgierigaard, vrek m.
hoogste ambt o., hoogste waardigheid v.
Erz-gieszer, (- szers, mv. -szer)
Erzanbruch, (-bruch(e)s, mv. (Bergw.) ertsemmer m.
-brfiche) m. (liergw.) eerste ontginning, Erz—einfä1tig, bijv. en b. uiterst ri . ertsgieter, metaalgieter m.; -gieszerei
ontgraving, uitdelving v. van eerre mijn, onnoozel, eenvoudig, sulachtig; -cinfalts- V. metaalgieterij v.; -graber ni. bergwat het eerst uitgegraven is; einen - ma- pinsel m. aartsdomoor, groote dom- werker, mijnwerker, graver m. in de
mijn.
oor m.
chen, een nieuwen gang ontdekken.
Erzanken,(erzankte, erzankt)bed r.
Erzen, (erzle,geerzt) bedr. ww.jem. Erzgräupel, o., z. m. ertsgruis,
ww. door twist of twisten verkrijgen, door -, met er aanspreken (in plaats van du grof erts o.
Erz-grob, bijv. en b. zeer grof,
knorren, grommen, brommen erlangen. of Sie), met een voornaamwoord van den
}Erz—arbeit, en) v. werk o. ui 1. derden persoon aanspreken in plaats van zeer lomp, aartsruw; -grobian m, aartslomperd m.
of in erts; - arbeiter m. arbeider, werk den tweeden.
kunstenaar m., die in erts werkt;-man,
Erzen, bijv. nw. van erts, van me- Erz—grubs (-n) v. ertsgroef of
ertsgroeve, mijn v.; -guss m. erts- of me(Bergw.) Z. Ganghauer; -art v. ertssoort, taal, metalen.
Trz-engel, (- gels, mv. -gel) m. taalgieten, afgietsel o. in metaal, standsoort v. erts; —en, ertsen o. mv.; -artig
bijv. nw. ertsachtig, metaalachtig; -asche aartsengel ni., opperste der engelen; beeld o.
—wurz v. (PI.) angelica v., soort van en- Erzgut, bijv. en b. uiterst goed, opV. zinkkalk, ovengalmei v.
perbest.
Erzaubern, (erzauberte, erzaubert) gelwortel; -esel m. aartsdomoor m,
bedr. ww. door tooverij of tooverkunsten
Erzeugbar, bijv. nw. teelbaar, wat Erz-halde, (-n) v. hoop v. erts,
verkrijgen, door tooverij bewerken, too- voortgebracht, voortgeteeld kan worden. opeengestapeld erts o.;- hanig bijv. en b.
veren; (fig.) door zijne bekoorlijkheden of Erzeugen,(erzeugte, erzeugt) bedr. ertshoudend, ertsbevattend, met erts
ww. Kinder -, (van mannen) telen,ver- vermengd; -hart o. mineraal peko.; -haus
lieftalligheden verkrijgen.
Erz-auge, (- s, env. -n) o., -duge- wekken; (ran vrouwen), voortbrengen, o. ertshuis o., bewaarplaats, bergplaats v.
lein o. ertskorrel m., ertskorreltje o.; baren; im Ehebruche erzeugt, in overspel voor erts.
Erz —hans, (-hauses, mv. -háuser)
-ausschlagen o. afscheiden o. van het geteeld, verwekt; jedes Thier erzeugt seierts; -ausschláger m. (Bergw.) berg- of nes Gleichen, brengt voort; der, die Er- o. huis o., familie v. van den aartshertog;
mijnwerker m., die het erts losslaat, erts zeugte, zoon m., dochter v., kind o.;(fig.) - herzog m. aartshertog m.; --in v. aartsm.; -ausschntelzen o. afscheiden-kloper es wind da viel Wein erzeugt, daar wordt hertogin, gemalin van een aartshertog;
veel wijn verbouwd, geteeld, gewonnen; -herzoglich bijv. en b. aartshertogelijk;
o. van het erts door smelting.
Erz—balger, gers, mv. -gei) m. 2. (fig.) doen geboren worden,doenont- -herzogthum o. aartshertogdom, gebied
aartsvechter, vechtersbaas m.; -banner- staan; der Musziggang erzeugt das Laster, o, van een aartshertog; -heuchler m. aartsamt o. opperste vaan - of banierdrager m.; brengt voort; (Spr.) luiheidisdesdui- huichelaar m.; —in v. aartshuichelaarster
v.; -heze v. aartstooverheks v.; it. doorsle-beamter m. aartsambtenaar, rijksambte- vels oorkussen.
Erzeugend, ( - er, -st) bijv. nw. pen, zeer listige vrouw v.; -hexennteister
naar, groot - dignitaris m.
(-

(-

( -

(-

;

(-
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E rz.

m. aartsheksenmeester m.; -hirt m.
(H. S.) opperste herder m.
Frz-hi hle, (-n) V. hol o. voor het
erts, plaats v., waar het erts wordt ingestort, ertskar v.; -hohlfuhrer m. kruier
m., hij, die het erts wegkruit; -hiitte v.,
Z. Schmelzhutte.

E rz.

Erz.
tiet openbaar onderwijs o.; -wveise v., Z.
-art; -tvissenscha ft v., Z. -l^und !.
Erzielen, (erzielte, erzielt) bedr.
ww. einen Vogel -, mikken up, aanleg
eta. -, ten doel hebben,op-genop;(fi.)
het oog hebben, bedoelen; den rechten
Zcveck -, trachten te bereiken, in het oog

Erz-parr, (-en, mv. -en) m. aartsgek, groote zot, volslagen gek m.; -niirrin
V. groote zottin v.; -ndscher ni. groote
snoeper, aartssnoeper in.; -niischerin v.
groote snoepster v.
rzofen, (-o fens, mv. -dien) m.,
Z. S'chmelzo%en.

F rz-pfalz, (-en) v. aartspalts,
schieten bereiken, Z. treffen, erreichen; keurpalts v.; -pinsel m., Z. EinfaltspinErziehen, (du erziehst of erzeuchsl, 3. Kinder -, krijgen, Z. erzeugen; au/' sel; -plauderer in. aartsbabbelaar, groote
er erzieht of erzeucht, erzog, erzogen) diesem Boden is! kein Wein zu -, te hou- babbelaar, kletser m.
bedr. ww. onr. Blumen, Bäume--, kwee- wen, te winnen; eine schnelle Gáh.rung -, :Wrzpoeher, (-chers, mv., -cher) m.
ken; Thiere -, fokken, Z. aufziehen; 2. verkrijgen; den höchsten Preis -, behalen. ertsklopper m.
Kinder -, opvoeden, groot brengen; 3. in
Erzi_elung , v., Z. erzielen; zur - Erz -prahler, ( -Iers, mv. -Ier) m.
der Furcht Gottes, in der Schule des dieses End;weckes, tot bereiking van dit aartsportier m.; -priester m. aartspriester
opperste priester , boogepriester m. ;
Unglücks -, opvoeden; einen tuchtigen doel, om dit doel te bereiken.
Geschá[tsmann aus jemn., jem. zit einero
Erzittern, (erzitterle, erzittert) o. -priesterlich bijv. en b. aartspriesterlijk;
4' -, vormen, maken; sich selbst, sich fur ww., rn. s. sidderen, beven; vor jemn. -, -priesterschaft v. aartspriesterschap o.,
waardigheid v. van aartspriester; -priesidderen, beven voor.
seinen Beruf -, vormen.
Erzieher, (-ers, mv. -er) m., -in, Erz-jager, (-gers, mv. -ger) m. sterthum o. aartspriesterschap o., gebied
(-nen) v. opvoeder m., opvoedster v., hartstochtelijk jager, groot liefhebber rn. o., woning v. van een aartspriester;
gouverneur m., gouvernante v., institu- van de jacht; (tig.) Nimrod m.; -pude in. -prior in. aartsprior m.
rz - probe, ( - n) v. ertsproef v.;
jood m. dooren door; (fig.) woekeraar nl.
teur m., institutrice v., pedagoog m.
Erziehung, v., Z. erziehen; it op- Brzkammer, (-n) v. (Bergw .) -punkt m. ertspunt o.; -reich o. delfstof
rijk o. der delfstoffen; Z. bijv. en-feurijk,
voeding v.; (van de jeugd), opvoeding. ertskamer V.
vorming v.; dieses finch handelt ober die Erz -kammerer, (-rers,mv. -rer) b. ertsrijk, rijk aan erts, overvloedig erts
-, opvoeding, opvoedkunde,pedagogie v.; m. aartskamerheer, opper- kamerheer in.; of metaal opleverende; -rost m. metaal
-roestin.
2. es fehlt ihm an -, manieren v. mv., -kanzler m. aarts- kanselier, opper -kanl rz - säufer, ( Iers, mv. [er) m.
vormen m. mv.; man merkt ihm seine gate selier nn.; -karger m., Z. -knicker.
- wo/it an, men kan wel aan hem zien, Erzkasten, (- stens, mv. -sten) m. aartsdronkaard, groote zuiper of zuiplap
in.; - schalk in. aartsschalk, aartsguit in.;
dat hij eerre goede, fatsoenlijke opvoe- ertskist v.
ding genoten heeft.
Erz-keizer, (-tzers, mv. -tzer) m. -schatzmerster m. aartsschatmeester m.;
Erziehungs-anstalt, (-en) v. aartsketter m.; -ketzerei v. erge, grove —amt o. ambt o. van aartsschatmeester.
Erz-schaam, (-(e)s) m., z. m.
opvoedingsgesticht o., inrichting v. voor ketterij v.
opvoeding, kostschool v., pensionaat, in- Erz-klauber, ( Gers, mv. -ber) ertsschuim, utetaalschui ►n o.; - scheiden o.
stituut o.; seine Tóchter in eine — thun, ni. uitzoeker ni. van het erts; -kluft v.' scheiden o. der ertsen, Z. Handschei dung; -scheider m. ertsscheider m.
schoollegger; die Peslalozzi'sche —, het ertsspleet, spleet v. gevuld met erts.
rz-schelm, (-(e)s, mv. -e) m.
opvoedingsgesticht o. van P.; -art v. wij- Erz-knauser,-knieker, (-ers,'
ze v. van opvoeding, methode v.; -buch mv. -er) m. aartsgierigaard, vrek in. door ^ aaiLescheim, eerste schelm, gauwdief m.;
-schelrnerei V. aartsschelrr^erij, groote
o. opvoedkundig boek o.; - f ach o. vak, en door.
onderdeel o. der opvoedkunde, pedago. Erz-korb, (-korb(e)s, mv. -kórbe) schelmerij v.; -schen/ce m. aartsschengisch vak o.; - fahig bijv. en b. bekwaam m. ertsrnand v., ertskorf m.; - korbmachcr ker, opperschenker in.
als opvoeder of opvoedster, ervaren in de m. mijnwerkersmandenmaker m.; -kabel LSrz-schicht, (-en) v. erts o., dat
opvoedkunde; 2. vatbaar voor opvoe- .n. ertsbak m.; -kunde v. ertskunde, me- in één dag is opgegraven, ertslaag v.; it.
ding;-fáhigkeit v. begaafdheid,bekwaarn- t.aalkunde, mineralogie v.; - kundiger m. 1 (Giet.) erts, metaal o., dat op eenmaal
in den oven gaat, hoeveelheid erts, die in
heid v. in de opvoedkunde; 2. —, vat- ertskundige, mineraloog m.
baarheid V. voor de opvoeding, natuur
Erz-laffe, ( - n, mv. - n) m. aarts- 24 uren gesmolten wordt; - schiefer m.
aanleg m.; -fehler m. (van den-lijke lafbek, volslagen gek m.; -liederlich bijv. ertsschilfer, nietaalscliilfer o.; -schlick
m. fijn gestampt en gewasschen erts.
opvoeder), fout v., gebrek o. in de op- en b. aartsliederlijk, losbandig.
voeding; 2. —, (van den kweekeling), Erz -1ieferant, ( en, mv. en), Frz-schmeichler, ( -Iers, mv.
door opvoeding of verzuim in de opvoe- -lieferer, (-rers, mv. -rer) in. erts -Ier) in. aartsvleier, aartsflikflooier m.;
ding ontstaan gebrek o.; - geschrift v. zaak
hij, die erts aflevert. -levrancim., -schut fuchs rn.aartspedant, groote schoolV. der opvoeding, opvoeding v., onder- Erz - 1i gner, (-ners, mv. -ner) m. vos m.; -schurke in. aartsschurk m.;
wijs o. der jeugd; -grundsalz m. grond aartsleugenaar, aartsbedrieger m.; -lum- -schwatzer m., Z. -plauderer; -schwelger
grondregel ni. voor de opvoe--stelingv., mel m. aartslummel, aartslomperd m.; m. aartszwelger in.
ding; -hans o., Z. -anstalt; -kunde v. - lustig bijv. en b. uiterst vroolijk.
Erz-speise, (-n) v. (Giet.) Z.
opvoedkunde v., pedagogie v.; - kundig Erzmacher, -chers, rnv. -cher) m. Glockenspeise.
bijv. en b. opvoedkundig, bekwaam in ertsmaker m., gang m., die den hoofd
Erz-spieler, ( -Iers, mv. -Ier) m.
de opvoedkunde, pedagogisch; -kunst v.,
-gan aartsspeler, speler m. van beroep; -spitzverrijkt.
Z. - kunde; -lehre v. leer v. der opvoeErz-marschall, (-schall(e) s, mv. bube m. aartsspitsboef, aartsschelm m.;
ding, Z. - kunde; 2. opvoedkundig of - schrille) m. aartsmaarschalk, oppermaar- -staatskanzler m. aarts- staatskanselier,
pedagogisch geschrift o.; - lehrer m.schrij- schalk m.; —amt o. ambt o., bediening, opperkanselier m. van den staat.
ver m. over opvoeding; -miltel o. op- waardigheid v. van aartsmaarschalk.
Erz -Staub, ( - (e)s) m., z. m. ertsvoedkundig middel, pedagogisch middel
Frz-masse, (-n) v. ertsmassa, stof, metaalstof o.
o.; -rath m. raadsman m. omtrent de massa v. erts, menigte v. erts, brons,
Brz -stift, ( - (e)s, mv. - er) o. aartsopvoeding; 2. raad m. over de opvoeding; metaal; -mehl o. (Schild.) ertsmeel o., bisdom o.; Z. zetel in., kerk v. van den
-regel v. regel m. voor de opvoeding; gemalen brons o., dat men als vernis op- aartsbisschop.
- schrift v. opvoedkundig werk o., ge- brengt; -miltel o. ertszuil v.
Frz-stufe, (-n) v. stuk o. erts;
schrift o. over opvoeding; - schriftsteller Erzmundschenk, ( - (e)s, mv. -teu fe v. diepte v., waarop het metaalm. schrijver m. over opvoeding; -schule -e) m., Z. Erzschenke.
erts het rijkst is, waar zich het meeste
V. opvoedkundige school v.; - zeesen o. Erzmutter, (-mutter) v. ertssteen erts bevindt; -theiler m. ertsuitdeeler m.,
opvoeding v. met al wat daartoe behoort, in., metaalmoeder v.; it. Z. Erzblume.
hij, die het erts sorteert.

Erz-hure, (-n) V. aartslichte- houden, juist op het doel afgaan; 2. met

kooi v.

-

-

-

(

-

-

Erz-tö1pe1, pels, mv. -pel) rn . regent; - ist Zeil, het is tijd; - ist aus
zit ihni, het is met hem gedaan; - ist
aartslomperd, aartsdomoor m.
±'rz -trog, (-( e)s, mv. Erztröge) m. acht lage, - sind kaum drei Wochen, liet
ertstrog, ertsbak m.; -tropfen m. erts is acht dagen & geleden; - zvird ernstha f t,
-dropelin. het wordt ernst, de zaak begint ernstig
Erztruchsess, en, mv. -en) m. te worden; - kostet ihm, iiir nur ein Wort,
aartsspijsopdrager m., die heteerambt van het kost hem, haar slechts een woord,
eersten hofmeester m. aan het voorma- hij, zij behoeft slechts een woord te spreken; - zvird geklopft, er wordt geklopt,
lige Duitsche keizershof bekleedde.
Erztruhe, n) v., Z. Erzhóhle. men klopt; sage - wer will, wie het ook
Erzttrnen, (erzi rnte,erzi rnt) bede. zeggen moge; - sei denn, dass er komme,
ww. vertoornen, boosmaken, verbitteren; ten zij hij kome; - sei nun wie - will, laat
er vuurde dadurch so erzürnt, dass c-, hij het zijn, zoo het wil; 2. bep. voorn. het,
werd daardoor zoo boos, daarom zoo ver- hij, zij, men, er, ze, hen; ivo ist das Kind,
toornd, verbitterd &; 2. o. ww. en wed. ,las Madchen? - ist ins Zimmer, het is, zij
ww. über etiv. -, sich ober etiv. -, boos is in de kamer; - komst jem., er komt
worden, toornig worden, zich boos ma- iemand; - sind die Kinder, het zijn de
ken, driftig worden; duf of ober jem. kinderen; sind Sie die Kranke? ich bin -,
erzurnt sein, boos zijn op, verbitterd zijn ik ben liet; Sie werden - sehen, dass 4,
gij zult zien; er macht - recht, hij doet
op, vertoond of toornig zijn tegen.
Erz—eater, (-valers, mv. -voter) het goed; ich will - dabei beivenden lassen,
m. aartsvader, patriarch m.; -váterlich ik zal, wil het daarbij laten; nirnm's, neem
bijv. en b. aartsvaderlijk, patriarchaal; liet; ist's nicht so? is het zoo niet? niet
-verfuhrer m. aartsverleider, groote ver- waar?
leider m.; -verldumder m. aartslasteraar, Es, o. (Muz.) es, dis, e-mol, d- kruis;
groote lasteraar m.; -verschwender m. -dur, -moll, es dur, es mol; - -, e dubbel
aartsverkwister, groote verkwister m.; mol, d met twee kruisen.
Eseadre, (- n) v. (Zeew.) smaldeel
-vogel m., Z. - schalk.
Erzwacken, (erzwackte, erzwackt) o., vlootafdeeling v., eskader o.
Eseadron, (- s, mv. -s of -en) o.
bedr. ww., Z. packen, ergreifen.
Trz-wage, (- n) v. ertsschaal, erts- ruiterbende, compagnie v. ruiterij, eskabalans, ertswaag v.; -wand v. ertswand, dron o.
metaalwand v.; -zvásche v. ertswasschen Escadrgnschef, (- s, mv. -s) m.
o.; 2. plaats v., waar het erts gewas - aanvoerder m. eener ruiterbende, ruiter
ritmeester in.
-hofdman,
schen wordt.
(-

(-

(-

Erzweeken, (erziveckte, erzeveckt)
bedr. ww. Z. bezivecken; 2. etre. sicher -,
bereiken, gedaan krijgen, slagen in.
Erzwerk, (- e)s, mv. -e) o. erts
werk o., arbeid m. in erts of me--werk,
taal.

Erzwindbeutel,

(-

tels, mv. -tel)

m. aartswindbuil m.

Erzwingen, (erzwang, erzwungen)

bedr. ww. onr. afpersen, afdwingen, door
geweld verkrijgen; eta. von jemn. -, iem.
noodzaken te doen; jems. Einwilligung -,
met, door geweld verkrijgen; das Gestand
afpersen, ontrukken; es lusst sich-nis,
nicht -, door geweld krijgt men liet niet
gedaan; er will Alles -, hij wil alles door
geweld gedaan krijgen; Liebe lässt sich
nicht -, de liefde laat zich niet afpersen,
afdwingen; das Gluck - wollen, dwingen;
erzwungene Thránen, gemaakte tranen,
krokodillentranen; erzwungene Tugend,
gedwongen, geforceerd; it. gemaakt, Z.
erheucheln.

Erz-wueherer,

rers, mv. -rer)
m. aartswoekeraar m.; -warde v., Z. -amt;
-zauberer m. aartstoovenaar, goochelaar
m.; -zauberin V. groote tooveres, gooche(-

laarster v.; it. (fig.) zeer bekoorlijk(e)
meisje o., vrouw v.
Es, pers. voorn. (onb.) - soil das
letzte mal sein, het moet de laatste keer
zijn, liet moet voor het laatst wezen; dus
ist - eben, was er will, was ich sage, dat
is het juist &, dat wil hij, dat zeg ik juist;

385

Ese.

Ese.

Es.

Fsch—bauw, bauna(e)s, mv.
-bkume) in., Z. Esche (2); -blau o.,
(-

z. m. (Schild.) smalt, smaltblauw, safIloer(s) o.
Esche, n) V. (Nat. bist.) Z. Aesche;
2. (Pl.) esch, esscheboom in.; dornige -,
klaverbladerige herkulesboom, doorn
-eschm.
schel, (- s) m., z. m. (U'abr.) bleek
smalt o., grauwachtige kobaltkalk v.,
waaruit het saffloers bereid wordt.
(-

Eschen—bauw, baum(e)s, mv.'
-brume) m.,Z.Esche (2); -holz o.esschenhout o.; -wall m. esschenwoud, esschen(-

bosch o.

Eseheritz, en) v., Z. Erschrose.
Fsehern, (escherte, geesthert) bedr.
(-

ww., Z. áschern.

veilen, op een ezel rijden; schreien wie
in -, balken; (Spr.) Z. bohren; (fig.)
ezel, domoor, domkop; (Spr.) vom Pferd
tuf den - kommen, van het paard op den

-zei komen, in het achterspit geraken;
in - heiszt (schilt) den andern Langohr,

Ie eene domoor noemt den ander een
lomoor, de pot verwijt den ketel dat hij
;wart is; zeigen ivo jems. Pferd ein - ist,
;fijne zwakke zijde verraden, blootleggen;
ten Sack schlagt man, den - meint man,

liet recht op den man afgaan, steken
ender water geven; 2. (fig., Ger.) ezel
n., folterbank, pijnbank v.; auf dem -eiten, op de pijnbank liggen, gefolterd,
;epijnigd worden; (Boekdr.) drukbank
r.; (Werkt.) naam van een voorwerp,
tienende om hetgeen bewerkt wordt
rast te zetten of te dragen, bok, ezel m.,
;telling v.; (Pap.) druiprek o., druip -ooster m., Z. Bock, Knecht; 3. (Nat. hist.)
5. Assel.

Eselchen,

(-

chens, mv. -chen) o.

verkl.) ezeltje o., kleine of jonge ezel m.
Eselei, (- n) V. (fig.) ezelachtigheid,
lomheid, lompheid, grofheid, fout v.; er
iat eire grosze - begangen, hij heeft eene
;roote domheid begaan.
Eselein, (- s, mv. Eselein) o. (verkl.)
?. Eselchen.

Ese1-$sch, (- es, mv. -e) m. (Nat.
list.) zeesnoek, zeeëzel m.; -fallen o.
ïeulen o. van een ezel, ezelveulen o., jonge
1-zel m.; -grau bijv. en b. ezelgrauw, ezel
grauw of grijs als een ezel, ezel-*
-;rijs,zo
kleurig.
Eselhaft, ( -er, -(e)st) bijv. en b.
van een ezel, ezelachtig; it. ezelachtig,
]om, lomp; das war sehr - von ihm, dat
was zeer ezelachtig, dom, lomp vanhem.
Eselin, ( -nen) v. ezelin v., wijfjesezel m.
Ese1n, (eselte, geeselt) bedr. ww.
.em. -, voor een ezel uitmaken, voor ezel
schelden; 2. (veroud.) jem. -, met zwaar
werk, met moeielijken arbeid belasten,
laten werken als een ezel; II. o. ww., m.
h. werken als een ezel; den ganzen Tag -,
hard werken, ezelen; 2. eene domheid
begaan; (Sp.) geen slag (met de kaart)
maken.
Esels—arbeit, ( -en) v. moeielijk,
zwaar, vermoeiend werk o., vermoeiende,
zware arbeid in.; -art v., Z. Eselei; -bal
(PL.) balsemappel m.; -bein-sampfel.

sch—lauch, (-( e)s) m., z.m., Z.
Aschlauch; -rose v., -rösel o., Z. Sper berbaum; it. Z. Elsebeere; -wurz v., Z. o., Z. -kinnbacken; -bohne v. (Tuinb.)
tuinboon v.; -brücke v. ezelsbrug v.,
Aschivurz.
Escorte, (- n) v. bedekking v., geleide o., begeleiding v., gevolg o., stoet
m. van een aanzienlijk persoon, een of
meer schepen o. mv., ter begeleiding van
andere, Z. Geleit.
Eseortiren,

hulpmiddel o. om zich zijn werk gemakkelijk te maken; (Uurw.) tand snijder m.; - distel v., Z. -furz (2);

- f am m., Z. Frauenhaar; - f eber o., Z.
Ochsenfieber; - trillen o., Z. Esel fallen;
(escortirte, escortirt) -furz m. ezelswind m.; 2. (Pl.) wilde

bedr. ww. geleiden, begeleiden, dekken, artisjok v., onzer-lieve -vrouwedistel v.;
bedekken, beschermen, vergezellen escor- - geschrei o. gebalk, balken o. van een ezel;
-gurke v. ( Tuinb.) wilde komkommer
teeren.
Escuback, back(e)s, mv. -bácke) v.; -gurkensaft m. (Apoth,) sap o. uit de
Amerikaansche kalabas; -haupt o.(Zeew.)
m. satfraanlikeur v.
Fse1, (- s, mv. Esel) m. ezel, lang ezelshoofd o.; -haul v. ezelsvel o., ezelsgrauwtje o.; zahmer -, tammf-orin., huid v.; it. perkament o.; it. (Delfst.)
ich bin, du bist, er ist -, wir sind -, ihr
seid, sie sind -, ik ben het, gij zijt het &; ezel; wilder -, wilde ezel, kulan in.; ge. ezelsvel o., eene soort van schelp;- heu o.
- ist mir warm, ik ben warm;- regnet, het streifter wilder -, zebra in.; auf einero Z. -ivicke; -huf in. ezelshoef, ezelspoot
(-
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m.; (lig.) (bij paarden), ezelspoot m.; it. - sein, op zijn gemak, in zijn element, in v. eetster v.; er ist kein sonderlicher
-, hij is geen groote eter, hij eet niet
,(Pl.) Z. -lattig; -hater m. ezeldrijver, thuis zijn.
ezelhoeder m.; -kinnbacken m. ezelskin - E-sse, (-n) v. smidsbaard m., smidse veel; ein starker, schwacher -, groote,
nebakken, ezelskakebeen o.; -kopf m. v., Z. Schmiede; it. schoorsteen m., Z. kleine eter, hij, die groot, klein van eten
ezelskop, kop m. van een ezel; (fig.) Feueresse; -baum m. balk m., waarop is; (gemeenz.) er hat viele -, hij heeft
ezelskop, domkop, domoor m.; (Zeemt.) het voorste gedeelte van den smidshaard veel te onderhouden, veel monden open
te houden.
kruin v. van het schaap; -kraut o. (Pl.) rust.
kleine duivels- of wolfsmelk v., honds- Essegeld, (-(e)s, mv. -er) o. geld Esserlieh, bijv. en b. (gemeenz.)
gras, bondskruid o.; -kak v. (Nat. bist.) o., dat men in plaats van een gebruike- Hair ist nicht -, ik heb volstrekt geen lust
tot eten, geen trek.
woudkoe v., waterzwijn o., bergezel m.; lijken maaltijd betaalt.
-kurbiss m., Z. -gurke; -ladung, -last v.
Esse1, (-s, mv. Essel) m., Z. Esel 7lss-gabel, (-n) v. eetvork v.;
-gelage o., Z. Schmaus; -gier v. begeerte
ezelslast, last m., dien een ezel dragen (Boekdr.).
kan; -lattig m. (Tuinti.) hoefblad o., :ossen, (du iss(es)t, er isst, asz, ge- v. tot eten, eetlust m., graagte v. in het
ezelsklauw m.; -maan m. ezel (en) man m., gessen) bedr. ww. onr. eten, voedsel ge- eten; -gierig bijv. en b. begeerig naar
Z. -Ireiber; -much v. ezelinne(n)melk bruiken, tot zich nemen; drei Tagenichts eten, gretig, graag in het eten; -- sein,
v.; (Pl.) Z. -kraut; -mist m. ezelmest m.; -, niets eten, niets gebruiken, drie dagen grooten eetlust hebben.
Essig, (-s, mv. -e) m. azijn, edik,
-möhren v. mv. wortelen mv.; -ohr o. zonder eten doorbrengen; er hat noch
ezelsoor, langoor o.; (fig.) er kann die nichls gegessen, hij heeft nog niets ge- eek m.; scharfer -, scherpe, zure azijn;
—en nicht verstecken, hij weet zijne dom- geteri, gebruikt, genuttigd; etw. Berne -, gefrorner -, door koude verkregen azijn;
beid niet te bedekken; jem. —en au/set- iets graag eten, veel houden van; sein - an etiv. thun, azijn doen op; in - legen,
zen, iem. bespotten door de handen als Brod mit Thränen -, zijn brood in tranen in (den) azijn, in het zuur leggen, inleg
aan het hoofd te brengen; 2. eten; jemn. nichis zu - geben, niets te gen; zu - werden, in azijn veranderen. -ezlsorn
(in een boek); ezelsoor o., vouw v.; 3. eten geven; fremder Leute Brod -, bij Essig-i lehen,(-chens,mv. -chen)
(Delfst.) ezelsoor o.,eene schelp; -rücken vreemden dienen; (Spr.) wess Brod ich 0. (Nat. hist.) azijndiertje o.; -alkohol m.,
m. ezelsrug, rug m., waarop veel geladen esse, dess Lied ich singe, wiens brood ik Z. -geist; -artig bijv. en b. azijnachtig,
kan worden; -schreier m., Z.. Krop/gans; eet, diens lof ik spreek, Z. Brod; ter Z. -sauer; -äther m. (Scheik.) azijnether
-stall m. ezel(en)stal m.; -streieh m., Z. - will, muss auch arbeiten, wie eten wil, m.; -baum ni. azijnboom, sumakboom,
Eselei; - tracht v., Z. -ladung; - treffer moet arbeiden of werken, wie niet werkt, looiersboom m.; -becher m. (Pl.) bekerm. ezeldrijver m.; —stecken m. ezel- behoeft niet te eten; er kann sick nicht vormige paddenstoel m., bekerzwam v.;
eten; - bildung
verzuring vv.;
jg
g v. azijnvorming, verzurin
g krijgen,
drijversstok ni.; -wicke V. (Tuinti.) have- salt -,h ijj kan niet g enoeg
kam m., Z. Süszklee; -wurz v., Z. -kraut; sick dick -, zich dik eten; zu Mittag -, -braten m. gebraad, vleesch o., dat in
tiet middagmaal gebruiken, eten, dinee- azijn gelegen heeft; -brauer m. azijnma -wárter m., Z. -treiber.
$s -hammer, (-hammers, mv. ren; zu Abend, zu Nacht -, het avondeten ker, azijnhandelaar m.; -brauerei v. azijn -hammer) m. (Geweerra., Hoefsm.) es- gebruiken, soupeeren; zu Morgen, zeen makerij v.; 2. azijnmaker o.; -brühe v.
hamer, hamer m. in den vorm eener S; Frühstücke -, ontbijten, dejeuneeren; man azijnsaus, zure saus v.; -dorp m., Z. Ber-stange v. (Schermk. &) esdegen m. isst da gut, men eet daar goed, krijgt beris; -fabrik o., Z. -brauerei; -lass o.
Esoteriker, ( -kers, mv. -lier) m. daar goed eten; gut gesessen ist halb azijnvat o., azijnton v.; -flasche v., - flasch•
(Wijsb.) volger van of ingewijde m. in gegessen, is de halve maaltijd; auswrrts -, chen o. azijnflesch v., azijnfleschje o.;
de geheimleer of het esoterisme. ergens gaan dineeren; mil dein Backer -, -fliege v., Z. -mücke; -gdhrung v. gisten
Esoterisch, bijv. nw. (Wijsb.) brood eten, zijn maal doen met brood; o. van azijn, zure gisting v.; -geist ni.
slechts voor de ingewijden bestemd; -e U. o. zelfst. eten o.; sick des -s enthal- geest m. van azijn; -gesauert bijv. en
Lehre, geheimleer v., esoterisme o. ten, niets eten; das - verbielen, ver- b., Z. -saner; -glas o. azijnglas o., Z.
Esparsotte, v.,z.m. (Pl.) hanekam bieden te eten; vor, each, tinter dein -flasche; -grundstoff m. (Scheik.) grond -

m., hanekammetjes o. nlv., spurrie v., -, voor, na, onder het eten, voor, na, bestanddeel o. van azijn, acetum o.; -gurke
onder den maaltijd; ein -,maal o., maal- v. augurkje o.; - handel m. azijnhandel m.;
klavergras o.
Espe, (-n) v. populier, populier- tijd m.; feierliches -, feestelijk maal, -handler m. azijnkooper ni.; -heten v.
boom, popel m.; it. ratelpopulier, esp, plechtige maaltijd; zum - bitten, ten azijngist v.; -honig m. honigazijn m.,azijnratelaar m., Z. Zitterespe. eten noodigen; bleiben Sic .gum - bei tins, mede of mee v.; - kramer m. azijnkooper
Vispen, bijv . en b. -e Brelter, espen, blijf bij ons eten; vom - au/steken, van m. in het klein; -krug m. azijnkruik v.;
tafel gaan; 2, spijzen v. mv., maal o.; -tuft v. azijnlucht v.; -mucke v. azijn van espenhout, espenhouten.
^spen -baum, (-baum(e)s, mv. ,Ieder bringt sein - mit, ieder brengt zijn vlieg, azijnmug v.; -meth m., Z. - honig;
-bdume) m., Z. Espe; -blatt o. espenblad eten mede, ieder geeft zijn aandeel aan -mutter v. azijnmoeder of moer v.; -napho.; (Wapenk.) populierblad o.; -hola o. het maal; 3. eten o., kost m., voedsel o.; tha v., Z. -áther; -rose v. roos v. van
populierhout, espenhout o.; -laub o. es- das ist hein - fur einee Kranken, dat is Damascus; -salmiak m. azijnzuur salmopenloof o., espengebladerte o.;wie— zit- geen eten, kost, voedsel voor een zieke; niak m.; -saner bijv. en b. azijnzuur, zoo
tern, beven als een rietje; -motte v. es- it. gerecht o.; (fig.) das war ihnen ein zuur als azijn; (Scheik.) azijnzuur; -saupenmot v.; -wald m. populierenwoud, gesundes, erwunschtes-, dat wasjuist naar res Salz, azijnzuur zout; -saure Erden4,
espenwoud, espenbosch o.; -wanze v. hun wensch,reclit naar hun zin,Z.Fres- azijnzure aarde v.; -sdure v. azijnzuuro.,
sen; es vuurde sechserlei - aufgetragen, er de zuurheid v. van azijn; 2. (Scheik.)
espenluis v.
asping, ssbing, (-(c)s, mv. werden zes gerechten o. mv., zes schotels azijnzuur o.; -schalchen, -schüsselchen
-e) m. esping m., denaam van een vracht- m. mv. opgedragen; verdecktes - ,gedekte, o. azijnkom v., azijnkommetje, -schoschip in de Middellandsche Zee; it .bootje overdekte schotel m. teltje o.; -sieder m., -siederei v., Z. -brauer
o., sloep. v., kleine boot v., die men aan Essen-feger, -kehrer, (-eis, 4'; -syrup m. siroop of stroop v. van
eerie grootere hangt. mv. -er) m. schoorsteenveger m.; -klinge azijn; -tunke v. azijnsaus v.; -wasser o.
EspontQn, (-s,mv.-s) o. (Krijgsw.) v. stookijzer, roerijzer, vuurhaak, pook azijnwater, water o. met azijn; -wurm m.,
halve piek v., sponton m.
m.; -kopt m. schoorsteenpijp v., schoor- Z. -älchen; -tucker m., azijnsuiker v„
Z. -syrup.
steen m.
Ess, ssehen, o ., Z. Aes.
Ess -kastanie, (-n) v. eetbare,
lssenszeit, (-en) v., Z. Esszeit.
asbar, ( -er, -st) bijv. en b. eet baar, goed om te eten; -e Binge o. mv. Essenz, (-en) v. (Scheik.) fijnst tamme kastanje v.; -klinge v., Z. Essenspijzen o, mv.; -keit v. eetbaarheid v. bestanddeel o., vluchtige, aromatische klinge; -korb m. spijsmand, boodschap penmand v., spijskorf nl.; - lofel m. eet ssbegier, v ., Z. m., Z. Essgier. olie v., geest, spiritus m.
sse, (onb.) o. gemak o.; in seinem Esser, (-s, mv. Esser) m. eter m.; lepel, paplepel, soeplepel in.; - lustig bijv.

Eti.
en b. etenstrek hebbende, begeerig naar
eten; ich fuhle mich sehr —, ik heb veel,
grooten eetlust; -saai m. eetzaal v.;
-spiesz m., Z. Essenklinge; -slube v.,
Z. -zimmer; -stunde v. etensuur, uur o.,
tijd m. om te gaaneten; -tafel v., -tisch m.
etenstafel v.; -waare v. eetwaar v., eten o.;
er führt immer —n bei sich, hij heeft altijd
wat bij zich om te eten, te snoepen; -zeit

V. etenstijd, tijd m. om te gaan eten, om
aan tafel te gaan, gewoon etensuur o.;
-zimmer o. eetkamer, kamer v., vertrek
o. om in te eten.

Tstrieh, (-(e)s mv. -e) m. estrik
m., Z. Aesterich.

Etabliren,

(etablirte, etablirt)

bedr. ww. vestigen, gronden, den grond
leggen van, oprichten; 2. wed. ww. sich
-, (Hand.) zich vestigen, eene (handels -)
zaak beginnen, een handelshuis oprichten.

Etablissement, (- (e) s, mv. -e)
o. (Hand.) handelshuis o., handelszaak v.
Etage, (-n) v. verdieping v.; -nkessel
m. (Werkt.) ketel m. met twee ver
-diepng.
Etamin,(-(e)s,mv. -e) m. estemijn,
ettemijn, stamijn v., zeefdoek, vlaggedoek, haardoek o., Z. Beuteltuch; -weber
m. estemijnwever, haardoekwever m.
Etap(p)e, (-n) V. (Krijgsw.) magazijn o. voor den leeftocht van doortrekkende troepen, marschvoorraad,
marschproviand m.

Eteáp(p)en-platz, (-platzes, mv.

Eul.

Etw.
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hallen, zich houden aan de etiquette, Etwas, voorn. iets; ich sehe -, ik zie
iets; zit arbeiten haben, iets, een of
de gebruikelijke, vormen.
Etiquettiren, (etigztetlirle, eti- ander te doen hebben; - Gutes ist es
quettirt) bedr. ww. Weinflaschen -, met nicht, het is niets goeds; - Schönes, iets
schoons; ohne - zu sagen, zonder iets,
etiquettes voorzien.
Ethniseh , ( er, am meisten - ) bijv. zonder een woord te zeggen; gibt es en b. heidensch; (Spraakk.) van een Schöneres, als c5? is er iets schooners dan,
iets, dat schooner is dan?; nie ass ich volksnaam afgeleid.
Ethno — graph, (-en, mv. -en) m. Besseres, nooit at ik iets beters, iets, dat
volkenbeschrijver, ethnograaf m.; -gma- beter was; das ist - ganz Anderes, dat is
phie v. volkenbeschrijving, geschiedenis iets, wat anders, dat is eene geheel ander volken, etlhnographie v.; -graphisch dere zaak; 2. o. zelfst., z. m. eis gewis bijv. nw. de volkenbeschrijving betref ses -, een zeker iets, ik weet niet wat;
naar de volkenbeschrijving, ethno--fend, 3. bijw. iets, wat, een weinig; haben Sie
graphisch; -log (-en, mv. -en) m. volken - - Geld? hebt gij eenig, wat geld?; - Wein,
kenner, ethnoloog m.; -logie v. volken een weinig, wat, een beetje wijn; in - zu
- logisch bijv. en b.-kunde,tholgiv.; entschuldigen, in zekeren zin, in zeker
de volkenkunde betreffend,ethnologisch. opzicht te verontschuldigen; er gilt - bei
Etliche, voorn. verscheidene, ette - ihm, hij vermag veel bij hem; er bildec
lijke; - Kinder, verscheidene kinderen; sich - eis, hij heeft heel wat verbeelding,
unserer -, eenigen onzer; es waren ihrer hij beeldt zich heel wat in; er hat - ge - da, er waren er verscheidene; - meinten lernt, hij heeft heel wat geleerd.
so, - anders, eenigen meenden dit, andeEtwelehe, (veroud.) Z. eilicht,
ren dat; von -n gelobt, von -n getadelt, einige.
door eenigen geprezen, door anderen be- EtymolQg, (-en, mv.-en) m.woordrispt; vor -n Jahren, voor ettelijke, ver vorscher, woordkenner, beoefenaar, kenjaren, verscheidene, ettelijke-scheidn ner m. der woordgronding, etymoloog m.
jaren geleden; es sind deren zwanzig and -, Etymologie, V. woordafleiding,
er zijn er over de twintig, meer dan of woordvorsching, afleiding of afstamming
ruim twintig; - hundert , - tausend, ette- v.der woorden, leer v.der woordafleiding,
lijke, verscheidene honderden, duizen- etymologie v.
den; 2. o. zelfst. -s feel auf den Weg, een EtymolQgiseh, v.woordafleidend,
deel, gedeelte o.; -mal bijw. ettelijke woordvorschend, tot de woordvorsching
keeren, dikwijls, dikwerf.
behoorende, volgens de regels der woord
etymologisch.
-afleidng,
Etlichermaszen, bijw., Z. eini-

-plátze) m. rustplaats, ververschings- germaszen.

-

-

Etymologisiren,

(et ymologisirte,

Etma1, ( - (e)s, mv. - e) o. (Zeew.) etymologisirt) o. ww., m. h. woordvorplaats, overnachtingsplaats v., nacht
-plr tze fur die Armee anle--kwartieo.; etmaal o., eind o., weg m., in 24 uren schen, woordafleiden, de afstamming der
woorden onderzoeken.
gen, kwartieren oprichten; -portion of afgelegd.
Etter, (-s, mv. Etter) m. (veroud., Euch, pers. voorn. (3e en 4e nv. van
-mdszige Portion, portie v., rantsoen o.
in de ververschingsplaats; seine — an Prov.) grens v., grenzen v. mv., limiet o., ihr, het meervoud van du), u; bei, mit -,
Geld nehmen, geld nemen voorzijn rant- gebied o. van eene stad, gemeente &; it. bij, met u; einer unter -, een onder u,
soen; -stras.ze v. straat v., weg m. naar heining, haag, schutting v.; -kreuz o. een uwer of van u; es kommt - zu, het
de ververschingsplaats; -weise bijw. als grenskruis, kruis o. als aanwijzing der komt u toe; das gereicht - sum Lobe,
eene ververschingplaats, bij wijze van grensscheiding; -pfahl m. grenspaal m.; dat strekt u tot eer; man Tobt -, men prijst
kwartier; den Truppen den. Unterhalt -stein m. grenssteen m.,Z. -kreuz; -zehnle u, gij wordt geprezen; ich gewdhre es -,
ik sta het u toe.
-- reichen, het onderhoud der troepen m. tiend v., kleine, smalle tiend v.
Etude, (-rn) v. (Schild., Muz.) Euehlorine, v. (Scheik.) eerste
in de kwartieren bezorgen.
chloo.r-oxydegas o.
Etat, (-s, mv. -s) m., Z. Staat; 2. oefeningsstuk o., oefening, studie v.
staat, toestand m. stelling, gesteldheid, Et11.i, (-s, mv. -s) o. koker m., ko- Eudiometer, ( Iers, mv. - ter) m.
(Scheik.) luchtgehaltemeter, luchtzuigelegenheid v.; 3. (Hand.) Z. Bestand; kertje o., scheede v., etui m.
4. staat m., lijst, opgave, rekening, nota; Etwa, bijw. bij toeval, toevallig, verheidsmeter, eudiometer m.
v.; (Krijgsw.) rekenplichtigheid, verant- misschien, wellicht, soms; wenn er nicht Euer, pers. voorn. (2e. nv. van ihr,
woordelijkheid v.; -sjahr o. rekenjaar, - auf der Reise ist, als hij soms niet op het meervoud van du), van u, uwer; boekjaar o.; -ssumme v. som v., totaal,' reis is; wenn er - abreisen sollte, zoo hij einer, een uwer, een van u; 2. bez. voorn.
wellicht mocht vertrekken; wenn er - nicht -, eure (v.), - (o.), mv. eure, uw, uwe;
bedrag o. van een staat, lijst &.
Etatisiren, (etatisirte, elatisirt) zu Hause ist, als hij soms niet te huis is,' - Sohn, eure Tochter, - Kind, eure Kinbedr. ww. een staat, eene lijst maken; in geval hij niet te huis mocht zijn; habe der, uw zoon, uwe dochter, uw kind, uwe
van, in staat brengen; (Hand.) den staat ich Sie - beleidigt? heb ik u soms, mis kinderen; hebt Eures Gleichen,bemint uwe
ist er - krank?-schien,;wltbdg? naasten; ist das -2 is dat van u, de, het
opmaken, de balans opmaken.
Et cetera, (&, gewoonl. u. s. w.), is hij soms, misschien ziek ?; 2. omtrent, uwe; es ist nicht mein Buch, es ist -es,
en zoo voorts (enz.), en zoo vervolgens, ongeveer, nagenoeg; vor - acht Togen, das eure of das eurige, het uwe; nicht mein
het overige zoo als het vorige, en zoo ongeveer acht dagen geleden; - zelin Hund, sondern -er, der eure of der eurige,
PEerde, omtrent tien paarden; so - kónnle de uwe; nicht seine Uhr, sondern -e, dit
verder.
Ether, etherisch, Z. Aether c'. man es machen, zoo kon men het ten eure of die eurige,het uwe; 3. (voor een titel), - Excellenz, Eminenz, Uwe ExcelEthisch, ( -er, am meisten -) bijv. naasten bij, ongeveer doen.
en b. tot de zedeleer behoorend, zede - Etwaig, bijv. en b. gebeurlijk, wat lentie, Uwe Eminentie; -e of Eure (der,
kan gebeuren, voorvallen of plaats heb- dip, das), Z. Eurige; -er, Z. Euer.
lijk, moreel.
Etiquette, (-n) v. eine Wein fzasche ben, mogelijk, eventueel; -e Kosten, mo- Euklas, (-es, mv. -e) m. (Delfst.)
ohne -, etiquette v., briefje o.; 2. gebruik, gelijke, misschien daarop loopende kos- prismatische, brosse, wrijfbars smaragd
voorschrift o. der welvoeglijkheid, be- ten; melden ^Sie mir seine -e Ankunft,t, als m. uit Peru en Brazilië.
Eulaffe, (-n, mv.-n) m. (Nat. hiss.)
leefdheidsvorm m., etiquette v.; auf die hij soms aankomt, meld het mij dan.
-
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Eu;t'.

Eve.

Ewi.

eigenlijke of gemeene meerkat v., makako, 2. ten opzichte van u,met betrekking tot u. Eventua1iter, bijw. in, voor een
kuifaap m.
Eurige, (der, die, das) bez. voorn. de, mogelijk geval berekend, bij wijze van
Èu1chen, (-chens, mv. -chen) o. het uwe;unser Garlen ur^d der -,en de uwe, voorzorg.
(Nat. bist.) kleine of jonge uil, uiltje o., die van u; seine Bucher and die -n, de uwe, Eventualvertrag, trag (e) s,mv.
Z. Eule.
die van u; 2. o. zelfst. das -, het uwe, -trage) m. eventueel verdrag o., berus: ule, (-n) v. uil, katuil, steenuil, uw goed o., uwe bezittingen v. mv., wat tende op een mogelijk voorval.
Eventuell, bijv. en b. gebeurlijk,
kerkuil m.; (Spr.) er war da, wie die - van u is, u toekomt, aan u behoort; ich
unter den Krahen, als eene uit onder de will nichts von dens -n, behallet das ik mogelijk, voor mogelijke gebeurtenissen
bonte kraaien, veracht, bespot; -n nach wil niets van, behoud het uwe,wat(van) of voorvallen berekend.
Athen tragen, water in de zee dragen, u is, u toebehoort; die -n, de uwen, uwe Ever, $wer, (-s, mv. Ever, Ewer)
overbodige, nuttelooze, vergeefsche bloedverwanten m. en v. mv.; sorget fur o. (Scheepv.) platbodemsvaartuig, vaar
-tuigo.me
vlakken bodem.
moeite doen; (Zeees.) eine - fangen, bij die -n, zorg voor de uwen, uwe kinderen,
Evident, ( -er, -st) bijv. en b. klaar,
tegenwind over stag gaan, een uil van- uwe aanvertrouwden; gehort diese Person
gen; (gemeenz.) een uiltje knappen, een zu den -n, behoort & tot uw gezelschap; duidelijk, blijkbaar, klaarblijkelijk.
Evidenz, v., z. m. klaarheid, duidutje doen; (Nat. kist.) uil, nachtvlin- ich bin ganz der -, geheele de uwe, gedelijkheid, blijkbaarheid, in het oog looder. m.
heel tot uwen dienst, Z. Ihrige.
$alen—alle, (-n, mv. -n) m., Z. Eustaehiseh, bijv. nw. -e Buhre, pende zekerheid, tastbaarheid, evidenEulafe; -áugig bijv. nw. uiloogig, met Eustachische buis, verbindingsbuis tus- tie v.
uilenoogen; -/liege v. gaas -, stinkvlieg schen de trommelholte van het oor en :oe, tussch. en o. zelfst. (-s,
mv. -s) evoë, gejuich o. der feestvieren V. met 6 pooten; - flucht v., Z. Abenddám- de keel.
merung; in der —, tusschen lichten don- Suter, (-s, mv. Euler) o. uier m., den bij de feesten van Bachus.
Evolution, ( en) v. (Krijgses.) beker;-gesicht o. uilegezichto.;-kopjm.uile- speen v. van koeien.
kop, wilskop m.; -p/ingsten in. (Scherts.)
Butern, (euterte, geeulert) o. ww. weging v.; die -en machen, in den -en
geübt sein, de bewegingen maken, uitSint-Jutmis; auf —, met Sint-Jut- nl. h. (van eene koe), melk geven.
mis, (nooit); - spiegel m. u ilespiegel, grap- Tutertheil, ( - (e)s, mv. - e) m. voeren, in het maken der bewegingen gepenmaker, guit m.; dieses Kind ist ein --, (Looi.) (van eene huid), uier m., ge- oefend zijn.
Ew ., (voor titels), Z. Ewer.
guit m.; —ei v.,—streich m. guitenstreek deelte o. bij de uiers.
m., grap v.;- slimme v. uilestem v.;- winkel Euterpe, v. (F'abell.) Euterpe v., $wig, bijv. en b. eeuwig, altijd durend, zonder einde, eindeloos; der Ewige,
m. uilenhol, verblijf o. van uilen, uilen- eerie der negen muzen.
nest o.; -zzvilterm. (Nat. bist.) Z. Nacht Evalvation, (-en) v. schatting, de Eeuwige,de Eindelooze, God; 2.steeds,
falter.
waardeering, prijsbepaling, begrooting v. immer, voortdurend, aanhoudend, ouopEumeniden, v . mv. wraakgo - Evalviren, (evalvirte, evalvirt) houdelijk, altijddurend; einen -en Friedinnen, Furiën, Eumeniden v. mv.
bedr. ww. schatten, waardeeren, den prijs den schlieszen, een altijddurenden vrede
sluiten; zuni -en Geddehinisse, ter eeuwi. Eunuch , (-en, mv. -en) m. gesne- bepalen van, begrooten.
dene, ontmande, eunuch, castraat En.
Evangelisch, bijv. en b. evange- ger gedachtenis, om de gedachtenis,
Eupatorin, (-s) o.(Scheik.) eupa- lisch, niet de leer van het Evangelie over- de herinnering te vereeuwigen; au/
torine o., werkzaam beginsel o. in het een komende, volgens het Evangelie; 2. -e Zeilen, voor eeuwig, voor altijd, voor
(n. Gesch.)evangelisch; it. protestantsch, immer; 3. levenslang; lebe wvohl au/
leverkruid.
EupatQrium, (-s) o. (PI.) lever- hervormd; - lutherisch, - evangelisch -lu- -, vaarwel voor altijd, voor eeuwig;
kruid, boelkenskruid, koninginne- thersch; die -e Kirche, de evangelische, auf - verbannen, levenslang; au[ - von
kruid o.
protestantsche kerk; die -en, de volge- einunder Abschied nehmen, voor immer,
Euphemism(us), (onb., mv. lingen van het Evangelie; it. de protes- altijd, eeuwig &; der -e Jude, de wande lende jood m.; 4. (gemeenz.) -erSchwá-mismen) m. verzachtende, verbloemende tanten.
euphemisme o.
Evangelist, (-en, mv. -en) m. tzer, -e Klagen, Possen, onophoudelijk;
Eupheinistiseh, bijv. uw. ver evangelist, schrijver ni. van een der 4 will er - da bleiben? wil hij dan altijd
blijven, zal hij nooit heen gaai?;- tanken,
verbloemend, op verzachtende,-zachtend, Evangeliën.
niet aanstootelijke wijze.
Evangelium, (-Bums, mv. -lien) -spielen, altijd, immer, onophoudelijk,
Euphonic, V. welluidendheid v., o. evangelie, het Nieuwe- Testament o., voorhl urend; daraus weird - nichts,
schoone klank m.
een der 4 Evangeliën; den Heiden das - daar komt nooit iets van, dat gebeurt
EuphQnisch, ( -er, ani meisten -) predigen, het Evangelie, de leer v. van' nimmer; (gemeenz.) nooit en in der
bijv. en b. welluidend, schoonklinkend, J. C. verkondigen aan, prediken onder;' eeuwigheid; es ist doch - Schade, liet is
das - Mat/Mi, het Evangelie van Mat- toch eeuwig jammer; (Bergw.) eine -e
aangenaam voor liet gehoor.
EuphQrbie, (-n) V. (PI.) gemeene thëus; das - ant Oslertage, het Evangelie, Teu fe, peilloos, zonder eind, eindeloos.
lwigen, (ewigle, geewigi) bedr.ww.
wolfsmelk, honds- of ezelsmelk v., in het de prediktekst m. voor Paschen;(Spr.) es
algemeen eene plant met scherp, bijtend ist nicht alles, was er sagt, ern -, het is ein Gesetz -, voor altijd vaststellen; seimelkachtig vocht, euphorbia v.; -nharz altijd geen evangelie, wat hij zegt, het is nen Namen -, vereeuwigen, in aanzien
of Euphorbium m. euphorbiahars o., niet altijd onbetwijfelbaar, zuivere waar doen blijven, Z. verenigen.
Bwigkeit, (-en) v. eeuwigheid v.,
hij kan het wel eens mis hebben;-heid&,
euphorbium o.
er glaubt das wie ern -, hij gelooft dat oneindige duur m.; von - her, van eeusure, Z. Eurige; it. Z. Ewer.
purer, (2e nv. mv. van Euer), als het Evangelie, onvoorwaardelijk, als wigheid af, sedert onheuglijke tijden;
Gott ist von - gewesen and bleibt in -,
van u, uwer; ich will - schonen, ik zal u eene uitgemaakte zaak.
sparen, u ontzien; sollte ich - vergessen,
Evangelienbueh, (-buch(e)s, God is van eeuwigheid tot eeuwigheid,
zou ik u vergeten; wenn er - erwváhnt, als mv. -bücher) o. evangelieboek, boek o. zonder begin en zonder einde; (H.S.)
der Evangeliën; nail Auflegung der Hand von - zu -, in alle -, van eeuwigheid tot
bij van u spreekt.
urerseits, bijw. uwerzijds, van auf das - schwören, zweren met de hand eeuwigheid, in alle eeuwen- --der eeuwen,
zonder begin en zondereinde; 2. eeuwig
uwen kant, van u; Ihr, -, gij van uwen op het Evangelie.
onsterfelijkheid v., leven o. hierna -heid,
kant, wat u aangaat, voor zooveel u be- $yens - kind, (-(e)s, mv. -er) o.,
das iváhrt eine -, ehe er-mals;3.(fig)
Z. Adarskind; -sohn m., -tochter v.Eva'streft.
Buret-halben, -wegen, zoon m., Eva'sdochter v., man ni., wieder koetint, het duurt eeneeeuwigheid,
verbazend lang &; (gemeenz.) in - nicht,
(urn) - willen, bijw. uwenthalve, vrouw v.
uwentwege, uwentwil, uit liefde & tot u; Eventualitt, (-en) v. mogelijk in eeuwigheid niet, nooit of nimmer; it.
ich kann in - nicht begreifen, ivo 4, ik
geval o., eventualiteit v.
(-

-,
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kan volstrekt, in het minst, in het geheel Excess, (- es, mv. -e) buitensporig - ww. exerceeren, zich in den wapenhan
oefenen; - lassen, laten exerceeren;-del
beid v.; grobe -e, wanordelijkheden v.mv.,
niet begrijpen &.
de exercitiën laten maken; 2. bedr. ww.
Z. Un[ug.
Bwiglich, bijw., Z. ewig.
Exacerbation, en) v. (Gen.) Exeessiv, bijv. en b. buitensporig, die Truppen -, in den wapenhandel oefe(-

versterkte koortsaanval m.

onmatig, overdreven.

nen, drillen.

Exereir-hans, (- hauses, mv.
dirt) bedr. ww. uitsluiten, buitensluiten, -hduser) o. (Krijgsw.) ;loods v. om in te
exerceeren; -kunst v. exerceerkunst, kunst
Exaltjren, (exaltirte, exaltirl) buiten houden, weren.
Exc]usion, v. uitsluiting, buiten V. om de soldaten te laten exerceeren,
bedr. ww., Z. überspannen.
-sluitng, - meister m. (Krijgsw.) hij, die den solwering V.
Examen, (- s, mv. Examina) o.
Eelusiv, bijv. nw uitsluitend, geese daten de exercitiën leert, kapitein -,
onderzoek o., ondervraging, uitvorsching
v., verhoor o., schoolonderzoek o.,proef- deelneming toelatende; -e Gesellsch.aft, sergeant- instructeur m.; -platy m. exerneming V. naar gemaakte vorderingen, gezelschap, dat niemand toelaat, die niet citie- plaats v., - plein, -veld o.
Exercitienbuch, (- bvch (e)s,mv.
examen o.; eis - machen, bestehen, een van denzelfden stand is.
Excommunication, (- en) V. -biicher) o. (Schoolt.) oefeningenboek,
examen doen,een streng onderzoek onder
vuurproef doorstaan.-gan;(emz.)d (Kath.)ban, kerkban m., uitsluiting v. van themaboek, werkboek o.
Examinand, en, mv. -en) rn. de gemeenschap der H. Kerk, excommu- Exereitium, (- hums, mv. -tien)
(Krijgses.) exercitie v., exerceeren o.;
hij, die een examen aflegt of tot een exa- nicatie v.
Excommuniceren, (exconzmu- (Schoolt.) oefening, taak v., werk o.,
men wordt toegelaten, examinant, cannicirte, excommunicirt) bedr.ww.(Kath.) thema v.
didaat m.
Examinant, (- en, mv. -en) m., 1 in den kerkban doen,uitsluiten van de ge- Exhiberen, (exhibirte, exhibirt)
meenschap der H. Kerk, excommuni- bedr. ww. (Ger.) vertoonen, voor den
Z. Examinator.
dag, te voorschijn of te berde brengen.
Examinator,( -s, mv. -en) exami- ceeren.
Excrement e)s, mv. -e) o. uit - Exhibitum, (- s, mv. -s) o.(Ger.)
nator, onderzoeker, ondervrager, navorwerpselen, excrementen o. mv.
bewijsstuk o.
scher ni.
Examineren, (examinirte, exa- Excrescenz, en) v. (Gen.) uit - Exigenz, (-en) v. behoefte v., ver
-eischo.,n
ininirt) bedr. ww. jem. -, onderzoeken,' was, bult m., vleescbgewas o.; it. uitwei
vordering v.
afdwaling v.
-ding,
ondervragen, examineeren, een examen
Exil, (-(e)s, mv. -e) o. verbanning
Execution, (- en) v. tenuitvoer- v., verbannen o.; it. verbanningsplaats v.,
afnemen.
Exanthem, (-( e)s, mv. -e) o. legging v. van een vonnis; 2. Z. Ausp fon- ballingsoord o.
(Gen.) koortsige huiduitslag m., vurig dung; 3. Hinrichtung.
Exileren, (exilirte, exilirt) bedr.
vlekken of blazen v. mv. op de-heidv.,
Exeeutiren, (execulirte, execu- ww. (Gesch. van D.) vandelagerereclittirt) bedr. ww. volvoeren, volbrengen, banken vrijstellen.
huid.
Exanthemartig, bijv. en b.(Pl.) tenuitvoerleggen; it. terechtstellen, het Existenz, v. bestaan, zijn, wezen,
overeenkomstig met, gelijkende op vu- doodvonnis voltrekken aan, een vonnis aanzijn o.; das ist auch eine -! dat is ook
voltrekken.
een (armzalig) leven.
rigen huiduitslag.
Exareh, (- en, mv. -en) m. (Oudh.) Exeeutiv, bijv. nw. uitvoerend, Existeren, (existirte, existirt) o.
stadhouder m. der Grieksche keizers in volvoerend, volbrengend, voltrekkend; ww. bestaan, leven, zijn, in aanzijn
-e Gewalt, uitvoerende macht.
wezen.
Italië, exarch m.
Exogenen, v. mv. (Pl.) uitwendig
Exarehat, (- (e) s, mv. -e) o. ge- Executor, (- s, mv. -en) m. uit
volbrenger m.; it. hij,-voerd,icht aangroeiende planten v. mv.
bied, ambt o., waardigheid v. van een
die een vonnis voltrekt, ten uitvoer Exorbitant, ( -er, -st) bijv. en b.
exarch, exarchaat o.
bovenmatig, Z. ubermászig.
Exarticulation, v. (Heelk.) af- brengt m.
Executorisch, bijv. nw.(Rechts- Exoreisiren, (exorcisirte, exorzetting V. van een lid aan het gewricht,
pr.) uitvoerbaar, wat op rechterlijk ge- cisirt) bedr. ww. booze geesten bezweren
doorsnijding v. der wervelspieren.
Exarticuliren, (exarticuiirte,' zag ten uitvoer gebracht kan worden, in- of uitdrijven, duivels bannen.
exarticulirt) bedr. ww. aan het gewricht vorderbaar, executoir.
Exoreismus, ( -mus, mv. -men)
Exegese, (- n) v. verklaring, uit m. duivelbezwering, duivelbanning o.;
afzetten.
-leginv. (Kath.) bezweringsformulier o.
Excellenz, (- en) v. Excellentie v.;
Eure, Ihre, Seine -, uwe, zijne excel- Exeget, (- en, mv. -en) m. uitleg- Exorcist, (-en, mv. -en) m. duivelbanner, duivelbezweerder m.
lentie(s); jemn. den Titel - geben, iem. ger, verklaarder m.
den titel van excellentie geven, aanspre- Exegetik, v., uitlegkunde v., Z. Exordium, (-diums, mv. -dien)
Exegese.
o. (Red.) inleiding v. eener redevoering,
ken met excellentie.
Excentrieit,t, (- en) v. (Ster- Exempel, ( pels, mv. -pel) o. voor - voorafspraak v.
reuk., PI., Ontlk.) verwijdering, afwijking beeld, model, voorschrift o., Z. Beispiel;
Exoteriker, ( kers, mv. -ker) m.
V. van het middelpunt; (fig.) grilligheid, zum -, bij voorbeeld, tot voorbeeld, b.v.; (o. Wijsb.) oningewijde, onbekende m.
zonderlingheid, buitensporigheid, excen- man hat -, er zijn voorbeelden; een -an met de geheimen.
etui. nekmen, een voorbeeld nemen aan; Exoterisch,bijv.nw. (Wijsb.) voor
triciteit v.
Excentricum, (- s, mv. -s) o. een - statuiren, door iems. bestraffing oningewijden, oningewijd; it. algemeen,
(Werkt.)kolderschijf, excentrieke of uit een waarschuwend voorbeeld stellen; openlijk, onder de algemeene bevatting
schijf v.
-midelpuntg -bush o. boek o. met voorbeelden of voor vallend.
modelboek o.
-schriften,
ExQtisch, bijv. nw uitlandsch,
Excentrisch, bijv. en b. uitmid
middelpunt;-delpuntig,afwjkvhe
Exemplar, (- s, mv. -e) o. (Boek - bnitenlandsch, uitheemsch, vreemd.
dr.) handschrift o., kopij v.; 2. (Boekh.)
(fig.) grillig, zonderling, overspannen.
Expansibel, bijv. nw. uitzetbaar,
ESCeption, en) v. uitzondering, afdruk, aftrek m., afdruksel, exemplaar tot uitzetting geschikt, voor uitzetting
o.; 3. (ter navolging), voorbeeld, model vatbaar.
exceptie v.; (Ger.), Z. Einrede.
Excerperen, (excerpirte, excerpirt) o., Z. Muster.
Expansibilit ► t, v., z. m. uitzet
geschiktheid tot, vatbaarheid-barheid,
bedr. ww. uittreksels maken uit, excer- Exemplarisch, bijv. en b. voorbeeldig, ten voorbeeld strekkende, Z. V. voor uitzetting.
peeren, aanteekenen.
Excerpt, (-( e)s, mv. -e) o. uit - musterha f t; - strafen, tot afschrik van Expansion, v., z. m. uitzetting v.;
-s(dampf)maschine v. uitzettings-stoomtreksel, excerpt o.; -enbuch o. excerpten - anderen.
Exereiren, (exercirte, exercirt) o. werktuig o.; -sventil o. uitzettingsklepv.
boek o.
Exaltation,

(-

en) v., Z. Ueber-

Excludiren, (excludirte, exclu-

spannung.

(-

(-(

(-

-

-

(-
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Expaneivkraft, (-kräfle) v.uitzettingsvermogen o., uitzettingskracht v.

Expectoration, V . slijmopgeving

Exu.

Ext.
ExportatiQn, v ., Z. Ausfuhr.

Extra, bijw. buitengewoon, buiten

-

Export— (handel), m. uitvoer - gemeen, extra; etwas -s, iets bijzonders,

handel m.; 2. -en mv. uitvoerwaren, wa- niet alledaagsch; -beilage v., -blatt o.
buitengewone bijlage v., extra bijvoegsel
ren V. mv., voor den uitvoer bestemd.
x eetoriren
p
_ ( sick
)^ (exp ecto- Exportiren, (exporlirte, exportirt) o.; -hole m., Z. Expresse; -burgschaftsrirte, expectorirt) wed. ww. slijm opge- bedr. ww. (Hand.) uitvoeren, buiten- schein m. (Ger.) bijzonder verdrag o.
ven, slijm braken, uithoesten; (fig.) zijn dands vervoeren.
Extract, (-(e)s, nov. -e) in. (Apo-

v.; fig.) Z. Herzenserguss.

Exposition, v., Z. Ausstellung, th.) afkooksel, aftreksel, extract o.; 2.

hart uitstorten.

Expedient, (-en, mv. -en) m. goe- Darstellung, Entwicklung.

(uit een boek), uittreksel o., aanteeke-

Express, bijv . en b. opzettelijk, met ning v., Z. Auszug.
vrachter, vrachtondernemer, expedi- npzet, met voordacht, met voorbedachten Extraetvstoff, (-(e)s, mv.-e) m.

deren- verzender, afzender, verzender, be-

teur m.

rade, voorbedachtelijk, expres.

Expediren, (expedirte, expedirt)

Expresse, (-n, mv. -n) m. bijzon

(Scheik.) uitgetrokken sap o. of stof v.,
krachtig bestanddeel, beginsel e.

Extradiren, (extradirt e, ext radirt)
eigen afgezonden boodschap -derbo,
expresse m.
-per, bedr. ww. uitleveren, overleveren.
-er, -st) bijv. nw. vaarExpropriation, v. (Ger.) ont- Extradition, (-en) v. uitlevering
dig in het afdoen van zaken, voortvarend, eigening, berooving v. van eigendom, v.; -sschein m. (Hand.) gelegaliseerde
rechterlijke uitwinning v.; -sgesetz o. quitantie V.
afdoend, vlug, Z. hurtig, gewanEdt.
ESpeditiQn (-en) v. (van waren), onteigeningswet v.; -sstuck o. te ontei- E,xtrafein, b ij v . nw. buitengemeen
of buitengewoon fijn, hoogst fijn, extra
verzenden, afzenden o., verzending, af- genen stuk o.
zending v.; (Krijgsw.) tocht m., expeditie Expropriiren, (expropriirte, ex- fijn.
v.;(van een dagblad), kantoor o. van uit propriirt) bedr. ww. onteigenen, beroo- Extraharen, (extrahirte, extra-ssecretör m. secretaris-gifte,burao.; ven van het bezit, gerechtelijk uitwinnen. hirt) bedr. ww. aftrekken, uittrekken,
Expulsivbinde, (-n) v. (Heelk.) uithalen, afkoken.
m. voor de af te zenden berichten.
Extrakosten, mv. buitengewone,
Experiment, (-(e)s, mv. -e) o. verband o., dat den etter uitdrijft.
Exquisit, bijv. nw., Z. auserlesen. buitengemeene, ongewone of extra kosproef, proefneming v.
Experimentalphysik, v.proef- Exsequien,v. mv. lijkplechtigheid, ten m. mv.
Extraner, (-ners, mv. -ner) m.
begrafenisplechtigheid, lijkstaatsie, uit
ondervindelijke natuurkunde v.
-vart.,lijksoem (Schoolt.) dagscholier, dagganger, leerExperim@ntenmacher, (- chers,
mv. -cher) m. proefnemer m., hij, die Exsequiren, (exsequirte,exsequirt ) ling m. die niet in het school inwoont.

bedr. ww. verzenden, afzenden, Z. aus-

lertigen.
Expedit,

(

proeven neemt.

Experimentiren, (experimen-

$xtrapost, ( en) v. extra - post,

bedr. ww., Z. executiren.

Exspeetant,

-

(-en, mv. -en) rn. extra-(reis)gelegenheid, buitengewone

lirie, experimentirt) bedr. ww. proeven wachtende, uitziende m., hij, die uitziet reisgelegenheid V.
Extravagant, bijv . nw. buiten
nemen, door proeven, door ondervinding naar een post of verwacht dien te krijgen.
ongerijmd, dwaas, onzinnig.
-sporig,
Exspeetanz, v. verwachting v.,
keren kennen.
Extravaganz, (-en) v. buiten
Explieiren, (explicirte, expliciet) uitzien, uitzicht o., Z. Anwartscha ft.
ongerijmdheid, dwaasheid,-sporighed,
Exspectiren,(exspectirte, exspecbedr. ww. verklaren, uitleggen, duidelijk
maken, uiteenzetten, ontvouwen, ont- tiri) o. ww., m. h. auf etw. , Z.warten; ortzinnigheid v.
Extravagiren, (extravagirte, ex(Gen.) de afwachtende geneeswijze of bewikkelen, ophelderen.
travagirl) o. ww., m. h. uitspatten, buiExplodiren, (explodirte, explo- handeling volgen.
dirt) o. ww., m.h. ontploffen, losbranden, Exstirpiren, (exstirpirt e, exstir- tensporig zijn, onzinnige, dwaze, gekke
dingen doen.
ontvlammen met een knal, losbarsten, pirt) bedr. ww. uitroeien.
Extemporale, (-les,mv.-le of -lien) i lxtrazoll, (-zoll(e)s, mv. -zólle)
uitbarsten.
EXplosiQn, (-en) v. ontploffing, o. (Muz.) voor cle vuist gespeeld stuk o.; m. recht o., tol m. van vreemde of uit
koopwaren.
-landsche
( Schoolt.) opstel & voor de vuist te maken.
uitbarsting, losbarsting v.
ExponQnt, (-en, mv. -en) m.(Alg.) Extempore, bijw. voor de vuist, Extrem, (-(e)s, mv. -e) o. uiterste,
onvoorbereid, Z. extemnporiren, improvi- tegenovergesteld ding, tegenovergestelmachtsaanwijzer, exponent m.
de o.
Exponential-grösze, (-n) v. siren.
Extemporiren, (extemporirte, Extremit ,t, (-en) V. uiterste o.;
grootheid v., welker exponent eene ver
grootheid is, exponentiaal--anderlijk extemporirt) o. ww. voor de vuist, on- it. grootste verlegenheid v.; -en, extremiteiten V. mv., handen en voeten.
grootheid v.; -rechnung v. exponentiaal- voorbereid spreken.
Extendiren, (extendirte, exten- Extuberation, (-en) v. gezwel
rekening V.
0., uitwas m.
Exponiren, (exponirte, exponirt) dirt) bede. ww. uitbreiden.
bedr. ww. vertoonen, uitstallen, ten- Extensiv, ( -er, -st) hijv. en b. Exulant, (-en, mv. -en) m. banneling, verbannene, balling m.
toonstellen; sich -, aan een gevaar bloot uitgestrekt, van grooten omvang.
-

Externat, (-(e)s, mv. -e) o. Exuliren, (exulirte, exulirt) o.
dem,Griechischen-steln;2.(Scho)au
(Schoolt.) school v., waarin enkel dag- ww. in ballingschap of als balling
-, vertalen, overbrengen.
Export &bel, bijv. nw. uitvoerbaar, scholieren worden opgenomen, exter- leven.
naat o.
wat uitgevoerd kan worden.
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F.
F, (-s, mv. F) o. (6e letteren 4e me- 'fabelachtige overlevering, fabelachtige'
deklinker), f v.; 2. (Muz.) f, fa v.; Fdur, ^ volksvertelling, sage v.; -sammlamg v.
F moll, f-dur, f-mol; F-schlüssel m. f- i verzameling v. van fabels of fabelen;
sleutel, fa- sleutel, bas-sleutel m.; F-Flute, -schmied m. (i. k. bet.) fabelschrijver m.,

^ Z.-racher; -schreiber m.,Z.- dichter, -ma-

Z. l erz flute.

Fabel, (-n) v. fabel v., verdicht ver- cher; -thier o. fabelachtig dier, dier o.

uit de fabelleer; -volk o. fabelachtig volk,
volk o. uit de fabelleer; -weisheit v. wijs
fabel vervat is; -welt-heidv.,n
V. fabelachtige tijd m., fabelwereld v.;
-werk o. vertelsels, fabeltjes, verdichtsels
o. mv.; das ist lauter —, dat zijn maar
praatjes,vertelseltjes o. mv.; 2. Z. '-buck;
-wesen o. fabelachtig wezen, schep
wezen o. uit de fabelleer; (i. k. bet.)-sel,
Z. -werk (1); -zeil v., Z. -welt.
Fabrik, (-en) v. fabriek, inrichting,
werkplaats v. ter vervaardiging van voor
nijverheid.
-werpnva
Fabrikant, (-en, mv. -en) m. stof
bestuurder, eigenaar m.-fenbwrk,
Fab(e)1er, ( Iers, mv. Ier) m. hij,.
die iets verdicht, verzint; 2. Z. Fabel- eener fabriek, fabrikant m.
Fabrkarbeit, (-en) v. fabriek hans.
Fabel-geschichte, (-n) v., Z. arbeid m., arbeiden, werken in fabrieken
Fabel; 2. -lehre; -gewebe o. samenweef o.; 2. fabriekwerk o.

haal o.; 2. fabel v. (als die van Esopus);
diese - lehrt, de zedeles, de moraal v. dier
fabel is; der Wolf in der -, hij, die juist
verschijnt, als men van hem spreekt; 3.
verdichtsel, sprookje o., leugen v.; alberne -n, gekke verzinsels, malle sprookjes o. mv., Z. Marchen; die alle -, Z.
Fabellehre, Mythologie.
Fabel -buch, (-buch(e)s, mv. -bucher) o. fabelboek, boek o. met fabelen;
- dichter m. fabeldichter m.
Fabelei, (-en) v. (i. k. bet.) fabel
vertelling v., hersenschimmen-achtige
V. mv.
-

-

fabelen.

-selo.van
bijv. en
b. fabelachtig, verdicht, verzonnen, onwaarschijnlijk; das ist ja -, dat grenst
immers aan het wonderbaarlijke, ongeloofelijke; -eErzahlung, fabelachtige vertelling, sprookje o.; -e Erfindung, ver
-e Helden, helden m. mv. uit-dichtselo.;
de fabelleer; -e Zeilen, fabelachtige, onzekere, onbekende tijden m. mv.; -es
Zeug, sprookjes o. mv., zotteklap m., zin
taal v.; -es Ungeheuer, fabelach--neloz
tig monster o.

Fabelhaft,

( -er, -(e)st)

-

,

(Wev.)

Z. Gelese, Sprung; 2. (fig.) (van

eene wetenschap), vak, gedeelte o., tak
m.; aus dem -e der Theologie, uit het vak
o. &; die Tonkunst ist sein -, de toon
zijn vak; das schlágt nicht in-kunsti
mein - ein, dat behoort niet tot mijn ambt,
departement, gebied o., tot mijne bevoegdheid v.; die Sache gehort in ein ander -, de zaak behoort tot eene andere
afdeeling v., tot een ander rechtsgebied,
ressort o.; welches - hat er gelernt? welk
vak, ambacht, handwerk, beroep o. heeft
hij geleerd ?; ein Mann von -, man van het
vak, met het vak &bekend, van hetzelfde

Fabrikat, ( (e)s, mv. e) o. be- beroep.
Fach-baum, (-baum(e)s, mv.
Fabrikatur, ( en) v. vervaardi- -brume) m. (Waterti.) damplank, grond
-

-

werkt voorwerp, fabrikaat o.
-

ging v.; it. wijze v. van vervaardiging.
Fabrik-aufseher, (-crs, mv. -er)
m. fabrieksopzichter, opzichter, opziener
m. eener fabriek; -ausdruck m. fabrieksterm m., uitdrukking v., die vooral door
fabriekarbeiders gebezigd wordt; -blei
o. fabriekslood, lood o. uit de fabriek;
- waare V. fabriekwaar v.„ fabriekgoed
o.; -zeichen o. fabriekmerk o.
Fabriziren, (f abrizirie, f abrizirt)
Fabel hans, ( hanses, mv. hánse) bedr. ww vervaardigen, maken, bereiden,
m. hij, die zotteklap uitkraamt, babbe- bearbeiden, fabriceeren, Z. verfertigen.
laar, kletser m.; -held m. fabelachtig held, Fabrizirung, v., Z. fabriziren
held m. uit de fabelleer; -land o. land o. Fabulist, ( en, mv. en) m., Z.
der fabelen, rijk o. der fabelen; 2. fabel- Fabeldichter.
Facade, ( n) V. (Bouwk.) voorgeachtig land o.; -lehre v. fabelleer, goden
fabelgeschiedenis, leer v. van de-ler, vel, gevel m., voorfront o., voorkant m.
Faeette, (-n) v. kleineruit, hoekig
godheden en fabelachtige fielden der oud
kennis en verklaring van de fabelen-heid, of ruitsgewijs geslepen vlakte of zijde v.
der oudheid, mythologie v.; zur -- ge van edelgesteenten en glasvaren, facet o.;
tot de fabelleer behoorende of-hórig, -npolirmaschine v. (Juw.) facetteermadaarop betrekking hebbende, mytholo- chine v., werktuig o. om edelgesteenten
gisch; -lese v., Z. -sammlung; -macher of glaswaren te slijpen.
m. vervaardiger, schrijver m. van fabelen, Facettiren, (facettirte, facettin)
bedr. ww slijpen, veelzijdig, veelhoekig,
Z. -hans.
Fabeln, (fabelte, gefabelt) o. ww. veelkantig, ruitsgewijs slijpen, facetfabelen of fabels vertellen, fabelachtige teeren.
Faeh, (-(e)s, mv. Facher,zeldenFaverhalen maken; 2. was - Sie da? wat
verzint gij nu? 3. ijlen, fantaseeren, Z. che) o. vak o., afdeeling, scheiding v.;
(Ontlk.) holte v. (in de hersenen);
faseln.
Fabel - name, (-n(s), mv. -n) m. (Landhl) (in bijenkorven), cel v.;(Bouw(w. i. gebr.) fabelachtige naam m.; -reich k.) vak o., ruimte v. tusschen balken,
o. fabelrijk, rijk o. der fabelen; 2. bijv. (in eerie schuur), vak o., Z. Dach; (Hoed.)
nw. rijk aan fabelen of fabels; -sage v. viltstuk o.,vlaak v.; (Waterb.)vak o.,ope-

ning v.; ein - gewinnen, opengaan, bersten; (Boekdi.) -e of Fächer, (in de letterkast), vak, vakje o.; (om uitgetrokken
te worden), vak o., lade v.; geheime Filcher, geheime laden, kasten v. mv.; in
Fdcher abgetheill in vakken verdeeld;
(Timm.) vak, paneel o.; die Father einer
Thüre, vakken, paneelen o. mv.; (Visscch.)
uit staken gevormde hoek m., met een
net of fuik aan zijn top, hoekige vischweer v., strekpaal m. met een steeknet;

-

-

-

-

voor het fondament van bet paal -plankv.
eens dijks &; -bogen m. (Hoed.)-werk

vlaakboog m.; mit dem -- schiagen, Z.
fachen (Hoed.).
Fache, V. (Hoed.) Z. fachen; 2. gezuiverde en tot vilt voorbereide wol.

Fache1, (-s, mv. Fdchel)m., Z. Fd-

cher.

F^eheln, (f achelte, ge fáchelt)bedr.

ww. jem., sick -, bewaaien met een waaier,
toewaaien, verkoelen.

Fachen, (f achte, gefacht) bedr.ww.
(Meub.) eiven Schrank -, met vakken
voorzien, in vakken afdeelen; (fig.) Materien -, in klassen, vakken verdeelen,
rangschikken; 2. (Hoed.) denZeug -,viaken,zuiveren en tot vilting voorbereiden;
3. Z. anfachen.

Facher, (-s, mv. Facher) m. hij,
die de wol & zuivert en tot vilting voor
ni.
-beridt,vak
Faeher, (-s, mv. Facher) m. waaier
m.; den - vor das Gesicht halten, den
waaier voor het gezicht houden; den bewegen, met den waaier waaien.
Faeher -artig, bijv. en b. waaier
als een waaier; (Pl.) waaiervor--aclitg,
mig; -cactus m. (Pl.) waaiervormige cactus m.; -falter m. vleugelige nachtvlinder, waaiervlinder m.; -fisch m. waaier
kompasoester m.; - fórmig bijv. en-visch,
b. waaiervormig, in den vorm van een
waaier; -handler m. waaierkoopman, han
waaiers.
-delarm.in

Fac.
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Fad.

Fad.

Fáeherig, bijv. en b. met vakjes, nirt) bedr. ww, etui. -, de gedaante, den Leibe, hij is door en door nat, hij heeft
vakvormig; (P1.) celvormig, Z. ein-, zwei-, vorm, het fatsoen geven, opmaken, op- geen drogen draad aan het lijf; es ist trein
smukken, fatsoeneeren; faconnirtes guter - an ihm, geen goed haar; (Spr.)
vielfdcherig.
da beiszt keine Maus keinen - davon,
F4cher—koralline, (-n) v.(Nat. Band, gebloemd, gefigureerd lint o.
Facsimile, (-s, mv. -s) o. nauw - daar is niets aan te veranderen, dat
hist.) waaierpolyp m.; -macher m. waaikeurige namaak v. in steen - of plaatdruk, staat vast; jem. am - haben, aan het
ermaker.
Fehern, (fácherte, gefáchert) bedr. voorn. van een handschrift, hand- touwtje vasthebben, Z. Schnur; sein
ww., Z. lachen (Meub.); 2. Z. facheln. schriftafdruk m., schriftevenbeeld o., Leben, die Sache hangt nor an einem
- of Fddchen, hangt slechts aan een (zij
Father-palme, (-n) v. (Pl.) facsimile o.
draadje, is in groot gevaar; 2. der-den)
waaierpalmboom) m.; -schwanam m.
Faction, (-en) v. partij v., aanhang
(PL) waaierzwarn v., waaiervormige pad- ni., verbintenis v., komplot o., factie v. - der Geschichte, draad v., samenhang
Faetiseh, bijv. en b. werkelijk, we- m.; der - des Lebens, draad v.; den - der
denstoel m.; -spiel o. waaien, spelen o.
met den waaier; -slab m. waaierstokje o. zenlijk, inderdaad, metterdaad, daad Unterhaltung wieder arc fnehmen, den
-werklij. draad van het gesprek weer opnemen;
Fach-gelehrte, (der-, ein Fachgelehrter), (des, eines Fachgelehrien, mv. Factor, (-s, mv. -en) m. (Rek.) sa- das ist der (rothe)-, der sick durch das
Fachgelehrte, die Fachgelehrten) m. ge- menstellende grootheid v., vermenigvul- ganze Bach zicht, de doorloopende geleerde m van beroep, geen dillettant; diger, factor m.; 2. zaakuitvoerder, zaak dachte; der - der Geduld reiszt (bricht)
gemachtigde, lasthebber, fac--gelastid, ihm,zijn geduld raakt op,loopt ten einde;3.
-gene V. vlechtrijs o.; -holz o.vlechthout,
hout o. tot vulling der vakken in leeroen toor, commissionnair, zaakwaarnemer, (iin het vleesch) , vezel v.; das Fleisch nach
makelaar m.; (Drukk.) bestuurder rn. dem - schneiden, langs den draad; (in
wanden.
bloemen) vezel v.; (van boonen), den - ab
F ehlein, (-s, nlv. 1 ichlein) o. eener drukkerij.
den draad afhalen; 4. (Mes.) (aan-ziehn,
vakje, klein vak o.
Factorei, (-en) v. (Hand.) han
een staat of eene-delskantor. een mes), draad m.; 5. vadem m., eene
Faeh -ordnung, V. verdeeling,
rangschikking V. in klassen of vakken, maatschappij in een vreemd werelddeel lengtemaat, Z. Klafter.
classificatie v.; -reuse v. (Vissch.) eene gevestigd, factorij v.; -geld o. korting v.,
Faden-ahnlich, bijv . nw. draad
een draad gelijkend; -bruch-vormig,p
soort van zaknet o., dat men aan de ri- commissiegeld o., provisie v.
( tutus, mv. ta en ten) m. (Wev.) breken o. van, breuk v. in
viermonden uitspant.
Fchser, (-s, mv. Fachser) m. o. alles in alles, de spil waarom alles den draad; -dreieck m. (Sterreek.) door
draait, hij die voor alles zorgt, van wie draden gevormd(e) ruit v. of ruitje o. in
(Tuinti. ) stek o., aflegger m.
het gezichtsveld van een verrekijker;
PC - Bieb, ( -(e)s, mv. -e) o. vlaak - alles afhangt.
Factur, (-en) v. (van afgezonden -hechte v.(PI.) vezelachtig, draadvormig,
zeef, hoedenmakerszeef v.; - studium o.
vakstudie, studie v., aanleeren o. van een waren), lijst, warenrekening, koop -, in- korstmos o.; -/liege v. (Nat. bist.) mest
v.; - fórmig bijv. en b. draadvormig;-vlieg
vak &; -tisch m. (Hoed.) vlaaktafel v.; koop-, verkoop -rekening, factuur v.; der
-uweise'bijv. en b. vaksgewijs, bij wijze van - gemasz, volgens, overeenkomstig met (Pl.) draad- of vezelvorrnig, dun als een
draad ; -führer m., Z. -leiter; -gerade
vakken; -werk o. (Timm.) vakwerk, pa- de factuur; -buck v. factuurboek o.
neelwerk o.; (fig.) vakken o. mv., rangFactureren, (facturirte, facturirt) bijw. zoo recht als een draad, naar den
schikking, classificatie v.; - wissen o. bij bedr. ww. factuur opmaken van, factu- draad, met den draad ; it. recht naar beneden loopend, loodrecht; die Leinwand
kennis, kennis v. van een vak,-zonder reeren.
Faeultát, (-en) v. natuurlijke gave — schneiden, op den draad, langs den
speciale kennis v.; -zvissenscha ft v. wetenschap, kunst v. als een vak beoefend. v., vermogen, talent o.; 2. hoofdafdeeling draad; -gold v., Z. Goldfaden; -gras o.
Feit, (-s) o., z. m. (Rek.) som, v. van al de wetenschappen, die aan eene (PI.) manisuris m., eene soort van gras,
hoogeschool onderwezen worden, fa- draadgras o.; -halter m. draadhouder m.;
uitkomst v., bedrag, totaal, product o.
Faekel , (-n) v. fakkel, toorts, fYam- cultei t v.; it. de hoogleeraren van eene -hebel o., Z. Latze, Litre; -holz o. vabouw m.; (fig.) - des Kriegs, der Zwie- dergelijke hoofdafdeeling, faculteit v.; demhout o.
theologische, juridische -, godgeleerde, Fadenig, fadieht, fadig, bijv.
tracht, fakkel m.
en b. dradig, vezelig, draadsch.
Faekel baum, ( baum(e)s, mv. rechtsgeleerde faculteit.
Faeultativ, bijv. nw. van keus of Faden—kamfer, (-fers, mv. -fer)
-bdume) m. watervlierboom m.; -beere
V. watervlierbes v.; -blume v., Z. -kraut; wil afhangend, aan den wil overgelaten, m. draadkever m.; -keim m. (Pl.) draad of vezelvormige kiem v.; -kraut o. (PI.)
- distel v. cactus m., toortsplant v.;-Feuer vrijwillig, facultatief.
o. fakkelvuur, toortsvuur o.; it. fakkelend
F dehen, o. (verkl.) draadje o., katoenkruid o.; -loiter m. (van een zij
vuur, vlammend vuur o.; -fickle, -föhre kleine, korte draad m., Z. Faden.
draadleider m.; -linie v., Z.-dehaspl),
V. wilde pijnboom m.; -kraut o., Z. KóFade, (-r, -st) bijv. en b. laf, flauw, Kettenlinie; -muster o. garenmonster o.;
nigskerze; -laufer m. (Out/ h.) fakkelloo-' zouteloos; - Bri he, -s Getrcïnk, laf, flauw, -hackend, -nackt bijv. en b. moedernaakt,
smakeloos, zouteloos; -s Lob, niets be- geheel naakt, geheel kaal ; it. naakt, bloot;
per, wedrenner m. met fakkels.
Faekeln, (fackelte, gefackelt) o. teekenend, onbeduidend; -s Gedicht, zou- -nudeln v. rev. vermicelli v.; -recht bijv.
ww., m. h. (van een licht), vlammen; mit teloos; tauter -s Zeug sprechen, onnoo- nw., Z. -gerade; -saum m. franje v.;
riem Lichte herum -, loopen;2.(fig.) kiz- zele, malle praat vertellen, lafheden uit - scheid m. de fijnste soort van goud- of
-kramen. zilverdraad ; -scheinig bjjv. en b. verslezebissen, talmen, dralen, flakkeren; er
[ackelt nicht lange, hij aarzelt niet lang, Fadeln, (fadelte, gefádell) bedr. ten, afgedragen, kaal; -schlag m. (Naai.)
hij maakt geene omwegen; 3. jokken, Z. ww. Per/en in Schniire -, rijgen; einen rijgsel o.; -sichtig bijv. nw., Z. -scheinig ;
Faden in eine Nähnadel -, steken; (fig.) -silber o. getrokken zilver, draadzilver,
flunkeren.
Pekel -rennen, (-s) o., z. m. Z.anzetteln, anspinnen; II.o.ww. en wed. zilverdraad, uitgebrand zilver o.; -weise
fakkelloopen o., wedren v. met fakkels; ww.sich -,uitrafelen,Z,auufdroseln; 2. (van bijv. no. draadsgewijs, bij draden, bij de
-schein m. fakkellicht, toortslicht o.; dikke, taaie vloeistoffen), draden maken. streng, met den vadem, vademsgewijs,
-ständchen o. serenade v. met fakkellicht;
Faden, (-s, mv. Faden of F .den) m. Z. Paden; -wurm m. huiddraadworm m.;
-stuhl m. fakkelstandaard m.; -tans m. draad m.; (Naai.) zu - schlagers, rijgen;' 2. Z. Hauptwurm; -yucca v. (Pl.) vefakkeldans, dans m. bij fakkellicht; -trä- nach dent -, ol ► dendraad,naarden draad; zelachtige Adamsnaald, draadyucca v.
gr m. fakkeldrager, toortsdrager, flam- mil Gold, ?nit Silber libersponnener -, Fadheit, V. lafheid, flauwheid, zou
-teloshidV.
bouwdrager m.; it. (Nat. hist.) glimke- gouddraad, zilverdraad o.; (Lakenb.) (van
ver, lantarendrager m., lichttor v.; -,pug laken), draad m.; man sieht den - an dieF^dlein, o. (verkl.) draadje o.,
sem Tuche, men kan den draad zien van kleine, korte draad m.; (Jachtw.) kloof
m. optocht m. bij fakkellicht.
Faconniren, (faconnirte, facon- &; (fig.) er hat keinen trockenen - am V. in den voet van een hert.
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FagQtt, (-(e)s, mv. -e) o. fagot v.; zonder af te boomen achtereen kan af- ;evlogen; mit der Hand in die Tasche -,
Ie hand snel in den zak steken; aus deer
werken.
Fagottist, ( en, mv. en) m. fa- Fahnen eid, ( (e)s, mv. e) m. Pette -, uit liet bed springen, opsprineed ni. van getrouwheid aan zijn vaan - ;en, eensklaps opstaan; var Schrecken
gottist m.
F ►he, (-n) V. (Jachtw.) teef v., del; -[utter(al) o. vaandel -overtrek o.; msammen -, opvliegen, door schrik wor(Zeew.) band m., broeking v. van Bene ien aangegrepen; einen (Wind) - las
wijfje o. van viervoetige diersoorten.
(gemeenz.) een wind laten; (fig.)-sen,
Fahen, (du fdhest, er fähte, fahte, vlag &; -geld o. (Leenw.) vaangeld o.;
ge/alien) bedr. ww. onr. (veroud.) Z. -haber, -ha [er m. (Pl.) Engelsche haver aus der Haut -, driftig, toornig, boos
v.; junkei m. vaandeljonker, vaandel worden, opvliegen; ver Zorn ausderHaut
Pangen.
vaandrig,-dragem.,vnjok;it . wollen, van toorn barsten, van woede
Fahig, -er, -si) bijv. en b. - zu
etw., einer Sadie -, bekwaam, in staat cornet m.; -lehen o. (Leenw.) vaanleen )pspringen; ein böser Geist ist in ihn gevoor, knap ; eines Eindruckes -, vatbaar o.; -marsch m. vaandelmarsch m.; -pelo- rahren, een booze geest is in hem gevavoor; zu einero Arste -, bekwaam voor, Ion o. (Krijgsw.) wacht v.van een batal- ren, hij is van een boozen geest bezeten;
geschikt voor; er ist keines Betruges -, jonsvaandel; -schmied m. smid m. eener (Volkst.) jent liber das Maul -, toegrauniet in staat iem. te bedriegen ; er ist ruitervaan; -schuh m. vaandelschoen in.; wen, toesnauwen, bits bejegenen; jemn.
zu allen Schandlhaten, zu Allem -, in -schwingen o. zwaaien, wapperen o. met Iur•ch den Sinn -, niet toegeven, zijn zin
staat; -er Kopf, vlug, bekwaam, geschikt; het vaandel; -schwenker,-sch'cvinger,-spie- niet geven; eis Wort - lassen, laten ont-keit v. vlugheid, bekwaamheid, geschikt- term., Z. - trager; -stange v. vaandelstok vallen, ontglippen, uitlaten; einen Irrt hum
heid, vatbaarheid v.; it. talentvol mensch m., vlaggestok, vlaggepaal m.; -stock m., Z. - lassen, van zijne dwaling terugkomen;
m., talent o.; grusze —en besilzen, groote -stange; -trigger m. banierdrager, vaan - Anspriiche - lassen, laten varen, afzien
bekwaamheden, capaciteiten v. mv., ta- drager m.; it. Z. Fahnrich; -wache v. van, opgeven, prijsgeven; alle Sorgen wacht v. bij het vaandel; -weihe v. in- lassen, laten varen, vaarwel zeggen; -de
lenten o. mv.
Fahl, er, st) bijv. en b. vaal, wijding v. van het vaandel, van de ba- fabe, roerende goederen, meubelen; -des
vuilgrijs, bleekgrijs, grijsachtig; -es Pferd,^ nier; -weire bijv. en b. vaandelsgewijs, bij Lazareth, vervoerbaar hospitaal o., amvaal; (fig., Spr.) jem. auf item -en Pfer- vaandels of afdeelingen, afdeelingsgewijs. bulance v.; -der Backo fen, draagbare oven;
F%hn junker, m., -lehen o., -de Artillerie, veldartillerie v.; -der Ardc ertappen, iern. op eene leugen betrap
tillerist, veldartillerist m.; in die Grube -,
Z. Falb; 2. (van kleuren, glans),-pen, -sehmied m ., Z. Fahnenjunker c'.
F ,hnlein,o.(verkl.)Z. Fahne (fig.). afdalen, in het graf dalen, sterven; 2.
dof, mat, flauw, Z. matt.
Fahnrieh, (-(e)s, mv. -e) m. vaan heengaan, vertrekken; fahre wohl! vaar
Fah1 erz, ( es, mv. e) o. (Delfst.)
fahre hin, Milleiden, Zufrie--wel!adiu;
erts o. van eene vale kleur; -farbe v. deldrager, banierdrager, vaandrig m.; it.
vale kleur v., vaalroode, rosachtige kleur jongste officier m. bij Bene compagnie; 1enheit ! weg met, het is uit of gedaan
v.; -gelb bijv. en b. vuil geel, geelachtig; jein. zurn - machen, iem. tot vaandrig & met; -der Ritter, hettler, dolende ridder,
-grau bijv. en b. vaalgrijs, vaatgrauw, benoemen, liet vaandel ter hand stellen, rondtrekkende of reizende bedelaar; in
ter bewaring geven; -sstelle v. post m., glen Himmel -, ten hemel varen; in die
grauwachtig.
Halle -, ter helle varen; zum Teu fel -,
Fahlicht, -er, -st) bijv. en b. vaal - waardigheid V. van vaandrig.
naar of tot den duivel gaan; Kutschen -,
Fahr, (-en) v., Z. Gefahr.
achtig, naar vaal zwemende.
Fah1-kupfererz, o., Z. -erz; Faahrbahn, ( en) v. vaarwater, be- rijden in eene koets; Schlitten -, sleede-leder o. Ieder o. in de zwelgpap ; -rolh vaarbaargedeelte o. eener rivier; it. kun- varen, arren; Schlittschuh -, schaatsen
Schijf -, auf der See -, varen, de-rijden;
bijv. en b. vaalrood ; -silbererz o. grijs stig aangelegde weg ten dienste van een'
zee bebouwen; mit Vieren -, in een rijzilvererts o.; -stein m. vale steen m.-achtig spoorweg over een dal &.
Fahrbar, -er, -st) bijv. en b. (van tuig met vier paarden rijden; zu Acker,
Fahlunit, m. (Delfst.) zinkhou-

bldser m., Z. Fagottist.
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goederen), vervoerbaar; -er Weg, begaan - aal den Acker -, gaan arbeiden op; it.

Fahm, f^hmen, Z. fehm, fehmen. baar, gebaand; -er Fluss, bevaarbaar, Z. rijden naar; auf dens Eise -, glijden,

voortglijden;(mil) Extrapost -, met extrabefahrbar; -keit v. bevaarbaarheid v.
Fahrbestnder, (-ders, mv.-der) post reizen; -de Post, snelpost v., diligence v.; über einen Fluss, über das Meer
bedr. ww jem., auf jem., nach jemn. -, m., Z. Fährpachler.
(Ger.) iem. trachten op te sporen, te Fahr-betrieb, (-(e)s, mv. -e) m. -, eene rivier, de zee oversteken; zu
in gebruik stellen o. van, exploiteeren Wasser -, varen; an's Land -, naar land,
vangen, te arresteeren.
Fahndrich, (-(e)s, mv. -e) m., o. of exploitatie v. van spoorwegen; -bogen naar den kant varen; gegen den Strom -,
m. (Bergw.) bericht o., opgave v. omtrent tegen stroom varen, stroomopwaarts vaZ. Fahnrich v.
Fahne, (-n) V. vaandel o., banier het bezoeken der mijnen; -buch o. opga ren; spazieren -, gaan varen (rijden), uit
omtrent die bezoeken; -biichse-venbok. rijden gaan, spelevaren; auf den Grand -,
v.; (bij voetvolk), vaandel o., vlag v.; (hij
ruiterij), standaard m.; (op schepen), vlag V. (Muntes.) proefbus v.; -datum m. be- aan den grond vastraken met varen; auf
v.; (bij een optocht), vaandel o., banier gaanbare dijk of dam m.; it. dijk m., die einen Ort zu -, varen naar; it. rijden naar;
(Bergw.) in den Schacht -, afdalen; (fig.)
v.; mil fliegenden -n ausziehen, met vlie- bereden kan worden, rijdijk in.
gende vaandels &; 2. eine -, ein Fdhnlein Fahrde, (-n) v. arglistigheid v., wohl tuit jemn. of mit etw -, wel varen
Soldaten, compagnie, afdeeling v., die on- bedrog, gevaar o.; ohne alle -, trouw en met of bij, zich wel bevinden bij, goede
rekening maken met, wel slagen in; er
der één vaandel staat; it. vaandel o.; 3. (op eerlijk; it. zonder erg.
gebouwen), vaan v., vaantje o., windvaan Fáhrden, (fáhrdele, gefiihrdel) [alert immer gut, hij slaagt altijd, in alles
slaagt hij; (gemeenz.) alles gaat hem
v., windwijzer m.; 4. (aan veeren), dons o.; bedr. ww., Z. geld hrden.
voor den wind.
5. (in herbergen), krijtstreep v. op de lei, Fahre, (-n) v., Z. Fdhre (4).
de gemaakte vertering aanwijzende; 6. F ►hre, (-n) v. (Scheepv.) pont, I[. bedr. ww. in een rijtuig of voer(Scherts.) kleed o.; 7. (in een boek), ver schouw, veerpont, veerschouw v.; 2. - fur tuig, in een schip brengen, vervoeren;
vaantje o.; 8. (Pl.) bo--wijzngstek, Pferde, paardepont v.; 3. veer o., plaats jem. nach der Stadt -, varen, rijden, brenvenste bloemblad o., dat bij zekere bloe- v., waar overgezet wordt; 4. (veroud.) gen; die Soldaten -, per rijtuig vervoeren
of transporteeren; Lebensmittel, Sand -,
men de bovenste vóór den bloeitijd om- Z.'Furche.
vat; 9. nog niet in formaat gebrachte Fahren, (du fáhrst, er fahrt, fuhr, vervoeren; fakir zu, Kuischer ! rijd door,
proef v.; etw. in -n abziehen, stuksge- ge fahren) o. ww. onr., m. s. tuit der Hand koetsier! jent. ober den Fluss -, overzetwijze afdrukken, buiten formaat; 10. hin and her -, de hand heen en weer be- ten; dieser Kulscher fáhrt giet, deze voer(Jachtw.) (van het wild), staart m.; 11. wegen; das Messer fuhr ihrn aus der Hand, man & rijdt goed.
(Lakenb.) eine -, afsnijdsel o.;12. (Wev.) het mes ontglipte begin; die Axt ist vond 111. well. ww. sick selbst -, zelf rijden,
grootste hoeveelheid v., die een wever Slide gefahren, de bijl is van den steel zelf het rijtuig, de paarden besturen;

F^hnchen, o., Z. Fdhnlein.
Fahnden, (fahndete, gefahndet)
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Fah.

rich mode -, zich moede rijden, zich ver
rijden; it. onp. ww. es fáhrt-moeint
sicló gut in diesem Wagen, men rijdt
goed, het is gemakkelijk rijden &.
IV. o. zelfst. rijden o.; er kann das nicht ertragen, hij kan niet tegen het rij
rijden niet verdragen; 2. erver--den,ht
steht das - gut, hij kan goed rijden, goed
een rijtuig besturen; 3. omloop m., heen
en weder gaan, rondgaan o., rond
-ganm.

Fah.
Fahrnagel, (- nagels, mv. - nagel)
m. disselbout m.

-

veergeld o.; (Bergw.) loon o. voor het -kahn; -seil o. touw o., waarlangs de veerbezoeken en inspecteeren der mijnen; schuit overvaart, veertouw o.
(Fin.) Z. Fahrzins.
Fahr-sessel, (-sets, mv. -set) m.
F,hrgeld, (-(e)s, mv. -er) o., Z. stoel in. met radjes, rolstoel, schuifstoel
Fahrgeld.
m.; - steiger m. (Bergw.) beëedigd opFahr - geleise, ( - leises, mv. - leise) ziener m. over het hakken der ertsen;
o. wagenspoor, rijspoor o.; -genosse m. -strasze v. rijweg, groote weg, koninkreisgenoot m.; (Landb.) Fahr- of Furch- lijke weg, rijksweg m.; -stuhi m. stoel
genosse m., Z. Feldnachbar,
m., waarmede de mijnwerkers& worden
F,hr-gereehtigk@it, v. recht opgehaald en neergelaten.
o. om een veer aan te leggen; -haas o.
Fahrt, ( - en) v. reis v., tocht, gang,

veerschuit, veerboot v., pont v.

Fahr-kappe, (-n) v. (van bergwerkers), kap, mijnkap v.; -karpfen m.
karper m., welken men bij het visschen
in plaats van geld aan den voerman geeft,
Fahrkneeht, ( - (e)s, mv. - e) m.
m.
Fahr-kummet, (-(e)s, mv. -e)

veerknecht

o. rijhaam, gareel o.; -kuttel v. (Nat.

jager, die het spoor kent; -griff m., Z.
- klammer.

Fahrniss ( - es, mv. - e) o. roerend Fahrt- haken, m., -haspe, v.
goed, huisraad o.'
(Bergw.) ladderhaak, haak m., kram v. om
Fahr-ordnung, (-en) v. regle- de ladders aan te hangen; - klammer v.

ment o., verordening v. op (le veren;
-pacht v. pachten o. van een veer, veerpacht v.; 2. pachtgeld o., pachtsom v.,
pachtpenningen m. mv. voor een veer;
-pachter m. pachter m. van een veer.
Fahr -post, (-en) v. rijdende post
F$hrer, (-s, mv. Fahrer) m. be- v., diligence v.; -preis m. prijs m. van
stuurder m. van een voertuig, voerman, het rijden; -recht o., Z. Strandrecht; 2.
conducteur m.
Bergegeld; - schacht m. (Bergw.) mijnFahrgebuhr, (-en) v. rijloon, rij put m., schacht v.
Z. Jruckenzoll; (Scheepv.)-geldo.;it
chr—schiff, (- (e) s, mv. -e) o., Z.

veerhuis o.; -herr m. eigenaar van een
veerhuis of van een veer.
Fahrig, ( -er, -st) bijv. en b. (van
jong hout), zoo hoog, dat het wild den
top niet meer kan bereiken.
F^hrkahn, (-(e)s,mv. -kähne) m.

Fal.

rit m.; eine - thun, eene reis doen of
maken, een tocht ondernemen; er ist
immer auf der -, hij is altijd op reis,
altijd op den loop, nooit te huis; eine
- aufs Land Chun, een rijtoertje, uitstapje
naar buiten doen; 2. overtocht m., passage v., overtrekken o.; gefahrliche -,
gevaarlijke overtocht; die - in zehn Stunden Chun, den overtocht doen in &; die
- zwvischen England and Frankreich, het
Kanaal o. in Manche; it. .het nauw van
Calais, de Hoofden o. mv.; (Bergw.) afdalen o. in eene mijn; it. ladder v.; die
- anhaspen, de ladders aanhaken, Z.
frisch; 3. vaart v., loop, gang, koers, weg

bist.) Z. Schiffboot, Schiffkattel; - pissig m. van een schip, reis v. op een schip;
bijv, en b. nalatig, achteloos, zorgeloos, die - zu Wasser machen, Bene reis te w s onbezorgd, lui, slordig; -lássigkeit v. na- ter maken; von der - abweichen, van den
latigheid, zorgeloosheid, achteloosheid, weg afdwalen, een verkeerden weg inonbezorgdheid, luiheid, slordigheid v.; slaan; - an der Kuste hin, kustvaart v.;
-leder o. (Bergw.) mijnwerkersvoor- (Landb.) omploeging, omspitting, omschoot o.; -lehen o. (Leeuw.) leen o.,! werking v. van den grond; (Jachtw.)
dat verbeurd is, als op den vervaldag de spoor, hol o., verblijfplaats v. van het
schatting niet betaald wordt; -leise v., wild; it. Z. Fáhrte; (Waterb.) eine - Rohren, eene waterleiding v.; it Z. Fuhre.
Z. -geleise.
Fahr1eute, mv. veerlieden, eige- Fahrtafel , ( - n) v. veerbord o.
naars m. mv. van een veer, Z. Fährmann.
Fahrte, (-n) v. (Jachtw.) spoor,
voetspoor o., indruk m., dien de voet
Fahrlich , &, Z. gefáhrlich.
dier achterlaat; auf der--stapvnhe
Fahr1oeh , (-loch(e)s mv. -lócher)
o. (Werkt.) gat o., waar een man kan sein, der - Tolgen, op het spoor zijn,
doorkruipen.
het spoor volgen, den weg gaan, dien
Fahrlohn, ( - s) o., z. m. rijloon de ingedrukte voetstappen aanwijzen;
man erkannte an der -, dass c5, men
o., vracht v.
Fhrlohn, (-s) m., z. m. veergeld, zag, herkende aan het voetspoor, den
afdruk van den voet of poot; man verfehlth
veerloon, overzetgeld o.
Fahrlos, bijv. nw. (veroud.) Z. die rechte - des Hirsches, men raakte het
spoor van het hert kwijt; 2. Z. Fahrt
gefahrlos.
F hr-manti, ( - mann(e)s, mv. (Bergw.)
-leute) m. veerman, eigenaar m. van een
Fahrte$agge, (-n) v.(Zeew.) vlag
V. op den achtersteven van het schip.
veer, hij, die anderen overzet.
áhrt(en)laut, bijv. nw. (Jacht.
Fahrmaus, (-mduse) v. (Nat. bist.)
w.) der Hund wird -, de hond blaft onder
kleine veldrat, aard muis v.
F^hr -meister, (-sters, mv. -ster) het speuren of zoeken.
m., Z. -herr; -mutter v. (w. i. gebr.)
Fahrt -gerecht,bijv. en b. (Jacht.
w.) —er Jager, bekwaam, knap, ervarer
zeug, zog v., moedervarken o.

(Bergw.) haak m. aan het touw, waaraan de manden worden afgelaten; -masz
o. (Zeew.) log v., vaartmeter m.; -roes
o. paard o. voor het afdalen; - schenkel
m. (Bergw.) ladderboom m.; -sprosse v.
laddersport v.; -stange v., Z. - schenkel;
-strossel v., Z. -sprosse.
Fahr - wasser, ( - sers, mv. - ser) o.
vaarwater o.; -weg ni. rijweg, groote
weg m.; it. rijweg, kleiweg m.; -welter o.

(Zeees.) gunstig weder of weer o. om te
varen; -wind m. (Zeew.) gunstige wind
m.; -zeichen o. (Boekdr.) das -- machen,
de vaart of invaart aanteekenen; -zeng o.
(Scheepv.) vaartuig, schip o., schuit,
hoot v.; kleines --, scheepje, bootje,
schuitje o.; -zins m. (Leeuw.) cijns m.,
schatting v., die op verbeurte van het
leen op den vervaldag moet betaald worden; 2. veergeld o., Z. Broekengeld.
F ,hrzoll, (-zoll(e)s, mv. -,zulle)
m., Z. Fahrgeld.
Faience, v., Z. Fayence.
Faim, faimen, Z. fehm, fehmen.
Falb, ( -.er, -(e)st) bijv. en b. vaal,
vaalrood, rosachtig; -es Haar, rosachtig;

-es Roth, vaal rood, verschoten, verkleurd
rood; -grien, vaalgroen, groenachtig; -es
Pferd, Z. fahl; (Spr.) den -en Hengst
sireichen of reiten, Z. Falbe.
Falbala, (-s, mv. -s) m. en. o., Z.
Falbel.
Falbe, (-n) V. en (-n, mv. -n) m. vaal
paard o.; (Spr.) den -n streichen, streelen, vleien; (Volkst.) flikflooien, honig
om den mond smeren; 2. (Pl.) wilg,
wilgeboom m,

Falbel, (-n) v. ruim geplooid boordel o., afhangende versierde zoom m. aan
vrouwenkleederen, falbala v.; (aan een
ledekant), val v.
Falbel, (-s,mv.Fälbel) m., Z. Felbel.

Falben, (falbte, gefalbt) o. ww.,m.
S. (van kleuren, schoonheid), verbleeken,
verwelken, dof, vaal worden, verschieten.

Falben, (fálbte, ge(albt) bedr. ww.
vaal schilderen, eene vale kleur geven.
Falber, (-s, mv. Falber) m., Z.
Falbe (2); -hols o. wilgenhout o.

Falbersaft,

( - saftes,

mv.

-

sáfte)

m. vloeibare, Amerikaansche storax,vloeibare amber v.

Falbicht, falbig, bijv. nw., Z.

fah lig.

Falbinger, (-gers, mv. -ger) m.,
Z. Fat be.

Falernerwein, (-(e)s, mv. -e)
m. Falernerwijn, wijn m. van Falerne.
Falge, (-n) v. hoofddeksel o., hoed
m., muts v.
Falgen, (fálgle, gefdlgt) bedr. ww.,
Z. Telgen.
Falk, (-en, mv. -en) m., Z. Falke.

Falkade, (-n) v. (Rijk.) sterke
buiging v. der achterpooten, falcade v.
Palkaune, (-n) V. (Art.) veldslang
v., dubbel falkonet o.

Fal,
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Fa1ke, (-n, mv. -n) m. (Nat. bist.) val m., aftreding v.; jent., ein Mádchen len, hij is van den tongriem gesneden,
valk m.; (Jachtw.) valk, vogel m.; (Spr.) zu -e bringen, ongelukkig maken, verlei- heeft zijn tong tot zijn dienst; mil der
jedem dunkt seine Eule ein -, elk meent den,onteeren;(Leenw.) auf dein -c steken, Thüre in 's Haus -, met de deur in huis
zijn uil een valk te zijn; 2. (Vissch.) (van leengoederen), spoedig open of vallen, dadelijk, zonder omwegen of
roofvisch m.; 3. (Art.) Z. Falkaune. vacant komen; Gï ter zu -e geben, af- lomp, onhandig beginnen; das Uebel ist
Falken —auge, (-s, mv. -n) o. stand doen van; (Bergw.) Fälle, spleten, ihm au f die Brust gefallen, op de borst
(fig.) valkenoog, arendsoog o.; er hat scheuren v. mv., reten v. mv.; 3. ge- geslagen; lallende Sucht, Z. Fallsucht;
--n,hij heeft arendsoogen, een zeer scherp val, voorval o.; das ist der -, dat is het sich wund -, zich bezeeren, zich kwetgezicht; -beige v., Z. -jagd; -blick m. geval, zoo is het met de zaak gelegen; das sen met vallen; todt -, dood vallen, door
(fig.) arendsblik, scherpe, doordringende ist derselbe -, cie mil deinem Bruder, het- een val zijn leven verliezen; ein Loch ins
blik m.; -eule v. valkuil m.; -geschuhe zelfde geval, als met &; es liegt ein dhn- Eis, sich ein Loch in den Kopf, den Area
o. voetriemen m. mv.; -haube v., Z. -kap- licher - vor, een dergelijk geval heeft aus dens Gelenk -, vallen; (fig.) ein Wort
pe; -hof m. valkerij, valkenhof m., val- plaats gehad; der - ist mir noch nie vor- - lassen, laten ontvallen, ontglippen; den
kenhuis o.; -hosen v. mv., Z. -geschuhe. gekomnzen, iets dergelijks heb ik nog Faden des Gespraches - lassen,den draad &
Falkenier, (-niers, mv. -niere) m., nooit gezien, ondervonden; interessanter afbreken, tot iets anders overgaan; 2.
Z. Falkenjdger; -kunst v. valkerij, valke- -, belangrijk geval, (rechts -)quaestie v.; (van het water), vallen, zakken, lager
nierskunst v. kitzlicher -, netelig, kritiek geval; er be- worden, afnemen; (van nevel), nederFalken —jagd, (-e) v. valkenjacht, findet sich in de'nselben -, mie &, het slaan; (van het weerglas),dalen, zakken;
jacht v. met valken; jager m. valkenier gaat hem eveneens als &; auf jeden -, au[ (van rivieren), vallen, uitloopen, uitwam . , hij, die valken tot de jacht dresseert; alle Fälle gefasst, op alles voorbereid; teren, zich storten in; dieser Fluss fállt
-junge m. valkeniersjongen, valkeniers- auf allen, auf jeden -, jeden Falls, in in den Rhein, valt, stort zich, ontlast zich,
leerling m.; -kappe v. valkenkap v.; ieder geval, in allen gevalle; int -e, dass loopt uit in den Rijn, Z. ergieszen; der
-klare v. valkeklauw m.; -krankheit v. er kommt, ingeval hij komt, zoo hij mis- Rhein fálll hier um 10 Fusz, heeft een
valkenziekte v.; -leine v., Z. - riemen; schien komt, als hij komt; wenn der - verval van; (Zeew.) in's Boot -, van liet
-luder o. lokvogel m., vogelvormig rood eintrelen sollte, als het geval zich mocht schip in de sloep gaan; (Berges.) (van
stuk leder o. om den valk terug te roe- voordoen, als het gebeuren mocht; int - een mijngang), in een anderen uitloopen;
pen; - meister m. opziener m. eener val- Einer sterben sollte, ingeval, als, zoo, in- it. loopen; der Gang fállt seiger of senkkerij,valkeniersbaas m.; -mist m. valken- dien er een mocht; im -e der Noth, in recht, donlege, schrág, loopt loodrecht,
mest m.; -nest o. valkennest o.; - riemen geval van nood, als de nood daar is; int scheef of schuin &; (fig.) wie vom Himm., Z. -geschiihe; - schelle v. valkenschel, schlimmsten -, op zijn ergst, als het heel mei, aus den Wolken -, als uit den hemel,
valkenbel v.; -schlag m. neerschieten o. erg loopt; i. (Spraakk.) geval o., naam- uit de lucht of wolken komen vallen,
van den valk; -schuh m., Z. -geschühe; val m.; 5. (Jachtw.) gedood wild, dood verbluft zijn; (van een tooneelspeler),
-schwanz m. valkestaart m.; -sperling m. dier o.; 6. (Zeew.) val v., kardeel, hijsch- aus der Bolle -, zijne rol vergeten, te
buiten gaan; die Slimme - lassen, laten
haagmosch of musch v.; -spiel o., Z. touw o., draaireep m.
-stosz; -stange V. valkenkruk v.; -stos; Fallbar, bijv. en b. (Boschw.) wat zakken; der Preis ist gefallen, is gedaald,
m. valkennet o.; -tasche v. valkeniers- omgehouwen, afgehakt kan worden; -es minder geworden; das Korn fdllt im
Preise, de prijs van &daalt, wordt lager;
tasch, zijtasch, zadeltasch v.; -warier m. Holz, hakhout o.
valkenier, valkenoppasser m.; -weg m
Fall-baum, (-baum(e)s, mv. -bau- ettv.,vom Preise - lassen, iets laten val streek, vlucht v. van een in de lucht me) m. (Vest.) valdeur v., schotbalk m., len, korten van, korting toestaan op; sein
zwevender valk; -zucht v. valkenteelt v. stormegge v.; (Vog.) valboom, boom m., Anschen fa llt, vermindert, neemt af; in
Falkiren, (falkirte, falkirt) o. ww. waarop zich een vQgel kan neerzetten; Ungnade -, in ongenade vallen; (Hand.)
-bell o. valbijl, guillotine v.; -biegung v. (van een koopman), bankeroet gaan, fail(Rijk.) falcaden maken, falkeeren.
Fa1kner, (-ners, mv. -ner) m., Z. (Spraakk.) verbuiging v.; -block m. hei- liet gaan, springen; das Ministerium ist
blok o.; (Zeew.) valblok, kardeelblok o.; auf dem Punkie zu -, het ministerie is
Falkenjager.
Falken.ei, v., Z. m., Z. Falkenier- -breit o. valplank v., valluik o.; -brücke op het punt van te vallen; (van een tookunst; 2. plaats o., waar valken afgericht v. valbrug v.; it. ophaalbrug v.; -bund m., neelstuk), vallen, in het water vallen,
worden, Z. Falkenhof; 3. de bij de val- Z. -hut,
niet bevallen,mislukken;(van een meisje),
kenjacht behulpzame manschappen. Falie, (-n) v. (oeroud.) wälsche-, _ of zu Falle kommen, Z. Fall; in der
FalkonQtt, (-(e)s, mv. -e) o., guillotine v.; 2. val v.; den Mausen stellt Schlacht -, omkomen, vallen, sneuvelen,
(Art.) Z. Falkaune; -kogel v., -schuss m. man -n, zet men vallen; (fig.) val v.; jemn. gedood worden; in ihm feel meine Hof ffalkonetkogel m., falkonetschot o. eine - legen, stellen, iem. strikken span- nung, met zijn val verdween mijne hoop;
Pall, (-(e)s, mv. Fälle) m. val m., nen; in die - gehen, in de val gaan, zich 3. in eine Krankheit -, ziek worden; in
nedervallen o.; einen schaveren - thun, een laten verschalken, vangen; 3. (Ontlk.) Z. Ohnmacht -, in onmacht vallen; in einen
zwaren, ernstigen, geduchten val doen; Fallthüre; (Slot.) klink v.; it. schlie- Schlaf -, in slaap vallen, inslapen; in
von seinera -e wieder auf stehen, weer op- szende -, Z. Fallschloss; (Mol.) schuif- Strafe -, zich straf op den hals halen;
staan na &; sich vom -e erheben, opstaan, deurtje, valdeurtje o., schutklep v. in jeins. Hände -, in iems. handen val zich oprichten; Knall and -, plotseling, Fallen, (du fallst, er fdllt, feel, ge- len, geraken; in gute Hinde -, in goede
eensklaps, op eenmaal; (van een handels- fallen) o. ww. onr., m. s. vallen; auf die handen komen; (van waren), nicht ins
huis), springen o., val m., bankeroet, Erde -, omvallen, vallen, neerkomen op; Gewicht -, niet zwaar wegen; in einen
failliet o., Z. Falliment; jem. in seinen in's Wasser, in einen Brunnen -, vallen, Fehler zurück -, weer vervallen in; in
- hinabziehen, in zijn val medesleepen; neervallen, neerstorten; it. (fig.) misluk- die Sinne-, onder het bereik der zintuigen
(van een dier), doodgaan, sterven o.; ken, verloren gaan; rucklings -, achter- vallen; in die Augen -, in het oog loopen;
(van water), val v.; der - des Niagara, over vallen; todt zur Erde -, dood neer- wie ist er auf diesen Gedanken getallen?
val, waterval m.; it. plaats v., waar een wa- vallen; ober einen Stein, die Treppe hinun- hoe is hij op die gedachte gekomen?;
ter van eene hoogte neerstort; 2. daling, ter -, vallen, rollen; auf die Vase -, op darauf wire ich nie gefallen, op die geneus vallen; ober den Hau fen
verzakkingg
v.; (van het kwik in een baro- den
^
i-, in dachte zou ik nooit gekomen zijn, dat
meter), zakking v.; (Bergw.) (van een elkaar vallen, ineenstorten; vom Baum -, zou ik nooit geraden hebben; auf jem. -,
mijngang), daling, helling v.; (van eene (van vruchten), afvallen, vallen van; (fig.) denken aan; (i. k. bet.) iets vermoeden
rivier), helling v. der bedding; (fig.) (van erist nicht auf den Kopf getallen, hij heeft van, iem. verdenken; wie fdllt er auf mich
prijzen), daling v.; der - Adams, de val behoorlijk zijn verstand, hij is goed bij hoe komt hij er toe om mil te verdenm., de eerste zonde v. van A.; (van een zijn verstand; er ist nicht auf den Maand ken; der Argwohn fdllt auf mich, valt op
gunsteling), val m.; (van een ministerie), gefallen,hij is niet op zijn mondje geval- mij; die gauze Last [alit auf mich, komt
.
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op naij neer; die Messe fdllt in den Winter,
valt, heeft plaats, komt in den winter;
das Erbe fallt an den Sohn, sein Vermogen an den Fiscus, komt aan &; die Zahlung Eiel gestern, verviel, moest geschieden; die Wahl ist auf ihn ge fallen, de
keus is op hem gevallen, men heeft hens
gekozen; seine Liebe ist auf einen würdigen Gegenstand gefallen, zijne liefde is op
& gevallen, heeft zich & uitgekozen; die
die von seinem Gute -, de inkomsten, die uit zijn goed voortspruiten,
zijn goed opbrengt; wie es fdllt, al
naar liet valt, naar gelang van omstandigheden; es (alle wie es wolle, het ga
zoo het wil, wat er ook voorvalle, gebeuren moge; 4. jemn. schwer -, (van een
arbeid), moeielijk vallen; (van een sterfgeval), zeer bedroeven; jemn. beschwerlich —, lastig vallen; das Reden fallt ihr
beschwerlich,het spreken valt haar moeielijk, zwaar, is haar lastig, moeielijk, zij
heeft moeite om te spreken, zij spreekt
moeielijk; 5. es isi ein Schuss gefallen,
er is een schot gevallen, men heeft een
schot gehoord; es fielen beleidigende Reden, er vielen beleedigende woorden, men
sprak, duwde elk. & toe; zusammen of
in eipander -, (van gebeurtenissen), te
gelijk plaats hebben,samenvallen; 6. (van
dieren), komen, geboren worden; von
schonen Stuten - schone Pullen, komen;
7. (van stoffen), overeenkomst hebben
met, gelijken op, zweemen naar; in 's
Grüne -, zweemen naar; in 's Lächerliche -, zweemen naar, vervallen in; 8.
jen&. za Fiiszen, um den Hals -, te voet,
om den hals vallen, omhelzen; in ein
Land -, een inval doen in, vallen in; giber
etw. of jena. her -, vallen op, aanvallen
op; in die Rede -, in de rede vallen; in's
Arnt -, inbreuk maken op iems. ambt;
einero Pferd in den Zuigel -, grijpen, vatten bij; einero Feinde in den Rücken -,
in den rug vallen, van achter aanvallen;
jemn. in die Haare -, iem. bij het haar
pakken, vatten, bij de haren grijpen; it.
bij den kraag pakken; (Jachtw.) die Sau
fallt inden Zeug, valt in het net, laat zich
vangen; die Vogel - auf das Aas, vallen
aan op, werpen zich op; der Falke fallt in
(remdes Land, valt, daalt neder op, ver
der Wolf fallt auf das Schaf,-dwaltin;
de wolf valt op het schaap aan, werpt
zich op &; II. onp. ww. es fiel ein Hagel,
er viel; es fiel eine Furcht auf of ober
Alle, de vrees overviel, alle werden door
vrees overvallen, aangegrepen.
Fa11en, (fallte, gefállt) bedr. ww.
vellen, omhakken, omhouwen, neerhouwen; Bc ume, Holz -, vellen, omhakken;
das Gewehr, die' Lanze -, vellen; mit gefdlltein Bajonetl, met gevelde bajonet; 2.
Thiere, Menschen -, dooden, Z. ertegen,
erschieszen; 3.(Scheik ) Z.niederschlagen;
4. (Zeew.) den Anker -, Z. ausiverfen;
5. (Bergw.) einen Schacht -, uitgraven,
dieper maken; 6. (Meetk.) eine Linie -,
-lager trekken; 7. ein Urtheil -, vellen,
uitspreken, oordeelen over; 8. (Prov.,
Ger.) Güter -, Z. vererben.
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Fallendung, (- en) v. (Spraakti.)
buigingsuitgang, naamvalsuitgang m.
Fallen— leger, gers, mv. -ger)
m. strikkenspanner,vallenzetterm.; -rohr
o. (Slot.) ijzer o., dat in een slot de plaats
van den sleutelbaard bekleedt; - steller
m. vallenzetter, jager, trapper m.
Fall—fenster, sters, mv. -ster)
o. valraam, vallend raam, tuimelraam o.;
- Eertig bijv. nw. gereed om, op liet punt
om te vallen; -fleck m. litteeken o., vlek
m. ten gevolge van een val; -gang m,
(Vissch.) afdeeling v. van een vischwater; -gaiter, -giller o. (Vest.) valpoort v.;
-geld o., Z. Lehensgebühr; -granate v.
(Art.) granaat v., die bij het vallen van
zelf ontploft; -grube v. valkuil m.; -gut
o., Z. - leken; -hammer m. valhamer m.;
-haas o. vildershuis o.; -holt o. afgevallen hout o.; -hut m. valhoed in.
F ,1lig, bijv. en b. (Hand.) verval
betaalbaar; dieZahlung ist in einero-lend,
Monat -, vervalt; -keil v., Z. Verfallzeit.
Falliment, (-( e)s, inv. -e) o. betalingsonmacht v., onvermogen o. om te
betalen, staking v. der betalingen, bankeroet o., bankbreuk v., faillissement o.
Falliren, (fallirle, fallirt) o. ww.
niet in staat zijn om te betalen, zijne betalingen staken, bankbreukig worden,
bankeroet gaan, failleeren.
Fallit, en, mv. -en) m. een koop man m., die zijne betalingen moet sta
failliet koopman, bankbreukige, ge--ken,
failleerde m.
F11—k fer, (-iers, mv. -Eer) m.
(Nat. hist.) kever m. met verborgen
hoofd, valkever m.; -kessel m. (Bergw.)
ketel m., waarin het opgeloste erts geworpen wordt; -klappe v. valklep v.;
-klinke v. klinkje o., valklink v.; -kloben
m. (Bouwk.) klopper m., een hij vele bedrijven beweegbaar stuk, dat op een ander valt; -klotz m., Z. -block; - knecht
m., Z. Schinderknecht; -kraut o. bergweegbree v.; -laden m. valluik o.; -lehen
o. (Leenw.) persoonlijk leen o., dat bij
den dood van den leenman vervalt;
- meister m., Z. Abdecker; -miitze v., Z.
-hut; -nett o. (Jachtw.) valnet o.
Fallopisch, bijv. nw. (Ontlk.) -e
of Mutter-1 roetpeten V. mv. eileiders m.
mv. of trompetten v. mv. van F'allopius,
de beide buizen aan de uiteinden van den
baarmoeder-bodem.
F11-pf ,h1e, in. mv. (Vest.) Z.
-baum; -recht o. versterfrecht o.; -reep o.,
-reif m., Z. -tau; -riegel m., Z. -klinke.
Falls, bijw. iet Falle, Z. ("all.
P11-sack, sack(e)s, mv. -sdcke)
m. (Vissch.) driemazig vischnet, dried ubbel gemaasd net, schakelnet o.; -schnelle
v., Z. -riegel; -schirm m. valscherm o.;
-schloss o. (Slot.) valslot, kof erslot o.;
-silber o. (Scheik.) neergeploft zilver o.;
-strick m. (Jachtw.) valstrik m.; (fig.)
jemn. —e legen, iem. strikken spannen,
hinderlagen leggen; -sucht v. (Gen.) val
vallende ziekte v.; -siichtig bijv.-zucht,
en b. behept met, onderhevig aan val
ziekte; -tau o. (Zeew.) valreep--lend
touw o., touwen valreep v.; -thor o., Z.
(-

(-

(-

(-

-gaiter; -there v. valdeur v., valluik
i., schuifdeur v.; (Ontlk.) - of -c/ten
i. (in de aderen), klapvlies o.; (Jacht (v.) Z. -klappe; (Zeew.) — zoor den
Luken, luik o., klap, klep v.; -tisch m.
dieptafel v., Z. Klapptisch; -ton m. (Muz.)
vallende toon m.; -frank m. (Gen.) Zwit;ersche thee v., falltrank genoemd; -(repge V. valtrap m.; -tech o. (Jachtw.) net
). om groote wilde dieren te vangen;
-abel o., Z. -sucht.
F ►llung, v., Z. fallen; 2. uitspraak,
beslissing v., oordeel o.
Fa11- wildpret, o., z.m. (Jachtw.)
stervend of verminkt wild o.; -wind m.
(Zeees.) valwind m.; -wonde v. wond v.
Len gevolge van een val.
Falsch, (falscher, falschest, ook falccher, falsches() bijv. en b. valsch, lea;enachtig, onwaar, verdicht, vervalscht,
nagemaakt, onecht, gewaand, schijnbaar,
)noprecht,d ubbelharti ;,geveinsd,trouweioos, verraderlijk; -es Gold, Silber, valsch,
)necht, vervalscht; -e Perlen, valsch, nagemaakt, onecht; -e Haare, Zdhne, valsch,
3agemaakt; -es Geld, valsch geld, nagemaakt; -e Schwangerschaft, gewaand , geveinsd, voorgewend; -er Spieler, -spieler,
valsche speler m.; -er Freund, valsche,
trouwelooze, onoprechte vriend; -es Gerni ih, Herz, trouweloos, onoprecht, verraderlijk; gegen jem., an (zelden mit)
jemn. - handeln, valsch, trouweloos han
jegens; das ist -, grund-, dat is-deln
valsch, zoo valsch als de nacht; vor Gericht - angeben, valsch aanklagen; -schwóren, valsch zweren, een valschen eed
doen; -er Angriff, verkeerd; -er Weg,
verkeerde weg; - schreiben, onjuist, onnauwkeurig, met fouten schrijven; (Muz.)
- singen, prei/en, valsch zingen, niet in
den juisten toon inzetten; das -(e), het
valsche, de valschheid v.; ohne -, zonder
valscheid, eerlijk, oprecht; der -e, cie
valschaard m., hij, die valsch, onoprecht
% is, trouwelooze m.; 2. jem. - machen,
boos, toornig, kwaad; auf jem. - werden,
kwaad, driftig, nijdig worden op; die -e,
valsche vrouw, trouwelooze v.
Falschen, F ,1scher, Z. verfálschen 4'.
Falschgl ubig, &, Z. irrglaubig.
Falschheit, (-en) v. valschheid,
onwaarheid, onjuistheid, verkeerdheid,
onoprechtheid, veinzerij, huichelarij,dubbelhartigheid v., Z. Verstellung, Heurhelei.
Falschherzig, ( er, -st) bijv. en
b. Z. falsch; -keil v., Z. Falschheit.
-

Falschklingend,bijv.nw.valschklinkend, onzuiver geluid gevende, dis -

tonant.
Falschlich , bijw. valschelijk,
valsch, verkeerdelijk, verkeerd; etw. - fur
.. hallen, iets verkeerdelijk houden voor
wat anders; - anklagen, valschelijk.
Falsch—munzer, (-zers, mv.
-zer) m. valsche munter, vervaardiger
in. van valsch of nagemaakt geld; - munzerei V. valsch geld maken, namaken o.
van geld; - nagel m. looze spijker, val
klinknagel m.; -paarig bijv. nw. een-sche
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ongelijk of geen paar vormend; -spieler aanslag m. aan eene deur; (Boekti.) vouw familiegezicht o.; -gluck o. familiegeluk,
m., Z. falsch; -everber m. ongeoorloofde v., omgevouwen kant m.; it. papierstrook huiselijk geluk o.; - góttcr m. mv. (Oudh.)
werver, verraderlijke werver m., hij, die v., die met de bladen van een boek wordt huisgoden, penaten m. mv.; -gruft v., Z.
ingenaaid om daaraan kaarten of platen -begrabniss; -gut o. stamgoed, familie
voor den vijand werft.
-goed.
Falsett, (- s, mv. -e) o., - stimme, te plakken; (Kuip.) (in de duigen van
Familien—haft, —mszig, bijv.
vaten), keep, gleuf v.; (Draai.) klemhaak,
V. (Muz.) Z. Fistel.
nw. huiselijk, bij wijze van familie.
F ,ltehen, o. (verk.) vouwtje o., bankhaak, schroefhaak m.
Familien—haupt, (- haupt(e)s,
Fa1z—ambosz, (- es, mv. -e) m.
kleine vouw ni., Z. Falie.
Falte, (- n) V. vouw, plooi v., rim- aambeeld of aanbeeld o. om het blik & mv. -Maple,) o. familiehoofd, hoofd o.
pel ►n.; Seide macht andere -n, als Atlas, om te kloppen; -bank v. vouwbank v.; eener familie, hoofd o. van een gezin;
zijde maakt andere plooien &; in -n legen, -bein o. vouwbeen o.; -bock m., Z. -bank; -krankheit V. familieziekte, familiekwaal
plooien, rimpelen; die -n verlieren, aas -breit o. vouwplank v.; -eisen o. plooi - v.; -kreis m. huiselijke kring, familie
schoot m. der familie of van-kringm.,
den -n kommen, uit de plooien geraken; ijzer o.; it. stootroes, schaafijzer o.
Plzen, ([alzte, ge j'alzt) bedr. ww. liet huisgezin; im -- speisen, in den kring
(lig.)in seinen vangen -n bleiben,in dezelfde plooi, even saai blijven, niet van ge- vouwen, plooien, rimpelen; (Meub.) ein van de familie, met het gezin eten; -leben
moedsstemming veranderen; 2. die -n in Brett -, groeven, eene groef of sponning o. familieleven o.; -los bijv. nw., Z. kinder Haut, de rimpels m. mv., Z. Runzel; maken in; Fassdauben -, gergelen, de derlos; -name m., Z. Geschlechtsname;
die Stirn in -n legen, het voorhoofd rim- gergels of kepen maken in; `Ketelm.) -pflichten v. mv. huiselijke verplichtinpelen; 3. die -n des Herzens, de plooien ombuigen, soldeeren; (Lederb.) schaven; gen V. mv.; -rath m. familieraad m.;
-sache v. familieaangelegenheid, familieV. mv., geheimen o. mv., verborgenhe- 2. o. ww., Z. balzen.
Falzer, (- s, mv. Falzer) m., —in, zaak, huiselijke aangelegenheid v.; -sinn
den v. mv. &.
Falteln, (faltelte, ge fdllelt) bedr. (-nen) V. vouwer, plooier m., vouwster, m. smaak m., genegenheid, liefde v. voor
het familie- of huiselijk leven; -sitz m.
plooister V.
ww. rimpelen, kreukelen, kreuken.
Falten, (/'altete, gefaltet) bedr. ww. Fa1z— hammer, hammers, mv. woonplaats v., verblijf o. eener familie;
Tuch, einen Brief -, vouwen, toevouwen, - hommer) m. lasclhhamer m.; -hobel m. -stolz m. familietrots m.; -stuck o. famiopvouwen; einen Weiberrock -, plooien; (Meub.) voegschaaf, groefscliaaf v., liestuk o.; (Schild.) familiestuk, huiselijk tafereel o.; -tafel v. gewone tafel v.,
(lig.) die Stirn -, rimpelen, rimpels doen ploeg m.
Falzicht, falzig, bijv. nw. ge- waar ouders en kinderen samen eten,
komen in; die Hinde -, vouwen, samengroefd, met groeven, met vouwen, met familiemaal o. aan het hof; -verbindung
vouwen.
V. familieverbintenis v.; -verhältniss o.
Falten—blume, (- n) v. winde, sponning.
Falz—maschine, (- n) v. groef- familiebetrekking v.; -vermächtniss o., Z.
wrange v.; -jacke v. geplooid jakje o., geplooide jurk v.; -kommer v. (Suikerb.) machine v.; -messer o.,Z. -eisen; -schie- -gut; -vertraq nl. familieverdrag o.; -wapvouwkarper v.; -klappe v., Z. Lazarus- nen V. mv. (Spoorw.) platte rails v. pen o., Z. Geschlechtswappen; -zirkel m.,
klappe; -kleid o. geplooid kleed, kleed o. mv.; -schieneniveg m. spoorweg m., Z. -kreis; -zwist m. familietwist m., hui
-selijktwm.,oneighdv.ne
met plooien; -los bijv. en b. zonder spoorbaan v. met platte rails; -zange v.
plooien of vouwen, ongeplooid, zonder (Bliksl.) buigtang v.; (Schoenm.) tang! familie, in een gezin.
FamQS, bijv. en b. (gemeenz.) bui
rimpels, ongerimpeld, glad; (van het V. met breeden, gekerfden bek; -zeit v.,
uitmuntend, verbazend, ver -tengwo,
Balz; -ziegel m. dakpan v., die over
voorhoofd), ongerimpeld, glad; -magen
-wonderlijk,
fameus.
m. derde maag v. van de koe; -rand m., Z. den rand eener andere ligt, tegel, tichel
Fumulus, (onb.) m. (in scholen),
Falbel; -reich bijv. en b. rijk geplooid,] in. met eene groef.
Puma, v. (Fabell.) Faam, godin v. knecht, bediende, looper, claviger m.
met veel plooien, vouwen of rirnpels;
Fan1, (-(e)s, niv. -e) m. scheeps-rock m. geplooide rok m., rok, jurk v. der geruchten, verbreidster v. van goed
met plooien; -sauna in., Z. Falbel; -schlag en kwaad; (fig.) gerucht o., rondloopende lantaarn of lantaren v.
Fan&tiker, ( -kers, mv. -her) nl.
m. plooival m.; (Schild., Beeldh.) drape- tijding v.
Familiir, er, -st) bijv. en b. ge- dweeper, dweepziek of fanatiek mensen,
rie v.; -schwamm in. (Pl.) trechtervormige paddenstoel m.; -loch o. katoenen meenzaam, vertrouwelijk, vertrouwd, on- geestdrijver m.
Fanttiseh, bijv. en b. dweepziek,
weefsel o., dat verscheidene rijen plooien gedwongen, vrij, familiaar.
vormt; -volt bijv. nw., Z. -reich; -zocise Familiaritat, en) v. gemeen - dweepachtig, fanatiek,
Fanatisiren, (fanatisirte, fanatibijv. nw. in vouwen of plooien; -wurf zaamheid, vertrouwelijkheid, ongedwonsirt) bedr. ww. dweepachtig, dweepziek
m. (Schild., Beeldlz.) schikking v. der genheid, vrijheid, familiariteit v.
Familie, en) v. gezin, huisge- maken, tot dwepen doen vervallen,
vouwen en plooien, drapeering v.
Falter, (.s, mv. Faller) m. (Na zin o., maagschap, familie v.; wie stark dweepachtige gevoelens inboezemen.
Fanatismus, (onb.) m. dweperij,
hilt.) vlinder m., kapel v., Z. Tag -,Nacht- ist lhre -? hoe groot is uw gezin, hoeveel kinderen hebt gij ?; 2. geslacht, huis, geestdrijverij v., overdreven ijver m. voor
falter.
Faltig, ( er, -st) bijv. en b. ge- stamhuis o.; alle, angesehene, adelige -, den godsdienst, voor eene partij, fanaplooid, met plooien, met vouwen, ge- oud(e), aanzienlijk(e), adellijke) ge- tisme o.
Pang, (-(e)s, mv. Fdnge) m. vangst
rimpeld; (van het voorhoofd), gerimpeld. slacht, familie; ein junger Mensch von
Faltlein, o. (verkl.) Z. Fältchen. guter -, van goeden huize, van goede af- v., vangen o.; (Vissch.) einen goten - thun,
Fa1t—stock, stock(o) s,mv.-stócke) komst v.; 3. (van planten), geslacht o., eene mooie, goede vangst hebben, veel
vangen; auf den - ausgehen, op vangst
m. vouwplankje, vouwbeen o.; -stuhl m. soort, familie V.
Familien-4 hnliehkeit, v. fa- uitgaan, uitgaan om te vangen; (Jachtw.)
vouwstoel m.; (Lakenb.) vouwtafel v.,
tafel v. met neerslaande bladen om de miliegelijkenis v.; -angelegenheit v., Z. strik m., klem v., plaats v. waar de strik
-sache; -austrdge m. mv. (Gesch. van D.) gezet wordt; (Vissch.) (in eene rivier),
stoffen op te vouwen.
Faltung, v., Z. fallen; it.vouw, plooi familieovereenkomst v.; -begrdbniss o. vischplaats, visscherij v.; (Jachtw.) gebit
familiekelder m., familiegraf o.; - fehler o. en klauwen m. mv. van den olifant;
v., rimpel m.
familiegebrek, erfelijk gebrek o.; -geist it. (van wilde zwijnen), slagtanden m.
Falz, en) v., Z. Bala.
Falz, (- es, mv. -e of Fulze) in. m., Z. Adelsgeist; -gemalde o. familie [nv.; (van een arend), klauwen m. mv.;
schilderij v., welke een huiselijk-stuko., 2. nekslag, doodelijke slag, doodsteek
(Werkt., Bouwk.) gootsgewijs groefje o.;
it. smalle strook v.; (l'imrr► .) sponning, tafereel voorstelt, Z. -snick; -gerath o. ra.; dem Hirsch den - geben, den doodgroef, kerf, keep v.; (Bliksi.) verheven huismeubelen o. mv., huisraad o.; -ge- steek geven, den nekslag geven; 3. hondsrand, kant, zoom m.; (Uurw.) trommel schichte V. familiegeschiedenis v., ge- beet, heet m. van een hond; 4. greep v.
groef, sponning v.; it.-dekslo.;(Mub) schiedenis V. eener familie; -gesicht o. ( van een degen); (Bergw.) Z. -schurze.
(-

(-

(-

(-

-

(-

(-
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Fang—ba11, (-ball(e)s, mv. -balie)
m. vangbal, speelbal, kaatsbal m.; -brief
m. bevel o. tot gevangenneming; -eisen
o. (Jachtw.) steekmes o., knip m.
Faxgen, (du rangsi, er langt, fing,
ge[angen) bedr. ww. onr. Wolfe, Füchse
-, vangen; Fische -, vangen, ophalen;

Fár.

Far.

vaardigd is; stuck o. fantasiestukje o, (Drukk.) inkt, drukinkt m.; die - auf-

fantasie V.

tragen, inkt opdragen, de inktrol over
Fantaseren, (fantasirte, fantasirt den vorm bewegen; (Jachtw., Zoutz.,
bedr. ww. droomen, raaskallen; (Gen., Kookk.) bloed o.; - an eine Speise Chun,
ijlen; (Muz.) naar eigen vinding spelen bloed doen in; (Sp.) kleur v., zwart of
it. een preludium of voorspel &pelen.
rood o., een der vier teekens o. mv. van
Fantasmagorie, (-n) v. schijn speelkaarten, schoppen, klaveren, harten,
Vogel -, vangen; den Wind -, vangen, tooverij, geestenbezwering, fantasmagori, tuiten; welche - spiell er an of aus ? in
opvangen; den Rauch -, opvangen; (fig.) v., vertonning, voorstelling v. van schijn - . welke kleur, wat speelt hij ? waarin speelt
hij ?; welche - ist T rumpf ? welke kleur,
sich - lassen, zich laten vangen, snappen, tooverij; it. Z. Erscheinungszauberei.
Fantast, (-en, mv. -en) m. over- • wat is troef ?; 4. verfplaats, ververij v.;
in den strik vallen, loopen; it. (Vissch.)
toebijten; das Mauschen -, een belletje spannen, grillig, wonderlijk mensch, fan. . 5. livrei v., kleeding V. van huisknechten &; (van roofvogels), kleur v., kleur
maken; (gemeenz.) der Vogel ist ge/an- tast m.
gen, de vogel is gevangen, zit in de kooi; Fantastere_i, (-en) v. grilligheid van de vederen.
in.
F&rbebrett, (-(e)s, mv. -er) o.
einen Dieb -, vatten, pakken, aanhouden, wonderlijkheifl v., gril
grijpen, snappen, gevangen nemen; das Fantastisch, ( -er, am meisten -, (Drukk.) inkttafel V.
Farbe-bruhe, (-n) v. verfbad,
Herz -, innemen, bekoren; sie halt ihn bijv. en b. grillig, wonderlijk, hersep.
kleurhad o., verf v., voor zooverre die ten
gefangen, zij heeft hem in hare strikken, schimmig.
Fantom, (-(e)s, mv. -e) o. spook. gebruike met de noodige toevoegselen
in hare macht; einen Schnupfen -, vatten, opdoen; (Spr.) mit gefangen, nail sel, spook, schrikbeeld, schijnbeeld o. is gereed gemaakt; - distel v. ( Pl. ) safgehangen, wie met de bonzen verkeert, schim v.; (Heelk.) ledepop v. ter oefe• floer(s) 0.
Farbeerde, v. gekleurde aarde v.
wordt met hen gestraft; Grillen -, mui - ning in het verbandleggen &.
Farbe, (-n) kleur v.; die grüne F ,rbe-erde, v . oker v .; 2. Z. Farzennesten in het hoofd hebben; Feuer -,
der
Schnee
groene,
gele
kleur;
beerde; - Hechte V. verfmos o.; - geratte o.
vuur vatten, vlam vatten, aangaan; die gelbe -, de
Tapete fang Feuer, vatte vuur, geraakte hat eine weisze -, de sneeuw heeft een( verversgereedscbap o.; -heus o. ververij,
kleur;
helle,
dun- verfplaats v.; -holz o. verfbout, kleur
in brand; dieser Schzvamm, dieses Pulver ,vitte kleur, is wit van
- kamille V. valsche kamille v.;-hout.;
fàngt gut, vat gauw vuur; (fig.) leicht kle -, heldere of lichte, donkere kleur v.:
Feuer -, gauw vuur vatten, gauw boos, in die Augen [allende, glanzende -, schit. -kessel m. verfketel m.; -kórner o. mv.
driftig worden; als er sic sah, flag er terende, in het oog loopende kleur v. verfkorrels m. mv.; -kraut o., Z. Fdr•gleich Feuer, toen hij haar zag, werd hij hohe -, hooge kleur; heitere, lebha fle - berrothe; -ku/e v. verfkuip m., verfbad,
dadelijk verliefd; (Bergw.) eine Wand -, vroolijke, levendige kleur; verwischte kleurbad o.; -kunst v. ververskunst v.,
vangen, stutten, schoren, onderschra-. erloschene, verschossene -, verschoten verven o.; 2. -künste v. mv. geheimen o.
die - be. mv. der ververs; -lappchen o. mv. lakgen; (Jachtw.) dieLeine -, (aan een boom) bleeke, vale kleur; (van stoffen),
vastmaken; einen Hirsch -, Z. ab[angen; halten, kleur houden, niet verschieten; die moes o. in lappen; -moos o., Z. -[(echte.
F ,rben, (farbte, gefarbt) bed r. ww.
einen Deichbruch -, stoppen; (gemeenz.) - fahren lassen,nichl behallen,versch ieten,
zijn; Wolfe, Garn -, verven, Bene kleur geven;
jemn. Eins -, jemn. -, iem. eene oorvijg,, verbleeken;(fig.)- halten,standvastig
een stoot, een vuistslag geven; (Zeew.) nicht - halten, onstandvastig, onbesten- blau, grün, roth -, blauw, groen, rood
(Spr.) er artheill, verven, eene blauwe, groene, roode kleur
den Anker -, draaien om den kabel tel dig, veranderlijk zijn;
ontwarren; die Ankerboje -, vastsjorren,; spricht davon, wie der Blinde von der -, geven; mit Saran -, eene saifraankleur
Z. aufangen; II. wed ww. sich an einero' hij oordeelt, spreekt daarover, als de geven, saffranen; in der Wolle gefárbt, in
Nagel -, blijven haken of hangen; (fig.) blinde over kleuren, zonder iets er van de wol geverfd; das Wachs -, kleuren;
sich mit seinen eigenen Wonen -, gevan- te weten; (Wapenk.) kleur v., veld o.; Holz, El fenbein -, kleuren, verven, schilgen worden,zich verraden; der Wind fangt I2. gelaatskleur, kleur v.; eine schone - deren; das Obst -, (van de zon), kleuren,
sick inn Kamine, wordt opgevangen en haben, eene schoone, mooie (gelaats-) eene kleur doen krijgen; (Boekt.) den
kleur hebben; gelbliche, schwarzbraune -, Schnitl roth -, rood kleuren; (PI.) gekan er niet uit.
Fang — gare, (-(e)s, rnv. -e) o., Z. geelachtige, donkerbruine kleur; er hat farbler Kelch, gekleurd; 2. (fig.) etw. -,
-nelz; -geld o. vanggeld o.; -heuschrecke eine gule -, hij heeft eene goede, gezonde kleuren, beter doen voorkomen dan het
V. (Nat. bist.) eerre soort van sprink- kleur, hij ziet er goed, gezond uit; bei werkelijk is, Z. schminken; 3. Indigo farbt
haan m. aan de kusten der Middelland dieser Frage verOnderie er die -, veran- blau, Krapp roth, geefteene blauwe, roode
-scheZ,inProvecnLaguedoc; derde hij van kleur, verbleekte hij, bloos kleur; 4. das Aller far/it die Haare jrau,
hij; die Krankheit nimmt ihr die -, out--de doet de haren vergrijzen; Schamróthe
vangtouw
v.,
vanglijn
(Zeew.)
-leine V.
o.; -messer o. vangmes, jachtmes o.; neemt haar hare kleur, doet haar bleek fárbte ihre Wangen, deed hare wangen
-netz o. (Jachtw.) vangnet,net o.;-schurze worden; 3. verf, verfstof, kleur,v.; etiv. blozen; H. wed. ww. sich -, eene kleur
schilde- krijgen; ihre Wangen /'arblen sick, zij
V. (Bergw.) voorschoot o. om & in op te mil -n ausmalen, in kleuren
ver - bloosde, hare wangen kleurden, werden
vangen; -stock m. vangstok m.; -slrick ren; die -ra dieses GemOldes sind
zijn verschoten, met een blos overtogen; (Jachtw.) sick -,
m. strik, vangstrik m.; - tafel v. (Vissch.) schossen, de kleuren &
Tuck von einer (van dieren), veranderen, verharen, ver
bodem m.; -tau o. (Zeew.) vangtouw, verbleekt, dof geworden;
kleur;
verkleuren; diese Zeuge - sick-veln,
eind o. touw; -vogel m. (w. i. gebr.) Z. schonen -, van eene mooie, schoone
einem Zeuge die arste, die zwueite - geben, schaeer, nemen moeilijk eene kleur aan.
Habicht; -zahn m. slagtand m.
Fanger, (-s, mv. Finger) m., —in, eerre stof voor de eerste, voor de tweede Farben-abstufung, V . onmerk ( -nep) v. vanger, pakker, grijper in., maal verven; er gibt den Degenstanden ,bare kleurverandering, ineensmelting v.
vangster, pakster, grijpster in., hij, zij, schone and naturliche -n, hij geeft den der kleuren, zachte overgang m. van
zaken mooie, schoone en natuurlijke 'licht en schaduw; -arbeiter m. blauw
die vangt, pakt &.
-auftrag nl. opbrengen, op--verm.;
Pant, (-(e)s,mv. -e) m. jong inensch, kleuren, een mooi, natuurlijk voorkomen,
koloriet o.; er 4veisz den 4 die rechte - Nu le^gen o. der kleuren; -behandlung v.
m., ventje o.
Fantasie, (-n) v. verbeelding, ver geben, hij weet & de rechte kleur, het (Schild.) behandeling v. in kleuren, ver
schilderen, kleuren o., wijze v. van-ven,
scheppend, dichter--beldingskrachtv., juiste of gepaste voorkomen te geven;
lijk vermogen o., fantasie v.; das ist lau- jem. mit lebhaften -n abmalen, met leven- kleuren; -bezeichnang v. (Wapenk.) lijnen
ter -, klare verbeelding o., hersenschim dige kleuren afschilderen; seinen Hand- V. mv. in verschillende richting, die de
-kleid o. fantasiekleed,-menV.v; lungen eine gute - geben,zijnen hande- kleuren aanduiden;-bildo.(Nat.) gekleurd
kleed o., dat niet naar de gewone mode, lingen eene goede kleur geven, een goed beeld, portret o.; -blase v. blaas v. met
maar naar eigen vinding of smaak ver- voorwendsel o. weten te geven aan; kleuren; -blunie v. gekleurde bloem, twee,

Far.
kleurige anjelier v.; -bogen m., Z. Regen
v. kleurbreking v.,-bogen;rchu
breken o. der gekleurde lichtstralen;
(Schild.) kleurmenging v., afwisselen,
vermengen o. der kleuren; -bred, -brettchen o. (Schild.) verfplank v., verfplankje,
palet o.; (Kaart.) verfbord o.; (Drukk.) Z.

Farbebrett; -bruhe v.,Z. Fddrbebruhe; -bush
o. kleurenboek o.; -claviero. kleur enkla-

vier, zeker optisch instrument o.; -dreieck
m. gekleurde piramide v.; -erde v., Z.Farbeerde; -erzeugend bijv. nw . kleur(en)
opwekkend, kleurstof voortbrengend,
wat kleuren opwekt, kleurstof voort
. (Kuip .) kuip m.; it. Z.-brengt;laso
Fárbeku fe; -fell o. geverfd, gekleurd vel
o., gekleurde huid v.; - flechte v., Z. Fdrbe/lechte; -flecken m. verfvlek, verfvlak,
vlek m. verf; -gebung v. kleurmenging
v., koloriet o.; -glanz m. glans m der
kleuren, kleurenpracht v.; -holz o., Z.
Farbeholz; - kasten m., -kistchen o. verfkastje o., verfdoos, kleurdoos v.; (Drukk.)
inktkast v.; -kessel m., Z. Fárbekessel;'
-kleckser m. kladschilder m.; - kobalt rn.
verfkobalt o.; -körper m. verfstof, verf v.
als een vast lichaam, stuk o. verf; -kunde
v., Z. - lekre; -kundige(r) m. (Schild.)
bekwaam kleurenmenger, schilder m.,
die het koloriet goed verstaat, kolorist
m.; -lage v. verflaag, kleurlaag v.; -ldufer
m. wrijver, kleurenwrijver, verfwrijver
m.; -lehre v. kleurenleer, leer, theorie v.
der kleuren; -leiter m. schakeering v.,
opeenvolging v. van kleuren; -los bijv.
en b. kleurloos, ongekleurd, achromatisch; -losigheit v. kleurloosheid, afwezigheid v. van kleuren; (fig.) onzijdigheid,
kleurloosheid, onpartijdigheid v.; it. onverschilligheid v.; -meister m. meesterknecht, opzichter m. in eene ververij of
kleurmengerij; -messero. (Schild.) verfmes o.; 2. m. cyanometer m.; -mischung
V. kleurmenging, ondereenmenging v. van
kleuren, kleuren mengen o.; —skunst v.
kunst v. van kleurenmenging, van afwisseling van licht en schaduw; -mühle v.
verfmolen m.; -musik v. harmonie, overeenstemming V. der kleuren; -muster o.
monster o., proef v. van verfsoorten,
verfproef v.; -napfchen o. verfpotje o.;
-niere V. blauwijzer o.; -ofen m. verversoven m.; -platte v. porseleinen verfbord
o. ter beproeving van de kleuren; -probe
V. verfproef v.; -pulver o. fijne, gestampte verf v., verfpoeier o.; (Vuurw.) buskruit o., dat bij het ontbranden kleuren
vertoont; -pyramide v., Z. -dreieck; -rand
m.(Gezicht.)kleurenspectrum o.,kleurenrand m.; -reiberm., Z. -laufer; (Scherts.)
slecht schilder, kladder, kladschilder m.;
-schachlel v. kleur(en)doos, verfdoos v.;
- spatel v. spatel, verfspatel v., paletmes
o.; -spiel o. kleurenspel o., verscheiden
afwisseling v. van kleuren, of eel-heid,
o. van schitterend en afwisselend licht;
it.Z.-clavier; -stein m. (Schild) verfsteen,
steen m. om verf te wrijven; (Drukk.)
inktsteen m.; -stift cn.;pastel o., verfstift
v., crayon o.; -stoff m., Z. Fárbestoff;
-strahl m. (Nat.) gekleurde of kleurige
straal m.; -stufe v. schakeering, afwis.

Fás .

Far.
teling V. van kleuren, nuance v.; -tafelhen o. stukje o. verf, verftafeltje o.;
-toch o. gekleurd doek, gekleurd laken
i.; it. gekleurde doek m.; -verbreitung
v., Z. -zerstreuung; -waare v. verfwaar v.;
Z. Z. Furbezeug; -wechsel m. afwisseling
V. van kleur; it. veranderlijke, oustandvastige, geen stand houdende kleur of
rerf v.; 2. Z. Blau farbenwerk; -zerstreuung v. (Nat.) verspreiding v. der
stralen in verschillend gekleurd licht;
-zeug o. kleurstof v.; it. Z. Fárbezeug.

Faxbepfriemen, m. mv., Z. Farberblume.

Ferber, ( s, mv. Farber) m., in,
-

-
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F ►rbung, v., Z. fárben; 2. kleur-

schakeeririg, tint v.; (Gezichtk.) kleuring, verving v.; (fig.) der Dialog halte
eine eigene -, eigenaardige kleur, tint v.
Fgree, (-n) v. klucht v., kluchtspel
o., grap v., Z. Posse.
Farfarelle, (-n) v. kleine kapel
v., mos o.; (tik;.) Z. Grille.

Farinzucker, (-s) m., z. m. poedersuiker, meel- of keukensuiker v.
FgIrm(e) , (-en) v. pachthoeve, boer

v., Z. Meierei.

-derij

Farmer, (-s, mv. Farmer) m. boer,
pachter, landbouwer m.

Fain, ( (e)s, mv. e) o. (Pl.) varen -

-

(-nen) V. verver, schilder, kleurder m., kruid, varen o.
verfster, kleurster, schilderes v.
Farnkraut, ( kraut (e) s,mv. krauFarber-baum, (-bauni(e)s, mv. ler) o., Z. Fain.
-baume) m. (PI.) sumakstruik, smak - Farnkraut-artig, bijv . en b . va struik m.; -beere V. bes v. van den kruis- renkruidachtig, naar varenkruid gelijdoren; -blume v. verversbrem v., verf kende; -asche v. varenkruidasch v.; -wurZ. -scharte;-kruid,veso.;2 zel v. vareiiwortel, varenkruidwortel m.;
-bursche m., Z. -junge.
—ól o. varenwortelolie v.
-

Fa►rberde, V. (Pl.) verfaarde v.
Farberei, (-en) v. ververskunst

-

F%rre, (-n, mv. -n) of F%rren,

(-s, mv. Farren) M. stier m., mannetje
v., verven o.; 2. beroep o. van verver, ver- der koe.
ven, verversberoep o.; 3. ververswerkFarre(n)-kraut, (- kraut ( e) s,mv.
plaats, ververij V.
-krauler) o., Z. Farnkraut; -schwanz in,
Fgirber farbe, ( n) v. ververs - bullepees V.
verf v.; - flechte v., Z. Fárbe flechte; -gciszFarse, (-n) v. vaars, koe v., die nog
raute V. (Pl.) onechte indigo v.; - genster, niet gekalfd heeft; -nkalb o. vaarskalf,
- gemiste v., Z. -blume; -gesell m. ververs- wijfjeskalf o.
knecht m.; -gras o. (Pl.) wouw v., soort
Farz, (-es, mv. -e) m., Z. Furz.
van gele reseda, die verfstof oplevert;
Fa,rzen, (farzte, gefarzt) o. ww.
- handwerk o. verversberoep o.; -holz o., (gem.) een wind laten, veesten.
Z. Fárbeholz; -innung v., Z. -zunft;
arzer, (-s, mv. Farzer) m., -in,
jonge m. verversjongen, verversleerling (-nen) v. bij, zij, die veel winden laat,
m.; -kessel m., Z. Farbekessel; - knecht m., schijter m., schijtster v.; 2. (Nat. hist.)
Z. -gesell; -kraut o. ossetong, orcanet v., Amerikaansche trompetvogel m.
eene verfstuf; -kreuzdorn m. (PI.) ver
Fasen, (-s, mv. -e of -en) m. fa-kunst v., - lappen m.,-verskuidonm.; zant m.
Z. Fdrbekunsl 5; -moos o., Z. FarbeFasanen-auge, (-s, mv. -n) o.
fle chte; -rölhe V. (Pl.) meekrap, krap v.; fazantenoog o.; (Pl.) adonisroos v.; -beize
wilde —, (P1.) ververswoudmeester m.; V. jacht v. op fazanten, fazantenjacht v.
-scharte v. (Pl.) ververswouw v.; -waid met valken; - beller m. fazanthond m.;
m. weedekuip, pastelkuip v.; -waldnaei- -braten nl. gebraden fazant m.,fazantgesier m., Z. (Pl.) -röthe (suilde); -wurzel braad o.; -garten m., -gehdge o., -paus
v., Z. -róthe (1 ); -zunft v. verversgilde o. o., Fasanerie v. fazantentuin m., plaats
Farbe stoff, ( (e) s, mv. e) rn. v., huis o. &, waar fazanten gehouden
m. verfstof, kleurstof, verf, kleur v.; worden; -hof nn., Z. -garten; -hund m.,
(Scheik.) chromigzuur zout o.; griiner Z. - beller; -jagd v. fazantenjacht, jacht
— der Planzen, groene kleurstof der v., schieten o. op fazanten; -kraut o. (PI.)
planten, viridine v.; -waare v., Z. Far- wilde orobus m.; - meister m. fazant(en)
benwaare.
wachter, oppasser tn. in een fazantentuin;
Farbewechselnd, bijv . nw. ver- -rauch m. fazantenrook, rook m., waaranderlijk van kleur, onbestendig van mede de fazanten gelokt worden; -stand
kleur, niet standhoudend.
m. lokplaats V. voor fazanten; -strauch
Farbe zeit, ( en) v. verveltijd, m. (PI.) klapbesseboom,linzeboom,blaasruitijd, verhaartijd, tijd m. waarop de boom m.; -vogel in., Z. Fasan; -warier,
dieren vervellen; -zeug o. verfstof, kleur- -wirth m., Z. - meister; -zucht v. fazanstof v., benoodigdheden v. mv. voor het tenteelt, fazantenkweekerij v.; it. onderverven.
houd, houden o. van fazanten; -zwinger
Farbig, ( -er, -st) bijv. en b. ge- m. heining, schutting v. & om de fazankleurd, kleurig; -es Glas, gekleurd glas, ten opgesloten te houden.
niet zuiver wit; -es Kleid, gekleurd, met
Fasan haha, (-hahn(e)s, mv.
kleuren, niet zwart; -er Druck, kleuren- -hahne) in., -ente, (-n) v. mannetjes
druk m.; das ist mir noch im -sten Anden- fazant, fazanthaan ni.; -henne v.vrouwtjes
ken, ik herinner het mij nog in geuren of wijfjes fazant m., fazanthen v.
en kleuren, in alle zijne kleuren; 2. -e Fasch, (-es, mv. -e) m. (oeroud.),
(der, die) zelfst. kleurling m., niet van Z. Slreif, Band; 2. (Schoenm.) reep v.
het blanke ras.
zoolleder.
FgIrblos, bijv. en b., Z. farbenlos.
F^sehehen, o. (verkl.) Z. Fasen.
-

-

-

-

-

-

-

-
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Fasche, F^sche, (-n) v. (Prov.) (Bergw.) door roosting verkregen erts Rahmen -, in eene lijst zetten; it. encao.; -nacht bijv. en b. (Volkst.) moeder

keurs, lijfje o.

Fasehine,

(-n) o. (Waterti.) takkenbos, bundel m. rijshout, mutsaard m.
Faschnen – blendung, ( - en)
V. mantel, gevulde schanskorf m., stormscherm o.; -bund o. wiepband, worstband m., teenen band of strop m., waarmede een takkenbos wordt vastgebonden;
-haken m. m utsaard houweel o.; -messer
o. breed, krom snoeimes o., houwer m.;
-werk o. beslagwerk, verdedigingswerk
o. met takkenbossen.

-werk o. gestampt erts o.
-nakt;
Fuser, (-ii) v. vezel v., scheutje,
halmpje o.; (PI.) vezel v., vezeltje o.; (in
het vleesch), ettervezel v.; 2. Z. Fasen.
Faserbi adel, (-dels, mv. -del)
m. vezelbundel m.

dreeren; er verdient in Gold gefasst zu
werden, met goud beslagen; einen Bach
-, (naar een molen) leiden; (Bergw.)
einee Stollen -, beschoeien; 3. etw. in Bich
-, bevatten, inhouden; der Saai konnte die
Gáste nicht -, bevatten, had geene ruimte

voor; das - keine Worte, laat zich niet
uitdrukken in; jem. 'am, beien Kragen -,
bij den kraag pakken; so viel man mit
o. vezeltje o., kleine vezel v.
Fasergyps, m. (Delfst.) vezelach- drei Fingern - kann, vatten, nemen, pakken kan; den (zugeworfenen) Ball -, vattige zwavelzure kalk v.
Fasericht, faserig, bije , en b. ten, opvangen; 5. jent. bei seineen Worte
-, iem. bij zijn woord nemen, houden;
Fasehing, (-(e)s, mv. -e) m., vezelachtig, dradig, ruig.
—fast, (- (e) s, mv. -e) o., —zeit, (-en)
Faserkohle, (-is) v. vezelachtige bei seiner Schwache -, aan zijne zwakke
zijde aantasten, in zijn zwak tasten; 6.
V. vastenavond m., vastenavondfeest, steenkool v.
carnaval o., maskerade v.
Fasern, fásern, (f aserte, ge f asert (van schrik, ontsteltenis,.huivering), jem.
Fasces, m. mv. (R. g.) bundel m. of faserte, ge/'dsert) bedr. ww. Z. aus- -, bevangen, aangrijpen, overkomen; 7.
etiv. zu Ohren -, luisteren naar, zich in
roeden of stokken, rondom eene boven Iásern.
het geheugen prenten; ein Ziel ins Auge
uitstekende bijl gebonden; (fig.) hoogste
Fasernackt, Z. f asennackt.
macht v., oppergezag o.
Fasernsystem, (-(e)s, mv. -e) -, zich voorstellen; jem., ein Wild gut
(ins Ange) -, goed mikken op; 8. etw.,
Faseikel, (-kels, mv, -kel) bundel, o. vezelstelsel o.
bos m.; -Papier, pak o. papier.
Faser – quart, ( - es) m., z. ni. ve- seine Meinung in kurze Worte -, samenzelkwarts o.; -scoff m. vezelstof,fibrine v. vatten, uitdrukken; sick kurz -, kort zijn,
Fase (-n) v., Z. Fasen.
Fasel, ( - s, mv. Fase!) m. en ( - n) Fasieht, ( -er, -st) bijv. en b., Z. niet veel woorden gebruiken; Passe dick
kurz, maak het kort; 9. Muth, sich ein
V. (van vogels), broedsel, broeisel o.: fasericht.
(Vissch.) jonge visch, teelvisch v.; (van
Pasig, ( -er, -st) bijv. en b. -er Zeug, Herz -, moed scheppen, moed vatten;
dieren), voortplanting, teelt v., Z. Zucht; los, gering, rafelig; 2. (Pl.) -e Rube, eine Meinung, Ansicht -, opvatten; einen
Entschluss -, nemen, vatten, eerre beslis
it. Z. Embryo; 2. ras o., soort v., geslacht voos, sponzig, stokkerig; 3. Z. faserig.
nemen; einen Vorsatz -, een voor--sing
o.; eine gute - von Vich haben, een goed
F^slein, o. (verkl.) Z. Fasen (ni.).
ras, eerre goede soort, een goeden vee
Pass, ( - es, mv. Fusser) o. (ver - nemen opvatten; Verdacht -, argwaan
hebben.
-stapel oud.) vaas v.; 2. vat, fust o.; nach dein opvatten; einen Hass, Abneigung gepen
Fasel, Fasele, ( - n) v. (PI.) slin- - schmecken, (van wijn &), naar het vat jent. -, opvatten, iem. beginnen te haten,
smaken; der Wein liegt auf dent -, de een afkeer krijgen of afkeerig worden
gerboom m., faseole v.
Faselei, ( - en) v. (gemeenz.) zot - wijn ligt op fust; ein - in ein anderes van; Freundschaft fur jem. -, opvatten,
heid, dwaasheid, domheid v., onzin, zot schlagen, een vat in een overvat of dub- beginnen te gevoelen; 10. Wurzel -, wor-teklapm.,grv belfust o. kuipen; (Spr.) dent - den Boden tel schieten; an einero Orte fasten Fusz -,
Fs(e)ler, ( - Iers, mv. -ier) m. zot, aussloszen, einschlagen, Z. Boden; ein vasten voet zetten, zich vestigen; (z.
dwaas, gek m.; 2. dwaze snapper, bab- Loch im -, een hinderpaal m., beletsel voorw.) (vaneen spijker),vatten, honden;
o.; etw. in ein - ohne Boden, in das - der 1I. wed. ww. sich -, bedaard blijven; it.
belaar m.
F%sel-gebi hr, (-en) v., -geld, Danaiden gieszen, vergeefsche moeite bedaren; das Welter hat sich gefasst, is
doen; es ist noch nicht im -, worm es garen bedaard; auf eiven Gast gefasst sein, de
(-(e)s, mv. -er) o. dekgeld o.
Faselhaft, -er, -st) bijv. en b. soll, er zijn nog allerlei zwarigheden te komst verwachten van; it. bereid zijn op
overwinnen, die de onderneming kunnen de ontvangst van; auf das Aeuszerste
zot, dwaas; 2. Z. flatterhaft.
F%selhaftigkeit, v. zotheid , gek - doen mislukken; er hat noch etw. bei mir gefasst sein, er op voorbereid zijn, het
int -, in het zout, hij heeft nog iets bij ergste te vernemen; auf die Ereignisse
heid v.
Pasel-hammei, (-mels, mv. -mal) mij te goed, ik heb nog een appeltje met gefasst sein, met bedaardheid, kalmte,
m. ram m.; -hans m., Z. Faseler; - hengst hem te schillen; (fig.) een dik, corpu- moed afwachten; sich auf etw. gefasst
lent persoon m.; 3. ein - Wein 5 vat o., halten, voorbereid zijn op; gefasst dent
m. dekhengst m.
lode entgegengehen, moedig dQn dood te
Faselig, ( -er, -st) bijv. en b., Z. ton v., fust o., stuk o.
Pass –band, (-band(e)s, mv. ban- gemoet gaan.
f aselha f t.
Pass-faul, bijv. en b. —es Bier,
Fe►seln, (faselte, gefaselt) o. ww., der) o. (Kuip.) band, ijzeren hoepel m.;
m. h. (w. i. gebr.) rondzwieren, Z. um- -barme v. vatgist v.; -baum m., Z. -holt; —er Wein, naar liet vat of fust smaken
--- schmecken, naar het vat smaken;-de;
herschwarmen; 2. ijlen, Z. fantasiren; 3. -bier o. bier o. in vaten; -binder m. kui-[utter o. omvat, dubbelfust o.; -geld
gekke,zotte taal uitslaan, raaskallen, baze- per m.
Fassbinder-arbeit, (-en) v. o. vatgeld o.; -geschmack m. vatsmaak,
len; 4. voorttelen; it. werpen, jongen;
(fig.) gedijen, Z. gedeihen; 11. o. zelfst., kuipwerk, vaatwerk o.; -gesell m. kui- vuile smaak m., smaken o. naar het vat;
persknecht m.; - handwerk o. kuipen, einen -- haben, naar het vat smaken;
Z. Faselei.
F ,sela, (faselte, gefaselt) bedr. kuipershandwerk, beroep o. van kuiper, -groschen o. (Bergw.) geld, loon o. voor
het rollen der vaten; -haten m. vatkraan,
ww. uitrafelen, uitpluizen, vezelen; 2. kuiperij v.; -lohn m. kniploon o.
wed. ww. sich -, van zelf uitrafelen, los - Pass-boden, (-bodens,mv. - boden) kraan v.; -hola o. vathout, duighout,
in. bodem v. van een vat; -bohrer in. ton- wagenschot o.
gaan.
Fasel– naakt, bijv. en b., Z. fasen- neboor, kuipersboor v.; -brücke, tonnen - Fasslein, (verki.) o. vaatje, klein
vat, klein fust o., Z. Pass.
nacht; -ochs m., -sch1vein, -vieh o., Z. brug v.; -butter o. vatboter v.
Fassehen, o. (verkl.) Z. Fdsslein. Fassler, (-s, env. Fassler) m., Z.
Zucht-ochs 4-.
Fjsen, (fas(e)te, gefas(e)t) bedr. Fassdaube, (-n) v. duig v.; -nholz Fassmacher.
Fasslieh , ( -er, -st) bijv. en b beo. (Knip.) duighout, wagenschot o.
ww., Z. aasfasen.
Passen, (fasste, gefasst) bedr. ww. vattelijk, gemakkelijk, licht te begrijpen,
Pasen, (-s, mv. Fasen) m. draad
m., vezel v., vezeltje o.; (aan uitgerafelde Wein -, vaten, in vaten aftappen; Korn -, begrijpelijk, verstaanbaar, duidelijk; jemn.
stoffen), raafsel o., rafels m. mv.; it. (van in de zakken doen; Bienen -, in een kor] etw. - machen, duidelijk maken, verklawortels), vezelige wortel m.; die gesumm- doen, Z. einfassen; 2. Edelsteine -, inzet- ren, begrijpelijk m.aken,aan het verstand
ten -, haar o., vezels v. mv., Z. Faden; ten, inkassen, vatten; ein Bild in einen brengen; -keit v. (van eerre zaak), dui-

Faserehen, (-chens, mv. -then)

(

-,
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delijkheid, begrijpolijkheid v., bevatte- avond m. voor de Vasten; 2. vastenavond bed o.; sich aufs - legen, zich aan werkeloosheid, luiheid overgeven; -brut v.
lijke o.; it. Z. Fassungskraft.
in., carnaval o.
F^ssung, v., Z. m., Z. (assen; (fig.) Fastnaehts - bruder, (-bruders, (Landh.) verbroed broeisel o.; -brulig
zur - eines Entschlusseskommen, een be- mv. -braider) m. losbol, zwierbol, vasten- bijv. en b. —er Bienenstock, korf m.,
sluit nemen, tot een besluit komen; Z.(van avondmast m.; -huhno.vastenavondsihoen waarvan het broeisel bedorven, verbroeid
een geschrift), vorm, stijl m.; am Werke o.; -kleid o. vastenavondkleed, masker is; -butte v. (Pap.) rotkist v., rotkuip v.
Fa .le, v., Z. F ulniss; ansleckende
selbst halten sic nichts auszusetzen, aber o., mom, domino v.; -lied o. losbandig
an der -, aan den vorm; kunstgemdsze -, liedje of lied o.; -lust, -lustbarkeity. vas- -, kanker, rotziekte v.; nach - riechen,
kunstmatige behandeling, inkleeding v.; tenavondsvermakelijkheid ,vastenavonds- brandig, aangebrand rieken; (van het
3. gemoedsgesteldheid v., Z. Gemüths- pret v.; -narr m. vastenavondsgek, arle- hout), Z. Fdulniss; it. Z. Bein-, Horn-,
stimnnung; 4. die - verlieren, aus der - kijn, grappenmaker m.; -ochs nl. vasten- Mundfäule; (Berges.) stinkende ader v.;
kommen, zijne bedaardheid verliezen, van avondsos, vette os m.; -schmaus m. 2. bedorven, aangestoken, verrot gedeelzijn stuk raken; jem. aus der - bringen, vastenavondsmaal o.; -spiele o. mv. vas- te, het rotte, bedorvene o.
van zijn stuk brengen, doen ontstellen; tenavondsspelen o. mv., vastenavonds- Fa .alen, (faulte, gefaull) o. ww.,
vor Zorn aus der (auszer) - sein, buiten vermakelijkheden v. mv.; -spuk m., Z. in. h. verrotten, bederven,tot ontbinding
zich zelve(n) zijn van &; ohne aus der -lust; -tag m. vastendag m.; heute ist overgaan, rot worden; (Heelk.) (van
- zu kommen, zonder te ontstellen, zon- —, het is van daag vastendag; -woche v. zieke lichaamsdeelen), tot versterf overgaan; (van tanden), aangestoken norder van zijn stuk te geraken; dem Tode week v., waarin de vastenavond valt.
emit - entgegen gehen, met onverschrokFat€1, ( -er, -si) bijv. en b. nood - den, bederven, verrotten.
, gefáult) bed r. ww
kenheid, met vastberadenheid v. te ge- lottig,onheilbrengend,ongelukkig,ramp- Fä i1e
n , doe
((antic
n verrotten, tot vetrot
zalig, rampspoedig,jammerlijk; derFrei- (w. i. gebr.)
moet gaan.
Fssungs-gabe, -kraft v . be- tag istein -er Tag, noodlottig, ongelukkig; ting of ontbinding doen overgaan.
vattingsvermogen o., vatbaarheid, bevat- 2. (gemeenz.) onaangenaam; -es Gesicht, Faulenzen, (faulenzte,gefaulenzt)
o. ww., in. h. (gemeenz.) luieren, lanting v., begrip o., het vermogen o. om terugstootend, Z. widerwo rtig.
te begrijpen; sick nach jems. — richten, Fatglien, mv. (Ger.) Z. Nothfrist. terfanten, den luiaard of luilak uithangen,
zich richten naar iems. bevatting; -ver
Fatalismus, m. (orib.) noodlots- een lui, gemakkelijk leven leiden; 2.
leer v., geloof aan een onvermijdelijk (Prov.) stinken, bedorven rieken, eerie
naogen o., Z. -kraft.
bedorven lucht afgeven.
Fase —mast, (-es, mv. -e) o., Z. noodlot, fatalisme o.
Eiche, Eichmasz; -messkunst v. peilen, Fatalist, (-en, mv. -en) m. voor- Fajilenzer, (-zers, mv. -zer) m.
roeien o.; -pech o. vatpek o.; -reif m. stander, aanhanger m. van de noodlots- (gemeenz.) luiaard, luilak, lediglooper,
straatslijper m.; -in v. ledigloc ster,
hoep, hoepel m.; -spund m bom, spon, leer, fatalist m.
plug, stop v. van een vat.
Fatalit€aLt, (-en) v., Z. Fatalismus; straatslijpster v.
Past, bijw. bijna, schier, ongeveer, 2. wederwaardigheid v., onaangenaam Faulenzerei,(-en)v.luieren,straatslijpen, ledigloopen, lanterfanten, lui Ienagenoeg; er hal - alles verloren, bijna, geval, ongeluk o.
nagenoeg alles verloren; - von einem AlFatum, (-s, mv. Fata) o. noodlot ven o., luiheid v.
Ier, nagenoeg, ongeveer van denzelfden o.; das unbeugsame -, het onverbiddelijke Fap.lenzerisch,(-er,am meisten -)
bijv. en b. lui, ledig, niets doende, als
leeftijd; es ware - ern Unglück geschehen, noodlot.
er was bijna een ongeluk gebeurd, het Fa then, fauehzen, (fauchte, een luiaard, als een straatslijper &.
Fapl-$eber, (-bers, rnv. -her) o.
scheelde weinig of erwas&; 2. (veroud.) gefaucht en fauchzle, gefauchzt) o. ww.
(Gen.) rotkoorts v.: -fleck(en) m. rot(van katten tegen honden), blazen.
Z. sehr.
Past-backer, ( -kers, mv. -ker) Paul,( -er, -st) bijv. en b. vuil, bedor- vlek v.; (Gen.) rotvlek, kleine roodti
,

-

m. roggebroodbakker m.; -trod o. rog- ven, verrot, rottig, rot, aangestoken; -es vlek v., een gewoon voorteeken van zeWasser, - erApfel, -er Kuise, rot, verrot; -es nuwkoorts; -fleckig bijv. en b. wet rotgebrood o.
Holz, vermolmd; -er Zahn, bedorven, rot, vlekken, kleine,roode vlekken hebbende;
Paste, (-n) v., Z. Fasten.
Fasten, (fastete, gefastet) o. ww., aangestoken; -e Eier, vuil, bedorven; -fust m., Z. -thier; -gebirge o., Z. fancl
m. h. vasten, niets gebruiken, niet eten, (Heelk.) -es Fleisch, wild; - werden, (van (Bergw.).
Paulheit, v. luiheid, ledigheid,
zich van spijs onthouden; it. (Kath.) geen vleesch&), bederven, verrotten; -es Fass,
vleesch eten of gebruiken; (fig.) ich hatte stinkend; -er Geruch, rottig, bedorven; werkeloosheid, lusteloosheid v.
schon lange darauf gefastet, ik had mij (fig.) -e Fische, Z. Fisch; (Bergw.) -e Fap.lieht, bijv. en b. rottig, roter al lang op gespitst, er op gevlast, naar Gebirge, los, verweerd, Z. verwittern; -es achtig, tot verrotting beginnende over te
Eisen, door overmatig gloeien bros gewor- gaan, beginnende te verrotten; 2. (Gen.)
gehaakt.
Fasten, (enk. en mv.) vasten o.; 2. den; -es Geschivätz, ijdel, nutteloos, doel- bederf of verrotting veroorzakend.
loos; (Spr.) je-er Strick, je gröszer Gluck, Feiulig, ( -er, -st) bijv. en b. rot- of -zeit v. vasten v., vastentijd m.
Fisten-abend, (-(e)s, mv. -e) de grootste deugnieten hebben het meeste tend, besmet, stinkend, aangestoken; -es
m. vastenavond m., avond m. voor het geluk; (Zeew.) -e K'fiste, vol klippen en Hol;, Z. Paul.
begin van de Vasten; -blume v., Z. Schlüs- banken; -er Ankergrund, week, zacht, Faulmatte, ( -si) v. vloerraat, r nat
selblume; -brezel V. vastenkrakeling m.; slecht; das Schiff macht das Wasser -, v. voor de deur.
Fc)ulniss, (-e) v. verrotting v., he-gebet o. vastengebed, gebed o. in de troebel, modderig; -es Schiff, van ondeVasten; -prediger m.vastenprediker,pre- ren vuil en daarom langzaam varend; derf o., verrotheid v.; (Gen.) ontbinding,
diker m. in de Vasten; -predigt v. vas- -e See, windstilte; 2. lui, traag, werke- verrotting v., bederf o.; (van het hout),
tenpreek, preek v. in of over de Vasten; loos; (gemeenz.) sich auf die -e Haul, vermolmen o.; (van beenderen), bederf'
-schlier m. (Nat. hist.) wulp, welp m., auf die -e Seite legen, zich aan luiheid o.; in - geraihen, abergehen, tot verrot pluvier v., nimmerzat m.; -sonntag M. overgeven; er, nicht -, sprang auf, hij, ting, ontbinding overgaan, verrotten, beVastenzondag, Zondag ni, in de Vasten; niet lui, vloog op; der -e, luiaard, lui- derven; der - unterworfen, aan bederf'
onderhevig; zur - bringen, doen ver -speise V. vastenspijs v., vastenvleesch, lak m.
Faulbar, ( -er, -st) bijv. en b. (w. rotten, doen bederven; -hindered, hemager vleesch o.; -suppe v. vastensoep
magere soep v.; -wurst v. vastenworst v., i. gebr.) aan bederf onderhevig; -keit v. derfwerend.
Fau.lthier, (-(e)s, mv. -e) o. (Nat.
vastenbeuling m.; -zeil v., Z. Fasten (2). bederfelijkheid, brosheid v.
Foster, ( s, mv. Faster) m., in s Fau11 Baum,( baum(e)s,mv. báu bist.) luiaard, ai m.; afe in. snuitaap in.
P u1ung, v., Z. Faulniss; (van het
(-nen) V. vaster in., vastster v., hij, zij, me) m. (Pl.) sporkeboom, vuilboom,
die zich van spijs, van vleesch onthoudt. zwarte els m.; 2. Z. Mehlbaum; -beere v. koren), Z. Brand.
F4stnacht, (-ndchte) v. vastavond, bes v. van den vuilboom; belt o . rust- Faulweide, (-n) v. laurierwilg m.
,
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Paum, (-(e) s, mv. Faume) m. Fs St-feehter, ( -Iers, mv. -ter) duw, met eene schim vechten, tegen een
schuim, bruis o.; (Spr.) Träuine sind m., Z. -kontpfer; -gefecht o., Z. - kampt; gewaanden vijand strijden; uni elw., um
-gehórn o. (Jachtes.) vuisthoren, horen eisten Preis -, kampen, strijden; 4. (van
Fáume, droomen zijn bedrog.
Fdrumen, (fdumte,gefáumt) o.ww. m. in de gedaante eener vuist; grosz reizende ambachtslieden), bedelen, eene
(veroud.) schuimen, gisten, bruisen, Z. bijv. nw. vuistgroot, zoo groot als eene aalmoes vragen; II. bedr. ww. eis Gefecht
vuist; -hammer m. vuisthamer m., vuist -, leveren; eine Schlacht -, Z. ausfechten;
scháumen.
Farmer, (-mers, mv. -mer) m v., moker m.; 2. strijdhamer m.; -hand- I1I. wed. ww. sich bis an die Kassa -, al
schuh ni. want v., vuist -, duimhand vechtende, stootende en dringende, zich
(Vissch.) sleepnet o.
m.; -kampt m. vuistgevecht o.,-schoen een weg banen tot het plaatsbureau.
Faumláffel, ( fels, mv. fel) rn.
boxpartij v.; (o. Gesch.) vuistvechten
Pechter, (-s, mv. Fechter) m. vechschuimlepel m., schuimspaan v.
Faun, (-(e)s of -en, mv. -e of -en) o., vuistkamp m.; -kamp/er m. vuist ter, vechtersbaas, strijder, kamper m.;
kamp -vechtr,boxm.;(Gs) (Schermti.) schermer m.; (o. Gesch.)
m. (Fabell.) boschgod met bokkepoom.; -kolben m. strijd--vechtr,al kampvechter, worstelaar, gladiator,
ten, Faunus m.; (fig.) geil, wellustig
zwaardvecliter m.; 2. Z. Bettler; 3. (Nat.
kolf v.
menscli m.
Fauna, (-s) V. alle in eenig land of Fäp.stling, (-(e)s, mv. -e) m. stok, kist.) ezelsoor o., eene soort van slak;
gewest voorkomende dieren o. mv. en de knods m.; 2. Z. Fauslbüchse, Fausthand- it. eene soort van hagedis v.
Pechter-gang, (-gang (e) s, mv.
schuh; 3. (Bergw.) steen m., dien men
lijst v. daarvan.
Faunen-bliek, (- (e) s, mv. -e) met de hand omvatten kan; 4. hand- -gange) m., -kampt m. aanval, uitval m.
bij het schermen; -kunst v., Z. Fechtm. (fig.) geile blik m.; - feste v. mv. fan- hooge dwerg m.
Faust -pinsel, (-sels, mv. -set) kunst; -spiel o. vechtspel o.; (bij de Ronatiën, feesten o. mv. ter eere van Faunus; -fftsze m. mv., Faunusvoeten m. m. (Mets.) witkwast m.; -recht o. vuist - meinen), zwaardvechtersspelen o. mv.;
mv.; -gesich t o. Faunusgezicht, afzich te- recht, recht o. van den sterkste; -rohr -sprung m. sprong, achteruitsprong m.
lijk, dierlijk gelaat, gezicht o.; -kopf m. o. pistool o., korte buks, karabijn v.; -sage bij het schermen, vechterssprong m.;
Faunuskop m., Faunushoofd, leelijk, af- v. handzaag v.; -schlag m. vuistslag, -streich m. houw, slag ni. van een scherzichtelijk hoofd o.; -miene v. Fannus- stoot, stomp m. met de vuist; jemn. mer; (fig.) krijgslist, kunstgreep v.
gelaat, geil gezicht o.; -tans m. Faunus- -schlage geben, iem. vuistslagen geven, Focht-h hnehen, ellens, mv.
stompen, stooten, duwen; -spiel o., Z. -chen) o., Z. Fechter (Nat. bist.); -handdans, wellustige dans in.
Faust, (Fáuste) v. vuist, gesloten -kampf; -stange v. werpspies v.; -slosz schuh m. schermhandschoen m.; -haas
of gebalde hand v.; die - ballen, eene m. stomp m. met de vuist; -streich m., o., Z. - boden; -kunst v. schermkunst v.,
schermen o., wapenhandel m.; - meister
vuist maken; jemn. eine - machen, met Z. -schlag; -voll v. handvol v.
slaag dreigen; eine - im Sack machen, Fautfraeht, (-en) v.(Hand.) scha ^ m. schermmeester, onderwijzer m. in
een schipper we--delostingv.a ^ het schermen of de schermkunst; -platz
gaarne willen dreigen, maar den moed
niet hebben, om het openlijk te doen; zu gens te laat aan boord geleverde vracht- m., Z. - boden; 2. Kampfplatz; -schuh m.
schermschoen m.; -schule v. schermden Fusten kommen, vechten, handge- goederen.
meen worden; (Spr.) das passt, reimt sich Favorit, ( en, mv. en) m., - in, school o.; it. Z. - boden; (fig.) es stinkt
wie die - aufs Auge, Z. Auge; in die -, ins (-nen) V. gunsteling m., gunstelinge v., in der -,de zaak is niet pluis; (gemeenz.)
daar is kak aan den knikker; 2. schermFdustchen lachen, Z. Fausichen; eis Pferd lieveling m., begunstigde m en v.
Favoritismus, m. (onb.) stelsel les, schermschool v.; 3. onderwijzer en
in die - nehmen, vast, stijf in de teugels
nemen; das Pferd liegt schaoer in der -, o. van begunstiging, misbruik o. in liet leerlingen der schermschool, de schermschool v.; -- hallen, onderwijs, les geven
zwaar op de hand; das Pferd geht von bevorderen van gunstelingen.
FJxe, (-n) v. gekheid, zotheid v., in het schermen, in den wapenhandel;
der -, luistert naar de teugels; die Arbeil
-scheler m. hij, die leert schermen, leergeht von der -, vlug van de hand; was narrenstreek m.
ihm vor die - kostmi, wat hem voor P%xenmaeher, (-chers,mv.-cher) ling m. van een schermmeester; -spiel
(de hand) komt; 2. maat v. bij paarden, m. grappenmaker, potsenmaker, hans o., Z. Fechterspiel; -stunde v. schermles
paljas m.; englischer -, clown m.-worst, v.; it. uur o., waarop les gegeven of ge3 voet; . klein aanbeeld o.; etiv. au/
Fayonce, (-n) v. (Hand.) aarde- nomen wordt in liet schermen; -ubung
seine eigene -(hun, iets op zijn eigen
werk, halfgoed, onecht porselein o.; hol- v. oefening v. in liet schermen, schermhoutje, op eigen gezag doen.
Paust-ambosz, (-es, mv. -e) m. 1/indische -, Hollansch, Delftsch aarde oefening v., assaut . o.; —en anstellen,
- fabrik v. aardewerkfabriek v.;-werko.; schermoefeningen houden, een assaut
klein aanbeeld of aambeeld o.; -birne v.
pondspeer v.; (Scherts.) jem. mit —en - fabrikant, -nhdndler m. fabrikant, han geven.
F@der, (-n) v. veder, veer v.; ia
aardewerk, koopman m. in-delarm.in
speisen, iem. met vuisten slaan, stompen,
bekommen, veeren krijgen; einero Vogel
aardewerk.
stooten; -büchse v. zakpistool o.
F^.stehen, o . (verkl.) vuistje o., Februa_r, (-s) m. Februari m., die -n ausrupfen, de vederen uittrekken,
een vogel plukken; die -n verlieren, de
kleine vuist v., Z. Faust; (Spr.) in's - sprokkelmaand v.
Fechdistel, (-n) v., Z. Frauen-, vederen verliezen , ruien ; leicht wie
lachen, in zijn vuistje lachen, zich hei meeine -, zoo licht als een veertje; jemn.
lijk verblijden in de schade van een ander. Marien-distel.
Papst- degen, ( gens, mv. gen) Fecher,Pechser, ( - s,mv. Fecher eine -, die schranste - ausrupfen,eene veer
nit den staart trekken; sich mit fremden
dolk, pook, moordpriem, ponjaard m.; of Fechser) m., Z. Filcher, Fitchser.
Focht- boden, (-dens, mv. -den) -n schmucken, pronken met de vederen
-dick bijv en b. vuistdik, zoo dik als eene
vuist; -eisen o. (Bliksi.) stempel, door- m. schermzaal, schermplaats v.; -degen van anderen; mit fremden -n (liegen, met
slag m., ijzeren plaat v. om gaten te ma- m. schermdegen m., rappier, fleuret o. eens anderen kalf ploegen, handelen, werFQchten, (du fichtst, er f cht, focht,' ken met de hulp (behulp) van andeken, vuistijzer o.
P' astel, (-stels, mv. -stel) m. gefochten) o. ww. onr., m. h. snel heen' ren; 2. (op een hoed tot sieraad), veer,
(Bergw.) ijzeren hamer, vuisthamer m.; en weer bewegen; mit dens Facher -,' veder v.; 3. (van bedden), jem. aus
-balen v. achterste o. van een hamer, met den waaier spelen, schermen; mit den -n jagen, uit de veeren, uit zijn
klauw m., pen of pin v.; -eisen o. ijzer den Handen -, beweging maken, gebaar- bed jagen; ich bin der Eiste des Moro. van den hamer, vuist v.; -helm o. ha- den maken, gesticuleeren, met de han- gens aus den -n, het eerst op; 4. (om
den schermen; 2. (Schermk.) schermen; te schrijven), pen, veeren pen, stalen pen
mersteel m.
Pepsten, (faustete,gefaustet) bedr. sich im - üben, zich in bet schermen v.; harte, weiche -, harde of stijve,weeke
ww. (Prov.) met vuisten slaan, stooten, oefenen; 3. vechten, strijden, kampen; of zachte, slappe pen; eine - schneiden,
stompen; 2. (Hoed.) eihen Hut -, gelijk, beide Heero fochten tap/er, streden dap- eene pen vermaken; eine - voll Tinre,
per; mit eineni Schatten -, met eene scha- Bene penvol inkt; die Leute von der -,
glad strijken.
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schrijvers m. mv.; (it., gemeenz.) pennelikkers m. mv.; jemn. etw. in die- sagen,
in de pen geven, laten opschrijven, opgeven om te schrijven, dicteeren; (fig.)
was von seiner - kommi, wat uit zijne
pen vloeit, wat hij schrijft; er hal of fuhrt
eine geschickte -, hij schrijft goed, mooi;
der freien Lauf lassen, schrijven wat
in de gedachten komt, wat uit de pen
vloeit; er hal eine spitzige, beiszende, gefdhrliche, eine furchtbare -, hij is puntig , bijtend, gevaarlijk, geducht in zijne
geschriften, heeft een puntigen & stijl;
5. (Pl.) (aan eene bloem), pluimpje, zaadpluimpje o.; 6. (aan horloges, sloten,
koetsen, matrassen), veer v.; die - losdrücken, loslassen, de veer ontspannen;
7. (Jachtw.) (van vossen, hazen), staart
m.; (van een wild zwijn), stekels m. mv.;
(van visschen), vin v., Z. Flossfeder; 9.
(aan een rieten dak), zijplank, sluitplank v., 10. (in een diamant), berst,
scheur v.; ii (Bergw.) hoek m. om uit
te hakken; 12. (Lakenw.) mes o. van de
scheermachine.
-

FQder- hnlieh, bijv. nw., Z.
-artig; -alaun m. pluimaluin o.; -amiant
m. (Delfst.) vezelsteen m.; -anschuss m.
(Bergw.) veervormige delfstof v., veervormig mineraal o.; -arlig bijv. en b.
veervormig, op eene veder gelijkende;
it. veerachtig, veerend, rekbaar, elastiek;
—keil v. veerkrachtigheid, elasticiteit
v.; - asbest m. (Delfst.) onecht steenvlas
o., harde asbest m.; -ball m. (Sp.) raket
v., pluimbal m.; (Pl.) duizendblad o.;
—spiel o. raketspel, spel o. met den
pluimbal; -besen m. vederstoffer m.; -belt
o. ve(d)eren bed, donzen bed o.; -binse
V. (P1.) wolgras o.; -blatl o. (Slot.) veerplaat v.; -bleiche v. bleeken, wasschen
o. van vederen; -blame V. vederbloem,
vedervormige bloem v.; -breit o. (Org.)
veerplankje o.; -büchse v. penne(n)koker m.; - barste v. fijne borstel m., Z.
-besen; -burstenkoralline v. (Nat. hist.)
vederachtig koraal o.; -busch m. (van
vogels), kuif v.; (op hoeden), pluim v.,
vederbos m.; (Pl.) pluimpje o., pluim v.;
(aan ledikanthemels), pluim v., vederbos
m.; -büschel m. bosje o. vederen, pluimpje
o.; (Pl.) afrikanischer —, leeuwenstaart
m.; (Nat. bist.) waterspin v.; -buschmacher m. vederbosmaker, pluimenma-

ker m.

FQderehen, o. (verkl.) veertje,
vedertje o., kleine veder v., pluimpje,
pluisje o.; 2. kuifje o.
Foder–eisen, ( - sens, mv. -sen) o.
(Slot.) veerbuiger m.; -erz o. vedererts
o.; - (echter m. (i. k. bet.) twistziek
mensch m., advocaat, schrijver m., die
van twistgeschrijf houdt, veelschrijver
m.; -förmig bijv. nw. vedervormig; - fiusz
m. (Nat. hist.) groene kolibrie m. uit
Cayenne; it. ruigpootige duif v., haan m.;
-geháuse o., Z. -haus; -gips m. gips o.
met eene vezelige breuk; -gras o. (Pl.)
wilde haver, herrik, dolik v.; -haken m.
(Geweerra.) veerhaak, haan m. van een
geweer; (Slot.) veerschroef v., veerspin
-halter m. pennehouder m.;-nerm.;

Fee.

- handel m. vederenhandel, pennenwinkel m., handel m. in vederen, in pennen;
-handler m. veeren- of vederenkoopman,
pennenkoopman nl.; it. koopman, handelaar m. in borstelwerk; -hart bijv. en
b. (Slot.) gehard; — machen,zoo hard als
eene veer, als staal maken, harden; 2.
veerkrachtig, elastiek; -harte v. veerkrachtigheid, elasticiteit v.; -harz o. vederhars o., elastieke gom v.; —baum rn.
gomboom, caoutchoucboom m.; - haspel
m. (Jachtw.) vederlaphaspel m.; -haus
o. (U'urw.) veertrommel v., trommel v.;
2. (Wev.) veerkoker m.; -hut m. vederhoed m.
FQderieht, bijv. en b. vederachtig,
naar eene veer of veder gelijkende; (Pl.)
vezelachtig, pluimachtig.

FQderig, ( - er, -st) hijv. en b. vederig, pluizig, niet vederen, veertjes,
pluisjes bedekt.

Foder-kampt, ( - kamp f (e) s, mv.
- kamp(e) m., Z. -krieg; -kappe v. muts
V. met veeren, kuif v.; (Nat. hist.) kuifeend v.; - kasten m., Z. -haus; - kästchen
o. pennenkast v.; -kiel m. penneschacht of
schaft v.; - kissen o. veeren kussen, met
vederen gevuld kussen o.; - koeher m., Z.
-büchse; -kohl m., Z. Krauskohl; -kork
m. (Nat. hist.) ijsvogel, duikerkoning
m. met eene kuif; -kra/'t v. (Nat. bist.)
veerkracht, elasticiteit v..; -kraut o. hei
-kricg m. pennen--densworkui.;
strijd m., dispuut o.; - lappen mv. (Jacht w.) vogelverschrikker m., tuinspook o.;
-lecker m. (Scherts.) pennelikker, slecht
schrijver m.; -leicht bijv. en b. zoo
licht als eene veer of veder; -lesen o. nazien, uitplukken o. van vederen,plukken
o.; (fig., gemeenz.) viel —s coachen, l ang
aarzelen, dralen; nicht viel —s machen
niet lang aarzelen; - lesex, -leserin, sorteerder in., sorteerster v. van vederen,
of veeren; -los bijv. en b. vederloos,
zonder vederen of veeren; (Nat. bist.)
vederloos, naakt; -meiszel m. (Heelk.)
wiek, plukselwiek v.; -messer o. pennemes o.; -muff m. vederen mof v.; -ntutze
V. vederen muts v.
FQdern, (federte, gefedert) bedr.
ww. de vederen uittrekken, plukken;
(Jachtw.) eihen Vogel -, schieten, dat
er de veeren van vliegen, maar zonder
dat hij valt; 2. ein Belt -, veeren stoppen in, met nieuwe veeren voorzien;
3. (Schrijnw.) gefederle Bretter, planken met vaste ploegen verbonden; II.
wed. ww. sich -, zijne vederen verliezen,
ruien; I11. o. ww., m. h. (van bedden), de
veeren loslaten, doorstuiven; schwarzer
Zeug federt leicht, aan zwart goed blijft
alles hangen; 2. veeren, elastiek zijn;
-der Ring, elastieke ring.
Feder—nelke, (- n) v. (Pl.) pluimanjelier v.; -p fuhl m. vederpoel m., penluw of peluw v.; -puts m. opschik m.,
tooi m. met vederen; -rohr o., Z. -biichse;
-salz o. vezelachtig steenzout o.; -schachtel V. pennendoos v., pennenkoker m.;
-schleisz, -schleiszeno. pluksel,afstroopen
o. der veeren; 2. veeren v. mv., aftreksel
o. van pennen; -schleiszer m., —in v., Z.
;
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-lener 4'; -schniucker m., —in v. bereider,
verkooper m., bereidster, verkoopster v.
van vederen tot opschik; —arbeit v. verder- of pluimbereiding v.; -schnitt m.
snede v. eener pen, pennesnede v.; it.
vermaken o. eener pen; -schraube v. (Geweerm.) veerschroef v.; - schrift v. geschrevene o., geschreven schrift o.; -schiltze m. vogeljager m.; -skizze v. penneschets, schets v. met de pen; -spall m.
pennespleet, spleet v. in eene pen; -spann er m., Z. -schraube; -spath m. (Delfst.)
vederspaath o.; it. Z. -gips; -spiel o.
(Jachtw.) Z. - lappen; 2. (Valk.) lokvogel m.; it. valkenjacht v.; 3. Geflzigel; 4.
pennespel, spel o. met de pen; 5. raketspel o.; -spieszglas o. (Delfst.) naaldvormig met waterzwavel verbonden spiesglas o.; -spitze V. punt v., bek m. van
de pen; it. punt V. van de ve(d)er; -spule
v., Z. -kiel; -staar m. (Heelk.) elastische
staar m.; -slahl m. dun veerkrachtig
staal o.; -staub m. dons o.; -stäuber m.,
Z. -besen; 2. -handler; -stock m. veerstok m.; -strausz m. vederbos m., pluim
v.; -streit m., Z. - krielt; -strich m. pennestreek v., trek m. met de pen; -stuck o.
(Bergw.) Z. Feder; -stutz m., Z. -busch;
-stulzer m., Z. -schmücker; -uhr v. hor loge, uurwerk o. met eene veer; -vieh o.
gevogelte o.; -vitriol m. (Delfst.) vezel
vitriool o.; -?vage v. weegschaal-achtig
v., weeghaak m. met veer; -weisz o., Z.
-alaun; 2. -spath; 3. buigbaar asbest o.;
4. Z. Bleiweisz; -wild(pret) o. klein gevogelte o.; -winder m., Z. -spanner;
-wismuth m. vezelachtig bismuth o.;
-zanglein o. (Man.) tangetje o. met eene
veer; -zeichnung v. teekening v. met de
pen; it. Z. -zult; -zins m. accijns m.,
schatting v., die in gevogelte betaald

wordt; -zirkel m. veerpasser m.; -zug m.,
Z. -strich; it. Z. Handaug; it. pennetrek
m., die e. o. a. beeld voorstelt; -züngler
m. (Nat. lijst.) eene soort van pepervreter of toekan, arakari m.

Pee, (-n) v. toovergodin, toovernimf, fee v.; it. verleidelijke vrouw, bekoorlijke, zeer bekwame vrouw v.

FQen-gabe, (-n) v. gave v. van
toovergodin; -gestalt v. feeëngestalte v.
Feenhaft, bijv. en b. tooverachtig,
op de wijze (Ier toovergodinnen, feeachtig.
Poen -hand, (-hande)v.feeënhand,
bekwame hand v.; arbeiten wie -Made,
als eene toovergodin werken; -kunst v.
tooverkunst v.; -land o. land o. der toovergodinnen of feeën; - marchen o. tooververtelling v., sprookje o.

Feenm szig, bijv. nw., Z. /eenkaft.

Feen-pallast, (-last(e)s, mv.
- laste) m. tooverpaleis, paleis o. van eene
toovergodin of fee; -reich o. feeënrijk,
rijk o. der toovergodinnen; -schloss o.

kasteel o. eener toovergodin, Z. -pallast.

Foenthum,

(-thum(e)s,

mv. -t.hu-

mer) o. feeënrijk, rijk o. der feeën of

toovergodinnen.

Poen –welt, v., 7. -land, -reich;
-werk o. werk o. cener toovergodin

Feh.
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tooverij v.; -zauberei v. tooveren o., tooFQhde-ordnung, v. regeling v. ich babe gefunden, was ihm fehlt, ik heb
verij v.; das grenzt an —, dat grenst aan van vrede en oorlog; -pfand o.,Z.-hand- gevonden, ontdekt, bemerkt wat hem
schuh; -recht o. recht o. om te oorlogen, scheelt, mankeert; (fig.) es fehlle nicht
tooverij.
viel, so wore er getódtet worden, het
Feerei, V. tooverij v., tooveren o. om strijd te voeren.
F@ge, (- n) v. (Landb.) harp, koren FQhe, (- n) v. (Nat. hist.) Siberisch scheelde niet veel of bij werd gedood;
-harpv. eekhorentje o.; it. vel o., huid v. van het ivoran fehlt es, dass 4? hoe komt het,
FQge-feuer, o. (Kath.) vagevuur Siberisch eekhorentje, petit -gris o.; (Wa- wat is de oorzaak dat &?;anmir soil es nicht
o.; -geld o. veeggeld, geld o. voor het penk.) vair o., pelswerk o. van het bla- -, aan mij zal het niet liggen, mijne
vegen of schoonmaken; -hader o., Z. zoen; -handler m. handelaar, koopman schuld zal het niet zijn, aan mij zal het
- lappen; -hammer m. (Zoutm.) veeg-I m. in pelswerk, pelterijenhandelaar m.; niet mankeeren; daran soli es nicht -, dat
hamer, schoonmaakhamer m.; -kraai o. -haube v. bonten muts, muts v. van dei zal niet mankeeren, daarvoor zal ik wel
(P1.) kannekruid o., paardestaart m., huid van het Siberisch eekhorentje.
zorgen; it. das wird gar nicht -, dat zal
schaafgras o.; - lappen m. veegdoek, stof- Fehl, (-( e)s, mv. -e) m. (veroud.) stellig gebeuren; was fehlt ihm? wat
fout v., gebrek o.; ohne - sein, zonder scheelt hij? wat mankeert hij? waarover
doek, wrijfdoek m.
Pogen, (fegte, gefegt) bedr. ww. ve- fouten, vrij van gebreken; an keinem klaagt hij ?; es [chit ihm etw. am Auge, hij
gen, bezemen, reinigen, keeren, aanve- Dinge - haben, aan niets gebrek hebben, scheelt, mankeert iets, hij heeft een ongemak & aan het oog; es fehlt ihm imgen, afvegen, schoonmaken; das Geschirr Z. Fehler.
-, schoonmaken, schuren; den Boden -, Fehl, bijw. (veroud.) mis, verkeerd. mer cliv., hij mankeert, scheelt altijd wat,
vegen, schoonmaken, schrobben, boenen; niet juist, niet richtig, fout; - horen, ver- hij heeft altijd wat te klagen, er schort
Eisen, Stahl -, polijsten; den Schornstein keerd verstaan; -rechnen, fout, mis reke- hij hem altijd wat aan; II. bedr. ww., Z.
-, vegen; einen Brunnen, Abtritt -, rui- nen; - drucken, fout, verkeerd drukken, verfehlen.
men; .Kaná le -, schoonmaken, uitbagge- Z. fehlbitten; 2. ijdel, tevergeefs.
Fehler, (- s, mv. Fehler) m. gebrek.
FQhlbar, er, -st) bijv. en b. feil- ongemak o., feil v., fout, gebrekkigheid
ren; Korn -, harpen; (Jachtw.) van herten),den bast der horens wrijven;(Zoutz.) baar, onderhevig aan het begaan van' v.; (Gen.) lichaamsgebrek o., lichamelijke onvolkomenheid, onvolmaaktheid
(lie SalzpPanne -, schoonmaken,; (fig.) fouten; -keil v. feilbaarheid v.
FQhlbericht ((
- e)s, mv. -e) m. e., gebrekkige handeling, verkeerde han
jemn. den Beutel -, van zijn geld beroobericht o.
ven, de beurs ledigen; (fig.) jem. -, den onjuist, valsch bericht
misgreep, misslag m., fout-delingv.,
(-n) v. vergeefsch, nut- v.; naturlicher -, natuurlijk gebrek; jeder
mantel vegen, doorhalen, van leer geven;
11. o. ww. (gemeenz.) dansen, walsen, teloos, ijdel verzoek o.; eine - than, Z. Mensch hat -, ieder heeft gebreken; jeder
(ehlbitten.
begeht -, iedereen begaat misslagen; seine
galoppeeren.
Fegeopfer, Pers, mv. -Per) o. FQhlbitten, (bat fehl, fehlgebe- - bekennen, zijne misslagen bekennen;
ten) o. ww. onr., m. h. (vèroud). tever- er hat gule Eigenscha f len, aber auch
zoenoffer, verzoeningsoffer o.
Feger, (- s, mv. Feger) m., —in, geels verzoeken, een nutteloos verzoek grosze -, maar ook groote gebreken; (fig.)
das Gebdude hat - , gebreken o. mv.; - in
(-nen) V. veger, ruimer, reiniger, schoon- doen.
FQhlblatt, blattes, mv. -blotter) der Schreibart, fout, gebrekkigheid v.; maker m., veegster, schoonmaakster v.
gegen die Sprachrichtigkeit, fout, onjuistFege— recht,( -( e)s,mv.-e) o.recht, o., Z. Fehlkarte.
uitsluitend recht o. om te vegen, te rui - Fohlbogen, m. mv. afzonderlijke, heid v.; - in der Lotterie, niet v.; - gegen
uien; -rolle v., Z. Fege (Landb.); -salpe- losse, overtollige vellen o. mv. van een (lie Zeitrechnung, fout v. in de tijdrekeIer m., Z. Kehrsalpeter; -schrober m. boek, waarvan men geen geheel kan fling, anachronisme o.; - in einer Rechnung, fout v., abuis o., misstelling, ver(Zoutz.) schuimspaan v., schuimlepel m.; vormen.
Fehlbohren, (bohrte fehl, fehl- gissing v.; it. vergissing, dwaling v.,
-zeil v. (voor de bijen), tijd m. om de
gebohrt) bedr. ww. mis boren, verkeerd bok m.
korven te reinigen.
FQhlerfrei, bijv. en b. zonder geFeg—fewer, (- s) o., z. m., Z.Fege- boren.
FQhldruek, (-( e)s) m., z. m. breken, zonder fouten; niemand ist -,
feuer; -sand m. schuurzand o.
F@gsel, (- s) o., Z. m. opveegsel, (Drukk.) misdruk, slecht bedrukt blad niemand is vrij van gebreken, zonder
o.; 2. boek o., waarin de letter niet overal gebreken; -es Werk, werk o. zonder fouveegsel, vuil o.
afgedrukt heeft.
ten, vol komen, volmaakt goed; -e SchreibFegung, v., Z. Tegen.
FQh1en, (fehlte, gefehlt) o. ww., m. art, Abschrift, -er Druck, zonder fouten,
Fegzeit, en) v., Z. Fegezeit.
h. missen, eene fout begaan, een misslag nauwkeurig, correct; -sprechen, schreiFeh, (- (e) s, mv. -e) o., Z. Fehe.
FQhde, (- n) v. strijd, twist m.,on- begaan, zich schuldig maken; it. schelen, ben, zonder fouten, juist, correct.
eenigheid, veete v., verschil o.; schrift verschil maken; it. zich bedriegen, zich Fohlerhaft, bijv. en b. gebrekkig,
verschil o., strijd, twist m.,-stelrich, vergissen; gegen seine Pf#icht -, te kort met fouten, foutief; -er Versrag, -e Biloneenigheid v. van schrijvers onder elk., komen in, nalatig zijn in, te kort schieten dung, Lehrart, gebrekkig, aan gebreken
pennestrijd, schriftelijke strijd m., pole- in; gegen seine Aeltern -, te kort komen in onderhevig; -e Redensart, gebrekkig, onmiek v., letterkundige twist m.; jemn. den verschuldigden eerbied voor; in der juist; -e Urkunde, gebrekkig, onvolko- bieten, die - ankiindigen, den oorlog ver Sprache, in der Orthographie -, verkeerd men, onvolledig.
die - annehmen, de uitdaging tot-klaren; spreken, schrijven, fouten maken in; da
Fohlerhaftigkeit, v. gebrekkigden strijd aannemen,den handschoen op- hat er sehr gefehlt, daar heeft hij eene heid, onnauwkeurigheid, onjuistheid,
vatten; 2. (veroud.) waarborg m.,garan- groote fout, een grooten misslag begaan; onvolledigheid, onvolkomenheid v., geweit gefehlt ! verre van dat ! gij hebt het brek o.
tie V.
Fehde-brief, (-( e)s, mv. -e) m. mis ! mis !; 2. niet voorhanden, niet tegen- FQh1er1os, bijv. en b., Z. f ehleruitdaging v. tot den strijd,00rlogsverkla- woordig zijn, ontbreken, mankeeren; es frei.
ring v.; -handschuh m. handschoen m. ten - noch zwei Personen, er ontbreken, man- Fehlervoll, bijv. nw. vol fouten,
teeken van uitdaging tot den strijd; den keeren nog &, er zijn nog & afwezig; es' vol gebreken, vol onjuistheden, vol on- hinzverfen, den handschoen toewerpen; -- noch drei Gulden, er komt nog drie nauwkeurigheden, zeer gebrekkig, zeer
tien -- au fnehmen, den handschoen opne- gulden te kort; das Geld fehlt ihm, es fehlt onvolledig.
men, de uitdaging aannemen, den strijd ihm an Geld, hij heeft gebrek aan geld,geld FQhlfahren, (du fahrst fehl, er
aanvaarden; -los bijv. nw vreedzaam, stil, mankeert hem; lassen Sie essich an nichts fahrt fehl, fuhr fehl, fehlgefahren) o.
in vrede, rustig, in eensgezindheid, zon -, laat het u aan niets (nergens aan) ont- ww. onr., m. s. mis rijden, een verkeer -derone igheid. 1 breken, gij moet maar alles nemen, wat den weg oprijden, uitvaren, verdwalen,
Fehden, (fehdete, ge fehdet) o. ww. gij noodig hebt; Sie habenuns heuterecht l van den rechten weg afdwalen.
a strijd zijn, oorlog voeren, oorlogen. gefehi!, wij hebben u heden zeer gemist; FQhlfarbe, (- n) v. (Sp.) ontbre( -

(-

(-

(-
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kende kleur, kleur v., waarmede :ren verloren, nuttelooze, vergeefsche slag ni.; (met den degen), misstoot m.; eiren ?iaen -thun, Z. fehlschlagen; (Bilj.) mis thun, Z. fehlstechen.
verzaakt, renonce v.
Fehlstosz, (-stoszes, mv. -stvsze)
-itom.
Fehlfi hren, (führle fehl, fehlge.Fehlschlagen, (du schlagst fehl, m. misstoot, verkeerde stoot, nuttelooze
fuhrl) bedr. ww. op een verkeerden weg
brengen, doen verdwalen, verkeerd lei- er schlagt fehl, schlug fehl, fehlgeschla- stoot m.; (Schermk.) misstoot m.; einen gen) o. ww. onr., m. h. misslaan, niet thun, Z. fehlstoszen.
den, misleiden.
Fohlgang,(- gang(e)s, mv. -gunge)' raken of treffen, een vergeefschen, nut- FQh1stoszen, (du stöszest fehl, er
m. verkeerde weg nl., verdwalen o.; 2. teloozen, verloren slag doen, van ter zijde stöszt fehl, sties, fehl, fehlgestoszen) bedr.
vergeefsche gang, tocht m., vergeefsche, & slaan; 2. m. s. mislukken, niet slagen; ww. misstooten, missteken; (Schermk.)
seine Absichten schlugen fehl, zijne plan- misstooten, eenen verkeerden, vergeefnuttelooze pogingen v. mv.
F@hlgebii,ren, (gebar fehl, fehl- nen mislukten, leden schipbreuk, hij sche n, nutteloozen stoot geven of uitval
geboren) o. ww. onr., m. h. voor den tijd slaagde niet in &; seine Hoffnung ist ihnt doen met den (legen; (Biij.) misstooten,
baren, misbaren, eene miskraam, ontij fehlgeschlagen, zijne hoop is verijdeld, hij geen bal raken.
verlossing hebben.
-dige is in zijne verwachting te leur gesteld; 3. Fehlstreieh, (-( e)s, mv. -e) m.,
Feh1geburt, (-en) v. miskraam, onp. ww. es schlagt mir fehl, mijne hoop Z. Fehlschlag.
F@h1treten, (du trittst fehl, er
is verijdeld.
misgeboorte, ontijdige verlossing v.
Fehlgehen, (ging fehl, fehlgegan- Fehlsehleudern, (schleuderte trilt fehl, tral fehl, fehlgetreten) o. ww.
gen) o. ww. onr. misgaan, een verkeer fehl, fehlgeschleudert) o. ww., m. h. mis - onr., m. h. misstappen, mistreden, een
verkeerden stap of tred doen, uitglijden;
weg opgaan; 2. iem. niet aantreffen,-den slingeren, miswerpen, misgooien.
Fehlschlieszen, (schloss fehl, (van paarden), misstappen, struikelen.
vergeefs gaan of loopen.
Fehlgreifen, (gri f f fehl, fehlge- f ehigeschlossen) o. ww. onr., m. Ii. een FQhltritt,( -(e)s, mv. -e) m. mis gri fen) o. ww. onr., m. h. zich vergrijpen,' verkeerd besluit trekken, valsch, verkeerd stap, mistred, verkeerde stap of tred m.;
misgrijpen, mistasten; (Muz.) een ver-'' redeneeren, verkeerde gevolgtrekkingen (van paarden), struikeling v.; einen thun, Z. fehltreten; (fig.) fout v., bok,
keerden toon,een verkeerd akkoord aan- maken.
slaan; (Boekdr.) eene verkeerde letter Fehlschluss, (-schlusses, mv. misstap m., verkeerde handeling v.; elnen
nemen, grijpen, een misgreep doen; (fig.) -schlüsse) m verkeerd, valsch besluit o., - begehen, (van eene vrouw), hare eer
valsche sluitrede v.; (Did.) verkeerde bevlekken.
mistasten, een bok schieten.
Feh1griff, (-( e)s, mv. -e) m. mis - redeneering of gevolgtrekking v., para- Fehlwerfen, (du wir fst fehl, er
wirft fehl, wart fehl, fehlgeworfen) o.
tasting v., misgreep, misslag m., vergis logisme o.
Fehlschneiden, (schnitt fehl, ww. onr., m. h. misgooien, miswerpen,
v.; einen - thun, Z. fehlgrei fen.
-sing
Fehlhauen, (hieb fehl, fehlge- (ehlgeschnitten) o. ww. onr., m. h mis - het doel missen (met werpen).
hauen) o. ww. onr., m. h. mishouwen, snijden, eene verkeerde snede doen, het Feh1wurf, (-wurf (e)s, mv. -wur fe)
m. misworp, verkeerde, vergeefsche, nutmes laten uitschieten.
misslaan.
Feh1hieb, (-( e)s, mv. -e) m. mis - FQhlsehnitt, (-( e)s, mv. -e) ni. telooze worp rn.; einen - thun, Z. fehlhouw, misslag in.; einen - thun,. Z. fehl- verkeerde snede, missnede v.; einen - werfen; einen - inn Kegelspiele thun, mismachen, Z. fehlschneiden; (Lederb.) in- gooien, geen enkelen kegel raken of trefhauen.
Fehljagen, (jagte fehl, fehlgejagt) snijding v.; (Gray.) uitglijden o. van de fen, een poedel maken.
Fehlz hlen, (zdhlte fehl, fehlgeo. ww., m. h. nuttelooze jacht maken,' graveernaald; (Heelk.) missnede, ver
insnijding v.
-kerd zhlt) o. vvw., Z. verzdhlen (sich).
vergeefs jagen; it. het dier niet vangen,
Fehlsehreiben, (schrieb fehl, Fehlzeiehnen, (zeichnete fehl,
laten ontsnappen; it. zich vergissen.
Fchljahr, (-( e)s, mv. -e) o. onge- (ehlgeschrieben) bedr. ww. our. fout fehlgezeichnet) o. ww., Z. verzeichnen
lukkig jaar, misjaar, jaar o., waarin de schrijven, eene schrijffout maken, zich (sich).
verschrijven, zich vergissen met schrij- Feh1zielen, (zielte fehl, fehlgeoogst mislukt is.
zielt) bedr. ww. verkeerd aanleggen op,
Feh1karte, (-en) v. (Sp.) ver ven.
Fehlschritt, (-( s)s, mv. -e) m. verkeerd mikken.
kaart v.
-kerd
FQhlkauf, (-kauf(e)s, mv. -kaufe) misstap, mistred m., verkeerde stap, tred FQh1zug, (-zug(e)s, mv. -züge) m.
(Schoonschr.) verkeerde trek, verkeerde
m. slechte, nadeelige koop, miskoop m.; m., Z. Fehlttritt.
Fehlsehuss, (-schusses, mv., haal m.; (Sp.) verkeerde zet m.; einen einen -thun, miskoopen, te veel betalen,
miskocht of bekocht worden, overvraagd -schüsse) m. misschot, loos schot, ver thun, (in het schaakspel), verkeerd zetschot o.; einen - thun, Z. fehl--kerd ten; (bij het visschep), niets vangen of
worden.
ophalen.
FQhllage, (- n) v. (Drukk.) ver schieszen.
ontbrekende letter v.
F@hlsehen, (du siehst fehl, er sieht Pehm, (-en) V. geheim gerechtshof,
-kerdlt,
F@hllaufen, (du laufst f ehl, er lciu f t fehl, sah fehl, (ehlgesehen) o. ww. onr.,m. veengerecht, halsrecht o., veem v.; it.
fehl, lief fehl, fehlgelaufen) o. ww. onr., h. miszien, verkeerd zien, niet juist zien, de afgesloten plaats v., waar gerecht gezich verzien; ich babe fehlgesehen, ik heb houden wordt; 2. eikeloogst m., eikels
Z. fehlgehen.
Fehlreiten, (rilt fehl, fehlgerit- mis gezien, ik heb mij verkeken, verzien. m. mv., beukenoten v. mv.; 3. (-(e)s,
Fehlspringen, (sprang fehl, fehl- mv. -e of -en) m., -hol -, vaam, vadem
ten) o. ww. onr., Z. fehlgehen.
Fehlritt, (- (e) s, mv. -e) m., Z. gesprungen) o. ww. onr.,m. h. missprin- m.; (van hooi &), rnijt v.
gen, verkeerd springen, zijn doel missen Pehmen, (fehnate, gefehnzt) bedr.
Fehlgang.
ww. Schweine -, naar de plaats zenden,
Fehls gen, (sagle fehl, fehlge- (met springen).
F9h1sprung, (-sprung(e)s, mv. waarde eikeloogst plaats heeft; 2. (Gesch.
ságt) o. ww., m. h. miszagen, verkeerd
-sprünge) m. missprong,verkeerdesprong van D.) voor het veengerecht dagen.
zagen.
Fehmenholz, o., Z. Fehrra (3).
FOhlsatz, (-satz(e)s, mv. -satze) m.; einen - thun, Z. fehlspringen.
FChlsteehen, (du stichst fehl, er Fehm—gedinge, ( ges, mv. -ge)
m., Z. Fehlsprung; 2. verkeerde, valsche
sticht fehl, stach fehl, fehlgestochen) o. o. geding,proces o.,zaak v. voor het veem stelling v.
FOhlsehieszen, (schoss fehl, fehl- ww. onr., m. h. missteken, verkeerd ste- gerecht; -geld o. geld o. voor het mesten
geschossen) o. ww.onr., m. h. misschieten, ken; (met de naald), missteken, niet op met eikels; - gericht o., Z. Fehmn (1);
zijn doel missen, het doel niet bereiken de rechte plaats insteken; (hij het ring- -recht o. veemrecht o.; - richter m. rech(met schieten); it. (fig.) misschieten rijden), missteken, zijn doel missen (bij ter m. uit het veergerecht; -rage, -sache
V. zaak v., behoorende tot het veemgehet steken).
zich bedriegen, zich vergissen.
FQhlschlag, (-schlag(e)s, my FQhlstich, (-( e)s, mv. -e) m. (bij recht, zaak v. onder het ressort van den
-schldge) m. misslag, verkeerde slag het naaien), missteek, looze steek m.; veemrechter; -schoppe m. onderrechter,
-
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assessor m. bij een veengerecht; - schwein
m., Z. Mastschwein; - stalt, - statte v.
plaats v., waar het veemgerecht zijne
zittingen houdt; 2. (Prov.) gevangenis,

zen naam m.; ge[eierle Sangerin, gevierde zangeres v.; 2. o. ww., m. h. niet
werken, niet arbeiden, feestdag of rustdag houden; (Schoenm.) Maandag hou
von der Arbeit -, rusten, den arbeid-den;
staken, ophouden met werken; gern -,
gaarne ledigloopen, niet gaarne werken;
es ist besser leiern, als -, het is beter
weinig te werken, dan geheel leegloopen;

ni., Z. -bohrer; -wald m. vijgenboscbje,

bosch o. van vijgeboomen.
Feigheit, v. lafheid, lafhartigheid,
vreesachtigheid, blooheid, bloohartigheid v.
strafplaats V.
Ph-pinsel, sels, mv. -set) m.
Feigherzig, ( er, -si) bijv. en h.,
Z. feig(e); -keit v., Z. Feigheit.
penseel o., kwast m. van eekhorenhaar;
-rücken m. (Pelt., Wapenk.), Z. Fehe;
Feigling, (-( e)s, mv. -e) m. laf
-ard,
bloodaard m.
-wamme V. (Pelt.) buikvel o. van een
Siberisch eekhorentje; (Wapenk.) vair o. (Spr.) nachgethaner Arbeit ist gut feiern, Fe_ig–warze, (- n) v. vijgwrat v.;
na gedanen arbeid is goed rusten; da ist (Heelk.) vijggezwel o., vijguitwas m.;
Fore, (- n) v., Z. Fee.
P eden, (/eite,ge[eit) bedr. ww. (Fa- nicht zu -, daar is geen tijd te verliezen, —nkraut o. (Pl.) klierkruid, klein schel kruid, lepelblad o.; -wurz v. (Pl.) zeven
dat is hoog noodzakelijk.
bell.) begoochelen, betooveren.
-blad,tormeniku.
Feier, (- n) V. viertijd, vieravond m., Feier-stunde, (- n) V. schoftuur,
stilstand m. van den arbeid, schofttijd rustuur, plechtig uur o., feeststond m.;. Feil, bijv. en b. te koop, veil; sein
m., schoften o., vacantie v.; 2. (van een -tag m. rustdag, dag m. waarop niet ge- Garten ist ihnt -, zijn tuin is te koop, hij
dag, van eene gebeurtenis &), vieren o., werkt wordt; (bij gerechtshoven), dag wil zijn tuin verkoopen; etw. - haben, te
viering v.; (aan het hof), gala o.; 3. feest m., waarop geene zitting gehouden koop hebben, te koop zitten met; it. veil
wordt, vacantie v.; it. feest o., feestdag, hebben; es ist mir um vieles Geld nicht
o., plechtigheid v.
Feier–abend, (-( e)s, mv. -e) m. heiligendag m.; -Iaglich bijv. en b. van -, het is van mij & niet te krijgen, te
koop, ik wil er niet af, ik zou het voor
staking v., staken o. van het werk, rust- een vier- of feestdag, feestelijk.
tijd, schofttijd m. des avonds; -- machen, Feierung, v., Z. feiern; (van een & niet kwijt willen; (fig.) -e Dirne, aan
eindigen met het werk, den arbeid sta feest), viering v., vieren o.; 2. (van vel- ontucht prijs gegeven meisje o., veile
waan habt, macht ihr —? wanneer,
-ken; den, van een molen), stilleggen o., stil vrouwspersoon, lichtekooi, hoer v.; -es
-standm. Amt, voor geld te krijgen; -e Seele, omscheidt gij 's avonds uit met werken?
hebt gij 's avonds gedaan?; etw. Feierzug, (- zug(e)s, mv. -züge) koopbaar; -e Feder, veile pen v.
. Feilarbeit, (- en) v. vijlwerk, vijbei — machen, in den vrijen tijd, in de m. (w. i. gebr.) Z. Feiergang.
snipperuren o. mv. maken; -- geben, beFeifel, (- n) v. (Veea.) halsklier v.; len o.
kommen, vrij geven, krijgen, vacantie v. 2. halsklieren v. mv., keeldroes m.; -ader Peilbank, (- bdnke) v. vijlbank v.
geven, krijgen; --sgesell m. knecht m., V. onder de tong gelegen ader v. (bij Fej.lbieten, (bot feil, feilgebolen)
bedr. ww. onr. te koop aanbieden, wil
welken een kleermaker boven het ge- paarden).
seinen Leib -, zich voor-lenvrkop;
wone getal mag houden; —slunde v.
Feig–blatt, (-blatt(e)s,mv. -bldtschoftuur, rustuur o. na den arbeid des ter) o., Z. Feigenblati; - blader v., Z. geld tot ontucht leenen.
avonds; -borsch m. knecht, gezel m., die -warze; -bohne v. (Pl.) vijgeboon, wolfs- Feil-bieten, o., - bietung, v.
veiling v.
geen werk heeft, die zonder werk is; boon, boksboon v.; 2. Z. Saubohne.
-eiche v. late eik m.; -er m. feestvierder
Fe_ig(e), ( - er, -st) bijv. en b. laf, Peilbogen, (- gens, mv. -gen) m.
m.; it. knecht m. zonder werk; -gang m. lafhartig, zonder moed, bloode, bloo, galgvijl V.
plechtige omgang m., optocht m., pro- bloohartig; -e Memme, durfniet, lafaarcl, F eilehen, o. (verkl.) vijltje o.,
cessie v.; -gebrauch m. plechtigheid, fees- bloodaard m.; 2. (Bergw.) -es Gestein, kleine vijl V.
Felle, (- n) v. vijl, ijzervijl, hout
te lij kheid v., plechtiggebruik o., ceremo- zacht, week; -es Gezimmer, verrot, ver
v.; grosze, grobe -, groote, grove,-rasp
-es Erz, licht fijn te wrijven,-mold;
nie v.; -geld o. geld o., dat de gildemeester
ontvangt of een meester voor zoodanige' wrijfbaar, bros; - werden, bederven, ver- vierkante ijzervijl v.; stille -, doffe vijl,
dievenvijl, snijvijl v.; glatte -, fijne
ne vijl,
knechts betaalt, welke bij boven het ge- rotten, week, zacht worden.
wone getal houdt; -gesang m. plechtig' Feige, (- n) v. vijg v.; 2. eerre soort zoetvijl v.
gezang o., lofzang m., spreuk v., gezang van slak, kogelslak; it. stekelslak v.; 3. Feilen, (/'eille, gefeill) bedr. ww.
o. toepasselijk op eene gevierde plech- gezwel o., buil v.; (Veea.) verharde klier Eisen -,vijlen,bevijlen; (fig.) ein Gedicht -,
tigheid; -gesell m., Z. -bursch; - gewand' v.; 4. (gemeenz.) vrouwelijke schaam beschaven, zorgvuldig verbeteren, bejemn. die - weisen, iem.-delno.mv; vijlen.
o., Z. -kleid; -glas o. feestbokaal m.;
Feilen–grill, (-( e)s, mv. -e) m.
-glocke v. feestklok, vieravondklok v., door zeker figuur van de hand (daarin
teeken o. met de klok tot den vieravond; bestaande, dat men den duim tusschen hecht o. eener vijl, vijlsteel m.; -halter
-jahr o. jubeljaar, sabbatjaar o.; -kleid wijs- en middelvinger steekt), bespotten, m. vijfhouder m.; -hammer m. vijfhamer
m.; -hártung v. harden o. eener vijl;
o. feestkleed, feestgewaad, plechtgewaad, den spot drijven met; 5. Z. Ohr[eige.
galakleed 0.
Feigen-apfel, (- ap f els,mv. -áp[el) -hauer m. vijlenmaker m.; -stehl m., Z.
Pelerlich, ( er, -st) bijv. en b. m. vijgappel,appel m. zonder pit; -bauna -gruff.
Feilheit, V. veilheid, koopbaarheid,
plechtig, feestelijk, statig, ernstig, def- m. vijgeboom, vijg m.; —lack o. lak, laktig; -er Tag, Vertrag, Schwur, plechtig; hars, gomlak o.; -birn v. vijgepeer v.; verkoopbaarheid v., het veil of te koop
-er Ton, Ernst, plechtig,deftig; jem. - ein- -blalt o. vijgeblad o.; (fig., Jachtw.) ge- zijn o., omkoopbaarheid V.
fuhren, iem. plechtig binnenleiden; - be- slachtsdeelen, schaamdeelen o. mv.; -boh-', Feilicht, o., Z. Feilspkne.
Feil–kloben, (- bens, mv. -ben)
gehen, vieren, plechtig vieren; (tig.) die rer m. (Nat. hist.) galwesp v.; - distel v.
-e Stille der Nacht, de plechtige stilte vijgedistel v.; -drossel v. (Nat. bist.) vij- m. vijlschroef v.; -kolben m., Z. Senkkolder nacht; -keit v. plechtigheid, feeste- geneter m., vijgesnip, vijglijster v.; -[ r- ben; -nadel v., Z. Nadelfeile.
F e isehaft, v. (veroud.) waren v.
lijkheid v.; mit groszer —, met groote mig bijv. en b. vijgvorinig, in den vorm
staatsie, met groote feestelijkheid, met eener vijg; -`resser m., Z. -drossel; -gar- mv., goederen o. mv., die te koop zijn,
ten m. vijgenboomgaard m.; -hola o. vij- koopwaren v. mv.
veel ceremoniën.
Feier-mahl, (-( e)s, mv. -mahle) genhout, vijgeboomenhout o.; -korb m. Feilsehen, (`eilschte, ge[eilscht)
o. feestmaal o.; - morgen m. feestmorgen, vijgenmand v., vijgenmandje o.; -kórncr bedr. ww. et-w. -, te koop aanbieden; (geplechtige morgen, morgen, ochtend rn . o. mv. vijge(n)korrels m. mv.; - kramer woont.) naar den prijs vragen van, dinvijgenkoopman, handelaar m. in vijgen; gen naar, bieden op; it. afdingen, Z.
van een feestdag.
Fe_iern, (/eierte, gefeiert) bedr. ww. -lack o., Z. -baumlack; -neoos o. (Nat. markten, dingen; er kaan das - nicht las
hij kan bet niet laten om er iets af-sen,
ein Fest -, vieren, plechtig vieren; ein bist.) blaasachtig koraalmos o.; -picker
Heiligenfest, einen Geburtstag -, vieren; m., Z. -drossel; -schnecke v. gekonfijte te dingen; (fig.) talmen, dralen, lanter
aarzelen, weifelen, besluiteloos-fantei,
ge[eierter Name, gevierde, hoog gepre- vijg v.; -schnep[e v., Z..drossel; -stecher
(-

-

-
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zijn, knibbelen; er feilschte eiace Slund e gegen den - marschiren, tegen den vijal: 1 ni.; -schnteckerci v. kennis v. van lekker
urn die Kleinigkeit, hij zeurde, zanikte &. of trekken; dein -e eliv. abgecvinnen,
eten en drinken, lekkerbekkerij v.; -sickFeiseher, (- s, mv. Feilscher) m. den vijand een voordeel behalen; . tig bijv. nw. fijn, scherp van gezicht,
koopman, handelaar m.; (fig.) talmer , (Godg.) der -, der böse -, de vijand,
scherpziende; -sinn m., Z. -geldhl; -sinbooze geest, duivel rn.
knibbelaar, weifelaar, draler nl.
Feilsel, o., z. m., Z. Feilspdne.
Fe_indesland, (onb.) o. in -, in vi
Feil -spane,m.mv. vijlsel o.; -slau b ands land, in liet vijandelijk land, in hi
o. vijfstof o.; -stock m., Z. -kloben; -sine ) land o. van den vijand.
M. vijfstreek, streek v. met de vijl.
Feindlich, er, -st) bijv. en
Feiltragen, (du trdgst feil, er trdg t vijandelijk, vijandig; - gegen einander gi
feil, mug feil, feilgetragen) bedr. ww . sinnt sein, elk. vijandig, kwalijk gezin
onr. met iets te koop loopen of reizen zijn, elk. haten; -e Gesinnungen, vijand(
reizen om te verkoopen, al reizende t lijke bedoelingen v. mv.; - behandel„
koop aanbieden, colporteeren.
vijandelijk, vijandig, als een vijand; (fig
das -e Schicksal, het vijandige, ongun
Feilung, v., Z. feilen.
Fein., er, -st) bijv. en b. fijn, dun stige lot; -e Strei fereien, vijandelijke in
niet grof; -e Leinwand, fijn linnen, zach t vallen, invallen van den vijand, stroop
linnen; -es Papier, fijn,dun papier; der -st tochten m. mv.; - in ein Land eindyin
Faden, de fijnste, dunste draad; das -sit gen, een vijandelijker inval doen in ee
Mehl, het fijnste meel, bloem v.; ein -ei laud.
Federz-ug, Pinselstrich, fijn, dun; die -ei I Feindschaft, en) v, vijandschal
Striche in der Schrift, de fijne, dunne
drum vijandelijkheid v., haat, wrok m., ver
halen, ophalen m. mv.; 2. -es Gold, fijn bittering v.
zuiver, onvermengd, zonder alliage; -e r Fe_indschaftlich, bijv. en b., 2
Zucker, fijne suiker; -e Gewv rze, Farber feindlich.
Perlen, fijn, kostbaar; -e Arbeit, fijn, net
Feindselig, er, -Si) bijv. en i
keurig; 3. -es Gefuhl, fijn, teeder; einen vijandig, tot vijandschap geneigd, haat
-en Geruch, Geschniack haben, een fijnen, dragend, kwaadwillig; -handeln, vijandig
scherpen reuk, smaak hebben, zeer juist - gegen einander gesinnt sein, Z. feind
ruiken, proeven; -es Ohr of Gehör, fijn, Lich; (Krijgsw.) -e Handlung,vijandelijk
scherp gehoor; (fig.) -er Kopf, Verstand, heid, vijandelijke daad v.; -keit v., Z
tij n, scherp, scherpzinnig; -er Staatsmann, Feindschaft; die —en anfangen, de vij
geslepen, knap, bekwaam; -er Streich, andelijkheden beginnen.
behendig; - handelu, denken, fijn, netjes, Feine, v., Z. Feinheit; 2. o. das
keurig, snedig, behendig, oolijk; er sagte einer Sac/ic verstehen, het fijne van eens
es ihm -, behendig, snedig; über Alles - zaak weten; (Volkst.) liet naadje van di
urtheilen, juist, schrander; -er Spotl, kous weten.
lijn; er fithlt Behr -, bij heeft een teer
ein-erz, (-es)o.,z.m. (Delfst.)ijzer.
fijn gevoel; -er Wuchs, schoon, lijn, net; houdende verkoolzuurde kalk v.; - fddic
ein -er Jungen, mooi, knap, schoon; ein bijv. en b. —es Tuch, fijn, dun van draad
-es Haus, een mooi, net, schoon huis; ein -fühlend bijv. nw fijngevoelig, teerge•
-es Gesicht, een fijn, schoon gezicht of voelig, zeer vatbaar voor indrukken
gelaat; ein -er of -gebildeter Mann, zeer -gefiihl o., Z. Zartgefuhl; -gehalt m.
beschaafd, welopgevoed man; der -e Ton, (Muntw.) eigenlijke muntswaarde v.
de goede, fijne toon ni., de wellevend- -gekerbt bijv. nw. fijngekorven, met zeel
heid v.; die -e Lebensart, wellevendheid, fijne kerven of inkepingen; -gesdgt bijv,
hoffelijkheid, galanterie v.; das ist nicht nw. (Pl.) fijn getand; -gespitzt bijv. nw,
-, dat is niet mooi, niet nobel; (gemeenz.) (Pl.) fijnpuntig, pijlvormig; -gesprenkeld
seid - fleiszig, weest nu recht vlijtig, past bijv. uw. fijn gesprenkeld, fijn gespik.
nu goed op; (Scherts.) er spielt da eire keld; -gezahnelt bijv. uw. (PI.) fijn ge-e Rolle, hij speelt daar eene mooie rol. tand, met fijne tandjes; -gezahnt bijv. ❑ w.
Fein-brennen, (- s) o., z. m. met fijne tanden; - haaiig bijv. en b. fijnn
fijnstoker o., fijnstokerij v.; -brenner rn . behaard, zachtharig, donzig; - hechel v.
fijnstoker m.
vlas-hennephekel v.
buy. enbi
b. jen.
tn - sein, iem.
Feind,
Feinheit, v. fijnheid, dunte, dunvijandig zijn, iem. kwaad willen, iem. heid v.; (van de lucht), fijnheid, ijlheid
haten;jemn. - werden, iem. vijandig wor- v.; (van het gezicht), fijnheid, scherpte,
den, haat opvatten tegen, kwaad wor- scherpheid v.; (van het penseel), fijnheid
den op.
v.; (van den smaak), fijnheid, juistheid
Feind, e)s, mv. -e) m., -in, v.; 2. -en, (in een gedicht) schoonheden,
( -ren) v. vijand m., vijandin v.; rich -e schoone plaatsen v. mv.
machen, zich vijanden maken, maken
n,
Fein-horend, bijv. nw. fijn,
dat anderen vijandig worden; er ist mein scherp van gehoor; -körnig bijv. en b.
-, hij is mij vijandig, mijn vijand; o[fen- fijnkorrelig, met fijne korrels; -hup/er o.
barer -, openlijke, verklaarde vijand; ab - rozetkoper, schijfkoper, gaarkoper o.;
gesagter -, gezworen vijand; die Katze -machen o., Z. -brennen; -ntaler m. miist der nat-urliche - der Mäuse, de kat is niatuurschilder, f jnschilder m.; -inalerci
van nature een vijand van de muizen; v. fijnschilderen, schilderen o. in mini(fig.) die Unmaszigkeit ist die -in der atuur; -mastbig bijv. en b. fijnmazig, met
Gesundheit, de vijandin &; - vom Spiel, fijne, kleine mazen; - raspel v. fijne rasp
Gerdusche, von der Musik, vijand, geen v.; - schlei f er m. fijnslijper m .; -schntecliefhebber of minnaar m.; 2. (Krijgsw.) ker m. fijnproever, lekkerbek, lekkertong
(-

(-

(-

(-

,
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bijv. nw., Z. - fuhlend; -spindelbank,

-spulmaschine v. fijne spoelmachine v.,

t werktuig o., machine v. om garen & fijn
op te winden.

Feinspitzen, (spitste fein, (ein• gespizt) bedr. ww. scherpen, fijner ma-

1 ken, fijne punten maken aan.

. Fein-spitzer, (-tzers, mv. -izer)
m. (Naald.) werkman m., die de fijne
punt aan de naalden maakt; - wollig bijv.
en b. (van schapen), met fijne wol, fijne
wol dragend; -tucker m. gezuiverde, geraffineerde suiker v.

Feist, ( -er, -(e)st) bijv. en b. vet,
vleezig, dik en vet; - iverden, dik worden, dik en vet worden; (Giet.) -es Handwerk, ruwsteen, kopersteen m., het product der smelting van het gerooste erts,
bevattende koper in verbinding met zwavel en velerlei zwavelmetalen.

Feistader, (-n) v., Z. Fettader.
Feiste, Feistigkeit, v. vet o.,
vetheid, vettigheid, dikte, vleezigheid,
zwaarlijvigheid v.; (Jachtw.) Z. Feistzeit.
Fe_isten, (feistele, gefeistet) bedr.
ww. Vieh -, vetmesten, mesten, vetweiden; Schweine -, mesten, vetmesten; it.
in het bosch brengen om de afgevallen
eikels te laten opvreten, Z. masten.
Feist-jagen, (-s) o., z.m. (Jachtw. )
jacht v. op vet wild; -zeil v. (Jachtw.)
tijd m., waarin het wild vet wordt; (van
herten), hertetijd m.; it. jachttijd m.; in
der -- sein, vet worden.
Fe1be1, (-s) no., z. m. fulp, trijp,
felp, pluisfluweel 0.
Feld, (-(e)s, mv. -er) o. veld, land
o., akker m.; it. weide v., groen o.; flaches -, vlak land; auf offenem -e, in het
open veld; in 's - gehen, naar buiten,
naar het land gaan; auf freiem -e schlafen, in het open veld, onder den blooten
hemel slapen; über - gehen, door het land
gaan, eene wandeling naar een naburig
dorp maken; quer durch, über die -er her,
dwars door het veld; das - durchstreichen, tiet veld afstroopen; das steht noch
int -weiten -e, dat is nog in wijde zakken,
nog lang niet zeker, nog ver te zoeken;

dar, biedt een groot, uitgestrekt veld aan;
diese Wisschenschaft bietet ein 2vèites

2. veld o., akker m., bouwgrond m., korenveld o.; das - stekt schon, het veld
staat mooi; das - messen, landmeten; ein
Stuck -, een stuk gronds, lands; brachliegendes -, braakland, braakveld o.;
(Jachtw.) das Wild zicht zu -e, het wild
gaat op de velden voedsel zoeken; (Krijgsw.) ein Heer in's - stellen, op de been
brengen, marschvaardig maken; zu -e
sein, in liet veld, in het leger zijn; Krieg
ins of/enen -e, veldslag m., oorlog m. in
het open veld, te land; zu -e ziehen, in's
- rocken, te: velde trekken, oprukken;
zu -e blasen, schlagen, blazen, tromme-

len in het veld; aus dem -e geschlagen
werden, uit het veld geslagen, verslagen
worden, verplicht, genoodzaakt worden
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om het strijdveld te verlaten; das - räumen, het veld ruimen, het strijdperk verlaten, het onderspit delven; (Wapenk.,
Muntw.) veld o.; (Bergw.) veld o., grond
m., terrein o.; in's - rocken, beginnen te
graven; das - verschnüren, het terrein
opmeten niet het meetsnoer; (Sp.) -er
auf dent Dam- of Schachbrelte, velden,
ruitjes o., ruiten V. mv.; (Meub.) -er
einier Thüre, paneelen o. mv.; (Mets.) vlak

-diebstahl m. diefstal m, van vruchten;

Foldherren –gabe, (-n) v.eigen-

- dienst m. velddienst, leendienst m. op schap v. van een veldheer, veldheersta-

het veld; -dienstbariceil v. dienstplich- lent o.; -slab m. veldheersstaf m.; -warde
tigheid v. op het veld; - distel v., Z. Fdr- V. waardigheid v., post m. van veldheer,
berscharte; -ebereis m., Z. -beifusz; veldheerswaardigheid v., opperbevelhebberschap, opperbevel, generalaat o.
-ehrenpreis m. (Pl.) veldeereprijs m.
Feldein,bijw . - gehen, door het veld, F®1d –heu, (-(e)s) o., Z. m. veldhooi o.; -hirte m., Z. -hater; -holder m.
in het veld, veldwaarts, naar het veld.
Feld — euzian, ( en) v., Z. Enaian; (Pl.) wilde vlier v.; -holz o., Z. -busch;
-erbse v. (Pl.) gemeene, wilde er" t, veld- - .hopyen m., Z. Johanniskraut; -hospital
m. veldhospitaal, vervoerbaar hospitaal
o. tusschen twee balken; die elysischen erwt v.
of elysäischen -er, de Elyzeesche velden
Felderdecke, (-n) v. (Timm.) o., inrichting v. ter verpleging van in het
o. mv.; (Gez.) (van een verrekijker), veld, vakzoldering v., plafond - paneelwerk o. veld gewonde soldaten, lazareth o.; -huhn
vlak o.; (Schild.) (van eene schilderij),
FQ1d -ese1, (-esels, mv. -esel) m., Z. o. veldhoen o., patrijs m.; -hühnerdarm
Waldesel; - fldche v. vlakte v.; Messkunsl m., Z. -darm; -huhnerpastete v. pastei
veld o., grond m.
Feld - altar, ( lur(e)s, nlv. tire) der —, Z. Feldmesskunst; -flasche v. veld- v., gebak o., waarin patrijzen voorkoui. veldaltaar, draagbaar altaar o.; -ameise fiesch v.; - fldte v. veldfluit v.; - /lucht v. men; -hut m. veldhoed m.; -haler m.
V. veldmier v.; -ampler m. (Pl.) kleine verlaten o. van het leger in het veld, de- veldwachter m.; it. oogsthoeder m.; -hotte
wilde zuring, veldzuring v.; -andorn m. sertie v.; -flüchter m., Z. -laube; - fluch- V. veldhut v.; -- der Soldaten, veldhut,
(PI.) wille salie v. manderkruid o.; it. lig bijv. nw. vluchtende, op de vlucht; soldatenhut, legerhut, barak v.; sich -hü a wondkruid, lidkruid o.;anemone v. (Pl.) - fluth v. vloed, watervloed, stroom m., ten banen, veldhutten opslaan, hutten
wilde adonisroos v.; -anger ni scheid - die de velden verwoest, veld-overstroo- opslaan in het veld, barakkeeren.
FQldig, bijv. en b. (Wapenk.) (alvoor, grens, grensscheiding v . van een ming v.; -[revel in. beschadiging v., ver
veldvruchten; it. Z. -dieb--nielo.dr leen in samenstellingen gebruikelijk), in
veld; -apotheke v. veldapotheek, medicijnkist v.; - apotheker m. veldapotheker', stahl; -frucht v. veldvrucht, vrucht van velden, afdeeliligen, gedeelten verdeeld,
m.; -arbeil v. veldarbeid nm., Z. -bau;' het veld, voortbrengsel o. van het veld gescheiden, bestaande uit; drei-, vier-,
-arbeiter m. landbouwer, daglooner m.; of van het land; -fuchs m. vos m.; -garbe met drie, vier velden.
FQ1d -jager, (-gers, mv. -ger) rn.
-art v. (Landb.) vertleeling v. der koren v., Z. Schafgarbe; -geflugel o. veldvogels
drie klassen; - artillerie v. veld--veldni m. mv., gevogelte o. vats tiet veld; -gehage' veld jager, jager m. van klein wild; (Krijgsartillerie v., Z. -geschiilz; -arzneikasten o. (Jachtw.) heideveld, jaagland o.; w.) veldjager, facteur m. in het veld; -jasUk, Z. -apolheke; -arzt m. veldarts, ge- -geistlicher m., Z. -prediger; -gepack, pis m. (Delfst.) veldjaspis, jaspis m. voor
neesheer m. bij het leger te veld; it. otli- -gerdth o. veldequipage v.; i-t. -gerath,' kittelsteentjes; -kalesche v. sjees v., lancier m. van gezondheid; - backen o. (Bak.) -geralhschafl v. akkergereedschap, ge- delijk rijtuig o.; (Krijgsw.) bagagewagen,
bakken o. van brood ter verzending; it.. reedschap o. voor den landbouw, land- pakwagen m.; -kanzlei v. legerkanselarij
baksel o. van zoodanig brood; -bicker rn. bouwgereedschap o.; - gerecht bijv. en b. v.; -kasse v. veldkas, legerkas, kas v. van
veldbakker, militaire bakker, bakker ni. (Jachtw.) —er Jager, met liet kleine het leger in het veld; it. —, -kassenamt
voor het leger; -bdckerei v. veldbakkerij, wild bekend, bekwaam jager; -gerechlig -i o. veldkas v.; - kassier m. betaalmeester
bakkerij v. voor het leger; -backofen rn. keil v. landelijk rechtsgebied o., lande m. in het veld; -katze v., -kdlzchen o.
rechtsmacht v.; - gericht o. landge--lijke (PI.) muizenoor o.; it. kattepoot in.; -kelveldoven m.; -banner m. veldbanier v.,
vaandel, schild o.; - bacterie v. veldbat -; recht, veldgerecht o., landelijke recht- ler m. kelder, veldkelder m.; it. reiskelterij v.; -ban m. akkerbouw, landbouw bank v.; (Krijgsw.) Z. Kriegsgericht; der m., likeurkeldertje o.; -kerze v., Z.
tij., bebouwen o. van het veld; --kunst -geschirr o., Z. -gerath; - geschrei o. Königskerze, Wollkraut; -kessel m. veldV. (Landb.) Z. -bau; (Krijgsw.) veld- (Krijgsw.) veldgeschreeuw o.; it. wacht ketel m.; - kiesel m. veldkiezel m., veld-geschutz o. veld--word.inhetvl; klei v.; -kirche v. kerk v. in het open
bouw m., veldversterking v.; -bauer m.
landbouwer, boer m.; -bauna m. boom geschut, veldstuk o., veldstukken o. rnv.,' veld; -kleid o. landelijk, boersch kleed o.;
in. in het veld; -be%estigungskunst v., Z. veldartillerie v.; -geschtvorner m. gezwo- it. veldkleed, reiskleed o., reiskleeding
-bcaukunsi (Krijgsw.); - bei[usz m. (Pl.) rene m. in een veldgerecht; -gestange o. v.; -klee m. (Landb.) wveiszer —, kruip
gelber —, veldklaver, weidekla--klaver.;
veldbijvoet ni., wild Sint-Janskruid o.; stangen rn. mv. van een waterwerk;
-belt o. veldbed o.; -biene V. wilde bij (Bergw.) stangen m. mv.; -gewdchs o. ver v.; -klette v. Z. Klettenkerbel; -kloster
v.; -binde v. sjerp v., schouderband m.,l veldgewas o., plant, veldvrucht v.; -ge- o. klooster o. in het open veld; -knobdienstgordel m.; -binse v. veldbies v.; walliger m. provoost m. in het leger lauch m. veldknoflook, wild knoflook
-bira v., —baum m., Z. Holzbirn cC; te veld; -gott m., -goltheit v. veld- o.; -knolenmoos o. veldknoopmos, in het
-blunie v. veldbloem, wilde bloem v.; it. god in., veldgodheid v., god in., godheid veld groeiend mos o.; -koch m. veldkok,
Z. Gicnseblunie; -bohue v. grootti boon,] V. van den landbouw; - gollesdienst in. kok m. bij het veldleger; -kohl m. hazen veldboon, tuinboon v.; -breile v. (Landb.) godsdienstoefening v. in het veld; -gra- oorkool v. met gele bladeren; 2. wilde
kamp, bebouwd stuk land o., bebouwde, ben m. greb, veldsloot v.; -grenze v., Z. raap v., veldkool v.; öltragender —, knol
v.; -kop! m., Z. -busch;-kol,rap
akker ni., bebouwd veld o.; -brücke v.'^ - naark; -grille v. (Nat. bist.) veldkrekel
veldbrug v.; - bronnen in. bron v., put m. m.; -gut o. landgoed o., landerijen v. - kramer m.,—in V. marketenter m., marIn een veld, op eene weide; -brustuwehr' mv., landelijk goed o.; -hase m. veldhaas ketentster v.; -krankenhaus o., Z. -spital;
V. (Vest.) veldborstwering v., glacis o.; m.; -hahn in.mannetjespatrijs m.;-haupt- -krankheit V. veldziekte v.; -kraut o.
- busel', ni. (Landb.) boschje o. in een, niann m., Z. -hers; -häuschen o. alleen veldkruid, veldgewas,op het veld groeiend
gebouw o. in de vlakte of in het-stand kruid o.; 2. Z. Erdrauch; -kresse v. veldveld; -rasse v., Z. -kasse; -chirurg(us)
tij., Z. -ivitndarzl; - cichorei v. wilde veld, voor het leger geschikt om er van kers, wilde kers v.; -krieg m. oorlog,
cichorei v.; -cypresse v. (Pl.) veldcipres, gebruik te maken; - heinee v. of -heim- krijg m. te veld.
P 1dkriegs–kamlei, -kaasti,
hoe- langer- hoe- liever v.;it.,jeneverboom,. chen o., Z. -grille; -henne v. wijfjespa
m., Z. -huhn; -herd m., -tenue v.-trijs v., –kassier, –zahlmeister, m.,
jeneverstruik m.; 2. (Nat. kist.) Z. Lau/Z. Feldkanzlei, Feldkasse 4.
käfer; -darm m. (PI.) akkergnichheil, (Vog.) vinkebaan v. in het veld.
Feld - krote, ( - n) v., Z. Er dkróle;
bastaardmuur o.; -degen m. soldatende-, Feldherr, (-n, mv. -en) m. veld;eti in., sabel v.; -heb m.. —in v. vel', -j beer, eerste bevelhebber, opperbevelheb- -küche v. veldkeuken v.; - kummel m.
ddief m., velddievegge v., dief m.,dievegge' ber, opperveldheer, generaal m.; it. aan veldkomijn, wilde komijn m.; it. Z. Quenleger te veld, kapi--voerdm.anht del; -kunst v. (Bergw.) werk o., machine
V. van veldvruchten; -dieberei v. veldv., waardoor het water buiten de mijn
Vlieverij v., stelen o. van veldvruchten; tein m.
-
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gebracht wordt; -lafelte V. (Art.) veld- -probsl in. veldproost, groot -aalmoeze- veld; -tenne v., Z. -herd; -leufel m. veldaffuit v.; -lager o. leger o. te veld, veld- nier m. in het kamp; protestanlischer--, duivel m.; -theilung v. landmeten o.,
legering v., kampement, kamp o.; das proost m. over de veldpredikers; -quar- verdeeling v. der landerijen, Z. -niessung;
-- aufschlagen, het kamp opslaan, kam- tiermeisler m. kwartiermeester m. in het -theilungskunst v. geodesie v., Z. -messpeeren; -lattich m. wilde latuw v.; it. kamp; -quendel m. (Pl.) wilde tijm, veld- kunst; -thier o. wild dier o.; it. dier o.,
veldsalade of veldsla v.; -lauch m., Z. tijm, kwendel m., onzer-lieve - vrouwe dat op het veld leeft; -thymian m. (P1.)
-knoblauch; -laufer m. (Nat. bist.) goud- bedstroo o.; -rapunzel nl. (Pl.) wilde ra- wilde tijm m.; -tisch m. veldtafel, vouw groene pluvier m. met zwarten hals; punsel v.; it. Z. -lattich; -ratte, -ratze tafel v.; -ton m. (Muz.) verhoogde toon,
-lazareth o., Z. -spilal; -lehne v., Z. v. (Nat. bist.) veldrat v.; -ranch m. of toon m., noot v. met een kruis er voor;
Ackerlehne; -lerche V. (Nat. bist.) veld- -raute v., Z. Erdrauch; - recht o. lande- -trompete V. veldtrompet, krijgstrom leeuwerik m.; -lilie v. wilde lelie, veld- lijk recht, veldrecht o.; 2. wetboek o. pet v.; -Trompeter nl veldtrompetter,
lelie v.; -linse V. (Pl.) veldlinze v.; voor den landbouw, akkerwetten v. mv.; krijgstrompetter ni.; -uhr v. veldklok v.,
-losung V. wapenkreet m., wapenge- -regiment o. veldregiment, regiment o.. veldhorloge o.; -ulme v., -ulntenbaum v.
schreeuw, krijgsgeschreeuw o.; -luft v. in het kamp; -richter m., Z. Dorfrichter; gewone olni m.
veldlucht, buitenlucht v.; -lust v. veld- 2. auditeur m. bij den krijsraad; - ringel- FQ1dung, v. veld, vlak o.
lust m., vermakelijkheden v. mv. op liet blume v. (Pl.) veldgoudsbloem, wilde Feld–verp$egung v., -verp/leland, landelijke vermaken o. mv.; -mag- goudsbloem v.; -rittersporn in. (Pl.) veld- gungsamt o. verpleging v. der soldaten
samen m., Z. -mohn; -mane m., Z. -bauer; ridderspoor v.; -rose v. (P1.) veldroos v.; in liet veld, veldcommissariaat o.; -vogel
-mannstreu V. (Pl.) kruisdistel v.; -ma- -röslein o. (Pl.) windroos, windbloem. m. veldvogel m.; -yogi m.,Z.-huter,Frohnnóver o. (Iirijgsw.) veldmanoeuvres, ma- klaproos v.; -rube v. (Tuinti.) veldraap, oogt; -wache v. veldwacht, voorste wacht
noeuvres, oefeningen v. mv. in het veld; stoppelknol v.; -ruf m.,Z. -geschrei; -riige v.; -wachter m., Z. -hater; -wachtmeister
-marder m. (Nat. hist) veldmarter v.; v. klacht v. over overtreding der akker- m. majoor, kapitein m. der voorste wacht
-mark, -markung v. veldgrens, veldmark wet; -rüstung v. uitrusting v. voor liet in liet kamp; -wage v., Z. Ackerwage;
v.; it. veld o., weide v., die aan eene an- veld; it. oorlogstuig o., oorlogsbagage v.; -waid m. akkerweide v.; -wacke v., Z.
dere grenst; -marsch m. veldmarsch m.; -ruche v. landmetersroede v.; -salat in., Wacke; -wanne v. veldluis v.; -warts bijes.
-marschall m. veldmaarschalk, generaal - Z. -lattich; - schaden m. schade v. aan veldwaarts, naar het veld; -wasser o. veldde veldvruchten; -schanze v. veldschans, water o., veldbeek v.; -veebel m. sergeantmajoor ni.
Feldmarsehall–lieutenant, schans v. in het kamp; - schaar v. veld- majoor m.; -weg m. weg m. door het
(-en, mv. -en) m. luitenant - generaal- schaar v., regiment o. te velde; -schade veld; it. gemeenschappelijke weg m. tusmajoor in., bevelhebber, veldoverste m. v. (PI.) haverdistel v.; -scheider m., Z. schen twee velden; -weges o. (Oudh.)
over eene afdeeling of divisie. -messer; -scheidung v., Z. - naark; - scherer lengtemaat v. van 125 schreden, stadie
Feld-masholder,( -ders, inv.-der) m. (veroud.) officier m. van gezondheid, v.; -wehre v., Z. Landwehre; -weide
m. mastboom, ahornboom m.; -mast o., Z. Unterarzt; _ eines Regiments, Z. Regi- v. (Pl.) kruipwilg m.; -werk o. (Vest.)
Z. Ackermasz; -maus v. (Nat. bist.) veld- mentsarzt; -scheuche v.vogelverschrikker, versterking, fortificatie v. in het open
muis v.; -nteister m. vilder m.; -meislerei bietebouw m., veldspook o.; -schlacht v. veld; -ivicke v. gewone wikke v.; -wiese
V. vilderij v., villen o.; it. vilderij v., vil- veldslag m.; den Feind in einer—erlegen, v. weide v. midden in het veld; 2. in
dershnis o.; -messen o., -messung v. land- verslaan, den slag doen verliezen; -schlan- weide herschapen land o.; -winde v. (Pl.)
meten o., landmeting v.; it. Z. -mess- ge v. (Nat. bist.) veldslang, aardslang veldwinde, wrange v., convolvulus m.;
kunst; -messer m. landmeter m.; -stab v.; (Art.) veldslang v.; -schmiede V. veld- -wirthschaft v. landhuishoudkunde v.
m. landmetersstok m.; -ntesskunst v.land- smidse, veldsmederij v.; -schnecke v. veld- -wundarzt in. veldwondarts, wondheeler

meetkunde, landmeetkunst v.; -misch o. slak v.; - schnepfe v. (Nat. hist.) veld- m. in het leger; -wurm m.aardworm m.;
(Landti.) veld o., akker m., land o., met snip v.; -schon bijv. en b. schoon, mooi -zaan m. haag, omheining v. om een
verschillende gewassen; -mohn m. (Pl.) (op een afstand of in het veld gezien); veld; -zehnte in. tiend v. van veldvruchklaproos, koren - bloem, -roos v.; it. wilde -schóppe m. wethouder m. van een dorp; ten; it. Z. Kehrzehnte; -zeichen o. onpapaver v.; -mane v. akkermunt, veld- it. (veroud.) schepen m. van een dorp; derscheidingsteeken, signaal o.; it. Z.
munt v.; -musik v. veldmuziek, landelijke -schoten v. m v. velderwten v.mv.; -schrei- Fahue; 2. sjerp v., gordel m., kokarde
muziek v.; 2. legermuziek v., muziekan- ber m. schrijver, fourier m. van een re- v.; -zeug o. krijgstuig o., krijgstoerusten m. mv. uit het leger; -nachbar m. giment te veld, regimentsschrijver in.; ting v., krijgsvoorraad in., krijgsbehoefakkerbuur m.; -nagelein o. (Pl.) wilde - schreier m. (Nat. bist.) schreeuwvogel ten v. mv.
anjelier v.; -narde V. (Pl.) bacchusplant m.; -schultheisz m., Z. - richter; -schup- FQ1dzeugmeister, sters, mv.
v., kruiswortelboom m.; -nelke v., Z. pen m. loods v. in het open veld; -schutz -ster) m. veldtuigmeester, artillerie- ge-nagelein; -oberst m. veldoverste m., Z. in., Z. -hitter; -schwamm m. gemeene, neraal m.; General -, opperbevelhebber
-herr; -obst o. wild ooft o.; -ochs m. gewone, niet vergiftige paddenstoel m., m. der artillerie.
ploegos, werkos m.; -ochsenzunge v. kampernoelie v.; -seite v. (Vest.) de naar Fe1dzug, zug(e)s, mv. -zuge) m.
(Landb.) scherpkruid o.; -0/en in., Z. het veld gekeerde kant m. of zijde v.; veldtocht, krijgstocht, tocht m., krijgs-backofen; 2. oven, steenoven m. in liet - sent m. veldmosterd m.; -siech bijv. nw. toerusting V.
Fgldzwiebel, (-n) v. (Pl.) veldopen veld; -ordnung V. verordening v. veldziek, melaatsch; -soldat m. oorlogsomtrent of op den akkerbouw, Z. -recht soldaat, soldaat m. te velde,veldsoldaat m.; ajuin, aardaker m., aardnoo t, vogelmelk v.
Fe1ge, (-n) v. (van een rad), velg
(2); -ort m. (Bergw.) deel o. van een -spath m. (Delfst.) veldspaath o.; —porbergwerk, dat het veld inloopt; einen -- phyr m. purpersteen m.; -sperling m. v.; 2. ( Landb.) na den oogst weer opgetreiben, een bergwerk in een veld voort- veldmusch, veldmosch v.; -spinat m. scheurd of omgewerkt land o.; (Vleeschh.)
zetten; •panier o., Z. -banner; -pappel (Pl.) ganzevoet m., wilde spinazie v.; horentje o., bloedworst v.
FQ1gen, (felgte, ge /elgt) bedr. ww.
V. (PI.) veldmaluwe, wilde maluwe v.; -spinne v. (Nat. hist.) veldspin v.; -spa-perspective v. krijgskundige doorzicht- tal m. veldhospitaal, vervoerbaar krijgs- ein Rad -, velgen, van velgen voorzien;
kunde v.; -polei m., Z. Quendel; -post ziekenhuis o.; -stein m. veldsteen m.; it. 2. (Landb.) einen Acker -, snit der Feigv. veldpost v., koerier, bode m. van het grenssteen m.; -stuck o. (Krijgsw.) veld- haue -, na den oogst weer omwerken; it.
leger; -postamt o. postkantoor o. in het stuk o.; (Schild.) landschap, landelijk wieden; gefelyter Acker, Z. Felge (2); it.
leger te veld; -posten m., Z. Vorposten; gezicht o.; -stuhl m. veldstoel m.; -sucht gewied land o.
-postmeister m. postmeester m. bij het v. veldzucht, melaatschheid v.; -tasche FQlgenhauer, (-ers, mv. -er) m.,
leger in het veld; -prediger m. veldpre- v. (Pl.) gemeene taschkers v., boeren- Z. Wagner.
Fg1ger, (-s, mv. Felger) m., -in,
diker, predikant m. in het kamp; -priester mosterd m., veldtasch v.; -taube V. slagm. veldpriester, priester m. in tiet leger; duif v.; -teich m. vijver m. in het open (-nee) v. wieder m., wiedster v.
(-
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FQlsen -ader, (- n) v. rotsader v.; -I/tell m. (Ontlk.) Z. -bein; -wand v.
-mes.o, (Gen.) okselader v.; - adergang m., Z. rotswand, helling, schuinte v. eener rots,
-blutader; -alaun m., Z. Felsulaun; -altar rotsmuur m.; -werk o. (Bergw.) steenFQ1gung, v., Z. telgen.
Fell, (-( e)s, mv. -e) o. (van een m. altaar o., uitgehouwen in eene rots; gruis o.; -siege v., Z. -bock; -zwelg m.
dier, den mensch), vel o., huid v.; abge- -arten V. mv. (Bergw.) rotssoorten, (Ontlk.) zenuwtak m. bij het rotsbeen.
zogenes -, afgetrokken vel o., huid v., steensoorten V. mv.; -artig bijv. en b.. Z.
Felsieht, er, -st) bijv. en h. rotsleder o.; glattes -, glad vel, gladde huid; felsicht; -bei fecsz m. rotsaveruit, rots- achtig; -es Gebirge, rotsachtig gebergte;
ein schönes - haben, (van een paard), een averoon v.; -bein o. (Ontlk.) rotsbeen o., (fig.) -e Secle, sterke, moedige, onwrikmooi vel, eene mooie huid hebben; it. vooruitstekende gedeelte o. van het slaap- bare ziel.
(van eene kat &), mooi haar hebben; ein een; -berg m. rotsachtige berg in.; -belle Felsig, ( er, -st) bijv. en b. rotsig,
Frisch abgezogenes -, versch afgestroopte v. (van eene rivier), rotsachtige bedding vol rotsen, bedekt met rotsen.
huid; einem Hasen das - abziehen, de v.; -block m. rotsblok o.; -blutader, -blut
Fels -kies, - kiesel, m. rotskieV. (Ontlk.) bloedader v., bloed -leitr zel, bergkiezel m.; -klippe v., Z. Felsen
huid afstroopen, het vel aftrekken,villen;
m., z. m. rotssteen o.; 2.-klipe;stn
okselbeen; -bock m. klip--leidrm.nht
(fig.) einem das - über die Ohren ziehen,
iem. het vel over de ooren halen, iem. geit v., gems v., Z. Steinbock; -brombeere rotssteen m.,rotsstuk,stuk o.rots; -wacken
kwellen; (van een waard), iem. duur V. (PI.) rotsbraam(bes) v., braambesse- mv. rotsen v. mv.
laten betalen; er hal ein dickes -, hij heeft struik m. op eene rots; -brombeerstrauch Fel eke, (- n) v. (Zeew.) bark v.,
eene harde, dikke huid, is ongevoelig; m., Z. -brombeere; -dublet o., Z. -muschel; klein sloepvormig vaartuig o. zonder verein gules, ehrliches -, een goede, eerlijke -test bijv. en b. zoo vast, zoo stevig als dek, met zeilen en riemen, feloek v.
ziel, een goede sul m.; (Volkst.) das alle eerre rots; (fig.) onwrikbaar, onbeweegFemel, FQmmel, in., Z. Fiinniel.
-,(van een vrouwspersoon),die oude heks, baar, niet te bewegen; —e Ho fJnung, Femininisch, bijv. nw. (Spraakk.)
helleveeg v.; (Gez.) - int Augapfel, wit vaste hoop; -filch m. (Nat. hist.) rots- vrouwelijk, van het vrouwelijk geslacht;
visch m.; -fóhre v. bergpijnboom in.; it. als vrouwelijk gebruikt.
vlies o.; - auf dem Auge, oogvlek v.
FQllbereiter, (-Iers, mv. -ter) m. - fortsatz m. voortzetting v. eener rots; Femininum, ninums, mv. -nina)
(Ontik.) beenuitwas m., beenuitzetting (Spraak.) o. vrouwelijke vorm nl.
vellenbereider m.
FC11eisen, sens, mv. -sen) o. v.; -gebirge v. rotsachtig gebergte o.; Feneh, (-( e)s, mv. -e) m. (Pl.)
valies o., tasch, brieventasch, brieven- -graso.(Wapeuk.) vairo.; -grund m.rots- panikgras, venkelgras, gierstgras o.
maal v., koffer ni.; -macher m. valies- grond, rotsachtige grond m.; 2. (Zeew.)
F9nchel, (-s) m., z. m. (Pl.) venbank, klip v.; 3. dal o., laagte v. op of kel v., venkelzaad o.; it. Z. Wasserfenmaker m.; -pferd o. postpaard o.
FQllgar, bijv. en b. behoorlijk gaar, in een dal; -holde v. (Bergw.) ertshoop chel.
m.; -hart bijv. en b. (fig.) zoo hard als Fenchel-apfel, apfels, mv.
klaar, geheel toebereid.
F&.1-handel, (- s) m., z. m. han eene rots; ein —es Herz haben, een -äp/el) m., Z. Anisapfel; -branntwein m.,
huiden of vellen, handel m. in-delm.in steepen hart hebben, zeer hardvochtig Z. - wasser; -gurke v., Z. Essiggurke;
pelterijen, lederhandel, pelshandel m.; zijn; -harte v. hardheid v. van eene steen -hirse v., Z. Fench; -holt o. sassefrashardvochtigheid, ongevoelig -rots;(fig.) hout o.; -öl o. venkelolie v.; -thee m.
-handler m. huidenkoopman, vellenkoov.; -hert o., Z.-heid,onmscljk venkelthee v.; -wasser o. venkelwater o.,
per, handelaar m. in pelterijen, leder -hail(es) Herz; -himbeere v., Z. -brom venkelbrandewijn m.; -wein m. venkel handelaar, lederkoopman m.
rotsholte, rotsspleet v.,-ber;hölv. wijn m.
FQllieht, er, -st) bijv. nw. vlierotshol o., rotsspelonk v.; -hagel m. rots- FQnster, (-s, mv. Fenster) o. ven zig, vliesachtig.
P 11-n.apper, pers, tnv. -per) heuvel, rotsachtige heuvel m.; -keller m. ster, raam o.; it. mv. vensteruiten, glasni. (Zeemt.) onechte lederbereider in.; rotskelder, kelder in. in eene rots uit - ruiten V. in.; sámmtliche - eines Gebdudes,
-riss m. (Pl.) witte maluwe, heemst v., gehouwen; -klippe v. rotsklip v., rots- ramen o. mv., glaswerk o., vensters o.
kaarsjeskruid o.; 2. herfstroos, stok- punt v.; -kluft v. rotsspleet, scheur v., mv.; ein - mit Glasscheiben versetzen,
roos v.; 3. paardenbloem, hondsroos v., in eene rots; -knochen m., Z. -bean;' ruiten, glasruiten zetten in een raam,
papekruid o., leeuwetand m.; -schmitzer - krabbe V. (Nat. hist.) hummerm., rots- een raam beglazen ; ein blindes -, blind
m. lederbereider, lederkoopman, leder- kreeft v.; -kriiutchen o. (Tuinb.) verf- raam o., dat niet kan geopend worden,
verver m.; -schürling m. (schape) vacht mos o,; -kriecher m. rotskruiper, lip-', vast raam o.; - auf Mistbeeten, raam, luik
V. van een pas geschoren schaap; -werk visch m.; -labkraut o. (Pl.) rots-wald- o.; - an einer Thüre, raampje, kijkgaatje
o. vellen o. mv., pelswerk, bontwerk o.; stroo o.; -leimkraut o., Z. -silene; -masse o.; (Glasb.) opening v. van den oven,
it. lederwerk o.; -zotte v. vel o. van V. rotsmassa, groote rots, verzameling, ovendeur v.; am - liegen, aan het ven
voor het raam liggen ; durchs -,-ster,
schapen, wier vacht niet gewasschen is. opeenhooping V. van rotsen; -muschel v..
Felonie, (- n) v. (Leenw.) eed (Nat. hist.) rotsmossel v.; -nessel v. (Pl.) tuna - hinaus sehen, door het raam, uit
V. van een leenman jegens-breuk,ontw zeenetel v.; -riedgras o. (Pl.) rotshelm' het raam, uit het venster kijken ; etw.
m., rotshelmplant v.; -riff o. rotsrif, rif zunm - hinauswerfen, (fig.) iets door het
zijn leenheer.
Pels, (- es, mv. -en), it. Felsen, o. van rotsen, steenrif o.; -riss m. rots- venster, over den balk gooien, zoek ma(-s, mv. Felsen) m. rots, klip v.; fester spleet, scheur v. in eene rots, Z. - kluft; ken.
-, steenrots v., rotssteen m.; die Stadt -rose v. (Pl.) cistroos, hondsroos v.; Fenster-austritt, (-(e)s, mv. -e)
liegt auf einem -en, op eene rots; Moses - schicht v. rotslaag v.; -schlundmuskel m. balkon o.; -band o. vensterhengsel,
schlug den -en, sloeg op de (steen)rots; m. slaapbeens- keelspier v.; -trompeten- raamhengsel o.; -bank v. vensterbank v.;
durch eihen - of -en hauen, de rots door- schlundncuskel m. trompet- of priemvor- it. venstertrede, trede v., optred m. voor
boren; an eineon - of -en scheitern, tegen, mige keelbeenspier v.; -schwalbe v. rots- het raam, vensterestrade v.; -bekleiclung
op eene klip stooten,stranden; steile -en, zwaluw, Chineesche zwaluw v.; -schwer, V., Z. -tutter; -beschlag m., -beschlage o.
steile rotsen v. mv.; (Zeew.) blinde klip, rotszwaai, zoo zwaar als eene rots; - silene vensterbeslag o., vissen m. mv.; -blei o.
rots v.; (Bergw.) berg m. met steengan- v. (Pl.) rotssilene v., rotsleemkruid o.; vensterlood, lood o., waar tusschen de
gen; (Mijnw.) steenachtige gang in.; (fig.) -spitze v. rotspunt v., spits, kruin v., top vensteruiten zitten ; -bogen m. achter
venstergewelf o.; -breit o. ven -wulfse,
er ist wie ein -, hij is door en door ge- m. eenei rots; -stein in., Z. Felsstein;
gordijnplank v., Z. Blu--sterplankv.;i
-strauch m. (Pl.) ruischbezie, soort van
zond.
FC1s-abhang, hang(e)s, mv. myrtenbezie v.; -snick o. rotsstuk, rots- menbrett; -bri stung v., Z. -lehne; -ein-hánge) m. afhangende rots v., rotskant blok, stuk o. eener rots; -stuft v. (Berg- fassung v., Z. - tutter; -eisen o. venster
glasroede, ijzeren roede v.; -lach,-ijzero.,
m.; -achal m. rotsagaat, onechte agaat iv.) in eene rots uitgehouwen trede v.;
m. en o.; -alaun m. rotsaluin, klip- 2. Z. - schicht; - tasche v. (Pl.) rots-tasch- -Feld o. vak o. van een venster; - fli gel m.
kruid o.; -taubc v. rotsduif, steenduif v.; openslaand venster o., vensterraam, raam
aluin v.
Folghaue, (- n) v. wiedijzer, wied
schoffel m.
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-
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(-
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Fornen, (/crnle, gefernl) bedr. ww.
( oeroud.) den Tag -, verwijderen; 2. o.
F@rkel-fett, (-(e)s) o., z. m. var ww. dieses Mddchen [ernt, schijnt van
reuzel o.; -kaninchen o. (Nat.-kensvto., verre schoon, is slechts schoon op een
bist.) varkenkonijn o. in Amerika; -kraut afstand, als men haar van verre ziet ; 3.
wed. ww. sich -, zich verwijderen, Z.
o. varkensla v.

o.; -[utter o. vensterkozijn, raamkozijn e.; pen, jongen ; eipa Wurf -, jongen o. mv.,
-gardine v., Z. -vorhang; -geld o. venster- jonge varkens o. mv.van ééne zog.

geld o., belasting v. op de vensters; -ge
ruste,-gestell o. kozijn o.;-gewande o.wan-

den v.mv., kanten m. mv., of zijden v.mv.
van een venster; -giebel m. fronton o.;
-giller o. traliën of tralies v. mv. van een
venster; it. Z. - schirm (2) ; -glas o. ven
ruit v., glas o.; -haken m.-sterglao.,
vensterhaak m.; -haspe v. vensterduim
m.; - kissen o. vensterkussen, armkussen
o. bij een venster; -kilt m. stopverf v.;
-korb m. horretje o.; 2. -gitten; -kreun
o. kruisraam o.; -laden m. vensterlade v.,
vensterluik o.; -latte of SGiitzlatte v., Z.
-brett; -lehne v. vensterleuning v.; -leisi,
-loch o. vensterlijst v., verstergat o., vensteropening v.; -los bijv. en b. vensterloos, zonder vensters of ramen.

FCrkeln, (/'erkelle, geferkelt) o. ww.,
m. h. (van de zog), jongen, werpen;
(fig.) zich varkensachtig gedragen, zich
als een varken gedragen ; it. gulzig, morsig zijn.
Fermate,( -n) v.(Muz.) rustpunt o.,
dat in de maat niet medetelt, orgelpunt
o., point d'orgue o.

eni fernen.

Ferner, bijv. en b. verder, later;
-e Ansprüche, verdere, nadere aanspraak;
Ihre - Freundscha f t, uwe verdere vriend

voortzetting v. uwer vriend -schap,de

and so -, en zoo voorts, (enz.) -schap; ;
das solt - nicht mehr geschehen, dat zal
verder,voortaan, in het vervolg &; man soil
Ferment, (-( e)s, mv. -e) o. davon - nicht sprechen, men moet daarover
(Scheik.) giststof v., gistingsmiddel, niet meer, niet verder spreken; was wollte
er - ? wat wilde hij nog meer?; - sagle er,
gistmiddel o.

Fermentation, v. gisten o., gis- verder, vervolgens zeide bij, hij voegde

er nog bij; - ist noch zu merken, verder,
Fermenteren, ((ermenlirte, fer- overigens, daarenboven moet men nog
(fensterte , gefensieri)
bedr. ww. een Haus -, van vensters voor- mentirt) o. ww., m. h. in gisting komen, aanmerken.
ting, rijzing V.

FQnstern,

zien, vensters maken in ; (Volkst.) iem.
doorhalen, berispen, kapittelen ; 2. o.ww.
mit einero Mädchen -, (Volkst.) voor het
venster vrijen.
FQnster-nagel , (- nagels , niv.
- nagel) m. raamspijker m.; - ö/fnung v.
groote opening v. van een venster; -p/'eiIer m. vensterpijler m., penant o.; -plo-

sten m., Z. -saute; - polster o., Z. - kissen;
-quaste V. gordijnkwast m.; -rahrn o. raam
o. in het venster, Z. -[utter; -rahmenband
o. raamhengsel o.; -ratite v. vensterruit,
glasruit v.; -recht o. vensterrecht, recht o.

op vensters, om vensters te laten maken
in; - reiber, -riegel m. knip, raamknip v.;
-rolle v. vensterscherm o., rolgordijn o.;
-säule v. raamstijl m.; 2. Z. -pfeiler;
-scheibe v. vensterruit, glasruit v.; - schirm
m. vensterzeil o.; 2. vensterluik, blind,
zonneblind o., jaloezie v.; -schmiege v.
vensterindieping v.; -schwalbe v. huiszwaluw v.; -schweisz in. beslagenheid v.
der ruiten ; - seite v., Z. -getvánde; 2.
(van een huis), voorgevel, gevel m.; it.
muur m. met vensters; -sparren m.(Slot.)
draairoede v. tot venstersluiting, espagnolet v.; -spiegel m. penantspiegel m.;
it. spiegel ni. voor het raam, spion m.;
-spinne v., Z. Hausspinne; -sprosse v.

(Timm.) vensterhoutje o., raamroede v.;
-staar m. (Gen.) lensvormige staar m.;
-steuer v., Z. -geld ; - stock m., Z. -saute;

-sturz m. (Bouwk.) bovendrempel, bovendorpel m. van een raam of venster;
-taxe V. vensterbelasting, belasting v. op
de vensters; - vertiefung v., Z. -schmiege;
-vorhang m. venstergordijn, raamgordijn
o.; -wand m. gevel m. met vensters;
-werk o. raamwerk o.; - wirbel m. vensterwervel v., vensterknop m., raamwervel
v.; -zarge v., Z. -[utter; -zwickel m.
(Glaz.)d»iehoekigeruit v. tusschen ronde
ruiten.
Perch, (-( e)s, mv. -e) m. (Bergw.)
schadelijke mijndamp, giftdamp m.; 2.
(veroud., Prov.) Z. Blut.
Ferien, v. mv., -zeit v. vacantie
v., vacantietijd, vrije tijd, rustdag in.
Ferkel, (- s, mv. Ferkel) o. varken
keu, big, bigge v.; -chen-tje,zogvarkn.
o., Z. Ferkel; tine Zucht - wenen, wer-

gisten, rijzen.
FQrnerhin, bijw. voortaan, in het
Fern, ( er, -st) bij v. en b. ver, verre,' vervolg.
verwijderd, afgelegen ; - es Land, -e Le- FQrnerweit, bijv. en b. (veroud.)
gend, verwijderd, ver afgelegen ; von -e, in het vervolg, toekomstig, toekomend.
von -e her, van verre, van grooten afFQrn -glas, (-glases, mv. -glasex)
stand, op een afstand ; aus -en Landen o., -glä schen, o. (verkl.) Z. Fernkommen, uit verre landen komen ; - voorra rohr.
Hause, ver van huis; eine -e Reise ma- Fernhin, bijw. van verre, op ver
chen, eene verre, groote, lange reis maafstand, naar een verwijderd voor--ren
ken, ver weg reizen ; das sei -e von mir, werp, ver verwijderd, ver afgelegen;
dat zij verre, verre van mij, God beware, - treffend bijv. nw. op verren afstand
behoede mij daarvoor ; sich von - erkun- treffende, rakende.
digen, uit de verte, bedektelijk, heimeFernig, bijv. en b. van verleden
lijk, ongemerkt ; 2. voegw. in so -, so - jaar, van het vorige jaar; das -e Jahr, ver als er glaubt, voor zoo ver, in zoo ver &; leden jaar, liet vorige jaar o.; der -e Somin so - es von mir abhángt, voor zooveel mer, de vervlogen, afgeloopen zomer,
van mij afhangt, voor zoover het in mijne verleden zomer; -er Wein, wijn, oogst m.
macht is; so - es ihm ge[alll, in zoo verre van het vorige jaar, wijn m. van den
het hem bevalt, in geval het & ; ich weisi laatsten oogst.
nicht, in wie - dies wahr ist, ik weet niet, Fern-lehre, v. verzichtkunde,
in lroe verre dit waar is, wat hier doorzichtkunde, perspectief v.; -maler
waar is; ich sehe uithl een, in wie --van m. tooneelschilder, decoratieschilder m.;
er 4, iii hoe verre, om welke reden, -kunst v.kunst v.om vergezichten te schil
met welk recht.
-malerisch bijv. nw. vergezicht-derno.;
Fernambuk, -holz, (-( e)s) o., schilderend, doorzichtachtig, perspectiez. m. fernambukhout o., soort van Bra- visch; -rohr o. verrekijker, afstandskijker,
ziliaansch hout, verfhout o.; -auszug m. telescoop m.; -sa ulig bijv. en b. (Bouwk.)
fernambukkleur v., aftreksel o. van fer- wijdzuilig.
nambukhout ; -papier o., z. m. fernam- Fernscheingem; ►lde, (-maldes ,
bukpapier, fernambukkleurig papier o. mv. -malde) o. (Gez.) vergezicht, eerF@rnansieht, (-( e)s, mv. -e) o. zicht o., schilderij v, met een achter
verzicht, vergezicht, verschiet o.
-grond.
Fernd, bijw. verleden jaar, verloo- FQrnschon, bijv. en b, schoon van
pen jaar, in het vorige of afgeloopen verre of op een afstand; -heil v. schoonjaar.
heid v. op een afstand ; 2. persoon m.,
FQrndarstellung, v. verzich t- die van verre of op een afstand een schoon
kunde, perspectief v.; it. teekening v. in voorkomen of uiterlijk heeft.
perspectief.
Fernschreibe-.kunst, v. verForndig, Z. f ern ig.
schrijfkunst, telegrafie v.; .sur --- gehorig,
F@rne, (- n) v. verte v., verschiet o., telegrafisch ; -maschine v. werktuig o.
groote afstand m.; in der Ndhe, wie in om op verren afstand berichten mede te
der -, zoowel als op een afstand, in de deelen, telegraaf v.; elektrische —, elecverte, in het verschiet ; in der - sein, ver trische telegraaf.
verwijderd zijn ; ctw. in der - sehen, iets Fern-schreiber, (-bers, mv.
van verre, in de verte, op een afstand -ben) m. verschrijven, telegrafist m.;
zien ; (Schild.) vergezicht o., achtergrond -sichtig bijv. en b. verziend ; —keil v.
m.; er behandelt die -n sehr gut, hij tee- verziendheid v., vermogen o. om op ver
kent mooie achtergronden ; (fig.) in die ren afstand juist te zien.
-, op de lange baan ; das ist noch weit in Fernsichtmalerei, v. schilde der -, dat is nog ver verwijderd, wij zijn ring v. met perspectief; it. schilderen o,
in perspectief.
daar nog ver van laan.
-
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Fern —werk, (-( e)s, mv. -e) o. digheid v., gemak o., gemakkelijkheid, ( an eene belofte,, vast, bepaald, zeker
(Org.) register o., dat de echo nabootst; gewoonte v.; - int Reden,Schreiben,Tanzen stellig *; (van het karakter), vast, besten -zeichnung v. teekening v. in perspec- haben, met gemak spreken, schrijven, dig, onveranderlijk, ferm ; 2. onkwetsdansen ; darin besilzt er ein grosze -, viel baar ; sich - machen, zich door zekere
tief.
F@rse, (- n) V. jonge koe v., Z. -, daarin is hij zeer bekwaam; die - ge toovermiddelen onkwetsbaar maken ; reden, de vaardigheid, ge--schwindzu binden, vastbinden, binden ; -er binden,
Färse.
Forse, (- n) v. (aan den voet),hiel v.; makkelijkheid v. in het spreken, rad vaster binden, nauwer toehalen ; an etw.,
sic that es mit vielen -,-heidv.antog; an jem. - binden, hechten aan; -hallen,(van
jemn. auf der - nachTolgen, iem. op de
hielen volgen, zeer dicht achterna zitten; zij deed het met veel behendigheid ; een spijker), houden ; jent. - halten, vastdie - of Fersengeld geben, de hielen laten (Schild.) - der Hand, vlugheid v. van houden, tegenhouden; ein Versprechen zien, op den loop gaan, het op een loo- hand; it. (gemeenz.) vlugge, gauwe hand halten, bepaald houden, nakomen, in acht
v.; 2 dies war ihm zur - geworden, dat nemen, naleven ; -knüpfen, vastknoopen,
pen zetten, het hazenpad kiezen.
F@rsen-bein, (- (e) s, mv. -e) o. was hem eene gewoonte geworden ; dazu door een knoop vastmaken; -machen,
(Ontlk.) hielbeen o.; flechse v. (Ontlk.) gehort eine grosze -, daartoe behoort veel vast maken, bevestigen, dicht maken,
Achillespees v.; flugel m. (Fabelt.) hiel - behendigheid, bekwaamheid, vlugheid, samendrukken ; eine Stadl - machen,
versterken ; an elw. - machen, verbinden
vleugel m.; -geld o., Z. Ferse; - hoeker m. handigheid, vaardigheid v.
FQrtigmaeher, chers,mv.•cher) aan, bevestigen aan, vastbinden, vastmahielknobbel m., Z. -bein; -leder o. hielleder o., hielriem m.; it. (aan schoenen), m. gereedmaker, afwerker m.; 2. (Glasbl.) ken aan ; einen Dieb - nekmen, -setzen,
grijpen, gevangen nemen, gevangen zethak m.; -punht m. (Sterrenk.) voetpunt, spiegelglasblazer m.
ten; -silzen, vast zitten; (fig.) zeker zijn,
FQser, n) v., Z. Fdser.
nadir o.; -se/ow v., Z. flechse; -stosz
FQsse1, (- n) v. keten, boei, kluis- veilig zijn ; it. gevangen zitten, zitten, in
U). schop m.
FQrtig, ( - er, -st) bijv. en b. gereed, ter v., band m., ijzer o.; jemn. -n anlegen, arrest zijn ; -steken, vaststaan ; (van
klaar, bereid ; sich zit etw. - hallen, zich in -n schlayen of legen, de boeien aan- dingen), vaststaan, niet wankelen ; (van
gereed houden, gereed zijn, klaar staan ; doen, in boeien slaan, ketenen ; einem eene belofte), bepaald, zeker, stellig, onist er - auszug ehen ? is hij gereed, klaar Pierde -n anlegen, een paard de voet herroepelijk zijn ; das steht -, dat staat
V. 01V. aandoen ; (fig.) dent'
-kluister vast, is vast, bepaald, onherroepelijk;
om uit te gaan?; (Krijgsw.) macht euch -!
maakt u gereed ! ; (fig.) bekwaam, han Geiste -n anlegen, belemmeren, beletten, - stellen, verzekeren ; (fig.) vaststellen,
vaardig, behendig, fluks, vlug ; ein-dig, hinderen, stuiten; (fig.) die -n der Liebe, bepalen ; durch ein Gesetz - stellen, vast-er Arbeiter, bekwaam, handig, knap; de banden m. mv. &; die -n der Sclave- stellen, bepalen ; - werden, vast, dicht,
- mit der Feder, handig, vlug ; - reden, rei, de ketenen, boeien v. mv.; 2. compact, soliede worden ; it. zich beveslesen, vlug, vaardig, vlot, met gemak, (Jachtw.) degenriem, jachthorenriem m.; tigen ; - zumachen, vast, stevig dichtvloeiend ; -singen, juist, met gemak ; - 3. (Ontlk.) uitsteeksel o. aan het bene- maken, sluiten.
Pest, (-( e)s, mv. -e) o. feest, gastantworlen, vaardig, zonder aarzelen, fluks; deneinde van het scheenbeen en het kuit- verrichten, vlug, fluks, gezwind, met been, enkel, enklauw m.; (aan een paar maal, maal, banket o.; - bei Ho fe, gala o.;
koot v.
-depot), (gemeenz.) das war ein rechtes -, (lat
spoed; - sein, jemn. zu dienen, vaar
Pessel -ader, (- n) v. scheenbeen - was een recht feest, dat was eene ware
bereid &; 2. geëindigd, klaar,-dig,
gereed, af, voltooid, afgedaan, afge- ader v.; -geschwür o. zwerende koot, pret v.
Festabend, e)s, mv. -e) m.
maakt; -er Brief, voltooid, klaar, geëin- kootzweer v.; -los bijv. nw. van de boeien,
digd ; -machen, voltooien, afmaken, ein- ketens ontdaan, bevrijd, losgemaakt, vrij feestavond, avond m. vóór een feest.
Festbruder, bruders, mv. -brddigen, een einde maken aan ; das Mittag- van boeien, ongeboeid ; -losigkeit v. onder) nl. feestgenoot m.
essen ist -, is gereed, klaar ; seine Arbeil gebondenheid, vrijheid V.
Fesseln, (fesselte, gefesselt) bedr. Feste, (- n) v. (Bergw.) vaste steen
ist -, zijn werk is af, afgedaan, algemaakt; es ist so gut als -, het is zoo goed WW. jem. -, boeien, ketenen,binden, vast- m., stuk harde rotssteen m.; 2. (Krijgsw.)
als klaar, als af; mit etw. - werden, iets binden, in de boeien slaan ; die Bande, Z. Festung; - des Himmels, uitspansel,
afdoen, ten einde brengen ; (fig.) slagen die ihn -, de ketenen, de ijzers, die &; hemelgewelf, firmament o.; 3.(w. i. gebr.)
in, gedaan krijgen; mit jemn. - werden, ein Pferd -, de voetkluisters aandoen ; Z. Befestigung, Versicherung, Festigmet iem. klaar komen, het vinden met (fig.) den Geist -, belemmeren, de vlucht keit.
FQsten, festigen, eslete, ge f eiem., het eens worden ; er ist -, het is van & verlammen, de vorderingen tegenmet hem gedaan, liet is op, uit met hem, houden; ein Herz -, boeien, aan zich stet en festigte, gefestigt) bedr. ww. vastbij is arm, geruineerd ; er ist mit seinera verbinden ; an seinen Dienst gefesselt maken, bevestigen, tot een vast lichaam
Gelde -, zijn geld is op, hij heeft al zijn sein, zeer gehecht, als gebonden zijn maken; (Nat.) verdichten, verdikken,
samendrukken, samenpersen, condenseegeld uitgegeven, hij is door zijn geld aan.
ren; (Hand.) einen Wechsel -, aannemen,
FQsselung, v., Z. fesseln.
heen ; sie hat -ihn - gemacht, zij heeft
Fesselwund, bijv. nw. door de accepteeren, ter betaling aanwijzen op
hem arm gemaakt, uitgekleed ; er ist -,
(van een speler), hij is op, hij heeft geen boeien of ketens gewond ; (Hoefsen.) ge- eene wisselplaats, domiciliëeren.
Fust— gesang , sang(e)s , mv.
geld meer; die Processe haben ihn - ge - wond aan de koot.
Pest, er, -(e)st) bijv. en b. (van -singe) m. feestzang m., feestlied, feest
macht, hebben hem arm gemaakt, geruïhymne v.; -gewand, -kleid o.-gezano.,
neerd ; er ist mit seiner Kunst -, meer een lichaam, van eene massa), vast, dicht,
weet hij er niet van ; jetzt bin ich -, nu ineengedrongen, compact, soliede ; van feestgewaad o., feestkleederen o. mv.; it.
ben ik klaar, gereed, nu heb ik (het, hout), dicht, hard; (van den grond), zondagskleed o.; it. galakleed o.
vast, stevig; (vat) deeg), vast, niet te
Festigkeit, V. (van eene massa),
mijn werk &) af.
F@rtigen, (fertigte,geferligt) bedr. slap; (van laken), dicht, stevig; das -e vastheid, dichtheid, soliditeit, densiteit
ww. eine Arbeit -, afmaken, voltooien, Land, het vaste land ; it. het vastland v., Z. lest; (van een gebouw, eene brug
klaar maken, gereed maken, ten einde o.; (van eene stad), sterk, versterkt; &), stevigheid v.; (van een lichaam),
brengen, Z. ab-, aus-, ver fertigen; II. (van een lichaam, van de gezondheid), vastheid, stevigheid v.; (van eene stad),
wed. ww. sich -, zich gereed maken, zich sterk ; ( van de vriendschap), hecht, sterkte v.; (van het karakter), vastheid,
klaar maken, zich haasten, spoed ma- nauw, innig; (van den blik), vast ; (van standvastigheid , onveranderlijkheid v.;
de hand, bij sommige handwerken), vast (van het geluk, van den vrede), bestenken.
Fertiger, -gers, mv. -ger) m., Z. geoefend; (van den slaap), vast, diep; digheid v., duren o., duur m., Z. Bestan- schlafen, vast slapen, in een vasten digkeit.
Ver-, Ausfertiger.
Fertigkeit, en) v. bekwaam - diepen slaap gedompeld zijn ; ( van een Festin, (- s, mv. -e) o. gastmaal,
heid, behendigheid, handigheid, vaar- besluit), vast, bepaald, onveranderbaar; feest o., feestpartij v., festijn, gala o.;
-

-

(-

(-

-

(-(

(-
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.

(-

(-

-
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(-

Fe'.

Fe'.

Fet.

-jagd v. groote, vorstelijke jachtpartij v. testing ; -arrest in. vesting-arrest o., straf
Festiv'itbt, (-en) v. vreugd v., feest i., waarbij het verlaten eener bepaalde
o., vroolijkheid, plechtigheid v. bij een resting verboden is, vestingstraf v.; -bau
feest, festiviteit v.
n. vestingbouw m., het bouwen, aanlegFestlich, -er, -st) bijv. en b. fees- ; en o. van vestingen ; zum -- verurtheitelijk, plechtig, deftig, statig, heerlijk, !en, veroordeelen tot kruiwagenstraf v.,
schoon; -er Schmaus, feestelijk maal o.; Lot dwangarbeid m.; -bauukunst v., z. m.
Sie sind ja heute - geschmuckt, gij ziet vestingbouwkunde, kunst v. om vestingen
er beden recht feestelijk uit, gij zijt fees- Le bouwen of aan te leggen; -baumeister
telij k uitgedost, gekleed alsof gij naar [n. vestingbouwkundige m.; -mauer v.
een feest gaat; (fig.) -er Tag, feestelijke vestingmuur, muur m. met schietgaten
dag, feestdag, plechtige, vroolijke dag; )f kanteelingen ; -pfahl m. vestingpaal,
-keit v. feestelijkheid, plechtigheid, staat- ,3chanspaal m.; -wall m. vestingwal, wal,
sie v.; 2. feest o.
vestingmuur m.; -werk o. vestingwerk,
(
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zwel o. in de sc^heedevliezen van de zaad
-darm m. endeldarm m.; (bij her--streng;
kauwende dieren), vetdarm m.; -drüse

v. vetklier v.
FQtte, v., z. m. vetheid, vettigheid,
dikte, zwaarlijvigheid v.; (fig.) (van een
veld), vruchtbaarheid v.; (Bouwk.) dakstoel m.

FQtten, ((etlete, ge[ettet) bedr.ww.

Schweine -, Z. mdsten; (Jachtw.) den
Frasz der ,Runde -, spek, vet leggen in
&; (Lakenb.) die Wolle -, vetten, met
vet inwrijven.

Ptt fader, ( n) V. vetveer v. onder den stuit van vogels ; -fell o. witte
FQstlied, (-(e)s, mv. -er) o. feest- verdedigingswerk o.
lied o., feestzang m., feestgezang o., FQst vein, ( (e)s, mv. e) feest- vlek v. in het oog, oogwolkje o.; -Tinne
-

-

-

hymne v.
wijn, eerewijn m.; -zeil V. feesttijd, tijd
Festmahl, (-(e)s, mv. -e) o. feest- m. van een feest, tijd m., waarin de
maal, feestelijk maal o., plechtige maal- feesten voorvallen.
tijd, feestmaaltijd m., banket o.
Pete, (-n) v., Z. Fest.

Festonieren,

(festonirte, festonirt)

Fetiren,

-

-

(fetirte, f etirt) bedr. ww.

bedr. ww. met bloem en loofwerk ver- jem. -, Z. [eiern.

V. vetvin v.; 2. (van varkens),gortigheid
v., eene soort van schurft; -flecken m.
vetvlek, vetvlak, vetsmet v.; — herausmachen. degraisseeren; -gang in. (Ontik.)
vetkanaal o., vetzakje o.; -gans v. vetgans, alk v.; -gar bijv. en b. in olie of
vet gekookt; —es Leder, zeemle(d)er o.;
-gesäuert bijv. uw., Z. -sauer; -geschtvulst
V. (Heelk.) vetgezwel o., spekbuil v.;
-gestrecke o. (Goudst.) reinigen, zuiveren o. van vlekken uit de goudboekjes;
-hammel m. vette hamel m., vet schaap
o.; -haut v. (Ontlk.) vetvlies o., vetrok

sieren, omzoomen of behangen, bloem - FQtisch, (-(e)s, mv. -e) m. afgod,
kransen teekenen of borduren, feston - door een zinnelijk voorwerp voorgestelde
god, fetisch m., toovermiddel o.
neeren.
FQst -opfer, (-piers, mv. -pier) o. FQtisch - anbetend , bijv. nw.
feestoffer, offer o. op een feest of feest- fetisch vereerende, fetisch aanbiddend,
dag, plechtig offer o.; it. offer o. op een heidensch, afgodisch; -anbeter m. fetischfeest; - ordner m. regelaar, bestuurder m. ianbidder, - vereerder, fetichist m.; —in
van een feest,feestcommissaris m.; -ordne- v.fetisch- aanbidster, - vereerster v.; -an- m.; (fig.) - au[ der gekochten Mitch, vel
rin V. bestuurderes v. van een feest ; -ord- bet-ung v., - dienst m. fetischdienst m., o.; -heit v., Z. Feite; -henne v. (Pl.)
nung V. feestregeling v., feestprogramma aanbidden van fetische of door zinnelijke berenoor o., smeerwortel, hemelsleutel
o.; -prediger m. feestprediker, feestrede- voorwerpen voorgestelde goden, fetischis- m.; -huhn o. (Nat. bist.) hazelhoen o.
FQtticht, er, st) bijv. en b. vetnaar, predikant, redenaar m. op een feest; me o.
-predigt v. feestpredikatie, feestpreek v.;
Fett, -er, -st) bijv. en b. vet, vet- achtig, olieachtig, op vet gelijkende.
-rechnung v. tijdrekening v. voor den Lig; (Gen.) vet, smerig, vettig; dick and Fottig, ( -er, -st) bijv. en b. vettig,
kerkelijken almanak, berekening v. van -, dik en vet ; - werden, dik worden ; er smerig, vuil, vet; -keit v. vettigheid,
de tijden, waarop de feesten plaats heb- liebt das Feite, hij houdt van vet, van vetheid, olieachtigheid, zalfachtigheid v.
dikte; -erBauch, Z. Fettbauch; - machen Ptt- kii,fer, (-kd Pers, mv. - loeier)
ben.
Fostsetzen, (setzte lest, festge- vet maken, vetmesten, mesten; sick - m. (Nat. kist.) vetkever, spekkever
setzt) bedr. ww. einen Stein , vastzet (fettig) machen, zich smerig maken; m.; -klampen m. vetklomp m.; (fig.)
ten, bevestigen ; eine Frist -, bepalen, (Bak.) -e Kleie, meelhoudende, onge- Z. - warast; -kohle v., Z. Glanzkohle;
vaststellen ; den Gehalt -, vaststellen, builde zemelen v. mv.; (Pl.) -e Henne, -kram m. spekwinkel, spekslagerswinbepalen, regelen ; etw. -, vaststellen, be- berenoor o., smeerwortel, hemelsleutel kel m.; - kramer, —in, vetkooper, spek sluiten, bepalen ; II. wed. ww. sich. -, m.; -e Wiese, vette weide v.; (gemeenz.) kooper, spekverkooper m., spekverkoop (van stoffen), zich vastzetten, zich ver - -e Küche, vette, goede keuken v.; -er ster v.; -krankheit v. vetziekte v.; -kraut
binden met; (van gedachten), opgevat Dienst, voordeelig,winstgevend; (Schild.), o. (Pl.) Z. -henne; - leibig bijv. en b. dik
worden ; 2. sich an einem Orte -, zich - malen, dik, lijvig; -e ziige machen, dikke van lijf, dik, corpulent ; —keit v. dikte,
vestigen, zijne woning vestigen, zijn ver- trekken, dikke halen m. mv.; (Drukk.) vetheid V. van lichaam, corpulentie v.
blijf nemen, gaan wonen, zijn intrek ne- -e Buchstaben, dikke, compacte, lijvige Fottlich, bijv. en b. vettig, een
letters; (Lakenb.) - noppen, dik noppen. weinig vet.
men.
FQstsetzung, v. gevangen zetten Fett, (-(e)s) o., z. m. vet, smeer, Fett-loch, (-loch(e)s, mv. - lacher)
o., gevangenzetting v.; (fig.) vaststelling, smout o.; (van zwijnen), reuzel o.; aus- o. (van den das), vetgat o.; -macher m.
regeling, bevestiging, schikking, vesti- gelassenes -, gesmolten vet o., reuzel o.; vetmaker m.; -magen m. vetmaag v.;
das - aus etw. herausmachen, het vet, -mánnchen o. (Hand.) stuk o. van 3 of
ging v., reglement o., Z. [estsetzen.
FQsttag, ( (e)s, mv. e) m. feest- de vetstof, de vettigheid, de vetvlekken 4 fenins; -markt m. vetmarkt, spekdag, heiligedag m.; -taglich bijv. en h. maken uit, degraisseeren ; mil - beschmie- markt, botermarkt v.; -masse v. vetmassa
feestelijk, plechtig, van of op een feest- ren, smeren (met vet) ; an seinera eige- v., Z. -klumpen; -ochs m. vette os m.; dag; die —en Evangelien, de Evangelien nen -e sterben, (van paarden), ten ge- rahmig bijv. en b. vet van den room, met
der feest- of heilige dagen ; — gekleidet, volge van de smelting van het vet ster- veel room; -salbe v. vetzalf, pomade v.;
-sauer bijv. en b. (Scheik.) talkachtig,
feestelijk, deftig, als op feestdagen, op ven.
Ptt ader, ( n) v. vetader v.; — vetachtig zuur; ---es Salz, vet- of talkzuur
zijn Zondagsch.
Pesttags kleid, ( (e) s, mv. er) häutchen o. vetadervliesje o.; -ammer m. zout o.; -sáure V. (Scheik.) vet of talko., Z. Festkleid; -prediger m., Z. Fest- (Nat. bist.) tuinmerel v., korenvink, orto- zuur o.; -schmalzen o. (Veea.) smelting
laan m.; -auge o. (Gen.) koeienoog, oli- v. van het vet in een al te verhit paard;
prediger.
FQstung, (-en) v. (Krijgsw.) ver fantsoog o., onnatuurlijk uitpuilend oog -schwanz m. vetstaart m., een schaap;
stad of plaats, sterkte, vesting v.;-sterk o.; (Hoefsm.) vetoog, paard o. met vette -speiser m., Z. - kramer; -stein m. spekit. versterkt slot of kasteel, fort o., ei oogen;-bauch m.dikke buik m.;(Scberts.) steen, zeepsteen, steatiet in.; -sucht v.
stekelige nap--tadelv.;(Nhi) dikbuik, dikzak m.; -bauchig, bijv. en b. (Gen.) vetheid, te groote dikte, vetzucht
met dikken buik, dikbuikig; -blatterig v.; -süchtig bijv. nw. met vetzucht beslak v.
Pestungs-schat, (-(e)s, mv. -e) bijv. nw. 'Pl.) met vette bladeren; hept; -thon m. vollersaarde v.; - trapend
ni. (Delfst.) agaat m . in den vor m eener -bruch m. (Fleelk.) vetbreuk v., spekge, hijv. nw. (P1.) talkdragend, vetdragend.
(-
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Feu.

Feu.
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FQttunng,v.,Z. /feilen; 2. Z. Feit auge;
it, lijkenvet o.; 3. vet, vetachtig, olieachtig, zalfachtig deel o., Z. Felt haul.
Pett–waare, (-n) v. vetwaar, spekwaar v.; -waarenhándler m. vettewarier
m.; -wachs o. vetwas, walschot o.;- Qoanst
m. dikbuik, vetzak m.; -wanslig bijv. en
b., Z. -bduchig; - wasser o. vetwater,water o., waarin wol gewasschen is; -weide
V. vetweide v.; -wolle v. gevette wol, ingesmeerde wol v.; -wurm m. vetworm ni.,
Z. -ka [er; -zette v., -zellchen o. vetcel
v., vetblaasje o.
FQtzehen, o . (verkl.) Z. Fetzen.
Potzen, (-s, mv. Felzen) m. stuk o.,
lap, Harde v., fleeter m., oude lor, lomp
v., vod m.; sich einen - Haut abstoszen,
zich de huid schaven, zich het vel afhalen; die - hangen an seinem Kleide herunter, de vellen, flenters hangen hij zijn
kleed; alle -, vodden m. mv., lompen,
oude lorren v. mv.
FQtzen, (fetzte, ge[elzt) bedr. ww.
ein Stuck vom Brote -, onhandig, ongemanierd afsnijden; ins Zeug -, onhandig
snijden, scheuren, dat er lappen van komen; ein Kind -, voor de broek, op de
billen geven, Z. fitten,
FCtzer, (-s, mv. Fetzer) m. (Volkst.)
zweep, roede, v.; (Scherts.) sabel v., degen
m.; 2. slaan o. voor de billen; it. slag m.
met de zweep, met de roede, zweepslag
m.; 3. (Volkst.) achterste o., billen m.
mv.; jemn. den - vollhauen, flink, terdege
voor de billen geven.
FQtzig, ( -er, -st) bijv. en b. haveloos, in lompen, verscheurd, met gescheurde kleederen.

hydrometer m.; - steiger m. aanwijzer m. dungskra ft, vuurder verbeelding; er /'ringt
der vochtigheid; it. Z. -smesser.

-

-

vochtige oogen; e Mauer, vochtig, nat,
uitslaande; -e Hdnde, klam, eenigszins
vochtig; -wohnen, in eene vochtige, natte
woning wonen of zijn verblijf houden;
das -e, het vochtige, vocht o.
-

Fe_ueht arseh, ( arsch(e)s, mv.
-

–

-arsche)

m. (Nat. bist.) waterraaf, zee-

raaf v., zwarte pelikaan m.; -breit o.
(Drukk.) netplank v.
Feuehte, v ., Z. Feuchtigkeit.
Peuchten, (jeuchtete, ge feuchtet)
bedr. ww. die Wäsche, das Tuch -, vochten, natmaken; das Papier -, vochtig, nat
maken, netten; die Erde -, vochtig maken, bevochtigen; der Nebel feuchtet den
Boden, bevochtigt; I1. o. ww., m. h. (van
wonden), zweeten, vocht doorlaten;
(Jachtw.) (van het wild), pissen; III. o.
zelfst. (Drukk.) vochten o.; (Pap.) natten,
nat maken o.; (Heelk.) doorzweeten o.
Peuchtglied, ( (e)s, mv. er) o.
(van het hert), roede v.
Fe_uehtheit, V. (w. i. gebr.) Z.
Feuchtigkeit.
Feu.ehtigkeit, v. vochtigheid v.;
(van handen &), klamheid, zweeterigheid
v.; (van den grond), vochtigheid v.;
(Ontlk.) morganische - im Auge, het glas
vocht o. in het oog; -smesser m.-achtige
-

-

vochtigheidsmeter, vochtmeter m.; (Nat.)

leicht -, hij vat gauw vuur, wordt gauw

Feueht -kalt, bijv. en b. —es boos of driftig; - and Flammen spelen,
Wetter, vochtig of nat en koud, water- vuur en vlam spuwen; (Zeew.) (aan het
koud; -kommer v. (Drukk.) vochtkamer, schip), verrotheid v.
vochtplaats v.
Feuer -ader, (-n) v. (Hoefsm .)
Peuchtlich, ( -er, -st) bijv. en b. vuurader v.; -amt o. afdeeling, directie,
politie v. voor brandzaken; -anbeter m.
klam, een weinig vochtig, klamachtig.
Peuchtmulde, (-n) v. vochtbak, vuuraanbidder m.; -anstalt v. inrichting,
regeling, schikking, policie v. tot voor
netbak m.
-anzeiger m. vuur -komingvabrd;
Feuehtniss, ( e) v. (w. i. gebr.)
z. Feuchtigkeit.
vuurtelegraaf v.; -arbeit v.-wijzerm.,
Feueht –platz, (-platzes, mv. vuurwerk, werk o. met vuur; -arbeiter
-pldtze)m.,Z.- kamnier; -stein m.(Drukk.) m. vuurwerker, arbeider m., die vuur gebruikt; -artig bijv. en h. vuurachtig, op
inkttafel v.
vuur gelijkende; -auge o. vuuroog, vurig
Feud$1 – &, Z. Leilens- c^,
Feuer, (-s, mv. Fetter) o. vuur, licht, oog o.; -äugig bijv. nw. met vurige oogen;
haardvuur, ovenvuur, kachelvuur o.; -bahn v. vuurbaan, baan v. in een bosch
(Nat.) warmte, warmtestof v.; schónes, om den brand te blusschen; -bake v.
gules -, mooi, goed vuur, licht; - machen, (Zeees.) vuurbaken o., vuurbaak v.; -ball,
vuur maken, vuur geven; - schlagen, - ballen m. (Vuurw.) vuurbol m., Z. -kuvuur slaan; II. vuur o., brand m., vlam gel; -band m. (Kuip.) brandhoepel, ijzev.; es ist - ausgekonnmen, er is brand ont- ren band m.; -baunt m. (Volkst.) boom m.
staan, uitgebroken, er is ergens brand; voor brandhout; -beckon o., Z. -pfanne.
- rufen, brand roepen; - ! - !, brand!
Feuerbeekenriehteisen,
brand!; zum - verdammen, tot den brand- (-eisens, mv. - eisen) o. aambeeld of aan-

stapel m. veroordeelen, veroordeelen beeld o. om plaatijzer om te buigen.
Feuer -beh t1ter, (-iers, mv. -ter)
m. vuurpot m., vuurdoos v.; -berg m.
vuurberg, vuurspuwende berg m., vulkaan v.; - bestdndig bijv.en b. (Scheik.)
tegen vuur bestand; (Nat.) vast; Quecksilber — machen, kwik vast maken.

om verbrand te worden; (Bergw.) -setzen, de mijn laten springen; (Zeew.)
- au/slecken, de scheepslantaarn of lantaren aansteken, uitzetten; etw. ans halten, iets in, bij het vuur, de vlam houden; III. das höllische -, helsche vuur;'
(o. Gesch.) das heilige -, het heilig vuur
o.; griechisches -, Grieksch vuur, vuur
Oel in's - gieszen,'
-bolenm.v;(fig)
olie in het vuur gieten, de zaak verergeren; (gemeenz.) erliefe fur ihn durch's-'
Feueht, ( er, (e)st) bijv. en b. e hij zou voor hem door het vuur loopen,
Lu f t, Slube, Erde, Wäsche, -er Boden, -es alle mogelijke moeite aanwenden, alle'
Papier, vochtig, een weinig nat; seinevon gevaren trotseeren; (Spr.) ein gebranntes'
Thranen noch -en Augen, zijne & nog Kind f i rchtet das -, een gebrand kind is
-

Feu.

Feuerbest^ndigkeit, v. vuur bestendigheid v., bestand zijn o. tegen
vuur.

Feuer blase, ( n) v. (Gen .) hittepuistje o., vurige uitslag m.; -blatter
V. (Gen.) brandblaar v.; -blume v. (Pl.)
vuurbloem, wilde of roode papaver v.;
-hock m. (Kookk.) haardijzer, vuurijzer
o., ijzeren hengst m.; -bohne v. (Tuinb.)
bang van liet vuur, een ezel stoot zich roode tuinboon, Spaansche snijboon v.;
geen tweemaal aan denzelfden steen; -brand m. stuk brandhout, gedeeltelijk
(Krijgsw., Zeew.) - geben, vuur geven, verbrand stuk hout 0.; -braun bijv. en
vuren; das erste -, het eerste schot o., b. door het vuur of de zon verbrand,
de eerste ontlading v.; in's - geiten, in bruin gemaakt, geschroeid; -büchse v.
het vuur gaan; im feindlichen - stehen, (Art.) tonderdoos, vuurdoos v.; (Geaan het vijandelijk vuur, de vijandelijke weerm.) vuurroer o., buks, karabijn v.;
kanonnen o. mv. & blootgesteld zijn; das -bühne v. (Bergw.) brandstapel m. in
- der Festung, het vuur der vesting; de mijn; - bilschel m. vuurbundel m.;
(Vuurw.) Z. -werk, ErnstFeuer, Lust Feuer; - buizen m. (Vuurw.) vuurballetje o.;
(Veea.) einem Pierde das englische - geben, -diener m., Z. -anbeter; - dienst m. vuurde teringkoorts v. doen krijgen;(fig., Zee- dienst m., vereeren o., vereering v. van
w.) vuurtoren, lichttoren m., vuurbaken het vuur als godheid; -done m. (PI.)
o.; (Juw.) (van edelgesteenten), vuur o., brandnetel v., vuurdoren m.; -dreieck ni.
glans m., schitteren, glinsteren o.; dieser (Sterreek.) driehoek m. van den ram,
Diamant hat viel -, glinstert, schittert den leeuw en den schutter; -ecke v. draai
zeer; das - der Augen, vuur o.; (Gen.) m. aan een geslepen mes; -eiser m. groote
das -, das Antonius -, das wilde, (liegende, ijver, vurige ijver m., vuur o., vurig
heilige -, (bij menschen), gordelroos v.,
toorn m., woede, verontwaardi--heidv.,
St. Antonie vuur o.; (bij schapen), heilig ging v.; -eimer m. vuuremmer m.; -eisen
vuur o , vuurvlekken, roode vlekken v. o. vuurijzer o., pook m., roerijzer, por mv.; (van runderen), teringskoorts v.; ijzer o.; -esse V. (Sm.) vuurhaard m.; 2.
(van paarden), Z. barre; (Hand.) der schoorsteen m., schoorsteenpijp v., Z.
Wein hat -, viel -, de wijn is vurig, zeer Esse; -essenarbeit v. (Beres.) zwaar
vurig; it. der PfefTer hat ., de peper prik werk, werk o. boven de krachten; -lach
brandt; (van jonge lieden), - ha ben,-kelt, o. vuurhaard, haard m., stookplaats v.;
vurig, zeer levendig zijn; (Jachtw.) (van -fácher m. vuuraanblazer, vuurwaaier
honden), vurig zijn, zeer verhit zijn op m.; -fahne V. brandvlag v., brandviaghet vangen van wild; (van een redenaar), ,getje o.; - Tangend bijv. en b. in brand
volt -, vol vuur, vol gevoel o.; - der Einbil- vliegend; —es Pulver, zelfontbrandend
-
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stormpijl m.; -pleiter m., Z. -saule;-pfuhl
m. vuurpoel in.; -pinsel m., Z. Strahtenbuschel; -platte v. (van een schoorsteen),
stookplaat, vuurplaat v.; -probe v. vuurproef, beproeving v. in het vuur; (Gen.)
vuurproef v., het op de proef stellen o.
vurig verschijnsel o., meteoor ni., Z. met behulp van vuur; -punkt m. stookDrache (5); -kunst v. kunst v. om het plaats v.,haard m.; (Geol.) vuurpunt,midvuur met voordeel te gebruiken, vuur delpunt o. des aardbols; -pustel v. (Gen.)
vuurwerkkunst v.; -ki nst--werksunt, waterblaasje o. in het oog; -pyramide v.
o.; -flasche V. (Zeew.) vuurfiesch v.; ler m. hij, die de vuurwerkerskunst ver (Vuurw.) pyramide, zuil v. van vuur,vuurbeoefent, vuurwerkmaker m.;-staof zuil v.; -rad o. (Art.) vuurrad o.;(Vuurw.)
-fuss m. vuurvloed, vuurstroom m.;
—stein m. lava v., Z. Lavaslein; - folge v. -land o. Vuurland, Patagonië o.; -Lander; rad o. van vuurwerk; -regen m. (Vuurw.)
verplichting v. om in geval van brand te —in, Vuurlander m., bewoner, inwoner vuurregen, vurige regen m.; -reich bijv.
helpen blusschen; -fuchs m. vuurrood m., bewoonster, inwoonster v. van het' en b., Z. feurig; 2. o. zelfst. vuurrijk o.,
paard o., vos m., vospaard o.; -funken Vuurland; -hndisch bijv. en b. Vuur- onderwereld v.; -reilen o., -reiter m., Z.
m. vonk, vuurvonk v.; -gabel v. vuur landsch, van het Vuurland; -lanze v. -laze fen, -láufer; -religion v. vuurdienst
rakelijzer o., pook m.; -garbe-gatfelv., (Vuurw.) vurige lans,vuurlans v.; (Krijgs- m., vuurvereering v.; -rohr o. (Krijgses.)
V. (Vuurw.) vuurschoof v.; -gaiter rn. w.) Z. -pleit; -l"rm m., Z. -geschrei; es vuurroer, vuurwapen, geweer o.; (Mijnes.)
vuurscherm, vuurhekje, haardscherm o.; ist ein —, men roept brand !; ---schla- aansteekkast v.; -röhre v. (Vuurw.) vuur-geben o. vuren, vuur geven, salvo o., gen, de brandklok luien, trommelen ten pijp v.; -rose v., -róschen o. (PI.) vuurlosbranden o., losbranding v.; -gebend teeken dat ergens brand is; (Krijgsw.) bloem, vuurroos, adonisroos v.; -rost ni.
bijv. en b. ontbrandend, ontvlammend, trommelen o. ten teeken dat het geschut rooster, vuurrooster m.; -roth bijv. en b.
vuurrood, zoo rood als vuur; -- werden,
vuurgevend; -gebet o. gebed o. om voor gelost moet worden,
Feuerlaufen, (du láu f st Feuer, er vuurrood worden van schaamte,zeer blobrand bewaard te blijven; it. vurig gebed
o.; -gegend v. plaats v., waar de brand lauft Feuer, lief Feuer, feuergelaufen) o. zen; —es Haar, zeer rood, hoogrood,
heerscht; -geld o. schoorsteengeld o., be- ww. onr. afgezonden zijn of worden om vuurrood haar; -sack m., Z. Sturmsack;
-sammler m. (Nat.) hitteverzamelaar,
lasting v. op de stookplaatsen; -geráth o., bericht te geven dat ergens brand is.
Feuer - 1aufer, ( fers,mv. [er) m. warmteverzamelaar m.; -sáule v. vuurzuil,
— schaft v. brandgereedschap o., bluschmiddelen o. mv.; it. schoorsteengereed- brandbode m.; -lehre v. leer v. van het vuurkolom v.; -sbrunst v. brand, gloed
schap, stookgereedschap o.; -geschoss o., vuur; -leiter V. brandladder v.; -lilie v. m.; der — Einhalt thun, het vuur, den
Z. -gewehr; - geschrei o. brand schreeu- roode lelie, vuurlelie v.; -loch o. (Steenti.) brand meester worden, de vlam tegenhou
voortgang van den brand stui--den,
wen, geroep, geschreeuw o. van brand; brandgat, ovengat, vuurgat o.; -los bijv.
-gewehr o. schietgeweer, vuurwapen,) en b. (fig.) zonder vuur, zonder leven- ten; (fig.) vurige liefde v.; - schaden m.
voorroer o.; it. die —e, de strijders m.'' digheid; -losigkeit v. gebrek o. aan vuur, brandschade, schade v. door brand of het
mv., liet voetvolk o., de infanterie v.; aan levendigheid; -lóschungsanstalt v., vuur veroorzaakt; (Giet.) verlies o., scha-glanz m. schijnsel o. van het vuur; it. Z. -anstalt; -lull v. ontvlambare of brand- de v. door het smelten of branden ver
-schau v. brandschouw v., toe--orzakt;
vuurglans m.; -glocke v. brandklok v.; bare lucht v., zuurstoflucht v.; 2. vuur
brandlucht v.; -mal o. brandmerk-lucht, zicht o. op schoorsteengin, nazien o. der
-glut v. vuurgloed m.; -gott m. god rn.
van liet vuur, Vulcanus m.; -gradmesser o.; -malerei V. brandschilderen o.; -mann- gebouwen tot voorkoming van brand;
m. vuurmeter, pyrometer m.; -gradmes- chen o. dwaallichtje, hiplichtjeo.; -masse -schaafel V. vuurschop v.; -schein m.
sung v.vuurmetingskunst,vuurmeetkunst, V. vuurmassa v.; - materie v. vuurstof, vuurschijn, vuurglans, glans m., schijn
licht o. van het vuur; -scheu v. schuw -sel,
pyrometrie v.; -grube v. (Sm.) vuurkuil, brandstof v.; -mauer V. schoorsteen m.;
vreesachtigheid v. voor vuur, vrees-heid,
brandkuil m.; -haken m.vuurhaak, brand- 2. brandmuur m.; ---kehrer m. schoorhaak, ketelhaak m.; it, (Giet.) vuur steenveger m.; -meer o. vuurzee v.; -mes- V. voor vuur, vuurvrees v.; 2. bijv. en b.
stookijzer, roerijzer o.; -hell-hakm., ser m. vuurmeter, pyrometer m.; -mess- schuw, bang voor vuur, vuurschuw; —es
bijv. en b. zoo helder als vuur; 2. door kunst, -messung v. kunst v. om de sterkte Pferd, paard, dat bang is voor het vuur,
vuur verlicht; (fig.) Z. feurig; -hemd van het vuur te meten, vuurmeting v.; vuurschuw; sein Pferd ist —, zijn paard
is bang voor, schrikt door het schieten;
o. ( Zeew.) gezwaveld hemd, brandzeil, -morse, m. (Art.) mortier m.
brandhemd, een brandstichtend voor- Feuern, (feuerte, gefeuert) bedr. -schi ff o.vuurschip o.,brander to -schirm
werp o.; -herd m. haard, vuurhaard m., ww. in brand steken, vuur aanmaken; m. vuurscherm o.; -schlagend bijv. nw.
stookplaats v.; -herr m. brandmeester einen 0/en -, aanmaken, verwarmen; 2. vuurslaand, vuurgevend; —er Agat, vuur
-schlange V. (Nat. bist.) vuur--stenm.;
ni.; -himmel m. vurige hemel m.; -holz Holz, Torf -, branden, stoken; 3. den
o. brandhout o.; -hund m. vuurhond m.; Wein -, zwavelen; H. o. ww., m. h. vu- slang, aspisslang v.; -schlippev., Z.Brand2. Z. -bock; -hater m. (Bergw.) mijn- ren, schieten, het geschut lossen; mil gasse; -schloss o. vuurslot o.; 2. Z. Flinwerker m., die voor het vuur moet zor- Kanonen -, de kanonnen losbranden, af- tenschloss; -schl'und m. vuurpoel m.; 2.
steken; auf jem. -, vuren, schieten op; vulkaan v., vuurspuwende berg m.; (fig.)
gen, stoker m.
Feu(e)rig, ( -er, -st) hijv. nw., Z. 2. (van een vuursteen), vuur geven; 3. vuurmond m., kanon o.; -schnaubend bijv.
(fig.) das Gesicht feuert ihm, zijn gelaat nw. vurig; -schnell bijv. en b. vuursnel,
feurig.
zeer snel, zoo snel als vuur; - schrift v. onFeuer —ka,fer, ( ka f ers, mv. kd f er) brandt, is brandend heet.
m. (Nat. bist.) glimworm m.; it. Z. Fo_uer —napf, ( napf(e)s,mv. napfe) uitwischbaar schrift, vurig schrift, vuur
o.;-schröter m. (Nat.hist.) vliegend-schrift
-schróter; -kasse v., Z. Brandkasse; -katze m. (Vuures.) vuurfontein v.; -nelke v,
V. (Vuurw.) steenstuk, kamerstuk o.; (Pl.) koekoeksbloem, vuurbloem v.; -0/en hert o., schalebijter m.; -schwaden ni.
-kessel m., Z. - kiste; -keule v.(Art.) vuur m. vuuroven m., kachel v.; it. (Bergw.) (Berges.) schadelijke mijnlucht v., gift-kieke v. stoof, testy.; -kiste-knodsm.; oven m.; it. fornuis o.; (H. S.) vuur- damp m.; -schwamm m. (PI.)tonderzwam,
V. vuurhaardhekje, vuurscherm o.; it. gloed, helsche gloed m., heisch vuur o.; vuurzwam v.; (Hand.) zwam, vuurzwam,
(Zeew.) vuurkist v.; -kluft v., Z. -zange; -ordnung v. brandreglement o.; it. Z. tonderzwam o.; -schweif m. vurige, lich-knäuel m. (Krijgsw.) vuurbol, lichtko- -lóschungsanstalt; -pein v. pijn v., welke tende staart m.;-schwert o.(Vuurw.)vuurgel m.; - knecht m. spuitgast,brandspuit- liet vuur veroorzaakt, vuurpijn v.; (H. S.) bal m., vuurzwaard o.; (Dichtk.) vuur gast, vuurblusscher, brandblusscher m.; helsche pijn v., kwellingen v. mv. det zwaard, vlammend zwaard o.; -schwin(Glasbl.) stoker m.; kórper m. vurig hel; -pfanne v. vuurpan v., komfoor o., ge v. snelheid v. des vuurs; -seele v. vulichaam o.; krankheit v., Z. Feuer (Gen.); test v.; -pfeil m. vuurpijl, branilpíjl, rige ziel v.; -segerk ni. formuli,r o. ter

kruit o.; - farbe V. vuurrood o., vuur
kleur, vurige kleur v.; -farben, - jarbig
bijv. en b. vuurkleurig, vuurrood; -lass
o. brandton v.; -test bijv. en b. vuurvast,
bestand tegen het vuur, onbrandbaar,
vuurvrij; (Scheik.) vuurbestendig, onbrandbaar; -fesligkeit v. vuurvastheid,
bestand zijn o. tegen het vuur, onbrandbaarheid v.; - (lamme v. vlam, vuurvlam
v.; (Pl., Volkst.) adonisroos v., vuurroosje
,

-kraut n. (Pl.) purperroode waterwee
-kröte v. (Nat. bist.) vuurroode-aerikv.;
pad (de) v.; -kriicke v. rakelijzer o.; -krug
rn., Z. -lop[; -kübel m., Z. -[ass; -kugel
v. (Art.) vuurkogel m.; it. kleine —, Z.
-knduel; it. Z. Brandkugel; 2. (Nat.)
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bezwering van brand; -set zen o. (Bergw.) werk o.; ein — abbrennen, vuurwerk afEibrug, bijv. nw. vezelachtig, uit
een vezelbundel bestaande.
vuurmaken, aanleggen o. van een brand- steken.
stapel; -sgefahr v. brandgevaar, gevaar Feuerwerker, -kers, mv. -ker) Fjchte, (- n) v. (Pl.) pijnboom, pijn
o. van brand; -sglut v. vuurgloed m.; m. (Krijgsw.) geschutsoldaat, kanonnier, m.; gemeine -, Geneefsche of Schotsche
-sicher, -sicherheit v.,:Z. -[est, - festigkeil; artillerist m.; (Vuurw.) vuurwerkmaker pijnboom; italienische, [ranzósische -,
-snoth v., Z. -sge/'ahr; in—, wanneer er- m.; -ei v., Z. Feuerwerkskunst; 2. werk- pinie- pijnboom m.; (Spr.) jem. um die
gens brand is; -sonne v. (Vuurw.) vuur plaats v. van een vuurwerkmaker; - kasten -n fuhren, iem. om den tuin leiden, Z.
zon v.; -sorge v., Z. -kieke; -spanner-zon, m. (Art.) houwitserkist v.; -kunst v., Z. hintergehen.
m. geweerhaan, haan m. van een geweer; Feucrwerkskunst.
Fiehten, bijv. en b. pijnboomen,
-speiend bijv. uw. vuurspuwend, vuur uit
Feuerwerks-knoten, lens, van pijnboomenhout.
—er Berg, vuurspuwende berg-brakend; mv. -ten) m. vuurwerksknoop m.; -kunst Fichten—apfel, apfels, mv. -ap
m., vulkaan v.; - spiegel m vuurspiegel, V. vuurwerkerskunst v.; it. (Krijgsw.) fel) m. (Pi.) pijnappel in., pinie v.; -baum
brandspiegel m.; -spiesz m., Z. -lanze; geschutkunde, artillerie, genie v.; -kün- m., Z. Fichte; -hacker m. (Nat. bist.)
-spitzsaule v., Z. -pyramide; -spritze v. stig bijv. en b. de vuurkunst of vuurwer- dikbek, diksnavel m.; -hain m., Z -wald;
brandspuit v.; -slahl cn. vuurslag m.,vuur- kerskunst betreffende.
-harz o. pijnboomhars, wit hars o.; fliisstaal, geweer o.; -stdite v. plaats v., waar Feuer-wolf, wol[(e)s, mv. -wol- siges -, terpentijn nl.; 2. (Scheik.) pijn brand is; 2. (Bouwk.) stookplaats v., fe ) m. (Bak.) vuur o., dat uit den oven boomhars, dennenhars o. en v.; --bereischoorsteen, haard m., haardstede v.; 3. slaat; -tool/ce v. (J. gesch.) vuurwolk, ter m. harsinzamelaar, harsaftapper m.;
woning, haardstede v., verblijf o.; eine vuurkolom v.; -wort o. vurig, indringend -holz o. pijnhout, pijnboomenhout o.;
Stadt von hundert —n, met honderd woord o.; -wurm m., Z. -schróter; -zange -käfer m. (Nat. -pist.) pijnboomkever m.;
schoorsteenen, huizen; -stein m. vuur -. V. vuurtang, tang v.; -zeichen o., Z. -mal; -kernbeiszer m. kruissnavel, kruisbek m.;
steen m. en o.; --- schlager m. vuursteen - 2. (Nat.) Z. -kugel; 3. brandsein, brand- -laus v. (Nat. kist.) pijnluis, pijnboosnijder m.; - stelle v., Z. - statte; - stoff m. signaal o., teeken o. van brand; 4. tee- menluis v.; -le(h) v. stuk land ., waar
(Nat.) vuurstof v., vuur o. als element ken, sein o., dat met vuur gegeven wordt;
groeien; -mar--opijnbmehtwld
of grondstof;, (Scheik.) warmtestof v.; -zeil v. (Bergw. &) tijd m., gedurende der m. pijnboommarter v.; -motte v. (Nat.
-strafe v., Z. -tod; -strahl m. vuurstraal, welkei, een brand, een gieten, een bak bist.) pijnboommot v.; - nuss v., Z. -ap/'ei;
duurt, stooktijd m.; -zeug o. vuur--ken& -ól o. pijnboomharsolie v.; -puder o.,
vurige straal m.; it. bliksemstraal m.;
(Dichtk.) vuurstraal, lichtstraal m., vlam slag m., geweer, vuurtuig, vuurwapen o.; z. m. pijnboompoeder of poeier o.; -raupe
v.; -strom m., Z. -fluss; (fig.) vuur o., -zeugend bijv. nw. vuuropwekkend; -zun- V. pijnboomrups v.; -sauger m. pijnboom ijver rn., levendigheid, vurigheid v.; -stube der m. tonder en tondel o.; (fig.) on- zuiger m.; -sáure v. (Scheik.) pijnboom v., -stubchen o., Z. -kieke; -sluhl m. derwerp o., oorzaak v. van oneenig- zuur o.; - spaegel m. onechte smeerwortel
(Bergw.) vuurpanvoet m., stelling v., heid; -zunge v. vuurtong v.; it. welbe- ni.; -wald m. pijnboomenbosch, pijnboowaarop het vuur wordt aangebracht; spraakte tong v.
nienwoud o.; -wanderer m. ( Nat. bist.)
-stulpe V. vuurscherm o.;-taufe v. vuurFeuilletQn, (- s, mv. -e) o. (van pijnlooper m.; -wanze v. pijnwandluis,
doop m.; -theil m. of —chen o. vuur een dagblad), dat gedeelte, hetwelk de pijnboomwandluis v.; -wurm m., Z.-raupe;
o.; -thurm m. (Zeew.) vuurtoren,-deltj kritiek van letterkundige werken, too- it. Z. Holzwurm; - zapten m., Z. -apfel.
lichttoren m.; -tod m. vuurdood m., vuur - neelstukken &, of ook romantische ver
Piek, Piek, (-(e)s, mv. - e) m.,
straf v.; zum ---verurtheilt, tot den vuur
bevat, mengelwerk, feuilleton o. -balen Z. Fadenwurm; it. Z. Durchfaule; 2. Z.
brandstapel veroordeeld,-dofen
Feuilletonist, en, mv. -en) m. Beischlaf.
veroordeeld om verbrand te worden; feuilletonschrijver m.
Fiekehen, (-chens, mv. -chen) o.
-tonne v., Z. -[ass; -top[ m. vuurpot m.;
Feuilletonistiseh, bijv. nw. wat zakje, beursje o.
(Vuurw.) vuurpot ni.; - trommel v. brand- een feuilleton of den schrijver daarvan
Fieke, (-n) v. zak m., beurs v., buibetreft, van een feuilletonschrijver, in del m., Z. Tasche.
trommel v., brandsein o.
Feuerung, v., Z. feuern; 2. vuur den trant van een &.
Fiekeln, fickelte, gefickelt) bedr.
Feurig, -er, -st), bijv. en b. -e ww., Z. Beken (2).
o.; -smittel o. brandstof v.; -sort m. (in
eene kachel), pot m.; (in een oven), Kohlen, vurig, gloeiend; -er 0 en, vurig,
,
Pieken, fickle, ge fickt) o. ww., m. h.
g
heet; -er Stoff, vurige stof, brandstof v.; snel heen en weer wrijven; 2. bedr. ww.
stookplaats V.
vurige
rers,
mv.-rer)
-er
Glanz,
glans, vuurglans m., ein Kind ., met de roede slaan, ranseFeuer-verehrer,
m., Z. -anbeter;-verehrung v., Z. - dienst; vuurschijnsel o.; der Himmel sie&t - aus, l en; 3. (gemeenz.) vleeschelijke gemeen
-vergoldung v. vergulden o. in bet vuur; de hemel ziet er vurig uit, is geheel in
hebben met eene vrouw.
-schap
-versicherung v., Z. Brandversicherung; vuur; -es Gestirn, fonkelende ster v., Fiekenfaul, bijv. en b. karig, gie---sgesellscha/t v. verzekeri ngmaatschap- fonkelend gesternte o.; - aussehen, een rig, vrekkig.
pij v. tegen brandschade, assurantie - vurig, gloeiend rood uiterlijk hebben; -e Pieker, (-s, mv. Ficker) in. zweep,
maatschappij v.; —kasse v. assurantie- Augen, vurige, fonkelende oogen; (fig.) roede v.
kas v.; it. brandkast v.;—wesen o.assuran- -er Wein, vurige wijn, krachtig, sterk;
Fiekfaeken, ickfackle, gefzcktiewezen o., inrichtingen v. mv. van it. -er Geist, -er Mensch, vurig; -e Liebe, /ackt) bedr. ww. konkelen, fikfakken,
verzekering tegen brandschade; -versil- vurig, innig; -er Liebhaber, innig, ijverig, heen en weer loopen, straatslijpen, lanberung v. verzilvering v. in het vuur; -voll hartstochtelijk; -keil v., z. m. vurigheid terfanten; (gemeenz.) slinks handelen,
bijv. en b. vol vuur; (fig.) vol ijver, vol v., vuur o., hitte v., ijver m.
bedriegen.
Pi ! tussch., Z. P /ui.
vuur, krachtig; -wache v. brandwacht v.,
Fiekfacker, ( -kers, mv. -ker) m.
v.
brand;
-wächbij
een
piket o.; 2. wacht
Fucker, (- s, mv. Fiacker) m. huur fikfakker, arglistig rnensch, konkelaar,
huurkoets v., vigilante v.;-rijtugo., intrigant m.
ter m. wachter m. bij een brand, bij een
vuur; it schutter, soldaat m. van de -kutscher m. huurkoetsier m.
Fickfackerei, (-en) v. list, argbrandwacht; -wagen m. vurige wagen m.;
Fusco, o. -machen, (van tooneel- listigheid, listige kunstgreep v., sluwe
-wahrsager, —in, waarzegger m., waar stukken &), uitgefloten worden, Z. durch- streek m., kuiperij v.; it. bedriegerij v.,
uit het vuur, hij, zij, die het-zegstrv. fallen; (van personen), de onderneming bedrog o., oplichterij v., mikmak o.
vuur gebruikt om uit waar te zeggen; zien mislukken, niet slagen, fiasco maken.
Fiekmikhle, (-n) v., Z. Zwick-wahrsagerei V. waarzeggerij V. uit het
Fibel, n) v., Z. Abcbuch.
muhle.
vuur, pyromantie v.;-wange v. roode wang,
Fiber, n) v. spiervezel v., Z. Mus - Fietilien, o. mv. aardewerk, Z.
gloeiende wang, blozende wang v.; -tvarte kei laser.
Fayence,
v., Z. -thurm; -wedel m., Z. -[ cher;
Fibrin, (-( e)s) o. (Ph.) vezelstof, FietiQn, (-en) v. verdichting, vin-weiser m., Z. -anzeiger; -werk o. vuur- fibrine v.
ding v., verdichtsel, verzinsel o., fictie v.
(

(-

(-

(-

(-

(

(

(

(-

(

(-

(-

-

Fideicommiss, ( -es, mv. -e) o.
erfmakingv., waarbij bepaald wordt,dat
de erfgenaam het erfgoed op zekeren tijd of
in zekere omstandigheden aan derden
moet afstaan, onvervreemdbaar stam- of
familie-erfgoed o., fideï-commis o.; -erbe
m., Z. Fideicommissar.

Pil.

1 ig,

Fie.

V. koortsvrije toestand m.; -materie v.,
Z. -stof f; -mitlel o., Z. -arznei.
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Figjrung, v., Z. figiren.
Figment, (- (e) s, mv. -e) o. ver-

Fiebern, (/ieberte, gefiebert) o. ww., dichtsel, verzinsel o., voorgewende zaak
m. h. de koorts hebben, ziek zijn van de v., Z. Fiction.
koorts; (fig.) ijlen, ijlhoofden, raaskallen, Figur, (;en) v. beeld o., afteeke=
ning, teekening, figuur v., Z. Bild; 2.
verward spreker,.
Fieber-nuns, ( misse) V. Ignati- houding v., gelaat, gezicht, voorkomen
Fideieommiss r, (-s, mv. -e) uspil v.; -öl o. koortsolie v.; -rinde v. o.; seine - ge/alit mir, zijn gelaat, zijne
m. hij, wien een fideï-commis ten deel (Pl.) koortsbast m.; —nbaum m. kina- houding, zijn voorkomen bevalt mij;
boom m.; -salz o. koortszout o.; -schau- - machen, vertoon o., vertooning maken,
valt, fideï-commissarius m.
Fidel, ( -er, -si) bijv. nw. vroo- der, -schauer w., Z. -frost; -schlummer m. zich groot voordoen, zich groote verte
veroorloven; (Schild.) mit -en-ringe
lijk, opgeruimd, blijgeestig, blijmoedig, slaap nl. van een koortslijder; it. koortslustig, fideel, joviaal; (Student.) ein achtige, onrustige slaap m.; -stoff m. uberladen, met beelden o. mv., stof-er Hans, lustige broeder m., vroolijk koortsstof v.; -sturz m., Z. -anfall; -tag fage v. overladen.
m. koortsdag, dag m., waarop de koorts Figur&l—gelang, (-sang (e) s, mv.
Fransje.
Fidibus, (onb.) m. papiertje o. om weder komt; -traum . m. koortsachtige -singe) m. zangconcert o., figuraal gedroom, droom m. van een koortslijder, zang o.; - musik v. veelstemmig muziekde pijp aan te steken, fidibus m.
Fiduci^11inie, (-n) V. (Wisk.) nachtmerrie v.; -wechsel m. tusschen- stuk, concert o., symphonic v., figuraal
lijn v., die door het middelpunt en rust- poozing V. van de koorts; (fig.) snelle, muziek v.
punt gaat.
onverwachte, koortsachtige verandering Figur&nt, (-en, mv. -en) m., -in,
Fiduei&r, (-s, mv. -e) of Fidu- v.; -wurzel V. (PI.) kalfspoot, koorts- (-nen) v. bijspeler, figurant m., bijspeeleiarius, (onb.) m. (Gen.) tijdelijkerf- wortel m.; 2. Z. Enzian; -zufall m. tee- ster v., hij, zij, die op het tooneel slechts
figuur maakt, eene stomme rol vervult.
goedhouder, bezitter m. van een Gdeï-' ken, voorteeken o. van koorts.
commis.
Fiedel, (-n) v. (gemeenz.) viool, FigUrehen, o. (verkl.) figuurtje
Fiber, (-s, mv. Fieber) o. koorts vedel, veel v.; it. slechte, ellendige vi- o., kleine figuur, kleine teekening v.;
v.; er hat das - wieder bekommer, hij heeft ool v.; 2. (Gen.) Z. Geige; (Nat. bist.) (Schild., Beeldh.) beeldje, bijbeeldje o.,
nevenbeeldje o., kleine teekening v. in
weer de koorts gekregen, de koorts is eene soort van zalmvisch m. en v.
weer bij hem teruggekomen; hilziges, Fiedel bogen, ( bogens, mv. bo- het verschiet.
haltes, gelbes -, heete, koude, gele koorts; gen) m. (gemeenz.) strijkstok m.; (Spr.)
Figuren karte, ( - n) v. kaart v.,
(fig.) die Alle spricht im -, raaskalt, slaat genade wie ein --, zoo recht als eene kaars; waarop een heer, eene vrouw of een boer
gekkentaal uit; doss dich das - ! dat u de —haar o. strijkstokhaar o.; -bohrer m. geteekend is, prent v., prentje o., figuur
v.; -schneider m., Z. Formenschneider.
drilboor v.; -breit o. slechte viool v.
drommel hale!
Fieber- anfall, ( - jall(e) s,mv. - fál- Fied(e )ler, ( -Iers, mv. -Ier) m. Figurirbank, (-bánke) v. toon
-bankv.
le), -anstos; m. aanval m., aanmaning (gemeeuz.) slecht vioolspeler, krasser m.
V. van de koorts; -artig bijv. en b., Z. Fiedelharz, (-es) o., z. m. viool - Figuriren, (figurirte, figurirt) o.
ww., m. h. figuren maken, doen voor
-haft; -arznei v. koortsmiddel, genees - hars v. en o.
vormen; (Dansk.) voorkomen,-komen,
middel o., artsenij v. tegen de koorts; Fiedein, (fiedelt e, ge fiedelt) o. ww.
-blaschen o. koortsblaasje o., koortsuit- (i. k. bet.) op de viool spelen, vedeln, figureeren; (Muz.) te zamen spelen of
slag m.; -blässe, -[arbe v. bleekheid v., Bedelen, krassen, (op de viool) zagen; H. zingen, concerteeren.
die door koorts veroorzaakt wordt,koorts- bedr. ww. ein Stiickchen -, (slecht) op •Figurist, (-en, mv. -en) in. beeld
beeldsnijder m.; (Muz.) hij, die-houwer,
achtige kleur v.; -frost m. door koorts de viool spelen, afzagen, afkrassen.
-

-

-

-

-

veroorzaakte koude v.; (fig.) huivering, Fideltri mpfehen, (-chens,mv. in een concert medezingt of speelt, conkoude, rilling v.;- frostig bijv.en b. koorts - chen) o. (PI.) dwerg - kerseboom m.
certant m.
koud, huiverig; 2. koortsrilling-achtig
Fi_ederich, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Figi.trlich, bijv. en b. figuurlijk,

Federich.

veroorzakende.

Fieberhaft,

(

-er, am meisten -)

oneigenlijk, zinnebeeldig, in de oneigen-

Fiedermesser, (-messers, mv. lijke beteekenis, Z. bildtich.

bijv. en b. koortsachtig, koortsaardig, -messen) o. (Glaz.) diamantpoederdoos v. FilQtt, (-(e)s, mv. -e) o. (Scheik.)
koortsaanduidend; (fig.) koortsveroorFiedern, (fiederte, gefiedert) hedr. scheutje, weinigje o.; (Vissch.) net, vischzakende, koortsachtig; -e Einbildungs- ww. einen Pfeil -, van vederen voorzien; net,;netwerk o.; it. open werk o.; (Boekt.)
kraf t, koortsachting, verward, verhit; -er Í die Doeken eines Klaviers, bevederen; figuurlijn v., filet, fileetje o.; -e machen,
(PI.) gefiedert, gevederd; (Bergw.) Z. figuurlijnen trekken of maken; in - arbeiPulsschlag, koortsaanduidend.
Fieberhitze, v. koortswarrpte, ausfedern; (Glaz.) aan de randen af- ten, in draad arbeiden.
koortsachtige warmte, heete koorts v. snijden.
Fi1Qtt - beutel, ( iels, mv. tel) m.
leberisch, bijv. en b., Z. fieber- Fiederung, v., Z. fiedern; it. Z. gehaakte, geknoopte beurs v.; -eisen o.
Feder, Ge/ieder.
of -stempel m. fileetijzer o.; -gewichte
haft.
Fieber -katte, v., Z. -frost; -klee Fier%nt, (-en, mv. -en) of (oeroud.) o. mv., -klop fel m. mv. gewicht o. van
het netwerk; -halstuch o, gehaakte hals
m. (Pl.) waterklaver v.; -krank bijv. en MQssfierant, m., Z. Messbezieher.
pelerine v.; -hobel m. (Meub.)-doekm.,
b. koortsig, met de koorts gekweld, ziek Fi_erding, (-(e)s, mv. -e) m.,
ploegschaaf v.; (Boekb.) werktuig o. om
van de koorts: it. (fig.) Z. -haft; der, Fi_erke, (-n) v., Z. Vierding.
Pierkraut, (-kraut(e)s, mv.-krdu- lijnen op den band te trekken, fleetdie --e, koortslijder m., koortslijderes
v., hij, zij, die de koorts heeft; -krank - ler) o. (Pl.) haarmos, vrouwenhaar o. schaaf v.; -nadel v. weversschietspoel v.
heil v. koortsachtige ziekte, ziekte, onge- Piest, (-(e)s, mv. -en) in. (Volkst., Filiel, (-(e)s, inv. -een -ien) o. dorp
steldheid v., die met koorts gepaard gaat; w. i. gebr.) veest, wind m.; (gem.) o. met eene kerk, maar zonder eigen predikant.
-kraut o. (Pl.) koortskruid o., koorts- scheet m.
wortel m.; 2. moederkruid o.; 3. blauw Flesten, (iesiete, getsiestet) o. ww., Filigl-bank , (-bänke) v. bijbank,
duizendguldenkruid o.; - kuchen nl. ver m. h veesten, winden laten; (gem.) hulpbank v.; -geschaft o., -handlung v.,
-hans o. bijhandel m., bijkantoor, hulp-hardingV.v elr,dmithe schijten.
hart, koortskoek m.; -latwerge v. slikart- Figiren, (figirte, /igirt) bedr. ww. kantoor o.; -kirche v., Z. Filial.
senij v., likkepot m. tegen de koorts; (Scheik.) tot een vast lichaam maken, Filigr&n, (-(e)s) m., z. m. fijn,
-lekre v. leer V. van de behandeling van de verstrooide deelen tot één geheel tralievormig draadwerk, filigraan o.;
koortsen; -los bijv. en b. zonder koorts, vereenigen; it. doen stremmen, doen -arbeit v. maken o. van fijn draadwerk.
koortsvrij, vrij van de koorts; -losigkeil stollen.
-
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Fin.

Fil.

Filipendelwurz,

Fin.

(-würze) v. nig, bekrompen leven, Z. filzen o. ww.: boekjaar, belastingjaar o.; -kammer v.
-keit v. karigheid, vrekkigheid, gierig financiekamer, rekenkarper v.; - kanslei

(PL) roode steenbreke, wilde gerw,
moederplant v.
Pillen, (illte, ge f llt) bedr. ww. (veroud .) villen, de huid afstroopen, het vel
afhalen; it. aan stukken snijden; mil der
Peitsche -, slaan dat de striemen in het
lijf staan.
Filler, (- s, mv. Filler) m. vilder m,
Filpen, (filpte, ge filpt) o. ww., in.
h. (van orgelpijpen), piepen.

schraperigheid, schraapzucht v. -heid, v. kantoor, bureau o. van de commissie

Filz—kappe, (- n) v. vilten muts voor de financiën, ministerie o. van finanviltmuts v.; (Speld.) vijlselzakm.; -kegel
-kern m. (Hoed.) zijplap v.; -kleid o.vilten kleed o.; -kraut o., Z. Flacks kraut,
- lappen in., -ldppchen o. viltlap, wrijtlap v,
tot zuivering van den rand der drukplaat;
2. Z, -tuch; -laus v. (Nat. hist,) platluilc

ciën; -kunst v., Z. -wissenschafl; - mi
minister m. van financiën;-nisterm.
- ministerium o. ministerie o. van financi ë n, waardigheid o. van minister van
financiën; -pachter m. pachter m. der
inkomsten van het rijk &; -plan in. ontwerp o., opgaaf v. van te ontvangen inkomsten en te betalen uitgaven, budget
o. van financiën; -ratje m. rekenkamer,
financiekamer v.; it. lid o., raadsheer m.
inde rekenkamer, referendaris m. bij de
financiën; -sache v. zaak v. betreffende
de financiën,financiëele zaak; -system o.
financiestelsel o.; -verwalter m. beheerder m. der financiën; -verwaltung v. beheer o. der financiën; -wesen o. financiewezen o., alles wat de geldzaken of financiën betreft; it. Z. -verwaltung; ein in der

v.; -coacher m., Z. Filzer; -mantel m,
( keus, mv. -ken) vilten mantel m.; -mülze v., Z. - kappet
-perrucke v.(gemeenz.) korte, dikke pruik
o. filtreerbekken o.
Filtreren, (f ltririe, fallrirt) bedr. v.; -platte v., Z. - tafel; -schuh m. vilten
ww. laten doorzijgen, filtreeren, door schoen m.; -socke v. vilten sok v.; -sohlh
V. vilten zool v.; - stiefel m. vilten laars
doorzijging zuiveren, distilleeren.
Filtrir-(kaffee)kanne, (- n) v. v.; -stosz m. (Pap.) aantal vellen papie►
filtreerkan v.; -korb, -hut m. (Apoth.) o. met de vilten; (Kaart.) persvol v.
voorwerp o., dat tot doorzijging geschikt wat te gelijk in de pers ligt; -tafel v,
is, zijger, zijgdoek, trechter m.; -maschine (Hoed.) vilttafel v.; -tuck o., Z. - lappen;
V. doorzijgingsmachine, filtreermachine -unterlage v. (Drukk.) Z. -deckel; -werf
v.; -papier o. filtreerpapier o.; -sack m. f t- o. viltwerk o.; -wolle V. viltwol v.; it,
-verwaltung of im -wesen erfahrener Mann,
treerzak, filter m.; -(sand)stein m. fil- gevilte, tot vilting bereide wol v.
treersteen,zuigsteen m.,f Iter m.; -trichter Fimmel, (- s) m., z. m. (Pl.) vrou- financier, staathuishoud kundige n.; -wis m, zijgtrechter, filtreertrechter m.; -tuch welijke of dorre hennep m.; - hopten m, senscha ft v. kunst van het beheer der

Filtrirbeeken,

-

o. zijgdoek, filtreerdoek m.
Filz, (- es, mv. -e) m. vilt o.; (Bergw.) fijnste erts o.; (Pap.) vilt o.; (Hoed.)
vilt o., vilten hoed m.; 2. vrek, woekeraar m.; 3. (fig.) verwijt o., berisping v.,
uitbrander, roffel m.; jemn. einen derben
- geben, eene geduchte vermaning, berisping, les geven, ism. terdege uitbranden, den mantel vegen, geducht doorhalen.
Filz—arbeit, v., z. m. (Hoed.) vilten, werken o. met vilt; -ball m. baal v.
vilt; -ballchen o. (Drukk.) inktbal, robbert m., inktrol v.; -baum m. viltboom

vrouwelijke hop v.; 2. (Bergw.) ijzeren financiën, staathuishoudkunde v.
wig v.; - fáustel, -páustel m. (Bergw.)
Findbar, ( er, -si) bijv. nw. te
wighamer m.
vinden, vindbaar, wat gevonden kan
Fimmeln, (immelle, get mmelt ) worden.
bedr. ww. (Landb.) den vrouwelijken of
Pinde—bush, (-buch(e)s, mv.
- biether) o. boedellijst, lijst v., staat m.,
dorren hennep plukken, uittrekken.
Final, bijv. nw. wat zich aan liet register o., schriftelijke opsomming v.
eind bevindt, wat dient om te eindigen, val al de in een huis & voorhanden goete sluiten, eindigend, laatst, finaal; -ca- deren, inventaris m.; 2. opslagboek, aan
denz o. (Muz.) slotmaat v.
lijst v. der op te voeren-wijzngboek.,
Finale, (- s, mv. -n) o. (Muz.) slot- tooneelstukken, repertoire o.; (fig.) Z.
Fundgrube; -geld o., Z. Fundgeld; -grósze
koor o., slotzang m., finale v.
-

Final-leiste, (- n) v., - stock, v., Z. -zakt.
(-stock(e)s, mv. -stócke) m. vignet, sieEindeisen,

m.; -blech, -breit o., Z. - eisen; -decke v. raad o. aan het eind van een boek of ander
vilten deken v.; -deckel m. (Drukk.) doek drukwerk.
o. tusschen het timpaan en de bom van Finanz, (-en) v. (veroud.) list v.,
de pers, blanchet o.; -eisen o. (Hoed.) streek in., kuiperij, indringerij, intrige
V., Z. Knife, Ranke; 2. financiën, staatsviltijzer o., vormplaat v.
Pilzen, (f lzte, ge filzt) bedr. ww. inkomsten v. mv., openbare geldmidde-

door elkander werken, tot vilt maken;
(Zad.) opvullen; das Tuch gut -, vilten;
(fig., gemeenz.) ge filzier Narr, aartsgek,
onverbeterlijke dwaas, volslagen gek m.;
2. jem. -, uitschelden, den marstel uitvegen, Z. auszanken; II. wed. ww. sich -,
in de war geraken, verwarren; Ill.o. ww.
gierig zijn, Z. geizen, knausern.
Fi1zer, (- s, mv. Filzer) m. (Hoed.)
viltbereider,viltmaker,vilter m.;(Volkst.)
uitbrander m.
Filzerei,. (-en) v. (Volkst.) Z. Fil-

(-

eisens, mv. - eisen) o.

(Heelk.) peilstift v., tentijzer o.

Findel, n) v., Z. -haas; -geld o.,
Z. Fundgeld; -haus o. gesticht o., in(-

richting v. voor verlaten of gevonden
kinderen, vondelingenhuis o.; -kind o.
vondeling m. en v., gevonden, verlaten
len o. mv., staatsvermogen o., staatshuis kind o.; - muiter v. pleegmoeder, vrouw
schatkist v., financiewezen o.;-houding, v., die een gevonden kind opvoedt; it.
bei den -en angeslellt sein, een post be- moeder, opzichteres, overste v. in het
vondelingenhuis.
kleeden bij liet financiewezen.

Finanz-aussehuss, schusses, Findelohn, (-(e)s) m., z. m., Z.
mv. -seFiusse) m. commissie v. voor de Fundgeld.
financiën, voor de geldzaken; - bureau, Findel—p$eger, (-gers, m. -ger)
- collegium o. rekenkamer v., kantoor o. m. opvoeder, verpleger m. van een gevonden kind, pleegvader m.; 2. - of -vater
voor de geldzaken, financiekamer v.
Finanzen, (f nanzie, gefInanzi) m. directeur, opzichter, opziener, vader
bedr. ww. (veroud.) bedriegen, bedrie- m. in een vondelingenhuis; -pflegerin v.,
gerij of bedrog plegen, voornamelijk in Z. -mutter.
geldzaken.
Pinden, (f and, ge f unden) bedr. ww.
zigkeit.
Filz-fleck, (-( e)s, mv. -e) ni. vilt- !, Finanzer, (-zers, mv. -zer) m. be- onr. vinden; wieder -, terugvinden, welap v.; -geige v. (Schild.) vilthout o., i drieger, oplichter m.; it. woekeraar, dervinden; ich roerde ihn schon Wu - wissen, ik zal hem wel weten te vinden, op
viltstok m.; -gras o. (Pl.) viltkruid, vilt- vrek m.
gras o.; it. door water bedorven gras o.; Finanz-faeh, (-(e)s o., z. m., Z. te sporen; it. ik zal hem wel krijgen, ik zal
-herd m. (Bergw.) haard m. in het wasch- -wesen; -[rage v. vraag, zaak v. betref- het hem wel betaald zetten; keinen Beru f
huis; -holt o., Z. -geige; -hut m. vilten fende de geldzaken of financiën; -gericht, gum Studiren in sick -, geen smaak, geen
o. (Gesch. van E.) financiekamer, schat- lust voor de studie gevoelen; Trost in
hoed m.
Filzieht, filzig, er, -st) bijv. kamer, rekenkamer v.; -gesetz o. geld- etw., Vergnügen, Geschmack an etw. -,
en b. viltachtig, op vilt gelijkende; -e heffingswet, wet v. betreffende hetfinari- troost vinden, genoegen, pleizier of behagen vinden of scheppen, smaak vinden
Naare, Wolle, kroes, dicht, verward haar; ciewezen.
(PI.) viltig, viltachtig, met korte, dicht Finanziell, bijv. en b. de finan- )f hebben in; ich finde es nicht so schon,
opeenloopende vezels bezet; -es Gras, ciën of geldzaken betreffende, met be- als 4, ik vind het niet zoo schoon &;
;ch finde es so besser, of fur besser, ik
Z. Fzlzgras; 2. karig, gierig, schraperig, trekking tot de financiën, financiëel.
schraapzuchtig; -leben, karig, hoogst zui- Finanz—jahr, (-( e)s, mv. -e) o. find, houd het zoo (voor) beter; ich
( -

(-

Pin.

Pin.

Pin.
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[and sic fraurig, ik vond, ontmoette haar jemn. auf die - sehen, iem. op de vingers bladeren, wortels), vingervormig getand.
trof haar aan terwijl zij weende; sich zu' zien, het oog op iem. houden; lange Finger-nagel, (- nagels, mv..-nketw. willig - lassen, zich gemakkelijk la- machen, haben, die - kleben lassen, krom- gel) m. vingernagel, nagel m. van den
ten vinden, gauw bereid zijn om, zich me vingers hebben, diefachtig zijn; jemn, vinger; -nerve v. vingerspier, spier v. in
leenen tot; sick glucklich -, zich gelukkig auf die - klopten, iem. op de vingers tik- den vinger; -rechenkunsl v., -rechnen o.
gevoelen; findet er sich dadurch beleidigt? ken; durch die - schen, door de vingers rekenen, tellen o. op de vingers; -reif,
acht hij zich daardoor beleed igd ?; stalt -, zien, niet bestraffen; sick wegen einer -ring ni. ring, vingerring m.; -ructen m.
plaats vinden, plaats grijpen, voorvallen, Sache in den - beisven, zich op den vin- bovenkant m. van den vinger; —nerve
gebeuren, plaats hebben; diesz findet kei ger bijten, zeer groote spijt, veel berouw V. bovenste vingerzenuw v.; -sats m.
dit vindt geen geloof, wordt-neGlaub, hebben; sich die - verbrennen, zijne vin- (Muz.) vinger-zetting, - plaatsing v.,
niet geloofd, hieraan slaat of hecht men gers, handen branden, er tegen loopen; zetten o. der vingers; it, aanwijzing op
geen geloof; eira Geheimniss -, uitvinden, (H. S.) das ist Gottes -, dat is de vin- de muziek, welke vingers gezet moeontdekken; (Rek.) das Gefundene, de ger, de hand v. Gods; 2. (aan handschoe- ten worden.
uitkomst, som v., product, quotiënt o.; nen), vinger m.; (van een valk), klauw
Fingersbreit, bijv. en b. (geit. totaal, bedrag o.; 2. wed. sich -, es m.; (van sommige visschen), vinger ni. meenz.) vingerbreed, zoo breed als, ter
kann sick nichts Schöneres -, er kan niets
Finger—arbeit, en) v. vinger- breedte van een vinger.
schooners gevonden worden, er is & niet werk o., arbeid m. met de vingers; -bein
Finger—sehlag, schlag(e)s, mv.
te vinden; es fand sick, dass c', men be- o. (Ontik.) vingerlid o.; - beugen m. buig - -schluge) m. vingerslag, slag m. met de
merkte, men bevond, 'het gebeurde; es spier v. van een vinger of der vingers; vingers; 2. (Dichtk.) Z. Dactyl; -schlagwird sick schon -, dat zal men wel vin- -blulader V. vinger-bloedader, bloedader ader v. vingerslagader, slagader v. in den
den, dat zal wel gevonden, geregeld, ge- V. in den vinger; —netz o. vingernet, vinger; -schnecke v. (Nat. bist.) holsterschikt worden; mit der Zeil wird sich's -, bloedadernet o. in de vingers; -breit o., schelp, zijdemossel v.; -schorl m. schorl
dat zal wel gevonden, geschikt worden; Z. Griffbrelt.
m. van Madagascar.
alles Andere findet sich von selbst, komt Fingerehen, chens, mv. -then)
Fingers—dick, bijv. en b. (gevan zelf terecht; sick in etw. -, zich schik- o. (verkl.) vingertje o., kleine, dunne, meenz.) vingerdik, zoo dik als, ter dikte
ken in, zich leenen tot; it. vatten, be- korte vinger m.; (Pl.) vingerhoedskruid van een vinger; -hock bijv. en b. vingergrijpen, verstaan; sick in jem. -, zich o.; it. onzer-lieve -vrouwehandschoen m. hoog, zoo hoog als, ter hoogte van een
richten naar, zich regelen naar, handeFinger-ende, endes, mv. -ende) vinger; -lang bijv. en b. vingerlang, zoo
len overeenkomstig den wil van; sick in o. vingereind, eind(e) o. van een vinger, lang als, ter lengte van een vinger.
sein Unglucck -, zich schikken in, zich vingertop m.; -fische m. mv. visschen- Finger—spiel, (-( e)s, mv. -e) o.
onderwerpen aan &,zijn ongeluk geduldig geslacht o. waartoe onder anderen de vingerspel, spelen o. met de vingers; it.
dragen; sick zurechl -, zich oriënteeren, vliegende visch behoort; fláche v. (Ont- vingerspel, bestaande in liet raden der
zijn weg vinden; ich will mich schon zu- Ik.) vlakte v. van het handbeen naar de door een ander opgestoken vingers; -spitze
recht -, gelen Sic nur, ga maar, Ik zal vingers; -förmig bijv. en b. vingervor- V. vingertop, top m. van den vinger;
den weg wel vinden; sich wieder -, zijn mig, vingersgewijs; -[us; m., Z. Dactyl; -sprache v. vingertaal, vingerspraak v.,
weg weer vinden, terecht komen.
-gang m., Z. -satz; - gelonk o. vingerge- spreken o. door middel van of met beFindeort, ort(e)s, mv. -orte) wricht o.; -geschwur o. zweer v. aan den hulp van de vingers; -stein m. (Delfst.)
m. plaats v., waar men iets gevonden vinger, vingerzweer, fijt v.; -plied o., Z. vingersteen, belemniet m.; -stock m. vinheeft.
-bein; -gras o., Z. Bluthirse; -handschuh gerstok, vi ngervorm, handschoen- of vinFinder, (- s, mv. Finder) m. vinder m. vingerhandschoen, handschoen m. gerrekker in.; -strecker m.spanspier v. der
m., hij, die iets vind, eene vond doet; met vingers.
vingers; -stuck (Handsch.) vingerstuk o.;
(Berges.) vinder, ontdekker m.; -geld o.
Fingerhut, hut(e)s, mv. -Mule) -tuck o. vingerdoek m., vingerdoekje,
(Bergw.) geld o., belooning v. voor het m. vingerhoed m.; einen —voll, een vin- handdoekje, servet o.; -werk o. (H. S.)
vinden of ontdekken van eene ader; (Zee- gerhoetl (vol); (PI.) - of -blame v. vin- Gottes -, werk o. van de hand van God;
w.) Z. Fundgebühr.
gerhoedskruid, vingerhoedje o.; -macher -wurm m. vingerworm m., Z. -geschwür;
Findezahl, en) v. (Rek.) be- m. vingerhoedmaker m.; -salbe v. uit -zakt v. (Rek.) een der getallen v. mv.
kend of gegeven getal, cijfer o.
vingerhoedskruid bereide zalf, vinger van 4 tot 10; -zeichen o. teeken 0. met
Findig, bijv. en b., Z. ausfindig;
-hoedjszalfv. de vingers, aanduiding v., wenk m.; -zeilt
(Berges.) einen Gang - machen, een gang,
Fingerhuter, Iers, mv. -ter) m. (fig.) handje o., kenmerk o., aanwij
eene ader vinden, ontdekken.
m., Z. Fingerhulmacher.
zer m. met den vinger; -zweig m. vinFindlieh, er, -st) bijv. en b., Z. Fingerig, bijv. en b. vingerig, met gertak, tak m. van den vinger.
Eindbar.
vingers.
Fingiren, fingirte, fingirt) bedr.
Findling, (-( e)s, mv. -e) m., Z. Finger-kork, kork(e)s, mv. ww. verdichten, veinzen, voorgeven,voorFindelkind; (van bijen), toevallig ont- -körke) m. (Pl.) voortbrengsel o. van wenden; (Hand.) fingirler Werth, denk
dekte zwerm m.
zeeinsecten, vingerkurk o.; -kraut o. (Pl.)
onderstelde waarde v.; fingirie-beldig,
Findung, en) v., Z. Er f ndung, vingerkruid o.; -kuppe v., Z. - spitse.
Leidenschaf't, voorgewend, geveinsd; finEntdeckung; 2. (Ger.) Z. (gefundenes)
Fingerling,(-(e)s, mv. -e) m. vin- girte Begeisterung, voorgegeven, voorgeUrtheil; -srecht o.,Z. Fundgebühr; -swerth gerling, duimeling m., vingerovertrek o.; wend, geveinsd.
bijv. en b. vindenswaardig, waard om 2. (Zeew.) vingerling rn.
Fink, en, mv. -en) m. vink m.; 2.
gevonden, ontdekt te worden.
Finger-mauslein, leins, mv. (gemeenz.) lichtzinnig,losbandig mensch
Finger, (- s, mv. Finger) m. vinger -loin) o. (Ontlk.) vingerspier v.; -muschel m.; 3. (Student.) student m., die geen
m.; groszer -, middelvinger m.; kleiner -, V. (Nat. bist.) messcheede v.,eene twee- lid is van een corps.
pink m.; einen - breit, dick, lang, een(en) schalige schelp; -muskel v., Z. -beuger.
Finkchen, o. (verkl.) vinkje o.,
vinger breed, dik, lang, ter breedte, dikte,
Fingern, (ingerte, gefingert) vin- kleine, jonge vink m.
lengte van een vinger; (fig.) mit den -n geren, met de vingers spelen, met de
Finkel oehen, (-chens,mv.-then)
auf jem. neigen, iem. met den vinger na- vingers bevoelen; (Muz.) de vingers be- m. foezel v.
wijzen; it iem. openlijk bespotten, be- hoorlijk gebruiken; (Spr.) er kann svohl Finkeln, finkelte, gefinkelt) bedr.
lachelijk maken; das lásst sick an den -n g eigen, ober nicht -, juist de hoofdzaak, ww. vinken, op de vinkenjacht gaan, vinabzëhlen, dat kan men wel op zijne vin- het voornaamste ontbreekt hem; mil -der Ken vangen.
gers aftellen, dat is doodeenvoudig, licht Hand das Maasz zahlen, met de vinFinken—auge, (-s, mv. -n) o.
te begrijpen; etw. an den -n herzählen ;ers de maat tellen, slaan; 2. (fig.) van vinkenoog o.; -bauer m. of o. vinke(n)kónnen, iets op zijn duimpje kennen; vingers voorzien; (Pl.) gefingert, (van kooi v.; (gemeenz.) gevangenis v. voor
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losbandige personen; -beiszer m. (Nat. Katzen im -n sehen, in het donker zien, Firmain nt, (-(e)s, mv. -e) o.
hist.) vinkenbijter m.; -talk m. vinke- zooals de katten; (Spr.) im -n sind alle sterrenhemel m., uitspansel, firmament o.
valk, sperwer m.; -fang m. vinkenjacht, Katzen gran, of alle Kuhe schuc'arz, bij Firme(1)n, (firm(el)te,gefirm(el)t)
bedr. ww. (Kath.) jem. -, vormen, het
vinkenvangst v.; -yarn o., Z. -nelz; -geld nacht zijn alle koeien zwart.
o. geld o., dat betrapte hoeren moeten Finstere, Finsterheit, v., Z. sacrament des Vormsels toedienen.
Firmiren, (firmirte,firmirt) bedr.
betalen; -habicht m., Z. -falk; -herd m. Finsterniss
vinkebaan v.; -herr m. (Prov.) politie- Finsterkasten, (-stens,mv. -sten) ww. (Hand.) teekenen, onderteekenen
dienaar m., die liederlijk volk laat pak- m. (laat.) donkere kamer v., chambre met den handelsnaam of de firma.
Firmjrung, v ., Z. firmiren.
ken; -horn o. vinke(n)bakje, etensbakje obscure, camera obscura .
o. in de vinke(n)kooi; -meisev..Z. Kohl- Finsterhng, (-(e)s, mv. -e) m . Firmling, (-(e)s,mv.-e) m.(Kath.)
meise; -napfrhen o. drinkensbakje o. in (w. i. gebr.) onwetende, onnoozele, bij- vormeling m., hij, die gevormd wordt.
eene vogelkooi; -netz o. vinkennet, vo- geloovige m.; 2. vijand der verlichting, Firm(1)ung, v., Z. firme(l)n.
gelnet o.; (Zeew.) vinkennet; -ritter m. domperridder, duisterling m. Firn, (-er, -st) bijv. nw. -erofFirnepocher, snoever, zwetser, windmaker, Finsterlings, bijw. (w. i. gebr.) Wein, oude wijn m. van het vorige jaar,
windbuil m.; -same m. (Pl.) karmelien- in het duister, in de duisternis, al tas- Z. fernd.
Firner, ( s, mv. Firner) m. groot
wol v., vlasdotterzaad o., vlasdotter v.; tende, op den tast
..schlag m. slaan, gezang o. van vinken, Finstermaeher, (-chers, mv. ijsveld o., ijsbedding v., gletscher m.
-cher) m. (Sterrenk.) hemellichaam m., Firniss, (-es, mv. -e) m. vernis,
vinke(n)slag m.; 2. Z. Meisenschlag.
znkler, ( -Iers, mv. Ier) . vogel- dat een ander voor het oog doet verdwii- lak o.; (Schild.) vette, opdrogende olie
Fe'vogelaar
r m.
)
nen dat oorzaak is van eene verduiste- v., vernis o.; m)t - überziehen , Z. ^irnisvanger,
sen; (Hand.) barnsteen, (gele) amberm.
Finnaal, (- aales, mv. -ale) m. ring.
(Nat. hist.) naaktrug m.,visch m.zonder Finstern, (finsterte, ge/instert) o. in stukken; (fig.) bedriegelijk en schitww., m. h. (w. i. gebr.) duister zijn of terend uiterlijk, vernis o., schijnglans,
rugvin,
Finnehen, o . (verkl.) kleine, korte worden, Z. dunkeln; 2. bedr. ww. duister bedriegelijke glans m.
maken.
Firniss —baum, (-baum(e)s, env.
vin v., Z. Finne.
Finne, (-n) v. (veroud.) top m., Finsterniss, (-e) v. duisternis, -báume) m. (Pl.) vernisboom m.; -blase
plint, spits v., uiteinde o.; (van een ha- duisterheid, donkerheid v., donker, duis- v. (Schild.) vernisketel m.; (Gray.) olie
klauw m., pen,pin v.; (Nag.) nagel, ter o.; - der Nacht, de nacht m., de kruik v.
-mer),
spijker m.; (Dr.) Z. Dreheisen; 2. puist nachtelijke duisternis v., het nachtelijk Firnissen, (firnisste, ge/irnisst)
v., peukel of pukkel m.; 3. (van vis- duister o.; (fig.) Werke der -, der duister- bedr. ww. vernissen, met vernis bestrijnis, booze werken o. mv.; die - der Un- ken, vernis opbrengen op, met vernis
schen), vin v.; it. Z. Flosz feder.
Finnen, (finnte, ge/lent) bedr. ww. wissenheit, nacht m.; 2. (H. S.) tegen- dekken; Holz -, vernissen; Tópfe -, veretw. -, Z. eb/innen; 2. met den puntha- spoed r amp m.; it. zonde v.; 3. (Ster- glazen, glazuren; Eisen -, lakken, ver
bewerken. renk.) verdluistering, eclips v. lakken.
-mer
Finte, ( n) v. (Schermk.) boze Firnisser, ( sers, mv. ser) m. ver Finnenblasenbandwurm,
(•icurm(e)s,mv. -4vurmer) m. (Nat.hist.) steek m., geveinsde beweging v., Z. Ge - nisser, verglazer, verlakker m.
genfinte; (fig.) veinzing v., geveinsd-Firniss — farbe, ( n) v. vernis lintworm m.
Finn-flseh, (-es, mv. -e) m. (Nat. held, list, slimheid, sluwheid, geslepen- kleur, met vernis vermengde kleur v.;
hist.) vinvisch m.; -hammer m. puntha- beid v., streek m.; -n coachen, listige -pinsel m. vernispenseel o.; -sumach m.
streken begaan, slinksche streken aan- (Pl.) Z. -baum.
mer, klauwhamer m.
.
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First, (-(e)s, mv. -e) m., (van

een

Fintenmaeher, (-cliers,mv.-cher) berg), top m., kruin v.; (van een huis),
ten of pukkels; (van zwijnen), gortig
nok, vorst v.; (Bergw.) (van een schoor Finnlappe, (-n, inv. -n) m. Fin- m. sluwerd, bedrieger m.
Fintiren, (finterte, fintirt) bedr. paal), punt, bekapping v.; - balken m.
lap, Lap ni. uit Finland .
Finster, ( -er, .-st), bijv. en b. don- ww. (Schermk.) de kling der tegenpartij (Timm.) nok v.; 2. nokbalk, vorstbalk m.
Firsten—bau, (-(e)s, mv. -e) m.
ker, niet zeer verlicht, duister, somber, tweereaal aanslaan
niet helder, van licht beroofd of versto - FioritUren, v. mv. (Muz.) versie- (Bergw.) trapsgewijs, met trapjes ontginnen,bewerken o.; -erzo. bovenste erts,
ken; - erKórper,donker,ondoorschijnend, ringen v. mv.
Fippern, (fipperte,gefcppert) o.ww., erts o. van de oppervlakte, bovenerts o.;
het licht niet doorlatend; -es Zimmer
-nagel m. vorstnagel, vorstspijker m.;
donker: -es Wetter, somber; es ist stock-, Z. zucken.
het is stik donker, men kan Beene hand Pip(p)s (-es, mv. -e) m. knip m. -stein m. vorstlei, vorstspan, vorst v.;
voor de oogen zien; (fig., Jachtw.) das voor of tegen den neus; jemn. -e geben, - stempel m. (Bergw.) stut m., schoor,
-e Zeug, de netten o. mv.; (Boschw.) Z. fipsen; 2. een mager mensch m.; it. steunbalk m.; -stosz m. instorttrapje o.
-e Holzer, pijnboomen m. mv.; (Giet.) naaldridder m., spotnaam voor kleerma- bij een bergwerk; -weise bijw. boven zich,
den Oten - führen, het vuur een weinig kers. in de hoogte ; -ziegel m. vorstspan v.
Fipsen, (fipste, gefipst) bedr. ww. Fis, (onb.) m. (Muz.) verhoogde f,
dooven; (Schild.) donker, somber; (fig.)
in seinem Kopf sieht es - aus, het ziet er jem. -, iem. een knip of knippen voor of verhoogde fa, f- kruis, fa- kruis, fis; - -,
dubbel verhoogde f of fa, fisis.
bedroefd uit met zijn verstand, hij is tegen den neus geven.
tamelijk dom, onwetend, onnoozel, het Firke, (-n) v. (Hand.) een vierde Fiscal, (-(e)s, mv. -e) m. landsadvocaat of procureur m. des konings; it.
ztt er niet diep bij hem; - aussehen, eine o. van een mark.
e Miene haben, zuur zien, een donker Firlefanz, (-es, mv. -e) m. gek, waarnemer of ambtenaar m. van het
uitzicht hebben; -er Bliek, duistere, som- kwast, windbuidel, pocher m.; 2. nietig- openbaar ministerie m., Z. Staatsanzvalt.
bere blik; jem. - ansehen, iem. niet een heiti, beuzeling, kinderachtigheid v., Z. Fisealamt , (-ant(e)s, mv. -amter)
o. vorstelijke schatkamer v., openbare
somberen blik aanzien; sein stets -es Tand, Possen.
Gemuth, zijne altijd sombere, duistere, Firlefanzer, (-zers, mv. -ver) m., schat ni., staatsvermogen o., staatskas v.,
fiscus m.
akelige gedachten; (fig.) -'e Wege gehen, Z. Firlefanz.
Firlefanzerei, (-en) v. Z. Fine
Fi.sealat, (-(e)s, mv. -e) o. ambt
in het geheim handelen; it. zondigen
o., waardigheid, bediening v. van procuFinstere, (-n) o.,z.m. duister, som- fanz (2).
ber, donker o., duisternis v.; im -n sitzen, Firma, ( -ta of Firmen) v. (Hand.) reur des konings &, fiscalaat o.
Fiscg1gesetz, ( es, mv. e) o. wet
in het donker zitten, geen licht branden; firma v., handelsnaam, naam m., waar
m -n tappen, in het wild rondtasten; im onder een handel gedreven wordt; 2. han- v. betreffende den fiscus, de staatskas &.
Fiscglisch, bijv. eu b. den fiscus
^n gehen, in het donker loopen; wie die delshuis o .
.
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of de staatskas betreffende, fiscaal; -es vischdief m., vischdievegge v.; -diebstahl v. wilg, teenwilg m.; -zeug 0. vischtuig,
Recht, fiscale rechten, schatkistrechten m. diefstal m., stelen o. van visch.
visscliersgereedschap o., Z.-gerdth;-zunft
0. mv.
Fisehe, (- n) v., Z. Fisch (Zeew., v., Z.. innung.
Fisch, (-( e)s, mv. -e) m. visch m. Slot.).
Fisch-esser, (-sers, mv. -ser) m.
en v.; Naturgeschichte der -e, natuurlijke Fisch -egel, (- gels, mv. -gel) m. vischeter m., hij, die veel visch eet,
historie v. der visschen, ichthyologie v.; bloedzuiger m.; -ei o. vischei o., kuit v.; gaarne viseb eet ; it. Z. Presser; -falie
versteinerter -, versteende visch, visch- -eisen o. (Giet.) kleine ijzeren deur v. fuik, vischfuik v.; -fang m. vischvangst
steen, afdruk m. van een visch in lei- van het fornuis.
v., visschen o., visscherij v.; -langer m.
steen; (fig.) das sind faule-e, daar steekt, Fiseheln, (fischelte, gefischelt) o. visscher m.; it. (Pl.) Z. -baum; -hola o.
schuilt wat achter, daar is het niet pluis; ww., m. h. (w. i. gebr.) naar visch ne- vischboomhout o.; -Pass 0. vischton v.,
it. dat zijn maar uitvluchtjes; das waren ken.
vischkuip v.; - fasschen o. vischvaatje o.;
für uns ungefangene -e, dat ontsnapte
Fisehen, (fischte, gefischt) bedr. en feder, -jlosse v. vin, vischvin v.; -Presser
ons; ein goldner - im Nette, eene rijke o. ww. visschen, visch vangen; Hechte, vischvreter, vischeter m., die gaarne en
vangst, buit ; in solchen Wassern fángt each Hechten -, op snoek visschen ; Per- veel visch eet ; - fuhrer m. vischvervoerman solche -e, dat is het loon voor der- ten -, parels visscherf ; den Teich, im der, ventjager m.; .gabel v. aalgeer m.,
gelijke daden ; er ist so gesund wie ein - Teich -, visschen in & ; (Zeew.) den visclispeer v., harpoen m.; -galle v. vischim Wasser, hij is zoo gezond als een Anker -, het anker opvisschen; (fig.) gal v.; -gallerte v. vischgelei v.; -garn 0.
Tisch &; (Sterrenk.) die -e, de visschen vangen, pakken, door list grijpen ; es vischnet, vischnetje o.; -gaumen m. ver(een sterrenbeeld) ; (Sp.) vischje o., Z. giebt dabei für dich nichts zu -, gij kunt hemette o. van een visch; -gebackenes o.
Spielmarke; (Scheepst.) rond gat n. in daar niets bij verdienen, geen voordeel vischgebak o., vischpastei v.; - gehdge o.
het verdek, waarin de masten, pompen behalen; int Trüben -, in troebel water vischvijver m.; -geier m., Z. -aar; -ge& zitten. visschen, van de wanorde gebruik ma- räth o., Z. Fischergerdth; -gerech4i9keil
Fisch-aar,( -(e)s, mv.-e),- adler, ken, zijn voordeel doen met de wanorde v. recht o. op visch of om te vissehen;
( -Iers, mv. -Ier) m. (Nat. bist.) visch- in eene zaak ; aas einena Buche -, trek- -geruch m. vischreuk m., vischlucht v.;
arend, zeearend m.; -aarmeve v., Z. See- ken, putten, halen ; Neuigkeiten -, nieuw- -glas o. vischglas o.; -graben m. sloot v.
schwalbe; -amber m. zwarte amber, zwar- tjes opdoen; (Zeew.) das Steuerruder met visch, vischvijver m.; -grate v. vischte barnsteen m.; -angel m. vischhoek, fascht, gaat over den grond, haalt den graat, graat v.; -grebe v. (in een vijver),
vischangel m.; -band o. (Slot.) kram, grond op.
vischkuil m.; -puren m. (Nat. hist.)
knier v. (van eene deur &) ; -bank v.
Fischenzen, (fischenzte, gefisch- smeerling m.; -haher m., Z. -reiher;
vischbank, bank v. in de vischmarkt.
enzt) o. ww., Z. fischeln.
-haken m. vischhaak, hoek m.; -háklezn
Fisehbar, hijv. en b. wat opge- Fischer, (- s, mv. Fischer) m., -in, o. vischhaakje, haakje o., kleine boek m.;
vischt kan worden ; it. waar gevischt kan (-nen) v. visscher m., visscherin, visch- -halter in. vischkaar v., vischkuip v.; it.
worden.
ster, visschersvrouw v.; 2. (Nat. hist.) vischvijver m., vijver m. om visch in te
Fisehb r, (- en, mv. -en) m, visch- zeezwaluw v.
bewaren ; -hamen m., Z. Angelhaken; it.
beer m.; -barn m., Z. - hamen; -baum m. Fischer-amt, (- aint(e)s, mv.-á.m- kruisnet, werpnet o.; - handel m. visch(Pi.) vischboom m., een Amerikaansche ter) o. kantoor, bureau o. voor de vis- handel m., vischkooperij v.; -handler,
boom, welks schors de visschee be- schers of de visscherij ; -barke v. vis- —in, vischhandelaar, vischkooper, vischdwelmt; -beere v., Z. Mehlbeere; -behilter schersschuit, visschersboot v.; -baum verkooper, vischboer m., viscbhandelaarm., Z. -halter. m. visschersboorn m.; -boot o., Z. -barke; ster, vischverkoopster, vischvrouw v.;
Fischbein, e)s, mv. -e) o. —fahrer m. visschei m., hij, die in een -heus o. vischhuis,waterkasteel o., vijver
vischbeen o.; (van den walvisch), balein schuitje of bootje vischt; -dort o. vis- m.; -haut v. vischvel o.; it. (Meub.) zee-

-

(-(

o. en v.; (Goiidsm.) vischbeenschaal v. schersdorp, door visschers bewoond hondevel, robbevel, baaievelo.;it. segrijn,
Fischbein(e)rn, bijv. en b. ba- dorp o.
segrijnleder o.; -herr m. eigenaar m. van
leieen, van balein.
Fischere_i, (-en) v. visscherij, eene visscherij m.; -hola o. (Kookk.)
Fischbein-form,
v. vischvangst v., visschen o.; 2. visscherij vischhout, klein gehakt hout o.; -hitte
(-en)
(Goudsm.) vischbeen- schaalvorm m.; v., plaats v., waar men gewoonlijk vischt. v., Z. Fischerhutte.
-reiszen, -sieden o. het uithalen, koken Fischer-falk, (-en, mv. -en) m. Eischicht, ( -er -st) bijv. en b. -er
o. der baarden uit den walvisch ; -rei- zeevalk m.; - frosch m. zeeduivel m.; Geschmack, vischachtig, naar visch geszer, -sieder m. hij, die de baarden uit -garn o. visschersgaren, touw o. voor lijkende, overeenkomstig met visch.
den walvisch haalt, kookt of snijdt ; netten ; it. visschersnet, net o.; -gerath Fisch-kafer, ( -Pers, mv. -/'er) in.,
-rock m. rok m. met baleinen, crino- o. visschersgereedschap o., benoodigdhe- Z. Wasserká fer; - kasten m., Z. -hamen;
line v.
d-en v. mv. voor de vischvangst; it., (voor -kelle v. (Kookk.) houten lepel in. om

Fisch-besehreibung, v. be- de labberdaanvangst), vischwant o.; visch toe te bereiden of op te dienen,
schrijving V. der visschen, ichthyologie -hotte v. visschershut, visscherswoning vischlepel m.; -kessel m. vischketel m.;
v.; -blase v. vischblaas, zwemblaas v.; v.; -innung v. visschersgilde o.; -karpfen -kiefer, -kieme v., Z. -ohr; -koch ra.
-bl'utig bijv. en b., Z. kaltblutig; -breit m. karper m., dien men aan de visschers vischkok, vischkoker in.; -kóder m. aas,
o. (Kookk.) vischplank,je o.; -briche v. van een vijver geeft; -korb in., Z. Fisch- vischaas o.; -kopt m. visehkop, kop m.
vischsaus v.; it. vischwater o., pekel v.; korb; -kröte v., Z. -frosch.
van een visch ; -korb m. vischmand v.,

Fischerlein, (-leins, mv. -lein) o., vischkorf m., vischben v.; -kdrner o.mv.
Teich mil — besetzen, een vijver van Z. Fischer (Nat. hist.).
(Pl.) Levantsche bessen, vischkorrels v.
jonge visch voorzien; -buch o. lijst, op- Fischer-leine, (-n) v. touw o. mv.; -kram v. vischwinkel, v*iscbhandel
gave v. van de vijvers en wateren van een aan een vischnet ; -mdszig bijv. en b. m., Z. - handel; - kramer m., Z. -handler;
land(goed), vischboek o.; it. Z. - beschrei- visscherachtig, op de wijze der visschers; -kraut o., Z. Braunwurz; - kummel m.
bung; -butte v., Z. -Pass. -nachen m. visschersboot, visschers- (Pl., Volkst.) Z. Gartenkummel; -kunde
Fischehen, o. (verkl.) vischje o., schuit v.; -netz o. visscbersnet, net, v. leer v. van de visschen, visehkunde,
kleine, jonge visch m.; (Zeew.) (aan een vischnet o., Z. -gain; -platy m. vis- ichthyologie v.; - kundiger m. vischkenmast), spoorgat o., mastband m.; (Slot.) schersplaats, door visschers bewoonde ner, vischkundige, ichthyoloog m.; -lager
(van een deurhengsel) , krammetje , plaats v.; -ring m. visschersring m.; o. winterleger o., holte v., die de visch
kniertje o.
-sense v. kleine zeis, stoppelzeis v.; -ste- voor het winterverblijf maakt; -laich tn.
Pjsch-darm, (-darm(e)s, mv. chen o. visschersgevecht, visscherssteek- vischkuit v., eitjes o. mv. van vissch(en);
-darme) m. vischdarm m.; (Nat. bist.) spel, watersteekspel o.; ein -- halten, een -lake v. vischpekel v.; -laas v. (Nat. hist.)
kokerworm m., wormbuisv.; -dieb, —in, steekspel, watersteekspel houden; -weide vischluis v.; -leer bijv. en b. zonder
-brul o. jonge visschen in. niv.; eiven
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visch, vischloos; -leich m., Z. -laich;
-leim m. (Hand.) vischlijm v.
Fischler, (-lers, mv. -Ier) m.
(Volkst.) Z. Fischhandler.
Fjsch–loch, (-loch(e)s, mv. -lö-cher) o., Z. -grube; - lofel m., Z. -kelle;
-markt m. vischmarkt v.

F schmarkts- reden, V. mv.

vischvrouwenpraatje o., gemeene taal v.;
-ton m. vischvrouwentoori m., gemeene,
platte manier v. van spreken ; -zeitung v.
volkspraatje, vischvrouwenpraatje o.

Fjsch—maul, , (-maul(e)s, mv.
-mauler) o. vischbek, bek m. van een

visch ; (Nat. hist.) halvemaanshoren m.,
zwemslak, neriet v.; - meister m opzichter, opziener m. over het visschen, vis
m.; -mewe v. (Nat. hist.)-scherba
domme zeezwaluw, Amerikaansche stern
v., zot m.; -milch v. hom v. van visch;

Fit,,

MMMe

narrenkap v., eene schelp; -weide v., Z.
-geháge; -weihe v., Z. Fischerfalk; -weiher m., Z. -teich; -werk o. visch, vischwaar v.; kleines -, vischje o., kleine visch
m.; (Bergw.) door de zeef gezuiverd
erts o.; -witte v., Z. -schiefer; -winkschaft v. beheer o., administratie v. eener
visscherij v.; -wurm m. (Nat. hist.) moeraal m., witte paling in., Z. Bindwurm ;
-wurz(el) v. (Pl.) groot klierkruid,schelkruid o.; -zahn m. vischtand ni.; -zaun
nl. afgesloten vischvijver m.; -zehnie ni.
vischtiend, tiend V. van visch; -zeug o.,
Z. !'ischergeralh; -zoll ni. vischtol m.,
tol m. van visch ; -zug m. ophalen o.
van het vischnet, vangst v., slag, trek m.
Fiscus, (onb.) m. vorstelijke schatkamer v., openbare schat m., staatsvermogen o., staatskas v., fiscus m.

if -laden) m. wardraad, verwarde draad
n.; -felle v. naaldvijl v.; -haken m. zeef
m.; -rut/us V.-iak,zeftnmrsh
;Wev.) spanstok m., spanhout o., span•oedje o.; -zange m. naaldentang v.
Fix, ( -er, -st) bijv. en b. (gemeenz.)
;auw, schielijk; it. behendig, knap, bekwaam, gezwind ; - sein, vlug zijn, zich
haasten, zich spoeden ; int schreiben of
zuf etw. -, knap, behendig zijn in; - lesen,
vlug, vloeiend, vlot ; 2. - and fertig, geheel klaar, geheel gereed, bereid, in goeden staat ; ein -er Student, ferm ; auszen

Fispern , (fisperte , gefispert) Z.

-mondsame m., Z. -kórner; -netz o., Z. fluslern.
Fist, ( -ent) v. veest rn., wind, scheet
-garn; -ól o., Z, -thran; -ohr o. kieuw
v.; -ordnung v. reglement o., verorde- m.; eihen - lassen, Z. fislen.
Fistel, ( - n) V. (Muz.) faussetstem
fling, wet v. op de visscherij; -otter v.
v., fausset o., Z. Kop fstimme; durch die
(Nat. bist.) vischotter m.
Fischotter-hund, (-(e)s, mv. - singer, Z. fisteln; 2. (Heelk.) pijp -e) m. (Jachtw.) otterhond m.; -koehm. zweer, lange, nauwe en diepe etterwond
vischottermest, vischotterdrek m.; -loch v., fistel v.
Fistel — artig, bijv. en b. (Muz.)
o. gat o., schuilplaats v. van een vischotter.

- and innen nix, uiterlijk, schijnbaar
iets (degelijks), in waarheid niets; 3.
vast ; (Scheik.) -es Salz, zout o.; it. -e
Lu ft, vaste lucht v.; -e Idee, idée fixe;
(Zaaleb.) -e Einnahme, -er Gehalt, vast,
onveranderlijk.
Fix, (-es, mv. -e) m. naam voor
honden, voornamelijk schaapherdershonden, fik m.
FiXen, (fixte, gefaxt) bedr. en o.
ww., m. h. (Hand.) den koers der effecten opjagen.
Fixer, (-s, mv. Fixer) m. (Hand.)
hij, dia op het dalen der staatspapieren
speculeert, contremineur m.

Fix$ngerig, bijv. en b. vlugvin-

--- singen, Z. /isteln; 2. (Heelk.) pijp- gerig, vlug van vingers, vlugge vingers

Fjsch—pastete, (-n) V. visch- zweerachtig, fistelachtig, op eene fistel of eene vlugge hand hebbende; - spielen,
pastei v.; -pfanne V. vischpan, bakpan v.; gelijkende; —keit v. fistelachtigheid v.; vlug spelen ; -er Spicier, hij die vlug
-pinsel m. (Schild.) otterkwast m., pen- -kassie V. (Pl.) pijpvormige kassia v.; speelt; it. goochelaar m.; -er Schriftstelseel o. van otterhaar; -porie v., Z. -ge- -kraut o. luiskruid o.; -messer o. (Heelk.) Ier, vingschrijver, snelschrijver m.
Fixiren, (fixiren, fixirt) bedr. ww.
háge ; -rafel o. steeknet o. met verschei- fistelmes o.
Fisteln, (fistelte, gefistelt), fistu- (Scheik.) vast maken, vast doen wordene ingangen ; -recht o. vischrecht,
recht o. om te visschen ; it.. recht o. van l ren, (fistulirle, fIstulirt) o. ww., m. h. den; (Fin.) tine Geldsumme -, vaststelvisch, belasting V. op visch ; -reich bijv. niet uit de borst, uit het fausset zingen. len, bepalen; 2. jem. -, strak, sterk aan
een doordringenden blik in het-zien,mt
Fistel-singer, (-gers, mv. -gen)
en b. vischrijk, rijk aan visch, veel visch
bevattende; -reiher m. (Nat. hist.) visch- m. faussetzanger; -schneider m. (Heelk.) aangezicht zien, fixeeren.
Fixstern, ( - (c)s, mv. - e) m. vaste
reiger m.; -reuse v. fuik v., teenen of fistelsnijder m.; it. Z. -messen; -stimme
ster v.
touwen vischkorf m.; - richter m. (w. i. v., Z. Kop fstimme.
gebr.) Z. -herr; -Togen m., Z. Rogen; Finten, (istete, ge/Islet) o. ww . (ge- Fixum, (-s, mv. Fixen) o. (Fin.)
---stein m. bolvormige, koolzure kalk v.; meenz.) veesten, winden of scheten la- vast salaris o., vaste jaar- & wedde v.
F1%bbe, (-n) v. (gemeenz.) hang-ruckenwirbel of -ruckengrat m. rug- ten.
Fistul¢s, bijv. nw. (Heelk.) Z. fi- lip v.
gegraat V. van een visch; -satz m., Z.
Flaeh, (feather, /láchst) bijv. en b.
-brut ; -sdule v. vischpaal m.; -schaufel stelartig.
Fitseheln , (itschelte , gefitschelt) vlak, plat, effen; -es Land, vlak land; das
V. vischschotel m.; - schiefer m., Z. -stein
(Z); -schuppe v. vischschub(be) v.; o. ww. (gemeenz.) wrijven, door wrij- -e Feld, het vlakke of open veld; die -e
-schwanz m. vischstaart, staart m. van ving afschaven, verscheuren ; 2. bedr. Hand, vlakke of platte hand; (Wapenk.)
opene, vlakke hand; die -e Klinge, het
een visch ; -seuche v. ziekte V. onder de ww., Z. fitzeln.
Pittig, (-(e)s, mv. -e) m. vleugel m., plat van de sabel; - hanen, met het plat
visschen ; -speise V. vischgerecht o., spijs
sabel slaan; (Zeew.) - vor dem
V. uit visch bestaande; -stechen o. visch- vlerk v.; seine -e ausbreiten, zijne vleu- van de
vlak voor den wind zeilen,
steken o., harpoenen o.; -stein m. ver gels uitstrekken, Z. Flügel;2. (Scherts.) Winde segeln,
afdruk m.-stendvich, m. kleed o.; jem. beien - eru^ischen, iem. bij den wind juist vóór hebben; 2. -esDach,
plat, plat dak o.; -er Winkel, vlakke hoek
van een visch in leisteen ; 2. steen rn. het kleed, bij zijne vlerken pakken.
Pittigen, (jittigte, geftttigt) bedr. m.; -e Stirn, plat voorhoofd o.; -er Humet vischafdrukken ; -tag in. vischdag,
gel, langzaam hellend, niet steil; 3. ondag m., waarop gevischt mag worden; ww. van vleugels voorzien, vleugelen.
Fitzband, (-band(e)s, mv. -ban- diep; -e Schüssel, -er Teller, plat; -es
(Katte.) vischdag, vastendag m.; -tau o.
Wasser, laag, ondiep; - pflugen, den ploeg
(Zeew.) Z. Suchtau; -teich m. vischvij- der) o., Z. Fitze.
Fitze, (-n) v. strengetje o. garen; niet diep laten gaan; 4. (fig.) niet zeer
ver m.; -thran m. walvischtraan, vischdiepzinnig, oppervlakkig; -er Kopf, Z.
traan v.; -tiegel m. vischpan op pon- it. garenband, binddraad o.; 2. Z. Run-kopf; -er Leser, oppervlakkig; - nippen,
ten, bakpan v.; -topf m. vischpot m.; zel, Stirn f a lte.
Fitze(1)n, (fitz(el)te, gefitz(el)t) even proeven, nauwelijks de lippen nat
-trample V. plonsstok m.; -trog m. vischtrog, vischkuip v., vischkaar v.; -waare bedr. ww. Gaan -, opwinden, tot klos- maken.
Flgch-bltterig, bijv. nw . (Pl.)
v., Z. -werk; -wage v. visschaal v.; -wahr- sen of strengere winden ; 2. Z. ausfasern,
-bohrer m. moerboor v.;
vlakbladerig;
Gesicht
-,
Z.
runzeln;
das
v
.
abfitzeln;
2.
waarzeggerij
o.,
waarzeggen
sagerei V.
platte
dissel v.; -draht m.
-deichsel
V.
leasroede
-,
met
de
Kind
(Volkst.)
een
3.
van
visch,
ichthyo
uit de ingewanden
(Gouddr.) plat of vlak draad o.
mantie v.; -wanne v. vischbak m.; -wate tijden.
F1áche, (-n) v., Z. Flachheit; (van
Fetzer, (-s, mv. Fitzer) m. klap,
V. vischnet, sleepnet, treknet, net o.;
den degen, van de hand), vlak, plat o.;
Z. slag m. met de roede of zweep.
-weib o. vischvrouw v., vischwijf o., Z
Fitz – fader, -faders, mv. - f aders (Meetk.) vlak o.; it. (van een driehoek),
-handlerin; -tveiberhaube v. (Nat. hist.)
(

Fla.

Fla.

Fla.
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F1&Ichs acker, ( ackers, niv o.;-schwinge v. vlaszwingel, vlashamer m.;
-ticker) m., Z. Leinacker; -ader v., Z. -seide v., Z. -kraut; - spinnen o. vlasspilFlechse; -arbeit v. vlasarbeid m., vlas- nen, spinnen o. van het vlas; - spinrei
werk o., bewerken, zuiveren o. van het V. vlasspinnerij v.; -spinnmaschine v. vlasvlas; 2. werk o. in vlas; -artig bijv. en spinmachine, machine v., werktuig o. om
F14chelmeiszel, snels, mv. b. vlasachtig, naar vlas gelijkende; -bart vlas te spinnen; -stdngel M. vlashalt,
m. (gemeenz.) vlasbaard m., dons o.; it. vlasstengel ni.; -stein m. vlas o.,onbrand-stel) m. platte, vlakke beitel m.
F14cheln, (flachelte, ge(láchelt) jonge baard m., stoppels m. mv.; -bau baar vlas, aniiant o.
m. vlasbouw m., bouwen o. van vlas, F1aeh-stahl, (-stahl(e)s, mv.
bedr. ww. platsteken, gladsteken.
F1%ehen, (flächte, geflácht) bedr. vlasteelt v.; -bauer m. vlasboer in.; -baum -stähle) m. (Dr.) vlak staal o.; -stange v.
ww. einen Weg -, vlak maken, gelijk ma- m. slangenboom, slangendoren m.; -berei- aanbeeld of aambeeld o. om het blik &
Ier m. vlasbereider m.; -bereitung v., Z. om te buigen; -stichel m. vlak graveer
ken, effen maken, vereffenen.
-ijzero.
Flgchen fust, ( es, rnv. e) m., -arbeit; -Matt o. vlasblad, hennepblad
F1gehs -weide, ( - n) v . (Pl.) wilg,
Z. -schuh; -grósze v., -inhalt m. (van o.; -blandl m. vlashamer m.; -blüthe v.
eene figuur), grootte v., inhoud m.; (van vlasbloem v.; -blüthfarbe v. vlasbloem - teenwilg m.; -werk o. werk o., afval m.
een land), oppervlakte, uitgestrektheid, kleur v.; -bose v., Z. - bundel; -breche v. van gehekeld vlas; -zeisig m., Z. -fink.
uitgebreidheid v.; -mast o. vlaktemaat. braken o. van het vlas; it. vlasbraak v.; F1ach-teller, ( -Iers, mv. -ier) m.
v.; -meile v. vierkante mijl v.; -mess- -brechen o. braken o. van het vlas; vlak bord, plat bord, schoteltje, presenkunst, -messung v.vlaktemeet kunst,meet- -brecher, —in, vlasbraker m., vlasbraak - teerblad o.; —formig bijv. en b. (PI.)
kunst V. der vlakken, planimetrie v.; ster v.; - bundel m. bos, bundel m. vlas. den vorm van een schoteltje hebbende.
F1ach-scheibe, (-n) v. (Vuurw.) F1^chung, v., Z. fldchen; it. ver
-raum m. oppervlakte, vlakteuitgebreid-elingV.
heid v.; -ruche V. vierkante roede, hec- vlakke schijf v.; -schenkelig bijv. nw. met'
F1LLch-vertieft, bijv. nw.,Z. hohltare v.; -schuh in. vierkante voet m.; platte dijen; -schnäbler m. (Nat. pist.)
- winkel m. vlakke hoek m.; -zahl v. platbek, platsnavel m., eene soort van rund; -werk o. (Bouwk.) dak o. met
vlakke pannen; - winkel m. vlakke hoek,
(Bek.) vierkant o., tweede macht v., mosch.
quadraat o.; doppelle —, kubiek o.,derde Flachs-darre, (-n) v. plaats v., door lijnen gevormde boek m.; -winkelig
waar men liet vlas te rotten legt, rot- bijv. en b. met vlakke hoeken; -zange v.
macht v.; - zou l m. vierkante duim in.
platte tang v.; - weiger in. vizier o. met
F1aeh-fe1d, (-(e)s, mv. -er) o. plaats v.; -dotter m., Z. Dotter (2).
Plaehseitig, bijv en b. met eene glas; -ziegel m. vlakke, platte pan v.,
vlakke veld, open veld o., vlakte v.; -fisch
platte dakpan v.
m. platvisch m., schol v.; -hole v. (Org.) of meer vlakke zijden of kanten.
F1aehsen, bijv, en b. vlassen, van Flack, ( (e)s, mv. e) o. (Zeew.)
orgelpijp V. met kegel- of trechtervorplatbodem m.
migen bek; - uszig bijv. en b. met platte vlas.
Flachs-farbe, (-n) v. vlaskleur v.; Fiaeken, (flackte, geflackt) o. ww.,
voeten; emn —er, platvoeter m.; -gain o.
(Jachtw.) vogelnet, steekgaren, tiras o.; - farben bijv. en b. vlaskleurig; -feld o. m. h. (veroud.) (van het vuur), flikke-gedrückt bijv. uw. plat gedrukt; -gelehrt' vlasveld o.; -fink m. vlasvink m.; -gelb ren, Z. /lackern; I[. bedr. ww. (Lakenb.)
bijv. en b. oppervlakkig geleerd, van eene bijv. nw. vlasachtig geel, Z. - f arben; die Wolle -, kloppen.
Flacker, (-s, mv. Flacker) M.
oppervlakkige geleerdheid; -geschli fen -gras o. wolgras o.; -haar o. vlasachtig
bijv. en b. vlakgeslepen; -gip[elstandig haar, blond haar o.; - handel m. vlashan - (Lakenti.) klopper m.
bijv. nw. (Pl.) niet platten of vlakken! del, handel m. in vlas, vlaskooperij v.; Flacker-binse, (-n) v. (Pl.) ver top; -hammer m. plathamer, plethamer, -handler, —in, vlashandelaar, vlasboer, strooid riet o.; -fever o. flikkervuur, Bik bikhamer m.; handig bijv. nw. (Wa- vlaskoopman, vlasverkooper m., vlashan kerend vuur o.
Flewkerig, ( -er, -st) bijv. en b.
vlasverkoopster, vlasboerin v.;-delarst,
peuk.) met platte, vlakke of open hand;
flikkerend, vlammend, vonkelend.
-heit v. vlakte, vlakheid, platheid v.; (van -hechel v. vlashekel m.
den grond), vlakheid, effenheid v.; (van Flachsicht, -er, -si) bijv. en b. Flaekern, (flackerte, geflackert) o.
eene hoogte), vlakheid v.; (van het voor- vlasachtig, op vlas gelijkende, overeen ww. (van liet vuur), flikkeren, vlammen,
vlas.
-komendt vonkelen; (van de vlammen, van licht &),
hoofd), platheid, vlakheid v.; (fig.) platheid, gemeenheid v.; -him bijv. uw., Z. F1achs knoppe, (-n) v., Z. Lein- flikkeren, vonkelen.
F1aeQn, ( (e)s, mv. e) o. flesch v.
-Weise; -hohleisen o. (Beeldh.) holle, knoten; -kopt m., -köpfchen o. vlaskop
ronde beitel m.; -hufig bijv. en b. met m., vlaskopje o., blondharig hoofd of met eene stop van dezelfde stof, stopplatte hoeven, plat van hoeven; - kantig hoofdje o.; it. blond kopje o., blondine flesch, schroeffiesch, flacon v.
bijv. uw. (Delfst.) met vlakke kanten, v.; -kop fe m. mv. vlasstreng, streng v. of Fladen, (-s,mv.Fladen) m.(Kookk.)
platkantig; -kettig bijv. en b. (w. i. gebr.) of bundel in. vlas; -kraut o. (Pl.) mon- dunne koek, pannekoek m.; (Past.) via,
Z. tiefscha ftig; -kop! m. (fig.) opper- niksbaard m., viltkruid, wangkruid o.; vlade, roomvlade v., flensje o„ pannevlakkig hoofd, zwak verstand,beperkt ver- it. vlaskruid o.; 2. Z. Leinkraut; 3. Z. koek in.; 2. Z. Kuhfladen; -backer m.
stand o.; -köpfig bijv. en b. zwak van Leinblatt; 4. Z. Quendel; -land o. vlas- pasteibakker, flensjesbakker m.; -krielt
geest, een beperkt verstand hebbende; land o., land o., grond m., geschikt voor m. (Gesch. van E.) paaschkoekoorlog m.
Fl&der, (-n) v. (van een bijenkorf),
-land o. vlak land o.; -lander m. inwo- den vlasbouw; it. vlasland, niet vlas bener, bewoner m. van een vlak land, vlak zaaid land o.; -markt ni. vlasmarkt v., Z. Flugloch; 2. Z. Maser; it. Masholder-tebwonrm. vlasverkoop m.; it. vlasmarkt, markt baum; -gras o., Z. Hirsengras; -holt o., Z.
voor den vlashandel; -mühle v.-platsv. Maserholz.
F1 chlich, bijv. nw. platachtig,
Fl4derich, $aiderig, bijv . en b.,
vlasmolen m.; -perrücke v., Z. Filzpernagenoeg of bijna plat.
Z. maserig; (Bergw.) -es Gestein, vol
Flt eh- maler, (- malers, mv.-maler) rücke.
m., Z. Anstreicher; - meistiel m. platte
F1%ehspiegel, (-gels, mv. -gel) kleine bersten, scheuren of spleten.
Flage, (-n) v. (Scheepv.) vlaag,
beitel m.; -nasig bijv. en b. platneuzig, m. (Gez.) vlakke spiegel in.
met platten neus, een platten neus heb
F1tkehs-raufe, (-n) v. repelen o. windvlaag v.; 2. (Bergw.) ertsader, mijn
mijngang m.
-aderv.,
ein — er, platneus m.
-bend; van bet vlas; it. vlasrepel m., werktuig
Flachs, (-es, mv. Flachse) in. vlas, o. om het vlas te repelen; -reiste v. hand- FlagoU nt, (-en, mv.-en) m.(kerk.
gehekeld vlas o., gehekelde hennep m.; vol v. gerepeld vlas; -ri ffl'el v., Z. -rau fe; Gesch.) geeselbroeder, geeselaar m.
(fig.) sein - geht za Ende, (van een -roste v. het roten, rotten of reuten, te Flagelliren, (flagellirte, flagellirt)
opstaande, schuine of schuinsche zijde
v.; (Mets.) bikhamer m.
F1LLeheisen, (-eisens, mv. - eisen)
o. (Goudsm.) platijzer, pletijzer, aanbeeld o.; (Sm.) plat, vlak gesmeed ijzer o.

-

–

(-

-

-

-

.

-

-

-

(

-

-

-

schrijver), zijne stof raakt op; 2. vlas o., weaken leggen o. van het vlas; 2. de tijd bedr. ww. geeselen.
vlasplant v.; wilder -, vlaskruid, vrou- m. daartoe; 3. plaats v , waar men het Flageolett, (-(e)s, mv. -e) o. fijn vlas te rotten legt; -same(n) m. vlaszaad of hoogfluit, flageolet v.; -ton m. toon m.
wenvlas, wild vlas o.

Fla.
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van de viool, den toon der fluit naboot ww., m. h. (van het vuur), vlammen, F1%ntmern, flammern, (fam-send. vlammen geven; dieses Holz flammt nicht, inerte of jfáimmerte, geflammert of geftdmF1egge, (-n) v. (Zeew.) vlag v.; it. vlamt niet, vat Beene vlam; (fig.) Z. bren- !mert) o. ww., m. h. vlammen, flikkeren,
banier, vaan v., vaandel o., standaard m.; een; -de Augen, fonkelend, vol vuur; (van I vonkelen, opvlammen, vlammen werpen,
die rothe - hissen, aufstecken, de roode steenen), flikkerend, schitterend, glinste- fonkelen.
vlag bijschen; die - streichen, de vlag rend; 2. zich snel als eene vlam of een Flammicht, bijv. en b. gevlamd,
strijken; (fig.) den strijd opgeven, zich bliksem (heen en weer) bewegen; -e vlammig; it. golvend als eene vlam, vlamsgewonnen geven; unter neutraler - Handel Schwerter, flikkerend gezwaaide zwaar- gewijs; -e Unirisse, vlammende omtrek
-ken;
-es Era, vlammig erts.
treiben, handel drijven onder neutrale of den; II. onp. ww. es hal die ganze Nacht
onzijdige vlag; mit allen -n schmücken, ge[lamml, gebliksemd, geweerlicht; III. Flammig, er, st) bijv. en b. in
bedr. ww. over, door de vlam halen, zen vlammen, ontvlamd, vlammig.
pralen; -fahri v., Z. Abfahrtsflagge.
afzengen; (Art.) Z. ausjlammen; die-gen,
Flammjren, (/lammirte, flammirt)
F1&ggen, (/laggte, geflaggt) o. ww.,
m. h. vlaggen, de vlag uithangen, de vlag Houle -,het leder vlammen, over de vlam o. Ww., Z. hammen (2).
laten wapperen; it. met de vlag, door van een helder vuur halen; it. Ganse, Flammjrofen, (-ofens, mv. -öfen)
bijschen of inhalen der vlag een teeken Zeuge -, afzengen; 2. geflammies Holz, m. dat gedeelte van den oven, tegen hetgeven, seinen; it. opsieren met vlaggen. gevlamd, vlammig; geflammies Tuch, met welk men de vlam laat aanslaan.
F1$ggen — bild, ( - (e)s, mv. er) vlammen; (Bouwk.) geflammie Soule, gol- Flammkuchen, (-chens, mv.
-chen) m. vlade of vla v., ronde, schijf
o. vlaggewapen o., vlag v.; -führer, -mann, vend; (Meub.) vlammen, golven.
-vormige
platte koek m.
-o f zier m. vlagman, vlagofficier, officier Fl^mmen -auge, (-s, mv. -n) o.
m., die de vlag of het vaandel draagt; (Dichtk.) vlammend oog, fonkelend oog, Flan^11 , (-(e)s, mv. -e) m. lichte,
-schaft m., Z. -stange; -schi fj`' o. vlagge- oog o. vol vuur; -bart m. (van eene staart geweven wollen stof v., flanel o.
flikkerende staart m.; -blick m.-ster),
Flan@11en, bijv. en b. flanellen,
schip, admiraalschip o.; -spitze v. vlag
-stange v., -stock m. vlag -gestarm.; levendige, vurige blik m.; -blumev. (Pl.) van flanel.
-gestokm. vlambloem v.; -durst m. hevige dorst m.; Flanks, (-n) v. (van een paard),
F1&ke, (-n) v. gevlochten of teersen - farbe v.vlamkleur, vuurkleur, kleur v.der zijde v.; starke, dunne -n haben, sterke,
mand o. om er kaas, vleesch & in op te vlammen; - farben bijv. en b. vuurkleurig, dunne zijden hebben; (Krijgsw.) -n der
hangen; 2. (Vissch.) driemazig vischnet vlamkleurig; -fewer o. vlammend,flikke- Armee, zijde, flank v.; -n eines Bolltverks,
o. voor rivieren, driedubbel gemaasd net, rend, vonkelend vuur o.; -flugel m. (Nat. zijvlakte, strijklinie, flanken v. van een
bist.) gestreepte vlinder m., schoenlapper bolwerk; dein Feinde in die -n fallen, in
schakelnet o.
F1&ken, (pakte, gepakt) o. ww. met m.; -gezeug m. of o. (Meub.) vlamgereed- de flank vallen, van ter zijde aanvallen
schap o.; -gleich bijv. en b. gelijk eene die -n decken, entblószen, de flanken dek
een schakelnet visschen.
die -n eines-ken,otbl;(Wap.)
Flakerel, (-en) v. visschen o. met vlam; -glut m. gloed m. der vlammen
vlammende gloed m.; -haar o. vlammend Andreaskreuzes, kanten m. inv.
een schakelnet.
F1amgint, (-en, mv. -en), Plam- haar o.; -hass in. gloeiende haat m.; ^ Flanken -angriff, (- (e) s, mv.
bert, ( bart(e)s, mv. bdrte), Pia— -hauch m.heete,warme adem m.,gloeiende -e) m. aanval m., invallen o. in de flank,
lnjnge, (-n, mv. -n) m., Z. Scharten- hitte v.; -heer o. moedig leger o.; -kranz zijdelingsche aanval m.; einen -- thun,
m. vurige krans m.; -kuss m. vurige, heete in de flank vallen; -batlerie v. (Krijgsw.)
schndbler.
F1amberg, (-(e)s, mv. -e) m. kus m.; -licht o. vlammenlicht, licht dankbatterij v.; -bewegung V. zijdeling o. der vlammen; -meer o. vuurzee v., sche beweging v.; 2. beweging v. in de
breed ridderzwaard o.
FiIjme, ( - n) v. (veroud.) (Veea.) groot vuur o., sterke hitte v.; -naht v. flank; -eng m. paard o. met magere
(Naai.) gevlamde naad m.; -ofen m. zijden.
vlijm, laatijzer o.
Fl&bmisch, bijv. en b. Vlaamsch, gloeiende oven m.; 2. (Giet.) oven m. Flankjren, (flankirte, flankirt)
van of uit Vlaanderen; - reden, Vlaamsch voor de oorspronkelijke metalen in hun bedr. ww. (Vest.) ein Bolluwerk -, van ter
spreken; -e There, halve deur, onderdeur natuurstaat; -pinsel m. levendig, vurig i zijde bestrijken of dekken, flankeeren,
v.; -es Fenster, half venster, kleiner ven- penseel o.; -rachen m. vurige kaken v. op zijde versterken; (fig,) rondloopen,
ster o. boven een grooter; 2. (fig.) lomp, mv.; -reiher m., Z. Schartenschnabler; 'rondzwalken, rondslenteren, flaneeren;
grof, onbeschaafd; eine -e Constitution, -ruche v. (Meub.) vlamstok m.; -säule v., er /lankirt nur hercm, hij loopt maar heen
een boerengestel; -schreien, luidkeels bui- Z. Spitzsáule; - schild o. vlammend, flik en weder, doet niets dan rondloopen.
blinkend schild o.; -schlund rn.-kernd,
len; -e Gesichten, zure,knorrige gezichten.
Plankjrung, v . (Krijgsw.) Z. flanF1 mmehen, o. (verkl.) vlam - vurige muil m.; -schmuck m. schitteren kiren.
tooi m.; - schrift V. vlammend schrift-de
metje o., kleine vlam v.
F1' schehen, o. (verkl.) fleschje
F1gmme, (-n) V. vlam v., gloed m. o.; -schütze ni. hartentreffer, liefdegod, o., kleine flesch, karafje of kraftje o.,
vuur o., leven o.; in -n steken, in vuur en Cupido m.; -schwert o. vlammend zwaard kleine karaf of kraft, flacon v.
vlam, geheel in gloed staan; 14'eiszzeug o.; - schwung m. zwaaien o. van iets vlam Flesehe, (-n) v. flesch, bottel, karaf
ober die - hallen, durch die - zieken, mends; -seele v. vurige ziel v.; - spitte v. of kraft, flacon v.; eine zinnerne -, eene
vlammen, over de vlam van een helder (Scheik.) vlammenschicht ni.; -such m. tinnen flesch; Pine - Wein ausstechen, eene
vuur halen; (fig.) Feuer and -n speien, (Naai.) gevlamde steek m., vlamsteek flesch (wijn) opentrekken, uitdrinken;
vuur en vlam spuwen, doldriftig, woe- m.; -stock m. vlamijzerstok m., hecht o. Wein 4' in -n fellen, bottelen, in flesdend zijn; jem. in - setzen, doen ontvlam- van het vlamijzer; (Sm.) buisstang v. schen aftappen; (Nat.) die Leidner of
men, in vuur en vlam zetten; - des Krie- voor gloeiend ijzer; -strahl m. vlammen- Kleistische -, de Leidsche flesch v.; (Geges, der Zwietracht, vuur o., fakkel v.; de, flikkerende, fonkelende straal m.; weerm.) kogelmal v.; (Werkt.) blokkatrol
- der Leidenscha f t, der Begeisterung, der -streich m., Z. Blitzschlag; -strom rn. v., klokkenhuis o.; (Veea.) krop m., kropLiebe 4, vuur o., gloed v.; die - in ihren vuurstroom m.; -stufe V. gevlamde trap v., gezwel o. bij schapen; 2. (Nat. bist..)
Augen, het vuur o.; seines Mundes -n, trede v.; -sturmhaube v. gevlamde, ge- groote of reuzen -zadelvisch m.
vurige kussen m. mv.; 2. (w. i. geb.) streepte helm m.; -tod m. vlammendood, Pi schen -baum, (-baum(e)s,mv.
beminde v.; 3. (Jachtw.) de roode huid vuurdood, dood m. in de vlammen; -vogel -baume) m. fleschappelboom, roomappel in het oog van sommige vogels; 4. (Berg- m., Z. -reiher; -wagen m. vlammende, boom m.; -bier o. lesschenbier, gebot w.) gering spoor o. van erts; 5. Z. Band- vurige wagen m.; -ivehend bijv. nw. in teld bier, bier o. in flesschen; -birne v.
vlammen waaiende; -wirbel m., Z. Feuer- flesschenpeer v.; -büchse v. windroer o.;
fisch;
Flghmmeisen , (-eisens, mv. - eisen) 4virbel; -wort o. levendig woord o.; -zug -bürste v. stijfselborstel m. der kaarten
m. vurige trek m.; -zunge v. vlammende , .
-eisen o. hou --makers,nw .;
o (Meub.) vlamijzer o.
ijzer o., steenhouder m.; -[utter o. flesPlemmen, (Hammie, geflammt) o. vurige, schitterende tong v.
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schenkelder m.; -hals m. flesschenhals,
hals m. eener flesch; -keller m., Z. -(utter;
-kessel m. wijdbuikige waterketel m. met
hengsel en tuit; -korb ni. flesschenmand
v.; -kurbiss m. flesch, kalebas, kawoerde
V., pompoen m.; —baum m. kalebasboom m.; -macher m. flesschenmaker m.;
-rahm of -rahmen in. houten vorm m.
voor flesscheu; -rest m. kliekje, staartje, overschot o. in eene flesch; -sack
m. flessche(n) zak m., mandje o. om Bene
flesch; -schanze V. electrische batterij v.;
-schraube V. fleschschroef v.; -stein rn.
tleschsteen, fleschvormige steen m.; -wein
m. wijn m. uit eene flesch; -zerbrecher
m. (Nat.) eene soort van kristallen ontvanger m.; -zag m. blokkatrol v., blok
-huiso.

F1aaehiu tt,

(-(e)s, mv. -e) o.

flageolet v., Z. Flageolets.
F1usehner, (-ners, mv. -ner) m.
blikslager m.
Elger, (-n) v., Z. Maser, it. (-s,
mv. Flaser) m., Z. Masholder.
iv.
, -st
^ e b.
Flyems,
g^ ((-er^
) b ijv.
gestreept, gevlamd, met strepen, vlam-

FlQehtband,

roet o.;-schónheit v.vergankelijke schoon

(-band(e)s,mv.-bacn-

!er) o. vlechtband o., band, lint o. om

v.; -sinn m., Z. -ha ftigkeit.
-heid
F1^tterung, v., Z. flattern; (tig.)
Z. Flatierhaftigkeit.
Flau, ( -er, -st) bijv. en b. (w. i.
gebr.) (van personen), zwak, flauw;
ich fuhle mich -, mir wind -, ik word
flauw, b.v. van den honger; it. (w. i.
geb.) ontstemd, in kwade luim, gemelijk; (van de liefde &), flauw, koel, lauw,
Z. lau; (Scheepv.) der Wind wird -, wordt
zwak, gaat liggen; (Hand.) diese Waaren
werden -, zijn niet zeer gezocht, in den
smaak, in zwang, de handel in & isflauw;,
Kaffee ist -, koffie is flauw, naar koffie
is weinig vraag; -er Verkauf, moeielijk;
(van wijn &) flauw., Z. schaal; (Schild.)
- malen, flauw, licht, zwak, dof.

Plauderbusch ,
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lech ten te maken.
F1Qchtehen, o. (verkl.) kleine
lecht v., Z. Flechte.
F1Qchte, ( - n) v. (van haren),vlecht,
jaarvlecht v.; (van stroo), stroovlecht,
nat v.; it teenen zeef v., b.v. Káse/Cechte,
Vagenflechie; 2. (Heelk.) huiduitslag,
iaarworm, dauwworm, ringworm m.; 3.
'Pl.) eene soort van korstmos o., lichen;
Nat. kist.) kokerworm m., Z. Krhiz,

nilbe.

FlQchten, (du (lichtst, er (licht,
zocht, geflochten) bedr. ww. onr. die
Slaare -, vlechten, in vlechten maken;
in Band in die Haare -, vlechten; Han[
^u einer Schnur -, touw spinnen; in emninder -, dooreenvlechten; Blumenkrdnze
•, vlechten, maken; Körbe -, vlechten,
naken; einee Zaun -, vlechten, tuinen,
looreenwerken; eine Schnur -, vlechten;
Draht -, vlechten, vlechtwerk maken van;
,iaen Verbrecher aufs Rad -, het lichaam
an een onthoofde op het rad hechten;
;fig.) jem. in einen Handel -, betrekken,
nengen, wikkelen, doen tusschen beide
.(omen; Il. wed. ww. sick um etw. -, zich
vlechten om, zich kronkelen om.

(-busches, mv.

-bi sche) m. heester, struik m. met altijd

groene bladen, hulst m.
Flapen, (haute, ge f Taut) o. ww.
(Hand.) der Katlee flaut, koffie is flauw,
Z. [lau; 2. bedr. ww. Wäsche -, spoelen; Erze -, wasschen.
Flaufass, (- fasses, mv. -Passer) o.
(Bergw.) houten waschbak m.
men.
F1Csern, (/laserte, ge/lasert) bedr. Flauheit, v. flauwheid, slapheid,
ww. met strepen, vlammen voorzien; flauwte V.
ge/lasertes Holz, gestreept, gevlamd, gePlaum, (-(e)s, mv. -e) m. dons o.; Plechten. artig,bijv.en b. vlecht(Pl.) dons, wolachtig bekleedsel, katoen ichtig, haarwormachtig; (Pl.) naar eene
marmerd hout.
Flatsche, (-n) v. (Volkst.) stuk o., o.; der erste - um das Kinn, Z. Milch- iorstmosplant gelijkende; -bitter o.
'Scheik.) cetrarine v.; -grind m. (Gen.)
bonk v., brok m., Z. Schoberjlatsche; 2. bart; -bart m., Z. Milchbart.
kleine plas, poel m., moeras o. van stilFlapm.enlager, (-gers, mv. -ger) net dauwworm bedekte gelaatskleur v.,
haarwormkorst v.; -koralle v. (Nat. hint.)
o. donzen bed o.
staand water.
F1&tteraspe, (-n) v., Z. Espe.
Plaumfedern, v. mv. fijne, zach- koraalmos, koralijn o.; -sdurev.(Scheik.)
Fl&tt(e )rer, (-rers, mv. -rer) m. te, donsachtige vederen v. mv., dons o. korstmoszuur o.
lichthoofd, onstandvastig, wispelturig
Flaumig, bijv. en b. donzig, van Fl@cht - korb, ( - korb (e) s, mv.
dons voorzien, met dons, fijne vederen -körbe) m. gevlochten mand v., teenen
mensch m.
korf m.; -rohr o. rotting m., Oostindisch
Fl%tter-fiisze, - "zier, m. mv. bedekt.
(Nat. bist.) vleugelhandigen m. mv., Flajumkissen, (-kissens, mv. of Spaansch riet o.; -schiene v. (Mand.)
vledermuizen v. mv.; -geist m., Z. Flat- - kissen) o. donzen kussen, met dons ge- gekloofde teen v., zeefdraad m.
FlQehtung, v., Z. Plechten.
terer; -haarig bijv. en b. mollig, zacht. vuld (oor)kussen o.
Fl&tterhaft, ( -er, -(e)st) bijv. en Flaus(eh), (-es, mv. -e) m. (ge- Plecht-weide, (-n) v. waterwilg
b. lichtzinnig, onbestendig, onstandvas- meenz.) bos m. wol, haar &, pluis o.; 2. ni.; -werk o. vlechtwerk, gevlochten werk
tig, ongetrouw, wispelturig.
- of -rock ni. duf elsche jas, v., ruige jas, o., vlecht v.; -zaun m. tuin m., getuinde
wand, gevlochten haag, haag v.van vlecht
Flatterhaftigkeit, v. lichtzin- winterjas V.
-werk.
nigheid, onstandvastigheid, onbestendigFlapschtrog, ( trog(e)s, mv.
Fleck, (-(e)s, mv. -e) m. en o. ein
heid, ontrouw, wispelturigheid.
- tröge) m., Z. Flautrog.
F1&tterig, ( -er, -st), —keit, v., Fl€ use, (-n) v. (gemeenz.) uit- - Land, Wald Ç', stuk, gedeelte o., plek
Z. fïatterhaft, Flatterha[tigkeit.
vlucht v., loopje o., voorwendsel o.,smoes- v.; es ist ein ziemlicher - bis dahin, het
Flatterin, (-nen) v., Flijtter- je, flousje o.; kezne -n ! geene draaie- is een goed eind wegs tot daar, tot aan
ling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Flatterer. rijen, geene kunstjes! -nmacher m. (ge die plaats; 2. plaats v., oord o.; au/' dieF1%tter-kohl, (-(e)s, mv. -e) m.,
hij, die altijd uitvluchten heeft-menz.) sem -e, op deze plaats, in dit oord; vom
-kraut, (-kraut(e)s, mv. -krauter) o. flousjes vertelt; -macherei v. uitvlucht v. -e gehen, van plaats veranderen, opstaan;
nicht vom -e kommen, niet van zijne plaats
(Tuinb.) boerenkool v.; -mine v. (Art.) ijdele excuzen o. mv.
floddermijn V.
Flantrog, (-trog(e)s, mv. -tróge; komen; (fig.) niet verder komen, niet
F1%ttern, (flatterte, gejlattert) o, m. bak + m., waarin het metaalerts van th vooruitgaan; immer denselben - treten,
op hetzelfde aambeeld slaan, hetzelfde
ww., m. h. (van vaantjes, haar &), flad- aanhangende aarde wordt gezuiverd.
Flaz. (-es, mv. -e) m. (Volkst.)bot. zeggen of doen; den rechten - treffen,
deren; (van zeilen), killen, geen wind
vatten, fladderen; (van linten), golven terik, lomperd, stommerik, dommerik in de juiste plaats treffen; it. den spijker
op den kop slaan; 3. (gemeenz.) stuk
Flechse, (-n) v. spier, pees V.
fladderen; (van vogels), fladderen, zweven; mit den Flügeln -, met de vleugel:
Flechsen - ähnlich, - artig o., lap v., lapje o.; den - neben das Loch
slaan, klapwieken, fladderen; (van oogen) , bijv. en b. spierachtig, peesachtig, pezig setzen, de lap naast het gat zetten; (op
levendig ronddraaien, rusteloos heen er i van den aard der pezen; -haube v.(Ontlk.' schoenen), lapje,stukje o.; (Kookk.) -e, Z.
weer gaan; (van vingers), fiber den Ta- . peeskruin v., bovendeel o. der hersenpan Kuttelflecke, Kaldaunen; 4. Z. Flechsn (2).
Fleckausmacher, chers, mv.
sten -, vliegen over; seine Gedanken - hij i -haat v. (Ontlk.) peesvlies o., vleezigi
-cher) m., -in, (-nee) v. vlekkenverand her, fladderen, zwerven, dolen; mi t uitbreiding v. eener spier.
seinen Gedanken hin and her -, zijne ge.
F1Qchsicht, bijv. en b., Z. flech drijver m., vlekkenverdrijfster v.
Fleekehen, o. (verkl.) vlekje o.,
dachten laten gaan, met zijne gedachten 1 senahnlich.
rondzwerven.
F1Cchsig, ( -er, -st) bijv. en b., Z kleine vlek v., Z. Flecken.
F1Qekeln,(fleckelte,gefleckelt) bedr.
Fl&tter-rusz, (-es, mv. -e) m. fi j i 1 sehnig.
—

-

;
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ww. (Schoeum.) Z. fiecken; 2. zich oefenen in het schieten op een zwart punt
aan den kamermuur.
F1Qeken (- s, mv. Flecken) m. vlek,
marktvlek o.; 2. (van een paard, van een
tijger &), vlek, vlak v.; (in een diamant),
vlek, donkere plek v.; niit - versehen, met
vlekken; it. gevlekt; (Schild.) bespikkelen, vlekken; er hal das Gesicht voller -,
vol vlekken, vol sproeten v. mv.; rothe au f der Haut, sproeten V. mv.; blauer -,
blauwe vlek, vlak of plek v.; (Gen.) die
-, die rothen of Kinderflecken, de mazelen
V. mv.,Z. Masern; it. Z. Fleck/'ieber; (Gez.)
ronde vlek V. op den oogappel; 3. (op
een kleed), vlek, vlak, smet v.; einen - in
sein Klcid machen, eene vlek, vlak maken
op &, zijn kleed bemorsen; die - aus
einem Kleide machen, de vlekken, vlakken
verdrijven uit; (fig.) das ist ein - arc seiner Ehre, dat is eene smet &; es ist kein
- an ihr, er kleeft geen smet op haar; it.
zij is onberispelijk, zonder gebreken.
F1Qeken, (fteckie, gefleckt) bedr.
ww. einen Zeug, Holz -, met vlekken of
vlekjes voorzien, vlekken, bevlekken, bespikkelen; eine Haut wie eine Tigerhaut -,
tijgervlekken schilderen op; ein -weiszer
Hund, schwarz ge/teckt, een witte, zwart
gevlekte hond, een witte hond met zwarte vlekken; ge(leckler Leopard, gevlekt;
(Pl.) ge`leckt, gevlekt; 2. (Muntw.) liet
vereischteallooi geven,justeeren;(Naald.)
den Draht -, gelijk, glad, effen snaken;
(Schoenm.) Schuhe -, lappen, stukjes
zetten op; I1. o. ww., m. h. besmetten,
bezoedelen, bekladden, vet maken, besmeren; Wasser fleckt nicht, maakt geene
vlakken, laat geene vlekken achter; Oct
fïeckt, geeft of maakt vlekken; it. vuil
smerig maken, besmetten; seidene-maken,
Zeuge - kickt, zijn zeer besmettelijk,
krijgen licht vlakken, er komen licht
vlakken in &; 2. (gemeenz.) vlotten, gelukken, lukken; es will nicht -, het wil
niet lukken; III. wed. ww. sich -, ge
-spikeld,
gevlekt worden.
PiQeken—kraut, kraut(e)s,mv.
-kräuter) o. (P1.) schildkruid, blauw duizendguldenkruid o.; 2. Z. Sauerklee;-ku-''
gel v., Z. Fleckkugel; -wáscher, —in, Z.
-ausmacher.
FlQekfieber, (- s, mv. Fleck fiieber)
o. purperkoorts v.; it. kleine roode vlekken v. mv., als voorteeken eenex zenuw
vlekkige uit -korts;i.vle ,
-slagm.
F1Qekieht, bijv. en b. vlekachtig,
vlakachtig, vlekvormig.
F1Qekig, ( er, -st) bijv. en b. gevlekt, vlakkig, gespikkeld; -es Tuck, gespikkeld, met spikkels of moesjes; 2. gevlakt, besmet, vuil, morsig, metvlakken;
(Bergw.) -es Zinn, rood of koudbreukig
tin o.
(-

-

F1Qek-kehlehen, chens, mv.
-chen) o. gevlekte lijster v.; -leder o., Z.
Sohlenleder.
FlQekling, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
Kackerlack.
(-

F1Qekwasser, (- s) o., z.m.(Scheik.) vlekkenwater o.
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FlectiQn, (- en) v. (Spraakk.) ver is mijn vleesch en hoed, mijn eigen kind;

-buign, er ist auch von - and Blut, wie wir, hij
woordbuiging, declinatie v.
bijv. nw. (Spraakk.) heeft ook gevoel; 2. nnenschdom o., de
levende schepselen o. mv., alle vleesch o.;
verbuigbaar, voor verbuiging vatbaar.
Fleetiren, (fleclirte, flectirt) bedr. alles - lebl nur kurze Zeil, al wat leeft
ww. (Spraakk.} verbuigen,woordbuigen, &; den Weg alles - es gehen, sterven; die
al de vormen of naamvallen aangeven, Auferstehung des -es, de opstanding des
waarin een woord kan voorkomen, de- vleesches, des menschen; 3.(Zed.) vleesch
o., zinnelijkheid v.; 4. (van vruchten),
clineeren,
Fl@dermaus, (-manse) v. (Nat. vleesch, week, vleezig gedeelte o.
hist.) vledermuis, vleermuis v.; - biunie Fleisch-abfall, (- fall(e)s, mv.
V. (Pl.) passiebloem v.; -flügel m. (Ontlk.) - ('alle) m. afval m. van vleesch; - auswuchs
in. vleeschuitwas m., vleeschgezwel o.;
vleermuisvleugel m.
FlQder-ratte, -ratze, (- n) v. -bank v. vleeschbank, uitstalling, toongroote vleermuis v.; -thiere o. mv. vle- bank v., voor vleesch; -baum m. vleeschdermuisdieren o. mv.; -wisch ni. gauze- boom in.; -bell o. vleeschmes, hakmes,
vleeschhouwershakmes o.; -beizend bijv.
vleugel m., wiek v.
F1Qge1, (- s, mv. Flegel) m. vlegel, nw. invretend in het vleesch; -blattchen
dorschvlegel m.; (fig.) lomperd, onge- o. (Hoefsen.) vleeschblaadje, weeke gemanierd, grof, onbeschaafd rnensch, vle- deelte in het inwendige der hoeven;
-blame V. (Pl.) nagelboem v.; it. Z.
gel m.
Flegelei, (- en) v. grofheid, lomp Kuhwceizen; -bohne v. vleeschboon, Spaan
snijhoorn v.; -bruch in. (Heelk.)-sche
onbeschoftheid, vlegelachtigheid v.-heid,
F1Qg(e)1er, Iers, inv. -ier) m. vleeschbreuk v.; -bril/me v. vleeschaat o.,
(Gesch. van D.) vlegelvechter m.;-krieg bouillon m.
Fleischbruh-suppe, (-n) v.,
m. vlegelkrijg, boerenkrijg m.
F1egelhaft, bijv. en b. vlegelachtig, Z. Fleischsuppe; -tafel v., -ta felchen o.
bouillonkoekje, vleesc;hkoekje o.
lomp, grof, onbeschoft.
FlQgel—henke, (- n) v. (fig., Fleiseh- bundel,( -dels, mv.-del)
Landh.) dorschmaal, dorschersmaal o.; o. (Ontlk.) vleeschbundel, spierbundel
-jahr o. lummeljaar, vlegeljaar, jongens - m.; -darstellung v. (Schild.) vleeschschiljaar o.; -kappe v. vlegelriem m.; 2. Z. deren o., voorstelling v. van menschenHeickse; -ruthe v. vlegelroede v.; -wischer vleesch; -eisen o. (Looi.) vleeschschaafijzer, vleeschijzer o.
ni. (Art.) wisscher, kanonwisscher m.
FlQhen, (fickle, gelicht) o. ww. bei Fleisehen, (/leischie, ge fleischt)
jemn. (zelden jemn.) um et-w. -, smeeken, bedr. ww. (Looi.) Z. ab(leischen; 2. (van
bidden, aanhoudend, met aandrang ver een schot), het vleesch raken, langs het
jem. um Barmherzigkeit -, de-zoekn; vleesch gaan.
Fleischer, (-s, mv. Fleischer) m.
barmhartigheid inroepen, afsmeeken;
zu Gott -, God bidden, smeeken; mit m. vleescbhouwer, slager, vleeschverkoo-der Slimme, met eene smeekenden stem; per, slachter m.
Fleischer-bursch, (-bursch(e)s,
2. bedr. ww. etw. von jemn. -,Z.erflehen;
mv. -bursche) in. vleeschhouwersjongen,
3. fern. um etiv.-, Z. anflehen.
F1Qhentlieh, er, -st) bijv. en b.l - knecht, slagers-jongen, -knecht ni.;
-e Bitle, smeekend, dringend, vurig; -' -gang m. vergeefsche, nuttelooze gang
bitten,;vurig bidden, smeeken; Gott - bit - m.; einen — thun, een vergeefschen gang
ten, een vurig, smeekend gebed tot God, doen, voor niet loopen; -gesell m., Z.
-bursch; -gewerk o., Z. - handwerk; -gerichten.
FlQher, (- s, mv. Fleher) m., -in, wicht o. vleeschhouwersgewicht, slagersgewich t o.; - handwerk o. vleeschhouwers(-nen) v., Z. An/ielicr.
F1@hgesang, gesang(e)s, mv. beroep, beroep van vleeschhouwer, slager
-gesänge) m. smeekzang m., smeeklied of slachter; -hund m. slagershond m.
Fleiseherin, (-nen) v. slagers
o., Z. Litanei,
slachters-vrouw-vrouw,lesch
FlQhung, v., Z. flehen.
Fleisch, (-es) o., z. m. vleesch o.; v.; it. vleeschverkoopster v.
das - der Thiere, Fische, Vogel, vleesch' Fleischerknecht, (- (e) s, mv.
o.; dieser Fisch hat weiches, Pestes -, heeft -e) m., Z. Fleischerbursch.
Fleisehern, bijv. en b. van vleesch,
zacht, hard vleesch; (Heelk.) das - wcáchst
wieder, het vleesch groeit weer aan; vleezig; (fig.) hardvochtig, ongevoelig.
Fle.schersmeeeer, (-sers, mv.
schwammiges of wildes -, wild vleesch o.;
gesundes, kerniges -, gezond, kernachtig -ser) o. slagersmes, vleeschhouwers-,
vleesch; zu -e werden, vleesch worden; slachtersmes o.
ein schones - haben, mooi, gezond vleesch Fleisch-erzeugend, bijv. en b.
hebben; (gemeenz.) vom -e kommen of (Gen.) vleeschmakend, het vleesch weder
fallen, mager worden, vermageren; er ist aanvullend; —e Mittel, middelen o. mv.,
recht bei -e, hij zit goed in het vleesch; die het vleesch weer aanvullen; -erzeu(Kookk.) frisches, gesalzenes, gepókeltes gung v. kunstmatige aanzetting v. van
-, versch, gezouten vleesch, pekelvleesch, een lichaamsdeel.
Fle_iseheslusb, (-lüste) v. begeer o.; - essen, vleesch eten; it. (Kath.) vleesch
eten, zich niet van vleesch onthouden, lijkheid v., zinnelijkheid v., zinnelijke,
niet vasten; - von Geflugel, Wildpret, vleeschelijke lust m.
Fleiseh- esse', (-essers,mv.-esser)
wildbraad o,; er isi mein - and Blut, bij
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m. vleescheter m., die gaarne of veel
vleesch eet; - farbe v. vleeschkleur v.;
-farben, -farbig bijv. en b. vleeschkleurig,
de kleur van vleesch hebbende; - faser v.
vezel v. in het vleesch; -lass o. vleeschvat o., vleeschkuip v.; -fell o., Z. -haut;
-/liege v., Z. Aasfliege; -frássig,- Pressend
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nw., Z. -erzeicgend; -made v. (Nat. bist.) ;aan al zijne zorg, bij doet zijn uiterste
vleeschworm, aarsworm, spoelworm m.; best daarop; mit vielem - studiren, zeer
-magen m. derde maag v. (van vleesch- vlijtig, naarstig leeren of studeeren; die
etende vogelen); - mangel m. gebrek o. Fruchte seines -es genieszen, de vruchten
aan vleesch; -markt m. vleeschmarkt v.; van zijne vlijt, van zijn arbeid genieten;
-masse v., Z. - klompen; -maul n). (ge sein - losst nach, zijne vlijt, zijn ijver ver
meenz.) Z. -esser; -messer o. vleeschmes
jem. zum - antreiben, aufmun--mindert;
bijv. en b. vleeschetend, vleeschvretend, o.; it. (Looi.) Z. Ausfleischmesser; -milbe tern, anspornen, iem. tot vlijt aanzetten,
van vleesch levende; -Presser m. vleesch- V. (Nat. hist.) vleeschmot v.; -mulde v. aansporen; 2. bijw. mit -, met voordacht,
eter m., vleeschetend dier o.; - fressig vleeschbok m.; -mul ze v. zeenetel v.; met opzet, voorbedachtelijk, opzettelijk,
bijv. en b., Z. - Pressend; - Truchl v. vlee- -netzbruch m. (Heelk.) vleeschnetbreuk expres; er that es nicht mil -, hij deed
zige vrucht v.; -gabel v. vleeschvork, v.; -pas/de v., Z. -gebackenes; -pfennig het niet met opzet, niet expres, onwillegroote vork v.; -gebackenes o. vleeschge- m., Z. -steker; -rolle v. (Nat. hist.) Z. keurig, zonder het te willen; das isl snit
bak o., vleeschpastei v.; -geltev.(Kookk.) -milbe; -roth bijv. en b. vleeschkleurig,' - geschehen, dat is met voordacht, met
vleesclhhak m., kuipje o. om het vleesch vleeschrood; -rocken m. ruggestuk o.; opzet gedaan; it. dat is uit de hand gein af te wasschen; -geschivulst v., -ge- - scharren m., Z. -schranne; -schátzer m. maakt.
uuchs o. (Heelk.) vleeschgezwel o., ambtenaar m., die den prijs van het Fleiszbrief, (-(e)s, mv. -e) ni.
uitwas ni.; - gewicht o., Z. Fleischerge- vleesch bepaalt, vleeschzetter, vleesch- bewijs, getuigschrift o. van naarstigheid.
wicht; -gummi o., Z. - leira-; -haken m. keurder m.; -scliatzung, -schati v., Fleiszen, (/liss, geflissen) o. ww.
vleeschhaak m.; -halle v. vleesclhhal v., -schaoer m..Z. -laze, -schá.lzer; -schnecke' onr. (veroud.) Z. be/leiszen, bef eiszigen.
vleeschwinkel m.; -haltung v. (Schild.) V. purperslak v.; -schnilt m. (Heelk.) inFleiszig, ( -er, -Si) bijv. en b. vlij wijze om liet vleesch te schilderen; snijding, snede, wond v. in het vleesch; tig, naarstig, aanhoudend, ijverig, oplet-hauer, —in,Z.-hacker; -haul v. (Ontlk.) (Vleeschh.) snede v. vleesch; -schnitte v.1 tend; -er Schiller, Arbeiter 4', vlijtig,
vleeschhuid v., vleesvlies o.; -hiker m., snede vleesch, lap v. vleesch; -schrank ijverig; - arbeiten, vlijtig, naarstig, zorg
Z. -trödler; -horn o. (Gen.) hoornachtig m. vleeschkast v.; -schranne v., Z. -bank;
- zuhóren, oplettend, aandachtig;-vuldig;
vleeschgezwel o.; (Delfst.) vleeshoren m.; -seite V. (Looi.) vleeschzijde v., vleesch- -suchen, nauwlettend, zorgvuldig, ijverig;
-hornicht bijv. en b. vleeschachtig, op kant m.; -selzer m., Z. - schaher; -sohle - gearbeitetes Werk, zorgvuldig, nauwletvleesch gelijkende; (Pl.) vleezig.
V. (Hoefsen.) zool, voetzool v.; -speise tend, met zorg, nauwkeurig; (Schild.)
Fleischig, ( -er, -st) bijv. en b. V. vleeschspijs v., kost m., vleesch o.; -er Pinsel, fijn, zorgvuldig; sich - Bewevleezig, gevleesd, gespierd; -e Arme, -spende v. vleeschuitdeeling v.; -stan- gung ?nachen, veel beweging nemen; vleezig, gespierd; (Sterrenw.) die -en der m. vleeschkuip v., pekelvat o.; -steuer spazieren gehen, dikwijls.
Zeicher^, de jonkvrouw, de waag en de v. vleeschbelasting, belasting v. op het Pleiszigen, ([leiszigte, gefleiszigt)
waterman, die geloofd worden den groei vleesch, op het geslacht; -suppe v. o. ww., Z. befleiszigen.
van het vleesch te bevorderen; -keil v. vleeschsoep, vette soep v.; -lag m.
F1Qnnen, (flennte, gef ennt) o. ww.
vleezigheid v.
vleeschdag, dag m., waarop het ge- weenen, schreien; (Volkst.) huilen, hui
Fle3isch-kammer, (-n) v.vleesch - bruik van vleesch geoorloofd is; -taxe
schreeuwen, grijnen. -lebakn,r
kamer v.; -klosz m.,- klöszcheno.(Kookk.) V. vleeschzetting, bepaling v. van den
Flenner, (-s, mv.Flenner) m.,-in,
vleeschballetje o.; -klumpen m. vleesch- prijs van het vleesch; -theile m. mv. (-nen) v. huilebalk, schreeuwer m.,
klomp, klomp m., massa v.,stuk o.vleesch; (Ontlk.) vleesch o., vleeschdeelen o. mv.; schreeuwster v., grijner m., grijpster v.
(van personen), vleeschklomp m., onge- -ihiere o. mv. vleeschdieren of diertjes
F1Qnsen, (flenste, gelensi) o. ww.,
voelig stuk o. vleesch.
o. mv.; -ton ni. (Schild.) vleeschtoon ni.; Z. flennen; 2. bedr. ww. (Vissch.) den
Fle_ischknochengeschwulst, -topt m. vleeschpot v., vleeschketel m.; Speck -, aan of in stukken snijden.
(-schwulste) V. (Gen.) beenvleeschge- -to)-te v. vleeschtaart m., Z. -gebackenes; F1^ns-loch, (-loch(e)s, mv. -lózwel o.
—backer m. pasteibakker m.; -tródler cher) o. (Zeew.) buikgat o.; -werk o.
Fleisch - knopf, (-knopf(e)s, mv. m. vleeschrondventer m.
(Visscb.) spekreep v., groot stuk o. wal
-knóp(e) m. (Kookk.) Z. -klosz; -korb m. Fleisehung, v. wond, kwetsuur v.'
-vischpek.
vleeschmand v. vleeschkorf m.; -kork m. in het vleesch; (Looi.) afschaafsel o. van
F1oppe, ( - n) v. (Student.) snoeve(Nat. bist.) vleeschkurk v.; -kost v. de huid, vleeschafschaafsel o.
rij, pocherij v.
vleeschkost m., vleeschspijs v.; -krone
Fleisch-waare, (-n) v. vleesch F1@ppen, (fleppte, gefleppt) o. ww.
V. (Hoefsm.) vleeschkroon v.; - kuchen o.; -wage V. vleeschschaal, vleeschwaag m. s. (Student.) pochen, snoeven.
m. vleeschkoek m., Z. -gebackenes; -lake v.; -warze V. (Oritlk.) vleeschklier v.,
F1@ssig, bijv. nw. (Prov.) met zin
V. vleeschsous, vleeschpekel v.; - lappen vleeschheuvel m.; -werdung v. mensch-kings
behept, Z. flussig.
m. lap v. vleesch, stuk o. vleesch; it. wording, vleeschwording v.; -werk o.
FlQthe, (-n) v. (Lakenb.) kaardsel
(Ontlk.) spier v.; -lekre v. (Gen.) leer v. 1 vleesch o., vleeschsoorten v. mv.; -wuchs! o., hoeveelheid wol v., die met de beide
van de vleezige of zachte deden des li m. aangroeien o. van het vleesch; (Gen.) kaarden te gelijk bewerkt wordt; (Sp.)
-leim m. (Hand.) vleeschlijm v.-chams; den — befórdernd, Z. -erzeugend; -wonde - of -nlocke v. rolletje o. gekamde wol;
en o.
V. vleeschwond, wond v. in het vleesch; 2. (Scheepv., Prov.) eng kanaal o., geul,
Fleisehlieh, bijv . en b. vleesche- -wurnz m., Z. -made; -wurst v. vleesch- kil v., slaak o.; 3. (Boekdr.) een dubbel
lijk, van vleesch, op vleeschelijke wijze; worst, cervelaatworst v.; - zapten m. gezet woord of regel, Z. Hoch.zeit.
ein 1Vlydchen - erkennen, sich - mil ihr (Heelk.) vleezige uitwas m.; (Pl.) vleeF1Qtschbar, bijv . nw., Z. streekbar.
vermischen, vleeschelijk bekennen; -e Ver zig zaadhulsel, zaadvlies o.; -zehnte v.
F1otsehen, (flelschte, gefletscht)
bijslaap m.; (lig.) - gesinnt-mischung, vleeschtiend, tiende v. op vleesch; -zeil bedr. ww. uitrekken, rekken, pletten,uitsein, zinnelijk zijn; - leben, zinnelijk, V. vleeschtijd m.; -zins m., Z. -steuer.
slaan, verbreeden; Metalle -, hameren,
wellustig leven; -e Lust, -es Verlangen, Fleisz, (-es) m., z. m. vlijt, naarstig- pletten, uitslaan; sich - lassen, hamerzinnelijke lust, begeerte; -keit v. vlee- held, arbeidzaamheid v., ijver m.; anhal- baar, pletbaar zijn; 2. die Zahne -, de
schelíjkheid, vleeschelijke neiging, zin tender, unerntudlicher, emsiger, eiserner -, tanden laten zien, tandeknarsen, op de
-nelijkhdv. aanhoudende, onvermoeide, naarstige, tanden knarsen.
Fleisch.-linse, (-n) v. (Nat. kist.) ijzeren vlijt v.; it. zorg, zorgvuldigheid, FlQtsehen, (-s, mv. Fleischen) o.
vleeschkleurige telschelp v.; -los bijv. en nauwlettendheid, oplettendheid o.; den (Bergw.) stuk o. metaal, dat bij het hab. zonder vleesch, mager, ontvleesd, ver gröszien -, allen seinen - auf etw. wenden, meren afvalt.
uitgeteerd; -losigkeit v. mager--magerd, de grootste of alle vlijt besteden aan; er F1Qtschzahn, (-zahn(e)s, mv. beid, uitgeteerdheid v.; -machend bijv. Wendel seinen - darauf, hij wijdt daar- zdhne) m. vooruitstekende tand m.; 2.
-
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persoon m., die vooruitstekende tanden onr. vliegen, ijlen; (van het haar), fladPliehen, (du fliehst, er flieht of
heeft.
deren; golven; in die Lull -, (van sche- (veroud.) du fleucicsl, er /leucht, floh
Fletlte, (- n) v., F1e itschiff, pen), in de lucht springen, vliegen; einen ge/ïohen) o. ww. onr., m. S. vluchten,
(-(e)s, mv. -e) o., Z. Flute, Flutschit:
Vogel - lassen, laten opvliegen, wegvlie- de vlucht nemen, ontvluchten, vlieden,
FlexiQn, (- en) v., Z. Flection.
gen; Fahnen - lassen, ontrollen; ein Wort ontvlieden, wegloopen, zich stiel verwijFlibustier, (- s, mv. -e) m. vrij- - lassen, laten ontglippen, ontvallen; -d, deren; (Zeew.) vluchten, het gevecht
buiter, kaper, zeeroover, zeeschuimer m. vliegend; (fig.) vliegen, ijlen, hard loo- ontwijken, op de vlucht gaan; vor der
Flick, ( er, -st) bijv. en b., Z. pen, zich snel bewegen; -des Corps, vlie- Gefahr -, het gevaar ontvluchten, ontgend, stiel voortrukkend; -de Brücke, vlieden, ontwijken; zu jemn., in jems.
flugge•
Flick (-( e)s, mv. -e) o., Flieke, vliegend; -de Haare,fladderend, golvend, Arme -, eene schuilplaats zoeken bij, in
(-n) v., Flie
ken, (- s, mv. Flicken) m. los,verward; -des Lager, Krankenhaus,;be- &; ( fig.) (van den tijd), vlieden, voorbij stuk o., lap v., lapje o. om iets mede te weegbaar, verplaatsbaar, vervoerbaar; -de gaan, heensnellen, vervliegen, verloopen;
verstellen, Z. Fleck. Laus, vliegende luis v.; -des Segel, vlie- 11. bedr. ww. jemn. of jems. Gegenwart -,
Flickarbeit, (- en) v. lapwerk, gend, wapperend zeil o.; -de Gedanken, ontvluchten, vermijden; die Arbeit, die
verstelwerk, stopwerk o.; it. knoeiwerk o. losse gedachten; (Gen.) -de Hitze, vlie- Siinde-, ontwijken, ontvlieden, ontvluchFlieken, (fickle, geflickt) bedr. gende hitte, voorbijgaande roodwording ten.
ww. ein Kleid -, verstellen, herstellen, van het aangezicht, phlogosis; it. (fig.) Fli_ehkraft, (- krdite) v. (Nat.)
lappen; Schuhe -, lappen; StrOnpf e -, kortstondige verrukking of vervoering; vliedende kracht v.
stoppen, mazen; sie flickt immer, zij is ein -des Blatt, Z. Flugblalt.
Fliesehen, o. (verkl.) vliesje, klein,
altijd aan het stoppen; Spitzen -, mazen; Pliegen-baum, (- baum(e)s, tnv. dun vlies o., Z. Fliese.
Netze -, herstellen, repareeren;alleP[an- -brume) m. olmboom, olm m.; -blume V.
Fliese, (- n) v. (Mets., Pott.) vloer nen, Kessel, ein Dach -, repareeren; (ge- (PI.)
tweebladerig standelkruid o.; steen, tegel m.; schwedische -n, -nsteine,
meenz.) an einem Patienten -, een zieke -dreck m. (gem.) Z. -schiss; -eidechse biksteen, zandsteen m.; -nbrelt o. (Pot.)
trachten te genezen, wat oplappen.
v., Z. -(anger (Z); -ente v. (Nat. bist.) tegelvorm m.
Flieken, Z. Flick.
vliegenvanger, vliegeneter m., eerie soort
Fliesz, (- es, mv. -e) o., Z. Flaus;
Eijoker, (- s, mv. Flicker) m., -in, van eend; -Palle v., Z. -klappe; 2. Z. 2. vlies o., vacht v., wollig vel o., wollige
( -nero) V. lapper, versteller m., lapster, -schnapper; - Tangend bijv. nw. vliegen- huid v.; (n. Gesch.) der Orden vom polstopster v.
vangend, vliegenetend; 2. (Pl.) vliegen- lenen -, van het gulden vlies; -blaitern
Fliekere_i, (- en) v., Z. Flickarbeit. vangend; -/'anger m. vliegenvanger, vlie- v. mv. ineenloopende pokken v. mv.
Fliekerlohn, (-( e)s) m., z. m. genjager m.; 2. (Nat. hist.) Belzebub, Flieszen, (du fliesz(es)t, er flieszl
verstelloon, laploon, loon, geld o. voor duivel m. (in Indie); it. Z. -schndpper; of (veroud.) du /leuszest, er fleuszl, floss,
het lappen, repareeren &. - tressend bijv. nw. vliegenvretend, vlie- ge/lossen) o. ww. onr., m. s. vlieten,
Fliekerment, (tussch.) uitroep genetend; -Furst m. Belzebub, vorst m. loopen, vloeien, strooigen, niet stilstaan;
van een verwonderden, verbaasden, sap- der duivelen; -porn o., Z. -netz; -gift o. der Fluss flieszl, stroomt, vloeit; in 's
perment! vliegengift o.; -glas o. vliegenglas o.; Meer -, vlieten, strooenen, uitloopen,
Flick-fleck, (- en, mv. -en) m., -ki/er m. (Nat. hist.) bastaard - hout- zich ontlasten; lurch eta. -, vloeien,
Z. - lappen; -gans v. halve gerookte gans mot v.; 2. sluipkever, meelkever m.; loopen, stroomen, `lieten door; -des
v.; -haring m. in den rook gedroogde - klappe, -klatsche v. vliegendooder m.; Wasser, vlietend, stroomend, niet stil haring in.; - lappen m. lap v. om te ver- - kobalt m., Z. -gift; -kop[ in. vliegekop staand; diese Dinte flieszt nicht, vloeit
stellen, stuk o., Z. Fleck (3). in.; (Gez.) vliegekopje, vliegehoofdje niet; ab and zu -, (van de zee), dalets en
Flick-wand, (-wande) v. (Giet.) o.; -koth m., Z. -schiss; -kraut o., Z. rijzen of wassen; (Giet.) smelten, vloei vulsteen m.; -werk o., Z. -arbeit; 2. lap- Stechapfel; -nets o. vliegennet o., vlie- baar zijn; -des Gold, gesmolten goud;
werk, lapjeswerk, stukwerk, werk o., genverdrijver, vliegenwaaier m.; -p/'la- (fig., Dichtk.) -des Gewand, golvend,
dat uit verscheidene stukken & bestaat; ster o. Spaansche vlieg(-pleister) v.; fladderend; süsze Tone, Worte [lossen
-wort o.stopwoord, onbeduidend woord o. -pilz m., Z. -schwamrn; - pulver o., Z. von ihren Lippen, vloeiden van &; 2.
Flieboot, (-( e)s, mv. -e) o. (Zeew.) -gift; it. vliegenpoeier o.; - schimmel (fig.) voorbijgaan, voorbijsnellen, heen buis, vlieboot, houtfluit, Groenland- m. vliegeschimmel, schimmel m. met vliegen, vervliegen; Jugend flieszt schnell,
vaarders fluit v.
zwarte vlekjes ; -schiss, -schrniss m. de jeugd vervliegt, gaat spoedig voorbij;
Flieder, (- s, mv. Flieder) m. (PI.) (gemeenz.) vliegendrek, vliegenstront 3. vloeien, gemakkelijk op elk. volgen;
vlier v., vlierboom m.; -baum m., Z. m.; -schnapper m. (Nat. hist.) vlie- die Worte - ihm gut, hij spreekt vloei Flieder; blauer of spanischer, tiirkischer- genvanger tn.; 2. (PI.) vliegenvanger m.; end, vlot; seine Reide [lieszt, diese Verse -,
of —, seriugeboom, seringestruik m., - schrank m. vliegenkast v.; -schwamm zijne rede vloeit goed, die verzen vloeien,
Spaansche vlier v. m. vliegenzwam v.; -schwarm in. vlie- zijn vloeiend; -d schreibena, vloeiend, vlug,
Flieder-beere, (- n) v. vlierbes penzwerm, zwerm m. vliegen; -spies- met gemak; 4. das [lieszt nicht aus seiner
v.; -blote bijv. en b. lichtblauwe paarsche zer, -stecher in Z. -schniipper; -stein Feder, dat vloeit niet uit, komt niet uit
kleur v., lilakleur v.; -blCthe, -büchse, in. zwarte arsenik m., vliegensteen m., &; daraus [lieszt also, daaruit vloeit
-hols, -nuss, -soft, -thee cf , Z. Hollun- kobalterts o.; -vogel in. (Nat. bist.) voort, volgt; die Quelle, aus welcher das
derblüthe 4".
vliegenvogel ai., kolibrie in.; 2.Z.-schnap- Uebel [lieszt, de bron, waaruit het kwaad
Fliege, (- n) v. (Nat. hist.) vlieg v.; per; -wanze v., Z. Kothwanze; - wasser o., voortkomt, voortvloeit, ontstaat; (Pl.)
kleine -, vliegje o., kleine, jonge vlieg v.; Z. -gift; -wedel m. vliegenklap in., eene -der Stengel, afllangende;(Gray., Beeldh.)
einem Kinde die -n abzvehren, de vliegen soort van stof er of waaier omv de vlie- -de Forinen, vlug, afgerond; -der Schuilt,
wegjagen van; (Spr.) es irgert ihu die - gen weg te jagen; it. (voor paarden), Z. vlug; II. m. h. (van bronnen), vloeien,
an der Wand, bij wordt boos om ieder -netz.
loopen, strooenen; (van kaarsen), afloobagatel; zwei -n mit einem Schlage (mil
Flieger, (-s, mv. Flieger) in. vlie- pen, afdruipen; (van wonden), loopen,
einer Klappe) treffen, twee vliegen in ger m. hij. die vliegt; (Zeew.) stagzeil o. vocht uitlaten; -de Augers, oogen nat van
eenen klap slaan; 2. spanische -, SpaanFli_eg$seh, (-es, mv. -e) m. (Nat. tranen; it. druipoogeu; seine Nose flieszt
sche vlieg o.; it. trekpleister v.; 3. (Ster- hist.) vliegende visch m.
immer, zijn neus loopt altijd, hij heeft
reuk.) vlieg v.; 4. (Geweerra.) vizierkorFliegsam, ( -er, -st) bijv. en b. een druipneus; (Sm.) -de Hitze, witte
rel in., mik v.; it. (aan geschut), mik- geschikt, geneigd om te vliegen, licht- gloeihitte, zweethitte v.; (van papier),
knoop m.; 5. (Zeew.) Z. Anker/liege; 6. vliegende; (fig.) -e Einbildungskraft, le- vloeien, liet vocht doorlaten; (fig.) -der
een lichtzinnig vrouwspersoon v. vendig, vlug; -keit v. vliegvermogen, ver- Sand, loopend zand o., door den stroom
Pliegen, (flog, geflogen) o. ww. mogen o. om te vliegen.
J
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Fliesz -gare, (-( e)s) o., z. m. mit der - jagen, met het geweer, den i schijngeleerdheid v.; -woche v. witte j broodsweek, speelweek, eerste weken v.
(Vissch.) schakelnet o.; -gold o. (Bergw.) snaphaan jagen.
gouderts o., dat gewasschen is of moet Fliinten-doleh, (-( e)s, mv. -e) mv. na het huwelijk.
worden; -hart o. terpentijngeest in., m.,Z. -spies;; -kolben m. geweerkolf, kolf! Flittieh, (- (e)s, mv.-e) m.,Z. Fitvluchtige terpentijnolie v., terpentijn m.; v. van een geweer; -krätzer m. krasser! tich.
Flitz- bogen, (- gens, mv. -gen)
-loch o. (Sm.) vloeigat o.; -papier o. m.; -kugel v. gew3erkogel, snaphaansvloeipapier, vloei o.; it. vloeiend papier kogel m.; -lauf m., -rohr o. geweerloop, m., Z. Armbrust; -pfeil m. pijl m.
o.; -pocken v. mv., Z. -blattern; -ritter loop m. van het geweer; - schaft v. ge- i F1QCk-asehe, v. asch v. in vlok.
m. ridder m. van het gulden vlies; -was- weerschacht v.; -schloss o. geweerslot I ken; -blume v., Z. Flockenblume.
ser o. stroomend, vlietend, niet stil- o.; —blech o. slotplaat v. van een ge -! Fl¢ckehen, o. (verki.) vlokje,
staand water o.; (Ontlk.) vloeistof v. weer; -schuh m. (Zad.) geweerkoker m.; lokje o., kleine vlok v., Z. Flocke (2).
in de watervaten, bloedwater o., lym- -schuss ni. geweerschot, schot o. meteen j FlQCke, (- n) v. (Vissch.) Z. Flake;
pha v.; —qang m., --lass o. bloedwa- geweer; -schütz m. (Krijgsw.) schutter,l2. (Prov. Flocken), vlok, lok v.; - Wolle,
fusilier ni.; -spies.& m. bajonet v.; -steint vlok katoen; za -n schlagen, Z. [locken;
tervat o.
Fli_eto, (- n) v. (Heelk.) lancet o., m. vuursteen m.; -schlhger m. vuursteen - Í ( Lakenti.) eerste kaardwol v.; it. valsche
laatvlijm v., laatijzer o.; (Hoefsm.) laat- snijder m.; - trager rn. geweerdrager, sol- ( vouw, plooi v., die het laken in den vol
vliet plaat m.; -zwilling m. geweer o. niet dub- molen krijgt; (Bergw.) brok m., stuk o.-ijzero.;(Wv)nslagp2.
v., Z. Flethe (2) . belen loop. rots.
Flietenkasten, (- stens,mv. -sten) Flinter, m., -erz o., -gold o., FlQeken, (flockte, ge[lockt) bedr.
ww krullen,in vlokken doen neerhangen,
- staat, m., &, Z. Flitter-erz .
m. (Wev.) spoelkast V.
Flintglas, (- glases, mv. -gldser) in vlokken schikken; 11. o. ww., m. h. (w.
Flimme, (- n) v., Z. Flossfeder.
i. gebr.) in of bij vlokken nedervallen,
Flimmen, (fliinmte, ge[limmt) o. o. flintglas o.
sneeuwen; 2. das Garn [lockt, krinkelt
ww., Z. flimmern.
Flintsche, v., Z. Flittererz.
Flimmer, (- s, mv. -n) of -erz, Flintz, (- es, mv. -e) m. (Delfst.) of kronkelt.
(-es, mv. -e) o. glimmer, kattegond, kat- ijzerhoudende en met magnum vermengde FlQeken-artig, bijv. en b. vlok achtig, bij vlokken, vloksgewijs; -bett o.
tezilver, Moskovisch glas, mika o.; it. koolzure kalk v.
Gold -, goudloovertje, goudschilfertje o.; Flirr, (- s) m., z. m. (Uelfst.) met bed o. van den afval van wol; -binse v.
biezen mat v.; -blume v. wilde amber(fig.) valsche glans, ijdele pronk m., koolzuur vermengd ijzer o.
Fljrren, (`lirrte, ge[lirrt) o. wwv., bloem v.; 2. Z. -kraut; -drescher m.
schijnschoon o.; ein - der Ho fnung, zwak(i. k. bet.) lakenwever, bereider m.
Z. flimmern.
ke hoop v.
Flimmern,(/limmerle,ge[limmert) Flispern ,([lisperte,geflispert)bedr. van laken uit vlokken; -erz o. lood arsenikzuur zout o.; -kraut o. roerkruid o.,
o. ww., m. h. (van de sterren &), flik - ww., Z. fl stern.
keren, fonkelen, glinsteren, schitteren, Flitsche, v., Flitsehererz o., stroobloem, papierbloem v.; -lesen o.
muggenvangen o., gedurige beweging v.
glans van zich werpen; sein -der Degen, Z. Flittererz.
flikkerend, glinsterend; (Gez.) -de Augen, Flitseh-gold, o., Z. Flimmer; van een zieke alsof hij de deken wilde
schitterende, flikkerende, fonkelende -hobel m. (Timm.) ploegschaaf v., veer- afpluizen; -roth o. helderroode kleur v.,
oogen o. mv. ploeg m.; -rose v., Z. Feldmohn. helderrood o.; -salpeter m. vlokachtige
Flinder, (- s, mv. Flinder) m. loo- Flitter, (- s, mv. Flitter) m. too- uitslag m. van muren, salpeter o. in
vertje o., al wat schittert, flikkert, Z. vertje o.; (bij stikwerk), cantille v., ge- vlokjes; -seide v., Z. Flockseide; -teppich
Flitter; (Jachtes.) molik,vogelverschrik- draaid goud- of zilverdraad o., Z. -werk; m., Z. Flockteppich; -tuch o. grof laken,
ker m.; (Nat. pist.) Z. Flunder; -erz, (Pl.) maankruid o.; (fig.) Z. -kram. ruig laken o.; - !volle v. vlokwol v., afval
Flitter-ambosz, (- es, mv. -e) m. m. van wol.
-gold chr, Z. Flitter-erz .
Flink, er, -st) bijv. en b. (ge- goudslagers aambeeld o.; -era o. loover- FlQeker, (- s, mv. Flocker) m. (Lameenz.) flink, ferm, vlug, handig, knap, erts o., kleine, schitterende ertsschilfers kenb.) vlokker, vlokkenklopper, vla levendig. wakker; - an die Arbeit gehen, in. mv.; -gedanke m. schoonschijnende ker in.
ferm, flink, met ijver, ijverig aan het gedachte v.; (gemeenz.) klatergoud o.; FIQek-fader, (- n) v„ Z. Flaumwerk gaan; 2. (w. i. gebr.) blank, ge- -gelehrsamkeit v. oppervlakkige geleerd- /'ader; -feuer o. flikkervuur o.; -gestübe
polijst, glisterend, schitterend. heid v., valsch vernuft, klatergoud o.; o. (Giet.) kapelasch, loodasch v., lood Flinkenerz, (- es, mv. -e) o., -glanz m., Z. -kram; -gold o. klatergoud schuim o.; -gras o. (Pl.) baardgras o.
Flinker, (- s, mv. Flinker) m. (Berg- o.; (fig.) valsch vernuft o., schoonschij- FlQekieht, ( er, -st) bijv. en b.
nende geleerdheid v.; -golden bijv. en b. vlokachtig, vloksgewijs, bij wijze van
w.) Z. Flittererz.
Flinkerehen, (- chens, mv. -then) van klatergoud; (fig.) schoonschijnend; vlokken; (Ontik.) -e Haut des .l1agens,
-goldschláger m. goudslager m., die kla- wolachtig, ruig, ruw.
o., Z. Flitterchen.
Flinkern, (%linkerte, geflinkert) o. tergoud vervaardigt; -gras o.(Pl.) liefde- FiQCkig, ( -er, -st) is . en b. vlok ww., m. h. flikkeren, schitteren, glin- gras, koekoeksbloempje o.; -haube v.muts kig, reet vlokken, in vlokken.
V. niet klatergoud; Bahr o. guldenjaar, FlQCk-masehine, (-n) v. vlok steren.
Flinkheit, V. vlugheid, behendig- jaar van geluk, geluksjaar o.; -kram m. machine, v., vlokwerktuig o.; •seide v.
beid, handigheid, vaardigheid, knapheid, nietige glans, ijdele tooi m., klatergoud vlokzijde v., hulsel o. van de zijdeworm flinkheid, behendigheid v.; 2. spoed, o.; -mádchen o. meisje o., dat ijdelen tonnetjes; -seidenband o. floretzijde v.,
tooi, ijdelen opschik bemint. vlokzijde-garen o.; -teppich m. behang haast m.
Flinkmester, (-sers, mv. ser) o. Flittern, (j'litterte, geflittert) o. seldoek o. met figuren van scheerwol;
(Glaz.) mes o. om het glas uit lood los ww., m. h., Z. flimmern; (fig.) zich op- -tvolle v. ( Lakenb.) vlokwol v.
Floh, (-e)s,mv.Flóhe) m.(Nat.hist.)
schikken, ijdelen glans verspreiden.
te maken.
Flitter-pappel, (-n) v., Z. Zit- vloo v.; Flöhe haben, vlooien hebben;
Flinse, (-n) v., Z. Fliese.
Plint, (-(e)s, mv. -e) m. (Delfst.) terespe; -sand m. glinsterend zand o.; (Spr.) jemn. einen - ins Ohrsetzen, iern.
vuursteenachtig kwartsagaat m. en o., - schlager m. goudslager, pletter m.; iets inededeelen, dat hein bezorgd, onvuursteen m. -schuh ni. schoen m. met klatergoud; gerust maakt.
F1Qh- alant, (-( e)s, mv. -e) o., Z.
Fljnte, (-n) V. geweer, roer o., -silber o., Z. Flitter; -staat m. snuistesnaphaan m.; - mit einem Zundhutchen, rijen, vodderijen v. mv., versiersels o. -kraut; -beutel m. (gem.) vlooienbaas
percussiegeweer o.; jem. mit -n erschies- mv. van weinig waarde, ijdele pronk m.; m., hij, die veel vlooien heeft; -biss in.
zen, iem. met geweerschoten dooden, - stempel m. loovertjes stempel m.; -werk vlooiebeet, vlooiesteek m.; -brawn bijv.
neerschieten, iem. fusilleeren; (Ja chtw.) o., Z. -kram; -zvitz m. valsch vernuft o., en b. vlookleurig, vlooiekleurig.
(-
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FlQhen of $ijhen, (flohte of
flóhte, gefloht of geflóht) o. ww. vlooien,
vlooien zoeken, vlooien vangen; 2. bedr.
ww. sich, ein Kind -, vlooien, de vlooien
vangen bij.
FIQh –falle, ( n) v. vlooienvat v.;
-lang in. vlooien, vlooien vangen o.,
vlooienvangst, vlooienjacht v.; it. Z.
- falie, -jagd; -farbe v. vlookleur, vlooi
-farben bijv. en b., Z. -braun;-enklurv.;
-heuschrecke v. (Nat. kist.) sprinkhaanvloo v.; -jagd v. vlooienjacht, vlooi
vlooien zoeken of vangen. -envagst.,
F1Qhig, er, st) bijv. en b. vol
vlooien, bedekt met vlooien.
F1Qh-loafer, (-kafers, mv. -kafer)
m. stekelkever m., aardvloo v.; -kette v.
vlooienketen, losse keten v.; -kraut of
Flóhkraut o. (Pl.) vlooienkruid o.; 2. gespikkelde alantswortel m.; 3. zoet, gevlekt, gemeen vlooienkruid •.; -krebs
m. watervloo v.; -pfeffer m., Z. -kraut
(3); -pflanze V. (Pl.) vlooienkruid, donderkruid, roerkruid o.; -same ni. vlooiezaad o.; -such m. vlooiesteek m.
Flor, (.(e)s, mv. Flore) m. bloesem, bloei m.; im - steken, in bloei staan,
bloeien; 2. bloeitijd m.; (fig.) im - von
18 Jahren, in den bloeienden leeftijd van
&; 3. verzameling v. van bloemen v. mv.;
(fig.) (van kunsten, staten &), im -e
stehen of sein, bloeien, in een bloeienden
toestand verkeeren ; II. (-(e)s, mv.Fióre)
floers o.; einen - um den Hut tragen,
floers, een rouwband om & dragen; (fig.)
jemn. den - von den Augen zieken, iem.
de oogen openen, zijne dwaling doen inzien; 2. fluweelhaar o.; 3. (Very.) Z.
flor.
Safflor.
FlQra, v. (Fabelt.) Flora, godin v.
der bloemen; 2. al de bloemen v. mv.
van eene streek of een land.
F1Qr -amor, (-(e)s, mv. -e) m.
fluweelbloem, immergroen, duizendschoon v., hanekam m.; -band o. floers lint o.; it. band m. van floers, rouw
-bandm.
-

(-

-

PlQren, bijv. en b. floersen, van

Flo.

Flo.

Florist, ( en, mv. en) m. bloemist, F1Qsz-fader, (-n) v. (Nat. kist.)
bloemkweeker, bloemenkenner, liefheb- vin v. van een visch; (Heelk.) blaaspeiber m. van bloemen.
Ier, pisaftapper, catheter m.; -führer m.,
F1Qr kappe, ( n) v. muts, kap z. Flöszer; -galle v., Z. Flussgalle;
V. van floers; -kleid o. floerskleed, kleed -garbe v. (Giet.) stuk ijzer o. van ongeo. van floers; -leinwand v. katoengaas o.; veer 100 pond; -garn o., Z. Flosz
-messer o. fluweelscheerdersmes o.; -sa- (Vissch.); -gehau o. plaats v., waar vlot Fran m., Z. Flor (Very.); -schleier m.^ hout gehakt wordt; -gerechtigkeit v.
sluier m. van floers; -schürze v. schortje recht o. tot vlotten; -graben m. vlotkao., boezelaar m. van floers; -seide v.floers-' naal o., vlotsloot, vlotgracht v.; -haken
zijde v.; -stuhl m floersweefgetouw o.; m. schippershaak, vlothaak m.; - handel
-tuch o. doek o. van floers; 2. gaas o.; m. handel m. in vlothout; -herrm. eige-weber m. floerswever, gaaswever m.; naar m. van een vlot; -holt o. vlothout,
-zeug o. floers, gaas o.
drijvend hout o.; -hüler m. vlotwachF1Qskel, (-n) v. redekundig sie- ter m.
raad, versiersel o., rhetorische bloem v. F1Qsz – klafter, (-n) v.houtvadem,
FlQsse, (-n) v. vin v., Z. Flosz fader; houtvaam m.; - knecht m., Z. Flöszer;
2. (Vissch.) kurken dobbers m. mv., pa- -loch o., Z. Floszenbctt; it. vlotsluis,sluis
ternosterwerk o. aan den netrand.
V. voor vlotten; (Giet.) vloeigat o.;-niann
FlQssig, bijv. en b. van vinnen voor- m., Z. -fiihrer; - meister m. vlottersbaas,
zien, vinnen hebbende.
vlothaas m.; (Zoutm.) zoutmaker, zoutFlost, (-es, mv. Flösze) o. vlot, werker, zoutzieder m.; (Giet.) opzichter,
houtvlot o.; (Vissch.) drijfnet, net o., dat opziener m. eener tinsmelterij; -ofen m.,
van kurken voorzien is; (Bergw.) Z. Flotz. Z. Flussofen; -ordnung v. verordening V.
-

-

–

-

F1Qsz amt, ( amt(e)s, mv. amter) omtrent het vlotten; -platz m, vlotplaats,
–

-

-

o. vlotbestuur o.; -anstall v. vlotten, afvlotten o., vlotinrichting v., Z. Flösze;
-anweiser m. aanwijzer m. van het vlot hout, hij, die het hout merkt, dat gevlot
moet worden; -bach m. vlotbeek, rivier
v., waar het hout vlotten kan; -band
m. vlotbalk, balk m. over een vlot.
F1Qszbar, bijv . en b. vlotbaar, wat
gevlot, als een vlot vervoerd kan worden,
waar het hout vlotten kan.
F1Qsz-bauholz, (-holzes, mv.
-hólzer) o. gevlot timmerhouto.; -baum,
o. dwarsboom m.; -beamter m. vlotbe-

arnbte, opzichter m. over de vlotten;
-bedienter ni. vlotknecht, vlotter m.;
-brücke V. vlotbrug v.; -butter v., Z.
Schnielzbutter.

F1Qszehen, o. mv. dobbers m.mv.
FlQszdienst, (-es, mv. -e) m.
vlotdienst m.; 2. verplichting v. tot vlotten.

F1Qsze, (-n) V. (Scheepv.) inrich-

plaats v. voor vlothout; -rechen m. dam,
keerdam m., wering v. om drijfhout tegen
te houden; -rücken m. (Nat. bist.) geschubde aal m.; -schaden m. schade v.,
door het vlotten veroorzaakt; - scheet o.
gevlotte houtmijt v., stapel m. vlothout;
-schreiber m. vlotschrijver m.; -teich m.
vlotvijver, vijver m. voor het vlotten;
-verwwaller m., Z. - meister; -wand v. met
hout bezette wand of zijde v. der bergen aan vlotvijvers; - wasser o. water o.,
waarin een houtvlot drijven kan; -wehr
v., Z. -rechen; -ivesen o. vlotwezen, vlotten o.; -wiede v. vlotband m.; -zeil v.
vlottijd, tijd m. voor het vlotten.
F1QSzz011, (-zoll(e)s, mv. -zölle)
m. belasting v. op het vlotten, tol in.
voor vlotten.
Flitehen, o. (verkl.) fluitje o.,
kleine, korte fluit v., flageolet v.
F1Qte, ( n) v. fluit v.; auf der
spielen, op de fluit spelen; eine Arie auf
der - spielen, eene aria op de fluit spelen, voordragen; Quer -, dwarsfluit, Duit
fluit v.; (Wev.) Z. Flinthe; it. Fle--sche
the; (Zeees.) Z. Flute.
F1Qten, (/lulete, geflótel) bedr. ww.
op de fluit spelen, blazen; (i. k. bet.)
fluiten, den fluittoon nabootsen; (fig.)
zingen, fluiten; II. o. ww., m. h. liefelijke tonen, aangename gel'iiden doen
hooren; (fig.) - gehen, het liazenpad kie
-zen.
verloren gaan.
-

-

ting v. voor bet houtvlotten; it. vlotten
o.; 2. Z. Floszgerechtigkeit; 3. vlothout,
Florentiner-arbeit, (-en) v.' vlot o.; eine - fuhren, hout vlotten; 4.
Florentijnsch inlegwerk o.; -atlas m. i vlotschuit v.; 5. (Bergw.) waschbak m.,
(Zijdeh.) Florentijnsch atlas, gebloemd, waschtobbe V.
PlQaz eis, ( es) o., z. m. drijvend
satijn o. van Florence.
Florentinisch, bijv . en b. Flo- ijs o., ijsschol, ijsschots v.; -eisen o., Z.
Flusseisen.
rentijnsch, van of uit Florence.
PlorQnzer, bijv . nw. -er Garn, Flo- F1Qszen, (f loszee, ge f liiszl) bedr.
rentijnsch garen o.; - Lack, Florentijnsch ww. Kalk -, doorzeven, ziften; jemn. eine
Arznei in den Mund - of ein-, ingieten,
lak o.
Florott, (-(e)s, mv. -e) o. (Wa-^ doen innemen; (Scheepv.) Holz -, vlot - F1Qten blasen, ( s) o., z.m. op de
penh.) schermdegen m., rappier, fleuret, .en, in vlotten afvaren met; Milch -, af fluit spelen, blazen; (Spr.) er versteht vom
-romen,d Franzósischen so viel, wie ein Bar vom -,
afscheppen van ; die.
o.; 2. (Hand.) floretzijde-garen o.; -band
o. floretlint, floretband o.; -seide v. flo- Wdchse -, te broeien zetten, bij herha- hij spreekt Frausch,als eene koe Spaansch;
ling heet water gieten op; (Vissch.) met -bldser, —in, fluitspeler m., fluitspeelretzijde, vlokzijde v.
F1Qr fliege, ( n) v. (Nat. kist.)' een drijfnet visschen; (Giet.) Z. schmel- ster v., hij, zij, die op de fluit speelt of
stinkvlieg v.; - gewand o., Z. -kleid; zen ; 2. o. ww. drijven, vlotten, zwemmen. blaast, fluitist m.; -bohrer m. fluitboor
FLQszen bett, ( (e)s, mv. en) o. v.; it. Z. -coacher; -fuller o. fluitkoker
-haube V. muts v. van floers; -hut m.
hoed m. van floers; it. hoed voorzien van (Giet.) geus, gieteling m.; -reif m. m., fluitscheede v.; -loch o. fluitgat, gat
(Vissch.) zoom m., waaraan zich de o. eener fluit; -macher m. fluitenmaker,
een band van floers, rouwhoed m.
fluitmaker m.; -pfeife v. fluitpijp v.; -reFlor ren, ([brine, florirt) o. ww. dobbers van een vischnet bevinden.
F1Qszer, (-s, mv. Flöszer) m. vlot- gister o. fluitregister, fluitspel o.; -röhre
bloeien, in bloei staan, bloesem dragen;
it. (fig.) voorspoedig zijn, vooruitgaan, ter, houtvlotter m.; it. geleider m. van V. geboorde fluitpijp v., riet o. om fluiten
een vlot, vlotstuurder m.
van te maken; -solo o. (Muz.) solo v.
forceren.

floers.

-

–

-

–

-

-

-

-

-

Flu.

Flu.

Flu,

voor de fluit; 2. concert o. voor fluitsolo; gepen jens. Flüche than, iem. vervloeken
-spiel o., Z. Flötenblasen; -spieler, —in, verwenschen; seineen Kinde den - geben
Z. -bläser; -slimme v. liefelijke, aange- den vloek uitspreken over, zijn kind ver.
name stem v.; 2. (Muz.) fluitstem v.; vloeken; der - rulst auf dieseni Gule, d^
stuk, stukje o. voorfluit; -tafel v. (Muz.) vloek rust &; mil einero -e belheuern, me
gamma v. voor de fluit; -ton m. toon m. een eed, met een vloek betuigen; ersties.
van de fluit, fluittoon, liefelijke, aange- tausend Flüche of Schwüre aus, hij dee(
name toon m.; -uhr v. horloge, uurwerk duizend eeden en verwenschingen; -ab.
o., pendule v. met fluitspel, pendule, Wender ni. hij, die een vloek afwendt., vas
speelklok v. met een fluittoon; -werk o. een vloek bevrijdt; -befreil bijv. nw. vat
den vloek bevrijd, verlost; - beladen, me
fluitspel o.; -zug m. fluitregister o.
F14ter, (-s, mv. Flöter) m., Z. Fló- een vloek beladen, gevloekt, vervloekt
—es Geschlecht, vervloekt geslacht o.
tenbláser.
Flutist, (-en, mv. -en) m., Z. Flo- -eid m. eed m. met eene vervloeking vas
zich zelven.
tenbláser.
Flott, ( -er, -st) bijv. en b. vlot, Fluehen, (/luchte, gehucht) o. ww.
drijvend, vrij; ein Schift -machen, vlot m. h. jemnn. -, vloeken tegen,verwenschin.
maken, drijvende maken, lichten; (fig., gen uiten tegen; it. auf jein. -, iem. ver.
gemeenz.) -leben, volop en vroolijk leven, vloeken, den vloek uitspreken over; 2
op een grooten voet leven; da geht es - vloeken, verwenschingen uiten; wie ei j
her, alles is daar in overvloed; 2. (-es) Landsknecht -, vloeken als een ketter, al
een matroos; 3. godlasteren; II. bedr
m., z. in. room m.
F1otte, (-n) v. (Zeew.) vloot v.; ww. iem. al vloekende iets toewenschen
kleine -, vlootje o., kleine vloot v.; 2. Fluchenswerth, ( -er, -(e)st
bijv. en b. vloekwaardig, verfoeielijk
(Very.) indigobad o., Z. Fárbebri he.
FlQttenfuhrer, (-rers, mv. -rer) verachtelijk.
Flu.ehentlastet, bijv . uw. van dei
m. vlootvoogd, aanvoerder, bevelhebber
vloek bevrijd, verlost.
m. eener vloot, admiraal m.
PlQttgras, (-es) o., Z. m. drijven- Flucher, (-s, mv. Flucher) m.
-in, ( -nep) v. vloeker m., vloekster V.
de dolik v.
F1Qttille, (-n) V. vloot v. van lichte godlasteraar m., godlasteraarster v.
Fluch —maul, (-maul(e)s, my
oorlogsvaartuigen, flottille v.
Flottiren, (flottirte, (lollirt) o. -mduler) o. (fig.) vloeker, vloekbek m.
ww. (Krijgsw.) op het water drijven, -sinnend bijv. en b. op een vloek peis.
met de vloot kruisen; (Wapenh.) de be- zend.
Plucht, (-en) v. vlucht v., ont
hoorli ke richting nietvolgen,eene krom
aannemen.
-ming vluchten, ontloopen, wegvluchten, ont
,

,

PlQtt-milch,

(-e) v., Z. [loll (2.); vlieden o., ontlooping, ontwijking, ont

-seide v. streng v. zijde op den haspel; snapping v.; sick au/ die - begeben, op d
vlucht gaan, wegvluchten, ontvluchten
-slahl m. licht smeltend staal o.

,

Flötz, (-es, mv. -e) o. (Bergw.) auf der - sein, op de vlucht zijn, vluch.
ten; die - Mahomeds, Mohammeds vlucht
hedschra, hegira v.; die - nehmen, d^
vlucht nemen, vluchten; (fig.) die - de
Zeil, de vlucht, snelheid v., vervliegei
o.; (Jachtw.) die -, plaats v., waar he
dier zich verscholen heeft; (Slot.) diese
Fenster hat nicht genug -, spelens, gaa
niet gemakkelijk open en toe; den Ha.
spen of Bandern einer Thüre mehr -geben
den hengsels eener deur meer spelen
geven; 2. (gemeenz.) rij, reeks v.; sech

schicht v., horizontale mijngang m., vlot laag v.
F1Qtz bau, ( (e)s, mv. e) m. ontginning v. van horizontale ertslagen;
-berg m. vlotberg m., berg m., mijn v.
met horizontale ertslagen; -era o. horizontaal liggend erts o.; -gebirgeo. vlotgebergte o.; -gebirgsarten v. mv. schichts- of
laagsgewijs voorkomende rotsen v. mv.;
-kalk, -kalkstein m. laags- of schichtsgewijs voorkomende verkoolzuurde kalk
V. of kalksteen m.; -kluft v. horizontale
spleet v., laagscheiding v.; -lage v., Z.
- schicht; -mandelskin ni. steensoort v.
met inwendige amandelvormige deelen;
-maul o. (Bergw.) in steen verertst tin
o.; -porphyr m. niet oorspronkelijke purpersteen m. en o., porfier o.; -riff `'el m.
voorgang, mijngang m., die weinig oplevert; -sandslein m. laagsgewijs voor
zandsteen m. en o.; -schicht v.-komend
horizontale ertslaag v.; -schwarte v., Z.
Dachwand; -trapp m. laagsgewijs gevormde trap v.; -treppe v. trap v. met
afdeelingen; -weise bijw. (Bergw.) laagsgewijs, schichtsgewijs.
Flueh, (-(e)s, mv. Flüche) m. vloek
m., verwensching, vervloeking v., vloek
eed m., eedzwering v. zonder-word.,
noodzakelijkheid; Flüche thun, ausstoszen, vloeken, verwenschingen uitbraken;
—

-

-
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sich aa f -en Fusz setzen, de vlucht nemen, op de vlucht gaan, Z. /luchten; -

werden, (van een paard), op den hol gaan,
aan het hollen gaan; 2. vluchtig, voorbijgaand, kortstondig, kort van duur;
-e Stunden, snel vervliegende; die -en
Freuden der IVelt, de kortstondige genoegens o. mv. der wereld; -er Gedanke,
vluchtig, los; -e Leidenschaft, opkomende
drift, hartstocht; -e Farben, onbestendig,
verschietend, verbleekend, verkleurend;
(Scheik.) vluchtig,vervliegend, voor ver
vatbaar; -es Salz, vluchtig zout;-vliegn
-e Theile, vluchtige, vervliegende, ver
vlug, snel,-dampenlo.v;2
gezwind, licht; ein -es Pferd, een vlug,
levendig paard; it. driftig, vurig, wild;
die -e Jugend, levendig, dartel; (Dichtk.)
die -e Welle, licht; (Gen.) -e Róthe, voor
vluchtig, kortstondig; -e Ar--bijgand,
beit, vluchtig, oppervlakkig, niet zeer
nauwkeurig; -e Hand, vlugge hand; -e
Uinrisse, vluchtige, losse omtrek in.; -e
Zeichnung, vluchtige, losse schets v.; -er
flick, vluchtig, vlug, los; einep Punkt
nur - beruhren, vluchtig, terloops, in
het voorbijgaan, even; etw. nur - thun,
vluchtig, terloops; (Schild., Gray.) -es
Gewand, slank, los en vrij, rank, zwierig,
ongedwongen;(Bergw.) -es Gestein,brokkelend; (Man.) -er Zeug, zeer dun, gering; (Leeuw.) -e Ldndereien, vervreemdbaar, verkoopbaar.
Flt chtigkeit, v. vluchtigheid,
vergankelijkheid, kortstondigheid, onbestendigheid v., korte duur m.; (van
den tijd), snelheid v.; (van menschelijke
zaken), onbestendigheid, vergankelijkheid, onstandvastigheid v.; - (van eene
kleur), onbestendigheid, verschietbaarheid v.; (Scheik.) (van zouten), vluchtigheid, vervliegbaarheid v.; (van een
paard), vlugheid, snelheid v.; (Schild.,
Beeldh.) (van liet penseel, de hand),
vlugheid, losheid v.; (van een persoon),
vlugheid v.; mit - etw. behandeln, vluchtig, terloops, in het voorbijgaan.
F1.ehtling, (- (e) s, mv. -e) ni.
vluchteling, vluchtende m.; it. uitgewekene, voortvluchtige m.; (Krijgsw.) weg
deserteur m.; (fig.) er ist ein -,-loper,
hij is zeer onstandvastig, loszinnig, onbezonnen, onbesuisd, niet standvastig,
veranderlijk.
.

Fenster in einer -, zes vensters achte.
elkander, op eerre rij.
Fluehtbau, (-(e)s, mv. -e) m Fiiichtri hre, (-n) v. (Jachtw.)
(Jachtw.) schuilplaats v., toevluchts. (van vossen), schuilplaats v., schuiloord o.
hoek m.
F1jtehten, (fluchlete, ge/luchtel) o
Fluch -Volk, (-volk(e)s, mv. -vólww. vluchten, ontvluchten, ontvlieden ker) o. gevloekt volk, volk o., waarover
ontloopen, wegloopen, op de vlucht gaan de vloek is uitgesproken, waarop een
het gevaar & ontwijken, zich verbergen vloek rust; -wasser o. vervloekt water,
zich verschuilen; auf's freie Feld, in einel water o., waarover de vloek is uitgeWald -, vluchten, de vlucht, de wijk ne. sproken; -würdig bijv. ow., Z. fluchensmen naar, zich verschuilen in, zich ver• werth.
bergen in; 2. bedr. ww. etw. -, ontvluch.
Fli ek , (-(e)s, mv. -e) Z. Flugge.
ten, verbergen, in veiligheid stellen; 3
Fluder, (-s, mv. Fluder) o. steenen
wed. ww. sich -, Z. - (o. ww.).
of houten bak, drinkbak, waterbak m.;
Fluchtfrei, bijv. en b. open om tE it. gracht v., kanaal o.
de
voor
vlucht.
vluchten, open
FlUder, (-s, mv. Fluder) o. (BoschFlUchtig, ( -er, -st) bijv. en b w.) vlot, houtvlot o., vlot o. om het hout
vluchtig, vluchtend; -er Soldat, vluch. naar de rivier te vervoeren.
tend, op de vlucht zijnde; - werden of
Fluderbaum, (- baum (e) s, mv.
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Flu.

Flu.

Flu.

-báume) m. boom m., waarvan de etens- tijde of flank v.van een bolwerk,uitei nde o. )aar o., paar o. vleugels; -p/oil m. gebak & gemaakt is.

Fl .derholz,

(-es), o., z. ni. gevlot hout, hout o., dat met een vlot naar
de rivier vervoerd is.
FlUdern, (fluderle, geflüdert) bedr.
ww. Holz -, met behulp van regen- of
sneeuwwater vervoeren, door een vlot
naar de ri vier d rij ven, vlotten; 2. o. zelfst.
vlotten o.; -hol: o., Z. Flüderholz.
Plug, (-(e)s, mv. Fluge) m. (van
vogels), vlucht v., vliegen o.; in elnem
-e liber das Meer fliegen, in eerre vlucht
&; eis sehr schneller -, snelle vlucht; im
-e schieszen, in de vlucht, onder het vliegei; im -e Pangen, in de vlucht, onder
het vliegen; (Tooneelk.) mooie, stoute
vlucht v.; it. vlucht v., vliegwerk o.;
(fig.) er thul alles im -e, hij doet alles in
de vlucht, in haast; der - der Ideen, vlucht,
stoutheid v.; eis - Tauben, eene vlucht
v., de duiven & die bij elk. vliegen; eis
- Bienen, zwerm in.; 2. (Wapenk.) vleugels m. mv., vleugelpaar o.; eis ausgebreiteter, halber - , uitgestrekte , half
uitgespreide vleugels m. mv.; so viel
Schuh im -e messen, met uitgespreide
vleugels, in de vlucht &; 3. (Art.) (van
een mortier), vlucht v., dragen o.; (Gen.)
- im Gesichte, roosachtige uitslag m.
Plug-achse, (-n) v., Z. Bäderachse; - begier v. vlieglust, lust m., begeerte
v. tot vliegen; -belt o. (van een molen),
wand v., binnenvlak o.; -beule v. netelzucht v.; -beutler m. (Nat. hist.)
phalangerachtig dier o.; -biene v.
werkbij v.; -blatt o. vlugschrift, vliegend blaadje, pamflet o., brochure v.;
-blume v. (Gen.) Z. -beule; -brand m.,'
Z. Slaubbrand.
Fl** gel, (-s, mv. Fidget) m. vleugel
m., vlerk v., wiek v.; kleiner -, vleugeltje,
vlerkje, wiekje o.; die - schoringen, met
de vleugels slaan, klapwieken; nur noch
mil einem - schlagen, nog slechts een
vleugel bewegen; (Dichtk.) auf den -n
des Windes, op de vleugelen van den
wind, met de snelheid van den wind;
(Godsd.) miter dens Schatten deiner -,
o Gott ! in de schaduw uwer vleugelen,
onder uwe bescherming, o God!; die der Mörgenrölhe, de stralen m. mv.;
- eines Schiffes, zeilen o. env.; (Fabelt.)
die - an den Fersen des Merkurs,de vleugeltj es, vlerkjes o. mv.; (Kookk.) einen
- essen, vleugel m. van een gebraden vogel; (fig.) Z. beschneiden; die - hangen
lassen, slechts met eenen vleugel klappen,
in zijne wiek geslagen zijn, moedeloos
zijn, den moed opgegeven hebben; bekommen, moed scheppen, kracht krijgen; d-te - sind ihm schon gewachsen, hij
is wel in staat voor dien post, de noodige
middelen, bekwaamheden & daarvoor
heeft hij; die Angst gab ihm -, de angst
gaf hem vleugelen m. mv.; (Volkst.) jem,
beins - nehmen, iem. bij den arm, bij de
kraag nemen; (Ontlk.) der - am Ohre,
vleugel m.; (Pl.) (van een bloemkroon
van zaad), veertje, pluimpje o., vliesje o.;
Bouwk.) (van een gebouw), vleugel m.:
Bergw.)vleugei,zijtak m., Z. -ort; (Vest.;
:

{

an een korenwerk; (Uurw.) vleugel, tak
n.; (Waterb.) ein - im Flusse, dam, keerlam m.; (aan eene sluis), vleugels m. mv.,
leuren v. mv.; (Timm.) (van eene deur),
Tleugel m.; (Krijgsw.) vleugel m., flank
^.; der linke -, linkervleugel m.; (Muz.)
rleugelpianov.;(Kleerm.) (aan een kleed),
,pits v., Z. Zip(el; (Dr.) steunstuk o.

Fltigel — adjutant,

( - en, mv. - en)

.n. vleugeladjudant m.; -hand o. (Ontlk.)
;lijmband m.; -bauer m., Z. -macher;
-bein o., Z. Keilfiugel; -decke v. (van
kevers), vleugeldeksel o., bovenvleugel
m.; 2. (Muz.) pianokleed o., kleed o. van
pene vleugelpiano; -deich m. vijverarm
ir,.; -tarn v. vrouwelijk varenkruid o.;
-Ieder v. vleugelveder v., veer, wiek .;
-fórmig bijv. en b. vleugelvormig, vleu;elsgewijs; -förmiger Forlsatz, Z. -fortsat:; - fortsata m. vleugelvormig uit
voortzetting v. van het wig--;tekslo.,
been; -frucht v. soort van wegedoren m.,
lerprun; it. — of —baum m. draken bloedboom m.; -(usa m. gevleugelde voet
m.; -fuszler m. dier o. met gevleugelde
poolen; -fatter o. voering v. van het oor;
-gott m. gevleugelde god m. of godheid
v.; -harfe v. harpklavier o.; -haube v., Z.
-mutze; -herd m. haard m. tot het zuiveren van goud; -horn o. jaclit.horen m.;
2. (Delfst.) vleugelschelp v.
Fligelig, bijv. en b. gevleugeld,
van vleugels voorzien, vlerken hebbende;
(Pl.) Z. eis -, zwei -, drei-flugelig.
FlUgel -kasten, ( - stens,mv. - sten)
m. vleugelkast, pianokast of kist v. voor
het vervoeren eener piano; -kind o. gevleugeld kind o., genius ' m.; -kleid o.
kleedje of kleed o. met afhangende mouwen voor jonge kinderen, namelijk voor
meisjes; -,4•nabe m. gevleugeld knaapje
o., genius, Amor m.; -kólbchen o. onrust
v.; -lahm bijv. en b. vleugellam, lam aan
een of meer vleugels; -macher m. pianomaker, vleugelpianomaker m.; -los bijv.
en b. vleugelloos, zonder vleugels, geene
vleugels hebbende, ongevleugeld; -mann
m. (Krijgsw.) vleugelman, flankeur m.;
-mantel m. mantel m. met armgaten,
waarvoor groote kleppen hangen, vleugelmantel m.; - meister m. jager m., die
het opzicht over een vleugel heeft; -muskel
m. (Ontlk.) vleugelspier v.; -mutzev.
kornet, kornetmuts v., kornete o., vrouwen-tuitmuts v.
Flt.geln, (f'lugelte, geflugelt) bedr.
ww. etw. -, vleugels geven, van vleugels
voorzien, vleugels bevestigen aan, Z.
beflugeln; (fig.) ge/lugelte Schlange, Fische c-, gevleugeld; (Pl.) geflugelter Stengel, vleugelig, met pluimpjes of veertjes;
(Jachtw.) einen Vogel -, in den vleugel
raken, treffen, schieten; 2. (fig.) verhaasten, haast, spoed maken; gellugeltg
Worte sprechen, snel, schielijk spreken
ge(lugelt kommen, spoedig, met spoed
haastig komen, vliegen.
Fligel—nadel, (-n) v. (Nat. hist.;
naaldvormige horenschelp v.; -nerve v
vleugelvormige zenuw v.; -ort m. (Berg.
w.) zijgang, vleugel m.; -paar o. vleugel.

rleugelde of gevederde pijl m.; -p feed o.
;evleugeld paard o.; (Dichtk.) Pegasus
n.; -rinne v. vleugelgroef v.; -ross o., Z.
•plerd; -samen m. (Pl.) vleugelzaad o.;
•schlagader V. (Ontlk.) vleugelvormige
;lagader v.; -schnecke v. vleugelschelp
., vleugelhoren m.; -schnecken mv. vleu;elschelpdieren o. mv.; -schnell bijv.
m b. vleugelsnel, zeer snel, vliegend;
-schnelle v.vleugelsnelheid v.,groote snelheid, vlugheid v.; -schraube v. vleu;el;chroef v.; -sgericht o. naam van zeker
terecht te Keulen; -sohle v. gevleugelde
hiel v.; -thier o, gevleugeld dier, dier o.
met vleugels; -thor o., -thüre v. dubbele
leur v.; -tuck o. linnen o. voor molen reilen; -vieh o., Z. -thier; -welle v.vleu;elas v.; -werk o., Z. Geflugel.
Plug—fertig, bijv. en b. gereed tot
vliegen, om weg te vliegen; -fewer o.
brandende vonken v. mv.; (Gen.) Z.
Rose.
FlUgge, ( - r, - st) bijv. en b. vedeo
ren hebbende, kunnende vliegen; - werden, ve(d)eren krijgen.

Fltg—geld, (-(e)s, mv. -er) o.
vluchtgeld o.; -gestiebe o., Z. Flockgestube; -haber m. windhaver, wilde haver
v.; -linie v. (Art.) (van een kogel), vlucht
lijn, richting v., die de kogel neemt;-lijn,
-loch o. vlieggat o.; -maschine v. vlieg
vliegwerktuig o.; -mehl o.-machinev.,
stuifmeel o.; -rust m. (Huisti.) fijn roet
o.; (Scheik.) verbinding v. van zwavel stofgas met de metalen.
Plugs, bijw. fluks, gezwind, snel,
schielijk, haastelijk, aanstonds.
Plug-sand , (-(e)s) m., z.m. stuif
o.; -schiff o., Z. Grigg; -schrecken-zand
m. plotselinge, onverwachte schrik, panische schrik to.; -schrift v., Z. -blatt;
-schutze m. (Jachtw.) jager m., die een
vogel & in de vlucht schiet; -taube v., Z.
Feldtaube; -werk o. (Tooneelk.) vliegwerk
o.; -wildprett o. wildbraad o.; -wisch m.
(Volkst.) Z. -blatt; -zettel m. briefje,
stuk o. van een brief.
Pluh—birn, (-en) v. alpenmispelboom m.; -blume v. (PI.) berenoor o. van
de Alpen.
Pluhme, ( -i) v. (Hand.) pluis
fulp, felp, trijp o., Z. Flaunt. -liuwe,

PlUnder, Plunder, (-s, mv.
Flunder of Flunder) m. bot, tarbot, heilbot v.; -affee m. (Nat. hist.) visch m. met
vierhoekige vinnen.

Plunk, ( - )e)s, mv. - e) m., of

Plunke, (-n) v. (Zeew.) ankervleu-gel m.

Flunkern, (flunkerte, geflunkert)
o. ww., m. h., Z. flimmern; 2. (fig.,
Volkst.) jokken, bluffen, Z. aufschneiden
(o. ww.); II. o. zelfst., Z. Au/schneiderei.
Fluor, (-s) m., Fluorin, (-s)
o., Z. m. (Scheik.) vloeispaath o.

FluorborQn — ammoniak, ( - s)

o., Z. m. vloeispaath-boraxverbinding v.
met ammoniak; -gas o. vloeispaatsboriumzuurstofgas o.; -sc uer v. vloeispaath- boriumzuur o.

Fluor-calcium, (-s) o., z. m.

Flu.
vloeispaathverbinding v. met kalkmetaal;
-kieselsáure V. vloeispaatlikiezelzuur o.
Plur, (-en) v. vlak land o., vlakte,
weide v., veld, land o.; die -en um die
Sladi, de velden, weiden &, welke de
stad omringen, Z. Somrner -, Winlerrlur; 2. (van een dorp &), grondgebied, gebied o.; 3. groep v. eilanden, Z.
Archipel; 4. (-(e)s, mv. Flure) m. en
(-en) v. huis, voorhuis, voorportaal o.,
Z. Haus[lur; 5. vloer, dorschvloer m.,
deel v.
F1^.r-abtheilung, (-en) V. perceel, gedeelte o. gronds, weide &; it. ver
gronden &;-delno.,vriga
-begang m., -beziehung v., Z. -gang;
-birch o. kadaster, schattingsregister o.,
z. Lagerbuch.
Fleren, fitiren, (/lurte, gel url
of flurte, gefliirt) bedr. en o. wtv. ein
Dorf -, de grenzen, liet grondgebied af
bepalen van; 2. de grenspalen-baken,

Flu.

Flu.
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Pluss-adler, (-adlers, mv. -adler) (Scheik.) smeltmiddel, oplossingsmiddel
m, Z. Meeradler; -anwohnend bijv. nw., o.; -moos o. rivierroos o., koortsverdrijit. -anwohner, —in, aan eene rivier, aan vend halfmos o.; -muschel v. riviermoseen vloed of stroom wonende; -arbeit v. sel v.; -nadel V. (Nat. bist.) riviernaald

v.; -nixe, -nyniphe v. riviernimf, Naiade
v.; -nymphe v., Z. -göltin; -ochs m., Z.
-pferd; -ofen m. (Giet.) smeltoven, oven
m. om liet metaal te smelten; -otter m.
(Nat. bist.) rivierotter in.; -pferd o. rivierpaard, nijlpaard o.; -p/lanze v. rivierplant, waterplant v.; -pflasler o. zinking pleister v.; -pricke v., Z. - bricke; -pulver
o. zinkingpoeier o.; (Scheik.) smeltpoeier, smelting bevorderend poeier o.;
-rauch m., Z. -putter; -recht o. rivier recht o.; -reich bijv. nw. rivierrijk, rijk
kraul; -börs m., Z. -barsch, - brassen o. aan rivieren, door veel rivieren besproeid
(Nat. hist.) rivierbrasem m.; -briche v. of doorsneden; -sand m. rivierzand o.;
-sauer bijv. nw., Z. -spathsauer; —es
lamprei, prik v., steenakker ni.
F1jissehen, (verkl.) o. riviertje o.,, Eisen, Z. Eisen; - schift`' o., Z. -jahr.zeug;
-schi /er nn. schipper, rivierschipper m.;
kleine rivier v., Z. Fluss (2.).
F1uss-deeke, (-n) v. w asdoek o. -schi/`fahrt v. riviervaart V. ; -schild voor den vloer; -dorp m. (Nat. bist) ste- króte v. (Nat. kist.) rivierschildpad m.;
bezoeken van.
Plurer, Flurhi ter, (-eis, mv. kelige halvemaanshoren m., zwemslak v.; -schnecke V. rivierslak, zoetwaterslak v.;
-er) nl. beheerder m. van gronden &; 2. - eisen o. (Giet.) gesmolten, vloeibaar -schuanim m. rivierzwam v.; -schtvein o.
ijzer o.; -ende v., Z. Glaserde; -essenz V. (Nat. bist.) rivierzwijn o., capibara m.;
veldwachter m., Z. Feldhüler.
F1 .r-feaster, (-sters, mv. -sier) (Gen.) zinkingwatero.; - fahrzetj o. boot, -schwiinmschnecke v. zwemslak, neriet v.;
o. venster o. om licht in het voorhuis te schuit v., rivierschip, riviervaartuig o.; -sei,te V. rivierzijde v., kant tn. van de
brengen; -gang m. grensbezoek, bezoe- -folk ni. riviervalk in.; -fall m. verval o. rivier; - spadi in. (Delfst.) vloeispaath o.,
ken, inspecteeren o., inspectie v. van de eener rivier; -fsch m. riviervisch m. env.; kalksteen o. en ni,; it. smeltbaar spaath o.
F1^lssspath—dunst, (-dunst(e)s,
grenspalen van een gebied; (in een huis), -fischerei V. riviervisscherij v., visschen
gang, corridor m.; -poli m god ni. der o. in eene rivier; -galle V. (Hoefcm.) nov. - dunste) m. vloeispaathdamp m.; -ende
velden, veldgod m.; -graben m. veldsloot, watergal, voetgal v.; -gebiet o. stroom V. met vloeispaathzuur verbonden kalk
o., Z. - danst; -geist aa.-ardev.;gs
riviergebied o.; -geist m., Z.-gebid,
grenssloot v.; -grenze v. grenzen v. mv.,
grenspalen m. mv. van een grondgebied; -spathgeisl; -gestirn o. (Sterrenk.) En- (Scheik.) geest m. van vloeispaath, vloei
m.:, -loft v. vloeispaathlucht-spatehr
-matte v., Z. Bodenmatle; -recht o. rechts- danus m., het derde der 15 Zuidelijke
gebied o. over zeker veld; 2. recht, voor -', sterrenbeelden; -gold o. riviergoud o.; v., Z. - dunst; -saner bijv. en b. (Scheik.)
recht o. van een grondgebied; 3. lande- -golf, -góitin, riviergod in., riviergodin vloeispaathzuur; -si urev. (Sc;heik.) vloei lijk recht o.; -register o., Z. -buck; v., god in., godin v. der rivieren; -góttin spaathzuur zout o.
-scheide, -scheidung v. grens, grensscllei- V. riviernimf, Naiade v.; (Nat. bist..) F1^lss spindel, ( n) v. (Nat. bist.)
ding v. van een veld; -schiitz m. oogst- schoenlapper m., springjutter v.; -granule rivierspilslak v.; -stein m. riviersteen m.;
hoeder, veldwachter rm.; -stein m. grens- T. riviergranaat v.; -bars o. (Pl.) le- (Scheik.) smeltsteen m.; it. Z. - spatb;
steen m.; (Bouwk.) hoeksteen, tichel, vend (c) hars o. en v.; -hölzer o. mv. 2. Z. Lava; -scoff m. (Gen.) zinkingstof
v.; -tabak m. zinkingtabak, zinkingsnuif
tegel m.; -zaun m. grenshaag v. grens- vloerhout o.
FlUssig, ( -er, am meisten -) bijv. v.; -taucher ni. rivierduiker in., kleine
tuin m., tuin in., haag V. tot scheiding
en I. vloeibaar; (van metalen), smelt- duikervogel m.; -leufel m., -teufelchen o.
van velden.
Fluss, (-es,mv.Fli sse) m. (w.i.gebr.) baar; - werden, beginnen te smelten, vloei- zeeduivel m., waterhoen o., koet v.; -thiar°
vloeien o., vloed, stroorn,loop in.; (Gen.) baar worden; -e Speisen, vloeibare spij- o. rivierdier, in stroomend water levend
vloed m., vloeiing, zinking, koude, ver zen, vloeistoffen v. mv.; -es of trinkbares dier o.; -u/er o. rivieroever ni.; -wage v.
v.; einen - ani Zahn,-koudhei,zngstf Gold, vloeihaar goud; -er Amber, vloei - ( Waterti.) waterpas o., nivelleerwerktuig
im Arm bekommen, eene koude vatten in bare amber of storax; -e Salbe, vloeibare o.; - wasser o. rivierwater o.; it. Z. Fliesz&; schar/er -, rhumatiek o., jicht `v.; mat zalf v., smeermiddel o.; -e Wolle, los; -wasser; -zinn o. tin o. in ronde stukjes.
Fi .sterer, (-rers, mv. -rei) m
Flessen beha tel, zu Flessen geneigl, met (Spraakti.) -e Mitlauter, vloeiende mede
Capitalien, losse kapitalen over-kliners; fluisteraar, feziker ni.
zinkings gekweld of behept; weiszer -,
Fll.stern, (/lii.sterte, gefliistert) o.
witte vloed m.; wciblicher -, regels m. welke men vrij beschikken kan; (Scherts.)
mv., menstruaties V. mv., maandstonden seine Uhr unrl all seine sonstigen Prelio- ww., m. h.. (van den wind), suisen, rui in. mv.; (Giet.) (van metalen), gesmol- sen - inachen, verkoopes, Z. versilbern; schen; (van eene beek), ruisclien, murreten metaal, vloeibaar metaal o., gietstof (Gen.) eis -er Mann, aan zinkinnen on- len;ll. bedt. en o. ww. fluisteren, heiinev.; in - bringen, smelten, vloeibaar ma- derhevig, behept met zinkingen; -keit 1 ijk spreken, fezi ken; ,jens. eta'. in's 0/ir -,
ken; in den - kommen, smelten, vloeibaar V. vloeibaarheid, smeltbaarheid v.; 2. iem. iets in het oor fluisteren.
Pluth, ( - en) v. vloed in., hoog water
worden; (fig.) (van eerre rede), vloeiend vloeistof v., vocht o.; luftfórrnige ---,
o.; Ebbe and -, ebbe en vloed; 2. vloed,
vloeiende o., gemakkelijkheid v.;-heidv., luchtvormige vloeistof v., gas o.
die Unterhaltung kant wieder in -, aan F1ss—inse1, (n) v. eilandje, klein stroom m.; die - lrieb das Schiff gegendas
den gang; 2. rivier v., stroom, vloed m.; eiland, eiland o. in eene rivier; -kahn Ufer, de stroom m.,strooming V. &; (fig.)
künsilicher -, kanaal o., vaart v.; (Giet.) m., Z. -fahrzeug; -kannenkraut o. (Pl.) die - hat Schadengelhan, liet hoog water,
metaal, gesmolten ijzer o.; (fig., Sp.) schaafstroo o.; -karp/'en m. rivierkarper de vloed heeft &; in den -en unakommen,
reeks v. op elk. volgende kaarten van m.; - kiesel m. keisteentje o, uit de rivier, in de golven ornkomen, zijn dood in de
eerre kleur; einen - haben, roem hebben; rivierkiezel ni.; —sauersalz o. (Scheik.) golven vinden ; (fig.) eine - von Wonen,
(Juw.) snoer o. van diamanten &; 3. vloeispaath- kiezelzuur zout o.; —säure vloed, stroom ni ; 2. (Zoutra.) overvloeien
(Scheik.) nederslaand of nederploffend v. (Scheik.) vloeispaath - kiezelzuur o.; o. van een zoutput; it. eerste zoutwatermiddel o.; it.. smeltraid( lel o„ (Delfst.) -krebsm.rivierkreeft m.;-niesaer o.(Looi.) kuil m.; (Berges.) stroomen o., stroorning
schaatmefi o. ; -nsitlel o., Z. -essenr. ; V. van het erts in den stau]pmolen.
vloeispaath o,
zuiveren o. der huiden, werken o. aan
den vloed; -artig bij v. en b. (Gen.) vloed
naar vloed gelij--achtig,znk
kende, jichtachtig, rhumnatiseli -al/ier m.
(Scheik.) vloeispaath-ether m.; -bad o.
koud bad o. in eene rivier &; -barbe v.
barbeel m., baardvisch m.; -barsch m.
rivierbaars m.; -bart/isch in., Z. -barbe;
-baryt o. (Delfst.) vloeispaath, spaath
o.; -belt o. rivierbed o., rivierbedding v.;
-bewohner m. rivierbewoner, bewoner m.
van eene rivier; -blume v., Z. Molten,

-
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Fluth- anker, ( kers, mv . -ker) m. Fáderalistiseh, bijv. en b. tot Folgen, (folgie, ge[olgt) o. ww.,
(Zeees.) vloedanker o.;-berg in. (I3ergw.) een bondgenootschap behoorende, ver- m. s. volgen, later komen, nakomen ; der
zweite folgt auf den ersten, de tweede
hoogte v., berg m. met erts van weinig dragsluitend, verbondrnakend.
Federation, (-en) v. bondgenoot- volgt op, komt na of achter den eerste
waarde; -belt o., Z. Flussbett ; —, (van
jenin. int Arnie -, iem. opvolgen in ; es een dijk), vloedduiker m.; (aan een mo- schap o. van verscheidene staten.
Foderationstaat, (-es, mv. -en) hiermit die Brie/c, die Sic verlangt, hierten), goot v.; -deich m. nevendijk m .
F1j.the, (-n) v. (Zeew.) fluit v., in. verbondsstaat, staat tn., die tot een nevens gaan, volgen ; 2. ein Prozess folgt
aus dem andere, het eene & volgt op,
fluitschip, transportschip o.; kleine -, bondgenootschap behoort.
Föderiren (sieh ), (J'öderirte, volgt uit, ontsthat uit; es mag hieraus vlieboot V.
F1^.then, (fluthele, gefluthet) 0. foderirl) wed. ww. een bondgenootschap was da will, wat er ook uit volge, wat
ook het gevolg er van zijn mag ; hieraus
ww. (van de zee), kabbelen, klotsen, be- sluiten, een verbond aangaan.
Foderirte, in. mv. deelnemer m. [olgt, dassc , Hieruit volgt, blijkt ; 3. jernn.
wogen worden, in beweging zijn; es flu
auf dein Fusze -, iem. op den voet, op de
Chet, het water wast, het wor dt hoog esa- aan, lid o . van een bondgenootschap.
ter; (Wapenk.)gefluthet,golvend ,gegolfd .
Fodern, (foderte, geleden) beds. hielen volgen, zeer dicht achterna zetten;
einero Wege -, een weg volgen, gaan langs;
Fluth -gang, m., -gerinnen ww., Z. [ordern.
o., -graben ui. (bij een molen), Z.
Fohk , (-en) v. (Prov., Zeew.) der Leiche -, den lijkstoet volgen, mede -belt; -haten ni. (Zeew.) vloedhaven v.; eilandje, klein eiland o.; 2. kreek, kleine gaan met; (fig.) jems. Beispielen -, na volgen ; den Leh ren der 4• -, opvolgen,
-herd m. bodem m. eener goot ; -höhe natuw•lijke haven, sluiphaven v.
v., Z. -zeichen; - knecht ni. (Zoutm.)
Fohlen, (-s, mv. fohlen) o. veulen, naleven, in acht nemen ; dein Arzte -,
den raad opvolgen van; seinera Kopte -,
bronknecht m.; -messer m. vloedschaal, jong paard o.
Fohlen, ([chile, gefolrlt) o. ww. zijn eigen hoofd volgen, zijn eigen zin
peilschaal, hoogwaterschaal v.; -mühle
(van paarden), veulens werpen, jongen. doen ; nar seinen sinnlichen Lusten -,
V. vloedinolen m.
Föhn, ( - (e)s,mv. - e)m.vochtige,Zui - opvolgen, luisteren naar; -d, volgend;
Fluthner, ( - s, mv. Fluthner) n
denwind m.; 2. storm, orkaan m.aal einander , op elk . volgend, achter
(Bergw.) wasscher in. der ertsen.
F1^tth Schiff of F1jitsehiff, Fohre, (- n) forel v., Z. Forelle ; 2. elk. &.
Foïgender —gestalt,—maszen,
(-(e)s, mv. -e) o. geraseerd schip o.; -tag Z. Fóhre
FQhre, (-n) v. (Pl.) pijnboom, bijw. volgender wijze, op de volgende
m. (Zoutra.) dag, tijd m., waarop de
wijze of manier, als volgt.
pijn ni.
zoutwaterput gevuld wordt.
Pluth - werk , ( - (e)s, rnv. - e) o., Pöhren, bijv. en b. pijnboomenhou - Folgends, bijv. en b. (gemeenz.)
bijgevolg, Z. f olglich; 2. buitendien,
Z. Seif tinwerk; (Bergw.) wascherts o.; ten, van pijnboomenhout.
Fohren -bauw, (-bauni(e)s, mv. daarenboven ; 3. vervolgens, naderhand,
it. bak m., waarin het erts gewassclien
wordt; -zeichen o. teele en o ., ter aandui- -bä urne) m. pijnhoorn m .; -hola o. pijn- daarna, later; 4. Z. kun/lig.
Folgen -1OS, bijv. en b. zonder geding van den vloed, van de hoogte van (boomen)hout o.; -klotz in. pijnboom
volg ; -reich bijv. en b. rijk aan gevolden vloed, van het hoogwater, Z. -nes- stomp m.; -wald m. pijnbosch o.
ser; -zeit v. tijd m. van den vloed, van
Folge, (-n) v. (van tonen), opeen- gen, veel gevolg hebbende; -reihe v.
volging, rij v.; eire - von Vorstellungen, volgrij, rij, reeks v.; -schwer bijv. nw.,
het hoog water, hoogwatergetijde o.
Fluxionsgrásze, ( - n) v. (Wisk.) opeenvolging, reeks v.; (in liet bestuur, Z. - reich.
in een ambt), opvolging, orde v. van op -Folger, (-s, mv. Folger) m. volger,
integraal, integrale grootheid v.
Foek- brassen, V. mv. fokbras- volging; (Wisk.) stetige -, oneindige volgeling m.
Folgereeht, bijv. en b. volgende
sen v. mv., achterste raarmen m. mv.; reeks v.; das isi die - nicht, dat volgt
-bulinic V. fokboelijn v.; -drehreep o. niet, dat volgt er niet op, niet uit; (Sp.) uit, overeenkomstig met, logisch ; seine
eire - von Karten haben, de opeenvol- Worte - setzen, in de behoorlijke, logifokdraaireep m.
Foeke, (-n) v. (Nat. bist.) nacht- gentle kaarten, eene suite hebben, Z. sche volgorde, plaatsen.
Folgerei, (-en) v. gevolg o., gereiger m., nachtraaf v., schildreiger m.; Fluss (2. Sp.) ; 2. in der - der Zeil in
het vervolg o., in den loop m. der tijden ; volgtrekking v., besluit o.; richtige -,
2. (Zeew.) fok v., fokkezeil o.
Focker, (-s, mv. Focker) m. (Nat. die - wird es lehren, de tijd m., de toe- juiste, logische gevolgtrekking; ungehist.) Z. Focke; (fig., gemeenz.) loser -, komst v. zal &; in der -, in het vervolg; reimle -, ongerijmde gevolgtrekking, onlosbol, schalk, deugniet, schelm m. schlimme -n haben, noodlottige, onge- gerijmdheid v.; 2. (i. k. bet.) zucht v.
Foek-feder, (-n) v. (Nat. hist.) lukkige gevolgen hebben ; das ist eire - om verkeerde gevolgtrekkingen te maZ . Focke; -kardeele m. fokkardeel o.; der Unbesonnenheit , dat is een gevolg o. ken, om iems. woorden verkeerd uit te
-mars m. (Zeew.) voormars v.; -mast & ; 3. (Red.) gevolgtrekking v.; diese leggen.
m. fokkemast m,; —segel o. (Zeew.) Z. Anmaszung kano leicht zur - wei'- Folge -reihe, (-n) v. volgorde,
Focke (Zeew.) ; --tau o. schijf, blokschijf den, aanleiding geven; 4. - gegen der orde v. van opvolging; -richtig bijv. nw.,
v.; -raa, -rape v. fokkera v.; -reepo. fok- Gesetze, gehoorzaamheid v. aan, macht- Z. - recht; -richtigkeit v. juistheid v. der
kereep m.; -schnziete v. fokkesmeet m.; neming v., opvolgen o. van ; jemr. - leis- gevolgtrekkingen.
-schote V. fokkeschoot m.; -seget o,, Z. ten, iem. gehoorzaam zijn'.; Inren Belch Folgern, (folgerte, gej'olgerl) bedr.
Focke (Zeew.) ; -stag m. fokkestag m.; len zit -, tengevolge van, ingevolge, vol- ww. was will er daraus - ? afleiden, op-stange of -stenge V. fokkesteng v.;-wand gens, naar aanleiding van ; zit - der maken, besluiten, welke gevolgtrekking
V. fokkewand V. nenesten Nachr ichten, tengevolge van, wil hij daaruit maken?
Folgerung, v. besluit o., gevolgFQCUS, (onb.) m. (Gez.) brandpunt naaraanleiding van, volgens; (Rechtspr.)
o .; -lange V. brandpuntslengte V.
sterke arm nl.; die - geben, gevolg geven trekking, redeneering v.,Z.folgern; (Red.)
Fáderal, bijv. nw. bondgenoot - aan, werk maken van; zur - verpflichlet, Z. Folgesatz; -siveise bijw. bij wijze van
gevolgtrekking.
verplicht, genoodzaakt, gedwongen.
schappelijk, een verbond betreffende.
Foderalisiren, (fóderalisirte, fQ - Folge brief, ( - (e)s, mv. - e) m. Folge -satz, (-satzes, mv. -shtze)
deralisirt) bedr. ww tot een bondge- volmacht v. om bezit te nemen van de goe- m., Z. Folgerung ; (Red.) toevoegsel, bij
deren van een vogelvrijverklaarden; - die- voegsel o., opheldering v., corollarium-notschapverig.
Fáderalismus, (orb.) m. ver- nerm.lakei m.;-gutero.mv.(Ger.)toekom- o.; unrichliger —, onjuiste gevolgtrekbondsstelsel o., zucht v. tot het sluiten stige, nog aan te vallen goederen o. mv.; king, strijdigheid, ongerijmdheid v., sovan verbonden, federalisme o. -jahro.volgende jaar,komende jaaro.;-lei- phisme o.; -schluss m. sluitrede v., reFederalist, (-en,mv. -en) m. aan- stung v. gevolg geven aan, inachtnemen sultaat o.; -schuur v. (Jachtw.) volg
verbondsstelsel. lid o. o. van, gehoorzaamheid v., nakomen o., snoer o.; -stern m. (Sterrenti.) volgster,-hangerm.vt
van een bondgenootschap. nakoming, naleving v. , bijplaneet v., trawant, wachter, satelliet
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Fol.
m., maan v.; -trum.pf m., Z. Haupitrunip[;
-welt v., Z. Nachwelt; -widrig bijv. en
b. niet overeenstemmende met vroegere
beginselen &, inconsequent ; -ividrigkeil
V. tegenstrijdigheid, inconsegnentie v.;
-ir'or t o. (Spraakti.) woord o., dat door
een ander beheerscht wordt ; -zeilent m.
volgtiende v.; -zeiger m. (Boekdr.) blad
klapper, steekwoord, custos in.;-wachter,
-zeil V. toekomst v., toekomstige tijd,
tijd m., die komen zal.
FQlglieh, bijv. en b. (w. i. gebr.)
die -e Ausi being eines Rechts, later, ver
opvolgende ; dieses Gul kam an ihn,-der,
and - an mich, vervolgens, naderhand,
later ; 2. er versprach es, - muss er , bij
gevolg, alzoo, derhalve, dus; - bleibt so
viel übrig, bijgevolg, dus, alzoo, gevolge lijk.

Igor,.

Hoor.

duimschroeven v. mv.; -seil o. folter
touw o. om iem. te pijnigen; jens.-touw,
an das -- schlagen, Z. [oltern; -stube v.,
Z. -kanamer; -zeug o., Z. -gerdtli.

ww . jem . zu sich, vor sich -, roepen, doen
^ komen; (Ger.) vor Gericht -, roepen, oproepen, dagvaarden, socnmeeren; jem.
vor die Klimre -, iem. tot een duel uitdagen; 2. seine Bezahlung -, eischen,
invorderen, opeischen, vorderen; zu viel -,
te veel vragen, eischen; Rechenscha ft,
Genuglhvvung, Gehorsam -, eischen, vragen; je nachdem es die Umstdnde lord em,
al naar dat de omstandigheden het nood
maken, naar gelang van omstan--zakelij
digheden; solche Verbrechen /'ordera die

Fomgint, ( - (e)s) o., z. m. stoving,
verwarming, papping V. door warme omslagen.

Fond(s),( - es,mv. Fondse) in. (Fin.)
fonds, kapitaal, geld o., som v. gelds; 2.
staatspapieren o. mv., staatsschuldbrieven m. mv., (publieke) fondsen o. mv.;
- im Handel, voorhanden koopwaren v.
my., goederen o. mv.
Fonds-anweisung, v. gebruik
o. van liet geld of kapitaal; -besilzer m.
bezitter, eigenaar m. van gelden, fondsen, kapitalen, kapitalist m.; -börse v.,
-markt m. beurs v., fondsenmarkt, geldmarkt v.; - handel in. wisselspel o., spe
rijzen en dalen van staats -culatiev.oph
-handler in. papierspecu--schuldbrievn;
lant m.
FQnieh, (-e)s, mv. -e) m., Z. Fench.
Fontane, ( - n) v. watersprong m.,
bron, wel, fontein v.; (Vuurw.) vuur
vuurworp m.
-regn,
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Roche des Geselzes, eischen, inroepen.
FQrdern, ([órderie, ge[órdert) bedr.

ww. eine Sache -, bespoedigen, verhaasten, voorthelpen, bevorderen, begunstigen; (Berges.; Erze -, opgraven, opdelven; (6g.) eine Arbeit -, verhaasten,
versnellen; it. eieg. -, doen slagen, bevorderen; jem. -, helpen, bijstaan, onder
FQlgsam, ( -er, -si) bijv. en b.
vorderen, vlotten, van-steun;2.ow
volgzaam, gezeglijk, gehoorzaam, gede hand gaan; 3. wed. ww. sich -, zich
willig, onderdanig, onderworpen ; -keil
haasten, zich spoeden, haast, spoed maV. volgzaamheid, gezeglijkheid, gehoor
ken, zich reppen.
gewilligheid, onderdanigheid,-zamheid,
Forderniss, (-e) v., Z. Fórderung.
onderworpenheid v.
FQrdersam, bijv . en b., Z. (order
Folgschnur, (- schni re) v., Z.
Fontanell, (-(e)s, nlv. -e) o. lich; it. Z. zuvórderst.
Folgeschnur.
FQlgung, V. gevolg o., opvolging (Heelk.) fontanel, fistel, dracht v.; sich Forder- schacht, (-(e)s, mv. -e)
v., Z. Tolgen; it. Z. Be%'olgung; - einer ein - selzen lassen, zich eene fistel of fon- in. gang m. ter uitbrenging van het erts;
Sache vor Gericht, voortzetting v., voort tanel laten zetten; (Ontlk.) fontanel v. -strecke v. plaats v., doortocht m. om het
Fontanell — eisen, ( eisers, mv. uitgedolven erts te vervoeren.
-zetno.
Foliant, (-en, mv. -en) m. foliant - eisen) o. (Heelk.) brandijzer, schroei - Forderung, ( en) v. vordering v.,
ijzer o.; -erbse v., - kegelthee o. fistel - eisch m., vraag v.; - zum Zweikamp[, uit
m., boek o. in folio- formaat.
vordering v., te vor--daginv.to&;2
FQlie, (-n) v. (aan spiegels), foelie erwt v.; -papier o., -pilaster o. fontanelv., dun bladtin o.; (Juw.) foelie v., on- papier o., fontanelpleister, Gstelpleister deren geld o.; it. verschuldigde waarde
derlegsel o. der gezette steenen ; (fig.) v.; -selzung v. zetten o. eener fontanel; v.; (Ger.) dagvaaarding, oproeping, someiner Sache eine - geben, meer doen voor- -stein m. brandsteen, helsche steen o. matie v.
FQrderung, v. bespoediging. ver
komen; zur - dienen, dienen om meer en m.
bevordering v.; schnelle -, haast,-hasting,
te doen uitkomen. i Fontange, (-n) v. lintstrik m. op
Foliiren, (foliirie, foliirt) beds.' den hoofdtooi van slames; (veroud.) hoog spoed ni.; (Bergw.) wegbrengen, uit brengen o.
ww. ein Bach -, pagineeren, de bladzij- kapsel o.
Foppen, (foppte, ge[oppt) bedr. ww. FQrderungs —brief, ( - (e) s, mv.
den nommeren of nummeren van.
Folijrung, v., Z. foliiren; 2. foe- jem. -, (gemeenz.) schertsen met, gek -e) aanbevelingsbrief, brief m. van aanfoppen, voorden gek hou -schernmt, beveling; - kasten, -k- bel m. (Leisn.)
liën o.
beetnemen, voor liet lapje honden,-den, houten kist v., waarin de leien uit de
FQliO, (-s, mv. Folios) o., Z. Foliant; j
bespotten.
groeven worden weggevoerd.
2. bladzijde v.
Folter, (-n) v. foltering, pijnbank FQpper, (-s, mv. Fopper) m. fop- FQrderungssatz, ( satzes, mv.
-sátze) m., Z. Heischesatz.
v.; jent. auf die - bringen, spannen, op per, gekscheerder, spotter m.
FQrdervolk, ( - (e)s) o., zin. mijn de pijnbank brengen ; (fig.) kwelling, Fopperei, (-end) v. fopperij, gek
scherts v., voor het lapje-scherdij, werkers m. mv., die aan den haspel beplaag, pijniging, marteling v.; die ganze
zig zijn; it. die het erts uit de mijn voeren.
Nacht auf der - liegen, zich kwellen, zich houden, spotten o.
FQppung , v., Z. foppen, Fopperei.
Forellehen, o. (verkl ., Vissch.)
afmartelen ; seinen Geist auf die - spanForehdistel, ( - n) v. onzer- lieve - kleine forel v., forelletje o.
nen, zijn geest kwellen, zich aftobben.
Forell, (-n) v. forel v.
Folter -bank, (-banke) v. pijn - vrouwetlistel v.
Forollen-bath, ( -bath( e)s, mv.
bank, folterbank v.; -bein o . folterbeen, Forchel, (-n) v., Z. Forkel.
FQrchling, (-(e)s, mv. -e) nn. (PI.) -bcïche) m. forellenbeek, beek v. met foknevelhout o.
rellen; -tang m. forellenvangst v., vis Folterer, ( rers, mv. rer) m. pij - paddenstoel m., champignon v.
Forcjren, ([orcirte, [orcirt) bedr. schen o., visscherij v. naar forellen; -/'ar niger, beulsknecht m.; (fig.) plaag, kwellin g v.; dieses Kind 1st mein -, dat kind ww. dwingen, door geweld noodzaken; big bijv. nw. forelkleurig; -kirsche v.
(fig.)overdrijven;(Jachtw.)einen Hirsch -, (Tuinti.) morel v.; -radieschen o. radijs
is mij eene plaag v., een geelel rn.
Folter — gerth, o. foltergéreed- doodjagen; (Sp.) zijne tegenpartij dwin- V. met roode vlekjes; -salal m. rood gevlekte salade v.; leich ni . forelvijver m.
schap, foltertuig o.; -kammer v. folter gen om troef te spelen.
Porder, bijw . (veroud.) verder, Z. Forke, (-n) v. hooivork, mestvork,
folterzaal v,
-kamer,
gaffel v.
FQltern, (jolterte, gefoltert) bedr. Ierner, wueiler.
FQrkel, ( - n) v. gaf elvormigespanww. folteren, op de pijnbank brengen,) F¢rderer, (-iers, nov. -rer) m., Z.
stok m.
pijnigen, martelen; (fig.) pijnigen, kwel- Be/orderer.
F¢rderlich, ( -er, -st) bijv. en b. FQrkeln, (f orkelle, geforkelt) bedr.
len.
FQlter -pein, (-en) v. folterpijn, bevorderlijk, voorthelpend, gunstig, be- ww. jem., eiden Hund -, (van herten),
pijn V. der folteringen,smart v. derpijn- hulpzaam; jemn. - sein, tem. bevorder steken, op de horens nemen, stootes.
behulpzaam zijn, voorthelpen, be--lijk,
Form, ( - en) v. vorm m., gedaante,
bank; (fig.) verschrikkelijke pijn v.; -qual
v. foltering, kwelling v.; -schnur v. fol- vorderen; 2. (veroud.) Z. schnell, bald. gestalte v., voorkomen o.; auszer - brinFQrdern, (/orderie, gefordert) beul r.1 gen, reisvormen, mismaken; einer Sac/ne
tertouw o., Z. -bein; - sciint re v. mv.
-
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eire andere • geben, een ander voorko- bet.) formulieren o. cnv., formaliteiten vormschijf v.; (Glaz.) paneel o.; -schneimen geven; (van een boek), vorm m.,
grootte v., lengte en breedte v., formaat
n.; (fig.) (van begrippen), vorm ni.; in
seke ne -ets kleiden, in mooie of schoone
vormen inkleeden; die - vernachldszigen,
den vorm, den stijl verwaarloozen, niet
in acht nemen; (Hoed.) einen Hut in
die • brengen, op den vorm brengen;
(Giet.) (van een te gieten stuk), vorm m.,
model o., mal v.; it. blaasbaigpijp v.; die
• raast sick, de pijp is door sintels verstopt;
(Spraakk.) wijs, wijze v.; (Boekdr.)
vorm m., formaat o.; (Pap.) vorm m.
FQrma (pro), bijw. voor den vorm,
welstaanshalve, beleefdheids-, welvoeg
om er af te zijn.
-likhedsav,
Former, bijv. uw, op den vorm,
(niet op den inhoud) betrekking heb
vormelijk, formeel.
-bend,
Pormglien, v. niv. vorm m., gebruik o.. gewoonte v., formaliteit v.; ein
Vertrag nach gehórigen -, na de gewone
vormen, formaliteiten; (Scherts.) ohne
Ileobachtung der -, zonder de formaliteiten in ach te nemen, Z. Forrnalitdt.
Formalist, (-en, mv. -en) in. hij,
die angstvallig en uitsluitend aan den
vorm houdt.
Formalitt, (-en) V. formaliteit
v., vorm m., gebruik o., gewoonte v., Z.

Fortnlichkeit.

Formalit$tenkramer,

V. mv., etiquette v.
FQrmen, (%rmte, geformn.t) bedr.
ww. ein Fass -, vormen, samenstellen,
vervaardigen; arcs Leim, Wachs -, vormen, maken, samenstellen, vervaardigen;
das Brod -, vormen, een bepaalden vorm
geven; (Hoed.) den Filz -, op den vorm
brengen; neu -, hervormen, een anderen
vorm, eeoe andere gedaante geven.

den o. &, Z. Formenschneiden c-; -span
m. (Boekdr.) kooihoutje o.; -spath m.
vormspaath o.; - spindel m. (Geschutg.)

vormspit v.; -steg m. (Boekdr.) formaat wit o.; - stens ni. (Giet.) vormsteen, neus
m.; (Delfst.) figuursteen m.; - stempel in.
(Boekb.) formaatstempel, stempel m.;
-stock in. (Handsch.) vormstok m.; -stoszer m. (Giet.) stok m. & waarmede de
FQrmen—lehre, (-n) v. (Spraa k k.) vorm wordt doorgestoken; -stück o., Z.
leer v. der vormen; - coachen o. (Giet.) -stein; -lisch m. vormtafel v.; -trog in.,
vormen, vormen maken, nlodelmaken o., Z. Formentrog.
modelmakerij v.; -coacher m. vormer, moFormular, (-s, mv. -e) o., Z. Fordelmaker m.; -mantel m., Z. Formbeklei- mel; -buck o. formulierboek o., verzadung; -schneiden o., Z. -maclien; 2. hout meling v. van formulieren.
Z. Leistenscknei--snijdeo.;(Schm)
FQrm—wanre, (-n) v. gefatsoeden; -sidbe, -stege in. mv. (Pap.) vorm neerde waar v.; -wand m. (Giet) vorm
raamhouten o. mv., raam o.;-houten,
steen m. achter in den oven;-wandv.,
-wechsel m. (Hand.) wissel m. voor dens
-trog ni. (Suikerti.) vormbak m.
FQrmer, (-s, mv. Former) m. vor- vorm; -zacken m. (Sm.) haardplaat v.;
mer, vervaardiger m., Z. /ormen; it. Z. -zange v. (Glasbl.) vormtang; v. -zeugo.
vormgereedschap o.
Forinenmacher.

Form - erde, v., z. m. vormaarde,

Fgrschbegier(de), v., z. m. lust.

potaarde v. -erz o. salpeterachtig zilvererts o.; -flasche v. (Giet.) met vormzand
gevulde lijsten v. mv.; -%uiteral o. vorm
vormkoker m.; -gebung v.-foedraln.,
vormen o., vormgeving, vorming v.;
-gieszer in. (Giet.) vormgieter m.; - griffel
m. boetseergriffiel v.; -hagel m., Z. - schrot;
-haken m., Z. -stoszer; -hammer m.
(-iners, groote goudslagershamer in.; -holt o.,

m., begeerte, neiging v., hartstocht in.
tot onderzoek.
FQrschbegierig, -er, -st) bijv .
en b. onderzoeklievend.
FQrscheisen, (-eisens, mv. - eisen)
o. (Heelk.) sonde v., peilstift v., tentijzer o.
Forseheln, (%rschelte,geforschelt)
bedr. ww. (i. k. bet.) Z. [orschen.

;

(

Z. - breit.
FQrschen, (J'orschte, geforscht)
mv. -nier) m., Z. Formalist,
FQrmig, bijv. en b. (in samenstel bedr. en o. ww. nach etiv. -, onderzoek
Formaliter, bijw., Z. (ö antiera.
vorm van, de gedaante-linge),d doen, informeeren, vragen; Hach der
Formlit, (-(e)s, mv. -e) o. (Boekli.)
Wa-hrheit -, vorschen, zoeken; nach den
grootte, lengte en breedte v. van een hebbende van, Z. rugel fórmig 4*.
Formiren, (formirle, formírt)bedr.' Gehei,nnisseu der Natur -, vorschen, de
boek, formaat o.; das - über die Form
legen, in blad zetten, opmaken; -bilder ww., Z. [ormen; (Krijgsw.) ein Viereck -, geheimen & onderzoeken, navorschen,
m. (Boekdr.) opmaker, vormopmaker vormen, formeeren; (I3oekb.) vormen,' uitvorschen; in einer Wissenscha[t -, vorschen, onderzoeken ; über Vernon ftgew.; -bildung v. opmaken, vormopmaker! fatsoeneeren.
FQrm-kappe, (-n) v. vormkap' genstánde •, nadenken, philosopheeren.
o.; -buch o. (Boekdr.) formaathoudend
v.; -kleidung v. vormmantel, mantel m. FQrscher, ( - s, mv. Forscher) in.
boek o.
FormatiQn, (*n) v. vorming, ge- der gietvormen; -kopf m. (Pruikm.) hou navorscher, onderzoeker, onderzoeklie-ten vend man m.
kop m., hoofd o. om de pruiken op'
daantegeving v,; 2. (Aardti.) vorming,
te fatsoeneeren, pruikebol m.; -angel v.
FQrseher -bliek, (-(e)s, mv. -e)
formatie, groep v., stelsel o.
FQrm- balken, (- keus, fnv. -ken) (Giet.) vormkogel m.; - kunst v. vorm- m. vorschende blik, onderzoekende, doorm., Z. -bank; -band o. (Hoed.) vorm kunst v., vormen, maken o. van vormen; dringende blik m.; -geilt m. onderzoe-bank v. vormbank V.
-bando.; -lade v. (Giet.) vorm(en)lade, vormkast kende geest m.; -gier v., Z. ForschbeFQrmbar, bijv. nw. vormbaar, watt v.; -lehre v. (Spraakk.) leer v. van de gierde; -sinn m., Z. -geist; 2. diepzinuitspraak, den vorm en oorsprong der nigheid v.; -sue/it v. sterke begeerte v.,
gevormd kan worden.
lust in. tot onderzoek; -süchtig bijv. en
FQrm—bekleidung, V. (Giet.) woorden, etymologie v.
bekleeding V. van den vorm, vormbe-i FQrmlieh, ( -er, -st) bijv. en b. be- b., Z. -begierig.
FQrsehgeist, (-(e)s, mv. - er) m.,
kleeding v., vormbekleedsel o.; - bolzen' hoorlijk, plechtig, statig, formeel, opzet
-e Audiens, plechtig; - ldugnen,-telijk; Z. Forschergeist.
m. (Loodg.) vormbout m.; -breit o. (Art..)
FQrschgier, v., Z. Forschbegier c,-.
vormhout o., vormplank v.; -deckel m.' nadrukkelijk, stellig, bepaald; -eSchlacht,
FQrschkraft, v . scherpzinnigheid,
(Giet.) vormdeksel o., vormdekking v., geregeld; - bedingen, vormelijk, in de bedekstuk o. van den vorm; -dráhte m. mv. hoorlijke vormen; die Eke ivurde - ge - diepdenkendheid, schranderheid v.
Pgrschung , v., Z. forschen; it. navormdraden m. mv., vorm m.; -einrich- schlossen, het huwelijk werd onder de
tsamg v. vorminrichring v.; -eisen o. (Giet.) behoorlijke vormen voltrokken; -keit v. vorsching V. , onderzoek o., informatie,
vorm rn., gebruik o., gewoonte, formali- overpeinzing v., nadenken o.; jem.. von
vormijzer o.
FQrmel, (-n) V. vastgestelde zegs- teit, gepastheid, plechtigheid,staatsie v.; seinen -en abhallen, iem. van zijn onder
zijne studie afleiden; -sf ach o.-zoek,van
wijze, bepaalde uitdrukking v., voorge- —en mv. formaliteiten, plichtplegingen
vak o. van onderzoek, studie v.; -sgeist
schreven bewoordingen V. mv., voor V. mv., etiquette V.
FQrm—los, bijv. en b. vormt (e) loos, m., Z. -geist.
formulier o.; kirch--schrift,model.
Forst, (-(e)s. mv. -e of Forste) in.
liche -n, kerkelijke formulieren o. mv., zonder vorm; it. misvormd, wanstaltig;
liturgie v.; -buch o. formulierboek o.; -losigkeit v. misvormdheid, wanstaltig woud, bosch o.; it. Z. -bezirk.
v.; - meister m. (Giet.) vormersbaas,-heid
FQrst-amt, (-amt(e)s, mv. -dnzter)
(Keth.) rituaal o.
vormmaker m.; -nase v., Z. -stück; o. houtvesterij v.; -anschlag m.aanslag m.,
Formell, bijv. en b., Z. formal.
FQrmeln, (jor4nelte, geformelt) -presse v. (Goudst.) vornmpers v.; -rahonen schatting, waardeering v. van een woud;
I En. (Beekdr.l vormt•^1ao1 o.; -sand in. -au jcelreï m., Z. FFrsleí' ; -ban.rz jai.. Z.
heslr. w''. (I. T1. bt.° Z . fout .
FQrmelwesen, o. , z. to. i , k. I (Giet.) vormzand o.; -scheibe V. (Pot.) -recht; 2. boschrecht o.: -boum m. woud -,

For.
boom, boom m. uit een woud of bosch,
mastboorn in.; - beaniter m. boschbeatnbte, ambtenaar, dienaar m. bij de hout
-bedienler m. boschwachter m.;-vestrij;
it. Z. Fórsier; -benutzung v. gebruik o.,
regeling v. van boschhout; -besitzer m.,
Z. -herr; -bezirk ni. houtvesterschap,
district o. van een houtvester; -bruch rn.
boete v. wegens nadeel aan een bosch
toegebracht; -b'uch o. boschboek, boek o.
over eene houtvesterij; 2. boek o. over
bosschen of boschzaken; 3. Z. -rechnnucng;
-diebstahl m. houtdiefstal m.; -diener rn.
houtvestersknecht in.; - dienst in. boschdienst, wouddienst, dienst m. van hout -

-#iatiiier) lil .

in het boschwezen, in de
boschwetens,phap ervaren man, beheer
bosschee, houtvesters m.;-derin.va
-mas.zig bijv. en b. overeenkomstig het
boschwezen, volgens de regelen der hout
voor de bosschen passend; -mei--vestrij,
ster ni. woudmeester, boschmeester,
houtvester m.; Oberforstmeister, opper
-nutaung V. exploitatie V.-houtvesrm.;
van een bosch; -ordnung v. 'verordening
V. betrekkelijk het boschwezen, Z. -geselz; -math m. boschraad, raad, raadshe-r
in. bij het college voor bosch- en jacht
-rechnung V. rekening v. over de-wezn;
inkomsten van een bosch; -recht o. boschvester; 2. Z. -frohne.
recht, recht o. betref ende een bosch; 2.
Forsteilich, bijw., Z. forstlicli. recht o. tot gebruik van een bosch; 3. Z.
Forster, (-s, mv. Fárster) in. hout -bitch (l .); 4. Z. -gebühr; -rechilich bijv.
ni.; -in. houtves--vestr,bochan en b. overeenkomstig niet, volgens het
tersvrouw V.
boschrecht; -regal o. boschrecht, recht
Forsterei, (-en) v. houtvesterij, o. van eigendom van een vorst op de
bediening, waardigheid v., ambt o. van bosschee; - revier o. district o. van een'
houtvester; 2. houtvesterij, houtvesters - houtvester; - richter tn. boschrechter
woning v.
ni.; -sache v. boschzaak, zaak v. betrefPQrstersamt, ( amt (e) s, mv, ant- f'etide het boschwezen; -saaie v, paal
(er) o. houtvesterschap o., bediening, in., grenszuil v. van een bosch; -schrei^ber in. secretaris, griffier, schrijver m.
waardigheid v. van houtvester.
FQrst-frevel, eels, mv. -vel) bij het boschwezen; -schule v. hout
-schüler vu. leerling m.-vestrchol.;
ni, beschadiging v. van een bosch, overtreding v. der boscliwetten; - f revier rn. der houtvestersschool; -sekretc r m,, Z.
overtreder in. der bosch wetten; -frohne -Schreiber; -stein ni. steen m. tot grens
V. verplichte dienst m. in bosschen;',
-scheidngva
een bosch.
-garbe v. boschtiend v.; -gebuhr v. hout
FQrstung, ( en) v. (w. i. gebr.)
inkomsten v. mv. van een-vestrlon., bosch, woud o.
houtvester; 2. recht o. op boschtienden;
FQrst-verbreehen, (-cherss,rnv.
-ge/alle o. niv. inkomsten v. mv. van een -then) o., Z. -[revel; -verrordnung v., Z.
bosch; it. Z. -geb? hr; -geráume o. in wei -gesetz, -ordnung; -verwalter m. beheer
ni. van bosschen, ontvanger m. van-der
veranderd bosch o., weidegrond rn.-den
in een bosch; - gerecht bijv. en b. be- de inkomsten van een bosch; -verwalkwaam, knap in de houtvesterij; eira --er tung v. beheer, bestuur o. van bosschen;
Jager, met de bosschen & bekend; -ge- - wachter m. boschwachter, opziener ni.
rechtigkeit V. domeinrecht o. op een in een bosch; - zeesen o. boschwezen o.,
bosch, recht o. van eigendom op een alles wat betrekking heeft op de bos bosch; it. boschwetboek, wetboek o. over scl.en, departement o., afdeeling v. `an
boschzaken; - gericht o. boschgerecht o.; bestuur, belast toet liet beheer en toe-gesetz o. hoschwet v.; -graf m. woud zicht der bosschen; - wirthschaft V. be-graf,boscliam.;tedëignar heer o. der bosschen; -ivissenschaf t v.
in. van, deelgenoot m. in een bosch; boschkunde, kennis v. van boschzaken;
-grenze V. grens V. van een bostb; -haber -zeichen o., Z. 14 aldK eichen; -ziegel m.,
m. belasting v. in haver door de boeren Z. Firstziegel; -zins m. boschaccijns ut.,
aan den houtvester te betalen; -ham- boschgeid o. voor het recht om hout uit
iner m. hamer in. om het hakhout te tiler- een bosch te halen.
ken; -hans o., Z. Fórsterei (2); -herr in.
Port, (-s, mv. -s) ni. kleine vesting,
eigenaar, bezitter m. van een bosch; -herr- schans, kleine versterkte plaats, sterkte
schaft v. gebied o. van den bezitter van v., fort o.
een bosch; -hale v. uitgestrektheid, Fort, bijes. weg, niet tegenwoordig,
grootte v. van een bosch; it. Z. -geráu- niet aanwezig; er ist -, hij is weg, hij is
ene; -hi fner ui. woudopzichter, bosch- er niet; ich gene -, ik ga heers, weg; seine
opzichter of opziener in .; -hut v. opzicht Ufir ist -, weg, verloren geraakt, te zoek;
o. over een woud of bosch; 2. Z. -geräu- sein Geld ist -, op, weg, verteerd; 2. ver
me; -heler m., Z. - knecht; -inspector in.,
voort; gehen Sic nar -, ich komme-der,
Z. -aufseher; - knecht m. boschwachter, natie, ga maar vooruit, door, voort, ik &;
boschknecht m.; -kunde v., Z. -wissen- welter -, verder; er ist weit - von hier,
schaft ; -Laufer in., Z. - knecht; -lehen o. hij is zeer ver van hier; es will nail ihni
boschleeu, leen o. uit een of meer bos - nicht -, liet wil hem niet gelukken; in
schen bestaande; -lehranstalt v. inrich- cinema -, in aan s door, aan een stuk, achting v. waar de boschwetenschap wordt ter elkander, zonder ophouden; - and onophoudelijk, achter elk.; seeks Stunden
onderwezen, houtvestersschoot v.
FQrstlieh, bijv. en b. wouden of in eineet -, achtereen; (getneenz.) zonbosschen betredénde,daartoe behoorende; der rusten; er schld ft noch -, hij slaapt'
-e Herrlichkeit v., Z. Forstgerechtigkeit. nog altijd; (in samenstellingen met werkFQrst—mann, (-snnnn(e)s, mv. woorden),), voort, verder vooraan met;
-
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-schreiben, lesut 4 doorsehrsjven,doorlezen; 3. tussch. voort, weg; gehen wir -,
laat ons heengaan; geht -1 gaat heen, gaat
weg l; - von hier, weg van hier, pak n
weg l; - wer - kann 1 wie kan redde zich.
-,

FQrtackern, (ackerle fort, fortbedr.. ww. voortgaan met be

geackert)

ploegen, voortploegen.
FQrtan, bijw. voortaan, in het ver
toekomst, verder; it. van nu-volg,inde
af, van dit oogenblik af, sedert dien tijd.

FQrtarbeiten, (arbeitete fort, fortgearbeitet) bedr. en o. ww., m, h. voortwerken, doorwerken.

FQrtarten, (artete fort , f orlgearfet)

o. ww., Z. fortp/lanzen.
FQrtathmen, (athmete fort, fortgeathmet) o. ww., m. h. voortademen.

FQrtbannen,
( bannte f^ort,rort4
,(f

gebanut) bedr. ww., Z. verbannen; it. weg bannen.

FQrtbau, ( (e)s, mv. e) m. voort -

-

bouwen, vervolgen, doorzetten o. van den
bouw; (Iiergw.) voortzetten o. van den
bouw, van de ontginning.

FQrtbauen, (haute fort, f ortge^atat) bedr. en o. ww. voortbouwen, het.
bouwen vervolgen; (Bergw.) de ontgin ning voortzetten.

FQrtbaumen, (bauw te fort, f ortlebaumt) o. Ww. (Jachtw.) van boom tot
Doom voortspringen, van den eenen boom
)p tien anderen springen.
FQrtbegeben (sich), (des be 7i(e)bst fort, er begi(e)bt fort, begab
fort, fortbegeben) wed. ww. oer. heen ;aan, weggaan, vertrekken, afreizen.

FQrtbegehren,(begehrte fort , fort5egehrt) bedr. ww. voortgaan met vragen
)m, voortgaan te begeeren; 2. o. ww verangeu weg le gaan, zich op weg willen
`)egoven, heen willen gaan.

FQrtbetteln, (bettelte fort, forttebet lelt) o. wvw. voortbedelen, voortgaan

roet bedelen, 2. wed. ww. sich -, zijn
iveg al bedelende vervolgen, al bedeende verder komen.

FQrtbewegen, (belt og [art, [art 5ewogen) bedr. ww. onr. voortbewegen,
render bewegen, verplaatsen, doen verder
;aan, doen voortgaan; `2. wed. ww. sich -,
'verder gaan, voortgaan [net zich te be,vegen.
FQrtbewegung, V. verplaatsing
7.; (Nat.) voortgaande beweging v.

Fgrtbrauchen, (brauchte fort,
`ortgebraucht) hedr. ww, voortgaan met

:ich te bedienen of gebruik te maken
van, voortgebruiken.

FQrtbrausen, (brauste fo'i'l, fort=
lebraust) o. WW,, m. h. voortbruisen,

voortgaan met gerucht, geraas of leven
^e maken; 2. m, s. al bruisende, toornig
heengaan of zich verwijderen.

FQrtbringen, (brachte fort, fort^ebracht) be+ir. ww. oer. verder brengen,
vervoeren, medenerven; er konnie ihn
nicht -, hij kon hem niet doen heengaan,
niet wegkrijgen; it. hij kon zich niet Ten
hem ontdoen, hij kou hein niet kwijt, niet
van hein ontslagen worden; ich will sign
schon -, ik zal herra wel laten vertrekken,

438

For.

For.

For.

•

opstappen, ik zal hem wel laten loopes;
(fig.) Pflanzen -, doen groeien; II. wed.
ww. sich mit etw. -, aan den kost komen,
in zijn levensonderhoud voorzien, bestaan van; sich kuiinterlich -, een kommerlijk leven leiden.

doen verwijderen; 2. o. ww voortvegen, goed; der Weg gent an deep Walde fort,
de weg loopt langs &; (fig.) wenn dies so
voortgaan met vegen, verder vegen.
Portfiackern, (f ackerle fort, fort- fortgeht, so sind wir verloren, als dat zoo
geQackert) o. ww., m. h. voortflikkeren, voortgaat &; die Arbeit gehtglucklich fort,
de arbeid gaat goed; II. o. zelfst. heen
voortgaan met flikkeren.
vertrek o.; beim -, hij het vertrek,-gan,
FQrthammen, (f a nine t e fort , fort in het heengaan; - einer Reihe Zak/en,
Fgrtbringung, v., Z. fortbringen; geflaninit) beds. ww., Z. forl/lackern.
it. vervoer o.; it. onderhoud o.
Fortflattern, (flatterte fort , fort - reeks v. van getallen.
Fortdauer, v., z. m. voortduring, geflaltert) o. ww. voorttladderen, voort - Fortgeiszeln . (geiszelte fort, fortaanhoudendheid, voortdurendheid v., zweven, doorfladderen, voortgaan te flad- 7egciszelt) bedr. ww. voortgeeselen,
duur m., bestendigheid v.; die - nach deren; 2. fladderende zich verwijderen, voortgaan met geeselen, zonder ophou dem Tode, het leven, voortbestaan o. pia wegfladderen; (fig.) al verder en verder ^len geeselen; 2. weggeeselen, met de
zweep of roede wegjagen.
den dood, de onsterfelijkheid v.
fladderen of zweven.
FQrtdauern, (dauerte fort, fort- Fortfliegen,(flog fort, fortgeflogenc) Fortgie.szen, (goss fort, fortgegedauert) o. w«'., m. h. voortduren, voort- o. ww. onr. voortvliegen, voortgaan met 'ossen) bedr. ww. onr. voortgaan met
bestaan, duren, aanhouden; wean es so vliegen, doorvliegen; 2. wegvliegen, heen - gieten, voortgieten; 2. onp. ww. aanhou
regenen.
-denmt
fortdauert, so ist es nicht mehr zu ertra- vliegen.
FQrtgleiten, (glilt fort, /ortgegen, als liet zoo voortduurt, aanhoudt,
FQrtfliehen, (fob fort , fortgeflozoo voortgaat, dan &; das schlechte Wet- hen) o. vvw. onr. voortvlieden, wegvlie- flitten) o. WW. onr. voortglijden, voort
glijden; 2. vooruitglijden, al-ganmet
ter dauert noch immer fort, duurt nog den, wegvluchten, Z. lichen.
altijd voort, houdt nog immer aan; die FQrtfiieszen, (floss fort, fortge flos glijdende verder gaan, heenglijden.
Seele davert nach dens Tode fort, blijft sen) o. ww. onr. voortgaan niet vlieten Fortglimmen, (glontm fort, fortof vloeien, voortvloeien, voortvlieten, 7eglomnzen) o. ww. onr., m. h. enter der
bestaan of leven, duurt voort.
FQrtdauernd, bijv . en b . voort- verder vloeien, niet ophouden te vloeien; Asche -, voortglimmen, blijven glimmen.
Fortgraben, (du grabst fort, er
durend ,aanhoudend ,onophoudelijk, door- 2. Z. abflieszen.
lrc bt fort, grub fort, fortgegraben) o. ww.
gaand, zonder ophouden, zonder tusFortfioszen, fQrthuthen,
schenpoozen; (Gen.) -es Fieber, aan (lószte en fluthete fort, fortgeflósyt en a nr., m. h.. voortgraven, voortgaan met
koorts v.
-houden fortge flul het) o. ww., Z. wcweg flc sten, wveg- gr aven; 2. vooruitgraven, verder graven.
Forthaben, (da hast fort, er hat
FQrtdehnen, (dehnte fort, fortge- fluthcn.
dehnt) bedr. ww. uitrekken, verder uitFortfrieren, (frog fort , fortgefro - ('ort, halte fort, fortgehabt) bedr. ww.
strekken; (Muz.) einen Ton -, aanhouden, ren) o. ww. onr. niet ophouden te vrie- onr. weg hebben, beet hebben, voorthebverlengen.
zen, voortvriezen, niet ophouden koud te ben, verwijderen; ich machte ihn gern
Portdrang, ( - drang(e)s) in., z. ni. zijn; 2. onp. ww. es friert mich noch fort, von hier -, ik zou wel willen, dat hij hier
voortdringen, voortduwen o., drang,' ik ben nog altijd koud, het is mij nog van daas was.
Forthkeln, (hizkelte fort, fortschok m. voorwaarts; 2. vordering v.,- altijd koud.
voortgang m.
Fortfuhren, (fuhrte fort, fortge- gehak'elt) bedr. wvv. den Faden -, weg
voortgaan met haken, voort --haken;2.
FQrtdrängen, (drdngte for t, forl- fiihrt) bedr. ww., Z. wegfiihreni; 2. (fig.)
gedrangt) bedr. ww.voortdringen, voort die Mauer bis an die Strasze -, voortzet haken.
FQrthaken, (hakte fort, fortgedoortrekken; den Krieg - voortzet--ten,
aanhouden of voortgaan met-duwen,
ten, vervolgen; einen Gegenstand writer -, hakt) bedr. ww. voortbaken, met haken
dringen of duwen; 2. Z. wegdrdngen.
voortslepen.
FQrtdurfen, (du darfst fort, er uitbreiden, volmaken.
FQrtfi Krung, v., Z. fort führen; Porthalten, (du hi list fort, er halt
dar[ fort, durfte fort, fortgedurft) o. ww.
onr. mogen heengaan of weggaan, ver ( van varen), vervoeren, vervoer o.; (van (ort, hielt fort, fortgehalten) bedr. ww.
verlof hebben om zich te ver --guniof den oorlog), voortzetting v.; (van een our. voortgaan met honden, blijven hou
aanhouden; rise Zeitung -, aanhon--den,
proces), doorzetten o.; (van eene weten
wijderen.
uitbreiding v.
-schap), den, blijven nemen of lezen.
Forteilen, (eilte fort, forigeeilt)
FQrtgang, (-(e)s) m., z. m. (van Forthandeln, (handelte fort, forto. WW. zich wegspoeden, haastig heen
-gan,weijlhs. eene zaak), voortgang in., voortgaan, gehandelt) o. ww. voortgaan met handeFortepiUno, ( - s, mv. - s) o. piano- voortzetten, vervolgen, doorzetten o.; 2. len; 2. voorthandelen, den handel voort forte, piano v.; -spieler m. pianospeler, vordering, voortzetting v.; die Sache hat zetten.
Forthauchen, (hauchte fort, fortihren -, de zaak is loopende, wordt voort
pianist m.
-sbeaveguung v. (Nat.) Z. Fortbewe--gezt; gehaucht) bedr. ww. voortgaan met blaForterben, (erbte fort, forigeerbi)
zen, voortblazen; 2. vooruitblazen, voort o. ww. voorterven, erfelijk zijn, overge- gung.
Fortgeben, (du gi(e)bst fort, er blazen, verder blazen.
erfd kunnen worden; 2. wed. ww. sich -,
FQrthauen, (hieb fort, forigegi(e)bi fort, gab fort, forigegeben) bede.
overerven, bij de geboorte overgaan.
FQrtfahren, (du fahrst fort, er ww. our. voortgaan met geven, zonder hauen) bed r. ww. onr. voortgaan met houfahrt fort, fuhr fort, [ortgefahren) o. ww. ophouden, onophoudelijk geven; 2. o. wen; it. vooruithouwen of hakken, verder
onr., m. s. wegrijden, verder gaan, zich ww., m. h. (Sp.) voortgeven, doorgeven. houwen; 2. door houwen, hakken of slaan
Fortgehen, (ging fort, fortgegan- wegjagen.
verwijderen, vertrekken; die Post ist fortFortheben, (hob fort, fortgehoben)
gefahren, de post is vertrokken, wegge gen) o. ww. onr. heengaan, weggaan, ver
afreizen, zich verwijderen; jetzt-trekn, bedr. ww. onr. voortgaan met opheffen,
afgereden; 2. voortgaan, vervolgen;-redn,
- zu spielcn , verder spelen, voortgaan geht es fort, nu gaan wij, nu vertrekken oplichten, optillen; 2. wegnemen, weg niet spelen &; aber, fuhr er fort, maar wij; geh fort ! fort ! ga heen, ga weg, ver heffen.
Fgrthelfen, (du hilfst fort, er hilft
pak u weg, pak uwe biezen !;-wijderu,
ging bij voort, vervolgde hij; II. bedr.
(gemeenz.) geiten Sic fort ! och , houd op !! fort, half fort, fortgeholfen) o. ww. onr.
ww., Z. wegfahren.
FQrtfaulen, (fanile fort, fortge- och, kom ! (Gen.) es sind von dens Kran- ;emn. -, voorthelpen, helpen om voort te
fault) o. ww voortrotten, verder rot- ken viele Unreinigkeiten fortgegangen, de komen; einero. Gefangenen -, helpen (om
zieke is & kwijtgeraakt; 2. voortgaan, te ontvluchten); einenm Kranken -, helpen;
ten.
FQrtfegen, (/egte fort, fortge- verder gaan, zijn weg vervolgen; die -de (fig.) seinen Freunden -, helpen, voort
ondersteunen, hulp verschaffen;-helpn,
fegt) bedr. ww wegvegen, verder ve- Bewegung eines Planeten, Z. Fortbewegen; (fig.) jent. -, doen vertrekken, doen gung; -de Z,ahlen, opvolgende; (fig.) die 2. wed. ww sich in der Welt -, zich zelheengaan, het hazenpad doen kiezen, zich Uhr geht ricklig fort, ]let horloge gaat ven helpen.
-
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Fortherrschen, (fierrschte fort op; 2. wegkloppen, ;oortkloppeu, verder Fgrtlautern, (lautterte fort, fortgelauctert) bedr. ww. voortgaan met lou
/ortgeherrschl) o. ww., in. h. voortheer• kloppen.
blijven louteren, voortlouteren. ' -tern,
schen, blijven regeeren of heerschen; -di
Fortklcippeln . (klóppelte fort,
Vorurlheile, voortheerschende, blijvende fortgeklöppelt) bedr. Ww. voortgaan met
FQrtleben, (lebie fort, fortgelebt)
ingewortelde vooroordeelen o. mv.
kant maken; 2. een groot stuk kant af- o. ww. blijven leven, voortleven; noch
dem Tode -, voortleven, blijven bestaan;
FQrthetzen, (hetzle fort, for/ge. werken.
hetzt) o. ww., m. h. voortjagen, aanhouFQrtkneipen, (knipp fort, fortge- in seinen Kinders -, voortleven in.
den of voortgaan met jagen, blijven aan knippen) bedr. ww. onr. voortgaan te FQrtlehren, (lelirte fort, fortgeJent. -, wegjagen-hitser,;2.bdW knijpen; 2. wegknijpen, voortknijpen; 11. lehrt) bedr. ww voortgaan te onderwijvoortjagen door de honden (op hem) aan o. Ww . (Student.) in de herberg blijven, zen, te leeren, onderwijs te geven, blijven
onderwijzen; er lehrt nicht meterfort, hij
voortgaan met drinken, Z. fortzzechen.
te hitsen.
Forthin, bijw. voortaan, in het Fortkollern, (kollerte fort, fort- onderwijst niet meer, geeft geen onder
meer.
-wijs
vervolg, in de toekomst.
gekollert) o. ww., Z. Portrollen.
Forthinken, (hinkte fort, for/ge- Portkommen, (kam fort, f ort ge - FQrtleiden, (lilt fort, fortgelitten)
hinkt) o. WW. blijven hinken, voortgaan kommen) o. ww. onr. ontkomen, wegko- o. ww. onr. voortlijden, blijven lijden.
Fortleiern, (leierte fort, fortgeniet hinken; 2. voorthinken, verder hin- men, ontsnappen, ontvluchten; machen
ken, weghinken.
Sic, dass Sic -, maak dat gij wegkomt; it. leiert) o. ww., m. h. voortgaan met op de
Fortholzen, (holzte fort, fortge- Z. wegkommen, abhanden komsten; auf lier te spelen; it. blijven opdreunen.
Fortleiten, (leilete fort,forlgeleitet
hoizi) o. ww., Z. fortbaumen.
diesem Wege ist nicht forizuukommen, op
FQrthören, (hórte fort, fortgehört) (lezen weg kan men niet voortkomen,' bedr. ww.voortleiden, verder leiden; (pig.
bedr. ww. blijven hooren, voortgaan met verder komen, niet vooruitkomen; (fig.)' eis Kind vom Leichten zum Schweren -,
(van booroen, planten &), voortkomen, helpen, voorthelpen; 2. blijven leiden,
luisteren naar, blijven aanhooren.
Forthumpeln, (huntpelte fort, opkomen, voortspruiten; ihre Kinder kom- voortgaan met leiden, sturen.
Fortleitung, v., Z. fortleiten.
fortgehumpell) o. ww. voortstrompelen, menu gut fort, komen goed vooruit, goed
door de wereld; eis guter Künstler kostrot
FQrtlenken, (lenkte fort, fortgeverder strompelen.
Forthungern, (hcungerte fort, kberall fort, vindt overal brood, komt lenkt) bedr. WW. wegleiden, voortleiden,
f ortgehungert) o. ww. voortdurend hon- overal terecht; II. o. zelfst. voortkomen, afwenden, verwijderen; 2. Z. forlleiger hebben, nog altijd honger hebben of heenkomen o., vordering v., bestaan o., ten (2).
Fortlernen, (lernt e fort, fortgeZ. Auskommen.
hongerig zijn.
Forthüpfen, (hupfte fort, fortge-j, Fortkonrien, (konrtic fort, fort- rernl) bedr. ww. voortleeren, voortgaan
hiip/'t) o. ww., rn h. voorthuppelen,voort-' Pekouunt) o. WW. onr., in. h. voortktin- net leeren, blijven leeren; fleiszig -, ijvespringen, blijven huppelen of springen; nen, vooruit kunnen; nicht meter -, niet L ig voortstudeeren, doorstudeeren,
Fortlesen, (du ties(es) t fort, er liest
2. o. ww., in. s. weghuppelen, voorthup- meer, niet verder kunnen, uitgeput zijn,
pelen, heenspri ragen.
niet verder kunneu gaan; ich muss Sue Fort, las fort, forigelesen) bedr. ww.onr.
Fortification, err ) V. vesting- si/emn gelen lassen, ich kans nicht fort, voortiezen, verder lezen, voortgaan met
werk o., versterking, sterkte, fortificatie, ik kan niet weg, niet verder; (fig.) in einer ezen.
FQrtleuehten, (leuchtele fort,
Sache nicht weiten -, niet verder kunnen,
schans, verschansing V.
'ortgeleuchtet) o. ww. voortgaan met
Fortiflejren, (j'orti ficir•te, forti fi niet voortkunnen.
cirt) bedr. ww. (Krijgsw.) versterken,
Pgrtkriechen, (kroch fort, fort- schijnen of verlichten, blijven schijnen,
sterk maken, verschansen.
7ekrochen) o. WW. one., m. s. voortkrui- ;oostlichten; 2. jemn. -, uitlichten; (fig.,
Fortirr en, (irrte fort, fortgeirrt) o. p en, vooruit kruipen, verder kruipen; 2. ;emeenz.) doen oprukken.
Fortloeken, (lockie fort, f ortgeww. heendwalen, voortdwalen, verder voortkruipen, blijven kruipen, voortgaan
ockt) o. ww., Z. weglorken.
dwalen of dolen; 2. blijven dwalen, voort - ^e kruipen.
dwalen.
Fortkriegen, (kriegte fort, fort- Fortmaehen, (machte fort, fortFortjagen, (jagte fort, fortgejagt) 7ekriegt) o. ww. blijven oorlog voeren, remacht) o. ww., m. h. voortgaan, voort bedr. ww. voortjagen, heenjagen, Z. weg voortgaan oorlog te voeren, te strijden; naken, zich haasten, zich spoeden;
nachen Sic nor fort, ga maar verder,
II. o. ww., ui. S. wegdraven, heen --iagen; Z. (gemeenz.) Z. fortbringen.
draven, voortdraven; 2. o. ww., rn h.
Fortkugeln, (kugelte fort, fort- voort; mache fort, dass du fertig tvirst,
voortjagen, blijven jagen.
Fekugelt) bedr. ww blijven voortrollen, naak voort, haast u wat, maak wat spoed
Portkarren, (karrte fort, fortge- verder rollen, al rollende voortgaan; 2. II. wed. ww. sich -, zich wegmaken,
karrt) bedr. ww. voortgaan met in eene ved. ww. sich auf der Erde -, voortrol - :ich schielijk, haastig verwijderen.
Fortmarschiren, (ntarschirte fort ,
kar of een wagen te vervoeren, voort - en, al rollende verder gaan.
karren; 2. Z. wegkarren.
Fortkutsch(ir)en, (kutsch (ir) te rortmarschirt) o. ww voortrukken, verFortkeulen, (kettle fort, f ortge- Fort, fortgekiutsch(ir)t) bede. ww voort- ,rekken, heengaan, wegrukken; 2. verder
keult) beds. ww.(w.i.gebr.) blijven voort- aan in eene koets te rijden; 2. wegrij narcheeren, verder trekken, den tocht
heenrijden.
slaan, of voortgaan met eene knots weg
-len, )f marsch vervolgen, voortmarcheeren.
te drijven; 2. jew. -, met eene knots, met
Fortlassen, (du ldss(es)l fort, er FQrtm4gen, (mochte fort, forige,asst fort, liesz fort, fortgelassen) bedr. , nocht) o. ww. onr. (gcmeenz.) gaarne
stokslagen voortdrijven, wegjagen.
Fortkitzeln, (kitzelte fort, fortge- rvw. onr. laten vertrekken, laten voort- villen vertrekken, lust, begeerte hebben
kitzelt) bedr. ww. (w. i. gekir.) voort ;aan, voorbijgaan, loslaten; einen Gefan- um heen te gaan.
FQrtmussen, (ntusste fort, fortkittelen, blijven kittelen; 2.-ganmet tenen -, vrijlaten, loslaten; einen Bedien ^etnusst) o. ww. onr. voort moeten, ver
voortkittelen, wegkittelen.
`en -, laten vertrekken, ontslaan.
genoodzaakt, gedwongen zijn om-dicht,
FQrtklettern, (kletterte fort, fort- FQrtlauf, (-(e)s) m., z. m. voort
m., Z. Fortsetzung.
-open,l leen te gaan, om te vertrekken; ichmuss
geklettert) o. ww., m. s. of
Fortklimmen, (klomm fort, fort- FQrtlaufen, (du tdufst fort, er teute fort, ik moet heden vertrekken;
geklommen) o. Ww. onr. voortklimmen, 'wuft fort , lief fort, fortgelaufen) o. ww. •fig.) heengaan, sterven; it. es muss alles
voortklauteren, blijven klimmen of klou- )nr., m. s. wegloopen, voortloopen, heen ►ei ihm fort, alles moet er bij hem door,
ontvluchten; (Krijgs--open,tsau lij moet eerst alles kwijt zijn.
teren, voortgaan met klimmen of klonFortnehmen, (da niminst fort, er
,.) wegloopen, deserteeren; 2. voortgaan
teren; 2. wegklimmen, wegklouteren.
Fortklopfen, (klopfte fort, fort- ,e loopes, verder loopen, doorloopen; ti immt fort, nahm fort, fortgenommen)
geklopft) bedr. ww. blijven kloppen,voort- ;fig.) die Zinsen laufen immer fort, gaan )edr. ww onr. wegnemen; it. medenenen, medevoeren; 2. voortgaan met negaan met kloppen, onophoudelijk kloppen altijd door, loopen altijd voort.
(-
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men, blijven (in)nemen; eine Arznei -, hij dolt maar door, blijft maar altijd
blijven innemen, blijven gebruiken.

FQrtnöthigen, (not higle fort,/ortgenothigt) bedr. ww. blijven verzoeken,
aanhouden; 2. Z. wegnothigen.
FQrtpaeken, (pack te for t, f'ortgepackl) o. ww. blijven inpakken, voortgaan met inpakken; II. wed. ww. sich -,
(gemeenz.) zich wegmaken, het hazenpad kiezen.
FQrtpatschen, (patschte fort,
fortgepatscht) bedr. ww. jem -, weg
slagen voortjagen 2. o. ww.-slan,dor
voortgaan met slaan, blijven slaan; it.
blijven spatten, al spattende voortgaan; int
Morast -, in het slijk voortplassen.
FQrtpauken, (paukte fort, f'ortgepaukt) bedr. ww. voortpauken, blijven
pauken.
FQrtpeitschen, (peitschte fort,
fortgepeitscht) hedr. ww. voortgaan met
zweepslagen geven, blijven zweepen; 2.
Z. iregpeitschen.

dollen.

FQrtrtickung, v., Z. fortrücken;
it. vordering V.

FQrtrasen, (raste fort, f ortgerast)

FQrtrudern, (ruderle fort, fort-

o. ww., ir,. s. voortrazen, doorrazen, blij gerudert) o. WW., m. h. blijven roeien,
-ven al roeiende zijn weg vervolgen, voort razen; 2. Z. -ivegrasen.
FQrtrasseln, (rasselte fort, f ort- roeien; 2. Z. wegrudern.
gerassell) o. ww. voortratelen, blijven
FQrtrufen, (rief fort, f ortgeru%en)
ratelen; 2. met geratel, geraas heengaan, bedr. Ww. onr. voortgaan met roepen,
vertrekken.
schreeuwen, blijven roepen; 2. Z. abruFortrauehen, (rauchte fort, fort- fen, wegrufen.
gerauc/il) o. ww. (van een berg), voort
FQrtsagen, (sagle fort, fortgesagt)
blijven rooken; 2. bedr. ww. seine-roken, bedr. ww. voortgaan met zeggen, ver
P fei fe - ,blijven rooken; 3. Z. wegrauchen.
c/it'. meiler -, verder voortzeggen,-volgen;
FQrträumen, (ra iumte for t, fort- bekend maken, verspreiden.
ger(Junt) bedr. ww. voortruimen, voort
FQrtsatz, m., Z. Forisetzung; 2.
niet opruimen, blijven opruimen;-gan (Ontlk.) beenuitwas m., beenuitsteeksel
2. Z. tcegrc unies.
o.; (Pl.) voortplantingsstof, kiemstof v.
FQrtrauschen, (rauschte fort,', FQrtschaffen, (scha ftte fort, fortfortgerauscht) o. ww., rn. s. voortrui - geschafft) bedr. ww. voortzenden, verschen, blijven ruischen; 2. al ruischende voeren, wegbrengen, wegvoeren; Reiheengaan, wegruischen, voort.ruisehen. sende -, vervoeren, geleiden; jent. aus
FQr treehen, (rechte fort, for/ge- dent Dienste -, wegsturen, heenzenden,
recht) bedr. ww. voortgaan met harken, wegzenden; man schafte sir diese Bucher
FQrtpflanzen, (p flanzte fort, f ort- blijven harken, doorharken, voorthar- fort! laat men & tsaar w egnemen; scholgep flanzt) o. ww.,Z. verp flanzen; 2. bedt. ken; 2. wegbarken, met de hark weg feit Sic mir ihn fort ! maak dat ik van
ww. eis Gewc chs -, voortplanten, ver
-nem. hem ontslagen kom !; 2. (schut fort, fortsein Geschlecht -, voort -menigvuld;
FQrtreifen, (rei/'te fort, /'orlyerei f t) yeschu/j'en) o. ww. onr. voortgaan met
voorttelen, doen voortbestaan;-plante, o. ww. (van ooft), blijven rijpen, voort voortbrengen, scheppen.
eine Krankheit auf Kinder -, voori.plan-ganmet
rijp worden.
FQrtsehaudern, (schauderte for t,
ten, doen overgaan, overbrengen, medeFQrtreifen, (rei f le f ort, f ortgerei f t) f ortgeschauder t) bedr. ww. door schrik
deden aan; (fig.) einen Irrihum -, ver onp. ww. (van het weder), es reilt fort, verjagen, door schrik aanjagen doen
verspreiden, verbreiden; fortgepflanzlc-der het rijpt voort, het blijft rijper).
heengaan; 2. o.ww.,m. h.blijven huiveren.
IYachricht, overlevering v.; I1. wed. ww,
FQrtreise, (-n) v. vertrek o. heen
FQrt schaufeln, (schaufelte fort,
sich -, zich vi ortplanten, zich vermenigvoortzetten o. der reis, ver -reisv.;2 f orlgeschau fe lt) bedt. ww. voortgaan met
vuldigen, zijne soort & doen blijven bereis V.
-der schoppen, voortwerken met de schop; 2.
staan, weer voortbrengen; (fig.) (van het
FQrtreisen, (reiste fort, for/ge- Z. wegschau feln.
licht), zich verspreiden; (van eerre ziek- reist) o. ww., in. S. vertrekken, afreizen;
FQrtscheren, (schor fort, for/gete), zich verspreiden, erfelijk zijn, be- 2. m. h. voortreizen, de reis vervolgen schoren) bedt. ww. onr. voortgaan met
smettelijk zijn, overgebracht worden.
of voortzetten, verder reizen.
scheren, voortscheren; it. Z. wegscheren
FQrtpfianzung, v., Z. fortp franFQrtreiszen, (riss fort , fortgeris - (2); 2. wed. ww. sich -, zich wegmaken,
zen; it. voortplanting, vermenigvuldi- sen) bedr. ww. onr. wegrukken, wegsle- het op een loopen zetten.
ging, overlevering v.; -sans/alt v. genoot pen; (fig.) die Herzen aller Zuhórer mii
FQrtseheuchen, (scheuchte fort ,
instelling v. tot uitbreiding van-schapo., sich -, rneclesleepen; 2. o. ww. voortslee- forigescheucht) bedt. ww. verschrikken,
het Christendom onder de heidenen, pro- pen, voortscheuren, verder scheuren; das door schrik verjagen.
pagan+la v.; -s[ hig bijv. nw. voorvoort- Kleid reiszt immer weiter fort, scheurt
FQrtsehieken, (schickte fort,
planting, voortteling vatbaar.
steeds verder.
fortgeschickt) bedr. ww. doen vertrek
FQrtpoltern, (pollertc fort, fort- 1 FQrtreiten, (rut fort, for/peril/en)
wegsturen; eine Magd-ken,vortsu
gepoltert) o. ww. voortrazen, blijven ra !o. ww. onr., tin. s. verder rijden; 2. Z. -, wegsturen, wegzenden; it. Z. weg voortgaan met geraas te maken; 2.-zen, wegreiten; II. m. h. verder rijden, voort- schicken.
al knorrende, al brommende heengaan, gaan met rijden.
FQrtschickung, v., Z. f'ortwegrazen.
FQrtrennen, (rannte fort , fortge schicken.
FQrtpri gein, (priigelte fort, f ort- rannt) o. ww. onr. voortgaan met rennen, FQrtschieben, (schob fort, fortgeprugelt) bedr. ww. jem. -, voortslaan, doorrennen; 2. wegrennen, wegsnellen, geschoben) bedr. ww. onr. etiv. -, voort wegslaan, met slagen verwijderen; 2. heensnellen.
schuiven, verder schuiven; 2. Z. u-egvoortslaan, blijven slaan, voortgaan te
FQrtrieseln, (rieselte fort, fortge- schieben.
slaan.
rieselt) o. ww. voortmurmelen, voort
Fortschieszen, (schoss fort, fortFQrtpufien, (pu ffte fort, %ortge-ruisehn, geschossen) bedr. ww. onr. voortgaan
verder ruischen.
pu ffi) bedr. ww. fern. -, voortduwen,
Fortrinnen, (r^snn fort , for/ge - met schieten, voortschieten; 2. Z. tvegvooruitduwen, voortstompen, wegstom- ronnen) o. ww. onr. voortvloeien, voort schieszen.
pen; 2. voortgaan met duwen of stompen,
blijven vloeien, blijven-rstoine;2.
FQrtschifi'en, (schiftte fort, f ortblijven stompen.
stroornen.
geschifrt) o. Ww. per schil) of te scheep
FQrtraffen, (raffle fort, for/ge- Fortrollen, (rollte fort, fortgerollt) vertrekken, wcgvaren,voortvaren; 2.bedr.
raft) bedr. ww. voortrapen, voortgaan o. ww. voortrollen, verder rollen, blijven ww. te water vervoeren.
met rapen; it. Z. wegraten.
rollen; (van den donder), blijven rollen;
Fortschlagen, (du schirgst fort,
FQrtranken, (rankte fort, fort- 2. bedr. ww. Steine -, voortrollen, ver er schlcigt fort, schlug fort, f ortgeschlagerankt) o. ww. verder gaan, verder
-der gen) bedr. Ww. onr. voortgaan met slaan,
rollen.
kruipen, voortranken; 2. voortgaan met
FQrtriicken, (riickte fort, for/ge- voortslaan, doorslaan; 2. wegslaan, door
kruipen, blijven ranken.
nicht) bult. w'w. voortduwen, voortstu- slagen verjagen, Z. wegschlagen.
FQrtrappeln, (r appelle fort, for t- wen; it. blijven duwen; 2. o. ww., m. s. FQrtschlangeln, (schlángelte fort,
gerappell) o. ww., Z. for/pattern; it. in einent Lande -, voortrukken, verder fortgeschlángelt) bedt. ww. voortslingevoortdollen, doordollen; 2. er rappels trekken; (van scholieren), vooruitgaan, gen, wegslingeren; 2. wed. ww. (van
fort of onp. ww. es rappelt fort snit ihni, vorderen, vorderingen maken.
eine beck), sidle -, voortkronkelen.
-
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FQrtschleichen, (schlich fort,; fortgeschwankt) hedr. ww. blijven wan- gen) bedt. ww. onr. voortgaan te zingen,
forigeschlichen) o, ww. onr., m. s. of kelen of waggelen, voortgaan met wag- blijven zingen.

FQrt sollen, (sollte fort, fortgesollt)
wed. ww., m. h. voortsluipen, weg gelen; 2. Z. wegschzvanken.
tiet geheim of-sluipen,h
FQrtschwa ren, (schu^or fortfort o. ww., m. h. moeten vertrekken; soil ich
geschworen) bedt. ww. oir. voortgaan tiet schon forty moet ik reeds heengaan, ver
heimelijk weggaan.
er soil sogleich fort, hij moet,-trekn?;
FQrtschleifen, (schli[f fort, fort- zweren, voortzweren, voortetteren; 2. Z.
behoort & te vertrekken.
geschlif/'en) bedr. ww. oir. voortslijpen, tvegschwL ren.
FQrtspielen, (spielte fort, fortgedoorslijper, voortgaan met slijpen; it. Z. FQrtschwá,rmen, (schw iirmte fort ,
Qvegschleifen; 2. (schleifte fort, forige- forlgeschivkrmt) o. ww., Z. wegschitát- spielt) bult. ww. voortspelen, het spel
schleift) bedr. ww. onr. voortsleepen, men; (fig.) er ist schon wieder fortge- voortzetten; 2. Z. rvegspielen.
FQrtspinnen, (spann fort , fortgeme4esleepen, wegsleepen, in eene slede schwdrnit, hij is weer op den loop, weer
aan het zwieren; 2. die gauze Nacht sponnen) bedr. ww. oir. voortspinnen,
vervoeren; it. Z. fortschleppen.
FQrtsehlendern, (schlenderte fort, -, doorzwieren, al zwierende doorbren- voortgaan roet spinnen; (fig.) einen Gedanken -, verder ontwikkelen, uitwerfortgeschienderi) o. ww., m. s. voort - gen.
slenteren, verder gaan.
FQrtschweben, (schwveble fort, ken, uitbreiden.
FQrtschleppen, (schleppte fort, fortgeschwvebt) o. ww. voor tzweven, FQrtspornen, (spor nte fort , (ortfortgeschleppt) bedr. ww. voortsleepen, voortgaan met zweven, verder zweven; gespornt) bedr. ww. sein Pferd -, door
de sporen te geven doen voortgaan, met
voorttrekken; jeer. mit sich -, medeslee - it. Qv egschweben.
pen, Z. wvegschleppen; 2. wed. ww. er FQrtsehwemmen, (schwwennmte de sporen voortdrijven, aansporen.
kano sich kauna -,hij heeft moeite om te fort, fortgeschzvemmt) bedr. ww. (van liet FQrtsprengen, (sprengte fort, fortwater), wegspoelen, voortspoelen, mede - gesprengt) o. ww. voortspringen, weg
gaan.
-springe,walopern;2.bdw
FQrtsehleudern, (scfeuderte voeren, doen wegdrijven.
fort, fortgeschleudert) bedr . ww. voort - Fortschwenken, (sch wenkle fort , doen wegspringen.
FQrtspringen, (sprang fort, fortslingeren, wegwerpen, Z. ivegschleudern; forlgeschzvenkt) beds. ww. voortzwaaien,
2. blijven slingeren, voortgaan met slin- voortzwenken, voortgaan met zwaaien. gesprungen) o. ww. otlr., m. s. voortgaan
geren.
FQrtsehwimmen, (schtv amm for t, met springen; 2. Z. wegspringen.
FQrtschlieszen, (schloss fort, fortgeschwomrnen) o. ww. onr.,m. s. voort- FQrtspritzen, (spritzte fort, fortfortgeschlossen) bedt. ww. oir. voortgaan zwemmen, wegzwemmen, voortgaan met gespritzt) o. ww. voortspuiten, wegmet besluiten te trekken of gevolgtrek- zwemmen; er schwamm fort bis ihn die spuiten; 2. bedr. ww. doen voortspuiten.
FQrtspulen, (spiclle fort, f ortgekingen te maken, voortbesluiten, voort - Kraft verliest, hij zwom voort, zwom zoolang tot &; it. door het water medege- spirit) bedr. ww. voortspoelen, voortgaan
redeneeren.
FQrtschluchzen, (schluehzte fort, voerto worden, voortdrijven, wegdrijven; met spoelen; 2. Z. wegspillen.
FQrtstachelu, (stachelte fort,
fortgeschluchzt) bed r. ww. voortsnikken, 2. blijven zwemmen, blijven drijven.
immer den hik hebben.
FQrtschwinder► , (.cchwand fort , fortgestachell) bedr. ww. Ochsen -, voort FQrtsehmeeken, (schmeckte fort, forlgeschulunden)o. ww. onr. verdwijnen, i prikkelen, vooruitprikkelen; `l. voort
-prikeltn,
voortraan met prikkelen.
fortgeschmeckt) bedr. ww. voortproev en, onzichtbaar worden, henengaan.
blijven proeven; 2. o. ww. blijven smaFQrtschwingen, (schwang fort, FQrtstapeln, (stapelte fort, fortfortgesch-ivungen) bedr. ww. oir. voort - geslapelt) o. ww. op hooge pooten voort
ken.
voortgaan met of blijven-stapen;2.
FQrtschmeiszen, (schniiss fort , schudden, blijven schudden, voortgaan
fortgeschmissen) bedr. ww. oir., Z. fort- met schudden; 2. wed. ww. sick -, voort- stappen; 3. bedr. ww. voortgaan met
stapelen, met opeenhoopen.
werfen.
zwaaien.
Fgrtschmelzen, (schmnel zte fort, FQrtschwirren, (schwirrte fort, FQrtstapfen, (slapfte fort, fortfortgeschmelzt) bedr. ww. (van het ijs), forigeschwirrt) o. ww. voortstoorren, gestap f t) bed r. en o. ww. vooruitstappen,
blijven smelten, voortgaan met smelten; wegsnorren, met geraas de lucht door- j voortstappen.
FQrtstaupen, (staupte fort, fortdas Eisen -, voortgaan met doen smel- klieven.
ten; 2. Z. wegschmelzen.
FQrtsegeln, (segelte fort, f'ortge- geslciupt) bedt. ww.voortgeeselen, voort
niet geeselen; 2. Z. wegstiiupen. -gan
FQrtschrecken, (schr eckte fort , segelt) o. ww. voortzeilen, voortgaan met
FQrtstecken, (sterkte fort, fortfortgeschreckt) bedr. ww., Z. fortschau- zeilen, voortvaren, blijven varen; 2. Z.
gesteckt) bedr. ww. Heilige -, voortgaan
dern.
wegsegeln.
FQrtschreiben, (schr ieb fort, FQrtsehnen (sick) , (sehnte fort, met poten.
FQrtstehen, (stand fort, fortge
(ortgeschricben) bedt. ww. voortgaan fortgesehnt) wed. ww. sich von einem
met schrijven, voortschrijven, doorschrij- Orte -, verlangen, wenschen weg te ko-' standen) o. ww. oir., m. h. en s. blijven
staan.
ven.
men van &.
FQrtschreiten, (schrift for t, fort- FQrtsein, (ich bin fort, du bist fort FQrtstehlen, (dit stiehlst fort, er
geschritten) o. ww. oir., m. s. voortgaan, 4., war fort, fortgewesen) o. ww. oir., sliehlt fort, slahl fort, fortgestohlen) bedr.
vorderen, voorstappen; (fig.) zum Uebri- Z. fort (sein); er ist lange fortgetvesen, ww. voortgaan met stelen, voorstelen; 2.
Z. wegstehlen; 11. wed. ww. sich -, zich
gen -, overstappen, voortgaan, overgaan; hij is lang weg, afwezig geweest.
in Wissenschaft mit dent Jahrhundert -, FQrtsenden, (sandle fort, fortge- wegpakken, heimelijk wegvluchten, zijne
biezen pak ken.
medegaan, voortgaan; -de Bewegung, sandt)o. ww. oir., Z. fortschicken.
voortgaande, voorwaartsgaande, voor FQrtsetzen, (setzte fort, fortge- Fortsteigen, (stieg fort, fortgewaartsche.
setzt) bedt. ww. eine Pflanze -, voort ^stiegen) o. ww. oir. voortgaan niet stijvoortplanten; (Sp.) einen Stein -,-teln, gen, voortstijgen, voortklimmen, verder
Fortschreitung, v., Z. fortschreiten; it. vordering v., vooruitgang m. verder zetten; 2. ein Geschat! -, voort klimmen of stijgen.
FQrtstellen, (stellte fort, fortgevoortgaan met de uitoefening van;-zetn,
FQrtsehritt, ( - (e)s, mv. - e) m.
vordering v., vooruitgang m.; -e in etui. seine Arbeit, einen Weg -, voortzetten, stellt) bed r. ww., Z. wegstellen.
FQrtsteuern,(steuerte fort , fortge machen, vorderingen maken, vooruitgaan vervolgen.
in; int -e begriffen sein, op weg zijn om
FQrtsetzer, (-tzers, mv. -tzer) ni. sleuert) o. ww. voortvaren, voortgaan met
varen, verder sturen; it. voortsturen,
vorderingen te maken; -spartei v. voor- voortzetter, opvolger m.
uitgangspartij, partij v. van vooruitgang.
FQrtsetzung, v., Z. forlsetzen; it. voortgaan niet sturen; 2. m. h. voortFQrtschuppen, (schuppte fort, voortzetting v., vervolg o.; -folgt, ver gaan met belastingen betalen.
FQrtstieben, (stub fort, for igesto hierna.
fortgeschuppt) o. ww., Z. fortrucken.
-volg
FQrtschwanken, (schwankte fort, FQrtsingen, (sang fort, forigesiun- Iben) hedr. ww doen voortstuiven, weg-
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vliegen; 2. voortstuiven, verder stuiven,'. F Qrttoben, fQrttollen, (toble 'geu ackelt) o. ww., Z. /ortlrippelenr; i.
fort, fortgetobt en tollle fort, /origetolll) blijven waggelen, voortgaan te waggelen.
blijven stuiven.
!ttolpern,(stolperte fors, fori- o. ww., in. S. voortrazen, voortwoeden, Portwagen (sich), (angle fort,
gess eet) bedr. ww. voortgaan met strui-'' razende of woedend heengaan; 2. m. Ic. forlgewagt) wed. ww. voortdurven, dur
voortgaan, durven weggaan, den moed-ven
kelen, blij ven struikelen, voorstruikelen, voortrazen, voortdollen, blijven razen of
hebben om heen te gaan, te vertrekken.
voortstrompelen; 2. wegstrornpelen, at woeden.
strompelende heengaan.
FQrttönen, (lönte fort, fortgelönt) Fortwahren, (wdhrle fort, fortQr 3tpszeil., (du slosa(es)t fort, er o. ww., m, h. voortklinken, blijven kiin- gerrwd hrt) o. ww., Z. f ortdatcern.
s#Qsz fort,.stiesz fort, fortgesloszen) bedr. ken.
Fortwährend, bijv. en b. voort
ww. onr. voortgaan met stooten of duaanhoudend, zonder ophouden,-duren,
Forttorkeln, (torhelle fort, fortonophoudelijk, zonder tusschenpoozen.
wen, blijven stooten; 2. Z. wegstoszen. gelorkelt) o. ww., Z. fortschwanken.
,

Fgrtetreben, (streble fort, fort- Forttraben, (trabte fort, fortgegestrebi) bedr. ww. voorstreven,trachten trabt) o. ww. voortdraven, blijven dra
Z. -rregtraben.
-ven;it.
of streven verder of vooruit te komen,
zijn best doen om voort te komen, om
Forttragen, (du triigst fort, er
verder te komen, om vooruit te komen; lrngt fort, lrug fort, fortgelragen) bedr.
2. voortgaan met zijn best te doen, zijn ww. our. voortdragen, verder dragen,
wegdragen; (Bergw.) een nieuwen gang
best blijven doen.
FQrtstreichen,

Fortwalken,

Fortwallen,

-

:-P rtstreiten, (strict fort, f ortgestritteti) o.-ww.onr. voortstrijden, voort twisten, voortgaan met strijden, den strijd
of huist voortzetten; 2. Z. wegstreiten.

Forttrauern,

(trauerle fort, fort-

getrauert) o. ww., m. It. rouw blijven
dragen, voortrouwen; 2. liber jein. -, blijven treuren, voorttreuren.

Forttreiben,

(wallte fort, forige-

ivatlt) bedr. ww. voortgaan, voortloopen,
voortstroomen; 2. verder gaan, zich ver
-wijdern.
Fortwalzen, (walste fort, fortgewalat) bedr. ww. voortrollen, vooruit rollen; 2. Z. tvegwalzen; II. wed. ww.
sick langsagn -, voortstroomen, verder

(slrich fort, fort- beginnen.

gestrichen) bedr. ww. oer. voortstrijken,
voortgaan met strijken; 2. o. ww. (Bergw.) ir# einer Pichtung -, (van een mijn
richting voortgaan, voort -gan),ie
zich uitstrekken; II. o. zelfst. --lopen,
des , Ganges in Abend, voortdurende of
.onveranderlijke richting v. van den gang
naar. bet Westen.

(watkte fort, fort-

gewalkt) bedr. ww. (gemeenz.) jein. -,
voortranselen, wegranselen, voortslaan;
2. bedr. en o. ww. (Lakenb.) » voortwalken, voortgaan met walken.

(trieb fort, fortge-

trieben) bedt. ww. onr. voortdlrijv en, stroomen, voortrollen.
voortjagen; einen Bettler -, wegjagen,
Fortwamsen, (wam sie fort, fortwegsturen; 2, voortgaan met jagen, blij gewamst) bedr. ww., Z. forl-walkei (jem.).
jagen, Z. uregtreiben; (Zuiv.) Metal--ven
Fortwandeln, (wandelte fort,
le -, nog meer verfijnen; (13ergw.) einee fortgewandelt) o. ww. voortgaan, voort
Ort -, doorzetten, verder uitstrekken;
(lig.) nuf dem-lopen,vrtwad;
(Goudsm.) ein Gefass -, nog neer drijf Wege der Tugend -, voortgaan, volharden.
maken aan; (6g.) ein Gewerbe -,-werk
Fortwandern, (wanderte fort,
voortzetten, aanhouden, voortgaan met; fortgewandert) o. ww., m. s. wegloopen,
er kano es nicht lange so-, hij zal zoo niet!, weggaan; 2. Z. fortivandeln.
-

{

PQrtstr men, (slrömle fort, fortgestrómt) o. ww., Z. [or! /lieszen.
Fcrtstrudeln,(strudelte font,fortgesirudelt) o. ww. (van het water), voort - lang kunnen voortgaan.

Fortwanken, (wankte fort, fortForttreibung, v., Z. forttreibenn.l gewankl) o. ww., Z. fortschwanlcen.
Forttreten, (da trittst fort, er trilti Fortwatscheln, (2vatschelte fort,
FOrtstL rmen, (slurnzte fort, fort- fort, trot fort, jortgetrrelen) o. ww. onr. fortgetvatschelt) o. ww., in. h. (gemeenz.)

borrelen, blijven borrelen; 2. weghorren,
wegdwarrelen; 3. Z. fortschwcmmen.

gestlirmt) o. ww., ni. h. (van het weder),
Voortstormen, blijven stormen, niet bedaren; it. (van destormklok), voortluien,
blijven , luien; (Krijgsw.) zwei Tage -,
-storm loopen, bestormen; 2. m. s. von
einem One - ,plotseling, met geraas heen
wegstormen, heenstormen; II. bedt.-gan,
WW. eiw. -, wegstooten, voortduwen.

voorttreden, weggaan, wegstappen; 2.1, voortgaan met slenteren; 2. ni. s. heen bedr. way. einen hond -, voorttrappen,' waggelen, met logge schreden heengaan.
wegtrappen, wegschoppen.

Forttrieb, (-(c)s, mv. -e) rn.

(Bergw.) Z. forttr•eiben (Bergw.)

Forttrippeln,

Fortwedeln, (ivedelte fort, fortgebedr. ww. die Pliegen- ,wegslaan,

ivedelt)

wegjagen; it. (van een hond), al kwis-

(trippelte tort, /rt-' pelstaartende heengaan; it. blijven kwis-

getrippel!) o. ww. voortt.rippelcn, voort- pelstaarten.
gaan met trippelen; 2. heentrippelen, al' FQrtwehen, (ivchte fort, fortgeiveht) o. ww. voortgaan met waaien, blijFgrtsti rzen, (st !rzte fort, fortge- trippelende heengaan.
st! rzt) o. ww., Z. fortsl renen (2); 2. Porttrollen (sick), (trollte font,', en waaien; 2. bedr. ww., Z. 'wegivehen.
bedr. ww. etw. -, wegstooten, doen weg fortgetrollt) wed. ww. heengaan, weg- Fgrtweisen, (cries fort, fortgewie-valen. gaan, op een loopes zetten, zijne biezen sen) bedr. ww. onr. jens. -, heenzenden,
de deur wijzen; 2. Z. fortzeigen.
Fortsummen, fgrtsumsen, pakken.
(summle fort, fortgesummt en sumste
Forttrotten, (trottete fort, fort- Fortwelken, (welkte fort, fortgewelkt) o. ww., m. h. voortgaan niet ver fort, forigesumst) o. ww., in. h. voort - getroltet) bedr. ww., Z. fortlraben.
gonzen, voortbrommen, voortgaan met Forttummeln, (lumm-elte fort, welken, verder verwelken; 2. m. s., Z.
brommen; 2. m, s. al brommende of gon- fortgetummelt) bedr. ww. eis Pferd -, verwelken; a. voortdrogen, blijven ver verder rijden, blijven dresseeren; II. wed. drogen of verdorren.
zende weggaan.
F©rtsi ndigen, (siindigte fort, ww. sich -, zich haasten, zich reppen; 2. Fortwerfen, (du wirfsl fort, er
wit f l fort, warf fort, fortgewor fen) bedr.
fortgesundigt) o. ww., m, h. voortzondi- zich blijven haasten.
Fortuben, (-ubte fort, fortgeubt) ww. onr. voortgaan met werpen, voort gen, blijven zondigen.
FOrttanzen, (tanzte fort, fort- bedr. ww. voortgaan te beoefenen, blijven werpen; 2. Z. wegveer fen.
Fortwichsen, (wichste fort, fortgetanzt.) o. ww. voortdansen, voortgaan uitoefenen.
met dansen, den dans voortzetten; die Fortuna, eig. zelfst. (Fabelt.) For- gewichst) bedr. ww. voortpoetsen, voort
poetsen of schoonmaken; 2. Z.-ganmet
gauze Nacht -, blijven dansen, met dan tuna, de fortuin, geluksgodin v.
Fortunenspiel, (-(e)s, mv. -e) fort wamsen.
-doorbrengen; 2. wegdansen, al dan--sen
o. geluksspel, fortuinspel o.
sende heengaan, beendansen.
Portwinden, (wand fort, fortge-

. PQrttappen, (tapple fort, fortge- Fortwachsen, (du wc chs (es) t Port,
tappá),o. ww. voorttasten, blijven tasten; er wü.chst fort, wuchs fort, /ortgewachsen)
2. im Finstern -, voorttasten, al tastende o. ww. our. voortwassen, voortgroeien,
blijven groeien, toenemen in grootte;
verder gaan.,
Fgrttaumeln, (taunaelte fort, (6g,) groot worden, toenemen, vermeerfortgetaumelt) o. ww. voorttuimelen, (l eren.
blijven tuimelen; 2. Z. wegschtvanken.
Fgrtwackeln, (wackelte fort, fort-

wacnden) bedr. ww our. voortwinden,
voortgaan neet winden; II. wed. ww.
sich -, (van eene slang), voortgaan met
zich te kronkelen, voortkronkelen, voort
een weg, een stroom),-kruipen;2.(va
al kronkelend voortloopen, voortstroo-

men.

-

For.
Fortwinken, (winkle fort, fortgewinht) o. ww. voortwenken, blijven
wenken; 2. wenken, een teeken geven
om heen te gaan of te vertrekken.
Fortwirbeln, (wirbelte fort , fortgewirbelt) bedr. ww. voortdraaien, blij
draaien; 2. wegdraaien, met draaien-ven
wegnemen.

Fra.

h'ou.

443

zottelt) o. wwww.(gemeernz.)heeingaan,weg- bedr. ww. (Meub.) beleggen, dunne blaJen hout opleggen.
gaan, vertrekken.

Portzucht, v . voortteling v., voort - Fournier — Kobel, ( - bets, mv. - bel)

gaande teelt m.; Giek zei - hallen, om m forneerschaaf v.; -holz o., - platten v.
mv. forneer o., bladen o. mv. dun hout
voort te telen.
Fortzug, (-zug(e)s, mv. -zuge) m. voor oplegwerk; -sage v. forneerzaag v.;
voortwaarts trekken o., voorwaartsche -spáne m. mv., Z. -holz.
Fournijren, V. mv., Z. Fournierbeweging v., verdere tocht m., Z. Abzug,
holz.
FQrtwirken, (evirkte fort, fortge- Wegzog.
wirkt) o. ww., m. h. (van geneesmidde- Fortzunden, (ziindele for t, fort- Pracht, (-en) v. vracht, lading,
len ), voortwerken,blijven werken; (Wev.) geziindet) o. ww. (van vlammen), zich scheepslading v., last ni.; er hat - of seine
voortroeven, voortwerken; 2. bedr. ww. verspreiden,zich mededeelen,verder gaan. -, hij heeft lading, heeft wat te vervoeFQrtzupfen, (zupfle fort, fortge- ren; 2. vracht v., vervoerloon, vaarloon,
Gates bis an sein Ende -, doen, ten uit
brengen, tot stand brengen.
-voer zupft) bedr. ww. voorttrekken, vooruit - rijloon o.; so viel /ur die -, voor vracht;
(Zeew.) scheepshuur, scheepsvracht v.,
FQrtwischen, (wischte fort, fort- trekken; 2. voortgaan met trekken.
Forum, (-s) o., z. m. (o. Gesch.) vrachtloon, huurgeld o. van een schip.
gezvischt) bedr. ww. voortgaan met wis Frehtaufseher, (-sehers, mv.
schen, blijven afwisschen, blijven afve- marktplaats v., marktplein o.; (fig.) recht
v.; das gehort nicht vor mein -, dat-bank -seher) ni. (Hand.) opzichter, opziener
gen; 2. Z. wegzvischen; 11. o. row., m. s.
ontvluchten, op den loop gaan, zijne bie behoort niet tot mijn depar tement, tot m. der lading, supercargo m.
Prachtbar, bijv . en b. vervoerpakken, Z. entwischen.
-zen mijn ambt.
FQrtwogen, (wogte fort, fortge- Forzel, (-s, mv. Förzel) ni. (Jachtw.) baar, te vervoeren.
Pracht-bedingung, (-en) v.
zvogt) bedr. row., Z. forlwallen; it. wo- hertestaart m.
Fossil, (-s, nov. -ien) o. (Nat. hist.) voorwaarde van bevrachting; -besorger
gen.
FQr twollen (ich will fort, du delfstof, bergstof v., mineraal o., steen iu. vrachtbezorger, scheepsbevrachter m.;
-brie/ m. vrachtbrief m.; (van een schip
'willst fort, er will fort, wollte fort, fort- m. en o.
vrachtbrief m., adres, cognossement-per),
gewollt) bedr. ww. onr. blijven wil- Fossil, fossilisch, bijv . en b . oplen, blijven begeeren; it. Z. wegzvollen; gedolven, opgegraven, tot de delfstoffen o.; -buch o.. vrachtboek o.; -commissionár
m. vrachtcommissionair, goederenbestelnicht -, niet voort willen gaan of loopen. behoorende.
FQrtwunschen, (wviinschte fort, Fossilien-besehreiber, bers, ler, vrachtfactor m.; -contract m. vracht
-contra.,
scheepsvrachtbrief in.
fortgeivi nscht) bedr. ww. voortgaan met mv. -ber) in. beschrijver m. der steepen
Fraehten, (frachtete, gefrachtel)
wenschen, begeeren, blijven begeeren, of delfstoffen, oryctograaf m.; - beschrei wenschen, verlangen; 2. Z. wegwunschen. bung v. delfstofl"enbeschrijving, beschrij- bedr. ww. vervoeren, per voertuig, per
FQrtwurzeln, (wurzelte fort, fort- ving v. der delfstoffen, oryctographie v.; schuit & verzenden; 2. een voertuig, eene
geivurzelt) bedr. ww. voortwortelen, ver -bi/dung V. fossielwording v., vorming schuit & huren voor het vervoer; 3. vracht
dieper inwortelen; 2. blijven wor--derof v., ontstaan o. der delfstoffen; - hallig rijden; 4. (Zeew.) ein Schiff' -, bevrachbijv. nw. delfstoffen bevattend; - kenner, ten, vracht geven, lading, brengen in.
telen, voortgaan met wortelschieten.
FQrtzaubern, (zauberte fort, fort-' - kundiger m. delfstofkundige, kenner rn. Frachter, ( -Iers, mv. -ter) ni.
gezaubert) bedr. vw. voort ni van delfstoffen; - kunde, -lehre v. delfstof huurder nl. van een voertuig, eene schuit
kennis v. der delfstoffen; -samnl--kunde, &, bevrachter m.
voortgoochelcn, voortgaan met goocheler m. delfstoffen - verzamelaar, liefhebber Fraeht — fahrt, (-en) v. varen o.,
len of tooveren; 2. Z. wegzaubern.
de vaart v. van een koopvaardijschip;
FQrtzausen, (zauste fort, fortge- m. van delfstoffen.
Fosz, (föszer, (ószest) bijv. nw. voos, -frei bijv. Uw. vrachtvrij; =/%uhrer m.
zaust) bedr. ww. jem. -, bij de haren
vrachtrijder, vrachtschipper m.; -fuhrwegtrekken; 2. voortgaan met trekken, taai, houterig, stokkerig.
Fatal, bijv. nw tot den foetus of de mann m., Z. Fuhrmann; -geld o. vracht
blijven trekken, schudden, plukharen.
FQrtzeehen, (.echte fort, fortge- lichaamsvrucht behoorende of daarop be- v., vrachtgeld o.; -gut o. vrachtgoed o.,
koopwaren V. mv., die vervoerd moeten
zecht) o. row. voortgaan met drinken, trekking hebbende.
F^tus, (onb.) m. lichaamsvrucht, worden; - handel nl. vrachthandel, expebrassen, blijven drinken, brassen, zwel .wordende vrucht v., dier- of menschen- ditiehandel m.; -kutsche v. huurkoets,
gen.
vigelant v.; 2. vrachtwagen m., vracht
FQrtzeigen, (zeigte fort, fortge- kiem v., fostus m., embryo o.
o.; -lohn o., Z. -geld; -schein m.-voertuig
Fotz(e), (-n) v. vrouwelijke gezeigt) bedr. row. etw. -, voortgaan met
te toonen, aan te wijzen, te laten zien, slachtsdeelen o. mv.; it. vrouwspersoon V. vrachtbrief m.; - schift o. vrachtschip,
Fourage, (-n) v. voeder, voer, transportschip o.; -schiffer m. vracht
blijven aantoonen; 2. Z. fortweisen.
in.; -versender m. verzender,-schiper
Fgrtzerren, (zerrte fort, forige- beestenvoeder, voedsel o., fourage v.
Fouragiren, (fouragirte, foura- expediteur m.; -wagen ni. vrachtwagen,
zerrt) bedr. row. wegtrekken, voortruk
voortgaan met trek--ken,vort ;2. ,qirt) o. ww. (Krijgsw.) voeder, voer of goederenwagen m.; - zettel m., Z. -brief;
voedsel halen of gaan inkoopen, foura- -zusalz m. bijkomende vracht v.
ken, rukken.
Frack, (-(e)s, mv. Frucke) m.
Fortzeugen, (zeugle fort, fortge- geeren.
Fouragirung, v., Z. fouragiren; rok m., korte dichtsluitende mansrok
zeugl) bedt. row. voorttelen, voortgaan
met voortbrengen; seines Gleichen -, -sconamando o. bevel o. om voeder of ui., frak v.
Fraetur, (-en) v. (Heelk.) breuk
voortbrengen; 2. (Ger.) voortgaan met voedsel te gaan halen.
Fouragirzug, ( - zag(e)s, mv. -zû ge) v.; it. - of -buchstabenof - schrift v. ronde
getuigen, getuigenis blijven afleggen.
letter, Romeinsche letter v., dik, rond
FQrtziehen, (zog fort, (ortgezogen) m. tocht m. der voederhalers.
Fourier, (-s, mv. -e) m. (Krijgsw.) schrift o.
o. row. onr. heengaan, voorttrekken, ver
Fragaint, (-asnt(e)s, mv. -am/er)
verlaten, uitwijken;-huizen,tlad& onderofficier m., belast met het houden
2. bedr. row. blijven trekken, voortgaan van de monsterrol, de inlegering& eener o. adreskantoor o.
Frage, (-n) v. vraag v., onderzoek,
met te trekken; den Wagen -, blijven afdeeling soldaten, veldschrijver, krijgsschrijver, fourier m.; -schutz (e) m. offi- verzoek o., bede v.; -n an jens. than, rich(voort)t leken; it. Z. wegzieken.
ten, iem. vragen; diese - muss man nicht
Fortzittern, (zitlerte fort, fortge- ciersbediende, oppasser m.
Fournier, ( - s, mv. - e) m. (Meub.) Chun, die vraag moet men niet doen, dat
ziltert) o. ww. voortgaan met sidderen
of beven, blijven beven, sidderen; 2. be- dun bout, plankje o. voor oplegwerk, moet men niet vragen; (Scherts.) saubere -! eene mooie vraag v.!; von was is!
forneer o.
vende, sidderend heengaan.
FQrtzotteln, (zotte/te fort, fortge- Fournieren, (fourrnierte, four nier t) die -? waarvan is na sprake! waar is het
(-
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om het te doen `l; es ist noch die -, ob er
4, het is de vraag nog, het is nog niet
zekerof&;it.vraagv.,voorstelo.; (Hand.)
vraag v., aanzoek, verlangen o.; es ist viele
- nach Zucker, er is veel vraag naar R^;
(Sp.) vraag v.; (Rechtspr.) die peinliche
-, verhoor o., foltering, pijnbank v.

Frage buch, ( buch(e)s, mv.
—

-

-bucher) o. vraagboek o., boek o. riet
vragen en antwoorden, catechismusboek
o.; -lehre v. christelijke leer(ing), catechisatie v., geloofsonderwijs o.; -lehrer
m.geloofsonderwijzer, catechiseermeester
m.; -lehrig bijv. en b. vraagsgewijs,catechetisch, in den vorm van vragen en
antwoorden onderwijzend.
Fr4gen, (fragte, ge/'ragt) bedr.
ww. jent. -, vragen, verzoeken, onderzoeken, ondervragen, afvragen; ich (rage
-

Sie auf's Gewisser, ob c5-, ik vraag u op
het geweten af jent. elw., jem. urn elrv. -,
vragen, verzoeken; jem. -, jen. um Rath -,
om raad vragen, raadplegen; nach jemn.
-, vragen naar, willen spreken, vragen of
& te spreken, te huis is; it. vragen naar,
onderzoek doen naar, informeeren naar;
;

(Ger.)

einen Missethater peinlich -, op

de pijnbank afvragen; (Sp.) vragen;
es fragl sich ob 4, het is (Ie vraag;
weeig nach jenin., nach em. -, niet veel
of weinig vragen naar, zich weinig bekommeren om; ich (rage nichts darnach,
(gemeenz.) ik vraag er volstrekt wiet
naar, het kan mij niet veel schelen, ik
draai er mijne hand niet voor om; den
Henker each jem. -, zich niet bekreunen
om, in het minst niet storen aan; nach
jeins. Sit/en -, vragen, onderzoek doen,
inforweeren.
Frager, (-s, mv. Frager) m., -in,
( -ren) V. vrager m., vraagster v.
Frge punkt, ( (e)s, mv. e) rn.
vraagpunt, vraagstuk o., vraag v.; (Ger.)
verhoor, punt o. van onderzoek; -schuier
m. cathecrrisant,geloofsleerling m.; -stiiclti
o. vraag v. uit een catechismus; it. Z.
-pankt; -sucht v. 'tucht v. tot vragen,
veelvragerij v.; -unterricht m., Z. -lehre;
—

-

-

-unlerrichtslehre v., Z. -lehre; -weise
bijw. vraagsgewijs, in vragen, catechetisch; 2. v. zelfst. wijze, leerwijze v.,
leervorm m. in vragen en antwoorden;
-wort o. vragend redewoord o.; -zeichen
o. vraagteeken o.
Fraglieh , ( -er, -st) bijv. nw. betwistbaar, twijfelachtig, onzeker; 2. waarvan sprake is, onderhavig: -keil v. betwistbaarheid, twijfelachtigheid, onze
-kerhidV.
Fraglustig, ( er, st) bijv . en b .,
-

Fra.

Frp,.

-

Z. fragselig.

Francatur, (-en) v. frankeeren o., Franciscaner; -obst o. vruchten v. mv.,
frankeeriug v., betalen o. of betaling v. ooft o. van dwergbuumen.
van het port voor een nog te verzenden
FranzQse, (-n, mv. -n) in., -zQsin
brief; -manke v. postzegel o.
(-nen) V. Franschman rn., Fransche
Franciscaner, (-ners, mv. -ner) vrouw v., Franscb meisje o.; 2. -n,
m. Franciscaner( - monnik), minder- of mv. (geméenz.) venerische ziekte, venus minnebroeder, koortsmonnik m.; -in v. ziekte, syphilis v.; er hal die -, hij is veFranciscaner nolr v.; -klosler o. I rancis- neriek, syphilitisch.
canerklooster, klooster o. van minderFranzöselei, ( en) v., Z. Franzobroeders; -nonne v., Z. -in; -orden rn. sensucht.
Franciscanerorde,orde V. van den H.Fran-'' FranzQseln, (französelte, gefranciscus.
zöselt) o. ww. zich naar de Fransche
Franco, bijv. en b. postvrij, port-', zeden schikken, de Franschen naapen;
vrij, vrachtvrij, kosteloos, franco.
it. een Fransch accent hebben.
FranzQsen-beule, -blatter,
Franguljn, (-s) o.,z. m. (Scheik.)
bittere stof v. uit den bast van tien spor- (-n) v. syphilitisclre puist, blaar v.; -(eind
kebooin, franguline v.
m. vijand in. der Franschen of van wat
Frank. , bije. en b. vrij, vrank, ont- Fransch is; - (eindschaft v. vijandschap
heven, los, onbelemmerd, vrijmoedig, V. jegens de Franschen; - f rrund m.
openhartig; -und /'rei, los en liber.
vriend in. der Franschen of van wat
Frank(en) , (-s, mv. Franken) rn. Fransch is; -hols o. Fransch hout, pok
( Hand.) franc ni., ongeveer de waarde
o.; ---har; o. pokhouthars o.;-hout
van 471 cent.
—öl o. pokhoutolie v.; -krankheit v., Z.
Frankenwein, ( (e)s, mv. e) I+'ranzosen; -kur v. genezing V. of gem. wijn n). uit Frankenland.
nezen o. van venusziekte v.; -sucht v.
Frankeren, (Iran/drie, frankirt) overdreven zucht v. voor al wat Fransch
bedr. ww. Briefe -, frankeeren, het port is, Franschgezindheid, gallomanie v.;
of portgeld betalen bij de afzending, port- -siichtig bijv. en b. overdreven Franschvrij maken; /'ranlcirter Brief, gefrankeer- gezirrd.
de brief, franco brief.
FranzQsig, bijv . en b. (Gen.) vene-

-

-

Frankjrung, v., Z. Francatur; risch.
-nszwang w. gedwongen frankeering v., Franzosjren, (fr anzósirte, (ranverplichting v. om te frankeeren.
zósirt) bedr. ww. op de wijze der Fran-

Fr ►nsehen, o. (verkl.) kleinel schen schikken, verfranschen.
franje v.
FranzQsisch, bijv. en b. Fransch,
Franse, (-n) v. franje v., afhangend van Frankrijk, uit Frankrijk; -e Sprache,
draderig of uit koord vervaardigd boordsel Fransche taal v., het Fransch o.; Eigeno.; 9nil -n besetzen, Z. fransen; (Scherts.) heil der -en Sprache, eigendotllmelijk-, (van een gescheurd kleed), flarden heid v. der Fransche taal, gallicisme o.;
m. mv., franjes v. mv.; (Pl.) afhangende - reden, Fransch, de Fransche taal sprevezels v. mv.
ken; sich - kielden, zich kleeden naar
Fransen, (franste, efranst) bedr. de wijze der Fran sosen; einein IVorteeirae
WW. niet franje omzetten.
-e Endung geben, verfranschen; sich noch
Fransen blume, ( n) V. franje -en Sitter bilden, de Fransche zeden nabloem v.; -coacher m. franjernaker m.
apen; -es lirod, Z. Franzbrod; -deulsches
Frnsicht, bijv . en b. franjeacirtig,^ Worterbuch, Fransch-Hoogduitsch woorbij wijze van franje.
deuboek; -es grappen, leliebloem, lelie
Fransig, bijv. en b. niet franje he- v.; -e Kirche, Gallicaausche kerk v.
zet, als franje uitgetand.
Franz—perle, (-n) V. valsche parel,
Franz apfel, ( ap fels, mv. -upset) onechte parel v.; -scharlach m. Frausch
in. dwergboomappel in.; -band in. (Boek- scharlaken o.; -thaler m. Fransche kroon
b.) Fransche band, kalfslederen band rit.; v.; it. 6 franksstuk o.; -ton m. Frausche
in — einbinden, in kalfsleder inbinden; orgeltoon in.; topas m., Z. Ravvchtopas;
2. boek o. in kalfsledere^n band, Fransche - wein rij. Fransclie wijn in.
band m.; it. o. Fransch lint o.; -banco Frappant, ( -er, -(e)st) bijv. nw.
m. dwergboom ni.; -birn v. dwergboom - treffend, sprekend, in het oog vallend,
peer v.; -bohne v., Z. Zwergbohne; -brannt- frappant.
wein m. Fransehe brawdewijn m., cognac Frapperen, (fr appirte, frappir l)
m.; -brod o. Fransch brood, fluitbrood, bedr. ww. treffen, in liet oog vallen, indruk maken, verwonderen.
wittebrood o.
Frasz, (-es, mv. -e) ni. vreten, gul
Franze, (-n) v., Z. Franse.
eten o.; 2. vraatzucht., gulzigheid v.;-zig
Franzenente, ( n) v. (Nat. hist.)
dens -e ergeben sein, vraatzuchtig, gulzig
taling, teling m., smient V.
Franz-erbse, (-n) v., Z. Zwerg - zijn, onmatig eten; 3. eten, voeder, voedsel
erbse; -fahrer m. (Zeew.) Fransch koop o.; (Jachtw.) aiuf den - gehen, op voedsel
o.; -filet o. (Boekb.) filet,-vardijschp uitgaan; 4. (i. k. bet. of Scherts.) eten,
óieet o.; -geld o. Fransch geld o.; -gold voedsel o., spijs v.; guter, schlechter -,
o. (Goudsl.) Fransch bladgoud o.; -gul- goed, slecht eten, hapje o.; 5. Z. Pressen;
den m. Fransche gulden m.; -hola o. ii. Z. Bienenfrasz, Viel/rast.
(Hand.) noteboonihout o., Fransch hout
Fr ►szig, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
-

—

—

-

-

FragmQnt, ( (e)s, env. e) o. af gebroken stuk, afzonderlijk stuk o., brok
in., stuk, gedeelte, brokstuk, fragment o.
Fragmentarisch, bijv . en b.
stuksgewijs, uit fragmenten of stukken
bestaande.
Fragselig, ( -er, -st) bijv. nw.
vraagachtig, vragerig, vraaglustig, vraag
nieuwsgierig, weetgraag; (fig.) las -ziek,
-tig; o.; -mann m., Z. Franzose; -nahnnisch ge/rd szig..
-heit V. vraaglastigheid, vraagachtig -,
beid, nieuwsgierigheid v.
bijv. nw., Z. franaosisch; -nm. nch 4., Z.
Franz—trog, (-(e)s, mv. -e),
-

-

-
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(-bers, mv. -ber) m etensbak, distel; -eis o. spiegelsteen, mica in.; meswortel nl.; -sucht V. verzotheid v. op
-[aden m. mv. zomerdraden, herfstdra- vrouwen, zucht v. naar omgang of het
voederbak m.; (voor paarden), ruif v.
Fratz, ( en, mv. en) m. snaak, be- den. Mariadraden m. mv.; -[eind m. gezelschap met vrouwen; -lag m. (Kath.)
onzer- lieve -vrouwedag,
lachel ijk jongmensch, kwast m., snaaksch Vrouwenhater, huwelijkshater, oude vrijer Vrouwendag,
gezicht o.; (Bouwk.) Z. Fratzengesicht; m.; -[enchel ni., Z. Fenchel; -/ingerkraul feestdag in. van Maria Lichtmis, Maria
o., Z. Fingerklee; -Fisch ni., Z. Gold[orelle; Boodschap; -tanz m. vrouwendans, laatste
-bohrer m. (Kuip.) fret, fretboor v.
Fratzehen, o. (verkl.) Z. Zieraf7'e. -Jlachs ni., Z. Flachskraut; -gemach o., dans rn. op eene bruiloftspartij; -laube
Frc►tze, (-n) v. grap m., grol, frats, Z. - zintimer (1 ); -glas o. vrouwenglas, V., Z. Turteltaube; -laufe v., Z. Nothzot gezicht o.; (Schild.) spotprent, cari- Moscovisch glas o.; -gut o. (Ger.) eigen lau fe; -theil rn. (Ger.) aandeel, erfdeel
catuur v.; 2. zottepraat, beuzeltaal v., goed o. der vrouw, buiten huwelijksgoed, o., portie v. der vrouw.
Frauenthum, ( - e)s) o.,z.m. vrousprookjes, praatjes o. mv., gemeene grap, paraphernaalgoed o.; -haar o. (Pl.) vrouweuhaar, venushaar, haarkruid o.; 2. milt- welijk geslacht o., alle vrouwen v. mv.
laffe aardigheid v.
Fratzen —bi1d, ( - (e)s, mv. er) kruid o., steenvaren v.; 3. zwart vrou- Frauen — tracht, ( - en) v. vrou—gemalde, (-analdes, mv. -nialde) o., wenhaar o.; 4. hartstong v., steenvaren wendracht, vrouwenkleeding v.; -tuch o.
Z. Fratze (Schild.); -geschichte v. beu v.; 5. haarmos, vrouwenhaar o.; 6. mon- vrouwengoed o., goed o., stof v. voor
verhaal o., laffe vertelling v.;-zelachtig niksbaard m., viltkruid, wrangkruid o.; vrouwenkleederen; 2. dameslaken o.;
-gesicht o. zotgezicht,apengezicht,grap- it. Z. Gok/haar; -handschuh m. vrouwen -voilchen o., Z. Mutterveilchen; -volk o.
dameshandschoen ni.; (Pl.)-handscoe, (Volkst.) vrouwenvolk o., vrouwen v.mv.;
pig gezicht o.; (Bouwk.) apengezicht o.,
leeuwenkop m.; -coacher,-schneider,—in,, klokje o.; -hemd o. vrouwenhemd o.; -zeil V. maandstonden, stonden, regels
gezichtentrekker m., gezichtentrekster -herrschaft v. vrouwenheerschappij v.; m. mv., menstruaties v. mv.; - zintimer o.
v.; -maler m. caricatuurschilder m.; jager ru. vrouwenjager, hoerenlooper vrouwenvertrek o., kamer v., vertrek o.,
-9nalerei V. carricatuurschikleren o.,ca- m.; -ka fer m., Z. Marienkáfer; -kleid o. zaal v. voor vrouwen, vrouwenhuis o.;
vrouwekleed o., jurk, japon v.; -kloster (hij de Turken), vrouwenverblijf o.,
ricaturen V. mv.
Fratz—parr, (-en,mv.-en) in. grap o. vrouwenklooster, nonnenklooster v.; harem m.; 2. vrouw, jufvrouw, dame v.,
potsenmaker, hansworst m. -penmakr, - knecht m. (i. k. bet.) vrouwenknecht, meisje, -vrouwspersoon v.; (Ger.) lediFrau, (-en) V. vrouw, echtgenoote, vrouwenslaaf m.; it. (Scherts.) saletjon- ges —, jonge dochter v., ongehuwde
huisvrouw v.; sie ist eine -,zij is gehuwd, ker, pronker m.; -kraut o., Z. -nniinze; vrouwspersoon V.
Frauenzimmerchen,o. (verkl.)
liet is eenegehuwde vrouw; eine- nehnien, -krielt m., Z. Weiberkrieg; (PI.) Z. ScharfBene vrouw nemen, huwen, trouwen; eili kraut; -leh(e)n o., Z. Kunkellehen; -liebe juffertje, meisje o., jonge jufvrouw v.
Frauenzimmerkrankheit, v.
Mädchen zur - verlangen, een meisje (tot V. vrouwenliefde, liefde v. van vrouwen;
vrouw) vragen; eire - haben, eene vrouw it. liefde v. voor vrouwen; -list v. vrou- vrouwenziekte, vrouwelijke ziekte v.
Frauenzwinger, gers, nov.
hebben, gehuwd, getrouwd zijn; - von wenlist, slimheid V. der vrouwen; -lob
Stande, von hohem Stande, aanzienlijke o. vrouwenlof in., lof in van vrouwen; -ger) m. vrouwenverblijf o., harem in.;
vrouw v.; 2. vrouw, huisvrouw, mevrouw it. lof m. voor vrouwen; -manschellen v. -zoef ni. vrouwenvlecht v.; 2. Z. -haar.
Fra .lein, (- leigis, mv. -lein) o.
v.; Herr and -, mijnheer en mevrouw, mv. vrouwen manchetten v. mv.; -manmijnheer en de jufvrouw; die - ist ausge- tel ni. vrouwenmantel m.; (PI.) leeuwen- (veroud.) (van menschen en dieren),
fahren, de jufvrouw, rnevrouw, de vrouw voet m.; -much v. vrouwenmelkv.;-m- nze vrouwelijk geslacht o., wijfje o.; (titel.)
des huizes is&; die - Marquisin, markiezin V. (Pi.) vrouwenmunt v., tuinbalsem, jufvrouw, rnejufvrouw,jonge dame, freuv.; Ihre - Sch oester, mejufvrouw, me- munthalsern m., remvaren v., wormkruid le v.; Ihre - .Jachteg, mejufvrouw uwe
vrouwuwezuster; (van adellijke dames), o.; -nabul v.,Z.Nabelkraut; -orden m.vrou- dochter; mein -, mejufvrouw; gnadiges -,
gnadige -!, mevrouw !; -F., vrouw. juf- 1 wenorde v.; it. Carmeliterorde, onzer freule v.; 2. (Nat. bist.) juffer v., jufvrouwenorde v.; -pilz m., Z. Bir--liev fertje o.
vrouw,mevrouw F.; guten Tag - Mullerin,
Fr€iulein — gerechtigkeit, V.
(tegen minderen), vrouw Muller; aller kenpilz; -putz rn. vrouwentooi,vrouwenedeivro uw, mevrouw; (Kath.)'
-gnadiste, opschik in.; -rock m., Z. -kleid; -rose v.,i, (Ger.) weduwegift v.; -stenen v. (Ger.)
unsere liebe -, Onze Lieve Vrouw, de H. Z. Weinrose; -saai m., Z. -zimmer (1); uitrusting, huwelijksgift v. eener prinses,
Maagd, Maria; die cveise -, toovenares; it. -salbei v., Z. -munze; -sattel ni. vrou- belasting v. voor die uitrusting; - stift
waarzegster, kaartlegster v.; 3. (Pl.) die veenzadel m.; -schneider nl. vrouwen- o. opvoedingsgesticht, stift, klooster o.
schone -, bella-dona, wolfkers, groote kleermaker, kleermaker m. voor vrouwen; voor adellijke jonge dames.
-schneiderin v. vrouwennaaister, naaister' Fraulich, bijv. nw., Z. woeiblich.
nachtscha v.
Fraxinin, (-s) o., z. m. (Scheik.)
Fraubsse, (-n) v. tante,moei, nicht v. voor vrouwen; -schuh rn. vrouwen
Gensler; it. Scholen-schoeni.;(PI)Z uit esseschors getrokken alkali.
v.; (fig.) babbelaarster, praatster, snapPrech, ( -er, -st) bijv. en b. stoutklee; -schuhmacher, -schuster tn. vrouster V.
Fraub&sengeschw^tz, (-es) wenschoenmaker, schoenmaker ni . voor i moedig, onverschrokken, vermetel; it.
s., Z. m. gesnap, gebabbel, geklets, ge- vrouwen; -sinn m. vrouwenaard m., onbeschaamd, onbeschoft, schaamteloos,
brutaal; -es Maul, onbeschaamde, bruvrouweninborst v., vrouwenzin m.
praat o., oudewijven praatjes o. mv.
Frauehen, o. (verki.) vrouwtje, Frauensleute, mv. (Volkst.) vrou- tale mond m.; -e Farben, al te levendig,
te schitterend, Z. grell; er roar so - zu
kleine vrouw o., wijfje, vrouwtje o.,goe- wen V. mv., Z. Frauenzimmer.
Frauenspath, ( - (e)s rn., z. m., sagen 4, hij was vermetel, onbeschaamd
(le, goedhartige vrouw, moederte o.
genoeg om &, hij had de onbescltaamdFrauen -ader, (-n) v . (Ontlk .) Z. Z. Fraueneis.
Hauptader; -bad o., Z. Marienbad; -beere Frauensperson, (-en) v.(Volkst.) heid, vermetelheid &.
V. witte haagdoornbes v.; - bildo. (Kath.) vrouw, vrouwspersoon v., vrouwelijk we- Frechheit, V. stoutmoedigheid, onverschrokkenheid, vermetelheid v.; it.
Mariabeeld, beeld o. van de H. Maagd, zen o., Z. Frauen zimmer .
madonna v.; 2. (gemeenz.) vrouw v., Frauen -spiegel, (-gels,mv. -gel) onbeschaamdheid,schaamteloosheid,bruvrouwsportret o.; -birke v. berk, berke- m. (Pl.) kleine venusspiegel m.; it spur- taliteit, onbeschoftheid v.; er halte die -,
boom m. met afhangende bladeren; -biss rie v., klavergras o.; -slaat m., Z. -putz; zit behaupten c', was hij onbeschaamd,
m., Z. Balhengel; -bialt o., Z. -naunze; 2. staat m., rijk, land, gemeenebest o. vermetel genoeg &, had de vermetel-blume v., Z. Gauchheil; -bruder rn. met eene vrouw aan het hoofd; -stand heid, onbeschaamdheid &; 2. (mv. -en)
schoonbroeder,vron visbroeder ni.; (Kath.) m. stand m. van vrouw, vrouwelijke staat V. onbeschaamdheden, onbeschoftheden
geschoeide Carmeliter monnik ni.; - briest m.; it. Z. -sluhi; -stift o., Z. -kloster; v. mv.
V. vrouweborst, borst v., boezem m.; -stuhl m. vrouwenplaats v., zitplaats v., Fregthtte, (-n) v. (Zeew.) fregat,
-buste v. vi ou^venlmoetc v.; - dislel v. (P1.) zetel in. voor vrouwen, vrouwenstoel m. fregatschip o.; it. driemaster m.- 2. (Nat.
onzer-lieve - vrouwe diatel v.; 2. Z. Wege- ! (in ► Ie kerk); 2. (PI.) valsche of wilde gist.) Z. Fregallvogel.

-zuber,
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Freg^ttvogel, (-vogels, mv. -vogel ï nl.; -ball m. bal o. zonder intréegeld;
-bank v. (Beeldh.) bank v., waaraan niet
hr. (Nat. hist.) fregatvogel in.
Frei, ( -er, -st) bijv. en b. vrij, los gewerkt. wordt; (Vleeschh.) vrije bank,
ongebonden, franco; - von Sorgen, vor vrije hal v.; -balaillon o. vrijbataljon, vrij
-ban m. (Bergw.) mijn v., die-corps.;
Kummer -, vrij, bevrijd, verlost van
jem. von einer Schuld - machen, bevrij• genoeg opbrengt, waarvan de inkomsten
den, ontdoen; endlich ist er von Schul- de uitgaven dekken; -bauer m. vrijboer,
den -, eindelijk is hij door zijne schulder eigenaar m. van een vrijgoed, Z. -gut;
heen, heeft hij geene schulden meer; 2 - beider in., Z. Seer ober; - beulerei v. vrij
kaap varen, vrijbuiten o.; —en-buiterjv.,
sich - bewegen, vrij, ongedwongen, gemakkelijk; jent. - coachen, nuf -en Fus< treiben, (ter zee), vrij buiten, ter kaap
setzen, iem. bevrijden, op vrije voeler varen; (te land), rooven, plunderen; -beu
bije. nw. vrijbuiterachtig, als eer,-terisch
stellen, in vrijheid stellen; it. (van zaken), der Eingang ist -, entrée is vrij vrijbuiter of kaper; -bier o. vrij bier o.;
kosteloos; das Hans steht -, het hui, 2. bevoorrecht bier o.; -billet o. vrijbilstaat geheel alleen, op zich zelven, vrij jet o., biljet o. voor kosteloozen toegang;
auf -er Slrasze, op de openbare straat; auj -brauen o., Z. m. bevoorrecht brouwen,
-cm Felde, in de open lucht, op het oper brouwen o. zonder belasting; -brauer rn.
veld; -er Platz, vrije plaats, open plaats v. vrije, bevoorrechte brouwer ni.; -brief
plein o.; in -er Luft, sinter -em Himmel m. vrijbrief m.; 2. voorrecht, privilegie o.,
onder den vrijen of blooten hemel; dil octrooi o.; (fig.) er meinle daniit einen
-e Luft, de vrije lucht; an die -e Lof - zu haben, sich Alles zu erlauben, hij
gehen, een luchtje scheppen; (Schild.; meende daarmede de vrijheid te hebben;
aus -er Hand zeichnen, uit de hand, zon- 3. verlofbrief m., paspoort o.; -blirger
der voorbeeld; (it., Beeldli.) -er Pinsel m. vrije burger m.; 2. vrijburger, burger
vrij, stout; ein -es, uargezrvungenes Wesen in. uit een gemeenebest, republikein m.;
vrij, ongedwongen; die -en Künste, th -burgerlich bijv. en b. republikeinsch;
vrije kunsten v. mv.; -e Erziehung, vrij -bi rgersinn m. republikeinsche gezind
v.; -bursche v. vrijdom m. van jacht;-heid
gevig, liberaal; 2. vrij, onafhankelijk, nie!
onderworpen; -e Stade, vrije stad v. 2. vrije jacht v.; - compagnie v. vrijcorps
frank and -, los en liber, geheel onafhan. o., vrije compagnie v.; -corps o. (Krijgsw.)
kilijk ; etiv. aus -er Hand verkaufen, (hun vrijcorps o.; - denker, ----in, vrijdenker,
uit eigen beweging; aus -eni Anirieb, au, vrijgeest m., vrijdenkster v.; (Scherts.)
-en Stücken, vrijwillig, uit eigen bewe- ongeloovige, twijfelaar m., twijfelaarster
ging, op eigen gezag; -es Gut, vrij goed v., twijfelzuchtige m. en v.; -denkerei V.
in erfelijk bezit verkregen leen o.; e^ vrijdenkerij, vrijgeesterij, ongeloovigheid,
ist ein -er Herr, hij is een vrij man; dei twijfelzucht v.; it. athëisrne o.; -denkeSchülern - geben, vrijgeven, vacantie ge• risch bijv. en b. twijfelzuchtig; -ding
ven; das soil ihm nicht. so - hingehen o., Z. -gericht; -dingshof m. vrij leen o.,
daarvan zal hij zoo goedkoop niet afko. vrije boerderij v.
Fre_ie, v. en o. vrije o., vrije, open
men; ein -es Gelede, vrijgeleide o.; 3
bevrijd van, vrijgesteld van, onthever ruimte, groote vlakte, vrije lucht, open
van, vrij; von Steuern, von Lasten -, vrij lucht v.; is - gehen, in de open lucht,
-

,

-er Markt, vrije, niet aan belasting onder
markt v.; -er Ha fen, vrije, open-worpen
haven; die -e Jagd haben, eene vrije jacht
hebben, vrij mogen jagen, het recht hebben om te jagen; -en Zutritt in ein Haw
haben, vrijen toegang &; -en Tisch geben
open tafel houden; jent. - hallen, iem
vrij honden, voor iem. betalen; er gins
- aus, bij behoefde niets te betalen; einee
Brief - machen, frankeeren, het briefport
betalen bij de afzending; der Brief, day
Packet, ist -, is gefrankeerd, franco; es
steht lhnen - au, het staat u vrij, liet
hangt van u af, gij kunt of moogt hei
doen; - denken, vrij, vrijzinnig denken:
- heraus, vrij, rondweg, openhartig, rond
(i. k. bet.) er spricht sehr -, hij-borstig;
spreekt wat al te vrij, is zeer vrij in zijne
uitdrukkingen; -es Wesen, vrije manieren v. mv.; - geslehen, openhartig, ongeveiusd, rondweg, zonder omwegen,openlijk; ein -es Gesicht haben, openhartig
open; ein -es Leben führen, een vrij, los
losbandig, ongeregeld leven leiden.
;
;

naar buiten gaan.
reieigen, bijv. en b. vrijeigen,
wat in eigendom toebehoort; (Leenw.)
allodiaal.
Preien, (freite, gefreit) bedr. ww.
(veroud.) vrij maken, Z. befreien; ein
Getreiter, (Krijgsw.) die bevrijd is van
het op schildwacht staan, korporaal ni.

Preien, (freite, ge/reit) o. ww. uni
eiii (zelden nach einern) Mddchen-, aanzoek doen, om de hand vragen van, Z.
veerben; (fig.) um ein Amt -, Z. sich bewerben; 2. bedt. ww. (Scherts.) huwen,
trouwen, een huwelijk aangaan; Z. sich
verheiralhen.
Freier, (-s, mv. Freier) m. vrr,
verliefde, minnaar, galant in.; -sgedanken
haben, auf -s fuszen gehen, het vrijen in
den zin hebben, huwelijksplannen heb
voornemens zijn een meisje ten hu -ben,
-welijk
te vragen, te huwen.
Frej.erdings, bijv. en b. uit eigen
beweging.

Freierei , (-en) v. vrijerij v., vrijen,

Prei-acker, (- askers, mv. -picker) ten huwelijk vragen o.; au f die - gehen,
m. vrije akker, vrije grond m.; -altar m. naar eerie vrouw uitzien.
(Katte.) bevoorrecht altaar o.; -amt o. Freiersmann, (-.rnann(e)s, mv.
(Prov.), Z. Amt (3); -arche v., Z. -ge -manner) m., Z. Freier.
Frei- (echter, (-te,'s, mv. -ter)
Tinne; -backer in. (Krijgsw.) vrijbakker

1

m. vrije schermmeester m.; it. vrije wapenmeester m.; -leid o. vrij veld o ;
(Ilergw.) vrij hergwerk o.; -f eischor m.,

Z. -schil chler; - frau V. vrijvrouw, vrouwe, barones v.; -friiulein o. jonkvrouw,
baronsdocbter, freule v.; -frohn m. gerechtsdienaar nn van een crimineel gerechtshof; -ganger m. (Krijgsw.) partij
-gast m. schoenmakersknecht-ganerm.;
m., bij een baas werkende, die niet tot
het gild behoort; -geben o. vrijlaten o.,
vrijlating v.; 2. (Schoolt.) vrij geven,
vacantie geven o., vacantie v., vrije tijd m.

Freigebig, ( -er, -st) bijv. en b.
vrijgevig, mild, edelnmoedig, liberaal; austheilen, mild, niet milde hand; -keil
v. vrijgevigheid, mildheid, edelmoedig heid v., liberaliteit v.
Frei— geboren, bijv. nw. vrij geboren; -gebung v., Z. -lassung; - geding
o. (Bergw.) aanbesteed werk, loon o.
voor een gedeelte werks; -geist m.,
-geislerei v., -geislerisch bijv. en b., Z.
-denker 4•; -geislig bijv. nw. onbevooroordeeld, zonder vooroordeel, zonder
vooringenomenheid; -gelassen bijv. en b.
vrij gelaten, losgelaten, vrijgemaakt, bevrijd; ein Freigelassener, een vrijgelaten
slaaf m.; -gepack o. (op schepen), vrij
vrijpakkage v., goederen o. mv.,-goed.,
die de schepelingen aan boord mogen
hebben; -gericht o. vrijgerecht, hoogste
gerechshof o.; it. bevoorrecht gerecht o.,
bevoorrechte rechtbank v.; 2. Z. Fehmgericht; -gerinne o. (van een molen),
boze goot v.; -gesinn bijv. en b. vrij
liberaal; -gewerbe o. vrij beroep,-zing,
vrij ambacht o.; -glauben o. vrij geloof, geloof o., dat op vrij onderzoek
gegrond is, redegeloof, rationalisme o.;
-glaubig bijv. en b. verdraagzaam, toegevend in zaken van godsdienst of geloof; it. rationalistisch; —keil v. godsdienstige verdraagzaamheid; it. redegeloof, rationalisme o.; -gold o. (Bergw.)
oorspronkelijk gouderts o.; -graf m. vrij
onafhankelijke graaf m.; -graf -graf,
v. vrijgraafschap o., ambt, gebied-schaft
o. van een vrijgraaf; -gut o. bevoorrecht
goed o.; 2. vrijgoed, eigen goed, allodiaal goed o.; 3. vrije boederij, vrije hoeve
v.; -hafén m. vrije haven v.; -halter m.,
Z. -sass; -haltung V. vrijhouden o., vrij
-hans o. vrij huis, onbelast.-houdingv.;
huis o.
Freiheit,v . vrijheid, onafhankelijk
m.; sich in - netzen, zïch in-heidv.,rjom
vrijheid stellen; (fig.) - von Sorgen,vrij zijn
van, niet kennen o. van zorgen, zorgeloosheid,onbezorgdheid v.; - von Gesch^. ften, rust v.; mit - reden, vrij, openhartig,
onbewimpeld spreken; ich nehme mir die
-, an Sie zu schreiben, ik neem de vrij
ik ben zoo vrij u &; er hat die - alles-heid,
Zit (hun, was ihm beliebt, hij heeft vrijheid, vergunning v., verlof, recht o. alles
te doen &; - voor Dienste, vrijstelling v.,
vrij zijn; -en and Gerechtsame einer Stad!,
vrijheden v. mv., voorrechten, privilegien
o. mv.; (Ger.) wveibliche -, vrijheid v.,
recht o. der vrouw om hare goederen
uit de gemeenschap te nemen; sick -en
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smids-, kleermakers-baas m. tot geen
gild behoorende; -schöppe m. Z. Fehmrichter; -sehurfen o. (Bergw.) graafrecht,
recht o. om vrij te delven; -schuss m.
vrij schot o.; it. schot o. met een vrij
kogel; -schuster m.-kogel,btvrd
meester schoenmaker, schoenmakersbaas
m., die niet tot het gild behoort; -schulz
v. (van een brief), bij (le afzending het m., Z. -gerinne; -schiiize m. vrijschutter
verschuldigde port betalen, frankeeren m., die met een vrijkogel (betooverde
o., frankeering v.; -mann m. vrijman, kogel) schiet; -sicherheit v. vrijgeleide
bezitter, eigenaar m. van eene vrije hoeve, o.; -sinn m. vrijzinnigheid, verdraag
liberalisme o.; -sinnig bijv.-zamheidv.,
van een vrijleen; 2. Z. - knecht; -raker
m. markmeester m.; it. boer m., die vrij en b. vrijzinnig, verdraagzaam, liberaal;
zijne waren op de markt mag brengen; -sinnige Politik, vrijzinnige, liberale po-markt in. vrije markt, marktplaats v., litiek; -sinnigkeil v. vrijzinnigheid v.; 2.
liberalisme o.: 3. openhartigheid v.; -sitz
waarvoor niets betaald wordt.
Feirmaurer, maurers,mv. -naau- nl. (Leeuw.) vrij goed o.; 2. (Ger.) vrij
goed o., cijnsvrije eigendom m.; -sitzer
rer) m. vrijmetselaar ni.
Freimaurerei, V. vrijmetselarij, m. eigenaar, bezitter m. van een vrijgoed;
-sprechung v. vrijspreking,vergeving, ver
broederschap v. der vrijmetselaars.
zonden, absolutie v.; it. Z.Los--gitfensdr
Freimaurer—gesells chaft,
sprechung; - staat m. vrijstaat m., vrij land
—halle, v., Z. -loge.
Freimaurerisch, bijv. en b. tot o., vrijestaat m., gemeenebest o., republiek
de vrijmetselarij behoorende, daarop be- v.; ---sbürger m. burger m. van een vrijen
o. staat, republikein m.; -stadt v. vrijstad,
trekking hebbende, maçonniek.
Freimaurer-loge, (- n) v. vrij vrije stad v.; -sládlisch bijv. en b. repuvergaderplaats v.; it.-metslarog, blikeinsch; ---e Rechte, rechten, voor
vrijmetselaarsgenootschap, broederschap
vrije stad of van-rechtno.mv
V. der vrijmetselaars, loge v.; -orden m. vrije steden; -slamm m., Z. -kux; - stalt,
vrijinetselaarsorde, orde v. der vrijmet- - statte v. vrijplaats, schuilplaats, wijk
asvel o.; -stein M. (Delfst.) eene-platsv.,
selaars; - versammlung v. vrijmetselaars
bijeenkomst v.; - wvesen o.,-vergadin, l soort van kleiachtigen biksteen; - stelle
V. vrije plaats, zitting v. in een college;
Z. hreimaurerei.
Frei-meister, slers, mv. -ster) -slahl m., Z. - gericht; -slunde v. vrij uur,
m. meester, haas, patroon m., die niet' uur o. van uitspanning, van rust, speeltot het gild behoort, vrije meester ni.; uur, schoftuur o.; eine --- geben, een uur
-meisterschaf t v. vereeniging v., gezel vrij geven, een uur laten spelen, rusten.
niet tot het gilde behoorende-schapo.vn
Freitag, (-(e)s, mv. -e) m. Vrijdag
meesters; -messe V. vrije mis, vrije jaar in., do zesde dag der week; der stille -,
bevoorrechte (jaar)markt of ker--markt, Goede Vrijdag m.; 2. vrije dag, vacantiedag m.
mis v.; -multi m., Z. -miithigkeit.
Freimi thig, er, -st) bijv. en b. Frei-tiseh, (-es, mv. -e) m. vrije
vrijmoedig, rondborstig, openhartig, gul- tafel v.; 2. kostelooze tafel v., kosteloos
hartig, oprecht, ongeveinsd; - bekennen, maal o. voor de armen, beurs v. van stureden 4', vrijmoedig, openhartig; -keit v.' denten; -treppe v. vrije trap m.; -truppe.
vrijmoedigheid, rondborstigheid, open- v., Z. -pastei.
Freiung, v., Z. Freimachung; 2. Z.
hartigheid, gulhartigheid, oprechtheid,
ongeveinsdheid v.; 2. bewijs, voorbeeld Freistatt; -srecht o. recht o. van eene
vrijplaats; -sstein m. grenssteen, grenso. van vrijmoedigheid.
Prei -ort, (-o) t(e)s, mv. -örler of paal m. eener vrijplaats.
-orte) m., Z. -state; -partei v. (Krijgsw.) Prei—viertel, ( -tets, mv. -lel) o.
vrijcorps, corps o. vrijwilligers; -pass m. (Wapenk.) eerste kwartiero.; -vorlesung
vrijpas, pas, verlofbrief m., paspoort o.; V. kostelooze voorlezing. voorlezing,lezing
-pfennig m. (Leenw.) .belasting v., geld V. met vrijen toegang; - wasser o. vrij Wao., penning m., te betalen door den lijf ter, water o., rivier, beek v., waarin tiet
huwde; -recht o. recht o. van-eign,d visschee geoorloofd is; -weiber,—in, kop
-pelarm.,
koppelaarster v.
een vrij man om te gaan wonen of zich
te vestigen, waar hij wil; - reiter m. Fre_iwillig, bijv. en h. vrijwillig,
(Krijgsw.) vrijwilliger, vrijbuiter m. te ongedwongen, uit eigen beweging, van
paard; -sass m. bezitter, eigenaar. heer zelf, natuurlijk; -e Handlung, vrijwillig;
m. van een vrijleen; - schaar v. (Krijgw.) -e Gabe, vrijwillige gift v.; (Krijgsra.)
vrijschaar v.,corps o. vrijwilligers; -schar- cie -er, vrijwilliger m.; -keit v. vrijwil
-lighedv.
Ier m. (Krijgsw.) soldaat m. van een vrij
vrijwilliger ni.; -schein m. bewijs-corps,
Frei— Zettel, ( -tets, mv. -tel) m.
m. van vrijdom, vrijbrief m.; - schicht vrijbriefje, vrijbiljet, biljet o., dat vrijen
v.,Z. -kux; -schieszeno. schietspel, schut toegang verschaft; it. Z. Einlasskarte;
-schiftf o. (Krijgsw.) parle--tersfo.; (Berges.) bewijs o. van het verval van een
mentair schip, cartelschip o.; -schl ch- bergwerk; -zins m., Z. -pfennig; - ziigig
ter, -sckmied, -schneider m. meester bijv. en b. vrijen aftocht uit een land heb
-ziigigkeit v. vrijheid v., recht o.-bend;
vleeschhouwer of slager, meester smid,
meester kleerroaker, vleesclihouwers-, van aftocht, vair landverhuizing.

herau.snehmen, zich vrijheden veroor- - of ja -, ich war dabei, wel zeker, i k was
looven, vrijpostig zijn; poelische -en, vrij daarbij; Bieb es mir; ja -, warurn nacht
als de dichters zich-hednv.m,zo gar, wel ja wel, dat kunt gij denken; 2.
veroorloven; -liebend bijv. en b. vrijheid sic ist - nicht reich, ober 4, zij is wel is
-lievnd, waar niet rijk, maar &; - muss man das
vrijheidminnend, liberaal.
Freiheits-baum, (-baunn(e)s, nicht so wvorllicii nekmen, natuurlijk moet
mv. -bdunte) m. vrijheidsboom m.; -brief ,men liet niet zoo letterlijk opvatten.
Frei-machen, o., -machung
m., Z. Freibrief; -bond m. vrijheidsbond

m., bond m., genootschap, verbond o.
voor de verdediging van het land; - drang,
-eifer m. zucht, begeerte v. naar, liefde
V. tot de vrijheid, vrijheidsliefde v.;
-freuncd m. vrijheidsvriend, vriend m. van
vrijheid, democraat m.; -geist in. vrij
vrijheidszucht v.; -hut m.,-heidsznm.,
Z. -niutze; -krieg m. vrijheidsoorlog,
oorlog m. om de vrijheid; -lehre v. leer
V. der vrijheid, vrijheidsleer v.; 2. grond
vrijheid; -liebe v. vrij -reglnm.vd
liefde v. tot vrijheid, tot onaf -heidslf,
-mann m. vrijheidsman,-hankelijd;
voorstander m. der vrijheid van het land;
-mörder m. vrijheidsmoorder m.; -miilze
V. vrijheidsmuts, vrijheidskap v., vrij
ni.; -ort m., Z. - statte; -pre--heidso
diger m. vrijheidsprediker m., hij die
oproerige redenen houdt; -schlvärnier m.
dweeper m. met vrijheid; -sinn m., Z.
-geist; -staat m., Z. Freistaat; -stiller
m. stichter, grondlegger m. der vrijheid,
vrijheidsstichter m.; -sucht v. vrijheidszucht v., vrijheidszin m., begeerte v.,
verlangen o. naar vrijheid; -toll bijv. en
b. razend, iwrzot op vrijheid; -wuih v.
vrijheidswoede, zucht v. naar vrijheid,
overdreven vrijheidszucht v.; - 2vulhig
bijv. en b., Z. -toll.
Prei —herr, n, mv. -en) m. vrij
man, onafhankelijk man m.; 2. vrijheer,
baron m.; -herrin v., Z. -frau; -herrlich
bijv. en b. vrijheerlijk, baroniaal; -herrliches Gut, vrijheerlijk goed, eigendom
o. van een vrijheer of baron; -herrschafl v.
vrijheerschap, vrije heerlijkheid, baronie
v.; -herrschend bijv. en b. oppermachtig.
soeverein; - hertig bijv. nw., Z. -miithig;
-hocke v. niet volledige en dus niet aars
tiend onderworpen korenschoof v.; -hoi
m. vrije hoeve, vrijhoeve v.; -jahr o
vrijheidsjaar o.
(-

Freiin, (-non) v., Z. Freifrau.
Frei—knecht, (-( e)s, mv. -e) m.
vilder m.; -kugel v. vrijkogel, betooverdh
kogel m.; -kux o. (Bergw.) vrije ontgin.
ning v.; -lager o. (Krijgsw.) bivouak o.:
-land o. vrij land o., Z. - staat; - landei
of -lnder ni. inwoner m. van eene republiek, republikein, democraat m.; -ldndisch bijv. en b. republikeinsch, democratisch; - lasseno., Z. -geben; 2. - stellen,
Preilassung, v. vrijlating, in vrij
stelling, bevrijding v.
-heid

Pr ei—lauf, lauf(e)s, mv. -ldufe)
m., Z. -gerinne; -laul bijv. en b. (iachtw.)
der Jager ist —, roept, schreeuwt zonder
reden; it. Z. vorlaut; - ledig bijv. nw. ongehuwd, vrij, ongetrouwd; -leh(e)n o.
(-

vrijleen, onadellijk leen o.; (Bergw.) vrije
concessie v.; -lehrer in. doctor m.
Preilich, bijw. zeker, voorzeker,
gewis, ongetwijfeld, zonder tegenspraak,
ontegenzeglijk; haben Sic es geseheni
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Fremd, er, -st) bijv. en b. vreemd, geering v., bestuur o. van vreemdelin- v., -gierig, Z. - begierde C•; - glocke v.
ongewoon; (Pl.) uitheernscli, uitlandscli, gen; -herrscher m. vreemde vorst m.; (Volkst.) etensuur, schoftuur o.; it. klok,
buitenlandsch; in -e Dienste treten, in -lcindisch bijv. nw. uitheernsch, uit- bel v., die dat uur aangeeft; -haftigkeit
vreemden dienst gaan,bij vreemden dienst landsch, buitenlandsch. v., Z. - begierde.
FrQmdling, (-( e)s, nnv. -e) m. Fressig, er,-st) bijv. nw.(Volkst.)
nemen; ich bin hier-, ik ben hier vreemd,
onbekend;2.ein -er Mensch,ein -er, vreem- vreemdeling m.; ich bin nur als - hier, ik gulzig, vretend, gulzig etend.
deling,onbekende in.;•es Gesinde,vreemde ben of blijf hier slechts korten tijd; (fig.)
Fress-krankheit, v., Z. -fieber;
bedienden, bedienden m.mv.van anderen; in dieser Sache bin ich ein -, in olie zaak 2. Z. Heiszhunger; -lust v. eetlust, trek
es is! , in -es Pferd in unseen Ho f gelau fen, ben ik een vreemdeling, inet, d ie zaak ben m.; -rehe v. (Veea.) maagkrauwp, maag er i:; een vreemd paard, een paard van ik niet bekend; -srecht o. recht o. van een pijn v.; -sack m. (Volkst.) vreetzak, gul een ender &; -es Gut, vreemd goed, goed vreemdeling; 2. albanagium o., recht o. zigaard, veelezer in., Z. Fresser; -spitze
o. 'Y anderen; in -e H iade kommen, in op de nalatenschap van een vreemdeling, v., Z. Fiihlspi.lze; -steinm. belsche steen
vrÈ emde, andere handen overgaan; fur olie kinderloos gestorven is.
m.; -such! v., Z. - begierde; (Veea.) Z.
we Fehler buszen miissen, voor de fouten
Fromd-namig, bijv. en b. een - Heber; -trog in. etensbak m., etensbakje
01 gebreken van anderen moeten boeten, vreemden naam voerend of dragend; -wort o, ; -woos! m., Z. Fresser; - winkel m.
voor anderen de schuld dragen; sich raait o. vreemd woord, uitheemsch woord o.; snoephoek m.; -wurzel v., Z. F'ieberwur-n Federn schnzi cken, met eens ander- -rwwo rterbucho .vreemdwoordenboek,woor- zet; -zange v. vreettang, vreetschaar v.;
mans veeren pronken; er hat heute -e bei denboek o. voor vreemde, uitheemsche _zangelclien o. tiptangetje o.
Tisehe, hij heeft heden gasten ten eten; woorden.
Frott, (-( e)s, mv. -e), —chen,
Frequent, ( er, -st) bijv. nw., Z. -wiesel, (- sels, mv. -sel) o. (Nat. kist.)
-e Handel, zaken v. mv. `an anderen;
einen -en Namen annehmen,een vreemden, hau fig, stark besucht.
fret o.
verdichten, verzonnen naam aannemen; Frequenteren, (frequentirte, fre- Fretzen ,(fretzte,gefrelzt)bedr.ww.
eine -e Hand, Stimine annehmen, zijne quenlirt) bede. ww. vlijtig, regelmatig eten, vreten, met graagte eten, smullen;
hand, stem veranderen, eene andere hand, bezoeken, Z. besuchen.
, ( van vee), grazen; (Jachtw.) op roof uit Frequenz, (- en) v. toevloed, sa- gaan; 2. te eten geven, voeden, spijzigen;
stem aannemen; enter -een Namen reisen,onder een vreemden naam, incognito menloop m. van nienschen, menigte v.; it. mesten, vetmesten.
reizen; 3. -es Thier, onbekend, vreemd, (Spoorw.) menigvuldig vervoer, transFre_udausruf, (-( e)s, mv. -e) in.,
vreemdsoortig; sich - anslellen, zich port o. van personen of goederen.
Z. Freudenausruf.
vreemd, zonderling aanstellen, gedragen, Fresco, (- s) o., z. m. schilderen o.,
Freude, (- n) v. vreugd, vreugde,
veinzen verrast, verwonderd te zijn; er schildering v. op natte kalk; -malen o. blijdschap, vroolijkheid v.; das macht ihmn
that - gegen mich, hij hield zich of hij schilderen op natte kalk, fresco- schilde- viel -, dat veroorzaakt hem veel vreugde;
mij niet kende; in einer WVissenschaft - ren o.; -gemalde o. schildering, schilderij es ist eine - so etw. zit sehen, het is een
sein, een vreemdeling zijn in, niet bekend v. op natte kalk, fresco- schilderij v.; -ma- genot o., eene pret v., een pleizier o.,
zijn met; ihni ist jeder Eetrug -, hij is lerei v., Z. Fresco.
een lust in. &; ich mache ry ir eine - dervreemd aan bedriegerij, bedrog kent hij
Fress-bauch, (- bauch(e)s, mv. aus, ik verheug mij, ik stel mij veel pret
niet; 4. vreemd, zonderling, zeldzaam, -bauche) m.,Z. - warast; - begierde v. vraat - daarvan voor; er hat seine - daran, het is
ongewoon; es kam mie - vor, het -kwam zucht, gulzigheid v., vreetzucht m.; -be- Gene voldoening v. voor hem; er tveisz
gierig bijv. en b. gulzig, vraatziek, vraat- vor - nicht, wo ihm der Kopf steht, hij is
mij vreemd, zonderling voor.
FrQmdartig, ( - er, -st) bijv. en zuchtig.
van vreugde buiten zich zelven, dronken
b. vreeindaardig, ongelijksoortig, niet bij
Frosse, (- n) v. (Volkst.) mond, van vreugde; herrlich and in -n leben,
elk. passend; 2. (fig.) vreemdsoortig, Z. muil, bek m.
heerlijk en in vreugde leven; schuldlose
frempl (4); -keil v. vreemdaardigheid,
Frossen, (du friss(es)t, er frisst, _, onschuldige vreugd, vermaken o. mv.;
ongelijksoortigheid, vreemdsoortigheid, frasz, gefressen) bedr. ww. onr.(van die- sinnliche -ii, zinlijke vermaken; geistige
zonderlingheid, zeldzaamheid v.
ren), vreten, eten, verslinden; ze - geben, -n, geestelijke, zedelijke vermaken o. mv.;
FrQmde, der, eira FrQmder, te vreten geven, voederen; 2. (van perso- _n der Jugend, vermaken o. mv., uitspan (des, eines -n, mv. -, die -n) m., die, eine nen), gulzig eten, vreten, verslinden; ningen v. mv. der jeugd; mit -n, gaarne,
Fremde (der, einer -n, z. mv.) v. vreeen- (fig.) einen Verdruss in sich -, opvreten, met pleizier, met genoegen; - an etw.
deling m., vreemdelinge v., vreemde m. voor zich houden; sein Leid -, opvreten, haben, vermaak scheppen in, genoegen
en v.; 2. v. vreemd land o.,vreemde streek, verkroppen; (gemeenz.) dieses Kind ist vinden in; keine - ani Lernen haben, geen
plaats v.; in der - leben, in den vreemde, zuna -, men zou dit kind opeten; einen behagen scheppen, geen lust hebben in;
in een vreemd, ander .land, buiten het Narren an etw. gefressen haben, dol, ver- 2. vreugd v., gejuich o., uitdrukking v.
vaderland wonen; in die - gehen, in den liefd, gek zijn op; 3. (fig.) der Rost frisst van vreugde, van vroolijkheid, opgetovreemde,buitenslands gaan, vreemde Ian- das Eisen, verteert; -de Feuchtigkeit, in- genheid v.; 3. voorwerp o. van vreugde,
den bezoeken; (van ambachtslieden), op vretend; -des Millet, invretend, bijtend; geluk o.; ich babe meine einzige - an
zijn ambacht gaan reizen. dieser Krieg hat viele Menschen gefressen, diesemn Kinde, dit kind is mijne eenige
FrQmden--amt, aml(e)s, mv. heeft velen rnenschen liet leven gekost; vreugd, mijn eenig geluk.
-enter),-bureau, (onb.) o. kantoor o. seine Bedienten - ihn au f, maken hem
Freudelos, bijv. nw., Z. freudcnlos.
voor vreemdelingen; -bush o. vreemde- arm, eten hem de oores van het hoofd; Fraudera -arm, (- armer, -ärmst)
lingenboek, register o. der vreemdelingen; dieses Kleid frisst viel Tuch, verslindt bijv. raw., Z. -los; -ausruf [n. uitroep m.
- fiihrer m. gids,wegwijzer m. voer vreem- veel laken &; um sich -, zich ver- van vreugde, vreugdegeschreeuw, vreugdelingen, vreemdelingengids m.; -zinc- spreiden; II. o. zelfst. (Volkst.) eten, degeroep o., vreugdekreet m.; -becher
mer o. vreemdenvertrek, vertrek o., voedsel o.; (voor dieren), vreten, voeder in. vreugdebeker m.; -bezeigung v. vreugkamer v. voor vreemdelingen, voor het of voer o.
debetuiging v., vreugdebetoon o.; -bliek
algemeen of publiek; 2. logeerkamer,
Fresser, (-s, mv. Fresser) m. vre- m. vroolijke blik, verheugde blik m.; it.
kamer v. voor logees.
ter, gulzigaard in.; (Boschw.) (aan boo- kortstondige vreugde, korte vreugd v.;
FrQmd-glaube, ( -ns) m., z. m men), brand m., ziekte v.
-bole m. vreugdebode m.; -bothschaft v.
onrechtzinnigheid v., dwaalgeloof o.;
Fresserei, (-en) v. zwelgerij, bras- vroolijke, blijde boodschap v.; -bringer
-glaubig bijv, nw. onrechtzinnig, an- serij, vreterij, vraatzucht; 2. (Volkst.) m. vreugdebrenger m.; -durst m. dorst
dersgeloovend, kettersch.
slemperij, smulpartij v.
m. naar vermaak; -fahne v. vreugdevaan
PrQmdheit, v.,Z.Unbekanntschaft. FrQss-$giber, (-bers, mv. -ber) v.; -feier v. blijde viering v., vreugde FrQmd-herrsehaft, (-en) v. o. (Gen.) geeuwhonger, hondshonger m.; feest, genot o. (Ier vreugde; -[eind m.
vreemden heerschappij, heerschappij, i•e-, (Veer.) vraatzuclht, eetziekte v.; -gier vijand in. van luidruchtige vroolijkhei l;
(-
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- fest o. vreugdefeest o.; -[cuer o. vreug-

er ist ein sehr guler - von ihm, hij is een vriendelijke dienst m.; -kuss m. vriend-

devuur, vuurwerk o.; -gesang m. vreugdegezang o., vreugdezang m.; - geschrei
o. vreugdegeschreeuw o., vreugdekreten
m. mv.; -hasser m. vreugdehater m., vijand m. van vermakelijkheden; -hans o.
vreugdehuis, huis o. van genot, van vroolijkheid; -kleid o. vreugdekleed, feest
o.; -leben o. vroolijk leven, gelukkig-kled
leven, leven o. vol vreugde; -leer bijv. nw.,
Z. -los; -lied o. vreugdelied o.; -los bijv.
nw. zonder vreugde, zonder vroolijkheid,
vreugdeloos, doodsch, stil, droevig; -madchen o. meisje o. van pleizier, hoer v.;
-mahl o. vreugdemaal, feestmaal o.; -ól
vreugdeolie v.; -op[er o. vreugdeoffer o.,
Z. Dankofer; -post v. blijde tijding v.;
-reich bijv. en b. vreugdevol, vroolijk,
vol vreugde; -rug f ni., Z. - geschrei; -saal
m. woning v., verblijfo. der gelukzaligen,
hemel m.; -schieszen o. vreugdeschot,
schieten o. ten teeken van vreugde, salvo
o.; -schmuck m. vreugdetooi m.; -schuss
In., Z. -schieszen; -spiel o., Z. Lustspiel;
-sprung m. vreugdesprong, sprong ni. van
blijdschap; -stárer m. vreugd verstoorder
m.; -lag m. vreugdedag, dag m. van
vreugde, van blijdschap, blijde dan, vroolijke dag m.; -tunti m. vreugdedans m.;
-laumel m. bedwelming v. van vreugd,
van blijdschap, verrukking v.; -thane v.
vreugdetraan, traan m. van vreugde, van
blijdschap ; ---n vergicszen, vreugdetranen
storten; -trunk in. vreugdedronk, toast
m.; -voll bijv. nw., Z. -reich; -vein rn.
vreugdewijn m.; -zähre v., Z. -throne;
-zeichen o. vreugdeteeken, teeken o. van
vreugde; -zeil v. vreugdetijd, tijd m. van
vroolijkheid, van blijdschap, van genot.

zeer goede, zeer intieme vriend van
hem; jem. als - ivarnen, als vriend, in
hoedanigheid van vriend waarschuwen;
he, guter•-! hei, goede vriend !; ei,n - von
eta. sein, een vriend zijn van, gaarne willen, houden van, berninnen, een liefheb
zijn van; 2. Z. Verivandier; (Hand.)-berm.
vriend, handelsvriend m., hij, met wien
men handelt.
-

Freundbri derlich, bijv. en b.
vriendbroederlijk, broederlijk.

schapskus, kus m. der vriendschap;
-p/and o. pand, onderpand o. van vriendschap; -stick, (verkl.) -stiicicchen o. (ge
- dienst; Z. (i. k. bet.) staaltje-menz.)Z
o. van vriendschap, vriendenstreek m.;
-trieb ni. neiging v. tot vriendschap; -ver
verzekering v. van vriend -sicherungv.
-schap.
Fre_undvetterlich, bijv . en b
(veroud.) als goede neef of bloedverwant.
Fr @vel, (-s, mv. Frevel) m. misdaad,
euveldaad, gruweldaad, schanddaad v.,
vergrijp o.; einep - an jent. begehen, zich
aan acne misdaad schuldig maken jegens;
er soli mir seinen - buszen,ik zal hem
zijne euveldaad betaald zetten, laten boe
voor; 2. ondeugd, ondeugendheid,-ten
boosheid v., moedwil m., moedwilligheid
v.; aus lanter -, uit louter moedwil, ondeugd; 3. (Ger.) boete, straf v.;-und Busze
erlegen, gestraft worden voor zijne mis
-da,
zijne misdaad boeten.
Frevel-beweis, (-es, mv. -e) nl.
bewijs, bewijsstuk o. der misdaad, corpus
delicti; -buste v. boete v. wegens het
plegen eeneb misdaad.
FrQv(e)ler , ( -Iers, mv. -Ier) m.
boosdoener,inisdactiger,booswicht,snoodaard, overtreder m. der wet; 2. ondeugd,
onbeschaamde, vermetele m.
.

Freundlich., ( -er, -Si) bijv . en b
vriendelijk; -e Miene, vriendelijk, minzaam, voorkomend; ( van woorden, een
onthaal), vriendelijk, lief, hartelijk; sie
tear sehr -, lief, lieftallig; jein. - ansehen,
vriendelijk aanzien; jein. - griiszen lassen,
vriendelijk,hartelijk, minzaam; (fig.) (van
een vertrek), prettig, aangenaam, huiselijk; (van het weder), aangenaam, uit
-e Bergarten,-lokend,vrij;(Bgw.)
matrijs, metaalmoeder v.; - heil v. vriendelljkheid, welwillendheid, minzaamheid,
hartelijkheid, voorkomendheid, liefelijk
v.; die -- ihres Gesichies, de vrien--heid
delijkheid, minzaamheid; seine --geivinnt
alle Herzen, door zijne vriendelijkheid
wint hij aller harten; 2. vriendschappelijkheid, vriendschap v., vriendschapsbewijs o.
Freundlos, bijv. en b. vrienden Fre,velgerieht, (- (e) s, mv. -e)
loos, zonder vriend (en), geen vriend(en)
o. rechtbank v., gerecht o. voor kleine
hebbende.
Freund-nachbarlich, bijv. en misdaden.
Frovelhaft, ( -er, -(e)st) bijv. en
b. als goede, bevriende buren; -recht o.
recht o. van bloedverwantschap, van b. misdadig, snood, goddeloos, moedwillig, vermetel, onbeschaamd; -e Worte, bevriendschap.
Freundsehaft, en) v. vriend - leedigend; -eAbsicht, kwaadwillig, boosFre_udetrunken, bijv. nw. vreug- schap, gemeenzaamheid, hartelijkheid, aardig.
FrQvelhandlung, ( en) v., Z.
dedronken, dronken, buiten zich zelve(n) welwillendheid v.; - nail jemn. stiften,mavan vreugde; -heil v. vreugdedronken chen, vriendschap aangaan, sluiten, vrien- Frevelthat.
Frgveln, (frevelte, ge f revelt) o. WW.
-heid, dien worden; die elieliche -, de echtelijke
bedwelming v. van vreugd.
Freudig, ( -er, -st) bijv. en b. ver vriendschap, genegenheid, liefde v.; in eene misdaad, eene boosheid begaan, pleblijde, opgeruimd; mit-heugd,vrolijk Friede zend - legen, in vrede en vriend gen, zich vergrijpen, zich aan Bene mis
schuldig maken; gegen die Gesetze-da
eensgezindheid leven; 2. bewijs-schapof
-em Herzen, met een vroolijk, opgeruimd
hart; 2. heuglijk, blijde, vreugde ver o. van vriendschap, vriendschapsdienst -, de wetten overtreden; wider die Reli-e Nachricht, blijde, aange---orzakend; in., vriendelijkheid v.; erweisen Sic mir gion -, zondigen.
Frevel sache, (-n) v. zaak v.,
naam, heuglijk; -es Leben, vroolijk, die -, ihm zu sagen cjr, bewijs mij de
genoeglijk; -er Tag, blijde, heuglijke, vriendschap, wees zoo vriendelijk &, doe proces, geding o. wegens kleine misdavroolijke dag; 3. - an etiv. gellen, ver mij het pleizier &; er hat inir viele - er- den; -that V. euveldaad, misdaad, gruopgeruimd beginnen met; -keil-heugd, wiesen,, hij heeft mij veel vriendschap be- weldaad v., vergrijp o.; -vogt m. fiscaal m.
Froventlich, ( -er, -st) bijv. en
vroolijkheid, blijdschap, opgeruimdheid wezen; 3. Z. Verivandischaft.
Freundschaftieer, bijv. uw.! b., Z. frevelhaff.
v.; it. ijver, lust m.
Frey, Freyheit, fre ylich &,
Freuen, (fi cute, .gefreut) bedr. ww. zonder vriendschap.
jem. -, verheugen, vreugde aandoen; das Freundschaftlich, -er, -st) Z. Frei, I reiheit j.
freul mich, dat verheugt mij, dat doet bijv. en b. vriendschappelijk, als vriend;, Friction, (-en) v. wrijving v.; -srad
mij genoegen, daar ben ik blij om; 2. jean. - trainen, vries Ischappelijk, als o. (Werkt.) wrijvingsrad o.
Fri_edbri chig, er,-st) bijv.nw.,
wei(. ww. sich liber etw. -, zich verhen- vriend; -e Gesinnungen, gevoelens van
gen over; sick auf airy. of au[ e %ne Sache vriendschap; (Schild.) -c Farhen, over- z. friedensbriichig.
Friede, ( ns, mv. n) of Frieden,
-, met blijdschap te gemoet zien, verbei- eenstemmende, samenvloeiende; -heil c.
den; sich au[jems. Besutch -, zich verheu- vriendschappelijkheid v., Z. Freundschaft. (-s, mv. Frieden) m. vrede m.; it. rust,
Freundschafts-band, (-(e)s, eendracht, eensgezindheid v.; den -n
gen over het te wachten bezoek van iem.,
verheugd zijn dat iem. bezoeken zal; mv. -e) o. vriendschapsband, band rn. sch-lieszen, vrede sluiten; den -n in einee i
sich hcimlich -, zich heimelijk verheu- der vriendschap; - berveis m. bewijs o. Lande wieder herstellen, een land bevregen, heimelijk vreugde scheppen, in zijn van vriendschap; - bezeigung v. vriead- digen, weer tot rust brengen; den - halvuistje lachen; sick wie eis Kind -, zich schapsbetoon o., vriendschapsbetuiging, ten, verletzen, brechen,den vrede bewavan ganscher harte verheugen, blij zijn betuiging V. van vriendschap; -bund m. ren, schenden, verbreken; int Schoosze
verbond o. van vriendschap,vriendsclraps- des -ns, te midden des vredes; in -n
als een kind.
Freund , (-(e)s, mv. -e) m. vriend bnnd m., Z. -band; -bitndniss o. verbin- leben, in vrede, eendrachtig, eensgezind
m.; in, ( pen) v. vriendin v.; jent. als tenis v. tusschen vrienden, vrien^ien- leven; lassen Sic mich in -n, laat mij met
- behandeln, als vriend behandelen &; kring m.; - dienst in. vriendschapsdienst, rust, riet vrede; - da ! stilte daar, stil
.
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toch, houd(t) uw rust daar!; sick ver - vrediger,bemiddelaar ni.; - stiftung v. b^
scha f f en,zich rust verschaffen;i t.Z. Schutz ; vrediging, bemiddeling v.; -stórer m. vn
(Spr.) Z. ernahren; (fig.) der - Golte^ , deverstoorder, rustverstoorder, twiststc
de vrede des harten, gerustheid, kalmt ker, onruststoker m.; (gemeenz.) stok(
brand, oproermaker, roervink m.; -stl
V. van het geweten. zielerust v.
Frigide - forst, ( - en, mv. - en) m . rung v., Z. -bruch; -lag m. vrededag, ds
vredevorst m.; -gebot o. bevel, gebod o . m., waarop de vrede gesloten wordt i
om vrede te honden, om rustig te zijn werd; 2. slag m., waarop de gilden bij
-kauf m. (Rechtspr.) (Prow.) koop m . eenkomen ter onderhouding der eensge
tegen wil , en dank om den vrede te be. • zindheid; -traktat m. vredestractaat o
waren; -los bijv. en b. (veroud.) vogel • akte v. van het sluiten des vredes; eine
vrij,verbannen,gebannen; ([1g.) twistziek — abschlieszen, vrede sluiten, een vre
onverdraagzaam, onrust, twist stokend desverdrag aangaan; -unlerhandler is
-machend bijv. nw. vrede makend; -ma. vredesonderhandelaar ,ou(lerhandelaar is
cher m. vredemaker, vredesluiter, vrede. over den vrede; -unferhandlung V. vre
desonderhandeling v.; -urkunde v., 2
stichter m.
Friedens-abschluss, (-schius• -traktal; -verein m., Z. -bund, - congres:
ses, mv. -schlüsse) m sluiten o.,sluitiu -vermnitllung v., Z. -stiftung; - versamor
V. van den vrede, vredesluiten o., he. lung v., Z. -congress.
Friedensvoll, bijv. nw., Z. fr ied
vrediging v.; -anerbieten o., -antrag m
aanbod, verzoek o. om vrede, vredesaan- lich.
bieding v., vredesvoorstel o.; - artikel m
Friedens-vorschlag, (-schla
vredesartikel o.; - bedingang v. vredes g(e)s, mv. -schlage) m. vredesvoorsla
v.; —en machen, vredesvoor -vorwade m., voorstel o. om vrede te sluiten; -zei
stellen; -bole m. vredebode m.;-warden V. vredestijd, tijd m. van vrede.
Fried-fertig, ( -er -st) bijv. en t
- bolschaft v., Z. -post; -brecher m., Z.
-stórer; -bruch m. vredebreuk v., ver vredelievend, vreedzaam, geneigd to
schenden o. des vredes; -bruchig-brekn, vrede; - ferligkeit v. vreedzaamheid, vre
bijv. en b. vredebrekend, den vrede bre- delievendheid, geneigdheid v. tot vrede
kend; -- werden, den vrede verbreken, -hag m. haag, omheining, afschutting v,
schenden; -bund m., -biindniss o. ver- it. omsloten plaats v.; -hof in. kerkha
bond o. van vrede, vredebond m.; -con- o., begraafplaats v.
gress m. vredescongres, congres o. om
Friedlieh, ( er, - st) bijv. en li
over het sluiten van den vrede te onder vreedzaam, rustig, stil, vredelievend; -kei
-eid m. belofte v. onder eede-handel; v., Z. Fried fertigkeil.
om den vrede te onderhouden; -einlei-Fried liebend , bijv. nw.,Z. fried.
lung v., Z. -prdlinminarien; -engel m. vre- lich, -/erlig; -los bijv. en b., Z. friedelos
desengel, engel m. des vredes; - fahne v., -pfah.l ni., Z. Grenzpfahl.
Z. -Plagge; -feind m. vijand m. van vrede;
Fried-sam, -selig, ---kegt v.
-test o. vredefeest, feest o. wegens het Z. fried ferlig, friedlich.
herstel van den vrede; -feuer o. vredeF''rieren, (f ror, gefroren) o. ww
vuur, vuurwerk o. wegens liet sluiten onr., onp. ww., m. h. vriezen, koud zijn
van den vrede; -flagge v. vredevlag v.; ich frieze of es fried mich, ik hen koud
-Furst m., Z. Friede/iirst; -fuse m. voet 2. en. h. vriezen; es hal diese Nacht Ei.
m. van vrede; Truppen auf den -- setzen, gefroren, het heeft ijs gemaakt &; es frierl
op voet van vrede brengen; -gedanken het vriest; es hat sehr stark gefroren, he
m. mv. vredelievende gedachten v. mv., heeft zeer hard, sterk gevroren; es frier!
vredelievende gezindheid v.; -gericht o. dass es kracht -, (Spr.) liet vriest dal
vrederecht, vredegerecht o.; -geschil fl o. het kraakt.; 3. in. s. bevriezen; das Wasvredesonderhandeling v.; das -- beschleu- son ist gefroren, liet water is bevroren, ijs
nigen, de vredesonderhandelingen be- geworden; (gerneenz.) es frier! Steinunc
spoedigen; -góttin v. (Fabeii.) godin v. Bein, het vriest steendik; II. o. zelfst,
des vredes; -handlung v., Z. -unierhand- koude v., gevoel o. van koude; er kano
lung; -instrument o. vredesverdrag o.; das - nicht ertragen, hij kan niet tegen
-truss m. vredekus, kus ni. des vredes; koude; it. bevriezen, vriezen o., vorst v.;
-marsch m. vredemarsch m.; -miinze v. (gemeenz.) er hal das -, de koude koorts v.
vredepenning, gedenkpenning m. van een
Fri_erpunkt, (-(e)s, mv. -s) in.,
vredesverdrag; -nachricht v., Z. -post; Z. Gefrierpunkl.
.-partei v. partij v. van den vrede; -pfeife Fries, ( - es, mv. - e) in. (Lakenb.)
V. vredepijp, pijp v., bij de Indianen rond vries, duffel o.; (Bouwk .) fries, platte lijst
vriendschap; -post,-gandetkv v.; (Art.) sieraadsband m. aan het gev. vredebericht o. vredetijding, tijding schut.
v., bericht o. van, het sluiten van den
Friese, (-n, mv. -n) in. (veroud.)
vrede; -prhliminarien mv. vredesprelimi- (in de Hanzesteden), zeemtouwer m.,
nairen v. mv., voorafgaande vredespun- Z. 14'eiszgerber.
ten o. mv.; die -- erCffnen, einleiten, de Friesel, (-s) o., z. m. (Gen.) purpreliminairen openen; -punki m. vredes- per, purpervuur o., scharlakenkoorts v.;
punt, vredesartikel o.; -richter m. vre- rothes -, roodvonk o.; weiszes -, koorts
koorts v. met-uitslagm.,preko
derechter, kantonrechter m.; - schlussm.,
Z. -abschluss; -schuss m. vredeschot, gierstuitslag, gierstkoorts v.
schot o. tot geruststelling; -stab m. vreFr iesel — ähnlich, - artig, bijv.
desstaf m.; -stiffer m. vredestichter, be- en b. (Gen.) gierstach tig; - ieher o. gierst --

,

-

—

Fri.
- koorts, purperkoorts v. met gierstuitslag;
- -[lee/tie v. gierstvormige huiduitslag m.
Fries-maeher, diers, mv. cher
- m. dulfeiwever m.; -mantel m. duffelsche
- mantel m.; -rock m. duffelsche jas v.
Pringeisen, ( - eisens, mv. - eisen)
r o. (Prov.) (Very.) wringijzer o., wringstok m.
Fringen, (fringle, ge/ring!) bedr.
Ww. (Prov., Very. ) wringen, uitwringen,
Z. ringen.
(-

-

)

Frisch, ( - er, - (e)st) bijv. en b.
frisch, koel; -es Wetter, -e Nacht, Frisch,
koel; -es Wasser o. frisch, versch; -er
Keller, frisch, luchtig; - machen, verfrisschen; - (oerden, frisch worden, zich ver
sich mit -em Wasser-frischen;(Zw.)
versehen, versch water opdoen; 2. versch,
nieuw; -es Ei, versch, pas gelegd; -es
hrot,versch, nieuwbakken; -angekommene
Háringe, versch, nieuw, pas aangekomen;
-e PEerde, versch, nog niet gewerkt heb
ein -es Fass anzapfen, een versch,-bend;
nieuw of vol vat opensteken; -e 'Truppen,
versch, nog niet in het vuur geweest
zij nde; ein -es Hemd anziehen, een ander,
schoon hemd aantrekken; (Giet.) - machen, samensmelten, alligeeren; -es Blei,
Z. Frischblei; -e Zwilter, zuiver tinerts o.;
-e Schlacken, licht; - machen, Z. frischen;
-e Wunde, versch, open, nog bloedend;
- gehauener Stein, pas, versch uitgehouwen; -e Schrift, versch, nieuw, pas
geschreven; -e Wásche, schoon, versch;
-es Belt, schoon, versch; von -em, opnieuw, van voren aan; auf -er Thai, op
heeterdaad; 3. vlug, vroolijk, levendig,
frisch, fluks, wakker, dartel; -es Mädchen,
levendig; - and gesund zuruckkontnzen,
friscli en gezond, gezond en wel; - and
gesund sein, frisch en gezond, welvarende
zijn; -er Muth, frisch, nieuw; -er Eifer,
vernieuwd; -en Muth [assen, nieuwen
moed scheppen;- en Alhem schop/en, opnieuw ot weder adem halen; -es Alter,
bloeiende leeftijd ni.; er ist noch -, hij is
nog in den bloei zijner jaren; it. nog frisch
en gezond; -e Gcsichtsfarbe, frisch, gezond; - auf den Feind losgehen, frisch,
(link, moedig, onverschrokken; etw. thun, zich !haasten, zich spoeden; die
Arbeit geht ihm - von der Hand, flink,
vlug, finks; -! -auf! - darauf los, -daran!
kom ! bedenk n niet lang ! welaan ! moed!

Frisch-arbeit,

(-en)

v. (Giet.)

uitdrijven o. (Ier slakken; - backen bijv.
raw. —es lirod, versch; -bácker m. bak
heeft; -balg ni.-kerm.,divschbo
(Sm.) kleine blaasbalg m.; -blei o. zuiver lood o.
Frisehe, v. verschheid, frischheid
v.; (Jachtes.) drinkplaats, waterrijke
plaats v.
Friseheisen, ( -sens, nov. -sen) o.
gezuiverd ijzer o.; it. voor de tweede
maal gesmolten ijzer o.
Fri.sehen, (frischte, gefrischt) bedr.
ww., Z. er frischen; (Geweerra.) eira Gewehr -, opnieuw groeven; (Jachtw.) die
flunde -, laten purgeeren, een purgeer
ingeven; (Giet.) das Erz -, zui--midel
veren, van slakken reinigen; das Blei -,
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Frist-befehl, (-( e)s, mv. -e) ni. ein -es Leben fuhren, Z. [roh; -e Rotscha [t
smelten; das Kupfer -, afkoelen; 2. o.
m. h. (Jachtw.) (van herten &), (Ger.) bevel o. tot uitstel; -brief m. brief 4r, Z. [roh; -keil v. vroolijkheid, blijheid,
zich verfrisschen, drinken; (van wilde m. van uitstel, uitstelbrief, respijtbrief vergenoegdheid, opgeruimdheid, tevrem.; -buch o. (Bergw.) schuldboek, boek' denheid v.; 2. Z. Lustbarkeit.
zwijnen), jongen, werpen.
Frischer, (- s, mv. Frischer) m. o., waarin elke nalatigheid wordt aange-' FrohlQeken, (`rohlockte, ge[rohlockt) o. ww., m. h. juichen, jubelen,
zuiveraar, arbeider m. in de smeltovens. teekend.
Frj.scherdings, bijv. nw. Z. Fristen, (fristete, gefristet) bedr. zich verheugen, zijne vreugde bekend
ww. uitstel verleenen; (Rechtspr.) uit maken, luidruchtig zijn; liber jems. Unneuerdings.
eine Sache -,-steln,opchrvdag; gluck -, zicl verheugen in, juichen in.
Friseh-esse, (- n) V. haard m. voor
(Ie tweede smelting; -fever o., Z. -herd; uitstellen, verschuiven, opschorten; eine FrohlQckung, v., Z. jrohlocken;
-gestein o. (Berges.) vaststaande steen Zahlung -, later stellen, verlengen; jenin. it. gejuich, gejubel o.
m.; - rgestübe of - gesluubeo. (Giet.) versch das Leben -, verlengen, redden, bewaren.
Frohmuthig, ( -er, -st) bijv. en
Fristenweise, bijv. en b. in ter- b. blijmoedig, wel te moede, welgemoed,
koolstof o.; -glálte v. loodschuim o.;
bij
mijnen,
bij
gedeelten,
tussehenpoozen,
opgeruimd.
-hauer m. smid m. in den smeltoven;
-heil v., Z. Frische; -herd m. zijgoven, term ijnsgewijs.
Frohn, (-(e)s, mv. -e) of FrQhne,
zweetoven m.; - knecht m. (Sm.) helper Frist -geld, (- (e) s, mv. -er) o. (-n, nov. -n) m. gerechtsbode, gerechts
-dienarm.;
ni. van den zuiveraar, zijgovenknecht m. (Bergw.) geld o., dat betaald moet wor2. Z. Frohne.
Frischling, (-( e), mv. -e) o.(Jacht- den om verlenging te krijgen van tiet FrQhn-aeker, (-ackers, mv.-ticker)
w.) frislijn, jong wild zwijn o., dat nog verlof om eerie mijn te ontginnen; -gesuch m. akker in., goed, landgoed o., waar
o. verzoek o. om uitstel; - miltel o. tijde
geene tanden heeft.
verbonden zijn; -altar-anherdist
pijnstillend middel o.; -lag m.(Hand.)-lijk m. hoogaltaar o.; -amt o. leendienst m.;
Frisehmaehen, (machte Frisch,
(Katte.) hoogruis, plechtige mis v.; -arbeit
Frisch gentachl) bedr. ww. (Bergw.) Z. dag m. van uitstel, respijtdag m.
Fristung, v., Z. fristen, Frist; it. V. heerendienst, leendienst m.; -arbeiter
frischen.
Frisch-malerei, v., Z. Fresco- verlenging, verdaging v.; 2. Z. Frislgeld. m. arbeider m., die heerendienst ver
Frist-verlaugerung, v. verlen-richt,
gedwongen werkt.
(malerei) &; -melk, -milchen bijv. en b.
FrQhnbar, bijv. n w.,Z. [rohnp jlich—e Ruh, nieuw melkt; -o fen m., Z. -herd; ging v., verlengen o. van den termijn,
nieuw uitstel o.; -zeche v. bergmijn v., lig.
-panne v. zijgpan, zweetpan v.
Frisehpoehen, (pochte [risch, welker bezitter nu en dan verplichtingen FrQhn--bauer, (-n, mv. -n) m.
te vervullen heeft.
boer, landman m., die tot heerendiensten
frischgepochl) bedr. ww. stampen.
Frisch-schlaeke, (- n) v. (Giet.) Frisur, en) v. (Pruikm.) gekruld verplicht is, leendienstplichtige m.; -bole
versch schuim o.; -schmel;en o. smelten of gekapt haar o.; it. wijze v. van kappen, m., Z. Frohn; -brad o. brood o., dat geo. van erts, waaruit men zilver bekomt; kapsel o.; (Mod.) ruim versierde zoom m. geven wordt aan degenen, die heerenFritt, (-( e)s, rnv. -e) of— bohrer, diensten verrichten; -biirger m. leenplich-schmied m., Z. -hauer; -stuck o. zijg (-rers, mv. -rer) ni. fret, fretboor v.
tig burger, burger rn., die heerendiensten
stuk, zweetstuk o.
Frischung, v., Z. Er[rischung; Fritte, (- n) v. (Glasbl.) fritte v., verrichten moet; -dienst m. leendienst,
(Geweerm.) groeven o., groeving v.; glasmengsel o., glasmassa v., die tot smel- heerendienst, gedwongen dienst m.
(Jachtw.) (van honden), Z. /rischen; ting gebrand en gegloeid is; -nkesscl in.
FrQhne, (-n) v.lieerendienst, leen
(Berges.) zijgen, zweeten o., zijging, fritteketel m.; -npfanne v. smeltkroes m.
m.; cliv. in der - mnachen lassen,-dienst
Frittofen, o[ens, mv. -o[en) m. als heerendienst laten verrichten; in der
zweetins, smelting v.
- arbeilen, Z. f róhnen.
Frischzacken, hens, mv. -ken) (Glashl.) calcineeroven, fritteoven ni.
FrivQl, ( -er, -st) bijv. en b. ijdel, FrQhnen, gewoons. frQhnen,
o. plaat v. in den smeltoven.
nietig,
beuzelachtig,
onbeduidend,
arm(f'rohnte, gefrohnt en;J'róhnte, gefr•óhnl) o.
Friseur, s, mv. -e) m. kapper,
zalig, kleingeestig, lichtzinnig, winderig. ww., m. Ic. teemt iensten, heerendiensten
pruikmaker m.
Frisr-bohrer, rers, mv. -rer) Frivolit ,t, (-en) v. ijdelheid, nie- verrichten; i. k. bet.) jeinn. -, voor niet
m. fijne drilboor v.; -eisen o. (Pruikm.) tigheid, geringheid, beuzelachtigheid, on- werken of arbeiden voor, gratis verrichbeduidendheid, armzaligheid, kleingees- ten; (fig.) seinen Lusten -, zich overgefriseerijzer, krulijzer, kapijzer o.
Frisiren, (frisirle, frisir!) bedr. tigheid, lichtzinnigheid, winderigheid v. ven aan, bot vieren, den vrijen teugel
Froh, ( -er, -st) bijv. en b. vroolijk, vieren; seinen Leidenschaften -, voldoen,
ww. (Lakenb.) einon Zeug -, noppen, opkrassen; (Mod.) eis Kleid -, met afhan- blijde, vergenoegd, tevreden, verheugd, een slaaf zijn van; der Mode-, slaafsch
gende sieraden voorzien; (Pruikm.) die opgeruimd; ich bin recht - dar. ber, daar- volgen.
Fr4hner, (-s, mv. Fröhner) m.,
Haare -, opmaken, in krullen zetten; jein. over ben ik zeer verheugd, blijde, ik ver
mij zeer daarover; eis -er Sinn,-heug -in, (-nen) v. die heerendiensten ver
-, kappen, friseeren.
leenplichtige m. en v.; 2. m. (Berg--richt,
Frisir -holt, holzes,mv. - hólzer) vroolijk(e), opgeruimd(e) humeur o., ino. krulhout, friseerhout o.; -kamra m. borst v.; er ist immer -, -en Mulhes, hij 1 w.) ontvanger m.
lange, wijde kam, friseerkam m.; -muhle is altijd opgeruimd, in zijn schik; eis -es
FrQhn-fasten, o.mv. (Kath.) quaV. krasijzer, nopijzer o.; -platte, -scheibe, Kind, vroolijk; seines Lebens - werden, tertemper ni.; -[esle v. gijzeling v.; -[rei
zich verheugen in, genieten; eines Dinges bije. en b. vrij van, niet verplicht tot
-tafel v. krastafel v.
Frist, (- en) v. grenspunt o. in den nicht - weerden, geen voordeel ot' nut trek- heerendiensten; - jreiheit v. vrijheid, vrij
-/'uhre v.-stelingv.ahrdste;
tijd, bepaald tijdstip o., termijn m., einde ken uit, geene voldoening smaken van;
o.; peremplorische -, beslissend einde; 2. -es Gesicht, vroolijk, opgeruimd, ver vracht v. als heerendienst; -geld o. geld
tevreden; -e Ztol schat of Nocic-'
-genod, o. tot afkoop van heerendiensten; -gegeselzliche, gerichtliche -, wettelijke termijn; die - ist verfallen, de termijn, ver richt, blijde tijding v.; eis -es Leben' nicht o. zwaar Augsburgsch gewicht o.;
dag van betaling &; in sechs-valtijd,e [uhren, een vroolijk leven leiden; (Muz.) -gut o., Z. -acker; -herr m., -herrscha/t
V. lieer m., die recht heeft op heeren-en zahlbar, te betalen in zes termijnen -es S/bek, vroolijk.
FrQhgefiihl, (-(e)s, mv. -e) o. diensten, leenheer m.; -hof ni. boerderij,
m. mv., gelijke gedeelten o. mv., keeren
m. mv.; 2. uitstel o., opschorting v., ver- blijde gewaarwording, vroolijkheid, Ie hoeve, hofstede v., waaraan heerendienvoldoening v.
-vendig sten verbonden zijn; 2. Z. Heiligenhof;
wijl, vertoef o., vertraging, verschuiving
-ha('c v., Z. - acteer; -kase m. kaas v., die
FrQhheit, v., Z. Fröhlichkeit.
v.; Sächsische -, zes weken en drie dagen; doppelte Sáchsische -,drie maanden;' Frohlich, ( -er, -st) bijv. en b. men bij het verrichten van heerendiensief. - ausbitten, uitstel vragen; 3. inner-I vroolijk, blijde, verheugd, lustig, tevre- sten ontvangt; -horn o. koren., dat men
halb Jahresfrist, binnen een jaar, eer een den, vergenoegd, opgeruimd, blij te moe- geniet voor liet verrichten van heerenjaar verloopen is; zu aller -, ten allen tijde. de; -e Laune,opgeruimd, vroolijk; - leben, diensten.
WW.,

(-

(-

(-

(-

(-

(-
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Prohnleichnam, m. (Katte .) H. vorsch, vorsch, kikker rn.; Frösche, kik liglieid v.; 2. - leiden, koud zijn; vor Lichaam van Christus, H. Sacrament o.
-vorschenglat.kivorschmiged- starren, van koude bevriezen, verstijven;
Frohnleichnams-fest,o.,-tag, ren o. mv.; 2. (Student.) leerling m. van - im Fieber, huivering v.; 3. bevroren
(-(e)s, mv. -e) m. (Katte.) H. Sacra- eene Latijnsche school; 3. (Vuurw.) ze- aarde v., bevroren grond m., koude grond
mentsdag m.; -woche v. week v., octaaf venklapper in.; 4.; (Veea.) kikvorschge- m.; 4. - in den Fusten c5, koude v. in &,
zwel o.; it. kleine uitwassen ni. mv. aan wintervoeten m. mv. &; -beule v. wino. van H. Sacramentsdag.
FrQhn- pfennig, (-(e)s, rnv. -e) het slijmvlies onder de tong van een terhiel, kakhiel m., koude v.
m., Z. -geld; -pferd o. paard o. van iem., paard; 5. (Slot.) pot m., kom v.; 6.
Fristeln, (fróstelle, qefróstell) o.
die of dat zelf heerendiensten verricht; (Lakenti.) holte v. op den degel, waarop ww., m. h. huiveren, bibberen, een wei
koude ondervinden; 2. onp. ww.-nig
-pflichtig bijv. en b. verplicht tot, ge- de spil der schroef werkt; 7. (Bergw.)
bonden aan heerendiensten, leendienst Z. Zap/en, Pflock; S. (Instr.) sleuf v. in nrich fro stelt, ik huiver, ben huiverig;
leenplichtig; -pfiichtigkeil v.-plichtg, den strijkstok eener viool; 9. (Landh.) es fróstelt, het vriest een weinig.
leendienstplichtigheid, verplichting v. tol zwad, zwade, zwadde V.
FrQsten, ([rostele, ge[rostet) o. ww.,
FrQsch -ader, (-n) v. kikvorsch- z. [rösteln.
het verrichten van heerendiensten; -recht
FrQstig, ( -er, -st) bijv. en b. voro. recht op heerendiensten; 2. stedelijk ader V. onder de tong; -biss m. (Pl.) kik
ni.; -bogen m., Z. -schaap--vorschebt stig, koud, bevroren, vriezend; -es Wetrecht, privilegie o.; -register o. register
o. der heerendiensten; -lag m. dag m., per; -bralen m. kikvorschenbilletjes o. ter, vriezend, koud; jent. - emp[angen,
koel; -e Miene, droog; (Tooneelk.) -es
waarop iem. tot heerendiensten verplicht mv.
Pr^schehen,o.(verkl.) kikvorsch- Spiel, koud, niet treffend of boeiend; 2.
is; -theil m. (Bergw.) aandeel, recht o.
van den leenheer op de mijnen; -verwal- je, kikkertje o., kleine, jonge kikvorsch huiverig, koude ondervindend, kouwelijk.
Fr^stler, (-s, mv. Fröstler), of
Ier m. bestuurder, regelaar m. der heeren- In., Z Frosch.
dinsten; -vogt m. opzichter m. over Frosch- distel, (-n) v., Z. Marien- FrQstling, (-(e)s, mv. -e) m. kou
voor de koude zeer ge--welijkmnsch,
degenen, die heerendiensten verrichten; distel; -eisen o. (Hoefms.) ijzer, tees o.
-weise bijv. en b. bij wijze van heeren- om het gezwel aan het slijmvlies onder voelig mensch, koukleum m.
Frost-mittel, ( -tets, mv. -tel) o.
dienst of leendienst; -werk o., Z. -arbeit. de tong uit te snijden,
FrQhsinn, (-(e)s) m., z. m. opge- FrQsChel, ( - s, mv. Fröschel) m. middel, geneesmiddel o. voor wintervoeruimdheid, blijmoedigheid, vroolijkheid, (Bergw.) stukken o. mv. hout, waarop ten &; -pflaster o. pleister v. voor winde ladders rusten; -ring m. mijnwerkers- tervoeten k; -pankt m. vriespunt o.;
vroolijke luim V.
-rauch m. rijp, rijm, witte nevel m.; -salbe
PrQhsinnig, b ij v. nw., Z. rróhlich. hoekring m.
Fromm, ( -er, -st) bijv. en b. vroom, FrQsehen, (fróschte, gefröscht) o. v. zalf v., balsem m. voor wintervoeten
godvruchtig, godvreezend; -e Gedanken, ww. (gemeenz.) naar kikvorschen vis- &; -?getter o. koud weder, vriezend weder, vriesweer o.
vrome, godvruchtige gedachten; die-en, schen, op de kikvorschenvangst• gaan.
Frosch - eppieh , (-(e)s, mv. -e) Frotteren, ([rottirte, froltirt) bedr.
de vromen, rechtvaard igen,oprechte menschen m. mv.; it. (i. k. bet.) schijnheilig, m. (Pl.) watereppe v.; -talk rn. (Nat. WW. (Gen.) wrijven, inwrijven; II. o.
schijnvroom, femelend, kwezelachtig, fijn; hist.) wespenvalk in.; -fang in. kikvor- zelfst. inwrijving v.
Frucht, (Friichtc) v. vrucht v.; it.
-e Miene,schijnheilig gezicht o.; -e Wi n- schenvangst v., Z. Fróschen; - f sch rn.
sche, vrome, ijdele wenschen; 2. stil, zeewolf, zeeduivel m.; it. bastaan] -kik- veldgewas, koren o.; die Früchte stehen
vreedzaam, goed, goedig; een -es Kind, vorsch, vorschvisch m.; - folter v. vorsch- schon, het koren, de veldgewassen staan
stil, zoet; -es P[erd, zachtaardig; (fig.) folter m.; -geier m. amosgier m.; -gequiick &; it. ooft, fruit o.; die ersten Friichte,
er ist een -es Schaf, een vrome ziel, een o. gekwak, gekwek, kwakken o. van de eerstelingen m. mv. van het veld;
kikvorschen; -geschwulst v., Z. Frosch noch stehende Früchte, ongemaaid koren;
goede sul.
Prömmelei, v., fr^mmeln, (Veen.); -getrank o. (Scherts.) ganzen 2. die Früchte eines Landgutes, de op-jagd v., Z. -fang;-wijnm.,atero; brengst V. &; 3. (fig.) gevolg o., uitslag
(frómmelte, gefrómsnelt) o. ww., Z. An-keule v., Z. - schenkel; - krabbe v. (Nat. ni., voordeel o., winst, vrucht v.; das ist
dachtelei, andachteln.
FrQmmen, ((rommte, ge/'rommt) hist.) kikvorschvormige kreeft v.; -tache die - seines Thuns, dat is tiet gevolg; 4.
o. ww., m. h. (iv. i. gebr.) jemn. -, nut- V. kikvorschenpoel m.; -lattich m., Z. lichaamsvrucht, vrucht v., foetus m.; die
tig, dienstig, voordeelig zijn, baten; was Samenkrant; -laich o. kikvorschenschot ^ - ablreiben, de vrucht afdrijven.
wird item dieses -? waartoe zal hem dat o.; —pflaster o. pleister v. van kikvor- Frucht - abgabe, ( - n) v. belas ting v., recht o. op vruchten; it.belasting
dienen, wat zal hem dat baten ?; 2. o. schenschot.
v. in vruchten; -acteer ni. korenveld o.;
zelfst. zu Nutz and -, tot nut; zit deinent.' Fr*schleingeschwulst,
(-schiviilste) v., Z. Frosch (Veea.)
-ansetzen o. (PI.) vruchtzetting v.; -ast
-, in uw belang, tot uw voordeel.
Frommerz, ( - es, mv. - e) o. (Berg- Froschling, (- (ces, mv. -e) ni., in. vriichttak m.; -auge o., Z. -knospe;
-balg m. (PI.) vruchtzak m.; -band o.
w.) zilver bevattend gezwaveld lood o. Z. Frischling.
FrQmmigkeit,v . vroomheid, god- Froseh -1öfl'el, ( [els, mv. fel) m.,' (Heelk.) vruchtband m., ligament o. van
vruchtigheid, godvreezendheid v.; (i. k. Z. Wasserwegerich; -máusler m . schrij- de lichaanisvrucht; 2. Z. -gehánge.
Fr^xchtbar, ( -er, -st) bijv. en b.
het.) schijnheiligheid, schijnvroomheid,' ver m. van den kikvorsch- en muizenoorlog, G. Rollenhagen; -öl o. kikvor- (van boomer, velden &), vruchtbaar, wefemelarij, kwezelarij, fijnheid V.
FrQmmler, ( -Iers, mv. -ter), schenolie v.; -rple(/cr m. watereppe v.; lig, veel vruchten opleverende; -er Boden,
FrQmm1ing, ( - (e)s, mv. - e) m., Z. -settel m. zadel tn. niet panden; - schen -', welige, tierig, vruchtbare grond; -es Jahr,
hel m. kikvorschebilletje o.; -schn pper' vruchtbaar, waarin een groote oogst is;
Andáchtler.
Frommsinn, (-(e)s) m., z. m. ui. kikvorschboog rn.; -schnecke v. (Nat.l (van personen en dieren), vruchtbaar,
vroomheid, godsvrucht, godsdienstig - hiss.) eene soort van schelp; -sprung m. veel kinderen of jongen krijgende; (fig.)
(Gymn.) kikvorschesproug, huppelsprong -es Capital, vruchtbaar, veel winst opleheid v.
Fronte, (-n.) v., Z. Vorderseite; m.; -stein in. vorschsteen, paddesteen in.; verende; -eEinbildungs Craft, vindingrijk;
(Krijgsw.) voorste gelid o., spits v., front -leich m. kikvorschen -poel, - vijver m.; - coachen, vruchtbaar maken, vruchtbaaro.; dent Feinde - machen, den vijand het -wurm m. donderpadde v., jonge kik heid geven; it. vruchtbaarheid bevorde-vorschm.,kiej ren; -knit v. vruchtbaarheid, welighoofd bieden; vor der - seiner Compagnie
Frost, ( - (e)s,mv.Fróste) ni. vorst v., heid v.
abgedankt werden, voor het front &.
Fruchtbarlich, er, st) bijv.
Frontmarsch, (-marsch(e)s, mv. vriezend weder o.; der - hat die Weinm. frontmarsch, strijd - stöcke beschadigt, de vorst heeft, door de en h., Z. [ruchtbar.
-mársche)
vorst zijn &; (fig.) - des Todes, doods Pracht- baum, (-baum(e)s, mv.
marsch m.
Frosch, (-(e)s, mv. I rósche) m. kik- angst m.; (van den ouderdom), ongevoe- -b aurae) in. vruchtboom m.; —zucht v.,
-
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Z. Baumzucht; -beet o. broeibed o.; -be- m., Z. -gehiiuse; -knospe v. knop, vrucht - dageraad m.; - vor Tage, vóór het aan
hällniss o. (PI.) vruchthuisje o.; -bildung knop m.; -knoten ni. (Pl.) luie i, vrucht dag; es ist noch sehr -,-breknvad
V. vruchtvorming v., vormen o. der vrucht; knoop m.; -korb m. vruchtenmand, fruit- het is nog zeer vroeg; - and spat, vroeg
-bluthev. vrouwelijke bloesem rn., vrucht - m,and v.; (Bouwti.) mand v. met vruch- en laat, den geheelen dag door; morgen -,
bloesem m.; -boden m. korenzolder m.; ten en bloemen; - koen,- Icirnlein o. vrucht - morgen vroeg, morgen ochtend.
(PL) vruchtbodem m.; -branntivein m. korrel, zaadkorrel m.; -krant m., Z.
Frtih - apfel , (-apfels, mv. -up/el)
korenbrandewijn rn.; -bringend bijv. en -schuur; -krone v. niet vruchten beladen m. vroege appel; -aprikose v. vroege abrib. vruchtbreugend, bevruchtend, vrucht kruin of top m. van een vruchtboom; koos v.; -arbeit v. vroege arbeid m., mor
o,; -auf m. iem., die vroeg op--genwrk
nuttig, voordeelig, heil -dragen;(fi.) -lager o. (Pl.) vruchtenbed, vruchtleger
winstgevend; sein Geld— anlegen,-zam, o.; •.leer bijv. eu b., Z. -los; -lese v., Z. staat, vroeg -op in.; 2. kind o., dat spoevoordeelig plaatsen; -buche v. beuk rn., Lesti; - lieferung V. leveren o., levering, dig na het huwelijk geboren is; -au/warleverantie V. van vruchten of koren; -los lang v. morgenbezoek o.; -beet o. (Tuinb.)
die vruchten voortbrengt.
Frichtehen, o. (verkl.) vruchtje bijv. en b., Z. uirfruchtbar; (fig.) (van broeibed o.; -birke v. vroege berk m.;
o., kleine, jonge vrucht v.; (fig. I. k. bet.) een arbeid &), vruchteloos, doelloos, nut- -birne v. vroege peer v.; -blume v. vroege
can schónes -, een lieve (kwade) jongen ni. teloos, vergeefsch; --e Arbeit, vergeef bloem, lentebloern v.; it. Z. Maasliebchen;
arbeid; — arbeiten, vergeefs, tever--sche -bohne v. vroege boon v.
Frucht-darre, (-n) v. vruchten
drogerij, plaats v., waar men het koren geefs; -losigkeit v. (6g.) vruchteloosheid,
F rthe, bijv. en b., Z. früh; 1[. v.
droogt, eest ni.; -decke v. (PI.) vrucht- doelloosheid v.; -maler in. vruchtenschil zelfst. vroegte v., morgen, ochtend, och
m.; in aller -, 's morgens zeer-tendso
fruitschiller in.; -malerei v. fruit--der,
deksel o.; -eiche v. eik m., die vruchschilderen o.; it. fruitstuk o.; - mangel vroeg.
ten voortbrengt.
Fri chtekauf, (-katc[(e)'s, mv. m. gebrek o., schaarschheid vaan koren, Frth-eiche, (-n) v. vroege eik,
-kdu fe) ni. koop in., koopen o. van den aan levensmiddelen; -markt m., Z. Ge-' steeneik m.; -erbse v. vroege erwt v.;
te veld staanden oogst..
treidemarkt; -masz o. korenmaat, maat -geb iren o., -geburt v. ontijdige geboorte,
Fruchten, (fruchtete, gefruchtet) V. voor droge waren; -naesser m. koren ontijdige bevalling v.; -gebet o. morgen o. ww., m. h. (van een geneesmiddel),
graanmeter rn.; -monal in., Z.-metr, gebed o.; -gerste V. vroege gerst v.; -gewerken; (fig.) vruchten voortbrengen, Herbstmonat; (Gesch. van F.) vruchten - wand o. morgengewaad, ochtendkleed o.,
vrucht dragen, n.ittig zijn, voordeelig inaaiid, Fructidor v ; -nieszer m., Z. -ge - nérligé o.; -geivólk o. ochtendwolken
zijn, baten; das halte etiv. gefruchtet, dat nieszer; -nieszung V. vruchtgebruik o.; V. mv .; -glut v. morgenrood o.; -gotteszou eenig nut gedaan hebben; it. Z. -preis ni. graanprijs, prijs m. van het dienst m. vroegdienst, morgendienst, och
vroegpreek v.; -hecht m.-tendism.,
nutten.
koren; -Teich bijv. nw. rijk in vruchten,
Fr^.eht-erde,v . tuinaarde v., tuin overvloed van vruchten, koren voortbren- vroege snoek m.; -hop/en m. vroege hop
m.; - ererag m. opbrengst v.; - essenti-grond gende; it. Z. fruchibar; - rokre v. (PI.) v.; jahr o. vroegjaar, voorjaar o., Z.
bijv.en b. vruchtenetend; -essig m. vrnch- vruchtbuis v., staiiipertje o.; -schuur v. hr-iihling; -La/fee m. morgenkolfje, onttenazijn m.;--Grauer,—sieder m. vrweh- (Souwk.) vruchtenkrans m.; -schrumpf bijt kofre v.; -karlolrel v. vroege aardappel
tenazijn- brouwer, -maker m.; —brauerei, m. verlies o. van vruchten, van koren door rn.; -kir•che v, vroegkerk, ochtendkerk v.,
—siederei v. vruchtenazijn - brouwerij v.; indroging, Z. Einmasz; - schavanger bijv. Z. -gotlesdienst; -lcirschbauna m. vroege
-feld o. korenveld o.; -fressend bijv. en nw. vruchtbaar, vruchtgevend; - schever kerseboom m.; -kirsche v. vroege kers v.;
b., Z. -essend; - starten m., Z. Obstgarlen; bijv. en b.zwaarvan,beladen met vruchten; -klug bijv. en h. vroeg wijs; -kohl m.
-gehunge o., Z. - schuur; - gehause o. (PL) -speicher in., Z. Kornhoden; -sperre v. ver- vroege kool v.; -kost v., Z. -stuck; -lamm
vruchthulsel, vruchthuisje o.; -geldnder bod o. tot invoer van granen; it. verbod 0. vroeg Tani o.
Fri hling, (-(e)s, mv. -e) m. lente
o. ooftspalier, latwerk o. voor vrucht - o. van uitvoer van &; -stein in. versteende
boomen, leiboom m.; -genieszer m.vrucht- vrucht v., vruchtsteen in.; -sliicic o. v., voorjaar, vroegjaar o.; (fig.) - des
gebruiker m.; -gebinde o., Z. -schnur; (Schild.) fruitstuk o.; -heure, -theurung Lebens, lente v., eerste tijdperk o.; 2,
-golt rn. (Fabelt.) god m. der veldvruch- v. duurte v. der granen of van liet koren; dier o., kind o., dat ontijdig geboren is;
ten, Vertumnus in.; -göttin v. godin v. -tragend bijv. nw. (PI.) vruchtdragend; it. Z. -auf (2).
der veldvruchten, Pomona v.; it. godin —er Ilaum, vruchtboom rn., Z. fr2uchtFrtihlings — arbeit, ( en) v.
V. van den oogst, Ceres v.; -gulte v. ko- bar (1); - wasser o. (fleelk.) lamsvocht, ( Land b.) lentearbeid, voorjaarsarbeid m.,
renbelasting, korentiend v.; za —en ver- kinderwater o.; -ivein rn. vruchtenwijn lentewerk o.; -blume v. lentebloem v.;
pfl ichtet , verplicht om tienden -van het in.; -ivolle v. (Pl.) zaadkroon, haarkroon, it. z. Schliisselblunae; -enzian m. (Pl.)
koren af te slaan; -gullherr in. koren- vederkroon, vruchtwol v.; -wucher in. malclergeer, gentiaan v.; -erve v. (Pl.)
tiendheffer m.; -hair m, boomgaard m.; opkooping V. van het koren, koreowoe- lenteorobus m.; -feier v. lentefeest, feest
-halte v. korenbeurs v., koreurwarkt, key m.; -ivucherer m. opkooper m. van het o. hij (hen terugkeer der lente; -test o.
graanmarkt v.; - handel m. korenhandel, koren; -iv-iccherei v.,Z.-toucher; -zeh(e)iiie lentefeest o.; -fieber o. lentekoorts, voor
v.; -/liege v. (Nat. hilt,) len--jarskot
graanhandel m.; -handler, —in, koren v. korentiend, vruchttiend v.; -zeil v., Z.
graanhandelaar-koper,tinau Herbs!; -zins in., Z. -gulle; —herr m., Z. tevlieg v.; -glanz nl. voorjaarspracht,
lentepracht v.; -hauch m. lentelucht v.;
in., korenkoopster, graanhandelaarster v.; -gultherr.
-haas o. korenpakhuis. graanpakhuis, koFruh (-er, -st bijv. en h. vroeg, -heitere v. voorjaarslucht v.; -hinanael in.
renniagazijn o., korenzolder, graanzolder vroegtijdig, spoedig, ras, straks, ten eer lentehemel in.; -hol ung v. (Boschw.)
m.; 2. Z. Geiváchshaus; -haul v., Z. -pulse;
es ist zo - ziina Essen, het is nog te-ste; hout vellen o. in de lente, lentehout o.;
-huulclien o. (Ontlk.) adervlies o. van het vroeg om &; kommen Sic -er, kom wat -hungerbliïmlein o. (Pl.) peperkruid, lenoog; -haute v. nov. (Ontlk.) vrachtvlie- vroeger; - genug, vroeg genoeg, tijdig ge- tebloempje o.; -jahr o. lentejaar o. der
zen, vruchthulsels o. mv.; -hecke v. haag noeg, bij tijds; - estens, aufs -esle, zoo jeugd; -kater m. (Nat. pist.) lentekever
V. van vruchtdragende struiken; -herr vroeg mogelijk; - oder s1)dt, vroeg of laat, in.; -kleid o. lentekleed, voorjaarskleed
m. raadsheer m., die over het koren der eenmaal, eens; zit - abpfliicken, te vroeg, o., lentetooi in.; -knoleribluzmie v. (PL.)
stad gesteld is; -horn o. horen m. van voor den tijd van rijpheid &; (fig.) -er lenteviooltje o.; -lu/'t v. lentelucht, voorovervloed; -hi lle v., Z. -gehause; -hul Tod, vroege dood; za - gebdren, voor den jaarslucht v.; -lust v. lentevermaak o.;
mv. (Pl.) blaadjes, bladeren-lenbrto. tijd, ontijdig; (van een horloge), zit - -markt m., -messe V. voorjaarsmarkt,
o. mv., die om het vruchthuisje groeien; gehen, voorloopen, voorgaan, te snel gaan; voorjaarskermis v.; -milde v. zacht lente
-mnonal nl. lentemaand v.; it.-wedro.;
-helse v. peul, scheede v.; - kapsel v. (PI.) jenr.. -,an eliv. geivöhnen, vroegtijdig, in
vruchthulsel o.; - kasten m. korenschuur de jeugd; 2. vroeg, bij het aanbreken van Maart rn.; -morgen m. lentemorgen, voorv.; it. Z. - boden; -keim m. vruchtkiew den dag, des morgens; -, wenn die Sonne jaarsmorgen m.; -nacht v. lentenacht,
m., vruchtbeginsel o., Z. -knoten; -belch aufgeht, des morgens &; -o Morgenroetje, i voorjaarsnacht m.; -nachtgleiche V. (Ster.-
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reuk.) voorjaars-, lente -nachtevening v.; nieuweling, groen m.; (Delfst.) vleesch- paard o.; -scheide v. (Bontw.) spanbout
-odem m. lentelucht v.; -pf ante v. len- kleurig porselein o.; (Fabr.) saffloer- o. voor vossenvellen; -schieszen o. schieteplant, voorjaarsplant v.; -potentille v. blauw o.; einen - machen, eerre fout v., ten o. op vossen; it. Z. -jagd; (Bergw.)
voorjaarsganzerik m.; -punkt m. (Ster- een misslag in. begaan, een bok m. schie- mislouw m.; - schrot o. (Jachtw.) vos
vossenhagel m.; -schwanz-senchrot.,
renk.) lentepunt, eerste punt o. van den ten; den - schleppen, lui werken, luieren;
m. vossestaart m.; (fig.) den --streichen,
ram; -regen m. lenteregen, voorjaarsregen (Giet.) ijzerslak V.
m.; -reiz m. jeugdige bekoorlijkheid v.; Fuchs -alle, (-n, mv..-n) ni. vos- vleien, flikflooien, Z. -schwanzen;jem.
-saai V. lentezaad o.; -safran ni. lente roode aap m.; -amber m. zwarte amber' mit dens —e schlagen, niet streng straf
-schaum m. koekoekspop o.;-satlrnv.; m.; -angel v. vossenstrik ni.; -artig bijv.
kastijden; einen -- abgeben, den —-fen,
-schlusselblume V. voorjaarssleuteibloem en b. vosachtig; -balg m. vossevel o.; machen, Z. fucchsschwánzen; (Pl.) vos
v., primula-veris v.; -schmuck nl. lente- (fig.) den -- sireichen, fl ikflooien, vleien;
kweekgras o.; 2.-setarm.,hondg
tooi ni.; -schnee m. lentesneeuw, voor -bart m. rosachtige, roode baard m.; it. panikgras, venkelgras o.; 3. fluweeibloem,
v.; -sonne v. lentezon v.;-jarsneuw (Pl.) vossebaard ni; it. Z. Bocksbart; duizendschoon v. met staartbloemen;
-spross m. lenteloot v.; -stonde v. geluk- -ban m. vossenhol o.; -baum m. (Jacht - blauer —, bloedkruid o.
Fuchsschwänzen , (fuchskig uurtje o.; -sturen m. lentestorm, voor w.) vossenval v.; -beere v. (PL.) braam
m.; -lag m. lentedag m.; -tan:-jarstom
-behälter m., -behtiltniss o. vos -besv.; schwduazte, gefuchsschuwc nzt) o. ww., m.
o.; -belleno. keffen-se(n)koiv.,h h. vleien, flikflooien, kruipen; 2. lasteren,
m. lentedans m.; -than m. lentedauw,
voorjaarsdauw m.; -trieb m. lentedrift, o. van den vos; -blumne v. (Jachtw.) vosse- kwaadspreken.
Fuchs-schwanzer, —in, flikzucht v. tot voortteling in de lente; -tri f- ^ blaasje o.
fel V. voorjaarstruffel v.; -vogel m. lente- I Fichschen,Ft chs1ein,o. (ver - flooier, vleier m., vleister, flikllooister v.,
gatlikker m.; den — machen, Z. fuchsvogel, koekoek m.; -waid m. voorjaars-' kl.) vosje o., kleine, jonge vos m.
Fuehseisen, ( sens, mv. sen) o. schwanzen; 2. lasteraar, kwaadspreker
weede v.; -4vasserstern ni. voorjaarswain., kwaadspreekster, lasteraarster v.;
terlinze v., lentekroos o.; -wetter o., -wit- vosseval v.
terung V. lenteweder, voorjaarsweder o.;
FL_iehseln, (f uchselte, ge fiichselt ) -sch'tvdnzerei V. flikflooien o., gatlikken,
-zeichen o. (Sterrenti.) lenteteeken, voor jo. ww., m1. h. naar vossen ruiken, stin- flikflooierij v.; 2. kwaadsprekendheid v.,
-zeil v. lentetijd, voor-'!
-jarstekno.; ken als een vos; 2. op de vossenjacht laster m.; -schcvánzerisch bijv. en b.
gaan; 3. (Hand.) actiën verkoopen op de vleiend, flikflooiend; 2. kwaadsprekend,
jaarstijd m., schoon jaargetijde o.
lasterend.
FrUh -mahl, (-(e)s, mv. -e) o., beurs.
Z. -stuck; -snesse v. vroegmis v.; - niett e ! Fuehsente, (-n) v. kleine taling
Fuchsschwanzgras, o. (Pl.) Z.
Fuchsschtvanz; 2. groene fluweelbloem V.
V. metten, vroegmetten v. env.; it. Z. of teling tn.
Ft=lchs-sucht,v. (Pl.) vossenziekte
-möhre V. vroege kroot, vroege! Fu^chser, (-s, mv. Fuchser) m.
peen v.; -niorgendlich bijv. nw. vroeg in (Hand.) actiehandelaar, papierspecu- v.; -thurnt m. (Delfst.) torentje o., kleine
torenschelp v.; -traube v. vossendruif v.;
den morgen; -morgens bijv. nw. vroeg,' [ant m.
Fuchs-eule, (-n) V. nil in. met -iaur.:, -wurzel v., Z. Eisenhutchen; -ziedes ochtends; -nobel m. ochtendnevel
m.; -obst o. vroeg ooft o.; it. lentevrucht i lange oorera; -[alle v. vossenval v., vos nier m. (Jachtw.) roede v., teellid o. van
-fell o., Z. -balg; -feit o.-sentrikm.; den vos.
v.; -pfirsich m. vroege perzik v.; -prediger m. predikant ni., die de vroegpreek I o.; -tutter o. vossenbont o.;' Fuchtel, (-n) v. degen m., blindoet; -predigt v. vroegpreek v.; -regen -gans v. vosseneend, aardeend v.; -ge -' kend zwaard o.; (gemeenz.) zur - greifen,
m. morgenregen, ochtendregen m.; -rei[ brume o. bezetsel, belegsel o. van vosse- van leer trekken; heraus mit der -! het
bijv. en b. vroeg rijp; (fig.) —er Verstand, vel; -geschoss o. zetroer o. voor vossen; zwaard uit de scheede; 2. die - bekomvroeg ontwikkeld; -rei f (en) m. morgen- -grind m., Z. -raude; -grube v. vossen- men, klappen krijgen met het plat van
rijp, ochtendrijp m.; -reife v. vroege kuil m., Z. -bau; -haar o. vossenhaar o.; den degen; (fig.) unter die - nehmen, in
rijpheid v.; -rettig m. vroege radijs v.; (fig.) rosachtig, rood haar o.; -hecht tri. de kuur nemen; tinter der - hallen, onder
-rose v. vroege roos v.; -rotti o. morgen rosachtige snoek m.; -hodlein o., Z. Kna- 'den duim houden; -klinge v. degenochtendrood o., dageraad m.; -saai-rod, benkraul; -hóhle v., Z. -ban; -butte v. kling v.
Fuehteln, (fuchtelte, gefuchtelt)
V. vroeg zaad o.; -safran m., Z. Fruh- vossenhut, hut v., waarin men den vos
bede. ww. jem -, met het plat van den
lingssafran; - schicht v. (Bergw.) morgen beloert.
Fuehsieht, bijv. en b. naar den degen slaan; sich mil eipander hercm -,
ochtendwerk o.; -sonne v. morgen--werk,
zon, ochtendzon v.; -stdndchen o. mor vos riekend, vosachtig; 2. Z. fuchsroth. schermen.
ochtendmuziek, aubade v.;-genmuzik,
Ft.chsin, (-nen) V. Vossin V., wijf- Fuder, (-s, mv. Fader) o. eira - Holz,
voeder, voer o., karvol v.; it. cmn - Wiese,
-stuck o. ontbijt, morgeneten, ochtend- jesvos, moervos V.
eten, ochtendmaal o.; sein -- essen, Z. Fuchs jagd , (-en) v. vosse(n)- weide v., welke een voer hooi opbrengt;
jacht v.; jager m. vossenjager nl.; -ka- 2. eira - Weira, voer, voeder, voervat o.
friihsliicken.
Friihstucken, (friihstitckle, ge- sten m. vossenhok o.; -kopf in. vossekop Fuderig, fiiderig, bijv. en b. een
frühstückt) o. ww., m. h. ontbijten, och - m.; (fig.) rosachtig hoofd o.; it. smuwerd, ^ voer of voeder bevattende,
Fuderweise, bijes. bij het voer, bij
tendmalen, het ontbijt gebruiken, dejeu- slirnmerd, doorslepen gast m., Z. Fuchs
(fig.); -lehm m. gele mergel v.; -list v. ^ het voeder, per kar.
neeren.
Frjih-stunde, (-n) V. ochtend- vossenlist, list V. van den vos; it.fijne list Fug, (-(e)s) m., z. m. recht o., beuur, morgenuur o., Z. Morgenstunde; v.,vossestreek m.; -loch o. vosse(n)gat o., voegdheid v., vermogen o., macht v.; -than m. ochtenddauw, morgendauw m.; Z. -ban; -lunge v. vosselong v.; -mist m. ,und Recht zu eies. haben, bevoegdheid,
-traube v. vroege druif v.; -zeit v., Z. ^ vossendrek m.; (Giet.) ingestooten voor macht hebben om &; mit -, gevoeglijk;
v.; -mutze V. muts, kap V. van-wand mil - uiid Recht, met recht; mit besserem.
Morgenzeit; it. Jutgendzeit; -zeitig bijv.
en b., Z. fruh; --es Obst, vroege vruch- vossevel; -pels tn. vossenvel, vossenbont -e, met meer recht.
ten v. mv.; -zeitigkeitv.vroegtijdigheid, o.; it. pels v. van vossenvel; (fig.) den Fuge, (-n) v. voeg, larch, verbinding
— anziehen, list gebruiken; -prellen o. v. naad in.; die -n verst reichen, de voegen
vroegte, vroege rijpheid v.
Fuchs, (-es, mv. Füchse) m. vos volwippen o. foppen o., fopperij v.; -räude invullen; aus den -n gehen of u'eichen,
m.;(fig.,gemeenz.)sluwerd,listigmensch, i V. vossenschurft o. en v.; -recht o. recht uit de voegen gaan; (Jachtw.) ontwricht
vos m.; 2. (Bontw.) vossenhuid v., vosse- o., dat oudere studenten zich aanmatigen, worden; (Ontl.) gewrichtsverbinding, gevel o.; (Rijk.) vos m., vospaard o.; 3. (ge om jongere te plagen; -röhre v., Z. -ban; leding v., lid, gelid o., naad, voeg v.;
goudstuk o., dukaat m.; (Vollist.)-menz.) -roth bijv. en b. rosachtig, rood als een (Muz.) fuge v.
Edge-bank , (-brtn.ke) v.schaafbank
geeltje o.; er hat bran M chse, hij is rijk; vos; —es Pferd, vospaard o., vos m.:
Fuchse oorspannen, om koopen; (Student.) -schecke V. bont, rood en wit gevlekt v.; -eisen o. (Glaz.) gruisijzer o.; -hobel
-

-

.FUh.
m. (Meub.) ploeg m., ploegschaaf v.;
-hola o. voeghout o., lasch v.
FUgeisen, ( -sens, mv. -sen) o., Z.
Fügeeisen.
Fugen, ((ugle, gefugt) hedr. ww.,

gen, examineeren; II. wed. ww. sick
schwach -, zich zwak gevoelen, gevoelen
dat men & is; sich schuldig -, gevoelen dat
men schuldig is; 2. (z. voorw.) sick -,
(fig.) zich zijne vaarde bewust zijn, een
Z. ficgen (3).
hopgen clunk van zich hebben.
Fijgen, (fugte, gefugt) bedr. ww.
Fiihler, (-s, mv. Fuhler) m., —in,
Breiter zusammen of aneinander -, voe- (-nen) V. voeler ni., voelster v., betasten,
gen, lasschen, verbinden, bevestigen; 2. bevoeler m., betastster, l)evoelster v.; 2.
regelen, voegen, schikken; 3. jemn. -, Z. Fuhlspitze.
passen, voegeu,geschikt, voordeelig, nut- Fiihl-faden, -[adcns ,inv. - Paden en
Lig zijn voor; IE. wed. ww. sich -, in ells. -[aden)in., Z. -spiize; - farp m. (Pl.) ossepassen, zich voegen of schikken; sick so -, tong, orcanet v.; -harn ni. (Nat.hist.) voel
dass man die Fuge nicht sicht, volkomen
voelspriet m.; -kraft v. gevoelver--horen,
in elk. passen; 2. (fig.) sick zo eiher Zeit, I mogen o.; - krant o., Z. Sinnkraut; -los
eineet Orte -, voegen, gepast zijn; sick bijv. en b. gevoelloos, ongevoelig, onverin eity. -, zich schikken, zich regelen, schillig, koud; —es Herz, ongevoelig,
3. je nachdent es sick fiigt, al naar dat hardvochtig; - losigkeil v. gevoelloosheid,
het gebeurt, naar gelang van omstan- ongevoeligheid, onverschilligheid, koeldigheden; es fiígle sick, dass 5' het ge- beid v.; -spilze v. (Nat. list.) voelspriet,
beurde &.
voeler, voeldraad m.
F igenagel, -nagels, mv. - nagel) Fj.hlung, v. gevoel o.; it. betasm. voegspijker, voegnagel m.
ting v., bevoelen, betasten o.; (Krijgsw.)
Fugen componist, ( en, mv. Fiihlung links! links aansluiten
-en) m., Z. -spieler; -gelenk o. (Ontik.)
Fthrband, (-band(e)s, mv. -banscharniergewricht o.; -leien in. maagde- der) o. (van kinderen), leiband, loopwas, ruw of geel was o.; -schnitt m. voeg band m.
-spieler —in, fugenspeler m.,-snedv.;
Fuhrbar, ( -er, -st) bijv. nw. leid -'
fugenspeelster v.; -werk o. (Zeew.) in- baar, te leiden.
hout o., inhouten spannen o.; (Timm.,
e ) m.
e nov.
rief,
s
F^.hrb
(()
, -)
, Z.
Meub.) voegwerk, laschwerk, o.
Prachtbrief.
Fijge-wort, ( - wort(e)s, inv. - wi r- Fuhre, (-n) v. rijden, vervoeren o.;
tee) o., Z. Bindeiv orl ; -zwinge v. klem seine Pferde sind 00f der -,zijn bezig met,
-hak, worden gebruikt voor het vervoer &; 2.
handhaak m., lijmtang v.
Fugirt, bijv. nw. (M uz.) op de wijze voertuig, vaartuig, rijtuig o., wagen m.;
van lagen.
3. hiding v., wageninhoud m., voer o.,
Fiiglieh , ( -er, -st) bijv. en b. -e vracht v.; eine slarke - haben, veel lading
Gelegenheit, gunstig, geschikt; -e Zeil, hebben, zwaar geladen zijn; er hat koine
gunstig, geschikt; 2. -e Antworl, passend, - bekonimen, hij heeft geen rijtuig of voergepast, betamelijk, behoorlijk; 3. das tuig kunnen vinden, middel o. om te
kónnen Sie - than, niet recht, gevoeglijk, vervoeren; 4. (Landb.) voor, vore, ploeg
Z. rechtmdszig; -keil V. voegzaamheid,
-vore.
gepastheid, gemakkelijkheid v.; it. Z.
Fthren, (f uhrte, ge f ihrt) bedr.ww.
Rechtmaszigkeit.
leiden, geleiden, voeren; jem. bei of an
Fug—los, bijv. en b. onbevoegd, on- der Hand -, leiden, geleiden; ein Kind
wettig, willekeurig; -losigkeit v. onbe- am Leilbande -, aan deel leiband laten
voegdheid, onwettigheid, willekeurig loopen; Hunde an der Koppel -, houden,
-heid, laten loopen; die Soldaten in's Treffen, zoon
onrechtmatigheid v.
F 1gsam, ( er, SI) bijv. en b. e Sturm -, aanvoeren; das Vieh zier Trdnke
Person, inschikkelijk, buigzaam, gemak -, brengen, leiden, laten loopen; fiihre
toegevend; -keil v. inschikkelijk -kelij, ihn den rechten Weg, breng hem op den
toegeeflijkheid, onderwerping v. -heid, rechten weg; tinpi Tode -, naar de straf
FUJ gong, v., Z. fiigen; 2. Z. Ficge;
geleiden; ure -, doen verdwalen,-plats
(fig.) die -en Golles, wil m., beschikking van Glen weg afhelpen, op het dwaalspoor
v.; -der UnisUincle, samenloop m., aaneen brengen; (fig.) er gehh t, wie mnan ihn ft hrt,
opvolging v.; . Z. V'erfiigung.-schakeling, hij laat zich geheel leiden; sick an der
Ftjhlbar, bijv. en b. voelbaar, tast Nase herons - lassen, zich voor den gek
jenin. etw. - niachen, doen-bar;(fig.) laten houden, bij den neus laten nemen;
gevoelen; -keit V. voelbaarheid,tastbaar- jent. in Irrihum, ' in Vers -uchung -, brenheid v.
gen, leiden; jens. suf das Eis -, op eene
FL hlen, (j'uhlte, gefiihlt) bede. ww. gladde baan voeren, listigerwijs in gevaar!
voelen, gevoelen; die Thiere -, gevoelen, of in verlegenheid brengen; jein. hinter
hebben gevoel; er fühlte, dass er -t!erzvun das Licht -, iem. bedriegen, misleiden;
del tear, voelde, gevoelde, merkte; (fig.) 2. den Degen, die Feder gul -, behandeeinen Verlust -, ondervinden, gevoelen; len, hanteeren, voeren; auf jent. einen
Freule -, gevoelen, ondervinden; er soil Streich -, doen naar; der Wind `iihrt den
es -, het zal hem rouwen, het zal hem heu- Staub in die Loft, voert; einen Wagen -,
gen; sein Unrecht -, gevoelen, erkennen; besturen, vervoeren; das teder -, han
2. den Puls -, voelen, bevoelen, betasten;
behandelen, omgaan met; das-tern,
- Sie dieses 'Inch, voel & eens, Z. befuh-I Steuerruder -, besturen, richten; den Tanz, 1
Een; (fig.) jein. auf den Zahn -, iem.-'1 den R3ihen -, leiden, besturen, regelen;
polsen, aan des tand voelen, ondervra- jemn. etiv. zu Geinullie -, tegemoet voe(
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ren, op liet gemoed drukken, herinneren; 3. Sand -, (van een stroom), medevoeren, aanvoeren; (van een weg),
nach der Sladt -, voeren, leiden; Sleine
-, vervoeren, van de eene plaats naar
de andere brengen; den Fluss hinab -,
- varen; aus dens Lande -, in das Land -,
uitvoeren, invoeren; er fiihrie mich über
den Fluss, voer mij, zette mij over &;
4. eine Mauer, einep Graben, eine Hecke
um elty. -, brengen om, leiden; 5. das
Hauswesen, die Handl'ung -, besturen,
leiden; die Rechn'ung, olie Bucher -, rekening, boek houden; eine Unterhandlung -, leiden, voeren; einen Rechtshan
een proces voeren, procedeeren;-del,
die Aufsichl über etst . -, hebben, houden,
belast zijn niet; Krieg -, oorlog voeren,
oorlogen; ein Anzt -, bekleeden; sein Amt
treulich -, getrouw waarnemen,zich trouw
kwijten van; seine Frau fiihrt die Herrschaft in Hause, zijne vrouw is baas;
eine Vormundscha ft, jens. Geschafte -,
uitoefenen; einen Rau -, besturen, leiden;
6. das Wort -, spreken, het woord doen,
voeren; aas f iihri er da fir tine Sprache ?
wat voor taal voert hij daar ?; 7. eity. bei
sick -, met zich voeren, dragen, bij zich
hebben; einet Namen -, dragen, voeren;
(fig.) was [i hrt er int Schilde? wat voert
hij in zijn schild, wat is hij van plan,
welke zijn zijne bedoelingen ?; einenguten
Tisch -, eerie goede tafel er op nahouden;
^, inen Staat -, een staat voeren, vertoon
maken; einep gulen Lebenswandel -, leiden; das fuhrt zu nichts, dat leidt tot
,

niets.

F hrer, (-s, mv . Führer) m. —in,
(-pea) V. (van een reiziger), leidsman,
gids, geleider in.; (van een schip), loods
m.; it kapitein bevelhebber m.; (Krijgskv.) gids, vaandeldrager m.; (van een
leger), aanvoerder, bevelhebber m., hoofd
:.; 2. bestuurder, leidsman, onderwijzer,
gouverneur m., bestuurderes,leidsvrouw,
)nderwijzeres, gouvernante V.
F hrerschaft, v. leiding v., be(tuur o.
Fuhr—frohne, (-n) v. vracht v.,
vervoer o. als heerendienst; -gelegenheit
V. gelegenheid v. tot vervoer, transportgelegenheid v.; -gei•ath o. zaken v. mv.,
die vervoerd worden; (van een leger),
squipage v.; - handel m., Z. Frachthaandel.
Fiïhrig, bijv. en b. (Jachtw.) niet
het koppeltouw gedresseerd.
Fuhr-knecht.

(-(e)s,

mv. -e) m.

voermansknecht, voerman, conducteur
in.; -leute mv., Z. -mann.
Fthrling, (-(e)s, niv. -e) m. vat o.,
dat door ecu paard getrokken kan worden, okshoofd o.

Fuhr. lohn, ( (e)s) m.,z.m. voer —

-

[oon o., vracht v.; -niann, (mv. - leute)
inn. voerman, koetsier, vrachtrijder m.;
(te water), schipper m.; (Sterrenk.) wagenman in.

Fuhrmanns-birede, (-n) V.
voermanaband m.; -hemd o., - billel m.
voermanskiel, koetsierskiel, stalkiel in.;
-peitsche V. voermanszweep, koetsiers zweep v.; -pferd o. koetsierspaard, trek-
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paard o.; -wagen ni., Z. Fuhriverl (1); vat o., vulmand v. om het erts naar de Z. -eid; -buck o., Z. Findebuch; -eid m.
-winde v. dommekracht v., voermans- gieterij te brengen; -gelie v. (Br.) vul- (Bergw.) eed m. als eerste ontdekker.
emmer m.; -haar e o. mv . vulhaar, stop - FUndelhaus, o., F indling,
windas o.
Fuhr—sattel, (-s, nrv. - sälel) m. haar o.; - hals m. trechter in.; - hol..- o. ni., Z. Findelhaus.
voermanszadel, zadel ni. op een voor een vulhout o., stopblok o.; -horn o. horen Fund - gebuhr, (-en) v. strandwagen gespannen paard; -schlitten ni. m. van overvloed; —gras o. (Pl.) gras- vonderij v.; -geld o. helooning v. voor
voerslede o.; -strasze v., Z. - weg.plant v.; -huhn o., Z. Zinshuhn; -kain- het vinden van iets; -grube v. (Bergw.)
Fthrung, v., Z. führen; it. leiding nier v. (Suil^erb.) vulkamer v.; -kanne v., mijngroef v.; (fig.) bron v.; -grübner m.
v., geleide o., hanteering v.; (Hand.) Z. -geile; -kelle v. vullepel, scheplepel (Bergw.) ontdekker, vinder ni. eener
- der Bucher, boekhouden o.; (van waren), m.; (Mets.) truweel o., troffel in.; -kleiev. mijn.
vervoer, transport o.; (van een ambt), zemelen v. mv. boven liet inaalloon ge - Plindig , bijv. en b. (Bergw.) eine
waarneming v., bestuur o.; (lig.) die -en geven; -korb m. (Giet.) vulmand v., vul- Grube, einen Gang - machen, vinden, ontder Vorsehung, de wegen ui. mv. &; (Zeew.) korf m.; -kraut o. gevulde kool v.; -lager dekken; -er Gang, de ontginning waardig.
Z. Beilasl; (Krijgsw.) gids, geleider m. o. (Br.) vulstelling v.; -opfero.(J. Desch.) Fund ren, ( fundirte, fundirt) beds.
Fuhr —wagen, (-s, mv. - wagen) vuletter o.; -ort in. (Bergw.) vulplaats v.; ww. stichten, grondvesten, vestigen, opm., Z. -werk; -weg m. rijweg, straatweg 2. (Suikerti.) Z. -hammer; 3. (Br.) vul- richten.
m.; -werk o. voertuig o., wagen in., kar plaats v. der vaten .
Fund —ort, (-(e)s, mv. -orte) m.
v.; 2. voeren, rijden o., ambacht, beroep Fullsel, (-s) o., z. m. (Kookk.) plaats, ligging v. van het gevonden erts;
-recht o. voudrecht, recht o. op eene gevan voerman; it. Z. Fuhre; - zeesera o. vulsel o.
vervoer, vervoeren o. per as; it. rijtuigen
Fii11 -span, (..span(e)s, mv.- sppane) vonden zaak; it. (Berges.) ontdekkingsm.(Sm.) vulstnkjeo.;- sparren m.(Tirnrn.) recht o. eener mijn; -register o., Z. -buch;
o. mv., wagens m. mv.
FU11 -band , (-band(e)s, mv. -ban- vulspar v.; -stange v., Z. Riihrstange; - schacht m. (Bergw.) mijnput m.; -schein
der) o. (Meub.) deurband m.; -baum m. -stein tv. (Mets.) stopsteen,vulsteen m.; m. verslag o., opgave v., proces - verbaal
(Berges.) dekboom in., eerste potrand rn.; -stinnnie v. vulstem v.; -stock M. (Zatl.) o. van den toestand, waarin men & ge -bier o. vulbier o.; -brett o. vulplank v., vulstok ln.; -sti ckchen o. (Meub.) vul- vonden heeft; -sehoss m., Z. Grundsteuer;
stukje o.
paneel o.
-;a/t/ v., Z. Findezahl.
FUlichen, o. (verkl.) veulentje, Fi111ung, V. (w. i. gebr.) Z. fiïlleii; FUnf, telw. vijf; die - Bucher Mosis,
klein of jong veulen o., Z. Fiillen.
2. (Kookk.) vulsel o.; (Meub.) paneel o.; iIe vijf boeken Mozes; Wörterbuch in Pt .11daehstuh1 , (-.etulal(e)s, mv. (Mets.) tegel m., vulstuk o.; -sort m. Sprachen, in vijf talen; (Muz.) Tontverkzeug mit - Saiten, niet vijf snaren, vijf-stfthle) m. (Timm.) dakstoel m., spant (Suikerb.) Z. Fiillort.
0. tot vulling.
F 111-vein, (-(e)s, mv. -e) rn vul- snarig; za - vorm 100, tegen 5 ten 100,
Ft11e, (-n) v. volheid v.; (fig.) aus wijn rn.; -wort o. (Spraakk.) stopwoord o. tegen 5 percent; er kann nicht - zählen,
der - meines Herzens, uit de volheid & , Fulmination, v. (Nat.) ontplof- hij kent Beene A voor eene B; - geradc sein
van ganscher harte; aus der - des Her- ring v. niet ontvlamming, knallen en lassen, zoo nauw niet zien, liet zoo nauw
tens reden, uit de volheid des harten, op- bliksemen o,
niet nerven, iets over zijn kant laten
recht; 2. overvloed m., menigte v.; (Gen.)
Fulminiren, (fulnzinirte, fulmi- gaan; 2. - of -e v. 5 v., eene vijf v.; (Sp.)
- der Salle, volbloedigheid, volsappig- flirt) o. ww., Z. blitzen; 2. (fig.) geweldig - Augen, vijf oogen, vijf punten; (Sp.) heid v.; Geld and Gut die-, in overvloed; uitvaren, dreigen, razen, tieren.
vom Könige, vijf (achtereenvolgende kaar (van het geluid), volheid v.; die Hillle
Fumarin, (-s) o. (Scheik.) alkali ten) van den koning, van den heer, vijfund die - haben, van alles overvloed heb - of loogzout o., dat uien beweert in aard- de v.
ben; die - der Rede, de vloed m. van woor- rook aangetroffen te hebben, fumarine v.; Fu
* nf-achteltaet , (-(e)s, mv. -e)
den; 3. (Kookk.) Z. FOlsel.

-sä ure v. furnarine- of aartlrookzuur o. m. vijfachtsten maat v.; -actig bijv., —es
(-n) v . of Pummel - Spiel,in vijf bedrijven; -armig bijv.nw.vijfvulemmer m.
holt,(- holzes,mv.-hólzer)o.(Schoenm.) armig, met vijfarmen; - becherig bijv. nw.
(PI.) niet vijf vaten; -beinig bijv. nw. vijfF .lien, (-s, mv. Füllen) o. jong likhout o.
paard, veulen o.; - eines Escls, eines Ka
Fummeln, (fummelte, gefwmnzelt) beeuig, niet vijf beenen of pooten; -blatt
meets, jong o.
bedt. ww. (Schoenm.) glad wrijven.
o., Z. Fiin fiingerkrauf; -blattig bijv. nw.
FtZllen, (finite, gefiillt) o. ww., n,. Funetioniren, (functionirte,func- vijfbladerig, met vijf bladen; -blumigbijv.
h. (van eene merrie), veulenen, jongen tionirt) o ww. (Werkt.) dienst doen, nw. vijfbloewig, niet vijf bloemen; -band
werpen; (van eene ezelin), jongen, ver- werken, fungeererr; (fig.) -der Commis, m. vijfvoudig verbond, verbond o. tuspen.
waarnemende klerk. schen vijf staten &; -doppelt bijv. nw.
Rillen, (fiillle, gefiillt) bedr. ww. Fund,(-(es),rnv. Fiinde) m.ontmoe- vijfdubbel; -eck o. vijfhoek m., vijfvlak
vullen, vol maken; sein Reutel ist immer ting, toevallige samenkomst v.; (ge- o.; (Nat. kist.) Z. - strohl; -eckig bijv.
vindingv.;
v.;.,
einen - nw. vijfhoekig,
9 e f^^ullt, gg evuld, wel voorzien; eire Ta- rneenz.
g vi.) fkantig,
) vondst v.
^r
^ vijfzijdig .
bakspfeife -, stoppen; (fig.) sick den Chun, eerie vondst doen, iets vinden; (tig.)
FUnfer, (-s, mv. Fiinfer) m., Z.
Magen -, zijne maag te goed doen, zich zat ontdekking v., vond tn.; 2. (i. k. bet.) list fiinf (2); 2. (Ger.) een van vijf rechters;
eten, volop eten; (Zeew.) die Segel -, (van v.; anger, listiger -, ge ►neene streek in. - gericht o. gerechtshof. o., rechtbank v.,
den wind), doen zwellen; (Pl.) gefiill
Fundament, (-s, mv. -e) o. grond. raad ►n. van vijf personen.
te 1/lumen, dubbele bloemen; (Kookk.) grondslag ni., grondveste v., fondament Fi uferlei, bijv. en b. vijfderlei,
Ganse mit etre. -, vullen, stoppen; Wasser o.; it. stichting V. vijftlerharide, in vijf soorten.
in Kruiige -, gieten; Wein 4• in Fusser -, Fundamental , bijv. nw. tot. den Fiinf— fach , bijv. nw. vijfv oudig ;
doen, bewaren; ein Pass Wein in Flaschen grondslag behoorend of dienstig, wezen- - frichig bijv . uw. niet vijf vakken of af-, een vat wijn aftappen in flesschen, bot- lijk, oorspronkelijk; - artikel in. `Godg.) cleelin eu; (Pl.) vijfvakkig; - fdllig bijv.
telen.
hoofdpunt, hoofdartikel o.; -bass m. nw., Z. -lach; - farbig bijv. nw. vijfkleuFiillen-garten, (-gartens, mv . (Muz .) grondbas, lage bas v.; -begri/J m. rig, vijf kleuren hebbende.
-gorten) rn. wei v. voor veulens; -stall grondbegrip o.; -breit o. (Org.) grond FUnfelderwirthsehaft v . bem. veulen(s)stal, stal m. voor veulens; plank v.; -linie v. (Doorz.) grondlijn, bouwing v.. bebouwen o. van vijfderlei
- stutte v. merrie v., die pas geveulend hoofdlijn V.
vruchten achter elk.
heeft.; -zahn m. melktand m.; -zucht v.
F undatien, (-en) v. stichting v., Fiinffingerfisch , (-es, mv. -e)
fokken, onderhoud o. van veulens.
fonds, kapitaal o., dat tot e. o. a. stich- m. (Nat. kist.) vijfvingervisch m.
Frill — erde, V. vulaarde, volaarde ting wordt vermaakt.
Ftinf i.ngerig, bijv. nw. vijfvin v.; 2. Z. Walkererde; -lass o. (Giet.) vul Fund -besehwören, (-s) o.,z.m., Berig, met vijf vingers.

Ftilleimer, ( -roers, rnv. -nier) m . Pummel ,
-

-

-
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of FUnfblatt,
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Fungin, (-s) o. (Scheik.) fungine
Karl der -, Karel de Vijfde; das - Koch
Mosis, het vijfde boek van M., I)eutero- v., overschot van zwammen, nadat zij
(-blail(e)s, mv. -b/alter) o. vijfvinger- nomiurn; Zum -n, Z. funflens; 2. o. zelfsi. uitgeperst en met water, alcohol, ver
alkalische en zure oplossingen be--dune
(Muz.) interval o. van vijf opeenvolgende
kruid, vijfblad o.
Fiinf-fiach, (-(e)s, mv. -e) o. noten, quint v.; die - angeben, de (tuint handeld zijn; -sauer bijv. nw. zwam (Meetk.) vijfvlak o.; •. fligelig bijv. nw. aangeven; -halb bijv. nw. vijfdehalf, vier zuur; -satire V. zwamzuur 0.
Fungiren, (fungirte, fungirt) bedr.
vijfvleugelig, met vijf vleugels; -fust, en een half.
Ftnftel, ( -iels, mv. -tel) o. vijfde, ww., Z. verrvallen.
-fuszler m. (Dichtk.) vijfvoetig vers o.,
Fungit, (-s,mv. -e) m. (Nat. kist.)
pentameter m.; -fuszig bijv. nw. (Dichtk.) vijfde gedeelte o.
Finftens, bijw. ten vijfde, in de koraalspons v., zwamsteen o. en m., ver
vijfvoetig; -gericht o., Z. Funfergericht;
zeezwam o.
-stend
-gesang nu. vijfstemmig gezang, lied o.,!, vijfde plaats.
FUnfthalerstu* ek, ( - (e)s, mv. F^zngussaure, (-n) v. (Scheik.)
quintet o.; -gelheilt bijv. nw. in vijf deelen verdeeld; (Pl.) Z. -theilig; -herr, -e) o. stuk, geldstuk o. ter waarde van 5 zwamzuur o.
F inkchen, o. (verkl.) vonkje o.,
-herrscher m. vijfman m., lid o. eener thaler.
Unf- theilig , bijv. n w. in vijf dee- kleine, lichte vonk, sprankel v., sprankje
regeering van vijf personen; -herrenannl
o., -herrschafl V. vijfaanschaf,, regen- len verdeeld; (Pl.) Z. -spaltig; -verein o.; (fig.) dein - Hoffnung meter, geen
ring v. van vijf mannen, heptarchie v.; m., Z. -bond; - weibig bijv. nw. (Pl.) met' greintje, niet de reinste hoop meer; essind
-herrlich, -herrschaftlich bijv. nw. on- vijf stijltjes, vijfwijvig; -wink(e)lig bijv. einige - Geist in diesent Wet-he, er zijn
derworpen aan vijf heeren of vorsten; nw. vijfhoekig, met vijf hoeken; -wöchent- eenige sprankjes &.
Funke, ( -ns, mv. -n) m. vonk,
-hundertel0. vijfhonderdste o.; -hundert- lich bijv. en b. wat alle vijf weken plaats
ste bijv. nw. vijfhonderdste; jahro.tijd- heeft; -irochig bijv. en b. vijf weken oud; sprank, sprankel v.; electrischer -, vonk
ruini,c v., tijdsverloop o. van vijf jaren; 2. wat vijf weken duurt; -zack m. vijf- v.; eira -, der ?inter der Asche glinimt, een
(Oudh.) lustrum o.; jahrig bijv. nw. poot rn., vork v. niet vijf punten, tanden smeulend vuurtje o.; -n spruiten, vonkevijfjarig, vijf jaren oud; -jáhrlich bijv. of pooten; -zackig bijv. nw. vijftandig, len, glinsteren, schitteren; reiten, doss
uw. voor vijf jaren, vijfjarig, om de vijf. vijfpootig, reet vijf tanden; -záhlig bijv. die - davon (liegen, dat het vuur uit den
jaren; - kantig bijv. nw. vijfkantig, vijf nw., Z. -lach; -zahnig bijv. nw. vijf tan- grond springt; (fig.) er hal keinen -n
Verstand, h i j heeft geen grei uitje verstand.
-kapselig bijv. en b. (PI.) met-hoekig; dig, niet vijf tanden.
Fiinfzeh(e)n, teles. vijftien; 2. o. P znkeln, (funkelte, yefunkelt) o.
vijf hulsels of vliezen; -klang m., Z.
ww., in. h. (van steenen), fonkelen, flik
Funfte; -klappig bijv. uw. met vijf klap vijftien, vijftiental o.
schitter en; (van sterren), fonke--kern,
Fi nfzehig, bijv. nw. vijfteenig,
-lappig bijv. nw. vijiobbig; -mal-vliezn;
len, flonkeren, schitteren; ihr Kleid funbijw. vijfmaal; -matig bijv. nw. wat vijf- met vijf teeneu.
Ft nfzehn — eek, ( - (e)s, mv. - e) kelle von Eoe lsteinen, schitterde, fonkel
maal geschiedt of plaats heeft; -niann m.,
die Auyen - ihni int Kopfe, flik --de&;
Z. -herr; (Pl.) -nil nnerig, —e Planzen, o. vijftienhoek o.; -eckig bijv. nw. vijf
-tienbokíg, keren; der 14'ein fonkelt int Glase,fonkelt;
niet vijftien hoeken.
vijfmannig; -monalig bijv. nes. van vijf
Ft nfzehner (-ners, mv. -eer) m., 2. bedr. ww. (w. i. gebr.) jent. blind -,
maanden, vijf maanden oud; -nionallich
bijv. nw. wat om de vijf maanden plaats Funfzehnkreuzerstf ck, (- (e) s, net schitteren verblinden.
Funkel(nagel)neu, bijv. nw,
heeft; -paarig bijv. en b. (Pl.) vijfvoudig mv. -e) o. vijftien -kreuzerstuk, geldvonkelnieuw, geheel nieuw.
gepaard. met uit 5 paar blaadjes bestaan stuk o . ter waarde van 15 kreuzer.
Funfzehnerlei, bijv. nw . vijftien - Funken, ( - s, mv. Funken ) m., Z.
bladeren; -pfiinder m. vijfponder m.;-de
Funke.
-pfiindig bijv. nw. vijfpondsch, vijf pond derlei, in vijftien soorten.
Fi nfzehn - fach, - f ltig, bijv. Funken, (funk/c, gefunkt) o. ww.,
wegende; --e Kuronen, vijfponders in.
inv.; -pforte, -porie V. (Vissch.) net o. nw. vijftienvoudig; - j'uszig bijv. nw. vijf m. h. vonkelen, vonken uitwerken.
Flinken - fWinger, ( - gers, mv.
voeten; jahrig bijv.-tienvog,a15
niet 5 ingangen; -reinig bijv. nw. met
vijf rijen; -ruderig bijv. niv. met vijf roei- nw. vijftienjarig, vijftien jaar oud; 2. wat -ger) ni. (Werkt.) vonkopvanger m.;
banken; —es Fahrzeug, vijfriems, met 15 ,jaren duurt; -jährlich bijv.nw.vijftien- -holz o. eikenzwam, zwamhout o.; -fluesvijf roeibanken; -sailig bijv. nw. vijfsna- ^aarlijksch, wat ooi de 15 jaren plaats ser m. (Nat.) vonkenrneter m.; -se/tea o.
rig, met vijf snaren; -sanaig bijv . nw. niet heeft; - lotliig bijv. nw. vijftienloodsch,van (Gen.) vonken zien o.; -spriihend, -tiervijf zaden, zaadjes of korrels; (Pl.) vijf 1; ons; (van zilver), van elf penningen fend bijv. nw. vonkelend, vonken spu-salt m. (Rek.) regel m. van vij--zadig; en zes greinen; -mal bijw. vijftienwaal; wend, springend; -worm m. glimworm,
ven, samengestelde evenredigheid v.; -malig _,hijv. nes. vijftienmaal herhaald; m.; -zieker in. (Nat.) ontlader in., werk-saulig bijv. nw. vijfzuilig, met vijf zui- ^2. wat vijftienmaal plaats heeft; -pfundig tuig om electrische vonken op te wekken.
Fur, voorz. (riet den 'len nv.) voor,
len of kolommen; -schil flig bijv. nw. ^ hijv.nw.vijftienpondsch, van vijftien pond.
Fj.nfzehnte, bijv. nw. vijftiende; in plaats van, ten gunste van; ichh bezahle
(\Vev.) met vijf schaften of schachten;
- schichtig bijv. nov. met vijf lagen; -sei- -hulb ibijv. nw. vijftiendehalf, veertien H ihn, ik betaal voor, in plaats van &;
einen Andern - sick schicken, voor, in
tig bijv. nw. (Pl.) vijfspletig; -spiel o. en een half.
Fi nfzehntel, (- lets, mv . -tel) o. zijne plaats; ich bin B'i rge - ilin, ik blijf
(Sp.) omberspel o. met vijf spelers; -slintborg, ben verantwoordelijk voor hem;
niig bijv. nw. (M ►nz.) vijfstemrnig; —es vijftiende, vijftiende gedeelte o.
Fiinfzehntens, hij w . ten vijftien - ein - allenial, eens en voor altijd, voor
Tonspicl, vijfstemmig muziekstuk, quingoed; 2. etui'. - dept Anschlag geben, voor,
tet o.; -stöckig bijv. nw. met vijf verdie- de, in de vijftiende plaats.
Fiinfzig, tel w . vijftig; einFiinfziger, tegen; - wie viel terkau fie er es, voor,
pingen; -strahl ni. (Nat. bist.) vijfstraal
tegen; die I3e3ahlung - seine Ar•beil, voor;
m., zeester V. met vijf strepen; -st'itrtdig vijftigjarig man, vijftiger n► .
Funfzigerlei, bijv. ntv. vijftiger- ich kano nicht - Andere, ik bets niet ver
bijv. en b. van vijf uren, wat 5 uren duurt;
aansprakelijk voor, Z. da--autwordelijk,
-slundlich bijv. e ►n b. wat om de vijf uren ei, vijftigerhancle, in vijftig soorten.
Ftinfzig-fach, -f altig, bij v. fiir; 3. eies. - Spass, - Ernst 4 au fnehmen,
plaats heeft; -sylbig bijv. nw. vijfletter
grepig, van vijf lettergrepen; -tägig bijv. nw. vijftigvoudig; juhrig bijv. nw. vijf- voor, als, it:; er sieht das - eine Last an,
nw. vijf dagen oud; 2. wat vijf dagen tigjarig, vijftig jaar oud; 2. wat 50 jaar I hij beschouwt & voor, als; - reichgehallen teerden, voor rijk gehouden worden;
duurt; —es Fieber, vijfdaagsche koorts; duurt; -mal bijw. vijftigmaal.
ich halte dies - nu-inc Schuldigkeil, ik
-laglich bijv. nes. wat on de vijf dagen Ftnfzigste, bijv. nw. vijftigste.
Fitnfzigstel, Fiinfzigtheil, o. reken liet mij ten plicht, ik geloof, dat
plaats heeft; -lausendsle bijv. uw. vijf
dat mijn plicht is; ich schal ;e es - ciue
-duizenst. 'vijftigste o., vijftigste gedeelte o.
acht het
Fiinfte, bijv. nw. vijfde; der - Tag, F*lnfzigstens, bijw. ten vijftig grosze Ehre, ik houd het voor,
vijftigste plaats.
-ste,ind &; - gut tindan, voor goed houden,goedde vijfde dag; der - des honats, de vijfde:

mv. -kräuler) o.,

;
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dunken, Z. hallen, schatzen; - wen sieht
er niich an? voor wien ziet hij mij aan,
waar houdt bij mij voor ?; - gewiss crzdhlen, als zeker, voor zeker; was - ein Buch,
wat voor een boek; was - eine Feder, wat
voor eene pen; inas - ein sonderbares
Benehmen I wat een zonderling gedrag!;
was - elende Entschuldigungen, wat voor,
welke; 4. our ist bange - ihn, ik ben bang.
vrees voor hem;aus Liebe,aus Freundscha jt
- ihn, voor hem, tot hem; dies ist - sic
bestimmt, dit is voor haar bestemd; -jein.
of elw. sorgen, voor iem. & zorgen; -jens.
bitten, voor, ten gunste van; es lässi sich
- and wider die Sache reden, er is wat
vóór en tegen te zeggen; (fig.) - sich
leben, voor zich zelve (n ); etw. - sich Shun,
voor zich zelve(n), voor eigen rekening,
op eigen gezag; Geliilil - Ehre, eergevoel
o.; - immer, voor altijd, voor immer; 5.

was - Sic gul ist, wire mir schc dlich, wat
voor u goed is, zou &; die Sache an and
- sich, de zaak op zich zelve, als zoodanig; - sich beslehend, op zich zelve(n),
onafhankelijk; ich - mcine Person, -mcinen
Tlreil, ik voor mij, wat mij betreft, wat
mij aangaat, voor mijn part; 6. - jelzt, diesmal, voor het oogenblik, voor dezen
keer; -'s crsle, zweite, drilte, ten eerste,
ten tweede, ten derde, in de eerste, twee-

de, derde plaats; Mann-Mann, man voor
man, de een na of achter den ander; it.
man voor man, allen; - die Person 1 Gulden bezahlen, voor den persoon, lier hoofd;
Slick - St- ck besehen, stuk voor stuk,
het een na het andere; Stuck - StOck
kaufen, stuk voor stuk, alles; Tag - Tag,
dag aan dag, alle dagen, dagelijks; 7. (veroud.) - and -, voor en na, aanhoudend,,
onophoudelijk; ein Mittel - das Fieber,'
voor, tegen de koorts; II. o. zelfst. ein gewichtiges -, een gewichtige grond vóór;
das - and Wider, tiet vóór en tegen.
Firbass, bijw. (veroud.) voortaan,
in het vervolg; it. voort, verder, voorbij.
Fijrbitte, (-n) v. voorspraak, voor bede v.; for ,jein. - Shun, - einlegen fur
jean., iem. voorspreken, een goed woord
doen voor, tusschen beide komen.

Ftrbitten,

(bat fier, f i rgebeten)

bedr. ww. our. voorspreken, een goed
woord doen voor, bemiddelen, tusschen
beide komen.

Fi rbitter, ( -Iers, mv. -ter) in.,
—in, (-nen) v. bemiddelaar, tusschen
beide treder, voorspraak m., bemiddelaarster, voorspraak, voorspreekster v.
Furbittsehreiben, (-bens, mv.
-ben) o. brief m. van voorspraak.
Furehe, (-n) v. voor, vore, ploeg
groef v.; -n coachen, voren maken;-vor,
(fig.) (aan het voorhoofd), rimpel m.:

das Aller zog -n a'u f seiner Stirne, de
ouderdom deed zijn voorhoofd rimpelen:
-n in der Hand, lijnen v. mv. in &; (Ontik.)
rimpel m., streep, striein v.
Furehen, (urchte, ge(urcht) bedr
WW. (w. i. gebr,) einen Acker -, vorer
maken in, Ploegen; gefurcht, niet voren
gegroefd; (fig.) groeven, rimpelen; da:
Aller hat seine Stirn gefurcht, gerimpeld
rimpels doen komen in.

Fiir.

Fur,
Purchen -egge, (-n) V. (Landb

.)

;gge v.; -eis o. voorijs, ijs o. in de voren;
rain m. voor v., door den ploeg opgevorpen aarde v.; -saai V. zaad m. in vo'en; -weise bijw. als voren, voorsgewijs;
L. in den vorm van voren, groeven; -zie ten o. voren trekken o.; -zieher m. voren rekker m.
,

tigheid, schroomvaiiigheid, bangheid, bevreesdheid, schuwheid, blooheid v.
Fairder, bijw . (veroud.) Z. weiter.

Furie, (-n) V. (Fabelt.) wraakgodin,
plaag- of kwelgodin, Furie v.; (fig.) sic
ist eine wahre -, zij is eene ware helle veeg v.; 2. woede, verwoedheid, dolheil,
razernij v., geweld o., onstuimigheid, furie
(-en, mv. -cri), v., drift v.; (Nat. bist.) Z. Faden -, Toll-

Furch—genoss,
•nachbar, (-s, mv. -n) m. hij, wiens wuren.

Furien -'t hnlich, -artig,
akker door eene voor gescheiden is van
—haft, bijv. en b. als eene Furie, furie ,ens anderen.
Furcht,v.vrees,vreeze,bevreesdheid, achtig, woedend.
n•eesachtigheid, bangheid v., schroom m.,
Furier, (-s, mv. -e) m. (Krijgsw.)
)eschroomdheid, bezorgdheid, ongerust onderollicier m., belast met het houden
ontzag o., eerbied m.; die - vor-iedv., van de monsterrol eener compagnie, de inlent Tode, vrees; - Gottes, vreeze Gods, legering der soldaten &,fourier m.;-schutz
freeze des Heeren; alles in - and Schrecken ni. oppasser m. van een officier; - zettel
gietsen, overal schrik ni. en ontsteltenis m. (Gesch. van U.) lijst, opgave, volg i. verspreiden; vor - erblassen, ztilern, orde v. dei• keurvorsten.
Furlieb, bijw. (gemeenz.) mit etiv.
ran vrees verbleeken, sidderen; ein Mann
^hne -, een man zonder vrees, stoutmoe- - nehrnen, iets voor lief nemen, zich telig man; zwischen - and lto ffnung schwe- vreden stellen, vergenoegen met.
FUrmeister, (-sters, mv. -ster)
ren, tusscheu vrees en hoop; aus -, es
nóchie schlintmer werden, uit vrees dat; m., Z. Obermeister.
Funnier, ( s, mv. e) o. (Meub.)
pus - vor einem Un(alle, uit vrees, beforneer o., dunhout o. voor oplegwerk;
.orgdheid.
Furchtbar, ( -er, -st) bijv. en b . -hobel m. forneerschaaf v.
Furniren, ([urnirte, bruin) bed r.
ireeselijk, geducht, verschrikkelijk, ont► aglijk, ontzettend, afgrijselijk, ijselijk; ww. met dun hout opleggen, met forneer
in -es Geccitler, een vreeselijk onweder; beleggen; f urnirte Arbeit, opgelegd werk.
Furnirer, ( -vers, mv. -rer) rn.
>ich - machen, zich evreesd.l, geducht maen; -keil v. vreeselijkheid, verschrikke- (Schrijnw.) forneerder, maker m, van
ijkheid, ontzaglijkheid, ontzettendheid, opgelegd werk.
FurQre, (onb.) o. luide bijval m.,
)ntsteltenis v.
FUrehten, (J'urchtete, ge f urchtel ) toejuiching v.; -nzachen, grooten opgang,
^)ed r.ww .vreezen, d uch ten,ba ng zijn voor; furore maken.
Furrlige, (-n) v. voeder, voer, voed
glen Tod -, vreezen, ongerust of bang
beestenvoeder o., fourage v.
-sel,
tij ii voor; Goy t -, vreezen; ein ge jiirchleter
:Furragiren, (/urragirte, /urrafIann, geducht, gevreesd; ich [Cockle /ur
ihn -, ik vrees, ben bang, dat hem iets girt) bedr. ww. voeder opsporen en hakwaads overkomt; - machen, bang maken, len, oen voeder of voedsel uitgaan, fouvrees aanjagen; 11. wed. ww. sich zoor der rageeren.
Kille -, (Ie koude duchten, beducht, bang F .rsehrift, v., Fjjrsehen, o.,
zijn voor; sick vor jeins. Zorn -, beducht Ft rsehung, Fjrsorge, v., Z.
zijn voor, duchten, vreezen; er [Orchidl Vorschrift 4..
Fitrsprache, v. voorspraak, versich, Ihnen zu miss/'allen, hij is bang,
vreest &; sich vor Gespenstern -, bang dediging v.; 2. Z. Fi rbitte.
Fursprechen, (veroud.) Z. fi rzijn; ich fiirchte rnich vor ihni, ik vrees,
bitten.
ben bang, dat hij mij zal kwaad doen.
Fiirchterlich, ( er, si) bijv. en Fiirspreeher, (-chers, mv. -cher)
b. vreeselijk,ijselijk,verschrikkelíjk,ont m. voorspreker, verdediger, procureur m.;
zettend, ontzaglijk, afgrijselijk; - f icchen. it. Z. Fi rbilter.
FUJ rspruch, (-(e)s) m., z. m., Z.
verschrikkelijk,ijselijk; (gemeenz.)-Teich,
verbazend, ontzettend rijk; tin -er An- Fursprache.
bl-ick, vreeselijk, verschrikkelijk; -er Perst, ( en,mv. en) m., Fjirstin,
Traunt, akelig, naar; tin -es Heer, verba (-tien) V. vorst ni., vorstin v., regeerende
groot, geducht, ontzaglijk; -e That,-zend persoon m., vrouw v.; it. lid o. eener
afgrijselijk. afschuwelijk, ijselijk, ver vorstelijke of regeerende familie; ununi.ei.n -es Geschrei erheben,-schrikelj; schráukter -, onbeperkte vorst, souverein
vreeselijk, geducht beginnen te schreeu- m.; weltlicher, geistlicher -, wereldlijke
wen; - hdsslich, verschrikkelijk; -keil v. vorst, geestelijke overheidspersoon m.;
vreeselijkheid, ijselijkheid, verschrikke- (fig.) er lebt luie tin -, hij leeft als een
vorst, vorstelijk, rijk; (H. S.) der - der
lijkheid, akeligheid v.
Fulreht—los, bijv. en b. zonder Holle, de Helsche vorst, de vorst m. der
vrees, onbevreesd, onverschrokken, stout; duisternis, duivel m.; der - des Lebens,
-losigkeit v. onbevreesdheid, stontinoe- de vorst des levens, Jezus Christus; -abt
digheid, onverschrokkenheid, vermetel m. vorstabt in.; - bischol' nl. vorst -bis-heidv. schop M.
Furchtsain, ( -er, -st) bijv. en b. PUrstehen, o. (verkt.) vorstje o.,
vreesachtig, schroomvallig, bang, be - kleine, geringe, nietige vorst m., koninkvreesd, schuw, bloode; keil v. vreesach je o.
,
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Fairsten, (fiirstete, ge/urslet) bedr•
ww. (w. i. gebr.) jens. -, tot vorst ver -;
heffen; ge[ursteter Graf, vorstelijke graaf
ge[icrstete Grafschaft, vorstelijk graaf
vorstendom verheven graaf -schap,to
gefiirstete Ablei, abdij, waarvan-schap;
de abt de vorstelijke waardigheid bekleedt, vorstelijke abdij v.

Fus.
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lijke titel m.; -verein m., Z. -bond; -wort Füszen, van top tot teen, van het hoofd
o. vorstelijk woord o., vorstelijke belofte tot de voeten; sick jentn. zu Füszen
v.; -wiirde v. vorstelijke waardigheid v., werfen, zich aan de voeten werpen van,
vorstendorp o.
knielen voor; zu -e reisera, te voet reizen;
FU.rstlieh, bijv. en b. vorstelijk; den - an's Land seizen, voet aan land,
-e Wiirde, vorstelijke waardigheid, soevereiniteit v.; -e Lander, staten m. mv.,
landen o. mv. van een vorst; Eure -e of
koelt-e Durcltlaucht! Uwe vorstelijke
Hoogheid v.; 2. een vorst waardig; -er
Aufwand, vorstelijke stoet m.; - leben,
vorstelijk, als een vorst; - keit v. (fig.)
vorstelijkheid, groote pracht, staatsie v.
Furst -Primas, (orb.) m. (Gesch. v. D.) vorst - primaat m.
Furt, (-en) v. doorwaadbare plaats,
wad o., wade v.; der Fluss hat c-ine -, is

aan wal zetten; Irockenen -es, droogvoets;

mit Füszen, enter die Füsze treten, met

voeten treden; auf dent -e Tolgen, op den
apfels, mv.
voet, van zeer nabij volgen; zu Füszen
-iipfel) m. prinsenappel m.; -bank v. vordes Belles, aan tiet voeteneind; - fiir -,
einen - nach den& andern, voet voor voet;
stenbank v.; -birne v. vorstenpeer, hee (fin.) er ist gut zu -e, hij is goed ter
renpeer, bergamot v.; -brief in. vorstenbeen; (gemeenz.) hij kan flink loopen;
brief m., oorkonde v., waarbij iem. tot den
Soldaten zu -, soldaten te voet, voet
vorstelijken stand verheven wordt; -bund
infanteristen m. mv., infanterie-volk.,
in. vorstenbond m., vorstenverbond o.,
v.; feslen - Tassen, vasten voet krijgen;
verbintenis v. tusschen vorsten, coalitie
v.; - dienst m. dienst m., betrekking,
jent. auf freicn - stellen, op vrije voeten,
in vrijheid stellen, loslaten; stehendes
plaats v. bij den vorst, vorstendienst w.; doorwaadbaar.
F trträglich, ( - er, - st)) bijv. nw., -es, op staanden voet, onmiddellijk; sic
-geschlecht o. vorstengeslacht o., dynasslehen auf eineet gatten -e mil einander, zij
tie v.; 2. vorstelijke familie v.; -plan; m. Z. zulydglich.
vorstelijke glans, glans in. der vorstelijke
Pu.rtrQfhich, ( -er, -st) bijv. nw., staan op een goeden voet; auf schwachen
b'iiszen, zwak op zijn voeten staan, in
waardigheid ; -grösze v. vorstengrootheid, Z. vortrej]lich.
vorstelijke grootheid v.; -gru`t v. vorsteFurunkel, (-kels mv. -Fel) m. slechten toestand verkeeren; wieder auf
den alten - stellen, op den ouden voet, in
lijke begraafplaats v., vorstelijk graf o.; (Gen.) bloedvin, bloedzweer v.
FLrwahr, bijw. (veroud.) voor- denzelfden toestand brengen; die Sache
-gunst v. vorstengunst v.; -gut o. vorsten
bezitting V. van den-goed,ni . waar, waarlijk, zeker, bepaald, stellig.
hat Hande and Füsze, de zaak gaat goed;
vorst, domein o.; -haas o. paleis o. van
Eerwand, (-rviinde) v., Z. Vor- auf Freiers Füszen gehen, eerre vrouw zoeken, zoeken te huwen; (Spr.) Was man
den vorst; 2. vorstelijk huis, geslacht o., derwand.
familie V. van den vorst, vorstelijke faF(.rwort, (-wort(e)s, mv. -wörler) nicht mi Kopie hal, das muss man in den
milie v.; -hof in. hof o. van den vorst; o., Z. Furbitte; 2. (Spraakk.) voornaam Fiiszen naben, vergeetachtige menschen
persónliches, zueignendes, be--word.; moeten veel loopen; sich mit Hand and
-hut m. vorstenhoed, hoed nl. van den
vorst; it. hertogelijke hoed m.; it. vorste ziehliches,anzeigendes, unbestimmles, I ra - - gegen elw, ivehreu, strduben, zich met
waardigheid v.; -kind o. vorsten -lijke gendes -, persoonlijk, bezittelijk, betrek handen en voeten tegen iets verweren,
aanwijzend, onbepaald, vragend-kelij, tegenstribbelen; er isl mit dem linken vorstelijk kind o.; - knecht m. vor--kind,
zuerst aus dem Bette gestiegen, hij is
stenknecht, slaaf m. van een vorst; -krone voornaamwoord.
v. vorstenkroon, vorstelijke kroon, kroon FUrwörtlich ,bijv. en b.(Spraakk.) met het linker been uit bed gestapt, hij
v.; -leben o. vorstelijk leven o.; ein --- tot liet voornaamwoord behoorende, als is knorrig, gemelijk; fiber seine eigenen
fuhren, een vorstelijk, rijk leven leiden; voornaamwoord; -es Zeitiaort, werkwoord Füsze slolpern, onhandig zijn; mit eiriem
-lehen o. vorstenleen, vorstelijk leen, o., dat met twee voornaamwoorden van ober den - gespannt sein, in geen goede
leengoed o.; -mantel in vorstelijke man- denzelfden persoon vervoegd wordt, te- verstandhouding staan, gebrouilleerd zijn;
tel, vorstenmantel in.; -ntas:.ig bijv. en rugwerkend, wedcrkeerig werkwoord o. 2. (van eene kous), voet m.; einen netten
Furz, (-es, mv. Fur;e) m. poep, - anstricken, een nieuwen voet aanb. vorstelijk, als een vorst; --- leben,
breien; 3. (van een kandelaar &), voet
vorstelijk, als een vorst leven; -pracht v. veest, wind, scheet in.
Furzen, farzen, (f urzte, ge f ter: l M., voetstuk o.; (van eene zuil), grond
vorstelijke pracht, grootheid v., rijkdom
Z. Saulenstuhl; (van-slagm.,biv;t
m.; -rath m. (Desch. v. D.) raad in. der of farzte, gefarzt) o. ww. winden, veesten
een standbeeld), voetstuk, piedestal o.;
vorsten, vorstenraad m.; -recht o. vorste - laten, een scheet laten.
F^.scheln, (fuschelle, gefuschelt) (van een cirkel), straal m.; (Mijnw.) Z.
lijk recht, recht o. van een vorst; 2. (Gescli. v. D.) wetboek o. der keurvorsten; o. w., m. h. (w. i. gebr.) snel bewegen; Sohle; (van een disch, stoel), poot m.; 4.
(-es, mv. -e), voet m., lengtemaat v.;
-ruf m. (Jachtw.) vorstenstukje, horen - (Sp.) knoeien, bedriegen, foezelen.
Fusein, (-(e)s) o. (Scheik.) bruine rheinlándischer -, Rijulandsche voet; noch
geschal o. om aan den vorst de richting aan
-saai
stof v. uit de dierlijke olie van Dippel. Füszen messen, in voeten afmeten; (fig.)
te wijzen, in welke gejaagd wordt;
F^isel, (-s, mv. Fusel) in. foezel, treinen - breit rveichen, geen duimbreed
m.vorstenzaal,vorstelijke zaal v.;-schnepfe
V., Z. Feldschnepfe, Heerschnepfe; -schule foezelolie v.; 2. slechte jenever, slechte wijken; 5. (van een leger), Z. Kriegsfusz;
(Muntes.) gehalte o., keur v.; Münze nach
V. vorstelijke school, koninklijke, keizer- brandewijn m.
Fuselig, bijv. en b. naar foezelolie dens französischen - ausprdgen, naar de
lijke, hertogelijke & school v.; 2. school,
Fransche keur stempelen; Geld im Coninrichting v.van onderwijs voor jonge vor- smakend, foezel bevattend.
Fuseln, (luselle, gefusell) o. ww. ventionsJusze, im 24 Guldenfusze, consten;-sitz m. residentie v.,vorstelijke zetel
m.; it. Z. -stuhl; - skiave m., Z. - knecht; (Scherts.) jenever drinken, pimpelen, ventiegeld, geld o. in Oostenrijk; (Fin.)
-sohn ni. vorstenzoon, zoon m. van een aan den drank zijn; it. naar jenever rie- Z. Zinsfust; 6. (van een vers) voet m.
Fusz - angel, ( - n) v. (Krijg,w .)
of den vorst; -staat m., Z. Fiirstenthum; ^ken.
Fuselier, Fusilier, (-s, mv. -e) Friesche of Spaansclie ruiter, voetangel
-slanim in. vorstenstam ul., vorstelijk
stamhuis o., Z. -hans; -stand m. vorste m. (Krijgsw.) met een geweer gewapend m.; -arbeit v. (Wev.) werk o., arbeid,
staat, stand in., waardigheid v. van-lijke voetsoldaat in de compagnie van het een- arbeiden o. met de voeten; - arterie v.
voetader v.; - artillerie v. artillerie v. te
vorst, van souverein &; in den -- erhe- truni, fuselier nr.
PL siljren, (fiisilirte, fiisilirl) bedr. voet; -bad o. voetbad o.; - ballen m. bal
ben, tot den vorstelijken stand verheffen;
-stuhi m. vorstelijke stoel, zetel m. van ww. met het geweer doodschieten, met M. van den voet; it. horenachtige dikte
v. onder den grooten teen; —musket m.
den vorst; -tag ni. vergadering v., dag den kogel straffen, fusileeren.
Fustage, (-n) v. (Hand.) fust, vaat- spier v. van den grooten teen; -bank v.
m. van vergadering der vorsten.
voetbank, voetenbank v.; -bánkchen o.
Fjrstenthum, (-thunz(e)s, rev. werk o., fustage v.
Fusz, ( - es, mr. Füs;e) m. voet m.;' voetbankje, voetenbankje o.; -balterie v.
-thunter) o. vorstendon o.
FUrsten- titel, ( -Iels, mv. -tel) (van vogels, insecten &), poot m.; 2. voet (Art.) verhoogde batterij, voetbatterij v.;
m. vorstentitel, titel m. van vorst, vorste- m., voetzool v.; vore Kopie bis za den -becken o. voetbekken o.; -bekleidiing v.
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voet(leksel. schoeisel o.; -belt o. (Heelk.) knecht, soldaat m. te voet; -knöchel,
voetbed, werktuig o. waarin een gebro- - knorren ni. enkel in.; -kranz m. doorken voet wordt bevestigd; it. Z. Bein- loopend voetstuk o., grondmuur in.;
lade; -biege v. wreef, wrijf v.; -binde v. -krieger ni., Z. -soldal; -kuss m. voetkus
(Heelk.) voetzwachtel v.; -blati o. voet m.; -'cüsser m. voetkusser m., die den
(Pl.) onrechte braakwortel in.;-zolv.; voetkus volbrengt; it. —, -lecher tn. flik
vleier, kruiper m.
-floier,
-bock m. (Ger.) voetkluister, beenkluis
-boden m. vloer, grond m.;-terv.;
F iszling, ( - (e)s, niv. - e) m. voe— spieker in. vloerspijker m.; -bole ni. teling, voet rri. van eene kous.
bode m. te voet, looper m.; -breit bije. en
Ftjszlings, bijw. jeni. - an [hangen,
b. een voet breed, ter breedte van een bij de voeten; - fallen, op de voeten neer
voet; -breit o. vloerplank, treeplank, trede
-komen.

voetwinde v.; -icvr.el v. (Ontlk.) voetwortel m.; -zehe v. teen m.
Fustel, (-s, mv. Fustel) m. (1'l.)
geelhout, fustelhout, fustel o.

Futsch!

(tussch.) weg! (Sp.) ver-

loren.

Futter, (-s, niv. Fuller) o. huisje o.,
koker in., overtrek o., scheede v.; (van
eene kleedingstuk), voering v.; (Times.)
(van eene opening), bekleeding v., meer
hooge dan uitspringende lijst v.; (Uurw.)
spilgat o.
1I. z. m. voeder, voer, voedsel, eten o.,
fourage v.; (Krijgsw.) - sammeln, emholen, Z. [urragiren; die P[erde haben
noch hein - bekommen, voer; sechs illeilen
in einern - machen, zes mijlen logpen &
zonder te eten.

v. aan eene tafel om er de voeten op te
Fusz — lumpen, ( pens, mv. pen)
m., Z. -hader; -mast o. voetmaat, maat
zetten.
Fiszehen, o. (verkl.) voetje o., V. van den voet; it. voet m., maat v. in
kleine, korte voet m.; (gemeenz.) pootje o. voeten; -matte v. voetmat, vloermat v.;
Pusz - deeke, ( - n) v. voetdek o.; -mórser m. (Art.) mortier nl. reet een voet;
it. Z. -teppich; - dienst m. beerendienst -p/ad m. voetpad o.; -punkt m. (SterFuttera^l, ( - (e)s,mv. - e) o. schee nl. te voet; -eisen o. (om op het ijs te reuk.) voetpunt, nadir o.; -register o.
gaan), voetijzer o.; 2. voetkluisters v. (Org.) voetregister o.; -reis. o. (Vog.) de, schee, doos v., I;t ► ker m., foedraal o.;
mv.; 3. Z. -angel,
zettak m.; -reise v. voetreis, reis v. te -arbeiter in., Z. -coacher; -nnacher m.
Fi szeln, (/'itszelie, gefiiszelt) o. voet; -reisender m. reiziger m. te voet, kokermaker, scheedernaker, foedraalrnaww., m. h. de voeten heen en weer be- voetreiziger m.; - rikken m. bovenste o. ker, - werker nl.; -messer o. zakmes, mes
wegen, laten spreken; mit einero Ndilchen van den voet; -sack m voetzak, voet(en)- o. in eene scheede; -schere v. schaar v.
-, roet de voeten een teeken geven; 2. warmer ni.; -schá.mel m., Z. -bank; -scheit in een koker.
Futter—amt, (-amt (e) s, mv. -dmbedr. ww. denx Samen in die Erde -, trap- o. (Timm.) benedenste laag, grondlaag v.;
pen.
- schelle v., Z. -eisen (2); -sctelag m. ler) o. ambt o. van fouragemeester; it.kanFuszen, (fuszie, gefuszt) o. ww., (lijk.) slag m. met den voet, met den toor, bureau o. van den fouragemeester;
m. h. de voeten zetten op; (Jachtw.) gaan poot; -sicker bijv. nw., Z. -[es!; -socke v. -anbau in., Z. -bau; -arm bijv. en b. arm
liggen; (Vog.) gaan zitten, neervliegen sol; v.; -sohle v. plat o. van den voet; 2. aan voedsel, in voer; -band o. (Pruikm.)
pruikband m.; -bank v. hakse':kist, snij
op; 2. voet vatten, vast staan, grond voe- voetzool, sandaal v.
snijtrog m.; -barchent nl. bom -kistv.,
len, rusten; (fig.) au/' etrv. -, bouwen,
Fuszsohlen — band, ( - band (e)s,
voering; -ban m. verbou--bazijno.t
mv. -bdn.der) o. (Outik.) voetzoolband
vertrouwen, steunen, zich verlaten.
Fusz — fall, (-(all(e)s. mv. - (alle) m., voetzoolligament o.; -muskel m. voet wen o. van voer; -beutel m., Z. -sack;
m. voetval, knieval m., knielen o.; eihen'
-schlag m . stokslagenstraf-zolspierv.; -blech o. dun blik o.; -boden nl. voerzol— uor jemn thuis, een voetval doen,' v., slaan o., slag m. tegen de voetzolen, der, fouragezolder m.; -bohlen v. nov. plafondhout o.; -bohne v., Z. Feldbohne;
knielen voor; - fállig bijv. en b. geknield; bastonade v.
jent.— bitten, op de knieën smeeken; -[esFusz —soldat, ( en, mv. en) m. -brei ni. voersap o. in de cellen der jonge
set v., Z. -eisen (2); -[est bijv. nw. vast, soldaat m. te voet, infanterist, voetknecht bijen; -breit o., -diele v. voerplank, bezoo dat men er op staan kan; -flasche v. in.; - spitte V. punt v. van den voet; -spur kleetlingj'lank v.; (van een schip), weger
voetflesch, bedflesch v.; -[orniig bijv. en b. V. voetspoor o.; 2. (Jachtw.) spoor o., Z. [ll., wegering V.
Futterer, (-s, mv. Fulterer) m.
voetvormig, in den vorm van een voet; Spur, Fabric; -stab m. (Tinurn.) voet,
- frohne v., Z. - dienst; -gang m., Z. -p%ad, voetstok,duimstok m.;-standbild o.stand- rem. die voedert; 2. koopman in . in voer,
-steig; -ganger, —in, voetganger m., beeld o. te voet; -stap/'e v. voetstap ui., in hooi, in stroo &.
voetgangster v., looper m., loopster v.; spoor o.; in jeins. -n treten, in lems.
Futter—erbse, (-n) V. voererwt
(Krijgsw.) Z. -volk; -garde v. wacht, garde voetstappen treden, zijne voetstappen v.; -fisch m. visch m., die van planten
V. te voet; -gelenk o. voetgewricht o.; drukken, rem. navolgen; -sleig m., Z. leeft; -/lanell m. voerflanel, flanel o. voor
-geschmeide o., Z. -eisen (2); -gesims o. -p/ad; it. trottoir o.; - stock in. (Looi.) voering; -geld o. voedergeld o.; -get-ste v.
(Bouwk.) voetlijst V.; -gestell o. voetstuk hout o., waarop tiet einde van don schaaf voergerst v.; -gewachs, -gras o. voedero., zuilstoel ni.; (van een horstbeeld),
ust; 2. Z. - stab; - slosz m. stoot ni.-bomr gewas, voergras o.; -haber m. voerha
v.; -hemd o. borstrok, hemdrok m.;-ver
pedestal o.; (Jachtw.) (van een patrijs), met den voet, schop in.; -str ick in . voet
houtje o.; - geldel o. planken vloer in.;
m.; -stuck o. ( Wapenk.) voetstuk o.;-strik -hirse v. (Landb.) voergierst v.; -holen o.
-gicht v. voeteuvel o., voetjicht v., poda- -tag ni. loopdag, dag m., waarop de hee - (Krijgsw.) fourageeren, voeder, voer ingra o.; -gichtiq bijv. en b. podagreus; rendiensten te voet worden verricht; koopen o.; -haler m. fourageur m., die
-gichlisch bijv. en b. —er Schmerz, jicht - -laste v. (Org.) voetklavier o., pedaal o.; voe(de)r inkoopt; -hola o. bout o. tot
achtig, podagraachtig;-gichlrnitlel o.nlid- -leppich in. voetkleed, tapijt, vloerkleed bekleeding; -honig ni. voerhoni(n)g m.;
del o. tegen het voeteuvel; -hader in. o.; -lhiere o t"nv . (Nat. hilt.) veelvoeters -kainmer v. fouragekamer v.; - kasten in.
voetwisch v.; -haten in. pot m. met poo- m. mv.; -trilt in. trap, schol ) in.; jemn. haverkist v.; -klee m. voerklaver, spurrie
ten; 2. pot m. met kolen om de voeten eihen -- geben, een schop, trap gev en; v.; -klinge V. snijmes o.; -kloben m.
te warmen; - haken m., Z. -eisen (1); 2. Z. Trilt; 3. Z. -staple; 4. (Wev.) tred (Glazenra.) houtje o. om het lood, waarin
-hammer m. (Goudsm.) deukhamer m.; m., trede v.; (aan een rijtuig), trede v.; de ruiten zitten, vast te strijken; - knecht
-harnisch m., Z. Ieinharnisch; -horn o. -tuch o. voetkleed, vloerkleed, tapijt o.; in. voe(de)rknecht, stalknecht m.; -korb
(Nat: kist.) zeedraak m.
it. voetdoek m., voetlaken o.; -unlerlage In. voedermand v.; - komn o. voe(de)rkoF1 szig, bijv. en b. (in samenstel v. plint o.; -volk o. voetvolk o., infanterie ren o.; -kraut o., Z. -gewachs; -krauter
niet voelen, voeten hebbende. -linge), v., soldaten in. mv. te voet; -wanne v. o. inv. kruiden, gewassen o. cnv., planten
F usz —jäger, (-jagers, mv. -jager) voetbad o.; - leernier m. voet(en)warmer V. mv., die geschikt zijn voor voeder;
m. (Krijgsw.) jager m. te voet; -kdmp/'er m., stoof v.; -waschen o. voetwasschen -lade v., Z. -bank; -leine v. voeringkoord
II., Z. -so/dat; -kiementrager nl . mv. o., voetwassching v.; - wasser o., Z. -bad; o.; -Leinwand v. voeringlinnen o.; -macher
(Nat. kist.) dieren o. mv. met kieuwen -it- eg m., Z. -p/ad; (langs eene straat), in., Z. Futteralmacher; - mangel m. geaan de pooten; - kissen o. voetkussen o.; voetpad, lead o. voor voefgangers, trot- brek o., schaarschheid v. aan voer; -mantel
- klavier o. voetklavier o., pedalen o. inn.; toir o.; -werk o. (gemeenz.) voeten m. m., Z. -ma uer; -mauerm. muur m. ter ver
beschoeiing v.; (Vest.)-sterking,p
-kluft v., Z. -schelt; -knecht cu. voet- mv.; 2. schoeisel, voetwerk o.; -winde v,
-
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dekmuur in.; - meister m. foucagemeester geven; gut gejitttert, welgevoed, welge- ragemeester; -schwinge v. wan v. voor
m.; -messer o., Z. -klinge; -metze v. maat Baan; (z. voorw.) hier wollen wir -, aan de haver, die men den paarden geeft;
V. om het voer te meten. de paarden eten geven, pleisteren; (w. I. - statte v. plaats v., waar men het gevoFuttern, fUttern, (fulterte of geb.) die Pferde haben noch nicht gelul- ;gelte voedert; -stroh o. voederstroo o.;

`iitterte, gefuttert of gefuttert) bedr. ww. ten, hebben nog niet gedaan met eten; -ta(/et m. taf o. voor voering; -trespe v.
einen Mantel -, voeren, voering maken 2. Haber, Beu -, voeren, te eten geven; herrik, dolik v. geschikt voor voeder;
of naaien in; eine Kugel -, met leer of Ill. o. ww., in. h. Klee 5 [utter! gut, is -trog m. voedertrog m.; -tuch o. voeringstof v., voerbaai v.
linnen omwikkelen; Thüren, Fenster, een goed voer.
Schiffe, Zapfenlöcher -, van binnen be-^ Filtter—nett, (-es, ruv. -e) o. voe- Futterung, F ttterung, v.voekleeden; (fig.) eine Waare -, zoo inpak- dernet o. -noth. v., Z. - mangel; - papieraderen, voeren o., voedsel geven, Z. fut ken, dat het slechte binnen in, het goede-' o. papier o. tot bekleeding; -pftanze v.,'tern, fiittern; 2. voeder, voer, voedsel o.,
bovenop of buiten omheen komt te lig - Z. -gewachs; - pressen o., -presser m., Z. foerage v.; 3. Z. Fatterholen; 4. (Drukk.)
gen; eine Miinze -, het slechte metaal met; -holen; -raufe v. ruif v.; -regie v. onderlegsel o. van tiet timpaan of van
een edeler overtrekken; (Boekdr.) die; (Hoefsm.) bevangenheid, verstijving v.; te lange letters; 5. (Zeew.) Z. Verklei1-reich bijv. en b. rijk aan voe(de)r; -rube dung.
Schriften -, herstellen.
11. bedr. ww. das Vieh -, voedererf, v. mangelwortel m.; -sack m. voederzak, Futter- wanne,( -n) v., Z.-schwinvoeren, te eten geven; die Ganse mit Rii- I fouragezak, haverzak m.; -schneide v., Z. ge; -wicke v. (Tuinb.) wikke, wik, duiben -, voeren; die Pferde sind noch nicht -bank; - schoeiden o., Z. - holen; -schnei- venboon, paardenboon v.; -zeug m., Z.
gefuttert, hebben nog geen voer, zijn nog`der in. (Landh.) stroosnijmes n., snijbak -tuch.
Futura) o.
gevoederd; die alten Vogel -die Jun- mv., snijbank v. (Krijgses.) Z. -holer; , Fut^trurn, (-s, mv. hutura)
gen, voeren; ein Kind -, voeren, te eten ' -schreiber rm schrijver m. bij den fou- ' (Spraakk.) toekomende tijd m.
`

;

;

G.
G, (G of G's, mv. G of G's) o. (ze -,den; (Uures.) gallel v., het ijzer, waarin de —es Geweihe o. gaflélvornrig gewij o., Z
vende letter en vijfde medeklinker), G.Islingerhangt;(Wapenk.)Z.-stuck;(Wag.) Gubelgehórn; (Bergw.) -er Gang, gang
V., 2. (hfuz.) g, sot ►n.; - dur, - molt, -deichsel v.gaffeldissel nl.; (Tuinb.) (van in., die als een vork zich in tweeën ver
-dur, g- majeur, g -mol, g- mineur; em takken, druiven &), gaffeltje o.; (Zeew.) deelt.
-g
Gab(e)1ig, bijv. en b. een of meer
- angeben, eerre g of sol aangeven; - schlus- gaffel v. om de zeilen aan te spannen;
sel m. g- sleutel, sol - sleutel, vioolsleutel m. it. ezel, ezelsmik w., schraagje o. ter gaffels hebbende.
ondersteuning van den gestreken mast ;
Gabel kraut, (-kraut(e)s, uiv.
Ga, v. (Fabell.) de Aarde v.
—

GabLLr(r )e, (-n) v. klein, breed en (Jachtw.) gaffelvormig gewij o.; it. gatiel- -krëuter) o. (Pl.) koninginnekruid, vron-

welijk leverkruid o., waterhennep m.;
staak m. orii netten op te hangen.
ankers, mv. -an- -kreuz o. (Wapenk.) gescheiden, anker ker) m. (Bouwk.) ijzeren houvast m.; kruis o.; umgebogenes, gekrummtes --,
(Delfst.) gabbro, terpentijnsteen m.
Gabe, (-n) v. (veroud.) belasting, (Zeew.) vertuianker, sluitanker, gafelait- krulkruis o.
Gejbe1n, (gabelte, gegabelt) bed r.
schuld, offerande v.; 2. liefdegift, aal - ker o.; den --answer fen, lichten, vertuien;
moes, gave v., geschenk, present o.; it. -arni m. (Wag.) dissel r n. -baunt m. le- ww. met de vork of gaffel opnemen;
gunst v., gunstbewijs o.; 3. gaaf, gave, be- i naoen, lasnoen o., disselboom ni.(Jachtw.) met den harpoen treffen; 2. o.
Gabe1chen, o. (verkl.) vorkje o., ww. (Bergw.) zich scheiden, zich in
gaafdheid v., t::lent o.; der Mensch besitzt
tweeën verdeeleu; (gemeenz.) each etw. -,
die - zit u^einen, de gave, het vermogen o. kleine vork v.; 2. Z. Gab, l (Tuinb.)
Gabeldeiehsel, ( -ra) v.,^Z. Gabel- iets trachten te pakken; (Scherts.) tuchom &; 4. (Apoth.) dosis v., wat op een tig -,(van eters), toetasten, inhappen; 3.
maal gegeven wordt, hoeveelheid v.; Baum,
Gab(e)1er, (-lets, rnv. -ier) m., Z. wed. ww. sich -, zich vorks- of gaffels(Zoutz.) het zout o., dat één oven in
gewijs in tweeën verdeelets.
! Gabelfrirsch.
eene week opbrengt.
Gabe, bijv. en b. gaaf, ongeschon- t Gabel—fischer, (-setters, mv . Gtabelnadel, ( n) v. haarspeld v.
Gabel-pferd, (-(e)s, mv. -e) t ► .
-scher) in. harpoenvisscher m.; - f rrmig
den, onbeschadigd.
G&bel, (-n) v. vork v.; (voor hooi bijv. en b. gaffelvormig, in den vorm van lemoenpaard o.; - richter ril. ijzer o. tot
&), hooivork, mestvork, gasrel v.; eine - eene vork; sich—theilen, splijten;—loeit het smeden der vorktanden; -schösslinf
mit drei Zinken, gallel, vork v. met drie-v. gaff'elvorinigheid, verdeeling in tweeën; m. (Wijng.) gadélvorrnig loof o.;-schwas :
punten; (aan eene pomp), slinger rn.;^-[rihstuck o. ontbijt o., dat met de vork m. (Nat. hist) gaffelstaart m.,eenemosch;
(Nijnw.) der Gang macht eine -, scheidt,! gebruikt wordt, dejeuner a la fourchette; 2. groene colibri m. met langen staart;
verdeelt zich in tweeën; (Vissch.) steker- fuhrwerk o.,.Z. - wagen; -gehórn o. gaf- 3. middelmatige havik m.; 4. Indische
m., vork, bijv. Aalgabel; (Kookk.) gaffel - felvormige horens m. mv.; -hirsch m. klipvisch m.; - spitse v. vorkpunt, gaffelvormig beentje o. aan de borst van het éënjarig hert, hert o. met gaffelvormige punt, punt v., poot m. van eerre vork;
gevogelt'i; (Veea.) dat gedeelte van den' horens; -holy, o. gaffelstuk o.; (Timm.) Z. -stange v. gaffelstang v.; -stick m. vorkhoef, waarin de straal zit; (Schaaksp.) ! -deichsel; (Zeew.) zwaanshals, kropband ;steek, gaffelsteek m.; -stiel m. vorksteel,
in die - ziehen, de koningin of den reads- m.; it. kromhout, gillinghout, buikstuk o.' gaffelsteel in.; -stuck o. gaffelstuk o.;
o.;
ij en b. ^gaffelvor- ((Wapenk.)
ke
G^bO
e licht , buy.
P
p
) ngatTelvormi
g wapenstuk
heer zoo zetten, dat er twee vijandeli,l
stukken te gelijk door aangevallen wog- wig, gevorkt, in den vorm eener vork; (Zeew.) Z. -holt; -sleaze v. (Wag.) gaf-

plat schip o., gabaar v.

Gabaronit, (-en, mv. -en) m. Gabel anker,
—

(-

-

;

-
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Gihnen, (gáhnte,gegahnat) o. ww., !winkelier in. in galanterieën, Z. -handler;
-ding,verl. m. h. gapen, geeuwen; (fig.) (van een af ^ -waare v., Z. -arbeit.
tweeën.
Gabelung, V . (Bergw.) verdeeling,
geopend zijn, zich ope--grond),pe
Galban, m., Galbanum, (-s)
nen onder de voeten; (w. i. gebr.) nach o. moederhars o. en v., galbanuni o.
scheiding v. in tweeën.
Gabel —wagen, ( gens, mv. ,gen) Ileichthum -, haken.
Gale re, (-n) v. (Zeew.) galei v.,
UI. disselwegen, lemoenwagen m.; -weihé
G4hner, ( ners, mv. - ni r) m., - in, roeischip o.; mv. galeien v. mv., galei V. (Nat. list.) zwarte wouw m.; it roode (-nen) V. geeuwer, gaper m., geeuwster, t straf v.; (Scheik.) distilleerfornuis o.,
wouw, hoenderdief m.; -zacke v. vork - gaapster V.
J m.; 2. (Nat. hist.) haft,
tand, gaffeltand m.; -zahn m. (Nat. hist.)
Gahn —taut, ( (e)s, mv. e) m. !oeveraas o., papier -nautilus m., schip(Spraakk.) gaping v., wanklank m. door pertje o.
kammossel v.; -zinke v., Z. -zacke.
Gaben, (gable, gegabt) bedr. ww, de ontmoeting van twee klinkers, hiatus Galgeren - anker, -kers, mv.
(w. i. gebr.) ein Op[er au f dein Altar -, m.; - sticht v. geeuwzucht, neiging v. tot -her) in. galeianker o.; -arbeit v. galei brengen, geven; (Prov.) aan een bruids- geeuwen.
arbeid, dwangarbeid m.; -bedienter m.
paar geschenken geven.
Ghrbottieh, (-(e)s, mv. -e) m. bottelier, keldermeester m. op de galeien;
Gaben--fresser, ( sers, mv. ser) (Br.) gistkuip, gijikuip v.
-boot o. galeiboot v.; -bursch m. galei
Gahre, v. gijl, gisting v.; 2. hem. omkoopbaar rechter ni., die geschengaleislaaf m.; -hauptinann ni . hoofd --boef,
ken verlangt; (Zoutm.) -herr m. (ver- hoorlijke graad m. van gisting; 3. gist v., man, kapitein in. eener galei, galeikapizuurdeeg o.
oud.) opziener, onderbronmeester m.
tein ni.; -ofen m., Z. Galeere (2); -ruder
(gohr, gegohren) o. ww. o. galeiriem m.; -sclaverei v. galeien v.
Gabler, (-s, mv. Gabler) m. (Jacht- G
w.) Z. Gabelhirsch; (Nat. bist.) post v. onr., ni. h. (van bier), gisten, werken; mv., galeistraf v., gedwongen arbeid,
(van wijn), gisten; (van deeg), gisten, dwangarbeid in.; -segel o. galeizeil o.;
(een vischje).
Gach, ( er, st) bijv. nw., Z. joh. rijzen; (van het. gemoed), koken, in be- -stock M. meerpaal m.; -strafe v. galei
Gaekelhans, (-hanses,m v.-hanse) weging geraken of zijn; es gh.rl in sei-oogt m. opziener m. over (de-strafv.;
nent Kopie, het kookt, woelt, brandt &; riemen van) eene galei; -volk o. beman
m. (Volkst.) Z. Schrvd,tzer.
Gackelig, ( -er, -st) bijv. ow. gdhrender Kopf, ontstuimig, woedend
galei, galeiboeven m. mv.;-nigv.er
hoofd.
(Volkst.) Z. schzvatzhajt.
-zellstange v. stang, staak v. van de zon
Gackellise, ( - n) v. (Volkst.) Z. G^hrkammer, (-n) v. gistkatuer,
-net r
galei.
gijtkamer V.
Schwv t: erin,
GaleQt, ( en, mv. en) ni., Z. GaGackeln, gackern, gacksen, Gá,hrung, v., Z. gahren; (van het leerensclave.
(gackelte, gegackelt, gackerte, gegackert, volk), beweging v.; die Kopie sind in -,
GaleQte, (-n) v. (Zeew.) galjoot,
gackste, gegackst) o. ww., m. h. (van de hoofden zijn in beweging; das Volk kleine of halve galei v.
eene hen), kakelen; (fig.) kakelen, kweb- ist in -, het volk is in beweging, in opGalerie, (-en) v., Z. Gallerie.
be len, ginneken, babbelen, kletsen, snap- stand, oproerig.
Galgan-t, (-(e)s) m., z. ni. galgant
G ►hrungs — fahig, ( er, st) bijv. ni., galanga v.; 2. biesgras o.; -gras o.
pen.
Gadelbusch, ( busch(e)s, mv.- en b. gisting verwekkend, tot gisting in rietgras o.; -Wurzel V. galangawortel m.
staat; -kraft v. gistingsvermogen o.; 2.
busche) m. (Nat. hist.) Z. Spieszenle.
Galgen, (-s, mv. Galgen) in. galg
Gaden, (-s, mv. Gaden) m. (ver gisting verwekkendeeigenschapv.; -lehre v.; an den - kommen, aan de galg komen,
V.
leer
V.
van
de
gisting, gistingsleer v.; geraken, opgehangen worden; es sight kamer v.; it.winkel m.,win--ou(l.,Prv)
kelhuis o.; 2. huisje o., hut v.; 3. ver -tuft v., Z Slickluft; -n .*essen m. gisting - uund Rad darauf, daar staat de galg op;
-mans v. huismuis, gewone-diepngv.; meter m.; minel o., -stof m. gisting er sight aus, als ob er vom - gefallen ware,
verwekkend middel o., giststof, gist v. hij ziet er uit, of hij van de galg kwam;
muis v.
2. (aan een put),juk o., galg v.; (Boekdr.)
Gadolinjt, (-(e)s, mv. -e) in. Gaisz, v., Z. Geisz.
Gaks, ni. er weeisz weder Giks noch galg v., stut rn.; (Rijk.) Z. -ntucndsliick.
(Delfst.) gadoliniet,ytter(b)iet m., zwarte,ondoorschijnende en glinsterende steen - davon, hij weet er niets, geen lor van.
Galgen — ambosz, ( - es, mv. - e)
Gaksen, o. ww., Z. gackern.
te Ytterby in Zweden.
m. juk, kniestuk o.; -art v. galgenras o.;
Gala, v., Z. Galla.
Gaffel,( -n) v.elk gaf'elvormig werk-bube, -dieb m. galgenaas o., galgebrok,
Galaktjt, (-en, mv.-e) m. (Delfst.) schelm, gauwdief, spitsboef m.; -feld o.
tuig, b. v. een gaffelstaak v. &, Z. Gabel;
2. (Zeew.) gaflél v., gaffelboom m.; 5. melksteen, melkjaspis m.
galge(n)veld o.; -fornaig bijv.en b.(WaGalan, (-ce)s, mv.-e) m.(gemeenz.) penk.) krukvormig; -frist V. uitstel o.
Z. Innung, Zu,n[t; -[all m. gaffelval v.;
-herr m. raadsheer en gildemeester m.; min naar, vrijer, galant m.
vóór dat men gehangen wordt; (fig.) kort
Galander, (-ders, mv. -der) m.' uitstel o.; -gebiss, -mu.ndstuck o. (Rijk.)
-segel o. gaffelzeil o.
G•gffeln, (gafelte, gegá ffelt) o. ww., kalander rn., rol- en glanswerktuig o., galgengebit o.; -gesicht o. galgentronie
wangel v.; (Nat. bist.) kalander, koren v.; -holz o. galg(en)hout o.; -kette v. galg m. h., Z. ga(fen.
-worm.;2kalnderuwik,ng- ketting m.; - leitor v. gaigladder v.; -mnannGaffen, (gaf ie, gega ff t) o. ww., m.'
h. gapen, geeuwen; 2. scherp toezien, leeuweri k in.
chen, -ma,n.nleina o. (P1.) alrninwortel, alGalant, ( -er, -(e)st) bijv. en b. ruin,toover- of heksen-wortel m.; -nzuszig
loeren, bespieden; 3. gapen, met open
mond kijken, staroogen, groote oogen hot%lijk, welgemanierd, bevallig, welle- bijv. en b. galgachtig; it. de galg verdieopzetten, lui rondkijken; was steht ilir vend, galant; -er Mann, galant, hoffelijk, nenrl; -mundstisck o. (Rijk.) galggebit
da and gait ? wat staat gij daar te geeu- rijn beschaafd; -e Krankheit, Z. syphili- o.; -p j'eiler m. galgpaal m., galg v.;-presse
tisch.
wen en te gapen en niets te doen?
V. galgpers v.; - rekel m. (Nat. hist.)
Gier, ( - s, mv. Gaffer) ni., — in, Galanterie, (-n) v. hof olijkheid, mantelkraai, blauwe kraai v.; -rotte v.
(-nen) V. gaper, begaper, toekijker, lan- beleefdheid, dienstvaardigheid, voorko- galgenrot o., dievenbende v.; -saute v.
terfanter m., gaapster, lanterfantster v. mendheid, aardigheid, galanterie v.; 2. galgzuil v.; -schelnt. m., Z. -dieb; -sch,^wenGaffern, (gafferte, gega[fcrt) o. ww. liefde v., minnehandet m., minnarij v.; 3. gel m. gehangene, opgeknoopte m.; it.
(Zoutm.) druipen, doorzijpelen uit eene Z. -arbeit.
Z. -bube; -steuer v. belasting v. tot onGalanterie — arbeit, V. galante - dersteuning der lijfstraffelijke rechtsplebeschadigde pan.
Gagath, ( - (e)s, mv. - e) m. (Nat. riewerk o., galanteriewaar v.; -arbeiter ging; -strick m., -vogel tn. strop m.; it.
hist.) git o., zwarte barnsteen m. en o. m. galanteriearbeider m.; -degen m. korte Z. -bube.
Gage, (-n) v., Z. Besoldung, Ge/tall. degen, staatsiedegen m.; - handel m. han
Galimathias, (onb.) m. en. o.
galanterieën; -hándler m. koop -delm.in wartaal v., verward, onverstaanbaar geGah, -ling, -torn, &, Z. joh 4.
galanterieën; -kram in. galan--man.i snap o., onzin m.
Gahnaffe, (-is, mv. -n) m., Z.
terie - kraam v., - winkel m.; - krh;iter m. GaliQn, &, Z. Gallion .
Maulaffe.
felsteun ni.; -th.eilung v. (Aardr.) schei
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Gallerie, (-n) V. galerij v., over- es gehl aait ihm int - zu Ende, spoedig,
GaliQte, (-n, mv. -n) m. galeiboef,
haastig.
galeislaaf m., tot dwangarbeid veroor- dekte gang in., lange smalle kamer v.
G%llertartig, ( -er, -st) bijv. en Galoppade, (- n ) v. (Rijk.) galop
deelde m.; 2. (Zeew.) Z. Galliole.
Galjzerstein, (-(e)s) m., z. m. b. geleistofachtig, geleistof bevattend; -er m., galoppade v.; 2. (Dansk.) galoppade v.
Galoppjren, (galoppirte, galop wit vitriool, zinkvitriool, zwavelzuurzink Saft, geleisap o.
G^Ilerte, ( - n) v. gelei v., lil o.; pirt) o. ww., m. h. galoppen, galoppeeren,
o.; blauer -, kopervitriool, zwavelzuur
(Sclieik.) lijmstof, kleefstof, plantenlijm rennen; (Gen.) -de Scfircindsucht , g-lopkoper o.
v.; (Apoth.) gelei v., moes o., brij v.
pante, vliegende tering v.
Gall, Z. geit.
Ga1lert extract, ( (c) s. in v. e) Galst(e)rig, bijv. uw. (Prov.) ranG1(1)a, v. hoffeest o. in groot teen,
gala o.; -kleid o. galakleed, hofkleed, m. (Scheik.) geleiextract o.; -sdure v. sig; -heit v. (van spek) , ransigheid, ran(planten)geieizuur o.; -schwamin m. (Pl.) sige smaak.
pronkkleed, staatsiekleed o.
-

-

-

Galstern,

Gallapfel, (-apfels, mv. -dl)fel) m. ijsmos o.
galappeltje o., galnoot v.; -au/guss in.,
-extract o., -tinctur v. afkooksel, extract,
aftreksel o., tinctuur v. van galnoten;
-(liege v. (Nat. hist.) galvlieg, galwesp
v.; -sauer bijv. nw. van galnotenzuur
gevormd; sdure v. galnotenzuur o.
Gallatag, (- (e) s, mv. -lage) m. galadag m.
Gulle, ( - n) v. gat v.; bitier wie - ,
zoo bitter als gal; (fig.) bitterheid, ver
korreligheid ,verontwaardi ging-biterng,
v., toorn m.; die - kocht ihm, het bloed
stijgt hem naar het hoofd; seine - ausschi tien, Gift and - speien, zijne gal, zijn
venijn o. uitspuwen; die -luft ihmii.ber,
hij wordt toornig; die - zuritckhalten,
zijne gramschap inhouden; seiner - Luft
machen, zijn toorn uitlaten; er hat keine
-, het is een mensch zonder toorn, een
botje zonder gat; (Giet. &) (van een kanon), kamer v.; (Jachtw.) (van vossen),
staart m.; (Veea.) gezwel o. aan de voeten der paarden, gal v.; it. Z. Frosch.
Gallen, (gallte, gegallt) bedr. ww.
(Very.) galnoten, in aftreksel van galnoten dompelen; Fische -, de gal uit
-snijde;2.ow,mh(Jact)
pissen.
Gallen, (gallte, gegallt) o. ww., m.
h. weergalmen, klinken, weerklinken;die
Ohren - mir davon, tuiten; eine -de Stimme, schel, weergalmend; (Bergw.) das
Gestein gállt, klinkt, weerklinkt; it. biedt
weerstand aan het staal; das Bergeisen
galli of es gá111, springt op.

(galsterte, gegalsterl) o.

Ga1licgnisch, bijv. en b. Galli - ', ww., m. S. ransig worden; 2. bedr. uw.

caansch, Fransch; die -e Kirche, de Gallicaansche kerk.
G^Ilieht, ( - er, - st) bijv. en b. gal - '
lig, galachtig, galzuchtig; -er Geschmack,l
galachtig; -es Fieber, galkoorts v.
Gallicjsmus, (mv . Gallicismen)
m. Fransche taaleigenheid, eigenaardig
taal, gallicisme o. -heidv.rFausc
Gallig, ( -er, -st) bijv. en b. gallig,
galrijk; (lig.) -er Mensch, driftig, opvliegend; -e Beinerkung, kwaadaardig.

Gallig,

(-

er, - si)

Galvanisch, bijv. en b. het galvanisme of den metaalprikkel betreffend,
galvanisch; -e Soule, Balterie, galvanische batterij, batterij v. van Volta; -er
Strom, galvanische stroom; -e Versilberung, Vergoldung, galvanische verzilvering, vergulding.
Galvanisjren, (galvanisirte, galvanisirt) bedr. ww. electriseeren door

bijv. en b. (Bergw.) middel van de galvanische of Voltasche

hard.

Gallimathias, (onb.) o., Z. Ga.
limathias.

met onstuimigheid cischen.
G ►lt, Z. Geit.

batterij.

Galvanisjrung,

v., Z. galvani-

siren.

Gallinsect, (-(e)s, mv. -en) o.
Galvanjsmus, (onb.) m. (Nat .)
galvanische prikkel, spierprikkel, metaal
(Nat. hist.) galinsect o., galwesp v.
galvanisme o.; durch - heilen,-prikelm.,
GalliQn, ( - (e)s, mv. - e) o. (Zeew.)
galjoen o., snuit m., schep, sneb v. van door het galvanisme genezen.
een schip.
Galvano -graph, ( - en, mv. - en)
GalliQne, (-n) v. (Zeew.) galjoen o. m. etser m. door middel van den galva
stroom; -graphic v. aanwending-nische
Gallionist, (-en, mv. -en) ni. galV. van den galvanischen stroom tot het
joenhandelaar, galjoenist m.
GalliQte, ( - n) V. (Zeew.) galjoot, etsen van platen, galvanographie v.;
-graphisch bijv. nw. de galvanographie
kleine of halve galei v.
Galliva,te, ( - n) v. (Zeew.) klein betreffende of daarop betrekking heb
-logist, (-en, mv. -en) m. be--bend;
vaartuig en roofschip o., kaper m. in den
schrijver ni. van het galvanisme, galva
Indischen archipel.
m.; -logic v. beschrijving v. van-nolg
Ga1lkraut, (-kraut(e)s, mv. -kräuter) o. (Hand.) moederhars, galbanurn o. liet galvanisme, galvanologie v.; - logisch
Ga11och, (-loch(e)s, mv. -lócher) bijv. nes. de beschrijving van het galva
betreffende of daarop betrekking-nisme
o., Z. Schalloch.
Galmei, ( - (e)s) m. kalamijn, kala- hebbende, galvanologisch; -meter m. gal^nijnsteen, kalmijnsteen m., galmei v.; vanometer, galvanoscoop m.; -plastik v.
Gallen -ader, (-n) v. galader v.; -blume v. zinkkalk, ovengalmei v.; -stein galvanoplastiek v.; -plastiker m. die door
toepassing van het galvanisme metalen
m. galbeschrijver, choledo-' m. kalamijn, kalamijnsteen o. en m.
GallQsehe, (-n) v. overschoen, uitsmelt; -plastisch bijv. nw. de galvano
graaf m.; -beschreihirng v. galbeschrijbetreffende of daarop betrekking-plastiek
ving, choledographie v.; -bitter bijv. en schoen m. met houten zool.
Ggl1—Sauer, —sure, Z. Gallus- hebbende.
b. zoo bitter als gal, als alsem; -blase v.
sauer 4•.
Gam eder, (-ders, mv. - der ) m.
(Ontik.) galblaas v., galblaasje o.
Ga1lenblasen-blutader, (-n) Gallus -sauer, bijv . nw. —es Salz, of -loin, o. (Pl.) wonderkruid o., gagalblaasader v.; -gang m. galbuis v.; galnotenzuur zout o.; -sure v. galnoten - maniler V.
Gamasche, of Kam$sehe,
-schlagader V. galblaas - slagader v.; -stein zuur o.
Gallusehel , (-schels, nov. -schel) (-n) v. stopkous, overkous, reiskous v.;
m. (Heelk.) galblaassteen, galsteen m.
-ndienst in. stopkousen-dienst m.
Gallen-fett, o. (Scheik.) galvel m. (P1.) rnelkaclit.ige paddenstoel m.
Gallwate, Ga1lwQtte, (-n) v., Gombe, (-n) v. (Muz.) basviool v.
o.; -fettsa ure V. galvetzuur o.; -fieber o.
Gammarolj.th, (-en, mv. - en) m .
galkoorts v.; -(liege v., Z. Gallapfelfliege; Z. Gallivale.
Gu11wespe, (-n) v., Z. Gallinsect. (Delfst.) kreeftsteen, versteende kreeft m.
-gang ni. (Ontik.) galbuis v.; -ge[ass o.
GalQne, (-n) V. lintvormig weefsel Gimme, ( - n) v., Z. Tonleiter.
galbuisje o.; -kolik V. galkoliek o., choGams, (-es, mv. -e) m. (Bergw)
lera v.; -krankheit v. galziekte v.; - kramp( o. van goud- of zilverboordsel, trens v.,
zeer harde rotssteen m. en o.; it. eerm. galkramp v., Z. -kolik; -pelt^er o. gal- galon o.
Galonjren, (galonirte, galonirt) ste rotslaag v.; it. mikaachtig schilfer kruid o.,jalappeplant v.; -pulsader v. galpolsader v.; -stein m. galsteen m.; -sucht bedr. ww. met galon beleggen of omzoo- steen o.
Ganasse, (-n) v. (Hoefsm.) onderV. galzucht, galachtigheid v.; (fig.) knor- men, galonneeren.
GalQpp, (-(e)s, mv. -e) m. spring- ste kakebeen o. van een paard.
rige, korzelige inborst v.; -süchtig bijv.
Gan-erbe, (-n, mv. -n) m., Z.
en b. galzuchtig; (lig.) toornig, driftig, loop, snelrit, galop m.; kurzer -, korte
licht geraakt, oploopend, zwartgallig; galop; ein Pferd in - seizen, laten, doen Miterbe; -erbschaft v. vereeniging v. van
galoppeeren; (Dansk.) springdans, zeer adellijke Duitsche familiën om zich tegen
-zucker in. (Scheik.) galsuiker v.
snelle (lans, galop m., galoppade v.; (fig.) de struikroovers te verdedigen; 2. medeGaleQte, (-n) v., Z. Galeote.
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erfgenamen m. mv.; -erblich bijv. en b. sein, Z. gangbar; was nicht rnehr - and me -, domme ezel, lomperd, stommerik
onderling. onder elk.
gdbe ist , niet meer gangbaar, in omloop, m.;2.(Sterrenk.) gans v.; (Mijnes.) groote
Gang, (-(e)s, mv. Gánge) m. gang gebruikelijk; ingang - and gdbiger Münze, steen, molensteen m.; (Bergw.) harde
m., gaan o., loop m.; seinen - fórdern, in gangbare munt.
rots v.; (Sm.) driekante klomp m. ijzer;
zijn gang, pas, tred m. verhaasten; (ge
Gangelband, ( band( e)s, mv. gereinigte -, wolf, vos m.; (Zoutz.) maszich haasten, spoeden, spoed ma--menz.) -binder) o. leiband, loopband in.
sa, hoeveelheid v. bereid zout.
ken; ein P ford in den - bringen, aan het
Gangelei, V . aan den leiband (laten) G€nsehen, o. (verkl.) gansje o .,
gaan maken, laten gaan; (fig.) (van eene loopen 0.
jonge, kleine gans v.; (Spr.) den jungen
machine), gang m., beweging v.; diese
G ►ngeln, (gdngelte, gega-n.gelt) - den Salat zu veru)ahren geben, den hok
Uhr hat einen sehr schonen -, gang m., bedr. ww. ei; t Kind -, aan den leiband tot tuinman maken, de kat over het spek
gaat goed; (van een schip), loop, gang teeren loopen; it . bestur en, aan den lei- stellen; (fig.) onnoozel, loin meisje o.
m.; eine Meinung in den - bringen, in band houden.
Ganse - aar, - adler, m. ganzen zwang brengen, ingang doen vinden; in
G€ngelwagen, ( - gens, nlv. -gen) dief, wouw in.; -auge ó. (Hand., ge- kommen, in beweging komen, geraken; m. rolwagen m., rolwagentje o.
rneenz.) grof traliewerk o.; (Drukk.) Z.
sehr mi - sein, (van eene ondeugd), zeer
Ganger, ( - gers, mv. - ger) in. gan- - fuszchen; -b^ccke v. halve gerookte gans
algemeen zijn; der Sadie ihren - lassen, ger in ., hij, die gaat; (Rijk.) Z. Passganger. v.; -bauch m. ganzebuik m.; (fig.) platde zaak haren loop laten; in - bringen,
Gang— erz, ( - es, m v. - e) o . (Berg - buik in.; -baum m. plataan(boom) m.;
den eersten stoot geven aan; 2. wijze v. .) erts o., dat niet de bergstof nog ver -blume v., -bliinichen o. (PI.) ganzebloem
van gaan, houding v., tred, stap m.;
-fisch ni. grondforel, meerfo--bondeis; v., ganzebloernpje o.; die grosze --, groote
stolzer -, trotsche gang, houding; (fig.) rel v., adelvisch m. (in de Savoysche ganzebloem, koebloem, runderbloem v.;
jeder geht seinen -, gaat zijn gang, doet nieren); -gebirge o. (Bergw.) gebergte o., -braten in. gebraden gans v.; -brust v.
wat hij wil; die Sache ninzmt einon schlech- waarvan het erts gangsteen bevat; -ge- gerookte ganzeborst v.; - distel v. ganzeten -, neemt een verkeerden loop; - der ivichl o. (van eene klok), gaande ge- distel v.; -dreck m. ganze(n)drek, ganGeschafle, gang, loop; der - der Welt, de wicht, gewicht o.
ze(n)stront m.; --farbe v. ganze(n)drekloop m. der wereldscha zaken; den Ganghaft, ganghaftig, bijv. kleur v.; - fetl o., Z. -schmalz; -liege v.
seiner Gedanken verfolgen, den loop, de en b. (Bergw.) in lagen, met gangen, (Nat. hist.) ganzenvlieg v.; -Jlugel m.
reeks v. zijner &; einen - in die Stadl gangsgewijs; it. gaande, in gang, onaf- ganzevleugel m., wiek v.; -fusz m. ganthun, een uitstapje o., eene wandeling v. gebroken, onophoudelijk; -e Zeche, mijn zepoot ni.; (PI.) ganzevoet m.; it. Z.
doen naar; ich habe noch eiven - zu macheni, v., die ontgonnen wordt; 2. Z. gangbar. -f iiazcr; --arlen v. mv. (Pl.) ganzevoetik moet nog eene boodschap doen, eene
Ganghi,uer, (-hauers, mv. -hauer) soorten, ganzevoetachtige planten v. nlv.;
commissie verrichten; vergebliche Gange, in. (Bergw.) ganghouwer, mijnwerker 2. ganzepootachtige dieren o. mv.; -fuszHin- and Her-gunge, loopen o.; (van een in. die den gangsteen loshakt.
chen o. aanhalingsteeken o.; - fiiszer m.
geneesheer), gang m., visite v.; (fig.)
Gtngig, ( -er, -st) bijv. en b. loo- (Pl.) kleinepalmboom m. van Cayenne; it.
man beobachtet seine Gänge, men be- pend; die - en Arbeiten, de loopende (Wijeg.) blauwe zoete druif v.; (Drukk.)
spiedt zijne gangen, handelingen v. mv.; zaken; 2. (Jachtw.) einen Leithund - z. - fiiszchen; -garbe v., Z. Gdnserich (Pl.);
3. (fig.) (van spijzen), gerecht o.; derf machen, aan tiet touw leeren loopen; 2. -gekröse o., Z. - klein; -grim o. (Very.)
erste -, het eerste gerecht; eis - Gras 4-, Z. gange.
groen o., groene kleur v. op ganzendrek
bundel rn., vracht v.; (Schermk.) aan
Gang - kluft, ( - kluftc) v. nauwe gelijkende; -habicht m., Z. -aar.
stoot m.; (Muz.) gang m., passage-val, ader, gangspleet v.; -kreun o. (Wev.)
G ►nsehaft, bijv . en b. op de wijze
v.; (Timm.) (van een molen), gaande gangkruis o.
van ganzen, rlom, onnoozel.
werk o.; - des Weizens durch die hiuhle,
Ganglie, (-n) v. (Ontik.) zenuw Ganse - handler, - Iers, mv. - Ier)
maalsel, malen o.; (Pruikm.) snede v.; knoop, peesknoop m.
in. ganzenkoopman, handelaar m. in
(Wev.) weefsel o.; 4. gang in., plaats V.
Ganglien-system, (- (e) s, mv. ganzen; -haul v. ganzenvel o.; (fig.) kipwaar men gaat, weg m.; - von Buumen, -e) o. (Outlk.) stelsel o. der peesknoo-Í pevel, ganzevel o.; -hirl, -hater m . ganlaan v.; (in tuinen), laan v., pad o.; alle! pen; -thiere o. mv. (Nat. bist.) pees- zenhoeder m.; -kiel in. ganzeschacl ► t v.,
Gunge and Schliche in einero Walde, alle knoopdiertjes o. mv.
ganzeveder, wiek v.; -klein o. (Kookk.)
en gaten van een woud; langer -' Gang —pfoste, ( - n) V. (Timm .)' afval m. van eene gans; -kohl m., Z. -diin einero Gebdude, lange gang, corridor', gangstijl m.; -rad o. gangrad, treerad, stel; -kop[ m. ganzekop m.; (Pl.) stinm., galerei v.; (Ontlk.) gang m., kanaal', rad o., (lat men niet de voeten in bewe- kende kamille v.; (Tuinti.) ganzekop na.,
o., buis v.; (l3ergw.) gang, mijngang m.; ging brengt.
eene peer; (fig.) deugniet, onnoozele, sul
(Vest.) bedeckter -, overdekte gang in.,
Gangran, ( - s) o., z.m. koud vuur, m.; -koth n► ., Z. -dreck; -kothig bijv. en
galerij v.; (Zeew.) uitstek, open balkon versterf o.
b. (Bergw.) -kolhiges Erz, erts o., zoo
o., walegang m.; (Keg.) lange overdekte
Gang-saute, (-n) v. gangzuil v.; groen als ganze(n)drek; -kraut o. (PI.)
laan, baan, galerij v.; (Sm.) (van eene -schlussel in. gangsleutel in.; -schiissel ganzekriiid o., ganzevoet m.; -k-iichlein
schroef), draad, gang in.; (Jachtw.) rij, v. (Kookk.) hoofdschotel, groote scho- o. kleine, jonge gans v.; -laus v. ganzen tel m.
reeks v.
Í tuis v.; -leber v. ganze(n)lever v.;—pastete
Gangart, (-en) V. (Bergw.) bergGangspil!, (-(e)s, mv. -e) o. v. (Kookk.) ganzeleverpastei v., gebak o.
stof v., waarmede een erts verbonden is; Gangspille, (-n) v. (Zeew .) gang - van ganzelever.
it. Gangstein, gangsteen m. en o.
spil, ankerspil v.; das - klar mnachen,
Ganseln, (ganselle,gegancselt) bedr.
Gangbar, bijv. en b. (van munten), het gangspil aanslaan.
ww. jem. -, voor den gek houden.
gangb,t„r•, in omloop; alles in guten -en
Gang - stein, ( - (e)s, mv. - e) m., Ganse - loffel, ( fels, mv. fel) m.
Sorlen, in gangbare specie; (van waren, Z. -art; -vogel m. loopvogel, treevogel, (Heelk.) steentang v., steenlepel m.;
gevraagd, goed verkocht wordende; (van steitlooper m.; -iveise bijv. en b. gangs- -naalve v., Z. -»appel; -marsch m, ganeen weg), begaanbaar; it. druk bezocht; gewijs, in ganger,; -zvoche v. (Kath.) week zenloop m., de een achter den ander;
eis Wort - coachen, in gebruik doen ko- V. voor de met processien gepaard gaande - mesthel v. (Nat. list.) ganzenmossel v.;
men; (fig.) - hallen, gaande houden, opent: re gebeden om den zegen af te -nadel v. ganzeprop, deeghal m.; -pappel
onderhouden, in goeden staat houden; smeekes over de veldvruchten.
v. (Pl.) kleine maluwe, maluwe v. met
.. keil v. (van eene munt), gangbaarheid
Ganiterbaum, ( - baum (e) s, mv. ronde bladeren; -p fe fer m. ganzenpev., omloop m.; (van waren), debiet o.; -biiume) in. (Pl.) ganiterboom in.
per v.
(van een weg), begaanbaarheid v.
Gans, (Ganse ) v. gans v.; (Spr.) er Ganser, G$nsert, ( - (e)s), mv.
Gang(e) , bijv. en b. (Jachtw.) eis sieht aus cvie eire -, wenn's blilzt, hij zet -e) m., Z. Ganserich.
-er Hund , vlug, goed loopend; - and Babe een dom, onnoozel gezicht; (fig.) du dum- G nserich, (-(e)s, mv. -e) m.
-
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(Nat.. luist.) waard, woord of woerd m., meloen, onaangesneden; -er Pfeffer, pe- Leder - mac)ren, in Ie zwelgpap of bet
►naunetjes -gans v.; 2. (P1.) Z. Ganse perbollen m. uiv.; -er Ziminet, niet ge- zuurlat leggen; eine Ochsenhaut - machen,
-icraut. stampt; -e Zahl, geheel getal; das ist ein de laatste persing geven; (Bergw.) -es
Ganse - schmalz, ( - es) o., z. rn. -e,- Mann, plat is een flinke kerel of vent; Eisen, Zinn 4", gezuiverd, gelouterd;
ganze(n)vet o.; -schivarz o., Z. -pfeffer; -er Ho/'mann, volgnaakt; -e T nzerin, uit Eisen - machen, zuiveren, van de aan
-spiel o. ganzenspel, ganzenbord o.; -stall
-er Nurr, volslagen gek ni.;-munted;
stoffen ontdoen; (fig.) die Ar--hanged
m., -steige v. ganzenhok, mesthok o. voor ein -es Pferd, uitmuntend, zonder ge- heil is -, het werk is af, gedaan, voltooid,
ganzen; -trein m. (Scherts.) ganzenwijn breken; die -e Gesellscha[t, liet geheele geëindi d; ich bin noch nicht - mit ihm,
m., water o.; -ivitz m. dooi vernuft o.; gezelschap, al de personen; den -en Tag, ik ben nog niet klaar met hem, ik heb
-zehente v. ganzentiend,tiend v. van gan- geheel, gansch; die -e Welt, de geheele, nog een appeltje met hem te schillen;
zen; -zucht v. ganzenfokkerij v.
ganselie wereld, iedereen; eine -e Summe, das Brod ist -, is op; mein Geld ist -, inijn
Gansieht, gansig, ( - er, - st) bijv. geheele, volle, gansche som, het totaal; geld is op, ik heb geen geld meer; II.
nw. als eene gans, gaasachtig.
in -em Ernst, in volsen ernst; von -em bijw. geheel en al, totaal, volstrekt; es
G ,resin, (-nen) v. ooi, wijfjes gans v. Herzen, von -er Seele, van ganscher hart, isl - ais mit ihm, het is volstrekt gedaan
Ganstaueher, chers, mv. -tau- net geheel de ziel; eta. - machen, volle met horn, hij is geruïneerd; es waren nicht
clter) m. (Nat. hist.) duikergans v., duimaken, afmaken; 1I. bijw. - abgenutzt,-dig - ze/in Thaler, er waren nog geen 10 Thaker m.
geheel, geheel en al, totaal; ich bin - der Iers; - nicht, volstrekt niet, in liet geheel
Gant, ( - (e) s, mv. - e) m. of ( - en) v. Ihrige, geheel de uwe, geheel tot uwen niet, in het minst niet; er ist - nicht
gerechtelijke verkoop m., gerechtelijke dienst; er laugnel es -, geheel en al, ten reich, hij is alles behalve rijk, volstrekt
verkooping v. bij opbod, veiling, auctie eenenmale, volstrekt; so ist es - and gar, niet rijk; - selten, zeer zelden; - menig,
v.; der - ist bei ihm ausgebrochen, hij zoo is het geheel en al; - and gar nicht, zeer weinig, heel weinig; - zu grosz, al
heeft zooveel schulden, dat zijne goede- volstrekt niet, in het minst niet; - ldugnen, te groot; ich lcenne ihn our - zu wohl,
ren gerechtelijk verkocht zullen worden; volstrekt, ten eenenmale; nicht - ohne maar al te goed; vielleicht ist er - mein
2. onvermogen o. om zijne schulden te Grand, niet geheel,volstrekt zonder grond; Vetter, misschien is hij & wel; ist er krank
betalen, failliet, bankeroet o.; in - gera- ich war - allein, geheel alleen; etcv. - Ande- oder - todt of so- todt, is hij ziek, of, wat
then, bankeroet of failliet gaan, faiilee- res, geheel anders; das ist - gewiss, ge- nog erger is, soms dood; er hat so- seine
ren; mit einer Summe im - durch fallen, heel zeker, bepaald; er kommt - gewiss, Uhr verkauj't, hij heeft zelfs &; - nichts,
bij een bankeroet verliezen, te kort hij komt bepaald, stellig, zeker; Sic Naben volstrekt niets, in liet geheel niets; ei,
- Recht, volkomen, volmaakt gelijk; ei- 2varum nicht -! wel ja wel, is het anders
komen.
G%nt - bueh, ( - buch(e)s, mv. 1st - Freude, Schnierz, hij is geheel vreugd, niets ?, niet in de verte, het gelijkt er niet
-bücher) o. boek, register o. eener ge- droefheid, hij is ten toppu,^t van vreug- naar, alles behalve, volstrekt niet; er
de, door en door bedroefd; Sic rind ja - ivird wohl todt sein? ivarum nicht -, in
rechtelijke verkooping, catalogus m.
Ganten, (gantete, gegantet) bedr. bestiirzt, geheel verlegen; das ge/all! mir het geheel niet; war er schuld daran ? er ww. gerechtelijk en bij opbod verkoopes; - wohl, zeer wel; - tvohl, - recht, zeer nicht, hij het allerminst.
Garantie , (-en) v. waarborg m.,
goed, zeer wei; - uni gar verdorben, geheel
it. Z. verganien.
Gant-haul, (-hauses, mv. -Mu- en al, ten eenenmale, totaal; 111. (-es, veewaarborging, vrijwaring, borgstelling
ser) o. huis o., plaats v., waar eene ge- mv. -e) o. het geheel, alles o.; ich v., borgtocht m., goedspreking, borg
-schapv.
rechtelijke verkooping gehouden wordt, uberlasce Ihnen das -e, alles, de geheele
verkoophuis, venduhuis, boelhuis o.; zaak; ich will lieber eire -es, ik wil liever Garantiren, (garantirte, garantirt)
-mann m. hij, wiens goederen gerechte - een geheel, een dat compleet is; weder bede. ww. etiv. -, verwaarborgen, vrij
goedspreken, instaan, borg blij -waren,
(las -e, noch die einzelnen Theile, noch
lijk verkocht worden, gefailleerde m.
borg stellen, garandeeren.
-ven,
Gant—masse, (-n) v. gerechtelijk het geheel of alles, noch &; d'as - einer
Gar - arbeit, v. (Sm.) loutering v.,
te verkoopen goederen o. mv., bezittin- Summe, einer Erbschaft, totaal, geheele
gen v. mv. van den gefailleerde; -p (leger bedrag; im -en macht es so viel, in alles, louteren o.; -arbeiter m. louteraar, zuim. curator m. in een failliet; -p(legschafl, in het geheel ; im -en genomnaen, over het veraar m.
Gc3raus, (onb.) m. en o. (gemeenz.)
-verwaltung V. beheer o. over de goede - geheel, in liet algemeen.
Ganzheit, v. (van eene som &), eineg Sache den (das) - machen, afmaren & van een gefailleerde.
Gant —m iszig, bijv. en b. met geheele bedrag, totaal o.; it. geheelheid ken, afdoen; jenin. den (das) - machen,
schulden overladen, geruïneerd; - meister v., ongeschonden toestand, volledigheid, arm, ongelukkig maken, den doodsteek
geven.
m. vendumeester, afslager m.; -recht o. volkomenheid V.
Ganz - holz, (-holzes, env. -hölzer) Garbehen, o. (verki.) schoofje o.,
recht o. om bij opbod te (doen) verkoopen; -register o., -rodel v., Z. -buch; o. (Boschw.) geheele boomstam m.; -hu fig kleine garf v.
Garbe, (-n) v. schoof, garf, koren
-urtel v. vonnis o., waarbij een schuld bijv. nw. toet geheele hoeven; -hu/oer m.
in -ii binden, in schooven-garve.;
voorrang wordt toegekend-eischrdn hoer m., die eene geheele hoeve bezit.
G,nzlieh, bijv. en h. geheel, vol binden; (fig.) bundel m., bijv. vuur
boven de andere; -verk u fee ► n., Z. -meiwaterstralen &; 2.-pijlen,ctsra
-e Hulflosigkeit, volslagen; -e Nie--slagen;
ster.
Gany.ned , (-(e)s) m. eig. zelfst. derlage, geheele, totaal; -e Verfinster•ung, (Vleeschh.) hals m. van een os tot aan
(Fabelt.) Ganymedes m.; 2. (fig.) bui totaal, niet gedeeltelijk; -e Univissenheit, den schouder; 3. (Pl.) duizendblad,Achiljongeling m.
-tengwosch volstrekt; -e Bezahlnng, volledig; - ver - leskruid o.
Garbe-bank , (-bcink,e) v. (Looi.)
Ganz, (-en) v. ( (i iet.) ijzer o., zoo lassen 4^, geheel, Z. ganz (11).
Ge nz —lohner, (-ners, m•,. -neg)' schaafbank v.; -bauni in. schaafboom m.;
als het uit den smeltkroes der hoogovens
vloeit; 2. driehoekige klomp ni. ijzer, m. boor, land houwer m., die zoo veel land -eisen o. (Zeew.) Z. Falzeisen; -haus o.
heeft, dat hij zijne heerendiensten met zeemtouwerij v., zeemtouwerswerkplaats
geus, gieteling m.
Ganz, bijv. en b. geheel; die Scheibe 4 paarden of 4 ossen verrichten kan; it.' v.; it. Z. -icanimer; -hobel m. strijkboom
ist noch -, heel, niet gebroken, geheel; Z. -hu[ner; -pacht m. geheele pacht v.; m., strijkschaaf v.; -hammer v. looiers -,
dieses Bach ist nicht -, volledig, compleet; -vogel m. (Nat. list.) kramsvogel in., zeemtouwers- werkplaats, looierij, zeem
-touwerijV.
eire -es Glas austrinken, geheel, vol; die jeneverbeslijster v.
Gar, ( -er, -si) bijv. nw. (van brood,!. Garbeliren, (garbelirte, garbelirt)
Summe ist noch -, is nog in haar geheel,
nog onaangeroerd, er is nog niets van vleesch &), gaar, behoorlijk of voldoende berlr. ww. (Bergw.) stampen, onder het
& af, Z. vollstándig; -es P ferd, hengst, gebakken, gekookt; dieser Fisch ist nur stampwerk vergruizen.
Garbemuhle, (-n) v. pelmolen m.
springhengst, volbloed ni., 2. niet ge- halb -, half gaar; (Looi.) lang genoeg in
Garben, (garble, gegarbt) bedr. ww.
deeld, onaangeroerd; -e Melone, geheele de zwelgpap of het zuurlat gelegen; das
(-
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(Bak.) das Brad -, bruinen, bruin maken; 2. in schooven binden.
Garben . (gdrbie,gegarbt) bedr. ww.
Haute, Leder -, bereiden, looien; Weisz -,
touwen, zeemtouwen; (fig.) jem. - , jemn.
die Haut, das Fell, den Buckel -, afrossen,
afranselen; (Zuiv.) den Stahl -, zuiveren;
(Gray.) die Kupferplallcn -, polijsten,
bruinen; (Mol.) den Spelz -, pellen, dop-

pen.
Gerben -band, (-band(e)s, mv.
-bander) o. schoovenband m.; -binder rn.
schoovenbinder m.; -fewer o. (Vuurw.)
een bundel vuurpijlen V. mv. te gelijk opgelaten v.; - fórmig bijv. en b. schoofvormig, den vorm van eene schoof hebbende;
-hau fe m.hoopm.korenschooven;-schichIer m. taslegger m., die de korenschooven
in de schuur oplegt; -zehenle m. koren
-tiendv.
Garber, (-s, mv. Gdrber) in. leerlooier, zeemtouwer m.
Garber -baum, ( baumn(e)s, mv.
-báume) m., Z. Fdrberbaum.
Gärberei, (-en) v. looien, zeemtouwen o., looierij, zeemtouwerij v.,
looiers -, zeemtouwers- werkplaats v.
G ►roer-gang, gang(e)s, mv .
-gunge) m. looiersrnolen m.; -gesell rn.
leerlooiers-,looiers -,zeemtouwers- knecht
m.; -grube v. looikuip v.; - handwerk o.
looien, le(d)erlooien, zeemtouwen o., Z.
Garberei; jonge m. leerlooiers -, looiers -,
zeemtouwers-jongen m.; -kalk m looiers kalk v.; -lobe v. run v., gemalen eiken
ni.; -messer o. staartmes o. der-schor
zeenitouwers; -muhle v. runmolen m.
-pflanzen v. mv. (Pl.) looistof bevattende,
tot run gebruikt wordende planten v.
mv.; -strauch m., Z. Fa rberbaum; -wolle
V. looiwol v.
Garbe - sii,ure, (Scheik.) looistofzuur o.; -stahl m. bruineerstaal o.; -stoft
nn. (Scheik.) looistof v.; -stubev. (Looi.)
looistoof, looikuip v., waarin de huiden
door aluin gaan.
Garb — hammer, (-hammers, mv.
-hammer) m. voorhamer m.; -herd in.
louteroven in.; -stahl m.gelouterd staal o.
Garbottieh, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
Gährbotlich.
Garde, (-n) v. lijfwacht, garde.
keurbende v.; - zu Eusz, zu Pferd, garde
te voet, te paard; enter der - dienen, bij
de garde dienen.
Garde - ofzier, ( - s, mv. - e) m.
gardeolllcier m.; -regiment o. regiment
o. van de garde, garderegiment o., -reiter
m. ruiter m. van de garde mv., ruiterij,
garderuiterij v.; it. gewapende landruiters, gendarmen m. mv.
GarderQbe, (-n) v. kleerkamer,
kleerkast v.; it. (Donzen)-, kleedkamer
v.; 2. de gezamenlijke kleederen o. mv.;
3. (aan liet hof), bediendenkamer v.;
it. dienaarschap o.; 4. beste kamer v.,
privaat o.
Gardian, (-s, mv. -e) m. opper
abt m. van een klooster, gardiaan m.-ste
Gardine, (-n) v. gordijn v.; die -n
vor-, au[- zieken, de gordijnen toedoen,
ophalen.
-

(-

;
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Gardinen-arm, (-(e)s, mv. -e)

Garmond, -schrift, v. (Drukk .)
garmond, eene drukletter tasschen dessendiaan en galjard.
Garn, (-(e)s, mv. -e) o. garen o.,
draad m.; - spinnen, garen spinnen; 2.
(Jachtw.) net, netwerk o.; mit dein
- Pangen, in netten of in het net vangen;
(fig.) in's - gehen, in den strik loopes,
zich laten vangen, snappen; jem. im haben, in het net hebben, gevangen houden; 3. tweede maag v. der koe.
Garnbaum, (-baum(e)s, mv.-baume) m. weversboom, rolboom m.

in., Z. - haken; -behringe o. behangsel o.,
gordijn v., ledikautbehangsel o.; -haken
m. gordijnhaak m., gordijnkram v.; -predigt v. bedsermoon o.; -ring m. gordijn
-schraube v. gordijnschroef v.;-ring.;
-stange v. gordijnroede v.; -zog m. gordijnschuif v.
Gardist, (-en, mv. -en) m. (Krijgsw.) man, soldaat m. van de lijfwacht,
van de garde, gardist ln.
Gardseeröl, (-(e)s, mv. -e) o.
maagdenolie, olijfolie, fijnste boomolie v.
Gare, (-n) v. gaarheid v.; (Landb.)
rijpheid v.; (Kolenbr.) die rechte -, seine
- haren, behoorlijk verkoold zijn; (van
koper), loutering,zuivering v.; (van erts),
roosten o.; (van huiden), looien, touwen
o.; (Zoutm.) wat in eens gevormd wordt;
(Looi.) eine - Haute, 24 huiden v. mv.;
(Landti.) tijd m., waarin de koningin der
bijen geschikt is voor de voortteling; it.
netjes, buisjes o. mv., waarin zij de eitjes
legt.
Gareisen, ( -sens, rnv. -sen) o.
(Giet.) proefijzer, ijzer o., waarmede men
de gaarheid van het koper beproeft; it.
gelouterd ijzer o.
G.3reisz, ( - es, mv. - e), Gareisel,
(-sels. mv. -sel) in , Z. Karausche.
Giren, (gor, gegoren) bedr. ww.
oir., Z. gdhren.
Gar-erde, V. met roet vermengde
aarde v.; -erz o. (Giet.) geroosterd erts
o.; -[ass o. (Zeemt.) zwelgkuip, gaar
-fewerr o. roostervuur o.
-kuipv.;
Gargel, (-s, lnv. Gorgel) m., Z.

Garnele, (-n) v., Garnelenkrebs, (-es, mv. -e) m. (Nat. hist.)
garnaal v., garnaalkreeft in.
Garn - enden, o. mv. (Wev.) eindj es o. mv. garen, die aan den weversboom blijven hangen, dreumen, dreumels
m. inv.; -gabel v. (Jachtw.) netstaak m.;
- haspel m. garenhaspel m.
Garniren, (garnirte, garnirt) bedr.
ww., Z. besetzen.
Garnirumg, v. (Zeew.) opstopping, garneering v.; (Mod.) garneersel
o., pas v.
GarnisQn, (-en) v. bezetting v.,
garnizoen o.; in - liegen, Z. garnisoniren.
Garnisoniren, (garnisonirte, garnisonirt) o. ww. in bezetting, in garnizoen liggen, ingelegerd zijn.

GarnisQns-kirche, (- n) v. garnizoenskerk, soldatenkerk, kerk v. voor
de bezetting; -prediger m. garnizoenspredikant m.; -sladl v. garnizoensstart,

garnizoensplaats, bezettingsplaats v.
Garnitur, en) v. (Mod., Naai.)
stoffeering v., belegsel,versiersel o., garnituur o.
Gergel.
Garherd, (-(e)s, mv. -e) nl. gaar- Garn-jagd, (-e) v. kuip v. om liet
haard, gaaroven, louterhaard, louter - garen te verven; -klots m. garenklos m.,
garenlilok o.; -knauel m. kluwen o. gaoven In.
Gariner, (-ners, mv. -ier) m., Z. ren; -leute in. mv. nettrekkers m. mv.;
-niasche v. maas v. van een net; - meister
Gamete.
Garkammer, (-n2) v., Z. Garbe- in. visschersbaas m.; -reuse v. garen fuik
^v.; -sack of -schlauch m. (Vissch.) fuik,
kanznier.
Garknecht, (-(e)s, mv. -e) m. nettui k v.; -shule v. garenspoel v.; -stange
(13f,-rgw.) smelterskuiecht, zuiveraar ln. v., Z. -gabel; -stock m. (Zijdeh.) garen Gar - koeh, (-koch(e) s, mv. -llóche) schacht v.; -strkhne v. streng v. garen;
m., -köchin, ( -sen) v. gaarkok, gaar - -siricker m. nettenbreier ln.; -snick o.,
keukenhouder iii., gaarkeukeiihoudster ^Z. -sti'ahne; -weber ni. garenspinner,
garenwever m.; -winde v. garenwindev.;
v., restaurateur na.
Gar - konig, (-(c)s, rnv. -e) m. (Man.) tweernhaspel tri.;-zog m. (Vissch.)
(Giet.) gelouterd netaal, gelouterd ko- visschen o. met het net; it. ophalen o.
per o.; -krdtze v. afval m., slakken v. van liet net, trek m.
mv. van gelouterd metaal.
Garstig, ( -er, -st) bijv. en b. vuil,
Garküehe, ( - n) v. gaarkeuken v., smerig; -e Strasze, morsig, slikkerig; es
ist -es Welter, het is vuil, smerig weer
restauratie V.
Garkupfer, o., z. m. gelouterd ko- o.; sich - machen, zich vuil, smerig maken; (fig.) (van zaken, van tiet gezicht),
per, rozetkoper o.
Garlauge, V. (Sale.) bezinksel o. leelijk, smerig, morsig; -e Handlungen,
Reden, gemeen, walgelijk, vuil; -keit v.
in de kuip.
Garleder, o., z. m. (Zeemt.) zeem - (van kleederen), vuilheid, smerigheid,
morsigheid v.; (van een gezicht), leegaren huid v., zeemgaar leder o.
Garlei, ( - es) m., z. m. eene soort lijkheid v.; (van gesprekken), gemeen
-heid,
van bier in Brandenburg.
vuilheid, walgelijkheid v.
Garmnaehen, ( - s) o., z. m. (Led.) Gartchen, G ►rtlein, o . (vertil.)
lederhereiden, leertouwen o., lederbe- tuintje o., kleine tuin m.
reitling v.; (Zuiv.) louteren o., loutering
Garteln, (gartelte,gegiirtelt) o. ww.
v.; (Kookk.) gaarmaken o.
tuinieren, hovenieren.
Garmaeher, (-chers, mv. -cher) Garten, (-s, mv. Garten) m. tuin,
hof, gaard m.
rn. louteraar m.
(-
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Garten-ampfer, (- s) m., z. m. -saturei; -raule v. tuinruit v.; -recht o. -e Mundart of Redensart, eigene woord
o.; -anemone v. tuinrecht o.; -rittersporn m. (Pl.) tuin- voeging, uitdrukking v. der Gasconjers.-patik,enru+.l
tuinanemoon v.; -anlage, -anp/lanzung v. ridderspoor v.; -rose v. tuinroos v.; Gas—entbindun g, — erzeutuinbed o.; it. aanleggen o. van tuinen, -röthling m., -rothschuwanzchen o. (Vog.) gung, v.doen ontstaan o. van gas; -ent aanleg m., wat tot een tuin is aangelegd, tuinroodstaartje o.; -saai nl. tuinzaal, wick(e)lung v. gasontwikkeling v.; - fahig
tuingrond m.; -arbeit v. tuinarbeid, ar- tuinkamer v.; -so/ran m. verversdis- hijv.nw. wat in gas kan veranderd worden;
beid m., werken o. in den tuin, tuinie- tel v., wilde saffraan v.; -serge v., Z. -form v. gasvorm, luchtvorm m.; -fórmig
ren, hovenieren o.; -apfel m. tuinap- Baumsage; -salat m. tuinsalade v.; bijv. nw., Z. -astig; -halter m. gashouder,
pel m.; -bau m. tuinarbeid, tuinbouw -saturei v. wilde resida, tuinpeule v.; gasketel m.; -haltig bijv. nw. gashoudend,
m., hovenieren, tuinen o.; -bank v. tuin- -scharlach, - scharlei m., Z. Scharlach- gas bevattend; -lampe, -laterne v. gasbank v.; -beet o. tuinbed o.; -biene v. kraut, Scharlei; -schaufel v. tuinschop, lamp, gaslantaren v.; -loiter m. gasleider,
tamme bij v.; -birne v. tuinpeer v.; -blunne tuinspade v.; -schere v. tuinschaar, ho- gasvoerder m.; -leitungsrohre v. gasbuis,
V. tuinbloem v.; -bohne V. tuinboon v.; veniersschaar v.; -schloss o. tuinslot o.; gaspijp v.; -licht o. gaslicht o.;
-messer
-buck o. tuinboek, hoveniersboek, boek -schnecke v. tuinslak, woudslak v.; it. o. gasmeter m.
o. over den tuinbouw; - cichorei v., Z. Z. Feldschnecke; -schnur v. hoflijn v.;
Gaspe, (-n) v. (gemeenz.) gaps v„
-wegewarie; -cypresse V. tuincypres, val- -schiitze m., Z. -hater; -schlvamm m twee handen vol.
sche cypres v.; -cypresskraut o. cypres- tuinpaddenstoel m.; -senf m. tuinmosGasráhre, (-n) v. gaspijp, gaskruid o.; - distel v. artisjok v., tuindistel terd m.; -spargel ni. tuinasperge v.; buis v.
v.; -eppich m. (Pl.) genleene peterselie -spinne v. tuinspin v.; -stzulil m. tuinstoel
G ,ssehen, Gasslein, o. (verkl.)
v.; -erbse v. tuinerwt v.; -erdbeere v. m.; -thüre v. tuindeur v.; - 2calze v. tuin- steegje, straatje o., steeg, nauwe kleine
tuinaardbei, tuinaardbezie v.; -ende v. rol v.; -wanne v. tuinluis, boomluis v.; straat o.
tuingrond m.; -feld o. tuin m., tot tuin -wegewarte v. tuincichorei v.; -werk o.
Gasse, (-n) v. straat, steeg v., pad
aangelegd veld o., hotland o.; - Freund m. tuinwerk o., tuinarbeid in., hoveniers- o.; - ohne Ausyanq, slop o.; auf der -, op
liefhebber, beminnaar m. van den tuin - werk o.; it. groote tuin m.; -veesen o. de straat; auf der - herumlaufen, in de
bouw, tuinvriend ni.; -frosch m. roodoog tuinwezen, hovenierswezen o.; -zairn m. straten rondloopen, flaneeren; Hans in
m. (een kikvorsch); -frucht v. tuinvrucht tuinhaag , tuinheg v. ; -zins in. tuin- allen -n, iem. die overal rondloopt, overal
v.; -gang m. tuinpad o.; -gelánder o. lei- huur v.
te vinden is; nicht von der - sein, niet op
booroen m. mv. in een tuin; -gemiise o.
Gartner, (- s, mv. Gartner) m tuin- straat gevonden, van ordentelijke afkomst
tuingroenten v. mv.; -ger th o. twinge- man, tuinier m.; 2. hovenier, bloemist, zijn; Wein über die - verkaufen, niet in
reedschap, hoveniersgereedsehap o.; -ge- bloemkweeker gin.
huis tappen, uit het huis verkoopes;
wächs o. tuinplant v., tuingewas o.; -golt
Gärtnerei, v., Z. Gartenbau; it. jennn. nicht uber die - trauen, niet in het
m. tuingod, god m. van den tuinbouw, tuinierswoning, hovenierswoning v.
geringst vertrouwen; 2. -n lanen, in die
Vertumnus, Priapus m.; -gótlin v. tuinGartnerin, ( oen) v. tuinvrouw, - kommen miissen, spitsroeden loopen;
godin, godin v. van den tuinbouw, Flora, tuinierster, tuiniersvrouw v.; it. hove- (Krijgsw.) rij, laan v., pad o. tusschen
Pomona v.; -gras o. tuingras o.; -gruff nierster, bloemkweekersvrouw, hove- de legertenten; (in bijenkorven), ruimte
v. tuingraf o., grot v.; -hacke, -bane v. niersvrouw v.
v. tusschen de cellen; 3. baan v., weg
tuiniershak v., wiedijzer, klein houweel
Gartneriseh, bijv. en b. het tui- m.; der Freiheit eine - sprengen, baan o.; -hahnenfusz m. tuinranonkel v.; -haas nieren of hovenieren betreffende of daar- breken; 4. (Giet.) goot, sleuf v.
o. tuinhuis, prieel o.; -häuschen o. tuin- op betrekking hebbende.
Gassen-bettel, (- s) m., z. m. behuisje, priëeltje o.; -himbeere v., Z. -erdGartnern, (gartnerrte, gegártnert) delarij v. op straat, langs den weg; -bettbeere; -hippe v. kleine zeis v., kapmes, o. ww., m. h., Z. gärteln.
ler, —in, st; aalbedelaar, schooier m.,
snoeimes o.; -honig m. gemeene honi(n)g
Garzerbl, (-(e)s mv. -e) o., Z. straatbedelaarster v.; -babe m. straatjonm.; -huhn o. (Kookk.) opgevulde kool v.; Gardseeröl.
gen m.; —streich m. straatjongens -huter m. tuinwachter in.; -isop m., Z.
Gas, (- es, mv. -e) o. (Nat.) gas o., streek m.; -dieb in. straatdief, zakken -satrcrei; -kelle v. tuinierstroffel m.; -kar- luchtvormige vloeistof v.; entzi ndbares -, roller m.; -dime v. straatloopster, straattof/'el v. tuinaardappel m.; -kerbelm. tuin- ontplofbaar gas o., mijnlucht v.; kohlen- meid v.; -dreck m., Z. -koth; -ecke v.
kervel v.; -kirsche v. tuinkers v.; -klee sautes -, koolzuurgas; in - verwandeln, straathoek, hoek m. eenerstraat;- erleuchm. tuinklaver v.; - knecht m. tuiniers- in gas veranderen; tragbares -, draag- lung v. straatverlichting v.; -hauer m.,
knecht, tuinknecht m.; -kneif in., Z. baar gas o.
Z. -lied; -hauplmann (mv. -hauptleute)
-m.esser; -kraut o., Z. Stabwurz; it. mv.
Gas--art, (-en) v. (Nat.) gassoort m. commissaris m. van politie; -hare v.
-kra,uter, moeskruiden o. mv.; -kresse v. v.; -artig bijv. uw. gasachtig, gasvormig, straathoer, loophoer v.; -image m., Z.
tuinkers v., peperkruid o.; -króte v., Z. naar gas gelijkende; -other m. gasther -bube; -kehren o. straatvegen o.; -kehrer,
Erdkröte; -kiinnmel m. tuinkomijn nl.; ni.; -behälter m. gashouder, gasmeter m.; —in, straatveger m., straatveegster v.;
-kunst v. tuinkunst, hovenierskunst v.; -beleuchtung v. gasverlichting v.
-koth m. slik, straatvuil o., vuilnis o. en
-kiinstler m. hovenier, tuinkundige m.;
Gasbeleuehtungs—anstalt, v. v.; --/'iihrer in. vuilnisman, slikrijder m.;
-kiirbiss m. kauwoerde v.; -land o., Z. inrichting v. voor gasverlichting, gasfa- -laterne v. straatlantaren v.; -laufen o.
-feld; it. Z. -beet; -laube v. tuinprieel, briek v.; -gesellscha/t v. genootschap v. spitsroeden loopen o.; -lied o. straatlied
priëel o. in een tuin; -leiter v. tuinlad- voor gasverlichting, directie v. eenergas- o., straatdeur) m.; -rnddchen o. straat der, dubbele ladder v.; -lerche v. (Nat. fabriek.
meisje o., :araatmcid v.; - meister m., Z.
hist.) tuinleeuwerik m.; -linse v. tuinGas-bereitung, v. gasbereiding -hauptmann; -mensch o., Z. -dime, -hare;
linze v.; -lust v. tuinvermaak o., tuinlust v.; --apparat in. gastoestel o.; -blase- -raub m. straatdieverij v., diefstal m.aan
den openbaren. weg; -rinne v. straatgoot
m.; -mark o., Z. Selerie; -maszliebe v. röhre v. gaspijp v.
tuinmadelief v.; -mauer v. tuinmuur m.;
Gaschen, (gaschte, gegdschl) o. v.; -singer, --in, straatzanger, liedjes -meise v., Z. Aschenmeise; - meister m. ww., m. h. gisten, schuimen, koken, zanger m., straatzangeres, liedjeszaugster
kloosterbroeder m., die het hoveniers- opbruisen.
v.; -schleuse v. straatriool, overdekt of
werk verricht; -melde v. (Pl.) tuin Gaseht, (- es, mv. -e) m. gisten, overwelfd riool o.; -singen o. straatgemelde v.; -messer o. snoeimes, tuiniers- schuimen o., gisting v.; 2. gist v.,schuim o. zang, zingen o. op de straat, straatzanmes o.; -mohn m. tuinpapaver v.; -man- Gascompagnie, (-en) v. gascom- gerij v.; -treter m. straatlooper, straat ze v. tuinmunt v.; -nelke v. (Pl.) tuin- pagnie v., vereeniging V. voor gaseer- slijper m.; (gerneenz.) zonnekruier, groanjelier v.; -nessel v. tuinnetel v.; -pap- lichting.
ve diamantslijper m.; -tross m. gemeen,
pel v. herfstroos, stokroos v.; -pasti-GaseQnisch, bijv. en b. Gascon- gespuis o. van de straat, straatgespuis o.;
na/se v. tuinpastinak v.; -quendel m., Z. jisch o.; - sprechen, Gasconjisch spreken; -oogt in., Z. Bettelvogt; -tewirth, —in,
-
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kroeghouder m.,kroeghoud stel v.;-wirlhschalt v. herberg v., kroeg v.; it. herbergierschap, kroeghouderschap o.: --wirthshaus o. kroeg v.; -witz m. ge tnee ne geest l gbeid, vuile taal, gemeene taal v.

in., hij, die een gastmaal geeft; 2. Z.
-geber; -hof m. herberg v., logement,
hotel o.; einen — haben, een hotel, een
logement houden.
Gastir en, (gaslirte, gastirt) o. ww.,
m. h. (geineenz.) onthalen, feest vieren;
2. herberg houden, logement, open tafel
houden; 3. (Tooneelk.) als gast optreden,
voor een vreemd publiek optreden.
Gastirung, v., Z. gastiren (3).
G a,st-kammer, (-n) v. gastka mer, logeerkamer v.; it. kamer, zaal v.
voor gasten of vreemdelingen; -kleid o.
feestkleed, galakleed o.; -mahl o. feestmaal, gastrial o.; - meislee- m., Z. -geber;

-heer m. heer, eigenaar m., aan wien men
den buitengewonen cijns betaalt.
Gattern, (gatlerte, gegatlert) bedr.
ww., Z. gittern; das Zinn -, aaneenwel
samenwellen; 2. o. ww. (lig.) auf-len,
eta. -, loeren, wachten, Z. lauern.
Gattersehaft, v. verplichting v.
tot liet betalen van buitengewonen cijns.
Gatter - thor, (-(e)s, mv. -e) o.,
- there, ( - n) v. traliedeur v., tralie hek o.; -werk o. traliewerk o.; -sins m.
buitengewone cijns iii. of schatting v.;
—mane m. leenrnau, pachter ni., die bui
-tengwo
cijns betaalt.
Gattig, bijv. en b., Z. gattlich.
Gattin, (-nen) v. gade, gemalin,
echtgenoot, vrouw, huisvrouw v.
Gattirung, v. (Delfst.) sorteeren
o., sorteering v., in soorten verzamelen

Gí sstrom, ( slroni(e)s, mv. stró-

-

me) m. gasstroom rn.
Gast, ( (e)s, mv. Gaste) m. (in eerre
herberg), gast, klant m.; (bij een maal).
gast, genoodigde m.; Gaste haben, bekommen, menschen, gasten in. mv. heb
krijgen; Gäsle bitten, gasten ten-ben,
eten vragen; jem. =u - laden, iem. noodigen, uitnooiligen, te gast vragen; wollen
Sie mein - sein ? wilt gij mijn gast zijn,
bij mij eten, dineeren, soupeeren ?; sich bei
jeflin. zu- laden, zich zelven uitnoodigen;
Sie rind mie ein willkommener -, gij zijt
mij een welkome gast, welkom; ein ongebetener -, een ongenoo(dig)de gast m.;
ich bin zu -e, ich gehe z-u -e, ik ben ver
ik ga ten eten &, op visite; bei-zocht,
jemn. zu - kommen, bij iem. gaan eten,
te gast komen; sic haben immer Gáste
bei sich, er zijn altijd gasten, vreemden m. mv. bij u; als - freind an einem
Orte sein, vreemd, onbekend zijn; (ge
Gaste setzei , halten, eerre tafel-menz.)
houden; 2. (fig.) ein fetter, reicher -, een
rijke gast, kerel m.; ein schlauer -, doorslepen gast m.; eila grober -, een ruwe
kerel, een ruwe gast in.; (Scherts.) Ihr
seid mir ein schoner -, gij zijt me een
mooie jongen, een aardige klant.
Gast-beeher, chers, niv. -cher)
m. bokaal v., tafelbeker m.; -beft o. bed
o. voor gasten, logeerbed o.; -bitter ni.,
Z. Hochzeit bitter.
-

(-

(in kloosters), huismeester, monnik m.,

die de vreemdelingen ontvangt; -mutter v. moeder v. in een gasthuis; (in
kloosters), ziekenmoeder v.; -ordnung v.
reglement o. voor herbergiers; -predigt
m. preek v. van een vreemde; it. preek
v. van een candidaat; -recht o. gastrecht,
recht o. op gastvrijheid; 2. gastvrijheidsplicht, plicht ni. der gastvrijheid; 3. plichtei m. mv. jegens vreemdelingen; -rolle
v. (Tooneelk.) gastrol, rol v. van een
vreemden speler; —n geben, als gast optreden; -spiel o. gastspel, spel o. van een
vreemden tooneelspeler; -stube v. etenszaal, zaal v. voor vreemdelingen, voor
gasten; 2. logeerkamer v.; -tag m. feestdag m.;-tisch ni. gasttafel, algemeene tafel,
open tafel v., table d'hóte.

Gastung, (-en) v., Z. Gasterei;
-srecht o. rechto. om open tafel te houden.

Gast -weise, bijw. als gast, als
vriend; -wirth, ---in, Z. -geber, —in;
-uwirthschaft v. herbergierschap o., logeGast(e), V. gastmaal o., alleen ge- inent houden o.; 2. herberg, restauratie
bruikelijk in: zu -, te gast, ten maaltijd. v., w ijn- of bierhuis o.; - Nimmer o., Z.
Gastelknecht, (-(e)s, mv. -e)

-stube.

m. ,jongste lid o. van een gilde.

Gat(t), (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.)
Gasten, (gastete, gegastel) o. ww., gat o., haven v., (lok o., Z. Hals -, Kabel
2. achterdeel o. van een schip, van-gat;
m. h. gast zijn; it. smullen, Z. schmaueen kanon &.
sen; 2. een gastmaal geven.
Gasterei, (-en) v. gastmaal, feest
Gaten, (galete, gegatet) bedr. ww.
banket o., Z. Gastmahl, Schinau--mal, einen Garlen -, wieden, van onkruid rei
onkruid uittrekken uit, Z. aus--nigeu,ht
serei.
GasteropQden,m . mv. (Nat.hist.) g a ten.
buikkruipers, buikvoeters ni. mv., op den
G ,ter, ( - s, ii,v. Gaten) err., -in,
(-sten) v. wieder m., wiedster v.
buik kruipende dieren o. mv.
Git gras, (- grases, m V. -greaser)
G€ st -frei, ( -er, -(e)st) bijv. en b.
gastvrij, herbergzaam; - freiheit v. gast o. u'iedsel, wiedgras o.; -hone, -hacke v.
v.; -freuml m. gastvriend, gast,-vrijhed wied ijzer o.
gastheer n).; 2. gast ni., hij, die als gast
Gatte, (-n, mv. -n) m. echtgenoot,
ontvangen is; - freundlich bijv. en b., Z. man, gale, gemaal, bedgenoot m.; (van
-/'reu.ndschaftlich; - fr-undlichkeit v. gast dieren), mannetje o.
voorkomend -vrijhed,bgzan
Gatten, (gattete, gegattet) hedr.
jegens vreemdelingen; -freund--heidv. ww. (w. i. gebr.) vereenigen, bijeenbrenschaft v. gastvrijheid, herbergzaamheid gen, samenvoegen; Waaren -, sorteerei;
v.; -freiinilschaftlich bijv. en b. gastvrij, (Kaaart.)die Korten -, rangschikken en tot
herbergzaam; -geber rem. gasthouder, kas spellen bijeenverzamelen; 2. wed. ww.
m.; -geberin v. kasteleines v.; -gebot-telin sic/i. -, paren, Z. begaiten.
o. groot gastmaal o.; -gebrauch ni. geGattenliebe, V. echtelijke liefde,
bruik o., gewoonte v. bij liet onthalen, huwelijksliefde V.
Gatter, (-s, mv. Gatter) o. hek o.,
van gasten; -geld o. vertering v., gelag
o.; - gericht o., Z. - recht; - geschenk o. Z. Gi'ter; (Timm.) (van molens), wiek
geschenk o. van den gast aan den gast- v.; (Tinneg.) aaneengeweld gesmolten
heer of van den gastheeraan den gast; tin o.; (van sluizen), dubbele deur v.
-halter m., Z. -geber; -haas o. herberg,
Gatter-geld, (-(e)s, mv. -er) o.,
kroeg v., hotel, logement o.; --- zur Scone, -gulden, (-dens, mv. -den) m., Z.
logement o. de Zon; -herr us. gastheer -nies; -haube v. netmuts v., netje n.;
-

o., classificatie v.

Glittlieh, bij v. en b. (w. i. geb.)
aardig, gepast, geschikt, gemakkelijk; 2.
op echtgenoot betrekking hebbende, Z.
ehegattlich.
Gattung, (-eit) v. soort v., ras,
geslacht, genre o.; Leutealler -, van aller
i soort, slag; diese - der Beredsarnkeit,-le
deze soort v. van &.
Gattungs-begriff, (-(e)s, mv.
-e) m. soortbegrip o.; -fall m. tweede

naamval, genitives m.; -maler m. genreschilder m.; -name ►n. (Spraakk.) soort
gemeen zelfstandig naamwoord-narm.,
o.; -verschiedenheit v. verscheidenheid v.,
verschil o. in soort; -ooit o., Z. -name.
Gau, ( - (e)s, mv. Gaue) m . en o.
landschap o.; 2. district, gebied, graaf
-schapo.;(Prv)lud,^biteno.
Gauch, (-(e)s of -en, mv. -e, -en of
Gkuche) ni. dwaas, zot, gek, kwast m.;
(veroud.) kauw, kerkkraai, torenkraai v.,
koekkoek m.; 2. lafaard, hals, onnoozel

mensch, lafbek, melkmuil m., Z. Tropf,
Laffe; 3. schelm, bedrieger m.; 4. Z. -bart;

5. begoocheling, hersenschim v., Z. Blendirerk; -bars m. (w. i. gebr.) dons o., Z.
Milchbart; (fig.) Z. Gauch (2); (Pl.) wilde
boksbaard in.; -blume v. (II.) koekoeksbloeul v.; it. waterkers, weidekers v.;
-brad o., Z. Bocksbart.

Ga_p.che, ( - n) v. vuil vocht, vuil
water o.; (Landb.) gier, aalte, koepis v.;
dieses Bier ist eine wahrc -, is slecht, als
het ware paarilepis.
Gaueh - hafer, (-s) m.,z. m. wilde
haver v.; -heil o. Pl. guichelheil, guichheil, muur, muurkruid o.; -klee m., Z.
Bucítampler.
Gau- dieb , (-(e)s,mv. -e) in.gauw(lief, struikroover in.; -ding, - gerecht o.
kantongerecht o., districtsrechtbank v.;
-graf m. districtsrechter, dorpsschout in.;

-grajschalt v. gebied o., waardigheid v.,
ambt o. van een districtsrechter.
Gaukel, (-s, env. Gaukel) in. of
Gaukelei, (-en) v. guiterij v., grap
malle streek rig., gekheid,-penmako.,
aardigheid, grap v.; it. bokkesprong m.,
handigheid, kunst v., toer in., kwakzalverij v.; 2. goochelarij, misleiding v., zins
-bedrog.,
illusie v.
Gaukelbild, (-(e)s, mv. -er) o.

Gau.

Geh.

bedrieglijk beeld o., fantasmagorie, dwaling v., droom in., hersenschim v.
Gaukelhaft, gaukelicht, bijv.
en b. grappig, aardig, potsierlijk, goochelachtig, snaaksch.
Gaukel—kunst, (-hunste) v. goochelkunst v., goocheltoer ni.; -licht o., Z.
Irrlichl; -mdnnchen o. duikelaartje o.
Gau,keln, (gaulcelte, gegaukelt) o.
Ww., in. h. dansen, springen, grappen
maken,gesticuleeren, potsen maken,grappig zijn, goochelen; 2. bedriegen, ontfutselen; jemn. Geld aus der Tasche -, han
ontstelen; 3. weel. ww. sich -, schorn--dig
melen, wiegen.
Gaukel—possen, v. mv., Z. Gaukelei; -puppe V. pop v. met beweegbare
leden, draad- of ledepop v.; -schwung te.
goocheltoer m.; - spiegel m. tooverspiegel
in.; -spiel o. goochelspel o., Z. Gaukelei;
-sprung m. bokkesprong m.; -lanz m.
mommedans, goocheldans. p.; -tdnzer m.
krommesprongenmaker, potsenmaker rit.;
-lasche v. goocheltasch v., goochelzak m.;
-werk o., Z. Gaukelei; -- der schwarzen
Kunst, goochelarij V.
Gaukler, (- s, mv. Gau.kler) m.
goochelaar, kunstenmaker, potsenmaker,
kluchtvertooner in.; -in V. goochelaarster,
kunstenmaakster,potsenmaakster,kluchtvertoonster v.; (Pl.) maskerbloem v.;
(Nat. kist.) eerre soort van reiger m.; it.
zwarte spektor v., bister m.
GauklerQi, (-en) v., Z. Gaukelei.
Gaukl.erisch, bijv. nw., Z. gaukelha fi.
Gaul, (-( e)s, mv. Gdule) ni. paard o.;
2. strijdros; 3. werk -, karre -paard o.;
(Spr.) einem geschenkeen - sieht man
nicht in's Maul, een gegeven paard ziet
men niet in den bek.
Gaum(en), (- s, mv. Gaunien) m.
gehertielte o.; (lig.) das ist nicht Bair dei
naar uw smaak; wean dir dar -ne,
als gij daar trek naar-nachderslt,
hebt, als gij daar smaak in vindt..
Gaum(en)-hein, (-( e)s, mv. -e)
o. gehemeltebeen o.; -buchstabe m. gehemelteletter v.; -drüse v. gehemelteklier
v.; -entzünduug v. ontsteking v. van het
gehemelte, gehemelte-ontsteking v.; -geschwulst V. (Veea.) gezwel o. aan het
gehemelte, kikvorschgezwel o., het han
-kilzel in., Z.-geno.vadrst;
-lust; -knochen m. gehemeltebeen o.;
-lout rn, gehemelteklank ni.; -lust, -liistelei v. streeling v. van het gehemelte; it.
begeerte, zucht v. tot lekkernijen, lekker
-ii stling m. lekkerbek m.;-bekighdv.;
-nahl v. gehemeltenaad in.; -nerve i . gehemeltezenuw v.; -rei z in. streeling v.,
streelen o., kitteling v., kittelen o. van
het gehemelte; -schlagader v. gehemelte slagader v.; -segel o. het zachte gehemelte, liet zachte verlengsel o. van het
slijmvlies van het beenig gehemelte, huig
v.; -- muskel in. huigspier v.; -stuck o.
gehemeltebeen o.; -sucht v. ossenhonger
m., eetziekte, vraatzucht v.
Gauner, (- s, mv. Gauner) m. bedrieger, gauwdief, oplichter, trochelaar,
schelm m.; -bande v. bende v. oplichters
,

;

gauwdieven &; -rotte
schelmen &.

v1.

Gel,.
troep m. gauw
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Gebaekenes, das Gebackene o.,

-dievn, z.m. gebak, banket o.
Gaunerei, en) v. bedriegerij, Gebahn, (-(e)s) o., z. m. (Jaehtw.)
gauwdieverij, oplichterij, schelmerij, tro- drek, niest in.
chelarij v.; 2. schelmstuk o., schelm Gebalg, (-(e)s) o., z. m. (Sm.)
streek, gauwdievenstreek m.
blaasbalgen m. mv.
Gaunerherberge, (- n) v. gauw - Gebalge, (-s) o., z. m. (gemeenz.)
dievenherberg v.
geklop. kloppen o., Z. Balgerei.
Gaunerisch, ( -er, am meisten -) Gebalk, ( -(e)s, mv. -e) o. (van een
bijv. en b. bedrieglijk, schelmachtig, huis), balken m. mv., binten o. mv.; (van
gauwdiefachtig.
een schip), balken ni. mv.; (fig.) (van
Gaunerleben, (- s) o., z. m. leven eene bouworde), architraaf, kornis en
o. van fen bedrieger, gauwdieveleven n. fries te zamen genomen.
Gaunern, (gaunerte, gegaunert) o. Gebmmel, Gebaumel, (-s)
ww., ei. h. (gemeenz.) bedriegen, op- o., z. m. (gemeenz.) gebeier,gebrom,gelichten, stelen.
lui o.
Gauner—sprache, (- n) v. gauw - Gebande (- bandes, m v. - bande) o.,
dieventaal v.; -streich m., Z. Gaunerei. Z. Gebinde.
Gauge, (- n) v. (llouwk.) (w. i. Gebaren (sich), (gebarte, gebart)
gebr.) dak -, zolder-, vliering-venster, wed. ww. zich gedragen, zich aanstellen,
dakra ampje o.
handelen.
Gautsehbrett, (-( e)s, mv. -er) o. Gebaren, (du gebierst, er gebiert,
(Pap.) plank v., waarop de uit de vilten gebar, geboren) bedr. ww. onr. haren,
genomen papieren gelegd worden, koets- ter wereld brengen, voortbrengen; ein
plank v.
Kind -, baren, ter wereld brengen, beGautsche, (-n) v., Z. Schaukel. vallen van, verlost worden van; sie hat
Gautsehen, (gautschte,gegau tscht ) 12 Kinder geboren, ter wereld gebracht;
bedr. ww. (Pap.) koetsen, het blad neder - our Unzeit -, [ehl -, ontijdig bevallen
leggen; it. het blad papier uit de vilten of verlost worden, eene miskraam heb
-de Fran, vrouw v. in barensnood;-ben;
nemen; 2. Z. schaukeln.
Gautscher, (- s, inv. Gaulscher) neu -, todt- geboren, pas geboren, dood
m. (Pap.) koetser, legger, vormafnemer geboren; er ist ein geborener Hollander,
m.; -stuhl m. koetsstoel m.
hij is een geboren Hollander, een H. van
Gavotte, (- n) v. (Dansk.) gavotte geboorte; ein Geborener von Adel, adelv., een zekere vroolijke dans m.; it. lijk geboren; die Frau von A., eine geborene von B., (Me)vrouw von A., geboren
(Muz.) gavotte V.
Gaze, (- n) v. (Hand.) gaas o.; it. von B.; geboren werden, geboren worden,
ter wereld komen, het licht zien; it. (van
Z. Drahtgaze.
Gazelle, (- it) v. (Nat. bist.) herte- dieren), werpen, jongen; (fig.) voort
doen geboren worden, doen-breng,
geit, gazelle v.; it. gems v.
Gazen-masher, -weber, (- ers, ontstaan, verwekken, oorzaak zijn van;
mv. -er) rn. gaasmaker, gaaswever,gaas- die Sunde gebiert den Tod, de zonde is
oorzaak van &.
werker ►n.
Geacht, bij v. nw. (Sterrenk.) der Gebarerin, ( -een) v. (w. i. gebr.)
-e Schein, stand m. van twee hemellicha- moeder v., vrouw v. in barensnood; it.
men, waarbij zij 45 graden van elk. ver moeder, vrouw v., die bevallen is, een
zijn.
-wijder kind gebaart-] heeft.
Ge ,ehteter, ein, der Geäeh- Gebar—haus, (-hauses, mv. -háutete, (mv. Geáchtete, die Geáchteten) n1. ser) o. kraanthuis o.; -mutter v. baar
-moedrv.
banneling, balling, vogelvrij verklaarde m.
Geaehz(e), (- s) o., z. m. gekerm,' Gebarmutter—abweichung ,
V. afwijking, scheeve plaatsing v. der
gehuil, gejammer, snikken, klagen o.
Gei,der,( -dens, mv. - der)m.(Ontik.) baarmoeder; -hals in. baarmoederhals m.;
aderen v. mv., aderstelsel o.; (Pl.) de -haut v. baarmoeder-huid v., -vlies o.;
ribben v. mv. van een blad; (Delfst.) ge- -höhle v. baarnioederholte v.; -nalindung
V. mond m. der baarmoeder; - schlagader
aderde samenstelling v.
Ge ,dert, bijv. nw. (Pl.) geaderd, V. slagader v. der baarmoeder; -vor/all
met goudaderen; (Bergw.) geaderd, met m. vallen o. der baarmoeder, verzakking
V. der baarmoeder.
aderen.
Geáfter, (-s) o., z. m. (Jachtw.) Gebahr-stuhl, (-stichl(e)s, mv.
achterpooten m. mv., sporen v. mv., ach -stühle) m. kraamstoel, verlossingsstoel
-terklauwnm.v m.; -wtvehen o. mv., Z. Wehen; -zeil v.
Geasz of Getz, (-es, mv. -e) o. kraamtijd, tijd m. der bevalling.
Gebau, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Ge(Jachtw.) vreten, voedsel o.; it. weiden,
grazen o., weideplaats, weide v.; dein -e bdude.
Geb€ ude, (-bdudes, mv. - boude)
nachziehen, eene weide opzoeken.
Geugt, bijv. en b. geoogd, met o. gebouw, woongebouw, huis o.; grosoogen; (Nat. hist.) met oogvormige zes, kleines -, groot, klein gebouw; dieses
Schift ist ern schönes -, een mooi werk
vlekken.
Gebaek, ( -(e)s, fnv. -e) o. baksel o.; (fig.) - der titelt, wereldgebouw, sao., ovenvol v., oven m.; 2. gebak o., inenstel, wereldstelsel o.; it. bouw, bouwtrant, leertrant m., leer v.; (Scherts.)
pastei v., banket o.
(-
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Gel).

Geb.

schavot o.; it. (van bloemen, het men- geven, ergeren; eine Bute Erziehung -, eene laten; 2. sich -, zich voordoen, zich tooschelijk lichaam &), samenstel o.; (Jacht- goede opvoeding geven, goed opvoeden; neu; er gibt sich anders, als er ist, bij
w.) - eines Bibers, woning v., verblijf o.; Muth -, moed geven, bemoedigen, moed vertoont zich anders dan hij is, hij doet
(Bergw.) gang m., mijn v.
doen scheppen; jemn. eta'. zu lesen, zu zich anders voor &; er gibt sick, wie er
Gebe, bijv. en b. in zwang, in ge- verstehen -, ter lezing, te verstaan geven, ist, hij doet zich voor, zooals hij werkebruik, gangbaar; -fall m. (Spraakk.) duidelijk maken; Rechenschaft, Zeugniss lijk is, hij veinst niet;
derde naamval, gever, ontvanger m., doel- ion eiiv. - ,geven,atleggen;sich eiree froninie
IV. onp. ww. voorhanden zijn, gebeugeval o., datives m.
i1iene -, een vroom gezicht zetten; dein ren, voorvallen; aas gibt es? wat is er te
Gebein, (-( e)s, mv. -e) o, gebeente Ofen zu viel Hitze -, te hard stoken; dienes doen ? wat gebeurt er? wat is er gaande?
o., de beenderen o. mv., beenderstelsel Land gibt gutes Korn, geeft, brengt voort; aan de haul ?; gibt es etiv. Rührenderes
o. van het menschelijk lichaam; it. die -e 4. geven, veroorloven, toestaan; Erlaub- als cj', is er iets, kan men zich & verheelseiner Vordltern, het gebeente, de over- niss zu etw. -, verlof geven, verleenen, den?; es hal einen Zank gegeben, (geblijfselen o. mv., doodsbeenderen o. mv.; machtigen; jemn. Gchór -, verleenen; meenz.) er is twist geweest, men heeft
-paus o. beenderhuis, knekelhuis o. jemn. Gnade -, schenken, verleenen; jencn. twist gehad; was gibt's dean fur einen
Gebolfer, (- s) o., z. m. gekef, ge- den Abschied -, wegzenden, wegjagen; Ldrnien? wat beteekent toch dat leven?
blaf o.; (hg.) geschreeuw, geraas, leven o. sein Wort von sick -, jemn. sein ti'orl -, wat is er toch voor een leven ?; es wird
Gebell, (-(e)s) o., z.m. geblaf, blaf- zijn woord geven, beloven; seine Gedan- heule etw. -, er zal lieden wat gebeuren;
fen o.
ken von sick -, uitdrukken, mededeelen, es gibe Menschen, die c-, er zijn, men
Geben, (die gi(e)bst,ergi(e)bt,gab, uitspreken; 5. sick Mühe -, zich moeite heeft, ontmoet,ziet &;einensolchenKrieg
gegeben) bedr. ww. our. geven, afgeven, geven, moeite doen; Acht -, acht geven, hat es noch nie gegeben, zulk een oorlog
overgeven, weggeven,schenken;jemn.seine opletten, oplettend zijn; etw. verloren -, is er nog nooit geweest, heeft men nog
Kleider -, geven, schenken; jemn. die voor verloren houden, wanhopen aan, nooit gezien; hier gibs es etiv. zie sehen,
Hand - , geven, toesteken, reiken; zu essen, niet meer hopen op; jemn. die Schuld -, bier is iets te zien.
Pressen, trinken -, te eten & geven; jenin. iem. de schuld geven, de schuld werpen
Geber, (- s, mv. Geber) in., —in,
einen Sluhl -, geven, aangeven, aanbie- op; jemn. Recht -, gelijk geven, goedkeu- (- nen) v. gever, schenker m., geefster,
den; jemn. eta. in die Hand -, inde hand ren wat hij zegt; jemu. Unrecht -, geen schenkster v., begiftiger na ., begiftigster
geven, ter hand stellen, overhandigen, gelijk geven, in het ongelijkstellen; jenzn. v., donateur in., donatrice v.; (Hand.)
Z. ubergeben; Geld auf eta'. -, handgeld die freie Wahl -, de vrije keus laten; er gever m.; (van een wissel), trekker m.;
geven; wie viel hat er darauf gegeben? wird es schon naher - mussen, hij zal het (van de geldswaarde), gever, remittant
hoeveel handgeld heeft hij daarop gege- wel moeten toegeven, wel wat handel- m.; (H. S.) Gott, der - alles Guten, God,
vee ?; jemn. seinen Lohn -, geven, uitbe- baarder worden; (gemeenz.) hij zal wel de gever alles goeds.
talen; wie viel - Sie mir fur diese Uhr?, eieren voor zijn geld moeten kiezen; 6.
Geberde, n) v. gebaar o., bewehoeveel geeft gij mij voor & ? ein Geschenk, een Wort franzósiscfi- -, in het Fransch ver- ging van het lichaam, voorn. van bancity. zuur Geschenk -, een geschenk, ten talen, uitdrukken; es kurz -, zich kort uit- den en armen of gezicht, gesticulatie v.;
gescbenke geven, schenken, vereeren; Al- drukken, weinig omhaal van woorden -n machen, gebaren maken, bewegingen
ntosen -, geven, schenken; in ► rl-cvahrung, gebruiken, het kort maken; 7. zusammen maken, gesticuleeren; a ffectirte -n, gezum Aufheben -, in bewaring geven; auf -, trouwen, huwen; (Sp.) die Karten -, maakte manieren v. mv.; bduerische -n,
die Probe -, als proef geven; acuj Borg -, geven, uitgeven, uitdoelen; von neuena -, boersche manieren v. mv., gewoonte,
op borg geven, borgen, krediet geven voor; nog eens geven, overgeven; 8. gegeben, houding v., Z. Haltung.
eine Arznei wieder von sick -, uitbraken, Wien;: den J. Mai, gegeven, gedaan te
Geberden (sich), (geberdete, geovergeven; einen Geruch von sich -, ver- W., den 1 Mei; im gegebenen Fall, 'in berde!) wed. ww. (gewoonl. i. k. bet.)
spreiden, van zich geven; 2. guten Rath -, het gegeven geval; das Gegebene, liet ge- sick eibel -, een leelijk gezicht zetten,
trekken; sick ldcherlich -, aanstellen; sick
geven, mededeelen, ingeven; ich gebe gevene o.
Ihnen gewonnen Spiel, ik geef u gewon1I. (fig.) (van koren), ccenig Mehl -,op- wie een Narr -, zich aanstellen, zich genen spel, gelijk; Unterricht, Lection -, leveren; 2. er ivied einen guten Soldaten dragen, zich voordoen; sick ernsthaft -,
les geven; einem Pferde die Sckule -, een -, er zal uit hem een goed soldaat kun- zich een ernstig voorkomen geven, een
paard dresseereu; jenin. een Zeichen -, nen worden; 3. nichts auf jem. -, niets ernstig gezicht zetten.
een teeken geven, wenken; jemn. etiv. an geven om, geene achting, geen ontzag Geberden—kunde, —kunst, v.
die Hand -, aan de hand geven, ingeven; hebben voor; nicht viel auf of um eire gebarenkunst, gebarenleer, mimiek v.;
jemn. den Titel Exzellenz -, den titel geven Sache -, niet veel geven om, niet veel - macher m. gebarenmaker, gezichten van, aanspreker met; die Spor(n)en -, de belang stellen in, weinig waarde hechten trekker, mimiker m.; -spiel o. gebaren sporen geven, aandrijven; jemn. einen aan; er gib! gar nichts auf meine Ermah -Jspel o., pantomime v.; - sprache v. gebaVertveis, Schldge, Prügel -, Z. Veriveis, nungen, hij geeft niets, stoort zich niet rentaal, taal v. der gebaren.
Schlag, Prugel; 3. geven, zeggen, voor aan &; auf diese Tugend habe -ich nie vieli, Geberdung, v. gebaar o., houding
den dag brengen; jemn. böse Worle -, gegeben, ik heb nooit veel waarde gehecht v., voorkomen o., Z. Geberde.
schelden; gure Worle -, geven; - Sie mir aan &; 4. toonen,zeggen,nitdrukken;das
Gebet, (-( e)s, mv. -e) o. gebed o.,
die Ehre Zu 4., doe, bewijs mij de eer; gibt schon die gesunde Vernunft, dat leert bede v., verzoek o. tot God gericht; das
ich uwerde mir die Ehre -, ik zal de eer y reeds liet gezond verstand; sein Aeuszcres - des Herrn, het gebed des Heeren, Onze hebben; sick een Ansehen -, zich liet{gibt es schon, dass 4", zijn uiterlijk zegt, Vader o.; -buck o. gebedenboek, kerkboek
aanzien, den schijn geven, zich voor - ;toont, dicteert het reeds; derAugenschein o.; -biichlein o. gebedenboekje, kerk doen, een air aannemen; Gott gebe es !; gibt es, dat kan men wel zien; (Tooneelk.) boekje o.
God geve het! behage het den Ilemel !; I1 man gibt heute den Tell, Tell wordt heden
Gebetehen, o. (verkl.) gebedje,
Gott gdbe, dass 4'! gave God, God geve, i opgevoerd, gespeeld.
klein of kort gebed, schietgebed o.
dat !; er kann kleinen Laut von sick -, h ij ; III. wed. ww. sich zufrieden-, tevreden
Gebete, (-s) o., z. m. gestadig
kan geen geluid geven, geen woord spre-Izijn, toegeven, berusten in iets; sick blos bidden o.
ken; Antinor! -, antwoord geven, ant- -, zich bloot geven, zijne zwakke zijde
Gebet—formel, (-n) v. gebedswoorden; einen Leibeigenen Prei -, de vrij -, verraden; er weird sick schon noch -, hij formulier o.; -glocke v. bidklok, bede
geven, vrijlaten; jemn. Gelegenheit, zal nog wel toegeven; die Sache rcird sick klok v.; -ki.ulen o. luiden o. der klokken.-heid
Ursache -, gelegenheid, aanleiding, rede1schon -, de zaak zal nob wel schikken,te
Gebett, (-( e)s, env. -e) o. bedden
geven, in de gelegenheid stellen; das ward; recht komen: es gibt sick von selbst, (lat o. tnv., beddegoed o.; ei,n votlsto',ndiges -,
etiv. zit lachen -, daar zal ivat oen ge-spreekt van zelve, is duidelijk; it. dat bed o. met toel ►ehooren.
lachen worden; eiij- Aergerniss - ergernis' komt eau zelve; sick, -, (van stofién),los-. Gebette,( -s) a., z.ui. bedden o. mv.
(-
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Gebettel, (- s) o., z. m. gebedel ben, het binden, samenvoegen, bijeen met bloemen bezaaid; -eZeir,ge, gebloemde
-hopen. stoffen v. mv.; - e Handti Cher, gebloemd,
bedelen o., bedelarij v., gevraag, vragen
verzoeken o.
Gebirgamsel, n) v., Z. Berg- damasten; (Wapenk.) met bloemkroontjes.
Gebetzeit, en) v. tijd m. voor amsel.
het gebed.
Gebirge, (- s, mv. Gebirge) o. ge- Gebltimte, (-s) o., z. m. gebloemte
Goblet, (-( e)s, mv. -e) o. gebied bergte o., bergketen m., bergen m. niv., o., de bloemen in het algemeen; 2. wat
beheer o., jurisdictie v.; 2. grondgebied bergrij v.; (Ilergw.) steen o., rots v. de bijen uit de bloemen halen.
Gebiiit(e), (-(e)s) o., z. m. bloed
o.; - eines Bischofes, bisdom, diocees o.; en o.; gemeines -, bloksteen m.; schiefo., hoeveelheid v. bloeds, al het bloed o.;
(van een aartsbisschop), aartsbisdom o.; riges -, leisteen in. en o.
- der Kunste, vak, gebied o., omvang m.;
Gebirger, .fiers, mv. -ger) m., gallreiches -, galaclitig bloed; 2. bloed,
dies gehort in's - der Philosophie, dat be- —in, nen) V. bergbewoner, bewoner m. temperament o.; es steekt int -, het zit
in het bloed, het ligt in den aard; 3. gevan een gebergte, bergbewoonster v.
hoort tot het gebied &.
Gebietehen, o. (verkl.) klein ge- Gebirghirsch, (- es, mv. -e) m. slacht o., afstamming v.; die Prinzen voor
-e, cie prinsen, vorsten van den bloede;
berghert o.
bied, gebied o. van geringen omvang.
Gebieten, (du gebietest of gebeutst, Gebirgig, bijv. en b. bergachtig, (iirsilichen -s, van vorstelijke afkomst.
Geborge, (-s) o., z. m. borgen o.,
er gebietel of gebeut, gebot, geboten) bedr. met bergen of gebergten.
ww. onr. gebieden, gelasten, bevelen,
Gebirgiseh, bijv. nw. (gemeenz.) zucht v. tot borgen, tot leenen.
Geborgen, bijv. en b. geborgen,
kommandeeren, ordonneeren; unum- van de bergen, op een gebergte zijnde;
schrankl -, onbeperkt, als meester gebie- -e Slridle, steden op, in, langs een ge- gered, in veiligheid, Z. bergen; (fig.) er
den; tinuinschrc nkt -der Fiirst, onbe- bergte; eis -er Ton, toon, uitspraak van ist -, hij is geborgen, hij is binnen; (Spr.)
hij heeft zijne schaapjes op het droge;
perkt gebieder, autocraat m.; - Sie über een bergbewoner.
mich, beschik vrij over mij, beveel mij Gebirgler, lers,niv.-ler) m., -in, -heil v. veiligheid, zekerheid v.
Gebot, (-(e)s, niv. -bole) o. gebod,
wat gij wilt; er hal hier nichts zu -, hij (-nen) v., Z. Gebirger.
Gebirgs—arten, v. mv. (13ergw.) bevel o., last m., mandement o., wet v.;
heeft hier niets te gebieden, te bevelen,
in te brengen, te komwandeeren; Frieden steensoorten, rotssoorten, grondsoorten, die zch (e) n -e, de tien geboden; jemn. zu
-, opleggen; die Vernunft gebietel es, ge- soorten v. nlv. van grond; -beschreibend -e stehen, ten dienste staan van, in de
biedt, eischt, wil het; jemn. Slillschivei- bijv. nw. op de bergbeschrijving betrek macht zijn van, afhangen van; Alles, inas
-beschreiber m. berg--kelij,orgaphsc; ich hake, %leht Ihnen zu -, is ter uwer begen -, opleggen, gelasten te zwijgen;
seinera Zorne -, inhouden, weerhouden, beschrijver, orograaf m.; -beschreibung v. schikking, tot uw dienst; (Spr.) Nolh
bedwingen; liber etwv. za - haben, te be-,, bergbeschrijving, beschrijving v. dei'ber- kenut hein -, nood breekt wet; 2. (bij
velen hebben over, gesteld zijn over, ter gen en gebergten, orograph ie v.; -bervoh- een koop), aanbod, bod o., geboden prijs
zijner beschikking hebben; er hat über ner m. bergbewoner, bewoner m. van een m.; eis - (hun, een bod doen, bieden;das
mich zu -, hij is mijn meester, hij kan gebergte; -/loss in. bergstroom in.; -ge- leute - ist ihm geblieben, het laatste bod
mij & bevelen; (Spraakk.) -de Art, ge- gend v. bergachtige (land)streek v., berg- is aan hem, hij heeft het laatste, hoogste
achtig land, land o. niet bergen of ge- bod gedaan.
biedende wijs v.
Gebieter, bieters, mv. - bieier•) ni . bergten; -joch o., -kamra in. bergrug, Gebgtsbrief, (-(e)s) m. schriftegebieder, meester m., overheid v., heer, bergkam m.; it. bergkruin v.; - kenner m. lijk bevel, mandaat o.
Gebrame, (-s, mv. Gebráme) o.
overste m., opperhoofd o.; (fig.) Ihr aardlagenkenner, geognost m.; - kessel m.
kun/tiger -, uw toekomstige, aanstaande door bergen omringd, komvormig dal o.; rand m. van bont, boordsel, onizetsel o.,
echtgenoot, man m.; - des Oceans, ge- - (zette v. bergketen in., aaneenschakeling garnituur C.
Gebrannt, bijv. nw., Z. brennen;
V. van bergen; - kunde, -lehre v. bergbieder, bedwinger, beheerscher m.
Gebieterin, nen) v. gebiedster, [kuude, kennis v. der aardlagen, leer v. -es Wasser, gedistilleerd water o.
Gebratenes, (onb.) o. gebraad,
meesteres v.; Rom, die - der Welt, Rome, van de samenstelling of den bouw der
vaste aardkorst, geognosie v.; -land o., ebraden vleesch o.
de beheerscher m. der wereld.
Gebieterisch, er, am meisten -) Z. - gegend; -art m., -stadt v. plaats v., Gebr ;u, (-(es, nov. -e) o. brouw bijv. en b. gebiedend, meesterachtig, op oord o., stad v. op of in een gebergte; sel, brouwen o.; it. Z. Gebraude; 2. meng
amalgama o.
-vel,
gebiedenden toon; -er Ton, gebiedende, -pass m. bergpas nn., bergengte v.; -ruiken
Gebraueh, (- (e) s, mv. Gebrduche)
meesterachtige toon, trotsche toon; les m. bergrug tzi., bergkruin v.; - volk o.
Wesen, trotsche, heerschzuchtige, ont- bergvolk o., bewoners gin. mv. van een :s. gebruik o., besteding, aanwending v.;
zag inboezemende aard m., troischheid, gebergte of van een berg; -wand v. rots- on else. - niachen, else. zu seinent -e anwand v.; -weeg m. bergweg ni., bergpad, wenden, gebruik maken van, zich bedienen
heerschzucht v.
Gebilde, bild(e)s, mv. - bilde) o. padl o., weg in. over een gebergte; -zug van, bezigen; der - dieses Wortes ist selgeschapen of gevormd voorwerp o.; eis in., Z. -kelte; -zzveig m. bergtak, tak m. ten, dit woord wordt zelden gebruikt,
gebezigd, is weinig in gebruik; 2. gebruik
- der?Vlenschenhand, wat door menschen- van een gebergte.
handen gevormd, gemaakt is; (fig.) - der
Gebiss, (- es, mv. -e) o. gebit o., D., gewoonte v.; der-ist der obersteRichNacht, spoken o. rnv., Z. Bildtverk; 2. ttl((eu nl. niv.; kunstliches -, kunstgebit ter in den Sprachen, het gebruik is &; die
gleiche -, dingen van dezelfde vorming, o., kunsttanden in. nov.; 2. (aan een paar Sitter nod Gebrduche eines Landes, de
mondstuk, gebit o.; (fig.)-detom),bi zeden en gewoonten, gebruiken; etw. int
formatie v.; 3. (Wev.) patroon o., teekening v.; Servietten vont schónsten -, van seinen Begierden Zaunz and - anlegen, -e haben, gewoon zijn, de gewoonte hebben van; so ist der - in diesenz Lande,zoo
het fraaiste patroon; die Ausslatl-ung an beteugelen.
Gebisstr,
ger, gers, mv. -per) is liet gebruik &; Gebrduche der Kirche,
-, aan damast.
kerkelijke gebruiken o. mv., ceremonies,
Gebildet, bijv. nw., Z. bilden; die RI. (Rijk.) bakstuk, gebitleder o.
Geblase, (- s) o., z.ui.geblaas,bla- plechtigheden v. mv.
-en, de beschaafde klasse v.
Gebrauehen, (gebrauchte, geQebimmel, (- s) o., z. in. gebeier, zen o. op den horen, korenblazen o.
gebengel, gelui o.
Gebl,se, (- s) o., z. m. (Sm.) blaas - braucht) bedr. ww jena. zit else. -, gebruiken, bezigen, Z. brauchen; 2. geheel
Gebinde, (- s, mv. Gebinde) o. balgen ra. mv.
Gebl ttert, bijv. nw. gebladerd; gebruiken, aanwenden, bezigen, zich bebinden o.; (Timm.) vereeniging, samen
dienen van; alle Mittel -, aanwenden, gemaat-voegin.,badm;(H) 2. Z. blall[órniig.
Gebloeke, (-s) o., z. m. (van scha bruiken; it. (fig.) hemel en aarde beweV. van twee pinten, dubbele Dint v.;
geblaat, blaten o.; (van rundvee),-pen), gen; sick zu den Absichten eines Anderen (Leid.) rij v. leien; (Wev.) Z. Fitze;
lassen, zich leenen tot, zich laten gehruí(Kuip.) handwerk o., hoepels m. mv.; gebulk, geloei, bulken, loeien o.
Geblj.mt, bijv. en b. gebloemd, ken voor; gebraucht, Z. abgenutzl.
2. bos, bundel m.; das gleiche - der Gar;
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Gebr uchlich, (- er, -Si) hij v. en
Gebr diet, bijv. uw. (hookk.) ge .7 Gebj ndlein, o. (verkl.) Z. Geb. gebruikelijk, in gebruik, gewoonte zijn; brood, met broodkruimels of Bene brood. . biindchen.
das ist bei uns -, gebruikelijk, gewoonte, korst bedekt.
Gebj rsch, (-en) v., Z. Bürsch.
het gebruik; - werden, in gebruik komen,
Gebrudel, (-s) o., Z. m. (van he
Gebiirste, (-s) o., z. m. geborstel,
gewoonte worden; -e Ausdricke, gebrui- water), geborrel o.
borstelen o.
kelijke woorden o. mv., gewone uitdruk
Gebriider, m. mv. gebroeders
Geburt, (-en) V. (van eene vrouw),
,

-kingeV.mv broeders in. mv.
bevalling, verlossing, baring, kraam ij.;
Gebrull , (-(e)s) o., z.m. (van kooi• sic hal eine glückliche - gehabt, zij heeft
V. gebruiksaanwijzing v., voorschrift o. en), geloei, gebulk, loeien, bulken o.; (var ^ eene gelukkige, voorspoedige bevalling,
omtrent het gebruik; -ordnung v. cere- den leeuw), gebrul, brullen o.; (van wol• verlossing gehad, zij is gelukkig verlost,
moniëel o.; -vorschri ft v., - zetlel ni., Z. ven), gehuil, huilen o.; (van een ezel) bevallen; in der - begrif[en sein, in ba-anweisung; - zwang m. gedwongen ge- gebalk, balken o.; (fig.) (van golven) rensnood zijn; enne unzeilige -, eene onbruik o., etiquette v.
geruisch, gesuis o.; (van den donder), ge. tijdige bevalling of verlossing, eene mis
Gebrande, (-s, mv. Gebräude) o. loei, geraas, romnmelen, gerommel o.
geboorte v., ter woreld komen,-kram;2.
brouwsel o., hoeveelheid v. bier, die in
Gebrumm(e), (-s) o., z. nm. ge. geboren worden o.; die - Christi, de geeen keer gebrouwen wordt.
brom, brommen o.; (fig.) knorren, be- boorte V. van Christus; gleich nach seiner
Gebrause, (-s) o.. z. ni. gebruis, knorren, geknor o.
-, dadelijk na zijne geboorte, zoodra hij
gesuis, geruisch o.; - in den Ohren, rui Gebrtt(e) , (-(e)s, mv. Gebrute; geboren was; seit seiner -, sedert zijne
schen, suizen o,
o. broeisel, gebroei, broedsel o., Z. Brut geboorte, van zijne geboorte af; (fig.) beGebr@eh, (veroud.) Z. Gebrechen. Gebiihr, (-en) v. plicht, vers>lich- gi n o., oorsprong m.; etw. in der - ersticGebreche, (-ch(e)s, mv. -che) o. ting, noodzakelijkheid v.; liber die - ar ken, iets in de geboorte smoren; 3. af(gemeenz.) braaksel, gebraak, speeksel
meer werken of doen, dan mei-beiln, komst v., oorsprong nl., familie v., geo.; (Delfst.) gebrokkeld steen o.; (Jacht - verplicht is; fiber die - fordern, meel slacht o.; von geler, vornehnier -, van
w.) snuit m. van wilde varkens.
eischen dan verschuldigd is; nach Stan- goede, voorname afkomst; er ist ein Edel
Gebrechen, (du gebrichst, er ge- des -, volgens den eerbied m., de aclrtini
hij is & van geboorte, een-niavo,
bricht, gebrach, gebrochen) o. ww. onr.,m. v .verschuldigd aan ?en stand; wider alle - geboren edelman; 4. geboren vrucht v.,
h. (w. i. gebr.) gebrek hebben; 2. (ge- tegen alle gepastheid, passelijkheid, wel kind, jong o.; unzeitige -, niet voldragen
woord.) onp. ww. ontbreken, mankeeren;
betamelijkheid v.; 2. loon-voeglijkhd, kind; die - abireiben, Z. Frucht! (fig.)
es gebricht ihm an nichts, het ontbreekt o., vergelding, vergoeding v., salaris, recht voortbrengsel o.; (i. k. bet.) Z. Ausgeburt.
hem nergens aan, hij heeft aan niets ge- o., legesv. mv.; Kranzleigebi hren, bureauGebiirtig, bijv. en b. geboortig,
brek;es gebrichl niir an Geld, ik heb ge- kosten m. mv., Z. Sleuer.
afkomstig, geboren te; aus Berlin -, af
brek, behoefte, het mankeert mij aan
geboortig in; -and abstana--komstigvan,
Gebu.hren, (gebiihrte, gebuhrt) o.
geld; es gebrichi i.hr an Schónheit, ont- ww., m. h. toekomen,betamen, behooren, mend, geboortig en afkomstig.
breekt, mankeert haar, mist zij; es ge- passen, rechtmatig of billijk zijn; jein.
Geburtigsein, ( s) o., z. m. ge bricht an groszen Männern, er zijn niet behandeln, wie es gebiihrt, zoo als het be- boortig zijn o., afkomst, geboorte v.
veel &.
hoort, hem toekomt; es hättesich gebührt, Geburts — adel , (-s) m., z. m. adel
Gebreehen, (-chens, mv. -chen) dass du ihn eingeladen hätlest, het zon m. van geboorte of afkomst, erfelijke
o. (w. i. gebr.) Z. Mangel; 2 gebrek o., gepast hebben, behoorlijk, betamelijk ge- a,lel m.; -arbeit v. barensnood m., baring
ondeugd, onvolmaaktheid, onvolkomen weest zijn, dat &, gij zoudt hein hebben v., baren o.; -belt o. kraambed o.; -brief
misvormdheid, zwakheid, gebrek -heid, moeten &; dent Aeltesten gebuhrt es, zu m. geboorteakte v., bewijs o. van gev.; die - des Alters, de gebre--kelijhd reden, komt liet toe, past liet; sick -cl be- boorte, Z. Taufschein; -fehler in. natuur ken o. mv. &; (gemeenz.) das schwere , tragen, behoorlijk, welvoeglijk, beta- lijk, erfelijk gebrek o.; -test o. geboortevallende ziekte v., toeval in.; mit - befal- melijk, pissend, gepast; -de Strafe, be- feest, verjaringsfeest o.; --Christi, Kerstlen, aan vallende ziekte lijdende.
hoorlijk, hillijlc, rechtmatig; -er Ant heil, feest o., Kerstmis v.; -geile v. (Ontlk.)
Gebrechlieh, ( -er, -st) bijv. en rechtmatig, toekomend; 2. behooren, toe- teelbal, zaadbal, kloot m.; (bij het vroub. gebrekkelijk, bedaagd, afgeleefd; 2. komen; gib ihnz, was ihm gebührt, wat welijk geslacht), eierstok m.; -glieder o.
broos, zwak, bouwvallig, gebrekkig; (fig.) hem toekomt; ihm gebiihrt dep Dank, hem mv. (voorn. bij het vrouwelijk geslacht),
met gebreken; -keil v. gebrekkelijkheid, komt de dank toe, hem zij dank; die fur schaamdeelen, teeldeelen o. mv.; (bij dieafgeleefdheid, bejaardheid v.; (fig.) ge- das Verbrechen -de Strafe, de op de mis ren), teellid o.; -göttin V. godin der barenbrek o., onvolmaaktheid, onvolkomen
staande straf; der dem Sohne -de-da en, Lucina v.; -taus o., Z. Gebahrhaos;
-heid, Theil, het aandeel, dat de zoon moet heb -haul v.geboortevlies,net o. der nageboorzwakheid v.
Gebreite, (-s, mv. Gebreite) o.
-ben, te, vlies o., (lat de moedervrucht omhult;
dat hem toekomt, Z. gehoren.
vlakte, uitgestrektheid v. gronds; `?
Gebj hrlieh, ( -er, -st) bijv. en b. - heller m. vroedmeester, geboortehelper,
(Landb.) stuk o. gronds of lands van behoorlijk, betamelijk, passend, toeko- verloskundige ni.; —in v. vroedvrouw,
meerdan 4 roeden breed; 3. veld o., ak- mend, Z. gebuhren(d); -keil v. betame- geboortehelpster v.; -helm in. helm m.;
ker m.
lijkheid, welvoeglijkheid, gepastheid v., -hiilfe v. verlossing, verloskundige hulp
GebrQehen, bijv. ri.w. gebroken; Z. Sch2cklichke'ii.
v.; it. verloskunde v.; jahr o. gebourte-e Zahl, gebroken getal o., breuk v., geGeb^.nd , (-(e)s, mv. Gebunde) o., jaar, jaar o. van geboorte; -land o. gebroken o.; -e Treppe, trap m. met eene Z. Bend, Blindel; (gemeenz.) bundel, bos, boorteland o.; -lisle v. lijst v. der geboorrust; -e There, dubbele deur, gebroken reiszak m.; (Boekb.) -e, ribben m. mv. ten, geboortenregister o.; -mal o., Z.
deur, porte-brisée; -e lellen, korte golf- van den rug eens bucks; (Lints.) ge- Multermal; -ort m. geboorteplaats, plaats
slag m.; (Muz.) -erAccord, gebroken, niet deelte o. van eene streng, strook v.
V. van af- of her- komst; -recht o. gevolledig; -e Slimme, gebroken, stervende;
Gebiindehen, o. (verkl.) bun- boorterecht o.; -register o. g eboorten-e Faxben, gebroken, vermengd, gemengd, Jeltje, pakje o.; (gemeenz.) uitzet o.
register, stamregister, stamboek o., stam
afwisselend; (Ger.) -es Auge, gebroken,
m.; -schein in., Z. -brief; -schnierzen-bom
Gebonden, ( -er, -st) 1, jv. en b.,
stervend; mil -cia Herzen, met een ge- Z. binden; (fig.) -e Schreibart, gebonden m. mv.(barens-)weeén v.mv.; in — liegen,
broken hart, geheel verslagen, mistroo- stijl m., poezie v.; -e Rede, rede v. in ver- in barensnood, in arbeid liggen; -stadt v.
stig; - Deutsch, gebroken Duitsch, slecht r en; (Muz.) -e Noten, verbonden; -e Zeil, geboortestad v.; -stola m. geboortetrots
Duitsch.
besloten tijd ni., waarin eten niet trouwen m.; -stuk! ni., Z. Gebárst'uhl; -stunde v.
Gebr^ekel, (-kels, m v. hel) o. ge- mag.
geboorteuur, uur o. der geboorte; -lag
brokkel o.,.b'•okjes o. mv., kruimels v.mv.; GebUndestahl, (-(e)s) m., z. m., m. geboortedag, verjaardag m., verja2. wrijfhave, brosse zelfstandigheid v. ' Z. ilü ndeslahl.
ringsfeest, verjaarfeest, geboortefeest o.

Gebrauchs-anweisung, (-en)

-

-

-
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Gebyrtstags-feier, v., -fast, -stein en. gedenksteen, herinneringssteen, king v.; -gang m., Z. -lau f; -kreis ni.
(-es, mv. -e) o. verjarings-, verjaar-feest steen m. tot aandenken; -tafel v. gehea- kring m. van denkbeelden; -laaf in.
o., viering, v. van den geboortedag; -ge - gentafel, herinneringstafel v.; 2. tafel v. loop, gang ni. der gedachten; -leer bijv.
dicht o. verjaringsgedicht, verjaarsge- ter herinnering; -lag nn. gedenkdag, heriu- en b. gedachteloos, zonder te denken,
ueringsdag, verjaardag ar.; -werf o. ge- onnadenkend, Z. unuberlegt; 2. zonder
dicht o.
Geburts-theile,o., z.rn., Z. -glie- heu renwerk o., Z. -sache; -zeichen o. nadenken, zonóler gedachten; 3. van denk
ontbloot, zonder ideën; —es Ge--beldn
der; -wahrsager n,. horoscooptrekker in.; lierinneringsteeken, gedenkteeken, aan
herinneringspand, souvenir o. -denk, dicht, inhoitusloos; -leere v. gedachte -wahrsagerrei v. horoscooptrekken o.;
- zeehen o. mv., Z. -schmerzen; -zange v.
Gedackt, (-( e)s, env. -e) o. (Org.) loosheid v.; - leerheil v. gedachteloos(Heelti.) verlostang v.; -zeil V. tijd ui. der spel, orgelspel o. niet van boven gesloten tell v., gebrek o. aan denkbeelden;
-los bijv. en h., Z. -leer; 2. onnadenkend,
pijpen; - fliile v. gedekte fluit V.
bevalling, der verlossing.
Gebiiseh, (- es, inv. -e) o. struik
kreupelhout o., struiken rn mv.,-gewas,
boschje o.
Gebttsehelt, bijv. nw. dicht opeen, dicht opeengegroeid; (PI.) bij bosjes,
bundelsgewijs groeiende.
Geek, en, env. -en) m. gek, dwaas,
kwast, zot m.; aller -,oude gek rn.;it. overdreven liefhebber tn. bijv. van bloemen &;

Gedampfe, (- s) o., z. rn. gedamp, onoplettend, onachtza[lnl, verstrooid, Z.

darnl ► erl 0.

.zersireut; -losigkeit v., Z. - leerheil; 2.

Gedanke, ( ns, mv. -n) of Ge- onoplettendheid, onachtzaamheid, onnadanken, (- s, env. Geelanken) in. ge- denkend Iieid v.; aus ---etre. 9nachen, goor
-

dachte v., denken, denkvermogen o.; seine onnadenkendheid, onachtzaamheid, on- nicht beisaminen heiben, mit seinen - oplettendlieid &; 3. Z. Dummheit; -riiuber
rricht zat Huuse seïir, zijne gedachten m. gedachtendief, letterdief m.; -reich
niet hij elk. hebben, afgetrokken zijn, bijv. nw. rijk in gedachten of denkbeelverstrooid, uitatteiit zijn; uitne -, zonder den; —e Rede, vol gedachten, niet vele
hinlerm Klieken einena den - steclren, Z. gedachte, zonder nadenken, gedachte- denkbeelden, rijk in ideén; -reichlh.unz in.
Eselsahr en bohren; 2. (aan kalfs- en loos, zonder er aan te denken; das ist rijkheid v. in, rijkdom iii. van gedachten,
schapenkoppen), hersensnaad rn.; 3. (van mir nie in die -it gekomnien, dat is mij denkbeelden; -reihe v., Z. -folge; -schnell
schoorsteeuen),gek i11.; 4. (Nat. h.st.) zot nooit in de gedachte, in liet hoofd geko- bijv. nov, zoo snel als eerre gedachte,zeer
m., domme zeezwaluw, Amerikaaiische toen, ik heb er nooit aan gedacht; seinen snel; -schnclle v. snelheid v. eener gestern v.; - of Gecltio m. gekko in., eerre - nachhdngen, den loop zijner gedachten dachte; it. vlugheid van denken; - schwer
vervolgen, zich aan overdenkingen over- bijv. nw., Z. -roll; -spine m. mv. losse
hagedis.
Geekelkraut, kraut(e)s, mv. geven; ira -n sein, in gedachten zitten, gedachten, gedachtenspranken v. inv.,
-kräuter) o. papenhout o., kardinaals- peinzen; mein panzer - bist du, gij alleen aphorismen o. mv.; -spiel o. gedachten zijt liet voorwerp mijner gedachten; der spel, spel o. (les veestands; -stille v. namuts v.
GQeken, (geelde, gegeckt) bedr. ww. - an Golt mildert alle Leiden, de ge- denkend heid v.; -strich m. gedachtenjem. -, (gerneenz.) begekken, plagen, dachte, het denken aan &; (Spr.) -nsind streep, dwarsstreep v.; (Drukk.) streepje,
schertsern, dollen met; 2. o. ww., m. h. zollfrei, gedachten zijn tolvrij; 2. mee- dwarsstreepje o.; - stront in. gedachten
strooen in. dergedachten;-sonde-strom,
(gemeenz.) een gek zijn, voor gek spelen. fling, gedachte v., gevoelen o.; er stand
Geekenhaft, ( - er, -st) bijv. nw. in dent -n, hij verbeeldde zich, hij was V. zonde v. door denken of met gedachvoornerneas; er hat sehr Italic -n von ten; -top f in. voorraad m. van gedachten
gek, dwaas, zot, mal.
Geckenhaftigkeit, v. gekheid, Bich, hij heeft een zeer hoogen dunk &; of denkbeelden; -traton in. diep gepeins
each meinen -n, naar mijne wijze van o.; -tr timer in. peinzer in.; (i. k. bet.)
dwaasheid, zotheid v.
Geekerei, en) v. gekkernij, zot - zien, naar mijn inzien; jein. auf bessere, drooiner in.; -volt bijv. nw. in gedachten
ternij, dwaasheid, zotheid, scherts v., andere -n bringen, iem. tot andere & ge verdiept, nadenkend, peinzend; -vorbeltall
brengen, vair ineening doers ver -dachten m. voorbehoud o. in gedachten; -weile v.
voor glen gek houden o.; - heiben, zich
rvir haben einerlei -n, wij zijn-ander; omvang in. der gedachten, denkbeelden;
zot voordoen, gekheid maken.
Gedacht, bijv. nw., Z. denken, ge- van hetzelfde gevoelen; 3. gedachte v., -zeelt v. gedachtenwereld v., rijk o. der
denken; it. gedacht, gemeld, gezegd, ge- vermoeden o.; das bringt mich fast auf ideën, denkbeeldige wereld v.; -veesen o.
den -ra, dass 4 -, dat doet mij bijna ver - denkbeeldig wezen o.; - winkel in. denk
noemd; der -e Herr, genoemde heer.
plaats v., geschikt voor over--platsjeo.,
Gedachtig, er, -st) bijv. nw. moeden; er macht sick -n hieritber, dit
houdt hem bezig, hier denkt hij over, peinzingen; -wurf in. ontwerp o. van gegedachtig, denkende aan, indachtig.
Ged chtniss, (- es, inv. -e) o. ge- hierover maakt hij zich ongerust; eta. dachten.
Ged ►rm, (-(e)s, env. -e) o. gedachteuis, herinnering v.; 2. gedachtenis aus den -n schlagen, uit het hoofd zetten,
v., herinneringsteeken o. Z. Andenken;' van zich zetten, niet meer denken aan; darmte o., darmen in. mv., ingewanden
3. geheugen, herinneringsvermogen o.;' 4. gedachte, overdenking, overpeinzing, o. mv., ingewand o.; (van dieren), darpules, treues, schcvaches -, goed, trouw, herinnering v., aandenken o.; 'n -liber men in. mv., pens m., ingewand o.
Gedeek, (-(e)s, mv. -e) o. dekking
zwak geheugen; etw. dein -e eiapr gen, den Tod, overpeinzingen, betrachtingen,
overdenkingen &; lass dir doch diesen -n v., dek, dak o.; 2. couvert o.; 3. tafella
in het geheugen prenten.
tafelkleed o.; 4. (Org.) Z. gedackt. -ken,
Gedachtniss—arbeit, v. geheu- nicht kommen, denk daar niet aan, bid
Gedehne, (-dehnes,-dehne) o. uit genwerk o.; -bein o. achterhoofdsbeen ik u; 5. plan, inzicht, voornemen o.,
o.; -Loch o. herinneringsboek, rnernori- hoop, verwachting v.; nail eiriem -it am- gestrektheid v.; 2. uitstrekken, uittrekaal, geheugenboek o., agenda v.; it. ge- geiten, met eerre gedachte, een plan om- ken, gerek o.
Gedeihen, (gedieh, gediehen) o.
denkboek o.; - fehler m. misslag in. van gaan, een plan koesteren; 6. (Schild.)
het geheugen; -feier v., -fast o. gedach- das ist ein bloszer -, schets v., ontwerp, ww. onr., m. s. voordeel aanbrengen, gedijen, voordeelig zijn, voorspoed aanbrentenisfeest, herinneringsfeest, feest o. tot denkbeeld, idae o.
aandenken, herdenkingsfeest o.; -kraft
Gedanken-arm, (- armer,-armst) gen; (van een kind), groot worden, aan
zich ontwikkelen, dik worden;-komen,
V. herinneringsverrnogen, geheugen o.; bijv. nw. aria aan denkbeelden; -bein o.
-kram in., Z. -sache; -kunst v. herinne- (Ontlk.) wandbeen, kruinbeen o. der her- er isst viel, ober es gedeiht ihm nicht, hij
ringskunst, geheugenkunst, mnemoniek senen; -bild o. beeld, voortbrengsel, ge- eet veel, maar het helpt hem niet, hij
v.; -mangel m. gebrek o. aan geheugen wrocht o. der gedachten, ideaal o.; -folge wordt niet dikker; (fig.) voorspoedig zijn,
o.; - nalinze V. gedenkpenning in., herin- V. reeks v. van gedachten, rij v. van denk voordeel aanbrengen, gelukken, bloeien,
-freiheit v., Z. Denk freiheil;-beldn; wel slagen, vooruit gaan; it. (van koren
neringsmunt v., medaille v.; -predigt,
-rede v. lijkpreek, lijkrede v.; -sache v. -Freund m. denker, vriend in. van over- &), goed opkomen; (van boornerf), groei
tieren, Z. gelingen; (Spr.) unrecht-en,
geheugenzaak v., geheugenwerk o.; -saute peinzingen; -froh bijv. nw. met vroolijke
V. gedenkzuil, herinneringszuil v.; -schwa- gedachten; - fiille v. rijkheid v. van ge- Gut gedeihl nicht, gestolen goed gedijt
cite V. zwakheid v. van het geheugen; dachten, ideen, diepzinnige overden- niet, brengt geen geluk of voorspoed aan;
(-

(-

(-

( -
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2. strekken, dienen, verstrekken; zu jents .

Gedinge — arbeit, v. aangenomen Gedulden (zich), (geduldete, geSchande -, strekken; es ist ihm übel ge- werk, aanbesteed werk o.; -buck o. (Berg- duldet) wed. ww., m, h. geduld hebben,
diehen, hij heeft er zich niet best bij be- w.) boek, register o. der verhuurde mij- geduld nemen, geduldig wachten.
vonden; (Volkst.) hij heeft er eene vuile nen; it. hoek o., waarin liet aanbestede
Geduldig, ( -er, -st) bijv. en b.
pijp aan gerookt; 3. geraken, komen, gaan; werk wordt opgeteekeucl; -geld o. aan - geduldig, met geduld, lankmoedig, lijd die Sache ist nuit dahin gediehen, de zaak bestedingssom v., loon o., waarvoor een zaam, onderworpen, gelaten.
is nu zoo ver gevorderd, gekomen; II. o. werk aangenomen wordt.; -gezüh o. ge Geduld —los, bijv. en b. zonder
zelfst. voorspoed in., toenemen o. in reedschap o. van een mijnwerker, die geduld, ongeduldig; - losigkeit v. ongegrootheid of rijkdom, welslagen o., voor- werk aanneemt; -huuer in. rniinwerker, duldigheid v.; -spiel o. spel o. van geduld,
deel o., goede uitslag m.
bergwerker ni., die werk aanneemt; -loltn legkaart v.
Gedeihlich , ( -er, -st) bijv. en b. in., Z. -geld; - schicht v. (Berges.) put Gedungen, deeles., Z. dingen.
(van spijzen), voedzaam, voedend; -er m., dien de mijnwerker heeft aange Gedunsen, bijv. nw., Z. anfgeRegen, vruchtbaar, heilzaam; -es Eed- nomen; -stufe v. merk o. bij eene aan- dunsen.
reich, voorspoedig, welig, tierig; (fig.) besteding .
Gegekt, bijv. nwv., Z. eckig.
voorspoedig, nuttig, voordeelig, voordeel
Gedonner, ( - s) o., z. in. gedonder,Geeignet, bijv. nw., Z. eigreen.
aanbrengend; -keft v. voordeel, nut o., donderen o.
Geengt, bijv. nw., Z. engen; (Krist.)
nuttigheid v., voorspoed m .
Gedçjppelt, bijv. en b. dubbel, ingekrompen.
Gedenkbar, bijv. nw. w at men verdubbeld .
Geest, v. of Geestland, ( - (e)s,
zich herinneren kan, gedenkwaardig .
GedQrrestueke, o. mv. (Zuiv.) mv. -kinder) o. geest v., droog, dor, zand Gedenkbueh, (-buch(e)s, mv. zijgstuk, zweetstuk o.
achtig, heiachtig luud o., zandige, dorre,
-bücher) o., Z. Geddchtnissbuch.
Gedrange, (- g(e)s, mv. -ge) o, onvruchtbare streek v.
Gedenken, (gedachte, gedacht) o. gedrang o., menigte v., hoop, volkshoop, Gefabel, ( - s) o., z. m., Z. Fabeln,
ww. onr., Z. denken; dines Fr eundes of toevloed ni. van menschen; in las- kom- Fabelei.
an einen Freund -, denken aan, zich & men, gem athen, in het gedrang koelen;
Gefabelt , bijv. uw. verdicht, ver herinneren; gedenke meiner, gedenk mij- sick durch das - hindurcharbeilen, door zonnen, fabelachtig.
net-, denk aan mij, vergeet mij niet; 2. cie menigte heendringen; (fig.) ins -e
Gef chel, (-s) o., z. m. das - des
melding inakenvan,gedenken;einerSac/te sein, in het gedrang zijn, in het nauw Il'estens, het zachte waaien o. van den
-, jem.s. -, melding, gewag maken van, zitten, in verlegenheid zijn.
westenwind, Z. C'áclielu.
vermelden; dessen nicht zu -, hierover Gedrang (e) , gedrang(e) , i,-er, Gefahr, (-en) v. gevaar, gebeurlijk
niet te spreken,om erniet van tegewagen; -st) bijv. enn b. gedrongen, nauw, eng, kwaad of onheil o., nood m.; in - sein,
einer Sache nicht -, mit keinern Worte -, dicht op elk.; - sitsen, gedrongen, nauw, schtceben, stehn, in gevaar zijn; - laufen,
spreken, reppen, gewagen, melding nma- ;licht naast elk. zitte n .
gevaar loopen, risikeeren; sick in - begeken; der gedachte Mann, Vorschlag, cle
CGedrbngtheit, v. gedrongenheid, ben, zich in gevaar begeven, zijn leven in
man, liet voorstel waarvan sprake is; 3. nauwheid , engheid, ol)eeuhooping v., ge- gevaar, in de waagschaal stellen; gros-e
verwachten, hopen, denken; - Sic, I/tren drang o.; (fig.) (van den stijl), gedron- -en ausstehen, groote gevaren uitstaan;
Ztveck zu erreichen?, denkt, veriviclit gij genheid, kortheid, beknoptheid v.
es 1st - dabei, er is gevaar bij, er steekt
&?; 4. van plan zijn; ich gedeniie zu ver-Gedreehsel, Gedrehe, (-s) o., gevaar in; auszer• - sein, buiten gevaar
reisen, ik ben voornemens, van plan &; z. m. gedraai, draaien o.
zijn, niets meer te vreezen hebben; mit
II. bedr. ww. ich ?eerde es ihm -, ik zal
Gedreit, hijv. nw. (Pl.) -e Bldtler, - seines Lebens, met gevaar van zijn leven;
het hear betaald zetten, hij zal het we- telkens drie hij elkaar.
au/' Bire -, voor uwe rekening, voor uwe
ten; III. o. zelfst. geheugen o., heugenis
Gedr eht, hijv. nw. (Pl.) gedraaid, risico v.; sein Leber- in - setzen, zijn leven
o.; seis Menschen -, sedert rnenschen- zich spiraalsgewijs draaiend.
in gevaar stellen, brengen.
heugen, zoolang men zich herinneren kan; Gedr jtt, bijv. nw. uit drie gelijke Gef ,hide, ( -si) v., Z. Gefahr; 2.
das ist mein lc nystes -, dat is het verste, deden bestaande; -e Zahl, drie v., drie- (Iteetrt,spr.) kwaad opzet o.; it. bedriehet vroegste, wat mij heugt, wat ik mij tal o.; (Sterrenk.) der -e Schein, stand gerij, oplichterij, bedrieglijkheid v., benog herinner. ni., vaaritr twee planeten 1200 van elk. drog o., fraude v.
Gedeute(1) , (- te(t)s) o., z.rn. ge- staan; ijn -en Sche me stehen, 1200 van Cefahrden, (gefáhrdele, gefáhrdwongen uitlegging V.
elk. staan; (Wapenti.) in dr ieën gedeeld;^det) bedr. ww. jent. -,in gevaar brengen;
Gedicht, (-(e)s, mv. -e) o. ver- (Hand.) drievoudig, driefinaal, driedub- it. benadeelen, bedriegen; ich bin dabei
dichtsel o., verdichting, vinding v.; Liigen bel; (Sp.) ein -es, eene derde, driekaart nicht gefrihrdet, ik loop daarbij geen geund -e, verzinselen o. mv.; 2. gedicht, v., drie opeenvolgende kaarten; -spiel o. vaar, ik kan er geen kwaad bij; 2. o. ww.
dichtstek, dicht, dichtwerk, vers o.; spel o. met (lrie kaarten. in gevaar zijn, in gevaar verkeeren.
- sammlung V. verzameling v. van gedich -Gedrungen, bijv . nes., Z. dringen;
Gefi hre, ( - s) o., z. ni. gerij, aanten, verzen.
-heit v., Z. Gedrdngtheit.
houdend rijden o.
Gediegen, ( er, st) bijv. en b . Gedudel, ( dels) o., z. in., Z. Ge Gefáhrlich, ( er, -st) bijv. en b.
-es Gold, Silber, gedegen; von -em Golde, Icier.
gevaarlijk, bedenkelijk, ernstig, noodlot geheel van goud, van enkel, zuiver, mas -Geduld, v., z. m. geduid o., lijd -1tig; - krank, gevaarlijk, ernstig, beden sief goud; (fig.) degelijk, grondig; -e zaamheid v.; -haben, geduld hebben, ne- i kelijk; Sic coachen es such gar zu -, gij
Weisheit, - es Verdienst, waar; -er Au fsatz, men, met geduld wachten; die - verlieren, ziet de zaak ook ai te donker in, gij ziet
degelijk, goed uitgevoerd; -e Kenntnisse, zijn geduld verliezen, ongeduldig wc-orden; ter al te veel gevaar in, maakt het erger
grondig, solide; -er Kopf, flink, verstan- jenis. - ernz'iiden, iem. het geduld doen^dan liet is; -keil v. gevaarlijkheid v., ge dig, degelijk; -er Charakter, degelijk, verliezen, ongeduldig maken; (Spr.) - vaar o.; (van eerie ziekte), bedenkelijk vast; -e Gesundheit, volmaakt, goed. uberivindet Alles, geduld overwint alles;dheid v., gevaar o.
Gediegenheit, v. kracht, zui- it. (hij het wachten), lidben Sic -! heb Gefahr —los, bijv. en b. zonder geverheid, sterkte, degelijkheid, grondig - geduld !; eire kleine -! een oogenbik ge- vaar, niet gevaarlijk, ongevaarlijk; —er
heid v.
duld; -, -! einen Augenblick -! geduld, lieg, zeker, veilig; -losigkeit v. ongevaarGediehen, bijv. nw., Z. gedeihen. een oogenblik geduld !; 2. larrkrnoedig- lijkheid v.; (van een geneesmiddel), onGedingeof Geding, (-g(e)s, in v. heid, lijdzaamheid,verdraagzaamheid, ge- i schadelijkheid v.; (van eerre onderne-ge) o. (veroud.) verdrag, akkoord o., latenheid v.; 3. (Prov.) veilige plaats l ming), zekerheid, , astheid v.
overeenkomst, aanneming v., Z. Beduig, v.; Tuinb. dieser Iiauna stept in der Gef^hrte en Gefahrt - e s,
Bedingung; 2. dingen, onderhandelen o. 1,staat tegen (le winden beveiligd; 4. vol- tnv. -e) o. rijtuig, voertuig o., wagen m.,
o mtrent den prijs.
1 harding v.
kar v., Z. Fuhriver I ; (Jachtw.) Z. Fihrte;
-

-

-

-

-
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Gef.
(Bergw.) spoor o., ingang m., begin o.
eenex ertsgroeve.
Gefahrte, n, mv. -n) m. metgezel, gezel, maat, reisgenoot, vriend,
deelgenoot, deelhebber m.; mein - im
tingluck, mijn deelgenoot, vriend, metgezei m., Z. Beise-, Wa//engefá/,rte; (Bergw.) ertsader, mijnader v., die evenwijdig
loopt met de hoofdader.
Gefahrtin, uien) v. begeleid ster, gezellin , vriendin, deelgenoote,speelgenoote, reisgenoote v.; die - seines Lebens, de gezellin zijns levens; it. zijne
vrouw, echtgenoot, huisvrouw v.
Gefahr—voll, bijv. en b. gevaarvol, vol gevaren, zeer gevaarlijk; --zins
m., Fahrzins.
Gefall, (-e)s, mv. -e) o. (van eene
rivier), helling v., verval o.; (van een
spoorweg), helling v.; die Steigungen and
-e der Bahnen, de rijzingen en dalingen,
hoogten en diepten &; (van het water),
verval, zakken o.; (Landb.) (van bijen),
plaats v., waar de bijen haar voedsel halen; 2. (Meetk.) verschil o. tusschen
twee oppervlakten; 3. mv. opbrengst
rente v., interest m.; (van een staat),
rechten o. mv., inkomsten v. mv., helasting V., accijns in.
(-

( -

Gef a11e-einnehmer, -verweser, (- ers, mv. -er) m. ontvanger m. der

inkomsten van de domeinen.
Geff11en, (du ge/di/st, er gefalli,
ge/hel, gefallen) o. ww onr., in. h. jemn.
-, bevallen, behagen, aangenaam zijn; zie
gefállt mir nicht, zij bevalt, behaagt mij
niet; von Person hal sic mir -, van persoon, wat haar uiterlijk, haar voorkomen
aangaat, is zij eiij bevallen; es gefdllt mix
hier, het bevalt mij hier, ik vind het hier
aangenaam; dort gefutlt es ihm am besten,
daar bevalt het hem het best; es gefdlli
ihm, mil uns seinen Spass zu ireiben, hij
schept er behagen in &; es will mir nicht
-, het wil mij niet bevallen, ik kan er
geen behagen in vinden; seizen wir uns,
wenn es Ihnen ge/ah/t, zoo gij wilt, als het
U behaagt, belieft; ivie es Ihnen gef állt,
zoo als gij wilt; sich etw. - lassen, aan
iets toegeven, toestemmen in, zich leenen
tot; Bich eine Beleidigung - lassen, zich
laten welgevallen; sich nicht leicht etw.
- lassen, zich niet gemakkelijk iets laten
welgevallen; sich -, behagen scheppen in;
machte es Gott -, dass ! mocht het Gode
behagen !
Gef%lien, (- s) m., z. in. behagen,
genoegen, pleizier o.; - an etiv. Naben,
(inden, behagen scheppen, vinden in; es
wird mix ein - geschehen, wenn 4', het zal
mij genoegen, pleizier doen, als; Shun
Sic mir den -, doe mij het pleizier, genoegen; thuis Sie mix einon -, bewijs mij
eens een dienst; mir zu -, om mij te behagen; Ihnen zu -, om u te behagen, te
verplichten, aangenaam te zijn: wenn
Ihnen dadurch ein - geschieht, so 4, als
dat u aangenaam is; jemn. zu - reden,
iem. naar den mond praten, vleien;jemn.
in cite. zu - sein, iem. in iets te wille
zijn; mir za - mag er, wat mij aangaat,
mijnentwege &; nach seincm - handels,
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naar goeddunken, naar eigen welbehagen Haft, gevangen nemen o., arrestatie, geo. &; handeln Sie noch -, handel naar uw vangenneming v., Z. Gefangennehmung.
eigen goeddunken,
Gefangniss, (- es, mv. -e) o. geGefa1lig, er, -st) bijv. en b. aan - vangenis v., gevangenhuis o., kerker ni.,
genaarn, bevallig, behaaglijk; -es Aen- cachot o.; jens. aus dens - entlassen, los szere, bevallig, aangenaam, innemend; eist laten; int - sitzen, in de gevangenis of
Golt -es Opfer, aangenaam, welgevallig; gevangen zitten; 2. Z. Gefangenschaft.
es ist mix so -, zoo bevalt, behaagt het Gef angniss-brechung, v. (Ger.)
mij; ivenn es Ihnen - ist, als het u be- uitbreken o. uit de gevangenis, ont%luchhaagt, belieft; ist es Ihnen - mniizugehen? Ling v.; -(der o. gevangeniskoorts v.;
liebt gij lust, zin om mede te gaan, wilt gij -hof m. plaats v. in de gevangenis; -strafe
medegaan ?; sich - machen, zich bemin - V. gevangenisstraf, kerkerstraf v.; -warnelijk maken, zich doen beminnen; 2. Ier m., Z. Gefangenwarter; -zucht v.
voorkomend, verplichtend, dienstvaardig, tucht v. in de gevangenis.
gwdienstig; gogen jem. - sein, gedienstig, Gefi rze,(- s,mv.Gefarze)a.(Volkst.)
voorkomend zijn &; cin -er Charakier, poep, wind, scheet, veest m.
Gefass, (- es, mv. -e) o. gevest o.,
voorkomend, innemend; -e Leute, gedienstige, goede lieden m. mv.; alizn -e greep v., Z. Degengefáss; it. handvat(sel)
Frau, toegeeflijk; 3. ((land.) Z. fcllig. o.; 2. vaatwerk o., vaas v., pot in., pan
Gef ,1ligkeit, (- en) v. voorko- v.; irdene -e, aarden potten m. rr► v.; die
►nendheid, dienstvaardigheid, bevallig heiligen of Kirchen-Gefdsse, gewijde vagenoegen, vermaak, pleizier o.,-heidv., ten o. mv.; 3. vat, fust o., ton v.; li.
dienst in.; jemn. eire - erzeigen, een ge- (Ontlk.) vat o.
noegen, pleizier doe ►► , een dienst beGefass—giste, m. mv. (Ontlk.) vaat
v.; -beschreibung v. vaatbe--vertaking
wijzen.
Gefalligst, bijw. als het u belieft, schrijving v.; -bi/dong V. vaatvorming v.
Gef ij,sschen, (-s, mv. -c/ten)
zoo gij Wit, ik bid u; wollen Sie -, wilt
gij zoo goed zijn, wilt gij als liet u belieft. (verkl.) 0. vaatje, klein vat, tonnetje,
Gefall-sueht, v. behaagzucht, ko- vaasje o., kleine ton v., kleine vaas v.
ketterie v.; -süchtig bijv. en b. beliaagGef ass—entzundung, v. vaatziek, koket, al te gedienstig of dienst ontsteking v.; -fieber o. koorts v., die met
—es Mienenspiel, gemaakte be--vardig; de bloedvaten in verband staat; faulichles —, rotkoorts v.; entzend liches —,
haagzucht, koketterie, nufferij v.
Gef,l1verweser, sers, mv. -ser) ontstekingkoorts v.; - haat v. vaatvlies
o.; (van liet oog), netvlies o.; -hhute V.
m., Z. Gefálleeinnehnner.
Gefaltel, (- s) o., z. m. (Naai.) mv. vaatvliezen o. vii e.; -lekre V. vaten leer v.; -system o. ( Ontlk.) vaatstelsel o.
kleine plooien v. rnv.
Gefangen, bijv. nw. gevangen, in Gefasst, bijv. nw., Z. (assen; -heil
de gevangenis, gekerkerd; - nil! Bich V. gevatheid v., Z. Fassung.
Gefeeht, (-(e)s, mv. -e) o. (Krijgsfiihren, als gevangene(n), gevankelijk;
jens. - neh-naen, gevangen nemen, vatten; w.) gevecht o., strijd, twist, kamp m.,
- legen of se/zen, gevangen zetten, in de treffen o., slag in.; scharfes, hityiges -,
gevangenis, in den kerker werpen; - hal- hevig, verhit gevecht; ins hitzigsten -, in
ten, gevangen houden; - werden, gevan- het heetst van het gevecht; -Plagge v.
gen genomen, gevat worden; sich- geben, (Zeew.) vlag v., waarmede het teeken
zich gevangen geven, zich overgeven, zijne tot het gevecht gegeven wordt.
wapens afleggen; (fig.) die Vernunft -' Gefechtslehre, v. krijgskunst,
nehmen, doen zwijgen; 2. zelfst. ein -er, vechtkunst, taktiek v.
Gefege, (-s) o., z. m. (gemeenz.)
eine -e, gevangene rn. en v., gevangen gegeveeg, vegen, poetsen, reinigen, schoon
nom en
huid v., welke het-makeno.;(Jchtw)
- Miter,
Gef
(-ers, nlv. -er) m. opzichter, opziener m. hert van de nieuwe horens afschaaft.
Gefeile, Gefeilsche, (-s) o.,
der gevangenen, gevangenbewaarder m.;
-brod o. brood o. voor de gevangenen; z. m., Z. Gedinge.
Gefeilt, bijv. nw., Z. feilen; -es
-ha/Sung v. gevangenhouding, gevangenschap v.; -nehrnung v. gevangenneming Silber, zilvervijlsel o.
Gefiedel, (-s) o., z. m. verward
v.; (Rechtspr.) gevangenneming, inhechgeraas o. door het bespelen van violen,
tenisneming, arrestatie v.
Gefangensehaft, v. gevangen gefiedel o. slechte muziek v.
gevangenis, verzekerde bewaring-schap,
Gefieder (-s) o., z. n ► . vederen v.
v.; (Krijgsw.) arrest o.; in - geralhen, in mv., gevederte o.; (van een pijl), vedede gevangenis komen, gevangen genomen ren v. inv., veer v.; (van een bed), ve(d)eworden; jeins. - beschlieszen, verfiigen, ren V. nlv., dons o.; 2. ( W erkt., fig., w.
bevel o. tot gevangenneming uitvaardigen. i. geb.) veeren, springveeren v. mv.; 3.
Gefangen-warter, (-Iers, mv. Z. Ge/li/gel.
Gefiedert, bijv. nw., Z. fiedern;
-ter) m. gevangenbewaarder, opziener,
wachter m. in de gevangenis, stokbe- schon -, mooi gevederd, met mooie ot'
waarder, cipier m.; -why/ern V. gevan- schoone vederen; schlecht -er »feil, slecht
genbewaarster, opzichteres V. in de ge- gevederde pijl; (Wapenk.) mii Gold -,
bevederd; (1'l.) -es Blatt, gevederd blad.
vangenis, cipiersvronw v.
Gef anglieh, bijw. - einziehen, in Gefilde, (-s, mv. Gefilde) o. veld
hechtenis ►ie ►ueu,Z.verha ften,gel'angen; -e o., akker in., landouw v., oord o.; die
( -

(-
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elysdischen -, de Elizeesche velden o.
Gefrierbar, bijv. nw. (Nat .) be - Gefttllt, bijv. nw. (PI.) dubbel.
Gefinft, bijv. en b. -e Zahl, vijftal,
vriesbaar.
mv.
Gefingert, bijv . uw. (Pl.) vinger
Gefrieren, (ge f ror, gefroren) o. ww. uit vijf deelen bestaande, door vijf deel
der -e Schein, stand-bar;(Stenk.)
getand.
-vormig onr., m. s. bevriezen, stollen door koude;
Gefitschel, ( - s) o., z. m. gewrijf, das Wasser gefriert, bevriest; eine Flüs- m. van twee planeten, die 72 graden van
wrijven o.
1 sigkeit zu.na - bringen, doen stollen; 2. elk. verwijderd zijn; (Sp.) ein -es haben,
Geflamme, (-s) o., z. rn. vlam- onp. ww vriezen; es hat slark gefroren, eene vijfde, vijfkaart v., vijf op elk. volgende kaarten hebben.
men o.
het heeft hard gevroren.
Geflammt, bijv. nw. gevlamd, met
Gefrierpunkt, ( - (e)s, rnv. - e) m. Geftirstet, bijv. nw., Z. farsten.
vlammen, gegolfd; it. Z. flammicht.
GefUsze, (-s) o., z. m. of -e v.
vriespunt o.
(Valk.) voetriemen m. mv.
Geflatter, (-s) o., z. m, gefladder
Gefrierung , v., Z. gefrieren.
fladderen, zweven o.; (lig.) onstandvasGefrischteisen, (-s) o., z. rn. Gegeige, (-s) o., z. m gespeel, spetigheid, wispelturigheid v.
hersmolten geus of gieteling m., ijzer o., len o. op de viool, gefiedel o.
Gefleeht, (-(e)s, mv. -e) o. vlecht dat de tweede smelting ondergaan heeft. Gegen, voorz. (de richting of bevlechten o.; 2. (Ontlk.) vlechtsel,-werk,
Gefroren, bijv. nw., Z. gefrieren, weging naar iets aanduidende); - Morgen,
naar het Oosten; Spanien liegt Frankreich
weefsel o. van vaten &; 3. (Heelk.) huid friere.
dauwworm, haarworm, ring--uitslag,
Gefror(e)nes, das Gefrorene o., - Abend, S. ligt ten Zuiden van F.; sein
Zimmer siehl - den Fluss, ziet uit op;
worm m.
z. in. (Past.) ijs o.
Gefleekt, bijv. en b. gevlekt, met
Geft.ge, (-s, mv. Gef ge) o. (Meub.) sich - jem. wenden,tot, naar &; die Augen
vlekken of vlakken, getijgerd.
voeg v., naad in.; (Ontlk.) naad tn.; (fig.) - den Himmel erheben., de oogen ten heGeflenne, (-s) o., z. m. gehuil, (van een lichaam &), samenstelling v.; mel heffen; eine Linie, uelche sich - eine
gegrijn, gejank, grijnen, janken o.
(Bergw.) inwendige laag v.; 2. mecha- andere neigt, buigt naar, in de richting
Gefletz, (-es, mv. -e) o., Z. Flótz. nisme o., inrichting, samenstelling v., van; (fig.) jegens; die Liebe Go/les - die
Geflieke, (-s) o., z. m. (gemeenz.) bouw m.; 3. werktuig o., machine, in- Menschen, jegens, voor, tot; mildthdtig,
Z. Flicken; 2. lappen, gelap, verstel richting v., stelsel, samenstel o.; II. bijv. undankbar - jern. sein, jegens; seine
Freundschaft - uns, jegens, voor, omtrent,
-leno. nw., Z. gefiigig.
Geflimmer, ( - s) o., z. m. geflik- Gefi gheit, v. (w. i. gebr.) buig - ten opzichte van; Drohungen - jein. aussloszen, tegen; lassen Sie sich - ihn nichts
ker, flikkeren, fonkelen o.
zaamheid v., Z. Geschnm,eidigkeit.
Gefijssen, ( -er, -si) bijv. en b. vlij
GefUgig , (• er, -st) bijv. en b. (w. merken, laat hem niets merken, blijijverig, naarstig, zorgvuldig; - sein,-tig, i. gebr.) buigzaam, handelbaar, toegevend, ken; vertraut - jem. thun, den schijn van
vlijtig zijn, nauwkeurig; -heil v. vlijt Z. geschmeidig; -keil v. buigzaamheid, vertrouwelijkheid aannemen jegens iem.;
v., ijver m., naarstigheid, zorgvuldig- lenigheid, zachtheid v.; (fig.) Z. Fiig- II. tegen; - den Stront schwirnmen, tegen; - die Mauer rennen, tegen; - den
heid v.
samkeit.
Geflissentlich, ( -er, -st) bijv. en Gefu.hl , ( - e)s, mv. - e) o. gevoel o., Feind ausziehen, tegen; - das Gesetz hanb. opzettelijk, met voordacht, met opzet, tast m.; dutch das- erkennen, olp het ge- dein, tegen de wet handelen; sich -jem.
expres.
voel; 2. gevoel o., gewaarwording, aan - vertheidigen, zich tegen iem. &; was hat
Gefloehten, bijv . nw., Z. Plechten. doening v.; fiir etiv. - haben, gevoel o., er denn - mich, wat heeft hij toch tegen
GeflQssen, bijv. nw., Z. flieszen. liefde, vatbaarheid v.; er hat ein (eines -, mij, Z. dagegen; - meire Ercvarlung, tegen,
Gefluche, (-s) o., Z. m. gevloek, hij heeft een fijn gevoel; (fig.) gevoelig- niet volgens; 2. voor, tegen, in de plaats
vloeken, aanhoudend vloeken o.
heid, vatbaarheid v.; zartes -, teeder ge- van; eire Sache - eire andere vertauschen,
Gefluder, (-s, mv. Ge/ieder) o. voel, kieschheid v.; - der Lust and Unlust, verruilen tegen, voor; - baare Bezahlung
(Bergw.) Z. Fluder.
aangename en onaangename gewaarwor- verkaufen, tegen; ich wette 10 -1, ik wed
Gehl gel, (-s, mv. Geflugel) o. ve- ding; - des Milleidens, gevoel o., aandoe- tien tegen een; - Quiltung, tegen quideren v. mv.; it. gevogelte o.,al de vogels; ning v.; - der Ehre, gevoel van eer; - des tantie; 3. in vergelijking met, verge-handler m. vogelkoopman, vogelhande- Schonen, gevoel, vatbaarheid voor liet leken met; - die Sonne ist die Erde
laar m.
schoone; etwv. emit - vortragen, singen, met klein, bij, ten opzichte van, vergeleken
G efltge1t, bijv. nw. (Nat. hist.) gevoel, uitdrukking v.; Mensch ohne -, met &, met betrekking tot; er ist gar
gevleugeld; (lig.) hoogst schielijk, snel. mensch zonder gevoel, gevoelloos, hard- nichts - seinen Bruder, hij is niets in
GeflUster, ( - s) o., z. m . gefluister, vochtig mensch; ein dankles -, instinct- vergelijking met &; eine Sache - eire
fluisteren o.; (fig., van boomen, bronnen' matig oordeel; in den Jahren des -s, in andere hallen, eene zaak met eene andere
&), ruischen, geruisch o.
de je.gd, die gewoonlijk door het gevoel vergelijken; 4. omtrent, ongeveer, tegen,
Gefolge, (-s, mv. Gefolge) o. (var, beheerscht wordt; -los bijv. en b. gevoel- ten naastere bij; - das Ende seiner Rede,
een vorst), gevolg o., begeleidende stoet loos, ongevoelig; it. onverschillig, n:et des Tages, tegen, omtrent; - 91 Uhr,
m.; (van koetsen &), gevolg o.; (fig.) - der vatbaar; it. hardvochtig, onrneedoogend, tegen, omtrent, ongeveer; - Mittag, tegen
Laster, gevolg o., wat volgt na, gevol- barbaarsch; -losigkeit v. gevoelloosheid, den middag; es gekt - Morgen, het loopt
gen o. mv.
onverschilligheid v.; (fig.) lusteloosheid, tegen den morgen, zal weldra dag zijn;
Gefolgsehaft, v. (Gesch. van D.) zorgeloosheid, onvatbaarheid v.; it. hard- er ist jelui - 30 Jahre alt, ongeveer, omZ. Gevolge.
vochtigheid , onmenschelijkheid , bar- trent, ten naasten hij; 5. voor; sich fern.
Gefrage, (-s) o., z. m. aanhoudend baarschheid, wreedheid, onmeedoogend- ruh?nen, voor, in tegenwoordigheid van;
sein Herz - einen Freund ausschülten, voor.
gevraag, vragen o., ondervraging v.
heid v.
Gefranst, bijv . nw., Z. (ranzig; it. GefUhlsinn, (-(e)s, mv. -e) rn. Gegenabdruck, ( - (e)s, mv. - e)
Z. Franzen.
gevoelszin m., zintuig o. van liet gevoel. m. (Gray.) tegenafdruk, tegenoverdruk
Gefrasz, (-es,mv.-e) o. (gemeenz.) Gefihls — mensch, (-en, mv. -en) in., tegenproef v.; einen - machen, Z. gegevreet, vreten o.; 2. muil, bek m.
m. gevoelig mensch m.; it. sentimen- genabdrucken.
Gefraszig, ( -er, -st) bijv. en b. teel mensch; - vermogen o. gevoel, ge- Gegenabdrucken, (druckte gegulzig, vraatziek, vraatzuchtig; -keit v. voelsvermogen, vermogen o. om te ge- genab, gegenabgedruckt) bedr. ww. een
gulzigheid, vraatzucht V.
voelen; it. vatbaarheid v. voor indrukken. tegenafdruk maken, met eerie versch geGefreite, der, een Gefreiter, Gefj .hholl, bijv. en b. gevoelvol, graveerde plaat afdrukken.
Gegenabsieht, (-en) v. tegen
(mv. Gef reite, die Ge/reilen) nl vice- vol gevoel, teeder, innig, warm, met
tegenovergestelde bedoe -ogmerk.,
korporaal m.
warmte; -er Dichter, vol gevoel; - singen,
-lingv.
Gefresse, ( - s) o., z. m. gevreet, gevoelvol, met uitdrukking.
vreten o.
Gef^ .11se1, (-s) o., z. m., Z. Fullsel. Gogenabweiehen, (wich gegenab,
-
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gegenabgewzchen) o. ww. onr. (Schermk.) Gegenbeschiekung, v. tegen -; Gegendämmerung, v. (Nat.)
den degen losrukken, terwijl de tegen- beschikking, wederkeerige beschikking v. tegenschemering v.
Gegenbeschuldigung, v. te- Gegendeckel, (-kels, acv. -kel)
par tij hetzelfde doet .

Gegenabweichung, v. tegen- genbeschuldiging v., wederkeerige aan -1 tn. (Org ondersluitstuk o. eener orgelklacht
afwijking v., Z. gegenabitweichen.
v.1pip. eg endeekun g, v. (Hand .) conGegenabziehen, (zog gegenab, Gegenbesiehtigung,v.(Rechts-'
gegenabgezogen) bedr. ww. onr., Z. ge- pr.) tegenbezichtiging v., tweede onder -1 trere!n ise, teruggave, terugbetaling v.
I Gegendienst, (-(e)s, mv. -e) ni.
zoek o.
genabdrucken.
.)

Gegenabzug, ( zug(e)s,mv. ziige )
-

-

Gegenbesueh, ( (e)s, wv. e) tegendienst, wederdienst in.
-

-

m. tegenbzoek o.; einon - coachen, een; Gegendruck, (-(e)s) w., z. in.
; (Nat.) weerstand, tegendruk, druk m. in
Gegena nklage, (-n) v., Z. Ge- tege:ibezoek afleggen.
Gegenbewegung, v. tegeuge - tegenovergestelde richting vau een an,
genbe schuldigung.
deren; (G ► ay.) Z. Gegenabdruck; (WaterGegenansta! t , (-en) v. tegen- stelde beweging v.
Gegenbeweis, (-es, mv. -e) ni. cv. ) tegendr ukking, opgaande beweging
batterij v., middel o. van tegenkanting
tegenbewijs, bewijs o. van liet tegen- v. van liet water in eerie buis; (lJoekdr.)
tegeninrichting v.
Z. Widerdruck.
Gegenantwort, ( en) v. tegen - deel o.
antwoord o.; (Rechtspr.) tegenantwoord , Gegenbezauberung, v tegen - Gegeneina^nder,bijw . jegens elkander, tegengesteld, wederzijdscll, wewederwoord o., repliek v.; wiederholle -, tooveruwiddel o., onttouver iilg v.
Gegenbeziehung, v ., Gogen — derkeerig; stenen, (van huizen) , tegen
dupliek v.
Gegenanzeige, (-n) v . (Gen .) bezug , (-zug(e)s , mv. -z,uge) in. over elk. staan; -stellen, - seizen, tegen
tegenaanwijzing, aanwijzing v., die tegen- Weilerzijdsclie of onderlinge betrek- over elk. zetten, stellen, plaatsen, elk.
strijdig is met eerie vroegere. king v. tegenoverstellen; Personen - stellen, met
Gegenappell, ( (e)s, uiv. e) m. Gegenbild, ( (e)s, mv. er) o. de aangezichten over of naar elk. plaat (Krijgsw.) tweede appel, tegenappel o. tegenbeeld, tegenovergestelde, contrast o. sen; (Rechtspi.) vergelijken, tegen elk.
Gegenbillet, (-(e)s, mv. -e) o. hoorgin, tegen over elk. stellen, verhooGeg enappellation, v. (Ger. )
tegenappel o., tweede beroep o.tegenmerk , uitgangskaartje , uitgangs - ren, confronteeren; 2. - stellen, hallen,
tegen elkander zetten, plaatsen, houden;
Gegenarznei, (-en) v. tegenwid- lootje, contramark o.
Gegenbitte, (-n) v. teg euover ge- zwei Dingo - vertauschen, tegen elk., liet
del o., tegenartsenij V.
Gegenasseeuranz, (-en) v. her- steid verzoek, verzoek o. van het tegen- een voor, Legetn het ander; ge/àllig - sein,
onder elkander, jegens elk.; 3. tegen elk.,
overgestelde.
verzekering v.
Gegenauffor ~erung, (-en) v . Gegenbliek, (-(e)s, mv. -e) m. tegenovergesteld, tegengesteld; - kánt(Ger.) oproeping V . door een derden tot tegenblik, wederzijdsche of onderlinge p/'en, tegen elk.; eta. - naben, niet in
goede verstandhouding met elk. zijn, iets
borg geroepen persoon van een vierden, blik tn.
Gegenboliren, (bohrie gegen, ge- tegen elk. hebben.
om zich zelven door dezen te doen waar gengebohr t) bed r. ww. tegenboren, van Gegeneinander-haltung,
borgen .
—stellung, v. vergelijking v.; — der
Gegenaufseher, (-seliers, cnv. den anderen kant boren.
Gegenbohrer, (-revs, mv. -rer) Zeugen, liet tegen over eik. stellen o.,
-sehcr) m. tegentoeziener, controleur in .
confrontatie v.; (van hartstochten), teGegenaufsieht, v., z. m. toezicht, tv tegenboor v .
Gegenböschung, v. (Bouwk.) genwerking v.
tegeutoezicht o., controle v.
Gegenaussage, (-n) v., tegen - zijversterking v., tegenversterking v.; Gegeneinbringen, (-s) o., Z.
(Vest.) tegenvoorcval, uiterste gracht- Gegenschrift.
(overgestelde) verklaring v.
m., Z. Gegenabdruck.

-

-

-

-

-

-

Gegenentwurf, ( wur[(e)s, mv.
Gegenbrief, ( - (e)s, mv. - e) m., - e arle) rn, tegenontwerp, tegenplan o.
Gegenentztindlich, bijv. en b.
Gegenbatterie, ( en) v. tegen - Z. Ge geneersic herung .
Gegenbu cI], ( - bush(e)s, mv. bil (Gen.) ontsteking werend.
batterij v.
Gegenbedingung , v. tegenbe Cher) o. tegenboek, tegenregister, dub Gegenerbi eten, ( tens, mv. ten )
Gegenbart,

( - bart(e)s,

mv.

-

baste) muur rij.

-

m. (Slot.) tegenbaard in .

-

-

-

-

-

-

-

belregister, dubbelboek , contr aboek o., o. tegenaanbieding v., tegenaanbod, weding o., wederkeerige voorwaarde v.
derkeerig aanbod o.; ein thun, een aan Gegenbefehl, ( (e)s, env. e) rn. controle v.
Gegenburge, (-n, nlv. -n) m., Z., bod doen ter vergelding van een ander.
tegenbevel o.; ertheilen, het tegenbevel
Gegenerkenntliehkeil;, v .weRuckbri ge
geven, afkom ma ode,- ren.
Gegenbeispiel, (-(e)s, mv. -e) Gegenehrist (-en) [n., zin. anti- derkeerige erkentelijkheid, dankbaarheid
v.; 2. Z. Gegengeschenk.
o. tegenovergesteld voorbeeld, voorbeeld Christ in.
Gegeneoinpliment, (-(e)s, uiv . Gegenerklarung, v. wederkeeo. van het tegenovergestelde.
rige verklaring v.; it. tegenverklaring,
Gegenbekenntniss, (-es, mv. -e) o. weder zijdsch compliment o .
e) o . tegengestelde bekentenis v ., tegen -Gegeneopie, ( n) v. tegenkopij, ver klar ing v., die strijdig is met eerie
vroegere, 2. ontkenning, logeustralling v.
tweede kopij v.
bewijs o. .
Gegenbeklagte, der, ein Ge - Gegend, ( en) v. str eek, landstreek Gegenfahrt, ( en ) v. (Mijnes.) opgenbeklagter, (-ten, rnv. Gegenbe- v., land o.; die uniliegende -, de omstre- waarts varen o.
klagte, die Gegenbeklagten) m. tegen- ken vv. 111v.; die südlichen en, de zuide Gegenfalls, bijw . zoo niet, in het
partij v., beklaagde in. van een beklaagde. lijke streken v. niv.; die -en der Erde, de tegenovergestelde geval, in geval van niet.
Gegenbeleidigung, ( en) v. te- aardstreken v. ,nv.: die uni die Donau, Gegenfenster, ( slers, rnv. ster)
von Frankfurt, de omstreken v. mv., de o. dubbelraam, voorraam o.
genbeleediging vergelding v.
Gegenbemerkung, (- en ) v. te- omtrek in. &; it. oord o., plaats v ., ge- Gegenfinte, (-n) v. (Schermk .)
genhemerking, aanmerking v. op Bene west o.; 'in der and der - des Zimmers, op tegen - uitval m., tegenappel o.
die en die plaats in &; die vor nehmste Gegen$ammig, bijv. en b. (Waandere.
Gegenberieht , (-(e)s, mv. -e) Gegend der Stadt, de voornaamste plaats, penk.) tegenoverstaand gevlamd,
Gegenfluth , (-en) v. tegenvloed
tij. tegenbericht , tegengesteld bericht , wijk v.; - des Körpers, gedeelte, deel o.;
(Ontlk.) die - um den Nabel, de navel- m., wantij, tegentij o., tegenstroom m.
rapport o.
Gegenbeseheinigung, v., Z. streek v.; (Ster reuk ., Aardr.) streek, he Geg enforderung, v. wederkeeGegenbekerininiss;(Rechtspr.) tegenover- meistreek, landstreek, luchtstreek v.; rige vordering, tegenvordering v., tegengesteld bewijs, bewijs o. van liet tegen- (Zeew.) streek, zeestreek, omstreek v., eisch m.
Gegenfreundsehaft, v. weI voor schepen toegankelijke kuststreek v.
deel.
-

-

-

-

.

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Geg.

(deg.

derkeerige vriendschap, wederzijdsche
vriendschap v.
Gegenfuge, (-n) v. (Muz.) tegen -

Geg.

rige beleefdheid , wederzijdsche hoffelijk

and, tegenstrever, tegenwerker, antagonist m.

-heidv.

Gegenmarke, ( - n) v. uitgangs

Gegenintrigue, (-n) v. tegen

fuga v.

-listv.

Gegenfusz(1)er,

(-ers, mv. -er)
(Aardr.) tegenvoeter, tegenvoeteling m.
Gegengabe, (-n) v., Z. Gegengeschenk.
Gegengebi hr, (- en ) v. weder keerige plicht m.
Gegengef álligkeit, v. weder keerige vriendschap v., wederdienst m.
Gegengefiihl, ( - (c)s, mv. - e)
o. afkeer m., tegenovergesteld gevoele n o.
Gegengeländer, (-ders,mv. - der)
o. leiboom m. tegenover een anderen.
Gegengeld, ( - (e)s, mv. -er) o., Z.
Gegenvermachtniss.
Gegengeschenk, ( - (e)s, inv. - e)
o. wederkeerig geschenk, tegengeschenk
o.; sick -e geben, elk. wederkeerig geschenken geven; ein - machen, een tegengeschenk geven.

Gegenkaiser, (-sers, mv. -ser)

uitgangslootje, contramark o. -kartje,
-mnarsches, mv.
-mar sch-e) m. tegenmarsch, contremarsch in.
Gegenmasehe, ( - n) V. tegen maas v.
Gegenmauer, (-n) v. tegenmuur
versterl:ingsmuur m.
Gegenmaus, (- manse) v., Z. Gegen mus ►el.

Gegenmarsch,

(

IT!. tegenkeizer m.; 2. tweede keizer,
mededinger m. naar de keizerskroon,
pretendent m.
Gegenkampfer , (-piers , mv.
-pier) ni. tegenpartij v.
Ge,genkiel, (-(e)s, mv. -e) m.
(Zeew.) Z. Kielschivein.
Gegenklage, ( - n) v. tegenklacht,
wederkeerige aanklacht v., wedereisch
Gggenmeinung, v. tegenovergem.; seine - anstellen, eerre tegenklacht. stelde meening v., tegengesteld gevoeinbrengen, een eiscli tegen den eischer len o.

Gegenmine, (-n) V. (Art .) tegen -

doen.

Gegenklgér, (-gers, mv. -ger) mijn v.; -n anlegen, Z. gegenn!iniren.

m., -in, (-nen) v. tegenklager, tegen Gegenminiren, (minute gegen,
weerstuit, terugstuit, terugsprong, weer- gegennminiri) bedt. wo. tegenmijnen aan
eischer m., tegenklaagster v., hij, zij die
-legn,
maken.
een eisch instelt tegen den eischor.
Gegenminirer, (-r eis, mv. -rer)
Gegenklappchen, 0. (Uurw.) m. arbeider m. aan eene tegenmijn, teklepel m.
genmijnwerker in.
Gegengewalt, v., z. m. wederver- Gegenklöbehen,o. (Uurw.) spil - Gegenmittel, (-tels, mv. -tel) o.
gelding r., tegengeweld o., weerwraak staaf v.
tegengift, behoedmiddel o. tegen vergifv., represailles v. mv.
Gegenklopfer, (-piers, mv. -pier) tiging.

Gegengewicht, (-(c)s, nov. -e) m. (Outik.) duimtrekspier v.
o. tegen(ge)wicht o.; (fig.) einander das
Gegenkanig, (-(e)s, mv. -e) ni.
- halten, tegen elk. opwegen, opgewas- tegenkoning, mededinger m.naar de kosen zijn; seine gaten Eigenschaften hallen ningskroon, pretendent m.
seinen Fehlern das -, wegen op tegen,
Gegenkraft, (-krá fte) v. tegen
-krachtv.;i
weerstand tn.
vergoeden.
Gegengewogenheit, v. weder - Gegenkreis, (-es, mv. -e) m.
(Ontlk.) binnenrand m. van het oor.
keerige genegenheid, gehechtheid v.

Gegenmodell (-(e)s, mv. -e) o.
tegenvorm m.

Gegenmond, (-(e)s, mv. -monde)
[ii., Z. Nebenmond.

Gegenmuskel., (-s, mv. -n) nl.
(Ontlk.) tegenwerkende spier v.

Gegennachfrage, ( - n) v., Z. Gegenuntersuchung.

Gegengift, (-(e)s, mv. -e) o. te-

Gegenkritik, v. tegenbeoordee- Gegenneigung, v. tegenovergeling, wederlegging, bestrijding v. eener stelde neiging v.
Gegengitter, ( -Iers, mv. - ter) o. afkeurende Ie oordeeling, anti- kritiek v. Gegennieten, (nietete gegen, gedubbele tralie, tegentralie v.
Gegenku.ste, (-n) V. tegenover- gengenietel) bedr. ww. tegen-omklinken.
gengift o.

dubbel klinken.
Gegengraben, (du gräb.sl gegen, gestelde host v.
er grabl gegen, grub gegen, gegengegra,G egenlage, (-n) v., Z. GegenverGegennothdurft, v . (Rechtspr .)
ben) o. ww. oar. tegengraven, in tegen mcichl^n, gis.
Z. Gegenantivort.
richting graven; it. tegen--overgstld
Gegenland, (-land(e)s, Inv. -la.nGegenöfnung, (-en) v. (Heelk.)
tegenopening v.
mijnen maken, contremineeren; II. in.' der) o. tegenoverliggend land o.
zelfst. (-grabens, i nv. -graben), tegenGegenlatte, ( - n) v. (Timm .) te- Gegenort, (-ort(e)s, mv. -orle of
genlat, spar of rib v., waartegen de lat- -otter) in. (Bergw.) plaats v., gang m.
gracht, voorgracht v.
tegenover eene(n) andere(n),
Gegengrund, (-grad(e)s, m-.' ten gespijkerd worden.
-griinde) m. tegengrond m., tegenover
Gegenlatter, ( -Iers, mv. -ter) m.! Gegenpapst, -papstes, mv. -pap-gestld ijzer o., waarmede men de latsparren', ste) m. tegenpars m.
reden v.
Gegengrusz, ( - gruszes, mv. - grü- vastzet, wanneer de latten er op gespij- Gegenpart, (-(e)s, nlv. -pane) m.
sze) m. tegengroet, wederkeerige groet kerd worden.
tegenpartij v., tegenstrever, vijand m.;
in.; einen - machen, teruggroeten, een
Gegenlauf, (-lauf (e)s, mv. -lazufe) (Rechtspi.) tegenpartij, verweerder, opi-t. (Scheepv.) tegenstroom m., tegen - ponent ni.; - hallen, do tegenpartij hougroet beantwoorden.
den, helpen.
G$gengunst, v ., z. m. wedertree- i strooming V.
rige gunst V.
Gegenlaufgraben , - grabens
Gegenpartei, (-en) v. tegenpartij,
tegengestelde partij, oppositie v.
Gegengurt, (-en) v. tegengordel, mv. -graben) tn. tegenloopgraaf v.
zadelriem m., die aan den buikriem vastGegenlaut, (-(e)e, mv. -laute) m., Gegenpatrize, ( - n) v. (Gray .)
Z. Gegenhall.
gemaakt wordt.
tegenstempel in.
Gegenhall, (-(e)s, mv. -holle) m. Gegenlehre, ( - n) tegenleer, te- Gegenpfahl, (- pfahl(e)s, mv.
genovergestelde leer v.
weerklank, echo ni.
-pfc hle) m. (Wapenk.) tegenpaal, anGegenlieht, (-(e)s, mv. -er) o. ders gekleurde paal m. dan de overGegenhalt , m., Z. Widerhalt.
staande:
Gegenhandschrift, en) v . te- (Schild.) valsch licht o.
genbrief m., tegenbewijs, tegenschrift o.
Gegenliebe, v., z. m. weder liefde, Gegenpfand, pfand(e)s, env.
Gegenhang, (-hang(e)s, mv. wederzijdsche of wederkeerige liefde v. -pfander) o. pand, tegenpand o.
-hinge) m. tegenhelling, helling v. tegen
Gegenlist, (-en) v. tegenlist v.
Gegenpfeiler, (-lers, mv. - Ier m.
-overn
andere.
Gegenlob, m., z. m. wederkeerige stut, steun m. tegen een muur, conterfort, beer, steunpilaar m.
Gegenhaut, (-haute) v., Z. Ge- lof m.
genunlerlage.
Gegenmaeht, (- nichte) v. tegen
GQgenprobe, ( - n) v. (Bergw.)
macht, vijandelijke macht, sterk--gestld tegenproef v.; I(Gray.) Z. Gegenabdruck.
Gegenhieb , (-(e)s, mv. -e) ni.
terugslag, tegenhouw m.; (fig.) scherp, te, kracht v.
Gegenpunkt, (-(e)s, mv.-punkie)
bits antwoord o.
Gegenmann, (-naann(e)s, mv. tn. (Muz.) contrapunt o., regelmatige
Gegenhohichkeit, v . wederkee- -manner) in. tegenpartij, tegenspeler, vij- verbinding v. van twee stemmen.
-

-

(

(

,

-
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Gegenquittung, (-en) v. tegen - Gegenschreiberei, v. controle Gegenspieler, ( Iers, mv. -Ier)
V., toezicht v.
in. (Sp.) tegenpartij v., tegenspeler ni.;
quitantie, wederkeerige quitantie v.
Gegenrache, v., Z. m. weerwraak, Gegenschrift, (-en) v.tegensebrift (fig.) hij, die eene tegenovergestelde
wedervergelding v., represailles v. nlv. o., schriftelijk antwoord o.; (Rechtspr.) rneening verdedigt en volhoudt.
Gegenspraehe, (-r„) v., Z. RtckGegenrechner, ( - ners, mv. lier) verdediging, repliek v.
rn. tegenboekhouder, tegenrekening-hou Gegensehuld, (-en) v. tegen- sprache.
schuld, schuld v., die anderen van ons te
Gegenspur, (-en) v. (Jachtw.)
der, controleur m.
verkeerd, valscli spoor o.
Gegenreehnung , (-en) v. tegen- vorderen hebben.
rekening, tegenboekhouding, controle v.;
Gegenschuss, ( schusses, mv. Gegenstand, ( stand(e)s, mv.
it. liquidatie v.
I -schüsse) m. tegenschok, tegenovergesteld -sldnde) nl. voorwerp, onderwerp, ding
o.; der Schali ist der - des Gehóres, het
Gegenreeht, (-(e)s, inV. -e) o. ! schot o.
Gegensehwager, (-scitwcagers, geluid, de toon is het voorwerp &; wei
wederkeerig recht o.
Gegenrede, (-n) v. tegenrede v., mv. - schudqer) m. (Prov.) bloedvet want ist der gliickliche -, den Sic hebt?, wie
m. van iem., van wege den zoon of de is het gelukkige voorwerp harer liefde ?;
antwoord o., repliek, exceptie v.
Gegenregíster, (-sters, mv. -ster) dochter; er ist meila -, hij is de vader - des Verhehrs, voorwerp, artikel o.; 2.
van mijn schoonzoon of van mijne schoon- stof, zelfstandigheid v., bestanddeel, ono. tegenregister o.
derwerp o.; (van eene rede), onderwerp
Gegenreiz, (-es, mv. -e) ni. tegen- dochter.
prikkel m.; 2. Z. -niittel
Gegenseite, (-n) v. keerzijde, we- o., stof v.
Gegenständlieh, bijv.en b. voorGegenreizmittel, (-leis,mv. -tel) derzij^le v.
Gegenseitig, bijv. en b. weder- werpelijk, op liet voorwerp betrekking
o. tegenprikkelend middel o .
Gegenrevolution, (-en) v. te- zijdsch, wederkeerig, respectief; -e Liebe, hebbende; - coachen, tot een voorwerp
genornwenteling, weileroinkeering v. van wederkeerige liefde v.; -er Unterricht, maken; -keit v. voorwerpelijkheid v., beeen nieuwerg staatsvorm. ivederkeerig, onderling; -e Forderungen, staan o. der voorwerpen; - naachung v.
Gegenriss, (-es, inv. -e) m. te- weilerzijdsch; sick. - lieben, ell.. weder- voorstelling v. als voorwerp.
Gegenstandlos, bijv. en b. zon genafdruk , tegenoverdruk m. eener keerig beminnen; Bioschriften - i bergeben, elk voor zich zijn verzoekschrift der voorwerp.
schets.
Gegenstands-fa11, tali( e)s,
Gegenrunde, (-n) v . (Krijgses.) 4 overgeven.
tegenronde, tweede, buitengewone of on Gegenseitigkeit, v. wederkee- inv. - /'rille) in. (Spraakk.) vierde naam val, naaanval m., waarin het voorwerp
righeid v.
verwachte ronde v.
Gegenrustung, v. wederkeerige Gegenseits, bija'. wederzijds, we- staat, voorwerp o.; -glas o. voorwerpsglas, objectiefglas o.; -punk! rn. (Schild.)
derkeerig, onderling.
uitrusting V.
Gegensatz, ( satzes, mv. sdtze) Gegensempelen, (senipelte ge objectief punt, gezichtspunt o.
Degensteller , ( -Iers, mv. -Ier) m.
m. tegenstelling v., tegengestelde o.; Rede gen, gegengesempelt) bedr. ww. (Wev. )
in -, omgekeerde waarheid, verkeerde een patroon van eenen sempel op een an- tegensteller ui.; (Ontlk.) buigspier v.
van den duim.
rede v.; gul ist der - von bose, is het deren doen.
Gegensieherheit, v. wedder kee - Gegenstellung, v. (w. i. geb.,
tegenovergestelde, het omgekeerde o.;
(Dichtk.) tegenzang m.; (Rechtspr.) Z. rige of wederzijdsehe veiligheid, zeker- Rechtspr.) confrontatie v., vergelijking
v. dergetuigenen beschuldigden; (Schild.
Gegenantzvort; (Red.) tegenstelling,anti- heil v., tegenpand o.
Gegensiegel, (-gels, mv. -gel) o. &) tegenstelling v., contrast o.
thesis v., contrast o .
Gegensehall, (-(e)s,mv.- schalie) tegenzegel, klein zegel o.; alit dent- ver Gegensteuer , (-n) v., Z. Gegenvernidchlniss.
seleen, Z. gegensiegeln.
rn., Z. Gegenhall.
Gegensehattige, m. mv. (Aardr.) Gegensiegeln, (siegeltegegen, ge - Gegenstieh, ( (e)s, mv. e) in.
tegensteek, tegengestelde steek rn.
gengesiegelt) be(lr. wiv. tegenzegelen.
tegenschaduwigen m. rnv.
-

-

-

-

-

.
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-

-

Gegensehein, ( (e)s, mv. -e) m. Gegensignal,
-

(-(e)s,mv. -signale )

-

Gogenstimme, (-n) v. (Muz.)

schriftelijke tegenbelofte, tegenverzeke- o. tegensein, tweede sein, dubbel herken- tegenstem, tegenpartij v.
Gegenstimmig, bijv. en b. tegen ring v.; it. wederkeerig bewijs o. van vol- ningsteekerz, contresigue o.
Gegensinn, (-(e)s) in., z. m. ver- stemmig, wanluiden d , ilissoneerende,disdoening; 2. weerschijn m., terugkaatsin g
keerde zin, strijdige zin rn.; (Red.) te- sonant.
v., tegenschijn in.
Gegensehenkung, v . wederkee- genbenamiug, benoeming v. van een voor- Gegenstolz, (-es) ►n., z. m. wederkeerige trotschheid v.
werp dooi• het tegendeel.
rige schenking, wed^rkeerige gift v.
Gegensehimpfen, ( s) o., z. m. Gegensinnig, bijv. en b. een vei • Gegenstosz, ( stoszes, mv. stosze)
wederkeerig schimpen, schelden, belee- keerden zin, een tegengestelden zin be- in. tegenstoot, terugslag ni.; (Schermk.)
vattende; eliv. - erlddren 4, in een ver- tegenstoot, terugstoot m.; - bolzen m.
digen o.
(Art.) stootbalk in. om het achteruit Gegensehlag , (-schlag(e)s, mv. keerden of tegenstrijdiger zin &.
Gegensonne, (-n) v., Z, Neben- springen van het geschut te beletten.
-sch.láge) m. weerstuit, terugstuit, terug Gagenstrahl, (-(e)s, mv. -en) m.
sprong, weerslag, terugslag rn.; (Rijk.) sonne .
Gegenspalier, (-(e)s, tnv. -e) o., terugstraling, terugkaatsing v.
achteruitslag m., achteruitslaan o .
Gegenstreckung, v . ([leeft.)
Gegensehl ger, ( - gers, mv. ger) Z . Gegengeiander.
Gegenspalt, -(c)s, mv. -e) m. te g enspanning, tegentrekking v.
m. paard o., dat achteruit slaat
Gegenstreich, (-(e)s, mv. -e) rn.
Gegensehma,hung, v. weder- (ilecik.) tegenspleet, tegenkloof v.
keerige srnading v., wederkeerige belee Gegenspaltung, V. laatste splij- terugslag rn., wederkeerige streek in.;
(fig.) jenan. einon - spielen, jen. met
ting v. der leiblokken.
diging V.
Gegensehnitt, (-(e)s, mv. -e) m . Gegensparren, (-reus, mv. -ren) gelijke munt betalen, ieni. iets betaald
tegenovergestelde snede, tegensnede v. m. (Wapenk.) tegenkeper, tegenover- zetten.
Gegensehraffiiren, (schra/rte staande keper v. van verschillende kleur.Gegenstrich, (-(e)s, mv. -e) m.
Gegenspiel, (-(e) s, mv. -e) o. tegenstreek, verkeerde streek, tegengegen, gegenschraffirt) bedr. ww. (Gray .
&) schuinsche kruisstrepen op eene tee- (fig.) tegendeel, tegenovergestelde o., Z. vleug v.
Widerspiel; (Sp.) das - machen, than, het
Gegenstriehelung , v., Z. Gekerving of plaat maken.
Gegensehraffrung , v. schuin- tegenovergestelde doen; (lig.) jennn. das genschraffsrung.
Gegenstrom, (-stroni.(e)s, mv.
-halte ►i,de worsteling uithouden, opgesche strepen, tegenarceeringen v. mv.
Gegensehreiber, (-bers, mv. wassen zijti tegen, iem. in de klem, in - stronee) m., Gegenstromung, v.
tegenstroom m., tegenstrooming v.
-her) m. tegenschrijver, controleur in. bedwang houden.
-

-
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Gegenstrophe, (-n) v. tegen - bedr.ww.onr.medeonclerteekenen,am hts- vaardig, aanwezend, aanwezig; bei eter.

halve een stuk teekeneLi na hein of haar - sein, tegenwoordig zijn bij, iets bijwo
persónlich - sein, in persoon bijwo -r^en;
-es Schreiben, deze brief rn.; (fig.)-aen;
nmedeonderteekening, tegenwoordig; die Sache ist mir slels -,
tegenteekening ,
tweede of lagere onderteekening v., con- staat mij & voor den geest; 2. tegenwoordig, thans zijnde, geschiedende; die -e
trasigne V.
Gegenuntersuchung,v. tegen - Zeit, das -e, de tegenwoordige tijd m.,
het tegenwoordige o.; (Spraakk.) tegen
onderzoek, tegenverhoor o
tijd m.; die -e Regierung, de-wordige
Gegenunterzeichnung, v., Z.
tegenwoordige, hedendaagsche &; - habe
Gegenanterschri[l.
Gegenverbundniss, ( es, mv. ich es nicht nothig, op het oogenblik.

zang m.

Gegenstuck, (-(e)s, nov. -e) o. van wie(n) het. uitgaat, contrasigneeren.
Gegenunterschrift, ( en) v.
(Schild.) tegenstuk, tegenbeeld, pendant
-

o.; ;tig.) tegenhanger, wederga m.; -wall
m. tegenbatterij v.
Gegenstufe, (-n) v. (Bergw.) werk
o., dat Glen grond aanwijst, dien enen outginnen mag.
Gegensti tze, ( n) v. steunmuur,
schoormuur, beer m., stut, schoor rn.
Gegentausch, (-es, mv. -tausche)
- e) o., Z. Gegenbiindn.iss.
m. tegenruil m., tegenruiling v.
Gegenterrasse, (-7i) v. tegenter- Gegenverehrung,
geschenk.
ras o.
-

Gegenthatliehkeit, v. weer(-(e)s, mv. -e) m.

tegenovergestelde, tegendeel o.; (Rechts pr.) tegenpartij v.; 2. o. tegenovergestelde partij, meening v.; das - behaupten,
het tegendeel, tegenovergestelde &; er
ist gang das - von seinera Braider, hij is
geheel het tegenovergestelde, een tegenbeeld o.; er that das -, het tegendeel o.;
im -e, integendeel, daarentegen.
Gegentheilig, bijv. en b. tegen
verschillend.
-gestld,
Gegentheils, bijes . integendeel,
daarentegen.

Gegenthure,

Gegenwartigkeit, v., Z. Ge-

v., Z.

Gegen - gennart.

Gegenweehsel, (-sels, mv. -sel)

Gegenverheiszung,

v., Z. Ge- m., Z..Ruckcvechsel.

Gegenwehr, v. tegenweer, ver

genversprechen.

wraak v., represailles v. mv.

Gegentheil,

-

(-n) V. tegenover

Gegenverhor, (-es, mv . -e) o.
(Ger.) tegenverhoor o.

Gegenverivachtniss, ( es, mv.
-

-e) o. wederkeerige of wederzijdsche
erfmaking v., legaat o. van den man
aan de vrouw.
Gegenvernunft, v tegenstrijdigheid V. met c ie rede of het. vetstand.

Gegenverordnung, v., Z. Gegenbejehl.

Gegenverpflichtung, v. wederkeerige of wederzijdsche verplich'ting v.

rich zur - stellen, tegen -deignv.;
bieden, zich verweeren,zich verde--wer
digen; -thun, tegenstand bieden.
Gegenwendung, V. tegenwending V.
Gegenwerth, (-(e)s, mv. -e) nl.
gelijke waarde v.
Gegenwind, (-(e)s, mv. -e) ul.
tegenwind in.
Gegenwirkend, bijv . nw. terug
tegenwerkend, reactionnair. -werknd,
Gegenwirkung,v . tegenwerking,
reactie v.
( - ners, mv. - woh-

Gegenwohner,

Gegenverschanzung, V. tegen -

-stande omwalling, tegenverschansing v.; in einer ner) m. (Aardr.) tegenwoner m.
Gegenwort. ( zvort(e)s, mv. wórGegentreue, v., z. m. w ederkee- - arbeiten, eene tegenschans opwerpen.
Gegenverschreibung, v. te- Ier of -ivorte) m. tegengesteld woord,
rige trouw, getrouwheid v.
Gegentrieb , (-e)s, mv. -e) ni., Z. genbrielje o., tegenbrief in., tegenbelofte, woord o. van gelijke beteekenis, weder
-word.,
dupliek v.
Gegenfahrt; int -e fahren, tegen stroom, wederkeerige schriftelijke verzekering v.
Gegenversicherung, V . tegen - Gegenwurf, (-ivur f (e)s, mv. -wurstroom opwaarts.
Gegentrumm, (-(e)s, nov. -tram- verzekering v.; it. gegenseitige -, weder fe) m. wederworp m.; it. Z. Gegen.stand,
onderlinge verzekering v.; (ge--kerig, Ein?vurf.
me) o. (Bergw.) tegenoverstaande bergwoonl.) Z. Gegenschein.
Gegenzartliehkeit, v. weder laag of ertslaag V.
Gegent.ber, voorz. met den 3eu Gegenverspreehen ( chens keerige teederheid, liefde v.
Gegenzauber, ( bers ,mv.- zauber)
naarnv. tegenover, over, vlak voor; einan- mv. -chen) o. tegenbelofte, wederkeerige
M. tegentoovermiddel o. , onttooveder - steken, tegenover elk. staan; einan- belofte, toezegging v.
Gegenversuchung, v. weder - ring v.
der plótzlich - stehen, elk. onverwachts
ontmoeten, aantreffen; dein Berge - liegen, keerige beproeving, tegenproef v.
Gegenzeiehen, (-chens,mv.-chen)
Gegenverwahrung, v. tegen - m., Z. Gegensignal; it. Gegenmark.
vlak, juist voor; -2vohnende Person, overGegenzeichnung,v .tegenkopij V .
buur m.; Uebersetyung mil -stehendem protest, tweede protest o. van een wis
-selbrif.
Gegenzeuge, (-n, mv. -n) m. geText, net den tekst daarnaast.
Gegenverweis, ( es, mv. e) m. tuige M. tegen.
Gegeniber liegend,
stehend, bijv . en b. (Nat. hist.)tegen- wederkeerig verwijt o,. wederkeerige be- Gegenzinne, ( n) v. (Wapenk.)
tegenoverstaande tinnen V. mv. van ver
overstaand; (Meetk.) —er Winkel, verwis- risping v.
kleur.
-schilend
Gegenvisite, ( n) v. tegenbeselende hoek, tegenoverstaande hoek m.
Gegenttberstellen, (steilte ge- zoek o., beantwoording v. van een bezoek. Gegenzug, (- zeg(e)s, mv. -zi qe)
Gegenvolte, (-n) v. (Krijgsco.) m., Z. Gegenmarsch.
genicber, gegerculbergestelli) bed r. ww. tegenoverstellen, vergelijken, voor elk. tegenvolte v.
Gegenzusage, (-n) v., Z. GegenGegenvorschlag, ( schlag(e)s, versprechen.
brengen, confronteeren.
Gegeniberstellung, v. tegen - mv. -schlrige) m. tegenvoorstel o.
Gegenzutrauen, o. wederkeerig
Gegenvorstellung , v. tegen vertrouwen o.
stelling, tegenoverstelling, vergelijking,
berisping v., verwijt o.-vorsteling.;
Gegenzwangmittel. ( (els, mv.
confrontatie V.
Gegenufer, (- uiers, mv. -uier) m. Gegenvorwurf, ( wzcrf(e) s, mv. tel) o. wederkeerig dwangmiddel o.
-wiirf'e) m., Z. Gegenbeschuldigung.
tegenovergestelde oever, overkant m.
Gegerbe, ( s) o., z.m. geiooi,looiGegenumwä1zer, ( zers,mv. zer) Gegenwall, (-wall(e)s, mv. -zr lie; en o.
Gegipfelt, bijv. nw. (Wapenk.)
m. bevorderaar m. eener tegenomven- 1 m. tegenvoorwal, uiterste grachtenuur m.
contrescarp m.
gepunt, getopt.
teling.
Gegenwart, v. tegenwoordigheid
Gegitter, (-s, mv. Gegitter) o., Z.
Gegenumw^,lzung , v. tegenomwenteling, wederomkeering v. van eer 1 aanwezigheid v., bijzijn o.; in meaner - Gitter.
nieuwen staatsvorm, contrarevolutie v . in mijne tegenwoordigheid, in mijn bij
Gegittert, bij v. nw. (Wapenk.)
Geistes, tegenwoordig.-zijn;(fg.)des getralied.
Gegenunterlage, ( n) V. (Perk .;
onderhuid, huid v. onder die, welke of heid v. van geest; - eines Giftes int Blute
Gegirr(e), ( s) o., z.m. gekir, kiraanzijn o.; 2. (Spraakk.) tegenwoordig( ren o.
den schaafboom bewerkt wordt.
Gegl,nze, ( s) o., z. m. geschitter,
Gegenunterschreiben, (un• tijd m.
Gegenwartig, l,ijv. en b. tegen. schitteren o.
terschrieb gegen, gegenunterschrieben;
deur v.

-

-

,

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geh.

GeI1_

Geh.481

Geglatte, (-s) o., Z. m . polijsten, -seher) in. boschwachter, opziener m. der hatend, gehaat, hatelijk; jenin. - sein,
iem. haten, een haat, wrok koesteren
jegens; jelnn. - werden, haat opvatten
tegen; au` eire -e Art auslegen, hatelijk, onpleizierig, grievend; 2. gehaat;
Gehalt, (-(e)s, mv. -e) m. (van een sick - mac/sea, zich gehaat maken; -heil
vat), inhoud m.; dieses Haas hat vielen -, V. haat, wrevel, wrok in.; 2. hatelijkheid,
inhoud m., ruimte v., is zeer ruim; 2. ge- hatelijke zijde v.
Gehau, (-(e)s, mv. -e) o. (Boschw.)
ileefte of deel o. van eene andere stof, bestanddeel o.; mineralischer - einer Queue, omgehakt hout o., gevelde booroen m.
bestauddeelen o. mv.; (van ertsen), hoe- rnv., hout, bosch o.; in -e Abtheilen, in
danigheid v.; (Muntw.) gehalte, allooi boschjes om te, vellen verdeelen; 2. toeo.; innerer - einer Sache, innerlijke, wer- slaan o., verkoop m.
Geha .bt, bijv. uw. (Nat. bist.) gekelijke waarde v.; Silber von 16lölhigem
-e, van 16 lood gehalte; (fig.) (van de kamd, gekuifd, een kam of eene kuif op
inborst), zedelijke kracht v., zedelijk be- den kop hebbende.
Gehauche, (-s) o., Z. m. ademen,
staan o.; (van een werk), verdienste v.;
3. loon o., bezoldiging v.; einenz Bedienten ademhalen o.
Gehaue, ( - s) o., z. rn . houwen,
seinen - nehinen, liet loon afkorten, inhouden; (van een ambtenaar), wedde, be- hakken, gehak o.
Gehaufe, (-s, mv.Geháufe)o.(Nat.)
zoldiging v., inkomen, salaris o.; (van
een daglooner), daggeld o.; (Krijgsw.) ophooping v., samenhoopsel o.
Geh use, (-s, mv. Gehiiuse) o. (van
soldij v.
Gehalten, ( -er, -st) bijv. nw., Z. eene slak), huisje o.; (van een zijde
een zakuurwerk),-worm),pv.;(an
hullen; za etiv. - sein, gehouden, gehonden, verplicht, genoodzaakt; gut -es Ge- kast v.; (van een orgel), kast v., houtmálde, goed gehouden, goed onderhou werk o.; (van een molen), kast v., romp,
waarin harmonie van kleur is; gul-den;2. opstand in.; (van een degengevest), kruis
-er Charakter, goed volgehouden; stumm o.; (van pitvruchten), klokhuis o.
GQhbar, ( -er, -st) bijv. en b. (van
and -, terughoudend, ingehouden; 2. bijes.
wegen), begaanbaar, bruikbaar, gebaand.
(Muz.) gehouden, tenuto.
Gehe, (-n) V. (Prov.) afgetreden,
Gehaltig , bijv. nw. van gehalte.
Gehalt—leer, ( -er, -st) bijv. en b. met passen afgemeten akker m.
Gehebe, (-s) o., z. m. heden, opzonder gehalte, zonder waarde, van geene
waarde; ein —es Geschwritz, inhoudsloos, heffen o.
Geheehel, (-s) o., z. in. gehekel,
laf, nietig, o ► rnbeduidend; —e Trdumereien,
hersenschimmig, ijdel; -los bijv. en b., hekelen o.
Geheek, ( - (e)s, mv. _e) o.(Jaclitw.)
Z. -leer; -losigkeit v. beuzelachtigheid,
nietigheid, onbeduidendheid v., ledige vlucht v., koppel o.; 2. (van vo,sen &),
o.; -reich, -sant bijv. en b. inlioudsrijk, nestvol o.
Gehecke, (-s) o., z. m. broeien,
rijk aan innerlijke waarde; (van eene
rede), belangrijk, degelijk, vol innerlijke broeden o.
Gehefte(1) , (-s) o., z. m. hechten o.
waarde; -sverbesserung, -sverniehrung,
Gehege, (-s, mv. Gehege) o., Z.
-szulage V. vermeerdering v. van inkoGehage.
men &; -volt bijv. en b., Z. -Teich.
Gehammer, ( - s) o., z. m. geha- Geheim, ( -er, -st) bijv. en b. (ver mer, geklop, aanhoudend hameren, klop oud.) vertrouwd, vertrouwelijk, Z. ver-peno.mt haul; -er [lath, geheimraad; 2. lid van
een hamer.
Gehandel, (-s) o., z. m. hande- glit colic e, geheirnraad m.; -es Cabinet,
kabinet o. des konings; (Ger.) -e Gelen o.
Geh^nge, (-s, mv. Gehdnge) o. richtsitzung, geheime, niet openbare zithangende o.; (Jachtw.) (van de honden), ting, zitting v. met gesloten deuren; 2.
ooren o. mv.; (Bouwk.) afhangende sie- geheirn, verbergen, lieimelijk; -e l'reppe,
raden o. mv., guirlande v.; (Bergw.) af Thiire, geheim, verborgen, onzichtbaar;
palen m. mv.; 2. (van een berg),-hanged nuf - en !-Vegen, op heimelijke paden; etcv.
helling, schuinte v., kant m.; 3. (Vleesh- oor jeinn. - hallen, geheimhourlen, ver
- sein, - than, geheimzinnig doen;-bergn;
h.) afval, ontloop m.; 4. hengsel o., waaraan iets hangt; (Wapenk.) band, lint o.; -e Wissenschu[ten, verborgen; -e Lehre,
(Uurw.) horlogesieraad o. bijv. ketting &. geheim, enkel bestemd voor ingewijden;
Geharnischt, bij v. nes. gehar - sick nur roil, -en sprechen, heimelijk, ter
sluik, in het verborgen &; -e Gedanken,
nast, met een harnas bekleed.
Geharke, (-e) o., z. in. gehark, geheim, verborgen; -e Tinte, onzichtbaar.
aanhoudend harken o.
Geheim — bote, ( n, mv. n.) in.
Geharme, (-s) o., z. in . getreur, geheime bode ni.; -brief m. geheime of
heimelijke brief m.; -buck o. heirnelijk
aanhoudend treuren o.
Geharre, (-s) o., z. in. aanhoudend boek, boek o. voor persoonlijke zaken;
-bond in. geheim verbond o.; -deutelei
wachten o.
Gehasehe, (-s) o., z. m. vangen, V. geheimzinnige verklaring v.
snappen, pakken o.
Geheimele_i, (-en) geloof o. aan
Gehase, (-s, mv. Geháse) o. voor - geheimenissen of verborgenheden, aan
de gemeenschap tusscheu God en den
of achterdeel o. van een haas.
Gehassig, ( -er, -st) bijv. en b. rnenscli, mysticisme o.

jacht, koddebeier m.; -bereiler m., Z.
Gegleite, (-s) o., z. ni. glijden, Hagereiter.
geglij o.
Geh,kel, (-s) o., z. m. gehaak,
Gggler, (-s, mv. Gegier) m., Z. haken o.
gladwaken o.

Berglink.

Geglieder, ( - s) o., z. m. leden o.
mv., ledematen v. mv.
Gegliedert, bijv . nvv. (PI.) geleed;
2. uit leden bestaande, organen hebbende.
Geglimmer, ( - s) o., z. En . glummen o.

Geglitsehe, (-s) o., z.m. glijden o.
GeglQtze, (-s) o., z. m. gekijk,
staroogen o.

Gegnen,

(gegnete, gegegnel) o. ww.

(veroud.) Z. begegnen.

GQgner, (-s, mv . Gegner m., -in,
)

( -nero) V. tegenpartij v., tegenstander, vijand m., vijandin v.; ein erklárter -, een
verklaarde vijand; ich war sein - bei der
Doctordispulation, opponent m.; seinen erlegen, zijne tegenpartij & dooden.

Gegneriseh, ( -er, am meisten -)
bijv. nw. vijandig, vijandelijk, van de
tegenpartij.
Gegrabe, (-s) o., Z. m. gegraaf,
graven o.
Gegrabbel, (-s) o., Z. m . gegrab bel, grabbelen o.

Gegrannt, bijv. nw. (P1.) (van
koren), in de aren staand.
Gegrapse, (-s) o., z. m. gegrabbel,
geraap, rapen, grabbelen o.
Gegrinse, (-s) o., Z. m. gegrijns,
grijnzen o.
GegrQle, ( - s) o., z. III. gehuil, geschreeuw, gegrijn, huilen, schreeuwen,
grijnen o.
Gegrjibel , (-s) o., z. m., Z. Grü-

belei.
Gegrunze, (-s) o., z. m. (van var
geknor, knorren o.
-kens),
Gegueke, (-s) o., z. m. gekijk,
aanhoudend kijken, gapen o., gaperij v.
Gegurgel, (-s) o., z. in. gegorgel,
gorgelen o.
Geg rr(e), (-s) o., z. m. gekir,
kirren o.

Geh ,be, bijv . en b. (w. i. gebr.)
ein -s Fass, dicht, goed aangedreven; aneinander liegen, dicht.
Gehaben (sigh), (gehabte, gehabt) wed. ww. (veroud.) zich gedragen;
2. zich bevinden, varen; gehabt Each
wohl! vaartroel !
Geh ,big , ( -er, -st) bijv. nw. wel
dik, gemakkelijk, flegmatiek. -gedan,
Gehaeke, (-s) o., z. m. gehak,
bakken o.
Gehader, (-s) o., z. in. getwist,
gekrakeel, gehaspel o.
Gehage, (-s, mv. Geháge) o. haag,
heining v.; (Jachtw.) park o., wildbaan
v.; (Boschw.) in's - legen, in hinderlaag
leggen; in (remden - jagen, jagen op den
grond van anderen; (fig.) jemn. in's komnien, van eens anderen grond dor schen, onder iems. dui' en schieten; 2.
haag, heg, omheining, omsloten plaats v.;
3. Z. Bezirk, Revier.
Gehage-aufseher, sehers, mv.
(-

-
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Geheimerath, (- rath (e) s, my heime taal of spraak v.; -sucht v. zucht auf jent. rekenen, staat vlaken; it, Z.
V. naar geheimen, nieuwsgierigheid v. losgehen; auf etw. -, (van wenschen), be-rátice) m., Z. geheimer Rath).
Geheimeraths-collegium, -siichtiq bijv en b. begeerig naar gehei- treffen; (van plannen), uitloopen; das geht
giunzs, mv. -gien) o. vergadering v men; -siichller, -siichtling m. die begee- auf eins h-inaus, dat komt op hetzelfde
van den geheimen raad; it. geheime raat rig is naar geheimen; -icrsaclie v. gehei- neer, dat loopt op hetzelfde uit; das geht
ni.; - stelle v. post m., bediening v.,ambi me verborgen oorzaak v.; -verstándniss auf mich, dat betreft, raakt mij, daaro. geheime verstandhouding v.; -wirkenéi mede word ik bedoeld; auf den flieb,
o., waardigheid v. van geheimraad.
Geheim—griff, (-( e)s, mv. -e) m bijv. en b. geheim werkend; -zeichen o. tuf den Such -, net den sabel, met den
geheime kunstgreep m.; -hallung v. ge geheim teeken, heimelijk teeken o.; -zini- degen vechten, duelleeren; auf bösen
bewaren o. van een ge -heimoudngv., nier o. geheim vertrek, geheim kabinet o. Wegen -, slecht handelen,zich slecht geGeheisz, (- es, mv. Geheisze) o. dragen; mit sick zu Rathe -, met zich
-kraft v. geheime, onzichtbare-heim;
zelve(n) te rade gaan; mit jemn. zu Rathe
onverklaarbare kracht r.; -krditig bijv mondeling bevel o.
nw. sympathetisch; -kunst v. geheimra
Gehelmt, bijv. nw. (Pl.) gehelmd, -, iern. raadplegen; -in . sich -, in zich
zelve(n) keeren, zich tot stille overpeinkunst v.; it. sympathie v.; -kiinstler m. met een helm.
Gehen, (gi(e)ng, gegangen) o. ww. zingen begeven, zijn geweten onderzoetoo•enaar, goochelaar m.; -lehre v., Z. ge
cabbalist m.-heim(Lr);l . ont., in. S. gaan, loopen, treden, stappen, ken; it. zijn ongelijk erkennen, berouw
-lehrig bijv. en b. geheimzinnig, in hel voortgaan, zich van de eene plaats bewe- hebben; in der Irre -, dwalen, in dwaling
verborgen; -mittel o. geheim middel o.: gen naar de andere; auf allen Vieren -, verkeeren; it. verlaten zijn; in sein Un-na(h)mige in. ongenoemde, onbeken- op handen en voeten loopen; auf den gliick, Verderben - , loopen; in die Falie -,
Zehen -, op de teenen loopen; an einer in den strik loopen; nach Brod -, zijn
de m.
Geheimniss, (- es, mv. -e) o. ge- Krücke -, op, met eene kruk loopen; irre brood zoeken te verdienen; überjem. -,
heim o.; it. geheimenis o.; eis - vor jem -, verdwalen, verkeert] loopen; gegangen boven iem. verheven zijn, hooger in rang
haben, jemn. eis - aus eta'. machen, een kommen, komen aanloopen; jenin. enige - zijn; sick - lassen, aan zijne luim, aan zijn
geheim hebben voor, iets verbergen, niet gen -, te gernoet gaan; es ist of man kans gemak & toegeven; (fig.) dar-itber gefit
bekend maken; 2. geheim geneesmiddel hier nicht gul -, men kan hier niet ge- nichts, niets is beter, daar gaat niets boo.; -wider dasFieber,geheim geneesmid - makkelijk loopen, het is hier niet goed ven; 2. zich ergens heen begeven, gaan,
del o.; das - Geld zu machen, geheim o., om te gaan; es ist hier sehr schliip frig reizen, vertrekken; nach Paris -, gaan;
verborgen kunst v.; die -t? der Liebe, de zu -, het is hier zeer glibberig om te zu Wasser -, gaan varen; zit Fusze -, te
geheimen, geheimenissen o. mv.; (van loopen; an die Arbeit, auf das Feld -, voet gaan, loopen; in 's Kloster -, gaan,
een woud), schuilplaats v., geheime naar het werk, het veld gaan, zich beae- monnik of non worden; auf Reisen -, op
plaats, afzondering v.; (Hoed.) dem Haare ven; aus der Schule -, komen; aus dem reis gaan; zu Schiffe -, scheep gaan, zich
das - geben, het haar tot de vilting be- Wege -, uit den weg, op zijde gaan, nit- inschepen; jemn. unter die Augen -, iem.
wijken; geht mir aus dem Wege, aus onder de ooges komen, zich vertoonen
reiden.
Geheimniss-forseher, schers, den& Licht, gaat uit den weg, uit het licht aan; an eta. -, ondernemen, beginnen;
mv. -schei') m. naspoorder m. van ge- voor mij; geh weg da, ga heen, verwij schwer an elw. -, moeielijk kunnen begelal mir aus den Augen, gaat uit-deru; sluiten tot; (gemeenz.) jemn. itber seine
heimen; -griibler m. mystiker m.; -krámerni. geheimzinnige man, die zich aan- mijne oogen, pakt u weg; durch den Wald, Bucher, seinen Keller -, stelen, de hand
stelt, alsof hij geheimen te bewaren had; liber das Feld -, gaan, loopen; durch Dick slaan aan, gebruik maken van; ich will -krdmerei V. geheimkramerij v., geheim and Diann -, door dik en dun, door den] und ihm sagenn, ik wil hem gaan zeggen;
gedrag o.; -kundige m. kenner m.-zing modder loopen; gegen den Feind -, tegen es ist Zeil, dass wir -, gaan, heengaan,
van een geheim, die een geheim kent; den vijand optrekken, opmarcheeren; in vertrekken, opstappen; vorbei -, voorbij -leer bijv. en b. zonder geheim, openlijk; das Haus -, gaan, treden; auf and ab -, gaan, passtieren; jem. - lassen, laten of
-lehre v. leer V. van de geheimenissen; heen en we(d)er loopen; each jemn., down loop •n; it. laten voorbijgaan, heen -los bijv. en b. geen geheimen hebbende; eiw. -, gaan halen; um etw. heruna -, gaan; jent. ruhig - lassen, begaan, met
-reich bijv. en b. geheimzinnig, won- rondloopen; in der Stadt uurher -, rond rust laten; it. etw. - lassen, toelaten, laten
ronddolen, rondloopen; unter die-dwalen, doorgaan; die Farbe - lassen, de kleur
dervol; -tragerei v. bekend maken, overbrieven o. van geheimen; - verhullend Leute -, onder de mensclien gaan, met verliezen, verkleuren, verschieten; einen
bijv. en b. het geheim verbergend; -volt anderen verkeeren; von der Stelle -, van Wind - lassen, laten vliegen, Z. fahren;
bijv. en b., Z. -reich; — than, geheim de plaats gaan, van plaats veranderen; - Sie, ga(at) heen; (Scherts.) - Sie! kom,
handelen.
-zing von der Arbeit -, zijn werk verlaten; zu ga heen !, och, kom !, is liet mogelijk !,
Geheimrath, rath(e)s, mv. -ra- /emir. -, tot icm. gaan, zich begeven; von gij schertst !, geene gekheid !; (gemeenz.)
the) m. geheimraad, raadsheer m. in den iemn. -, iem. verlaten; zu jemn. hin -, gek zum Hanker, zuur Jeu/el, loop naar
geheimen raad; -rätliin v. vrouw van zich begeven tot; in die Hïhe -, in de den duivel, naar de weerga!, naar den
hoogte gaan, omhooggaan, opstijgen, zich bliksem !; 3. handelen, te werk gaan, begeheimraad.
Geheim- rathstube, (- n) v. ge- verheffen; (lig.) (van prijzen), rijzen, stij- gaan; in f roer Sache vorsichlig -, zu
heime raad m., vergaderkarper, -zaal v. gen, hooger worden; betteln, essen, schla- Werke -, handelen, te werk gaan; lassen
van den geheimen raad; -rotte v., Z. feit -, gaan bedelen &; spazieren -, gaan Ste mich nur -, laat mij maar begaan; 4.
-bund; -schreibekunst v. geheimschrift o., wandelen, Bene wandeling gaan maken of zijn, wezen, zich bevinden; nauszig -, werkunst v. van geheimschrift; 2. snelschrij- doen; int Schritte -, den pas houden, ge- keloos zijn, niets doen; schwanger -,
ven o., vlugschrijverij, stenographie v.; lijken treds gaan of loopen; einen stanken zwanger gaan, zijn; diese Fresu geht int
.sur — gehirig, stenographisch; -schreiber Schritt -, groote stappen nemen; ge- siebenten 1hlonale, is zeven maanden zwanm. geheimschrijver, stenograaf m.; 2. schwinder -, harder loopen, den pas ver gel', zwaar; verloren -, verloren gaan, geversnellen; ira Trab, ira Galopp-dubeln, raken; einer Sache verlustig -, verliezen;
geheimschrijver, geheim-secretaris m.;
-schreiberei V. geheimschrijverij v.; it. Z. -, op een draf, in galop gaan, galoppeeren, nackend, bar f usz 4- -, gaan, loopen, zijn;
-schreibekunst; -schreiberstelle v. post m., draven; seines Weges, seiner Wege -, zijns gut gekleidet -, goed gekleed gaan, zijn;
ambt o. van geheirnschrijver of secreta welts gaan; it.heengaan; den kf rzeslen Weg in Seide, in Sammet - ,gekleed zijn in, (Irabediening v., ambt o., waardigheid-ris, -, gaan,kiezen,inslaan; (fig.) den Weg alles gen; in 's dreiszigste Jahr -, intreden, inv. van geheimschrijver; - schrift v. ge- Fleisches -, den weg van alle vleesch gaan.
II. o. en onp. ww. die Post geht um
heim schrift, onverstaanbaar schrift o., gaan, sterven, overlijden; den geraden
hieroglypheu m. mv.; -sekreldr m., Z. Weg -, rechtuit gaan; it. recht door zee 3 Uhr, gaat, vertrekt, rijdt af; 20 Schuh
-schreiber; -sinn m. verborgen zin m., gaan; jernn. an die Hand -, iem. helpen, !lef ira Wasser -, diep gaan; es geht cis
verborgen beteekenis v.; -sprache V. ge- andersteunen, bijstaan; (fig.) autf elw., altei' Wind, er waait &; (van horloges)
-,
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richtig, goed gaan, geregeld gaan, loopen; hundert Pfund auf einen Zentner, er gaan in. mv. hersenkwabben v. mv.; -leben o.
zu schnell -, vor-, te hard loopen, voor &, de louis d'or is gelijk &;2. gaan, klin- hersenleven o.; 2. dierlijk leven o.; -lehre
langsara -, nach-, te langzaam gaan,-gan; ken; (Muz.) diese Arie cS- geht aus A, v. schedelleer, schedelkunde, cranologie
naloopen, nagaan; mil Eis -, (van eene gaat uit, staat in; 3. reiken, strekken, v.; -lehrer m. schedelleeraar, schedel rivier), kruien; es gehl Schleim von ihm, voortgaan, voortloopen; bis an die Huf- kundige m.; -los bijv. en b. hersenloos,
hij raakt & kwijt; it. (van munten), gang- ten -, (van water), reiken, komen; bis an zonder hersenen; 2. (Ontlk.) hersenloos,
ba ar zijn, in omloop zijn; 2. eene veran- die Kniee -, (van een kleed), reiken; das Beene hersenen hebbende; (fig.) hersendering ondergaan; (van deeg), rijzen; in geht zit veil, dat gaat te ver, dat is te i loos, dom, onverstandig, onnoozel, ver
onnadenkend; -mark o. her--standelo,
die Aehren -, (van koren), schieten; zu erg, te grof, te bont; 4. liggen aan, uitLager -, (van tarwe &), buigen; enlzwei komen in; auf die Gasse -, (van eenel senmerg o.; - nerven m. mv. herseuzenu-, in Stiicke -, in Trummer -, vallen, aan deur), uitkomen, uitgang verleenen; nach wen V. mv.; -pulsader v. hersenpolsader
stuk raken, breken, ineenstorten; aus- der Stadt zu -, (van een weg), leiden, v.; -sa f t m., Z. Hirnsaft; -schale v., Z.
einander -, (van eerre vergadering), uit voeren, loopen; der Berg geht bis an die Hirnschale; -scheidewand V. hersenschei elk. gaan, scheiden; (van zaken), geschei- Stadt, strekt zich uit; seine Meinung geht ding v.; - schenkel m. mv. hersenbeendeden worden, zich losmaken; durch den dahin, man Bolle , zijne rneening is die, ren o. mv.; -schwiele v., Z. Hirnbalken;
Bauch -, (van een steek), gaan, dringen; hij is van opinie, dat men moest &; es -spali m. hersenspleet, spleet v. in den
(fig.) das geht mir durch's Herz, dat gaat geht gegen Morgen, liet zal spoedig dag zijn; schedel; it. Z. Knochenspalt; -stein m.,
mij door het hart; das geht mir nahe zu es geht auf 10 Uhr, liet is bijna, het loopt Z. -koralle, Hirnkoralle; -subslanz v.
Herzen, dat gaat mij na aan het hart, naar; es gehl in die vierte Woche, dass', zelfstandigheid v. der hersenen; -thiere
dat treft, bedroeft mij, doet mij aan; die het is haast of bijna vier weken geleden; o. mv. hersen- dieren of -diertjes o. mv.;
Not/i geht an Mann, de nood is dringend, es gehl damit zit Ende, het loopt daar- -trickier m. trechtervormige hersenkomt aan den man, de nood eischt het; mede op zijn eind, het raakt op; da ging holte v.; -waist v. (Ontlk.) Ammonsgul var sich, von Stallen -, vooruitgaan, es an eis Umarmen, eis Fragen, daar be- horen m.
GehQft, (- (e)s, mv. -e) o. boerde
vorderen; die Heirath zvird bald vor sick -, gon men met &.
-rij,
hofstede, hoeve, pachthoeve v.
Gehend, bijv. nw gaande, loopenplaats hebben; das geht gegen den WohlGehohne, (-s) o., z. m. honen,
stand, dat is tegenstr ijdig met, druist de; 2. uitgaande, heengaande; die -en
in tegen &; das geht in Einero hin, dat and Kommenden, de gaande en komende aanhoudend bespotten o.
GehQl.z, (-es, mv. -e) o. bosch,
gaat in eens, in eene moeite door; es geht man.
Gehenk , (-(e) s, mv. -e) o. han park o.
ibm alles gut von der Hand, hij doet alles
hangstuk o., Z. Gehange, Degen -,-germ.,
GehQ1zehen, o. (verkl.) Bosch je,
met gemak, het gaat hem alles goed van
klein bosch o.
de hand; d(a)rauf-, (van geld), besteed, Hals -, Ohr-gehange.
Geherrsehe, (-s) o., z. m. heer - GehQlzreich, bijv. nw. rijk aan
uitgegeven worden; it. d(a)rauf -, zu
hout, veel hout opleverende.
Gronde -, ten gronde gaan; es ging sehr schen, regeeren, besturen o.
Gehetze, (-s) o., z. m. jagen, geGehQpse, (-s) o., z. m. springen,
ltber ihn her, hij werd hevig doorgehaald,
huppelen, dansen, gespring, gehuppel,
onder handen genomen; von Herzen -, jaag o.
Gehe_uchel, (-s) o., z. m. gehui gedans o.
(van woorden), uit het hart komen, opGehor, (-(e)s, mv. -e) o. gehoor
recht gemeend zijn; es gehl ihnz nicht von chel, huichelen o.
Geheuer, ( -er, -st) bijv. en b. vei- o., ooren o. mv.; eis gates - haben, een
Herzen, hij is niet oprecht, hij spreekt
tegen zijn gevoelen; it. het gaat hem lig, zeker; es ist hier nicht -, het is hier goed, fi,j n gehoor hebben; dieser Tonkunstniet van harte, hij doet liet met eenigen niet veilig, niet pluis; it. het spookt hier. ler hat hein -, heeft geen gehoor (voor
Gehe_ul, (-(e)s) o., z. m. gehuil, de muziek); nach dem -e spielen, op het
tegenzin; gehl es dir von Herzen ?, gaat
het u van harte, meent gij het ?; es gekt huilen, gejank, janken o.; (fig.) geraas, gehoor af; 2. jemn. - geben, iem. gehoor
verleenen; it. audiëntie verleenen; (fig,)
die Ilede, dass cj'r, het gerucht loopt, men geschreeuw, gejammer, geklaag o.
Gehinke, ( - s) o., Z. m. gehink, einer Bilte - geben, gehoor geven aan,
zegt, men vertelt, er is sprake van &;
toestaan, voldoen, inwilligen; - Einden,
diese Bemerkung geht auf mich, betreft hinken o.
Gehirn, (-(e)s, mv. -e) o. hersenen gehoor vinden.
mij, is tot mij gericht; das weird, das muss
GehQrehe, (-s) o., z. m. luisteren,
-, dat moet gaan, slagen, gelukken; es ist v. mv.; (fig.) brein, verstand o.; eis leeres
mir Libel damil gegangen, het is mij daar- - haben, een leeg hoofd hebben, onwe- luistervinken o.
GehQrehen, (gehorchie, gehorcht)
mede slecht gegaan, ik ben daarin niet tend zijn; im -e nicht richtig sein, niet
best geslaagd, ik heb mij daarbij slecht wel bij het hoofd, niet recht bij zinnen o. ww. jenin. -, gehoorzamen, gehoorzaam zijn aan, de hevelen uitvoeren, opbevonden; es gehl hier nicht nach Ver zijn.
het gaat hier niet naar, er wordt-diensl,
Gehirn-balken, (-hens, mv. volgen, nakomen van; er will, dass man
hier niet enkel gezien naar, gelet op &; -ken) m., Z. Hirnbalken; -behäller in. ihm gehorche, hij wil (lat men hein gees ist mir eben so gegangen, het is mij ruimte, holte v. der hersenen, schedel hoorzaamt, gehoorzaam is, hij wil geeveneens gegaan, mij is hetzelfde over- m.; -blutader v. hersen- bloedader v.; hoorzaamd zijn; nicht -, niet gehoorza
ongehoorzaam zijn; 2. (fig.) (van-men,
komen; wie geht es? wie gehl es Ihnen ? -blutung v. bloeduitvating v. in de herhoe gaat het? hoe vaart gij? hoe maakt senen, hersenbloeding v.;-broth m.(Gen.) volken), gehoorzamen, onderworpen zijn,
gij het?; wie geht es mit three Gesund- hersenbreuk v.; -briicice v. middelher het oppergezag erkennen.
-entzundung v. hersen--senV.mv;
Gehoren, (gehorte, gehort) o. ww.,
heil ? hoe vaart gij ?, hoe staat het met
uwe gezondheid ?; es gefit -ihni ivohl, het ontsteking v.; (fig.) ijlkoorts v.; -erwei- m. h. jem,n. -, toebehooren, toekomen;
gaat hein wel, zijne zaken gaan goed; es chung v. herseuverweeking v.; -fell o. es gehort mir die Heil fie davon, mij komt
,gekt mir wie iltm, het gaat mij even als (Scheik.) hersenvet o.; -haat v. (ge- de helft daarvan toe, de helft daarvan
hem, het is met mij even als met hem; ^woonl.) -haute v. (Ontlk.) hersenvlies behoort mij, komt mij toe; (fig.) in eis
wie Qvird es mir -?, wat zal er van mij o.; -höhle, - kamroer v. hersenholte, lier- Gericht -, behooren, passen; 2. een geworden ?; es geit tent den Kopf, liet hoofd senkas, hersenkamer v.; -kern m., Z. deelte ^f deel zijn van, een deel uitma
er gehort zu ons,-kenva,bhort;
Hirnbalken; -klappe V. (Ontlk.) hersenis er mede gemoeid.
Ill. ruimte vinden in, geplaatst kunnen klapvlies o.; -knoten rn., Z. -brücke; it. zu unsrer Familie, hij behoort tot, is van
worden in; (fig.) es geht tine ganze Fla- hersenknoop m.; -koralle v. hersenko &; diesel Stuck gehort noch dazu,behoort
sche in das Glas, er gaat &, dit glas kan raal o.; —nstein m. versteend hersen- er nog toe, behoort noch bij; das gehort
& bevatten; der Tisch gehl nicht durch koraal o.; -krankheit v. hersenziekte, in mein Each, dat behoort tot mijne zaak,
die Thüre, gaat niet, kan niet gaan door hersenaandoening v.; -lkrummungen v. tot mijn departement, tot mijne bevoegá&; es - elf Gulden auf einen Louis d'or, niv. hersenkronkelingen V. mv.; - lappen heid; zu den Gelehrtcn -, behooren tot;
-

-
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3. behooren, passen; dies gehört gar nicht zaamheid, onderdanigheid v.; 2. gijze- giersoorten v. rnv.; -könig m koning m .
hierher, dat behoort niet hiertoe, is hier ling, bewaring, gevangenis v., verbeter- der gieren; -schlag m. jacht v. op zeezwaluwen; -stein m. gi.-rsteen m. en o.;
niet op zijne plaats; der fleiszige Schuler huis o., Z. Biirgergehorsam.
gehort über den Faulen, behoort boven den
GehQrsamen, (gehorsanimle, gehor- -vogel in . (iNat. bist.) giervogels, vogels
m. niv. van tiet gierengeslacht.
tragen (geplaatst te worden); der Hund saint) bedr. ww., Z. gehorchen.
Golfer, (-s) m., z. in. speeksel,
gehort nicht eel dery Stuhl, (be)hoort
Gehorsarnheit, v., Z. Gehor
spuwsei, spog o., zeevee v., kwijl v.;
niet &; diese Handschuhe - zusanimen, sam (II.).
behooren, passen hij elk., vormen, rna - Gehor — schneeke, ( - n) v.(Ontlkc.) (fig.) uitbarsting v. van toorn, van woede,
ken een paar uit; wt gehort dieses hin, slakkenhuis o. van het rioolhof in hetoor; gal v.; sei;aen- aaslassen, Z.gei/ern; -furl
.

-

waar moet dit liggen, waar behoort dit -sine m. gehoorzin m., zintuig o. van in., Z. -maul.
Geiferer, (-rers, mv. -rer) m. kwijte liggen; es gehort Sala in die Suppe, liet gehoor; -tag in. audientiedag m.;
er behoort & te zijn; 4. toekomen, ver- -trichter rn., Z. -rohr; -trommel v. ge- Ier, zeeveraar in.

schuldigd zijn; dein Gesinde gehört sein hoortrommel, trommel v. in het oor;Geiferfisch, (-es, mv. -e) m. (Nat.
Lohn, komt zijn loon toe, men is & ver- - oorhof m. (Ontlk.) voorhof o. in het lost.) kwab v., slijmvisch m.
Geiferieht, geiferig, ( -er, -st)
schuldigd aan; 5. noodig zijn, behooren; oor; - wasser o. (Ontlk.) oorvocht, oordazu gehort viel Geld, daartoe behoort. water o.; -weg m., Z. -gang; - werkzeug bijv. eri b. kwijlend, zeeverend, met kwijl
is noodig, wordt & vereischt; es gehort o., Z. -organ; -zimmer o. gehoorzaal, & bedekt.
Geifer — kfer, ( -Iers, mv. -Ier)
viel dazu, uni ', er behoort veel toe, er audiëntiekamer v., Z. -saai; - ziveig m
m. (Nat. hist.) zwarte kever m. met drie
is veel noodig om &; daze gehórl noch (Ontlk.) gehoortak in.
viel, dat scheelt veel; II. oup. ww. es
Gehre, (-n) v. wig of wigge v., strepen en glad borstschild; - láppchen,
gehört sich, het behoort, het past, voegt, puntig werktuig o.; (fig.) (Bouwk.) hel- - leilachen o., Z. -tuck; -maul o. zeeverbetaamt; wie sich's gehört, zoo als pas- Tina, glooiing, schuinte, dosseering v.; baard, kwijlbaard ui.
send, betamelijk is; das will sich nicht -, (Naai.) (van een hemd), geer v., schuinGeifer n, (geiferte,gegei%erl) o. ww.,
dat past niet, is niet zoo als liet behoort. stuk o.; (van een kleed), geer v., pand in. h. kwijlen, zeeveren; (tig.) zijne gal
GehQr — fehler, ( - lers, mv. -ier) o., slip v.; (Lando.) schuin, in eene purit uitspuwen, uitbraken;vorZorn - ,schuimbekken van &; über eta. -, uitvaren.
m gebrek o. in het gehoor; - gang m. uitloopend stuk land &.
(Ontik.) gehoorgang in.; - hamnier ni
Gehren, (gehrte,gegehrt) bedr. ww . Ge_ifernd, bijv. en b. kwijlend,
hamertje o. (een der drie beentjes in de zwei Rretter -, schuin in elk. verken.zeevere,rd.
Geifer-thierehen,o .(Nat. bist.)
trommelholte van het oor).
Gehr -hobel, ( beis, mv. beis) m
.

-

.

-

-

.

Gehorig,

speekseldiertje o.; -lach, -tuchlein o.
( -er, -st) bijv. en b. geerschaaf v.; -holt o., Z. Gehrmasz.
jemn. -, toekomend, toebehoorend; das
Gehrig, ( -er, -si) bijv. ow., Z. slabbe v., slabbetje, slab^loekje o., kwijl ihm -e Heus, het hem toekomende, wat gehrschief.doek m.; -wurg v ., Z. Sei fenkraut.
zijn eigendom is; das ist Hair -, dat be Gehrmasz, (-es, mv. -e) o. zwei v . G ejige, (-n) v. viool, vedel v.; die

hoort mij,is mijn eigendon}; 2. betarnelijk,
Gehrsehief, (er, -st) bijv. nw. - of auf der - spielen, op de viool spelen;
2. lialsijzero., ijzeren beugel nl.; (Karnra.)
passend, gevoeglijk, noodig, vereischt, geerend, schuin, scheef.
verschuldigd; die -en Eigenschaften, verGehrung , (-en) v. geeriug v., Z. Filzgeige.
Gegen, (geigte, gegezgl) o. ww. op
eischt; in -er Form., in behoorlijker, pas- Z. gehren; -skolben in. (Glaz.) soldeerkolf
de viooi spelen, vedelen; II. bedr. ww. ein
senden vorm; die - e Ehre, ver schuldigd; v. voor vensterlood.
der -e Antheil eines jeden, rechtmatig,
Gehudel, (-s) o., z. m. geplaag, Stuckchen -, op de viool spelen, voortoekomend; - bevollnaächtigt 4, behoor- gekwel, plagen, kwellen o.; 2, leemkalk dragen; (Scherts.) ach will dir eliv. -, ik
zal a laten linten, maakt er' geen staat op;
lijk, naar behooren; -kelt v. hetainelijk - v., rner,gsel o. van strop en leem.
Gelttj.ft, bijv. nw. (Nat. hist.) met Spr.) user Wahrheit geiget, desa schldgt
heid, passendheid, gevoeglijkheid,rechtHaan den Fiedelbogen auf den Kopf, wie
matigheid, bevoegdheid v.
hoeven voorzien, gehoefd.
Geh r— knoehen, ( - cheuus, mv. Gehi.^.lfe, ( - n, mv. - n) in., Ge— de waarheid zegt, loopt er dikwijls tegen
-chen) ni. gehoorbeen o.; -kunst v. kunst hUlfin, (-men) v. helper in., helpster aan; 2. die Mucken -, vliegen spelende in
V. om den gehoorzin te versterken; -lah- -i c., „ezel in., gezellin v.; 2. (i. kw. bet.) de lucht op en neer.
Geigen — artig, bijv. nw. viool mung V. gehoorverzwakking, doofheid medeplichtige m. en v., helen' n ► ., heelv.; -lehre v. gehoor leer, hoorkunde, toon- ster v.; (in een ambt) , onderambtgenoot, achteg, op de viool gelijkende; (Muz.)
—

leer,klankleer v.;-loch o. gehoorgat, o.;- los adjunct, ine.lewerker ni.; (van een apo- —e Instrumente, Z. Streichinstrunmentc;
bijv. en b. gehoorloot, (loof; -losigkeit v. theker), bediende m.; (van een heelkan- -blutt o. lastbord o„ claviatuur v.; -bogen
i in. strijkstok rn.; -bohrer an. drilboor v.;
doofheid v.; - naangel m. gebrek o. aan dige), leerling m.
gehoor, doofheid v.
Gehi^.pfe, (-s) o., z. ni. gehuppel, -/eirmig bijv. eu b. vioolvorrriig, den vorm

Teener viool hebbende; (Pl.) vioolvorrnig;
Geh rn, (-(e)s, env. -e) o. horens huppelen o.
m. mv.; (J aclitw .) (van Berten), gewei
Gehusehe, ( - s) o., z. in. gesluip,' - futteral o. vioolkast, vioolsclieede v.;
-hals ni. vioolhals, hals in. eerier viool;
sluipen o.
o., horens in. mv.
har3 o. vioolhars o. en v.; -harzól o.
'
GehQrner^re,
( - n, mv. - n) rn. ge-Geh.^.ste, ( - s) o., z, m. gehoest,,Í-,
i vioolharsolie v.; holt o. vioolhout o.;
hoorzenuw V.
herhaald hoesten o.
GehQrnt, bijv. nw. gehorend, met i Gehutsche, ( - s) o., z. ni. glijden o. , — of — bauna in. borlemhoutlioorn in.;
horens.
—Gehwerk, (-(e)s,mv.-e) o. (Uur •.) 1-fliacher in. violenmaker m.; -regal, -re—

-

I gister o., Z. -werk; -saite v. vioolsnaar
Geh^rorgan, (-(e)s, mv. -e) o. gangwerk o.
gehoororgaan,gehoorwerktuig o.; -rohro.
Geier, (-s, mv. Gccer) m. (Nat. liist.,^ v•; -satel n1. kaai in. op cone viool;
,.) zzoon -. 1, ^ -schlüssel ni. (Muz.) vioolsleutel, bg-^s leuer m.; (g emeen7
spreekbuis o. -saai in. ge- Sterrenti,
Sterrenk. ) gieer
l,gehoorbuis,, .1
hoor zaal , audiëntiezaal v.; it. (in kloos- voor den duivel!; doss dick der -!, wat tel, sol - sleutel in.; -schule v. school v.,
ters), spreekvertrek o., spreekkamer v. duivel !, wat bliksem !; 2. Z. UJ'erschwvalbe; cursus in.voor het vioolspelen;it.rriethode

GehQrsam, ( -er, -st) bijv. en b. (Sin.) Z. Gicht; it. tweede koperplaat v. leerwijze v. om op de viool te leeron spe len; -solo o. solo v. voor de viool; -spiel o.
gehoorzaam, volgzaam, onderdanig; -er bij de hoogovens.
Sohn, gehoorzaam; -er Unterthan, onderGeier — adler, (-ad/ere, rnv. -adler) vioolspel, spelen o. op de viool; -spieler
danig; Ihr -er, -ster, gans -ster Diener, m. gierarend in.; -blick m. gretige blik m., Z. Geiger; -steg in., Z.-sattel; -stimme
uw onderdanige &; (Scherts., gerneenz.) m.; -eule v. (Nat. hist.) gieruil m.; -fuik V. vioolpartij v.; -streich os. vioolstreek
-er Diener, uw dienaar!, ik dank u wel, m. giervalk, IJslandsche valk r ni.; it. zaag- v.; -snick o. stuk o. voor de viool; -siunde
wel ja, in liet geheel niet, volstrekt niet !; bek in., eene soort van duikereend; -ge- V. vioolles, les v. in het vioolspelen; -ton
II. (-(e)s) ril., z.m. gehoorzaamheid, vol: - schlecht o. (Nat. hist.) gierengeslacht o.,! m. viooltoon in., vioolgeluid o.; -unter-
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richt m. onderwijs o., les v. op de viool, -brzder) m. (n. Gesch.) gecselbroeder,lverbeelding; Werke des -es, van den geest,
van het verstand, vernuft; ein Nachahmer
vioolles v., Z. -stunde; -werk o. viool- geeselmonnik, flagellant m.
werk o.; (fig.) vioolregister o.; - wirbel
Geiszel—fahrt, en) v. optocht ohne -, zonder eigen oordeel; er hal -,
rn. vioolschroef v.; -aug m. vioolstreek m., processie v., omgang m. der geesel- viel -, hij is geestig, vernuftig; einen philov.; it. Z. -werk.
broeders; -f rntig bijv. nw. zweepvor- sophisclien - naben, wijsgeerigen aanleg
Geiger, s, mv. Geiger) m. viool- mig; -bieb in. geeselslag, zweepslag, slag hebben; eiir groszer -, een groote geest,
speler, violist m.
m. met de karwats; -mónch m. geesel- genie o.; beschrankler -, beperkt verstand
o.; er hal einen feurigen -, vurige geest;
Geigerei, en) v. vioolspelen o.; broeder, geeselmonnik m.
2. ketelmuziek v.
Geiszeln, (geiszelle, gegeiszelt) Starke, Erhebenheit, Gegenwart des -es,
Geigerin, nen) v. vioolspeelster v. bedr. ww. jeni. -, geeselen, zweepslagen van geest; ein starker -, sterke geest,
Geil, -er, -st) bijv. en b. geil, on- geven, met (Ie zweep slaau; (lig.) kastij- groot verstand; erhabene -er, verheven
aangenaam voor den reuk of den smaak; den, mishandelen, hevig (loorhalen of zielen v. mv.; schoner -, Z. Schóngeist;
-es Fleisch, Felt, dat een onaangenamen berispen; I[. wed. vw. sich -, zich gee- 4. (fig.) gezindheid, inborst v., karakter
smaak of reuk heeft; 2. (Landb.) -er selen.
o.; der kindliche -, kinderlijke inborst v.;
Boden, vruchtbaar, vet; -e Pflanzen, weGeiszelruthe, n) v. geeselroede, der - des Friedens, geest m., gezindheid,
liefde v. voor; - des Christenthums, ciner
lig, tierend; (Heelk.) -es Fleisch, slijm- karwats, zweep v.
achtig vleesch o.; 3. (van personen),Geiszelschaft, v. gijzeling v.; 2. Sprache, geest, karakter, wezen, eigen donnmelijkeo.; - eines Zeitalters,richting,
geil, ontuchtig, onkuisch, wulpsch; eira recht. o. tot gijzeling.
-er Mensch, Btliek, geil, wulpsch; -es Lied,
Geiszelsehnur,(- schniire) v. gee- strekking v., geest m.; in jeins. - handeln,
geil, vuil, ontuchtig; - tarzzert, anblicken, selriem m., zweeptouw o.; - stiel, -stock in den geest, naar eten- zin van iem.; der
op eene ontuchtige, onkuische wijze, m. geeselsteel, zweepstok m.; - strauch - der hebrdischen Poesie, het eigenaarwulpsch.
m. geeselstruik in., eene plant van het dige, het wezen, de geest &;5. (van wijn),
vuur o.; (van de oogen) vuur o., leven Geile, (- n) v. (Landb.) vruchtbaar- geslacht der asperges.
heid, vetheid V. van den grond; 2. mest
Geiszelung, v. geeseling, geesel- dige uitdrukking v.; 6. (Scheik.) geest
ni., bemesting v.; 3. Z. Geitheil; 4. Z. straf v., Z. geiszeln; (Schild.) de geeseling m., gasachtig beginsel, gas o., damp m.;
van Christus.
Hode; it. Eierstock.S.
fliichtige -er, vliegende, vluchtige geesGeilen, (geilte, gegeilt) o. ww., m. Geiszer, (- s, mv. Geiszer) m., Z. ten; leste, [uerbestándige -er, vaste geesh . geil, wellustig, ontuchtig zijn; (van Gei,szhirt.
ten; Salpeter., Salz-, Schwefel-, Z. Sure;
honden), loopsch zijn; (van rundvee),
Geisz—fett, (-( e)s) o., z. in. gei- 7. denkend wezen zonder lichaam, geest;
tochtig zijn; 2. (lig.) um etty. -, bedelen, te(n)vet o.; it. geitenhuid v.; -fusz m it. ziel v. van een afgestorvene, geest
aanhoudend verzoeken; unz ein Arnt -, geitevoet, geitepoot m.; (Pl.) geitevoet m., spook o.; it. bovennatuurlijk webedelen, nederig verzoeken, pluimstrij- m.; (fiouwk.) koevoet, m., breekijzer o.; zen, 13. v. 1;rd -, Luft -, Feuer -, Nasser
ken; 11. bedr. ww. jent. -, ongeschikt -haar o. geitenhaar o.; -heerde v. kudde -er; Bute, böse -er, goede, booze geesten;
maken tot de voortteling, ontmannen, v. geiten; -hirt m. geitenherder, geiten- der - der Finsterniss, duivel m.; der
lubben, castreeren; Bilunie -, snoeien, hoeder m.; -hirtin v. geitenhoedster v.; hóchste, unerschaffene -, God; der heilige
toppen. -hirtleiu o. (Tuint.) suikerpeer v.; -huhn -, de Heilige Geest; it. (Ie gaven des H.G.;
Geilheit , V. geilheid, ontucht, o., Z. - vogel; -hiilsern v. mv. (PI.) keel- die Ausgieszung des heiligen -es, de uit
hou- kruid o.; -kclse nl. geitekaas v.; -klee m. storting van den H. G.; 8. (Nat. pist.) Z.-wulpscheid,onk v.;(a
den), ritsig zijn, loopsch zijn o., loopsch- geiterrblad, drieblad o.; -kopt m. moeras- Federnaotte; it. Z. Habergeist; it. Z.
held v.; (van den plantengroei), welig, haalt in.; -leder o. geitenleder o.; - ledere Steinkrute.
tierig, bovenmatig groeizaam zijn o.
bijv. en h. geitenlederen, van geitenleder.
Geist–anstrengend, - er, -st)
Geil—horst, (- es, mv. -e) in. dichtGeiszlein, o. (verkl.) geitje o., bijv. nw. (ten geest inspannend, ver boonigewas, dicht boschje o.; -itwur.z v. kleine, jonge geit v.
moeiend; —e Arbeiten, inspannende stu(Pl.) wit standelkruid o.
Geiszler, (-Iers, inv. -ter) m. gee- die v., geestvermoeiende werkzaamheden
Geirnstein, (-( c)s) a)., z. m. ge- selaar m., hij, die geeselt, met de zweep v. r nv.; -arm bijv.ïen b. arm van geest, bestampt tin o.
slaat.
krompen van verstand, onnoozel; - begabt
Gesel, Z. Geiszel.
Geisz—lilie, en) v., Z. - blaft; hij. nw. net uitmuntende geestvermoGeisz, en) v. geit v.; (Jachtes.) - melker m. geite(n)melker m.; - niilch gens.
v. geite(n)inelk v.; -pil; m., Z. Birkenreegelt v., Z. Ziege.
Geisten, (geistete, gegeislet) bedr.
Geisz-auge, (- s, rev. -it) o. (Pl.) pil:,; -raule v. pestileiitiewortel in.; -scha- ell o. ww. (veroud.) spoken, Z. spuken.
dolik, windhaver v.; -bart in. (PI.) gei -;den m. (Pl.) rozelaurierm., oleander in.; Geister, (- s, mv. Gei'ster) m. (ver
Bocksbart; —baum m. - tri- /t v. weide v. voor de geiten; -vogel oud.) Z. Schuw -rmer; 2. een visch, Z.-tebardin.;Z
witte ahornboom m., witte ahorn m.; m. wulp, welp m., pluvier v., nimmerzat Diekkopf.
—esche v. esch, esscheboom m.; - berger- in.; - leuter v., Z. -bail.
Geister–ahnlieh, er, ani mei stein in. (Uelfst.) gneis m.; -blaft o.
Geist, e)s, r nv. -er) m. leven o., sten -) bijv. en b. spookachtig; -bane m..
geiteblad o., kamperfoelie v.; —laube v. levenskracht v.; er ist voller - and Leben, Z. -bescicwornng; -banner, —in m., Z.
karnperfoeliepriëel o.; -- schleicher 1n. vol levendigheid, levenslust; die -er -besriiuö'er j; -bannerei v., Z. -bann;
zaagvlieg v.; -bock ni. bok in.; it. reebok `Lebensyeister) erschlaffen, ile levens- - beherrscher, —in, vorst, beheerscher m.
rn.; -bonne v. geitekeutel v.; - brossen geesten m. mv., levenolustigheii.l v.; den der geesten, lor duivelen, vorstin, bein. groote sargo rn. (een viscri); - drecki- aufgeben, den geest geven, deer adem heerscheres V. (Ier geesten, der duivelen;
in. (Volkst.) Z. -bohne. uitblazen, sterven; sein - kam wieder, hij -beschieörer,— in,duivelbezweerder,geesGeiszel of Geisel, (-s, r nv. Gei - , kwam weer in liet leven terug; 2. dat, tenl)anner ln.,geesteobanster v.;- beschwös(z)el) in. gijzelaar m.; als - mit sick wat in den mensen denkt, gevoelt, be- rrtngv.geestenbezwering v.,dauivelbannen
nelcrnera, als gijzelaar rnedevoeren; die - geert enz., in tegenoverstellitrg van liet o.; -bud o. schrikbeeld, spook o.; - bleien
austvechseln, de gijzelaars uitwisselen. lichaam, geest m.; der - schwingt sich bijv. nn. bleek als +le dood, doodsbleek,
Geiszel, (-ii) v. geesel in.. zweep,;enipor, de geest verheft zich;nieirt - /'reuet doolelijk bleek; bliek ni. blik m. van
karwats, riemzweep v.; (fig.) tuchtiging, sick, mijne ziel verheugt zich; der - Got- een geest; (fig.) spookachtig gezicht o.;
kastijding v.; diese Thorheit verdient ;les, des Menschen, geest m.; 3. geestver- -erschcinung v. geestverschijning, spookeine scharje -, berisping, straf v.; 2.1rnogens o. rrlv., oordeelskracht, verheel- verschijning v., pook,gezicht, visioen o.;
geesel m., groote plaag v., algemeene dillgskracht v.; seinen - bilden, zijn geest, - furchl v. vrees v. voor geesten, voor
ramp in. I verstand o. vormen, beschaven; eliv. int spoken, bijgeloovige vrees, vreesacbtigGeiszel–bruder, breders, mv. ! - e betrachten, se/ten, in deli geest, in de heil v.- - `sur-st, —in, Z. -beherrscher 4-;
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-geschichte v. spookgeschiedenis v., ver- trap m., mate V. van beschaving; -kra[t godsdienstige, stichtelijke boeken, stichtelsel o. over geesten; -geschópf e. spook- v. geestkracht, vastberadenheid v., ver telijke lectuur; 3. tot den geestelijken
sel o.
geestvermogen o., sterkte v.-stando.;i stand behoorend; der -e Stand, de stand
Geisterhaft, bijv. en b. als een van geest; -krank bijv. nw., Z. -verruckt; van geestelijke,geestelijke stand; - Tracht,
geest, geestachtig, spookachtig, boven -krankheit v., Z. Verrucktheit; -láugner kleeding van een geestelijke; -e Giiter,
wonderlijk, geheimzinnig. -naturlijk, m. geestloochenaar, stofbeleider, mate- kerkegoederen, goederen aan de kerk
Geister-herrsehaft, v. heer- rialist m.; -leere, -leerheit v., - naangel m. behoorende; das -e Recht, het canonieke
schappij V. over de geesten, de duivelen; gebrek o. aan geest; -nahrung v. voedsel recht; ein -es Gericht, rechtbank uit
-könig m. koning m. der geesten; -laat m. o. voor den geest,, zielevoedsel o.; -orden geestelijken bestaande; -er Orden, geestegeluid o. der geesten, spookachtig geluid m. orde v. van den H. Geest; - richtung lijke orde, orde V. van geestelijken.
o.; -lchre v. geestenleer v.; -lehrig bijv. v. richting v. van den geest; -ruhe v. Geistliche, der, ein. Geisten b. tot de geestenleer behoorende of kalmte, bedaardheid v.; -schlummer m. lieher, chen, mv. Geistliche, die -n)
daarop betrekking hebbende; -leiter v. sluimeren o., werkeloosheid v. van den m. geestelijke, kerkelijk persoon, priester,
opvolging V. der geesten; -ling m. geestje geest; - schivach bijv. nw. zwak van geest, predikant m., Z. Ordens -, Welt-geisto., kleine geest m.; - marchen o., Z. -ge- een zwak verstand hebbende; (Gen.) on- lich e.
schichte.
noozel, idioot; -schwc the v. zwakte v. van
Geistliehkeit, v. geestelijkheid,
Geisterquickung, v. verkwik- geest, zwakte v. van verstand; (Gen.) kerkelijke of godsdienstige hoedanigheid
king v. van den geest, vervroolijking v. onnoozeiheid v., idiotisme o.; - schlvindel v., kerkelijke o.; 2. geestelijkheid v., alle
G ejister-reich, (-( e)s) o., z. m. m. opgewondenheid , ijlhoofdigheid v. ; geestelijken m. mv., Z. Ordens -, Weltgeestenrijk, rijk, verblijf o. der geesten, Z. - schwung m. geestverheffing, geestver- geistlich.keit.
-welt; -schar v. geestenschaar v.; - schat z voering, geestverrukking v., enthousiasme
Geist—los, bijv. en b. geesteloos,
m. spookschat m.; -seher m. geestenzie- o.; -spannung v. spanning v. van den geest, zonder geest; it. (fig.) zouteloos, laf; —e
ner m.; -seherei v. geestenzien o.; -stunde spanning, opgewondenheid v.; -sperre v. Verse, onbeduidend; -losigkeit v. geesteV. geestenuur, spookuur o.; it. midder- belemmering v. van den geest; -sprung loosheid, lafheid, zouteloosheid, platheid,
nacht m.; -trdumer m., Z. -seher; -ver m. sprong m. van den geest; -stärke v. zotheid v.; -reich bijv. en b. geestrijk,
die met geesten in verband-bundet(r)m. geestkracht, sterkte v. van geest; -stump) geestig, vernuftig, schrander; —e Gestaat; -voll bijv. nw. vol geesten; it, Z. bijv. nw. stomp van geest, bot, dof van sichtsbildun.g, geestigheid&aanduidende;
geisivoll; -wahn m. dwaas geloof o. aan geest; -stumpfheit v. dofheid v. van geest, Behr —es Werk, geestig, vol geest; 2. —er
geestverschijningen; -welt v. geestenwe- botheid v.; -trage bijv. nw. traag van Wein, krachtig, sterk, prikkelend; -siech
reld v., onzichtbare, onstoffelijke, boven- geest, lui, loom; -trágheit v. traagheid bijv. en b., Z. - krank; -tódtend bijv. en
natuurlijke, geestelijke wezens o. mv.; T. van geest, loomheid v.; -verfassung v. b. geestdoodend, den geest verdoovend;
-veesen o. alles wat de geesten betreft; geestgesteldheid v.; -verkehr m. weder -vercviistend bijv. en b. geestverwoestend,
-wonne v. verrukking v. des geestes;
gedachten,-,kerigmdlnv.a het verstand vernietigend; -verzehrend
-warde v. waardigheid, verhevenheid v. gedachtenwisseling v.; -verwandi bijv.nw. bijv. en b. den geest verzwakkend; -voll
des geestes; -zwinger m., Z. -banner.
gelijkdenkend, geestverwant; wir sind —, bijv. en b., Z. -reich; - wasser o. geestrijk
Geistes-abwesenheit, v. afge- wij denken eveneens, wij zijn geestver- vocht o., sterke drank m.
trokkenheid, afwezigheid v. van geest, wanten, er bestaat sympathie tusschen
Geitau, (- es, mv. -e) o. (Zeew.) gei
-touw.,
verstrooidheid v.; -all o. geestenwereld ons; -verwandtscha ft v. gelijkheid v. van
gording v., raband m.
v., geestenrijk o.; -anbau m. geestont- denken, geestverwantschap,overeenstemGeiz, (- es, mv. -e)_ m. gierigheid,
wikkeling, geestbeschaving v.; -anmuth ming van gevoelen, sympathie v.; -ver hebzucht, inhaligheid, vasthoudendheid
V. bevalligheid V. van geest; -anstrengung
geestverwarring, verstandsver--wvirung. v.; schnzutziger -, vrekkigheid, schrok
inhaligheid v.; (fig.) - nach-kighed,
V. inspanning v. van den geest, geestin- bijstering, krankzinnigheid v.; -waffe o.
spanning, geestvermoeiing v., verstande- wapen o. van den geest; -werk o. voort Siegen 4., begeerte v., dorst m.; 2. (Pl.)
lijke arbeid m.; - arbeid v. bezigheid v. van
geest, verstandelijk-brengslo.vad (aan wijnstokken), zijloot v., aflegger m.;
den geest; -armuth v. armoede v_ van werk, scheppingswerk o.; -zerriillung v., it. bijblad o.; it. (bij Turksche tarwe),
geest, bekrompenheid v. van verstand. Z. -verwirrung;; -zwang m.zedelijke dwang ledige halmen m. mv.; it, korrels ni. mv.
aan het einde van den halm.
onnoozelheid v.; -beugung v. nederge- m., geestelijk juk o.
druktheid, neerslachtigheid v.; it. neerGeisthell, bijv. nw. helder van Geizdrache, (-n, mv. -n) m. (geslachtig maken o.; -bildung v. vorming v. geest, schrander, helderziend, doordrin- meenz.) Z. Geizhals.
van den geest; it. beschaving v. van den gend.
Geizen, (geizte, gegeizt) o. ww., ni.
geest, geestbeschaving v.; -drang m. opGeistig, er, -st) bijv. en b. geest, h. begeerig, inhalig, schrokkig, vrekkig
gewondenheid, geestvervoering v.; -ent - spiritus bevattend; -e Gahrvng, gisting, zijn; (fig.) Hach Ehrenstellen -, begeerig
wick(e)lung v. geestontwikkeling,ontwik- waarbij alcohol of wijngeest ontwikkeld zijn, verlangen; 2. niit der Zeil -, spaarkeling v. van den geest, van het verstand, wordt; -er l'Vein, sterk, krachtig; 2. on- zaam zijn, een spaarzaam gebruik maken
verstandsontwikkeling v.; -erhabenheit v. stoffelijk, den geest betreffende; cm n -es van, zuinig zijn; er geizt mit seinera Lobe,
verhevenheid v. van geest; -erhebung v. Wesen, onstoffelijk wezen, een geest m.; hij is karig met &, hij prijst zelden; H.
geestvervoering, geestverhelling v., -er- -e Rediirfnisse, behoeften voor reen geest; hedr. ww. (Tomb.) den Weinstock -, de
starrung V. dofheid v. van geest; - fassung -e Krii[te,verstandelijke vermogens,geest- zijloten afbreken van.
V. bedaardheid V. van geest, bezadigdheid vermogens.
Geiz—hals, (- halses, mv. -hiilse),
v.; -feinheit v. fijne geestbeschaving v.;I Geistigkeit, v. (van wijn), kracht —hund, (-(e)s, mv. -e) m. gierigaard,
-flag ni. geestverhelling v.; - freiheit v. v.,sterkte v.; 2. (van de ziel), onstoffelijk schrok, vrek, inhalig man m.
Geizig, ( -er, -so ) bijv. en b. gierig,
geestelijk wezen o., geest m.-heidv.;3
vrijheid v. van geest; it. vrijmoedigheid
v.; -[reude V. zielsgenot o.; -frucht v.
Geistisch, er, -(e)st) bijv. en b. begeerig; nach Ehre -, begeerig, verlanvrucht v. van den geest; - ficnken m, hel - tot liet rijk der geesten hehoorend; ein gend; (fig.) mil seinen Gaben - sein, (van
het geluk), spaarzaam, niet mild; - schar
dere gedachte v.; -gabe v. gave v. van -er, een geest; 2. Z. geistig (2).
opzamelen, opstapelen, ophoopen;-ren,
den geest, talent, vermogen o.; -geburt v.
Geist—lahmend, bijv. nov. den
voortbrengsel o. van den geest, Z. -werk; geest verlammend; -leer bijv. en b., Z. der Geinige, gierigaard m., Z. Geizhals;
-keil v. gierigheid, begeerte v.
-gegenwart v. tegenwoordigheid v. van -los.
geest, gelukkig oogenblik o.; -genuss rn .
Geistlich, bijv. en b. (veroud.) Z. Geiz-kragen, -teufel, -wurm,
zielsgenot o.; -geschliffenheit v. geestbe- leistig (2); 2. geestelijk, godsdienstig; m., Z . -hals.
Gejgge, (-s) o., z. m. gejaag, jagen,
schaviug v.; -grósze v. grootheid v. van -e Lieder, geestelijke, stichtelijke liedeziel, verhevenheid v. van ziel; -höhe v. en, gezangen; -e B'iicher, Schriften c •, jacht maken, op de jacht zijn o.
(-
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Gejammer, (-s) o., z. m. gejam- gebabbel, geklets, kletsen, babbelen o. GekQder, (-s) o., z. m. lokken,
nier, geklaag, gekerm, jammeren, klagen,
Geklaube, (-s) o., z. m. gekluif, gelok o.
Gekoller. (-s) o., z. m. kolderen,
kermen o.; (Scherts.) jeremiaden v. mv. kluiven, gepeuter, peuteren o.
Gejáuehze, Gejubel, (-s) o., Geklebe. (-s) o., z. m. geplak, ge- rollen, gerol, gerommel o.
Gekopert, bije. en b. gekeperd.
z. m. gejuich, gejubel, juichen, jubelen lijm, plakken, lijmen o.
Gekopfe, ( - s) o., z. m. koppen,
Gekleeke, (-s) o., z. m. geklad ,
o., vreugdekreten m. nov.
toppen o.
Gekalber, (-s) o., z. rit. gestoei, kladden o.
GekQse, (-s) o., z. m. gekoos, gestoeien o•:Gekleide, ( - s) o., z. m. kleeden ,
kenvel o., liefkoozingen, omhelzingen
Gekamme, (-s) o., z. m. gekam, aankleeden o.
herhaaldelijk kammen o .
Gekleister, (-s) o., z. m. geplak, v. mv.
Gekoste, (-s) o., z. m. geproef,
Gekammer, (-viers, mv. -ener) o. , gesmeer, plakken, smeren o .
kamers v. mv.; it. kamer v., vertrek o.
Gekletter, (-s) o., z. m. geklou- proeven o.
Gekotze, (-s) o., z. m. gekots, kot Gekammt, bijv. en b. een kam of ter, klonteren o.
eene kuif op den kop dragend, gekuifd , Geklimper, (-s) o., z, m. geram- sen o.
Gekrabbel , (-s) o., z. m. gekrab met een kam; (Pl., Delfst.) kamvormig. wel, klinken, rammelen o.; 2. kattenge bel, krabbelen o.
Gekampel, (-s) o., z. m. (ge- luid o.
meenz.) gekibbel, kibbelen, twisten o .
Geklinge, (-s) o., z. m. geklink, Gekraeh, (-(e)s) o., z. m. gekraak,
kraken o.
Gek ,mpfe, (-s, mv. Gel;c nipte) o. getuit, klinken, tuiten o.
Gekraehz(e) , (-es) o., z. m. gegevecht, vechten o., twist, strijd ni.
Geklingel, (-s) o., z. ni. geklir, krijsch o., krijschend, schor spreken o.;
Gekarre, (-s) o., z. m. gekar, ge- ; gel, klingelen, gebel, bellen o.
krui, karren, kruien, gerij o .
Geklinke, (-s) o., z. m. geklink, 2. (op dc viool), gekras, krassen o.
Gekrahe, (-s) o., z. m. gekraai,
Gekáuder, (-s) o., z. m. gewauwel, gerammel, klinken, rammelen o.
aanhoudend wauwelen o.
G eklippe, (-s) o., z. m geklep, kraaien o.
Gekralle, (-s) o., z. m. geklauw,
Gekue, (-s) o.,z. m. gekauw, aan - i kleppen o .
houdend kauwen o .
Gekl rr(e) , (-(e) s) o., z. m. ge- klauwen, gekrabbel, krabben, krabbe Gekauer, (-s) o., z. m. gehurk, kletter, gerammel, kletteren, ramme- len o.
Gekrame, (-s) o., z. m. gekraam,
len o .
aanhoudend hurken o.
Gekaufe, (. ․) o., Z. m. gekoop , Geklopfe, (-s) o., z. m. geklop, kramen, uitstallen o., uitstalling v.
Gekrmpe, (-s) o., z. ni. gekrimp,
kloppen, geraas o .
aanhoudend koopen o.
Geka_upél, (-s) o., Z. m. geronsel , GeklQ'ppel, ( - s) o., z. m. geklos, krimpen o.
Gekrampel, (-s) o., z. m. gekam,
klossen o .
ronselen o.
i ft(e) , ( - (e)s) o., z. m. kloo - kammen o.
Gekegel, (-s) o., z. m. gekegel , Geklu
Gekranze, (-s) o., z. m. kransen,
ven v. mv., kloof v .
kegelen o.
Gekllgel, (-s) o., z. m. gepeins, tooien, opschikken o., tooi, opschik m.
Gekehre, (-s) o., z. m. geveeg,
Gekratz, (-es, mv. -e) o. vijlsel o.;
peinzen o.
aanhoudend vegen o.
Gekeife, (-s) o., z. m. gekijf, ge - Geknaek(e) , (-(e)s) o., z. m. ge- (Giet.) slakken v. mv., metaalschuim o.;
(Goudcm.) afval m., krabsel o.
schreeuw, voortdurend kijven, schreeu- knak, gekraak, knakken, kraken o.
wen o.
Geknalle, ( - (e)s) o., z. m. geknal, Gekratz — ofen, ( ofens,mv. ófen)
ni. smeltoven m. voor het slakken; -schlich
Gekeleht, bijv. en b. (P1.) een bij- knallen o.
kelkje hebbende, gekelkt .
Geknàrpel, (-s) o., z. m. geknap, m. (Giet.) door uitwassching of uitlooging verkregen gouddeeltjes; -schmelzer
Gekelter, (-s) o., z. m., gepers, knappen o.
aanhoudend persen o .
Geknarr(e) ( -(e)s) o., z. in. ge- m. hersmelter, afvalsmelter m.; -tvdscicer
m. afvalwasscher m.
Gekerbt, bijv. nw. gekerfd, ge- kraak, kraken o.
tand, met kerven, reet insnijdingen .
Geknaster, Geknetter, (-s) Gekraue, (-s) o., z. m. gekrauw,
krauwen o.
Geke_uehe, (-s) o., Z. in. gehijg, o., z. m. geknetter, knetteren o.
herhaald hijgen o .
Geknauelt, bijv. en b. kluwen- Gekrausel, (-s) o., z. m. gekrul
o., krullen o.; 2. gekrulde o., krulling v.,
Gekeule, (-s) o., z. m. slaan o. met vormig, gerold.
de knots .
Geknaupel , (-s) o., Z. m. gepeu- krullen v. mv.; (aan een hemd &),strook
v., boord o.
Gekieher, (-s) o., z. m. geginnik, zel, peuzelen o.
Gekr u.t, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
ginnegappen o.
Gekriebel, (-s) o., z. m. geknevel,
^ Krc ulerverk.
Gekippe, (-s) o., Z. in. gewip, wip - geknokkel, knevelen, knokkelen o.
pen o .
Gekneipe, ( - s) o., z. m. geknijp,l Gekreisch, ( - es) o., z. m. gekrijsch, krijschen, gillend schreeuwen o.,
Gekitte, (-s) o., z. m. gelijm, aan- knijpen o.
houdend lijmen, stoppen o. met stopverf .
Gekníek(e) , (-(e)s) o., z. m ge- gillende kreten m. mv.
Gekreuze, (-s) o., z. m. kruisen,
Gekitzel, (-s) o., z. in. gekittel, knik, knikken o., geknik, knakken o.
onophoudelijk kittelen o .
Geknie, (-s) o., z. m. gekniel, door elk. loopen o.
Gekrieche, (-s) o., z. in. gekruip,
Gekl ,ffe, (-s) o., z. in. gekef, ge- knielc-n o.
Gekniffen, bijv. nw., Z. knei fen. kruipen o.'
blaf, keffen, blaf en o.; 2.(Gg.) geschreeuw,
Gekn rsch, (-es) o., z. in. ge-Gekriege, (-s) o., z. m. gekrijg,
gehuil o.
gevecht, vechten, strijden, oorlogen o.,
Geklage, (-s) o., z. m. geklaag, knars, knarsern, gekraak, kraken o.
aanhoudend klagen o .
Geknister, (-s) o., z. m., Z. Ge- twist, strijd m.
Gekritzel, ( - s) o., z. m. gekrab Gekl ,ng, ( - (e)sl o., z. m. geklink, knatler
Geknupfe, Gekni pfe, (-s) o., bel, geknoei, knoeiwerk o., hanepooten
klinken o., klank m., geluid o .
Geklingel , (-s) o. geklingel, ge- z. m. geknoop, knoopen o.M. mV.
bel, klingelen, hellen, schellen,geschel o .
Geknurr, (-(e)s) o., z. m. geknor, Gekr ne, (-s) o., z. m. gekrooii,
kronen o.
Geklapper, (-s) o., z. m. geraas, knorren o.
getier, leven, geweld, rumoer o.; (van de
Gekr^pfe, (-s) o., z. ni. gevreet,
Geknutt, (-(e)s, mv. -e) o. gevreten o.
tanden), klapperen o.; (van den ooievaar), knoop, knoopen, knoopwerk, net o.
geklepper, klepperen o .
Gek—ch, (-(e)s, mv. -e) o. kook - Gekros -ader, (-n) v. (Ontik.)
darmscheilader, ader v. van het midden Geklatsehe, (-s) o., z. m. geklap, sel o., spijs v.
klappen o. van de zweep,toejuiching v.,
GekQeh, ( -(e)s) o., z. ni gekook, rif; -artig bijv. en b. darmacheilachtig;
-blutader v. darmscheilbloedader, bloedhandgeklap, applaudissement o.; (tig.) koken o.
-
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ader v. van het middenrif; -driise v.
Gel^nder-baum , (-baum(e) s
darmscheilklierv.; -driisengang m. kanaal mv. -biiume) m. leiboom m.; -docke v.
o., het alvleesch betreffende.
baluster v.; -fenster o. halkonvenster o.;
Gekr^se, (-s) o., Z. m. (Ontik.) -gang m. galerei v.
darmscheil, middenrif o.; (Vleeschh.)
Gelandern, (gelunderte,geldndert)

Gelaunt, bijv. en b. gehumeurd;
got -, goed, wel gemutst, opgeruimd, in

goede luim; libel -, slecht of kwalijk gemutst, in kwade luim; tule ist er-?, hoe
is hij gemutst ?
omloop m., ingewand o.; (van ganzen &), bedr. ww. met latwerk voorzien, eene
Gelausehe, (-s) o., z. m. geluister,
eetbare afval m.; 2. geplooide kraag m.; leuning maken op, eene balustrade & luisteren o.
it. Z. Bufenstreif.
aanbrengen aan.
Gelause, (-s) o., z. m. geluis, lui -

Gekr^is-entzundung, v. d a rm -

Gelandersiule,

(-ni) v., Z. Ge - zen o.

scheilontsteking v.; -fell o., Z. -haul; lc nderdocice.
Gelaat, (-(es) o., z. in. (Jachtw.)
-gefásse o. nov. darmscheilvaten o. mv.;
Gelange, (-s, mv. Gelange) o. lang geblaf, blaffen o.
-geflecht o. (Ontlk.) darmscheilvleci,t v., stuk bouwland o.
Gelii;ut(e), (-(e)s) o., Z. m. gelui,
darmscheilweefsel o.; -haul v. darm
Gelangen, (gelangte, gelangt) o. geschel, luien, schellen o.; unter dem -e
- martel-scheiludv.,arn so; ow. an eiven Ort, an's Thor -, komen; der Glocken, onder het gelui &; 2. klokm., Z. Gekröse; -schlagader v. (Ontlk.) an's Ziel -, zu seinem Ziel -, tot zijn doel ken, bellen, schellen v. mv., gelui o.; mit
darmscheilslagader v.; -stein m. (Delfst.) geraken, zijn& bereiken, slagen; zu einero halbem - begraben, onder het luien van de
zwavelzure barfijt m., zwaardaarde v.
Anite -, een ambt krijgen; zum Throne -, helft der klokken; (van eene slede), klok
-jeso.mv
Gekrttmel , (-s) o., z. m. gekrui- komen; zu Ansehen -, aanzien krijgen, in
mel, kruimelen o.
aanzien komen; zu Reichthum -, rijkdom
Gelb, hijv. en b. geel; -es Tuch, -e
verwerven, rijk worden; wieder zit-men Farbe, geel; -ellübe, gele wortel m., peen
Gekrumme, (-s) o., Z. m . gebuig,
gekrorn, buigen, krommen o.
Ehren - zijne eer herkrijgen; zur Reife -, v.; -e Sticht, geelzucht, geelziekte v.;
Gekriipft, gekruppt, bijv. en tot rijpheid komen, rijp worden; etwc. vor -er Flachs, blond; (Wapenk.) die -en
jem. - lassen, laten onderzoeken, infor- Lilien, goudgeel; -gebratener Kapaun,
b. (Wapenk.) zittend.
bruin &; (Verg.) -e Nadeln, gouden toets
Gekugel, ( s) o., z. mh gekegel, meeren.
es weird mir grün and --naldev.m;
kegelen o.
Gelangung, v., Z. gelangen.
G ekUnstel, (-s) o., z. m., Z. Kiin- Gel4pp, (-(e)s) o., z. m. (Jachtw.) vor den Augen, het wordt mij geel en
groen voor de oogen, ik word duizelig;
ooren o. mv.
stelei.
Gekuppel , (-s) o., z. m. gekoppel, Gelapper, (-s) o., z. m. gelepper, U. o. zelfst. das -e, het geel, gele o., de
koppelen, aan elk. verbinden o.
gele kleur v.; das - vona Ei, het geel o.,
lepperen o.
Gekusse, (-s) o., z. rn. gekus, ge- Gel ,rm, ( (e)s, mv. e) o. getier, de dooier ni.; (Past.) beslagen eidooier
zoen, kussen, zoenen o.
geraas, gewoel, geraisch, leven o., bewe- m. ter bestrijking van deeg.
Gelach, (-(e)s) o., Z. m., Z. Ge- ging V.
Gelb — amber, v., Z. Goldamber;
ldchler; 2. (Jachtw.) (-(e)s, mv. -e) o.
Gelass, (-es) o., z. m gemak o., -dugig bijv. en b. geeloogig, met gele
modderige plaats v.
gemakkelijkheid v.; it. uitgestrektheid, oogen; -band o. (Nat. bist.) geelvink m.;
Gel^ehel, (-s) o., z. in. grimlachen, ruimte, plaats v.; (van een huis), plaats 2. quici m., een kever; 3. zwarte vlinder
v., gemak o.; ich habe hier genug -, ni. met gele strepen, schoenlapper m.;
glimlachen o., grimlach, glimlach m.
Geláchter, (-s) o., z. m. gelach, plaats, ruimte v.; er hat zu Menig -, hij -beere v. geelbes v., ververskruisdoorn
lachen o.; es entstand ein laates -, er zit te nauw, heeft geene ruimte genoeg; m.; -bein(chen) o. geelpoot m., vogel met
ontstond een gelach, men begon te lachen; (Leenw.) opvolging, erfopvolging, erfla- gele pooten; - blatlerig bijv. nw. met gele
bladeren; -brawn, -brdunlich bijv. en b.
ein laates - erheben, aufschlagen, hardop ting, nalatenschap v., legaat o.
beginnen te lachen, beginnen te schateGelasse, ( s) o., z. m. (Wev.) geelbruin, bruinachtig geel; -brust,-briistchen o. bastaard - nachtegaal in. met gele
ren van lachen; (fig.) der Gesellschaft draadringen m. mv.
zum - sein of werden, een voorwerp van
Gelassen, -er, -si) bijv. en b. ge- borst; -bunt bijv. en b. geelbont, geelgespotternij zijn van; (Muz.) das hiilzerne' laten, geduldig, kalm, gerust, stil; horen vlekt.
Sic mich - an, kalm, stil, bedaard; mit Gelbe, (-n) v. geel o., gele kleur v.
-, klakkebus v.
Gelade, (-s) o., z. m. laden o.
einero -en Tone, gematigd; - ertragen, ge- Glben, (gelbte, gegelbt) o. ww. geel
worden, beginnen geel te worden, gelen;
Geladene, der,, ein Geladener, duldig, net gelatenheid.
(-n, mv. Geladene, die -n) m. genoode, Gelassenheit, v. gelatenheid, ge- 2. bedr. ww. geel verven, gelen; 3. wed.
genoodigde, gast, geïnviteerde ni.
^luldigheid, kalmte, gerustheid, stilte, be- ww. geel worden, de gele kleur aannemen.
Gelb erde, v. gele aarde v.; it. geel
Gelag, (-(e)s, mv. -e) o. maaltijd (iaardheid, onderwerping v.; mit -, Z.
m., maal, gelag, feest o., gastmaal o., gelassen; mit - sein Todesurtheil anhi- o., gele kleur v., oker in.; -erz o. (Delfst.)
geel zinkerts o., geel koolzuur, zin kox de
partij v.; das - bezahlen, het gelag betalen, ren, gelaten, zonder aandoening.
Z. Zeche; in's - hinein reden, onbezonnen, Gelaube, (-s, mv. Gelaube) o. loof, o.; -farbig bijv. nw. geel, geelkleurig,
in het wild praten; 2. (Bergw.) laag v. loofwerk o., priëelen o. nov., prieeltje o. geel van kleur; -fink in. geelvink m.; it.
Gelager, (-s, mv. Gelager) o. lege
Gelauer, (-s) o., z. m. geloer, loe- Z. Goldamnier; -fisch in. (Nat. lust.) geel
gele lijmvisch in.; - [losser-achtigevs,
leger, kampement o.
-ren, ren, bespieden o.
Gelahrt, Gelahrtheit, v., Z. Gelaufe, (-s) o., Z. m. geloop, boo- m. zeebrasem m. met gele vinnen; -fli gel
gelehrt, Gelehrlheil.
pen o.; dieses - hat kein Ende, dat geloop, m. geelvleugel, vogel m. met gele vleuGelalle, ( s) o., z. rrn. (van kinde- loopen &; 2. oploop m., tumult o.; es war gels; -fuchs rn. geelbruin vospaard o.;
ren), stameen, stotteren, gestotter, ge- diese Nacht ein beslandiges - in dieser -fusz in. (Nat. bist.) zandlooper, zand
niet gele pooten; it. Z. -hein;-kevrm.
stamel o.
Strasze, oploop m.
Gelamme, ( s) o., z. m. lamme- Gela_ufig, ( -er, -st) bijv. en b. -gar bijv. en b. (Zeemt.) tot zeeen overren, lammeren werpen o.
eine -e Mand haben, eene loopende hand gegaan; -gebliinit bijv. en b. geelgebloemd,
Gelande, (-s) o., z. m. landen, aan schrijven, geoefend, vlug, g., makkelijk; niet gele bloemen; -gebraten bijv. en b.
land gaan o.
eine -e Zunge, rad van tong zijn, vlot, bruin gebraden; -geloc'^t bijv. uw. geel
. Gelande, (-s, rnv. Gelande) o. land- vaardig, vlug spreken; jemn. die Sprache gelokt, met gele lokken; -gestreift bijv.
schap, land o., streek v.; 2. Z. Ldnderei. - machen, iem. aan het praten helpen; en b. geel gestreept, met gele strepen;
Gelander, (-ders, mv. -der) o. lat diese Sprache ist ihm -, eigen, gemeen -gieszer m. geelgieter, kopergieter in.;
spalier o., leuning, balustrade v.;-werk,
-zain. --zcaare V. koperwaar v., brons o.; -grün
(aars eene trap), leurning, baluster v.; (van
Gel ufigkeit, v. gemakkelijkheid, bijv. en b. geelgroen, geelachtig groen;
druiven), latwerk, leiwerk o.; (Zeew.) vlugheid, vaardigheid v.; (vara de tong), -grunlich bijv. uw. geelgroenachtig;
-haarig bijv. nw. geelharig, blondharig,
(van eerie galei), riewhanger in.
radheid v.
-
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met blond haar, niet vlasachtig haar; kas zijn, geen geld hebben; - au!', fiir krediet o., schuld v.; -freier m. vrijer in.
-hart o. gele liars o. en v., guttegoni v.; elic. bieten, geld bieden voor, een hod om geld; -fressend bijv en b. (van zaken),
--barcm m. gutt.egomboom in.; -holz o. doen naar; jein . an of urn - strafen, ienw. kostbaar, duur; -geben o. geld geven o.,
geel hout o. uit f3razilie, geelhout,fu`tet- Bene geldelijke straf, boete v. oplegg en; beh► ling, uitgave v.; neon Stan i/tm corn
- and Gut haben, rijk zijn, vermogen o. — sagt, al, men hem van geld 1' at;
hout o.
Gelbing, (-(e)s, mv. -e) in. (Zeew.) bezitten; uni, bares - spielen, om geld spe- -yefiille rriv. bijvalletjes o. mv. in geld; it.
ruimte, galerij v. over het roer. len; (Spr.) dus is! so gul als bares -, dat geldzaken o. rsic., financiën v. mv.; -ueGelb-kehlehen, o., Z. - briest- is zoo goed als gereed geld, altijd zijn hult ni. gehalte o. van het geld; 2. Gelchen; -kehle v. geelhals, Kaapsche dikbek geld waard; (Spr.) leicht -, leichte Waare. deswcer•lh; -geit in. geldgierigheid v., geldm.; -kopf m. Bengaalsche mosch of musch alle waar is naar haar geld; it. - such! -, dorst nn.; -geschal! o., Z. -sac/ic; 2.
v.; 2. Canadasche kwikstaart, geelkop in.; waar geld is, wil geld wezen; er hal -, hij agiotage v., wisselspel o.; -gier v., Z.
-khmer o. mv., Z. -beere; -kraut o. gele heeft geld, is niet onbemiddeld; er hat - begierde; - gierig bijv. nw. begeerig naar
reseda v.; -hup/er o. geel koper, latoen, -• wie Hen, er miss! das - mit Schefléln, geld; -giïlte v. geldpacht v.; -giirtel us.
messing o.; —erg, o. geelkopererts, mes- hij heeft geld als water, is schatrijk; it. gordel rii. voor geld; - handel iu. geldsingerts o. (genieenz.) hij bulkt van liet geld. handel m.; -handler us. geli.lhaudelsar,
Gelblieh , bijv. en b. geelachtig, Geld - adel , ( - s) rn., z. ni. geldadel wisselaar, wisselhandelaar, bankier, kas naar geel zwemende; (van liet haar), m., aanzien o. door rijkdom; it. ge- sier eis.; - haufen m. geldhooi) nl.; -heiratle
blond, vlasachtig; -braun, -grim, -roth, kochte adel in.; 2. geldrriannen us. cnv., V. huwvelijk o. om geld; - hiel/'e v. gelgeelachtig bruin &. beheerders in. inv. der schatkist; -ange- (lelijke soli, hulp v. in geld, subsidie v.,
Gelbling, (-(e)s, mv. -e) in., Z. legenheit v. geldzaak, financiëele zaak v.; en u.. Z. -beiti-ag; -hunger n)., Z. -durst;
Goldammer. -au/aye v. (Elan(].) geldplaatsing v., plaat- - hangerig bijv. en h. b^geerig naar geld,
Gelbliseh, (-es, mv. -e) o. (Pl.) sen o. van geld; -aren bijv. en b. ariii assn naar rijkdommen; Jude rrt. woekeraar,
gele lischbloem v., bastaardkalrrlus in. geld, geen geld hebbende; -auflage v. be- teidioo ► (i In.; -lrniiimer• v. geldkainer, gelllGelb .-mähnig, bijv. nw. met gele, lasting v. in geld; -aus/uhr v. uitvoer in. i kast v., i anti ► or o.; 2. (.hire.) i•ekeukamanen; -nase V. oeversnip v., geelneus m.; van geld; -ausgabe v. uitgave v. in geld, mier v.; - !orstclrcri o. geit kastje t ► .; - B asten
-reif bijv. en b. geel van rijpheid; -reife geldelijke uitgave, uitgaaf v.; -bedarf in. in. geldkist, geld'k; ► st v.; -bi/ze v. gel ► lv. tijd ru. van geheele rijpheid (van liet geldgebrek o., behoefte v. aan geld; -be- riem in., geehl kous V.; -kipper m. geldkoren); -roth bijv. en b. geelrood; - riith- diirftig bijv. en b. behoefte, gebrek heb- snoeier ui.; -kiste ltera o., Z. -kc stchen;
lich bije. uw, geelachtig )noel; •schecltie bende aan geld, geld noodig hebbende; -lisle v. geld !cist v.; it. Z. -lfusse; -klenlni.
m. geelschimmel m.;- schild o. geelschild, - begie rde v. begeerte v. naar geld, geld- bijv. en b. slec ht bij kas . slecht van geld
roofkever ni., rooftor v.; -schlupfer in. dorst ni., geldgierigheid v.; -begierig hjr. voorzien; -klenwie v., Z. - mangel; -1klcirnvlieg v. met gele huid; -schmutz m. vuil en b. begeerig naar geld, geldgierig; pen nl., Z. -h.au/en; -korbc/aen o. geldgeel porselein o.; -schnabel in. ijsvogel, - beitrag us . geldelijke bijdrage, hulp, on- mandje, centenbakje, geldbakje o.; -krisis
duikerkoning m.; 2. zeearend m.; 3. Z. dersteuning, v.; it. contributie v.; -beloh- v. geldcrisis v.; -lade v. geldlade v., Z.
-fink; 4. geelsnavel ui.; 5. (fib., van per- nung V. geldelijke belooning, belooning - kasten; -le/ien o., Z. Pezulellehen; -liebe
sonen), lafbek, jonge onbezonnene, over- v. in geld; -beschneider in. geldsnoeier V. liefde v. voor liet geld, gehechtheid v.
varene, nieuweling m.; it . (Student .) iii.; -besitz m. bezitting v., rijkdom m. in aan rijkdouinieir; -lieferiing v. ieverautie
groene ni.; -schncib(e)lig bijv. en b. niet geld, gereed of cornptant geld o., geld o. int geld, aflevering v. van geld; it. overgelen snavel; —er Mensch, laf, Z. -schna- in kas; - beistel ns. geldbeurs, beurs v., gemaakt gel ►.., losgemaakt geld; -los bijv.
bel (5); -schopf m. boomkruiper m., piny- geldzak in.; -beutelcheic o. geldbetir sje, nw. van geld ontbloot, zonder geld, gelpelmees v.; it. gele kuifeend v.; -schivanz geldzakje o.; —ring ril beursring, schuif- deloos; -losigkeit v. geldeloosiieitl v., gem. (Nat. list.) geelstaart iii.; - specht ni. ring ni. eerier beurs; -bringend bijv. nw. brek o. ian geld; -Ha(((ir-er ni . geld eiaker,
gele sperwer m.; -steisz m. (Nat. hist.) geld opbrengende; -biichse v. geleikist, valsche uiurite r nl .; -mükter in. geldbegeelgat m.; -sucht v. (Gen.) geelzucht, gelddoos v., geldbus v.; - barge ni. borg- zorger, wisselaar, handelaar in. in wissel geelziekte; grüne, schicarze —, groene, stelling v. in geld; - burgschaft v. borg brieven; -niaaldlerei v. geldbezor gen o.;. it.
zwartegeelzuclrt v.; —iviirzel v.,Z. -ivur- ril., goedspreken o. voor eeue song gelds; urakelaardij, court age v.; - mangel rij. ge.el; -suchtig bijv. en b. geelzuchtig, met 2. borgstilling v., waarborg in. iu geld; breko. aan geld, geldgebrek o., schaarschde geelzucht behept; -vogel in. wiele- 3. betaalde borgstelling v.; -busze v., Z. beid v. van geld; -mann in. (llaud ) gele!..

waal m., goudlijster v., goudmeerle v., -strafe; -casse ., Z. Gassy; -cours ui schieter, geldman in.;it. geldma ►i,rijke Ali.;
below, pirol m.; -u'urzel v., (Pl.) geel- geldkoers, koers m. van liet geld; —zettel -maiiiiclicnn ..a. (Pl.) alruinivortel, louverwortel m., Indische saffraan v.; it Z. m tarief o. voor geldstukken; -dieb ni. of heksenwartel rei.; -markt os. geldinarkt,
Goldwurz; - wasser o. (Gen.) waterzucht gelddief ni.; -diebstahl ru diefstal m., beurs v.; -mittelo.rnv.geldrniddelen,fondv. van den onderbuik. stelen u. van geld; -dorst in. gelddorst sen o. cnv., financiën v. nr.; -niuschel v.
Geld, (-(e)s, mv. -er) o. geld, ge- ► ri.; -egel m. geldafperser, bloedzuiger (dat. kist.) schelpmunt v.; -nolh v. be-

munt geld o., munt(specie) v.; bares -, in .; -einnahme v. ontvangst v., innen, oi_t- hoel'te, schaarschlieid v. aan geld, gebrek
baar geld, gereed geld, comptant geld , vangen u. van geld, geldelijke ontvangst o. aar► geld, geldnood ni., geldcrisis v.;
klinkende munt of specie; grobes, hartes, v.; -einnehnicr m. ontvanger in. van geld, -paket o., Z. -rolle; -post v., - posten in.
.artes -, hard, zacht geldstuk o.; kleines geldlinner, kashouder rij. ([laud.) geldpost , post in . op eerie )eke-, klein geld; falsches -, valsch, vage - Gelderrose, (-n) v. (Pl.) Gelder- ning &; -pragen u. geldslaail, inenten o.;
-preis in., Z. - cours; —berechnuang v.
maakt geld; gangbares -, gangbare munt sche roos v.
v.; die Offetntlichen -er, publieke fondsen Gelderwerb , (-(e)s) m., z. rn. (flaud.) lkuersber ekeiiing, berekening v,
o. mv,; - im Beutel haben, geld op verkrijging v., verdienen, verkrijgen o. I van den geleikoers; - rechen m. (Sp.) geldzak, bij zich hebben; jemn. das - abneh- van geld; au/ - sinnen, ausgehen, geld hark v.; -rechnuiig v. geldrekening, rekeHing V. vary C. o. a. soon gelds, staat rn.
m en, (van movers), van het geld beroo- zoeken te krijgen . •
ven; it. (in het spel), winnen van; etiv
Geldeswerth , bijv. nw. geld waard van ontvangst en uitga af; - reich bijv. en
zu -e machen, in's - netzen, tot geld, te zijnde, wat geld waard is; 2. (-(e)s, nlv.' b. (geuiepnz.) rijk in geld, rijk, ovelnegelde maken; Actien, Papier zu -e •na- -e) in . waarde v. van liet geld, gelds- steld, wel,;ezeteii; -rei-chthum in. rijk chen, verkoopen; sich ein - machen, zich waarde v.; Geld and -, goed o., bezittiu-Íduin to. i ►i geld, welgesteldheid v.;- rentte
geld verschaffen; aus Alleen - machen, gen v. mv. V. rente v., interest ni. van. geld; -sac/ie
alles te gelde maken, verkoopen; vonsei- Geld-fass, (-f asses, cnv. - frisser), v. geldzaal; v.;-sack in. geldzak, geldbuidel
nem -c leben, van zijn geld, van zijne --fassehen, o. geldvat o.; -forderung m.; -.sainnaler ni geldverzarnelaar, schrarenten leven; nicht bei -e sein, niet bij v. vordering v. in geld, pretentie v.; 2. per nl.; it. geldirizarnelaar, collecteur in.;
.

490

Cel.

Gel.

Gel.

-schachtelv.,Z.-bitchse;- schaden m.gelde- en, hoog liggende, gelegen weiden; u ohl raam, bevattelijk; -e Thiere, lichtte dreslijke schade v., geldelijk nadeel o.;-schnei •, wel, aangenaam gelegen; zcohl -es Haus, weeren; -keit v. leerzaamheid v.
Gelehrsam, ( er, st) hijv. en b .
der m. (gemeenz.) afperser, bloedzuiger, vel gelegen; 2. gelegen, geschikt, gepast,
geldafdwinger m.; -schneiderei v. afper- ;emakkelijk; -c Zeil, gelegen, gunstig, .eerzaam, Z. ge/chug.
sing, geldafpersing v.; -schrank ni. geld- ,oed gekozen; - kommen, gelegen komen,
Gelehrsamkeit, v . geleerdheid
lade, buffetlade v.; - schuld v. geldschuld, ian pas komen; es ist vair jetzt nicht -, ^)ekwaamheid, kennis v.; ein Mann von
schuld v. in geld; -sendung v. geldzen -et komt mij niet gelegen, het valt mij troszer -, van groote geleerdheid, van
overzending v., overzenden o. van-ding, 1 in niet gerakkelijk,eenigszins moeielijk, .iitgebreide kennis, Z. Golfes -, Rechts
it. Z. Gelehrigkeit.
-lehrsamit;
geld; -sorge V. geldzorg, zorg, bezorgd- i k heb nu geen zin, geen list &; es isl
heid v. in geldzaken; -sorten v. mv. geld- nil viel daran -, er is mij daaraan veel
Gelehrt, ( -er, -st) bijv. en b. gesoorten v. mv.,geldspeciën v. nlv.; -spende telegen, ik stel veel belang daarin, ik eerd, geletterd; er ist nicht sonderlich -,
V. geven o. van geld, aalmoes v. in geld; i l echt er groote waarde aan, de zaak is hij is niet zoo bijzonder geleerd; -e Arbei-splilternd bijv. en b. gelilverkwistende, , ~oor mij van belang; es ist mir nichts ,en, Bescha ftigungen, Streiligkeiten, Frawegwerpende; -splitierung v. verkwisting i laran -, er is daaraan niets gelegen, ik ten, geleerd; cin -es Galachten, meering
v., opmaken o. van geld; -stand ni. stand, teef er niets om, stel er geen belang in, C. van een advocaat; -eZeilungen,weten;chappe!iik, letterkundig; -e Gesellschaft,
staat m. van het geld aan de beurs; -sleuer k bekommer mij er niet om.
V. belasting v. in of op geld; -stock m.
Gelegenheit, ( - en) v. gelegen- ;eleerd genootschap o.; die -e Welt, de
geldpost m., kapitaal o.; 2. kapitaal, fonds I ieid, ligging v. eerier plaats &; 2. gele ;eleerde wereld v., alle geleerden m. mv.;
inrichting v.; alle -en eines Han--,enhid ?r spricht sehr - doven, met kennis van
o.; 3. voorraad m. van geld, voorhanden
geld o., fondsen o. mv., cassa o.; -stolt es kennen, alle gelegenheden, ale geheele :aken, geleerd; sick dent -en Stand tcidm. trotschheid v. op het bezit van geld, i nrichting; das Haus hal viele -en, ge- nen, zich aait den geleerden stand wij
-c Krankheit, ziekte v. der ge--len;(fig.)
geldtrots m.; -strafe v. geldstraf, straf v. iiakken o. mv.; 3. gelegenheid, gesteld
hoedanigheid v.; naels - der Sachen,-nied, eerden; it. hypochondrie v.; -e Sprachen,
in geld, boete v.; -sliick o. geldstuk, 1
stuk o. geld; -sucht v. geldzucht v., Z. I jaar bevind van zaken; 1. gemak o.; 1,alcu der geleerden, Latijn en Grieksch;
-gier; -siichtig bijv. en b. geldzuchtig, >einer - p(lcgen, zijn gemak nemen; etre. 'Spr.) je -er, je verhehrler, hoe geleerder,
Z. - gierig; - sunznie v. geldsom, som v. nil guler - th'un, iets op zijn gemak doen; hoe gekker; -er Hochinulh, Dankel, ver
een geleerde; (Ger.) -er-wandheiv
gelds; -tasche v. geldzak, zak m., geld- i t. Z. fiblritt (3); 5. gelegenheid v., gezakje o.; -lisch m. geldtafel v.; it. (Huish.) ;chikte tijd in.; die - benuiitzen, de gele f]id, eed m. in de behoorlijke vormen;
nutte maken, van de gele -tenhid 2. (fig.) -er Hand, geleerd, afgericht, gegeld o. Voor het genot van kost en ingebruik maken; die - zur Siinde,-;enhid iresseerd; 3. (Student.) cin -er, een half
woning; bei jemn. einen -- haben, geld
ontvangen voor het onderhoud van ienw.; gelegenheid, aanleiding v.; - sich Zn ver ;las o. (wijn of bier).
partij v.; geben Sic mgr - hanen-'teirahn,
Gelehrte, der, ein Gelehrter,
-untlauf ni. geldsomloop nl.; -untsatz m.
omzetten o. van geld geldomzet m., in dienen, stel mij in, geef mij de gele -n, mv. die -n, Gclehrte) m. geleerde,
om &; - zit Klagen, reden, aan -genhid geletterde, letterkundige; (Spr.) -n ist
circulatie v. van liet geld; -ztnterstiiv.; das gab mie - zu 4^, (lat gaf-eidn; tut predigen, een goed verstaander heeft
t.zung v. geldelijke ondersteuning, hulp,
v., bijstand m. met geld; - valuta v., Z. mij gelegenheid, was mij een goed voor slechts een half woord noodig; 2. ge-wendslo.; leerde, geletterde vrouw, schrijfster v.;
cVenn es die - gibs, wean sic/el
-tverth; -verdc/iter m. geldverachter m.;
-verkehr m., Z. - handel; -verlegenheit v. - dazu findel, als er gelegenheid voor is; it. (Scherts.) blauwkous v.
Gelehrten — bank, ( ban/ce) v.
geldelijke verlegenheid v., verlegen zijn Ami -, bij gelegenheid; bei - dessen, bei
om, gebrek hebben o. aan geld; in —sein, 1ieser -, bij deze gelegenheid; bei allen bank v. der geleerden; -feind m. letterin geldelijke verlegenheid zijn, gebrek -en, in of bij alle gelegenheden, ornstan- vijand, vijand m. van geleerdheid; - freund
aan geld hebben; -verleiher m. geldiee- ^ligheden V. mv.; durch, mil -, reit erster m. lettervriend, vriend ni. van de lettener, geldbezorger m.; - eerlust m. geld- -, bij gelegenheid, met de eerste gelegen ren, der geleerdheid; it. Mecenas in.; -ingelegenheid v., middel o. van-heid;t. crony v. gilde o. der geleerden, vereeniging
verlies, verlies o. in of van geld; -ver
m. geldverbrasser,-prase,vchwnd vervoer; durch ivelche - wollen Sic ihni v. van geleerden; -leben o. 'leven o. der
geldverkwister m.; -verprassung, -ver sein Pa/cel übermachen.? roet welke gele geleerden; -republik V. republiek v. der
v. geldverbrassing, geldver--schwendug genheid &; nuit seiner eigenerf - reiseer, letteren; -schule v. Latijnsche school,
kwisting v.; -vorschuss m. geldelijk voor niet eigen rijtuig o.; it. (gerneenz.) te gymnasium o., academie, hoogeschool,
voorschot o. in geld; -vorlheil ni•-schot, voet, op zijn voetjes; (Spr.) Z. Dieb; 6. universiteit v.; -stand m. stand m. der gegeldelijk voordeel o.; -rcechsel m. geld- (gerneenz.) goed, landgoed, huis, verblijf, leerden, vak o. van letterkundige; 2. de
geleerden, geletterden m. mv.; -verein in.
wisselen o., bank v., wisselhandel m.; logement o., woning v.
Gelegenheitlich, bijv . en b . Z. letterkundige vereeniging, academie v.
-Wechsler m., Z. -handler; -veesen o. geldvan wetenschappen, geleerd genootschap
wezen, financiewezen o.; -2cucher m., gelegentlich.
-wuclierei v. geldwoeker m.; -rciecherer Gelegenheits- dichter, Iers, o.; -zvaare V. geleerde toestel m.; -veesen
m. geldwoekeraar, agioteur ni.; -zdhler mv. -ter) m. gelegenheidsdichter in.; o. letterkunde v., wezen o. der letteren,
m. geldteller m.; -zins m. geldinterest, - gedicht o. gelegenheids- gedicht, -verso.; Z. -republik; -aeitu.ng V. letterkundig
interest m. van geld; -zulage v. gelde- -macher, —in, tusschenpersoon m., kop (lag-, weekblad o.; -zunft v ., Z. -innung.
koppelaarster v.; -predigt v.-pelarm.,
Gelehrtheit , v., Z. Gelehrsamkeit.
lijke toelaag, subsidie, gratificatie v. in
Geleier, ( - s) o. gespeel, aanhon gelegenheids- preek, -rede v.; - schrift v.
geld.
Geleben, (gelebte, gelebt) o. ww. l gelegenheidsgeschrift, programma, pam- dend spelen, voortdurend spel o.; 2. gefl et o., brochure v.; -ursache v. (Wijsb.) speel, gezang o.; (fig.) geleuter, gedraal,
(veroud.) Z. leben.
dralen, met de lier loopes o.
Gel chze, (-s) o., z. m. gelek, lek- gelegenheidsoorzaak, aanleiding v.
Gelegentlich, ( - er, si) hijv. en Geleim, ( - (e)s) o., z. m. gelijrn,
ken, smachten o.
Geleeke, (-s) o., z. m. gelik, gelek, b. bij gelegenheid, toevallig voorkomend; lijnen o .
G(e)leis(e), ( es, mv. e) o. walikken, lekken o.; 2. gekus, herhaald kus- jemn. - emit,. sagen, bij gelegenheid; etiv. erfah-ren, toevallig (erwijze); eliv. - erwc h- genspoor, spoor o.; im -e bleiben, das sen o.
Gelee, (-rt) v. (Kookk.) gelei v.; nen,bij gelegenheid, tusschen twee haak halten, in het spoor blijven, het spoor,
weren Sie ihn - sehen, so J, als gij-jes; de rails houden; auszer deny -e, zwischen
-form v. geleivoren m.
Gelege, (-s, mv. Gelege) o. (WVijng. hem bij gelegenheid, soms, toevallig; zwei -en fahren, hinneri de rails, buiten
thun Sie dies -, bij gelegenheid, op uw het spoor rijden; (Spoors.) deraillee&) aflegger m.
ren; (fig.) inc -bleiben, den rechten, gereGelegen, er, si) bijv. en b. ge- gemak.
legen, liggende, gevestigd; poch -e WieGelehrig, ( - er, st) bijv. en h. leer- gelden gang volgen; dus dem -egehon men
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ter m. geleiruiter m.; -suule V. grensGelenk — sehalig , bijv. nw. met
paal m, van een grondgebied, dat recht schubben of schalen bedekt; -schlagader
op geleide heeft; -schein n)., Z. - zettel; V. gewrichtsslagader v.; -schleim na., Z.
-schift o. geleischip, convooischip o.; -saft; -schliissel m. sleutel m. van een
(g(e)leistc, g(e)leisi) - statte v. plaats v., «aar het convooigeld veerslot; -schmiere v., Z. -salt; -schicanrm
o. ww., m h. het spoor volgen, den goe- betaald wordt; -stein rei. geleigrenssteen m. (Heelk.) gewrichtsgezwel, wit gezwel
ni., Z. -saule; - stelle v., Z. -sta/te; -stern o.; -s/ei/heil v. stijfheid v. in de geden weg volgen.
G(e)leisweite, (-n) v. (Spoorw.) m. (Sterrenk.) trawant m., bijplaneetv.; wrichten; -steine m. mv. (Delfst.) lelie
spoorswijdte v., afstand in. tusschen de -slr asze v. geleiweg, groote weg m.;
-stuck o. gewrichtsstuk-stenm.v;
- tafel v. tarief o. der convooien; -lag in. o.; (Schoenm.) tong v.; -theil ni. gerails.
geleide, dag in. der geleiruiters; -weg m., Z. wrichtsknokkel m., stuk o. van het gegeleiden o., begeleiding v.; jemn. das - -strasze; -zeichen o., - zettel m. gelei wricht; -vericachsung v. gewrichtsverbewijs o. van betaalde convooi- of-biljet, groeiing v.; - wasser o. gewrichtswater
geben, iem. laten geleiden, een geleide
geven, laten vergezellen; einero Hand- geleigelden.
o., Z. -soft; -tvassersucht v. (Gen.) gewrichtswaterzucht v.;-icirbelm. (Ontlk.)
tcerksburschen das - geben,feestelijk uit
Geleitung, v ., Z. geleilen.
doen (als hij op zijn ambacht gaat-gelid
Gelenk, ( -er, -sl) bijv. en b. buig - gewrichtswervel v.; -wurz v., Z. -k raut ,
reizen); nehmen Sic das - snit, (beleefd zaam, lenig, slap, vlug, handig, los; -e Weiszwnrz.
als men een heengaande niet-heidstrm, Finger, vlug; - riidern, handig, vlug; (fig.)
ni.
aan
Gelerne, uitgeleider kan), neem mij niet kwalijk, es geht ihm - aus dent Munde, vlug, rad. houdend leeren o.
Ge/coke) o.
Gelenk(e) dat ik u niet uitlaat; (fig.) bestuur o.,
Gelese, ( - s) o., z . m . gelees, aan leiding, richting v.; 2. geleide, escorte, (Ontlk.) gewricht o., geleding v., naad houden^l lezen o.; 2. (Wee.) uitlezen o.
vrijgeleide o.; it. (Zeew.) geleide, convooi m.; die -e des Karpers, gewr ichten &; can der draden.
o.; 3. recht o. op geleide; 4. (van een Glied am -e ablösen, bij het gewricht afGelesen, bijv. nw . gelezen; einesehr
zetten; sich den Arm aus dens -e fallen, -e 7.eitung, veel gelezen wordende, alge vorst), gevolg, geleide o., stoet m.
Geleiten, (geleitete, geleitel) bedr. uit het (ge)lid vallen, zich den arm ont- meen geachte courant v.; (fig.) ein -er
ww., Z. begleiten; der Geleitete, wie een wrichten; der Arm ist aus dens -e, ont- Schriftsteller, schrijver m., wiens werken
wricht, uit het gewricht, uit liet lid; veel gelezen worden.
vrijgeleide heeft.
Geleiter, ( -Iers, nov. -ter) m. ge- (fig.) er hat keine -e, (gemeeuz.) hij is Geletze, (-s) o., z. m. verkwikken,
leider, gids, leidsman, reisgenoot to., hij, een stijf mensch, onhandig in zijne be- verfrisschen o.
die deel uitmaakt van een geleide &; 2. wegingen; 2.(in den staart van een paard), Geleucht(e), (- (e) s,mv. Geleuch t c)
o. zelfst. (lach tw.) mazen v. mv. van een knoop m.; (van een ketting), schalm, o. verlichting, illuminatie v.; (Bergw.)
schakel m.; (PI.) geleding v., knoop m.; kaars, lamp v., licht o.
schaalvormig net, schakelnet o.
Geleiterin, ( - ?yen) v. geleidster, (Ketelra.) scherpe of stompe kant m.; Gelf, ( - (e)s, mv. - e) in . (Berw .)
(Schoenm.) smalle gedeelte o. der zool; groenachtig geel kopererts o.
leidsvrouw v.
Geleitgeld, ( - (-;)s, mv. -er) o. (Naai.) naad tn.; (Art.) scharnier o.; Gelfern, (gel fei te, gegel ferl) o. ww.,
geld o. voor een geleide, geleigeld, con- (bergw.) beugel in. aan den emmer; m. h. bulken, brullen, keffen, janken.
(Slot.) scharnierlid o., scharnierring m.
vooigeld o.
Gelichter, ( - s, mv. Gelichter) o.
Geleitlich , bijv. en b. geleide ver- Gelenk-ambosz, (-es, mv. -e) (i. k. bet.) lieden ni. mv. van dezelfde
leenend, recht hebbende op een geleide. m. stalen aambeeld o. der ketelmakers; soort, bent, bende, kliek v.; sic rind von
Geleitsam, bijv . en b., Z. lenksam. -band o. gewrichtsband in., ligament o.; eirem -, zij zijn van hetzelfde ras, met
Gel eits — amt, ( - airil(e)s,mv. - a m- -ban m. geleding v.; - bein o. (Ontlk.) een sop overgoten, de een deugt zoo min
ter) o. geleidekantoor, college, gezelschap gewrichtsbeen o.; it. sezambeentje o.; als de ander.
o. van personen, die het geleide bezor- -blutader V. gewrich tsbloedader v.; -bruch
(geliebte,geliebt) o. ww.,
gen; it. Z. -kanznaer; -bedienler m. be- m. (Heelk.) gewrichtsbreuk v.; -drüse Z. belieben.
diende m. bij liet college voor het gelei V. gewrichtsklier v.; -ende o. gewrichtsGeliebt, ( er, -(e)st) bije. nw. ge-bereiler in., Z. -reiter; -brief-dekantor; einde o.; -(láche v. (Ontlk.) gewrichts- liefd, bemind; meire -e, mijne beminde,
m. geleibrief n }., vr ijgeleide o .; (Zeew.) oppervlakte v.; 2. gewrichtsvlakte v.;. geliefde v.; mein -er, mijn beminde, vrijer
geleibrief, convooibrief m.; -bruch in. -fortsatz m. gewrichtsverlenging v.;-gang m.; der -e, beminde, minnaar, vrijer m.;
m. gewrichtsgang m.;-grube v. gewrichts- die -e' beininde, minnares, vrijster v.
aanval m. op een geleide.
Geleitsehaft, (-en) v . gev olg, ge- holte v.; -haul v. gewrichtsvlies o.
Gelieger, ( - s, mv. Gelieger) o.
Gelenkheit, v. buigzaamheid , le- (Jachtes.) Z. Lager.
leide o., stoet m.
Geleits-einnahme, v. ontvari - nigheid, vlugheid, handigheid v.
Gelind(e), ( -er, -st) bijv. en b.
Gelenk- hoeker, (- kers, mv .-/ er)' zacht; -e Haut, zacht, mollig; -es Leder,
gen o., ontvangst v. der convooigelden;
it. Z. -geld; -einnehmer m. ontvanger. nn. (Ontk.) gewrichtsknobbel m.; - holde zacht, lenig; 2. week, zacht, mollig, glad;
m. der convooigelden; -einnehmerei v., Z. v., Z. -pPanne; -hüyel m., -hugelchen o. -es Fleisch, zacht, «eek, malsch; -es Metall, zacht.; ll. (fig.) -e Saiten auicfziehen,
-cant; -Hotte v. vloot V. tot geleide, con- gewriclits- knobbel m., - knobbeltje o.
Gelenkig, ( -er, -st) bijv. en b., Z. zoete broodjes hakken; -e Silica, aangevooi o.; -/'olge v. gevolg, geleide, convooi
o., bedekking v.; -Prei bijv. en b. geen ge/cask (1); (Pl.) geleed, met geledingen, naam; 2. zacht, niet hevig; -er Wind,
zacht, kalm, niet hevig; -es [Veiler, zacht,
geleide behoevende; -gebiet o., Z. Gelen; knoestig; -keit v., Z. Gelenkheit.
-geld o. geleigeld, convooigeld o.; -gerechGelenk- kapsel, ( -ic) V. ge- aangenaam, stil; -er Regen, zacht, malsch;
tigkeit v. recht o. op geleigeld; -grenze wrichtsbeurs v.; -knochen n i., Z. -bein; es regret -, het regent zachtjes, een wei V. grens v. van een gebied, waar men -knopt m. gewrichtsknokkel m.; -kraut nig; - er Qrer den, (van het weder), zachrecht heeft op geleigeld; -hans o., Z. o. (Pl.) breukkruid, duizendkoren, dui- ter, minder guur; -e Kalle, matig; -es
-aint; -herr w. heer m., die recht heeft zendgrein o.; -mans v. beweeglijk kraak - Fester, klein vuur; -er Schmerz, matig,
op geleigeld; - herrlichkeit v., Z. -gerech- been o., muis v.; -pfanne v. gewrichts- licht; 3. zacht, niet gestreng; jem. - betigkeit; -herrschaft v., Z. -heer; - karnaner pan, pan v.; -quarz m. buigbaar mika- handeln, zacht, net zachtheid, niet geV. kamer v. der convooien, voor de ge- kwarts o.; -ring nl. scharnier o.; -saft streng, toegevend; gegen seine Kinder zu
leibrieven; -leute m. mv. geleiders, ofr- m. gewrichtssap o.
- sein, toegevend; -e Regierung, zacht,
eieren m. mv. van het convooi; -mann
Gelenksam, ( - er, - st) bijv. en b. niet gestreng, vaderlijk.
in., Z. Gelezter; -obrigkeit v., Z. -herr; buigbaar, buigzaam, vlug, slap; -keit v.,
Gelindigkeit, v . zachtheid, glad-ordnung V. verordening v. omtrent het Z. Gelenkheil; (tig.) buigzaansheid, ge- heid,rnolligheid,malschheid .;(in de opvoeding), toegeeflijkheid, toegevendheid
geleide; -re cht o., Z. -gerechligkeit; -rei- hoorzaamheid, volgzaamheid v.
sein, verdwaald, verdoold, van den weg
afgeraakt zijn; w ieder in das - bringen,
in zijne (hare) orde herstellen; it. in het
spoor brengen; -baum iii. spoorboom ni.

G(e)leisen,
_

Gele_it, ( (e)s, mv. e) o.

[

( s) o., z. geleer,

, ( (e)s, mv.

Geli_eben,

-

-

-

-
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Gem

(e1.

v.; mit - u Werke gehen, met zachtheid jongen werpend; diese Kuit gekt -, draagt au` dein Platze rear, hier was het er om te
doen &; hier gill's, flier moet men moed
te werk gaan, geen gestrengheid ge- dit jaar niet, kalft niet.
bruiken.
Geit, tussch. niet waar` is het niet? toongin; u'enn es gilt, als het noodig is,
als liet er ot, aankomt; and rvenn es mir
Gelingen, (gelang, gelungen) o. ziet gij nu wel ? had ik geen gelijk
ww. onr. jemn. -, gelukken ; sein Plan
Geste, (-n) v. groote houten kan, das Legen gilt, al moest het mij liet leven
ist ihni gel'ungen, zijn & is gelukt, hij is frapkan, fut v., emmer m., bak m. met kosten.
Geiten, Z. gelzen, castriren.
geslaagd in &; wean es mir gelinyt, als een handvat of hengel; eine - l'Vasser,
Gelter, ( - s, rily. Geller) rij. dieren het mij gelukt, als ik er in slaag, als ik ernmervol v.
tiet gedaan krijg; es ist ihm nicht gelunGeiten, (du gills!, er gilt, galt,' lubber, snijder in.
Geltkuh, (-hiihe) v. guste koe, koe
gen, liet is hem niet gelukt, hij is niet gegolten) o. ww. onr., nl h. gelden,
geslaagd, heeft het. niet gedaan gekregen; waard zijn, de ;vaarde hebben van; das' v., die niet kalft.
es gelang ihnt, ihnr- da/tin Zit bringen, het Gut gilt tausend Tl^aler, is & waard; was'. Geltling, ( - (e)s, mv. - e) o. gerst
gelukte hem, hij slaagde er in hem te gilt dieses Tuck ? wat kost, hoeveel is dier, dier o., Fiat geen jongen werpt;
overtuigen; ein gelungenes Werk, wel ge de prijs &?; flair gilt diese Sache viel, (Tuiub.) vrucht v., waarvan de uitschte-slagd. mij is & veel waard, ik hecht veel waar tende loten afgesneden zijn.
-de
aan, voor mij is & van veel ge -'
Gelispel, ( - s) o., z. tn. gelispel o.;
Geit - schaf, - schwein, - thier,
it. gefluister, fluisteren o.; (lig.) (van wicht; was gill die We/te?, was gill's?. (-(e)s, nrv. -e) 0. guste ooi, zog v., gust
Bene beek), gemurmel, murmelen o.; (van om hoeveel voedt gij ?, waarom wedt gij ?, (lier o.
bladeren), geritsel o.
waarom n gewed ?; es gilt eihen Thaler,
Geltung, V. waarde v., belang, geGelltten, o. ww., Z. leiden; bei om & gewed; es gilt, dat gaat, het is goed, wicht o., belangrijkheid, geldigheid
jemn. rr'ohl - sein, bij fern. wel gezien top, gedaan, overeengekomen, akkoord !; v.; deur Geselze - verschaffen, de wet
zijn; er ist ani Ho fe wohl -, neen vlag hem es gilt eine Welle,willen wij wedden, laat geldend maken , doen eerbiedigen ;
wel lijden, hij is wel gezien &.
ons wedden !; it. mere wil tegen mij «ed- (Spraakk.) - eines iVor•tes, opvatting, beGellen, (ge/lie, gegellt) o. ww., nl. (.len; was gilt's, er hat es erratli.en?, ik teekenis v.; (Muz.) - einer Note, waarde
wed, plat hij &; 2. (lig., Spr.) Verstand V., duur m.
h., Z. 9 lien.
gilt niche als Reicht/i -uni, verstand gaat
Geit—vieh, (-(e)s) o., z. m. gust
Golllite, (-n) v., Z. Clarinette.
Gellkraiit, ( - kraut (e)s, risv. - kraai- hoven, is meer waard dan rijkolom; diese vee o.; -siege v. guste geit v.
Ier) o. boldragende hanevoet r71., tand - Miinze gilt nicht, is niet gangbaar; der Geli bde, (-n) v. gelofte, plechtige
Verfrag gilt nicht, geldt niet., is niet gel.. belofte v.; - de, Keirschheil, Ialofte; ern
kruid o.
Gelohe, (-s) o., z. M. (gerneenz.) r lig, niet van kracht; das gill nicht, dat - thou, eene gelofte afleggen, (-toen; er hat
aanhoudend prijzen o., lof m., loftuitin- gaat niet, dat mag niet, is niet geoorloofd: dus - gelhan, zo fasten, li ij heeft de gelofte
gen v. mv.
die 7neislen Stinnnen -, gelden; das Spiel gedaan &; (6g.) voorwerp o. onzer wenGel®ben., (geloble, gelobt) bede. kann nicht -, is van geener waarde; (las scheu, ouzel' verwachtingen; - geschenk
ww. dit'. -, plechtig beloven, toezeggen, kans /iiir Deinen Beu'eis -, dat kan voor o., Z. Gelobungsgcschenk.
Gelubdetafel, v., Z. Votivtafel.
zijn woord geven; mrt Hand nod Mund -, & door gaan, gelden; w as von i/inï gilt ,
Geliu.ft, (-(e)s, mv. -e) o. lucht v.
de hand en zijti woord er op geven; Ge- gilt nicht zon hair, wat van hem geldt,
Geling, (-(e)s, r nv. -e) o., Z. Ge/iorsam -. belofte van gehoorzaamheid geldt niet van mij, wat men van hemt zeg (toen, gehoorzaamheid zweren; Keusch- gen kan, is niet waar v alt mij; es gilt vair schlinge.
Gelunger, ( - s) n., z. in. gehuuker,
heit -, belofte van kuischheid doen; das gleichriel, het is mij onverschillig; sein
geloble Land, het land van belofte, i a- Wort gill viel, zijn woord vermag veel; hunkeren o.
er gilt viel bei ihm, hij heeft veel invloed
Gel .st, (-(e)s, inv. -e) o. lust,tr•ek,
naan.
GelQbniss, (-es, mv. -e) o., Z. op hem; etw. - lassen. Iaten gelden, goed zinnelijke luist m., geneigdheid, begeerte
das lasso irk -, dat laat ik gel--keurn; v.; - einer sc/cwangern F ra u, helustheid
G'eliibde.

Gelobun.g, v., Z.

Gelubde, Ver - den, neem ik aan, geef ik toe; it. het zij
zoo, aangenomen; der guile Wille gilt, is
Geloek(e), (-(e)s, mv. -e) o. ge- zoo goed als, geldt voor cie dawl; gleich
lok,lokken o.; 2. lokvogel rn.; IL(tr•uikin.) -d, dezelfde waar,ie hebbende; rich - of
krullen, gekrul o.; 2. lokken, krullers v. -d niachen, zich doen gelden; seine ffcc hte
- of -d niachen, laten gelden, de voor
mv., gelokt of gekruld haar o.
doen hebben; die Rechte der Naltrr-keur
GelQder, ( - s) o., z. rn vlarr,rl,en,
gevlam o.
- cannier, zijn onverjaarbaar, altijd gelGe1Offel, (-s) o., z. rn., Z. Lóffeln . derail; 3. ; iïr etiv. -, gehouden worden,
GelQhne, (-s) o., z. tn. heloonen, doorgaan; sic gilt fier eine Schónheit, zij
gaat (foor, geselt, wordt gehouden; das
loon o.
Gelorseh, ( - es, nrv. - e) o. (Beig- gill fier ausgeniacht, (lat is zog) goed als;
w.) groef of groeve v., waarin gewerkt 4. ten doel hebben, gemunt zijn op, te
doen zijn om ; es gilt Legen r Ie',' Tod, het
wordt.
GelQs, ( - es) o., z. rn. (Jaelltw.) mist geldt leven of floors; es gilt suf Leben and
Tod, het gaat ol, leven of dood; hier gills
of mest, eirek m.
Gelíische, (-s) o., z. m. blus - die S hre, h ier geldt liet de eer, is het te
sprechen.

schen o.

doen ons &, cie eer is er mede gemoeid;

Gelos?, (-s) o.,z. m geloot, loten o. i . gelden, betreli'en; (bij het ([rinkelt),

GelQthe, (-s) o., z. ni. soldeeren, es gilt dir, het geldt u, (die toast) betreft

soldeersel o.
GelQwt, bijv. uw. (1 %apenli.) -er
Leopard, klimamende en aanziende leeuw,
geleeuwde luipaard.

II, is op u geelfuut; es gill mie, +lat geldt,
raakt, betreft, doelt oir uïij; diese Erntahnung gilt ons Allen, eerst, is bestemd
voor; (in liet spel), es dill die Bank-, het
Geïsen, (gelste, gegelsi) Z. gelzen. is te doelt ores; ti. cropaankornen, nooclig
G ister, (-s, mv. Gelster) in., Z, zijn, kosten, vereischt wi ► rdenl; es gill
hier Math, flier is moed nood ig, wordt
Genster.
Geit, bijv. nw. (Landh.) onvrucht. moed vereischt; es hat Miihe gegolten,
haar, gust; -es Vieh, onvruchtb aar, geen( ' het heeft & gekost; hier galt's, cerzuersd

v.; - ?toch etw. Naben, trek hebben in,

belast zijn situ.

Gersten,

(geliistete, gelustel) o.

ww., rn, h. g ewoouil. only. mich rleliislet
darnach, ik heb lust, trek iii, begeerte
^uaar; sic/e - lassera, s iinacli ten , vurig vet'langen: es

geleistel i./na nach Allena, heul

Dist alles; es geliislete_ i /an, het lustte
hein, hij kreegzin, trek in; er thtct, aas
i!zm geluslel, hij doet al, w at hij wil, wat

hein belieft, waarin hij zin heeft; das
ivied er sick nicht - lassul, dat zal hij
niet in liet hoofd krijgen.

Golf stern, (giemsterte, .e lfessen)
o. wow., m. li. (gerneeuz.) Z. geliisten.
Geliistig, ( -er, -st) bijv. en b., Z.
lzsleraa.

Gelze, ( - n) v, gesneden varken o.
Gelzen, (ge/zie, gegelzi) bede. ww.
onvruchtbaar rlíaken, snijden, lubben,
ruinen, Z. casiriren.
Gelzer,(-s,mv.Gelzer; rn.,Z. Getter.
Gemach , (-c r, -st) bijv. en b. lan zasurn, zacht, gemakkelijk; nor -! alzachtjes !, zacht wat !, niet te haastig !, Z.
geanac%lick-.
Gemach, (-(e)s, niv. -e of GeMcher) o. gemak, ver( rek o.; heimliches -, Z.
1 Abtritt; '2. (vet•ou!'.) verdieping, etage

Gem.

GetlL.

Getrm.

i9

v., Z. Stock; 3. (verourl.) gemak o., Z. v.; - handel ni. hamlel m . in schilderijen; wereld; der Dichter muss sich lïber' das -e
Gemüchlichkeit.
-handler ill . schilderij handelaar, hanrle- er)reben, boven liet alledaagsche; ein -er
Gemachlieh , ( -er, -si) hijv. en laar, koopwan ni. in schilderijen; - heb - Verstand, allerlaagsch; -e Nahrung, alleb . (van eten gang), langzaam; -genen, haler m., Z. -fr•eund; -ra/ineri ni. schil- daagsche kost; rtiehts is! -er', als dass 4-,
langzaam, op zijn gemak; -e Yi'ohnung, rlcrijlijst, lijst v. eencc schilderij; -saai niets is gewoi,er, algeweenel•, niets ziet
gemakkelijk, geriefelijk, veel gemakken m. schilderijzaal v.; it. -, -sant»tlung v., rnen rneiii;gvuldiger dan dat &; der -e
hebbende; - ivohnen, gemakkelijk, gene- Z. -gallerie; - verhaal ln. verkoop in., Mensclteniersland, het allerlaagsch verstand; 4. tot den grootgin hoop behoorend,
lelijk, aangenaam, ruim; ein -es Leben verkoopin/ v. van schilderijen.
haben, een gemakkelijk, aangenaam,rus - Gemang,( -(e)s ,niv .-e)o ► f—fCutter, niet voornaam, (riet aanzienlijk; der -e
tig leven leiden; it. lui, onbezorgd.
o., z. m. gemen^ ► 1 voeder, voedsel, voer Mann, (ie geuieene man; cin - er Mann,
Gemaehliebkeit, (-en) v. ge- o.; -kont o. gemengd koren, mastelein, een tiran uit liet volk; ein - er So/dat,
'

rnakkelijkheid v., gei1 ► ak, gerief o., ge- masteluin o.
gemeen; (F.) da s Hausder -err, het lagerriefelijkl,eid v.; nac/t Ihrer -, tot uw
Gemansehe, (-s) o., z. m. ge- huis, huis o. der wnieenten, ►le tweede

gemak, gerief; ein Haus ntit allen -en, meng, mengsel, mengelnioes o.
kamer; sich - coachen, genmeenzaarn; ein
met alle geriefelijkheden, gemakken
Gem ,ntelt, lij. en b. (\-Vapenk.) -er Herr, die niet geringe rneuschen ale
met zijns gelijke verkeert; 7. genmeeu,
Gemaehsam, - er, - si) bijv. en gernantelii.
b., Z. geniach, gemáchlich; - keil v., Z.
Geinark , (-(e)s, nov. -e) o. merk onedel, laag; -e Gesinnurtgen, gemeen,
laag, laaghartig; -e Reden, Schimpfw órler ,
Gemáchlichkeit.
o.. keur v. (van liet zilver B. v.).
Gemaeh — sehmucker, ( -kers, Gemarkung, v. gr enzen v. mv. Zoten, gemeen, vuil; -er Mensch, gemeen,
mv. -her) m. meubeleerder, stoffeerder
Gemarter, (-s) o., z. m. gemartel, verachtelijk.
m.; -stuhl m. gemakstoel, nachtstoel m., martelen, kwellen, pijnigen, folteren, geGemein -aeker, (-ackers, mv.
-ocher) ni., Z. Geineindegut; -anger m.,
folter o.
stilletje o.
Gemasehe, (-s) o., z. rn. (van een Z. -trill; -beste o., Z. -tcohl; -bier o. alGemacht, bijv . nw . (fig.) gemaakt ,
gemeen hier•, bier o . voor allen; -brain
gekunsteld, geveinsd; das ist -, dat is een riet), mazen v. mv., maasw erk o.
verzinsel, een sprookje, een vertelseltje;
Gemast, (-es, inv. -e) o. maat v. bijv. uw. grijsbr•uia; -capital o. gemeen Gemasz, bijv. en b. overeenkomstig, schappelijk kapitaal, fonds o.
2. zu cito. -, geschikt, bekwaam, in staat,
aanleg hebbende voor; 3. wiens of wier volgens, krachtens; den Gesetzen -, col Gemein(e) , (-en ) of gew oon(.
fortuin gemaakt, wiens of wier bestaan,gens, in gevolge, ten gevolge van, -heit Gemein(d)e, (-n) v. geno+otschap
verzekerd is; ein -er Mann, rijk, welge- v. overeenkomstigheid v.; ïn - seines o., vereeniging. v. (voorli. kerkelijk) van
zeten; (Hand.) -es Papier, -er (Brief-) Befehles, overeenkomstig, in overeen- verscheidene persoren, die sarren leven
.

(

I,Vechsel, nagemaakt. stemmig met, krachtens. naar zekere regelen, gemeente v.; eine

Germ ,cht , (-(e)s, mv. -e) o. (ver- Geinszigt, ( -er, -st) bijv. en b. Christ/ic/ic, Kalholische, Proteslantisclre,
ou ►1.) Z. Machrrerk; 2. gemacht o., ge- gematigd, matig; -er Himmelslrich, ge- Jddische -, gemeente; die Kirche isi fur
slachtsdeelen, teeldeelen o. mv., roede v. matigd; - sprechen, gernatigd, met gems- die - zie klein, voor rte gemeente; ( van
Gemáhe, ( - s) o., z. nl. maaien o . tigdheid ; (t;es+rh.) die - en, ►Ie gematigden een predikant) , gemeente v .; (van een
Gemahl , (- (e)s, mv. -e) in., —in, m. niv.: das -e System, matigingsstelsel o. pastoor), parochie v.; bischó liche -, bis -

(-nen) V. gemaal, man, echt genoot Ill .,
Gem uer, (-s) o., z. ni. muren m horn, diocees o.; er,zbischó/fiche -, aartsbisdom o.
gemalin, vr ouw, echtgenoot(e), eega v. 111v., muul •werk, metselwerk o.

Gemahlde,

& (-des, mv. -de) o., Z.

Gemaule, (-s) o., z. m. gepruil, Gemeinde-bier,(-(e)s,rriv.-e)o.,

Geini lde 4.pruilen
Gemahle, (-s) o., z. m. gemaal,

malen o.

Z. Genieinbier; -Gulle m.,Z. Genieindeslier;
o.
Gemause, (-s) n., z. m. geniuis, - dienst m. gemeentelijke dienst, dienst

muizen o.

in. tier gemeente; -esel m. gemeenschap -

Gem ,hlig , bijven h., Z. allniahlig
Gemeeker, (-s) o., z. m. geblaat delijke ezel, ezel in. voor liet algemeen;
- glied in . li ►1 o. der gemeente, gerneenGemahl—ring, (-(e)s, mv. -e) m. o.; (Gen.) geitestem v.
.

verlovingsrilig, trouwring nl.; - schaft v.
Geinein, ( -er, -st) bijv. en b. ge- tenaar 1n.; it. parochiaan nl.; -gut 0. gestaat rn. van gemaal, echtelijke staat,echt meen, gemeenschappelijk, algemeen, aan me ,^nschappelijk goed, lanil,landgoed, gem., huwelijk o.
allen toebehoorend; das naben sic mit rueent.egoed o„gerneenschappelijkeakker,
Gemhne, (-s) o., z. m. gemaan, eimander -, gemeen; der Todisl allen, Men- akker lij. van de gemeente, gemeentelijke
manen o.
schen. -, cerneen; aaf der -en Heerstrasze, akker ni.; - hartnier ni. gemeentehamer
Gemahnen, (gemahnte, genta/int; op eten aigerneenen, publieken weg; auf 1 in., die huis aan huis rondgezonden
bedr. ww. (verourl.) jein. -, Z. erinnern; -e Kosten, op gemeenschappelijk e kosten; I wordt, als teeken v-an bijeenroeping;-haas
2. onp. ww. (w. I. gebr.) voorkomen, 2. het algemeen, den staat betreffernil; 1 0. gemeentehuis, stadhuis, rechthuis o.;
schijnen, het voorkomen hebben van. fiir das -e I,Vohl, Beste Borgen, voor het I -holzung v., Z. Genieinholzung.

Gemakel , (-s) o., z. m. bedillen, welzijn van (ten staat; von (vegen des -en Geineinder, (-ders, cnv. -der) ni.,
vitten o.; it. als makelaar handelen.
Nutzens, in liet belang van het publiek. in Z. Genieindeglied.
Gemeinderath, (-rath(e)s, mv.
Gemalde, (-s, nov. Gernálde) o. het algemeen belang, tot nut van liet alge
schilderij v., schilderstuk o.; -in 0el,m,il ineen; das -e Recht, voor geheel i)uitsch- i -r•át/te) ni. lid o. van (ten gemeenteraad,
Wasserfarben, schilderstuk, schilderij in land geldend, in tegenstelling v ats dat van gemeenter aadslid o.; it. (verzarn.) ge-

olieverf, in waterverf; - auf frischent bijzondere staten; 3. gemeen, algemeen, lneenteraad m., gemeentebestuur o.;
Kalk of Gips, frescoschilderij v.; 2. por- gew oon,alledaags (ch),ordinair;dieseIIüii• -sprrïsiden.t,-svoisleleer• m.voorzitter, pretret, beeld o.; getupftes -, miniatuur- me sind hier -, algemeen ; der -e Sperling, sident iii. vaan eten gemeenteraad.
portret o.; 3. (fig.) schildering, schil- gewoon; inn -en Leben, in liet ge.íieene,
Gemeinde—recht, (-(e)s, mv.
derij, beschrijving v., tafereel o.; er dag elijksche lev en; im -en Lau/'dei hinge, -e) o. gemeentelijk recht, recht o. eener
machte mir pin schönes - von seinent naar den gewonen loop van zaken; reach gemeente, privilegie o.; -schule v. geGliicke, hij hing mij een schoon tafereel der -en .Inna/tnze, volgens de algemeene meenteschool, school v. der gemeente,
op, gaf mij eene mooie beschrijving v. meening; ein -es Jahr, een gewoon jaar, openbare school v.; -siegel o. gemeente van &.
geen schrikkeljaar; ein -er Tag, een ge- zegel o.; - slier • rn. gemeentebul,gemeenteGemalde — ausstellung, (-en.)v. wove dag, geen feestdag; die -e Ge- stier, stier, bul m.der gemeente; -vorsteher
tentoonstelling v.van schilderijen; - freund schichte, de ongewijde geschiedenis, in te- m. hooido. der gemeente, schout, burgem. liefhebber, minnaar m. van schilde- genstelling van de bijbelsche; die -e IVirk- meester ni.; (in F.) maire m.; -ivappen o.
rijen; -gallerie V. verzameling v., muse- , lichheit, de gemeene werkelijkheid, in gemeentewapen, wapen o. der gemeente;
um o. van schilderijen, schilderijengalerij tegenstelling van de ideale, dichterlijke -zcald ui., Z. Gemneinwald.

Gem.
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Gemeindsherr, (-n, mv. -en) Gemeinsatz, (-satzes, mv. -satze) GemQnge, ( s, mv. Gemenge) o.
RI. lid o. van den gemeenteraad, gemeen- m., Z. Geineinort.
gevecht o., Z. Hand-, Faust-, Waffenteraadslid o.
Gemeinschädlieh, bijv. en b. gemenge; 2. mengsel,samenmengsel, menGemeine, (-n) v., Z . Gemeinde. algemeen nadeelig, algemeen schadelijk. gelmoes o., hutspot o.; (Apoth.) mengsel,
Gemein-erz, (-es, mv. -e) o. Gemeinsehaft, v. gemeenschap rengen, dooreenmengen o.; (Scheik.)
(Bergw.) gemeen, ordinair erts o.; - fass- v., gemeene boedel m., gemeenschappe- mengsel o.; (Giet,) mengsel, alliage o.;
lich bijv. en b. algemeen bevattelijk, be- lijk bezit o.; else. in - naben, besitzen, (Glasbl.) fritte o.; 3. (Landh.) - des
grijpelijk voor iedereen, populair; -fass- gemeenschappelijk, in vereeniging riet Viehes, contract o., overeenkomst v. met
lichkeit v. algemeene bevattelijkheid, elk. bezitten &; sic leben mil einander den herder, volgens hetwelk (welke) hij
groote duidelijkheid, populariteit v.; -feld in -, in gemeenschap, te zamen; 2. ver schapen bij de kudde doet en enkel in
o., Z. Gemeindegut; -gebrauch ni. gegemeenschap v.; (van twee ver -bindg, de winst, niet in het verlies deelt, of aan
gemeenschap, communicatie v.;-trekn),
kudde krijgt voor loon; -buch--delin
meenschappelijk, algemeen gebruik o.;
-geist m. (van een volk), algemeene geest die - zwischen Seele un.d Leib, gemeen - lei-n o. boek o. der menging.
m., algemeene gezindheid v.; it. Z. Ge- schali, vereeniging v.; (Godsd.) gemeen
Gemenge-fásschen, -fássomgang m., verkeer o.; mil-schapv.;3 lein, o. (Giet.) mengsel o., frittevat o.,
meinsinn; -glaube m. algemeen geloof o.,
rechtzinnigheid v.; -gl ubiger in. niv. al jemn. - haben,omgang hebben, verkeeren -bak m.; - kasten m. mengkist, frittekist
de schuldeischers m. mv. (van een fail- niet; it. (van een land met een ander), v.; -krücke V. roerkruk v.; -machen m.
liet); -grund m. algemeene grond rn.; gemeenschap, handel m., verkeer o.,com- menger, frittenmaker m.
-gultig bijv. en b. algemeen aangenomen, municatie V.
Gemengsel, (-s, mv. Gecnengsel)
algemeen geldig; --keil v. algemeenheid
Gemeinschaftlich, ( -er, -st) o. mengsel o., oridereengemengde o., mev.; -gut o. algemeen goed, gemeenschap- bijv. en b. gemeenschappelijk, onderling, lange, menging v.; ein buntes -, mengelin vereeniging met elk., te zamen; mil moes o.
pelijk goed o.; it. Z. Gemeindegut.
Gemeinheit, (-en) v. (van rech jentn. -e Sache machen, gemeene zaak Gemeng-stecken, keus, mv.
algemeenheid, gemeenschappe--ten&), maken; etty. - unternehmen,gemeenschap- -ken) rn., Z. Gemengekrücke; -stofe m.
lijkheid v.; 2. die -, het gemeene, vuile, pelijk, te zamen, in vereeniging niet elk.; mv. bestanddeelen o. mv. van een meng lage, smerige o., gemeenheul, laagheid, sine Mastregel - berathen, onderling, ge- sel; -theil o. deel o. van een mengsel.
Gemerk, (-(e)s, mv. -e) o. rnerk,
vuilheid v.; 3. gemeente v.; 4. Z. Ge- meenschappelijk, met elk.; -e Kosten, genieinde -gul, - trilt; - smeister m. hoofd o. meenschappelijk, onderling; -e ,lauer,ge- kenteeken, kenmerk o.; (Jachtes.) bloed
eener gemeente, schout, burgemeester m. meenschappelijke muur m.; -keil v. ge- o. (van geschoten wild); (Landh.) grens
grens v.; (Bergw.) merk o.,-stenm.,
Gemein-herde, (-n) v . gemeen meenschappelijkheid v.
kudde v. van de gemeente; -herr--tekud, Gemeinschafts-dorf, (-dorf (e)s, teeken v. in de rots; 2. (veroud.) lesseschaft v. algemeen gebied o.; 2. gemeen mv. -dórf er) o. gemeenschappelijk dorp naar m., zitplaats v. der rechters bij de
bezitter m.; 3. gemeenschap -schapelijk o.; -weg m. gemeenschappelijke weg m.;' meesterzangers of rederijkers.
Gemesse, ( s) o., z. m. gemeet,
gebied o.; -herrschiaftlich bijv. en-pelijk -?vort o., Z. Genieinname.
Gemein-schatz, schalzes,'mv. meten o.
b. in gemeenschappelijk bezit zijnde.
Gemeinhin, bijw. gemeenlijk, ge- -schälze) ni. gemeenschappelijke, onder- Gemessen, bijv. en b., Z. messen;
huge schat ni.; -schenke v. gemeente (fig.) -er Befehl, bepaald; sich auf das
woonlijk .
-herbg,almn -ste ausdri cken,zich in zeer juiste, afgeherberg v.; -schie-,
Gemein-hirt, (-en, mv. -en) m.
gemeenteherder, herder m. der gemeente; szen o. schijfschieten o.; -schrecken m.l meten bewoordingen uitdrukken, zijne
-hola o., -holzung v. gemeentebosch, algemeene verslagenheid v., panische woorden wegen; in -en Wonen, in gebosch o. der gemeente; -hulung v., Z. schrik m.; -schreiber m. openbaar notaris bonden stijl in versmaat; -heit v. afgem.; it. gemeentesecretaris m.; - schuldnerf metenheid, bepaaldheid, juistheid v.; 2.
trift.
Gemeiniglich , bijw. gewoonlijk, rn. (Hand., Ger.) algemeene schuldenaar, waardige houding, deftigheid v.
gefailleerde,bankeroetierm.; -sine m., Z.
Gemetzel, (-s, mv. Gemetzel) o.
gemeenlijk, meestal.
Gemein kirche, ( n) v. gemeen - -geist; -sinnig bijv. en b. belangstellend, slachting v., dooden, ombrengen o.; it.
schappelijke kerk v.; -kirchhof in. ge- belangsteliing toonende in het algemeen slachterij, vleeschhouwerij V.
Gemeuchel, (-s) o., z. m sluimeenschappelijk kerkhof o.; -kunde v. welzijn; -smann m. lid o. eener gemeente,
openbare kennis, publiciteit v.; - kundig gemeentelid o.; -spruch m. gemeen ge- pen, sluiken, gesluip, gesluik o.
Gemind, (-(e)s, mv. -e) o. vuist bijw. openbaar, publiek; -leben o. gewone zegde o., alledaagsche waarheid v.
lengte, lengte V. eener vuist.
Gemeint, bijv. nw., Z. meinen.
leven o.; -machung v. bekendmaking,
Gemein —trift, (-en) v . gemeente
Gemisch, (-(e)s, mv. -e) o. menopenbaarmaking v.; -namen m. gemeen
weide v. van de gemeente; it. al--weid, gen, ondereenmengen, samenvoegen; it.
of algemeen zelfstandig naamwoord o.;
- nutten m. algemeen nut, algemeen wel gemeene weide v.; -verderblich bijv. en mengsel, ondereengemengde, amalgama
o.; -ni tzig bijv. en b. algemeen nut--zijn b. algemeen verderfelijk, nadeelig; -ver o.; (fig.) ein - von Stolz 4, mengsel,
bijv. en b. algemeen verstaan -ständlich men eimoes o.
tig, nuttig voor het algemeen; it. belang
populair; --belt v. algemeene ver -bar,
Gemisch linicht, linig, bijv.
stellend in het algemeen welzijn; -niiv.; -vied o. vee o. der-stanbrheid nw. (1Meetk.) uit eene rechte en eene
tzigkeit v. algemeen nut o.; -on, -plat: m.
algemeen gezegde o. alledaagsche, be- gemeen te; -ivald m. gemeenteboscli,bosch , 1 kromme lijn bestaande.
kende waarheid, trivialiteit v.; -plat? en. woud o. cler gemeente; it. gemeen bosch' Gemme, (-n) v. (Juw.) edelgegemeenschappelijke plaats v., algemeen' o.; -weide v., Z. -trift; - zeesen o., Z. steente o., edelsteen m. voorn. gesneden
gemein(es Wesen); -wiese v. algemeen steen in.
eigendom o.
weiland o., gemeene weide v.; -wohl o. Gemmen -abdruck, ( druck( e) s,
Gemein s^ckel, seckel,
(-kels, mv. -kel) m. algemeene beurs,' algemeen welzijn o.; -wort o., Z. - naacte; mv. -drücke) m.afgietselo., afdruk min
-zeehev. mijn v., gemeenschappelijke mijn gips,lak,zwavel & van gesneden steenen.
stadskas v.
GemQdel, (-s) o., z. m., Z. modeli.
Gemeinsam, bijv. en b., Z. ge -' v.; - :eitig bijv. en b. nu eens lang, dan
GemQhrt, bijv . nw. (Man.) gewameinschaftlich; -keil v., Z. Genieinschaft- weder kort.
Gerneiszel, ( s) o., Z. m . gebei- terd, moiré.
lichkeit.
Gemorde, ( s) o., z. m., Z. GeGemeinsame, (-n) v. gemeen - tel, beitelen o.
Gemeister, (-s) o., z. m. gevit, metzel.
schap, gemeente v.
Gems, (-en, mv. -en) m., Z. Gemse;
Geme_insamen, (gemeinsanate, ge- vitten o.
meinsamt) o. ww. (w. i. gebr.) gemeen- GemQlke, (-s) o., z. rn. gemelk, 2. (Delfst.) schiefermika o.; 3. soort
vaartuig op den Donau.
melken o.
zaam omgaan, ontucht plegen.
-
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Geni.
GQnisbock, (-bock(e)s,mv.-bocke)
m. gemsbok m.
Gemse, (-n) v. antilope v. op de Alpen, gems, klipgeit, berggeit, kamoer,
kamuis v.
GQmsen-ballen, Gemsbal-

495

Genarre, (•-s) o., z. m . gesar o.
-e fuhren, gehr•uiken, nuttigen, uitilrinGen ,sch(e), (-(e)s) o., zin . snoe ken, ledigen; 2. gevoel o.; er hat trein -, pen, gesnoep o.; 2. snoeperij, lekkerhij heeft geen gevoel, is ongevoelig; er nij V.
ist gan: -, hij. is zeer gevoelig.
Gen^schig, ( -er, -si) bijv. nw.
GemUthlich, ( -er, -st), bijv. en verzot op lekkernij, snoepachtig, snoeb. het gemoed betreffend; -e Aufregung, I ► e rig
opwelling, aandoening v. van liet hart;
Genau, (-cm, -si) bijv. en b. nariw-er Schmerz, zielesniart; -er Mensch, ge- keurig, juist, preies; diese Thure schlieszt
voelig, olie gevoel heeft; 2. liet gemoed -, nauwkeurig, volkomen; sein Kleid liegt
aangenaam aandoende, naar glen zin, naar - an, past juist, sluit goed; it. liegt allzu
wensch, aangenaam; es ist mir so -, het - an, is te nauw, te eng; die Brelter
is mij zoo aangenaam, zoo wel te moede; schties^en -, sluiten dicht aan effe.; 2.
-er Verein, hartelijk; -e Verse, gemoede (fi .) vertrouwd, eng; -er i'reund, Beaandoenlijk; - keil v . gemoedelijkheid,-lijk, kannter, vertrouwd, intiem; -e Freund-

it. (Scherts.) sich eine Flasche Wein zu

len, (-lens, mv. -len) m., Z. -kugel;
-fell o. gemzenhuid v. , gemzev el o.; -fusz
m. gemzepoot m.; (Heelk.) pelikaan ni.,
snaveitang v.; -geier in. lammergier m.;
-haar o. gemzenhaar o.; -horn o. gemzenhoren m.; (Org.) spilvorruige orgel
-jagd v. grmzenjacht v.; jager-pijv.;
m. gemzenjager m.; -kraut o., Z. -wcurz;
-kugel v. gemzenkogel, steenkogel m.;
-leder o. gemzenle(d)cr, kamoesleder, hartelijkheid, teergevoeligheid, senti- schaft, eng, nauw, intiem; in -eniZusainmnenhanq, in een nanis' verband; die Uezeemleder, zeem o.; -ledern bijv. nw. mentaliteit v.
Gemiith — los, bijv. nw. ongevoe- be ,set mi ng schlieszl sick - an das Origigemzenlederen, van gemzenleder, zeemen; - steiger m., Z. -jager; - zvlcrz v. lig, koud, koel, droog; -losigkeit v. onge- nal an, houdt zich trouw &; - snit dein
voeligheid, koelheid v.; -reich bijv. nw., Glockenschlage vier, precies; beide Uhren
(PI.) gemzenwortel m., reebokkruid o.
geheim - iiberein, gaan precies gelijk; 3.
Gems-farben, bijv. nw . gems - Z. -roll.
Gemt the — adel , ( - s) m.,z.m. aslel volkomen, juist, grondig, in alle bijzon
kleurig; -horn o. gemzenhoren m.; -leder
- kennen, grondig, volkomen,-derhn;
o., Z. Genisenleder; - Ihier o., -ziege v.' m. van ziel, edele inborst v.; -arms bijv.
uw. niet zeer gevoelig, koel; -armulh v. door en door; -e Untersuch-ung, nauw
wijfjesgems v., Z. Genise.
Ver eichniss, nauwkeurig, ac--keurig;s
GeinWll(e), GemUim, (-(e)s) koelheid v., zwakte v. van ziel, van karak0., Z. m. molm in., puin o., mul v.; it. ter;-art, -beschaffenheil v. aard m.,karak- curaat ; etui. - berechnen, erivágen, beter o., itihorst, gemoedsgesteld heid,stem- trachten, nauwkeur ig; betrachten wir die
afval m., vuilnis o.
G(e)mind, ( - (e)s, mv. - e) o. naam ming v.; -besserung v. verbetering v. van Sache - er, laat ons cie zaak nauwkeurivan plaatsen, olie aan den mond van ri- den aard; - becvegung V. gemoedsaandoe- ger, neer van nabij, van naderbij beschouvieren liggen, B.v. Neckar-,Schwabisch -, ning, gemoedsbeweging v.; it. aandoe -, w e n ; eire -e IVage, j eist; - erzáhlen, j eist,
steden v. in Zwaben; 2. zilver o. van ge- sing v., hartstocht m., zielsaandoening' stipt, getrouw; peinlich - sein, overdrev.; -eigenheit v., Z. -art; -ergötzung v. ven nauwgezet; - auf cliv. achten, zorg
ring gehalte.
nauwkeurig, nauwlettend acht --vuldig,
Gemonkel, ( - s) o., z. m. (ge- vermaak, genoegen o. van het hart; -erhomeenz.) gemompel, mompelen o., hei lung v. zielsgenoegen o.; -erquickung v., geven; -es Geivissen, nauw; 4. streng,
gesprekken o. rnv., geheime af--melijk Z. -ergolzung; -fassung v. gemoedsge- scherp; es is! ihni - eingebunden worden,
steldheid v.; seine — verlieven, van zijn stipt bevolen; es bei of muit einer Sache
spraak v.
Gemurmel, ( - s) o., z.m. (van eene stuk geraken, zijne tegenwoordigheid v. - nehmen, stipt, streng opnemen; -genombeek), gemurmel, murmelen o.; it. ( van van geest verliezen; -fehler ►n. gebrekki- nten, juist, nauwkeurig, strict; -er gemenschen), gemompel o.; (tig.) es gehl ge neiging, verkeerde inborst v. -Freund, sprochen gibt es nicht unzahlige, sondern
eis -, dass cj', er loopt een geheimpraatje. -iii, vriend m., vriendin v. door over- sur /unferlei Sorten, juist gesproken zijn
Gemurr(e) , (-(e)s) o., Z. m. ge- eeukornst van inborst, intieme, gelijkge- er &; das gehl ouch so - nicht an, dat
zinde vr iend m., vriendin v.;- freundscha f t raakt mij zoo veel niet, gaat mij minder
mor, morren, geknor, knorren o.
Gemtisarten, mv . soorten van V. vriendschap V. uit overeenstemming aan; der -sle, der lelzte Preis, de minste,
van inborst, intieme vriendschap v.; -gabe naaste prijs m.; mit -er Noth, ternauwergroenten V. mv., moeskruiden o. mv.
Gemise, ( - s, mv . Gemiise ) o.groen- V. zielsgave, eigenschap v. van liet hart, nood, nauwelijks; 5. er ist sehr -, zeer
natuurlijke neiging v.; -krank bijv. en spaarzaam, karig; - leben, uiterst zuinig,
te v., moeskruid o.
-

;

GemUse —bau ( - (e)s) m., z. m.

warmoezerij v., hovenieren o.; -garten m.
moestuin m.; -gariner rn. warmoezenier
m ;-handler m. groentenkoopman, groen
m.; —in v.-tenhadlr,gob
groentenvrouw, groentenverkoopster v.;
-pflanzen v. mv. (pl.) Z. -arten; -schiissel
v. groente(n)schotel, schotel m. met

b. zielziek, droefgeestig, zwaarmoedig; spaarzaam; sich - behelfen, zeer karig,
.-krankheit v. zielsziekte , zwaarmoedig sobertjes, schraaltjes leven.

v.; -lage v., Z. -zustand; -neigung-heid
V. natuurlijke neiging v.; -regung v., Z.
•-becve!lung; -ruhe v. zielerust, kalmte v.
van geest, koelbloedigheid v.; -stiinmung
v. stemming, luim v., humeur o.; er -zvar
in einer heileen —, lnirn , stemming;
-tugend v. deugd v. des ge ►noeds; -unruhe
groente(n).
Gen.iissigt, bijv. en b. genood V. hevige gemoedsbeweging, onrust v.;
gedwongen; er fiihlle sick -, zu (^,-zakt, -verfassung v., gemoedsgesteldheid v.,
toestand m. des gemoeds; -roll bijv. en
gedrongen, genoopt.
GemUth ,( - (e)s, mv. er) o. gemoed, b. vol ziel, vol gevoel, zeer gemoedelijk;
hart, karakter o., inborst, geaardheid, -zu siand m ., Z. - verfasstcng.
Gen, voorz. (veroud.) naar; - Hiindenkwijze v.; er hat sin gates -, hij heeft
een goed hart, is een goede ziel; frornmes, mel fahren, ten hemel varen.
Genabelt, bijv . en b. genaveld,een
reines, Qveiches, san f les, zufriedenes, groszes,edles -,edel(e) hart, karakter, inborst; navel hebbende.
Genge, ( - s) o., z. m. geknaag,
hohes -, verheven denkwijs v.; boses -,
hart o.; die - er besanftigen, de gemoe- knagen o.
Genagel, ( - s) o., z. m. genagel, naderen, driften doen bedaren; sein - gegen
je?ia. andern, veranderen van gevoelen o. gelen o.
Gen^he, ( - s) o., z. m. genaai, aan jegens; sich etw. zu -e ziehen, zich iets
aantrekken, zich bekommeren over; jemn. houdend of voortdurend naaien; ihr eeiw. zit -e fiihren, te gemoet voeren, on- zviges - ist Schuld, dass c-, door haar
der liet oog brengen, voor oogen houden; onophoudelijk naaien is &.
-

Genauheit, Genauigkeit, v.
nauwkeurigheid, nauwgezetheid, stipt
precies zijn o.; (in de huishou--heidv.,
ding), karigheid, soberheid v.; 2. Z.
Strenge.

Genealog,

( - en,

mv. - en) m. ge-

slachtkundige, geslachtvorscher,geslachtschrijver, stamboorinmaker, genealoo m.

Genealogie,

(-n) V. geslachtkun-

de, geslachtrekenkunde , genealogie v.;
2. geslachl,lijst v., geslachtboom m., geslachtregister o.
Genealogiseh,bijv .en b. geslacht rekenkundig, naar Glen stamhoom, tot een

geslachtregister behoorende, genealogisch.
Genoek(e) , ( - s) o., z. m. geplaag,
plagen o.

Genchm, ( -er, -st) bijv. en b.
(veroud.) gangbaar; it. welgevallig, aan
alles, was Euch - ist, al wat u-genam;
welgevallig is, wat u belieft; etw. - hallen,
aannemen, goedkeuren, toestemmen in;
eine Bitle- hallen, verhooren, inwilligen;
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einep Vorschlag - hallen, Z. genehinigen; hoofdeonstil m.; -consulal o. consulaat - perwagenmeester, wagenmeester -gene2. Z. angenehm.

generaal, algemeen consulaat o., ambt o., raal M.

Generisch, ( -er, -st) bijv. en b.
generaal; -director m. d irecteurr- generaal, tot het geslacht of de soort behoorende,
Genehmigen, (genehmigte, ge - hoofddirecteur, hoofdbestuurder m.; it. aan een geslacht eigen.
nn-ehmmmigl) bedr. ww. ein Gesuch -, be- ondersecretaris rn. van staat; -er/ass m.
Genesen, (genas, genesen) o. ww.
willigen, inwilligen, toestaan, aannemen; (Hand.) generale, geheele afdoening v. onr., m. s. von einer Krankheit -, geneeinen Vorschlag -, inwilligen, aannemen; van schuld; - feldinarschall fl1. oppergene-'' zen, herstellen, opkomeor; it. eines Lindes
Verlydge -, goedkeuren, overeenkomen i aal, generaal-veldmaarschalk in.; -feld- -, verlost worden, bevallen, in de kraam
omtrent, sluiten, ra 1, i ri ce re ij, ([laud.) wachtineister m., Z. -major; -feldzeug- komen; II. bedr. ww. (veroud.) genezen,
einen VV'echsel -, Z. acceplieen; it. nicht -, meisler m, grootmeester ni. der artil- heelen, doen herstellen, genezing aan
-breng.
niet aannemer: of : ccepteeren, protestee- lerie; -[is/cal nl. procureur -, liskaalren; - Sic die Versicherung naeiner Hoch- generaal in.; -gezvalliger na. (Krijgsw.)
Genesende, (der, die), herstellen
provoost-generaal m.; - gouverneur n i.
achtung, ontvang(t).
beterende, genezende rn. en v., hij-de,
Genehmiger, (-gers, nov. -ger) opperbevelhebber, hoofdleider, hoofd of zij, die aan de beterhand is.
m. (Hand.) (van een wissel), aannemer,
nl.; -inspector in. inspecteur--anvoerd
Genes—haus, (-hauses, mv. -hangeneraal m.; -intendant m. hoofdopzichter ser) o. ziekenhuis o.; -kunst v. genees
acceptant m.
Genehmigung, V. goedkeuring, m., generaal- intendant m.
-lohn ni. belooning v. van den-lcundev.;
bewilliging, toestemming, ratificatie, ac- GeneralissiaT us, (onb.) na.(Krijgs- geneesheer; - meister m. geneesmeester,
w.) opperbevelhebber, eerste bevelbeb- heelmeester, dokter, chirurgijn m.; -mitceptatie V. Z. genehmigen.
tel o., Z. Genesungsmittel.
Geneige, ( - s) o., z. in. (van het ber, oppergeneraal, generalissimus m.
hoofd), buiging, neiging v., knik m., geGeneralitat, v., z. m. generaliteit Genesung, v., Z. genesen; it. gebuig, geneig, geknik o.
V., al de generaals m. nlv.
nezing, herstelling, beterschap v., hete Geneigen, (geneigle, (teneigt) o. General — k rte, ( - n) v.algemeene ren o.; auf dein 1 Vege der - sein, op den
kvw. (veroud.) jemn. -, genegen zijn, be- kaart v.; -kasse V. algemeene kas v.: weg der beterschap, aan de beterhand
- kassier rn. kassier-generaal rn., alge- Zij ►_l.
lieven, gunstig zijn.
Geneigt, ( -er, -(e)st) bijv. en b. ge- ineen kashouder in.; -kriegscontmissdr m.
Genesungs-kraut, (-kraut(e)s,
neigd, genegen; zuni Streilen, Zorn •, commissaris - generaal m. van liet leger. mv. -kr c eter) o. geneeskruid o.; -milled
geneigd, onderhevig aan; zuin Trinken -kriegs;ahlmeister m. algemeen betaal- u. geneesmiddel o.
- sein, geneigd zijn tot; zo einer Krank - meester m. van het leger; -lieutenant nu.
GenCtiseh, bijv. nw. genetisch.
heit - sein, licht onderhevig zijn aan; luitenant-generaal "m.; -major m. geneGenever, -vers, mv. -ver) m.jeneeine Bilde zo gezeàlu-en - sein, genegen zijn, raal- majoor in.; -nuarsch rn. generaal ver, korenbrandewijn in.
geneigd zijn; 2. zu jemn -, genegen, gun-musterung v. algemeene na--marschn.;
Genialisch, -er, -st) bijv. en b.
stig gezind; jemn. - sein, genegen zijn, penschouwing, revue v.; - pachter m. begaafd, vernuftig, vindingrijk; -er Gevriendschap gevoelen voor; Ihr -es Anden- algemeene pachter m.; -pardon m. al- darcke, stout, oorspronkelijk, vindingrijk;
ken, uw vriendelijk aandenken; -er Lesei•,' gemeene vergiffenis, algemeens kwijt - -er Kopf, vernuftig, verstandig,^eengenie.
genegen, toegenegen, goedgunstig; -heil scheiding v. van straf,algemeeneamnestie
Genialitat, (-en) v. bewijs o. van
V. neiging, geneigdheid v.; --- zat einor v.; -post v. algemeene post v.; -postamt o. vernuft; 2. vernuftigheid, vindingrijkBitte, gunstige gezindheid v. voor;
algemeen postkantoor o.; -postdireklion he i d, oorspronkelijkheid, genialiteit v.
--- gegen jem., geneigdheid, genegenheid, V. directie v., bestuurders in. mv. van
Geniek , (-(e)s, iuv. -e) o. nek m.;
welgezindheid, goedgunstigdheid, toe- het algemeen postkantoor; -posimeistel it. hals m.; sich das -- brecken, den nek,
genegenheid v.; - willig bijv. en b. bereid m. postmeester-generaal m.; -probe v. hals breken; -druse v. nekklier v.
bereidvaardig; --keit v. bereid -wilg, (Tooneelk.) algemeene repetitie v.;
Genieke, (-s) o., Z. m. genik, ge-wilghed, -procurator m. procureur - generaal in.; knik, knikken o.
bereidvaardigheid v.
(-(e)s,rtiv.-e)
m,
generaal,
General,
-pro fosz m., Z. -gewaltiger; -proviantGenieken, (genickte, geniekt) bed r.
veldheer in., legerhoofd o., veldoverste meister iii. proviandmeester - generaal, op- cvw. (Jachtw.) sin ]'hier -, den nekslag
in.; die Frau -in, generaalsvrouw v.; II. perste proviandmeester m.; -quartier- geven.
bijv. nw. algemeen.
meister rn. kwartiermeester - generaal ni.;
Geniek — fang, ( - (e)s, mv. - e) m.
General — accise, ( - n) v . alge -quzllung v., Z. -erlas.c.
(Jachtw.) nekslag m.; -(anger rn. jachtaccijns m.;-menipost.,alge
Generalschaft, v., Z. Generalat; nes o.; -mduslein o. (Ontlk.) ongelijk—director m. hoofddirecteur inn. der ac- j 2. Z. Generalitát.
zijdige spier, nekspier v.; -schmer= m.,
cijnzen; -- einnelimer ni. ontvanger in.
Gener.11 —sehlagen, ( gens, mv. -tech o. halspijn, nekpijn, pijn v. in den
van leri algemeenen impost; -adjutant -gen) m., Z. -marsch; -schrnelzung v. ruck.
in. generaal-adjudant rn.; -admiral ►n. smelten o. van verschillende ertssoorten;
Genie, (-s, mv. -s) o. genie o., veradmiraal-generaal m., aanvoerder m. der -staaten m. mv. Staten- Generaal, Hunne beven geest m., vernuft o., vindingrijke
vloot; -advocat, -anwalt m. advocaat-, Hoogmogenden m. mv.; it. algemeene geest in., scheppend wezen o.; it. ver
procureur- genercia1 in -arinecarzi jij. staten in. n1v.; -slab rn. generale staf in.;
schrander neuseb in., genie o.;-nuftig,
hoofdollicier rn. van gezondheid, chef m. -stat/halter in. stadhouder-generaal m.; 2. (Krijgsw.) ingenieurs -, bouw-kunst,
van de geneeskundige dienst.
-s/urns rn. algemeene storen, aanval m.; genie v.
Generalat, ( - (e)s,mv. - e) o. waar - -superintendent tij. algemeene superin- Genie — corps, (onb.) o. (Krijgsw.)
digheid v., post m. van generaal, veld- tendant, algemeene hoofdopziener m. genie v.,genie-corps o.;-streich m.vernufheerswaardigheid v., opperbevelhebber der kerk; - versamnalung v. algemeene tige streek, schrandere zet rn.; (Scherts.)
opperbevel, genera laat o.
-schap, vergadering v.; - viltar ni. (Katte.) vica- grap v., malle streek m., gekheid v.
General — auditor, ( - s, env. en) ris- generaal in.; - visitator in. visiteur - Geniesz, (-es) m., z. in. (verond.)
m. auditeur - generaal in.; -bass m. (Muz.) generaal m.; -vol/macht v. geheele vol Z. Genuss; (Jachtes.) den Honden den doorgaande bas, grondbas v.; it. begevolmacht v. van den procureur--macht, geben, eten geven; (Valk.) vogelrecht o.;
leiding v.; -befahrung v. (Bergw.) alge generaal ; -vorsteher rn. generaal -titu- 2. Z. Nutten; 3. Z. Gemeinscha f t, Uurgang.
bezoek o.; -befehl m. dagorder v.,-rne lair m.; (van geestelijken), syndicus.
Genieszbar, bijv en b. te geniegeneraalsbevel o.; -capitel o. (van eene generaal ni.; -ic'ache v. generaalswacht ten, hruikbaar, eetbaar, drinkbaar; (fig.)
ridderorde), algemeen kapittel, kapittel v.; -wachtmeister Ian, waclitmeester-gemr aangenaam, prettig, genotrijk, amusant;
o.; - commissar m. commissaris -genra-l raal, die het oppertoezicht heeft over er ist nicht -, hij is onverdraaglijk, flauw,
generaal m.; -consul ni. consul- generaal, alle wachtposten; - wagenroeister in. op- vervelend; -keil V. genot o., genietGenehm-halten,o.,-haltung, post m., waardigheid v. van consul-

v., Z. genehniigen, Genehinigung.

-

-

(

(

-

-

-

baarheid, bruikbaarheid , eetbaarheid, genotrijkheid V.
Genieszbrauch, es) m., z. ni .
vruchtgebruik o., vruchttrekking v. van
eens anderen eigendom.
Genieszen, (genoss, genossen) bedr.
en o. ww. onr. eine of einer Sache -, genieten, genot hebben, gebruiken, bezit,
gebruik, genoegen, voordeel hebben; eine
yule Erziehung -, ontvangen, erlangen,
krijgen, genieten; ich habe Gei ihm viele
Freundschaft, Ehre genossen, ik heb van
hem & genoten, hij heeft mij & bewezen;
vonjemn. viele Wohlthalen -, ontvangen,
genieten, ondervinden; davon geniesze ich
nichts, daar heb ik niets aan, geen nut,
geen voordeel & bij, ik win er niets bij,
heb er geen genot van; (fig.) jem. -,
seines Uinganges -, genieten van; nicht
zu - sein, (van een persoon), Z. genieszbar; ein Frauenzimmer -, (veroud.) in
gunst staan bij, bemind worden door; krijgen, nuttigen; Speise and Trank -, eten
en drinken; er hat in drei Tagen nichts
genossen, hij heeft in drie dagen niets
gegeten of gedronken; it. (z. voorw.) aan
gewaarwordingen ondervinden,-genam
genieten; er will nur -, nicht arbeiten,
bij wil slechts genieten, vroolijk leven,
vermaak hebben; (fig.) es soil ihm nicht
ungenossen hingehen, hij zal er zoo gemakkelijk niet afkomen, hij zal er nog
wel eens spijt van hebben; 2. (hand.)
hier, dort genossen, hier, alhier, daar,
ten uwent ontvangen.
Genieszer, (-s, mv. Genieszer) m.
vruchtgebruiker m.
Genieszj agen, (- s) o., z. m. eerste
zwijnenjacht v. in het jaar.
Genieszlich, er, -st) bijv. nw.,
Z. genieszbar.
Geniesz—ling, (-( e)s, mv. -e) m.,
Z. Nieszling; -lust V. eetlust m.; - lustig
bijv. uw. begeerig naar genot, verlekkerd.
Genieszung, v., Z. Genuss, genieszen.
Genieszwaare, (- n) v. eetwaar,
eetbare waar v.
Geniete, (- s) o., z. m. geniet, nieten, geklink, klinken o.
Genip, (-( e)s, mv. -e) m. (Pl.) bijvoet, alsem m. der Alpen.
Genjpabaum, baum(e)s, mv.
-báume) in. (Pl.) genipa, janipa m.
Genie—garbe, (- n) v. (Pl.) naar
muskus riekend duizendblad o.; -kraut
o., Z. Genip.
Genippe, (- s) o., z. m. gesluip,
sluipen o.
Generen, (genirte,genirt) bedr.ww.
(gemeenz.) hinderen, verhinderen, last
of overlast aandoen, bemoeilijken, beperken, belemmeren, geneeren; H. wed.
ww. sich -, zich dwang aandoen, zich
een klein ongemak opleggen of getroosten, zich behelpen; - Sic sick nicht, geneer je niet, doe of gij te huis waart.
Genjste, (- s) o., z. m. nestelen
nesten maken o. 2. scheutjes, halmpjes'
strootjes o. mv.; it. dunne takjes o. mv.'
it. kreupelhout o.; it. Z. Genster.
Genitialien, o. mv. geslachtsdee(-

(-

(-

;
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len, teeldeelen, geslachtsorganen o. mv. voldoening schenken, tevreden stellen;
Genitiv, (- (e) s,mv.-e) m. (Spraakk.) seiner Pflicht - leisten, nakomen, vervultweede naamval, teler, voortbrenger, be- len, voldoen, Z. genugthun; -leistung v.
zitter, eigenaar, genitivus m.
voldoening, bevrediging v.
Genius, (onb., mv. Genien) o. be- Gen-Ugen, (genugte, genugt) o. ww.,
schermgeest, beschermgod m.; (Beeldh.) m. h. voldoende zijn, genoeg zijn, vol gevleugeld kind o., genius m.
doen; jemn. -, voldoen, voldoening geven,
GenQmmen, bijv. nw., Z. neh?nen. tevreden stellen, bevredigen; (Hand.)
GenQrgel, (- s) o., z. m. (Volkst.) einero Wechsel -, betalen, voldoen, hono gebrom, geknor, brommen, knorren o. reeren; 2. onp. ww. mir genugt an WeniGenQss, en, mv. -en) m. genoot, gem, ik heb aan weinig, een beetje genoeg,
gezel, collega, ambtsbroeder, spitsbroe- ik ben tevreden met een beetje, een beetje
der, deelgenoot, eedgenoot, geassociéer- of weinig is mij genoeg; mirgenugl schon
de m.
zu wissen, het is mij genoeg, voldoende
GenQssam, (-( e)s, mv. -e) m., Z. &; sich an eta'. - lassen, zich tevreden
Genoss.
stellen met, zich vergenoegen met.
GenQssame, n) v., Z. Genos- Gent glich, bijv. uw., —keit, v.,
senschaft.
Z. Genugsam(- keil).
GenQssenschaft, en) v. ge- Genugsam, bijv. en a. genoeg nootschap o., vereeniging, maatschappij, zaam, toereikend, voldoende; -keit v.gecompagnie v., gezelschap o.
noegzaamheid v., voldoende zijn o.
GenQssin, nen) v. gezellin v.
Gen igsam, ( -er, -st.) bijv. en b.
GenQthige, (- s) o., z. m. genoo- genoegzaam, tevreden, matig, vergenoeg
dig, noodigen o.
licht te bevredigen; -er Mensch,-zam,
Genre-maler, Iers, mv. -ier) m. tevreden, matig, met weinig tevreden,
genreschilder, schilder m. van tafereelen vergenoegd; - in seinen Forderungen, mauit het dagelijksch leven, van binnen tig, niet hoog; -keit v. genoegzaamheid,
-malerei v. genreschilderen,-vertkn; matigheid, zedigheid v.; it. tevreden
schilderen o. van tafereelen uit het da-heid,vrgnozam.
gelijksch leven.
Genugthun, (that genug, genug
Gensdarme, n, mv. -n) m. ge- gethan) o. ww. onr. jemn. -, voldoen,
wapende landruiter m. ter handhaving voldoening schenken; einer Sache -, volder openbare veiligheid, politiesoldaat, doende zijn, toereikend zijn voor; sick
gendarme, marechaussée m.
selbst -, zich zelve(n) voldoen, zich zelGonsel, (- s) m., z. m. (Tuinb.) pos- ve(n) voldoende zijn.
telein v.
Genugthuend, bijv. nw. genoeg
gevend, voldoende.
-doenig
Genserich, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
Gänserich.
Genugthuung, ( -en) v. voldoe
v.; jemn.-nig,eodbvrign
GQnster, (- s, mv. Genster) m. (Pi.)
brein v., priemkruid o., ginst v.
- leisten, genoegdoening geven, voldoen;
Gentian, (-( e)s, mv. -e) m., Z. einero Beleidigten - leisten, genoegdoeEnzian.
ning verschaffen, voldoen, in de eer herGentianen, (- (e)s)o.,z.m.(Scheik.) stellen; fier etty. - verlangen, genoegdoeeigen alkaloide in den gentiaanwortel, ning eischen, voldoening vorderen; sick
gentianine v.
selbst - verschaffen, zich zelve(n) geGenug, bijw. genoeg, voldoende, noegdoening weten te geven; die - Christi,
toereikend, in voldoende of genoegzame verzoeningsdood m.; die -f' r unsere Sunhoeveelheid; es ist -, ich habe -, genoeg; den, genoegdoening, boete, straf v.
Geld -, - Geld, geld genoeg, genoeg geld;
GenUgung, v. voldoening v., tevre- der Tkránerz !, geen tranen, geen ge- den stellen o.; it. Z. Genuge (1).
ween meer !; - des Scherzes ! geene grapGenus, (onb., mv. Genera) o.
pen of scherts meer, houd op met schert- (Spraakk.) geslacht o.
sen; früh -, vroeg genoeg, in of bij tijds;
Genuss, ( -es, mv. Genüsse) m. gees ist an einero Gulden -, een gulden is not o., genieting v., geneugte v., vermaak
genoeg, voldoende; lass dir das - sein, o.; geistiger, sinnlicher -, geestelijk, zinlaat u dat genoeg zijn, stel u daarmede, lijk genot; das gewahrt wshren -, genot,
tevreden; es ist übrig -, dat is meer dan' genieting v., genoegen o.; 2. genieten,
noodig is; sich selbst - sein, zich zelve(n) gebruiken, nuttigen, gebruik o.; der-der
genoeg zijn, anderen niet noodig hebben; Speisen and Getránke, het eten en drinwenig -, weinig genoeg, niet te veel; er ken o.; der - dieser Planzen ist tódllich,
hat nicht Zeit - dazu, hij heeft geen tijds gebruik o.; it. - des Abendniahles, gegenoeg, te weinig tijds, de tijd ontbreekt bruik, nuttigen o.; it. (Godsd.) gebruik
hem daarvoor; -thun, voldoen, voldoe- o. van het avondmaal, gaan o. naar de
bediening, communie v.; (Jachtw.) Z.
ning geven.
Genige, (- n) V. toereikendheid, Geniesi; it. maag v. van het wild.
Genss—durst, (-es) in. zucht v.,
genoegzaamheid, voldoening v.; ich habe
zur -, ik heb wat mij noodig is, al wat dorst m. naar genot; - dorstig bijv. nw.
ik noodig heb; Korn zur- hagen, genoeg begeerig naar genot; -jagen o., Z. Gevoldoende koren hebben; daran habe-zam, nieszjagcn; -los bijv. en b. zonder genot;
ich keine -, daaraan heb ik niet genoeg; -reich bijv. en b. genotrijk, rijk aan geit. Z. Genugsainkeit, Maszigkeit; 2. - thun, nietingen; -selig bijv. nw rijk in genot;
jem.n. - leisten, genoegen doen, voldoen, -sucht v. zucht, begeerigheid v. naar
(-

(-

(-

(-

(-

(-
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genietingen, genotzucht v.; -sfichtig bijv.
en b. begeerig naar genietingen, genot
-wanre v., Z. Verbrauchwaare. -zuchtig;
Geocentrisch, bijv. en b. (Sterren( . ) aardnliddelpuntig, tot het middel
aarde betrekking hebbende,-puntder
geocentrisch, uit het middelpunt der
aarde beschouwd.

kunstig, geometrisch; 2. stipt nauwkeurig, uiterst nauwgezet.
Georgel, (-s) o., i. in. georgel, or-

Geplack, (-(e)s) o., z. m. drukte
v., gezwoeg, getob, zwoegen, aftobben o.
Gepltage, (-s) o., z. ui. geplaag,

gelen o., aanhoudend orgelspel o ► ., orgell- plagen, gekwel, kwellen o.
tonen m. mv.
Gepli,nkel, ( - s) o., z.m . (Krijgsw.)
Georgen—gestirn, (-)x) o., geschermutsel, tirailleurvuur o.
—planet, (-en) m. (Sterrenk.) i ranns Geplapper, ( - s) o., z. m. gebabni.; -krant o. (PI.) valeriaan v., hanevoet bel, geklap, geklets, gewauwel, babbelen,
m., Landkruid o.; -schwamrnt m. geelach- klappen, kletsen, wauwelen o.
tige bladzwam v.
Gepl,rre, (-s) o., z.m. geschreeuw,
Gep%are, (-s) o., z. m. gepaar, pa- gejank, gebler o., kreten m. mv.
ren o.
Geplatseher, (-s) o., Z. m. geplas,
Gepagrt, bijv. nw. (Pl.) gepaard, plassen o.; (van Bene beek), gemurpaarsgewijs geplaatst, tweevoudig, dub- wel o.
bel; fiinf/'ach -, Z. fitnfpaarig.
Geplgtscht , bijv. uw. plat,geplet.
Gepachte, (-s) o., z. m. gepacht, Geplatte, (-s) o., z. m. geplet,
pletten, plat slaan o.
pachten o.
Gepaek(e) , (-(e)s, mv. -e) o. ge- Geplatze, (-s) o., z. m. geplas,
pak, pak, pakje o., bundel m., bundeltje, plassen o.; it. bersten, kraken, knu.ttereisgoed o., bagage v., goederen o. mv., ren, gekraak, geknetter o.; it. Z. Ge-

Geodäsie, V. kunst v. der land- of
veldverdeeliiig, landmeting, aardmeting,
geodesie v.
Geod€tiseh, bijv . en b. landmeet kundig, de landmeetkunde betreffende.
GeQde, (-n) v. (Delfst.) adelaar
arendssteen, klappersteen in. en o.,-sten,
ijzernier v., aetiet m.
GeQdisch, bijv. en b. van den aard
des adelaarssteens.
Geogonie, v.aard rijksword i ng, leer
V. van het ontstaan en de vorming des
aardbols, geogouie v.
pakkage v.

schwa!;.

Gepa►eke, ( - s) o., z. m. gepak ,

Geplauder, (-s) o., z. m. gepraat,
gebabbel o., Z. Geplapper.
aardrijkswording betrekking hebbende, pakken o.
tot de leer der aardrijkswording behooGepltnder, (-s) o., z. m., Z. plunGepansche, (-s) o., z. m. geplas,
dern.
rende, geogonisch.
plassen o.
Geognosie, v . kennis v. der aard
Gep-3per, (-s) o., z. ni. gebabbel, GepQche, (-s) o., z. m. geklop,
kloppen o.
aardschichten, bergkunde, leer-lagenof babbelen o.
V. van de samenstelling der vaste aard Gepappe, (-s) o., z. m. geplak, GepQlster, (-s) o., z. m. stoppen,
gestop o.
gepap, plakken, pappen o.
korst, geognosie v.
GeognQsisch, bijv. en b. tot de Gepard, ( - (e) s, m v. - e) m. - katze, GepQlstert, bijv. nw. met kussens
leer van de samenstelling der aardlagen (-n) v. (Nat. kist.) luipaard met korten voorzien; (PI.) kusseavormig.
GepQlter, ( - s) o., z. in. gerommel,
behoorende of daarop betrekking heb- staart, jachtluipaard, jachttijger, guegestommel, getier, geraas, leven, gepard m.
bende .
GeognQst, ( en, mv. en) m. aard - Gapsehe, (-s) o., z. m. gedob- druis o.
bel, dobbelen o.
Gepr ge, (-s, mv. Geprage) o.
lagenkenner, geognost m.
GeognQstisch, bijv. en b. aard- Gepcisse, (-s) o., z. m. gepas, pas- stempel, indruk m., kenmerk, merk o.;
- auf einer htiinze, stempel; das - des
sen o.
en bergkundig, geognostisch.
Geograph, ( - en, mv. - en) m. aard - Gepatsche, (-s) o., z. m. geklet- Reiches, rijksstempel m., rijkswapen o.;
It. borstbeeld, beeld o.; diese Miinze hat
rijksbeschrijver, aardrijkskundige, geo- ter, kletteren, geplas, plassen o.
graaf ni.
Gepauke, (-s) o., z. in. gepauk,i das kaiserliche -, borstbeeld, beeld o.,
beeltenis v.; (fig.) diese Handlong Crag!
Geographie, v. aardrijksbeschrij- pauken o.
Gepeitsehe, (-s) o., z.m. gezweep, das - der Uneigenniatzigkeit, kenmerk,
ving, aardrijkskunde, geographie v., Z.
kenteeken o.: das - der Aechiheit tragen,
zweepen, slaan o. met de zweep.
Erdbeschreibung.
Geographisch, 'bijv. en b. aard
Gepelze, (-s) o., z. nl. geranseI, het kenmerk, kenteeken; das - des Genie's, het kenmerk, zegel o.
wat de aardrijksbeschrijving-rijksundg, ranselen, slaan o.
aangaat, daarop betrekking heeft of daarGepfànde, ( - s) o., z. m. panden o. Gepr ,hle, (-s) o., z. in. gepraal,
GeogQnisch, bijv. en b. tot de

-

-

Gepfe_ife, (-s) o., z. in. gepijp, ge- pralen, pochen, gepronk, pronken, gepoch o.
GeQhrt, bijv . nw. geoord, niet ooren; fluit, pijpen, fluiten o.

toe behoort.

(PL) geoord, van oor- of lelievormige
Gepf%nze, (-s) o., z. m. geplant, Gepr^nge, (-s) o., z. m. prangen,
nijpen, knijpen, geprang, geknijp o.
planten o.
aanhangsels voorzien.
Geprange, (-s) o., z. m. praal,
Gepfl .cke, (-s) o., Z. m. gepluk,
GeolQg, (-en, tnv. -en) tn. aard
pracht, staatsie, weelde v., pralen, I► ronaardonderzoeker, kenner m. van-kenr, plukken o.
Gepfi ige, (-s) o., z. m. geploeg, ken, gepronk o.; er (hut Alles snit -, met
de aardvorming, geoloog m.
staatsie, vertoon, ostentatie v.; (fig.)
Geologie,v.aard vormingsleer,aard- ploegen o.
kunde, geologie v.
Gepfneische, (-s) o., z.m. (Jacht -' - einer Rede, deftigheid v., opschik m.
Geprhnglos, bijv . en b . eenvoudig,
GeolQgiseh, bijv. en b. aardkuu- w.) Z. Geniest.
dig, geologisch.
Gepfropfe, (-s) o., z. m. geënt, zonder praal.
Gepr asse, (-s) o., z. m. gebras,
Geom^nt, (-en, mv. -en) m. hij, enten o.
die zich met de aard- of zandwaarzegGepftsehe, ( - s) o., z. m. geknoei, brassen, slempen, zwelgen, bovenmatig
gulzig eten, veel geld verteren of ver gerij afgeeft, puuteerwaarzegger, geo- knoeien, knoeiwerk o.
mant m.
Gepiobe, ( - s) o., Z. m. gepek, kwisten.
Geprassel, (-s) o., z. m. geknetter,
Geomantie, v. aard - of zandwaar pekken o.
-zegrij,puntksomaieV.
Gepieke, (-s) o., z. m. gepik, pik - geraas o.; - der lVaff'en, gerammel, gerinkel, gekletter o.; (van liet vuur), geGeomantiseh , bijv. en b. op de 1 keno.
Gepjnk, (-(e)s) o., z. in. gekets, knetter, knetteren o.; (Scheik.) knettepunteerkurist betrekkelijk, geoniantisch.
ring, knappering, kraking v.
Geometer, (-ters, mv. -ter) m. ;eklep, ketsen, kleppen o.
aardmeter, meetkundige,meetkunstenaar,
Gepinsel, ( - s) o., z. m. geschilder, Gepratz, (-es, mv. -e) o. nietigheid,
beuzeling, kleinigheid v., bagatel o.
schilderen, schilderwerk, kladwerk o.
geometer, mathematicus m.
Geometrie, V. aardmeting, meet- Gepjpse, (-s) o., z. m. gepiep, pie- GeprQdige, ( - s) o., z. m . predikunde, meetkunst, geometrie v.
ken, gepredik of gepreek o.
,)en o.

GeomQtriseh, bijv. en b. tot tie

Gepisse, (-s) o., Z. m. gepis, pis-

meetkunde behoorend,meetkundig,rneet-;t ;en 0.

Gepreise, (-s) o., z. m. geprijs,
prijzen, loven, lof toezwaaien o.

Ger.

Ger.
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Gepreil(e), (- s) o., Z. ni. gefop, Verstand, gezond verstand; 3. (Rek.) Gerammel, (-s) o., z. m. gerom- Zahl, even; - and Ungerade spielen, paar mel, rommelen o.
foppen o., afzetterij v.
Gepresse, (- s) o., z. m. gepers, en onpaar, even of oneven; ein Tausch, Gerandel, Gernder, (-s, mv.
der - gegen einander au/geht, gelijke rui Gerándel, Gerander) o. randen m. mv.
persen, drukken o.
Z. funf; ein -s Verhhltniss,-ling;(f.)
Gepriekel, (- s) o., z. m. geprikGeranium, (-s, mv. Geranien) V.
rechte, niet omgekeerde reden; (Zeew.) geranium v.
kel, prikkelen, aanhoudend prikken o.
Gepriesen, bijv. nw., Z. prei-sen. - fiber deny Anker sein, op en neer zijn Gerank(e), (-(e)s) o., z. m ranGepriezel, (- s) o., z. m. gesis, (als de voorsteven van het schip recht ken, in takjes of takken verder groeien
of vlak boven het in den grond vast- o.; it. ranken, hechtranken v. mv., takjes,
gesnerk, sissen, snerken o.
GeprQbe, (- s) o., z. m. beproeven, zittende anker is); - unter der Sonne rankjes o. mv.
sein, de zon loodrecht boven het hoofd
probeeren o.
Gerappel, (-s) o., z. m. gerammel,
Geprufe, (- s) o., z. m. geproef, hebben; (I1iaz.) -r Accord, zuiver; (Gez.) rammelen o.
-r Lichtstrahl, rechtstreeksch, onmidproeven o.
Gerase, (-s) o., z. m. razen, tieren,
GeprUgel, (- s) o., Z. m. slaan, ge- dellijk; 11. hijw. juist, volkomen, ge- woeden, geraas, getier o.
heel, nauwkeurig, precies; - in der Mille,
ransel, rans-elen o.
Gerassel, (-s) o., z. m.geratel,ge
o., beweging v.; (van ketens),-ras,levn
Gepuder, (- s) o., z. in. gepoeier, juist, precies; - in dens Augenblick, als
er 4, juist op het oogenblik, dat &, rammelen, gerammel o.; (van wagens),
poeieren of poederen o.
Gepuffe, (- s) o.. z. m. gepof, pof op hetzelfde oogenblik dat &; das tri/fl rollen, gerammel o.
-feno. - zu, dat past volkomen, dat komt juist.
Ger€th, (-(e)s, mv. -e) o. huis Gepumpe, (- s) o., z. in. gepomp, precies uit; es ist mir -, als wenn 4, het raad o., meubelen, gereedschappen o.
mij
juist;
is
- heraus, rondgit, zonder mv.; Zinim.er c- suit dem nóthigen -e, gepompen o.
Gepumper, (- s) o., z. m. gepof, omwegen, openhartig(lijk); nach -, lang stoffeerde kanjer &; silbernes -, zilverallengs; - herunler, regel--zamerhnd, werk o., zilveren vazen v. mv. &; leinenes
poffen o.
of weiszes -, linnengoed o.; (vaneen handGepunsehe, (- s) o., z. m. gezuip, recht, loodrecht.
G(e)rade, v. rechtheid v.; das Eisen werk), gereedschappen, werktuigen o.
zuipen, slempen o.
Gepurpurt, bijv. nw. purperrood, in die - brengen, het ijzer recht maken; mv.; - einer Kiiche, keukengereedschap,
2. (Vleetk.) rechte lijn v.; 3. (Ger.) die keukengoed o.; it. goederen, kleederen
purperkleurig.
GepUrzel, (- s) o., z. m. gebuitel, -n, eigen of bijzonder goed o. der vrouw, o. mv., goed o.
waarover zij zich het recht Beeft voorbebuitelen o,
Gerathe, (-s) o., z. m. raden, geraad, gissen, gegis o.
Gepuste, s) o., Z. m. geblaas, houden, buiten - huwelijksgoed o.
G(e)rad(e)–an, bijw. recht aan; Gerathen, (du gerdthst, er gerath,
blazen o.
Geputte, s) o., z. m. gepoets, -auf bijw. rechtop; der Weg geht den gerieth, geralhen) o. ww. onr. in jens.
Berg —, gaat regelrecht den berg op; Hánde -, geraken, komen, vallen; unter
geschuur, poetsen, schuren o.
Gequaeke, (- s) o., Z. m. (van kik -aus bijw. rechtuit, in eene en dezelfde schlechie Menschen -, komen, geraken;
kwakken, gerikke--vorschen),gkwa richting; gelen Sic nur ---, ga maar recht- auf eihen falschen Weg, Abiveg -, gerauit, recht door; (Krijgsw.) —! rechtuit!; ken, verdwalen; jemn. über das Geld -,
kik o.
Gequaekel, (- s) o., z m. gebeu- it. voorwaarts !; (fig.) ich wollte ihm nicht iems. geld nemen, iem. zijn geld ontneso --- anicvorten, regelrecht, direct, be- men; unler die Mórder, Luslerer c-, een
zei, beuzelen, gezanik, zaniken o.
Gequale, (- s) o., z. m. gekwel, stemd, bepaald; - hin, zoo maar, zonder moordenaar, lasteraar worden; einander
omwegen, zonder complimenten; -ma- in die Haare -, elk. bij het haar krijgen,
kwellen, geplaag, plagen o.
Gequalm, (-( e)s) o., z. m. ge- chung v. rechtmaken, richten o.; (Meetk.) pakken, handgemeen worden, in twist
rechtmaken o.; -messen o. (Kuip., Timm.) geraken; an einander -, handgemeen worwalm, walmen 0.
Gequerle, (- s) o., z. m. geroer, haalmes, snijmes o. met twee handvat - den; it. an jem. -, iem. ontmoeten; das
sets; -richtung v., Z. - machung; -sinn Erbe ist an den Sohn -, gekomen, is &
roeren o.
Gequetsehe, (- s) o., z. m. ge- m., Z. Geradsinn; -wegs bijw. flinkweg, ten deel gevallen; zu etw. -, bij toeval of
kneus, kneuzen, bezeeren o.; it. geplaag, ronduit, voorde vuist, rondborstig, open-'! toevallig krijgen, in het bezit komen van;
hartig, zonder omwegen; -zit bijw. recht,] (6g.) au f eire Meinung -, op het denk
gekwel, plagen, kwellen o.
komen, het denkbeeld opvatten;-beld
Gequieke, (- s) o., z. m. scherp, regelrecht, rondweg, ronduit; (fig.) sage
gillend geschreeuw, gekrijt, gehuil, krij- mir —, zeg mij ronduit, openliartiglijk,I ich bin auf den Gedanken-, ik ben op de
zonder omwegen; sich — an jent. wenden, gedachte gekomen; nuf eine Sache -, Z.
ten, huilen o.
Geradbohrer, rers, mv. -rer) rechtstreeks; --- versenden, rechtstreeks; kommen; in Wuth, Zorn 4- -, geraken,
m. (Werkt.) avegaar in steekboor,zwik- (i. k. bet.) er ist sehr, zu sehr —, hij is woedend, toornig worden; in's Slocken -,
Jantje rechtuit, zegt altijd zoo als het is. blijven steken, stil houden; in Brand -,
boor v.
G(e)rade, bijv. en b. recht, recht- G(e)radheit, v., Z. Gerade (1); in brand geraken, vuur vatten, vlam vattoe, rechtaan, rechtop; - Linie, Strasze, (fig.) -des Herzens, der Absichten, rech t- ten, aangaan; in Armulh, Noth, Elend 4'
recht, niet krom; der Weg fuhrt - nach schapenheid, openhartigheid, oprecht -, vervallen, geraken tot; 2. (veroud.)
eerlijkheid v.
-heid, zur Freude, zuin Aergerniss -, Z. gerei
B., rechtstreeks, regelrecht; sich - hallen,
Alles gerulh ihnt zvohl, hij slaagt-chen;3.
G(e)radigkeit, v., Z. Geraclheit.
rechtop; -gehen, rechtop, recht overeind;
G(e)rad-1auf, (-(e)s) m., z. m. in alles, alles gelukt hem; (van gewas-s Weges, - zu jernn. gehen, rechtstreeks,
re;elrech t; -s Weges schreiben,'au f dem -n rechte loop m., rechte beweging v.; (van sen), slagen, tieren, groeien; der Hop/'en.
Wege versenden, regelrecht, rechtstreeks, een schip), rechte loop, rechte koers, ist dienes Jahr (gut) -, goed gegroeid;
direct; er geht nicht den -n Weg, hij gaat rechte richting v.; -ldufig bijv. en b. der Wein ist nicht -, geslaagd, de wijnniet recht door zee, hij handelt met om- rechtloopend, in eene rechte lijn, in rechte oogst is mislukt; seine Kinderwvollennicht
wegen; -r Gang, recht; -r Gang, (van richting voortioopend; -linicht, -linig -, willen niet groeien, Z. gedeihen; it. er
menschen), rechtopgaande; in -r Linie, in bijv. en b. rechtlijnig; -linigkeit v. recht komt niets goeds van &; wohl -e Kinder,
v.; -nasig bijv. nw. met een-lijnghed welgeschapen; it. welopgevoed; 4. hel
eene rechte lijn; die Mauer steht nicht -,
uit de verlegenheid helpen;-pen,rd
recht, loodrecht; (fig.) - das Gegentheil, rechten neus; -sing m., Z. -heil (6g.);
mil dieser Summe ist ntir nicht -, met &
juist, precies het tegenovergestelde; in -sinnig bijv. nw., Z. gerade (2).
Geraffe, (-s) o., z. m. geraap, ra- ben ik niet geholpen, deze som is mij
-m Widerspruch, geheel, direct in tegenniet genoeg.
spraak, volkomen in &; (Spr.) bei - n pen o.
Gerahme, (-s, mv. Gerahme) o. Gerathewohl, (-s) o., z. m. auf
Fingern verhungern, doodeerlijk zijn; 2.
das -, op goed geluk, luk of raak; au f's oprecht, openhartig, rondborstig; ein -r raam, raamwerk, lijstwerk o.
(-

(-

(-
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schieszen, in he wild, op goed geluk af. j-es Lob, rechtmatig, welverdiend; -es schade veroorzaken, aanbrengen, op den
Gerath —ho1z, (-holzes, mv. -hol -' Uriheil, rechtvaardig, billijk; -ei• Richter, hals halen, berokkenen; zur Besserung -,
.ier) o. (Boschw.) bouwhout, timmerhout rechtvaardig, billijk; -er Gott ! -er Him- strekken, verstrekken, dienen, bijdragen
o.; - kammer v. gereedschapkamer v.; it. mei ! goede God !, goede Hemel !, gena- tot.; sein, Muth gereichte ihm zum Verder linnenkamer v.; - kasten m. linnenkast v.; dige Hemel!; - gegen Alle, rechtvaardig; ben, strekte hem &, werd hem verderf3.rechtschapen,eeriijk,deugdzaam, recht- lijk, noodlottig; 2. (veroud.) Z. gelangen.
it. gereedschapkast v.
Ger —thsehaft, (-en) v., Z. Ge- vaardig, onschuldig; var Gott ist kein Gereim(e), (-(e)s, mv. Gereime)
fensch -, rechtvaardig, zonder gebreken o. gerijm, rijmen, verzen maken, dichten
ri th.
Gergthsehaftsgut, (-gat(e)s, of zonden; Gott lässt die Sonne scheinen o.; 2. rijmelarij v., slecht vers o.
Gereim(s)el, (-s) o., z. m. gerij mv. -glue;) o. roerend goed o., meube- fiber -e and Ungerechte, over rechtvaarlen o. mv., meubel o.; -sammlung v. toe- digen en onrechtvaardigen, goeden en mel o., rijmelarij v.
Gereise, (-s) o., z. m. gereis, rei boozen.
stel m., al het gereedschap o.
Geraube, (-s) o., z. m. rooven o . Gereehtheit, v. (van personen), zen, heen en weer trekken, voortdurend
Geraueh, (-(e)s) o., z. m. ruwen, rechtvaardigheid, billijkheid, reclltscha- reizen o.
Gereisz(e), (-(e)s) o., z. m. gepenheide.; (vauzaken),gepastheid,juistruw maken o.
scheur, scheuren, gevecht, vechten o.;
Gerauehe, (-s) o., Z. m. gerook, heid v.
Gereehtigkeit, v. rechtvaardig- (fig.) das - um die Karten, het vechten
rooken o .
Geri-ueher, (-s) o., z. m, beroo- heid, gerechtigheid, wettigheid, billijk- om &.
Gereite, (-e) o., z.m. gerij, rijden o.
beid v., recht o.; jenin. - widerf ahren
king v., aanhoudend berooken o.
Geraufe, (-s) o., z. rn. kloppartij, lassen ,rechtdoenwedervaren,rechtdoen; Gereize, (-s) o., z. m. geterg, ge2. (fig.) gerecht, rechtspersonen m. niv., plaag, tergen, plagen, kwellen, gesar,
vechtpartij v., plukharen o.
Geraum, geräumig, -er, -st) rechtbanken v. mv., justitie, gerechtig- sarren o.
Gereizt, ( -er, -st) bijv. uw. getergd,
bijv. en b. ruim,geruim, wijd, uitgestrekt; heid v., recht o., 3. recht, voorrecht, pri-es Haus, ruim, groot; - wohnen, eene vilegie o., vrijdom ni., vrijheid v.; (op verbitterd, woedend, gesard; -heil v. ver bittering v., toorn m., woede v.
ruime woning hebben; soit -er Zeit, sedert een huis & berustend), servituut o.
(

Gerenke, ( s) o., z. m. gerek, rekGerechtigkeits —beamter,
Ger iiimigkeit,Gerëp.mlieh - ( -Iers, mv. -ter) m. ambtenaar, bediende, ken o.

geruimer tijd, sedert lang

.

-

keit, v. (van een huis), ruimheid, klerk m. bij de rechtbank; it. officier m. Gerenne, (-s) o., z. m. gejaag, ren van justitie v.; -góttin v. godin v. der non, jagen, onophoudelijk hard loopen.
grootte, uitgestrektheid, ruimte v.

Geraumlieh, ( -er, -st) bijv. en b., gerechtigheid, Astrea v.; -hand v. hand Gerent, (-(e)s) o. of Gerente,
v. der gerechtigheid; -liebe v. liefde v. v., z. m. (Zoutw.) opbrengst, rente v. der
Z. geráumig.
Geraamte, (-s, mv. Gerdumnte) o. voor gerechtigheid, eerlijkheid, recht- zoutmijnen, dienende tot onderhoud der
(Jachtw.) weg m. in een bosch, door vaardigheid v.; -pflege v. rechtspleging, gebouwen, loon der arbeiders en onderhet ombouwen van boomen gemaakt; uitoefening v. van liet recht; it. proces stand voor de armen.
Gerentner, (-ners, mv. -ner) m.
(Landti.) land o., dat vroeger bosch was. o., procedure v., rechtsgeding o.
Gereehtmachung, v .rechtvaar- zoutziederskneclht m.
Gerauseh, (-(e)s, mv. Geráusche
Gereuen, (gereu(e)te, gereu(e)t)
o. (van wagens), geraas, geruisch, ge- diging, verontschuldiging v.; it. Z. gebedr. onp. ww., m. h. berouwen; daswird
druis, leven o.; (van den wind), ge- recht machen.
druis, geraas, gesuis o.; - machen, geGereehtsam, ( -er, -st) bijv. en b. ihn of (zelden) ihni -, dat zal hem beraas maken, leven maken; (fig.) - der rechmatig, wettig, billijk, rechtvaardig. rouwen, daarover zal hij berouw hebben;
Welt, ge(d)ruis, gewoel o.; (Jachtw., Gerechtsame, (-7z) v., Ge- it. (Volkst.) dat zal hein heugen, daar
afval, omloop m., B. v. het hart , reehtsamkeit, v. recht, voorrecht, over zal hij spijt hebben; lass dick den-Kok.)
de milt, de lever, de long. privilegie o., vrijdons m., vrijheid, vrij- Verlust (zelden des Verlustes) nicht -,
Gerauseh —los, bijv. en b. zonder stelling v.; it. rechtmatigheid, wettig- heb geen spijt over &.
Gereut, (-(e)s, mv. -e) o. (Boschgedruis, stil; - losigkeit v. stilte, stilheid, held v.
stilte afzondering v.; -volt bijv. en b. vol
GerQcke, (-s) o., z. m. gerek, rek- w.) gerooid land, bosch o.
ken o .
gedruis, vol leven.
Gereute, (-s) o., z. m. rooien, uit Gerausper, (-s) o., z.m. geschraap, Gerede, (-s, mv. Gerede) o. voort- hakken, vellen o.
Gereuter, ( -Iers, mv. -ter), Ge—
durend praten, gepraat, gebabbel o.; in's
schrapen o.
- kommen, in opspraak komen, maken re_utgenoss, (-en, mv. -en) m. deel Gerber, &, Z. Garber '.
Gereehe, (-s) o., z. m. gehark, dat er over gesproken wordt; fern. in's genoot m. in een gerooid gedeelte bosch.
Gereut-.herd , (-(e)s, mv. -e) m.
- bringen, iem. in opepraak breugen,iem .
harken o.
Gereehne, (-s) o., z. m. gereken, lasteren, kwaadspreken van: siclr <uin - voorhaard m. van een tinoven; -lerche v.
3nachen, maken dat gesproken «nrd t oc (Nat. bist.) veldleeuwerik, weideleeuwerekenen o
Gerecht, ( -er, -(e)st) bijv. en h. &, zich zelven in opspraak breugeu; sir/, i'ik in.; -stahl in. commissie v. van een
(veroud.) recht, Z. genade; 2. 1^a^seud, liber das - der Leute hinivegset-cenz-, zie: gerooid bosch; -ordnung v. reglement o.
juist, van pas, nauwkeurig; der Hut ist boven liet gepraat & verheffen, zich niet omtrent een gerooid bosch.
Gerfalk, (-en, mv. -en) m. (Nat.
mir nicht -, (le hoed past mij niet, is mij storen aan het gepraat &; 2. praatje, geniet pas, staat mij niet; der Rock nieines rucht o.; es geht das -, doss cj', er loopt hilt.) giervalk, IJslandsche valk m.
áltern Bruders vuurde mir - gecoacht, voor een gerucht, er gaat een praatje.
Gorgel, (-s, mv. Gergel) m. (Kuip.)
mij vermaakt, mij pas gemaakt;der Stop
Gereden, (geredete, geredet) bedr. gergel, girgel m., duigkeep, kroos of
krees v.; 2. - of -kamm m. gergelijzer,
set ist frir die Flasche-, past op &; in alle ww. (veroud.) beloven, verzekeren.
Fucher - sein, thuis zijn, verstaan; in alle
Geroge, (-s) o., z.m. bewegen o.; duigkreusmes, kroosijzer o.
Settel - sein, overal in thuis zijn; die -e (Vog.) stang v., waarmede de lokvogel op Gergeln, (gergelte, gegergelt) bedr.
ww. ein Fass -, gergelen, de Bergels of
Stunde, het geschikte, gepaste uur; 3. en neer gehaald wordt, Z. Rege (2).
was ouch genehm ist, das ist mir -, watGereibe, (-s) o., z. m. gewrijf, aan- kepen maken m.
Gerhab, (-(e)s, mv. -e) m. (ver u aangenaam is, dat is mij ook wel, Z. houdend wrijven o.
recht; (Jachtw.) die Fdhrte ist dem FTunde Gereichen, (gereichte, gereicht) o. oud.) Z. Vormund.
-, de hond vervolgt gaarne het spoor; 4. ww., m. h. strekken, verstrekken; jenzn.
Gericht, (-(e)s, mv.-e) o.,Z.Dohne;
rechtmatig, rechtvaardig, billijk, goed; zur Freude, Ehre -, strekken, verstrek- 2. (veroud. Krijgsw.) overdekte gang m.,
die -e Sache, (le goede zaak; -e Anspri che, ken, veroorzaken; das gereicht ihm zum waarin de stormram voortbewogen wordt;
rechtmatig, billijk, redelijk; -e Strafe, Schaden,dat zal hem tot schade strekken, 3. gerecht o., schotel m., spijs v., spijzen
)

.

-

Ger.
V. mv.; ein - Gemüse, gerecht, schotel;
ein kóstliches -, kostelijk gerecht, heer
eten o.; das ist sein Lieblings -, lie--lijk
velingskost m., lievelingsmaal o.; eine
Tafel von sechs -en, met zes(lerlei ge-
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o. of woning v., rechterlijke woning v.; ten m. mv. eener rechtszaak; -kreuz o.
-amlmann m. baljuw, drost, hoofdschout kruis o., paal m., ter aanduiding van de
m., president m. van het gerechtshof; grens van een rechterlijk gebied; -lehen
-bank v., Z. -aml (1).
o. rechterlijk leen o.; leute mv., Z. -sgss;
Gerichtsbarkeit, v., Z. Gericht -mann m. ambtenaar m. bijeen gerechts
-barkeit.
-obrigkeit v. rechterlijke overheid,-hof;
Gerichts-beamter, (-Iers, mv. macht v., rechterlijk gezag o.; it. ge-ter) ni. rechterlijk ambtenaar, ambte- rechtsheer m., rechters m. mv.; -ordnung
naar, beambte m. bij de rechtbank, offi- v. orde v. der rechtbank, reglement o.
cier m. van justitie, rechter in.; - bedlente eener rechtbank, rechterlijke verordening
m., Z. -dienen; - befehl m. gerechtelijk v.; -or! in. (l.eenw.) plaats v., die een
bevel, bevel o. tot gevangenneming; -bei eigen gerecht bezat; it. plaats v., waar
m. assessor m bij de rechtbank,-silzer een rechter is; it. gerechtsplaats, plaats,
-

rech ten, schotels,spijzen; 4. rechtspreken,
rechten o., rechtspraak v., oordeelen,
oordeel, vonnis, vonnissen, recht doen
o.; - hallen, zu - silzen, (van een rechter), zitting houden; ober jem. - hallen,
recht doen, recht spreken, uitspraak doen;
(H. S.) dasjüngsle -, het jongste gericht,
het laatste oordeel o., de jongste dag
m.; das ist ein - Golles, eene straf v. mederechter m.; - bescheid m. gerechte- zaal, kamer v., waar het gerecht zitting
van God; 5. jurisdictie v., rechtsgebied lijke uitspraak v., vonnis, arrest o.; der houdt, parket o.; -papier o. akte v.; it.
o., Z. - barkeil; 6. rechtbank v., gerecht — /iel au[die Lossprech u ng, het gerech ts- gezegeld papier o.; -person v. rechter
of gericht, gerechtshof o., balie v.; im hof, de rechtbank concludeerde tot vrij.
persoon m., Z. -beamter; -p/lege v.,-lijke
- sitzen, zitting hebben in de rechtbank, spraak, sprak vrij; -bestallung v. inrich- Z. -ver ivaltung; -pfleger m., Z. - hallen;
in het gerechtshof, lid zijn van eene ting V. van een gerechtshof &; -bezirk -plalz in., Z. -hans, -saal; 2. Z. Gericht
rechtbank; elw. vor - bringen, voor den m. rechtsgebied, rechterlijk kanton, res- (3); -posaune v. bazuin, trompet v. van
rechter, voor het gerecht brengen; jem. sort o., jurisdictie v.; -bole m. gerechts het laatste oordeel; -ralh m. justitieeen gerechtshof; it. Z.-bode,m.van rand, raadsheer m. hij eene rechtbank
bei of vor - verklagen, belangen, eene
klacht of aanklacht indienen bij de recht - -diener; -brauch m. gebruik o. bij eene '&; -sail m. zaal v., waar de rechtbank
bank; jem. vor - [ordern, laden, voor de rechtbank, gerechtelijke formaliteit v.; zitting houdt, rechtszaal v.; -sache v., Z.
rechtbank of het gerecht roepen, dagen; -ouch o. gerechtsboek, rechterlijk ver - - handel; -sass m. onderdaan, ingezetene,
vor - kommen, voor liet gerecht verschij- hoorschrift, protocol o., registers o. mv. onderhoorige m. van een rechterlijk genen; Zeuge vor -, gerechtelijke getuigen; eener rechtbank; -diener m. gerechts bied; -schöppe m. schepen m., vroed
dienaar m. bij eene rechtbank;-dienar,
das geistliche -, het geestelijk gerechtso., Z. -beisitzer; -schreibart v.-schaplid
hof, geestelijke rechtbank; das :eeliliche it. deurwaarder m.; it. Z. -bole; -director gerechtsstijl, rechterlijkestijl m.; -schrei-, het wereldlijk gerecht o., wereldsche m directeur, president m. eener recht ben m. schrijver m. bij eene rechtbank
opperste rechter ni.; -dorf o.rech--bank, &, gerecbtsschrijver, griffier m.; —dienst
of aardsche rechter m.; das peinliche -,
crimineel gerechtshof o.; 7. gerechtszaal terlijk dorp, dorp o.,dat eene eigene recht m., -schreiberei v. griffie v. eener recht
heeft; -drommele v. oordeelsbazuin-bank
v., zetel m. van het gerecht, rechterstoel
-schrift v. akte v.; -schultheisz,-bank;
tn.; etw. im offenen, verschlossenen -e ver v.; -eid m. gerechtelijke eed, eed m. voor -schulze m. rechter, schout m.; (veroud.)
met open gerechtszaal, publiek-handel, eene rechtbank afgelegd; -feier v., - lenen ambachtsheer m.; - siepel o. gerechtsze(eene rechtszaak) behandelen; 8. straf- V. mv. vacantie v. eener rechtbank &; gel, zegel o.; -sitzung v. zitting v. eener
plaats v.; zum -e ge[iihrt werden, naar de -folge v. verplichting v. tot handbieding, rechtb ank & ; -sporteln v. mv., Z. - kosten;
hulpbieding v. aan het gerecht; -formel -sprengel m., Z. -bezirk; -stab in. reclistrafplaats geleid worden.
Geriehtbar, hijv. ow. aan den o. rechterlijk formulier o.; -franc v. am- tersstaf, rechterlijke staf m.; -stadt v.
rechtsti wang onderworpen;-keil v.rechts- bachtsvrouw v.; -frohn m., Z. -bole,' stad v., d ie een eigen gerecht heeft; -stand
macht v., rechtsdwang m.; 2. rechtsge- -diener; -gang m. loop m. van het ge- m. onderhoorigheid v. aan een gerecht;
recht, van een proces; gebrauch m., Z. 2. bevoegde rechter m. of rechtbank &;
bied o., jurisdictie v.
Gerichtehen, o. (verkl.) klein -branch; -gebühr v. rechtskosten m., leges das gehort vor diesen -, dat behoort tot
gerecht o., kleine schotel w.,schoteltjeo. v. mv., vacatiegelden o. mv.; -gefálle v. het ressort van dien rechter, van die
Gerichte, (-s) o., z. m. rechten, mv. bijvalletjes o. mv., die men den rech- rechtbank; im eisten--- abgeurtheilt iverter placht te geven; it. inkomsten v. mv. den, in eersten aanleg m., in eerste inrecht doen o.
Gerjchtlich, bijv . en b. gerechte- van een gerechtshof &; -genoss m. die stantie v.; - stalt, - stilte v., Z. -ort; it.
lijk, wettig(lijk); - abgeef'asst, gerechtelijk, met een ander onder dezelfde rechtbank Z. Gericht (3); -stein m. grenssteen m.
wettelijk, bij de wet; - bestellt, gerechte- staat; -greuze v. grens v. van een rechts van een rechtsgebied; - stelle v., Z. -stand;
-halle v. gerechtszaal v.; - hallen-gebid; it. -static; -slube v., Z. -saal; -stuhl in.
lijk belast; -ernennen, gerechtelijk, wettelijk; - verkaufen, gerechtelijk, op last in. rechter, schout m.; - halterei v. rech- rechterstoel, zetel m. van den rechter;
van het gerecht; -vorladen, voorde recht tersambt o.; it. rechterswoning, woning 2. rechtbank v., gerechtshof, gerecht o.;
dagen; -e Auforderung, gerechtelijke-bank V. van den schout; -hallung v. rechter- -slunde v. uur o. van de zitting derrechtoproeping, dagvaarding, sommatie v.; -es lijke uitspraak v , oordeel, vonnis o.; bank; -stil m., Z. -schreibart; -lag m.
Erkenntniss, rechterlijk vonnis o.; -e - handel in gerechtszaak v., rechtshandel gerechtsdag, dag m. waarop de rechter,
Hi l%e, gerechtelijk, van het gerecht; jeinn. m., proces o., procedure v.; -hans o. de rechtbank & zitting houdt; der grosze
etwv. - zusprechen, gerechtelijk, volgens! rechthuis, paleis o. van justitie o.; -herr —, het laatste oordeel o.; -taxe v. gede wet toewijzen; - verfolgen, belangen, Ii. die als ambachtsheer de rechterlijke rechtelijke taxatie v.; it. taxatie, schat
gerechtelijk, voor de rechtbank, voor het ma cht bekleedt, gerechtsheer m.; -herrgerechtskosten; -terrain m. ge--tingder
gerecht; -e Verhandlungen, Papiere, akten, schaft v. bevoegdheid v. van een am- rechtelijke termijn m.; -thron m. troon
procedures v. mv., rechtspapieren o. mv.; bachtsheer, om de rechterlijke macht uit in. eens rechters; -unlerthan m., Z. -sass;
das -e Fach, rechterlijk ambt o., stand m. te oefenen, Z. -herr, -frau; -hof m. ge- -verd rrderung v. verandering v. in de
van rechter, rechtswezen o.; etcv. - auf- rerhtshof o., rechtbank v., gerecht o., rechtbank &; -verbesserung v. verhetezeichnen, het proces-verbaal opmaken talie v.; obersier —, opperste, hoogste ring v„ in de rechten, de rechtbanken &;
van, registreeren; -er Zwang, gerechte - gerechtshnnf o.; geistlicher —, geestelijk -verfassuirtg v. rechterlijke inrichting,
lijke dwang m.; -kuit v., z. m. door de gerechtshof n., kerkeraad m.; -inslanz v. rechterlijke indeeling, orde v. in de
b+,vu^'gde rechtbank v., bevoegd gerechts- rechtbanken &; -verhandlung v. rechts
wet vereischte hoedanigheid v.
rechterlijke akte v.; it. pleidooi,-zak,
Gerichts-aeten, v. nlv. gerech- hof o., inst.ontie v.; - karnroer v. gerechts
gerecht o.; -kunzlei v. griffie v.-hof., pleiten o., procedure v.; 2. processtukken
telijke stukken o. mv., rechterlijke akten
V. mv.; - accuar m., Z. -schreiber; -amt eener rechtbank; - knecht m. loopex in. o. mv.; -verivalter in., Z. -halter; -veru. rechtbank v., gerecht, gerechtshof o.; it. eener rechtbank, Z. - dienei; - kosten v. waltuig V. uitoefening v. van het recht,
baljuwschap o.; 2. rechters -, baljuwshuis mv. gerechtskosten, proceskosten, kos- rechtsoefening v., recht doen o.; it. post
-
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m., ambt o., waardigheid v. an rech -Geringe, (-s) o., z. m. geworstel, stof v.; Brod ohne -, gist v., zuurdeeg o.;
-brood.
it. ongedt^
ter; -verwandter m. onderdaan, onder - worstelen o.
hoorige m. van eene zelfde rechtbank
Geringel, (-s) o., z. m. gerinkel , Germanisjren, (germanisirte;
2. lid o. van een zelfde gerechtshof; -ver- rinkelen o.; 2. kronkelen, gekronkel o,, germanisirt) bedr. ww. verduitschen,
duitsch maken.
weser m., -verwesung v., Z. -verwalter t5'; golvingen v. mv.
German smul, (onb., mv. Ger -oogt m. opperrechter, voorzitter, presi - Gering —fL gig, ( -er, -st) bijv. en
(lent m. van eene rechtbank &; -voglei b. nietig, onbeduidend, weinig beteeke- manismen) m.Duitsch taaleigen o.,eigenv. opperrechterschap o., post m., waar- nend, van weinig belang; it. Z. gering; aardigheid v. der Duitsche taal.
Germanist, (-en, mv. -en) m. bedigheid v., ambt o. van opperrechter; 2. -[ugigkeit v. (van een bewijs), nietig woning v., huis, gebied, district o. van heid, onbeduidendheid, beuzelachtigheid oefenaar m. der Germaansche talen.
Gormen, (germte, gegermt) o. ww.,
een opperrechter; - timmer o. gerechts- v., Z. -heil; 2. geringe, nietige zaak,nie zaal v., Z. -slube; - zwang m. rechter- tigheid, kleinigheid, beuzelachtigheid v., Z. gahren.
GQrmer, (-s, mv. Germer) m. (Pl.)
lijke bevoegdheid v.; 2. Z. -bezirk; 3. bagatel o.; -hallig bijv. en b. van geringe
rechtsdwang m.; dem —e unterwor[en of of weinig waarde; (fig.) —er Beweis, nie- nieswortel m.
G @rmig, bijv. en b. gistig, met gist,
-zwángig bijv. en b. tot het rechtsgebied tig, weinig afdoend, zwak; - haltigkeitv.,
Z.-fugigkeit; (van"een karakter), lichtzin- gist bevattend.
behoorende.
Geriehtwaehs, (-es) o. rechters- nigheid, onstandvastigheid v.; -haltung GQrmsel, (-s, mv. Gernmsel) m. (Pl.)
knotlookkruid o.
lak, lak o., waarvan zich de rechters be- v. minachting v., Z. -schdtzung.
Geringheit, v. (van eene gift) , Gern, er,-st) bijes. gaarne, graag,
dienen .
Geriebe, (-s) o., z. m., Z. Gereibe. geringheid, nietigheid v.; (van het ge- met graagte; er wird es -, sehr - thun,
Geri_eehe, (-s) o., z. m. geruik, wicht), tekort komende o.; (van het geld ), graag, gaarne, met graagte, met vermaak,
geringe waarde v.; (van den prijs), laag - met genoegen, met pleizier; - odei ungern,
ruiken o.
Gerife, (-s) o., Z. m, groeven o. heid, geringheid, matigheid v.; (van de gaarne of niet, willens of onwillens; cite.
- haben, veel houden van; er hort es -,
Geri_em, (-(e)s) o., Z. m. riemwerk geboorte), nederigheid v.
Gering —schatzig, (- er,-st) bijv. wenn man ihn lobt, hij hoort het gaarne,
o., teugels m. mv .
Geriesel, (-s) o., z. m. geruisch, en b, met minachting, afkeurend; jem. houdt er van, dat &; sie sieht ihn, -, zij
geritsel o.; (van eene beek) , gemur mel, -- behandeln, met minachting; it. Z. ziet hem gaarne, met genoegen; er ist
murmelen o.; 2. zijpelen, gezijpel o. -[ugig; -schc tzigkeit v., Z. -schdtaung; überall - gesehen, hij is overal gaarne geGeriffel, (-s) o., z. m. gerepel, re- it. Z. -/'ügigkeit; -schatzung v. gering- zien, overal welkom; ob er es gleich nicht
- sieht, of hij er ook al tegen heeft, of
schatting, minachting, verachting v.
pelen o.
Gerinnbar, bijv. en b. strem- hij het ook al niet gaarne ziet; für sein
Gerilt, bijv. nw. gegroefd, met groe baar, stolbaar; -e Lymphe, eiwitachtige Leben -, dolgraag, dolgaarne; herzlich -,
ven of voren.
von Herzen -, van ganscher harte, met
Gering(e) , ( -er, -st) bijv. en b. stof v.
Gerinne, (-s, mv. Gerinne) o. loo- alle pleizier; cite. nicht - thun, niet met
dun, klein, licht, slank; - von Leibe, dun;
- von Person, slank, kort, klein; -er Vor- pen, stroomen, geloop o.; 2. goot v., riool graagte, met tegenzin doen; ich habe
ralh, gering, klein; von -en Fahigkeiten, o.; (Bergw.) luchtbuis, windtrekpijp v.; es nicht - gethan, ik heb tiet niet met opgering, onbeduidend; von -een Verstande, (Sm.) trekgat o.; (van een molen), goot, zet gedaan; ich móchte -, dass c', ik zou
gering, weinig; bei den& -sten Gerc usche, molengoot v.; das waste - of Freigerinne, wel willen of wenschen; - an einero One
bij het geringste, minste, nietigste ge- dijkkribbe v., opening v., waardoor het sein, gaarne op eerie plaats zijn; (fig.)
ruisch; eine -e Ursache, gering, onbe- water loopt als de molen niet maalt; dieses Gewachs hat - einen feuchten Boden,
duidend; meine -ste Sorge, de minste (Pap.) goot v.; (Zoutw.) goot. gleuf v. groeit & gaarne op; dieses Pferd lusst
mijner &; eine -e Sache, kleinigheid, nie Gerinnen, (gerann, geronnen) o. sick nicht - beschlagen, laat zich niet
tigheid, onbeduidende zaak v., bagatel o.; ww. onr., m. s. stremmen, stollen, dik gaarne, is moeielijk te beslaan; it. (ge2. (van den stand, afkomst), gering, ne- worden, hotten; diese Mitch gerinnt im woont.) ich pflege - früh aufzustehen, ik
derig, laag; (van den prijs &), laag, min; Sieden, stremt, hot; das Del, das Felt sta gewoonlijk vroeg op; it. er mag das das ist der -ste Preis,minste, laagste; das gerinnt, stolt; geronnene Mitch, gestremd, sagen, laat hein maar praten; it. dieses
kostet mich ein -es, dat kost mij eene dik geworden. Holy, fault -, gemakkelijk, licht.
kleinigheid, niet veel, een bagatel; ich
Gerinnhaue, (-n) v. goothou - Ggrn-gelehrt , bijv. nw. (gemeenz.) den geleerde uithangende of spe kann es nicht -er geben, minder, tot weet o.
Gerinnieh, (-(e)s, mv. -e) o., Z. lende; - gesehen, goed gezien, welkom;
lageren prijs,goedkooper; 3. slecht, min ;
-grosz m. hij die gaarne voor groot ge-er Weira, slecht, middelmatig; ein -es Gerinne (Zoutw.)
Gerinn-senkel, (-kels, mv_ -kel) houden wil zijn; -lrlug m. hij, die gaarne
Amt, gering, nietig; it. niet voordeelig ,
niet zeer winstgevend; (van inkomsten), m. goothaak ni.; -stein ni. gestampt en voor verstandig gehouden wil worden;
gering, onbeduidend; (van een gebrek), gezuiverd tinsteen o.; -trog m. stamp- -schreiber m. (gemeenz.) veelschrijver
m.; -tauscher in. hij, die gaarne misleidt;
nietig, nietswaardig, onbeduidend, van trog in.
weinig belang; -es Erz, van weinig waar- Gerinnsel, (-s) o. geronnene, ge- -witz m. hij, die vernuftig wil zijn, Z.
Witzbold.
de; etay. -er machen, verminderen, ver- stremde, strernsel o.
Gerinnung, v., Z. gerinnen; it . Ger^ehel, (-s) o., z. ni. gerochel,
lagen; etw. -er achten, minder achten ,
rochelen o.
geringer schatten, minder waanre hech- stremming, stolling v.
Gerippe, ( s, mv. Gerippe) o. ge-Ger^hrieht, ( (e)s,mv. e) o.rietten aan; das ist min zu , gering, nietig,
beuzelachtig; ein -er Mensch, gering, nie- raamte, gebeente o., beenderengestel o.; veld, rietbosch o.; (Vissch.) weer v.; 2.
tig, onbeduidend, van weinig belang; -e (fig.) sie ist ein wahres -, zij is een waar - of Geröhre o. riet o., biezen v. mv.
GerQlf, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
l eitte, geringe lieden m. mv.; ich bin geraamte, zoo mager als een hout; (Bouwhiezu zu -, ik ben hiertoe te gering, te k.) (vair een gebouw), romp m., tim- bist.) goudvierel of goudmeerle v.
nietig, te onbeduidend; er ist -er als ich, merwerk o.; (Zeees.) (van een schip), Gei911, (-(e)s, mv. -e) o. rollen,
hij is minder dan ik; der, die, das -sic, romp rn., geraamte o.; (fig.) (van eene l gerol o.; (van den donder), rollen o. ; 2.
rollend voorwerp o., rol v.
de, het geringste, minste; nicht das -ste rede), ontwerp, plan o., schets v.
Gerippt, bijv. nw. geribt, met rib- GerQlle, (-s) o. (Aardk.) door inschets, het geringste niet, volstrekt niets;
storting veroorzaakte aard -, puin -,zandnicht int -sten, in het minst niet, vol- ben, ribbetjes of groefjes, Z. ribben.
Geritze, (-s) o., z. m gerits, rit- hoop m.; (Bergw.) strandkeitjes o. mv.,
strekt niet, in bet geheel niet
kittelsteenen m. mv.
Geringaehtung, v., Z. Gering- sen, gekrab, krabben o.
Germ, (-(e)5, mv. -e) m. gist,gist-1 GerQllmasse, (-n) v. (Aardk.)
schátzung
;

(-

-

-

-

-

,

.

.

-
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Gerutndiviseh, bijv. nw. van het
overschot o. van eene ontbonden, geor- dieser Brei hal eiren brandichten -, riekt
aangebrand; einen muffigen, dumpen - verrichtings- of doelwoord.
ganiseerde zelfstandigheid.
Ger^nne, (-s) o., z. m. wortels m. haben, eenex, vuilen, duffen reuk hebben, GerL^nze1, (-s) o., z. m. gerimpel,
mv. van den wijnstok, uitloopers m. mv. duf rieken; (Jachtw.) einen sterken - rimpelen o.., rimpels m. rnv.
Geronnen, bijv . nw., Z. yinnen. lassen, (van het wild), reek achterlaten; Gerupfe, ( s) o., z. ni. gepluk,
Geronnensein,o . gekarteld zijn o. (fig.) int - der Heiligkeil stehen, den naam plukken o.
Gerseh, ( es) m., z. m. (Pl.) kleine hebben van, doorgaan voor een heilige, Gerust, ( (e)s,mv. e) o.schavot o.;
wilde engelwortel m., angelica v., geite- vrome; in guter - stelen, een goeden naam (in een buis), rek o.; (Bouwk.) steiger
m„ steigeering, stelling, stellage v.; it. mahebben, genieten.
voet nl.
Gerstammer, (-n) v., Z. Gerolf Gerueh-ki gelchen, o .(verkl.) chine v.; -kammer v. machinenkamer v.;
Gerste, v., z. m. gerst, garst v.; reukballetje, reukkaarsje o.; -los bijv. en - kunstlei' ni. (Tooneelk.) machinist m.;
b. reukeloos, geen reuk hebbende; 2. reu- -stange V. kraanbalk, uithouder m.
laube -, geschálle -, gepelde gerst.
Gerutsehe, (-s) o., z. m. geglij,
Gersten, bijv. en b. -es Mehl, van keloos, zonder reuk, niet riekend; -losig
keil v. reukeloosheid v.; - naangel in. ge- glijden o.
gerst of garst, gersten.
-

-

-

-

.

-

Gerjttel , (-s) o., z. m. geschud,
Gersten-aeker, (-ackers, mv. brek aan of gemis o. van reuk .
Geruehs-nerve, (-n) v. (Ontlk.) schudden o.; it. schokken m. mv.
-Acker) m. gerstveld o., gerstakker m.;

Gerwerfen, (-s) o., z. in. werpen
-ähre v. gersthalm m., gerstaar v.; -beize reukzenuw v.; -sinn na. zintuig o. van
V. (Looi.) gerstesaus v.; -bier o. gerste- den reuk; - vermogen o. reukvermogen o.; o. met de schacht, lans.
Ges, o. (Muz .) ges, g -mol.
bier o.; -boden m. gerstegrond, voorgerst - werkzeug o. reukwerktuig, reukorgaan o.
Geriuzcht, (-(e)s, mv. -e) o. ge - Ges ,be1, (-s) o., z. in . sabelen, gegeschikte grond m.; 2. gerstzolder m.;
-brod o. gerstebrood o.; -brilhe V. gerste- rucht o.; etw. durchs - erfahren, bij ge- sabel o.
Ges€teke, (-s) o., z. m. zakken, in
saus v.; -dieb m. (gemeenz.) woudmusch rucht, van hoores zeggen; (fig.) bekend -

v.; -ernte V. gerstoogst m.; -feld o., leid, befaamdheid v., goede naam m., den zak steken o.
Gesi e, (-s) o., z. m.gezaai,zaaien o.
Z. -acker; -(liege v. Sint-Marcusvlieg; beruchtheid v.; jem. in eis boses - brin
Ges l,ge, - ,mv. Gesage)o.(veroud.)
-graiipe V. gerstegort v.; -gr-i tze V. ger- gen, iem in een kwaad gerucht brengen.
o.
bijv. en b. vol g ens zeggen,g uc
u
stegrutten V. mv. - halm m. gersten -Gerehtlich,
Ges *age, (-s) o., z. ul . gezaag, zahalm m.; -kaffee m. gerstkoffie v ; -kleie het gerucht, volgens liet algemeen zeg geit o.; it. (op de viool), zagen, gezaag,
v. gerstezemelen mv.; -born o. gerste- gen.
Geruehvoll, bijv en b. geurig, gekras o.
korrel m.; it. (gemeenz.) streep, lijn
Ges gt, bijv. nw. (PI.) getand, gev., $ duim; it. (Gew.) grein o.. korrel m.; vol reuk of geur .
Gert.eke, (-s) o., z. m. geruk, kerfd.
(fig., Heelk.) gerstekorrel m., strontje
Gesjlbader, ( s) o., z. m. gewauo.; (Delfst.) gerstkorrel na., eene kleine rukken o .
Gemekt, bijv. en b. verplaatst, wel, wauwelen o.
schelp; — muster o. (Zijd.) patroon o .
Gesalbte, der, eis Gesalbter,
met stipjes of gerstkorrels; krieche v. verschoven .
-

:

;

-

-

Gereder, (-s) o., z. in. geroei, (-n, ins. Gesalbte, die Gesalbten) m.
gerstepruim v.; - kuchen m. gerstekoek
in.; -leder o. zacht le(d)er o.; -malz m. roeien, roeiwerk o.; it. riemen m. inv. gezalfde, gekroond hoofd o., vorst m.;
Gerufe, (-s) o., z. m. geroep, roe- der -, de gezalfde, Christus, de Messias
gerstemout o.; -niehl o. gerstnrneel o.;
in.; it. Z. salben,
--scoff m. (Scheik.) gerststof v.; -much pen o.
Geruhen, (geruhie, geruht) o. ww . Gesglze, (-s) o., z. m. gezout,zouv. gerstewater o.; muller v. moederko -

ren o. van gerst; -p flaume v. gerstepruim, gelieven, behagen; Seine Majeslál haben ten o.
Gesame, (-s, mv. Gesdme) o. zaad
kriek v.; -saai v. gerstezaad o.; 2. gerste- geruht, het heeft Zijne Majesteit be o., zaadkorrels m. mv., zaden o. mv.
zaaiing v., tijd in. voor het zaaien van haagd.

Geruhig, ( -er, -si) bijv. en b. rus - Gesammel, (-s) o., z. m. verzade :gerst; -soft m., Z. -track; -schleini
melen o.; it. (-s, mv. Gesanzmel) o. verm. gerstewater o.; -schrot o. gepelde tig, gerust, stil; -es Leben, rustig, stil.
gerst v.; -spree V. gerstekaf o.; -sirotc o
Gert hme, (-s) o., z. rn. roemen, zameling o.
.

Gesammt, bijv. en b. die -e Diegerstestroo o.; -stuck o. gerstakker m.; geroem o .
-trank m. gerstedrank m., gerstevocht
Geri hre, (-s) o., z. m. geroer, nerscha/t, al de bedienden, de gezamen-

lijke bedienden; die -en Eiuwohner, al de
o.; (van gekookte gerst), gerstewater o.; ^ roeren o.
it. bier o.; -walch m. bastaardgerst v.;
Geri .hrig, ( -er, -st) hijv. en b. inwoners; mil -er Hand beitragen, ge- wasser o. gerstewater o.; - wurm m ., Z. (gemeenz.) vlug, behendig, fluks, han - zarnenlijk, gemeenschappelijk, vereend;
Eedgrille; -zucker in. gedraaide suiker,Idig; dieser Alice ist noch sehr -, vlug, (Leenw.) -e Haiid, Z. -belehnung; das
handig. -e Lelien, Z. Sterbelehen; 2. gezamenlijk,
gerstesuiker v.
Gersting, (-(e).c, mv. -e) m. ger- Geruhsam, ( -er, -si) bijv. en b., te zamen, alle; sic hallen - das Gluck,

alle hadden &; sich - verbiirgen, vereend,
Z. geruhig,
Gertille, (-s) o., z. in. afval m.; gezamenlijk, gemeenschappelijk; II. o.
(Bergw.) das Erz niachl eis -, rolt door zelfst. das -e of Ganze belrägi chr, alles te
stokje, roedje o.
Gerte, (-n) v. garde, roede v., stok elk.; 2. prulleboel in., nesten o. mv., neste- zamen, het geheel.
Gestmrat amt, ( amt(e)s, mv.
m.; (Rijk.) rijzw eepje o., karwats v.; mat rijen v. inv., rommel m., rommelarij v.
einer - zusanamen binden, teenen band of i Gerumpel, (-s) o., z. m. gerom- - anzler ) o. vereend ambt o., algemeene
I mel, gestommel o.; (van een wagen), plicht ei.; -begrif m. algemeen begrip o.;
strop m.
Gertel, (-s) of Gertenkraut,!stooten, horten o.; (gemeenz.) i.ch spüre -be/chatting v. gemeenschappelijke be(-kruul(e)s, mv. - krotter) o.priemkruidrein - inn diagen, ik voel een gerommel &. leening v.; -betrag in. gezamenlijk beGeriimpel, (-s) o., z. m., Z. Ge- drag, totaal o.; -eindruck m. algemeene
o ., berkwortel nl .
indruk, indruk m. van het geheel; -erbe
Gertenholz, (-holzes, mv. -hölzer) rulle (2) .
o. (Boschw.) jong kreupelhout o .
Gerlmpel —kammer, (-n) v. m. universeele erfgenaam na.; -erfrag m.
Gertraudsvogel, (- vogels, inv.: rommelkamer m., vliering v.; - kasten geheele, gezamenlijk bedrag o.; -gebrauch
I in. rommelkast v., rommelkist v.; etw. m. algemeen gebruik o.; it. gebruik o.
-roger) in. rots-merel of meerre v.
Gertwurz, (-era) v., Z. Geiten - in den -- teer/en, rommelbak m., rom- van hel, geheel, gezamenlijk gebruik o.;
melkast v.; -markt in. prullenmarkt V. - gelen o. geleide o. van verscheidenen;
kraut.
Geruch, (-(e)s, mv. Gerüche) in . Gerundium, (-s, mv. Gerundien) - gericht o. algemeen gerechtshof o., alreuk, geur nn.; (van honden), reuk, neus o. (Spraakk.) verrichtingswoord, doel- gemeen rechtsgebied o.; -grösze v. (Rek.)
m.; (van bloemen &), gein-, reuk m.; woor d, gerundium o. geheele grootheil v.; -gut o. gezamenlijk
stekoek m.

Gertehen, Gertlein, o . (verkl.)

—

-

604

Ges.

Ges.

Ges.

of vereend goed, gemeenschappelijk goed
o.; -hánder m. hij die met een gemeen
leen beleend is.
-schapelijk
GesLLmmtheit, V . (van een getal),
geheel, totaal o.; 2. massa v., alle; die - der
Burger hat beschlossen, al de, de gezamenlijke burgers hebben &; it. Z. Ge-

sammtscha ft.

Gesmmt-herr, (-n, mv. -en)

m. gemeenschappelijk bezitter, mede
eigenaar m.; it. eigenaar-eignarm.;t
m. van het geheel; -herrscha[t v. gemeenschappelijke macht, heerschappij v.;
it. geheele macht v., al het gezag o.; 2.
gemeenschappelijke heerlijkheid v.; 3. Z.
-herra -kau f m. gemeenschappelijke koop
m.; it. koop m. in massa, of van het geheel; -leken o. gemeenschappelijk leen (goed) o.; -ministerium o. gezamenlijk
ministerie o., al de ministers m. mv.;
-rath m. gemeenschappelijke raad m.; 2.
lid o. van den gemeenschappelijkenraad;
-regierong V. gemeenschappelijke regeering v., gemeenschappelijk bestuur o.;
-reich o. geheele rijk o.; -richterm. rechter m. van verschillende plaatsen.
Gesammtsehaft, v. geheelheid,
algemeenheid v., geheel o., massa v., Z.
Gesammtheit; in - sick verburgerc, gezamenlijk borg blijven.

Gesgmmtschaftlich, bijv . nw.,

Ges'4^ i1, (-s) o. zuilen, kolommen
gezant bezitten moet, diplomatieke wetenschap v.; -personal o. personeel o. van v. mv.
Geselt, bijv. nw. (Bouwk.) met
een gezantschap; -posten m. post m.,
waardigheid v. van gezant; -prediger m. zuilen; (Nat. bist., Pl.) van een zaad
voorzien.

kapelaan m. bij de ambassade, den nuntins; -rath m. legatieraad m.; -schreiber
m. gezantschapsschrijver, secretaris m.
van legatie; - stelle v., Z. -posten; - trager
m. zaakgelastigde, ambassadeur, gezant
m.; -veesen o. gezantschappelijke zaken
v. mv.; -u}issenscha ft v., Z. - kunde.
Gesang, ( (e)s, mv. Gesange) rn.
zingen, gezang o.; (fig.) (van vogels),
gezang, gekweel o.; 2. (Muz.) gezang o.,
muziek, zangmuziek v., Z. Kirchen-,
Chorgesang; 3. lied, gezang, air o.; zwei -,
drei-stimmiger -, duo o., trio v.; 4. gedicht, gezang, lied o., zang m.; (fig.)
dichtkunst, dichthiaat, poëzie v.; 5. zang,
m., deel o. van een heldendicht; der erste
-, eerste zang; 6. (Vog.) gefluit, gelok,
fluiten, lokken o.
Gesang-buck, (- buch( e)s, mv.
-bücher) o. gezangboek o.; -drossel v.
(Nat. hist.) zanglijster v.; -gólt inn v.zanggodin, Muze, Camoena v.; - heller, —in,
hij, zij, die bij een gezang begeleidt; -herr
m. dichter m.; -lekre v. zangkunde v.,
theorie, leer v. van de zangkunst; -Lehrer
m., —in, onderwijzer m., onderwijzeres
v. in den zang; -los bijv. en b. niet zin
zonder zang; -losigkeit v. toestand-gend,
m. van iem., die niet zingt; -reich bijv.
nw. veel gezang kennende, veel zang bevattende; -schwalbe v. zingende zwaluw
v.; - slimme v. zingstem, zangstem, zang
-partijv.
Gesangsweise, bijw . bij wijze van
gezang.

-zuiltje

Ges fume, ( s) o., Z. m. getalm,
-

gedraal, geleuter, talmen, dralen, leuteren o.
Gesause, (-s) o., z. m. (van den
wind), gesuis, suizen o.; (van de ooren),
getuit, tuiten o.; (van de golven), geruisch, ruischen o.

-

Ges€lpse1, ( s) o., z. m. (van den
-

wind &), gesuis, geruisch, gemurmel o.

Geschabe, ( s) o., z. m. geschaaf,
-

schaven o.

Geschecher, (-s) o., z. m. geschacher, schacheren, kwanselen, gekwansel o.

Geschacht, bijv. nw. (Wapenk.)
geruit als een dam- of schaakbord, ruitsgewijs geschakeerd.

Gesch affe, ( s) o., z. m. schaffen,
-

voorzien o.

Geschaft, ( (e)s, mv. e) o. bezig-

-

heid, verrichting, handeling, werkzaam
er ist in -en, hij heeft wat te-heidv.;
doen, heeft zaken; viele -e haben, veel te

doen hebben; er ist so mil en ubencãu/t
-

dass 4' , hij is zoodanig met werk overladen, hij heeft zooveel te doen &; ich habe

-e, ik heb werk o., ik heb wat te doen;
snit jenzn. -e haben, te doen hebben met;
it. sick ein - aus em. coachen, zijne zaak,
schrift o. in den naam van velen, gezijn werk maken van; (fig.) tot taak stelmeenschappelij k stuk o., onderlinge akte
len, zich voorstellen te doen; 2. (Hand.)
v.; -schuldner m. gemeenschappelijke
zaak, handelszaak v., koopmanshuis, luis
schuldenaar m.; -spiel o. concert o.;
o.; ein - an Pangen, eene zaak beginnen,
-sprache v. algemeene taal v.; - slimme
zich vestigen; seine -e aufgeben, zijne
V. gemeenschappelijke stem v.; -verburgung, -verpflichtung v. solidaire verbin-' Gesang vogel, ( vogels, mv. vö- zaken aati kant doen, liquideeren; -e
tenis v.; 2. waarborg m. voor het geheel; gel) m. zingvogel, zangvogel m.; -zveise treiben, zaken doen, handel drijven; grosze
-werth m. geheele waarde, gezamenlijke V. zangwijs, melodie v., air o.; 2. bijw. -e machen, een uitgebreiden handel drijven, groote zaken doen; ein solides -, een
waarde v.; -welen o. gemeenebest, alge bij wijze van gezang, al zingende.
Gesasz, (-es, mv. -e) o. achterste o.,'! solide huis o. of handelszaak v.; 3.
o.; - :villen m. algemeene of ge--men
meenschappelijke wil m.; -wohl o., Z. Ge- billen v. mv.; (Volkst.) gat o., kont m.; (Rechtsw.) akte, zaak v., bevel o.; ein meinwohl; -Wunsch m. algemeene wensch er hal ein breices -, bij heeft een dikken abschlieszen, eene zaak ten einde brenm.; -.nahl v. geheele beloop, bedrag, ge- kont, dik achterwerk o.; (van een bijen gen; lelztcvilliges -, laatste of uiterste wil
ruimte v., waar de bijen zich ge--korf), m., testament o.
tal o.
Gesendte, der, ein Gesgndter, woonlijk ophouden; (van een stoel), zit- Gesehaftig, ( -er, -st) bijv . en b .
bezig, werkzaam, arbeidzaam, druk, ijve(-n, mv. Gesandle,die Gesandten) m. ge- ting v.
zant, zaakgelastigde, afgevaardigde, d iploGes,sz bein, ( (e)s, mv. e) o. rig; bei einer Sache - sein, ijverig rijn;
matiek agent, ambassadeur m.; der pápst- (Ontlk.) heupbeen o.; - fistel v. (Heelk.) den -en machen, doen alsof men het druk,
liche -, Pauselijk gezant, nuntius m.; der fistel v. aan het achterste; -los bijv. en alsof men veel werk heeft; -keil v. bebstreichische -ani Turkischen Ho fe, ge- b. zonder zitting; -musket m. (Ontlk.) ziglleid, werkzaamheid, drukte v., ijver
bilspier v.; -nerve v. bilzenuw, sluitze- m., haast v.
zant m.
Gesgndten-kreis, (-es, mv. -e) nuw v.; -schlagader v. stuitslagader v.; Gesehftleben, (-s) o., z. m.
m. al de gezanten m. mv., corps diplo- -schwiele v. (Nat. hist.) eeltige, naakte werkzaam leven, leven o. als handelaar.
Geschaftlich, bijv. nw. betrek
matique o.; - posten m., Z. Gesantscha f is-' plek aan het achterdeel van sommige
king hebbende op zaken; -e Angelegenapen.
posten.
Gesijndtin, ( nen) v. vrouw v. Gesiattel, ( s) o., Z. m. gezadel,, hei/en, aangelegenheden betrekkelijk de
zaak.
van een gezant, gezants-, ambassadeurs- zadelen o.
vrouw v.
Gesatz, ( es, mv. Gesälze) o. in- Geseh ft –los, bijv. en b. werkeGesghndtsehaft, ( en) v. gezant- eengezette schalen, doozen, enz.; (Ke- loos, ledig; in —er Ruhe leben, een werschap o., bezending v. aan een vorst of telm.) stapel m. in elk. staande ketels. keloos leven leiden; (Hand.) kwijnend,
staat, ambassade, legatie v.; 2. bei der Gesau.ber, ( s) o., Z. m. gezuiver, niets omgaande; —e Zeil, tijd m., waarin
niets omgaat, weinig of geen handel
angestellt, bij het gezantschap o., gevolg herhaald zuiveren o.
o. van den gezant behoorende.
Geweer, (-s) o., z. nl. gezuur, zu- gedreven wordt, komkommertijd m.;
-losigkeil v. werkeloosheid, ledigheid v.,
Ges%ndtschaftlich, bijv. nw. ren, inleggen o.
tot het gezantschap behoorende, diploGesa .fe, (-s) o., z. in. Bezuip, aan - ledige tijd m., luiheid, traagheid v.
Geschi fts-auftrag, (-trag(e)s,
houdend zuipen o.
matisch.
Gesgndtschafts-kenntniss , Gesäpge, (-s) o., Z. m., Z. Saugen; mv. - trage) m. opdragen o. van bezig
opdracht v.;-hedno.,lastmbv
(-e), -kunde, v. kennis v., die een 2. (Veea.) pram, mam v. van reeën.
Z. gemeinschaftlick.

Gesgmmt –schrift, (-en) v. ge-

-

-

-

-

-

-

;

-

-

-

-

-

-

Ges.

Ges.

-baten v. beroepsleven o.; -besorger m. - schwung m. ijver m., naarstigheid, werk
handel; -stille v. stil -zamheidv.n
zaakwaarnemer m.; (Hand.) consignazaken, kwijning v. des han -standm.v
taris m.; -besorgung v. zaakwaarneming
-stube v., Z. -zimn2er; - stonde v.-dels;
v., behandelen o. of behandeling v. van
iems. zaak of zaken; -betraute m. zaak uur o. voor het gewone werk; -styl m.
-bezirk m. werkkring m.;-gelastidm.; handelsstijl m.; -lag m. dag voor de ge-buck o. koopmaas-schuldregister, reke- wone werkzaamheden, werkdag m.; -traningenboeko.; -drang m. drang m., drukte ger m.(Dipl.) zaakgelastigde, ambassadeur
V. der zaken; -eifer m. ijver m. in de m.;2. (Hand.) zaakbezorger, zaakwaarnezaken; -eifrig bijv. nw. ijverig in de za- mer, expediteur m.; - unternehmung v. beken, vlijtig, naarstig; -erfahren bijv. nw. zigheid v.; (Hand.) handelsonderneming
ervaren in het waarnemen van zaken, ge- v.; -unterredung v. gesprek, onderhoud
oefend in den handel; -erfahrenheit v. o. over zaken; -verbindung v. handels
handelsbetrekking v.; in —-verbints,
ervarenheid v. in de waarneming van
zaken, oefening, geoefendheid, routine v.; stehen, treten, met elk. handelen, gaan
-Each o. vak o., soort v. vanzaken; - fáhig handelen, handelsbetrekkking aanknoobijv. nw. geschikt om zaken waar te ne- pen; -verhandlung v. verhandeling v. over
men, geschikt voor den handel; -fahig-' zaken, afdoening v., afdoen o. tienerzaak;
keil v. geschiktheid v. voor de zaken;' -verkehr m. handelsverkeer o., handels - Eertig bijv. nw. vlug, vaardig, knap, han - betrekking v.; -verrichter m zaakwaardig; -fertigkeit V. vlugheid, vaardigheid, nemer m.; -verstand m. verstand o., kenhandigheid, knapheid v.; -fleisz m., Z. nis V. van zaken; -verwalter, -verzveser
-eifer; -[rei bijv. nw. zonder bezigheid, m. zaakgelastigde, bestuurder m. eener
vrij van bezigheden; -freund m. vriend zaak, procureur m.; - verwaltung, •-tverm. van bezigheid; it. handelsvriend,cor- wesung v., Z. - fuhrung; -volt bijv. nw.
respondent m.; -führer m. zaakbezorger, druk, bezet, veel zaken of veel te doen
agent m.; 2. leider, bestuurder m. cener hebbende; -zimmer o. kantoor, bureau
zaak; 3. (Hand.) zaakwaarnemer, fac- o., werkkamer v.; - zwang m. dwang m.,
toor, agent, volmacht hebbende, bestuur welke werkzaamheden oplegt; -zzveig m.
zaken; -- sein, de zaken be--derm.van tak rn van zaken, soort v. van zaken.
Geseh€ker, (- s) o., i. m. gestoei,
sturen; -fuhrung v. zaakbezorging, zaak
agentschap o., admi--warnemigv., stoeien o., vroolijkheid v.
Gesehle, (- s) o., z. m. schillen,
nistratie v., commissariaat, bestuur o.;
-gang m. loop, gang m. der zaken; it. (in pellen, geschil, gepel o.
Gesehall, (-( e)s) o., z. m. geschal,
zaken), gang, loop m.; eihen — machen,
uitgaan voor zaken; -geist m. neiging v. geklink, klinken o.
Gesch ,mig, ( er, -st) bijv. en b.
voor, lust m. tot bezigheid; 2. heer
geest m. bij het verrichten van-schend beschaamd.
zaken; -genoss m. deelgenoot m, in eene' Geschanze, (- s) o., z. m. Z.
zaak, compagnon m.; -gesprách o. bijeen- schanzen.
komst, conferentie v. voor zaken; -ge-i Gescherfe, (- s) o., z. m. gesnij,
tvandlheit v. bekwaamheid, oefening v. snijden o.
Geseharre, (- s) o., z. m. gekrab,
in de zaken, routine v.; -heifer m helper m. in de zaken, Z. - genoss; -herr ni. gekrabbel, krabben, krabbelen, geschraap,
(Hand.) eigenaar m., hoofd o. van een schrapen o.
Gesehatze, (- s) o., z. m. schatten,
(handels) huis, chef m.; -kenniniss v. kennis V. van, bekendheid v. met zaken; op prijs stellen, waardeeren o.
Geschauder, (- s) o., z. m. ge-klugheit v. verstand o., doorzicht v.
in zaken; -kreis m. werkkring m.; das huiver, huiveren o.
Geschaue, (- s) o., z. m. gekijk,
liegt auszer seinem —, dat ligt buiten zijn werkkring; -kunde v. kennis v. kijken, gegaap, gapen o.
Geschaufel, (-s) o., z. nl. gevan, bedrevenheid V. in zaken; - kundig
bijv. nw. bekend met, bedreven in de schoffel, schoffelen o.
Geschaukel, (-s) o., z. ni. gezaak, der zaak kundig; -kunst v. geschiktheid v. tot het waarnemen derzaak; schommel, schornmelen, wiggelen o.; (van
-leben o., Z. Geschil ftleben; - leitong v. een schip), schommelen, bewegen o.;
leiding V. eener zaak, Z. -führung; -leute (van een wagen), schudden, stooten,
mv. lieden m. mv., die zaken doen, han horten o.
Gescha um, (-(e)s, mv. -e) o.
handelaars m. mv.; -local o.-delsin,
kantoor, magazijn, pakhuis, bureau o.; -los; schuim o.
bijv. en b. ledig, werkeloos; -mann m. man' Gesch ome, (-s) o., z. in. gem. van zaken, handelsman, handelaar m.; schuim, schuimen o.
Gesehehen, (es geschieht, es ge-mánnisclt bijv. en b. als een man van
zaken; -milde bijv. nw. moede, vermoeid schalt, geschehen) o. onp. ww. oar. gevan zijne bezigheden; -ordnung v. rege- beuren, geschieden, voorvallen, plaats
ling v. der zaken; (in eene vergadering), hebben, wedervaren, plaats vinden; es
reglement o.; -reise v. reis v. voor zaken, ist ein Ungiuck -, er is & gebeurd, er
handelsreis v.; -reisender m. reiziger m. heeft & plaats gehad; es wird nicht mehr
voor zaken, handelsreiziger m.; -routine and nicht weniger -, er zal niet meer of
minder plaats hebben; was ouch - mag,
V. bekendheid, bedrevenheid, ervaren
zaken, routine v.; -sache v.-heidv.n wat er ook moge gebeuren; es kann -,
beroepszaak, ambtszaak, handelszaak v.; dass , het kan gebeuren, het kan zijn
-
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&; es geschieht mir Unrech!, mij geschiedt
onrecht, pik word verongelijkt; mir geschieht damit ein Gefallen, mij doet men
daarmede een pleizier, een genoegen; es
ist ihm Recht -, hij heeft het wel ver
hein is recht geschied; es soil ihm-dien,
nichts -, er zal hem niets gebeuren, hij
behoeft of heeft niets te vreezen; ich
wusste nicht,

wie mir geschah, als 4, ik

wist niet wat mij gebeurde, wedervoer,
wat mij overkwam, boe ik bet had; ach!
was ist mir -?, wat is mij overkomen l;
2. geschieden, plaats hebben, plaats vinden, verwezenlijkt worden; das kann
nicht ohnc grosze Kosten -, dat kan zon der groote kosten niet gedaan worden;
es ist so gut als -, het is zoo goed als
gedaan; (Spr.) -e Dingen sind nicht zu
ahidernn, gedane zaken nemen geen keer,
aan gedane zaken is niets te veranderen,
te verhelpen; zu - en Dingen muss man
das Beste reden, gebeurde dingen moet
men nemen zooals zij zijn, er niet over
klagen; ich kann es nicht - lassen, ik kan
het niet toestaan, veroorloven; es ist
darum -, het is er mede gedaan; (fig.) es
ist uni ihn -, het is met hem gedaan, hij
is dood, zijn rijk is uit.
Gesch ei d, (-(e) s, mv. -e) o. graan
een Malter, schepel o.
-mat,1vn

Gescheide, (-s, nov. Gescheide) o.
gedarmte o., de darmen in. mv., ingewanden o. mv., ingewand o.

Geschei(d)t, ( -er, -st) bijv. en b.
verstandig, schrander, wijs, slim, voor
-e An/wart, verstandig, schran--zichtg;
der; er is! nicht recht -, hij is niet recht
wijs, hij is een weinig malende; seien Sie
- and kommen Sie, wees verstandig, wees
niet kinderachtig; -heil v. verstandig
verstand o., schranderheid, be--heidv.,
scheidenheid, voorzichtigheid, scherp -

zinnigheid v.
Gesehelle, (-s) o., z. m. geschel,
schellen, geklink, klinken o.
Gesebelte, (-s) o., z. m. gescheld,
schelden o.

Geschenk, (-(e)s, mv, -e) o. (lig.)
geschenk,, cadeau o., gift v.; jemn. ein machen, een geschenk geven; jemn. sin
- mil eliv. machen, schenken, ten geschenke geven; etw. zum - bekommen,
krijgen, ontvangen; it. reisgeld o., teer
(aan reizende handwerks--penigm.
lieden).
Gesehenke, (-s) o., zin. geschenk,

gedurig schenken o.
Geschenk-getier, (-bers, mv.
-ber) rn., —in (-nee) v. hij, zij, die een
geschenk geeft,schenker, donateur m.,

donatrice v.; -nehmer m., —in v. hij, zij
die een geschenk ontvangt, aanneemt.
Gescherre, (-s) o., Z. m. gekrab,
krabben, schrapen o.
Geseherze, (-s) o., z. nl gescherts,
schertsen o.

Gescheuche, (-s) o., z. in. schuw
maken, bang maken, verdrijven, jagen o.

Geschetter, (-s) o., z.m. geschu'ir,
schuren o.
Geseheut, ( -er, -st) bijv. en b.,
Z. gescheidt.
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Gesehieht -ouch, (-buch(e)s, liefhebber, minnaar m. van geschiedenis; schen ons bestaat geen band van vriend
-biicher) o. geschiedkundig boek, -gelehrte(r) rn geschied kundige m.; -ge- schap meer, wij willen niets meer met-mv.
geschiedboek, jaarboek o.
malde o., Z. Geschichtgeni ïlde; - kalender elk. te doen hebben, Z. scheiden.
Gesehiehtchen, o. (verkl.) ge- m . geschiedkundige of historische alma - Gesehiedenheit, v . oneenigheid,
schiedenisje, verhaaltje o., vertelseltje o., nak v.; - kenner, - k undiger m. geschied- verdeeldheid v.
anekdote v.
Gesehi_esze, (-s) o., z. m. geschiet,
kenner, geschiedkundige m.; -kunde v
Gesehiehte, (-n) v. geschiedenis geschiedkunde, studie V. der geschiede schieten o., losbranding v. van geweren,
v., verhaal, voorval o., gebeurtenis, histo- nis; - kundig bijv. en b. geschiedkundig, geweervuur o.
Geschilder, (-s) o., z. m. geschil me v.; das ist die -, dit is de geschiedenis, ervaren in de geschiedenis; - kunst v.
de zaak v., het feit o.; das sind alle -n, kunst v. om over geschiedenis te schrij- der, schilderen o.
oude histories, dingen (lie al lang ge- ven; -mászig bijv. nw. geschiedkundig ,
Gesehilf, (-(e)s) o., z. in. riet,
beurd, voorbij zijn; u underbare, sellsame historisch; - tafel . geschiedkundige ta- rietveld o.
-, wonderbare ,zeldzame,zonderlingege- fel, historische tafel v.; -unisiand ni., Z.
Gesehimmer, (-s) o., z. m. geschiedenis, gebeurtenis v.; eine fatale -, -zag; -zaissenschaft v. geschiedkundige schitter, schitteren o.
noodlottige, hoogst onaangename gebeur- wetenschap v., Z. - kunde; - zorg m. ge-Gesehimpfe, ( - s) o., z. m. getenis v.; 2. zaak v., ding 0 .; cas hat dick schiedkundige trek m., historisch ge- schimp, schimpen, schelden o.
Gesehirr, (-(e)s,inv.-e)o.(Landb.)
die - gekostel?, wat heeft dat ding ge- val o .
kost ?; schaffe dir die ganse - vomn Halse
Gesehiek, ( - (e)s, mv. - e) o. her - gereedschap o., werktuigen o.mv.; (Zeeschuif de geheele zaak, den geheelen last haald sturen o.; `? geschiktheid, gepast- w.) scheepstoestel m., zeilen, touwen o.
van uw hals; die Frau hat ihre -n, hare beid, orde, beschikking, overeenstem- rnv. &; (fib;.) mil eigeneau -e kommen,
zaken v. mv. (menstruatie); :7. samen- ming v.; alles das hat hein rechtes -, dat net eigen rijtuig o.; (fig.) aus dem -e
hangende reeks v. van gebeurtenissen alles past niet bij elk.; etw. in's - brin- kommen, van zijn stuk geraken, zijn been het verhaal daarvan, geschiedenis v._ gen, in orde brengen, regelen, schikken; wustzijn verliezen; jem. aus dein -e bringeschiedverhaal o.; eine rührende -, tref- einer Sache ein - zu geben wissen, weten gen, iem. verlegen maken; it. Z. Wagenfende, roerende geschiedenis v.; -n /k te schikken, te regelen; 3. geschiktheid, geschirr; 2. vaatwerk, keuken- of kookKinder, geschiedenissen v. mv., verhalen, handigheid, knapheid, vlugheid v.;.zvenig gereedschap o., potten en pannen mv .;
vertelsels o. mv. voor &; der Held der -, - zum Tan e, geschiktheid v., aanleg m.; (Ceschutg.) houten goot v., door welke
de held van de geschiedenis; 4. alle, mitt- 4. lot, noodlot o., bestemming v.; sein het gesmolten metaal in den vorm loopt.
lere, nette -, geschiedenis, historie v.; boses - hat ihn daze verle ilel , zijn booze Gesehirr -breit, (-(e)s, mv. -er)
Lehrbuch, Handbuch der -, geschiedenis; geest m., ongelukkig lot o. &; ein - Got- o. (Kookk.) pottenplank, bordenplank,
die biblische, heilige -, de Bijhelsche ge- les, beschikking, bestiering of besturing kastplank v.; -burrste v. tuigborstel in.;
schiedenis; - der Philosophie, Matherna- v., Z. Verhdngniss; (Bergw.) ertshou- -geld o. (Leeuw.) geld o. in plaats van
tik, des Handels c', geschiedenis; darn ber Mende aderent v. mv., mijngangen m. mv.; paardendiensten; -holt o. timmerhout o.;
schweigt die -, daarvan zwijgt de ge- hier brechen die Edelsten -e ein, hier be- -kdin ne ni. mv. (\ti'ev.) weverskam m.,
schering v.; - kamnier V. gereedschapsschiedenis, meldt de geschiedenis niets; ginrien aderen van liet edelst metaal.
5. natiirliche -, natuurlijke historie, Z.
Gesehieke, (-s) o., z. m., Z. Ge- kamer v., Z. Ger thkanimer; -macher m.
(Wev.) kammaker ni.; (voor paarden),
Naturgeschichle; eine dunaune, hássliche -, schick (1).
onaangename, leelijke geschiedenis, on Geschieklieh, ( -er, -st) bijv. en zadelmaker m.; - meister rn. (Zeew.) tuig
aangenaam voorvalo.;(iron.)eineschóne-, b., Z. geschickt; -keit v. geschiktheid, be- meester in.; (Krijgsw.) tuigrneester, waeene mooiegescliiedenis, een mooi ding o. kwaamheid, handigheid, behendigheid genmeester m.; it. (bij postwagens), ge leider, conducteur m.; -ordnung v. regleGesehichten -artig, bijv. nw. v.; 2. aanleg m., talent o.
Geschiekt, ( -er, -(e)sl) bijv. en ment o. op het lakenwever; -schreiber
naar geschiedenis gelijkende, volgens de
geschiedenis; _buc'fr o. boek o. met ge- b. geschikt, bekwaam, in staat, goed, m. schrijver in. voor het vaatwerk; -tra schiedenissen, ve rtellingen; - trager, —in, deugende; er ist zit nichts -, hij is tot ser m. (Wev.) kamdrager, scheringdraverspreider m., verspreidster v. van ver - niets in staat, nergens toe geschikt; ich gei• ni.
Gesehltbber, (-s) o., z. m., Z.
telseltjes &, k wa adspreker rn., kwaad- bin heute nicht davu -, gestemd, in staat ;
sick zu eta. - machen, zich in staat stel- Geschlipper.
spreekster v.
Gesehiaeht, bijv. en b. (w. i.
Gesehieht - forscher, (-schers, ten, zich bekwamen of bekwaam maken
fnv. -Scher) m., Z. Geschichts[orscher; zur Abreise - sein, gereed zijn om, op het gebr.) rank, slank, dun, week; -es Holz,
-gelehrte(r) gin geschiedkenner,geschied-punt. staan van te vertrekken; it. tot iets buigbaar, week, zacht, taai; -es Letter,
kundige m.; -gemalde o. schilderij v., die in staat, bekwaam; ei.n -er,sehr -er Mensch, zacht, lenig; eira Volk - machen, gedwee,
eene geschiedenis voorstelt, historie - t bekwaam, knap; beide sind Teich -, even onderdanig maken, beschaven.
Geschlaehte, (-s) o., z. in. geknap; -er Tdnzer, knap, vlug, behendig ;
stuk o.
Geschiehtlieh, bijv. en b. ge - 1 - in Sprachen, Mingasten, bekwaam, knap, slacht, slachten o.
schiedkundig, volgens de geschiedenis; ervaren; 2. -e A rbeit, goedgemaakt werk Geschla^fe. ( - s) o., z. m. geslaap,
o.; -e Antavort, gepast; dieser Wundarzt slapen o.
-keit v. geschiedkundigheid V.
Geschicht -maler, (-lc rs, mv • hat keine -e Hand, heeft geese vaste hand , Geschla,ge, (-s) o., z. m. slaat,
-Ier) m. historieschilder, schilder m.die^is niet handig; auf eire -e; Art, behendig, kloppen o.
Gesehlangel, (-s) o., z. M. gegeschiedkundige stukken voorstelt; -ma- bekwaam, knap, roet talent o., met,juist lerei V. historieschilderen o.; —meiszig heid, met behendigheid; -heil v., Z. Ge- kronkel, kronkelen o., kronkelende beweging v.; it, iets kronkelends o•
bijv. en b., Z. geschichilich; -sciule v. ge- ^ schick lliclrkeit.
Geschl^nk , bijv. en b. slank.
denkzuil v. met de geschiedenis van iem. j Geschiebe, (-s) o., z.m. geschuif
of van een feit er op; -schreiber m ge - ;schuiven o.; 2. (Bergw.) delfstoffen M .Gesehlankheit, Gesehlan schiedschrijver, kroniekschrijver m.; mv., die van hare oorspronkelijke plaats kigkeit, v., Z. Schlankheit.
Gesehlabbe, (-s) o., z. in. geslab,
-schreibung v. schrijven o. eenergeschie- losgerukt en afgeschoven zijn; (van eene
i rivier), keisteentjes, kittelsteentjes o. slabben o.
denis.
Geschlarfe, (-s) n., z. n,. geslof,
Geschjchts—erzi,hlung , `.ge- i mv., die de rivier medegevoerd heeft .
Gesehiebe—bloeke, rei. mv. on- sloffen o.
achiedkundig(e) vertelling v., verhaal o.,
Gesehlecht, (-(e)s, fnv. -er) o.
geschiedverhaal o.; - jorscher m. geschied regelmatige blokken ni. mv.; -formation
geslacht o., soort v., ras o., stam m.,
vorscher in.; -forschung v. geschiedvor-Iv. lagenvorrning V.
Geschieden, bijv . nw. gescheiden, familie v., groep m.; - der 1'lciere, der
sching v., onderzoek o. der geschiedenis,
Cu sind -e Leute, tus- P(lan.en, diereni•ij' , plantenrijk o.; 2•
historische studie v.; -freurtd m. vriend, oneenig, verdeeld; ?f
.
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das männliche, weibliche -, geslacht' o., tot voortteling; unterschied m. verschil
o. van geslacht; -urkunde v., Z. -brief;
-verschiedenheit V. verschil o. van geslacht; -nappen o. geslachtswapen, fami-

orde, bouworde v.; 4. (van spijzen),
smaak m., ;smaken o.; einen angenehmen,
übeln - haten, een aangenamen, leelijken
smaak hebben, lekker, leelijk smaken; 5.
liewapen o.; -ivissenschaft v., Z. - kunde; einen ubeln - im Monde haben, een lee-vort o. woord o., dat een geslacht aan - lijken, vuilen smaak hebben; II. bijv. nw.,
duidt; (Spraakk.) lidwoord o.; -zeichen L. schmackha ft.
o. geslachtsteeken, geslachtsmerk o.; it. Gesch.m ackler, Geschm ,ekler, (-lers, mv. -ier) m. hij, die een
Z. -organ.
Geschleiche ( s) o., z. ni. ge- fijnen smaak heeft, fijnproever, fijnton$,
lekkerbek m.
sluip, sluipen o.
Geschleif, (-(e)s,mv.-e) o.(Jacht- Gesch.macklich, ( -er, -st) bijv.
w.) ingang m. van, toegang m. tot een en b. lekker, smakelijk.
Geseh.macklos, bijv. en b. smahol.
Gesehleife , Geschlenker, keloos, zonder smaak, laf, onbeduidend,
(-s) o., z. m. geslijp, onophoudelijk slij- zouteloos; -e Bril/te, flauw; (fig.) zonder
smaak, zonder sierlijkheid, onbevallig,
pen, gesleep, steepen o., Z. schlei feit.
Geschlemme, (-s) o., z. m. ge- ruw, lomp; -losigkeit v. (van spijzen),
bras, brassen, onmatig eten en drinken o. flauwheid v.; (van eene rede), lafheid,
Gesehlepp, (-(e)s, mv. -e) o. na- onbeduidendheid v.; 2. (van een persleep m., gevolg o., nuttelooze, hinder- soon), ruwheid, lomhh^id,ongemanierdlijke bagage v.; (van een kleed), sleep heid, flauwheid V.
Geschmacknerve, (-n) v. smaak m.; (Jachtw.) sleepaas o.; (Bergw.) sa
-mengstldawrko. zenuw v.
-

sekse, kunne v.; (Spraakti.) geslacht o.;
3. das menschliche -,het menschelijk geslacht, menschdom o., alle menschen m.
mv.; 4. er isi der let. te seines -es, van
zijn geslacht, familie, stam; nahe in das
- heirathen, een(e) bloedverwant(e) hu
trouwen met een lid van de familie;-wen,
it. sein ganzes - bis in's drille Glied, zijn
geheele geslacht, al zijne afstammelingen
m. mv. tot in het derde gelid; adeliges,
patricisches -, adellijke familie, patriciërs
m. mv.; ganse - er ausrolten, geheele geslachten families uitroeien o.
Geschlechter, (-ters, mv. -ter)
in. patriciër m.; —in v. patricische
vrouw V.

GeschlQcht-lieh, bijv. en b. geslachts-; it. naar het geslacht, volgens
liet geslacht, aan een geslacht, een stam
eigen; (Nat. bist.) aan eene soort, een
geslacht, een ras eigen, soortelijk, spe
-los bijv. en b. geslachtsloos, zon--cifek;
der eigen geslacht; (Spraakk.) onzijdig.

Geschl chts -adel, (-s) m., z.m.
geslachtsadel, familieadel m.; -aller m.
geslachtsouderdom., een derde o. eener
eeuw, duur m. van een geslacht; -art v.
(Nat. kist.) eigenschap v., die aan een
geslacht eigen is, familieaard m.; it. geslacht o., familie v., ras o., soort v.;

-

Geschmaeks-empfindung,

Geschleuder, (-s) o., z. m. ge-

V. gewaarwording v. door glen smaak;
-here m. lieer m. van smaak; -kunde v.
kennis v. van den smaak, aesthetica v.;
- kundig hij. nw. kennis van den smaak
bezittende, aesthetisch; -lehre v. leer v.
van den smaak, aesthetica v.; -lehrer m.
aestlietiker m.; -lehrigbijv. en b.aesthetisch; -organ o. (Ontik.) orgaan, werk
smaak; -sinn ni. zintuig-tuigo.vande
o. van den smaak; (fig.) schoonheidszin
m., gevoel o. voor het schoone; -urtheil
o. oordeel o. in zaken van smaak; it. oor
smaak, zonder kennis der-delo.van
gronden, waarop het berust; -verderber
tn. bederver m. van den (goeden) smaak;
-verderbnrss V. bedorvenheid v. van den
smaak; -vernunfller m. hij, die over den
smaak redeneert; -wvcirzchen o. (Ontik.)
tepel m., wrat v. op de tong; -werkzeug
o. werktuig o. van den smaak, smaak
--widrig bijv. nw. strijdig met-organ.;
den goeden smaak; --keil v. walgelijk
gebrek o. aan,-heid,wansmk v.
strijdigheid v. met den smaak; -wissen-

slinger, slingeren o.

Geschliesze, (-s) o., z. m . sluiten,
sluitwerk o.

Geschliffen,

( -

er, - st)

bijv. nw.,

Z. schleifeu; it. geslepen, beschaafd, fijn;
it. behendig; -heil v. fijne beschaving v.,

-baum m.,Z. Stantntbaum; -beschreiber m., goede, beleefde manieren v. mv.
Geschljnge, (-s) o., z. m. (Jacht Z. Genealog; -beschreibung v., Z. Genealogie; -beugung v. (Spraakk.) geslaclits- w., Kookk.) strot m. met long; 2. vlecht buiging, verbuiging, declinatie v.; -brief werk o.

Geschlingel, ( s) o., z. m. in elk.
m. geslachtsregister o., stambrief m.;
-endungv.geslachtsuitgang m.;-fáhig bijv. slingeren, slingerwerk, vlechtwerk o.
Gesehlitz, (-es, mv. -e) o. insnijnw. een geslacht hebbende; -fall m. geslachtsuitgang, tweede naamval m.; -folge ding, keep v.
Geschlitze, (-s) o., z. m. open
V. opvolging V. der geslachten, graad m.;
2. Z. - aller; -forscher m., Z. Genealogist; snijden, inkepen o.
Geschlitzt, bijv. nw. (P1.) diep en
-glied o. lid o. eener familie of van een
geslacht &; 2. Z. Zeugungsglied; -gut o. onregelmatig getand.
Geschlotter, ( s) o., z. m., Z.
stamgoed, familiegoed, fidei-commis o.;
-holle v. (Pl.) zaadhulsel o.; -kunde V. schlollern; it. slik of slijk o.
Geschluchze, ( s) o., z. m. ge geslachtkunde v., Z. Genealogie; -kundiger m., Z. -forscher; -lehre v., Z. Genea- snik, snikken o.
Geschlucke, ( s) o., z. m . geslok ,
logie; 2. (Pl.) leer V. der geslachten;
-leiter V. opvolging v. der geslachten; slokken o.
Geschlummer, ( s) o., z. m. ge- scha f t v., Z. -lehre.
-licbe v. geslachtsliefde v.; -linie v. geGeschmackvoll , bijv. en b.
slachtlijn, familie v., graad in. van bloed - sluimer, sluimeren, gedommel, domme
-leno. smaakvol, vol bevalligheid, sierlijk, be-,
verwantschap; -los bijv. en b., Z. geGeschlumper, (-s) o., z. m. ge- valtig, prachtig, netjes; ein -er Anzug
schlechilos; -lust v. mingenot o., vleeschesmaakvol, netjes, keurig.
lijke gemeenschap o.; 2. Z. -trieb; -name slomp, slompen o.
Geschiungen, (-s) o., z. m., Z. 1 Geschmadder, (-s) o., z. m. gem. geslachtsnaam, familienaam m.; (Pl.)
klad, kladden o.
geslachtsnaam, soortnaam m.; -organ o. sc/i,lingen.
Geschlttrfe, (-s) o., Z. m. geslurp, Geschmähe, (-s) o., z. m. smageslachtsorgaan, teelwerktuig o.; -regi' den, schelden, beschimpen o.
ster o.geslachtsregister,familieregister o.; slurpen o.
Geschmachte, (-s) o., z. m. ge- Gesehmna1e, (-s) o., z. m . gesmaal,
-reife v. manbaarheid, geschiktheid v.
smalen o.
tot voortteling; -saule v. genealogische smacht, smachten, vurig verlangen o.
Geschmatze, ( s) o., z. m. gezuil, zuil V. met de namen van een ge- Gesehmaek,( - (e)s,niv.(w.i. gebr .)
slacht er op; -schmeichelei v. gevlei o., Geschmn cke) in. smaak ni.; der - ist ver- smak, smakken o.; it. gekus, kussen o.
Geschmauehe, (-s) o., z. m. ge vleierij v. wegens de sekse; -geschwister schieden, de smaak is verschillend; - an
V. afstammeling m. van een zelfde ge- etiv. finden, smaak vinden in; dies ist+ smook, smoken o.
slacht; -stanini m. stam rn.; it. stamboom, nicht nach seinent -, dit is niet naar zijn ( Geschmause, (-s) o., z. m. gegeslachtsboom m.; -system o. (Pl.) stelsel smaak, dit bevalt hem niet; 2. (tig.) smul, snullen o.
o. van verdeeling in familiën, stelsel o. van schoonheidsgevoel o., smaak m.; einen GesehmQeke, (-s) o., z. m. geLinnaeus; -tafel V. geslachtstafel v., ge- feinen, gebildeten - Naben, een fijnen proef, herhaald proeven o.
Gesc hme_iehel, ( s) o., z.m. ge slachtsregister o.; -lag m. fami! eilag, smaak hebben; Mann volt -, man van
dag ni., waarop eene familie bijeenkomt; smaak; it. (van zaken), bevalligheid, s ier- vlei, vleien, liefkoozen o., liefkoozingen
-theil m. geslachtsdeel, teeldeel,schaam- lijkheid v., smaak ni.; 3. soort, manier v. mv., .streelen o.
deel o.; -trieb rn, geslachtsdrift, drift V. v., stijl, smaak m.; golhischer -, stijl m., I Gesehmeide, ( s, nov. Geschntei-

-

-

-

-

-

;

-

.

-

-
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Ges.

Ges.

Ges.

Geschnappe; 2. gedurig borrelen, jenever Geschroeke, (-s) o., z. m. schrikken o.
o., ketenen, boeien, snuisterijen v. mv.; drinken, pimpelen o.
2. versiersel, kleinood, juweel o., byouGeschnarche, (-s) o., z. m. ge- Geschrei, (-(e)s) o., z. m. geteriën, galanteriën V. mv.; - handel m. snork of gesnurk, snorken of snurken o. schreeuw, schreeuwen o.; ein - erheben,
handel in. in byouteriën,galanteriër. han -' Gesehngrre, (-s) o., z. m. gesnor, geschreeuw aanheffen, een schreeuw, een
gil geven; es erhob sick ein allgemeines -,
del m.; -handler m. juwelier, galanterie - snorren o.
handelaar in.; -händlerin v..juwelierster,' Gesehngtter, (-s) o., z. m. (van er verhief zich een algemeen geschreeuw;
galanteriënhandelaarster v.; -kaslchen o.. ganzen), gesnater, snateren o.; (fig.) ge- in ein lautes - ausbrechen, luid beginnen
te schreeuwen; 2. schreeuw, kreet, gil m.;
juweelkistje o.; -coacher m. snuisterijen- babbel, gewauwel, geklets o.
(van den haan), gekraai o.; (van den
maker m., Z. -handler.
Geschnt,ube, Geschaufe,
Geschmeidig, ( -er, -si) bijv. en (-s) o., z. m. (van paarden) gebries, ezel), gebalk, balken o.; (fig.) klacht v.,
geschrei, klaaglied o.; - des Volks, kreb. -es Eisen, Gold, srneedbaar, buigzaam; briesen, gesnuif, snuiven o.
-es Leder, zacht, lenig; -e R-uthe 4-, buig Geschnauze, (-s) o., z. m ge- ten m. mv.; viel - von eliv. coachen, veel
beweging, veel ophef maken van; (Spr.)
baar, taai; (Bergw.) -es Era, gemak snuit, snuiten o.
te smelten; -es Geslein, gemakke--kelij
Geschneide, ( - s, mv. Geschneide) viel - and wenig 1Volle, veel geschreeuw
lijk te bewerken; einen -en Leib ha ben, o. (Jachtw.) slagpen, slagveer v.; it. snij 'en weinig wol; 3. gerucht o.; in das -deno. ^ koeamen, in opspraak geraken; sich in's - sein, buigzaam, slap zijn; (fig.) handelbaar,gedwee, toegevernd; -keil v.smeedGeschnjppel, Geschnipper, bringen, zich in opspraak brengen, zich
baarheid v.; (van eerre roede), buigbaar (-s) o., z. m. gesnipper, gescheur, snip- over de tong doen gaan.
taaiheid v.; (van het karakter),-heid, peren, scheuren o. aan snippers.
Geschreibe, (-s) o., z. m, gebuigzaamheid, gedweeheid, handelbaar Geschnjtten, bijv. nw., Z. schnei- schrijf, schrijven o.
heid V.
den.
Geschreibsel, (-sels, mv. -sel) o.
Geschmeisz, (-es, ins. -e) o. (w. Geschnjtze, (-s) o., z. m. gesnij, schrijverij v., brabbelschrift, knoeiwerk o.
Geschreireich, bijv. nw. waar i. gebr.) drek, stront m., uitwerpselen, snijden o., Z. Schnitzwerk.
excrementen o. mv.; it. (van vliegen),
GeschnQrkel, ( - s) o., z. ni., Z. over veel geschreeuw is, veel gesproken
wordt.
drek, stront m.; (tig.) ongedierte, ge- schnörkeln.
spuis, gebroed, geboefte o.
Geschnuder, ( - s) o., z. m. ge- Geschreite, (-s) o., z. m. geloop,
gestap, looperf, stappen o.
Geschme_isze, ( s) o., z. m. ge- snuif, snuiven o.
smijt., smijten o.
Geschnifiel, ( s) o., z. m. ge- Geschrieben, bijv . nw., Z. schrei Geschmelze, ( - s) o., z. m. ge - snuffel, snuBélen, napluizen, doorzoe- ben.
smelt, smelten o.
ken, ruikneuzen o.
Gesehrill, (-(e)s) o., z. m. gekreGeschm@tter, ( - s) o., z. m. ge kla- Geschnupfe, ( - s) o., z. in. ge- kel, geluid o., dat de krekel maakt; (fig.)
gekrijsch, gegil o.
ter, gekletter o.; (van trompetten), ge- snuif, snuiven o.
Geschnupper, (-s) o., Z. in., Z. GesehrQpfe, (-s) o., z. m. zetten
schal, geraas o ; (van kartetsen), geknal,
o. van koppen, aftappen o. van bloed;
knallen o.
Geschni f'el.
Geschmide, (-s) o., Z. m. sme- Geschn ire, (-s) o., z. m. gerijg, (6g.) afzetten, afpersen o.
rijgen, snoeren o.
den o.
Gesehrót, (-(e)s, mv. -e) o. (van
de) o. (veroud.) gesmeed werk, ijzerwerk'

-

-

Gesehm%ege, (-s) o., Z. m.

doen

sluiten of passen.

Geschmiere, (-s) o., z. tn. ge-

Geschnurr(e), (-(e)s o., z. in. groote dieren), balzak, klootzak m.,
beursje o.

gesnor, snorren o.

Geschopf, (-(e)s, mv.-e) o. schep

smeer, gewrijf, smeren, wrijven o., wrijvoortbrengsel o.; ein lebendiges -,-sel,
vii,g v.; 2. geklad, knoeiwerk, roffelwerk schepsel, wezen o., creatuur v.; (van de
o., knoeierij V.
verheeldingskracht), gewrocht o.,schepGeschminke, (-s), o., z. m. bian- ping v., voortbrengsel o.
ketten, geblanket o.
GeschQpfehen, o. (verkl.) schepGeschmirgel, (-s) o., z. in. ge - seltje, klein wezen, voorwerp o.
smoo-b, smoken o.
GeschQpfe, (-s) o., Z. in. gesehep,
Gesehmolle, ( - s) o., z. m. gepruil, scheppen o.
pruilen o.
Gesch^pft, bijv. nw. (Nat. hist.)
Geschmolzen,bijv .uw.,Z. schniel- een karn of eerje kuif hebbende.
Zen.
Geschoren, bijv . nw., Z. scheren.

Gesehmuek, ( - (e)s) in., z. m.

Geschgss, ( - t s, nov. - e) o. schot,

(w. i. gebr.) Z. Schmuck.

geschotene o., pijl m., werpspies v.; it.
Geschmt cke, ( - s) o.,z.rn. tooien , . schiettuig, geweer, karton, vuurwapen o.;
opsieren, getooi o.
2. (Landb.) opgeschotene, opgekomene,
Geschmunzel, (-s)o.,z. o' . mees - spruitje o.; 3. (lig.) (van een huis), ver
muilen, glimlachen o.
Erd --, benedenste ver -diepngV.bjv
Geschnibei, ( - s) o., z. ni. (van
belasting v., 1151--diepng;1.(vrou)
duiven), trekkebekken o.; (van personen), post m.
telkens zoenen of kussen o.
Gesehoss-bar, bijv . en b. belas
Geschn4belt, bijv. nw. (hl.) sea
---heit v. belastingschuldig -tingschuld;
vel- of bekvormig.
-heidv.
Geschngke, (-s) o., z. ni. gebab- Geschossen, bijv. uw. (Tuinti.)
bel, snakerijen vertellen o.
geschoten; Mieser Saint ist -, is doorgeGesehnalze, (-s) o., z. ni. geklap, schoten.
klappen o. (riet de tong.)
Gesehrage, ( - s, mv. Geschráge)
Geschngppe, (-s) o., z. m. ge- o. latwerk o.; it. rasterwerk o., afslui..
snap, gepraat, gebabbel, snappen, praten, ting V. door latten.
babbelen o.

Geschramme,

Geschrote, ( - s) o., z. m., Z. schroten.

Gesehu'he, (-s, mv. Geschiahe) o.
schoeisel o., schoen m.; (Valk.) snoer o.
Geschuppe, (-s) o., z. ro. geschop,
schoppen o.
Gesehuppt, bijv. nw. geschubd,
met schubben voorzien; 2. van schubben
ontdaan, geschubd, geschrapt.
GesehUr , (-(e)s) o., z. rn. (Giet.)
aangezet ijzerschuim o. of ijzerslakken
V. mv.

Geschiire, (-s) o., z. m. gestook,
stoken o.

Gesehurre, ( - s) o., z. m. gekras,
geglij, krassen, glijden o.

GGesehi tte, (-s, mv. Geschiille) o.
puin o., puinhoop m.; (Bergw.) gemengde lagen v. mv.

Geschuttel, (-s) o., z . in . geschud,
schudden o.

G eschttter, ( - s) o., z. m . gedaver, geschud, daveren, schudden o.
Gesehutz, (-es,mv. -e) o . geschut
o., vuurmond m., artillerie v.; grobes -,
grof, zwaar geschut o.; gezogenes -, ge
geschut, kanonnen, geweren o.-troken
mv.; kleines -, licht geschut o.; das - auff hreu, eene batterij aanleggen; (Zeew.)
(-s) o., z. in. ge- mil - versehen, niet geschut voorzien;

(Valk.) Z. Geschiihe.
eschnappig, ( -er, -st) bijv. nw. schram, schrammen o.
snapachtig, babbelachtig, praatziek.
Geschraube, ( - s) o., Z. m. ge - ' Gesehutz —heer, (- (e) s, mv. -e)
Geschnappse, (-s) o., z. m., Z. schroef, schroeven o.
o. artilleriekorps o.; -kunst v. geschut-

Ges.

Ges.

Ges.
kunde, artillerie, genie v.; 2. vuurwerk
v.; -pferch o. geschutperk o.;-kunst
-pforte v. (Zeew.) geschutpoort v.; -probe
V. geschutproef v., beproeven o. van het
geschut; -richtung V. richten o. van het
geschut; -seil o. kanonreep m.; -wagen rn.
geschutwagen ni.; -wailer m. artillerist
m.; -weite v. geschutwijdte v., kaliber o.;
-veesen o. artillerie v.; -zug m. artillerie
nl.
-trein
Gesehw4chte, ( n) v. verkrachte,
zwangere, bezwangerde v., Z. schwa chen.
Geschwader, (-ders, mv. -der)
o. (Krijgses.) escadron o., ruiterij v., troepen m. mv., bende v., troep, hoop m.;
(Zeees.) afdeeling v. der vloot, smal
-delo.
Geschwaderfiihrer, ( - iers, mv.
-rer) m. bevelhebber, aanvoerder m. van
een escadron, smaldeel &.

7eschwillt, geschat oll, geschtvollen) o. ww.
)nr., Z. schwellen.

Geschwemme , (-s, rnv. Ge-

Geschwisterliebe,

v. broeder
liefde, liefde v. tusschen broeders,-ijke
;asters, broeders en zusters.

Geschwistricht,
schwenznte) o. gespoel, spoelen o.; (gerneenz.) overstrooming v., watervloed m. ferschwislert, verwondt.

Geschwenke, (

-

s) o., z. m. ge-

twenk, gezwaai, zwenken, zwaaien o.
Gesehwind, ( er, (c)st) bijv . en
b. gezwind; ein -er Rote, vlug, ijverig,
naarstig; diese Uhr gekt zu -, gauw, snel,
hard; (Muz.) in -er Bewegung, snelle,
haastige beweging, allegro; it . ein menig,
Behr, duszerst -, een weinig, zeer, uiterst
snel, allegretto, presto, prestissimo; -re:en, essen 4', snel, gauw, schielijk, haastig;
- lernen gemakkelijk, spoedig, gauw, snel;
?r ist ein -er Kop(, hij leert heel spoeJig, vlug, gemakkelijk; inache -, haast
U wat !; kons,-ns -!, kom gauw, gezwind !,,
rnaak haast !, haast u 1; it. ich tussle
Geschwanke, (-s) o., z. m . wan nicht, was ich - sagen sollte, ik wist
-kelno. niet wat ik zoo gauw, zoo dadelijk zeg
-gen
moest.
Geschwanze, Geschw ►nze1,
Gesehwindigheit, v. snelheid,
(-s) o., z. n i. kwispelstaarten o.; (fig.)
vlugheid, haastigheid,gauwheid v.,spoed
gevlei, pluimstrijken o.
Gesehwá,r, ( (e)s, mv. e) o., Z. in.; - der Spree/se, welbespraaktheid, rad
een antwoord),-liedv.antog;(
Geschcvur.
Gesehw^rm, (- (e) s, mv. -e) o. gepastheid v.; (van den polsslag), snelheid v.; (Schild.) - in der Hand, vlug
zwerm, troep, hoop m.
eta . in der - machen,-heidv.an;
Geschwárme, (-s) o., z. m. zwerin haast.
men, vliegen o. bij zwermen.
-

-

-

-

-
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bijv. nw., Z.

Gesehwitze, ( s) o., zin. gezw eet ,
-

;veeeten o.

GesehwQllen, bijv . en b. gezwol en,opgezwollen,opgezet; (Pl.) knobbelig;
-heit v. gezwolienheid, opgezwollenheid,
likte, opgezetheid v.

GesehwOre, (-s) o., z. gezweer,
;evloek, zweren, vloeken o.
GechwQrene, (-n, mv. -n) in.
;ezworene m.; Gericht der -n, Z. Ge^chwornengericht; eira -r bei einer Innung,
)vel°lioofdtnan m.

GeschwQrnen. gericht, ( (e) s,
-

-

nv. -e) o. rechtbank v. van gezworenen;
t. vergadering v. van beëedigden, jury
r.; - lisle V. lijst, opgave v. der gezwo
-,en.

Gesehwil,

( - er, - st) bijv. en b.

►.woel, zoel.

Geschwulst, (Geschwvit,lste) v. ge;wel o., blaar, buit v.
Geschwülstig, ( -er, -st) bijv.
Iw. opgezwollen, opgezet; it. met een gewel behept.
Geschwulstkraut, (- kraul( e)s,
nv. -kráuter) o. kullekenskruid, knaap -

Gesehw,tz, ( es, mv. e) o. ge- Geschwindigheitsmess er , jeskruid o.
Geschwtir, (-(e)s, mv. -e) o.
babbel , gekakel, geklets, gewauwel, ge- (-sers, mv. -ser) m. snelheidsmeter,
-

-

snap, gepraat o.; diese Rede ist our cmn tachyrnet.er m.
Geschwind-kutsche, (-n) v.
elendes -, gebabbel; 2. ever hat diess snelwagen ni., diligence v.; - marself m.
aufgebracht ?, praatje o.
Geschwatze, ( s) o., z. in. ge- (Krijgsw.) snelmarsch, versnelde pas,
tred m.; -schlüssig bijv. en b. voorbarig in
snap, snappen o.
Gesehw,tzig , ( - er, - st) bijv. en het besluiten; -schreibekunst v., - schrei
- schrift-berm.,ZSchnlsikut4;
b. babbelachtig, snapachtig, praatzuchtig; ein -er Menselh, babbelachtig, praat V. snelschrift o., stenographic v.; - schril!
achtig; ein -es Weil, babbelaarster, snap- m. (Krijgsw.) Z. Schnellschrilt; -schuss
achtige vrouw v.; -keit v. babbelachtig - m. snelschot o.; -stuck o. snelstuk o.;
heid, babbelzucht, snapachtigheid v.; it.' (MMuz.) allegro, presto o.; -wagen m. snel
-wagenI.
Z. Geschwätz (2).
-

GeschwQfel, ( s) o., z. m. gezwa-

Geschwindel, ( s) o., z. m. dui-

zelen o.

vel, zwavelen o.

Geschweife, ( s) o., z. m. zwer-

Geschwinge, (-s) o., Z. m., Z.

Gesehwe_ige,bijw . laat staan, verre
van, veel minder dan; ich !hate es nicht
als Freund, - denn als Feind, ik deed tiet
niet als vriend, veel minder nog als vijand; ich habe ihn nicht gesehen, - denn
gesprochen, veel minder; ich hence ihn
nicht, - dass ich ihn liebe, wel verre van
hem te beminnen, kende ik hem zelfs
niet.
Gesehweigen, (geschtvieg, geschiviegen) o. ww. onr. (veroud.) ciner
Sache -, zwijgen van, niet spreken over,
met stilzwijgen voorbijgaan; seiner Laster
zu -, om niet te spreken van &; 2. bedr.
ww. doen zwijgen, doen zwichten, tot
zwijgen brengen, den mondstoppen, be-

Geschwirr(e), (-s) o., z. m. ge snor, snorren o.; (van kogels), gesnor,
voorbijvliegen o.; (van krekels), gezang o.
Geschwister, ( s, mv . Geschwister) o. broeder m., zuster v., gewoonl.
broeders, zusters, broers en zusters; alle
seine - sind hier, al zijne broeders, zus
broeders en zusters &; leibliche -,-ters,
eigen of echte broeders, zusters &; - von
der Muller, von dem Valer her, halve
broeders, zusters &, broeders, zusters
van eene moeder, van eersen vader (niet
van denzelfden vader of dezelfde moe
-der).
-

Geschwisterkind, (-(e)s, mv,

-er) o. broerskind, zusterskind o., volle
neef in. of nicht v.; er ist mit meinero
vredigen.
Geschweisze, ( s) o., z. m. ge- Vater,mnit meiner Muller -, hij is een volk
neef van &; Ander -er,;achterneven en ach
zweet, zweeten o.
-ternichmv.
Geschwelge, (-s,mv. Geschwelge)
Geschwsterliclf, bijv . en b
o. zwelgen o., zwelgerij, lage uitspat
liederlijkheid v.
-ting, broederlijk, zusterlijk, als goede broeders
GeschwQllen, (dit geschwillst, er zusters, broeders en zusters.
-

^wertng V.

Gesehwirig, (er, -st) bijv. en b.
(w. i. gebr.) eene zweer hebbende, met
a weren behept.
Gesecb.st, bijv. nw. in zes verdeeld;
U. o. zelfst. (Sp.) zeskaart, zesde v.
Gesegel, (-s) o., z. in. gezeil, zei len o.

Gesognen, (gesegnete, gesegnet)
bedt. ww., Z. segnen; Gott gesegne es
euch I, wel bekome het a!

Gesche, (-s) o., z. m. gekijk, kijken o.

Gesehne, (-s) o., z. m. geliunker ,
hunkeren, verlangen o.

schavingen.

ven, zweven o.

zweer v., ettergezwel o., etterbuil, ver -

Geseife , ( s) o., z. m. gezeep, zee-

pen, met zeep insmeren o.

Geseige, Geseihe, (-s) o., z. n,.

gezijg, zijge ❑ o.
GGese11 , ( - en, mv. - en) ni., GesQ1 lin, (-nen) v. gezel, makker, genoot,
knecht, compagnon, deelhebber, kameraad m., gezellin, genoote, deelhebster,
kameraad v.; (fig.) (hij ambachten),
knecht, bediende m.; zure -en gernacht
werden, (van leerlingen), knecht worden;
(Bergw.) die -en, deelhebbers m. mv.;
(fig.) mensch, kerel, vent, klant, guit m.;
(Scherts.) in sauberer -!, een mooie
kerel !; cmn schlauer -, sluwe gast, kerel,
vent m.; er ist ein undankbarer -, mensch,
kerel m.
Geselzen, (gesellte, gesellt) bedr.
ww. tot gezel, makker, kameraad geven;
2. Bretter zusaminen -, vereenigen, samenvoegen; 1I. wed. ww. sich zu jemn. -,
zich vereenigen, zich verbinden, zich associëeren; sich mit jemn. -, zich doen
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vergezellen van; (6g., Spr.) Z. gleich; zelsehap; it. Z. Handlungsgesellschafler. 7. Canon; jemn. -e vorschreiben u •'_ ,
seine Feinde geselllen sich wider ihn, Gesollsehaftlieh, bijv. en b. ge- de wet willen voorschrijven, willen be; .!zijne vijanden vereenigden, verbonden zellig, gezelschappelijk; -er Verein, ge- ten over;sich etw. .zum - mac/tee, zich
zich tegen hem. nootschappelijke vereeniging v., gezel- iets tot eene wet, een plicht maken; zu
Gesellen—bau, (-( e)s, mv. -e) schap o., club v., casino o.; -leben, in einero -e werden, wet worden, tot wet
m. (Mijttw.) mijn v., waarin slechts wei- gezelschap leven; 2. Z. gesellig; -keit v. verheven worden; - des Schonen, der
nig (minder dan acht personen) werken; gezelligheid, geschiktheid v. voor den Kunst, regel m., voorschrift o.; 3. (ver-bier o. bier o. tot onderling gebruik der gezelligen omgang, voor het maatschap- zarn.) wetten v. mv., wetgeving, wet v.
knechts; -bralen m. gebraad, maal o.,dat pelijk leven. Gesetz—aufseher, sehers, mv.
een leerjongen (ten knechts moet geven;
Gese11sehafts-bank, banken) -seller) m. opziener m. der wet; -ausleeschen o. gemeenschappelijk visschee v. bank v. van eene vennootschap; -bühne ger m. uitlegger m. der wet; auslegung
o.; -jahre o. tnv., Z. -zeil; -leben o. leven v., Z. -theater; -contract o., Z. -vertrag; v. uitlegging v. der wet, wetsverklaring
o. als knecht; -lohn m. loon o., verdienste -dame v. jufvrouw v. van gezelschap, ge- v.; -blatt o. bekendmaking v. der wet;
V. van een knecht. zelschapsjufvrouw v.; -geist m. gezellig- -buch o. wetboek o.
Gesellensehaft, v. stand m. van heid, gezellige inborst v.; it. geest m. Gesetze, (- s) o., z. ni. zetten, gegezel, knecht &; 2. Z. Gesellenzeil; 3. van het gezelschap; -gemalde o. schil- zet, o.
(verz.) compagnieschap v., al de deel- derij v. met figuren; -plied o. lid o. van
Gesetz-entwurf, tvurf(e)s,mv.
hebbers te zamen.
een (besloten) gezelschap; (Hand.) ven- -wiirfe) m. ontwerp o. van wet, wetsGesQ11en—stand,(- stand(e)s,mv. noot, deelgenoot, compagnon m., lid o. ontwerp o.; -erkldrer m., Z. -aucsleger;
-stánde) m. stand m. van knecht; -weise van een handelshuis; - handel m. handel- -erkli,rung v., Z. -auslegung.
bijw. — arbeiten, als knecht &; -zeichen maatschappij v.; -handlung v. compagnieGesetzes-kraft, v. wetskracht,
o. teeken, kenmerk o. van deelhebber &; schap v.,deelgenootschapo,; -haas o. huis kracht v. van wet; einer Verordnung -zeit V. gezellentijd, tijd m., dien een o.,zaal v. & vooreen (hesloten) gezelschap, qeben, kracht van wet geven, sanctioneene societeit; - kórper m.corporatie v., ge- veeren; -haben, wetskracht bezitten, als
handwerksman als gezel doorbrengt.
Geseltig, er, -st) bijv. en b. gezel- zelschap, genootschap o., kring in.; -kreis l wet gelden; -widerspruch, -widerstreil
lig, gaarne niet anderen verkeerende; -er m. gezelschapskring, gezellige kring. sn. tegenspraak v., strijdigheid v. der wet.
werden, gezelliger worden, meer aan ge- kring m., vereeniging v. van bekenden:
Ges tz—fàlseher, schers, mv.
zelschap gewennen; -keit v. gezelligheid, -lied o. gezelschapslied, vroolijk lied o.; ► -scher) m. vervalscher m. der wet; -fálminzaanaheid, neiging v. tot gemeen- -maler m. schilder m. van schilderijen'schunq v. vervalsching v. der wet(ten);
schappelijk verkeer; Hang zur—, neiging met figuren, die gezelschappen schildert; -feind m. vijand m. der wet(ten); -freund
V. tot het gezellige leven, trek m. tot ge- -name m. (Hand.) naare m. der maat- in. vriend m der wet(ten); -gebend bijv.
zelligheid. schappij, eener vennootschap, firma v.; nw. wet(ten) gevend; —e Versamnzlung,
Gesellman, mannes, mv. -min- -rechnung, -regel v. (Rek.) gezelschaps- wetgevende vergadering; -geber m. wetrekening v., gezelschapsregel m.; -spiel gever m.; —in v. wet eefster v.; -gebung
ner) m. jachthond m.
Gesellsehaft, en) V. gezelschap o. gezelschapspel, gemeenschappelijk spel v. wetgeving v.; it. wetten v. mv.; —shaus
o., vereeniging v., genootschap o., ven- o.; -sprache v. taal v., toon m. der con- o. huis o. der wetgeving;---srath m. wetnootschap, deelgenootschap, compagnon- versatie, van het gezelschap; -stuck o., gevende raad m.; -góllin v. (Fabelt.)
schap v.; mit jenin. in - Irelen, in ge- Z. -gemalde; -tdndelei v. gezellige kout godin der wetten, Erinotnia v.; -kunde v.
meenschap, gezelschap & treden, zich m.; -tanz m. gezelschapsdans m.; -tliea- kennis v. der wet(ten); - kundig bijv. en
verbinden, zich associëeren met, Bene ter o. liefhebberijtooneel o.; -ton m. b. wetkundig.
compagnieschap aangaan; in - stehen, toon m. van liet gezelschap; -trieb m.
Gesetzlich, er, -st) bijv. en b.
verbonden, geassocieerd zijn met; 2. ge- zucht v. naar liet gezellige leven, naar ge- wettig, wettelijk; -e Ehe, wettig, voor
zelschap o., omgang m., omgaan, verkeer zelligheid; -verderber m. spelbederver, de wet gesloten; -e Liebe, wettig, geooro.; jemn. - leisten, gezelschap houden, vreugdestoorder m.; -vertrag m. maat- loofd; -keit v. wettigheid, wettelijkheid v.
blijven bij; lassen Sie uns in - dahin schappelijk verdrag o.; trappen o. zegel,
Gesetzlichmaehung, v. wettigelien, laten wij er te zamen heengaan; cachet, wapen o. van een gezelschap, ge- ging v., wettigen o.
seine - ist vair zutvider, ik houd niet van nontschap,van eerre maatschappij; -wuidrig
Gesetz-1os, bijv. en b. wetteloos,
zijn gezelschap, zijn bijzijn o., zijne te- bijv. en b. strijdig met het maatschap- zonder wet; (tig.) ongekunsteld,ongeregenwoor(ligheid v. bevalt mij niet; 3. pelijk recht; -.immer v. gezelschapska- geld; -losigkeit v. wetteloosheid, teugel
mee, ontvangstzaal v.
loosheid, ongebondenheid, anarchie v.;-vernig.,msch volk.;
er hat immer -, hij heeft altijl gezelschap,
Gesellung, en) v. vereeniging, -maszig bijv. en b. wettig, rechtmatig,
er zijn altijd menschen bij hem; - geben, associatie v.; it. Z. gesellen.
overeenkomstig de wet(ten); it. door de
gezelschap houden; -en geben, soirées
Gesen, (- s, mv. Gesen) m., Z. Alant. wet voorgeschreven, legaal; —heit v. wetgeven; es ist - bei dem Minister, er is
Gesende, (- s) o., z. in. gestuur, tigheid, rechtmatigheid v.; - prediger m.
bezoek o., er zijn mensehen bij; in die - zenden, sturen o.
prediker m. der wet; it. zedepreeker m.;
gehen, aus der - kommen, in de vergadeGesendete, der, ein Gesende- -predigt v. strenge preek v.; (fig.) strenge
ring, societeit, club komen, de verga- ter, (-n, irty. Gesendele,die Gesendelen) berisping v.; -rolle v. wetsrol v_; -samnaderiug, liet gezelschap, de societeit, club m. afgezant, afgevaardigde m.
lung v. verzameling v. der wet(ten), wetv. verlaten; geschlossene -, besloten geGesenge, (-s) o., z. m. gezeng, boek o.; -sliirmer m. verkrachter m.
zelschap, societeit, club; gemischte -, ge- zengen o.
der wet; -slurrnung v.verkracliting v. der
mengd gezelschap, gemengde vereeniGesenk,(-(e)s,mv.-e) m. (Wijnb.) wet(ten).
ging, vergadering v.; wollen Sie von der aflegger in., loot v.; (Vissch.) gewichten o.
Gesetzt, bijv. en b. (fig.) (van den
- sein? wilt gij van de partij V. zijn,wilt niv.; 'Slot..) stempel m.; (Bergw.) houw- prijs), gesteld, bepaald vast; zur-en Zeit
gij mede doen, medespelen ?; 4. gelehrte ijzer, lioukv gat o.; it. benedenste of diep- op den bepaalden, vastgestelden tijd; 2.
-, geteerd genootschap o., academie,maat- ste mijnhut m.; - verschütlen, de noode- (van het gedrag), bedaard, ernstig, geschappij v. booze holten dichtwerken; -ambosz m. regeld; ein -er Haan, ernstig, ingetoGesQ1]sehafter, (-ters, mv. -ter) aanbeeld o. niet holten; -hammer m., Z. gen; ein -es Wesen, bedaard, ernstig; 3.
m., —in, (-nen) v. gezelschaphouder m., Senkhammer.
ondersteld, vermoed; -er Fall, onderstelgezelschaphoudster, jufvrouw v. van geGesetz, (-es, mv. -e) o. (veroud.) ling v.; I1. voegw. gesteld, ondersteld,
zelschap; er ist ein guter -, hij is een (van een lied), vers, couplet o., strophe aangenomen; -heit v. bedaardheid v.,
goede gezelschaphouder, gezelschapper, v.; 2. (teg.) regel m., statuut, reglement, ernst nl.
een aangenaam persoon in een ge- voorschrift,bevel o.,wet v.;(Kerk. Gesch.)
GesQtz—tafel, (-n) v. tafel v. der
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het gezicht; -leid o. (van een verrekij- knechten m. mv., dienstmeiden v. mv.;
kei), gezichtsveld o.; -flci.che v. gezichts- all sein - /ortschicken, al zijne bedienvlakte v.; (Ontlk.) oogbeen, wangbeen o.; den ontslaan, wegzenden.
-[orscher m., -('orschung v., Z. -deuter
Gesind.e—amt, (-antt(e)s, mv.
cl-; -hugel m., Z. Sehhügel; -knochen m. - hinter ) o., —bureau, (-bureaus, mv.
gezichtbeen o.; -kreis m, gezichtskring, -bureau) o. kantoor o. van dienstboden;
horizon, gezichteinder in.; (Aardr.) ge- -bier o. keukenbier, bier o. voor de bezichteinder,horizon(t) m.; (lg.)gezichts- dienden; -brod o. keukenbrood, brood o.
kring in., veld o. van waarneming; seinen' voor de bedienden; -essen o. eten, voed— eriveitern, zijn gezichtskring nitbrei- sel o. voor de dienstbollen; - diebslahl m.
den; das liegt auszer seinent —e, dat ligt diefstal m. van een dienstbode; -kost v.
buiten zijn gezichtskring, zoo ver ziet hij voedsel, eten o. voor de dienstboden.
niet; it. daarover kan hij niet oordeeGesindel, ( - dels) o., z. m. gespuis,
len, zoo ver strekt zijne kennis niet; geboefte, gemeen, gepeupel, janhagel,
Bich ira seinen --- hinden, zich oriëntee-^,, grauw, schorremorrie o.; allerlei -, aller
ren; -kreisbild o. panorama o.; -kunde v.
gespuis, jan -rap en zijn maat; herren --lei
Gesieht, ( (e) s, mv. er) o. ge- gelaatkunde, phvsiognomiek v.; -kundi- loses -, woest, ruw volk, straatvolk o.
zicht o., vermogen o. om te zien; ein ger m. gelaatkundige, gelaatkenner m.;
Gesinde—lohn, (-(e)s m., z. m.
kurzes - haben, bijziende zijn; etw. zit - - lange v. gezichtslengte v.; (Teek.) lengte loon o. voor dienstboden, dienstboden bekommen, te zien, onder de oogen krij- v. van liet gelaat; -lehre v. gelaatkunde loon o.
gen; jent. nicht aus dem - lassen, uit het v.; -lehrer m. gelaatkundige m.; -loser rn.
Gesinde-ordnung, v. r eglement
oog verliezen; etw. airs dent -e verlieren, gelaatkenner m.; -linie v. gezichtslijn v., o. voor dienstboden; -saai na. zaal v. der
uit tiet oog verliezen, niet meer letten gelaatstrek m.; (Vest.) (van een hol- dienstboden; -stube v., Z. - timmer; - tafel
op, niet meer denken om; geh mir aus werk), voorkant m., face v.; (Gez.) ge- v. tafel v. voor de dienstboden; -verorddem -e, ga heen, pak u weg, kom niet zichtslijn v.; -maler m.portretschilder m.; nung v., Z. -ordnung; -zvein m. dienstboonder mijne oogen; er dart ihm nicht -musket v. (Ontlk.) gelaatspier, oogspier I ,lenivijri, wijn m. voor de dienstboden.
mehr vor das - kommen, hij durft niet v.; -nerve v. gezichtszenuw v.; -p fei fe v. slechte wijn m.; -zeugnissbvch o. getuimeer onder zijne oogen komen; rich jemn. voorpijp v.; -pulsader v. (Ontlk.) ge- genboekje o. van dienstboden; -zinirner
in das - stellen, zich voor iem. plaatsen; zichts- polsader v.; -punkt m. (6g.) ge- o. bodenkamer, kamer v., vertrek o. voor
etui. im -e haben, op het oog hebben, zichtpunt o.; (Gez.) gezichtspunt, oog dienstboden.
waarneming; -rose v.-punt,o.va
bedoelen, ten doel hebben; nach dein -e
Gesinge, (-s) o., z. m. gezing,zinkaufen, op liet gezicht, na gezien te heb (Gen.) roos V. in liet gezicht, belroos v.; gen o.
gelaat, gezicht, voorkomen, aan -ben;2. -schlagader V. (Ontlk.) slagader v. des
Gesinne, (-s) o., z. m. gepeins,
o.; jemn. in's - sehen, in hetaan--gezicht gezichts; -schnterz m. aangezichtspijn v.; peinzen o.
gezicht, onder de oogen zien; vort -e ken- -schwdche v. gezichtszwakte, zwakheid v.
Gesinnen, (gesann, gesonnen) o.
nen, van aanzien kennen; (fig.) jemn. van gezicht; -seite v. gelaatzijde, zijde, ww. our. willens zijn, voornemens zijn,
etw. in's - sagen, in liet gezicht zeggen, v., kant m. van liet gelaat; --- (van een van plan zijn; ich bin nicht gesonnen hinzeggen daar iem. persoonlijk bij te- huis), voorste o., voorgevel m.; -sinn m. zugehen, ik ben niet van plan, voornegenwoordig is; ich sah es ihm ani -e an, zintuig o. des gezichts, oog o.; -strahl mens, ik *heb geen plan &; was sind Sie
ik zag het wel aan zijn gezicht; jent. ein m. (Gez.) gezichtsstraal m.; -stuck o. gesonnen zit then?, wat zijt gij voornesaures - machen, een zuur of boos gezicht; gezicht, landschap o.; -1 uschurag v. op- mens te doen ?
trekken; die Falschheit sieht ihm aus dem' tis ch bedrog o., illusie v.; -vcidunk(e)Gesinnt, bijv. en b. gezind, voor
-e, de valschheid ziet hem uit de oogen, lung V. gezichtsverduistering v.; -verzergut gegen jein. - sein, welgezind-nems;
is op zijn gelaat te lezen; sein - in Fallen rung V. vertrekking v. van het gelaat; zijn jegens, gunstig zijn; feindlich gogen
legen, zijn gezicht in de plooien zetten; -wvahrsager m. gezichtswaarzegger m.; jenin. - sein, vijandig gezind zijn jegens;
ein Langes ;- machen, een lang gezicht -aclahrsagerei v. waarzeggerij v., waar ein treu -er Freund, getrouwe vriend;
uit het gelaat; -iveite v. ge--zegno. vc terlich gegen, jent. - sein, als een vader
zetten; -er machen, schoeiden, gezichten
trekken; it. dieses - ist mir nou, dat heb zichtswijdte v.; - winkel nl. gezichtshoek' liefhebben; zie sind gleich -, van hetzelfde
ik nog nooit gezien; (Geweerm.) (aan m.; -wuif m mijnen v. mv.; -zug rei. gevoelen, dezelfde meening toegedaan;
so bin ich -, dat is mijn gevoelen, mijne
geweren &), vizier o.; 3. (mv. Gesichie), gelaatstrek ni.
Gesicker, (-s) o., z. m. gezijpel, meening;»er ist französisclt -,hij is franschgezicht o., ingebeelde verschijning v.,
verschijnsel, vizioen o.; -e seleen, gezich- zijpelen o.
gezind, hij hoa^lt het met de F' ►•anschen;
ten, verschijningen zien.
Gesiede, ( - s) o., z. m. gekook, ko- ein kti niglich, kaiserlich -er, koningsgezinde, keizersgezinde, aanhanger nt van
S Gesiehtchen, o .(verkl.)geziclitje, ken o.
bakkesje, klein, aardig, lief gezicht o.
Gesiebent, bijv. nw. -e Zahl, ge- ale partij des konings, des keizers, koGeschts —aehse, (-n) v. gezicht - tal o. dat door 7 deelbaar is, zevenvou+l nin;s-, keizers-vriend m.
as v.; -ausdruck m., -bildung v. uit - o.; 2. o. (Sp.) zevenkaart v., zevende v.
Gesinnung, ei%) v. gevoelen o .,
drukking V. van het gelaat, physionomie
Gesi_egel, (-s) o., z. m. gezegd, gezindheid, meeping, bedoeling v., inv.; -betrug m. gezichtsbedrog o.; -bild o. zegelen o.
zicht o., denkwijze v.; seine - dndern,
Gesilrns, (-es, mv. -e) o. lijst, ven- van gevoelen, van nieening veranderen;
portret o.; -bildung v. uitdrukking v. van
het gelaat, gezicht o.; -blatter v., -blat- sterbank, lambrizeering v., (van een er hat gate -en fur Sie, hij is u zeer genegen, heeft goede bedoelingen met u;
terchen o. gezichtpuist, puist v., puistje schoorsteen), schoorsteenmantel m.
o. in het gelaat; -blódigheit v. zwakheid
Gesims — glied, (-(e)s, mv. -er) Idle, erhabene -en, gevoelens o. mv.; 2.
V. van gezicht, gezichtszwakte v.; -blut - o. gedeelte, deel, lid o. eerier lijst; -hobel plan, voornemen o., nieening, bedoeling
ader v. bloedader v. des gelaats; -deuter m. lijstenschaaf v.; - kachel v. kachel v. v.; was ist eiare -?, wat is uw plan, wat
in. gelaatkenner, gelaatkundige in.; -deu- met eene lijst; - klammer v. lang stuk v. zijt gij voornemens te doen ?
tung V. gelaatkunde, physiognomoniek v.; ijzer of hout om het lijstwerk vast te
Gesinnungs —los, bijv. nw, ka-empf ndung V. gewaarwording v. door het houden; -stein m. (Mets.) kraagsteen, ra kterloos,oastandvastig,wispelturig,vergezicht; -ende o., Z. -loo•eis; -falte v. rim- schoorsteenmantel m.; -uhr v. horloge o. anderlijk; -loigkeit v. karakterloosheid,
onstandvastiiglieid, wispelturigheid v.;
pel in. in het gelaat; -fallig bijv. nw. in eene lijst; it. pendule v.
Gesinde, (-s) o., z. m. bedienden - tuchtig, -voll bijv. nw. flink, ferm, moe gerimpeld in het gezicht; - farbe v. gelaatskleur v.; - fehler m. gebrek o. aan m. en V. mv., lieden, dierl:,tboden, dienst- dig oprecht .

wet; -uberlreter m. overtreder m. der
wet, misdadiger rn.;-ubertrelung v.overtreding v. der wet; -verleizer m., -verletzung v., Z. -icberlr•eter ; -vollzieher,
-vollstrecker v. uitvoerder m. der wet;
-vollziehung, -vollst reckung v. uitvoering
V. der wet, wetsvoltrekking v.; -wvidrig
bijv. en b. onwettig, tegen de wet; it.
onrechtmatig, onrechtvaardig; -ividri.gkeit v. onwettigheid, onrechtmatigheid
v.; - zwang m. wettelijke dwang, dwang
ni. der wet.
Geseufze, (-s) o., z. m . gezucht ,
gekerm, gesteen, geklaag, gejammer,
zuchten, kermen. stenen, klagen, jammeren o.; it. klacht v., zucht m.
-
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Gesippe, (- s) o. of Gesipp- verschijning v.; er sieht aus, wie ein -, hij
ziet er uit als een geest, als een lijk;
sehaft, V. bloedverwantschap v.
Gesippt, bijv. nw. verwant, ver (fig.) er sieht überall -er, spoken, zwa-magschpt. righeden, gevaren, hinderlagen; 2. (Nat.
Gesittet, bijv. en b. wohl, übel -er kist.) vampyr, bloedzuiger m., groote
Mensch, van goede, kwade zeden, manie Noord -Amerikaansche vledermuis v.
welopgevoed, beschaafd; it. wel -ren;2.
Gespenster—artig, bijv. en b.
betamelijk; -es Volk, beschaafd-voeglijk, spookachtig; -erscheinung v. spookvervolk; eine Nation - machen, beschaven; schijning, geestverschijning v.; - furcht
ein -es Betragen, fatsoenlijk gedrag o.; V. vrees v. voor spoken; -geschichle v.,
-heit v. beschaafdheid, betamelijkheid, -geschichtchen o. spookgeschiedenis v.,
welvoeglijkheid v.
vertelseltje o. van spoken; (gemeenz.)
Gesitze, (- s) o. gezit, zitten o.
fabeltje, vertelseltje, oude -wijvenpraatje
GesQff, (-( e)s, mv. -e) o. (gemeenz.) o.; -glaube m. geloof o. aan spoken;
gezuip, zuippartij v.; it. (gemeenz., i. k. -gláubig bijv. nw. aan spoken geloovende;
bet.) zuipsel o., drank m.
-heuschrecke v., Z. Gepenst (2); -reich o.
GesQnnen, bijv. nw. voornemens, spokenrijk, rijk o. der spoken of geesten;
Z. gesinnen.
2. bijv. nw. rijk aan spoken; -stunde v.
GesQrge, (- s) o., z. m. zorgen o. spookuur o.; (gewoonl.) middernacht in.;
GesQtt, (-( e)s) o., z. m. kooksel, -suchtig bijv. nw. die overal spoken
gekookt veevoeder o.
meent te zien; - tuier o. spookdier o.,
Gesplhe, (- s) o., Z. m. spieden, snuitaap nl.; -traum m. droom m. van
bespieden o.
spoken.
Gespatte, (- s) o., Z. m. gekloof, Gespenstiseh, ( er, am meisten -)
klooven, splijten o.
bijv. en b. spookachtig, lijkachtig; -e
-

Gespann, (-( e)s, mv. -e) m. mak

Ziige, lijkachtig.
kameraad, metgezel, deelgenoot,com--ker,
Gespenst—kafer, (-f ers,mv.- fer)
pagnon m.; (Gesch. van Q.) graaf, palts - in. spookkever m.; -thier o., Z. Gepengraaf m.; I1. (-(e)s, mv. -e) o. span, ge- sterihier.
span, stel o.; ein schönes -, span o.
Gesperrbaum, baum(e)s, mv.
(paarden); 2. (Ketelm.) bos m. koperen -bdume) m. (Zeees.) knie v., kniehout,
platen.
kromhout, buikstuk o.
Gespánnschaft, en) v. mak - Gesperr(e), (- s) o., z. ni. tegenkerschap, kameraadschap v.; in - reisen, stribbeling v., tegenstand, weerstand m.,
in gezelschap, met elk.; 2. (gemeenz.) verzet o., weigering v., Z. stráuben; 2.
helper m.; 3. graafschap, gebied o. van belemmeren, verstoppen; - machen, beeen paltsgraaf in Hongarije &.
lemmeren, beletten; 3. (van een dak),
Gesp€nnt, bijv. nw. gespannen, Z. spanning v., spanten o. mv., kap v.; 4.
spannen; it. bijv. en b. sie rind selir - mit (aan boeken), slot, sluitwerk o., sloten
einander, er bestaat oneenigheid tusschen' o. mv.; it. (van een horloge), pal m.;
hen, zij zijn zeer koel jegens elk., staan (Boekb.) raam, frisket o.
op geen goeden voet met elk.; 2. gespan Gesperrmacher, chers, mv.
nen, voortdurend, onophoudelijk; -eAuf- cher) m. slotenmaker m.
-e
Erwarmerksamkeit, voortdurende;
GespQrrt, er, -st) bijv. nw. belung, gespannen, levendig; -heit v. ge- perkt, belemmerd.
spannenheid, spanning v.; (fig.) spanGespieke, (- s) o., z. m. spekken o.
ning, oneenigheid, koelheid v.; (Gen.)
Gespieene, das ,(-n) ,Gespieespanning v.
nes, (- s) o., z. m. braaksel, uitbraaksel o.
Gespare, (- s) o., z. nl. gespaar, Gespiele, (- s) o., z. m. gespee l,
gegaar, sparen, opgaren o.
spelen o.; 2, (-n, mv. -n) in. speelge
Gespgrr, (-( e)s, mv. -e) o. (van noot, speelmakker, speelkameraad, boe
een dak), spant, spanwerk o.
-zemvrind,
vriend m. der jeugd.
Gesparre, (- s) o.,z.m., Z. Gesperre. Gespielin, (-nen) v.speelgenoot(e),
Gesparsam, ( - er, -si) bijv. en b., vriendin v. der jeugd.
Z. sparsamn.
Gespielsehaft, v. vertrouwde
Gespgksse, (- s) o., z. in. gescherts, vrienden m. mv.
gekscheerde
schertsen, gekscheeren o.,
Gespiesze, n, mv. -n) m. spie v.
rij V.
Gespilde, (- s, mv. Gespilde) o.,
GQspe, (- n) v., Z. Gaspe.
z. in. of Gespilderecht, (-( e)s,
Gespeichel, (- s) o., Z. m. gezee- mv. -e) o. (Ger.) recht o. van naasting.
ver, zeeveren o.
Gespinne, (- s) o., z. in. gespin,
Gespeie, (- s) o., z. m. gespuw, ge- spinnen o.; ,grobes -, spinwerk o.
spoeg, spuwen, spoegen o.; it. braken,
Gespinnst, (-( e)s, mv. -e) o. spingebraak o., braking v., Z. speien.
sel, spinwerk o.; das - an dieser Wolle,
Gespeiler, (- s) o., zin., Z. speilern. het spinsel, gesponnene; Wolle von feinem
Gespeise, (- s) o., z. m. spijzen, -e, fijngesponnen wol; 2. spinwerk, net
spijzigen o.
o.; it. spinneweb o.; it. (van zijdeworGespende (- s) o., Z. m. uitdeelen, men), tonnetje o.
geven, schenken, besteden o.
Gespitze, (- s) o., z. m. spitsen,
Gesp@nst, (-( e)s, mv. -er) o. punten, gepunt o.
spook, spookbeeld, spooksel o., verschijGesplitter, (- s) o., z. m. splintening, hersenschim v., vizioen o.; it. geest- ren, splijten o.
(-

(-

(-

( -

(-

GespQnnen, Z. spinnen.
GespQrne, (- s) o., z. m. sporen,
aansporen, aanzetten, aanvuren o.
GespQtt, ( -(e)s) o., z. in. gespot,
spotten o., spotternij v.; sein - mit jemn.
treiben, den spot drijven met, voor den
gek houden; 2. spot m., spotternij,
bespotting, satire v.; 3. voorwerp o. van
spotternij, spot m.; sich zum -e machen,
zich belachelijk of bespottelijk maken;
ein - aus eiui. machen, iets belachelijk,
bespottelijk maken; tuin -e dienen, ten
spot verstrekken, tot speelbal dienen.
GespQtte, (-s) o., z. m. gespot,
spotten, gekscheeren, voor den gek hou -

dep o.

GespQttel,(-s) o.,z. m., Z. Gespólt.
Gespr%eh, (-(e)s, mv. -e) o. gesprek, onderhoud o., kout m.; it. tweespraak, samenspraak v.; die -e Plato's,
samenspraken v. mv., gesprekken o. mv.,
dialoogen m. mv. van P.; etw. in ein einkleiden, in den vorm van een gesprek,
eene samenspraak, dialoog, inkleeden; 2.
praatje, gerucht o.; es geht das -, dass chr,
er gaat een praatje, er loopt een gerucht;
it. voorwerp, onderwerp o. van een gesprek; zum -e der Stadi werden, het onderwerp worden van aller gesprekken,
over aller menschen tong gaan.
Gespraehig, ( -er, -st) bijv. en b.
spraakzaam, minzaam, veel houdende van
praten, gaarne pratend; it. bespraakt, wel
ter spraak; - heil v. spraakzaamheid, minx
zaamheid, bespraaktheid v.
Gesprch—lich, bijv. en b. in sa
vorm of bij wijze van-mensprak,id
gesprekken; -los bijv. en b. onspraakzaam, niet veel pratende; it. niet veel
wetende te praten; -losigkeit v. onspraakzaamheid, slechte conversatie v.; -sant

bijv. en b., Z. gesprdchig; -samkeit v.,
Z. Gesprachigkeit.
Gespraehs-bueh, (-buch(e)s,

mv. -bucher) o. boek o. in den vorm van
gesprekken of samenspraken; -dichtung
V. gedicht o. in den vorm van gesprek
-form v. vorm m. van gesprekken;-ken;
-gegenstand m. onderwerp o. van het getoon m. van tiet sprek; -ton m. dage
verkeer o., gemeenzame toon m.;-lijksch
-wceiss bijw. bij wijze van °gesprekken of samenspraken, in samenspraken of gesprek
-zimnaer o. spreekkamer, spreekzaal-ken;
v., spreekvertrek o.
Gespreehe, (-s) o., z. m. spreken,
gepraat, praten o.
Gespre_ite, (-s) o., z. m. uitspreiden, uitbreiden, spreiden o.

Gespreize, (-s) o., z. m. wijd beens staan o.; (fig.), Z. spreizen (2).
GesprQnge, (-s) o., z. m. laten
springen o.; 2. (Bergw.) springen o. van
het erts; - in einem Stollen, sprong m.;
(Bouwk.) hellend dak o.
Gespringe, (-s) o., z. m. gespring,
springen o.
Gespritze, (-s) o., z. m. gespuit,
spuiten o.
GesprQss, (-es) o., z. m. spruiten
m. en V. mv., afstammelingen, nakomel ingen m. en v. mv.

Ges.

Ges.

T
Ges.

Gespr udel, (-s) o., Z. m. geborrel, GesteLltniss, (-e) v. voof komen o.,
borrelen o.; 2. borrelend, stroomend wa- schijn m., gesteltenis v.
Gestaltsverwandlung, v. ver ter o., fontein v.
Gesprühe, (-s) o., z. ni. gespat, andering v. van gedaante, gedaanteverspatten o.; it. wijdbeens staan, zich breed wisseling, metomorpliose v.
Gestaitung , V. vorming, schikking
maken o., Z. spreizen.
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Gestoeke, (-s) o,, z. m. steken,
gesteek o.

Gestehen, (gestand, gestanden)
bedr. ww. our. bekennen, belijden, toegeven; - Sic mir die Wahrheit, heken
mij, leg mij & open; - Sie dass es nicht
bi/lig ist, dass c^-, beken, geef toe; ich geGespucke, ( - s) o., z. m . gespuw, v., Z. gestalten; 2. Z. Gestalt.
Gestammel, ( - s) o., z. m. ge- stehe es, ja, ik beken het; I1. o. ww.
gespocg, spuwen, spoegen o.
Gespule, (-s) o., z. m. gespoel, stamel, stamelen, gestotter, stotteren o. stremmen, stollen, stijf of dik worden;
Gesta►rnpfe, (-s) o., z. m . gestamp, (van melk), dik worden, ineenloopen,
spoelen o.
stremmen, botten; die Luft macht das
Gespj 1e, (-s) o., z. m. Bespoel, gestoot, stampen, stooten o.
Gest ,nde, (-s) o. (Jachtw.) poo- Fell -, doet & stollen; gestandene Mitch,
gewasch, spoelen, wasschen o.
Gespt.licht, (- (e) s, mv. -e) o. ten m. mv., handen v. mv. (van roof- gestremd; gestandenes Blut, geronnen.
Gestehle, ( s) o., z. m. gesteel,
spoelwater o., spoeling v., Z. Spulicht. ( ieren).
stelen o.
Gesp ire, ( - s) o., z. m. speuren» Gestanden, Z. gestehen.
-

Gest ,ndig, bijv. en b. einor Sache Gesteige, ( s) o., z. m . geklim,
klimmen, stijgen o.
Gesselblume, ( - n) v. (Pl.) klein - sein, Z. gestehen.

sporen, zoeken, gezoek o.

-

schelkruid, spierklierkruid, lepelklad o.'

Gestandigen,

(gestandigte, ge-

Gesteiger,

(-,s, mv. Gesteiger) o.

Gestachel , (-s) o., z. m. steken,; stdndigl) bedr. ww. (Rechtsw.) beken gesteiger o., steigeren o.
Gestein, (-(e)s, mv. -e) o. (Bergw.)
erkennen, gestand doen, belijden. -ne,
aanprikkelen, aansporen o.

Gestgde, (-s, mv. Gestade) o. oever Gestandniss, (-es, rnv. -e) o. be- groote steenmassa v., Z. Gebirgsart; 2.
ni., strand, boord o., kust v.; -los bijv. kentenis, belijdenis v.; jenin. ein - ent - steenes m. mv., aantal o. steenen; it. edel uw. oeverloos, onmetelijk; -erschütterer reiszen, iem. eene bekentenis afpersen, gesteente o.
Gestein -arbeit, (-en) v. (Bergm. (Fabell.) Neptunus m., die met zijn door geweld brengen tot bekentenis.
Ga stdnge, (-s, mv . Gestange) o. w.) arbeid m., werken o. om liet steen
drietand de oevers doet schudden.
Gest,hle, (-s) o., z. rn. stalen, afsluiting, orntuining v. van staken, ras los te krijgen; -kante v. (Kaart.) kaart
stangen v. me.;-terwko.;(Wa) v. zonder figuren; -kunde v. delfstof
harden, ^fonibeeren o.
steenkunde, mineralogie v.; -lehre-kunde,
Gestalte, (-s) o., z. m. stallen o. (Jachtw.) Z. Geweih; -gesleuer o. beGeste3lt, (-en) v. gestalte, gedaan lasting V. tot onderhoud van liet stang- V. leer v. der delfstoffen, bergstofkunde
v.; -reich o. delfstoffenrijk, rijk o. der
vorm ni., voorkomen o., gesteld--tev., of rasterwerk.
Gest,nk, (-(e)s) m., z. m. stank delfstoffen, mineraalrijk o.
heid, wijze v.; eine Arznei in - der Pillen
Gesteli, (-(e)s, mv. -e) o. stelling
nehmen, als & gebruiken; einem Dinge In., kwade reuk m.; (fig.) kwade naam
v., voet m.; (van eene tafel), pootes m.
die erste - geben, vorm in.; schon von -, in., herechtheid v.
Gestanker, ( - s) o., z. m. gesnuf- mv.; (van een wagen &), gestel o.; (om
schoon van gestalte, van vorm, welge
vormd; das Abendmahl unter beiden -en. fel, gesnor, snufi'elen, snorren o.; it. twist te dragen), stelling v., rek o.; (van eene
bron), rand, randsteen, deksteen m.;
geniesten, gedaante (brood en wijn); it. verwekken o► .
Gestapel, (-s) o., z. m. stappen, (Vissch.) gezette netten o. mv.; (fig.,
der Sache eine - geben, goed voorkomen,
Jachtw.) Z. Gestánde; (Sm.) (aan den
uiterlijk n.; die Sachen haben keine gestap o.; it. gestapel, stapelen o.
Gest ,rk3, (-s) o., z. m. stijven, hoogoven), smeltkroes, gietkroes m.;
gate -, de zaken zien er niet best uit;
-coacher m. stelmakerm.; -stein m. (Sm.)
eine andere - gewinnen, eene andere ge sterken o.
een ander voorkomen krijgen,-dante,
Gestgttbar, gestattlich, bij v. hardsteen o„ voor de hoogovens.
Gestempel, (_s) o., z. m. gestemvan gedaante veranderen; das ist die - nw. aannee:nhaar, aannemelijk, ontvanpel, stempelen o.
der Sachen, zoo zien & er uit, (lat is kelijk, geldig, toe te staan, geoorloofd.
Gestepp, (-(e)s) o., z. m. achGestd,i ten, (gestaltete, gestalte!)
de gesteldheid &; gletcher -,van denzelfden vorm, eveneens, gelijk; solcher -, op bedr. ww. jemn. etre. -, toestaan, ver - ter steek, stiksteek m.; it. gestik, silkzulk eene wijze, manier; welcher -?, hoe- oorioven; jemn. allen Willen -, in alles kei o.
GQstern, bijw. gisteren; - Morgen,
danig, op welke wijze ?; 2. persoon m., toegeven.
Gestattend, bijv . nw. (Ger.) be- - Aben-d, gisteren morgen, gisteren avond;
lichaam o., lichaamsgestalte v., voorkobevo e ggdheid - Nacht, van nacht, dezen nacht, giste
voeg d makend machtigend
men o.
^
nacht; von - fiber acht Tage, gisteren-ren
Gestlilten, (gestaliete, gestalte!) gevende.
bedr. ww. vormen, maken, een vorm geGes t.3ttung, v., Z. gestalten; it. over 8 dagen; (6g.) nicht von - sein, niet
ven; die Natur gestalte! den Leib, geeft toestemming v., verlof o., concessie v., vaarl gisteren zijn, niet piepjong; it. niet
dom of onnoozel zijn.
een vorm; rvie ist sie gestalte! ?, hoe ziet' octrooi o.
Gest u.be, (-s) o., z. m., Z. stan- Gesternt , bijv. en b. gestemd, vol
zij er uit ?; eis wohlgestalteter Mann, wel
goed gevormd; (veroud.) bei so-gemakt, ben; 2. (Kolenbr.) kolenstof v., bouts- sterren; -e Nacht, gesternde nacht, door
sterren verlichte, heldere nacht; 2. (Boek gestalteten Sachen, als de zaken zoo staan kolengruis o.
of zijn; 2. wed. ww. sich -, een vorm,
Gestauber, ( - s) o., z. in. stof- b.) met een sterretje gemerkt; 3. Z. be
stern!.
eene gedaante aannemen, zich ontwik- fen o.
kelen.
Gesteuer, ( - s) o., z. m. gestuur,
Gestauche, ( s) o., z. m. stooten,
sturen o.
Gestalten -heer, (-(e)s, mi . -e) zetten, duwen, gestoot, geduw o.
Gestichel, ( - s) o., z. m. geprik,
o. heir o. van verschijnselen; -reich bijv.
C.,r•est ede, (-s, mv. Gesti ude) o.
en h. rijk in gedaanten, veel gedaanten struikgewas o., struiken m. mv., kreu- gepik, prikken, o., prikkeling, steking v.;
peihout o.; (Jachtw.) nest, hol, valken- (fig.) steken (onder water) geven o.
vertoonende.
Gestick , (-(e)s) o., z. m. gestik,
GesteLltig, bijv. en b. eene gedaante, nest o.
een vorm hebbende.
Gestaune, (-s) o., z. m. verba - stikken, borduren o.; 2. (-(e)s, mv. -e)
o. borduurwerk o.
Gest^1t —los, bijv. en h. zonder ge- zing v.
daante, vor;nloos; it. misvormd, wanstal
Gest'-upe, (-s) o., z. in. geeselen, Gestiebe, (-s) o., Z. m ,Z. Gestübe.
Gestiefelt, hijv . en b. gelaarsd, met
ouder gee .e gedaante voor te stellen;-tig, met eene roede slaan, gegeesel o.
GestQehe, (-s) o., z. m. gesteek, laarzen, laarzen dragende.
-losigkeit V. afwezigheid v. van, gebrek
Gestiellt, bijv. en b. met een steel,
o. aan vorm of eene gedaante, vormeloos- steken o.
hel d v.; 2. misvormdheid, wanstaltigGesteek, (-(e)s, mv. -e) o., Z. een steel hebbende; (Wapenk.) gesten1 geld.
Besteek.
heid v.
-

,
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Ges.

Ges.

Ges.

Gestjft , ((e)s, mv. -e) o. stich- mv.; 2. struik m., struikgewas o., hees
-term.
ting v., gesticht o.
Gestrauchel, ( s) o., z. m. geGestimme, (-s) o., z. m. gestem,
struikel, struikelen o.
stemmeel o.
Gestirn, ( (e)s, mv. e) o. sterren Gestreeke, (-s) o., z. m. gerek,'
V. mv.; 2. gesternte,sterrenbeeldl o., ster rekken o.
Gestrookt, bijv . en b. gestrekt,'
- des Tages, zon v.; - der-rengopm.;3
gerekt, in (te lengte.
Nacht, maan v.

omliggend, omvergeworpen; (Pl.) achterwaarts omgebogen.
Gestalte, (-s, mv. Gestate) o. stoe-

-

terij, paardenfokkerij V.

GestUt-garten,

-

-

Gestirn-diener,(-ners,mv. -oer)
ni. sterrenvereerder, steraanbidder m.;
-dienst rn, sterrendienst m., sabeïsme o.;
-cia/loss in. invloed m. cler sterren; - fórmig bij v. ow. Z. stern[órmig; -[orscher
m. sterrenkundige m.; -forschung v. ster
v.; -glanz m. glans m. (Ier-renkud
sterren; -heer o. sterrenheir, heir o. der
sterren.
Gestjrnig, bijv. nw. met ster ren
voorzien.
Gestirn—kunst, V. sterrenwichelarij v.; -mászig bijv. en b. in de sterren
gegrond; -nacht v. heldere nacht ni.;
-stand m. stand m. der sterren.
Gestirnt, bijv. nw. een voorhoofd
hebbende; 2. Z. gesternl.

Gestreiche, (-s) o., z. m. gestrijk,,
strijken o.

Gestreichel, (-s) o., z. in. gestreel, streeten, liefkoozen o.

Gestreife,

-

(-s) o., z. m. schampen,

(-gar tens,

mv.

-parten) m., Z. Geslute; -paus o. stoeterijgebouw o.; - hengst m. stoeterijhengst
rn.; -herr m. bezitter m. eener stoeterij,
paardenfokker m.; - meister m. directeur,
bestuurder m. eener stoeterij; -state v.
stoeterijmerrie v.; -verwalter m., Z.

meister.
Gestitze, (-s) o., z. m. gestut,

stutten o.

schrammen o.

Gestreift, bijv. nw. gestreept, met,, Gesuch, ( (e)s, mv. e) o. verstrepen; (Pl.) met ribbetjes, gegroefd, ge- zoek, aanzoek, request o., bede, petitie
1 v.; mit einern -e abgewiesen werden, met
streept.
Gestreng(e), (-(e)r, -st) bijv. en' zijn verzoek afgewezen worden, nul op
b. gestreng, streng, straf, Z. streng; (titel.) het request krijgen.
Gesuche, (-s) o., z. in . gezoek ,
-er Herr, Gestrenge Heer; Euer -en, Edel zoeken o.
gestrenge.
Gesudel, ( s) o., z.m . gemors, morGestre_ue, ( s) o., z. m. gestrooi,
sen o., morserij v.; it. geroffel, gebrabbel,
strooien o.
-

-

-

-

Gestriehel, ( s) o., z. m. met brabbelwerk o.
-

streepjes teekenen, strepen, gestreep o.
Gesumme, Gesummse, (-s)
Gestirnung, ( en) v., Z. Gestirn- Gestriehen, bijv. uw . met streep - o., z. in. gegons.
jes, gestreept; (van eene maat), - volt, Z.
Gest mpfe, ( s, mv. Gesunip[e) o.
stand.
moerassige streek v.
GestQber, (-s) o., z. m. gestuif, sireichen .
Gestriek(e) ,( (e)s,mv. Gestricke) Gescand, ( er, st) bijv. en b. gestuiven o.; it. Z. sti bern; it. stof, stuifzond, frisch; sich - erhalten, zijne geo. breien, breiwerk o.
sel o., Z. Schneegcslóber.
GestQeher, ( s) o., z. ni. gepeu- Gestriegel, (-s) o., z. rn., Z. slrie- zondheid bewaren; an Leib and Seele -,
gezond naar &; wieder - werden, herstel
geln.
ter, gepor, peuteren, porren o.
ist er wieder -?, is hij weder gezond,-len;
GQstrig, bijv . nw. van gisteren; der
GestQeke, (-s) o., z. in. van een
stok voorzien, staken of stokken zet- -e Tag, die -e Nacht, de dag van giste genezen, hersteld ?; in -en T agen dachte
gisteren nacht.
-ren, ich nicht daran, in gezonde (lagen, toen
ten o.
GestQeke, (-s, rnv. Gestöcke) o. GestrQh, ( (e)s) o., z. m. stroo, ik gezond was; leben Sie -, bleiben Sie -!,
vaarwel !, gezondheid !; (Heelk.) in's -e
meststroo, voederstroo o.
verdieping V.
Gestrime, (-s) o., z. in. gestroom, Fleisch schneiden, gezond, niet door ziekte
GestQhrt(e), ( (e)s) o., z. m. ge& aangedaan; 2. (6g.) der -e Menschensteun, gekerrn, gezucht, stenen of steu- stroomen, vlieten o.
Gestrudel, (-s, mv. Gestrudel) o. verstand, die -e V er nun fl, gezond ver
nen, kermen, zuchten o.; it. klachten,
o.; -e Antworl, verstandig; 3. ge--stand
gebruis, geruisch, gemurmel, gedwarrel,
zuchten v. mv.
zond, de gezondheid bevorderende, heil
GestQlper, (-s) o., z. m. gestrui- geborrel o.; it. bruisend water o.
-es Wasser, gezond; dies ist dir-zam;
GestrQ.nkt, bijv. nw. met een
kei, struikelen o.
nicht -, dat is niet goed, gezond voor u;
GestQpfe, (-s) o., z. m. stoppen, stronk.
Gestrupp(e) ( (e)s) o., z. m. laag -,:ohnen., eene gezonde woning, eene voor
gestop 0.
' de gezondheid gunstige woning hebben;
GestQppel, (-s) o., z. in. (i. k. bet.) struikgewas o.
Gestlbe, (-s) o., z. m. stof, kool (fig.) das ist ihm -, dat is eene goede
hoop m., opeenhoping v.; it. verzamepleister o. van gestampte-stof.;(Sin) les voor hem, dat, kan hem geen kwaad;
ling v.; een - von angefiihrten Stellen,
it. hij heeft liet wel verdiend, hij heeft
kolen.
eene menigte, massa, rommelzooi V.
GestUbe-kammer, (-n) v. stof - zijn verdiende loon.
Gesture, (-s) o., z. m. storen, hinkamer v.; -pochwerk o. stampmolen in.
Gescand bad, ( Mad(e)s, mv. bä-deren, gehiuder o.
der) o. gezondheidsbad o.; -brunnen
GestQsze, (-s) o., z. m. gestoot , voor het kolenstof.
Gestuber, ( s) o. (Jachtw .) vo - m. geneesbron, gezondheidsbron v.; —
stooten o.
trinken, de badI:.n gebruiken.
GestQsze, ( s) o., Z. m. (vanbr an- 'gelstront, drek ni.
GestUberand , ( rand(e)s, mv. Gesunden, (gesundete, gesundet)
dend hout), geknap, geknapper, knappe
knappen o.
-ren, ronder) m. rand m. van gestampte kolen. o. ww. (w. i. gebr.) Z. genesen.
Gestotter, ( s) o., z. m. gestotter, GestUek, ( (e)s, env. e) o. stuk, Gesu.ndheit, (- err,) v. gezondheid,
stuk geschut, kanon o.; der Donner der welvarendheid v., welzijn o.; wie steht es
gestamel, stotteren, stamelen o.
um lhre-?, hoe gaat het met uwe gezond
Gestrafe, ( s) o., z. m. aanhou - -e, het gedonder der kanonstukken.
vaart gij ? ; (van hout), gezond--heid,o
Gesti.hl, ( (e)s, mv. e) o. gedend straffen, straf geven o.
Gestr,1h1e, (-s) o., z. m . gestr aal, stoelte o., stoelen, zetels m. mv., banken heid, gaafheid v.; 2. (van de lucht), gezondheid, dienstigheid v., gunstig zijn o.
v. mv.; it. stel o., pooten nl. mv.
stralen o.
Gestijmper, (-s) o., z. m . gestum - voor de gezondheid; 3. zur -, op uwe
Gestr^hlt, bijv. nw. met stralen.
Gestrampel, (-s) o., z. in. ge- per, getob, gesukkel, sukkelen, ongeluk gezondheid !, gezondheid !; (bij het niewerk o.; (in het lezen), gestotter o. -kig zen), gezondheid, God zegene u, wel
trappel, getrippel, trappelen, trippelen o.
Gestunden, (geslundete, geslun- moge liet n bekomen !; jenis. - trinken,
Gestraube, ( s) o., z. m. gespar
del) bedr. ww. (Ger.) jenzn. die Bezah- op iems. gezondheid, op iems. welzijn o.
tel, spartelen o. , tegenstribbeling v.
drinken; eine - ausbringen, een toast rn.
Gestr ubholz, (-holzes, mv.-hol- lung -, uitstel geven met.
uitbrengen, instellen.
Gestundung, V. uitstel o.
zer) o. steun, stut, schoor in., schoorGestirme, (-s) o., Z. m. gestorm, Gesundheitlich, bijv. nw. v an
hout o.
de gezondheid, de gezondheid bevordeGestruch , ( (e)s, mv. e) o. stormen, woeden o.
GestUrzt, bijv. uw. (Wipenk.) rende.
- struikgewas, kreupelhout o., struiken in.
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Gesundheits an1t, (-anzt(e)s, Getheile, (-s) o., z. ni. deelera, ge- Hinter-gelreide; hartes of glades -, hard
koren,B. v. tarwe, rogge en gerst; weiches
rnv. -dmter) o., Z. -rack. (1); -attest, deel o.
—at o. attest, bewijs, getuigschrift o . Gethere, (-s) o., z. m. geteer, te- of rauhes -, haver v.; - im Stroh, koren,
-

graan o. in de halmen.

van gezondheid, door den geneesheer ren o.

Gethront, bijv. uw. olp een troon

afgegeven; it. Z. -pass; -bad o., - bronnen

Getre_ide-aeker, (- ackers, nlv.

-dcher) m. korenveld, graanveld o.; it.
m., Z. Gesund-bad 4"; - beamfer• m, o[li- gezeten, getroond.
G°thue, (-s) o., z. m., Z. thun; 2. bouwland o.; -art v. graansoort v.; -arten
cier m. van , gezondheid; - chocolade v.
v. mv. graangewassen, granen o. mv.;
gezondheidschocolade v.; -flanell m. ge- gedoe, gehuichel, geveins o.
Gethtirme, (-s, mv. Gethiirme)o. -ban m. koren bouw, landbouw m.; -boden
zondheid v., flanellen gordel m.; -gang
m. wandeling v. voor de gezondheid; opstapelen, gestapel o.; it. opgestapelde in. korenveld, graanveld o.; 2. (Landh.)
korenzolder in.; -brand m., Z. Brand;
-glas o. glas o., waaruit men drinkt om o., stapel m.
Getigert, bijv. nw. getijgerd, met -einfuhr v. (Hand.) invoer m. van graeen toast uit te brengen; -góttin v. (Fa bell.) godin V. der gezondheid, Hygia of tijgervlekken, gevlekt; (Hand.) -er Tabak, nen; -essig ni. korenazijn m.; -feh,m.en
m. korenmijt v.; -feld, -ild o. korenveld,
Hygieïa r.; -hauso.,Z. Geneshaus; -kunde gespikkeld.
Getippe, (-s) o., z. m. tippen, ge- graanveld o.; -juhre v. rijden o. van koV. kennis v. van hetgeen tot de gezondren; it. voer o. koren; -grube V. onderheid behoort; -kandig bijv. en b. wat tot tip, tikken, getik, even aanraken o.
GetQbe, (-s) o., z. m. geraas, ra- aardsclie graanbergplaats v., graankelder
de kennis der gezondheidsleer behoort
m.; -guile v., Z. Frnchtgiilte; -hallo
of daarop betrekking heeft; -lekre v. ge- zen o.
GetQdte, (-s) o., z. m. doodon o. v. korenbeurs v.; -halm m. korenhalm,
zondheidsleer, leer v. der gezondheid ;
GetQn(e) , (-(e)s) o.,z. m. klinken, graanhalm m.; - handel m. graanhandel,
-Lehrer m. die de gezondheidsleeronderwijst; -lebrig bijv. en b., Z. - kundig; geklink o.; it. klanken, ionen m. env., korenhandel, handel m. in granen; -hdndIer m. graanhandelaar, grankooper of
-pass m. bewijs, getuigschrift o. van ge- geluid, geraas, geschreeuw o.
zondheid; -pflege V. zorg v. voor de ge GetQppelt, hijv . nw. gekuifd,eene koopman m.; -haulen m. hoop m. koren,
korenmijt v.; -haas o. graanpakhuis o.,
zondheid; -polizei V. gezondheidscour- kuif hebbende.
GetQrkel, (-s) o., z. m. getuimel, korenzolder, graanzolder m.; - kasten m.
missie v.; -probe v. leg- of proeftijd m .
graankast, graankist v.; -land o., Z. -boden
van uit besmette plaatsen komende sche- tnimelen o.
Getose of Getose, (-s, mv. Ge- (1); it. land o,, dat veel koren of graan
pen of personen, quarantaine v.; -rath
m. gezondheidsraad m., gezondheids lose of Gelose) o. geraas, leven, gewoel oplevert; -makler m. korenmakelaar, macommissie v.; 2. lid o. van de gezond- o.; (van den donder), geraas o.; (van de kelaar m. in granen; -miklerei v. ver
officier m. van ge- zee), gewoel, woelen, woeden o.; (van koop in. in het klein van koren; - mangel-heidscom;t.
m. gebrek o. aan, schaarschheid v. vafi
mndtreid; -regel v. leefregel ni., diëet o.; den wind), geraas, gesuis o.
Getrabe, (-s) o., z. m. gedraaf, koren; - markt m. korenmarkt, graan 2. (verzam.) gezondheidsleer v.; -schein
markt v.; -mas« o. korenmaat, graanmaat
m., Z. -pass; -!affet m. gezondheidstaf draven o.
Getragen, bijv . ow. (Muz.) geelra- v.; -nmesser m. graanmeter m.; -ntuhle v.
)., gezondheid v.; -trinl►en o. drinken o .
graanmolen, korenmolen; it. wanmolen
)p de gezondheid; -zustand m. gezond- gen, niet te snel, matig langzaam.
m.; -pacht m. graanpacht, korenpacht v.;
ieidstoestanrl, staat m. der gezond -Getraide, o., Z. Getreide.
Getr^ller, (-s) o., z. m. geneurie, -preis m. graanprijs, korenprijs m.; —zet leid
tel ni. beri .-ht o, der graanprijzen; -reich
Gesund -maehung , V. genezing neuriën o.
Getr,mpe1, (-s) o., z. m. getrap- bijv. en b. vruchtbaar in koren, over,.; -sein o. gezonde staat m.; - wasser o
vloed hebbende van graan; - reinigen o.
,eneeskundig water, mineraal water o. pel, trappelen o.
G eträndel, (-s) o., z. m . gesuk - wannen; -reinigungsniachine v. wanma Ges.nken, bijv . nw. gevallen, gekol o., besluiteloosheid, dralerij, talme- chine v.; -sack m. korenzak m.; -sperre
onken, diep gevallen; it. diep, laag.
V. verbod o. van uitvoer van koren;
Gesurr(e) , (-(e)s) o., Z. m. gesnor, rij V.
Getr^uk, (-(e)s, mv. -e) o. drank -theuerung v. duurte v. van koren; -wage
norren o .
Getadel, (-s) o., z. m. berispen o.; m., drinken o.; (Gen.) drankje o.; das v. korenschaal v.; -wagen m. korenwagen
- der Goiter, drank, nectar m.
m.; - wenden o. (Landh.) korenverschie. berisping, bestraffing v.
Getafel, (•s) o., z. in. tafelen, aan Getr€ nke, ( s) o., z. m. drenken o. ten o.; - Wender m. korenverschieter m.;
Getrappel, (-s) o., z. m. getrap- -zeh(e)nte m. korentiend(e) v. it. Z.
ifel zitten, eten o .
-pacht; -zins ni. interest m. in koren,
Getafel, (-s) o., z. m. beschieting, pel, trappelen o.
Getr€ tseh, (-es) o., z. m., Z. Ge- korentips m.
imbrizeering V .
Getrenne, (-s) o., z. m. (Naai.)
Getá,nde1, (-s) o., z. m. geheu - klapper
Getrauen (sieh) , (getraute, ge- getorn, tornen, losmaken o.
>I, beuzelen; it. spelen, gespeel o.; it .
fraut) wed. ww. het wagen, durven; ich Getrennt, bijv . nw., Z. -(rennen;
•oeien, gestoei o.
Getanze, (-s) o., z. m . gedans, dan- gelrauce mich nicht dorthin, ik durf daar 2. bijw. gescheiden. afzonderlijk; -heit v.
niet te gaan; getraust du dick dessen ?, scheiding, afscheiding v.
'n
o.
Getappe, (-s) o., z. m. gegrijp, ziet. gij kans dit te doen?; toer nz ehle Getrote, (-. ․) o., z. m. treden, ge.sick 's -, wie zou dat wagen ?; ich getraue stap, stappen o.
°ijpen, tasten, voelen o.
Getast, (-es) o., z. m. tastzin m., mir (niich) damit zu Slande zu kommen,Getreu, ( -er, -(e)st) bijv. en b. geik vertrouw, geloof zeker irk gelraue cur trouw, trouw, trouwhartig; etw. zu -en
voel o.
Getaste, (-s) o., z. m. tasten, voc- (mich) nicht, ihn darum zit bitten, ik H znden ubergeben, getrouw, veilig; it. -e
durf hem &.
Abschrifi, getrouw, nauwkeurig, juist;
n, getast 0.
Getau.che, ( s) o., z. m. d uiken o . Getrauer, ( s) o., z. m. getreur, - es Qek enn!niss, oprecht, openhartig; (gemeenz.) das ist sein er, da is zijn
Getapufe, (-s) o., z. m. gedoop, treuren o.
Getra)afel, ( s) o., z. m. geelrop getrouwe vriend, zijn boezemvriend;
lopen o .
- dienen, getrouw; -heil v. getrouwheid,Getaumel, (-s) o., z. m. getui- pel, droppelen o.
Getr u.me, (-s) o., z. m. gedroom, trouw v.
el, gebuitel, tuimelen, buitelen o.
Getreulich, bijv . en b . getrouw (eGetapsche, ( s) o., z. m. geruil, droomen o., droomerij v.
Getreibe, (-s) o., z. m. beweging, lijk), Z. getreu; it. - and ohne Gefáhrde,
ilen o.; (i. k. bet.) gekwansel, geaandoening v.; das - der Welt, het ge- te goeder trouw.
0
teacher o.
Getri_ebe, ( s) o., z. m. (van de
Getisehe, ( s) o., z. m. mislei woel o .
Getreide, (-s, mv. Getreide) o. golven, van ebbe en vloed), beweging v.;
!n, te leur stellen, verschalken o .
koren of koorn, graan o., Z. Sommer-, (fig.) (van menschen), drijven o.; 2. drijfGethan, b ijv . nw., Z. thun.
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Gew.

Gev.

Gevi_ertheile, (-s) o., z. in., Z.

Getusche, ( s) o., z. m. niet Oost

rad o.; it. drijven, drijfwerk o.; it. drijf,
wiel o.; (van een horloge), veer v.; it
machine v.; (Gg.) - der renschlichei
Thátigkeit, drijven o., drijfveeren, be
weegredenen v. inv.; (van het wereld.
stelsel), bewegende kracht, beweging v.
omloop m.; 3. (ler,w.) stut, steun
schoor m., kunstwerk o.
Getriebe-pfahl, ( pfahl(e)s, mv
-pfáhle) ►n. steunpaal m.;,-scheibe v. drijf.
radschijf v.; -stock m. drijfradspil v.
Getri_eben, bijv. uw., Z. treiben.

-

indischen inkt teekenen, wasschen, ge . Geviertel
waseb o.

Get^lte, ( - s) o., z. n► . getoet, toe,

ten o.

Getzen, (-s, mv. Getzen) m. gerste
koek ni.
Ge . bt, ( -er, -(e)st) bijv. en b. gene
fend, bedreven, knap, behendig, ervaren
-er Spieler, geoefend, knap; -er Schutze
Soldat, geoefend; -er Wundarzi, ervaren
knap; in seinent Pache - sein. knap, be.
Getriller, (-s) o., z. nl. tremblee- kwaam; -heit v. geoefendheid, bedreven.
ren, trillingen maken o.; (,tuz.) roulath heil, knapheid, behendigheid, bekwaam.
v., Z. trillern.
heid, ervarenheid v.; (van de vingers)
Getrinke, (-s) o., z. m. ge lrink, vlugheid, geoefendheid v.
drinken o.
Geurtheile, ( - s) o., z. m. beoor.
Getrippel , (-s) o., Z. m., Z. trip- cleelen o.; it. gehekel, gevit, hekelen
vitten o.
peln.
,

,

Geuse, ( - n, mv. - n) m. (Gesch.)'

Getrockne, (-s) o., Z. m. gedroog,

(schimpnaam, die in 1566 aan de verbonden Nederlandsche edelen gegeven werd)
geus in.

drogen o.

GetrQddel, ( - s) o., z. m. getroetel, troetelen o.

GetrQdel, ( - s) o., z. m. gezammel,

Gevatter, ( - s, mv. Gevatter) m.

;

aarzelen, weifelen o. in het nemen van —in, ( -neg) V. gevader ni., peet, peetoom rn., peettante V. (tegenover de ouders
een besluit, besluiteloosheid v.
GetrQffen, bijv . nw., Z. treffen. van het ten (loop gehouden kind); (ge
geestelijke ouders mv.; jem. zit-menz.)
Getrolnpete, (-s) o., z. m. trom
trompet blazen o.
-petn,od - bitten, verzoeken om peter, meter te
GetrQpfel , (-s) o.,z. m., Z. trop feln. zijn, tot peter, meter kiezen; - steken, een
GetrQst, bijv. en b. moedig, gerust; kind onder den doop houden; 2. vriend in.
Gevgtter-bitter , ters , n► v.
sprechen Sie - init 'ihm, spreek gerust,
zonder schroom met hem; -en Mathes -ter) m. die iem. verzoekt peetoom of
sein, goeden moed hebben; -! nar -!, peettante te zijn; -brief in. brief m.,
goeden moed !; ein -es Hers, gerust; waarin iem. tot peetoom of peettante
sterben, gerust, zonder vrees, zonder verzocht wordt.
angst, gelaten; 2. nicht - sein, van zijn
Gevatterschaft, (-en) v. gevaderschap, peetschap o., geestelijke maagstuk zijn.
GetrQsten (sich) , (getrristete, ge- schap of verwantschap v.; dies ist meine
lróstet) wed. cvw. sich eiher Sache -, zich erste -, dit is de eerste maal (lat ik peet getroosten, geduldig of met goed ver 00m, peettante ben; 2. peetooms en tanafwachten; ich getroste mich-trouwen tes, peter en meter.
seiner H-iilfe, ik vertrouw, ik reken op
Gevatberschm us, ( es, ►nv. - e)
m. doopmaal o.
&; it. Z. fristen.
GetrQtze, ( - s) o., z, m, gepoch, Gev€ tiers- leute, ►nv. per sonen,
olie peters en meters zijn; -mann m., Z.
pochen o.
Getrtmmer, (-s) o., z. nl . puin Gevatter; -.stick o. doopgeschenk o., 2.
-hopenm.v, petenstreek m.
puin o.
Get:umpfe, (-s) o., z. m. troe- Geviere, (-s, mv. Geviere) o. vierendeelen o.; 2. Z. Gevierte; (Bergw.)
ven, getroef o.
Getuehe, (-s, mv. Getuclie) o. lin- vierkante opening v.
nenwear v., doek o.
Geviert, bijv. en b. in vieren of in
Geti.mmel, (-s) o., z. m. aan - vier deden verdeeld; -e Zahl, vierlioekig
houdende beweging v., gejaag, gewoel, getal o.; it. vierkant getal o., tweede
macht V. van een getal, quadraat o.;
haasten o.
GetUmme1, (-s) o., z. m. geraas, (Sterreek.) der -e Schein, stand in. van
leven o., oploop ill ., tumult o.; - der Stadt, twee planeten, die 90 graden van elk.
beweging, drukte v., gewoel o.; (fig.) sich -erwijderdl zijn.
Gevierte, ( - s, rev. Gevierte) o. vier - ',
durch das - dringen, door ale menigte
kant,quadraat o.,vierhoek in.; (Sterrenk.)
heendringen.
Getünke, ( - s) o., z. m. gewit, wit- stand ni. van twee planeten, waarbij zij
)0 graden van elk. verwijderd zijn; in's
ten o.
Getunke, (-s) o., z. m. doopen, - bringen, in liet vierkant, in het quaI raat brengen, met zich zelf vermenigvultippen, geloop, getip o.
Getipfe, (-s) o., z. tn. met ale punt Iigen, tot de tweede macht verheden;
;Sp.) vierkaart, vierde v.; (Boekdr.)
van iets aanraken, aantippen o.
Get ipfel, ( - s) o., z. m. stippelen, laadraat o. ter breedte van ten minste
i of 4 cfers.
spikkelen, Bestippel, gespikkel o.
(-

-

-

Gevirt —masz, ( - es, mv. - e) o.

vierkaalte maat, vlaktemaat v.; -meile v.
vierkante mijl v.; -morgen m. vierkante
morgen m.; -schuh m. vierkante voet
in.; -cvurzel V. vierkantswortel, tweed.
► machtswortel, quadraatwortel m.; -zahl
V. vierkant getal, vierhoekig getal, tweede
macht v., quadraat o.; -zoll in. vierkante
duim in.
GevQgel, (-s, nlv. Gevögel) o. gevogelte o., vogelsoorten v. cnv.; wildes -,
wild gevogelte o., wild o.
Gewaehs, (-es, rnv. Geivïchse) m.
gewas o.; eigenes -, (van wijn) eigen gewas o.; heuriges -, van den oogst van dit
jaar; Reben von besonderem -e, van bijzondere soort. v.; 2. gewas o., plant, vrucht v.,
voortbrengsel o.; /'rendes -, vreemd gewas; 3. uitwas m.; 4. worpm.,uitsp, uitsel o.; ein Rohr von einem -e, van een
jaar, met een uitgroeisel o.
Gewàehs-beschreiber, hers,
nlv. - btw) m. beschrijver in. der gewas
-beschreibung V. beschrijving v. der-sen;
-

(-

gewassen.

Gew^chschen, o. (verkl.) gewasje, vruchtje o., kleine vrucht v.
Gewe3ehsen, bijv . en b. berekend,
geschikt, mans genoeg, in staat, opgewassen, Z. wachsen.

Gewehs -orde, v. teelaarde v.;
-hans o. oranjerie v.; warmes --, broei
-kastv.

Gewaehsig, bijv. nw. gewassen
hebbende, voortbrengende.

Gew ,chs- kunde, v .kruidl.uude,
botanie v.; - kundiger m. kruid kundige,
plantenkenner m.; -laugtensalz o. potasch
v. , loogzout o.; - leire v. plantenleer, leer
V. der planten of gewassen.
Gew ,-c hs1ein, o. (verkl.) Z. Gewmchschen.

Gewachs —reich, (-(e)s) o. plantenrijk o.; 11. bijv. nw. rijk in gewassen,
in voortbrengselen van liet plantenrijk;
-sammler !n. kruidlezer m.; -sammlung
V. verzameling v. van gewassen.
Gewackel, (-s) o., z. m. waggelen, wankelen, gecvaggel, gewankel o.; 2.
geschud, herhaald schudden o.
Gewaff, (-(e)s) o., z. m. (Jachtw.)

verdedigingsmiddelen n. mv., slagtanden, klauwen tn. ►nv.
Gowahr, hijw. jeni., etic. - werden,
bewaar worden, bemerken, bespeuren,
ontdekken, zien; den Feind of des Feindes
- werden, ontdekken; er warde bald die
List -, merken, bespeuren.
Gewahr, (-en) v. verzekering, zekerheid, veiligheid v., waarborg m.; für
iem., eta. - leisten, borg blij ven, zich ver
stellen, instaan, aanspra--lntwordejk
tel;;k zijn; die - eines Cities of von eta.
Tbernehmen,de verantwoordelijkheid voor
t op zich nemen; der Verkmufer leislet
lie -, staat in, is aansprakelijk voor &;
Getupfte, GetUpfelte, (-s, mv. Geviertel, ( - s) o., z. in. vieren - :Rechtspr.) die - leisten of angeloben,
.ich verbinden om & voort te zetten;
-n) o. spikkel, moesje, spikkelwerk o.; leelen, in vieren verdeelen o.
2. (Schild., Gray.) spikkelen, spikkel Geviert —elle, (-n) V. vierkante el 'Eierg«.) Z. -schein; 2. ein Gut in seiner
• lhaben, in liet bezit zijn van, onder bet.; -fits; ti). viertant voet.
werk o.
,
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schrijden, overtreden ;einer Stelle- anihun , m. (Krijgsw.) Ober-, General-, kapitein een zin verdraaien; mir geschieht -, met generaal -geweldiger, prevoost -generaal
pleegt geweld jegens mij; - schreien, hull m.; 2. Z. Schar richter.
Gewalt iglich, bijv. nw., Z. ge roepen ; (Rechtspr.) weerspannigheid
afgestaan om er e. o. a. te vestigen.
weerba rstigheid,ongehoorzaamhetd, con . waltig.
Gewahrbrief, (- (e) s, mv. -e) m. tumacie v.; 2. geweld o., groote krach t Gewa1tigung, v., Z. gewdltigen;
(Rechtspr.) akte v., brief m. inhoudende v.; eine Thiire Writ - erbrechen, öffnen -skoslen,mv. (llergw.) kosten m. mv.
de afgifte of overgave in bezit van, ere- geweld; m,i t aller - schreien, uit alle macht voor het beteugelen van het water.
(fig.) milaller -, met alle geweld, vol - Gewalt-lustern, bijv. nw. hedietbrief m.
Gewahren, (getvahrte, geulahri) strekt, onwillekeurig, het koste wat he geerig, verlangend naar macht, heerschbedr. ww., Z. gezvahr werden.
wil; (fig.) er hat eine - Geld 4' hij i. zuchtig; - liislernheit v. begeerigheid v..
Gewahren, (gew cihrle, gewvdhrt) schatrijk, heeft eene massa gelds, 3. macht verlangen 0. naar macht, eerzucht,
bedr. en o. ww. (veroud.) etcv. -, fir etu'. v., gezag o.; unumschriinlcte -, gezag heerschzucht. v.; -ravb m. overweldiging,
-, instaan voor, borg blijven voor, zich das sicht nicht in seiner -, dat staat r tie t overmeestering, bemachtiging v.; -ruber
aansprakelijk of verantwoordelijk stellen in zijne macht, dat mag, kan hij niet; m. overweldiger, geweldenaar m.; -richvoer; jemn. seinen Schaden -, voor schade jemn. - zo eliv . eriheilen, de macht geven , ter in. rechter m. in zaken betreffende
vrijwaren, (le schade vergoeden; 2. eine icm. machtigen, volmachtgeven; it. macht gewelddadigheden.
Gewliltsam, er, st) bijv. en b.
Bilte, ein Gesuch -, toestaan, inwilligen; v., geestelijk(en) invloed m., gezag o.;
3. Nulzen, V ortheil - ,aanbrengen; Vergnu- - fiber cliv. Naben, macht, gezag hebben; gewelddadig, geweldig,met geweld;- hangen -, verschaffen, geven; I1. o. ww . jena. it. invloed hebben, vermogen; die - der dein, auf eine -e Art verfahren, geweldda- lassen, laten begaan, niet hinderen, niet Musik, het vermogen o. &; ein Land unter dig te werk gaan; die -sten Mittel anwenbeletten.
seine - bringen, onder zijne macht been- den, de gewelddadigste middelen aanwenGewahrer, ( - rers, nrv. rei') m. gen, bemachtigen ,onderwerpen;die Zunge, den; -keit V. gewelddadigheid, onstuimig
hevigheid v., geweld o.; —en v. mv.-heid,
(Rechtspr.) borg, waarborg in.
eine Sprache in seiner - haben, zijne tong,
eene taal machtig zijn, meester zijn van;4. geweldenarijen v. mv.
Gew ahr—gebuhr , (-en) v.,
— groschen, m. (Berges.) loon o. voor gezag o., overheid v., overheidspersonen Gewg1t — schritt , — streich,
het bewijs van aandeel in eene mijnont- in. rnv.; die bürgerliche -, overheid; ge- (-(e)s, mv. -e) m. gewelddadige stap m.,
ginniirg.
set gebende -, wetgevende macht, het wet- handelwijze v.. stout stuk o.; -sucht v. onGew ahr-leister, -leisterin, gevend lichaam o.; die drei -en im Slaat, matige eerzucht,heerschzucht v.; -siccht.ig
borg in. en v., hij of zij, die borg blijft; de drie machten v. mv., standen ni. mv.; bij. nw. heerschzuchtig; -thater, -t hate2. waarborg m.; -leis!ung v. waarborg in., die hinimlischen, höllischen -en, machten ren, geweldenaar m., geweldenaarster v.;
-thr'iiig bijv. en b., Z. -sam; —er Mensch,
v. mv.
zekerheid v.
Gewahrsam, (-(e)s, rnv. -e) m. Gewalt -amt, (-amt (e) s, mv. -am- geweldenaar m.; —es Verfahren, gewelden o., Gewahrsame, (-n) v. (Rechts- ter) o. ambt o.. waaraan groote macht, dadigheid, geweldenarij v,; —es Benchw .) eliv. in seine(n) -(e) nehmen, onder veel gezag verbonden is; -anmaszung v. men, onrechtmatig, onbillijk; --- handeln,
zijne hoede nemen; 2. in sichere(n) -(e) overweldiging v.; -brief m. volmacht v., z. -sam; —e Verhaftung, gewelddadig,
bringen, in verzekerde bewaring, in vet- rnachtbrief in.; -durst m. zucht v. naar onrechtmatig; -thatigkeit v. geweldadigligheid V. brengen.
macht; -fiihrer m., Z. -haber. -geber m. heid, onrechtmatigheid v.; - trager in.
Gew ,hrschaft, v., Z. GeivCir. lastgever in.; —in v. lastgeefster v.; -ge- zaakgelastigde, gevolmachtigde m.; -zet
m. overhaaste-telm.,Zbrif;zug
Gewáhrsch aftssicherheit, v. icht o. gerecht o. voor aangedane gezekerheid, veiligheid, bewaring v.; it. welddatligheid; -haber m., —in v. macht - marsch, overijlde tocht m.
Gew ,1ze, ( - s) o., Z. m. gewals,
veiligheid v., waarborg m.
hebbentle, gelastigde in. en v.; (fig.)
Gewahrschein, ( - (e)s, mv. - e) machthebbende, dictator m.; it. Z. Bevoll- walsen o.
Gewaalze, (-s, mv. Ge-walze) o. geni. schriftelijk bewijs o.; -(s^mann m., ^ndchtigler; -handlung v. gewelddadig Z. - leister.
ieid, geweldenarij v.; -herr m. rechter wentel, wentelen o.; it. wentelend voor V. voldoenin,
ti g, ver - n. in zaken betreffende geweldda^lighe- werp o.
Gewahrun
Gew,nd , ( - (e)s, mv . Gew ànder) o.
vulling v•, toestaan o.; einer tulle - lei- .len; 2. geweldenaar,overweldiger,dwin,eland, tiran, despoot m.; 3. (Rechtsw.) (voor kleedereii), stof v., laken o.; it.
sten, voldoen, toestaan, inwilligen.
Gewahrzeit, v . (Iterbw. ) bezittijd , !. -geber; -herrisch bijv. en b. despotiek, kleed, gewaad o., kleeding v.; (Schild.)
tijd rn. van liet in bezit nemen.
;eweiddadig; -herrschaft v. despotisme draperie v.; die Gewänder gut darstellen,
Gewalde, (-s) o., z. m. bosechen, 0 I., dwingelandij, overweldiging, tirannie eerie schilderij goed drapeeren; 2.(Wijng.)
afleidingssloot V.
1 r.; -herrscher m., Z. -herr (2.) .
wouden o. mv.
Gewa1drecht, ( - (c) s, mv - e) o. GewLiltig, ( -er, -st) bijv. en b. ge- Gewand-bereiter, -Iers, mv.
boschrecht o.
1 veldig, krachtig, sterk; - schreien, gewei - -ter) m. wolttaarder in.; -darstellung,
Gewalke, ( s) o., z. in . vvalken, 1 lig, verschrikkelijk; (fig.) -er Ldrm, -malerei, -zeichnung V. (Schild.) draperie,
S'turria, verschrikkelijk, verhazend, nit- voorstelling v. van de, kleeding & tier gevollen, ;e,walk o.
Gewa,lle, (-s) o., z. m. gewei, wel- ,etterid, hevig; -e Hitze, verschrikkelijk; schilderde figuren.
Gew ►nde, (-s, mv. Gewvände) o.
• böse, geweldig. uitermate, uiterst; er
len, opwellen o.
Gewa,lt, (-en) v. geweld o., hevig - ietri gt sich -, hij bedriegt zich zeer; - (Bouwk.) herstelling v. van een muur
heid, onstuimigheid v., dwang m.; - des 1 •cich, verbazend, ontzettend, geweldig; door het diep inbrengen van andere
Wassers, geweld, kracht v.; mil -, net ', ;ich ein -es Ansehen geben, een groot air steeneg.
Gewanden, (gewandete, gewandet)
geweld, met dwang; it. met kracht; - brau- < iannennen; das ist eine -e Sache, eine -e
chen, geweld gebruiken; jemn. - anlhun, i 9uminheil,dat is eene groot e zaak, groote bedr. ww. (Schild.) tine Figur -, drapeegeweld aandoen, gewelddadigheid pie- c lomheid; 2. machtig; die -en der Erde, ren, de kleedir,b voorstellen van.
Gekenden, ( - s) o., z. m . zwerven,
gen jegens; der - weichen, voor liet ge - c le machtigen, de aanzienlijken.
weld , de grootere macht v. wijken; einero
Gees ltigen, (gewaltigte,gewáltigt) ronddwalen, ronddolen o.
Gewand — fall, (-falles, mv. - f alle)
ill dchen - anthun, een meisje schenden, )ed r. ww. bemachtigen, meester worden;
share eer rooven; sich - anthun, zich ge- 'Bergw .) das Wasser -, meester worden, m. (Leenw.) geval o., waarbij de landweld aandoen, zich zelven dwang opleg )eteugelen; alle Berggebaude -, weder heer des overledenen diens beste kleed
-gen;it. r )penen ; 2. - of gewalligen, Z. bevoll- erft.; -handler in., Z. Tuchhdndler; -haus
sich selbsl - anthun, zich te kort
o. lakenwinkel m., lakenmagazijn o.; -los
^chtigen.
doen, een zelfmoord begaan; cinem Ge- 1 ni
seize - anthun, een@ wet sc henden, overGew^1tiger, ( - tigers, rni v. -Tiger) bijv. en b. ongekleed; -rnarlcer m., Z.
rusting hebben; in seine - nehmen, onder
zijne hoede v., onder zijn toezicht o
nemen.
II. (-(e)s, mv. -e) o. grond m., die is
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Tuchmacher; -maler m. draperieschilder
m.; -malerie V. drapeeren o.; -recht o.
recht o. om de kleederen te erven van
den overleden leer.:nan; -schneider m.
(Prov.) Z. Tuchhä ndler; -schnill m. lakenhandel, verkoop m. van laken bij
de el.

Gew^ndstein, (-(e)s, mv.-e) m.,
Z. Gewende.

Gewandsweise, bijv. nw . (gemeenz.) kwansuis, in schijn, naar het
schijnt of voorkomt; it. voor den vorm.
Gewandt, ( -er, -(e)st) bijv. en b.
behendig, vlug, Z. geschmeidig; -er Arbeiter, knap, ervaren, handig; --er Verstand, gezond; -e Schreibart, gemakkelijk; -es Pferd, vlug, behendig.
GeweLrdtheil, (-(e)s, mv. -e) m.,
Z. Gewand fall.
Gewandtheit, v. behendigheid,'
vlugheid, handigheid v.; it. bekwaam
knapheid v.; (van den stijl), ge -heid,
v.; - im Unigange, ge--makelijhd
mak o., losheid v.
Gewandung,

v., Z. gewanden; 2.

kunst v. om de figuren te drapeeren.
Gewanke, (-s) o., Z. m. gewankei, wankelen, wiggelen o.

Gewante,

(-s) o., z. m., Z. Ge-

wende.

Gew%nten, (gewantele, gewantet)
Z. gewanden.

Gew€rme,

Gew.

Gew.

aw. weefselachtig; -baumn in. spanboom, gewricht o., wervelbeenderen o. mv.; 3.
boodschap v., Z. Au/trap, Geschaft; 4.
weversboom m.
Gewehr, (-(e)s), inv. -e) o. (Jacht - bercep, bedrijf, ambacht o., hanteering,
w.) (van het wilde zwijn), slagtanden nering v.; was treibl er (ui' ein -?, wat
m. mv., verdedigingswerktuigen o. mv.; doet hij van zijn beroep, welk beroep
t. wildopjager, drijver m.; 2. geweer, oefent hij uit ?; sick ein - mit etw., aus
wapen, verdedigingswapen o.; mit - ver etw. machen, ergens een beroep, eene
wapenen; jenin. das - entnehmen,-sehn, broodwinning van maken; ein - mit etw.
het geweer o. &; (Krijgsw.) geweer, mus Ireiben, ergens in handelen; 5. (verzam.)
roer, vuurroer o.; in's - trelen, onder-ket, handel m. en nijverheid v., verkeer, ver
das - liegt darnieder, handel en-tiero.;
Je wapens komen; ira -e, unter dens -e
stehen, onder de wapens staan, in dienst nijverheid kwijnen.
staan; das - strecken, het geweer, de waGewerbe — ausstellung, ( - en)
pens neerleggen, zich overgeven; in's - V. tentoonstelling v. van nijverheid; -bein
o. wervelbeen o.; -/'reiheil v. vrijheid v.
rufen, onder de wapens roepen.
Gewehr-bude, (-n) V. geweer - om een beroep uit te oefenen, vrijheid v.
(makers) winkel in.; -fabrik v. geweer van nijverheid; -geld o., -schoss, -steuer
v.; -feuer o. geweervuur o.;-fabriek V. belasting v. op de beroepen, patent-gallerie v., Z. -saai; - gerecht bijv. en b. belasting v.; -hans o., Z. Gewerkhaus;
—er Jager, met het geweer wetende oin -recht o. recht o. om een beroep uit te
te gaan; -hammer m. geweerhamer in.; oefenen.
Gewerber, bers, mv. -ber) m.
-handler in. geweerhandelaar, handelaar,
koopman m. in geweren; -kanimer v. ge- beroepsman, ambachtsman, nijverheidsweerkamer v., Z. -saai; -kiste v. gewe- man , werkbaas m.
renkast, gewerenkist v.; -kreun o. geGewerb- $eisi, (-es) m. nijver weerkruis o.; -magazin o. geweerwaga- heid v.; — des Ackerbuues, des Handels,
zijn o., geweerwinkel m.; -mantel ni. der Fabriken, landbouw -, handels -, fa(Krijgses.) geweermantel m.; -manufuk- briek- nijverheid v.; -leispig bijv. nw.
tur v., Z. -fabrik; -miicke v. geweer- nijver, ijverig, werkzaam, arbeidzaam;
mik m , mikijzer, mikpunt o.; -probe v. -/'iihrend bijv. nw. een beroep uitoefegeweerproef v., probeeren o. der geweren; uende; -hall bijv. nw. een beroep uit
voordeelig; -hans o. fabriek v.,-oefnd.
-pyrantide v. gewcerpirau.ide v.; -rücken
rn. geweerschraag v.; -saai m. geweer Z. Gewerkhaus; -kunde v. technologie,
geweerzaal, wapenkamer v.; it.-kamer, bedrijfskunde, bedrijfsleer v.; - kundig
wapenmagazijn, arsenaal o.; -same v., Z. bijv. en b. bedrijfskundig, technologisch;
Gewahrsame; -schloss o. geweerslot o.; - kundiger m. bedrijfskundige, techno-schmied m. geweermaker, wapensmid loog m.
Gewerb -1ich, bijv. rio'. van de
in.; -schmiede v. geweermakerij v.;
- schrank m. geweerkast v., geweerrek beroepen, bedrijven, van den handel, het
o.; - tragen o. dragen o. van het geweer beroep of ambacht betreffende; -los bijv.
en b. nerir:gloos, zonder beroep of bedrijf;
(eerre straf).
Geweidicht, (-(e)s, mv. -e) o. -losigkeit v. neringloosheid v.; -recht o.,
(van het tiert), gewei o., horens m. mv.; L. Gewerberecht; -Teich bijv. en b. nering das - abwverfen, het gewei verliezen; 2. rijk, rijk inberoepen, bedrijven,bedrijvig.
Gewerbsam, ( -er, -st) bijv. en
rijswaard m.
Geweiger, (-s) o., z. m. geweiger,' b. nijver, werkzaam, vlijtig; -er Ort, nijver, plaats waar veel nijverheid bestaat,
weigeren o.
Geweih, ( - (e)s, mv. - e) o., Z. veel handel en vertier is; -keit V. nijver
-heidv.
Geweidicht (1) .
Geweile, ( - s) o., z. ni. toeven, wij- Gewerbsarm, bijv. nw. arm aan
nijverheid, weinig vertier hebbende; -es
len, verwijten o.
Geweise, (-s) o., z. m. gewijs, wij Land, stil, doodsch.
Gewerb —schein, ( - (e)s, mv. - e)
aanduiden o. met den vinger.
-zen,
Geweisze, ( - s) o., z. m. gewit, m. vergunningsbrief m. ter uitoefening
van een beroep, patent o.; - schele v.
witten o.
Gewelle, (-s) o., z. m. doen gol- school voor de nijverheid, ambachtsschool, industrieschool v.
ven, wellen, gegolf o.
Gewende, ( - s) o., z. m. gedraai, Gewerbs-1ehre, v., Z . Gewer bdraaien o.; (Landb.) wending v., keer kunde; -manra ni. nijverheidsman, hem.; ein - machen, keer in.; 2. morgen o. drijfsman, industriëel, handwerksman m.
GGewerb — stadt, ( - slhdte) v. fa lands, vierkante roede v.; 3. wat gewonden is of wordt; ein - Schnallcn, ge- briekstad v.; -stand m. stand m. der
draaide lok, krul v,; ein - Pferde, Och - handwerkslieden, staat m. der fabrieken,
sen, span o.; (Jacbtw.) de met liet gewei handwerksstand m.; -steuer v., Z. Gewerbgeld;-scoff m.stof o.benoodigdv.tot de
afgestooten takken m. mv.
Gewendig, ( -er, -si) bijv. en b. wer kzaamheden van een beroep; -treibend
behendig, vlug, handig, knap; (gemeenz.) bijv. nw., Z. - fuhrend; -veesen o. beroeps
nijverheid, in--wezn,fabriko.
levendig, vroolijk; -keil V. behendigheid,
vlugheid, handigheid, knapheid, leven- dustrie V.
Gewerbs —wissenschaft, ( - en)
digheid, vroolijkheid, opgeruimdheid v.
Gewerbe, (-s, mv. Gewerbe) o. v., Z. Getverbkunde; -ziveig m. tak m. van
werven o.; 2. draaiei:, gedraai o.; (Ontlk.) nijverheid.
(-

;

(-s) o., z. m. gewarm,

warmen o.

Gewarne, ( - s) o., z. m. waarschuwing v.; it. waarschuwen o.
Gewarte, (-s) o., z. m. gewacht,
wachten o.

Gewarten,

(ge wartete, gewartet)

bedr. ww., m. h., Z. erwarten; 2. o. ww.,
m. h. waarnemen, iems. plaats vervangen.
Gewijrtig, bijes. nw. wachtende op,
verwachtende; jem. of einer Sache -, Z.
geitarten.

C ew ►rtigen,

(gewártigle, gewár-

tigt) o. ww., m. h. wachten.
Gewaseh , (-es, mv. -e) o. gewasch,
wasschen o.; (fig.) gebabbel, geklets, gepraat, gesnap. gewauwel o.
Gewsehe, (-s) o., z. in. gewasch,
wasschen o.

Gewasehig, ( - er, - si) bijv. en b.,
Z. geschwvd tzig.

Gew€ sser, (-s, mv. Gewc sser) o.
wateren o. mv., water o., golven, baren
V. mv.; (van een land), wateren, rivieren
en meren.
Gewgsser-beschreiber, -Gers,
(

mv. -ber) m. waterbeschrijver m.; -beschreibung v. waterbeschrijving v.; -kunde
V. waterkunde v.; - kundiger m. waterkenner m.
Gewatschel, ( - s) o., z. m. gewag gel, waggelen o.
Gew,ebe, (-s, mv. Gewebe) o. weven,
geweef o.; durchsichtiges -, doorschijnend, los weefsel; - der Adern, eines Blatles, weefsel o., aderen v. mv.; 2. weefsel,
vlechtwerk o.; (Ontlk.) zellichtes -, celweefsel o.; (fig.) ein - von Legen., aaneen
opeenstapeling v.
-schakeling,

Gewebe — ahnlich, — artig,bijv.

Geve.
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Gewerb—thatig, bijv. nw. nijver,
ijverig, werkzaam; - thdligkeit v. nijverheid v.; -treibend bijv. nw., Z. -führend
die —en Classen, de nijvere klassen v.
vm., handwerksstand m.; -verein m. han
-delsvrnig .;2ambcht.sverniging V.
Gewerf, (-(e)s, mv. -e) o. (Jachtw.)
Z. Gewcá//'.
Gewerfe, ( s) o., z. m. wer pen o.
Gewerk, (-en, mv. -cri) m. werker, werkman m.; (Bergw.) mijnwerker
m.; it. deelgenoot, actiehouder m. in
eene mijn; 11. ( -(e ) s, mv. -e) o. werk o.;
(van een molen), gangwerk o.; 2. fabriek,
manufactuur v.; 3. gilde o., ambachtsvereeniging, werkvereeniging v., Z. Gewerkscha[t.
Gewerken-diener, (-ners, in
-ner) ni. (Bergw.) mijnwerker, arbeider
m. voor een deelgenootschap; -lcux m.
aandeel o. in eene mijn; -probirer in. beproever ni. van het erts; - schicht v.
(Bergw.) arbeid m., taak v., werk o.,
eens mijn erkers; -lag ni. vergadering
V. van eerre arbeidersvereeniging, van
een gilde; it. (Bergw.) vergadering v.
der aandeelhouders in eene mijn.
Gewerker, ( ker s, mv. -ker) in.
fabriekarbeider tij.; it. fabrikant m.
Gewerk-paus , houses , mv.
-hä user) o. fabriek v., manufactuur v.,
werkhuis o., nijverheidsinrichting v.;
-hola o. werkhout, timmerhout o.
Gewerklich, bijv. en b. wat tot
een beroep, eerre fabriek & behoort, Z.
gewerksntászig.
Gewerksebaft,v.(verzam.) deel hebbers, actiehouders in. mv. in eene
mijn.
Gewerks—herr, (-n, mv. -en) in.
fabrikant rn., hoofd o. van eene inrichting van nijverheid, manufacturier m.;
-niaszig bijv. en b. fabriekmatig, als in
fabrieken; —e Arbeit, fabriekwerk o.,
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eene klok), gewicht o.; (van eene deur),
tegenwicht o.
Gewichtig, ( -er, -st) bijv. en b.
-e Dukaten, de volle zwaarte hebbende;
-e Waare, wichtig, zwaar, veel wegende
(fig.) gewichtig, belangrijk, ernstig, in-'
vloedrijk; -es Wort, gewichtig, belang
-keit v. wichtig -rijk,velbtnd;
gewicht o., zwaarte v.; (fig.)-heidv.,
gewicht o., gewichtigheid, waarde, verdienste v., Z. Gewicht (fig.).
Gewicht-kunst, v. w eegkunst,
weegkunde, statica v.; -los bijv. nw.
licht, niet zwaar; (fig.) onbeduidend, onbelangrijk, niets beteekenend; -losigkeil
v. lichtheid v., licht zijn o.; (fig.) onbeduidendheid, onbelangrijkheid v., gebrek
o. aan waarde, aan verdienste; (van een
bewijsgrond), zwakheid v.; -coacher m.
gewichtenmaker, balansmaker m.

en venster - banden), hengsel o.; it. vcrbinding v., gewricht o.; (fig.) doolhof o.
reis, mv.
Gewinde-bohrer,
-rer) m. groote boor, draadboor v.; -eisen
o., Z. Mühleisen; - Penster o. draairaam o.
(-

Gewindsel, (-s) o., z. in. in de
windsels doen.

Gewinke, ( -ss) o., Z. m. gewenk,
wenken o.

Gewinn, (-(e)s, mv. -e) m. winnen, gewin o.; 2. gewonnene, verkregene,
verworvene o., winst, opbrengst v., voor
nur auf -sehen, slechts naar winst-delo.;
zien; cinen kleinen - machen, een winstje
maken; - bringen, voordeel aanbrengen;
(Bergw.) - an Kup /er 5, opbrengst v.
van; um des -es von einigen Gulden würde
er, om & te verdienen; au[ genieinschaftlichen - end Verlust, op gemeenschappelijke risico, tegen gelijk aandeel in winst
Gewichts abgang, ( (e)s) m., en verlies; 3. (Sp.) winst v., gewonnene
z. m. gewichtsverlies, inwegen o.; -eb - o.; mil seincm -e spielen, spelen met
nahme v. vermindering v. van gewicht, hetgeen gewonnen is; mit seinera. -e fortgewichtsslijting v.; -ausschlag m.doorslag geiten, met de winst wegloopen; 4. prijs
m., overwicht o.
m., premie v.
Gewichtschnur, (- sciinhre) v.' Gewinnantheil, ( (e)s, mv. e)
(van eene klok), ketting m., koord o.' i n. aandeel in, deel o. van de winst.
waaraan de gewichten hangen.
Gewinnbar, hijv. nw. w inbaar.
Gewiehts-lehre, v., Z. - kunst
Gewinn-begierde, v.,Z. -such!;
-naangel m. gebrek o. aan, te kort o. in -bringend bijv. nw. winstgevend, voor
het gewicht; -note, -specification v. op-delig.
gave v. van liet gewicht.
Gewinnen, (gewann, gewonnen)
Gewicht-stange, (-ii) V. (van hedr. ww. bereiken, komen aan, geraken
koordedansers), tegenwicht o.,balanceer- tot; das Ufer durch Schwimmen -, al
stok m.; -stein m. weegsteen m., steenen zwemmende & bereiken; 2. verwerven,
gewicht o.; -tráger in. (Sm.) blaasbalgs- verkrijgen, verdienen, erlangen; seinen
hefboom ni.; -voll bijv. eel b. het volle Unterhalt -, verdienen; viel Obst -, krijgewicht hebbende, zwaar; (fig.) belang gen, inoosten, inzamelen; (Bergw.) Ertl
gewichtig, ernstig; -wissenschaf't v.,'
-rijk, -, krijgen; Metall aus Erzen -, krijgen,
Z. - kunst; -zeicheno. (Muntw.) gewichts- halen, trekken; cane Stadt -, overwin
teeken o., stempel m. op zilver, gewichts-'
zich meester maken van, bemach--ne,
stempel m.
tigen; die Oberhand -, krijgen; eine
Gewickel, (-s) o., z. m, gewikkel, Schlacht -, winnen, de overwinning bewikkelen o., halen in; (fig.) jein. -, sein Herz -, ge
etw. liber jein. -, rte overhand-wine;
Gewiege, (-s) o., z. m. gewieg,'
behalen op, het afwinnen van; jem. lieb
fabriekarbeid m.; -sladt v. fabriekstad v. wiegen o.
Gewette, (-s) o., Z. m . wedden, Gewiegt, bijv. nw. ervaren, bedre- -, iem. liefkrijgen, liefde opvatten voor,
ven, knap; it. Z. wiegen.
genegen worden; Knospen -, knoppen
gewed o.
Gewetze, (-s) o., z. rn. gewet., wet- Gewier].g, bijv. en b. (oeroud.) krijgen, uitbotten; Aehren -, schieten;
Augen -, (van boomen), uitbotten; Gegewenscht, naar wensch.
ten o.
Gewiehse, (-s) o., z. in . smeren, Gewild, (-(e)s) o., z. m. wild, stuk schmack an ctw. -, smaak krijgen in;
linen guten Ausgang -, goed afloopen,
o. wild.
Besmeer o.
Gewicht, (-(e)s, mv. -e) o. ge -! Gewill(e)t, gewilligt, bijv. nw. wel slagen; cin onderes Ansehen -, er
wicht o., zwaarte v.; - of das hallen» (onb.) willens, geneigd, voornemens; - snders beginnen uit te zien; das Ansehen
zijn gewicht houden, de volle zwaarte sein, geneigd, voornemens, van plan zijn, - als ob 4'S, schijnen, het aanzien krijgen
hebben; voll, gut - geben, goed gewicht het voornemen hebben; ast er - es ze van; das Meisterrecht -, bekomen, krijgen;
geven, ruim wegen; es hall an - einenthun?, is hij geneigd, van plan tiet te lens Nunn Gevatter -, iem. overhalen
Dm peetoom te zijn; II. o. ww., m. h.
Centner, het weegt een centenaar; sehr doen ?
in's - fallen, zwaar zijn, veel wegen, ge- ^ Gewimmel , (-s) o., z. m. gewe- winnen, verdienen, voordeel hebben, prowicht hebben; ein - von 100 Pfund, een met, gewoel, wemelen, heen en weder iiteeren; an etw. -, winst behalen bij,
winnen op, profiteeren aan, voordeel trekgewicht o. van 100 pond, een honderd- loopes o.; 2. menigte v., gewoel o.
ponder m.; nach dent- -e kau fen, bij tact j Gewimmer, (-s) o., z. m. gekerm, ken van; von jemn. ira Spiele -, winnen;
gewicht; schwer -, groot gewicht; leichl' geklaag, kermen, klagen o., klaagtonen -r ivird dadurch sehr -, hij zal er veel hij
winnen, veel voordeel mede behalen; das
-, klein gewicht; (fig.) gewicht, belang m. mv.
o., belangrijkheid v., invloed ni., aanzien Gewinde, (-s) o., z. m. winden, -de Loos, het lot, waarop de prijs valt;
o.; eine Sache, eis Mann von -, man &! gewind, draaien, gedreai o.; 2. kluwen, (fig.) gewonnen Spiel haben, gewonnen
van gewicht; eis - auf etw. legen, be- klosje, gestrengel, windsel o.; (van bloe- spel hebben, zeker zijn van zijne zaak;
lang stellen in, gewicht hechten aan; it. 1 nien), kroon, guirlande v.; (aan een de- ^emn. gewonnen Spiel geben, gewonnen
aandringen op, staan op; Worte oline -,! gengevest), greep m.; (vsn Bene schroef), ;pel geven, gelijk geven; 2. (z. voorw.)
zonder gewicht, belang; das - in derfidraad m.; - ani Steuerruder, roerhaak, in zijn voordeel veranderen; it. vermeerSchreibart, kracht v., krachtige o.; 2. ge- vingerling in.; (aan doozen &), scharnier leren, winnen in; an Deullichkeii-, winwicht, stuk o. gewicht; (Uurw.) (van' o.; (aan de masten), mars v.; (aan deur- nen in; meine Freude gewinnt dadurch
-

-
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dat vermeerdert &; bei jemn. -, in de inkomen hebben; it. een bepaald trakte- gewetensangst m., gewetenswroeging v.;
gunst komen van, zich de gunst verze- ment hebben; um ein Gewisses eins wer- -biss in knaging, wroeging v. van liet
keren van.
den, zich omtrent een bepaalden prijs geweten,zelfverwijt o.; -fall m.,-fragev.
Gewinner, ( - nt rs, mv. - oer) in., verstaan, het eens worden over; 3. zeker, gewetenszaak, gewetensvraag v.; 2. punt
–in, (-nen) V. (in het spel), winner m., vast, gewis, stellig, bepaald, ontwijfel- o. van geweten, twijfelachtig punt o.;
winster v., winnende partij v.; it. over- baar, positief, authentiek; - glauben, vast; -freiheit v, gewetensvrijheid v., vrijheid
winnaar m•; it. lot, briefje o., waarop de (van de hoop), vast, stellig, onwankel- v. van geweten, van godsdienst; - freund
prijs valt, winnende nommer o.
baar; einer Sache - sein, zeker overtuigd; m., - fuhrcr m., Z. -rath; - furcht v. vrees
Gewinn–gierig, ( -er, -st) bijv. seiner Sache - sein, zeker van zijne zaak V. voor (de knagingen van) het geweten;
en b. winzuchtig, begeerig naar winst of zijn, overtuigd zijn van te zullen slagen; - gericht o. rechtbank v. van het gewevoordeel; -haken m. (Bergw.) haak m. -e Ueberz eugung, zeker, bepaald, vast, ten; it. Z. Schuvurgerichl; - ,geselti o. wet
om de boor uit het gat te halen; -kante geheel; man Weisz noch nichts Geu^isses, v. aes gewetens; -handlung v. handeling,
V. winnende kaart, kaart v., waarmede men weet nog niets niet zekerheid, heeft daad v. volgens het geweten; -heirath v.
men wint; -loos o. lot o., waarop de prijs nog geene zekerheid; so viel ist -, dass huwelijk o. volgens het geweten; -herr
v. heerschappij v. over het gewe--schaft
valt, winnende lot of hommer o.; -los bijv. 4-, zooveel is zeker, bepaald zooveel of
nw. zonder winst, zonder voordeel; -lust dit staat vast, dat &; jem. - coachen, ge- ten van anderen; - lekre v. leer v., die over
V. winzucht, zucht v. naar winst, be- ruststellen, verzekeren, iems. twijfel weg- gewetensvragen uitspraak doet; -lehrer
geerte v., verlangen o. naar winst; -rech- nemen, opheffen; 4. zeker, onbepaald, of -loser m. casuïst, godgeleerde m., die
nung v. winst- en verliesrekening v.; algemeen, onbeschrijfelijk, niet juist aan over gewetenszaken uitspraak doet ;
-reich bijv. nw. groote winst gevende, te wijzen; sic hat ein -es Etwas, das ', -p/licht v. gewetensplicht, plicht m. des
rijk aan winst, winstgevend, voordeelig, zij heeft een zeker iets, ik weet niet wat gewetens; -prüfung v. gewetensonderveel winst & opleverende.
&; ich fuhle ein -es Missbehagen, zeker; zoek, onderzoek o. des gewetens; -punkt
Gewinnst, (-es, mv. -e) o., Z. ein -es Vorgefuhl, zeker, onbestemd; cmn m., Z. -fall; -rath ni. raadgever m. in
Gewinn (3).
-er Graf, eine -e Dame, een zekere braaf, gewetenszaken, geestelijke vader of raadGewinn-sucht, v. zucht, be- eene zekere dame, onbekend, vreemd;' gever, casuïst; it. biechtvader m.; - richter
geerte v., verlangen o. naar winst &; ein -er Mensch redde mich gestern an, in., Z. -rath; 2. Z. Geschwworener; -rage
-suchtig bijv. nw. winzuchtig, begeerig een zeker iemand, een onbekend per- V. knaging, wroeging v. des gewetens,
.

,

naar winst, baatzuchtig, inhalig; —keil
v., Z. - lucht; -theil m. (Hand.) aandeel
o. in de winst; it. dividend o.; — and
Verluslconto o. winst- en verliesrekefling v.; -voll bijv. en b. voordeelig, winst
-gevnd.
Gewinnung, v., Z. gewinnen; it.
(van wijt.), opbrengst v., oogst m.;
(Delfst.) opbrengst v., het opgedolven
erts o.; (Scheik.) verkregene o.

Gewinsel, ( s) o., z. m., Z. Ge-

wimmer.

Gewinst, ( - es, mv. - e) m. winst
v., voordeel o.; it. prijs m.
Gewippe, ( - s) o., z. m. gewip,
wippen o.

Gewirbel, ( - s) o., z. m. (van de
trom), geroffel, roffelen o.; (van leeuwerikken), gezang o.

Gewirk, ( - (e)s, mv. - e) o. werk,
weven, geweef o.; 2. weefsel o.; 3. (van
bijen), honigraten v. mv., Z. Gewebe.
Gewirr, ( - (e)s, mv. - e) o. gewar,
verwarren o.; 2. harrewarrerij, mengelmoes, wanorde, onorde v., chaos m.;
(van een slot), werk o.

Gewische, ( - s) o., z. m. gewisch,
geveeg, wisschen, vegen o.

Gewisper, ( - s) o., z. nl. gefluister,
fluisteren o.

Gewiss, ( -er, est) bijv . en b . vast,
zeker, niet wankelend, stevig; eine -e
Hand haben, eene vaste, onveranderlijke
hand hebben; (Schild.) -er Pinsel, vast,
flink, ferm; - schieszen, zeker, vast, juist;
(fig.) das ist ihm -, dat is hem toevertrouwd; (gemeenz.) Sie rind mir - genug,
ik verlaat mij geheel op u; it. ik zal mij
aan u houden; wenn er Alles verloren hat,
ist ihm sein hans - genug, houdt of heeft
hij zijn huis nog over; 2. (van inkomsten),
vast, zeker, bepaald; kein -es Brod haben,
geen vast inkomen hebben; (van de woon
onveranderlijk, bestendig;-plats),v
sein Gewisses haben, een geregeld, vast
-

soon; I1. bijw. zeker, bepaald, stellig, vast,
ongetwijfeld; er kommt -, hij komt bepaald, stellig, vast; glauben Sie es ? ja -!,
ja zeker, stellig !; ganz -, volstrekt, zon
fout, bepaald zeker; it. vermoedelijk,-der
waarschijnlijk; Sie wollten uns - ubcrraschen, waarschijnlijk, zeker; Sie wollen
- eine Reisti coachen ?, gij wilt zonder
twijfel eene reis doen.
Gewissen, (-s, mv. Geivissen) o.
geweten, gemoed, gewisse o., conscientie, inwendige kennis v., inwendig gevoel o.; ich frage Sie auf Ihr -, op uw
geweten af; mit gutem - , met een goed,
gerust geweten; -shalber zu eta'. ver bunden sein., gewetenshalve, volgens zijn geweten &; ein gutes, reines - haben, goed,
gerust, zuiver geweten hebben, zich niets
te verwijten hebben; ein Verbrechen av/'
sein - laden, zijn geweten belasten, bezwaren met; das - einschláfern, zijn geweten in slaap wiegen; widerbesser Wissen and -, tegen beter weten; au f mein -!,
bij mijn geweten, op mijne eer!; das lauft
gegen mei-n -, dat strijdt tegen mijn geweten; 2. gewetenszaak, bedenkelijkheid
v.; sich ein - aus ehv. machen, tot eene
gewetenszaak maken.
Gewissenhaft, ( -er, - (e) st) bijv .
en b . nauwgezet v an gevreten, teeder, gemoedelijk, eerlijk; einen Verfrag - hallen,
nauwkeurig, nauwgezet, in alle opzichten.

Gewissenhaftig,

(

-er, -si)

bijw.,

Z. gewissenhaft; - keil v. nauwgezetheid,
gemoedelijkheid, eerlijkheid, oprecht hei d v.

Gewissen -los, bijv. en b. gewetenloos, oneerlijk, onoprecht, onkiesch;
ein —es Betragen, gewetenloos, oneerlijk, schurkachtig; er handelt auf eire —e
Art, laag; er ist — genug um 4•, hij is
gewetenloos, laag genoeg &; -losigkeil
V. gewetenloosheid, laagheid, onkieschheld v.

Gewjssens – angst,

( - angste) v.

gewetenswroeging v.; -ruhe v. gerustheid v. des gewetens, inwendige vrede
in.; -riihrung v. vermurwing v. des harten, inwendig berouw o.; -sache v. gewetenszaak v.; das ist eine — fiir mich,
dat is voor mij eene gewetenszaak, mijn
geweten verplicht mij er toe; -schlaf m.
slaap m., sluisnering v. des gewetens;
- scrupel in., Z. -zweifel; -trieb m. aan
gewetens, inwendige aan--drangm.es
drang m.; -ubung V. oefening v. van het
geweten, beoefening v. der gewetens plichten; -unruhe v. onrust, ongerust
gewetens; - wachter m. wach--heidv.s
ter, bewaker m. van het geweten; -zwang
m. gewetensdwang, zedelijke dwang m.,
onverdraagzaamheid v.; -y-tceifel rn. zwarigheid v. des gewetens, gewetenstwijfel
m.; -swinger m. beroover m. van de vrij heid des gewetens.
Gewissermaszen, bijw. eenigs zins, in zekeren zin, eenigerrnate.
Gewissheit, v . vastheid, zekerheid
v.; 2. onveranderlijkheid, vastheid, bepaaldheid v.; (van inkomsten), zeker
bepaald zijn 0 .; - in den Ent--heidv.,
schli ssen, vastheid, vastberadenheid v.;
3. zekerheid, juistheid v.; 4. eene zekere
zaak zelve; jemn. wegen etw. - geben,
zekerheid v., stellige of juiste inlichting
v.; it. iem. voor iets borg spreken, zekerheid, vastigheid geven voor; mil - von
etrv. sprechen,met zekerheid,met bepaald
als van eene bepaalde zaak &; ich-heid,
machte gern - haben, ik wenschte wel
zekerheid te hebben.
Gewisslieh , bijw. zekerlijk, gewisselijk, bepaald, stellig.
Gewitter, (-s, mv. Gewitter) o.
onweder o., donder, storm m.; ein schreckliches- verschrikkelijk onwedero.,orkaan
m.; it. bliksem m,, weerlicht o.; das hat eingeschlagen, de blikrem is ingeslagen; dom - erschlagen w erden, van den
bliksem getroffen worden; (lig.) van den
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donder getroffen; (fig.) - der Leidenschaften, hevigheid, onstuimigheid v.,
geweld o.; polilisches -, onweder o.; 2.
gevaar, ongeluk o., ramp v.

reeds gewend, ik verwacht niets anders
meer van hem; macht, wie ihr es gewohnt
seid, doet zoo als gij gewoon zijt; nach
seiner gewofrnlen Art, op zijne gewone
Gewitter ableiter, ( t ers, mv manier; (Slur.) Jung gewohnt, alt gethan,
-ter) ni., Z. Blilzableiter; - beschadigt jong gewend, oud gekend of gedaan.
bijv. nw. door het onweder beschadigd;
Gewghnen, (gere vhnte, geuwahutt)
-(lamme V. bliksem nl.; -fliege v. storm- bedt. ww. jem. an etre. -, gewoon doen
vlieg v.; -furcht v. vrees v. voor het on- worden, (loert gewennen; ein Kind -, Z.
weder; -gedanke m. vreeselijke gedachte enlivöhnen; (van dieren), temmen, tan'
v.; -gewvólk o., Z. - wollen; -guss m. on- maken; it. ein P erd, einee. Vogel -, ge
o n maken aan, dresseeren, africhten;-wo
v, eersbui v.
Gewitterhaft, ( -er, -(e)st) hijv. er hal sie nach seinent Kopfe geivíhnt, hij
en b. onweerachtig, een onweer voor heeft haar naar zijn zin gewend; 2. iced.
aankondigende; -e Loft, Z.-spelndof wiv. sich an etw., jem. -, zich gewentien aan; er ist an Hilze gercöhnl, hij is
aewitterlu[t.
Gewitter-himmel, (- me/s, mv. gewoon, gewend aan warmte.
-mel) in. onweerslucht v., stormachtige
Gewohnheit, (-en) v. gewoonte
v.. gebruik o., routine v.; aus - eta. Chun,
hemel m.; -luft v. onweerslucht v.
-

-

Gewittern,

(geivitterte, gewit! er!

lisches -, hemelgewelf o.; 3. (Ontllt.)
schedel m.

Gewó1be - bock, ( - bock(e)s, r nv.
-bocke) m. boog ni., boogronding v.;
-krone v. gewelfkroon v.; -peiler m. gewelfl ► ijler in -stein m. gewelfsteen, wulf-

steen m.

Gew^lk, (-(e)s, mv. -e) o. wolken
V. mv.; it. menigte, massa v., hoop, drom

m., wolk v.

C ewolkflug ,(- flug(e)s,mv.-fluge)
m. vliegende, voorbijtrekkende wolken
V. u(v.

Gew lkig,
—

( -er, -st) bijv. en b.

bewolkt, net wolken.

Gew^lks-nacht, (-náchte) v. bewolute nacht, duistere nacht m.; it. donkere hemel m., donkere wolken V. mv.
Gewo11e, (-s) oo., z. m. (Valk.)

uit gewoonte k; dus it so seine -, plat is haren o. cnv., vederen v. rev., wat de roof-

zoo zijne gewoonte, dat is hij zoo ge- dieren weer onverteerd uitwerpen.
onp. WW. donderen, onweeren.
Gewitter- nacht, (-nüchie) v. woou; die - bringt es so nail sick, het ge- Geworben, geworden, Z. itemonweersnacht m.; it. door een onweder bruik &; auszer - kommen, in onbruik beu, werden.
of een storm veroorzaakte duisternis v.; geraken, uit de rnode geraken; er hat die
Geworfel, (-s) o., z. m. geschop ,
-regen m. onweersregen m., donderbui - viel zit sprechen, hij heeft de gewoonte, sc hoppen o., Z. worfeln.
v.; -reich bijv. nw. van veel onweders is gewend &; sich etw. ,sur - machen, zich' Geworfen, Z. treden.
vergezeld; - schaden m, door het onwe- iets tot eene gewoonte maken, zich geGewuChe.r, ( s) o., z. m. gewoeder veroorzaakte schade,onweerschade v., wennen aan; das ist bei uns .sur - gewor- ker, woekeren o
nadeel o. door het onweder vero ) rzaakt; den, dat is bij ons eene gewoonte geworGewuchs, ( es, mv. Geiviichse) o.,
-schall m.donder,donderslag ni.; - schaoer! den; eine - nnnehmen, eene gewoonte Z. Geiruchs.
Gewuhl, ( (e)s) o., z. m. woelen,
m., Z. - regen; -schwer bijv. en h. dampig,', aannemen; die hergebrachten -en eines
zoel als voor een onweder; —e Lu /'t,' Landes, de zeden v. mv. en gebruiken gewoel, wroeten, gewroet o.; (fig.) gewoel o., beweging v., oploop in.; das dampige, zoele, stikkende lucht; -schwvul 0. rev.
bijv. nw. zoet als voor een onweder;' Gewohnheits-mensch, (-en, des Lebens, het gewoel o.
-schivule V. zoelheid v. ten tijde van een mv. -en; m. mensch m., die nooit van
Gewonden, bijl. nw., Z. winden.
onweder; -stange V. bliksemafleider m.; zijn" gewoonte afgaat; -recht o. gewoon
Gew@nsche, (-s) o., z. m. gezelen v. mi . en gebruiken-heirlscto.; wensch, wenschen o.
-slim v. voorhoofd o., waarop de toorn
te lezen is; -strom in. regenstroom m. o. rn,.; -sonde v. zonde v. uit gewoonGewiirfel, (-s) o., z, m. gedobbel,
bij een onweder, stortbui v.; -storm m. te; -lhierchen o. dier o. dat van zijne ge- dobbelen o.
storm m.bij een onweder; -vogel m.storm- woonte nooit afwijkt.
Gewurge, (-s) o., z. in. worgen of
vogel m.; -voll bijv. nw. vol onweders;
GewQhnlieh , ( -er, -st) bijv. en b. wurgen, Biooden, slachten o., slachting
-wind in. stormachtige, hevige wind, gewoonlijk, gewoon, gebruikelijk, door- v.; 2. (Volkst.) hevige en moeielijke braonweerswind m.; --zvolke v. onweerswolk, gaand, alledaagsch, gemeen. ordinair; -e king v.
donderwolk in.; -weken o. weerlicht o. Avsdrircke, gebruikelijk, gewoon, alle
Gewurk, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
um die -e Zeil, op den gewonen-dagsch; Gewirk.
Gewitzel, (-s) o., z. rn. laffe scherts
v., zotteklap in., kwinkslagen vertellen o. tijd; das geschieht -, gewoonlijk,gemeenGewurm, (-(e)s, rev. -e) o. geGewjtzigt, bijv. en b., Z.2vitzigen. lijk; wie -, zoo als gewoonlijk, naar ge- wormte o., wormen m. mr.; (fig.) geGewoge, ( s) o., z. m . golven o.; woonte; es is! ihm - schlimm zu urtheilen, broed, gemeen, schorremorrie, canaille o.
it. golven, hevige aandoeningen v. mv. hij is gewoon, het is hem eigen, liet is
GewUrmt, bijv. nu'. vervormd,
Gewogen, -er, -st) bijv. nw. met zijne gewoonte; -er of Tisch-Wein, ge- verteerd, \'ern:otmd.
den Seri nv., genegen, toegecnegen, gun- wone, alledaagsche, tafelwijn m.; das -e
Gewtrz, (-es, mv. -e) o. kruid,
stig, welwillend; jemn. - sein, genegen Essen, der -e Tisch, gewoon, alledaagsch; toekruid o., kruiderij, specerij v.; - an
zijn, gunstig gezind zijn jegens; bleiben 2. alledaagsch, middelmatig, min, nietig; eter. than, iets kruiden, toebereiden.
Sie mir ferner -, ik beveel mij verder -e Gedanken, alledaagsche, triviale ideën;
Gewurz artig, bijv. nw., Z. gein of verzoek u verder om uwe gunst; ^ -er Mensch, gewoon, alledaagsch, niets w2cr.zha ft; -beulel m. kruidenzak, zak m.
-heil v. genegenheid, gunst, welwillend bijzonders; er ist ober das -e erhaben, hij met of voor specerijen; -bi he v. krui welgezindheid v.; 2. verplichting,-heid, is boven het alledaagsche verheven; -keil densaus v.; ohne --, ongekruid, onopgeV. gewoonheid, gewoonlijkheid, laagheid smukt, natuurlijk; - bichse v., Z. -lade;
beleefdheid, goedheid v.
Gewohnen, (gewohnte,gewvohnt)o. v.; (van het verstand), middelmatigheid, -essig m. kruidenazijn' in.; -fleisch o. geww., in. s. eine(r) Lebensart -, wennen, geringheid v.
kruide vleeschspijs v., ragout o.; -gegewoon worden, zich gewennen; endlichh
Gewohnt, bijv. nw. gewoon, ge- ivólbe o., Z. -kram; -gurke v. ingelegd
agu ► kje o.
gewohnt man Alles, eindelijk gewent men wend, Z. gewohnen.
aan alles, wordt men overal aan gewoon;
GewQhnung , v. gebruik o., ge- Gewi rzhaft, -er, -si) bijv. en
es in einero Hause, an einero Orte of woonte v., gewennen o.; (van een kind), b. kruidig, specerijachtig, geurig.
Klima gewohnt werden, gewennen, ge- Z. Enlwuhnung.
GewUrzhaftigkeit, v. kruidig woou worden aan, zich gewennen; ich
GewQlb ahnlich, artig, bijv. hei d , specerijachtigheitl v., kruidige of
bin gewohnt zu -, ik ben gewoon, gewend, nw. gekvelfvormig, gewelfachtig, gewelfd; geurige smaak, reuk m. &.
het is mijne gewoonte &; des Klimas ge- -bogen m. boog m. van een gewelf; -brush
Gewurz handel, ( s) m., z. m.
handel in. in specerijen, kruidenhandel,
wohnt sein, gewoon, gewen(] zijn aan; m. (Ontlk.) schedelkreuk v.
wir rind es nicht,, anders gewohnt, wij zijn
GGewiilbe, ( -s, mv. Gecvólbe) o. ge- specerijhandel in.; -handler m. handehet niet anders gewend; das bin ich an welf of welf o., welven o.; 2. Z. Speise-, laar ni. in kruiden, specerijhandelaar,
ihm schon gewohnt, (lat hen ik var, hem Kau fvnanrls-, Waaren-gezvolbe; himm- kruidenier ni.; - handlong v. kruideniers.
-
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winkel m.; - kammen v. kruidenmagazijn tijd m.; it. getij o.; 2. (mv. -en) (lath.) (van pennen), bereid; (van -geweerloco.; -kram m. kruidenierswinkel in.; 2. getijden o. mv., biduren o. mv.; -enbuch pen), getrokken.
handel ni.inspecerijen;-krámerm. klein- o. getijboek, brevier o.
Gezicht, (-(e)s) o., z. m. (verhandelaar in . in specerijen, kruidenier
Gez@1t, (-(e)s, mv. -e) o. tent v.; in zam.) ras, geslacht o.; 2. (i. k. bet.) gein.; -krámerin V. kruidenierster v.; -ku- -en wohnen, in tenten wonen; 2. (Ontik.) broed, gespuis, gemeen, grauw o.
chen m. kruidenkoek, gekruide koek, zijdelingsche hersenholte v. der dieren; Gezueke, (-s) o., z. m. getrek,
trekken o.
specerijkoek m.; -kummel m. venkelkor- -baum m. &, Z. Zeltbaum.
rel v.; -lade v. kruidendoos,specerijdoos
Gezerre, (-s) o., z. m. heen en Gezueker, (-s) o., z. m. suikeren,
gesuiker o.
v.; -laden m., Z. -kram; -mühle v. krui- weer trekken, rukken en plukken o.
derijmolen m.; -myrthe v., z. m. Spaan Gezeter, ( - s) o., z. m., Z. Zelen -Gezungel, ( - s) o., z. m. de tong
heen en weer bewegen, roet de tong spe sche of lange peper v.; -nu-gelein o., Z. geschrei.
, (-(e)s) o., z. in., Z. Gezah; Inn; (fig.) lekkernij v.
-nelke; -nagelkor•alle v. kruidnagelkorrel
(-s) o., z. m. getrek, gev.; -nelke v. kruidnagel in.
- kasten in., Z. Zeugkasten; -steuer v., Z.
Geslangeste uer; -strecke v. galerei v. door; pluk, trekken, plukken o.
Gewurznelken — baum,
(-s) o., z. m. pluksel o.
(-baum(e)s, mv. -ba ume) m. kruidna- welke eerre waterleiding loopt; --nort ^
gelboow m.; - öl o. kruidnagelolie, nagel m. galerei v., dwarsgang m.
j Gezrne, (-s) o., z. m. boos worolie v .
Geziefer, (-s, mv. Geziefer) o., Z. I den, toornig worden o.
' Gezwacke, ( - s) o., z. m. geknijp ,
Gewurz-reich , bijv. en b . rijk in Ungeziejer.
kruiderijen, zeer kruidig, geurig; -sack
kenner, (-ners, mv. geplaag, knijpen, plagen o.
m. kruidenzak, kruiderijenzak in.; -sack- -oer) m insectenkenner m.; -kunde v., Gezwange, (-s) o., z. ni. klem lein o. kruidenzakje o., pop v.; - schatbiel - kundige iii., -lekre v., -lehrer m., -lehrig men, nijpen, persen, geklem, genijp, gev., Z. -lade; -sieb o. kruiderijzeef v.; bijv. nw., Z. Ziefer- kundige 4. pers o.
-slaude v. struikklaver, ptelea v.; -stein
Geziege, (-r, -st) bijv. en b. Gezweifel, (-s) o., z. in. getw•ijm. mirresteen m.; -straicch in, kruide- (fiergw.) smeedbaar, hamerbaar, plet - f fel, twijfelen o.
rijstruik, meloenstruik m.; waaien v. baar.
1 Gezweige, (-s) o., z. m. (verzam.)
mv. kruiderijen, specerijen v. mv.; -aeein
Geziehe, ( -s) o.,z. ni. getrek,trek- l takken ni. mv.
ken
o.
ni. kruidenwijn, gekruide wijn m.
Gezweigt, bije. nw. getakt, tak Gewuthe, (-s) o., z. in. woeden o . Geziele, (-s) o., z. ni. mikken, doe- i ken hebbende.
!en o.
Gezweit, bijv. en b. gedubbeld, uit
Geyen, Geyer, & Z. b eier .
Gezaekt, bijv. nw. getand Geziemen, (gezientte, gezieml) o.^twee eenheden samengesteld, tweetallig;
(-(e)s, mv. -e) o. gereed- en onp. ww., ui. h. betamen, voegen,` (Pi.) gepaard, paarsgewijs geplaatst, dubschap o., werktuigen o. mv.; - kasten m. passen, betamelijk zijn; es geziemi Kin-, bel; -e Wurzel, dubbele ui; 2. Z. yedopgereedschapkast v. dery zu schrveigen, het betaamt kinderen pelt.
( - s) o., z. m. geknijp,
Gezahle, ( - s) o., z. m. betalen, vol te zwijgen, kinderen behooren te zwij gen; einee t ehrlic lle n iIanide gezienit es knijpen o.
doen o.
Gez ,hle, (-s) o., z. m. betel, tel- nicht, so zu handeln, past, voegt &; leben Gezwiefaeht, bijv. nw., Z. gewie es seinent Slaiide gezieint, past, voegt, dopeelt.
len o.
Gezahnelt, bijv. nw. getand, uit- overeeenkonit int; 2. wed. ww. sick -, Gezwirne, (-s) o.,z. -.u. getweern,
passen, 1,etaclleii; es gezieint sich nicht, tweeriten.
getand, zaagsgewijs.
Gezank, (-(e)s, mv. -e) o. krakee- het past niet, is niet betamelijk; wie es Gezwitseher, (-s) o., z. in. gelen, twisten, gekrakeel, getwist, gekijf sick ge;ienit, zoo als het behoort, be- !.;weel, gekwetter, kweelen, kwetteren o.
o.; ein schreckliches - an/angeli, vreese- taant.
Gezwungen, bijv. nw. gedwonlijk beginnen te krakeelen, te schreeu -Geziemend , bijv. en b. passend, gen, genoodzaakt, verplicht; 2. (lig.)
wen, te kijven, een vreeselijk leven be- betarnelíjk, behoorlijk, welvoegelijk; die niet vrij, gemaakt, geaffecteerd; -heil v.
-e Ehre, verschuldigd; sich - betragen, gedwongenheid v., dwang ni.; 2. (lig.)
ginnen te maken.
Geza,pfe, (-s) o., z. m, getap, tap- betamelijk, welvue lijk, ordentelijk, be- gemaaktheid, geaflècteerdheid v.
leefd, zooals het behoort.
pet: o.
G ibraltarsehwalbe, (-n) v.
Gezappel , (-s) o., z. m. getrappel Geziemlieh , (-e^, -st) bijv. ei) b.,, zwaluw v. in de straat van Gibraltar.
Z. gezieniend.
gespartel o.
1 Gicht, (-en, (Volkst.) -er) v. jicht,
Geziere, ( - s) o., z. in. gemaakt - I' rheumatische pijn, rheurnatiek v.; (Gen.)
Gezaser, ( - s) o., z. in. vezelen o .
( -es, mv. -e) o., Z. Gezah. heil, gekunsteldheid, gezochtheid, ge- Ijicht, ewrichts i'n v.; - an den Handen,
m
o., z. . getoover,
veinsdheid v.
^ handjicht
e v.; - an den Fiisz n voetjicht
Gezauber -s( -s)
bi' en b. v. voeteuvel, Ppodagra,
oda s p ootjJ e o.; - a n den
b
tooveren o.
....
( -er, - ( e) st ) bijv.
Gezauder, (-s) o., z. m. gedraai, gemaakt, gekunsteld, gezocht, geveinsd, knieen, kniejicht v., gonagr a o.; (liegende,
gezammel, geleuter, gezeur, lanterfan- voorgewend, gewaand; -heit v., Z. Zie- lau%ende, reiszende -, vliegende, loopende
rerei.
jicht; lahmende -, verlammende jicht; ten
o.
Gez um, ( - (e)s, rev. - e) o. getuig Gezimmer, ( - s, mv. Gezi'nmer) in den Huj'len, heupjicht; (Volkst.) in
o. timmerwerk, getimmer, houtwerk o. -er verfallen, an -ern sterben, stuipen
o., tuigage v., tuig o.
Geza_use, (-s) o., Z. m. getrek, ge Gezirkel , (-s) o., z. m. passen, krijgen, aan stuipen sterven; 2. (Giet.)
afpassen, gepas o.
(van den oven), plat, vlak o.; it. laag v.,
pluk, trekken, plukken o.
Gezeehe, (-s, mv. Gezeche) o. ge Gezirp, (-(e)s) o., z. m. getjilp, ge- schicht m., hoeveelheid v. erts of metaal,
die men te gelijk in den oven werpt; it.
zuip,. zuipen o., zuippartij v.; it. dron- sjirp, tjilpen, sjirpen o.
kenschap V.
Gezisehe, (-s) o., z. in. (van clan- oven- stortgat o.
Gezohnt, bijv. en b. betrekking gen &), gesis, sissen o.; (lig.) uitfluiting,
Gieht — ablagerung, v. (Gen.)
uitjouwing v., uitjouwen, gefluit o.; 2. kalkachtige aangroeiing v., kalkachtig
hebbende op het getal tien.
gezwel o.; -ader v. heupader v.; -an/all
Gezeichne, (-s) o., z. m. gelee- Z. Gezischel.
Gezischel, (-s) o., z. m. getluis- m. aanval m. van jicht; -arlig bijv. en b.
ken, teekenen o .
Gezeidel, (-s) o., z. m. honing uit ter, fluisteren o.;. i-rlluistering, fluiste- jichtachtig; -(beer)baum in zwar te bes ring v.
seboom ni.; -beere v. zwarte (aal)bes v.;
tie korven snijden, melken o.
Gezeige, (-.e) o., Z. m. toonen,aan -Gezitter, (-s) o., z. in. sidderen, -beerstraucli ni z„varte -bessestruik nu.;
beven o.
-bionic v., Z. SchIusselblume; -boden m.,
wijzen, aantoonen o.
e7ezeit, (-en) v. (Zeew.) tijd, ware ) GezQgen, bijv. uw., Z. iehen; it.IZ. Gicht (Giet.); -bi uch m . verlamming
-
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Gif.

Gie.

Gie.
Gle.
v.; -briichig bijv. nw. verlamd, lam, kreupel; -brüchigkeit v. verlarnming, larnheid
v.; -brucice V. (Giet.) trap m., brug v.
naar het stortgat; -bühne v. (Giet.) stel
om bij het stortgat te komen. -lagev.
Gj chten, (gichtete, gegichtet) bedr.

""
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Giebsen, (giebste, gegiebst) o. ww., ten; (fig.) verspreiden, in ruime male
in. A . moeielijk ademen of ademhalen, mededeelen, Z. sick ergieszen; it. hard
regenen; es gieszt, het regent dat het
gijpen.
Giek-baum , (-baum(e)s , mv.

-baumne) m. (Zeew.) giekboom in., groote

;iet, liet stortregent; l[. wed. ww., Z.

mich ergiezen.

Gieszer, ( - s, mv. Gieszer) m. gievlast m. van eerre oorlogssloep.
nw. pijnigen, kwellen, pijn veroorzaken.
Gieke, (-n) v. stoofje o., kleine ter, gietersbaas m.; 2. Z. Giesskanne.
Gieszer de, v.gietaarde, potaarde v.
Gichterisch, bijv . en b. jichtach - stoof v.
Gieksegel, (-gels, mv. -gel) o. Gieszerei, (-en) V. gieterij, plaats
tig, podagraáchtig; 2. (Volkst.) kramp
stuipachtig; -e Be--achtig,krmpd giekzeil o., derde zeil o. van eetje oor - V. waar gegoten wordt; it. gieten o., gietersarbeid m.
wegung, krampachtige beweging, stuip logssloep.
-trekingV.
Gienaffe, (-n, mv. -n) m., Z. Gdhn- Gieszlohn, ( - (e)s) rr. gietersloon
Gicht-fieber,

(-bees,

mv. -bee)

a.; 2. gietloori o.

afe.

o. jichtkoorts v.; -fluss rn. jichtzinking
Gi e nen, (gienle,gegienl) bedr. ww., Gieszerz, (-es, cnv. -e) o. gieterts,
brons o.; -[ass o. gieter n i., gietertje o.;
v.; -haus o. (Giet.) ovenmond in.; -hei - Z. gd/men.
Gien - fisch, ( - es, mv. - e) :n., it. Z. -kanne; -fieber o. gieterskoorts v.;
lend bijv. nw. jicht genezende.
Gichtig, ( -er, -st) bijv. en b. jich- - maul , (-niaul(e)s, mv. -naduler) o. -[lasche V. gieterspersstok ni.; -form v.
tig, met jicht behept, aan jicht lijdende. tandvisch m.; - minschel V. tandmossel v. vorm, gietvorm m.; -hans o., -holle v.
giethuiso.,gieterij v.; -kamnrer v. (iliuntGieht — knoten, ( lens, rov. ten) Gi gipsen, Z. giebsen.
m. jichtknobbel m.; -kolik v. jichtkoliek
Gier, ( -er, -st) bijv. c:i b. gretig, w.) gietkamer v.; -kanne v. gieter m.,
gietkan v.; (Nat. hist.) zeevink m.;
o.; -kOrner o. mv. jichtkorrels V. mv.; Z. gie rig.
-krank bijv. nw. aan de jicht lijdende;
Cier, (-en) V. gretigheid, I,egeerig- —nknorpel m. (Ontik.) Z. -beckenknor- kranke (der, die), jichtlijder in., jicht - hei(], hevige begeerte, zucht v., lest m. pel; - kasten m. (Org.) gietraam o.; -kelle
lijderes v.; -kraut o. jichtkruid o.; - leiden
Gier — bliek , ( - (e)s, uiv. - e) ►n. V. gietlepel, gieterslepel m.; -kessel m.
o. lijden o. aan jicht, jichtpijn v.; -mast gretige blik m.; -br/ic/ce v. gierbrug v.; (Org.) gietketel m.; -kop[ m. gieterkop
nt.; -kr^ccke v., Z. - kasten; -kunst v. gieo. (Giet.) kolenmaat v . bij de hoogovens; -de v., Z. Begierde.
- materie v., Z. -stolt -millet o. jichtGieren, (gierle, gegiert) o. ww., terskunst, gietkunst v.; -lade v.,Z. -bank;
middel, middel o. tegen de jicht; -nior- iii. h. each, au[ eliv. -, hunkeren, vurig -loch o. gietgat o., vormopening v.; 2.
hellende goot v., door welke het gesmolchel v., Z. Morchel; - papier, -p/laster o. verlangen, gretige blikken slaan op.
jichtpapier o., jichtpleister v., diapalm
Gi_erenziegel, ( gels, mv. gel) teu metaal in den gietvorm vloeit; -lb/joel
m., Z. -kelle; - meister m. gietmeester,
v.; -pille v., -pulver o. jichtpil, jicht in. (Leid.) gierende dakpan v.
pil, poeier v. tegen de jicht; -rose-poeir,
( - en, mv. - en) m. gier gietersl,aas in.; - mergel m. gietmergel v.;
Gierfalk
,
valk ni.
-valk,]Jndsche -melall o. gietmetaal o.; -modell o., Z.
V. pioenroos, pinksterroos v.; -rube v., Z.
Zaunrübe; -schmnerz m. jichtpijn, jicht Gierig, ( -er, -st) bijv. en b. nach -form; -mutter v. matrijs, matrijsmoeder
smart v.; -schwamm m. stinkende morille elk. -, begeerig, hunkerend, gretig; (in o.; -o/'en m. gietoven m.; -pfanne v. giet
- platte v., Z. - lofel; -presse v., Z.-panv.;
v.; -slof ' m. jichtstof v.; -stuck o. wand- het eten), gretig, gulzig, happig; -eBlicke
steen rn. aan den tegenovergestelden kant auf eitje Fr au iverfen, begeerlijk; -keit V. -flasche; -puckel ra., Z. -buckel; -rahni,
van het ovengat in ovens; -lafetm. jicht- begeerlijkheid, gretigheid, happigheid v.;^ -rahmnen in., Z. - leasten; -none v. goottaf, gezondheidstaf o.; - wasser o. jicht- (in het eten), gulzigheid, vraatzucht v.; steen m.; -iOhre V. gietbuis, gietpijp v.;
-sand m. gieterszand m.; it. Z. - mergel;
water o.; -warti v., Z. Diplamn; - zettel rn. (Zed.) begeerlijkheid, belustheid v.
Gierling, (-(e)s, mv. -e) m. be- - schaafel V. gietschop v.; -stein ni. gietbericht o. van den geneesheer omtrent
steen, opgelos t graniet o.; 2. gietvorm ni.
geerig mensch in.
de jicht.
met geelkoperen platen; -tafel v. (Spieg.)
Giekern, (gickerte, gegickeri) o. Giersch, Z. Gersch.
ww. ginniken, grinniken o_
Gi_crschwalbe, (-n) v., Z. Mauer-' giettafel v.; -tiegel in. (Wast.) giettegel
Giebe, (-n) v. draadwinder m.; schwalbe; - ziegel m. driehoekige tegel m. m.; -tisch m. giettafel v.; -trichter m.,
(Wev.) scheerraam o., weversboom rn. Giesz - baeh, ( - bach (e) s, ni v. - bche) Z. -loch (2).
Giebel, ( - s, mv. Giebel) m. gevel, m. stroom m., stortbeek v., stortvloed m.; Gieszung, v., Z. giesren; 2. (fig.)
gevelmuur, tuitmuur m.; 2. sieraad o. -bad o. stortbad o.; -bank v. gietbank v.; Z. Ergieszung.
Giesz-vogel, (- vogels, nov. - vogel)
boven deuren en vensters, fronton o.; 5. -becken o. lampetkom v.; —knorpel ro.
(Prov.) huis o.; 4. toppunt o., Z. Gip`el; kraakbeen o. van het strottenhoofd o.; m., Z. bendehals; - zvaare v., Z. Guss—muskel nl. (Ontlk.) bekervormige spier ivaare; -werk o. gietwerk, gieterswerk o.,
5. (Nat. hist.) post v. (een vischje).
Giebel— bruch, (-bruch (e) s, nov, v.; -blech o. gietplaat v.; it. geslagen plaat gieten o.; -zange V. gieterstang v.; - zapten
-bogen m. (Giet.) staafvorm m.;-ijzero.; ni. giettap m.; it. blok o. lood of tin, zalm
- broche) m., Z. G'ip felbruch; -dack o. gem.; - zettel m. (l3oekdr.) opgave v. der
veldak o.; -feld o. bevelveld o., timpaan - boekel m. gietkroes m.
o.; -feaster o. gevelvenster, venster o. in
Gieszel, ( - s, mv. Gies zel) no. giet - te gieten lettervormen.
Gietau, (-(e)s,mv. -e) o.,Z. Geitau.
den gevel; - fórniiy bijv. en b. tuitgevel pijp, gietbuis v.
-vormig,sptelnd;(Wak.)trpGieszen, (goss, gegossen) bedr. ww. Gfffel, ( - n) v., Z. Ga//el.
Gift, (-en) v. gift, gave v., geschenk,
vormig; -haas o. huis o. met een tuit- oar. gieten, storten; Wasser in seinen
gevel; -loch o., Z. - eenster; -maner v. Wein -, gieten, doen; (fig.) Z. Wasser; present u.; durch - and Gaben jem. gegevelmuur, tuitgevel ni.; - saaie v., Z. Oel ins Feuer -, Z. Oel; jemn. eta'. in die winnen, door giften of geschenken iem.
-spits; -schoss m. grondbelasting v. dei Sc/ink -, Z. Schuhe; aus cinema Ge fosse in winnen, Z. Mitgift.
Gift, (-(e)s, mv. -e) o. gif of gift,
huizen in de stad, belasting v. op th ein anderes -, gieten, overgieten, uitstorvensters; - schwalbe v., Z. Hausschtvalbe, ten; Bruhe auf den Tisch -, storten; vergif, venijn o.; (van eerre slang), venijn
-seile V. gevelzijde v.; -spcesz of -spit: i (Giet.) Zinn, Blei, Teller -, gieten, snel- o.; jem. mil - tödten, vergeven, door ver
om het leven brengen; elw. mit - ver--gif
V. spits v.; (Bouwk.) gevelspits, tuit. v. t en; Kanonen, Glocken, Gips iguren, Wachs-wand v., Z. -rraauer; - ;immer o. vlie- lechte cf• werden gegossen, worden gego- mische n, bestreichen, vergiftigen, met ver ring v.; -zinne v., Z. - spitte; -ziczs r,i. , ten; gegossene Arbeit, gietwerk o.; (fig.) gif vernietigen, bestrijken; it. rottenkruit
z,um Lieben ist er nicht gegossen, hij is o., arsenik m.; 2. (Gen.) kwade stof, smet Z. -schoss.
Gieben, (-s, rnv. Gieben) m., Z niet gemaakt om te beminnen; Alles sitzt stof v., venijn o.; 3. venijn o., verborgen
unie gegossen, (van kleederen), als aan hel haat, wrok m.,boosaardigheid v.;it. hevige
Giebel (Nat. bist.).
Giebigkeit, (-en) v. (Rechtsw. lijf gegoten; 2. o. ww., m. h. besproeien toorn m., kwaadaardigheid, woede v.; begieten; mart hat schon gegossen, bego- and Galle speien, vuur en vlam spuwen,
belasting v., impost m., accijns in.
-

-

-

-

-
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Gift--abtreibend , bijv. rrw. gift- poeier o .; 2. vergiftigd poeier o.; -regen liskoord, snoer o.; -niuirle v. moerrad oafdrijvend; •—es Mittel, Z. Giftarznei; m. tegen m. met honigdan%v; -reich bijv. Gingang, (-(e)s, mv. -e) m. gin-apfel m. giftappel m.; —baum m. gift- en b. zeer vergiftig, veel vergif bevat - gang o.
Ginseng, m., Z. Xraft vurzel.
appelboom, mauschenilleboom m.; -arznei tend; -roche v. (Nat. hist.) slekelrog,
Ginst, Ginster, rn., Z. Gensler.
V. giftwiddel, giftverdrijvend middel, pijlstaart m.;-schlarnge v. vergiftige, veeij-

Ginsterkapern, mv . bloesems rn.
giftbaars, venijnige zeebaars m.; -baum wolfsveest ni.; -spitze v. vergiftigde punt mv. der brem.
Gipfel, (-s, nlv. Gipfcl) M. top
n,. vernisboom in.; 2. vergiftige sumak, v.; -staucde v. giftstruik ni.; -stein m.
vergiftl►oorn in.; -becher w. giftbeker m.; giftsteen, bezoar m.; (Bergw.) Z. -kies, m., kruin, spits v.; (van een berg), top,
-beere v. giftbes v.; -benetzt bijv. nw. -stof/' M. giftstof v.; -sumach in., Z. kruin; (van eene rots), kam m., punt
met gift bevochtigd; - beulel m. giftblaas -baum; -trank m. giftdrank, vergiftige v.; (Pl.) top nt., spits v., uiteinde o.; die
v., giftzakje o.; - bissen rn. giftbrok ni., drank ni.; -lropfen m. giftdroppel m.; - der Baunie abhauen, booreen toppen;
vergiftigd stuk o. eten; -blase v., -blos- - trunken bijv. nw. dronken van vergif; (fir.) toppunt o., hoogste trap rn.
Gipfelbrueh , (-bruch.(e)s, mv.
cheer o., Z. -beutel; -blame v. vergiftige -voll bijv. en b. vol vergif, vol venijn;
bloem v., giftbloem v.; -flut o. vergif- it. vol boosheid of boosaardigheid Z. -tra íincc) m. (Boschw.) breken o. der
tigd bloed o.; -blulhe v. vergiftige bloc- giflig; - wasser o. giftwater, vergiftigd toppen; it. breuk, spleet v. in den top.
sein rn.: -bohne V. vergiftboon v.; -dampt water o.; -wende v. (Pl.) witte zwaluw Gipfelehen, o. (verkl.) topje,
m. giftdamp rn.; -dunst in. schadelijke wortel m.; -widrig bijv. uw. tegen ver - kruintje, spitsje o., Z. Gip[el.
Gipfel-fármi.g, bijv. en b., Z.
gif, de (uit)werking van vergif vernie damp m.; -eidechse v. gecko in.
Gifter, (-s, mv. Giller) rn. (veroud.) ligend; --es Mittel, tegengift o.; -wort gipfelslandiq
Gipfelig, bije. en U. toppen heUo. toornig woord o.; -tcury(el) v., Z.
Z. Gebel',
bende, niet een top; zwei -, drei -, met
Gift-erz, (-es, rriv. -e) o. vergiftig - wende; -zahin m. gifttand m.
Gigagen, (gigagle,gegigagl) o. ww. twee, drie toppen.
erts, arsenikerts o.; -esche v., Z. FirnnissGipfeln, (gipfelle, gegipfell) bedr.
baum; -essig m., Z. Pestessig; -fang rn. snateren .
Gigant, (-en, mv. -en) in. reus ni. wv%. puntig maken, eene punt waken
plaats V. ia den oven, waar de arsenik
Gigantisch , ( -er, ani, meislen -) aan, Z. zuspitzen; (Pl.) gegipfeli, getopt;
zich aanzet; it. giftschoorsteen tit.; -fun
gig bijv, en b. smetstof of venijn licht bijv. en b. reusachtig, verbazend groot, 2. o. en wed. ww. den hoogsten top of
graad bereiken of bereikt hebben.
de verf v.; kolossaal.
vergiftigde
opne +tiend; - farbe v. vergifti
Gipfel-reich, bijven ii. veel topGiks, alleen in er weisz weder-noch
-Fisch m. vergiftigde v inch +ai.; -ge/ass
o. vat o. reet vergif; -geschwollen bijv. nov. Gales davon, hij weet er geene jota, vol - pen hebbende; (Boschw.) kroondragend;
-saai v. tallooze menigte toppen m. mv.:
van vergif opgezwollen; -getrankt bijv. strekt niets van, Z. Gaks.
Gilb-beere, (-n) v., Z. Gelbbeere; - spitse V. uiterste punt v.; -slartdig bije.
nov. van vergif doortrokken; - getcdchs o
sleinrn. steen
giftplant v.; -hahnrenfusz in. watercanon- -blame v. witte reseda, ververswouw v. en h. aan de punt staande; Gilbe, (-n) v., Z. Gelbe; 2. (13ergw.) m. die het uiteinde (B. v. van een gevel)
kei v.; -hauch rn. giftadem, pestadem m.;
-hauchend bijv. nw. giftademend; -heil oker m., geelaarde v.uitmaakt, tuitsteen in.
Gilben, (gilble, gegilbt) o. vn., in. Gips, (-es, env. -e-) ni. pleister o.;
m. wolfswortel m., monnikskap,aconie v.:
(Delfst.) gips o., waterhoudende zwavel -hirschling m. roode paddenstoel in., h., Z. gellen.
Gilben-Blume, (-n) v. plant v.,, zure kalk v.; mil - uberziehen,bepleisteren.
dennenzwam o.; -hand m. stekel) ► aai,
Gips-abdruek, (-druck°(e)s, env.
waaruit gele verf getrokken wordt; -kraut
zuigervisch m.; -hitte v. gifthut v.
-drucke) in. afdruksel o. in gips; -abgusz
Giftig, (-er, -st) bijv. en b. giftig, o., Z. - biurne.
Gilbieht, bijv. en b., Z. gelblich. ' err. afgietsel o. in gips; aiiwurf in. pleisvergiftig, een vergif bevattend; e Lu; t,
' ter o.; -arbeit v. stukadoorwerk, pleisGilbig, bijv. en h. geel.
besmettendi, schadelijk; (tig.) hevig verGilbkraut, (-kraut (e)s, env.-krdur- `terwerk o.; -arbeiter m. stukadoor, gipsrazend; - 'werden, boos
r •n woedend,^
co od
v. mv.
worden, toornig worden; -eZuiige, venij- ter) o., Z. -biunie.werker, pleisterwerker o.; -arlen
bijv. en h.
nig, giftig, lasterlijk; -e Reden, Uoo`aar-, Gilblieht, bijv. en b. geelachtig. gipssoorten v. mv.; -arlig
Gilbliehen, (-chemie, env. -chen) gipsachtig; -bereiler m., Z. -Brenner;
dig; -heil V. giftigheid, bes+nettelijklo id,
tegengift o.; -bars(ch) m. (Nat. hist.) uige slang v.; -schtvamni m., Z. -pilt; it .
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scihadelijkheid v.; (fig.) booraar+ligt -+e* ' {1. (Nat. bist.) Z. Giebel (Nat. hist.).

- bildo. pig )sterbeeld, gipsbeeld o.; -blame

Gilbling, (-(e).5, env. -e) in., Z. v. gemeen gipsspaath o.; -brei m. pleis-

v., toorn m., drift v., woede v., wrok

terdeeg, gipsdeeg o.; -brenner rn. gipsGift-kan1m, (-kainm(e)s, rr+ti. Goldarn ?eter.
Gilbwurz, (-tviirze) v., Z. Gelb- brander, gipsbereider rn.; -brennerei v.
- kamende) nr giftkam m.; -kies rn. (Berggipsbrander• j v., gipsbranden o.; -6 ►_uch
w.) Z..vlisspic•kel; -I:obalt ni. giftkobalt wurz.
Gilde, (-n) v. gezelschap, genoot- in. gipsgroeve v.; it. pleisterkeil, gipso.; -kuch, - koeher m. giftrnenger m.;
v., borstbeeld o.
-kocherei V. giftmenger o.; -born o. gift- schap o., vereeniging v.; 2. Z. Zunft.kuil in.; - buste v. buste
-!lecke v. gestiikaof
gips;
gildevare
pleister
-bier,
(-s,
mv.
-e)
u.
o.,
giftgiftkruid
Gilde
v.;
-kraal
o.
korrel
o.; -druse
plant v.; -kugel V. giftbal m.; - kunde v., bier o.; 2. vereeniging, bijeenkomst v., doorde zoldering v., plafond
n
Z.
Z. - lekre; -kunst v, kunst v. om ver g if gezelschap o. Derr hi e r te drinken, - bric(' V. ge kristalliseerd gips o.
yegipsl) bedr. ww.
ten te bereiden; - lalwerge v.tegengifto., m., Z. Z,unflbrief; -Cruder in. gildebroe- Gipsen, (gipste,
bevlekken,
orvietaan in.; -lehre v. leer, kennis v. der m., lid o. van een gilde; -lotus o. ^ pleisteren, riet pleister of gips
gipsen, van
van de vergiften; -los bijv. en b. zonder gildenhuis o.; - knecht rn. gildeknecht m.; plafonneeren; II. bijv. nw.
vergif; -magnet Ln., Z. Schlangenslein; -rneisler m. gildemeester n1. gips of pleister.
Gipser, (-s, mv. Gipseg) ni. gipsGildenschaft, v., Z. Gilde.
-mehl o. zinkkalk v., ovengalmei v.,
Gilft, (-(e)s) m., z. m. (Bergw.)'w erker•,pleister•aar,stukadoorrn.; 2.gipsspodiuin o., rottenkruit o.; 2. giftaarde,
vergiftige aarde v.; -mischen o. giftmen- met goud en zilver vermengd zwavel- gieter rn.
Gipserde, v., z. ni. gipsaarde v.
gen o.; -mischer, —in, giftmenger m., zuur ijzer o.
Gipsern, bijv . nw. gipsen, van gips
giftmengster v.; -niischerei v. giftmen Gilge, (-n) v., Z. Lilie.
Gillenstein, (-(e)s, mv. -e) m. of pleister.
gen o.; -mitiel o., Z. -arznei; -morel in .
Gips fass, (-fasses, mv. -f sser)
vergiftiging v., moord m. door vergifti- (Delfst.) net kwarts vermengde groen,.' -
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o. gipsvat o.; -fgur v. beeld o. in gips;
ging:
in - pu
n' ss V. giftnoot v.; -pfeil m. ver- aebtige schiefer, schiefersteen o.
Gimpel , (-s, mv. Ginipel) m. bloed - -foren V. gipsvorm, pleistervorm m.; -ge giftigde pijl m.; -pflanze V. giftplant v.;
-gieszer m., Z.
-plaster o. giftpleister v.; -pille v. gift- vink, goudvink, botvinlr m.; (fig.) lom -^bir•ge o. gipsgebergte o.;
in.; -hallig
pil v.; 2. vergiftigde pil v.; -pil; rn ver- peril,dornkop, onuoozele, zot, dwaas rn. ^ Gipser (2); -grube v. gipskuil
Gimpf, (-es, mv. -e) m. (Knoop.) , bij v. en b. gips bezattend; -kalk in. gipsgiftig de r► arldenstoel rn.; -pulver o. gift-

Git.

Gla.

Gla.

^2q)

kalk v.; -kelle V. gipstroffel m.; -kopt ni. v., vrouwenhaar o.; -erker m. balkon o.; o.; (Schild.) glans m., schitterend licht
gipskop, pleisterkop m.; -kraut o. (PL) -(amn m. (Pl.) bastaardvaren o.; - Penster o., levendigheid v.
Glanz —asset, (-n) v. (Nat. hist.)
gipskruid n., gipsplant v.; -krystall m., o. tralievenster o.; — arcs hólzernem Gil
Z. -druse; - malerei v., Z. Frescomalerei; terrrerk, jaloezie v ., zonneblind o.; -[c r- gele steenmot v.; -auge o. halfpauw m.
- marmer m. kunstmarmer, gipsmarmer mig bijv. en b. tralievormig, tratieachtig, (een avondvlinder); -band o. geglaceerd
o.; -mehl n. gemalen gips o.; gegrabenes getralied, gevlochten; (Ontlk.) sponzig; lint o.; -bank v. (Hoed.) glanstafel v.;
—, zeer fijne gipsaarde v.; - mergel m. -gang rn. getraliede gang ni.; -horn o. -beraubl bijv. nw. van glans beroofd,
(lof; -be.cäel bija. nw. met (veel) glans
gipsmergel v.; - mortel m. pleisterkalk v.; (Nat. kist.) gekroonde horenschelp v.
-r.uhle v. gipsmolen m.; -miiller m. gipsGitterig, bijv. en b. getralied, tra- bedekt; -Matt, -blé,ilchen o. klatergoud
o., foelie v.; -blendev. (Delfst.) zwavelvermaler m.; -o/'en in. gipsoven m.; -sache lien hebbende, met traliën.
v. gipswerk, pleisterwerk o.; - sand m
Gitter kafer, (-kafers,mv.-kdfer) binding v. van bruinsteenmetaal; - bitrste
gipszand , pleisterzand o.; -schaufel v. m. traliekever rn.; -laube v. priëel o. van v. glansborstel m.; - cantille v. dun, plat
gipsschop, pleisterschop v.; - schlager m. staken; -leinlcand v. (Man.) I:anefas o.; en schitterend cantille o.; -duff m. blingipsklopper, pleisterklopper m.; -sinter -loge v. (Tooneelk.) door tralies afge- kende damp m.; it. dauw m.; -durstig
m. gekrist illiseerd gips, gips, gipssteen sloten of met tralies voorzien zijnde b ijv. nw begeerig naar glans en luister.
o.; -spathni. gipsspaath o.;-stein m. gips- loge v. Gl ,nze, v., z. m. (Man.) glanzen,
steen, gipsachtige steen m. en o., albast.
Gittern, (gitlerte, gegitlerl) bedr. geglains o.
o.; -slvszer m., Z. - schlager; -tisch m. ww. traliën, van tralies voorzien; gegit-Glanzen, (gli nzte,gegldnzt) o.ww.,
gipstafel v.; -iibberzug m. pleister o., be- terte Arbeit, traliewerk o.; (Wapenk.) ir). h. glinsteren, blinken, schitteren,
gegittert, getralied, niet getraliede sta- schijnen: (van kleuren),glinsteren,schítkleeding V. met gips, bepleistering v.
teren; (van metalen),glinsteren,blinken;
ven; (van stoffen), met ruitjes.
Gipsung, v., Z. gipsen.
Gips waare, ( - n) v. gipswaar v.. Litter sehneeke, ( - n) v., Z. - de Augen, glinsterend, fonkelend; - de
pleisterwerk o., voorwerp o. in gips of -horn; - schrank m. traliekast, getraliede Lor f terscheinung, helder,schitterend,lichpleister; -wand V. gipswand v., bepleis- kast v.; -schrwwaynrn m. lantaarnvormige tend; fig.) die Tugend yidnzlim Unglucke
terde muur in. pa^ldenstoel ni.; -math m. traliespaath noch me/ir, schittert, blinkt uit; -des VerGiraffe, (-n) v. (Nat. kist..) giraffe o.; -stooge v. stang v. in traliewerk; mogen, glinsterend, schitterend,aanzien-stock m. tr,iliernaat v., traliemaatstok m.; lijk; -de Eigenschaft, Schönheit, Gesellv., kameelpardel m,
Girall, (-(e)s, mv. -e) o. (Geweer- -stuhl m. traliestoel m.; -thor o., -thiire schaft, schitterend; in Gesellschaft -,
v. traliedeur v.; -venus v. (Nat. hist.) schitteren, uitblinken; ein -des Etend,
m.) Z. Drape.
Girant, (-en, mv. -en) ni. (Hand.) tralieschelp v.; -ic alze v . (Nat. kist.) net- door luister verborgen of bedekte armocvormige rolschelp v.; -waeise bijw. getra- de; (Spr.) Z. Gold; 2. bedr.ww. glanzen;
lastgever, endossant, endosseur m.
Giraspl, (-(e)s, mv. -e) in. (Jun.) lied, traliesgewijs; -werk o. traliewerk, Papier -, glanzen; Leder, Stiefeln -, glim vlechtwerk o.;-zaun m. tralietuin m., ge- mend maken, doen glimmen; geglanzter
kattenoog o., sterresteen m.
of glasirter Handschuh, glacé-handschoen
Girat, (-en, mv. -en) m. overdra- v(oc)alen haag v.
ger, overschrijver m . van een wissel en - Glaeo- Handsehuh ,(-schuh(e)s, m.; 11. o. zelfst., Z. Glanz.
mv. -schuhe) m. glacé - handschoen, go Glanzer, (-s, mv. Gldnzer) m. glan(losseur m.
zer, polijster m.
Giriren, (girirle, ,girirt) bedr. ww. glansde. geglaceerde handschoen m.
(Hand.) einen Wechselbrie[ - , overdra Glacis, (onb.) o. (Vest.) veldborst Glanz erde, v. aardschuim o.; - erz
o., Z. Glanz (2); -erhellt bijv. nw. glansgen, overschrijven, endosseeren; in Blanco wering, glooiing v., glacis o,
Gladiator, (. s,mv. -en) in. zwaard- rijk; -esbldue v.schitterend blauwo.;-farbe
-, in blanco enclosseereu;girirte Secunda,
v. schitterende kleur v.; - farbig bijv. en b.
vechter, kampvechter, gladiator m.
geëndosseerde secunda-wissel m.
Giadiatoriach, bijv. nw. als een eerie schitterende kleur hebbende; -firniss
Giro, (-s) o., Z. m. (Hand.) ( van
wissels), endossement o., overschrijving, zwaardvechter &, op de wijze rler zwaard- in. glansvernis o.; -geber m., Z. Glanzer;
overteekening, overdracht v.: sein - geben, vechters.-gebirge o. schitterend, glinsterend geZ. giriren; - in Blanco, oningevuld en-Gelahrke, (-n) v. (Nat. kist.) bergte o.; -ge/wier o. schitterende vededossement o.; -banlcv.(Handd.) girobank v. schar v., kleinste maar smakelijke schol - ren v. inv.; - geilde o. heerlijke velden o .
mv.; -gefunkel o. schitterend gefonkel o.,
Girondisten, m . mv. (Desch. van soort.
F.) girondijnen, gematigde republikei Glamme, (-n) v. grensscheiding v. pracht v.; -gelicht o. schitterend gezicht
o.; - ges'irn o. schitterend, glinsterend,
Glandel , ( - n) V. klier V.
nen r. mv .
Girren, (girrte..7egirrt) o. ww.. m. Glaander, (-s, mv. Glander) m., Z. fonkelend gesternte o.; -gewebeo. schith. (van duiven), kirren, koeren; (fig.) Galander; II. (-n) v. ijsschol v.; it. glij- terend weefsel o.; -gewimmel o. glansgewemel o.; -gerrolk o. schitterende wolken
zuchten. klagen. baan v.
Glandern, (glanderte, geglandert) v. mv.; -gold o., Z. Flittergold; -gras o.
G rrung, v ., Z. girren
(PI.) kanariegras, glansgras o.; -hammer
0. WW. glijden, slieren op het ijs.
Girsch, Z. Gersch.
Glanz, (-es, mv. Ghnze) m. glans rei. glanshamer. polijsthamer m.; -handGis, o. (onb.) (Mus.) gis, g -mol ;
ni., schitterend licht o., pracht v., luister, schuh in., Z. Glacé-Handschuh; -hell bijv.
-moll, g -snol mineur.
Gischen, (gischte, gegischt) o. ww., praal, roem m.; (van eene stof), glans m., en b. schitterend; -höhe v. schitterende
schijnsel o.; diese Farbe hat den -, ihren hoogte v.; -horn o. glinsterende toethoZ. gaschen.
Giseht, (-es, mv. -e) o., Z. Gddscht. - verloren, heeft haren glans verloren, is ren m.
Glanzig, ( -er, -cl) bijv. en b. glanGissen, (gisste, gegissi) bedr. en o. dol geworden, verschoten; einem Hute,
ww., m. h. gissen; (Zeew.) de vaart he- Zeuge den - geben, glanzen, glans oren - zend, blinkend, schitterend, lichtend,
rekenen, liet bestek opmaken.
jen op; dein Holze, Marmor den - geben, glanzig.
Gissung, V. gissing v., Z. gissen. glanzen, polijsten; it. dem Slahle - , glan -Glanz lth,fer, ( - Pers, mv. - [er) m.
Gltau, (-es, me. -e) o., Z. Geitaic. zon, brnineeren; den - henchmen, den glimkever m.; 2. glimworm m.; - kobalt
Gitter, (-s, mv. Giller) o. tralie- glans benemen, ontglanzen, dof maken; ni. glinn;nend kobalt o.; -kohle v. glim werk, tralieraam o., tralie v., balustrade (fig.) glans, luister m.; der - der Schon- mende kool, steenkool v., blinker m.;
v., hekwerk, hek o., afsluiting v.,leuning heit, glans, luister; er halt viel au[ pus-,-korduuan in. glimmend marokleder o.;
v., rooster in.; 2. (Nat. bist.) netvormige zern - ,pracht, praal, statie v.; ihr Schmuck -1 egel v. glanskogel m.; -leder o. glanzig
napslak v. giebt ihrer Schonheit noch meter - .luister; Ieder, verlakt Ieder n.; -leinivand V. geGitter —artig, bijv. nw., Z. -for- der - seines Namens, luister, roem m., mancelil, geglansd, gegomd linnen o.;
enig; -belt o. traliebed o.; - biecho. tralie- bekendheid, beroemdheid v.; 2. (Delfst.) -licht o. schitterend licht o.; -los bijv.
blik o.; (Pl.) melkkruid n., melhrlistel zwave!lnod n., loodglans m., glazuurerts en b. zonder glans, duister, donker; it.
-

.

—

—

—

-

-

—

.

—
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dof, mat; (fig.) stil, zedig, onbekend best m. glasachtige schor) m., glasachtig r.; -galle v. glaszout o., doorschijnende
-losigkeit v. donkerheid, glanzeloosheid asbest o., Z. -amiarcth; - ascue v. glas - eerkoolzuurde soda v.; 2. (Giet.) glasgal
v.; (fig.) zedig, stil, ingetogen leven, on- asch, soda v..; -auge o. glasoog, glazen v., glasschuim o.; 3. middelste ruit v. in
bekendheid v.; -marnior m. glanzig mar- oog, kristallen oog o.; (van een doode), een rond dakvenster; -gallerte v. aard mer o.; -massa V. hoeveelheid v. glas. glasachtig oog, dof oog o.; (Hoefsm.) gelei, aardbloem v., nostoch in.; -gehduse
. (Hoed. &) glans in.;-meer•o. overvloed glasoog o.; - riugig bijv. en b. glasoogig, a., Z. -glocke; -gemalde o. schilderij v. op
nl. van glans; -pallast m. schitterend pa- met glasoogen; -birn v. ijspeer v.; -blasen glas; -gemenge o., Z. -fritte; -gerhihleis o.; -papier o. glanzig papier, gesati- o. glasblazen o.; -blc ser m. glasblazer schaft v. (Nat.) glazen instrumenten,
neerd papier o.; -pappe v. glad, glanzig m.; --eisen o. glasblazersijzer o.; -bla- werktuigen o. mv.; -geschirr o. glaswerk
karton, bordpapier o.; -periode v. schit- seróhre v. glasblazerspijp v.; -blitzsi off rn . o.; it. Z. -werk; -gewerk o., Z. - hintte;
terend tijdvak o.; — der `ranzösischen electrieke stof v., welke door het wrijven -glanz m. glasglans, glans m. van glas;
Literatur,gouden tijdvak; -presse v.(Man.) van glas verwekt wordt; -boden ni. gla- -glocl,e v. glazen klok v., glasstolp v.;
glanspers v.; -reich bijv. en b. glansrijk,' zen of glasachtige bodem m.; `?. bodem -granale V. onechte granaat m.; -gril[ m.
schitterend, prachtig, vol glans; -roth o.' m. van een glas; -bohrer m. glasboor v.; (Glasbl.) ijzeren staaf v. om de glasstof
glansrood, Engelsch rood o.; -rusz m. -bruch in. gebroken glas o., glasbreuk v.; op te lichten; -grin bijv. en b. glaskleurig, glasgroen; (Ilelfst.) glasachtig, doorblinkroet o.; -schetter m. stijf linnen, ge- -bui'ste v. kannewasscher m.
wast linnen o.; -schrift v. blinkend schrift
Glgsehen, o. (verkl.)glaasje,klein zichtig; 2. o. zelfsi. glasgroen o., glas
v.; -haten m. (Glasbl.) glaspot m.;-kleur
o.; -seite V. glanzige kant m. of zijde v.; glas o.
-spath in. oligistisch ijzer o., glansGlas—cylinder, ders, mv. -der) -hammer ni. glazen makershamer m.;
ni. (Glasbl.) geblazen glascilinder m.; - handel in. glashandel, handel ni. in glas
steen o.
Glanzstahl, stahl(e)s,nmv.-slahle) -dechel m. glazen deksel o.; 2. glasdek of glaswerk; -handler, —in, glashandedeksel o. voor een glas; - diamant m.-sel, l laar, glaskooper, handelaar m., handem. glansstaal, glansijzer, polijststaal o.
Glanz—stein, (-( e)s, mv. -e) m., onechte diamant m.; -edelslein ni., Z. laarster v. in glas, glashandelaarster v.;
Z. Spiegelglans; -sucht v. zucht v. om te -stein; -egel m. doorschijnende hloedzui- - harmonika v. (Muz.) harmonica v., glaschitteren; -süchtig bijv. en b. begeerig ger m.; -elektricilrit v. glasachtige of posi zen muziekinstrument o.; -hart bijv. en
om te schitteren; -lafet o. blinkend, glan- tieve electriciteit v.; - elektrisch bijv. nw. b. zoo lard als glas, broos als glas; -haus
zig taf o.; - tronken bijv. nw. door glans electro- positief, wat zich naar de koper o., Z. Gewaclhshaus; -haat v., -hiutlein
-polderVtasch o. (Ontlk.) kristallijnen oogvlies o.;-haulbatterij richt.
verblind; -umgi rtet, -umstrahlt bijv. nw.
door glans omstraald; -vogel m. (Nat.
Gl ,seln, (gläselte, geglaselt) o. ww. slaar v. (Oogk.) onechte grauwe staar
v.; -hell bijv. en b. zoo helder als glas,
bist.) Amerikaansch boomkruipertje t., (Scherts.) pimpelen, veel drinken.
glansvogel ni.; -volt bijv. en b., Z. -reich;
Glaser, (- s, mv. Glaser) m. glazen doorschijnend, doorzichtig; -honig in.
-maker. doorzichtige honing m.; -hiilse v., Z.
- warme V. warmte V. van een glanzig
lichaam; -wechselnd bijv. en b. afwisseGlaser—arbeit, en) v. glazen- Hartriegel; -hotte v. glasblazerij, glaslend in glans; -weg m. schitterende baan wakers-arbeid m., -werk o., glazeuma- h u t v.
v.; -wichse v. glimmend poeier, schoen ken o.; -blei o. glaslood o.
Glasieht, ( -er, -si) bijv. nw. glasachtig; (i)elfst.) doorzichtig, glasachtig;
-wolke v. schitterende wolk v.;-smero.;
Glaserde, V. glasaarde v.
-wurm m. goudworm, glansworm m.
Glaser-diamant, en, mv. -en) -es Leder, hard, taai; -er )Velgen, glas
-achtig,
helder.
Glanz -zahn, 'ahn(e)s,m v.-záh- In. glazenmakersdiamant m.; -geselle,
ne) m. (Boekb.) polijsttand m., bruineer - -junge m. glazenma!cers- knecht, -jongen
Glasig, bijv. en b. uit glas bestaan
m.; -yeteerk n., Z. -zun/'l; - handwerk o.
glazig.
-de,
steen m., -staal o.
glazentnakershandwerk, beroep o. van
Glanzung, v., Z. Glanz.
Glasigel, ( -gels. mv. -gel) m., Z.
Glasegel.
Glaphiseh, bijv. nw. geschikt tol glazenmaker, glazenmaker o.
beeldwerk, glaphisch.
Glaserin, nen) V. glazenmakers - Glasiren, (glasirio. glasirt) beclr.
G1arbbeklein, o. (Pl.) stiefmoe- vrouw, vrouw v. van een glazenmaker. ww. Porcellan -, verglazen; Holz j5. -,
dertje, driekleurig viooltje o.
Glaserkitt, (-( e)s) m., z. m. gla- vernissen; (Past., Man., Schild.) glaceeren: glasirter Weizen, gepelde tarwe.
Glas, (- es, mv. Glaser) o. glas o.; zenmakers- stopverf v.
auf - malen, glasschilderes; das - BrenGlaser—klang, (-( e)s) m., z. m. Glas—kalk, ( -(e)s) m., z. ni., Z.
nen, glas branden; 2. (aan eene koets), klinken, geluid o. van glazen; -korb m. -galle (1); -kasse v. (Tuinti.) broeikas,
serre v.; - kasten m. glazen kast v.; 2.
raam o., ruit v.; drinkglas, glas o., bokaal, glasmand, glazenmand v.
beker m.; arts einem vollen, aus vollem -e
Glasermeister, slers, mv. -ster) glaskast, gL.skist v., buffet o.; -kirsche v.
trinken, uit een vol glas drinken; eis - m. tneester- glazenmaker, glazenmakers - knapkers, morel v.; -kill m. glaslijm v.
Wasser, een glas (vol) water; eis -voll, baas m.
en o.; -knopt m. glazen knop, knoop m.;
een glasvol; eis volles - trinken, volle
Glasern. bijv. en b. glazen, van -kolben in. glazen kolf v.; -kop(in. (BergGlaser zubringen, zutrinken, boordevol- glas; 2. (Ontlk.) glasachtig; (fig.) -es w.) bloedsteen, rood en bruin ijzersteen
letjes nemen of drinken; (gemeenz.) gern Auge, glazen oog o.; it. Z. Glasauge.
o.; -koralle v. glaskoraal v.; (Nat. bist.)
in's - gucken, van de flesch houden; zu
Glaser-racke, en) v. glazen - doorschijnend celkoraal o.; -oorli in.
lief in's - gucken, te diep in het glas kij- rek o.
(Glasbl.) glasmand, mand v. glas; it. glaken, te veel drinken; 3. (Hoefsm.) (in
G1aserz, (- es, mv. -e) o. glaserts, zen mandje o., glazen schotel m.; 2. glaglasachtig of zwavelachtig erts o.; zenmand v.; 3. mandje o. met glazen;
het oog van paarden), glas o.
-kórper m. glazen lichaam o.; -kram m.
Glas—abdruck, druck(e)s, mv. -schwarze v. zwart zilvererts o.
-drucke) in., Z. -paste; -achat m. glasGlaserzunft, ziin fie) v. glazen - glaswinkel, glashandel tn., glaskraam v.;
agaat m. en o.; -achtig bijv. en .h., Z. makers gilde o.
- kramer m., Z. -handler; -kraut o. (PI.)
-arlig; -achtigkeil v., Z. -artigkeit;
Glas-fáden, fadens, mv. -Paden zeevenkel, zeepeterselie v.; 2. muurkruid
-dhnlich bijv. en b. glasachtig, glasvor- of -laden) m. glasdraad m.; -fabrik v. o.; 3. middagsbloem v., ijskruid o.; -kugel
mig, op glas gelijkende; -amianth in. glasfabriek v.; -farbe v., Z. -gran; - farbig V. glazen bol, kogel, glaskogel m.; vulglasachtige amiant m.; -ap/'el m. glasap- bijv. en b. glaskleurig; -fenster o. glas - kanische —, lavaglas.lJslandsch agaat o.;
pet m.; -arbeit v. arbeiden, werken o. venster, glasraam o.; -feuchtigkeit v. -kupfererz o. glasachtig kopererts o.; -lain glas, glasarbeid m., glaswerk o.; it. (Ontlk.) glasachtig vocht, glasvocht o.; den m. glaswinkel m., glasmagazijn o.;
(aan een huis), glaswerk, glazenmakers - - flasche v. glazen flesch v.; -fluidum o. -lampe v. glazen lamp v.; -laterne v. glawerk o., ruiten v. mv.; -arlig bijv. en glasachtige vloeistof v.; -fluss m. glas zen lantaren v.; -lava v. glaslava, glas-form v. glas--vloedm.;2ispath achtige lava v.; -leuchte v., Z. -laterne;
b. glasachtig; it. verglaasbaar; —keil v,
glasachtigheid, verglaasbaarheid v.; -as- vorm m.; -/'ritte v. glasmengsel o., fritte -linse v. glazen lens v., telescoopglas o.;
(-
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- coachen o. glasmaken o., glasmakerj v.;
-macher m glasulaker, glasblazer, fabrikant m. in glas; —kunst v. kunst v. om
glas te maken; -malen o., Z. -nralerei;
-maler m. glasschilder m.; it. Z. Schmelzmater; -nnalerei V. glasschilderes o.; it.
schilderwerk o. op glas; -mann m., Z.
-handler; -masse v. glasmassa v., fritte
v., gesmolten glasmengsel o.; -meer o.
(fig.) kristalzee v.; -mehl o. glasmeel,
glaspoeier o.; - meister m. eigenaar m.
eener glasfabriek of glasblazerij; 2. nmeesterkneclit, opzichter in. in eene glasblazerij; -messer m. glasmeter rn.; -mess kunst
V. glasmeetkunst, glasmeetkunde v.; -nutte,
V. glasgroef, glassponning v.;-o/enm.alasoven m.; - papier o. geglansd papier o.; l
-paste V. indrruksel o. op glas; 2. gefaa-bte —, gekleurd glas o.; -pech o., Z. Bergtheer; -perle V. glazen parel, onechteparel v.; -platte v. plaatglas v.; -porzellan
o. doorschijnend porselein o.,Reautnursch
porselein o.; -poster m., Z. -blaser; -quarz
m. glasachtig ',iwarts o.; -rahnien tu. ;las
Z. -bürste; -raute v.-ramo.;kunei,
glasruit v.; -rinde V. glazuur o.; -ring m.
glasring, glazen ring m.; -röhre v. glazen buis of pijp v.; -ruthe v. glasroede v.;
-sala o. glasachtig zout o.; it. Z. -galle
(1); -sand m. glaszand, zand o. om glas
te maken; 2. glaszancl, fijngestampt glas
o.; -satz m., Z. Kritte; - schaurn m. glas schuim o., Z. -galle (2); -scheibe v. g lasschijf, glazen schijf v.; (voor ramen),
ruit, glasruit v.; -scherbe v. glasscherf v.,
stuk o. glas; -schere v. (Glasbl.) glas
-schlacke v., Z. -galle (2);-scharv.;
-schlange v.,Z. Blindschleiche; -schleiftn
o. glasslijpen o.; -schleifer in. glas-slijper,
-snijder m.; it. brillenslijper ni.; -schmalz
o., Z. -galle (1); 2. Z. -kraut; -schnzelz

• der Zãhne, glazuur, email o.; (Schild.) ten; Tuch -, glanzen, likken; Nähnadeln

;lazuur o., lichte doorschijnende kleur v.
Glasuren, (glasurle, glasurt) bedr.
vw., Z. glasiren.
Glasurer, (-rers, inv. -eer) m, glanter, glaceerder, verglazer m.
Glasur—erde, v., Z. Glaserde;
- wasser o. glazuurwater o.

-, g!etten.

G1j tter, (

-

s, mv. Clatter) m., in,
—

( -sten) v. glanzer, polijster m., glansster,

polijsster v.; 2. (werktuig) Z. Gl itbein.

Glattermiihle, ( n) v., Z. Glatt-

rnuhle.

Glatt-factor, (-tors, mv. - toren)

Glas -vergoldung, v. glasven-' m. bediende m. voor den verkoop vats
guiding v., verguldsel o. van glas, op glas; het glit; -fasschen o. glitvaatje o.
Glattfeile, ( 72 ) v. zoetvijl v.
-senate v. (verzam.) glaswaar v., glasGlatt frischen, ( s) o. (Giet.)
werk o.; -wand v. glazen wand m., gla-

—

-

een pui, glaspui v.; — eines Salons, spie - glit frisschen,versmelten o. van glit tot
gels ni. mv.; -weide V. waterwilg m.; lood; -passe v. (Giet.) glitgoot v.; -ge-

-werk o., Z. -ivuare; 2. (aan een huis),
glaswerk, raamwerk o., ruiten v. mv.;
-zvurz v., Z. -kraut; -zahre v., Z. -tropfen; -zange V. (Glashl.) glastang v.;
-zeolilh n i . glasachtige schui:u- of bruinsteen o.; -tucker m. kandijsuiker v.
Glatscher, (-s, mv. Ghtscher) m.,
Z. Glelscher.
Glatt, (glitter, gldtt(e)st) bijv. en
b. glad, effen, vlak, gepolijst; - nachen,
glad, elfen snaken, polijsten; -es Eis, glad
ijs; es is! se/sr - za gepen, glad, glibberig;
(fig.) (van de oppervlakte des waters),
effen; -es Kina, glad, niet harig, zonder
baard; -e Haut, glad, fijn, niet behaard;
-e l'Vorle, liefelijk, vleiend, indringend; -e
Zunge, geslepen; der Wein gekt - hinunter, zachtjes, zeer gemakkelijk; die Haare
- tragen, glad, uitgestreken; eimen Hut
- bi rslen, glad borstelen, opstrijken; ainliegen, vlak, juist; (Naai.) - anslechen,
glad aantrekken; -er Zeug, Atlas, Sansmet, -e Leinwand, glad; (Pl.) kaal, (glad,
onbehaard, zonder vezels; (gemeenz.) atbhatren, vlak, juist; - wegschneiden, glad,
vlak; Alles - aufessen, alles opeten zon der iets over te laten; etw. - vergessen,
m. zoutasch v., aschzout o., soda v.; glad vergeten, geheel en al vergeten; -schmelzer m. glassmelter m.; -schmutz iveg, gladweg, flinkweg, in eens af; -nichls,
m., Z. -galle; -schneider m., Z. -schlei- volstrekt niets, hoegenaamd niets.
fer; - schort m. (Delfst.) bijlsteen m.;
Glattahle, (-n) v. schoenmakers
- schrank m., -schrdnkchen o. glazen kast
-bro^,gletsv.
v., kastje o.; 2. kast v., kastje o. voor Gli,tt—bar, bijv. en b. polijstbaar,
glaswerk; -schürer m. (Glasbl.) stoker gietbaar.
m.; -sckweisa ni., Z. -galle.
Glattbärtig, bijv . en b. baarde
zonder baard.
Glasse, V. met goud- en zilverdraad
-los,
doorvlochten zijde v.
G1 ,ttbein, (-(e)s, mv. -e) o.gletGlas seife, v . bruinsteenmetaal o., been, gietijzer o.
mangaan o.; -selenit m. kunstmatig glas Glatt bli,tterig , bijv. en b. gladachtig gips o.; -silbererz o., Z. -erz; bladerig, met gladde bladeren; -buchss
-spath m. glasspaath o.; -spiel o. glas V. (Jachtw.) gladde, niet gegroefde bui
- spinnen o. glasspinnen o.-harmonicv.; v.; -butt m., -butte v. schol v., Elvebot v.
-spinner m. glasspinner m.; - spingerei
Glatte, ( n) v. gladheid, gladdig v., Z. - spinnen; -stein m. glassteen m.; heid, effenheid, gelijkheid v.; (Bergw.)
2. Z. -fluss, - edelsteen; - stempel in. glas glit o.; gelbe, weisze -, goudglit, zilverstempel m., merk o. eener glas -stempl, gli t o.
- stiefel in. glazen trommel v.-blazerij;
Glatteis, (-es) o. ijzel m.; (fig.) auk
eener perspomp; -stock in. glazen bijen - /i teren, een strik spannen, op glad ijs
-streif en nl strook v. glas; -ta fr^-korfm.; voeren.
V. plaat v. glas; -tafeln V. mv. glas o. in
Glatteisen, (glatteiste, geglatteist;
eert vak met glazen ruiten; -theil in onp. ww. ijzelen. 1
glasdeel o.; -thrdne v., Z. -lropfen; -thurs
Glatt eisen, Glatteisen, ( ei•
V. glazen deur, spiegeldeur v.; Schrans sens, mv. -eisen) o. gietijzer, polijstijze^
mit —n, glazen kast v.; -tiegel, -top f m. o.; it. Z. Pldtteisen-(stahl).
Gl,tten, (glattete, gegldttet) bedr
Z. -hafen; -ledger in. glaskoopman in.
-trog m. glastrog m.; -tropfen m. glas. ww. glad maken, gelijk,,ef en maken, po•
lijsten; Manmoa -, polijsten; Silberge.
traan, glasdroppel m.
Glasar, ( en) v. glazuur, vernis o. schier -, glanzen, poetsen; (Boekb.) giet.
-

—

-

triebe o. polijstmolen, kalandermolen ni.;
-glas o. glansglas o.
Glatt—haarig, bijv. nw. glarlharig, met glad haar; -hai m. gladha:si m.
(een zeehond).
Glatthaken, (-hens, mv. -ken)
in. glithaak in.; it. giethaak m.
Glatthalsig, bijv. uw. gladhalzig,
roet gladden hals.

G1 ,tthammer,
-

-

—

-

(-

hammers, mv.

hammer) m. plethamer, polijsthamer.
Giattheit, v., Z. Gldtte.
Glatthobel, (-kabels, mv. -hobel)

in. (Meub.) zoetboorschaaf v.
Glattholz, (- holtes, mv. -hölzer)
o. likhout, glethout o.; (Pl.) gladhout o.,
een Oostin+lisclie boom.

Glatthorn, (-horn(e)s,mv.-hórner)
0. gladde kinkhoreiu in.

Glatt horn, ( horn(e)s,mv.( hörner) o. polijst.horen, likhoren m.
G1attigkeit, v. gladdigheid, gladheid v.
—

-

-

Glátt kammer, ( n) v. polijst —

-

kamer v.; -kettle v. polijst- of bruineer
-kolben m. polijstkolf v., po -tand-m.;
lijstkogel m.
Glattkopf, (-kopf(e)s, mv. -kópfe)
m. klornpvisch, zeehaas o., gladkop in.

Glatt kugel, ( n) v., Z. Glatt—

-

Iseule, Glattglas.

Glattleibig , bijv. ow. glad van lijf.
Glatt—linnen, (-s) o., z. in. glanslinnen o.; -mnacchine v. glansmachine v.,
bruineerwerktuig o.; -miihle v. kalandermolen m., draaimangel v.; (Past.)
glitmolen m.

Glatt nabel, (-bels, mv. -bel) m.
gladde korfjesschelp v.; -pfennig m. gladde of afgesleten penning m.
—

Glatt -platte, (-n) v. (Pap.) ka

-landerptV.

;

-
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Glatt rahe, (-n) v., Z. -roche;
—

-ral m., Z. -roche; -randig bijt', en b.
glad van rand; -roche m. (Nat. bist.)
gladde rog rn.; -rücken in. (Nat. pist.)
gladrug m., gladde zeeslak v.; 2. vale
kever m.; -samig bijv. nw. gladzadig,
met glad zaad.

Glatt-scheide, -schiene, (-n)
V. (Schoenra.) likhout o.; -schicht v.
(Giet.) glitlaa; v.

Glatt—schild, (-(e)s, mv. -e) m.
(Nat. hist.) gladde sluipkever m.; -schleifen o. gladslijpen o.; -schleifer m. gladslijper, polijster m.; -sopte v. gladde tong
V. (visch).

Gl tt-stahl , (-stahl(e)s , mv.

-stahle) m.gletstaal,bruineerstaal,polijst- vertrouwen, krediet o.; Waaren au/'
staal o.;-stangev.glansstok,polijststok m.; geben, op krediet gevr„n; jemn. - geben
-stein m. glanssteen, bruineersteen m.; iem. krediet geven, verleenen; 3. (Godsd.,'
-stube v.,Z. - kantmen ; -lisch m. glanstafel geloof o., godsdienst, eeredienst m.; de;
v. - werkzeug o., Z. -wrraschine; -<ahn m. - an Gott, geloof aan of in God; dei
christliche -, het christelijk geloof, dE
polijsttand m.; it. wolfstand m.
G1attz' ngig, bijv. en b. glad van christelijke godsdienst; sich zu eineg tong, rad van tong, vleiend, liefkoozend, bekennen, een geloof hebben, omhelzen
zoetsappig, fleemend; -keil v. vleierij, wess -s is! er ?, van welk geloof is hij
vary welken go(lsdienst ?; seinen - ver
fleemerij, zoetsappigheid v.
zijn geloof ver•-lunge,vomabf
G1utze, (-n) v. kale plek v. op het
hoofd; er hal eine -, hij heeft eetje kale blek zaken, van het geloof afvallen; den - ánop liet hoofd, een kaal hoofd; kiins!liche dern, van geloof veranderen, een ander
-, geschoren priesterkruin, tonsuur v.; geloof aannemen; 4. geloofsbelijdenis v.
(Volkst.) kaal hoofd o.; 2. (Ontlk.) ruimte jgeloofsbegrip,gelouufsformuliero.; (bath.;
v., afstand m. tusscheii de wenkbrauwen. syrnbo ► lum o. of 12 artikelen desgeloofs
G1atzig, ( -er, -st) bijv. en b. kaal, it. credo o.
Glauben(s)fest, bijv. en b. vast
met een kaal hoofd, een kaal hoofd heb
-bend. standvastig in het geloof.
G1atz —kopf, ( kop[(e)s, mv. - kó- Glaubens — abfall, ( - (e)s) m.
pfe) m. (Volkst.) kaalkop m., kaal hoofd -absage V. afvalligheid V. van het ge.
o.; -koh/ig bijv. en b., Z. glalzig; -pfa[J'e loof; - abtriïnnige rn. geloofsverzaker, af
-ahnlichkeit v. gelijkheid v-vailgem.;
m. priester m. met eene geschoren kruin.
Glau, ( er, (e)sl) bijv. en b., Z. van geloof; -Onderung geloofsverandlerinr
hell, keiler; 2. Z. scharfsichtig; -dugig v.; - artikel in. geloofsartikel o.; -bedruc!ung v. verdrukking v. van het geloof
bijv. nw., Z. glau (2).
Glaubbruchig, bijv. en. b. trou- -helehl m. bevel o. in geloofszaken; -bekenntniss o. belijden o. van liet geloof
weloos, eedbreukig, vaisch, ontrouw.
Glauben, (glaubte, geglaubt) bedr. sein — ablegen, geloofsbelijdenis v.; 2
en o. ww. gelooven, voor waar houden geloofsformulier o., Z. Glauben (3); -beof aannemen, geloof slaan, vertrouwen; schirmer. -beschiilzer m. beschermer m.
fur gewiss -, als zeker aannemen; jemn ., van het geloof; -bole m. geloofsboiie, veretw. -, gelooven, vertrouwen; ich glaube kondigcr• in. des geloofs, zendeling, aposes Ihnen auj'Ihr Worl -, ik geloof u, ver- tel ni.; -bruder m., Z. -genoss; -buch o.
trouw u, verlaat mij op uw woord; an geloofsboek, boek o. des geloofs; -buns
Rexen -, gelooven, geloof slaan of herb- rn. geloofsverborrrl,evangelischverbond o.:
ten aan; - Sic seinen Versprechungen nicht, -druck in. geloofsdwang m.; -diinkel ri:,
geloof, vertrouw & niet; elw. -, an eIre. -, verwaandheid V. op zijn geloof; -eid m.
gelooven, voor waar aannemen; er muss' geloofseed m.; -ei[ee' m. geloofsijver, godsdaran -, hij moet er aan gelooven, hij dienstige ijver m.; ubertriebener —, overmoet het doen of hij wil of niet; 2. an dreven geloofsijver in., dweperij, dweepUnslerblichkeit, an Gott -, gelooven; an zucht v., fanatisme o.; -ei[erer m. ijveraar
eine ewige Gcrechtigkeit -, gelooven, re- in. voor liet geloof, vrome, godvruchtige
kenen op, vertrouwen; anjem. -, geloo- in.; (i. l:. bet.) dweper, kwezel ni.;
ven in; 3. gelooven, meenee, van mee -ei/enig bijv. nw. ijverig, ijverend voor
zijn, denken te zijn, wanen; sich-nig het geloof, god vreezend, godsdienstig,
schuldlos -, overtuigd zijn van zijne on- vroom, godsvruchtig; - entsagung v., Z.
schuld; es ist za -, dass men kan den- - altsage; - feind m. vijand m. desgeloofs;
ken, nagaan; er glaubl sick vcrralhen, hij -/luchlling, - fluchtige ni. vluchteling m.
waant zich verraden, gelooft, meent, voor liet geloof; - formel v. geloofsformudenkt dat hij verraden is; ich glauble, lier o.; -[r eiheil V. vrijheid v. van godsSic spruchen mil mir, ik dacht, meende dienst; -frucht v. vrucht v. des geloofs;
-gelehr,s .zmk.eit v. dogmatische godgedat gij roet mij spraakt.
Glaube(n), ( - (n)s) z. ni. geloof, leerd heid v.; -gcnoss m. geloofsgenoot m.;
vertrouwen o.; - an jent., an etw. haben, - gericht o. rechtbank v. voor godsdienst
,geloofsrechtbank, inquisitie v.;-zal,en
gelooven in; eieer Sache, einer Person schenken, beisnessen, geloof slaan aan, ver- -gesellscha/'t v. geloofsvereeniging v.;
trouwen stellen in; er verdient -, keinen -, -gleichgiilligkezt v. lauwheid,onverschilhij verdient alle vertrouwen, geen ver ligheid V. in het geloof; - grund m. gekan hein wel, niet gelooven;-trouwen,m loofsartikel o., geloofsgrond m.; 2. grond
Z. -lehre; -held-slagm.Ieof;it
das verdient keinen -, slat verdient geen
geloof; das geht liber allen -, dat gaat in. geloofsheld, voorvechter, verdediger
alle geloof, vertrouwen te boven; das in. des geloofs, martelaar in. voor liet
finder keinen -, dat vindt geen geloof, dat geloof; -heuchler m. huichelaar m. in het
wordt door niemand geloofd; sick um geloof; -irrthunt m. dwaling v. des geallen - bringen, zich zelven het vertrou- loofs, geloofsdwaling v.; -irrlhiinner ver
valsche leerstellingen v. mv. ver -breitn,
wen benemen; dazu gehort ein starker -,
-kannp[ m. strijd m. voor tiet-spreidn;
daartoe behoort een sterk geloof; 2. vertrouwen, geloof o.; etw. our Irene and - geloof, godsdienstige strijd m.; -krielt in.
annehmen, op goed geloof; er halt weder geloofskrijg, godsdienstoorlog m.; -lehre
Treu noch -, hij heeft geene eer in het V. geloofsleer v.; 2. leerstellingen v. mv.,
lijf, komt zijn woord nooit na; (Hand.) dogma o.; it. godsdienstleer v., boek o.
;

-

-
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over den godsdienst; -lehrer m. onder
geloofsleer, godsdienst -wijzern.d
schrijver m. eener-onderwijzm.;t
geloofsleer; - lehrig bijv. nu'. leerstellig,
rloginatisch; -lehrling m. geloofsleerling
m. en v., cathechisant m.; -los bijv. nw .
zonder geloof, twijfelzuchtig; -losigl^eil
V. twijfelzucht v.; -meinung v. geloofsbegrip o.; - menger m. die verschillende
geloofsbegrippen tracht te vereenigen;
-nnengerei V. vereenigen o. van verschil
geloofsbegrippen; -ninth m. moed-lend
rn. van Iiet geloof; - neuer er in. invoerder
ni. van nieuwigheden in het geloof, neoloog; -opfer o. slachtoffer o. voor het
geloof, martelaar m.; -panier o. geloofsstandaard m.; das -- in cinera
Lande au/pflan;en, het kruis, het christendorn & invoeren; -par!ei v. geloofspartij, sekte v.; -pflicht v. geloofsplicht
in.; -probe v. onderzoek o. naar het geloof; it. proef v., bewijs o. van zijn geloof;
-prirj'ung V. geloofsonderzoek, onderzoek
o. naar het geloof; -punk! in. geloofspunt
o.; -raserci V. dweepzucht v., fanatisme
o.; it. daad v. uit fanatisme; -regel v.
geloofsregel m.; -Teich bijv. nw. vol geloof, vol vertrouwen; - reiniger m. herv; ► rmer m.; -reinigung v. hervorming,
verandering, verbetering v. in godsdienstige zaken; - richter in. geloofsrechter,
inquisiteur m.; -sache v. geloofszaak v.;
-

-satz m. geloofsartikel o., leerstelling v.,

dogma o.; -sat:ung V. geloofsartikelen o.
rriv., dogmatiek v.; -schalz m. schat des
geloofs, geloofsschat m.; -schwdrmer m.
dweper, drijver in.; (Gesch. van E.)
puritein m.; -schwOrmerei V. dweperij
V.,drijven, dwepen, fanatisme o.; (Gesch.
van E.) puritanisme o.; -schwester V. geloofsgenoot(e) v.; - scrupel rm., Z. -zwei[el;
-sonderling m. afgescheidene m.; -streit
rr'. geloofsstrijd m., Z. -lrampf; -streiter
in., Z. -held; 2. dissident, scheurmaker
in.; -streitigkeit v. strijdigheid v. in geloofszaken; -stuck, 0. geloofsstuk, stuk o.
ales geloofs;

-st urmer ni geloofsstormer
.

in.; -sturmerei V. geloofsstormerij v.;
-uberldu[er rn. proseliet, afvallige m., die
van geloof verandert; -unlersuchung v.,

Z. -prii.[un.g; -verbessercr m., -verbesserung v., Z. - reiniger, reinigung; -verbreiter
m. uitbreider van het geloof, zendeling
rn.; (Kath.) missionaris m.; -verbreitung
V. uitbreiding v. van het geloof; -vereiniger m. die afwijkenden in geloofszaken
tracht te versenigen; - vercinigung v. ver
geloof, - ver/'assung v.-enigV.ht
godsdienstig stelsel o., staat n). (les geloofs;, -verleugnung v. afval m., van het
geloof, geloofsverzaking v.; -vertheidiger
rn. geloofsverdediger m.; -verlheidigung
V. verdediging v. des geloofs; —skunst v.
kunst. v. om het geloof te verdedigen:
-verwandle in. en v., Z. -genoss; -volt of
glaubenvoll bij v. en b. vol geloof; -vorschrift v. geloofsvoorschrift o., Z. - regel;
-wahrheit V. geloofswaarheid v.; -warm
bijv. en b. ijverig in het geloof; -ivc rme
geloofsijver m.; -werber m. proselieten
anderen overhaalt om een-maker.,di
ander geloof aan te nemen; -werberei v.
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preselietenmaken o., proselietenmakerij ruiter m.; it. schaar v. van vier of vijf
v.; -werth bijv. nw. geloofwaardig; -wil- ruiters.
lig bijv. nw. bereidwillig om te gelooven; G1@fener, G1Qfenbi rger,
-vissenschaft v. geleerde kennis v. van G1Qfenreiter, m. lansruiter m.
liet kerkelijk geloof,godgeleerdheid,theoGleich, (-(e)s, mv. -e) o. (Ontlk.,
logie v.; -wissenschafilich bijv. nw. tot de
kennis van het kerkelijk geloof behoorende of daarop betrekking hebbende,
theologisch; -wort o. kernspreuk, zin
uitdrukking v.-spreukv.;2(Godg)
voor het geloof; -wuth v. fanatisme o.;
-wuthig bijv. nw. dweepachtig, fanatiek;
-zank m. geloofstwist m.; -zeuge m. geloofsgetuige, bloedgetuige, martelaar rn.
voor het geloof; -zun ft v. (Scherts.) sekte, godsdienstige gezindte v.; -ziin[lelei
V. sektengeest m.; -zun`ller m. lid o.
eener sekte, die met sektengeest besmet
is; -zwang m. geloofsdwang m.; -zweifel
m. geloofstwijfel m., twijfelen o. in geloofszaken; -zweifler m. twijfelaar m. in
het geloof; -twist m., -zwisligkeit v., Z.

-streit.

Glalbersalz, ( es) o., z. m. glauberzout o., zv avelzure soda v., Engelsch
zout o.
-

-

G1aibhaft, G1a^ubhaftigkeit
V., Z. glaubwürdig, Glaubwurdigkeit.
Glasbig, ( -er, -st) bijv. en b., Z.
aber-, leicht-gldubig; 2. geloovig, een geloof belijdende; it. zelfst. ein -er, der -e,
die -en, een geloovige, de geloovigen;
(Kath.) katholiek(en); a. -es Gebet, geloovig, vol geloof, vol vertrouwen; -es
Vertrauen, geloovig, onbeperkt vertrouwen.
Glaibiger, (-gers, mv. -per) m.,
—in, ( -ven) v. schuldeischer, crediteur
m., schuldeischeres v.
Glajublich , ( -er, -st) bijv. en b.
geloofelijk, geloofbaar, geloofwaardig, te
gelooven; das

Pl.) Z. Gelenk.

Gleich, ( -er, -st) bijv. en b. gelijk,
)vereenkomstig, gelijkelijk, even, dergeijk, dezelfde, hetzelfde; ze -er Zeit, te
Yelijker tijd, te gelijk; an Stand einander
-, gelijk; -e Fdlle, dergelijke, zulke gevallen; von -em Verdienste, van gelijke,
ven groote verdienste; -er Art, Natur,
1eschaffenheit, van gelijke, dezelfde hoelanigheid &, homogeen, identiek; - ma,hen, vereenzelvigen, onder een begrip
brengen; -er Meinung mit jemn. sein, met
.em. van hetzelfde gevoelen zijn, zich
verstaan met; -es Sinnes mit jemn. sein,
eensgezind zijn,harmonieeren -er Gestalt,
Weise of Aaszen, op dezelfde manier, geijkerwijze; -es mil -em vergelten, kwaad
net kwaad, goed met goed vergelden,
net gelijke munt betalen; ein -es thun
^nnnen, hetzelfde eveneens kunnen doen;
:inter -en Umständen, in dergelijke om;tandigheden; jemn. - kommen, sein, geijken, evenaren; in -em Werth steken,
van munten), pari staan, dezelfde waarde
hebben; eine Sache von -em Werthe, eene
►aak van gelijke waarde, equivalent o.;
. weit von einander abstehend, even ver
van elk. verwijderd, evenwijdig, gelijk nopend; von -em Umfange, van denzelflen, gelijken omvang; von -em Masze and
Gecvichte, van dezelfde maat en hetzelfde
vewicht, even groot en even zwaar; das
st - viel, juist even veel, dat is hetzelfie; das ist mir - viel, dat is mij onver;chillig, dat is mij hetzelfde; (gemeenz.)
^k draai er mijne hand niet voor om; das
,

scheint mir nicht -, dat lilt mir - viel, dat is mij om het even,:dat
s mij onverschillig; -als ob, - als wenn,
I ven alsof; - einem Donnerschlage, als;
„s is mir Alles -, onverschillig, hetzelfde;

schijnt mij ongeloofelijk; es ist - dass 4-,
het is mogelijk, denkbaar, waarschijnlijk; -keil V. geloofelijkheid, mogelijkheid,
waarschijnlijkheid, geloofwaardigheid v.
Glapbwillig, ( - er, - st) bijv. en b.
bereidwillig om te gelooven; -keft v. bereidwilligheid V. om te gelooveu.
Glapbwi rdig , ( -er, -st) bijv. en
b. geloofwaardig, geloofbaar, geloofelijk;
-es Zeugniss, geloofwaardig, authentiek;
-keil v. (can eerie daad), waarschijnlijk
mogelijkheid; (Godg.) geloofwaar--heid,
digheid v.; (van eerre oorkonde), geloof.
waardigheid, authenticiteit v.; (van een
geschiedschrijver), geloofwaardigheid v.
Glauch, bijv. en b. (Pl.) grijsgroen,
zeegroen, wit- of blauw -achtig groen;
-er Gang, onvruchtbare mijngang, die
weinig oplevert; 2. (gemeenz.) glad,net,
aardig, lief, helder; -es Gesicht, glad gezicht; -herd m. (Giet.) ellen haard, vloer
m.; (Vog.) klein vogelnest o.

Glaucin, ( - s) o., z. m. (Scheik.)
groenzuur o., glaucine v.
G1aiukopf, (-kopf(e)s, mv. - kopie)
m., Z. kahlkopf.
GlQde, (-n) v. (Landb.) armvol v.
gemaaid koren, schoof v.
G1Qfe, (-n) v. (oeroud.) lans, spies v.
GlQfen, (-s, mv. Glefen) m. lans-

Spr.) - and - geselli sick gein, soort

Eoekt soort; seines -en, zijn gelijke; er ist
weines -en, hij is mijn gelijke, van denzelflen rang of stand als ik, niet boven mij
verheven; über seines -en, boven zijne
gelijken verheven; ohne -en, zonder gelijke, zonder wederga, weergaloos; sich
- bleiben, zich zelve(n) gelijk blijven,
iItijd dezelfde zijn, niet veranderen; (van
horloges), gelijk gaan; (van menschen),
standvastig zijn, niet van gevoelen ver
niet van voorkomen veran--inder;t.
leren; - halten, - behandeln, gelijk, evenmens; jemn. - geachtel werden, gelijk geicht worden met; - setzen, - stellen, (van
personen), gelijk stellen; sich jemn. schlen, stellen, zich zelve(n) gelijk achten, stellen met; - thun, gelijken, gelijkkomen, evenaren; mit -en Fusten
springen, met de voeten tegen elk. springen, met beide voeten te gelijk springen;
jemn. - lau[en, schreiben, even hard,
gauw, snel, schielijk als; in -e Theile,
in gelijke, even groote deelen; -en Geivinn of Verlust, gelijk, even groot, evenredig; die Strafe muss dem Verbrechen
- sein, evenredig, overeenkomstig met;
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- machen, gelijk maken, gelijkvormig
maken; einen -en Galopp gehen, (van een
paard), in gelijkmatigen galop; - geiten,
evenveel waard zijn, dezelfde waarde heb
lauten, eensluidend zijn, hetzelfde-ben;
geluid geven of vormen; jemn. - sehen,
hetzelfde voorkomen hebben als, gelijken
op; das Leben ist einer Buhne -, het leven
gelijkt op, heeft veel overeenkomst met
een schouwspel; 2. gelijk, glad, effen,
recht; - machen, gelijk, glad, effen maken, vereffenen; dem Boden - machen,
gelijk maken met; (fig.) ein Maus <J- machen, geheel, tot den grond toe afbreken; - werden, gelijk, effen, glad worden;
der Erde -, gelijk met den grond; dem
Wasser -, waterpas; -hobeln, hämmern,
klop[en, glad, gelijk schaven, kloppen;
-er Boden, gelijk, effen, vlak -er Faden,
gelijke draad, die overal even dik is; -es
Rohr, glad riet, zonder knoesten; (fig.,
gemeenz.) (w. i. gebr.) recht, billijk;
ein -es Urtheil fallen, een billijk, rechtvaardig oordeel vellen;
Ii. bijw. aanstonds, oogenblikkelijk,
dadelijk, terstond; 2.Z.sogleich; - onlangs,
van het begin af; - nachher, onmiddellijk
daarna; das babe ich - gedacht, dat heb ik
dadelijk gedacht; er war nicht - da, bij
was niet dadelijk daar; er ist - (eben)
jetzt gekommen, zoo even, pas; es ging
Alles - besser, als &, alles ging beter, zoodra &; es wird - drei (Jhr 4- schlagen, het
zal aanstonds drie uur slaan; wil/st dues
mir - sagen ?, zult gij het mij eens dadelijk zeggen ?
I11. voegw. wenn -, ofschoon, hoewel,
alhoewel; u-enn er - jung ist, ofschoon,
alhoewel hij jong is; and wenn - jedermann wider mich ware, zelfs als iedereen
tegen mij zou zijn; wiiret ihr - mein Bruder, al waart gij ook, zelfs al waart gij
mijn broeder.
G1ech-abstandig, bijv. nw. op
gelijken afstand staande, even ver ver
evenwijdig, parallel; -keil v.-wijlerd,
evenwijdigheid v.; -achsig bijv. nw. met
gelijke assen; -dhnlich bijv. nw. op elk.
passend, gelijkvormig; -dhnlichkeit v. gelijkvor.nigheid v.; -altcrig bijv. nw. even
oud, van denzelfden leeftijd of onder dom; -armig bijv. nw. gelijkarinig, met
gelijke of even lange armen; -artig bijv.
nw. gelijkaardig, gelijksoortig, van denzelfden aard, van dezelfde natuur, homo
identiek; -arligkeit v. gelijkaardig -gen,
gelijksoortigheid v.; -bedeutend bijv.-heid,
nw. dezelfde beteekenis hebbende, gelijk
beteekenend, synoniem; -bedeuiung v.,
Z. -deutigkeit; -bein o., Z. Gelenkbein;
-be/rag m. gelijk bedrag o.; -bleibend
(sich), bijv. nw. gelijkblijvend, onveranderlijk; (fig.) standvastig, onveranderlijk, onwrikbaar; -breit bijv. nw. even
breed; - bartig bijv. nw., Z. ebenburtig;
-deutig bijv. nw., Z. -bedeutend; -dentigkeit v. gelijkheid v. in beteekenis,
zinverwantschap v.; - denkend bijv. nw.
van dezelfde meening, van hetzelfde gevoelen, gelijkdenkend.
Gleiehe, (-n) v. gelijkheid, effenheid, eenvormigheid, eenparigheid, ge-
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lijkvormigheid, gelijkmatigheid v.; - der
Tage and Náchte, nachtevening v.; (Sm.)
das Eisen in seine rechte - bringen, (Ie
ijzeren staven recht maken; einero Erdreich die - geben, gelijk, glad, effen maken; (van linnen), gelijkheid, gladheid
v.; 2. overeenkomst v.; 3. (Ontlk.) beweeglij k gewricht, gelid o., knok, kneukel of knokkel m.; (Gen.) jicht v., rheumatiek v.

Gle_ieh - eek, ( - (e)s, mv. - e) o.
(Meetk.) figuur v., lichaam o. met gelijke
hoeken; -eckig bijv. nw, gelijkhoekig;
-empfindend hijv. nw. gelijk gevoelend,
overeenstemmend; - empfunden bijv. uw.
van een gelijk gevoel getuigende.
Gleiehen, (glich,geglichen) o. ruw.
onr., tn. h. gelijken, gelijk zijn,eve;iaren,
overeenkomen, gelijkvormig zijn; ein Ei
gleichl dein andern, eieren gelijken op
elk., hebben denzelfden vorm; jemn. an
Grósze -, gelijken, evenaren; ich machte
ihm nicht -, ik zou niet op hem willen
gelijken; das gleichS ihm gar nicht, dat
gelijkt niet op hem, dat is hij niet; it.
dat is niet van hem te verwachten; II.
bedr. ww. gelijk maken, doen overeenstemmen, doen evenaren; eine Wage,
Geu'-irhte -, gelijk maken; 2. einen Weg
-, gelijk maken, effen maken, glad maken;
das Eisen -, recht, gelijk waken, gladmaken; 3. Z. vcrgleichen; til. wed. ww.
sich -, zich zelve(n) gelijk blijven, zich
zelve(n) gelijken; it. elk. gelijken.
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denzelfden rang; -geltend bijv. nw. gelijkwaardig, gelijke waarde hebbende, van
dezelfde waarde; -gesaitet bijv. nw. gelijk gestennrl; -gesinnt bijv. nw. gelijk
gezind, van hetzelfde gevoelen, van dezelfde meening; 2. immer — sein, altijl
van dezelfde meening zijn, onveranderlij k van gevoelen; geslaltet bijv. nw. van
dezelfde gestalte of gedaante, gelijkvormig, conform; -geslaltigkeit v. gelijkvorini;heid v.; -gestemmt bijv. nw. gelijk
gestemd , gepast; -gestimmt bijv. nw.
overeenstemmende in toon, eenstemmig,
unison; (fig.) Z. -gesinnt; 2. Z. angemessen; -getheilt bijv. nw. in gelijke deelen verdeeld, gelijkelijk verdeeld, Z.
-t heilig.

dachten), eenparigheid v.; (van stemmen), gelijkheid v., gelijk getal of aantal
o.; - in Belohnung des Verdienstes, gegelijkmatigheid v.; 2. Z. Aehnlichkeit; 3.
(van den grond), gelijkheid, etfenheid,
vlakheid v.; (van een boom), gladheid v.

Gleich-gradig, bijv. nw. ge l ij k-

Gleieh -1 ufig, bijv. nw. evenwijd ig, t ►araltel; (Spraakk.) regelmatig, ge-

-

Gleichheits-freund, (- (e) s,m v.
-e) m. voorstander, vriend m. van gelijkheid ; -lehrer ni. leeraar m. der burgerlijke gelijkheid; -zeichen o. (Alg.) gelijk
-heidstkno.,e vangelijkheid

(_=).

Gleichheitzen, (heitzte gleich,

.gleichgeheitzt) bedr. ww. (Glaslil.) liet
vuur op gelijken warmtegraad houden.
Gleich - herzig, bijv. nw . gelijk
van hart; -hoch bijv. nw. even hoog, van
Gleichgewicht, ( - (e)s) o., z. m. dezelfde hoogte; (PI.) gelijk van toppen;
evenwicht o.; einer Sache das - geben, in jahrig bijv. nw. gelijk van jaren, van
evenwicht brengen; die Lehre vans -e, de denzelfden leeftijd; it. van hetzelfde jaar;
leer v. van het evenwicht, statica v.; -kiemer m. mv. (Nat. hist.) visschen m.
(fig.) jemn. das - hallen, ienm. het hoofd inv. met gelijkvormige kieuwen; -klang
bieden; seine Tugenden hallen seinen in. gelijkluidendheid v.; (Muz.) eenklank
Lastern das -, zijne deugden wegen op m., unison o.; -klángig bijv. nw. gelijk &, Z. hallen (3); (van staten),everywitht luidend ,eensklinkend; -klingend bijv.nw.,
o., gelijkheid V. van macht; (Zeees.) hal - Z. -lautend; -!commend bijv. nw. (van
last m., tegenwicht o.; (Schild.) alge - raken), tegen elk. opwegende, gelijk
dem Gewin —, nabijkomende,-stande;
meene harmonie v. in ale samenstellende
gelijkstaande met; -! ndisch bijv. nw.
deelen van een schilderstuk.
Gleichgewichtler, (-Iers, mv. uit, van hetzelfde land; -lang hijv. nw.
-Ier) m. koordedanser in.; -in v. koor van gelijke lengte, even lang; —z9ilig
-deansrV. bijv. nw. gelijk langtijdig, even langduGleichgewichts -kunst, v. we- rend, isochronisch; -lauf m. evenwijdigtenschap, kennis v. van de wetted van heid v.
Gleichentfernt, hijv. nw. even het evenwicht; it. koordedanserkunst, Gleichlaufen, (du láu fst gleich,
ver verwijderd, op denzelfden afstand. halanceerkuust v.; - lekre V. eveuwichts-I er láu ft gleich, lief gleich, gleich gelauGleicher, (-s, rnv. Gleicher) m. leer, leer v. van het evenwicht, statica fen) o. ww. oar. gelijk loopen, evenwij(Sterreuk., Aardr.) middellijn v.,evenaar' -punkt m. zwaartepunt o.; -slange v. ^lig, op denzelfden afstand loopen; -d,
U)., evennachtslijn v.; 2. (Sw.) gelijkma tegenwicht o., balanceerstok m.; -ventil evenwijdig, gelijkloopend, op denzelfden
afstand.
(werktuig).
-kerm. o. evenwichtsklep V.

Gleicher-gestalt, -maszen,
-weire, bijw., Z. gle:ch.

Gleicher-hóhe, v . evenaarshoogte

V.

Gleich —ewig, bijv. nw. mede eeuwig, gelijkeeuwig; -ewigkezt v. mede
gelijke eeuwige duur m.;-euwighdv.,
-falls bijv. ow., Z. ebenfalls; - faxbig bijv.
nw. van dezelfde kleur, gelijkkleurig;
-farbigkeit V. gelijkheid v. van kleur.
Gleichfausten, (faustete gleich,
gleichgefaus(et) bedr. ww. einen Hut -,
gelijk strijken, glad strijken.

Gleich-flieszend, bijv . ow., Z.

-lav/ig; - fliigler m. mv. (Nat. kist.) gel>jkvleugelige insecten o. mv.
Gleich-fUrmig, bijv. uw. gelijkvormig, eenvormig, overeenkomstig; 2.
- machen, gelijkvormig maken, denzelfden vorm geven; auf -e Art, op eenerlei
wijze, op eene en dezelfde manier; diese
Arbeit ist dent Modell -, gelijkvormig,
overeenkomstig; (Hand.) - buchen, vortragen of notiren, voorconform teekenen;
-keit v. gelijkvormigheid, overeenkomst
v.; 2. eenvormigheid, eentonigheid v.;
-fuhlend bijv. nw. gelijk gevoelend.

Gleich - geartet, bijv. uw. gelijk
geaar d, van dcnzelfden aard, van dezelfde
soort; -gefuhl o. (w. i. gebr.) overeenstemming V. van gevoel; -geleit o. ver
congres o. van vorsten van-enigv.,

gra^lig, van gelijke graden.

Gleiehgultig, ( -er, -st) bijv. en
b., Z. - geilend; (Spraakk.) zinverwant.
van gelijke beteekenis, synoniem; 2. onverschillig, onbeduidend, waaraan niets
gelegen is; es ist mir -, ob er komrnt cj-, liet
is mij onverschillig, ik geef er niet om
&; er ist mir ganz -, bij is mij geheel onverschillig, ik stel volstrekt geen belang
in hein; 3. onbeduidend, onbelangrijk,
niets beteekenend, zonder waarde; 4. (van
personen), onverschillig, zorgeloos, lus teloos, koel; gegen Alles -, onverschillig,

ongevoelig voor; jem. - behandeln, onverschillig, koel, zonder deelneming of
belangstelling.
Gleichgultigkeit,v. gelijkwaar digheid, gelijkheid V. van waarde; 2. (van
eerie handeling), onbeduidendheid, geringe beteekenis v., weinig belang o.; 3.
(van personen), onverschilligheid, zorgeloosheid, ongevoeligheid, koelheid v.;
-spunkt no. (Nat.) indifferentiepunt o.
Gleich-haltung,v. gelijkachting,
gelijke behandeling v., Z. gleich; -hammer m. plethamer m.
Gleichheit, v. gelijkheid, overeen
eenparigheid, eenvormigheid v.;-komst,
Freiheit and -, vrijheid en gelijkheid:
- des Gemiithes and Geschmackes, overeenkonist, overeens,Lemniing v.; (van ge-

lijkvlociend; -ldufigkeit v. evenwijdigheid
v.; (Spraakk.) regelmatigheid v.; -launig
bijv. en b. altijd in dezelfde Iniro, van
gelijken aard, van dezelfde inborst; -laut
in. eensluidendheid v., gelijke klank m.;
(Spraakk.) gelijkluidendheid v.; (Muz.)
overeenstemmend geluid, akkoord o.;
-laatend, -lautig bijvr uw, gelijk luidend,
eensklinkend, eensluidend, hetzelfde geluid gevende; 2. —e Wórter, woorden, die
geluidluidend zijn, maar in beteekenis
verschillen, homoniemen o. mv.; (tig.)
van dezelfde strekking,eensluidend,conform; - liegend bijv. uw. gelijk liggend of
gelegen; -linie v., Z. Gleicher; -macher
m. gelijkmaker m., hij, (lie gelijk maakt,
afbreekt.

Gleichmaehung, v . gelijken, lij ken, gelijk maken, of en maken o.; die der Glücksgüter, gelijkmaken, gelijkelijk
verdeelei, o., gelijkmaking v.; - der Erbtheile, gelijkmaking, veretlening v.
Gleichmasz, (-es) o., z. m. gelijk
gelijkheid, overeenkomst,-matighed,
evenredigheid V. in afmeting-, symetrie
v.; 2. evenmatigheid, eenvormigheid V.
Gleichmaszig, er, cl) bijv. en
b. gelijkmatig, regelmatig, geregeld, overeenstemmend, symetriek; 2. evenredig, in
dezelfde verhouding; - forischreilen, ge(-

-

Gle.
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Gleisze, v. (Pl.) dolkruid o.; 2. Z.
regeld, gelijkmatig; it. Z. dhnlich,gleich- -stellung v. (Rechtspr.) Z. -machung;
l'respe.'
falls; -keil V. gelijkmatigheid v., Z. — der Verdienste, gelijkstelling V.

Gleiehstimmig ,bijv. en b.(Mnz.) Gleiszen, (gliss, geglissen) o. ww.
Gleieh-messend, bijv. nw. met overeenstemmend, harmonisch; Toniverk- )nr., m. h. (w. i. gebr.) Z. glanzen; (fig.)

Gleichmasz.

dezelfde maat metende,gelijkmatig; -messer m., Z. Gleicher; -much m. gelijkmoe
eenstemmigheid, gerustheid v.;-dighe,
etw. mit -- ertragen. gelijkmoedigheid,
kalmte v.; den Tod mit -- erivarten, met
kalmte, koelbloedigheid, gelatenheid v.;
-miithig bijv. en b. gelijkmoedig, kalm,
gelaten, onverschillig; -rnulhigkeil v., Z.
-ninth.

)euge - machen, doen overeenztemrnen;
It. (fig.) Z. einstimmig; -keil v. overeen
harmonie v.; (fig.) overeen -;teming,
-;teming,szrlhdV.

Gleicli-stimrnung, v. (Muz.)

)vereenstemrnen, een harmonisch geluid
vormen o.; 2. akkoord o.; -strich m. gelijke streep, rechte streep of lijn v.; 2.
;elijkstrijken o., gelijkstrijking v.; -sylbig
Gleiehmuths-lehre, v. leer v. bijv. nw. van een gelijk aantal .ettergreder gel ijkmoedigheid,stoicisme o.; -lehrer pen; -theilend bijv. nw. gelijk(elijk) verm. leeraar m. der gelijkmoedigheid, stoi- deelende; (Rek.) —e Zahl, opgaand, geese
rest latend getal o., gerneene deeler in.;!
cij n m.
Gleich- nacht ,(- nachte) v.nacht- -theiler in., Z. Gleicher; it. deeper m.,
evening v.; -náchtlich bijv. nw. nacht - die opgaat; - theilig bijv. en b. getijkdeeeveningsch,tot de nachteveningen behoo- lig, in gelijke leden verilePld, opgaand;
rende of daarop betrekking hebben+le; -ton m., Z. -leut; - tonend bijv. nw., Z.
-namig bijv. nw. gelijknarnig, van tien - -laulend; -umkreisig bijv. nw. gelijkmid
een zelfde middelpunt heb -delpntig,
zelfden naam; (Rek.) gelijknamig, den-bend,cotrik.
zelfden noemer hebbende, gelijknoemerig;
(Spraakk.) denzelfden naam dragende,
Gleichung, v. gelijkmaking v., Z.
homoniem; namigkeit v. gelijkuatnig- gleichen; (fin.) - der Listen, gelijke ver
gelijk maken o.; (Vest.)-fleingv.;(A)
heid v., Z. -laut.
Gleichniss, (-es, mv. -e) o. ge- Z. Glacis; -scrde v. aarde v., grond m.
lijkenis, vergelijking, zingpeling, zinne- voor een dijk, eene straat &; -slehre v.
beeldige voorstelling v.,zinnebeeld o.; it. stalkunst, leer v. der vergelijkingen;
Z. Rildniss; -rede v. gelijkenis, gelijke -slehriq bijv. nw. stelkunstig, algebraisch;
parabel v.; -weise bijv. en h. bij-nisred, -slinie v., Z. Gleicher; -srechnerr m. stel wijze van parabel of gelijkenis; -wort o. kunstenaar m.; -sverháltniss o. vergelijwoord o., dat eene gelijkenis bevat, Z. king, verhouding, evenredigheid v.
Gleichniss.
Gle_ieb –viel, bijw. even veel, hetGleich—ofen, (-of ens, mv. -sten) zelfde; - geiten, evenveel waard zijn; es
m. oven m. met schoonstukken; - paarig ist —, wer es thul, liet is onverschillig,
bijv. en , b. gelijkaardig, gelijkslachtig,, Z. einerlei; -wage v., Z. Wasserwage;
gelijksoortig; -restig bijv. nw. eerie ge- -weit bijv. nw. even ver, op denzelfden
lijke rest, een gelijk overschot overla -' afstand gelegen; it. evenwijdig, parallel;
-weile v. evenwijdigheid v.; -cvertfi bijv.
tende.
-

(oen dwalen, aan het dwalen brengen,
'p een doolweg brengen, misleiden; (van
indeugden), merkbaar zijn, zichtbaar
:ijn, doorschemeren, den schijn hebben;
•e Miene, verleidelijk, bedrieglijk, leu;enachtig, huichelachtig, geveinsd.
Gleisz-hammer, (-hanamers,mv.
hammer) m., Z. Glanzhammer.
Gleiszling, (-(e)s, rnv. -e) m.
Nat. hist.) waterweegluis v., rugzwewner m.
Gleiszner, (-ners, mv. -ser) m .,
-in, ( -tien) V. huichelaar, veinzer, vein,aard m., huichelaarster v.; (fig.) schijn vrunme, kwezelaar m., kwezelaarster v.
Gleisznerei, v. huichelarij, veinEerij, dubbelhartigheid, valschheid v.;
(fig.) schijnvrooinheiil, kwezelarij v.
.

Gleiszneriseh, ( -er, am, meisten -)
bijv. en b., Z. heuchlerisch.
G1ei3zwurm, (-wurm(e)s, mv.
-wurncer) m., Z. Glichwurm.

Gleitbahn,

(-en)

v. glijbaan, sul -

lebaan V.
Gleiten, (glitl, geglillen) o. ww.
onr., m, S. glijden; (fig.) dieser Wein will
nicht -, glijdt niet erg, is niet zacht; (fig.)
( van eerie beek), auf Kiesein -, voort stroomen; 2. (Rijk.) glijden, uitglijden,
uitglippen; aus den Ha nden -, (van een
glas &), uitglijden, ont; lippen; 3. m.
h. auf item Eire -, glijden, sullen.
Gleitung , v., Z. gleilen.

Gleitventil, (-(e)s, mv. -e) o.
(Werkt..) schuifklep v.

G1Q3te, v., Z. Glasurerde.

Gletseher, (-s, rnv. Gletscher) rn.
het nw. gelijkwaardig; - wichtig bijv. nw., Z. ijsberg, gletsc' ier in., ijsvet•t o., ijsbed -schwer; (fig.) van hetzelfde belang, even iting, v.; -reise V. reis V. naar de gletware, om n zoo te zeggen, nagenoeg.
Gleichsamen, (gleichsamte, ge- belangrijk; -wie bijes. en voeres. gelijk. schers; -sala o. zwavelzuur magnegleichsamt) o. ww, zich van het woord als, even als; sic leben — im Himmel muit siuin o.
G1'eichsam,

gleichsam bedienen.

voeges. alsof, als

einander, als in den hemel, als engelen

Gleich-schátzung, v., Z. -hal - met elk.; er hebt einen --- den ander n,
lung; -scheit o. langwerpige teerling m., even zoo, Z. wie, sowie; -wink(e)lig bijv.
lichaam o. of figuur v. door zes paralle- en b. gelijkhoekig; -wink(e)ligkeit v. gelograinmen ingesloten, parallelopipedum lijklioekigheid v.; -cvirkend bijv. nw.
o.; -schenk(e) lig bijv. en b. (Nat.hist.) ge- (Werkt.) gelijkelijk) werkend, dezelfde
lijkvoetig; (Meetk.) aan tweezijden gelijk, kracht uitoefenende; it. gelijk, te gelijk
gelijkbeenig, gelijkribbig; -schenk(e)lig- werkende; -wohl hijw. en voegw. er ist
keit v. gelijkbeenigheid, gelijkribt,igheid reich unti — ist er nicht zu frieden, toch,
v.; -schrill m. gelijk^ tred in.; 2. (Uichtk.) echter, evenwel, niettegenstaande, nietspondeus m.; -schwebend bijv. en b. in temin; -wort o. woord o., dat dezelfde
evenwicht; it. besluiteloos; -schwer bijv. beteekenis heeft, synoniem o.
Gleichzeitig, bijv. en b. gelijk
en b. even zwaar, hetzelfde gewicht heb
tijd; it. te gelijk-tijdg,vanezlf
-bend;2.vroiljk
Gleichseitig, bijv. nw. (Meetk.) plaats hebbende; -e fiewegung, Unlergeli*kzi^lig, gelijkkantig, met gelijke zij richt, gelijktijdig; 2. (Dichtk.) -e Sylben,
-e Freundschaft. wederzijdsch,-den;(fig.) twijfelachtig, nu eens lang, dan eens kort
wederkeerig; -keit v. gelijkzijdigheid v.; (naar de dichter verkiest; -keit v. gelijk.
(fig.) -- der Liebe, wederkeeriglieid v. tijdigheid v.; (van personen), tijdge•
Gleich—setzung, v., Z. -stellung; nootschap v.
-sins m. (van woorden), gelijke, dezelfde
Glei ch–zeitler, ( -Iers, mv. -ier,'
beteekenis v.; it. gelijke gezindheid, over- m. tijdgenoot m.; -ziehhammer m, plet.
eenstemming, eensgezindheid v.; it. Z. hamer m.; -au bijv. nw., Z. geradezu
-muth; -sinnig bijv. nw. (van uitdruk - -zweigig bijv. nw. (Pi.) gelijktakkig, me
kingen), dezelfde beteekenis hebbende, gelijke takken.
Gleis, (-(e)s, mv. -e) o. en m.,spoo
synoniem; (van personen), van dezelfde
meening zijnde, eensgezind; it.Z.-muthig; o., Z. Geleise.

G1Qve, & Z. G le f e.

Gliadin, (-s) o., Z. m. (Scheik.)
eigen he:t:,n^l,leel van de kleefstof.
Glied, ( - (e)s, ruv. - er) o. (Ontlk.)

Z. Gelenk; (hg.) 2. lid o.; (rnv. -er) ledematen, leien o. inv.; startre -er Naben,
sterke ledematen hebben; er kans hein rühren, hij kan geen li^I verroeren of
bewegen, is lain; mannliches -, manlijk
teellid o., roede v.; - am Finger, lid o,;
(6;.) - einer Familie, lid, Z. Milyltied;
it. graad m, van bloedverwantschap, gelid
o.; bis ins drilte and vierte -, gelid, geslacht o., graad ni.; mil jemn. im verten
-e verwvandl sein, in den vierden graad
verwant zijn niet; (Krijgsw.) rang m.,
gelid o., rij v.; das etste -, het eerste,

voorste gelid; (Alg.) (van eene vergelijking), lid o., term in.; (Pl.) stoppel m.,
gedeelte van een Nairn tusschen twee geledingen; (Red.) (van eene sluitrede),
term in.; (van eene rede), deel, lid, gedeelte o.; (van een verdrag), artikel o.,
bepaling v.

Gliedbad, ( bad(e)s, mv. bader)
-

-

0. (Gen.) bad, baden o. van e. o. a.
lichaamsdeel.
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Glieder-band, (-band(e)s, mv,
-bander) o. band m., ligament o.; -bat
m. bouw m., gestel o., gesteldheid v.
starker —, sterk, gezond gestel o., gezonde inborst v.; (fig., Red.) samenstel.
ling, aaneenschakeling v. van verschillende deelen eener rede; -bild o. beek
o. met ledematen, pop, ledepop v.; -binst
V. lidbies, bies v., riet o. met geledin•
gen; -brand m. versterving v. van eer
lid; -docke v., Z. -puppe; -[am n m. mv
(Pl.) geslacht o. van paardestaartpian.
ten; -[uge v. geleding v., lid, gewricht
o.; -geist m. (tegen de jicht), jichtwater
o.; -geschwulst v. gezwel, opzwellen o.
der ledematen; -gicht v., Z. -krankheit,
-haken m. (Touwsl.) haak m. met geledingen; (Tuinb.) - hülse v. boon v., die
uit twee helften bestaat.
Gli_ederig, bijv nw geleed, lede
hebbende.
-maten
G1ioder -kette, (-n) v. schalm ketting, schakelketen m.; -kilzel m. zin
kitteling v.; -knóchel m. mv,-nelijk
kootje o.; -koralle v. lidkoraal o.; -krank
bijv. en b. jichtachtig; --keit v. jicht,
lidziekte v.; -kraut o., Z. Gliedkraut;
-lahm bijv. en b. lam, verlamd; -láhmung V. lamheid v.; -los bijv. en b., Z.
gliedlos; -mann, m. ledeman m., ledepop
v.; -mass o. verhouding v. der leden;
-mensch m. mensch m. als een wezen
met leden.
Gliedern, (gliederte, gegliedert)
bedr. ww. van leden voorzien; fern gegliedert, met fijne leden, Z. gliederig;
(Pl.) gegliedert, geleed, met gewrichten
of geledingen; gegliederte Körper, bewerktuigd, gearticuleerd.
Glieder-puppe, (-n) v. pop v.
met beweegbare leden, draadpop, lede pop, marionette v.; - reiszen o. pijn v. in
de leden, rheumatiek v.; -salbe v. zalf
v.; -satz m. periode v.; -schmerz m. pijn,
smart v. in de leden; 2. Z. - reiszen;
-schwamm m., Z. Gliedschwamm; -schwere
V. zwaarte, vermoeidheid v. in de leden;
-schwinden o. vermageren, uitteren o.,
uitputting v.; - spannen o. kramp v. in
de leden; -stärkend bijv. en b. versterkend voor de leden, tonisch; -thiere o.
mv. (Nat. hist.) gelede dieren o. mv.;
-ton m. gearticuleerde toon m.
V. (Spraakk.) scheiding v der verschillende leden in eene
rede, interpunctie v., plaatsen o. of plaatsing v. der scheiteekens; (van eene rede
-voering),dl
schets v.

Gliederung,
_

Gli_eder- wasser, (-sers, mv. -ser)

Glo.

Gij.

rakruid, sterleverkruid o.; -lang bijv. nw. aus seiner Hand, het glas glipte uit of
zoo lang als een lid van een vinger; -lich ontglipte aan &.
bijv. en b. wederzijds(ch); -los bijv. en
Glitschig, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
b. zonder leden of ledematen, ongeleed, schlup[erig.
onbewerktuigd; -masz o. lid o., ledemaGlitzern, (glitzerte, geglitzert) o.
ten o. mv.; -salbe v., Z. Gliedersalbe; ww., Z. glimmern.

-schwamm m. sponsgezwel o.; -stärkend
bijv. en b., Z. Gliederstárkend; -stein m.
versteening v., die naar een menschelijk
lid gelijkt; -wasser o. lidwater o.; —sucht
V. lidwaterzucht v.; -weich o. jichtkruid
o.; -Weise bij w., Z. Gliederweise.
(-n) v. (Nat. kist.) Z. Engerling.
Glimm, (-(e)s,mv. -e) m. vonk v.,
sprankje o.; 2. bijv. nw. gloeiend, geglommen.
Glimmen, (glomm, geglommen) o.
ww. our., m. h. glimmen, een zwakken
glans, een dof schijnsel werpen; 2. glim men, branden zonder vlam te geven; (fig.)
smeulen; I1. o. zelfst. glimmen o., lang
verbranding v.
-zame
Glimmer, (-s) o., z. m. schemeren
o., schemering v.; 2. glimmer, mika o.
Glimmer-artig, bijv. en b. glim
schemerachtig; - bldttchen o.-meracltig,

Glime,

glimmerblaadje o., glimmerschilfer o.;
-erde v. (Bergw.) glimmeraarde v.; -haltig bijv. en b. glimmer bevattende, mika
bevattende.

Glimmerig, bijv . en b. schemerend, een doffen schijn werpende; 2. Z.
glimmerartig; it. glimmerhaltig.
Glimmer - kafer, keiPers, mv.
-ka/er) m. (Nat. bist.) zandlooper, glim kever m.; -kalk m. (Delfst.) mika- of
glimmerachtige kalk v.; - mergel m. mikaof glimmerachtige mergel v.
(glimmerte, gegliznmert) o. ww., m. h., Z. flimmern.
( -

Globosit, ( - en, mv. - en) m. (Nat.
hist.) ronde, als gedraaide scholpversteening v., globosiet m.
GlQbus, (onb., mv. Globen) m. bol
m., rond lichaam o., kloot m.

G1Qekehen of GlQeklein, o.
(verki.) klokje, belletje, schelletje o.,
bengel m.; it. kleine klokketoren in.;
wildes -, klokjesbloem v., klokje o.; -ton
m. toon m., geluid o. van een klokje;
(Org.) orgelregister o. van samenstem mende klokjes.
GlQeke, (-n) v. klok, bel v., bengel m.; -n auf die Melonen seizen, meloenen onder glazen o. mv. of klokken v.
mv. zetten; (Spr.) elw. an die grosze schlagen, hangen, iets aan de groote klok
hangen, openlijk bekend maken; die - ist
ober ihn gegossen, zijn val is beslist ; 2.
(Uurw.) klok v., klank m. der klok; die
- schiágt zehn, de klok of het slaat tien
uur; was ist die -?, hoe laat is het ?; 3.
(Nat.) klok, glazen stolp v.; (Pl.) bloem kroon v., kelk, klok v.; (Jachtw.) patrijzenuet o.; (Naai.) tonnetje o.; it. rond
strijkijzer o.; (Bouwk.) vaas v. van het
Corinthisch kapteel in den vorm eener
omgekeerde klok.

G1Qekeln, (glóckelte, geglóckelt) o.
ww., m. h. (gerneenz.) bengelen, klinken; 2. bedr. ww. luien.
GlQeken-apfel, ( - apfels, mv.

-dpfel) rammelappel, roode kalvijn appel
m.; - balken m. klokkebalk m.; - birne v.
klokvormige peer v.; -blume V. klokvorGlimmer-sand, (-es) m. mika- mige bloem v.; (Pl.) Z. Glocke; 2. Ackelei;
of glimmerzand o.; -schilfer m. mika- of 3. Z. Zaunwinde; —n mv. (Pl.) klokglimmerlei V.
bloemachtige planten v. mv.; -blümig
Glimpf, ( - es) m., z. m. zachtheid, bijv. nw. met klokvormige bloemen;
matigheid, inschikkelijkheid, toegevend - -blüthig bijv. en b. met klokjesvormige
huid v.
bloesems; -bugel m. bengel in. eener klok;
Glimpflieh, ( -er, -st) bijv. en b. -draht m. klokdraad m.; -era o. (Delfst.)
zacht, matig, inschikkelijk, toegevend; klokspijs v., metaalmengsel van koper
-sprechen, met gematigdheid, zachtzin - en zink, brons o.; -/'órmig bijv. en b.
klokvormig; (PI.) klokjesvormig; -galgen
nig spreken.
Glinstern, (glinsterte, geglin-' m., Z. -stuhl; -garn o., Z. Glocke (Jachtstert ), of
w.); -gehause o., Z. -stube; -gelaute o.
Glinzen, (gunste, geglin- t) o. ww., klokgelui, luiden of luien o. der klok(ken);
Z. glanzen.
-getón o., Z. -klang; -getóse o. klokgeGlinzerspath, ( - (e)s) m., z. in., brom, gebeier o.; -gewicht o. gewicht o.
eener klok; -gieszer m. klokkengieter;
Z. Glanzspalh.
Glipp-auge, (-s, mv.-n) o. schulk- -gieszerei V. klokkengieterij v.; -gut o.,
achtig oog o.
Z. -speise; -hammer rn., Z. -klöppel; it.
Glippen, (glippte, geglippt) o. ww. (aan een uurwerk), hamer m.; -haas o.
klokkenhuis o.
glippen, glijden.
(glisterte, geglistert) o.
Gloekenist, (-en, mv. -en) m.
ww. schitteren, glinsteren.
klokkenist, klokkespeler, beieraar m.

Glimmern,

o., Z. Gliedwasser; -weh o. pijn v. in de
leden, jichtpijn v.; 2. rheumatiek v.;
-vein m. jichtwijn m.; -weise bijv. en b.
bij wijze van leden, lidsgewijs; (Krijgsw.)'
Glitsch, tussch. roets!
in of bij gelederen; -zucken o., -zuckung
V. trekking v. of trekken o. der leden,
Glitseh, (-es, mv. -er) m., Z. Hahkrampachtige beweging, stuiptrekking v. ►^enkamm.
Gliedig, bijv. nw., Z. gliederig.
Glitschbahn, (-en), Glitsehe,
Glied-kraut, (-kraut(e)s, mv. (-n) v. glijbaan, sullebaan v.
-kráuter) o. jichtkruid o., plant v. tegeil
Glitseheisen, (-eisens,mv. eisen)
de jicht; it. wonderkruid o.; 2. betonie i., Z. Ramme.
v.; 3. andoren v.; 4. behen v.; 5. wal Glitschen, (glitschte, geglitscht)
kruid, walstroo o.; 6. welriekend mege- ). ww. glijden. glippen; das Glas glitschte

Glistern,

-

G1Qeken

-klang, (-(e)s) m., z.
m. klank m. der klokken, klank m. gelijk
lie eener klok; -klópfel, -klöppel m. klepcl m. eener klok; -kolbe m., Z. - balken;
-laute v. harmonica v.; -láuter m. klok
-leiste v. kloklijstv.; -mann--kenluidrm.;
,hen o. klok v. inden vorm van een mannetje; -mantel m. klokmantel iii.; -mss
). (Klokg.) klokkemaat v.; -metall o., Z.

GI u.

GUI,

Glo.

-speise; -netz o. kloknet o.; - papier o.
Glotze, n) v. (gemeenz.) Z. Glotz
klokpapier o.; -pfef'er m. groote peper auge.
V. van Jamaica; -quast m., quöstchen o.
G1Qtzen, (glotzie, geglotzt) o. ww.
klokkoord o.; it. klokvormige kwast m.; m. h. groote oogen opzetten, staren, Z
-rand m. klokrand m.; -ring m. klok anglotzen.
G1Qtzer, (- s, mv. Glotzer) m. (ge.
ni.; -saum m., Z. -rand;-ring,klep
-schlag m. klokkeslag, klokslag m.; auf meenz.) die groote oogen opzet, gaper m
Glu, Z. Gluck.
den -- kommen, op klokslag, met het
slaan der klok, juist als de klok slaat;
Gluchzen, (gluchzle, gegluchzt;
(Klokg.) dikte v. van den rand eener o. ww., m. h., Z. glucken; 2. Z. schluchzen
klok; -schzvamm m. klokvormige padden Gluck, (-( e)s, mv. -e) m. geklok
stoel m.; -schwengel m. klokzwengel m.; klokken, kloekloek o.; (van de hen), it. Z. - kloppel; -seil o. kloktouw o.; -speise machen, klokken, kakelen.
v. brons o., klokspijs v.; (Delfst.) klok
Gluck, (-( e)s, mv. -e) o. geluk, wel.
-spiel o. klokkenspel, speel -metalo.; zijn o., welstand m., welvaart v., voor
goede uitslag m., welslagen o.-spoedm.,
klok, carillon o.; 2. klok -werko.n
wat het carillon speelt; -spieler
-kenspl, er hal von - zu sagen, dass 4', hij kar
m., Z. Glockenist; -strang m., Z. -seil;' van geluk spreken, het is eeu geluk voos
-stube v. klokkenhuis o., klokkenkamer hem; zum -e, au gutem -e, zu allem -i
v.; -stuhl m. klokkestoel m.; it. (bij slag- hat er 4, bij geluk, gelukkig; man dais
uurwerken), steun ni. van den hamer; von - sagen, men mag van geluk spreken
-tau o., Z. -seil; -laufe v. (Kath.) doo- het is een geluk; er ist, er silzt int -e
pen o., zegening, inwijding v.eenerklok; hij is recht voorspoedig; (bij eene onder-thaler m. klokdaalder m.; -thier o. po- neming), jemn. - wvunschen, geluk, voor
lijp v. in den vorm eener klok; -thurm
jemn. zu einem Amti-spoedwnch;
m. klokketoren m.; -thurnzchen o. klok - wiinschen, geluk wenschen, felicitee-ton m. kloktoon, toon rn-ketornj.; . ren; jemn. zum neuen Jahre - wvunschen
eener klok; -Ireler m., Z. -kin/er; -walze geluk wenschen, feliciteeren, nieuwjaar
v. harmonica v.; -welle v., - zapten rn. wenschen; - zu !, viel - auf den Weg !
klokboom m.; -zieher m., Z. - louter; goede reis !; (Bergw.) - auf!, wees ge
goeden dag! (bij mijnwerkers-groet!,
-zieralh m. versiersel, sieraad o. aan eene
klok; -zug m. trekken o. aan de klok; en jagers); Gott gebe - dazu !, God schen 2. Z. -seil; it. schelkoord o.; 3. (Org.) ke er Zijn zegen over; it. gunstig toeval, buitenkansje o., fortuin v.; das Z. -spiel.
GiQekner, (- s, mv. Glöckner) rn . hat Bich gewendet, de fortuin heeft zich
klok(ken)luier of luider m.; 2. koster, gekeerd, de kans is verkeerd; es ist eiij
bloszes -, het is een bloot toeval; alles
kerkbewaarder m.
GlQekrose, n) v., Z. Garten- auf das - ankommen lassen, alles op het
geluk laten aankomen; 2. voortdurende
pappel.
Gloms, (- es) m., z. m. dikke melk v. welvaart v. of welstand m., fortuin o.;
Glorie, v., z. m., Z. Ruhm; 2. sein - machen, fortuin maken, rijk wor(Schild.) mv. -en, hemelstuk o., glorie den; das - dieser Welt, het geluk, de goev., voorstelling v. van den open hemel deren o. mv. dezer wereld; (Spr.) jt
met zijne bewoners; it. lichtkrans, straal- ärger der Schalk, je besser das -, gekken
krijgen de kaart; es kommt Alles auf Zeid
krans m., glorie v.
G1Qrie—reich of glorreich, and - an, het komt alles aan of is afhanglQrwi rdig, er, -st) bijv. en b. kelijk van tijd en geluk; mehr - als Ver
luisterrijk, roemrijk, roemwaardig.
meer gelukkig dan wijs zijn;-standhbe,
Glossar(ium), (- s, mv. Glossa- it. geluk o., gelukzaligheid v.; sein - ir
rien) o. verklaringswoordenboek, woor- eta. set; en, zijn geluk stellen in; eingutei
denboek o., waarin duistere, vreemde of König ist des Vol.es -, een goed kon-np,
oude woorden verklaard worden, nale- is een geluk voor een volk; 3. lot o., fortuin, geluk o.; das - lacht of lachel d
zing v., glossarium o.
Glossator, (- s, mv. -en) m. uitleg- ihm, het geluk lacht hem toe, het gaat
hem alles voor den wind; sein gates,
ger, verklaarder, kantteekenaar m.
G1QSSe, (- n) v. uitlegging, verkla- boses -, zijn goed gesternte o., zijn goede,
rtng, opheldering, aanteekening, kant booze geest m.; dem - ins Schoosze sitsen,
noot v.; eine Sammlung von-teknig, altijd voorspoedig zijn; (Spr.) met den
-n, Z. Glossarium; -n machen, uitleggen, helm geboren zijn.
ophelderen, verklaren; (fig.) (i. k. bet.)
GlUck-begabt, -bekrönt,
bijtende of scherpe critiek, bedilling, bijv. en b. gelukkig, voorspoedig, met
berisping v.; liber alles -n machen, alles goeden uitslag bekroond.
bedillen, op alles vitten.
Glucke, n) v., Z. Gluckhenne.
Glossenmacher, chers, tnv. Glucken, glucksen, (gluckth
of gluckste, gegluckt of gegluckst) o. ww..
-cher) m., Z. Glossalor.
Glot(h)e, (- n) V. (gemeenz.) Z. m. h. klokken, kokkelen, kakelen.
Glatt'.
GlUcken, (glückte, geglückt) o. er
Glotzauge, (- s, mv. -n) o. (ge- onp. ww., m. h. en s. gelukken, voorspoedig zijn, slagen, een goeden uitslag heb.
meenz.) uitpuilend oog, koeienoog o.
GlQtzäugig, bijv. en b. met uit- ben; alles, nichts glückt ihm, alles, niet
puilende oogen, groote uitpuilende oogen gelukt hem, hij slaagt in alles, in niets
Z. gelingen.
hebbende.
(-

,

,

(-

(-

(-

(-

,
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GlUckeswahn, (-( e)s) m. ge waand geluk o.

Gltickhaft, er, -st) bijv. en h.,
(-

Z. ,glucklich.

Gluekhenne (- r&) v. klokhen v.,
Z. Bruthenne; (Sterrenk.) pleiaden.
Glticklich, ( er, -st) bijv. en b.
gelukkig, voorspoedig; er isl noch -davon
gekommen, hij is er nog gelukkig afgekomen;- spielen, gelukkig; -e Ilei.sewiinschen, goede reis wenschen; -e Stimmung,
gelukkig, gunstig; etw. zur -en Stunde
Chun, ter goe(le~ ure, op den geschikten
tijd; -er Weise, gelukkigerwijze, bij geluk; 2. voorspoedig zijn, geluk hebben;
uwerde ich so - sein, Sie zu sehen, zal ik tiet
geluk hebben, zoo gelukkig zijn &; -keit
V. gelukkigheid V.
G1 icksal, (-( e)s) o., z. tn. (veroud.) Z. Glückseligkeil.
Gltieks-bahn, en) v. weg m.
van het fortuin; -ball m. speelbal m. des
geluks of van liet fortuin, gelukskind o.;
-baum m. (PI.) geluksboom m.; - bolcm.
geluksbode m.; - bolschaft v. blijde bood
aangename tijding v.; -bade v.-schap,
loterijkraam.
G1t ckselig, er, -st) bijv. en b.
gelukkig, gelukzalig, welzalig; 2. stra.
lend, glanzend, schitterend; -keil v. geluk o., gelukzaligheid v.; 2. voorwerp
o. van, reden v. tot geluk; das ist seine
grósszte —, dat is zijn hoogste geluk.
Glickseligkeits-f thig, bijv.
nw. vatbaar voor het hoogste geluk;
-lehre v. leer v. der gelukzaligheid; -lehrer
ni. eudaitnonist m.
Glueksen, (glucksle, geglukst) o.
mv., Z. glucken.
G1U ks—fall, fall(e)s, mv. -fdlle) m. gelukkig toeval o., buitenkansje,
fortuin o., gelukskans v.; -gabe v. gave
v. van het fortuin, des geluks; -göllin
v. geluksgodin, godin -v. des geluks, Fortuin v.; -gut o. goed o. des geluks, goed
o., bezitting v. aan het toeval verschuldigd; 2. mv. -giller, goederen o. mv.
van het fortuin; -haten m., Z. -lop[;
-haube v. (Heelk.) helm m.; -jager m.,
Z. - riller; -jägerei v. jacht v. op, najagen o. van goederen; -kind o. geluks
kind o., onder een gelukkig gesternte
geboren mensch, soldaat m. &; -mann
m., Z. -kind; -m.ánnchen o., Z. Alraum;
-pilz m. gelukskind o., van arm rijk geworden mensch, parvenu m.; -prophelin
V. waarzegster v.; -rad o. rad o. van
het fortuin, rad o. van avonturen; 2. (in
loterijen), lotrad o.; it. orakel o. (boek);
- riller m. geluksridder, gelukzoeker,
avonturier m.; -ruthe v., Z. Wunschel-

(-

(-

(-

ruthe; -sohn m., Z. -kind; -sonne v., Z.
-stern; -spiel o. kansspel, hasardspel o.;
-spinne V. geluksspin v.;-sprung m. sprong
m. op goed geluk; -stand m. ruime omstandigheden o. mv., welstand m., fortuin o., voorspoed m.; -stern m. (Sterrent.) gelukkig gesternte o., ster v. van
iems. geluk; -stosz m. (Bilj.) gelukkige
stoot m.; -stunde v. gelukkige uur, gelukkig oogenblik o.; -tag m. dag to. des
geluks, gelukkige dag m.; -topt m. lotbus

Glu.
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Gna.

Glu.

v.; -umstdnde m. mv, gelukkige, ruime Grlumeeke, (-n) v. (PL) Z. Bach- o.; - erstórung v. verwoesting v. door een
omstandigheden v. mv., geluk o., wel- unge.
hevig vuur.
stand, voorspoed m.; -urne v., Z. -top/; ' Glumin, ( -er, -st) bijv. en b., Z. Glycerin, ( - s) o. (Scheik.) olie-

-wahn m. ingebeeld of denkbeeldig ge- lrube.
zoet o., oliesuiker v.
Glyeinerde, v. (Scheik.) zoet luk o.; -wechsel m. lotverwisseling v., ; Glumm, (-(e)s) m., z. m. drek,
keeren of onikeeren o. van het fortuin; Stront m.; it. smeulend vuur o.
aarde, berilaarde, glucineaarde v.; -salze
-wende v. lotswisseling v., keerpunt o .
Glupauge, (-s, mv. -n) o. gluip- o. mv. glucinezouten o. mv.
des geluks; -wurf m. gelukkige worp oog, gluipend oog o.
Glycirrhizln, (-s) o. (Scheik.)
m.; -zirkel m., Z. -rad; -zag m. geluk- ; Glupen, (glupte, geglupt) o. ww., zoethoutsuiker V.
GlykQniseh, bijv. nw. (Dichtk.)
kige trek m.i.
h. gluipen, ter sluik zien, scheel
Gluck —voll i bijv. en b. hoogst tien.glijkonisch.
gelukkig, hoogst voorspoedig; -weissa- ! Gluper, (-s, mv. Gluper) m. gluiGlyptik, v. snijkunst, kerf-, gra' er m,
veerkunst v, in fijne steenen.
gend !► .lv. nw. geluk voorspellend.

Gl ekwunsch, ( - wunsches, mv. Glupisch, glupsch, ( er, am Glyptoth@k, ( en) v. kabinet o.,
-4vunsc.he) m. wensch m. voor iems. ge- n eis1en -) bijv. en b. gluipend, gluipe- verzameling v. van gesneden steenen.
luk, gelukwencch m., gelukwensching, i•ig, gluipachtig, geniepig, geveinsd
Gnabbeln, gnabbern, (gnabbelle, gegnabbelt, gnabberte, gegnabbert)
felicitatie v.; jemn. seinen - absiallen, Glut, (-en) v., Z. Glut/i.
iem. gelnkwenschen, feliciteeren; - schrei- ' Gluten, (-s, mv. Gluten) o. (Schei - o. ww. knagen, knabbelen, knauwen.
-

-

.

;

ben n., Z. Glucicw7 nschungsschr•eiben.
,) lijmstof, kleefstof, plantenlijm v.
Gnaddern, (gnadderte, gegnadGltiekwi nsehen, o ., Z. Glück- 1, Gluth, (-en) v. gloed m., groot vuur dert) o. ww schreien, janken.
wunschung.
4i., hevige warmte, hitte v., houtskolen
Gna,de, (-n) v. genade, gunst, goed Gunekwi nseher, (-schcrs, mv y. nrv.; (tig.) gloed in., vuur o., vlam v.; heid v.; bei jemn. in - sein, stehen, in
- scher) ni., in ( nep ) v. gelukwen- 1 ie - der Holle gloed, groot vuur; die - gunst staan bij; von jeins. - leben, leven van
Scher m., gelukw^enschster v.
I es Kriege.s, hitte v.
iems. weldaden; aal - arbeilen, werken
Gl ickwtinsehung , (-en) v. ge
GlLith-anfaehend, bijv. en b. zonder daggeld of loon tebepalen; (Krijgslukwensching, felicitatie v.; 2. Z. Glück- den gloed aanblazend; -auge o. gloeiend w.) sich au[ - end Ungnade ergeben, zich
wuuseh; -sschreiben o. felicitatiebrief m. oog o.; -ausbruch m. uitbarsting v. van op genade en ongenade overgeven; Gott
Glüh of gluh , bijv. en b. vurig, bloed, vuur; -ausslrómung V. uitstroo- gebe seine - dazu, God scheuke daaraan
turng V. van den gloed; -baum m. boom Zijn zegen; bei jemn. wieder zu -n, in -n
gloeiend, warn, Z. yluhend.
Gl jihbalken, (-kens, mv. -ken) in. geschikt voor brandhout; - belaste) kommen, weer in iems. gunst treden, bij
ijv. nw. door hitte gekweld; -bcrrilhet tem. in gunst komen; haben Sie die - zu
m. (van glen oven), gloeibalk m.
GlUhe, v. gloeihitte, gloeiing v.; t,ily. nw. rood van den gloed; -)dick in. befelrlen, dass, wees zoo goed te bevelen;
(Scheik.) gloeihitte, gloeiing v., gloed gloeiende, vurige, fonkelende blik m.; (God g.) die -, de genade; das Reich der-,
m., ignitie v.; (Giet.) metselwerk o., -dampt m. gloeiende damp m.; -deckel rijk o. der genade; 2. gunst, gunstbem. vuurdomper m., vuurstolp v.; -empfin- tniging v., gunstbetoon o., goedgunstig waarop de gloeibalken rusten.
heid, welwillendheid v., gunstbewijs o.;
Gltihen, (glhhte, gegluht) o. ww.. dung v. gloeiende gewaarwording v.
Gluthen —strom,(-strom(e)s,mv. sick eine -, sich etw. zur - ausbillen,
m. h. gloeien, tot kalk en asch ver•brarr den: (fig.) geheel in vuur zijn: das Eisen, -slrönie) m. gloeiende stroom m.; -gust Gene gunst vragen; kann ich die - (Ehre)
l► aben?, mag ik de eer hebben ?;eruweisen
der Olen ,Bihl, gloeit, is gloeiend rood: in. vuirrstroom m.
Gluth —esse, (-n) v., Z. Gliihofen: Sie uns diese -, sta ons die gunst toe,
eine Sladi muit -den Ku.geln beschieszen.
met gloeiende kogels besrrhiet.en; eine -farbe v. vuurkleur v.; -ge/i hlo. gloeiend bewijs ons die gunst; 3. genade, begenaWunde mil eirem -den Eisen brennen, gevoel o., vuur o., gloed m. der gewaar- liging v. (eens misdadigers), gratie v.;
branden; (fig.) es is! eine -de Hitze, het wording; -geloder o. gloed m., gloeien o., - der Schuld, vergeving, vergiffenis v.;
is gloeiend, stikkend heet; er ,qli hf airs hoogste graad m.; -gein m. gloeiende be- jemn. - angedeihen lassen, iem. genade
ganzen Leibe, hij gloeit over het geheele oeerte v.; -graus m. verwoesting v. door verleenen, begenadigen; - fur Recht erlichaam: f r els!. -, gloeien, ijver heb- ale vlammen; -hauch m. verzengende gehen lassen, goedertierenheid v. in plaats
ben, ijveren; vorZnrn- ,gloeien van toorn: adem, gloeiende adem m.; -hauchend van recht gebruiken; um - bilten,om gefiir etre. -, gloeien, van liefde blaken voor. bijv. uw. gloed ademend; -kessel m., Z. rade smeeken, vergiffenis vragen; 4. (tiiem. vurig beminnen; (fie.) -de Liebe. -pfanne; -kohle v. gloeiende kool v.; tel) Euer-n,Ihre-n, mijnheer, mevrouw,
gloeiend, vurig; -de Einbildungskra/t, -)cuss m. gloeiende, warme kW-, in.; -los jiifvrouw; -flehend bijv. nw. om genade
levendig, vurig; -de Augen, fonkelende: bijv. en b. zonder vuur; -meer o. vuur- smeekend.
Gnaden, (gnadele,gegnadet) o.ww.
I1. bedr. ww. Eisen -, gloeien, doen zee v.; -messer ni. hitte -, warmtemeter,
gloeiend worden, laten rood worden; pyrometer m.; -p/'anne v. vuurpan v., (w. i. geb.) genade bewijzen, genadig
kolenkomfoor o.; -rad o. vuurrad o.; zijn; gnad' uns Colt, Colt gnade dir, God
A.Sche -. verbranden.
Gltih-farbe, (-n) v. glneikleurv.: -roth bijv. ow. gloeiend rood; -róihe v. zij ons, u genadig!
Gnaden—act, (-(e)s, mv. -en) m.,
-fewer o. gloei] m.; (Giet.) gloeivuur o.: gloeiend rood o.; -srhaufel v. kolenschop
-hi/ze v , glneihitte v.: -licht n. gloeiend v.; -schoosz m. gloeiende schoot m.; —acte, (-n) v. (Rechtsw.) genade ver
- naher V. glneimirur m.; -n/'en - schavanger bijv. nw. met gloei) bezwan- leeneu o., begenad iging v.; seine Rechnung-lichto.;
m. glneinven m.; -pfanne v. gloeipan v., ;erd; -schreon,q m. gloeiende zwaai m.: durch die —e beschlossen haben, (van gepan v., pot m. om liet zilver in te laten -silz m. gloeiende zetel m.; -spriihen»I failleerden), ontheven worden van de
gloeien; -rost m. (Muritw.) gloeirooster hijv. nw. vuurbrakend, spuwenr); -spruh- beschuldiging van bankbreuk; -beg^zbt
m.; -sand m. glneizand n.; -sehnrhtel er m. vuurspuwende berg, vuurspuwer, bijv. uw. van de genade of met genade
V. (Gnndsl.) gloeidonsje n.; -span m, vulkaan m.; -slaeb m. gloeiend stof o.: begaafd; - bclehnt .bijv. uw. een genade
zw art ijzeroxv de o.: -lasse v., -sirahl in. gloeiende straal m.; -strom teen hebbende; - belohnung v., Z. -lohn;-(Scheik.)
-tássehen n. (Scheik.) elneihak,je n. ni. vuurstroom in.; -slurm m. verwoes -beruf in. (Goilg.) goddelijke roeping,
G1 Chung, V. (van tint ijzer), vloei- lende storm m.; -stürze v., Z. -deckel; roeping v. tot de genade; -bezeigung v.
ing v., Z. gluhen; 2. Z. Glühe; 3. (van -rhron m. gloeiende troon m.; -tod m, gunstbewijs, bewijso. van gunst, genade,
de zee), lighten n. ondergang m. door vuur; -lrunken bijv. goedhei], welwillendheid v.; it. Z. GnaGl .h waehs, (-es) o.,z.m.(Verg.) +iw. gloeiend van hartstocht; -umrólhel de; -bier o. onbelast bier o.; -bildo. wongloeiwasn. en v.; -trein m. heete wijn m.. hijv. nw. gloeiend rood; -volt bijv. en b. Herdoend, miraculeus beeld o.; -blick m.
bisschop m.; -wind m, heete wind, Si- .'loeiend; (lIg.) vol vuur; -wind m., Z. genadige blik, gunstige blik m.; -brief
rotco m.; -wurm m. glimworm m. Gluhwind; -zange v. ovenijzer, gloeiijzer m. octrooi, patent o., vrijbrief m.; 2.
—
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Gnome, (-n) v.gedenksprenk,leen
v., grondstelling v., grondregel m.-spreuk
v.; -lermin m., Z. -zeil; -thaler m. geGnomiker, ( -kers, mv. -ker) rn.
nadegeld, pensioen, gagement o.; -thron zedeleeraar, schrijver m. van leenspreu-

(van een veroordeelde), genadebrief, brief -stuhl m. verzoendeksel o.;-la f el v. nacht
m. van gratie; -brol o. genadebrood, ge
aalmoes v.; das — essen,-kregnbod.,
genadebrood eten, van aalmoezen leven;
jemn. das —geben, tem. genadebrood geven, voedsel geven voor niet, (fig.) cinera
P fcrde das —geben, een paard, dat oud en
gebrekkig is, nog onderhouden; 2.(Godg.)
dagelijksch brood o.; it. hemeisch brood,
brood o. der engelen, H. Sacrament o.
des altaars; -brunn m. bron v. van genade; (fig., gemeenz.) minerale bron v.;
-bond m. (Godg.) nieuw verbond, verbond o. der genade; -einfluss m., -cin-

-malstfev.;(Kh)comunibak

m. genadetroon, troon, zetel in. der ge- ken &.
Gnomiseh, bijv. en b. leenspreunade; -lisch m., Z. - tafel; -verheiszung
v. belofte v. der genade, Goddelijke be- kig, in den vorm van leenspreuken k.
lofte v.; -volt bijv. en b. genadevol, vol
Gnomonik, v. kunst v. om ster van genade; -ivahl v. (Godg.) genade renkundige wijzers te maken, zonnewijvoorbeschikking v.; -wappen o. door-keus, zer -kunst of kunde v.
gunst verkregen wapen o.; -werk o. geGnosticismus, (onb.) (Kerk. Genadewerk o.; -tvirkung v. werking v., in- sch.) m. leer v. der gnostiekers.
vloed m., uitwerking v. der genade;
Gnostiker, ( -kers, mv. -ker) m.
-wuohlihal v. gave, gift v. der Goddelijke (Kerk. Gesch.) geheimkenner, godswijwirkung v., Z. -wirkung; -ertheilung v.. genade; -zeichen o. genadeteeken,teeken ze, door goddelijke openbaring verlichte
gunst v., gunstbewijs o.; (Godg.) mede o. der genade; -zeichnung v. teeken o. christen- wijsgeer, gnostieker m.
Gnu, ( - es, mv. - e) m. (Nat. hist.)
-delingV.r der genade; -zeil v. tijd ni. der genade.
Goddelijke genade; -Jrisi'
Gnadig, ( -er, -st) bijv. en b. gena-' gnoe, hertestier m., hertepaard o.
m. tijd m. der genade; -gabev. genadegift,
gift v. uit medelijden,gratilicatie v.; (God- dig, gunstig, goedertieren, barmhartig;! Gnug, Gentige, Z . genug, Genitge.
Gn^xrren, (gnurrie, gegnurrt) o.
g.) gave v. der genade; -gehalt m., -geld eist sehr -er Herr, genadig, minzaam; der
o. pensioen, jaargeld o. zonder dat men Furst sprach sehr - mil ihm, minzaam: ww., Z. knurren.
Gobe, (-n) v., Z. Grundling.
dienst verricht; - geschenk o. geschenk o. Gott sei uns -!, God zij ons genadig!,
Gçckelhahn, (-hahnes, mv.-háhuit genade, gunst v., Z. -gabe; -gesuch o. met ons!; der -e Golt, de genadige, barmverzoek oom gratie; eist — einreichen, een hartige God; ein -er Bliek, gunstig, ge- ne) m. haan m.
GQdeleisen, (-eisens, mv. - eisen)
verzoek om gratie indienen; - groschen nadig; der -e Wille Gotles, goedertierenm. gedenkpenning m., medaille v.; 2. Z. heid v.; 2. (titel), der -e Herr, mijnheer o. (Sm.) waschijzer o.; 2. gesmeed en
-steuer; -gut o. (Godg.) goed o. der ge- de baron &; -e Frau, -es Frdulein, me- gestempeld ijzer o.
Gading, & Z. Lauding.
nade; 2. -güler o. mv. goederen o. mv., vrouw, jonkvrouw v.; -ster Herr, genaGQgler, (-s, mv. Gögler) tn., Z.
die men door e. o. a. gunst in bezit heeft; dige Heer; aller-sier König !, Sire !; der
-hand v. (Godg.) genade v. Gods, hand König, mein aller-ster Herr, die Königin, Buch fink.
GQhre, GQhre v ., Z. Gáhre.
v. Gods; -heimsuchung v. werking v. der meine aller -ste Frau, de koning mijn
GQhren, & Z. gahren.
genade: -jagd v. jacht v., die men door, meester, de koningin, mijne meesteres,
Gokelgut, ( - (e)s) o., z. m. (Berggunst bezit; -jahr o. genadejaar, jaar o. gebiedster; Seine Durchlaucht haken -si
der genade, jaar o. onzes Heeren; it. — erlaubt, zijne Doorluchtigheid heeft zich w.) gedegen vitriool, witte vitriool o.,
der Wittwen, jaargeld, pensioen o.; it.' verwaardigd, het heeft Z. D. behaagd; 3. zwavelzuur zink o.
Golander, (-ders, mv. -der) m.,
vrijjaar, jaar o. waarin men is vrij gesteld' goedertieren, toegevend, niet streng; -e
van belasting &; (J. Gesch., Kath.) jubel Strafe, genadig, niet streng, zacht, ge- Z. Visvogel.
Gold, ( - (e)s) o., z. m. (Bergw. mv.
jaar o. van genade; - kasten m. kast-jar, ring; noch - davon kommen, er genadig
waarin atlaatgelden & bewaard wor-' afkomen, niet veel moeite, kosten heb -e of -er) goud o.; /'eines -, lijn, zuiver
geringe straf krijgen; es - mit jemn..-ben, goud; ungemi nztes- of - in Slangen, goud
den ; -kefte V. eereketen m.; -kirche v.!
kerk v. uit genade toegestaan; -kra/'t v. nzacheu, iem. genadig, toegevend behan in baren; gernahlenes -, gemalen goud;
kracht v. der genade; -kraut o. genade- delen; macht es -, spaar mij een weinig. Weisz -, wit goud, platina o.; in - arbeiGnadiglich, bijv. en b., Z. gnödig. ^ ten, in goud arbeiden; in - bezahlen, met
kruid, klein-vingerhoedskruid o., GodsGnarren, (gnarrie, gegnarrt) Z. goudstukken) betalen; mit - uberziehen,
genade v.; -leh(e)n o. genadeleen, leen
vergulden; das - verlieren, het verguldsel
o. dat men door eene gunst bezit; - licht' gnaddern.
Gn%ssen, (gnasste, gegnasst) o.ww. ,o. verliezen; - waschen, goud wasschee,
o. licht o. der genade, Goddelijk licht
o.; -lohn m. genadeloon, loon o. dat men (van het geluid, dat een mes & maakt bij goudzand o.; zuur Floss gebrachles -,
ontvangt zonder den dienst daarvoor te het doorsnijden van een zacht lichaam). vloeibaar goud, gesmolten goud; - inachen,
Gnattern, (gnátierte, gegnáltert) (i. k. bet.) - koehen, goud maken, den
verrichten; 2. (i. k. bet.) geringe, niesteen der wijzen zoeken; 2.gond,goudstn
tige belooning v.; -meister in. meester bedr. ww. vitten op, bedillen.
Gnatze, Gnátze, v . hoofdzeer o., o.; das ist nicht mit - zu bezahlen, aufm. uit genade of door gunst in een gilde
zuwwdgen, dat is met geen goud te betalen,
opgenomen; - mittel o. genademiddel, red- uitslag ni., Z. Grind.
Gnatzig, ( -er, -st) bijv. en b., Z. is onbetaalbaar; er ist nicht mil - zu bemiddel o.; -ordnung v. (Godg.) orde v.
zahlen, hij is goed waard, is een zeer
der genade; -ort m. (Kath.) plaats v. grindig.
Gneisz, ( - es, mv. - e) to. (Bergw.) verdienstelijk man; (SI ►r.) es ist nicht
waar een miraculeus beeld is; - pfennig
m., Z. - groschen; -platz m., Z. -ort; gneis m., eene uit veldspaath, kwarts en alles -, was glanzt, 't is al geen goud wat
-quell in., Z. -brunn; -reich o. rijk o. mika bestaande rotssoort; -blockm. rots- blinkt; im -e bis fiber die Ohren slehen,
tot over de ooren in het goud zitten; and
der genade; 2. bijv. en b. genaderijk, vol blok o.
Gneisze, v. dolkruid o., Z. Gleisze. u'ennn sic in - eingefassi scare, al was zij met
van genade; -riper m. genaderidder ni.;
Gneiszieht, bijv . en b. gneisachtig. goud beslagen; (fig.) gouden vaatwerk o.,
-ruf m., Z. -beru/; -sache v. zaak v. van
Gneiszig, bijv. en b. gneis bevat - gouden schotels m. mv. &; nian speist
gunst, genade &; - schat; m. genadeschat
bei ihm auf -e, men eet bij hem met
m., Z. -g -ut; -schein m. genadebewijs o., tend.
Gni_ede(1)n, (gniede(l)te, gegnie- goud; das - ihrer Haare, der Aehren, goud
schijn m. van genade; -siegel o. genade
goudgele kleur v.
-gelo.,
zegel o. van een genadebrief; -sold-zegl, de(l)t) heir. ww.likken,gletten,polijsten.
Gnied(e1)stein, (-es, mv. -e) m., Gold —ader, (-n) V. (Bergw.) goud
m. pensioen o.; -söldner m. gepensioneer
guldenader-aderv.;(Outlk)spn,
de, onvermogende m.; -sonne v. genale Z. Glattslein.
Gnirren, (gnirrte, gegnirri) o. ww., v.; —gefasse o. mv. speenadervaten o.
zon, zon v. van genade; -spende, -spenmv.; -adler ni. vergulde arend of adelaar
dung v. genade verleenen o., uitdeeling v. Z. ynaddern, gnarren.
Gnom, (-en, nlv. -en) m. aardgeest, m.; (Nat. kist.) koningsarend m.; -alle r
van gunsten; -stand m. staat m. van genade; -steuer v. genadegift v.; - slimme berggeest, kabouter m., aard ivannetje o.; m., Z. Fruhlings f iege; -ammer v. (Nat.
V. gena destewci, stem v. der genade; -stosz ,-in v. vrouwelijke aard- of berggeest, hist.) goudleeuwerik, geelvink, ortolan n
m.; -amsel o., Z. -drossel; -anstrich to
m. genade-stoot, -slag, doodslag m.; aardwijfje o.
-
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verguld sel o.; -ap fel m. pippeling, liefdesappel m.; -arbeit v. goudwerk, goud
o.; -arbeiler m. goudwerker,-smedn
goudsmid m.; -auflósung v. goudoplossing, vloeibaar goud, drinkbaargoud o.; 2.
goudverf v.; -auge o. (Nat. bist.) kleine
duikelaar m.; 2. goudvisch m.; 3. stinkvlieg v.; -ausmünzung v. goudmunten
o.; -ausziehung v., -auszug m. (Bergw.)
uitsmelten o. van goud; -bath m. goud

;ewicht o, van goud;". goudgewicht, ge
om goud te wegen; -gewinn m.-wichto.
;oudwinning v.; -gewirkl bijv. nw. met
goud doorwerkt; -gezugelt bijv. nw. met
een gouden teugel; -gier v. gouddorst m.,
begeerte v., verlangen o. naar goud; -glanz
m. goudglans, glans m. van goud; -gldnzend bijv. nw. van goud schitterend;
-glátte v. goudgli t o.; 2. zwavelkies, ijzerkies o.; -gleich bijv. en b. aan goud gelijk, op goud gelijkend; —es Metal!, spinsbeek v. waarin goudzand gevonden-bek,
bek o.; -glimmer m. goudglimmer m.,
wordt; -bad o. (Scheik.) goudbad o.;
goudgele mika o.; -gótze m. (van gierig -barre v. baar goud, goudstaaf v.; -barsch
aards), afgod m.; -granat m. goudgram., Z. -börs; -baum m. goudboom m. in
naat m.; -gras o. geel lavendelgras o.;
Ethiopië; -beblümt bijv. nw. met gouden
-gráupchen o., Z. - kom; -gries m. goudbloemen; -bedach(e)t bijv. nw. met een
zand o., niet goudkorrels vermengd z::nd,
gouden dak; -bedeckt bijv. nw. met goud
Z. -kies; -grube v. goudgroef v.; (fig.)
bedekt, verguld; - begierde v., Z. -gier;
-behángt bijv. nw. met goud behangen;
bron v. van rijkdom; -- der Gelehrsamkeit, schat m.; -grün bijv. en b. groen en
-belaubt bijv. nw. met goudgeel loof bedekt; -berg m. goudberg, hoop m. goud;
G§lder, (-s, mv. Golder) m. goud als goud blinkende; -grund m. (Schild.,
2. goudberg, berg m., waarin goud ge-wascherm. Beeldh.) goudgrond m.; den --- aufiravonden wordt; -bergamotte v. goudgele
GQld erde, v. goudaarde v.; -erz gen, goud opleggen; (Man.) gouden grond
bergamot v.; - bergwerk o. goudmijn v.; o. gouderts o.; —wurzel 'v. Amerikaan m.; 2. dal o. met goudrivieren; -gulden,
-beryll m. goudberilsteen m.; -beschwingl
braakwortel m.; -fabrik v. goudfa--sche -gulden m. goudgulden, acht en twintig
bijv. nw. met gouden vleugelen; -leutel briek v.; -Paden m. gouddraad o. en m.; m.; -haar o. gouden haar, venushaar o.;
m. goudbeurs, beurs v. vol goud (stuk - (Nat. Rist.) Z. -ecke; -falb bijv. en b. 2. (Pl.) mottekruid o.; 3. Z. Guldenhaar;
ken); - blaft, - blatichen, -bláltlein o. goudgeel; -farbe v. goudkleur v., goud- -haarig bijv. nw. blondharig, met gougoudbiaadje, bladgoud, geslagen goud o.; geel o.; it. goud o.; -farben, -farbig bijv. den haar; -hafer m. (Landti.) gele haver
(Pl.) sterappelboom m.
en b. goudkleurig, goudgeel; —e Haare, v.; -hähnchen o. gekuifd winterkoninkje
GQldblatt- Elektrometer rn. goudgeel, blond haar; -fasan m. goud- o.; 2. goudhaantje o., kleine gouden tor
electrometer m. met gouden bladen.
lakensche fazant m.; - (eilicht o. goud v.; (Pl.) boterbloem v., gele veldanemone
o.; -finger m. ringvinger m.; -fink-vijlse v.; -hallig bijv. en b. goud bevattend,
GQ1d blech, ( (e)s, mv. e) o.
plaatgoud o.; -bliek m. glans m., glin- m. goudvink m.; -firniss m. goudvernis met goud vermengd; - handel m. goud
steren o. van het goud; -blume v. (Mod.) o.: - f sch m., -fischchen o. goudvisch m.,
goudmarkt v.; -harder-handelm.;(fig)
gouden bloem v.; 2. (Pl.) goudsbloem goudvischje o.; it. kleine rivierbaars m.; m. (Nat. Rist.) goudvisch m.; -harnisch
goudsbloem v.; -blumig-achtigeplnv., - f Scher m. goudvisscher m.; - f scherei V. m. gouden of verguld harnas o.; 2. (Nat.
bijv. nw. met gouden of gele bloemen; goudvisscherij v.; -fliege v. (Nat. hilt.) kist.) groote prachtkever m.; -haufen
-bock m. (Nat. Rist.) goudgele steenbok gouden tor v.,goudkever m.,goudhaantje m. goudhoop, hoop m. goud; -hell bijv.
m.; -börs m. goudbaars m.; -bórse v., Z. o.; - flisnmer ni. goud loovertje o.; - flitter en b. blinkend, klaar als goud; -horn o.
-beutel; (Nat. bist.) bundelvisch m.; m. klatergoud, bladgoud o.; 2. (Nat. gc;uden horen, horen m. des overvloeds;
-borste v. chrysiet m., goudglit o.; -boric kist.) gouden tor v.; -fóhre, -forelle v. -homers o. goud bevattend horenerts o,
GQldig, bijv. en b., Z. golden.
V. gouden boordsel, galon o.; - brassen m. goudforel v.; it. Z. - brassen; -frauv.uitGold ka,fer, ( ka fens. mv, kater)
goudbrasem, goudvisch m.; -braun bijv. muntende vrouw v.; -frucht v. gouden
en b. goudbruin, kastanjebruin; -bronze vrucht v.; -fuchs m. goudvos, goudgele m. goudkever m.; it. Z. -hëhnchen (2);
V. verguld brons o.; -bruch m., Z. -grube; vos m,; -fuhrend bijv. nw. goud met of -kalk m. (Scheik.) verkalkt goud, door
-buchstabe m. vergulde letter, gouden bij zich voerend; -fust m. goudvoet m., gloeiing met zuurstof verbonden goud o.;
letter v.; -butte v. (Nat. Rist.) platdijs sperwer m, aan de Hudsonsbaai; -gang it. goudkalk v.; (Bergw.) fijngestampt
v.; -dinte v. goudinkt m.; - distel v. gele m. (Bergw.) goudader v.; -geblumt bijv. of gemalen goud o.; -karausche v. post
distel v.; -draht m. gouddraad o. en m.: nw. met gouden bloemen; -g. jeckl hijv. V. (een vischje); -karpfen m. goudkar—mühle v. gouddraad molen m.; — zieker nw. met gouden vlekken; -ge/lugelt bijv. per m., Z. -fisch; -kehlchen o., -kehle v.
m. gouddraadtrekker m.; -drossel v. (Nat. nw. met gouden vleugels; -gehalt m. (Nat. kist.) goudkeeltje o.; -kiesm. goud
goud vermengd kiezel o.;-zando.,met
Rist.) goudlijster, goudgele lijster v.; (Bergw.) goudgehalte o., allooi o. van
-druck m. gouddruk m.: -doft m. goeden goud; it. (Muntw.) gehalte, allooi o.; -kind o. dierbaar, lief, aanvallig kind o.;
damp in.; -durchzwirkt bijv. nw. met goud (Goudsm.) gewicht o.; -gehórnt bijv. nw. - kissen o. goudkussen o.; -klang m. heldoorwerkt; -durst m., Z. -gier; -ecke v. met gouden horens; -geier m. lammer lere klank, goudklank m.; -kleid o.gou-gekrónt bijv. nw. gekroond met-gierm.; ^len kleed o.; -kluft v. (Bergw.) goud
(Nat. kist.) gestreepte zeebarbeel m.:
-klunipen m. goudklomp m.; it.-groefv.;
-eiche v., Z. -baum; -eidechse v. goud- een gouden kroon; -gelb o. goudgeel.
vitroengeel o.; 2.bijv. nw. goudgeel, goud klomp m. goud, hoop m. goud; -knap fgele hagedis v.
-gelockt bijv. nw. met gouden-kleurig; chen o. gouden knoopje o.; -koch, -kocher
Golden, bijv. en b. gouden, van
goud, uit goud bestaande; -e Kefte, (Jhr. lukken; —es Madchen, met goudgele, m. goudmaker, alchimist m.; -kochend
gouden ketting, gouden herloge; ein Bueh blonde lokken; -geringelt bijv. nw. met hijv. nw. goud makend; -kochkunsl v.
mit -em Schnitte, vergulde snede; (fir.) gouden krullen; -geschiehe o. (Bergw.) goudmakerij, alchimie v.; -könig m. goud -e Srnne, Sterne. schitterend, blinkend: goed bevattende aarde v.; 2. gouderts o., koning m.; -kopt m. (Nat. kist.) gouds-e Locken, goturlgeel; 2. veel waard zijnn- t:oudkorrels v. mv.; -geschirr o. gouden bek m.; 2. vlieg v. met goudachtigen kop,
de, groote waarde hehhende, gouden. vazen V. mv.; -geschirrt bijv. nw. met goudkop m.; - kom, -körnchen, -körnlein
gulden, gelukkig; die Zeil ist -, goud (zouden gereedschap voorzien; -gesrhlei- n. goudkorrel v., - korreltje o.; -krdhe v.
waard, zoo kostbaar als, kostbaarder dan erí bijv. nw. met een gouden sluier be- Flauwe kraai v.; -krot;e v. (Goudsm.)
goud; die -e Zeil, de gouden, gulden tijd: dekt; -geschmiickt bijv. nw. met goud goudschrapsel m., afval m. bij het goud
-kraut o. kruiskruid o.; -krone-waschen;
das e- Zeitalter, gouden eeuw; -e Tage. getooid, versierd; -geschuhet hijv. nw.
gelukkige dagen; die -e Ruhe, gelukkige, met gouden schoeisel; gestickt bijv. nw. V. gouden kroon v.; 2. gouden kroon v.
aangename rust; (gemeenz.) -es, goldi- met goud gestikt; -geivicht o.goudgewicht, (een muntstuk); -krystalle m. mv. zoutges Kind, Z. Goldkind, Goldsohn; der -e
lunge, beminnelijk, lief, bevallig; er ist
noch - gegen ihn, hij is nog duizendmaal
beter dan; 3. prachtig, schoon, heerlijk,
mooi, kostelijk; -er Spruch, kostelijk,
heerlijk schoon; die -e Hochzeit, gouden
bruiloft, vijftigjarige huwelijksvereeniging; jemn. -e Worte geben, de schoonste
beloften doen; (Spr.) dem fïiehenden
Feinde muss man eine -e Brucke banen,
den vluchtenden vijand moet men de
vlucht zoo gemakkelij mogelijk maken;
(Tijdr.) die -e Zahl, guldengetal o.; die
-e Regel, guldenregel, regel m. van drieën;
(Gen.) die -e Ader, Z. Goldader.
Gold(en)-gelockt, bijv. nw . met
gouden lokken; -haar o., Z. Goldhaar;
-klar bijv. en b. zoo helder als goud;
goud schitterend; -thronend
bijv. nw. op een gouden troon gezeten.
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zuur goud o.; - kup[er o. schijngoud, halfgoud, spinsbek o.; -kuste v. goudkust v.;
-laths m. goudzalm m.; -lack m. goudlak o., Z. -/irniss; 2. goudglassteen, goudsteen m.; 3. muurbloem v.; -lahn m. plat
gouddraad o.; — schlager m. goudslager
m.; -land o. goudland o.; -lasur v. blauw spaath o.,lazuliet o.,lazursteen m.;-lauchstein m. (Delfst.) lichtgroene agaat,chrysopras m.; - lauter bijv. nw. onvervalscht,
zuiver; - lautern o. (Met.) goudlouteren,
verfijnen o. van goud; - lebererz o. leverkleurig gouderts o.; -leder o. goudle(d)er
o.; - -- maler m. wie op goudleer schildert; - legirung V. alliage o. in goud, goud
-leira m. goudlijm v., goud -mengslo.;
m., Z. Berggrun;-solder.;itbax
-leiste v. gouden lijst, vergulde lijst v.;
2. azuurkleurige loopkever m.; - letten rn.
goudhoudende potaarde v.; -licht o. gouden licht o.; -lilie v. goudlelie v.; -lockig
bijv. uw., Z. -gelockt; -lóthen o. goud
- lumpen m. mv. goud o. in-solder.;
stukken; -lutte v. (Bergw.) haard, bak
m. om gouderts te wasschen; - macher rn .
goudmaker, alchimist m.

den regen m.; -- pfei/'er m. goudgroene
pluvier m.; -reich bijv. en b. rijk in goud;
—er Zeug, rijk, prachtig; -reif m. gouden ring m.; - reiher m. (Nat. hist.) goud
reiger m.; - renette v. (Tuinb.) gele-gel
reinette v.; -ring m., Z. -rei f; -rose v.
zonnekruid o., goudroos v.; - röschen o.
(verkl.) goudroosje o.; - rosen[eder v.
(Pl.) osbekia v.; -roth bijv. nw. goudkleurig; - ró/hlich bijv. nw. naar goud
-ruthe v. (Pl.) goud -kleurigzwmnd;
- ruthenbaum m. bosie v., goud -roedv.;
-saai in. vergulde zaal-roednbm.;
v.; -safran m. knalgoud o.; - salhei v.
(PI.) goudgele salie v.; - salpeter m.
(Scheik.) goudsalpeter o.; -salz o. goud
- sammet m. goudkleurig fluweel-zout.;
o.; - sammler m. goudverzamelaar m.;
-sand m. goudzand o.; 2. goud bevattend
zand o.; -sauer bijv. nw. (Scheik.) gouduur; -satire v. (Scheik.) goudzuur o.;
-schalchen o. (verkl.) Z. -schale;-schale
V. goudschaaltje o.; - schatz m. gouden
schat m.; -schaum m. goud o. in blaadjes, goudschuim, onecht goud o.

Goldseheiden, (scheidete gold,
Goldmacherei, Goldmacher-' goldgescheidel) bedr. ww. goud afzondekunst, V. goudmakerij, goudmakers - ren, goud zuiveren.
kunst, alchimie V.
Gold-scheider, m. (Bergw.)
Gold-m kler, (- klers, mv. -kier) goudscheider m., zuiveraar m.; - scheidem. goudmakelaar, wisselaar m.; -mann wasser o. salpeterig zoutzuur o.; - scheim. uitmuntend man, degelijk man m., dung v. scheiden, afzonderen o. van het
(gemeenz.) —, - mdnnchen, ventje, hartje goud; - schlacken v. mv. goudschuim o.,
o.; - raarder m. goudmarter, Kanadasche goudslakken v. mv.; - schlag m., Z. -blatt;
wezel m.; - markasit m. zink o.; -masse —ader v.(Heelk.) speenslagader v.;--loth
v. goudmassa, massa, hoeveelheid v. goud o. (Goudsm.) goudsoldeer o.; - schlager
-maulwurf m. goudgele mol m.; -maus! m. goudslager, goudpletter m.; 2. goud V. (Nat. bist.) zeerups, zeemuis v.; -meer slagershamer m.
o. overvloed m. van goud; -merle v., Z.
GQldschlager-form, (- en),
-drossel; -messer o, (Boekb.) verguld- -haut, (- haute) v. goudslagersvlies,
mes, goudmes o.; -milz v. gele steen goudvlies o.; -papier o. goudpapier o.
-mine v. goudmijn, goud be--brekv.;
Gold-schleihe, (- n) v. goud
vattende mijn v.; .munde m. (Nat. bist.)
zeelt v.; - schlich m. gebroken-kleurig
goudmond m.; -munze v. goudmunt v.. goud o.; - schmelzer m. goudsmelter ni.;
goud geld o.; 2. gouden gedenkpenning -schmied m. goudsmid m.; (Nat. bist.)
m. of medaille V.
zwarte kever m. met goudgele vlekken;
Goldner, (.s, mv. Goldner) m., Z. it. Z. -fliege.
Goldwascher.
GQldschmieds-arbeit, (- en)
Go.1d-niederschlag, (-( e)s) m. V. goudsmidswerk o.; -erde v. goudsmidsgoudbezinksel, bodemstof v. bij het goud aarde v.; - gesell m. goudsmidsknecht m.;
-oxyd o. goudbevattend oxyde,-smeltn; -innung V. goudsmidsgilde o.; -jonge m.
goudoxyde o.; —salz o. zout o. gevormd goudsmidsjongen, goudsmidsleerling m.;
door eene zoutvatbare basis vereenigd -krktze v. afval m. van goud; -kreide v.
met goudoxyde; - oxydul o. eerste goud goudsmidskrijt o.; -laden m. goudsmidso.; - pallast m. prachtig paleis o.;-oxyde winkel m.; -ofen m. goudsmidsoven m.:
-pappe V. verguld bordpapier o.; -papier -waare v. goudsmidswaar v., Z. - arbeit;
o. goudpapier o.; - platscher m., Z. -schla- -zeichen o. goudsmidsmerk o.
ger; -platte v.; -platichen o. (verkl.) gouGold-sehnitt, (-( e)s, mv. -e) m.
den plaat v., goudplaatje o.; - platten o. (Boekti.) goudsnede, vergulde snede v.;
goud - pletten o.; - platter m. goudp!etter -schrótling m. (Muntes.) goudplaatje o.
m.; —in V. goudpletster v.; -pras m., Z. om te munten; -schwanz m. (Nat. hist.)
-lauchstein; -probe v. goud proef v., goud goudstaart m.; -schwefel m. (Scheik.)
ni.; 2. beproeving v.,onderzoek o.van-toes goudkleurige spiesglanszwavel v.; —kies
het gouderts;-pulver o. goudpoeier of poe- o. (Bergw.) met goud vermengd zwavelder o., stofgoed o.; -punkt m. gouden punt kies o.; -see m. gouden meer o.; -seife
o.; (Nat. bist.) prachtkever m.; -puppe v. V. goudwasscherij v.; - silber o. verguld
(Nat. bist.) goudgele pop v.; -purpur m. zilver o.; -sinter m. (Bergw.) kalkachtige
(Scheik.) goud purper o.; -quart m. goud - met goud vermengde bergstof v.; - skiave
kwarts,goud bevattend kwarts o.;- quasi(e) m. slaaf m. van het goud; -sohn m. (geV. gouden kwast, met goud bewerkte meenz.) lieve jongen, liefste zoon m.,
kwast m.; -rabe m. raaf v. met een goud - vertroetelde, verwende knaap m., bedorglanzige kleur; -regen m. (Vuurw.) gou- ven kind o.; nein, -sohn, - sóhnchen, neen
;
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lievertje, neen, ventje o.; - specht m. (Nat.
hist.) goudkleurige specht m.;
m. goudspinner m.; —in V. goudspinster v.; -spitte V. gouden kant m.; -stab
m. gouden staf m.; - stange v., Z. - barre;
-staub m. goudstof, goudpoeier o.; -stein
m. goud bevattende steen, goudsteen m.;
2. goudgele rotssteen m., edelsteen, goud steen, chrysoliet m.; 3, Z. - streichstein;
4. Z. - striemer.
Goldsternblumlein, o. (Pl.)
klein schelkruid o.
Gold-sticker, ( kers, mv. -ker):
—in, (- nen) V. goudstikker m., goud -.
stikster v., hij of zij, die met goud bor-.
duurt; - stickerei V. borduren o. met goud;:
-stof)`' m. goudstof v., goudlaken o.; -stof(en bijv. en b. van goudstof; - strahl m..
gouden straal nl.; - streichnadel v. toets
v.; - streichstein m. toetssteen m.;:
-nald
-strei f en m. gouden streep, vergulde.
streep, goudkleurige streep v.; -streifig
bije-. en b. met goudkleurige strepen;
-slrich ni. (Nat. kist.) brasem m. met
overlangsche goudstrepen, goudstriem m.,
salpa, sarpa v.; - striemen m. (Nat. hist.)
purperbrasem m.; -stuck o. (w. i. gebr.)
stuk o. goud; 2. goudstuk,gouden munt
stuk o. gouden geld; it. gouden ge--stuk,
denkpenning m., medaille v.; in —en
bezahlen, met goudstukken betalen; (gemeenz.) Z. -staff; -stu fe v. stuk o. gouderts; - sucherm. goedzoeker m., Z. -sammler; -talk m. (Bergw.) goudgele talk v.;
-teig m. gouddeeg o.; - teppich m. met
goud doorwerkt tapijt o.; - tinctur v.
(Scheik.) goud tinctuur, goudoplossing v.;
-tinte v. goudinkt, goudgele inkt m.;
-tochter v., -lóchterchen o. ( verkl.) liefste dochter v., liefje, engeltje o.; -tonne
V. goudvaatje o.; - tresse v. gouden lis v.,
goudgalon o.; mit —n besetzt, met goud
gegalonneerd; - tressenguss m. galongie-ten o.; - troddel v. gouden troetel m., Z.
-quast; - tropen m. gouddroppel m.;
(Apoth.) mengsel o. van zontzuur en
zwavelether; -tuch o. ( Delfst.) gewoon
goudlaken o.; - uberzug m. goudbekleeding v.; - umtroddelt bijv. nw. met gnuden kwasten behangen; -umzogen bijv.
nw. verguld; - verbrurat bijv. nw. met you l
omzet; - versetzung v. vermenging V. van
het goud; - vitriol m. (Scheik.) zwavel
- naare v. goudwaar, gouden-ztiurgod.;
waar v., gouden sieraad o.
-

Goldwaarenhandel, m.

goud -

smidswinkel, handel m. in goudwaren,
in gouden werken of sieraden.
Gold-Wage, (-n) v. goudschaal v.,
goudschaaltje o.; (fig.) seine Worte au/'
die — legen, zijne woorden op een goudschaaltje leggen, afmeten, met veel omzichtigheid spreken; -wasche v. goud wasschen o.; 2. Z. -seife; 3. goudwaschma..
chine v.; - wáscher m. gondwasscher m.;
-wasser o. guldewater o.; Danziger —,
Dantziger brandewijn m.; - weide v. gele
wilg, teenwilg m.; -wein m. goudgele
wijn m.; -Weinstein m. (Scheik.) wijnsteenzuur goud o.; -werk o. verguld lofwerk o.; -veespe V. goudwesp v.; -wirker

m. brocadewever, goudlakenwever m.;

55-8

Go-p.

Git.

Got.

-wirkerei v. brocadeweverij v.; -wolf m. tig dak o., bedekking v. boven het windas nichts sagen 4, volstrekt niet, geens-

voor den ingang van mijnen.
zins ! hij &; um Gotteswillen nicht!, om
GQpel-bohn, (-en) v., -herd, Godswil, in Gods naam doe liet niet!;
(-(e)s, mv. -e) m. (Bergw.) loopbaan, bei -!, - Weiss es !, - ist mein Zeuge !,
loopplaats v. voor de paarden, die het bij God, God weet het, God is mijn gewindas in beweging brengen; -hund m. tuige.
tegenwicht o. aan het windas; -kefte v.
GQtt— ähnlich, bijv. uw. Gode gehefketen, windasketting m.; -korb rn. lijk, gelijk aan God; (lig.) goddelijk, uit
-áhnlichkeit v. gode gelijkheid,-nemd;
spil v. waarom het touw loopt; -kreun o.
timmerwerk o. waarop het windas rust; goddelijkheid, goddelijke natuur v.; -be-kunst v. kunst V. om op te winden door geistert, met God vervuld, door God be(2).
middel van paarden; -pferd o. paard o. zield; -bekenner m. deïst m.; -belohnt
Golf, (-(e)s, mv. -e) m. golf v.,zee- dat het windas in beweging brengt; -plats bijv. nw. door God beloond; -beseligt
boezem m., baai v., Z. Meerbusen.
m., Z. -herd; -rad o. windasrad o.; -seil bijv. nw. door God zalig gemaakt; -ehrend
GQlkrabe, (-n, mv. -n) m., Z. o. windastouw o.; -spille v., -steg m., Z. bijv. nw. God vereerend.
Goldrabe.
Gutter, m. niv. goden m. inv., god-kreuz; -tonne V. ton v. van een windas;
Goll, ( - (e)s, niv. - e) in., Z. !!lul fink. -treiber m. hij, die paarden bestuurt bij heden v. mv.; -abend in. heerlijke avond
m.; -adel m. hoogste adel m.; -dhnlich
een windas.
GQ11e, (-n) v. plas, poel m.
Góllen, (-s, mv. Góllen) m., Z.
Gorge, ( -n, mv. -n) m. (doopnaam), bijv. nw. heerlijk, voortreffelijk; -baten v.
Gólle.
George; 2. sul, prul, onnoozele vent m. verheven baan v.; -balsam m. heerlijke
GQller, (-s, mv. Goller) m. kraag,
GorgQne, V . (Fahell.) Gorgone v. balsem m.; it. slaap m.; - begunstigt bijv.
shalsboord ni.; it. buis, wambuis o.; (Nat.
Gorl, (-(e)s, mv. -e) m. (Naai.) lis - nw. door de goden begunstigd; -bekrá (hist.) groene specht m.
ligt bijv. nw. door de goden bekrachtigd;
koord o., lis, lus v.
Golsen ,(-es,rnv. -e) m. bombazijn o. Giirlein, (-leins, mv. -lein) o. su i - bescheid m. godspraak v., orakel o.;
-kerwotl -bild o. beeld o. van een God; 2. goddeni.
GQlze, (-n) v. mug v.
GQndel, (-n) v. gondel v., plat GQrlspitze, (-n) v. koordhout o. lijk wezen o.; -bildung v. goddelijke voroverdekt vaartuig o.; (bij luchtballons),
Gósch, (-es, mv.-eu) m., GQsehe, ming v.; -bliek -m. verheven blik m.;
-blume v. (Pl.) godenbloem v.; -bole m.
schuitje, bootje o.; (Delfst.) Neptunus - (-n) v. (Zeew.) boegsprietvlag v.
sche l p v.
GQsche, (-n) v. (Volkst.) mond, bode m. der goden; (Fabell.) Mercurius
m.; -brol o., Z. -speise; -brucke v. regen groote mond, muil, bek m.
GQndel-fahrer, - " hrer,
boog ui.; -burg to. godenburcht m.;
(-rers, mv. -rer) m., Z. Gondelier.
GQse, V. bier o. van Goslar.
Gondelier, (-s, mv. -e) in. gon- GQse, (-n) v. voorn, vw, en v. (een •-dichtung V. godenverdichting, fabelleer,
mythologie v., godenverdichtsel o.;- dienst
delschipper, gondelier m.; it. luchtreizi- visch.).
ger m.
m. dienst. m. der goden; -enisprossen bijv.
Gospe, (-n) v., Z. Gaspe.
Gondelsehifi'er, (-fiers, mv. -Ier) GQsschen, (-s, mv. Gósschen) o. nw. van goddelijken oorsprong; -entzuc-kung v. hooge mate V. van verrukking;
m., Z. Gondelier.
(Hand.) gros o., 144 stuks.
Gondelierlied(chen), o. gon- GQSSe, (-n) v. (Kookk.) gootsteen -ernst m. goddelijke ernst m.; -erzeugung
delierslied(je), gondelliedje o.
m.; (Bergw.) goot v.,gootgato.; (Straat - v. afkomst der goden; -erzeugungslchre
V. leer v. van den oorsprong der goden,
Gunnen, (yónnte, gegónnt) bed r. m.) goot v., riool o., waterleiding v.
ww. jemn. elw. -, gunnen, niet benijden;
GQssenstein, (-(e)s, mv. -e) m. theogonie v.; -fabel v. mythe, fabel, gojemn. elw. nicht -, niet gunnen, benij- gootsteen m.; (Straatm.) steepen wand denleer v.; -f est o. godenfeest o.; -fewer
o. goddelijk vuur o.; -forum V. schoone
den; ich gonne es ihm, ik gun het hem, m. in eene goot of een riool.
ik ben blij dat hij het heeft. hij heeft het
GQstlinger, (-gers, mv. -ger) m. vorm m., gedaante v.; -[rende v. goddelijke, hemelsche vreugde v.; - funken
wel verdiend, mag het wel hebben;jemn. (Zeew.) achtponder in.
alles Gute -, iem. alles goeds gunnen; jemn. GQthisch, bijv. en b. Gothisch, op ni. goddelijke vonk v.
GQttergeben, bijv. nw. godsdiensein Unglück -, zich verheugen in iems Gotische wijze.
ongeluk; nierranden eies. -, op iedereen
Gott, (-(e)s, nov. Götler) in. God in.,l stig, gelaten, onderworpen aan Gods benaijverig zijn; er gónnt mir nicht das ge- opperste wezen o., schepper m. van het velen, vroom; -heit v. godsdienstigheid.
ringste Vergnü gen, hij gunt mij niet het heelal; Ihr Gólter!, gij, o. goden !; die. onderworpenheid, gehoorzaamheid v. aan
minste genoegen; 2. vergunnen, veroor- heidnischen Gótler, de lieidensche goden, Gods bevelen, gelatenheid, vroomheid v.
boven, toestaan; - Sic mir einige fluke. afgoden tn. mv.; von - and Rechlswegen,^ G^tte^• — geboren, bijv. nw. van
gun mij een oogenblik rust, sta mij & met recht, van rechtswege; zu - schwó- goddelijken oorsprong; -gebot o.,gebod o.
toe; - Sic mir die Ehre Ihres Besuches, ren, een eed doen, zweren; - habe ihn der goden; -geburt v. leer v. van de worlaat mij & genieten.
selig!, God zij zijne ziel genadig; ach, ding en afstamming der goden,theogonie
GQnner, (-s, mv. Gónner) m.,—in, dass sick - erbarme!, o ! God zij ons ge- v.; -gedanke m. verhevene, gelukkige ge(-nen) V. beschermer, begunstiger m.,, nadig; - sei Dank, Gode zij (Jank; -sei' dachte v.; -geist m. verheven geest ni.;
beschermster, begunstigster v.; machtige gedankt, geloot, God zij geloofd, gedankt; -geliebt bijv. nw. door de goden bemind;
- bei Hofe haben, veel voorspraak heb- - helf !, hel f -!, (bij het niezen), wet moge -genoss m. genoot m. der goden; - gericht
ben bij.
het u bekomen, God zegene u; it. (een o. godengericht o.; 2. godenspijs v., heerGQnnersehaft, v . bescherming v.; groet), God beware, behoede a !; - grusze lijk gericht o.; -geruch rri. (Pl.) wijnruit
it. beschermers m. mv., beschermsters dich, grusz dich - !, (gemeenz.) goeden v.; - geschenk o. godengeschenk, heerlijk
v., begunst;gers m. en v. mv.; eine grosze dag! boe vaart gij?; - gesegne es, ;God geschenk o.; -geschichle v. geschiedenis
- genieszen, veel, machtige beschermers schenke daaraan zijn zegen; it. (bij het v. van een god of goden, godenleer v.;
eten), eet smakelijk, wel moge het u be- -geschick o. lot o., waaraan de goden
hebben.
GQnyometer, ( -Iers, mv. -ter) m. komen; - befohlen, adieu, vaarwel; wol! onderworpen zijn; it. lot o., dat de goden
hoeknieter, gonionieter m.;zum- gehorig, te - !, behaagde liet den hemel !; - gebe opleggen; -geschlecht o. godengeslacht
tot de hoekmeting behoorende of daarop es, God geve het !; wills -, so - will, zoo o., geslacht o. der goden; '2. goddelijk
betrekking hebbende, goniometrisch.
God het wil; vergelle es -, lohn'es-, Got- geslacht, verheven geslacht o.; -gestalt v.
Gonyometrie, v. hoekmeetkunst, les Lohn!, God vergelde het, God zegene goddelijke gedaante v., God m.; -get rank
u er voor; o -, was seh' ich, o God, goede o. godendrank, heerlijke drank m.; -gehoekmeetkunde, goniometrie V.
Gel, (-s, mv. Gópel) m. (Bergw.) God, lieve Hemel !, &; beccwahre, behute walt v. macht v. der goden, goddelijke
hefboom m., windas o.; 2. spits of pun- -!, God beware wij !; hehute -!, er durfte macht v.; -glanz m. goddelijke glans m.;
gewone wolf m.;. 2. goudwolf, jakhals m.;
-wurm m. glimworm ni.; it. Z. -maus;
-Wurzel V. (Nat. hist.) groot schelkruid
o., wilde of roode lelie, berglelie v.;
-wvuth v. onverzadelijke gouddorst m.;
-zahn m. (Bergw.) gedegen goud o. in
staven; (Delfst.) goudtand m. (een schelpdier); -zain m. gegoten baar v. goud;
-zange V. goudtangetje o.; -zieher m., Z.
Golddrahtzieher; -zopf m. (Pl.) Z. -haar
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-gleich bijv. nw. een god of galen gelijk, o. alles wat de goden betreft, godenleer m. ontvanger, beheerder m. van de ingoddelijk; - gleiche v. gelijkheid v. aan vereering V. der goden; - wohnung V. go- komsten eener kerk, kerkmeester m.;
goden; -gluck o. geluk o. der goden, bui denverblijf o.; -wonne v. verheven genot -Mille v. Gods hulp v.; 2. (Pl.) andoren
geluk o.; -gott m. god m. der-tengwo o., goddelijke wellust m.; -wort o. goden - m.,malrowe v.;-jámmerlich bijv.en b.gods
goden, opperste god, Jupiter m.
woord, goddelijk woord o., Z. -spruch; jammerlijk; -ká fer m.Onzes- lieven -HeersGQtterhaben, bijv. nw. goddelijk -zeichen o. teeken o. van de goden; -zeil beestje, zonnekever m.; - kasten m. arV. godentijd, fabelachtige of mythologi- menkas v.; -kenntnis V. kennis v. van God;
verheven; it. tot God gericht.
Gutter-hand, hinde) v. goden - sche tijd m.; 2. heerlijke tijd, gulden- - knecht m. dienaar m. Gods, geestelijke
m.; -kuh v. koe V. ten dienste van de
hand, hand, macht v. der goden; -hans tijd m.
o. tempel m. voor een of meer goden,
Gotterzeugt, bijv. nw. door een dienaren der kerk; (Nat. hist.) -- of -kuhgodstempel m.; it. verblijfpfk.ats V. der god of goden paar voortgebracht.
lei o. Onzes-liever,-Heers beestje o.;
goden, lichaam o.; -herrlichkeit v. godGQtterziel, (-( e)s, mv. -e) o. go- -kunde v., Z. -kenntniss; -lamm o. lam
o. Gods, Jezus Christus; (Kath.) lam o.
delijke heerlijkheid v.; -hole v. verhe- dendoel, doel o. der goden.
venheid v. der goden; it. godenberg m.; Ggttes-aeker, ackers,mv.-ácker) Gods, Agnus Dei; - liisterer m. godslas-insel v. godeneiland o.; -jugend v. god- m. godsakker, doodenakker m., begraaf teraar, heiligscheaner m.; —in v. godsdelijke of eeuwige jeugd v.; -jangling ni.
kerkhof o.; -baum m. gods--platsv., lasteraarster v.; -lásterlich bijv. en b.
jeugdige god m.; -kenniniss v. kennis v. boom, cacaoboom m.; -bild o. beeld o. godslasterlijk, heiligschendend; - Bistern
der goden; -kind o. godenkind, kind o. Gods; it. zinnebeeld o. van God; -tote m. o., -lasterung v. godslasteren o., godslas
v.; - laugner m. godloochenaar,-tering
der goden; -könig m. koning m. der goden, godsgezant, apostel m.; -brust v. borst
Jupiter in.; -königin V. koningin v. der V. Gods; -diener m. dienaar m. Gods; atheïst m.; —in v. godloochenaarster v.;
goden, Juno v.; -kost V. godenspijs, go- - dienst m. godsdienst m., godsvereering -láugnerei v. godloochenarij v.; - lougnedenkost v.; -kraft v, kracht v. der goden, v., eeredienst in /'reien — haben, vrijheid risch bijv. en b. godloochenend, van een
goddelijke kracht v.; -kraut o. ambrosia- V. van godsdienst genieten; háuslicher, godloochenaar; - láiugnung, v. godloochekruid, druivenkruid,godenkruid o.; -kreis. Privat —, huiselijke godsdienstoefening nen o., Z. - laugnerei; -lehen o. kerkelijk
m.,Z. - versammlung; -kiihnheit v. verme- v.; gemeinschaftlicher —, gemeenschap teen o.; - lekre v. leer v. van God, godtelheid v. van een god, groote onveropenbare godsdienstoefening v.;-pelijk, geleerdheid, theologie v.;-lehrerm. godsd ienstleeraar, godgeleerde m.;-lehrig bijv.
saagdheid v.; -kunde v. kennis van de kKath.) dienst m.
goden; -leben o. godenleven, leven o.
GQttesdienstlich, er,-st) bijv. en b. godgeleerd, volgens de gotigeleerdgelijk dat der goden; -lehre v. godenleer, en b. godsdienstig, den godsdienst be- heid;-liebev. liefde v.Gods;-lohn m.Godsfabelleer, mythologie v.; - lehrig bijv. en treflènd, vroom, godvreezend, godvruch- loon, Godloon o.; —! habt —!, (gemeenz.)
b. mythologisch; -lust v., Z. - wonne; tig; -keft v. godsdienstigheid, vroomheid, God Toone het u; an jem. einee -- ver dienen, een liefdewerk verrichten jegens;
-macht V. macht v. der goden, verheven godvreezendheid, godsvrucht v.
macht v.; -nahl o. godenmaal o.,godenGQttes—erde, v. Gods aarde, de -mann m. Godsman, godgeleerde m.;
tafel v.; - mkhrchen o. fabel, fabelleer v., aarde v.; it. heilige land o.; -fahrt v. be- -morel m. godsmoord m.; -morderisch
godenvertelling v.; -oper V. op de fabel olevaart v.; - (lamme V. goddelijke vlam v.; bijv. en bij godsrnoordend; -name m.
godenleer gegronde opera v.;-lerofd it. bliksem m.; - jriede m. godsvrede ni., iGods naam, naam m. Gods; in —n, es
-pracht v. godenpracht v.; it. uitstekende onschendbaarheid V. van alle tot den gods- sei!, in Gods naam, om Godswil dan !;
pracht v.; -ralh m. raad m. der goden; dienst aangestelde personen; -furcht v. -natur v. goddelijke natuur v.; -pfennig
-rathschluss m. raadsbesluit o. der goden: godsvrucht, godvreezendheid, vroomheid m., Z. - groschen; -p jerd o., Z. Heup ferd;
-reich bijv. nw. rijk in goden; 2. o. zelfsi. v.; - fiirchtig bijv. nw. godvruchtig, god - -rathschluss m. raadsbesluit o. van God,
godenrijk, rijk o. der goden; -riese m. vreezend, vroom; -fürchtigkeit v., Z. goddelijk raadsbesluit o.; -recht o. kergodenreus m.; -sache v. godenzaak v.: -furcht; -gabe V. gave v. Gods, geschenk kelijk recht o.; -reich o. rijk o. Gods,
-sage v. mythe, fabel, godenvertelling v.; o. van God; it. natuurlijke hoedanighe- godsrijk o.; 2. Gods heerschappij v.; -sohle
- schaft v. waardigheid v. van een god; den en eigenschappen v. mv.; 2. Godsgave V. (Zoutm.) voor de armen bestemd zout
it. godendom o.; -schlag m. slag m. van v., kerkelijke inkomsten v. mv.; - gebdre- water o.; -sohn m. zoon m. Gods, Godsde goden; - schluss m., Z. -rathschluss; rin v. moeder Gods, moeder v. van Chris- zoon m.; it. Z. Góttersohn;- slimme v. Gods
-schtvur ni. godeneed m.; -selig bijv. en tus, de H. Maagd, Maria; - gefuhl o. ge- stem, goddelijke stem v.; -taal v. daad
b. hoogst gelukkig, eeuwig zalig; - selig- voel o. der godheid, goddelijk gevoel o.; V. Gods, goddelijke daad v.; -tisch m.
keit v. hoogste geluk o., eeuwige zalig- -geist m. Gods geest, goddelijke geest nachtmaalstafel, heilige tafel v.; zit —e
held v.; -sitz m. godenzetel, hemel, Olym- in.; - gelahriheit v., Z. -gelehrsamkeit; gehen, aan tafel gaan, tot de heilige tafel
pus, Ida m.; -sohn m. godenzoon, zoon -geld o., Z. - groschen; - gelehrsamkeit V. naderen, communiceeren, ten hoogtijd
m. der goden of van een god; - speise v. godgeleerdheid,theologie v.; - gelehrt bijv. gaan; -tischrock m. nachtmaalsrok ni.;
godenspijs v.; 2 Z. -kraut;-spiel o. god- nw. godgeleerd, ervaren in de theologie, -thum o., Z. Religion; -tóchter v. mv.
delijk spel o.; -spruch m. godspraak v., theologisch; 2. m. zelfst. —er, godge- liefdezusters V. mv.; -urtheil o., Z. -georakel o.; -spur V. spoor o. der godde- leerde, theoloog m.; - gelehriheit v., Z. richt (2); - verachter m. godverzaker,
lijkheid; - slimme v. godenstem v.; (fig.) -gelehrsamkeit; - gericht o. Godsgericht, goddelooze m.; -verachtung v. ongodsgoddelijke stem v.; - strahl m. goddelijke laatste gericht of gerecht o., jongste dag dienstiigheid, goddeloosheid v.; -verehstraal m.; - streit m. godenstrijd, strijd, m.; 2. oordeel, gerecht o. van God; -ge- rung V. godsvereering v., godsdienstigtwist m. der goden; - stunde v. uur o. schlecht o. godengeslacht, goddelijk ge- heid v.; 2. Z. - dienst; -vergessen bijv. en
van genot; -tafel v. godentafel v.; (fig.) slacht o.; - glauben m. geloof o. aan of in b., ---heit v., Z. goltvergessen'; -ver
V. verdediging v. der godheid;-theidgun
heerlijke tafel v.; -that v. godendaad v.; God; - gunde V. genade v. Gods, godde(fig.) verheven daad v.; -thum o. goden lijke genade v.; von —n, door Gods ge- -wahrheit v. goddelijke waarheid v.;-weisgoden m. mv.; it. goddelijkheid,-dom., nade, door de genade Gods-, bij de gratie he i t v. Gods wijsheid, goddelij ke wijsheid
godenleer v.; -tisch m., Z. - tafel; -tronk Gods; (Pl.) ooievaarsbek m.; -gold o. goud v.; -velt v. wereld, aarde v., heelal o.;
m. godendrank, nectar m.; - tráumend o., dat men voorgeeft uit luchtzoutwater -wort o. (H. S.) Gods woord, woord o.
bijv. nw. van goden droomend; - unschuld te verkrijgen, goudgeld o.; - groschen m. Gods, Heilige Schrift v., Evangelie o.,BijV. godenonschuld v.; - verehrung v. ver - godspenuing,.goospenning m.; -haus o. bel m.
Gott-geadelt, bijv. nw. van of tot
eering v. der goden; -ver folgt bijv. nw. godshuis o., tempel m., kerk, kapel v.; 2.
door de goden vervolgd; - versammi ung abdij v., klooster o.; -hausbund m. dis God geadeld; - gebaut bijv. nw. door een
V. kring ni., vergadering, bijeenkomst v.
waarin het bisdom Chur ligt;-tric,o. God, door goden gebouwd; - gebilde o.
der goden, godeukring m.; -trein m. go- -hausleute mv. kloosteronderdanen, he- goddelijke voortbrengsel o., goddelijk
dendrank. godenwijn, nectar m.; -wesen woners m. van eene abdij; -hauspfleger beeld o.; -geboten bijv. uw. door God ge(-
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boden; -gedanke m. goddelijke gedachte den verleend; -versöhner m. verzoener ving v.; (van een molen), loop, waterv.; -ge[aillig bijv. en b. Gode gevallig, met God, Middelaar, Verlosser, Zaligma- loop m.; (Bergw.) - in einero Gange, hol
aangenaam, godgevallig; -gegeben bijv. ker m.; -versöhnt bijv. nw. met God ver o.; (Vest.) nasser, trockener -, gracht v.
nw. door God gegeven; -gelassenheit v.
-verworfen bijv. nw. door God of-zoend; met, zonder water; (fig., Spr.) er ist
godgelatenheid, onderwerping v. aan God; de goden verworpen; -wurdig bijv. en b. noch nicht ober den -, hij is nog niet
-geliebt bijv. nw. door God bemind; -ge- God of de Goden waardig.
buiten gevaar, hij is nog niet over den
pflegt bijv. nw. door God ingesteld; -ge- G^tze, ( - n, mv. - n) m. afgod m., berg.
sandt, -gesendet bijv. nw. door God ge- afgodsbeeld ci; (Fabell.) gewaande god
Graben, (du grubst, er grabt, grub
zonden; -geschenk o. geschenk o. van God, m., valsche godheid v.; (fig.) Geld ist jgegraben), bedr. ww. onr. einen Brunnen,
godengeschenk o.; it. heerlijk geschenk sein -, geld is zijn god, hij offert alles op graven, delven; Schátze -, opgraven; im
o.; -gesegnet bijv. n w. door God gezegend; aan het geld.
Boden -, graven, woelen, delven; zehn
-getreu bijv. en b. Gode getrouw; -geuwdhll GQtzen-altar, (-tar(e)s, mv.-tare Schuh tiet -, graven; etw. in die Erde -,
bijv. nw. uitverkoren; -geweiht bijv. nw. of -tire) ni. afgodsaltaar o.; -bild o. af begraven, verbergen; nach Wasser -,graGode gewijd; -glaube m. geloof o. aan
o.; -diener m. afgodendienaar,-godsbel ven om water te krijgen; einen Berg -,
God; -gldubige m. geloovige, deïst m.; heiden m.; - dienst m. afgodendienst m.; doorgraven, doorboren; (fig.) jemn. eine
-gleich bijv. nw. aan God gelijk; -heil -hain ni. aan een afgod toegewijd, heilig Grube -, een kuil graven; sich in die
o. geurig wonderkruid o.; it. Z. Braun- bosch o.; -haus o., Z. - tempel; -holz o., Erde -, zich begraven, zich in den grond
wurz.
Z. Weiszpappel; -kirche v., Z. - tempel; verbergen; 2. Torf -, steken; Wurzeln -,
GQttheit, v. godheid, goddelijkheid -oplet o. afgodsofer, offer o., offerande. opgraven, blootgraven, ontgraven; im
v., goddelijk wezen o.; it. God, God -zelf V. aan een afgod; - paffe, -priester m.,^ Garten - lassen, spitten, delven, graven;
m.; 2. (mv. -en) god m., godheid v.; afgodspriester m., priester m. van een 3. (Gr ay.) graveeren, griffelen; in Erz,
-laugnend bijv. nw., Z. gotteslaugnerisch; valschen god; - tempel m. afgodstempel, Stein. Marmor, Holz -, graveeren, snij-nahe bijv. nw. Gode nabij, gelijk; -voll tempel m. voor een afgod, voor valsche den; (fig.) diesz sei in sein Herz gegraben, dat zij in zijn hart gegrift.
bijv. nw. goddelijk.
goden; -zvald m., Z. -hain.
GQttin, (-nen) V. (Fabell.) godin
Gouache, v. schilderen o. met wa- Graben - absteigung, V. (Vest.)
v.; (Dichtk.) beminde, geliefde, enge- terverf; -maler m., -malerei v., - gemalde pad o. van een bedekten weg naar de
lin v.
o. schilder m., schilderen o., schilderij gracht; -bóschug v. (Vest.) contrescarp
o.; -damns m. (Vest.) steenen heer m.,
GQttli,ugner, m., &, Z. Gottes- v. in waterverf.
láugner.
Gouvernante, (-n) v. gouver- die liet water in de gracht moet houden;
Góttlieh , (- er,-st) bijv.en b. godde- neursvrouw, gemalin V. van een land- -fuller m. slecht soldaat m.; -leitung v.
lijk;die-en Schriften,heilige Schrift,gods- voogd; (Gesch.) landvoogdes v.; 2. op- afleiding v. des waters; 2. waterleiding
dienstige boeken; das -e Ansehen, (van voedster en onderwijzeres v. der kinderen v.; -macher m. graver, doodgraver, deleen boek) kerkwettigheid, canoniciteit in een huishouden, huisopvoedster,gou- ver, grondwerker m.; -master v. (Vest.)
v.; -e Tugenden, goddelijke deugden v. vernante v. it. huishoudster v.
buitenmuur m. der vestinggracht; -schere
mv.; - leben, gesinnt sein, godsdienstig,
Grab , (-(e)s, mv. Gráber) o. graf V. (Vest.) tangwerk o., tenaille v.; -steivroom; (fig.) verheven, heerlijk. prach- o., groeve v., kuil m., hol o., begraaf ger m. opziener in.eener kunstgracht, der
v.; einen Todten zu -e tragen, graf--plats waterleidingen &; -übergang m. (Vest.)
tig, verrukkend, bekoorlijk; -er Gedanke,
verheven; -e Schönheit, verrukkend; -er waarts dragen, begraven; mit einer Leiche gang in, overgang m. over eene gracht;
Verstand, uitmuntend. engelachtig; -er zit -e gehen, een lijk vergezellen; eis Ge - winkel m. grachthoek m.; -zieher m.
niet zich-heimnstc'he, slootgraver, graver m.; -zug m. richting
Geruch, heerlijk; -e Gegend, schoon, bekoorlijk; Sie singt, tanzt -, verrukkend, in bet graf nemen; er sieht aus als -neon V. eener sloot of gracht &.
prachtig; -keil V. goddelijkheid, godde- er schon im -e gelegen halte, hij ziet er
Gr€ber, (-s, mv. Gra.ber) m. grauit als een lijk; das - Christi, das heilige ver, spitter, doodgraver, delver, grond
lijke natuur v.
mijnwerker m.; 2. (Nat. bist.)-werk,
GQtt-Liebe, v., Z. Coltesliebe; -lie- -, het graf van Christus, het Heilige Graf
o.; (fig.) bis zunt -e, bis in's - getreu graafdier o., graafkever m.; it. mineerbend bijv. nw. godlievend.
GQtt-los, ( -er, -(e)st) bijv. en b. sein, tot aai, het graf, tot in den dood; worm m.
goddeloos, ongodsdienstig; die —en, de er steht ani Ronde des -es, hij staat op
Graberaupe, (-n) v. bladgraver
goddeloozen, de boozes, slechte men- den rand van het graf;uber das - hinaus, m. (eene rups).
schen, zondaars m. mv.; er ist em n —er tot aan gene zijde van het graf; in den
Graber - geruch, ( - (e)s) m . grafMensch, slecht mensch; (Godg.) mensch Wellen sein - /inden, in de golven zijn lucht v.; -in v. graafster, delfster, spitster v.; -nacht v., Z. Grabesnacht; -Schauer
m. zonder God, atheïst m.; -losigkeit v. graf, den dood vinden, omkomen.
goddeloosheid, ongodsdienstigheid v.; 2.
Grbähn1ich, bijv. nw. grafach- m. huivering, siddering v. bij graven;
- stille v., Z. Grabesstille; -weide v. treur
(mv. —en), boosheid v.; -mensch m. tig, op een graf gelijkende.
(Godg.) godmensch m., Jezus Christus;
m.; -waste v. ledige woestijn v. -wilg
Grabbeln, (grabbelte, gegrabbelt)
2. (fig.) goddelijk wezen, verheven we- bedt. ww., Z. krabbeln.
Grabes-dunkel, (-s) m., z. m.,
zen o., aardsche god m.; -nahe v., Z.
Grabdumpf, bijv. nw. vochtig als Z. - nacht; - gerust o. stelling. stellage v.
op een graf; -gewólbe o. grafgewelf o.;
Gottheitnahe; der -seibeiuns,duivvel, satan een graf.
m.; -selig bijv. en b. godzalig, vroom, Grabe -fust, ( - fuszes, mv. - [usze) -hï gel m., Z. Grabhügel; -lu ft v. grafdeugdzaam; —en Andenkens, zaliger ge- m. (Nat. kist.) graafdier o., graafkever lucht v.; -lullig bijv. nw. graflucht bedachtenis; -seligkeit v. vroomheid, god- m.; -gesang m. lijkzang ni.; -gesellschaft vattende; -nacht v. duisternis v. des
vruchtigheid, godzaligheid v.; —slehre V. begrafenisgenootschap, begrafenis- nachts, dikke duisternis v.; it. (fig.) graf
o., dood m.; -rachen m. graf o.; -rand
V. leer v. der godzaligheid; -sühner m. fonds o.
verzoener m. met God; -vereinigung v.
Grab-einfassung, v . hek o., hei m. rand m. des grafs; -ruhe, stilte v. des
afsluiting v. om een graf; -eisen o.-nig, grafs; -schlumnter m. sluimering v. in
vereeniging V. met God; - verflucht bijv.
het graf; - stille v. stilte v. des grafs, doonw. door God vervloekt; -vergers m. witte (Gray.) Z. -scheit, -stichel.
andoren m.; -eergessen bijv. nw. godver Grabe -kelle, ( - n) v. (Tuinti.) delijke stilte v.; -slimme v. stem v. uit
geten, Z. -los; -vergessenheit v., Z. -losig- steekschop v.; -kraut o., Z. Grabkraut; het graf, stem v. des doods; -toch o., Z.
keit; -verhasst bijv. nw. door God of de -land o. spitgrond, omgewerkte grond m. Grabluch.
goden gehaat; -verheiszen bijv. nw. door
Graben, (-s, in v. Grdben) m. gracht, Grabethiere, o. mv . (Nat. bist.)
God of de goden beloofd; -eerlassen bije. sloot v.; einen Acker mit einem - um,ge- graafdieren o. cnv.
nw. door God of van de goden verlaten; ben, eene gracht, eene sloot maken om;
Grab -fest, (-es, mv. -e) o. begra-verliehen bijv. nw. door God of de go- (voor een gebouw), fondament -ontgra- fenisfeest o.; - fliege v. grafvlieg v.; -folger
;
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m. (ijkvolger m.; -gedanke m. gedachte
Gradation, v. opklimming v.; v., leed o.; vor - sterben, van verdriet
V. aan het graf, aan den dood; -geilde o. (Spraakti.) trappen m. mv. van vergelij- sterven.
Gramatelle, (-n) v., Z. Garnelle.
grafveld, kerkhof o.; - gerust o. katafalk king.
m.; 2. stelling, stellage v. op of bij een
Grad -bogen, (-bogens,mv.- bogen) Gramelei, (-en) v. (gemeenz.) Z.
graf; -gesang m., Z. -lied; -gestalt v. m. graadboog m.; (Zeew.) poolshoogte bleeke gedaante v.; -gewölbe o. grafge- meter m.; it. Z. IWinkelmesser; -buch o.
welf o.; -höhe v., -lcugel m. grafheuvel) (Zeew.) graadboek o.; -eintheilung v.
m., hoogte v. van of op een graf; (fig.) verdeeling v. in graden; -folge V. opeen Z. Grab; -ká fer m., Z. Aaskg fer; -kleid' volging v. der graden; -flt glen m. mv.
o. lijkgewaad, lijkkleed o.; -kraut o. al- (Nat. hist.) rechtvleugelige insecten o.
sem m.; -kruq m. lijkbus v.; -legung v. mv.; -hobel m., Z. Grathobel.
Gradir-dach, (-dach(e)s. env.
begraven o., begrafenis v.; it. in bet graf
legging V. van J. C.; -lied o. graflied o., -diicher) o. gradeerdak o.; -eisen o.
lijkgezang o., lijkzang m.; -los bijv. nw. (Beeldh.) gradeerijzer o.
onbegraven; -mal o. grafteeken, gedenk -' Gradiren, (gradirte, gradirt) bedr.
teeken o. op een graf, mausoleum o.;' ww. gradeeren; (Zoutw.) tot den ver
graad laten verdampen.
-eischtn
-meiszel m. (Gray.) Z. -slichel; -nacht
Gradir-fass, (-[asses, mv. -[asv., Z. Grabesnacht; - platte v., Z. -stein;
-rede v. lijkrede, rede v. op het graf, ser) o. gradeervat o.; -hans o. (Zoutz.)
Z. Leichenrede; -saute v. grafzuil v.; gradeerhuis, lekhuis o.; -herd m. gra-schaufel v. (Tuinb.) schoffel v.; it. Z. deerhaard m.; -leiter v. (Bergw.) graden -scheit; -scheit o. schop, spade v.;' schaal v.; -pfanne v. gradeerpan v.; -róhre
- schicht v. (Bergw.) schofttijd m. van V. gradeerbuis, gradeerpijp v.; -wage v.
mijnwerkers; - schrift v. grafschrift, op- vochtweger, areometer m.; -wasser o.
schrift o. op een graf; - statte v. begraaf- gradeerwater, tot den vereischten graad
plaats v., kerkhof o.; unterirdische —n, gebracht water o.; -werk o. gradeerwerk
onderaardsche begraafplaatsen, catacom- o., Z. -paus.
Grid -leitor, (-n) v. schaal v.; -Ier
ben v. mv.; -stein m. grafsteen, deksteen
m. op een graf; - steile v., Z. -sthtte; m. smeltjongen m.; -messer m. graad
m.; -messung V. graadmeting v.,-metr
-stichel m. graveerstaal o., graveernaald
v.; -still bijw. zoo stil als in het graf, meten o. der graden; -ring m. graadring
doodsch, stil; - stille v., Z. Grabesstille; m.; - sparren m. (Timm.) hoekspar v.,
-stumm bijv. en b. zoo stom als het graf; hoek- of graadbalk m.
-tafel v., Z. -stein; -thai o. begraafplaats Graduijl, (-(e) s, mv. -e) o. (Kath.)
V. in een dal; -thier o. hyena m.; it. Z. trapzang, korte tusschenzang m. onder
Grabethiere; -tuch o. lijkkleed, dood kleed de H. Mis, graduale o.
Graduiren, (graduirte, graduirt)
o.; - verlangend bijv. en b. naar het graf
bedr. ww. met een academischen graad
verlangende.
bekleeden, promoveeren, gradueeren.
Gr&bung, v., Z. graben.
Grab-verletzer, tzers, mv. Graduirter, (-ten, mv. -te) m.
-tzer) o. grafschender m., die het graf gegradueerde m., wie met een academiontheiligt; -verletdung v. grafschending schen graad bekleed is.
v.; -zeichen o. grafteeken, gedenkteeken
Graduirung , v. toekennen o. van
een graad, gradueeren o.
o. op het graf.
Grad wage, (-n) v. graadwaag
Graehel, (-n) V. angel m.
v.; -weise bijw. graadsgewijs, in graden;
GrtLeie, (-r.) v., Z. Grazie 4.
GraeiQs, ( -er, -(e)st) bijv. en b. it. langzamerhand, allengs, trapsgewijs.
Graf, (-en, mv. -en) m. graaf m.
bevallig, aanvallig, liefelijk, lieftallig, minGrafeding, (-(e)s, mv. -e) o. (ver zaam, bekoorlijk, beleefd, voorkomend,
oud.) gravengerecht o.
innemend, gracieus.
Grd cisiren, (gracisirte, gracisirt ) Grafen bank, -b nke) v. (Desch.
o. ww. Grieksch spreken; 2. zich van van D.) gravenbank v.; -hof m. grafelijk
hof, hof o. van een graaf; -krone v. graGrieksche woorden bedienen.
Graeismus, ( -mus, mv. -men) o. venkroon v.; 2. titel, rang m. van graaf;
Grieksch taaleigen o., eigenheid v. der -sitz m. gravenzetel in., woonplaats v.
van den graaf; -stand m. gravenstand m.,
Grieksche taal, hellenisme o,
Greitijt, (-en) v. kenmerkende, waardigheid v. van graaf; -tag m. gravoorbeeld o. van Grieksche taal; 2. hel- vendag, dag m. waarop de graven samen
-titel m. titel m. van graaf, gra--komen;
lenisme o.
Grad, (-(e)s, mv. -e) m. trap, stap ventitel m.; -würde v., Z. -stand.
Gr ►fin, (-nen) V. gravin v.
m., trede v.; it. graad m.; (fig., Wisk.)
Gra$ich, hijv. en b. grafelijk. van
graad m.; in -e einthei'en, in graden ver
meer groote uitgebreid--deln;2.miof een graaf, als graaf, in hoedanigheid van
heid; (van warmte &), graad m.; im graaf.
Gr&fschaft, ( en) v. graafschap
hi chsten -e, in den hoogsten graad, op
het hoogste punt, op den hoogsten trap; o., grafelijk gebied o.
Narr cf - im höchsten -e, volslagen gek;
Gram, (gramer, gramst) bijv. en b.
(Geslachtr.) graad m., gelid o.; 3. eere- jemn. - werden, sein, boos, toornig worpost, graad m.; einee - annehmen, erhal- den op, haat opvatten jegens, iem. ver
-foein.
ten, graad, titel m.
Gr &d-abtheilung, v . verdeeling Gram, (-(e)s) m., z. m. hartzeer,
verdriet o., droefheid, droefenis, smart
v. in graden, graadverdeeling v.
(-

-

-

(

-

Grámlichkei t.

Gr ,mein, (gramelte, gegramelt) o.
ww., m. h. verdrietig, gemelijk, knorrig

zijn.

Gramen(sieh) , (gramte,gegramt)
wed. ww. über etw. -, zich bedroeven,
zich kwellen, bedroefd, verdrietig worden; diese Nachricht gromt mich, bedroeft
mij, maakt mij bedroefd, veroorzaakt
leedwezen; sich zu Tode -, sterven van
verdriet, van verdriet wegkwijnen.
Gram—erfullt, bijv. en b., Z.

-vol); - gebleicht bijv. nw. van hartzeer
verbleekt.

tramhaft, gramig, grqmisch, bijv. en b., Z. gramlich.
GramIer, Iers, mv. -Ier) m., -in,
(-nen) V. knorrepot, brompot m. en v.
Gramlieh, ( -er, -st) bijv. en b.
gemelijk, verdrietig, ontevreden, onver(-

genoegd, misnoegd, knorrig; -keit v. gemelijkheid, verdrietelijkheid, ontevredenheid, misnoegdheid, knorrigheid v.

Gramling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Grdmler.

Grt mlos, bijv, en b. zonder ver
zonder hartzeer, wel te vreden. -driet,

Grammatik, (-en) v.spraakkunst,
spraakleer v.

Grammati(k^1i)sch, bijv . en b

.

spraakkunstig, de spraakkunst betreffende, daartoe behoorende, taalkundig,
volgens de taalregels.
Gramm^tiker, (-tikers,mv.- tiker)
m. taalkundige, spraakkunstenaar, taal leeraar m.

Grammatjst, (-en, mv. -en) m.
leermeester m. in de eerste beginselen
der taal, taalleeraar m.
Gr^mpel, (-n) v. wolkam m., kras -

borstel m.

Grthm -sueht, v. ontevreden aard
m., knorrigheid v.; -süchtig bijv. nw. tot
gemelijkheid geneigd; -voll bijv. en b.
hoogst verdrietig, vol verdriet.

Gran, Gran, ( (e)s, mv. e) o.
-

-

(gewicht), grein o.; 2. o. zelfst. een twee
honderd acht en tachtigste deel van een

mark.

Granadin, (-(e)s) o., z. m. Fransche zijdestof v. tot het maken van zwarte
kant, grenadine o.
Gran&t, (-(e)s, mv. -e of -en) na.
granaat, bloedsteen m.; 2. Z. Granatapfel; 3. Z. Granate.
Granatapfel, (-apfels, mv. -ap fel)
m. granaatappel m.; -baum m. granaat
-schale v. granaatappel --apelbomin.;
schil v.
Granat bauw, ( baum(e)s, mv.
-

-

-baume) m., Z. Granatapfelbaum; -berg
m. granaatberg m.; -blüthe v. granaat
m.; -bluthfarbe v. kleur v. van-bloesm
den granaatbloesem; -branntwein m. granaatbrandewijn m.
Granate, (-n) v., Z. Granat (1);
2. Z. Granatapfel; 3. (Art.) granaatkogel, brand- of springkogel m., granaat v.
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, baum(e)s,
mv. -bitume) m., Z. Granalbaum; -biree
V. granaatpeer v.; -erz o. granaaterts o.;
-hagel m. (Art.) granaathagel m.; -sand
m. granaatzand o., allerkleinste granaten V. mv.; -lasche v. grenadierstasch,
granaattasch v.; -vein m. (Apoth.) kwee appelwijn m.; - iverfer m. grenadier m.
(-

Grant-felsarten, V. mv. granaatrotsen V. mv.; -fluss m. onechte granaat m.; -haltig bijv. nw. granaat bevat
-tend.
Granatillholz, es) o., z. m.
ebbenhout o. met roodachtige aderen.
Grant-kern, (-( e)s, mv. -e) m.
(PL) granaatkern, granaatpit v.; -kuyel
(-

V.

granaatkogel, brandkogel, springkogel

m., granaat v.; -soft m. granaatsap o.;
-schale v. granaatschil v., Z. - apfelschale;
-schnur v. granaten ketting in.; -sirop
m. granaatsiroop v.; -stein m. granaatsteen, granaat ni.; 2. granaatrots v.; -vogel
m. granaatvogel, granaatvink m.; - wasser
o., Z. -branntwein.
Grand, e)s, mv. -e) m. keizand,
kiezelzand, grof zand o.; 2. (Bergw.) met
(-(

fijngeslagen kwarts- vermengde vette aarde v.; 3. (Br.) gistkuip v.; 4. (n. Gesch.)
(in Spanje), groote, grande m.

Grandenbeere, (- n) v.roode heidebes, vossebes v.

Grand@zza, (onb.) v. waardigheid v. van grande of hoog-adellijke in
Spanje, grandezza v.; 2. (fig.) deftigheid'
V., ernst m., statigheid v.
Gr,ndicht, grarndig, bijv. en
b. met gruis, kiezelzandof kiezelsteentjes
vermengd.

GrandiQs, bijv. en b. groot, ver
majestueus, gran--hevn,idrukw

dions.

Grand-meh1,

Granitzer,

Gra.

tzers, mv. -tzer) m.,

Gras, (-es, mv. Grdser) o. grasplant,
grassoort v., grasgewas o.; it. gras, kruid
Granne, (- n) v. angel, borstel, baard o.; gemeines -, gewoon gras, weidegras;
tn. van korenaren; 2. (van zwijnen), ste-! sich auf das - legen, op het gras gaan
kel ni.; (van katten), baard m.; 3. (PI.)' liggen; Leinewand auf - legen, op het
naald v.; (;pan pijnboomen), speld- of gras, op liet veld, te bleeken leggen Och naaldvormig blad o.
sen in das - treiben, naar (le weide; drijGrannen, (grannie, gegrannt)bedr. ven; er hort das - wachsen, hij kan het
ww. van angels voorzien; gegrannt, van gras hooren groeien, hij verstaat de
angels of baard voorzien.
kunst; in das - beiszen, in het gras, in
Grannen-artig, bij v. nw. (Pl.) het zand bijten, omkomen.
angelachtig, angelvormig, baardvormig;
Gres -alle, (-n, mv. -n) m. leefijk,
-los bijv. en b. (PI.) zonder angel, zon mismaakt mensch, baviaan m.; -áhrchen,
-der -áhre v. (Pl.) grasscheutje, grashalmpje
haarden.
Grenreeht, (-( e)s, mv. -e) o. reelit o., grashalm m., grasaar v.; -anger m.
o. om schepen te onderzoeken.
weide, vetweide v., grasland o.; -art v.
Grans, (- es, mv. -e) m. steven m., grassoort v.; -artig bijv. en b. grasachpunt v.
leg, grasvormig, als gras; —e P jlanzen,
Granuliren, (granulirte, granu- grasachtige planten V. mv., grasgewassen
lirt) bedr. ww., Z. kórnen.
o. mv.; -bank v. zodenbank v.; -blatiGrgnze, (- n) V. wilde rosmarijn m. sauqer m. (Nat. kist.) graskermes o.;
Grenze, n) v., Z. Grenze.
-blame v. (PI.) grasbloern v., madeliefje,
Gránzer, (- s, mv. Gránzer) m., Z. zeegras o.; 2. grasanjelier v.; - boden m.
Grenzsoldal.
grasgrond m.; it. gras o , zode v.; it. Z.
Grnzel, (- s, mv. Grdnzel) o., Z. -hammer; -bringend bijv. nw.gras voort
Kringel.
-biurger m. buitenburger m.;-brengd;
Grepe1, (- s, mv. Grápel) m. span -butter v. grasboter, weihoter V.
o.; -smáchtig bijv. nw ter lengte van
Carr'gsehen, o. (verkl.) grashalmpje,
een span.
grasscheii:je, grasje o.
Grepen, (- s, mv. Grapen) m. (Giet.)', Grasebene, (-n) v. grasvlakte v.;
gegoten pot m.
(in Amerika), savane v.
Grepen-braten, bratens, mv. Graseln, (gráselte,gegrásell) o. ww.
-bráten) m. gebraad o. in een pot; -gie- (Jachtw.) grazen, gaan grazen.
szer m. pottengieter m.; -gut o. (Giet.)
Grasemagd, (- mdgde) v., Z. Graspotspijs v.
magd.
Gr4phik,v. kunst v. om door schrift
Gralen, (graste, gegrast) o. ww.
of teekens e. o. a. voor te stellen.
grazen, liet gras afeten, afweiden; 2. gras
Graphisch, bijv. en b. door sclirift- maaien; - gehen, gaan maaien; 3. (Art.)
teekens voorgesteld of uitgedrukt, schrif- die Kugel gras!, gaat rakelings langs het
telijk, doortiguren opgehelderd, beschrij- gras.
(-

Z. Grenzsoldat.

(-

(-

vend, teekenend.

e)s) o. grof meel
Graphit, (- en., mv. -en) m. poto.; -ont in. grintplaats v.; -stein in. gra- looderts, zwart teekenkrijt, graphiet o.
niet, granietsteen o.
Graphometer, Iers, mv. -ter)
Grange!, (- c, mv. Grangel) m. m. hoekmeter, graphometer m.
(Giet.) stuk o. gesmolten koper.
Grapp, (-( e)s, mv. -en) m. krap,
Grbngel, (- s, mv. Grdngel) m., Z. meekrap v.; mil - farben, met krap of
Grendel.
meekrap verven, krappen; /einer -, mee
Gren- gewicht, (-( e)s, mv. -e)
meekrap v.; geschdlter -,-krapoed.,
o. greingewicht o., in greinen verdeeld geschilde meekrap v.
gewicht o., zilvergewicht o.
Grepp-artig, bijv. nw. meekrap
Graniren, (granirte, granirt) bedr.
-bereiter m. meekrapbereider m.;-achtig;
WW., Z. kórneln.
-brühe v. (mee)krapverf, meekrapsous
Granit, (-( e)s, mv. -e) m.,Z.Grand- v.; -darre v. (mee)krapeest m.
stein.
Gr%epen, (grapple, gegrappt) o.
Granit-artig, bijv. en b.'graniet- ww., Z. grapsen.
achtig, granietvormig; —er Marmor, halfGr %pp-fárber, bers, mv. -ber)
graniet o.; — bemalen, het graniet met m. meekrapverver m.; - fdrberei v. mee verven nabootsen; -boden m. graniet- krapververij v., krappen o.; 2. meekrap grond m.
ververij, plaats v., waar met meekrap
GranitQil, (- s) m., z. m. (Delfst.) geverfd wordt; -mühle V. meekrapmolen
halfgraniet, soort van grijs, klein- korre- m.; -roth bijv. en b. meekraprood; 2. o.
lig graniet o.
zelfst. roode verf v. uit meekrap bereid,
Granit- felsen, sens, mv. -sen) meekraprood o.; -schau/'el v. roerschop v.
m. grádïetróts v.; -fórmig bijv. nw, gra- voor de meekrap; -stampe v., Z. -muhle;
nietvormig; =yëbirge o. granietgeberg- -wurzel V. meekrapwortei m., meekrap v.
te o.
Gr41pse, v. (Volkst.) etiv. in die Granitjn, (- s) o., z. m. (Delfst.) geben,iets te grabbelen gooien; 2. (Volkst.)
met vreemde bestanddeelen verflengd toegrijpen o., gaps v., grabbel m.
graniet, pegmatiet o.
Grgipsen, (grapste, gegrapst) o. ww.
Granjtsand, (-( e)s) m., z. m. (gemeenz.) toegrijpen, pakken; 2. grab(-(

( -

(-

(-

granietzand o.

helen.

Graseplatz,

(-platzes,

mv. -plátze)

m., Z. Grasf eck.

Grwser, (-s, mv. Gra.ser) m., -in,
(-nen) v. maaier, grasmaaier m., gras

-inasterV.
Graserei, v. grasmaaien o.; 2. gras,
weiland o., weide v., afgemaaid gras o.,
grasgrond m.
Grases) -grin o., -farbe, v.
graskleur v., grasgroen o.
Gras-farbe, v. graskleur v.; -feld
o. grasveld, grasland, weiland o., weide
v.; -fleck m., Z. -feld; 2. grasperk o.,
grasvlek v.; - fressend bijv. en b. gras
-frosch m. landkik--etnd,krui;
ker, kikvorsch m.; - tutter o. grasvoeder
o.; -fictterung v. grasvoedering v., voederen o. met gras; -garter m. omheinde
weide v., afgesloten weiland o. met de
rechten van een tuin; 2. tuin m., waarin
slechts gras groeit; -geilde v. grasveld o.;
-grün bijv. en b. grasgroen, zoo groen
als gras; -hdhnchen o. (Nat. lijst.) groene
pop V. van de grasrups; -halm in., -haring m. groene haring, te vroeg gevangen haring ni.; -hauen o. gras.naaien o.;
=hans o. burgergevangenis v., gijzeling
v.; -hecht m. jonge snoek m., snoekje o.;
-herr m. roodschaar v., eerie soort van
schel Tisch; -hirsch m. mager hert o.; -hof
m. grasplein o., waarop men vee laat wei
- hopten m. weidehop v.; -huhn o.-den;
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grashoen o.; -hummel V. grashommel, vale
bij v.; - hup/er m. grashupper, sprink^
haan m.
Grsieht, bijv. en b. -er Geschniack, grasachtig, met gras overeen
-komend.
Grasig, bijv. en b. grazig, begraasd;
-er Weg, met gras begroeid.
Grásig, &, Z. grässlich.
Gras—isop, (-(e)s) m. (PI.) wilde
hijsop rn.; -junge m. jongen m., die op
de paarden past; -káfer m. graskever m.;
-kammer V. grashok o.; -keim m. gras
-keimig bijv. en b.-kiem,halnv.;
(Br.) halmkiemen schietend; -korb m.
grasmand v.; -land o. grasland o.; it. Z.
-plalz; -lauch m. bieslook o.; -ldu/'er ni.
wachtelkoning m.; -leder o. (Pl.) watermos o., conferve V.
Gre,slein, o. (verkl.) Z. Groschen;
(Jachtw.) spoor o. van het hert in liet
gras; (Nat. kist.) Z. Graisslein.

Gras— linde, ( - n) v. waterlinde v.;

-magd v. meisje o., dat gras snijdt voor
het vee; -máhen o. grasmaaien o.; -máher
m. grasmaaier m.; (Nat. kist.) Z. -raupe;
-meer o. uitgestrekt grasveld o.; -meier
m. (Berges.) horizontaal gat o. in eens
mijn, om haar te doen springen; -meise
V., Z. Kohlmeise; -melze V. (Nat. bist.)
waterrrimf, juffer v.; -mucke v. grasmosch
of mulch v.; -nelke v. gransanjelier v.;
-nelkenmeier m. (PI.) sterrebloem v.,
sterrenmuur m., vogelsterrenkruid o.;
-pappel v., Z. Gánsepappel; -p ferd o. gras paard o.; 2. Z. -hiipfer; -pilz m., Z. Birkenpilz; -plalz m. grasperk, grasplein,
groen o.; (in eene gevangenis), binnen
v.; -raupe V. grasrups v.; -Teich-plats
bijv. en b. grasrijk, met veel gras bedekt,

veel gras voortbrengende.

Grass, bijv . en b., Z. grässlich.

Gr %s —sammler, ( -Iers, mv. -ier)

m. (Landb.) kruidenlezer m.; -schere v.
grasschaar v.; -schmetterling m. grasmosch of masch v.; -schmelle v. windhalm
m.; -schnecke v. grasslak, aschgrauwe slak
v.; -schoeiden o. grassnijden, grasmaaien
o.; -schnep m. (Nat. kist.) slak v. zonder
huisje, naakte slak v.; -sense, -sichel v.

zeis v.

Grassiren, (grassirte, grassirt) o.

Ww. (gemeenz.) (van ziekten),heerschen,

woeden.
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Grts—Wachs, (-es, mv. -e) m., Z. wachsen, daar hen ik niet bang voor, daar
bekommer ik mij niet om; die -e Vorzeit,
de oudste tijd m., de hooge oudheid v.;
(Scheik.) -er Nicht, zinkkalk v., ovengalmei, tutia v.; 2. o. zelfst. grijs, grauw
o., grijze, grauwe kleur v.; 3. m. zelfst.
afgrijzen o., hekel, afkeer m.

- weide; -wagen m. graswagen m.; -webe
V., Z. Sommer Paden; -veeher m., Z. -huhn;
-weide v., grasveld o.; -zvuchs m. groeien
o. van liet gras; 2. Z. - weide; -wurm m.
grasworm m.; it. Z. Spulwvurm; -Wurzel
V. kweekgras, hondsgras o.; -zeichen o.
bewijs o. van den eigenaar aan degenen,
welke het recht gepacht hebben om gras
uit de bosschen & te halen.

Gr,tchen, Gratlein, o. (verkl.)
graatje o., kleine graat v., Z. Grate.
Grate, (-n) v. (Nat. kist., Ontlk.)
graat v.; (Vest.) kam, samenloop m. van
+le hoeken van een bedekten weg; (Ontlk.)
uitstekend gedeelte van het scheenbeen,
het schouderblad &; die -n herausnehmen, de graten uithalen, ontgraten; er
hangt nur noch in seinen Gräten, hij is
niet meer dan een geraamte; (Lakenw.)
lakenmerk o.
Gr%teisen, (-eisens, mv. -eisen) o.
(Kuip.) beitel in. om de hoepels gelijk
te hinken, hoepmes o.
Grat(h), ( (e)s, mv. e) m. ruggegraat v.; (van eerre degenkling, eene
rots, van een gebergte), spits v., 'uitstekend gedeelte o.; einero Schermesserden nehmen, een scheermes aanzetten, scherpte V. geven; (Meub.) messing, randlijst
v.; (lioscchw.) vuilnis o.
-

-

Groten, (-s, mv. Gräten) o., Z.

Grau— auge, ( - s, mv. - n) o. grauw
oog o.; 2. grauwoog m., persoon met
grauwe oogen; -dugig bijv. nw. grauw
grauwe oogei hebbende; -bart m.-ogi,
(gemeenz.) grijsbaard, grijsaard, veteraan
m.; - bartag bijv. nw. een grijzen baard
hebbende; - behaart bijv. nw. grijshaarig;
-blau bijv. itw. grijsblauw; -braun bijv.
nw. grijsbruirr; -braunsteinerz o. grauw
of grijs bruinsteenerts o.; -bünden o.
Grauwbunderland o.
Grauchen, (-chens, mv. -chen) o.
(gemeenz.) grauwtje o.

Grape, Gráue, v. grijze kleur v.;
(fig.) grijsheid v., ouderdom ni.
Grauel , (-s) m., z. m. (gemeenz.)
Z. Grauen; 2. Z. Gruel.
Grauel , (-s, rnv. Gr^iuel) in. afgrijzen o., diepe afkeer, afschuw m., ver
gruwel, voorwerp o. van-foeingv.;2
afgrijzen; das ist mir ein -, dat is eirij een
gruwel, ik ijs er van; jemn. ein - sein,
verfoeid, veracht worden door iem., een

gruwel zijn.

GriE uel—gestalt, (-en) v • afschuwelijke gedaante v.; -jahr o. gruwelijk
Graten-Fisch, (-es, mv. -e) m. jaar o.
gratige visch m.; -los bijv. en b. zonder
Graueln, gr€ueln, (grauelte, ge
of gráuelle, gegráuell) Z. granen-grauelt
graten.
Gr&thobel, (-hobels, mv. -hobel) (2).
m. ploegschaaf v., veerploeg m., messing
Grue1tag, (-(e)s, mv. -e) m'. gruwelijke dag, bloedige dag m.
en ploegschaaf V.
Grati$eatiQn, ( en) v. gift, toe- Gri;uel— that, ( - en) v. gruwellaag v., geschenk o., gratificatie v.
daad, gruwelijke, afgrijselijke daad v.;
Gratig, er, st) bijv. en b. gratig, -verwirrung V. gruwelijke verwarring v.;
met graten; (fig.) onvriendelijk, scherp, -volt bijv. uw., Z. griiulich.
korzelig.
Gra_uen, (graute, gegraut) o. ww.,
Grot —sage, (-n) v. sponningzaag v. In. h. grijzen, grijs worden; (fig ) als
Gr^tseh — bein, ( - (e)s, mv. - e) o., der Tag graute, toen de dag aanbrak, bij
Grutscher.
het aanbreken van &; 2. - of grausen, o.
Gratsehe(1)n, (grdtsch(el)te, ge- ww. onp., m. h. gruwen, ijzen, afkeer,
grátsch(el)t) o. ww. (gemeenz.) de bee- afschrik hebben van; 3. bang zijn, vree nen wijd van elk. zetten; it. met de beenen zen; es graut ihm vor der Arbeit, hij heeft
wijd van elk. loopen, wijdbeens loopen, een afkeer van den arbeid; es grau(s)t
schrijbeenen.
mir vor dieser Speise, ik walg, heb een
Gratscher, (-s, mv. Grktscher) hekel aan &; es grant mar, wenn ich Baran
denke, ik sidder, schrik, ijs, huiver als
m. die zijne beenen wijd van elk. zet.
Gratsehig, bijv. en b. de beenen &; ihm graut vor Gespenstern, hij is bang
voor &; II. o. zelfst. huivering v., schrik
ver van elk. zettende.
Grot —sparren, (-rens, mv. -ren) m., ontsteltenis v.
Grdlsclien.

-

( -

-

Gr€ ss-lein, (-leins, mv. - lean) m.
(Nat. kist.) kleine vlasvink m. der wijn
-garden.
Gr slick ( -er, -st) bijv. en b. m. (Timm.) hoekspar v., graatbalk m.;
akelig, afzichtelijk, onooglijk, ijselijk, -thier o. kleine rosachtige gems v.
Gratul^nt, (-en, mv. -en) m. geschrikkelijk; -keit v. akeligheid, leelijkInkwenscher, feliciteerder m.
held, ijselijkheid, schrikkelijkheid v.
Grass — ling, ( - (e)s, mv. - e) m. GratulatiQn, (-en) v., Z. Glück(Nat. bist.) grondel, grondeling m.; 2. wünschung.
Gratuliren, (gratulirte, gratulirt)
(PI.) uitlooper m. van den wijnstok.
Gr &s-specht, (-(e)s, mv. -e) m. o. ww. jemn. zu etwu. -, gelukwenschen,
groene specht m.; -sperling m., Z. -m'i cke; feliciteeren met, Z. gluc.'!wunschen
Griltzgarten, (-gártens, mv. -gá r- stoppel v. grasstoppel m.; -stuck o., Z.
-platz; -ta'et m. taf o. van uit planten ten) m. moestuin m.
Grau, bijv. en b. grauw, grijs; -er
getrokken garen; -tuck o. pakdoek, pak
graslaken, graslinnen o.
-line, Mönch, Franciskaner monnik; - werden,
Grlisung, V. grasmaaien o.; 2. gras- grijs worden; (fig.) grijzen, oud worden;
darüber Losse ich mir keine -en Haare
veld, grasperk o., weide v.

Grauenhaft, grauenvoll,bijv.

nw., Z. gröulich.
Graze —erle, (-n) v. els, elzeboom
m. met witachtige bladeren.
Grauerlieh , ( -er, -st) bijv. en b.

gruwelijk, schrikbarend, verschrikkelijk,
ijselijk.

Grauern, (grauerte, gegrauert) o.
ww., Z. grauen (2).
Gran—falke, (-n, mv. -ta) m. mui
buizerd m.; -farben, -/'arbig bijv.-zevalk,
nw. grauw- of grijskleurig, grijp, grauw;
-fink m. grauwvink m., rira mosch v.;
-lucks t_ a. vos m. uit Virginie; -gelb bijv.
uw. grijsgeel; -gelockt bijv.'b*.gpi^s, met

Gra.

Gre.

grijs haar; -golderz o. (Berges.) grijs of
grauw gouderts o.; -grün bijv. nw. grijs
groen, grijsgroen, zeegroen; -hee--achtig
rig bijv. en b. grijsharig, grijs; (fig.) oud;
-hater in. grijze haver v.; -han/ling m.
(Nat. kist.) wilde of berg- vlasvink m.;
-heit v. grauwheid, grijsheid v.; -kehlchen o. grauwkeeltje o.; -klappe v. kevermossel, zeesloep v.; -kopf m. grijskop m.,
grijshoofd o.; it. grijsaard m.; 2. (Nat.
kist.) grauwkop m., kleine grauwe eend
v.; it. torenvalk m.; -köpfig bijv. nw. met
een grijs hoofd, met een grauwen kop.
Graulich , bijv. nw. grauwachtig,
grijsachtig; 2. Z. grásslich; 3. Z. f urcht-

wreed,onmeedoogend, onbarmhartig, onmenschelijk, barbaarsch; -er Mensch, -es
Thier, wreed, woest; ein -er Tad, wreed,
verschrikkelijk; (Scherts.) hardvochtig;
it. (Volkst.) buitengewoon, gruwelijk,
vreeselijk; -e Kilte, hevig, verschrikkelijk; ich war - erschrocken, hevig, uiterst;
-keit v. wreedheid, onmeedoogendheid,
onbarmhartigheid , onmenschelijkheid ,
barbaarschheid; 2. wreede trek ni., wreede daad v.; -lick bijw., Z. grausar.
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Gre.
riaansch, door paus Gregorius XIII in-

gevoerd.

Greif, ( - (e)s, mv. - e) in. (Fabelt.)
griffioen m., verdichte vogel, half arend
en half leeuw in.; 2. grijpgier, grijpvogel, lammergier, baardgier m; 3. condor m.
Greif— bar, bijv . en b. grijpbaar,
vatbaar te grijpen; (fig.) bevattelijk,
klaar, helder, duidelijk; -brett o. (Instr.)
Z. Griffbrett.

Gr. au-scheckig, bijv. en b. grauw

Greifen, (grid', gegriffen) o. ww.

of grijs gevlekt; -schimmel m. grauwschimmel ni.; it. Z. Grauchen; -schwarz
bijv. grauw zwart.
Gra_usen, (grauste, Begraast) o.ww.
sam.
Griilieh , ( er, st) bbijv. en b. gru- huiveren, rillen, trillen, gruwen, Z. granen
welijk, ijselijk, verschrikkelijk,afschuwe- ( 2 ).
lijk, vreeselijk; 2. (gemeenz.) verbazend, Grausenhaft, grausenvoll,
verschrikkelijk, bovenmatig; - fluchen, bijv. nw., Z. grauenhaft.
Grau(s)erlich, er, si) bijv. en
saufen, verlieren, vreeselijk, verschrikkelijk; -e Kklte, schrikbarend, bovenmatig; b. gruwelijk, vreeselijk,ijselijk,verschrikkelijk; es wird mir hier ganz -, het be-keit v., Z. Grdsslichkeit.
Graju-meise, (-n) v. grauwe mees gint mij bier huiverig te worden, deze
v.; -meischee o. (verkl.) kleine of jonge plaats doet mij huiveren.
Grap.sig, ( -er, -si) bijv. en b. grugrauwe mees v.; -nacken m. kleine grauwelijk, vreeselijk,ijselijk, verschrikkelijk.
we meeuw v., grauwnek m.
Graan betäubt, bijv. nw. van Grauslich, ( -er, -st) bijv. en b.
schrik bedwelmd; - gebilde o. schrikbeeld gruwelijk, huiveringwekkend.
Grau - specht, (-(e)s, mv. -e) m.
o.; - gerochel o. vreeselijk gereutel o.;
-hell bijv. nw. vreeselijk helder; -helle spechtmees, boommees v.; -stein m.
V. vreeselijke helderheid v.; -kluft v. (Bouwk.) Z. werk.
vreeselijke kloof v.; -nacht v. vreeselijke, Granter, (-s, mv. Grauter) m.looier
ijselijke nacht v.; -schlacht v. vreeselijke en leertouwer m.
slag m.; -lag m. vreeselijke dag m.; -lhal Grau -thier,o.,Z. Grauchen;-tücher
o. akelig dal o.; -that v., Z. Grauelihat; m. grof- lakenwever m.
Grauung, V. afgrijzen o., afschrik,
-volt bijv. en b., Z. graulich.
Graupehen, o. (verkl.) (Bergw.) afkeer m., walging v.; man kann nicht
ohne - daran denken, men kan er niet
gruisje o., Z. Graupe.
Graupe, (-n) v., Z. Graupelerz; aan denken zonder te ijzen.
(Fabr.) Z. Graupenlasur; (Hand.) grut,' Graj. - waeke, ( - n) v. met schie-

onr., m. h. grijpen, vatten, voelen; nach
etw. -, grijpen; natb dens Hete -, naar
zijn hoed voelen, grijpen, de hand slaan
aan; an etw. -, voelen; zu den 14'affen,
zum Gewehre -, de wapens, liet geweer
opvatten; (Muz.) falsch -, inzetten, intoneeren; jemn. in die Haare -, iem. bij het
haar pakken; zur Feder -, de pen opnemen, gaan schrijven; den Puls -, voelen;
jemn. unter das Kinn -, de kin streelen;
(fig.) in seinen eigenen Busen -, zijn geweten onderzoeken, de hand in zijn eigen
boezem steken; (Werkt.) in einander -,
in elk. vatten; (van het anker), houden;

-

-

(-

-

-

-

jemn. an's Leben, an die Ehre -, iems.
leven, eer aanranden; jemn. an's Herz -,
iem. in zijn zwak aantasten; jemn. in's
Amt -, iem. in zijn ambt vallen, iem.
onderkruipen; jemn. in's Handwerk -,
met iem. concurreeren; jemn. unter die
Arme -, grijpen, pakken, vatten; za einero
Mittel -, een middel te baat nemen; um
sick -, de handen in het rond slaan; (fig.)

zijn invloed gebruiken, verwoesting om
zich verspreiden; liberall um sich -, (van
het vuur), overal vatten, uitbreken; (van
den oorlog), immer weiter um sick -,
zich meer en meer verspreiden; zur Strafe
-, straffen, straf toepassen; zum Ernste

gort v., gepelde gerst of tarwe v.; -n ^ fer en mika vermengd kwarts o.; -weisz -, ernst gebruiken; gerne -, graag toemachen, de gerst pellen;2. mv. -n, gruis,' o. grijsachtig wit, grauw wit o.; -werk grijpen, niet zeer eerlijk zijn, kromme
'

1 o. (Pelt.) bontwerk o. van Siberische
hagelgruis o.
Graupelerz,(-es) o. (Bergw.) fijn- eekhorentjes, petit-gris o.; (Bouwk.)
bloksteen m.; -werkschere v. bontwergestampt erts, gruis o.
2 . kersschaar v.
upe )
In v. mv., Z.
Gr^;upe
pGraC
I

Grà►upeln, (,graupelte, gegraupelt)

Graveur, (-s, mv.-e),Gravirer,

vingers hebben; II. bedr. ww. grijpen,
vatten, p -ikken, vangen, nemen, aantasten, aangrijpen, aanvatten, aanhouden,
zich meester maken van; (Muz.) eiven
Ton -, grijpen; mit Fingern, mit Handen -, aantasten; man kann es mit den
Handen -, dat is duidelijk, klaarblijkelijk, men kan het als het ware wel voelen;
ilI. o. zelfst., Z. Eingreifen, Ergreifen,

o. ww. onp. als fijne bagel nedervallen,j (-s, mv. Gravirer) m. plaatsnijder, graveerder, graveur m.
stofhagelen.
Gra ipeln, (graupelte, gegraupelt) Graviren, (gravirte, gravin) bedr.
ww. graveeren, snijden, plaatsnijden, grif
o. ww. onp., m. h., Z. graupeln. ww.
insnijden, uitsteken; 2. (Rechtsw.)-feln, Griff.
Graupen-gang, (-gang(e)s, mv.
Gr eif— geier, ( - ers, mv. er) m.,
-gauge) m. grutterij v., grutmolen m.; betichten, verdenken, beschuldigen, te
-grütze V. grut v.; - kobalt m. gruisko- lastleggen; stark gravin, zeer verdacht. Z. Greif (2); -holz o. handvat o. van ver
Gravit,t, (-en) v. (fig.) deftig
werktuigen of gereedschappen.-schilend
balt, grauw of grijs kobalt o.; -mühle v.,
ernstigheid v., ernstig, deftig uiter--heid,
Greifig, er, st) bijv. en b. grijp Z. -gang; -lasur V. helderblauw gruisachtig, wie of wat gemakkelijk grijpt;
koper o.; -schleim m. gerstenslemp m.: lijk, voorkomen o.
Gravitatischi b ijv.
-sprung m., -st ucke o. mv. ertsstukken o.
3 en b. ernst'g , i -er Baum, boom m. dien men met beide
armen omvatten kan; -es of gri/liges Garn,
mv.; -suppe V. gruttensoep v., gort. gort - deftig, met een ernstig gelaat.
GrtLzie, (-n) v. (Fabell.) gratie, be- gelijk, effen.
pap
raus, bijv . en b. (Dichtk.) Z. grass- valligheid v.; die drei -n, de drie Gratiën Greifklaue, (-n) v. klauw m.
of Bevalligheden (Aglaia, Thalia en EuGreiflieh, er, st) bijv. en b., Z.
lich.
Graus, (-es) m., z. m., Z. Granen; phrosyne); (fig.) bevalligheid, sierlijk - grei f bar.
Greif—muschel, (-n) v., -mu2. (Hand.) gruis o., afval m., uitschot o.; heid, netheid V.
Gr@be, (-n) v. (Nat. bist.) zilver schelstein m., Z. -stein; -pferd o. (Fabelt.)
3. (liouwk.) puin o., afbraak v.; in Staub
-nhäute v. mv. vellen o. mv.-duikerm.; gevleugeld paard o. met een griffioensand - zerfallen, in een puinhoop verankop; -schnabel m. griffioenschelp v.; -zirderen; 11. bijv. en b. schrikkelijk, vreese- der zilverduikers.
Greep, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.) kel m. buikpasser m.
lijk, ijselijk.
Grausal, (-(e)s,mv.-e) o.afschuwe- loefhouder, onderstut m. van de scheg, Greinen, (greinte, gegreint) o. ww.
grijpyen, knorren, huilen, morren; it. Z.
lijkheid, ijselijkheid, schrikkelijkheid v. bilstuk o.
Gregori^nisoh, bijv. nw. Grego- grinsen; II. o. zelfst. gegrijn, geschreeuw,
Gral sam, -er, -st) bijv. en b.
-

-

(-

(-

(

-

Gre.

Gri.

Gre.
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gehuil o.; 2. geknor, knorren o., kwade achtste deel o. van een aandeel in een m. van op de grenzen gelegen landerijen,
grensheer m.; -holz o.grensbosch o.; -hugel
luim v.
bergwerk.
Greiner, (- s, mv. Greiner) m., –in, Grensel, (- s) m., z. m., Z. Por- m. heuvel m. op de grenzen; 2. Z. -hau f en;
-irrung v. verschil o. omtrent de grens(-nen) v. grijner, huilebalk m., grijnster tulack.
v.; 2. knorrepot, brompot m. en v.; 3.
Grensing, (-( e)s) m., z. m. (Pl.) scheiding; jager m.,Z. -schütze; -kette v.
(Nat. bist.) veldleeuwerik m.
ganzekruid, vossekruid o.; it., Z. Brenn- (Krijgsw.) Z. -cordon; 2. lijn v.langs welke
de grenskantoren voor de belastingen zich
Greis, bijv. en b. grijs; -es Haar, kraut.
grijs haar; (fig.) -es Alter, hooge ou- GrQnz-acker, ackers,mv.-ácker) bevinden; -kommissar m. kommies m.
derdom m., zeer gevorderde leeftijd m. m. grensakker m.; -aufseher m., Z. -be- voor de regeling der grenslijnen; -land
Greis, (- es, mv. -e) ei. grijsaard, reiter; -bach m. grensbeek v.; -baum m. o. grensland o.; -linie v. grenslijn, grens
grens v., uiterste, uiteinde-linev.;(fg)
oude, bejaarde man m.; 2. (Bergw.) kei - grensboom, boom m. op de grens; -bezand, kiezelzand, grof zand o.
festigung v. bevestiging, versterking v. o.; -los bijv. nw., Z. grenzenlos; -mal o.,
Greisen, (greiste, gegreist) o. ww., der grenzen; 2. Z. -festung; -bereiten o. Z. - zeichen; -maner v. grensmuur m.;
m. h. grijzen, grijs worden, grijs haar bewaken o. der grenzen; -bereiter rn. -messer m., Z. -scheider; -nachbar m.
krijgen.
grensopziener, grensjager, grenskommies, grensbuur, naaste buurman m.; 2. beGreisenalter, (- s) o. grijsheid v., gendarme m.; - berichligung v. zetten of woner m. van een grensland, nabuur m.;
hooge ouderdom m.
aanwijzen o. van grenspalen; -besichti- -nachbarschaft v. nabuurschap v.; -ort
Greisin, (-een) v. oude vrouw,grijze gung v. bezichtiging v., nazien o. der m. grensplaats v., Z. -dorf, -stadt; -pfahl
vrouw, vrouw v. met grijs haar.
grenzen; -bewohner m. grensbewoner m.; m. grenspaal m.; -platz m., Z. -ort; -punkt
_is–gran, bij v. nw. licht grijs; -bezeichnung v. aanwijzing v. der gren- m. grenspunt, uiterste punt o.; -recht o.
Gre
-heil v grijsheid v.
z en; -beziehung v., Z. -besichtigung; -bild grensrecht o.; - recess m., Z. -vergleich;
Greiszen, (greiszte, gegreiszt) bedr. o., Z. -poll; -brücke V. scheidingsbrug, -sdule v. grenszuil v.; - schelder m. grens ww. (Bergw.) klooven, splijten.
grensbrug v.; - cordon m. grenskordon o., meter, grensscheider, aanwijzer m. der
Greiszwitter, (- s) m., z. m. met troepen v. mv. op de grenzen; -damm, grenzen; it. Z. Landscheider; —amt o.
schiefer of leisteen vermengd tinerts o. -deich nl. grensdijk m.; -dor[ o. grens ambt o. van grensscheider; - scheidungv.
dorp o. op de grens.
Greling, (-( e)s, mv. -e) m. (Zeew.)
-dorp, grensscheiden, aanwijzen o. der grenzen;
greling m., dunst kabeltouw o., paardeGrenze, (- n) v. grens v., uiterste, 2. grensscheiding, grens v., Z. Grenze;
lijn v.
uiteinde o.; (fig.) die -n überschreiten, -schloss o. grensslot, slot o. op de grenGrell, er, -st) bijv. en b. scherp, de grenzen overschrijden; sein Ehrgeiz zen; -schutze m. grensjager m.; -soldat
schel, fel; -e Augen, helder, doordrin- hat keine -n, is grenzenloos; 2. grens v., m. grenssoldaat m.; - sperre v. versper
gend , scherp; -es Feuer, helder; (Schild.) grenspaal, zoom, rand, kant m., boord
grenzen; -stadt v. grensstad,-ringv.de
-e Farbe, hard, schel; it. -es Licht, fel, o.; an der - liegend, op de grens; die -n stad v. op de grenzen; - stein m. grens
m.; — setzung v. plaatsen, zetten o.-sten
helder, schel; das -e, hardheid, harde, eines Houses, de belendende perceelen
der grenssteenen; -strait in., - streitigscherpe kleur v.; (fig.) -e Slimme, schei, 0. mv.
doordringend, scherp.
Grenzen, (grenzte,gegrenzt) o.ww., keit v. twist m., oneenigheid v., verschil
GrQ11–ugig, bijv. nw. scherp of m. h. an etw. -, grenzen, raken aan, lig- o., strijd m. om de grenzen; strora m.,
helder van oogen; -heil v. scherp gen naast; England and Schotlland - an Z. -fluss; -thierchen o., Z. Aufgussthierschelheid; hardheid v.; (Schild.)-heid, das Meer, grenzen aan, worden bespoeld chen; -truppen mv. grenstroepen m. mv.;
hardheid, scherpte v.; (fig.) overdrij- door; der Garten grenzt an das Ilaus, ligt -vergleich,-vertrag m.vergelij k, verdrag o.
ving V.
naast, achter, paalt aan het huis; (fig.) omtrent de bepaling der grenzen; - cache
GrQman, (- s, mv. -e) m. spon - seine Liebhaberei grenzi an Narrheit, zijne V. grenswacht v.; - wachter m., Z. -schuturf v.
tze; -wall m. grenswal m.; -wappen o.
liefhebberij grenst aan dolheid.
Grompe, n, mv. -n) m., Z. Grem- Grenzen- gebirge, birges, mv. grenswapen o.; - wasser o. grenswater o.;
-weg m. grensweg, weg m. langs de grens;
pel.
-birge) o. grensgebergte o.
GrQmpel, (- s) m., z. m. kleinhan- Grenzen-los, bijv. en b. grenzen - -welar v. slagboom m., barriére v., grensdel m.; it. oude en afgesleten kleeren en loos, zonder grenzen of grens, onbeperkt; verdediging v.; -wehrvertrag m. verdrag
meubelen, vodden v. mv.; it. Z. Gerüm (van de macht Gods), onbeperkt, gren- o. omtrent de grenzen, barrière -tractaat
2. Z. Grempler; -markt m. vodden-pel; zenloos, oneindig; das -e Weltmeer, on- o.; -wildpret o. (Jachtw.) wild o. dat op
-werk o. vodderij v., vodden-marktv.; metelijk; das -e Elend, uiterste ellende. de grenzen gevangen wordt; - zaun m.
V. mv.
Grnzer, (- s, mv. Grenzer) m. grens- grensheinin;, grenshaag v.; -zeichen o.
Gremperei, en) v., Z. Grempel- bewoner m.; it. Z. Grenzsoldat; it. een grensteeken o.; -zoll m., Z. Eingangszoll;
werk; it. kleinhandel m.
van de uit enkel soldaten bestaande be- -zug m., Z. -besichtigung.
Grape, (-n, mv. -n) m. turfschop V.
GrQmpler, (- s, mv. Grempler) m. woners van cie landstreek langs de Oosten
uitdrager, oude -kleerenkooper m.
grens.
Grossling, ( -(e)s, mv. -e) m., Z.
-rijkschTue
Grenadier, (-( e)s, mv. -e) m. gre- Gr@nzen-losigkeit, v. grenzen - Grassling.
nadier, keursoldaat m. bij de infanterie; loosheid, onbeperktheid, oneindigheid,
Gret, ( -(e)s) o., z. m. (Wev.) beeld (oeroud.) granaatwerper m.; -hauptmann onmetelijkheid v.; -recht o. grensrecht o. werk o., Z. Bald.
m. kapitein m. bij de grenadiers; - mutzel GrQnz-festung, en) v. grens Gret(h)e, Gret(h)el, Gret(h)V. grenadiersmuts v.; - lasche v. grena vesting, versterkte plaats v. op de grens; chen,verkorting voor Iilargarethe,Griet,
dierstasch, granaattasch v.
-fleck m. grensstuk o.; - ftechen m. grens - Grietje.
Grenatjllholz, (- es) o., z. m., Z. plaats v.; -fluss m. grensrivier v.; -forst Greuel, (-s, mv. Greuel) m., Z.
Granadillholz.
m. bosch o. op de grenzen; -fórster m. Grauel.
Grendel, (- s, mv. Grendel) m. (aan houtvester m. op de grenzen; -furche v. Grouper, (-s) m., z. m. (Bergw.)
een ploeg), dissel, disselboom m.; 2. gren- grensvoor, voor, sloot v. op de grenzen; ertskorrels v. mv. ter grootte van eene
del, knip, grendelboom. sluitboom, slag- -gebirge o. grensgebergte o.; - gegend v. noot.
boom m.; -baum m., Z. Grendel; -kefte grensstreek, grensprovincie v.; -gemeinGrens, Z. Graus.
V. (Landb.) ploegketting m.; -weide v. schaft v. aangrenzen o.; -gatt m. (Fabell.)
Griebe, (-n) v. (Kookk.) kanen v.
teenen band m. in plaats van den ploeg- grensgod,god Terminus;- graben m.grens- mv., kanenbrood o.
ketting.
sloot v.; -gut o. leengoed, goed o. op de
Griebs, ( -es, mv. -e) m. klokhuis,
Gr$nge1, (- s, mv. Grengel) m., Z. grenzen; -haufen m. grenshoop, grens- kruis v. (van een appel).
Grendel (1. 2); 2. (Past.) krakeling m. h euvel m.; -haas o. grenshuis o.; -herr m.
Grieehe, (-n, mv. -n) m. Griek,
Grenjss, (- es, mv. -e) m. (Bergw.) heer m. van de grenslanden; it. eigenaar bewoner, inboorling m. van Griekenland.
(-

(-

-

(-

(-

(-

(-

-
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Griechisch, bijv. nw. Grieksch;
-es Feuer, Grieksch vuur; (Pl.) -es Heu,
fenegriek o., Grieksch hooi o.; 2. das -e of
die -e Sprache, tiet Grieksch, de Grieksche
taal; -aussehend bijv. uw. Grieksch schijnende, een Grieksch voorkomen hebbende; -katholische Kirche, Grieksche kerk.
Grieehsaule, (- n) v., Z. Griessáule

etw. im -e haben, iets beet hebben, be- heit v. zwaarmoedigheid, droefgeestigkend zijn met, liet verstaan; 2. (Instr.) heid v.; -muschel v., Z. Kafermuschel;
greep v., toets m.; einen falschen - thun, -plan m. wonderlijk, zonderling, grillig,
verkeerd aanslaan; ein voller -, een vol ongerijmd plan o.; -spiel o. melancholie
akkoord o.; die -e eiher Guitarre, de gre- spel o.; -sucht v. zwaarmoedigheid v.;
pen v. mv.; (aan eene deur), knop m.; -süchtig bijv. nw., Z. krank; -vertreiber
(fig.) Z. Handgriff; mit listigen -en um- m. opvroolijker, tijdverdrijver m.; -werk
gehen, listig te werk gaan, list gebrui- o. (Schild.) grilwerk o., zonderlinge figuken, Z. Kunstgrift'; 3. handvol v.; (Landb.) ren v. mv.
(2).
Griechelhuhn, (- huhn(e)s, mv. zwad, zwadde, zwade v.; (Boschw.) span Grillig, grillisch, bijv. en b., Z.
o.; 4. (Valk.) klauw m.; (Hoefsm.) voor grillenhaft.
-huhner) o., Z. Birkhuhn.
hoefijzer, kalkoen m.;-kant.vhe
Grimasse, (- n) V. vreemd, leelijk
Griel, (-( e)s, mv. -e) m. (Nat. kist.)
bastaardnachtegaal m., grasmosch v.; 5. handvatsel o.; aan Bene kruik &), oor gebaar o., gezichtsvertrekking v., grimas
-frappe V. (Nat. bist.) dwergtrapgans v. o.; (van een degen), greep m., gevest o. v.; -nmacher,—in v. gezichtentrekker m.,
Gries, (- es, mv. -e) m. grof zand, Griff—blatt, (- blatt(e)s, mv. -blQt- -trekster v., grappenmaker m., -maakkeizand, wijnsteen, gruis o., steentjes o. ter) o. (Muz.) vingerzetting, applicatuur ster v.
Grimm, (-( e)s) m. woede, grint
mv.; 2. gekorreld tarwe - of rijstweel o.; v.; -breit o. (van eene viool), tastbord o.;
gramschap v., toorn m., razernij-mighed,
(Heelk.) graveel, steengruis, nierenwee o.; (van een klavier), toetsbord o., claviav.; seinen - anjemn. auslassen, zijne woede
tuur v.
mit - behaftet, aan graveel lijdende.
Gries-asehe, v. wijnsteenasch, Grifl'chen, o. (verkl.) Z. Grif; - koelen aan; 2. Z. Jrimmig.
Grimm-beschaumt, bijv. nw.
weedasch v.;- bart m. jichtkruid o., wilde Tabak, snuifje o.
Grlfl'el, (- s, mv. Griffel) m. griffel schuimbekkende van woede; -darm in.
angelika v. of engelwortel m.; -brei m.
gortpap v.; -docke V. (Mol.) kleine zuil v. o., graveernaald v.; it. graveerijzero., gra- (Ontlk.) aarsdarm m.
Grieseln, (grieselte, gegrieselt) o. veerstift, etsnaald v.; 2. (PI., Ontlk.) Grimdarms-band, (- band(e)s,
ww. korrelen, griezelen, in gruis neder- stijltje o.; (Nat. kist.) priem- of stijlvor-' mv. -bdnde) o. (Ontlk.) aarsdarmband m.;
-enlzündung v. aarsdarmontsteking v.;
mig uitsteeksel o.
vallen; 2. Z. grauen (2), grausen.
Griesen, (griesie, gegriest) bedr. Griffel–baum, (- baum(e)s, mv. -gekróse o. kronkeldarmscheil o.; -klappe
-bhume) m. judasboom m.; -beere v., Z. V. aarsdarmklep v.; -schlagader V. aarsWw. grutten, tot gort malen.
Gries-gram, (-( e)s, mv. -e) m. Preiszelbeere; fórmig bijv. en b. griffel - darmslagader v.; -wasser o. windbre(gemeenz.) grommigheid, knorrigheid, vormig; (Ontlk.) —er Fortsatz, priem - kend water, aarsdarmwater o.; -zelle v.
kwade luim v.; 2. brompot, knorrepot, of stijlvormig uitsteeksel o.; -(hornzun- aarsdarmcel v.
Grimmen, (grimmte, gegrimmi) o.
brommer m.; II. bijv. en b. grommig, genbein)muskel m. (Ontlk.) priemtongknorrig, zuurrnuilig; -gramen o. ww., m. beenspier v.; -loch o. (Ontlk.) tot het ww., rn. h., Z. ergrimmen; 2. onp. ww.
h. brommen, knorren, grommen, zuur - stijl- en lepelvormig uitsteeksel van het es grimmt mich im Bauche, ik heb buikzien, in kwade luim zijn; -gramisch bijv. slaapbeen behoorend gat o.; -los bijv. en pijn, pijn in het lijf; II. o. zelfst. kramp
nw., Z. -gram (II); -harig bijv. en b. b. (Pi.) griffelloos, zonder griffel of stijl- V. in het lijf, buikpijn.
Grimmgramsen, (grimmgramplakkig; —e Wolle, harde, verwarde wol' tjes; 2. zelfst. —e, geslachtlooze planten
v.; -holz o. nierhout o.; 2. keelkruid o.; V. mv.; - schiefer m. schrijfsteen, leisteen ste, gegrimmgramst) o. w w. de spleen
-horst m. zandbank v.; -huhn o. zand- m.; -schlundmuskel m. (Ontlk.) priem - hebben, hypochonder zijn.
tongspier v.; -zungenbeinmuskel m. (OntGrimmig, ( er, -st) bijv. en b.
hoen o., zeepatrijs m.
grimmig, toornig, woedend, razend, ver Griesicht, griesig, bijv. en b. Ik.) priemtongbeenspier v.
gramd; -es Thier, woedend; - werden,
Griffig, bijv. nw., Z. greifig.
gruisachtig, gruizig, gortig.
Gries—kleie, v. (Bak.) grint v., Griff—loch, (- loch(e)s, mv. -lócher) woedend, hevig vertoonrd worden; (fig.)
grof meel o.; -koch m. (Kookk.) gortkoek o. (Muz.) vingergat o.; -tribel m. greep - -e Kälte, hevig, nijpend; -er Schmerz,
m.; -kolik v. (Gen.) graveelkramp v., drijver m.; -rcechsel m. (Gymp.) verwis- hevig, razend. ongehoord, onbeschrijfegraveelkoliek o.; -krampf in., Z. -kolik; selen o. der handen; -winde v. greep- lijk; -keit v. grimmigheid, verwoedheid,
woede, razernij v.; (van de koude), he-kraut o. bijenkruid, bijenblad, melisse - winde v.
Grillehen, o. (verkl.) Z. Grille. vigheid, gestrengheid v.; (van den storm),
kruid o., honigbloem v.; - kuchen m., Z.
Grille, (- n) v. (Nat. hist.) krekel hevigheid v.
-koch; -niehl o. gruttenmeel, gortmeel o.;
Grimmiglich, bijv. en b. grim2. grof meel o.; -saule v. (van een molen), m.; 2. zeekrekel m.; (fig.) gril, grap,
hoekstijl m., krikkemik v.; 2. (Landb.) hersenschim, kuur v., kwinkslag m.; was mig.
Grind, (-( e)s, mv. -e) m. (Heelk.)
(aan den ploeg), kouterhout o.; -semmel fur eine - wandelt ihn an ?, wat voor eene
kuur krijgt hij nu?, wat krijgt hij nu in roof, korst, schin v., schurft, hoofdzeer
V. grutbroodje o.
Grieszen, (grieszte, gegrieszt) o. het hoofd ?; -n im Kopfe haben, -n langen, o.,nitslagm.; (bij kleine kinderen), danwgrillen, muizennesten in het hoofd heb worm m.; den - haben, een zeer hoofd
ww. huiveren, rillen.
sick -n machen, zich hersenschimmen-ben; hebben; (Jachtes.) kop m. van een hert;
Gries —sieb, (-( e)s, mv. -e) o.grintzeef v.; -stange v. stok in., waarvan zich vormen, op zonderlinge gedachten ko- (PI.) mos 0.
Grindel, (-s, mv. Grindel) m., Z.
de opziener bij steekspelen bediende om men, zich onnoodige zorgen maken.
Grillen, (grillie, gegrillt) o. ww. Grendel.
het teeken te geven tot het einde van
Grind—hand, (- hande) v. ruwe of
den strijd; -stein m. niersteen, graveel grillen of kuren hebben.
Grillen-fang, (-( e)s) m., -f an- schurftige hand v.; -holz o. pijlhout, zwart
bittersteen m.; -suppe v. grutten --sten,
soep v.; -wartel m. hoofdopziener m. bij gerei,v. (Scherts.) grilligheid, zwaar elzenhout o.
korzeligheid, kwade luim v.;-moedigh,
Grindieht, ( -er, -st) bijv. en b.
een tournooi- of steekspel; -wasser o. graveelwater, water o. tegen het graveel; -[anger, —in, zwaarhoofd, grillig mensch, schurftachtig, hoofdzeerachtig.
Grindig, (-er,-st) bijv. en b. schurf-werk o. zuilwerk aan watermolens, Z. man m., vrouw v.; (Volkst.) zotskap, gek
-saute (1); - Wurzel V. (PI.) graveelwor- m., gekkin v.; - f "ngerisch bijv. nw. gril - tig, zeer.
lig, zwaarmoedig; Presser in., Z. Maden Grind—kopf, (- kopf(e)s, mv. -kóptel m.
Grill, (-( e)s mv. -e) m. greep, hand- fresser; -haft bijv. en b. grillig, eigenzin fe) m. zeer hoofd o.; it. schurftkop, klets—er Einfall, zonderling; -ha/'tigkeit-nig; kop m.; -kraut o. (PI.) kruiswortel m.,
greep m., grijpen, aangrijpen o.; einen in etw. thun, een greep doen in; - eines v. grilligheid, eigenzinnigheid, zonder- kruiskruid o.; 2. schurftkruid o., Z.
Habichts, grijpen, pakken o.; (gemeenz.) lingheid v.; -krank bijv. en b. zwaarmoe - -wurz; 4. aardrook m., duivekervel v.;
atw. am -e haben, op het gevoel kennen; dig, droefgeestig, ingebeeld ziek; - krank- -rabe m., Z.Mandelkrahe;-salbe v.schurft-
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zalf v.; -tourz(el) v. (Pl.) wild patik o., men), den groei des jaars duidelijk tooGrosz, (grosser, gros:. (es) t) bijv. en
nend; -kdmmer v. (Lakenb.) kaarder m. b. groot, veel ruimte beslaande; ein -er
schurftwortel m.
Gringel, (- s, mv. Gringel) m., Z. der kamwol, wolkaarder in.; -klieber m. ?Vfann, lang; der Garten ist 4 Morgen -, is
kuiper m., die de duigen uit het ruwe & groot, beslaat &, heeft eene opperKringel; 2. Z. Grengel.
Grinitseh, (- es, mv. -e) m. (Pl.) werkt; -kohle V. grove kool o., stuk o. vlakte van &; er ist uin einen Kop! gröszer
steenkool; -körnig bijv. nw. grof (van als ich,hij is een hoofd grooter dan ik; -er
gemeene brem v., bezemkruid o.
Berg, hoog, verheven; wie - ist die EntGrinsen, grinzen, (grinste of korrel).
grinzte, gegrinst of gegrinzt) o. ww. een
GrQblieh, ( er, -st) bijv. en b. een fernung ?, hoe groot is de afstand ?, hoeleelijk gezicht zetten, de tanden laten weinig grof, lomp; -es Tuch, een weinig ver is het van hier?; ein -er Ruchstabe,
zien, grijnzen; 2. o. ww., m. h. beginnen grof; 2. (6g.) grof, erg;- sündigen, groo- groote, kapitale letter, hoofdletter v.; -er
telijks, erg; sick - irren, grootelijks dwa- Fluss, groot,breed; (tig.) -e Augen machen,
te smelten.
Grinsenhaft, bijv. en b. grijnzend. len, een ergen of grooten bok schieten, groote oogen opzetten, geheel verwon derd, verbaasd zijn; die -e Zehe, de groote
Grinser, (- s, mv. Grinser) m., -in, eene lompe fout begaan.
(•nen) V. grijnzer m., grijnsster v.
GrQbling, (-( e)s, mv. -e) m., Z. teen van den voet; der Fluss wird -, de
Grobian.
rivier wast; gröszer machen, vergrooten,
Grippe, V. (Gen.) griep v.
Grisseln, (grisselie, gegrisselt) o. Grob- maler, (-Iers, mv. -Ier) m. vermeerderen; - werden, (van kinderen),
kladschilder m.; -meiszel m., Z. Storm- groeien, groot worden; sein grószerer
ww. griezelen, huiveren, rillen.
Bruder, zijn grootste, oudste broeder;
Grob, (gröber, gróbst) bijv. en b. eisen.
Grábs, (- es, mv. -e) m., Z. Griebs. - ziehen, opvoeden, grootbrengen; 2.
grof, zwaar; -es Geschütz, grof, zwaar;
Grob-sandig, bijv. en b. kiezel - groot, aanmerkelijk, aanzienlijk, hoog;
-es Geld, grof geld; die gróbste Kleie, grofste zemelen v. mv.; -es Brod, roggebrood; achtig, steenach tig, met gruis of grof zand -e Anzahl, groot; -e Summe, groot, aan-er Zucker, grove suiker; -es Tuch, -e vermengd; -schmied m. grofsmid, hoef- merkelijk, aanzienlijk, hoog; -e GesellLeinwand, grof; -e Haut, ruw, ongelijk; smid m.; 2. (Nat. hist.) hamervisch rn.; schaft, groot, talrijk; der -e Haufen,
-e Gesichtszüqe, grove, ruwe gelaatstrek- -schrótig bijv. nw. grof; -schwanger bijv. de groote hoop, het gemeen, het gepeue n ; - von Gliedern, grof, ruw, plomp, I nw. hoog zwanger; -sinnig bijv. nw. grof pel; im -en handeln, in liet groot handelomp, zwaar; aus dem -en of Gróbsten van zinnen, dom, lornp, stompzinnig; len; etw. im -en ausführen, iets op eene
arbeiten, das Gróbste von etw. wegnehmen, -sinnlich bijv. nw. zinnelijk; -speisig bijv. groote schaal doen; 3. (fig.) groot, sterk,
uit het ruw werken; aus dein Gröbsten nw. (Bergw.) grof van steen; -strahlig uiterst; wie - war sein Erstaunen, hoe
masthen, uit het eerste water wasschen; bijv. nw. (Bergw.) grof van straal; -thie- groot &; etw. grószer machen als es ist,
-e Arbeit, grof, ruw, zwaar werk; (fig.) risch bijv. en b. hoogst dierlijk; -wild- grouter maken, vergrooten, overdrijven;
-e Lüge, grove, onbeschaamde leugen; (pret) o. (Jachtw.) grof wild o.; - wollig mit -en Kosten, groot, aanzienlijk; mit
-er Mühe, met groote, veel moeite; mit
-er Irrthurn, -er Fehler, grove dwaling, bijv. nw. grof van wol.
groote, lompe fout; 2. ruw, lomp, onbeGrQden, (- s, mv. Groden) m. gras' der grószten Anstrengung, met de grootschaafd, onbeleefd, onwelvoeglijk, slecht o. aan de buitenste helling van een dijk; ste, uiterste inspanning; -er Mann, groot
opgevoed; -es Betragen, onbeleefd, onge- 2. door het water gevormd grasachtig man, uitstekend man; -e Tugenden, groot,
verheven; einen -en Verstand besitzen,
manierd, onwelvoeglijk; -e Sitten, ruw; eiland o.
jem. - behandeln, - gegenjem. sein, grof
GrQlen, (grólte,gegrolt) o. w w. krij- verheven; -es Laster, groot, schandelijk;
behandelen,onbeleefd zijn jegens; er macht schen, bulken, schreeuwen.
-er Kiinstler, Gelehrier, groot, beroemd;
es zit -, hij maakt het te grof, te erg, te
Griler, (- s, mv. Gróler) m. krij- -er Spieler, Betritger, groot, grof; (bij
bont; 3. -e Stimme, Sprache, grof, ruw, scher, schreeuwer m.
Alexander der -e, de Groote; it.-nam),
hard; 4. (Bergw.) -e Gunge, gemeenerts,
Groll, (-( e)s) m., z. m. wrok, wre- groot, belangrijk, gewichtig; es ist noch
erts o. van weinig waarde.
vel m., ingewortelde haat m., hevige vij- eine -e Frage, ob c-, het is de vraag nog;
GrQb-draht , (- draht (e) s , mv. andschap v.; er lässl seinen-nicht f ahren,, (Scherts.) das ist etw. -es, dat is wat
-dráhte) m.grove draad in.; it.grof draad o. hij is een wrokkig, haatdragend mensch.l moois; it. voornaam, groot, aanzienlijk,
Grob-drähtig, bijv. nw. grof van GrQllen, (grollte, gegrollt) o. ww.,' rijk; die -en dieser Welt, des Reichs, de
draad.
m. h, jemn., mit jemn., auf jem. -, boos, grooten, de aanzienlijken, de rijken; die -e
GrQbdrahtzieher, ziehers, mv. zijn, wrokken,haat koesteren jegens,haat- Welt, de groote wereld, de rijkdom, de
dragend zijn; 2. (van den donder), rom -' menscben van aanzien; - denken, handeln,
-zieher) m. grofdraadtrekker m.
edel, verheven; auf -em Fuss, leben, op
Gróbe, V. (van laken &), grofheid melen, rollen.
grofte v.; it. Z. Grobheit.
GrQllhaft, (-er, -st bijv. en b. I een grooten voet leven; - ( hun, pochen,
GrQb-fadig, bijv. nw. grof van wrokkend, wrokachtig, wrevelig, haat pronken, bluffen, den heer uithangen; sich
-dragen. nut etw. - machen, zich verheffen, ver
draad, grofdradig, grof; -faserig bijv.nw.
(Volkst.) nicht -, nicht-hovardigenp;
grofdadig, met grove vezels; -feile v.
GrQmmeln, (grommelte, gegrom sehr auf etw. achten, niet veel ophef magrove vijl, raspvijl v.; -gedackt o. (Org.) melt) o. ww. rommelen.
orgelspel o. van 16 voeten; -gesireift bijv.
GrQnlandfahrer,(- rers,mv. -rer) ken van, niet veel ophebben met; 1I. - of
nw. met grove of breede strepen; -ge- rn. (Zeew.) groenlandvaarder, walvisch- Grosz, o. onb., z. m. (Hand.) gros o.,
wicht o., Z. Groszgewicht; -gliederig bijv. vaarder m.; 2. walvischvaarder m. (een 144 stuks; ein - Knópfe, gros, twaalf donw. grof van leden; -grdn o. sterke l,von- schip).
zijn, 144 knoopen.
sche zijdestof v.; -haarig, -haren bijv.
Groot, (-( e)s, mv. -e) m., Z. Grot. GrQsz- achtbar, bijv. nw. groot
nw. met grove haren; -hdusern o. een
-achtel o., Z. -octav; -achtel--achtbr;
Gropp, (- en, mv. -en), —fisch,
kaartspel o.; -häutig bijv. nw. grof van (-es, mv. -e) m. rivierbaars m.; it. post form, -achlelgrósze v. groot -octavo forhuid, ruw van huid; -heit v. grofheid, V. (een vischje).
maat o.; - aderig bijv. nw. groote aderen
lompheid, ruwheid v.; (van !aken), grofGroppe, (- n) v. (van een paard), hebbende; -admiral m. groot admiraal
heid; (van de stem), grofheid, ruwheid, kruis, achterste, achterdeel o.
m.;-almerodel m.smeltkroes m.van Groszhardheid v.; (van zeden), ruwheid,onbeGrQschel, (- s, mv. Gröschel) o. almerode; -almosenier m. grootaalmoeschoftheid, onwelvoeglijkheid, ongema- eene kleine munt, ter waarde van een zenier m.; -a/tern m. mv. grootouders m.
nierdheid v.; 2. (mv. --en) v. lompe zet paar centen.
mv., grootvader en grootmoeder; -artig
m., onbeleefdheid v.
Groschen, (- s, mv. Groschen) m. bijv. en b. grootaardig, groots(ch),trotsch,
GrQbian, (-( e)s, mv. -e) m. (ge- groschen o. (eene munt = 5, elders 6 verheven, plechtig; —keit v., z. m.grootmeenz.) lomperd, vlegel, kinkel, boeren cents); (fig.) stuiverrn., sommetje o., som aardigheid, grootschheid, trotschheid,
lummel m.
-kinel,botmu v.; -brod o. brood o., dat een groschen verhevenheid; -auge o. groot oog o.; it.
GrQb—j hrig, bijv.nw. (van boo kost; -stuck o. groschenstuk, groschen o. groot oog, persoon m. met groote oogen;
-
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2. (Nat. kist.) ossenoog m. (een visch);
roszern,(grószerte, gegrószert) GrQsz -lippig, bijv. en b., Z. -lef
-äugig hijv. nw. grootoogig; -avantur V. bedr. ww., Z. vergróczern.
pocher, zwetser, praler,-zig;macher.
(Hand.) bodemerij v.; -báckig bijv. nw.
GrQsze—sucht, v. zucht v. naar pronker m.; -macht v. groote mogendheid
v.; - machtig bijv. nvv.grootmogend,grootbolwangig, met bolle wangen; - ballei v. grootheid.
groot baljuwschap o.; -banker m. die de
GrQsz-euterieh, bijv. nw. met machtig; 2. (gerneenz.) zeer groot, ver
vrijheid heeft zijne waren in eene open- groote uiers; -fáhnrich ni. eerste vaandrig,
reusachtig, kolossaal; -magd v.-bazend,
lijke kraam te verkoopes, Z. Bankmeister; grootvaandrig m.; -/'alk in. sakervalk m.; opperste meid v.; -malerei v. groote ma-base v. oudtante v.; -bass m. groote bas, -feldherr m. opperveldheer, grootmaar- nier v., schilderen o. van groote stukken;
contrebas v.; -bauch m., -bduchig bijv. schalk in.; - flilig, - [logel m. fregatvogel -mama v. grootmoeder, grootmama v.;
nw., Z. Dickbauch '; -bauer m. boer rei. m.; -[urst in., —in v. grootvorst, groot -marschall m. grootmaarschalk, opperdie paarden houdt; -beerig bijv. nw.
grootvorstin, groothertogin v.;-hertogm., maarschalk m.; -maschig bijv. nw. met
groote bessen dragende; -beinig bijv. nw. -/'iirstenihum o. grootvorstendom o.; groote wazen; -maul o. grootmuil, grootmet groote, lange beenes; -bevollmdch- -fursllich bijv. uw. grootvorstelijk, als bek m., groote bek m.; it. Z. -sprecher;
ligie m. algemeen gevolmachtigde m.; een grootvorst, van een grootvorst; -yarn 2. (Nat. kist.) Perzische kinkhoren m.;
-binder m. kuiper rn. van groot vaatwerk; o. groot werpnet o.; -gartner in. groote -maulig bijv. nw. een grooten bek of muil
-blatterig bijv. nw. grootbladerig, met tuinman m.; -geaugt bijv. nw. grootoogig; hebbende; (fig.) pochend, zwetsend; it.
groote bladeren; -blech o. geslagen ijzer -ge[uhl o. verheven gevoel o.; -gegliedert brutaal; - meister in. grootmeester m.;
o.; -blumig bijv. en b. met groote bloe- bijv. nw. grof van leden; -geist m. groote —schaft,—thum o. grootmeesterschap o.,
men; -bogig bijv. nw. met groote bogen; geest m.; -gesinnt bijv. nw. van eene ver waardigheid v. van grootmeester; -mensch
-bothscha[t v. buitengewone boodschap,
denkwijze; -gestalt v. groote ge--hevn m. groot mensch rn.; -mogend bijv. nw.
zending v.; -bothschafter m. buitenge- stalte v., kolossus m.; -gestaltig bijv. nw. grootmogend; (titel in H.), hoogmogend,
woon gezant m.; -bruslig bijv. nw. met groot van gestalte, kolossaal; -geiverb o. Z. hochmögend; -mogul m. groote mogol
eene sterke borst; -commenthur m. groot fabriek v.; -gewerblich bijv. nw. fabriek - m.; -mundschenk m. opperschenker m.;
-connetable m. (Gesch.-comandeur.; matig; -gewicht o. brutogewicht o.; -glie- -much v. grootmoedigheid, edelmoe van E.) gerechtspersoon m. belast met (le derig bijv. nw. grof van leden; -gunstig digheid, grootheid v. van ziel;,jem. mit
handhaving der orde bij volksverzame- bijv. nw. (w. I. gebr.) hoogst gunstig; -- behandeln, iein. grootmoedig, edel lingeu, konstabel m.; - denkend bijv. nw. - handel m. groothandel, handel m. in moedig behandelen; -muthig bijv. en b.
edeldenkend; -ding o. stadsgerecht o. (te het groot, grossierderij v.; -handler m. grootmoedig, edelmoedig; (Scherts.) sehr
Breslau); - duizend o., Z. Grosz 11.
groothandelaar, handelaar m. in het groot, —wahrhu ftig !,het is waarlijk wat moois!;
GrQ*sze, (-n) v. grootheid, grootte grossier m.; -handlung v. groothandel — an jemn. handeln, edelmoedig handev., omvang m.; (van een lichaam), grootte rn.; -heit v. grootheid, verhevenheid, len jegens; -muthigkeit v. grootmoedig v.; (van eene stad), uitgestrektheid, op- groove manier v., Z. Grösze; -herr m. held v., Z. -muth; -mutter v. grootmoeder
pervlakte, grootte v.; (van een bol), in- groote heer, Sultan in.; -herrisch bijv. nw. v.; -mutterlich bijv. nw. grootmoederlijk,
houd m.; eis Stern erster -, van de eer- op de manier van een grooten heer; — als grootmoeder; -nare v.grootneus, groote
ste grootte; (Lig.) er ist tin Narr von leben, thun, als een groot heer leven, han - neus m.; -ne/jee m. achterneef m.; -nichte
erster -, hij is een gek van de eerste delen; -herrlich bijv. nw. van den groo-' V. achternicht v.; -notarius m. groot nosoort; 2. grootte, uitgebreidheid, uitge- ten heer; - herzip bijv. nw. groothartig, taris ni.; -oclav o. groot octavo o.; (Org.)
strektheid v.; (van liet verstand), uitge- edelmoedig; - herzigkeit v. groothartig basbrommer m., bromregister o.; -o/zier
- herzog m.groot--heid,lrnogv.; m. der Ehrenlegion, groot - officier m.;
breidheid v.; (van een hartstocht), kracht
v.; (van eene onderneming), belangrijk- hertog m.; —in V. groot-hertogin v.; it. -oheim m. oudoom in.; -ohm o. grootoor
heid v., gewicht o.,omvang m.,uitgebreid- vrouw v. van een groothertog; -herzoglich o.; (Nat. pist.) langoor rn., vledermuis v.
heid v.; (van de vriendschap), vurigheid bijv. nw. groothertogelijk; -herzoglhum met lange noren; - öhrig bijv. nw. lang v.; (van pijn), hevigheid v.; (van eene o. groothertogdom, gebied o. van een oorig, lange, groote ooren hebbende, -papa
misdaad), grootheid v.; 3. grootheid, ver groothertog; - hofroeister m. opperhof- m. grootpapa, grootvader m.; -pensioner
beroemdheid v.; (van de ziel),-hevnid, meester m.; —in V. eerste hofmeesteres m. (Gesch. van H.) grootpensionnaris rn.;
grootheid, adel m.; (van een naam), be- v.; -hórnig bijv. nw. groothoornig, met -prahler m., -prahlerei v., Z. -sprecher 4';
roemdheid v.; 4. (Wisk.) grootheid v., groote horens; -hundert o. groothonderd -prahlerisch bijv. nw. pocherig, zwetsend;
omvang m.; -forscher m., Z. -Lehrer.
^o. (120); -inquisitor in. groot -inquisi- -prior rn opperprior m.; -pro[osz m.
GrQszelbeere, ( - n) v. (Tuinb .) teur m.
(Krijgsw.) groot-provoost m.; -referenaalbes, aalbezie v.
Groszjrer, (-rers, mv. -rer) m., Z. darius m. grootreferendaris m.; -richter
GrQszen - lehre, v. wiskunde v.; Groszhändler.
ni. opperrechter m.; (in E.), opperste ge-lehrer m. wiskunstenaar m.; -lehrig bijv.
GrQsz jahrig , bijv. nw. meerder rechtsbeambte van een district en aan
mondig; —keit v. meerderjarigheid-jarig,
en b. wiskunstig, volgens de wiskunde.
ridderschap, drost, landvoogd,-voerd
Grosz - elterlich, bijv. nw. van de v.; -hammerer, -kammerherr ni. groot - senechal m.; -richtermann m assessor
grootouders, als de grootouders; -ellern of opperkameraar, opperkamerheer in.; m.; -schatznzeister ni. opperschatmeester
mv., Z. -dllern.
-kanzler in groot-kanselier m.; -kind o. m.; -schldchter m. groot slachter, slager
GrQszen, (gröszte, gegröszt) bear. kleinkind o., kleinzoon m., kleindochter m. die in het groot verkoopt; -schnäbler
mv. groot maken, groot doen worden.
v.; -klette v. groot kliskruid o.; - knecht m. m. diksnavel, dikbek m.; - schreier m.
GrQszen-forscher, schers, mv meesterknecht, opzichter, onderbaas tn.; schreeuwer, grootbek m.; -schuppig bijv.
-scher) m. wiskunstenaar m.; -f'orschung (Zeees.) kardeelsknecht, marszeilsschoot- nw. met groote schubben; -schwerltrager
v. wiskunde v.
knecht m.; -knochig bijv. nw. knokkig, m. grootzwaarddrager in.; -seeherr m.
Grosz - enke, ( - n, mv. - n) m. bo- met grove knokken; -komthur m., Z. hoofdadmiraal m.; -secretarius m. groot venknecht ni.; -enkel m. achterkleinzooni -commenlhur; -kop[ m., -köpfig bijv. nw., secretaris m.; -seite v. breede of groote
m.; —in v. achterkleindochter v.
Z. Dickkop` ^; —spinner m. geoorde zijde, hypothenusa v.; -siegelbewahrer m.
GrQszen - lehrer, -lehrig, Z. rups v.; -kreuz o. (van eene ridderorde), grootzegelbewaarder m.; -sinn m. edel
Grósze-lehre 4.; -reihe v. reeks v. van grootkruis o.; -kiichenmeister in. opperedelmoedigheid, grootheid v.-ardighe,
keukenmeester m.; - lappen m. (Nat. bist.) van ziel; -sinnig bijv. en b. edelaardig;
grootheden.
Grosz -ente, (-n) V. wilde eend v. diklip v., eene slak; -lefzip bijv. en b. -sohn in. kleinzoon m.; -sonne v. groote
GrQszentheils, bijw. grooten - met groote lippen; - leibig bijv. nw. dik, zon v.
deels, voor het grootste gedeelte, meest, dikbuikig.
GrQszsprechen, (du sprichstgrosz,
meestal.
GrQszlieh, bijv. nw. een weinig er spricht grosz, sprach grosz, groszgesproGrQszerfeil3, (-n) v. kamvijl v. groot.
chen) o. ww. our., m. h. grootspreken,
(-
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poch3n, snoeven, zwetsen,zich verheffen. gleuf v., (fig.) jemn. eine - graben, iem.
Gribleriseh, ( -er, am meisten-)
Grosz-sprecher,--in,gr ootspre- een kuil graven, een strik spannen; (Jacht - bijv. en b. muggezifterig, geneigd tot
ker, pocher, snoever, zwetser m., groot w.) hol o.; (Bergw.) mijnput m.; 2. graf haarklooven.
snoefster v.; -spre--sprekt,och o., groeve v.; das bringt ihn vor der Zeil
Grttbling , (-(e)s, mv. -e) m.roode
cherei v. grootsprekerij, pocherij, snoeverij in die -, dat veroorzaakt hem den dood: kalvijn, kalviel, appel m. uit Normandië;
v., gezwets o.; -sprecherisch bijv. nw. 3. (Ontik.) hartkuiltje o.: -im Kinne, in 2. morille V. (een paddenstoel); 3. trufgrootsprekend, pochend, snoevend; -stabe den Wangen, kuiltje, putje o.; (PI.) honig- ' fel m.
m. groote letter v.; stade, groote stad v.; kelk, honi(n)g bak m.; (Art.) Z. Galle.
Grude, V. gloeiende asch V.
-stad/er, —in, bewoner m., bewoonster Grübelei, (-en) v. getob, tobben,
Gruden, (grudete, gegrudet) bedr.
eener groote stad; -slädtisch bijv. nw. peinzen, haarklooven, nadenken; sich mie. ww. (Zoutz.) bet stroovuur aanstoken,
eigen aan groote steden, grootsteedsch; -en abgeben, zich met haarklooverij v. be- opstoken.
-stallmeister m. grootstalmeester m.; -sul- zighouden.
Grudenhaus, hauses, mv. -MuIan m. sultan, groote Heer m.; -tante v.
Grlbel haft, bijv. nw.zwaarmoe- ser) m. (Zoutz.) stookhuis o.
groottante, oudtante v.; -tausend o. groote dig, tobberig; -kopf m. (gemeenz.) Z.
Gruder, (-s,mv. Cruder) m. (Zoutz.)
duizend o. (1200).
Grubler; - kranker m. hypochondrist m.; stoker m.
GrQsztentheils, bijv. nw., Z. gró- -krankheit V. hypochondrie v.
Grudenflache, (-n) v., Z. Grühszentheils.
Grubeln, (grubelte, gegrubelt) o. netz.
GrQsz - that, ( - en) v. groote daad, ww. wroeten, graven, krabben; 2. kuiltjes
Gruft, (Gru (ee) v. kuil m., hol o.,
dappere, edele daad v.; -thatig bijv. nw. in den grond maken; it. knikkers in kuil 'gro
eve v.; 2. graf o., groe
groe v e, begraaf ,,roeve
groote daden verrichtende; -thuer, -thuewerpen; 2. peuteren, nadenken, pein--tjes plaats, grafspelonk v.; it. (in eene kerk),
rei, -thuerisch, -thun, Z. -sprecher Ç ; zen, tobben; immer in der Nase -, altijd in onderaardsche kerk v., crypte o.; unter-tochter v. kleindochter v.; -traubig bijv. & peuteren; (Gen.) -der Schmerz, bijtend, irdische -, catacombe v.; -geuiolbeo. graf
nw. met groote druiven; -truchsess m. snijdend; (fig.); ergrubelt liber alles nach,
-gewlfo.
grootkeukenmeester m.; -turk m. groote hij zoekt alles na, peinst over alles, ook
Grtthe, (-n) V. (Vissch.) jonge visch
heer m.; -urenkel, —in, achter- achter- de nietigste dingen; -der Weiser, onder V. ter bevolking van vijvers.
kleinzoon m., - kleindochter v.; -vater rn.
-zoeknd.
GrUhnetz, ( - es, mv. - e) o. (Vissch.)
grootvader m.; -vatersbruder m. oudoom
Gruben, (grubte,gegrubl) bedr.ww., dicht net o. om jonge teelvisch te vangen.
m.; -vaterschwester V. oudtante v.; -váter- Z. groben; (Boschw.) omhakken; (Jacht -' Grtmmeln, (grummelte, gegrumlich bijv. en h. grootvaderlijk, als (een) w.) in kuilen vangen.
melt) o. ww. rommelen, geraas maken.
grootvader; -vatermeinung v. voorvader
Gruben-arbeit, v . mijnwerk o .;' Grummet, (-s) m., z. m. etgroen,
v.; -vaterstuhl m. groot --lijkemng -arbeiter m. mijnwerker m.; -.Zufstand' nagras, nahooi o.
vadersstoel m., zorg v.; -vatertanz rn. m. opgave v., rapport o. omtrent eene
Grummet- boden, bodens mv .
laatste dans m.; -verkauf m. verkoop mijn; -iau m. mijnwerk o., mijnontgin- - boden) m. zolder m. voor het nahooi &;
m. in het groot; -vicar m. (Kath.) groot ning v.; -baum m. (Pap.) ba!;ken m. mv.; -butter v. etgroenboter v.; -ernte v. oog -viertel o., - viertel form, -vier--vicarsm.; -boil o. groefbijl v.; - bericht m., Z. -auf- sten o. van het nahooi, maaien o. van ate
telgrósze v. groot octavo o.; -vogel m.groote stand; -biber m. (Nat. bist.) eenzaam tweede snede; -heu o. nahooi o.; -wiese
vogel m.; -vogt m. oppervoogd m.; -vor- levende bever m.; - blende v. mijnwerkers - V. grasland o., dat meer dan eens afgesch,neider m. oppervoorsnijder m.: -wahl- lantaarn v.; -dunger m. mest m. uit den maaid wordt.
herr m, grootkeurvorst m.; -waibel rn. kuil; -ende o. (Wijng.) loot v., afzetsel
Grun, -er, -st) bijv. en b. groen;
oppergerechtsdienaar m.; -wanstig bijv. o. in een kuiltje; -era o. mijnerts o.; -es Bleierz, groen; -belaubte Brume, met
-
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nw. diklijvig, dik: - weidezwerk o. (Jacht - -fahren o. in - en uitgaan o. van de mijn; groen, loof beladen; der -eRasen, de groene
w.) wild o., dat tot de groote jacht be- -gebdude o. mijnputten m. mv., mijn zode, het gras; - anmalen, anstreichen,
hoort; -wurdentráger m. grootwaardigmijngangen m. mv.;-openigv.m, groen verven; - farben, groen verven; ein
heidsbekleeder m.; -wurzelig bijv. en b. -gezáh o. mijnwerkersgereedschap o.; -es Rasenbett, groen grasperk; -er Wald,
-hola o. hout o. ten gebruike der mijn groen woud o.; (ig.) Z. gelb; 2. groen,
met groote of sterke wortels.
-huterm. mijnwachter m.; -junge-werks; versch; -es Hola, groen, levend; -e Waare,
Grotesk, bijv. en b. grillig, zonder
wonderlijk, grotesk.
-ling, m. mijnwerksjongen m.; - kittel m. mijn versche waren, groenten v. mv.;-esFleisch,
v.; - kleido. mijnwerkerskleed-werksil wild; (fig.) er kann au[ treinen -en Zweig
Grotesken, v mv. onnatuurlijke.
vreemdsoortige figuren, grotesken v. nov.; o.; - kleine o. bijeengezamelde afval m. kommen, hij slaagt nergens in, er gaat hem
-maler m. groteskenschilder m.; -malerei der ertsen; -kohle V. kleine houtskool v.; niets voor den wind; (gemeenz.) er ist
V. groteskenschilderen o.; -tánzer m. pot- -köhler m. fabrikant, koopman in, bran- mir gar nicht -, hij houdt niets van mij,
der m. van kleine houtskolen; -kompass hij heeft iets tegen mij; rich - machen,
senmaker, hansworst m.
m. mijnwerkerskompas o.; -lampe,-laternel zich te veel vrijheid veroorloven, de palen
Grot , (-es, mv. -e) o. groot o.
Gr^tehen, o. gros o., 144 stuks. V. mijnwerkerslamp, mijnlantaarn v.; it.' te buiten gaan, Z. mausig, heraus nehmen;
Grotte, (-n) v. grot v., hol o., spe- veiligheidslamp v., lamp v. van Davy; 3. groen, onrijp; -e Trauben, groene drui-licht o. mijnlamp, mijnwerkerskaars v.; ven; (Glashl.) -e H itte, gieterij v. voor
lonk v.
Grotten -arbeit, v. grotwerk o.; -pulver o. ertspoeier, fijngestampt erts gewoon glas; -e Asche, Vlaamsch blauw
-arbeiter, -künstler, -macher m. grot - o.; - scherper m., Z. -tscherper. -schlacke o.; der -e Donnerstag, Witte Donderdag;
werker m.; -saaie v. grotzuil v.; -verzie- V. afval gin. van erts, ertsslakken v. mv.;' einero - sein, iem. genegen zijn; anjems.
rung v. grofversiering v., grotversiersel -steiger m. opziener m. over de mijnwer- -er Seite, aan iems. groene zijde; H.
kers; -tasche V. mijnzak m.; -ischerper m. o. zelfst. Gr'dn(e). groen o., groene kleur
o.; -werk o. grot- en waterwerk o.
Grottier, (-s, mv. -e) m, opziener mijnwerkersmes o.; -wasser o. groefwater, v.; 2. groen, gras o.; in's -e stechen, naar
mijnwater, water o. uit een kuil; -zeug o. groen z•.veemen; sich in's - seizen, op het
m. over het grot- en waterwerk.
Grotzen, (-s, mv. Grotzen) m. rug mijnwerkerskleeding v.; -zaag m. meting, gras, in het gras gaan zitten; das Vieh
afmeting v., meten o. eener mijngroef.
m. van een pels.
in's -e eintreiben, naar de weide brengen;
Gruasche, v. (Giet.) asch v. van Grubig, -er, -st) bijv. en b. met 3. groen o., groenten v mv.
stroo en kalk, welke niet deugt voor pot- kuilen of kuiltjes, putten, holten &; (Pl.)
Grain—auge, o. (Nat. hilt.) groen
sponsachtig, vol zichtbare poriën.
asch &.
o.; -dugig bijv. nw. groenoogig, groene-og
Griibehen, o. (verkl.) kuiltje, Grt bier, (-iers, mv. - ier) m., - in, oogen hebbende; -bart m. groene baard,
groefje, gleufje, kloofje o., Z. Grube; (Sp.) (-nen) v. haarkloover, m., haarkloof- groenbaard m.; -bauch m. vlinder m. of
ster, v., zwaarhoofd, muggezifter, tobberig wesp v. met groenen buik; -beere v.
kuiltje, putje o.
Grube, (-n) v. kuil m., hol, gat mensch m.
groene bes, groene aalbes v.; -beinchen
(
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o. (Nat. hist.) groenpootje o., waterhoen
o. met groene pootes; bekráutert bijv.
nw. met groen bewassen, begroeid; -beschil/'t biiv. nw. met groen riet bedekt;
-blalterig bijv. en b. met groene bladeren
of blaadjes; -blau bijv. en b. groenblauw,
groenachtig blauw; 2. o. zelfst. zeegroen
o., zeekleur v.; -bleierz o. oorspronkelijk
phosphorzuur lood, vlokkig looderts o.
Grund , (-(e)s, mv. Gründe) m. (van
een water, een vat k), grond, bodem m.,
diepste, laagste o.; bis au[ den - austrinken, tot op den bodem leegdrinken;
(Zeew.) sandiger -, zandige grond m.;
zu -e gepen, ten gronde gaan, zin!^en, ver
worden door bet water; (fig.) om -zwolgen
-e rich--ko:ne,gluiwrdjm.z
ten, ism. ten gronde richten, arm maken;
(Zeew.) auf den - sloszen,tegen den grond
stooten; in den - bohren, in den grond
boren, schieten; (fig.) auf den - gehen,
nauwkeurig onderzoeken; einer Sacheauf
den - kommen, eerie zaak doorgronden;
von - des Herzens, der Seele,uit het diepst
&, van ganscher harte; 2. grondstuk o.,
landerij v., land o., grond m.; eis magerer, sandiger -, magere, zandige grond;
das ist auf meinem - and Boden, dat is
op mijn grond, op mijn gebied; liegende
Gründe, vaste goederen o. mv.; in den legen, meten, landmeten; (van een dal),
diepte, laagte v.; (van eene schilderij),
grond, achtergrond m.; it. (voorde kleuren), laag v.; den - au[tragen, de grondverf opbrengen, in den grond zetten;
(Wapenk.) - des Schildes, veld o., grond
m.; (Boekdr.) degel m.; (van een gebouw), grondslag m., fondament o.; den
- legen, den grond leggen; etzv. aus dem
-e verstehen, iets in den grond, grondig
kennen; von - aus böse, gut, door en door
slecht, goed; von - aus heilen, geheel en
al; die ersten Grande einer Vissenschaft,
de eerste gronden, (grond)beginselen o.
mv. &; int -e hat er Recht, in den grond
der zaak, eigenlijk; er ist im -e eis ehrlicher Mann, hij is een door en door eer
der - der Bewegucng, oorzaak v.,-lijkman;
grond m.; 3. grond m., beweegreden,
rede, oorzaak v., motief o.; nichts ohne glauben, zonder reden, zonder grond; aus
welchem -e that er es?, om welke reden,
waarom &; (Wijsbeg.) grond m., rede,
oorzaak v.; 4. grondsop, bezinksel o.
-

Grond- abgabe,(-n) v., Z.-steuer;
-ablass ni. onderaardsche waterleiding v.;
-angel v. grondangel m., poer v.; -angeln
o. peuren o.; -anschlag m. berekening v.
van de kosten voor den grond van een
gebouw; - artikel m. grondartikel o.; -balken in. grondbalk, legger m.; (Bouwk.)
Blikhout o., kesp v.; (van een dam), damplank v.; (van eene kraam), grondbalk
m., bedding v.; (Zeew.) tusschendek o.;
it. kiel v.; -bass m. grondbas, diepe of
zware bas m.; -bau m. leggen o. van den
grondslag, fondament o., grondslag m.;
-baum m., Z. - balken; (Wev.) Z. Gainbaum; (Zeew.) kiel v.;-bedingzung v.grondv oorwaarde, hoofdvoorwaarde v.; -begierde v. oorspronkelijke begeerte v.; -begriff
111. grondbegrip,grond(tenkbeeld o.,grond-

richter, grondlegster, stichtster, opricht

slag m., basis v.; 2. (Spraakk.) onderwerp o.; -bein o. (Ontlk.) grondbeen o.;
- bedingang v. grondvoorwaarde, hoofdvoorwaarde v.; -besitz in. grondbezit,
grondeigendom o.; -besitzer m. grond
;eter m.; --in v. grond -eignar,odbz
grondeigenares v.; -bestandtheil-bezitsr,
o. grondbestanddeel, hoofdbestanddeel o.;
-belt o. (Waterb.) rijswerk o., bekleeding
v. van eene afdamming; -bild o. oorspronkelijk beeld o.; -birn(e) v. aardappel m.; it.
eetbare knol m. van zonnebloemen; -blei o.
dieplood o.; -bohrer m. grondboor, aard
- bolzen m. (Loodg.) gietvorm rn.-borv.;
voor pijpen; -borste v. (Pl.) hark v.; -böse
bijv. nw. doorslecht, door en doorslecht;
-bosheit V. groote slechtLeid v.; -bray
bijv. nw. doorbraaf, door en door braaf;
-brett o. (Art.) richtplank v.; -brief ni.
grondbrief m.; it. leenbrief m.; -bruch m.
grondbreuk v.; -briichig bijv. nw. ongegrond, zwak, nietig; -briih v., Z. - sappe;
-buch o. grondboek, kaslaster o.; -capital
o. grondkapitaal, vast kapitaal o.; -charakter in. hoofdkarakter o.; -damm m. (Waterb.) gronddam m.; - dienst m. leen
m.; -ebene v. effen, gelijke vlakte-dienst
v.; -ehrlich m. dooreerlijk, door en door
eerlijk; -eichelv. aardaker v.; -eigen bijv.
nw. den grond eigen; - eigens lha/'t v.
hoofdeigenschap, wezenlijke eigenschap
v.; -eigenthum o. grondeigendom, vast
goed, onroerend goed o.; -eigenthiimer rn.
grondeigenaar m.; -eigenthiimerin v.
grondeigenares, grondeigenaarster v.; -eigenthumsrecht o. recht o. van eigendom
op den grond; -einkommen o., inkomsten
V. mv.aan een grond verbonden, opbrengst
V. van een grond; -eis o. grondijs o.; der
Fluss gehl mit —, de rivier, het ijs is aan
het kruien; -eisen o. (Heelk.) tentijzer
o.; (Gray.) grondbeitel in.
Gri. nde1 (-s, tnv. Gründel) m.,
Grondel, ^_n) v. (Vissch.) grondel
m.; Landb:) ploeghoofd o.; (Slot.) Z.

-sterv.

Grund erde,v. (Delfst.) oorspron-

kelijke aarde, grondaarde v.; - er[ahrung
V. ondervinding v. waarop men zich ver
kan; -erkenniniss v. eerste kennis-latei
v.; -erschutlernd bijv. nw. den grond
doende daveren, wat den grond doet
schudden; -erz o. gronderts, oer o.; -laden
m. (Wev.) schering v.; (fig.) voornaamste
oorzaak v., grond m.; - fdhigkeit v. hoofd
o.; -falsch bijv. en b. doorvalsch,-talen
door en door valsch; -larbe v. oorspronkelijke kleur v.; 2. grondkleur, hoofd
-faser v. (Ontlk.) dun, fijn-kleurv.;
vezeltje o.; -faal bijv. nw. (gemeenz.)
inlui, door en door lui; -/'ehler m. hoofd
-feld o. (Schild.) grond m.;-gebrko.;
-fest bijv. nw. hecht, zeer vast; —es
Eigenthum, onroerend goed; -leste v.
grondveste v., grondslag m.; -feuchtigkeit v. oorspronkelijk vocht o., ingebeelde
vloeistof v. voor liet levensbeginsel in den
mensch, Z. Lebenssa[t; -/irniss m. eerste
laag v. vernis, eerste vernis o.; -fisch ni.
grondvisch in.; it. Z. Gründling; - fltiche
V. grondvlakte, basis v.; -firth v. water
o.; -fohre, -[orelle v. groote forel v.;
-form v. grond vorm, oorspronkelij te vorm
in., gedaante v.; (Spraakk.) grondvorm
in.; (Schild.) vorm m. voor den grond;
(Krist.) oorspronkelijke vorm m.; -gain
o. grondnet o.; -gehirge o., Z. Ganggebirge; - geinig bijv. nw. (gemeenz.) hoogst
gierig, uiterst gierig; -geld o. kapitaal,
fonds, geld o., middelen o. mv.; -gelehrt
bijv. nw. grondig geleerd, door en door
geleerd; -gerechtigkeil v. recht o. op een
grond, heerlijk recht o.; 2. grondrecht
o.; -gerechtsame in. mv. grondrechten o.
mv.; - gericht o., Z. -gerechtigkeil (2); 2.
landelijk gerechtshof o., landelijke recht
v.; -gescheidt bijv. nw. hoogst ver -bank
knap; 2. Z. -kraft;-nditg,ore
gesetz o. grondwet o., constitutie v.;
-gesetzlich bijv. nw. grondwettig; -geGrendel.
Grt nden, (griindete, gegrundet) stalt v., Z. -form (Krist.); -gewalt V.
bedr. ww. gronden, grondvesten, stich- oppermacht, souvereiniteit v.; -graben m.
ten, den grond leggen; eis Hans -, de fondeeringsleuf v.; -gurt m. (Zad.) grond
-gul, -giilig bijv. nw. (ge--gordelin.;
grondslagen leggen van; (fig.) eis Reich
-, gronden, grondvesten, stichten; sein! meenz.) door en door goed, uiterst goedig,
Gluck -, den grond leggen tot; seine Mei -, zeer goedaardig; -haar o. (Hoed.) grondhung auf etre. -, gronden; (Schild.) Lein-' haar o.; -haken m. grondhaak, harpoen
wand -, gronden, de grondverfopbrengen in.; -hase in. haas m., die zich in lage
op; Holz, sine Mauer -, gronden, met streken ophoudt; -hebel, m. voornaamgrondverf besmeren, in de grondverf zet ste hefboom m.; (fig.) hoofdoorzaak v.,
sine Platte -, afkrabben;'
-ten;(Gray.) hoofdmiddel o.; -hecht m. grondsnoek
(Boekb.) die Franzbande -, het kalfsleder, m.; -hele v. bezinksel, zetsel o., nederweeken; (Meub.) eis Brett -, met de' slag m. in eerie vloeistof; -heil m. guichgroef-ploegschaaf schaven; 2. o. ww een heil, guichelheil o.; 2. Sint-Janskruid o.;
grond hebben, berusten; lief -, diep zijn, 3. bergpeterselie v.; -herr m. eigenaar,
een diepen grond hebben; (Spr.) Z. still; heer m. van een grond, grondheer m.;
3. wed. ww. sigh -, zich gronden op, sten- -herrin V. eigenares v. van een goed;
en op, afgaan naar; it. gegrond zijn op, -herrlich bijv. en b. den grondheer toesteunen op, rusten op; (Rechtspr.) sigh komend of eigen.
Gr,ndherrlichkeit, (-en) of
suf sine lange Verjahrung -, zich gronGrt ndherrschaft, v. eigendomsJen, zich beroepen op.
Grundentwurf, (-2vurf(e)s, mv. recht o. over den grond; 2. recht o. van
-wurfe) m. eerste ontwerp o., schets, den grondheer; 3. grondheer, eigenaar
m., eigenares V. van een grond.
grondteekening v.
Grander, (-s, me. Griinder) m., Grond hieb, ( e)s, mv. e) m.
-in, (-neit) V. grondlegger, stichter, op- (Vijl.) grondstreek v. eener vijl; -hobel
-

(

,
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-
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Gru.

Gru.

m. groef-ploegschaaf v.; -holde m. slaaf, menging V. der . eerste bestanddeelen;
lijfeigene m. die tot den grond behoort; - mortel m. (Mets.) grondmortel v.; -nei-hola o., Z. Faulbaum; it. grondhout o.; gung v. natuurlijke neiging v., oor
begeerte v.; - obrigkeit v., Z.-spronkelij
-idee v. gronddenkbeeld, hoofddenk-herr.
beeld o.
Grundiren, (grundirte, grundirt) Griindonnerstag, (-( e)s, mv.
bedr. ww. (Schild.) Z. gründen.
-e) m. Witte Donderdag m.
Grundir-messer, sers, mv. Grund—pfahl, pfahl(e)s, mv.
-ser) m: waslepel m.
-pfahle) m. grondpaal, grondbalk m.;
Grund-irrthum, thum(e)s, -p f andpapiere o. mv., -p fandschri f ten V.
mv.- thumer) m. hoofddwaling v.; - kantel mv., Z. - verpfandungspapiere; -pfandsache
o. Berges.) ontlastingsbuis v.; -karpfen v., Z. - verpfandungssache; -pfandschein
m. grondkarper m.; -kenntniss v. grond m., Z. - verpfundungsschein; -p fandwesen
eerste gronden m. mv., eerste-kenisv., o., Z. - verpfándungswesen; -pfeiler rn .
beginselen o. mv.; -kettev. (Wev.) grond grondpilaar, grondbalk m.; (fig.) steun
—nPaden m. draad m. van de-scheringv. m.; - plaster o. estrik, vierkante vloergrondschering; -köder m. grondaas o.; steen, plavuis, estriken vloer m.; - platte
-kraft v. grondkracht, eerste kracht, v. grondplaat v., grondvlak o.; (Boekdr.)
voornaamste kracht v.; -kugel v. (Vuur- degel m.; -quelle v. eerste bron, hoofd
w.) waterbol m.; -lade v. (Bergw.) grend-rebe V. waterloot v.; 2. Z. Gun--bronv.;
dermann; -rechnungsart v. (Rek.) de vier
balk m., grondhout, slikhout o.
Grundlage,(-n)v.(Bouwk.)grond- hoofdregelen m. mv.; -recht o., Z. -gerechslag m., fondeering v., fondament o.; tigkeit; 2. wezenlijk recht, grondrecht o.;
(Scheik.) basis, grondstof v.; (fig.) basis -rechilich bijv. nw. door en door rechtschapen; -regel v. grondregel m., grond
v., beginsel o., grond, grondslag m.
algemeens wet, grondwet v.,-steling,
Grundlagerholz, o. (Bouwk.)
elkander kruisende balken m. mv., fon- beginsel o.; - register o., Z. -buck; -reich
bijv. nw. schatrijk, uiterst rijk, zeer rijk;
deering v., fondament o.
Grond—last, en) v. grondlast m.; -richtig bijv. nw. door en door juist; -riss
-laut(er) m. (Nat.) voornaamste geluid m. schets v., plan, ontwerp, bestek o.;
o.; (Spraakk.) grondklank, klinker m.; (fig.) — der Erdbeschreibung, grondtrekit. zelfklinker m.; - lawine v. berglawine ken m. mvi.,grondbeginseleno. mv.; -ruhr
v.; -leger m. grondlegger, stichter, op- V. (Prov.) aan den grond raken, stranden,
richter m.; - legung v. grondlegging, op- schipbreuk lijden o.; 2. Z. Strandrecht;
richting, stichting v.; (fig.) gronden m. -satz m. grondstelling v., grondbeginsel,
mv., beginselen o. mv.; -lehre v. grond- axioma o.; die -sd tze der Staatsklugheil,
leer v., grond in. der leer, gronden m. stelregels m. mv.; -sätzlich bijv. nw.
mv., beginselen o. mv.; 2. kort begrip o.' uit beginsel, als stelregel aangenomen;
voor beginnenden; 3. bovennatuurkun- -sauer o. zuurdeeg o.; -saute v. grondzuil v.; (fig.) fondament o.; - schafte rn .
d e v.
Gründlich, ( -er, -st) bijv. en b. mv. kettingschaften V. mv.; - schelm in.
grondig, door en door, niet oppervlakkig; doortrapte schelm m.; - schlecht bijv. en
in etty. -e Kenntnisse haben, grondige b. door en door slecht; -schoss m., Z.
kennis hebben van, grondig bekend zijn -steuer; - schuld v. hypothecaire schuld v.;
met; etw. - behandeln, grondig, niet op- -schwelle v. (Bouwk.) legger, grondbalk
pervlakkig; -e Heilung, geheele genezing; m.; -see v. (Zeew.) ondiepte v.; - sichel
2. -es Urtheil, grondig, gegrond; -er Be- V. bodemzeis, waterzeis v.; - sicher bijv.
weis, grondig, degelijk, diepgaand, hel nw. grondvast, zeker, veilig, waarop men
-keft V. grondigheid, degelijkheid,-der; zich verlaten kan; - sicherheit v. vastheid
van den grond, hypothecaire zekerheid
helderheid v.
Grindling, (-( e)s, mv. -e) m. v.; -silbe v. wortellettergreep v.; -sit; m.
(Boschw.) kromhout, kwastig en gebo- (Zad.) stijf linnen, gewast, grof linnen;
gen hout o.; 2. (Nat. kist.) grondeli!.g, -sohle v., Z. -lade; -sprache v. grondsmeerling m., bermpje o.; -sreuse v. taal, moedertaal v.; 2. grondtaal, oor
taal v.; -spruch m. tekst m.;-spronkelij
(Vissch.) fuik v.
Grond-linie, (- n) v. (Teek.) -stein m. grondsteen, fondamentsteen m.;
grondlijn, basis v.; 2. schets v., grond- (Bonwk.) (onder eene zuil), zuilvoet m.;
trek m.; - los bij v. en b. grondeloos, zonder 2. (Bergw.) oorspronkelijk kwartsachtig
grond; —e Tie/c, grondeloos, onpeilbaar, steen o.; — legung v. eerste steenlegging
—er Weg, ondergeloopen, onbruikbaar v.; - stelle v. bewijsplaats v., bewijs o.,
door den regen; (Bouwk.) —es Gebdude, grondstelling v.; - steuer v. grondbe!asniet stevig, geen voldoenden grondslag ting v.; - slimme v. grondstem v., bias m.;
hebbende; 2. (fig.) ongegrond, zonder -sto fT m. grondstof v., element o.; (Scheigrond; —e Verleumdung, grondeloos; k.) basis, grondstof v.; (fig.) voornaamste
-losigkeit v. grondeloosheid, onpeilbaar onderwerp o.; - strich m. (Schoonschr.)
een weg), onbruikbaar -heidv.;(an grondtrek, voornaamste haal, neerhaal
-heid,onbga rheidv.;(ane m.; (Schild.) grondtrek m., schets v.;
bewering), ongegrondheid v.; -loth o. -stuck o. vast goed, onroerend goed o.;
(Zeew.) peillood o.; -maner v. grond - 2. goad, land, stuk land o., landerij v.;
muurm.; -meinung v. grondstelling, hypo- -stütze v. grondsteun, steun m.; it. grond
fondament o.; - substanz v. voor --lagv.,
thesis v.; - meistiel m. (Zwaardv.) grondbeitel m.; 2. Z. -eisen (2); -mischung v. naamstezelfstandigheid v., Z. - stof; -sup(-
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pe v. grondsop o.; (Zeew.) water o. in een
schip; (fig.) grauw, gemeen o., heffe v.
des volks; -sylbe v. stam m., voornaam
lettergreep v.; - takelage v. (Zeew.)-ste
ankertouwen o. mv.; -talje v. (Zeew.)
roertakel m.; -tau o. (Zeew.) torntouw
o., keertakel m.; -text m.00rspronkelijke
tekst m.; -theil m. gronddeel, bestand
hoofdbeginsel-del,mnto.;(Schik)
o.; - theilung v. grondverdeeling v.; -ton
m. (Muz.) grondtoon,hoofdtoon m.; íreu
bijv. nw. door en door getrouw; -trieb
m. grondtrek m., voornaamste drift v.,
instinct o.; -übel o. oorspronkelijk kwaad,
voornaamste kwaad o.
Gri.ndung, v. (Schild.) grond m.;
2. stichting, vestiging, grondlegging v.;
-seisen o. (Gray.) steekijzer o.; - sfeier v,
viering v. der oprichting &.
Grond- unterschied, (- (e) s,m V.
-e) in. voorname onderscheid o.; -ursache v. grondoorzaak, hoofdoorzaak, voor
oorzaak v.; - verbesserung V. gron--namste
dige verbetering v.; - verdunk(e)lung v.
(Schild.) verdonkeren o. van den grond;
-verfassung V. grondwet v., oorspronkelijke inrichting, regeling v.; it. gesteldheid v. van den grond; - verfassungsrecht o.
recht o. om zich eene grondwet te verschaffen; - vermogen o., Z. -kraft; 2. ka pitaal, fonds o.; — sbuch o. hypotheekboek
o.; -verpfandung v. hypotheek, verpanding v. van vaste goederen; —spapiereo.
inv., —sschriften v. mv. hypotheekakten
V. mv., obligatie v.; - verpfdndungssache v.
hypotheekzaak v.; - verpfandungsschein ni .
hypotheekbewijs o.; - verp fándungswesen
o. hypotheken V. mv.; - verschiedenheit v.
hoofdverschil o.; -wachs o. maagdewas,
ruw of geel was o.; -wage v., Z. Wasser wage; -wdgekunst v. nivelleerkunst v.;
-wager m. ni velleur, waterpasser m.; -w a gung v. nivelleeren o.; - wahrheit v. grond
v.; -warme v. grondwarmte,-warheid
latente warmte v.; - wasser o. grondwatero.; -weide v. (Pl.) dwergwilg in.; -werk
o. (van een molenrad), houtwerk o. van
de waterborden; 2. (Leisn.) grondwerk
o., ontlastingsbuis v.; - wesen o.00rspronkelijk wezen, grondbeginsel o.; das --der
Dinge, het wezenlijke; eigenlijken.; (Red.)
onderwerp o.; -widrig bijv. nw. niet overeenkomstig met of geschikt voor den
grond; - vissenschaft v. grondwetenschap
v.; (Wijsb.) bovennatuurkunde,metaphysiek v.; —lick bijv. nw. metaphysisch,
betrekking hebbende op de bovennatuurkunde; -wort o. (Spraakk.) grondwoord,
stamwoord o., stam m.; 2. Z. -begrifj;
-zahl v, grondtelwoord, hoofdtelwoord,
bepaald telwoord o.; -zapfen m. grond
bodemtap m.; -zehnte m. grondtiende-tap,
v.; -zins in. grondcijns m.; —herr m.
grondcijnsheer, grondheer m.; —mann
m. grondcijnsplichtige m.,iem. die grondcijns betalen moet; -aug in. grondtrek,
Hoofdtrek m.; (Schild.) schets v.; -zungenmuskel tn. (Ontik.) aftrekkende tongspier v.
Grine, V. groenheid v., Z. Grüno.
zelfst.; 2. (Berges.) kopergroen, Spaansch
groen o.

Gru,

Guc.

Gul.

Greinen, (grünte, gegrint) o. ww., Gruppen, gruppiren, (gruppie, kijken, zich bedrinken; (fig.) zichtbaar
m. h. groenen, groen worden, met groen gegruppt en gruppirie, gruppirt) bedr. ww. zijn, te voorschijn komen, uitkomen; das
of gras bedekt worden; (fig.) - and groepeeren, in een hoop samenplaatsen. Schnup[luch guckt aus seiner Tasche,
Gruppenweise, bijw. in groepen, zijn zakdoek hangt uit zijn zak.
bl-uhen, gedijen, tieren.
Gucker, (-s, mv. Gucker) m. kijGrUnfaulbaum, baum(e)s,mv. bij groepen, groepswijze.
-brume) m. (P1.) altijd groen keelkruid o.
Grus, (- es) m., z. m. gruis, puin o., ker, gaper m.; 2. kijkglas o., bril m.,
Grin—fink, en, mv. -en) m. afval m.; 2. fijn zand, strooizand, schuur- lorgnet o., kijker m.; 3. Z. Guckloch; 4.
(Nat. bist.) sterrenkijker, zeepaap, hoog
(Nat. bist.) grondvink m.; 2. Z. -schwanz; zand o.; 3. (in bijenkorven), vuil o.
-kijerm.
(een visch).
Gruse, v., Z. Grüne.
- frdnkisch bijv. nw. van een wijnstok,
Guekert, (-(e)s, mv. -e) m. (Bak.)
die groene druiven draagt; -füszchen, Gruseck, (-( e)s, mv. -e) m. (Nat.
deegschrapper m.
- fiiszel o., Z. -beinchen; - fitszig bijv. en bist.) groene kabeljauw m.
Giek-- fenster, (-sters, mv. -ster)
b. met groene voeten of pootes; -gelb Gruseln, (gruselte, gegruselt) o.
o., Z. -loch; -glas o. kijkglas, lorgnet o.,
bijv. nw groenachtig geel; (Gen.) look- ww., Z. grausen.
groen; - pestrei f t bijv. nw. met groene Grusicht, bijv. en b. gruisachtig. bril m.
strepen, groen gestreept; -han fling m., Z.
Gris--kohle, v. gruiskool v.; -sand Guekuek, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Kuckuck.
m. gruiszand, grof zand o.
-schwanz; -hola o. bergpijn(boom) m.
Grjinigkeit, v. groenheid v., groen Grusz, (- es, mv. Grüsze) m. groet Guek- kasten, (- stens, mv. -sten)
m., begroeting, groetenis v., compliment m. kijkkast v., rarekiek m.; -loch o. kijko.; it. groente v.
Grinitz, es, mv. -e) m. (Nat. o.; melden, sagen Sic ihm viele Grüsze von gat, kijkvenstertje o.; -rohr o. kijkbuis
hist.) kruissnavel m.; 2. (Pl.) gemeene mir, groet hem hartelijk voor mij, doe v., verrekijker m.; -rube v. lange raap v.
hem de complimenten van mij; englischer Gidse, (-n) v. guds v.,holle beitel m.
brem v., bezemkruid o.
Grjn-kehlchen, chens, mv. -, groetenis V. des engels; (Kath.) Wees Gu@ridon, (-s, mv. -s) kandelaber m. met drie armen.
-then) o. (Nat. bist.) groenborstje o.; it. gegroet o.; (Zeew.) saluut o.
Gugel, (-n) v. (veroud.) muts, pet
kolibrie m. met groenen hals; -kohl m.' Graszen, (gruszte, gegruszt) bedr.
boerenkool v.; -kopt m. groenkop m., ww. groeten, begroeten, salueeren; - Sie v.; -hop! m. (Prov.) tulband m. (een gelijster V. met groenen kop; 2. groene ihn von mir, groet hem van mij, doe hem bak).
merel v.; -krähe v. (Nat. bist.) blauwe, het compliment van mij; er lasst Sie Guhl, (-(e)s, mv. Guhle) m. (Prov.)
kraai v.; -kraut o., z. in. (Pl.) kool, groente! vielmal -, gij moet de complimenten, de Z. Hahn.
Guhr, v. (van bier &), gisten o.,
v.; -land o. grasland o., weide v., wei- groete hebben van; Gott grzisze dich!,
land o.; -laubig bijv. en b. met groen (gemeenz.) goeden dag, goeden avond, gisting v.; 2. (Bergw.) goer v.
loof bedekt, groen, frisch; it. met groene Z. Gott; jemn. mit dem flute -, groeten,
Ghrig, ( -er, -si) bijv. en b. broos,
hoed afnemen voor; sei mir gegruszt, bros, licht breekbaar.
priëelen.
Guillotine, (-n) V. valbijl, guilGrtinlieh, bijv. en b. groenachtig; wees welkom, ik groet U.
Gri szer, (- s, mv. Grüszer) m. be- lotine v.
(Gen.) groenkleurig; -blau, -gelb, -gran
groeter m.
Guillotini.ren, (guillotinirte,guil&, groenachtig blauw, geel, grijs.
Griinling (-( e)s, mv. e) m. (Nat. Grusz-formel, (- n) v. term m. lotinirt) bede. ww. onthoofden door midhist.) Z. Griin flink; it. sapperdegroentje van begroeting; it. begroeting v.; -gebot del van de valbijl, guillotineeren.
GuinQafahrer, (-rers, mv. -rer)
o. (een visch); (PI.) brem v., priem - o. groet m., groetenis v.; -reich bijv. en
m. schip o. dat ter kust van Guinea vaart.
kruid o.;(Scherts.) Z.Griinschnabel (fig.). b. rijk in begroetingen.
Gru.n- roek,( - rock(e)s, mv.-rócke) Gri. szzeit, en) v. (Jachtw.) tijd Guinee, (-n) v. (Muntw.) guinie v.
Guir1Inde (-n) v. guirlande v.,
m. (gemeenz.) groenrok m., een in het m., waarin het jagen verboden is.
Gríitzbrei, (-( e)s, mv. -e) m. grut- festoen o.
groen gekleed persoon, jager m.; -röckig
Guitrre, (-n) v. (Instr.) gitaar,
bijv.nw. een 7roenen rok dragende; -rostig tenbrij v.
bijv. nw. koperroestig, kopergroenkleuGrutze, (-n) v. grut, gort v.; (fig.) Spaansche citer V.
rig; -rüssel m. (Nat. bist.) groenbek m.; -im Kopf haben, dom zijn; (Spr.) (van Gulden, (-s, mv. Gulden) m. gul-saure V. (Scheik.) groenzuur o.; - schild iets onaangenaams), wie schmeckt die den, florijn m.
Gulden, (-s, mv. Gulden) m., Z.
m. (Nat. bist.) groene schildkever m.; blaue -?, hoe smaakt u die peer?
-schil fig bijv. nw. met groen riet be- Grt tze-frau, (-en) v.gruttenvrouw Gulden; 2. bijv. en b., Z. golden; -baum
groeid; -schlicht bijv. nw. —es Gestein, v.; -ha/er m. naakte haver v.; - handel m. in. kopalboom, storaxboom, amberboom
grauwakke v.; -schnabel, -schndbler m. gruthandel m., grutterij v.; -handler rn . m.; - groschen m. geldstuk van 16 Gro(Nat. hist.) groenneb m.; (fig.) nieuwe- grutter ni.; —in v.gruttenvrouw v.;-jbckel schen; (bij de Saksische berglieden),
ling, onervarene m.; (Student.) groene m. (Bergw.) groene vitriool v.; -kop! m. daalder m.; -lee m. (Pl.) weideklaver
m.; -schwanz m. (Nat. bist.) groenstaart (iv. i. geb.) domkop, domoor, botterik, v.; -leberkraut o. (Pl.) nagelkruid o.,
m.; -schwarz b ijv. nw. groenachtig zwart; idioot m.; -mann m., Z. -handler; -mühle maartwortel m.; -steinbrech m. gulden-span m. Spaansch groen, kopergroen o.; v. grutmolen m.; - muller m. grutwo- steenbreke, rotskers v.; - werkwo. Neuren2. (P1.) gewoon bremkruid o.; —essig, lenaar, grutter m.; -stamp fe v. gruttenbak berger waar v.; -wundkraut o. (Pl.) goud—geist m. kopergroenzuur o.; —krystall m.; -suppe v. gruttensoep v.; -top! m. roede v.
Guldenzettel, (-tels, mv. -tel)
m. azijnzuur koper o.; —spiritus m., Z. gruttenpot m.; -wurst V. gortworst v.
--essig; - specht m. groene specht w,.;
Gryphit, (s, mv. -e) m. ( Delfst.) m bankbiljet o. terwaarde van een gulden.
-sperling m. (Nat. bist.) tweekleurige versteend schelpdier o. van schuitvorGiildenzunge, (-n) v. bladvorruige tweeschalige mossel V.
musch uit Bahama; -stein m. (Bergw.) ruige gedaante, griffioenschelp v.
groen aardachtig ijzer o., groensteen m.;
Guaiackholz, (-es) o., z. in. (Pl.) Gildiseh, bijv. en b. (Bergw.) Z.
goldhaltig.
-streifig bijv. en h. groen gestreept; -aeur- pokhout o.
zel v. gewone aardrook m., duivekervel v.
Guardian, Guardein, ( -(e)s, Gulle, (-n) v. (Prov.) Z. Pf'utze.
Gilt-bar, -Bauer, &, Z. zinsGrunzen, (grunzte, gegrunzt) o. mv. -e) m. gardiaan, opperste m. (beww. (van zwijnen), knorren, brommen, waarder) van een klooster.
bar 4
Gijlte, (-n) v. rente, grondrente v.;
gror_imen.
Gubst, (-e) V. wilde geit v.
Guck-auge , (-s , mv. -n) o. it. (veroud.) schuld, betaling v. eener
Grunzochs, (-en, mv. -en) m.
(Scherts.) oog o., kijker m., kijkoog o. schuld; -brief m., -buck o. &, Z. Zins(Nat. hist.) koe V. uit Tartarije.
Grippe, (- n) v. (Schild.) bijeen- Gueke(1)n, (guck(el) te,geguck(el) t) brie! 4.
geplaatste, bijeen behoorende beelden o. o. ww. (gemeenz.) kijken, loeren; zu Gti.lten, (gultete, gegult et) o. ww.
lief ins Glas -, te diep in het glaasje (veroud.) de rente betalen.
mv., figuren v. mv., groep v.
(-

(-

(-

(-

(-
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n, mv. -en) m. cijns —en uberháu jen, iem. met gunsten, gunstGtirtel-assel, (- n) v. gordeldier
-herm. bewijzen overladen; -brief m. gunstbrief, o.; - fórmig bijv. nw. gordelvormig, als
GU1tig, ( -er, -st) bijv. en b. geldig, verlofbrief,vergunningsbrief m.; -erschlei- een gordel; (Krist.) omgordeld; -kefte
sleutelketting m.; -kraut o., Z. Barlapp;
voldoend, gangbaar, wettig; -es Akten - chung v. (i. k. bet.) Z. -bemuhung.
Gunstig, er, -st) bijv. en b. gun- -los bijv. en b. gordelloos, zonder gordel;
sluck, voldoend, authentiek; (Rechtsw.)
- machen, [ur - erklären, doen gelden; stig, genegen, toegedaan, voordeelig; der (fig.) schaamteloos; -ring m. gordelring
Himmel ist uns -, de hemel begunstigt m.; -schnalle v. gordelgesp m.; -schnecke
-e Münze, gangbaar.
Guitigen, (gultigte,gegiilligt) bedr. ons; jemn. - sein, iem. genegen, toege- v. gordelslak v.; -schwamm m. (Pl.) met
daan zijn, begunstigen; (fig.) -e Gelegen -' eenmiddelpuntig gekleurdebanden melkww., Z. galtig machen.
Gultigkeit, v. geldigheid, gang- heit, gunstig, geschikt; - auslegen, op achtig zwam o.; - sparage v. gordelhaak
voordeelige wijze; -er Leser, goedgunstig, in., Z. -schnalle; -thier o. (Nat. hist.)
baarhe i d v.
gordeldier, pantserdier o.; -wirbelbein o.
Giltigmaehung, v. geldig ma- toegenegen.
ken, doen gelden, voor echt verklaren
Gt nstling, (-( e)s, mv. -e) m. gordelwervel m.
gunsteling, begunstigde, lieveling, beGjrteln, (gurtelte, gegurtelt) bedr.
o., legalisatie v.
Gummi, (- s) m. gewoonl. o., Z. m. scliermeling m.; (6g,) - des Glückes, ge- ww., Z. gurten; einen Baum -, van een
gom, droge plantenlijm v.; arabisches -, lukskind m., Z. Liebling; -in v. gunste boom den bast in het rond afschillen.
begunstigde v.; - schaft v. staat-ling(e),
Gurten, (gurtete, gegurtet) bedr.
Arabische gom; - Bdellium, bdelliumgom
ww. gorden, omgorden, aangorden; ein
v.; -elasticum V. gomelastiek, elastieke, m. van een begunstigde.
veerkrachtige gom, vederbars v.; - Kopal, Gunstschein, (-( e)s, mv. -e) m., Pferd -, singelen, opsingelen; 2. wed. ww.
sick -, een gordel omdoen, zich gorden.
Z. Gunstbrief.
kopalgom, lakhars v.
Gummi-artig, bijv. en b. gom-'i Gurgel, (- n) v. keel v., gorgel m., Gurt-gehenk, (-( e)s, mv. -e) o.
achtig, gommig; -baum m. gornboom m. strottenhoofd o.; it. strot m.; jemn. die draagbard m.; -haken m. gordelhaak m.;
Gummieht, bijv. en b. gomge- - abschneiden, iem. de keel of den hals -kamm m. gordel- of singelkam m.
afsnijden; (gemeenz.) Alles durch die Gilrtler, (- s, mv. Gürtler) m. gorvend, gombevattend.
Gummig, bijv. en b. gomgevend, iagen, alles door de, keel jagen, al zijn delmaker, gordelkoopman m.; 2. Z. Gelbgeld verkwisten aan eten en drinken; gieszer 0.
gombevattend.
Gummi-gutt(a), (- s) o., z. m. (fig.) jemn. das Messer an die - seizen, Gurt-los, bijv. en b. ongegord, zon
gordel; -riem m. gordel, gordelriem-der
guttegom, geelbars, blinkende gomhars iem. liet mes op de keel zetten.
Gurgel-ader, (- n) v. keelader v.; m.; (Pl.) hanekam m.; -ring m. gordelring
v.; -haltig bijv. en b., Z. gummig; -harz
-bein o. keelbeen o.; -hahn m. (Nat. hist.) m.; -schnalle v. gordelgesp m.; -schraube
o. gomhars v.; -lack m., Z. -gust.
Gummiren, (gummirte, gummirt) boschhaan m.; -klappe v. keelklep v., keel- v. gordelschroef v.; -sims m. (Bouwk.)
lijst v. om een gebouw tusschen twee
bedr. ww. gommen, met opgeloste gom lelletje o., huig v.
Gurgeln, (gurgelte, gegurgelt) bedr. verdiepingen; -werk o. bepleisterd plint o.
bestrijken.
Gummi-stoft, (-( e)s, mv. -e) m. ww. gor-elen; 2. wed. ww. sich -, gorge- Guss, (- es, mv. Güsse) m. (Giet.)
(Scheik.) gomstof, eigenlijke gom v.; len, zich de keel of den mond spoelen;, gieting v., gieten, gietsel o.; Figur von
einero -e, van een gietsel; (fig.) ein Werk
-tragant m. dragantgom v.; -wachs o. 3. o. ww. gorgelend zingen.
Gurgel-schnitt, (-( e)s, mv. -e) aus einem -e, als uit een stuk vervaar
gomwas o.; - wasser o. gomwater o.; 2.
een afgerond geheel; (Letterg.) ein-dig,
(Man.) gomwater, met gom vermengd m. luchtpijpsnede v.; - wasser o. gorgel
-watero. - Buchstaben, gietsel o.; (Br.) water o.
water.
Gundel-kraut, kraut(e)s, mv. l Gurke, (- n) v. (Tuinb.) komkom- voor één brouwsel; 2. stortregen, plas -krauter) o. wilde tijm, veldtijm, kwen-' mer m.; kleine -, agurkje o.; (lig.) die regen m.; 3. Z. Gussstein; (Zeew.) luikgat,
del m., onzer - lieve - vrouw -bedstroo o.; Zeit der sauren -, Z. Gurkenzeit; sich -n luik o.
-rebe V. (Pl.) aardveil o., hondsdraf m. herausnehmen, zich vrijheden veroorloven. Guss-abdruek, (-druck(e)s, mv.
Gundermann , Gunderan, Gurken-beet, (-( e)s, mv. -e) o. -drücke) m. (Boekdr.) gietafdruk m.,
Gunderlunze, m. (Pl.) Z. Erdepheu; komkommerbed o.; - fásschen o. komkom- cliché o.; --ver fertigung v. gietafdrukken
mervaatje o.; -förmig bijv. en b. komkom- maken, clicheeren o.; -arbeit v. gietwerk,
2. Z. Erdwinde (Pl.); 3. Z. Kirschisop.
GUnke, (- n) v. (Prov.) vrouwen mervormig; - frucht v. komkommervrucht gieten o.; -blei o. gietlood, gesmolten of
-mantel. V.; 2. pompoenachtige vrucht v.; -hobel gegoten lood o.; -eisen o. gegoten ijzer
GUnsel, (- s, mv. Günsel) m. (Pl.) m. komkommerschaaf v.; -kern m. kom - o.; it. (Giet.) geus, gieteling m.; -eisern
kommerpit v.; -kraut o. (Pl.) bornagie, bijv. nw. van gegoten ijzer; -form v. gietkruipend berenoor o.
Gunst, (mv.zelden Gunste, Z. Gunst borragie v.; -maler m. kladschilder m.; vorm m.; -loch o. (Giet.) gietgat o., hel
goot v. waardoor het gesmolten-lend
bijwoordelijke uitdrukkingen-bewis,n -ranke v. komkommerrank v.; -salat m.
Gunsten) v. gunst, begunstiging, gena- komkommersla v.; -same(n) m. komkom- metaal in den gietvorm vloeit; -mann m.
de, goedgunstigheid, bevoordeeling v., merzaad o., Z. -kern; -top f m., Z. -(as- spekruimer m. hij de walvischvar_gst;
gunstbewijs, gunstbetoon o., goedwil - schen; -walze V. (Delfst.) komkommer -mundung v. fonteinmond m.; -mutter v.
-zeil v. (Scherts.) slappe tijd,-schelpv.; (Letterg.) matrijs,metaalmoederv.; -regen
ligheid, genegenheid, beleefdheid v.,
in., Z. Guss (2); -röhre v. bovenpijp v.;
dienst m.; jemn. eine - erweisen, eene komkommertijd m.
Gurre, (- n) v. slechte merrie v., -slahl m. gegoten staal o.; -stein m. gootgunst bewijzen; die - eines Obern gewinsteen m.; -waare v. gegoten ijzerwerk o.;
nen, genegenheid; hier gekt Alles nach -, knol m.; 2. gemeen vrouwspersoon.
hier gaat alles naar gunst; jemn. zu seinen Gurren, (gurrte, gegurrt) o. ww. -wachs o. gezuiverd was o.; -werk o. ge-en einnehmen, iem. voor zich innemen, (van duiven), kirren, koeren;2.Z. knurren. goten werk o.
Gurt, e)s, mv. -en) m. gordel, Gust, ( -er, -est) bijv. en b. (Landb.)
een gunstig denkbeeld doen opvatten;
sich um jems. - bewerben, jems. gunst gordelriem, singel m., ceinture v.; it. onvruchtbaar, gust, geit, Z. geit.
Guste, ( -n) v. (w.i.gebr.) (Landb.)
trachten te verwerven; in -en stehen, in draagband, draagriem m., kruizeel, helpgunst staan, begunstigd worden; zu -en zeel o.; -belt o. singelbed o.; 2. (Bouwk.) braakland, braakveld o.; it. braak liggen o.
GUstekohl, ( -(e)s, mv. -e) m.
jems., ten gunste, ten voordeele van; it. plint o.
G irtel, (- s, mv. Gamel) m. gordel, bruine kool v.
Z. Gunstbezeigung; 2. mit Ihrer -, mit
- zu reden, met uw verlof, met uw wel gordelriem m., ceinture v.; (fig.) einem Gister, (-s, mv. Güster) m. zeeblei
-nem. Mädchen den - losen, een meisje beslapen; v., witbaars m.
( -(e)s, mv. -e) m. gust
Gunst-bemuhung, -bower- 2. (Zeew.) schoot m., spantouw o. der dierGustling,
bung, v. gunstbejag o.; -bezeigung v. zeilen; 3. (Aardr.) gordel m., luchtstreek, Go..stpfl gen, (pfli gte gust, gustgunstbetoon, P gunstbewijs o.; jem. mit zone v.
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gepflügt) bedr. ww. na bet braak liggen naam; die Guten, de gegoede lieden; das de goederen o. mv,, landerijen v. mv.:
voor de eerste maal beploegen.

-e than, het goede doen; er hat das -, Pin - anbauen, een goed bijbouwen; lie-

Gut, (vergr. tr. besser, overtr. tr. dass er niemals logt, dat goeds heeft hij, gende Güter, vaste goederen; (Spr.) Z.
best) bijv. en b. goed; ein -es Aussehen dat hij &; das -e an der Sache ist, dass erwerben; Habe and -, have en goed, beNaben, er goed uitzien; -es Weller, goed 4,., het goede &; it. (Scherts.) het mooi- zittingen v. mv., roerende en onroerende
weder o.; das sleht ihm -, dat staat hem ste, (line van de zaak &; 2. zachtzinnig, of vaste goederen; sick mit Leib and goed; (fig., Scherts.) dat staat hem mooi;
das ist - .au essen, dat is goed om te eten,
kan gegeten worden; hier 'ist - sein,
het is hier goed; sich einen -en Tag
machen, een dag aangenaam doorbrengen,!
een goeden dag hebben; es - haben, -e

toegevend, vreedzaam, inschikkelijk; -es rerpfinden, met lijf en goederen borg blij-

von jemn. reden, goeds zeggen van; seien ven; (Hand.) die Gulerabladen,(koop)waSie doch so - and sagen Sie m ir, wees zoo ren v. mv. lossen; unlen verzeichnetes -,
goed, heb de goedheid, doe mij het ge- hieronder aangegeven goederen; irdenes
noegen mij te zeggen; (gemeenz.) du -es, -, aardewerk o.; bestes -, eerste soort v.
liebes Kind, du dauerst mich, lief kii;d, van tabak in bladen; (Landb.) die Bienen
Tage haben, het goed hebben, een goed! arm kind, ik beklaag u; -er Freund, goede sind reich an -, hebben veel honi(n)g.
leven leiden; er hat es sehr - bei cj'r, hij' vriend, welwillende, toegenegen vriend;
Gut achten, ( s) o., z. m. oorheeft het zeer goed &; was gibt es -es ich verbleibe Ihr -er Freund, ik blijf altijd deel o., meening v., gevoelen, advies,
Neues?, wat is er voor nieuws ?; 2. goed, uw goede vriend; 3. (Hand.) dieser Kauf- goeddunken o.; rechtliches, theologisches
vroolij k, opgeruimd; -es Muthes, -er Din ge mann ist - 4?., is goed, solide, heeft veel —, meening v., gevoelen o.; drtzliches
sein, vroolijk, opgeruimd, wel te moede' krediet, geniet een groot vertrouwen; mit --, bericht, rapport o.; (Hand.) gevoelen
zijn; 3. gewenscht, gunstig; -es Zeichen, seinera -en Willen, met zijn goeden wil;, o. der kooplieden in handelsgeschillen;
goed, gunstig; -en Tag, Morgen, Abend!, in -er Anzahl, in grootes getale; es ist -'^ -artig bijv. nw. goedaardig, goedig, van
goeden dag, morgen, avond !; geht es -?, eis Jahr, dass cf , het is wel een jaar, eene goede inborst; (Gen.) -artige Blatgaat het goed, naar wensch, zijt gij wel ?; ruim een jaar geleden &;
tern, niet kwaadaardig, niet besmettelijk,
es geht, steht -, het gaat goed; seine Sachen
I1. bijw. (uitdrukking van tevreden -', niet gevaarlijk; -artigkeit v. goedaardig
stehen -, zijne zaken gaan, staan goed; heid), er ist da -, hij is daar goed, wel
goedheid, goedigheid v.; (Gen.) niet-heid,
es lässt sich mit dem Kranken - an, de bezorgd !; recht -!, schon -!, goed zoo, gevaarlijk zijn o.; -hefinden o. (van een
zieke bevindt zich wel; es ist -, dass du. genoeg !; 2. genoeg, voldoende; es ist -, persoon), gezondheid, welvaart v., welkommst, het is goed dat gij komt, gij het is genoeg; it. Z. kurz; 3. zeer wel; stand m.; it. goedvinden o., Z. - achten,
komt juist van pas; 4. goed, aan de es ist hier - angebracht, het is bier zeer' -dunken; -berath m. (Pl.) waterweegbestemming beantwoordend; -es Brad, wel &; er musste so - watten als ich, hij bree v. met groote bladeren.
-er Wein, goed, van goede hoedanigheid;! was evenzeer verplicht te wachten als &:
Gtehen, o. (verkl.) klein goed,
-er Weg, goed, gebaand, begaanbaar; -es das ist eben so - als, (lat is even goed eigendom o., kleine bezitting v.
Gemolde, -er Dichter, goed; er hat einen als; es ware eben so - geivesen, het zou' Gutdenkend, bijv. uw. welden galen, natiirlichen Verstand, hij heeft een even goed, voldoende geweest zijn; es ist kend, welgezind o.
gezond verstand; es muss - sein, men so - als geschehen, het is zoo goed als geGutdunken, (-s) o., z. ra., Z. Gutmoet zich er mede vergenoegen; es mag beurd, liet is even goed alsof het ge- achten; nach meinem -, volgens mijne
- sein, es ist schon -, wel nu, het zij zoo!; beurd was; er ist so - als todt, hij is zon' meening: nach Ihrem -, zoo als u goed
las sen wir es -sein !, laat ons er niet meer goed als dood; 4. goed, licht, gemakke/olgen Sie Ihrem eigenen -, volg-dunkt;
vain spreken !; etw. - heiszen, iets goed lijk, zonder moeite; er hat - lachen, hij' uwe eigene meening, handel naar uwe
nicht - heiszen, niet goedkeuren,-keurn; heeft goed lachen, hij kan licht lachen;'; eigene overtuiging.
afkeuren, bedillen, berispen; einen Fehler 5. fur etw. of jem. - sein, - stehen, goed -1 Gute, (der, die, das), Z. Gul ; 2. v.
—

-

wieder - machen, herstellen; einen Belei- spreken, borg blijven, aansprakelijk zijn; kinderjufvrouw, kindermeid, bonne,goudigten wieder - machen, weer tevreden ich habe 100 Thaler bei ihm -. ik heb & vernante v.

stellen, genoegdoening geven; wieder werden, weer goed worden, niet meer
boos zijn; zie sind sich wieder -, zij zijn
verzoend met elk.; -e Peilen, echt; 5.

van hein te goed, hij is mij & schuldig;

wie viel haben Sie -?, hoeveel hebt gij te

goed ?, hoeveel komt u toe?; jemn. etc.
in Rechnung zu - schreiben, iem. credigoed, juist, zonder fouten, nauwkeurig, teeren voor; das sell Ihnen zu - gehen,
zuiver; - deutsch sprechen, goed Duitsch dat hebt gij nog te goed: (Sp.) jemn. spreken; it. onberispelijk; von -er Her- geben, iem. voorgeven; - machen, goed
kun ft, aus einem -en Hause sein, van goe- maken, vooruitgeven; je nin. etre. zit - halden huize, van goede afkomst; 6. groot, ten, ten goede houden, vergeven; sich
lang; -e Anzahl, -es Theil, groot, aan etw. zu - thun, zich te goed doen, flink
-e Zeit, goede, lange tijd; 7. goed,-zienljk; gebruik maken van; sich auf etw. zu nuttig, heilzaam; -e Arznei, heilzaam; thun, zich iets laten voorstaan op, roediese Speise ist fur Sie -, is goed, nuttig men, pochen op; etw. - thun, (van planvoor u, zal u goed doen; jemn. - sein, ten), goed doen, voorspoedig opgroeien,
nicht - sein, genegen zijn, niet genegen gedijen; it. (van menschen), zijn plicht
zijn; -es mit Bósem vergelten, goed met' doen, zich goed gedragen; das Kind will
kwaad vergelden; II. (in zedelijken zin), nicht - thun, is ongeduldig, wil niet orgoed, eerlijk, deugdzaam, rechtschapen: dentelijk zijn; bei einander- than, in vrewozu ist das -?, waartoe dient dat, waar de, in goede verstandhouding, eensgeis dat goed voor ?; es ware besser, Sie zind met elk. leven; nicht mehr - thun,
schwiegen, het ware beter, het zou beter (van de oogen &), verzwakken, afnemen.
zijn dat &; es wird - sein, wenn Sic es ihm
Gil, ( (e)s, mv. Güter) o. goed o.; - er
sagen, het zal goed zijn; im -en of in des Leibes, der Seele, goederen; 2. eigen
-em aus einander gehen, als goede vrien-dom., .besitzvlGur,
bezitting v.; er
den scheiden; jemn. etw. in -em sagen,, viel Geld and -, vele goederen o.; fahrengoedschiks, met zachtheid; it. uit belang- des -, roerend goed o.; it. onroerend goed,
stelling in hem; jemn. -e Worte geben, huis, land &; eis Mann der viele and
zoete broodjes bakken bij, vleien; it. door schone Güter besitzt, een man rijk in
zachtheid of vleiende woorden trachten te goederen; eis adeliges -, een adellijk goed,
verkrijgen van; der -e Name, Ruf, de goede kasteel, slot o.; die Güter in diesem Dorfe,
-

Gt.te, v. goedheid, goede hoedanig
deugdelijkheid, geschiktheid v.;(van-heitl,
lucht, water &), goed zijn o.; (van zilver
&), allooi o.; (van paarlen), echtheid,
waarde v.; (van grondstellingen), deugdelijk heid v.; (van het hart). goedheid,
goedhartigheid v.; 2. goedheid, goeder
welwil -tiernhd,msclvei
minzaamheid, vriendelijkheid,-lendhi,
aangenaamheid, deugd v.; der Weg der -,
de weg der goedheid, zachtzinnigheid;
elw. in - ausmachen, in der mince schikken; sage es in der -, zeg het uit eigen
beweging, zonder dat men u noodzaakt;
(Rechtsw.) der - pflegen, eene schikking
voorstellen; jem.. mit - uberhau jen, met
goedheid, vriendelijkheid overladen; wollen Sie nicht die - haben, mir c-, wilt gij
niet zoo goed zijn &.
Gutedel , (-dels,'mv.-del) m. (Wijng.) witte, zeer zoete druif v.; -wein m.
peterseliewijn m.

Guten,

(gutele, gegutet) o. ww. (ver-

oud.) goed zijn, goed worden, beteren.
Giu.ten, (guide , gegiitet) bedr. ww.
(veroud.) goed maken,in der minneschik ken; it. vergoeden.
Gister — abtretung,v. (Rechtspr.)
afstand m. van, afstaan o. van de goede
eens schuldenaars ten voordeele van-ren

Ha.

Haa.

Haa.
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Gatti, (- s) o., Z. Gummiguit.
den boedel; - anschlag m. begrooting, goedhartig, goedig, toegevend, inschik
baum(e)s, mv.
Gutti-baum,
schatting v. van een landgoed; - ballen rn .
Laune, goede luim; er ist ein-kelij;
baal v. koopwaren; -beschauer m. visi- -er Narr, bij is een goedbloed, een goed- -bäume) m. gornboom, gornharsgevende
teur m.; -besitzer m. grondeigenaar, be- hartige ziel; -keit v. goedhartigheid, goe- boom m.; 2. hertshooi, Sint-Janskruid
o.; -pflanze v. gomplant v.
zitter, eigenaar m. van goederen; -bests ler digheid, toegevendheid v.
rn. expediteur, commissionnair, hij, die
Guttural, bijv. nw. tot de keel of
Gil tig, ( - er, -st) bijv. en b. goedig,
goederen voor anderen bezorgt, verzendt goedertieren, zachtmoedig, toegefelijk, den strot behoorende; -buchslabe rn. keel&; - besteller in., Z. -bestater; -brie[ m., inschikkelijk; ei -er Furst, goedig, zacht- letter v.
Gutwillig, er, -st) bijv.nw. goed Z. Frachtbrief'; -expedition v. verzenden moedig, goedhartig; jtm. - aujnehren,
o.,verzending v. van goederen,expeditie v.; met goedheid, vriendelijk, welwillend; willig, bereidwillig, dienstvaardig, vrien-gemeinschaft v. gemeenschap v. van goe- die -e Natur, weldadig; er raar so - mich delijk; er ist ein r uszerst -er Mensch, hij
deren; - handel m. handel m. in landgoede- 4., hij was zoo goed, had de goedheid, is uiterst goedwillig, goedig, toegevend;
ren; -kauf m. aankoop m. van landgoe- de vriendelijkheid &; mit Ihrer -en Er- - etui. Chun, gewillig, zonder dwang, uit
ren; -leger ni., Z. -parker; -los bijv. nw. laubniss, niet uw verlof, .net uwe ver eigen beweging, gaarne; -keil v. goed
gewilligheid, dienstvaardig -wilghed,
seien Sie so -, mir zusagen,wees-guni;
arm; -masse v. bezittingen v. mv.; -pacbereidwilligheid v.
-heid,
ker m. goederenpakker m.; -pfleger m., zoo goed, heb (le goedheid &; -keit v.
Gutzer, (- s, mv. Guizer) m. (verZ. -vertreter; -post v. bagagewagen,goe- goedertierenheid v., Z. Gate.
derenwagen in.; -reich bijv. nw. rijk in
Gut-launig, bijv. nw., Z. -gelaunt. oud.) Z. Gucklocb.
goederen; -schaffner m., Z. -besli ter;
Gi. tlich, er, -st) bijv. en h. min- Gymnasi4reh, (- en, mv. -en) m.
-selig bijv. nw., Z. -reich; -stein m. grens nelijk, in der minne, goed, vriendelijk; (Oudh.) hoofd o., opziener m. van een
-stücke o. mv. goederen, land--steni.; -er Vergleich, minnelijke schikking; -er gymnasium, gymnasiarch m.
goederen o. mv.; -transport m. (Spoorw.) Vermittler, vriendelijk; jem. -behandeln,
Gymnasiast, Gymnasist,
vervoer, vervoeren o. van goederen; -ver - toegevend, niet zachtheid beha1rdelen; (-en, mv. -en) ni. leerling m. van een
gymnasium.
sender m., Z. -bestaler; -versicherung V. sich - thun, zich te goed doen.
verzekering v., verzekeren o. van goede
Gut-miithig, bijv. nw., -mU.- Gymnasium, (- s, mv. Gymna-vertreter in. verzorger, raadsman,-ren; thigkeit, v., Z. -herzigkeit; -sagen o. sien) o. gymnasium o., latijnsche schooi V.
Gymnast,( -en, mv.-en) m.(Oudh.)
plaatsbekleeder m. in het beheer van goe- goedspreken, instaan, borg blijven o.;
leermeester m. der gymnastiek bij de
deren; -wage v. waag, openbare weeg -sager rn. borg, goedspreker rn.
-wagen m. goederenwagen m.;-schalv.;
Gutsbesitzer, tzers, mv. -tzer) Grieken, onderwijzer rn. der kampvech-wracker w., Z.-packer; -zug m.(Spoorw.) m. grondbezitter in.; -in v. eigenares v. ters, gymnast m.
Gymnastik, V. kunst of leer v.
goederentrein m.
van landerijen.
Guterz, (- es, mv. -e) o. rijk ertso. Gut-schreiben, o., -schrift, der lichaamsoefeningen, gymnastiek v.
Gymn(ast)isch, hijv. en b. IiGUtevoll, bijv. nw. goedig, goed- v. (Hand.) credit o.
hartig, vol goedheid.
Guts-herr, n, mv. -en) m. heer, chaanusoefenend, krachtoefenend, tot de
Gut-fertiger, gers, mv.-ger) m., eigenaar m. van een landgoed, landheer strij(lschool of de lichaa msoefeningen heZ. Guterbesldter; - (inden o., Z. -befinden; m.; -herrenrecht o. eigenaarsrecht o.; hoorende, gymnastisch; -e Uebungen,
-fisch m. makreel m.; -gegründet bijv. nw. -herrscha[t v. eigenaar m. of eigenares lichaamsoefeningen, gymnastische oefegoed gegrond, solide; -gelaunt bijv. nw. v. van het dorp, van een landgoed; -p f ich- ningen.
Gymnosophist, (-en, mv. -en)
goed of wel gemutst, goed geluimd, in tig bijv. nw. dienstplichtig aan den landrn. (Ouch.) naaktgaande wijze, gyrnnogoede luim; -gesinnt bijv. nw. goedgezind, heer.
welgezind; -glrubig bijv. nw rechtgeGut-sprechen, o., -sprecher sophist m.
loovig, orthodox; -haben o. (Hand.) te m., Z. - sagen; -steuer v. belasting v. op
Gynaeeum, (-s, mv. Gynäceen) o.
vrouwenverblijf o.
goed, toekomende, verschuldigde o., uit landgoederen.
schuld v., saldo o., rest, winst-stande
Gutta-percha, V. gutta-percha v. Gynakokratie, V. vrouwenregeev., crediet o.; 2. te vorderen schuld v.;
Guttatim, bijw. droppelsgewijs, bij ring. pantoffelregeering v.
Gyromantie, v. kringwaarzeggerij
-heiszen o. goedkeuring, toestemming, droppels.
vergunning v., verlof o.; auf Ihr —, vol Gut-that, en) v. goede daad, v., waarzeggen 0. ,door het rondgaan in
gens uwe bekentenis; -heiszend bijv. nw. v.; -thater, —in, weldoener m., weldoen een kring.
Gyps, m., Z. Gips.
goedkeurend; (Rechtsw.) bekrachtigend;
-thátig bijv. nw. weldadig, wel --sterv.;
2. bedr. ww. goedkeuren; -heit v., Z. Giite. doend, heilzaam; -thaligkeit v. weldaGyroph4g, ( -en, mv. -en) m. landlooper m.
Gutherzig, er, -st) bijv. en b. 'digheid v.
(-

( -

( -

(-

(-

(-

(-

(-

H.
H, (h's of h, mv. h's of h) o. h, (acht- ihn, ha, ha !, zie zoo ! wij hebben hem. Lozven, Pferdes 4, manen v. rnv.; die
langen -e eines Schcreines, borstels m.
ste letteren zesde medeklin ker); 2. (Muz.)
Haal, Z. Hahl.
Si, b; ein Stuck aus -, een stuk uit of in
Haar, (-(e)s, rnv. -e) o. (van dieren rnv.; (Looi.) das - einer Haut, nahaar o.;
en menschen), haar o.; diese Pferde haben `eines -, dons o.; grace -e, grijze haren;
b; -dur, -moll, b -dur, b-moll.
Ha! tussch ha!, o!, oei.!; - sind Sie nicht einerlei -, hebben nipt dezelfde krauses -, kroes haar; (Spr.) krause -e,
da!, ha, ha ! zijt gij daar?; -! -! Muir haben, soort van haar; das lange - am Halse des krause Sinne, krulhaar, gekrulde zinnen;
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Raa.

Haa.

Haa,

(fig.) ich veerde mir keine grauen -e da zenkogel m.; -band o. haarband m.; 2. ren; -gras o. (Pl.) haargras o.; -gurtel
rum wachsen lassen, ik zal er geen grijze strijkband m.; -binder o. mv. (Ontlk.) m. haren gordel m.; -hammer m. haar
- handel m. haarhandel, han -hamer.;
haren om krijgen, daar bekommer ik met haartjes bezette beenuitwas m.; -bau
haar, paardenhaar &; -handler,-deln.i
mij weinig om;eigene, falsche -e, eigen, m. opmaken o. van het haar, frisuur v.;
valsch haar; fremde-e, pruik; (S±errenk.) -baum m. slangenboom, slangendoren m.; —in, handelaar m., handelaarster v. in
das - der Berenice, haar; sich die -e rau- -beere v. framboos v.; -beize v. ontharend' haar, haarkooper rn., haarkoopersvrouw
fen, zich (van wanhoop) de haren uit middel o.; -bereiter m. haarbereider,, v.; -haube V. pruik v., toertje o.; -hemd o.
het hoofd rukken; bei dieser Erzáhlunq pruikmaker m.; -hesen m. haarborstel' haren kleed, ruw haren hemd, boethemd
slepen mir die -e zu Berge, rijzen mij de m.; -belt o. haren matras v.; -beutel m. o.; -hola o. vezelig hout o.
haren te berge; jemn. in die -e wollen, haarzak, haarbundel m.; (fig.) sich einen
Haaricht, bijv. nw. haarachtig, op
iem. te lijf willen; einander in den -en — trinken, zich een roes drinken; —per- haar gelijkende.
liegen, plukharen, vechten, kijven; den rücke v. zakpruik v.; -binde v. haarband
Harig, bijv. en b. harig, met haar
Leuren die -e zusamm-enknupfen, de men- gym., haarbandje o.; -birke v. berk, berke- bedekt, ruw, gebaard; -er Mensch, harig,
schen tegen elkaar ophitsen, in het har- boom m. met neerhangende takken; -blat- niet haar begroeid; -e Brusl, behaard, Z.
nas jagen; einen Beweis bei den -en herbei lerig bijv. en b. met haarfijne bladeren; lang -, kurz-haarig; (Pl.) harig, vezelig;
de haren er bij sleepen;(Bergw.)-ziehn.bj -bleiche v. haarbleekerij v.; -bleicher m. -e Aehre, vezelig, met haarden; -keit v.
Er. bei den -en kriegen, vinden; einander haarbleeker m.; -blumev. (PI.) haarbloem harigheid, behaardheid, ruwheid v.
Haar-kalk, (- es) m., z. m. haar
in die -e kommen, sich an den -en herum- v.; -boden m. haargrond m.; -bolle v.
v.; -kamm m. haarkam, kam m.;-kal
zansen, elk. bij het haar pakken, pluk knot v.; - bolzen in. (Landb.) haarhamer
er hat -e lasser-haren;(fig.,mz) m. om de zeis te scherpen; -bralen m. -kappe v., Z. -haube; -kies m. haarvormussen, hij heeft er heel wat bij laten (Jachtw.) achterlendestuk, bilstuk o. (van miá zwavelig ijzer o.; 2. nikkelzwavelzitten, hij heeft er veel bij verloren; ein het wilde zwijn); -breit bijv. en b. haar verbinding v.; -klauber m. haarkloover,
haarbreed; (Nat. kist.) als een paar -fijn, uiti luizer, vitter m.; 2. (i. k. bet.) pruik- in etui. (inden, iets vinden, dat iem. den
haarbreed, haarfijn; 2. o. zelfst.-deuhar, maker in.; -klauberei v. haarklooverij v.;
lust beneemt; mil Haut and -, met huid
en haar, geheel; er hat -e au f den Zhhnen, haarbreedte, breedte, dikte, fijnheid v. -klein bijv. nw., Z. -dunn; 2. bijw. (fig.)
hij heeft haar op zijn tanden, hij is moe van het haar; (fig.) um hein — von etw. — erzáhlen, haarfijn, in de geringste
hij durft, is voor een-dig;(emnz.) abiveichen, geen haarbreed, niets, niet het bijzonderheden, van stukje tot beetje ver
-köcher in. (Nat. bist.) zeekoker-teln;
klein gerucht niet vervaard, laat zich giet minst afwijken van; -breite v. haarbreedte,
op zijn teenen trappen; sie hal hein - von breedte v. van liet haar; -bruch m. haar- m.; -kogel v. pruik v.; -kornel v. staart
haarster, baardsterv.; -kop f m. haar -ster,
ihrer Mutter, zij gelijkt volstrekt niet, in breuk v.; -bugel m. haarijzer o.; - barste
—wurm in. haarkopworm ni.;-kapselo.;
niets op hare moeder; -e spalten, klau- v. haarborstel m.; - busch, -büschel rn.
ben, haarklooven, iets met kleingeestige haarbos m., haarlok v., kuif v.; Rickel - kraakheil V. haarziekte, Poolsche vlecht
nauwkeurigheid verrichten; jemn. hein - mil dem —, Riket met de kuil; -decke v. v.; 2. Z. Kop/grind; 3. haarziekte, trichiakrummen, niet liet geringste leed aan haren deken v.; -dick bijv. nw. haardik, sis v.; -krans m. haarkrans m., tonsuur
es ist kein gutes - an ihm, er is-doen; ter dikte van tiet haar; -drossel v. (Nat. v.; -krause v., Z. -bau; -krauser, -krausler
geen greintje goeds in hem, hij deugt bist.) rosachtige lijster v. van Carolina; m. kapper, pruikmaker, friseur m.; -krkuniet, is een rechte deugniet; kein gutes - -druse v. haarfijn samenzetsel o. van sein o. kappen, friseeren o.; -kraut o., Z.
an einem lassen, iem. uitschelden, dat er kristaltakken in rotsspleten; -dünn bijv. Frauenkraut; -krone v., Z. - krant; 2. (PI.)
geen goed haar aan blijft; (gemeenz.) nw. haardun, zoo dun of los als een haar; haarkroon, vederkroon v.; -kogel v., Z.
uitmaken vooral wat leesijk is; auf ein - (Ontlk., Pl.) —e Fasern, Z. -faser; -eisen -ball; -kunstler ni., Z. -kráusler; -knp (er
schieszen, juist schieten, op een haar na o. (Looi.) schaalijzer o. on ► de huiden o. haarvorunig koper o.; -lava v. haarraken; es hangt an einem - of Harchen, van het haar te ontdoen; (Pruikm.) haar vormig lavaglas o.; -locke v. haarlok, lok
-ijzer, v.; -los bijv. en b. haarloos, zonder haar,
krulijzer o.
het hangt aan een haartje, aan een zijden
draadje; es fehlt nicht ein - breit daran,
Haaren, haren, (haarre, gehaard kaal, glad; —er Kopf, kaal; —es Kinn,
mankeert geen haartje aan; um ein -,' er, harte, gehart) o. way., m. h., it. wed.' baardeloos; das Scheeren aus dem —,
bei einem -, op een haartje, bijna, haast; ww. sich -, zijn of het haar verliezen, ver eerste schering v.; -mantel m. haarman pelswerk), uitvallen; 2. bedr.-haren;(v tel, kamdoek nl.; -matratze v. paarden
um ein - ware er um sein Leben gekommatras v.; -maul m. haarmuil m.-haren
men, het scheelde geen of maar een haar, ww., Z. abháren; 3. bijv. nw. haren, van
of hij was gedood geworden; 2. wat naart haar, uit haar vervaardigd; it. behaard, (een zeedier); -mehl o. haarpoeier o.;
-messer o. haarmes o.; -milbe v. haar
haar gelijkt; (van planten), draadjes o. met haar bedekt.
-moos o. haarmos o.; -mortel-wormn.;
mv., vezels v. mv.; (Boschw.) der Hugel
Haar—erz, (- es, mv. -e) o. haar
erts o.; -eule m. raagbol m.; -faden-vornig m., Z. -kalk; -matse v., Z. -Itaube; -nadel
steht in - en, is geheel met hout begroeid;'
(van booroen), takken en bladeren; 3. in. (PI.) haarkrans in.; -fall m. uitvallen V. haarspeld, Haarnaald v.; - nestel v.
(Looi.) die kant van de huid, waar het o. van liet haar; -farbe v. liaarkleur, kleur haarband m.; -nett o. haarnet o.; (PI.)
haar gezeten heeft; - and Aas, haar- en I V. van het haar, bruine kleur v.; -faser haarvorwig ineengevlochten vezels v.
vleeschzijde, buiten- en binnenkant; 4. V. haarvezel v.; -fasercheru.o. haarvezeltje, mv.; -hl o. haarolie v.; -paslete v. haar
v.; -pflanze v. haarplant v.; -pinsel-pastei
(Lakenb.) -and Grund des Tuches, linker lijn vezeltje o. aan planten en aan de
en rechter zijde, goede en verkeerde kant;' pooten van herten &; -fdserig bijv. nw. m. haarpenseel o.; -plusch in. pluis, lang
trijp, duffel o.; - pommade v. porn--harig
das Toch aus den -en rauhen, kaarden; (Pl.) vezerig, haarfijn; -feclern v. toe.
aus den -en scheren, voor de eerste maal haarvormige vederen v. niv., dons o.; made v.; -puder o. haarpoeier o.; -pule v.
scheren; (+liet.) auf die -e treiben, tot op -fein bijv. en b. haarfiju,uitersttijn,Gjn- haarlof m.; -pulver o., Z. -puder; -putz
tjes; (fig.) ein —er Unterschied, haar m. haartooi ni.; -putter m., Z. -kráusler;
een haar zuiveren.
zeer gering, bijna niet merkbaar;-fijn, -putzerin v. kapster v.; -qualle v. ( Nat.
Haar—abscheeren, (- s) o., z. ra.
scheren, haarscheren o., -ader v. haar- - filz in. fijn vilt o.; - f sch m. (Nat. bist.) hist.) zeenetel v.; -raufer m. (Looi.) haarader, haarbuis v.; -a f termoos o. (Pl.) haar - haarvisch m.; Hechte v. haarvlecht v.; stok, haaruittrekker m.; -reiber m. haarmos o.; -alaun o., Z. Federalaun; -ame- (Pl.) zeer fijn mos o.; (Gen.) haarworm, al ► v.; -ring m. haren ring-. ring m. van
t hyst m. haaramethist m.; -angel v. haar m.; Hechter, —in, haarvlechter m., haar- haar; 2. ring m. met haar, haarring m.:
m.; -arbeit v. haarwerk o.; -aufsatz-angel vlechtster v.; -förmig bv. uw. haarvor- -röhre v. haarbuisje o.; -sack m. haarzak,
Ui. haartoer m.; -aufwickeln o. in papil- mig; 2. donsachtig, wolachtig; - fórmiq- zak to. met haar; it. Z. -beutel; -salbe v.
lotten zetten; -aufurickler m. papillotten - keil v. haarvormigheid v.;-gefass o. haar- haarzalf, pommade v.; -salt o. haarvorzetter m.: -aus/allen o. (Gen.) uitvallen , vaatje o.; -gestirn o. haarster v.; -gold o. mige aluiti v.; -schaber m. (Looi.) haar
schaafmes o.; -schar m. (PI.)-schaverin.,
o. van het haar; -ballen m. haarbal,gem- j gedegen goud o. in den vorm van ha,
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wolfsklauw m.; -scharf bijv. nw. (ge- bos m.; 3. ein schoner —, een mooi hoofd zie of heb ik gaarne, dat bevalt mij; etw.
meenz.) (van een mes), haarscherp, zeer met haar; -wulst m. haarwrong v., toertje
scherp; (fig.) zeer juist, nauwkeurig, fijn, o.; 2. gevlochten haar o., vlecht v.; -wurm
sterk; — beweisen, uiterst nauwkeurig; m., Z. -milbe; -wurg v. (Pl.) waterlelie,
--- icber etw. her sein, iets fluks onder- zeeroos, zeebloem v.; - Wurzel v. haarwornemen; 2. scherp, bijtend; -scheitel m. tel m.; 2. (PI.) harige, vezelige wortel nl.;
kruin m. van het hoofd; -schere v. -zai ge v., -zdnglein o. haartang v., krulhaarschaar, kappersschaar v.; it. schaar ijzer o.; -zeolilh m. vezelige schuim- of
v. om de huiden van haar te ontdoen; bruinsteen m.; -zeug o. haartuig, haar,
-schlächtig bijv. nw. (Veea.) dampig; haren goed o., haren stof v.; - tierde v.,
-schlei/'e V. haarstrik m.; 2. haarlint o.; Z. -putt; -zirkel ni. haarpasser m.; -zits
-schminke V. haarwatertje o.; -schmuck (Hand.) half geperst laken o.; -zopf in.
m., Z. -puts; -schmücker in., Z. -kráus- haarbos m., haardof m.; -zotte v. haardot
ier; -scitneiden o. haarsnijden, haarknip- v.; - zotlig bijv. nw. langharig, gehaard;
pen o.; -scneider m. haarsnijder, kapper -zwiebel m., Z. - wurgel.
m.; -schnep[ev. kleine poelsnip v.;-schnur
Habbegierig, ( - er, -st) bijv. uw.
V. haarsnoero., haarstrik m.; 2. (Pruikm.) hebgierig, hebzuchtig.
n) v. have v., fortuin o.,
Z. - hechte; 3. (Heelk.) Z. -seil; - schop! Habe r
m. haarbos m.; -schuppe v. klipvisch goederen o. mv., eigendommen m. mv.,
m.; - schoppen V. mv. droge schurft o.; bezittingen V. mv.; /'ahrende -, roerend
-schor v. haarsnijden, haarknippen o.; goed o.; - liegende -, onroerend goed, vast
2. kruipschering, tonsuur v.; -schzvamm goed; Hub'und Gut verp[c nden, have en
m. (Pl.) poederachtige paddenstoel m.; goed verpanden.
-schwanz m. zeester v.; -schwvarte V.
Habeas—Corpus —Acte, v. (in
(Ontlk.) haarvlies o. van den schedel; E.) wet V. tot inhechtenisneming, welke
-schwkrze V. haarkleursel o.; -schwwe fel het verhoor van den gearresteerde binm. natuurlijke haarvormige zwavel v.; mien 24 uren beveelt.
Habedank, m. (onb.) Z. Dank-schwweif m. staart m. eener komeet; -seide
V. (Zij+leh.) inslagzijde v.; -seilo. (Heelk.) sagung.
Habegeist, (- es) m., z. m. heb
haarsnoer o., dracht v., seton in.; -seite
-zucht,ebigdv.
V. haarkant m., nerf v.; -sieb o. harer,
Haben, (du kast, er hat, ich halte,
zeef, haarzeef v.; —boden m. haren
bodem m.; —stuhl m. weefgetouw o. ich babe gehabt) bedr. ww. onr. hebben,
voor haren zeven; -sieder m. haarkoker, vasthouden; in der Hand -, in de hand
pruikmaker m.; -silber o. haarvormig hebben; kast du Geld?, hebt gij geld?;
zilver o.; -sohle v paardenharen zool v.;' ein Kind auf den Armen -, hebben, hou-spalt m. haarspleet v.; it. haarziekte v., den; Geld bei sich -, geld bij zich, op zak
waarbij het haar splijt; -spoiler m. (fig.) hebben, voorzien zijn van; jem. an of bei
haarkloover, vitter, bediller m.; -spallerei der Hand -, houden; hier hast da Geld,
V. haarklooverij, vitterij v.; -spange v., hier hebt gij geld, hier is geld; (fig.) etrv.
Z. -nadel; -spalien o. mv. (Boekdr.) zeer bei der Hand -, iets onder handen, bij de
fijne tusschenruimte v.;-spiesz m.,Z. -bol hand hebben, onder de oogen hebben;
spitse v. punt v. van een haar, haar--zen; (gerneenz.) (van eene onaangenamezaak),
punt v.; -staub m., Z. -puder; -stein m. da hast du es, daar hebt gij het nu, ik
haarsteen m.; -stern m. haarster, staart heb het « wel gezegd ; it. dat is juist wat
komeet v.; -stickerei v. borduurwerk-ster, gij verdient, gewild hebt; da hast du dein
o. met haar; - Strang m., Z. -seil; 2. (P1.) Theil, ziedaar uw deel; 2. hebben, bevat
inhouden; in sick -, (van een huis,-ten,
varkensvenkel v.; -strich in. haarstreep,
fijne streep v.; -stutzer m. kapper m.; eene stad &), bevatten; 3. hebben, be-system o. (Ontlk.)gezamenlijk lijfhaard.; zitten, in bezit of in eigendom hebben;
-thierchen o. (Nat. kist.) haarvormig in- der Mensch hat einen Körper and vine
fiisiediertje o.; -thurm in. hoog opgekruld Seele, heeft, is begaafd roet, bezit; eira
haar o.; -tour v., Z. -au/satz; -tragend gutesHerz -, een goed hart hebben, goed
zijn; Recht -, gelijk hebben; Geduld-hartig
bijv. nw. (Pl.) met haar begroeid, harig,
vezelig; -tresse V. haarvlecht v.; - trommel -, geduld hebben, geduldig zijn; ich muss
V. (Pruikm.) haartrommel v.; -tuck o. Geld -, ik moet geld hebben, ik heb &
paardenharen weefsel o.; (Br.) Z. -zeug; noodig; Gluck -, gelukkig, voorspoedig
(Hand.) kalmink o.; (Kookk.) zeef, teems zijn; (fig.) er hat etw. von seinem Valer,
V. van paardenhaar; (Pruikm.) haardoek hij heeft &; etw. an sich -, was 4' iets
m.; -umwachsen bijv. nw. behaard, harig; in, over zich hebben &; er hat die Ge-vercvicklung v. verwarring, wanorde v. wohnheit, hij heeft de gewoonte, is gevan liet haar; -vitriol m. baarvormige woon; (gemeenz.) er hal es an derf Augen,
vitriool o.; -wachs m. pommade, haarwas hij mankeert, heeft iets aan &; jem. neben
v.; (Ontik.) pees v., spieruiteinde o., geel- sich -, iem. tot deelgenoot, helper& heb
jem. ober sick -, iem. boven zich-ben;
haar o.; -weide V. echte teenwilg in.;
-weise bijvv. haarsgewijs, haar voor haar; hebben; vor sich voor zich, voor oogen
-wickel v. krul v., krulpapiertje o., papil- hebben; (fig.) wen meinst du vor dir zu
lot v.; mit —n versehen, in de papillotten -?, wien meent gij voor (u) te hebben;
zetten; -wild o. (Jachtw.) harig wild o.; 4. ondervinden, gevoelen, maken; eine
-wirre v., Z. -krause; -wisch m. (Boekdr.) grosze Freude -, gevoelen; Hunger, Durst
haren kussentje o.; -wuchs m. haargroei, -, hebben; ich habe nichts dagegen, ik
groei m., groeien o. van het haar; 2. haar- heb er niets tegen; das habe ich gein, dat
(-

,

-,

am Griffe, am Gefühle -, al tastende vindein; ich heb' es, jetzt hab' ich es, nu heb
ik iet, tja ben ik er; (Spr.) hab' ich ist
besser als halt' ich, een vogel in Je hand
is beter dan tien in ale lucht; 5. nut hebben, voordeel genieten van; was habe
ich davon?, wat heb ik daaraan, welk
voordeel heb ik daarvan ?; ich habe nichts
an dieser Waare, ik verdien, win niets
bij &; eine fitte an jem. -, iem. iets te
vragen, te verzoeken hebben, een verzoek
hebben aan; etw. von jemn. -, hebben,
geërfd hebben van; 6. k; ijgen, bekomen,
hebben, zich, verschaffen; es ist nicht
meth zu -, het is niet meer te krijgen, te
koopen; fur Geld ist alles zu -, voor geld
is alles te koop(en), te krijgen; (genieenz.) ichwill es so -, ik wil het zoo
hebben, ik verlang het zoo; 7. zu leben -,
een voldoend inkomen hebben, een middel van bestaan hebben, kunnen leven; ich
habe Ihnen zu melden, ik moet u &; das
hat etw. zu sagen, hat el-w. auk sich, dat
heeft wat te zeggen, te beteekenen; es
hal nichts zu sagen, het heeft niets te beduiden, beteekent niets; er kónnte es nicht
besser -, hij kou het niet beter hebben,
zou niet gelukkiger kunnen zijn; er hal
gul billen, warten 4' of hij al bidt, wacht
&; Ii. wed. ww. sich -, zich gedragen,
zich aanstellen, Z. sich benehmen; (fig.)
ja, es hat sick wohl, het lijkt er ook naar;
2. onp. ww. es hal keine Eile, het heeft
geen haast, liet behoeft zoo gauw niet;
es h,zt keine Noth, het heeft geen nood,
er is geen gevaar bij; damit hal es gute
Wege, daar ben ik niet batig, bezorgd
voor; it. dat gaat goed; damit hat es
seine llichtigkeit, dat is geheel in orde;
(Scherts.) es hat sich was zu lachen, er
is niets belachelijke; [II. o. zelfst. (Hand.)
das - and Sollen, te goed en schuldig,
credit en debet.
Habeniehts, ( -es, mv. -e) m.
(Scherts.) arme duivel, arrne drommel m.
Haber, (-s) in., z. m., Z. Ha(er.
Habereeht, (-(e)s, inv. -e) m. hij,
die altijd gelijk wil hebben, betweter,
vitter, bedilal m.
Haberechten, (haberechtele, gehaberechtet) o. ww. ( veroud.) haarklooven, vitten, overal wat op te zeggen heb
-ben,
gelijk willen hebben.
Haberechterei, v., Z. Rechthaberei.
,

Háberrolir,(-rohr(e)s,mv. -röhre)
a. schalmei v.

I--Iabgeist, m., Z. Habegeisi.
Habgier, v., habgierig, bijv.
uw., Z. Habsucht, habsuchtig.
Habhaft, bijw. einer Person, eines
Dirges - werden, in zijne macht krijgen,
in handen krijgen, in bezit krijgen.
Habicht, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
hist.) havik, duivenvalk rn.; (Pl.) getakte , eetbare paddenstoel m.; -same m., Z.
Wallsame.

Habichts—fang, (-es) m., , m.
liaviksvangst v.; it.baviksklauwen m. cnv.;
2. Z. -korb; -(liege v. roofvlieg v.; -korb
m. mand, kast v. of net o. waaronder men
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eene duif & zet om een havik te vangen;
-kraut o. havikskruid o.; -nasev. haviksneus, papegaaienneus m.; -nest o. haviksnest o.; -netz o. haviksn^t o.; -schnabel
m. havikssnavel rn.; -stein m. havikssteen m.; -vogel m. mv. vogels m. mv.

kinderen), hakkelen, stamelen; 2. aan- ken; um nichis -, om niets, om Bene klei
hangen.
-nighedtws
zoeken.
Hacken—knopf, ( knopf(e)s, mv. Hader-sammler, (-lers,mv.-ler)
-knop(e) m. (PI.) duizendknoop v. (een m. lompengaarder, voddenraper m.; -salt
struik); -leder o. (Schoenra.) hakledero.; bijv. nw. het twisten moede; -schneider
-schar v. (PI.) wilde spinazie v.; -stuck m. lompensnijder m.; -sucht v. krakeel i zucht v.; -süchtig bijv. nw., Z. -ha[t;
die tot het geslacht van den havik be- o. hielstuk o.; -treter m. lakei m.
hooren
Hacker, ( s, mv . Hacker) m., Z. -suppe v. (Pap.) hakkepap v.
Habig, bijv. nw. hebgraag. heb Fleisch -, Holz-hacker.
Hafeichen, H ►felein o. (verkl.)
inhalig, schrokkig.
-zuchtig,
Hacker, (-s, mv. Hacker) rn., Z. potje o., kleine pot m.
Habilitiren, (habilitirte, habili- Hdckerling.
Hafen, (-s, mv. Halen) m. pot, hak
Hackerig,
tirl) bedr. ww. (Rechtsw.) bevoegd of
bijv. nw. met ' korte m.; ((Glasbl.) smeltkroes m.; 2. (Zeew.)
gewettigd maken, wettigen, habiliteeren; stijve haren bezet; 2. hakkelig, stotterend. haven v.; innerer -, bassin o.; (fig.) in
2. wed. ww. (Schoolt.) sich -, bewijzen
Haekerling, ( - (e)s, mv. - e) m. sicherem - sein, in veilige haven, in vei
van bekwaamheid geven om het profes - haksel, snijdsel, gehakt stroo o.; -schneigeborgen, goed bezorgd zijn. -lighed,
der, stroosnijder m.; it. Z. Philister.
soraat uit te oefenen.
Hafen- anker, ( -kers, mv. -ker)
Habilitirung, V. (Rechtsw.) be- H^ekerlings —bank, bánke), m. havenanker o.; -au fseher m., Z. -meivoegdmaking, wettiging, habilitatie v.; -lade, (-n) v. snijbank v., snijbak m., ster; -bake m. havenbaak v.; -bauw m.
2. (Schoolt.) bewijs o., proeve, van be- snijkist v.; -muhle v. hakselmolen m.; havenboom, sluitboom m. eerier haven;
kwaamheid tot het uitoefenen van het -schneider m. hakselsnijder m.
-bewahrer m. havenwachter m.; -binder
professoraat.
Hackerlohn, ( - (e)s) m., z. m. m. rondreizend ketellapper m.; -butte v.
v. potvorm m.; -damra m. havendam
Habit, (-s, mv. -s) m. kleed v., hakloon o.
Hacket, v., z. m. verhakken o. van rn.; -deckel m. potdeksel o.; -gast m.
kleeding v., gewaad o.
havengast m., schip o., dat eene haven
Habsehaft, V., Z. Habseligkeit. den wijngaard.
Habselig, bijv . uw., Z. reich; -keil Hack — hopfen, ( - s) m., z. m. (Pl.) binnenloopt; -gebühr V. haventol m., haV. bezitting, have v., goederen o. mv., hop v., die tweemaal gehakt en eenmaal vengeld o.; -geld o. havengeld o.; -inspecfortuin o.; (Scherts.) pakkage, bagage v.; gemest is; -klotz m., Z. -block; -messer tor m., Z. - meister; -kefte v. havenketting
v.; -leuchte V. havenlicht o.; -los bijv. nw.
das ist seine ganze —, dat is al wat hij o. hakmes o.
Hacksch , (-es, mv. -e) rn. heer zonder haven; -meister m. havenmeester,
bezit, dat is zijn geheele rijkdom.
Habsueht, V. hebzucht, hebzuch- m., mannetje der tamme varkens; (fig.) havenopziener m.; -grdnung v. havenvuilbek m., morspot m., zwijn o.
reglement o.; -onl m., Z. - sladl; -pflanze
tigheid, begeerlijkheid V.
HabsUchtig, er, - st) bijv. nw. Haekscher, ( - s, mv. Hackscher) T. apenboom, baobab m.; -platz m., Z.
-stadl; -rdumer ni. havenruimer, baggerhebzuchtig, begeerig; -keit v., Z. flab- m., Z. Hacksch (fig.),
such t.
molen m.; -rdumung v.verbreeden o.eener
Hackseheit, o., Z. Hakscheit.
Haehe, (-n, mv. -n) m. kerel, vent, Haekschen, (hakschte, gehack- jiaven; -schlepp m. sluiphaven, vlucht
schet) o. ww. vuile taal uitslaan, gev.; -spesen mv., Z. -gebühr; -stadl-haven
vlegel m.; it. vrek m.
V. havenstad, zeehaven v.; -wand v., Z.
HaChicht, ( -er, -st) bijv. en b. meene woorden zeggen.
vrekkig, inhalig.
H^eksel, o., z. m., Z. Hdckerling. -damm; -zoll m., Z. -geld.
Hachel, ( - n) v. angel m.; it. korte Hekstock , (-stock(e)s, mv.-stóc- Hafer, (-s) m., z. m. haver v.; tauke) m., Z. Hackblock.
Ger -, windhaver, vloghaver v.; -wilder
mantel m.
Haehse, Hehse, ( - n) v., Z. Hackup, m., z. m. mengsel o. van -, wilde haver; der - steht gut, de (te
kaassoorten voorarme liedenop het brood. veld staande) haver staat goed; (lig.) der
Háckse.
Hacht, ( - (e)s, mv. - e) m., Z. Ha- Haddig, (-e)s) m. wilde vlier V. - sticht ihn, hij is dartel, brooddronbicht; 2. (-en) v., Z. Haft; it. lis v. (van
Hadel, (-n) v. (Pl.) rist, bloemen- ken; (Volkst.) de broodkruimels stelinnen op de bleek); - gericht o., Z. Halt- of vruchtenrist V.
ken hem.
Hadel, (-s) o., z. m. (Bergw.) het
gericht.
H$fer — aeker, (-ackers,mv.-ácker)
Hack , (-e)s, mv. -e) m. hak, houw beste van gestampt en gewasschen erts. m. haverakker m.; -árnte v., Z. -ernte;
m.; (fig.) - and Pack, Jan Rap en zijn
Hadelgras, (-grases, mv. -gráser) -artig bijv. nw. haverachtig; -bau in. hao. in bundels groeiend gras o.
maat.
verteelt v.; -bier o. haverbier o.; -birne
Hebek —balken, (-balkens, mv. Haddern, (hadderte, gehaddert) o. v. haverpeer v.; -blüthe v. haverbloesem
- balken) m., Z. Heckbalken; -bank v. hak ww., z. hadern.
m.; -boden m. havergrond m.; 2. (Landb.)
v.; -heil o. bijl, hakbijl v.; -block m.-bank
Hader, (-s, m.-n) m. lomp v.,lap m., haverzolder m.; -brei m. haverbrij v.,
hakblok m.; -bord o. (Kookk.) hakplankje vod v.; 2. (-s) m., z. m. twist m., oneenig- haverpap v.; -brod o. haverbrood o.; -diheid v., verschil o.; -balg m., Z. Haderer; stel v. (PI.) scharen- of sikkelkruid o.
o.; 2. (Muz.) hak(ke)bord o.
Haeke, (-n) v. hakken, houwen,ge- -buch o. twistboek, protocol o.
Haferei or Haverei, ( en) v.
Haderer, ( rers,mv. rer) m. twist- (Zeew.) averij, haverij, schade v. aan
hak o.; einem Weinberg die - geben, een
wijngaard snoeien; 2. hak m., houweel o.;'. ziek mensch, twistzoeker, twiststoker m.; schepen en hunne lading; kleine -, kleine,
mil der - aufhacken, hakken, behakken; 2. slagtand m. van een wild zwijn.
geringe averij v.; - erleiden, haverij heb(fig.) der - einen Stiel ,'inden, een uit -' Hader — geist, ( - es) m., z. m. t wist - ben, schade lijden.
vluchtje, een middeltje vinden, ergens zieke aard m., inborst v.; 2. Z. Haderer;
Hafer — ernte, (-n) v. haveroogst
eene mouw aan passen;3.(Schoenm.) hak -gericht o. ondergerecht o. voor geringe m.; -feld o., Z. -acker; -gras o. Turktwisten; -gein m., Z. Haderer.
v., hiel m.
sche weit v.; -gries m., -grutze v. haverHaakeisen, ( - sens, mv. sen) o. Haderhaft, -ig, -er, -st) bijv. gort v.; -grützsuppe v. havergortpap v.;
nw. twistziek.
hakijzer o.
-gulle v., Z. - zins.
Hader — hatze, ( - n) V. twistzieke Haferirt, bijv. nw. (Hand.) beHackel, (-n) v. handbijl v.
Hacken, (hackle, gehackt) bedr. vrouw v.; -lade v. lompenkist, vodden schadigd, averij bekomen hebbende.
ww. hakken, pikken; (Kookk.) hakken,
-lump(en) m. lompen v. mv.,-la(de)v.;
Hafer —ka$'e, ( - (e)s) o., z. m. ha houwen; gehacktes Fleisch, Gehacktes, vodden v. mv.; -lumpenmann m. vod verkaf o.; - kasten m. haverkist v.; -kastner
voddenraper m.; -messer o.-denkopr, m. opziener m. over de haverkist; -kiste
gehakt (vleesch) o.; Hols -, hakken,
klooven; 2. einen Acker -, niet de hak (Pap.) lompenmes o.
v., Z. - kasten; - komn o. haverkorrel v.,
omwerken, hakken; einen Weinberg -,
Hadern, (haderte, gehadert) bedr. havertje o.; -kur v. haverkuur, genezing
ophakken, met de hak loswerken; 1I. (van ww. twisten, krakeelen, kijven, twist zoe- V. door middel van haver; -lattig m., Z.
-
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Huflattig; -malz m. havermout o.; -mann landgoed is bezwaard met k; die Schuld
m. (Nat. kist.) hooiwagen, langpoot m.; haftet auf seinem ganzen Vermóyen, de
-mark o., Z. -wurzel; -mehl o. havermeel schuld doet zijn & aan; ich hafle da/dr,
o.; -much v., Z. -aczcrzel; -musz o., Z. ik blijf borg daarvoor, ik sta er voor in.
-brei; -nudeln v. nov. vermicelli v. in den Haftenblei, (-(e)s) o., zin. (Glaz.)
vorm van haverkorrels; -pflaume v., Z. hechtlood o.
-schlehe; -ricke v. kauw v.; -rohr o. strooHaf tgeld, (-(e)s, mv. -er) o. handhalm m.; 2. herdersfluit, panfluit v.; geld, ouderpand o., waarborg m.; it. sleu-rose V. duinroos v.; 2. duinrozestruik m.; telgeld, sluitgeld o.; - gericht o. kleine
-rücke v. zaadkraai v.; -saai v. haver- rechtbank v.; - meistel in. (Geweerm.)
zaad o., haverzaaien o.; -sack m. haver- haftbeitel in.; - pfennig m., Z. -geld; -iront
zak m.; -schlehe V. vroege pruim v.; it. o. voorzetsel o.
vroege pruimeboom rn.; -schleim m. haHaftung, V. waarborg, borg in.,
vernat o., haverpap v.; -schrecke v. krekel garantie v.
m.; - schrot m. havergort v.;,-seim in., Z.
Hag, (-(e)s, mv. -e) m. haag, heg,
-schleim; -spreu V. haverkorrel v.; -stop- afsluiting, omheining v.; 2. struik, haag
-struikn.;3bochje,
pel v. haverstoppel m.; -stroh o. haverstroo o.; -.stuck o. haverland o.; -suppe
Hag apfel, (-ap f els,rn v. -dp fel) m.
V. haverpap v.; -frank m., Z. -schleim;' I haagappel, wilde appel m.; 2. Z. Hage-weihe v. (Kath.) haverwijding v.; -wurzel^ butte; -apfelhaunn m. haagappelboom in.;
V. boksbaard m.; -zins m. havercijns m.,' -art in., Z. Hagen/'alk.
Hagbar, bijv. en b. omheinbaar, af
havertiende V.
wat afgesloten kan worden; -es-sluitbar,
Half, (-(e)s, mv. -e) o. golf, haai v.;
(veroud.) zee v., meer o., zeeboezem m.; Gul, te verdedigen.
-damra, -deich ni. zeedijk m.; -dorp m. H ,ge, (-n) v. houten hamertje o.;
2. veiligheid, verzorging v.; it. genoezeekruisdoorn m.
Hafner, ( s, mv. Hamner) in ., in, gen o.
(-nen) V. pottenbakker m., pottenbakster,
Hage baum, (-baum(e)s, mv.
-brume) m. jonge, uit zaad voortgekopottenbakkersvrouw v.
Hafner-arbeit, v. pottenbakken, men boons m.; -bereiter m. boschwachpottenbakkerswerk n.; -erde v.pottenbak- ter m.
Hagebuche, (-n) v. (Pl.) jok kersaarde, potaarde v.; -handwerk o. pottenbakken o., pottenbakkerij v.; - meister boom, hagebeuk m.
Hagebuchen, bijv . nw. van jok m. pottenbakkersbaas m.; -scheibe v. pottenbakkerswiel o.; -werkstaal v. potten boomhout, hagebeuken(houten); (6g.)
pottenbakkerij v. -bakerswplt, ein -er Mensch, groote lomperd, botterik,
Haft, (-(e)s, mv. -e) m. houden, stijf rnensch M.
Hagebuttbirne, ( n) v. (PI.)
kleven o., steun m.; die Sache hal keinen
-, die zaak heeft niets zekers; 2. haak, mispelpeer v.; -nbaum m. mispelperering, houvast m.; (Geweerra.) haft of boom m.
Ht,gebutte, (-n) V. hondsroos,
schaft v.; (Wijeg.) stroo, breiband, bind—

-

—

—

-

teen o.

Haft, v., z, m. (van een persoon),
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of kern V. eener zaadkorrel; -gans v.
meeuwgans, hagelgans, wilde gans v.;
-geschoss o. steenstuk

o.; -geschwulst v.

gezwel o. in den vorm eener hagelkorrel; -guss in. hagelbui v.; - komn m. hagel
hagelsteentje o.; (Gen.) hagel -kor-elv.,
korrel v., een klein rond gezwel aan het
ooglid; -kugel v. (Art.) met schroot gevulde holle kogel m., kartets V.

Hageln, (hagelle, gehagelt) o. ww.,
m. h. hagelen; es hagelt, het hagelt, er
valt hagel; (fig.) es hagelle Prügel auf
ihn, het hagelde stokslagen voor hem,
hij ontving eene hagelbui van klappen;

11. o. zelfst., Z. Hagel.
Hagelschaden, ( s) m. door den
-

hagel veroorzaakte schade, hagelschade
v.; er hat - erlitten, de hagel heeft hem
schade berokkend.

Hagels chadenversicherungsgesellsehaft, (-en) v. verzekeringsmaatschappij v. of genootschap
o. tegen hagelschade.

Hagel schauer,
—

(-

ers,mv. -er) m.

hevige hagelbui v.; -schlag m. hagelslag
m., hagelen o.; 2. Z. - schaden; - schrot
o. (Jachtw.) eendenhagel in.; -stein m.
hagelsteen m., hagelkorrel v.; -strora m.
hagelstroom m.; -sturen m. hagelstorm
m.; -wveisz bijv. en b. hagelwit, zoo wit
als hagel; -wetter o. donderstorm m. met
hagel, geweldige hagel m.; -rvolke v. hagelwolk v,
Hagemahl, (-(e)s, mv. -e) o. landelijk gerechtshof, gerecht o. in veldzaken.
Hagen, (-s, mv. Hagen) ni. stier m.

Hagen, hagen, (hdgte,gehagt en
ww. omsluiten, omheinen, met eene haagomgeven,afschutten; gehegte Wiese, met eene haag om-

hegte, gehegt) bedt.

zette weide; das Wild - , niet schie

egelantierbezie, rozebottel v.

Hagebutten-latwerge, (-n) v.' ten, sparen, overhouden, bewaren; (fig.)

(PI.) hondsroos v.; -rose v., Z. Hagrose; jens. bei sich -, eene schuilplaats ver -strauch m. (PI.) wilde rozenaar,egelan- leenen, verbergen, behoeden, beschut
ten; einen Plan -, koesteren, voeden,
tierstruik m.
Hagebuttschwamm, ( (e)s) overleggen; Freundscha ft, Feindschaft
m., z. m. hondsrozespons v., egelantier - gegen jem. -, koesteren, iem. genegen,
vijandig zijn; einen Zweifel -, koesteren;
appel m.
Hage dorn, (-es, mv. -e) m. haag - seinen Hass -, blijven houden; Irrlhur,,er
doorn of hagedoorn in., Z. Weiszdorn; 2. -, behept zijn met; tine grosze Meinung
Z. Hagehuttenstrauch; -drüse v., Z. Heck- von sick -, hebben; (gemeenz.) jem. -und
Heft.
pflegen, voeden en verzorgen; 2. Gericht
Haft-befehl, (-(e)s,mv. -e) m. be- druse.

inhechtenisneming, aanhouding, gevangenneming, hechtenis, gevangenis, opsluiting v.; fern. in gefangliche -, .sur bringen, iem. gevangen nemen, aanhou
in die - geralhen, in de gevangenis-den;
geraken, gezet worden.
II. (-(e)s, mv. -e) o. (Nat. kist.) dag
oeveraas o.; 2. Z.-vliegn.m,haft
vel o. tot inhechtenisneming; -beschwerde
V. dienstbaarheid v., dwangarbeid m.;
-brief m., Z. -befehl.
Hftehen, o. (verkl.) haakje o.,
kleine haak m.; (Geweerm.) Z. Haft;
(Glaz.) Z. Haflenblei.
Haftdolde, (-n) V. (Pl.) wilde
kervel, klitkervel V.

Haftel, h ,fteln, haften, Z.
Heftel c".

H$ften, (haflete, gehaftet) o. ww.,
m. h. houden, kleven, hechten, haken;
daran haftet es, daaraan hapert het; (fig.)
an etw. -, gehecht zijn, verkleefd zijn aan;
es haftet ihm ein Fehler an, hij heeft een
gebrek, is behept met; es haftet nichts
bei ihm, wat men ook zegge, het is ver
moeite, hij bekommert zich om-gefsch
niets; es - Schulden auf diesem Gute, dit

-

—

Hgeholz, (-es) o., z. m. haag - -, houden, zitting houden, recht spreken.
Hagenschwanz, ( schwanzes,mv.
Hageiche, (-n) V. haageik(eboom) -schzvdnae) m. bullepees v.
Hage prunk, (-(e)s, mv. -e) m.
groene eik m.
Hagéiehel, (-n) v. haageikel m. fat, pronker m., modepop m.
Hagel, (-s) m., z. m. hagel m., ha- Hager, ( -er, -st) bijv. en b. mager,
hout, hoogstawmig hout o.

-

—

gelbui v.; (gemeenz.) dass dish der -!, bleek, ontdaan, afgevallen; -er Hals,lang,
Blitz and -, (een vloek, overeenkomende slank; -e Arme, mager, schraal.
Hager, (-s, mv. Hager) m. zandniet wat bliksem!, voor den donder &!;
(om te schieten), hagel m., schroot, lood; eilandje o., zandplaat v., duin o.
o.; ei.ne Flinte mil - laden, met schroot H,ge reis, ( es, mv. er) o., Z.
of hagel laden; 3. Z. Hahnentritt; 4. Jan Lassreis; -reilen m., Z. -bereiter.
-. Johann -, Hans -, gemeen, gepeupel, Hager falke, (-n, mv. -n) m.
oude, moeielijk af te richten valk m.
janhagel o.
Hagel ableiter, ( Iers, m v. ter) H ►ger— gericht, (-e) s, mv. -e)
m. hagelafleider m.; -dicht bijv. en b. in o. gerecht o. uit leenheeren bestaande;
menigte, zoo dicht als hagel; die Schldge -gut o. boerderij V. waaraan zekere dien(ielen - auf ihn, hij ontving eene hagel- sten verbonden zijn; -herr m. bezitter,
bui &; -fleck m. (PI.) binnenste navel m. eigenaar, heer m. van eene boerderij,
—

-

—

—

-

-

-
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Hah.

Hak.

Hah.

waaraan diensten verbonden zijn; -hu fe kapoen, kapuin, gesneden haan m.; (geV. hoeve v. van 60 morgen; -jonker m., meenz.) es wird kein - darnach kráhen,
geen haan zal er naar,kraaien, niemand zal
Z. -herr.
Hagerkeit, v. magerheid, bleek er iets van weten; er ist der - im Korbe,
schraalheid v.
-heid, hij is de lieveling van allen; jemn. einen
Hager-mann, (-mann(e)s, mv. rothen -auf das Hans of das Bach setzen,
-manner) m. bezitter m. van een met iems. huis in brand steken; (Bouwk.)
diensten verbonden leengoed.
windwijzer, haan m., haantje o.; (GeHggern, (hagerte, gehagerl) o. ww. weerm.) haan m.; den - einer Flinte spanvermageren, mager worden, vervallen.
nen, aufziehen, den haan spannen; (SalHagerose, (-n) V. haagroos, wilde p.) a:loopkraantje o. onder aan eene kuip;
(aan een vat &), kraan v., sleutel m.;
• roos V.
Hager-recht, (-es,mv. -e) o. recht (Giet.) die -en, Hahne of Hähnen, vul
-stukjeo.mv
o. van eene uit leenheeren bestaande
rechtbank; -säule v. (Jachtw.) paal m.,
Hahn -balken, ( - hens, mv. - ken)
zuil v. ter aanduidingder verbodenjacht. m., Z. Hahnenbalken; -bieger m. haan Hagesehau, v. schouw v., nazien buiger m.; -bohrer m. kraanboor v.; -brei,
—lehm m. (Giet.) leembrij v.; -buche,
o. van heggen &.
H,geschlag, ( - schlag(e)s, mv. -birchen, Z. Hagebuche 4; -butte v., Z.
-schlãge) m. deel o. van een bosch, waar Hagebutte.
niet gehakt wordt.
Hahnehen, o. (verkl.) haantje o.,
Hagestolz, (-en, mv. -e of -en) m. kleine, jonge haan m.
oude vrijer, vrouwenhater, ongehuwde
Hahnehi tchen, o. spilboom m.
manspersoon m.
Hahnen, (hahnte, gehahnt) o. ww.
Hagestolzenrecht, (-(e)s, mv. de horens opzetten; 2. bedr. ww. tot ho-e) o. recht o. tot in beslagneming der rendrager maken.
goederen van een ouden vrijer na zijn
Hahnen-balken, (-kens, mv.
dood.
-ken) m. hanebalk m.; -bart m. lel o.
Hagestolzin, (-nee) v. oude vrij- van een haan; -ei o. hanenri, klein ei o.;
ster, ongehuwde vrouwspersoon v.
-eisen o. (Geweerm.) hanevoet m.; gelHagestolziat, (-(e)s) o., z. m. ber -, boterbloem v.; (Zeew.) - fusze rn.
oude -vrijersleven o., ongehuwde staat m., mv. zwichting v.; mit —n befestigen,
zwichten, zwichting maken; -(utterer rn.
celibaat o.
Hge—torf, (-(e)s, mv.-e) m.lichte hanenvoeder m.; -ge/echt o. hanengevecht o.; -gehduse o. (Bergw.) kraanturf v.
Hoge-wald, (-wald(e)s,mv. -wal- huisje o.; - geschrei o. hanengekraai ó.;
der) m. afgesloten bosch of woud o., -hode v., -hödlein o. (Pl.) papenhout o.,
waarin niet gejaagd mag worden; - wasser appelpompoen m.; 2. kornoelje v.; 3. egeo. afgesloten water o., waarin niet ge- lantierbes, haagbes v.; -hodenbaum m.
vischt mag worden; -weidev.eigen weide papenhoutboom m.; it. -hódleinstrauch
v.; (P1.) groene wilg m.; -wiese v. gras in. kornoeljeboom,wielboom m.;it.hondswaarop geen vee mag gedreven-veldo., roos v., egelantierstruik m.; -hutchen o.
worden; -wild o. hertenkamp o.; -wisch egelantierbes, haagbes v.; -kamm m. ham. bos m. stroo of takken, ten teeken nekam m.; 2. (Ontik.) Z. Kamm; 3. (Pl.)
dat een akker niet gebruikt, een grasveld hanekam m., luiskruid o.
niet geweid mag worden &; -zeil v. tijd
H^hnenkamm - dru.se, ( - n) v.
m. waarin het jagen, visschen & verbo- (Uelfst.) naar een kam gelijkende zwavelzure bariet m.; -kies o. zwavelkies m.
den is.
Hagling, (-(e)s, mv. -e) kleine in den vorm van een hanekam; -klee in.,
blei v.
Hahnenkammchen o. (Pl.) spurrie v.,
IIagrose, (-n) v. wilde roos,honds- klavergras o.
roos, egelantierbloem v.
Hahnen -kampf , ( kampf(e)s,
Haha, (onb.) o. (Bouwk.) opening mv. - kamp(e) m., Z. -gefecht; -kopt in.,
V. in een tuinmuur door eene buiten- Z. -kammklee; -lied o. hane(n)gekraai
gracht beveiligd om een vrij uitzicht te o.; -pfau m. pauw m. onder de hoenders;
geven, sloot, gracht v. in plaats van eene -p/ótchen o., Z. -hode; -pfote v. (Zeew.)
doodshoofdblok o.; — an der Besahn,
heining.
-

Hahnker, (-s, mv. H'áhnker) m.
► werm m. die op een verlaten bijenkorf
bezet wordt.

Hahn —port, (-(e)s, mv. -e) m.
(Zeees.) Z. Hahnenpfote; -rei m. horen
ontrouwe vrouw, m.;-drage,mn
zum —machen,horens opzetten, tot horendrager maken.
Hahnreischaft, V. horendragerij v.

Hai, ( - es, mv. - e), -fisch, ( - es,
mv. -e) m. haai m.; --zdhne m. mv.
tongsteenen, versteende haaietanden m.
mv.; 2. Z. Hag.
Hain, (-(e)s, mv. -e) bosch, woud,
kreupelbosch o.; 2. - of Freund Hain, de
Dood, vriend Hein m.
Hain-altar, (-tar(e)s, mv. -telre)
m. woudaltaar o.; -buche, -butte v., Z.
Hagebuche ct; -gebirge o. woudgebergte
o.; -gefluster o. gelispel o. van den wind
in een bosch; -gesang m. boschgezang,
Duitsch gezang o.; -gestaude o. boschstruiken m. mv.; -getön o. boschgeluid o.;
-götze o. boschgod m.; -hecke v. wilde
rozestruik m.; -holz o. hout o. dat gespaard wordt; -rauch m. veendamp m.;
-schaub m., Z. Hágewisch; -siedler m.
kluizenaar m. in een woud; -thal o. dal
o. in een bosch; it. boschrijk dal o.; -volk
o. boschbewoners m. mv., volk o. dat in
bosschen leeft.
HIiiroehe, (-n, mv. -r) m. (Nat.
hist.) haairog, spitsmuil m.
HLiiternessel, (-n) v.kleine, bonte
netel v.
H ,kehen, (-chens, mv. -chen) o.
haakje o.; mil dem - stricken, haken;
(Tuinb.) haakm.; (Spraakk.) afkappingsteeken o., apostrophe v.; (fig.) ein - auf
jem. haben, een pik, wrok op iem. hebben; - such m. tamboereersteek m., haken
o.; -stickerei v. haken, haakwerk o.

Hakeisen, ( - sens, mv. - sen) o.

haakijzer o.; it. haakje o.

Hlikekamm, (-kamm(e)s, mv.
- kimme) m. (Timm.) hoekspar v., hoek of graatbalk m.
Hjikel, Hakel, bijv. en b., Z.
hak(e)lig.

Hakel, (-s, mv. Hakel) o. haakje
o.; it. vuil o., drek m.
Hekel, (-n) V. hekel, afkeer m.

Hakel-arbeit, (-en) v. haakwerk,
haken o.; -chen o. persoon m. met maai beenen.

Hakelei, (-en) v. hekeling, plagerij,

Naher, HQher, (-s, mv. Hdheren piekeval o.; -plan m., Z. Hahngefechts- stekelachtige rede v.

Heher) m. meerkol m., ekster v.
Hahl, bijv. nw. (veroud.) verborgen, heimelijk; it. glibberig, glad; H.
(-es, mv. -e) o. geheim o.

Hahlen, (hahite, gehahlt) o. ww.
glibberig zijn, glippen, medegeven; 2.
bedr. ww. bedekken, verbergen.
Hahn, (-(e)s, mv. -en of Hahne) m.

mannetje o. van vogels; (van kippen),
haan m.; wälscher -, Truthahn, kalkoen sche haan m.; - ohne Schwanz, ongestaarte
haan, Perzische haan m.; straupiger,struppiger -, Straub-, ruige, wollige, gekrul ..
de, Friesche haan m.; verschnittener -,

(Zeew.) Z. -pfote; H ►kel-hufe, (-n) v.,Z. Hakenhufe.
-ruf, - schrei m., Z. - geschrei; - schrift H€k(e)lig, -er, -st) bijv. en b.
m. hanetred m.; -sporn m. hanespoor o.; hakig, met baken voorzien; (Nat. bist.)
(PI.) baarwortel m.; -stein m. haansteen stekelig, netelig, met stekels; (fig.) van
m.; -tritt m. hanetred m., treedsel o.; zaken), moeielijk, netelig, bedenkelijk,
(PI.) rood guichheil o.; -wahrsagerei keurig, vies, prikkelbaar, kitteloorig, onV. haanwichelarij, haanwaarzeggerij v.; gemakkelijk, lastig; -es Unternehmen, be.
-wecker of Hanewackel m. ontbijt o. der denkelijk; -keit V. kitteloorigheid, keu.
nachtloopers.
righeid, viesheid, prikkelbaarheid v.
H$hn - federn, v . mv. haneveeren H,keln, (hãkelte, gehdkelt) bedr.
v. mv.; -fisch m. (Nat. hist.) waterjuffer,' ww. haken, aanhaken, tot zich trekken;
waternimf v. (een visch); -gefechts- (van de kat), krabben; (Naai.) haken,
kampfplatz m. plaats v., perk o. waarin tamboereeren; 2. wed. ww. sich -, elk.
een hanengevecht plaats heeft.
plagen of tergen, steken geven.

kampfplatz; -port m.

(

Hak.

Hal.

H&kel- nadel, (-n) v. haaknaald

HBeker, (-s, mv. Haker) m. arme
boer m., die met den haakploeg werkt,
haakploeger, keuter m.
Raker, (-s, mv. Hdker) m., Z. Eber.
Hijkergut, (-gut(e)s, mv. -guter)
m. goed, land o., bezitting, hoeve v. van
een boer, die met den haakploeg werkt.
Hkieht, bijv. en b. haakachtig, in
den vorm van een haak.
Hglkig, bijv. en b. hakig, met haakjes, met stekels.
H4klig, bijv. nw., Z. hdkelig.
H^kseheit, (-(e)s,mv.-e)o. (Zout z.) balk m., welke de zoutpannen draagt.
Hakse, (-n) v. kniebuiging v., knieboog m., haze, hespe v.
H%kzapfen, (-p fens, mv. -p[en)
m. (Timm.) haakpin, pen v., haaktap m.,
welke twee stukken hout in rechte lijn

v., haakje o.

H$kelpfahl, - pjahl( e)s, mv.
-pfahle) m. kruispaal m.
Hke1 - stahl, (-stahl(e)s, mv.
-siähle) m. klemhaak m., draaiijzer o.
(

Hakelwerk,

(-(e)s,

mv. -e) o.

kruispaalwerk o.
Hakelzeug, (- (e) s, mv. -e) o.
haakgereedschap o.
Haken, (-s, mv. Haken.) m. haak
m.; (Landb.) haakploeg m., zooveel land
als met één ploeg in zekeren tijd bebouwd kan worden; die - am Wugebalken,
haak m., haakje o.;(Geweerm.)Z.-b%chse;
(Bouwk.) houvast, balkhaak, binthaak,
trekhaak m.; (Wag.) - an den Deichseln,

disselhaak,lemoenhaak m.;(Heelk.)haak,
oplichter m.; (Leid.) - eines Ziegels, neus
m.; (Kantw.) haak m., punt v.; (Bergw.)
afwijking v. van een mijngang; (Uurw.)
englischer -, haakje o.; (Drukk.) letterhaak m.; (Hoefsm.) die -, Z. -zahne;
(Zeew.) (van een anker), vleugel m.;
(Slot.) haak m. om sloten open te steken, looper m.; (Draai.) klemhaak m.;
(Boekb.) slot o. aan een boek; (fig.) die
Sache hat einen -, de zaak is niet richtig, er scheelt wat aan; (Spr.) er schuilt
wat achter.

Haken, (hakte, gehakt) bedr. ww.
haken, aanhaken, vasthaken; einen Acker
-, met den haakploeg ombouwen; 2. o.
ww., m. h. da hakt es, daar schort het,daar
zit de knoop; )". wed. ww. sich -,stollen.
H&ken- armmusket, (-s, mv.
-n) m. (Ontlk.) haakarmspier v.; -band
o. deurhengsel, scharnier o.; (Ontlk.)
ravenbekspier v.; -bein o. (Ontlk.) haakbeen o.; -blatt, -blech o. haakplaatje o.;
-block m. haakblok o.; -bohrer m. haak boor v.; - bolzen m. haakbout rn.; -büchse
V. (Geweerm.) haakbus v.; -förmig bijv.
nw. haakvormig; - [ortsatz in. (Ontlk.)
haakvormig uitsteeksel o.; -haue v. haak
v.; -hufe V. maat v. van 15 roeden;-spade
-kernbeiszer m. (Nat. bist.) kernbijter,
kernvink m.; -knochen m., Z. -bein; -kop/
in. haakkop m.; -kreun o. haakkruis o.;
-kugel v. kogel m. met haken; -laths m.
haakzalm, mannetjes zalm m.; -mörser
m. haakmortier m.; -nadel v. haaknaald,
haakspeld v.; (Art.) ruimnaald v.; -nagel
m. haakspijker m.; -pflug in. haakploeg
m.; -pflügen o. bebouwen o. met den
haakploeg; -pulver o. kruit, buskruit o.
voor haakmortieren; -rad o. (Uurw.)
schakelrad o.; -rein fiijv. nw. geslacht,
schoon aan den haak; -richter m boe
-schar v. haakploegschaar-renchtm.;
v.; -scheibe v. haakschijf v.; -schlussel
m. haak, haaksleutel m.; eine Thüre mit
einem -- aufmachen, eene deur openste ken; -schütze m. haakbusschutter ni.;
-spange v. agraffe v., gesphaak m.; -spiesz
m. harpoen m.; -stock m. haakstok m.;
-tragend bijv. ow. haakdragend, met haken; (Pl.) met hoekige vezels; -wendung
V. omkeering v. met den haak; -wurm
na. stekelige worm m.; -zahn m. (Hoef
haak, tand m. van een paard in het-sm.)
vijfde jaar; -ziegel m. haakpan v.

samenvoegt.

Halali, (onb.) o. jagerskreet m. als
het hert tot het uiterste gebracht is;
- blasen, het teeken daarvan geven met
den horen.

Halb, halben, halber, voorz.
(met den Zen nv.) halve, wegens; Freundschaft -en, vriendschapshalve, uit vriend
seiner Jugend -, met betrekking-schap;
tot, ten opzichte van, uit aanmerking
van; seines Bruders -en, wegens of voor
zijn broeder; seiner Nachldssigkeit -en,
voor zijne achteloosheid; Gewissens -er,
gewetenshalve, om zijn geweten niet te'
bezwaren; Wunders -er, om er een wonder van te maken.
en b. half; ein
P
-esPfund,
Halb, bijv.
J
f
een half pond; eine -e Elle, eene halve
el; ein -er Tag, een halve dag; eine and
eine -c Elle, anderhalve el; ein and ein -es
Pfund, anderhalf pond; - ein Uhr Mittags,
om half een, te half een 's (na) middags; - ;wei Uhr, half twee; diese Uhr
schlägt gauze and -e Stunden, slaat heel
en halfslag, slaat de heele en halve uren;
hat es - geschlagen ?, is het al half & ge
ein -es Brod, een half brood, de-slagen?;
helft van &; ein -es Dutzend, een half
dozijn, zes stuks; ein -er Ton, Z. -ton; gefulli, half vol; ein - rothesund-weiszes
Kleid, half rood en half wit; ein Zeug von Wolle and - von Seide, ein - seidener
and - wollener Zeug, half wollen en half
zijden stof; die -e Zeit, de helft van den
tijd; bis aut den -en Weg, de halve weg;
- Weges, halfweg; der -e Mai , half
Vlei &; bis an den -en Leib, tot op het
halve lichaam of lijf; - Wasser and Wein, half water en half wijn; elw. - von
einander scheiden, iets door midden,
midden door deeles, in twee helften
scheiden; it. - and - theilen; - erhabene
Arbeit, half verheven beeldwerk; - erhabenes Glas, plat-bolvormig; zweiist - vier,
twee is de helft van vier; (Sterrenk.) der
-e Mond, half verlichte maanschijf; (Wapenk.) der -e bond, halve maan; (Pl.)
der -e Hut eines Pilzes, het halve hoedje
&; (Zeew.) das -e Verdeck, halfdek o.;
der -e Ring, handvatsel o.; (Schild.) •.e
Farben, Z. Miltelfarben; -e Kehllinie,
halve keel, Z. anderthalb, dritthalb 4»;
(lig.) die -e Trauer, halve rouw, lichte
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rouw; das -e Geldut, halve geluid; ein -er
Beweis, half bewijs; (Zeew.) -er Wind,
breede, ruime, bakstagen wind, bakstagwind; nur mit -em Ohre horen, slechts
met een half oor luisteren, niet zeer oplettend zijn, afgetrokken zijn; die Sache
nur - thun, de zaak maar half, ten halve
doen; sich nur - ausdrücken, zich maar
half, ten halve, niet geheel verstaanbaar
uitdrukken; it. de helft ;van zijne gedachten achterhouden; (gemeenz.) weder
- noch ganz of gar, goed noch kwaad,
koud noch warm; - and -, half en half,
matig, tusschen beide; es ist - and - ge
het is bijna, zoo wat, zoo zoo,-rathen,
ten naasten bij gelukt.

Halb-abendbrod,

(

-brod (e ) s,

mv. -brode) o. (Kath.) lichte, geringe
spijs V. ter vervanging van het avondeten op vastendagen; -ale m. spookdier
o., snuitaap m.; -amtlich bijv. nw. half
officieel; -anhangend bijv. nw. (Pl.) half
saamgegroeid; -armel m. halve mouw v.;
2. overmouw, losse mouw v.; -art v.
halfsoort, ondersoort v.; -atlass m. half
zijden atl::s o., satinade v.; -bad o. half
bad o. (tot aan het middellijf); -band m.
(Boekti.) halve band m.; -baryt m. kool zure zwaaraarde v.; -bas, -bassist m.
(Muz.) diepe tenor, hooge bas, baryton
m.; -batzen m. halve batzen (2 Kreuzer);
-bauer m. halve boer, boer m. die slechts
een half span ploegpaarden heeft; -bauerei v., Z. -pacht; -berline v. korte, half
open wagen m., halfkoets v.; -bier o.
dun bier, slecht bier o.; -bild o. halfbeeld, borstbeeld o., buste v.; -bildsdule
V. borstbeeld o.; -bildung v. halve beschaving v.; -blume v. halfbloem v.; -blutpferd
o. paard o. van gemengd ras; -bruder m.,
Z. Sliefbruder; -burtig bijv. nw. uit twee
huwelijken;--er Bruder,halve broeder m.;
-cadenz v. (Muz.) halve stemval m., halve
zangmaat v.; -chaise v., Z. -berline; -cylinder m. halfcilinder m.;-cylindrisch bijv.
en b. half cirkelvormig; - damast m. halfdamast o.; -deckfliigel m. halfvleugel deksel o.; -deckflugler m. mv. (Nat. bist.)
insecten o. mv. vlet halve schilden of
vleugeldeksels; -diele v. halve deel v.;
-distisch bijv. en b. (Krist.) in eene rij
staande; -dopeelt bijv. nw., Z. -gefullt;
-dornmuskel m. (Ontlk.) ruggemergspier
v.; - dukaten m. halve dukaat m.; -dunkel
hij v. nw. half donker, half verlicht; 2. o.
zelfst. schemering v., half donker o.;
-durchmesser m. halve middellijn v.,
radius, straal m.; -durchsichtig bijv. nw.
half doorschijnend, half doorzichtig.
Halbe, (-n) v., Z. Half te.
Halb-edelstein, (-(e)s, mv. -e)
m. half edelgesteente o., agaat m.; -eimerig bijv. nw. van een halven emmer, een
halven emmer inhouds hebbende; -eingeschlafen bijv. nw. half ingeslapen, ingesluimerd; - eirund bijv. en b. half eirond,
halfovaal; (Ontlk.) das —e Fenster, heupbeengat o.; -eisen o. (Steenh.) beitel
m. met breeden scherpen kant; -ellig

bijv. uw. half elsch, van eene halve el
(breed &).

Halben, voorz., Z. halb.
36
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Helben, (halbte,gehalbt) bedr. ww. then; - houtig bijv. nw. (Ontlk.) half den helft; -mensch m. halfinenscl► , eentaurus
aard eener huid hebbende; -heit v. half- m., een monster, half mensch, half paard;
halveeren, midden doordeelen.
Ha1b– engel, (- gels, mv. -gel) m. held, onvolledigheid, halve zaak v.; 2. 2. onbeleefd, onbeschaamd, onbeschoft,
halve engel m., uitstekend mensch m. halve maatregel in.; -hemd o. half hemd, ruw mensch m.; - messen rit. (Meetk.)
naar lichaam en ziel; -ente v. duiker, overhemd o.; it. halfhemdje o., chemi- halve middellijn v.,;ralve diameter, radios,
kuifduiker m. sette v.; -hola o. gekloofd timmerhout straal m.;-mclallo. half metaal o.; probe
Ha1ber, voorz., Z. halb. o.; -hufener m., Z. -Bauer; -hundert o. v. half- metaalproef v.; -mönch ni. halve
monnik m.; -mond m. halve maan v., Z.
Halber, (- s, my. fialber) m. halve, half honderd. vijftigtal o.
de helft v. van eene munt. Halbig, bijv. nw. matig, redelijk. halb; --fdrmig bijv. nw. halvemaanvorH&.b—erbe, (- n, mv. -n) m. halve middelmatig, tamelijk; -c Gesundkeit,re- ruig; --schneckev. halvemaanschoren m.;
erfgenaam, erfgenaam nl. van de helft; delijk; -es Gluck, matig; (Art.) die -en, (Kuip.) gebogen duig v.; —winde v.halve-erhaben bijv. nw., Z. halo. de oorera o. mv. eener boni &; (Mol.) ci- maanwinde v.; mutter v. stiefmoeder v.;
Hiylberling, (-( e)s, mv. -e) m. linders m. mv., walsen v. mv. in een it. schoonmoeder v.; -narbig bijv. ow.
stampmolen.
met eene halve ►:erf; -neues o. (Jachtes.)
bastaard m., halfbloed m.
Hij1b–fäeherig, bijv. uw. niet Ha1b -inset, (-n) v. schiereiland sneeuw v., die 's morgens smelt, -officielt
halve vakjes; -farbe v. halve tint, half- o.; —bezwohner m. schiereilandbewonr bijv. nw., Z. -amtlich; -of/en bijv. uw.
tint, middelkleur v.; -fassslabe m. mv. m.; - invalide m. onvermogende m., die half geopend; -ohr o. (Nat. bist.) kam halve duigen V. mv.; fensler o. half- de belasting niet kan betalen. mossel, kamschelpv. met ongelijke ooren;
venster, bastaardvenster o.; -fisch m. half- Halbiren, (halbirte, halbirt) bedr. -opal m. half-opaal in.en o.; -pacht v.pacht
visch m., tong, bot v.; -fischig bijv. nw. ww. in twee gelijke deelera of helften v. die in de halve opbrengst bestaat;
half visch; -flach bijv. uw. half vlak; verdeelen, midden doordeelen, halveeren. -pachter m., Z. -mann (2); -part m. helft
-/ldche v. (Schild.) halfvlak o.; -fhcchsen Halbirung, v., Z. halbiren. v.; ---!, (bij tiet vinden van iets), de
bijv. ow. half vlassen, half uit vlas be- Ha1b--jahr, (-( e)s, mv. -e) o. half helft voor mij!, half mijn !; -pergament
staande; flechsig bijv. ow. ow. (Ontik.) jaar,semester o.,zes traanden; jahrig bijv. o. half perkament o.; -pPeiler m. (Bouwk.)
met eene andere eene gemeenschappe- nw.halfjarig,wat een half jaar duurt; jahr- halve pilaar m., stut, schoor m,; -pf erd
lijke vlecht vormende; —er Musket, voor lick bijv. ow. wat om het halfjaar plaats o. (P1.) scherp patik o.; -plunder m. halfhet scheenbeen gelegen oplichtende spier heeft, halfjaarlijksch; -kater m. bastaard- poeier m., stuk o. van een half pond;
v.; -fleck m. (Schoen ►n.) halve achterlap houtmot v.; -kaninchen o. var'.(enkonijn -pfundig bijv. nw. halfpondsch, van een
m.; - (losser m. halfvinnige goudvisch rn.; o. in Amerika; -kapaun m. half- gesne- half pond; -pomeranze v. basterd- oranje-(lug m. (Wapenk.) halvevlucht v.,vogel den kapoen m.; -kartaune v. (Art.) vier appel m.; —nbaum m. basterd-oranjein. met één uitgespreiden vlerk; - flug(e) lig en twintig ponder m.; -kenntniss v. halve boom m.; -porphyr m. halfporfier o.;
bijv. nw. halfvleugelig; flugler in., Z. kennis, onvolledige kennis v.; -klappe v. -porzellan o, steengoed, onecht porce-deck/lugler; franz(band) ra. (Boekb.) doornachtige slaaphol m., zilverkruid o.; leira, aardewerk o.; -prismatisch bijv.
half-Fransche band, half lederen band - knecht m. halve knecht, halfwas m.; nw. half prismaachtig; -puppe V. halve
m.; 2. half ingebonden werk o.; franz- -kopf m. onkundig mensch m.; -kópfzg pop v.; -reif in. (Zeew.) kalf o., ezels scharlach m. (Schild.) half scharlaken bijv. ow. weinig verstand hebbende; -kost hoofdbeugel m.; (aan eene wagenas), aso.; freiheit V. halve vrijheid v.; - fruchi v. halve kost m.; -kraft v. halve kracht scheen v.; 2. bijv. en b. half rijp, ten
V. halfkoren o.; -fuchs m. Noordameri- v.; -kreis m. halfrond o., halve cirkel m.; halve rijp; -reinhanf m. derde soort van
kaansche waschbeer m.; 2. civetkat v.; - kreuz o. half kruis o.; -kreuzer m. halve Russische hennep in.; -ring ni. (Loodg.)
-fuderig bijv. uw. een half voer of vee- kreuzer m.; 2. halfkruisridder m.; -kogel hick, houvast, ijzeren ring m. voor eene
der uitmakende; -galeere V. galjoot v., v. halfrond o., halve bol m.; -kugelfór- goot; (Meetk.) halve cirkel m.; --förmig
kleine of halve galei v.; -gamaschen v. mig, -kugelig bijv. nw. halfrondachtig, bijv. en b. half- ringvormig; -ruderschiff
mv. slobkousen v. mv.; -gar bijv. nw. naar een halfrond gelijkende; - kogelka fer o., Z. -galeere; -rund bijv. ow. halfrond,
half gaar; -gefiedert bijv. nw. (Pl.) zij- m. zonnekever m., Onzes-lieven-Heers- half cirkelvormig; -sdule v. (Bouwk.)
delings ingesneden als eene veer;-gefullt haantje o.; -kugelrund bijv.nw. halfkogel- halve zuil v.; -sure v. (Scheik.) zuur
uw. (Pl.) enkel, half dubbel; -ge- rond; -kutsche v. halve koets v.; -laken stofverbinding v., oxyde o.; -schar m.-bijv.
kocht bijv. nw. half gekookt, niet gaar; o. halflinnen o.; -lang bijv. uw. half zoo bataljon o.; -scharlach m. half scharla-gelehrsamkeit v.half-geleerdheid,schijn- lang als gewoonlijk; -larve v. half mas- ken; - schatten m. (Sterrenti.) half scha geleerdheid v.; -gelehr-te(r) m. half- ker o.; -lout m. (Spraakk.) halfklinker ([uw v., zwak licht o. bij eclipsen merkgeleerde, gewaande wijsgeer, schoolvos m.; 2. bijv. en b. halfluide; -louter m. baar; (Schild.) halfschaduw v.; -scheibe
in.; -gerechtigkeit v. halve gerechtigheid (Spraakk.) Z. -laut; -leder o. half le(d)er v. halve schijf v.; - scheid o. (veroud.)
v.; -gerinne o. (Giet ) goot v. uit twee o.; - lelien o. half leen, teen o. tegen rente; helft v.; -scheidewand v. (Pl.) helftscheiplanken bestaande; -geschichte v. half -leíntcand v. half linnen o.; -leiter v. halve ding v.; - schelm m. halve schurk m.;
fabelachtige geschiedenis v.; -geschc pf o. ladder v.; -leute rev., Z. -mane (2);-lick -schldchtig bijv. nw.,Z. -schl giq; -schlaf
misgeboorte v.; -geschoss o. (Bouwk.) bijv. nw. half; -licht o. half licht o., m. halve slaap m.; -schlag m. (Gen.) eenopkamertje o., insteekkamer, halfverdie- schemering v.; -lind bijv. nw. (Goudsm.) zijdige beroerte, verlamming v.; -schldgig
ping v., entresol m.; -geschwister mv., --e Feite, zoetvijl v. bijv. uw. halfslachtig, basterd; -schleier
Z. Sliefgeschwuister; -gesell in. halfwas Halbling, (-(e)s,mv.-e) m.(!dunt- m presenning v., geteerd zeildoek o.;
in.; -gesicht o. profiel, zijaanzicht o.; w.) heller m.; (fig.) inensch m., die het- -schlummer m.halve sluimering v.;-schrei-getheilt bijv. ow. (Wapenk.) in twee geen hij wezen moest slechts ten halve is. lig bijv. uw. (Muz.) chromatisch, met
helften verdeeld; - gereide o. mankzaad, H.a1b-lob, (-(e)s) o., z. m. halve halve schreden op- en af-gaande; - schot/
masteluin o., half tarwe, half rogge; -ge- lof, dubbelzinnige lof m.; -lóhner m., Z. o. dertigtal o.; -schuh m. pantotlel v.,
viert bijv. nw. half in het vierkant; -ge- -bauer;-naannm.gesnedene,oritmande m.; muil m., slof v.; - schuldig bijv. uw. half
ruendet bijv. ow. half gekeerd; (fig.) half 2. (-rann(e)s, rev. - leute) m. pachter m., schuldig; -schurig bijv. uw. half geontrouw geworden; -gneiss m. halfgneis die voorde halve opbrengst woont; -masz- schoren; it. —e Wolle, geschoren, toen
m.; -gold o. halfgoud, spinsbek o.; -gait fasche v. halve-maats(lesch v.; -mast v. de wol eerst half volwassen was; -schtvem. halfgod m.; -gotlheit v. halve godheid beukeikel m.,beukr ►oot v.;2.vetmesting v., ster v. halfzuster, stiefzuster v.; it.
v.; -gótlin v. halfgodin v.; -grandstein, voederen o. met beukeikels; -mastig bijv. schoonzuster v.; -sehen o., Z. -sichtig-granit m. half graniet o.; -gri ftig bijv. en hb. beuken; —e IValdungen, beuken- keil; -sehne v., Z. Stütze, Sinus; -sehnig
new. (Boschw.) Z. -fuderig; -gut o. meng - woud o.; -mehl o., Z. Mil telmehl; -meier bijv. uw. (Ontlk.) half peesachtig; -seide
set o. van half tin en half lood; -harte m. kleine of halve pachter in.; - meisier v. halfzijde v.; -seiden bijv. nw. halfzij o. kristalhars o. en v.;-hasem.,Z.-kanin -'nl. halve meester, eigenaar m. voor de den, half uit zijde geweven; -seite v.
-
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(Boekdr.) halve bladzijde, kolom v.; -seitig bijv. nw. aan of van eene zijde; -sichligkei.t v. (Gen.) halfzichtigheid v.; (Sterrenk.) half zichtbaar zijn o.; -silber o. platina, wit goud o.; -spanner m., Z. -baiter;
- sparren ni. (Bouwk.) halve spar v.;
-stádlchen o. vlek o.; -starre v. (Gen.)
zinvang m., catalepsie v.; -stiefel m.
halve laars v., laarsje o., bottine v.; (Tooneelk.) steltschoen m., broos v.; -strauch
m. (Pl.) heester in., struikje o.; -strump/
I. halve kous, onderkous v.; -sfiinder
ni, wat een half uur duurt; (fig.) lange
volzin m.; -stündig bijv. nw. van een
half uur; -sli ndlich bijv. nw. hal.fuursch,
om het halve uur, wat elk half uur geschiedt; -lägig bijv. nw. van een halven
dag; (fig.) kort; -teufel m. halve duivel
m.; -theilig bijv. nw. (Wisk.) in twee
gelijke deden verdeeld; nach einero
—en Verkältnisse, in reden der vierkan ten of tweede machten; -Ihier o. halfdier o., diermensch m.; -todt bijv. uw.
half dood; -ton m. (Muz.) halve toon m.;
-trauer m. halve rouw m.; - triller m.
(Muz.) halve triller, mordant ni.; -toch
o. halflaken, kazimier o.; -umgedrehl bijv.
nw. (Krist.) half gekeerd, half omgewend; —e Gestalt, tweelingskristal o.;
-verdeck o. (Zeew.) halfdek o.; -vernunfl
V. half verstand o.; -vers o. half vers o.;
-veiler m. halve neef, verre bloedverwant in.; -vieh o. halve kudde v., welke
den herder toebehoort; (fig.) zot, lom
domoor m.; -vogel m. kleine lijs--perd,
ter v.; -volt bijv. nw. half vol, half
gevuld; -wach bijv. nw. half wakende,
half wakker; -wagen m. caleche, cabriolet
v.; -wahrheil v. halve waarheid v.; -wege
bijw. matig, middelmatig, gebrekkig, tamelij k, halfweg; -werk o. half dagwerk
o.; -wild bijv. nw. half wild; - wissen o.,
Z. -gelehrsamkeit; - wisser m. halfweter,
schijngeleerde m.; -wisserei v. halfweterij, valsche of schijn - geleerdheid v., Z.
-gelehrsamkeit; -witz m. valsch vernuft
o., flauwe aardigheid v.; -wichtig bijv.
nw. halfwassen; -zeolith m bruinsteen mengsel o.; -zeug o. (Pap.) lompenstof
v.; --kasten m. lompenstofkist v.; -ziegel
m. halve pan v.; - timmer o. insteekkamer, opkamer, hangkamer v.; -zirkel m.
halve cirkel m.; --fórmig bijv. nw. halfcirkelvormig; diese Berge erheben sich
—förmig, deze bergen verheffen zich in
den vorm van een hals'en cirkel; -zir
kelnd bijv. nw. een halven cirkel vormende.
HalcyQnen, m. mv.ijsvogels m.mv.
Hald, er, -(e)st) bijv. en b. steil,
schuin oploopend.
Halde, (- n) v. steilte, schuinte, helling v., Z. Berg -, Thalhalde; (Bergw.)
hoop m. afval van erts; (fig.) jein. au[
die - seizen, iem. misleiden, beetnemen,
dupeeren.
Halden, (haldele, gehaldel) o. ww.
steil zijn, oploopen, hellen.
Helden- schlacke, (- n) v. ertsschuim o.; -slurz m. recht o. om het
schuim op eene plaats te brengen; it. de
bergplaats v. voor ijzerschuim; - wdsche
(-
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ertswasschen, verkrijgen o. van erts
HallQr, en, mv. -en) m. (Zoutz.)
uit het schuim.
zoutwerker m.
Halen, (halte, gehall) bedr. ww. Hallunk, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
(Zeew.) Z. anholen.
Halunk.
H ►lfte, (- n) v. helft v., lialf geheel Halm, (-( e)s, mv. -e) m. halm m.,
o.; urn die - gröszer, theurer, als der andere, stroo o., haksel o.; it. duinhelm m., helmde helft grooter &; die Kosten zur - tragen, plant v.; das Gelreide steht noch auf dent
de helft van de kosten, de kosten voor -, is nog in de halmen; auf dent - ver
de helft dragen; die grószte -, de groot-kaufen,zo
als het te veld staat.
ste helft; mit jemn. zur - gehen, met iem.
Halmchen, (verkl.) o. halmpje,
samengaan, samendoen; in zwei -n ge- strootje, scheutje o.; (gemeenz.) jemn.
theilt, gehalveerd; (Rechtspr.) Verletzung das - durch das Maul streichen, vleien,
fiber die -, beschadiging v. van meer dan flikflooien, honing om den mond smede helft; (fig., gemeenz.) - of Ehc-, ren; - ziehen, om het kortste of langste
wederhelft, vrouw v.; auf der - des Weges, strootje trekken.
op de helft van den weg, halverwege; bis
Halmdach, dach(e)s, mv. -da auf die - [i llen, half vullen, half vol doen; cher) o. strooien dak, strooien leut v.
bis zur - leer, half ledig, half vol; in die
Halmen, (halmte, gehalmt) o. ww.
- niederlcommen, een half voldragen kind halmen schieten.
Ier wereld brengen.
Halm-fruehte, v. mv. graan
Halften, (hälftele, gehalflel) bedr.
grassoorten v. mv.; -holle v., Z.-sorten,
ww. (w. i. gear.) Z. halbiren.
-dach; -knolen m. halmknoop m.; -lese
Halfter, (- n) v. halster, halter in.; V. nalezen o.: -lesex m., -in v. iia.lezer
das Pferd wirfi die - ab, het paard werpt m., naleesster v.; -motte v. halmmot v.,
den halster af; (fig., Heelk.) - of -binde witte worm m.; -p fei f c v. schalmei v.;
v. kinverband o.; -then o. (verkl.) hal -rube v., Z. Stoppelrobe; -schneidema-sterjo. schine v. stroo- snijmachine V.
Halfter-geld, (-( e)s, mv. -er) o. Halog@n, (- s) o., z. m. (Scheik.)
halstergeld o.; -kappo v. halsterkap v.; zoutstof, zoutvormende stof v., chloor o.
-kelte v. halsterketting gym.; - lang bijw.
Halorneter, Iers, mv. ;-ire) m.
zonder verantwoordelij bheid, uit de hand; zoutmeter m.
-leine v. halsterriem m., leireep v., hal HalQnen, v. mv. kringen m. mv.
stertouw o.; -loch o. halstergat o.
om zon of niaan, tepelkringen m. mv.
Halftern, (halflerte, gehalftert) Halotechnie, -lurgie v. kunst
bedr. ww. ein Pferd -, halsteren, den V. om zout te bereiden.
balster aandoen.
Hals, (- es, mv. liaise) m. hals, nek
Halfter-riemen, mens, mv. ni.; int -e sleeken bleiben, in de keel blij-dien) m. halsterriem m., Z. -leine; -ring ven steken; aus dem -e riethen, uit den
m. halsterring m.; -strick m., Z. -leine. mond rieken, een stinkenden adem hebHaljth, (-( e)s, mv. -e) m. (Delf- ben; einen bösen - haben, een ontstoken
st.) zeeoor o., oorvormige, eenschalige hals hebben; sie hal einen schonen -, zij
schelp V.
heeft een mooien hals; jemn., sick den Hall, e)s, mv. -e) m. (van klok - brechen, den hals, nek bieken; jemn., sich
ken), klank m., geluid o., toon m.
den - abschneiden, den hals, nek afsnijHall, (-( e)s, mv. -e) o. zoutmijn v., den; jem. beien -e [assen, kniegen, bij den
Hallage, (- n) v. magazijngeld,' kraag nemen; jemn. uni den - fallen, om
marktgeld o.
den hals vallen, omhelzen; 2. (fig.) aus
Hallbursch, burschen, mv.-bur- vollen -e schreien, luidkeels schreeusche) m. (Zoutz.) zoutwerker m.
wen; aus volleen -e lachen, lachen dat
Halle, (- n) v. overdekte plaats v.; men schatert, schateren van liet lachen;
(van eene kerk), voorhof, voorportaal o., jemn. einen Rechlsslreil an den - teer/en,
vestibule v.; (Hand.) hal, verkoopzaal v., iem. een proces aandoen, een rech tsgemagazijn o., winkel, bazar m.; (Giet.) ding beginnen met; jemn. Ungluck auf
kolenloods v.; (Bergw.) Z. Halde.
den - wu nschen, iem. een ongeluk toeHallelijja, onb. o, `H. S.) lofzang wenschen; etw. ant of auf dein -e ham., alleluja o., looft den Heer!.
ben, iets op de schouders, den rug, ten
Hallen, (hallle, gehalll) o. ww., ni. zijnen laste hebben; sich cite. auf den h. klinken, geluid geven, weerklinken. ziehen, zich iets op den hals halen, zich
Hallengeld, (-( e)s, mv. -er) o. & berokkenen; jemn. auf dem -e sitzen,
marktgeld, staangeld, standgeld, kraam über dent -e liegen, iem. lastig vallen, last
-geldo. veroorzaken; jemn. Leute über (au[) den
Hiller, (- s, mv. Haller) m., Z. - schicken,iem. ienschenop zijn dak stuHeller.
ren; jemn. liber (au!) den - kommen, tem.
Hall-fahrt, en) v. zoutvervoer onverwachts op het lijf vallen, iem. overo.; -forst m. bij eene zoutmijn behoorend vallen; sick tine Percon, etw. vom -e schafbosch o.; -graf in. opziener m. over de [en, iets van den hals schuiven; über zoutwerken; -horn in. jubelhoren m.; und Kopf, over hals en kop, in de groot-jahr o. jubeljaar o.; -leute mv. zout - ste haast; es kann ihn den - kosten, es
werkers m. mv.; - meister m. opziener m. geht ihm an den -, liet kan hem het
over de zoutwerkers.
leven kosten; 3. (van eene flesch), hals
HallQh ! tussch. bolla !, komaan !, m.; (Ontlk.) (van de blaas, van de baar+Welaan
moeder), hals m.; (van eerie viool &),
V.

(-

(-

(-

(-

(-(
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(-
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hals m.; (van een kanon), halsband m., v.; -haar o. halshaar, nekhaar o.; (bij
Halster, (- s, mv. Halster) m. half
kanonkraag m.; (aan eene zuil), hals m.; dieren), manen V. mv.; -harnisch m., Z. mud o.; 2. draagband m., bretel v.
(van het anker), hals m.; (van een zeil), -stuck; -haut v. halshuid v.; —blutader
Hals –tuCh, (-tuch(e)s,mv.-lucher)
hals; den - zusetzen, de halzen toezetten, V. halshuid- bloedader v.; —nerve v. zenus o. halsdoek m.; it. das v.; —einlage v.
de zeiltouwen aanhalen; der - des Stages, V. der halshuid; -hemd o. nauwsluitend met baleintjes voorzien stuk o. linnen,
kraag m., oog o. van het stag; die Gezeit borstrokje, borsthemdje o.; -herr m., Z. dat toen in de das wikkelt om die meer
bricht den -, het getij is voorbij; (aan -gerichlsherr; -huhrc o. (Leenw.) hoen stevigheid te geven; —ring m. dasgesp m.;
een deurhengsel), hals m.
o. van den lijfeigene.
-uhr v. dameshorloge o.
Hals–ader, (- n) v.halsader v.;-am- Halsing, Halsing, (-( e)s, mv, Halsung,(- en)v.,Z.Halse (Jachtw.)
bosz m. (Ketelm.) halsaambeeld o., tas -e) m. strop m.
H$ls-verbrechen, chens, mv.
m.; -band o. halsband m.; (Waterw.) Z.
Hals–joch, (-( e)s, mv. -e) o. (voor -chen) o. halsmisdaad, misdaad v., die
-eisen; -bein o. halsbeen, kropbeen o.; ossen), halsjuk o.; -kappe v. halskap v.; met den dood gestraft wordt; -weh o.
-besetz o., Z. -bund; -binde v. halsdoek -kelie v. halsketting m., halssnoer o.; halspijn, keelpijn v.; -wirbel m. halswerm., das v.; hohe —, winterdas v., • neus - klammer v., Z. - eisen; -klampe v., Z. vel m.; -wurzel v., Z. -kraut; -zange v.
-blutader v.-verbgm.,cahnz; -gat; -klaue v., Z. - eisen; -knebel m. (Naald.) buigtang v.; -zápflein o. strot
halsbloedader v.; — fortsatz m. verlen- knevel m., dwarshout o. aan den hals
keellelletje, keel- of luchtpijp --klepv.,
ging v. van de halsbloedader; —grube van honden of varkens; -knop[ m. hals- deksel o.; - tierde v., Z. - schmuck.
v. groef v. der halsbloedader; —loch o. knoop, knoop m. aan het halsboord; -kno Halt, (-( e)s, mv. -e) m.,stilhouden,
opening V. door welke de halsbloedader ten m. (Ontlk.) halsknoop m.; -kopfpuls- halt o.; - machen, halt houden, stilhouafdaalt; -braten m. halsstuk o.; -brdune ader v. strotslagader v.; • koppel v. (Zad.) den; 2. (Muntw.) gehalte, allooi o.; 3. (van
V. (Gen.) keelontsteking, keelvernauwing halskoppel o.; -kragen m. halskraag in., een woord), duur m.; 4. (van een ding),
v.; nervóse, f aulige —, besmettelijke keel- boordje o.; -krankheit v. halsziekte, keel- houvast, steun m.; it. duur m., vastheid v.;
ziekte v.; -breche v. halsbrekend werk ziekte v., Z. -weh, -bruune; (Rijk.) keel- dieser Nagel hat treinen -, houdt niet, is
o.; -brechend bijv. nw. halsbrekend, ge- droes m.; -krause v. das, stropdas v., niet stevig genoeg; (fig.) Z. Haltung; 5.
vaarvol; -breit o. (Wev.) Halsplankje o.; halsdoek m.; -kraut o. (Pl.) klokje o.; bijw. (Volkst., in plaats van halte ich),
-bruch m. breken o. van den hals; -bru- blaues —, gras o. met luchtvaten; 2. mui er ist - ein Bauer, hij is maar een boer,
chig bijv. nw. (Rechtsw.) grootelijks
-lan--zedornm.,tgblakuido; (wat kunt gij beters van hem verwachschuldig, crimineel; -bund m. halskraag zette v. lancet o. voor de snede van het ten?); er ist - zu Jung, (wat zal ik er u
m., halsboord m.; -b urge m. borg m. in slokdarmshoofd of de opening van het van zeggen?) hij is maar te jong; die
eene halszaak, die met zijn leven borg spijskanaal, pharyngotoom m.; -litze v. Sache ist - so, zoo is de zaak, niet anblijft; - burgschaft v. borgtocht m. in halsboord e o.
ders; 6. -!, halt! houd (t) stil!, houd (t)
eene halszaak.
Hi1sling, (-( e)s, mv. -e) m., Z. op!; it. -! of - auf!, stil!, beweeg u niet! ;
H1sehen, o. (verkl.) halsje o., Halsing.
-bändchen o. ( Ontlk.) houdband m., klein
kleine, magere hals m.
Hals–mandel, V. (Ontlk.) aman- ligament o.
Hals–dreher, (- ers, mv. -er) m. del m., keelklier v.; -muskel m. (Ontlk.) H&ltbar, ( -er, -st) bijv. nw. (van
draaihals, halsdraaier m.; -drüse v. (Outl- halsspier v.; -nerve v. halszenuw v.; -ofen eene vesting), houdbaar, verdedigbaar;
k.) halsklier v.
m.;van buiten gestookte oven m.;-polsader (van kleuren), niet verschietend, standHa1se, (- n) v. (Jachtw.) halsband, v. halsslagader v.; -recht o., Z. -gericht; houdend, duurzaam, blijvend; nicht - sein,
ring m.; (van paarden), haam, gareel o.; - riemen m. halsriem m.; (Rijk.) halsriem, spoedig verdwijnen, verkleuren, verschie2. (Zeew.) -n, hals, schoot m., smijt v.; keelriem m.; -ring m. halsring, hals ten; -e Entschuldigung, geldig, aannezwischen zwei -n fahren, mil of enen -n
m.; -röhre v. keelpijp, keelbuis-keting melijk; -er Grund, houdbaar, degelijk; 2.
segeln, met een gesprongen schoot varen. v., slokdarm m.; -rose v., Z. Herbstrose; duurzaam, stevig, solide; -keit v. (van
Hjilseigen, &, bijv. nw., Z. leibei - -sache v. halszaak, crimineele zaak v.; kleuren), duurzaamheid v., standhouden
gen c; - schaft v. recht o. van rechtsuit- -schelle v., Z. - eisen; -schild m. borst- o.; (Vest.) houdbaarheid, verdedigbaaroefening en troepenwerving.
schild, bortharnas, halsschild o.; 2. - of heid v.
Halseisen, sens, mv. -sen) o. -schildlein o. (bij insecten), borstschild Halte (-n) Z. Halde.
halsijzer o.; 2. (Waterb.) halsijzer o. om o.; -schlagader v. (Ontlk.) halsslagader
Haltekind, (-(e)s, mv. -er) o.
de draaiposten der sluisdenren.
v.; -schleier m., Z. Brustschleier; -schleife houkind, pleegkind o.
Halsen, (halste, gehalst) bedr. ww. v. dooreenvlechting v. van vaten in den Hilten, (du hällst, er hilt, hielt,
jem. -, omhelzen, om den hals vallen; 2. hals; it.halsstrook v.,halsstrik m.;-schloss gehalten) bedr. ww. onr. houden; etw.
o. Ww. (Zeew.) de halzen toezetten, de o., Z. -schnalle; -schmuck rn. halssieraad mit, in der Hand -, houden, vasthebben;
spantouwen aanhalen.
o.; -schnábler m. mv. (Nat. bist.) hals jem. an of bei der Hand -, aan of bij de
Hals–entziindung, en) v.keelvogels wier snavel uit-snaveligm., hand hebben; in den Armen umschlunontsteking v.; -feisel v. (Hoefsm.) keel- den hals schijnt te komen; -schnalle v. gen -, in de armen houden, omvatten;
droes m., halsklieren v. mv. derpaarden; halsslootje o., halsgesp m., slot o. van ein Kind ober die Taufe -, een kind onder
-fistel v. halsfistel v.; -(losser m. (Nat. een halsketting; -schuur v. halsketting den of ten doop houden; (fig.) jem. beim
hist.) visch m. met halsvinnen -gard in. m., halssnoer o.; -schwindsucht v. hals Worte -, aan zijn woord houden; jemn.
gat o. aan boord voor lijnen of touwen;
keeltering v.; -seil o. halszeel o.;-tering, die Slange -, weerstand bieden, weer-gat o. (Zeew.) halsklamp m.; -geflecht o. -starre V. (Gen.) stijve hals, stijve nek staan; jem. kurz -, ( Volkst.) jemn. den
(Ontlk.) halsvlecht v.; -gehange, -gehenk m.; (fig.) halsstarrigheid, koppigheid v.; Daumen auf das Auge -, iem. kort houo. halssieraad o., halsketting m.; -gericht -starrig bijv. nw. (fig.) halsstarrig, kop den, den duim op het laadgat houden;
o. halsgerecht, gerechtshof, gerecht o.,
hoofdig, eigenzinnig; —keit v. hals -pig, jemn. ein Rein -, (fig.) iem. het beentje
rechtbank v. voor crimineele zaken; 2.
koppigheid, eigenzinnigheid-starighed, zetten, doen vallen; sich gerade, au/recht
rechtsgebied o. van zulk een gerechts - v.; -stimme v. (Muz.) gedwongen hooge -, staan, rechtop staan; einen, der fallen
hor; -gerichlsherr m. halsrechter in.; stem, faussetstem v.; -strafe v. halsstraf, will, -, iem. houden, ophouden, tegenhou-gerichlsordnung v. strafwetgeving v.; doodstraf, straffe v. des doods; bei —, op den; hallet den Dieb !,houdt den dief !;jem.
-geschmeide o., Z. -gehange; -geschwulst straffe des doods; -streif, -strich m. hals in den Schranken -, binnen de palen hou
V. halsgezwel, keelgezwel o.; it. kropgehalsstreek v.;-stucko.(Vleesch--strokv.,
ich hatte Muhe,mich, meine Thrunen-den;
zwel o.; (Rijk.) (van paarden), wurg, h.) halsstuk o.; 2. (aan een harnas), hals- zu -, ik had moeite om & te weerhouden;
worg m., keelontsteking v.; -geschwür o. stuk o.; (van eene kuip), rand m.; -sucht den Alhem -, inhouden; sein Wasser an
keelzweer v.; -gicht v. halsjicht v.; -grub- V., Z. -bröune; -la!je t . ( Zeew.) hals- sich -, ophouden; sine Stadt eingeschloschen o. kuiltje o. van den hals, nekholte talie v.
sen -, ingesloten houden, blokkeeren; ein
(-

j
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,
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Gebdude -, (van eene zuil), houden, on- mir es zu Gute, houd het mij ten goe.
dersteunen; (Muz.) die Slimme auf eiher de, neem het mij niet kwalijk, duid he
Sylbe -, aanhouden; sich gef asst -, ge- mij niet euvel; was soll man davon -?, wa
reed, voorbereid, gevat zijn; ein Rind moet men daarvan gelooven, denken ?
our Schule -, naar de school zenden; Z. halt (5).
gehalten sein, gehouden, verplicht, geH. o. ww. en bedr. ww. onr. halt hou.
dwongen, genoodzaakt zijn; sein Heus den, ophouden, stilhouden; der Kulsches
reinlich -, schoonhouden; das Seinige mussle -, stilhouden, blijven staan; halt
zu Bathe -, sparen, ontzien; Buch, Rech- Kutscher!, houd stil, koetsier!; die Kut
nung -, boek & houden; das Gesinde gut
houdt stil,blijf-schealtvordmHu,
-, onderhouden, voeden, behandelen; sich staan; wir hielten in D., wij hielden stil
warm -, zich warm houden, kleeden; Rath wij bleven eenigen tijd in D.; (Krijgsw.'
-, raad plegen; der Markt wird gehalten, halt houden, halt maken; inne - im Lesen
de markt wordt gehouden, heeft plaats, stilhouden, ophouden, niet voortgaan
er is markt; Sitzung -, zitting houden; rusten; 2. an etw. -, hoaden , verbonder
eine Versteigerung -, eene verkooping zijn aan, gehecht zijn aan, niet losgaan
houden; eine Predtgt, eine Rede -, hou- niet loslaten; it. auf of über etw. -, beden, uitspreken; Schule -, school hou- waken, letten op; er hilt sehr auf sein
den, onderwijs geven; Stunde -, les ge- Ehre, hij staat zeer op zijne eer; auk
ven; das Abendmahl -, (Kath.) hoogtijd Wohlanstándigkeit -, letten, in acht nehouden, communiceeren; it. het avond- men; über die Beobachtung der Gesetzg
maal houden, ter tafel gaan; eine Mahlzeit -, waken; auf etw. -, gehecht zijn aan
-, houden; Mittagsruhe -, een middag- prijs stellen op, belang stellen in; auk
slaapje, een dutje doen; Tafel -, houden, Traume -, geloof slaan aan; 3. ich hatti
gasten ontvangen; Gottesdienst -, gods- Muhe an mich zu -, ik had moeite mij ir
dienstoefening houden; eine Schlacht -, te houden, mij te weerhouden; 4. (Zeees.;
leveren; sein Wort -, zijn woord houden; See -, het ruime sop houden; bei den
einen Kauf -, houden, als gedaan erken- Winde -, bij den wind aanhouden; 5. m
nen; Euer Wort in Ehren gehalten, op uw h. (van het ijs), houden, kunnen dragen
woord van eer; so will ich es gehalten bestand zijn tegen; diese Stiefel - Washaben, zoo wil ik het, zoo zal het ge- ser, zijn bestand tegen het water, zijn
beuren, zoo moet men het doen; ich waterdicht; dieses Seil wird nicht -, zal
halte die Bank, ik houd, heb de hank; niet houden, zal breken; die Farbe die Gebote Gottes, das Gesetz, -, onder-'' kleur houden, niet verbleeken, niet verhouden, nakomen, naleven; Ostern -,! schieten; (fig.) Farbe -, standvastig zijn
Paschen houden; die Fasten -, vasten, de' getrouw zijn, niet van gevoelen verandevasten onderhouden; die rechte Bahn -, ren; das Wetter wird nicht -, het wedei
houden, volgen; gute Ordnung -, hand- zal niet aanhouden; (Muz.) die Slimhaven; eine Rolle -, blijven spelen, in mung nicht -, niet vast van toon zijn
acht nemen; den 1 act -, houden, in acht zakken; das Futter halt nicht Stich
nemen; (Schild.) die Lichter sind wohl laat los; (fig.) Stich -, steek houden,
gehalten, het licht is goed aangebracht; beproefd zijn; 6. inhouden, bevatten;
reinen Mund -, het geheim bewaren; it. dieses Fass hilt so and so viel, houdt
het stilzwijgen in acht nemen; Wache -, &, heeft & inhouds; der Acker halt 10
wacht houden; er halt es mit Keinem, Morgen, is & groot; der Zentner Erz halt
hij behoort tot geene partij; jeins. Partei so viel Silber, bevat; 7. einander das
-, iems. partij houden, het gevoelen dce- Gleichgewicht -, evenwicht maken met,
len van; - Sie es wie Sie wollen, doe zoo tegen elk. opwegen; (fig.) im Gleichgeals gij wilt; Vieh, Hühner -, houden, fok wicht -, tegen elk. opgewassen zijn, Z.
Kutsche and Pierde -, houden; Hans,-ken; Gleichgewicht.
Hof -, huishouden; Kostganger -, pensioIII. (i. k. het., gemeenz.) es wirdschwer,
naires, kostgangers houden; Freundschaft hart -, het zal moeielijk gaan, het zal
mit jemn. -, vriendschap houden, vrien- heel wat moeite kosten; woran hilt es,
den zijn, op een vriendschappelijker voet dass cf ?, hoe komt het dat &?, waaraan
staan met; eire Zeitung -, geabonneerd schort of hapert het dat &?.
zijn op, lezen; ein Tagebuch -, dagboek
1V. wed. ww. sich an etw. -, zich houhouden; jem. hoch -, viel auf jem. -, iem. den, zich vasthouden, zich vastklampen
achten, in eere houden, veel achting heb- aan &; (fig.) nicht wissen an wen, woran
ben voor; wie hoch - Sic diese Uhr?, op man sich - soll, niet weten waaraan men
hoeveel schat gij &, hoeveel denkt gij dat zich houden moet, waarop men te reke& waard is; etw. auf sich -, zich zelven nen heeft; sich einer Sache wegen an jein.
hoogschatten; für wen - Sie mich, voor -, zich houden aan, zich beroepen op,
wien houdt gij mij, waarvoor ziet gij mij er voor aansprakelijk naken; sich an sein
aan ?; eire Festung für unüberwindlich -, Wort -, zich aan zijn woord houden, zijn
voor onoverwinnellijk houden, achten; ich woord nakomen; . Sie sich rechts, houdt
halte ihn für einen ehrlichen Mann, ik u aan den rechterkant; 2. sich sauber
houd hem voor &, ik geloof dat hij een gekleidet -, zindelijk gekleed zijn; sick
eerlijk man is; etw. für eire F. hre, Schande wohl -, zich goed gedragen, zich goed
-, houden voor, beschouwen; er hielt es houden, zich goed verdedigen, zich onnicht fur gut, zu &, hij hield het voor derscheiden; sick -, (van eene vesting),
niet goed, vond bet niet goed; ich halte weerstand bieden; sick in einer Festung
dafür, doss &, ik houd het er voor; - Sic. -, zich verdedigen, zich niet overgeven;
,

;

;

;
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sick in der See -, het ruime sop houden;
3. (van zaken, zooals vruchten &), goed
blijven, overgehouden kunnen worden;
(van wijn), goed blijven.
V. o. zelfst., Z. Haltung.
H^1ter, (-s, mv. Halter) m. houder, houvast, steun ni., handvatsel o.;
(Heelti.) tangetje o.; 2. Z. Buchhalter,
Erhalter; 3. Z. Halter.

Halter, (-s, mv. Hdlt1r) m. ver

bewaarplaats v., Z. Fisch -,-garbkm.,

Wasser-halter; (Vissch.) v:schschuit v.,
boot v. met eene kaar.
Halter, bijw. (Prov.), Z. Halt (5).

Haltergeld, h$1tern, Z. Halftergeld 4.

Halt — hammei, (-hammels, mv.
-hdmmel) m. hamel m. dien men voor
een ander in den kost heeft.
H^1tig, bijv. en b. (alleen in samenstellingen), inhoudende, bevattende; -keil
v. vatbaarheid v., inhoud m.
H^lterkahn, (-kahn(e)s,mv..kdhne) m. boot v. met eene vischkaar.
Hg1t—kette, (-n) v. (Wag.) dis
-kind o. houkind, kind o.-selktingm.;
dat men voor een ander in den kost heeft;
-lamm o. lam o. van een schaap dat men
voor een ander in den kost heeft; -los
bijv. nw. onhoudbaar, onverdedigbaar;
-losigkeit v. onhoudbaarheid v.; -nagel
m. houspijker, bout m.; -rilt m. berijden o. der landwegen voor de openbare
veiligheid; -schaf o., -schöps m. schaap
o., hamel m. voor eery ander in den kost
zijnde; -soil o. lijn o. waarmede de leidekkers zich bij hun arbeid vastbinden;
(Zeew.) Z. -tau; - stalt, - stdttev. (Jacht w.) plaats v. van bijeenkomst; -tau o.
houtouw o., houder, bezaansbras m.; -ton
m. aangehouden toon m.
Haltung, v. houden o., houding v.;
(van de pen, het lichaam &), houding
v.; - des Landtages, houden o.; - eines
Tagebuches, houden o. van een dagboek,
journaal o.; ohne die - eines Tagebuches,
zonder een dagboek of journaal te houded; (van eene courant), abonnement
o.; (van eene belofte), houden, nakomen
o., vervulling v.; (van vee), houden, fokken o.; (Schild.) die -, schemering v.;
eine gute - haben, (van schilderstukken),
goed afgewerkt, goed opgevat; die - einer
Schilderung, de toon m.; 2. - des Leibes,
houding T.; (fig.) 3. diese Mauer hat
keine -, stevigheid, vastheid v., steun m.

Haltvieh, ( (e)s) o., z. m. vee o.,
-

dat men voor een anderden winter over-

houd t.

Hal nke, (-n, mv. -n) m. ellendeling, smeerlap, schelm m.
Halweg(e), Z. halbig.

Ham, Z. Hamm.

Hama, bijw. op eens, tevens.

Hamachat, Hamachatstig-

mit, m. Egyptische jaspis m.

Hamadryi,de, (-n) v. (Fabelt.)

boomnimf V.

Hamatin, (-s) o., z. m. (Scheik.)
bloedstof v., blauwhoutrood o.

H Lmatit,(-en, mv.-en) m. (Delfst.)
bloedsteen, rood- en bruinijzersteen m.
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Hang.

Han.

Ham.

Ham-brei, -buche, -butte,
Z. Hahnbrei &, Hagebutte.

Homehen, o. (verkl.) Z. Hamen;
it. armenzakje o.
Hameie, (-n) v. hamei v., hek o.
Hameine, (-n) v. staketsel o.; it.
Z. Hameie.

Hamen, (-s, mv. Hamen) m. (Vis -*
sch.) kruisnet o.; (Jachtw.) patrijzen net o.

Hamen,

Hammer—$seh, (-es, mv. -e) in.
hamervisch ni.; -[ormig bijv. en b. hamervormig; - geruste, -gestell o. (Sm.)
hamerstellage v., hamertoestel o., hamer
-hai m. (Zeew.) hamerhaai-machinev.;
m.; -haube v. achterste o. van een hamer,
klauw m., pen of pin v.; -have v. l ui persdissel m.; (Mijnes.) moker, breek hamer ni.; -herr m. eigenaar m. van een
hamerwerk, van eene smederij; - hiitte v.
grofsmederij v., Z. -werk; -kalk m. harde
kalkachtige aarde v.; -kop( m. kop m.
van den hamer.

(hamte, gehanzt) bedr. ww.
met een kruisnet visschen.
Hmflieh , -er, -st) bijv. en b.
(Pray.) groot, sterk, stevig.
H4mmerling, (-(e)s, mv. -e) m.
H ,miseh, ( -er, am meisten -) bijv., (Prov.) grappenmaker, hansworst, harleen b. boosaardig, kwaadaardig, kwaad kijn m.; 2. (Scherts.) vilder, honden
-wilg;
- annslegen, boosaardig.
beul m.; 3. kaboutermannetje,-slager,
bergmannetje o.; 4. (Nat. hist.) Z. GolHamm! husch. hem!, hum!
Hamm, (-(e) s, mv. -e) m. bosch dammer.
o., tuin m., heining, weide v.; it. poel m. ^ Hammer— loch , (-loch(e)s, mv.
Hamme, (-n) v. wade v.; it. bout, -lócher) o. hamergat o.; -meiszel m. klavarkenspoot m., ham v.; 2. (Landb.) ach- maaiijzer o.; -meister m. opziener m. van
terste deel eener zeis.
een hamerwerk; -nauhle v. hamermolen
Hammel, (-s, mv. Hammel) m. ha- m., Z. -werk; - muller m., Z. -schmied;
mel, gesneden ram m.
-muschel v. hamermossel v.
(

Hammel-braten, brateres, mv.
-braten) m. gebraden hamelvleesch o.;
-bri he v. hamelsous v.; -bru.ct v. hamel borst v.; -bug m. hamelschenkel m.; -[ell
o. hamelvel o.; -felt o. hamelvet o.;- fïeisch
o. hamelvleesch o.; -geschlingeo. hamel afval,, hamelomloop m.; -jdhrling m., Z.
-lamm o.; -iceule v. hamelbout m.; - knecht
m. hamelhoeder m.; -möhre v. (Pl.) pas(-

tinak v.

Hammeln, (hammelte,gehammelt)
bedr. ww. die Lammer -, lubben, snijden.

Hamnel pelz, ( es, mv. e) m.
-

-

—

hamelpels v.; -sack m. maag v. van liet
schaap gevuld en gekookt; -schale v. halve
hamelbout m.; -schlegel m., Z. -keule;
-talg m. hameltalg v., hamelvet o.; -viertel o. vierde o. van een hauuelbout; -vuursi
v. hatnelworst v.
1Tammen, (hammte,geh amnzt) bed r.
en o. ww. houwen, slaan, snijden.

H,mmern, (hammerte, gehammert) bedr. ww. hameren, kloppen, met
een hamer bearbeiden; das Gold dünn -,
pletten; etw. gerade, recht, glalt -, kloppen, slaan; kalt -, koud smeden; 2. v.
ww., m. h. zich bewegen als een hamer,
kloppen.

Ha.nmer-ordnung, (- en ) v.
verordening v. voorde smederijen; -pfinne
v., Z. -haube; -picket m. kophouweel o.;
-rad o. hamerrad, rad o. dat de(n) hamer(s) in beweging brengt; -schlacke v.
ijzerschuim o.; -schlag m. hamerslag m.;
(Muntre.) stempelen o.; 2. (Sm.) ijzer
-zout-schilfero.;(Sk)jzxylue
o., Z. -schlacke; -schlagrecht o. recht o.
om eene ruimte van anderhalven voet
tusschen twee muren te eischee; -schmied
m. smid ni. in een hamerwerk, hamersmid m.; -slahl m. (Giet.) wolf, vos m.;
-stiel m. hamersteel m.; -strauch m. hamerstruik m.; -streich m. ruimte v. van
anderhalven voet tusschen twee muren;
-lastenspiel o. piano v.; -werk o. hamer
fabriek, werkplaats v. waarin-werko.,
de metalen met harpers bewerkt worden; —sbesitzer m., Z. -herr; - zuur[ m.
hamerworp m.; -zange v. hamertang v.;
-zeichen o. hamerteeken, vlammen o.
van boomen met een hamerstag.
Hammit, (-(e)s, mv. -e) m. (Delfst.) Ammonshoren, ammoniet m.
H ,mm1ing , (-(e)s, mv. -e) m. gesnedene, ontmande, gecastreerde, cas
gesneden dier, gelubd dier o.-tram.;i

H mpeln,

(hampelte, gehdmpelt)

o. ww. zich bewegen, slingeren.

Hampferling, H,mpfiing,
(-(e)s, mv. -e)

m., Z. Han/ling, Ham-

mening.

Hampftel, (-n) v. handvol v.
Hamster, (-s, mv. Hamster) m.
hamster, veldrat v.; (fig.) veelvraat, gul
-fang m. hamstervangst,-zigardm.;
hamsterjacht v.; - langer m. hamstervanger m.; -[ell o. hamstervel o.; -gräber m. haamstergraver m., Z. -finger;
-höhle, -röhre V. hamstergang m., hamsterhol o.

Hamstock, (

-

stock (e) s,mv. - slócke)

in. waterstok m.

Hanaper, ( -pers, mv. -per) o.
(Volkst.) schatkist v., fiscus m.
Hanbutte, (-n) v. (Pl.) jokboom,
hagebeuk, witte beuk, wielboom m.
Hand, (Hände) V. hand v.; dierechte,
linke -, de rechter -, linkerhand v.; die
flache -, de vlakke hand; die hohle -, de
holte van de hand; die verkehrte -, de
bovenkant der hand; eine -volt, eene
handvol v.; in beiden Handen gleiche Gezvandtheit haben, rechtsch en linkscll zijn,
de beide handen even goed kunnen gebruiken; mit eigener -, niet eigen hand;
zu eigenen Handen ubergeben, persoon
stellen; jem. bei der - [al--lijkterhand
len, an der - fuhren, bij de hand houden,
aan de hand leiden; jemn. die - reichen,
bieten, iem. de hand reiken, helpen; jemn.
die - drücken, iem. de hand drukken;
mit dem Degen in der -, met den degen
in de hand; sich die - of die Hinde geben,
(bij een koop &), elk. de hand geven,
den koop toeslaan; beim Schreiber die [ü hren, de hand houden; - an -, hand
aan hand; etw. apis den Hinden legen, uit
de handen leggen, neerleggen; mit den
Handen arbeiten, handenarbeid verrich-

ten; mit den Handen (echten, gebaren
maken met de handen, gesticuleeren; ehe
man eire - umwendet, ehe man die - umHammen, (-s, mv. Hammen) m.
dreht, voor men zijne hand heeft omgegerookte ham v.; -bein o. hambeen o.
draaid, in een oogwenk; sich eine Person
Hammer, ( s, mv . Hammer) m.
an die linke -, zur linken - antrauen, met
hamer m.; (aan eene deur), ,!opper, hade linkerhand huwen, een morganatisch
mer m.; (gem.) dass dich der -!, de duihuwelijk aangaan; dieser Maler bekommt
vel haal u; 2. (Ontlk.) (in liet oor),
eire schwere -, deze schilder begint
hamertje o.; (Sm.) smeedhamer, mogrof, dik, al te lijvig te schilderen; eine
ker m.; (Jachtw.) dijstuk o., bout m.,
geübte, fertige - zu elw. haben, hand ig, gebil v. (van een zwijn); (Nat. hist.) haoefend,vlug zijnin;(Valk.) Hande,pooten,
mer m., T-vormige schelp; (Uurw.) haklauwen m. mv.; (fig.) mit beiden Hinden
mertje o., slaghamer m.; (Muz.) stemhazugreifen, met beide handen toeslaan;
mer m.; (van een klavier), hamertje o.
mit vollen Handen geben, met volle han
Hammer — ambosz, ( es, mv. e)
ruimschoots, mild geven; gebundene-den,
m. aambeeld of aanbeeld o.; -arbeiter m.
Hr_'inde haben, de handen niet vrij heb
smid m. die met den moker arbeidt;, Hi morrhoidal, bijv . n w. de aam
gebonden zijn; die letzte - an ein-ben,
-auge o., Z. -loch; -axt V. (Zeew.) kale-i heien betreffend.
Werk legen, de laatste hand leggen aan;
faathamer m.; -bahn v. vlak o. van den' Hmorrhoidal-beschwer- ;emn. die -, hill freiche - bieten, an die
hamer.
den, v. mv. aambeienpijn v.; -knoten - gehen, iem. helpen, behulpzaam zijn; die
Hamrnerbar, bijv. en b. hamer - m. mv. aamheien, spenen v. mv., guldene - an jem. legen, de hard slaan aan; - an
baar, pletbaar; - keit v. hamerbaarheid v. ader v.; -kolik v. aambeienkoliek o.
sich selbst legen, de hand aan zich zelven
Hammerbeil, ( (e)s, mv. e) o. Hmorrhoiden, v . mv. aambeien, slaan, een zelfmoord begaan, zich het
hamerbijl v.; (Zeew.) Z. -axt.
spenen v., guldene ader v., aderspattige leven benemen; die - von jcmn. abziehen,
-

-

-

-

-

-

Hmmerchen, o. (verkl.) ha- gezwellen o. mv. van den endeldarm.
mertje o., kleine hamer m.
Hampelmann, ( mann(e)s, mv.
Hammerer, (-s, mv. Hammerer) - manner) m. bordpapieren ledemannetje
m0, Z. Hammerarbeitér.
o., draadpop v., hansworst m.
-

de hand aftrekken van, zich niet meer
bemoeien met, aan zich zelven overla te n ; die - in etwv. haben, die Hande mil

^m Spiele haben, de hand, in iets, in het

Han .

Han.

Han.

Hand ambosz, ( es, mv. e) t
spel hebben, betrokken zijn in; die Hdnd^
in den Schoos legen, (gemeenz.) dieHà ndi handaambeeld of aanbeeld o.; -anlegui
in den Sack, in die Tasche sl ecken, wer• V. aan het werk gaan, beginnen o., of
keloos blijven, met de handen over elk derneming v.; (Rechtspr.) beslagleggir
gaan zitten; alle Hände voll zu than ha. v.; -arbeil v. handenarbeid m., hans
ben, zijne handen vol hebben, overlader werk o.; it. Z. -frohne; 2. —en m
zijn met bezigheden, tot over zijne oorer handwerken o. mv.; -arbeiter m. hanc
in bet werk zitten; seine milde - auflhun werker m.; —in v. handwerkster v.; -ai
zijne milde hand openen; jemn. die Händc mel m., Z. -krause; -arzneikunst v. heel
versilbern, schmieren, door geld omkoo. kunst of kunde v.; -auflegung v. (Kath
pen; reine Hände haben, schoone handen oplegging v. der handen; -ausdruck n
hebben; (Spr.) Z. waschen; einena ad- gebaar o. met de hand; -ausgabe v. zak
chen die - geben, een meisje de hand ge uitgave v., klein formaat o.; -balg n
huwen; dieses Werk hal Hdnde una-ven, handblaasbalg ni.; -ball m. bal m. dE
Füsze, is geheel afgewerkt, volmaakt; hand, palm v.; - ballen m. (Ontlk.) al
jemn. elw. an die - geben, iem . handgeld trekkende spier v. van den duim de
een onderpand geven; it. iets aan de hand hand; -band o. (Oiitlk.) handband in
geven, ingeven; auf seine eigene -, op -barle v., Z. -beil; -baum m. hefboot
zijn eigen handje of houtje, uit eigen m., stok m. uit den kaapstander; -bee
beweging; sich auf seine eigene - seizen, ken o. handbekken o., waschkom v.; -be
handbijl v.; - bengel m. jongen m. di
eene eigen zaak beginnen, zich vestigen;
jem. auf den Handen tragen, op de han- reeds hand aan het werk kan slaan; -be
den dragen, vurig beminnen; etw. aus satz o. handboordje o.;-beuger m.(Ontlk.
den Handen lassen, laten vallen; aus den buigspier v. van de hand; -beuller rr,
Handen geben, uit de handen geven, zich (Nat. bist.) dier o. van het phalanger
ontdoen van; cite. nach der - kan /en, ver geslacht; -bewegung v. beweging v. de
uit de hand; bei ihm geht alles-kaufen, hand, Z. -ausdruck; -bibel v. handhijbe:
aus der - in den Mund, het gaat alles hij zakbijbel m.; -bibliothek v. handbiblio
hem van de hand in den tand; aus der -, theek v.; -bietung v. handreiking, hul,
aus Ereier - verkaufen, uit eigen bewe- V., bijstand m.; -bild (n) er m., Z. -leite
ging, vrijwillig; bei der - sein, bij de hand (Muz.); -binde v., Z. -besatz; - blaker m
zijn, tegenwoordig, niet ver af zijn; eta'. handblaker m.; -blatt o. (Naai.) handlub
an, bei der - hallen, bij de hand, ter"be- be v.; -blech o. (Zeees.) handijzer o.; -boei
sch i kking hebben; elw. in den Handen' m., Z. -ramme; -bogen m. handboog m.
haben, in zijne hand, in zijne macht heb 2. (Ontlk.) boog m. der hand; 3. gebo
man kann es mit Handen greifen,-ben; gen hengsel o.; 4. zakboog, kleine boo{
het is hoogst duidelijk; eine Arbeil unter m.; -bohne v., Z. Feldbohne; -bohrer m
den Handen haben, onder handen heb handboor v.; -breit bijv. nw. handbreed
bezig zijn aan; es ist mir enter der-ben, zoo breed als eene hand; -breite v. hand.
-, unler den Hdnden weggekommen, het breedte, breedte v. der hand; (Pl.) won.
is onder mijne handen weggeraakt; sick derboom, kruisboom m.; -breit o. (Mets.;
unter der - erkundigen, ondershands on- kalkplankje o.; -brief m., Z. -schreiben,
derzoek doen naar; von der - gehen, goed -briefchen o. briefje, biljet o.; -buch o,
gaan, goed van de hand gaan; elw. zur - handboek o., handleiding v., overzicht o.;
legen, in handen geven; unter Hander, -büchelchen o. handboekje, zakboekje o.;
unter die Hände geben, in handen geven, -- fur Reisende, reisgids, reiswijzer m.;
toevertrouwen; za Handen kommen, ter -bucherei v., Z. -bibliothek; -büchse v,
hand gesteld worden, toekomen; zuHán- handbuks v.; -bugel m. (van een geweer),
den stellen, ter hand stellen, overhandi- beugel ni.
Handehen, o. (verkl.) handje o.,
gen; (Sp.) vor der - sein, voor de hand
zitten; hinter der - sein, achter de hand kleine, lieve hand v.
Hand compass, ( es, mv. e)
zitten; (Bergw.) die -, de rechterhand;
it. zur - arbeiten, ijverig, vlijtig werken; m. handpasser m.; -decke v. kleine deken
(Zeew.) - uber -, hand over hand; 2. v.; (Rijk.) paardedek, dekkleed o., scha kant m., zijde v.; linker -, rechter -, lin- brak v.; - dienst m., Z. -frohne; - dienster
kerkant, rechterkant, links, rechts; jemn. m., Z. -fröhner; -drill m. zaaiploeg m.;
rechter - gehen, aan iems. rechterzijde -druck m. handdruk m.; -eimer m. (gegaan; 3. macht v.; jem. in der - haben, ronc) emmer m.; -eisen o. handijzer o.,
iem. in zijne macht hebben; sich injems. handboei v.
Handen be/loden, in iems. handen, of H ►nde-klatschen,-klopfen,
macht zijn; 4. aus der ersten -, uit de -s) o., z. m. handengeklap, klappen in
eerste hand; in guter -, in goede handen; Ie handen, applaudissement o.
Handel, (-s, mv. Handel) m. twist
von koker -, von haken Handen, van hooger hand, van achtingswaardige zijde; 1 I3 ., oneenigheid, rechtszaak v., proces,
(Leeuw.) die todle -, de doode hand; die )leidooi o., rechtsstrijd m., rechtsgeobere -, de opperste macht, de soeverein ling o.; einen sch limmen -auf demHalse
nl.; die untere -, ondergeschikte, leen iaben, met eene leelijke zaak te doen
-man.;5 l Lebben; jemn. aus dem - helfen, iem.
eine schone - schreiben, mooi
schrijven, eene mooie hand schrijven; 1 rit de verlegenheid helpen; angelegler -,
6. vor der -, voorshands, voorloopig; + )vereengekomen zaak v.; ich will keinen
nach der -, naderhand, daarna, later, • haben, ik wil geene oneenigheid; Handel
stiften, suchen, twist stoken,twist zoeken;
vervolgens.
-

-

-

,

,

-

-

-
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1. mit jemn. Handel afhangen, twist mag ken, ruzie zoeken met; Handel mit jemn.
- haben, twisten met, (van jongens), vechg ten met; einen - vor Gericht brin- gen, eene zaak voor het gerecht bran. gen; 2. koop m.; er hat einen guten - getroffen, hij heeft een goeden, mooien
- koop gedaan; mit jemn. im - stehen, han- deler, met; jemn. den - au/sagen, den
koop opzeggen; einero andern in den . fallen, iem. onderkruipen; der - ist rich- lig of sic sind -s eins geworden, de koop
. is gemaakt, zij hebben den koop geslor ten; (fig.) zij zijn liet eens geworden; . in Bausch and Bogen, aanbesteding v.;
r 3. (Hand.) handel, koophandel m., bedrijf o., nering, negotie, trafiek v.; -im
1 Groszen, int Kleinen, handel in liet groot,
• in lie klein, groothandel, kleinhandel
I m.; - treiben, handel drijven, nering of
negotie doen; - mit Edelsteinen, handel m.
• in edelgesteenten; verbotenen - treiben,
smokkelen; (fig.) sie treibt mit ihren
• Reizen -, zij verkoopt hare liefde voor
geld.
Handelbar, bijv . nw. handelbaar,
onderworpen, gehoorzaam.
Handelkraut, (-kraut(e)s, mv.
i -krauter) o., Z. Hndleinkraut.

H ,ndelmacher, —in, twistzoeker, twiststoker m., twiststookster,
twistzoekster v.
Handeln, (handelte, gehandelt) o.
ww. handelen, doen, werken, te werk
gaan, zich gedragen; gut gegcn jent -,
goed handelen jegens; so handelt man
bei ihna, zoo gaat men bij hem te werk;
wider jenis. Befehl -, handelen; 2. han
spreken over, loopen over,-deluovr,
behandelen; seine Rede handelte von der
Freundschaft, handelde over, liep over,
behandelde, had & tot onderwerp; 3.
tuarchandeeren; um eies. -, (bij een koop),

dingen; genau, Kreuzer um Kreuzer -,
niets toegeven; er lasst nicht mit sich -,
hij laat niets korten of vallen, heeft vaste
prijzen, laat niet afdingen; er lásst leichl
mit sick -, hij is zeer handelbaar om te
koopen; mit sich - lassen, handelbaar zijn,
gemakkelijk te voldoen zijn; nicht gut
mit sick - lassen, moeielijk te voldoen,
onhandelbaar zijn; 4. nach Indien, Spanien -, handel drijven op of met; mii
Seide -, handelen, handel drijven in; im
Groszen, im Kleinen -, in het groot, in
het klein handelen, handel drijven, ver
es handelt sich um,-kopen;Il.:w
het betreft, er is sprake, quaestie van;
III. o. zelfsi., Z. Handlung.

Handels abgabe, ( n) v. recht
-

-

o., belasting v. op koopwaren; -adresbuch
o. handelsadresboek o.; -agent m. handelsagent m.; -akademie v. handelsacademia handelsschool v.; -amt o. handelsraad o., kamer v. van koophandel;
-angelegenheit v. handelsaangelegenheid,
handelszaak v.; -anwalt m. zaakgelastigde, procuratiehouder m.; -aufseher m.
gevolmachtigd agent m. van een staat
om bij eene vreemde natie de handelsbelangen der zijne voor te staan, han
-delsopzichtr,nsulm.;-achusm.
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Han.

Hail.

Han.

commissie v., comité o. van handelaren; schap v.; sich vsn einer -- trennen, uit o. handelsstelsel o.; - tarief m. handels-bedienter m. koopmansbediende m.; eene vennootschap uittreden; die ostin- tarief o.; -thdtigkeit v. werkzaamheid
-bedruckung v., Z. -druck; -beflissener dische —, de Oostindische compagnie v.; V. in den handel; -theilnehmer m. deelm., Z. - bedcenter; - bedurfniss o. handels -gesellscha fier m., Z. -genoss; 2. m. mv. genoot, deelhebber m. in een handel,
-

- bericht m. handelsbericht
-behoftv.; deelhebbers, deelgenooten m. mv. in vennoot m.
o.; -betrieb m., -betriebsamkeit v. han -, eene vennootschap. compagnons, ven
Handelst ifter, (-ters, mv. -ter) m.
delsbezigheden V. mv.; -beziehungen v.
-gesetz o. handelswet v.;-notem.v; —in, (-nen) v. twiststoker m., twistmv. handelsbetrekkingen v. mv.; -bilanz -gesetzgebung v. handelswetgeving v.; stookster v., stokebrand m. en v.
V. balans v.; -brauch m. handelsgebruik, - gewicht o. koopmansgewicht, licht geHandels -traetat, (-(e)s, mv.-e)
koopmansgebruik o.; -brie/ m. koop- wicht, handelsgewicht o.; -gewölbe o. m., Z. -vertrag.
mansbrief, handelsbrief m,; it. Z. Kauf- koopmanspakhuis, magazijn o., bazar m.; H^ndelsucht, v .twi stzuch t,twi st brief; -buch o. koopmansboek, handels -haten m. zeehaven v.; -haus o. handels ziekte v.
-boek,antrboek.;(Rchtsw)regi,
koopmanshuis o.; -herr m. hande--huis,
H4ndelsi chtig, -er, -st) bijv.
protocolboek o.; - bund m. handelsver- laar, handeldrijver, koopman, trafikant en b. twistziek.
bond o.; -bündniss o. handelstraktaat o.; m.; 2. hoofd o., patroon, eigenaar m. van
Handels -unternehmnng,
-capital o. koopmansgeld, handelskapi- een handelshuis; -herrschaft v. heer (-en) v. handelsonderneming v.; -usarhandel; it. Z. -herr;-schapijv.nde ren v. mv., Z. -gebrauch; -verbindung v.
taal o., fondsen o. mv.
Hndelschaft, v., z. m., Z. Han- -innung V. koopmansgilde o.; -institut vennootschap. handelsvereeniging v.; 2.
del (3); 2. Z. Handelsland.
o. handelsinrichting v., handelshuis o.; handelsverbintenissen,handelsbetrekkinH&ndelschaftlich, bijv . en b 2. Z. -schule; - interessen o. mv. han- gen v. mv.; -verbot o. handelsverbod
den handel betreffend, van den handel. dels belangen o. mv.; -jude m. handels- o.; -verderber m. bederver m. van den
Handels-collegium, (-giums, jood, jood m. die handelaar is, joodsche handel, kladder m.; -verein m., Z. -ver
---,overeenkomst,ver--bindug;etschr
mv. -gien), —coneil, (-(e)s, mv. -e) koopman m.; -hammer v. kamer v. van
o. handelsgerecht o., handelsrechtbank koophandel; - kenntnisse, -kunde v. ban- eeniging omtrent de Duitsche tolrechten,
v.; - compagnie v. handelsvereeniging v., delskennis, kennis v. van, bekendheid v. Zollverein o.; -verfall m. verval m. van
handelsgezelschap o., compagnie v.; -con- met den handel, handelswetenschap v.; den handel; -verhdltniss o. handelsbecession v. koopmanspatent o.; - consorten, -kurschner m. koopman, handelaar m. trekking v.; -verkehr m. handelsverkeer
m. mv., Z. -genossen; -consul m., Z. in huiden; -land o. handelsland o.; -lehr- o.; -vertrag m. handelsverdrag, handels-au/seher; -courier m. handelskoerier m.; anstalt v., Z. -schule; -lehrling m. leer- traktaat o.; -verwalter m. factoor, zaak-crise V. handelscrisis m.; -deputation v. ling m. in den koophandel; -leute m. mv., waarnemer m.; -verwaltung v. zaakwaarafgevaardigden m. mv. voor den handel Z. -mann; -makler m. makelaar m.; -mann nemen o.; -volk o. handeldrijvend volk,
of koopmansstand; -deputirter m. lid o. m. handelaar, koopman, trafikant m.; handelsvolk o.; -vorrath m. voorraad
van een handelsgerecht; -dictiondr o. -marine v. handelsmarine v.; -markt m., m. van koopwaren; -waaren v. mv. koop
koopmanswoordenboek, woordenboek o. Z. -piatz; -minister m. minister m. van
koopwaren v. nv.;-mansgoedr.v,
voor den handel; -d: ener m., Z. -bedienter; koophandel; -ministerium o. ministerie -weg m. handelsweg m.; -tveise v. wijze
!director m. directeur m., hoofd o. eener o. van koophandel; -nation v. handels- v. van handelen; -wesen o. handel m.,
handelsvereeniging; 2. president, voor- volk, handeldrijvend volk o.; -neid rn. wezen o. des handels; -wissenschaft v,
zitter m. van het gilde der kooplieden; broodnijd m. (onder kooplieden); -ort m., handelswetenschap v.; -zeitung v. dag-druck m. belemmering v. des handels; Z. -plats; -plan m. handelsonderneming blad, nieuwsblad o. voor den handel;
-entwurf m, speculatie v.; -entwurfe ma- v.; .plats m. handelsplaats,handeldrijven- -zag m. handelstocht m., karavaan v.;
chen, speculeeren; -lach o. handelsvak, de plaats, koopstad v.; -patron m., Z. -zweck m. handelsdoel o.; -zweig m. han koopmansvak o.; - firma v. handelshuis -herr; -politik v. handelspolitiek, staat - delstak m.
o.; 2. handelsfirma v.; -Hotte v. handels- kunde v. in den handel; -privilegium o.,
Hinde–spiel, (-(e)s, mv. -e) o.
vloot, koopvaardijvloot v.; -frau v.koop- Z. - recht; -project o., Z. -speculation; handenspel o.; 2. gebaren o. mv., gestivrouw, handelaarster v.; -/reiheit v. han -rath m. handelsraad m.; 2. lid o. van culatie v.; -sprache v., Z. Fingersprache;
vrijheid v. van den handel;-delsvrijh, het handelsgerecht; -recht o. handels- -waschen o. handenwasschen o.; (Kath.)
2. handelsvoorrecht o.; -freund m. han- recht, recht, voorrecht o. in den handel; (onder de H. Mis), handenwassching v.;
delsvriend, correspondent ni.; 2. last- 2. handelsrecht o., handelswetten v. mv., -werk, o. handenwerk o.
gever, volmachtgever, principaal, com- rechtsgeleerdheid v. betreffende den hanHand-fackel, (-n) v. (hand)fakmittent m.; -gartner m. warmoezier, del; -reichthümer m. mv. handelsrijk kel v.; -fahrt v. (Bergw.) afdalen o. langs
groenboer m.; -gebrauch m., Z. -brauch;
-reise v. handelsreis,-domen.v; ladders; -fass o. waschkan v.; 2. giet
draagton v.; - faustel m. (Mijn -bek-no.,
- ge/ährte m., Z. -genoss; -gegenstund rn. reis v. om handelszaken; -reisender m.
voorwerp o. van handel; -gehulfe m., Z. handelsreiziger m.; -sache v., Z. -ange- w.) handmoker m.; -feile v. handvijl v.;
-bedienter, -genoss; -geist m. koopmans- legenheit; 2. proces o. in zaken van koop -fessel v., Z. - eisen; -fest bijv. nw. sterk
eest, handelsgeest ran.; 2. geest m., ge-schif o. koopvaardijschip o.;-handel; in de hand, pootig; —e Leute, sterke,
aardheid v. van de markt; -geit m. koop -schiffer m, koopvaarder, koopvaardij stevige, kloeke mannen; einen Dieb— mav.; -genoss m. deelge--mansihlged
-schifffahrt, v. koopvaart,-kapitenm,; chen, vastzetten; -feste v. handvest o.;
noot, medehelper, medearbeider m. in koopvaardij v.; -schneider m. koopman -festung V. vastzetten o., vastzetting v.;
eene handelszaak, compagnon, vennoot, en klee(de)rmaker na.; -schreiben m., Z. -feuerspritze v. handbrandspuit v,; - fïuche
handelsgenoot m.; -genossenschaft v., Z. -brief; -schule v.handelsschool v.;-sicher- V. vlak o. van de hand, vlakke hand, palm
-gesellschu ft; -geographie v. handelsaard - heit v. crediet o.; 2. veiligheid v. des v. der hand; - f dchenzweig m. tak m. van
rijkskunde v.; -gerechtigkeit, -gerecht- handels; -sorge v. handelszorg v.; -sperre de handspieren; - f echse v. (Ontlk.) vezel
same v., Z. - recht; - gericht o. rechtbank v. belemmering V. des handels, verbod, V. der handen, handspier v.; -flechsenV. van koophandel; 2. uit de kooplieden o. om (zekere) waren in- cf uit te voe- spanner m. spanner m. der handspier;
gekozen rechters m. mv. die uitspraak ren; (Desch. van F.) continentaal stelsel; -flechte v. (Gymp.) samenvouwen, ineen
handen; -förmig bijv. en-vlechtno.dr
doen over geschillen in handelszaken; o.; -staat m. handeldrijvende staat m.;
-geschift o. handelszaak v., handelshuis' 2. handelsstand m.; -stadt v. handels- b. handvormig; -friede m. vrede m., vero.; —e treiben, handel drijven, hande- stad, koopstad v.; -stand m. handelsstand bod o. tot het begaan van feitelijkheden;
len; -geschichte v. handelsgeschiedenis, m., kooplieden m. mv.; 2. koopmanschap -frohne V. persoonlijke lee►idienst, leengeschiedenis v. van den handel; -gesell v., stand m. van koopman, handel m.; dienst m. die met de hand verricht moet
m., Z. -genoss; -gesellschaft v. handel- sich dem—widmen, zich aanden handel worden; -fröhner m. leenman m, die tot
maatschappij, vennootschap, compagnie- wijden; -strasye v. handelsweg m.;-system perso.)nlijken of handdienst verplicht. is;
(
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- fughobel m. (Meub.) veerploeg m., Hand-kase, (-krises, mv. -kdse) -los bijv. en b. bandeloos, zonder banploegschaaf v.; - fuhrer m. (voor blinden), m. handkaas v., kaasje o.; -karren m. den; -lose, -losung v. leengeld o.
gids, geleider m.; -galopp m. (Rijk.) handwagen, kruiwagen m.; -kau f m. koop
Handlung, en) v.handeling,daad
kleine galop m.; -gaul m., Z. -pferd; m. uit de hand; 2. koop, handel m. in v.; schlechte -, slechte daad; eine - des
-gebrauch m. gewoon gebruik o.; die het klein; 3. handgeld o.; - klammer v., Glaubens, der Demuth, daad, handeling,
Ausgabe einer Schrift zum —e, uitgave Z. - eisen; -klappe v., Z. -blati; - klapper akte v.; 2. (Tooneelk.) in diesem Schauin zakformaat o.; -gehörn o., Z. -geweih; m. handklapper m., klaphoutje o., casta- spiele ist viele -, handeling, levendigheid
-geld o. handgeld o., godspenning m.; 2. gnette v.; -klatschen o., Z. Händeklat- v.; 3. (verzam.) z. m. handel, koophan
(Krijgsw.) handgeld, aanbrenggeld o.; 3. schen; `-kloben m. handschroef v.; -knopt
m.; die - treiben, handel drijven; 4.-del
(Volkst.) fooi v., fooitje o.; -gelenk o. ge- m.; Z. Hdndeknopf; -kompass m. mijn- winkel m., pakhuis, magazijn, handelswricht o. der hand; -gelöbniss o. hand- kompas o.; -korb m. hengselmand v.; 2. huis o.; eine - errichten, een handelshuis
trouw, belofte v. afgelegd door het geven schelpvormige beugel m. van een gevest; oprichten.
van de hand, Z. -treue; -gelte v. schepem- -körbchen o. hengselmandje o.; -krampel
Handlungs-angelegenheit ,
mer m.; -gelubde o., Z. -gelóbniss; -ge- m. mv., -kratzen V. mv. handkaarden v. (-en) v., Z. Handelsangelegenheit; -art
mein bijv. en b. handgemeen; — werden, mv.; -krause v. (Naai.) handlub v.;-kubel v., Z. Hundelsweise; -avvsdruck m. koop handgemeen worden, aan het vechten ra- m. tobbetje o.; - kunst v. werktuigelijke mansterm m., in den handel gebruikeken;-gemenge o.vechterij v.,gevecht,vech- kunst v.; - kunstig, -kunstlich bijv.en b. lijke uitdrukking v.; -bediente m., -buck,
ten o.; -geschroeide o. handversiersel o.; werktuigelijk; -kiinstler m. werktuig - -gericht o., -gesellschaft v., -gesetz o. &,
(fig.) Z. - eisen; -gewehr o. klein geweer kundige m.; -truss m. handkus m.; -lang Z. Handels -bediente 4'; - inhaber m., Z.
o., musket o.; 2. blank wapen o.; -geweih bijv. nw. eene hand lang, zoo lang als Handelsherr; - kunde V. klant m.; -name
o. kroon v. der horens van een hert &; eene hand.
m. handelsfirma v.; -unkosten v. mv. on-gicht v. (Gen.) handjicht v.; -gichtig
Handtangen, (handlangte, ge kosten m. mv. in den handel; —conto o.
bijv. nw. handjichtig; -gichtisch bijv.
ww. handlangen, dagloo--handlgi)o. onkostenrekening v.; -wort o., Z. -ausnw. naar handjicht gelijkende; -gift o., ner zijn, helpen, oppermaa zijn; II. o. druck; -zweig m. handelstak m.
Z. -geld (Volkst.); -gi ftentag m. dag m. zelfst. hulp v.
Hand-mal, (-(e)s,[mv. -male,mdwaarop (te Osnabruck) de raad op nieuw
Handlanger, gers, mv. -ger) ler) o. teeken, litteeken o., vlek v. in de
gekozen wordt; -glied o. lid o. der hand, m. handlanger, daglooner, sjouwerman hand; 2. (veroud.) trouwbelofte, handgewricht o. der hand; -glocke v. hand- m.; (Mets.) opperman m.; (fig.) bij, d ie bij belofte v.; it. gerecht o., welks leden een
klokje o.; -gópel m., -graf m. rechter m.' iets (kwaad) behulpzaam is;-arbeit v.dag- eed moesten doen; it. de eed m. zelf;
in handelszaken; - grafenamt o. ambt o. loonerswerk, sjouwerswerk, oppermans- -mangel v., Z. -rulle; - mduschen o. (Ontvan handelsrechter; (te Weenen), ont -1 werk o.; it. bijwerk o.; -in v. handlang- Ik.) palmspier v.; -messer o. handmes o.;
(Lederb.) stootmes. schaafmes o.; -mdrvanger m. der belastingen op koopwaren;. ster, helpster V.
-granate V. handgranaat v.; -greiflich bijv.' Hand-laterne, (- n) v. handlan- ser m. handmortier m.; -muf'm. handen b. handtastelijk, zeer duidelijk, tast- taarn v.; -leder o. (Schoenm.) hand- mof v.; -mühlev. handmolen m.; it.vuisten
baar, voelbaar, merkbaar; —e Luge, tast- le(d)er o.;-lehen o.erfelijk leen o.; 2. groot V. mv.; -musket m. handspier v,; -ochs
bare leugen v.; —e Wahrheiten, duide- leen o., leen o. dat ook op eene vrouw gy m. linker os m.; -orgel v. huisorgel o.;
lijk; etw. --- machen, duidelijk maken; kan overgaan, dat men rechtstreeks van -petscha ft o., Z. -siegel; -pfahl m. kleine
--keit v. handtastelijkheid, duidelijkheid den leenheer ontvangt.
paal m.; -pferd o. mak paard, handpaard
v.; -grifff m. handgreep, greep m.; einen
H ndlein, o. (verkl.) Z. Hand- o.; 2. bijhandsch paard o.; -p/licht v.
.— thun, een greep doen; 2. (Krijgsw.) chen.
verplichting v. door handslag; -preise
hanteeren o. der wapenen; (fig.) behenHandlein-.kraut, kraut(e)s , V. handgewricht o., nahand, achterhand
digheid, vlugheid, handigheid v.;er kenkt mv. -kräuter) o. (PL) vingervormige v.; -presse v. handpers v.; -protzwagen
die gehörigen —e nicht, bij is niet ge- 'eereprijs m.; -wurzel v., Z. Knabenkraut. m. (Krijgsw.) door menschen getrokken
oefend in die zaak, niet vlug er in; 3. j Hand-1eiter, -Iers, mv. -ter) m., voertuig o. voor geschut, sleepwagen m.,
(van een degen), greep m., gevest o.; (van --in, nen) V. leider, leidsman, gids trikebal v.; -pumpe v. handpomp v. -pumeen emmer), hengel m.; (aan een koffer), m., leidsvrouw, leidster v.; -leiterv.hand- per ni. pomper m. aan eene handpomp;
handvatsel o.; 4. handindruksel o.; -g-uc- ladder, kleine of draagbare ladder v.; 2. -puster m. hondblaasbalg m.; -queder m.,
ker m. handkijker, handwaarzegger m.; '(Muz.) handvormer, handleider, chiro- Z. -besetz; -quehle v., Z. -tuch; -ruder
-guckerei V. handkijkerij, handwaarzeg- plast m.; -leitung v. handleiding, leiding m. (Bergw.) zeef v. om het erts te wasgerij, chiromantiek v.
schen; -rammel) v. (Straatra.) straatv., onderricht o.
Handhabe, (- n) v. handvatsel, Hgndler, (- s,mv. Handler) m. han stamper m., handhei v.; -register o. bij
-reibe v. rasp v.; -rei -zondergist.;
oor o.
koopman m., Z. Eisen-, Korn-,-delar,
(fig.) handreiking, hulp v., steun-chungv.
Handhaben, (handhable,gehand- Obst-, Wein-handler.
habt) bedr. ww. ein Werkzeug -, hanHiandleriseh, bijv. en b. een han m.; den Armen -- thun, de armen onderteeren, gebruiken, omgaan met; (fig.) die
-delar steunen; -reuter m. handzeef v.; -rohr
eigen, als een handelaar.
Gesetze -, handhaven; die Gerechtigkeit Hijndlerzug, zug (e)s,mv. -zege) o., Z. -biuchse; -rotte v. handmangel m.;
-ross o., Z. -p[erd; - rocken m. omge-, uitoefenen, verzorgen; jem. bei seinen m., Z. Handelszug.
Rechten -, handhaven in.
Handleuehte, n) v.,Z. -laterne; keerde hand v., rug m. van de hand;
—band o. band m., ligament o. van het
Handhabung,v.handhaving,han- -leuchter m. blaker, handblaker m.
teering v., Z. handhaben.
Handlich, -er, -st) bijv. en b. bovenste der hand; -ruhr ;v. stok, steel
Handhaft, -er, -st) bijv. en b. -er Stein, van middelmatige grootte; die- m. van eene karwats; -sage v. handzaag v.
(Ger.) handtastelijk, klaarblijkelijk, dui- ser Hammer ist nicht -, niet gemakkelijk
Handsam, -er, -st) bijv. en b.,
delij k.
te hanteeren; es ist mir nicht -, ik ben er Z. handlich.
Hand- haken, (-hakens,mv. -ha- niet handig in, het gaat mij niet vlug van Hand-saum , saum(e)s, mv.
ken) in. (Zeew.) enterhaak m.; -hammer de hand; 2. dieser Mann ist noch -, han -sáume) m. handzoom m.; -scharwerk o.,
m. vuisthamer m.; - haspel m., Z. - Weise;
niet moeielijk te voldoen; 3. bil -delbar, Z. -frohne; -scheibe v. (Lakenb.) hand-hebe v., Z. -habe, -grif; -hoch bijv. nw.
rechtmatig; 4. - zibergeben, eigen -lijk, schijf v., krasijzer o.; -scheidung v. (Berg-handig, w.) uitzoeken o. der ertsen; -schein m.
eene handbreed hoog; -hulfe v. (Rijk.)
handen.
steun m. voor de hand.
Handling, (-( e)s, mv. -e) m. ko- (Hand.) quitantie v.; -schelle v., Z. -eisen;
2. Z. -glocke; -schlag m. handslag m.; 2.
Handig, handig, ( - er, -si) bijv. raalzwam o., geitenbaard m.
en b. handen hebbende, met handen; 2.
Hand-linie, (- n) v. lijn v. der slaan o. met de hand; mit einero —e ver
thun,plechtig belo--sprechn,d—gb
handig, behendig, haastig.
hand; -lohu m. loon o. voor handendienst;
(-
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m. die met de hand weeft; -lag m. dag bruik o. der ambachtslieden; -bursch m.
m., waarop de handdiensten worden ver handwerksgezel m.; -frau v. handwerks-laste V. (Muz.) handtoets m.; 2.-richt; mansvrouw, vrouw v. van een ambachtstoetsenbord, klavier o.; -teller m., Z. man; -gebrauch m., Z. -branch; -gelehrler
fláche; -tháter m. (veroud.) iemand die m. geleerde m. van beroep; 2. geleerde
op heeter daad betrapt wordt; -thy tig bijv. m. die zijn onderhoud verdient door zijne
kennis; -genoss m. ambachtsgenoot, benw., Z. handha, fl.
roepsgenoot m.; -geráth o., Z. -zeug;
Handthiren, Z. hantiren.
Hand-treue, v. handtrouw,belofte -gesell m. helper m, bij een beroep; it. Z.
V. door het geven van de hand; -trom- -bursch; -grusz m. groet m. der bandmel v. handtrommel, tamboerijn v.; -toch werkslieden; 2. hulp, ondersteuning v.
o. handdoek, waschdoek m.; -vergrósze- die neen verschuldigd is aan reizende
rungsglas o. handkijker m.; -verkaurer m. ambachtslieden; -herr m. hoofdman m.
kleinhandelaar m.; -versilberung v. om- van een gilde; -jungem.leerjongen, leerkooping v.; -vogel m. handvogel m.; -voll ling m.; -kunde V. handwerksfeer, beV. handvol v.; -wat'e v. draagbaar wapen roepsleer, technologie v.; - kundig bijv.
o.; -wagen m. handwagen, kruiwagen m.; en b. technologisch; -lade v. lade, kas v.
it. rolwagen, mallejan m.; -wahrsager ni . van een gilde; (fig.) vergadering v. van
handwaarzegger m.; -wahrsagerei, -wahr- de oudsten van een gilde; -lekre v., Z.
sagung v. waarzeggen o. uit de (lijnen - kunde; -lehrig bijv. en b., Z. - kundig;
der) hand, handwaarzeggerij, chiroman- -leute mv. handwerkslieden, ambachtstiek v.; -walke v. handwalkmolen m.; lieden m. mv.; -mann m. handwerks-wanne v. handkuipje o.; - wasser o. hand- man, ambachtsman, arbeider m.; - masttig
water, water o. om er de handen in te bijv. nw. als een handwerk; (fig.) werkwasschen; -weber m., Z. -stuhlweber; tuigelij k; it. gemeen, laag, vuil; - meister
-wechsel n1. (Hand.) wisselbrief, wissel m. baas m.; -neid m. broodnijd m.; -siem.; 2. Z. -schuldschein; -weise v. hand- gel m. gildezegel o.; -trieb m. werktuig
haspel v.; -weiser m. handwijzer, weg
o.; -ve,'ccandter m.-lijkhedv.,nstc
leidsman, gids m.; it. Z. Weg -wijzer, lid o. van een gilde; -volk o. ambachts-weisr. volk o.; -zeug o. gereedschap o.; -zun[l
Handwerk, (-( e)s, mv. -e) o. v. gilde o. van ambachtslieden.
handwerk, ambacht, beroep o.; jem. zu
Hand—winde, (- n) v. handwinde
einero - thun, iem. op een ambacht doen, v.; -wörterbuch o. handwoordenboek, zakeen ambacht laten leeren; welches - treibt woordenboek o.; - Wurzel v. wortel m. der
er ?, welk ambacht, beroepoefent hij uit?; hand; —knochen m. handwortelbeen o.;
er treibl das Schneider-, hij is kleerma -zeichen o. pennetrek m., voorletters m.
beroep; ein Gelehrter vom -, een-kervan mv. (in plaats van de handteekening),
geleerde van beroep, van professie; etw. paraphe o.; -zeichnung V. handteekezunt -e manhen, een beroep maken van; fling, iiaamteekening v.; -ziehen o. trekeine Sache als -, -smäszig treiben, iets ken o. met de handen; -zirkel m. handwerktuiglijk, machinaal verrichten; (ge- passer m.; - .puber m., Z. -kubel; -zug m.,
meenz.) vom -e sein, van het gezelschap Z. Federzug; - zonder in. lontstok m.
zijn, tot de vereeniging behooren; 2.
Hanf, (-( e)s, mv. -e)m.hennep,kengilde o., vereeniging v. van werklieden, nep v. männlicher of samentragender -,
Handschumacher—laden,
(- laden, mv. -laden) m. handschoenma- arbeidersvereeniging v.; dus - ansprechen, mannelijke of zaaddragende hennep, zaai kerswinkel m.; - meister m. handschoen graszen, lieden nl. mv. van het gilde om ling m.; weiblicher of blumentragender -,
-waare V. handschoenen-makersb.; eene gift aanspreken; it. bedelen; das - vrouwelijke of bloemendragende hennep;
m. mv.; -werk o. handschoenenfabriek machen, de meesters bijeenroepen om fein gehechelter -, gehekelde hennep.
een verschil uit te maken; das - inithalv., handschoenenmaken o.
Hanf—aeker, (-ankers, mv. anker)
Hand—schuldschein , (- ( e) s, ten, tot het gilde van eene andere stad ni. hennepakker m., hennepveld o.; -bau
mv. -e) m. schuldbekentenis v., wissel behooren; in das Preien of heirathen, m. hennepbouw m.; -bereiter, —in, henm. aan eigen order; -schwärmer m. (Vuur- met de dochter vrijen, huwen van iem. nepbereider m.,hennepbereidster v.;-brew.) zwermer m.; -sehne v. (Ontlk.) pees- die hetzelfde beroep uitoefent; - halten che v. hennepbraak v.; -brecher m. henvlies o. der hand; -sei fe v. zeep v. om de of das - halten, mes, het gilde vergade- nepbraker m.; -brechnauhle v., Z. -breche;
handen te wasschen; -seite v. linkerzijde ren; das - erheben, zijn logies betalen. -dorre v. hennepeesten o.; it. hennepv.; -sieb o. kleine zeef v.; -siegel o. bij Handwerker, (- s, mv. Hand-I, eest m.
zonder zegel, persoonlijk zegel o.; -spaten werker) m. handwerksman, arbeider m.;
Hanfen, bijv. en b. van hennep,
m. kleine spade v.; -speiche v. kleine koe- - compagnie v. (Krijgsw.) afdeeling, com- hennepen.
voet m.; -spiel o., Z. Handespiel; (lnstr.) pagnie v. der werklieden; -verein m.
Hanf–erz, (- es, mv. -e) o. steentoetsen m. mv.; -spies; m. handbraad - arbeidersvereeniging, vereeniging v. van vlas o.; feld o., Z. - anker; -fink m., Z.
spit o.; -sprache v., Z. Fingersprache; handwerkslieden.
Hnfling; -garn o. hennepgaren o.; -hahn
-spritze V. handspuit v.; - stampte v. kleine
Handwerkerei, v. werken o. als m. zaadhennep m., zaailing m.; -handler,
—in, hennepverkoope;, hennephandestamper m.; -stein m. (Bergw.) stuk o. een handwerksman, om den broode.
erts, ertsstaaltje o.; (Delfst.) handvorHandwerkerlich, bijv. en b. als Jaar m., hennephandelaarster, hennepverkoopster v.; -hechel v. hennephekel
mige stalaktiet of druipsteen m.; -stock van een handwerksman, werktuiglijk.
m.; -heede v. werk o., afval m. van gem. handschroef v.; -strecker m. (Ontlk.)
Handwerks—abgeordne—
uitstrekkende handspier v.; -streich m., te(r), (- ten, mv. -ten) m. afgevaardig- hekelden hennep; -henne v. gelling v.
Z. -schlag; (gemeenz.) -- hallen, iem. de m. bij of van een gilde; - altester m.
Hann, (- nen) v., Z. Fimmel.
uithuwen; 2. (Krijgw. en fig.) aanslag oudste, overman m. van een gilde; -arbeit
Hanf—kamm, (- kamm(e)s, mv.
m., overrompeling, verrassing v.; einen V. werk o. van een ambachtsvaan; -arti- -kämine) m. grove hennephekel m.; - kom n
— versuchen, een aanslag doen; -slu fe v. kel m. artikel o. van een gilde; -bole m. o. hennepzaad o.; -kraut o. vlaskruid,
(Bergw.) Z. -stein; -sluhlweber m wever bode m. van een gilde; -branch m. ge- vrouwenvlas o.; - leinwand v. henneplin-

ven door de hand te geven; 3. (fig.)
plechtige verzekering, belofte, verbintenis
v.; it. betuiging van vriendschap -schlägel m. houten hamer, klophamer m.;
-schlagend bijv. nw. in de handen slaande; -schmitz m. zweepslag m. op de hand;
-schraube V. handschroef v.; it. handboeischroef v.; —stock m. kleine schroef,
bankschroef v.; -schreiben o. eigenhandig doch riet in het oorspronkelijk ver
-zondebrifm.
Handschrift, (- en) v.handschrift,
schrift, schrijven o.; das ist von seiner of seine -, ich erkenne seine -, dat is zijn
schrift, dat heeft hij geschreven, ik herken zijn schrift; 2. handschrift, manuscript, geschreven boekwerk o. &; 3.
schuldbekentenis, hand, onderteekening
v., bewijs o.; ich Eiabc seine -, eene schriftelijke verklaring van hem.
Handsehriftlich, bijv. en b. geschreven, schriftelijk, eigenhandig; etw.
- mittheilen, schriftelijk; ein Werk - besitzen, geschreven, in schrift, in manuscript; 2. der -e Glaubiger,schuldeischer
m. wiensrecht op een handschrift steunt;,
sich - zu etw. verplichten, zich schriftelijk verplichten.
Handsehuh, (- es, mv. -e) m.
handschoen m.; 2. strijdhandschoen m.;
jemn. den - hinwerfen, iem. den (strijd) handschoen toewerpen, tot den strijd
uitdagen.
Handschuh-halter, (- ters, mv.
-ter) m. elastiek o. voor handschoenen;
-leder o. handschoenle(d)er o.; -leira m.
handschoenlijm, lijm v. uit den afval van
handschoenen: - manher m. handschoenmaker m.; --arbeit v. handschoenenma ken, handschoenmakerswerk o.; -macherei V. handschoenmakerij v.; -machergesell
m. handschoenmakersknecht m.; -macherin v. handschoenmaakster v.
;
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Hangen, (du hangst, er hangt, hing, Hángenswerth, bije. nw. han
-gensward.
gehangen) o. wwt onr., m. h. hangen, opH^nfiing, (-(e)s, mv. -e) m. vlas- gehangen zijn; der Hut hangt an einem Hangepfahl, (-p[ahl(e )s, mv.
vink m.
Nagel, de hoed hangt &; sein Mantel hangt -p/dhle) m. hangpaal, draaipaal in.; it.
Hanf-mnnchen,o. (Pl.) groote bis au[ die Erde, hangt tot, raakt aan galg v.
bremraap v.; -meise v. boschmees, kleine den grond; die Zugel seines P`erdes - las
Hanger, (-s, mv. Hanger) m. (Zeekoolmees v.; -mühle v. hennepzaadmoloslaten, laten hangen; dieser Hund-sen, w.) hanger m.; 2. hangblad o.; -block in.
len m., -nessel V. hennepnetel v.; -ól o. hat -de Ohren, ist schon behangen, af- (Zeew.) hangblok o.
hennepzaadolie v.; -pflanze v., Z. Han[; hangende, neerhangende ooren; die Klet- Hangeriemen, mens, mv.-men)
-rt tt[e v. henneprepel, regelkam m.; -reibe ten - in den Haaren, hangen, blijven ste- m. hangriem m.
V. hennepbraakmolen in.; -roste v. rot- ken; (fig.) der Baum hangt voller Fruchte, Hijnges ule , (-n) v. (Timm.)
ting v.; 2. plaats v. waar men den hennej. is beladen met; sie hing an seinem Halse, ondernokbalk m.
te rotten legt; -same m. hennepzaad o.; zij hing aan zijn hals; derBlutegel hangei
Hgngeschaufel, (-n) v. hang -schwinge V. hennepbraak v.; - schavinger (est, de bloedzuiger vat; (fig.) er hangt schop v.
in. hennepzwingelaar m.; -seil o., -strick mir immer am Halse, hij is altijd aan
Hangeschloss, (-schlosses, mv.
m. uit hennep vervaardigd touw o.; -spin- mijne zijde, is mij altijd tot last; er blieb -schlösser) o. hangslot o.; -seil o. (Jacht nerel V. hennepspinnen o.; -stángel m. mit seinem Kleide -, hij bleef & hangen,' w.) leitouw o., koppel m.; —kunst v.
hennepstok, stoppel m.; -waare v. hen- baken; sein Kleid ist - geblieben, zijn perspomp v.; -stock m. (Vleeschh.) hangnep m., hennepwaar v.; - wurger m., Z. kleed is blijven haken; diese Fláche hangt stok, haak m.
-männchen.
of hangt, helt, loopt schuin op; die Mauer', Hangestuck, ( (e)s, mv. e) o.
Hang, (-(es, mv. Hánge) m. hel hangt nach der Seile, hangt over; den' (Pap.) tweede goot v., die het water op
schuinte, v.; it. gebogen vlak o.;-ling, Kop!' - lassen, laten hangen; (fig.) den' het rad brengt.
(fig.) der - zum Bisen, neiging, geneigd- Kopf, die Flugel - lassen, neerslachtig
Hangestuh1, (-stuhl(e)s, mv.
heid v., trek m.; einen starken - zum zijn; an einander -, aan elk. gehecht zijn; -stühle) m. (Pap.) hangstoel m. om het
Spiele haben, neiging v. tot het spel heb - die Glieder einer Kelle - an einander, zijn papier op te drogen.
ben.
Hange tiseh, ( es, mv. e) m.
verbonden aan elk.; eine an einander -de
H,nge, (-n) v. hangriem, draag Geschichte, eene samenhangende, door- hangtafel v.; -wage v. (Waterw.) waterafhellend, naar de zon-riem.;(Tunb) loopende geschiedenis; (fig.) seine Kin- pas -j.; -wand v. hangmantel m. (van een
gericht tuinbed o.; it. Z. Abhang; (Zeew.) der - sehr an ihm, zijn zeer aan hem ge- schoorsteen); -warze v. hangwrat v.
-n der Sleckpforlen, poortbengsels o. mv. hecht; am Irdischen -, gehecht zijn aan,! Hang(e)weide, (-n) v. treur
Hgnge-backen, V. mv. (ge- liefde hebben voor; ich weisz, woran die wi lg m.
meenz.) hangkoonen,hangwangen v. mv.; Sache hangt, ik weet wat aan de zaak
Hange-werk, (-(e)s, mv. -e)
-bandage v. (Heelk.) draagband m.;-bank, mankeert; die Sache hat lange gehangen, o. hangend werk o.; —sbrücke v., Z.
Hangelbank v. hangbank v.; (Bergw.) bleef lang onbeslist, heeft lang gehan- -brücke.
plaats v. waar men de manden & leeg gen; es hangt blos an ihnz, het hangt
Haag fisch, ( es, mv. e) m. ge-bauch m. hangbuik m.; -béll o.,-stor; slechts van hem af; (Spr.) er weisz, wo droogde visch, stokvisch m. en v.; -hanZ. - natte; -birke v. berk, berkeboom m. es hangt and langt, hij weet het fijne tig bijv. nw., Z. hangehautig; -kappe v.,
met neerhangende takken; -blalt o. hang- van de zaak; die Sache hangt vor Gericht, Z. Hangekappe.
blad o.; 2. kaaplelie, kaapsche affodil v.; is aanhangig; (Berges.) das -de, afdak o.,
Hangset, (-s) o., z. m. het gehan- bolzen m. hangbout m.; -brucke v. hang- overdekking V. van den mijngang; 2. gene o., snuisterijen v. mv. die men tot
brug v.
helling v., Z. Hang; 3. (fig.) Z. Anhang- sieraad aan een horloge hangt, charivari v.
H ►nge bigel, ( gels, mv. gel) lichkeit.
m. losse stijgbeugel m.
Hangen, (hdngte, gehangt) bedr. Hangi bung, en) V. (Gymp .)
Hange –dohne, (-n) v. hangstrik ww. die Flugel, Ohren -, laten hangen, hangoefening v,
m.; -eisen o. hangijzer o.
Hlinke, (-n) V. heup v.; ein Pfcrd
neerslaan; den Kopf -, buigen, laten hanHange garn, (-(e)s, mv. -e) o.' gen; (Volkst.) das Maul -, pruilen, een auf die -n seizen, op de heupen zetten;
(Jachtw.) hangnet o.; -haul v. neerhan- leelijk gezicht zetten; it. seinen Mantel -lein o. paardeveulen o.; -meier m. han
gende huid v.; - houtig bijv. nw. met an einen Nagel -, ophangen; (fig.) den
-nekrai,
grasmaaier m.
eene neerhangende huid.
,Mantel nach dem Winde -, den buik naar HLinkenknochen, chens, mv,
H&nge kappe, ( n) v. (Bergw.) den wind hangen,met alle winden draaien; -then) m. heupbeen o.
ring m. aan den bak; -kefte, Hdngekette einen Mantel um sich -, omhangen; etw.
Hanker, (-s, mv. Hanker) m. bijen
V. fuikketting m.; -kluft v.(Bergw.) schui- in die Sonne -, iets in de zon, te drogen
waarin het werk is gelaten voor-korfm.
ne, scheeve mijngang m.; -kompass rn. & hangen; einen Vorhang vor das Fenster een nieuwen zwerm.
hangkompas o. -kulsche v. hangkoets v. -, ophangen; (fig.) etw. an den Nagel -,
Honnig, -er, -st) bijv. en b. (ver Hangel, ( s, mv. Hangel) m. ge- aan den kapstok hangen, verwaarloozen, oud.) Z. handig.
wricht o., geleding v.; (Scheepst.) hel opgeven; einen Dieb an einen Baum -, Hanreschbaum, (- baum(e)s,mv.
-lingv. ophangen; sein Herz an etw. -, hart heb- -brume) m. sperwerbezieboom m.
Hange–Lampe, (-n) v. hanglamp, ben voor, gehecht zijn aan; (Bergw.)
Hans, (-ens, mv. -en) m. (Volkst.)
kerklamp V.
das Rad -, in beweging brengen; it. (z. Jan, Hans m.; - ohne Sorgen, Jan Zonder
H %egel- birke, (-n) v., Z. Han- voorw.) hout & in de mijn laten zakken; zorgen; - in allen Gassen, straatlooper,
gebirke; -birne v. peer v. met langen steel; 2. wed. ww. sich an einen Baum -, zich bemoeial m.; - hinter der Mauer, vrees
(fig.) --n essen, opgehangen worden.
bloodaard m.; - Pfriem, betweter-achtige,
ophangen; sich an etw. -, (in een geHgnge -leuehter, (-ters,mv.-ter) vaar), zich houden, zich vastklampen m.; (Scherts.) die groszen -en, de groote
m.armkroon v., kroonkandelaar, luster m. aan; der Staub hangt sich an, blijft han Hanzen, de rijken, de grootera of aan
-zienljkm.v;2(Gesch.)anzverHangeln , (hangelte , gehaitgelt)
er hangt sich itberall an, hij-gen;(fi.)
bedr. ww. (Zeew.) langs de kusten varen blijft overal aan hangen; sich an eira bond o.
drijdaarop
handel
drijven,
kustvaart
en
Madchen -, hangen, gehecht zijn, zich
Hansehen, o. (verkl.) Hansje,
ven.
vei s fingeren aan; II. o. zelfst. hangen, Jantje; - im Keller, (gemeenz.) dreuHange–matte, (-n) v. hangend ophangen o., gehechtheid, genegen- mes, dwerg, klein duimpje; (Spr.) was
- nicht lernt, lernt Hans nimmer, wat
bed o.; (Zeew.) hangmat, kooi v.; -mor -! heid v.
ser m. hangmortier m.; -musket m. (OntH ►ngenagel, ( nagels, mv. ná- Jantje niet leert, leert Jan nooit, jong
gewend oud gekend.
gel) m. hangspijker m.
lk.) schortspier, optrekkende spier V.
nen o .; -liderung v. omhulsel o. van den
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Hanse(e), V. (Gesch.) hanze, hanza Harben, ( s) m., z. m. kamelot- - fd sschen o. haringvaatje, haringtonnetje
o.; -fischer m. baringvisscher m.; - fischeachtige stof v.
v., hanzeverbond o.
Hanseatisch , bijv. nw. verbon- H^rehen, Hgrlein, o. (verkl.) rei v. haringvisscherij o., Z. -fang; -frau
haartje, kort, fijn, dun haar o., Z. Haar. v., Z. -hökin; -hóke, -hókin, haringman,
den, tot de hanze behoorende.
Hansegrafen, m. mv. (te Bre- Hard, (-(e)s, mv. -e) m. gemeente- haringverkooper m., haringvrouw,haringverkoopster v.; -jager m. (Zeew.) hamen) twee overheidspersonen m. mv. weide v.
Harde, (-n) v. (in Denemarken) ringjager m.; -könig m. (Nat. kist.) roode
die uitspraak doen in twisten over grond
district, baljuwschap o.; -nvogt m. dis zeebarbeel m.; -kopf m. haringkop m.;
tusschen buren.
-tricsoma, - kramer, —in, Z. -hóke 5; -lake v. habaljuw m.
H ►nsel, ( s) o., z. m. scharreHarder, (-s, mv. Harder) m. har- ringpekel v.; -meve of -meyev. grijze zeebier o.
meeuw, haringmeeuw v.; -milch v.hom v.,
Hansel-bank, (-bánke) v. snij der m. (een visch).
Hardhölzer, o. mv . (Bergw haringmelk v.; -nase v. platneus m.; -nett
v.; -becher m. tafelbeker, berke--bank
o. haringnet o.; -ól o., Z. -thran; -pacmeier, hensbeker m.; - groschen m. vreem- dwarshouten o. mv.
Harem, (-s,mv. Harem) o.harem m., ker m. haringkakerm.; -pastete v. haringderbelasting,tiend v.aan kerk en klooster.
H€nselmnnchen, o., Z. Gau- vrouwenhuis, vrouwenverblijf o., vrou- pastei v.; -salat m. haringsalade of haringsla v.; -salter m. haringzouter m.,
wenwoning V.
kelmdnnchen.
H,nseln,(hanselte,gehánselt) bedr. Haren, (harte, gehart) o. ww., Z. li Z. -packer; -schi f f o., Z. -büse; -seele v.
lage ziel v., gemeen mensch m.; - spaher
ww. (Prov.) jem. -, in een gezelschap op- haaren.
nemen; 2. tergen, kwellen, plagen, sar- Haren, bijv. en b. baren, van haar, m., Z. -boot; 2. loods m. op eene haringbuis; -thran m. haringtraan v.; -tonne v.,
paardenharen, van paardenhaar.
ren; 3. (Zeew.) doopen, ontgroenen.
H ►nselung, v. voor den gek lou- Haren, bijv. en b. haren; -es Hemd, Z. -[ass; -weib o., Z. -hökin; -zeichen o.
haringteeken o.; -zeil v. haringtijd, tijd
den o.; (Zeew.) doopen o. (onder de linie). kleed, haren hemd, boethemd.
Hanse-stadt, (-stádle) v. hanze- Harfe, (-n) v. harp v.; au/' der - m. voor de haringvisscherij.
Harke, (-n) V. bark v.
stad v.; -gericht o. gerecht o. over ban- spielen, op de harp spelen; (Landb.)
droogschuur v.
Harken, (harkte, geharkt) o. ww.
delszaken.
Hansgraf, (-en, mv. -en) ni. (Ge- Harfen, (harfte, geharft) bedr. en, harken, opharken.
o. ww. (veroud.) op de harp spelen.
Harkenkiste, (-n) v. (Bergw.)
sch. van D.) hansgraaf m.
Hans -narr, (-en, mv. -en) m. Harfenen, (harfente, geharfent) groote houten hark v.
Harker, (-s, mv. Harker) m. bargrappenmaker m.; -tvurst m. hansworst, bedr. en o. ww., Z. harten.
Harf(e)ner, (-ners, mv. -ner), ker, hooiharker m.
potsen maker, polichinel, clown m.;—mdHarfenist, (-en, mv. -en) m., Z. Harkevoll, v. harkvol v.
szig bijv. en b. hansworstachtig.
Harlekin, (-(e)s, mv. -e) m. har
Hanswurstentanz, ( - tanzes,m v. Harfenspieler.
hansworst, grappenmaker, pot--lekijn,
Harfenott, ( es, mv.» e) o. harpje
-lanze) m. hansworstendans m.
senmaker m.; 2. (Nat. hist.) mistkever,
Hanswurststreich, (-(e)s, mv.! o., kleine harp v.
kortwiek m.; (Pl.) harlekijnsstandelHarfen-gelispel, -geton,
-e) m. hansworstenstreek m., pots, poets,
V.
1 (- (e)s) o., Z. m. harptonen m. mv.;-klang kruid o.
klucht
Hantiren, (hantirle, hantirt) bedr. m. harpklank, harptoon m.; - lispel m., Harlekinade, (-n) v., Z. Harleww. hanteeren; der Stein lí sst sich nicht zacht harpspel o.; -madchen o. harp- kinsposse.
Harlekinente, (-n) v. ringeend
gut -, is niet te hanteeren; 2. o. ww., speelster v.; -muschel v. harpschelp v.;
m. h. im Hause zu - Naben, te doen heb- 2. Z. Notenschnecke; -saite v. harpsnaar V. van Terre-neuve.
Harlekinette, (-n) v.(Tooneelk.)
ben , bezigheden hebben; 3. das Volk v.; -schlager m. harpenaar, harpspeler
hantirt entsetzlich, maakt een verschrik- m.; -schlussel in. harpsleutel m.; - schele colombine, minnares V. van harlekijn.
V. harpschool v.; -sohn m. toonkunsteHarlekinskleid, (-(e)s, mv. -er)
kelijk geraas.
Hantirer, (-rers, mv. -rer) m. naar, dichter, zanger m.; -spiel o. harp-,i o. harlekijnskleed, zonderling uit ver
lapjes vervaardigd kleed o. -schilend
mensch m. die een bedrijf uitoefent, spel, bespelen jo. der harp; -spieler m.
harpspeler m.; -stuck o. harpstuk, stuk Harlekin specht, ( (e) s,m v., e)
werkman, ambachtsman m.
Hantirung, -en)v. (Volkst.) han - o. om op de harp te spelen; -sturen m. l m. kleine bonte specht m.; -spinne v.
teering v., beroep, bedrijf, werk, ambacht; zwaar harpspel o.; -ton m., Z. -klang; spin V. met lange gevlekte voorpooten.
-uhr v. speelklok v. met harptonen; -.pug
Harlekins posse, ( n) v. hanseine - treiben, een beroep uitoefenen.
worstenstreek m., pots, poets, klucht v.;
Haperig, ( -er, -st) bijv. en b. ha- m. harpenspel o.
Harfnerin, (-nen) V. harpspeel- -tanz m. pantalondans,harlekijnsdans m.
perend, haperig, stotterend; (gemeenz.)
Harling, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.)
hier geht es sich -, het is hier moeielijk' ster v.
om te gaan; (fig.) erpredigte -, hij stot- Ht rig, bijv. en b. (Zeew.) die Lufl hypoxis V.
ist -, het land verschijnt boven de wol
Harm, ( (e)s) m., z. m. verdriet,
terde, haperde onder zijne preek.
-ken. hartzeer o., smart, droefheid, droefenis
Hapern, (haperte, gehapert) o. ww.'
onp. (gemeenz.) haperen, stotteren, blij- Hiring, ( (e)s, mv. e) m. (Nat.' v., leedwezen o.
ven baken; es hapert, es hapert mit der hist.) haring m.; gerducherler -, bokking Hermatten, (-s) m.,z. m. (Zeew.)
Sache, het (de zaak) gaat niet geregeld, m.; eingepóckelter -, pekelharing m.; vol- stikwind, harmattan m.
Harmboek, (-bock(e)s, mv. -bbc vlot; woran hapert es?, waaraan hapert ler -, volle haring m.; fliegender -, vlieice) m., Harms, (-n) v., Z. Härmel.
gende visch m.
het?; da hapert es, daar zit de knoop.
Happ, (-(e)s, mv. -e) m. hap, beet' Haringer, (-s, mv. Haringer) m., Harmel, (-n)'v., of -kraut o., -raute
V. (PL.) wilde ruit, harmala V.
Z. Haringkramer.
m., bete v.
H ppehen, o .(verkl.) hapje,beetje Harings-bauch , (-bauch(e)s,' Harmel, (-s, mv. Härmel) m. gei
mv. -bduche) m. haringbuik m.; 2. in-'
-tebok,ram.
o.; (fig.) poosje o.
Harmelin, (-(e)s) o., z. m., Z.
Happen, (-s, mv. Happen) m., Z. gewand o. van den haring; (fig.) ledige
buik m.; -blick m. flikkering v. der ha- Hermelin.
Happ.
Happen, (happte, gehappt) o. ww. ringschubben; -boot o. haringschuit v., H^rmen, (hárnite, gehármt) bedr.
haringjager m.; -brühe v., Z. -lake; 2. ww. verdriet veroorzaken, bedroeven,
happen, bijten, toebijten.
Happig, ( -er, -st) bijv. nw. hap- (Kookli.) haringsaus v.; -bude v. haring- mistroostig maken; 2. wed. ww. sich -,
pig, gretig, gulzig; -keit v. happigheid, kraam v.; -büse v. haringbuis v.; -fang zich bedroeven, verdrietig worden.
Harm-frei, ( -er, -st) bijv. uw.
m. haringvangst v.; 2. Z. -zeil; -[anger
gretigheid, gulzigheid v.
m., Z. -fischer; -lass o. harington v.;^ gerust,tevreden, vergenoegd ,zonder zorg;
liar! tussch., Z. holt.
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-los bijv. nw., Z. -(rel; -loses Leben, steking v.; -gefáss o. pisvat o.; -geist m. arpeggeeren, de tonen van een akkoord
zorgeloos, onbezorgd; 2. onschuldig, on- (Scheik.) pisgeest m., Z. Salmiak; -glas snel aanslaan of spreken.
noozel, oprecht; -losigkeit v. vergenoegd- o. pisglas o.; -pries m. (Gen.) graveel
Harpeggirung, v., Z. harpegheid, tevredenheid, gerustheid v.; 2 op- er.; -gucker (gemeenz.) m., Z. -arzt; -haft giren.
bijv. nw., Z. -arlig; -haut v. pisvlies
Harpen, (- s, mv. -en) m. of Har–
rechtheid, onschuld, onnoozelheid v.
Harmonie, v. (Muz.) klankineen- o.; (aan de nageboorte), pisvlies, worst- pone, (- n) v. (Zeew.) harpoen m.,
werpspies v. met weerbaken; die -e werstemming, samensmelting v. van ver- vlies o.
schillende akkoorden, welluidendheid,
Harniseh,(- (e)s,mv.-e) m. harnas, fen, den harpoen uitwerpen.
harmonie v.;(fig.) Z.Eintracht; (Bouwk.) pantser o.; den - anlegen, liet harnas aan Harpuniren, (harpunirte, harpuovereenstemming, eenvormigheid, har- schieten, zich wapenen; (fig., gemeenz.) flirt) bedr. ww. einen Wall/Isch -, harfem. in - jagen, iem. boos maken, drif- poeneeren, met den harpoen werpen.
monie, symetrie v.
Harmonie -gesetze,o.mv.(Muz.) tig maken, in het harnas jagen; in - ge- Harpunirer, (- rers, mv. -rer) m.
wetten v. der harmonie, derwelluidend- rathen, boos worden, driftig worden, harpoenier m.
heid; -lehre v. leer v. der akkoorden; opvliegen; 2. (Zijdew.) (aan den weefHarpye, (- n) v. (Fabell. en fig.)
-messerm.harmonie-of welluidendheids- stoel), weeftoestel o.; (Bergw.) over- boos wijf o., harpij v.; 2. (Nat. kist.)
meter m.; -musik v. orchest o. van blaas- dekte gang m.; der Gang fuhrt einen Braziliaansche gier m.
glatten -, het erts laat gemakkelijk los;
Harrass, (- es, mv. -e) m. (Hand.)
instrumenten.
HarmQnik, v., z. m. harmonie, 3. (Nat. bist.) gordeldier, schildinsect ras o., gekeperdewollen of zijden stof,
waarvan men geen wol of haar ziet.
wetenschap, theorie, leer v. van de ak- o., schildvisch in.
koordenverbindingen.
Harnisch-brett, (-(e)s,mv. -er) Harre, v. (veroud.) lengte v., duur,
HarmQnika , ( flarmonilcen) v. o. (Wev.) raam o. boven een weefge- lange tijd m.; in die -, ten langen laatste;
in die - kommen, eindelijk toch komen.
touw, tablet o.
(Muz.) harmonica V.
HarmQniker,(- nikers,mv.-piker) Harnisehen, (harnischte, gehar- Harren, (harrte, geharrt) o. ww.,
nischt) bedr. ww. harnassen, een harnas m. h. wachten, het uithouden; auf Gott
m., Z. Harmonist.
-, vertrouwen, hopen.
Harmoniren, (harmonirte, har- aandoen.
monirt) o. ww. overeenstemmen, een Harnisch-feger, (- gers,mv.-ger) Harsch, (hárschsr, harschest) bijv.
akkoord vormen, overeenstemmen met m. harnasveger m.; -fisch m. schild- en b. hard en ruw, guur, onaangenaam.
Harsehen, (harschte, geharscht)
de leer der welluidendheid; 2. (van per- visch, pantservisch m.; -hauso.tuighuis,
sonen), overeenstemmen, eensgezind zijn, arsenaal o.; -heber m. (Zijdew.) oplichter o. ww., m. S. hard of ruw worden, begoed met elk. kunnen omgaan, harmo- m. der kettingdraden; -hammer v. har- vriezen.
naskamer v.; -litze v., Z. -heber; -coacher
Harst, (- es, mv. -e) m. woud, bosch
niéeren.
HarmQnisch, ( er, am meisten -,) m. wapensmid, harnasmaker m.; - meister o.; it. harde, krakende sneeuw v.
Hart, (hurter, hart(e)st) bijv. en b,
bijv. en b. welluidend, overeenstem- m. tuigmeester in.; - refter m. kurassier
hard, vast, weerstand biedend; -es Holz.
mend, samenstemmend, harmonieus; -e m.; -stein m.; harnassteen m.
Knochennaht, harmonische beenvereeniHarn–kolben, (- kolbens,mv. -kol- hard hout; -es Fleisch, stevig; -er Wein,
ging; (Wisk.) -es Verhältniss, harmoni- ben) m. (Scheik.) zijpglas o.; -kraut o. -es Wasser, it. -e Ausdrücke, Aussprache,
(Pl.) breukkruid o.; 2. vrouwenvlas, wild hard; es ist sehr - gefroren, het heeft
sche evenredigheid.
Harmonist, (- en, mv. -en) m. vlas o.; 3. geurige wouw, tuinreseda v.; zeer hard, sterk gevroren; -e Eier, hard
meester m. der harmonie, bekwaam toon- - lassen o., Z. fluss; -leiter m., Z. -gang; (gekookt); dieses Brot ist zu - gebachen,
zetter of componist m. 2. (Heelk.) Z. -zapten; -mittel o. pisai- te hard, te sterk; -e Speise, hard, moeieHarmvoll, bijv. en b. vol droef- drijvend middel o.; -platz m. waterplaats, lijk te verteren; diese Speisen liegen plaats v. om te wateren; -róhre v. pis- int Magen, liggen als een steen in &; 2.
heid, treurig, smartelijk, ellendig.
-e Haut, hard; -es Geld, grove munt v.;
Harre, (-( e)s, mv. -e) m. pis, urine buis v.
v.; der Bodensatz im -e, het bezinksel, Harnrohren–druse, (- n) v.pis- -er Thaler, thaler m. in stukken van een
zaksel o. &; das riecht nach -, dat riekt buisklier v.; -entzündung v. pisbuisont- daalder; (Bergw.) -es Blei, Z. Hartblei;
naar pis; den - lassen, wateren, zijn water steking v.; -schnitt m. pisbuissnede v.; - machen, hard maken, harden; - werden,
loozen, pissen. -wulst V. pisbuisgezwel o. hard worden, zich harden; (fig.) -er
Harn–artig, bijv. nw. pisachtig, Harn–ruhr, (- en) v., Z. -fluth; Schlaf, diep; -e Stirn haben, een hard,
naar pis riekend of smakend; -artige -salt o. (Scheik.) piszout o.; -sand m. stevig hoofd hebben; er hat einen -en
Salze, piszouten; -arzt m. (i. k. bet.) pis- graveel o.; -satz m. (Gen.) zaksel, bezink- Kopf, hij heeft een hard hoofd, is zeer
kijker m.; -behälter m. pisglas o., pisbak sel o. in de pis; -sauer bijv. nw. (Scheik.) koppig; it. leert zeer moeielijk; 3. eire -es
m.; -beschauung v. onderzoeken o. der -saures Salz, piszuur zout; -sdure v. Leben, hard, taai; -es Herz, hardvochpis; 2. piskijkerij v., piskijken o.; -be- (Scheik.) piszuur o.; -schau V. piskijken tig, ongevoelig, gevoelloos; man hat ihm
schwwerden v. mv. ziekte, ongesteldheid o., piskijkerij v.; -schmerz m. pijn v. op sehr - begegnet, men heeft hemzeer hardv. van de piswegen; -blase v. pisblaas v. het water; -schneller m. pisversnellende (vochtig) behandeld; er halt seine Kinder
Harnblasen-entzt1ndung, v. spier v.; -schnur v. blaasband m.; -stein sehr -, bij is zeer streng jegens &; er
ontsteking v. der pisblaas; -Russ :n, pis- m. blaassteen m.; -stoft m. pisstof v.; hat ihm viel -es gesagt, hij heeft hem
vloed m., slijmwateren o.; -muskel m. -strung m., Z. -schnur; -strengev. moeie- veel harde, beleedigeude woorden gepisblaasspier v.; • steinkrankheit v. steen- lijke waterloozing v., moeielijkheid v. zegd; -e Zeilen, duur; es wird - halten,
ziekte v. der pisblaas; -stulpung v. om- bij het wateren; -treibend bijv. nw. pis- het zal moeielijk zijn of gaan; mil -er
koeren o. der pisblaas. drijvend; -verhaltung v. pisophouden o., M'uhe, met zeer veel moeite; es kommt
Harn-brennen, o., z. m. brand pisophouding v.; -verstopfung v. pisop- mir - an, es geht mir - eire, het valt mij
m. op het water; -brush m. blaasbreuk, stopping v.; -wahrsager m. waarzegger zeer zwaar, moeielijk; diese Z,ahlung fallt
waterbreuk v., breken o. van het water n). uit de pis; -weg m., Z. -gang; -werk- mir -, moeielijk; einen -sic Leib- of Stahlof de waterblaas; -deuter, -doctor m., Z. zeuge o. mv. piswerktuigen, pisorganen gang haben, moeielijk afgaan; eire -es
-arzt. o. mv.; .-winde v. (Gen.) moeielijke wa- Gehör haben, een bard, slecht gehoor
Harnen, (harnte, geharnt) bedr. terloozing, koudepis, droppelpisv.; 'wol/te hebben, hardhoorig zijn; 4. (Muz.) -e
en o. ww. wateren, zijn water loozen; v. wolkje o. in de pis; -zapfer m. blaas- Tonart, hard, majeur; (gemeenz.) -es
(Volkst.) pissen.
peiler, pisaftapper, catheter m.; -zwang Wetter, ruw, onstuimig; (gemeenz.) t-er
Streit, groot; -er Kamp/, hard, tnoeielijk
E -$uss, (-flusses, mv. -Hesse) ni moeielijke waterloozing V.
m. pisvloed m.; -gang m. pisleider, pisHarpeggiren, (harpeggirte, har- te beslissen; die Krankheit hal ihn. mil
weg m.; —entzündung v. pisleideront- peggirt) o. ww. (Muz.) arpeggio's maken, genommen, heeft hem zeer vorAwakt, erg
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Hartlich, bijv. en b. een weinig Harzer, Harzer, (- s, mv. Bar
loggen tred; jemn. - zusetzen, sterk aan hard, hardachtig; dieser Wein schmecht zen of Bärzer) m., Z. Harzscharrer; it.
traag menscb.
- bedrangen, ten uiterste; -be--paken; -, zuurachtig.
drangtes Gemüth, door kommer & overHdrtling, (-( e)s, mv. -e) in. (Giet.) Harzer, (- s, mv. Harzer) m., -in,
(-nen) v. bewoner m., bewoonster v. van
stelpt; II. bijw. - am Wege, vlak, onmid- harde slakken v. mv.; 2. Z. Her/ing.
de llij k, juist.
Hurt-1eth, (-( e)s) o., z. in. hard het Hartsgebergte.
Hart–au, (- es) o., z. m., Z. -heu; soldeer o.; -mangan m. hardy mangaan Harz–galle, (- n) v. ring m. in
-blei o. lood o. dat van het zilver geschei- m.; -mäulig bijv. nw. (Rijk.) hardbittig; dennenhout waarin bars zit; -gebend bijv.
den wordt.
(van menschen), onbeteugelbaar, moeie- nw. harsgevend, hars bevattend; -gebirge
H*rte, v., z. m. hardheid, hard- lijk te regeeren; -mduligkeit v. hardbit o. Hartsgebergte; -gegend v. streek v. in
vochtigheid v.; dens Slahle seine - beneh-tighedv.;(f)onbularheidv.; het Hartsgebergte; -hola o. harsbevatmen, het staal louteren, zachter maken, -meiszel m. koubeitel m.; -metall o. hard tend hout o.; it. bosch o. van boomen,
die hars bevatten; -hydrat o. (Scheik.)
de hardheid ontnemen; (van het lichaam), metaal o.
hardigheid, ongevoeligheid, ruwheid v.;
Hartndekig, er, -st) bijv. en harshijdraat o., met water verbonden hars
- des Herzens, hardvochtigheid, onge- b. hardnekkig, halsstarrig, hoofdig, stijf o. en V.
Harzieht, bijv. nw., Z. harzähnlich.
voeligheid v.; - der Gemiithsart, ruwheid
koppig; er besteht - au[ seiner-hofdig,
Harzig, bijv. en b. hars bevatte, nd;
v.; (van wetten), gestrengheid v.; (van Meinung, hij staat stijf op zijn stuk; grondstellingen), strengheid v.; -des Lei- behaupten, halsstarrig, hardnekkig, stok - 1 sich - machen, zich met hars bezoedelen.
bes beien Sluhlgange, hardlijvigheid v.;
volhouden; (fig.) -e Krankheit, hard- i Harz–kappe, (-n) v. harskiel m.;
(var. een arbeid), moeielijkheid, ruwheid nekkig, moeielijk te genezen; -keit v. -kdse m. kaas v. welke in het Hartsv.; 2. (mv. -n) V. harde zaak v., hard hardnekkigheid ,halsstarrigheid,stijfhoof-' gebergte wordt gemaakt; -klee m. jodenlijm v.; -kohle v., Z. Pesch -, Glanzding, iets hards o.; (Gen.) verharding digheid, koppigheid v.
v., eelt o.; (Zed.) harde zaak; (in eene Hartnagel, nagels, mv. - nagel) ko dle; -kraut o. kruid o. van het Hartsgebergte; (Pl.) haarkruid o. niet grasschilderij), hards, harde doelen o. mv. m. spijker m. niet platten kop.
Hartelheu, (- es) o., Z. Hauhe- Hartpulver, (- s) o., z. m. hard- achtige bladeren; - kuchen ui. koek m.
poeier, poeier o. om de vijlen te harden. van uitgekookt hars; -huh v. koe v.
chel.
Harten, (1`artete, gehartet) o. ww., Hart–riegel, gels, mv. -gel) m. op het flartsgebergte; -loge v. groote,
keelkruid o.; 2. roode kornoeljeboom m.; onbeschaamde leugen, aartsleugen v.;
m. s. hard worden, verharden.
Horten, (hártele, gehdrtet) bedr. -eindig bijv. nw. hard van korst, hard- -maler m. wasschilder m.; -malerei v.
ww. harden, hard maken; den Stahl cf' korstig; (Pl.) met harden bast; -rose v. wasschilderen o.; -messen o. harsmes o.;
mosroos, muskaatroos v.; -schalig bijv. -meste v. harskorf ni.; -p flanze v. plant
-, harden.
HIrter, (- s, mv. Harter) m. bar- nw. (Nat. hist.) hard van schaal;- schdlig V. die hars bevat of op het Hartsgebergte
bijv. nw. (Pl.) hard van schil, Z. -eindig. groeit; -pol m. (Nat.) negative of hars
der m.
-reizen o., Z. -riss; -rei -achtigepolv.;
Hart–erz, er, mv. -e) o. kwart- Hartschier, &, Z. Hatschier.
-scharren; -riss in. inzameling-szerm.,Z
sig kopererts o.; -fleischig bijv. nw. hard- Hart–schl ehtig, bijv. nw., Z.
vleezig; -floss o. ruw ijzer o., waarvan herzschlachtig; -schlagig bijv. nw. door V. der hars; 2. openen o. der boomen om
staal gemaakt wordt; - flug (e)lig bijv. nw. slagen gehard; -schlaglolh o., Z. -loth; hen van hars te ontdoen; -salbe v. (Apohardvleugelig, met harde vleugels; -ge- -sehnig bijv. nw. met harde pezen; -sein th.) kunstzalf v.; - schaben o., Z. -riss;
sinnt bijv. nw. ongevoelig; - haaiig, - harig o. hardheid o.; -sinn, -sinnig, Z. -nackig- -schaben, -scharee m. werkman m. die
bijv. nw. hardharig, hard haar hebbende; keit 4; -spatb o. (Delfst.) veldspaath o.; de boomen van hars ontdoet, harsinza-haute V. mv. (Nat. bist.) schildpad v., -stein m. steenachtig geoxydeerd ijzer melaar m.; -schlacke v. (Giet.) slakken
visch m. met harde huid; -hautig bijv. o.; -stich m. (Giet.) lepel m. vol vloeiend V. mv. van eene ouderwetsche gieterij;
nw. hardhuidig, eene harde huid hebben- koper; -stuck o. eene ronde knobbelige -sei[e v. harsachtige zeep v.; -stadt v.
stad v. in het Hartsgebergte; -stein m.
de; (fig.) Z. -schlágig; -heil v., Z. Harte; plaat v. koper.
-herzig bijv. nw. hardvochtig, onmeeHart -tonne, (- n) v.hardton, hard- Spaansch krijt o.; -tanne v. harsboom,
hars bevattende denneboom m.; - wasser
doogend; —keit V. hardvochtigheid, on- kuip v.
o. harswater, gomwater o.; mii -- bemeedoogendheid, ongevoeligheid v.;-heu Hartung, v., Z. harten.
o. (Landb.) Sint-Janskruid o.; -hobel m.
Hartwasser, (- s) o., z. m. hard- strichen, gommen; -weide v. weide v. op
het Hartsgebergte; -winde v. gomwinde v.
ruigboorschaaf, rabatschaaf v.; -holt o. water, koelwater o.
hard hout o.; -horig bijv. nw. hardhoorig,
Hart–werk, (-( e)s) o., z. m. (Tin- Hasardiren, (hasardirte, hasarmoeielijk hoorende; —keit v. hardhoo- neg.) hetgeen bij het tinsmelten in den dirt) bedr. ww. wagen, op het spel zetrigheid v.; -huig bijv. nw. hardhoevig,' oven blijft; - wurm, gemeene blindslang, ten, in de waagschaal stellen, riskeeren,
aan het toeval overlaten.
glasslang V.
harde hoeven hebbende.
H ►rtigkeit, v., Z. Harte.
Harz, (- es) m. Harts, Hartsgeberg- Hasardspiel, (-(e)s, mv. -e) o.
basardspel, kansspel o.
te o.
H ►rtiglieh, bijv. en b. hard.
Hart–klamm, klamm(e)s, mv. Harz, es, mv. -e) o. hars o. en Ha3ehen, (haschte, gehascht) bedr.
ww. vangen, grijpen,vatten,pakken; (vair
- klamme) m. (Bergti.) harde rotssteen v., gom v.
m.; -klemmig bijv. nw. zeer hard; -klinHarz-hnlich, bijv. en b. hars eene kat), die Mouse -, vangen; einen
hars gelijkende; -baum m.-achtig,op Vogel -, vangen; einen Dieb -, vatten,
gend bijv. nw. hard klinkend; -kopf m.
(gemeenz.) hard hoofd o., harde kop m.; harsboom, gomboom v.; bewohner, —in gevangen nemen, grijpen; (z. voorw.)
(fig.) koppig, stijfhoofdig mensch, stijf- bewoner m. of bewoonster v. van het nach eiti. -, streven, trachten; (fig.) den
kop m.; it. hardleerende m.; -kop fig bijv. [aartsgebergte; -butter v. boter v. uit Augenblick -, aangrijpen; nach witzinw. hardhoofdig, een hard hoofd hebben- het Hartsgebergte; -eichel v. korte ronde gen EinBillen -, zoeken, jacht maken
de; 2. stijfhoofdig; 3. hardleerend; -kó- eikel m.; -electricität v. harsachtige elec- op &.
p figkeit v. hardhoofdigheid, hardleerend- triciteit V.
Hsehen, o. (verkl.) haasje o.,
beid v.; 2. stijlhoofdigheid, koppigheid
Harzelig, er, -st) bijv. nw. kle- kleine, jonge haas m.
v.; -koen m. hard koren o.; -lehrig bijv. verig, vastklevend als bars.
Hijscher, (-s, mv. Hdscher) m. geuw., Z. -lernig; - leibig bijv. nw. hardHerzen, (harzte,geharzt) bedr.ww. rechtsdienaar, dievenleider, agent m. van
lijvig; -leibigkeit v.bardlijvigheid v.; (fig.) hars inzamelen; it. de boomen van hars politie.
taaiheid v.; -lernig bijv. nw. (gemeenz.) zuiveren; einen Baum -, de hars trekken
Haschjren, (haschirte, haschirt)
hardleerend, moeieli k begrijpende; --keil uit &; 2. o. ww. bars opleveren; it. kle- 1dr. ww. (Juw.) snijden,insnijden, snij
ven.
-werk
V. hardleerendheid v.
maken op.
aangedaanen; - au[treteii, met zwaren,
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ze(n)vleesch o., haas m.; —gebackenes windas o., kaapstander m.; (fig.) overo., Z. -pastete; -fusz m. hazepoot m.; haast mensch m.
Hasse, ( - n) m. haas m.; (Spr.) da (fig.) onbezonnene, onbesuisde,hansworst Haspel—arm, (-(e)s, mv. -e) rn.
liegt der - im Pfe[fer, daar zit de knoop; m.; it. lafaard, bloodaard, vreesachtige haspelarm in.; -baum m. spilboom m.
Hasp(e1)er, (-ers, mv. -er) m.,
(tig., gemeenz.) ein -, furchtsamer -, m.; 2. (Pl.) hazepoot m., weideklaver v.;
vreesachtig mensch, lafaard, bloodaard 3. (Nat. kist.) witte patrijs in.; it. witte —in, (-nen) v. haspelaar, haspelknecht
m.; it. domoor, botterik rr.. (Sterrenk.) vos m.; -füszig bijv. nw. (gemeenz.) m., haspelmeid v.
Hgspel — gerust, — gestell,
de haas m., sterrenbeeld o. van het zui- hansworstachtig; 2. laf, bleu of bioode,
vreesachtig; -futter o. haze(n)voeder o.; (-(e)s, mv. -e) o. (Bergw.) toestel o.
delijk halfrond.
H4sebastian, (-e)s, mv. -e) in. 2. (Pelt.) hazebont, bont o. van hazevel; waarop de spil rust; (Wev.) haspelstelgrappenmaker,potsenmaker, leuteraar m. -garn o. hazennet o.; -,gehage o. wild- lage v.; -hake v. haspelkruk v.; -horn o.
Hasel, Rasel, ( - s, mv. Hasel of baan v. voor hazen; -geier m. konings- (Bergw.) spilkruk v.; - knecht m. (Bergwouw m.; -geil m. (Pi.) brem v., priem - w.) spelknecht m.: -kreun o, haspelkruis
Helsel) m., Z. Háseliiig.
H^sel, (-n) v. (PI.) hazelroot v., kruid o., ginst v.; -gras o., Z. -ohr; -haar o.; -machine V. haspelmachine, draaio. hazenhaar o.; -haft bijv. nw. haas - machine v.; -meister m. haspelmeester
hazelnotenboom m.
Hasel$nt, ( - en, mv. - en) m. (ge- achtig; (6g.) Z. zaghaft; 2. grappig, m.; (Bergw.) opziener m. over de spil rneenz.) grappenmaker,potsenmaker,dar- dartel, vroolijk, snaaksch; -heide v., Z. knechts.
H.%speln, (haspelle, gehaspelt) bedr.
-geil;-hert o.hazenhart o.;(fig.) schroom
tele, vroolijke snaak, kwant m.
vreesachtigheid v.; een — ha--valighed, ww. Garn -, haspelen, winden; 2. eine
Hasel — busch , ( - busches , mv.
-büsche) m. hazelnotestruik m.; 2. ha- ben, vreesachtig, benauwd zijn; -hetze Last -, ophijschen, met een windas opv., Z. -jagd; -horde v. hazenhorde v.; halen; II. wed. ww. (6g., gemeenz.) sick
zelaarsbosch m.; -eiche v. late eik m.
Hseler, (-s, mv. Haseler) m., Z. -hund m. hazewindhond, hond m., die aus etw. heraus -, zich uit eene moeieop de hazenjacht afgericht is; -horde v.,' lijke zaak redden.
Haselant.
Hanel — eule, ( - n) v. (Nat. bist.) Z. -hord 3; - kasten m. hazenkist v., ha- Haspel —pumpe, (-n) V. haspel hazeluil m.; -gebirge o. (Bergw.) met zenverblijf o.; -katzchen o., Z. Haselkatz- pomp v.; -rad o. spilrad, haspelrad o.;
zoutzuur vermengde potaarde v.; -yebi sch chen; -klee m., Z. -fusz (Pl.); gelbcr —, -ramme v. haspelhei v.; -stutze v. haso., Z. -busch (2); -gefr gel o. hazelhoen gemeen wondkruid o.; -klein o. hazepe- pelblok o.; -welle v. haspelboom m.;
-gene v. hazelnotenroede-derso.mv; per v.; -kohl m. hazekool, hazelatuw, -winde v. (Bergw., Zeew.) stang m. van
v.; -holt o. hazelnotenhout o.; it. hazel- hazesalade v.; -kopf m. hazekop m.; (fig.) den kaapstander; -rvurz v. (Pl.) zeeajuin,
notenbosch o.; -huhn o. hazelhoen o.; zot, hansworst, dwaas m.; -troth m., -lor- blauwe sterrenbloem v.; -zieher m., Z.
(Delfst.) hazelhoen o. (een schelpdier); beeren v. mv. hazenkeutel v., hazestront knecht.
-kätzchen o. hazelnotenkatje o.; -kraut m.; -lab m. maag v. van den haas; -lager o. Haspen, (haspte, gehaspt) bedr,
o. hazelwortel m., mansoor o.; -maas v. verblijf o. van een haas -lattig m. hazela- ww. (Bergw.) met ijzeren haken betuw v.; -lippe v., Z. -scharte; -maul o. vestigen.
hazelmuis, veldmuis v.
Haseliren, (haselirle, haselirt) o., hazemond, hazebek m.; (fig.) Z. -scharte; Haspen, m. mv. ijzerwerk o. van
ww. leven maken, stoeien,grappen maken. (Nat. bist.) tarbot v. zonder stekels; deuren.
Haseln, haseln, bijv. nw. hazel- 1 -naaug V. Javaansch konijn o.; -nest o. Haspennagel, (-nagels, mv. -nahazennest o.; -netz o., Z. -garn; -ohr, gel) m. hengselspijker ni.
noten, van hazelnotenhout.
Haseln, (hdselle, gehdseli) o. ww., -öhrlein o. hazenoor o.; (PL) hazenoor o.; Hasphaken, ( - hakens, mv. haken)
m. h. schertsen, dartelen, grappen ma- it. Z. Haselóhrlein; 2. (Drukk.) Z. Gán- m. duim m, in een deurstijl.
ken, stoeien; 2. bedr. ww. plagen, foppen. ,seauge; 3. (Zeew.) emmerzeil, latijnzeil Ha,spler, & , Z. Haspeler.
(-n, mv. -n), HaspHaspl
Haselnuss, (-nüsse) v. hazelnoot o.; -panier, -panner o. (fig., gemeenz.)
v.; 2. bazelnoteboom m.; -artig bijv. nw. das — ergreifen, het hazepad kiezen; ling, (-(e)s, mv. -e) m. streng v. gahazelnootachtig; -farbe v. hazelnoten - -pappel v. hazepappel v.; -pastete v. ha- ren, opgewonden streng v. garen.
Hass, (-es) m., z. m. haat, tegenzin,
kleur o.; -ól o., Z. Haselöl; -strauch m., ze(n)pastei v.; -pfcffer m., Z. - klein;
-pfótchen o. (verkl.) hazepootje o.; -pfote afkeer, nijd m.; -gegen jem. of etw. emz. Hasel.
Hasel—ohrlein, (-leins) o., z. m. V. hazepoot in.; (Pl.) Z. -(usa; -pfötlein p (inden, iem., iets haten, een afkeer hebber
tonderzw?m, vuurzwam o. en v.; -dl o. o. hazepootje o.; -pilt m. paddenstoel m. van; - gegen jem. fassen, haat opvatten
hazelnotenolie v.; -ratje v. groote hazel- in den vorm van een liggenden haas; jegens; - au/ sick laden, sick zuziehen,
muis v.; -ruthe v., Z. -gene; -strauch -r cken m. hazerug m.; -scharte v. haze- zich den haat op den hals halen; ihr
m., Z. Hasel; -wurm m., Z. Blindschleiche; lip v.; -schartnaht v. (Herik.) hazelip - - ruht auf ihm, haar haat rust, op hem,
-wurz(e) v. hazelwortel m.; —bitter o., naad m.; -schlaf rn hazeslaap m.; (Gen.) j zij haat hem.
Hasse, (-n) v. (Vleeschh.) hespe
—kampher m. (Scheik.) kamferachtige den -- haben, met geopende oogen sla
-schmalz o., Z. -feit; -schrot o. ha--pen; v., hieltje o.;2. (veroud.) kous v.zonder
alkaloide V. uit den hazelwortel.
Hesen— adler, (-adlers,mv.-ccdler) zenhagel m.; (fig.) mit -- geschossen voet.
m. (Nat. bist.) zeearend, vischarend, sein, grappig zijn; -schzvarz o., Z. - klein,; Hassel, ( - s, mv. -n) m., Z. Häsebeenbreker m.; -ampfer m., Z. Saner- -sprung m. hazesprong m.; (Jachtes.) ling.
Héssel, (-s, mv. Hdssel) m. (verklee; -appel m. Duitsche renet v., Bors- hazespoor o.; it. hazekoot v.; -spur v.,
dorfer appel m.; -art v. (Nat. bist.) ha- Z. -fdhrte; -stöszer m., Z. -adler, -geier; oud.) leelijke vent, boeman m.
zenras o.; (fig.) hazenaard m., vreesach- -strauch m., Z. -lattig; -witz m. zot, Rassen, (hasste,gehasst) bedr. ww.
tigheid v.; er ist rechter —, hij is een hansworst, dwaas, grappenmaker; 2. gek, jem. -, haten, wrok, een afkeer hebrechte bloodaard; -artig bijv. nw. haas onbeschaamde m.; -zwirn m. garen o. ben van; das Laster -, haten, verafschuwen.
-auge o. hazenoog o.; 2. (Gen.)-achtig; voor hazennetten; it. Z. -witz.
Hassens-Werth, -wttrdig,
Haserei, (-en) v. gekkernij v., grap
hazenoog o., gebrek der oogleden, waar-penmako. bijv. nw. hatelijk, verafschuwenswaardig.
bij zij in den slaap geopend blijven; (Pl.)
Hasser, (-s, mv. Hasser) m., -in,
Hsin, (-nen) v. wijfjes haas ru.
nagelwortel m.; -balg m. hazevel o.; -bange
Hijspe, H ,spe, (-n) v. duim, (-nen) v. hater m., haatster v., vijand
bijv. nw. zeer bang, uiterst vreesachtig;
es ist ihm —, hij is erg bang; -beige v. haak m., hengsel o., kram v.; it. grendel m.,vijanden v.; sie ist eine -injeder Freude,
(Valk.) hazenjacht v.umet roofvogels;-bra- m.; (Bergw.) harpoen,haak m.; (Vuurw.) zij haat, is eene vijandin van alle vroolijkheld.
ten m. gebraden haas m.; -brad o., Z. Z. Ringhaspe.
Hasserfiillt, bij v. nw. haat koesteHQispel, (-s, env. -n) m. (Wev.)
-ohr; - fährte V. hazespoor o.; -fell o., Z.
-balg; -feit n. hazevet o.; -[leisch o. ha- haspel in.; (Bergw.) spil v.; (Zeew.) rende of voedende.
krijgertje o.

te,
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Hässig, ( -er, -st) bijv. nw., Z. ge - beven gedeelte o. van een kerkkoor; (Pl.)
hässig.

Hasslich,

(-

er, st) bijv. en b.
-

leelijk, misvormd, akelig, naar; -e Hánde
haben, leelijk, vuil, morsig, smerig; (fig.)
-er Mensch, leelijk, akelig; eine -e Handlung, leelijk, gemeen; es ist sehr - an
ihm, dass 4, het staat hem zeer leelijk;
-es Betragen, leelijk, gemeen, schande
schandalig; -keit v. leelijkheid,-lijk,
misvormdheid, hatelijkheid v.; (fig.) gemeenheid, laagheid v.

H4ssling,

(-(e)s,

mv. - e) m., Z.

Háseling.

(van zaad), zaadvlies, zaadhulsel, zaad
zak m. om-huisjeo.;(Jactw)n,
dassen te vangen; (Kolenb.) bovenste o.,
kruin v. van een koolhoop; (Scheik.)
(van eene distilleerkolf), deksel o.; (van
een mes), beslagring m.; (Valk.) kap v.;
(van eerre klok), bovenstuk o.; (Nat. hist.)
huif, kuif v.; (Vissch.) wijdmazig net o.,
dat men voor de opening van een ander
spant.
Haubeere, (-n) v. meelbes v.
H -,lbe1, o. (verkl.) Z. Häubchen.
Hkubel-lerehe, (-n) v., Z. Hau-

Hau.
Haubjtzgranate, (-n) v. (Art.)
Z. Haubitze (2).

Haublock,

(-block(e)s,

mv. -blóc-

ke) m. hakblok o., Z. Haubank.

Hauch, (-(e)s, mv. -e) m. adem,
ademtocht m., lucht v.; it. wind, klank
m.; der letzte - des Lebens, de laatste
adem(tocht), de laatste snik m.; 2. adem
m., ademen o.; der - macht, doss das
Glas anlauft, de adem maakt dat &;
(Spraakti.) einen Buchstaben mit einem
-e aussprechen, eene letter aanblazen;
(Veea.) volbloedigheid V.
Ha.ich-blatt,

(-blatt(e)s,

mv.

-blátter) o. (Ontik.) luchtpijpdeksel o.;
Hast, v., Z. m. haast v., spoed m., benlerche; -weise v., Z. Haubenmeise.
overhaasting, overijling, drift v.; -kopt Hä ,beln, (haubelte,gehizubelt) bedr. -buchstabe m. keelletter v.
ww. einen Falken -, eene kap opzetten;
m. opvliegend mensch, driftkop m.
Hauehen, (hauchte, gehaucht) o.
Hasten, (hastete, gehastet) o. ww. (fig., gemeenz.) fem. -,den mantel uitve- ww. blazen, ademen, waaien; II. bedr.
WW. (Spraakk.) aanblazen, aspireeren;
haast hebben, haasten; 2. wed. ww. sich g en, flink doorhalen, berispen.
-, zich haasten, zich spoeden, spoed ma- Hauben, (haubte, gehaubt) bedr. gehauchter Buchstabe, Z. Hauchbuchstabe;
ww. jem. -, eene kuif, muts of kap op- 2. (fig.) Leben in einen Kórper -, inblaken, ijlen.
Hstig, ( -er, -st) bijv. en b. haastig, zetten; (Nat. kist.) gehaubter Vogel, met zen; diese Ho f fnung hauchte ihm Muth
spoedig, met spoed, met overhaasting; eene kuif, eene kuif hebbende; (Pl.) ge- in die Seele, blies hem & in, moedigde
- laufen, haastig; (fig.) ein -er Kopf, Z. haubt, omvliesd, door een vlies omgeven. hem aan; 3. jemn. einen Weingeruch in
Hastkop f; -keit v, haastigheid, overHauben -adler, (-adlers, mv. -ad- die Nase -, inblazen, inademen; Wohlgehaasting, overijling v., spoed m., te groote ler) m. kuifarend m.; -band o. mutsen - rüche -, verspreiden, uitademen; 4. (fig.)
levendigheid v.
lint, mutsenband o.; 2. teugel m.; -blut - Freude, Wollust -, ademen, genieten.
fink m. (Nat. hist.) Z. -fink; -colibri m.
H$stung, v., Z. Hast.
Haueh -forelle, (-n) v. forel v.
hist.) gekuifde kolibrie m.; -draht uit den Donau; j-laut m. keelgeluid o.;
H%tschelchen, o. (verkl.) troetelkind o.
m. karkas v.; -drossel v. kuiflijster v.; - louter m., Z. -buchslabe; -zeichen o.
H tscheln, (hátschelte, gehdt- -eisen o. (Mess.) vormijzer o.; -ente v. (Spraakk.) aanblazingsteeken o.; scharschelt) bedr. ww. liefkoozen, troetelen, kuifeend v.; -falk m. gekuifde valk m.;j fes —, spiritus asper m.
-fasan m. kuiffazant m. uit Cayenne; 2.
toegeven, bederven.
Han- degen, (-gens, mv. -gen) m
Hatsehier, ( - (e)s, mv. - e) m.lijf- groote gekuifde Indische duif v.; -fink houwdegen m., blinkend zwaard o.; 2.
wachter m. te paard, hellebaardier m.; m. kuifvink m.; -for m. mutsenfloers, 1 houwer, sabelknecht m.; (fig.) alter -,
-hauptmann m. kapitein m. der lijfwacht zeer dun krip o.; -Rugel m. (Mod.) kuif- oud soldaat, oude krijger m.; (i. k. bet.)
te paard; -wache v. wacht v. der helle- veer v.; -häher m. gekuifde meerkol m.; snoeshaan, vechtersbaas m.
- handel m., Z. -kram; -handler m. mut-^ Hauderer, (-iers, mv. -rer) m.
baardiers.
Hlittstatt, (- statte) v., Z. Halt- senkoopman m.; —in v.mutsenverkoop huurkoetsier m.; 2. bolderwagen, snorster v.; -henne v., -huhn o. gekuifd hoen, wagen m.
státte.
Hatz, ( en) of IHjitze, ( n) v. o., gekuifde ben v.; -kernbeiszer m. ge- Ha^idern, (hauderte, gehaudert) o.
(Jachtw.) jacht v. met windhonden, kuifde diksnavel m.; -könig m. gekuifd ww. (veroud.) huurkoetsier zijn, rijtui -

-

drijfjacht v.; it. gevecht o. van jachthonden met wilde dieren; (fig.) eine -e
Hunde, troep m. jachthonden.
Hatze, (-n) v. (Nat. hist.) ekster v.
H$tzesehirm, (-(e)s, mv. -e) m.

(bij dierengevechten), vrijplaats, veilige
plaats v.

Hlitz —hund, ( - (e)s, mv. - e) m.
windhond m.; -ier m. meerkol m.;
-schirm m. schuilplaats v.; -strick m.
strik m. van een jachthond.
Hau., (-(e)s, mv. -e) m. houw, slag
m.; (Boschw.) omhouwen, vellen, het
omgehouwene of omgehakte o.
Hap-ambosz, (-es, mv. -e) m.'
vijlaambeeld o.; -axt v. hakbijl v.; -bank
V. houwbank, hakbank v., hakblok o.;

winterkoninkje o.; -kopf m., Z. -stock; gen verhuren; it. met een snorwagen rij

-kram m. mutsenwinkel, mutsenhandel
klein verkoopen.
-den;it.h
m., mutsenkraam v.; - kramer m. mut- Haire, (-n) v. hak v.; (Berg.) hou
senkoopman m.; —in v. mutsenverkoophamer m.; (Mol.) molenijzer, ijzer o.-ten
ster v.; -kreuzschnabel m. gekuifde kruis- dat den looper draagt en omdraait.
snavel m.; -kakuk m. gekuifde koekoek
Haaien, (hieb, gehauen) bedr. ww.
m.; -lerche v. kuifleeuwerik m.; -macher onr. houwen, slaan; ein Kind alit der
m. mutsenmaker m.; —in v. mutsen -' Ruche -, slaan; (gemeenz.) jem. hinter
maakster v.; —zunft v. mutsenmakers- die Ohren -, om de ooren geven; jem.,
gilde o.; -meise v. kuifmees v.; -merle v. noch jemn. mit dens Sabel -, houwen,
kuifmerel v.; -nadel v. mutsenspeld v.; hakken; jem. mit der Reitpeitsche in's
-netz o. mutzennetje o.; (Vissch.) Z. Gesicht -, slaan; jemn. eine Wunde in
Haube;-pagagei m.kuifpapegaai m.; -perl- den Kopf -, bouwen, hakken, klooven;

huhn o. gekuifd parelhoen o.; -reiher
m. gekuifde reiger m.; -schachtel v. mutsendoos v.; -schleife V. mutsenstrik m.;
- specht m. gekuifde specht m.; -steckerin
v., Z. -macherin; -steiszfusz m. gekuifde
-bar bijv. nw. houwbaar.
Hlsaubehen, o. (verkl.) mutsje, aarsvoet m.; -stock m. mutsenbol m.;
-streif, -strich m. strook v. aan eene
kapje o.; it. kuifje o.
Heralbe, (-n) V. muts, kap, kuif v.; muts; -taube v. mantelkraai v.; -taucher
eine - aufsetzen, eene muts opzetten; m. (Nat. bist.) kuifduiker m.

(ig.) ein Mddchen unter die - bringen, uit- Hajiberg, ( - (e)s, mv. - e) m. hooi huwen, aan den man brengen; jemn. auf berg m.; (Prov., in Sleeswijk), boerender - sein of sitsen, iem. flink, scherp in woning V.
het oog houden, op de hielen, achterna Haubicht, bijv. nw. op eene muts,
zitten; ich habe ihn, sic auf der -, hij, op eene kuif gelijkende.
Haubitze, ( - n) v. (Art.) houwitzij zit mij altijd op de hielen; (Ontik.)
(bij kinderen), helm m., lamsvlies o.; ser m., granaatkanon o.; 2. granaat, boni,
BOW helmdak o., koepel m.; it. ver- houwitser - granaat v.

um sich -, om zich heen houwen, hak
jemn. einen Arm vom Leibe -, hak -ken;
houwen, slaan; einen Zweig von-ken,
einem Baume -, bakken; (gemeenz.) jem.
krumm and lahm -, iem. armen en beenen kapot slaan; die Feinde in Sli cke,
zu Stücken, in die Pfanne -, in de pan
hakken; (fig., gemeenz.) ober die Schnur

-, zich te buiten gaan in het uitgeven
van geld; (Spr.) es ist weder gehauen
noch gestochen, het heeft slot noch val,
is een ware warboel; Holz -, hakken,
vellen; (Vleeschh.) Fleisch -, afhakken;
(gemeenz.) jem. in die Bank -,zur Fleischbank -, in stukken houwen; it. over den hek el halen; (Jachtw.) (van wilde zwijnen),
een houw of beet doen; (Veea.) ein -des
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Schwetin, oud wild zwijn o.; die Katze^ Erde um den Stamm des Weinstocks herurn voerder, bevelvoerder m.; it. (in samen
voornaamste, belang--steling),h
haut mit der Pfote nach einer Maus, steekt -, met de hak omhoopen; (Pl.) gehdufte
den poot uit, slaat naar &; die Vogel - Blátter, Blumen, Aehren, dicht bijeen - rijkste.
Haupt-absehied, (-(e)s, mv.=e)
mit dein Schnabel, pikken; (Rijk.) (van' groeiend; geháu fte Drítsen, opeengehoopt;
paarden), in die Eisen -, trappen; 2. Steine (tig.) Schulden -, opeenstapelen,doen ver- m. (Gesch. van I).) voornaamste vonnis
-, houwen, behakken; (Bergw.) Erz -, m eerderen; 2. wed.ww.sich -, aangroeien, o.; -abschnitt m. hoofdafdeeling v.; -ab
hoofddoel o.; -ader v. (Ontlk.)-sichtv.
loshakken; (Beeldh.) in Marmor -, uit vermeerderen, zich ophoopen, zich ver
worden; die Summe hat-zameln,grot hoofdader v.; -aderlass m. aderlating v.
einen Namen-houwen,itakbl;
in Marmor -, uithouwen, graveeren; Fei- sich gehauft, is aangegroeid, toegenomen. aan het hoofd; -altar m. hoofdaltaar,
Haufen -drt sen, v. mv. in een hoogaltaar o.; -anfuhrer m. hoofdaanlen -, scherpen; ein Grab in einen Felsen
-, uithouwen, uithollen; II. wed. ww. vliessamengehoopte klieren v. mv.; -weise voerder, opperbevelhebber m.; -angelesich mil jemn. -, met de sabel vechten bijes. bij hoopen, bij troepen, hoopsgewijs, genheit v. hoofdzaak v.; -angriff m. hoofd.
aanval m.; -anker m. groote ankero.;.anmet; sich durch die Feinde -, zich met troepsgewijs, in menigte.
H^u$g, ( -er, -st) bijv. en b. over- sicht v. hoofddenkbeeld o.; -ansti[ter m.
de sabel een weg banen door &; (Bergw.)
vloedig, ruim, menigvuldig; die Schwal- hoofdaanlegger, belhamel m.; -antriebm.
sich -, afbrokkelen, breken.
Hauer, (-s, mv. Hauer) m. (Jacht - ben kommen schon -, in menigte; diese voornaamste drijfveer v., aandrang m.; 2.
w.) oud wild zwijn, everzwijn o.; (Berg- Waare findet man sehr -, er is overvloed gewichtige reden v.; -arbeit v. voornaamw.) bouwer, mijnwerker m.; 2. Z. Hau- van &, deze waar is zeer menigvuldig; -e ste werk, hoofdwerk o.; 2. belangrijk
degen; (Jachtw.) Z. Hauzahne; (Gord.) Thranen vergieszen, een stroom &; 2. -er werk, groot werk o.; -arm m. (van eene
priem m.; (Gray.) graveerijzer o.; (Zeew.) Gebrauch, menigvuldig, dikwerf, her- waterleiding &), hoofdarm, hoofdtak m.;
haald; -e Beispiele, vele voorbeelden; - (van eene rivier), voornaamste arm of
sabel v., degen m.
Hauer- arbeit, ( - en) v. houwers sein, - vorkommen, dikwijls, menigmaal, tak m.; -armee V. voornaamste leger o.;
werk o., mijnwerkersarbeid m.; -beaaa/f menigvuldig; -keit V. overvloed m., over- 2. aanzienlijk leger, hoofdleger o.; -artikel m. hoofdartikel o.; -arznei V. hoofdnet bijv. nw. met slagtanden gewapend; vloedigheid v.; 2. menigvuldigheid v.
Hápufung, v . opeenhooping, ophoo- middel, middel o. tegen hoofdziekten; 2.
-geld o., Z. -John;-glocke v. bergklok, klok
V. die de mijnwerkers waarschuwt; -lohn ping, opstapeling v., hoop, stapel m.; 2. hoofdmiddel, voornaamste middel o.; -ast
m. loon, geld o. voor het omhouwen of vermeerdering v.; • des Blutes, opeen - m. hoofdtak m.; -aufgebot o. lichting v.
in massa; - aufstand m. voornaamste opvellen; it. houwersloon, mijnwerkersloon hooping, congestie v.
Haufwerk, (-(e)s, mv. -e) o. stand m.; -augenmerk o. hoofddoel, vooro.; - schicht v. (Bergw.) houwersschofttijd
in.; -schilling m. belasting v. op de huis (Bergw.) hoop m., massa v.; (Scheik.) naamste oogmerk o.; =axe V. (Wisk.)
hoofdas v.; - balken m. hoofdbalk m.;
een schelling per mark; -steg-hurvan ophoopsel, samenhoopsel o.
Hau-geld, (-(e)s, mv. -er) o. -balsam m. hoofdbalsem m.; -band o., Z.
m. (Bergw.) houwerspad o.
Hauer-glocke, v., -steg, m., Z. houwgeld, houwloon o.; -hammer m. -binde; 2. hoofband, voornaamste band
(Bergw.) breekhamer m.; -hechel v. (Pl.) m.; -bass m. (Muz.) grondbas, diepe
Hauerg Locke ct .
Ht ufehen, o. (verkl.) hoopje o., prangwortel m., stangkruid o., ossebre- bas m.; -bastei v. hoofdbastion o.; -batkleine hoop m., kleine verzameling v.; ker m.; -holy o. hakhout o.; 2. Z. -block. terie V. hoofdbatterij v.; . bau m. hoofdgebouw o.; 2. groot, aanzienlijk gebouw
Hapig, bijv. nw., Z. haubar.
(Landb.) Getreide in - zusammen legen,
Houk, (-(e)s, mv. -e) m. (Veea.) o.; -baum m. groote of zware boom m.;
in schooven binden.
Haufe, ( -ns, mv. -n) m., Z. Haufen. vliezige uitwas m. in den ooghoek, huig -befahrung v. hoofdbezoek o., hoofdHaufeln, (hou (elte,gehau felt) bedr. v.; -enblatt o. (Pl.) muizedoren m., inspectie v.; -begebenheit v. voornaamste
gebeurtenis v.; -begriff m. hoofdbegrip,
ww. aan hoopjes zetten, in hoopjes ver- tongblad o.
Hau.-klinge, (-n) v. houwkling algemeen begrip o.; - bericht m. hoofddeden; 2. Z. aufhdufeln.
bericht, voornaamste bericht o.; -beruf ni.
Haufen, (-s, mv. Haufen) m. hoop, kling v.; -klotz m., Z. -block.
stapel m., ophooping, verzameling v. ' Haul, ( - (e)s, mv. - e) m. haal o.; hoofdberoep o.; -beschaftigung v. hoofd
-beschwerde v. hoofdpijn,-bezighdv.;
(gemeenz.) er hat einen - Geld, hij bulkt -baum m. haalboom in.
Hau -land , (-land(e)s, mv. -lan- pijn V. in het hoofd; (Ger.) voornaamste
van het geld; auf einen - legen, in einee
- sammeln, op een hoop leggen; das Ge- der) o. gerooid land; -Lander m. eigenaar bezwaar, hoofd bezwaar o.; -bestandtheil
treide in - schutten, op hoopen werpen; m. van een gerooid land o.; —dorf o. dorp m. hoofdbestanddeel o.; -betrachtung v.
etwu. über den - stoszen, toerfen, omwerpen, o. van gerooiden grond; -landerei v., Z. voornaamste beschouwing v.; -betrag m.
omverwerpen, omgooien; (lIg.) vernie- -landergut; -landergemeine v. gemeente voornaamste kosten m. mv., hoofdsom
tigen; über den - fallen, over elk. vallen; v. van eigenaars van gerooide gronden; v.; -beweis m. hoofdbewijs o.; -bild o.
(fig.) vervallen, achteruitgaan; jem. über -landergut o. goed van een eigenaar van borstbeeld o., buste v., kopstuk o.; 2. Z.
den - schieszen, neerschieten; ein - gli - gerooid land; -landerho/ m. woning v. -gemalde; -binde v. hoofdband m.; die
hender Kohlen, een hoop; ein - aufge- van een eigenaar van gerooid land; -mei Kónigliche -, diadeem m.; 2. (Heelk.)
klopbeitel m.; -messer o. hak -szelm. hoofdband m., hoofdwrong v.; it. voor
setzier Bucher, stapel m.; Holz in - setm.; - bischot m. voornaam -narstebd
-meso.
zen, bij stapels plaatsen, opstapelen; (fig.)
bisschop, aartsbisschop m.; -bilte v.-ste
Haupt, (- (e) s, m. Haupter) o.
in - fliegen, bij troepen; ein - Volks, hoop
m., menigte v.; ein - Bauern, troep m.; hoofd o., kop m.; mit entblósztem -e, hoofdverzoek o.; -blutader v. hoofdbloed
in - herein kommen, bij menigte, met blootshoofds; (fig.) den Feind curs - ader v.; 2. voornaamste bloedader v.;
hoopen, bij troepen; sich in - versam- schlagen, geheel verslaan, Bene volledige -bogen m. voornaamste boog m.; 2. hoofd meln, zich in troepen verzamelen; der overwinning behalen op; 2. zu -e, am -e boog m.; -bohrer m. schedelboor v.; -brett
grosse -, der gemeine -, de groote hoop, des Belles, hoofdeinde o.; (Wapenk.) o. hoofdplank v.; -brief m. voornaamste
het gemeene volk, gepeupel, gemeen; es (van het schild), kop m.; (vaneen berg), brief of stuk o.; -buch o. hoofdboek, voormit dem gröszten - halten, het niet de top m., kruin v.; (Kookk.) (van eene naamste boek o.; (Hand.) grootboek o.;
kool), kop m.; 3. die gekrónten of ho hen -buchstabe m. hoofdletter, kapitale letter
sterkste partij houden.
Hufen, (haufte,gehauft) bedr.ww. Haupter, de gekroonde hoofden, vorsten, v.; -bund m., -bündniss o. hoofdverbond
ophoopen, opstapelen, bijeenbrengen,ver- souv'èreinen; ein graces, ehrwürdiges -, o.; -damm m. hoofddam, hoofddijk m.;
meerderen; Binge auf eipander -, stape- een eerwaardig grijs hoofd; (Student.) -dampfung V. inrichting v. ter voorkolen, hoopen; Geld -, opstapelen, verga- bemoostes -, oud student; achtzig Haup- ming van het naklinken; -decke v. hoofd
kapsel o., hoed m., muts v.; -deich-deksl,
ren; gehau f tes Masz, geheel volgestapeld; ter Jtindvieh, 80 stuks; 4. - der Kirche,
geháu ft messen, met volle maat meten; hoofd o., overste m.; (van een land &), m., Z. damm; - dichter m. groot dichter
die Erde um die PPlanzen -,ophoopen; die hoofd o.; (van een leger), hoofd o., aan- m.; -drüse v. klier v. op het hoofd; 2.
-

-

-
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hoofdklier, voornaamste klier v.; -eid akkers elk. ontmoeten; - glaubiger m
Haupt- linie,( -n) v.(Vest.) hoofdm. hoofdeed, beslissende eed m.; -eigen- voornaamste schuldeischer m.; -glied o, linie v.; (Bergw.) hoofdrichting v. (van
schaft v. hoofdeigenschap v., hoefdken- voornaamste lid of deel o.; - gottesdiensi een mijngang); -litze v. hoofdlis v.; -los
merk o.; - einlahrt v., -eingang m. hoofd m. hoofdgodsdienst m.; - graben m. hoofd bijv. nw. hoofdeloos, zonder hoofd; (fig.)
- grenze v. rijksgrens, hoofd -grachtv.; (van een leger &), zonder opperhoofd,
voornaamste ingang ni.
-inga,
v.; -grind m. hoofdzeer o.; -grund-grens zonder aanvoerder; - lage v. hoofdleugen,
Hiipte1, (- s, mv. Häuptel) o.
(Bergw.)fijn gewasschen en gestampt erts m. hoofdgrond m.; 2. grondbeginsel o.; grove leugen v.; -lust v. voornaamste
o.; 2. (verkl.) hoofd je,klein hoofd,kopje o. (van den godsdienst), grondslag m., basis genoegen, buitengewoon vermaak o.; it.
H _aptel-kohl, (-( e)s, mv -e) m. v.; —pfeiler m. grondslag,grondbalk m.; -lustbarkeit V. voornaamste vermakelijk —satz m. hoofdgrondbeginsel o.; --zn` heid v.; -mangel ni., Z. - fehler; -mann
kropkool v.; -salal m. kropsalade v.
Haupteln (sich), (haupielte, ge- m. hoofdcijns m.; -gut o. hoofdgoed, m. hoofdman, aanvoerder, kapitein m.;
hauptell) wed. ww. (van salade), krop voornaamste goed o.; it. Z. -geld; -haar - mannin, -mannsfrau V. kapiteinsvrouw
kroppen groeien.
-pen,i o. hoofdhaar, haar o.; -ha /er v. haver v. v.; - mannschaft v. kapiteitischap o.,graad,
Haupt -ende, endes, mv. -ende) o . van den boer aan den landteer; -haten in. rang m. of waardigheid v. van kapitein,
hoofdeinde, boveneinde o.; - endzweck in., hoofdkraan v.; -hammer m. voornaam hoofdmanschap o.; 2. hoofdlieden, kapiZ. - ziveck; -erbe m., -erbin v. voornaamhamer m.; - handel in. voornaamste-ste teins in. nov.; it. gebied o. van een hoofdste erfgenaam, universeele erfgenaam m. handel m.; -handlung V. hoofdhande- man; - mannsstelle v. hoofdmansplaats,
en v.; -erzcugniss o. hoofd voortbrengsel, l ing v.; it. voornaamste handelshuis o.; kapiteinsplaats v., post m. van kapitein;
voornaamste voortbrengsel o.; -fabel v. -haring in. groote haring m.; -hecht m. -manual o. (Org.) hoofd klavier o.; -mars(van een gedicht), hoofdfabel v.; -/'ach groote snoek ni.; -heer o. hoofdleger o.; segel o. groot marszeil o.; -mast m. groote
u. hoofdvak o., hoofdklasse v.; 2. (van -hinderniss o. hoofdbeletsel o.; -kirsch mast m.; -mauer v. hoofdmuur m.; die
een persoon), specialiteit v., fort o.; die m. (Nat. kist.) groot hert o. van 8 of —n eines Gebdudes, de buitenmuren m.
Geschichie ist Vein —, is zijn hoofdvak, meer jaren; -hola o. (Timm.) hoofdbalk mv.; -merkmal o. hoofdkenmerk o.;
hij is ^ene specialiteit in &; -fahne v. m.; 2. (Dergw.) stut, schoor m.; -hu fe -miethsrimann m. eerste huurder m.; -mihoofdvaandel o.; -fall m. voornaamste V. volledige hoeve v.; -hüfner m. pachter I eengang m. hoofdmijngang, hoofdgang
geval o.; 2. (Leenw.) dood m. van den m. die eene volledige hoeve bezit; -huhn in.; - mittel o. hoofdmiddel o.; 2. (Gen.)
opperleenheer; it. dood m. van den leen- o., Z. Halshuhn; -inhalt m. hoofdinhoud, middel o. tegen hoofdpijn &; it. voor
eerste geneesmiddel; -muste--namsteof
man; 3. recht o. van een heer om uit de voornaamste inhoud m.; -jagd v., -jagen
nalatenschap zijns leenmaas het beste o, groote jachtpartij v.; -karn m. (Berg- rung v. voornaamste morstering v.; -nachstuk huisraad voor zich te nemen; -fang w.) (aan betrad van een kunstwerktuig), druck m. voorname nadruk m.; -nagel m.
m. voornaamste vangst v.; -farbe v. hoofd hoofdroede, hoofdstraalroede v.; -kar hoofdspijker m.; -narr m. grootste gek
grondkleur v.; -[eder v. voornaam --kleur,
m. zeer groote karper m.; -harte v.-pfen m.; -neigung v. hoofdneiging, voornaamste veer v.; fehler m. hoofdgebrek o.; 2.' (Aardr.) algemeene kaart, hoofdkaart v.; ste neiging v.; -nenner m. (Rek.) hoofd
groot gebrek o., groote misdaad v.; it. it. groot spel o.; - kirche V. hoofdkerk,
ene noemer !n.; -nieder--noemr,algi
groote fout v.; - /'eind m, voornaamste) domkerk v.; - kissen o. hoofdkussen o.; lage v. (Hand.) hoofddepot o.; (Krijgsw.)
vijand m.; -festung v. voornaamste ves- -kluge v. (Ger.) hoofdklacht v., voor- geheele nederlaag v.; -note v., Z. -ton;
ting v.; -/igur v. voornaamste figuur v.; naamste eisch m.; 2. hoofdbeschuldiging, it. hoofdnota v.; -ort m. hoofdplaats v.;
-fitze v. omslaan o. van den draad; flec- grove beschuldiging v.; - klager m. voor - -person v. hoofdpersoon, aanzienlijk perken m. voornaamste vlek v. en o.; -/l igel naámste eischer in.; klang m., Z. -ton; soon m.; (van een gedicht), held m.; (bij
m. voornaamste vleugel m.; -/ïuss m. zin -knoten in. voorname knoop m.; -kohl een opstand), aanvoerder, leider m.; (van
hoofd; 2. hoofdrivier, voor--kingv.het m., Z. Kop /kohl; -kórner m. koriander een genootschap), hoofd o.; -pfahl m.
naamste rivier v.; -/'rage v. hoofdvraag, m.; -krankheit V. ernstige, voornaamste hoofdpaal ni.; -p/'arre v. hoofdkerspel o.;
voornaamste vraag v.;-/reudev.voornaam- ziekte v.; 2. hoofdziekte, ziekte v. van -pleiter m. hoofdpilaar m.; -plaster o.
ste vreugde v.; -führer m. hoofdaanvoer- of in het hoofd; -kreuz o., Z. -arm; it. (Gen.) hoofdpleister v.; 2. voornaamste
der m.; -(un fte m. hoofdquint v.; - galeere zwaar lijden, kruis o.; -kunst v. hoofd pleister v.; -p/lock m. hoofdpen v.; - pforte
v. werkelijke galei v.; -gang tn.::oofdgang,
voornaamste kunst v.; -lade v.-kunst, V. hoofdpoort v.; -pfosten m. hoofdstijl
voornaamste gang m.; (Bergw.) hoofd voornaamste kas v. van een gilde, hoofd- m.; -pfiihl m., Z. - polster; -pille v. hoofd
hoofdader v.; -passe v. hoofd -ganr., as v.; -lagero.hoofdlegerplaatsv., hoofd
ui. hoofdplaneet, planeet v.-pilv.;anet
v.; - gebaude o. hoofdgebouw,voor--stra
- lasche v.hoofdlasch v.;- laster-kwartieo.; van de eerste orde; -polster o. hoofd naamste gebouw o.; 2. hoofdwacht v.; o. heerschende ondeugd, voornaamste kussen o., peuluw v.; -post m. hoofdpost
-gebirge o. hoofdgebergte o.; - gebrechen ondeugd v.; 2. groote ondeugd v.; -taut v.; --amt o. hoofdpostkantoor o.; -posten
o. hoofdgebrek o.; - Bedanken m. hoofd- m. Hoofdklank, ,bedeklinker m.; - lanter m. (Hand.) (in eene rekening), hoofdgedachte, voornaamste gedachte v.; -ge- m. hoofdklinker m.; -lehen o. hoofdleen post in.; -prdmie V. hoofdpremie v., hoogfahr v. voornaamste gevaar o.; -ge/alle o.; - lehenwaare v. leenschatting v. bij ste prijs ril.; - predigt v. voornaamste
o. mv. voornaamste inkomsten v. mv.; den dood van een leenman; - lehenzins preek v.; -preis m. hoofdprijs, eerste prijs,
-gegend v. hoofdstreek v.; - gegenstand m. hoofdleencijns m.; -lekre v. hoofdleer hoogste prijs m.; -priester m. hoogem. voornaamste voorwerp o.; (van een v.; 2. grondleerstelling v.; -Lehrer m. priester, opperpriester, aartspriester m.;
proces), hoofdzaak v.; -geld o. hoofdgeld hoofdonderwijzer m.; -leidtragender ni. -priestercvi rde, - priesterschaft v. aartso.; it. hoofdsom v.; - geleit o. voornaam- rouwdragende in.; -leine v. bovenlijn v. priesterschap o.; - priesterversammlung v.
ste geleide o.; - gemalde o. voornaamste (van een net); - leiter m. (Muz.) hoofd- vergadering v. der kardinalen; -produkt
schilderij v.; - gemeine v. hoofdgemeente schaal v.; - leilung v. bijzondere leiding o., Z. -erzeugniss; (Wisk.) hoofdprodukt
v.; - genuss in. voornaamste genot o.; v.; -leute mv., Z. -mann; -licht o. voor- o.; - pulver o. hoofdpoeier o.; -pumpe v.
- gericht o. hoofdgerecht o., hoofdspijs v.; naamste licht, hoofdlicht o.; (Schild.) hoofdpomp v.; -punkt m. hoofdpunt o.;
-gescha fto. hoofdbezigheid v.;- geschosso. daglicht, zonlicht o.; -lied o. voornaamste die vier —e des Himmels, de vier hoofd
voornaamste verdieping, eerste verdie- lied o.; it. voorzang m.
das ist der ---windstrekv.m;(fg)
ping v.; - geschwulst v. hoofdgezwel o.;
H upt1ing, e)s. mv. -e) m. bei der Sache, dat is het voornaamste &;
-gesichtspunkt m. voornaamste oogpunt aanvoerder in., opperhoofd o.
►
2. (Doorz.) Z. Augenpunkt, Gesichtspunkt;
o.; - gesimse o. hoofdlijst v.; it. kornis,
Haupt1ings, bijw. met het hoofd -putz m., Z. Kopfputz; -quartiero. hoofd kroonlijst v.; - gestalt v. hoofdfiguur v.; vooruit, hals over kop.
kwartier o.; -quelle v. hoofdbron, voor
-gestell o. (van een paard), hoofdstel o.;
bron v.; -querbalken m: hoofd -riamste
Häuptlingsherrschaft, v. re-gevier o. voornaamste timmerwerk o.; geering V. van kleine vorsten; 2. oligar-rado. hoofdrad o.; -rebell-dwarsblkm.;
gewende o. plaats v. waar verscheidene .hie v.
m. aanvoerder m. der opstandelingen,
(-
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belhamel m.; -rechnung v. hoofdrekening ploeg; -sorge V. voornaamste zorg v.;
v.; —sart V. (Rek.) hoofdregel in.; -recht -spass m. voornaamste grap v.; -spieler
o., Z. -regel v. hoofdregel, algemeene m. groot, voornaam speler m.; 2. banregel m.; -register o. hoofdinhoud m., kier m.; -sprache v. hoofdtaal v.; it. moe
stamtaal, grondtaal v.; -spielerin-dertal,
algemeen register o.; it. hoofdboek o.;
(Muz.) prestant m.; -reit m. (Kuip.) V. voorname speelster v.; -spruch m. voorsluithoepel m.; -reihe V. (Wapenk.) bovenstuk o. van een schild; -reise v. hoofdreis v.; -religzun v. hoofdgodsdienst, voornaamste godsdienst m.; -reparatur v.
voornaamste herstellingen v. rnv.; -rheder
m. (Zeew.) hoofdreeder m.; -riegel m.
(Art.) frontkalf o.; -ring m. voornaamste

ring m.; 2. valhoed m.; -riss m. hoofdscheur v.; 2. (Bouwk.) (van een gebouw), algemeene teekening v.; -rolle
V. (Tooneelk.) er spielt die -, hoofd
hij is de hoofdpersoon,-rolv.;it
held m.; -runde v. (Krijgsw.) algemeene
ronde v.; -ri stung v. stelling, steigering
v.; -sache v. hoofdzaak, voornaamste zaak
v.; etwv. zu seiner — machen, Z. -beschá[ligung; zur -- kommen, tot het eigen
zaak komen; -sdchlich bijv. en-lijkedr
b. hoofdzakelijk, voornaamste; die --sten
Wahrheilen der Religion, de voornaamste
&; darauf komma es hierbei — an, daarop komt het & hoofdzakelijk, voorname
man wird ihm -- empfehlen, men-lijk;
zal hem voornamelijk, hoofdzakelijk; thun
Sic das, -- aber 5, voornamelijk, bovenal; -salat m. kropsalade v.; -sammelplatz
m. voornaamste bijeenkomst v.; -sánger
m. voornaamste zanger, eerste zanger m.;
—in V. eerste zangeres v.; -satz m. hoofd
rede),-stel'ogv.,hi;(ane
hoofdonderwerp o.; (Muz.) —eines Tonstücks, motief o.; - sdule v. hoofdzuil v.;
- schacht v. diepste mijnput m.; —richt
(mv. -en) v. hoofdgang m.; - schaden m.
hoofdschade , voornaamste schade v. ;
-schanze V. hoofdschans v.; - schelm rn.
voornaamste schelm, gauwdief m.; -schil
o. admiraalschap o.; - schild o. (Wapenk.)
hoofdschild o.; -schlacht v. hoofdtreffen
o., hoofdslag m.; -schlagader V. hoofdslag
slagader v.;-schluss-aderv.;2onmst
m. (Muz.) slot o.; -schli ssel m. hoofd
-schmerz m. hoofdpijn-sleut,oprm.;
v., pijn v. in het hoofd; -schmuck m. hoofd
hoofdsieraad, kapsel o.; Kónig--toisel,
licher —, kroon v., diadeem m.; - schrift
V. oorspronkelijk schrift o.; 2. voor
geschrift, hoofdwerk o.; -schrift--namste
atelier m. voornaam, klassiek schrijver
m.; - schuld v. hoofdschuld o.; -schuldner
m. hoofdschuldenaar m.; -schule v. voor
v.; -schur v. (w. i. gebr.)-namstechol
kruinschering, tonsuur v.; 2. (Landh.)
die — der Schafe,lenteschering v.; -schut telnd bijv. nw. hoofdschuddende; -schwein
o. (Jachtw.) groot varken, everzwijn o.
van meer dan vijf jaren; (fig.) zeer vuil
menscb m.; -schwierzgkeit v.hoofdzwarigheid,voornaarnste zwarigheid v. -schwinge
V. hoofdvleugel m.; -segel Ô. (Zeew.)
hoofdzeil, groot zeil o.; -seite v. (Muntw.)
beeldzijde v., kruiszijde v.; 2. voornaam
zijde v.; (Bouwk.) voorzijde v., voor -ste
m.; -siech bijv. nw. (Veea.) ziek-gevl
aan den kop; -silz m. hoofdzetel m., resitientje v.; -sohle v. hoofdzool v. van den

naamste spreuk, uitspraak v., axioma o.;
(uit een geschrift), beslissend gezegde o.;
2. Z. -urtheil; -stadt v. hoofdstad v.;
-stddter, —in, inwoner m., inwoonster
V. der hoofdstad; -stodtisch bijv. nw. van
de hoofdstad, betrekking hebbende op
eene hoofdstad; -slamm m. hoofdstam,
voornaamste stam m.; 2. (lig.) Z. -geld;
- stonde m. mv. algemeene staten, StatenGeneraal m. mv. van een land; - stander
m. (Timm.) hoofdstander, hoofdstijl m.;
-starke v. voorname sterkte, groote kracht
v.; in der Geschichte hat er seine —, de
geschiedenis, is zijne hoofdzaak v., zijn
fort o.; -stárkend bijv. uw. hoofd versterkend; -stdrkurig v. hoofdsterking v.; -station v. voornaamste station ,hoofdstationo.; -stein m. hoofdsteen, hoeksteen, legger
m.; - steile v. voornaamste plaats v., eerste
rang m.; (Wapenk.) boveneind o.; 2. (in
een geschrift), voornaamste stelling v.;
-steuer v. hoofdschatting v., hoofdelijke
omslag m.; - slimme v. hoofdstem, hooge
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naamste poort, hoofdpoort v.; -there v.
hoofddeur v.; -ton m. (Muz.) hoofdtoon,
grondtoon m.; -treffan o., Z. -schlacht;
2. das — of Mitteltre/j`'en, het voornaamste deel o. van het leger; -treiben o. algemeene drijfjacht v.; -treppe v. hoofd
v.; -trump[ m. (Sp.)-trap,goe
matador m.; -tugend v. hoofddeugd v.;
-tummler m., Z. -Kinzer; -abel o. hoofd
v., Z. -krankheil; 2. grootste kwaad-kwal
o.; -uhr v. hoofdzonnewijzer m.; -umlockt
bijv. nw. gelokt; -umriss m. algemeene
omtrek,voornaamste omtrek m.;-umsland
m. voornaamste omstandigheid v.; -unterscheidungsmerkmal o. onderscheidend
hoofdkenmerk o.; -unterschied m. hoofdverschil o.; -urheber m. voornaamste oor
v.; -urkunde v. voornaamste oor--zak
konde v.; -ursache v. hoofdoorzaak, voor
oorzaak v.; 2. Z. -grund; -urtheil-namste
o. beslissend vonnis, hoofdvonnis o.; 2.
Z. Endurtheil; -ventel o. hoofdwindklep
v.; -verdnderung V. voornaamste verandering v.; 2. belangrijke verandering v.;

-verbrechen o. groote misstap m.; 2 hoofd misdaad v.; -vermógen o. voornaamste
vermogen o.; it. Z. -geld; -^ergnugen o.
voornaamste genoegen o.; -verrath m.,
Z. Hochverrath; -versehen o. grove fout,

stem v.; it. Z. -satz; -stock m., Z. -ge- dwaling v.; 2.hoofdmisslag ni.;-volk o.uitschoss, -block; it. -geld (2); -st'off m. muntend volk o.;-vorstellung v.voornaam-

hoofdstof v., voornaamste bestanddeel o.; ste voorstelling v.; -vorurtheil o. voor
vooroordeel o.; -wache, -wacht-namste
(fig.) voornaamste onderwerp o., hoofd
v.; -stollen in. (Bergw.) h'ofdgang,-stof v. hoofdwacht v.; -wahrheit v. hoofdvoornaamste mijngang m.; -strahl m. waarheid, voornaamste waarheid v.; -wall
hoofdstraal m.; -strasze v. hoofdstraat, in. (Vest.) hoofdwal m.; -wand v.
voornaamste straat v.; it. groote weg m.; ste wand m.; die vier - weende eines Ge(in eene stad) , voornaar.iste straat, hoofd báudes, de vier muren m. mv.; - wasser
die --n, de voornaamste stra--strav.; o. hoofdwater o.; —sucht v. hoofdwaterten; -streich m. beslissende slag m., zucht v.; -weg m. voornaamste weg,hoofdmeesterstuk o.; 2. (gemeenz.) meester- weg m.; -well o. hoofdpijn, pijn v. in het
trek, slimme zet m.; -streichen o. (Berg- hoofd; -werk o. hoofdwerk, voornaamste
w.) voornaamste richting, richting v. naar werk o.; 2. klassiek werk o.; 3. (Org.)
eene hoofdstreek; -streichend bijv. nw. hoofdwerk o., prestant m.; -wind m.
recht doorgaande; -strich m, voorname hoofdwind m.; --klappe v., Z. -ventel;
streek v.; 2. hoofdstreek v.; -strain m.I -wirbel m. kruin v. van het hoofd; -wir(Scheepv.) midden o. van den stroom; kung v. voornaamste werking v.; -wissen -stuck o. (aan een ledikant), hoofdeneind schaft v. voornaamste wetenschap v., Z.
o.; 2. Z. Kop`sli ck; 3. (Tooneelk.) voor Grundrvissenschaft; -wohnung v. voor
-namstevrblijfp,dn.hostuk o.; (in een wapen), voor--namste
naamste deel o.; —e des Christlichen verblijf o.; -wort o. voornaam woord,
Glaubens, grondwaarheden v. mv., hoofd hoofdwoord o.; (Spraakk.) zelfstandig
rede), afdee--punteo.mv;(a naamwoord o.; allgemeines-- wort, (al)liná v., hoofdstuk, deel o.; (in een boek), gemeen zelfstandig naamwoord o., soortafdeeling v., hoofdstuk o.; -stuhl m. voor naam m.; -wunde v. hoofdwond, wond
stoel m.; it. Z. -geld; -sturm m.-name v. aan het hoofd; 2. gevaarlijke wond v.;
hevige storm in.; (Krijgsw.) algemeene 3. ergste wond v.; -wurf m. voornaamste
storm, aanval ni.; -stutze v. voornaamste worp m.; -wurzel V. hoofdwortel m.;
stut, schoor m.; (fig.) voornaamste steun -zahl v. hoofdgetal o.; --wort o. (Spraak m.; (Meetk.) sinus totus m.; -sucht v. k.) hoofdtelwoord, bepaald telwoord o.;
(Veea.) hoofdziekte v.; (Gen.) vosziekte -zeichen o. voornaamste teeken o.; (Gen.)
v., uitvallen o. der haren; -süchtig bijv. teeken o. aan het hoofd, schedelteeken
nw. met vosziekte behept; (Veea.) Z. o.; (Sterrenk.) hoofdteeken o.; -zeich-siech; -summe V. hoofdsom v., totaal o.; nung V. voornaamste teekening v.; -zeile
2. Z. -geld; -sonde v. hoofdzonde v., Z. V. (Drukk.) hoofdregel,voornaamste regel
Todsünde; -tag m. voorname dag, ge- ra.; -zeitrvort o.(Spraakk.) eigenlijk werkwichtige dag m.; -idnzer, —in, eerste woord, zelfstandig werkwoord o.; -zeuge
danser m., danseres v.; 2. groote dans ^r, m. voornaamste getuige m.; -ziel o. hoofddanseres; -tau o. hoofdtouw o.; -theil m. doel, voornaamste doeleinde o.; 2. groot
voornaamste deel o.; it. deel o. van het doel o.; -zier(de) v. hoofdsieraad, hoofdhoofd ;-theilnehnier,;--in,hoofddeelnemer tooisel o.; 2. voornaamste sieraad o.;
m., hoofddeelneemster v.; -thor o. voor- -zins m grondrente v.; -soli m. voor-

Hau.

580

Hau.

Hau.

naamste tol, hoofdtol m.;-zoller m. hoofd- Vogels, vogelkooi v.; (Sterrenk.) (van de wonen; hier haust ein böser Geist, hier
tolgaarder m.; -zug m. hoofdtrek m.; (van zon), huis, teeken o.; (van de planeten), woont &, houdt een & zijn verblijf; 2. eene
eene letter), voornaamste trek, haal m.; standplaats v.; den Himmel in Hauser eigene huishouding hebben, gehuwd zijn;
(Bergw.) (van een mijngang), hoofd- abtheilen, den hemel in huizen afdeelen. er haust schon lange, hij is reeds lang
richting v.; it. aaneenschakeling v. van
Hals—ahre, n) v., Z.- jlur;-álster gehuwd, heeft reeds lang zijne ,eigene
mijnen; it. van gieterijen; (Spoorw.) V. tamme ekster m.; -altar m. huisaltaar huishouding; 3. (van vijanden), razen,
hoofdtrein, voornaamste trein m.; - zweef o.; - andachl v. huiselijke godsdienst- woeden, huishouden; -wie unsinnig, als
m., Z. -ziel; -zweig in. hoofdtak, voor oefening v.; -anzug m., Z. - kleid; -apo- een dolleman huis houden; der Wind
-namste theke v. huisapotheek v., bijzondere apo- haust fürchterlich, woedt vreeselijk; was
tak nl.
Haug, (- es, mv. Hauser) o. huis, theek v.; - arbeit v. huiswerk o., huise- haust so arg im Ho fe ?, wat maakt er
woonhuis o., woning v., gebouw o.; - des lijke arbeid m.; -arm bijv. nw. arm ge- zulk een leven &?
Herrn, het huis des Heeren, Godshuis boren, door en door arm; -urn m., Z.
Hausen, s,mv.Hausen)of - fisch,
o., kerk v., tempel m.; - and Hof haben, -blur; -arrest m. huisarrest o.; er ist im (-es, mv. -e) m. groote steur m.; -blase
metterwoon gevestigd zijn; (fig.) mil -e, hij heeft huisarrest, mag zijne woning v. vischlijm v.; -rogen m. kaviaar m.;
der Thur in's - fallen, met de deur in niet verlaten; - artillerie v. huisartillerie -stein m. steurbezoar m.
huis vallen, plotseling met zijne zaak be- v. (te Weenen); - arzenei v. huismiddel
Hairs—ente, (- n) v. tamme eend v.
ginnen; 2. woning v., woonhuis, verblijf o.; —kasten m., Z. -apotheke; - backen
Hauserer, (-iers, mv. -rer) m., Z.
o., verblijfplaats v.; er kommt nie aus bijv. nw., Z. - gebacken; ---brod o., Z. Hausirer.
dein -e, hij komt nooit buiten, zit altijd -brod; -backer m. broodschieter m.; -bal
Hàusern, (hduserte, geháusert) o.
te huis; zu -e sein, te huis zijn; ich hake
huisbalk m.; vom —en einen Be--keni. ww. van huis tot huis gaan, Z. hausiren.
ihn nihl zu -e angetroffen, ik heb hem senslock machen, iets kostbaars gebruiken
Haas—erziehung, v. huiselijke
niet te buis gevonden; sie haben ihn aus om iets geringers uit te winnen; -ban m. opvoeding v.; -eule v. gewone uil, kat
ihrem -e gejagt, zij hebben hem uit hun bouwen o., bouw m. van een huis; -baum
m.; -[enster o. huisvenster o.; -liege-uil
huis gejaagd; nirgends zu -e sein, geeti m. boom in een standermolen; - beambte v. huisvlieg v.; -flur v. voorhuis o., vesvast verblijf, geene eigenlijke woonplaats m. huisbediende, huisknecht m.; -bedarf tibule v., voorportaal o.; -frau v. huishebben, geen onderkomen hebben; Briefe m. benoodigdlieden v. mv. voor het huis, vrouw, vrouw v. van het huis; it. huisvon -e bekommen, van huis, van zijne la- onontbeeriijkste o.; -bediente(r) m. huis- vrouw, echtgenoot v.; 2. Z. -hálterin;
tnilie; in Frankreich zu -e, geboren in F.; bediende, huisknecht m.; -besitzer m., Freund m. huisvriend m.; -frieden m.
er ist bei uns vie zu -e, hij is bij ons zoo —in V. huisbezitter, eigenaar m., eige- huiselijke vrede m.; — sbruch m. storen
goed als te huis; nach -e genen, naar nares V. van een huis; - beitel m. bede- o. van den huiselijken vrede; - gebacken
huis, naar zijne woning gaan; ich sehne len o. langs de huizen, bedelen o. van bijv. nw. huisbakken, te huis gebakken;
mich sehr nach -e, ik verlang sterk naar huis tot huis; -belller m. bedelaar m. aan —es /trod, Z. -brod; -gebrauch ni. huihuis; von -e kommen, van huis komen; de huizen; —in v. bedelares v. aan de selijk gebruik o.; 2. gebruik in huis,huijem. von - and Hof treiben, ieiu. uit zijne huizen; -bibliothek v. huisbibliotheek v.; selijk gebruik o.; so viel als ich fürmeinen
bezittingen verjagen; - and Hof eerlas- -biene v. bij v. uit een korf; -bier o. eigen — bedarf, zooveel ik voor mijn huishousen, zijne woning verlaten, zijne bezit
-blase v., Z. Hausen--gebrouwni.; den noodig heb; - gefleder, -getuige' o.
onbeheerd achterlaten; (fig.) in-tinge blase; -brauch m., Z. - gebrauch; -brenner tam gevogelte o.; -geist m. huisgeest m.;
einer Sache zu -e sein, te huis zijn in, rn. vliegend hert o., schalebijter ra ; - brief -geld o., Z. -mielhe; -genoss, ---in, buisbekend zijn met &; mil seinen Gedanken nu. koopbrief m. van een huis; -brod o. genoot m., huisgenoot(e) v.; 2. --en mv.
nicht zu -e sein, afgetrokken, verstrooid huisbakken brood, eigengebakken brood huisgenooten, leden o. mv. van een huis
zijn; er ist nicht wohl zu -e, niet best bij o.; it. brood o. voor de keuken; -buck o.
3. Z. - gesinde; -genossenrecht o.-gezin;
zijn verstand; das Rennthier ist in den huisboek o.; - bideel m. (fig., gemeenz.) recht o. der huisgenooten; - genossenrolle
nördlichsten Ldndern zu -e, bewoont &; zondenbok m. in een huis, duivelstoe- v. lijst v. der lijfeigenen; - genossenschaft
dieses Gewdchs ist blos im heiszeu Him- jager m.; -bursche m. loopjongen m.; 2. V. betrekking v. der huisgenooten; 2. huismelslriche zu -e, groeit, wast alleen &: jong student in. die met een ander stu- gezin o.; 3. bedienden m. mv., knecht
ein Schelm, ein Narr von - aus, voor gek dent op ééne kamer woont; - capelle v.
v.; -ger th o. huisraad o., meube--schap
in de wieg gelegd, een volslagen gek; er huiskapel v.
len o. mv.; -geschrift o. huiselijke bezighalte damit zu -e bleiben können, hij zou
Hàuschen, o. (verkl.) huisje, klein heid v.; sie versteht die —e gut, zij kan
daarmede wel hebben kunnen wegblij- huis o.
goed huishouden; - geschichte V. geschieven, dat wel hebben kunnen laten; 3.
Hauschlag, schlag(e)s, mv. denis v. van een huis; - gesellschaft v.
(fig.) huis, stamhuis, geslacht, gezin o., -schlage) m., Z. Gehau; it. scherpe groef huisgenooten m. en v. mv.; it. huiselijke
familie v.; mil seinem ganzen -e, met zijn V. in een molensteen.
omgang m.; -gesessen bijv. nw., Z. -sdsgeheele gezin o.; der Sohn vona -e, de
Ha,us—dieb, (-( e)s, mv. -e) m. sig; -gesetz o. huiselijke wet, bijzondere
zoon des huizes; das - Oeslerreich, liet huisdief m.; - diebslahl m. huisdieverij v.; wet v.; - gesinde o. gezin o., huisgenoohuis, stambuis van 0., het Oostenrijk -diele v., Z. -flur; -diener m. huisbe- ten, bedienden m. en v. mv.; - gewand o.,
huis o.; ein adeliges -, adellijk huis;-sche diende, huisknecht w.; — schaft v. he- Z. -kleid; -gewehr o. huisgeweero.; -gie4. huis o., huishouding v., huiswezen ó.; dienden m. en v. mv.; -drache ni. (fig., bel m. gevel m. van een huis; - glocke v.
sein - einrichten, zijn huishouden in- gemeenz.) sie ist ein wahrer -, huisdraak huisklok v.; - gliick o. huiselijk geluk
richten; gut - hallen, goed huishouden, in.; - durchsuchung v. huiszoeking v.; o.; -gott m. huisgod m.; -gottesdienst m.
zijn huishouden goed besturen; sie be- -ehre v. eer v. van het huis, honneurs;. huiselijke godsdienst m., Z. - endacht;
sorgt ihr -, zij belast zich met haar huis die — machen, rellen, de honneurs waar -götze m., Z. -gott; it. beeld o. van een
zij neemt zelve hare huishouding-houden,
2. Z. -frau; -ehrn m., Z. -flur;-nem; huisgod; - grille v. heinipje o.; -hab m., Z.
waar; sie halt -, zij neemt het huishou- -eigenthumer, -eigener m. eigenaar m. -haltung; -hdbig bijv. en b. huishoudeden waar; sein - bestellen, zijne zakeii van een huis; - einbrecher m, inbreker m. lijk ; -hablich bijv. nw. huiselijk; -hall
regelen; (fig.) bestelle denn dein -, be- in een huis; - einrichiung v. inrichting v. V., Z. - arrest; -hahn m. huishaan m.;
reid ❑ voor tot den dood; mil seiner Zeil van een huis.
-halt m., Z. -haltung.
gut - hallen, zijn tijd goed besteden, goed
Hàuseln, (häuselte, gehnuselt) o. Haushalten of Haus halten,
verdeelen; 5. (Hand.) ein gutes, sicheres ww. (Landb.) liet huiswerk doen.
(du hdltst Haas, er halt Haas, hielt Haus,
-, goed, zeker, solied huis, handelshuis
Haus—elster, n) v., Z. -ulster. hausgehallen) o. ww. our., m. h. het
o.; 6. (fig.) verblijfplaats V. van dieren,
Hausen, (hauste, gehaast) o. ww., huishouden waarnemen; seine Schwester
hol o.; (van eene slak), huisje o., schelp m. h. (veroud.) huizen, wonen, zijn ver- halt ihm Haas, zorgt voor zijn huis
v.; (vair een schildpad), schild o.; - eines blijf houden; mil einander -, bij elk. inhuishouden, besparen; ver--houden;2.
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nunftig -, zijne inkomsten wijselijk be- houdingskas; -katte v. huiskat v.; -kau/ middel o.; -motte v. huismot v.; -nmuhle
m. koopen o.,koop m.van een huis; -keller. V. draagbare molen m.; -mutter v. huissturen.
kelder m. van een huis; -kellner m. op- moeder v.; (fig.) goede huishoudster v.;
Haushalter, Haushalter,
( -Iers, mv. -ter) m., —111, (-nen) v. perkeldermeester m.; -kirche v. huiskerk, -mutterlich bijv. en b. huismoederlijk,
slotkerk v., huiselijke godsdienst m.; als of van eerre huismoeder; -mutze v.
huishouder m., huishoudster v.
Hausha1terisch,haushä1tig, -kleid o., -kleidung V. huisgewaad o., huismutsje o.; -nath V. gewone naad m.,
bijv. en b. huishoudelijk; - leben, huis huisjas v., negligé o.; - knecht m. huis gewone wijze v. van naaien; -ordnung v.
m.; -komtur m. commandeurschap-knecht huiselijke orde v.; -orgel v. huisorgel o.;
spaarzaam, zuinig; - verwalten,-houdelijk,
goed besturen; (fig.) sehr - sein mit der o.eener huisorde; -königin v. huisvrouw, -otter v. waterslang v.; -pastete v. (StuZeit, spaarzaam zijn met &; -keil v. huis vrouw v. des huizes; -kost v. gewone lent.) vrouw v. van den huisbaar, ploer-boudelijkhv. kost m.; -kreun o. huiskruis o., huiselijke tin o.; -p fa f/e m. (i. k. bet.) Z. -kaplan;
Haush ltisch, bijv . en b., Z.haus- zorgen v. mv., huisplaag v.; -krieg rn. -philister m. (Student.) huisbaas, ploert
oorlog m. tusschen twee vorstelijke hui - in.; -ploge v., Z. -kreuz; -plan m. plan
halterisch.
Haushaltung, V. huishouding v.; zen; 2. (fig.) huiselijke twist m.,oneenig- o. van een huis; it. plan o. eener huis
2. huishouden o., de huishouding waar heid v., huiskrakeel o.; -krone v. kroon
-platz m. huisplaats v.; 2. Z.-houding;
huishouden, gezin, huisge--nemo.;3 v. van een vorstelijk huis; -lamm o. lie- -flur, -postille V. bundel m. leerredenen
zin o.; slarke -, groot, talrijk gezin, groot veling m.; -laterne v. huislantaren, gang- voor het huisgezin; -prediger, -priester
huishouden; eine - anfangen, zich vesti- lantaren v.; -laub o. (Pl.) huislook o.; m., Z. - kapelan; -pump v. borg of eregen, huwen; es wohnen vier -en in diesem -lauch m. (Pl.) Z. -laub; (Tuinb.) prei diet o. van een student bij zijn huis
Hause, er wonen vier huishoudens, ge- v.; -leben o. huiselijk leven o.; -lehre v.
voorschot o. voor zaken van-bas;it.
leer v. van het huiselijk leven; -lehrer dagelijksche behoeften; -rath m., Z.
zinnen in dat huis.
Haushaltungs-buch , (-bu- m. huisonderwijzer, gouverneur m.; —in -gerath; - ratte, -ratte v. huisrat v.;
eh(e)a, mv. -bücher) o. huishoudboek V. huisonderwijzeres, gouvernante v.; -räumung V. verhuizing v.; it. plundeo.; it. boek o. over de huishouding; -ge- -lehrerstelle, -stand m. betrekking v. van ring v.; -recht o. huisrecht, recht o. in
schaft o. huishoudelijk werk o.; -kunst huisonderwijzer, huisonderwijzeres;-leh- zijn eigen huis; -regel v., Z. HaushalV. huishoudkunde v.; -mászig bijv. nw.^ rerschaft V. gouverneurschap o., stand tungsregel; -regiment o. bestuur o. van
overeenkomstig de huishouding; -regel s m., betrekking, plaats v. van huisonder- het huishouden; -riegel m. boom of grenV. regel m. voor de huishouding; -sache wijzer.
del m. der huisdeur; -rock m. huisjas v.;
Hauslein, o. (verkl.) huisje, klein -sache v. huiszaak v.; -sasse m. gezeten
V. huishoudelijke zaak v.; -sorge v. huis
zorg v.; -wissenschaft v. huis -houd-'
elijk huis o.
burger m. die een eigen huis heeft; -sdsHausleinwand, v., z. m. linnen sig bijv. nw. gezeten, een eigen huis heb
houd kunde v.
Haus-hammei, (-hammels, mv. o. van eigen gesponnen garen, huislin-- sein, een eigen huis hebben;-bend;
-há mmel) m. schaap o. dat men vetmest; nen o.
-schabe v. sluipkever m.; 2. gewone kak
(fig.) huisben v., iem. die altijd te huis' H usler, (-s, mv. Hausler) m. dor
m.; - schati m. schat m. van of-kerla
huurder m.; it. daggelder, kleine-peling, voor, het huis, huisschat m., particulier
zit; -lsenne v., Z. -huhn; -herr m. huis
eigenaar m. van het huis; 2. Z.-her, boer, kater m.
vermogen o. van een vorstelijk huis;
Hausleute, mv., Z. Mielhleute.
- valer.
-schlachten o. slachten o. in buis;
Hausherrenrecht, (- (e) s, mv. Hauslich, ( -er, -st) bijv. en b. -schldchter ni . huisslachter m.; -schlange
-e) o. huisrecht, recht o. van den huis huiselijk, huishoudelijk; das -e Leben, V. ringslang v.; -schlüssel m. huissleu-her. het huiselijk leven; die -en Sorgen, dej tel m.; -schmuck m. kroonjuweelen o.
Haus - herrie, (-en) v. buisvrouw, huiselijke zorgen; -er Friede, huiselijke] mv.; -schneider m. huiskleermaker m.;
eigenares v. an het huis; -herrschaft v. vrede; -es Fest, huiselijk, huishoudelijk it. (i. k. bet.) knoeier m.; 2. huis
opperheerschappij v. in huis; 2. heer m. feest, fawiliefeest o.; -es l'Veib, huishou-verwalter;-mestr,conig.;Z
of vrouw v. van het huis; die — ist aus- delijke vrouw; 2. spaarzame vrouw; -es -schoss o., Z. -steuer; -schuhe m. mv.
gegangen, mijnheer en de jufvrouw of Mahl, eenvoudig, gewoon; 3. sich - nae- huisschoenen, pantoffels m. mv.; -schule
mevrouw zijn uitgegaan; -hoch bijv. nw. derlassen,zieh metterwoon vestigen; -keit V. school v. aan huis; -schuster m. huis
huishoog, zoo hoog als een huis; (fig.) v., z. m. huiselijkheid, huishoudelijk
gewone schoenmaker m.;-schoenmakr,
-heidv. -schwalbe V. huiszwaluw v.; -schwamm
zeer hoog, verbazend hoog; -hofmeister
H^usling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. m. huiszwam, duivelsbrood o.; -schwein
m. huismeester, hofmeester ni.; (Desch.
van F'.) hofmeier, major -domus m.; -huhn Hausler.
o. huisvarken, tam varken o.; -schwelle v.
o. tam hoen o.; -hund m. huishond m.
Hau.s -li ge, (-n) v. leugen v. om drempel m. des huizes; -segen m. huiseHausiren, (hausirle, hausirt) o. best wille; -lust v. huiselijk genoegen o.; lijke zegen, voorspoed m. in huis; (lig.)
ww., m. h. van huis tot huis bedelen; - machen bijv. nw. eigen gereed; -macht kinderen o. mv., kroost o.
mil Stahiwaaren - gehen, langs de hui v. macht v., gezag o. in huis; -madchen H alssen, (hausste, gehausst) o.
gaan; (gemeenz.) leven waken, ge--zen o. dienstmeisje, kindermeisje o., kame- ww. (van varkens), spelen.
nier v.; -magd v. meid v. van het huis,
raas maken.
Hauszen, bijw., Z. auszen.
Hausirer, (-reis, env. -rer) m. kra- dienstiueid, dienstmaagd v.; -mann m., Haus-setze, (-n) v. stuk o. wijn
Z. -genoss; 2. -w-irth; 3. Z. -herr.
mer, marskramer nl.
huis; -sitsend bijv. nw.-gardvóhet
Hausir-handel, (-s) m,, z. in. Hausmanns kost, v., Z. Haus- huiszittend, Z. -sassig; -sorge v. huis
straathandel m., marskramerij V.; — kost; -ihurm in. toren m. waarop een
zorg v. voor het huishouden; -speise-zorg,
treiben, waren langs de deuren venten; torenwachter woont.
v., Z. -kost; -sperling m. huismusch of
- kasten ni. marskraam v.
Haus - marder, ( ders, mv. der) mosch v.; -spinne v. huisspin v.;-sprache
m. huismarter m.; -mark v. (Pl.) var- V. rechtbank V. voor lijfeigenen in WestHausirung, v., Z. hausiren.
Haps-jungfer, (-rn) v. doch - kensvenkel v.; -marschall in. huismaar- phalen; -staat m. huishouding v., beter V. vair den huisheer; 2. Z. -hal - schalk nl.; -masse v. door eigenaars van kostiging V. der huiselijke benoodigdterin; -kater m. (Nat. bist.) klopper- huizen te betalen aandeel o. in dijkgelden; heden; -stand m. huiselijke staat m.; in
tj e, horloge o.; - kalender m. huisalrna- -mast (ung) v. vetmesting v. op stal; -maus den -- treten, in een huishouden gaan;
nak m.; -kaninchen o. tam konijn o.; v. huismuis v.; - meister in., —in v., it. huwen, trouwen; -steuer v. belasting
-kanzler m. huiskanselier m.; -kapelle v. huismeester in., huismeesteres v., con- V. op de huizen; 2. geschenk o. dat brui
huiskapel v.; -kaplan in. huiskapelaan cierge m., deurwachtersvrouw v.; -miethe
huishouding geven;-loftsgaenid
m.; -kasse v. kas v. voor de huishoudelijke v. huren o. van een buis; 2. huishuur v., -streit m. huiselijke twist m., oneeniguitgaven; —ngeld o. geld o. voor de huis- huurpenningen m. mv.; -mittel o. huis- heid v.
-

-

-
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Hau.

Haussuehung, v . huiszoeking v.;

Ha u.

Heb.

die - schauert mir, wenn ich 4, ik sidder, ik krijg eene rilling over het lijf als
^i; der Esel hat eine dicke -, huid v., vel
o.; einem Thieve die - abziehen, een dier
villen, de huid afstraopen; zwischen und Fleisch, tusschen de huid en het
vleesch; (van uien), schil v., velletje o.,
(PI.) vlies o.; mit einer - uberzogener
Stengel, met een vlies omkleed; (fig.,
;emeenz.) er ist nichts als - and Knochen,
Ie beenderen steken hem door liet vel,
hij heeft vel over been; man móchte aus
Ier - fahren, het is om des duivels te worden; seine - wohlfeil. theuer verkaufen,
zijn leven veil hebben, zijn leven duur
verkoopes, zich niet, zich dapper verdedigen; bis auf die - nass werden, doornat
worden; er steekt in kelner gulen -, bij
steekt in geen goed vel, is niet gezond;
jemn. auf die - geben, recht nul die greifen, flink afrossen;sich seiner - wehren,
zijn leven verdedigen; mit ganzer of heiter - davon kommen, er heelhuids afko
mit der -, mit seiner - bezahlen,-men;
met zijn le ;en boeten; es gilt seine -, het
is om zijn leven te doen; seine - zu Markle
tragen, zijn leven weggooien, zich aan
liet gevaar blootstellen; eis Schelm in
der -, eine lose -, een doortrapte schurk
ni.; die - juckt ihm nach Schidgen, hij
hunkert om klappen; auf der faulen liegen, luieren, luibakken; jemn. die voll logen, iem. wat wijsmaken; jemn.
die - voll schlagen, iem. de huid vol slaan;
jemn. die - ober die Ohren ziehen, het
vel overde ooren balen; einegute,ehrliche
-, eene goede ziel o.; 2. (Ontlk.) vlies,
vel o.; 3. (Looi.) Haute bereiten, huiden,
Ieder bereiden; aus (remden Häuten
ist gut Riemen schneiden, van andermans

-nugeler m. vliesvleugelig insect o.; -flu.
gelig bijv. mv. vliesvleugelig; -form v.
(Goudsl.) de vliesvorm m., 550 vliesjes,
tusscheu welke de goudblaadjes geslagen
worden; fresser m. velkever, pelskever
m.; 2. mv. geslacht o. der vel- of pels kevers; - frucht v. vliesvrucht v.
HâUticht, bijv. en b. vliesachtig,
huidvormig, lederachtig; (Gen.) (van
bloed), dik, taai; (Pl., I)elfst.) vlies
-achtig.
Houtig, bijv. en b. vliezig, meteen
houwstempel o.
vlies of eenti huid bedekt; -es Fleisch,
Haus—tenue, (-n) v., Z. -flur;
viezig; (Nat. hist.) -e Weichthiere, slijm -leufel m. (fig.) huisduivel m., huisplaag
dieren, soort van hoofdelooze weekdiem. en v.; er, sie ist ein wahrer--, hij, zij
ren o. mv.; (Pl.) gevliesd, met een of
is een(e) rechte, huisplaag; -lhier o. huis
meer vliezen; (fig.) -e Flitch, melk met
dier o.; -thor o. poort v. van-dier,tam
een vlies er op.
een buis; -Shure v. huisdeur v.; -thurHalting, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
kramer m., Z. Hausirer.
hist.) spitssnuit m. (een brasem).
Hamstock, (-(stock(e)s, mv. -slöcHapt jucken, ( s) o., z. m. je uke) m., Z. Haublock.
king, jeukte, kreweling v., jeuken o. der
Hats –trank, ( trank(e)s, mv.
huid; -ká /er m., Z. -fresser; -keien m.
-irdnke) m., Z. -trunk; -Ironer v. huisvlieskiem v.; -kleie V. (Gen.) afschilferouw, familierouw m.; -trauung v. trouring v. der huid; 2. zemelachtige huid
wen o. aan huis; -trunk m. gewone drank,
-krankheit v. huidziekte v.;-uitslagm.;
buisdrank m.; -truppen v. mv. huistroe- lappen m. afhangend vel, stuk o. vel,
pen, troepen m. mv. van een vorstelijk
vlies o.; -lehre v. huidleer v.; -los bijv.
buis; die Kóniglichen —, het koninklijk
nw. zonder huid, ontveld; -muuslein o.,
huis o.; -tuck o., Z. -leinwand; -tugend
Z. -muskel; -muskel m. huidspier v.;
V. huiselijke deugd v.; -tyrann m. huis-nerve v. huidzenuw v.; -dfjnung v. opetiran m.; -übel o., Z. -kreuz; -uhr v.
ning V. der huid; -pflege v. zorg v. voor
huisklok v.; -unke v., Z. -schlange; 2.
de huid; -reinigung V. reinigen o. der
huispad v.; (fig.) ' thuisblijver, thuiszit huid; -rölhe v. roodheid v. van de huid;
ter m., thuisblijfster, thuiszit'ster v.;-vater
(Gen.) roos v. -schmiere v. kleverig
m. huisvader, vader m. van een huisgevocht o. dat door de klieren tusschen
zin; -verbrauch m. huishoudelijk ver
de vethuid en de eigenlijke huid wordt
huishoudelijke uitgaven v. mv.;-bruiko.,
afgezonderd; die Drüsen, in welchen die
-verstand m. gewoon, alledaagsch, ge-- abgesondert wird, talkklieren v. mv.;
zond verstand o.; -vertrag m. koop- of
-schndbler m. mv. (Nat. kist.) vogels
huurcontract o. van een buis; it. verdrag o. tusschen de leden van een huis - leer is goed riemen snijden; 4. (op de m. mv. wier bek met huid overtrokken
gezin;-verwalter m. huisbestuurder,huis- melk), vlies, vel o.; (van booroen &), is; -schnecke v. stekelslak v.; -übel o., Z.
-ausschlag; -wassersucht v. huidwater
meester, intendant m.; 2. huisbewaarder, bast m., schors, schil v.
-wurm m. huidworm m.; -zweig-zuchtv,;
Haft ausschlag, ( (e)s) m., z.
concierge m.; —in v. huishoudster, h uisbestuurster v.; -verwaltung v. huisbe- m. huiduitslag m.; -blutader v. huid - m. tak der huidzenuwen.
Hc'i ung, v., Z. hauen.
stuur, bestuur o. der huishouding; -vieh' bloetdader v.; 2. ader v. onder het vel.
Ha.tbois, Hautboist, ( en, Hau werk, (-(e)s, mv. -e) o.
o., Z. -Shier; -vogel m., Z. -gellugel; it.
(Bergw.) rotsklomp m., ertsmassa v.;
Z. Slubenvogel; -vogt m., Z. -verwalter; WV. -en) m., Z. Hoboe, Hoboist.
H ;utehen, o. (verkl.) velletje, -zdhne m. mv. (van wilde zwijnen),
it. Slockmeister m.; -vogtei v. gebied o.,
woning v. van den huismeester; -wanze vliesje, schilletje o.; -arlig bijv. en b. slagtanden m. mv.; -zinn o. dikke tinnen plaat v. om knoopen uit te slaan.
V. wandluis v. die zich voornamelijk in vliesvormig, vliesachtig.
Hautcultur, v., z. m., Z. Haut- Haveret, v., Z. HaEerei.
huizen ophoudt; -trappen o. familiewaHaversack, ( sack(e)s,mv. sacke)
pen o.; - warme v. betrekken o. van een p/lege.
Hautdeekflugler, Iers, mv. m. haverzak, knapzak, ransel m.
nieuw gebouwd huis; it. (veroud.) terug
Hay, Hayfisch &, Hayn &,
naar huis; -wäsche v. gewoon-kerno. -Ier) m. (Nat. list.) insect o. met vlieZ. Hai c'.
waschgoed o.; -weib o., Z. - frau, -wirtktn; zige vleugeldeksels, bladluis v.
Haz, Z. Hatz.
Hautdri se, ( n) v . huidklier v.
-weiblich bijv. en b. van eene huisvrouw;
Hazel of Hatzel, ( n) v. pruik,
Hautelisse, (-n) v. met schoone
-wesen o. huishouden o., huishouding v.,
haarmuts, haarkap V.
huiszaken , V. mv.; das — einrichten, figuren doorweven tapijt o.
Hiuteln, (h iutelte,geháutelt) bedr. He of Heh, tussch. he!, ei!, o!,
fuhren, het huishouden inrichten, waar
-wiesel v. huiswezeltje o.; -wirth-nem; ww. ontvliezen, ontvellen; einen Hasen och !, ach!; was worden Sie dazu sagen, -!,
wat zoudt gij daarop zeggen, he !, hoor
m. huiswaard m.; 2. gastheer, eigenaar -, villen, afstroopen.
H€ aten, (háulele, geháulet) bedr . eens!; he of há ?, he?, wat belieft?, wat
m. van het huis; 3. man, echtgenoot m.;
—in v. huiswaardin, gastvrouw, vrouw, ww. het vel, de huid afstroopen, aftrek zegt gij ?; he of he da !, kommt daher !, he,
sich -, vervellen.
-ken;2.wd hei daar l; Ise, he, he ! of hd 4 !, ha, ha, ha !
echtgenoote v.; -ivirlhschaft v. huisbeHebamme, (-n) V. vroedvrouw v.
Haut—entzi ndung, v. huidontstuur o., huishouding v.; -cvurz(el) v.
Hebammen anstalt, ( en ) v.,
(Pl.) grosze —, Z. -laub; kleine -- klein steking v.; -fallen v. mv. rimpels m.mv.
huislook, valsch nieskruid; -zehent ni. in het vel; -farbe v. huidkleur, kleur, —institut, (-(e)s, mv. -e) o. kraam
inrichting v. voor kraamvrouwen;-zal,
huistins m.; -zeuge m. huisgenoote als gelaatskleur, tint v.; - fárbestofm. kleur
waarvan de kleur der huid afhangt,-stofv. -kunst v. vroedkunde, verloskunde v.;
getuige; -zins m. huishuur v.; -zucht v.
b. v. bij de Negers; -floszer m. vliesvin- -lohn m. vroedvrouwloon o.; -stuhl m,
huiselijke straf, straf v . in huls .
Haut, (Haute) v . huid v., vel o.; nige visch m.; -fli%gel m. vliesvleugel m.; kraamvrouwenstoel rt ,
- Shun, huiszoeking doen, het huis doorzoeken; -sbe/ehl m. bevel o. tot huiszoeking; einen -- erlassen, bevel geven tot
het doen van huiszoeking.
Haus –tafel, (-n) v. (in den catechismus), plichten v. mv. van, voorschriften o. mv. omtrent den huiselijken staat;
-laube v. huisduif v.; (fig.) torenwachter m.
Haustempel, ( -pels, mv. -pel) m.

-

-

-

-

—

;

-

-

—

-

-

( -

-

-

—

-

Heb.Hec.

Hec.

583

Heb —arm, (-(e)s, mv. -e) m, hef- den Ton -, verheffen; II. o. ww onr., m. vlas-hekel m.; durch die - ziehen, hekeboom, hefboomsarna m., wippertje o.; h. staan, vast zijn; III. wed. ww. sich -, len; grobe - zum Han/c, hennephekel m.;
-arzt m. vroedmeester, verloskundige m. (van een luchtbal), zich verheffen, op- (fig.) jem. durch die - ziehen, in der -

Hobe, (-n) V. hetgeen opheft of op- stijgen, rijzen; seine Brust hebt sich, zwelt haben, iem. over den hekel halen, doorgeheven wordt; 2. belasting, heffing v.; op, verheft zich; (Rijk.) ein Pferd, das halen.
sich wohl hebt and setzt, dat goed op de
Hachel —bank, (-bânke) v. hekel3. hefotter o.; dorschloon o.
HQbe — balken, ( balkans, mv. pooten staat; (fig.) sich ecopor -, zich bank v,; -frau v., Z. Hech lerin, -banana
- balken) m. kraanbalk m.; (aan ophaal - oprichten, zich verhellen, tot fortuin, m. (PI.) naaldkervel v.; - kramer m. hebruggen), wip v.; -baum m. hefboom, heerschappij geraken; sich -, (van den kelkramer m.; -macher, -mann m. hekel bevel, handspaak, meiboom m.; -bock m. prijs), rijzen; die Figuren - sich schon maker, hekelkoopman m., Z. Heckler.
Heeheln, (hechtlle, gehechelt) bed r.
kraan v., bok m.; -daumen m., Z. Hebarm; hervor, komen mooi uit; IV. o. zelfst., Z.
ww. Flachs -, hekelen; aus deco Groben
-eisen o. koevoet m.; (Heelk.) heftang Hebung.
Hebe- nagel, (- nagels, mv.- nagel) -, door den grofsten hekel halen; was
v.; -gabel v. hefgaffel v.; -geritst o. hef
windas o., kraan v.; -griff m.-tuigo., m. klinkhaak, klinknagel m.; in slaande beim - abfalll, v; erk o.; (fig.) jem. -, Z.
uurwerken), lichter m. aan den hefboom; Hechel.
handvatsel, oor o.
Hachel-scherz, m., -schrift,
Hebeisen, ( -sens, mv. -sen) o., Z. - nagelrad o., Z. -rad; -pumpe V. pers
-punkt m. hefpunt o.; -op/er-pomv.; (-en) v. hekelschrift o., satire v.; -stuhl
Hebeeisen.
m. hekelstoel m., hooge hekelbank v.;
HQbe-kopf, (-kopf (e) s,mv.-kópfe) o. offerdier o.
m., Z. Hebarm (1); -kor•b m. langwerpig HQber, (-s, mv. Heber) m. hefboom -weib o., Z. -frau; -werg o. werk o.;
ronde draagmand v.; -kont o. koorn o. m.; (Heelk.) heftang v.; (tintik.) oprich- -zahn m. hekeltand m.; - timmer o. heals pacht of belasting in betaling gege- tende, optrekkende spier v.; (Nat.) hevel kelkamer V.
ven, tiendkoorn o.; -krahn m. kraan v. m.; -barometer m. hevelbarometer m.;
Heehler, (-s, mv. Hechler) m.
hekelaar m.; it. vitter, spotter; -in v.
HQbel, (-s, mv. Hebel) m. hevel m.; - formig bijv. en b. hevelvormig.
Hebe — ring, ( - (e)s, mv. - c) m. hekelaarster v.; it. vitster, spotster v.
(Bak.) zuurdeeg o., gist V.
Hobe —lade, ( - n) v. winde v.,wind - ' (Art.) pointeerring ni.; -schmaus m., Z. HQchse, (-n) v., Z. Háckse.
Hechsel, H%cksel, o., Z. Hdcas o.; -lade v., Z. Hebarm; -loiter, hef- -mahl; -schulter v. (H. S.) schouderstuk
boom m.; 2. dommekracht, kelderwinde, o. als offer; -seil o. (Art.) heftouw o.; kerling.
Hecht, (-(e)s, mv. -e) snoek m.; 2.
winde v.; -leute ni. mv. ontvangers, in- - spiegel m. rad o. van eene electriseermachine; (Wapenk.) steenwerptuig o.; Z. Stroloh, Kerl, Bengel.
ners m. mv. der belastingen &.
HQbeln, (hebelte, gehebelt) bedr. -stange v., Z. - eisen; -tattle v., Z. Hebarm; Hecht—angel, (-n) v. snoekhaak,
ww. met zuurdeeg doorkneeden; 2. o. -Inch o. (Jachtw.) valnet o.; -winde v. haak, hoek m. voor de snoekvisscherij;
winde, kelderwinde, dommekracht v.; it. —draht m. hoekdraad o. voor de snoek
ww. beuzelen, spelen.
-apfel m. ramboersappel m.;-vischerj;
HQbelzeug, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Z. -zeug; -zange v. (Sm.) groote tang
m.; -zdnglein o. (Heelk.) heftangetje o.; -bars, börs, -barsling m. snoekbaars m.;
Hebezeug.
Hebekunst, v. vroedkunde, ver - zapten m., Hebarm; -zeug o. heftuig o., -blau bijv. nw. snoekblauw; -brühe v.
-loskundeV. hefmachine v., hefgereedschap o., dom snoekwater v.; it. saus v. die men bij
kelderwind v.;-mekracht,vijzsof snoek gebruikt; -brut v. jonge snoek
kiebe-mahl, (-(e)s, mv. -e) o.
m. ter bevolking van vijvers.
(Timm.) feestmaal o. der timmerlieden —tau V. kabeltouw o.
Heb—kunst, V. vroedkunde, ver
Hechtchen, HQchtlein, o.
als het dak op het huis ligt; -inaschine
-lade v., Z. Hebelade; -lich-loskundev.; (verkl.) snoekje o., kleine, jonge snoek
V. hefboom m., werktuig o., machine V.
bijv. en b. tilbaar.
m.; (Kookk.) kleine baksnoek m., krul om op te heffen.
Heber, (hob, gehoben) bedr. ww. Hebling, (-(e), mv. -e) m., Z. snoekje o.
Hecht — grau, ( - (e)s, mv. - e) o.
onr. eine Last -, opheffen, oplichten, op- Hebarm.
Heb — meister, ( sters, mv. ster) snoekblauw o'., blauwachtig grijs o.; -grün
tillen; ein wenig in die He he -, lichten,
beuren; das Wasser in die Hólie -, op- m., Z. -arzt; -op/er o. (H. S.) hefoffer o. o. blauwachtig groen o.; -kiefer m.
Hebraer, (-s, mv. Hebrder) m. snoekkieuw v.; -könig m. gele snoek m.
voeren; den Arm in die Höhe -, opheffen,
met zwarte vlekken; -kopf m. snoeksoptillen; die Flulh hebt die Schil `e, wciche Hebreër, Jood, Israëliet m.
Hebraern, hebraisiren, (he- kop m.; -kraut o. (Pl.) duizendblad
auf dem Schlamme sitzen, optillen, lichten, vlot doen worden; auf's Pferd -, op braerte, hebräert en hebraisirte, hebrai- o.; - reiseer o. snoekzouter m.; 2. ver
gezouten snoek; -satz-koperm.van
het paard helpen; jem. vom P Eerde -, iem. sirt) o. ww. Hebreeuwsche taaleigenhem., Z. -brut; - schimmel m. snoekschimvan liet paard helpen, lichten; aus dem den gebruiken.
Satlel -, iem. den voet, uit den zadel Hebr^isch,bijv .en b.Hebreeuwsch, mel m.; -schuppe v. snoekschub v.;
lichten; aus dem Vlagen, Nachen c- -, wat de Hebreën betreft; die -e Sprache, -schwanz m, snoekstaart to.; -sleber v.
helpen; snit einem Heber [Vein aus dens das Hebräische, (le Hebreeuwsche taal, snoekslever v.; -sm.ilch v. hom v. van
Passe -, hevelen; ein Hans -, optrekken, het Hebreeuwsch o.; -e Spracheigenheil, snoek; -suppe v., Z. -bruhe; -teich m,
snoekvijver m.
hooger maken; aus der Taufe -, ten doop Hebreeuwsch taaleigen, hebreïsme o.
Hebraismus, ( -mus, mv. -men) Heck, (-(e)s, mv. -e) o. hek o.,
houden; einen Schatz -, opgraven; (Boek dr.) die Form aus der Pres, e -, wegne- m. Hebres,aw`.ch taaleigen, hebraïsme o. schutting, traliedeur, omheining v. van
Hebschussel, ( - n) v.waterschep - werk; (Zeew.) achterdek o., spiegel m.
men; (Rijk., z. voorw.) dieses Pferd hebt
Heck-apfel , (-op/els, mv. -ápfel)
wohl, loopt goed; (fig.) dieser Gedanke per m.
hebt die Seele, verheft, beurt & op; es hebt Hebung, v. heffen o., heffing v.; m., Z. Heckenapfel; - balken m. hekbalk
mich zum Brechen, ik gevoel neiging tot um die - dieser Last zu bewirken, om & m.; -boot o. hekboot v.; -bord o. hek
-drüse v. ,krop m., kliergezwel-bord.;
braken; 2. die Steuern -, heffen, innen; te kunnen oplichten; 2. ,van belastinSchwierigkeiten,Zwei fel -, opheffen, weg gen), heffen o., helling, inning v.; 3. o., halsklier V.
eisen Streit -, beslechten, ver -nem; (Red.) (van de stem), verhelling v.; 4. Heeke, (-n) V. paring, samenvoeEinwürfe -, uit den weg ruimen;'
-efn; verheffing, verhevenheid, hoogte v.; 5. ging v. bij paren; it. broeden of broeien
o.; 2. broeitijd m.; 3. broeikooi, broei scheinbare Widersprüche -, ophelderen; -en mv., Z. Einkunfte, Steuern.
Hebungs — beamter, ( ten, mv. plaats v.; 4. ei'e - Vogel, broeisel of
(Iebel -, opheffen, wegnemen, uitroeien;
seine Krankheit is gehoben, zijne ziekte is -ten) m. (Fin.) ontvanger m. der belas - broedsel, nest o.
geweken, hij is genezen van &; 3. der tingen; -kammer V. belastingkantoor o.;^ Heeke, (-n) v. hek, beg, haag v.;
bei der - sein, bij de hand zijn; 2. Z.
Putz hebt das gule Ansehen noch mehr, it. domeinkamer v.
HQehel, (-n) v. hekel, hennep -, Buschwerk; -münze v. geluksmunt v.,
doet uitkomen, verhoogt; die Stimme,
-

(

-

-

-
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gelukspenning m., valsche munt v.; it.

bespaard geld o.

Hoeken, (heckte, geheckt) bedr.
ww. (van vogels), broeien, uitbroeien;
(van hazen &), jongen; Zithne -, krijgen.
Hoeken, Z. Hocken.
Hoeken, Z. hacken, beizen, stechen.

Hoeken- apfel, (-apfels mv. -apfel) m. haagappel w,; -bauw m. haagboom, boom m. in eene heg; it. haag
-beere v, kruisbes v.; -binder-struikm.;
m. heggenmaker m.; -Feuer o. (Krijgsw.)
tirailleurvuur o.; -gang m. door heg gen afgezette laan v.; -ge/echt o. tirailleursgevecht o.; -holz o. keelkruid o.;
- hopten m. heggehop v.; -káfer m. mei kever m.; -kerbel m. (Pl.) wilde kervel
v,; '-kirsche v. hondskers v.; 2. wilde
kerseboom, dwerg - kerseboom m.; -kriecher m. (Nat. bist.) haagvlinder m.; -rose
V. wilde roos, egelantierroos v.; 2. honds roos v.; -same m. (PI.) stekende brem
v.; -ruttier m., Z. -schneider; -schere v.
beggescbaar v.; -schlange v. haagslang
v.; -schmálzer m., Z. -vogel; -schnarre v.
wachtelkoning m.; -schneider m. haagsnijder m.; -gichel v., Z. -schere; -springer m., Z. - vogel; -strauch m. heggestruik
m.; -vogel, -wemel m. blauwe grasmusch
v.; -weiszling m. witte spannevogel m.;
..wicke v. (Pl.) wilde wikke v.; -winde v.
hegwinde v.; -witwe v., Z. - vogel; -zaun
m. heg, haag v.

Hee.

Hef.

Hede1, (-s, mv. Hedel) o. bovenste
laag V. van gewasschen erts; -heerd m.
waschhaard m. voor het kort geslagen
erts.
HQden, bijv. nw. van werk, van
grof linnen gemaakt.
H@derieh, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.)
wilde rammenas v.; 2. maagdepalm, herik m.; it. muurraket, wilde raket v.;
rother -, rood patientiekruid o.
Hedonjsmus, m. (onb.) epicurisme o., dat het zinnelijk genot als het

pauk v.; -pauker m. legerpauker m.;
-pferd o. legerpaard o.; -pfuhl m. veldbed o. des vaders bij de uitrusting behoorende; -ranch m., Z. -Höherauch;
-raupe v. trekrups v.; -reihe v. in slagorde geschaard leger; -sdule v. colonne,
afdeeling v.; -schar v. legerschaar, heirschaar v.; die himmlischen —en, de hemelsche heirscharen; -schatz m. krijgsk as v.; it. pand, handgeld o.; -schau,
-schauung V. wapenschouwing, monstering, parade, revue v.; -schild m. (ver oud.) wapenschild o. van den adel; it.
ridderorde v., adel m.; -schnepfe v. poel snip v.; -schwenkung v. beweging, manoeuvre v. van een leger; - spitze v. leger
leger v. dat puntig uitloopt;-spitv.;2
-steuer v. oorlogsbelasting v.; -stras: e v.
heirweg, groote weg m.; 2. Z. Hauptstrasze; -strom m. hoofdstroom m.; -theil
m. legerafdeeling, brigade v.; - th-ilfuhrer
m. brigadegeneraal m.; -verderber m.
bederver m. des legers; -verp/!egung v.
verzorging v. van een leger; —samt o.
veldcommissariaat o.; -volk o. krijgsvolk
o.; -wagen m. legerwagen, krijgswagen
m.; it. district o. dat in vroegeren tijd

hoogste goed beschouwt.
He@de, (-n) v., Z. Hede; it. Heide.

Heer, (-(e)s, m. -e) o. (Krijgsw.)
leger, heir o.; (van toeschouwers), schaar,
menigte v., drom, hoop, zwerm m.; (van
vogels), zwerm m.; das himmlische -,
het hemelsch heir o.; das wilde of wulhende -, woedend, razende leger o.,
spokenheir o., de wilde jager m.

Hogr-abtheilung, -arm, Z.
Heeres - 4"; -bann m. algemeene oproe-

ping v.; 2. heirban m.; it. straf v. wegens
tiet niet voldoen aan die oproeping; -bewegung v., Z. -schwenkung; -biene v. roofbij, roofvlieg v.; -brand m. bij dag zichtbaar verschieten o. der sterren.
een krijgswagen leveren moest; (Ster
Heerd, (-(e)s,mv. -e) m.,Z. Herd 4'.
m.; -weg m.,Z. -siras--renk.)gotb
Heerde, (-n) v. schaar, kudde, ze; -wurm m., Z. -raupe; -aug m. marsch,
drift v.
legertocht m.; it. leger o., legertrein m.,
Heeren, (heerte,geheert) bedr. ww. expeditie v.; -zwang in., Z. -bann.
(veroud.) met een leger bedreigen; in Hefe, ( - n) v. (van bier), droesem
HQekex1ing, (-(e)s, mv. -e) m., troepen verdeeles; 2. verwoesten, roo- m., gisting v.; (Scheik.) bezinksel, zakven.
sel o.; (van wijn), moer, heffe v.; eine
Z. Hackerling.
HQckerschuss, (-schusses, mv. Heures-abtheilung, (-en) v. Flüssigkeit von der - abgieszen, van heffe,
-schüsse) m. gebrek, o,, onefféne plaats legerafdeeling v.; -bewegung v. beweging, droesem of moer reinigen, klaren; (fig.)
manoeuvre v. van het leger; -flucht v., Z. bis auf die - austrinken, tot op den hoV. in zijden weefsel.
Hoek— feuer, ( f ewers, m v. feuer) Heerflucht; - folge v. (Leeuw.) Z. Heer dew ledigen; er wird die - davon trinken
-macht v., Z. Heerkraft;-ban;krft, mussen, hij zal er de noodlottige gevolo. (Krijgsw.) Z. Heckenfeuer; -Plagge v.
(Zeew,) hekvlag, spiegelvlag v.;-groschen, -menge v. menigte v., leger o.; -zucht v. gen van moeten ondervinden; mil seinem
-gulden m. wisseldaalder m.; 2. valscb militaire tucht v.
Gelde auf die - kommen, auf der - sitzen,
geld o.; -►herberge V. gemeene, verdachte
Heer — fahne, (-n) legervaan v., zijn geld opgemaakt hebben; die - des
herberg, kroeg v.; .holz, Heckenholz o., vaandel o.; -fahri v. veldtocht, heir- Volks, de heffe v. des volks, gemeen,
tocht m.; - flucht v. (w. i. gebr.) desertie grauw o.
Z. Hartriegel.
HQckicht, hoekig of bu- v.; - fluchtzg bijv. nw. veldvluchtig; — Hefel, (-n) v. (Wev.) helft v. van
schicht, buschig, bijv. en b., Z. werden, deserteeren; - fluchtiger m. deser- eene lis.
teur m.; -flügel m. legervleugel m., flank HQfenbrod, (-(e)s, mv. -e) m.
Busch 4',
Hoek —jagen, ( gens, mv. gen) v.; -führer m. heirvorst, aanvoerder, be- brood o. met gist, gezuurd brood o.
o. jagen o. in heggen, vruchtelooze jacht velhebber, generaal m.; - furst m. heirHefener, (-ners, mv. -ner) m. gistv.; it. verboden jacht v., ongeoorloofd voerder,heirvorst m.; -gans v. ascbgrauwe kooper m., koopman m. in gist, gisthanjagen o.; -jager m. strooper, wilddief m.; reiger m.; 2. waterhoen o., koet v.; delaar m.
-lazigev. (Scheik.) moederloog v.;-mdnn- -gepdck o. legerbagage v.; -gerdth o.
Hefen —$eeken, (-kens, mv. -ken)
chen o. dukatenkakkertje o., geldbroeder legertuig o.; - gewette o. (veroud.) wa- m., Z. -thcilchen; - kuchen m. gezuurde
m.; -münze v., Z. - groschen; 2. maken penrusting, uitrusting v. voor den oor- koek m.; -stuck o., -teig m. gezuurd
o. van valsch geld; -munzer m. valsche log; it. recht o. van den oudsten zoon deeg, zuurdeeg o.; -theilchen o.gistmunter m.; - muller v.(gemeenz.) vrucht- om uitrusting te erven; -hau fe m leger- deeltje o.
bare moeder, kinderrijke moeder v.;' b ende, colonne, afdeeling v. troepen, diHeficht, bijv. en b. droesemacbtig,
-p f ahl in. hekpaal m.; -pfennig m., Z. visie, brigade v.; -holz o. blauwe kraai gistachtig, gaar gist riekend of smakend,
-groschen; -same m. stekende brem v.; in.; -horn o. krijgstrompet v., klaroen v.; drabbig.
-kraft v. talrijk leger o.; -kuh v. voor -schnarre v., Z. Heckenschnarre.
He$g, ( -er, -st) bijv. en b. gistig,
aangaande koe v.; -kutsche v. rijkoets v.; droeseanig.
HCekse, (-n) v., Z. H^ickse.
-lager o. heirleger o.; it. legerplaats v.,
Heft, ( - (e)s, mv. en) o. (van een
HCeksel, o., Z. Háckerling.
Heek -stapel; (-n) v., Z. -pfahl; kamp o.; -ling m., Z. Herling; -lisle v. mes), hecht, handvatsel, heft o.; (van
- sluizen v. mv. (Zeew.) hoekstutten m. opgave, lijst V. van het leger; -macht v., een degen), gevest o.; (fig.) das - in
mv.; -thaler m., Z. -groschen; -zeil v. Z. -kra/t; - meister m. (Ridd.) groot Handen huben, het heft in handen hebridderorde als aan -mestr.n ben, in de slacht hebben, kunnen han
broeitijd m., Z. Brui -, Lege-, Paarzeit.
bevelhebber m.; -meister--vo9rde;2.
wil; it. het roer in banden-delnzom
HQda! tussch., Z. He!; -! aufgeschaft v., -7neisierthum o. grootmeester hebben; 2. afdeeling v., stuk, schrijfboek
macht ! komaan, doe open.
-schapo.;2mndeurschap,bvl- o., bundel m.; 3. haak m.
H@de, (-n) v. werk o., afval m. van
hennep, vlas &; (lig., gemeenz.) drade- Iiebberschap o.; -moos o. paardestaart Hefte, (-n) v. (Wijeb.) het binden
in., schaafgras o.; -pauke v. leger- o. van den wijnstok aan staken; it, stroorig, vezelig vleesch o.
-

-

-
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band, bindteen o.; it. wat dient om aan- ten boom m.; -bereiter m., Z. Hdgebe- boekweitegort v.; -hahn m., Z. -ge/lugel;
-honig m. heidehoning m.; - knecht m.
een te hechten.
reiter.
Hefteisen, (-eisens, mv. -eisen) o. Hugel, (-s, mv. Hegel) m. knip- houtvestersknecht m.; - komn o. boekweit
v.; -kraut o. heidekers v., klein peper
(Glaz.) hechtijzer o.
mes o.

Heftchen, Heftlein, o . (verkl.) Hegemonie, v. opperbevel o.,
haakje, pennetje, stiftje o.; 2. schriftje, recht o. van aanvoeren in den oorlog,
hegemonie v.
deeltje o.
Heftel, (-s, mv. Heftel) m. (Jacht Hegen, (hegte, gehegt) bedr. ww.,
w.) pin of pen v. in het midden om de Z. hagen.
nekken of tenten vast te steken.
Hegereiter, (-ters, mv. -ter) in.,
Heftel - eisen, sens, mv. sen) Z. Hagereiter.
o., Z. Hefteisen; -haken in. *haakpin v.;
Hegire, V. tijdrekening v. der Ma-macher m. hakenmaker, speldenmaker homedanen, hegira v.
m., Z. 1Vadler.
Hogling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
H@fteln, (heflelie, geheftelt) bedr. Hágling.
ww. aan de pinnen vastmaken, vasthaHeher, (-s, my. Heher) in. (Nat.
ken; (Jachtw.) die Tücher -, aan de ha- hist.) meerkol v.; 2. ekster m.
( -

-

ken hangen.
Heften, (heftete, geheftet) bedr.
ww. hechten, spelden, haken, nagelen;
eine Bandschleife an ein Kleid -, hechten; (Heelk.) eine Wunde -, hechten,
naaien; (Naai.) mil weiten Stichen of
verloren -, rijgen; (Boekb.) innaaien;
(fig.) seine Augen auf etw. -, vestigen,
slaan; seine Gedanken auf etw. -, gevestigd houden; die Weinstocke -, aanbinden, bevestigen.
Hefter, (-s, acv. Hefter) m. werktuig o. om gesmolten glas te dragen.
Heft— faden, ( - f aderas, mv. - Paden
of -laden) ni. hechtdraad m.; -haken m.
(Boekb.) naaihaak m., spie v.
Heftig, ( -er, -st) bijv. en b. hevig,
heftig; -er Wind, hevig, sterk; der Wind
blies -, hevig, verschrikkelijk; -er Regen,
hevig; -er Sturm, hevig; -es Gewiller,
verschrikkelijk; -e Hitze, groot, buiten
-er Hunger, geweldig, hevig;-gewon;
-er Durst, hevig, brandend; -er Schmerz,
hevig; -e Begierde, vurig; -er Zorn, he-

Hehl , (-(e)s) m. en o. (onb.) ver-

bergen, verhelen, bemantelen o., verbor-

-kruido.
Heidel, (-n) v., Z. Heidekraut.

Heide-land, (-land(e)s, mv. -kinder) o. heiland o.; -lattig m, wilde latuw
v.; -ld,u fer m., Z. - knecht.
Heidelbeer-busch, m ., -stau-

de, v., -strauch, m., Z. Heidelbeere.
Heidelbee r e, ( - n) v. boschbes,
boschbezie, rnirtebezie, blauwe bes v.;
2. mirteleziestruik m.

Heidelbeer-kamm, (- kamm (e) s,
mv. -kámnie) m. boschbessenkam m.
Heidel-Blume, (-n) v. immer groen, duizendschoon, fluweelbloem v.;
-brei m. boekweitegortpap v,
Heidelerche, (-n) v. kuifleeuwerik m.

genheid,geheimlioud ing,achterhoudendheid v.; ohne - sprechen, gestehen, openhartig; (gemeenz.) er hal es trein - ,macht
Heidel-gries, o., -hahn, m.,
daraus kein -, hij verbergt het volstrekt Z. Heidegries cj'^; -winde v. wilde boek.niet, windt er geene doekjes om, wil het weit V.

H eiden-bekehrer, (-rers, mv.

wel weten.

Hehlen, (hehlte,gehehlt) bedr. ww.
etw. -, verbergen, verhelen, bemantelen;
einen Diebstahl -, helen, Z. verhehlen.
HQhler, (-s, mv. Hehier) m., -in,
(-nen) V. heler m., heelster v., bij, zij,
die gestolen voorwerpen koopt of verbergt; (Spr.) der - ist wie der Stehler, de
heler is zoo goed als de steler.
Hehlingen, bijw. (Volkst.) hei
-melijk,nht
verborgen, ter sluik.
Hehr, bijv. en b. verheven, heilig,
eerbiedwekkend, grootsch, hemelsch.

-rer) m. bekeerder in. der heidenen, zendeling m.; -bekehrung v. bekeering v.
der heidenen, missie, propaganda v.;
-bienkraut o. moederkruid o.; -bild o. afgodsbeeld o., afgod m.; -dreck m. kinderpek o.

Heidenelke, (-n) v. veldanjelier v.

Heiden-geld, (-(e)s, mv. -er)

o. driftgeld o.; 2. (gemeenz.) das kostel
mich eira —, dat kost mij verschrikkelijk veel geld; -glaube m. geloof o. van
Hehre, Hehrheit, v. heiligheid, een heiden; -haar o. haar o. van pasverhevenheid v.
geboren, of eig. van nog ongedoopte kinHehr -licht, ( - (e) s, mv. er) o. deren; -haul v. nerf v. op het hoofd van
verheven licht o.; -messe v. hoogmis, pasgeboren kinderen; -isop in., Z. -dreck;
vig; sick - erzürnen, erg, verschrikkelijk plechtige mis v.; -rauch m. veendamp -krieg in. oorlog m. met de heidenen;
boos worden; in einem -en Tone, heftig; m., mist m. op zee; -them o. (Kath.) -land o. land o. der heidenen; -leben o.
- lachen, uitbarsten van het lachen, scha - Allerheiligste, H. Sacrament o.
leven o. der heidenen; 2. [(gemeenz.)
terlachen; er ist Behr -, driftig, opvlie- Hei,Heida, Heisa,tussch. frisch leven o. als heiden; -Lehrer m., Z. -begend; -er Mensch, driftig, hartstochtelijk; op, toe maar, vroolijk; - lustig !, kom kehrer; -meise v. kuifmees v.; -reich o.
-e Aeuszerungen, heftig; er hal elw. -es in aan!, moed gevat!
heidensch rijk o.; 2. (Pl.) taschkruid o.;
seiner Aussprache, iets driftigs, onstui- Heidblitzen, (-s) o., z. m. zomer- -rettig m. veldtasch, bergtasch v.
migs; - lieben, hartstochtelijk; -sprechen, brand m.
He_idenschaft, v., Z. Heident hum.
begehren, vurig; -keil v. hevigheid, on- Heide, (-n, mv. -n) m. heiden, afHeiden -schmuck, ( - (e)s, mv.
stuimigheid v.; (fig.) levendigheid, drift v. godendienaar m.; (fig., gemeenz.) wie -e) m. wilde resida v.; -sille v. heiden
HQtiglich, bijv. en b., Z. heftig. eira - fluchen, vloeken als een ketter.
gewoonte v.; -stadt v. heidensche-sche
H@ft-korn, (-korn(e)s, mv. -kór- Heide, (-n) v. heide, steppe, wil- stad v.; - tempel m. heidensche tempel,
ner) o. sluittap m.; -kraut o. (Pl.) leeu- dernis v.; 2. heiland o., heigrond m.
afgodstempel m.
wenvoet m.; -lade v. (Boekb.) naaipers,
Heide - bereiter, ( - ters, mv. - (er)' Heidenthum, ( - (e)s) o., z. m.
naaibank v.; -latte v. (Mijnw.) klauw m. m. rijdende houtvester, veldwachter m.; heidendom o.
Heftier, (-s, mv. Heftier) m. haak- -besen m. heidebezem m.; -biene v. hei- Heiden-vorhof, (-hof(e) s, mv.
debij v.; -blame V. heidebloem v.; -blum- -hole) m. heidensch voorhof o.; -wunddrager m., wederdooper m.
Heft -los, bijv. en b. zonder hecht chen o. heidebloempje o.; -bluthe v. heide- kraut o. heidensch wondkruid o.; -zeil
of heft; -macher m. hechtenmaker m.; bloesem m.; 2. bloeien o. van de heide v. tijd m. der heidenen.
-nadel v. (Boekb.) hechtnaald v.; -pflaster,
-bóckchen o. boekweitgast m.;-plante;
Heide -partie, (-n) v. heide v.,
o. (Heelk.) hechtpleister v.; - pulver o. -brei m. boekweitepap v.; -busch m. heiland o.; -pfrieme v., Z. Genster; 2. Z.
hechtpoeier o.; -scharle v. hecht o. aan heistruiken m. mv., heideplanten v. mv.; Heidenreich; 3. Z. -schwamm; -rauch
het snoeimes; -schnur v. hechtsnoer o., eira mil ' bedeckler Landsirich, heide m. veendamp m.; -reiter m., Z. -bereiter.
hechtdraad m.; -span m. wilgen bast m.
-strekv.
Heiderich, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
oin de hoepels mede te omwinden; -stift Heideehse, (-n) v., Z. Eidechse. Hederich.
m. hechtstift v.; -strick m. (Berges.)
Heide -deich, ( - (e)s, mv. - e) m. Heiderling, ( - (e) s, mv. - e) n1.,
touw o. waarmede bergwerkers hout vast- heidijk m.; -fench m., Z. - kom; -/laths Z. Heideschwamm.
binden; -weise bijw. bij aflevering; -zwirn m. vlaskruid, wild vlas o.; -/utter o. hei
Heide -rose, (-n) V. wilde roos,
heidevoeder o.; -gebusch, -ge--degras, hondsroos v.; -schaf o. heideschaap o.;
m., Z. -Paden.
Hoge, (-n) v., Z. Hain; -baum m. strduch o., Z. -busch; -geflugel o. bosch- -schwamm m. paddenstoel m. op de hei(Boschw.) jonge, uit zaad voortgespro- haan, korhaan m.; -gries o., -grutze v. de; -schwarm m. bijenzwerm m. op de
-
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Heil-erbe, (-n, mv. -n) m. erfge- toedienen; it. heilig verklaren, zaligsprenaam m. des heils; -er[ulll bijv. uw. ken, canoniseeren; 3. voor heilig hou
houden, heiligen; dein Name-den,ir
heilbrengend; -froh bijv. en b. zeer blijde, uiterst verheugd, ten toppunt van :eerde geheiligt, uw naam worde geheivreugde; -geber, —in heilaanbrenger m., ^ ligd; den Sonntag -, heiligen, vieren.
heilaanbrengster v.; -gelander m. mv. Heiligen — bein, (-(e)s, mv. -e)
Heidicht, bijv . en b. heiachtig, op loodsen m. fnv.; -golt m. God m. der o., Z. -gebein; (Ontik.) Z. heilig; -bild
eene heide gelijkende.
geneeskunst, Eskulaap; -góltin v. Hygiëa, o. heiligenbeeld, beeld o. van een hei
Heidig, bijv. nw. hei bevattende. godin v. der geneeskunst; -gurke v., Z.
- blende v. (w. i. gebr.) nis v. waarin-lige;
Heidin, ( - nen) v. heidin, heiden Balsamapfel; -holder, -holunder m. wilde een heiligenbeeld staat; -buck o.legende
vrouw v.
-sche vlier v.
v.; - dienst m. vereering v. der heiligen;
Heidnisch, bijv. en b. heidensch, Heilig, ( -er, -st') bijv en b. heilig, -doft m. geur m. van heiligheid; -Presser
als een heiden, van heideren; alle -e Vol- voorbeeldig, onberispelijk, zuiver, rein; m. (gemeenz.) schijnvrome, huichelaar
ker, heidendom o.; 2. (fig.) ongeloovig, der -e Gott, die - Dreieinigkeit, der -e m.; -gebein o. beenderen o. mv., gebeente
goddeloos, schandelijk, slecht; ein -es Geist, heilig; (Gesch. van F.) der -e; o. van heiligen, reliquieën v. rnv.; -geLeben, heidensch,goddeloos leven; - leben, Geislorden, de ridderorde vin den Hei- schichte v. geschiedenis van een of meer
als heiden leven.
ligen Geest; die -en Engel, de heilige heiligen, Z. -buck; -gestalt v. gestalte v.
He_iduek, (-en, mv. -en) m. hei engelen; die -e Familie, de Heilige fami- van een heilige; -glanz m., Z. -schein;
licht gewapend voetsoldaat m. in-duk, lie; der -e Paulus, die -e Anna, heilig; -güter o. mv. kerkelijke, geestelijke goeHongarije; it. livreibediende m.
die -en Oerter besuchen, de heilige, ge- deren o. ir_v.; -haas, - hdznschen o. huis
Heie, (-n) v. hei v., heiblok o.,stam- wijde plaatsen bezoeken; ein -es Leben, o., kapel v., kerkje o. waarin het beeld
per, straatstamper m.
heilig, vroom; -e Gedanken, Werke, goed, van een heilige staat; -hof m. heilige
Heien, (heile, ge/zeil) bedr. ww. vroom; -e Betrachtung, ;room, gods- plaats, gewijde plaats v.; -bols o. pok
heien, inslaan, instampen.
Silberpappel; -kreuz--hout.;iZ
dienstig; 2. die -e Bibel, die -e Schrift,
Heikel, heikelig, bijv. uw., Z. die -en Bucher, de Bijbel, de Heilige schwcsler v. zuster v. van het Heilige
heikel c .
schrift, de heilige boeken; der -e Valer, kruis; - marchen o. vertelseltje o. van een
Heil, bijv. en b. heel, niet bescha- de Heilige Vader, de Paus; der -e Stuhl, heilige; - pfennig m. (Penn.) blikmunt,
digd, ongewond; it. genezen, hersteld, de Heilige stoel, Pauselijke stoel; das -e holmunt v.; -pflanze v. (Pl.) cypresgezond; ein Geschwür aus -er Haut, van Gericht, de inquisitie; die -e Woche, de kruid o.; -p jleger m. kerkrentmeester ni.;
zelf opgekomen; aus -er Haut sterben, Goede week; das -e Oel, de heilige olie; -polsader v. heiligbeenspolsader v.; -sage
zonder uitwendige wond; mil -er Haul die -en Schriftsteller, de gewijde schrij- V. overlevering v. van eene heiligengedavon kommen, heelshuids er af komen, vers; die -e Geschichte, de gewijde, bij schiedenis,legende v.;-schein ul.(SChild.)
ongedeerd; seine Wunde wird -, geneest;
geschiedenis; der -e Abend,-belsch glorie v., stralenkrans m., zacht schijn2. (-s) o., z. m. heil, geluk, welzijn, wel avond m. voor een feestdag, heiligavond sel o.; -sable v. (Zoutz.), Z. Gottescohle;
voorspoed m.; sein - versuchen,-vareno., m., vigilia v.; (gemeenz.) der -e Christ, -woche v. week v. die op tiet feest van
zijn geluk beproeven; jemn. alles Gluck Kerstmis, Kerstfeest o.; it. kerstgeschenk een heilige volgt, octaaf o.
and - wünschen, alle mogelijken voor o.; er hat das bum -en Christ bekom Heiligerkux, (-en) v. (Bergw.)
das - der-spoed&wnch;(Gg.) men, hij heeft dat voor kerstgeschenk vrije taak v., vrijwillige arbeid m.
Seelen, eeuwig geluk o., gelukzaligheid gekregen; das -e Jahr, jubeljaar o.; He_ilighaltung, v . (van een voor v.; der Weg des -es, de weg des geluks, sprechen, heilig verklaren, canoniseeren; schrift), inachtneming, nakoming, naleheide; -sichí v. heidezicht v.; -siebt o. zeis
r. om hei af te snijden; -tor[ m. heiturf v.
Heidholz, (- hofzes, fnv. -hölzer)
o. jukplank V.
Heidl !, tussch. wip, hop !; -ge/zen,
verloren raken.

ter zaligheid; 3. tussch. - dem Könige!, - hallen, als heilig vereeren; 3. (fig.) -e
leve de koning !; - dem Volke, welches 4, Stille, doodsch, plechtig, verheven; -e
heil het volk, gelukkig het volk &.
Dinge, gewijd, verheven; -es Recht, heiHeiland , (-(e)s, mv. -e) m. redder, lig recht; etw. - verwahren, zorgvuldig;
bevrijder, verlosser m.; (H. S.) Messias, sein Wort - hallen, trouw; - glaubt er
Heiland, Zaligmaker, Verlosser m.
alles, was man ihm sagt, hij gelooft alles,
Heil-anstalt, (-en) v. geneesin- als een evangelie; etw - versprechen, plechrichting v., hospitaal o.; 2. clinische school tig; ich schwöre Ihnen -, bei allem, was
v.; -art V. geneeswijze v.; -bad o. genees- - 1st, bij al wat heilig is; 4. (Ontk.) das
bad, gezondheidsbad o.
-e Bein, het heiligbeen o.; (Pl.) -e
He_ilbar, bijv. en b. heelbaar, ge- Geisiwurz, engelwortel m., angelica v.;
neselijk; -keil v. geneesbaarheid v.
-es Holz, pokhout o.; -e Pflanze,cypresHeil— blatt, ( - blades, mv. - bldller) kruid o.; (Gen.) das -e Ding, roos, bel
o. waterruit, weideruit v.; -bock m. ge-rosv.;1(nb,Kath)Scuso.
sneden bok m.; -bringend bijv. nw. heil (een gebed).
heilzaam; -bringer m. heil --brengd,
Heilige, der, ein Heiliger,
aanbrenger, verlosser, redder m.; -brun- (des, eines Heiligen, mv. Heilige, die
nen m. geneesbron v.; -butt m., -butte, Heiligen) m. heilige, gelukzalige m.; die
v. heilbot V. (een visch).
Gemeinschaft der -n, gemeenschap der
Heilen, (heille, geheilt) bedr. ww. Heiligen; (fig., gemeenz.) ein wunderein Fass -, (veroud.) repareeren, her- licher -r, zonderlinge kerel; 2. o., z.
stellen; 2. eine Person, eine Wunde -,' m. iets heiligs, heilige zaak v.; das genezen, heelen; -des Mittel, geneesrnid- rn,il dein (Jnheiligen vermengen, het hein
del o.; (fig.) jem. an of von einero Irrthun?
-, genezen, terugbrengen; 3. ein P[erd
ieiu:igen, (heiligte,geheiligt) bedr.
-, snijden, lubi,en, ruinen; II. o. ww., it. ww. (Godg.) heilig maken,heiligen, ver
wed. ww. sich -, genezen, herstellen; seine
die -de Gnade, de heiligma--herlijkn;
Wonde heilt, geneest; (fig.) Jugendfeh- kende genade; geheiligter Ort, geheiligde,
Ier, die sich von selbsl -, waarvan meis' heilige plaats; der Zeveck heiligt nicht die
ongemerkt verbetert .
Mittel, heiligt, rechtvaardigt; 2. eine
Holler, (-s, mv. Heiler) m. gene- Kirche -, wijden, inwijden, consacreeier, redder, verlosser m.; it. ruin ru.
1 ren; einen Bischol' -, wijden, de wijding

ving v.; (van een verdrag), naleving v.;

(van feesten), vieren o., viering v.

Heilig—hete., (-(e)s) o., z. to. spurri e v., klaverhooi o.; -hols o., Z. Heili
-genholz.
Heiligkeit, v. heiligheid, vroom
reinheid v.; im Geruche der - ster -heid,
in den geur van heiligheid sterven;-ben,
2. Se. -, Zijne Heiligheid, de Paus.
Heiliglich, bijv. en b., Z. heilig.

Heilig-coachend, bijv. nw.

(Godg.) zaligmakend; -macher nl. hei ligmaker m.; -machung v. heiligmaking v.
Heiligsprechen, (d-u sprichst hei lig, er spricht heilig, sprach heilig, heilig
bedr. ww. oor. zaligspre--gesprochn)
ken, heilig verklaren, canorliseeren.

Heiligsprechung, v. heiligverklaring, canonisatie v.

Heiligthum , (-thum(e)s, mv.
-thunmer) o. heiligdom o., heilige, gewijde plaats v.; 2. heilige, gewijde zaak
v.; (fig., Kath.) overblijfsel o. van een
heilige, reliquie v.; elw. wie emn - ver
-wahren,
als eene reliquie &.
Heiligthums — kasten, - stens,
mv. -sten) m. reliquieënkast v.; -raub,
rduber m., Z. Kirchenraub ; -schander
m. heiligschenner m.
Heiligung, v., Z. Heilignaachung;
2. Heiligsprechung; 3. Weihung; 4. Hei
-lighatun.
(

Hei.

Hei.

Heil-jahr, (-( e)s, m v. -e) o. (ver oud.) jaar o. onzes Heeren; -Lra f t v. genezende kracht, geneeskracht v.; -krd[tig
bijv. en b. (w. i. gebr.) geneeskundig,
genezend; -kraut o. geneeskruid o.; (P1.)
guichheil, guichelheil, muurkruid o.; it.
lluitsche berenklauw m., heelkruid o.;
-krdullein o. berenoor o.; -kunde v. heelkunde, geneeskunde, chirurgie v.; -kundig bijv. en b. (w. i. gebr.) de heelkunde
verstaande; 2. heelkundig; -kunst v., Z.
- kunde; -kunstler m. heelkundige, chirurgijn m.
Heillos, er, -st) bijv. en b. heil loos, erg, ondeugend, goddeloos; -er
Mensch, slecht; -e Musik, akelig, naar,
erbarmelijk; -er Wein, Weg, slecht, naar;
-e Pierde, akelig, ellendig; - singen, miserabel, slecht.
He_illosigkeit, v. slechtheid, bedorvenheid, onzedelijkheid, erbarmelijk
-heidv.
Heil– meister, sters, rnv. -ster)
m., Z. -kunst/er; - methode v., Z. -art;
-mitlel o. geneesmiddel o., artsenij v.;
—lehre v. artsenijleer, kennis v. der artsenijen;-monat m.(w.i.gehr.)Kerstmaand
v., December m.; -ort m. badplaats v.;
-pflanze v., Z. -kraut; -plaster o. geneespleister, heelpleister v.; -plan m. geneesplan o.; -queue v., Z. -brunnen, Gesundbrunnen; -salbe v. geneeszalf v., balsem m.
H8 aril, ( - er, -st) bijv. en b. heilzaam, * heelend, weldadig, nuttig, dienstig;
-e Nahrung, Luft, gezond; -es Bad, gezond, heilzaam; (fig.) nuttig, voordeelig,
vruchtbaar; -er bath, heilzaam; -keft v.
heilzaamheid, gezondheid v.; (ag.) voordeel, nut o.
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waarts; sick - begeben, naar buis gaan;
Heim–fahrt, en) v. reis v. naar
jem., eine Person - begleiten, naar buis buis, terugtocht m.; bei seiner ---, bij
brengen, geleiden; - bringen,te huis bren- zijne terugkomst; -/all m. (Ger.) aan gen, medebrengen; - eilen, naar buis snel- bevalling v., overgang m., overerving,
len; -entbieten, terugroepen; die Braut devolutie v., toevallen o. bij overlijden,
-/i hren, medevoegen, medenerven; jem. terugvallen o.
etw. -geben, mede naar huis geven; it. Heimfallen,(es fallt heim,fiel heim,
teruggeven; (gemeenz.) ich will es ihm heimgefallen) o. ww. onr. toevallen door
schon -geben, ik zal het hem wel betaald sterfgeval, overgaan, terugvallen.
zetten; -gehen, naar huis gaan; -gehen Heim–fallig, bijv. en b. toevalzu seinen Vdlern, sterven, tot zijne vade- lend, overervend; —keit v. toevallen,
ren wederkeeren; - holen, terughalen, Z. overerven o.; - fallsrecht o. recht o. van
-führen; - kommen, terugkomen; it. weer toevalling, terugvalling, -. an overerving;
in zijn vaderland komen; jernn. -leuch- -leid o. veld o. dat onder den rechtsban
ten, iem. (die huiswaarts keert) uitlich- des dorps behoort; -führung v. terugten; it. (fig., gemeenz.) een uitbrander voeren o., terugvoering v.; (van eene
geven; -reisen,den weg naar zijn vader bruid), naar de woning brengen o.; -gang
hernemen; it. van eene reis terug -land m. terugkeer m.; (fig.) dood m., overjem. - sagen, Z. -entbieten; etw.-kern; lijden o.; -geraid, -gereuth o. grens v.
- sagen lassen, bij iem. aan huis laten van tiet bosch tot hoe ver het gerooid
zeggen; -schicken, terugzenden, naar huis mag worden; -hufe v., Z. -leid; -hufner
zenden; (fig.) wegzenden; sick - sehnen, in. bezitter in. eener binnen de grenzen
naar zijn vaderland verlangen, verlangen van een dorp & gelegen hoeve.
om in het vaderland terug te keeren; Heimiseh,bijv.nw. huiselijk,va ❑ de
iemn. etw. - stellen, geheel overgeven aan, geboorteplaats, vaderlandsch, inheemsch;
zich verlaten op; ic /a stelle es Ihnen gang -e Tauben, tam; -e Thiere, tamme die-, wie &, ik laat het geheel aan u over, ren, huisdieren; in einero Hause - sein,
gij kunt er mede handelen zooals gij te huis zijn; it. Z. heimatlich.
wilt, Z. anheimstellen; jem. mit etw.
Heimkehr, v. terugkeer m., naar
-suchen, iem. met iets straffen, bezoe- huis, naar zijn land terugkeeren o., terugken; das Vieh von der Weide -treiben, tocht m.
naar den stal terugvoeren, drijven; jemn. Heimkehren, (kehrte heim, heimetw. -zahlen, terugbetalen, teruggeven; gekehrt) o. ww., m. s. terugkeeren, we-ziehen, terugtrekken, op weg zijn naar derkeeren; it. in zijn vaderland, in zijne
geboorteplaats terugkomen.
zijn vaderland.
Heimat(h), en) v. vaderland, Heim–krank,bijv. en b. liet heimvaderlijk huis o., geboorteplaats v., ge- wee hebbende; -kuh v. stalkoe v. die
boortegrond m., woonplaats v., verLlijf o. slechts de gemeenteweide in het dal &
H ei mat(h)lich, bijv. en b. aan bezoekt; -kunst v. terugkomst v., wederhet vaderland, de ouderlijke woning, de komen o. in zijne geboorteplaats &.
Heilausschuss, schusses, mv. geboorteplaats herinnerend, er bij be- Heimlich, ( -er, -st) bijv. en b.
-schüsse) m. vereeniging v. tot algemeen hoorend; it. eigen aan, geboortig, vader huiselij:, vertrouwelijk, stil, kalm, zacht;
welzijn.
-landsch. es ist da so -, es wird da so -, aangeHeiisehmied, (-( e)s, mv. -e) m. He_imat(h) –los, hijv. en b. zon naam, prettig, rustig, men is daar zoo
hoefsmid m. die tevens vcearts is.
vaste woonplaats, zonderh uisvesting,-der thuis, zoo op zijn gemak; -es Wetter, stil;
Heils–glaube, ( ns) m., z. m. (w. vreemd; (fig.) zwervend, verlaten; -recht I -e Nacht, stil, liefelijk; 2. geheim; -es
i. gebr.) geloof o. des heils; it. ware ge- o., Z. Heimrecht; -schein m. bewijs o. Gemach, Z. Ab trilt; die -en Theile des
loof o.; -gut o. (Godg.) goed o. der ge- van de geboorteplaats, pas m.; -zeelt v.,i Leibes, de schaamdeelen o. mv.; sie sehen
einander -, in het geheim; - seufzen,
nade; -millet o.genademiddel o.;-ordnung Z. Heimath.
v., Z. Gnadeordnung.
Heim –bueh, buch(e)s, mv. -bit- heimelijk; sick. - ent[ernen,wegschleichen,
Heil–statte, (- n) v. heilige plaats cher) o. wetboek o. voor het platte land; heimelijk, ter sluik; - unterhandeln, hei
geheim, afzonderlijk; er-melijk,nht
v.; -slof m. genezende stof v.; —skunde, -bürge m. burgemeester, rentmeester rn.;
geht immer - zu Werke; hij doet alles
---slehre v., Z. -mittellehre; -trank m. (op een dorp), dorpsschout m.
geneesdrank m., drankje o.
H eimburgen–amt, (-amt(e)s, ter sluik; eiw. - hallen, verborgen hou
verbergen; - thun, geheimzinnig-den,
Helung, V. heelen, genezen o., mv. - amter) o., -schaft V. ambt o.,!
heeling, genezing v.; 2. beterschap v., waardigheid v. van burgemeester & ten handelen; (i. k. bet.) ein -er Anschlag,
herstel o., herstelling v.
platten lande; - gericht, - sitsen o. verga- geheim, heimelijk, bedekt; -e Waf`'en,
Heilungs-art, -kunst, -mit- lering, zitting v. der veldrechters, veld-! verborgen; jemn. - nachstellen, heimelijk; -e Ehe, heimelijk gesloten; - heira tel, o., Z. Heilart 4'; - labsal o. gene- gerecht o.
zende lafenis v.; -millet o., Z. Heilmittel;
Heimehen, o., Heiroe, (- n) v. then, in het geheim; -e Liebeshundel,
-soft in. genezend sap o.; - Toesen o. ge- (Nat. hist.) sprinkhaan m., heimpje o., heimelijke minnarijen; -e Sunden, geheime zonden; die -e Sünde, geheime
krekel m.
nezen o.
Heil-verfahren, (- s) o., z. m. He_imeln, (heinzelle, geheimelt) o. zonde v., zelfbevlekking v., onanisme o.;
(Gen.) behandeling v. van zieken of won- ww. het vaderland & gelijken, daaraan das -e an den Tag bringen, het geheim
den; -volt bijv. nw. heilbrengend; -war- herinneren; 2. heimwee ondervinden. aan dec dag, aan het licht brengen; ein
lig bijv. nw. (veroud.) heilbrengend,
He_.men, (heimto, geheimt) bedr. -er Vogel, tam gemaakt.
gezond; - wasser o., Z. -brunnen; - w is- ww. herbergen, naar huis brengen; . Heimlichhaltung, v., Z. Ver senschaft v., Z. - kunde; -wurzel v. (Pl.) einen Platz -, omheinen, met eene haag heimlichung.
alantswortel m.; 2. wilde maluwe,heemst insluiten; 3. o. ww. wonen, te huis zijn. Heimlichkeit , v. (van eene
v.; 3. onechte nardus v.; 4. tormentil-' Heimer, (- s, mv. Heimer) m. bur- plaats), stilte, aangenaamheid v.; 2.
get m. van de plaats; it. gerechtsdie- (van eene zaak), geheime, verborgene
kruid o.; —salt m. panaxgom v.
o., heimelijkheid v.; 3. geheime zaak,
Ileim, bijw. naar huis, tehuis, huis- naar in.
(-

(-

(-

(-

(-

-

(-
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Heirit, biiw. beden, van daag.

verborgenheid v.; 4. (veroud.) verlo-

m. brief m. van oproeping, oproepingsbrief m.; it. maanbrief, bedelbrief m.
Heisehen, (heischte, geheischt)
Heimlos, bijv. nw., Z. heimathlos.
Heim -rath, (- rath (e)s,wv.-rdthe) rich; 2. (Scheik.) fornuis o., oven m. bedr. ww. vragen, verzoeken; it. eischen,
III. heemraad m.; -recht o. recht o. van met onderscheidene afdeelingen; 3. (Wa- vord eren.
een inboorling, domicilierecht o.; 2. recht terb.) scheprad o.; 4. trekos m.
Heisehesatz, satzes, mv. -sdtze)
o. van inboorling,naturalisatie v.;—sbrief Heinze, (- n) V. bij v.; 2. kruishou- m. (Wisk.) vereischte, vordering v., postulaat o.
m. oorkonde v., welke het inboorlings- ten o. mv. om hooi te drogen.
Heinzel—bank,(- banke) v.(Huis- Heiser, er, -st) bijv. en b. heesch,
recht inhoudt; -reise v. terugreis v.,
terugkeer m.; -rift m. terugtocht m. te h.) snijbank, trekbarak v.; (Kuip.) schiet- schor; -keit v. heeschheid, schorheid
paard &, terugrit m.; -ruf m. terugroe- beitel ni.; 2. Z. Ziehbank; -männchen o. v.; 2. zware verkoudheid v.
Heiss, er, -est) bijv. en b. heet,
ping v.; -schar v. landweer v. op het kabautermannetje o., kobold m.; (Pl.)
warm; es ist sehr -, het is zeer warm;
dorp; it. grenzen v. mv. van het dorp. alruinwortel m., alruin v.
He_imschlagen, (du schlagst heien, Heiazen, (heinzte, geheinzt) o. ww. eon Eisen - onachen, heet, warm maken;
brennend -, glühend -, heet; in den -eer schlr gt heiha, schlug heim, heimge-' hooi op kruishouten drogen.
Heinzenkunst, v. pijpen v. mv., sten Sommertagen, in de warmste zomer
schlagen) bedr. ww. onr. jemn. eine ge-er Erdstrich, warm, heet; es ist-dagen;
kaufte Sache -, vernietigen, te niet doei. pompwerk, scheprad o.
Heim—sehlagung, v. vernieti- Heinzenlein, o. haagdorenbos v.; mir sehr -, ik ben zeer warm; es wird
our so -, ik word zoo warm, heet; - essen,
ging v.; -selig bijv. nw., Z. heimlich (1); -sdorn m. haagdoren m.
Heinzseil, (-( e)s, mv. -e) o. ket- warm eten; -e Butter, -es Blei, gesmol-schnat, Z. - schar; -siech bijv. nw., Z.
- krank; -sleuer v. bruidsschat m., hu- ting m. aan het scheprad; (Sin.) blaas ten; (Zeemt.) die Felle - machen, in de
-balgtouw. zweetkist, zweetkuil brengen; (Giet.) der
welijksgoed o.; — geben, Z. heim.steuern.
Heimsen, (heimste, geheimst), Z. He_irath, en) v. huwelijk o., echt 0/en geht -, wordt heet; (fig.) -e Thrdm., echtverbintenis, echtvereeniging v.; nen weinen, heete tranen &; jemn. die
einheimsen.
Heimsteuern, (steuerte heim, ungleiche -, ongelijk huwelijk, mishu- Holle - machen, het iem. warm maken,
heirngesteuert) bedr. ww. een bruidsschat welij k o.; - zur linken, an! die linke ieui. liet vuur aan de schenen leggen;
geven, een uitzet of huwelijksgoed geven. Hand, huwelijk meet de linkerhand, mor - 1 -es Ge/'echt, heet, hevig; er hat ihm dies
Heimstrasze, (- n) v. weg m. naar ganatisch huwelijk; eine gute - treffen, siedend heiss mitgelheilt, hij heeft het
een goed huwelijk doen; (Spr.) -in Eile hem heet van de naald verteld; -es Blut,
huis.
He_imsuehen, (suchte heira, heim- bereut man mit 14'eile, vroeg getrouwd, warm bloed; sein Blut wird -, zijn bloed
begint te koken, hij wordt driftig; -es
gesuclit) bedr. ww. (veroud.; jem. -, lang berouwd.
Heirathen, (heirathete, geheira- Verlangen, -er Wunsch, -e Andacht, vurig;
bezoeken, een bezoek brengen; (H. S.)
bezoeken; eira Land -, bezoeken, kastij- thet) bedr. ww. huwen, trouwen, een -lieben, vurig, innig.
eisz—blutig, bijv. uw. warm
den, straffen; dieses Land ist mit der Pest huwelijk aangaan met; sie wollen sich -,
heimgesucht worden, is bezocht; 1I. o. trouwen; (fig.) er hat blos ihr Geld ge- bloed hebbende; (fig.) warm, driftig, opheirathel, hij heeft haar alleen getrouwd vliegend; -briichig bijv. ow. door warmte
zelfst. (veroud.) bezoek o.
Heim—lucht, v., Z.-weh; -suchung om haar geld; 2. o. ww. huwen,trouwen, bros te maken; -durst m. (w. i. gebr.)
v. (w. i. gebr.) bezoeking, verschijning zich in den echt begeven, een huwelij k hevige dorst in.
v.; — Maria, Maria -boodschap v.; 2. be- aangaan; reich -, een rijk huwelijk doen;) Heiszen, (hiess, geheiszen) bedr.
tinter seinera Stande -, beneden zijn stand ww. heeten, noemen; wie heiszt man diese
zoeking, kastijding, straf v.
Pftunze?, hoe noemt men, hoe heet ?;
H eimtueke, (- n) V. boosheid v., trouwen, eeti mishuwelijk aangaan.
Heirather, (- s, acv. Heirather) m. jein. Du -, Z. dutten; er hiess ihn einen
kwaadwilligheid v., dubbelhartigheid
Flegel, hij noemde herra, schold hem voor
valschheid, arglistigheid, boosaardigheid, trouwer m.
He_iraths-antrag, trag (e)s,mv. &; jent. Freund -, noemen, behandelen
trouweloosheid v.; 2. verraderij v., arg- trage) m. huwelijksaanzoek, huwelijks als; jem. willkommen -, welkom heeten,
listige, leelijke daad v.
-brief m. trouwbrief m., hu -vorstel.; verwelkomen, groeten; ich heisze Sic
Heim -ti ckisch, bijv. en b. boos,
-contract m., Z. - vertrap;-welijksatv.; willkonznien, wees welkom !; (gemeenz.)
snood, 'verraderlijk, arglistig, boosaardig,
-er Streich, gemeen, leelijk; -es Ver- -Lureau o. (Scherts.) huwelijkskantoor jem. kurz and lang -, allerlei beleedigino.; -erlaubniss v. verlof o. om te trou- gen toevoegen; etw. gul -, goedkeuren;
fahren, verraderlijk gedrag o.
Heimwandern, (wanderte heira, wen; -fuhig bijv. nw. huwbaar, man- (gemeenz. ) das heisze ich schlafen, dat
heirngewandert) o. ww., Z. heimziehen. baar; -gedanke m. gedachte v. aan trou- heet, noem ik eerst slapen; it. das heisze
Heimwärts, bijv. en b. dieser Weg wen; -gut o. huwelijksgoed o., bruids- ich einen galen Freund, dat noem ik
fuhrt sins -, huiswaarts, naar huis, naar schat m.; -kuppler m. koppelaar m., Z. eerst &; 2. gebieden, gelasten, bevelen;
-sti[ter; -lust v. begeerte v. om te trou- jein. schweigen -, iem. gebieden te zwijhet vaderland.
Heim—weg, (-( e)s, mv. -e) m. wen, trouwlustigheid v.; - lustig bijv. uw. gen, het zwijgen opleggen; heiszet ihn
terugweg, weg m. naar huis, terugtocht trouwziek; -macher ni., Z. -stifter; -punkt hereinkommen, zeg hem, beveel hem, dat
m.; sich an! den — begeben, zich op den m. huwelijksartikel o.; -scheen ui. ver - hij binnen komt; wer hat ouch das geterugtocht begeven, naar huis gaan; -weh lofbrief m. oma te trouwen; -spiel o. heiszen ?, wie heeft u dat gelast?; 11. o.
o. heimwee o., verlangen o. naar huis &; (Sp.) manage o.; -sta fier, —in, hij, zij, ww., m. h. heeten; ich heisze N., ik heet
die een huwelijk tot stand brengt, kop N.; wie - Sie ?, hoe heet gij?, hoe is uw
-zahlung v. terugbetaling v.
koppelaarster v.; -stiftung v.-pelarm., naam ?; wie heiszt dieses auf Deutsch ? ,
Heimzen, Heinzen, (- s, mv.
Heimzen, Heinzen) m. korenmaat v. = tot stand brengen, stichten o. van een hoe heet, dat & ?, hoe noemt men dat?;
huwelijk; -unlustig bijv. nw. afkeerig die Sprachlehre, das heiszt of das ist, dat
Uresdener schepel.
Heimziehen, (zog heim, heim- van het huwelijk; -versprechung v. trouw - is, dat wil zeggen, beteekent; was so'l
gezogen) o. ww. oar. naar huis, naar liet belofte v.; - verfrag m. huwelijkscontract das -?, wat moet dat beteekenen ?; dus
o.; -verwandt bijv. ow. door het huwe- will wenig -, dat wil niet veel zeggen,
vaderland teruggaan.
Heimzug, zug(e)s,mv. -zuge) m. lijk verwant; -verwandtschaft v. verwant heeft niet veel, heeft weinig te beteekehuwelijk; -wappen o. hu -schapv.dor nun; it. dat is van geen belang !; dasheiszl
terugtocht, terugkeer m. naar zijnvader-welijksapn, so viel, als 4'S dat wil zooveel zeggen
blazoen o.
land &.
Heinrich, (-( e)s, mv. -e) m. (PI.) Heisa, of Heisza! tussch., Z. als &; hier heiszt es kohl recht, hier heet
het te recht, mag men te recht zeggen;
der gate -, stolze -, algoede ganzevoet Heida.
Heiseh, bijv. en b., Z. heiser; -brief Ill. o. ww. onp. es heiszt, der Krieg
m.; der base -, glaskruid, bingelkruid o.I

Heintel, (- n) v. boschbezie v.
Heinz, (- es, mv. -e) o., Z. Hein-

ving v.
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werde bald angehen, men zegt, het ge- held, oorlogsheld, zeeheld m.; ein - ira
rucht wil; (gemeenz.) es heiszt fier ge- Spielen, groote speler, held in &; darin
ist er ein groszer -, daarin is hij een
10155 c-, men verzekert.
Heisz—geliebt, bijv. uw. vurig groote held, daarin munt hij boven anbemind; - gratig bijv. nw. (Bergw.) deren uit; 2. (Dichtk., Tooneelk.) hoofdmoeielijk te smelten; (Prov.) dor, on- persoon, held m.; 3. - des Glaubens, marvruchtbaar; -hunger m. hevige honger, telaar, verdediger m.; (fig.) kampioen,
hondshonger, geeuwhonger m.; (fig.) er kampvechter m.
/iel mit -- ober diese Bucher her, hij wierp Holde, n) v., Z. Fessel, Halte,
zich op deze boeken alsof hij ze ver - Stapel.
Helden—alter, (- s) o., z. m. hel
slinden zou; -hungerig bijv. en b. hevim.; -angesicht o. heldengezicht-dentij
gen honger hebbende; —er Mensch, gul zigaard, vraat m.; (Jachtw.) —er Hand, o.; -anstand m. heldenvoorkomen o.;
hongerig; (fig.) -- nach etw. sein, be- -arm m. heldenarm m.; -bahn v. heldengeerig; - wassercisterne v. (Gen.) heet- baan v.; -bíld o. beeld o. van een held;
-blick m. blik m. van een held; -brief
water ontvanger m.
Heister, Hester, in. jong, buig- m. (Letterk.) heldenbrief m.; -bruder
m. genoot m. van een held, broeder m.
zaam rijsje o.
Heister, (- n) v. heister, ekster m.; die een held is; -buch o. geschiedenis v.
-borke v. eikenschors v.; -ei o. eksterei der heldendaden van e. o. a. held; 2.
o.; (fig.) kwakerij, snapzucht v.; -f eister heldendichten o. mv., heldenboek o.;
m. hij, die het druk heeft met beuzelin- - dichter, —in, dichter m., dichteres v.
gen, bezige leeglooper m., -holz o. ei ken- van een heldendicht, heldendichter m.;
-dichllich bijv. nw., Z. -gedichtlich; -dichhout o.; -rinde v., Z. -borke.
Heiter, er, -st) bijv. en h. helder, lung v. heldendicht o.; -drang m. drang
klaar, doorschijnend; -er Tag,-es Wetter, m. van een held; -fabel v. heldensprookje
helder; -er Himmel, helder, onbewolkt; o.; -frau v. heldin v.; -führer m. aan
m. van helden; -gatte v. man-voerd
- werden, helder worden, ophelderen; das
Wetter wird -, het weer klaart op; (fig.) m. eener heldin; - gatlin v. vrouw v. van
opgeruimd, vroolijk, luchtig; -e Laune, een held; - gedicht o. heldendicht, epos o.;
vroolijk; sein Gesicht vuurde -, vervroo- -gedichtlich bijv. nw. als een helden
episch; -geist m. heldengeest m.,-dicht,
lijkte, klaarde op.
Heitere, V. opgeruimdheid, vroo- heldhaftigheid v., heldenmoed m.; -gerdth o. heldenwapenen o. mv.; -gesang
lijkheid v.; it. heldere lucht v.
Heiterkeit, V. vroolijkheid, opge- m. heldendicht, heldenlied o., heiden ruimdheid, helderheid v.; seine Miene zang m.; -geschichte v. heldengeschiedeflószt - ein, boezemt vreugde in; allge- nis v.; -geschlecht o. heldengeslacht o.;
meine -, algemeene vroolijkheid, alge - -gestade o. plaats, streek V. door helden
meen gelach o.; 2. doorschijnendheid v. beroemd geworden, oever m. van een
He_iterloeh, loch(e)s,mv.-Locher) heldenland; -gestalt v. heldengestalte v.;
-grosze v. heldengrootheid, heldhaftigo. lichtgat, dakvenster o.
Heitern, (heiterte, geheitert) bedr. heid v.
ww. vroolij k, opgeruimd maken, opvrooHeldenhaft, er, -(e)st) bijv.
lijken, Z. aufheitern; 2. wed. ww. sich -, nw., Z. helden -mászig, heldenmüthig.
(van de lucht), opklaren, Z. aufheitern,
Holden—hand, hánde) v. hel denhand v.; -haufe mv. heldendrom m.;
erheitern.
Heiter-nessel, (- n) v. brandne- -haupt o. hoofd o. van een held; -heer
tel v.; -sinn m. opgeruimdheid, vroolijke o. heldenleger, leger o. van dappere manstemming v.
nen; -herz o., Z. -moth; -herzig bijv.
Heizbar, bijv. en b. verwarmbaar;' nw. een heldenhart bezittende; jugend v.
-es Zimmer, verwarmd kunnende wor- heldhaftige jeugd, heldhaftige jongelingf
den, kamer met schoorsteen(en); -keil schap v.; -jungfrau v. heldhaftige maagd
V. verwarmbaarheid v.
v.; jiingling m heldhaftige jongeling
Heizel, s,mv.Heizel) m.jong stier- m.; -kraft v. heldenkracht v.; -krant rn .
kalf o.
heldenkrans m.; -kühn bijv. nw. heldHeizen, (heizte, geheizi) bedr. ww. haftig, zoo dapper als een held; -kühn
v. koenheid v. van een held; -lau/-heil
warm stoken, heet stoken, verwarmen;
den Stubeno fen -, stoken, laten branden; m. heldenloopbaan v.; -leben o. heldenleven o.; -lied o. heldenlied o., krijgsein Zimmer -, verwarmen, stoken in.
Heizer, (- s, mv. Heizer) m., —in, zang m., epos o.; -mdchen o. heldhaftig
(-nen) v. stoker m., stookster v.; -weib meisje o.; -mannlich bijv. en b. manne0., Z. Heizerin.
lijk, als een held m.; -mc szig bijv. en b.
He_iz—loch, loch(e)s,mv. -Locher) heldhalftig, als een held; -mdszigkeit v.
0. stookgat o.; -ort m. stookplaats, vuur- heldhaftigheid v., heldenmoed m.; -miene
plaats v., haard m.; -röhre v. stoombuis v. v. heldenblik m.; -muth m. heldenmoed
Heizung, v., Z. heizes; 2. brand- m.; -muthig bijv. en b. heldhaftig, heldstof, verwarming v., brand m.
moedig, dapper, onverschrokken, stout;
Hekatombe, (- n) v. offer o. van --- denken, grootmoedig,als een held; -na100 runderen.
tar v. heldennatuur v.; -paar o.heldenpaar,
HQktik, hoktisch, Z. Schwind- paar o. helden; -opera v. heldenopera v.:
-reich hijv. nw. rijk in helden; -rolle v,
sucht .
Held, en, mv. -#n) na. held, krijgs- 1 (Tooneelk.) heldenrol, zeer zware rol v.,
(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-
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-ruhm m. heldenroem m.; -saal m. hel
-sage v. overlevering v. van-denzalv.;
een held; -stinger m., Z. - dichter; -schar
v. heldenschaar, heldenrij v.; -schauspiel
o., Z. -spiel; -schrilt m. tred m. van een
held; it. heldendaad v.; -schwert o. hel
-seele V. heldenziel v.; it.-denzwaro.;
held m.; -sinn m., Z. -geist, -much; -spiel
o. krijgsspel, spel o. voor de helden; 2.
heldenstuk, heldendrama o.; -sprache v.
heldentaal v.; (fig.) krachtige taal, Duit
taal v.; -staat m. heldenstaat m.;-sche
-sladt v. heldenstad v.; -stark bijv. en
b. sterk als een held; -stance v. helden
-slimn v. voorhoofd o. van een-sterkv.;
held; it. held m.; -stuck o. heldendaad,
groote daad v., heldenstuk o.; -that V.
heldendaad v., heldenstuk o.; (i. k. bet.)
laffe, gemeene & handelingen.
HQldenthum, (-( e)s) o., z. in.
heldenmoed m., heldhaftigheid v.; 2.
heldentijd m.
Heldenthumlich,bijv. nw.heldhaftig, heldmoedig; -keil v. heldhaftigheid v.
Holden —tod, (-( e)s) m., z. m. hel
m.; den -- sterben, den helden --delo
(lood sterven, als een held sterven; -tugend
V. heldendeugd, heldhaftigheid v.; -vaten
m. vader m. van helden; -volk o. helden
-weg m., Z. -bahn; -weib o.-volk.;
heldin, dappere, heldhaftige vrouw v.;
- wurger m. overwinnaar, dooder m. der
helden, heldendooder in.; -zeil v., Z.
- aller; -zorn m. toorn m. van een held;
-zog m. heldentocht m.; it. heldentrek
m., kenmerk o. van een held.
Heldin, nen) v. heldin, krijgshaftige, heldhaftige, moedige vrouw,amazone v.; -nenbrief m. heldinnebrief m.;
-nisch bijv. en b. heldhaftig, als eene
heldin.
HQlene, v., —nfeuer, o. (Zeew.,
Nat.) Sint- Elmusvuur, vreévuur o.;
-nkraut o. (PI.) alant, alantswortel m.
Helenit, en, mv. -en) m. (Delfst.)
zonnesteen m.
Helf-arm, (- (e)s,mv. -e) m.(Volkst.)
helper m., behulpzame hand v.; (fig.)
ijzeren arm m.; -auf m. ( Volkst.) beddekwast in.; it. hulpmiddel o.; -brief m.
gerechtelijk verzoek o. om hulp.
HQlfehen, (-s, mv. Hel fchen) o.
tiende deel o. eener kan, potje o.
Heffen, (du hilfst, er hil(t, half,
gehol`en) o. ww. onr., m. h. helpen, nutLig zijn; gulerRalh hil ft, goede raad helpt;
das hilt wider das Zahnweh, dat helpt,
is dienstig; Mittel, das wider alle Krank heilen hilft, algemeen geneesmiddel; wozu
kann das -?, waartoe kan dat dienen ?;
was wird ihm das -?, wat zal hem dat
helpen, baten ?; das hillt zu nichts, für
nichts,dat helpt niets, baat niets;hier hilft
Alles nichts, da ist nicht zu -, hier baat
niets meer, het is niet meer te veranderen; jenin. wieder zu seiner Gesundheit -,
(le gezondheid wedergeven; es ist ihm
nicht mehr zu -, hij kan niet meer geholpen worden, er is voor hem geene
(-

(-

hulp meer; der Arzt, die Arznei hat ihm
l geholfen, genezen; es hal ihm nichts ge-
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hol fen, dass 4' het heeft. hem niet ge- vaardigheid v.; -wvrz v. (Pl.) onechte
HQIl-aufseher , ( sehers , mv.
holpen, gebaat.; hier hil ft kein Bitten, nardus m.
-seher) m., Z. -bewahrer; -dugi.g bijv.
hier helpt geen bidden, hier helpt geen
Helft, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Helm. en b. met heldere oogen; -beuwahrer m.
lieve vader; jemn. aus der Gefahr, Noth
Heigen, (-s, mv. Helgen) m., Z. (Zeees.) helbewaarder m., opziener m.
-, helpen, redden, verlossen, bevrijden; Helgelein.
over de hel; -b/au bijv. nw. helder blauw;
jemn. in der Noth -, heipen, bijstaan; HQlgelein, (-Jeins, mv. -lain) o. -blick m. heldere blik m., scherpzinnigSic mir von c-, bevrijd mij, verlos mij &; heiligenbeeldje, prentje o.
heid v.; -braun bijv. nw. helder bruin,
jemn. mit seiner Fursprache, mit Geld,
licht bruin; -butte v. heilbot v.
Helger, Z. Elger.
mit seinem Vermogen -, helpen, te hulp
Hell-denkend, bijv. nw. helderHelicit, (-en, mv. -en) m. (Delfst.)
komen; er weisz sich nicht zu rathen, versteende aard- en tuinslak v.
denkend, schrander; —er Kopf, schrannoch zu -, hij weet niet meer wat te doen,
HQlikon, (-s) m., z. m. (Fabell.) d er; -dunkel bijv. nw. licht en donker,
hij weet geen raad meer; man hi/ft sich, muzenberg, muzenzetel, zangberg, Heli - half duister; 2. zelfst. nw. (Schild.)
wie man kann, men helpt zich zoo goed kon m.
bruin, chair-obscure o.
mogelijk uit de verlegenheid; er weisz Helikoniden, v. mv. (Fabell.)
HQ11e, v., z. m. helderheid, klaarsich schon zu -, hij weet zich al te hel muzen, bewoonsters v. mv. van den He- heid, doorschijnendheid v.; (van een gewem nicht zu rathen ist, dem ist-pen; likon.
luid), helderheid v.; (van wapenen &),
auch nicht zu -, wie naar geen goeden
HeliocQntriseh, bijv. nw. (Ster- blinken o., luister, glans m.; etw. an der
raad luistert is niet te helpen; ich konnte renk.) zonnemiddelpuntig, gelijkmiddel- - betrachten, bij den dag; die - fállt von
mir nicht -, ich musste es sagen, ik kon puntig met de zon.
oben herab, het licht &; 2. helder. licht,
het niet helpen, nalaten, ik &; jemn. von
Heliolatrie, v., z. m. zonnedienst verlicht voorwerp o.; (Schild.) licht o.,
etw. -, iem. iets doen verliezen; jemn. m., zonsaanbidding v.
lichte kleuren v. mv.; 2. (Goudsm.) poeier
vom Brode -, van zijn bestaan berooven;
HQliometer, (-meters, mv. -meter) o. waarmede men het goud eene lichte
Alles hi/ It zu seinere Glücke, alles spant m. zonnemeter, heliometer m.
kleur geeft; 3. verborgene plaats v.
samen om hem gelukkig te maken; Gott'' HQlios, eig. zelfst. m. zon v., zon
HQllebarde of HQllebarte,
he/f!, God zegene u, beware u, zij met
-negod,Phbusm. (-n) v. hellebaard m.
U !; so wahr mir Gott he/fe!, zoo waar HelioskQp, ( (e) s, mv. - e) m.
HQllebarden- eisen, (-eisens,
helpe mij God !; hilf Gott of ewiger Gott!, (Sterrenk.) zonnekijker m., zonneglas o. mv. -eisen) o. hellebaard-ijzer, - gevest
o God !, goede God !; 2. jemn. bei einer
HeliotrQp, ( - (e)s, mv. - e) o. (Pl.) o.; -gaiter o. hekwerk o. met halve pieArbeit -, ihm arbeiten -, helpen; jemn. wrattenkruid o., zonnebloem v.; 2. jaspis ken; -kraut o. (PI.) kornielje v.; -schaft
aufstehen -, helpen opstaan, ophelpen; m. van blauwachtig groene kleur met V. hellebaardschacht v.; -trkger m. of
einem auf die Beine -, op de been, aan roode stippen, kattenoog o.
Hellebardier, (-s, mv. -e) m.
den gang helpen; einander gegenseitig -,
HQlix, ( - es, mv. - e) m. schroef v., hellebaardier m.
helpen, bijstaan; jemn. zu seinera Glücke -, schroefvormige streep v. om eene zuil.
HellQborus, (onb.) m., z. m. nies bijdragen tot, toebrengen aan; jemn. zu l Hell, ( -er, -st) bijv. en b. (van het kruid o.
Brode, zu einem Arnie -, aan brood, aan geluid), hel, helder; -e Slimme, helder,
Hellen, (hei/te, gehellt) bedr. ww.
een ambt helpen, brood & verschaffen;, duidelijk, schel; die Glocke tont -, hel verhelderen, vervroolijken; (Goudsm.)
zum Rechte -, recht verleenen; jemn.
hel, schel; mit -er Slimme ruien,-der, das Gold -, eene lichte kleur geven;
davon -, helpen ontvluchten, iems. vlucht luidkeels, schel; das macht eine -e Slim- (Boschw.) das -de eines Baumes, de kruin.
begunstigen; he/let!, help, help!; Sic - me, dat maakt de stem helder; -es Ge- de top &; 2. wed. ww. sich -, verheldemir da auf das rechte Wort, gij brengt, láchter, schaterlach; (Spraakk.) scherp, ren, opklaren.
helpt mij daar op het rechte woord; jemn. lang, open; 2. (van bet licht), helder, HellQniseh, bijv. en b. Hellenisch,
aus dem Traume -, iem. uit den droom ^ klaar, levendig; -es Licht, helder, schit- Grieksch.
helpen, iem. op de hoogte derzaak bren- terend; -e Nacht, helder; -es Feuer, schit- Hellenismus, (-es, mv. Hellenisgen; jemn. auf die Sprunge -, iem. op het terend, helder; -es Wetter, helder; -es me) m. Grieksch taaleigen o., hellenisspoor helpen; 11. o. zelfst., Z. Elul fe.
Bier, helder, klaar; der Mond scheint -, me o.
HQlfenbein, (-s) o., z. m. Z. helder; dieses Licht brennt nicht -, hel- Hellenjst, (-en, mv.-en) m. kenner
Elfenbein.
der; es fángt an - zu werden, het begint m. der oud -Grieksche taal, voorstander
Helfer, (-s, mv. Helfer) m. helper, helder, licht, dag te worden; es ist -er m. der Grieken, hellenist m.
ondersteuner, genoot m.; 2. altaarhel - Tag, het is klaar dag; bei -em Tage, op Hellenistisch, bijv . nw. van de
per, diaken m.; (Prot.) tweede geeste- klaar lichten dag; 3. (van kleuren), hel Hellenen of Grieken, Hellenisch,Grieksch.
lijke m.; -amt o. adjunctsamt o.; (Kerk.
eine -e Holzung, dun,-der;(Boschw.)
Holler, (-s, mv. Heller) m. (Hand.)
Gesch.) diakonaat, diakenschap o.
open; 4. schitterend, flikkerend, lich- heller, halve penning m.; das ist keinen
HQlferin, (-nen) v. helpster, dia tend; -er Kórper, lichtend; it. blinkend, - werth, dat is geen cent, niets waard; bis
vrouw v.-kones,rdiav.;t glad; it. doorzichtig, doorschijnend; -er au/den lelzten -, bei - and P fenr^ig, tot op
van den tweeden geestelijke.'
Himmel, helder,doorzichtig; (fig.) klaar, den laatsten cent; ich setze den letzien Helfer-knecht, (-(e)s, mv. -e) helder, duidelijk; it. beider ziende, door- daran, ik waag er mijn laatsten cent aan;
m. onderknecht m.; -satz m. hulp- dringend; (fig.) etw. in ein -es Licht stel- keinen rothen - haben, geen rooden cent
pomp v.
len, in een helder daglicht stellen, dui- bezitten; (Muntw.) twee en dertigste
HQlfershelfer, (-fers, mv. -(er) delijk maken; er ist ein -er Kopf, er hal deel o. van een lood.
m., —in, (-nen) v. (i. k. bet.) helper, einen -en Verstand, bij is een heldere kop,
Holler — arm, bijv. nw. zeer arm,
genoot m., helpster, genoote v., hand- heeft een helder verstand; die •e Wahr- doodarm; -gewicht o. gewicht o. van een
langer m., medeplichtige m, en v.; 2. heit, zuiver, naakt; die -en Augenblicke heller, 512 per mark; (Muntw.) proefbeulsknecht m.
eines Wahnsinnigen, heldere oogenblik- gewicht o.; -hure v. gemeene boer v.;
HQlferstab, (-stab (e) s, m v. -stdbe) ken; - sehen, helder, duidelijk, juist; - -karg bijv. nw. vrekkig, zuinig; -nadel
m. steun, staf m.
denken, juist, onpartijdig, helder; 5. V. enkele speld v.; -zins m. geringe inHQ1f—geld, (-(e)s, mv. -er) o., Z. (Volkst.) heel, geheel; in -en €Haufen terest m.
(w.
i.
-recht
gebr.)
o.
Hulfsgeld;
recht kommen, bij heele troepen &; -e Augen,
HQ11–farbig, bijv. nw. licht van
o. van executie, van publieke verkooping; helder, schitterend; das -e von einer kleur; —e Haare, blond; -fuchs m. lich-rede v. (Rechtser.) uitvlucht v., voor Fliissigkeit abgieszen, eene vloeistof kla- te vos m.; -ge/b, -gran, -grün bijv. nw.
exceptie v.; -reich bijv. nw.,-wendslo., ren.
licht geel, licht grijs, licht groen; -haarig
Z. Hulfreich; - willig bijv. uw. hulpvaar.
Hell, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) bel bijv. nw blond, met licht haar; -haten
dig, bereid om te helpen; --.heit v. hulp- v., hok o. voor touwen en blokken.
m., pot, ketel m. in den oven gemetseld.
.

,

-

-

Hel.
He11ig, ( -er, -st) bijv. en b. dor
uitgedroogd; 2. vermoeid, moede;-stig,
-keit v. groote dorst m.; 2. vermoeid
-heid,
krachteloosheid v.

HQ11ing, v. helling, schuinte v.
Hell-kopf, (-kopf(e)s, mv. - kopie)

Hem.
kruid o.; -kühler m. toestel m. om den
helm van den distilleerketel te verkoelen, moorkop m.; -lehen o. helmleen o.;
-los bijv. en b. helmloos, zonder helm;
-muschel V. schildmossel v.; -m.utze v.,
Z. -kappe; -nase v. neusplaat v., neustuk o. aan een helm; -pockev. versteende
zeeeikel m.; -rei f m. helmroede o.; -rost
m., Z. -Bitter; -schieber m. vizier o. van
eden helm; -schlange V. helmslang v.;
-schmied m. helmsmid m.; -schmuck m.
helmsieraad o.; -spitte v. punt v. van den
helm; (Bouwk.) spits v. van het dak,
nok v.; -stange V. stang v. van den weerhaan op een koepeldak; -stock m. (Zeew.) helmstok m., roerpen v.; -strausz
m. helmsieraad o.; -stutz ni. helmsieraden
o. mv.; -taube v. kappertje o.; -umfCattert bijv. nw. met een helmbosch ver
-visier o. vizier o. van den-sierdnw.;
helm, helmviziero.; -weiderich m. blauwe
weegbree v.; -wulst m. gevlochten krans
m. (in een wapen); -zeichen o., -zierath,
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halfrond o.; (Scherts.) -n, billen m. mv.;
-sphárisch bijv. en b. halfbolrond.

Hemistieh, (-(e)s, mv. -e) of
Hemistichium, (-chiums, mv.
-chiera) o. half vers o.

Hemmloekstange, (-n) v.scheerlingden m.
m helder hoofd o., schrarjere kop m.;
Hemmeisen, (-eisens, mv. -eisen)
-meister m. opziener m. bij het koolzaad
o. stremijzer, remijzer o.
dorschen; -p[ei[e v. (Org.) schelfluit v.;
Hemmen, (hemm te, gehem mt) bed r.
-roth bijv. nw. licht rood; -schreier m.
WW. stremmen, verhinderen, beletten,
goudvink m.; -sehen o. (Gen.) helder
stuwen, tegenhouden, stuiten; den Lau/
somnambulisme o.; (fig.)-ziendhv.,
des Wassers, it. (fig.) der Siege -, tegen
scherpzinnigheid v.; -sehend bijv. nw.
einen Wagen, ein Rad -, tegen -houden;
(fig.) scherpzinnig, helderziend; -seher
remmen; (fig.) ThrOnen -, weer--houden,
mb helderziende m.; ---in v. (Gen.) hel
houden; jems. Zorn -, inhouden, belet
somnambule v.; -seherei v.-derzin,
verhinderen; it. stillen, doen bedaren;-ten,
helderzien o., helderzichtigheid v., som
die Rede -, storen, inhouden; it. (Heelk.)
-sichlig bijv. nw. helder--nambuliseo.;
de spraak, het spreken beletten; dasBlut
ziend; (fig.) scherpzinnig; -sichtigkeit v.
-, ophouden, doen ophouden; -de Kraft,
helderziendheid, scherpzinnigheid v.;
inwerkend, tegenwerkend.
-thranm. klare, heldere traan m.; -umHemmer, (-s, mv. Hemmer) m.
schienet bijv. nw. gepantserd, in schitte(Uurw.) pal in. van een horloge.
rende wapenrusting gekleed.
Hemmerling , (-(e)s, mv. -e) m.
HQU -weg, ( - (e)s, mv. - e) m. hel- -zierde v. Z. -schmuck.
He1Q te, (-n, mv. -n) m. heloot, (f'l uiski.) vierde gedeelte o. van een aplende weg m.; -weisz bijv. nw. helder
Spartaansche slaaf m.; -nthum o. Spar- pel, geschi.' t om gebraden te worden;
wit, sneeuwwit.
Helm, ( - (e)s, mv. - e) m. hecht o., taansche slavenstand m., helotisme o. 2. (Nat. hist.) Z. Ammer.
Hem !, tussch. (als men niet goed Hemm-feder, (-n) v., Z. Hem
steel m.; it. kap, stolp v.; (van eene bijl),
steel m.; (aan het anker), helmstok m.; gehoord heeft), hé !, wat belieft u ! 2. hum, mer; -fisch m. schildvisch, zuigervisch
m.; -gabel v. stuitgaflel v.; -ketle v. rem2. (Ridd.) helm, stormhoed m.; 3. (Wa- nabootsing van het hoesten.
Hemd, (-(e)s, mv. -en) of Hem- ketting m.; 2. (aan een paardenbit),spanpenk.) helm m.; (Ontik.) helm m., lamsvlies o.; ein mit einero -e geborenes Kind, de, (-s, m. -n) o. hemd o.; das - wech- ketting m.; it. lederen broek v.
Hemmniss, (-es, mv. -e) o. hinmet een helm geboren; er ist gut unterm seln, ein anderes - anziehen, een ander,
Helm versehen, hij heeft veel hersenen, schoon hemd aandoen; int -,im bloszen -e, dernis v., beletsel o., verhindering v.
HQmmschuh, (-(e)s, mv. -e) m.
verstand; (Bouwk.) (van een gebouw). in het hemd, bijna naakt; er hat nichts
koepel m., koepeldak o.; (Pl.) (van eene als das -, er hat kein gutes - auf dem remketting, nijper m.
Hemmung, v. tegenstand m., tebloem), helm m.; Blume mit einem -e, Leibe, hij heeft nauwelijks een,geen hemd
aan het lijf; jem. bis au/s - ausziehen, genwerking v., beletsel o., hinderpaal m.;
Z. -blume; (Dist.) helm m.
Helm-biene, (-n) v., Z. Drohne; ' (fig.) iem. tot op zijn hemd uitkleeden, 2. (van het bloed), stilstand m., strem
-mingv.;3(Gewr)ustU.
-binde v. (Wapenk.) helmstrik m.; -blu- van alles berooven; (Spr.' das - ist mir
me v. helmbloem v., duinhelm m.; -busch ndher als der Rock, het hemd is nader pal, lichter m.
Hemmungs -rad, ( rad(e)s, mv.
m. helmpluim v., helmbo., ni.; -dach o. dan de rok.
Hemd - armel, (-mels, mv. -mei) -ráder) o. (Uures.) lichterrad o.; -spruch
koepeldak o.; -decke, pronkdeksel o. in
het wapen; it. versiersel o. om of van m. hemdsmouw v.; -biesel m. handboord- m., -urtheil o. opschortend vonnis o.
Hempelmann, (-mann(e)s, mv.
den helm; -eisen o. (Sm.) aambeeld o. je o.
Hemdehen, o . (verkl.) hemdje o., -mdnner) m., Z. Hampelmann.
voor het smeden van bijlen, dilijzer o.
Hempeln, (hempelte, gehempelt)
Helmen, (helmte, gehelmt) bedr. klein, kort hemd, half hemd o.
Hemdenadel, ( - n) v., Z. Hemd - o. ww. haperen; it. hinderen, strompelen.
WW. eine Axt -, een steel maken aan;
Hengel, (-s, mv. Hengel) m., Z.
eik Wappen -, van een helm voorzien; nadel.
Hemden - hals, (- halses, mv. -hOl- Henkel.
jem. -, den helm opzetten.
Hengst, (-es, mv. -e) m. hengst
Helmer, (-s, mv. Helmer) m., Z. se) m. hals m. van een hemd; -schnitl
m. snijden o. van een hemd; it. snede v. m., mannetje o. van het paard en paar
Hellweg.
dieren, als ezels, zebra's;-denarig
Helm - erschutternd, bijv. nw. van een hemd.
Hemd-kleid, (-kleid(e)s, mv. (fig.) een geil manspersoon; 2. haspel,
op den helm slaande; -feder v. helmved er v., Z. -busch; -feaster o., Z. - giller; -kleider) o. hemdskleed, kleed o. in den zwingel m., hannegat o.; 3. haak m.
-[órmig bijv. en b. helmvormig; —e Blu- vorm van een hemd; -knop/ m. hemds- waaraan men iets ophangt, optrekt &;
me, helmbloem; - gewólbe o., Z. -dach; knoop rn.; it. knoop m. aan den kraag van (fig.) bul, bok m.
Hengstchen, Hengstlein, o.
- giller o. helmgat, vizier o.; -hut m. een hemd; -korb m. vuurmand v.; -kragen
helmhoed, helm m., casque v., scha - m. hemdskraag m.; -krause^v.hemdsboord (verkl.)hengstjeo.,kleine,jonge hengst m.
Hengst -fohle, (-n) v.,-f allen,
o., manchette v.;2.borststrook v.,geplooiko v.
Helmig, bijv. nw met een helm de kraag m. in een hemd; -leinwand v., (- fullens, mv. -Pullen) o. hengstveulen
- linnen o. hemdelinnen, shirting o.; -na- o., mannelijk veulen o.; -geld o. hengstvoorzien.
Helminthiasis, V. (Gen.) door del v. borstspeld v.; -preischeno. hemds- geld, dekgeld o.; -mann m. bengsteboer
boord o.; -schnalle v. hemdsgesp v.; m., opzichter m. der stoeterij.
wormen veroorzaakte aandoening v.
Helmintholith , (-en, mv. -en) -schlitz m. borstgat o. van een hemd; Henkel, (-s, mv. Henkel) m. (van
- schuilt m., Z. Hemdenschnitt; -sponge een vat &), oor, hengsel, handvatsel,
m. (Delfst.) wormsteen m.
oog o.
Helm -kamm, (-kanim(e)s, mv. V. hemdsgesp v.
Henkelchen, Henkelein, o.
-kam. me) m., Z. -busch; -kappe v. helm- Hemhasten, (hemhastete, gehemkap v., lederen helm m., overtrek m. van hastet) o. ww. (Prov.) naar den adem (verkl.) hengeltje, oortje, oogje o.
Henkel-dukaten, (-tens, mv.
hijgen.
de schako.
Helm-kopf, (-kopj(e)s,mv.-kdpfe) Hemi -sphare, (-n) v. halve bol -ten) m., Z. -stuck; -/tasche V. flesch v.
m, gehelmd hoofd o.; -kraut o. schild- of kloot, halve hemel- of aardbol m., met een oor; -form v. oorvorm m.; -ge-
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[ass o. vat o., vaas v. met een, oor of
en, mv. -en) m. (Delfst.) IIerabbewegen, (bewegte herab,
handvatsel; -korb m. hengselmand v.; leversteen, bepatiet m.
herabbewegt) bedr. ww. naar beneden
-kruq m. kruik v. met een oor.
bewegen, schuiven, trekken;2. wed. ww.
IHQppe, (-n) v., Z. Hippe.
Henkeln,(henkelte,gehenkelt) bedr. HQppelein, o. (verkl.) geitje o.; sich -, buigen, zich vernederen.
ww. van een hengsel, oor enz. voorzien. , (fig.) aankomend meisje o.
Herabbiegen, (tog herab, herabH$nkel-napf, (-( e)s, rnv. -e) m. Her, bijw. hier, daar, naar mij heen, gebogen) o. ww., m. h. en s. naar benehap, kom v. met een oor; -schüssel v. naar - toe, hierheen; kommt -, hier -!, den buigen, trekken, drukken; herabgeschotel m. met handvatsels; -stuck o. kom hier, hierheen!; hin and -, hier en bogene Aeste, Stengel, omgebogen; 2. wed.
muntstuk, geldstuk o., gedenkpenning daar, heen en we(d)er; von dort -, von ww. sich -, (van een weg), afloopen en
m. met een oor; -tasse v. kopje o. met oben -, von unten -, van daar, van boven, zich krommen.
een oor; -Ihaler m., Z. -stuck; -topt m. van beneden; von Abend -, van het wes- Herabbinden, ( band herab, herpot m. met ooren.
ten; wo ist (komma) sic -?, waar komt abgebunden) bedr. ww. onr., Z. abbinHQnken, ( henkte, gehenkt) bed r.ww. zij van daan ?; sie kommt weit, von Wei- den.
hangen, ophangen; ein Gehenkter, ge- tem -, zij komt van eene afgelegen plaats;
Herabbitten, (bat herab, herabhangene; 2. wed. ww. sich -, zich op- hin and - gehen, heen en weder gaan, gebeten) bedr. ww. onr. verzoeken naar
hangen, zich door ophanging het leven slingeren.; hinter jemn. - gehen, iem. vol- beneden te komen, afsmeeken, afbidden.
benemen. gen; hinter jemn. - sein, iem. achterna Herabblasen, (du bläszt herab, er
Henkenswerth, bijv. nw. han- zitten, vervolgen; ober jem. - sein, zich blászt herab, blies herab, herabgeblasen)
genswaard, waard om opgehangen te op iem. werpen; man rieth hin and -, men bedr. ww. onr. naar beneden blazen, afworden; -er Mensch, galgebrok m. gaf zich aan allerlei vermoedens over; 2. blazen; 2. o. ww., m. h. van de hoogte
Honker, (- s,mv. Henker) m.scherp- Versprechen hin, Versprechen -!, beloofd blazen (op den horen).
rechter, beul, beulsknecht m.; unter of of niet beloofd, dat is hetzelfde; nur Herabblieken,(blickteherab,hervon -s Hand sterben, door beulshanden damit, geef maar op; da, die Hand-!,nu abgeblickt) bedr. ww. nederzien, naar
sterven; sein eigener - werden, zich van de hand er op!; immer -! ich erwarte beneden zien, den blik naar beneden werhet leven berooven; (fig.) sein eigener - euch, kom maar voor den dag; 3. neben pen; (fig.) medelijden hebben met, gesein,zichzelven kwellen,pijnigen;(Volkst.) jemn. - gehen, naast; IE. die Zeit -, sedert nadir zijn voor.
der -!, ei, der -!, dass dich der -!, wat eenigen tijd; es ist schon einige Jahre -,
Herabblinken, ( blinkte herali,
duivel!, wat bliksem!, wat drommel!; het is & geleden; von Alters -, van oud- herabgeblinkt) bedr. ww. our. naar beder - hole !, de duivel hale u !; geht ,gum tijds, van oudsher; (fig., Spr.) er ist nicht neden stralen schieten.
-!, hol' euch der-!, loop naar den duivel !; weit -, hij is van geringe, lage afkomst;
Herabblitzen, (blitzte herab, herich [rage den - danach, ik geef er den dieser Witz ist nicht weit -, beteekent abgeblitzt) o. ww. (van den bliksem),
duivel, den drommel, de weerga van; dar- niet veel, heeft niet veel om het lijf.
naar beneden schieten; 2. bedr. ww. door
aus werde der - klug, daar kan geene kat
Herab, bijw. naar beneden; -, von den bliksem naar beneden geslagen, geuit wijs worden; das taugt den - nichts, oben -, van boven naar beneden; der Berg, smeten worden.
dat deugt volstrekt niet; (gem.) (lat deugt den Strom -, den berg & af.
Herabbrausen, (brauste herab,
geen bliksem; was -s!, wat duivel, wat Herabarbeiten, (arbeitete herab, herabgebraust) bedr. ww. van boven
bliksem !, wat drommel !; (fig.) wreed- herabgearbeitet) naar beneden bezorgen, komen aanbruisen, aandruisen; it. met
aard. woest mensch m. brengen; 2. wed. ww. sich -, met moeite getier, geraas naar beneden storten, storHQnker—beil, (-( e)s, mv. -e) o. naar beneden komen.
men.
beulszwaard ii.; -block m. blok o. waarop Herabaugeln, (augelte herab, Herabbreehen, (du brichst herab,
iem. het hoofd wordt afgehouwen.
herabgeaugelt) o. ww. naar beneden zien, er bricht herab, brach herab, herabgeHenkerei, v., Z. Scharfrichterei. naar beneden toelonken.
brochen) bedr.ww.onr. naar beneden rukHQnkerfr-ist, (- en) v., Z. Galgen- Herabbammeln, -baumeln, ken; 2. o. ww., m. h. afbreken en neerfrist; -geld o., Z. -lohn.
. bummeln, (bammelte, baumelte, vallen, naar beneden storten, ineenstorHenkeriseh, bijv. uw., Z. hen- bummelte herab, herabgebammelt, herab- ten.
kersnzaszig.
gebaumelt, herabgebummelt) o. ww. naar Herabbringen, (brachte herab,
Honker-1ohn, (-( e)s) m., z. m. beneden hangen, heen en weer slingeren. herabgebracht) bedr. ww. onr. naar bebeulsloon o.; -lust v. wreedaardigheid Her€ bbannen, (bannte herab, neden brengen, bezorgen; (fig.) jem. in
v.; -mahl o., -naahlzeit v. galgemaal o.; herabgebannt) bedr. ww. naar beneden seinen Vermógensumstanden -, vernede(fg.) laatste gerecht o.; - mdszig bijv. en bannen. ren, het krediet ontnemen; einen Baum
b. als een beul; (fig.) als een tiran, wreed;
Herabbegeben(sieh), (begab -, vellen.
-schwert o. beulszwaard, zwaard o. der herab, herabbegeben) wed. ww naar be- Herabbucken(sieh), ( bückte
gerechtigheid. neden gaan, afdalen, neerdalen. herab, herabgebückt) wed. ww. zich voor HQnkers-frau, (- en) v. beuls- Herabbekommen, ( bekam her- overbuigen.
vrouw, vrouw v. van den scherprechter; ab, herabbekommen) o. ww our. naar Herabd mmern,(dammerte her-knecht m. beulsknecht m. beneden halen, krijgen, reiken. ab, herabgedammert) o. ww. schemerend
Henkerstriek, (-( e)s, mv. -e) Herabbemühen,(bemuhte herab, neerdalern.
m. galgstrik m.
herabbemüht) bedr. ww. jem. -, over- Herabdrngen, (drdngte herab,
Hunne, (- n) v. hen, kip v.; ge- halen, moeite geven om naar beneden te herabgedrangt) bedr. ww. naar beneden
haubte -, kuifhen v.; junge -, kuiken o.; komen; 2. wed. ww. sich -, zich de moeite dringen, drukken, duwen; 2. wed. ww.
(van huisvogels), wijfje o.; 2. (P1.) jet- geven om naar beneden te komen. sich -, naar beneden dringen.
te -, berenoor o.
Herabbeten, (betete herab, herab- Herabdrehen , ( drehte herab,
HQnnegat, (-( e)s, mv. -e) o. gebetet) bedr. ww. den Segen Gottes au/ herabgedreht) bedr. ww. afdraaien, af(Zeew.) hennegat o.
sich -, afsmeeken, afbidden; jem. -, bid- schroeven, draaiend afbreken.
Hunnen-hiss , (- es, mv. -e), den om neer te dalen. Herabdringen, (drang herab,
-darm, (- darm(e)s, mv. -darme) m., Herabbestellen, (bestellteherab, hera5gedrungen) o. ww. onr. naar beneZ. Huhner-biss, -darm. herabbestellt) bedr. ww. beneden be- den dringen, met moeite naar beneden
HQnnehutten, (hennehuttete,ge- stellen.
komen.
hennehuttel) o. ww. (Prov.) huiveren, Herabbeugen,(beugteherab,her- Herabdröhnen, ( dröhnte herab,
kippevel krijgen.
abgebeugt) bedr. ww. neerbuigen, naar herabgedröhnt) o. ww. met dreunenden
HepCtiseh, bijv. uw. tot de lever beneden buigen; 2. wed. ww. sich -, zich slag naar beneden vallen.
behoorend.
buigen, zich vernederen.
Her%bdri eken, (druckte herab,
(-

Her.

Her.
herabgedrückt) o. ww. met dreunenden
slag naar beneden vallen.
Herabduften, (duflele herab, herabgeduftel) o. ww., m. h. baar beneden
geur verspreiden; 2. geur verspreidende nederdalen.
Herabdurfen, (dur f te herab, herabgedurft) o. ww. in de diepte durven nederdalen, wagen naar beneden te
gaan.
Herabeilen, (eilte herab, herabgeeill) o. ww., m. h. en s. naar beneden
ijlen, snellen, vliegen.
Herabergieszen, (ergoss herab
herabergossen) bedr. ww. onr. van boven
naar beneden gieten; 2. wed. ww. sich
-, neervloeien, zich neerstorten, neer stroomen.
,

Herabfahren, (du fáhrst herab,
er fáhrt herab, fuhr herab, herabge f ahren)
o. ww. onr., m. s. afrijden, afvaren, naar
beneden rijden, varen; 2. bedr. ww. Holz
vom Berge -, afrijden, afvoeren.

Herabfahrt, v. nederdalen, afdalen o.

Herabfallen, (du fdllst herab, er
[alit herab, feel herab, herabgefallen) o.
ww. onr., m. S. naar beneden vallen,
afstorten, zinken.
Herabfeuern , (f euerte herab ,
herabgefeuert) bed r. ww. afschieten, naar
beneden vuren.
Herabfinden, ((and herab, herabgefunden) o. ww. onr. den weg naar beneden vinden.
Hera^bfiammen, (flammie herab,
herabge flammt) o. ww., in. h. en s. nedervlammen.

Her.

Herabgaffeln, (ga felle herab,
herabgegafelt) bedr. ww. met de vork,
gaffel naar beneden halen, krijgen.
Herabgaffen, (ga fjute herab, herabgegaffi) o. ww., m. h. met open mond
naar beneden kijken, staren.
Herabgeben, (du giebsi herab,
er giebt herab, gab herab, herabgegeben)
bedr. ww. onr. afgeven, naar beneden
toereiken, van boven aanreiken; 2. wed.
ww. (fig.) sick -, zich vernederen.
Herabgebieten,

( gebot herab,

herabgebolen) o. ww. onr., m h. van boven naar beneden zijne bevelen geven; it.
bevel geven om naar beneden te komen.
Herabgehen, (ging herab, herabgegangen) o. ww. onr., ni. s. naar bene
gaan, loopen; (van een venster),-den
uitzicht geven op eene benedenplaats;
2. es geht nicht herab, het gaat niet
weg.
Herabgeigen, (geigle herab, herabgegeigt) bedr. ww. afspelen, door zijn
vioolspel naar beneden doen komen.
HerElbgieszen, (goss herab, herabgegossen) bedt. ww. onr. naar beneden
gieten.
Herabglanzen, (glánzte herab,
herabgeglánzt) o. ww., n i . h. naar bene
schitteren, den glans van boven naar-den
beneden doen vallen.

Herabg1eiten, glitscheii,
—

(glut herab en glitschte herab, herabgeglitten en herabgeglilscht) o. ww., M. s.
en h. naar beneden glijden, afglijden.

,

Herabfiimmern, (flimmerle her- Herabhakeln, herabhaken,
ab, herabge/limmert) o. ww., Z. herab- (häkelie herab, herabgeha kelt en hakte
herab, herabgehakt) bedr. ww. met de
blinken.
Herabfiöszen, (flöszte herab, her- vork of gaffel naar beneden halen; 2. afabgeflöszt) bedr. ww. Holz -, laten af- haken.
Herabfioten, (flotele herab,herabgelótet) bedr. en o. ww., Z. herabblasen.
Herabfltiehten, (fluchtete herab,
herabge/luchlet) o. ww. beneden een toevluchtsoord zoeken; 2. bedr. ww. onder
het vluchten naar beneden bezorgen.
Herabfiuthen, (/luthete herab,herabgeflulhet) o. ww., m. s. naar beneden
golven, stroomen, afvloeien, afdrijven.
EIerabfi hren, (fuhrle herab, herabgefuhrt) bedr. ww. afvoeren, naar beneden voeren, leiden.
Herabfunkeln, (funkelte' herab,
herabgefunkelt) o. ww naar beneden von-

kelen, nedervonkelen.

gehauen) bedr. ww. onr. afhouwen, afhakken, neervellen; (z. voorw.) een slag
van boven naar beneden toebrengen.
Herabheben, (hob herab, herabgehoben) bedr. ww. onr. afnemen, afbeuren, aflichten; 2. naar onder reiken.

Herabhelfen, (du hilfsl herah
er hil f t herab, half herab, herabgeholfen) o. ww. onr., m. h. afhelpen, naar
beneden helpen.
Herabhetzen, (hetzte herab, herabgehetzt) o. ww. naar beneden jagen.
Herabheulen, (heulle herab, herabgeheult) o. ww., in. h. afhuileu; 2. na.
S. huilend afkomen.
Herabhinken, (hinkte herab,her=.
abgehinkt) o. ww., m. h. naar beneden
hinken.
Herabholen, (holte herab, herabgeholt) bedr. ww. naar beneden halen,
afhalen.
Herabhupfen, (hup f le herab,her=
abgehupft) o. ww., m. h. en s. naar beneden huppelen, springen, dansen.
Herabjagen, (jagle herab, herabt'
gejagl) bedr. ww. naar beneden jagen,
drijven, vergaren; it. de jacht beneden
vervolgen; 2. o. ww., m. h. naar beneden jagen, rennen, ijlen.
Herabhu(t)sehen, (hu(t)schte
herab, herabgehu(1)scht) o. ww.,Z. herabglitschen.
Herabkammen, (khmmle herab,
herabgekammt) bedr. ww. naar beneden
kammen.
Herabkarren, (karrte herab, herabgekarrt) bedr. ww. op eene kar naar
;

Herabg1immern , (glimmerte
herab, herabgeglimmert) o. ww., Z. herabblinken.
beneden voeren.

Herabflattern, (flatterte herab Herabgreifen, (grif herab, herherabgeflallerl) o. ww., m. h. naar bene- abgegri(Jen) o. ww. onr., m h. naar iets
in de diepte reiken; 2. bedr. ww. naar beden fladderen.
Herabfiiegen, (flog herab, herab- neden rukken, afrukken.
Herabgueken, (guckle herab,
geflogen) o. ww. onr., ni. s. en h. naar
herabgeguckt) o. ww., m. h., Z. herabbeneden vliegen, ijlen.
Herabfiiehen, (floh herab, herab- blicken.
Herabhaben, (hatte herab, hergeflohen) o. ww. onr., m. s. naar beneden vluchten, eene schuilplaats zoeken. abgehabt) bedt. ww. onr. naar beneden
flerabfiieszen, (floss herab,herab- gehaald, ten onder gebracht hebben.
geflossen) o. ww. onr., m. s. naar bene- Herabhageln, (hagelte herab,herden vloeien, loopen, stroomen, afvloeien, abgehagelt) o. ww., m. h. en s. nederllagelen, door den hagel afvallen.
afloopen.

drijven, afvoeren.
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Herabhallen,

(halltc herab, her-

abgehalit) o. ww. naar beneden klin-

ken.

Herabhangen, (du hángst herab,
er hangt herab, hing herab, herabgehangen) o. ww. onr. afhangen, naar bene
hangen, hellen; -der Fels, afhan--den
gend; (Pl.) overhellen, overhangen; -der
Stengel, overhangend, gebogen; -e Backen, hangwangen V. mv.
Herabhängen, (bangle herab,
herabgehangt) bedr. ww. lager hangen,

laten hangen.

Herabharken, (harkte herab,
herabgeharkt) bedr. ww. afharken.
Herabhauen, (hieb herah, herab-

Herabkehren, (kehrte herab,her.
abgekehri) bedr. ww. naar beneden vegen, afvegen, wegvegen.
Herabklettern, (kletlerte herab,
herabgeklettert) o. ww. naar beneden
klauteren, afklauteren.

Herabklimmen, (klomm herab,
herabgeklomnien) o. ww. onr., Z. herabklettern.

Her€bklimpern, (klimperte herab, herabgeklimpert) bedr. ww. afspelen.
Herabkollern, (kollerte herab,
herabgekollert) o. ww., m. h. naar beneden rollen, buitelen.
Herabkommen, (kam herab,herabgekommen) o. ww. onr., m. s. naar beneden komen, afkomen, vervallen; (.ig.)
verliezen, schade lijden, in armoede, ellende, verval geraken, vermageren; er ist
sehr herabgekommen, hij is zeer verval
lieses Haus körnmt taglich mehr her--len;
ab, vermindert, vervalt, gaat achteruit.
Herabkönnen, (ich kann herab,
du kannst herab, er kann kerab, konnte
herab, herabgekonnt) o. ww. onr., m. h.
naar beneden kunnen.

Herabkriechen, (kroch herab ,
herabgekrochen) o. ww., m. s. en h. naar
beneden kruipen, klauteren.
Herabkriegen, (kriegte herab,
herabgekriegt) bedr. ww. naar beneden
halen, krijgen, er af krijgen.
Herabkunft, v. afkomen o.
Herablaeheln, (lachelte herab.
38
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Hcr.

herabgeldchell) o. ww. grimlachend neerzien.

Herablaehen, (lachte herab, herabgelachl) o. ww. lachend neerzien.

Herablangen, (tingle herab, herabgeldnyl) bedr. ww. in de lengte uit

-breidn.

Herablangen, (lang l e herab, herabgelangt) o. ww., m. h. tot beneder,
toe reiken, naar beneden hangen; 2. bedr
ww. van boven naar beneden toereiken.
toesteken.

Herablassen, (du lássest herab,
er lásst herab, liesz herab, herabgelassen) bedr. ww. onr. aflaten, nederlaten,

her.

Herabnáthigen, (nól h igte hei-ah gerufen) o. ww. onr., m. h. van boven
herabgeii lhigl) hedr. ww. noodzaken on toeroepen naar beneden te koeien; er
eiaar beneden te komen.
riet mach in den N, o/' herab, hij riep mij
Heraborgeln, (orgelle herab,her- toe plat ik & moest. koeren.
obgeoryelt.) bedr. WW. loor orgelspel naa
Herabrutsehen, (r ul cchle herob ,
beneden doen koenen; it. eentonig ot ► . heruhgeruischt) o. ww., m. s., Z. herabglitschen.
zeggen.
Herabpaeken, (packte herab, her. Hera,baäbeln, (snbelte herab, herabgepackl) bed r. ww. lagerpakken; (fig. abge.tiubeli) bedr. ww. afhouwen, afslaan
pacht each herab !, gauw naar beneden r tiet den (legen.
maak (lat gij naar beneden komt.
Herabsagen, (sagic herab, herabHerabpriigeln, (prugelte herab gesagl) he^lr. ww. naar beneden zeg herabgepruyelt) bedr. ww. naar beneder gen.
ranselen; it. afranselen.
Herabsäuseln, -sausen, (sauHerabpurzeln, (purzelte herab selle of sauste herab, herabgesuuselt of
herabgepurzelt) o. ww., m. s. (gemeenz.; herabgesaust) o. ww., m. h. en s. naar

naar beneden laten, laten zakken; (fig.)
etw. vom Preise -, laten vallen; 2. wed, naar beneden buitelen, afbuiteln.
Ww. sich - an einero Siricke, zich laten
Herabranken (sich), rankt
zakken, aflaten; (fig.) zich gemeenzaam herab, herabgerankl) wed. ww. naar bemaken, zich minzaam gedragen, zich neden ranken.
vernederen; sie war so gnádig, sich zo
Herabrasen, (raste herab, herabeinem Gespräche muit ihni herabzulassen, gerast) bedr. ww. door gerar s naar bene.
zich verwaardigen, wel willen toestaan; .fen doen komen; 2. o. ww. razend naar
it. sick zu dem Gesichtskreise seiner Schü- beneden komen, doen afkomen.
Ier -, afdalen, zich schikken naar.
Herabrasseln, (rasselle herab
Herablassend, bijv. nw. min- herabgerassell) o. sew., m. s. naar benezaam; -er Furst, minzaam, vriendelijk. den stommelen.
Herablassung, v., Z. herablassen; Herabrauschen, (rauschte her (fig.) minzaamheid, vriendelijkheid, ne- ab, herabgerauschl) o. nw., m. h., Z.
derigheid, gemeenzaamheid, inschikke- herabbrausen.
lij kheid V.
Herabreehen, (rechte herab, herHerablaufen, (du laufst herab er abgerecht) bedr. ww., Z. herabharken.
Muft herab, lief herab, herabgelaufen) o.
Herabreden, (redere herab, herww. onr., rn, s. naar beneden loopen; abg-Iredet) o. ww. van boven naar bene
spreken.
-den
(van water), naar beneden loopen, af
afvloeien; (Pl.) -des Blatt, aan-lopen,
Herabregnen, (regnele herab,
herabgeregnet) o. en onp. ww. nederden stengel alloopend.
Herblegen, (legte herab, herab- regenen.
gelegt) bedt. ww. lager leggen.
Herabreiehen, (reichte herab,
Herableiern, (leierte herab, her- herabgereicht) bedr. ww., Z. herablangen.
(

,

abgeleierl) bedr. ww. eentonig zingen.

Herabmö gen, (dia magst herab,er

naar beneden rnoeter, gaan.

Herabnehmen, (du nirnmst herab,
er nimmt herab, nahm herab, herabgenommen) burr. ww. onr. afnemen, opnemen, wegnemen.
.Herabnehmuug, v., Z. herabneehrnen; die - Christi vom Kreuze, de afneming v.

Herabsehaben, (schabte herab,
herabgeschabl) bedr. ww. afschaven, weg
-schaven.
(schaf herab,
herabgescha fr'en) bedr. ww. onr. naar be-

Herbschaffen,

neden bezorgen.

Herabschallen, (schallte herab,
herabgeschallt) o. ww., m. h. naar bene
-den

klinken, van boven toeklinken.

Herabschauen, (s chaule herab,
herabgesehaul) bedr. ww., Z. herabsehen.
Herabschauern, (schauerte herab, herabgeschauert) bede. ww. doen nedertrillen; 2. o. ww., m. s. neertrillen.

Herabscheinen, (schien herab,
herabgeschiennen) o. ww. oer., m. s. naar
beneden schijnen, stralen, schitteren; 2.
bedr. ww. (van de zon), door te schijnen
doen smelten, afvallen.

Herabscheren, (du schierst herab, er schiert herab, schor herab, herabgeschoren) bedr. ww. onr. wegscheren, af-

scheren; 2. wed. ww. sich -, zich naar

Herabreisen, (reisle herab, her- beneden scheren.

Herableiten, (leilete herab, her- abgereist) o. ww., m. s. nederdalen, af
afreizen, naar beneden reizen. -dalen,
abgeleilet) bedr. ww. naar beneden leiden, afleiden.
Herabreiszen, (riss herab, herHerablenken, (lenkte herab,her- abgerissen) be^lr. ww. oer. jemn. den
abgelenkt) bedr. ww. afsturen, naar be- i:ut vom Kop/'e -, afrukken, aftrekken.
neden sturen.
Herabreiten, (rilt herab, herabHerableuehten, (leuchtete herab, ger illen ) o. ww. oer., m. s. en h. naar
herabgeleuchtet) bedr. ww. jeinn. die beneden rijden, afrijden.
Treppe -, aflichten, naar beneden lichHerabrennen, (rannte herab, herabgeranut) o. ww. oer., m. s. afrennen,
ten.
Herabloeken, (lonkte herab, her- naar beneden rennen.
abgelockl) bedr. ww. naar beneden lok
Herabrieseln, (rieselleherab,heroverhalen naar beneden te gaan. -ken, abgeriesell) o. ww., m. h. afvloeien, afHerabmaehen, (machte herab, stroomen, naar beneden ruischen; 2.bedr.
herabgemachl) bedr. ww. naar beneden ww. door vloeien afbrokkelen.
doen gaan, doen dalen; 2. wed. ww. sick
Herabringeln (sich), (r ingelte
Izerab, herabgeringell) wed. ww. naar be-, naar beneden gaan, afdalen.
mag herab, mochie herab, herabgemochl)
o. ww. oer. beneden moge.
Herabm tissen, (ich muss herab,
du mtucst herab, er muss herab, mussle
herab, herabgemussl) o. ww oer., m. h.

beneden seizen.

Herabscheuchen , (scheuchle
herab, herabgescheucht) bedr. ww. naar
beneden jagen, afjagen.

Herabsehieken, (schickte herab,
herabgeschickl) bedr. ww. naar beneden
zenden; (fig.) afzenden, heenzenden.
Herabsehieben, (schob herab,
herubgeschoben) bedr. ww. onr. naar beneden schuiven; 2. o. ww., m. s. afglij
-den.

Herabsehielen, (schielte herab,
herabgeschielt) o. ww., m. h. scheel, ter
sluik naar beneden zien.

Herabschieszen, (schors herab,
rierabgeschossen) bedr. ww. oer. afschie-

en,naar beneden schieten, omverschie.en; einen auulhenden blick -,naar beneden
►werpen; 2. o. ww., m. s. zich naar berieden krullen, krullend ne^lerhangen.
Herabrinnen, (rann herab, her- ielen werpen; (van roofvogels), neer
-;ch
xbgeronncen) o. ww. onr., m. s. afstrooielen.
rnen, afvloeien.
Herabschiffen, (schiffte herab,
Herabrollen, (route herab, her- ierabgeschifft) o. ww., m. h. afvaren;2.
zbyerolll) o. ww., rn h. naar beneden )edr. ww. Waaren -, met scheepsgele'olien; '2. burr. ww. Sleine -, al rollend ,enheid naar beneden bezorgen.
► fwerpen, (doen) afrollen,
Herabschimmern, (schiminerte
Herabrueken, (riickle herab,her- ierab, herabgeschimmcrt) o. ww., m h.
zbgeruckt) bed r. wvv. naar beneden trek- leerscherneren.
en, rukken, afrukken; 2. o. ww., m. s. Herabsohlagen, (du schlrgst her;n h. naar beneden trekken, marchee- b, er schla-gl herab, schlug herab, herab^en.
►esrhlargen) bedr. ww., Z. abschlagen.

Herabrufen, (riet herab, herab-

Herabschl ngeln,

(schlangelte

Her.

Her.

Her.

herab, herabgeschlángele) o. ww., m. s. ww. sich vom Pierde -, afspringen, zich
afwerpen.
Hera^bschleichen, (srhlich her- Her4bschwirren, (schwirrle hereb, herabge.gchlichen) o. ww. onr., m. s. ab, herabyeschwirrt) o. ww., m. s. naar
naar beneden sluipen, ter sluik naar be- beneden snorren.
Her4bsegeln, (segelte herub, herneden gaan.
Herbsehleifen, (schlei[le her- abgeseyelt) o. ww., m. s. en h. afzeilen,
ab, herabyeschleift) bed t . ww. afsleepen, afvaren.
Herilbsehen, (du siehst herab, er
naar beneden sloepen.
Her&bsehlendern, (schlenderle sieht herab, suh herab, herabyesehen)
herab, herabyeschlendert) o. ww., m. s. o. ww. our., m. h. naar beneden zien;
(fig.) auf jens. -, met minachting neer naar beneden slenteren, dwalen.
Herabsehlenkern, (schlenkerte Lien op.
Herabsehnen (sich), ( sehnte
herab, herabgeschlenkert) bedr. ww., Z.
herab, herubgesehnt) wed. ww. hunkeren
herabschlendern.
Herabsehleppen, (schlepp!e her- om af te komen.
Her&bsein, (war herab, her•abgeeb, herabgeschleppl) bedr. ww., Z. herabschleifen; 2. wed. ww. sich -, met wesen) o. ww.onr., m. s. eraf zijn, bene
-den
zijn.
moeite afgaan, naar beneden gaan.
Herabsehleudern, (schleuderte Herabsenden, (sandie herab, herherab, herabgeschleudert) betir. ww. neer - abgesandt) bedr. ww. onr., Z. herabslingeren, neersmijten, naar beneden wer- schicken.
Her$bsenken, (senkte herab, herpen, neerstorten.
Her%bsehli pfen, (schliip cte her abgesenkt) bedr. ww. doen nederdalen,
ab, herabgeschlup[t) o. ww., in. h. naar doen afdalen.
Herabsetzen, (setzie herab, herbeneden sluipen, ongemerkt naar beneabgesetzt) bedr. ww. lager zetten; (fig.)
den gaan.
Herabschmeiszen, (schmiss her- einen Beamten -, in rang verminderen;
ab, herahgeschmissen) bedr. ww. onr., Z. den Preis -, verlagen; Manzen -, in waarde
verminderen; Sleuern -, verminderen;
herabcverfen.
Her4bschmettern, (schmetterte einen Thaler auf einen Gulden -, tot de
herab, herabgeschmettert) o. ww., m. s. waarde van een gulden brengen, verminnaar beneden smakken; 2. bedr. ww. deren; jent. in der öf ëntlichen Meinung -,
in minachting brengen; eine Sache -, ver
neersmakken.
sich -, zich verne--lagen;2.wd
Herabsehreien, (schrie herab,
herabgeschrien) o. ww. onr., m. h. naar deren.
Herabsetzung, v. vermindering,
beneden schreeuwen.
Herabschreiten, (schrilt herab, afzetting, verlaging v.; (van den prijs),
herabgeschritten) o. ww. onr., m. s. naar vermindering v.; mit - der Preise ver•kaufen, met rabat verkoopen.
beneden stappen.
Her^bsehurren, (schurrte herab, Herabsingen, (sang herab, herherabgeschurrt) o. ww., m. s. naar be- abgesungen) bedr. ww. afzingen; 2. o.
ww., m. s. zingend afkomen.
neden scharrelen.
Herabsehi tteln, (schut l.eltc her- HerLLbsinken, (sank herab, herabab, hérabgeschiittelt) bedr. ww. afschud gesunken) o. ww. oer., m. s. naar beneden
-deia,or zinken; (fig.) dalen, minder worden; 2.
schudden doen afvallen.
HerabschL tien, (schuttele herab, zijn krediet, aanzien, gezag, zijne ach
verliezen, zinken; wie lief kann man-ting
herabgeschültet) bedr. ww. naar beneden gieten; 2. o. ww. afvloeien, afstroo- -, hoe diep kan men zinken, zich verlagen; IL. o. zelfsi. verlaging v., val m.,
men.,
Herabschwanken, (schwankte vermindering v.; (fig.) zedelijk verval o.,
herab, herabgeschwankt) o. ww., m. s. ontaarding, demoralisatie v.
Hergbsprechen, (du spr ichst hernaar beneden waggelen, afwaggelen.
Herabschwarmen, (schwarmte ab, er spricht herab, sprach herab, herabherab, herabgeschwarmt) o. ww., m. s. gesprochen) bedr. ww. onr. van boven
naar beneden spreken.
naar beneden zwermen of stroomen.
Her%bsehweben, (schweble her- Her^bsprengen, (spreng te herab,
ab, herabgeschwebt) o. ww. naar bene- herabgespr•engt) beer. ww. naar beneden
doen springen; 2. o. ww, m. s. naar beden zweven.
Herabschwemmen, (schwemmte neden springen.
Herabspringen, (sprang herab,
herab, herabgeschwemmt) bedt. ww. doen
herabgesprunyen) o. ww. onr., m. s. naar
afdrijven.
Herabsehwenken, (schwenkte beneden springen.
Herabspritzen, (spritzte herab,
herab, herabgeschwenkt) bedr. ww naar
beneden zwaaien; 2. wed. ww. sich -, herabgespritzi) o. ww., m. s. afspuiten,

naar beneden kromkelen.

-

naar beneden zwenken.

afspatten.

HertLbschwimmen, (schwamrn

Her4bstarren, (starrte herab

,

herab, herabgeschwommen) o. wiv. onr., herabgestarrt) o. ww., m. h. naar beneden staren.
m s. en h. naar beneden zwemmen.
Herc3bstechen, (du stichst herab,
Herébsohwingen, (schzvang her
eb, herabgeschwungen) bedr. ww. onr.' er sticht herab, stach herab, herabgenaar beneden slingeren, stooten; 2. wed. stochen) o. ww. onr., m. h. van boven
-
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naar beneden steken; 2. bedr. ww. jem.
vo►n PEerde -, steken, afsteken; den Ring
-, naar beneden steken, afsteken.
Her%bstecken, (st eckl e herab,herabgesteckl) bedr. ww. naar beneden ste-

k en.

Hereibstehen, (stand herab, herubgestanden) o. ww. onr., m. h. afstaan,
naar beneden treden; 2. stehen Sie herab,
ga lager staan.
Herabstehlen, (du stiehlst herab,
er• stichlt herab, slahl herab, her•abgestohlen) bedr. ww. onr. afstelen; 2. wed.
ww. sich -, raar beneden sluipen.
Herabsteigen, (stieg herab, herabgestiegen) bedr. en o. ww. onr. zu
jemmn. -, afstijgen, afdalen; den Berg of
vom /erge -, afstijgen, afdalen.
Herabstellen, (steilte herab, herabges!ellt) bedr. ww. lager plaatsen.
Herabstimmen, (slimnite herab,
herabyeslimmt) bedr. wsv. die Saiten -,
lager stemmen; (lig.) zijne aanspraken
matigen, op minder hooges toon spreken;
die Krul'te -, doen afnemen; die Slimme
-, doen dalen; die Leidenschaften -,
doen bedaren; 2. wed. ww. sich -, zich
ontspannen, zich verpoozen; (fig.) moe deloos worden; sich zu jems. Einsichien
-, zich richten naar.
Hergbstolpern,

(stolper•te herab,

herabgeslolpert) o. ww., m. s. afstrompelen, naar beneden strompelen.
Herabstoszen, (du slószest herab, er stószt herab, stiesz herab, herabgestoszen) bedr. ww. onr. naar beneden
stooten, afstooten.

Her^bstrahlen, (sirahlte herab
herabgestr ahlt) o. ww. afstralen, neder -

,

stralen.

Herabstreichen, (strich herab,
herabgestrichen) bedr. Ww. onr. afstrijken, nederstrijken, naar beneden strij-

ken.

Herabstreuen, (streute herab,
herabgesireul) bedr. ww. nederstrooien,
naar beneden strooien.
Herabströmen, (stromie herab,
herabgeslromt) o. ww., m. S. naar bene
stroomen, afstroomen, afvloeien;-den
Thranen strómten ihr die Wangen herab,
stroomden langs; (fig.) naar beneden
stroomen.

Herabsturmen, (stiirmte herab,
herabgestürnzt) o. ww., m. s. nederstormen; 2. bedr. ww. stormend of woedend
naar beneden brengen.
Herbsturz, (-es) m., z. m. nederstorting v., val m.
Herabsti rzen, (slurzie herab,
herabyesti rzt) o. ww., m. s. naar bene
storten, va!lerl; (van roofvogels), Z.-den
herabschieszen; 2. bedr. ww. jem. -, naar
beneden storten, werpen; 3. wed. ww.
sich -, naar beneden snellen.
Her^btanzen, (lanzle herab, herabgetanzi) o. ww., m. h. afdansen, naar
beneden dansen.
HenIbtaumeln, (taunrelte herab,
h.erabgetaumelt) o. ww., m. s. naar beneden tuimelen, aftuimelen.
Herijbthun, (that herab, herab-
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gethan) bedr. ww. onr., Z. herabbringen, beneden wandelen, reizen, gaan, ar- derend of waggelend afkomen, of naar
gaan.
herabnehmen.
beneden komen.
Herabtoben, (tobte herab, herab- Herabwanken, (wankte herab, Herabzwangen, (zwangte herab,
getobt) o. ww., m. s. met geraas of ge- herabgeivankt) o. ww., Z. herabivackeln. herabgezwángt) bedr. ww. met geweld
Herabwarts, bijw., Z. herunter- afpersen; it. naar beneden dringen, druktier afkomen, naar beneden komen; 2.
ken.
m. h. naar beneden razen (van boven), warts.
razend spreken.
Herabwaschen, (du waschest her- Herabzwieken, (zwickte herab,
(tónte herab, herab- ab, er wascht herab, wusch herab, herab- herabeczwickt) bedr. ww. afslaan.
Here
getönt) o. ww., m. h. afklinken, naar be- gewaschen) bedr. ww. onr. afspoelen.
Herabzwingen, (zwang herab,
Herabwatseheln , ( watschelte herabgezwungen) bedr. ww. onr., Z. herneden klinken (van boven).
Herabtorkeln, (totkelte herab, herab, herabgewatschelt) o. ww., m s., abzwdngen.
herabgetorkelt) o. ww., m. s. naar bene- z. herabwackeln.
Heraekern, (ackerle her, hergeden tuimelen, vallen, rollen.
Herabwehen, (wekte herab, her- ackert) o. ww., m. S. komen aanploegen;
Herabtosen, (loste herab, herab- abgeweht) o. ww. naar beneden waaien; 2. bedr. ww. herwaarts ploegen.
2. bedr. ww. afwaaien.
gelost) o. ww., Z. herabtoben.
Hera1dik, v. wapenkunde, heralHerabtraben, (trabte herab, her- Herabweisen, (wies herab, herab-' diek v.
abgetrabt) o. ww., m. s. afdraven, naar gewiesen) o. ww. onr., m. h. naar beneHeraldiker, ( kers, mv. -ker) m.
den wijzen, een teeken geven om naar wapenkundige, wapenkenner m.
beneden draven.
Heraldisch, bijv. nw. wapenkunHerabtragen, (du lrägst herab, beneden te komen.
Herabwerfen, (du wir[st herab, dig, tot de wapenkunde behoorende.
er lrägt herab, lrug herab, herabgelragen)
bedr. ww. onr. afdragen, naar beneden er wir[t herab, wart herab, herabgeworfen)
Hertin, bijw. bij, nabij, dicht bij,
bedr. ww. onr. naar beneden werpen, nader; nar -!, kom maar wat nader, dichdragen.
ter bij !; 2. naar boven.
Herabtráufeln, herabtrau gooien; jem. vom P[erde -, afwerpen.
[en, (trau`elle en trau[te herab, herab- Herabwinden, (wand herab, her- Heranarbeiten, (arbeitete heran,
getrdufelt en herabgetrauft) bedr. ww.' abgewunden) bedr. ww. onr. met de ka- herangearbeitet) bedr. ww. aanwerken,
druppel voor druppel laten vallen, uit trol afwinden, naar beneden winden; 2. al werkende naderen.
naar beneden-storen;2.w,i wed. ww. sich -, naar beneden kronkeHerenbannen, (bannte heran,
kelen; eire Fuszsteig windet sich den berg herangebannt) bedr. ww. herwaarts bandruppelen, druipen.
Herabtraumen(sich),(tráumte herab, daalt al kronkelende langs den nen.
herab, herabgetrdurit) wed. ww. droo- berg, slingert zich naar beneden.
•eranbeben, (beble heran, heranHeraabwinken, (winkle herab,her- gebebt) o. ww., m. s. bevende naderen.
me c dat men naar beneden gaat.
Herabtreiben, ( trieb herab, her- abgewinkt) o. ww., m. h. naar beneden Heranbegeben (sich), (begab
abgetrieben) bedr. ww. onr. naar bene wenken, wenken om beneden te komen; hertin, heranbegeben) wed. ww. naderen.
jagen, drijven.
Heranbekommen, (bekam her-den 2. bedr. ww. beneden wenken.
Herabtreten, ( du tritist herab, Herabwirbeln, (wirbelte herab, an, heranbekonaznen) bedr. ww. herwaarts
er trilt herab, trat herab, herabgelreten) herabgewirbelt) o. ww., m. s. naar bene krijgen.
-den
dwarrelen, draaien.
o. ww. onr., m. s. afgaan, aftreden, naar
Heranbemuhen (sich), (beHerabwogen, (wogle herab, her- mühte heron, heranbemüht) wed. ww.
beneden treden; 2. bedr. ww aftreden,
afschoppen, aftrappen, naar beneden trap- abgewogt) o. ww., m. s. naar beneden trachten te naderen.
golven.
Herenbeugen, (beagle heren,
pen.
Herabwollen, (ich will herab, du herangebeugl) bedr. ww. aanbuigen, herHerabtriefen, -tröpfen,
—tröpfeln, (Iriefte herab, herabge - willst herab, er will herab, wol/te herab, waarts buigen.
Heranbewegen, (bewegte heron,
trieft en lrópf (el) te herab, herabge- herabgewollt) o. ww. onr., m. h. naar beheranbewegl) bedr. ww. herwaarts betrópf (el) t) o. ww. neerdruppelen, neer- neden willen gaan.
Herabwunsehen, (wunschte her- wegen; 2. wed. ww. sich -, naderen.
druipen, afdroppelen.
Herabtrippelen, (trippelte her- ab, herabgewi nscht) bedr. ww. toewen - Heranbilden, (bildete heran, herab, herabgetrippelt) o. ww., m. s. aftrip- schen (van den hemel), wenschen dat angebildel) bedr. ww. aankweeken, ontiets op iem. afdale; 2. wed. ww. sich -, wikkelen, opvoeden.
pelen, naar beneden trippelen.
Herenbitten, (bat heron, heranHerabtrotten, (lroltete herab, zich er af wenschen.
Herabwurdigen, (wurdigte her- gebeten) bedr. ww. jem. -, verzoeken
herabgetrottet) o. wv., m. s., Z. herabab, herabgewiirdigl) bedr. ww. in ruin- nader te komen.
traben.
Herabwaehsen, (du wächsest achting brengen, verlagen, vernederen, Heranblasen, (du blasest heran,
er blast heron, blies heron, herangeblaherab, er wáehst herab, wuchs herab, lager zetten, lager stemmen.
Herabwu rdiger, (- gers, mv. sen) bedr. ww. herwaarts blazen, aan
herabgewachsen) o. ww. onr., m. s. naar
-ger) m. lasteraar m., die vernedert, in
-blazen.
beneden groeien.
Her$nblitzen, (blitzte heran,herHerabwaekeln, (wackelle herab, minachting brengt.
Herabwurdigung, v. vernede- angeblitzi) o. ww. herwaarts bliksemen.
herabgewackelt) o. ww., m. s. naar bering, verlaging, afzetting v.; (fig.) min
Heranb1i hen,(bluhleheran, herneden waggelen.
angebliiht) 0. ww., in. h. beginnen te
Herabwagen(sich), (wagte her- achting, ontheiliging v.
Herabzerren, (zerrte herab, her•• bloeien, te ontluiken; (fig.) groot worab, herabgewagt) wed. ww., Z. herababgezerrt) bedr. ww. naar beneden trek- den, zich ontwikkelen.
durfen.
Heranbrausen, (brauste heron,
Herabwallen, (wattle herab, her- ken, aftrekken.
Herabziehen, (zog herab, herab- herangebraust) o. ww., m. s. aanbruiabgewallt) o. ww., m. s. naar beneden
trekken, in optocht ter bedevaart trek- gezogen) bedr. ww. onr. aftrekken, naar sen, bruisende naderen.
Heranbrechen, (du brichst herken; 2. (van het haar), neergolven, in beneden trekken; `'orhánge -, neerhalen,
neerlaten; (fig.) in minachting brengen; an, er bricht heron, Brach heran, herangolvingen neervallen.
Herabwalzen, (wálzte herab, her- 2. o. ww. met een stoet naar beneden gebrochen) o. ww. onr., m. s., Z. anbrechen.
abgewálzt) bedr. ww. naar beneden wen- trekken.
Herabzisehen, - ( zischte herab, Heranbringen, (brachte heron,
telen, afwentelen, afrollen.
herangebrachl) bedr. ww. onr. etw. -,
Herabwandeln, — wandera, herabgezischt) o. ww., m. s. afsissen.
Herabzittern, (zitterte herah, her- aanbrengen, bijbrengen.
(wandelte en wanderle herab, herabgewandelt en herabgewandert) o. ww. naar abgezittert) o. ww., m. s. afrollen, sid- Herandämmern, (dámmerte her-

-
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o. ww., m. s. aan an, herangeglitscht) o. ww., m. s., Z. Herankunft, v ., z. m. aankomst,
-brekn, herangleiten.
nadering V.

beginnen te breken.

Herandampfen, (dampfte heran, Herangreifen, (griff heran, herherangedampft) o. ww., m. s. herwaarts angegriflen) bedr. ww. onr. aangrijpen.
dampen.
Heranhaben, (du haal heran, er
Herandrängen, (drdngte heran, hat herah, hatte heran, herangehabt)
herangedrangt) bedr. ww. en wed. ww. bedr. ww. onr. herwaarts hebben, er aan
sich -, herwaarts dringen, aandringen. hebben.
Herandrehen, (drehie heran,her- Heranhageln, (hagelle heran,
angedreht) bedr. ww. aandraaien, nader herangehagell) o. ww. onp., m. h. en s.
bij draaien.
herwaarts hagelen.
Her andringen, (drang heran,her-' Heron-häkeln, -haken, (ha-angedrungen) o. ww. onr., m. s. aandrin- kelle heran, herangehakeli en hakte hergen, al dringende naderen.
an, herangehakt) bedr. ww. aanhaken.
Herandróhnen, (dróhnte heran,

Heranháangen, (hangte heran,

herangedróhnt) o. ww., m. s. aandreunen, herangehangl) bedr. ww. nader hangen.
dreunend naderen.
Herenharken, (harkte heran,
Herandrueken, (druckle heran, herangeharkl) bedr. Ww. aanharken.
herangedrucki) bedr. ww. aandrukken,
Heranhauen, (hieb heran,herannaderbij drukken.
gehauen) bedr. ww. onr. aanhouwen,
Herandurfen, (dur f le herah, her- aanslaan.
angedurfi) o. ww. onr., m. h. herwaarts
mogen komen.
Heraneilen, (eille heran, herangeeilt) o. n w., en. s. zich herwaarts spoeden, toesnellen, toeschieten.
Heranfahren, (du fahrst heran,
er fahri heran, fuhr heron, herangefahren)
o. ww. onr., m. S. aanrijden, rijdende
naderen; 2. bedr. ww. aanvoeren, herwaarts rijden.
Heranfallen, (du fc llst heran, er

Heranheben,

(hob heran, herangehoben) bedr. ww. onr. aanheffen.
Heranhelfen, (du hil(st her an,
er hi/fl heran, hal/heran, herangeholfen)
o. Ww. onr., m. h. aanhelpen.
Heranherrschen , (herrschle
heran, herangeherrscht) o. ww., m. s.
niet macht of geweld naderen.

Heranhetzen, (helzle heran, herangehetal) bedr. ww. aanjagen.
Heranhinken, (hinkle heran,her-

[alit heran, feel heran, herangefallen) o. angehinkt) o. ww., m. s. aanhinken, hin-

Heranlangen, (langie heran, herangelangt) bedr. ww. aanreiken.
Heranlassen, (du llssest heran,
er hsst heran, liesz heran, herangelassen)
bedr. ww. onr. laten naderen.
Heranlaufen, (du ldufst heron,
er lauft hercm, lief heron, herangelau(en) o. ww. onr., m, s. aanloopes, aansnellen, naderen.
Heranlegen, (legte heron, herangelegi) bedr. ww. nader leggen.
Heranleiten, (leitete heran,herangeleitet) bedr. ww. aanleiden, herwaarts

leiden.

Heranlenken, (len kt e heron, herangelenkt) bedr. ww. herwaarts sturen.
Heranleuchten, (leuchtele heron,
herangeleuchtet) o. ww. herwaarts lichten.

Heranlocken, (lockte heron, herangelockt) bedr. ww. aanlokken.
Heranmaehen, (machte heron,
herangemacht) bedr. ww aanmaken, doen
naderen; 2. wed. ww. sich -, naderen,
er aan gaan.
Heranmögen, (ich mag heron,
du magst heron, er mag heran, machte
heron, herangemocht) o. ww. onr. willen naderen, de begeerte hebben om te
naderen.
Herenmussen, (ich muss heran,
du musst heron, er muss heron, musste
heron, herangemusst) o. ww. our., m. S.
nader moeten.

ww. onr., in. s. aanvallen, vallende na- kende naderen.
deren.
Herenholen, (holte heron, heranHerenfeilen, (feilie heran, her- geholl) beds. ww. aanhalen.
angefeill) bedr. ww. aanvijlen.
Heranhupfen, (ltiipfle heran, Herannahen, (nahte heron, herHeranfeuern, (feuerie heran, her- herangehüp[t) o. WW., m. s. aanhuppelen. angenaht) o. ww., m. s. naderen, nader
angefeuert) o. ww. herwaarts vuren, vu- Heranhutschen, (hutschie her- komen, aannaderen; der -de Tod, de narende naderen.
an, herangeltutscht) o. ww., m. s. aan - derende dood.
Heranfinden, ([and heran, her- glijden.
Herannothigen, (nólhigte heron,
angefunden) bede. ww. Herwaarts vinden. Heranjagen, (jagle heron, heran- 1 herangenöthigt) bedr. ww. herwaarts
Heranflattern, (flallerte herah, gejagt) o. ww., in. S. aanjagen, jagende dringen, noodzaken herwaarts te koherangefiatierl) o. ww., rn. s. herwaarts naderen; 2. bedr. ww. aanjagen.
men &.
fladderen, aanliadderen.
Herankammen, (kammie heran, j Heranpaeken, (packte heran,herHeran$iegen, (flog heran, her- herangekdmmt) bedr. ww. aankamrnen. angepackt) bedr. ww. herwaarts pakken.
angeflogen) o. ww. onr., in. s. aanvlieHerenkarren, (kar rte herar, her- Heranprasseln, (prasselte heran,
gen, vliegende naderen.
angekarrl) bedt. Ww. met eene kar aan- herangeprasselt) o. ww., m. S. herwaarts
Heranfliellen, (l oh heran, heran- voeren.
knetteren, knetterend naderen.
geflohen) o. ww., m. s. herwaarts vlieden. j Heranklettern, (kletterte heran,
Heranpurzeln, (purzelte heran,
Heranflieszen, (/loss heran,heran- herangekleltert) o. ww., m. s. aanklau-I herangepur elt) o. ww., m. s. aanbuige/lossen) o. ww. onr., in. s. herwaarts; teren.
telen.
vloeien, vlietend naderen.
Heranklimmen, (klomne heran, Herenranken (sich) , (rankle
Heranfloszen, (flószle heran, her- herangeklonimen) o. ww. onr., ni. s. aan - heran,herangerankt) wed. ww. herwaarts
angeflöszt) bedr. ww. aanvlotten, her- klimmen.
ranken.
waarts vlotten, doen aandrijven.
Herenklingen, (klang heran, Heranrasseln, (rasselte heron,
Heranfluthen, (fluthete heran, herangeklungen) o. ww. onr., m. s. klin- herangerasselt) o. ww., m. s. rammelend
fierangefluthet) o. ww., m. S. aanstroo- kende naderen.
naderen, aanrammelen.
men, toestroornen, stroomend naderen.
Herankollern kollerte heran, Heranrauchen, (rauchte heron,
Heranfu hren, (f uhrte heran, her- herangekollerl) o. ww., m. s. aanrollen . herangeraucht) o. ww. herwaarts ronken.
angefuhrt) bedr. wvv. aanvoeren, er bij
Herenkommen, (kant heron, Heranrausehen, (rauschte her brengen, medebrengen.
herangekommen) o. ww. onr., m. s. aan on, herangerauscht) o. ww., m. s. met
-komen, geruisch naderen, aandruisen.
Herangehen, (ging heron, her-.
naderen.
angegangen) o. ww. our., m. s. herwaarts
Herankónnen, (konnte heran, Heranreehen, (rechte heran, hergaan, afgaan.
herangekoant) o. ww. onr., m. s. her- angerecht) bedr. ww. aanharken.
Herangieszen, (goss heran, her- waarts kunnen.
Heranregnen, (regnete heran,herangegossen) bedr. ww. onr. herwaarts Herankriechen, (kroch heron, angeregnet) o. ww. onp. herwaarts regegieten.
herangekrochen) o. ww. onr., m. s. aan - nen.
Herangleiten, (glitt heran, her- ,kruipen, kruipende naderen.
Heranreichen, (reichte heron
angeglilten) o. ww. onr., m. s. aanglijHerankriegen, (kriegte heron, herangereichl) bedr. ww. aanreiken.
den, glijdende naderen.
'herangekriegt) bedr. ww. herwaartskrijHeranreifen, (rel /te heron, herHeranglitsehen, (glitschte her gen.
^angereift) o. ww., m. s. aaurijpen, be-
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ginnen rijp te worden; (fig.) zelf ont- heron, herangeschlendert) o. ww., in. s. herangesprungen) o. ww. onr., m. s. aan
-springe.
Heranschlenkern, (schlenkerte Heranspritzen, (spritzte heron,
gerissen) bedr. ww.onr. aanrukken,her- heran, herangeschlenkert) bedr. en o. ww., herangespritz t) bedr. en o. ww., m. s.
herwaarts spuiten.
waarts rukken.
m. s. aanslingeren.
wikkelen.

aanslenteren, slenterend naderen.

Heranreiszen, (riss heran, heran-

Heranreiten, (ritt heran, heran- Heransehleppen, (schleppte her- Heransteeken, (steckte heron,
geritten) o. ww. onr., m. s. aanrijden. an, herangeschleppt) bedr. ww. aanslee- herangesteckl) bedr. ww. nader steken.
Heransteigen, (stieg heron, herHeranreizen, (reizte iaeran, her- pen, nader steepen.
angereizi) bdr. ww. aanzetten om te Heranschleudern, (schieuderte angestiegen) o. ww. onr., m. s. nader
naderen.

heron, herangeschleudert) bedr. ww. her- klimmen, stijgen.

Heranstellen, (stellte heran, herHerenrennen, (rannie heran,her- waarts slingeren, werpen.
geranni) o. ww. onr., m. s. herwaarts Heransehmettern, (schmetterte angestellt) bedr. ww. nader stellen.

heron, herangeschnietlert) o. ww., in. s.
Heranstolpern, (stolperle heron,
aansmakken; it. ratelend naderen; 2. bedr. herangestolpert) o. ww., m. S. aanstrompelen.
angerieselt) o. ww., m. s. herwaarts rui - ww. herwaarts gooien.
schen, aanruischen.
Heranschmieren, (schmierte Heraanstoszen, (stiesa heron, herHeranrinnen, (rann heran, her- heron, herangeschmiert) bedr. ww. aan- angesloszen) bedr. ww. nader stootgin.
angeronnen) o. ww. onr., m. s. herwaarts smeren, aankladden.
Heranstrahlen, (strahlte heron,
vloeien, aanvloeien.
Heranschreiben, (schrieb heron, herangestrahlt) o. ww., m. It. en s. aanHerenrollen, (route heran, her- herangeschrieben) o. ww. onr., m. h. aan - stral e n.
Heranstreiehen, (strich heron,
angerolli) bedr. ww. aanrollen, doen na- schrijven.
der rollen; 2. o. ww., m. S. aanrollen, Heranschreiten, (schritt heron, herangestrichen) bedr. ww. onr. aanstrijherangeschrilten) o. ww. onr., m. s. ko- ken.
rollend naderen.
Heranrucken, (riickte heran,her- men aanstappen, herwaarts stappen, met Heranstreuen, (streute heron,
herangestreut) bedr. ww. herwaarts
angerucict) bedr. ww. dichter bij schui- groote stappen naderen.
ven, aanschuiven; 2. o. ww., m. s. en h. Her ansehutteln, (schuttelte her- strooien.
an, herangeschuttelt) bedr. ww. her-' Heranströmen, (strómte heron,
aanrukken, aankomen, naderen.
herangeströmt) o. ww., m. s. aanstroomen.
Heranrudern, (ruderte heran, waarts schudden.
herangerudert) o. ww., m. s. al roeiend Hcranschwanken, (schzvankte ! Heransturmen, (sturmte heron,
nade:•en, aanroeien; 2. bedr. ww. her- ^heron, herangeschwunkt) o. ww., in. s.' herangestiirmt) o. ww., m. S. aanstorm en, stormend naderen.
wankelend naderen, aanwaggelen.
waarts roeien.
Heranrufen, (rid/' heran, heron- Heranschwärmen, (schwármte Heransturzen, (sturzie heron,
gem/en) bedr. ww.onr. herwaarts roepen. heren, herangeschwT r•mt) o. ww., m. s. herangestürzt) o. ww., m. s. herwaarts
snellen, storten; 2. bedr. ww. herwaarts
Heranrutsehen, (rulschte heron, ^ herwaarts zwermen, stroomen.
hcrangerutscht) o. ww., m. s. aanglijtlen. ^ Heransehweben, (schuwebte her- storten.
Herantanzen, (tanzteheran, herHeransauseln, (sänselte heran, an, herangeschcvebt) o. ww., m. s. zweangetanzt) o. ww., m. h. en s. aasdansen,
herangesausell) o. ww., m. s. suizend vend naderen, aanzweven.
naderen.
Heransehwemmen, (sch'wemmle dansend naderen.
Heransehaffen, (schajj'te heran, heron, .'1erangeschwemmt) bedr. ww. her- ^ Herantaumeln, (taumelie heron,
herangetaumelt) o. ww., m. s. tuimelend
herangescha fit) bedr. ww. onr. nader waarts voeren.
brengen.
Heranschwingen, (schawang her- naderen, vallen, aantuimelen.
Her%nsehauen, (schaute heron, on, herangeschwungen) bedt. ww. aan - Heranthun, (that heron, heranherangeschaut) o. ww. herwaarts zien. 'zwaaien; 2. wed. ww. sich -, aansprin- gethan) bedr. ww. onr. herwaarts maken, brengen, doen; it. er aan maken,
Heransehaufeln , (schau feite gen.
heron, herangeschaufelt) bedt. ww met Heranschwirren, (schavirrte her- doen.
an, herangeschwirrt) o. ww., m. s. koHerantoben, (table heran,herande schop nader brengen.
getobt) o. ww., m. S. razend of tierend
Heranseheinen, (schien heran, men aansnorren.
herangeschienen) o. ww. onr. herwaarts Heransegeln, (segelte heron, her- naderen, aanrazen.
angesegelt) o. ww., m. s. komen aanzeiHerantorkeln, (torkeite heron,
schijnen.
herangetorkelt) o. ww., m. s., Z. keranHeranscheuchen, (scheuchte len.
heron, herangescheuchl) bedr. ww. aan
Herausehen, (du siehst heron, er taumeln.
Herantosen, (loste heron, heran-drijven. sieht heron, soh heron, herangesehen) o.
gelost) o. ww., m. s., Z. herantoben.
Herpnschicken, (schickte heran, ww. onr., m. h. herwaarts zien.
herangeschickt) bedr. ww. herwaartszen- ^ Heransein, (ich bin heron, du bist Herantraben, (trabte heron, her heren, er ist heren, war her on, herange- angetrabt) o. ww., m. S. aandraven.
den.
Herantragen, (du trägst heron,
Heranschieben, (schob heran, wesen) o. ww. oer., m. s. er aan zijn.
herangeschoben) bedr. ww. oer. aanschui- Heransenden, (sendete heron, er lrc gt heron, Irug heron, herangelragen)
herangesendet) bedr. ww., Z. heran- bedr.ww. onr. aandragen, nader bij dra ven, herwaarts schuiven.
loopen, rennen, aanrennen.

Heranrieseln, (rieselteheran,her-

gen.
Heranschieszen, (schoss heron, schicken.
herangeschossen) bedr. ww. oer. aan- Heransetzen, (setzte heran,heran- Herantr€i ufe(1)n , (trdu f(el) te
schieten; 2. o. ww., m. s. aansciiieten. gesetzt) bedr. ww. aanzetten, nader bij heron, herangetrauf(el)t) o. ww., m. h.
herwaarts droppelen.
Heranschiffen, (schi[fte heran, zetten.
herangeschi[ft) o. ww., m. s. aanvaren, Heransinken, (sank heron, heran- Herantraufen, (trau f t e heran, hergesu ?aken) o. ww. onr., m. s. herwaarts angelrau/'t) o. ww., m. s. aandruipen.
met een vaartuig naderen.
Herantreiben, (trieb heron, herHeranschleichen, (schlich her- zinken.
an, herangeschiiche.'z) o. ww. oer., m. s. Herensollen, (sollte heron, heran- angelrieben) bedr. ww. onr. aandrijven,
gesollt) o. ww. er aan zullen, moeten.
komen aansluipen, langzaam naderen.
nader bij drijven.
Heranzchleifen, (schleijte heron, Heransprengen, (spreegte heron, Herantreten, (du trittst heron,
hrerangeschlei[t) bed r. ww. aansleepen; it. herangesprengt) o. ww., m. S . komen er trilt reran, trot heron, herangetreten)
er aan slijpen; 2. o. ww. (schliff heron, aanjagen, aanrennen; 2. hedr. ww. her- o. ww. oer., m. S. aantreden, aanstapwaarts doen springen.
herangeschliffen) komen aanglijden.
pen, nader treden.
Heransehlendern, (schlenderte Herenspringen, (sprang heron, Hert^ntriefen, (troll heron, her-

Her.
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Heranzischen, (zischte heran, herau fgebroust) o. ww., m. s. naar hoven
herarrgezisrht) o. ww., m. s. aansissen, bruisen, oIbwa.► rtc bruisen.

Hera_uf bringen, (bracht e heraut,
Herantrippeln, (trippelte heran, sissend naderen.
herange.rippelt) o. ww., m. s. aandribHeranzittern, (zilterle heran, heranfgehraelht) heir. ww. onr. naar bobelen,
herangezcllert) o. ww., m. s. sidderend, ven brengen, opbrengen.
Herantröpfe(1)n , (t; 'ópf(el)te nader en, aanslclderen.
Heraufdammern , (dammerte
heran, herangel rop f (et) t) o. ww., Z. herHeranzug, ( - (e)s) m., z. m. aan - herair/', h.eruci fgednmmert) n. ww., m. s.
anlrr n/en.
tocht ni., nailing v.
cc-hemeren(l opkomen of aanbreken.
Herantrotten, (tr ottele heran, Hera^nzurnen, (zürnte heran, her- Heraufdampfen, (dampfle her
herauyelrotlel) o. ww., m. s. aandraven. angezurnl) o. ww., m. s. toornig naderen. nuf, heracufgeilanlpft) o. ww., nl. h. en s.
Heranvvachsen, (du wachsest' Heranzwdngen, (zu)ïngle heron, naar heven dampen.
herar, er wáehsl heran, zvlvrhs heran, her- herangeztcangl) bedr. ww.,Z. herannólhi- Heraufdrängen, (drangle her
angewachsen) o. ww. our., m. s. groot gen.
auf, heraufgedrnngl) hedr. ww. naar boworden, voswassen worden; (tig.) ontHerauf, bijw. op, opwaarts, naar ven dringen, omhoog dringen.
wikkelen, ontlniken; ein -des Mädchen, boven, omhoog; nur -!, op naaar!, al booHeraufdringen, (drang herauf
aankomend meisje.
ger!; sic kommen von dort -, zij stijgen herau/gedrunge t) o. ww. our., m. S. naar
hoven dringen.
Heranwackeln, (u'ackel!e heran, van dien kant naar hoven.
herangeccackelt) o. ww., m. s. aanwaggeHeraufaekern, (ackerte herauf, Heraufdröhnen, (drohnle herlen, waggelend naderen.
heraufgeackeri) bedr. ww. opwaarts ploe- nuf, herau f gedróhni) o. ww., ni. h. en s.
oir^lreunen, naar hoven dreunen.
Herenwagen (sich) , (wagle gen.
heran, herangeivagt) weel. ww. zich herHeraufarbeiten, (arbeilele her- Heraufdrucken, (driickte herwaarts wagen, wagen herwaarts te komen. an[, heraufgearbeilet) bede. ww naar ho- auf, hera ►cfgedrucki) bedr. ww. naar hoven drukken.
Herenwallen, (cvallte heran, her- ven werken, opwerken.
angeu alli) o. ww., m. s. aangolven.
Heraufäugeln, (áugelle her aut, Hera_ufduften, (du ftele herauf,
Heranwalzen, (iul zle heran, her- lierau fgeaugell) o. ww., m, h. naar boven herwilbet u-flcl) o. ww. naar boven geuangeuwri.lzl) bedr. ww. aanwentelen, nader lonken.
ren, den geur opwaarts verspreiden.
bij wentelen.
Herauf bannen, (bannte herauf. Heraufdu.rffn, (durfle herauf,
Heriinwandeln, (wandelle heran, heraufgebanni) bedr. ww. naar boven lieracc fgedur ft) o. cv°w., m. h. durven opherangewandelt) o. ww., m. s. aankomen, bannen.
stijaer,, naar hoven mogen gaan.
naderen.
Heraufbegeben (sich), (du ^Heraufeilen, (eille herauf, herHera nwandern, (wander/ e heran, begiebst herauf. er begiebt herauf, begab a fgeeill) o. Ww., m. h. en s. naar boven
herangewanderi) o. ww., m. S. herwaarts herauf, herau/begeben) wed. ww zich ijlen. omhoog snellen.
komen.
naar hoven begev en.
Herauffahren, (du fohrst heraut,
Heranwanken, (rankle heran, Heraufbekommen, (bekam her er f ïhrt herauf, fuhr herauf, her•au fqeherangecv artk i) o. ww., m. s. aanwag- au(, herau f bekonimen) bede. vn. our. fahren) o. ww. our., m. s. oprijden, naar
naar hoven krijgen, omhoog krijgen.
hoven rijden; den Fluss -, opvaren; 2.
gelen, waggelend naderen.
Her,nwatscheln, (watschelle Heraufbemuhen (sich), (be- heir. ww ot^lb► rengen, oprijden.
heran, herangetvatschelt) o. ww., m. s., michle herauf, herair fbeni ihl) wed. ww.
Herauffallen, (du fn-llsl herauf,
zich naar boven begeven, trachten om -' er fall! herais f, feel herauf, herau fgefalZ. heranwanken.
len)O. ww. onr., m. S. opvallen.
Heranwehen, (wvehle heran, her- hoog te komen.
angervehl) o. ww., m. s. aanwaaien.
Heraufbestellen, (bestellte her- Herauffeuern, (feuerie herauf,
Heranweisen, ('vies heran, her- av f, herau (bestelli) bedr. ww. boven be- herair fgefezierl) bedr. en o. ww. naar boven varen.
angewiesen) bedr. ww. our. herwaarts stellen.
wijzen.
Heraufbeugen, (beugle herauf,' Herauffinden, (fand herauf, herHeranwerfen, (du w irfst heran, herai fgebeugt) bedr. ww. opbuigen, om- azcfgefunde ►t) bedr. ww. onr. naar boven
vinden; 2. wed. ww. sich -, den weg
er Qvirf t heran, u ur f heran, herangetvor- hoog togen.
fen) bedr. ww. onr. aanwerpen, dichter
Herauf bewegen, (beweg l e her- naar boven vinden.
bij werpen.
au f, herair fbewcyt) besir, ww. naar boven
Heraufhammen, (f ammle herHerenwinden, (wand heran, her- bewegen ; 2. wed. ww. sich -, zich naar auf, heraufgefamml) o. ww. opvlanmmen, omhoog vlammen.
angewunden) bedr. ww. our. aanwin^ien, boven bewegen.
nader bij winden; 2. wed. ww. sich -,
Heraufbiegen, (bog herauf, her- Heraufattern, (flalterie herauf,
auf, heraufqebogen) bed r. vvvv. our. op- herais fge[lallerl) o. ww., m. s. opQaddeherwaarts kronkelen.
Heranwinken, (winkle heran,her- buigen, opwaarts buigen; 2. wed. ww. ren, omhoog fladderen.
angecvinkt) bedr. en o. ww. hierheen sich -, zich omhoog huigen.
Herauffliegen, (flog herauf, herwenken.
Herauf bitten, (bat herauf, her- au/ge/legen) o, ww. onr., m. s. opvliegen.
Heraufhiehen, (f ole herauf, herHeranwogen, (wogte heran, her- au/gebeten) bede. ww. our. boven ver
verzoeken boven te kopral.
-zoekn, aufgeflnhen) o. ww. our., m. s. naar hoangewogt) o. ww., m. s. aangolven, aan stroomen.
Heraufblasen, (du biases/ her- ven vlieden.
Heranwollen, (ich will heran, du auf, er blast herau/, blies heraut/, herauf- Heraufflimmern, (flimmerte herivillst heran, er will heran, 2vollte heran, geblasen) bedr. en o. WW. our. naar boven au[, heraafge/linzmert) o. ww. naar boven flikkeren, opflikkeren.
herangezvolll) o. ww. onr. er aan willen; blazen, omhoog blazen.
Heraufblieken, (buckle herauf, Heraufliuehten, (fluchtele herit. hierheen willen.
Heranwu.nschen, (winschte her - heraufgeblickt) o. ww., m. h. naar boven auf, heraufgefluchtet) bedr. ww. naar
an, herangewünscht) bedr. ww. herwaarts zien, opwaarts zien, den blik opwaarts boven brengen; 2. o. ww., m. s. naar
slaan.
boven vluchten.
wenschen.
Heranzeigen, (z eigte heran, herHerauf blinken, (blinkte herair/. Heraufl'i hren, (führie herauf,
heraufgeblinkt) o. ww. naar boven schit- heraufgeführi) bede. ww. naar boven
angezeigt) bedr. ww. hierheen wijzen.
voeren, ori^hoog brengen, leiden, opvoeHeranzerren, (zerrie heran, her- teren.
angezerrt) bedr. ww. herwaarts rukken.
Heraufblitzen, (blilzte herauf, ren.
Her ,nziehen, (zog heran, heran- heraufgebliizt) o. ww. naar boven blik- Heráuffunkeln, (funk-lie herauf, heraufgefunkell) o. ww. opvonkegezogen) bedr. en o. ww.onr., m. s. her- semen, schitteren.
waarts trekken.
Herauf brausen, (braust e herauf, len, naar boven vonkelen.
-

-

,
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Heraufgabeln, (gabelte herau/
herau fgegabéll) bedr. ww. met eene gaf.
fel of hooivork omhoog steken.
Heraufgaffen, (gaffle herauf her
au[gegafjt) o. ww. naar boven gapen.
Her ufgeben, (du giebst heraut
er giebt herauf, gab herauf, hgiraufgege•
ben) bedr. ww. onr. opgeven, naar bover
reiken, omhoog geven; 2. laten afgeven
Heraufgehen, (ging herauf, her.
aufgegangen) o. ww. onr., m. s. naar bo.
ven gaan, klimmen.
Heráufgieszen, (goss herauf,her•
au fgegossen) bedr. ww. onr. opgieten.
Heráufglánzen, (glanzte herauf
heraufgeglánzt) o. ww., m. h. naar hoven schitteren, glinsteren.
Heraufglimmern , (glimmerti
herauf, herau fgeglimmeri) o. ww. opflikkeren.

Hera_ufgreifen, (grift herau f, her.
au fgegri ffen) bedr. ww. onr. opgrijpen.
Heraufgrunen, (grünte heraut
heraufgegrunt) o. ww., m. s. groenen
opwassen, opgroeien.
Hera_ufgueken, (guckte heraut
heraufgeguckt) o. ww. opkijken.
Heraufhákein, - haken, (hakelte en hakte herauf, heraufgehakelt en
heraufgehakt) bedr. ww. met haakjes of
haken naar boven trekken, ophaken.
Heraufhi ogen, (hangte heraut
herau fgehngt) bedr. ww. ophangen, naar
boven hangen.
Heraufharken, (harkte herauf,
heraufgeharkt) bedr. ww. opharken, omhoog harken.
Heraufhauen, (hieb herauf, heraufgehauen) bedr. ww. onr. naar boven
houwen, slaan.
Heraufheben, (hob herauf, heraufgehoben) bedr. ww. onr. opheffen, omhoog heffen.
Heraufhelfen, (du hilfst herauf,
er hilft herauf, half herauf, heraufgeholfen) o. ww. onr., m. s. naar boven helpen, omhoog helpen, ophelpen.
Heraufhetzen, (hetzie herauf,
heraufgehetzt) bedr. ww. naar boven jagen.
Heráufhinken, (hinkte herauf,
heraufgehinkt) o. ww., m. S. naar boven
hinken, ophinken.
Heraufholen, (holte herauf, heraufgeholt) bedr. ww. boven halen, ophalen.
Heráuf horen, (hörte herauf, heraufgehórl) bedr. ww. hooren opklinken.

Hera_ufhupfen, (hüpfle herauf,
heraufgehupft) o. ww., m. s. ophuppelen, naar boven huppelen.
Hera_ufhusten, (hustete herauf,
herau fgehustet) bedr. ww. ophoesten,
hoestende uitspuwen.
Heraufhu(t)schen, (hu(t)schte
herauf, heraufgehu( t)scht) o. ww., m. S.
naar boven glijden.

Heráufjagen, (jagte herauf, herau fgejagt) bedr. en o. ww., m. s. naar

boven jagen, opjagen.

Heraufkammen,

(kdminte her-

Hei,.

auf, herau f gekammt) bedr. ww. opkammen, omhoog kammen.
Heraufkarren, (karrte herauf,
heraufgekarrt) bedr. ww. met eene kar
naar boven voeren, opkarren.
Heraufkehren, (kehrte heraut,
heraufgekehrt) bedr. ww. naar boven
keeres, opkeeren.
Heráufklettern, (kletterte herau/, heraufgekleltert) o. ww., m. s. opklauteren, naar boven klimmen of klauteren.
Heráufklimmen, (klomm herauf, herair/geklommen) o. ww. onr., m. S.
naar boven klimmen, omhoog klimmen,
opklimmen.
Hera_uf klingen, (klang herauf,
heraufgeklungen) o. ww., m. h. (van geluiden), opklinken, zich verheffen, komen tot.
Heraufkollern, (kollerte herauf,
heraufgekollert) bedr. en o. ww., m. s.
naar boven rollen.
Heraufkommen, (kam herauf,
heraufgekommen) o. ww. onr., m. s. opkomen, boven komen; den Berg -, boven
op & komen; den Fluss -, (van schepen),
opvaren.
Hera_uf kónnen, (ich kann herauf, du kannst herauf, er kann herauf,
konnte herauf, heraufgekonnt) o. ww.
onr., m. h. op kunnen, kunnen opkomen.
Herauf krahen, (kráhte her air f,
herau fgekraht) o. ww. naar boven kraaien.
Heráufkriechen, (kroch herauf,
heraufgekrochen) o. ww. onr., m. s. opkruipen, naar hoven kruipen.

heraut, heraufgemusst) o. ww. onr. naa r
boven moeten.
Heraufnehmen, (du nimmst herauf, er nimmt herauf, nahm herauf, heraufgenommen) bedr. ww. onr. opnemen,
naar boven opnemen.
Heraufnöthigen, (nóthigte herauf, heraufgenólhigt) bedr. ww. nood
-zaken
naar boven te komen.
Heraufpacken, (packte herauf
heraufgepackt) bedr. ww. naar boven pak
sich -, zich naar boven-ken;2.wd
,

pakken.

Heraufpri gele, (prugelte herauf, heraufgepri Belt) bedr. ww. naar hoven ranselen, slaan.
Heraufpurzeln, (purzelte herauf,
heraufgepurzelt) o. ww., m. s. buitelend
naar boven komen.
Hera_ufragen, (ragte herauf, herau fgeragt) o. ww. naar boven reiken,
steken.
Heraufranken (sich), (rankte
herauf, heraufgerankt) wed. ww. naar
boven ranken, omhoog ranken.
Heraufrasseln, (rasselte herauf,
heraufgerasselt) o. ww., m. s. naar boven
rammelen, oprammelen.
Heraufrauchen, (rauchte herauf, heraufgeraucht) o. ww. naar boven
rooken.
Heraufrausehen, (rauschte herauf, heraufgerauscht) o. ww., m. s. naar
boven ruischen.
Heraufreehen., (rechte herauf,
heraufgerecht) bedr. ww. opharken, naar
boven harken.

Heraufkunft, v., z. m. opkomst,

Hera^ufreichen, (reichte herauf,
herau fgereicht) bedr. ww. opreiken.
Heráuflangen, (langte herauf, Heraufreisen, (reiste herauf, herheraufgelangl) bedr. ww. opreiken, op- aufgereist) o. ww., m. s. opreizen, naar
steken.
boven reizen.
Herauflassen, (du lssest herauf, Heraufreiszen, (riss herauf, herer lásst herauf, liesz herauf, herau fgelas- aufgerissen) bedr. ww. onr. naar boven
sen) hedr. ww. onr. naar boven laten, rukken, trekken.
oplaten.
Heraufreiten, (ritt herauf, herHerauflaufen, (du laufst herauf, aufgeritlen) o. ww. onr., m. s. oprijden,
er lou ft herauf, lief herauf, herair fgelau- naar boven rijden.
fen) o. ww. onr., m. S. oploopen, naar
Heraufrennen, (rannte herauf,
boven loopen, rennen.
herau fgerannt) o. ww. onr., m. s. naar
Hera_ufiegen, (lepte herauf, her- boven rennen, oprennen.
aufgelegt) bedr. ww. naar boven leggen,
Heraufrollen, (route herauf, herer op leggen.
aufgerollt) bedr. en o. ww., rn. s oprol.
Heraufleiten, (leitele herauf, her- len, naar boven oprollen.
aufgeleitet) bedr. ww. opleiden, naar boHeraufrueken, (rockte herauf,
ven leiden.
heraufgerukt) bedr. en o. ww., m. s. naar
Herauflenken, (lenkte herauf, boven rukken,oprukken;ruckenSie Ihren
heraufgelenkt) bedr. ww. naar boven Stuhl eis wenig -, zet uw stoel een weisturen.
rug dichter bij; 2. o. ww., m. h. rocken
Heraufleuchten, (leuchtete her- Sie herauf, ga daar omhoog staan.
auf, heraufgeleuchtet) o. ww. naar boven
Heraufrufen, (riet herauf, herlichten, oplichten.
aufgerufen) bedr. en o. ww. boven roeHerauflocken, (lockte heraut, pen.
heraufgelockt) bedr. ww. boven lokken.
Hera_ufrutschen, (rutschte herHerauflodern, (loderte herauf, auf, heraufgerulscht) Z. heraufgleiten.
`terau fgelodert) o. ww., m. s. opvlammen.
Heraufsagen, (sa,gte herauf, herHeraufrnaehen, (machte herauf au fgesagt) bedr. ww. naar boven zeggen.
teraufgemacht) bedr. ww. naar boven
Heraufsäuseln, - sausen, (sau
maken; 2. wed. ww.sich -, zich naar bo- selle herauf, heraufgesauselt en sauste
ven begeven.
herauf, heraufgesaust) o. ww., m. h. en
Heráufmussen, (ich muss herauf, S. omhoog suizen.
iti niusst herau/, er muss herauf, musste
Herau,fschaffen, (schuf herauf,
bovenkomst V.
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herau fgescha fjen) bedr. ww. onr. boven wankelend naar boven komen, wanke- heraufgestarrt) o. ww. naar boven staren, omhoog staren.
bezorgen, opbrengen.
lend opkomen.

Heraufsehallen, (schallte her- Heraufschwarmen, (schwdrm- Heraufstecken, (slechte heraut,.
au (, heraufgeschallt) o. ww. naar boven' te herauf, heraufgeschwurmt) o. ww., m. heraufgesleckt) bear. ww. naar boven,
steken, omhoog steken.
s. opzwermen.
klinken, omhoog klinken.
Heraufschauen, (schaute her- Heraufschweben, (schwebte her- Heraufsteigen, (sliep herauf,herauf, heraufgeschaut) o. ww. opzien, naar auf, herau fgeschwebt) o. ww., m. s. naar aufgestiegen) o. ww. onr., m. s. naar boboven zweven, zich langzaam verheffen. ven stijgen, omhoog stijgen, zich verboven zien, omhoog zien.
Heraufscheinen, (schien herauf, Heraufschwellen, (schwoll her- heffen.
heraufgeschienen) o. ww. onr. naar bo- auf, herau fgeschwollen) o. ww. onr., m. s.
Hera_ufstehlen, (du stiehlst heropzwellen.
ven schijnen, omhoog schijnen.
auf, er stiehlt herauf, stahl herauf, herHeraufseheren (sich), (schor Heraufschwemmen, (schw emm - aufgestohlen) bedr. ww. onr. stelen en
herauf, heraufgeschoren) wed. ww. onr. te heraut, heraufgeschwemmt) bedr. ww. naar boven brengen; 2. wed. ww. sich -,
naar boven sluipen.
naar boven doen drijven.
zich naar boven scheren.
Heraufscheuchen, (scheuchte ,l Herausfschwenken, (schwenkle Heraufstellen, (stellte herauf,
herauf, heraufgescheucht) bedr. ww. naar herauf, heraufgeschuwenkt) bedr. ww.op- heraufgestellt) bedr. ww. naar boven
zwenken; 2. wed. ww. sich -, naar boven stellen, plaatsen, omhoog plaatsen.
boven jagen.
Heraufstimmen, (stimmte herHeraufschicken, (schickle her- zwenken.
Heraufschwimmen, (schivamm auf, heraufgestimmi) bedr. ww. hoogex
auf, herau fgeschickt) bedr. ww boven
herauf, heraufgeschwomnien) o. ww. onr., stemmen.
zenden.
Heraufsehieben, (schob herauf, m. s. tegen den stroom opzwemmen, naar Heraufstolpern, (stolperte herheraufgeschoben) bedr. ww. onr. naar boven zwemmen, drijven, opzwemmen, auf, heraufgestolpert) o..ww., m. s. naar
boven stromispelen, omhoog strompelen.
opdrijven.
boven schuiven, opschuiven.
Heraufschielen, (schielte her- Heraufschwingen , (schwang Heraufstoszen, (sliesz herauf,
auf, herau fgeschielt) o. ww. naar boven herauf, herau fgeschwungen) bedr. ;ww ^ herau fgestos. en) bedr, ww. our. opstooonr. naar boven zwaaien; 2. wed. ww. ten, naar boven stooten.
lonken.
Heraufstrahlen, (strahlte herHeraufschieszen, (schors her- Bich -, er op springen.
auf, heraufgeschossert) bedr. ww. onr.
Hera_ufschwirren , (schzvirrie aal, heraufgestrahlt) o. ww. naar boven
naar boven schieten, omhoog schieten. herauf, heraufgeschwirrt) o. uw., rn s. stralen, omhoog stralen.
Heraufstreichen, (strich herHeraufsehiffen, (schil ie herauf, naar boven snorren.
Heraufsegeln, (segelle herauf auf, heraufgestriechen) bedr. ww. onr.
heraufgeschifft) bedr. en o. ww., m. s.
herair f gesegelt) o. ww., in. s. opzeilen. opstrijken.
opvaren.
Heraufschimmern, (schimmer - Heraufsehen, (du siehst herauf, Heraufstreuen, (streute herauf,
t e heraut, heraufgeschimmert) o. ww. er sieh t herauf,sah herauf, heraufgesehen) heraufgestreut) bedr. ww. naar boven
o. ww. onr., ni. s. opzien, naar boven zien. strooien.
naar boven schitteren.
Heraufschlängeln, (schlangelie Heraufsehnen (sich ), (sehnte Heraufstromen, (strómle herherauf, herau fgeschlángelt) o. ww., m. s. herauf, heraufgesehnt) wed. ww. naar auf, heraufgestronal) o. ww., m. s. opboven verlangen, verlangen boven, er op stroonien, omhoog stroomen; 2. bedr.
naar boven kronkelen.
ww. doen opstroomen.
Heraufschleichen, (schlich her- te zijn.
Heraufsein (ach bin herauf, du Heraufstiirmen, (stur rmte her auf, heraufgeschlichen) o. ww. onr., m.
bist herauf, er ist herauf, war herauf, auf, herau fgesturmt) o. vw., m. s. opS. naar boven sluipen, opsluipen.
o. ww. onr., m. s. er op stormen, naar boven stormen; 2. bedr.
Heraufsehlendern, (schlenderle herauf
ww. met geweld naar boven drijven.
herauf, heraufgeschlendert) o. ww., m. s. zijn, boven zijn.
naar boven slenteren, omhoog slenteren.
Hera ifsenden, (sendete of sandle Heraufsturzen, (sturzle her auf„
Heraufsehlenkern, (schlenkerte herauf, heraufgesendel of herau fgesandt) herautgesturzl) o. ww., in. s. niet geherauf, heraufgeschlenkert) bedr. ww. bedr. ww reg. en our. opzenden, omhoog weld naar boven komen; 2. bedr. ww.,
met geweld naar boven dringen.
zenden.
opslingeren, naar hoven slingeren.
Hera_ufsehleppen , (schleppte Heraufsetzen, (setzie herauf,her- Herauftanzen, (tanzte herauf,her
herauf, heraufgeschleppt) bedr. ww. op- au fgeselzt) bedr. ww. erop zetten, naar aufgetanzt) o. ww., m. S. opdansen.
Heráuftauchen, (tauchie herauf,
sleepen, naar boven sleepen; 2. wed. ww. boven zetten.
sich -, zich met moeite naar boven beHeraufseufzen, (seufzte herauf, heraufgelaucht) o. ww. boven (het water)
komen op duiken.
heraufgeseufzt) o. ww. opzuchten.
geven.
Heraufschleudern, (schleuder- Heraufsingen, (sang herauf, her- Hera_uftaumeln, (taumelle herte herauf, heraufgeschleudert) bedr. ww. aufgesungen) bedr. en o. uw. onr. op- auf, herair fgetaumelt) o. ww., m. s. naar
boven tuimelen.
zingen.
naar boven slingeren.
Herá ufschlupfen , (schliip fle Heraufsollen, (sollie herauf, her- Heraufthun, (that herauf, herherauf, herau fgeschlup f t o. ww., m. s. au f gesollt) o. ww. er op zullen, moeten. au/get/tan) bedr. ww. onr. er op doen.
opsluipen, naar boven sluipen.
Heraufsprechen, (du sprichst Herauftoben, (loble herauf, herHeraufschmeiszen , (schmiss herauf, er spricht herauf, sprach herau/, au fgelobt) o. ww., W. S. met geraas opherau f,herau (geschmissen) bedr.ww.oiir., heraufgesprochen) bedr. en o. ww. onr. komen, naar boven komen.
Herauftonen, (tcnte herauf, heropspreken, naar boven spreken.
Z. herauEwer fen.
Her.uufsehreien, (schrie herauf, Heraufsprengen, (sprengte her- au fgetunt) o. ww. opklinken, naar boven
herau fgeschrieen) bedr. en o. ww onr. auf, heraufgesprengt) bedr. ww. doen klinken.
Herauftorkeln, (lorkelle herauf,
opspringen; 2. o. ww., m. s. naar hoven
naar boven schreeuwen.
herauufgetorkelt) Z. herauflaumeln.
Heraufsehutteln , (schuttelte galoppeeren.
herauf, herau fgeschuttelt) bedr. ww. opHeraufspringen, (sprang her- Herauftosen, (loste herauf, herauf, herair fgesprungen) o. ww. onr., m. s. aufgetost) Z. herauftoben.
schudden.
Herauftraben, (trabte herauf,
Heraufschi tten, (schi ttete her- naar boven springen.
Heraufspritzen, (spritzIe herauf, heraufgetrabt) o. ww., m. s. naar boven
auf, herau fgeschuttet) bedr. ww. opheraufgespril.zt) bedr. en o. ww. naar bo- draven, omhoog draven.
gieten.
Herauftragen, (du tragst herauf,
Heraufschwankeu, (schuwankte ven spuiten, omhoog spuiten.
Heraufstarren, (starrte herauf, er tragt herauf, trug herauf, heraufgelraherauf, heraufgeschwankt) o. ww., m. s.
-
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gen) bedr. ww. onr. opdragen, omhoog herau fgewinsell) o. ww. kermende tonen uitkrijgen, uithalen; (bij betalingen), tedragen, naar boven dragen.
rngkrijgen; 2. eliv. -, uitkrijgen, kunnen
naar hoven laten hooren.
Herauftraufe(1)n, (trdzr f (e l) te Heraufwirbeln, (wirbelle herauf, uithalen; 3. (fig.) ontdekken, ontlokken,
herauf, heraufgelráuf(el)t) beur. ww. er heraufgewirbelt) bedr. en o. ww., ni. s. afpersen, Z. herausbringen.
op droppelen, bij droppels er op gieten naar boven draaien, omhoog dwarrelen.
Herausbemu.hen, (be;nCehte her
bedr. ww. jem. -,-aus,herbm;it)
Herauftraufen, (traufte herauf, Hera_ufwogen, (uw ogie hcrauf, herhera u/'yelrrau ft) o. ww., m. s. er op drui- aufgecewogt) o. ww., m. s. naar boven overhalen om nit te gaan; beniuh.en Sie
pen. bij druppels vallen op.
sich doelt nicht heraus, sloe toch (le moeite
golven.
Herauftreiben, (trieb herauf, Heraufwollen, (ich will herauf, niet om uit te gaar; bentihen Sie sick ein
heraufgelrieben) bedr. ww. onr. opdrij- du wil/st herauf, er will heraut', wol/te wenig Leraus, kom een weinig buitrn.
ven, omhoog drijven, naar boven drij- heraut, hsraufgeivollt) o. ww. onr. naar
Herausbestellen, (beste//te herven.
aas, herausbeslelll) bedr. ww. jenz. -, uitboven willen, naar hoven willen gaan.
Herauftreten, (du triltst herauf, Hera_ufwi hlen, (wuhlle herauf, noodigen zich op eene zekere plaats te
er trilt herauf, trat herauf, heraulgetre- heraufgewiihll) bedr. ww. opwroeten; bevinden, bestellen om ergens buiten
ten) o. ww. onr., m. s. optreden, naar op voelen.
(de stad) te komen.
boven treden.
Heraufwi nschen, (wtv-nschte Herausbetteln, (belle/te heraus,
Herauftriefen, (tro ff herau f, her- herauf, heraufgewunscht) bedr. ww. naar herausgebeltelt) beslr. ww. door bedelen
au/getroffen) Z. herauftraufen.
bovet, wenschen; 2. wed. ww. sich -, zich verkrijgen; 2. wed. sich -, door bedelen
er uit komen, uit & hedelen.
Herauftrippeln, (irippelte her hoven wenschen.
auf, heraufyelrippelt) o. ww., m. s. opHerau,fzeigen, (zeigte herau f,ker- Herausbewo gen, (bewegle herdribbelen.
aufgezeigl) bedr. ww. opwijzen, naar bo- aus, herausbeweyt) bedr. ww. buiten
bewegen; 2. wed. ww. sich -, zich-warts
Hera_uftröpfe(1)n, (lröpf(el)le ven wijzen, wijzen naar boven te gaan.
herauf, herair fgelrópf (el)t) bedr. ww.,
Heraufzerren, (zerrie herauf,her- naar buiten bewegen.
Z. herau flrau feln.
Herausbilden, (bi/dele heraus,
aufgezerrt) hedr. ww. naar boven rukken.
Herauftrotten, (trotlele herauf, Heraufzischen, (zisch}e herauf, herausgehildet) bedr. ww. er uit maken.
heravigetrootlel) o. ww., m. s. opdraven. herau fge:ischl) o. ww., m. s. er op sissen.
Herausbitten, (bat heraas, herHeraufwachsen, (du wächsest Heraufziehen, (zog herauf , her ausgebelen) bedr. ww. our. jem. -, ver
buiten te komen.
herauf, er wdch.^t herauf, wuchs herauf, aufgezogen) bedr. ww.onr. omhoog trek-i
-zoekn
heraufgewachsen) o. ww. onr., ni. s. op- ken, optrekken; 2. o. ww. das Heer ziehl
Herausblasen, (du blásest her
groeien, groot worden.
den Berg herauf, trekt & op; Wolken zie- aus, er blast herairs, blies heraus, herausgeblasen) bedr. ww. onr. er uit blazen;
Hera_ufwackeln, (wackelte her hen herauf, verheffen zich.
auf, heraufgewackelt) bedr. en o. ww.,
Heraufzwängen, (zwdngte her- 2. o. ww., m. h. naar buiten blazen.
m. S. opwaggelen, omhoog waggelen.
Hera_usbiieken, (blickle her aus,
auf, herair f gezwdngt) bedr. ww. naar boherausgeblickl) bedr. ww., Z. herausHeraufwagen (sich), (wagte ven dringen, persen.
herair f, herair fgewagt) wed. ww. zich naar
Heraugeln, (äugelle her, ierge- sehen.
boven wagen, zich er op wagen.
Herausbrausen, (brauste heraus,
dugell) o. ww. herwaarts lonken.
Heraufwallen, (wal/te herauf, Heraus, bijw. uit, naar buiten; zur herausgebraust) o. ww., m. h. er uit
heraufgewalit) o. ww., m. s. naar boren Sladl -, de stad uit; - darnit !, voor den bruisen; 2. ni. s. naar buiten stuiven,
golven, opgolven, omhoog golven.
plag er mee, spreek !, geef over !; - mil der vliegen; 5. bedr. ww. met drift uitspreHeraufwálzen, (wálzte herauf, Sprache!, spreek maar!, zeg maar op!; ken.
heraufgewálat) bedr. en wei.l. ww. sich., - aus der Slube!, voort!, de kamer uit!;
Hera_usbrecheu, (du brichst heroprollen, opwentelen, naar boven rollen. - ! zo den Waf/'en!, te wapen!; - nail der aus, er bricht heruus, brach heruus, herHeraufwandern, (wanderte her- h'uchtel!, de sabel uit de scheede!; von ausgebrochen) bear. ww. oor. Sleine aus
auf, heraufgewandert) o. ww., m. s. op- innen -, van binnen naar buiten; er einer Mauer -, uitbreken; 2. o. ww., m.
wandelen, omhoog wandelen.
wohnt corn -, hij woont aan de voorzij - s. uitbreken, uitbarsten, heenbreken;das
Heraufwanken, (icankte herauf, de; emoe Krankheit von innen - heilen, Wasser ist herausgebrochen, doorgebroherau fgewankt) o. ww., en. s., Z. herau f- door inwendige behandeling genezen; ken.
wackelu.
Herausbrennen, (brannte herfrei, gerade, rund -, ronduit, rondborstig;
aus, heraucgebranni) o. ww. oor., m. h.
Heraufwrts , bijw. opwaarts, zum Hause -!, de deur uit!
naar hoven, omihoog.
Hera .sackern, (ackerte heraus, losbranden; 2. m. s. das Ho/zwerk isi mitHera_ufwatscheln, (watschelte herausgeackert) bedt. ww. uitploegen. ten herausgebrannt, uitbrander, weg
er uit branden,-brande;1.w
herauf, heraufgewatschelt) o. ww., m. s.,
Herausarbeiten, (arbeitele herZ. heraufwackeln.
aus, herausgearbeitet) bedt. ww. uitwer- door vuur wegnemen, door brand er uit
Hera_ufwehen, (wehte herauf, her- ken, door werken verkrijgen, uithalen; jagen.
aufge^eht) o. ww., m. S. opwaaien, om wir brauchlen lange, bis wir ons herausHera_usbringen, (brachte heraus,
waaien; 2. bedr. ww. doen op--hog gearbeilel, wij hadden lang werk om er herausgebracht) beilr. ww. onr. aitbreuwaaien.
ons uit te werken; 2. wed. ww. (lig.) gen, er uit brengen, buiten brengen; den
Hera_ufweisen, (wies herauf, her- sich aas einer Verlegenheit -, zich uit & Gefangenen -, wegbrengen, wegvoeren;
2. einen Nagel -, Z. herausbekommen;
au fgewiesen) bedr. ww. onr. opwijzen, werken, helpen.
naar boven wijzen.
Herausäugeln, (áugelte heraus, jent. aas seinera Zimmer -, doen heen Heraufwerfen, (du wirfst her- herausgeaugell) o. ww. er uit lonken. gaan, buiten voeren; das Era aas der
auf, er wirft herauf, warf,
Herausbannen, (bannie heraus, Grube -. omhoog brengen; (fig.) eine
herauf, heraut Rechnung -, in orde brengen; eine Aufgeworfen) bedr. Ww. opwerpen, omhoog herausgebannt) hedr. ww. uitbannen.
werpen, er op werpen.
Herausbegeben (sich), (du gabe -, oplossen; ich bringe da treinen
Heraufwinden, (wand hernuf, begiebst heraus, er begiebt heraus, begab Sinn heraus, ik vind er geen zin in; kon
ontcijferen; Burch-neSidBrf?,
heraufgetvunden) bed:'. ww. onr. opwin- heraas, herausbegeben) wed. ww. oor. uit
den, omhoog winden; 2. wed. ww. sich
buiten gaan.
-gan, Fragen etiv. -, uitbrengen, ontdekken,
-, naar boven kronkelen.
Herausbeiehten, (beichtete her- uitvorschen, te weten komen, er uit krijHeraufwinken, (winkle hernuf, aus, herausgebeichtet) bedr. ww. opbiech- gen; ein Geheimniss -, ontdekken, te weten komen; ein Geslhndniss snit Cewalt
heraufgewinkl) bedr. ww. naar boven ten, ronduit bekennen.
wenken, wenken om boven te komen.
Herausbekomm.en, (bekam her- von jemn. -, afdwingen, afpersen; er konnte
Heraufwinseln, (winselte herauf, aus, herausbekommen) bedr. ww. onr. hein Geld von ihm -, krijgen; ein Wort -,
,
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Herá^usfinden, (land heraus, herausgefunden) bedr. ww. onr. vinden, onder vele andere herkennen; den rechten
Weg
vinden, uitvinden; 2. wed. ww.
sich -, den weg vinden, een uitweg vinden, terecht komen; (fig.) sich nicht -

Herausgeben, (du gi(e)bst heraus, er gi (e) bt heraus, gab heraus, herausgegeben) bedr. ww. onr. er uit geven,
geven door; Bretter, Meht, Eier ' -, ge
afgeven; ein PPand -, teruggeven;-ven,
gedaan gekregen.
eihen Geiszel -, uitleveren; er gibt nichts
Herausbringung, V. (van erts können, geen uitweg vinden, niet wijs mehr heraus, hij geeft niets meer terug;
2. dem Bezahlenden Geld -, teruggeven;
k), Z. herausbringen; 2. (van een geheim kunnen worden uit.
&), ontdekking, uitvorsching v.
Heràusfisehen, (fischte heraus, ich kann Ihnen nicht -, ik kan u niet
Herausbrudeln, (brudelte her- herausge f scht) bedr. ww. eruit v isschen; teruggeven; 3. ein Buch -, uitgeven, in
aus, herausgebrudell) o. ww., m. h. uit (fig.) die Schnitten aus der Suppe -, uit druk geven, publiceeren; wergibt dieZeit-sparteln,
eine Nachricht -,-vischen,op ; schrift heraus?, wie geeft & uit, wie laat
er uit springen.
& drukken.
Herausdampfen, (damp f te her- uitvisschen, uitvorschen.
aus, herausgedainpft) bedr. ww. doend Her kusfiattern,(flattertè heraas,
Hertusgeber, (-s, mv. Herausuitdampen; 2. o. ww., m. s. uitdam - herausge flattert) o. ww., m. s. er uit geber) m. uitgever m.; -in, v. uitgeef
-sterv.
fladderen, wegfladderen.
pen.
Herausdeuten, (deutete heraus, H'erausf iegen, (flog heraus, her- Herausgehen, (ging heraus, herhercusgedeutet) bedr. ww. uitleggen, ver a•iesgeflogen) o. ww. our., m. s. er uit - ausgegangen) o. ww. our., m. s. uitgaan,
naar buiten gaan; beien -, bij het uitgaan;
-klaren. vliegen, wegvliegen.
Hera_usdonnern, (donnerte her- i Her ausfliehen, (floh heraus, her-' von einem Zimmer auf die Slrasze -, uit
das geht zu weit heraus, dat gaat-zienop;
aus, herausgedonnert) bedr. ww. (fig.) ausge(lohen) o. ww. our., m. s. er uit
te ver, springt te veel naar buiten; dieser
Worte -, met eene donderende stem uiten; vlieden, wegvluchten.
2. e. ww. met donderend geraas uitkoHerausflieszen, (floss heraus,her- Nagel geht nicht heraus, gaat er niet uit,
ausgeflossen) o. ww. onr., m. s. uitvloeien, raat niet los; (fig.) mit der Sprache -,
men.
vrij uit, openhartig, zonder omwegen
Herausdrangen, (drángte her- uitstroomen, uitloopen.
aus, herausgedrdngt) bedr. ww. er nit
HerausfUchten, (luchtete her- spreken, voor den dag komen.
dringen, naar buiten dringen; 2. wed. aus, herausgefluchtet) o. ww., m, s. er Herausgestalten, (gestaltete heraus, herausgestaltet) Z. herausbilden.
ww. sich aus der Menge -, uitdringen, uit vluchten, wegvluchten.
zich heendringen door.
Herausfluthen, (jïuthete her- Herausgieszen, (goss heraus,
Herausdrehen, (drehte heraus, aus, herausgefluthet) o. ww., m. s. met herausgegossen) bedr. ww. our. er uit
herausgedreht) bedr. ww. er uit draaien. groote golven uitstroomen, uitgolven, gieten, uitstorten; aus einem Gefdsse in
ein anderes - , overgieten.
Hera_usdringen, (drang heraus, met den vloed uitloopen.
herausged Hungen) o. ww. onr., m. S. naar
Hera_usfoder n, (f oderte heraus, Herausgraben, (du grabst herherausgefodert) bedr. ww., Z. herausfor- aus, er grdbt heraut, grub heraus, herausbuiten dringen, er uit dringen.
gegraben) bedr. ww. our. uitgraven, graHerausdru
* eken, (drückte her- tern.
aus, herausgedrückt) bedr. ww. den Sa[! Herausfoderer, ( - rers,mv. - rer)' vend uithalen.
Herá usgreifen , (grif heraus
aus einer Citrone -, uitdrukken, uitdu- m. uitdager, opeischer nl.
wen.
Herausfordern, (for derte heraus,' herausgegriffen) bedr. ww. our. er uit
Herá_usduften, (du ftete heraus, herausgefordert) bedr. ww. den Ueber- grijpen; 2. de handen uitsteken om te
herausgeduftet) o. ww. uitdampen.
schuss -, opeischen, vragen, fern. aus dem grijpen.
Herausdi rfen, (dur f te heraus, Hause -, uitdagen, tarten er uit te ko-' Herausgucken, (guckte "heraus,
herausgedurft) o. ww. our., m. h. durven komen; jem. zum Zweikamp fe -, ten twee- herausgeguckt) bedr. ww. er uit kijken;
uitgaan; 2. er uit mogen, mogen uitgaan, strijd uitdagen; auf Pistolen, auf den zum Fenster -, uit & kijken, zien; aus der
Tasche -, uitkomen, uitsteken.
uitmogen.
Degen -, op & vragen.
Herariseilen, (eilte heraus, her- Herausforderer, (-rers,mv.-rer) Herai ishaben, (du hast heraus,
er hat heraus, halte heraus, herausgeausgeeilt) o. ww. zich er uit spoeden, m. uitdager, opeischer m.
naar buiten snellen, ijlen.
Herausforderung, v . uitdaging , habt) o. ww. onr. terug hebben; ich muss
so viel -, ik moet & terug hebben; ich
Herauseitern, (eiterte heraus, opeisching v., eisch m.
herausgeeitert) o. ww., m. s. er uit etteHerausfressen, (du frissest her- muss ihn aus dem Gefdngnisse -, er uit
ren; 2. bedr. ww. doen uitetteren, als aus, er frisst heraus, frasz heraus, her- hebben; (fig.) jetzt habe ich es heraus,
etter laten uitvloeien.
ausgefressen) bedr. ww. onr. ein Snick nu heb ik het er uit, nu ben ik erachter,
Herausfahren, (du (ahrst heraus, aus einem Kass -, (van eene muis), uit- weet ik liet.
er fdhrt heraus, fuhr heraus, herausge- vreten; der Hund hat alles herausgefres- Heraushacken, (hackle heraus,
fahren) o. ww. our., m. h. uitvliegen, sen, eruit vreten, leegvreten; II. wed. ww. herausgehackt) bedr. ww. uithakken.
uitspringen, uitschieten, uitbarsten; aus sich -, (gemeenz.) dik worden ten geHera_ushakeln, - haken, (hadem Rohre -, (van een kogel), uitvlie- volge van veel eten; 2. zich er uitredden kelte heraus, herausgeha kelt en hakte
heraus, herausgehakt) bedr. ww. uitha
gen; 2. zum Hause -, uitschieten, uit door & te knagen, te vreten.
haakjes uithalen.
-ken,mt
aus der-vliegn,uts;(Brw.)
Herausfi telen, (fuhlte heraus,
Heraushallen, (hallte heraus,herGrube -, uitkomen; 3. (fig.) zonderover - herausgefuhlt) bedr, ww. door het geausgehallt) o. ww. er uit klinken, galleg spreken; es ist ihm ein ulusdrucic her- voel ontdekken, uitkiezen.
ausgefahren, er is hem & ontsnapt; es' Herausführen, (f uhrte heraus, men.
Heraushalsen, (halste heraus,
ist mir nur so herausgefahren, het is mij' herausgeführt) bedr. ww. ein Pterd -,
ontglipt, ontvallen, Z. ent fahren; 4. uit- uitvoeren, medenemen; (Bergw.) mede - herausgehalst) beur. ww. uit den hals
brengen, met moeite uitspreken.
rijden, naar buiten rijden, varen; II. bedr. voeren, uit de mijn medenemen.
ww. in een wagen, schip naar buiten
Herausgabe, (-n) v. teruggeven, Heraushalten, (du hallst heraus,
brengen, vervoeren.
wedergeven o., teruggave v.; (van een er halt heraus, hielt heraus, herausgehallen) bedr. ww. our. die Hand zum
Hera_usfallen, (du fállst heraus,, boek), uit:ave, editie v., druk m.
er (állt heraus, feel heraus, herausgefal-' Herausgabeln, (gabelie heraus, Fenster -, uithouden, uitsteken.
He-.á-ashangen, (du hangst herLen) o. ww. our., m. s. uitvallen, naar herausgegabelt) bedr. ww. met eene gafaus, er hangt heraus, hing heraus, herbuiten vallen.
fel of vork uitsteken, uitnemen.
Herausfeuern, (f euerte heraas,' Herausgafi'en, (ga f fie heraus, her- ausgehangen) o. ww. our., m. h. er uit
hangen, uithangen; was hangt ihm zur
ausoega f f t) o. ww. er uit gapen.
herausge[euert) o. ww. er uit vuren.
uitbrengen, uiten, spreken; ich konnte i
das nie von ihm -, ik kon het nooit van'
hem te weten krijgen; ich habe es heraus-'
gebracht, dass man mir meine Uitte bewilligie, ik heb het zoo ver gebracht,

-,

,

;

,
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Tasche heraus?, wat hangt, steekt er uit
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Herausharken, (harkte heraus,
Jierausgeharkt) bedr. ww. er nit har-

aus, herausgeklommen) o. ww. onr., m. ren, ontlasten; 2. weed. ww. sich -, zich
Kuitlaten, zich verklaren, Z. auslassen.
Heráa usklopfen, (klopfte heraus, Hera_uslaufen, (du lieu fst heraus,
herausgeklopft) beds. ww. er uit kloppen; er luit heraus, lief heraus, herausgelaueinen Nagel aus etw. -, uitkloppen, uit fen) o. ww. onr., m. s. er uit loopen, weg 2. Z. herausflieszen.
-slan. loopen;
Herauslauschen,
(lauschte herHerausklugeln, 'klugelie heraus, herausgekiugelt) bedr. w w. door na- aus, herausgelauscht) bedr. ww. luiste

ken.

denken & vinden, op eene spitsvondige

zijn zak?

Is. er uit klimmen.

Heraush ogen, (hangte heraus,
herausgeh ngi) bedr.ww. uithangen, bui
hangen: Musterkarten -, buiten han --ten
sen, uitstallen, ten toon hangen.

Heraushauen,

(hieb heraus, her- manier ontdekken of zich verbeelden,

ontdekken, afluisteren.

-rend

Hera_usleeken, (leckte heraus,her-

ausgehauen) bedr. ww. onr. uithouwen, 'ontdekt te hebben.
Herausknirschen, (knirschte ausgeleckt) bedr. ww. er uit lekken.
er uit houwen; (fig.) ein Regiment -, beHerauslegen, (legte heraus, hervrijden; 2. wed. ww. sich mit dem Sabel heraus, herausgeknirscht) bedr. ww.knar- ausgelegt) bedr. ww. er uit leggen, bui

-, zich er door heen hakken, zich een send er uit krijgen.
weg banen.
Herauskochen, (kochte heraus,

Herausheben, (hob heraus, her- herausgekocht) Z. auskochen.
ausgehoben) bedr. ww. onr. er uit hef
Herauskollern, (kollerte heraus,
uitnemen, uittillen; (6g.) doen nit--fen, herausgekollert) Z. herausrollen.
komen; diese Farbe hebt ihr Kleid sehr
Herauskommen, (kam heraus,
heraus, doet & zeer uitkomen.
herausgekommen) o. ww. our., rn. S. er
Hera_ushelfen, (du hil fsl heraus, uit komen, buiten komen; da kommt er
er bil /t heraus, half heraus, herausge- gerade zum Hause heraus, daar komt &
hol/en) o. ww. onr. er uit helpen; (fig.) uit; kommen Sie zu ons heraus, kom eens
,hem. aus der Noth -, helpen, uitredden. naar ons toe; die Blumen kommen heraus,
Heraushetzen, (hetzte heraus, komen uit, ontluiken; 2. (van een boek),
herausgehetzi) bedr. ww. er uit jagen, uitkomen, verschijnen, het licht zien; 3.
,

opjagen.

Heraushinken,

(van zaken), uitkomen, ontdekt worden,

leggen, uitstallen.

Herausleiten,

-ten
(leilete heraus,

herausgeleitet) bedr. ww. er uit leiden,

naar buiten leiden.

Herauslenken, (lenkte heraus,
herausgelenkt) bedr. ww. er uit sturen;
it. er uit draaien; 2. o. ww., m. h. aus
dem Wege -, afwenden van.
Herauslesen, (dat Liesest heraas,
er liert heraus, las heraus, herausgelesen)
bedr. ww. onr. die Wieken aus den Erbsen
-,eruit lezen, uitlezen, uitzoeken; 2. uit
Z. auslesen; 3. lezend onthouden;-kiezn,
it. vinden; er wusste allerlei aus dem Buche
heraus zit lesen, hij wist alles in het boek
te vinden, verbeeldde zich, dat er allerlei
tusscheu de regels te lezen was; I1. o.
ww. lezend den samenhang verliezen.

(hinkte heraus, aan den dag komen; wean das herausherausgehinkt) o. ww., nl. h. er uit hin- kom-mt, als dat uitkomt, ontdekt wordt;
4. die Rechnung kommt gerade heraus,
ken, naar buiten hinken.
Hera_usholen, (holte heraus, her- komt uit, sluit; die Sumnie komnit nicht
ausgeholt) bedr. ww. er uit halen, er uit heraus, komt niet uit, gaat niet op ; it.
Herausleuchten, (leuchiete herkrijgen; holen Sie es heraus, haal het das komrnt auf eins heraus, dat komt op aus, herausgeleuchtel) o. ww. er uit licher uit.
een en hetzelfde neer; das kante schon ten, uitlichten; 2. de lichtstralen naar
Hera_ushupfen, (hüpfte heraus, heraus, dat zou mooi uitkomen, dat zou buiten werpen; er leuchtete niir zuur Zimherausgehïcpft) o. ww., m. s. er uit hup wat mooi'-, zijn; dabei kommt nichts her- mer heraus, hij lichtte mij de kamer uit.
-peln. aus, dat dient, leidt tot niets; was kann' Herausloben, (lobte heraus, herHera_ushusten, (huslete heraus, dabei -?, er zal niet veel te verdienen ausgelobt) bedr. ww. (gemeenz.) boven
anderen prijzen, verheffen, roemen.
herausgehustet) bedr. ww. Blut -, uit vallen.
ophoesten, uitbraken.
-hoestn,
Herauskc neen, (ich kann her- Herauslocken, (lockte heraus,
Heraushu(t)schen, (hu(t)schte aus,du kannst heraus, er kaan heraas, herausgelockt) bedr. ww. er uit lokken;
heraus, herausgehu(t)scht) o. ww., m. h. konnte hermus, herausgekonnt) o. ww. (Gg.) ein Geheimniss aus jemn. herauszuonr., m. h. er uit kunnen, er kunnen uit- locken suchen, zoeken uit te bonnen, aan
er uit wippen.
het praten te krijgen.
Hera_usjagen, (jagte heraus, her- gaan &.
Herauskrächzen, (krdchzte her- Herauslodern, (loderte heraus,
ausgejagt) bedr. ww. er uit jagen, naar
buiten jagen; 2. o. ww., m. s. im stark- ane, herausgekrrichzt) bedr. ww. uitkrij- herausgelodert) o. ww., m. h. zum Kamine
-, uitvlamrnen; (van de vlam), er uit
sten Galopp -, er uit jagen, naar buiten schen.
Herduskratzen, (kratzie heraus, slaan.
jagen.
Herauslu gen (sich), (log herHerauskämmen, (kdmmte her- herausgekratzt) bedr. ww. uitkrabben.
.aus, herausgekánant) bedr. ww er uit Hera_uskreisen, (kreiste hermus, aus, herausgelogen) wed. ww. onr. zich
herauusgekreist) o. ww., m. s. er draaiend sloor eene leugen er uit heipen.
kammen.
Hera_usmaehen, (machte heraus,
Herauskarren, (karrte heraus, uitkomen, er uit draaien.
Herauskriechen, (kroch hermus, herausgemacht) bedr. ww. er uit maken,
herausgekarrt) bedr. ww. met eene kar
herausgelzrochen) o. ww. onr., m. s. er wegmaken, uitmaken, uitvegen; einen
er uit brengen.
Flee/sen aus einem Kleide -, uitmaken,
Hera_uskehren, (kehrte heraus, uit kruipen.
Herauskriegen, (kriegte heraas, doen verdwijnen; 2. wed. ww. sich -, zich
herausgekehrt) bedr. ww. er uit vegen,
borstelen; 2. die innere Seile eines Klei- herausgekriegt) bedr. ww., Z. herausbe- er uit rnaken, uitgaan, heengaan; (gedes -, buitenwaarts keeren; (fig.) die kommen, herausbringen; 2. met geweld meenz.) zich uit de voeten maken.
Herausmö gen, (ich mag heraus,
rauhe Seite -, gestrengheid gebruiken, er uit halen.
Herauslachen, (lachte heraus, da magst hermus, er mag heraus, mochte
zich ruw aanstellen.
Herausklauben,(klaubte heraus, herausgelachi) o. ww. luid lachen, uit heraus, herausgemocht) o. ww. onr. er uit
-schatern. mogen, er uit willen.
herausgeklaubt) bedr. ww. uitpluizen;
Herauslangen, (langle hermus, Herausmuhen, (miihte heraus,
(fig.) uitpluizen, navorschen, door naherausgelangt) bedr. ww. aus der Schub - herausgemüht) bedr. ww. met moeite er
denken vinden.
Herauskleiden, (kleidete heraus, lade -, uitnemen, uithalen; 2. o. ww., rn . uit krijgen; 2. wed. ww. sich -, zich
herausgekleidet) bedr. ww. uitrusten, h. er uit reiken, uitreiken;ich kansnicht moeite geven om er uit te komen, er met
moeite uitkomen.
kleeden, uitdossen; 2. wed. ww. sich -, so weit -, reiken.
Herauslassen, (du ldssest heraus, Herausmi ssen, (du musst herzich uitdossen, Z. sich herausputzen.
Herausklettern, (kletierte her- er lásst heraus, liesz heraus, herausge- aus, er muss heraus, musste hermus, heraus, herausgeklettert) o. ww., m. s. en h. lassen) bedr. ww. onr. er uit laten, uit- ausgemusst) o. ww. onr., m. h. verplicht
laten, buiten laten; Gefangene -, loslaten; zijn er uit te gaan, er uit moeten; es
er uit klonteren.
Herausklimmen, (klomm her- Wein -. aftappen; seinen Zorn -, bot vie- muss heraus, was ich aal dein Herzen
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Herausquellen, (du quillst herbabe, bet moet er uit; es muss heraus,
het moet gezegd worden; ldugnen Ste aus, er quills heraus, quoll heraus, hernicht langer, es ^ muss heraus, het moet ausgequollen) o. ww. onr., nl. s. er uit
borrelen; Blut quoll aus seiner Wunde
er uit, gij moet het bekennen.
Herausnehmen,(du nimmst her- heraus, borrelde, sprong, gutste uit &.
Herausquetsche, (- n), Heraus, er nimmt heraus, nahm heraus, herausgenommen) bedr. ww. onr. er uit a_usquetsch form, (- en) v. (G o udsl.)
nemen, uitnemen; einen Zahn -, uittrek- kleinste vorm m. der goudslagers.
Herausragen, (ragte heraus, herken; ein Kind aus einena Institut -, weg
nemen; 2. sich -, (bij-nem,vad ausgeragt) o. ww., ni. h. uitsteken, er
het eten), zich bedienen; (fig.) sick zu uit stelten.
Herausranken, (rankte heraus,
viel -, zich te veel vrijheid veroorloven,
herausgerankt) o. ww., ni. h. er uit ranvrijpostig zijn.
Hera_usniesen, (nieste heraas, her- ken.
Hera_usrasen, (raste heraus, herausgeniest) bedr. ww. er uit niezen, uitausgerast) o. ww., m. s. razend uitkoniezen.
Herausnothigen, (nothigte her- nen, razend voor den dag komen; 2.
aus, herausgenólhigt) bedr. ww. nood bedr. ww. razend voor den dag doen koom er uit te gaan.
-zaken men.
Herauspaeken, (packte heraus, Hera_usrasseln, (rasselle lieraus,
herausgepackt) heil r. ww. uitpakken, ont- herausgerasselt) o. ww., m. s. er rommepakken; 2. wed. ww. sich -, zich weg lend uitkomen.
Herausrauchen, (rauchte herzich uit de voeten maken.
-paken,
Herausplatzen, (platzte heraus, aus, hvrausgeraucht) o. ww., m. h. er uit
herausgeplatzt) o. ww., m. h. er uit her- rooken; ein Dampf raucht da heraus, er
sten; (fig., gemeenz.) plotseling met iets komt rook uit daar.
Herausraufen, (raufle heraus,
voor den dag komen; er platste heraus,
plotseling zeide hij; mis eiriem Geldchter herausgerauft) bedr. ww. uitrukken, er
uit trekken.
-, uitbarsten van het lachen.
Herausplaudern, (plauderte her- Hera_usrauschen, (rauschle heraus, herausgeplaudert) hedr. ww. etw. -, aus, herausgerauscht) o. ww., m. s. met
geruisch cr uit komen.
verklappen.
Herausplumpen, (plumpte her- Herausrauspern, (rdusperle heraus, herausgeplumpt) o. ww., m. s. eruit aus, herausgerauspert) bedr. ww. oprisploffen, er uit stommelen, er met een pen.
Herausreehen, (rechte heraus,
plomp uitspringen; (fig.) onhandig, lomp
mede voor den dag korven, eene lompe herausgerecht) bedr. ww. er uit harken,
uitharken.
fout begaan.
Herauspoehen, (pochte heraus, Herausreeken, (rechte heraus,
herausgepocht) bedr. ww., Z. herausklo- herausgereckt) bedr. ww., Z. herausstrecpfen; eihen Schauspieler -, door geklop & ken.
Herausreden, (redete heraus,herdwingen om te voorschijn te komen.
Herauspoltern, (polterte heraas, ausgeredet) o. ww., m. h. mit jemn. zum
herausgepoltert) o. ww., m. h. met ge- Fenster -, door & met iem. spreken; fret
druis, getier voor den dag komen, er uit -, uitspreken; 2. bedr. ww. door zijne
vallen; (fig.) mit etw. -, woest, ruw voor gesprekken of door woorden bewegen,
den dag komen; 2. bedr. ww. die Kes- orn er uit te komen, uit te gaan; 3. wed.
sel -, glad kloppen; (fig.) etw. -, met drift ww. sich -, zich er uit praten, vrijplijuitspreken; seinen Zorn -, bot vieren; it. ten.
Herausreichen, (reichte heraus,
elw. -, met geraas naar buiten smijten,
herausgereicht) bedr. ww. toereiken, toestootera.
Here-uspreisen, (pries heraus, steken; 2. o. ww. er uit reiken.
Hera_usreisen, (reiste heraus, herherausgepriesen) bedr. ww. onr. roemen,
ausgereist) o. ww., m. s. er uit reizen,
grootelijks prijzen.
Herauspressen, (pressie heraus, uitreizen.
Hera_usreiszen, (riss heraus, herherausgepresst) bedr. ww. er uit persen,
Z. herausdrücken; (fig.) etw. von,ternn. -, ausgerissen) bedr. ww. uitrukken, uitroeien, er uit trekken; die Baume mis
afpersen, Z. erpressen.
Hera_uspri gein, (prugelte her- der Wurzel -, boomen uitrukken; jemn.
aus, herausgeprugelt) bedr. ww. er uit einen Zahn -, uittrekken; (lig.) jem. aus
der Noth -, helpen, redden; einenPatienranselen, er uit slaan.
Herauspumpen, (pumpte heraus, ten -, doen herstellen; 2. wed. ww. sich
herausgepumpt) bedr. ww. Wasser aus -, zich er uit redden; sick nicht mehr -,
(van een zieke), niet meer herstellen.
dem Schite -, uitpompen.
Herauspurzeln, (purzelte heraus, Herausreiten, (rilt heraus, herherausgepurzelt) o. ww., m. s. er uit bui ausgerilten) o. ww. onr., m. s. er uit rij
uitrijden.
-den,
-teln,uib.
Herausputzen, (putste heraus, Herausrennen, (rannte heraus,
S.
er
uit
herausgeputzt) bedr. ww. opschikken, herausgerannt) o. ww. onr., m.
tooien, opdirken; 2. wed. ww. sich -, Iloopen, er uit rennen.
Herausretten, (rettete heraus,
zich opschikken; tvie er sick herausgeputzi
herausgerettei) bedr. ww. nit een gevaar
hat!, wat heeft hij zich opgedirkt!
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redden; 2. wed. ww. sich -, rich er uit
redden.
Herausrieseln, (rieselte heraus,
herausgerieselt) o. ww., m. s. er uit borrelen.
Herausrinnen, (rann heraus,herausgeronnen) o. ww. onr., m. s. er uit
vloeien, er uit stroomen.
Hera_usröeheln, (röchelte heraus, herausgerochelt) bedr. ww. rochelend uitbrengen, uitwerpen.
Herausrollen, (rollteheraus, herausgerollt) bed r. eis o. ww. er uit rollen,
naar buiten rollen.
Hera_usrucken, (rockte heraus,
herausgeruckt) bedt. ww. er uit rukken;
2. o. ww., in. s. (Krijgsw.) uitrukken;
(fig.) mit dein Gelde -, opdokken, vdor
den dag komen; mit der Sprache -, zich
verklaren, voor zijn gevoelen uitkomen.
Herausrufen, (raef heraus, herausgerufen) bedr. vvw. onr. jem. -, naar
buiten roepen; auf die Strasze -, roepen
en verzoeken buiten te komen; einen
Schauspieler -, terugroepen, door geroep
nogmaals doen optreden; 2. o. ww., m.
h. ,gum Fenster -, roepen door; (Krijgsw.)
te wapen roepen.
Hera_usrupfen, (rupfte heraus,
herausger upft) bedr. ww. uittrekken,
uitplukken.
Heraussagen, (sagte heraus, herausgesagt) bedr. Ww. openhartig zeggen,
bekennen, niet veinzen, uitzeggen, opzeggen, verklaren.
Hera_ussausen, (sauste heraus,
herausgesaust) bedr. en o. ww. er uit
suizen, ruisch en.
Hera_uss ehafi'en, (scha fj'te heraus, herausge. ;chafft) bedr. ww. onr. naar
,

,

buiten brengen, vervoeren, er uit halen,

wegnemen, wegmaken; eiven Flecken -,
uitmaken; 'Wasser, Schlamm aus einero
Graben -, uithalen; eta. aus der Grube -,
uithalen, voor den dag brenger..
Hera_issehallen, (schallte heraus, herausgeschallt) o. ww., m. h. (van
geluiden), er uit klinken, buiten klinken.
Herausscharren, (scharrte heraus, herausgescharrt) bedr. ww., Z. ausscharren.
Heraussehauen, (schaute heraus, herausgeschaut) o. ww., m. h. zum
Fenster -, uitkijken.
Herausschaumen , ( schdumte
heraus, heraucsgesch umt) o. ww., m. h.
er uit schuimen, als schuim er uit vloeien.
Hera_usscheinen, (schiep heraus,
herausgeschienen) o. ww. onr., m. h. naar
buiten schijnen; (van stralen) doorheen
schijnen.
Hera_usseheren (sich), (schor
heraus, herausgeschoren) wed. ww. onr.,
Z. herauspacken.
Herausscheuchen, (scheuchte
heraus, herausgescheucht) bedr. ww. er
uit jagen, uitdrijven.
Herausschieken, (schickte heraus, herausgeschickt) bedr. ww. er uit
zenden.
Heraussehieben, (schob heraus,
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herausgeschoben) bedr. ww. our. er uit
Heraussehiitten, (sch%ttete her- ausgespieen) bedr. ww. onr. uitspuwen,
schuiven, uitschuiven.
sus, herausgeschütlet) bedr. ww. er uit al spuwend uitwerpen; wieder -, overHeraussehielen, (schielte her- gieten; etw. aus dein Becicen -, uitgieten. geven, braken.
aus, herausgeschielt) o. ww.eruitgluren. uitstorten.
Heraussperren, (sperrie heraus,
Herau.sschieszen, (schors her- Herausschwanken, (schwankle herausgesperri) be+lr. ww. buiten zetten,
aus, herausgeschossen) o. ww. onr., m. heraus, herau.cgeschuwankt) o. ww., m. s. beletten binnen te komen.
h. zurn Feaster -, uitschieten, schieten er nit waggelen, naar buiten waggelen.
Herausspinnen, (spann heraus,
door; aus der Ader -, er uit schieten, uit- Hera_usschwärmen, (schwarmt e herausgesponnen) bedr. ww. onr. er uit
gutsen; aus der Hóhle -, uitschieten; 2. heraus, herausgeschwdrml) o. ww., M. S. spinnen; (fig.) er uit te voorschijn brenbedr. ww. eine Ladung aus eincm Ge- er uit zomeruien, strnornen.
gen, er uit halen.
wehre -, uitschieten; P[eile -, afschieten. Heraussehweben, (schwvebte herHerausspreehen, (du sprichst
Heraussehiffen, (schi/j"te heraus, aus, herausgeschwebt) o. ww., m. S. er heraus, er spricht heraus, sprach heraus,
herausgeschi/Jt) o. ww., m. h. en s. uit zwevend uit komen.
herausgesprochen) o. ww. onr., m. h. wie
de haven & varen, er uit varen; 2. bedr. Herausschwellen, (du schwillsl kann er so -?, hoe kan hij zoo spreken ?;
ww. er uit varen, met schip vervoeren. heraus, er schwilll heraus, schwoll heraus, das war aus dem Herzen herausgesproHera_usschimmern , schim - herausgeschwollen) o. ww. onr., m. s. er chen, dat was uit liet hart gesproken;
merle heraus, herausgeschimmert) o. ww., uit zwellen; (Heelk.) (van een gezwel), das ist mir aus dem Herzen herausgem. h. door heen schijnen.
er uit zweren.
sprochen, dat is gesproken zoo als ik geHeraussehiagen, (du schlazgst Heraussehwenken, (schwenkte daan zou hebben; tolles Zeug -, gekke
heraus, er schlgt heraus, schlug heraus, heraas, herausgeschwenkt) bedr. ww er, taal uitslaan, uitflappen.
herausgeschlagen) bedr. ww. onr. er uit uit zwaaien; 2. wed. ww. sich -, er Heraussprengen, (sprengte herslaan, wegslaan, door slagen verdrijven; zwaaiend uit komen.
aus, herausgesprengt) bedr. ww. er uit
Feueraus einero Kieselsleine -, slaan; einen
Hera_usschwimmen, (schwamm doen springen; 2. o. ww. uitsl)ringen,
Pflock -, er uit slaan, kloppen; den Regen heraus, herausgeschwommen) o. ww. onr., wegspringen, er uit rennen.
aus der Hand -, slaan; (fig., gemeenz.) m. h. en s. er uit zwemmen, er uit drijHerausspringen, (sprang herwas wird er dabei -?, wat zal hij daarop ven.
aus, herausgesprungen) o. ww. onr., m.
winnen, daarmede verdienen?
Heraussehwingen , (schwang S. er uit springen, uitspringen, naar buiHeraussehleiehen, (schlich her- heraus, herausgeschwungen) bedr. ww. ten springen; (fig.) jens. in die Augen
aus, herausgeschlichen) o. ww. onr., m. onr. er uit zwaaien.
schlagen, doss das Feuer herausspringt,
s. it. wed. ww. sich -, er uit sluipen, Hera_usschwirren, (schwirrte dat het vuur er uit springt; 2. er uit sprinnaar buiten sluipen.
heraus, herausgeschwirrt) o. ww., m. s. gen, losspringen; es ist ein Stuck aus
Herausschlendern, (schlender- er uit snorren.
diesens Glase herausgesprungen, er is &
te heraus, herausgeschlendert) o. ww.,
Hera_ussehwitzen, (schwitzte uitgesprongen.
m. s. er uit slenteren.
heraus, herausgeschwitzt) o. ww., m. h.
Herausspritzen, (spritzte herHerausschlenkern , (schlen-' uitzweeten.
aus, herausgespritzt) o. ww., m. s. er uit
kerte heraus, herausgeschienkert) bedr.
Heraussegeln, (segelie heraus, spuiten, uitspuiten; 2. bedr. ww. er uit
ww. er uit slingeren.
herausgesegelt) o. ww., m. s. en h. aus spuiten, door inspuiting uitdrijven.
Hera_ussehleppen , (schleppte' dem Ha/en -, uitzeilen, uitstevenen.
Heraussprossen, (sprossle herheraus, herausgeschleppt) bedr. ww. er
Heraussehen, (du siehst heraas, aus, herausgesprosst) o. ww., in. s. uit uit sleepen, naar buiten sleepen; 2. wed. er sieht heraus, sah heraus, herausgese- spruiten, uitkomen, ontluiken.
ww. sich -, er met moeite uitkomen.
hen) o. ww. onr., m. h. er uit zien, uit
Heraussprudeln, (sprudelie herHerausschieudern , (schleu-zien. aus, herausgesprudelt) o. ww., m. h. er
derte heraus, herausgeschleudert) bedr.
IHeraussehnen (rich), (sehnte uit bruisen; 2. bedr. ww schuimend,
en o. ww. er uit slingeren.
heraus, herausgesehnt) wed. ww. verlan- bruisend uitwerpen; (fig.) Worle -, een
Herausschli pfen , (schlup[te gen er uit te komen, reikhalzende ver vloed van woorden spreken; Scheltworte
heraus, herausgeschlup/t) o. ww., m. s,
-lange -, in menigte uitbraken.
om er uit verlost te worden.
er uit sluipen, wegsluipen; aus der Hand
Heraussein, (ich bin heraus, du Herausstafren, (sta fjirte her-, uit de hand glippen.
bist heraus, er ist heraus, war heraus, aus, heraussta f irt) bedr. ww., Z. herausHera_usschmeiszen, (schmiss herausgewesen) o. ww. onr. er uit zijn, puizen.
heraus, herausgeschmissen) bedr. ww. uit zijn; (van bloemen), ontloken zijn;
Herausstarren, (starrte heraus,
onr., Z. herauswerfen.
(fig.) aan het licht zijn.
herausgestarrt) o. WW. er uit staren.
Herapssehmüeken,(schmuckte
Heraussenden, (sendete heraus Heraussteeken, (slechte heraus,
heraus, herausgeschmuckt) bedr.ww. door en sandte heraus, herausgesendet en her- herausgestecict) bedr. ww. er uit steken.
opschikken doen uitkomen.
ausgesandt) bedr. ww. our. en reg., Z.
Herausstehen, (stand heraus,
Herausschneiden, (schnilther- herausschicken.
herausgestanden) o. ww. onr., m. h.
aus, herausgeschnitlen) bedr. vw. onr.
Heraussetzen, (seize heraus, her- uitstaan, uitsteken, vooruitsteken; diese
er uit snijden; ein Blatt aus einero Buche ausgesetzt) bedr. ww. er uit zetten, uit Hauer steht zu weit heraus, staat te veel
, uitsnijden.
-zetn;(fig,) vooruit; wie seine Augen -!, wat staan
doen uitkomen.
Heraussehöpfen, (schop f te her- Herausseyn, Z. heraussein.
zijne oogen vooruit!; die -den Theile
aus, herausgeschópft) bedr. ww. er uit
Heraussingen, (sang heraus, eines Gebäudes, de vooruitstekende decscheppen, uitputten.
herausgesungen) bedr. ww. onr. opzin- Ion &; die Knochen stehen ihna heraus,
Heraussschreien, (schrie her- gen.
(le beenderen steken hem door het vel;
aus, herausgeschrieen) o. ww. onr., m. h.
Heraussinken, (sank heraus,her- it. steken Sic da heraus!, kom daar bui
zum Fenster -, uit & schreeuwen; 2. ausgesunken) o. ww. onr., m. s. er uit
staan.
-ten
bedr. ww.- uitschreeuwen, naar buiten zinken, er uit zakken.
Herausstehlen, (du stiehlst herschreeuwen.
Heraussollen, (sollte heraus, her- aus, er stiehlt heraus, slahl heraus, herHerausschreiten, (schrilt her- f ausgesollt) o. ww., m. h. er uit moeten, ausgestohlen) bedr. ww. onr.jemn. die Taaus, herausgeschritten) o. ww. onr., m. er moeten uitgaan.
baksdose -, uit den zak stelen; (fig.) etw.
S. er uit stappen.
Hera_usspazieren,(spazierte her- aus einem Buche -, afschrijven, stelen uit;
Heraussehi tteln, (schüttelle aus, herausspaziert) o. ww., m. s. er uit 2. wed. ww. sich -, zeer zachtes of stil
heraus, herausgeschuttelt) bedr. ww. er wandelen, naar buiten wandelen.
wegsluipen, er uit sluipen, zich-letjs
uit schudden.
Herausspeien, (spie heraus, her- heimelijk uit de voeten maken.
(
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Heraussteigen, (stieg heraus herausgetorkelt), o. ww., Z. heraustau- Herauswa,lzen, (tv lzte heraus,
herausgcewdizt) bed r. ww. naar buiten
herausyesliegen) o. ww. onr., m. s. aus meln.
der KWsche -, uitstijgen; aus dens Bet/iHeraustosen, (loste heraus, her- rollen, wentelen, er uit rollen.
4- -, uitstaplpen; zuna Fenster -,door het ausgelost) o. ww., Z. herausloben.
Herauswandeln , herausvenster uitklimmen.
Heraustraben, (trabte heraus, wandern, (cvannleltc heraas, herar,sIHerausstellen, (s/e lite heraus, herausyetrabl) o. ivw., m. S. er uit dra - gewandelt en wanderte herars, herausgewandert) o. ww., m. s. als landverhuiherau.sgestelli) bedr. ww. er uit zetten; ven.
2. we^I. ww. sich -, buiten gaan staan;
Heraustragen, (du trágst heraus, zer, pelgrim vertrekken, in den vreemde
(fig.) ten toon stellen; es hal sich her- er trugt heraus, lrug heraas, herausgetra- gaan.
Herauswanken, (wankte heraus,
gen) bedr. ww. onr. er uit dragen; zum
ausgestellt, dass i, het is gebleken.
herausgeuwankt) o. ww., t». S. er uit wagHerausstolpern, (stolperte her- House -, uitdragen.
aus, herausgestolpert) o. ww., m. s. er
Heraustraufe(1)n, (tráuj(el)te gelen, wankelen.
heraas, herausgelráu/'(el)t) bedr. ww. er Herauswärts, bijw. naar buiten,
uit strompelen.
Herausstoszen, (du slószest her- uit droppelen, droppelsgewijs er uit gie- buitenwaarts.
Herauswaschen, (du wäschest
aus, er sloszt heraus, stiesz heraus, her- ten; 2. o. ww., m. h. er uit droppelen,
heraus, er wá-cchl heraus, wusch heraus,
ausgestoszen) bedr. ww. onr. er uit stoo- droppelsgewijs er uit vloeien.
ten, er uit duwen.
Heraustraufen, (trau%te heraas, herausgewaschen) bedr. ww. onr. er uit
Herausstottern, (slotterie her- herausgetrauft) o. ww., Z. herauslydu- wasschen, door wasschen uithalen; die
Wcische aus der Lange -, uitwasschen;
aus, herausgeslottert) bedt. ww. uitsta Icln (o. ww.).
stamelend uitspreken.
-meln,
Heraustreffen, (du trifst heraus, (boekdr.) die Farbe von denFormen wieHerausstrahlen, (strahlte her- er tri[/'t heraas, tra f heraas, herau.sge- der -, de vormen met den borstel afaus, herausgesirajhlt) o. ww., ni. s. er nit troJfen) bedr. ww. onr. te midden van bogen.
andere zaken herkennen, vinden.
Herauswatscheln, (watscheltc
stralen; aus den Wolken -, uitstralen.
Herausstreeken, (streckte her - Heraustreiben, (bieb heraas, heraas, herausgewatschelt) o. ww., m. s.,
aus, herausgestreckt) bedr. ww. uitstrek heraucsgetrieben) bedr. ww. onr. er uit L. herauswanken.
die Zunge -, uitsteken.
-ken; drijven, er uit jagen, uitdrijven; das Vieh' Herauswehen, (wehte heraus,
Herausstreichen, (strich her- -, uit de weide drijven; base Sáfte aus herausgeweht) bedr. en o. ww. er uit
waaien.
aus, herausgestrichen) bedr. ww. onr. er dein Kuper -, uitdrijven.
Heraustreten, (du Int/st heraus, Herausweichen, (with heraas,
uit strijken, uitstrijken; die Fallen -,uit
jem., etiv. - ,roemen, prij -strijken;(fg.) er trilt heraas, trot heraus, herausgetre- herausgewichen) o. ww. onr., m. s. (van
opvijzelen; seine Waaren -, opheme--zen, ten) o. ww. onr., m. s. er uit treden, naar een muur), uitwijken, afwijken, uit de
buiten gaan; (Heelk.) uitgaan, uitpuilen; richting gaan.
len, prijzen.
Herau.sstreuen, (streute heraas, (van eene rivier), buiten de oevers tre- Herausweinen, (weinte heraas,
herausgestreut) bedr. ww. uitstrooien, den; aus einer Gesel/schaft -, uittreden, herausgeweinl) bedr. ww. uitweenen; fem.
ophouden lid te zijn; (Schild.) uitko- -, door veeenen van zijn stuk brengen.
verspreiden.
Herausstr®men, (strómte her- men, uitsteken; 2. bedr. ww. er uit tre- Herausweisen, (wies heraas, heraus, herausgeslrómt) o. ww., m. s. er uit den, er uit Ioopen; eire Thüre -, er uit ausgewiesen) bedr. ww. onr. er uit wijzen.
stroomen, uitstroomen, uitvloeien; (fig.) treden, intrappen; jemn. die Eingeweide Herauswenden, (wendde heraus, herausgewendel) bedr. ww. naar bui-, door eene trap doen uitkomen.
- der Worie, vloed m.
Hera_ussti renen, (sturmte her- Heraustriefen, (tro[[ heraus,her- ten wenden; 2. wed. ww. sich -, zich
aus, herausgeslurmt) o. ww., m. s. er uit ausgetrotlen) o. ww. onr., m. S. uitdrui- naar buiten wenden, keeren.
Herauswerfen, (du winst heraus,
stormen, stormend of met gedruis er uit pen, uitdroppelen.
Heraustrinken, (crank heraas, er weir ft heraus, war[ heraus, herausgekomen, er uit ijlen, vliegen; 2. bedr. ww.
stormend of met gedruis er uit bren- herausgetrunken) bedr. ww. onr. ettv.' war(en) bedr. ww.onr. er uit gooien, naar
aus einem Glase -, een gedeelte van het buiten werpen, gooien, smijten; den Bal
gen.
uitwerpen, over-lastueinmSchf,
Herausstürzen, (stürzte heraus, vocht uitdrinken.
Heraustrippeln, (trippelte her- boord gooien.
herausgestiirzt) bedr. ww. er uit storten,
Herauswiekeln, (ivickelte heruitwerpen; zum Wagen -, uitwerpen, uit aus, herausgetrippelt) o. ww., m. S. er uit
aus, herausgewickelt) bedr. ww. er uit
sich -, er met ge--goien;2.wd dribheten, naar buiten dribbelen.
weld uitgaan, zich er uit werpen; 3. o., Herauströpfeln , heraus- - wikkelen; 2. wed. ww. (fig.) sich aus
ww. er uit storten; it. plotseling of met tropfen, (iióp[elie heraus, herausge- einer Sache -, zich behendig onttrekken
trópfelt en trop[teheraus, herausgetrop[l) aan, zich losmaken van.
geweld er uit gaan.
Herauswinden, (wand heraus,
Heraussuehen, (suchte heraus,' o. ww., m. h., Z. heraustriefen.
herausgesucht) bedr. ww. er uit zoeken, Heraustrotten, (trot/etc heraus, hera-usgewiinden) bedr. ww. onr. met eene
katrol uitwinden, er uit krijgen, uithijherausgelr ollel) Z . heraustraben.
er uit kiezen.
Heraustanzen, (tousle heraus, Herauswachsen, (du wachsest schen; 2. wed. ww. sich aus elw. -, zich
lierausgetanzt) o. ww., m. h. er uit dan heraus, er wächst heraas, wuchs heraus, er uit wikkelen, zich er uit redden.
uitdansen, naar buiten dansen.
-sen, herausgewvachsen) o. ww. onr., m. S. er Herauswinken, (winkle heraus,
Heraustaumeln, (taumelle her- uit wassen, er uit groeien; (Heelk.) zich herausgewinkt) bedr. ww. een wenk,
aus, hersusgetaumelt) o. ww., m. s. er ontwikkelen; (van een uitwas), grootex een teeken geven om naar buiten te konien.
worden, uitgroeien.
uit tuimelen.
Herausthun, (that heraas, her- Herauswaekeln, (wackelle her- Herausw'irbeln, (wirbelte herausgethan) heir. ww. oir. er uit doen, aus, herausgewaclselt) o. ww., m. s. er aus, herausgewirbell) bedr. en o. ww.,
En. S. er uit draaien.
er uit zetten; die Hand aus der Tasche -, uit waggelen, naar buiten waggelen,
Herau3wagen, (wvagle heraas, Hera_uswisehen, (wischte heraus,
uithalen.
H3raustoben, (tobte heraus, her- herausgewag l) wed. ww. sich -, zich wa- herausgewischt) bedr. ww. er uit wis schen, uitwisschen, uitvegen; 2. o. ww.
ausgetobt) o. ww., m. S. met gedruis er gen, het wagen om uit te gaan.
Herauswallen, (wallie heraus, (fig.) wegsluipen.
uit komen; 2. bedr. ww. met gedruis er
herausgewallt) o. ww.,m. S. er uit golven.
Herauswogeu, (wogte heraus,
uit brengen.
Heraustánen, (tOnte heraus, her- Herauswalzen, (walste heraas, herausgewogl) o. ww., m. h. er uit golherausgewalat) bedr. ww. Getreide -, Z. ven.
ausgelont) o.ww., Z. herausschallen.
Herauswollen, (wollle heraus,
Hera_ustorkeln, (lorkelte heraus, auswalzen.
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herausgewollt) o. ww., m. h. er uit willen, naar buiten willen; (fig.) nicht mit
der Sprache -, aarzelen om er voor uit
te komen, zich te verklaren, de waarheid
te zeggen; it. nicht -, niet voor den dag
willen komen.
Hera_uswi hlen, (wühlte heraus,
herausgewulclt) bedr. ww. er uit wroeten, uitwoeien, uitgraven; it. ontblooten,
opdelven.
Herauswi nschen, (wunschte
heraus, herausgewunscht) bedr. ww. wenschen dat & er uit komt, er uit wenschen.
Herauswi rgen, (wurg te heraus,
herausgewurgt) bedr. ww. (gemeenz.)
met moeite voor den dag brengen; seine
Worte -, uitstotteren.
Herauswuthen, (wüthete heraus, herausgewuthet) o. ww., m. s. er
woedend uitkomen.
Herauszahlen, (zahlte heraus,
herausgezahlt) bedr. ww. uitbetalen, afbetalen, terugbetalen; den Ueberschuss
einer gegenseitigen Rechnung -, uitbeta-
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Herbe, v., z. m. wrangheid, zuur

ierbeigekarrt) bedr. ww. op eene kar
bitterheid v.; (fig.) onvriendelijk -'eid, aanvoeren.
Herbeikommen, (kant herbei,
knorrigheid v.
-'eid,norsch
Herbegeben (sick), (du begiebst , ^ierbeigekonzmen) o. ww. onr., m. s. aan
er bij komen, naderen.
-komen,
gier, er begiebt her,begab her, herbegeben)
wed. ww. onr. zich hierheen begeven, Herbeikonnen, (ich kann herhei, du kannst herbei, er kann herbei,
rich hierheen vervoegen.
Herbei, bijw. er bij, hierheen,her- konnie herbei, her5eigekonnt) o. ww. onr.,
m. h. er bij kunnen komen, kunnen nawaarts, dichter bij, nader hier.

Herbe_ibemuhen (sich), (be-

deren.

Herbeikrieehen, (kroch herbei,
w hte herbei, herbeibemuht) wed. ww.
zich de moeite geven van nader bij te herbeigekrochen) o. ww. onr., m. s. aankomen, van te naderen, herwaarts ko- kruipen, er bij kruipen, komen aankruipen.
men.
Herbeibringen, (brachte herbei, Herbeikunft, v. aankomst, naherbeigebracht) bedr. ww. aanbrengen, dering V.
Herbeilassen, (du lässest herbei,
bijbrengen.
Herbeiehten, (beichtete her, her- er lässt herbei, liesz herbei, herbeigelassen) bedr. ww. onr. toelaten, er bij laten
gebeichtel) bedr. ww. opbiechten.
Herbeidràngen(sich) , (drangte komen, laten naderen.
herbei, herbeigedrángt) wed. ww. zich er Herbeilaufen, (du ldufst herbei,
bij dringen, zich beijveren om naderbij te er kiu f t herbei, lief herbei, herbeigelau(en) o. ww. onr., m. s. aanloopen, toekomen.
Herbeieilen, (eilte herbei, her- loopen, toesnellen, komen aanloopen.
Herbeileiten, (leitele herbei, herbeigeeilt) o. ww., m. h. toesnellen, toebei,geleitet) bedr. ww. aanleiden.
len. . 1 ijlen, aansnellen.
Herauszeigen, ', zeig te heraas,' Herbeifahren, (du fahrst herbei, Herbeilenken, (lenkte herbei,
herausgezeigt) bedr. ww. er uit wijzen. er fáhrt herbei, fuhr herbei, herbeige herbeigelenkt) bedr. ww. herwaarts stubedr. ww. onr. aanrijden, aan -fahren) ren, leiden.
Herauszen, bijw. (veroud.) Z.
Herbe.loeken, ( lockle herbei, herdrauszen.
re n, op een rijtuig, in een schip aan -va
een rijtuig,-breng;2.ow,msi beigelockt) bedr. ww. aanlokken; die TauHerauszerren, (zerrte heraus,
herausgezerrt) bedr. ww. er uit rukken. schip aankomen, komen aanrijden, aan- ben -, herwaarts lokken.
Herbe_imachen (sich), (machte
Herausziehen, (zog heraus, her- varen.
ausgezogen) bedr. ww. onr. er uit trekHerbeifliegen, (flog herbei, her- herbei, herbeigemacht) wed. ww. (geken, uittrekken, uitrukken, uithalen; den beige (ogen) o. ww. onr., m. h. en s. aan meenz.) naderen, er bij komen.
toeschieten, herwaarts vliegen;-vliegn,
Herbeimögen, (ich mag herbei,
Degen aus der Scheide -, uittrekken;
einen Eimer aus dem Brunnen -, uitha- (fig.) jemn. zu hel/'en -,te hulp snellen. du magst herbei, er mag herbei, mochte
len, uittrekken; den P fropf aus einer FlaHerbe_iflieszen, ((loss herbei, her- herbei, herbeigemocht) o. ww. onr. er bij
sche -, uittrekken; Bdume mit der Wurzel beigeflossen) o. ww. onr., m. s. aan willen komen, willen naderen.
Herbeimussen, (ich muss herbei,
toevloeien.
-, ontwortelen; die Ladung aus einer
-vloein,
Flinte -, een geweer ontladen; eis Band
Herbeifitiehten, (flüchtete her- du musst herbei, er muss herbei, mussle
4. wieder -, losrukken; den Geist aus bei, herbeigefii chtet) o. ww., m. s. her- herbei, herbeigemusst) o. ww onr., m.
h. (gemeenz.) er bij moeten zijn, er bij
etw. -, uittrekken; (fig.) jein. aus einero waarts vluchten,
schlimmen Handel -, uitredden, uithelHerbe_ifiihren, (fuhrle herbei, moeten komen; er muss herbei, hij moet
pen; 2. wed. ww. (Krijgsw.) sich aus herbeigefiihrt) bedr. ww aanvoeren, aan- er bij zijn; das Geld muss herhei, het
der Festung wieder -, uittrekken, uit- brengen; die Waaren zu Wasser, auf der geld moet er zijn; der Schlüssel muss
gaan uit; sick aus etw. -, zich afma- Achse -, aanvoeren, bijbrengen; (fig.) herbei, de sleutel moet er zijn, gevonden
ken van; 3. o. ww. uittrekken, weggaan; veroorzaken, aanleiding geven tot; (Jebel worden.
it. met pak en zak vertrekken, verhui- -, veroorzaken, aanbrengen, na zich slee - Herbeinahen, (nahle herbei, herbeigenahl) o. ww., m. h. naderen, nader
zen.
pen.
Herbeiführung, v.. Z, herbei bij komen.
Herausziehung, v., Z. heraus
Herbeináthigen, (nothigle her-ziekn.
-führen.
Hera_uszisehen, (zischte heraus, Herbeigehen, (ging herbei, her- bei, herbeigenöthigt) bedr. ww. dwingen,
herausgezischt) o. ww., m. s. er uit sis- beigegangen) o. wvv. onr., m. s. naderen, noodzaken, overhalen om er bij te komen.
Herbe_ipaeken, (packle herbei,
sen, er sissend uitkomen.
er bij gaan.
Herauszupfen, (zupfte heraus, IHerbe_ihinken, (hinkte herbei, herbeigepackt) bedr. ww. er bij pakken,
herausgezupfl) bedr. ww. uitrukken, uit herbeigehinkt) o. ww. komen aanhinken. herwaarts pakken.
uitpluizen.
-pluken,
Herbeiholen, (holte herbei, her- Herbeipri gein, (prugelle herHerauszwangen, (zwangte her- beigeholt) bedr. ww aanhalen, gaan ba- bei,herbeigeprugelt) bedr. ww. herwaarts
aus, herausgezwangt) bedr. ww. er uit len, aanbrengen; (Zeew.) een Eiland -, slaan, ranselen, geeselen.
Herbeiqua,len, (qualte herbei,
trachten te naderen.
dwingen, er uit dringen.
Herbabbeln, (babbelte her, her- Herbeihumpeln, (humpelte her- herbeigequá.lt) bedr. ww. k wellen om hergebabbelt) bedr. ww. uitbabbelen, pra- bei, herbeigehumpelt) o. ww., m. s. ko- waarts te komen.
Herbeirasseln, (rasselte herbei,
ten, voortsnappen, afbabbelen.
men aanstrompelen.
Herbannen, (bannle her, herge- Herbeihi pfen, (hüpfle herbei, herbeigerasselt) o. ww., m. h. komen
herbeigehupfl) o. ww., m. s. en h. aan aanratelen, aanrammelen.
bannt) bedr. ww. hier heen bannen.
huppelend naderen.
Herbeirausehen, (rauschte her-hupeln,
Herb(e) , (-(e)r, -st) bijv. en b. -ei
Wein, zuur, wrang; -er Salt, bitter; (fig.;
Herbeijagen, (jagte herbei, her- bei, herbeigerauscht) o. ww., m. s. aan
komen aanbruisen.
-ruischen,
-e Gemuthsart, onvriendelijk, norsch beigejagt) o. ww., m. s. aanjagen, aan
aanjagen, jagend-ren;2.bdw
Herbeireiszen, (riss herbei, herknorrig; -es Gesicht, zuur, onvriendebeigerissen) bedr. ww. onr. er bij slee lijk, somber; -e Worte, hard, onaange- bijeendrijven.
naam; er Schmerz, bitter, hevig.
Herbeikarren, (karrte herbei, pen, sleuren, trekken.
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Herbeireiten, (rift herbei, her- Herbe_isollen, (sollle herbei, herbeigerilten) o. ww. onr., m. s. komen beigesolli) o. ww. onr. herwaarts of hierheen zullen, moeten.
aanrijden.
Herbeirennen, (rannie herbei, Herbeisprengen, (spr engle her herbeigerannt) o. ww. onr., m s. aanren bei, herbeigesprengi) o. ww., m. s. komen
-ne, aanrennen, aanjagen; 2. bedr. ww snel
komen aanvliegen.
Herbe_irucken, (rockte herbei, doen naderen.
Herbeispringen, (sprang herbei,
herbeigeruckt) o. ww. komen aanruk
naderen; 2. bedr. ww. aanschuiven,-ken, herbeigespru:zgen) o. ww. onr., in. s. komen aanspringen, toespringen.
bijschuiven.
Herbeirufen, (rieT herbei, her- Herbeistehien, (stahl herbei,herbeigerufen.) bede. ww. onr. er bij roepen, beigestohlen) bedr. ww. onr. stelend
herwaarts roepen, roepen om te komen. aanbrengen; 2. wed. ww. sich -, er bij
Herbeirutschen, (rutschte her- sluipen.;
Herbeistolpern, (slolperle herbei, herbeigerutscht) o. ww., m. S. aan hei, herbeigeslolpert) o. ww., m. s. herglijden.
Herbeisehaffen, (schaffle herbei, waarts strompelen.
Herbeistoszen, (sties herbei,
herbeigeschaffi) bedr. ww. laten komen,
aanbrengen, vergaren;eine Suname -, bij herbeigesloszen) bedr. ww. oor. aan vergaren; Materialien -, aan--enbrg, ^ stooten.
voeren; Beweise -, bijbrengen, aanvoe- ' Herbeistrámen, (ströntte herbei,
herbeigeströml) o. ww., m. h. en s. toeren.
Herbeischeren (sich), (schor stroomen, in menigte aankomen, aan herbei, herbeigeschoren) wed. ww. onr. stroomen.
Herbe_isti renen, (stermie herbei,
zich herwaarts begeven.
Herbeischieben, (s chob herbei herbeigesturmi) o. ww., m. s. met groot
herbeigeschoben) bedr. ww. onr. aan gedruis naderen; 2. beds. ww. met gebijschuiven.
-schuiven, weld herwaarts voeren.
Herbeischieszen, (schos s herbei, Herbeisturzen, (sliiarzte herbei,
herbeigeschossen) bedr. en o. ww. onr., herbeigestiurzi) o. ww., m. s. toeschieten,
komen aanvliegen, toesnellen; 2. bedr.
m. s. er bij schieten, toeschieten.
Herb e3isehiffen, (schiffie herbei, ww. toestorten, er bij storten.
Herbeitanzen, (tanste herbei herherbeigeschi(j't) o. ww., m. s. komen aan
aanzeilen.
-varen, beigelaazt) o. ww., in. s. dansend nadeHerbeisehleiehen, (schlich her - ren.
Herb e_itaumeln, (taumelle herbei, herbeigeschlichen) o. ww. onr., m. s.
komen aansluipen, al sluipende naderen, bei, herbeigetaumelt) o. ww. tuimelend
naderen, aantuimelen.
aansluipen, er bij sluipen.
Herbe_isehlendern, (schlenderte Herbe_itorkeln, (torkelte herbei,
herbei, herbeigeschlendert) o. ww., m. s. herbeigelorkell) o. ww., Z. herbeitaumeln.
aanslenteren.
Herbeisehleppen , (schiepple Herbeitraben, (trabie herbei,herherbei, herbeigeschleppt) bedr. ww aan beigetrabt)o. ww., rn. h. aandrijven, aansich-slepn,bij ;2.wed rennen.
Herbeitragen, (trog herbei, her-, met moeite aankomen.
Herbe_ischwanken, (schwankte beigetragen) bedr. ww. onr. aandragen,
herbei, herbeigeschwankt) o. ww., m. h. bijeenbrengen.
Herbeitreiben, (trick herbei,
en s. komen aanwaggelen, waggelend,
herbeigelrieben) bedr. we. onr. aandrijwankelend naderen.
Herbe_ischwi,rmen, (schwát mte ven, al jagende doen nadere; it. inzaherbei, her•beigeschwármt) o. ww., m. s. melen.
toestroomen, komen aanvliegen.
Herbeitreten, (tra! herbei, herHerbeisehweben, (schweble her- I beigetrelen) o. ww. onr., ni s. toetrebei, herbeigeschwebt) o. ww., w. s. ko- den, naderen.
Herb o itrippeln, (trippelte herbei,
men aanzweven, met tuchtigen tred naherbeigelrippell) o. ww., m. s. komen
deren.
Herbeischwimmen, (schwvamm aandribbelen.
herbei, herbeigeschwommen) o. ww. onr., Herbeitrotten, (irottete herbei,
m. h. en s. komen aanzwemmen, aandrij- herbeigelrollet) o. ww., Z. herbeitraben.
v e n.
Herbeiwaekeln, (wackelte herHerbe_ischwirren, (schwirrte bei, herbeigewackelt) o. ww., m. s. wagherbei, herbeigeschwirrt) o. ww., m. s. gelend naderen.
komen aansnorren.
Herbeiwagen (sich), (wagle
Herbeisegeln, (segelle herbei,her- herbei, herbeigewagt) wed. ww. zich herbeigesegelt) o. ww., m. h. en s., Z. her- waarts wagen.
Herbeiwallen, (wallle herbei,herbeischifen.
Herbeisetzen, (seizie herbei,her- beigewalli) o. ww., W. s. aankomen, herbeigeseizi) bedr. ww. er bij zetten, aan- waarts komen.
Herbe_iw ,lzen, (walste herbei,
zetten.
Ilerbeiseufzen, (seuf te herbef, herbeigewalzt) bedr. ww. aanrollen, al
herbeigeseufzt) bedr. ww. met een zucht rollend nader bij brengen.
Herbeiwandern, (wvanderte hertot zich wenken.
,

-
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ei, herbeigewandert) o. ww., m. s. herwaarts komen, reizen.
Herbeiwanken, (wankte herbei,
(ierbeigewankl) o. ww., m. h. en s., Z.
lcerbeischwanken.
Herbeiwatscheln, (watschelle
herbei, herbeigewatschelt) o. ww., m. s.
waggelel.d, net logge schreden naderen.
Herbe_iwinken, (winkle herbei,
herbeigewinki)bedr. ww. tot zich wenken.
Herbeiwollen, (wollie herbei,herbeigewollt) o. wcv. onr. hierheen willen,
er bij willen komen.
Herbe_iwunsehen, (wunschte
herbei, herbeigewunscht) bedr. ww. ,hem.
-, wenschen dat iem. er bij zij, kome.
Herbeizerren, (zerrie herbei, herbeigezerrt) bedr. ww. met geweld herwaarts trekken.
Herbeiziehen, (zog herbei, herbeigezogen) bedr. ww. onr. erbij trekken,
er bij halen, tot zich trekken; Vogel c'
durch Lockspeisen -, tot zich trekken,
lokken; it. Z. herbeilocken; (fig.) einen
Beweis bei den Haaren -, er bij sleepen,
er bij halen; 2. o. ww., ni. s. aantrekken,
herwaarts trekken.
HQrbekommen, (bekam her, herbekommen) bedr. ww. onr. hier krijgen,
van daan krijgen; wo solt ich es dean -?,
waar zal ik het van daan halen, van waar
zal &?
Herbellen, (bellle her, hergebellt)
bedt. en o. ww. blaffen.
Herbemuhen, (bene ihie her, herbema hl) bedr. ww. met moeite doen naderen; ich wollte ihn nicht -, ik heb teem
de moeite niet willen veroorzaken om te
komen; 2. wed. ww. sich -, zich herwaarts begeven.
Herben, (herbie, geherbi) o. ww.
bitter, wrang zijn; 2. bedt. ww. wrang
of bitter maken, verbitteren, zuur maken.
Herberge, ( ii) V . verblijf, nacht verblijf. onderkomen, logies o.; jemn. geben, iem. nachtverblijf geven, herbergen; in einena House eine - finden, verblijf,
onderkomen vinden; 2. herberg v., kroeg
ni., logement o.; eine - erreichen, eene
herberg, een logement bereiken; seine bei jemn. nehmen, zijn logies, zijn intrek,
zijn verblijf nemen; sick bei jemn. eine ausbilten, nachtverblijf verzoeken van,
verzoeken dat iem. in zijn huis opneme;.
wir Panden nirgends mehr eine -, wij kon
geen logement & meer vinden; 3. (van-den
ambachtslieden), logement en vergader
waar de kas bewaard-platsvnhe,gid
wordt, reizende handwerksgezellen ontvangen en de zieken verpleegd worden.
Herbergen, (herbergte,gelierbergt )
o. ww., in. h. zijn verblijf hebben of houden, gelogeerd zijn, logeeres; 2. bedr.
ww. jenz. -, herbergen, huisvesten, huis
geven; (fig.) koesteren, voeden.-vesting
Herberger, (-s, m v. Herberger)
m. herbergier, waard, kastelein, logementhouder ni.
-

Herberglieh, bijv. nw. op eene
herberg gelijkend; it. gastvrij, voor eetv.
onderkomen geschikt.

HQrbergs-mutter, (-mutter) v„.39

610

Her.

[Ier.

herbergierster, waardin, kasteleines v.
Herbrummen, (brummte her
-valer ni., kastelein in eene Herberg (3) hergebrumm t) beul r. w w. einLied -, brom
voordragen; 2. o. ww. herwaart.-mend
Herbestellen, (bestellle her, her.
bestelli) bedr. ww. laten komen, hierbe. brommen; it. brommend naderen.
stellen, ontbieden.
Herbst, (-es, mv. -e) m. Herfst in.
Herbeten, (betele her, hergebetel najaar o., herfsttijd m.; schoner, kalter bedr. ww. das Valer unser -, geheel op. mooi, koud najaar; (rig.) im - seines Lezeggen; it. gedachteloos afbidden, een. bens sein, op een leeftijd, die den ouderlom onmiddellijk voorafgaat, herfst m
tonig voordragen, opdreunen.
Herbetteln (sieh) , (bellelte her des levens, klimmende jaren; 2. Z. Ernie
hergebetlelt) wed. ww. al bedelende aan• IVeinlese.
Herbst-abend, (-(e)s, mv. -e)
komen.
HQrbetten, (beliete her, herge• m. herfstavond m.; -adonis m. herfst
-arbeit v. herfstwerk o., herfst --adonisv.;
beitel) bedr. ww. jenin. -, een bed op.
slaan voor; man solt ihn of ihm da - arbeid m.; -aster ni. herfstaster v.; -bire
v. herfstpeer, winterpeer v.; -bialt o.
leggen, een bed plaatsen.
HQrbeugen, (beugte her, herge- herfstblad, verwelkt blad o.; -blunie v.
beugl) bedr. "w. aanbuigen, overbuigen herfstbloem, najaarsbloem v.; -brief rn
HQrbewegen, (beuwegte her, her- wettelijke bepaling, verordening v. ombeuegl) bedr. ww, herwaarts bewegen. trent het begin van den wijnoogst ; -butte
Hgrbheit, B rbigkeit, v., Z, -Mille v. wijnkuip m.; -butler v. najaarsboter v.; -eis o. herfstijs o.
Herbe.

Herbiegen, (bog her, hergebogen)
o. ww., Z. herbeugen.

H@rbinden, (band her, hergebunden) bedr. ww. aanbinden, verbinden
aan.

HQrbitten, (bat her, hergebeten)
bedr. ww. onr, uitnoodigen, verzoeken
om te komen.

Herbsteln, (herbstelle,geherbsiell)

Her.
mesting v.; -messe v. najaarsmis, najaarskermis v.; -monat m. herfstmaand v., September m.; (Gesch. van F.) wijnmaand
v.; -morchel v. herfstmorille v.; - morgen
m. herfstmorgen m.; - nacht v. herfstnacht
m.; —gleiche v. herfst -, najaars-nachtevening v.; ---storm m. storm ni. in een
herfstnacht of omtrent de najaars-nachtevening; -Trebel m. herfstnevel m.; -obst
o. herfstvruchten, najaarsvruchten, late
vruchten v. ►nv.; -ordnung v., Z. -brief;
-pflanze V. herfstplant v.; -punht m.
(Sterrenk.) herfstpunt o.; -reise v. najaarsreis v.; -rose v. (pl.) herfstroos, rozemalve v.; -rothe v. herfstmeekrap v.;
-saai V. winterkoren, herfstzaad, winterzaad o.; -safran ni najaarssatfraan v.;
-satz m., Z. -brief; -schein m. nieuwe
maan in September; (Sterrenk.) herfst
-schmaus m. maaltijd m bij-standm.;
gelegenheid van den wijnoogst; -schnee
tn. najaarssneeuw v.; -sonne V. herfstzon,
najaarszon v.; -stand m. verblijf o. van
het wild in den Herfst; -sturen m. najaarsstorm,herfststorm m.; -lag m.herfstdag m.; 2. dag m. van den wijnoogst;
- truffel v. herfsttruffel v.

o. ww., m. h. (van het weder), herfst
worden.
-achtig
Herbstelspiel, (-(e)s, mv. -e) o.
dobbelspel o. met zes dobbelsteenen.
HQrbsten, (I^erbstete, geherbstet) Herbstung, v. oogsten. inoogste ►i,
0. Ww., m. h. (Wijng.) druiven plukken; o., oogst m., inzameling v. van druiven,
2. Z. ernien; 3. onp. ww., Z. herbsleln. wijnoogst m.

Herbst-feier, v., z. ni., -ferien,

Herbst-wasserbirne, (-nn) v.

bedr. ww onr. herwaarts blazen; (Muz.) V. mv. herfstvakantie, najaarsvakantie
eir Stuckchen -, afblazen; 2. o. ww. der v.; -/iebero. najaarskoorts v.; -[huh v. naWind blast von dieser Seite her, blaast jaarsregen ni.; -frucht v. herfstvrucht,
late vrucht v.; -geschirr o. gereedschap
van &.
Hgrbleehen, (blechie her, herge- o. voor den wijnoogst; -gestirn o. (Ster
weegschaal v.
-renk.)
blecht) bedr. ww. opdokken, betalen.
HQrblich, bijv. nw. een weinig Herbsthaft, hijv. en b., Z. herbstlich.
wrang, wrangachtig, Z. herbe.
Herblieken, (blikte her, herge- Herbst — herd, ( - (e)s, mv. - e) m.
(Vog.) herfst -vinkebaan v.; -hen o. nablickt) o. ww., Z. hersehen.

herfstwaterpeer v.; -welter o. herfst -

HQrblasen, (blies her, hergeblasen)

weld)er, najaarswe(d)-r o.; 2. gewoon

we(d)er o. gedurende den wijnoogst;
-wviese V. in Augustus gemaaide weide v.;

-wind m. herfstwind, najaarswind m.;
-witterung v.,Z.-welter;-zeicheno.herfstteeken o.; -zeil v. herfsttijd, Herfst m.,
najaar o.; 2. tijd m. voor den wijnoogst;
-zeillose V. (pl.) herfsttijloos v.

Herbuehstaben, (buchstabte her,

HQrblinken,

(blinkte her, herge- hooi, nagras, eigroen o.; -holzung v. hergebuchstabt) of
blinkt) o. ww., m. h. herwaarts blinken, (Bosch\.) houthakken o. in liet najaar Herbuchstabiren, (buchstabirte
glinsteren, schitteren; was blinkt da vom o.; -huhn o. hoen o. dat de landheer in her, herbacchstabirt) bedr. ww. spellen,

Gebirge her wat schittert daar van liet Tien Ilerfst ontvangt.; it. linen o. dat in
kien Herfst is uutgebroeid; -hyacinthe v.
HCrblinzen, (blinzle her, herge- late hyacint v.; -laub o. herstblad, droog
blad, verwelkt blad, herfstloof o.; -leute
blinzi) o. ww. herwaarts lonken.
Herblitzen, (blilzle her, herge- m. mv. wijnlezers m. mv.
blitzl) o. ww. herwaarts stralen.
Herbstlieh, ( -er, -si) bijv. en b.
Herblöken, (blokte her, herge- herfstachtig, najaarsachtig, koel, van den
gebergte ?

blökl) o. sow- herwaarts blaten; 2. bedr.
ww. blatend voordragen.

Herbranden, (brandele her,hergebrandet) o. ww., W. s. gelijk eene branding naderen.

HQrbrausen, (brauste her, hergebraust) o. ww., m. h. al bruisende naderen.

Herbreiten, (breitete her, hergebreitet) bedr. ww. herwaarts uitbreiden,
uitspreiden.

Herbringen, (brachie her, hergebracht) bedr. ww. our. ein Ruch -, hier
brengen, aanbrengen; einen Freund -,
medebrengen; einen Beweis -, aanvoeren;
hergebracht, (van gewoonten), uit vroegere tijden herkomstig, overgeleverd; hergebrachtes Recht, Vorurlheil, oud.
H@rbri lien, (brüllte her, kergebrullt) bedr. ww. uitbrullen; 2. o. ww.
herwaarts brullen; it. brullend naderen.

spellend opzeggen, stotterend voorlezen.
Hercules, (onb.) in. (F abell.) her cules m.; (fig.) uiterst sterke man rn.
Hercules — käfer, ( ka fers, mv.
-isa /er) m. (Nat. bist.) herculeskever rn.;
-keule v. (Pl.) klaverbladerige herculesboom, tandpijnboom m.; '2. knotsvorHerfst; -e Witlerung, herfstachtig weder mige kalebas v.; -schnecke v. purperslak
a.; - werden, (van bladeren), geel wor- v.; -cvurz V. (t'l.) witte zeeroos V.
Here^.lisch, bij v . en b. als een herLlen, verwelken; (van bloemen), verwelken, verlrensen; (van vruchten), rijpen, cules, reusachtig sterk.
Herd, (-(e)s, mv. -e) m. haardvuurrijp worden; (van den hemel), Itevelachtig worden; (van cie lucht), koel worden; haard rn., stookplaats, haardstee v.; (fig.)
(van het lhoofdhaar), grijs worden, grij- huis o., huishouding v.; (Zeees.) komren; (van den leeftijd), klimmen; -heit' buis v.; (fig.) eigenen - haben, eert eigen
huishouden hebben; er hat ne/cu• Feuer
V. herfstachtigheid v.
Herbstling, ( - (e)s, mv. - e) rn.' noch -., hij heeft geen thuiskomen; (Spr.)
herfstvrucht, late vrucht, najaarsvrucht Z. eigen; fur seinen - /echten, voor zijn
v.; (Zoo.) dier o. dat in den Herfst gebo- vaderland strijden; (Sm..) smidshaard,
-en is; (1'l.) bladzwam o., eetbare aga- vuurhaard m. den - abzviirmen, den haard
warm stoken; it. smeltkroes m.; (Vog.)
'iek v.
Herbst -1owenzahn, (-zahn (e) s, plaats v. voor vogelvangst; it. vogel
nv. -záhnc) m. herfstleeuwetand m.;
vinkenbaan v.; (Walerb.) ontlas--ban,
loft v. herfstlucht, najaarslucht v.; -lust, tingskanaal o., -buis v.,groeve v.; (Bergw.)
kroes m. voor ertswasscherij; (Zeew,)
-lusibarkeit v. herfstvermaak o.
v. e n b., Z. regeling v.; 2. (Nat.) brandpunt, midHerbstmäszig, bijv.
terbsilich.
Jelpunt o.; (fig.) - einer Verschwórung,
]Elerbst-mast, (- naaste) v .najaars- brandpunt, middelpunt o.
-

;
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Herd mpfen, (dd mp (le her, her- Herdschaufel, ( - n) v. (Sm.) Hereinbrausen, (brausle herein,
gedámpft) o. ww. dampen.
haardschop v.; - schilling m., Z. -geld; hereingebraust) o. ww., m. h. binnenHerdämmern, (dámmc rle her -schlich in. (Giet.) gebroken en gewas- stuiven, binnenstormen, bruisend invalhergeddmmert) o. ww. aanschemeren, uit schen haardslik o.; 2 het beste haardslik len.
de verte naderen.
o.; -schinied m. haardsmid m.; -slange Hereinbrechen, (br ach herein,
Herd-asche, (-n) v. haar dasch V. (Bak.) ovenhaak nn.; -stein in. haard hereingelnochen) o. Wv'. onr., ui. h. binv.; (Giet.) eerste loodschuim o.; -baum
m.; - steiger v., Z. -geld; -stube v.-sten nenbreken, inbreken, met geweld binnen
(lig.) (van den nacht), invallen;-dringe;
in. haardboom in.; -birch o. haardijzer' (Bergw.) waschkamer v.; -trank m. zil(van water), binnendringen; (van den
o.; -blei o. haardlood o.; -brett o. haard verblaajes o. op het loodglit.
-plankv.
Herdudeln, (dudelte her, hergedu- vijand), invallen, een inval doen; (van
Herde, ( n) v. kudde v.; (fig.) kud- delt) o. ww. (i. k. bet.) Z. dudeln (2). een storm), uitbarsten, losbarsten; fiber
de, gemeente v.; (Scherts.) - von KinHerduiten, (duflete her, herge- iem. , (van het ongeluk ), iem. overvaldern, troep, zwerm m.; -begulerl bijv. du[tet) o. ww., m. h. zijn geur versprei len.
Hereinbrennen, (brannte hernw. rijk in vee.
-den.
Herdeeken, (deckte her,hergedeckl) Herdireh, bijw. (w. i. gebr.) er ein, hereingebrannt) bedr. en o. ww. onr.
er in branden, van binnen branden.
door.
bedr. ww. dekken.
Herdehammel, ( hamreels, mv . Herdurfen, (dur[le her, herge- Hereinbringen, (brach te herein,
durft) o. Ww. our., m. h. kunnen of mo- hereingebracht) bedr. ww. onr. binnen
-hammel) m., Z. Leithaminel.
-breng,
inbrengen.
Hardeisen, ( eisens, mv. eisen) gen naderen.
o. haardijzer o., Z. Herds,ange.
Herd vogel, ( vogels, mv. vogel) Hereindämmern, (da mmer le
Herdenken, (dachte her, herge- m., Z. -fink; 2. in liet nest gevangen vo herein, hereingedamnmert) o. ww. binnen
-zins m., Z. -geld.
-gel; scherneren; 2. bedr. ww. als eene schedacht) o. ww. oer., m. h . denken aan;
ob er zu uns - weird?, of hij aan ons zal
Hereilen, (eilte her, hergeeilt) o. [nering in iets werpen.
Her eindampfen, (damp f te herdenken ?; 2. bedr. ww. zich voorstellen, ww., in. S. aanijlen, aansnellen.
Herein, bijes. naar binnen, binnen. ein, hereingedamp[t) o. w w., m . s. bintegenwoordig denken; wir denken ihnuns
nendampen.
her, wij stellen ons voor leem te zien.
vaarts, binnen, er in.
Here_indrängen, (drdngte herein,
Herden -reieh, bijv. nw. rijk in Hereinarbeiten, (arbeitete her
kudden, in vee; -volt bijv. nw. vol kud- ein, hereingearbeitel) bedt. ww. binnen hereingedrangt) bedr. ww. binnendringen; 2. wed. ww. sick unter den Uebriwerken, er in werken.
ken; -weise bijw. troepsgewijs.
Herd fink, ( en,m•. en) m. (Vog.) Hereinbammeln , (baminelte gen -, zich indringen, binnendringen,
lokvogel m.; -luth v. (Bergw.) haardslik herein, hereingebanimelt) o. w«'. naar zich een weg openen om & door te komen.
o.; -frischen o. hersmelting v. van het! binnen hangen.
loodglit; -gehalt m. zilvero. in liet haard
Here_inbannen, (bannte herein, Here_inndringen, (drang herein,
-geld o. haardgeld, schoorsteengeld-lod; hereingebannt) bedr. ww. binnen ban- hereingedrungen) o. ww. onr., m. s. indringen, binnendr ingen .
o.; 2. (oeroud.) kosten ni. mv. van een neu.
crimineel proces; 3. geld o., dat de kooHereinbegeben (sich) , (begab Hereindrohen, (dr ohte herein,
per, buiten de koopsom, als bedongen herein, hereinbegeben) wed. ww. onr. zich hereingedrohl) o. ww. dreigend inzien.
Here_indrucken, (dri cicte herein,
geschenk voor de vrouw of dochter van naar linnen begeven.
den verkoopei geeft; -glas o. haardglas
Hereinbekommen, (belcani her- hereingedrïíckl) bedr. ww. indrukken,
o.; -hammer m. haardhamer m
ein, hereinbekomnien) bear. woo . onr . bin- instooten, inbuigen.
Here_induften, (duftete her ein,
Herdichten, (dichtete her, herge- nen krijgen.
,

,
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-

-
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dichtet) bedr. ww., Z. herdenken.

Herd-korn,

,

Hereinbemuhen, (bemühte her hereingedu/'tet) o. ww., m. h. geur naar

bedr. ww.fern. -, ver -cin,herbmut) binnen verspreiden, er in dampen, geunov. - kor ner) o. (Sm.) haardkorrel v.; -kugel v.
binnen te treden; 2. wed. woo -zoekn . ren.
Here_indiirfen, (dur[te her ein,
(Giet.) haardkogeltje o.; -löffel m. asch- sich -, de moeite doen of nemen om binschop v.; (Giet.) haardlepel m.; -ochs m. nen te gaan; wollen Sic sich - ?, wilt gij hereingedurfl) o. ww. onr., m. h. er in
(-korn(e)s,

,

of binnen mogen gaan; man dart nicht

binnentreden?

stier m.

Herdonnern,

(donncrte her, her -

Hereinbestollen, (bestellte her herein, alien mag er niet inkoinen,de toe-

gedonnert) o. eo_ bedr. ww, donderen. j ein, hereinbestellt) bedr. ww. jem.. -, ver- gang is verboden.

Herd —platte, (-n) v. vuurplaat v.! zoeken, laten weten of aanzeggen om Hereineilen, (eilte herein, hereingeeilt) o. ww., m. s. naar binnen snellen,
om den haard, haardplaat
robe v. binnen te kommen.
haardproef v.
Hereinbetteln (sich) , (betlelie 1 er in snellen, binnen ijlen.
herein, hereingebetlell) wed. wcv. bede -' Hereinfahren, (fuhr herein, herHerdrang, m. aandrang m.
eingefahren) bedr. ww onr. op een waHQrdrangen (sich), (drangte lende bi n nero komen.
her, hergedrangt) wed. ww. aandringen, Hereinbitten, (bat herein, her- gen of eene kar binnenrijden, met een
ein,gei^elen) bedr. ww. oer. binnen ver schip binnenbrengen; 2. o. ww., m. s.
nader dringen.
verzoeken binnen te komen.
-zoekn, binnenkonen, binnenvaren, binnenrij
Herdrusehen, (druuschle her,
snel binnenvliegen; die Kugel-den;(fig.)
hergedrduscht) (Prov.) Z. herrauschen.
Hereinblasen, (blies herein, herHerd recht, ( (e)s, mv. e) o. eingeblasen) bedr. en o. Nv%v. oer. naar fuhr durch das Fenster herein, vloog door
het raam naar binnen.
Baardrecht o.; 2. Z. -geld; -ring m. haard binnen blazen.
Hereinfallen, (fel herein, herHer e_inblieken, (blickte herein,
-ringm.
Hardringen, (drang her, herge- hereinigeblickt) o. ww., m. h. naar bin- eingefallen) o. ww.. onr., m. s. binnen
binnenstorten; (Gez.) invallen. -valen,
drungen) o. ww. onr., m. s. aandringen. nen zien, een blik er in werpen, het binHere_infeuern, ([euerte herein,
Herdrohen, (drolite her, herge- nenste zien, inzien.
droht) o. ww. dreigen, zich dreigend
Here_inblinken, (blinkle herein, hereingefeuerl) o. ww., in. h. naar binhereingeblinki) o. ww., m. h. inschijnen, nen schieten, het vuur naar binnen richvertoond.
Hprdr+hnen, (drQhnte her, herge- instralen, inblinken; zuna Fenster -, door ten
Hereinfinden (sich) , ([and her
dróhnt) co. ww., m. h. en s. aasdreunen, tiet venster het licht, de stralen schiecin, hereinge/unden) wed. ww. onr. den
ten.
dreunend naderen.
HI)rdrucken, (druckte her, her- Hereinblitzen, (blilzte herein, weg er in i inden, den ingang vinden.
Hereiniiammen, (Jlammte hergedrückt) bedr. ww. aandrukken; er hat hereingeblitzt) bedr. en o. ww. inbliksedin, hei eingef amant) o. ww. invlamrnen.
! men, binnen bliksemen of stralen.
mnich hergedrt ckt, hier geduwd.
^

—

-

-

-

612

Her.

Her.

Her.

Hereinflattern, (fiatterte herein, ^ingehalll) o. ww. naar binnen klin- Hereinläeheln, (lachelte herein,
hereingelucltelt) o. ww. met een glimhereingeflatlert) o. ww., m. s. erin flad- (en.
Hereinhangen, (hing herein, her- lach inzien.
deren.
Hereinlaehen, (lachte herein,herHereinfliegen, (flog herein, her- >ingehangen) o. ww. onr. inhangen.
Here_inhangen, (hangle herein, eingelacht) bedr. ww. lachend inkijken,
eingeflogen) o. ww. onr., m. s. er in vlie^iereingehangt) bedr. ww. binnen han- lachend naar binnen zien.
gen, naar binnen vliegen.
Hereini angers, (langte herein,
Hereinfliehen, (floh herein, her- en.
Hereinharken, (harkte herein, hereingelang!) o. Ww., m. h. reiken tot,
eingeflohen) o. ww. onr., m. s. binnen
hereingeharkt) bedr. ww. binnen har- lang genoeg zijn; lieses Seil langt nicht
vlieden, naar binnen vluchten.
bis in das Zimmer herein, reikt niet tot
Hereinflieszen, ((loss herein, her- ken.
eingeflossen) o. ww. onr., m. s. naar bin- Hereinhauen, (hieb herein, her- in; it. de hand binnensteken; 2. bedr.
nen vloeien, vlieten, stroomen, binnen- aingehauen) bedr. en o. ww. onr. binnen - ww. jemn. eliv. -, naar binnen reiken,
inreiken, naar binnen geven.
slaan, inhouwen.
stro :nen, invloeien.
Hereinfiimmern, (f limsnerte her- Hereinheben, (hob herein, herein- Hereinlassen, (liesz herein, herein, hereingeflimmert) o. ww. inflikkeren. 7ehoben) bedt. ww. onr. erin tillen, beu eingelassen) bedr. ww. onr. binnenlaten,
lichten.
-ren, inlaten, binnen laten gaan.
Hereinfluchten, (fliichtete herHereinlaufen, (lief herein, herein, hereingefliichlet) bedr. ww. naar bin- Hereinhelfen, (half herein, hernen bergen; 2. wed. ww. sich -, bin- eingeholfen) o. ww. onr. binnen helpen, eingelaufen) o. ww. onr., m. s. inloopen,
binnenloopen, binnenvloeien; in 's Meer
nenvluchten, binnen eene schuilplaats er in helpen.
Hereinhetzen, (het z te herein,he r- -, uitloopen, zich storten in; das Wasser
zoeken.
Here_influthen, (fluthete herein, eingehetzt) bedr. ww. er in jagen, bin- lief zion Fensler herein, liep het venster in.
Hereinlegen, (legte herein, herhereinge/luthet) o. ww., m. S. als een vloed rien jagen.
Hereinhinken, (/tinkte herein, eingelegt) bedr. WW. inleggen, inplaatsen,
binnen komen, met groote golven binnen stroomen; 2. bedr. WW. als met een hereingehinkt) o. ww., m, s. binnen hin- binnen leggen.
ken, er in hinken.
Hereinleiten, (leitete herein, hervloed binnen brengen.
Here_infL hren, (f iihrte herei i, Hereinholen, (holle herein, her- eingeleitet) bedt. ww. binnen leiden, inhereingefichrt) bedr. ww. binnenvoeren, eingehoil) bedr. ww. er in halen, binnen leiden, de leiding leggen tot in.
halen, binnen brengen, inhalen.
Hereinlenken,(lenkte herein,herbinnenleiden; it. voorstellen; Kaaren
Hereinhüpfen, (hiipfte herein, eingelenht) o. ww., m. h. naar binnen
invoeren.
Here_infunkeln, (f unkelle herein, hereingehiipit) o. ww., m. Is er in hup varen, rijden; 2. bedr. ww. naar binnen
binnen huppelen, huppelend bin--peln, leiden, sturen.
hereingef unkelt) o. ww., m. h. invonkeHereinleuch ten, (leuchtele herten, een vonkelenden glans naar binnen nenkomen.
Hereinhu(t)sehen, (htc(t) sclate ein, hereingeleuchtet) o. ww., m. h. het
werpen.
Hereingabeln, (gabelle herein, herein, hereingehu(t)scht) o. ww., M. s. licht tot binnen werpen, inschijnen, instralen; jenin. -, lichten om binnen te
hereingegabelt) bedr. ww. met eene vork binnenglijden.
Hereinjagen, (jagte herein, her- kannen komen.
of gaffe! binnenbrengen.
Hereingeben, (gab herein, her- eingejagi) bedr. en o. ww., m. s. binnen Hereinlocken, (lochte herein,her
bedr. ww. binnen lokken, in--einglockt)
eingegeben) bedr. ww. oar. binnengeven, jagen.
Hereinkmmen, (kmmle her- lokken.
binnenreiken; Wasser -, overgieten, laten
ein, hereingekammt) bedt. ww. inkam- Hereinmaehen, (machte herein,
instroomen.
Itereingemacht) bedr. ww. er in maken;
Hereingehen, (ging herein, her- men.
Hereinkarren , (karrle herein, 2. wed. ww. sich -, zich naar binnen beeingegangen) o. ww. onr., m. s. binnenbinnen
kruien,
geven.
gaan, er ingaan; 2. binnen eene plaats hereingekarrt) bedr. ww.
Hereinmögen, (niochte her ein,
vinden; diese Leute gehen nicht alle in in eene kar binnen brengen.
den Saai herein, vinden niet alle eerre Hereinkehren, (kehrle herein, hereingemocht) o. ww. oar., in. h. er in
hereingekehrt) bedr. ww. binnen vegen. willen, lust hebben om naar binnen te
plaats, kunnen niet alle &.

Hereingieszen, (goss herein, her- Here_.nklettern, (kletterte her gaan.
Hereinmussen, (musste hertin,
eingegossen) bedr. ww. oar. er in gieten. e i n, liereingeklettert) o. ww., m s. inklau-

ein, hereingemussl) o. ww. oar., m. h.
Hereinglanzen, (glanzle herein, teren, binnen klauteren.
Hereinklimmen, (biomm herein, binnen moeten, gedwongen zijn naar
hereingeglanzl) o. ww.,m. h. er in schitte-

hereingeklommen) o. ww. oar., m. S. in- binnen te gaan.

re n .

Hereingleiten,

(glitl herein,her- klimmen.

Hereinklingen,

Hereinnehmen, (na/tm herein,

(klang herein, hereingenommen) bedr.ww. onr. innemen,
naar binnen glijden.
-den, hereingeklungen) o. ww oar. inklinken, naar binnen brengen; jem. zu sich in den
Wagen -, opnemen.
Hereinglitsehen, (glitschie her- naar binnen klinken.
Hereinkollern, (kollerte herein, Hereini thigen, (nólhigte her ein, hereingeglitscht) o. ww., m. S., Z.
hereingeliollert) o. ww., m. s. binnen rol ein, hereingenóthigt) bedr. ww. noodza.kereingleiten.
er in rollen; 2. bedt. ww binnen-ion, ken om binnen te gaan; it. binnen noodiHereingreifen, (grif ` herein, hergen, uitnoodigen om binnen te komen.
eingeegrifen) o. ww. oar. er in grijpen, rollen.
Hereinkommen, (kam her ein, Hereinpacken, (packte herein
naar binnen grijpen; 2. er in werken,
Itereingekommen) o. ww. oar., m. s. bin- hereingepack() bedr. WW. er in pakken;
:ingrijpen.
2, wed. ww. sich -, (gemeenz.) zich naar
Hereingucken, (guckle herein iienliomen.
Here_inkönnen, (konnle herein, binnen pakken.
hereingeguckt) bedr. ww., Z. herei.nHereinprugeln, (priigelle her itereingekonnt) o. ww. onr., mi s. er in
sehen.
ein, hereingeprugelt) bedr. ww, naar binHer eïnhaben, (halte herein, her- kunnen, binnen kunnen.
Hereinkrieehen, (kr oelt herein, nen ranselen.
-eingchabt) bedr. ww. oar. binnen heb Hereinpurzeln, (purzelte herein,
hereingekrochen) o. ww. oar., m. s. ei
-ben.
hereingepurzelt) o. ww., m. s. er in buiHereinhageln, (hagelle herein, in kruipen, binnen kruipen.
Hereinkrueken, (krückle her - telen.
^hereingehagelt) onp. ww., m. h. inhageHereinragen, (ragle herein, herlen; es hagelt in's Zimmer herein, hel ein, hereingekruclet) o. ww., m. s. met
krukken, met een stok binnenkomen; 2. eingeragt) o. ww. naar binnen reiken,
4i gelt in &.
Sereinhallen, (halite herein, her- bedr. ww. met eene kruk binnen trekken. steken.
eingeglitten) o. ww. onr., m. S. er in glij
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Hereinranken,

(rankte herein,
Hereinsehielen, (schielle herein, Flereinsehen, (sah herein, herhereingerankt) wed. ww. sich -, binnen hereingeschielt) o. ww., m. h. ingluren, eingesehen) o. ww. onr., m. h. naar binnen zien, inzien, inkijken.
naar binnen gluren.
ranken.
Hereinrasseln, (rasselle herein, Hereinsehieszen, (schoss herein, Hereinsehnen (sich), ( sehnie
hereingera.sselt) o. ww., m. s. binnen ram- hereingeschossen) bedr. ww. onr. er in herein, hereingesehnt) wed. ww. verlanschieten, binnenschieten; 2. o. ww., m. gen binnen te komen.
melen, ratelend naar binnen komen.
Hereinrauchen, (rauchte herein, S. naar binnen vlie en, storten; (van het Hereinsein, (war herein, hereinwater), instormen. instroomen.
geuwesen) o. ww. onr. er in zijn, binnen
hereingeraucht) o. ww. er in rooken.
Hereinrauschen, (rauschte her- Hereinsehiffen, (schifjte her ein, zijn.
ein, hereingerauscht) o. ww., m. s. rui - hereingeschi ft) bedr. en o. ww. binnen Hereinsenden, (sartdte herein,
schend binnen komen.
varen, te scheep binnen komen, binnen hereingsandi) bedr. ww. our., Z. hereinschicken.
Here_inreehen,(r echte herein,her- brengen.
eingerecht) bedr. ww. binnen harken.
Here_insehimmern, (schimmer le Her©insenken, (senkte herein,
Hereinregnen, (regnete herein, herein, hereingeschimnmert) o. ww. in- hereingesenkt) bedr. ww. er in laten
hereingeregnet) onp. ww., m. h. inrege- schijnen, flauw licht naar binnen werpen. zinken.
nen, naar binnen regenen.
Hereinschlagen, (schlug her ein, Hereinsingen, (sang herein, herHereinreiehen, (reichte herein, hereingeschlagen) bedr. ww. onr. den eingesungen) bedr. en o. ww. onr. er in
hereingereicht) bedr. ww. aum Feaster -, Ball hier -, naar binnen slaan; (Bergw.) zingen.
binnenreikeu; eihen Dolch -, inreiken, die Wande -, doen springen met den haHereinsinken, (sank herein, hermer.
insteken.
eingesunken) o. ww. onr,, m. s. er in
Hereinreiszen, (riss herein, her- Hereinsehleiehen, (schlich her - zinken.
eingerissen) bedr. ww. onr. naar binnen èin, hereingeschlichen) o. ww. onr., it.
Hereinsollen, (sollte herein, herwed. ww. sich -, binnensluipen.
trekken, sleepen.
eingesolti) o. ww. onr. er in zullen, binHereinr eiten, (ritt`herein, herein- Hereinschlendern, (schlende•te' nen zullen, moeten binnengaan.
gerilten) o. ww. onr., m. s. naar binnen herein, hereingeschlendert) o. ww., m. s.
Hereinsprechen, (sprach her binnen slenteren.
rijden.
ein, hereingesprochen) bedr. en o. ww. er
Hereinrennen, (r annte herein, Hereinsehlenkern, (schlenkerte in spreken.
hereingeranni) o. ww. onr., m. s. naar herein, hereingeschlenkert) o. ww., m. s. Hereinsprengen, (sprengte herbinnen slingeren.
binnen rennen, ijlen.
ein, hereingesprengt) bedr. ww. doen inHereinschleppen , (s chleppte springen; 2. o. ww., m. s. naar binnen
Hereinrieseln,. (rieselte herein,
hereingerieselt) o. ww., tn. h. invloeien, herein, hereingeschleppt) bedr. ww. naar jagen, ijlen, rennen.
binnen sleepen, insleepen; 2. wed. ww.
invlieten, inkabbelen.
Hereinspringen, (sprang herein,
Hereinrinnen, (r ann herein, her- sich -, LOOt moeite, sleepvoetend binnen hereingesprungen) o. ww. onr., m. s. bineingeronnen) o. ww. onr.,Z. hereinflies:en. komen.
nen springen, er in springen.
Hereinrollen, (rollle herein, her- j Hereinsehleudern, (schleuder te Hereinspritzen, (spritzie herein,
eingerollt) bedr. en o. ww. naar binnen herein, hereingeschleudert) bedr. en o. hereingespritzt) bedt. ww. naar binnen
ww., m. h. en s. binnen slingeren, in- spuiten; 2. o. ww., m. S. binnenspuiten,
rollen, inrollen.
binnenspatten.
Hereinru.cken, (ritckte herein, werpen.
hereingeruckt) bedr. ww. naar binnen Hereins chli pfen, (schliipf te herHereinstarren, (starrte herein,
rukken, schuiven; 2. o. ww., m. s. inruk ein, herein,geschliip/t) o. ww., m. s. bin- hereingeslarrt) o. ww., in. h. er in sta ren, naar binnen staren.
-ken,imarch. nen sluipen.
Hereinrufen, (rie f herein, her ein- Hereinschmeiszen, (schmiss Hereinsteeken, (steckte herein,
gerufen) bedr. en o. ww. binnen roepen, herein, hereingeschmissen) Z. hereincoer- hereingesteckt) bedr. ww. binnen steken,
er in steken.
[en.
inroepen.
Hereinrutsehen, (rutschte her- Here_insehmettern, (schmetterte Here_instehlen (sich), (stahl
ein, hereingerutschi) o. ww., m. s. er in herein, hereingeschmettert) o. ww., m. s. herein, hereingestohlen) wed. ww. onr.
glijden.
er in kletteren, klateren; 2. bedr. ww. binnen sluipen.
Hereinsteigen, (stieg herein, herHereinsauseln,-sausen, (sau- binnen werpen.
selte herein, hereingesduselt eu sauste herHereinschreien, (schr ie herein, eingestiegen) o. ww. onr., m. S. inklim
-men.
hereingeschrien) bedr. en o. ww onr. inein, hereingesausi) o. ww. insuizen.
Hereinstellen, (stellte herein,herHereinsehaffen, (schafte herein, schreeuwen, naar binnen schreeuwen.
hereingeschafj`t) bedr. ww. inbrengen,
Hereinschreiten, (schritt herein, eingestellt) bedr. ww. er in stellen, innaar binnen brengen; Waaien inden Hof ^ hereingeschritlen) o. ww. onr., m. S. bin- plaatsen, naar binnen brengen, in bewa-, binnen bezorgen.
nen stappen.
ring geven.
Here_insehallen, (schall ie herein, Hereinschutteln, (schi helle her- Hereinstolpern, (slolperte herhereingesehallt) o. ww., m. h. inklin- ein, hereingeschuttelt) bedr. ww. er in ein, hereingeslolpert) o. ww., m. s. binschudden, naar binnen schudden.
nen strompelen.
ken.
Hereinschauen, (schaute herein, Hereinschi tten, (schiittete her - Hereinstoszen, (stiesz herein,
hereingeschaut) o. n w., m. h., Z. herein- ein, hereingescht tiet) bedr. ww. er in hereingestoszen) bedr. ww. onr. instooten,
gieten.
doorstooten, binnen stootes.
sehen.
Here_inseheinen, (schien herein, Hereinsehwanken, (schwankte Hereinstrahlen, (strahlle herein,
hereingeschienen) o. ww. onr., m. h. in- herein, hereingeschwankt) o. ww., m. s. hereingestrahlt) o. ww. instralen, inschijnen.
naar binnen waggelen.
schijnen, naar binnen schijnen.

Hereinseheuehen,

(scheuchie

Hereinschwarmen,

(schwhrmle

Hereinstreiehen, (strich herein,

herein, hereingeschwármt) o. ww., m. s. hereingestrichen) bedr. ww. onr. binnen
binnen zwemhen.
strijken, instrijken.
Hereinschweben, (schweble her- Hereinstreuen, (sireute herein,
ein, hereingeschwebl) o, ww., m. s. naar hereingestreut) bedr. ww. instrooien.
binnen zweven.
Hereinströmen, (strómte herein,
Hereinsehieben, (schob herein, Hereinsegeln, (segelte herein,her- hereingestrènit) o. ww., m. s. binnen
hereingeschoben) bedr. ww. onr. inschui- eingesegelt) o. ww., m. s. binnen zeilen, stroomen, binnen vloeien.
inzeilen.
ven, binnenschuiven.
Hereinsturmen, (slurmte herein,

herein, hereingeseheuchi) bedr. ww. binnen jagen.
Hereinsehiek.en, (schickle her ein, hereingeschickt) bedr. ww. binnen
sturen, binnen zenden.
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[Ier.

Her.

tier.

hereingesturmt) o. ww., m. s. met groot hereingewálzt) bedr. ww. binnen wente- erzahlt) bedr. ww. in alle bijzonderhegedruis of storrnend binnenkomen, bin-' len; 2. wed. ww. sich -, binnen rollen. den vertellen; (Volkst.) optellen, opsomnenstormen; 2. bedr. ww. met geweld of Hereinwandeln, (iv andelle he r- men.
gedruis binnen brengen.

ein, hereingewanclelt) o. ww., in. s. bin-

Her einsti rzen, (slürzte herein, nen wandelen.
herei7rgestitrzt)

o. ww., in. s. binnen stor-

Herfabeln, (fabelte her, hergefa-

belt)

Hereinwandern, (uwanderte he r-

ten, binnen stormen, binnen vallen; (tig.) cin, hereingeu'andert) o. wi w., m. s. binin das Zimmer -, met geweld binnen 1w- nen reizen.
men; 2. bedr. ww. jem. -, binnen duwen,
Hereinwanken, (lcankle herein,
werpen, stooten.
hereingecc'ankt) o. ww., in. s. met wanHereintanzen, (lanzie herein, kelende schreden binnenkomen.
hereingelanzi) o. ww., m. s. dansend
Hereinwarts, bijes. naa r binnen,
binnen komen.
bin uien wj► arts.
Hereintaumeln, (laurnelle her- Hereinwatscheln, (watschelle
ein, hereingetaurnell) o. ww., in. S. en h. herein, hereingezcalschelt) o. ww., m. S.
binnen wankelen, waggelend, tuimelend met logge schreden binnen komen, aan
binnengaan, binnentuirnelen.
-sjoken.

bedr. ww. iets fabelachtigs ver
sprookjes, onwaarheden opdis -tel-n,

schen.

Herfabuliren, (f abulirie her, herfabulirt) bult. ww., Z. herfabeln.
Herfàcheln, (fcichelle her, hergefachelt) bedr. ww., Z. herlachen.
Herfachen, ([acute her, hergefacht) bedr. ww. heenblazen, heenwaaien,
h een suize 1.
Herfahren, (f^chr her, hergefahren)
o. ww. onr., r». S. aanvaren, heenvaren,
heenrjden, aanrijden; neben deer Ufer -,
langs varen; 2. mit der Hand liber das Gesicht - overheen strijken; hier ist die Kugel
hergefahren, hier is & overheen gestreken; (genleenz.) ober jent. -, iem. overval
toesnauwen; mlt Vouw/ir/en -, met-len,
verwijten overladen; 2. berig. ww. Hols
-, aanvaren, aanbrengen.

Herainthun, (that herein, herein-' Here_inwehen, (icehle herein, her•gedaan) bedr. ww. er in doen.
eingeecweltt) o. ww., m. h. binnenwaaien;
Hereintoben, (tobte herein, her- ucelc/t eire Wind ne/it zont 1^'ensler herein!,
eingelobt) o. ww., in. s. reet geraas, ge. waait door & naar binnen !; 2. bear. ww.
tier binnenkomen, binnenstuiven; it. nu. naar binnen iloen waaien.
h. met drift er in spreken.
Hereinweisen, (ivies herein, herHereintt ien, (tante herein, her- eingezviesen) bult. ww. onr. binnen wij
eingelónl) o. ww., rn. lt. inklinken.
-zen.
Herfallen, ( /iel her, hergefallen)
Hereintorkein, (tork elte herein, Hereinwerfen, (w an/° herein, her- o. ww. onr., m. c. Veenvallen, er op valhereingetorkeli) o. ivw., ni. S. binnen eirigeccor/'en) bedt. ww onr. inwerpen, len; 'ober eliv. -, iets overvallen; ober jent.
waggelen.

-, tent. overvallers, aanvallen, op het lijf

insmijten, binnen werpen.

Hereintosen, (loste herein, her-

Here_inwinden,

(wand herein,her- vallen.

eingeirunden) bear. ww. onr. binnen win- Herfaseln, (faselle her, hergefa^len; 2. wed. ww. siclt -, binneni kron- sell) berst. ww. bazelen.
eingetrabt) o. ww., nu. s. binnen draven. kelen.
Herlassen, (fasste her, hergefasst)
Hereintragen, (irug herein, herHereinwinken, (winkle herein, bedr. ww. vatten.
cingelragen) beds. ww. onr. indragen, her'cingeivinlbt) o. ve w., in. h. binoen w enHerfegen, (fegle her, hergefegt)
birluendragen.
ken, een wenk geven om binnen Le ko-' bult. ow. herwaarts vegen.
Hereinträufo(1)n, (lruuf(el)te rr1e'n.
Herfeuern, (/'euerte her, hergeherein, her•eingetri uf(el)t) berst. ww. irlIereinwirbeln, (ccirbelle herein, feuert) o. ww., m. h. au` jent. -, vuren.
drolppelen.
herein gecair•belt) o. ww., nu. s., it. bedr.
Herfiedeln, (fiedelte her, hergetiieclelt) bedr. ww. opspelen.
fereintraufen, (trouT/c herein, ww. hintten dwarrelen.
hereingetracr/'t) o. ww., in. s. indroppeHereinwogen, (cvogle herein, her- Herfinden, ([and her, hergefunden)
eiiigclost) Z. hereintoben.

Hereintraben,

( liable herein,/tcr-

eirrgeccogt) o. ww., nl. s. binnen golven, bedt. ww. onr. den weg h,erwaarts viiile n , iulkken.
den.
Hereintreiben, (tr'ieb herein,her- binnen stroomen.
ieirrgetrieben) bed r. ww. onr. binnen tlrijHereinwollen, (wollto herein, Herflammen, (/lanimle her, herlcei'eirrgeccollt) o. ww. onr., n1. h. er in ge(lanrrmt) o. ww. hierheen vlammen.
ven, indrijven.
Hereintreten, (trot herein, her•- villen, maan binnen willen.
Herflattern, (flatterle her, her-

eingelreten) o. ww our., inn. s. binnen treden, intreden.

Hereinwlinschen ,

(wzrrschle ge/latten) o. ww., m. S. aanfiadderen.

herein, lcereirtgeiuiinscht) bedt. ww. er in

Herfliegen, (flog her, hergellogen)

Here_intriefen, (trof herein, her- werischen; `2. wed. ww. sich -, weuschen o. ww. onr., in. s. aanvliegen.
eingelrofien) Z. lrereinlrauf eln.

Hereintrippeln,

(tril pene her-

Herfliehen, ((lolt lier, hergeflohen)

binned te zijre.

Hereinzeigen,

( ;eifile her'ein,her- o. ww. oor., in. s. herwaarts vlieden,aan-

ein, hereingelritppelt) o. ww., ni S. in- eingezeigt) hedr. wiv., Z. hereiniveisen.
dril► bilerl.
Her einzerren, (zerrle herein , herHereintrbpfeln, (tropic/Ic her- eircrle:errt) Bedt. wo. niet geweld ineirt, liereingetropl'elt) Z. hereirzträu[elct. trekken, bmunemitefkkeii.
ilereintrotten, ((rot tel e i; erein, Herelitziehen, (zog herein, herhereingetroltel) o. ww., rfl. s. uinneu eingezogen) bult. ww. our. irltrel.keii,
^lraveri, indraven.
naar binnen trekken, naar binned slee :er ei nwachsen, ('tvuchs herein, pen; 2. o. ww., nil. s. in olie Staclt -, reet
hereirrgewacltsen) o. ww. oer., nl. s. in- eert stoet konten aantrekken, intrede, hou
binnenrukken; it. een nieuw huis be--den,
wassen, bigroeten.
Hereinwackeln, (rc ackelle her- trekken.
ein, ]rereingecvctchelt) u. uw., nr. s. wa-

Hereinzischen,

(zischte herein,

ge' „nel binnen gaan, bienen waggelen; hereirtgezischt) o. ww., m. s. er in sissen.
-

2. geilt. ww waggelend binnen bren-

Hereinzw Inge---1., (ztv drtgte herein, her•eingezwangt) bedt. ww. erin per-

Hereinwagen (sick), (rvu,ejte sen, met geweld naar binnen dringen;

vlieden.

Herflieszen, (floss her•, herge(lossen) o. ww. onr., in. s. herwaarts vloeien,

aanvloeien; (fig.) das /liesai aims eineet
boscri herzegt her, dat komt niet uit een

gout hart; da Jlieszen alle ansere Uebel
hei', daaruit vloeien & voort, ontstaan,
nemen hun oorsprong.

Herflimmern, (flimmerte her, herge/lintrrtert) o. ww. aanflikkeren.
Herfloszen, (flószle her, hergeftósol) bedt. ww. aanvlotten.
Herfl(ten, (flötele her, hergeflotet)
bedr. ww. olp de fluit blazen.
Herfli chten, (fluchtele her, herge/luc /slet) bedr. w w . in veiligheid hier
brengen; 2. o. ww., in. s. herwaarts-hen

her'eir► , hereirrgecvaut) weel. ww. zich bin- jens. -, dwingen ons binnen te konen.
men wagen, liet wagen binnen te gaan.
Her einzwingen, (zivarrg herein, vluchten.
Hereinwallen, (wallle herein, hereingezwcingen) bedr. ww. oer., Z. her- Herfiuthen, (/luthete her, hergehcreingeccallt) o, ww., ril. s. binnen gol- einzu'ungen.
ftuthel) o. ww., m. s. aanvloeien, aan
-strone.
ven.
Herentge,gen, Z. hingegen.
Eereinwä1zen, (wc lzte herein, Hererzáhlen, (er.; hlte Ice ►-, her'- Herfo(r)dern, (f'o(r)derte her,

Uet'.

Her.

Her.

Herh^mmern, (hámmerte her,
hergehámnieri) o. ww. hierheen hameren;

hergefo(r)dert) bedr. ww. dagvaarder
Hergeiszeln, (geiszelte her, hergevoor, terugvragen, terugeischen van.
geiszell) bedt. ww. herwaarts geeselen.
Herfolgen, (folgte her, hergefolgt; Hergeleiten, (geleitete her, hergeo. ww., m. s. volgen, h ierhee volgen. leilet) bedr. ww. hierheen geleiden, herHerfragen (sich), (fragle her waarts geleiden.
hergefragt) wed. ww, al vragende hiel
Hergerathen, (gerieth her,hcrgekomen.
rathen) o. ww. onr., m. s. hier komen, er
Herfuhlen, (fiihlle her, herge- in slagen hier te komen.
(uhll) o. ww., m. h. voelen, al tastendE
hier komen; fiihlen Sic einnial her !, voel
maar eens hier !

Herfuhren, (führle her, hergefiihrt) hedr. ww. aanvoeren, herwaarts
voeren, hierbrengen; (fig.) diesz ist es,
was mich herfuhrt, dit voert mij hier heen.

Herfunkeln, (funkelle her, hergefwi kelt) o. ww. herwaarts vonkelen.
erfui, Z. hervor.
Hergaf en, (ga/Tie her, hergegafft)
o. ww., m. h. hierheen gapen.
Hergang, (-(e)s, mv. Hergánge)
Ill. nadering, komst, reis v., verloop o.,
gang in.; hei seinen -e, toen hij hier kwam;
each inehreren lijn - and Hergangen, na
verscheidene malen heen en weergegaan
te zijn; er hat den Hingang fur den -gehabt, hij kon heengaan zoo als hij gekomen was; (fig.) der - einer Sache, toedracht V.
Hergangeln, (gángelle her, hergegánngell) bedr. ww. herwaarts leiden.
H@rgeben, (gab her, hergegeben)
bedr. ww. onr. geven, overgeven, ter hand
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2. bedr. ww. vasthameren.
Herhangen, (hing her, hergehangen) o. ww. onr., m. h. hierheen hangen,
afhangen.

Herhangen, (hlingte her, hergehángt) bedr. ww. hierheen hangen.
Hergieszen, (goss her, hergcgos- Herharken, (harkte her, hergeharkl) hedr. ww. hierheen harken.
sen) bedr. ww. hierheen gieten.
Hergirren, (girrte her, h^ rgegirrt) HCrhaspeln, (haspelte her, herge
o. Ww. kirrend naderen, herwaarts kirbedr. ww. haspelen.
-haspelt)
ren; 2. bedr. -ww. kirrend uiten.
Herhauehen, (hauchte her, herHerglanzen, (gldnzie her, herge- gehaucht) bedr. en o. ww. hierheen odeglgnzt) o. ww., m. h. zijn glans her- men, blazen.
waarts verspreiden, met glans naderen.
Herhauen, (hieb er, hergehauen)
Hgrgleiten, (glitt her, hergeglil- bedr. ww. onr. hierheen slaan, houwen,
ten) o. ww. onr., m. s. aanglijden.
afranselen.
Herglimmen , (glomm her, herge- Herhaufen, (háufte her, hergehauft) bedr. ww. ophoopen.
glommen) o, ww. onr. glimmen.
Herglimmern, (glimn^erte her, Herheben, (!tob her, hergehoben)
liergeglimmert) o. ww., Z. herglimmen. bedr. ww. onr. aandragen, aantillen.
Herheften, (heftele her, hcrgehef-

Herglitsehen, (glitschle her, her)egliisch -i) o. «cv. aanglijden.
Herglotze n, (glotzie her, hergelloizt) o. ww. met uitpuilende of opge,palkte oogen kijken.
Horgraben , (grub her, hergegraien) bedr. ww. onr. herwaarts graven.

(ei)

bedr. ww. hierheen vastmaken.

Herheiszen, (hiess her, hergeheiczen)bedr. ww. onr. bsvelen herwaarts of
hier te komen.

Herhelfen, (half her, hergeholfen)
t. ww. onr. jenin. -, hierheen helpen.
Hergrapsen, (grapste her, herge- Herhetzen, (hetzte her ,hergehetzt)
rrapst) o. ww., Z. hergreifen.
)edr. ww herwaarts jagen.
Hergreifen, (grif)`' her, hergegri,f- Herheulen, (heulte her, herge'en) o. ww. onr., m. lt. hierheen grijpen, íeult) bedr. ww. huilend voordragen.
ierwaarts grijpen.
Herhinken, (hinkte her, hergestellen, aangeven, opgeven, leveren, verHergrinsen, (grinsle her, herge- tihkt) o. ww., rn. h. aanhinken, herschaffen; gib her!, geef over!, geef hier !;' Hrinst) o. ww. grijnzend herwaarts zien. vaarts hinken.
sein Pferd -, verkoopei; (fig.) seinen Hergrunzen, (grunzie her, herge- Herholen, (holte her, hergeholt)
Naazen daa u -, leenen.
runzt) bedr. wo. met eene ruwe iedr. ww. van laan halen; jent. -, hierHergebracht, bijv. nw., Z. her- tern voordragen.
talen; cine Sac/ c -, bijbrengen; (fig.)
bri.ngen.
Hergueken, (guckte her, herge- eine Griinde sehr weit -, zoeken.
Hergegen, bijw.

Herhorehen, (horchte her, hergeHergurgeln, (gurgelle her, herge- ^orcht), - horen, (hórte her, hergehórl)

Z. hingegen.

ucict) Z. herseleen.

Hergehen, (ging her, hergegangen)
o. WW., onr., m. S. komen, naderen; geh
her!, kom hier!; 2. over iets heengaan;
das Wasser ging über ihn her, ging, liep
& over hein heen; es geht nicht ganz ober
den Tisch her, groot, lang genoeg zijn ons
& te bedekken; 3. toegaan, gebeuren,
plaats hebben, zich toedragen; so gent es
in der Welt her, zoo gaat het &; das geht
hier ja recht Koch, recht bustig her, dat
gaat hier vroolijk toe; hiergeht es scha ndlic.h, sehr ge7nein her, hier gaat het & toe;
bei dieser Schlacht ging es schr scharf
her, ging het duchtig of geducht toe; wie
ging es dabei her?, hoe ging liet daarbij
toe?; hier gekt es her, cvie int Kriege, liet
gaat hier toe als &; 4. es ging scharf
über den Wei n her, het ging duchtig er
langs met den wijn; nun geht es über
;rich her, nu word ik onder handen genomen (roet verwijtingen of scheldwoorden); es ging recht ober ihn her, zij voeren g ^weldig tegen hem uit

^. WW., m. h. hooren, luisteren; horchen
>ie her, kom eens luisteren.
Herhunlpeln, (humpelte her, heren, ontvangen hebben, gekregen heb - ehunipelt) o. ww., m. s. aanhompelen.
urgelt) bedr. ww. gorgelend zingen.
Herhaben, (hatle her, her•gehabl)
edr. ww. onr. (gemeenz,) van Baan heb -

Herhu.pfen, (hihpfle her, hergeupft) o. ww., m. s. aanhuppelen, hup
naderen.
-elnd

en; ivo ich das herhabe?, waar ik liet
an Baan heb ?, hoe ik er aan kom?; ivo
)ll ich es -?, waar zou ik liet van daan

Herhusehen, (huschte her, hergeHerhaeken, (hackle her , herge- I uscht) o. ww., m. s. herwaarts kruipen,

ebben.

hear. ww. hierhe.n hakken.
Hprhageln, (hagelte her, hergehaell) onp. ww. hagelen.

lijden.

acct)

Hring,

( - (e)s,mv. - e)m.,Z.Hairing.

Herirren, (irrle her, hergeirrl) o.

Herhákeln, (häkelle her, hergeh^z- rw., m. h. komen aandwalen.
-11) bedr.

ww. haken.

Herisie, v., Z. Kirsei.

HQrjagen, (jagle her, hergejagt) o.

Herhaken, (hakte her, hergehakt)
edr. ww. haken.

1 'w., m. s. aanjagen, aanrennen; 2. bedr.

Herhallen, (hallte her, hergehalli) ^ %v. hierheen jagen, herwaarts jagen.
ww., m. h. uit de verte klinken, her- Herj ammern, (jananierte her, her,

aarts kun ken, weergalimmen. t

ijammert) bedr. w v. met eene klagende

Herhalten, (hielt her, hergehal- s ,em voordragen.

!n) bedr. ww. jenin. die Hand -, aaneden, toesteken; 2. o. ww., m. h. voorHergehö ren, (gehorte her, herge- ouden, aanbieden; (rig.) dulden, lijden, c
hört) o. ww. hierheen of hier behooren; itstaan; er muss immer -, hij heeft altijd
diese Frage gehort nicht her, behoort hier' 'at te verduren; er musste -, hij leeft liet c
niet te huis, is hier te onpas.
otje moeten leggen, men heeft den spot G
Hergeifern, (geilerie her, herge- iet heem gedreven; sic werden - mussen, 1
gei fert) bedr. ww. woedend uiten.
j zult er voor moeten boeten; trein
Hergeigen, (geigte her, hergegeigt) , eutel hal schrecklich - vii ssen, ik heb lA
bedr. ww. op de viool spelen.
oeten opdokken.
,

Herjauehzen, (jauchzte her, her,jauchzt)

bedr. ww. met gejuich voor -

ragen.

Herkarren, (karrte her, hergekarri)
ww., in. s. op eene kar naderen, aan arren; 2. bedr. ww. met eene kar aan -

)eren.

Herkehren, (kehrte her, herge,hrt) bedr. ww. herwaarts vegen; 2.
ed. ww. sich -, zich herwaarts wenden.
,
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Her.

Her.

Herkeulen, (keulte her, herge- kracht) o.
keult) bedr. en o. ww. met eene knots overvallen.

WW.,

Her.

m. s. kraken, krakend ein hergelaufener Kerl, verloopen mensch,
vagebond , avonturier m.

Herkrächzen, (krächzte her, herHerkitten, (kittele her, hergelcit- gekrachzt) bedr. ww. krijschend voordra.

herwaarts slaan.

tel) bedr. ww. lijmen.
Herkleben, (klebte her, hergeklebt) bedr. ww. plakken.
Herkleeken, (kleckte her, hergekleckt) bedr. neerkletsen.
Herkleeksen, (kleckste her, hergekleckst) bedr. ww. neerkladden.
Herklettern, (kletterte her, hergeklettert) o. ww., m. S. klauteren.
Herklimmen, (klomm her, hergeklommen) o. ww. onr., m. s. herwaarts

Herlegen, (legte her, hergelegt)
bedr. Ww. bier leggen, heenleggen, neer
-legn.

gen.

Herkrahen, (krdhte her, herge-

Herlehren, (lehrte her, hergelehrt)

krdht) bedr. ww. niet eene kraaiende bedr. ww. leerend voordragen.
stem voordragen.
Herleiern, (leierte her, hergeleiert )
Merkrallen, (krallte her, herge- bedr. ww. op de lier spelen, eentonig
krallt) bedr. ww. hierheen krabben; 2. voordragen; 2. o. Ww., m. s. langzaam
naderen.
met de klauwen herwaarts trekken.

Herkramen, (kramte her, herge- Prerleihen, (lien her, hergeliehen)
kramt) bedr. ww. uitkramen, voor den bedr. ww. onr. uitleengin, te leen geven,
voorschieten.

dag komen met.

Herkratzen, (kratzte her, herge-

Nerleimen, (leimie her,hergeleimt)

kratzt) beds. ww. herwaarts krabben, beds. ww. lijmen.

klimmen.

Herklimpern, (klimperte her, her- krassen.
geklimpert) o. ww. (i. k. bet.) slecht (op Herkreisehen, (kreischte her,herde piano) spelen.
gekreischt) Z. herkráchzen.
Herklingeln, (klingelte her, her- Ferkriechen, (kroch her, hergegeklingelt) o. ww., m. h. klinken, her- krochen) o. ww. onr., m. h. en s. herwaarts klinken.

Herklingen, (klang her, hergeklungen) o. ww. onr. herwaarts klinken.
Herklopfen, (klopfte her, hergeklopft) bedr. en o. ww., m, h. aanklop
-pen,

herwaarts kloppen.

Herknallen, (knallte her, herge-

Herleiten, (leitete her, hergeleilet)

bedr. ww. heenleiden, herwaarts leiden;
dieses Wasser wird hergeleitet, wordt hierheen geleid; Wasser von einee Quelle -, af leiden, afvoeren; (fig.) ein Wort -, atleiwaarts kruipen, kruipende naderen, aan der; eiren Satz aus einero andern -, aflei-kruipen. den; eire Folgerung -, afleiden, trekken,
Herkriegen, (kriegte her, herge- ontleenen aan.
kriegt) bede. ww. (gemeenz.) Z. herbeHerleitung, v., Z. herleiten; it.
waterleiding v., afleiding v.; (Spraakk.)
kommen.
Herkritzeln,(kritzelte her, herge- afleiding, etymologie v,
kritzelt) o. ww., m. h. auf ein Papier -, Herlenken, (lenkte her,hergelenkt)
bedr. en o. ww. herwaarts sturen.
neerkrabbelen, neerkladden.

knallt) o. ww. knallen, schieten.
Herknien, (kniete her, hergekniel) Herkrumeln, ( kriimelte her,hero. ww., m. h. neerknielen, hier knielen; gekrümelt) bedr. ww. kruimelen.
kniet her!, kniel hier neder.
Herkrurnmen, (krummte her,herHerknöpfen, (knópfte her, herge- gekriimntt) bedr. ww. herwaarts buigen;
knop ft) bedr. ww. knoopen.
2. wed. ww. sich -, zich overbuigen.
Herkollern, (kollerte her, herge- Herkunft, v. aankomst, afkomst
kollert) bedr. ww. herwaarts rollen, aan v.; 2, afkomst, familie, afstamming v.,
1

Herlesen, (las her, hergelesen)
bedr. ww. onr. oplezen, voorlezen; 2. gedachteloos, werktuiglijk aflezen.

Herleuehten, (leuchtete her, hergeleuchtet) o. ww., m. h. hierheen stralen, herwaarts lichten; leuchte einmal her,
licht eens hierheen.

Herliefern, (lieferie her, hergelieHerkutsehen, (hulschte her, her- fert) bedr. ww. hier leveren, ter plaatse
Herkommen, (kam her, herge- gekutscht), herkutsehiren, kut leveren.
kommen) o. ww. onr., m. s. hier komen, schirie her, herkulschirl) o. ww., m. s. Herling, (-( e), mv. -e) m. zure,
aanrollen, rollende-rolen;2.w,ms oorsprong in.

naderen.

(

herwaarts komen, naderen; komm her,
komm her zu mir, kom hierheen, kom hij
mij; ich komme gerade von ihm her, ik
kom onmiddellijk van hem van daan; ich
komme gerade vom Essen her, ik kom zoo
van het eten af; (fig.) hergekommener Ge
herkomstig-brauch,Z.egt;2

komen aanrijden, heenrijden.

Herlabbern, (labberte her, hergelabbert) bedr. ww. (Volkst.) uitbraken.
Herlacheln, (láchelte her, hergeláchell) o. ww., m. h. gegen jem. -, iem.
lachende aanzien, glimlachend aanzien;

wrange, onrijpe druif v.
Herlispeln, (lispelle her, hergelispell) bede. ww. fluisterend voordragen,
uitspreken.
Herlitze, (- n) v. (Pl.) kornoelje v.

die ihm -de Hoffnung, toelachen.
Herlitzenbaum, ( - baum(c)s ,
Herlachen, (lachte her,hergelacht) mv. -brume) m. kornoeljeboom m.
zijn, gesproten zijn, afkomstig zijn, afHerloeken, (lockte her, hergelockt)
stammen, afkomen; von guten Leulen -, o. ww., m. h. lachende aanzien.
afstammen; 3. diese Krankheit kommt
Herladen, (lud her, hergeladen) bedr. ww. hier lokken, aanlokken, heenvon der Unm-ász igkeit her, komt voort, bedr. ww. onr. hier noodigen, uitnoodi- lokken.
Herlodern, (loderte her, hergelospruit voort, ontstaat; von wem kommt gen om te komen; 2. herwaarts laden.
Herlagern, (lagerte her, hergela- dert) o. ww. herwaarts vlammen.
diese Nachricht her, van Wien is & af
Her1ugen, (log her, hergelogen)
-komstig. gen) bedr. ww. herwaarts legeren.
U. o. zelfst, aankomst, nadering, reis
Herlallen, (lallte her, hergelallt) bedr. ww. one. jemn. etzv. -, voorliegen.
v.; das - ist ihm verboten, het is hem ver- bedr. ww. stamelend voordragen, voor - HQrmaehen, (machte her, hergemacht) bedr. ww. (gemeenz.) man muss
boden te komen; (fig.) gebruik o., ge- stamelen.
woonte, herkomst, usance v.; ein alles-, Hertangen, (tangle her,hergelangt) da eire Treppe -, maken, inrichten; 2.
een oud gebruik; 2. afkomst, afstamming, o. ww., m. h. reiken tot, lang genoeg zijn wed. ww. sich -, zich herwaarts begeven;
familie v.; er ist von gulem -, hij is van voor; das langt nicht bis :u mir her, dat sick über etcv. -, aan het werk gaan, zich
reikt niet tot bij mij; er karn nicht -, hij druk maken met; sich über eine Pastete -,
goede afkomst, familie.
Herkommlich, bijv. en b. her- kan zoo ver niet reiken; langen Sic ein- aanvallen op; sick liber jem. -, aanvallen,
komstig, gebruikelijk, overgeleverd, vol mal her, voel maar eens hier; 2. bedr. overvallen.
gewoonte, oud; dies ist bei inas so -,-gens Ww. toesteken, aanreiken; langen Sie mir' Hermandad, v. broederschap v.;
dat is zoo het gebruik, de gewoonte; 2. das Bach her, reik mij dat boek eens aan. (Gesch.) politiedienaars m. mv. der inHerlassen, (liesz her, hergelassen) quisitie.
das -e, oude gewoonte v.
Herkinnen, (konnte her, herge- bedr. ww. one. laten naderen, binnenla- Hermaphrodit, (- en, mv. -en)
m. iemand m. die de beide geslachten
konnt) o. ww. one., m. h. hierheen kun ten, toelaten.
Herlatsehen, (lalschie her, herge- schijnt te hebben, h ermaphrodiet m.
kunnen naderen.
-ne,
Hermarseh,(- es,mv. Hermdrsche)
Herkórnen, ( körnte her, herge- laischt) o. ww., m. s. aansjokken.
lcórnl) bedr. ww., Z. herlocken.
Herlaufen, (lief her, hergelau fen) m. heenmarsch in., heenreis, reis v. hierHQrkraehen, (krachte her, herge- o. ww. one., m. s. heenloopen, toeloopen; heen.

Her.

Her.

Her.

Hermehen, (- s, mv. Hermchen) herwaarts neigen; 2. wed. ww. sich -,
zich herwaarts neigen.
o. (Nat. hist.) wezeltje o.
Herme, (- n) v. (o. Gesch.) Z.Her- Hernennen, nannte her, hergenannt) bedr. ww. onr. opnoemen, aanmessr ule.
Hermeekern, (meckerle her, her- halen.
gemeckert) bedr. ww. met eene bevende Hernieken,(nickle her,hergenickt)
stem, blatende voordragen; 2. o. ww ko- o. ww. toeknikken.
men aanblaten.
Hernieder, bijv. ne(d)er, naar beHermei, (-s,mv.Herniel) m.of -rau- neden.
Herniederblicken, (blickte herte, (- n) V. (PI.) roomsche kamille v.
Hermelden, (meldde her, herge- nieder, herniedergeblickt) o. ww. ne(d)erzien, ne(d)erstralen.
nieldet) bedr. ww. melden.
(

Hermelin, (- (e)s,mv. -e) m. (Wapenk., Pelt.) hermelijn, hermelijnvel o.;
2. (Nat. hist.) witachtig geel paard o.
met rosse manen; it. krekeltje o.; 3. iem.
van eene teere kleur.

Hermelin—kragen , (-kragens,
mv. - kragen) m. met hermelijn gevoerde
kraag m.; - mantel m. hermelijnen mantel
m., Z. Hermelin (Nat. hist.)
Hermessäule, (- n) v. (o. Gesch.)
Hermeszuil v.; it. Mercuriusbeeld, Hermesbeeld o.

Hermessen, (masz her, hergemessen) bedr. ww onr. hierheen meten.

Hernesten, (mestete her, hergemeeslet) bedr. ww. mesten.
Hermetik, v., z. m. wetenschap v.
van de omzetting der metalen, Z.Alchymie.
Hermetisch, bijv. en b. (Alch.)
hetgeen op de goudmakerij betrekking
heeft; (Scheik.) luchtdicht, hermetisch.
Hermeneut, (- en, tnv. -en) m.
uitlegger, verklaarder, tolk m.
Hermene_utik, v., z. m. uitleg kunde V.
Hermodattel, (- n) v. (PI.) hermodadel v., hartwortel m.

Hermögen,(mochte her,hergemocht)
o. ww. onr., m. h. lust hebben om te komen.

Hermummeln, - murmeln,

(mummelte her, hergemummelt eu murmelte her, hergeinurmelt)bedr. ww. mompeten, voor zich heen prevelen, afprevelen.

Hermussen, (mussle her, herge-
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nieder, herniedergestiegen) o. ww. onr.,
Z. herabsteigen.
Herniederstrahlen, (slrahlle
hernieder, herniedergeslrahlt) Z. herabstrahlen.
Herniederstromen , (strómte
hernieder, herniedergestromt) Z. herabsirömen.
Herniedersti rzen, (si- rzte hernieder, herniedergesli rtit) bedr. ww. eies.

nederstorten, nederwerpen; 2. o. ww.
naar beneden storten, nedervallen, neer
-zijgen.
Herniederblitzen, (blitzte herHernöthigen, (nóthigte her, hernieder, herniedergeblitzi) o. ww., m. s.
gertöthigt)bedr. ww. hier noodigen, noodnederbliksemen.
Herniederbringen , (brachte zaken om hier te komen.
hernieder, herniedergebracht) bedr. ww.
Herodes, in. eig. zelfst. Herodes;
(gemeenz.) das danke dir - !, dat danke
naar beneden brengen.
Herniedereilen, (eilte hernieder, u de weerga!
herniedergeeilt) o. ww., m. S. naar bene
Heroisch, bijv. en b. heldhaftig,
ijlen, snellen.
-den moedig, heldmoedig; (o. Gesch.) - eZeit,
Herniederfahren, (f uhr hernie- heldentijdvak o.; -es Gedicht, helden
o.; -er Vers, hexameter m.;-dicht,epos
der, herniedergefahren) bedr. ww. onr.
naar beneden brengen, varen, rijden; 2. (Schild.) das -e Fach, het heldengenre o.;
o. ww., m. s. afrijden, snel naar beneden (Gen.) -e Mittel, sterk, krachtig; (fig.)
dalen, storten; auf etzv. -, nedervallen, buitengewoon groot, krachtig, sterk als
neerschieten.
een held.
hernie- Herold, (-( e)s, mv. -e) m. heraut,
Herniedergehen, gingonr.,
m. wapenbode m.; 2. gezant, parlementair
der, herniedergegangen) o. ww.
m.; 3. (Nat. hist.) meerkol v.
S. naar beneden gaan, afdalen.
Herniederkommen, (kam her- Heroldin, (- flea) v. verkond igster,
nieder, herniedergekommen) o. ww. onr. bodin v.; (Nat. hist.) zwaluw v.
naar beneden komen, afdalen, afvalIierolds—amt, (-amt(e)s, mv. dmler) o. post m.. ambt o. van heraut; len.
Herniederlächeln , (ldchelte bild o., -figur v. (Wapenk.) herautsbeeld
hernieder, herniedergeldchelt) o. ww., Z. o.; -kunst v. wapenkunde, heraldiek v.;
-mantel, -rock m. herautsmantel, - rok m.;
hcrablacheln.
Herniederlassen, (iiesz hernie- -stab m. staf m. van den heraut; -würde
der, herniedergelassen) bedr. ww. onr. V. waardigheid v. van heraut.
neerlaten, laten vallen; 2. o. ww., m. h.
Herons-ball, -brunnen, m.
afdalen, naar beneden komen.
(Waterb.) tafelfontein v. van Heron.
Herni_ederrausehen, (rauschie
Herorgeln, (orgelte her, hergeorhernieder, herniedergerauscht) o. ww., m. gelt) bedr. ww. op het orgel spelen, afS. naar beneden ruischen.
spelen, opdreunen.
Herniederrieseln, (rieselle her- Heros, (-, mv. Heroen) m. (Fabelt.)
nieder, herniedergeriesell) Z. herabrieseln. zoon m. van een god of van eenti godin,
Hemn iederrollen, -rumpeln, halfgod m.; 2. held, groot krijgsman m.
(rollte hernieder, herniedergerollt en rumHerpaeken, (packie her, hergepelle hernieder, herniederger•umpelt) b .-dr. packt) bedr. ww. neerpakken;2. wed.
ww. sich -. nader komen, herwaarts koen o. ww. naar beneden rollen.
Herniederschauen , (schaute men.
hernieder, herniedergeschaul) bedr. ww., Herpap(p)ern, (pap(p)erte her,
hergepa(p)pert) Z. herplappern.
Z. herniedersehen.
-,

(

-

mussi) o. ww. onr., m. h. herwaarts
moeten; der Schlüssel muss wieder her,
moet gevonden worden, terecht komen.
Hernaeh, bijes. daarna, vervolgens, Herniederschweben, (schwveb- Herpeitsehen , (peilschte her,
later, dan; nicht lange -, niet lang daar -. te hernieder, hcrniedergeschcvebt) Z. her- hergepeitscht) bedr. ww. herwaarts zweepen, door zweepslagen noodzaken herna; einen Tag -, later; den Tag -, den dag abschwweben.
Herniedersehen, (sah hernieder, waarts te komen.
daarna, den volgenden dag; and - ?, en
herniedergesehen) bedr. ww. onr. neder- Herpiianzen, (ptlanzie her, herdan?, wat gebeurt er dan.
I gep flanst) bedr. ww. hier planten; 2. wed.
Hernageln, (nagelte her, hergena- zien, naar beneden zien.
Herniedersenden, (sandte her- ww. sich -, zich neerzetten.
gelt) bedr. ww. spijkeren, nagelen.
Hernahen, (nahte lier, hergenaht) nieder, herniedergesandt) bedr. ww. onr., Herpieken, (piekte her, hergepickt)
o. ww. pikken.
Z. herabsenden.
bedr. ww., Z. herannahen.

Herniedersenken, (senkte hernieder, herniedergesenkt) bedr. ww., Z.
Hernehmen, (nahm her, herge- herabsenken.
Herni_edersíngen., (sang hernienommen) bedr. ww. onr. nemen, van
daan nemen, krijgen; (fig.) den Beweis der, herniedergesungen) bedr. ww. onr.
von etre. -, ontleeneu aan, putten uit; 2. naar beneden zingen.
Herni_edersinken, (sank herniejem. -, onder handen nemen, doorhalen,
der, herniedergesunken) o. ww. onr., m.
mishandelen.
Herneigen,(neigte her,hergeneigt) s. nederzinken.
Herniedersteigen, (stieg herbedr. ww, den Kop( gepen etiv. ofjem. -,
Hernähen, (ndhie her, hergendht)

bedr. ww. naaien.

Herpinseln, (pinselte her, hergepinselt) bedr. ww. schilderen.
Herpissen, (pisste her, hergepisst)
o. Ww. neerpissen.
Herplappern, (plapperte her, hergeplappert) bedr. ww. aframmelen, afsnappen, werktuiglijk opzeggen ; sein
Wissen -, uitkramen.

Herplatsehen, (platschte her,hergeplatscht) o. ww., m. s. neerploffen.
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Her.

Her.

Her.

Herplatzen, (platzte her, herge- rankt) o. ww. en wed. ww. sich -, her- fijn hout; -brodQ. fijn brood, witte brood
2. voedsel, onderhoud o.; — essen
plalzt) o. ww., in. s. bersten, sprin- waarts ranken.
gen.
Herrasen, (raste her, hergerast) o. zijn brood verdienen in den dienst
van een ander; - diener , m. heereHerplaudern, (plauderte her, her- ww., m. s. komen aanrazen.
geplaudert) bedr. ww. vertellen.
Herrasseln, (rasselte her, herge- knecht, lakei m.; 2. gerechtsdienaar, boHerplumpen, (plumpte her, her- rasselt) o. ww. aanrammelen, rarrimelend de m.; (fig.) kruipend, laag persoon,
vleier m.; - dienst m. dienst m. bij een
geplumpt) o. ww., m. s. neerplompen, naderen.
neerploffen.
He rrauehen, (rauchle her, Ii erge- lieer; 2. heerendienst, leendienst m.; it.
landdienst m.; -essen o. heereneten o., duHerprallen, (prallte her, herge- raucht) o. ww. rooken.
prallt) o. ww., m. s. neerstuiten.
Herräuchern, (rducherte her,her- re, lekkerekost m.; -[astnacht v., Z. -sonnHerpr edigen, (predigte her, her- gerduchert) bedr. ww. rooken, bewie- tag; -fressen o. ( gemeenz.) Z. - essen;
-garters m. tuin m. van den (leen)heer;
gepredigt) bedt. sew. op een zalvenden rooken.
Herriumen, (ráurnte her, herge- -gebdek o. heerengebak o.; -gebot o. betoon voordragen.
vel o. van den heer, bevel o. van hooger
Herprugeln, -puffen, (prugelte ráuint) bedr. vvv. herwaarts ruimen.
Herrausehen, (rauschte her, her- hand; -ge/'alle o. mv. heerenrechten o.
her, hergepriigelt en puffte her, hergepufj't)
gerauscht)o. ww. net geruisch herwaarts mv., inkomsten v.mv. van den(land)heer;
bedr. ww. herwaarts slaan, doffen.
-geheiss o., Z. -befehl; -fielder o. mv.
Herpurzeln, (purzelte her, herge- trekken, naderen, aanruischen.
Herrehen, o. (verkl.) heertje o., geldelijke inkomsten v. mv. van een land
purzelt) o. ww., m. s. neerbuitelen.
Herpusten, (pustete her, herge- jonge, kleine heer ni.; 2. heertje o., fat,' &; - geschenk o. (Zoutm.) zout water o.
ten voordeele der arheiders;it.geschenk o.
gek, kwast m.
pu-stet) bedr. ww. herwaarts blazen.
Herquaken, (quakte her, herge- Herrechen, (rechte her,hergerecht) aan de ambtenaren; -gulden in. hoftins,
heerengulden m. (480 Heller); -gulte v.
quakt) bedr. ww. met eene kwalcende bedr. ww. aanharken.
Herrechnen, (rechnete her, her- inkomsten v. mv. van een goed &; -gunst
stem voordragen.
Herqua1men, (qualmte her, her- gerechnel) bedt. ww. voorrekenen,opre- V. gunst, genade V. van den heer; -hand
kenen; an den Fingern -, op zijne vinger s V. hand, weldaad, macht v. van aanzien
gequalmt) o. ww., in. S. walmen.
macht v•, gezag o. van den-lijken;t.
Herquieken, (quickie her, herge- tellen; (fig.) jemn. seine Felder -, optel lieer; — geht durch's ganze Land. koninquickt) bedr. ww. met eene piepende stem leri, opsommen.
Herreehnung, v., Z. herrechnen; gen hebben lange armen; -hans o. hee voordragen.
renhuis, aanzienlijk huis; 2. --- of -hof
Herr, n of -en, cnv. -en) m. heer, it. optelling, opsomming v.
Herreeken,(reckte her,hergereckt) m. kasteel, slot o., woning v., paleis o.
meester, baas m.; - eines Hauses, Gutes,
-

(-

heer, eigenaar; (van een dorp &), heer.
landheer m.; - der Welt, heer, meester,
schepper m.; it. God m.; sic will - im
Hause sein, zij wil baas zijn; 2. - über
etw. sein, meester zijn, kunnen beschikken over; - zu Wasserundzu Lande, mester, gebieder m.; - über seine (ihre) Leidenscha f len sein, zijne (hare) hartstochten belieerschen; über jem. of etw. - wer-

den,bemachtigen,over•meesteren, meester
worden onderwerpen, ten onder brengen;

3. der - der Heerscharen, Heer, God m.;
der - aller -en, de Heer der heeren; der
Kónig, nzein -,mein allergnádigster -, mijn
geëerbiedigde koning; der Kaiser ist pin
machtiger -, vorst m.; (van een bediende), meester m.; (van een paard &),

meester, eigenaar m.; die -en vom Parlamente, de heeren m. mv.; sein eigener sein, Z. eigen; die groszen -en, de groote
heeren, de grooten, de rijke, aanzienlijke

lieden; den -n spielen, den heer spelen,
uithangen; (Spr.) grosze -en haben lange
Arme, g1oote heerera hebben lange armen;
it. ein guter, aller -,een goede, oude man
in.; eira - von gestern, een van arm
rijk geworden man , parvenu n1.; 4.
(als titel), - L., Mijnheer L.; der - Graf,
Pfarrer, Mijnheer de graaf. predikant;
Ihr - Valer, Mijnheer uw vader; lhre -en
Druder, Mijne heeren uwe broeders;hochmögende-en, Hoogmogende Heeren; der Martin, de Heer Martin; jeder - fuhrte
seine Dame, iedere heer, cavalier &; 5.
unser -, geistlicher -, onze pastoor of dominé; 6.(van een gezin, een handelshuis),
hoofd o.; (van een handwerk), baas, patroon m.; seinen -n veelassen, zijn dienst
verlaten.
Herraffen, (ra file her, hergera f 1 )
bedr. ww. hijeenrapen.

Herzanken

?

(

rankte her, herge-

van den heer.

bede. ww. toereiken, toesteken.

Herren-kirsche, (-n) v. kor -

Herreden, (redde her, hergeredet)

noelje v.; - knecht rn., Z. -diener; -horn
I erregr__en, (regnrete her, herge- o. koren o. voor den heer; -krankheit v. groote lui's ziekte v., poregnet) o. ww. regenen.
Herreiben, (rieb her, hergerieben) dagra o.; -kiinm-mel m. heerenkomijn o.;
-leben o. heerenleven o.; ein — fuhren,
bedr. ww. onr. wrijven.
Herreiehen, (reichte her, huge- leven als een heer, een gemakkelijk leven
reicht) o. ww., m. h. overreiken, reiken leiden;- loch o. ( Laridb.) gat o. voor den
tot; das reicht nicht her, dat reikt niet, ploegboom; -los o. zonder dienst, heetot hier toe; 2. bedt , ww. die Hand -, toe- reriloos, zonder meester, buiten dienst:(i.
reiken, toesteken, overgeven; Teich die k. bet.) — es Gesindel, verdachte lieden,
straatloopers, leegloopers ni. mv.; -- es
Hand her, geef naij de hand.
Herreimen, (reimte her, herge- Gut, onbeheerd goed; - meister m., Z,
Heerroeister; - papier o. damespapier o.
reimt) bedr. ww. voorrijmen.
Herreise, (- n) v. reis v. herwaarts; Herrennen, (runnte her, hergedie Hin- and Herreise, heen- en terug- rannt) o. ww. oor., in. s. aanrennen, aan
-snel.
reis v.; auf der - von Paris, op de reis
Herren-pfarre, ( -n) v. collatie
van Parijs hierheen, bij (mijne) terug
uit Parijs.
-komst v.; -pilt m. eetbarepaddenstoel m.; -recht
Herreisen, (reiste lier, hergereist) o. heerlijk recht, recht o. van een heer,
eigendomsrecht o.; - schenkti v. heereno. ww., m. s. herwaarts reizen.
Herreiszen, (riss her, hergerissen) herberg v.; - schicht v. ( Bergw.) landbedr. ww. oor. herwaarts rukken, trek- mijn, koninklijke mijn, mijn v. van den
ken, sleepera; jem. kin- and -, Been en heer; -schneider m. kleermaker tn. voor
heeren; -schnepfe v.poelsnip v.;-schivamnt
weer sleepers.
Herreiten, (rilt her, hergeritten) m., Z. -pils; -sill rn verblijfplaats v.,
o. ww. onr., m. s. komen aanrijden, her- woonhuis o. van den heer, Z. -hans (2);
-sohle v. (Zoutm.) aandeel o. zout water
waarts rijden.
Herreizen, (r•eizte her, hergereizt) ten voordeele der financiekarner; -sonntag
bedr. ww. hierheen lokken, herwaarts m. Zondag in. voor de vasten; -speise v.,
Z. - essen; -stand m. rang, stand m. van
lokken.
Herren-apfel, apfels, mv. -dp- den lieer, adelstand, hoogti adel m.; 2.
fel)m.prinsenappel m.;-arbeit v.(Leenw.) Z. -stuhl; • stube v. vertrek o., kamer v.
heerendienst, leendienst m.; -arbeiter m. van den heer; it. raadskamer v.; -sluhl m.
iem.die heerendiensten verricht;(Bergw.) zetel rn voor de aanzienlijken, stoel in.
mijnwerker m. in daghuur; -bank; v. voor den heer; -ta/el v. tafel V. van den
(Gesch. van D.) ridderbank, heerenbank heer; 2. kostbare maaltijd m.; -tag m. dag
v.; -bauch m. burgemeestersbuik m.; -be- in. des Heerera, Zondag m.; (gemeenz.)
fehl in., Z. - gebot; -bier o. prinsenbier, feestelijke dag m.; -tisch m:, Z. - tafel;
zwaar bier o.; -birne v. heerenpeer, tafel- -vogel m.,Z. Holyhaher; - wasser; o. vijver
pee • v.; -brett o. (Meub.) plank v. van m. van den heer; -weg in. weg m. van
bedr. ww. spreken.
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den heer; - weiher m., Z. -wasser; -vein
m. heerlijke wijn m.; -zeche v.,Z.-schicth.
Herrgott,(- (e)s)m.,z.m.(gemeenz.)
God, God de Heer m.; unser -, der -, Onze
lieve Heer, de goede God; 2. tus3ch. - !,
goede Goal !; -bärllein o. gewone nagelbloem v.; -knochen m. reliquie v.; -slc-uhlein , -vögelchen o. onzes-lieven -Heersbeestje o.
Herriehten, (richtete her, hergerichtet) bedr. ww. aanrichten, oprichten,
inrichten, in orde brengen.
Herrieehen, (noch her,hergerochen)
o. ww. onr. herwaarts rieken; it. riechen
Sie einmal her, ruik eens hier; (fig.) er
hat kaum hergerochen, hij is nauwelijks
of pas hier.
Herrieseln, (rieselte her, hergerieselt) o. ww. herwaarts droppelen.
Herrig, bijv. en b., Z. zwei -, drei-,
deutschherrig.
Herrin, (-nen) v. meesteres, dame,
mevrouw, gebiedster, patrones v.
Herrisch, bijv. en b. (i. k. bet.)
heerschzuchtig, aanmatigend, meester
gebiedend; in einero -en-achtig,ros
Tone, op een gebiedeuden, meesterachtigen toon.
Herritt, (-( e)s, mv. -e) in. rit m.
herwaarts.
Herrlein, (- s, mv. Herrlein) o. (ver oud.) das kleine -, het kind o., de jonge
heer m.
Herrlieh, ( er, -st) bijv. en b.. Z.
deutsch -, landes -, oberherrlich; 2. heer
voortreffelijk, uitstekend, uitmurl--lijk,
tend, prachtig; -es Haus, prachtig, rijk;
-er Wein, heerlijk, lekker, uitmuntend;
-es Leben, heerlijk, prachtig, bekoorlijk;
-e Tape haben, rijk leven, een bekoorlijk,
vreugdevol leven hebben; eire -e Aussichi,
bekoorlijk, heerlijk, verrukkend, prachtig; das ist -, dat is heerlijk, prachtig;
-e Naturgaben, zeldzaam; ein -es Land,
bekoorlijk; ein -er Mensch, uitmuntend,
uitstekend, edel, verheven.
Herrliehkeit, v. , heerlijkheid,
voortreffelijkheid v., rijkdom m., weelde, pracht v., roem m., glorie v.; (van
de zon), pracht v., glans m.; - Goltes,
heerlijkheid, glorie v.; 2. die - -fiber eist
Land, heerlijkheid, oppermacht v., oppergezag o., souvereiniteit v.; ein Gut
inrit allen seinen -en, met al zijne heer lijkheden, inkomsten; die forsteiliche -,
jachtrecht o., Z. Forstregal; 4. (titel) Seine -, zijne heerlijkheid, zijne Hoogheid
v.; 5. heerlijkheid, heerlijke zaak, pracht
v.; alle diese -en, al olie heerlijke zaken;
it. ist das nicht eine - ?, welk Bene vreugde! welk een genot !
Herrnhut er , ( Iers, mv. -ter)
m., —in, (-nen) V. hernhutter in., Muravische broeder in., Moravische zuster,
hernhuttersche v.; -yemeine v. hernhr► ttergerneente V.
Herrollen, (rollte her, hergerolli)
o. ww. heenrollen, aanrollen. herwaarts
rollen.
Herrsehaft, (-en) V. heerschappij
v., gezag o., eracht v., beheer o.; unter
jeins. - stehen, under ferns. heerschappij,
-

-

-
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Herrscher-binde, (- n) v. dia deem v.; -bliek m. gebiedende, bevelende
blik m. van den meester.
Herrscherei, (-en)v, aanhoudend
heerschen o. en zucht v. om te heer schen.
Herrscher- familie , (- n) v.
dynastie , familie v. van een vorst ;
-gebot o. bevel o. van den vorst; -gebund
o. bijlbundel m., fasces; -geist rn., Z.
Herrschgeist ; -gein alt v. onbeperkte
macht, souvereiniteit v.
Herrseherin, (-nen) v. beheer
-scher,
vorstin V.
Herrseher-ling, (-( e)s, mv. -e)
m. heerschzuchtig mensch, aristocraat
rn.; -lust v. heerschzucht v.; -macht v.
vorstelijke macht v.; -miene V. voorkomen
o. van een vorst; -platz m. plaats v. van
een gebieder; -reich o. rijk, koninkrijk o.;
-ruf m. bevel o. van een vorst; -seele v.
vorstenziel v.; -sinn m. heerschzucht,eerzucht v.; 2. bekwaamheid v. in het regeeren; -slab m. schepten m.; -sucht v., Z.
Herrschsucht; -thron in. vorstentroon m.,
Z.-stuhl;-lon m.toon m.van een gebieder;
- -wille ni. wil m. van den vorst; -willkühr
V. willekeur v., despotisme o.; -wort o.
gebiedend woord o.; -zegel m. teugel m.
des bewinds.
Herrsch-gebiet, (-( e)s, mv. -e)
o. gebied o. waarover iem. heerscht; -geist
m. heerschzuchtige geest in.; -gewalt v.,
Z. Ilerrschergewalt;-sucht v. heerschzucht
v., despotisme o.; -süchtelei v. heerschzucht, dwingelandij v.
Herrschsu chteln, (herrschsiichtelte, geherrschsüchtelt) o. ww. den dwingeland willen spelen.
Herrsch-suchtig, bijv. en b.
heerschzuchtig, eerzuchtig, veroveringspen o.
Herrsch—amt, (-amt(e)s, nlv. - zuclitig; ---kelt v., Z. -sucht.
Herrsehung, v., Z. herrschen; it.
zrnter) o. bediening,waardigheid v., ambt
). van een heer, heerschappij, macht v.; heerseh ing, macht v.
Herrsch- verstandig, bijv. nw.
- begierde v. heerschzucbt, veroverings-ucht, eerzucht v.; -begierig bijv. nw. bekwaam in het regeeren; -wuth v. dwinheerschzuchtig, eerzuchtig, veroverings- gelandij v.; - tviilherich m. dwingeland,
tiran, despoot rn.; (Volkst.) bloedhond
cuchtig v.
Herrselielei, (- en) v.kleingeestige m.; -wiilkiq bijv. nw. dwingelandsch.
Herrucken, (rockte her, hergeaucht v. om te heerschen, den baas te
riickt) bedr. ww. aanschuiven, bijschuispelen.
Herrseheln, (herrschelte, geherr- ven; 2. o. ww. aanrukken, naderen; rocken
schelt) o. ww. kleingeestig regeeren den' Sie her, kom wat nader.
Herrudern, (ruderte her, hergerubaas willen spelen.
Herrsehen, ( herrschte, geherrscht) dert) o. ww., m. h. en s. aanroeren.
Herruf,( -(e)s) m., z. m. herwaarts
). ww., m. h. heerschee, macht uitoefenen, regeeren, besturen, bevelen, eischen; roepen o.
Herrufen, (riet her, hergerufen) o.
-de Macht, uitvoerende macht; (Gg.)uber
Leidenschaften -, beheerschen, in toorn ww. onr.,rn. h. herwaarts roepen, tot zich
houden, in bedwang honden; -de Laster, roepen; 2. bedr. ww. jenw. -, hier roeMeinung, Leidenschaft, -der Geschinack, pen, oproepen.
Herri horen, (ruhmie her, herge-de Seuche, heerschend, regeerend, in
twang zijnde; -de Religion eines Landes, ruhm,t) bedr. ww. roemend optellen.
Herrihren, (rührte her, hergeheerschende godsdienst; it.dieses Vorurrheil herrscht noch bei vielen Menschen, ruhrt) o. ww., ni. h. von etw. -, afkomen
Eieerscht nog &; in seinen Peden herrschte van, zijn oorsprong hebben van, voortkoSanftmuth, straalde door; in seinera An- men uit, ontstaan van; davon rührt unser
,uge herrschlc Armuth, zijne kleeding ver Gluck her, daaruit komt & voort; das
-ried. ruhrt von seiner Nachlássigkeit her, dat
Herrseher, (- s, mv. Herrscher) in. komt van &, dat is liet gevolg van &.
Herrutsehen, (rutschte her, herheerschei, gebieder, meester, vorst, begerutscht) o. ww., m. s. aar glijden.
;tuurder in.
beheer staan; die - der Meere, fiber das
Meer, heerschappij, macht v., gebied o.;
jent. der - enlsetzen, afzetten; unter seine
- bringen, seiner - unterwerfen, onder zijne heerschappij brengen, aan zijn gezag
onderwerpen; die Fran fiihrt die -, de
vrouw is de baas; - fiber sich selbst,zelfbeheersching v.; 2. beheerscher, vorst,
meester, heer rn., meesteres, mevrouw,
jufvrouw, vorstin v., hoogste overheid
v.; die - eines Landes, de overheid v., koning, prins &; die - eines Gules, de heer,
eigenaar, bezitter m., bezitster, eigenares, vrouw v.; ist cure - zit house?, is
Mijnheer, Mevrouw te huis; die junge -,
de jonge heer m., de jonge jufvrouw v.,
cie kinderen o. mv. van den heer &; it.
celcher - gehort dieser Wagen ?, aan
welken heer, aan welkefarnilie&?; essind
(remde -en angelcomen, vreemden m.
mv.; die Magd hat alle 6 Wochen eine
nette -, een nieuwen dienst; die hóchsten
-en,vorstelijke familie v.;3.gebied,reehtsgebied o., jurisdictie v.; (van een edel
heerlijkheid v.; 4. (Volkst.) meire-man),
-en !, Mijne Heereu en Dames!
Herrsehafte(1)n,(herschafte(l)!e, geherschafie(t)t) o. ww. ic heer, den
naas spelen.
Herrschaftlich, bijv. en b. tot de
eerlijkheid behoorend, van den lieer,
van dleri vorst; der -e Befehl, het bevel
van den vorst; 2. heerlijk, heerschappe,ijk, vorstelijk, koninklijk;die -en Ge/alle,
heerschappelijke inkomsten; 3. aan den
meester behoorend, toekomend.
Herrschafts-name, (- n, nrv.
•n) m. ambtstitel m.; (Godg,) attribuut
).; -recht o.heerschappelijk recht,domeinrecht o.; -trappen o. heerschappelïjk wa-
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Hers en, (sáete her, hergesdel) bed r. ww. sich -, hierheen kronkelen, herwaarts hergeschwdrnit) o. ww., m. h. komen aan zwermen, toestroomen.
kronkelen.
ww. neerzaaien.
Hersagen, (sagte her, hergesagt) Herschleichen, (schlich her, her- Hersehwa tien , schaatste her,
bedr. ww. Verse -, opzeggen; (fig.) uit geschlichen) o. ww. en wed. ww. hierheen hergeschwatzt) o. ww., m. h. voorsnap pen, voorpraten, babbelen, doorpraten.
-kramen, sluipen, aansluipen.
Hersehleifen, (schleifte her, her- Hersehweben, (sch'webte her,herHersagung, -v., Z. hersagen.
Hersäuseln, (sduselte her, herge- geschleift) bedr, ww. aansleepen, hier geschuwebl) o. ww., m. s. herwaarts zwe-henslp. ven.
sauselt), - sausen, (sauste her, hergesaust) o. ww., m. s. en h. aansuizen; 2. Hersehlendern, (schlenderte her, Hersehwellen, (schwoll her,herbedr. ww. met gesuis herwaarts voe- hergeschlendert) o. ww., m. s. komen aan- geschtvollen)o. ww.onr., m.s. aanzwellen.
slenteren.
ren.
Hersehwemmen , (schwernmle
Hersehaben, (schabte her, herge- Hersehlenkern, (schlenkerte her, her, hergeschwemmt) bedr. ww. herwaarts
hergeschlenkert) o. ww., m. s. aanwagge- drijven.
schabt) bedr. ww. schaven.
Hersehwenken, (schwenkte her,
te her, her- ten.
Herseh allen, (schaffte
geschaft) bedr. ww. aanschaffen, bij- Hersehleppen, (schleppte her,her- hergeschcvenkt) bedr. ww. herwaarts
eenbrengen, ter plaatse bezorgen; 1chaff' geschleppt) bedr. ww., Z. herschleifen. zwaaien, zwenken.
ihn her, her zu mir, breng hem hier, bij
Herschleudern, (schleuderte her, Hersehwimmen, (schavamen her,
mij; wo soli ich Geld -I, van daan krijgen! hergeschleudert) bedr. en o. ww., m. s. hergeschwoinmen)o. ww. onr., m. s. komen
aanzwemmen, aandrijven.
Hersehallen, (schallte her, herge- aanslingeren.
Hersehwingen, (schavang her,
Herschlupfen,(schlupfte her,herschallt) o. ww. herwaarts klinken.
hergeschirungen) bedr. ww.onr.herwaarts
Herschauen, (schaule her,herge- geschlupn't) o. ww., Z. herschleichen.
schaut) bedr. ww., Z. hersehen.
Herschmeiszen, (schmiss her,her- zwaaien.
Hersehaufeln, (schccufelte her, geschniissen) bedr. ww. one. aanwerpen, Hersehwirren, (schzcirrte her,
hergeschucirrt) o. ww., m. S. herwaarts
hergeschaufell) bedr.ww.herwaartsschof- herwaarts smijten, gooien, werpen.
Hersehmettern, (schmel terte her, snorren, vliegen.
felen.
Hersehaukeln, (schaukelte her, hergeschmettert) bedr. ww. herwaarts Herschwung, (-( e)s, mv. Herschrciinge) m. herwaarts zwaaien o.
hergeschaulcelt) o. ww., m. s. komen aan - werpen, klateren.
schommelen; 2. bedr. WW. herwaarts
Herschmieren, (schmierte her, zwaai m., zwenking v. hierheen.
hergeschmiert) bedr. ww. smeren.
Hersegeln, (segelte her,hergesegelt)
schommelen.
Herseheinen, (schien her, herge- Hersehnattern, (schnat terte her, o. ww., m. lt. komen aanzeilen.
Hersehen, (sah her, hergesehen)o.
schienen) o. ww. onr., m. h. herwaarts hergeschnatterl) bedr. ww., Z. herplapww onr., m, h. hierheen zien.
schijnen; ein Licht schien gegen uns her, pern.
scheen naar ons toe.
Hersehnauben, (schnaubte her, Hersehnen(sieh), (sehnte her,
Herschenken, (schenlcteher, her- hergeschnaubt) o. ww. herwaarts snuiven. hergesehnt) wed. ww. hierheen verlangen,
geschenkt) bedr. ww. schenken.
Herschneien, (schneite her, her- verlangen herwaarts te komen.
Herscheren (sick), (schor her, geschoeit) o. ww. onp. herwaarts sneeu- Hersein, (tear her,hergeceesen)o.ww.
onr., Z. wo/ier; 2. van hiergeboortig zijn,
hergeschoren) wed. ww. onr., Z. herpac- wen.
Hersehnellen, (schnellte her, her- van daan zijn, afkomstig zijn; 3. ober etty.
ken wed. ww.
Herseheuehen, (scheuchte her, geschnellt) beclr. ww. herwaarts werpen. -, ergens mede bezig zijn, zich druk maHersehrauben, (schrauble her, ken met; hinter jenin. -, iern. achterna
hergescheucht) bedr. ww. aanjagen, herwaarts jagen; die Hühner vor sich -, uit - hergeschraubt) bedr. wiv. hier schroeven. zitten; hinter etzv. -, op iets uit zijn.
Hersehrecken , schreckte her, Hersenden , sandte her, hergejagen.
Herschieken, (schickte her, her- hergeschreckt) bedr. ww. door schrik her- sandt) bedr. ww. one., Z. herschicken.
Hersenken, (senkte her,hergesenkt)
geschickt) bedr. ww. herwaarts zenden, waarts drijven.
Hersehreiben, (schrieb her, her- bedr. ww, herwaarts aflaten, laten zak
hierheen zenden, laten komen.
-ken.
Hersehieben, (schob her, herge- geschrieben) bedr. ww. onr. hierheen
Hersetzen, (selzte her, hergesetzt)
schoben) bed r. WW. onr. aanschuiven, her- schrijven, neerschrijven, ontbieden; er
jhat einen Brief hergeschrieben, hij heeft bedr. ww. hierheen zetten , herwaarts
waarts schuiven,
Hersehielen, (schielte her, herge- & hierheen geschreven; 2. wed. «w. (fig.) plaatsen.
Herseufzen, (seufzte her, hergesich -, komen uit, ontstaan uit,afkomstig
schielt) o. ww. herwaarts lonken.
Hersehieszen, (schoss her, herge- zijn van; wo schreibt er sich her?, waar is seu/zi) o. ww. met een zucht hierheen
verlangen; 2. bedr. ww. etiv. -, zuchtend
schossen) o. ww. onr., m. h. hierheen hij van daan ?; das schreibt sich vont
hier wenschen.
inken her, dat komt van &.
schieten, herwaarts schieten; 2. m. s. toeHersehreien, (schrie her, herge- Herseyn, Z. hersein.
schieten, toesnellen; er schoss wie ein Pfeil
Hersingen, (sang her,hergesungen)
gegen uns her, hij schoot & naar ons toe; schrien) o. ww. onr., m. h. herwaarts
H. bedr. ww. hierheen schieten, her- schreeuwen; 2. bedr. ww. cliv. -, voor beilr. ww opzingen, afzingen.
toeschreeuwen.
-schreuwn,
Hersitzen, (sast her, hergesessen)
waarts schieten; 2. (fig.) Geld zu eta'. -,
Herschroten, (schrolete her, her- o. ww. onr., m. h. hier gaan zitten.
voorschieten, leenen.
Hersollen, (sollle her, hergesollt)
Herschiffen, (schiffte her, herge- geschrotet) bedr. ww. nederlaten.
Hersehuppen, (schuppte her,her- o. WW. hierheen zullen, moeten.
schift) o. ww.herwaarts stevenen, varen;
Herspáhen, (spahte her, herge2. bedr. ww. aanvaren, te scheep aan geschuppt) bedr. ww. herwaarts schopspciht)o. ww.met spiedende blikken hier
-breng. pen.
zien.
-hen
Hersehimmern, (schimmerteher, Hersehuppen, (schuppte her,herHerspeien, (spie her, hergespien)
hergeschimmert) o. ww. herwaarts sch fij - geschuppt) bedr. ww. niet de schop herbedr. en o. ww. onr. hierheen spuwen.
waarts brengen.
nen.
Hersehlagen, (schlug her, herge- Herschi tteln, (sch,uttelle her,her- Herspielen , spielte her, hergeschlagen) o. ww. onr., m. h. herwaarts geschutlelt) bedr. ww. herwaartsschud- spielt) bedr. ww. opspelen.
Herspreehen, (sprach her,hergeslaan; 2. bedr. ww. hierheen slaan; schla- den, herwaarts gieten.
Hersehwanken, (schwankte her, sprochen) bedr. ww. onr., Z. hersagen.
gen Sie den Ball her, sla & hierheen; 2.
Herspreiten, (spreilete her, herhergeschtvankt) o. ww., m. s. komen aanman muss hier einen Nagel -, inslaan.
gespreitet) bedr. ww. neerspreiden.
Herschlangeln, (schlangelteher, waggelen.
Hersehwarmen,(schuwdrnite her,
Herspringen, (sprang her, hergehergeschldngelt) o. ww., m. s. en wed.
(

(

(

(
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(slap f te her, hergestapft) o. ww., m. s. herwaarts stappen.
Herstarren, (starrte her, hergestarrt) o. ww. hierheen staren.
Herstauben, (stauble her, hergestaubi) o. ww., m. h. ens. hierheen stuiven.
Hersteehen, (stade her, hergestochen) o. ww. onr., m. h. herwaarts ste-

herstel o.; (Gen.) herstel o., herstelling,
Hertippen, (tipple her, hergetippt)
o. ww., m. s. herwaarts tippen.
genezing, beterschap V.
Hersteuern, (sterverte her, herge- Hertoben, (toble her, hergetobt)
steuert) o. WW., m. h. herwaarts sturen, o. ww., m. h. en s. met gedruis naderen.
richten.
Herstieken, (stickle her, herge- Hertonen, (t ónte her, hergetónt) o.
ww. herwaarts klinken.
slickt) bedr. ww. stikken, borduren.
IHerstieben, (slob her, hergesloben) Hertorkeln, (torkelle her, hergetorkelt) Z, hertaurneln.
Z. herstauben.
Herstieren, (stierte her,hergestierl) Hertosen, (loste her, hergetost) Z.
herloben,
o. ww. herwaarts staren.
Herstöhnen, (stóhnte her, hergo -' Hertragen, (trug her, hergetragen)
stóhni) bedr. ww. etw. -, steunend voor- bedr.ww.onr.hierheen dragen,aandragen.
Herträger, (-s, mv. Hertrager)m.
dragen.
Herstolpern, (stolperte her, her- aasdrager m.; -in v. aandraagster v.
gestolpert) o. ww., m. h. komen aanstrom-, Hertragerei, v., Z. hertragen.
1►elen.
Hertrappeln, (trappelie her, herHerstopfen, (stopfte her, herge- getrappell) o. ww., m. s. komen aantrap pelen.
stop ft) bedr. ww. hierheen stoppen.
Herstoszen, (stiesz her, hergesto- Hertrappen, (lrappte her, hergesaen) hedr. ww. onr. herwaarts stooten. trappt) o. ww., m. s. aantrappen.
Herstottern, (stotterte her, herge- Hertráufe (1)n, (trau f (el) te her,
s totiert ) bed r. ww. eine Rede -, stotterend, hergetrau f (cl) t o. ww., m. h. en s. droppelen.
stamelend voordragen.
Herstrahlen, (strahlte her, herge- HQrtrefl'en, (traf her, herget ro fjen)
o. ww. onr., m. h. herwaarts treffen.
slrahlt) o. ww. herwaarts stralen.
Herstreben, (strebte her,, Hertreiben, (trieb her, hergetrieben) bedr. ww. our. herwaarts drijven,
strebt) o. ww. streven hier te komen.
Herstreeken, (streckte her, herge- hierheen jagen; 2. o. ww. aandrijven; eis
streckt) bedr. ww. die Hand -toesteken, Stuck Holz trieb gegen das Schiff her,
dreef tegen & aan.
uitsteken; Geld -, voorschieten.
Herstreiehen, (sirich her, herge- Hartreten, (trot her, hergetreten)
strichen) bedr. ww. on r. Salbe au f etw. -, o. ww. onr., m. s. herwaarts treden, stap
naderen; trilt her and sieh!, kom-pen,
strijken, smeren ; 2. heenstrijken; da
streicht eis Hase her, daar snelt een haas hier, zie!
Hertriefen, (trof her, hergetro f`'en)
voorbij; er streicht hinter ihr her, hij zit
haar op de hielen; an eiza. -, langs strij- o. ww. onr., m. h. en s. herwaarts dropken; einen Buben tuchtig -, voor de bil- ielen.
Hertrillern, (trillerte her, hergelen geven.
Hers trieh, (- (e)s)m.,z.m.,Z. her- i rillert) bedr. ww. voorneuriën.
Hertrippeln, (trippelte her, herstreichen; streek m. hierheen; 2. o. zelfst.

ken.

terugkomst v. (der trekvogels.)

sprungen) o. ww. onr., m. s. komen aanspringen.
Herspritzen, (spritzte her, hergespritzt) bedr. ww. herwaarts spuiten.
Hersprudeln, (sprudelte her, hergesprudelt) bedr. en o. ww. herwaarts
borrelen, spatten.
Herspruhen, (spri hte her, hergespruht) bedr. en o. ww., m. h. en s. herwaarts spatten.
Herspueken, (spuckte her, hergespucki) o. ww., Z. herspeien.
Herstacheln, (stachelte her,hergestachelt) bedr. en o. ww. herwaarts steken, prikkelen.
Herstammeln, (stammelte her,
hergestammelt) bedr. ww. afstamelen,
stotterend, stamelend opzeggen, voorsta melen, stamelend uitbrengen.
Herstammen, (stammie her, hergestammt) o. ww., m. h. afstam men, ontstaan, zijn oorsprong hebben van,ontleend
zijn aan; (Spraakk.)afgeleid zijn, afkomen,
afstammen; die -den WQrter, de afgeleide
woorden.
Herstammung, v.,Z. herstammen;
2. afkomst, afstamming v., oorsprong m.,
bron v.; (Spraakk.) afstamming, aflei-

ding v.

Herstapeln,
stapelt) o. ww.,
stappen.

W.

Herstapfen,

(slapelle her, herge-

s. aanstappen , hier
-hen

(stand her, hergestanHerstromen, (stromie her, hergestróntl) o. ww., m. S. aanstroomen, herden) o. ww. onr. hierheen staan.
Herstehlen (sich), (stahl her,l] waarts vloeien; (fig.) in menigte toeloohergestohlen)wed. ww.onr.hierheen slui- pen.
Herstrudeln, (straddle her, herpen, tersluik herwaarts gaan, komen.
Hersteigen, (stieg her, hergestie - gestrudelt) o. ww., nl. s. aanstroomen,
gen) o. ww. onr., m. h. herwaarts stijgen, sand warrelen.
Herstuf renen, (stiirrnte her, heropklimmen.
Herstellbar, bijv. nw. herstelbaar, gesturmt) o. ww., m. h. en s. stormend
wat hersteld, gerepareerd kan worden; naderen; 2. bedr. ww. met storm aanvoeren.
(Gen.) geneesbaar, geneeslijk.
Herstellen, (stellte her,hergestellt) Hersturz, (- es) m., z. m. herwaarts
bedr. ww hierheen stellen, zetten, plaat vallen o.
Hersturzen, (sturzte her, herge2. ein altes Haus -, weder in goeden-sen;
staat brengen, herstellen, verbeteren, re- stürzt) o. ww. of wed. ww. sich -, Z.
pareeren; it. wieder -, herstellen, reparee- her fallen, sich liber etw. -, op iets aanvalren, in den vorigen staat terugbrengen; len.
eis Gemalde wieder -, in den vorigen staat Hersudeln, (sudelte her, hergesubrengen,restaureeren;(Landh.) Viehstám- dell) bedr. ww. neerkladden.
me wieder -, telen; (Schei k.) eis Metall Hertanzen, (lanzteher,hergetanzt)
wieder -, tot den vroegeren staat of toe- o. ww., m. s. herwaarts dansen, dansend
stand brengen; (Krijgsw.) herstellt euch !, naderen.
herstelt !; (Gen.) wieder -, herstellen, ge- Hertappen, (tappte her,hergelappt)
nezen, gezond worden; wieder hergestellt o. ww., tastende naderen.
sein, genezen zijn, hersteld zijn, beter Hartasten, (tastete her,hergetastet)
o. ww. herwaarts tasten.
zijn.
Hersteller, (- s, mv. Hersteller) Hertaumeln, (taumelte her, hergetaumelt) o. ww„ m. s. aantuimelen.
in., Z. Wiederhersleller.
Herstellung, v., Z. herstellen; it Herthun,(that her,hergelhan)bedr.
herstelling, restauratie, verbetering v., ww. onr. hier doen, zetten, leggen.

Herstehen,

gelrippelt) o. ww., m.

S.

aandribbelen.

Hertrollen, (trollte her,hergetrollt)
o. ww., m. s. komen aanwaggelen.
Hertrommeln, (trommelle her,
hergetrommeli) bedr. ww. optrommelen.
Hertrompeten, (trompetete her,
h-ergetrompetet) bedr. ww. op de trompet
blazen; 2. o. ww., m. s. onder trompet
-geschal
komen.
Hertropfeln, (trópfelte her, hergetröpfelt) of
Hertropfen, (iropfle her, hergetrop ft) o. ww., m. h. en s., Z. hertrëufeln.
Hartrotten, (trottete her, hergetrotiet) o. ww., m. s. aandraven.
Hertummeln, (tummelte her, her,getummell) o. ww., m. S. haastig nade-

ren.
Hertuten, (tutete her, hergetulet)

bedr. ww. toeten, blazen.
Heruber,bijw.herwaarts, van gindsche zijde, naar dezen kant, van den overkant, over, er over.
IIerjberbemuhen(sich), (bemuhle hereiber, heruberbemuht) wed. ww.
zich de moeite geven om naar hier over
te komen.

Heriberbestellen, (bestellte herfiber, heruberbestellt) bedr. ww. herwaarts bestellen.
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Heriiberbetteln(sich) ,

über, heri bergeflattert)

(bel

telte herüber, herubergebettelt) wed. ww
bedelend herwaarts overkomen.
Her iberbeugen, (beug(eheruber,,
herubergebeugt) bedr. ww. naar dezen
kant overbuigen.
Her .b erbewegen, (heze}eg le herüber, heruberbewegt) bedr. ww. herwaart.s over bewegen.
Hertberbitten, (bal herüber,
herubergebelen) bedr. ww. onr. jena. -,
verzoeken over te komen; etas. -,verzoeken dat & overgezonden worde.
Hertiberblasen, (blies herüber,
herübergeblasen) bedr. ww. onr. naar
dezen kant overblazen.

Her.
o, ww., m. s.naar

Heri berhutschen, (huischte

dezen kant fladderen.

herfiber, herübergehulscht) o. ww., m. s.

Hertberfliegen , (flog herüber, naar dezen kant glijden.
heriiberge[logen)o. Wow. onr., m. s. naar
Hertberjagen, (jagie herfiber,
dezen kant vliegen.
heriibergejagl) bedr. en o. ww., m. s.
Her .berfliehen, (/loh her über, naar dezen kant jagen.
heruberge(lolcen.) o. ww. onr., in. s. naar Herizberkarren, (karr te herober
dezen kant vlieden, vluchten.
herubergekarrt) bedr. ww. naar dezen
HerUberflieszen, (flo ss herüber, kant kruien.
herubergeflossen) o. ww. onr., m. s. naar
Herizberklettern, (kletlerle herdezen kant vloeien, stroomen.
der, herubergeklel iert) o. ww., m. s. herHeri ber$immern , (flini nierle waarts overklauteren.
herüber, herubergeflimmert) o. ww. naar
Heriberklimmen, (klonzna her dezen kant flikkeren.
dber, hericbergeklommen) o. ww. onr., m.
Heruberfi ehten, (fluchlele her - s. herwaarts overklimmen.
über, herubergefluchtel) o. ww., in. s. en
Heriberkollern, (kollerte herHerUberblicken, (buckle her- wed. ww. sich -, naar dezen kant vluch- über, herubergekolleri) bedr. en o. ww.,
über, heriibergeblickl) o. ww. van den ten; 2. bedr. ww. naar dezen kant ber- m. s. herwaarts rollen.
gen.
overkant herwaarts zien.
HerUberkommen,(kana herfiber,
Heri. berblinken, (blink te her
Heri. berfluthen, (fluthele herii herdbergekommen) o. ww. onr., m. s.herww. naar dezen-fiber,hüglnkt)o. ber, heriiberge/luthel) o. ww., in. S. naar waarts overkomen.
kant blinken.
dezen kant vloeien, stroomen.
Heri .berkönnen, (bonnie herdHertberblitzen, (bli'zte herd ber, Heriberfuhren, (f uhrte herd- her, heritbergekonnt) o. ww. onr., m. s.
herubergeblilzt) o. ww. naar dezen kant her, herubergefuhrl) bedr. ww. naar dezen overkunnen.
bliksemen.
kant voeren, bergen.
Heri berkriechen, (kroch her HerUberbrausen, (brauste her- Heriberfunkeln, (f unkelle her - uber, herubergekrochen) o. ww. onr., ni.
über, herubergebraust) o. ww., m. h. en uber, herdbergefunkelt) o. ww. naar dezen s. naar dezen kant overkruiper.
S. naar dezen kant bruisen.
kant fonkelen.
Heri berkriegen, (kriegle herHeruberbringen, (brachte her- Herij.bergeben, (gab herdber,lier- uber, heri bergekriegt) bedr. ww. naar
fiber, herubergebrachi) bedr. ww. onr. ubergegeben) bedr. ww. onr. naar dezen dezen kant krijgen.
naar hier overbrengen.
kant geven.
Heriberlacheln, (l chelle herHertberbrucken, (bruckte her - Hertbergehen, (ging herfiber, über, heriibergelachelt) o. ww. naar deuber, herubergebrückt) bedr. ww. door herubergegangen) o. ww. onr., m. s. her- zen kant lachen.
eene brug met dezen kant verbinden.
waarts overgaan.
Hert berlan,en, (langle herfiber ,
Her .berbi cken(sich), (buck- Heri bergieszen, (goss herüber, herdiibergelangt) bedr. en o. ww. naar
te herüber, herubergebuckl) wed. ww. heri bergegossen) bcdr. ww. onr. her- dezen kant overreiken.
naar dezen kant overbokken.
waarts overgieten; 2. wed. ww. sich -,er Herti herlassen, (liese herd ber,herHeri berdrngen(sich) , (dráng - over storten.
i bergelassen)bedr. ww. onr. naar dezen
te herüber, herubergedrdngt) wed. ww. HerUbergl^nzen, (g.lanz ie her - kant overlaten.
dringen om herwaarts over te ko- über, herubergeglanzt) o. ww., m. h. en
Heriuberleiten, (leitete herfiber,
s. naar dezen kant schitteren, glanzen. heruibergeleilet) bedr. ww. naar vlezen
men.
Hert berdringen, (drang her- Herübergreifen, (grill herober, kant leiden, voeren.
liber, herubergedrungen) o. ww. onr., in. herubergegriffen) bedr. en o.ww.onr.naar Heruberlenken, (leiakte heritber,
S. herwaarts overdringen.
dezen kant overgrijpen.
heriibergelenkl) bedr. ww. naar dezen
Hertiberdri cken, (drdckte her
I.ertibergueken , (guckle her ü- kant sturen.
bedr. ww. her--über,higduckt) ber, herdbergeguckt) o. ww. naar dezen HerUberleuchten , (leuchtele
wa a r is drukken.
kant kijken.
herfiber ,heriibergeleuchtet)bedr. en o. vw.
Heriiberdiurfen, (durfte herfiber HerUberhallen, (halite herfiber, naar dezen kant lichten.
herubergedurft) o. ww. naar dezen kant herubergehallt) o. ww. herwaarts overHertberlocken, (lockle herubur,
mogen.
klinken.
herubergelocki)bedr. ww. naar dezen kant
Heruberduften, (duflete herd - Herjberhangen, (hing herüber, lokken.
ber, herubergedu f tet) o. ww. tot naar herzibergehangen) o.ww.onr.,— hb,ngen,
Herjberlodern, (loderte herdhier ruiken.
(bangle herüber, herubergehdngt) bed r. her, herli bergeloderl) o. ww naar dezen
Hertbereilen, (eilte heruber,her- ww. naar dezen kant hangen.
kant vlammen.
ubergeeilt) bedr. ww., m. S. herwaarts, Heruberheben, (heb heruber, herHeri bermachen, (machte herd naar dezen kant ijlen.
ubergehoben) bedr. ww. onr. naar dezen her, herubergemacht)bedr. ww.herwaarts
Hertiberfahren, (fuhr herfiber, kant heffen, tillen.
overmaken, brengen, krijgen.
herübergefahren) o. ww. onr., m. s. naar Heri berhelfen, (half herubr,herHerubermö gen, (mochle heriidezen kant overvaren, rijden.
ubergeholfen) o. ww, onr. naar dezen ber, herubergemocht) o. ww. onr. naar
Heriberfallen, (feel herober, her- kant helpen.
dezen kant willen.
übergefallen) o. ww. onr., m. s. naar Heruberhinken, (hinkte herüber,
Heri bermussen, (mussie heriidezen kant vallen.
herdbergehinkt) o. ww., ni. s. naar dezen ber, herubergemusst) o. ww. onr. er over
Heruberfeuern, (f euerle herüber, kant hinken.
moeten, verplicht, genoodzaakt zijn herher• bergefeuert) bedr. en o. ww. naar Her .berholen, (holle herfiber waarts over te gaan.
dezen kant vuren.
herubergeholt) bedr. ww. naar dezen
Heri. bernöthigen , (nóthigte
Heruberfinden (sich) , (fond kant overhalen.
herüber, heriibergenóthigt) bedr. ww.
herüber, herubergetunden) wed. ww. onr.
Heruberhoren, (hórle herfiber, noodzaken herwaarts over te koden weg naar dezen kant vinden.
herdbergehórl) bedr. ww. tot hiertoe men.
Heriberflammen, ((lammte her - hooien.
Hertberpacken, (packte herüber,
uber, herubergeflammt) o. ww. naar
Herijberhi pfen, (hupfle heru - herdbergepackt) bedr. ww. naar dezen
dezen kant vlammen.
'ber, herubergehupft) o. ww., m. s. naar kant pakken.
Herüberflattern, (flallerle her- dezen kant huppelen.
Herj berpri gein, (prugelte her,
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über, herubergeprugelt) bedr. ww. naar Heriiberseheuehen, (scheuchte herüber, herübergeschwirrt) o. ww., m. s.
dezen kant slaan, ranselen.
herüber, heritbergescheucht) bedr. ww. naar dezen kant snorren.
Her .berpurzeln, (purzelle her- naar dezen kant jagen.
Herubersegeln, (segelle herüber,
über, heriibergepurzelt) o. ww., m. s. naar Heribersehieken, (schickte her- heriibergesegelt) o. ww., m. s. naar dezen
dezen kant buitelen, tuimelen.
über, heriibergeschickt) bedr. ww. naar' kant zeilen.
Hert bersehen, (sale herüber,herHero* berragen, (ragte herüber, dezen kant zenden.
herubergeragl) o, ww. naar dezen kant
Hertbersehieben, (schob her- übergesehen)o. ww. onr. naar dezen kant
reiken.
über, heriibergeschoben) bedr. ww. onr. zien, terugzien.
Herubersehnen (sich), (sehnte
HerUberranken, (rankte herü- naar dezen kant schuiven.
ber, heriibergerankt) o. ww. naar dezen
Heriberschielen, (schielte her- herüber, herubergesehnt) wed. ww. ver
naar (lezen kant te komen.
kant ranken.
-lange
über, herubergeschielt) o. ww., m. h.
Heritbersein, (war herüber, herHertiberrasseln, (rasselie herii- naar dezen kant loeren,
ber, heri bergerasselt) o. ww., m. s. naar
Heriiberschieszen, (schors her- ubergewesen) o. ww. onr., m. s. naar
dezen kant ratelen.
über, heriibergeschossen) bedr. en o. ww. dezen kant zijn.
Her iberrauchen, (rauchte her- onr., m. h. en s. naar dezen kant schie- Herubersenden, (sandte herüber,
heriibergesandt) bedr. ww. onr. naar
über, heri bergeraucht) o. ww. naar de- ten.
zen kant rookgin.
HerUberschiffen, (schiffle her- dezen kant zenden.
HerUberrauschen , rauschte über, heriibergeschifft) bedr. en o. ww. Heriibersetzen, (setzte herüber,
heri bergesetzt) bedr. ww. naar dezen
herüber, herübergerauscht) o. ww., m. s. naar dezen kant varen, voeren.
naar dezen kant ruischen.
Herubersehimmern, (schim - kant zetten.
Her .berreichen, (reichte heri - merle herfiber ,herubergeschiminert)o.ww. Heriibersinken, (sank herüber,
herubergesunken) o. ww. onr., in. s. naar
ber, herubergereicht) bedr. en o. ww. naar naar dezen kant schijnen.
dezen kant reiken.
Hertberschleiehen , schlich dezen kant zinken.
Hertjberreiszen, (riss herfiber,' herüber, herubergeschlichen) o. en wed. Heribersollen, (sollte herüber,
her ibergesollt) o. ww. naar dezen kant
heri bergerissen) bedr. ww. onr. naar de- ww. onr. naar dezen kant sluipen.
zen kant overrukken, trekken, sleuren.
Hert berschlendern, (schlen- zullen, moeten.
Heriiberreiten, (ritt herü ber,her- derte herüber, heriibergeschlendert)o.ww., Heriibersprechen, (sprach herüber, heriibergesprochen) bedr. en o. ww.
Hibergeritlen)o. ww. onr., m. s. naardezen m. s. naar dezen kant slenteren.
kant rijden.
Her .berschlenkern, (schlen- onr. naar dezen kant spreken.
Her .herrennen, ('rannte herü- kerte herfiber, heriibergeschlenkert) bedr. Herubersprengen , sprengte
herfiber, heri bergesprengt) bedr. ww.
ber, heriibergerannt) o. ww. onr., m. s. ww. naar dezen kant werpen.
naar dezen kant rennen, ijlen, vliegen.
Heritberschleudern, (schleu- naar dezen kant doen springen; 2. o.
HerUberrieseln, (rieselte herü- derte heriiber, heriibergeschleudert) bedr. ww., m. s. naar dezen kant rennen.
Hertiberspringen, (sprang herber, heriibergerieselt) o. ww., tn. s. naar ww. naar dezen kant slingeren.
dezen kant ruischen, vloeien, loopen.
Hert berschl pfen, (schliipfte über, herd bergesprungeuu) o. ww. onr., m.
Hert berrinnen, (rann he;-fiber, !zcl,•iiber, heriibergeschliipft) o. ww., m. s. s. naar dezen kant springen.
Hertiberspritzen, (spritzte herher ibergeronnen) o. ww. onr., tn. s. naar naar (lezen kant sluipen.
Heritberschmeiszen, (schmiss über, heriibergespritzt) bedr. en o. ww.,
dezen kant loopen, vloeien, stroomen.
IHeriiberrollen, (route herfiber, herfiber, heriibergeschniissen) bedr. ww. m. S. naar dezen kant spuiten.
Heruberstarren,; (starrte heru;heri bergerollt) bedr. en o. ww. naar deze onr. naar del-In kant werpen, gooien,
ber, herubergestarrt) bedr. en o. wvv.
smijten.
zijde rollen.
Hert berrucken, (rockte herüHeri berschreien, (schrie her- naar dezen kant staren.
Heruberstehlen, (stahl heriiber,
ber, heri bergerf ckt) bedr. en o. ww., m. über, heri bergeschrien) bedr. en o. ww.
herubergestohlen) bedr. ww. onr. naar
onr. naar (lezen kant schreeuwen,
S. naar deze zijde rukken.
Herttberrufen, (rief heri ber,her- Heruberschreiten, (schrift her- dezen kant stelen; 2. wed. ww. sich -,
ubergeru f en) bedr. en o. ww. naar deze iiber, herubergeschritten) o. ww. onr., in. naar dezen kant sluipen.
Hertibersteigen, (stieg herüber,
s. naar dezen kant stappen.
zijde roepen,
Hertberrutschen , rutschte Hert berschi tten , schi tlele' herubergestiegen) o. ww. onr., m. s. naar
herfiber, heriibergerutscht) o. ww., m. s. herüber, herubergeschiittet) bedr. ww.! dezen kant stijgen.
naar dezen kant gieten, storten.
Heriiberstellen, (stellte heriiber,
naar dezen kant glijden.
Hertbersagen, (sagte herüber, Hertberschwanken, (schwank- her bergestellt) bedr. ww.naar dezen kant
herubergesagt) bedr. ww. herwaarts over- te herüber, heri bergeschwankt) o.ww.,m. stellen, zetten, plaatsen.
Hert berstolpern, (stolperte herC. naar dezen kant waggelen.
zeggen.
HerUbersauseln, (säuselte her- i eru.berschwarmen, (schwarm- über, heriibergestolpert) o. ww., m. s.
über, heriberges uselt),- sausen, (.sau- te herüber, heriibergeschwarmt) o. ww., naar dezen kant struikelen.
Hert berstoszen, (stiesz herüber,
ste herüber, herubergesaust)o. ww., in. h. m. s. naar dezen kant zwermeu, strooheriibergestos:en) bedr. ww. onr. naar
enen.
en s. naar dezen kant suizen.
Heri berschaffen, (schaffte her- Herj,thersehweben , schwebt e dezen kant stootera.
Hert berstrahlen, (strahlte herüber, herübergeschafft) bedr. ww. onr. herfiber, heriibergeschwebt) o. ww., m. s.
über, heri bergestrahlt) o. ww. naar dezen
naar dezen kant zweven.
naar dezen kant brengen, voeren.
Heriiberschallen, (schallte her- Heriberschwenken, (schwenk-, kant stralen.
HerUberstreiehen, (strich heriiber, herübergeschallt) o. ww. herwaarts te herüber, heriibergeschwenkt) o. Ww.
naar dezen kant zwaaien; 2. wed. ww.l über, heriibergestrichen) bedr. ww. onr.
klinken.
naar dezen kant strijken.
Herjzberschauen, (schaute her- sich -, naar dezen kant zwenken.
Heri berstreuen, (streule heruüber, herübergeschaut) o. ww naar dezen Hert bersehwimmen, (schwamm
herüber, herübergeschwommen) o. ww.l ber, herubergestreut) bedr. ww. naar
kant zien.
Heruberscheinen, (schien her- onr., m. s. naar dezen kant zwemmen. dezen kant strooien.
Heruberschwingen, (schwang Hert berströmen, (strömte her'iiber, herubergeschienen) o. ww. onr. naar
herüber, herubergcschwungen) bedr. ww. über, heriibergestrumt) o, ww., m. s. naar
dezen kant schijnen.
Herjberscheren(sich), (schor onr. naar dezen kant zwaaien; 2. wed. dezen kant stroomen, vloeien; 2. bedr.
ww. naar dezen kant doen stroomen.
herüber, herubergeschoren) wed. ww. onr. ww. sich -, naar dezen kant springen.
Heruberschwirren, (schwirrte Her * berstt rnlen, (stiirmte herzich naar dezen kant scheren.
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über, herubergesturmt) o. ww., m. s. naar - Heri berwerfen, (war! herüber, sm, herumbemuht) bedr. ww.jem. -,verdezen kant stroomen, stormen; 2. bedr. herubergeworfen) bedr. ww. onr. naar plichten, noodzaken, verzoeken rond te
ww. naar dezen kant drijven.
komen; 2. wed. ww. sich -, de moeite doen
dezen kant werpen, gooien.
Heriibersti rzen, (stürz te hcru - Heruberwinden, (wand herüber, )m daar langs te komen.
ber, heri bergesturzt) o. en bedr. ww. heriibergeivunden) bedr. ww. onr. naar Herumbestellen, (bestellis her naar dezen kant storten.
dezen kant winden; 2. wed. ww. sich -, sni, herumbestellt) bedr. ww. jem. -, bestellen er om te komen.
Hert bertanzen, (tan; te herüber, rich naar dezen kant kronkelen.
heri berge(anzt) o. w w. ., m. s. naar dezen Heriiberwinken, (winkle heri - Herumbetteln, (bettelte herurn,
kant dansen.
5cr, heribergewinkl) bedr. ww. wenken %terumgebettclt) o. ww. bedelen, rond bedelen.
Herubertaumeln, (laum.elte her - naar dezen kant te komen.
über, heribergetaumelt) o. ww., m. snaar Heruberwirbeln, (wirbelte herHeri.imbeugen, (beagle herum,
dezen kant tuimelen, waggelen.
^iber, herubergewirbelt) bedr. ww. naar lierumgebeugt) bedr. ww. er om buigen;
Hert berthun, (that herüber,her- lezen kant slingeren; 2. o. ww., m. s. it. aanbuigen, naar dezen kant buigen; 2.
übergethan) bedr. ww. onr. naar dezen naar dezen kant draaien.
wed. ww. sich -, zich buigen en omgaan.
kant doen.
Heruberwogen, (wogte herüber, Herumbewegen, (bewegte herHerubertoben, (tobte herüber, ster- bergezvogt) o. ww., m. s. naar dezen um, herumbewegt) beds. ww. er om beherubergetobt) o. ww., m. S. naar dezen kant golven.
wegen, er mu draaien; 2. wed. ww. sich
kant razen.
Hert berwollen, (zvollte herüber, -, er om draaien, zich bewegen om.
Herubertbnen, (lónte herüber, kerubergewollt) o. ww. onr. naar dezen Herumbiegen, (bog herum, herherübergelönt) o. ww. naar dezen kant kant willen.
umgebogen) bedr. ww. onr. erom buigen,
klinken.
Heriuberwunschen, (wünschte ombuigen; 2. o. ww. um sine Straszenecke
Hert bertorkeln, (torkelte her fieruber, herubergewunscht) bedr. ww. -, den boek eener straat omslaan.
über, herübergelorkelt) o. ww., m. s. naar naar dezen kant wenschen.
Herumbieten, (bot herurn, herumdezen kant tuimelen.
Herii.berzeigen, (zeigte herüber, geboten) bedr. ww, rond presenteeren.
Hert bertosen, (toste heruber,her- tiert bergezeigt) hedr. ww. naar dezen Herumbinden, (band herum,herubergetost) Z. heri bertoben.
kant wijzen.
umgebunden) bedr. nw. onr. erom binHerubertraben, (Irable herüber, Heri berzerren, (zerrte herüber, den.
herübergetrabl) o. ww., m. s. naar dezen her-ii,bergezerrt) bedr. ww. met geweld
Herumbitten,(bat herum,herumkant draven.
raar dezen kant trekken.
gebeten) bedr. ww. onr. verzoeken erom
Herubertragen, (trug herüber, Herii.berziehen, (zag herüber, te komen.
heriibergetragen) bedr. ww. onr. naar herubergezogen) bedr. en o. ww. onr., m.
Herumblättern, (bli tlerte herdezen kant dragen.
9. naar dezen kant trekken.
um, herumgebláttert) o. ww., m. h. omHeriibertrippeln, (trippelte her- Heriiberzwángen, (zwdngie her - bladeren, heen en weer bladeren.
über, herubergetr-ippelt) o. ww., m. s. obe r , heri bergezwangt) bedr. ww met Hertjmblieken, (blickle herurn,
naar dezen kant dribbelen.
geweld naar dezen kant brengen.
herumgeblicht) bedr, ww., Z.h-erumsehen.
Herubertrotten, (tr ottete herü- Herurn, bijw. om, in het rond; via Herumbreiten, (breilete herum,
ber, herübergetrottet) o. ww., m. S. naar das Hans, um die Stadt -, om, rondom; herumgebreitet) bedr. ww. er om uit
dezen kant draven.
die Gegend urn die Stadt -, de omstreken
-spreidn.
Herj berwachsen, (wuchs her- V. mv. der stad; rings -, rund -, rondom; Herumbringen, (brachte herum,
über, herübergewachsen) o. ww. onr., m. auf dem Tisch and rings -, open rond de herumgebracht) bedr. ww. onr. omheen
S. naar dezen kant groeien, wassen.
tafel; die rings - liegenden Oerter, de om- brengen, krijgen, naar deze zijde brenHert berwaekeln, (wackelle her - ringende plaatsen; in derRunde,inz Kreise' gen; er kann den Wagen nicht , hij kan
über, her- bergewackelt) bedr. en o. ww., -, in het rond, rondom; d(a)rum -, daar den wagen niet omkeeren; (fig.) er ist
m. s. naar dezen kant waggelen.
omheen; 2. um die Ecke der Slras e - ge- nicht herumzubringen, over te halen om te
Heriiberwagon (sich), (wvagte hen, den boek & omgaan; 3. den Kopf zu komen; 2. jens. -, van gedachteofgevoeherüber, heriibergewagt) wed. ww. zich jemn. - drehen, wenden, richten naar; 4. len doen veranderen, tot andere gedachnaar dezen kant wagen.
hier and dort -, hier en daar; allenthal- ten brengen.
Hert berwallen, (wallte herüber, ben -, overal, aan alle kanten; in der Ge- Herumbuben, (bubte herum,herheri bergeweallt) o. ww., m. s. naar dezen gend -, in de omstreken in den omtrek; umgebubt) o. ww. m. h. een liederlijk
kant golven.
unter einander - liegen, verward door elk. leven leiden.
Hertiberwalzen, (wal.zte herü - liggen; 5.er muss da - wohnen, hij moet Herumdenken, (dachte heruni,
ber, her ubergewálzl) bedr. ww. naar dezen daaromtrent wonen; es war um zehn Uhr -, herumgedacht) o, ww. onr., m. h. heen en
kant wentelen.
het was tegen 10 uur.
weer denken, nadenken, overpeinzen;sich
Heruberwandeln , (wandelte Herumäugeln, (augelte herurn, einen Ring uni die Erdkugel -, denken,
herüber, herubergewandelt) o. ww., m. s. herumgedugelt) o. ww. rondzien, rond- zich verbeelden, zich voorstellen dat er
naar dezen kant wandelen.
j kijken.
& om is.
Herj berwandern , ( wanderte Herumbalgen (sich) , (balgie Herumdrángen(sich), (drang herfiber, herübergewandert) o. ww., m. s. heron, herumgebalgt) wed. ww. vech- te herurn, herumgedrangt) wed. ww. sick
naar dezen kant reizen.
ten, plukharen, kloppen.
um jem. -, heen en weer dringen.
Heruberwanken, (wankle hero ' Herumbegeben (sich) , (begab IHerumdrehen, (drehte heruni,
ber, heri bergewankt) o. ww., m. s. naar herum, herumbegeben) wed. ww. onr.om- herumgedrehl) bedr. ww. omdraaien,
dezen kant wankelen.
heen gaan, rondgaan; it. wenn Sic sick ronddraaien; die Augen im Kopie-, rondHeruberwatscheln, (watschel ein wenig - wall/en, als gij een weinig draaien; den Schlii.ssel zweimal -, om
te herüber, heri bergewatschelt) o. ww., wildet rondgaan, daar langs komen.
-draien;2.tugk,omren;(6.)
m. S. naar dezen kant sjokken.
Herumbeiszen(sich) , (hiss her- jemn. die Worte ins !dunde -, iems. woorHertberwehen, (wehte herüber, urn, herumgebissen) wed. ww. onr. van den verdraaien; II. wed. ww. sick -, ini
herubergeweht) o. ww., m. h. en s. naar zich afbijten , elkander bijten , samen Kreise -, omdraaien, ronddraaien; (fig.)
dezen kant waaien; 2. bedr. ww. haarde- twisten.
um diesen Punkt dreht sich die Sache
zen kant doen waaien.
Herumbekommen, (bekam her - herum, op dit punt draait, komt & neer.
Her lberweisen, (wies herüber, um, herumbekommen) o. ww. onr., Z.her- Herumdringen, (drang herum,
herubergewiesen) bedr. ww. onr. naar umbringen.
herumgedrungen) o. ww. onr., m. s. omdezen kant wijzen.
Herumbemi hen, (bemihle her- heen dringen, ronddringen.
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HerUmdi rfen, (dur[le heruni, urn den Hul herurn, gaat tweemaal om umgejagt) o. ww., m. h. um das Haus -,
herumgedur[t) o. ww. onr. er om mogen. den hoed heen; im Kreise -, rondgaan, rondjagen; die Reiterei jagte um einen
Herumeilen, (eilleherum, heruni- rondloopen, ronddraaien; das Rad geht Hugel herurn, reed, draafde om; in der
nicht mehr herurn, gaat niet meer rond, Ebene -, rond loopen, ronddraven; 2. bedr.
geeilt) o. ww., ni. S. rondspoelen.
Heruniessen, (asz herum, herurn- draait niet meer; in der Stadt -, bijdragen ww. jein. -, naloopen, in het rond jagen;
inzamelen, de ronde doen; es gelat Alles 3. wed. ww. sich -, rondvliegen.
gegessen) o. ww. onr. rond eten.
Herumfahren, (fuhr herum, her- mit mir im Kreise herum, alles draait met Herumjauehzen, (jauchzte herumgefahren)o.ww.onr.,m.s. um die Stadt-, hij rond; das geht mir im Kopie herurn, um, herumgejauchzt) o. ww., m. s. juirondvaren, rondrijden; emn menig in der dat gaat mij door het hoofd;im Garten, chend rondloopeu.
Herumjubeln, (jubelte herurn,
Stadt -, rondrijden; seine Sachen - lassen, int Zimmer -, rondloopen; (fig.) es geht
rondslingeren; mit den Handen -, heen ein Geriicht herurn, er loopt, gaat een ge- herumgejurbelt) o. ww., m. s. met gejubel
rucht; es gehen Krankheilen herum, er rondloopen.
ea weder slaan, zwaaien.
Herumfinden (sich ) , ((and her- heerschen ziekten; seine Augen - lassen, Herumkasteien, (kasteite herurn, herumgefunden) wed. ww. onr. den zijnen oogen den kost geven, overal goed um, herumgekasteiet) wed. ww. sich -,
weg om iets vinden. rond zien. zich dan hier (lan daar kastijden.
Herumkehren, (kehrle herum,
Herumhattern, (flatterte herum, Herumgieszen, (goss herurn, her
herunzgeflattert) o. ww., m. h. ronthlad- umgegossern) bedr. ww. onr. Wasser um herumgekehrt) bedr. ww er om keeren;
deren, omheen fladderen; bei allen Mad- eine Pflanze -, gieten; Wasser imZimmer it. omwenden.
-, roridgieten .
Herumklaffen, (klaf/'te herum,
then -, allen meisjes het hof maken.
Herumfliegen, (flog herum, her- Herumglotzen, (glotzte herum, herumgekla f ft,) o. ww. rond blaffen.
Herumklettern, (kletterte herumyeflogen) o. ww. our., m. h. rondvlie- herumgeglotzt) o. ww. rondkijken
Herumgreifen, (gr &ff herurn, her- um, herumgeklettert) o. ww., m. h. omgen, er omheen vliegen; (fig.) seine Augen
fliegen überall hercm, hij ziet naar alle umgegritjen) o. uw. onr. er om grijpen, klauteren, rondklauteren.
rondgrijpen .
Herumklimmen, (klomm herkanten rond.
Herumfiieszen, (/loss heruin,her- Herumgueken, (guckte herum, urn, herumgelclominen) o. ww. onr., m. s.
omklimnien, rondklimrnen.
umgeflossen) o. ww. onr., m. s. om iets herumgeguckt) Z. herurnsehen.
heen vloeien, erom vloeien, rondvloeien. Herumhandeln, (hundelte her- Herumknixen, (knixte herum,
Herumforsehen, (forschte her- um, herumgehandelt) o. ww. allerwegen herumgeknixt) o. ww. in het rond buigen.
um, herumgeforscht) o. WW. rondvragen. handel drijven.
Herumfrage, v. omvraag, rond - Herumhangen, (hing herum,her- Herumknupfen, (knup(le hervraag v.; als es .sur - kam, toen het in omgehangen) o. ww. onr., m. h. er om um, herumgeknup/'t) bedr. ww. er om
om- of rondvraag kwam. hangen; 2. hier en daar hangen. knoopen.
Herumfragen, ([ragte herurn, Herumhängen, (hängte herurn, Herumknutten, (knicttete herherumgefragt) o. ww., in. h. rondvragen, herumgehdngt) bedr. ww. er om hangen, um, herumgekniutiet), Z. herumstricken.
Herumkommen, (kam herum,
op de rij af in rondvraag brengen; -fiber- hier en daar ophangen .
Herumhauen(sieh) , (hieb her- herumgekommen) o. ww onr., m. s. omall -, overal rondvragen, onderzoek doen
Herumfressen, (/'rasz herurn, um, herutngehauen) wed. ww. onr. (met komen, rondkomen; um die Ecke -, den
herumge[ressen) o. ww. onr. rondvreten. de sabel) om zich heen slaan, vechten. hoek omkomen; (fig.) ich kann mit mei Herumhetzen, (helzte herum, neig Besuchen nicht -, ik kan met mij Herumfuehteln, (fuchtelte her
um, heruingefuchiell) bedr. ww. jein. -, herumgehelzt) bedr. ww. jem. -, rond ja- ne bezoeken niet klaar komen; 2.
klappen geven met het plat van de sabel; gen, jachten. sagen Sie ihm, er soil ein wenig -, dat hij
mit den Handen in der Lu[t -, Z. herum- Her umhinken, (hinkte herum, eens bij ons kome; 3. er ist weit in der
fahren; 2. wed. ww. sich -, fret elk. herumgehinkt) o. ww., m. s. rond hin- Welt herumgekommen, hij heeft veel van
wereld gezien, heel wat landen bede
vechten. ken.
Herumführen, ((uhrte herum, Herumholen, (holle herum, her- zocht, groote reizen gemaakt.
herumgefuhrt) bedr. ww. rondleiden, er umgeholt) bedr. ww. er om halen, hier Herumkönnen, (konnte herurn,
Z. herumbringen; 2. jemn. herumgekonnt) o. ww onr. erom kunnen.
om voeren; (fig.) einen Graben um einen halen; 6
Herumkosten, (kostete herum,
Garten -, rondleiden; einen Fremden in tuchtig -, doorhalen, hevig berispen.
Herumhorehen, (horchteherum, herumgekostet) bedr. ww rond proeven.
der Stadt •, rondleidein; (fig.) jein. beider
Her^].mkramen, (kramte herum,
Nose -, iem. bedotten, misleiden, bedrie- herunigehorchl) o. ww., m. h. überall, an
den Tl i ren -, rond luisteren.
herumgekramt) o. ww., m. h. rondpak gen, beetnemen.
Herumgabeln, (gabelle herum, Herumhö ren, (harte herum, her- ken, heen en weer pakken, overal uit herumgegabelt) o. ww. met de vork rond- umgehort) o. ww., m. h. rond hooren, na kramen.
elk. aanhooren .
Herumkreuzen, (kreurte kerum,
steken.
Herumhudeln, (hudelte herum, herumgekreurt) o. ww. rondkruisen..
Herumgaffen, (gafrte herum, her
umgegaift) o. ww., m. h. rondgapen,rond- herumgehudelt) bedr. ww. jein. -, plagen, Herumkrieehen, (kroch herum,
rondjagen.
herumgekrochen) o. ww onr., m. h. rond staren.
Herumhi pfen, (hup[tc herum, kruipen, kruipen om; 2. rond kruipen,zich
Herumg ngeln, (gdngelte her
um, her-umgegdngell) bedr. ww. aan eenen herumgehup/'l) o. ww., m. h. rondhuppe- kruipende hier en daar heen begeven-.
len, rondspringen, er om huppelen .
Herumkriegen, (kriegte herurn,
leiband rondleiden.
Herumgaukeln, (gaukelle her- Herumhuschen, (huschte her- herumgekriegt) bedr. ww., Z. herumbrinum, herumgegaukelt) o. ww., m. s. rond- um, herunzgehuscht) o. ww., m. s. rond- gen.
springen, rondloopen .
Her^.mkugeln, (kugelle herurn,
goochelen, goochelend rondgaan.
Herumgeben, (gab herurn, her - Hert^1mjaehte(r)n, (jachte(r)te her-umgekugelt) bedr. ww., Z. herumwálumgegeben) bedr. ww. onr. rondgeven, herurn, herucmgejachte(r)t) o. ww., m. s. zen.
op de rij afgeven; ein Gericht -, rondge- rondloopen, rondvliegen. Herumküssen , (kussie herum,
Herum.irren, (irrte herurn, her- herumgekusst) o. ww. rondkussen.
ven, doorgeven; die Karten -, geven
Her^.mgehen, (ging herurn, her- unigeirrt) o. ww., m. h. ronddwalen, om - Her.mlagern (sieh ), (lagerte
umgegangen) o. WW. onr., m. s. um die dwalen; (van vluchtelingen),ronddwalen, herum, herumgelagert) wed. ww. um
Stadt -, rondgaan, rondloopen, omheen ronddolen, voortvluchtig zijn; (fig.) mil einon Baum -, gaan liggen oir, rond; 2.
gaan; (fig.) (van eene gracht), oinsinge- seinen Gedanken -, ronddwalen. um eine Stadt -, legeren, belegeren.
len, omgeven; dieses Band geht zwveimal Herumjagen, (jagte herurn, her Herumlangen, (langte herurn,.
-
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heruingelangt) o. ww., m. h. diese Schi s- Herumnáthigen, (nóthigte her- herumgeruckt) bedr. ww. om & heen ruksel langt nicht herum, reikt niet rond, is m, herumgenöthigt) bedr. ww. noodza - ken; it. omrukken, heen ere weer rukken;
2. Z. herumdrehen; 1I. o. ww. zich schikniet voor iedereen voldoende; 2. bedr. :en er om te gaan, er om te komen.
Herumpaeken, (packte herurn, ken om.
ww. etty. hinter jemn. -, aanreiken om

iem. heen, achter iem. om aangeven; it. ierunigepackt) bedr. ww. er om pakken; Herumrufen, (rie[ herum,herum!, wed. ww. sich -, Z. herumscheren.
gerufen) bedr. ww.onr.roepen om er om
Z. herumreichen.
Heruml renen, (larmle herurn, Herumpatsehen, (patschle her- te komen; 2.o.ww.rondroepen,omroepen.
herumgeldrmt) o. ww., m. s. met getier ;m, herumgepalscht) o. ww., m. h. en s. Herumruhren, (rührie herurn,
herumgcriihrt) bedr. ww. omroeren.
na Rothe -, rondloopen.
rondloopen; 2. m. h. overal tieren.
Herumlassen, (liesz herum, her- Herumpeitschen, (peitschte her - Herumrutschen, (ru ischte her umgelassen) bedr. ww.onr.laten omgaan. ;m, herumgepeitschl) bedr. ww., Z. her- sim, herumgeruischt) o. ww., m. s. om &
heen glijden, heen en weer glijden.
Herumlaufen, (lie/'h erum,herum- ;m,priigeln.
gelau[en) o. ww.onr.,m.s.urn das Haus -, Herumpflauzen, (pflanzie her- Herumri tteln, (riiitelle herurn,
rondloopen, om & heen loopen; (van een ;m, herumgep/lanzl) bedr. ww. om & herumgeruttelt) bedr. ww. omschudden,
hotsen.
rad), rondloopen, in het rond gaan; in planten.
Herumsagen, (sagle herum, herHerumplacken , - plagen
der Stadt -, rondloopen.
Heruml ufer, (-lnu fers,mv.-ldu- sich), (placlete herum,heru-mgeplackt of umgesagt) bedr.ww.elw. bet seinen Freunfer)m.,-in, (-nen) v.rondlooper,straat- ^lagte herurn, heramgeplagl) wed. ww. den -, rondzeggen.
Herumsäuseln,- sausen, (sáulooper m., rondloopster, straatloopster v. woegen, slooven, zich afbeulen.
Herumlausehen, (lauschte her- Herumpoltern, (poltcr le herurn, selle herons, herumgesduselt en sauste
um, herumgelauscht) o. ww. rond hoores. tcrumgepoltert) o. ww., m. s. rond tie- herurn, herumgesaust) o. ww., m.h.rondsuizen, om & heen suizen.
Herumlegen, (legte herum, her- en, stommelen.
umgelegt) bedr. ww. rondleggen, leggen Herumprasseln, (prasselt e her- Herumschaffen, (schaftte herom; Truppen in die Dór[er -, in het rond m, herumgeprasselt) o. ww., m, s. rond - ons, herunigescha f i) bedr. ww. erom
bezorgen.
leggen, legeren; da and dort -, hier en ;raken.
Herumprugeln, (prugelle herurn, Herumsehauen, (schaute herurn,
daar leggen, verstrooien; 2. wed. ww.
(Krijgsw.) sich um die Stadt -, zich le- ^erunigeprugeli) bedr. ww. rondslaan; 2. herumgeschaut) bedr. ww., Z. herumsehen.
red. ww. sich -, vechten, plukharen.
geren.
Herumlenken, (lenkte herum, Herumqualen (sich), (qualle Herumseheren, (schor herurn,
herumgelenkl) o. ww., m. h. herwaarts ►erum, herumgequalt) bedr. ww zich be- herumgeschoren) bedr. ww. onr., it. wed.
sturen, om & heen sturen; it. doen om- vegen, veel moeite doen om & heen te ww. sich -. Z. herumbegeben.
2. wed. ww. sich -, zich aftobben,) Herumscherzen, (scherzte herkeeren, terugkeeren; (fig.) terugsturen.
uni, herumgescherzt) o. ww. in liet rond
Herumliegen, (lag herum, her- fbeulen.
umgelegen) o. ww. onr., m. s. rond liggen, Herumquerlen, (querlte herurn,' schertsen.
Herumscheuchen, (scheuchle
om & heen liggen; die -de Gegend, de terumgequerlt) bedr. ww. dooreen roeheruni, Irerumgescheucht) bedr. ww. om
omtrek m., omstreken v. mv.; die -den en; 2. o. ww., m. s. ronddraaien.
Dór[er, omringend; 2. hier en daar ver- Herumrasseln, (raslelie herurn, & heen jagen, rond jagen.
Herumschicken, (schicklc herspreid zijn, verstrooid liggen; - lassen, cerunigerasseli) o. ww., m. s. erom ramurn, herum.,geschickt) bedr. ww. ronJzenrondslingeren; diese Papiere sind lange in nelen, rondrammelen.
Herumrathen, (rieth herum ,her- den, om & heen zenden; 2. de ronde laten
seineen Zimmer heruingelegen, hebben
tmgerathen)bedr.ww.onr.in liet rond ra- doen in; 3. rondzenden, doen circuleeren;
rondgeslingerd.
Herumloeken, (lock!e herum,her- len, rondraden; it. überall -, van liet een 4. bei seinen Freunden -, rond zenden; 5.
hier en daar heen zenden.
umgelockt) bedr. ww. herwaarts lokken.' )p het andere raden.
Herumlungern, (lungerte herurn, Herumreichen, (reichte herum, Herumsehieben, (schob hercm,
herumgelungert) o. ww. rondbedelen, be- íerumgereichl) bedr. ww. den Becher -, herunigeschoben) bedr. en o. ww. om &
delende rondzwerven.

Herummachen, (machte herurn,
herumgemacht) bedr. ww. (gemeenz.)omdoen, ommaken, omwikkelen; 2. wed.
ww. sich -, Z. herumbegeben.

Herummansehen, (manschte
herurn-, herumgemanschl) bedr. ww. omwoelen, omwroeten, morsen.

Herummischen, (mischte herum, heruingemischt) bedr. ww. dooreen
mengen.

Herummágen,

(mochte herurn,

herutngemocht) o. ww. onr., Z. herumwollen.
Herummussen, (mussle heroin,
herumgemusst) o. ww. onr. er om moeten.

Herumnarren, (narrte herurn,
herumgenarri) bedr. ww. als een gek
rondsturen; 2. wed. ww. sich -, allerlei
zotternijen aanvangen.

Herumnelimen,

(nahm herurn,

herumgenommen) bedr. ww.onr.den Mantel -, omdoen, omnemen; 2. eine Sache -,
van alle kanten bekijken; (Scherts) jein.
i, doorhalen, berispen; it. bedillen, den
gek steken met.

•ondreiken, op de rij af toesteken; 2. o. heen schuiven, omschuiven, rond schuiaw. groot, lang genoeg zijn om te rei - ven.
Herumschielen, (schielte her ien.
Herumreisen, (reisie herum,her- um, herumgeschielt) o. ww. omgluren,
cmgereist) o. ww., m. s. um eis Land -, rond gluren.
Herumschieszen (sick), (schosz
-ond reizen, omreizen; im Lande -, rond
overal heenreizen; er is! weit her--'eizn, heruni, herum,geschossen) wed. ww. op
,cmgereist, hij heeft heel wat gereisd, elk. vuren, duelleeren; 2. o. ww. om
zich heen schieten.
rondgereisd, omgezworven.
Herumschiffen, (schi [f/e herurn,
Herumreiszen, (riss herurn, hersmgerissen) bedr. ww. onr. er om trek- herumgeschi fft) o. ww., m. h. en s. um
k en, rukken; das Pferd -, met een ruk elly. -, om & heen varen; (Zeew.)nnm eis
)mkeeren, omdraaien; 2. heen en weer Vorgebirge -, omzeilen; 2. im Meere -,
trekken, sleuren; 11. wed. ww. sich mil rondvaren; 3. een tochtje doen te water.
iemn. -, vechten, plukharen.
Herumschlagen, (schlug heruni,
Herumreiten, (rilt herum, her- herumgeschlagen) bed r. ww. onr. ein Toch
izmgeritten) o. ww. onr., m. s. omrijden, um etiv. -, omslaan, omdoen, omwikkelen; den Mantel um sich -, omslaan; 2.
rondrijden.
Herumrennen, (rannie herum, wed. ww. sich mil jemn. -, vechten, plek herumgerannt) bedr.ww. onr., Z. herum- haren.
at fen.
Herumschleichen, (schlich herHerumrollen, (rollie herum her- u rn, herumgeschlichen) o. ww. onr., m. s.
umgerolli) o. ww. om & rollen; im Zim- om & heen sluipen, rondsluipen.
oer -, rondrollen; Arie ihm die Augen im
Herumschlenderer, ( - rers,mv.
Kop[e -, hoe rollen hem de pogen in het -rer) m. rondlooper, slenteraar m.
hoofd.
Herumschlendern, (sch lender! e
Herumri eken, (r'cickie herurn, hercm, herumgeschlendert) o. ww., m. h.
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Herumspri hen, (spruhle herurn,
rondslenteren, om & heen slenteren,rond- ronddraaien; (Krijgsw.) sich-, omzwenherumgespruht) o. ww. wie die Funken -,
ken, omdraaien, omkeeren.
loopen.
Herumsehleppen, (schleppte Herumschwimmen, (sci'uwamm in het rond spatten, rondspatten, om &
herum, herumgeschleppt) bedr. ww. om herurn, herumge.cchwommen)o.ww.onr.,m. heen spatten.
& heen sleepen, rondsieepen; 2. mede h. rondzwemmen, om & heen zwemmen;' Herumstnkern, (slánkerte herfern. au% dem Boden -, rondslee.-slepn; 2. man sieht Wallfische an der Kiste -, om, herumgestankerl) o. ww., m. s. iiberpen; (fig.) jem. überall mit sich -, mede rondzwemmen; (van een wrak van een all -, rondsnuffelen, schommelen.
-slepn. schip), ronddrijven.
Herumstapeln , -stapfen ,
Herumschleudern, (schleuderte Herumschwingen, (schavang (stapelie herurn, herumgestapelt en stap fie
herurn, herumgeschleudert) bedr. ww. om herurn, herumgeschivungen) bedr.ww.onr. herurn, herumgestap fl) o. ww., m. s. om
rondzwaaien, omzwaaien; 2. wed. ww. & heen stappen, rond stappen.
& heen slingeren, rondslingeren.
Herumstarren, (slarrle herum,
Herumschlingeln, (schlingelle sich -, zich omdraaien, omkeeres.
herum, herumgeschlingell) o. ww. rondHerumschwirren, (schzvirrl e herumgestarrt) o. ww. rond staren.
herurn, herumgeschwirrt) o. ww., m. S. Herumstauben, (stáubte herum,
drentelen, leegloopen, lanterfanten.
herumgestliubt) o. ww., m. s. in het rond
Herumschlingen, (schlang her- omsnorren, heen en weer snorren.
urn, herumgeschlungen) bedr. ww. onr.
Herumsegeln, (segelle herum, stuiven.
Herumstubern, (stduberte hercis Band um die Haare -, omslingeren, herumgesegelt) bedr. ww., Z. herumschi fu m, herumgestduberl), Z. herurnstóbern.
omwikkelen;2. weel. ww. sich um eihen Ien.
Baum -, kronkelend omgaan, kronkelen
Herumsehen, (sah herum, herum- Herumstehen, (stand herum,herom.
gesehen) o. ww. onr., m. h. omzien, het, umgestanden) o. ww. onr., m. h. in een
kring staan, om & heen staan; 2. in het
Herumsehlottern, (schlotterte hoofd omwenden; 2. rondzien.
herum, herumgeschlottert) o. ww., m. h.
Herumsenden, (sandte herum, rond staan, hier en daar verspreid zijn;
en s. los omhangen; 2. rondloopen.
herumgesandt) bedr. ww. onr. rondzen- wie das Alles herum steht , wat staat
alles hier verward.
Herumschmarotzen, (schma- den, Z. herurnschicken.
Herumsetzen,(setzte herum,fzerrotzie herurn, herumgeschmarotzt) o. ww.
Herumsteigen, (stieg herum,herbij iedereen, van huis tot huis tafel schui- umgesetzt) bedr. ww. Sliihle um etw. -, umgestiegen) o. ww. onr., m. s. rond
men.
om & heen zetten, plaatsen; II. wed. ww. klimmen.
Herumstellen, (stellte herum,herHerumschmausen, (schmauste sich um eta. -, gaan zitten om, zich zet
-ten umgestelll) bedr. ww. plaatsen om, omrond.
herurn, herumgeschmaust) o. ww. rond
brassen.
Herumseyn, (war herurn, her- heen plaatsen; it. hier en daar plaatsen;
Herumschmeiszen, (schmiss umgewesen) o. ww. onr. (gemeenz.) om- 2. omsingelen, omringen, in het rond
herum, herumgeschmissen) bedt. ww. onr., gewend zijn, er om zijn, er om heen plaatsen.
zijn; it. er ist schonn herum, hij is reeds
Herumsteuern, (steuerte herurn,
Z. herumwerfen.
Herumsehmiegen, (schmiegle klaar, heeft zijn weg reeds afgelegd; (van herumgesleuert) bedr. ww. in liet rond
herurn, herumgeschmiegt) wed. ww. sich den tijd), om zijn, voorbij zijn, verloopen sturen, Z. herumschiffen.
of vervlogen zijn; (fig.) um jem. -, om
Herumstieben, (slob herum,her-, zich er om vlijen.
Herumschmieren, (schmierte iem. heen zijn, in zijne nabijheid zijn. umgestoben) Z. lierumslduben.
heruni, herumgeschmiert) bedr. ww. er
Herumsingen, (sang herum,her- Herumstieren, (slierie heruni,
umgesungen) o. ww. onr., m. h. zingen, herumgeslierl), Z. herumstarren.
om smeren, rond smeren.
Herurschnuffeln, (schnu ffelle rond zingen; 2. in het rond zingen, op Herumstöbern, (stöberte herurn,
herumgeslóbert) o. ww. rond zoeken,
herum, herumgeschnuffelt) o. ww. rond zijne beurt zingen.
snuffelen.
Herumsitzen, (sasz herum, her- schommelen; (van vederen),inder Lujl -,
Herumschreiten, (schrift her- umgesessen) o. ww. onr., m. h. om & zit- rondstuiven; it. Z. herumstoren.
Herumstören, (stórle herum-,herurn, herumgeschritten) o. ww. onr., m. s. ten, in een kring zitten.
om & heen gaan, rondloopen.
Herumsollen, (sollte herur,her- umgestórt) bedr. en o. ww. snuffelen,
bladeren; im Feuer -, poken, porren.
Herumschi ren, (schurte herurn, umgesolll) o. ww. erom moeten.
herumgeschurt) o. ww. im Feuer - , poken,
Herumsp hen, (spáhte herurn,' Herumstoszen, (sliesz herum,
herumgestoszen) bedr. ww. onr. met stooherumgespáht) o. ww. ron) spieden.
porren.
Herumsehtitten, (schuttete her- Herumspazieren, (spazierteher- ten in het rond drijven, om& heen stoourn, herumgeschuttet) bedr. ww. om & um, herumspazierl) o. ww rondwande- ten, omstooten, heen en weer stooten;
heen gieten, storten; 2. hier en daar neer- len; um eis Hates -, om & heen wande- wir vuurden tuchtig herumgesloszen, wij
werden geducht heen en weer geduwd,
len.
gieten.
Herumschw renen, (schwarni te Herumspielen, (spielle herurn, omgehost; it. aan alle kanten stooten.
Herumstreichen, (strich hercm,
herurn, herumgeschtvdrmt) o. ww., m. h. herumgespielt) o. ww rond spelen, spe
om; 2. in liet rond spelen, beurtelings-len herumgestrichen) bedr. ww. onr. Leira um
rondzwerven, ronddwalen, rondslenteren;
elw. -, omstrijken, om & heen strijken,
`. bij zwermen rondvliegen; (fig.) er spelen.
schwärmt ira ganzen Lande herurn, hij
Herumsprengen, (sprengte her- rondstrijken; II. o. ww., m. h. en s.rondzwerft het gansche land door.
urn, herumgesprengl) bed r. ww. Wasser -, zwerven, ronddwalen, ronddolen, rond
-der Belller, rondioopende bede -lopen;
Herumschw rmer, ( -roers,mv. rondgieten, om &sprenkelen, ro n d spren-lar,Z.
Landstreicher.
kelen; (fig.) jem. in der Stads -, doen
-nier) rn. zwerver m.
Herumschweifen, (schweifle rond springen, rond jagen; 2. o. ww., m. Herumstreicher, (-chers, mv.
herurn, herumgeschzvei[t) o. ww., m. h. s. om & heen rennen, rondrennen, rond- -cher) m. zwerver, strooper m.,' -in v.
zwerfster v.
rondslenteren , ronddwalen , zwerven; jagen; it. rondrennen, ronddraven.
Herumspringen, (sprang her- Herumstreifen, (slrei/'te herum,
(Ontlk.) das -de Nervenpaar, zwervende
zenuwen ; (Gen.) -der Rheumatisnzus, um, herumgesprungen) o. ww. onr., m. s. herumgestreift) o, ww., m. h. en s., Z.
vliegende jicht v.; (fig.) mit den Gedanken rondspringen, omspringen, om & heen herumsireichen.
Herumstreiten (sich), (strict
-, seine Gedanken - lassen, ronddwalen. springen; (fig.) libel mil jemn. -,omsprinHerumschwenken, (schwenkte gen, iem. slecht bejegenen, behandelen. herum, herumgestrilten) wed. ww. onr.
herum, herumgeschwwenkt) bedr.ww.rond-, Herumspritzen, (spri t.z t e herum, mil jem.n. -, rondvechten,twisten,kijven.
Herumstreuen, (streule herum,
draaien; H. o. ww.,m.s.um die Ecke -,om' herurn gespritzt) hedr. ww. om & heen
den boek omzwenken, omdraaien;II.wed.' spuiten; it. rond spuiten; 2. o. ww. van herumgeslreut) bedr. ww. rondstrooien,.
uitstrooien, verspreiden.
ww. sich auf einero Fusze -, omdraaien, 1 alle kanten uitspringen, uitspruiten.
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Herumstricken, (strickte herum,
herumgestrickt) o. ww., m. h. rondbreien;
2. omheen breien.
Herumstrc men, (strónzte herum,
herumgeslrómt) o. ww., m. s. ornstroomen, heen en weer stroomen.

& heen rijden; 2. bedr. ww. ein P[erd -, um, herumgewuchert) o. ww. woekeren,
laten zwenken, allerlei bewegingen ma- zich woekerend verbreiden.
ken; (tig.) seine Leute -, aan het werk , Herumwuhlen, (wi hlle heruni,
aan den gang houden ; 3. wed. ww. sich herumgewuhlt) o. ww., m. h. orn & woe-, dan hier, dan daar zijn, druk in de len, wroeten.
weer zijn; (van kinderen), auf dem Spiel - Herumzählen, (zdhlte herum,
Herumsuehen, (suchte herum, platz -, lustig, vroolijk aan tiet spelen herumgezáhll) bedr. ww. rond betalen, op
herumgesucht) bedr. ww. i berall -, rond - zijn, sich mit dem Feinde -, schermutse- de rij al betalen.
zoeken, aan alle kanten zoeken, snuffe- len. Herumzanken (sich), zankte
len.
Herumwagen, (wagteherum,her- herurn, herunigezankt) wed. ww. met elk.
Herumtanzen, (lanzte herum, untgewagt) wed. ww. sich -, het wagen er twisten, kijven.
herumgelanzt) o. ww., m. h. omheen dan- om te komen
Herumzausen , (zauste hersen, in liet rond dansen; 2. im Zimmer -,
Herumwallen, (wallie herurn, urn, herunigezaust) bedr. ww. heen en
ronddansen.
herumgewallt) bedr. ww., Z. herumwan- weer trekken, schudden, rukken en pluk Herumtasten, (tastele herum, dern.
ken.
herumgetastet) o. ww., m. h. auf etiv. -,
Herumwalzen, (waizie herum, Herumzeigen, (zeigte herum,herherumgewalzi) o. ww. om & heen walsen. umgezeigt) bedr. ww. den weg om & wij rondtasten.
Herumttseheln, (td tschelte her- Herumwalzen, (wvälzte herurn, zen, rondwijzen, hierheen wijzen; 2. o.
u rn, herumgetatschelt) o. ww. rondvoelen, herumgewálzt) bedr. ww. omwentelen, ww. herwaarts wijzen.
rondom rollen, om & heen rollen; 2. naar) Herumzerren, (zerrte herumher
tasten, strijken.
Herumtraben, (trabte herum, den anderen kant rollen; 11. wed. ww. ^umgezerrt) bedr. ww. niet geweld om &
herumgetrabt) o. ww., m. h. omdraven, ,sick auf dem Grase, int Bette -, rollen; trekken, heen en weer trekken.
om & heen draven; in der Stad! -, rond- (fig.) sich in Lastern -, in de ondeugd
: er umziehen, (zog herunt, herbaden. ,unzgezogen) bedr. ww. onr. trekken om;
draven.
Herumtragen, (heug herum, her- Herumwandeln,herumwan -' einen Graben um ein Feld -. omtrekken;
ucmgelragen) bedr. ww. onr. om & heen Bern, (wwandelte of wanderle herunt, her- I it. jent., etw. int Zimmer -, hierheen trekdragen; it. ronddragen; etre. mit sick -, umgewaucdelt of herumgewandert) o. ww., ken, heen en weer trekken; (fig.) jent. -,
om^iragen; falsche Nachrichten zum Ver m. h. orn & wandelen; it. heen en weer met beloften, valsche hoop paaien;er wird
-, rondbrengen; den Klingelbeutel-kauf wandelen; des 1Vachts int Schlafe -, wan- Sic ouch tuit der Bezahlung -, op de lange
delen, nachtwandelaar zijn. baan houden, lang laten wachten; jem. bei
-, rondgaan met.
Herumtrappeln, (trappelte her- Herumwanken, (ivankte herurn, der Nase -, iem. voor den gek houden;
um, herumgetrappelt) o. ww., m. s. om & herumgewankt) o. ww. wankelen om, heen II. o. ww. um die Sladt -, trekken om,
en weer wankelen. rondtrekken; 2. er ist schon inderganzen
heen trappelen.
Herumtrtsche(1)n, (tratsch(el) - Heruanwaten, (wateie herum,her- Stall herumgezogen, hij is de geheele
te herum, herumgetrdtsch(el)t) bedr. umgewatet) o. ww., m. s. om & waden, stad reeds rondgetrokken, heeft reeds in
rondwaden. i alle straten & gewoond; 3. int Lande, in
ww. rondbabbelen.
Herumtreiben, (trieb herum,lier- Herumwatseheln, (walschelle der Welt -, rondloopen, zwerven, rondumgetrieben) bedr. ww. onr. omdrijven, hermit, herumgewatschelt) o. ww., rn s. trekken; -de Volker, nomadische, zwerronddrijven, rondjagen; die 1^tuhlräder -, rondsjokken. vende volken; -de Schauspieler, rondrei doen omdraaien, bewegen; 2. o. ww.
Herumwehen, (wekte herum,her - !zend.
ronddrijven. rondzwalken; 3. wed. ww. umgeweht) bedr. ww. omwaaien
Herumzotteln, (zoltelte herurn,
Herumweisen, (.vies herurn, her- herumgezottelt) o. ww., m. S. ronddrensich -, rondzwerven, omdwalen, rond
(fig.)wo treibt er sichgegenwdrtig-lopen: umgewiesen) bedr. ww. our., Z. herurn- telen.
herum?, waar loopt hij toch ?, waar zit zeigen .
Herumzupfen, (zupfte hersim,
hij dan toch?, waar houdt hij zich thans
Herumwenden, (wandte herurn, herunigezupft) bedt. ww. heen en weer
op?; sich in sciclechten Gesellschaften -, heru.mge-wandt) bedr. ww. onr. omwen- trekken.
den, omkeeren, omdraaien. Herunter,hijw. naar beneden, neer,
bezoeken, zich ophouden in.
Herumtreten, (ƒrat herum, her- Herumwerfen, (wart herum,her- af, van hoven naar beneden (in de richumgelreten) o. ww. oor., m. s. in een umgeworf'en) hedr. WW. onr. om & ver- ting waar de spreker zich bevindt); von
kring gaan staan, zich scharen om, om & pen, omwerpen; (Rijk.) das Pferd -,om- oben -, van boven naar beneden: vom
treden: 2. naar de andere zijde treden; wenden, omkeeren; 2. Kleider int Zimmer Felsen -, van de rots af; genade -, lood-, rond werpen; 3. wed. ww. sich imBette recht naar beneden; den Hut - !, mit slem
trelen Sie herurn !, kom hierheen!
2
Hute - ., hoed af .; - vont 1 eere
Herumtrinken, (trunk herum, -, zich heen en weer werpen, wente-?•
., (stijg,
kom) van het paard af!; - mit dem Redherumgetrunken) o. ww. onr., m. h. in jen.
Herumwickeln, (w ickelte herurn, ner !, weg met den redenaar, spreker!
het rond drinken, op de rij af drinken,
herumgewickelt) bedr. ww. om & wikkede flesch laten rondgaan.
Herunteräugeln, (d ugelie herHerumtrippeln, (trippelte her len, inwikkelen, inrollen, omheenn rollen; un,ter,heruntergeáugelt) o. ww. herwaarts,
o. ww., m. h. om-nm,herugtipl) ein Láppchen um den Finger -, wikkelen; naar f; enedt-n lonken.
2. wed. ww. sich -, zich wikkelen.
& heen trippelen, rondtrippelen.
Herunterbammeln, (banimelle
Herumtrödeln, (tródelte herum, Herumwinden, (w anre heruni,her- herunter, herunlergebarnmelt) o. ww. herherumgetródelt) o. ww., m. h. ronddren- umgewunden) bedr. ww. onr. omwinden, waarts, naar beneden beieren.
winden om; 2. wed. ww. sich urn die
telen, rondslenteren, lanterfanten.
Herunterbannen, (bonnie herunter, heruntergebannt) bedr. ww. herHerumtrödler, ( - s, mv . Herunt Báume -, zich winden om.
Herumwinken, (pinkte heruni, waarts, naar beneden bannen.
iródler) m. drentelaar, lanterfanter m.;
heruingewinkt) bedr. ww. wenken ,)rn te-in V. drentelaarster, lanterfantster v.
Herunterbegeben (sich) , (be
,qab herunler, herunlerbegeben) wed. ww.
Herumtrollen, (trollte herurn, rug te komen.
Herumwirbein, (ivirbelte herup, onr. zich herwaarts, naar beneden begeherumgetrollt) o. ww., m. s. rondzwerherumgeivirbelt) bedr. ww. omdraaien, ven.
ven.
Herunterbekommen, (bekam.
Herumtrotten, (trottele herum, ronddwarrelen.
Herumwollen, (wolite herurn., herunter, herunterbekominen) hedr. ww.
herumgetrottet) o. ww., m.s. ronddraven.
onr. herwaarts, naar beneden krijgen.
Her^.mtummeln, (tunimell e her- herumgewollt) o. ww. weerom willen.
Herumwuchern, (wucherte her - Herunterbemuhen (sick),
urn, herunagetummelt) o. ww., m. h. om
.

.
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-

-
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Her.

Her.

Her.

(bemuhte herenter, herunlerbemuhl)wed. neden gaan; (fig.) (van prijzen &),dalen,
lager worden.
Herunterbestellen, (bestellte Herunter-gieszen, -gleiten,
heruntei, herunterbeslelll) bedr. ww. her- -glitschen, -gueken, -haben,
waarts, naar beneden bestellen.
- hallen, Z. herabyieszen &.
Herunterbeten, (betete herunler, Herunterhandeln , (handelle
heruntergebelet) bedr. ww afbidden, bid- herunler, heruntergehandell) o. ww., m.
ww., Z. herabbemuhen.
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Herunter-schleichen ,
-schiendern, -schlenken,
-schieppen, -schleudern,
-schlupfen, -schmeiszen, Z.
herabschleichen &.

Herunterschmettern, (schmet(erle herunter, herunlergeschmettert) o.
den, opdreunen.
Wvw., m. smet gekraak herwaarts neder h. afdingen.
Herunterbeugen, herunter- Herunterhangen, (hangle her- storten; 2. bedr. Ww. nederwerpen.
biegen, (bog herunter, heruntergebo- unter, herunlergehangt) bedr. ww., Z. Herunterschneiden, (schnilt
gen of bei igte herunter, heruntergebeugl) herabhangen.
herunter, heruntergeschnillen) bedr. ww.
Herunter-hangen, -harken, onr. afsnijden, wegsnijden.
-hauen, -heben, -helfen, -he- Herenter -schreien, -schreiHerunterbilden, (biidete herun- tzen, - hinken, - holen, Z. herab- ten, -schi tteln, - schutten,
ter, heruntergebildet) bedr. ww. vormen, hángen &.
-schwanken , -schwarmen ,
doch in geringer hoedanigheid &.
Herunterhorehen, (porchte her- -schweben , -schwemmen ,
Herunterbitten, (bat herunter, unler, heruntergehorcht) o. ww. naar be- -schwenken, -schavimmen,
herunfergebelen) hedr. ww. onr. verzoe- nedeu luisteren.
-schoringen, -schwirren, -seken beneden te komen.
Herunterhö ren, (hórle herunter, geln, -sehen, Z. herabschreien &.
bedr. ww. lierwaarts, naar beneden bui -

gen.

Herunterblasen, (blies herenter, heruntergehirl) o. ww., Z. hernnterhor- Heruntersehnen, (sehnle herheruntergeblasen), Z. herabblasen.
chen.
unler, hericntergesehnt) bedr. ww. hier

Heren ierbliek , (-(e)s, mv. -e) Hersinter-hi pfen,-hutsehen, Tiaar beneden verlangen; 2. wed. ww.
m. blik in. naar beneden.
-jagen, -k a mmen,Z.herabhupfen &. sich -, verlangen hier naar beneden te
Herunterblieken, (buckle her
Herunter kanzeln , (kanzelte gaan.
unler, herunlergeblicict)o. ww. herwaarts, herunler, heruniergekanzelt) bedr. ww.
Hersinter- senders, -senken,
naar beneden zien.
van glen kansel ereeken, berispen, dloor- -sein, -setzen, -sinken, Z.herabHerunterblinken, (blinkle her- halen.
senden &.
unler, heruntergeblinkt) o. ww.herwaarts, . Herpunter-karren, -kehren, Heruntersinken, (sank herunter,
naar beneden blinken.
-klettern, - klimmen, -kollern, heruntergesunken) o. ww. onr., m. sneerHerunterblitzen, (blitzle herun- -kommen, -können, -kriegen, zinken ; it , neerdalen, zinken.
-

-láeheln,-langen, -lassen, -lau- Herenter-sollen, -sprechen,
- sprengen, -springen, -sprio. ww., ni. S.-unter,h gbas)
Herunterlautern , (lciuterte her - tzen, -starren, -stechen,-steehierheen, naar beneden bruisen.
unter, heruratergela-utert) bedr. ww. den ken, -stehlen, -steigen, -stelHerunterbrechen, (brach her- Zeug -, (Hoed.) zuiver kloppen. len, - stimmen, - stolpern, Z.
unler,heruniergebrochen),Z.herabbrechen.
Herunterlegen, - leiten, - len - herabsollen &.
lerunterbringen, (braclate her- ken, Z. herablegen &.
Herunterstö ren, (str rte herununter, heruntergebrachl) bedr. ww. our., Heru.nterlesen, (las herunter,her- ter, heruntergestórt) bedr. ww. naar beter, heruntergeblitzt), Z. herabblil:en.

Herunterbrausen, (brausleher fen, Z. herabkarren &.

Z. herabbringen; (fig.) jem. -, in minach - untergelesen) bedr. ww. onr. die Pedern neden schommelen.
ting brengen, doen dalen, vallen; (van vom Rocke -, wegnemen; it. eine Seite Herunterströmen, (strómteherziekten), jr/u. -, doen vervallen; it. ver in eirem Bache -, aflezen van boven naar unter, herunlergestrómt) o. ww., m. s. af-armen. beneden. stroomen, naar beneden stroomen.
Herunterbüoken, (thickte her- Herenter-leuchten,-Toeken, Herunterstürmen , (stürmte
unter, heruiilerbebuckl), Z. herabbucien. Z. herablocken &.
herunter, heruntergesturmt) o. ww., m.
Herunterdenken, (dachte her- Heruntermachen) (machteher- ir. en s. hier naar beneden stormen; 2.
unter, heruittergedacht) o. ww. onr. zich enter , heruntergemacht) bedr. ww. Gar- bedr. ww. stormend herwaarts, naar bein gedachten naar beneden verplaatsen. linen -, naar beneden laten; (fig.) jem. neden brengen.
Herunterdonnern , (donner le -, doorhalen, kapittelen; it, belasteren .
Herunterstiirzen, - tanzen,
herunler, heruntergedonnert) o. ww. neHersinter- mahen, - mogen, -taumeln, -thun, -toben, -tbder donderen.
-mussen, -nehmen,-nöthigen, non, -torkeln, -tosen,-traben,
Herunterdrängen, (drdngle -packen, -prassein, -prügeln, - tragen, -träufeln, -traufen,Z.
herunler,heruniergedrungt ),Z. herabdrzngen.

-purzeln, - rassein, -rauschen, herabsturzen &.
-rechen, -regnen, -reichen, Z. Herunterträufen, (trau(te her-

Hersinter-dringen, -driic- lterabrndhen &.
unter, heruntergelrau[t) hedr. ww. in
ken, -durfen, -eilen, Z . herab- Herunterreiszen, (riss herunter, droppels laten neervallen.
drin.gen &.

Heruntererben, (erbte herunter,

heruntergerissen) bedr. ww. our. naar be - Herunter-treiben, -treten,
neden trekken, rukken, afrukken; (fig.) ! -triefen,

-trippein, -trbpfeln,

heruniergeerbt) o. ww.. in. h. en wed. jent. -, Z. herunlermachen.
! -trotten, -wachsen, -waekeln,
ww. sich -, overerven.
- Herunter-reiten, rennen, wagen, -wallen, -walzen,

Herenter-fahren, -fallen, Z. riesein , ringeln, rinnen, wandeln, wandera, -wan-rollen, - roeken, -rufen, -rut- ! ken, Z. herabtreiben &.

lierab[ahren &.

Herunterfeilschen,

((eilschte

schen, -sabeln, - sagen, -sou- Herunterwärts, bijw. beneden-say sen , -schaffen , ^ waarts, naar beneden
-schallen , -schauen,-schei- i Hersinter-watscheln, -wenen, -scheren, -scheuchen, hen, -weisen, -werfen, -win-schaeken, - schieben, -schil- den, -winker, -wirbeln, -wolen, -schieszen, -schifen, ^ gen, -wollen,-wunschen, Z.herabwvalscheln &.
- sehimmern, Z. herabreiten &.
Herunterschlagen, (s chlug h er- 1 Herunterwurgen, (wo rgle her-

herunter, herunlergefeilscht) o. ww. af- sein ,
dingen.

Herunter-feuern, -(inden,
-hammen, -flatterp, -fliegen,
-fiehen, -flieszen, -flimmern,
-flUchten, -fluthen, -fiïhren,
-funkeln, -gabeln, -geben, Z.

.

unter, herunlergeschlagen) bedr. ww.onr. enter, heruntergewi rgt) bedr. -ww. worafslaan; 2.' Bend naar beneden brengen.
heruntergegangen) o. ww. onr. naar he- a. ww. naar beneden vallen, storten. Herunterzaubern , (zauberle
herab feuern &.

Heruntergehen, (ging herunter, naar beneden slaan; Nesse

-,

Her.
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Her.

herunter, heruntergezaubert) bedr. ww. v.; -skraft v. voortbrengende kracht v., door, zich met glans vertoonen, uitblinken; (lig.) -de Eigenschaften, uitstekend,
scheppingsvermogen o.
herwaarts, naar beneden tooveren.
Herenter- zeigen , -zerren, Hervordämmern, (ddmmerle schitterend.
hervor, hervorgedammerl) o. ww., m. h.
Hervorgleiten, (glilt hervor, herZ. herabzeigen.
vorgeglitten) of hervorglitsehen,
Herunterziehen, (zog herunter, schemerend voor den dag komen.
herunterge;ogen) bedr. ww. onr. naar beHervordampfen, (dampfle her- (glitschte hervor, hervorgeglitscht)o.ww.,
neden trekken, aftrekken; den flut -, af- vor, hervorgedarpft) o. ww., m. h. dam- m. s. glijdend te voorschijn korven, kozetten; 2. o. ww., m. s. op eene lagere pend verschijnen, als damp zich vertoo- men aanglijden.
Hervgrgli hen, (gluhte hervor,
verdieping gaan wonen.
nen.
Herenter- zischen , -zw ,n- Hervordeute(1)n , ( deute(l)lc hervorgegliiht) o. ww. gloeiend voor den
hervor, hervorgedeute(l) l) bedr. ww door dag komen.
gen, Z. herabzischen &.
Hervorgueken, (guckte hervor,
HervQr, bijw. te voorschijn, voor uitleggen voortbrengen.
den dag, uit, naar buiten.
Hervordrängen, (drangte her- hervorgeguckt) o. ww., m. s., Z. hervorHervorarbeiten, (arbeitele her- vor, hervorgedrángt) bedr. ww vcoruit- sehen.
HervQrhkeln, (hakelle hervor,
vor, hervorgearbeitel) bedr. ww. voor den dringen, te voorschijn dringen, doen te
dag brengen, te voorschijn brengen, aan voorschijn komen, uitdrijven; 2. wed. hervorgehhkelt) en hervQrhaken,
het licht brengen, uithalen, uittrekken; ww. sich -, zich een weg banen; (fig.) (hakte hervor, hervorgehakt) bedr. ww.
jem. unter seinem PEerde -. uithalen; 2. sich überall -, zich op den voorgrond met haken te voorschijn halen.
Hervorhallen, (halite hervor,
wed. ww. sich -, zich met inspanning er plaatsen, zich indringen; (gemeenz.)
hervorgehallt) o. ww. klinken.
haantje de voorste zijn.
uit werken, er boven op werken.
Hervoräugeln, (áugelte hervor, HervQrdringen, (drang hervox, Hervorharken, (harkte hervor,
hervorgedrungen) o. ww. onr., m. s. uit !hervorgeharkt) bedr. ww. met de hark te
hervorgeaugelt) o. ww, lonken.
voorwaarts dringen, met moeite-dringe, voorschijn halen.
Hervorbannen, (bannle hervor,
Hervorheben, (hob hervor, herhervorgebannt) bedr. ww. te voorschijn voor den dag komen; (van het water),
vorgehoben) hedr. ww. onr. doen uitkobannen, door tooverwoorden te voorschijn doordringen.
Hervordiirfen, (durfle hervor, men, bewijzen, doen gelden; (fig.) den
doen komen.
Hervorbegeben (sich), begab hervorgedurft) o. ww. onr. voor den dag Gla,t; -, verheffen, doen uitkomen; dadurch wird ihre Schönheit nur noch mehr
hervor, hervorbegeben) wed. ww. te voor- mogen komen.
Hervoreilen, (eiste hervor, hervor- hervorgehoben, verhoogd; (Schild.) eine
schijn komen.
Her vorbekommen, (bekar h er- geeill) o. ww., m. S. snel voor den dag Figur -, doen uitkomen; 2. wed. ww.
(fig.) sich -, omhoog verschijnen, zich
vor, hervorbekommen) bedr. ww. te voor komen.
Hervorfahren, ((uhr hervor,her- verheffen.
-schijn
brengen.
Hervorbemuhen (sich), (be- vorge f ahren) o. ww. onr., m. s. in of met' Hervorhetzen, (hetzte hervor,
hervorgehetzt) bedr. ww. opjagen.
mu/le hervor, hervorbemuht) wed. ww. een rijtuig verschijnen, voorkomen.
HervQrfallen, (feel hervox, hervor- Hervorhinken, (hinkte hervor,
voor den dag komen, zich vertoonen.
HervQrbewegen, (bewvegte her- gefallen) o. ww. onr., m. s. vooruit val- hervorgehinkt) o. ww., m. s. komen aan
-hinke.
vor, hervorbeuwegt) bedr. ww. te voor- len.
Hervorfeuern, (feuerte hervor, Hervorholen, (holte hervor, herschijn doen komen; 2. wed. ww. sich -,
hervorgefeuert) o. ww., m. s. vurend ver vorgeholt) bedr. ww. voor den dag halen.
voor den dag komen.
HervQrhi pfen, (hupfte hervor,
-schijne.
Hervorbitten, (bat hervor, herHervorflammen, (flammte her- hervorgehüpfl) o. ww., m. s. hnppelend
vorgebeten) bedr. ww. onr. verzoeken voor
vor, hervorge[lammt) o. ww., m. s. vlam - voor den dag komen.
den dag te komen.
Hervorhutsehen, (hutschte herHervQrblieken, (buckle hervor, mend verschijnen.
HervQrflattern. (latterte hervor, vor, hervorgehulscht) o. w,v., m. s. komen
hervorgeblzckt) o. ww., m. h. van achteren
zien; 2. (van de zon), hinter Wolken-,te hervorgellatterl) o, ww., m. s. fladderend aanglijden.
Hervorjagen, (jagte hervor, hervoorschijn komen, voor den dag komen, voor den dag komen.
Hervorfliegen, (flog hervor, her- vorgejagt) bedr. ww. opjagen.
verschijnen; hinter den Gardinen -, achHervorj auehzen, (jauchzte hervorge[logen) o. ww. onr., m. s. voor den
ter & uitkijken; (fig.) zich vertoonen.
Hervorblinken, (blinkte hervor, dag vliegen, vliegend te voorschijn komen. vor, hervorgejauchzl) o. ww., m. s. juiHervorflieszen, (floss hervor,her- chend te voorschijn komen.
hervorgeblinkt) o. ww. van achter blinHervorkeimen, (keimte hervor,
vorgeflossen) o. ww., m. s. voorvloeien.
ken.
Hervorbltthen, (blühte hervor, Hervorflimmern, (flimmerte her- hervorgekeimt) o. ww., m. h, ontkiemen,
hervorgebliilzt) o. ww., m. h. beginnen te vor, hervorgeflimmert) o. ww. flikkerend ontluiken, voor den dag komen.
Hervorkommen, (kam hervor,
bloeien, ontluiken, uit den knop ko- voor den dag komen, verschijnen.
Hervorfluten, (flutele hervor,her- hervorgekommen) o. ww. onr., m. h. te
men.
Hervgrbrechen, (brach hervor, vorge(lulet) o. ww., m. s. vloeiend voor voorschijn komen, verschijnen, zich vertoonen; (van planten), ontluiken, uitkohervorgebrochen) o. ww. onr., m. s. uit den dag komen.
Hervorfahren, (führte hervor, men; it. uitspruiten; diese Queue konimt
doorbreken; (van den vijand),-brekn,
onverwachts uit de hinderlaag storten, hervorgefi hrt) bedr. ww. te voorschijn da wieder hervor, zichtbaar worden.
Hervsrkönnen, (konnie hervor,
beginnen te verschijnen; (van Bene beek), leiden.
Hervorgeben, (gab hervor, her- hervorgekonnt) o. ww. orir., m. h. voor
ontspringen; (van eene bloem),ontluiken,
uitkomen; (fig.) (van hartstochten), uit - vorgegeben) bedr. ww. onr. uitsteken, den dag kunnen komen.
Hervorkrieehen, (kroch hervor,
aangeven.
barsten.
Hervorbringen, (brachie hervor, HervQrgehen, (ging hervor, her- hervorgekrochen) o. ww. onr., m. s. te
hervorgebracht) bedr. ww. onr. te voor vorgegangen) o. ww. onr., m. s. uitgaan, voorschijn kruipen.
Hervorlaeheln, (lachelte hervor,
brengen, voor den dag brengen;-schijn voor den dag komen, uitsteken, uithan (fig.) (van dieren), telen, voortbrengen; gen, verschijnen; (fig.) het gevolg zijn, hervorgelachelt) o. ww. lachend opzien,
(van God), doen ontstaan, scheppen, volgen, blijken; daraus geht hertor, daar- een vriendelijk gelaat toonen.
Herverlangen, (langte hervor,
voortbrengen; Tine -, voortbrengen, doen uit volgt, blijkt; it. Z. hervorragen, herhervorgelangt) bedr. ww. voor den dag
vorstehen.
hoores.
HervQrbringung, v., Z. hervor- Hervorglanzen, (glanzie hervor, halen.
HervQrlassen, (liecz hervor, herbringen; it. voortbrengsel v., opbrengst hervorgeglanzi) o. ww., rn. h. schijnen
-

vorgelassen) bedr. wvv. te voorschijn laten
komen.
Hervorlaufen, (lief hervor, hervorgelaufen) o. ww. onr., m. s. vooruit
-lopen;2.uit

Hervorleiten,

(leitele hervor,her-

Her.

Her.

Her.

hervorgeraucht) o. ww. als rook uitko- schijn schieten, ijlen; unter dem Tische-,

uitschieten; 2. uitkomen, uitschieten; 3.

men, opstijgen.

HervQrrauschen, (rauschie her- uitkomen, ontkiemen, ontspruiten.
vor, hervorgerauscht) o. ww., m. h. rui - HervQrschiffen, (schil te hernor,
hervorgeschift) o. ww., at. s. komen aan schend voor den dag komen.
Hervorreeken, (reckte hervor,her- zeilet:.
Hervgrschimmern, (schimmer vorgereckt) bedr. ww., Z. hervorstrecken.

vorgeleilet) bede. WW. te voorschijn leiden.
Hervorlenken, (lenkte hervor,' Hervorreichen, (reichle hervor,
hervorgelenkt) bedr. ww. te voorschijn hervorgerezcht)bedr. ww.aanreiken,oversturen, vertoonen.
reiken, toesteken; 2. o. ww. herwaarts
Hervorleuehten, ( leuchtete her - reiken.
vor, hervorgeleuchtet) o. ww., m. h. lichHervorreiszen, (riss hervor, herten uit, stralen uit; it . een schijnsel wer - vorgerissen) bedr. ww. onr. uitrukken.
pen; (fig.) die Grösze des Schop Pers leuch- Hervorreiten, (r it t hervor, hervorlet aus seinen Werken hervor, blijkt, ver geritten) o. ww. onr., in. h. komen aan
-rijden.
zich, schittert; 2. onp. ww. blij--ton
ken, zich openbaren.
Hervorrennen, (rannie hervor,
Hervorloeken,(lockle hervor,her- hervorgerannt) o. ww. onr., m. s. in een
vorgelocki) bedr. ww. te voorschijn lok- ren te voorschijn komen.
ken, uitlokken.
Hervorrieseln, (rieselte hervor,
Hervormaehen, (machte hervor, hervorgeriesell) o. ww., m. h. ruischend
hervorgeniacht) beer. ww. maken dat & te voorschijn komen, opborrelen.
te voorschijn komt; 2. wed. ww. sich -,
Hervorringen(sich), ( rang her vor, hervorgerungen) wed. ww. onr. roet
voor den dag komen, zich vertoonen.
Hervorm gen, (mochte hervor, moeite te voorschijn komen, doordringen.
hervorge;nocht) o. ww. onr., m. h. te voorHervorrinnen, (rann hervor,herschijn willen koener, willen uitgaan.
vorgeronnen) o. ww. onr., m. s. al strooHervQrmi hen, (mu/tie hernor, mende te voorschijn komen.
hervorgernuht) bedr. ww met moeite voor
Her vorrollen, (rollte hervor,hervorgerollt) o. ww., m. s. herwaarts rolden (lag brengen.
Hervormurmeln, (mur melte her - len; 2. bedr. ww rollend te voorschijn
v or, hervorgemurmelt) bedr. ww. mom- brengen.

pelen.
Hervormussen, (mussle hervor,
hervorgentusst) o. ww. onr., m. h. voor
den dag moeten komen.
HervQrnehmen, (nalira hervor,
hervorgenornmen) bedr. ww. onr. voor
den dag halen, brengen, uitnemen.
Hervornóthigen, (nothigte her-
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te hervor, hervorgeschimmert) o. ww.uitblinken, schijnen.
Hervorschleichen , (schlich
hervor, hervorgeschlichen) o. ww. onr.,
rn. s. voor den dag sluipen.

HervQrschleppen, (schlepple
hervor, hervorgeschleppi) bedr. ww. voorwaarts sleepen, voor den dag sleepen; 2.
wed. ww. sich -, met moeite verschijnen.

Hervorschleudern, (schleuderte
hervor, hervorgeschleudert)bedr.ww.voorwaarts werpen.

Hervorschlttpfen, (schlupfle
hervor, hervor•geschlupft) o. ww., ret. h.
te doorschijn sluipen, glippen, sluipend
te voorschijn komen.
Hervorschmeiszen, (schmiss
hervor, hervorgeschmissen) bedr. ww. onr.
herwaarts smijten, werpen, gooien.
Hervorschreiten, (schrift her -

vor, hervorgeschritten) o. ww. onr., at. s.
voor den dag stappen.

HervQrschwanken, (schwankle
hervor, hervorgeschwankt) o. ww., m. s.
(rockte hernor, wankelend te voorschijn komen.

hervorgeriickt) bedr. ww.vooruitschuiven, Hervorsehweben, (schwebte hervooruitstooten; 2. o. ww., m. s. voor vor, hervorgeschzwebt) o. ww., m. s. zwerukken, voortrukken, vooruitruk --warts vend verschijnen.
Hervorschwellen, (schwoll herken.
Hery orrufen, (rieT hervor, hervor- vor, her•vorgeschwollen) o. ww. onr., m. s.
gerufen) bedr. ww. onr. jem. - ,herwaarts opzwellen, zich verheffend te voorschijn
roepen, oproepen; 2. (lig.) voortbrengen, komen, uitpuilen.
vor, hervorgenöthigt) bedr. ww. noodza veroorzaken, doen ontstaan; Kriege -, opHery orschwimmen, (schwammn
voor den dag komen.
-ken wekken, doen ontstaan; Schwieriqkeiten heroor, hervorgeschwommen) o. ww. onr.
Hervorpaeken, (packle hervor, -, opwerpen, veroorzaken; das Fieber -, zwemmend voor den dag komen.
HervQrschwingen, (schavang
doen ontstaan.
hervorgepackt) beclr. ww. uitpakken.
Hervorprangen, (prangte her - Hervorrutsehen, (rutschte her- hector, hervorgeschwungen) bedr.ww.onr.
vor, hervorgeprangt) o. ww. met pracht vor, hervorgerutscht) o. ww., m. s. her- herwaarts zwaaien; 2. wed. ww. sich -,
zich vertoonen, zich onderscheiden.
waarts glijden. 4
ve. schijnen.
Hervorsehaffen, (schaffle her- HervQrsegeln, (segelle hervor,
Hervorprugeln, (priigelte her
bedr. ww. eruit-vor,hegpult) vor, hervorgescha fj't) bedr. ww. met hervorgesegelt) o. ww., m. s. herwaarts
moeite bijeen brengen, voor den dag ha- zeilen.
slaan, vooruit slaan.
Hervorquellen, (quoll hervor,her- len; unter dem Schutte -, uithalen,opdel= Hervorsehen, (salt hervor,hervorgesehen) o. ww. our. opzien, uitkijken.
vorgequollen) o. ww. onr., m. s. uitborre -i ven.
Hervorschallen, (schallie her - Hervorsein, (war hervor, hervorlen, ontspringen, opwellen.
Hervorquerlen, (querlte her vor, vor, hervorgeschallt) o. ww. herwaarts gewesen) o. ww. onr., m. s. verschenen
zijn, zichtbaar zijn.
hervorgequerlt) o. ww., tn. s. draaiend te klinken.
Hervorsehauen, (schaute hervor, Hervorsetzen, (secste hervor,hervoorschijn komen.
HervQrragen, (eagle hervor, her- hervorgeschaut) o. ww er uit kijken; vorgeselzt) bedr. ww voorwaarts zetten,
vorgeragt) o. ww., m. h. uitsteken boven (Wapenti,) -d bijv. nw. uitstekend,voor- voor oogen zetten.
Hervorsollen, (sollie hervor,her&„ zich verheffen; dieser Baum ragt zwei' uitspringend, wat er uit kijkt.
HervQrseheinen, (schiep hervor, vorgesorlt) o. ww. te voorschijn moeten
Fusz über die Mauer hervor, steekt & boven den muur uit; um eioen Fust liber herv orgeschienen) bedr. ww. onr., Z.lier- komen.
Hervorsprechen, (sprach her die and^rn -, langer zijn, grooter; dus vorleuchten.
HervQrscheuchen, (scheuchte vor, hervorgesprochen) o. ww. onr., m. h.
Schloss ragt über alle Hauser hervor ,steekt
boven & uit; die -den Theile,uitspringenil, hervor, hervorgescheucht) be dt . ww. op- spreken van achter &, uiten.
Hervorsprieszen, (spross hernor,
vooruitstekend; (P..) - de Bläller , uit. - jagen.
springend; (Ga.) uitmunten, zich verhef- Hervorsehieben, (schob hervor, hervorgesprossen) bedr. ww. onr., Z.herfen, in het oog loopen; -der Kopf, uitste- hervorgeschoben) bedr. ww. onr. herwaarts vorsprossen.
Hervorspringen, (sprang hernor,
kend vernuft; -de Verdienste, uitstekend. schuiven.
Hervorragung, v., Z. hervorra - HervQrsehielen, (schielte hervor, hervorgesprungen) o. ww. onr., m. s.voor
den dag springen; (Bouwk.) uitspringen,
gen; (Bouwk.) vooruitsprong m.;(Ontlk.) hervorgeschielt) o. ww. gluren.
HervQrschieszen, (schoss her - uitsteken, een uitstek vormen; -der Winuitwas m.
Hervorr auchen, (rauchte hernor, vor, hervorgeschossen) o. ww. onr.te voor- kel, uitspringende hoek; (lig.) in het oog
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zich onderscheiden, uit Hervorwinken, (?vinkte hervor,
hervorgewrinkt) bedr. ww. met een wenk
HervQrspritzen, (spritzte hervor, Hervortönen, (tonle hervor, her- doen verschijnen, wenken om voor den
dag te tornen.
hervorgespritzt) o. ww., m.s.uitspruiten, vorgetónt) o. ww. uitklinken.
uitspringen; 2. bedr. ww. uitspruiten,uit Hervgrtorkeln, (torkelte hervor, Hervorwirbeln,(w irbelte hervor,
hervorgelorhelt) o. ww., m. s., Z. hervor- hervo?•gewcirbelt) bedr. ww. voorwaarts
werpen, uitstorten.
dwarrelen.
HervQrsprossen, (sprosste her- taumeln.
vor, hervorgesprosst) o. ww., m. s. out - Hervortosen, (toste hervor,hervor - Hervorwitzeln, (witzelte hervor,
springen, uitspringen, ontstaan; (fig.)ge- getost) o. ww., m. s. met gedruis voor hervorgeivit:elt) bedr. ww. met gezochte
vallen; daraus springt hervor,daaruit blijkt, sich durch etuw.

-,

-

munten.

volgt.

-

boren worden. den dag komen. geestigheid voor den dag brengen.

HervQrtraben, (trabte hervor,her - IHervorwollen, (wollte hervor,herHervorsprudeln, (sprudelte her
vor, hervorgesprudeli) o. ww. uitborrelen, vorgetrabt) o. ww., m. s. in een draf ver- vorgeavollt) n. ww. onr. te voorschijn of
schijnen, vooruitdraven.
voor den dag willen komen.
uitwellen.
HervQrspruhen, (spruhte her- Hervortragen, (trog hervor, her- Hervorwunsehen, (wünschte
nor, hervorgesprühl) o. ww., m. s. spat- vorgetragen) bedr. ww. onr. aandragen. hervor, iaerrnorgewiinscht) bedr. ww. hier
ten . Hervortreiben, (trieb hervor,her- wenschen.
Hervorsteehen, (stach hervor, vorgetrieben) bedr. ww. onr. uit.dlrijven , Hervorzaubern, (zauberte herhervorgestochen) o. ww. onr., m. h. uit- doen uitkomen, voortdrijven; (Schild.) vor, hervorgezaubert) bedr. ww. te voorsteken, uitspringen; it. Z. hervor.crossen; Z. hervorheben; 2. o. ww., Z. hervorspros- schijn tooveren.
(Schild.) (van eene kleur), unterdenan- sen
Hervorzeigen, (zeigtehervor,herHervortreten, (trat heroor, her- vorgezeiyt) bedr. ww. toonen.
dern -, uitsteken, uitkomen, de overhand
hebben; (fig.) zich onderscheiden, schit- vorgelrelen) o. ww. onr., m. s. verschij HervQrzerren, (zerrte hervor,herteren, uitmunten, in het oog vallen; sein nen, uitkomen, te voorschijn komen,voor tvorgezerrt) bedr. ww. met geweld herWerk hat nichts -des, niets in het oog den dag komen; aus dens Gebusche, fain- waarts trekken.
ter der Thiire -, voortreden, te voorschijn Hervorzeugen, (zeucgte hervor,
vallends,; -de Eigenschaft, uitstekend.
HervQrstehen, (stand hervor,her- komen; aus dem Gliede -, voortreden; hervorgezeugt) bedr. ww. voortbrengen.
vorgestanden) o. ww. our., m. h. vooruit- (Ileelk.) uittreden;(Ontlk.)vool „Litsprin - Hervorziehbar, bijv. (Nat.liist.)
-

.

-

staan, vooruitsteken; -d bijv. nw. (Pl.) gen, uitzakken; (Bouwka uitspringen; wat uitgetrokken, uitgehaald kan worden,
vooruitspringend, uitstekend. (Schild.) (van figuren), uitkomen, voor - uitrekbaar.
Hervorsteigen, (slieg hervor,her- uitkomen
Hervorziehen, (zog hervor, hervorgestiegen) o. ww onr., m. s.opstijgen,
HervQrtribbeln, (tribbelte her- vorgezogen) bedr. ww. onr. etc. aus der
vor, hervorgetribbelt) o. ww., iii. s. drib- Tasche -, uithalen, voor den dag halen,
oprijzen.
uittrekken; (fig.) jens. aus dent Staube -,
HervQrstoszen, (stiesz hervor, belend verschijnen.
hervorgestoszen) bedr. ww. onr. vooruit - Hervortrotten, (trottele hervor, verheffen; etw. -, aan den dag brengen,
hervorgetrotlet) o. ww., m. s., Z. hervor- bekend maken; 2. o. ww., m. s. voorstootes, vooruitduwen.
Iwaarts trekken.
Hervorstrahlen, (sirahlte her- traben.
vor, hervorgeslrahlt) o. ww. schitteren, Hervorwaehsen, (wuchs hervor, HervQrzupfen, (zupfte hervor,
hervorgewachsen) o. ww. onr., m. s. op- hervor gezu;p ft) hedr•.ww.trreklkeird te voor naar buiten stralen schieten.
HervQrstreeken, (streckte her- groeien, opwassen; (van planten), uitkg- schijn brengen.
vor, hervorgestreekt) bedr. ww. den Fusz men, ontspruiten, ontkiemen .
Herwaekeln, (uwackelte her, her-, vooruitsteken, uitsteken, uitstrekken Hervorwagen(sieh) , (uvagte her- gen ckelt) o. ww., m. s. aanwaggelen.
Hervorströmen, (stromte hervor, vor, hervorgeuwagt) wed. ww. het wagen Herwagen (sich), (wagie her,
hervorgestrómt) o. w;•., ni. h. en s. te te verschijnen.
hergen ayt) wed. ww. zich hierheen dur voorschijn stroomen, uitstroomen, in meHervQ wallen, (wallto hervor, ven begeren, wagen hier te komen,
hervorgewalll) o. ww., m. s. in menigte Herwallen, (wallte her,hergewallt)
nigte uitstroomen.
Hervorsturmen, (sliirnite her- te voorschijn komen.
o. ww., m. s. aankomen.
nor, hervorgeslurmt) o. ww., m. s. snel te Hervorwalzen, (walz!e hervor, Herwalzen, (walzte her,hergewalzt)
voorschijn komen.
het,vorgewálzt) bedr. Ww. voorwaartsrol- o. ww., in. s.hierheen walsen,aanwalsen.
Hervorsturzen, (sliir.^te hervor, len .
Herwálzen, (wdlzte her,hergewalzt)
hervorgesturzl) o. ww., m. s. vooruitstorHervorwank en, (wankte hervor, be,lr. ww. aanrollen; 2. wed. ww. sich -,
ten, plotseling te voorschijn komen.
hervorgecvankt) o. ww., in. s. wankelend rollende naderen.
Hervorsuehen, (suchte hervor, voor den dag komen
Herwandeln, (wandelte her, herhervorgesucht) bedr. ww. uitzoeken, op - Hervorwatscheln, (v'atschelte gewa ;adelt) o. ww., m. h. en s. hierheen
zoeken, voor den daghalen; (fig.)Grunde hervor, hervorgewatschelt) o. ww., m. s. wandelen; neben einander -, naast elk.
-, zoeken, met moeite bijeenbrengen; sjokkend verschijnen.
voortloopen.
Handel -, twist zoeken.
Her vorweeken, (weckte hervor, Herwandern, (wandome her,herHervQrtanzen, (tanztehervor,her- hervorgeweckt) bedr. ww. opwekkend of gewandert) o. ww., in. s . en h . hierheen
vorgetanzt) o. ww., m. s. dansend optre- aanblazend te voorschijn doen komen.
trekken.
.

.

.

den .

HervQrwehen, (u chte hervor,her
Herwanken, (icankte her, hergeHervortauehen, (tauchte her- vorgecveht) o. ww., m. s. en bedr. ww. wankt) o. ww., m. s. aanwankelen, hier ,

vor, hervorgelaucht) o. ww., m. s. oprij- herwaarts waaien.
zen; 2. bedr. ww. boven brengen .

-

heen waggelen.

Hervorweisen, (wies hervor,her- Herwarts,

bijes. herwaarts, hier -

Hervortaumeln., (taumelte her- vorgecviesen) bedr. ww. onr. etw. aus der heen.
vor, hervorgelaurnelt) o. «w., m. s. tui- Tasche -, uithalen, te voorschijn brengen
Herwatseheln, (watschelte her,

melend te voorschijn korren.
en toones.
hergewatschelt) o. ww., m. s., komen
HervQrthun, (that hervor, hervor Hervorwerfen, (ivarfhervor,her- aansjokken.
get/ran) bedr. ww. onr. doen uitkomen, vorgewor[en) bedr. «w. onr. opwerpen,
Herweg, (-(e)s, mv. -e) m. weg
voor den dag brengen, toonen; thun Sie herwaarts werpen, gooien.
m.,reis v. hierheen; auf deny -, op (zijne)
die Hand da hervor, steek de hand uit
Hervorwinden, (wand hervor, reis hierheen.
laat & zien, toon de hand; 2. wed. ww. ;^ervorgewunden) bedr. ww. onr. loswinHer wehen, (wehle her,hergetvehl)
.rich -, verschijnen, zich vertoonen; sich den; 2. wed. ww. sich -, te voorschijn o. ww., m. h. aanwaaien , herwaarts
in etw. -, uitnrunten, zichonderscbeideu; kronkelen.
waaien; 2. bedr. ww. hierheen .naaien;
-

,
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Her.
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der Wind wekte ein Blatt Papier her, zu -en nehmen, iets zeer ter harte nemen, hartvormig sieraad, hart, hartje o.; ein
deel & hierheen waaien.
zich zeer bedroeven over; das geht mir goldnes - am Halse tragen, een gouden
Eerweisen, (wies her, hergewiesen) sehr zu -en, dat gaat mij aan het hart, hart &; (Sp.) harten v.; in - haben, har
herzeigen.
doet mij zeer; das - weird ihr brechen, dat ten (als troef) hebben; in - spielen, in-bedr.won,Z
Herwenden, (wandte her, herge- zal haar het hart doen breken: ein - ge- harten spelen;(Sterrenk.) Karl's -,een sterwandt) bedr. ww. onr. hierheen wenden, winnen, fangen, ierns. hart, :ems. liefde v. renbeeld; (Dierk.) das essbare -, Cardium
heenwenden; 2. wed. ww. sich zu of ge- winnen; er ist ihm an's - geicachsen, hid edule.
gen jemn. -, zich wenden naar, overbui- bemint hem boven alles;(gemeenz.) hij is Herzader, (-n) v. hartader v.; 2.
gen.
zijn hartlap; das - hup/t, springt ihm vor mv. -n, kroonslagaderen V. mv.
HQrwerfen, (war! her, hergewor- Freude, het hart klopt hem van vreugd; Herzahlen, (zahlle her,hergezahlt)
(en) bedr. ww. our. hierheen werpen, 2. gemoed, gevoelo.; eintheilnehmendes, bedr. ww. voortellen, neertellen, uitbebeenwerpen; sick über jem. -, zich op weiches, hartes - ,deelnemend, week, hart.- talen.
iem. storten.
vochtige inborst v.; ein 3lensch ohne-,
Herzii,hlen, (záhlte her,hergezahlt)
Herwieder, bijw. (veroud.) weer gevoelloos mensch; er besitzt mein gars- bedr. ww. tellen, optellen; it. opnoemen,
hier.
zes -, hij bezit geheel mijn hart; die Z. herrechnen.
Herwimmern, (wimmerteher,her- Sprache des -ens reden,vorr -en weg,rond Herzählung, v., Z. herzählen.
geuwiinr ert) bedr. ww. klagend of her- weg, openhartig, met gevoel spreken; was
Herz -ailerliebst, bijv. nw. (gemend uitbrengen; it. jammerend, treu- vom -en hommt, geht zum -en, wat uit het meenz.) liefste, allerliefste, Z. allerliebst;
rend, klagend hierheen komen.
hart komt, gaat tot het hart; (Spr.) tress -arzenei v. hartsterkende artsenij v.,
Herwinden, (-wand her, hergewoun- das - voll ist, dess geht der Mund über, hartversterkend middel o.
den) betlr. WW. onr. hierheen winden; 2. waar het hart van vol is, gaat (Ie mond
Her zaubern, (zauberte her, herwed. ww. sich -, herwaarts kronkelen. van over; sein - auf der Zunge haben of gezaubert) bedr. ww. door tooverij doen
Herwinken, (winkle her, herge- tragen, het hart op de tong dragen, op- hier komen,door hetoovering te voorschijn
wink!) hedr. ww. wenken hierheen te to- recht zijn; ich kann es nicht über's - brin- bren,2en, onverwachts voor den dag
men; 2. o. ww., m. h. herwaarts wenken. gen, ik kan het niet over mijn hart krij- brengen, maken.
Herwinseln, (tcinselte her, herge- gen, ik kan er niet toe besluiten; sein - Herz ausdehnend , bijv.nw.het
winselt) bedr. ww. steunend uiten
vor .4ndern verschlieszen, ongevoelig, hart verruimend, opbeurend; - balken m.,
Herwirbeln, (wirbelfe her, herge- onverschillig zijn jegens; ein - zu jemn. Z. -m-uskel; -balsam m.levenshalsem,verwirbelt) o. ww., m. s. aandraaien, al dwar• haben, hart hebben voor, genegenheid v. sterkende halscm m.; -bdndel m., Z. -beu relende naderen. hebben voor; ein - zu jemn. lassen, ver- lel; -brnin2 m. gemeene klokjesboom m.;
Herwogen, (ivogle her, hei•gewogt) trouwen o. stellen nl; nach seinem -en,zóó 2. harsboom, ronde pijnboom m.; -beben
o. ww., m.s.aangolven,golvend naderen. als hij het wenscht;von ganzem -en, van o. hartklopping v.; -beino.,Z.Hirschbein-,
Herwolben (sick) , (zwwólbte her, ganscher hirte,v olgaarne; von -ens Grond , - beklemmung v. benauwdheid, beklemd hergewólbt) wed. ww. zich als een gewelf von Grund des -ens, uit den grond van heil v. van het hart; - beklommen bijv.
hierheen uitstrekken. het hart; von -en gern,gaa rne,met graag- nw. beklemd van hart: -beschwerdev. beHerwö1ken, (wölkle her, herge- te; aus dent -en beten, vurig bidden; von nauwdheid, heklemrlheid v.; (gemeenz .)
wolkt) o. ww. als eene wolk naderen, in -en sehlecht, door en door slecht; schamen misselijkheid v.; it. gemoedsbezwaar o., menigte herwaarts komen. Sie sich in Ihr - !, schaam (t) u !; sein -er- betriibt bi^v. nw.diep bedroefd;- bcetichen,
Herwollen, (wollte her, hergewvollt) heten, zijn hart verheffen; man kann Nie- -bettlein o. hartkussentje o.; -beutel m.
o. ww., m. h. hierheen willen; wenn Sie mand in's - sehen, men kan niemand in hartzak m., hartvlies o.
an diesen Plata -, als gij hier wilt gaan het hart, in de ziel v. zien; das thuct inir Herzbeutel-entzi ndung, v.
zitten.im -en weh, dat doet mij innig leed; etre. hartvliesontsteking v.; - wasser o. hart-

-

.

Herwunsehen,

('iviinschte her, auf dem -en haben, iets op het hart heb- water o.; -wassersucht v. waterzucht v.

hergein nscht) bedr. ww. weuschen hier ben; sein - ausschititen, zijn hart uitstor- van het hartzakje; -zweig rn adertak m.,
te

hebben. ten; 3. moed m., onverschrokkenheid, die naar den hartzak loopt.
(-(e)s, mv. Herie irfel koelbloedigheid v.; wieder - (assen, moed
Herz - bewegend, bijv . nw. hartm. worp m. hierheen.
vatten; das gab ihm -, dat schonk hem roerend, treffend, aandoenlijk; -bezcegung

Herwurf,

Herwuthen, (wuthete her, herge- moed; das -ent fiel ihm, (Volkst.) f -1 ihm^v. beweging v. des harten, aandoening,
u►uthel) o. WW ., m. s. woedend naderen. in die Hosen, de moed ontzonk hem; Pas- ontroering v.; -blaft o. (PI.) hartedeksel
Herz, (-eats, mv. -en) o. hart o.; sen Sic sich ein -!, schep(t) moed !; em o., zaadlob v.; (fig.) (gemeenz.) er,sie ist,
jemn. den Dolch in's - stoszeo, iem. dept - (assen, de stoute schoenen aantrekken; mein —, mein -bli ttchen, hij, zij is mijn
dolk in het hart stooten; so lange mir das 4. geweten o.; [rage darüber dein eigenes liefje, mijn hartlap; 2. borstbeen, midden- i.m Leibe schlägt, zoo lang ik leef; ein -, ondervraag daaromtrent uw eigen hart, rif o.; 3. (Sp.) harten v.; -blátterig bije.
Kind unter dein -en tragen, een kind on- geweten; 5. persoon m. zelf'; sich alle -en nw. (Pl.) met hartvormige bladeren; der liet hart dragen, zwanger zijn; dasist verbinden, alle harten aan zich verbinden; blume v., -blümchen, -bli mlein o. (Pl.)
mir ein Such in 's -, das zerreiszt,durch- ein !'rommes - ,een vroom mensch; 6. (be- bornagie of borragie v.; it. leverkruid o.;
botert mein. -, dat verscheurt, doorboort mind persoon), mein - !, mijn hart,hartje, -blut o . hartebl^ ►ed o.; (fin.) kostelijk mij het hart; jemn. das - schwer machen, lief, liefje, mijn schat; das - vgm - enreis- ste, edelste o.; -brand in . (Veea.) kanker
iem. bedroefd, benauwd maken; das liegt sen, de beminden scheiden; Narcissus, das in. in het hart; (Gg.) knagende smart v.;
mir zentnerschiver auf dem -en,dat weegt - des Tiberius, lieveling, gunsteling; 7. it. woede v.; -braune V. hevige rotkoorts
mij als lood op het hart; es wurde ihr borst v.; jem. an sein - drücken, aan het v.; -brechend bijv. uw., Z. -zerreiszend;
schwach um 's -, zij geraakte van haar hart, aan de borst, tegen den boezem ( -brush m. hartbreuk v.; -bruder m., Z.
stuk, viel in zwijm, in onmacht; es wird drukken; 8. het binnenste, het middenj Herzensbruder; -babe m. (Sp.)harten boer
inir enge urn's -, het wordt mij benauwd o.;im - en Frankreichs, in het midden van m.; - bundel m., Z. - bondel.
om het hart; sein - ist voll, zijn hart is F.; das - eines Heeres, kern v.; (van eerre
Herzehen, (-s, mv. (Jerzchen) o.
vol; mir ward warns urn's-, ik werd bewo- schijf), middelpunt o.; (van bloemen en hartje, klein hart o.; 2. (gemeenz.) mein
gen, aauge -laan; sprechen, wie esjemn.um planten), hart o.; (van eene pomp), zui- -, mijn hartje o., mijn schat, m., mijn
das - ist, openhartig `preken, zeggen zoo gei- ;n.; (van een mast),tong v.; (van liefje o.
als men het meent; 'wie ist es dir um's-?, eene klok), slagwerk o.; (van eels gesp),) Her z— dame, (-n) v. (Sp.) harten
hoe gevoelt gij n ?; das - wollte mirdabei beugel m.; (Wapenk.) (van een schild) vrouw v.; -dans o. harten-aas o.; -drücspringen, bersten, het hart zonde mij middelvlak o.; 9. hartvormig voorwerp ( ken o. beklemdheid v. vats hart; -drüse
daarbij gebroken hebben; sich etw. sehr o.; (13ak.)lhartvormig gebako.; (Goudsm .) v . (Ontlk .) hartklier v.; -durchbohrend
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bijv. nw. hartgrievend; -dvrchdringend
bijv. nw. hartverscheurend;-durchschneidend bijv. nw. hoogst treurig, hartverscheurend.

telijke vreugde; nach —, naar hartelust; ogen -- , rechter hartshelft v.; -haul v.
ich babe meine —an ihm, ik stel al mijne hartvlies o.; -hdulchen o. hartvliesje o.;
vreugde in hem; (gemeenz.) eire —, in - duszere —, Z. - betitel; mildere —, midnige vreugde v., bijzonder genot o.;-nidd- delste hartvlies o.; innere —, inwendig
Herzeiehnen, (zeichnele her,her- chen o. geliefd meisje o.; 2. doorgoed hartvlies o.; -höhle v., Z. -hammer, -vorgezeichnet) bedt. ww. teekenen.
meisje o.; -maan m. geliefde man ni.; 2. kammer; -horn o., Z. -lute.
Herzeigen, (zeigle her, hergezeigt; doorgoede roan m.;-nieinung V. ware mee- Horziehen, (zog her, hergezogen)
o. ww. herwaarts wijzen, toonen; 2.bedr. n ing v.; 2. seine — sagen, zijne ware nice- bedr. ww. onr. dichter bij trekken,heenww. zeig her, laat zien.
fling, oprecht of openhartig zijn gevoelen trekken; 2. o: WW., m. s. naderen, komen
Herzeindringend, bijv.nw.hart- zeggen; -mensch m. geliefd mensch, door- aanrukken, heen marcheeren, zich vestiroerend.
goed niensch m.; -mutter v. geliefde moe gen; 3. wed. ww. sich -, zich uitstrekken.
Herzeleid , (-(e)s) o., z. m.
-noth v. groote nood m.; -qual v.-derv.;
Herzielen, (zielte her, hergeziell)
harteleed, groot verdriet o.; er thut mir zwaar lijden o.; -reue v. oprecht, waar o. ww., m. h. hierheen mikken, heen alles mögliche - an, hij doet mij al liet berouw, leedwezen o. des harten; -ruhe schieten; (lig.) heerwijzen, heenduiden.
mogelijke verdriet aan.
V. (Ontik.) stilstand m. van het hart tusHerzig, ( -er, -st) bijv. en b. gevoelHorzen, (herzie, geherzt) bedr.ww. sc!ien twee polsslagen; 2. gerustheid v, vol, liefderijk; 2. hartelijk, hartig, innig,
aan het hart drukken, liefkoozen, kus- des harten; -schlag m. slag m. van het lief; 3. (gemeenz.) mein -es Kind, Madsen.
hart; -schwester v. geliefde zuster, goede chen, lief kind &.
Horzen - ass, ( asses, mv. asse) zuster v.; -seufzer m. zucht v. die uit liet Herz- nnig, -inniglich, bijv.
m. hartenaas o.; -bándiger m., Z.-zahmer; diepst van het hart kont; -sohn m. ge- en b. innig, diep gevoeld, vurig, uit den
-blatt o.,-bubem.,-dame v., -daas m.(Sp.) liefde zoon, goede zoon m.; -sprache v. grond des harten; — jem. lieben, vurig,
Z. Herz-blatt &;-erfreuer m.hartvervroo- taal v. van het hart; - tochtei v. geliefde uit den grond des harten beminnen;--lijker v.; -[anger m., --in V. hij, zij, die dochter, goede dochter v.; -ton m. har keit v. hartelijkheid v.
het hart boeit, hartedief m., geliefde m.
toon in.; -trost m. hartetroost m.;-telijk
Herziseheln, (zischelte her, heren v., minnaar m., minnares v.; lange- -valer m. geliefde vader m.; -zvahrheit v. gezischell) o. ww. heer, fluisteren; 2. bedr.
rei v. koketterie v.; -Tessler, —in,Z.- fdn- zuivere waarheid v.; -volt bijv. nw. har WW. fluisterend opzeggen.
ger, - f angerin.
-weh o., Z. Herzleid; - willig bijv.-telijk;
Herzisehen, (zischte her, hergeHQrzengend, bijv. nw. het hart nw. zeer gewillig; -wonne v. genot o., zischt) o. ww. heensissen, heenblazen,
vernauwend, grievend, treurig.
j vreugde v. des harten; -Wunsch m.wensch heensnorren.
Horzen- könig, (-(e)s, mv. -e) m. des harten, harteweusch m.; nach —, Herz-kammer, (-n) v. harteka m. (Sp.) harten koning, heer m.
naar hartelust; -wurm m., Z. Herzwurr; mer v.; -kirsche v. bonte kers, Spaansche
Herzens-andacht, v., z. m. ver- -zahmer, —in, hartetemmer m., harte- kriek v.; -klappe v. (Ontlk.) hartklapvlies
hefting v. des harten, godsvrucht v.; temster v., hij, zij, die het hart boeit.
o.; -klee m. zure klaver v.; -klopfen m.
-angst m., beklemdheid v. des harten;
Herz-entströmend, bijv. nw.! hartklopping v.; -knochen m. (Gen.) ver
-ausdruck in. uitdrukking v. van het ge- uit het hart komend; -entzündung v. hart-knorpel m.-benigV.vahtr;
voel; -bangigkeit v.,Z. -angst; -beichte v. ontsteking, ontsteking v. van het hart;it. (Ontik.) Z. -blatt; -kolbe m., Z.-sprosse,
biecht V. der geheimste gedachten; -blick hartkwaal v.; -erbiltert bijv. nw. met een - stengel; -kohl, in. kabuiskool, kropkool
m. blik m. in het hart; -blut o., Z. Herz- verbitterd hart; -erbse v. blaaserwt,Oost-, v.; -könig in. (Sp.) hartenkoning, harten
blut; -breder m. geliefde broeder m.; indische erwt v., wondererwt v.; - erfreu- heer m.; -krdnkend bijv. nw. hartkren-bruderchen o. geliefd broertje o.; (6g., end bijv. uw. hartverblijdend, hartver- tend; -kraut o. (Pl.) Z. -gespann; 2.hartgemeenz.) lieve vriend m.; -dieb m. har - kwikkend; -ergrei fend bijv. nw. hartroe - kruid o.; -láppchen o., Z. -ohr; -laub o.
tedief m.; -ergieszung v. uitstorting v. des rend, aandoenlijk; -erhebend, -erhóhend (Bouwk.) hartvormig lofwerk o.;-leerung
harten, ontboezeming v.; -erquickung v. bijv. nw. hartverheffend, verheven.
V. uitstorting v. des harten; -lehre v.
innige, hartelijke vreugde, hartverkwikHerzerren, (zerrte her,hergezerrt) (Ontlk.) leer v. van het hart; - leido., Z.
king v.; -falie V. verborgenheid v. des beds. ww. hierheen trekken, sleuren.
Herzeleid.
harten; -frau V. geliefde vrouw, doorHerz — erschi tternd, bijv. nw. H@rzlich, ( -er, -st) bijv. en b. har
goede vrouw v.; -(rende v., Z. -erquic- treffend, roerend, schokkend; -fell o., Z.
oprecht, eerlijk, welgemeend; ich-telijk,
kung; 2. (P1.) boschlelie v.; -freund m. - beitel; -fieber o. hartkoorts v.; -finger freue mich -, ik verheug mij hartelijk,
hartevriend,hartelijk geliefde vriend, boe m. ringvinger m.; -förmig bijv. en b. oprecht; er meint es - gut mit mir, hij
m.; —in v. boezemvriendin v.;-zemvrind hartvormig; (Delfst.) —er Slein,versteen- meent liet oprecht met mij, is mij van
-froh bijv. nw. innig, hartelijk verheugd, de hartmossel v.; - fressend bijv. nw. kna- harten genegen; ich thee es - gein, ik
verblijd; -Tulle v. innigheid v., diep ge- gend, wroegend, grievend, hartverscheu- doe het van harte gaarne; - lachen, harte
voel o., liefderijke deelneming, volheid v. rend;- freund m.boezemvriend m.;-fromm
-schlecht, ellendig, zeer-lijk;(gemnz.)
des harten; -gebet o. stil gebed, hartelijk, bijv. nw. goedhartig; - gebluf o., Z. -blut; slecht, erbarmelijk; -keit v. hartelijk
vurig gebed o.; -gedanke m. geheime ge- -gesch^vulst V. hartgezwel o.; -gespann o.
-heid,
oprechtheid, eerlijkheid v.
dachte v.; - gelust o. hartelust, vurige (Gen.) flauwte v., hartewee o., drukking
Herz - 1ieb, bijv. nw. (gemeenz.)
wensch m., begeerte v.; -glaube m. ge- v.; (Pl.) hartekruid o.; -gesperr o.,Z.-ge- van harte bemind, hartelijk geliefd; —e,
loof o. des harten; (Godg.) waar geloof spann; -geivdchs o. polijp v. in het hart; —ste Mutter, zeer geliefde moeder; (geo.; -grund m. grond m. van het hart; aus - gewinnend bijv. nw. innemend, indruk meenz.) (bij kinderen), lief; -liebchen o.
—, met al mijn hart, volgaarne; -gut bijv. makend; -gras o. hondsgras o.; -grube v., (gemeenz.) geliefde, beminde v., liefje o.;
nw. goed van hart; (gemeenz.) dood -grubchen o. hartkuiltje o., holte v. der -los bijv. en b. (Nat. kist.) zonder hart;
er ist mir -, van harte gene--goed; maag, epigaster in., kuiltje o. van het (fig.) gevoelloos; 2. bloodaardig, laf,vreesgen; -gate V. goedheid v. van hart, goed hart; -gut bijv. nw., Z. -frornm.
achtig; -losigkeit v. (Nat. hist.) ontbreken
hartigheid v.;-harm m.,Z.Herzleid; jonge,
Herzhaft(ig) , ( er, - st) bijv. en b. o. van het hart; (fig.) gevoelloosheid,
m. (gemeenz.) geliefdejongen,zeergoede moedig, stout, onverschrokken, man- koelheid v.; 2. lafheid, bloodaardigheid,
jongen m.; -kind o. (gemeenz.) geliefd moedig, onversaagd; - mashed, aan moedeloosheid v.; -muschel v. (Delfst.)
kind, goed kind o.; -kónigin v. koningin,
-keit v. onversaagdheid v.,-moedign; hartmossel v.; —stein m. hartvormige
meesteres V. van iems. hart; -bummer m. moed m., onverschrokkenheid, manmoe versteende zeeëgel m.; -muskeln m. mv.
harteleed o.; 2. geheim verdriet o.; -kun-dighev. hartspieren V. mv.; -'nutter v., Z. Herdiger m. hartenkenner m.; —in v. harte Herz - hälfte, v. half hart v., harts- zensmutter; -nagel in.(Wag.) as v.van een
kenster v.; -leerung v. uitstorting v. des helft v.; Aorten —, hartshelft v. met den wagenstel; -nagend bijv. nw. hartverte harten; -lust v. hartelust m., innige, har- grooten slagader, linker bartshelft; Lun- renal; -nerve v. hartzenuw v.;—ngeflecht
-

-

-

-
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o. hartzenuwvlecht v.; -öffnend bijv. nw. zugefuhrt) bedr.ww.aanvoeren,herwaarts bols een tuin met gouden appelen bewoonden.
tot het hart sprekend, gevoelvol, warns. .voeren.
Herzog, e)s, mv. -e) m. her- Herzug, zug(e)s, ruv. -zege) m. Hesperidin, (- s) o., z.m.(Scheik.)
reis v., marsch m. herwaarts,aautocht m. reuk- en smaaklooze stof v. uit het vleetog m.
Herzogin, nen) v. hertogin V.
He:zugehen, (ging herzu, herzu- zige deel der oranjeappelen en citroeHerzoglieh, bijv. en b. hertoge- gegangen) o. ww. onr., m. s. aangaan. nen.
lijk; leben, hertogelijk, als hertog.
Herzuholen, (holte herza, herzu- Hesperisch, bijv. nw hesperisch,
westelijk.
Herzogs-hut, hul (e)s,mv.-hiite) geholl) bedr. ww. er bij halen.
m. hertogshoed m.; -mantel ni. hertogeHerzukommen, (kans herzu, her- Hesperus, (onb.) m. avondster v.;
lijke mantel in.
zugekommen) o. ww. onr., in.s.hersvaarts (Kath.) vesper m.
Hessel, (- s, mv. Hessel) of Hes
Herzogthum, thum(e)s, mv. komen.
e)s, mv. -e) rn., Z. Haseling.-seling,(
-lhi mer) o. hertogdom o.
Herzukónnen, (konnte herzu,herHerzohr, (e)s,mv.-en) o., -öhr- zugekonnt) o. ww. onr. hierheen kunnen. Het ,re, (- n) v. lichtekooi, hoer v.
chen o. hartsapje o., voorkamer v. van Herzulassen, (liesz herzu, herzu- Hetorodox, bijv. nw. vreemdleerig, dwaalleerig, onrechtzinnig, vrijden
gelassen) bedr. ww. onr. er bij laten.
het hart.
-kend,htrox.
Herzotteln, (zollelle her, herge- Herzulegen, (lepte herzu, herzuHeterodoxie, v. onrechtzinnig
zoltelt) o. ww., m. s. komen aanwagge- gelegt) bedr. ww. hierheen leggen.
dwaalgeloof o., heterodoxie v. -heidv.,
len.
Herzunahen, (nahte herzu-,herzuHerz-pfirsieh, (-( e)s, rnv. -e) m., genalit) o. ww., m. s. aannaderen, toe- Heterogen, bijv. uw. ongelijksoortig, uit verschillende bestanddeelen be-pfirsche, (- n) v. hartvormige perzik snellen.
m.;--baum m.hartperzikboom m.;- pochen
Herzuncthigen, (nóthigte herzu, staande, niet bij elk. passend.
Hetorogenit ,t,''. vreemdsoortig
o., Z. - klopyen; -polyp m.,Z.-gewachs;-pul- herzugenóthigt) bedr. ww. noodzaken om
ongelijksoortigheid v.
-heid,
ver o. hartpoeier o.;-rado. (Uurw.)tweede hierheen te komen.
rad, middelrad o. (in een slagwerk);
Herzurennen, (rannte herzu,her- Heterokljtisch, bijv. nw. onre-röhre v. uit het hart loopende groote zugerannt) o. ww. onr., w. s. aanren- gelmatig, van den regel afwijkend.
F eterozetese, (- n) v.strikvraag v.
slagader v.; -rührend bijv. nw., Z. -be- nen.
wegend; -sack m., Z. -beutel; -same m.,
Herzusehleppen, (schleppie her- Hetmann, (-( e)s) m., z. m, hetZ. -erbse; -saugader v. zuigader v. van zu, herzugeschleppl) o. ww. aanslepen; 2. man, hoofdman m. der Kozakken.
Hettsaule, (- n) v. voorpoot m. van
het hart; - schild m. (Wapenk.) harr,schild wed. ww. sich -, langzaam naderen.
o.; -schlachlig bijv. nw. (Veea.) kortadeHerzusinken, (sank herzu, herzu- het wolkammersraam.
Hetzbahn, en) v. plaats v. waar
mig, dampig; —keil v. (Veea.)Z.-schlag; gesunken) o. ww. onr., m S. herwaarts
men de honden ontkoppelt en op het wild
m. slaan, kloppen o. van het hart; it. Z. zinken, zakken.
-klopf en; 2. (Veea.) aamborstigheid v.;
Herzutreten, (trot herzu, herzu- loslaat; it. baan v. om gevangen dieren
dood te jagen, te laten vechten.
-schldgig bijv. uw. aan hartschudding lij - getreten) o. ww. onr., Z. herzunahen.
dend; -schneidend bijv. nw., Z.-zerschneiHerzutreiben, (trieb herzu, her- Hetzbold, (-( e)s, mv. -e) m.liefdend; -spans m., Z. -gespann; -sprosse v. ugetrieben) bedr. ww. onr. aandrijven. hebber m. van de lange jacht; (gemeenz.)
(PI.) hartspruit v.; -slärkend bijv. nw.
Herzuwagen, (tingle herzu, her- twiststoker m.
Hetze, (- n) V. drijfjacht, lange jacht
hartsterkend, bemoedigend; -stdi-kung v. zu,gewagt) o. ww., m. s. toestroomen, aan v.; auf die - gehen, ter drijfjacht gaan;
hartversterking,opwekking v. van levens stroomen.
verkwikkende drank m.; 2. be--krachten,
Herz-verein, (-( e)s, mv. -e) m. (fig.) angst, schrik m.; in der - sein, in
moediging v., troost m.; -stern m. hart- vereeniging V. van harten, vriendschap, angst zijn, in het nauw zitten; was habt
vormige steen in.; (Nat. hist.) Z. -mu- liefde v.; - voll bijv. nw. hartelijk, volge- ihr f r eine - ?, welk een leven !; 2. strijd
worstelperk o., kampplaats v.; 3.-perk,
schelstein;- stelle v. (Wapenk.) middelvak voel, vol uitdrukking, innig, teeder;-warm
o. van een wapenschild; - stengel m., Z. bijv. nw. zoo warm als het hart, uit het (Jachtes.) troep m. jachthonden; it. (ge-sprosse; -stosz m. genadeslag m.; it.bit- warme hart komende; - wasser o., Z. -beu- meenz.) eine - Kinder, troep m., menigte
tere, doodelijke krenking v.; (fig.) das hat leiwasser; 2, hartwater o.; 3. hartster V. kinderen; 4. (Nat. pist.) ekster m.
Hetzen, (hetzte, gehetzt) bedr. ww.
o.; -wassersucht v.hartwater--kendwatr.
ihm den — gegeben, dat heeft hem geheel en al ongelukkig gemaakt; -tule v. zucht v.; -zveh o. hartpijn, pijn v. aan het jagen, vervolgen, hitsen, opjagen; Hasen,
(Delfst.) dambord o. (eene schelp met hart; 2. (gemeenz.) harteleed, verdriet o. Hirsche -, jacht maken op, jagen; it. einen
hartvormige vlakken).
Herzwingen, (zwang her, herge- Hasen, Hirsch -, doodjagen; einen Ochsen
Herza, bij w. er toe, er bij, er heen, zwungen) bedr. ww. onr. met geweld hier- -, afdrijven, moede jagen; (fig.) jem. -,
geen rust laten; 2. die Hunde auf das
op deze plaats, van dezen kant, nabij, Z. brengen.
herbei.
Herzwitsehern, (zwitscherle her, Wild -, loslaten; die Hunde auf jent. -,
Herzu-begeben (rich), (begab hergezwitschert) bedr. ww. kwelen, neu- aanhitsen; (fig.) mit den Hunden gehetzt
sein, van alle markten te huis zijn; it. an
herzu, herzubegeben) wed. ww. zich her- riën.
waarts begeven.
Herz-wunde, (- n) v. wond v. aan einandler -, tegen elk. in het harnas jagen;
Herzubewegen, (bewegte herzu, het hart;(Gg.)doodelijkverdrieto., kren- II. o. zelfst., Z. Hetze, Heli; agd.
Hetzer, (-s, mv.Hetzer)m.(Jachtw.)
herzubewegl) bedr. ww. herwaarts bewe- king v.; -wurm m.hartworm,uitwas maan
gen; 2. wed. ww. sich -, herwaarts ko- het hart;2.knaging,wroeging v.;-wurz(el) jachtknecht m.; (fig.) opstoker, twiststoV. hartwortel m.; -zerdrückend, -zer- ker m.
rn en, naderen.
Herzubrausen, (brauste herzu, malmend, -zerreiszend, -zerschneidend Hetz-garten, (-garlens, rnv.-gdrherzugebraust) o. ww., UI. S. aanbrui- bijv. nw. hartverscheurend, hartverplet- ten) m. jachtplaats, jacht v.; it. Z. Hetze;
terend,grievend;-zergliederung v.(Ontlk.) -haas o. huis o. waar men de honden opsen.
houdt voor de drijfjacht; -hund m jacht Herzudr ngen, (drangte herzu, ontleding v. van het hart.
herzugedrángt) bedr. ww. en wed. ww.
Heschelrechen, chens, mv. l honl, bulhond m., Z. Bárenbeiszer; -.jagd
-then) m. groote hark v., waarmede men v. drijfjacht, lange jacht v.; - losbijv. nw.
sick - herwaarts dringen.
(jachtes.) ontkoppeld; ---machen, ontHerz .dringen, (drang herzu,her- j nabarkt.
zugedrungen) o. ww. onr., m. s. aan
Heseher, v., z. m. (Gen.) huig v. koppelen; - peitsche v. jachtzweep v.; -platz
m., Z. -baten; - riemen m. koppelriem m.,
herwaarts dringen.
-dringe,
Hespe, n) v., Z. Haspe, Haspe.
Herzueilen, (eilte herzu, herzuge- Hesperjde, (- n) V. (Fabell.) (ge- koppeltouw o.; -schirm m. beschutting v.
eilt) o. ww., m. s. toesnellen, aansnellen. woonl. mv.) Hesperiden, nimfen v. mv. voor de jachthonden, struikgewas o. om
Herzufuhren, ([uhrte herzu,her- die aan den westelijken rand des aard- ze te verbergen; -sirick iii., -seil o. Z.,
(-(
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-riemen; -zeil v. jachttijd m.; -:winger brief m., huurcontract o., huurcedul v.;
Heu -raufe, (-n) v. hooiruif v.
(Zeew.) chertepartij v,
m. afgesloten jachtplaats v.
Heure, v., Z. Heuer.
Heu, (-(e)s) m. hooi o.; -machen,Z. Heuerer, (-s, mv. Heuerer) m. Heu -reehen, (-chens, mv. -then)
in. hooihark v.; -recht o. recht o. om te
heuen; das auf eineg Wiese gewonnene -, huurder, pachter m.
Z. Heugewinn; (Pl.) griechisches - , tene Heuer feld , ( - (e)s, mv. - er) o. hooien.
griek o., Grieksch hooi o.; hartes -, Z. huurveld o.; -garten m. huurtuin m.; Heuren, (heurte, geheurt)Z.heuern.
Harthen.
(Zeew.) bevrachter m.; -getreide o. in Heuristik, v. kunst v. van uitvin Heu -rnte, (-n) v.,Z. -ernte;-barn graan betaalde pacht v.; -gut o. huurgoed den.
v., Z. -bucht; -baum m. (Landb.) boom o.; -hans o. huurhuis o.; -jahr o. huurHeu-same, ( -ns, mv. -n) m.hooi-

-

zaad o.; schwedischer —, wilde spurrie v.;
m. om het voer hooi te houden; -hinder jaar o.
m. bosselenbinder m.; -bionic v. bloem v .
Heu(e )rig, bijv. en b. te huren; it. -scheibe v., Z. -haufen; -schein in. nieuwe
welke in den hooitijd bloeit; -boden m. van dit jaar; der -e and der fernige Wein, maan v. in Juli; -scheure, -scheuer v.
hooizolder m,, hooimijt v.; -bucht v. hooi- de wijn van dit en van het vorige jaar.
hooischuur v.; -schlag m. hooiwinning
hoek m.; -bühne v., Z. - boden; -bund o
Heuer - korn, (-(e)s) o., z. m., Z. v.; -schober m., Z. -haufen; - schoppen,
bos m. hooi.
-getreide; -kutsche v. huurkoets v., huur- -schuppen m., Z. -scheuer; -schrecke v.
rijtuig o.; -land o. huurland o.; -leute m. sprinkhaan m.
Heuch , (-(e)s) m., Z. Hescher.
Heuchel bube, (-n, mv. -n) m. rnv. huurders, huurlingen, pachters m . H e_uschreeken baum, (buichelaar, veinzer, schijnheilige, kwee- mv.; - heb bijv. en b. te huren; (gewoonl.) baum(e) s,mv.-bö ume)m.gemeene locustzelaar, femelaar m.; -buste v. huichelach- te huur.
boom m.; 2. Amerikaansche boonenstruik
tige, schijnheilige boete v., geveinsd be Heuerling, (-(e)s,mv.-e)m.visch, in.; 3.gemeene of valscheacaciaboomm.;
rouw o.; -christ m. valsche christen in. vruchten & van dit jaar, wat in dit jaar -esser m. sprinkhaaneter m.; -grille v.
Heuchelei, (-en) v. huichelarij, geboren, gegroeid is; 2. Z. Miethsmann. (Nat. bist.) boomkrekeltje o.; -spr-ung m.
veinzerij, schijnheiligheid v. •
Heuermann, (-mannes,mv.-leule) sprinkhaansprong m.; -wolle v., -zug rn.
zwerm m. sprinkhanen.
Heuchel farbe, (-n) v. valsche Z. Mielhsrnann.
kleur v.; -freund m. valsche vriend m.;
Heuern, (heuerte, geheuert) bedr. Heu-seil, (-(e)s, nlv. -e) o. touw
-freundschaft v. valsche vriendschap, ge- vw. huren, pachten, in huur nemen; it. o. om het hooi te binden; -sense v. zeis
v.; - stengel m., Z. -[ehm; -stock m., Z.
veinsde vriendschap v.; -glaube(n) m. lauwen, trouwen.
schijngeloof o .
Heuernt e, (-n) v. hooien o., hooi- -schober; -speirher m., Z. - boden.
bouw, hooitijd, hooioogst m .
Heut(e) , bijw. heden, vandaag,dag
Heuehelhaft, Z . heuchlerisch.
Heuchel - helle, (-n) v. huichel-Heuer schilling , (-(e)s, mv. -e) van heden, huidige vlag; -[ri"ch of -Morgen, van mor gen, dezen morgen; - Mittag,
achtig gewaad n.; -liebe v. geveinsde rn. huur penning m., huur v.
liefde v.; -mann m. huichelaar m .
Heuerwiese, (-n) v. hiiurweide v. van middag, heden middag; - Abend, heHeueheln, (heuchelte, geheuchell) Heuet, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Heu- glen avond, dezen avond, van avond; von
- an, van heden af, van vandaag af; ich
o. ww., m. h. huichelen, veinzen, den ernte.
schijnheilige spelen, schijnvroom zijn; erHeu - fehm, (-(e)s, nov. - en),-fai- kenre ihn nicht erst seit -, ik ken hem
heuchelt nicht gegenmich, hij veinst, hui- men, of - feimen, m. hooiopper m., langer dan sedert vandaag; - Zou Tage,
chelt niet jegens mij, handelt zonrler om- hooimijt v.; -fieber o. zomerkoorts v.; tegenwoordig, in dezen tijd; von - über
wegen; 2. bedr. ww. voorwenden, voor- -fuller o., -fiitterung v. hooivoeder o.; acht Tage, van daag over acht dagen;
geven, veinzen; Liebe, Freundschaft -, -gabel v. hooivork, hooigafTel v.; -getvinn - den ganzen Tag, den geheelen dag; zwivoorwenden. m.hooien, hooi maken o.; it. opbrengst v. schen - and morgen, tusschen vandaag
Heuehel - rede, (-n) v. huichel- in hooi van eene weide; -gumper m.sprink- en morgen; lieber -, als morgen, hoe eer achtige rede v., geveinsd gesprek o.;-reue haan m.; -háchel, -hechel m., Z. Hauhe- der hoe liever; - mir, morgen stir, ieder
v., Z. - buste; - schein m. bedrieglijke chel; - hou/en m. hoop m. hooi, hooiopper zijne beurt; heute rot/i, morgen todl, alles
schijn m.; -that v. huicheldaad v.;-ihrane m., hooimijt v.; -kuppe v., Z. -h^zu/'en; is verga nkelijk.
V. krokodillentraan, geveinsde traan m.; -land o. hooiland o.; -leinev.wagentouw o. Heutig, bijv. nw. heden, heden -werk o., Z. Hettehelei, -wort o. huichel Heulen, (heulle, geheull) o. ww.,m. daagsch, huidig, tegenwoordig geschieachtig woord o.
h. (van wolven, honden,winden), huilen; lend; der -e Tag, de huidige dag; auf -e
Heuchler, (-s, mv. Heuchler) m. (van kinderen), huilen, gieren, schreeu- Art, nacis der -en Art, naar de hedendaaghnichelaar,veinsaard,schijnvrome,schijn- wen; (Spr.) aver unterden Wól`enist,muss sche mode; -es Tages, tegenwoordig, in
heilige, kweezelaar, femelaar m.; -in v. mil -, men moet huilen met de honden, onze dagen.
lieu- vogel, (- vogels, mv. -vogel)
huichelaarster, schijnvrome, kwezelaar- met welke men in het hosch is.
ster, femelaarster v.
Heuler, (-s, mv. Healer) m. huiler, m. bijenwolf,bijeneter m.; 2. hooivlinder
Heuehl©r - bande, (-n) v. hoop greiner m.; (Nat. kist.) rooile brulaap, m.; -wage v. schaal v. om hooi te wegen;
-wagen m. hooiwagen m.; -werbung v.,
huiler m.
m. huichelaars.
Heuehleriseh , bijv. en h. huichel -Heulkreisel , (-sets, mv. -set) m. Z. -gewinn; -wiese v. hooiweide v., -zehnte rn. hooitiende v.; -zeil v. hooitijd m.
achtig, schijnvroom, geveinsd, schijn- bromtol v.
heilig.Heu -machen, o., Z. heuen;-ma- Hexaedrisch, bijv. nw. zesvlak Heudruse, (-n) v.halsgezwel,klier- cher, ----in, hooier, grasmaaier m., hooi- kig, teerlingvormig, kubisch.
gezwel o.
ster v.; (Nat. kist.) Z. - vogel; - magazin
Hexaedron, (-(e)s, mv. HexaeHeuen, (heute,geheut)o.ww.hooien, o. hooizolder m., hooischuur v.;-mand v. dra) o. zesvlak o., dobbelsteen, kubus,
hooien o.; it. hooiland o.; -m^ihen o.I teerling m.
het hooi inzamelen.
Hexaemeron, (-merons,mv. -meHeuer, (-n) v, (van een huis &), hooien o.; it. hooitijd m.; -muher m. gras
hnrn• v., huurpenningen m. mv.; (van een maaier m.; (Nat. hist.) Z. -vogel; - markt ra) werk n. van zes dagen, zesdaagsche
land &), huur, pacht v.; (van dienstpo- m. hooimarkt v.; - meister m. hooimees - i schepping,week v.
den), huur v., loon o.; au - wohnen, in ter m.: -monal m., -mond m. hooimaand i Hexagon, (-s, rnv. -a) m. zeshoek m.
een huurhuis wonen; 2. bijes. nw. dit,jaar; v., Juli m.; -motte v. elzenvlinder m.
Hexameter, ( -Iers, mv. -ter) m.
3. bijv. nw. (van dieren), getemd, tam,
Heune, (-n, mv. -n) in., Z. Hune
afgericht, mak; it. Z. geheuer .
Heu -ochs, (-en, mv. -en) m. os, zesvoetig vers o., hexameter m.
Heueracker, (-s,mv. Heueracker) buffel m.; (ti .)lompe kerel m.; -pferd o., Hexametriseh, bijv. nw. tot den
hexameter behooreude,zesvoetig.
Z. -schrecke; (Nat. hilt.) juffer v.
m. huurakker m., pachtland o.
Heuer - brief, ( - (e)s mv. - e) m., Heurathen, (heurathete, geheu- Hexandriseh, bijv. raw . (Pl met
- contract, (-(e)s, mv. -e m. huur- rath.et) bedr. ww. (veroud.)Z.heiralhen.Izes meeldraden voorzien, zeshelmig.
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Hexangul^r, bijv . nw. zeshoekig. einen -, mit einem -e, in eens, op eenHese, (-n) v. heks, tooverheks,tooveres v.; (Scheldw.) heks, tooverkol,helleveeg v., kwaadaardig wijf o.; sie ist eine
böse -, zij is eerre heks, eene feeks; it.
(i. g. bet.) du kleine - !, kleine heks !; 2.
(Nat. hist.) geitenmelker m.; 3. eeneslak,

troches magus.
Heren, (hexte, gehext) o. ww., m.
h. tooveren, heksen, tooverij gebruiken,
bespreken; er kann -, hij kan tooveren;
(lig.) wonderen doet).

Hogen - baan,

( - (e)s) m., z. m.

betoovering, bezwering v.,tooverban m.;
-baum m. kriekeboom m.; -buch o. tooverboek o.; -brut V. heksengebroedsel o.;
-butler v., Z. Drachenbutler; it. toover-

boter v.; -ei o. (Pl.) zachte morille v.;
-[ahrt v. tocht m. der heksen naar den
Blocksberg; -fall m.heksenproces o.;-[esl
o. heksenfeest o.; -finger m. (Delfst.)vingervormige belemniet m.; - formel v., Z.
-spruch; -gelag o. heksenfeest o., heksen maaltijd m.; -geschichte v. toovergeschiedenis, heksengeschiedenis v., sprookje o.;

Hieran, bijw. hieraan, hierin, in
maal; es setzte -e, er vielenklappen;(tig.) deze plaats; 2. hierin, er in; - liegt Alles,
jemn. einen - geben, iem. een lik uit de hierin is alles begrepen; - ist nicht zu
pan, een scherpe zet geven; ich verstehe denken, hieraan is, behoeft men niet te
diesen -,ik voel die steek; (Gg.,gemeenz.) denken; - wird man sehen, hieraan, hiereihen - haben, een nat zeil hebben, half uit &; - ist viel gelegen, hieraan is veel
dronken zijn; it. half gek zijn; 3. verdie- gelegen; - kehre ich mich nicht, hieraan
ping v. door een houw ontstaan; er hal stoer ik mij niet.
einen - in Gesicht, een litteeken; man Hierarch, (-en, mv. -en) m.aartssieht nochjeden - imBaum, iederen houw; priester m., geestelijk opperhoofd o. in
die -e in einer Felle, kepen v. mv.; 4. de Gr ieksche kerk, hierarch in.
(Boschw.) omhakken, vellen o.; /'reien
Hierarchie, v. kerkelijke regee- haben, liet recht hebben oen te vel- ringsvorm m., kerkregeling,
g heerschaplen.
pij, hierarchie v.
Hiebei, bijw., Z. hierbei.
Hierarchisch, bijv . en b. tot de
Hi_eber, (-s, mv. Hieber) m. slag- hierarchie of priesterlijke macht behoozwaard o.
renide, kerkelijk.
Hiebevor, bijw. voor dezen, vroe - Hieratisch, bijv. nw. priesterlijk.
ger.
Hierauf, bijw. hierop, daarop; ich
Hiebig, bijv. en b. (van boomen), antworte -, ik antwoord hierop; - bin ich
houwbaar.
,zuerst bedacht, hierop &, dat is mijne
Hiebwunde, (-n) v. houwwond, eerste zorg; 2. daarop, er op; er kann szch
wond v. ten gevolge van een sabelhouw. - verlassen, daarop &; ich wet te -, i k wed
dat het zoo is; 3. daarop, daarna, vervolHiedurch, bijw ., Z. hierdurch.
Hief, (-es, mv. -e) m. (Jachtw.)sein gens; - antworlete er, hierop &.
o. niet den jachthoren, jachtgeschreeuw Hieraus, bijw. hieruit, van hier;
o.; einen - then, het sein geven met den von - sehen, van hier, hier van daan; von
- melden, van hier, uit deze plaats; 2.
jachthoren.
Hiefe, (-n) v., Z. Hagebutte, Hahn- (fig.) - erhellt, hieruit blijkt; - sieht nun,
hieruit.
!ulte.
Hiefhorn, (-horn(e)s, mv. -hór- Hiers,uszen, bijw . hier buiten.
ier) M. (Jachtw.) jachthoren, waldho-1
Hie(r)bei, bijw. hierbij; - ist zu
ren m.; -riem(en) m. jachthorenriem m. bemerken, hierbij valt op te merken; - ist
-stosz m. (Jachtw.)Z. Hief.
weiler nichts zu Chun, hieraan is verder &;
Hiefj r^
hie
e en hieher,
g_g
^ , es blcibt -, es mag - bleiben, hierbij blijft
het, het zij zoo; lassen Sie us - stehen
hiehin, bijw., Z. hier/dr &.
Hieke, (-n) v. (Bergw.) zwavelkies bleiben, laat ons het hierbij laten; 2. ne:h, pyriet, steen m. waarin erts gevonden vensgaand, terzelfder tijd, hiernevens;
wordt.
ich senile lianen -, hiernevens.
Hiel, (-(e)s,mv. -e) m.(Zeew.) (van Hie(r)dureh, bijw. hierdoor; er
een scheepsmast), voetstuk, onderstuk wird - gehen, hij zal h ier, door deze plaats
o.; - of Hieling des Kiels, hieling v.; - of doortrekken; 2. - wird er au/gebracht
Hieling der Spanten, ronding v. der buik overden, dat zal hem boos maken; - werleggers.
-stukenof den wir Zeit gewinnen, daardoor.
Hielandisch,bijv .nw.hierlandsch, Hierein, bijw. hierin; - geht der
uit dit land, hier te lande.
Wein nicht, hierin &; - menge ich mich
Hie1en, (hielle,gehielt)o.v< w.(Zeew.) nicht, hierin &, hiermede bemoei ik mij
met den achtersteven zinken, Bellen, niet; - willige ich nicht, hierin stem ik
hielen.
niet toe, Z. darein.
Hi e men, (hiemte, gehiemt) o. cvn'. Hie(r)fr, bijw. hiervoor; - kann
kuchen, dempig zijn, met de borst pie- ich nicht, dit is mijne schuld niet.
pen.
Hie(r)gegen,bijw .h iertegen,daarHiemit, hienach,hienachst, tegen; - hake ich nichts, hiertegen heb ik

-karte v., Z. -spiel; -kessel m. heksen
m.; -kraut o. heksenkruid, toover--ketl
kruid o., alruin m.; 2. gekronkelde reinvaren v.; -kreis m. tooverkring, toovercirkel m.; -kunst v. tooverkunst v.; 2.
zwarte kunst v.; -mdnnchen o. alruin m.;
-mehl o. wolfsklauw in.; -meister m. hek
er ist kein -,-senmtr.;(gz)
hij is geen heksenmeester; -probe v. vuur
waterproef v.; -process m. heksen--proef,
proces o.; -rilt m.,-reise v., Z. -fahrt;
-sabbalh m. heksensabbat m.; -segen m.
heksenzegen; it. Z. -spruch; -spiel o. (Sp.)
tooverkaarten V. mv.; -spruch m. tooverspreuk v., tooverformulier o.; -such m.
tooversteek in.; -strang m. (P1.) duivels naaigaren o.; -tanz m. heksendans m.;
-werk o., Z. Hexerei; -veesen o. alles wat
de heksen betreft, geschiedenis v., leven,
werken o. der heksen, heksenwezen o.;
-z-un f t v. heksengilde, vereeniging v. der
heksen.
Heger, (-s, mv. Hexer) m. heksen
duizendkunstenaar m.-mestr,ovna
Hexerei, (-en) v. hekserij, toovenar ij v.; 2. tooverkunst, goochelkunst v.,
goocheltoer m.; - treiben, tooveren, zich
met toovenarij ophouden; (Spr.) das ist
keine -, dat is geen heksenwerk, dat is hieneben, hienebst, hienieBeene kunst.
den, Z. hiermit &.
Hi!, tussch., (bij het lachen), hi, hi, Hier, bijw. hier, alhier, op deze
hi 1, hi, hi, hi! 2. Z. Hu.
plaats; - ist er, hier is hij; - ist das Haus,
Hiatus, in. onb. gaping v., hiaat o. hier is, ziehier; ist er -?, is hij hier?;
Hibridriseh, bijv. nw. tweeslach- dieses Brod -, dit brood bier; der -bei tig, bastaardsoortig, onecht; -es Wort, geschlossene Brief, de hier, in dezen inbastaardwoord o.
gesloten brief; - anwesend, hier tegen woordig; - ist ei n Wald, dort of da ein
Hick, ( - (e)s, mv. - e) m hik in.
Hieken, (hickte, gehickt) o. ww. Berg, hier is &; - in dieser Welt, hier op
hikken, likken.
aarde, hier beneden; ich bin - and dage HidrQtisch, bijv. nw. zweetdrij- wesen, ik ben hier en daar geweest; - bin
;

vend.
Hit, bijw. hier, alhier.
Hieb, (-(e)s, uiv. -e) m.'Schermk.)
houw,stoot,slag m.;au f - and Stich[echlen,
houwen en steken; 2. klap v., slag. stoot
m.; ein - mit einena Sabel, sabelhouw m.;
ein - mit den Ziihnen, knauw m.; auf

niets.

Hie(r)her, bijw. hierheen, herwaarts; - kommen, hierheen, herwaarts;
der eine -, der andere dorthin, de eerre
hierheen &; (fig.) bis -, tot hiertoe, tot
op dit oogenblik, tot zoover; bis - sind
wir, tot zoover zijn wij gebleven; 2. Z.
daher.

Hie(r)herwrts, bijw .herwaarts.
Hierhin, bijw. hierin, hierheen;
bald -, bald dorthin, nu hierheen, dan
daarheen.

ich anderer Meinung,in dit opzicht. lierHierinnen, bijw. hierin , in deze
omtrent; - irren Sie Bich, hierin; - ist plaats; it. in dit opzicht; - ste^nme ich
nicht zu scherzen, hier valt niet te schert- mit ihm 'iiberein, in dit opzicht, hierom

sen, het is hier de plaats niet om &; 2.
-tren&.
op dit oogenblik bij deze gelegenheid;
Hierlandisch, bijv. nw . van dit
- hielt er inne, bij deze woorden.
land, van deze streek.
Hie(r)mit, bijw. hiermede, hierHierab , bijw. van hier, hieraf.
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nevens, nevensgaand, hierdoor; was wolHift, Hifthorn, o., Z.Hie[, Hief- ten; -enfslurzend bijv. nw. uit de lucht
vallend; -erhoben, bijv. nw. in den hemel
len Sie - machen?, wat wilt gij hiermede horn.
verheven; -erringend bijv. nw. den hemel
Hilfe, Z. HiU f e.
doen?
Hie(r)naeh, bijw. hierna;nieniand Hiltroi, (- s, mv. -e) m.(Nat. hist.) verwervend; -erschutlerer m. zeer machtige, welke den hemel doet beven; -erwird fragen, hierna; richtedich - !, richt goudmerel V.
Himbeerapfel, (- apfels,mv. -hp- schiitternd bijv. nw. den hemel doende
u daarna, hierna.
Hie(r)naehst, bijv. en b. hier fel) m. (Tuinb.)roode kalvijnappel,fram- beven; -era o. (Delfst.) in de bovenste
dicht bij, naast dit, hiernevens,-nast, boosappel m.
aardlaag zichtbaar erts o.; -faden m.
hierna; - ist noch zu bemerken, hierbij,
Himbeere, (- n) v. f'ramhoos v.; 2. herfstdraad m.; -/ahrt v. hemelvaart v.
bovendien &; 2. onmiddellijk er na; ich (Nat. hist.) Z. Himbeerschnecke.
Himmelfahrts-blume, (- n) v.
will - davon reden, ik zal er onmiddellijk
Himbeer -eis, (- es) o., z. m. fram- melkkruid o., kruisbloem v.; - fest o. hebozenijs o.; -essig m. frambozenazijn m.; melvaartsfeest o.; -tag m. hemelvaartsover spreken.
dag m.; it. Z. Himmelfahrt, -ivoche v.
Hie(r)neben, -nobst, bijw.hier -ge[rornes o., Z. -eis.
naast, dicht bij, hiernevens; - muss man,
Himbeer-kaltsehale , (- ii) , hemelvaartsweek v.
bovendien.
-märthe, (- n) V. frambozensla v.; -lat
Himrnel, farbe, v., - farben,
bijv. nw., Z. -blaue, -blau;-flug m.vlucht
Hie r nieden, bijw. hier beneden, verge v. frambozenstroop v.
hier op deze aarde.
Himbeer-meth, (- es, mv. -e) m. V. naar boven; -Punke V. hemelsche vonk
frambozenmede v.; -soft m. frambozen- V. van den geest, geestdrift m.; -galley.,
HierQb, bijw., Z. hieriiber,
Hierodulen, m. mv. tempelslaven sap, frambozennat o.; -schnecke v. (Nat. Z. -dill; - geboren bijv. nw. van hemel
bist.) gestreepte stekelkever rn.; -staude
afkomst; -geburl v. goddelijke af--sche
m. mv.
Hieroglyphe, (-n)v.beeldschrift- v., -strauch m. frambozenstruik m.; -was- komst v.; -gesandt bijv. nw. van den heletter, beeldschriftóguur, hieroglyphe v. ser o. frambozenwater o., Z. -soft; -vein mel gezonden; -gesandte(r) m. hemelgezant m.; - glanzend bijv. nw. zeer glansHieroglyphisch, bijv. nw. zin- m. frambozenwijn m.
nebeeldig. raadselachtig, in beeldschrift
Himmel, (- s, mv. Himmel) m. he- rijk; -gucker m., Z. -sgucker; -haul v.
uitgedrukt, hieroglyphisch, in hierogly- mel m., uitspansel, hemelgewelf o.; nu- (Zad.) lederen overtrek o. van den rij
ter freiem - schla fen, onder den blooten
-heifer bijv. nw. zeer helder,-tuigheml;
phen.
Hierophant, (-en, mv. -en) m. hemel slapen; am sues/lichen -, aan den opgeruimd; -hock bijv. nw. hemelhoog;
westelijken hemel, in het westen; den - (lig.) jein. -- bitten, hemel en aarde beopperpriester m. van Ceres.
Hieroskopie, v. waarzeggerij v. beobachten, waarnemingen doen; (H. S.) wegen; -k/ar bijv. nw. zoo klaar als de
die Feste des -s, uitspansel,firmamento.; hemel, zeer klaar; -kutsche v. koets v.
uit de offers.
Hierothek, (- en) v. (Kath.) hei 2. hemel, troonhemel m.; - amBett,bed- met een hemel; -mild bijv. nw. hemelsch
monstrans v.
-ligenkast,ho hemel m.; 3. dampkring m., lucht v., zacht.
Hiersein, (- s) o., z. m. hier zijn wolken v. mv.; 4. hemel m., luchtstreek Himmeln, (himmelte, gehimmeli)
o., tegenwoordigheid v.; wc hrend seines v., klimaat o.; 5. hemel m., paradijs, ver- o. ww., m. h. bliksemen, weerlichten; 2.
bl.ij f o. der gelukzaligen; (Fabell.) goden - in de lucht rondvliegen; it. ronddwalen;
-s, gedurende zijn verblijf alhier.
Hle(r)selbst, bij w., Z. daselbst. verblijf o., olympus m.; in den - kommen, 3. sterven; 4. den vrome nithangen; II.
Hiertïber, bijw. hierover; - geht in den hemel komen; it. God; der Zorn bedr. ww. eine Bet/lade -, van een hemel
der Weg, hier gaat & over; 2. (fig.) des -s, de toorn des Hemels, van God; voorzien.
daarover; - ward er böse, hierover, hier dens - sei Dank, den Hemel,Gode zij dank;
Himmel-nagel, ni. mv. hemel
denken Sie - nach, denk hierover-om; der - Weisz es, de hemel, God weet het;
mv.; -nah bijv. nw., Z.-hock;-spijkerm.
un;(des) - s willen, than Sie das nicht !, -raum m., Z. -sraum; -reich o. hemel
eens na.
Hieru.m,bijw.bierom,hierom heen; om 's Hemels wil, om Gods wil, doe dat
(fig.) das is! sein —, hoogste ge--rijko.;
• ist er gefahren, hier is hij om gereden; niet !; - and Hólle !, hemel en hel !; zwi- luk, grootste genot o.; -rein bijv.nw.zoo
2. (fig.) hierom, hierover; bekummert schen - and Erde schzveben, tusschen he- rein als de hemel; -ring m. regenboog
euch - nicht, bekommert u hierover mel en aarde, in de lucht zweven; er ist m.
wie vom - ge/allen, hij is als uit den he- Hzmmels-aehse, (- n) V. as v. der
niet.
Hiernten, bijw.hieronder,hierna. mei, nit de lucht gevallen; ivenn. der - aarde; -angel m. aardpool v.; -angesicht
Hierunter, bijw. hieronder, onder einfullt, sind alle Lerchen gefangen, als o. hemelsch aangezicht o.; -bahn v. hedit; 2. (fig.) - steekt jens. anders, iem. de hemel valt zijn alle mosscher. dood. melhaan v.; -band o.hemelsche band m.;
Himmelab , hijw. van den he- -begeisterung v. hemelsche verrukkingv.;
anders zit daar achter.
-bekrieger m.hemelstormer m.;-beschreiHie(r)von, bijw. hiervan, er van;' mel af.
- lveisz ich nichts, hiervan weet ik' Himmelan, himmelauf, bijw. ber m. hemelbeschrijver m.; -beschreiniets, ik weet er niets van; was denken Sie hemelwaarts, ten hemel op.
bung v. hemelbeschrijving v.; -besen m.
-?, wat denkt gij hiervan?
Himmel-athmend, bijv. nw.het; (Zeew.) noordwestenwind m.; -bewohner
Hierwider, bijw. hiertegen, Z.' hoogste geluk genietend; -augeo. hemel- m. hemelbewoner m.; —in v. hemelbeblauw oog o.; it. hemelsch oog o.; augig' woonster v.; -bill o. hemelsch beeld o.;
dawider.
Hle(r)zU, bijw, hierbij, daarbij; - bijv. nw. blauwoogig, vol geestdrift, met it.. ster v., sterrenbeeld o.; -blatt o.,
koinmt noch, doss &, hierbij komt nog, een oog vol zaligheid; - begeistert bijv. -blume v. nostoch m., hemelbloem v., Z.
wat meer is; - habe ich keine Lust, hierin nw. door God bezield,verrukt, ten hemel Erdblume; -blue v., Z. Hinimelblaue;
hel) ik geen lust, geen zin; er taugt nicht gelieven; -benachbart bijv. nw. hemel -bogen m., Z. -gewv lbe; 2. hemelboog,re-belt o. hemel m. van een bed, le--hog; genboog m.; -bole m hemelbode m.;
-, hij deugt hiertoe, hiervoor niet.
Hierzwisehen,bijw.hiertusschen; dikant o. met herlel; -b/au bijv. nw. he- -braut v. bruid v. des hemels, non v.;
- ist ein grosser Unterschied,hiertusschen melblauw, azuur; 2. o. zeifst. hemel -brand o., Z. Bimmelbrand; -breite v.
blauwe hemel m.; —messer m.-blauwo., (Sterrenti.) hemelsbreedte v.; -brad o.,
&; der Baum -, de tusschenruimte.
(Nat.) cyanometer m.; -bláue v. hemels Z. Himmelbrod; -burg v. hemelburcht m.;
Hieselbst, Z. hierselbst.
-brand o., Z. Wankrant; -breme-blauwo.; -burger m. hemelburger, hervelling m.;
Hiesig, bijv. en b. (al)hier zijnde,
op deze plaats geschiedend; -es Gewãchs, v., Z. Himbeere; -brod o. (H. S.)hemelsch —in V. hemelbewoonster v.; — schaft v.
brood, manna o.; -brütend bijv. nw. over hemelburgerschap o.
van deze plaats, uit deze streek.
HievQn, hiewider, Z. hiervan &. den hemel nadenkend, peinzend; -dill m., Himmel-Schiff, (- es, mv. -e) o.
Hiez, (-es, mv. -e) m. poesv.(naam Z. Haarstrang; -emporbijw.hemelwaarts; overdekte gondel, ark v.; -schlussel m.
-entfernt bijv. nw. ver verwijderd; -ent - sleutel m. des hemels; (Pl.) sleutelbloem
om eerre kat te roepen.)
sprossen bijv. nw. uit den hemel ontspro- v.; -schon bijv. nw. heerlijk schoon;
Hiezu, Z. hierzu.
-
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- schreiend bijv. nw. hemeltergend, onge- D., voetpunt o.; -rand m. gezichteinder - and Herbewegung, slingering v.; - and
m., horizont m.; -raum m. hemelruimte ►ter iiberlegen, van verschillende kanten
hoord; -schwertel o. zwaardlelie v.
Himmels-duft, duft(e)s, mv. v.; -rufer, —in, die den hemel aanwijst; 3ezien; so-, zoo al, tamelijk; ich bin so - duffe) m. hemelsche geur m.; 2. dauw -ruhe v. hemelsche rust, gemoedsrust v.; lamit zufrieden, op die manier neem ik
-saai rn hemelzaal v.; -sasse m. hemel - wr genoegen mede; it. auf alle Fdlle -, in
m. des hemels.
Himmel-segen, m. zegen in. des burger m.; -saute V. hemelzuil v.;-schus- ilk geval; auf sein Wort -, op zijn woord;
sel m., Z. Him,melschiissel; -schweisz m. 2. verstreken, voorbij, op, versleten; die
Hemels.
Himmels-ersehi tterer, m.,Z. korianderzaad o.; -schwesler v. zuster v. Zeil ist -, (Ie tijd is voorbij; 3. es ist noch
Himmelerschutterer; -Paden m., Z. Him- des hemels; -seele v. hemelsche ziel v.; lange bis da -, het duurt nog heel wat,
me/laden; -fenster o. hemel m.; -feste v. -sohn m. zoon m. des hemels; -speise v. ;tast nog in de verte, is nog ver af.
Hinab, bijw. van den sprekenden
uitspansel, firmament o.; 2. as v. des he- godenspijs v., Z. -kost; it. avondmaalsmels, van de aarde; - feuer o., - (lamme v. brood o.; (Kath.) H. Sacrament o.; -spur weg naar beneden, van boven naar bene vuur o. des hemels, bliksem m.; 2. he- V. (Jachtw.) hooge spoor o. van een hert; 'en; - ruit ihm!, weg met hem, naar bemelsche verrukking, geestdrift v.;-freude - stengel m. (Pl.) kleine gentiaan v.; 2. neden!; den Strom, den Berg -,den stroom
V. hemelsche vreugde, hemelvreugd v.; kruiswortel m.; - stille v. hemelsche rust 3z af, stroomaf.
Hinabbeugen, (bog hinab,hinab-frucht v. uitstekende vrucht v., heerlijk v.; -stimme hemelsche stem, stem V. van
gevolg o.; -fun/ce m. hemelsche vonk v.; den hemel; -strasze v. weg m. des hemels; 7ebogen) bedr. ww. onr. naar beneden
-gabe v. hemelgave v.; -gefiihl o. hemelsch -s/rich in. hemelstreek, luchtstreek v.;2. buigen.
Hinabbringen, (brachte hinab,
gevoel o.; -gepend v. hemelstreek, lucht breedte v., klimaat o.; -sturm m. (Fabell.)
windstreek v.; die — nehmen,-strek, bestorming V. des hemels; -sturmer m. hinabgebracht) bedr. ww. onr. naar besuchen, zich orienteren; it. Z. -s/rich; (Fabell.) reus m., Titan; (fig., Scherts.) neden brengen.
Hinabdurfen,(durfte hinab, hin-geist m. hemelsche geest m.; -geisz, groot, sterk man, reus, held m.; -stii,rabgedurfl) o. ww. onr., m. h. naar bene-ziege V. watersnip, rietsnip v.; -gerste merei v., Z. - sturen.
Himmelstein, (-( e)s, mv. -e)m. den mogen.
v.grootkorrelige gerst v.;-geschópf o. heHinaberben, (erbte hinab, hinabmelsch schepsel o.; -gestalt v. stand m. luchtsteen m.; (.luw.) hemelsblauwe safgeerbt) bedr. ww. overerven, nalades hemeisch; -gewölbe o. hemelgewelf, fi er m.
Himmels-thau, (-( e)s) m., z.m. ten.
uitspansel o.; -glanz m. hemelscha glans
Hinbfahren, (fuhr hinab, hinabm.; it. glans der hemellichamen; -gleicher dauw m. des hemels; 2. (Pl.) manna o.;
m. evenaar, equator m.; -gliick o. he- -thrir(e) v., Z. -pforte; -tochter v. doch- gefahren) o. ww. onr., m. s.afvaren,naar
melsch geluk o.; -glut v., Z. -feuer; -golt ter V. des hemels, hemelbewoonster v.; beneden varen, rijden; den Strom -, afm. God in den hemel; -gótze m. afgod -frank m nectar, godendrank m.; -trost varen; 2. bedr. ww. ir een rijtuig of schip
m. des hemels; (Fabelt.) beeld o. van den m. hemelsche troost in.; -unschuld v.he- naar beneden brengen.
Hingbfahrt, v. afrit m.; (zeew.)
God des hemels; -gucker m.sterrenkijker melsche onschuld v.; -wagen m. (Sterm.; -gürtel m. (Sterrenk.) luchtstreek v., renk.) wagen, beer m.; (Dichtk.) wagen afvaart v.
Hinabfallen, (Piel hinab, hinabklimaat o., hemelgordel m.; -haas o. he- in. van Apollo; -weg m,, Z. -strasze; -wohmeiruim, uitspansel o.; (Sterrenk.) huis nung v.woning V. des hemels; -wonne v., gefallen) o. ww. oer., m. h. naar beneden
o. (een sterrenbeeld); -heer o. hemelheer Z. - freude; -zeicheno. (Sterren k.)hemel- vallen.
Hinabfliegen, (flog hinab, hinabo.; -heitre v. heldere lacht v.; -himmel m., teeken, sterrenbeeld o.; 2. (Jachtw.) Z.
hemel m. der hemelen; -höhe v. hoogte' -spur; -zeil o., Z. -geivölbe; -ziege v., Z. geflogen) o. ww. onr., m. s. naar beneden
vliegen.
V. des hemels, poolshoogte v.; -jdgerin v, -geisz; -zirkel m., Z. -kreis.
Himmel-tragend , bijv. nw. Hinabflieszen, (floss hinab, hingodin v. der jacht; -jungfrau v. hemel sche maagd v.; jangling m. hemelsche (Fabell.) den hemel dragend; -tráger m. abgeiossen) o. ww. oer., m. s. afvloeien,
jongeling, engel m.; -harte v. hemel -, (Fabell.) hij, die den hemel draagt, At- naar beneden vloeien, vlieten.
Hinabfuhren, (fuhrte hinab,hinsterrenkaart v.; -kerze v. lichtende ster las m.; 2. steun m., kolom v., drager m.
v., hemellicht o.; (PI.) Z. Wollkraut;-kind van een prachthemel; -trunken bijv. nw. abgefiihrt) bedr. ww. afvoeren, afleiden,
o. kind o. des hemels; (fig.) schoon kind van hemelschen wellust vervuld; -voll bijv. naar beneden doen gaan.
Hin.3bgehen, (ging hinab, hinabo.; -könig m. koning m. des hemels, Jezus nw. vol hemelsch geluk, een hemelsch
gegangen) o. ww. onr., m. s. naar bene
Christus m.; (Fabelt.) Jupiter m.; -kó- geluk schenkend.
gaan.
-den
Himmelwarts, bijw.Z.himmelan.
nigin v. koningin v. des hemels, cie H.
Hinabhangen, (hangte hinab,
Hiinmelweit, bijv. nw. hemels
Maagd Maria; (Fabell.) Juno v.; -horn o.
ver als de hemel verwijderd is;-bred,zo hinabgehangt) o. ww., m. h. afhangen,
Egyptisch koren o.; -kost v. godenkost
m., ambrosia v.; -kraft o. hemelsche - von einander, hemelsbreed, oneindig. naar beneden hangen.
Hinabhorchen , —háren ,
kracht v.; -kreis m. hemelkring m.;-hugel Himmliseh, bijv. en b. hemelsch,
V. armillairsfeer v.; -kugel v. hemelbol goddelijk, zalig; die -en Zeichen, Z. Him- (horchle of hórte hinab, hinabgehorcht of
m., hemelglobe v.; —karte V. hemelkaart melszeichen; (fig.) verheven, buitenge- hinabgehórt) o. ww., in. h. naar beneden
v.; -kunde V. sterrenkunde v.; -lange v. woon, schoon, verrukkelijk, goddelijk; luisteren, hooren.
Hinabkommen, (kam hinab,hin(Aardr.) !engte v.; -lauf m. hemelloop in.; -e Gedanken, hemelsch; -e Schónheit,ver-lehre v. hemelkunde, uranologie v.; -lei- rukkend; 2. (Scherts.) bekoorlijk,prach- abgekommen) o. ww. onr., m. s. afkomen,
ter V. (H. S.) ladder v. van Jacob; -licht tig; 3. (Kath.) die -en Schwestern,blauwe naar beneden komen.
Hinabkriechen, (kroch hinab,
o. hemellicht, licht o.; 2. hemellicht o., zusters, nonnen v. env. der orde van Mahinabgekrochen) o. ww. oer., m. s. naar
ster v.; -lied o. hemelslied o.; -loten m. ria- boodschap.
Himpelbeere, n) v., Z. Him- beneden kruipen.
loon o. des hemels, heerlijk loon o.; -luit
Hinabl{ingen, (langte hinab,hinV. zeer fijne, zuivere lucht v., ether m.; beere.
Hïmt, (-( e)s, mv. en) m. kwart abgelangt) bedr. ww. naar beneden rei
2. vrije lucht o.; -lust v., Z. - freude; 2.
toesteken; 2. o. ww., m. h. tot be--ken,
(fig.) zuiver genot, waar genoegen o.; schepel o.
Hin, bijw. heen, van hier henen(van neden, op den grond reiken, raken; ich
-macht v. macht des hemels, hemelscl;e
macht v.; -mehl o. bedorven meelachtig den spreker af); rechts -, links -, rechts, kann so weit nicht -, naar beneden rei
-ken.
gips o.; -milde v. hemelsche zachtmoedig- !inks; nach jener Seite, nach dem Flusse -,
Hinablassen, (lies; hinab, hinabheid v.; -natur V. hemelsche natuur v.; naar dien kant heen &; an dem House -,
-p/erd o., Z. Heupferd; 2.Z.Libelle;-p forte langs liet huis; - damit !, weg daarmede!; qelassen) bedr. ww. oer. alaten,naarbeV. hemelpoort v.; -pol m. hemelpool v.; - and her gehen, heen en weer gaan; - neden laten.
Hinablaufen, (lief hinab, hinab-punkt m. hemelpunt, zenith o.; it. nadir und her bewegen, heen en weer slingeren;
(-

(-
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Hinabtreiben, (trieb h.nab, hirt- Hinauffuhren, (fuhrte hinauf,
abgelrieben) bedr. ww. onr. naar beneden hinaufgefuhrl) bedt. ww. naar boven geleiden, voeren.
Hinabpeitschen, -prugeln, drijven, jagen.
(peitschie hinab, hinabgepeilscht en pruHinabtrinken, (rank hinab,h,in- Hinaufgehen, (ging hinauf, hingelte hinab, hinabgeprugelt) bedt. ww. abgetrunken) bedr. ww. onr. opdrinken, au fgegangen) o. ww. onr., m. s. naar boven gaan, zich naar boven begeven, opmet (zweep)slagen naar beneden drij- inzuigen.
Hinabwagen (sich) , (wag1E gaan; (iig.) zich uitstrekken tot, zijn oor
ven.
-sprong
hebben in.
Hinabrasen, (raste hinab, hinab- hinab, hinabgewagt) wed. ww naar bene
-den,i
diepte durven gaan.
gerast) o. ww., in. h. als een razende naar
Hinaufheben, (hob hinauf, hinbeneden gaan.
Hinabwarts, bijw. naar beneden, au fgehoben) bedr. ww. oplichten, opheffen, helpen om bovenop te kotsen.
Hinabreiehen, (reichie hinab, benedernwaarts, Z. abwdrls.
hinabgereicht) bedr. en o. WW., Z. hinabhinauf,hinHinabwerfen, (wvarf hinab, hin- Hina_ufhelfen, (half,
abgecvor%en) bedt. ww. onr. naar beneden au fgekolfen) o. ww. onr., m. s. ophelpen,
langen.
helpen om er op te komen; jem. auf's
Hinabreisen, (reiste hinab, hinab- werpen.
Hinabwinden, (wand hinab,hin- Pferd -, op het paard helpen.
gereist) o. ww., m. s. naar beneden rei
-zen. abgewunden) bedr. ww. onr. naar bene
Hinaufkarren, (karrie hinauf,
-den hinaufgekarrt) o. ww. naar boven rijden;
winden.
Hinabrinnen, (rann hinab,hinabgeronnea i ) o. ww. onr., Z. hinabf ieszen.
Hinabziehen, (zog hinab, hinab- 2. bedr. ww. op de kar, op den kruiwaHinabrollen, (route hinab,hinab- gezogen) bedr. ww. onr. naar beneden gen naar boven brengen.
gerollt) bedr. en o. ww. naar beneden trekken; 2. o. ww., in. s. in eene lager
Hinaufklettern, kletlerte kingelegen streek & gaan wonen; (Spoorw.) au/, hinaufgeklelterl) o. ww., m. h. en s.
rollen, wentelen, afrollen.
omhoog klauteren.
IHinabrufen, (riet hinab, hinab- met een trein naar beneden gaan.
gerufen) o. ww. onr., tn. li. naar beneden
Hjnalte(r)n, (alte(r)te hin, hin- Hind_ufklimmen, (klomm kinroepen; 2. bedr. ww. etw. -, naar beneden' gea.lte(r) t o. ww., n). s. oud worden;(Gg.) auf, /iinaufgehlommen) o. ww. cnr. naar
wegsterven, verwelken.
toernepen.
boven klimmen, omhoog klimmen.
Hinabschauen, (schaule hinab ,' Hinan, bijw. heen, naar, naar heen, Hinaufkommen, (kam hinauf,
tol aan; zuiii Himmel -, naar den hernel; hinaufgekomnren) o. ww. onr., m, s. bohinabgeschaut) o. ww., Z. hinabsehen.
Hinabschlagen, (schlug hinab, den Berg -, bergop; - !, Frisch, niuthig - !, ven komen, er op komen.
hinabgeschlagen) beds. vw. onr. afslaan, komaan!, vooruit!
Hina_ufkriechen, (kroch hinauf,
naar beneden slaan.
Hinanreichen, (reichie hinan, hinaufgekrochen) o. ww. onr., m. h. en
Hinabseh1l ngeln, (schlangelle hinangereicht) o. ww., in. h. reiken tot S. naar boven kruipen.
hinab, htnabgeschlangell) o. ww. en wed. aan.
Hinauflangen, (langte hinauf,
ww. sich -, afkronkelen, naar beneden
Hinansteigen, (stieg hinan, hin- hinanufgelangt) bedr. ww. naar boven toeangestiegen) o. ww. onr., m. s. stijgen tot, reiken, toesteken; 2. o. ww. tot bovenkron helen.
aan reiken, lang, hoog genoeg zijn.
Hinabschlucken , (schluckte klimmen tot.
hinab, hinabgeschluckt) Z. hinabschliirHinarbeiten, (arbeitele hin, hin- Hinauflassen, (liesz hinauf, hin,gearbeitet) o. ww., in. h. au f eliv. -, zich aufgelassen) bedr. ww. onr. naar boven
fen.
Hinabsch1i rfen, (schlurfte hin- ten doel stellen bij het werken; 2. zijn laten gaan, oplichten.
ab, hinabgeschlurft) bedr. ww. naar be- best doen om ergens te komen.
Hinauflaufen, (lief hinauf, hinHina_uf, bijw. van den sprekenden aufgelaufen) o. Ww. onr., m. s. naar boneden slokken, opslorpen.
Hinabschwiinmen, (schwamm weg naar boven, omhoog, opwaarts; da ven loopen.
hinab, hinabgeschwonzmen) o. ww. onr., -, dort -, daar boven; den Fluss -, de riHinaufiegen, (legte hinauf, hinvier op; von unten -, van onderen op, van aufgelegt) bedr. ww. boven leggen.
rn. h. en s. naar beneden zwemmen.
Stufen
es
(sah
hinab,
hinabzelen
beneden
naar
boven;
sind
Hinabsehen,
Hinaufleuchten, (leuchtete hingesehen) o. ww. onr., in. h. naar beneden bis -, het zijn tien treden tot hoven op. auf, hinaufgeleuchtel) bedr. ww. naar
zien, kijken.
Hinaufarbeiten (sich), (arbei- boven lichten, met licht naar boven geHinabsenken, (senkle hinab,hin- tele hinauf, hinaufgearbeitel) wed. ww. leiden; 2. tot bovenaan verlichten.
abgesenkt) bedr. ww. naar beneden laten, zich er op werken, zijn best doen ombo-^
Hinaufreiten, (rilt hinauf, hindoen nederdalen, neerzinken; den Brick-, ven te komen.
aufgeritten) o. ww. onr., m. s. raar boven
Hina_ufbegeben (sich), (begab rijden.
in de diepte slaan.
Hinabsinken, (sank hinab, hin- hinauf, hinau fbegeben) wed. ww. onr.,Z. Hina_ufru.cken, (ruckle hinauf,
abgesunkcn) o. ww. onr., m. s. naar be- hinaufgehen.
hinaufgeruckt) bedr. ww. hoogerop, naar
Hinaufbegleiten , (begleitete boven zetten, schuiven, plaatsen; 2. o.
neden zinken, zakken, op den bodem
hinauf, hinaufbegleilel) bedr. ww. naar Ww., m. h. en s. naar boven trekken,
zakken.
hoogerop gaan zitten; it. de hoogte beHinabspringen, (sprang hinab, boven (be)geleiden.
hinabgesprungen) o. ww. onr., m. s. naar Hinaufbinden, (band hinaufkin- zetten.
aufgebunden) bedr. ww. our. opbinden,
beneden springen.
Hinaufschaffen, (schaftte hin auf, hinaufgeschaft) bedr. ww. naar boHinabsteigen, (stieg hinab, hin- bovenop binden.
abgesliegen) o. ww. onr., n). s. naar beHina_ufbringen,(br achte hinauf, ven brengen, bezorgen
hinaufgebracht) bedr. ww. onr. opbrenneden gaan, afstijgen.
Hinaufschiffen, (schiffle hinauf,
hivazcfgeschifl) o. ww., m. h, en s. opHinabstoszen, (stiesz hinab,hin- gen, naar boven brengen.
abgesloszen) bedr. ww. onr. naar beneden
Hinaufdampfen, (damp fte hin- varen, opzeilen, Z. Hinauffahren.
auf, hinau fgeddmp ft) bedr. ww. die Segel
stooten, duwen, afstooten.
Hinaufschwingen (sich),
Hinabstrc men, (stromte hinab, am Mastbaume -, opgeien
(schwwang hinauf, hinaufgeschwungen)
hinabgestrórnl,) o. ww., m. h. en s. naar
Hinauffahren, ([uhr hinauf,hin- wed. ww. onr. de vlucht nemen om zich
a-ufgefahren) o. ww. onr., rn. s. opvaren, te verheffen; sick auf's Pferd -, op het
beneden stroomen, vloeien.
Hinabsti rzen , (slurzle hinab, oprijden; den Strom -, opvaren; 2. bedr. paard springen; sich zu Ehrenstellen -,
hinabgeslürzt) bedr. ww. naar beneden ww. rnet een schip of rijtuig naar bovei, zich verheffen tot; (z. voorw.) carrière
vervoeren.
vallen, storten.
maken.
Hinabtragen, ((rug hinab,hinab- Hinauffliegen, (flog hinauf, hin,- Hinaufsehen, (sah hinauf, hingetragen) bedr. ww. onr. naar beneden au fge (ogen) o. ww. onr., m. h. en s. op- aufgesehen) o. ww. onr., m. h. opzien,
vliegen, naar boven vliegen.
dragen, afdragen.
omhoog zien.
gelaufen) o. ww. onr., m. s. naar bene den loopes, stroomen.
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Hinausfi hren, (f uhrte hinaus, hinaus, hinausgepackt) wed. ww. (gehinausgefuhrl) beds. ww. naar buiten meenz.) zijne biezen pakken, heengaan.
geleiden, brengen, voeren; (Hand.) uit -' Hinauspeitsehen, (peitschte
voeren, exporteeren; (fig.) Z. ausfiihren. hinaus, hinausgepeitscht) bedr. ww. met
Hinausgehen, (ging hinaus, hin- zweepslagen verdrijven, wegslaan.
ausgegangen) o. ww. onr., w s. uitgaan,
Hinausprugeln, (prz gelte hin
naar buiten gaan, zich naar buiten bege- aus, hinausgeprugelt) bedr. ww. met slaven; (fig.) über einen Auf!rag -, zijnen Jen verdrijven, heenjagen, uitdrijven.
last te buiten gaan; das gekt liber seine
Hinausreiehen, (reichte hinaus,
Krc fte hinaus, dat gaat zijne krachten te hinausgereichi) o. ww., m. s., Z. binausboven; 2. das Zimmer geht auf die Strasze langen; das reicht zu weit hinaus, dat
hinaus, gaat, komt, ziet uit op; 3. auf steekt te ver vooruit; dantit werden tvir
etui. -, iets op het oog hebben; das geht nicht -, dat zal ons niet genoeg zijn, daarweit -, dat gaat ver; über etw. -, de glen- mede zullen wij niet toekomen; das reicht
über seine Krá fte hinaus, Z. hinausgehen;
zen te buiten gaan, overdrijven.
Hina_usgreifen, (gri fi'h inaus,hin- 2. bedr. ww. die Hand zunt Fenster -,
ausgegri(jen) o. ww. onr. de handen uit uitsteken door.
om te tasten, te grijpen.
-stekn
Hinausreisen, (reiste bin aus,hinHinausheben, (hob hinaus, hin-' ausgereist) o. ww., m. s. eene plaats verHinaufwärts, bijw . opwaarts,om- ausgehoben) bedr. ww. onr. uitlichten, laten, in den vreemde trekken.
naarbuiten lichten.
Hinausreiten, (ritt hinaus, hinhoog, naar boven,
Hin _ufziehen, (zog hinauf, hin- ^ Hinausholen, (holte hinaus, hin- ausgeritten) o. ww. onr., m. s. uitrijden,
aufgezogen) o. ww. onr., m. s. naar bo- ausgeholt) bedr. ww. uithalen, naar bui - naar buiten rijden.
halen.
Hina_usrennen, (rannie hinaus,
ven trekken, eene hoogere verdieping & ,tenHinausjagen,
(jagte hinaus, hin- hinausgerannt) o. ww. onr., m. s. naar
gaan bewonen; 2. bedr. ww. naar boven
ausgejagt) bedr. ww. naar buiten jagen, buiten rennen, vliegen, ijlen.
trekken, optrekken, ophalen.
Hinaus, bijw. van den sprekenden heenjagen; 2. o. ww., in. h.en s. naar bui - Hina_usrucken, (ri clrte hinaus,
hinausgeruckl) bedr. ww. naar buiten
weg, uit, naar buiten; vorn -, voor uit; -! I ten vliegen, rennen.
Hinauskommen, (kam hinaus, schuiven, stooten, vooruitbrengen; 2. o.
- mit ihm, mit euch !, weg met hem, u;
da -, daar uit; ich Weisz nicht wo -,ik kan hinausgekonamen) o. ww. onr., m s. naar ww., m. s. in het veld rukken, zijne stel
verlaten, naar buiten trekken, uit -ling
den uitgang niet vinden; it. (fig.) ik weet buiten komen, uitkomen; (fig.) das kosnmt
-ruken.
niet waar te beginnen, wat te doen; ein auf Eins hinaus, dat komt op hetzelfde
Hinausschaffen, (schafte hinTheil hier -, der andere dort -, de een neer, daarin is niet veel verschil.
Hinauskönnen, (konnte hinaus, aus, hinausgescha f i) bedr. ww. naar buihier, de andere daar uit; 2. über die bestimmte Zeit -, buiten den bepaalden tijd; hintausgel onni) o. ww. onr. naar buiten ten verzorgen, vervoeren, doen heengaan;
jem. zunn Hause -, uitjagen; 2. zich
kunnen, er uit kunnen.
Tuber das Grab -, tot over liet graf.
Hinausbauen, (baute hinaus,hin- Hinauslangen, (laagte hinaus, ontdoen van.
Hinausscheren (sich), (schor
ausgebaut) bedr. ww. uitbouwen; auf die hinausgelangt) bedr. ww. naar buiten
reiken, toesteken; 2. o. ww., m. h. uitste- hinaus, hinausgeschoren) wed. ww. oar.,
Strasze -, in de straat uitbouwen.
Hinausbegeben (sich) , (begab ken, de hand naar buiten steken; (fig.) Z. hinauspacken (sich).
Hinausscheuchen, (scheuchte
hinaus, hinausbegeben) wed. ww. onr.,Z. ^ voldoende zijn, lang genoeg, hoog genoeg
zijn om te bereiken; liber etiv. -,overtref- hinaus, hinausgescheucht) bedr. ww. door
hinausgehen.
Hina_usbegleit en, (begleitete fen, te boven gaan, meer dan voldoende vrees doen verlaten, door vrees verjagen.
Hinaussehieken, (schickte hin
hinaus, hinausbeoleitet) bedr. ww. naar zijn.
buiten vergezellen, uitgeleide doen, mede
Hinauslassen, (licsz hinaus,hin-' aus, hinausgeschickl) bed r. WW. uitzen-gan ausgelassen) bedr. ww. onr. uitlaten,naar den, wegzenden, naar buiten zenden, benaar buiten.
Hinausbringen, (brachie hinaus, buiten laten, laten uitgaan; (fig.) eine vel geven om te vertrekken.
Hinaussehieben, (schob hinaus,
hinausgebracht) bedr. ww. onr.naarbui- Gelegenheit -, laten ontsnappen.
ten brengen, dragen.
Hinauslaufen, (lief hinaus, hin- hinausgeschoben) bedr. ww. oar. naar
Hina_usdenken, (dachle hinaus, ausgelaufen) o. ww. onr., in. s. uitloopen, buiten schuiven, uitschuiven; (fig.) elw.
hinausgedacht) o. ww. oar., m. h. denken naar buiten loopen; 2. das luu ft au f Eins -, Z. verschieben (lig.).
Hinausschlagen, (schlug hinaus,
aan hetgeen buiten, ver a f is, zijne ge- 11 inane, Z. hinauskomnien; die Sache laird
hinausgeschlagen) o. ww. oar. uitslaan,
dachten over het verledene, de toekomst auf nichts -, zal op niets uitloopen.
laten gaan; wo denkt er hinaus ?, waar
Hinap.slegen, (legte hinaus, hin- naar buiten slaan; (fig.) hinten and vore
denkt hij aan ?; loch -, grootsche plannen ausgelegt) bedr. ww. uitleggen, buiten - ,.-tegenstribbelen, zich verzetten, weerhebben; er denkt Weiler hinaus, zijne ge- leggen; an die Sonne -, in de zon leggen spannig zijn; 2. bedr. ww., Z. hinauspruteln.
dachten gaan verder.
om te drogen.
Hinausfahren, (f uhr hinaus,hin- Hinauslesen, (las hinaus, hinaus- Hinausschleichen, (schlich hin aus, hinausgeschlichen) o. ww. oar., m.
ausg3 fahren) o. ww. onr., m. S. naar buiten gelesen) bedr. ww. oar. uitlezen.
rijden, varen; liber ein Vorgebirge -, eene
Hinausleuehten, (leucht etc hin- s. naar buiten sluipen, ontsnappen.
Hinaussehleifen, - schlepkaap omzeilen; mit einem Hause zu wei! aus, hinau.sgeleuchlet) o. ww., in. h. naar
-, te ver naar voren (in de straat) bouwen. buiten stralen, schijnen; 2. jenin. -, uit pen, (schleifle hinaus, hinausgeschleift
naar buiten lichten.
-lichten, en schleppte hinaus, hinausgeschleppt)
Hinausfallen, (fiel hinaus, hinHina_usmachen (rich), (machte bedr. ww. naar buiten sleepen.
ausgefallen) o. ww. oar., m. S. uitvallen,
Hina_usschlenkern,-sehleunaar buiten vallen; zuur Fenster -, uit het hinaus, hinausgemacht) wed. ww. (gemeenz.) zich haasten om naar buiten te dern, (schlenkerte hinaus, hinausgevenster vallen.
Hinausfliegen, (flog hinaus, hin-'^ komen, zich wegpakken, zich uit de voe- tchlenkert en schleudemte hinaus, hinaus7eschleuderi) bedr. ww. naar buiten werausgeflogen) o. ww. onr. uitvliegen, naar ten maken.
HinausmUssen, (musste hinaus, pen, slingeren.
buiten vliegen.
I inaus$iehen, (/ïoh hinaus,hin- hinausgemusst) o. ww. oar., m. h. naar Hinausschmeiszen, (schmiss
tinaus, hinausgeschmissen) bedr. ww,
ausgeftohen) o. ww. oar., m. S. wegvluch- buiten moeten, moeten weggaan.
Hinauspaeken (sich) , (packle )nr., Z. hinausuwerfen.
ten, naar buiten vluchten
Hina_ufsteigen, (slieg hinauf,
hinau fgestiegen) o. ww. onr., m. s. naar
boven stijgen, opstijgen, opklimmen;eine
Leiler -, beklimmen, opgaan; auf einer
Leiter -, opstijgen, opklimmen.
Hinaufstimmen, (stimmte hinauf, hinaufgestimmt) bedr. ww. opwinden, hooger plaatsen; (fig.) Ansprüche -,
grootere aanspraken maken; 2. o.ww. den.
toon, de snaar hooger stemmen; 3. wed.
ww. sich auf einen geivissen Ton -, grootere aanspraken maken.
Hinauftragen, (trug hinau f;hinau fgeiragen) bedr. ww. onr. naar boven
dragen.
Hinauftreiben, (lrieb hinau j,hinaufgetrieben) bedr. ww. onr. opdrijven,
opjagen, doen stijgen; (fig.) den Preis -,
opvoeren, opjagen, doen stijgen.
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Hinausschreien, (schrie hinaus, Hinauswollen, (wollte hinaus, -keit v. hinderpaal m., beletsel o., belemhinausgeschrien) bedr. en o. ww. onr. hinausgewollt) o. ww. onr., m. h. uit wil- mering V.
schreeuwen uit; zum Fenster -, uit & len, naar buiten willen gaan; 2. hock -, Hindern, (hinderte, gehindert) bed r.
groote aanspraken maken, groote plan- ww. jem. -, hinderen, beletten, tegen
s.;hreeuwen, roepen.
Hinausschwingen, (schavang
hinaus, hinausgeschwungen) bedr. ww.
onr. naar buiten zwaaien, slingeren.
Hina_ussehen, (sah hinaus, hinausgesehen) o. ww. onr., m. h. naar bui
zien, uitzien; zum Fensler -, uit &-ten
zien.

nen hebben; (gemeenz.) den heer uittegenhouden, lastig zijn, in den-werkn,
hangen; 3. wo will das noch hinaus?, waar weg staan; jem. in seinen Absichten -, in
zal dat op uitloopen; ich sehe schon, ivo den weg staan, tegenwerken, dwarsbooer, wo das hinauswill, ik zie wel wat hij men; ich will es nicht -, ich will nichts -,
wil, wat hij op het oog heeft, waartoe dat ik verzet mij er niet tegen, ik wil liet niet
dient.
tegenwerken; Jhr Mantel hindert Sie nur,
Hina_usziehen, (zog hinaus, hin- hindert u slechts.
Hina .ssetzen, (seizle hinaus,hin- ausgezogen) hedr. ww. onr. uittrekken; Hinderniss, (-es, mv. -e) o. hinausgesetzi) bedr. ww. buiten zetten, ten (fig.) op de lange baan schuiven; einen dernis, tegenkanting, helemmering v.,
beletsel o., hinderpaal, wederstand m.;
toon spreiden, uitstallen; (fig,) weiter -, Process -, rekken.
uitstellen, verschui ven, verdagen; 2.wed.
Hinauszwingen, (zwang hinaus, -e aus dery Wege raumen, hinderpalen m.
ww. sich vor das Haus -, gaan zitten; hinausgezevungen) bedr. ww. onr. nood in v.; die -e im menschlichen Leben,moeieom u:t te gaan.
-zaken lijkheden V. mv., tegenspoeden m. rnv.;
(fig.) sick über etw. -, zich & overheen
zetten, zich niet storen aan.
Hinbegeben (sich ), (begab hin, es ist ein - dazwischen gekoramen, er is
Hinaussein, (war h inaus, hinaus- hinbegeben) wed. ww. onr. zich begeven een kink in den kabel gekomen; jemn. ein
gewesen) o. ww. onr. buiten zijn, uit zijn; naar, gaan naar.
- of -e in den Weg legen, iem. tegenwer2. (fig.) weit über etw. -, verheven zijn
Hinbetteln (sich), (bettelte hin, ken, moeielijkheden verwekken.
boven; er ist über alle Scharr hinaus, hij hingebettell) wed. ww. bedelende reizen
Hindeuten, (deutete hin, hingedeu.tet) o. ww., m. h. aanwijzen, wijzen;
heeft alle schaarste afgelegd; darüber bin naar.
ich hinaus, daar ben ik overheen, dat kan
Hinbiegen, (bog hin, hingebogen) . (lig.) aanwijzen, toespelen, te verstaan
bedr. ww onr. heenbuigen, overbuigen; , willen geven.
mij niet meer schelen.
Hinaussollen, (sopte hinaus,hin- ^ 2. wed. ww. sich -, zich buigen naar, Hindin, ( - nen) v. hinde, herteausgesoltt) o. ww., m. h. moeten uit- zich krommen.
koe v., wijl^eshert o.
gaan.
Hinbinden, (band kin, hingebun- Hiudlaufte, V. wilde cichorei v.
Hindonnern, (donnerte hin, hinHinaussperren, (sperrte hinaus, dert) bedr. ww. onr. verbinden aan.
hinausgesperri) bedr. ww, buitensluiten,
Hinbliek, (-(e)s, mv. -e) m. blik gedonnert) bedr. ww,jem. -, verpletteren,
m., zien o. naar; (fig.) der - au/' eine als met een donderslag neerslaan; 2. o.
uitsluiten.
Hinausspielen, (spielle hinaus, bessere Zukunft, uitzicht, verschiet o., ww. in de verte als donder weerklinken,
hinausgespiell) bedr. ww. (fig.) etw. in rhoop v.
ratelen.
die Weile -, op de lange haan schuiven. ^ Hinblieken, (buckle kin, hingeHindorren, (dorrte his, hinge.'
Hinausstehlen, (stahl hinaus, blickt) o. ww., m. h. den blik werpen op, dorrt) o. ww., Z. verdorren.
)hinansgesiohlen) bedr. ww. onr. ergens het oog slaan naar.
Hindrang, (-(e)s) m., z. m. aan
uitstelen;2.wed. ww. sich -, zich heimelijk
Hinblühen, (bli hte hin, hinge-drangm.
naar buiten begeven, wegsluipen, verdwij- bl ht) o. ww., m. h. verwelken, verbleeHindr ngen, (drdngte hin, hin, ken, uitbloeien; (fig.) zijn glans, zijne, gedrdnngt) bedr. ww. heendringen, heen nen.
Hinausstellen, (slellle hinaus, schoonheid verliezen. 1 drukken; 2. wed. ww. sich -, roetinspanhinausgestellt) bedr.ww., Z. hinausselzen. Hinbringen, (brachte hin, hinge- ning voortdringen, dringen, vechten om
Hinausstoszen, (stiesz hinaus, bracht) bedr. ww. heenbrengen, brengen' ergens te komen.
hinausgestoszen) bedr. ww. onr. uitstoo- naar; (fig.) die Zeil -, doorbrengen, slijHandringen, (drang hin, hingeten, naar buiten stooten, uitdrijven,voort- ten; sein Leben kumnierlich -, een kom- drungen) o. ww. onr., m. s. heendringen,
merlijk leven leiden; (gemeenz.) sein Ver- vooruitdringen.
jagen.
Hindrueken, - drucken, Z.
Hinausthun, (that hinaus, hin- mögen -, verkwisten, doorbrengen.
ausgethan) bedr. ww. onr. uitnemen,wegHinbruten, (brt tete his, hinge- andrucken &.
briitut) o. ww., m. h. sombere gedachten
nemen, uitdrijven.
Hindudeln, (dudelte hin, hingeHináyustreiben, (trieb hinaus,hin- koesteren, in sombere gedachten verzon dudelt) bedr. ww. (gemeenz.) cinLiedzijn.
-ken chen -, neuriën.
ausgetrieben) bedr. ww. onr. uitdrijven,
naar buiten drijven; das Vieh -, uit de
Hinde, (-n) v., Z. iin.din.
Hind^.reh, bijw. door, doorheen;
weide drijven, naar buiten drijven.
Hindeeken, (deckte hin, hinge- hier -, dort -, hierdoor, daardoor; durch
Hinauswagen (sich), (wagte deckt) bedr. ww. eis Tischtuch - ,leggen, den Wald, die Felder -, door; 2. den ganzen
Tag -, den geheelen dag door; die gauze
hinaus, hinausgewagt) wed. ww. wagen uitspreiden.
Hindehnen (sich) , (dehnte hin, Zeit -, gedurende den geheelen tijd.
naar buiten te gaan, zich buiten het huis
hingedehnt) wed. ww. zich uitstrekken;
& wagen.
Hindurch-arbeiten, -breHinausw€irts, bijw . naar buiten, 2. Z. ausdehnen.
chen, - dringen, -reiten,—schifbuitenwaarts.
Hindenken, (dachte hin, hinge- fen, - springen, &, Z. durch -arbeiHinausweisen, (wies hinaus,hin- dacht) o. ww. onr., m. h, denken aan, ten &.
ausgewiesen) bed r. ww. our. jemn. den ergens over denken; wo denken Sie hin,
Hindurfen, (dur f te kin, hingeWeg zun3 Dor/e -, den weg & wijzen; jem. wat denkt gij, wat verbeeldt gij u toch?; durft) o. ww. onr., m. h. verlof hebben
-, de deur wijzen, aan de deur zetten; 2. bedr. ww. ich denke mir Sie nach er heen te gaan.
2. (z. voorw.) wo hinaus weist die Wet- Paris hin, ik verbeeld mij u te P. te zien,
Hineilen, (eilte hin, hingeeilt) o.
dat gij te P. zijt; 3. wed. ww. sich an ww., m. s. heenijlen, heenvliegen, heen ter[ahne?, naar welken kant wijst &.
Hinauswerfen, (war f hinaus,hin- einen Ort -, zich op eene plaats denken, snellen.
ausgeirorjen) bedr. ww. onr. uitwerpen, zich verbeelden te zijn.
Hinein, bijw. in, binnen, erin, naar
naar buiten werpen, gooien, smijten;
Hinderlich, ( -er, -st) bijv. en b. binnen; Lief in den Wald -, ver, diep in het
jem. zur Thüre -, ienn. de deur uitwer- hinderlijk, lastig, in den weg staand, woud; bis nach Afrika -, tot in A.; -!
pen, uitgooien.
tegenwerkend, belettend; - sein, hinder- nur -!, binnen!, binnen maar!; in den
Hinauswischen, (wischte hin- lijk zijn, in den weg staan, hinderen;jent. Tug - leben, als vroolijk Fransje, onbeaus, hinausgewischt) o. ww., m. s. (ge - in, an, zu etw. - sein, hinderen; es gekt zorgd leven; in den Tag - reden, in
meenz.) wegsnappen.
ihm -, hij leeft armoedig, kommerlijk; het wild praten; in den Tag - handeln,
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dwaas, zonder nadenken handelen; (ge- -, opkroppen; 2. o. en wed. ww. sich - , Hineinpru gein, (prügelte hinein,
meenz.) sich in das Herz - schamen, zich invreten; das Scheidewasser frisst (sich) r ineingeprugelt) bedr. ww. door slagen
schamen.

Hineinarbeiten,

(arbeitete hinein, hineingearbeitet) bedr. ww. inwerken; eine Oe%fnung -, inboren; einen Nagel -, inslaan, indrijven; 2. wed. ww.sich
-, zich inwerken, niet inspanning ergens
indringen; (fin.) Z. einarbeiten.
Hine_inbannen, (bannie hinein,
hineinyebannt) bedr. ww. door bezwering
insluiten, inbannen.
Hineinbauen, (baute hinein, hineingcbaut) bedr. ww. inbouwen, bouwen in.
Hine_inbegeben (sich) , (begab
hinein, hineinbegeben) wed. ww. onr.naar
binnen gaan, naar binnen treden, zich
naar binnen begeven; sich weit in einen
Wald -, diep indringen in; ineinen Meerbusen -, in'areu.

in das Eisen hinein, vreet in.

loodzaken om binnen te gaan; (fig.) Z.
(führte hinein, 'inprugeln.
Hineinreiben, (rieb hinein, hinhincinye(u/art) bedr. ww.binnen geleiden,
nngerteben) bedr. ww. our., Z. einreibinnenvoeren.

Hineinftihren,

Hineingehen, (ging hinein, hincingegangen) o. ww. our., m. s. ingaan;
lief in den kVald -, sliep in het woud ingaan; (lig.) der Sack ist grosz genug, es
yehen zwei Scheffel hinein, er gaan & in;
leichi -, (van laarzen &), aangaan.
Ilineingerathen, (gerieth hinein, Icineinyeralken) o. ww. oor., in. s.
inraken, invallen; (fig.) ineinen Handel
-, in twist geraken, ko o ien.

Hine_ingreifen, (grill hinein,hineinyegri /jen) o. ww. oor., in. h. ingrijpen,
in tasten.

Ilineinhelfen, (hall' hinein, hineingeholJcn) o. ww. oor., m. h. binnen'

Hineinbellen, (bellte hinein, hin- helpen, er in helpen, binnenbrengen,bineingebellt) o. ww., m. h. naar binnen nenkounen.

Hineinholen, (holte hinein, hin(band hinein,hin- eingeholt) bedr. ww. binnenhalen, inhaeingebunden) belt'. ww. onr. inbinden, len.
inlasschen, invoegen.
Elineinjagen, (jagle hinein, hinHineinbringen, (brachte hinein, eingejagt) bedr. ww. binnenjagen, binhinetnyebrachl) bedr. ww. our. inbren- nendrijven; 2. o. ww., rn. h. en s. naar
gen, ingeleiden, doen ingaan; (6g.)jemn.1 binnen rennen.
in den Kopf -, in het hoofd praten.
Hineinkrieehen, (krach hinein,
Hineindenken, (dachle hinein, hineingekrochen) o. ww. oor., m. h. en S.
hineingeduchl) bedr. ww. onr. denken te inkruipen, naar binnen kruipen.
zijn in; 2. wed. ww. sich Zn etw. -, zich' Hineinlangen, (langle hinein,
met de gedachte gemeenzaam maken, in hzneinyelangl) o. ww. tot in het binnenste
den geest doordringen, zich eigen maken, reiken, lang genoeg zijn om binnen te
zich verplaatst denken in; sich in eine dringen; 2. bedr. ww. naar binnen toeRolle -, zich eigen maken; denken Sie sick rreiken, toesteken; die Hand -, insteken.
in seine Lage hinein, denk u eens in zijn
Hineinlassen, (liesz hinein, hintoestand verplaatst te zijn.
eingelassen) bedr. ww. oor. binnen laten,
Hineindrangen, -dringen, inlaten, laten binnengaan, komen.
Hineinlesen (sich) , (las hinein,
-dru.eken, Z. eindrangen &.
Hineindu.rfen, (durftehinein,hin- hineingelesen) wed. ww. sich in ein Buch.
eingedur(t) o. ww. oor. verlof hebben om -, zich door lezen eigen maken, zich gebinnen te komen.
meenzaam maken met.
blot%n.

Hineinbinden,

Hineineilen, (eiltehinein, hinein-

Hineinfallen, (hiel hinein,hinein-

ten.

Hineinflieszen, (floss hinein,hineingenossen) o. ww. oor. invloeien, instroornen, zich storten in.

Hine_infressen, (frasz hinein,hineinge[ressen) bedr. ww. oor. (Volkst.) Z.
hineinessen; (fig.) einen Verdrusz in sick

Hineinrueken, (rückte hinein,
^iineingeruckl) be Ir. ww. indrukken, instooten, in^chiiiven; 2. o. ww., m. h. in'-ur:ken; in ein Land -, binnenrukken, een
oval doen.
Hineinrufen, (riet hinein, hi;ieinlerufen) bedr. ww. our. jein. -, binnen
roepen o m binnen te gaan; 2. o.-roepn,
Ww. zur Thure, in's Zininter -, naar binnen roepen, schreeuwen.
Hineinsaufen, (soft' hinein, hineingesoien) heilr. ww. oor. (Volkst.) opzuipen, opslokken, inzwelgen.
Hineinsehafi'en, (scha/i"te hinein,
hineinyeschaf[l) bedr. ww. naar binnen
brengen, bezorgen, invoeren.
Hineinschieben, (schob hinein,
hineingeschoben) bedr. ww. onr. naar
binnen schuiven.
Hineinschiffen, (schil'te hinein,
hineingeschif i) o. ww., m. h. en s. naar
binnen varen, invaren; 2. bedr. ww. invaren, inzeilen; Waaren -, met een schip
naar binnen brengen.
Hineinschlagen, (schlug hinein,
hineingeschlagen) bedr. ww. oor. inslaan,
inkloppen, Z. einschlagen.

Hineinschleichen (sich),
(schtich hinein, hineingeschlichen) o. ww.
en wed. ww. oor. naar binnen sluipen.

Hine_inschlucken, -schli rfen, -schmeiszen, &, Z. einschlucken &.

Hine_in-schrauben, -schi t-

ten, bedr. ww., Z. einschrauben &.
Hine_insenken, (senkte hinein,
hineingesenkl) bedr. ww. laten inzakken,
indompelen; eine Leiche in das Grab -,

Hineinleuehten, (leuchtete hin- doen nederdalen, nederzinken.
Hineinsinken, (sank hinein,hin-

geeilt) o. ww., m. h. en s. binnenijlen, ein, hineingeleuchlel) o. ww.,m. h.lichtstralen naar binnen werpen, schieten; 2.
binnensnellen.
Hineinerstreeken (sieh),(er- bedr. ww. jem. -, naar binnen lichten.
slreckte hinein, hineinerstreckt) wed.ww. Hineinloeken, (lockte hinein,ltintot in het binnenste reiken, zich uitstrek- eingelockt) bedr. ww. naar binnen lokken,
inlokken.
ken.
Hineinessen, (asz hinein, hinein- Hineinmischen, (mistule hingegessen) bedr. ww. onr. (gemeenz.)naar ein, hineingenaischt) hear. ww. inmengen,
binnen slaan, verslinden, opslokken,gul- vermengen met; 2. wed. ww. sich in
zig eten.
einen Handel -, zich mengen in, zich beHineinfahren, (fuhr hinein, hin- moeien met.
eingefahren) o. ww. onr., m. s. binnen
Hineinrnogen, (inochte hinein,
binnenvaren; 2. binnen stuiven,-rijden, hineingemochl) o. ww. oor., m. h. lust,
zin hebben om naar binnen te gaan.
binnen vliegen.
geTallen) o. ww. oor., m. s. invallen; in
eine Schlinge -, inloopen.
Hine_infiechten, (flochi hinein,
hineingeflochlen) bedr. WW. onr. invlech-

5en.

einge.sunken) o. ww. oir., m. s. inzinken,
inzakken, verloren gaan.

Hineinsperren, (sperrte hinein,
hineingesperrt) bedr. ww. insluiten, opsi uiten.
Hineinstampfen, (stampfie hinein, hineingestampfl) bedr. ww., Z. eins lamp fen.
Hineinstechen, (stack hincin,
hineingestochen) o. ww. oor., m. h. insteken, inboren; (Zeew.) in die See -, in zee
steken.
Hineinsteeken, (slechte hinein,
Hineinmu.ssen, (ntusste hinein, hineingesleckl) bedr. ww. insteken, in
hineingernusst) o. ww. oor., m. h. er in den zak steken, in den grond steken, vastmoeten, verplicht, genoodzaakt zijn bin- steken.
Hineinstehlen (sich), (slahl
nen te gaan.
Ilineinnehmen, (nahut hinein, hinein, hineingestohlen) wed. ww. oor.
hineingenommen) bedr. ww. oor. inne- steelsgewijze binnensluipen.
Hineinsteigen, (stieg hinein,hinmen; in seinen Wagen -, opnemen,medenemen; in sein Hans -, in huis nemen. eingestiegen) o. ww. oor., m. s. instijgen.;
Hineinnothigen, (nólhigle hin- 2. in einen Rrunnen -, neerdalen.
Hineinstopfen, (stop f l e hinein,
ein, hineingenóthigt) hedr. ww. dwingen.
noodzaken om binnen te gaan; it. ver hineingeslop/t) bedr. ww. instoppen, vol
-stopen.
binnen te gaan.
-zoekn
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IHine_instoszen, (stiesz hinein, heenvaren; mit der Hand über eiw. -, heen hineingestoszen) bedr. ww. onr. instoo- strijken; (fig.) nachldssiq liber etre. -,
ten, induwen; die Thüre -, instooten, in- heenloopen; it. heengaan, weggaan, zich
verwijderen; fahre hin, Mitleiden !, weg
trappen.
Hineinstromen, (strömte hinein, met &.
Hinfahrt, (-en) v. heenreis v.,verhineingestrómt) o. ww. instroomen, bintrek, weggaan o.; Hin- and Herfa/ir!,
nenstroomen.
Hineinstu.rzen, (st-urzte hinein, gaan en komen, heen- en weergaap; auf
hineingestiirzt) o. ww. en wed. ww. in's seiner - nadi England, op zijne reis v.
Zimmer -, instormen, binnenstormen,in- naar; (fig.) dood m., overlijden, afstervallen; sich in das Meer -, zich werpen ven 0.; (Jachtw.) spoor o.
Hinfall, (-( e)s, mv. Hinfalle) m.
in; in den Abgrund -, zich storten in; 2.
val m., instorting v.; (fig.) verzwalkking,
bedr. ww instorten, inwerpen.
Hineintauehen, (tauchte hinein, zwakheid v.
hineingetaucht) bedr. ww. indompelen, I, Hinfallen, (feel hip, hinge f allen)
o. ww. onr., m. S. neervallen, neerstorindoopen.
Hineinthun, (that hinein,hinein-' ten; rucklings -, achterover vallen; (fig.)
gethan) bedr. ww. onr. indoen, bijdoen, afvallen, vervallen, verminderen; it. zwak,
doorheen doen; ,(fig.) einen Bliek -, bouwvallig worden; II. o. zelfst., Z, Hinfall; (Gen.) Z. Fallsucht; (Veea.) kolder
slaan in.
Hineintragen, (Irug hinein, hin- in.; (Valk.) vallende ziekte v. der valken.
Hinfallig, ( -er, -st) bijv. en b. ineingetragen) bedr. ww. onr. indragen,
vallend, instortend, broos, bouwvallig,
binnendragen.
Hine_intreiben,(trieb hinein,hin- zwak; (fig.) broos, vergankelijk; -e Geeingetrieben) bedr. ww. onr. indrijven, sundheit, zwak; alt and -, oud en gebrekkig; -heil v. bouwvalligheid, zwak
binnendrijven.
broosheid v.; die - keilen des Alters,-heid,
Hineintreten, (lrat hinein, hineingetreten) o. ww. onr., m. s. intreden, gebreken o. mv.; (fig.) onstandvastigheid,
onbestendigheid, vergankelijkheid v.
binnentreden.
Hineintrinken, (Irank hinein, Hinfaseln, (faselte hin, hinge/ahineingetrunken) bedr. ww. onr. gulzig selt) bedr. ww. prevelend opzeggen; 2. o,
ww. voortprevelen; it. raaskallen.
drinken, inzwelgen.
Hineintunken, (tunkte hinein, Hinfinden,(fand hin,hinge[unden)
hineingetunkt) bedr. ww. indoopen, door- o. Ww. onr., it. wed. ww. sich -,den weg
vinden naar.
weeken.
Hineinwagen (sich), (wagte Hinfiiegen, (flog hint, hingeflogen)
hinein, hineingewagt) wed. ww. wagen o. ww. onr., m. s. heeuvliegen, wegvliegen; (fig.) voorbijvliegen, snel voorbij
binnen te komen, zich er in wagen.
-gan.
Hineinwärts. bijw.binnenwaarts.
Hineinwerfen, (war` hinein,hin- Hinfiiehen, (floh pin, hingefloIten)
eingeworren) bedr. w w. onr. inwerpen, o. ww. onr., m. S. heenvluchten, ontvluchten; (Jachtw.) wegtrekken; (6g.) (van
binnenwerpen.
Hineinwirken, (wirkte hinein, den tijd), vervliegen, voorbijgaan.
Hinhieszen, (floss hip, hinge/loshineingewirkt) bedr. ww. er in werken,
sen) o. ww. onr., m. s. heenvloeien, heen erin weven.
Hineinwisehen, (wischte hinein, vlieden, wegvloeien; (fig.) (van den tijd).
hineingewischt) o. ww., Z. hineinschlei- voorbijgaan, heenvliegen, vervliegen.
chen.
HinfUchten, ([lucittete lijn, hinHineinwollen, (wollle hineiu, gefliichtet) o. ww. wegvlachten.
hineingeuwollt) o. ww. onr., m. h. naar
Hinhuthen, (fluthete hin, hingeHuthet) o. ww., m. h.. wegvlieden, weg
binnen willen, willen binnengaan.
-vloein.
Hineinziehen, (zog hinein, hineingezogen) bedr. ww. oir., Z. hineinlocHinfQrt, bij ;v. voortaan, in het ver
-volg.
ken; den Wagenvin die Stadt -, naar binnen
trekken, inhalen, insleepen; (fig.) jent.
Hinfristen, (/'ristete pin, hingein etw. -, inwikkelen, betrekken; 2. o. fristel) bedr. ww. opschuiven, uitstellen,
ww. intrekken, den intocht houden; it. verschuiven.
zich vestigen.
Hinfu.hlen, (fuhlle hin, hingeHineinzwängen, (zwangle hitt- Huhlt) bedr. ww. heenvoelen, tasten
grijpen; (fig., gemeenz.) op den tand voeein, hineingezwangl) o. ww. en
Hineinzwingen, (zwang hinein,, len, polsen, onderzoeken.
hineingezwungen) o. ww. oir. met geHinfuhren, (fiihrte hin, hingeweld naar binnen dringen, drijven,dwin- fc hit) bedr. ww. heenvoeren, wegvoeren,
gen om binnen te komen; einer cite. -, heenleiden.
dwingen om in te nemen, te eten, te
Hinfuro, bijes. (veroud.) in het
vervolg, voortaan.
drinken.
Hinfahren, ([uhr hin, hingefah- Hinfusz, (- fuszes, mv. - füsze) nl.
ren) bedr. ww. oir. niet een rijtuig of (Pl.) wilde anjelier v.
schip naar toevoeren, rijden, varen; mein
Elingaffen, (gaff te lijn, hingegafft)
Kutscher soli Sie -, er naar toerijden; 2. o. o. ww., W. h. gapen, geeuwen, niets doen.
Hingang, (-gang(e)s, inv. -gauge)
ww., m. S. heenvaren, heenrijden, weg
wegrijden; langs dent Lande -,-varen, m. lieengaan, vertrek o.; der Hipt - and
I

;

Hergang, gaan en komen; den - fiir den
Hergang haben, even zoo goed kunnen
heengaan als komen; Christi -, Hemelvaart v.; (fig.) dood m., overlijden, afsterven o.
Hing ngeln, (gangelte hin, h.ingegaingelt) bedr. ww. aan den leiband
heenleiden.
Hingeben, (gab hin, hingegeben)
bedr. ww. onr. geven, weggeven; 2. overgeven, overlaten, afstand doen van, laten
varen, prijs geven; H. wed. ww. sich -,
zich overzeven.
Hingebung. v., Z. hingeben; 2.
(fig.) overgave v., afstand doen o., opoffering, berusting, zelfverloochening v.
Hingedenken, (gedachte hin,hingedacht) o. ww. onr., m. h. denken aan;
2. denken te vertrekken naar.
Hingegebenheit, v. overgave v.,
onderwerping, onderworpenheid, berusting v., Z. Hingebung.

Hingegen, voeges. daarentegen,integendeel, maar.

Hingehen, (ging hin,hingegangen)
o. ww. onr., m. S. heengaan, weggaan,
zich begeven; geh' hin int Frieden, ga linen
&; wo gekt dieser Weg hin?, waarheen
gaat, voert &; (fig.) heenloopen, uitloopen; wo gepen Ihre Wünsche pin?, waar
loopen & uit?; (van den tijd), vervliegen, voorbijgaan; das kanis so -, doorgaan;
etw. - lassen, laten doorgaan, door de
vingers zien; er wird din's nicht ungestraft - lassen, hij zal het niet ongestraft
laten passeeren, het u wel betaald zet
es gekt in Einero hip, het gaat-ten;i.
in eene moeite door; (fig.) sterven, overlijden; der, die Hingogangene, de overledene m. en v.
Hingehoren, (gehorte pin, hingehórt) o. ww., m. h. ergens toebehooren;
WO gehort vlies kin ?, waartoe behoort dit ?,
waar moet dit geplaatst worden?
Ilingeiszelil, (geiszelle hip, hingegeiszelt) bedr. ww. door geeseislagen
dwingen om er naar toe te gaan.
Hingelangen, (gelangle pin, hingelangt) o. ww., m. s. heenkomen, heen raken, komen tot.
Hingeleiten, (geleitete bin, hingeleitet) bedr. ww. jein. -, heengeleiden,
uitgeleide doen.
Hingerathen, (gerieth kin, kingerathen) o. ww. oir., m. S. toevallig,
onverwachts komen aan, in; (gemeenz.)
overvallen; ivo is! er - ?, waar is hij gebleven ?, waar zit hij ?, wat is er van hein geworden.
Hingieszen, (goss pin, hingegossert) bedr. ww. oir. heengieten; (fig.)
in's Gras kingcgossen, uitgestrekt.
Hingleiten, (glit! kin, hingeglitten) o. ww. onr., _nl. s. heenglijden, weg glijden, heenglippen, heenschuiven.
Hangramen, (granite piet, hinge grant!) bedr. ww. (gemeenz.) seine Tage
-, in verdriet doorbrengen, slijten.

H ngucken, (.nekte pin, hinge-

gucht) bedr. ww., Z. hinsehen.
Hinhaben, (hal të kin, hingehabt)
bedr. ww. oir. ontvangen hebben; Sie
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Minknallen, (knallte hin, hinge- Hinlaufen, (lief hin, hingelaufen)
knalll) o. ww., in. h. uitbarsten, losbar- o. ww. onr., m. S. heenloopen, heensnelsten, voortknallen; das knalll bis zu uns len, heenstroomen; (Zeew.) einen Bugel
hin, dat klinkt tot ons heen; 2. schieten langs an der Segelstange - lassen, aan

haben ihre Strafe hin, zij hebben huu
straf beet; cie eveit haben wir noch hin?,
hoe ver is het nog van daar?; wir haben
noch eine Slunde hin, het is nog een uur
ver.
Minhalten, (hielt hin,hing„ halten)
bedr. ww. onr. voorhouden, aanbieden;
2. jens. -, onderhouden, bezig houden,
aan den gang houden, ophouden, den tijd
doen verliezen, met beloften paaien, aan
de sleur houden.
Hinhangen, (hing hin, hingehangen) o. ww onr., in. h. overhangen naar;
(fig.) neiging gevoelen tot, overhellen
naar.
Hi.nhängen, (hdngle lijn, hingeh a ngt) o. Ww., m. It. hangen aan of te-

1

naar.

Hinknie(e)n, (kniere hin, hingekniel) o. ww., m. h. nederknielen, te
voet vallen.

Hinkommen, (kant hin, hingekonimen) o. ww. onr., ni. s. heenkomen,
heenraken, geraken tot, komen aan; ich

komme nirgends kin, ik ga niet uit, ik zie
niemand; (fig.) ivo ist er, ivo ist meine
Uhr hingekommen ?, wat is er van & ge
waar is & gebleven?

-worden,

Hinkönnen, (konnie hin, hingekonnt) o. ww. onr., m. h. kunnen heen

er heen kunnen gaan.
-gan,
Hinkosen, (koste hin, hingekost)
Hinhauchen, (hauchte hin, hingehaucht)o. wv vr. adernien,biazen,waaien;2. o. ww. heenstoeien, mallen.
Hinkrallen, (krallte hin, hingebedr. ww. wegblazen.
Hinheften, (hef/de hin,Ii ingehe f - krallt) bedr. ww. heengrijpen, pakken,
let) bedr. ww. er aan verbinden; einen de klauwen inslaan.
Hinkri,nkeln, (kränkelle kin,hinZeug an einen andern -, verbinden.
Ninhelfen, (half hin,hingeholfen) gekrnkelt) o. ww., m. h. heensukkelen,
o. WW. our., in. h. weghelpen, voorthel- voortsukkelen, ziekelijk blijven.
Hinkrieehen, (kroch kin, hingepen, helpen om er te komen; jenin. -,
voorthelpen, bijstaan, hulp verleenen; krochen) o. ww. onr., in. s. heenkruipen,
(Volkst.) einero -, ten ondergang bren- voortkruipen.
Hinkr itzeln, (kritzelle kin, hingen; 2. wed. ww. sich k-iimnntcrlich -,zich
gekriizelt) o. ww., m. h. voortkrabbelen.
behelpen.
Hinhetzen, (helzte hin,ltingehetzt) Hinkrummen(sich), (krumnite
bedr. ww. die Hunde -, voortjagen, aan- hin, hingelcr•tïmnti) wed. ww. (van een
weg),kronkelend voortgaan,blijten kromhitsen.
Hinhoeken, (hoekte hin, hinge- men.
Hinkunft, V. aankomst v.
hoc/cl) o. ww., m. h. (neer)hurken.
Hinholen, (holle hin, hinge/toll) Hinkunftig, bijw. voortaan, in
bedr. ww afhalen en heenbrengen, heen liet vervolg.
Hinkutseh(ir)en, (kitisch(ir)te
-leidn.
Hinhorchen, - horen, (horchte hin, hingekulscht of hinkulschirt) o. ww.,
hin, hingehorcht en hórle hint,, hingehórt) m. h. er heen rijden.
Hi nladen, (lad hin, hingelader )
o. ww., m. h. luisteren naar, voortluistebedr. ww onr. oproepen, dagvaarden; 2.
ren.
Hinjagen, (jagle hin, hingejagt) o. ww. belasten.
Hjnlagern (sich), (lagerte hin,
o. WW., m. h. heerrennen, heensnellen;
hingelagert) wed. ww. zich legeren, zich
2. bedr. ww. heenjagen, heenclrijven.
Hinkauern (sick), (h auerle lain, neerleggen, zich uitstrekken.
Hiniangen, (tangle hin,hingelanyt)
hingekauerl) wed. ww., Z. hinhochen.
Minkehren, (lzeiarle hin, hinge- o. ww., rn h. er komen, lang genoeg zijn
kehrt) bedr. ww. heenwenden, heenkee- out & te bereiken, uitstrekken tot; it.voldoende zijn, toereikend zijn; 2. bedr.ww.
ren; 2. wegvegen, beenvegen.
Hinken, (hinkte, gehinkt) o. ww., jenin. eiw. -, aanreiken, toesteken, toereirn. h. hinken, mank gaan, loopen; cin ken.
Hjnliinglicli, hijv. en b. toerei tvenig -, een weinig mank loopen;
(Hoefsen.) (van een paard), einwenigmil kend, voldoende, genoeg; er hal ein -es
cineut Fusze -, trekken, kreupel gaan; Vermogen, hij heeft een voldoend, toerei (fig.) roer -de Bole, de hinkende bode, kend vermogen; -keil v., z.m.toereikende,
het ergste; hier lila/ti city., hier hapert voldoende o.; — eines Menschen zu einem
wat aan, steekt of schuilt iets achter; (tig.) .entte, vereischte o., noodige bekwaam
-heidv.
(van een vers), hinken, mank gaan; it.
Hinlassen, (liesz hin, hingelassen)
es hinkt snit ihni, seine Sachen -, zijne
bedr. ww our. laten gaan, toelaten, ver
zaken gaan slecht.
sick -,zich vestigen.-orlven;2.wd
Hinkeulen, (keulte bin, hingeHinlässig, bij v. nw., - keit v., Z.
heult) bedr. ww. met de knots slaan
nachliissig &.
naar, op.
Hinkhinken, (hinkhinkte, ge- Hinlatschen, (laischte bin, hinhinkhinkt) o. ww. aan beide zijden mank gelaiscitt) o. ww. heenwaggelen, heerigaan, loopen; (fig.) veranderlijk, wispel-' sleuteren, leutere ►u; it. ijdele praat uit
-slan.
turig zijn.
Hinklingen, (klang hin, hinge- Hinlauf, (-(e)s) in., z. m. loop m.
kleingen) o. ww.,onr., m. h. klinken naar, naar, loopen o. naar; 2. (Pl.) Z. Lauf^ krant.
heenklinken.
gen.

-

,

zich richten langs, den loop uit -slan;2.
langs; (fig.) wegloopen, voort -strekn
-lopen.
Hinleben, (leble kin, hingelebl)
o. ww., in. h. (gemeenz.) voortleven, bij
den dag voortleven, zijn leven doorbrengen; sorglos in den Tag -, als vroolijk
Fransje leven.
Hinlegen, (legre kin, hingelegt)
bedr. ww. heenleggen, neerleggen, weg
die Trance -, afleggen; eliv. auf-legn;
den Nothfall -, besparen; 2. wed. ww.
sick -, gaan liggen, zich nederleggen; it.
gaan liggen zoo lang als men is; sich
krank -, ziek worden, bedlegerig worden.
Hinlehnen, (lehnte hin, hingelehnt) bedr. ww., Z. anlehnen.
-

Hinleihen, (lieh hin, hingeliehen)
bedr. ww onr. uitleenen, in leen geven;
2. verhuren, in huur afstaan.
Hinleiten, - leuken, (leitetehin,
hingeleitet en lenkte kin, hingelenkt)bedr.
ww. heenleiden, heensturen, geleiden
naar.

Hinlesen, (las hin,hingelesen)hedr.
ww. our. (i. k. bet.) voorlezen; eliv. nar
so -, aflezen, afrabbelen.
Hinleuchten, (leuchtete hin, hingeleucklet) o. ww., tn. h. het licht heen honden.

Hinliefern, (lie forte hin, hingelieferi) bedr. ww. verschaffen; (fig.) ongelukkig maken.

Hinmaehen, (machte hin, hingemacht) beilr. ww. es -, (gemeenz.) er

aan verbinden; (6g.) das ist so hingemacht, dat is zoo maar, slechtweg gemaakt; 2. wed. ww. sich -, eene plaats
naderen, zich er heen begeven.

Hinmalen, (malle hin, hingemalt)
bedr. ww. (i. k. bet.) voortkladden, afkladden; 2. Z. hinkritzeln.
Hinmarsch, (- marsches,mv.-miirsche) m. heenmarsch m.
Hinmarschiren, (mar schirle hin,
hinmarsckirt) o. ww., m. h. en s. heen
trekken naar, marcheeren naar.-troken,
Hinmartern, (mar terle bin, hingemartert) bedr. ww. dood martelen,folteren.
Hinmessen, (mass, bin, hingemessen) bede. ww. voortaieten.

Hinmetzeln, (metzelte kin, hingemelzelt) bedr. ww. vermoorden,ombrengen, duoden.

Hinmogen, (moe/tie bin, hingemocht) o. ww. our. lust hebben er heen
te gaan; ich mag nicht bin, ik houd er
niet van om er heen te gaan.

Hinmurmeln, (murmelte bin,

hingemurmelt) o. ww., m. h. (van eene
beek), voortmnrrnelen; 2. (gemeenz.)
sein Gebet -, aframmelen, mompelen.

Hinmussen, (musste bin, hingentusst) o. ww onr., m. h. heen moeten,
verplicht zijn er heen te gaan.
Hinnach, bijw. daarna,naderhand.

Hin.

646

Bin.

Bin,

Hjnnahen (sich), (nahte hin, gerauscht) o. ww., m. h. met geraas voort- i Hinrudern, (ruderte hin, hingehingenaht) wed. ww. naderen.
raden) o. ww., m. h. roeien naar, heen gaan, heenruischen.

Hinnyhen, (náhte hin, hingenäht) Hinräumen, (rdnmte hin, hinge- roeien 2. hedr. ww. in eene boot, in Bene
bedr. ww. naaien aan.
röuml) bedr. ww. wegruimen, opruimen, schuit vervoeren naar.
Hinnahme, V. (van eene zaak), oppakken.
Hinrufen, (ne! hin, hingeru fen)
wegnemen, ontrooven o., ontrooving v.;
Hinreeken, (reckte hin,hingereckl) o. Ww. onr., rn. h. heenroepen, schreeuit. aanneming, ontvangst v.; (fig.) dood bedr. ww. toereiken, toesteken; das Ohr wen; 2. bedr. ww. jem. -, er heen roepen.
m., sterven o.
toesteken.
Hinrutschen, (ruischte hin, hinHinnehmen, (nahm hin, hinge- Hinreden, (redele hin,hingeredel) geruischt) o. ww. heenglijden, heenschuinommen) hedr. ww. onr. aannemen, in bedr. ww. (gemeenz.) heenpraten, door- ven.
ontvangst nemen, ontvangen, opnemen; babbelen.
Hinsagen, (sagte hin, hingesagt)
(fig.) Gott hal ihn hingenominen, heeft hem i Hinreichen, (reichte hin, hinge- bedr. ww. overbrengen, melden; it. (geopgenomen, tot zich geroepen; it. voor' reicht) bedr. ww. aanreiken, toesteken,. rneenz.) voor zich heer. praten, zeggen.
lief nemen, opkroppen; er musste dieses toereiken; 2. o. ww. lang genoeg zijn om
Hinseh, Hintsch, (-es) m.,z.m.
geduldig -, hij & voor lief nemen, zich er te komen; ich kann nicht -, ik kan er' (bij het rundvee), aamborstigheid v., gelaten welgevallen; (gemeenz.) in zijn zak niet komen; it. voldoende zijn;100 Thaler kuch o.
reichen nicht hin, zijn niet voldoende;
steken.
Hinsehafi'en, (schafl"te hin, hinHinneigen,(neigte hin,hingeneigt) -des Vermogen haben, voldoend inkomen gescha(jt) bedr. ww. heenbrengen,vervoebedr. ww. heenneigen,heenbuigen,over- hebben; -d von etw. unlerrichtet sein, vol ren, wegbrengen, heen bezorgen.
-doen,
behoorlijk.
buigen; 2. o. ww., m. h. genegen zijn tot,
Hinsehaffung, v. vervoer, transoverhellen, besluiten ten gunste van; it.
Hinreichlieh,bijw .,Z.hinlànglich. port o.
niet ver verwijderd zijn.
Hinreise, (-n) v. heenreis v., ver- Hinschauen, (schaute hin, hingeHinnen, bijw. hier, hier binnen; trek o.; bei der -, toen & vertrok; die schaut) o. ww., m. h. zien naar, kijken
von - gehen, van hier gaan, vertrekken; Hin - and Herreise, het gaan en komen. naar.
Hinreisen, (reiste hin, hingereist) Hinseheid, (-es) m., z. m. overlij von - scheiden mussen, sterven, van de
o. ww., m. s. heenreizen, vertrekken.
den o., dood m.
aarde weggaan.
Hinnieken, (nickte hin, hinge- Hinreiszen, (riss hin, hingerissen) Hinseheiden, (schied hin, hingenickl) o, ww. heenwenken; jeran. -, toe- bedr. ww. onr. medesleepen, met geweld schieden) o. n w. onr., m. s. verschijden,
voortsleepen, wegsleepen; (fig.) sick von overlijden, sterven.
knikken, toelachen.
Hinnieder, bijes. naar beneden, Ausschweif'ungen - lassen, zich laten ver
Hinseheinen, (schien hin, hingesick von der Gewohnheit - lassen,-voern; schienen) o. ww. onr., m. h. er schijnen,
bergaf.
Hinnáthigen, (nothigte hin, hin- medesleepen; seine Zuhörer -, in verruk - schijnen naar; die Sonne scheint auf Sie
hin, de zon schijnt juist op u.
genóthigt) bedr. ww. dwingen er heen te king, geestdrift brengen.
Hinreiszend, bijw. en b. wegslee
gaan, heendrij' en.
Hinscheren (sich), (schor hin,
verleidend; -es Beispiel, verleide -pend, hingeschoren) wed. ww. onr. (Volkst.) er
Hinopfern, (opferte hin, hingeop-es Vergnügen, verrukkend; -schóa,-lijk; heen gaan; 2. sich -, wegloopen, weg
[ert) bedr. ww. opofferen.
zich wegpakken.
-sluipen,
Hinpaeken, (packte hin, hinge- verwonderlijk, verrukkend.
Hinreiten, (rilt hin, hingerilien) Hinscherzen, (scherste hin, hinpacht) bedr. ww. er bijpakken, bijvoegen;
o. ww. onr., m. s. heenrijden, er heen gescherzt) o. ww., m. h. al schertsende
2. Z. hinscheren.
(den tijd) doorbrengen.
Hinpassen, (passie hin,hingepassl ) draven.
o. ww., m. h. passen, met elk. overeenHinrennen, (rannte hin, hinge- Hinsehieken, (schickte hin, hinrannt) o. ww. onr., m. s. heensnellen, .geschickt) bedr. ww. heenzenden, weg
stemmen.
eine Bilischri[t an jemn. -,afzen--zend;
Hinpeitsehen, (peitschte hin,hin- heen vliegen.
Hinriehten, (richtele hin, hinge- ^len; eine Commission -, afvaardigen; hin
gepeitschl) o. ww., m. h. met de zweep
slaan; 2. bedr. ww. jem. -, door zweep- richlet) bedr. ww. ergens heenrichteu, and herschicken, heen en weer zenden.
heenwenden, heeekeeren; 2. (gemeenz.)
slagen noodzaken om daar te gaan.
Hinsehieben, (schob hin, hingeHinpfianzen, (p/lanzte hin, hin- in het verderfstorten, ongelukkig maken; schaben) bedr. ww. onr. heenschuiven,
3. ter dood brengen, terechtstellen; mil schuiven naar; (Damsp.) dam slaan.
gep/lanzt) bedr. ww. daar planten.
Hinplappern , - plaudern, dem Schwerle hingerichtet werden, ont- Hinschieszen, (schoss hin, hin(plapperte hin, hingeplappert en plauderle hoofd worden.
geschoszen) o. ww. onr., m. h. heenschiehin, hingeplaudert) o. ww., m. h. (geHinriehtung, ( - en) v. terechtstel - ten, schieten naar, op &; 2. heensnellen,
meenz.) ter loops vertellen, uitflappen. ling, doodstraf v.
heenijlen; ll. bedr. ww. eine Kugel -,heenHinplumpen, (plompte hin, hin- Hinrieehen, (rock hin,hingerochen) schieten, heenvuren; 2. Geld -, voorschiegeplumpt) o. ww., m. s. neerploffen,zwaar o. ww. onr., m. h. ruiken; (fig. gemeenz.) ten, Z. herschieszen.
er halte kaum hingerochen, hij is pas hier; Hinsehiffen, (schif le hin, hinge neervallen.
schi f f t) o. ww., m. h. heervaren, heen Hinpri gein, (prugelte hin,hinge- (Volkst.) hij komt pas kijken.
prügell) bedr. ww. door slagen noodzaHinrieseln, (rieselte hin, hinge- zeilen; 2. bedr. ww. met een schip heenken om heen te gaan.
riesell) o. ww., m. h. heenkabbelen, kla- brengen.
Hinpurzeln, (purzelte hin, hinge- terend heenstroomen.
Hinsehlafen, (schlief hin, hingepurzeli) o. ww., ni. S. (gemeenz.) neerHinriss, (-es, mv. -e) m. aardstor- schlafen) o. ww. onr. in slaap vallen; 2.
tuimelen.
ting, instorting v. van den grond.
(fig.) ontslapen, sterven.
ie hin, hingera fi )
Hinrollen, (rollte hin, hingerolli) Hinschlagen, (schlug hin, hingeHinraffen, (raffle
bedr. ww. wegnemen, opnemen, mede - bedr. en o. ww. heenrollen, voortrollen, schlagen) o. ww. onr., m. h. slaan naar,
nemen; (fig.) (van den dood), wegmaaien, voortwentelen.
op &; 2. m. s. (gemeenz.) geducht neer
ontnemen, ontrukken, wegrukken.
neerploffen; 11. bedr. ww.denflall-valen,
Hinrotheln, (róthelte hin, hingeHinranken, (rankle hin, hinge- róihelt) bedr. ww. met rood krijt out- -, wegslaan, heenslaan.
rankt) o. ww. heenslingeren, heenkron- werpen, schetsen.
Hinschlängeln (sick), (schldnkelen.
Hinrucken, (rockte hin, hinge- gelte hin, hingeschlangelt) wed. ww. zich
Hinrasseln, (rasselle hin, hinge- ri?ckl) beds. ww. heenrukken, heenschui- heenkronkelen, heenslingeren.
rasselt) o. ww. ratelend, kletterend heen- ven; 2. o. ww. heentrekken, heenmarHinschleichen, (schlich hin,hinstuiven, heenvliegen, heenrijden.
cheeren; naher zu jemn. -, naderbij geschlichen) o. ww. onr. en wed. ww.sich
-, heensluipen, wegsluipen.
Hinrauschen, (rauschte hin,hin- schuiven.
;

-,

-
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Hinstreeken, (streckte hin, hinHinsehen, (sah hin, hingesehen
o. ww. onr., in. h. heenzien, den blil gestrekt) bedr. ww. uitstrekken, neer strekken; 2. (van een kogel), jem. -, neerrichten, het oog slaan naar.
Hinsehnen (sick) , (sehnte hifi , vellen, neerwerpen, op den grond werpen,
hingesehni) wed. ww. verlangen, wen . dooden; der Tod hat ihn hingestreckt, hij
schen ergens te zijn; sick noch eliv., nacc t viel dood neder; 3. wed. ww. sich auf
lemn. -, verlangen naar, wenschen wee . das Gras -, zich uitstrekken, gaan lig gen.
doorbrengen.
te zien.
Hinstreichen, (strich hin, hingeHinsehlenkern, (schlenkerte hin, Hinsein, (war hin, hingewesen) o
hingeschlenkert) bedr. ww. heenslingeren, ww. onr. (gemeenz.) weg zijn, heenge strichen) bedr. ww. uitbreiden, uitspreiheenwerpen.
gaan, vertrokken zijn; er ist hin, hij i ; den, neerspreiden; 2. o. ww. (van den
Hinschleppen, (schleppte hin,hin- weg, is er heen ;gegaan, er naar toe; 2 tijd), voorbijgaan, voorbijvliegen, voor
verstrijken; an etw. -, heen--bijsnel,
geschleppt) bedr. ww. sein Leben -, slee - (6g.) Z. hifi.
pende, kommerlijk doorbrengen; etw. •,
Hinsenden, (sandle hifi, hinge. strijken, langs & strijken; (Uaiisk.) sanft
auf dem Boden -, even den grond raken.
Z. hinschlei fen.
sand!) bedr. ww. onr., Z. hinschicken.
Hinsehleudern, (schleuderte hin, Hinsetzen, (setzte hin, hingesetzt; Hinstrich, (-(e) s, mv. -e) m. slag
hingeschleudert) bedr. en e. ww., Z. hin- bedr. ww. etw. -, heenzetten, neerzetten m., streek v. naar; 2. (van vogels), neerschlenkern; eine Naare -, onder de waarde wegzetten; 2. wed. ww. sich - and schrei. strijken, vertrek o.
ben, gaan zitten schrijven.
verkoopes .
Hinstromen, (strômte hin, hinHinschli pfen, (schlep f te hin,hin- ^ Hinseufzen, (seufzte hifi, hinge. gestrómt) o. WW. heenstroomen, heengeschli p/t) o. ww., m. s. heensluipen, seu/'zt) o. ww., m. h. nach jemn. -, vuri€ vloeien, stroomen naar.
wegsluipen; (fig.) uberetw.-, heenglijden; verlangen; 2. bedr. ww. ganze Nachte Hinsturz, ( - es, mv. Hinslurze) m.
vallen o. naar, val m. naar.
(Miiz.) leicht über eine Note -, even doen zuchtende doorbrengen.
hoores.
Hinsieht, (-en) v. blik m. naar Hinsttrzen, (slurzte hin, hingeHinsehmachten, (schmachtete (fig.) betrekking v., opzicht, gezichtspunt st'iirzt) o. ww., m. s. heenstorten, heen hin, hingeschmachtet) o. ww., m. h. ver o.; in, .►nit - au[ihn, seine Verdienste, mei ijlen, neervallen op, een geduchten val
verkwijnen, wegkwijnen.
-smachten, betrekking tot, met het oog op; in jedei doen; er ist mit dem P[erde hingeslürzt,
Hinschmeiszen, (schmiss hin, -, in ieder opzicht, in alle opzichten, in omgevallen; 2. bedr. ww. neersmijten,
neerwerpen, neerstorten, omwerpen.
hingeschmissen) bedr. ww. onr., Z. hin- elk geval.
wer fen.
Hinsichtlich, hinsichts,bijw, Hinsudeln, (sudelte hin, hingesuHinsehmettern, (schmetterte hin, met betrekking tot, ten opzichte van,met delt) bedr. ww. voortkladden.
Hinsundigen, (sundigte hin, hinhingeschmettert) bedr. ww. heensmijten, het oog op.
heenwerpen; 2. o. ww. neervallen, neer
Hinsinken, (sank hin, hingesun- gesundigt) bedr. ww. in zonde voortleven,
neerploffen.
-storen, ken) o. ww. onr., m. s. heenzinken, neer voortzondigen; au[ Gnade -, voortzondineervallen, neerzijgen; er sank an-zinke, gen in de hoop op genade.
Hinschmieren, (schmierte hin,
Hintan, bijw. achteraan, het laatst,
hingeschmiert) o. ww. voortkladden, ihre Brust hin, hij zonk neer &; 2. ter
aarde vallen, neervallen; it. in Ohnmachl ter zijde.
voortknoeien.
Hinschnattern, (sehnatterte hin, -, in onmacht vallen, flauw vallen; tod! -, Hint ndeln, (tándelte hin, hingeländell) bedt. ww. (gemeenz.)die Zeit -,
hingeschnattert) o. ww. (i. k. bet,) voort- dood neervallen, sterven, bezwijken.
Hinsitzen, (sasz hin, hingesessen) verbeuzelen; 2. o. ww. voortbeuzelen.
praten, voortkletsen,voortbabbelen,dooro, ww. oar., m. h. gaan zitten, plaats ne Hintanfiugen, ([ugte hinlan,hintkakelen.
angefugt) bedr. ww. er bij voegen.
Hinschnauben, (schnob hin,hin- men, zich neerzetten.
geschnoben) o. ww. onr. snuivend heen Hinsollen, (sollte hin, hingesollt) Hintansetzen, (set ;te hintan,hintsnellen, voortsnuiven; (fig.) vertoornd o. ww., m. h. (gemeenz.) ergens heen angesetzt) bedr. ww. achteraan plaatsen,
verwaarloozen, verzuimen; alle Rucksichmoeten gaan.
heenloopen.
Hinschreiben, (schrieb hin, hin- IHinsprechen, (sprach hin, hinge- ten -, ter zijde stellen; seine Plicht -,
verwaarloozen; ich sehe mich hiebei hintgeschrieben) bedr. ww. onr. nach Ham- sprochen) bedr. ww. oar., Z. hinreden.
burg -, naar H. schrijven; et-ay. ohne BeMinspringen, (sprang hin, hinge- angeselzt, ik zie mij hierin verongelijkt.
Hintansetzung, V. yerwaarloosprungen) o. ww. onr., m. S. heensprindacht -, neerschrijven, opkrabbelen.
Hinschutten, (schi ltete hin,hin- gen, springen naar, op &; (gemeenz.) ich zing, verongelijking v., verzuim o.; mil
geschi ltet) bedr. ww. heenstorten, stor- will geschwind -, ik ga er onmiddellijk - der Schicklichkeit, miskenning v.; mit der Gesetze, met veronachtzaming v. &.
heen.
ten op &.
Hinschwatzen, (schwatzte hin, Hinsteeken, (steckte hin, hinge- Hintanstehen, (stand hintan,
hintangeslanden) o. ww. oar., m. h. ach hingeschwalzt) bedr. ww., Z. hinreden. steckt) bedr. ww., Z. einstecken.
Hinschwimmen, (schwamm hin, Hinstehlen, (slahl hin, hingestoh- terstaan, den minsten rang, de minste
hingeschwommen) o. ww. onr. heenzwem- en) wed. ww. sich -, Z. hinschleichen. plaats innemen, voorbijgezien worden;
men, zwemmen naar; unter dem Wasser
Hinstellen, (stellie hin,hingestelll) - mussen, moeten wijken, moeten ouderdoen.
bedr. ww., Z. hinseizen.
-, voortzwemmen.
Hinschwinden, (schwand hin, Hinsterben, (starb hin, hingestor-' Hintanstellen, (steilte hintan,
hingeschwunden) o. ww. onr. verdwijnen, Sen) o. ww. onr., m. s. langzaam sterven,! hinlangestelli) bedr. ww., Z. hintanseminder worden, afnemen; (fig.) verijdeld wegsterven, bezwijken; (gerneenz.) ober' tzen.
Hintanzen,(tan zte hin, hingelanzt)
,lw. -, sterven voor dat & voltooid is.
worden.
Hinschwingen(sich), schwvang Hinstolpern, (stolperle hin, hin- o. ww., m. h. heendansen, dansende heen hin, hingeschwungen) wed. ww, oar. heen - lestolpert) o. ww., m. s. (gemeenz.) heen gaan.
Hjntappen, (!apple hin, hingevliegen naar, zich heenwerpen, wegsnorstrompelend voortgaan; 2,-;trompeln,
tappt) o. ww., m. h. in den blinde voort ren.
>trnikelen en vallen.
Hinsehleifen, (schlei jte hin, hin•
geschlei ft) bedr. ww. heensleepen, op df
slede vervoeren; 2. eine Kante an eft
Messer -, slijpen.
Hinsehlendern, (schlenderte hin
hingeschlendert) o. ww., m. h. heenslenteren, voortbeuzelen, met ledigloopev

,

(

Hinschwung, ( - (e)s, mv. Hin -

Hinstottern, (stotterte hin,hinge-

tasten, den weg vinden.

Hintassen, (tasste hin, hingelasst)
schwunge) m. zwaai m., beweging v. der- ^tottert) bedr. ww. (i. k. bet.) stotterend
bedr. ww. optassen, opstapelen.
waarts; (fig.) ontboezeming, uitstorting, aitsprekeri, voortstamelen.
vervoering V.
Hinstreben, (strebte hin, hinge- Hintasten, (tastele hin, hingetaHinsegeln,(segelte hin,hingesegelt) ►trebt) o. ww., nl. h. zum Ziele - ,streven, stel) bedr. ww. heentasten, heenvoelen,
heergrijpen.
bedr. en o. ww., m. h. en s., Z.hinschiffen. voortstreven, trachten te slagen.
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Hin.

Hin.

Hin.

Hintaumeln,

(taumelte hin, hin- omlaag; etw. - schlucken, inslikken, opHinterfur, bijw. achterste voren,
getaumelt) o. ww., m. It. heentuimelen, slokken.
liet achterste voor, verkeerd.
III. bijv. en b. van achteren; -e Seite,
tuimelend heengaan.
Hinter-gallerie, (-n) v. (Zeew.)
Hinten, bijv. achter, achteraan,het achterzijde v., achterkant m.; -ster Win- achtergalerei v.; -gang in. (Jachtw.)spoor
laatst; - bleiben, achter blij ven; - im Zuge, kel, uiterste hoek; (Krijgses.) -stes Glied o. uit het woud; 2. schikking, aanleiding
achtergaan, in het laatste gelid; - im of -er Pdann, laatste gelid o., opsluiter m. v.; it. misleiding v.; -gebirge o. laatste
Buche, aan bet eind van, achteraan in &; van het gelid; das vorderste zu -st of das bergen m. niv. van een keten; (Bergw.)
- im Munde, achter in den mond; von -, -ste zu vorderst kehren, het achterste achterste gedeelte o. van eene mijn;
van achter(en); die Last liegt zu weit -, voor brengen, zetten &.
-gegend v. diepst o. van eene streek &;
te veel naar achter, naar het eind; (van
Hinter-aehse, (-n) v. achteras (Ontlk.) achterstreek v.; (Schild.) grond
paarden &), - lahm sein, aan de achter- v.; -backe V. (gemeenz., Zeew.) bil v.;j m.; -geháse o. achterstuk o. van een
pooten, van achteren; -jem. au/sitzen -baum m. (Wev.) kettingboom m.;-beini haas.;
haben, achter zich (op het paard) heb- o. achterbeen o., achterpoot m.; (fig.) auf Hinter-gef^ss, -gesehirr,
ben; einem Brief e etw. - an fiigen, aan het die —e lieten, sich auf die —e slellen,op (-(e)s, mv. -e) o. keelgat o.. staarteind van & bijvoegen; sich - anschlieszen, de achterpooten gaan staan; (fig.) zich riem m.
zich van achteren, aan het laatste gelid verzetten, zich verweren.
Hintergehen, (ging hinter, hinaansluiten; -aus, van achteren; -aus gehen,
Hinterbleiben, (blieb hinter,hin- tergegangen) bedr. ww. onr. 4 gaan achachter uitgaan, aan de achterzijde &; das tergeblieben) o. ww. onr., m. s. achterblij- ter, achter ingaan.
Hans hal -aus einen Garten, aan den ven; (fig.) overleven; die Hint erbliebenen,
Hintergehen, (hinterging, hinachterkant heeft &; -aus of - hinaus wcoh- de overgeblevenen, nagelaten betrekkin- tergangen) hedr. w w. jena. -,misleiden ,om
nen, aan den achterkant, achter; - drein, gen; (fig.) (van zaken), achterwege blij- den tuin leiden; durch Schmeicheleien -,
-nach, achteraan, daarna, er na; -nach ven, nagelaten worden.
om den tuin leiden; den Richter -, mis
-leidn
gehen, achteraan loopen; er konimt imHinterbringen, (brachte hinter,!
rner -, hij komt altijd achteraan, het hintergebracht) bedr. ww.; eta. -, ach -' Hinter—geschi he, o., Z.Hinterterbrengen, naar achter vervoeren.
laatst.
leder; -geschtcader o. (Krijgsw.) (van eerie
Hinter, voorz. (met den 3e 1 1 nv.) Hinterbringen, (hinterbrachte, vloot), achterhoede v.; -gestell o. achterachter, na; - dent of -m Hause, achter liet hinterbrucht) bedr. ivw.; elu^. -, overbren- stel, achterstuk o.; (van een paard), ach
huis; - einenz Busche hervorlreten, achter gen, melden, verklikken, aanbrengen, in
boog m.; -glied o. (Ontlk.) ach -terzadl,
& te voorschijn komen; '(Sp.) - der Hand het geheim onderrichten van.
achterste gelid-terlid,go.;(Kjsw)
sitzen, achter de hand zitt.en;(gemeenz.)
Hinterbringer, (-gers, mv. -ger) o.; (Meetk.) gevolg o., gevolgtrekking v.;
- der Thür(e) Abschied nehmen,stilletjes m. overbrenger, verklikker, aanbrenger, -grans m. (Scheepv.) achterdek o.; -grond
heengaan; er hat es - den Ohren, bij Treeft spion. m.; -in V. aanbrengster, verklik - m. achtergrond m.; (fig.) wer weisz,wasin
der. Zeilen —e schlummert, wat in de toeze achter de mouwen, is een huichelaar; ster v.
das hat etw. - sich, daar steekt, schuilt
Hinter-brust, briiste) v. (Nat. komst verborgen is; -gunt m. band m. om
wat achter er that es - mir, - meinem kist.) achterborst v.; -bruststiick o. ach de kruitkamer van een kanon; -haar o.
o.; -bug m. achterschenkel'
-terbosuk haar o. op het achterhoofd, nekhaar o.;
Riichen, hij deed liet achter mijn rug, in
mijne afwezigheid, zonder dat ik het m.; -bühne v. achtertooneel o., achter -^ it. chignon o.
wist; (fig.) - etw. stecken, ergens achter grond m.; -castello.(Zeew.)achterkasteel,
H nterhaben, (harte hinter, hinsteken, de verborgen aanleiding, oorzaak halfdek o.; it. (gemeenz., Scherts.) bil- tergehabt) o. ww. onr. (gemeenz.) opgezijn; ich will wissen was - ihm steekt, ik len v. mv., achterwerk o.; -deck o., Z. slokt hebben, verloren hebben;(fig.)achterstaan.
wil weten, wat hij kan, ik zal hem eens eerdeck.
aan den pols voelen; - ihm steekt nicht, Hinterdri eken, (driickte hinter,
Hinterhalb , bijw. achter, op den
viel, er zit niet veel bij hen; 2. (met den, hintergedrucht) bedr. ww. drukken ach- achterkant, aan de achterzijde.
jen nv.) - den Vorhang treten, achter &;, ter, duwen achter; 2. met geweld inslikHinterhalt , (-(e)s, mv. -e) m.
- sich gehen, achteruitgaan; - sich serien,' ken.
(Scheik.) achterblijfsel, overblijfsel o.,
achter zich zien, omzien; er kann weder
Hintere, (-n of Hintern, mv. Hin- door of met liet goud achtergebleven zilnoch vor sich, hij kan noch vooruit,-sich, Ieren) m. achterste o., billen v. mv., kont ver o.; (Zoutm.) het soortelijk minst
noch achteruit, kan heen noch weer; (ge- m., gat o.; auƒ den bloszem -n, op de zware; 2. (Krijgsw.) hinderlaag v.; it.achmeenz.) jemn. - die Ohren schlagen, iem. bloote billen; einero Kinde den -n hauen, tergebleven afdeeling v., reserve -korps
om de oores slaan; - jems. Sprunge kona- gerbera, een kind voor de billen geven; 2. o.; sich in - stellen, legen, in hinderlaag
gaan liggen; im -e lauern, een oog in het
uien, achter iems. daden komen; sick - bijv. nes. achterste, laatste.
jemn. stecken, zich verbergen achter; (fig.)
Hinter - ebbe, v. laagste stand m. zeil houden; (fig.) einep - haben,nog eene
de verantwoordelijkheid laden op; - etiv. der eb; . -eisen o. (Hoefsen.) hoefijzer o. toevlucht v., verborgen middel o. hebben; (Volkst.) een achterdeurtje o. heb
kommen, ergens achter komen, iets (int - van den achterpoot.
ondersteund, geholpen, beschermd-ben;it.
dekken; - das Licht `uhren, misleiden,
Hinteressen, (asz hinter, hinterbedriegen, dupeeren; sich etw. - die Ohren gegessen) bedr. vvw. onr. naeten, opslok - worden; 3. (fig.) achterhoudendheid, terughouding v., voorbehoud o.; er hat imschreiben, aanteekenen, noteeren; seine ken.
Sachen gehen - sich, gaan achteruit; es Hinter—faden, fadens, mv. -fá mer etw. isn -e in seinen Reden, verberwill mit ihm weder - sich, noch vor sich, den of -Paden) m. (Wev.) achterdraad gen, schuilhouden, achterhouden, in rehij & blijft op eene hoogte, gaat & niet m.; -fdhrle v. (Jachtw.) lichte sporen V. serve houden; ohne -, zonder nevengevoor- of achteruit; 3. (met den 3en nv.), mv.; 2. spoor o. van de achterpooten; dachte v., bijoogmerk o.
- einander gehen, achter elk., de een ach- - ,Plagge v. vlag v. op liet paviljoen; -fleck Hinterhalten, (hinterhielt,hinterter of na den ander; vier Wochen - ein- m. hakleder o.; -/liigel m. achtervleugel hallen) bedr. ww. onr. achterhouden,ontander, achter elk., achtereen; - einander m.; -frieso.(Bouwk.)achterfries v.;(Art.) houden; den Lohn -, onthouden; (fig.)
jenin. etw. -, verbergen, verhelen, verzwijweg, achtereenvolgens; - jenan. herlaufen, sieraadsband m.
iem. naloopen; den Feind - sich haben,
Hinter - fusz, (-/'uses, riles. - fiisae) gen; er hat nicht gelernt zu -, hij kan
achtervolgd, worden door &; - sich her- m. achtervoet, achterpoot m.; mit den - niet veinzen.
ziehen, na zich &; (fig., gemeenz.)- jemn. füszen ausschlagen, met de achterpooten' Hinterhalten, (hielt hinter, hinher sein, iem. achterna, op de hielen zit- slaan; (Rijk.) sick auf die -füsze stellen, tergehalten) bedr. ww. onr. achterhouden,
ten, vervolgen; - einer Sache her sein, eene op de achterpooten gaan staan; einPferd verbergen, schuilhouden.
zaak vervolgen, voortzetten.
mit weisi gezeichnelen - fusees, witvoet
Hinterhaltig, bijv. uw. bedekt,
H. bijw. (gemeeuz.) naar beneden, naart m. (fig.) platvoet m.
geveinsd, terughoudend, achterhoudend.
(-

;

-

-

(-

;

uin,

Hin.

Hin.
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Hinterh^1tung, v. houden, ach - ;en), achterlast m., vracht v. die achterop
terhouden o.
Hinter - hand, ( - hande ) v. (Ontlk.)
achterhand v.; (Veea.) achterdeel o. van
het paard; (Sp.) achterhand v.; in der --silzen, die -- haben, aan de achterhand
zitten, het laatst spelen; -haupt o. (Ontlk.)
achterhoofd o.

Hintersass, [(- sassen, mv. -sassen)
m. achterleenman m.; 2. kleine boer,
Hinterlastig, bijv. nw. (Zeew.) keuter, onderhoorige m.
van achteren overladen.
Hintersassengut, (-gut(e)s,mv.
Hinter - laterne, ( - n) v. (Zeew.) -giiter) o. goed o. van een achterleenman;
spiegellantaren v.; -laaf m. (Jachtw.) it. goed o., bezitting, hoeve v. van een
igt.

achterbeen o., achterpoot m.

Hinterleder, (-s)o.,z.m.(Schoen-

Hinterhaupts- adergang, m., m.) hakleder, hielstuk o.
Z.-blulleiler;-bein o.achterhoofdsbeen o.;
-blutader V. achterhoofdsbloedader v.;
-blulleiter m. achterhoofdsbloedgang m.;
-buckel, -höcker m. achterhoofdsknobbel
m.; -knochen m., Z. -bein; -loch o. gat. o.
in het achterhoofd; -muskel m. achter
-nahl v. achterhoofdsnaad-hofdspierv.;
m.; -nerve v. achterhoofdszenuw v.; -rand

Hinterlegen,

kleinen boer.

Hinter—sattelholz, (-holzes,mv.
-holzer) o. (Wag.) (van een wagen),

(hinterlegte, hinter- dwarshout o. dat de beide boomen van

legt) bedr. ww. in depot geven, ter bewa- tiet gareel verbindt; -sata ni.

(Red.)ach-

ring geven, neerleggen; Geld -, deponee- terste, laatste term m., stelling v., besluit
o.; -schanze V. (Zeew.) achterverschanren; hinlerlegtes Gul, Z. Hinterlage.
Hinterlegen, (legie hinter,hinter- sing v.; - schenkel in. achterbout m.; -schift
gelegt) bedr. ww. achter leggen, achter o. achterste schip o.; (Zeew.) achterschip
o., spiegel m.; - schinken m. ham m. van
neerleggen.
Hinterleger, - in, hij of zij die ', het achterdeel; -schlágel m. (van een wild
zwijn), achterste, gat o.; (van een schaap),
m. (Ontlk.) rand, kant m. van liet achter & in bewaring geeft, die_ deponeert.
Hinterlegung, v., Z. Hinterlage. bout ni.
-schlagader v. achterhoofdsslag--hofd;
Hintersehleichen , (hinter
ader v.; -theil m. (Ontlk.) deel o.van het! Hinterleib, (-(c)s, mv. -er) o .ach achterhoofd; -zweig m. tak m. van de'I terlijf o., achterste gedeelte o. van het schlich, hinterschlichen) o. ww. en 'bedr.
ww. our. verrassen, overvallen.
lichaam; it. Z. Hintere.
achterhoofdsader.
Hinterleik, (-(e)s, mv. -e) o. Hinterschleichen, (schlich hinHinterhaus, ( - hauses,mv. - heuser
ler, hinlergeschlichen) o. ww. onr., m. s.
(Zeew.) onderlijk o.
o. achterhuis o.
Hinterher, bijw . achterna, achter- Hinterlist, (-en) v. valschheid v., (gemeenz.) sluipen achter.
Hinterschlingen, (schlang hinaan, later; jemn.- gehen,achteraan loopen; arglist m., bedrog o., trouweloosheid,
ier, hinlergeschlungen) bedr. ww. our.en
etwu. - bedauern, te laat,er na,daarna,later. kunstenarij v.
Hinterllsten, (hinterlistete, hin.- Hinterschlucken, (schluckte
Hinterherschrufifen,
-schruppen, (schrufte en schruppie terlistei) bedr. ww. bedriegen, mislei- hinter, hinlergeschluckt) bedt. ww. (gemeenz.) opslokken, inslikken.
hinlerher, hinlerhergeschrufj't en -ge- den.
Hinterlistig, ( - er, - st) bijv. en b. Hinter-schraubé, (-n) v . (Ge schr uppt) bedr. ww. (Dr.) polijsten, glad
valsch,arglistig, bedrieglijk, trouweloos; weerm.) staartschroef, kulas v.; -segel
maken.
Hinter-hof, (-ho[(e)s, mv. -hó[e) - zu Werke gehen, Z. hinterlisten; -keil o. (Zeevv.) achterzeil, bezaanszeil o.; -seite
v. achterkant m., achterzijde v. -seilenm. binnenplein o., binnenplaat.3 v.; -kam v., Z. Hinterlist.
Hinter -loeke, (-n) v. lok, haar takel o. (Zeew.) takelwerk o. van liet ach
achterkamer v.; -kastell o., Z.-merV.
-terschip;
-siedler m., Z. -sass.
krul v. van het achterhoofd; -lucke-lok,
-caslell; -keule v. (Vleeschh.) bout, ach
-viertel; -klaue v. ach -terschnklm.,Z v. (Zeew.) achterluik o.;-rnann m.achter- . Hintersinnen (sich), (hinterachterpoot m.; -kralle v., Z.-terklauw, man, volgman m.; (Krijgses.) soldaat m. sann, hintersonnen) wed. ww. onr. zich
in het opsluitend gelid; (Sp.) speler m. het hoofd verwarren, het hoofd beneve-klaue; -kop f m., Z. -haupt.
Ilinterkriechen, (kroch hinter , aan de achterhand; wer ist mein—?, wie len.
hintergekrochen) o. ww. onr., in. s. (ge- speelt er na mij ?; 2. (fig., Zeew.) schip Hinter -sitz, (-es, mv. -e) m.ach-

)

,

;

-

meenz.) achterkruipen. achterin kruipen.
Hinter - laden, ( - ladens, mv . - la-

den) m achterwinkel m.; it. achterluik,
acliterblind o.; -lage v. (Rechtsw.)borgtocht m., pand, depot o., cautie v.
Hinterlage, (-en) v. gedeponeerd
goed o.

Hinterlass, (-lasses, mv. Hinterlasse) m., Z. Nachlass; (Jachtw.) (van
herten), achterblijven o. van het spoor
der achterpooten bij dat der voorpooten.

Hinterlassen, (hinterliesz, hinterlassen) bedr. ww. onr. jemn. ein Andenken -, achterlaten; er hat es so -,hij heeft

o. dat een ander volgt; it. lichter m.; (fig.) terste zetel m., achterbank v. (in een rij -

borg m., hulp v., bijstand m.; -mast m.bezaanmast m.; -mittelsperrhólzer o. mv.
(Wag.) opstaande achterstijlen in. mv.
eerier koets; -naht v. achternaad m.; -niederlass m. (Jachtw.) spoor o.derachterpooten van een zwijn; -p/'anne v.(Zoutm.)
achterste pan v.; -p/eido. achterste paard,
lemoenpaard o.; -pflicht v. (Scheepv.)
achterkajuit v.; -pforte v. achterpoort v.;
-plate v. achterpoot m.; -quarlier " o.
(Schoenra.) Z. - leder; 2. achterste wijli,
achterste woning v.; -rad o. achterrad,
achterwiel o.; -rast v. achterste rust v. in
een geweerslot; -ra'u f'ivolle v. wol v. van
het achterste van de kaard.
Hinterreden, (hinterredete, hinterredet) o. ww. kwaadspreken.
Hinterreihe, (-n) v. achterste rij,
achterste linie v., achterste gelid o.

liet zoo bevolen voor zijn vertrek, voor
zijn doms; er hal mir -, ich sollte &, hij
heeft mij belast; Vermogen, Schulde7i -,
nalaten, als erfenis nalaten; die -en Papiece Lessings, nagelaten werken van L .;
die -en, de erfgenamen, achtergebleveHinterrennen, (ranste hinter,
nen, overlevenden m. en v. mv.; 2. o. ww.
(Jachtw.) een kort en licht spoor heb- hintergerannt) o. ww. onr., m. s. (gemeenz.) achterna loopen, achterna snelben.

Hinterlassen, (liesz hinter, hin- len.
Hinterrucken,

tergelassen) bedr. ww. onr. (gemeenz.)

(ruckte hinter,hin-

achter laten doorgaan, ingaan; 2. (van een
gezwel in de keel), nichts-, niets inlaten,
beletten iets in te slikken.
Hinter1^ssenschaft, ( - en) v.
nalatenschap, erfenis v.
Hinterlast, (-en) v. (op een wa-

tergeruckt) bedr. en o. ww. achterduwen,
achterrukken.
Hinterrueks, bijw. van achteren,
in den rug, rugwaarts; it. verraderlijk;
(fig.) - meiner, achter mijn rug, buiten
mijn weten, in mijne afwezigheid.

tuig); -span m. (Zoutm.) achterste
plank v.

Hinterspa tig,

( - er, - st)

bijv. en

b. (Lakenti.) van ongelijken draad,ongetij kdradig.

Hinter - sperrholzer, o. mv.
( Wag.) aLhterdwarshouten o. ww. aan
den kap van een wagen; -spill o.(Zeew.)
marszeilsschootknecht m.; -sporn m.
(Verg.) haak m. van ijzerdraad om twee
te soldeeren stukken bijeen te houden;
-sprung m. (Wev.) achteruitsproiig ni.;
-stab m, (Bouwk.) astragaal m., middel
- stander m., Z. -staude; -standig-stuko.;
bijv. en b.; Z. -stellig; - stapten na. achterstijl, achterpoot m.; -staude v. achterste zuiltje o., achterste stander m.

Hinterstellen, (steilte hinter,hinlergestellt) bedr. ww., Z. hintertreiben.
Hinterstelli.g, bijv . en b .(Voikst.)
vervolgend, arglistig; 2. teruggaande,achterstallig; -e Gelder, achterstallige gelden;
3. eta'. - coachen, verijdelen.

Hinter- steven, (-vens, inv. -ven)

m. (Zeew.) achtersteven m.; -stick m.
(Naai.) nasteek m.

Hinterstreichen, (strich hinter,
hinlergestrichen) bedr. ww. die Haare -,
naar achteren strijken; 2. etiu. -, met een

streep(je) er achter merken.
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Hin.

Hin.

Hin.

Hinter-strieh, ( e) s, mv. -e)m. m., draagster, brengster v.; (fig.) ein hinubergelangt) o. ww. tot aan de overafkappingsteeken o., apostrophe v.; -stube Hin-undferlräyer aanbrenger, verklik zijde reiken, lang genoeg zijn; 2. bedr.
V. achterkamer v.,achtervertrek o.; -stuck
-kerm. ww. naar de overzijde toesteken.
o. achterstuk, achterste gedeelte o., staart
Hintreffen, (tra f hin, hingetro f fen) Hiniiberlassen, (liesz hinüber,
m.; 2. (Zeew.) achterste kanon o.; -studel o. ww. onr., m. h. an's Ziel -, raken.
hinubergelassen) bedr. ww. our. er overm. (Slot.) krammetje o. in een slot, dat
Hintreiben, (trieb hin, hingetrie- heen laten, naar de overzijde laten.
de schoof of tong vasthoudt; -tau o. ben) bedr. ww. onr. gepen etw. -, heen Hintiberlauten, (lief hinüber,
(Zeees.) achterste kabel, kabel m. van drijven, heenjagen, heenstooten; 2.o.ww. hinubergelaufen) o. ww. onr., m. s. naar
den overkant loopen, overheen loopen; 2.
den achtersteven, spiegelkabel m.; -theil drijven naar.
o. achterdeel, achterste gedeelte o., ach
Hintreten, (trot hin, hingetreten) (van eene brug), tie beide oevers verbineen schip), spiegel m.;-terkanm.;(v o. «w. onr., ni. s. Beenstappen, gaan;man den, loopen tot.
(gemeenz.) achterste, gat, o., kont m., sieht nicht, ivo man hintritt, waar men HinUberlegen, (legte hinuber,hinbillen v. mv.; auf das -- fallen, op de gaat.
ubergclegt) bedr. ww. er overheen legbillen, op zijn gat vallen; (Schoenra.) Z.
Hintritt, (-( e)s) m., z. m. (fig.) gen.
- leder; -thor o., -lhur(e) v. achterdeur dood m., overlijden, afsterven o.
Hintiberreichen, (reichte hinv.; (6g.) sich das of die --offen erhalten,
Hintsch, (-( e)s) m., z. m. (Veea.) über, hint bergereichl) o. ww., m. h. tot
een slag om den arm houden, een achter- bevangenheid, stijfheid v.; (Pl.) - of aan den overkant reiken, zich uitstrekdeurtje open houden; -treffen o. (Krijgsw.) -kraut o. bitterzoet o.
ken tot den overkant; 2. bedr. ww. das
achterhoede v.
Hintummeln, (tummelte hin,hin-' Teller über den Tisch -, overreiken, naar
Hintertreiben, (hintertrieb, hin- getummelt) o. ww., in. h. zich heenspoe- den overkant toesteken.
tertrieben) bedr. ww. onr.jem. -, dwars.. den, zich haastig er heen begeven;2.bedr.
Hini. berschieszen, (schoss hintegenwerken; (fig.) eine Sache -, ww. haastig doen heengaan naar.
über, hinübergeschoszen) bedr. ww. onr.
beletten, verijdelen, doen mislukken; UnHinUber, bijw. overheen, naar den overheen schieten, tot aan de overzijde
terhandlungen -, afbreken; Plane -, ver- anderen kant; den Fluss -, aan den ande- schieten; 2. o. ww. naar den overkant
ijlen, snellen, schieten.
ijdelen, in duigen doen vallen.
ren kant, aan den overkant.
Hintertreiben, (trieb hinter,hin- HinUberbreiten, (breitete hin- Hiniberschwimmen,
tergetrieben) bedr. ww. onr. naar achter über, hinubergebreilel) bedr. ww over- (schwanzm hinüber, hinubergeschwonimen)
o. ww. oor., m. h. en s. overheen zwemdrijven, duwen.
heen spreiden, dekken.
Hintertrinken, (trank hinter,hin- Hin .berbringen, (brachle hin- men, naar den overkant zwemmen.
tergetrunken) bedr. ww. our. opdrinken,' uber, hinubergebrachi) bedr. ww.onr.naar
Hinubersetzen, (selzte hinüber,
inzwelgen.
de overzijde brengen, overheen brengen. hinubergesetzt) bedr. ww. aan den anHunter-tross, (- es, mv. -e) m. ' Hinj,bereilen, ( eilte hinitber,hin- deren kant brengen, zetten, plaatsen; 2.
legertros m.; it. achterblijvers, stroopers' ubergeeilt) o. ww., ni. h. en s. heenijlen, o. ww. über einen Fluss -, overzetten;
m. mv.; -tuckisch bijv. en b. verraderlijk, heensnellen, naar den anderen kant ijlen. über den Gruben -. overheen springen.
valsch; -verdeck o. (Zeew.) dek o. van de
HinUberfahren, (fuhr hinüber, Hintberspringen, (sprang hinschans, schausdek, kuildek, achterverdek hinubergefafiren) bedr. ww. onr. naar de über, hinubergesprungen) o. ww. onr., m.
o.; -viertel o. achterschenkel v., achter overzijde varen rijden, brengen,overheen- h. en s. overheen springen, oversprinm.; -wage V. zwenghout o., zwengel-bout brengen; jem. über den Fluss -, iem. over- gen.
m. waaraan de stengen der rijtuigen wor- zetten; 2. o. ww., m. s. naar den anderen
HinUbersteigen, (slieg hinüber,
hinubergestiegen) o. ww. onr., m. s. overden vastgemaakt; -wagen m. achterste kant varen, rijden.
wagen m.; -wand v. (Tooneelk.) achterHinuberfahrt, v. overvaart v., heen klimmen.
grond m., achterwand m. van het too- overtocht m.
Hiniiberwerfen, (wart hinüber,
neel.
Hiniberfiiegen, (flog hinüber, hinubergeworfen) bedr. ww. onr. overHinterwa,rts, bijw. achterwaarts, hinübergeflogen) o. ww. onr., m. s. over- heen werpen, naar den overkant werpen.
naar achteren; - sehen, achterwaarts zien; heen vliegen, naar den anderen kant vlieHiniberwollen, (wollte hinüber,
hinubergecvolli) o. ww. our., m. h. (ge- anfallen, van achteren, in den rug &; gen.
(fig.) heimelijk, op den achtergrond.
Hin iberflieszen, (floss hinüber, meenz.) er overheen willen.
Hinter—zange, (- n) v. (Meub.) hinuberge flossen) o. ww. onr., m. s.over- Hin.berziehen, (zog hinüber,
tweede schroef v. aan de schaafbank; heen stroomen, overheen vloeien, vlieten. hiniibergezogen) bedr. ww. overheen trek-zeug o. (Zad.) staartriem m. van den
Hini.berfuhren, (%iihrle hin- ken; it. wikkelen in, onder een overtrek
zadel.
iiber, hinubergef'uhrt) bedr. ww. naar den verbergen; 2. o. ww., m. s. overtrekken,
Hinterziehen, (zog hinter,hinler- overkant voeren, brengen, geleiden; jern. naar den anderen kant trekken.
gezogen) bedr. ww. onthouden, terughou- über einen Fluss -, iem. overzetten, overHinum, bijw. omheen, in dien zin,
dat de lijn, waar langs de beweging plaats
den, achterwege houden, verdonkeren; 2. varen.
o. ww., m. s. in het achterste gedeelte
Hinibergang, (-( e)s) m., z. m. heeft, eerst aan het einde krom loopt. Z.
herum, umhin.
van een huis wonen.
overtocht m.
Hinterziehung, v. terugtrekken Hiniibergehen, (ging hinüber, Hinunter, bijw. naarbeneden,naar
o., rouwkoop m.; (lig.) verijdeling,dwars- hinubergegangen) o. ww. onr.,m. s. over- omlaag; zur Treppe -, die Treppe -, den
booming V.
heen gaan, naar de andere zijde gaan, trap af; die Treppe - gehen, den trap afgaan; -mit ihm!, weg met hem !, naar beHinthun, (that hin, hingethan) overtrekken.
bedr. ww. (gemeenz.) heendoen, heen - Hiniiberheben,(hob hinüber,hin- neden met hem !; -bringen, naar beneden
zetten, heenplaatsen, heenbezorgen.
übergehoben) bedr. ww. onr. overheen brengen; - essen, opslokken; -fallen, naar
beneden vallen; -lieszen, naar beneden
Hintoben, (tobte (ain, hingetobl)o. tillen, overheen beuren.
ww., m. h. woedend er heen gaan.
Hintberhelfen, (half hinüber, vloeien, afvloeien; - hellen, naar beneden
Hintrachten, (trachlete hin, hiniihergeholfen) o. ww. oor., m. h. jemn. helpen; (fig., gemeenz.) dieser Arzi hilft
hingetrachtet) o. ww., rn. h. trachten -, overheen helpen, naar de overzijde hel vielen Kranken -, helpt & naar het graf;
er heen te gaan, zijn best doen om er
-pen. -jagen, naar beneden jagen; -machen,
heen te gaan.
HinUberkommen, (kam hin- (gemeenz.) sich schnell die Treppe -maHintragen, (trug hin,hingetragen) über, hinubergekommen) o. ww. onr.over- chen, zich gauw den trap afmaken;
bedr. ww. our. heendragen, heenbrengen, heen komen, naar de overzijde komen, -schlingen, -schlucken, Z.- essen; -schauen,
-sehen, naar beneden zien, kijken; 2. Z.
er heen voeren.
oversteken.
Hintráger, -in, drager, brenger Hin .berlangen, (lang te hinuber, hinabschauen&;-seynaof -sein,(gemeenz.)
-(

Hin.

Hin.

Hin.
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beneden zijn; er ist schon -, hij is al beneden , al weg; die Sonne is! -, de zon is
onder(gegaan); eine Leiche in's Grab senken -, naar beneden laten, doen dalen;
-treiben, naar beneden drijven, jagen; Z.
hinab, herunter,
Hinwagen (sich), (wagte hin,
hingewagi) wed. ww. wagen, ergens heen

door het onweder neerslaan, verplette- Hinzubauen, (baute hinzu, hinzugebaut) bedr. ww. bijbouwen, een huis
ren, omverwaaien.

wandelen, heenzwerven.
Hinwanken, (wankte hin, hingewankt) o. ww., m. h. en s. heenwaggelen.
Hinwarts, bijw . naar eene plaats
heen; - begegnete er mir, op den weg

Hinwollen, (wollte hin,hingewollt) hinzugebracht) o. wv,. onr., Z. hinbrino. ww. onr., in. h. er heen willen, er heen gen.
denken te gaan; wo wollen Siehin?, waar Hinzudenken, (dackte hinzu,hinwilt gij heen ?; ich weisz, ivo dies bin will, zugedacht) bedr. ww. onr. er bij denken,
ik weet piel, waar dit heen wil, wat dit in zijne gedachte er bijvoegen; 2. sick das
Uebrige -, er bij denken, zich verheelden,
beteekent, wat men hiermede bedoelt.

Hinwieder, hinwiederum,

& vergrooten.

bijw. opnieuw, van voren af aan; 2. Hinzubegeben, (begab hinzit,hinzubegeben) o. ww. onr., Z. hinbegeben.
voegw. daarentegen, Z. wieder.

Hinwischen, (wischte hin, hin- Hinzubekommen, (be/cam hingewischt) o. ww., m. s. (fig., gemeenz.) zu, hinzubekommen) o. ww. onr., m. h.
leicht ober etw. -, heenstappen,zich niet ^ toekrijgen.
durven gaan.
bekommeren om,zich niet veel storen aan.
Hinzubitten, (bal hinzu, hinzuHinwallen, -wandeln,-wan- Hinwissen, (wusste hin, hinge- gebeten) nedr. ww. onr. verzoeken te kodern, (wallte, wandelle of wanderte hin, wusst) o. ww. onr., m. h. weten waar- men; 2. noch niehrere Freunde -, er bij
hingewallt, hingewandelt of hingewandert) heen; ich tveisz nirgends hin damit, ik verzoeken, er bij uitnoodigen.
o. ww., m. h. en s. heentrekken, heen - weet daarmede geen weg.
Hinzubringen, (brachte hinzu,

daarheen

&.

Hinweg , (-(e)s, mv. -e) m. heen-

Hinwunschen (sich),

(

w unschte zich voorstellen, gissen.

kin, hingewunscht) wed. ww. wenschen Hinzudichten, (dichtete hinzu,
Hinweg, bijw. weg, voort, terug;' ergens te zijn; sick zu jemn. -, wenschen hinzugedichtet) bedr. ww. er bij verzin nen, vermeerderen en verbeteren.
- von hier!, weg van hier!; - von mir!, te zijn bij.
weg van mij !; - mil euch !, weg met u!,
Hinwurf, (- (e) s, mv. Hinwur[e) Hinzudrängen, - dringen
verwijdert u!; - [allen, (lig.) (van eene m. worp m.; 2. losse schets v., plan,ont- (sich), (drangte hinzu, hinzugedrangt)
wed. ww. en (drang hinzu, hinzugedrunzwarigheid), wegvallen; -huschen, weg werp o.
fiber etw. -huschen, los-snape;(fig.)
Hinwi rgen, (wiirgte hin, hinge-, gen) wed. ww. onr. zich er bij dringen,
over & heen loopen, zich er overheen wurgt) bedr. ww. worgen of wurgen,om- al dringende er bij komen; (fig.) zich indringen, zich opdringen aan.
zetten; -nehmen, wegnemen; (fig.) Gott brengen.
hat ihn -genommen, God heeft hem tot
Hinz, (-es, mv. -e) m. (gemeenz.) Hinzueiien, (eilte hinzu, hinzugeeilt) o. ww., m. s. er heen snellen, er
zich genomen, geroepen, -ra fen, wegvoe- kater m., mannetjeskat v.
ren, wegsleepen, wegrukken; - scheiden,
Hinzahlen, (zahlte hin, hinge. heen ijlen.
heengaan, vertrekken; (fig.) sterven, zahlt) bedr. ww. betalen, uitbetalen; enne' Hinzufugen, ([ugte hinzu, hinzuoverlijden; - seizen, wegzetten, ter zijde Summe nach London -, zenden, remit- ge/ligt) bedr. ww. er bij voegen, toevoegen aan; it. bijzetten.
zetten; (fig.) sick 'ober das Gerede der teeren.
Leute -setzen, zich over & heenzetten, Hinzählen,(zihlte hin,hingezahlt) Hinzufügung, v., Z. hinzu[i gen;
it. toevoeging, bijvoeging v.
zich niet bekommeren om, storen aan; bedr. ww. neertellen, voortellen.
-taumeln, heenwaggelen; - wenden, om- Hinzausen, (zaustehin,hingezaust)
Hinzufi hren, (fiihrte hinzu,hinzugef iihrt) bedr. ww. voeren naar, leiden
wenden, afwenden.
bedr. ww. heensleuren, heentrekken.
Hinweg-fL Krung, v. heenvoe- Hinzeiehnen, (zeichnete hin,hin- tot; 2. er bij brengen.
ren, wegvoeren, wegleiden, transport o.; gezeichnet) bedr. ww. etw. nur so - ,neer- Hinzug, (-(e)s, mv. Hinzuge) m.
reis V., heenweg, weg m. er heen.

-lassung V. ontslag o.; 2. weglating, uit - teekenen, losweg teekenen, neerschrap- heertocht m., heenreis v.; it. verhuizing
v.; 2. Z. Hinscheid.
lating v.
pen.

Hinwehen, (wehtehin, hingeweht) Hinzeigen, (zeigte hin,hingezeigt)' Hinzugang, (-(e)s) m., z. m. nabedr. en o. ww., m. h. heenwaaien.
o. ww., m. h. wijzen naar, duiden naar,', dering V.
Hjnweisen, (wies Kin, hingewiesen) betrekking hebben op; wo neigt die Wet- Hinzugehen, (ging hinzu, hinzugegangen) o. ww. onr., m. s. gaan naar,
bedr. ww. onr. jem. auf den rechten Weg ter fahne kin?, waar wijst & heen?
-, den weg wijzen, aanwijzen; an jem.
Hinzerren, (zerrte Kin, hingezerrt) er naar toe gaan, zich er heen begeven,
naderen.
heenwijzen, verwijzen; 2. o. ww., m. h. o. ww., Z. hinzausen.
duiden, doelen, betrekking hebben op;
Hinziehen, (zog hin, hingezogen) Hinzugehoren, (gehorte hinzu,
(Spraakk.)-desFurwort,aanwijzend voor- bedr. ww. onr. heentrekken, trekken hinzugehórt) o. ww., m. h. er toe behoonaamwoord o.
naar, tot; (Gen.) ein Uebel au f einen be- ren, er een deel van uitmaken.
Hinwelken, (welkte Kin, hinge- stimmten Platz -, heentrekken, aftrek -!, Hinzugieszen, (goss hinzu, hinwelk!) o. ww., m. h. verwelken; (fig.)ver-' ken naar; (fig.) sick zu jentn. hingezogen' zugegossen) bedr. ww, onr. toegieten, bijkwijnen, sterven.
fuhlen, zich tot iem. getrokken voelen, gieten.
Hinwenden, (wandte Kin, hinge- genegenheid gevoelen voor; in die Lange Hinzukommen, (kam hinzu,hinwand!) bedr. ww. onr. heenwenden; 2.! -, uitrekken; sein Leben -, kommerlijk zugekomnien) o. ww. onr., m. s. er bij
naderen, er komen; 2. bijkomen,-komen,
wed. ww. sich -, zich wenden naar;(Gg.) doorbrengen; 2. o. ww., m. s. heentrek
zich wenden tot, zijne toevlucht nemen.
heengaan, vertrekken; zijn verblijf-ken, bijgevoegd worden, zich voegen bij; eine
Hïnwerfen, (war` Kin, hingewor - gaan vestigen in; zieke! Kin in Frieden, Schwierigkeit kant noch hinzu, kwam er
[en) bedr. ww. onr. heenwerpen, weg gaat heen in vrede; anderswo -, ergens nog bij, er overviel &.
Hinzukönnen, (konnte hinzu,
weggooien, op den grond & wer--werpn, anders heentrekken, zijn verblijf gaan
hinzugekonnt) bedr, ww., Z. kinkönnen.
pen; (fig.) etw. au/' das Papier -, op tiet vestigen.
Hinzukriechen, (kroch hinzu,
papier gooien, in haast neerschrijven; ein
Hinzielen, (zielte Kin, hingezielt)
Wort -, loslaten, laten ontvallen, einige' o. ww., m. h. au/etw. -, doelen, mikken; kinzugekrochen) o. ww. onr., m. h. en s.
Ziige -, eene vlugge schets maken; 2. wed. (fig.) bedoelen, op bet oog hebben; ich er heen kruipen, er naar toe kruipeu.
ww. sich -, zich laten vallen,op den grond weisz, wo Sie -, ik weet wat gij bedoelt.
Hinzukunft, v., Z. m. bijkomen
gaan liggen; sick vor jemn. -, zich op de
Hinzottein, (zottelte Kin, hinge- o„ bijkomst, medewerking, hulp v., toeknieën werpen voor.
zottelt) o. ww. heendraven, heendrente- doen o.
Hinzulassen, (liesz hinzu, hinzuHinwettern, (wetterte hin, hinge- ten, heenslenteren.
welter!) o. ww. voortgaan met onweeren;
Hinz, bijw. naar & toe; 2. bij, toe, gelassen) o. ww. onr., Z. hinlassen.
Hinzulaufen, (lief hinzu, hinzu(fig.) vloekend heenrennen; 2. bedr. ww. bovendien.
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gelau f en) o. ww. onr., m. s. toeloopen,
toesnellen.

Hir.

Hir.

Hinzuwalzen, (uwdlzte hinzu, hin- blaasworm m. in de hersenen; -blati,
zugelc alzt) bedt. ww. er bij rollen,rollen^ -blattchen, -bldttlein o. naad m. van het

bekkeneel, opening v. op het hoofd van
Hinzulegen, (legle hinzu, hinzu-' naar; 2. o. ww. rollend naderen.
gelegt) bedr. ww. er bijleggen, er bijvoeHinzuwandern, (wander te hin-' nog zeer jonge kinderen, fontanel v.;
gen, bijleggen, toevoegen,
zu, hinzuyetvartdert) bedr. ww., Z. hin- -bltttader V. hersenbloedader v.; 2. tot de

kleine hersenen behoorende bloedader v.;
Hinzuloeken, (lochte hinzu, hin= Yvandern.
zugelocki) bedr. ww. er bijlokken, doen
Hinzuweben, (tvebte hinzu, hin- -bohrer m. (Heelk.) schedelboor v.•, trekomen.

Hinzumach en,hinzunahen,
o. ww., Z. hinmachen, hinnahen.

Hinzureiten, (ritt hinzu, hinzu-

gent/en) o. ww. onr., m. s. er heen rijden,
er naar toe rijden.

. Hinzurucken, ( cÏ£lehinzu,hin-

zugetvebt) bedr. ww., Z. antveben.

paan m.; 2. tangvor mig werktuig o. tot

Hinzuwerfen, (uur[ hinzu, hin - samendrukking ties schedels hij moeiezugeteorfen) bedr. ww. onr. er bij tiver- lijke geboorten; -brecher m., Z. - reiszee;

-bruch m. (Gen.) hersenbreuk v.; -brücke

pen, er bij gooien.

Hinzuzählen,

(záhlle hiuzu, hin- v., Z. - kroten; - brillen o. stille waanzin -

^zuttgezc hlt) bedt. ww. er bij tellen.

Hiobs - post,

( - err)

v. (gemeenz .)

nigheid v.; -bei t'ig bijv. no'. waanzin
krankzinnig; 2. razend, woedend;-nig,

zlugeriickt) o. ww., m. h. en s. bijschui- jobstijding, kwade tijding vv., ongeluk -deckel m., Z. -schale; -einschnitt m.
nieuws o.; - !heelre v. (Pl.) jobs--kig
ven, aanrukken, zich voegen hij.
Hinzuschifl'en, - schleichen, traan v.
Hippe, (-n) v. zeis v., sikkel in.,
o. ww., Z. hinschi fen.
Hinzuschreiben, (schrieb hinzu, snoeimes o.; 2. oblie v., eierkoek rn.; 3.
hinzugeschrieben) bedr. ww. onr. bij- geit V.
Hippel, ( - n) v., Hippelchen,
schrijven, toevoegen.
Hinzuschreiten, (schril! hiuzu, o. (verkl.) Z. hippe (2 en 3).
Hippen – backer, (- kers, mv.
hinzugeschritten) bedr. ww., Z. hinzttge-her) m, obliebakker m.; -eisen o. wahen, hingehen.
Hinzuschutten, (schiitlete hin - felijzer, oblieijzer o.; jititge m. obliejonzu, hinzugeschiillet) bedr. ww. er bij gie- gen, jongen iii. die oblieën verkoopt; -bratoer, —in, - tenger, —in, obliekoopman
ten, er bij storten.
Hinzuschwimmen, (schrvamni. In.,oblievrouw v., hij, zij die oblieën ver
dood nl.;-kopt;i.(fg)zesclra,
hinzu; hinzugeschtvoninzen) o. \vw. onr.,
m. h. en s. naar & toe zwemmen; 2. al -werk o. ijdele, nietige, nietsbeduidende
zaak v.
zwemmende naderen.

Hinzusetzen, (set- te hinzu, hin-

(Ontlk.) hersenholte v.; —schlagader v.
slagader v. in de hersenholte; -erfde o.
uiteinde o. van een dwars door de aderen
afgezaagd stuk hout; -entztiindurrg v. hersenotltsteking v.;-erschütterung v.hersenschudding v.; -fell o., Z. -haitl; -feit o.
hersenvet o.; - flache v. oppervlakte v. van
den schedel, hersettilak o.; -geburt v.,
-gespenst o. hersenschim, gril v.; -gespenstisch bijv. uw. hersensclhtimrnig, grillig; -getcebe o., Z. -geburt; -getvölbe o.
hersengewelf o.; -grille v. (Nat. bist.)
bastaard-kanarievogel aa.; 2. spechtrnees,
boorlamees v.;-grztndschlagader v.(Ontlk.)
wiggebeen o.; -haul v., -hiiulchen o.
(Ontlk.) hersenvlies o.; feste of obere---,

Hippiatrik, v., z. m.., patarden- hard Kersenvlies o., meninx v.; mittlere

zugesetzt) bedr. ww. bijvoegen, toevoe- artsettijkunde v.

—, spinnewebsvlies, der de her senvlies o.;

Hippodrom, ( - (e)s, m v . - e) m.
gen, bijzetten, vervolgen, voortgaan;(llg.)
reit einero Wort, set .te er hinzu, in een paardenren m., renbaan v.
Hippogryph, (-en, nov. -en) ter.
woord, voegde hij er bij; (lig.) Z. hinzu(Fabel!.) gevleugeld paard o., Pegasus ni.
ru g en.
Hinzuspringen, (sprang hinzu, Hippokratisch, bijv. en b . van
hinzug'esprungen) o. ww. onr., m. s. toe- Hippocrates.
Hippokras, (onb.) tn. eeiie soort
springen, toesnellen, naderbij springen.
Hinzustellen, (slellle hiuzu, hin- kruidenwijn, hippocras m.
Hippocratisch, (Gen.) -es Gezugestellt) bedr. ww. naderen, naderbij
sic/it, hil)pocratisch gezicht, eigenaar dig
zetten, er bij zetten.
Hinzustoszen, (stiesz hinzu, hin- veranderd gelaat o. van een stervende.
Hippokrene, ( - it) v. (l;' abell .)
zu!)estos.zen) bedr. ww. one. voortduwen,
voorst.00ten; 2. o. ww. zich voegen bij. hengstebron, muzenbron, dichterbron V.
Hinzuthun, (that hinzu, hinzuge- Hippopode, (-n) v. paardepoot
than) bedr. ww. onr. (gemeenz.) er bij in.; it duivelspoot. duivel in.
Hippolog, (-en, fnv. -en) paarden bijvoegen, bijleggen, bijdoen, hij --doen,
tellen; II. o. zelfst. bijvoeging v.; (fig.) kenner in.
Hippolith, ( - (e) s, mv. - e) nl.
ohnejems. -, zonder iems. toedoen, zon ' (Delf'st.) paardesteen m.
der iems. medewerking v.
Hinzutragen, (trug hin zu, hinzu- Him, (-(e),s, mv. -e). o. hersenen
getragen) bedr. ww. onr. er bijdragen, ï v. tnv., hersengestel, hersenmerg, brein
èr bijbrengen; 2. bijzetten, bijdoen, bij o.; (fig., gemeenz.) gezond verstand o.;
-platsen. im -e verrucht sein, niet heel wel bij het
Hinzutreiben, (trieb hinzu, hin- hoofd zijn, eert klap van den mallemolen
zugetrieben) bedr. ww. onr. drijven naar, weg hebben; was is! dir dure/t's - ,ge[ahren?, wat is u in het hoofd gekodoen voortgaan naar.
IHinzutreten, (trat hin zu, hinzu- ' men ?; 2. die kant m. van een plank of
getreten) o. ww. onr., m. s. tcoetreden, balk, waar de draden dwars doorgezaagd
naderen, zich er bij voegen; (fig.) deelne- zijn; fiber, mor - sagen, dwars doorzagen.
Hirn - anhang, ( - (e)s) m., z. m.
nmen in, zich vereenigen met, zich aan
bij.
-slnite (Ontlk.)aanliangsel o. der hersenen; -arm
Hinzutritt, (-(e)s) m., z. m., Z. bijv. nw. onnoozel, dom; -atcgenbl-utader v.
hinzutrelen; it. toetreding, deelneming v. oogheelkundige hersenbloedader v.; -bal Hinzuwachsen, (tvuchs hinzu, ken m. eeltachtig gedeelte o. der hersehinzugewachsen) o. ww. onr., m. s. zich nen, hersenbalk m. waardoor de beide
door den groei vereenigen met, er bij- halfronden der groote hersenen samen
—schlagader v. slagader v. van-hange;
groeien.
Hinzuwagen, (ivagte hinzu, It in- den Hersenbalk; -beschirmer m. (Heelk.)
zugewagt) o. ww., Z. hinwagen.
hersenbeschermer m.; -blasenwurm m.

unlere --, dunne of zachte hersenvlies o.

. Hirnhaut –brush, ( broch(e)s,
mv. -briiche) m., Z. Ilirnbruch; -enl zundztng v. hersenvliesontsteking v.; -schlagader v. (Ontlk.) slagader v. van liet her-

senvlies.

Hirn – höhle, – kammer, ( - n)
V. (Ontlk.) hersenkast, hersetihelte v.;
-!teller v. (Ontlk.) hersendrukker rn. van
Herophile; -klappe v. hersenklapvlies o.;
-klopjen o. kloppen o. der hersenen;
- !moten ni. hersenknoop m., brug v. van
Varolius; - krank bijv. nw. pijn in de thersenen hebbende; 2. krankzinnig, waaitzinnig; -kr•ankheit v. hersenlijden o., ongesteldheid V. der hersenen; 2. krank zinnigheid, waanzinnigheid v.; -küchlein
o., Z. -sch,nitte; - lappen m. (Ontlk.) hersenkwabbe v.; -lehre v. (Gen.) hersenleer, hoofdleer v.; 2. sched elleer,schedelkunde v.
Hirnlein, o . (reikt.) kleinste ach
hersenen; 2. achterbrein,-terhlfv.d
miuflerbrein o.,, achterhersenen, bijher senen, kleine hersenen v. Inv.; -en!züttdung v. ontsteking v. der kleine hersenen; sschenkel m . been o., steel m. der
kleine hersenen.
Hirn-leiste, (-9z) v., Z. Iiornleiste;
-los bijv. en b. hersenloos, verstandeloos,
;

-

doen; (fig.) onbesuisd , onnadenkend,

onbezonnen; -losigkeit v. (Ontlk.) hersenloosheid v.; (fig.) donmheid, on}edachtzaamheid, onbesuisdheid v.; -mark
o. hersenmerg o.; -masse V. hersenmassa v.; -panne v., Z. -schale; -reiszer
m. slechte wijn m.; -rotz en. (Veea.) droes
m., snot o,; - schadel m. bekkeneel, hersenbekken o., hoofdschedel, schedel m.

Hir.

Hir.

Hir.
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Hirnsch^del-bein, (- (e) s, mv. kleurig; - (eiste v. (Jachtw.) hertentijd -polei m. wilde polei v.; -rek o. Afrikaan
reebok m.; -raf m., -pfeife v. horen-sche
-e) o., Z.-knochen; -beinntark o. (Ontik.) m. (van den oogst tot St. Jacob); -fink
dunne laag merg o. tusschen de platen m. (Nat. bist.) groenvink m.; -fusz m., in., fluit v. om het geschreeuw van het
van het bekkeneel, tafelscheidsel o.; Z. -lauf; -(utter o., Z. -zvurz; -gallerte Inert na te bootsen; -ruthe v. teellid o.,
-br-uch m. schedelbreuk v.; -fuge v. V. hertshoorngelei v.; -gang m. (van een roede v. van het hert; -scláale v. klauw in.,
(Ontlk:) schedelnaad m.; -fuut v. bek paard), galop m.; -ga rn o. jachtnet o. voorste gedeelte van den poot van liet hert;
-knochen m. tafels v. mv.-kenlviso.; voor herten; -garien m. hertenpark o.; -schldgelm.,Z.-keule;-schróler m.vliegend
van het bekkeneel; - leiare v., Z. Hirn- -gedse o. grazen o. van liet tiert; -gelos hert o., lucanus cervus; -schub m. spoor o.
o. drek m., mest m. van het hert; -gerecht van liet hert, aan den poot van het hert gelehre; -nalat v., Z. - fuge
Hirn-schale, (-n) v., Z. - schadel; bijv. nw. (Jachtw.) volgens de regels op droogde sneeuw v,; -schivaden m. herte---nnioos o. schedelmos o.; -scheidewand de hertenjacht; -geschrei o. hertenge- staart m.; -schivanim m., Z. -brunst,
V. doorschijnende hersenscheiding v.; schreeuw o.; -geuweih o. horens m. mv. -truffel; -schivanz in., Z. -schzvaden; 2.
-schellig bijv. en b. duizelig, gek, dol; van een hert, gewei o.; --koralle V. ster- (Pl.) wilde vlier v.; -schcveisz m. (Jachtw.)
-schlag m. tak m. van beroerte, geraakt koraal o.; -gewicht o., Z. -getveih o.; -gras liertebloed o.; it. bloed o. van het gev.; --ader v. (Ontlk.) hersenslag--heid o. (PI.) hertshoorn o.; -giinzel m. hen- wonde hert met brood en melk als maal
ader v.; -schnitle v. sneedje o. brood nepbladerig leverkruid o.; -hals rn. her- voor de honden; -sprung m. hertesprong
met kalfszwezerik; -schnelle v., -schnel- tenhals m.; (Rijk.) paard o. met dikken nn., hielbeen o. van het hert; -stein m.,
Ier m. knip, slag m. voor den neus; hals; -halsig bijv. uw. met een herten - Z. -kugel; -thier o. of Stierilirsch m. ba -sch-wiele v., Z. - balken; -seite v. (Tim- hals, met dikkern hals; -haat v. huid v., bal, hertebufrel m.; 2. naar liet hert gem.) mergzijde v., mergkant m.; -spala vel o. van het hert, hertsleder o.; -heil o.. lijkend dier o.; -lhrane v. hertstraan in.;
m. hersenspleet v.; -spek m., Z. -geburt; Z. -wurz; -heit o. witte gentiaan v.; -ho- -tril/fel v. hertetruifel v.;-zvildtret o. wild-suchtig bijv. nw., Z. - krank; -tabak rn. den v. rnv. teelballen in. mv. van het hert; braad o. van een hert; it. hert, reebok m.,
snuiftabak v. tegen hoofdpijn; -toben o., -hol(lun)der m. (Pl.) watervlierboom m.; hinde v.; -wolf in., Z. -lochs; -wundkraut
Z. -wulk; -loll bijv. nvv., Z. -wiithig; 2. bergvlierboom m.; -horn o., Z. -ge, o., Z. -klee; -zvurz(el) v. groote wilde of
-trich.ter m. (Ontik.) trechtervormige uweih; 2. hertshoorn of hertshoren m, bergpeterselie v.; 2. zwarte gentiaan v.; 3.
toorts v.; -zdhre v., Z. -throne; -ziege v,
hersenholte v.,`trechter m.; -verruckl bijv. o.; —baum m., Z. Hirschbaurn.
nw., Z. -wuthig; -iveh o. hoofdpijn v.;
Hirschhornern, bijv. en b. uit wijfje o. van den hertebok; 2. hertekoe
v.; -ziemer in. achterlendestuk, bilstuk
-wvirbel m. verward hoofd ó.; -wand bijv. hertshoorn bestaande, hertshoornen.
nw. krankzinnig, waanzinnig; -nitride v.
Hirschhorn -Hechte, v., z. rn- o. van liet hert; 2. Z. -ruthe; -gunge v.
wond v. in de hersenen; -2vurst v.(Kookk.) IJslandsche mos o.; -geist m. (Scheik.) hertetong v.; 2. (Pl.) of --nkraut o. steen
-varen.,miltkudo
vleeschworst, cervelaatworst v.; -wuth hertshoorngeest m., geest m. van hertsV. hersenontsteking v. gepaard met ra- hoorn; -ha/er m. bronsgrijze kever in.:
Hirse, (-n) v., Hirsen, (-s, mv.
zernij; it, razernij v., razen, woeden o.; 2. Z. Hirschki fer; -ól o. (Scheik.) herts- Hirsen) rit gierst v.; wilde -,Z. Bluthirse.
Hirse(n) -brei, v. gierstebrij v.;
-wvulhig bijv. nw. waanzinnig, krank - hoornolie v.; -salt o. (Scheik,) hertshoornzout o.; -zinke v. pen, pir v., nagel -/i eler o. koorts -v: met gierstvormigen
zinnig.
uitslag; -/'rjrnaig bijv. nw. gierstachtig,
Hirsch , (-es, mv. -e) m. hert o.; m. van hertshoorn.
ein einjahriger -, eenjarig hert o., ree
Hirsch - hued , (-(e)s, mv. -e) rn. gierstvormig; -korn o. gierstkorrel v.
m.; capitaler -, oud hert o.; f2 nfjah--bok voor de hertenjacht gedresseerde hond
Hirsen-acker, acicers, mv. -dcriger -,ein -,der sein dritles Gehórn aulge- m.; jagd v., -jagen o. hertenjacht v.; ker) m. gierstveld o ; -ban in. gierstbouw
setzt hat, vijfjarig hert; schlecht jagdbarer, -ka fer m. vliegend hert o.; -kalb o. jong m.; -brei v.,Z.Hirsebrei; -drusev.(Ontlk.)
- von acht of zehn Enden, hert, waarop hert o.; - kanteel o. kameelschaap, lama gierstvorrnige huidklier v.; - leid o., Z.
nog niet geschoten mag worden; jagdbarcr o.; - kasten m. hut v.; - huize v., Z. -Inc/is; -acker; - fieher o., Z. Hirse/ieber; -fink m.
of gut jagdbarer -, von mehr als zehn -keule v. achterbout m. van een hert; groenvink m.; -[lechle v. gierstvormige
Enden, hert, waarop gejaagd mag wor- -klaue v. klauw ni., voorste gedeelte o. huiduitslag m.; - fórniig bijv. uw., Z. Hirden, hert in zijn zesde jaar; 2. logement van den poot van een hert; -klee in lever- sefórniig; -gejlechi o., Z. - flechte; -gras
o. het hert; er logirt int iveiszen -, in liet kruid o.; -kohl m., Z. - mangold; -kolben o. gierst, gierstplant v.; -griitze v., Z.
witte hert; 3. fliegender -, vliegend hert, ni. (Jachtw.) knobbel m. aan de horens -brei; -knauer m., Z. -starnpfer; -korn
Lucanus cervus; 4. hout o. tot vervaar van het hert; —baum m., Z. -baum, o. gierstkorrel v.; (Gen.) vorming v. van
instrumenten, ingelegd werk-dignva —wasser o. knobbelwater o.; -kopt m. kleine gierstachtige blaasjes in de ton& dienstig.
hertekop m.; (Wapenk.) herteschedel m., gen; (Delfst.) gierstvormig horentje o.;
Hirsch-artig, bijv. nw. hertach- gewei o. van een hert met een stuk van den —artig bijv.jnw.gierstkorrelachtig;(Gen.)
tig; -baum m'. sumak- of smakboom, schedel; -kolk. m., Z..-gelos; -krankheit ---e Tuherkeln,Z. -korn (Gen.); - kopnicht
looiersboom m.; -bein o., Z. -lauf; -be- v. herteziekte, klem v.; -kreun o., Z. bijv. nw. gierstkorrelachtig; —e Driise,
zoar m., Z. -kugel; -bisam m., Z. -thrd iie; -bein; -kugel v. maagsteen m van het Z. -driise; -pfrienter m. (gemeenz., i. k.
-bock m. bok m., mannetje o. van liet hert; -huh V. hertekoe, hinde v.; -lager het.) gortetelder, vitter, pluizer, haarhert; 2. muffeldier, wild steenschaap o.; o. leger, verblijf o. van het hert; -lattig k louver, bedilal, muggezifter in.; - stampte
3. groote steenbok m. uit Amerika; - branie rn. hoefblad o., brandlatuw v.; -lauf m. v. gierstrnolen m.; -stamp fer m. gierst bijv. nw., Z. -farben; -bran fl, -brunst v. (Jachtw.) hertepoot m.; -leder o., Z. peller m.; -vogel m., Z. -fuik.
(Jacht.) bronsttijd m., ritsigheid v. van -haul; -ledern bijv. nw. hertslederen,
]Eiart, ( en, mv. en) m. herder,
tiet hert; 2. (PI.) stinkende morille v.;j van hertsleder.
schaaphoeder m.; (fig.) geistlicher -,
it. Z. - truffel; -beust v. borst v. van het
Hirschling, ( - (e)s, mv. - e) m., zielenherder, geestelijke, pastoor, predihert; -bürsche V. hertenjacht v.; -darn Z. Hirschbrunst (2).
kant nl.
m., Z. Kreuzdorn; -eber m. (Nat. hilt.)
Hirsch - lossing, v., Z. gelos; Hirten, (hirtete, gehirtet) o. ww.
hertezwijn, Indiaansch zwijn o.
-Machs m. losch, linx in.; -ma/ire v. pasti (in Zwitserland) herder zijn, het vee
Hirschen, (hirschte, gehir scht) o.
- mangold rn. (Pl.) groot long--nakev.; hoeden.
ww. wegloopen, deserteeren.
kruid o.; -melde v., Z. - mangold; -móhre
Hirten-amt, (-amt (e) s, mv. -sinHirsch-fáhrte, (-n) v. spoor o. V. (P1.) pastinak v.; -münze v. (PI.) ter) o. herdersambt,ambt o., betrekking v.
van het hert, hertespoor o.; -fanger in. wille polei V. ;-rret,z o., Z. -yarn; -niere van herder; (fig.)ambt o.van zielenherder;
hartsvanger in kort jachtmes o.; ---kup- V. hertenier v.; -park m. herte(n)park o.; -art v. levenswijze, manier, gewoone v.t
pel V. koppel m. van dein hartsvanger; -pastete v. hertepastei v.; -peterlein o.l der herders; -brief m herderlijke, bis
-(ache v. vale, rosse kleur v.; -farben, peterselie v.; -plan m. (Jachtw.) vlakte,'
m.; - dichtart v. her--schopelijkbrf
-farbig bijv. nw. rosachtig, roodvaal, li ert- plaats v. waar de herten samenkomen; dersdicht o.; - dichter m. dichter m. van
(-

-

-

-
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het herdersleven, idyllendichter m.; -rest o. geschiedenisje, vertelseltje, historietje
o. herdersfeest, landelijk feest o.; -f óte o.; it. gebabbel, praatje, sprookje o.
HistQrie, (-n) V. geschiedenis,hisV. herderstluit, herderspijp v.; 2. (Pi.)
waterweegbree v.; - gedicht o. herdersge- torie v., geschiedverhaal o.; -nbuch o.
dicht o., herderszang m., idylle v.; -ge- geschie^l(enis)boek, boek o. over de gehoge o. afsluiting v•, perk, park o. voor schiedenis; -maler m. historieschilder in.;
het vee; - gericht o., Z. -slab; -gesang m. -nschreiber of
herderszang m., idylle v.; -gesprach o.
HistQriker, (-s, mv. Historiker)
samenspraak v. van herders in dichtmaat, m. gesch eedschrijver, geschiedkenner, geecloga v.; -gott m. (Fabell.) herdersgod, schiedvorscher m.

Hoc.
onstuimig, boos; nicht so -!, niet zoo
driftig, haastig!, zacht wat!; -es P/'erd,
vurig; it. ritsig, brandig, Ioopsch, geil;
die Hundin ist -, loopsch; (Sm.) -e Eisensteine, smeltbaar ijzererts; 2. warmte
-e Krankheit,-gevnd,brai;(G.)
hevig, vurig; -es Fieber, vurig, hevig; it.
ijlend; -e Getronke, verhittend, geestrijk;
-e Speise, verwarrnend; -keil v., z. m.
warmte, hitte v., vuuro., drift v.,onstui-

Pan m.; -göttin V. (Fabell.) Pales, godin
Historiograph, (-en, mv. -en) migheid v.
m. geschiedschrijver m.
Hitz—kopf, (-kop/'(e)s, mv. - kopie)
V. der herders.
Hjrtenhaft, er, - st) bijv. en b., Historisch, bijv. nw. geschied m., Z. hil;ig(er Kopf); -köpfig bijv. en
historisch, volgens de geschie--kundig, b. driftig, oploopend, vurig; - miliel o.
Z. hirtentnzdsaig.
verwarmend (genees)rniddel o.; -monat
Herten —haas, (-hawses, mv. -Mu- denis.
ser) o. herdershuis o., herderswoning v.; HistriQne, (-n) V. (o. Gesch.) rn. maand v., waarin de grootste hitte
-hond m. herdershond m.; -Mite v. her- pantomimist, hansworst, kunstenma-' heerscht, Juli, Augustus m.; -pocken v.,
Z. -blalter.
dershut v.; - biltel [n., -kleid o. herders- ker rn.
(-

kiel v., herderspak o.;

-knabe, -junge m.

Hitschel, (-n) v. vlier, vlierbes v.

Ho !, hohQ ! of ho ! ho ! tussch.

Hitz- blaschen, o., -blase, v., !, ho, ho !
herdersknaap m.; 2. herdersjongen, zoon
m. eens herders; -lager o. herdersleger -blatter, (-n) v. vurig puistje, lokje, HQbel, (-s, mv. Nobel) m. schaaf v.;
o.; -lebeno. herdersleven. herderlijk leven, zweetplekje o.; ((Jen.) hittepuistje o.; die Spane aus dein Maule des -s thun, de
nomadenleven, aartsvaderlijk leven o.; -blutiy bijv. nw. (Nat. hist.) warm bloed krullen uit de schaaf halen; (Geweerm.)
-lied o. herderslied o., idylle v.; -lohn m. hebbende; (fig.) driftig, oploopend, op- justeervijl, zoetvijl v.; (Boekb.) Z. Beherdersloon o.; -los bijv. en b. herder- vliegend; —bluligkeil V. oploopendheid, schneidehobel; (Wev.) lemmet, schaafloos, zonder herder; (lig.) zonder pas- opvliegendheid, drift v.; -buttery. smelt- mes o.; (Tinneg.) mantel m., bovenste
helft v.
toor, zonder predikant; it. verlaten, boter, reuzel v.
zonder opzicht; -lust V. herdersverHetze, ( - n) v. hitte, warmte v.; HQbel —bank , (-bdnke) v. schaaf
(Kuip.) kuipersschaaf v.; -binde-bankv.;
maak o.; -rnadchen o. herdersmeisje o.; (Giet.) flieszende of Schweiszhilze, vloei2. meisje o., dochter v. eens herders; hitte v.; die - der Sonne ist sehr grosz, es v. (lleelk.) verband o. met 18 koppen;
-màszig bijv. en b. herderachtig, als een ist eine grosze -, het is zeer warm; (ti;.) - diamant m. (Glaz.) diamant m.; -eisen
herder; (fig.) op de wijze der herders; - haben, warm zijn; (van wijn, kruiden), o. schaaf v., schaafijzer o.; (Kuip.) dissel
-pfeife v., Z. -flöle; -rohr o. herdersfluit prikkelen, heet zijn; (Gen.) vliegende m.; - fórmig bijv. en b. schaafvorrnig; (Pl.)
v., Z. -flóte; -sachet m., Z. -tasche; -schau- hitte, voorbijgaande roodwording v. van disselvorrnig; -geháuse o. hout o. van eene
spiel o. landelijk schouwspel o., pastorale tiet aangezicht; (fig.) drift v., vuur o., schaaf; - kasten m. (Boekb.) bak m. voor
v.; -schuit m., - schutte v. koren o. in levendigheid v.; - der Jugend, vuur o„ afgesneden papier, suipperbak m.; -b.linge
plaats van loon aan den herder; -spiel levendigheid, voortvarendheid v.; in - V., Z. - eisen.
o., Z. -schauspiel; -stab m. herdersstaf geratlien, in vuur, in drift geraken, drifHQbeln, (hobelte, gehobelt) bedr.
m.; (fig.) bisschopsstaf m.; -stand m. tig worden; in der ersten -, in de eerste ww. schaven, met de schaaf bewerken,
herdersstand m.; -slick o. (Tooneelk., drift; das ist in der ersten - geschehen, disselen; glatt -, gladschaven; (fig.) jeni.
Muz.) landelijk stuk o., Z. -spiel; -tasche dat is in eene opwelling van drift ge- -, beschaven, ontbolsteren, beschaafd
V. herderstasch v.; 2. (PI.) beursjeskruid schied; met sprechen, met drift, met maken.
o., grachtvaren v.; -volk o. herders- vuur, driftig spreken; etw. mit - unter- HQbel - span, ( span(e)s,mv. spáne)
volk o., nomadenvolk o.; it. berdersstarn nehmen, vurig, met vuur; mit - arbeilen, m. spaander v. bij het schaven, krul v.;
m.; -welt o. herderlijk leven, herders- met vuur, met ijver, ijverig; die - ver - -spánbinde v., Z. Hobelbinde; - spanpapier
lieren, von der - nachtassen, verkoelen, o. afsnijdsel o., snipper v.
volk o.
Hertig, er, st) bijv. nw. gemak- verflauwen; (fig.) das Ding wird - haben, HQboe, (-n) v. hobo v.; - spielen,
dat zal moeielijk gaan; ohne -, koelhloe- blasen, de hobo bespelen.
kelijk om te hoeden.
Hjrtin, (-nen) v.lrerderin, herders- dig, wel doordacht; (fig.) des Tages Last Hoboist, ( en, mv. en) m. hoboïst
and - tragen, de hitte, demoeielijkheden m., die de hobo bespeelt.
vrouw v.; junge -, Z. Hirtenmádchen.
Hirtlieh, bijv. en b. herderlijk, lan- des daags verduren; (Jachtw.) ritsigheid, Hoch, (höher, hóchst) bijv. en b.
hitte v.; (Bak.) eine - Brod, baksel o., hoog, verheven; das Haus ist Behr -, hoog;
delijk, arcadisch.
Hirzin — fett, ( - (e)s) o., z. m. bok - oven m.; (Waterb.) zwanzig Schlage in hoher Berg, hoog; - auf eirem Berge,
ke(n)vet o., bokke(n)talk m., hircine v.; einer - thun, (bij het inheien van palen), bovenop, op den top &; hohes, - gelege-sauer bijv. nw., —es Salz, hircinezuur twintigmaal achtereen; - messen m. warm- nes Land, hoogland o.; - springen, /liegen,
zout o.; -sure v. hircinezuur, bokkevet- temeter, vuurmeter, pyrometer m.; -mes - hoog vliegen; (Zeew.) das Meer ist -, die
sung V. vuurmeting v., meten o. der warm- See gelet -, de zee loopt hoog, staat hol;
zuur o.
hohe Fluth, hooge vloed; auf der hohen
Hesse, (-n) v. windas o., katrol v., tegraden.
Hitzen, (hilzte, gehitzt) bedr. ww. See, in volle zee; in die hohe See [ahren,
takel, kaapstander m.
Hessen, (hisste, gehisst) bedr. ww. verhitten, verwarmen, tot een hoogen het ruime sop kiezen, in de open zee vawarmtegraad brengen;2. o. ww. (veroud.) ren; - of dicht beien Winde segeln, dicht
(Zeew.) hijschen, opwinden.
onder den wind &!; - in der Kuhl!,
Hjss(en)block, (-block(e)s, mv. heet zijn, gloeien.
Hitzig, ( -er, -si) bijv. en b. heet, (Zeew.) omhoog!, in het want!; hope
-blócke) m. talie v., takel m.
Hi.sstau, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) gloeiend, warm; -es Blut, warm; -e Hitn- Slirn, hoog voorhoofd; eine hohe Schutklomp, waterman, staanman m., kles- melsgegend, heet; eine - Leber haben, (fig.) ter haben, een hoogen schouder hebben;
veel dorst hebben, veel houden vandrin- hunderi Fusz -, hoog, ter hoogte van;
sing v.
Hist, tussch. bist!, d. i. links !; - and ken; (Sm.) -es Eisen, gloeiend; (fig.) (Giet.) hoher Ofen, hoogoven m.;(Bergw.)
verhittend, driftig, overijld, onstuimig;, hohes Gebirg, (Boschw.) hoher Wald, Z.
holt, links en rechts.
Histologie, Histolographie, -er Kopf, driftkop; etw. - angreifen, drif- -tvald; (Krijgsw.) Gewehr -!, omhoog!;
v. beschrijving, leer v. van het cellen- tig, met drift, met vuur; - auf eta. sein, (fig.) noch - am Tage, op klaarlichten
verbitterd zijn op; - sprechen, driftig, met dag; die Sonne steht schon sehr -, staat
weefsel .
HistQrchen, (-s, mv. Histórchen) drift; es ging da sehr - zu, hevig, heftig, reeds zeer hoog; es ist hoher Tag, het is
-
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volle dag; - hinaus wollen, groote plan- hoogstens, ten hoogste; etw. - aufneh- HQehbetrübt, bijv . nw., Z. hochnen in het hoofd hebben, groote aanspra- men, zeer gevoelig zijn voor; elty. - em- bekiimmert.
HQehbewaldet, bijv. nw. met
ken maken; er ist - am Brelle, hij staat p/inden, kwalijk opnemen; - and theuer
hoog aangeschreven, in een goed blaadje; versichern,hoog en duur verzekeren; - and hoog houlgewas begroeid.
HQeb blau, bijv. nw. helder blauw,
- aufhorchen. groote ooren opzetten, met theuerschwóren,hoogen duur,bij kris en bij
verwondering luisteren; 2. (Muz.) hoog, kras bezweren; bei hoher Strafe, op strenge hoor l lauw.
HQchbootsmann, (-mann(e)s,
helder, scherp; höher slimmen, hooger straf; sich - versündigen, zich zeer bestemmen, den loon hooger nerven; (lig.) zondigen; es - bringen, tiet ver brengen, mv. - leute) in. (Zeew.) opperbootsman in.
HQchbord, (-es, nov. -e) o. (Zeew.)
Z. spannen; (Schild.) hoog, schitterend, ver komen; etw., jem. sehr - hallen, hoogst
scherp; hohes Roth, hoogrood; hoheFarbe, roemen, veel ophef maken van; - empfeh- hooggcboord schip, linieschip, fregat hoog, fel; it. helder; 3. (fig.) es ist hohe len, ten zeerste; sich - verwundern, uiterst schip 0.
Zeil, die hóchste Zeil, het is hoog tijd, er verrast, verwonderd zijn; - bedauern, d iep HQchbordig, bijv. uw . hooggeis geen tijd te verliezen; hohes Alter, betreuren; - erfreut, zeer verrukt; höchst boord; -es Schi/[, Z. Hochbord.
HQchbrandend, bijv. nw. hoog
hooge ouderdom, gevorderde leeftijd; etend, allerellendigst; in höchsler Ede, in
jem. - leben lassen, jemn. ein Lebe- brin- (le grootste haast; au/'s Hochste, op zijn opschuirnen4l, hoog gistend; (Zeew.) met
gen, drinken op de gezondheid & van; hoogst, hoogstens; ant's Hvchsle treiben, hooge branding.
HQehbrustig, bijv.nw. eerre hooge
(Geslachtsr.) höher hinau/steigen, hoo- tot tiet uiterste brengen; wenn es au/"s
ger opgaan; das hohe Allerthum, de hooge Hóchste komnit, hoogstens, als het tot tiet borst liebbende,hoogborstig; (fig.) trotsch,
oudheid, lang verloopen tijd; (Krijgsw ) uiterste komt; das Hochste, hoonste,;hoog- hoogmoedig.
HQehbunt, bijv . nw. (Hand.) zeer
drei Mann -, drie man hoog; 4. hoher ste punt, maximum o.; (gemeenz.) huchsi
Preis, hoog, aanzienlijk; wie -kommt ihm aólhig, hoogst noodig, volstrekt nood gemengd.
das Hóchste, was ich shun kano,-zakelij;
HQehbusehig, bijv. nw. met
dieses Bach zu stehen ?, hoe hoog komt
hein dit boek- te staan ?, hoeveel kost hein al wat ik doen kan; it. das gehl ja - her!, hooge kruinen, wet hooge pluimen voorzien.
&?; - anselzen, - einkau[en, hoog, duur; dat gaat hier vroolijk toe.
HQchachtbar, bijv. nw. hoog - HQehbusig, bij v. nw. met hoogen,
wie - verkaufen Sie das ?, voor hoeveel
vollen boezem.
&?; (6g.) einen Dienst - anrechnen, groot, achtbaar, zeer geacht.
HQehachten, (achtele hock, hoch- HQehdero, bijv. nw. (veroud.)
voornaam, zeer, hoog aangeven; (fig.)
ein hohes Spiel, grof, aanzienlijk; -spielen, geachlet) bedr. ww. jent. -, hoogachten, ho^)gstdeszelfs; - Refehlen zubolye, ingevolge Hoogstdeszelfs bevel.
grof, om veel geld spelen; (Hand.) der boogschatten, achting toedragen.
HQehachtung, v. hoogachting, HQchdeutsch, bijv. nw. Hoog
Geldkurs stehl -, gehl höher, staat hoog,
die -eMundart, liet Hoogdultsch-duitsch;
rijst; 5. holle Schule, hoogeschool, uni - achting v., eerbied m.
HQchachtungsvoll, bijv. nw. o.; - meister m., Z. Hochmeister.
versiteit v.; die hóheren WissenschafHQehdieselben, voorn. hoogst ten, hoogere; höhere Geometrie, hoogere vol hoogachting, eerbiedig, met de meeste
dezelve; - werden erlauben, hoogstdezelve
meetkunst; holler Verstand, voornaam, of grootste achting.
HQehadelig, bijv. nw. hoogedel, zal veroorloven, mijnheer of liEd. zal &.
uitnemend, buitengewoon; hohe Miene,
HQchdruck, ( (e)s) m., z. m.
groot air; it. trotsch, hoogmoedig voor doorluchtig, van hoogen adel.
HQehaltar, (-tar(e)s, mv. -tare of (Werkt.) hooge drukking v.; -harte V.
das hóchsle Gut, tiet hoogste,-komen;
kaart v. met opgewerkte vlakken &; beste, edelste, opperste goed; das Hohe, -tare) m. (Kath.) hoogaltaar o.
HQehamt, (-aml(e)s, mv. -amter) maschine v. machine v. met hooge druk
verhevene; das hóchste Wesen, het hoog-king.
ste, opperste wezen, God; ein hopes o. (bath .) hoogmis, gezongen mis v.
HQehansehnlieh, bijv. nw. zeer HQehebene, (-n) v. hoogvlakte V.
Fest, hoog, groot, plechtig; (Godsd.)
v . en b.
HQchedelgeboren, bijv.
die holle Woche, de Goede week; (Kath.) aanzienlijk.
HQehäugig, bijv. en b. trotsch, (veroud.) hoogwelgeboren, doorluchtig.
die holle Messe, dashohe Anat, Z. Hochaml;
HQchehrwi rdig, bijv.nw. hoog der hohe Altar, Z. Hochallar; (H. S.) das uit de hoogte neerziend.
HQehbegabt, bijv. nw. zeer be- eerwaardig; -er Herr!, Ew. Hochehrwv rhoheLied, Hooglied o.; diehóhere Schreibart, verheven stijl; (Rechtsw.) hohe Ge- gaafd, met schoone hoedanigheden be- den 1, hoogeerwaarde Fleer!, Lloogeerwaarde!
richte, crimineel gerechtshof; hohes Ver gaafd.
HQehbegli ekt, bijv. nes. zeer HQcheigen, bijv . nw. in eigen pergrove, crimineele misdaad v.;-brechn,
soon, hoogst eigen.
hohe of edleMetalle,edel; (Jachtw.) hohes gelukkig.
HQehbegunstigt, bijv. nw. zeer HQchepot, (-s) o., z. m. hutspot v.
Wildbrel, groot, hoog wild; hohe Jagd,
HQchempfindung, -en) v. hoog
groote jacht; it. hohe of schwere Tucher, begunstigd, met gunsten overladen.
HQehbeherzt, bijv . nw. zeer moe gestemd gevoel o., verrukking, beziegroote netten; hoher Stand, Rang, hoog,
zeer dapper, onverschrokken.
-dig, ling V.
verheven, aanzienlijk; oaf hohem Fusze
HQehbeinig, bijv . nw. met hooge IHQehentzUckt, bijv. nw. zeer
leben, op een grooten voet leven, den heer
spelen; der hohe Adel, hooge adel m.; die beenen, met lange pootes; (fig.) duur, verrukt, hoogst verrukt.
HQcherfahren, bijv. nw. hoogst,
hohen Kronbedienten, dignitarissen, otpi- kommerlijk, armzalig.
HQchbejahrt, bijv. nw. hoog be- ervaren, zeer bekwaam.
eieren m. mv. des konings; (j. Gesch.)
HQeherfreut, bijv. nw. zeer ver
der hohe Priester, hoogepriester m.; eis jaard, zeer oud.
uiterst verrukt.
-heugd,
HQohbekummert, bijv. nw . zeer
hohes Stilt, Z.Hochstifl; hofles Geschlecht,
HQeherhaben, hQeherhodoorluchtig, aanzienlijk, oud; eine hohe bekommerd, diep bedroefd, uiterst mis ben, bijv. nw. zeer verheven, hoogst,
Person, aanzienlijk; in hoher Person, in troostig.
HQchbolobt, bijv. ;nw. (veroud.) zeer hoog; 2. (Beeldh.) -e Arbeil, hoog eigen persoon, persoonlijk; mit eigener
verheven.
hoher Hand, met eigen hand; wollen Sie hooggeprezen.
HQehbeschlagen, bijv.nw .(Vee - HQeherleuehtet, bijv. nw. zeer
mir die hohe Gnade erweisen, groote
verlicht.
gunst; Hohe and Niedrige, grooten en a.) op het punt van te jongen.
HQehbetagt, bijv. nw., Z. hoch- HQchersprieszlich, bijv. nw.
kleinen, aanzienlijken en geringen; Z.
(w. i. gebr.) zeer voordeelig, hoogst
allerhöchst, hochedel, hochfi rstlich, hoch- bejahrt.
HQehbetraut, bijv . nw. zeer ver- nuttig.
graflich; 6. in hohem Grade stola, in hooge,
HQcherwiillnt, bijv . nw. boven
groote mate, zeer, uiterst; im höchslen trouwd, vertrouwelijk, intiem.
bovengenoemd.
-vermld,
HQehbetroffen, bijv . nw. hoogst,
Grade freigebig,hoogst,uiterst,in de grootHQeherzurnt, bijv. nw. hoogst
ste mate; der hóchsle Grad, overtreffende zeer verwonderd, diep getroffen.
vertoornd, uiterst verbitterd, boos.
trap, superlativus m.; wenn es - kommt,
-
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Hoehfahrend, bijv. nw . trotsch , -sánge)m. hooglied, plechtig, verheven
fier, heerschzuchtig, hoogmoedig, ge- lied o., ode v., psalm m.
biedend.
Hoehgesault, bijv. nw. met hooge
zuilen.
Hochfahrt, v., Z. Ho fahrl .
Hochfarbig, bijv .nw. hoogkleurig, Hochgeschtzt, bijv . nw. hooghoog van kleur, scherp.
geacht.
HQchfeierlieh, bijv. en b. uiterst Hoehgescheitelt, bijv. nw. met',
plechtig, zeer feestelijk.
hoogen kruin, een hoog voorhoofd heb Hochfliegend, bijv. nw. boog - bende.
vliegend, eene hooge vlucht nemend; (van
Hochgeschmack, (-e)s m., z. m.'
den stijl), hoogdravend, gezwollen, bom fijne smaak m.
-er Geist, groote geest, groot-bastich;
Hochgeschi rzt, bijv. nw. met
vernuft; -e Gedanken, verheven; -e Plane,' opgenomen kleederen, licht gekleed; it.
grootsch, eerzuchtig.
tot het werk gereed.
Hochflieger, ( - s, mv . Hochflieger) Hochgesehwnzt, bijv . nw . met
m. (Nat. hist.) vliegende visch m.
hooggedragen staart.
HQehfurstlich, bijv. nw . door - Hochgesegnet, bijv . nw. hoog -

Hoehhorn, (-horn(e)s, mv. -hi rner) m. hoogfluit, hobo v.
Hochhufner, (-ners, mv. -oer
m. (Leeuw.) proost m. van een leen;
(Rechtses.) bijzitter m. in eene recht
)

-bank.

HQehjiihrig, bijv . nw. zeer oud,
bejaard.
i

Hochkamm, (-kamni (e) s, mv.
-kaninie) in. (Kamm.) kam m.
Hoehkettig, bijv. nw. (Wev.) met.
loodrechten ketting geweven.
Hoehklingend , bijv. nw. luid.klinkend; (fig.) -er Titel, deftig, statig,
voornaam; -e Rede, hoogdravend, gezwollen.
Hgehkraft, krá fte) v. macht,
overmacht, bovenhand v.
(-

luchtig; Ew. -e Durchlaucht, Uwe door- gezegend, hooggeloofd.
luchtige Hoogheid.
Hochgesinnt, bijv. uw. hoog ge- Hochkraut, (-kraut (e) s,mv.-krauHoehgarn,( - (e)s,mv. - e)o. (Jacht - stemd,edel gezind,edelmoedig; 2. trotsch, ter) o., Z. Dille.
w.) vogelnet o.
Hoehland, (-land(e)s, mv. -ihnhoogmoedig.
Hochgeachtet, bijv. nw . hoog Hoehgespannt, bijv. nw. hoog! der) o. hoogland, bergland o.

Hoehländer, ( ders, mv. der) ni.,
gespannen, overdreven, aanmatigend.
Hoehgestellt,bijv. nw. (fig.) hoog' —in, (-nen) v. hooglander m., bewoner
Herr! grootmachtig, hoog gebiedend, Z. geplaatst, met een aanzienlijk ambt be- ni., bewoonster v. van een hoogland, bergbewoner m.
hochmögend.
kleed, voornaam.
HQe,hgebirge, ( - ges, mv. ge) o. IlQchgestirnt, bijv. uw., Z. hock-' Hochlautend, bijv. nw., Z. hochklingend; (Jachtw.) -er Hond, hard blafhooggebergte o.
gescheilelt.
Hochgeboren, bijv. nw. hoogwel
Hoehgesti hl, (-(e)s, mv. -e) o.,Í fend.
weledel, van aanzienlijke ge--geborn, Z. Eniporkircfie.
Hoehlautig, bijv. nov. hooglui boorte; -er Graf! Mijnheer de Graaf.
Hochgethurmt, bijv . nw. met dend, hoogklinkend, hoog gestemd.
HQchgedacht, bij v . nw.,Z.hocher- hooge torens, koepels voorzien; (fig.) Hoehlehrer, (-rers, mv. -rer) m.
hoogleeraar, professor m.
wähnt.
hoog opeengestapeld.
HQehgeehrt, bijv . nw. zeer ge- IHoehgewaehsen, bijv. nw. -es Hochleuchter, Iers, mv. -ter)
m. (PI.) witte maluwe v.
ëerd; -er, -ester Herr !, zeer geëerde, wel Feld, met hoog staand koren &.
Heer.
-edl
Höchlich, bijw. zeer, hooglijk,
H ch ew^sser
o.
g
^ mv. (^ Zeew. ))
Hoehgefi hl, (-(e)s, mv. -e) o., zwelling, rijzing v., •wassen o. (des wa- uiterst; - erfreut, ten toppunt van vreugde;
Z. Hochempfindung.
sick - vergehen, zich grootelijks misdraters).
Hoehgehornt, bijv . nw. met lange Hgehgewild, ( - (e)s) o., z. m., Z. gen.
horens.
Hoehlied, ( - (e) s, mv. er) o. hoogHochwcild.
HQchgeistig, bijv. nw. hoog ge- Hochgewitter, ( -Iers, mv. -ter) lied o., feestzang m.
stemd, verheven gezind; (fig.) afgetrok- o. onweller, hevig onweder o.
Hochli blich,'bijv . nw. (titel van
ken.
Hoehgewolbt, bijv. nw. met een' kleine steden en hunne vertegenwoordiHQehgelag, (-(e)s, mv. -e) o. ban- hoog gewelf, met hoogen hoog voorzien; gers), hooglofrelijk, zeer loffelijk.
ket, prachtig feestmaal o.
HQchmahl, ( mahl(e)s, mv. - naáh(van dieren), bultig.
Hoehgelahrt, bijv . nw., Z. koch- Hoehgewi rzt, bijv. nw. sterk ler) o., Z. Hochgelage.
gelehrt.
Hochmaul, ( niaul(e)s, mv. möugekruid; (fig.) een groot genot verschaf
HQehgelb, bijv. nw. hoog geel,
-fend. ler) m. (Nat. hist.) zalm m.
scherp geel.
Hoehgraf, ( en, mv. en) m. rijks - ' Hochmeister, ( - s, mv. Hockmeister) m grootmeester m.
Hoehgelehrt, bijv. nw . hoogge - graaf m., Z. Oberrichter.
leerd, zeergeleerd.
Hochgraflich, bijv. van den rijks 1 Hochmeisterthum, ( - s) o., z.
Hochgelobt, bijv. nw. hoog ge- graaf; Seine, Ihre -e Gnaden, Mijnheer de' m. grootmeesterschap o., waardigheid v._
loofd, hoog geprezen, gezegend.
Graaf, Mevrouw de Gravin.
van grootmeester; 2. aan een groot
onderworpen gebied o.
-mestr
Hochgeneigt, hoehgeneig- Hoehgrun, bijv . nw. hooggroen,
test, bijv. en b. zeer genegen, zeer ge- donker groen.
Hochmesse, (-n) v., Z. Hochamt.
narlig, goedgunstig.
Hochhalbgeschlagen,bijv.nw. Hochmflgend, bijv. nw. hoog
Ihre -en of Hochmögenheiten,-mogend;
HQchgenuss, ( nusses, mv. nüs- (Goudsi.) door toevoeging van koper sterk
se) m zielsgenot, uitgelezen genot o., gekleurd.
Hunne Hoogmogende (Hoeren).
zielevreugde V.
Hoehhalten, (hielt hock, hochge- Hoehmuth, (-s) m. hoogmoed m.,
HQehgepriesen, bijv. nw. hoog - hallen) bedr. ww. our., Z. hochachten. trotschheid, verwaandheid, aanmatiging
geprezen, Z. hochgelobt.
Hoehhausig, bijv, nw. met vele v.; (Spr.) - kommt vor dens Falle of wenn
- au fgeht, geht Glitch unter, hoogmoed
Hoehgericht, (-(e)s, mv. e) o. verdiepingen, hoog opgetrokken.
hooggerecht, hoog gerechtshof o.,gerecht
HQchheilig, bijr, nw. hoogheilig, komt voor den val.
o., rechtbank v. die uitspraak doet over allerheiligst.
Hochmuthig, ( er, st) bijv. nw.
leven en dood, crimineel gerechtshof o.;
Hoehher, hijw. van de hoogte af; 2. hoogmoedig, trotsch, verwaand aanma2. galg, schandpaal m., schavot o., plaats (fig.) van hooge, aanzienlijke afkomst.
tigend, gebiedend; - werden., trotsch worV. der terechtstelling; 3. (Vog.) lijster
Hochherzig, b ij v . nw. hooghar- den, zich verhoovaárdigen.
lijsterboog m.; -sherr m. lid o.,-strik, tig, fier, edel, edelmoedig; -keit v. hoog
HQehmuthsteufel, ( - fels, mv.
rechter m. van een hooggerecht.
fierheid, grootmoedigheid v.,-hartiged, -fel) m. hoogmoed, hoogmoedsduivel m.;
HQehgerueh, (-ruch(e)s, mv. zieleadel m.
der - ist in ihn gefahren, hij is hoog
-ruche) m. sterke, welriekende geur m.
geworden.
-moedig,trsch
HQehholz, (-(e)s) o., z. m. (van
HQehgesang, (-sang (e) s , mv. een boom), takken m. mv.
geacht, zeer geacht.
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HQchsehule, (- n) v. hoogeschool,

uw., Z. hoclt-

rader, landverrader in., landverraad

-sterv.
HQehverrátherisch, bijv. nw.
ler) m. student, leerling in. eener hoo- van hoog verraad, als een landverrader.
;eschool Si.
HQehverstandig, bijv. uw. zeer
HQchschulterig, bijv. nw. hooge verstandig, hoogst vernuftig.
;chowders hebbende, hoog geschouderd.
HQchvieh, (-(e)s) o., z. m. rundHQChsehuss , (- schusses , nlv. vee o.
-schiisse) m. schot o. in de lucht, schot
HQehwache, (-n) v. op een
). dat langs den rug van liet wild berg Si geplaatste schildwacht m.; 2.
strijkt.
seinvuur o., uitkijk m. op de bergen.
HQchschwanger, bijv. n w. hoog HQchwald, (-wald(e)s, mv. -u'ö lzwanger, de bevalling nabij.
der) in. hoogstammig woud, bosch,
HQchschwanz, (- schlvan; es, mv. hout o.
•schwänzc) m. gestreepte purperslak v.
HQchwarte, (-n) v., Z. HochHQehsegelfisch, (- es, mi . -e) in. cache.
ansvisch ni.
HQehwasser, (-sers, mv. -ser)
HQchsel, (- s, mv. Hóchsel) in. ( van o. hoog water o., vloed m.; 2. hooge
;en bijenkorf), verhoogingsstuk o.
wateren o. niv.
HQehselig, bijv. nw. wijlen, zaliHQchweg, (-(e)s, mv. -e) in.
;er; der -e König, wijlen de koning, de aangehoogde weg, straatweg m,
► verleden koning, de koning-zaliger.
HQChweise, bijv. uw. hoogwijs,
universiteit, academie v.

muthig.

HQchnothig, hQchstni thig,
bijv. uw. hoognoodig, hoog noodzakelijk,
zeer dringend, onvermijdelijk.

HQehnothpeinlich, bijv. nw
-es Halsgericht, hoogste crimineele recht ba n k v.

HQehoberlich, hQchoberkeitlieh, bijv. uw. (veroud.) van wege
de hooge overheid geschiedend.

HQehofen, (-o/ens, mv. -ó/en) rn .
hoogoven m.

HQchpflaster, (-slers, mv. -ster)
o. hoog liggende straatweg, steenweg m.

HQehp$ieht, (- en)
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v. eerste,

duurste plicht m.

HQehpreislieh, bij v. nw. (ver oud.) hoog loffelijk, hoogachtbaan,
HQehpriester,.(- sters, mv. -ster)
m. (bij de joden), Hoogepriester, opperpriester in.; der römische -, de Roomsche
hoogepriester, paus m.

HQchschi ler, (- s, in v. Hochschu-

,

HQehsinn, (-(e)s) nl., z. in. ver - zeer wijs.
HQehpriester—amt, —thum, ieven gezindheid v.; 2. (i. k. bet.) trot- HQchwerth, bijv. nw. hoogwaar
o., -wUrde, v. hoogepriesterambt, hoo- else gezindheid v.
-dig,
zeer waard of kostelijk.
HQchsinnig, bijv. ow., Z. hoch- Hochwiehtig, bijv. nw. zeer gegepriesterschap o., pausschap o.
wichtig, zeer belangrijk.
HQehpriesterlieh, bijv. nw.hoo- ierzig.
HQChsitz, (-es, inv. -e) m. verhegepriesterlijk, pauselijk.
HQchwild (pret), o., z. m. (J aclh t.w.) groot wild o.
HQchpurpurn, bijv. nw. konings- ren zetel, troon m.
HQchsprecher , (-chers , mv. HQehwohl -edel, -edelgebopurperen.

HQehrandig, bijv. nw. met hoogen rand, een hoog boord hebbende.
HQehrelief, (- s, mv. -s) o. bol rond opgewerkt stuk, haut-relief o.
HOchroth, bijv. nw. hoogrood,
schel rood, karmozijn rood; (Pl.) bloed kleurig.
Hochrucken, (-keus, ruv. -ken)

cher) m, grootspreker, bluffer, pocher m. ren, -ehrwurdig, bijv. uw., Z.
Höehst, bijv. hoogst, zeer, buiten hochedel
poch; aars -e, hoogstens, op-;ewon,Z.
HQehwohlgeboren, bijv. uw.
iet ergst, uiterste.
hoogwelgeboren, weledel; Ester-!, hoog HQehstámmig, bijv. ow. met welgeboren fleer!
ioogen stam; ein junger -er Bauna, jonge, HQehwurde, (-n) v. aanzien loog opgeschoten boom; ein -er Wald, Z. lijke betrekking v., prelaatschap o.
,

fochwald.

Hochstapler, (-s, mv. Hockin. ruggestuk o.; 2. (Nat. bist.) zalm m.
met rooden rug; it. slak v. zonder tau- dopier) nl. bedelaar, laadlooper m.
Hochstens, bijw. hoogstens, op
den; (Pl.) witte kal(e)bas v.
HQehri ckig, bijv. nw. een hoo- zijn hoogst, op zijn meest.
HQchstift, (-(e)s, cnv. -er) o. dom gen rug hebbende; 2. bultig, krom, een
kapittel, bisdom o.; -skirche v. kerk v.
bult hebbende.
HQehrund, bijv. nw. bolrond, koe van liet domkapittel, kathedraal v.
HQchstirnme, (-n) v. (M uz.) hooge
-pelvormig.
HQchriinde, HQchrundheit, stem, sopraan v.; it., Z. Hochsänger.
HQehstrasze, (-n) v. groote heer
V. bolrondheid v., koepelvorrn m.
straatweg m., hoogstraat v.
-weg,
HQehsanger, (- gers, mv. -ger)
HQChstrebend, bijv. nw. eer
m. (Muz.) tenorzanger, sopraanzanger rn.
ver gaande.
-zuchtig,
HQchschaftig, bijv. nw. met hooHQehthat, (-en) v. groote daad,
ge schacht, met hoogen steel.
HQehschaftig, bijv. nw.,Z. hoch- heldendaad v.
HQehtcnig, bijv. uw. scherp gekeltig.
HQehsch tzbar, bijv. nw. zeer sloten (van klinkletters).
HQehtrabend, bijv. uw. (Rijk.)
achtingswaardig
HQehschátzen, (schdtzte hock, een harden, zwaren tred hebbende;
hochgeschäizt) bedr. ww., Z. hochachien; (fig.) hoogdravend.
HQehtrotzend, bijv. nw. weerhochgeschátzter Freund 1, zeer geachte
spannig, zich stout verzettend.
vriend!

HQehwurden, hQehwurdig,
bijv. nw. hoogeerwaardig, hoogwaard,
eerbiedwaardig; Euer-!, -er!, hoogeer waarde Heer, Uwe Eminentie v.

Hochwurdige , HQchwurdigste, (-s) o., z. in. (Kash.) Hoog w aardige, Allerheiligste, 11. Sacrament
o. des Altaars, Hostie V.

HQehzange, (-n) v. (Sm.) groote

tan; v.
HQehzeit, (-en) v. bruiloft v.,
huwelijk o., feesttijd, hoogtijd u1.; machen, haben, hallen, bruiloft houden,
vieren; eine - geben, bruiloftsfeest o,
geven; auf eine - gehen, ter bruiloft,
naar erne bruiloft gaan; 2. huwelijksvoltrekking, huwelijksplechtigheid v.,
huwelijk o.

HQehzeit-band, (-band(e)s, mv.
-binder) o., Z. Braulband; -balt o.

bruidsbed, huwelijksbed o.; -bitter rn .
hij, die tot de bruiloft uitnoodigt ;

-brief m. uitnoodiging V. tot eerie bruiHQchverbreehen, (-chens, inc. l oft; - ceremonien v. mv., Z. -gebrauche.
schauer) m. sterrenkijker in.; (Nat. kist.) -chen) o. hoogverraad, landverraad o.,
HQchzeiter, ( -Iers, mv. Ier) m.
majesteitsschennis v.
bruidegom m.; -in v. bruid.
grootoog in. (visch uit Suriname).
HQehsehenkelig, bijv. nw. met HQchverdient, bijv. nw. zeer HQchzeit-fackel, (-n) v. hu -

HQchsehauer, (- s, mv. Hoch-

hooge pooten.

waardig, zeer verdienstelijk, van groote welijksfakkel v.; -feier v., -jest o. bruiloft v., bruiloftsfeest, huwelijksfeest o.;
somnambulisme o.
HQehverniogend , bijv. nw. -gast m. bruiloftsgast, genoodigde rn.
HQchschmuck, (- es, mv. -e) ui, hoogmogend, zeer machtig, veel ver- op eerie bruiloft; -gebrauche m inc.
feestgewaad, galakleed, ornaat o.
huwelijksplechtigheden v. in.; - gedicht
mogend.
HQehschollig, bijv. nw. (van der HQehverrath, (-(e)s) in., z. m. o. bruiloftsgedicht, bruiloftslied o., hu
-geprange o. bruilofts--welijkszangm.;
grond), vet, vruchtbaar, met dikke klui. hoogverraad o.
ten.
HQehverráther, -in, hoog ve r _pracht v. , bruiloftspronk m.; -gesang

HQchschlaf, (-( e)s) m., z. ni. verdienste.

;
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Hof.

Hof.

floc.

H^ekerblatt , blat t (e ) s , mv. trekking V. aan liet hof; -anwalt m., Z.
m. huwelijkszang m., bruiloftslied o.;
-advokat; -apotheke v. apotheek v. van het
-geschenk o. bruiloftsgeschenk, huwe- -blälter) o., Z. Haukenblalt.
(-

lijksgeschenk o.; - gewand o. bruiloftsgewaad, bruiloftskleed, bruidskleed o.;
-goll m. huwelijksgod, god m. des huwelij ks, Hymen m.; -haas o. brui^lsbuis o.; -kleid o., Z. - gewand; - kosten
mv. bruiloftskosten m. mv.; - krans, rn.
bruiloftskrans, bruidskrans m.; - kuchen
m. bruiloftskoek m.; -kutsche v. bruidskoets v.; -leute m. mv., Z. - gast.
HQchzeitlich, bijv. nw. tot de
bruiloft behoorend; - gekleidet, als eene
bruid, als een bruidegom.
HQChzeit-lied , (-(e)s, mv. -er)
o„ Z. -gesang, - gedicht; -mail o. brui
-mdszig bijv. nw., Z.-loftsma.;
hochzeillich; -mutter v. moeder v. der
bruid, van den bruidegom; - nacht V.
bruidsnacht, eerste nacht m. na de tinwel ijksvoltrekking; -paar o., Z. Brautpaar; -predigt V. huwelijkspreek v.;
-rede v. huwelijksrede, bruiloftsrede v.;
-redner m, hij die de hruilofts- of hu
houdt, redenaar m. hij de-welijksrd
voltrekking des huwelijks; -rutscher m.
belasting V. aan den grondeigenaar om
op den bruiloftsvlag te voldoen ; -saai m.
bruiloftszaal v.; -schleier m. bruidssluier
m.; -schmaus m. bruiloftspartij v., Z.
-mahl; -schmuck m. bruiloftstooi, bruidstooi m,; -spiel o. bruiloftsspel o. ; -tag
m. bruiloftsdag m.; -tans m. bruiloftsdans m.; -rater m. vader m. der bruid;
2. hij , die de bruiloftskosten betaalt;
-verse m. mv., Z. - gedicht; -trein m.
bruiloftswijn m.; -woche V. bruiloftsweek,
huwelijksweek V.

HQekerehen, (-chens, mv. -chest) hof, hof- apotheek v.; - apotheker m. apo-

o. (verkl.) bultje, knobbeltje o.

theker in. van tiet hof; -arbeit v. arbeid

HQekericht, bijv. uw . als een bult, V. voor het hof; 2. leenarbeid m.; -ar-

hei/er in. arbeider in., die voor het hof

bultig.

H^ekerig, ( -er, -st) bijv. en b. werkt; 2. hij, die leendiensten verricht;

bultig, gebocheld, oneffen; -er Weg, hob- -art v. wijze v. van doen aan het hof; it.

belig; (PI.) -e Wurzel, knobbelig, knoes- hoffelijkheid, fijnheid, geslepenheid v.;
tig; (Gray.) -e Linien of Z. ge, korte tril - -arzt in. hofarts, lijfarts, geneesheer m.
strepen niet stippen vermengd; (Ontik.) gran het hof; -backer m. bakker m. aan
der -e Theil der Leber. bultig, met knob- het hof; -bocherei, v. bakkerij v. van het
bels bezet; (6..) -e Schreibart, stootend.. hof; 2. hofbakkers m. mss.; - barbier m,
H^ekerkoralle, (-en) v. sterko- barbier in. aan liet hof; -bauamt o. opzicht o. over de hofgebouwen; -bauer rn.
raal V. en o.
H^ekern, (hocherte, gehockert) o. landbouwer, landman, boer m.; -bedienter in. hofbediende m.; 2. lakei m.; die
WW., Z. hocken.
H^Cker -ochs, (-en, mv. -en) m. sd,mn.11ichen — n, hofstoet m. ; -hectic(Nat. kist.) buffelos, bisonos m.; -tra stung v., Z. -ant!; -hefehl m. bevel o.
bijv. nw. bultig, bulterig, een bult-gend van het hof; -befreit bijv. en b. vrij; -bescheid m. besluit, antwoord o. van het
dragend.
Hoekespiel, (-s) o.. z. m. (Sp.) hof; -bibliothek V. hofbibliotheek v.; -bi
hofbibliothecaris m.; -bier-bliothekarm.
bok, bok ! sta vast, haasje -over o.
Hode, (-n) v. teelbal, zaalbal, kloot of Herrenbier o. goed hier, hoerenbier o.;
m.; die -n ausschneiden, snijden, lubben; -bi.ldlt,auer in. beeldhouwer m. voor het
hof; -brjttcher m. kuiper m. aan liet hof;
(van menschen), snijden, castreeren.
Hodeln, hodeln, (hodelle, gelto- -branch m. gewoonte v. aan het hof, hof
-brod o. brood o.-gebruiko.,tqv;
delt, en hódelle, gehödelt o. ww klein
drijven, rondventen.
-handel voor liet hof; 2. — essen, in den dienst
Hoden abweichung, v. ver- van een vorst, van het hof zijn; 3. Z.
plaatsing der teel- of zaadballen; -halt' Frohnbrod; -birch o. boek, register o. (Ier
m. (Ontlk.) klootzak, balzak m.; -bruch leendiensten; 2. hofregister, hoek, regisin. balzakbreuk, darmbreuk v.; -forrnig ter o., lijst v. der hofbedienil.en, -hitchbijv. nw. klootvormig ; -geschwulst V. trucker in. hofboekdrukker to -buch(tien.) opzwellen o. van een of twee teel halter m. boekhouder m, aan het hof;
-haat v., -haulchen o. (Ontlk.)-balen; -huchhöndler m. hofboekhandelaar m.;
huilspier V. van den balzak; -kern m. -burg m. residentie slot, vorstelijk paleis
(Ontlk.) inwendige o. van den balzak; o.; -capellan in., Z. -kapellan; -casse v.
HQehzuehrend,hQehzuver- -kraulo.(Pl.) standelkruid o.; -leilsiranq civiele lijst V. van het hof; -cavalier m.
ehren ., bijv. nw. hooggeëerd,Z. hoch- in. (Ontlk.) zaadstreng v.; -los bijv. nw, edelknaap m. aan liet hof, page, hovegesneden, gelubd, ontmand, gecastreerd, Iing m.; -ceremoniel o„ Z. - branch; -cirgeehrt.
HQCk, (-(e)s, mv. -e) o. koestal m.; con+ler teelballen; masse v. zelfstandig - kel m., Z. -zirkel; -commission v. corn2. (Zeew.) beestenhok o., Z. Schafltock; Ireid v. der teelballen; -musket m.(Ont Ik.) missie v. van liet hof; -coniplinient o.
-auge o. (Volkst.) spion, bespieder, ver - zaadbalspier, schortspier V. der teelbal.. compliment o. van liet hof; (fig.) ijdele
ten; -sack m., Z. -balg; —schlagader v. betuiging V. van genegenheid, vriend
rader m.
-

-

HQeke, (-n) v. (Landh.) hoopje o.
van 15 schooven; 2. hoogte v., heuvel
m.; (Geweerm.)rua in.; (Tikt.) - of Hucke
einer Reihe, hoek m.
Hoekeln, (hockelte, gehockelt) o.
ww. op den rug dragen, nemen.
HQeken, (hockle, gehockl) bedr.ww.
die Garben -, in schooven zotten; jein. -,op

-condilor m., -conditorei v., Z.-schap&;
klootzaks- slagader v.; -strang m., Z.
-znclzerb clrer, -zucherbaekerei; -dance v.
-leilstrang,
Hodorneter, (-s, mv. Hodometer) hfaflame v.; (Nat. kist.) bladluisviieg v.,
L. Per//liege; - degen m. korte degen m.;
in., Z. Odometer,
HQf, ( - (e)s, mv. Ho;e) m. (van een - dichter m. bekroonde dichter in.; -diehuis), open plaats, binnenplaats v., plein, ner m., Z. -bedienler; it. Z. -hauer; -diebinnenplein o., hof m., Z. Var-, Hinter- , nerscha/t v. bedienden m.mv. van het hof;
lliihner-hof; (fin., Sterrenk.) kring m. - dienst, i n. hofclienst,dienst maan het. hof;
o m (Ie maan &; it. kring m. om de borst 2. im —e steken, in dienst van liet hof
boerenplaats, hoeve, pacht -tepls;2. zijn ; 3. leendienst m.; -ding o., Z. -ge boerderij v.; ein adelij;er -, ligris-hoev, richt; -drescher m. Morseher m. voor het
hof; -einka u/'er m. hij, die voor het hof
'1. eens edelrnans, Z. Herrenho f; za -e
nen, leendienst, heerendienst verrichten; inkoopt.
Hofalei, (-en) v. (i. k. het.) laffe,
ein Dorf von so viel Hi/en, uit & boeren
boerderijen bestaande; a. (van-platsen, lage vlierij, tiikflnoierij v.
Hofen, hofeln, (hofte, gehoft en
een vorst), hof, verblijf o.; an den -, za

den rug nemen; 11. o. ww. au f jem.-, ol^
den rug klimmen,stijgen; 2. bukken,zich
krommen; ineinem 1-Vinkel -,neergedoken
zitten; (fig., gemeenz.) immer za Haast
-, te huis zitten, achter de kachel zityen.
Hoeken —blatt, ( blatt(e)s, mv.
-blátter) o., Z. Hauhenblall; -fan v.,
-weib o., Z. Hóke; -ptiug m., Z. Haken
naar het hof ;aan; er i.tt bei -e,
-pflu,q. -e gepen,
Htjcker, (-s, mv. Hoeker) ni., -in hij is aan het hof; der ganze -, het ge
hof &, de ganeche hofstoet m., al de-hel
(-nen) V. (Lan^.Ib.) hij die seinoven bij
(Zeees.) Z. Hitcher; (6g.) hats--enzt; leden van hetvorstelijk gezin; (Rechtsw.)
hof, gerechtshof o.; (tig.) jenut den, - mnazittende man m., vrouw v.
-

-

Hoeker, (-s,mv. Hoeker) m.hoogte, chen, iem. het hof maken.

lid/cite, gehofelt) o. ww. (Volkst.) hof
honden, resideeren, ten hove gaan; den
Dansen -. het hof maken; 2, bedr. wcv.
jern. -, iem. aan eene plaats, aan een goed

helpen, huisvesting geven.

Hof(e)ner, ( s, my IIn/(e)ner) m.,
-

Hof acker, (-ackers, mv. -ticker) Z. H,ifener; (Leeuw.) leen^lienstplichverhevenheid v.; (Heelk,) knobbel, uit
bult, bochel m.; einen - hoben, een-was, in. laud, veld o., akker ni. eener boer- tige m.
Hofere^,' v., Z. Hó Telei.
bult hebben, gebocheld zijn; (Nat. kist.) derij; it. van een leenheer; -advokal m
HQfetat, (-(e)s, mv. -e) m. civiele
knobbeligheid, bulterigheid v.; (van een advocaat m. van het hof; -agent m , agent
in. van het hof; -amt o. bediening, he- lijst v. van het hof.
1kameet), bult M.

Hof.
Hof- fhig, bijv. nw. het recht bezittend om aan het hof te verschijnen
-fd.li.igkeit v. recht o. om aan het hof tF
verschijnen; -faktor m. zaakgelastigde m
aan het hof; -falkennteister m. valkeniei
m. aan het hof; -farbe v. kleur v. der li
-vreikldng
aan het hof.
Hoffart, of Hoffahrt, v. hoogmoed, trots, ijdele opschik m., hoovaar.
dij v.; - muss Zwang leiden, wie netjes ge.
kleed wil zijn moet ook den last er var
dragen.

Hoffärtig, of hoffährtig, ( -er
-st) bijv. en h. hoovaardig, hoogmoedig

trotsch, opgeblazen; der -e, trotschaard
hoogmoedige; - einhergehen, eene hoog
borst zetten, als een pauw daarheen
stappen.

Hoffartsschwanz, schrvanzes
(-

mv. -scltcv nze) m. (Volkst.) modegek
modepop, kwast m.
Hoffen, (hojfte, gehofft) bedr. en o
ww., in. S. hopen, verwachten, tegemoe
zien ; er ho(ft zu gewinnen, kommen y^
kunnen, hij hoopt & ; wir durflen nich
mehr - dieses Glick zu haben, wij durf
den niet meer hopen, verwachten ; an
elw.

-,

Hof.

Hof.

iets hopen, verwachten; - Sic e

tverde es thun ?, verwacht, vertrouwt gij'
2. (gemeeriz.) (van zaken, die men nie
wenscht), ich will nicht -, dass er es tltu
tverde, ik hoop niet &; weir wollen nicht.
dass er slirbt, wij willen niet hopen da
hij sterft, wij hopen maar dat hij nie
sterft was hate ich da noch zu -, wa
kans ich da -?, wat heb ik daar nog t

hopen, wat kan ik daarnogverwachten`
auf Gott, die Vorsehung, jent., jeins
Gluck -, vertrouwen, hopen, vertrouwen
stellen in.
Hoffentlieh, bijv. en b. vermoe
delijk, waarschijnlijk, zoo als te hopen
te verwachten is; er wird es - (hun, h
zal het hoop ik wel doen, hij zal het waar
schijnlijk, vermoedelijk, ongetwijfel
doen.

Hoffer, (-s, mv. IIo fer) m. li ij di
hoopt.
Hof- fest, ( - es, mv. - e) o. feest c
aan het hof, gala o.; -fiscal m. fiscaal rr
van liet hof; - f sch m. visch v. voor het hol
---hans o. visch vij ver m. van het ho'
-- knecht, -fischer m. visscher m. va
het hof; -- meister m. opzichter m. ove
Ie visscherij van het hof.
Hoffnung, (-en)v. hoop, verwach
;ing v. ; sich au f eliv. - coachen, op iet
lopen, iets verwachten; seine - auf etw
zuf jern. banen, seizen, zijne hoop stelle
)p ; - (assen, - schöpfen, hoop krijger
erwachting hebben; die - hegen, de boo
;oesteren; (gemeenz.) seine - ist zuWas
er geworden, zijne hoop is in rook ver
logen; ich lobe der -, dass er, ik koeste
iog de hoop, ik hoop nog &; guter - sein
wanger zijn, in gezegenden staat ver
eeren; die - seinerFamilie sein, de hooi
erwachting v.; (Spr.) - kiss( nicht z
chanden werden, de hoop misleidt nie
Aardr.) das Vorgebirge der guten -, d
aap de Goede Hoop.
,

Hoffnungs —los, bijv. en b. hop(
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loos, zonder hoop, wanhopend, hulpe- 2. door het hof begunstigde jood m.
loos, reddeloos; er liegt — darnieder,, zijn -jungfer V. hofjuffer, hofdame v.; -junker
toestand is hopeloos, hij is ongeneeslijk; m. hofjonker, edelknaap m. aan liet hof;
-reich, -voll bijven b. vol hoop, vol ver -hammer v. domeinhestuur, financieel bePin - voller Sohn, veelbelovend.-wachting; stuur o. van liet hof; -- ralh m. raadsHof- folge, ( - n) v. verplichting v. man m. in het domeinbestuur; - kantlei
om het hof te volgen; it. Z. - dienst (3); v. hofkanselarij V. ; -kanzler in. hofkan
- kapellen m. hofkapelaan m.;-selirm.;
-fourier m. fourier m. van het hof; - frau
v.(Leenw.) leenplichtige vrouw v.; -frdu- -kupelle V. hofkapel, kapel v. van het hof;
lein o. hofjuffer, hofdame v.; - freiheit v. 2. hofkapel v., hofmuzikanten m. mv.;
rechten o. rnv., vrijheid v. van het hof: -kasse v. kas v. van het hof; -kassenver2. rechtsgebied o. van liet hof; 3. vre- rvaller m. schatbewaarder, kassier na.
desverilrag o.; -Freund m. vriend m. van van het hof; -keller m. kelder(s) m. (mv.)
liet hof; 2. (i. k. bet.) laffe vleier, hoof- van het hof; -kellerei v. schenkkamer v.
sche vriend m ; -freundscha ft v. vriend van het hof; -kellermeisler, -kellner m.
aan liet hof; - frigide m., Z. -frei--schapv. schenker maan liet hof; -kind o.(I,eenw.)
heit (3) ; -futleranibi o. opzicht o. over kind o. van leenplichtige ouders; -kirche
de voedingsmiddelen van het hof; -fut - V. hofkerk v.; - knecht m. knecht m.
termei-ster m. opzichter, opziener rn. van eene heerlijkheid; it. leenplichtige
over de voedingsmiddelen van tiet hof; knecht; -koch, m. hofkok m.; -kriegsrath
-ginner m. hoftuinman, tuinier, tuinman m. krijgsraad van het hof; -kuciie v. hofm. van het hof; -gebrauch m., Z. -branch, keuken, keuken v. van het hof; 2. opzicht
-gefolge o. gevolg o. van het hof, hofstoet o. over de keuken.
m.; -geruth o. landbouwgereedschap o.;
Hof kuchen - amt, ( amt (e) s, m v.
it. bagage v. voor de hofkeuken; - gericht -am/er) o., Z. Hofküche; -meister m.opperste opziener m. over de hofkeuken;
o. hofgerecht o., hooge raad m.
Hofgerichts - advokat, ( - en, -schreiber in. schrijver m. voor de kenmv. -en) m. advocaat m. bij den hoogen ken van liet hof; -schreiherei v, kantoor
raad; -assessor, -beisitzer m. bijzitter,as- o. voor de hofkeuken.
sessor m. in den hoogen raad; -rath rn.
HQf-kufer, (-Iers, mv. -[er) n).,
raaislieer m. in den hoogen raad.
Z. -böllcher; -kunst v. kunst v. van den
Hof- gesehmeisz , ( - es, mv. - e) hoveling, kunst v. om zich aan liet hof
o. (i. k. bet., lig.) hofgespuis o.; -gesinde staande te houden ; -kunsie v. mv. kuio. bedienden m. en v. mv.; 2. boeren perijen V. mv. van liet hof, hofcabalen o.
meiden; -gewehr o., Z. -zvehr;-knechts mv., hofintriges v. m.; -lager o., Z. -hal-gti ck o. fortuin v. die men aan het hol lung ; -lakai m. hoflakei m. ; -land o.
maakt; -graf m. paleisgraaf, paltsgraal heerlijk land, domein o.; - laster o. onm.; -gunst v. hofgunst, vorstengunst v.; deugd v. van het hof; -lecker m. (i.k.bet.)
-gul o. domein, kroongoed o.; it. hij eerre lage vleier, kruiper m aan het hof, krui heerlijkheid liehoorende hoerenplaats v. pende hoveling m.; lepen o. hofleen o.;
Hof halten, (hielt hof, hof gehal- -leute mv. lieden m. mv. van het hof,
ten) o. ww. onr. hof houden, resiileeren hovelingen m. mv., Z. -mane; (Leenes.)
verblij ven.
aan leendienst onderworpen lieden, leen
-plichtgenm.v
HQfhaltung, V. hofhouding, residentie v., gevolg o. van een vorst, hof
HCiflieh, ( -er, -st) bijv. en b. hof
-stoem.
beleefd, vriendelijk, voorkomend,-felijk,
Hof-handwerker, kers, mv verplichtend, fatsoenlijk; - gegen Frauen-her) in. handwerksman m. aan het hof zimmer,hotTelijk, galant; jemn.. - begegnen,
-hausler m. tot leendienst verplicht( vriendelijk, minzaam, beleefd ; ich danke
boer in. ; -herr m. eigenaar m. van eer Ihnen -, -stdaficr,ik dank u zeer;(Bergrv.)
adellijk goed; -bieb m. leendienst ni. on -e Zeche, -es Gebirge, veelbelovend; -keit
te maaien, te hakken ; den --- leisten v. hoffelijkheid, beleefdheid, vriendelijkmaaien, hakken als leendienst;-horig bijv heid, fatsoenlijkheid v.; 2. bewijs o. van
nw. en h. tot een hof, een adellijk goec beleefdheid, beleefdheid v.; jemn. —en
behoorenfl, daarvan afhankelijk, er aar eriveisen, beleefdheden v. mv.; er sagte
leenplichtig; -hund m. waakhond,wacht- mir viele —en, aangename, vriendelijke
hond m. ; it. hond in. van liet hof, var woorden, complimenten o. mv.
den vorst; (Jachtw.) hond m. van der Hfiichkeits - bezeigung, ( - en)
v. beleefdheidsbetuiging v., compliment
j achtstoet.
Hofiren, (hofrte, hofirl) o. ww o.; -brief m. beleefdheidshrief m.
hof honden, feestvieren, banketeeren; 2
Hgfling, ( - (e)s, mv. - e) m. hoveZ. Hof(machen); 3. zijn gevoeg doen , ling m.; (i. k. bet.) vleier, lage kruiper m.
kakken.
HQflingsbrauch, brauch(e)s,
Ho$sch, bijv. en b. hoofsch, naai mv. -bráuche) m. hofgebruik o., etide zeden & van liet hof; (fig.) stijf, valsch quette v.
gemaakt, geveinsd, huichelachtig.
Hof-loft, (-lufle) v. (fig.) hoflucht
Hof j Eger, (-gers, mv. -ger) m . v., toon m. van het hof, sfeer v., denkjager in. van den hofstoet, hofjager m. wijze v. van liet hof; -inagd v. dienst-jagerei v. vorstelijke- jachtstoet m.; 2 meid v. op eene boerderij; (Leenw.) aan
woning V. van den hofjager, jagershof leendienst onderworpen meid v.; -maler
jagershuis o. ; — meister m. opper-hof. m. schilder in. van het hof; -manier.v.,
jager m.; -jude m. jood m. van liet hof Z. -art; -inane (mv. - leute), hoveling,
-

-
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hof bediende, hofmeester, aan liet hof ver•
honden 'bediende m.; (lig.) man m. var
de wereld, fijn beschaafde m.; 2.(Leenw.;
aan leendienst onderworpen man m.; 3.
i►roviand meester, spijsbezorger m.; -mannisch bijv. en b. als een hoveling; -marl
V. grondgebied, district o. eenei heer
laag gerechtshof o. eenei-lijkhed;2.
heerlijkheid; —sherr m. lid o., raadsheer m. in zulk een gerechtshof; -marschalt m. hofmaarschalk m. ; --- amt o,
waardigheid V. van hofinaarschalk ; it,
bureau o. an een maarschalk; -ntäszig
bijv. nw. op de wijze van het hof, volgens de etiquette; - medicus m. genees heer m. van het hof; -meier m. hoefpachter, bruiker, hoevenaar m.; - meister m.,
Z. - meier; 2. - richter; 3. hofmeester,
hofmeier, intendant ni.; (Desch. van F.)
hofrneier, major -domus m.; 4. (Zeew.)
onderkapitein, eerste stuurman n1.; 5.
opvoeder, onderwijzer, gouverneur m.;
(fig.) bedilal, vitter, schoolmeester m.,
hij die zich het recht aanmatigt van op
alles aanmerkingen te maken ; er macht
den —, hij heeft weer wat te zeggen, hij
is weer aan liet vitten; -meisterei V.
boerderij, landhoeve, meierij v.; 2. (i. k.
bet.) knorrigheid v., vitten, bedillen o.
,

HQfineistergehalt, (-(e)s) m.,
z. m. gouverneursloon, salaris, traktement o. van een hofmeester.

HQfmeisterin, (-nen) v. gouvernante, opvoedster v.; 2. opzichtster v.
over de huishouding, de melkerij &.
HQfineisterisch,hQfineisterlich, bijv. en b. als een gouverneur,
schoolmeesterachtig; (lig.) v ittend, bedillend, doorhalend.

HQfmeistern , (hofineisterte, ge-

hofineistert) o. ww. (gemeenz.) gouverneur, schoolmeester zijn; 2. bedr. en o.
ww. (i. k. bet.) vitten, aanmerkingen
maken, bedillen, berispen.

HQfmeisterstelle, (-n) v. plaats,
betrekking v. van gouverneur.
HQf-metzger, (-gers, mv.-ger) m.
slager, slachter, spekslager m. voor het
hof; -musik-usm.hofmuaikant m.;-narr in.
hofnar m.;- officiant m.een van het dienstdoend personeel o. aan het hof; -partei
V. partij v., aanhangers m. nlv. van liet
hof; -pauker, -pfleifer m. pauker, tluitspeler tu. van het hof; -platz m., Z.- raust;
-poet m. dichter m. aan het hol'; -posementirer in. passernentwerker m. voor
het hof; -posla?nt o. postkantoor o. van
het hof; -postmeisler m postmeester m.
van het hof; -prálat m. hofprelaat, hof
-prediger in. hofprediker-gestlijkm.;
m.; -pro/'osz m. provoost m. aan tiet hof;
-quartieramt o. kwartierkamer v. van liet
hof; -quartiernteister m. kwartieraleester
in. aan het hof; -ramt m., Z. -kunste; -rash
m. hofraad rn.; 2. raadsman m. van liet
hof; -rälhin v. raadsvrouw v.van het hof;
it. vrouw van een hofraad; -raurn m. binnenplaats v., plein, voorhof o.; -route V.
averuit v., Z. Slabivurz; -rechnung v.
staat m., lijst V. der uitgaven van het hof;
-recht o. hofrecht, recht o. om leendiensten te vorderen ; 2, recht o. der leen-

Hoh,

plichtigen; it. verzameling, lijst v. var ^ het hof; -zwang m. (Leeuw.) dwangrecht
rechterlijke beslissingen; 3. recht, voor. o., dwanggerechtigheid v., Z. Bauernrecht o. van het hof; auf --- bewilligen zwang; 2. etiquette v. van liet hof.
door eene bijzondere gunst inwilligen
Hoge, v., z. m. vreugde, verinake-reile v. hofstede, hoeve v. roet toebehoo. lijkheid, pret v.; (fig.) verpleging, vert en; - richter m. rechter ni. van tiet hof , zorging v.
president m. van een gerechtshof; -rolle v
HQhe, (-n) v. hoogte, verhevenheid
hofrol, rol v. die iern. aan liet hof speelt v.; 25 Fusz -, 25 voet hoog; von der - des
2. (Leenes.) rol, lijst v. der leendienst. Felsens, van boven, van den top &; - der
pliclltigen; -schalzmeisler ni. schatmees. Sonue, zonshoogte v., zonsafstand in. ;
ter in. van het hof; -schenk in. hofschenkei (Sterrenti.) - of 1'olhóhe, poolshoogte v.;
rn.; -schlachter ni., Z. -metzger; -schlos- ( leetk.) (van .een driehoek &) , hoogte
ser m., -schneider m. slotennnaker, kleer- v.; (Zeew.) hoogte, nabijheid v.; auf der
maker m. voor liet hof; -schóppe v. sche- - einer Insel sein, ter hoogte van, in de
pet), assessor in. bij het hofgerecht: nabijheid van &; die - vort einero Vorge-sclaraitz m. lage vleier, kruipende hove- birge haben, eerie kaap aan de windzijde
ling in.;. -schreiber nl. schrijver m. bij hel voorbij varen; 2. hoogland o., hoogte v.;
gerechtshof; -schreiner in. schrijnwerker. (van een boom), in die - wachsert, outmeubelmaker in. voor het hof; -schusler toog groeien; in die - steigen, gepen,
Iii. schoenmaker m. van het hof; -secre- opstijgen, omhoog gaan, zich verheffen;
tar m. secretaris ni . van liet hof; -silber- in die - geltert, (van den barometer), stijhamrner v. zilverkamer v. van liet hof; gen; (you den geldkoers), rijzen, hooger
-silberkh ►nmerer m. opziener, opzichter worden; (van levensmiddelen), in die m. over de zilverkamer; -silte v. manier, gehen, in prijs stijgen, duurder worden;
gewoonte v., gebruik o. aan liet hof, eti- sick in die - schuringen, omhoog vliegen;
quette v.; -sitz in. residentie v., zetel in. (lig.) vooruitgaan in de wereld, fortuin
van het hof; -speise V. (ERechtspr.) spij- waken; siclt int Belle in die - richten,
zen v. mv. ten voordeele eerier adellijke overeind gaan zitten; in die - sehen, ornweduwe; -sprache v. taal v. van het hof, hoog zien, naar boven zien; den Kopf in
hoftaal v.; (fig.) stijve, geslaakte taal of die - teer/en, liet hoofd omhoog houden,
spraak v. der hovelingen, taal v. der eerie hooge borst zetten; 3. (Zeew.) - des
groote wereld ; -slaat i7,. schitterende !Meeres, ruimte v.; die - gewinnen, it liet
hofhouding v., schitterende staat in.; 2. ruime sop konten; (Aardr.) hoogte v.; 4.
hofstoet in., gevolg o.; ---sliste v. lijst v. (tig.) hooge graad rn.,ttoogte v.;- der Tone,
van het gevolg; -sladt v. hofstad, resi- der Slimste, hoogte; (gelueenz.) diese
dentiestad v. ; -tuft v., Z. - raam ; 2. -, Sangerin hal eire schone -, heeft eerre
-stdlle v., Z. -reite; ;. Z. -stadt; (Zoutrit.) hoogti sterli; (van kleuren), sterkte, leven
vergaderbak in. van zoutwater; -slr lle v.,
(valt den geest), onderschei -dighev.;
Z. - stalt; - stelle v. plaats, betrekking v.
adel nl.; (van rang),-ding,verlt.
aan liet [tof; 2. (in D.) geheime raad m.; hoogte; auf gleicher - mit jentrt. slehen,
-tag m. dag waarop de leendienst moest op dezelfde lhoogte staan, denzelfden rang
verricht worden ; 2. (Leenes.) hofdag, bekleeden als; von seiner - herabsliirzen,
dag m. voor de leenplichtigen; 3. gala- van tiet toppunt zijner niachi. neerval dag, feestdag m. aan het hof; -lapezierer ten.
rn. tapijtwerker m. van het hof; -theater
i-[Qheit, (-en) v. hoogheid, verheo. hoftheater o., hofschouwburg ill.; -thor venheid, grootheid v.; - des Geistes, ver
o., -thüre v. hofpoort, koetspoort, deur
grootheid v.; Ileichihum, - nail-heliug,
V. van de binnenplaats; -ton in. toon in., Ehre, rijkdom tn., aanzien o. en eer v.;
gebruiken o. mv. aan tiet hof; -lrac,it v. 2. hoogheid, heerschappij, hooge waar hofkleeding, hofkostuum o. ; -tracer v. digheid, souvereiuiteit v.; Landes-, ge
hofrouw m.; -tronrpeler m. Iloltrompetgrondgebied o.; hier is! Preesai--biedo.,
ter, trornl ►etter in. van het hof; -vieh o. vee sche -, het is hier Prutszsch grondgebied;
o. van eetje heerlijkheid; -voyt m.(Leenw.) 3. jeran. den Titel - geben, den titel van
opziener in. van liet verblijf des leenpeers; Hoogheid geven; Seine Köniyliche - ,Zijne
-weltr(ung) v. inboedel ril. , huisraad o. Koninklijke Hoogheid, (Z. K. H.); Seine
eerier landhoeve; -iveise v., Z. -brauch; - der Groszherr, Zijne Hoogheid.
-zveib o.(Leenw.)tot leendienst verplichte HQheit lasterung, schmah
vrouw v.; -teelt v. groole wereld v., aan ung, V. (w. i. gebr.) majesteitsschenhovelingen rn. mv., omgeving-zienljk, nis v.; -(s)recht o. vorstelijk recht o.
v. des vorsten; -widrig bijv. ❑ w. strijdig
Hohelied, ( - (e)s, inv. er) o. hoog met de ge«oosten aan tiet hof; -wirth- lied o.
schaft v. hofhuishouding v.; —skasse v.
HQhen, (hokte, ilehóht) bedr. ww,
kas v. voor de huishouding aan het hof; hoogen, verhoogen, ophoogen.
—srath rn. hofraad m. voor de huishouHohenau, (-(e)s, mv.-e) o.grootding; —sschreiber ril. schrijver in. voor ste soort van Donauschepen.
le huishouding van liet hof; -2vorl o. beHQhen-kreis, (-es, inv. -e) in., Z
eefd, vriendelijk woord, compliment o.; -messer; - loolse m. loods nl, die de selie-zeitung V. hofcourant v.; -zirkel in. hof pen tot zekere hoogte in zee brengt
es i.st heule —, er is heden-eringm.; -messer in. almeter, hoekmeter, holowe.
"►astij, soirée V. aan liet hof; -zuckerbdc- ter, pantometer in.; 2. hoogtemeter in.
cer m. suikerbakker m. voor liet hof; astrolabium o.; -nnessung v. hoogterne .
•zuckerbhckerei v. suikerbakkerij v. voor ting v., meten o. der hoogte; -much in
-
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veendamp m.; -sinn in. (Schedel).) zin Hohl-erhaben, bijv. nw. hol- spaath o,; - spiegel m.tbolle spiegel m.;
tuig o. van ijdlelheid, van trotschheid; 2. verheven, holrond; -feile v. ronde vijl, -slab m. (Heelk.) blaaspeiler, pisaftapneiging, geneigdheid v. tot hoogmoed; halfronde vijl v.; -[ensler o. gewelfd per m.; - stöhler m. (Dr.) hoorndraaiers -verh!illniss o. verhouding v. ler hoogte.; venster o.; -foie v. (Org.) fluit v. in ijzer o. om kogelvormen te draaien;
(11nz.) interval n.; -zirkel m., Z. -messer. het orgel; -gang in. holgang, gewelfde - stampier m. (Hoed.) stamper, vorm Hohepriester, (-sters, mv. -ster) gang m. in de kazernat; -gerinileo. (Berg- stamper m., vormhout o.; -stein m., Z.
m., Hochpriester.
w.) waterbalk m.; -geschliffen bijv. nw. -ziegel; -lar+be v. ringduif, houtduif v.;
Hohl, ( -er, -st) bijv. en b. hol, Ie- holgeslepen, concaaf; -geschud{r o. (Gen.) -texel v., Z. -deischsel; -ireppe v. wendig, leeg; (van de wangen &), ingevallen; pijpzweer, fistel v.; 2. holle zweer v.; 3. teltrap m.; -triebnzasz o. deelschijf v. der
(van de oogen), hol, (liep, (lof; - klingend, hol o., spelonk v.; -gieszen o. holgieten horlogemakers.
- fijnend, hol klinkend; (PI.) hol; -er Sten- o.; -glas o. holgeslepen glas o .
Hohlunder, Z. Holunder.
gel, holle stengel; (fig.) -er Magen, hol , Hohlhand, (- hinde) v. holte v . Hohlung, Hohlung, ( - en) v.
ledig; es ist mie - im Magen, ik heb een der hand; -band o. ringvormig ligament holligheid, holte, groef v.; 2. hol o., spe
maag, ik heb honger; - gesch!t`- o. der middelhand; -bogen in. de twee lonk v.; 3. uitholling, uitgraving v.; 4.-leg

fen, hol geslepen, concaaf; - mac/ten, slagaderen V. nlv. der middelhand; flather tochtwind m.
nithollen, uithoren; - schlager(, hol slaan; .__, doorborende spieren v. mv.; lie/er
Hoh1-waare, (-n) v. hol glaseine - gepragle Denknzunze, hol gestem- —, doorboorde spieren v. mv. (Ier mid- werk o.; -wagen nl. (Bergw.) wagen
peld; die -e Hand, de holte der hand; delhanda; -fingersnerzve m. uitstrekkende m. met een ertstrog; - wangig bijv.
au` der -en hand ppfeifen, op de vingers vingerspier v.; -flache ligament o. der ow., Z. -backig; -weg m. ;holle weg m.;
fluiten; der -e Leib, ledige buik; (Zeew.) buigpezen van de vingers; -musket ni. 2. (Krijgsw.) ravijn o., bergengte v.;
die See gefit -, gaat hol; (fig.) hol, dof, vierde palmspier v.; -nel, o. netvormig -werk o. (Leid.) pannenwerk o., niet
ijdel, niets beteekerrend; -e Slimme, hol, weefsel o. (Ier hand; -seite v. hol o. van houttegels bedekt dak o.; -wurz(el) v.
dof; -er Kopf, ledig, onwetend, dong. de hand; -winkel m. holte v. van de (Pl.) aardrook m., duivekervel v.; -zahn
Hohl of Hou, (-(e)s, mv. -e) o. palm der hand; -zu eig m. adertak m. in in. (Heelk.) holle, aangestoken tand m.;
,

(Zeew.) (van het schip), hol, ruim o., de holte der hand.
(Hoefcm.) middelste tand m. van een
holte, diepte v. van het ruim.
Hoh1-haring, (-(e)s, mv. -e) m. veulen; 2. barstaardhennep m., bastHoh1 - ader, (-n) V. holle lever- ledige haring m.; -haue v. kuipersdissel aardvlas o.; 3. (Pl.) stach(e)licher —,
ader v.; -ast in. holle tak in.; -auge o. m.; -heil v. leegheid, beginselloosheid, doornachtige brandnetel v.; -zange v
diepliggend, ingevallen oog; 2. - of -uzigig v.; -hippe(1) v. peperhuisje o.; -hobel m. tang v. met holle pootera; -ziegel m. holle
bijv. ow. met ingevallen, (liep liggende holschaaf v.; -kehle v., -kehlchen o. uit- dakpan, nokpan, vorstpan v.; —nauschel
oogen; -backe ni. hij, die ingevallen wan- gegraven mijnwerk o., groef, insnijding V. reuzenschelp v.; -.zirkel m. passer m.
gen heeft; (Volkst.) losbol m.; -backig v.; —nhobel m. groefschaaf v.; —nstahl met naar buiten gebogen beenen.
bijv. rw. met ingevallen, uitgeteerde wan- m. (Dr.) draaierswerktuig o. om groeHohn, (-(e)s) m., z. m. spot, smaad,
gen; -ban in. (13ouwk.) onderbouw, kel- ven te steken.
hoon m., beleediging, bespotting v., iroder m., gewelf o. onder het gebouw:
Hohlig, bijv. en b. vol gaten, vol nie v.; beiszender -, bijtende spot; jemn.
-beere v. framboos v.; -beil o. holle dis- groeven, of holligheden.
- sprechen, beleedigen, honen, trotseeren;
set v.
Hohl-kirsche, (-n) v. vo g elk crs - fug • Lohn, slank voor dank
Hohlblutader, (-n) v., Z. Hohl- v.; -Hinge v. uitgeholde kling v.; - knop[ Hohnen, (hóhnie, gehóhni) bedr.
ader; -Tinne v. voorhof in. der holle lever- m. holle knoop ni.; -kop/' m. (gemeenz.) raw honen,beschimpen, beleedigen, smaader; -sack m. rechter voorhof ni. van Z. Dummkop/'; -köpfigheit v. lornpheid, den, bespotten, Z. spotten.
de holle leverader.
Hohner, (-s, mv. Rohner) m. bedomheid, onwetendheid v., zwak hoofd
Hohl-bohrer, (-revs, mv. -rer) o.; -krt he v. houtkraai v., zwarte specht leed iger, smader, bespotter m., Z. Spotter.
in. lepelboor, zwikboor v.; 2. drijfijzer in.; -kreisel in. bromtol v.; -kugel v.
Höhnerei, v., Z. Hohn.
o.; - brille V. holgeslepen bril m.; -deichi- holle kogel m., bom v.; -lauch m. prei Hohngel^ehiter, (-s) o., z. m.
set of -deiszel v., Z. -beil; -docke v. (Dr.) v.; -leisle v., Z. -kehle; -Bose v. lens- honend gelach, spottend lachen, beleedraaibooin, klauw m., spil v.; -dri sen v. glas, convex brilleglas o.; -ntasz o. in- digend gelach, o., beschimping, bespot
smeerkliertjes o. mv.; -eisen houdsmaat v.; -rrteiszel in., Z. - eisen; ting v.; jemrr. mit eineut - emp[angen,-mv.(Ontk)
o. (Sm.) hot ijzer o.; (Meub.) guts v., (Goudcm.) hol beiteltje o. voor drijf- met beleedigend gelach &; zuin - werden,
steekbeitel m.
werk; -(((Onze V. legpenning in. van dun tiet voorwerp der bespotting worden,
Hohle, (-n) v., Z. Höhle; it. Hoh- metaal, aan ale voorzijde bol en aan de voor uien gek gehouden worden, uit.gelung, Hohltveg.
keerzijde hol; -ohr o. (Delfst.) groot zee- lachen worden.
Hóhle, (-n) v. hol o., holte, hol- oor o.; -p/'eiTe, -quinle v., Z. -/lóte; -ring
Hghngezisch, (-es) o., z. m. holigheid v.; (Otitlk.) bekken o., gewrichts- in. tafelring m. om heete schotels op te need gefluit, uitfluiten o., Z. Ik/lageholte v.; it. gang m., beursgezwel o.; die zetten; -Tinne v., Z. -kehle; =róhre v. táchter.
- in der Hand, de holte v.; 3. grot v., hol steekbeitel in.; -róhrig bijv. en b. fistelHohniseh, ( -er, arnmeisten -) bij v.
o., spelonk v.; eira Land mit vielen -n, achtig, pijpzweerachtig; -riickig bijv. nw. en b. honend, beschimpend, bespottend,
grotten v. mv.; (Bergw.) grot v., holle (Rijk.) hol van rug, roet ingevallen rug; beleedigend, ironisch, kwaadwillig, met
weg m., diep dal o. -rund bijv. nw. lrolroud, rond uitgehold, verachting; - ldclieln, Z. hohnlacheln.
Hohlen, (hóhlte,gehi hll) hedr.ww. concaaf; - (zinde, - rurdting v. ronde hol - Hohn-laehe v., - lachen, o.,
uithollen, uitgraver(, ondermijnen.
ligheil v.; -saute v. holle zuil v., holle Z. flohngelac,hler.
Hohlen, bijv. nvv., Z. holen.
Hohnläehelf ,
(hohnldchelte,
cilinder in.; -schiere v. (Spoorw.) rail
HÓhlen -aife, (-it, rnv. -n) m. v., spoorlegger m. over een viaduct; gehohnldchelt) o. ww., m. h. honend,
chia npansé, Afrikaansche boschmensch -schlei[en o. hol slijpen o.; -schnabel in. onbeschaamd, spottend lachen, grijnzen,
m.; -bar m. beer m. uit de voorwereld; (Nat. hist.) hofsnavel, Braziliaanschele- zonder reden of minachtend lachen,grim-betcohner m. holbewoner, grotbewoner pelaar m.; -schnábler in. (Nat. hist.) lachen.
m.; -bier o. in den rotskelder opgelegd pepervreter, toekan m., Br aziliaansche Hghnlaehen, (hohnlachte, gebier o.; -eule v. in grotten of holen ver- spe.htm.;-schnauzev.(Nat.hist.)zwaard- hohnlacht) o. ww., nl. h. honend, onbeblijf houdende uil m.; -vogel m. vogel visch m.; -setter m. (Vuarw.) holle vuur- schaamd, beleedigend lachen, uitlachen,
m., die zich in holen ophoudt. stok m., holle vuurpijl v.; -sonde v. (Heel- uitjouwen.
Hohler, (-s, mv. Höhler) m. hij, k.) hol lancet o.; - spatel m. (Tuinti.) Hohnlaeher, --in, domme, ondie in den grond graaft, graver m.; 2. piantensteker rn.; -spaten m. (Tuinb.) beschaamde lacher, grijnzer, spotter m.,
rotskelder m.; -bier o., Z. Hóhlenbier. I holle spade v.; -spatb m. (Delfst.) hol- lachster, spotster V.
.

-

662

Hol.

Hol.

Hol.

HQhnlich, ( -er, -si) bijv. en b., vriend, beminde m.; 2. (-n) of HQldin, - e Schule, Hollandsche of Nederlandsche
(-nen) V. minnares, vriendin, geliefde v. school v.; (fig.) zindelijk, eigenaardig.
Hohnnecken, (hofinneckte, ge- Holder, of —rose, (-n) v., Z. HQllandsgänger, ( - gers, rnv.

Z. höhnisch.

hohn-neckt) bedr. ww. jem. -, uitjouwen, Holunder.
uittarten, met bitteren spot vervolgen,
Holdschaft,

v., Z. Lie bscha f t .
HQldselig, ( -er, -si) bijv. en b.,

sarren.

Hohnneckerei,

(-er) v., Z. Z. huldreich; 2. bevallig, bekoorlijk, ver

-er Bliek, verrukkend; -es We--rukend;
sen, bevallig, lief; -es lflódchen, lieftallig,
schimprede v., beleedigende woorden v. lief, beminnelijk, bekoorlijk; -keit v., z.
mv., Z. Hohn; - schrift v. spotschrift, m. bekoorlijkheid, bevalligheid, vriendesmaadschrift o., Z. Spottschrift; -sprache lijkheid, genegenheid, lieftalligheid v.
V. honende taal, bijtende taal v., smadeHolen, (holte, geholl) bedr. en o.
lijke woorden, schimpwoorden o. mv.; ww. door eene holte trekken, winden;
-sprecher, —in, spotter in., spotster v.; (Bergw.) hol'an !, haal aan !, trek op!;
-sucht, -wuth V. onzinnige neiging, zucht (Zeees.) ophijschen; den Anker zu Hause
I- of einhalen, opwinden, inhalen; etiv.
V. tot smaden, honen, trotseeren.
HQhnung, v., Z. höhnen, Hohn. nach sick -, tot zich trekken, naar zich
Hohnwort, (-worl(e)s,mv. -worse toe halen; (fig.) Athern -, adem halen,
en -wórler) o.beleedigend woord,schimp- scheppen; 2. halen, afhalen, bijbrengen;
Brod, Wasser -, halen; was wollen Sic
woord o.
Hoho ! tussch. (gemeenz.) ho ho!, hier, dort -?, wat wilt gij hier lialen,wat
komt gij hier zoeken ?; Bier - lassen, (a ha ha!
HQhr, (-(e)s, mv. -e) o. (Leenes.) ten halen, zenden om; man hat 7nich
geholt, men heeft mij gehaald, afgehaald;
belasting v. van een leengoed.
Hoja(h)nen, (hoja(h)9nte, geho- die Braut heini -, medenerven naar de
ja(h)nt) o. ww., in. h. bulken, geeuwen, gemeenschappelijke woning; (Jachtw.)
(van honden), halen, bijbrengen; (lig.,
gapen.
Hojen, (hojete, gehojet) bedr. ww. gemeenz.) dass dick der Henker, der Ten fel
hole!, de duivel hale u!; der Henker
vleien, ilikflooien.
Hoke of HQke, (-n, mv. -n) m. solt ihn (of mich) -, hol ihn (of unich) der
marskrarner, komenijsman, vettewarier, Teufel, de duivel hale u, (mij); 3. das
uitdrager m.; 2. fruitverkooper m.; 3. Schaupfluch aus der Tasche -, halen,
trekken; bei ihni isl nichls zu -, bij hem
(-n) v., Z. Hóker/'rau.
HQker, ( - s, mv. Hóker) m.,Z. Hóke. 'alt niets te halen, te verdienen; (geHgke(r)n, (hök(er)Ie, gehók(er)t) rneenz.) da sind uur Schlage zu -, daar
o. ww. kleinhandel drijven, vettewa- kan neen slechts klappen krijgen, daar
valt niets te halen dan klappen; sick einep
rierswaren verkoopes.
HQkerfrau, (-en),H^k(er)in, Schnupfen -, eene koude vatten, op den
(-nen) v. kleinhandelaarster, rondvent - hals halen.
Holfter, (-a) v. pistoolholster,
ster, uitdraagster v.; 2. fruitvrouw v.
Hokerisch, bijv. nw., Z. hIker- pistoolkoker m.;'2. (Nat. bist.) Z. halfterni-uschel.
mdszig.
Holfter - kappe, ( - n) v. holsterHUker- kram, (-(e)s, mv. -e) rn.
uitdragerij v.;.—of -Iaden m. winkel rn. kap v., overleer o., overtrek m. van den
maker, gareel
in vruchten, visch, vette waren; -leira o. holster; -coacher m. holster,
ui.; -niuschel v. zeeslak, zee--tuigmaker
belasting V. derkleinhandelaarsen marskramers; -rnaszig bijv. en b. vrekkig, mossel, karnmossel v.
Holk, Hulk, ( - en, mv. - en) m.
woekerachtig, tot den kleinhandel be(Zeew.) hoeker, lichter m.
hoorend; (lig.) kleingeestig.
HQker - waare, ( - n) v. waar ,visch,1 Holker, (-s, mv. Holker) m. heler
vrucht, vette waar v.; (gemeenz.) kra- m.; - and Folker, heler en steler ni.
Holl, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) Z.
merij v., victualiën V. mv.; -weib o., Z.
Hohl.
-frau.
Holla ! tussch. hola !, hei !, maak
Hokus-pQkus, (onto.) m. en o.
of —streich, (-(e)s, mv. -e) in. (ge- open!, terug!
Hollander, (-s, mv. Hollander)
meenz.) tooverkunst, goochelkunst, goochelarij v., bedrog; -coacher m . gooche- rn. botermaker, kaasmaker, pachter m.;
2. cilindermolen, lompenstamper ni.; 3.
laar, toovenaar m.
(Zeew.) haaksteek m.; (Aardr.) Hol
Ho1%! Z. bolla.
Nederlander m.; -in v. boter -lander,
Hglbe, (-n) v., Z. Holna.
pachtster v.; it. Hollandsche-makster,
HQlber, (-n) v., Z. Himbeere.
V.
Hold , ( -er, -(e)st) hijv. en b. gun- vrouw
Holländerei,
(-en) v. melkerij,
stig, genegen, toegedaan, lief, bevallig,
minzaam, minnelijk; jeinn. - sein, vriend kaas- en botermakerij v.
HQlländisch, bijv. en b. Hol gevoelen voor, genegen zijn; er-schap
ist ihm nicht -, hij is hein niet genegen, landsch, van of uit Holland; it. Neder
-er Kuise, Hollan^lsche kaas; -,-landsch;
(fig.) -es Glick, goedgunstig; dus Glick
ist shin -, de fortuin is hem gunstig; sei- aal' -e Art, op zijn Hollandsch, op de
nem Herrn treu and - sein, trouw en ge- wijze der Hollanders;(Nat.hist.) scheepssloep v., schippertje o., alit v. (schelpnegen, onderdanig zijn.
HQ1de, (-n, mv. -n) m. minnaar, dier); -e Muhle, windmolen m.; (Schild.)
Höhnerei.

Holen — rede, ( - n) v. smaadrede,

-ger) m. hannekemaaier, grasmaaier rn.
Ho11e, v. hel, onderwereld v.; in
die - konijnen, in (Ie hel komen, verdoemd
zijn; jenin. die - heisz machen, dcor bedreigingen rnet de het verschrikken;
(Volkst.) liet vuur aan de schenen le;gen; (Fabell.) Z. Unlerwell; (fig.) die
- int Busera tragen, angst m., wroeging,
woede v. in het hart hebben; dieses Hans
ist eine - fur nick, dat huis is mij eerre
hel, eene hoogst onaangenaam verblijf;
2. (Giet.) gloed nl.; (Kleerm.) hel v., gat
o. in de kleermakerstafel v.; - in einer
Slube, hoekje o. bij den haard, bij de
kachel.
Hollen — angsui, ( angsie) v. vrees
v. voor de hel of voor den duivel; (8g.)
doodsangst m., vreeselijke benauwdheid
v.; -ausbrut v. helsch gebroed, satans volk o., helsche uitvinding v.; -brandm.
(fig., gemeenz.) verdoemeling in., duivelskind o., hellebrand, stokebrand m.,
helleveeg v.; -braten m. hapje o. voor
Glen duivel; -brut v. duivelsgebroed, hel gebroed, satansvolk o.; -bund m., -bandFuss o. verbond o. met de hel; 2. (fig.)
helsch verbond,duivelsverbond o.;-drache
m. (Fabell.) helsche draak m.; it. (fig.)
(van een vrouwspersoon), draak, helle
naam van een ver -veg.;(Nathis)
Zweden en Lapland;-giftenworm
- fuhrt v. neder daling v. ter helle; -feuer
o. helsche vuur o.; - flanime v. helsche
vlam v.; -/buss m. (Fabell.) helsche
stroom, Styx, Cocytus Acheron, Phlegeton m.; -furst m. helsche vorst, Plu
duivel in.; -geboren bijv. uw. in de-to,
hel geboren, helsch; -gegend v. helsche
streek v.; -geier m. helsche gier isi.;
-geist m. helsche geest, duivel, demon
in.; -gestalt v. duivelsche gedaante v.,
afzichtelijk voorkomen o.; -geslank ni.
(geineenz.) duivelsche stank m.; -ge; lick!
o., Z. -brut; -go!! m. (Fabell.) god m.
der hel, Z. - fiirst; -giiltiryt v. godin v. der
hel, Proserpina v.; -goilheit v. (Fabell.)
helsche godheid v.; -heer o. helsche heir
o.; - heiti; bijv. en b. (gemeenz.) ver
heet; -hilze v. helsche-schrikelj
war mte, helsche hitte v.; -hund m.
(l'abell.) helhond, hond m. der hel,
Cerberus in.; (fig .) helhond, ellendeling
in.; -kind o. ellendeling, slecht mensch
m.; -kruche v. helleveeg v.; -kunst v.
helsche kunst, duivelskunst v.; it. ver
streek m.; -macht v. helsche-foeiljk
macht v.; - marter v. helsche pijn, marteling, foltering v.; (fig.) wreede pijn,
ondraaglijke pijn v.; -maschine v. (Vuur w.) helsche machine v.; -ól o. olie v. uit
de Indische pijnappelkern; -pein v., Z.
- marter; -p force V. poort v. der hel;
-pfuhl m. helsche poel ni., helsche duisternisv.; -plan m. helsch plan, duivelsch
ontwerp o.; -qua! v., Z. -peis; - rachen
in. muil m., kaak v. der hel; (fig.) vuur
krater in.; - richter m. (Fabell.)-spuwend
een der drie rechters m. mv. der hel,
Minos, Aeacus, Rademanthus; -schmer
-
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m., Z. -pein; -stein m. helsche steen nl.
Holz, (-es, mv.Hólzer)o.hout o.;2cwei
-strasse V. weg m. naar de hel; -thor o. ches of iveiszes -, zartes -, wit hout, zich
Z. -pforle; -crank m. helsche drank m. hout; hartes -, hard hout; slarkes -, ge.
-wachter ni., Z. -fund; -warts bijes. naa r zone], gaaf hout; geringes -, dood hout
de hel, ter helle; --ivuth v. helsche woede takjes o. mv.; abyeslandenes -, dood hout
duivelswoede v.; -zoef m. (PI.) laag ve. . `risches -, gezond hout; rundes -, rond

,

zelig mos o.; it. vossentaart in.; -zufanl
m. uitdrijving V. der helsche geesten.
Hó11iseh, bijv. en b. helsch, af.
schuwelijk, verfoeielijk; -e Leister, hel.
sche geesten; -es Feuer, -er Schmerz, -ei
Stem, Z. Hollen -/euer 4; -e That, af.
schrikwekkende daad v.; -er Gedanke
helsche,duivelsche gedachte; (gemeenz.;
es ist - heisz, verschrikkelijk, afschuwelijk; - Pluchen, afschuwelijk.
Hollunder, (-s, mv . Hollunder)
in., Z. Holunder.

Holm, ( - es, mv. - e) m. (Timm.)
dwarsbalk m.; (aan bruggen), juk o.; 2.
heuvel rn., hoogte v.; 3. (Zeew.) scheepswerf v.; -major in. havenschout m.

Holoca_ustum, (-stunt, m e - sten)

o. geheel verbrand brandoffer o.

Holotonie, ( - n) v. (Gen.) ver-

stijvende kramp v.

Holothurie, ( - n) v. (Nat. bist.)
naar een worm gelijkend straaldier, holothurie v.
HQlper, (-s, mv. Hnlper) m. (in
een weg), oneffenheid, holte v.; 2. bult,
schok, stoot m., struikeling V.
Holpericht, holperig, ( - er,
-st) bijv. nes. ho!► belig, oneffen, on e!ijk;
(van liet voorhoofd), gerimpeld; (fig.)

-e Schreibart, hortend, stootend.
Holpern, (holperte, geholperl) o.
WW., in. It. schokken, horten, stopten; es
holpert, het schokt; (fig.) het is stootend, onaangenaam voor het gehoor; it.
stotteren, stamelen.

H®lsche, (-n) v. houten klomp in.
Holster, (-s, mv. Holster) o. reis
valies o.
-zakin.,
Holter polter, hijw. holderdebol^ler, hals over kop, kop over bol.

Holunder, (-s, nv. Holurtder)
in. (PI.) vlier v., vlierstruik in.; 2. wilde
vlier, Spaansche vlier v.
Holunder - bauin, ( - batcrn(e)s,
rnv. -baunre) in., Z. Holunder; -beere v.
vlierbes v.; -blalterwasser o. aftreksel o.
van vlierbladeren; -bli llte v. viierbloe-

hout; beschlagenes -, rechtopgaand hout
behauenes -, berechtkant hout; eiiist' ich-

siges -, stuk hout, dat maar één wankan
heeft; icruninigewachsenes - gebogen hout
(gemeenz.) er 1st ein solcher Klotz, das.,
nian - auf ihni hacken kónnte, hij is een
zot, een domoor, een sul; ge/allies-, ge

hout, hakhout o.; . nzachen, hout-veld
hakken; unterirdisches -, steenkool v.;
(Tuinb.) (van boomen), in's - schieszen,
wild opgroeien; (PI.) hout o.; (Scheik.)
houtstof v.; (Timm.) dieses - ist stark
genug, dit hout &; (Sehoenrn.) dieHiilzer.
hiel m.; (Sp.) kegels ni. in v.; (Schermk.)
paal, galg in.; 2. - sd.en, anpHanzen, boonlen m.rnv .planten ;3.woud,bosch,boschje
o.; in's - /'afren, naar het bosch rijden,
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ni. wilde -pereboom in.; -blösze v. (Boschw.) niet met boomen begroeide plaats;
v.; -bock m. houten paard o., steiger m.,
stelling v.; 2. haardijzer, vuurijzer o.;
(Nat. fist.) steenbok m.; 3. boomluis,
hondenluis, schapenluis v.; 4. teek of
tick v.; -boden m. houtstapel, houtzolder m.; 2. (Eioschw.) voor de houtteelt
geschikte grond m.; -bohrer m. avegaar
m., zwikboor v.; (Nat. hist.) houtworm
m.; - branie -brahne v. onderhout o. van
een bosch. kreupelhout, struikhout o,,
Z. Vorholz; -braun bijv. nw. houtbruin,
geelachtig bruin; -brohne v., Z. -branie;
-bit/inc v., Z. - boden; -bond in., - bundel
o. bosje o. hout, takkebos m.
H^lzehen, o. (verkl.) houtje,
spaantje o.; 2. boschje o., boschage v.

Holz — deieh, ( - (e)s, mv. - e) in.
door hout beveiligde dijk m.; -deube v.,
Z. -diebstahl; -dicke v. dikte v. van tiet
hout; -dieb m. houtdief m.; -diebstahl
in. houtdiefstal m.; it. (Rechtspr.) ge-

om hout te halen; hock aio geschossenes -, stolen hout, o.;

-ding o., Z. - gericht;

hoog opgaand hout; (Jachtw.) zu - zie - -drechsler m. houtdraaier m.; -druck m.
lien, naar het bosch gaan; ein Wildpret houtdruk m., xyiographie v.; -druckerza - scfiieszen, een dier zoodanig kwet- kunst v. houtdrukkunst v.; -einschldger
sen dat liet nog kracht genoeg heeft om m., Z. -aufsetzer.
in het bosch te komen; (Spr.) nicht
Holzeln, (holzelte, gehólzel,') o. ww.
jedes - giebl einon Bolz, alle hout is geen laar hout smaken, rieken.
t mmerhout; - in den Wald tragen, monHolzelofen , (-o fens, mv. -öfen)
uikenwerk doen, hater in de zee dragen. m. (Giet.) smeltoven m. op een boomHolz - abfall , (-(e)s) m., z. rn. stronk.
blokje, houtje o .,spaanders m.mv.;-anzeise Holzen, (liolzte, geholz t) o. ww.,
V. boschinicr v.; -aniia?ilh m. houtacl ► - m. h. (J;1chtw.) in een hoorn klimmen;
tige asbest m.; -amt o. houtvesterschal ► (van eekhorentjes), van boom tot boom
o.; -ap/'el m. wilde appel nil.; ---banns ni . spring n; 2. hout hakken, hout inzamewilde -appelboorn m.; -arbeiler m. hout- len;i II. be^lr. Ww. met hout bekleeden;
snijder, houtdraaier tn.; —arm bijv. en b. (hak.) den Ofen -, vol gooien met hout
(van eerre lamsstreek), houtaug, arm aan &; li i. o. zelfsi., Z. Holzung, Holzschlag
,

,

hotst, weinig hout voortbrengende; -art (2); 2. vervoer o. van het hout, naar

V. houtsoort v.; -arlig bijv. en b. hont- hing brengen o. van het hout; 3. stuk
;ichtig; (Scheik.) —er Stoj7, houtstof v.: hout o., Z. Holzicand.
- asbest n ► ., Z. -amiantjr,; -asche v. hout
Hulzen, bijv. nu'., Z. hölzern.
ungebrannle --,-aschv.;(fig,emnz)
Holz - erbe, (-n, my. -n) m. eigestokslagen in. rnv.; -ast in. (Tuirib.) moe - naar, erfgenaarn m. van een bosch; -erb^lertak, dikke boomtak m.; -au/sober m. schaft v. erfenis v., eigendom o. van een
opzichter M. over de bosschen; -au/'se- bosch; -ende v. aarde v. van vermolmd
tper in. (Boschw.) houtmeter m., hij, die hort, plantaarde v.
liet hout in vamen stapelt; -atr/zug m.
Hólzermesser, (-sers, mv.

-eer)

werktui; o. om liet hout op te halen; 5. (Sclroenrn.) krom schoenmakersmeso.
-auslader in. houtlosser rn.; -auster v.,
Holzern, bijv. en b. houten, van
Z. Baumauster; -azrscciischer in. hij, die flout, uit hout vervaardigd; (Gr.) -er

sern in.; -bliilhessi.y m., Z. -essig; -bliilh- het viothout aan wal brengt; -axt v. hout - -tiennek, houterig, linksch, stijf; -er Ton,
wasser o. vlierbloesemwater o.; -biichse v. bijl v.; -balen v. met hout bestrate weg, lof; das schnieckt -, houterig, flauw.
Hólzernagel , (-nagels,m v. -ndgel)
klakkebus v., proppenschiet.er m.; -essiy hont , ztraat v.
UI. vlierazijn in.; -holy o. vlici Bont o.;
Holzbar, bijv. fbi. (l3oschw.) hak - ri. schoenmakers-pinnetje, spijkertje o.;
-rand m. rand in. van den hak.
-ki chlein o. vlierkoekje o.; -lat serge baar, te hakkern, te houwen.
V. vlierstroop v.; -nidranchera o. duikelaar
Holz — bau, ( - (e)s, mv. - e) in. aan m, van vlierhout; -rnusz a., Z. -tat eer- kweek,en o. van hout, houtteelt v.; 2.
ge; -puppe v., Z. -nidnnchen; -riihre v., houten gebouw o.; - badeer in. houthak-ri hrchen o. vlierpijpje o. klakkebusje ker, houtverkooper in.; -beaaite(r) in.
o.; 2. (Bergges.) vlierhouten buis v. of arnbt,enaar m. bij de houtvesterij; -berookgat o.; -salt m., Z. -lalwerge; halter in., -bebdllniss o. houtzolder m.;
-schcwwumm m. viierpaddenstoet ni., Ju- -beize v. bijtvoch o. om hout te kleudasoor o.; -spritze V. vlierbus, klakkebus ren; -biege v, houtstapel in., houtmijt v.;
v.; -slaude v., -stock, -strauch in. vlier -biene v. houthoorvlieg v.; - bildo. hou m.; -thee m. vlierthee v.; -traube-struik ten beeld o.; -bildner m. houtsnijder,
V. tros m. vlierbessen, vlierbes v.; -was- houtgraveur m.; —kunst v. houtgraveerkunst v.; -binder m. (Zoutra.) takken
see o., - vein ni. vlierwater o.
-birne v.-bosenidr,mak.;
Holunke, (-n, mv. -n) ni., Z.
wilde peer v.; it. Z. Wiirzbirne; —nbau9n
tlalunke.

Holz — ersparniss, ( - e) v., Z.
•sparung; -essig in. houtazijn in., hout .uur o.

Holzessig-ether, -geist, m,
;eest m., etter m. van houtazijn.; -ofen
Scheik.) oven m. ter bereiding van
iran^lig houtzuur.
Holz — fac,kel , (-n) v. dennenfakiel v.; -fallen o. houtvellen, houthak
-filler m. houthakker m.; -farbe-ieno.;
T. houtkleur v.; -farbig bijv. nw. hout
vaal; -faser v. houtvezel v.;-cleurig,
./dole, - j'ulniss v. verrotting, verrnolning v., bederf o. van het hout; -feite
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V. houtvijl, houtrasp o.; - fertig bijv. en woudkever m.; -hammer v. gesloten hout rijk, met veel geboomte; —er Meiler, Z.
h. (Kolenb.) ein —er Meiler, gereed om
-kauf m. koopen o. van hout;-zolderm.; -fertig; -reiszer m. spanenmaker m.;
ontstoken te worden; it. goed opgesta -kirsche V. kriek, vogelkers v.; -kirsch- - richter m. rechter, assessor m. in het
peld; - leieer o. houtvuur o.; -firnisz m. baum m. kriekeboom m.; - knecht m. boschgerecht; 2. Z. -messer; -rust m.
houtvernis o.; -flint m. kwartsachtig boschwachter m,; -knop fmacher m. knoo- houtroet o.; -rutsche v. helling v., het
houtagaat m.; -flösze v. houtvlot, vlot o.; penvormdraaier m.; -kohle v. houtskool vervoer o. van het hout van de her-flöszen o. houtvlotten, houtvaren o.; v.; -krähe v. houtspecht m.; 2. blauwe gen; -sac/ic v. houtwaar v., houten
-flószer m. houtvlotter m.; -flóle v. (Org.) kraai v.; -kur v. (gemeenz.) genezing v. voorwerp o.; 2. twistgeding o. voor de
zacht fluitspel o.; - fórster m. houtves- door afkooksels van hout, houtkuur v.; houtvesterij, klacht v. bij de rechtbank
ter, hoschwachter m.; -[rei bijv. nw. vrij -kux m. (Bergw.) gedeelte o. van de voor het boschwezen; -sa ft m. houtsap
brand hebbende; jem. -- halten, brand- mijn, dat aan den vorst wordt afgestaan o.; -sage v. houtzaag, handzaag v.; -sager
vrij houden, van het benoodigde hout voor het verschaffen van hout; -lack m. rr,. houtzager m.; -sá,gemuhle v. hout
m.; -samen m.houtzaad,boom--zagrnole
voorzien; -Presser m., Z. -bohrer; -(revel houtlak o.; - lader m. houtlader m.; -lager
m., Z. -deube; -(reeler m., Z. -dieb; - o. houtmagazijn, houtpakhuis o., hout zaad o.; •sammlung v. verzameling v.
frohnc v. leendienst m. om hout te rij
v.; -land o. houtrijk land, bosch--werf van hout; -säure V. houtzuur o.; -scharre
-fuhre V. voer o. hout, vracht v.-den; rijk land o.; -lans v. houtluis v., dooden- V. harsmes o.; -scheit o., Z. -biege; -schiehout; it. houtvervoer o.; eine — thun, kloppertje o.; -lege v., Z. - boden, -lager; ber m. (Bak.) ovenroerstok, krabber m.;
-schiif o. houtschip o.; -schiene v. hou
hout vervoeren; 2. eine —, houtvoer -leger m., Z. -messer.
wagenspoor o.; -schlag m. vellen o.-ten
o., houtwagen m.; -gebund o. boschje
H^►1zlein, (-s, mv. Hólzlein) o. stuk
o. hakhout; -gedinge o. houtcontract o., o. hout, houtje o.; (fig.) - iverfen, aan van hout; 2. recht o. om hout te vellen;
geven.
-leidng 3. gebied o. van dat recht; -schlagel m.
overeenkomst v. omtrent het leveren van
Holz–leite, (-n) v. met hout be- heiblok o., houten knots v.; (Landb.)
hout; 2. Z. - gericht; -gefalle o. mv. inkomsten v. mv. van een bosch; -geist m., groeide helling v. van een berg; -lerche v., vlegel m.; - schlager m. houthakker m.;
(Scheik.) Z. -sáure; -gelange o. tot aan Z. Heidelerche (2); -lese v. houtsprok- it. Z. -hauer; -schlagung V. paalwerk o.
hout bestemde grond, bosch--bouwvan kelen o.; -macher in., Z. -hacker; -made voor een zeedijk; -schleiPer, -schleiszer,
rijke grond m.; -geld o. geld o. om hout V., Z. -wurm; -magazin o. houtpakhuis, -schlichter m., Z. - reiszen; -schneidete knopen; it. opbrengst v. van verkocht houtmagazijn o.; -malerei V. schildering kunst v. kunst v. van plaatsnijden in hout,
hout; -gelle v. breede houtschuit, jol v.; V. op hout; - mangel m. gebrek o. aan graveeren o. in hout; -schneider m. plaat- gerecht bijv. en b. bedreven, ervaren, hout, schaarsheid v. van hout; -man- snijder, graveur m. in hout; -schneiknap in de houtvesterij of het boschwe- gold m. klirnop o., maagdenpalm v.; derei v., Z. -schneidekunst; -schneizen; -gerechtigkeit v. recht o. om hout -mark(ung) V. grenzen v. mv. van een dergerust o. plaatsnijderswerkbank v.;
te vellen, eigendomsrecht op een bosch; Bosch; -marker m. bewoner m. van een -schnepfe V. woudsnip v.; -schnitt m.
- gericht o. houtvestersgerecht, markge- boschdistrict; -markt m. houtmarkt v.; 2. houtsnede, gravure v. in hout; 2. hout
plaat v. naar eerre gravure in hout;-sned,
recht o.; -gewächs o. houtgewas o.; -gie- houtverkoop m.; -masz v. houtmaat v.;
bel in. (Bouwk.) houten gevel m.; -glit - it. houten maat v.; -mast (ung) v. kruiden, Ausgabe mil —en, houtsneden, houtsnee sche v., Z. -rutsche; -gölle v., Z. -gelle; bladeren o. mv , gras o. &. waarmede liet platen v. mv.; -schnitzer m. hij, d ie aller-graf in. opziener m. der bosschen; 2. vee of wild zich voedt in het bosch; it. lei houtsnijwerk maakt, beeldhouwer m.;
opperhoutvester in.; -gra(schaft v. opper- het inesten o. met &; Schweine 44 in die -schnitzerei v., -schnitzwerk o. houtsnij
beeldhouwwerk o.; -schober m., Z.-werk,
houtvesterschap o.; 2. opzienerschap o. -- thun, in het bosch laten grazen; -mehl
over de bosschen; 3. gebied o. van een o. zaagsel, wormmeel o.; -meise v. hout- -haufen;- schoppen m.tloutstal m.;-schraopperhoutvester; -gräserei V. (Landh.) wees v.; -meister in., Z. -bock; -mess, gen m. maat v. voor een vaam hout;
weiden o. in een bosch; 2. weiderecht - messen o. vademing, vaming v., meten -schraube V. houtschroef v.; -scllreiber
o. in een bosch; -graupe v. (Bergw.) o. vau hout; -messer m. houtmeter m., inschrijver m.bij de houtvesterij;- schreizilverhoudend erts o. op takken gelij- vaam m.; it. Z. -aufsetzer; -ntilbe v. betag in., Z. -tag; - schreier m., Z. -h1 her;
kend; -grund m. grond m., die geschikt (Nat. hist.) houtmot v.; -mist m. strooisel -schuh m. klomp ni., holblok o.; —baum
is voor de houtteelt; 2. bosch, bosch- o. van loof, bladeren onder het vee; -moos m.Virginische,onechte kurkeik m.;—maland, lilantsoeii o.; -grundung v. (Schild.) o. boommos, boomschurft o.; -mosaik cher m. klompenmaker ni.; -schuppen ni.,
schilderwerk o. op hout; -hacke v., Z. V. (s. K.) houtmozaïek, inlegwerk o. van Z. - schoppen; -schwarte v. (Timm.) wan-axt; -hacker m., Z. -hauer; 2. (Nat. hout; -muschel v., Z. -sperling; -nagel kant in. aan een stuk hout; -schwarz bijv.
hist.) boomkruipertje o., pimlielmeesv.; m. houten pinnetje o.; 2. schoenmakers - nw. zoo zwart als hout; -schivemme v.
-häher m. (Nat. hist.) blauwe kraai v., spijkertje o.; -nischel v., Z. -muschel; inrichting, plaats v. voor het vlotten van
meerkol m.; -haha m. bosclihaan, kor- -niitzung V. bebou wing, aankweeking hout; -selzer m., Z. -au fsetzer; -sieb o.
haan m.; -haken m. (Timm.) haak, hout- exploiteering V. van liet bosch; -ofen uit gespleten hazelaarsroeden gevlochten
haak in.; - handel m. houthandel m.; m. (Glasbl.) oven m. tot het drogen zeef v.; - spalier m. houtkloover m., Z.
-handler in. houthandelaar, houtkooper van het hout; -opal m. houtachtige -hacker; -span m. houtspaan v., spaander
in.; -hale m. boschhaas m.; -hau m., Z. opaal m.; -ordnung v., Z. Forstordnung; m.; -sparküche v., Z. Sparküche; -spar-schlag (3); -hauer m. houthakker m.; -papier o. van krullen gemaakt papier kunst v. kunst v. om het bout uitte spa-haufen in. stapel m. hout, hoop m. hout; o.; -pfeife v., Z, Hohlflöte; -pilaster o. ren; -sparo fen m., Z. Sparofen; -sparung
-heher ui., Z. - heiher; -heie v., Z. -schld- houten bestrating v.; -pf astcrung v. be- v. houtsparen, zuinig zijn o. met hout;
gel; -lienne v., Z. -h 'Jan; -herr m. (Zout - straten o. met hout; -platte v. houten -speller m., Z. -spatter; -sperling m. houtin.) officier m., die het hout uitdeelt; -hof vlakte v.; -platz m., Z. -lager; -preis musch v.; -spinner m. houtworm, boomin., Z. -lager; it. - markt; -hake m hout - in. houtprijs, prijs m. van het hout; -puppe worm m.; -splitter m. spaander, splinter
kooper, houthandelaar rn.;-huhn o.bosch- V. houten pop, ledepop v.; (fig.) stijf ge- m.; -stall m. houtstapel m.; - statte v.,
hen v., korhoen o.; 2. hazelhoen, steen regen meisje o.; - raspel v., Z. -feile; Z. -lager; -staub m. zaagsel o.; -stein m.
-hoen.;3 -raupe v.,Z.-bohrer;-rechen m.(Scheepv.) delfhout, versteend hout o., houtsteen
zwarte specht m.
Holzicht, bijv. en b. houtachtig, Z. Flossrechen; -rechnung v. rekening v. m.; 2. houtachtige delfstof v.; 3. Z. Hornhouterig, op hout gelijkend.
over gekocht of verkocht hout; -recht o., stein; —kohle v. aardpekachtig hout o.;
HQlzig, ( -er, -st) bijv. en b. hout Z. Holzungsrecht; -rechtler m. hij, die het -stich m., Z. -schnitt; - stof(m. (Scheik.)
uit hout gemaakt, met-rijk,bosch;t. recht heeft hout te vellen; -register o. houtstof v.; -slosz m. houtstapel m.; 2.
hout bedekt.
register, kadaster o. voor den houthan- brandstapel m.; -stumpen, -stump( m.
Holz - k fer, ( -Pers, mv. - Per) m., del; -reich bijv. nw. houtrijk, veel hout afgeknotte of afgehakte boomtronk,stomp
Z. -bock; 2. houtworm, houtkever m.;3. opleverende; —es Gut, houtrijk, bosch- m.; -tafel v. houten tafel v.; -tag m,
;
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houtdag, dag m. om hout te kappen, te telijke bevestiging, bekrachtiging, homo
halen; 2. dag m . om hout te verzenden;
-logatieV.
-laube v. houtduif v.; -taubengrau bijv.
Homologiren, (homologirte, houw. aschgrauw; -taxe v. honthelasting mologirt) bedr. ww. gerechtelijk bevesv.; 2, bepaling v. van den prijs van hout; tigen, bekrachtigen, homolo geeren.
-thee m., Z. -Crank; -cheer m. en o. hout
Homonym(isch), bijv. nw., Z.
-terv.; homolog.
-trage V. herrie, draagbaar v.;!
- trager m. houtdrager m.; -crank m.
Homonymie, v. gelijkluidend-

-geruch m. honigrenk m.; -geschmack
m. honigsmaak m.; -geschivulst v., -gesch2var o. (Heelk.) honiggezwel o.; -gewins o., Z. -scheibe; -gras o. (Pl.) honig
-.giilte v., Z. -zins.
-graso.;
Honighaft, bijv. nw., Z. honicht.

Honig — kelch ,

( - (e)s,

inv. - e) m.

(Pl.) Z. -ge/ass; -klee m. hanekam m.;
-köder m. roet honig vermengd aas o.;
- kuchen m. honigkoek m.; 2. Z. -scheibe;
--hacker of -kuchler m. koekbakker m.;
-kuckuk m. honigkoekoek m.; -lecher m.
valsche kleur v. van het was; -leim rn.
(Verg.) honiglijm v.; • lese V. honiesnijden, inzamelen o. van den honig; -kippe
V. (Pl.) onderste lipvormig bloemblad o.;

(Apotfi.) houtdrank in., afkooksel o. van' heid, gelijknamigheid v.
hout; -Irift v., Z. -ma st; 2. z. m. recht' Homöopath, ( en, mv. - en) m.
o. om in een Bosch te weiden; - hr V . aanhanger m. der homceopathie, genees houten klok v.
heer m., die de homaeopathie volgt, hoHolzung, (-en) v. houtsprokkelen ,maeopath m.
o., velling v., vellen o. van hout; 2. hout,
Homoopathie, v. geneeswijze v .
bosch, houtwerk, paneelwerk o.
welke bij zieken juist die middelen tegen
Holz- verband, (-(e)s, mv. -e) eene kwaal aanwendt, welke haar bij gem. (Heelk,) houtverband o., spalken v. zonden doen ont staan, homecopathie v. 2. -(n), zoete mond m.; (fig.) zoete
mv.; -verbindung v. (Pouwk.) houtverHorni opathisch, bije. nw. vol - woerden o. mv ., flikflooierij, strooplik
binding, houtlasch v.;-verbraiuch m.hout- geus de homceopathie, betrekking heb
-loch o. honigcel v.; - lippen v.-kerijv.;
verbruik o.; -vericau f m. houtverkoop m.,
-bendophmati,oep- mv. zoete woorden o. mv., zoetvloeiende
verkooping V. van hout; -verwalter ni. thisch.
taal v., flikflooierijen v. mv., zoete mond
opziener m, der bosschen;
•
2. opziener
Honicht, er, am. meisten - ) bij v . m.; -mahrie v., Z. -scheibe; -maul o. wie
m. der houtwerven; -verivaltung v. be- en b. als honi(n;g, op honi(n)g gelij- veel van honig, van zoetigheid houdt;
heer, bestuur o. der bosschen en wer- kend; (fig.) zacht, vleiend.
(fig.) snoeper m.; -mund m. honigmond
ven; -vogel m. woudvogel m.; -vorrath
Honig, ( - (e)s) m., *z. m. honing ^ m.; 2. (fig.) Z. - lippen; -nacht/aller v.
m. houtvoorraad, voorraad m, hout; of honig in.; dies schmeckt vach -, dit wasvlinder in.; -hl o. (Apoth.) honigolie
-waare V. houtwaar v., houten gereed - smaakt naar honig, honigachtig; - banen, v.; -p fei fe v. celletje, honigbuisje o.;
schap voorwer p o. van hout; -wadel m. bijen houden, zich met de bijenteelt af -pflaster o. (Hoefsm.) honigpap, honig gunstige tijd m . voor het houtvellen;
vleitaal v., zoete woordjes-gevn;(fi.) zalf, honigpleister v.; -reich bijv. nw.
-wagen ni. houtwagen m.; 2. houten wa- o. mv.; - im Munde and Galleinz Herzen, honigrijk, veel honig opleverende; -ross
gen in.; -wand v. houten beschot o.; 2. honig in den mond en gal in het hart, o., Z. -scheibe; -saft m. honigzeem, vocht
(Waterb.) houten bekleeding v., paal - geveinsd , huichelachtig; (Spr.) aver sich o. naar honig smakend; 2. Z. -essig;
werk o.; -wanne v. houtluis v.; -warier za - macht, den benaschen die Fliegen, (Pl.) honigsap o.; -sammler, —in, hij,
m. boschwachter m.; -weg m weg m. al te goed is buurmans gek.
zij, die den honig inzamelt; -sauger m.
naar het bosch; 2. weg m. in een bosch;
Honig-apfel, (-apfels, mv. -apfel) (Nat. pist.) vliegenvogel, kolibrie m.;
-weichsel v., Z. -kirsche; -weide v. weide m. paradijsappel m.; -artig bijv. en b. -scheibe v. honigraat v., honigkoek m.;
V. i n een bosch; -welle v., Z. -bund; -werk honigachtig; 2. Z. -farbig ; -bar m. ho- - schimmel m. geelachtig, grauw paard o.;
o. houtwerk, hout, timmerwerk o.; -we- nigbeer, bruine beer m.; -bau m. bijen- -schmetterling m. en o. pauwfazant m.;
sen o. alles wat op de houtvesterij be- teelt v.; -truer m. bijenhouder, ijmker -schnitte v. sneedje o. brood met honig;
trekking heeft, boschwezen n.; - toespe m.; -Baum m. (Landh.) holle boom m., -schuppe v. (PI.) klein bladerig bestand
V. houtwesp v.; -w orm m. houtworm, waarin zich bijen ophouden; (PI.) Z.
honigcel; -sein m. honig --delo.van
m.; 2. houtluis v.; -zapten m. houten -blume (2); -behälter m. honigvat o., ho- zeem o.; -stein m. honigsteen m.
-zeil
prop v.;
v., Z. -wadel; -zetlel m. nigkuip v.; (aan bloemen), honigkelk m.;
HQnigstein—krystall, (- (e) s,
(Boschw.) houtbriefje o.; -zinra m. hout -behaltniss o. broekje o., aan de achter mv. -e) m. honigsteenkristal o.; -pulver
o.; —stein m. houtachtig tin--achtign
bijen, drijvende was o. en v.;-potendr o. honigsteenpoeier, honigsteengruis o.;
erts o.; -zunder m. uit verrot hout ^-bereiter m. honigbereider m., werkbij -sauer bijv. uw. —es Sala, honigsteen gebrande tonder o.; -zweig m. hout !v.; -biene v. honigbij, werkbij v.; -birne zuur zout o.; -s lure v. (Scheik.) honig -takm. V. suikerpeer v.; -blase v. honigblaasje steenzuur o.
Homiletik, v., z. m. kanselwel- o.; -blume v. honigbloem; 2. (Pl.) meliHonig—susz, bijv. en b. honigzoet,
sprekendheid v.
anthe; -branniwein m. honigbrandewijn zoo zoet als honig; --e Worte geben, vlei Homiletiker, ( kers, mv. ker ) m.; -brol o., Z. -schnitle; 2. zoet brood, end, flikflooiend spreken, zoete woordjes
m. kanseiredenaar m.
honigbrood o.; -brühe V. honigsaus v.; zeggen; -süsze v. honigzoet o.; -tafel v.,
Homilgtisch, bijv. nw. op de kan - -dachs m. (Nat. bist.) honigdas m.;-decke Z. -scheibe; -táubling m. rosachtig blad
selweisprekendheid betrekking hebben- v. honigzoete korst v.; -dorn m. of -erbse
o.; -than m. honigdauw m.; -topf-zwam
de; -es Handwerk, beroep o. van redenaar, ) V. vrucht v. van den booneboom; 2. --, m. honigpot m.; -tragend bijv. nw. honig
predikant.
-erbsenbaum m. booneboom m.; -drüse voortbrengende, honigdragend; -crank
Homilie, (-n) v. leerrede, predi- v. honigklier v.; -essig m. honigazijn m., ni. honigdi;ank m., honigwater o., mede
katie, preek v.; -nsammlung v. verzame-1 azijnroede v.; -farbe v. honigkleur v.; v.; --wabe v., Z. -scheibe; - wasser o. holing v. van leerredenen; -nschreiber m. -farben of -farbig bijv. nw. honigkleu- nigwater o.; -webe v., Z. -scheibe; -werk schrijver m. van leerredenen.
rig; -(laden m., Z. - kuchen; 2. -schnitte; zeug o. (Pl.) honigkelk, honighak m.;
Homocentrisch, bijv. en b. ge- 3. -scheibe; -flecken m. honigvlek v.; 2. -cvicke v. wilde, gele wik(ke) v.; -worte
lijkmiddelpuntig, hetzelfde middelpunt zwartvlekkige huiduitslag m.; - Pressend o. mv. zoete, vleiende woorden o. mv.;
hebbende.
bijv. nw. honigvretend; -fresser m. mv. -zehnte m. honigtiend, in honig betaalde
Homogen, bijv. en b. gelijksoor- (Nat. pist.) honigeters m. mv., geslacht tiend v.; -zelle V. honigcel v.; -zins nl.
tig, van dezelfde richting of stemming, van dunsnavelige vogels; -gabel v. honig pacht v. in honig te voldoen; it. belas geestverwant, homogeen.
-garten m. bijentuin, tuin m.-vork.; ting v. op den honig.
Homogenitat, v. gelijkaardig- met bijenkorven; -ge/ass o. honigvat o.; Uonorant, (-en, mv. -en) en.
heid, gelijksoortigheid, homogeniteit v. 2. pot m. honig; (PI.) honigkelk, honig- (Hand.) acceptant m., degene, die een
Homolog(isch), bijv. uw. ge- bak m.; -gehren o., Z. -scheibe; -gelb wissel betaalt voor een ander.
lijkluidend, gelijknamig, dezelfde betee- bijv. nw. honiggeel, zoo geel als honig;
Honorar, (-s, mv. -e), Honokenis hebbende.
-gelte V. (Conf.) honigkuip v.; -gel/er m. rarium, (-riums, mv. -rien) o. salagomologarti9n, (-en) V. gerech* hij, die de pachtsom betaalt met honig; ris, loon, honorarium o., bezoldiging v.
-
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Honorig, bijv. nw. en b., Z. ehren- v., Z. -keir; -slanqe v. hopstang v.; ich libre ihn koinnien, ik hoor &; (ge
(fig., Volkst.) sic isl eine —, lang, mager
ich hake es mit nteinen eigenen-rnez.)
Honorat, (-en, mv. -en)rn.(fIand.) persoon, boonenstaak in.; - steekel,- slichel Ohre n gehort, ik heb het zelf (met eigen

haft, artsländig.

degene voor ruien een wisselbrief betaald in. pootstuk, pootijzer o . om gaten in de
hopstangen te beren; -: a1-/trt m., Z.
wordt; 2. hooggeplaatst geestelijke ni.
HonoratiQren, rn. mv. voor - -ltaupt; -ziehe v. groote hopzak m.
naarnste, deftigste bewoners Beuer stad,
Hops, (-es, mv. -e) in. (gemeenz.)
!t► chtsprong, m.
notabelen m. rtiv.
Hopsa! tuesch., Z. hop.
I onorjren, (/tonorirle, horrorirl)
bedr. v%'. (Hand.) eiven 1Vechsel -,
Hopsen, (hopste, gehopst) o. wo.
aannemen te betalen, voldoen, honoree- (gerneenz.) spr ingen, luchtsprongen maren; 2. rifle Arbeit -, vergelden, behoor ken, hul ►l ► elen,
Hupser, (-s, mv. hupser) m. (ge-lijkbeon.
Honortage,tn.mv.(lland.) respijt- rneenz.) springer, danser in.; 2. Z. hopstea/zee.
dagen m. mv.
Hop(p) ! tussch. hop. hop !, spring,
Hops — tanz, ( - es, inc. - e), — wal op !, hopsa !; 2. he !, he daar!, pas op !; zer, ( -zeis, mv. -zei) tn. (gerneenz.)
3. (,erneenz.) -/ze!, -hei ! -sa !, hop, hopsadans, huppeldans, wals, galop in.;
2. (Muz.) galop in., wals tn.
hop!, vroolijk op!, hopsa !
Hopfen, (-s) n:,., z. ni. hop, hop- Hora, (Horen) V. ((' abel I.) tijdgo plant v.; das Bier ntjl - koe/ren, dent diu v.; 2. (lath.) olie - singer, hora
Biere - geben, hop iii het bier doen; (Spr.) ztn7etr.
HQrbar, bijv. en b. hoorbaar, ver es ist - and Mala an -i /ins verloren, het
is nutteloos werk, verloren moeite hein staanbaar, rluiclelijk.
Herbel, (-ti) V. (Nat. bist.) waterte verbeteren; (Spr.) liet is boter aan
de galg besmeerd, clen moriaan gewas - hoen o.; 2. (fig.) oorvijg v., Z. Ilorche.
schen.
Horchbrunnen, ( - br urrrteris,tnv.
Hopfen, (hopfle, gehopft) bede. - bronnen) ni. (1lijnw.) mijnput, wal
-keldr,
luistergang rn.
ww. das Iffier -, hoppen, de noodige hop
Horche, (-n) v . luisteren , hooren
bij het brouwen doen.
Hopfen, (hopfte, gehop(l) o. ww. o.; (gerrreenz.) si.c/t au f die - stellen, gaan
springen; (Sir.) das ist ge/top/t, ii ie ge- afluisteren, op de loer gaan staan; 2. oor sprongen, dat komt op hetzelfde neer, veeg, oorvijg v.
Horchen, (horcitte, yeltorcltl) o.
dat is zoo breed als liet lang is.
Hopfen - acker, ( - ackers, mv. ww., in. h. luisteren, met inspanning
-ticker) m. hopveld, veld, land o. ge- hooren; au f elrv. -, luisteren naar; an der
schikt voor den hopbouw; 2. hopakker Thiire -, aan de deur luisteren, den lui
-sterviuk
spelen; 2. Z. gehorchen.
tra., hopland o.; -ban tri. hopbouw in.,
Horcher, ( - s, mv. mv. hornier)
hopkultuur v.; -baant rn., Z. -hairtbuche;
-berg m., Z. -garlern; -bitlero. (Scheik.) rn., -in, ( -tien) v. luisteraar, luister
ui., luisteraarster v.; it. spion, be--vink
hopbitter o , li► pnline v.; -bialt o. hopblad o.; -bliitlre v. hoppebloeseni ni.; spieder, nieuwsgierige in.; (Spr.) der -boden in., Z. -acker (1); 2. hopzolder urt der Wanel hort seine eiy'ne Sc/tand,
in.; -brahme v. hoprank v.; -darre v. wie aan de deuren luistert hoort dik
-wijls
zijne eigene schande.
hoiieest, rnouteest ni.
HQpf(e)ner, ( - s, mv. Ilopf(e)ner) Horch - gang, ( - galnrg(e )s, mv.
-gdnge) ni., Z. Horclre; -hans, - hduscherr-,
m., Z. 11opfengdriner.
Hopfen—ernte, (-ii) v. hopoogst.• -hwuslein o., - /bette V. (\lijn^v.) luister

ooien) gehoord; er lhitt als hóreer nichts,

hij houdt zich alsof hij niets hoort, hij
houdt zich doof; ich /tube i /tn singen, erzáhlen -, ik heb hein hoorera zingen &; ic/i
babe es sagen -, ach babe es von dent and
derft gehuil, ik heb het hooien zeggen;
iclt liabe es von - sayer, vont Herensagen,

ik heb liet van hooien zeggen; 4. eiva

Prediyl -, hoor•en, aan boo ren; eineMesse,
die Heielite -, hooren; die Nalltentalik bei
jenrn. -, den cursus volgen van; 5. si,c/t
- lassen, zich laten hoorei; sick auf einent
Tonwerkzeug - lassen, een instrument
bespelen; lass -1, laat eens hooren !, zeg
op !; er ldsst nic/tls nicht won sick -, hij
laat niets meer van zich hooien, men
hoort niet neer van hein spreken; das
l^sst sic/t -, dat laat zich hooren, is te

begrijpen, spreekt van zelf; man iví.i•d
4, uien zal weldra weten,
hooien, \ erue ► nen; renn nian ilin reden
hörl, so sollle start glauben , als men
hem hoort spreken, zou men zeggen; ich
fare von allen Sealen, loss , ik hoor
van alle kanten, men vertelt mij overal;
bald -, ob

(lig.) fern. -, a-uf jet/i. of auf jents. Patlt
-, naar ietn. of ierns. raad luisteren; Goll,

/tórenreut Gelet !, verhoor !; 6. (z. voorw.)
Z. horcherr; 1I. o. zelfst. gehoor, hooien
o., oplettendheid v.; (fig.) es ist i/tnt urtd Sa lter eergangen, hoor es en zien verging hein, hij werd geheel ontsteld, onthutst.
Herensagen, (-s) o., z. m. (gemeenz.) hooren zeggen, gerucht, praatje
o.; Cons - reissen, van hooien zegger.
weten.
Hirer, ( - s, mv. Hirer) in., — in,
(- meat) V. hoorder, toehoorder nr., hoor
-ders,
toehoorster v.
Hórgast, (-es, mv. -e) in. toe v allige, voor een enkelen keer aanwezige

toehoorder, hospitant tra.
H©rig, bijv. (in samenstellingen),
hoorend; (lig.) aauhoorig, lijfeigen, Z.

► nertje o. urn rte klok te hooren slaan;',
-ka ge horig ; -heit v. aanhoorigheid v.
rn., inzanieling v. der hop; -ercfe v., Z.
Horizont, ( - (e)s) m., z. m. hori- nachtvogel; - fachser rn. afzetsel, stekje -schwester V. (Kath.) zuster, tori v., die ,

o. eerier hopplant o.; -feld o., Z. -acker; (le wacht heeft; -winkel in. luisterhoek zon(t), gezichteinder in.; (fig.) das geht
fiber nneinen -, dat gaat mijn verstand,
-garlen m., Z. -acker (); -gartner n► . m., luisterhoekje o.

Horde, ( - ii) v. (\land.) horde v., bevattingsvermogen o. te boven, dat behophouwer in., die hop aankweekt;-huinbuche m.hophoom,hagebeuk m.;-haupl o. teenen vlechtsel, vlechtwerk o.; 2. horde grijp ilk niet.
Horizontal, bijv. en b. vlak, wahoppebloesem m.; (Tuinb.) kegelvormige v., zwervend volk o. of volkstarn m.; bloemspits v.; -hefera v. inv. gist, bier- Wilde, horde, bende v.; tine - R uber•,' terpas, horizontaal.
Horizontal - flache, — linie, V.
gist v.; 2. Z. -biller; -keien rn. of --chen'I bende v., troep in.
Hordenweise, bijv. en b. bij hor - horizontaal vlak o.,water paslijti v .;-schuss
o. scheut v. van hop, hopsprtuitje o.;
rn., Z. Kerrtschuss; -wage v., Z. IVasser-klee in. klaver v. met hoppebloesems; den bij troepen of benden.
wvage.
Horen, v. rn v., Z. Hora,.
-klette V. klis v., kliskruid o.; -korb n).
H ®ren, (hörie, gehort) bedr. ww. Horkammer, ( - n) v.spreekkamer
(Br.) hopzifter m., hopmand v.; -niehl
o. meelachtige dauw m.; - nachtvogel m. hooien, luisteren, toeluistererr, afluiste- V. voor de leden der rechtbank, verhoor
-kamerv.
hopvlinder rn.; -ól o. hopolie v ;-p/lane ren; - Sic, retch Bin Ldrni !, hoor eens,
Hórlitze, (-n) v. (Pl.) kornoelje
V. hopplant v.; -ranke v. hopstengel m.; leister eens ! &; auf eity. -, luisteren naar ,
2. Z. -bra/tore; ---nleinevand v. linnen o. toeluisteren; ich will doelt -, was an der v.; (INat. bist.) wesp v.
Horlke, (-n) v. liguster, rijnwilg in.
uit hopranken vervaardigd; —npapier o. Sache ast, ik wil wel eens hooreu, ver
Sic eininal, hoor-nem;(giz.)
Horn, (-(e)s, rnv. Horner) o. (van
papier o., dat uit hopranken vervaardigd
is; -reich bije. en b. veel hop opleve- eens, luister eens; 2. gul, Mabel -, hooren, dieren), horen, voelhoren rn.; (fig., gerende; —es Bier, roet veel hop; -sack rn. een goed, slecht gehoor hebben; sur meenz.) jemn. die Horner bieten, zijne
hopzak m .; -salat in. hopsalade v.; -seide Kalb -, verstaan; er hort nicht wohl, hij horens laten zien; sick die Hornerablauv., Z. Flachskr•aut; -seihe v., Z. -korb; is een weinig hardhoorig; 3. einen Schall fen, zijne vroegere woestheid afleggen,
-seilo., Z. -brahme; -spargel ra., -sprosse -, hooien, door het gehoor vernemen; uitrazen, mak worden; Horner tragen of

Hor.
haben, Hahnrei sein, horendrager zijn;
jemn. IIórner au fselen, iems. vrouw ontrouw maken; 11. (lig., Fabell.) das - des
Ueberflusses, horen m.; 2. (Muz.) h ;reti
rn.; das - bla.sen, op den horen blazen;
(fig., i. k. bet.) ruit jenfn. in ein - blasen,
onder ééne deken liggen; 3. hoorn of
boren o.; von -, van hoorn, hoornen;

III. (lig.) (van Lergtoppen), uitstekende
punt v., top ru.; it. voorgebergte o., kaal
v.; it. Ilórner einer Siige, horens, blad
Hórner eines Allures,-houdersm.nv;
horens; Hunner des Modes, horens; (Pak.)
Z. -a /fe.

HQrn-achat, (-(e)s, nlv. -e) in.
hoornagaat m. en o.; -a/fe in. (Bak.)
gebakje o, met twee horentjes; -- armbos. n„.
horenaanbeeld o., speerliaak in., aanbeeld
o. riet twee punten; -dhnlich bijv. en
b. hoornachtig, op hoorn gelijkende; -ur-

beil V. hoornwerk o.; -arbeiler m. hoorn werker, hoorndraaier in.; -arlig bijv. en
b. hoornachtig; (Gen.) vereelt; -band o.
(Boekti.) wit perkamenten, lederen band
na. (van een boek); -bass ni. (Org.) horeubas m.; -baum nl. jokbooin, pagebeuk
in.; -becher in. drinkhoren ni.; -beize v.
(Schild. &) uitbijten o., uitbijting v. van
het hoorn; 2. vloeistof v. orn hoorn te
doen uitbijten; - bereiler rn. itoorubereider m.; -berg rat., Z. -stein; -bliiser tra.
horenblazer rn.; -blaft o. horenblad o.;
-blei o. zoutzuur lood o.; - blende v
hoornblende v.; -bock rn. (Nat. bist.) hok
m. net horens, rain m.; -bogen rn., -bred
o. (Zoutes.) ophaalplankje o.; -buche v.,
Z. -baum.

HQrneh en, o. (verkl.) horentje,
voelhorentje 0.
Horn dose, ( n) v. hoornen doos
v.; drechsler, dreher in. hoorndraaier
-

-

-
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kleurig; - fáule v. (Veea.) bloedvink m.;' spleet V. in den hoef; -kil//lig bijv. nw.
-feite v. (Hoefsrn.) hoornvijl v.; -[els m. niet gekloofden hoef; - knop/' rn. hoornen
koraalsteenrots,hoornsteenrots v.;—stein knoop m.; -koralle v. hoornkoraal o.;
tlL, Z. -slein; - fessel v. of—s o. (Jaclttw.) -kram o. hoornkruid, vogelkruid o.; -hu
ni., Z. -aflé; -kiimniel m. (Pl.) kar --chen
jachthorenriem m.; -[sch m naaldvisch,'
zeeëenhoorn in.; -/lint o. (Bergw.) kie- weizaad o.; 2. wilde komijn m.; -laterite
zelachtig schil'fersteeu o.; -Jlolzo. (Berg-I V. hoornerf lantaren v.; -leun tn. perkavv.) laag V. van bergsteen, vuur steen, trientlijin v.; -leisle v. (Mieub.) dwarslijst
basalt; -Jliigel ni. (Nat. bist.) vleugel v.; -lcrche V. (Nat. kist.) horenleeuwebovenvleugel tn.; -/liigelig lbijv.-dekslo., rik iii.; -lcuchle. lantaren v. met hoornen
en b. —es Insekt, schildvleugelig; - fór- ruiten; -dresser o. (Katrtm.) hoorrinmes o.;
onig bijv. en b. horenvortnig;; -frucht v., -meie v. hek o. met eeue poort aan weersZ. -same; -fus.,, m. hoef, hoornachtige zijden; -rnobja tij. gehorende slaapbol in.;
klauw ni.; -/'iisáig bijv. en b. niet hoeven; -p/laic;e v., Z. -koralle; -plaltev. hooreten
-gestein o., Z. - sleur; - glaaer: o., Z. -er;; plaat v.; -ponieranze v., -porphyr rn.
-gold o. slecht goud, goud o. van 9 ka- Rotlier o. op hoornsteen; -/nesse V.
raat; -gri/l in hoornen hecht o.; -hurl (Kanon.) kammakerspers, hoornpers v.;
bijv. en b. zoo (lard als hoorn; - buspel - queck silber o. zoutzuur kwikzilver o.;
- raspel V. hoornrasp, hoornvijl v.; -richni. (Pergw.) windas o., katrol v.
HQrnhaut, haute) v. eelt o., Ier rn. (Karim.) werktuig o. om het hoorn
vereelting, hoornachtige huid v.; (Oogh.) te persen en te vormen; -rose V. (Pl.)
hoornvlies o.; -Matter v. eeltzweer v.; 2. wilde roos, elegantieroos v.; -salbe v.
waterblaasje o. in het oog; -brick tn. hoefzalf v.; - samen, ---schwamm m. (Pl.)
(lieelk.) breuk v. van het hoornvlies v.; inepte v., hoornzwam ni.; 2. hoornzaad
-entz2 ndung V. hoornvliesontsteking; o.; -salt in. (Jachtes.) koorilversiersel o.
-fistel v. (Oogti.) hoornvliesfistel v.; ow cleft jachthoren; 2. (Muz.) stuk o.
-flee/sen tri. witte vlek v. op liet hoorn- voor den horen; -sche-in in. nieuwe maan
vlies van het oog; -gesclzrviir o. (Oogti.) V. in t^ ebruari; -sc/rie/er m. hoornlei v.;
witte oogvlek v., zweertje o. op liet oog; -schlange v. horenslang v.; -schluss rn.
(Red.) gehorend besluit, dileinina o.;
eiges and tic/'es —, Z. -trOublein.
Hornhauticht , bijv. ;,eri b. eelt - -schnabel m. (Nat. bist.) horeusnavel tn.;
achtig, als eelt, op het hoornvlies gelij- -schnecke V. zeehoren m.; 2. hoekige
rots v.; - schrot o. (Kauri.) hoornvijlsel
kende.
Hgrnh iutig, bijv. eu b. eeltach- o., afval rn. van hoorn; -Silber o. kool
zilver o.; —er; o., Z. -er;; -sohle-zur
tig, niet hoornvlies, eelt bedekt; -heil v.
eeltachtigheid, vereeltlieid v., hoornach- V. (I loefsini.) hoornzool v.; - speette v., Z.
- kluit; - spallig bijv. nes., Z. - kluitig;
tigheid v. der huid.
Hornh aut-messer, (-sers, mv. -spara ni., Z. - schrot; - spitse v. punt V.
-ser) rn. (Fleelk.) werktuig o. ter door- van een horen; 2. stuk, eind o. hoorn
steking of doorsnijding van het hoort i - stalt, slált V. (Berges.) ruitute v. bij
vlies; - nagel in. (Gen.) nagel, vleugel m. de kruk van den hoornhaspel; stein rn.
(-
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m.; - durchfdule, - durcli[ciulniss v., Z. op het hoornvlies van het oog; - sclinill bazalt o.; — breccie v. rots - of bergkie-[áule; -eis o. (Delfst.) vezelachtige kool - m.(Heelk.) doorsnijding v.van het hoorn zelmarrner o.; --kr ystall rn. valsch kriszure kalk v.
-such tn. (Heelk.) doorsteking v.-vlies; tal o. van kwartsagaat; --porphyr rn., Z.
Hornen, (hornte, gehornt) o. ww., van het hoornvlies; -lriiublein o. hoorn -porphyr; —zcacke v. berg kiezelwak o.;
m. h. op den horen blazen.
o.; -lribungen, -verdunke--vlieszwrtj -strauch m. (P1.) kornoeljebooin m.;
HQrnen, (hórnle, geltórnt) bedr. lungen v. mv. ondoorschijnendheid, don- -thier• o. gehorend dier, korendier o.;
ww. (w. i. gebr.) horens opzetten, ho- kerheid V. van het hoornvlies; -verwacht- -lr gei in., Z. Hórnertri ger.
Hornung, (-(e)s, nlv. -e) nl. Ferens opsteken tegen; (Pl. &) gehórni, sung v. vergroeiing V. van het hoorn gehorend, met horens; (fig.) gehörnler vlies; -vorlall n1. druifgezwel, druiven- bruari in., sprokkelmaand v.; -sblunie v.
sneeuwklokje o.; -hecht rn. snoek m., die
Mond, wassende maan v.; gehörnter Ehe- oog o.
mann, horendrager rn.; 2. (van herten),
Hornheeht, (-(e)s, -nv. -e) m. in Februari kuit schiet.
Hornussen, (hornussie, gehorsick -, de horens afwerpen, 3. (van bok - (Nat. bist.) snaper, naaldvisch m.

ken), einander -, fret de horens stootera,
HQrnicht, bije. nes. als hoorn, op nussl) o. ww., Z. hornigeln; 2. (Prov.)
sneeuwen, stormen.
vechten; 4. op den horen blazen.
hoorn gelijkend, Z. hornartig.
Hornen, hQrnern, bijv. en b. HQrnig, bijv nes., Z. eila -, zwei - Horn-vieh, (-(e)s) o.,z.m. horen zins in
vee o., horenvoeters m. nlv.;
hoornen, Nit hoorn bestaande.
hórnig.
Horner-klang,- schali, (- (e)s) Hornigeln, (hornigelle, gehorni- cijns rn., belasting v. op het herenvee;
in., z. ni. horengeschal o.; -schrtór/cel m. gelt) o. ww. (Prov.) beugelen, balspel -vogel m. casuaris m., Z. Casuar; - iaend
V. (Hoefsm.) renwand, hoefzijde v.; -werk
(Nat. bist.) klein kieuwdeksel o.; - schor f spelen.
m. leverkruid o.; -schwanint ni., Z. KeulHorniss, (-e) v. horzel, paarden- o. (Vest.) horenwerk, buitenwerk o. met
twee halve bolwerken; -wissmnutlh ni.
schwamm; -tragend bijv. nw. Lorens dra vlieg v.
horens hebbende; - trager m. elk-gend,
IHornist, (-en,rnv. -en)m. hoornist, hoornachtig bismuth o.; -zahn m. (Nat.
list.) tauthoren m.; -zange v. (Kamm.)
dier, dat horens of voelhorens heeft; it. horenblazer m.
Z. Hornschlange; (fig.) Horendrager, man Horn jagd v., jagen,o.(Jacht- groote kaminakerstan gv.; -zungenmhusm., wiens vrouw de huwelijkstrouw ge- w.) korenjacht v.; -kro fer m eenhoor- chen o., -zurrgenrnuksel m. hoorntong schonden heeft.
nige drekkever m.; -kapma ni. hoornen spier V.
Horopter, ( s, mv . Horopter) m.
Morn—erz, (-(e)s rev. -e) o. hoorn kam ni.; -kirsche V. kornoelje v.; -klam zilvererts o., zoutzuur zilver o.;-achtig nier m. hoorn krarnnietje o.; -klampe V. gezichtslijn v., vizier o.
-eule V. steenuil, berguil, gehorende uil (Zeees.) klamp nr. met horens; -klappe Horoskop, (-(e)s, mv. -e) m.
rn.; -`arbe v. hoornkleur v.; it. horen - v., Z. - klammer; -klee m. ;steenklaver, (Sterrenti.) uuraanwijzer rn.; (fig.) ptaverf v.; - farben, -[arbig bijv. en b. hoorn- peulklaver v.; - kluft v. (Veea.) scheur, neetlezin v.
.
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Horrend , -er, -st) bijv. en h. ver- ken; gehos(e) te Tauben, met veeren aan
de pooten.
schrikkelij k, ijselijk, afgrijselijk.
Horrjbel , hijv. nw. en b. afgrijse- Hosen - band, (-band(e)s, mv.
-bander) o. broekband in.; 2. kouseband
lijk, horribel.
HQrridoh, tussch. (Jachtw.) hoe- m.; (Gesch. van E.) der Orden vom --e,
(

openbaar gebouw, hotel o.; it. logement,
hotel o.
Hott ! tnssch. hot !, rechts !; - jahren
wollen, rechts willen wenden; - and har,
rechts en links.
HQtte, (-n) v. draagkorf m., draag
v., Z. Butte.
-mand
Hotten, (holtele, geholiel) o. ww.
(Volkst.) gaan, loopes, voortgaan, voor
es will mil der Sachenichl-uitgan;(f.)

orde v. van den kouseband; 3. (Nat.
kist.) Z. Strunipfhosen; -bond m. broek band m., ceinture v.; -buyer v. vaatjes boter, tonboter v.; -flicker m. broeklapper
m.; 2. (Nat. hilt.) vierjarig wild zwijn o.;
—in v. hroeklapster v.; -gurle v., -guildl -, de zaak wil niet lukken, vlotten.
n i., Z. -bind; -halfler o., -beker m., Z.
Hottentottenfeige,(-n) v. (Pl.)
Z. Horenscyen.
Horst, (-es, mv. -e of -en) m., -trc ger; -klappe v. broekklep v.; -knopt vrucht v. van den middagshloem.
Hottentotts - fisch, ( - es, mv. - c)
Horste, (-n) V. struikgewas, riet m. broekknoop m.; -poch ni. draagriem,
Z. Geilhout; 2. hoschje o.; 3.-gewaso., schouderriem m.; -lat: m., Z. -klappe; m. rooie zee- of goudbrasems m.; -golze
nest o. eens roofvogels; (6g.) burcht m., -laufen o. (in Beieren), wedloop m. m. (Nat. hist.) sprinkhaan m. aan (Ie
waarbij twee loopers ieder met één been kusten der Middellandsche Zee.
kasteel o.
Horsten, (horslete, gehorstel) o. in dezelfde broek steken; -los bijv. en b. Hottonie, (-n) v. (PI.) waterdui ww., m. h. (Jachtw.) nestelen, een nest zonder broek; der —e, sans-culotte; zend blad o.
- nestel v., Z. -band; -sack m., Z. -lasche;
HQtze, (-n) v. wieg v., schommel
bouwen; 2. wonen.
Horstube, (-n) v. gehoorzaal v., -schlilz m. gulpje, splitje o. in eene m.; 2. gedroogde vrucht v., Z. Hutzel.
broek; -schnalle v. broekgesp V., kouseHotzel, ( n) v., Z. Hoize; (fig.)
auditorium o.
Hort, (-(e)s, mv. -e) m. (veroud.) band in.; -schneider m. broekenmaker - of -mdnnchen o. mager, schraal man
rots v., rotsblok o.; 2. veilige plaats v., m.; -seufzer m. (Volkst.) poep, wind m.; m., geraamte o.
Hotzelig, ( er, st) bijv. nw. getoevluchtsoord o., schuilplaats v.; (fig.) -spreizer m. selderij v.; -stricker m. kou
m.;-lasch.e v. broekzak rn.;-trd--senwvr rimpekl, ineen gekrompen.
hoop v., steun m., bescherming, toeHotze(1)n, (hotz(el)le,gehotz(el)t)
vlucht v.; 3. verborgen schat, begraven ger in. draagband m., bretel v.; -zeug
m. broekstof V.
bedr. ww. wiegen, schommelen, heen en
schat m.
Hospes, (onb.) m. gast, gastvriend, weer schudden; 2. o. ww., Z, hutzeln,
Horte, (-n) V. Z. Hürdc.
Hor — triehter, ( -Iers, mv. - ter) huisvriend m.; it. kastelein, waard, bos schrump f en.
-pesm.
HQUris, v.mv.jonge eeuwig schoone
m., Z. -rohr; -weile V. bereik o. van het
Hospital, (-(c)s, mv. Hospildler) vrouwen v. mv. in het Turksche paradijs,
gehoor, afstand m. waarop iets gehoord
kan worden, gehoorwijdte v.; -rwwerkzeuug o. gasthuis, ziekenhuis, hospitaal, laza- hopris V. mv.
Hu! hu hu ! (tussch.) uitroep van
o. (Ontlk.) gehoorwerktuig, gehooror- ret o.; 2. bijv. nw. gastvrij.
Hospital-arzt , ( arztes , mv. schrik, ha!
gaan o.; 2. gehoorwerktuig, klaukverH). ! (tussch.) links! hü and holt,
sterkend werktuig o.; -yeuge m. oorge- -drzte) m. geneesheer m. in een zieken huis &; -brand m. hospitaalbrand m.;' links en rechts.
tuige m.; - timmer o., Z. -slube.
Hub, (-(e)s, mv. Hube) m. optilHQsche, (-n) v. houten koker, - meister m. huismeester m. in een zie
hoofdopzichter, directeur m.-kenhuis, len, oplichten, opheffen o., optilling, optrechter m.; (Schoenm.) afval m. van
het leer, die tot verhooging van de in een hospitaal &; -schiff o. (Zeew.) lichting, opheffing v.; (fig.) einer Sache
hospitaalschip, ziekenschip o.; -verwal- den - geben, den eersten stoot geven, aan
leest gebruikt wordt.
Hosehen, (hoschte, gehoschl) o. Ier m. bestuurder, huismeester m. in den gang maken; 2. (bij handwerken),
ww. glippen, glijden; 2. bedr. ww. door' een ziekenhuis; -vorsieher m., Z. -mei- schiften, scheiden, uitzoeken o., schifting v.; 3. (Werkt.) lichting v., hoogste
een trechter storten, gieten; (fig.) uit ster.
Hospitant, ( - en, mv. - en) m. hij, punt o. van lichting; it. Z. Aushub.
bespotten.
-jonwe,
Hube, (-n) v. (Landb.) Z. Hufe; 2.
H^schen, o. (verkl.) broekje o., die als vreemdeling of gast eene voorlekuip v., ton m.
kleine korte broek v.; 2. onderste be- zing aanhoort, een college bijwoont.
Hospitiren, (hospitirle, hospilirt) Hubel, ( - s, mv. Rubel) m. (Giet.)
kleeding V. van den vlaswortel; (Org.)
orgelpijp v. uit een mengsel van tin en o. ww., m. h. (Schoolt.) de openbare mengtrog m.
H .b(b)el , (-s, mv. Hi b(b)el) m.,
lood bestaande; 3. mv. (bij bijen), aan voorlezingen bijwonen gedurende eeniZ. Hugel; it. Hacker; 2. (Pl.) binnenste
gen tijd.
de achterpooten klevend was o.
Hospitium, (-s, mv. Hospitien), navel ni. van sommige zaadkorrels.
Hose, (-n) v. kuipje, tonnetje,tobHiib(b)elchen, o. • (verkl.) Z.
betje, vlootje o., Z. Bullerhose; 2. (Nat.) Hospiz, (-es, mv. -e) o. klooster o.,
Hübel.
hoos, waterhoos v.; II. (gewoonl. mv. herberg v., logement o.
HQspodar, (-(e)s, mv. -c) m. hos - Hibelicht, ( -er, -st) bijv. en b.,
-n), broek v.; lange -, lange broek, boven
Z. hügelicht.
pantalon m.; seine -n liegen-broekv., podar, vazalvorst in. van Turkije.
Hospodarat, ( - (e)s, mv. - e) o. HUben, bijes. (gemeenz.) hüben
nicht gul an, zijne broek zit niet goed;
die -n hinunter Chun, de broek afstroo- waardigheid v. van liospodar, hospodar- and driiben, hier en aan den overkant, Z.
diesseits.
pen;seine Irau hal die -n an, zijne vrouw ^ schap o.
HQssepossen, (hossepossle, ge- H » bsch, ( -er, -est) bijv. en b.
heeft de broek aan, is baas; das Herz ist
ihm in die -n geTallen, het hart, de moed hosseposst) beds. ww. heen en weer stoo- hupsch, lief, mooi, aangenaam, prettig,
bekoorlijk, beleefd, bescheiden; -er Hut,
is hem in de schoenen gezakt; die -n ten, schommelen, hossen.
Hostie, (-n) v. (Godsd.) brood o., hupsch, vlug; das steht -, vlug, sierlijk;
des Federviehes, stuit v.; (fin., gemeenz.)
sie Sind zwei -n eines Tuches, zij zijn lie- bij het avondmaal, gewijde ouwel v., -e Au/r'uhruiig, goed gedrag; (fig.) -e Geden van hetzelfde slag; (Hoefsm.) been- Hoogwaarde o., Hostie v.; (Kath.) Seg- legenheit,goed,gunstig;geht - nach House,
pijp V. van het paard tusschen knie en nung der -, consecratie v.; die - in die ordentelijk; verhalle dick - ruhig, wees
Höhe heben, de hostie opheffen; -nge[dss nu terdeeg stil; - artig sein, heel zoet
koot.
H^seln, (höselte, gehosell) o. ww., o. (Kath.) hostiekastje o., hostievaas, zijn; - Geld verdienen, aardig, flink geld
m. h. (van bijen), den honig binnen ciborie v.; -nhituschen o. sakraments- verdienen; das ist nicht -, dat is niet
lief, mooi, dat staat leelijk; -heil v. liefhosen.
-breng;2.dwZ huisje o., tabernakel m.
Hotel, (-s, mv. -s) o. groot heeren- heid, aardigheid, vlugheid, vroolijkheid v.
HQsen, (hoste, gehost) bedr. ww.
Hi.bsehen, (laiibschte, gehübscht)
in de broek steken, eene broek aantrek- huis, aanzienlijk woonhuis, paleis, groat

zee! halloh !)
Har -rohr, (-rohr(e)s, mv. -röhre)
o. hoorhuis v., spreekhoren m.; 2. (Gen.)
borsthoortuig o., hoorbuis v., stethescoop
m.; -saai m. gehoorzaal v.; -sage v.,
-sagen o. gerucht, mondeling bericht o.,
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bedt. ww. opsieren, opschikken, versie- (Nat. hist.) gehuft, hoeven hebbende; holte v.; -pulsader, -schlagader v. (Gen.)
ren, mooi maken; 2. o. ww. mooi worden. gehufte Thiere, eenhoevige dieren o. heup - polsader v.; -schrnerz m. heuppijn,
Hubzähler, (..leis, mv. -Ier) m. mv.; 3. o. ww., rn. h. achteruitslaan; pijn v. in de heup; -stuck o. (Vleeschh.)
(van een stoomwerktuig), sluitklink v. it. hoeven hebben; 4. achteruitgaan, te- lendestuk o.; -verrenkung v. heupontwrichting v.; - toch o. heupjicht v., Z.
Huch, (-( e)s, niv. -e) m. forel v. ruggaap.
Htjeheln, (huchelte, gehuchelt) o. HUf(e)ner, (- s, mv. Hiif(e)ner) - schmnerz.
ww. achter den zakdoek lachen, bedekt nl. boer, landman in., die 30 akkers and
Hu.f- zange, (- n) v. (Hoefsrn.)
hoeftang, hoefsmidstang v.; -zwang m.
bezit, hoevenaar to.
lachen, gichelen.
Huche, (- n) v. rug, bochel rn.; Hufen-geld, (-( e)s, mv. -er) o., volvoetigheid v.; den — bekommen, vol Z. -steuer; - gericht o. dorpsgerecht o. voetig worden; -zwrngtg bijv. uw. vol -pack, op den rug, op den schouder.
over misdaden op liet platte land bedre- voetig.
Hu.eke, (- n) v., Z. Hoc/ce.
Huckelloeh , (- loch(e)s , mv. ven; 2. gebied o. van een dorpsrechter; Hugel, (- it) v. (Suikerti.) kring m.
-löcher) o. (Kolenb.) rond gat o. om -groschen rn., Z. -steuer; -gut o. hoeve, aan de vormen.
boerderij v. van 30 akkers; -haber, - haf ?r
Hugel, (- s, mv. Hugel) ni. heuvel
lucht door te laten trekken.
Hi ekeln, (hückelte, gehiickelt) o. m, belasting v. in daver aan deb grond- m., hoogte v.; (van zand &), hoop m.;
ww strorupelen, voortspringen, bin- eigenaar te betalen; - ?neister• ni. ontvan- (van mollen), wolslioop m.; (Aardt.)
kende voortgaan. ger m. der pachtgelden of belastingen op alleenstaande hoogte v., heuvel, bergtop
Heken, (huck'e, gehuckt) o. ww., de hoeve; -pfennig tn., Z. -steuer; -recht m.; (aan liet lichaam), knobbel, bochel,
o. recht o. van den eigenaar om van den buit in.; kleiner - auf der Haut, puist v.;
z. hoeken.
Huekepaek, bijw. (gerneenz.) pachter te erven; - richter in. dorpsreek- (1'I.) knobbel vu.
Hi .gelab, bijv. naar beneden, af- tragen, op den rug, op den schouder. ter, dorpsschout ni.; -schosz m.,Z.-steuer;
Hucker, (- s, mv. Hucker) m., Z. -schlag in. in akkers verdeelde lande- waart`, benedenwaarts, den heuvel af.
Hugelauf, hew. naar boven, opHockey; 2. Z. Huker; -scheit o. (Kolenb.) rijen v. env.; it. Z. Hu/schlay (3); -steuer
v., -zins nr. grondbelasting v., eijus m., waarts, den heuvel op.
groote houtstapel m.
Hj .gelchen, (vertil.) heuveltje,
Hudel, (- s, inv. Hudel) rn,, Z. Lum- schatting V.
Hufer, (- s, mv. Hu/'er) nl. dier o. knobbeltje, bocheltje, buitje, puistje o.,
pen; (fig.) vod o., kleinigheid, beuzeling
met hoeven, b. v. Einhufer, eenhoevig Z. Híigel.
v., verknoeid werk o.; Z. Lump.
H lgelförmig, hiigelieht
Hudelei, (- en) v. knoeiwerk, brod- dier, paard &.
Fjuf-ersehutterung, v. afval- bijv. en h. op heuvels, knobbels gelijkend,
delwerk, verknoeid werk o., knoeierij,
(en, opdrogen o. van liet hoorngedeelte heuvelvormig.
kladderij v.; 2. plagerij, kwelling v.
Hud(e)ler, (- s, mv. Hud(e)ler) van den hoef; - [Danig bijv. en b. hoef- Hiigelieht, hixgelig, bijv. en
nn. knoeier, kladder, slecht werkman, vormig; -ganger ell. hoeflooper in., dier b. heuvelaclitig, niet deuvels, knobbels
stumper in.; 2. plager, kweller, onrust- o., dat op de hoeven. loopt; - geschcvitr o. bedekt.
Ht.geln, (hugelte, gelcugelt) bedr.
hoefzweer v.; -hammer in. (Hoefsm.)
stoker m.
ww. hoogeb, ophoogen; 2. wed. Ww.
Hud(e)lieht, ( er, -st) bijv. nw hoefkarper m.
13u$g, bijv. uw. met hoeven voor- sich -, zich als een heuvel verhetfen.
verknoeid, verbroddeld.
Hfigel -rohr, (-rolsr(e)s , mv.
Hudeln, (huddle, gehudelt) bedr. zien.
Huf-knoti.g, bijv. nw. knoestig -röhre) o. heuvelriet o.; -rucken m. heuww. verknoeien, verbroddelen,vertroetelen; etw. obenhir -, zeer oppervlakkig aart den hoef; -kraut o. Jerichoroos v.; velrug vu.
HugenQtt, (- en, env. -en) in.,
afwerken; 2. kwellen, plagen, lastig val- -lattig, -latticli vu. hoefblad o., brandlalen; sick von jemn. - lassen, laten this- tuw v.; -nagel in. hoefnagel, hoefspijker —in, (- nen) v. hugenoot in., hugenooni.; it. oude Hongaarsche wijn tn.; -- eisen te v.
handelen, plagen.
Hudel—Volk, (-s) o., Z. in. ge- o. (Hoefsm.) spijkermal in., ijzer o. met Hugenottiseh, bijv. en b. van de
meen volk, gepeupel, janhagel o.; -wisch gaten tot tiet vormen der spijkerkoppen, hugenooten, op de wijze der hugenooten.
-ráunier nl., - raspel v. ijzeren schopje o., Hu(h) ! tussch. o !, sjoeg !, hu
m. schuurlap, wrijftap m.
Huher, (-s, mv. Huher) m. uil in.
Huf, (-(e)s, mv. -e) nl. hoef, hoef- rasp, vijl v. om den hoef te zuiveren;
Huhn, (-(e)s, inv. Hultner) m. (Nat.
klauw in.; abgetretener, abgenulzter -, - schaden m. kwetsing v. van den hoef;
-

,

afgesleten hoef m.; Thiere niit gespalte- -schlag m. hoefslag, beslag, beslaan o. pist.) hoen o., kip, hen, huishen v.;
netti -e, Z. zweispallig; 2. hoefijzer o. van een paard; 2. hoefslag, slag m. met Ii heer hallen, kippen, hoeders houden;
Huf-abfall, (-(e)s) ni., Z. m. af- den hoef; 5. spoor o., stap m, van een welsches, indiauisches -, kalkoen m.;
vallen o. van den hoef; -bein o. hoef been paard; h. bebouwbaar land o.; -schrnied ,junges -, kuiken o., Z. Hj hnchen; - init
in. hoefsmid m.; - stempel in.. Z. Hofei- einens Federbusche, kuifhoen o., kuifhei
o.; -beschlag m. beslag, hoefijzer o.
v.; (Kookk.) das verlorne -, soort vare
Hufe, (-n) V. stuk o. landhoeve, sendorn.
maat v., gerooid bosch, open veld van 30
Hiift—ader, (-n) v. (Ontlk.) heup- hutspot v.; 3. (Jachtw.) patrijzen in. env.
Hi.hnehen, o. (verkt.) hoentje,
ader v.; -Gein o. heupbeen o.; (Ontlk.)
akkers.
Hofeisen, (-thesis, mv. - eisen) o. stuitbeen, staartbeen o.; 2. Z. Darn-, kippetje, kuiken o.; feltes -, kapoen o.
hoefijzer o.; einero Pierde - aufschlagen, Sitz -, Schapa -bein; —loch o. heupbeen- Huhner-aar, (-aar(e)s, env. -ure)
een paard bestaan; in Gestalt eines -S, gat o.; —mus/cel ra. sluitspier v.; —nerve in., Z. -Beier; -abend in. partij V. va n
in den vorm eens hoefijzers; (Volkst., ui. sluitzenuw v.; -blatt o., Z. -beis; bruid en bruidegom op den avond vóór
Lig.) sic hat eia - verloren, zij is hare eer -blutader v. heupader v. het huwelijk; -arlig bijv. en b. boenderkwijt.
Httfte, (-n) v. heup, schoft v.; (van achtig, tot het hoendergeslacht behoorend; -auge o. eksteroog o., likdoorn m.
Hufeisen-dorn, (-dorn(e)s, mv. een schip), windvoering v.
-dörner) in. vormijzer o., houvast, klauw, Hiften—lahm, bijv.nw. lendelam, H .hneraugen -bauw,
spil, doorslag, stempel m.; -fórmig bijv. ontheupt, ontwricht; -musket in. heup- (-ba'itmn(e)s, nov. - baumne) m. likdoorn
hoefijzervormig; -kraut o. hoefijzer- spier v.; -sohn na. (Fabell.) Bacchus va., boom ni.; -beere v. likdoornbes v.; -ope--nw.
rateur, -schneider in.likdoornsnijder in.;
kruid o.; -nase v. (Nat. hist.) hoefijzer- uit de heup van Jupiter geboren.
neus in. (vledermuis); -pult o. rond uit - Hufthier, (-(e)s, env. -e) o. (Nat. -pilaster o. likdoornpleister v.; -salbe v.
gesneden lessenaar m.; -sack m. hoef- list.) gehoefd dier, dier o. met hoeven. likdoornzalf v.
smidszak in.; -stab m. hoefsmidsijzer o.; H 1ft-horn, (-horn(e)s, mv. -hör- Hi..hner-beize, (-n) v. patrijtier) in. jachthoren m.; -knochen in., Z. zenjacht v.; -hiss m. (Pl.) vogelkruid,
-tisch tv. rond uitgesneden tafel v.
Hufen, (halte, gehuft) bedr. ww. -Gein; -lahrn bijv. nw., Z. huflenlahm; muurkruid, muizenoortje o.; -blind heit
Z. behufen; 2. met een hoef voorzien; -ncrv m. heupzenuw v.; -pfanne v. heup- v.blindheid v. der kippen; -blind bijv.
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nw. (gemeenz.) kippeblind; -braten m. Huien, (huile, gehuiel) o. ww. haas- „u - ru/en, om hulp roepen; zu -!, help!
help!; mit Gottes -, met Gods hulp;
gebraden hoen o.; -bruhe v. hoendersoep, en, spoeden, ijlen.
Huk, (-es, mv. - e) m. of Huke, ?iner Feslung zie - kommen, te hulp kokippensoep v.; -brust v. kippeborst v.;
-n) v. (Zeees.) punt, spits v., voorge- men, ondersteunen; (fig.) jeins. Geddchtkippendief, hoenderdief, kuikendief m.; )ergte o.,kaap v.;(Visch.) hoek m.;(Gen.) nisse zu - kommen, iem. helpen herinneren; mit - der Nacht, onderbegunstiging
2. (Nat. híst.) wezel v.; it. Z. -geier; -ei ruig V.
Huke, (-n) v. (Tikt.) hoek m., Z. V. &; mit - eines Brecheisens, met heo. hoenderei, kippenei o.
hulp van; niit seiner -, rnet, zijne hulp;
Hjhnerer, (-rers, mv. -rer) m. l ocke.
Huker, (-s, mv. Haker) m. (Zeen.) (Ger.)gerechtelijke handbieding,executie
hoen^ierverkooper, poelier m.
v.; die - thun, een vonnis ten uitvoer
Hi heer - fang, (-(e)s) m., z. m. ioeker m.; -boot o. hoekersloep v.
Huid , v., z. m. genegenheid, wel - leggen, brengen; min Uit /wil, au j' welshes
patrijzenjacht v.; -(anger m. jager ni. met
liet parrijzennet; -jeder v. kippeveer v.; ^villendheid, gunst, genade v.; jean. mit - geleislet werden muss, vonnis, arrest o.;
-feisch o. kippe(n)vleesch o.; -fruit v. • behandleln, met welwillendheid, goed - - leisten, hulp verleenen, bijstand bie
in sein Gul ist die - wirklich ergan--den;
hoenderverkoopster, poelierster v.; -fres- iei(l &; jemn. seine - schenken, genegenserrrt.,Z,. -qeier;- fricasseeo. stoofcel o.van mid, gunst; 2. hoog aanzien o., gunst - gen, zijn goed zal gerechtelijk verkocht
jonge hoenders; -fühler m., Z. - laster; )et0on o., bescherming v.; iels enipfahl worden; (Rijk.) die -, al wat de rijder
-!tarn o. patrijzennet o.; -geier m. hoen nick, seiner -, genade v.; die - Colt es doet tot besturing van zijn paard, toom
m., sporen v. mv., stem v., knieën v.
wouw m.; -geschiecht o. hoen -dergi, ;ena le.
Huid - bliek, (-(e)s, mv. e) m. mv. &; - mil den Schenkels, met de
o.; - geschrei o. schreeuwen-dergslacht
o. der kippen, gekakel o.; 2. Z. -ruf; ;enadige, vriendelijke, welwillende blik m. knieën (liet paard) aanzetten; die - genen,
Hulden, (huldele, gehuldel) bedr. (een paard) besturen; (Volkst.) ange-hahn m, haan, huis gaan m.; -kamen m.,
botne - hal keinen Lohn, aangeboden
z. -gare; - handel m. hoederhandel in.; ;vw. genegen zijn, liefhebben.
Hi1.ld - gestalt, ( - en,) v. vriende- diensten zijn zelden welkom; 2. persoon
-handler, -lrri.ndlerin, Z. [Mlincrer, -frau;
-hans o. kippenhok, hoenderhok o.; -ho/' ijke gestalte, liefelijke verschijning v.; m. die hulp verleent, hulp m. en v., helm. plaats V. waar hoenders en ander ge - - godin V. (Fahell.) Gratie v.; (fig.) be- per m., helpster v.; 3. hulpmiddel, redmiddel o.
vogeite gehouden wordt; -hand in. pa- rr;innelijk meisje o.
Huldig, hijv . ntv . verplicht te hul
Hij.lfentblöszt, bijv. nw. hulpetrijshond in.; -hirt, -Miter m. hoender
leenplichtig.
-ligen,trowpch loos, van hulp verstoken, Z. hul flos.
-jagd v. vogeljacht v.; -hire,-hoedrm.;
Huldigen, (hultligte, gehuldi.gt) o.
Hulferuf, (-(e)s, mv. -e) m. ge-kohl m. kwendel v., wilde tijm m.;
-korb m. hoedenmand v.; 2. kippenhok, ivw., in. h. fonts. -, lhuldigen, hulde be- schreeuw o. om hulp, hulpgeschreeuw
kuikenhok o.; -lager o. (Jachtw.) wijk wijzen, trouw zweren, als meester erken 0., noodkreet m.
dens Gesel e -, gehoorzamen; demi
-ne;
patrijzen; -lans V. hoender -platsv.der
Ht lf-fertig, -er, -st) bijv . en b.
v.; -leder o. fijn schape(n)leder o.;-his cch.lechlen Gesclimacke -, navolgen; den' hulpvaardig, bereid om te helpen, he-loiter V. hoenderrek o.; -nzann m., Z. Vorurtheilen -, toegeven, geloof schen huipzaam, dienstvaardig; - leister m. hel
aan; der Waicrheit -, hulde doen,-ken
hulp v.; 2. redder, beschermer,-pern.,
-handler; - markt m. hoendermarkt v.;
-much v. (PL) voelmelk v., veldajuin bekennen; miner Meinung -, overeen gedienstige geest m.; - leisteng v. hulp v.,
jemn. -, trouw zweren,-stemn; hul pl)etoon 0.
m.; 2. (Kookk.) dooier m. van een ei
Hiilflich, bijv. en b. (veroud.) Z.
met water en suiker; -mist m. hoender leenplichtig zijn; einer falschen Gottheit
aanbidden.
hiel freich.
kippendrek m.; -nest o. hoender -mest,
Huldigung, v . huldiging, trouw
-nelz o., Z. -gain; -nudíer rn.-nesto.;
Huif-los, ( -er, -est) bijv. en b.
v.; die - leisten, Z. huldigen;-z,vering hulpeloos, verlaten, zonder hulp, hulp
hoendervetmester m.; -pasteteir. kippen
der —e Zustand, hulpeloos;-behovnd;
v.; -rattle V. lente- veronica v.;-pastei (fig.) hulde v., eerbied m., bewondering,
— lassen, verlaten, zonder hulp achter -ruf m. (achtw.) gekraai o. der patrij- goedkeuring, adhesie v.
Hu.ldigungs - brief, ( - (e)s mv. laten; -losigkeit v. hulpeloosheid v., hulzen; 2. (Vog.) lokfluitje o.; - schrot o.
(Jachtw.) hoenderhagel m.; -schwamm -e) m. huldigingsbrief m., huldigings- 1 pelooze toestand ni.; -rede v. uitvlucht,
m., Z. -hiss; -stall m., Z. -hans; - slange oorkonde, -akte v.; -eid in. eed m. van voorwendsel o.; -reich bijv. nw. hulp
behulpzaam, dienstvaardig, lief--vardig,
V. roest v., roeststok rn., hoenderrek, inhuldiging, eed m. van getrouwheid;
kippenrek o.; -slei,ge v. kippenhok o.; 2. -feier v. inhuldigingsfeest o., plechtig dadig; —e Hand leisten, de behulpzame
dat, m. (Ier inhul d iging; -feier--heidv., hand bieden; (Volkst.) eenhandje helpen.
Z. -leiter; -stop/'er m.,Z. -nudler; - laster
HUlfs - adresse, ( - n) v. (Hand.)
m. ( Scherts.) keukenklauwer, bemoeial, lichkeit v. inhuldigingsplechtigheid v .;
janhen, jangat ni.; -treppe v., Z. -leiter; -test o., Z. -Icier; -j'orniel v. inhuldi- adres o. in geval van nood; -amt, o. be-trilt m., Z. - darm,; -rich o. gevogelte gingsformulier o.; - groschen m. gedenk - trekking v. van hulprediker,adsistent, ado.; -vogel m. me., Z. -geschlechi; -mgt penning v. der inhuldiging; - leken o., junct m.; -anlage V. ondersteuningsfonds
m. poelier in.; 2. hij, die belast is met de Z. Lehenivaare; -miinze o., Z. - groschen; o.; -aren m. (ldergw.)steunarm m.; -armee
V. hulpleger o.; -au/lage v. (Ger.) bevel
ontvangst van de belasting op het ge- -tag m. dag m. der inhuldiging.
Huldin, ( -sten) v., Z- Iluldgóltin. o. tot gerechtelijke hardbieding, execuvogelte; -whrter, —in, hij, zij, die belast
Hield - reien, ( - er, - st) b.jv. nw. tie; - aussagecvorl o., Z. - zeitworl; -basin
is met de verzorging van het gevogelte;
-weh o. keelgezwel o., krop m.; (oneig.) rijk aan bevalligheid, gratie; (fig.) gena- V. (Spoorw.) zijweg, zijtak, neeentak m.;
kinkhoest in.; -iveib o., Z. -frau; -zveihE dig, goedgunstig, goedertieren, liefdevol; -band o. (Ontlk.) bijbehoorend ligament
V., Z. -geier; -ivicke V. Syrische wikke) -reit m. bevalligheid, schoonheid, gratie o.; -beamter m. ambtshelper, adjunct,
hulpprediker m.; -bedurflig bijv. uw.
v.; -wurz(el) v. (pl.) kraanvogelbek m.: v.; -volt bijv. nu., Z. -reich.
Huif, (-en) v. kussentje o. onder hulpbehoevend, behoeftig, arm; — heil V.
-zehni(e) m. tiend v. in gevogelte; --uy
hulpbehoevendheid, behoeftigheid, beo., Z. -garn; -zins m. cijns in., belasting het gareel van een trekpaard.
Hi lfbegierig, bijv. nw . hulp be,- hoefte, armoede v.; -begriff m. leidende
V. op het gevogelte; - zucht v. vetrnester
geereude, verlangend naar hulp &.
gedachte, hoofdgedachte v.; - bischot m.
o. van hoenders.
Hiilfe, (-n) V. hulp v., bijstand en., coadjutor, ambtshelper, benoemde opvolHuhu, (-s, nov. -s) m., Z. Uhu.
Huif tussch. he!, heisa !, schielijk! ondersteuning, medewerking v., steun ger m. van een bisschop, wijbisschop,
flink !, voort!; -! da war er fort, en meteen m.; jenin. óu - eilen, kommen, te hulp sufiragaat m.; -Gide v. (Ger.) tweede
op eens was hij weg; 2. m. zelfst. i? snellen, komen; jenin. - heisten, iem. hel - verzoek o. bij afwijzing van het eerste;
einero -, in een oogwenk, in een oogera. ,pen, bijstand, hulp verleenen, onder -boot o. reddingboot v.; -brief m. (Ger.)
jem. um - bitten, flehen, iem. om-steun; gerechtelijke volmacht v. tot handbieblik, op eenmaal.
hulp smeeken; -, um - schreien, -, um -, ding, executie v.; -bush o. hulpboek. o.;
-darns m., Z. -hiss; -dieb m. (gemeenz.)

.

(

-,

HMI.

Hun.

Hum.

-construction v. (Meetk.) hulplijnen v. die - von den Augen, (lat nam hem den
mv.; -erbietung v. aanbod o. van hulp, sluier m., de schillen v.mv. van de oogen,
ondersteuning, hulpaanbieding v.; -gebot dat deed hem de oogen opengaan; die o., Z. -auflage; -geld o. (Ger.) gerechts und Pulle haben, overvloed hebben; die
geldelijke oinler--kostenm.iv;2(F) slerbliche -, het stoffelijk overschot o,
steuriing, subsidie v.; -genoss m., Z. Th ngulle, (-n) v. vrouwemnts v.; 2.
desgenoss; -glied o. orgaan o.; -grond m. huwelijk o.

bijkomend bewijs o.; 2. (Ger.) onder
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schouderdoek m. (onder het miskleed).
Humiu, (-s) o., z. m. grondstof v.
der pootaarde, humine v.
Hummel, (-s, mv. Hummel) m.
stier m.

Hummel, ( - n) V. (Nat. hist.) homme l m.,hommell,ijv.;diewuilde-, hornaar

HL_.11en, (hiillle, gele/tilt) bedr. ww. V. (wesp); (lig.) eine wilde -, wildzang

o.;-heero.,Z. - armee;-geschiktarumn hullen, inIaullen, inwikkelen, bedekken,
-basso v. hulpkas v., fonds o. tot onder verbergen; das Gesicht in das Schntrpfarmen; 2. hulpkas, hulp--steunigdr tuch -, verbergen; (Nat. bist.) gehullt,
bank, bijbank v.; 3. reservekas v., reser- Bemanteld; it. (Pi.) omhuld, niet een;
vefonds o.; -benniniss v. voorbereidende hulsel voorzien; 2. wed. ww. sich in
kundigheid, hulpwetenschap v.; -kirche seinen Mantel -, zich hullen, zich wikV. hulpkerk, noodkerk, bijkerk v.; -klage kelen.
V. ondergeschikte (aan)klacht v.; -kreun
Hollen — formig, bijv. en b. (Pl.)
o., Z. -arm,; -I•rieg in. oorlog m., die voor hulselvormig, vliesvormig; -geld o. ge -,
of met een bondgenoot gevoerd wordt, scheuk o. der jonggetrouwden aan (le
hulpkrijg m.; -laat ni. (Spraakk.) mede nieuwe familie; -los bijv. nw. onthuld,

m., wilde meid v.; 2. Z. Sackpfeife;

3. eerre Poolsche citer v. met twee sneren; 4. (0rá,.) brompijp v.

Hummelbass, ( - es mv. - e) in.
p

(Muz.) brombas m.

Hummel-f anger, (-gers, mv..
-ger) m. hnnmmelvanger m.; -nolle v.,
-schmetterling na . horn meivlieg v.

Huinme,(1)n, (hunl-m.(el)te, gehumni(cl)t) o. ww., m. lt. brommen,
gonzen.

}Iummer, ( - s, mv. Hun1 -nier) m.
ingeschoven klinker m.;-klinerm.;2 ontbloot, open, onge`luierd; (Pl.) zonder
-leistbng v., Z. Huifleistung; -linie v. hulsel, zonder vlies; (fig.) onverbloemd, (Nat. bist.) hummer m., groote zeekreeft
(Meetk.) hulplijn v.; -macht V. verbon- onverholen; -stn,dig bijv. nw. (van bloe- m.; 2. (Zeew.) - der JJranaslange, hom clene mo gendheid v., gealliëerde v.; -ma- men), liggende op, opkomende tuit het mer of bomber m.; -gal o. (Zeew.) hom
-.cc/iiff o. hurnmerschip, schip-bergato.;
schine v. (Spoores.) hulprnachine v.; bekleedsel; -thiere o. mv. (Nat. hist.)
0. voor de hurnmervangst.
-nzittelo.hullpmid_ldlel,red middelo.;(Gen.) gemantelde dieren o. mv.
Humor, (-s, nar. -e) m. stemrning,
hulp -, geneesmiddel o.; (Ger.) onderge- H ,11 — kàtzchen,o .(verki.)schaalschikt middel o.; -ncrv(e) m. (Ontik.) tje, dopje a.; -ketch m. algemeens kelk gemoedsstemming, 1mm v., humeur o.;
hulpzenuw v.; -note v. (Moe.) hulpnoot, r:m., gezamenlijke dekblaadjes o. mv. bij 2. vroolijke inborst v., grappige zet m.,
,- ievennoot m.; -prediger m. hulppredi- de bloemen der synantherien; —fórnlig geestige aardigheid v., humor rn.
ker m.; -quelle v. hulpbron v., hrill}mi {1- bijv. nay. kelkvormig.
H Iumor st, ( - en,mv. - en) m.(Gen.)
(lel o.; -recht o. recht o. tot executie, tot
I L_.Ise, (-n) V. (PI.) schil, peul v., aanhanger ni. van het hutnorealsysteem;
handbieding; - riegel m. (Mijnw.) dwars dop, bolster in.; ('lYerkl.) scheede, schaft 2. luimig, fijn schertsend schrijver, hu
-morist,.
deurstijlen; -satz-grendlm.tusch of schacht v., poker m.; (Geweerm.)
Humoristisch, bije. nw. (Gen.)
m. (Red.) hulpterm m., ontleend bewijs kartets v., patroon o., kardoes v.; 3. (PI.)
de vochten of sappen betreffend, daaruit
o., hulpstelling v., lemma o.; -steuer v., huist, steekpalen m.
Z. -geld; -slimme v. (Mini.) begeleiMutsen, (hi)l ste, g-eh-ii is! ) bed r. ww. voortkomend, humoraal; 2. (fig.) liuidende stem, vulstem v.; -stuit n m.(Berg- hullen, van een hulsel voorzien; 2. pen- wig, geestig, fijn schertsend, vol humor,
w.) wateraanbrengende nevengalerij v.; len, doppen, afschillen; 11. o. ww. de huinoristiscl,.
-lag m. dag m. bestemd voor den huur- schillen verliezen; Iii. awed. ww. sich. -,
Hump, ( - (e)s, mv. - e) m. of
of leendienst; -ilcilrstoch m. (berges.) zich vin een hulsel voorzien.
Hi. mpe, ( n) v., Z. Hompen.
stijl m. tusschen de deuren in een mijn
H1Jl.sen—artig, bijv. nw., Z. hi lHumpelmann, (-m, ann(e)s, mv.
-ton m. (Miiz.) hooge toon m. voor-gan; sicht; - balein in. gemeene locn`tboom m.; - leute) m. speelman m.
eerre ti i hing; -hoppe v. hulptroep in.; 2. hulst, steekpalen ni.: -beerev. hulst Hu.mpeln, (hurrrpelte, gehumpelt)
-veretn m. veceeniging V. tot liet ver bes v.; -frucht v, peulvrucht, peul, dop -j o. ww., m. h. hinken, plank ioopen.
hulp; - volk, o., Z. -truppe;-lenva erwt, groente v.; 2. peulvruchtrl regende ^ HUmpeln, (hiintlpelle, gefiiinapell)
-voll.streclr,tung v. (Ger.) hau ]bieding, plant v.; —enig bijv. nw., Z. hiilcich.t;', n. ww. slordig werken, knoeien, brabexecutie v.; -wisseo.^chaft v. hu!pweten- -gewdchs o. heulvruchtdragenrle plant v.; helen.
schap, voorbereidende wetenschap v.; -motte V. (Nat. hist.) pop v.; -pjlanze
Hempen, (-s, mv. Hunipen) m.
stomp v., afgehouwen, afgehakt, alge-wort o. hulpwoord, verklarend woord V., Z. -gewachs.
o.; 2. -, -zeitcuort o. hulp(werk)woord
H t.isieht, bijv. en li. tot de peul -! knot stuk o.; it. groote kruik v., beker
vruchten behooremle, op peulvruchten{ in., bokaal v., kopje, kommetje o., grootti
o.; -zwang in. (Ger.) Z. -voll.\lreckung.
drinkkom, nap V.
HLilfwurz, ( - tellino) v. witte ma- gelijkend.
HU.lsig, bijv. en h. van eene peul
luwe v.; 2. heemst v., kaasjeskruid o.
Humpler, ( - s, mv. Humpler ) m.
hinkende m.; (h,.) knoeier, stumper m.
Hulk, (-(e)s, mv. -e) m. (Scheepv.) voorzien, peu!vruchteu dragend.
Z. Holle..
HU.msen, (humsle, geliummst) o.
Hum, hm ! tussch. hem !, bin!,
ww., rn. h. gonzen, brommen, snorren,
Hull, (-es, mv. -e) m. met gras be- hei !, heidaar !
Human, ( -er, -si) bijv. en b. men- snorken; 2. neuriën.
dekte heuvel m.
-

-

Hil.lblàtterig, bijv. uw. (Pl.)

schelijk, den mensch eigen; 2.

Z. men-

Hti.mus, (nub.) m. poot - ,

tuin - ,

mest -, tee(-, dam -aarde v.; 2. Z. Hirntin;
met kleine blaadl jes om den stengel bezet. .cc/ienfreutidlich.
Hiillehen, o . (verkl.) vliesje, zaad- Humanisiren, (humanisirtc, hu -oxyd o., —si,ure v. (Scheik.) humusheili, ww. beschaven, ver fi jnen,-manisrt) zuur o.; —sauer bijv. nw., —es Salz,
vliesje o., Z. Holle; 2. (Pl.) bijhulsel,
hunmusziiur zout o.
dekblaadje o.
i nerisnhelijker maken.
Humanist, (-en, mv. -en) m. be,-- Huns., (-(e)s, mv. -e) m. hond m.,
Holle, (-n) v. bekleeding v., be-j
kleedsi 1, omkleedsel, kleed o., mantel m.,' oefenaar m. (Ier humaniora of oude let- Z. Dachs-, Heus-, Hetz-, Hof-, Hi/hoer-,
Jagd-, Geil -. Sch.ri.J'er-, Schoosz-, Spür-,
draperie, verkteeding, vermomming v.; teren.
Humanit^t, v., z. m. mznselae- Wasser -, Wind -hond; junqe -e werfen,
(Hand.) kist v., emballage v.; (PI.) omkleedsel, hulsel, vliesje, zaadvliesje o.; li.jkheiti, rnenschheid v.; 2. Z. Mensch.en- (van eerre teef), jongen; (Jachtes.) sine
Koppel -c, een koppel honden; die -e
(Nat. bist.) huidvlies, vliezig bekleedsel freundli,chhet.
H3u mbug, (-.S, mv. -s) m. opsnij- au/'muniern, anheizen, de honden aanhito.; (van eerre reps), pop v., tonnetje o.;
(fig.) schijn m., voorwendsel o., dek- derij v., blaf in.; it. afzetterij v. van het. sen; (Spr.) Z. begra,ben; er hat nicht einep
- arms dein Ofen ze loepen, hij bezit geen
mantel m., masker o.; die - der Nacht, publiek.
Humerale, (-s, mv. -n) o. (Kath.)' cent, hij is zoo arm als Job: damit toekt
hulsel o., duisternis v.; das nahm ihm
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Hun.

man Deinen - aas dery O[en, dat helpt
niet, daar vordert mea niet mede; auf
den - kommen, vervallen, zijn krediet ver
armoede geraken; verrufen sein-liezn,to
'lvie ein bunter -, bekend zijn als een bonte
hond; wie -e 'and Katzen leben, leven als
de hond met de kat, zeer oneenig leven;
wie e en bego ssener -, druipstaartend, moedeloos, neergeslagen; (i. k. bet.) -!, hond !,
hondsvot!, ellendeling !; it. bloeddorstig,
hebzuchtig mensch.; (Sterrenk.) der
grosze -, de groote hond in.; 2. (Berges.)
remketen m.; (Kuip.) :hoepelband, hoepel m.; (Ger.) folterwerktuig o.; (Nat.
hist.) der fliegende -, vliegende hond m.,
eerie vledermuis v.; 3. honderdtal o.; (van
turf), 70 wanden v. rnv.; ( Landai.)
c morgen m.

Hun,

Hun.
• Thaler, honderd, een honderdtal; var
• Jahren, 100 jaar geleden, voor 100
aren; 2. (-s, mv. -e) o. honderd, honlerdtal o., honderd stuks; bei en ver canrnferc, net honderden; Geld ausleihen
;u 5, za 6 vont -, tegen 5 of 6 van het
londerd, tell honderd, tegen 6 percent;
Volkst.) das - and ?'aasend, kleine meelduitjes 0. mv.
-

m. doodslaan o. der honden; .scluldger
m. hondenslager, beulsknecht m.; 2. Z.
-warier; -schlecht bijv. nw. uiterst slecht,
.eer slecht; -seiche v. (gein.) honde(n)pis

a.; 2. (Pl.) priemkruid o., brew v.; -stall
n., Z. -paus; - steuer v. hondenbelasting
v.; -tr-ab in. houden raf, kleine draf in.;
-tvache v. (Zeees.) hondenwacht v.; 2.
Jewaking V. door houden; -wdrter in.
Hundert-armig, bijv. en b. hon- iondenoppasser m.
lerdarmig, met 100 armen; -dugiy bijv. Htjndin, (-uien) v. teef v., wijfjes in b. honderdoogig, riet 100 oogen; ,iond m.
Hiindiseh, ( -er, ani nieisten -)
•bluttig, -blatterig bijv. en b. honderd )ijv. en b. als een hond; (lig.) hondsch,
^laderig, niet 100 bladeren.
Hunder(s)tel, ( -tets, nov. -tel) o. aag, gemeen, onbeschaamd; it. slaafscb,
zruipend; -es Lachen, gedwongen, bitionclerdste, honderdste gedeelte o.
Hunder(s)tens, bijw. ten lion- „ere lach, spotlach; ( o. Gesch.) die -en
Weisen, de hondsche, cynische wijs
ierdste, in de honderdste plaats.
-gern.
Hund -baum, ( - baum(e)s, rnv. Hunderter, ( -Iers, rnv. -ter) in.
Hand — mager, bijv. nw. zoo ma,Rek.) honderdtal, honderdvoud o.
-bc ume) m., Z. Hundsbaunt.
Hundchen, o. (verkl.) hondjQ o., Hunderterlei, bijw. honderder- ,e •, uitgeteerd als een hond; -nagel in.
ei, bouderderhande, van honderd soor- ;tang v. van den in eau molenrad lookleine, jonge hond m.
Hund - daehs, ( - es, mv. - e) in., :en; darüber ist -- zu sagen, daarover ^endeu hond,
Hinds - affe, ( - n, nlv. - n) in. hons heel wat te zeggen.
Z. H'undsdachs.
Hunde - arbeit, v., Z. Hundsar - Hundert-fach, -f teltig, bijv. .lekop, aap m. met een hondekop; -ap/'el
beit; -art V. hondensoort v., hondenras, ;n b. honderdvoudig; das --eeirierZahl, Lu. alruinwortel m.; -arbeit v. (Jachtw.)
hondengeslacht o.; 2. gewoonten v. mv. , ► oiiderdvoud o.; -/'uszig bijv. en b. hou ifrichtina v. van een hond; (lig., gehonderd voeten of p00--lerdvotig,[n uieenz.) hondenwerk o.; -auge o. hou
der honden; -arlig bijv. en b. hondach(Pl.) hondenoog, vlooienkruid-leuog.;
tig; 2. (tig.) als een hond, naar de wijze en; -glied(er)ig bijv. nw. (van een
der honden, hondsch; - bellen o. geblaf, ketting), met honderd schalrnen; -gra- ).; (fig.) nijdige, onbeschaamde blik in.;
blatIen o.; -belt o. (gemeenz.) gemeen, lig bijv. nw. honderdgradig; - handig it. onbeschaamd rneusch m.; -ditgi.g bijv.
slecht bed o.; (Berges.) die Zee/me liegt bijv. uw. honderdhar► dig, riet honderd uw. met hondenoogen; -baum m. (Pl.)
int —, is in een akeligen toestand; -brod handen; -haupt o. (Pl.) walerrdistel, hondskers v.,2.wegedoorn,kruisdoorn m.
4. o., Z. Hundsbrod; -doctor m. honden kruisdistel- v.; -hauplig bijv. nw., Z. Hundsb eer-baum, -strauch,
-ende o. (van een touw), strop-dokterm.; -kopfg; -herr tri. honderdman in., lid o. m. wilde kornoeljeboom, - struik in.
Hunds-beere, (-n) v . keelkruid m.; -fell o., Z. Hunds fell; -felt o. honde- van Bene uit 100 leden bestaande overvet o., hondereuzel v.; -lock v. (Zeees.) heid, centu ►nvir m.; -herrschaft v. waar bes v.; 2. Z. Ileckenkirsche; j'. wegevan honderdrnan of centum--Llighedv. doorubes v.; 1. watervlierbes v.; 5. keelval in . van het groote stagzeil; - Pressen
o. hondeneten o.; (lig., i. k. bet.) Z. vir; it. raad in., gerecht o. der honderd kruid o.; - bengel in. luiaard, leeglooper
-jáhrig bijv. en b. honderd -mane; in.; den — stechen, luieren, lanterfanten,
hier w. hondenleider m.;
-mahlzeit; -führer
honderd jaar; der --e Kalen --jarig,vn leegloopen; -biss in. hondebeet m.; 2.
-/utter o., Z. - Pressen; -gebell, -gebeller,
- geldalf o. honde(n)geblaf, honde(n)ge- der, eeuwig - of altijddurend; (o. Gesch.) (Pl.) tijloos v.; -blatter V . (Gen.) honds bas, honde(n)gekef o.; -geld o. (ge- ---e Feste, eeuwspelen o. mv.; jdhrlich blaar v.; -blurne v., Z. - kamille; -blut he
meenz., i. k. bet.) spotprijs m., beuze- bijv. nw alle honderd jaren geschieden V. vlooienkruid o.; -bock ni. gevlekte
-kopt' in., Z, -haupt; -kop /ig bijv. en-de; steenbok nl.; -braut v. ritsige, loopsche
ling, kleinigheid v.; /'urein —verkau`en,
voor een spotprijs &; -geschlecht o. lion- b. met 100 koppen of hoofden; -mal teef v.; -brod o. hondenbrood o.; -babe
dengeslacht o.; - halsband o. hondenhals - bijw. honderdreaal, honderd keerei; -- in., Z. -junge; -dachs in. bussing, das
band in.; -haas o., -halte v. hondenhok mind aber —, honderd- en nog eens hon- in.; - dille, - distel v., Z. - kamille; -draak
o.; 2. (Zeew.) houten kap v. over een derrl ►naal; 2. bij honderden, bij honderd -'' in. honde(n)drek, houde(n)stront m.;
scheepsluik; -junge m. hondenoppasser tallen; -matig bijv. nw. honderd keer -fell o. hondevel o.; -fetto. honde(u)vet
in.; (fig.) deugniet, schelm in. van een geschiedende; - manen in., Z. -herr; -end u- o.; -/lecfite v. leverkruid o.; -fliege v.
jongen; -ketle V. honde(n)kettiiig in.; lig bijv. nw. riet 100 bekken, Z. -ziircgig; hondevlieg v.; -/'ott m. (gem.) schelm,
- kloppel m. hondenkluisters v. mv.;-luuch -namig bijv. nw. honderdnarnig, met 100 smeerlap, hondsvot in.; 2. (Zeew.) klein
o., Z. Hundsknoblauch; -laterne v. stok, nawen; - op/'er o. offer o. van 100 dieren; touw o. met eene stropkous aan het einde,
-p/finder nu. (Art.) honderdponder m.; hondsvot m.
knuppel m.; -laas v. honde(n)luis v.
Htj.ndeln, (hündelle, gehiindelt) o. -pfïrndig bijv. nw. honderd pond we- Hundsfötter, ( - tars, mv. - ter)
ww.,m. h. (gemeenz.) als een hond krui gende, houderdporrdsch; -saulig bijv. nw. m., Z. Hunds/ott (1).
Hundsfótterei, en v. schel zich laaghartig aanstellen.
-pen, honderdzuilig, riet 100 zuilen.
Hundert(st)e, ( - n, ►nv. - n), der, merij, bedriegerij v., gemeene, lage
Hunde- loch, (-loch(e)s, fnv. -löcher) o., Z.-haus; (i. k. bet.) ellendige ge- die, das, honderdste; (fig.) das - ins streek v.
Hundsfóttiseh, -er, ani meisten
vangenis v.; it ellendig vertrek o.; -los Tausendste mengen, war/en, wartaal uit
alles door elk. halen.
-slan, -) bijv. en b. (gem.) schelmachtig, gebijv. en b. (gem.) das ist so - nicht, dat
Hundertthorig , bijv. nw. riet meen, laag, als een hondsvot.
is zoo dom niet; -mahlzeit v. (fig.) houHunds-gerecht, ( -er, -(e)st)
de(n)maal o.; - sneldl o. meel o. voor hon- honderd poorten.
Hundertweise, bijw. bij honder- bijv. nw. (Jachtw.) kennis hebbende van
den; -milch'v., Z. Hundsmilch; -navr m.
honden, bedreven in het verzorgen van
hondengek m.; -peilsche v., Z. Hundspeit- den, bij honderdtallen.
Hundertzi ngig, bijv. ow. (van honden; -gier v. geeuwhonger m.; -gras
sche; -peilscher m. hoedenslager m.;
o. bondsgras o., hondsgraswortel m.;
-pfeife v, (Jachtw.) hondenfluitje o.; de Faam), met honderd monden.
Hunde -saner, bijv. nw. (van een -gurke v., Z. -kurbis; -haar o. honden-pint m. (Zeew.) spits toeloopend eind
o. (van een touw); -ribbe v. (Pl.) weeg- arbeid &), uiterst ►noeielijk; - schelle v. ha ar o.; (fig.) - e au/legen, hondenhaar
hondebelletje o.; -schen bijv. nw. bang op Bene dollehondsbeet leggen, d. i. hulp
bree v. met lancetvormige bladeren.
Hundert, telw. honderd; - Mann, voor honden,schuw voor honden; -schlag tegen een kwaad zoeken daar, van waar
(-

(

)

Hun.
het Fs uitgegaan. B. v. wijn drinken, om de
katterigheid te verdrijven; -hai m.zeehond
m.; -hode v., -hndclien, -hndlein o. teelbal
m. van den honrl ; (11.) Z.-hiss; 2.standelkruid o.; -hunger ni., Z. -gier; -hund hijv.
nw., Z. - gerecht; -igel m. op een hond gelijkende egel m.; - kamille v. paardebloem,
stinkende kamille v.; -helle v. hondeketting m.; -kirsche v. hondskers, (lui
- knecht m. hondenknecht m.;-ve(skr.;
-knol►luurh o., Z. -lauch; -kohl m. glas kruid,bingelkruid o.; 2.1 ► ondsgras,hondskruirl o.; -kop/ m. hondekop rn.: Z. -af'e;
3. zeehond in.; 4. groote vlelermuis v
5. Z. -schlange; 6. Z. Leinkr•aut, Lóuwen-

Hun.
hondstand, scherpe hoektand m.; (Beeld Ir.) scherp beeldhouiversijzer o.; (PI.)
bolplant v.; -zähnig bijv. nw. (Lan ►Ih.)
—e Lámmer, van een jaar, met melktanden; -torn o., Z. Eberwurz; -zunge v,
tong m. van den hond, hondetong v.:
(PI.) hondstong v.; (Nat. bist.) bonds.
tong v. (visch); -zwinger m. hondenhok o,
HU(h)ne, ( - n, mv. - n) in. buiten ge woon groot en sterk man, reus; dit
himnselslurmenden -n, de Titanen, Giganten.

Honen -bett, -grab,o.,-stein,

Hur.
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kigheid v.; -ling m. vroeg rijpende maar
slechte druif v.; -los bijv. en b. geen
honger hebbende, zonder eetlust; -losigkeit v. gebrek o. aan eetlust.
Hungern, (hungerle, gehangen) o.
en onp. a w., m. h. honger hebben, bonger lijden, hongerig zijn; ich hungere,
mich hungert, es lunged t rnich, ik heb
honger; mich hongert danach, dat begeer
ik, wensch ik te eten; (fig.) daarnaar
verlang ik, daar heb ik lust in; oft - mussen, honger lijden, vasten; sein Gesinde
- lassen, laten honger lijden, slecht te

m. hunnebed o., oude begraafplaats v. eten geven.
Hunger-pfarre, (-n) v. pastorij
van renzen.
maul, Oronl; -koth m., Z. -dreck; (PI.)
Honen - gestalt, ( - en) v. reus- v., waarheen een geestelijke wordt gewill luiskruid o.; -kranarp f m. kramis- achtige gestalte v.; - klein► o. hunnen - zouden tot boetedoening; it. armzalige,
armoedige pastorij v.; -1►Tnle v. armoede,
achtig vertrekken o. van den mond naar klee^i, dood k leed o.
Hanger, (-s) m., z. m. honger m.; hi-hoefte v.; die —n sauyen, gebrek, honeen oor; -krankheit V. hondenziekte
v.; -kraut o., Z. -kohl; -kuppel v. (Jacht - - haben, honger hebben, eten ierlangeu; t;fr lijden; - puber o.lrueier o. tegen rlen
w.) koppel o. honden; -kürbis v. wilde it. Hach etw. - haben, naar iets verlan- honger, hongerpoeier o.; -quelle v. 1.► nt
komkommer v.; -latlig m. paarden- gen, begeerig zijn; - leiden,honger lijrlerr; in., bron v., olie slechts in natte jaren
bloei', hondsroos v.; -lauch m. hu ► n^le- ^'or - of -s sterben, van honger sterven: %rater oplevert; - rechen m., Z. -harke.
Hungerrechen, (hunger; echte,
knoeook o.; -Laufer ni. mijnwerker m. der - szeht ihm zuni Fenster herons, lh
die den hond stuurt; -laus v. hontle- honger ligt hem op liet gezicht; (Spr.) yehungerreehl) o. WW., Z. hun.yerharken.
Hungers-noth, V. hongersnood
luis v.; 2. hondevlieg v.; -leder o. hun - ist ein schar/es Schwerl, honger is eery
- ledere bijv. nw. honden --denlro.; scherp zwaard; it. - ist der beste Koch. m.,schaarschheid v.,gebrek o.aan levenslederen, van hondenleder; - luitnagel ni. honger is r Ie beste saus; 2. hongersnood rniddelen.
Hunger- stelle, (-n) v. ambt o
(Berges:) scharnierpen v.; -lode v. hun in., schaarschheid v.,gebrek o.aan voetl-mager bijv. nw., Z. hund--denharo.; gel; es ist ein grosser - inn Lande, er plaats, betrekking v., waarin uren sterft
mager; -maul o. ho► n^lemuil, hek rn. van heerscht groote hongersnood; (fig.)vurir 'an den honger, ellendig ambt o., geeen hond; 2. (Nat. hist.) veldv!edermn,s verlangen o., zocht v., dorst is.; - nach ringe betrekking v.; -strafe v. strafvasten v.; -thurm in. toren ns., die bestemd
v.; -noise v. kleine koolmees v.; -nreldr Reich/hum, verlangen, zucht, dorst.
Hanger-aszig, hijv. en b. hon- is om iem. van honger te doen sterven;
V. (PI.) ganzevoet m.; -mileh m. melk
V. van de teef; (Pl.) Z. Eselskruut; -nrons gerig, vraatzuchtig; -blümchen o. (Pl.) -tod m. hongerdood m.; den — s/erben,
o., Z. -flee/tie; -niii.dehijv. nw. zoo moede Iuu'I ► erkrnid o., gele woekerbloem v.; glen hongerdood of van honger sterven;
als een hond; -nagel m., Z. -les/nagel; -blame v. veldgoudsbloem v.; -brunnen -luch o. zwarte altaarbeklee ► ling v. in de
-nágelchen o., Z. -nelke; -nase v. bontte- m., Z. -queue; -gestalt v. hongerig voor- vasten; (lig., gemeenz.) an -e nagen,geneus m.; (fig., Volkst.) eine — haben, kousen o.; -harke v. fijne hark o. om de brek, honger lijden; - wanst m. (Scherts.)
een hondeneus, een zeer fijnen reuk heb- laatste halmen bijeen te brengen op het lil,buik, dikzak m.
Honken and Bonken, m. mv.
ben; -nelke V. zeepkruid o., zeepkrui^l- stoppelveld; (fig.) hulpmiddel o. in hon(ger ►► eenz.) (niets dan) hot ei teen o.
wortel m.; -oh r o. hondenoor o., ronde gersnood.
Hongerharken, (hungerharkte. Hunten, bijw . hier beneden.
oorvormige parelschelp; -part m. (Nat.
Hunz and Kunz, rn. (gemeenz.)
hist.) once, onca v.; -peil sche v. honden gehungerharkl) o. ww. (genreenz.) de
v.; -peterlein o., -petcrsilie v. kleine-zwep laatste halmen op een stoppelveld bijeen - Jan eis alleman m.
HUnzen, (hunzte, gehunzi) bedr.
scheerling v.; -pflaume V. groote blauwe harken.
pruim v.; -rattle v. hondsruit v.; -recht Hungerhoeke, ( - n)v.vóór de tiend ww , Z. schinipfen.
HUpfen, (hi►pfte, gehupft) o. ww.
o. (Jachtw.) gedeelte o. van het wild binnengebrachte schoof v.
Hongerig, ( -er, -st) bijv. en b m. s. huppelen, (ter•rrg)sr,rin ^reu; ; cf
voor de honden bestemt]; -ring m. ((3er°gw.) halsband m van den hond; -rippe hongerig, uitgehongerd; - werden, l► on- einen Zweig -, springen; au f einero Reine
V. Ihonclerib(be) v.; 2. (Pl.) Z. Hunde- gerig worden, honger krijgen; - sein, -, huppelen, hinken; dieser Ball hi p[t
rippe; -rose v. hondsroos v.; -rube v.,. hongerig zijn, honger hebben; -er Magen, nicht, springt niet terug; vnr Freude -,
Z. -kirsche (2); -ruche v. (PI.) honds Vensch, hongerig, uitgehongerd, naar ,springen; die -den Insekten, Z. H"gyp fen
o.; -sal/el m. marter -roe^lv.,auinzd eten verlangend; - aussehen, uitgehon- (2); 2. m h. sic habeas gehiip/'l and gev.; - scha; rn. (Pl.)ho ► ndssvheede-rups gerd; ich bin so -, dass ich die Leute an fat- sprungen, zij hebben niets gedaan clan
v.; -sc/,irm ni., Z. Hc't7schirm; -schlunge, len n► óchle, ik heb zoon honger dat &; gesprongen en gedanst; sein Herz blip ft
V. bondsslang v.; -schlepper tn., Z. -Iglu- (Valk.) -er Falke, onverzacielijk; (fir.. ihm vor Freude, zijn hart springt op van
[er ; -scinauze v., Z. -nase; die Igel nsil i. k. bet.) das lássl so -, konimt so - her- vreugd.
HUpfepferd, ( - (e)s, mv. - e) o.
der —, Z. -igel; -stall m., Z.Hundestall; aus, dat is zoo min, zoo nietig, zoo
-stern m. (Sterrenk.) hondsster v., Sirius armzalig; - nach else. sein, ]hun, be- sprinkhaan ni.
Hzpfer, (-s, mv. ILup/'er) m. sprinni.; -strick m. hondenstrik m.; -lage m. geerig zijn, dorsten, verlangen naar;
mv.hondlc^lagen m. mv.; — eiwinde m.mv. (gemeenz.) es geht sehr - bei ihm her, der, hupfselaar rn., 2. (Nat. bist.) sprinkkn►ele winden, etesinische winden m.mv.: hij leeft zeer sober; -keil v. hongerigheid haan nu.; (Visch.) stekelbaars m.; 3. (ge
einen — machen, een sprong-menz.)
-Iheil m., Z. - recht; -tod m. (PI.) molls- v., Z. Hunger.
Hunger-korn, (-s) o., z. rn. Iaen, springen.
worstel m., monnikskap v.; -Irab m. hondedraf m.; -veilchen o., -viole v. reuke- bramtig koorn o.; -kraut o. wild patien- H _ pfpferdchen,o.(verkl.) stok loos will viooltje n.; -oogt m., Z. Hun- tiekruid o.; 2. Z. -blame; 3. driekleurig paarfl je o.
Htjrcheln, (hurchelte,gehurchelt)
deu'hrter; 2. hondenslager m.; -winde v. viooltje o.: -kor V. hongerkuur, genezing
(Pl.) hondswinde v.; -merger in. (PI.) V. door dieet; - leider m. hongerlijder, ). w fr., m. h. rochelen, reutelen, snorken.
HUrehen, o. (verkl.) hoertje o.,
ezelsmelk v., woudmeester m.; 2. Z. arme drommel m.; it. gierigaard, vrek,
Knduel; it. Sternmons; -ninth v. honds - onverzadelijke m.; -leiderei v. honger jonge Ier v.
Htjrde, (-n) v. horde v., teenen
dolheid v.; -zácke v., Z. -laus; -zahn nu. lijden o., armoede v.; 2. gierigheid, vrek4r3
.,
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vlechtsel o.; (voor schapen), afsluiting z. m. hoerenvolk, hoerengespuis o.;
Rugaren — anzug, ( zug (e) s, mv.
V. uit ineengevlochten takken, perk o.; -schmuck m. wellustige opschik m.; -sohn -zuge) m. huzarenkleeding v.; -maszig
-

m. hoerezoon m.; -stand m., Z. -leben; bijv. en b. als een huzaar, op zijn hu
-steuer v. (Volkst.) belasting v.,die hoe-mutze v. huzarernuts v.; -oberst-zarsch;
ren te betalen hebben; -stirne v. hoeren m. overste, kolonel m. bij de huzaren;
gemeen, onbeschaamd, wellustig-gezicht, - officier ui. huzarenofficier m.; -pelz m.
voorkomen o.; -strafe v. hoerestraf v.; huzarepels v., dolmantel m.; -pferd o.
-stuck, (verkl.) -stückchen o. hoerestreek huzarepaard o.; -regiment o. huzarenrem.; -thránen V. mv. hoeretranen m. mv.; giment o.; -sabel m. huzaresabel v.; -satHtlrden-draht, (-draht(e)s, mv. -volk o., Z. -pack; -weib o. ontuchtige (ei m. Zad.) huzaarszadel m.; - stiefel
-dráhte) m. ijzeren draadwerk, grof ijzer vrouw, hoer v.; -veesen o., Z. -leben; m. huzarelaars v.; -tasche v. huzare(savoor borden; -gene v. wilgen--drao. - winkel m., Z. -kram; -wirth m. hoeren bel ) tast h V.
teen v. tot het vlechten van horden;
koppelaar m.; -wirthin v. hoeren -ward,
Husch ! tussch. rrt. !; ! da war er
-lager o. veld o. omheind met horden,
koppelaarster v.; -wirthschaft-wardin, lor!, in een oogwenk, plotseling was hij
perk o.; -pfahl m. paal m. met vlecht- V. koppelarij v., bedrijf o. van hoeren- weg; 2. chut !, stil !, Z. bst.
werk; -schlag m. maken o. van eerre om- waard(in); 2. hoereleven o.; — treiben,
Huseh, ( - es,mv. - e) m.of Husche,
heining, afsluiting v., perk o.; 2. recht' een hoerenhuis houden, hoerenwaardin) (-n) v. onverwachte, schielijke beweging;
o. tot omheining; -wand v., Z. Hürdung zijn; -wurz V. mannelijk varenkruid o.; v.; seinen - nehmen, een zwáai nemen; 2.
(2); -weide v., Z. -gene; -werk o., Z. -zins, - zou l tn., Z. -sleuer.
em. au f den - besuchen, iem. voor een kort
Hürdung (2).
Harer, (-s, mv. Hurer) m. ontuch- oogenblik bezoeken; etw. unterm - thun,
H .rdler, (-s, mv. Hurdler) m. tige, hoereerder, hoerenjager, hoeren met overhaasting; 3. onverwachte regen-loper, bui v., Z. Regenschauer; 4. slag, klap m.;
Silezische voerman m. met een mande echtbreker m.
wagen.
Hurerei, (-en) v. hoererij, ontucht it. vechtpartij v.; 5. koude rilling v., Z.
H.irdung, (-en) v., Z. -schlag (1); v., hoereeren o.; -treiben, hoereeren, Z. Schuttel frost.
2. (Waterb.) gevlochten rijswerk, ge- huren.
Husehelei, (-en) v. haastig en opbreid teenwerk o., krib(be) v.; (Pl.)
Hurerisch, bijv. en b. hoerachtig; pervlakkig werk o.
stinkende -, hondsmelde v.
-er Mann, Z. Hurenjager; -es weib o. onHttschelig, bijv. haastig, vluchtig,
Hire, (-n) v. hoer, lichtekooi, aan tuchtige vrouw,hoer v.; -er Umgang,onge- oppervlakkig,
ontucht prijsgegeven vrouw, publieke oorloofd, onwettig, wellustig; - leben,
HUseheln, Z. huschen (1).
vrouw, hoereerster, boeleerster v.; hoereeren.
Huschen, (huschte, gehuscht) o.
(gemeenz.) zur - machen, tot hoer Hari, (-s) v. schoone maagd v. in ww., m. s. (gemeenz.) sluipen, wegglipmaken; zur - werden, hoer worden, het Mahomedaanscheparadijs.
pen; (fig.) über etw. hin -, vluchtig overzich aan ontucht overgeven;2. (Pl.) nacH^.riseh , hijv. en b., Z. hurerisch. heenloopen; 11. bedr. ww. jem. -,
kende -, tyloos v.; stinkende -, stinkende HUrkind , (-(e)s, mv. -er) o. hoe- klappen, oorvijgen geven; 2. etw. --, met
rekind, natuurlijk kind o., bastaard m. eene vaart wegnemen, wegkapen, Z. stimelde v.
Hure_i, v., Z. Hurerei; 2. tussch. en v.; 2. (Drukk.) halve regel m. in het bitzen.
Huschig, bijv. nw., Z. huschelig.
roep der herders om het vee op de weide begin van eene bladzijde.
bijeen te drijven.
Hiirlein, o. (verkl.) Z. Hürchen.
Hissing, ( - (e)s, mv. - e) o. (Zeew.)
Huren, (harte, gehurt) o. ww., m. Hr1i barli, bijw., Z. hollerpol- huizing, warling, weerling v., tweedraadsch garen o.
h. hoeren, hoereeren, ontucht plegen; - ter.
und buben, (Volkst.) hoeren en snoeren; Hurnigeln, (hurnigelle, gehurni- Russ! tussch. jagerskreet ter aan(van vrouwen), een hoereleven leiden, gelt) o. ww. bibberen van koude; 2. duiding dat men het wild ziet.
onp. ww. hagelen; 3. bedr. ww. gevoelig
zich aan ontucht overgeven.
Huss(h) ! tussch., Z. hurrah!
Hussa(h) en, (hussahte,gehussaht)
Huren —art, (-en) v. hoerenge- plagen.
mv.
slacht, hoerenras o.; -augen o.
Hurr of harre! tussch . roef!, rrt!; o. ww. (gemeenz.) hoera,hoezeeschreeu(Volkst..) hoerenoogen o. mv., geile blik —! ein anderes Bild, rrt ! een ander stuk. wen, vreugdekreten uiten, juichen,jum.; -balg m. hoer v.; 2. bastaard m.;
Hurrah! tussch. hoera!, hoezee! belen.
-blick m., Z. -augen; -bock m. (Volkst.)
Horren, (hurrte, gehurrt) o. ww., Hussit, (-en, mv. -en) m. (Kerk.
aller — -,oude bok, wellusteling m.; -gas- m. h. brommen, gonzen, kletteren; (Sp.) Gesch.) hussiet, aanhanger m. van Huss.
se v. hoerensteeg v.; -geist m. den bal slaan, met den bromtol spelen;
HUsteln, (huslelte, gehiistelt) o.
ww., m. h. (gemeenz.) kuchen, een wei
geest m. van hoerderij; -geschlecht o., Z. 2. gauw gaan, snorren.
hoesten, een weinig verkouden zijn.-nig
Hurt, (-(e)s, mv. -e) m. (veroud.)
-art; -gesindel o., Z. -pack; -gesprách
Hosten, (hustete, gehustet) o.ww.,
o. (Volkst.) hoerentaal, gemeene, vuile lans, speer v.; 2. stoot, hort m.
Hurten, (hurtete,gehurtet) o. ww. m. h. hoesten, kuchen; (Volkst.) ich
taal v.; -gewinn m., Z. -lohn; - handel
m., - handwerk o. beroept o. van hoer, (Gymn.) met een aanloop een stoot geven. veerde dir etw. -, ik dank u wel, ik doe
publieke vrouw zijn; -haus o. bordeel,
Hartig, ( er, - st) bijv, en b. vaar - er niet aan.
hoerenhuis o.; (gemeenz.) publiek huis dig, snel, vlug, spoedig; -er Mensch, vlug,
Husten, ( - s, mv. Husten) m. hoest,
o.; - hengst m. (gem.) Z. -jager; -her- behendig, handig; Jein -, heel gauw !; - kuch m., hoesten o.; der blaue -, kinkberge v., Z. -hans; -jager m. hoerenjager,, in Geschá f ten, vlug; es geht ihm - von der hoest m.; aller,schwindsuchtiger -, verouhoerenlooper m.; -kind o., Z. Hurkind; Hand, het gaat hem vlug, flink, ferm van derde teringhoest m.
Hosten—$eber, (-bers, mv. -her)
- knecht m., Z. -jager; -kram m. hoeren- de hand; mach -!, (gemeenz.) haast u!,
boel, hoerenwinkel m.; -krankheit v. hoe- gauw!; (fig.) -er Kopf, vlug; 2. tussch. hoest m. vergezeld van koorts; -kraut o.
renziekte, venusziekte v.; -kraut o., Z. gauw!, haastig wat!; -keit v. vaardig- hoefblad o.; - kuchen m., -kiichlein o.
-wurz; -kuss m. wellustige, geile kus m.; dig, vlugheid v., spoed m.; -- der Zunge, (Apoth.) hoestkoekje o.; - stillend bijv.
-leben o. hoereleven o.; -liebe v. hoere- radheid v.; —des Leibes, vlugheid, buig- nw. hoeststillend; -wurgel v., Z. -kraut.
Hut, (-(e)s, mv. Hate) m. hoed m.,
liefde v.; it. geile liefde v., minnepret v.; zaamheid v., Z. Schnelligkeit.
-lied o. (gemeenz.) hoerenlied, gemeen.
Husar, (-en, mv.-en) m. (Krijgsw.) hoofddeksel o.; ein spitziger -, steek v.,
vuil lied o.; -list v. hoerelist m.; -lohn huzaar, lichtgewapend ruiter m.; (ge- punthoed m.; den - ablegen, den hoed
m. hoerenloon o., verdienste v. eener meenz.) er, sie ist ein wahrer -, een echte afzetten; den - herunter !, hoed af l; den
hoer; -maul o. (gemeenz.) hoeregezicht huzaar, een dragonder van een wijf; (Spr.) - vorjemn. abziehen, den hoed afnemen;
o.; it. hoerentaal, hoerenpraat v.; -nest -en beten um den Krieg, der Doctor urn's ohne - of -ab gehen, zonder hoed, blootshoofds; einen - über den Stock schlagen,
o. hoerennest, hoerenhuis o.; -pack o., Fieber, ieder zoekt zijn voordeel.
-n au/schlagen, eene afsluiting maken;
2. in die - treiben, Z. horden.
HUrden, (hurdete, gehurdet) o.ww.,
m. h. eene omheining, afsluiting maken;
2. bedr. ww. die Scha fe -, in het perk
jagen; gehürdeles Land, land, dat met
schapenmest gemest is.

-

-
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een hoed op den vorm brengen; (PI.) Hut —fabrik, (-en) v. hoedenfa
hoedenmakerij v.; -teder v. pluim-briek,
(van een paddenstoel), hoed m., hoedje
o.; (Scheik.) deksel o., Z. Finger-, Licht- v., vederbos m.; -filz m. vilt o. voor hoehut; ein - Zucker, brood,suikerbrood o.; den; -form v. hoedebol, hoedevorm m.;
(Spraakk.) - of Hi lchen o. samentrek - -fuller, - fullerlein o. kap v. in een hoed;
kingsteeken, scherp toonteeken o.; (fig., -lulleral o. hoededoos v.; it. hoeden
-geld o. of Hülgeld o., Z.-overtk.;
gerneenz.) viele Kopte unter einen - bringen, doen overeenstemmen; es [ehlt ihni Hülergeld; -gerechligkeit v. weiderecht
unter dem -e, er ist unter dem -e nicht o.; -gestell o. bodem m. van den hoed;
richtig, het is niet pluis bij hem, hij heeft -gürlel ni., Z. -sch.nur; - handel m. hoeeen klap van den mallemolen weg; - in denwinkel, handel m. in hoeden; -handler
der Hand, gehl durchs ganze Land, met m. hoedenkooper,hoedenmaker m.; -haas
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(Giet.) afval ni. van het gietwerk; -aml
o. bestuur o. eener ijzergieterij; -arbeit
V. arbeid m. in Bene ijzersmelterij; -ar beiter m. knecht, arbeider m. in eene
ijzersmelterij; -bau m. bouwen o. van
hutten, opslaan o. van tenten; 2. werken
o. in de ijzersmelterij; -beam/er, -bedienter ni. opzichter, ambtenaar, bediende
m. in eene ijzersmelterij; -bewohner,
—in, hutbewoner m., hutbewoonster v.,
hij, zij die in eene hut aoont; -deck o.
(Zeew.) Z. Hi tle; -[aktor m. boekhou=
der m. in eene ijzersmelterij; -gast m.
(Leew.) zeeofficier m., die in de kampanje woont; -gebáude o. ijzersmelterij
v., gebouw o. eener ijzersmelterij; -gekrälz o. (Bergw.)schuirn o., afval m. van
erts; -gericht o. mijngerecht o.; it. gebied o. eener ijzersmelterij; -gezah(e)
(b. gereedschappen o. mv. eener ijzergieterij; -herr in. eigenaar m. eener ijzer
-hof m. plaats v. bij eene ijzer--smeltrij;
s mel t erij ; —gekrdlz o., Z. -gekrulz;-hun-

beleefdheid komt men het verst, met d en o. (Bergw.) gereedschaphuis o.; -kante
hoed in de hand komt men door het' V. kant m. van een hoed; -kappe v. kap
V. van den hoed; -klunker m. groote
gansche land.
Hut, v., z. m. hoede, bescherming!, kwast m. aan een koord; -knop/ m. hoev., opzicht o.; etw., jem. in seiner - haben.,! deknoop m.; -kop` m. hoedevorm m.;
onder zijne hoede, bescherming hou ien,l - krimpe V. omgebogen rand m. van een
het opzicht hebben over; sich au( seine! hoed; -kratze V. hoedeninakerskaarde v.;
- stellen, op zijne hoede zijn; 2. post m., ^ -kreun o. kruinmutsje, kruinkapje o.; 2.
wacht v.; (fig.) au[ seiner -sein, au[ der kruis o. om den hoed op te hangen; -leder
- sein of siehen, op zijne hoede zijn, op' o. hoedenleder o.;-lilze v.,Z.-band; -lohn
wacht staan; 3. Z. Wache; 4. aan ierns.'^ m., Z. Hulerlohn; -los bijv. en b. zonder
hoede toevertrouwd district, gebied o. hoed, blootshoofds; 2. zonder hoede, zon deri o. (Glasbl.) vierde deel o. van eery
opzicht of bescherming.
-der ovenvol; -katze v. loodziekte, tering v.
staande onder opzicht van; 5. eine - von
Hutmaeher, — in, hoedenmaker, der mijnwerkers; 2. (Glasbl.) glasschuim,
Scha fen 4', kudde v.; 6. Z. Weide; -and
Tri ft haben, recht o. hebben om te doen hoedenfabrikant m., hoedenmaakster v. glaszout o., glasgal v.; -knappscha[t v.
Hutmacherei, v. (w. i . gebr.) Z. al de werklieden m. mv. in eene ijzer
grazen, weiderecht o.
- kosters mv. uitgaven o. mv.-gietrj;
Hut — alle, ( - n, mv. - n) m. (Nat. Hutmacherhandwerk; it. Hut[abrik.
Hutmacher—gesell, (-en, rnv. eener smelterij; -kunde v. schei
bist.) hoedaap, Chineesche aap m.; -band
ertsen, wetenschap v.-kundev.r
o. hoedband, kwast m., Ijs v., koord, -en) m. hoedenmakersknecht m.; -handlint o. om een hoed; -besatz o. hoed- werk o. hoedenmaken o., hoedenmakerij der smelthutten, kennis v. van de beboordsel o.; -blume v., Z. Butlerblume; v.;-innung v.hoedenmakersgildeo.;- kunst werking der metalen, metallurgie, rue-bugel in. boedvatsel o., greep v. van V. hoedenmaken o., hoedenmakerskunst taalkunde v.; -leute mv. werklieden, arden hoed; -bursle v. hoedenborstel m. v.; -nadel v. hoedenmakerskaard v.; bei ders m. mv. in eene smelterij; • mann
Hjtehen, o. (verki.) hoedje o., -werkstalt v. hoedenmakerswerkplaats v. m., Z. -arbeiter; 2. kenner v. van metaHut-mann, (-mann(e)s, mv.-leu- l en, ertsscheikundige,ertsuitsmelter,mekl 'ine hoed m.
H itdenPfennig, m .(gemeenz.) Ie) m. oppasser, huisbewaarder m.; it. tallurg m.; -männisch bijv. nw tot de
herder, veehoeder m.; -manuu[aklur v., metaalkunde behoorend; -meister m. beduitendief, vrek m.
Hutebock , (-(e)s) m., z. m. blin- Z. - f abrik; -niasche v., Z. -schlei[e; -rand ëedigd opzichter m. eener smelterij;
m. rand m. van den hoed; den — nieder- -nicht(s) o. wit, metaalachtig roet o. in
demannetjesspel o.
Hiteehinit, (-en, mv. -en) rn. bugeln, den rand van den hoed platstrij- den schoorsteen eens smeltovens, spoken; -ring m., Z. - eisen; -rose v.kokarde dium o.; -ordnung v. reglement o. voor
puntige versteende zeeëgel m.
smelterijen; -pulver o., Z. -nicht; -railer
H i.t(e)fass, ( Passes, mv. -lasser) v.; -schachtel v. hoede(n)doos v.
Ht tsche, (-n) v. voetbankje o. m. boekhouder m. eener gieterij; -rauch
o. vischkaar v.
Huteisen, ( -sens, mv. -sen) o. Hutschen, (hutschte, gehutscht) m. rook m.eener hut; it. rook m.van een
smeltoven;2.witte arsenik m.; gelber --,
o. ww. (gemeenz.) Z. rulschen.
hoedijzer o.
HUten, (hutete, gehutet) bedr. ww. Hut-schleife, (-n) v. boedestrik oprement o., gele arsenik m.; grauer —,
jent. of eine Sache -, bewaken, bescher- m., kokarde v.; -schnalle v. hoedegesp, zinkkalk, ovengalmei v., spodium o.;
men, opzicht houden over, jem. vor etw. gesp V. aan den hoed; -schnur v., Z.-band; rolher --,roode zwavelarsenik m.;-rege v.
-, behoeden, hoeden, beschermen, be- 2. leiband m.; -schwámnze m. mv. (Pl.) (Vog.) op- en neerhalen o. van den lok
bij eene vogelvangershut; -schrei--vogel
waren; 2. wed. ww. sich -, zich in acht paddestoelen m. m v ., die een zoogenaamnemen, zich wachten, op zijne hoede zijn; den hoed hebben; -spange v. haak m., ber m. schrijver, boekhouder m. eener
sich vorjemn., vor etw. -, zich wachten gesp V. aan den hoed; - staHirer m., Z. smelterij; -siedler m., Z. Einsiedler;-sohle
voor, op zijne hoede zijn voor, uit den -stutter; -staffirerei v. garnituur o. van V. grondvlakte V. eener smelterij; -span
weg gaan voor; - Sic sich davon zu essen, den hoed; - stampel m. hoedenstempel m. houten bord o. tot het opteekenen
wacht u wel, neem u in acht &; hale m.; -stein tn. grenssteen m. der weiden; der tinsteensoorten; -steiger m. meester dish vor Schla gen, pas op, wacht u voor -stock in., Z. -form; -stulpe v., Z. -kr am- gieter m.; -lausend o. (Glashl.) vierde
&; das Hans -, te huis blijven; das Bell, pe; -stulzer m. hij, die hoeden opmaakt, o. van duizend stuks; -verwaller m. opzichter, bestuurder, directeur, adminisdas Zimmer -, het bed, de kamer hou- versiert.
Hlttchen, o. (verkl.) hutje o., trateur m. eener ijzersnoelterij; -oogt m.,
den, niet verlaten; (Landti.) Schafe -,
Z. -meister; -vorste/er m., Z. -verwaller;
hoeden, in de weide drijven, laten grazen. kleine hut v., Z. Holte.
Hitte,( -n) v. hut, tent v., licht ge- - wachter m. waker m. bij eene smelterij;
HUtent'Lit, (-en,mv.-en) m. (Volkst.)
bouw o.,barak v.,B.v.Stroh-,Fischer-Kóh- -wäscher m. ertswasscher m.; -werk o.
piskijker, kwakzalver m.
HUter, (-s, mv. Hüler) m., —in, lerhutte; - des Stifles, Stiftshulte, ta gieterij, smelterij, smederij v., gieten,
(-nen) V. hoeder, wachter, waker m., bernakel o.; 2. (fig.) die zerbrechliche - smelten o. met alles wat daarbij behoort;
hoedster, waakster v.; (van vee), herder, unseres Karpers, het broze lichaam; 3. -wesen o. smelterijen, gieterijen v. mv.;
hoeder m.; jem. zum - ober elw. seizen, (Zeew.) hut, kampanje v.; 4. werk - vissenschaft v., Z. - kunde; -zeichen o.
Glas -, Kalk -hutle; (Bergw.)-platsv.,Z stempel tn., merk, kenteeken o. eener
het opzicht geven over; (Drukk.) klap
hoedenmaker m.; -geld o.,-perm.;2 ijzerhut, (ijzer)gieterij v.; 5. betimmering gieterij; -zentner m. gieterscentenaar o.;
-zinn o. zuiver tin, bergtin o.
-lohn m. herdersloon o.; -gratze v. boe V. der mijngangen.
Hjtten-after, (-s) o., z. m. Hj .tter, (-s, mv. Hatter) m. wach-denmakrsv.
,

.
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ter, waker, opziener m. eener smelterij.
HUttete, (-n) V. (Bergw.) draag
-vol v.
-korf
HUttler, (-s, mv. Huttler) m. hutbewoner, keuter m.
Hjttlich, bijv. nw. op eene hut
gelijkende, eigen aan eene hut.
HUttner, (-s, mv. Huttner) m., Z.
Hülller.
Hut-tresse, (-n) v. zilveren of
gouden hoedhand m., galon o.; -troddel
V. groote kwast m. aan het koord van
een hoed; -überzvg in. lederen, wasdoeken of taffen overtrek m. van een hoed.
Hutung, (-en) V. hoede, weide,
drift v.
H.tung, V. wacht, bewaking v.

Hutungs - gerechtigkeit, v.,

— recht o. weiderecht, recht o. om te

laten grazen.

Hut-zeichen, (-chens, mv. -chen)
o. teeken, kenteeken, merk o. van een
hoed; -zucker m. broodsuiker v.
Hutzkopf, (-kop((e)s, mv.- kopte)
m (Prov.) spaarpot m.
Hiwelig, ( -er, -st)

bijv. en b.
borstelig,.ruig, ongekamd.
Huy! tussch., Z. hei.
Hu(t)zel, (-n) V. gedroogde vrucht
v., appel m., peer v. &; (fig., gemeenz.)
rimpelig, verschrompeld persoon m.;
(Volkst.) - Putzel, klein kind o.
Hu(t)zelig,( -er, -st)bijv. nw.(gemeenz.) Z. runzlicht.
Hu (t)zeln, (hu(t)zelte,gehu(t)zelt)
o.ww.(gerneenz.)rimpelen,inkrimpen,indrogen; 2. bedr. ww. klein snijden,

HydriQd-sauer, -sure, v., Z.
Hydrojodinsauer 4.

HydrobrQmsäure, v. water houdend bromiumzuur o.

Hydrochlorinsauer, bijv. -es
Salz, chloorwaterstofzuur zout o.

Hydrotechnik, v. waterbouw kunst v., Z. Hydraulik.

HydrotQchnisch, bijv . en b. tot
de waterbouwkunst behoorende, daarop
betrekking hebbende.

Hyetometer, ( -Iers, mv. -Ier) m.

Hydroehlorinsaure, (-n) v. regentoeter, regenwijzer, hyetometer m.
chloorwaterstofzuur o.

Hygi a,Hygiaa, V. (Fabell.) go-

Hydrocytinsauer, bijv. nw. -es din v. der gezondheid, Hygiea V.
Salz , blauwstof-waterstofzuur zout
Hygienisch, bijv . nw. de gezondheid of de gezondheiulsleer betreffende.
Hygram@ter, ( -Iers, mv. -ter)
-stofwaerzu., m. vochtmeter, vochtweger m.
blauwzuur o.
Hydrodynmik, v. leer v. der Hygroeudiometer, ( -Iers, mv.

blauwzuur zout o.

Hydrocygins ure, (-n) v. blauw

waterkracht, leer v. van de beweging en -ter) m. luchtgehalteateter,lucbtzuiverhet evenwicht der vloeistoffen, hydro- heidsmeter m.
dynamiek v.
Hygrometer, ( - Iers, rr,v. - ter) m.
HydroelQktrisch, bijv. uw. hy- vochtigheidsmeter, luchtvochtmeter, bydro-electrisch, electrisch in het water. grometer m.
Hydrogon, (-s,mv.-e) m. (Scher k.) Hygrometrisch, bijv. nw. tot
den luchtvochtmeter en zijn gebruik bewaterstof V.
Hydrograph, (-en, mv. -en) m. hoorende.
waterbeschrijver, zeekaartenvervaardiHygroscQp, (-(e)s, mv. -e) m.,
Z. Hygrometer.
ger, hydrograaf m.
Hydrographie, v., z. m. water- Hylotheisten, m. mv . vereerders
beschrijving, samenstelling v. der zee- m. mv. der wereldziel.
kaarten, hydrographie v.
Hymen, (-s, mv.Hymen),(Fabell.)
HydrogrItphisch, bijv. nw. tot huwelijksgod, Hymen m.; (fig.) echt m.,
de waterbeschrijving behoorende, hydro- huwelijk o.,bruiloft v.;2.o.(Ontlk!)rnaaggraphisch; -e Katte, zeekaart, zeevaart devlies o.
kaart, stroomkaart v.
-kundige
Hymenus, (onb.,mv. Hymenáen)
Hydrojodinsauer, bijv. nw. -es m. bruiloftslied o.
Salz, iodium- waterstofzuur zout o.
Hymne, (-n) V. lofzang m., loflied
Hydrojodinsäure, (-n) v.iodi- o.; 2. geestelijk lied, christelijk kerklied
o., hymne V.
um- waterstofzuur o.
Hydroljth , (-(e)s, mv. -e) m. Hymnarium, ( - s, mv.Hymnarien)
(Delfst.) watersteen m.
o. geestelijk gezangboek o.

Hydrologie,v.waterleer,beschrij-

kort snijden, hakken.

Hyp.

Hu(t)zelwasser, ( - sers,mv. - ser)

Hymnen-buch, (-buch(e)s, Inv.

ving v. der verschillende wateren op -bücher) o. gezangboek o., verzameling
V. van lofzangen; -dichter m.loflieddicho. (Volkst.) watersoep v., slechte koffie aarde.

HydrolQgisch, bijv. en b. de t.er, lofzangschrijver m.; -sammlung v.

v., schotelwater o.

Hyacint, (-(e)s,mv.-e) m.(Delfst.) waterleer betretrend, hydrologisch.

verzameling v. van lofzangen; -sánger
Hydrometer, ( -Iers, mv. -ter) m. hymnenzanger m.
hyacint in., oranjegeel of goudkleurig
Hymnologie, ( - n) v. leer v. of
edelgesteente o., olijftopaas,goudsteen in. m. watermeter, hydrometer m.
Hyacinthe, (-n) v. (PI.) hya- Hydrometrie, v. w atermeet - leerboek o. over de literatuur van het
geestelijk lied.
kunst v.
cint V.
Hyaeinthen — aloe, ( - s) v. meel - Hydrometrograph, (-en, mv. Hymns, (onb.) m., Z. Hymne.
Hype,rbaton, (-s, mv. -e) m.
-en) m. werktuig o. ter bepaling der hoebloem v.; -zwiebel V. hyacintbol m.
Hyacinth — farbe, v. hyacint - veelheid water, die in een bepaalden tijd' (Spraakk.) omkeering v. der woordvol ging, inversie v.
kleur v., goudgeel, oranjegeel o.; -farben, verdampt, hydrometrograaf.
-farbig bijv. nw. hyacintkleurig, oranjeHydropath , (-en, mv. -en) m. Hyp@rbel, (-n) v. (Bed.) overdrijving, vergrooting, grootspraak v.;
geel, goudgeel; -floss m. nagemaakte waterdokter, hydropaat m.
Hydropathi, V. watergenees- (Meetk.) dwarse of schuine kegelsnede,
hyacint m.van glas; -granal m. hyacint hyperhooi v.
kunde, hydropathie V.
granaat o. en m.
Hyaden, V. mv. (Sterrenk.) een Hydrophan, bijv. en b. door in- HyperbQlisch,bijv . en b.(Wisk.)
spuiting doorschijnend wordende; 2. van den vorm der hyperbool; (fig.) oversterrenbeeld, de hyaden v. mv.
Hyalith, ( - )e)s, mv. - e) m. glas- (-(e)s, mv. -e) m, (Delfst.) wateroog o., dreven, overdrijvend, vergrootend, hyperbolisch.
hydrophaan m.
steen, bazaltglas, lavaglas o.
Hyder, (-n) v. (Nat. hist.) Indi- Hydrophobic, v. watervrees, Hyperboliseren, (h yperbolisirte,
hyperbolisirt) o. ww. overdrijven.
sche waterslang v.; (Sterrenk.) water- hondsdolheid, hondswoede v.
slang v. (een sterrenbeeld); (Fabell,) ze- HydrophQbisch, bijv . en b. met Hyperboloide, (-n) v. (Meetk.)
naar de hyperbool gelijkend lichaam o.,
watervrees behept.
venhoof^lig monster o., hydra v.
Hydr$t(e) , (-(e)s, mv. -e) o. HydrophQr, (-en, mv. -en) m. hyperboloide v.
Hyperboriseh, bijv, nw. noor(Scheik.) waterverbinding v., hydraat o. waterdrager m.; it. urne, vaas v.
IHydraulik, v., z. in. leer v. van
Hydropneumatisch, bijv. nw. delijk, in het hooge Noorden levend of
de beweging en den druk der vloeistof bestemd, dienende om gas onder water groeiend, noordsch; (fig.) m.iddernachtelijk, ruw, onbeschaafd,
waterkunst, leer v. der waterwerken,-fen, op te vangen, hyulropneumatisch.
Hydrostatik, v. waterstands - Hyperbore,er, (-s. mv. Hyperbowaterleirlingkunst, waterbouwkunde v.
Hydraulisch, bijv. en b. tot de leer, waterweegkunde, hydrostatica v. reer)m.hewonerm.van hetNoorden;(Gg.)
Hydrostatisch, bijv. en b. op de zonderling, ruw, onbeschaafd meusch m.
waterleidingkunst, tot de waterwerken
waterweegkunde betrekking hebbende,
HyperborQisch, bijv. nw., Z.
behoorende, hydraulisch.
hyperboraisch.
Hydriatik, v.watergeneeskuude v. daartoe behoorende, hydrostatisch.
;
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Hyperkritik, (-en) v.overstrenge miltzuchtig, aan onderbuiksaandoeninkritiek v., overstreng kunstrechter,aarts- gen lijdende; (fig.) droefgeestig, zwaar
berisper, aartsvitter, allebeilil in.
-moedig,
wonderlijk, ingebeeld ziek.
Hyper-orthodQx, (-en, mv,-en) Hypoehondrist, (-en, mv. -en)
m. overdreven rechtzirrnige,streng ortho- m. uriltzieke, miltzuchtige m.; (fig.)
dox mensch m.; m.; - orthodoxie v. over- zwaarmoedig, droefgeestig mensch, indreven rechtzinnigheid, orthodoxie V.
geben,l^le zieke, hypocondrist m.

schuld, met pandrecht voorziene schuld,
hypothecaire schuld v.
Hypotheniise, ( - n) v. (Wisk.)
schuinsche of langste zijde v. eens recht
lijn v. tegenover den-hoekigndrs,
rechten hoek, hypotenusa v.
Hypothese, ( - n) v. onderstelling,
Hyperphysisch,bijv.en b.bovenHypothekiren, (hypothekirte, ten grondslag gelegde stelling, vooronzinnelijk, bovennatuurlijk.
hypothekirt) bedr. ww. als hypotheek of derstelling, voorwaardelijke stelling, hyHypersthenie, v. (Gen.) boven onderpand stellen, als kusting doen in- pothesis v.
sterkte v. van alle levensverrich--matige schrijven.
Hypothetisch, bijv. en b. op eene
tingen, ziekelijk verhoogde levenskracht,
Hypothek , (-en) v. gerechtelijk onderstelling berustend, onderstellend,
hyperstheuie V.
heschreven ouderpand, pandrecht o., aangenomen, gesteld, voorshandsals waar
Hypersthginisch, bijv. en h. pandbrief, grondbrief m., kusting v., beschound, hypothetisch.
overkrachtig, uit de gronte sterkte of plicht m., hypotheek v.; Geld auf - aufHypsometrie, v. hoogtemeting
kracht voortspruitend.
nehmen, geld op hypotheek nemen, lee- v., hoogte meten o
Hypnobat, ( en, mv. en) m.slaap- nen.
Hysop, (-s) m., z. m., Z. Isop.
wandelaar m.
Hypothekariseh, bijv. en b. Hysteralgie, v., Z. Hysterie.
Hypochonder, (-ders, mv. -der) pandrechtelijk, recht o. van hypotheek 1 Hysterie, V. vrijsterziekte, moe m., Z. Hypochondrist.
gevend of hebbend, de hypotheek be-I derplaag, moederkwaal, opstijging v. van
de haarmoeder.
Hypochondriacus, (onb .) m., treffend, hypothecair.
Z. Hypochondrist.
Hypotheklirius, (onb., mv. er) Hysterik, v., Z. Hysterie.
Hypochondrie, v. (Gen.)onder- m. hypotheekhouder, schuldeischer m. Hysterisch, bijv. en b. de moederlijfsziekte, miltzucht, miltziekte v.,buik- op vast pand.
plaag of vrijsterziekte betreffende, uit de
zenuwlijden o.; (fig.) zwaarmoedigheid,
Hypothekenbuch, (-buch(e)s, vrijsterziekte ontstaan, hysterisch.
droefgeestigheid, gemelijke gemoeds- nov. óucher) m. hypotheekhoek, hypoHysterolith, ( en, mv. en) m.
stemming, hypochondrie v.
mheekregister, pandboek o.
moedersteen, venussteen, hysterolith m.
HypoehQndrisch, bijv. en b. HypothQksehuld, (-en) v.pand-

-

-

-

-

-

I.
I, (lof 1's, mv. 1 of 1's) o. (negende zeg, ik beweer; -, der - ihn kenne, ik, die
Ich - sprecherei, v. gewoonte v.
letter van tiet alphabet), i v.; 2. tussch. hem ken; wean - nicht gewesen were, als om van zich zelve(n) te spreken; -sucht
(gerneenz.) he !, hm!, ho!; - nu!, wel ik er niet geweest was; t[. o. zelfst. ik, V. zelfzucht, eigenliefde v., eigenbelang
nu dan!; - nun, mach's sein, welnu het eigen persoon, persoonlijkheid v.; mein o.; - spichtig uijv. nw. zelfzuchtig, eigen
zoekend.
-belang
zij zoo !; - ! dass dish !, o !, o. wee !; -, zzveites -, mijn ander, tweede ik; er
denke doch!, he, wie zou dat gedacht liebt sein - sehr, hij bemint zich zei- Iehthyogr.3ph, ( en, mv. en)
hebben.
ven zeer, heeft zeer veel eigenliefde; 2. m. visschenbeschrijver, ichthyograaf m.
I, v., Z. Eibe.
Iehthyograph,
ie v . visschenbe (Wijsb.) das -, persoonlijkheid v., ik o.;
Ia! tussch. ia, het buiken van een 3. belang, eigenbelang o , zelfzucht v. schrijving v.
ezel nabootsende .
Iehe(1)n, (ich (el) le, geich (el) t) o. Iehthyographisch, bijv. nw.
Iah(n)en, (iah(n)te, geiah(n)t) o. ww. zich op den voorgrond stellen, zijn tot de visschenbeschrijving beboorende,
ww. balken als een ezel.
eigen belang zoeken, slechts van zich ichthyographisch.
Iehthyolith, (-en, mv. -en m.)
Iambe, (-n) v. jambus m. (vers- zelve(n) spreken.
voet eu versregel) .
Iehheit, v. (Wijsb.) zelfbewuste versteende visch, vischsteen, afdruk m.
persoonlijkheid, eigendommelijkheid v. van een visch in leisteen.
]be, (-n) v., Ibenbaum,
IehthyolQg, (-en,mv.-en) m.visch(-baum(e)s, mv. - biunie) m. ijp, ijpe- van karakter, ik o.
boom m .
Iehler, (-s, mv.Ichler) m.,Z.Selbst- kenner, vischkundige, ichthyoloog m.
Iehthyologie, v. leer v. van de
Iben-blotter, o. mv. of .4aub , síichtiger.
o. klimop o., Z. Epheu.
Ichneumon, (-s, mv. -e) m. (Nat. visschen, vischkuntie V.
Ibidem, bijes . aldaar, op genoemde bist.) ichneumon m., spoorwezel, Phara- IehthyolQgiseh, bijv. nw. de
onsrat v.; 2. sluipwesp v., spinnendoo- visschenleer betreffende, tot de vischplaats, op dezelfde plaats.
kunde behoorende.
Ibis, (onb.) m. (Nat. hist.) ibis, der m.
Iehnogrgph, (-en, mv. -en) m.l Ichthyophag, ( en, mv. en) m.
Nijlreiger m .
vischeter m.; -en m. mv. vischetend,van
Ibiseh, (-es, mv. -e) m., Z. Eibisch. grondteekenaar, planteekenaar m.
Íbsehe, ( - n),Ibschgeisz, ( en) Iehnographie, v. grondteeke - ^ visch levend volk &.
Ideal, (-(e)s) o. denkbeeldig weving, planteekening v., plan o. (van een
v. steengeit, klipgeit V.
zen, model, toonbeeld, ideaal o.; ein Ich, voorn. ik; - Endesunterzeichne- gebouw).
ter, ik, ondergeteekende; hier bin -,hier Iehnographisch, bijv. en b. tot von Schónh.eit, een model, ideaal &; 2.
ben ik; - sage, - behaupte -, ik voor rmij,de grond- of planteekening behoorend. denkbeeldig, hersenschimmig, als be;

-

-

-

-

-
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Idi.

Ihr.

staand gedacht wezen of voorwerp, af
denkbeeld o., hersenschim v.,-getrokn
droom m.; hones Gluck idt nur ein -, is
slechts een denkbeeldig wezen, bestaat
slechts in de verbeelding.
Ideal(iseh) , bijv. en b. denkbeeldig, hersenschimmig, als bestaande gedacht; 2. als verheven mv+del dienende,
verheven; -e Schönheit, denkbeeldig, verbeven.
Idealismus, (onb.) m. (Wijsb )
stelsel o. van hen, die in God de aan
zien van alles, stelsel o. van-schouwing
hen, die beweren dat men de dingen alleen dooreigen denkbeeldenof verstandsbegrippen en niet door de zinnen kan kennen,stelsel o. van hen,die aan de uitwendige voorwerpen geenerlei zelfstandigheid
toekennen, idealisme o.
Idealist, ( - en, mv. - en) m. aan hanger in. van het idealisme, idealist m.;
it. droomer, dweper m.

botterik, onnoozele bloed, stompzinnige,
idioot m.
Idiotikon, (-s, mv. -e) o. woordenboek o. van dialecten of tongvallen.
Idiotismus, (onb., mv. Idiotismen) m. eigenaardigheid, eigenheid,
eigenaardige uitdrukking v.; (Gen.)
stompzinnigheid, onnoozelheid v., idio-

Idealit ,t,

(-en) v., Z. Ideal (2).

Id@@, (-(e)n)v.denkbeeld,verstandsbegrip o., voorstelling, gedachte v.; fixe
-, vaststaand, overheerscheud denkbeeld;
2. meening, verbeelding v., gevoelen o.,
gedachte v.
Ideell , bijv. en b., Z. ideal(isch).
Id@e(e)nhaft, bijv. en b., Z. ide-

alisch.

Idoc(e)n-kreis, (-es, mv.

-e) m. kring m., van denkbeelden; -verbindung V. verbinding v., samen
begrippen &; -welt v. denk -hangm.der
hersenschimmige wereld v. -beldig,
Idemist, (-en, mv. -en) m. jabroer m.

Identificeren, (identi ficirte, identificirt) bedr. ww. gelijk maken, onder
één begrip brengen, vereenzelvigen; 2.
wed. ww. sich -, zich eigen maken met,
zich vereenzelvigen,
Identiseh, bijv. en b. gelijkbeteekenend, overeenstemmend, in hetzelfde
denkbeeld begrepen, eenzelvig; (Alg.) -e
Vergleichung, vergelijking v., die voor
alle waarden der daarin voorkomende
letters doorgaat, identiek.
Identitat, V . overeenstemming,gelij kheid, gelijk vormigheid, eenzelvigheid,
identiteit v.
Idioelektrieit^t, v. niet gelei dende electriciteit v.
Idioelektrisch, bijv. nw. op zich
zelf electrisch, niet geleidend.
Idiographiseh, bijv . en b. eigen
-handig,
zelf geschreven.
Idiom, (-(e)s, mv. -e) o. (Spraakk.)
eigenaardigheid, eigendommelijkheid v.,
dialect o., tongval m.
Idiopathie, V. (Gen.) eigenlij
plaatselijke ziekte v. van een-dighe,
lichaamsdeel.
Idiopatiseh, bijv. en b. eigenlij dig, idiopatisch.
Idiosynkrasie, v. eigenaardige
menging V. der bestanddeelen van liet
organisme, ten gevolge waarvan een onoverwinnelijke afkeer voor zekere physieke indrukken bestaat.
IdiQt, (-en, mv. -en) m. domoor,

III.

aan haar, Z. sie; 2. (tot een mindere),
aan u, u, aan jou, je, gij, jij.
Ihr, (mv van du) voornw. gij,
gijlieden; kommt herbei, - Knaben!, komt
jongens !; - habt den Fehler gemacht, gij,
gijlieden &.
Ihr,ihre,bez. voornw. haar, hare; Garten, haar tuin; - Haus, haar huis; -e
tisme o.
Tochter, hare dochter; -e P/erde, hare
IdQl, ( - (e)s, mv. - e) m. afgod m., .paarden; (gemeenz.) nicht unsere Magd
afgodsbeeld o.
hal es gesehen, sondern der Nachtburin
Idus,m.mv.idus m.;(o.Gesch.)de 15e -e, maar die van de buurvrouw; 2. (van
van Maart, Mei, Juli en Octoberen de l3e meer personen of zaken), hun, hunne;
van de andere maanden.
- Vater, -e Mutter, hun vader, hunne
Idyll, ( - (e)s, mv. - e) o., Idylle, moeder; (gemeenz.) nicht unsere Kinder
(-n) v. herdersgedicht o., herderszang haben es gethan, sondern der Nachbarn
m., idylle v.; -dichter m. schrijver m. -e, niet &, maar die van onze buren; 3.
van herderszangen, idyllendiohter m.
- Herr Valer, mijnheer uw vader; -e
Igel, (-s, mv. Igel) m. (Nat. hist.) Frau Mutter, me(jnnf)vrouw uwe moeder;
egel, zwijnegel m., stekelvarken, ijzer- -e Fräulein Töchter, mejufvrouwen uwe
varken o., bloedzuiger m.; 2. (Kookk.) dochters.
spijs v. uit lever samengesteld; 3. (Pl.)
Ihrem, ihren, Z. ihr.
^ikeldopje o.; it. dopje o. van de beu
Ihren, (ihrte, geihrt) bedr. ww., Z.
-kenot,vad ihrzen.
kastanje.
Igel—aloe, (-n) v. (Pl.) opgerolde
Ihre (n) t-halben , -wegen ,
aloë v.; -artig bijv. nw. (Nat. pist.) dicht —willen, bijw. om harentwil, harentbezet met stekels, egelachtig; -Fisch m., wege; it. uwentwege, om uwent wil.
r,eeëgel m.; 2. Z. -schnecke; -huf m. geIhrer, (2env.van sie en Sie)voornw.
wel o. aan (le kroon van een paarden -'I van haar;it.van u;wie viel Kinderhal sie?
hoef.
sie hat - vier, zij heeft er vier; es sind
Igelicht, bijv. en b. egelachtig,^ -nurzu viele,er zijn er maaral te veel;sie
stekelig.
spottet -, zij spot met u, lacht u uit.
Igelklette, V. (Pl.) gewone klis, Ihrige, (der, die, das) bez. voornw.
stekelkroon v.
(van eene vrouw), de hare, liet hare; sie
Igeln, (igelte, geigelt) bedr.ww.ste- hat das - gethan, zij heeft het hare geken, prikken, branden.
daan, zij heeft gedaan wat zij kon; sie
Igelschnecke, (-n) v. zeeslak v., verlangt nur das -, zij begeert slechts
► eeëgel m.
haar eigendom, wat haar toekomt; die
Igels-huf, (-(e)s,mv.-e) m.(Rijk.) -n, hare bloedverwanten, haar gezin; 2.
waal v. van den paardenhoef, waarbij (van meer personen), de hunne, de hare,
,iet haarzich opzet gelijk de stekels van het hunne, het hare; sie sind um all das
Sen egel; -klee m. stekelige spurrie v.; - gekommen, zij hebben alles verloren wat
-knospe, -kolbe v., -kop! m. (Pl.) egels - zij bezaten, Z. eurige.
iop m.; -kraut o. wilde komkommer v.
Ihro, voornw. (veroud.), - Majesteit
Igelstein, ( - (e)s, mv. - e) m. ver - sind ausgefahren, Hare Majesteit is uit,teende zeeëgel in.
gereden.
Ignatiusbohne, (-n) v. Igna- Ihrzen, (ihrzte, geihrzt) bedr. ww.
;iusboon v.
met ihr aanspreken.
IgnitiQn, V. scheikundige, chemiIkoniseh , bijv. en b. nagemaakt,
;clie verbranding, verkalking v.
levensgroot, gelijk.
Ignorant, (-en, mv. -en) m. weet - Ikonodulen, m. mv. aanbidders
'iet, domoor, domkop m.
m. mv. van (afgods)beelden.
Ignoreren, (ignorirte, ignorirt) Ikonoklastie, v. beeldstormeríj
)edr. ww. verwaarloozen, nalaten, ver v., beeldenstorm ni.
doen als of men & niet-)nachtzme,
Ilaub , (-s) o., z. m. klimop, eiloof
lent; 2. niet weten, niet kennen,onkunlig zijn; 3. (i. k. bet.) jem. -, voorbijIlen, (ilte, geilt) bedr. ww. (Kamm.)
inn, houden alsof men & niet kent.
die Hornschrote -, met de kammakers Ignosciren, (ignoscirte, ignoscirt) schaaf bewerken.
)edr. ww. vergeven, door de vingers zien,
Iler, (-s, mv. Iler) m. (Kamm.) als
,oegeven.
eene S gebogen kammakers schaaf v.,
Ihm, (3e nv.van er en es)voornw.hem, schraapijzer o.
an hem,aan het, er aan,Z.er,es;2.(tot een
Ilge, (-n) v., Z. Lilie.
nindere), aan u, u, aan jou, je.
Ilk, Illing, ( - (e)s, mv. - e) m.,
Ihn (4e nv. van er) voornw. hem, bunzing m.
iet; ich sehe -, ik zie hem; wenn ich Illanke, (-n) v. (Nat. kist.) grond;prechen kann, als ik hem &; Z. er; 2. forel v., adelviscll m. uit den Rijn.
rtoteen mindere), aan u, waan jou.
Illegal, hijv. en b. onwettig, onIhnen, (3e nv. van sie in het mv. en rechtmatig, wederrechtelijk.
an Sie), voornw. hun, aan hen, haar, Illegalitat, (-en) v. onwettigan haar; it. u, aan U.
heid, onrechtmatigheid, wederrechteIhr, (3' nv. van sie) voornw. baar, lijke daad v.
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Illegitim, bijv. en b.niet wettig er- marinirt) bedr. ww. in zeewater leggen, houdelijk, onafgebroken; -- beschd`tigt,
inzouten, met eene pekelsous toeberei- onophoudelijk, zonder ophouden; -zu
bijw. altijd, immer; — essen, altijd maar
begrensd, onbepaald.
Immaterialit^t, V. onstoffelijk eten; 2. tussch. —!, voort maar, vooruit
geestelijk aanzijn o.
-heidv., maar!
Illing, Z. Ilk.
IlligLiid, bijv. nw. (Hand.) niet Immateriell, bijv. en b. onstof- Immhamen, ( -mens, mv. -men)
m., Immi, (-s, mv. Immi) 0., Z. Imvoldaan, niet verzekerd, niet vereffend. felijk, geestelijk.
kend.

Illimitirt, bije. nw onbeperkt, on- den, marineeren.

Illision, ( - en) v. kneuzing, in-

ÍmmatriculatiQn, v. als lid hamen &.
ImmissiQn, (-en) v. (Rechtspr.)

inschrijven o., toelating, inschrijving v.

drukking V.

in bezitstelling V.

Illuminat, ( - en, mv. - en) m.lid als student.

o. van het geheime genootschap der
Immatriculiren, (immatricu- Immittels(t), bijw. en voegw.inlirte, immatriculirt) bedr. ww. als lid in- middels, intusschen, terwijl dat.
lichtbroeders, lichtridder m.
I1luminatiQn, (-en) v. verlich- schrijven, op de rol brengen; sich —las-' Immittiren, (immittirte, immitting, feestverlichting, illuminatie v.
sen, zich laten of doen inschrijven als', tirt) bedr. ww. (Rechtspr.) jem. -, ge
-rechtlijkn
bezit stellen.
Illuminiren, (illuminirte, illumi- student.
Immker, (-s, mv. Immker) m., Z.
nirt) bedr. ww. die Stadt -, verlichten,' Imme, (-n) v. bij v.; it. bijenzwerm
Imker.
illumineeren; eiven Saai -, verlichten, M.
licht aanbrengen in; (Schild., Gray.) eirt' Immediatisiren, (immediate - ^ Immobil.3r, bijv. nw. onbeweegKupfer -, afzetten, kleuren; nach dem' sirte, immediatisirt) bedr. ww. onmid- lijk, onroerend, vast.
Leben -, de natuurlijke kleur geven; 2.! delbaar van het hoogste gezag afhanke- Immobilien, o. mv. onroerende
of vaste goederen o. mv.; 2. (Hand.)vaste
(Scherts.) illuminirt sein, wat te diep in lijk maken.
het glaasje gekeken hebben.
Immediatstadt, ( stddte) v.stad fondsen o. mv.
Immor%l(isch) , bijv . uw . onzeIlluminirer, (-s, rnv. Illuminirer) V. met eigen rechtsgebied.
m. feestlichtbrander m.
Immen-fresser, m., -heus, o., delijk, slecht, zedeloos.
IllustratiQn, (-en) v. (Gray.) Z. Bienen -Presser &; -nest o. wespennest Ímmoralit ►t, ( - en)v. onzedel"ktusschen den tekst geplaatste figuur, o., eene soort van gebak met rozijnen; heid, zedeloosheid, zedelooze daad v.
Immunit ►t, ( - en) v. vrijdom m.,
-wolf m., Z. Bienenwoll'.
plaat v., illustratie v.
Illustreren, (illustrirte, illustrirt) Immer, bijw . altijd, immer, steeds, vrijstelling v. (van belastingen &).
ImpanatiQn, V. verandering v.
bedr. ww. (Gray., Boekdr.) met platen, aldoor, voortdurend; fier -, au[ -, voor
tusschen den tekst geplaatste houtsnee - altijd; - and ewig, altijd en eeuwig, voort- van het lichaam in brood.
I_mpass, Inpass, ( - es, mv. - e)
figuren versieren, opluisteren, illustree- durend, zonder ophouden; 2. van dag tot
ren; eine iltustrirte Zeitung, een geïllus- dag, iederen dag, dagelijks; er wird - m. (in het whistspel), slag m. met eene
treerd nieuwsblad, nieuwsblad o. met reicher, hij wordt van dag tot dag rijker; lage kaart.
sein Gesicht nimmt - mehr ab, voortdu- Impastiren, (impastirte, impafiguren tusschen den tekst.
Ilme, (-n) of Ilmbaum, rend; sie wird - schoner, met den dag, stirt) bedr.ww. een Gemalde -,met lijvige
(-baum(e)s, mv. Ilmbáume) m. wilde van dag tot dag; es gelet - schlimmer,het verf schilderen,vet aanzetten;(Gray.)pungaat hoe langer hoe slechter; 3. altijd,in ten en lijnen goed dooreenmengen.
olm(boom) m.; -nholz o. olmhout o.
Ilse, (-n) v. (Nat. pist.) elft m.; ieder geval, in elk geval, hoe liet ook zij, Impastirung, v., Z. impastiren;
toch; es bleibt - wahr, da.cs, het blijft in (Mets.) metseltras v., pleisterkalk m.
(persoonsnaam), Elsje, Betje o. en v.
Iltenschnecke, ( - n) v. rolschelp, ieder geval, toch waar &; so reich er - Imperativ, (-(e)s, mv. -e) m.
sein mag, hoe rijk hij ook zij; wer of was (Spraakk.) gebiedende wijs v.
toot V.
Imperator, (-s, mv. -en) m. keiIltiss of Iltis, (-es, mv. -e) m. en da - wolle, wie of wat het ook zij, die,
o. bunzing of bonzing m.; -[alle v. bun- dat &; die Sache ist doch - ernsthaft, in zer, imperator m.
Imperfect, (-(e)s, mv. -e) m.,
elk geval, in aller; gevalle; 4.onophoudezingval m.
Iltseheit, (-(e)s, mv. -e) o. arm lijk, voortdurend, bestendig, zonder op- Imperffetum, (-s, mv. Imperfecte)
houden; er sagt -, er habe kein Geld, hij o. (Spraakk.) onvolmaakt verleden tijd,
m. van den ploeg.
Im, (voor in dem), in den, in de, in zegt altijd, onophoudelijk dat &; 5. lang; betrekkelijk tegenwoordige tijd m., imhet; - Wasser, in het water; - Sommer, wo er doch - bleiben mag, waar mag hij perfectum o.
Imperial, (-(e)s, mv. -e)m.groote
in den zomer; - Fruhling, in de lente; toch zoo lang blijven; 6. (teeken van aan
kom, vooruit; geht, fahrt --moedign), Russische gouden munt = 222 gulden;
Fall, dass 4r, ingeval; - Augenblicke,
- Nu,in een oogenblik, in een oogwenk. zu!, kom maar!, vooruit maar!; (teeken (Sp.) kaartspel o. dat veel heeft van het
Imaginar, bijv. en b. ingebeeld, van toestemming), er mag es - horen ,hij piketten met twee personen; 2. eene
vermeend,denkbeeldig, hersenschimmig. mag het wel hooren, laat het hem maar reeks op elk. volgende kaarten in dat
Imam, of Iman, ( - s, mv. - s) m. hooren; (teeken van onverschilligheid), spel, imperiale v.
er kann - kommen, laat hem maar komen, Imperial, bijv . en b. keizerlijk, van
Turksche priester, iman m.
den keizer.
Imber, (-s) m., z. m., Z. Ingroer. hij mag komen.
;

-

Imb(is)s, ( - es, mv. - e) m. gering

maal o.; it. ontbijt, ochtendmaal o.

Imborsiren, (imborsirte, imborsirt)
bedr. ww. inkasseeren, opstrijken.

Imbroglio, ( - s, mv. - s) m. ver wikkeling, verwarring v.

Imgleiehen, Z. ingleichen.
Im(m)hamen, (-s,mv.Immmahamen)

m. (Drukk.) rondseltouw o., rondsel riem m.

Im(m)ismahl, (-(e)s, mv. -e) o.
eene landmaat van 60 roeden.

Imker, (-s, mv. Imker) m. bijen

Imkerei, ( - en) v. bijenteelt v.

-houder,ijmk.

Immarinjren , (immarinirte, im-

Immer-dar, -fort, Z. immer;

-gran bijv. nw. altijd groen; 2. o. zelfst.
(Pl.) bladvliesje o. aan den binnenkant
tusschen het blad en den steel; 2. huis
-lok.,dnerba m.;3kliop,e f.;
4. palm, palmboom m.; 5. maagdenpalm
v., maagdenkruid. wintergroen o.; -pin
bijw. voortdurend, altijd; er mag es —
thun, bij mag het in allen gevalle doen; er
kann - kommen, laat hem maar komen,
bij kan in allen gevalle komen, Z.imnser -;
-kuh v. (Leeuw.) koe v., die bestemd
blijft voor den leenarbeid; -mehr of immer mehr, meer en meer, hoe langer hoe
meer; 2. (stopwoord), Z. doch, wohl;
- wahrend bijv. en b. voortdurend, onop-

Imperial—folio, -papier, o.

papier o. van het grootste formaat, imperiaal o.; -spiel o., Z. Imperial (Sp.);
- wasser o. blanketselwater o., sterke
brandewijn m.

ImpertinQnz, ( - en) v. onbe -

schaamdheid, onbeschoftheid, onbehoorlijkheid, ruwheid, lompheid v.

Impetrant, ( - en, mv. - en) m.

eischer, klager m.

Impetr^t, ( - en, mv. - en) m. beklaagde, aangeklaagde, gedaagde, beschuldigde m.

Impfanstalt, ( - en) v. (openbare)
inrichting v. voor de koepokinenting.

Impfarzt, (-arztes, mv. -arzie)m.
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m., met de inenting belast . Improvisator, (-s, mv. -en) m.j ?haler - Gold, 100 thalers in goud; im
Impfen, (imp[le, geimp[t) bedr. onvoorbereid redenaar of dichter,impro- hóchsten Grade, in den hoogsten graad,in

geneesheer

ww. einen Baum -, enten; 2. (neelk.) visateur m.
1de hoogste mate; - Ansehung, in aandie Blallern, K-uhpocken & -, inenten, Improvisiren, (improvisirle, im-; zien;it.ruet het oog op; - Ermangelung, hij
vact •ineeren.
provixirt) bedr. en o. ww., m. h. onvoor- gebreke van; - Ernst, in ernst, roet ernst;
Impfer, (-s,mv.Imp[er)m.(Tuinb.) bereid, voorde vuist voordragen, uitspre-; - der Thal, in der daad; im Allgemeinen,
enter m.; 2. (fleelk.) Z. lmpfarzt.
in het algemeen; im Grunde, in den
ken, improviseeren.
Impfling, (-(e)s, mv. -e) m. hij, Impuls, (-es, mv. -e) m stoot m., grond; im Guten, goedschiks, als vriend;
die ingeënt wordt.
beweging v.,dieeen lichaam aan een an- - Allen,, in alles.
Impf-reis, (-es, mv. -er) o. ent- der mededeelt, aandrang, schok m.11. (met den 4 Q nv. bij eerre beweging),
grillèl v.; -slamm m. te enten boomstern Imputabel, bijv. nw., Z. zurech- - das Ilaus, den Garlen gehen; in den
m.; -stof m. entstof, vaccine, koepok- nungs[nhiq.
tuin & gaan; - die Sladl (hinein) gehen,
stof v.
de stad ingaan: it. naar (le stad gaan; Ims, Z. Imbiss.
die Hand nehmen, in de hand, Ier hand
Impfung, V. enting, inenting, vac- Imse, Z. Amcise.
cinatie v .
In, voorz. (met den Sen nv. hij eene nemen; jemn. - Kelten and liandeuwerfen,
Impfwunde, (-n) v. (Heelk.) rust), in, binnen, naar, te; -der Küche, in boeien slaan; in's Belt gehen, naar bed
wond v., die gemaakt wordt voor de in- in de keuken; - einem Buche blällern, in gaan; (fig.) - sich selbsi gehen, tot naenting; (Tuinb.) gemaakte spleetof voor- een boek &; - dent (im) Zimmer, in (le denken, tot inkeer komen, nadenken;
bereide plaats v. voor de enting. kamer; - der Hand hallen, in de hand &; 2. (de uitgebreidheid betreffende),
Impietijt, (-en) V. gebrek o. aan - Europa, in Europa; - Indien, in Indië; zwanzig Fusz - die Hóhe, 20 voet hoog,
eerbied.
- Paris, in, te Parijs; - ganz Paris, ter hoogte van &; 3. (den tijd betrefen,

Implicite, bijw. mede onder ver- in geheel P.; Sládle - F., steden in de). lief - die Nacht, diep in Glen nacht;
staan, er onder begrepen; it. ingewib- F.; hier int Granen, hier in het groen,op er gehl in's neunte Ja/ir, hij gaat in zijn
keld, er onder gewikkeld. tiet gras; - der Ge/angenscha ft, inde ge- negende jaar, hij is bijna negen jaarnul;
Implorant, (-en, mv. -en) m., vangenis; Sehmerzen int Halse, pijn in de 4. - Besitz seizen, nehmen, in bezit stel -in, (-nen) V. (Bechtsw.) eischer, kla- keel, keelpijn v.; weit - der Well herum- len, nemen; - sein Verderhen rennen, in
ger m., eischeres, klaagster v. qekommen sein, heel wat gezien, veel ge- zijn verderf loopen; - seinen Schulz
Implor%,t, (-en, mv. -en) m.,-in, reisd hebben; im Meeresgrunde, op liet nehmen, in, onder zijne bescherming ne(-nen) v. (llechtsw.) verweerderm.,ver- {liepst, op den bodem der zee;im Wagen men; 5. - Holz arbeilen, in hout werken;
weerster v., gedaagde, beschuldigde m. reisen, in een rijtuig; es stand ihm eine Blumen - einen Slrausz binden, tot een
7'firi ne im Auge, hij had eene traan in ruiker binden; - Schlachlordnung stelen
V.
Imponderabilien, o. mv.(Nat.) het oog; - der Ferne. in de verte; - der len, in slagorde stellen; (i. ein Sliickin's
onwt eghare stoffen of zelfstandigheden Náhe, in de nabijheid; Geld - der Tasche andere, het een door het ander, door elk.;
V. mv. haben, geld in den zak, op zak, hij zich (fig ) - den Tag hineinleben, bij den dag
Imponiren, (imponirte, imponirt) hebben; - einer Familie, in eerre farrrilie; leven, leven als vroolijk Fransje; - die
o. ww., m. h. jemn. -, op iem. een ge- (fir.) jemn. im Kopfe herumgehen, iem. Leier singen, den zang met de luitaccomweldigen indruk maken, waaraan hij zich bezighou d en; jemn. im Wegesein, in den pagneeren; - die Flucht schlagen, op de
niet onttrekken kan; er imponirle mir weg staan, hinderen;elw. im Sinnehaben, vlucht slaan.
Behr, hij maakte dat ik zeer tegen hem iets in den zin hefhen, voornemens zijn;
Inartieulirt, bijv. nw. onduide- kurzer Zeil, - Kurzem, binnen korten lijk, onverstaanbaar, onnitgesproken.
opzag; -d, Z. imposant.
Import, (-(e)s, mv. -e) m.(Hand.) tijd); er weird - zwei Stunden da sein, hij Inaugural - disputation,

zal binnen een paar uren daar zijn; - der - schrift v. inwijdingsrede, dissertaSch lach t hei W., in den slag hij W .; (fig.) tie v.
Importatiou, v , Z. Import.
Importaren, (importir•le, impnr- (een toestand, voorn. een gemoed stoe -Inbegrifi', ( - (e)s, mv. - e) m. inlid) heilr. ww. invoeren, inbrengen,bin- stand te kennen gevende), im Znrne, - begrip, totaal o., som v.; (fig.) geheel o.;
nen voeren. Sorgen, - Ruhe, iin Gange sein, t^iernig, - aller Kunsle, kort begrip o. &; -, kur^er
Importirung, v., Z. imporliren, bezorgd, gerust, aan den gang zijn; ich - eines Bushes, korte inhoud m., uittrek Import. bin nicht im Stande, ik ben niet in staat; sel o.; mit -, niet inbegrip, er onder beImpos&nt, ( -er, -(c)st) bijv. nw. im Wachen, wakende; int Schlu fen,in glen grepen: 2. (veroiid.) Z. Um fang.
Inbehalten, (behiell in, inbehalontzag verwekkend, indruk makend, im- slaar, slapende; - einer glucklichen Lage,
in een gelukkigen toestand; - Verlegen- ten) bedr. ww. onr. inhouden, bevatten,
posant.
Impost , (-en, mv.-en) m. belasting heil, - der Erwarlung, in verlegenheid, hamden, terughouden.
v., iuvoerreeht o., impost m.:2.(Bouwk.) in de verwachting; - der Vernun[t ge ]nbehaltung, v. (van een onder uitstekendle lijst V. of rand m., waarop ,gricndet, gegrond op; es ist trein Leben - pand), terughouden, inhouden, achter de bong van een gewelf rust, kamper, ihni, er is geen leven in hem, hid isdo^iil; honden o.
im Besitze sein, in tiet bezit zijn, Z. Inbetraeht-nahme , -zie impost m.
Impotent, bijv. nw. (Gen.) aan Bausch, hauen &; im Belle sein, te bed hung, v. in overweging nemen o.
liggen: int Schweisze des Angesichls, in
Inbrunst, v. innigheid, levendig mannelijk onvermogen lij+lende.
Impotonz, V. onvermogen, voorn. het zweet des aanschijns; lief- Schulden, heil v., geestdrift, ijver m., vuur o.; mil
diep in schulden; im Degen, im Mantel - lieben, innig, hartstochtelijk bemin mannelijk onvermogen o.
Impragniren, (imprágnirte, im- gehen, een degen, een mantel dragen; im nen.
práguirt) bedr. ww. (Scheik.) Z. an- Geuwehr slepen, in liet geweer &; `2. (het Inbrunstig, ( -er, -st) bijv. en b.
voorwerp te kennen gevende, dat liet del innig, vorig, met geestdrift, hartst^icliteschu;ungern.
Impressario, (-s, mv. -s) m. di- of de stof van een toestand uitmaakt), lijk; -e Liebe, hartstochtelijk; -eAndaccht,
invoer ru., importatie V.

-

recteur rn. eener opera, ouderne.ner m. in, van, nit; - eta'. beslehen, bestaan uit, innig, vroom; - beten, vurig; - lieben,
van publieke vermakelijkheden. bestaan in; Fertigkeil int Stielen Natien, innig, hartstochtelijk; -keil v., Z. InImprimatur, (-s. mv. -e) o.ver- knal) zijn in &; sich im Singen ühen,zich brunet.
Inburger, (-s, mv. Inburger) in.
gunning v., verlof o., toestemming v. om oefenen in &; - ihm babe ich alles verloren, met hem &; 3. door middel van, bewoner in. eener stad, die het burgerte drukken, gegeven door de censuur.
Improvisation, (-en) v. voorde in den'vorrn van; - Bildern reden,figirirr- recht heeft.
Inbusen, (-s, mv. Inbusen) m., Z.
vuist, onvoorbereid uitgesproken rede, lijk spreken; - Go/les ['amen, in Gods
naam; - seinem Namen, in zijn naam; 100 Ingarn.
voordracht, improvisatie v.
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Indigniren . (indignirle, sndignirt)
beilr. ww. verontwaardigen.
Ineareeriren,
m. be- Indisch , bijv. en b. Indisch, van of
carcerirl) heil r. ww., Z einkerkern.
schulilrgde, aangeklaagde m.
nit Indië; -e Leinivand, Indisch, OostinInearnat of-roth, bijv. nw.hoogIneumbentie, (-n) v. verplich- disch; -es Korn of Mais, Oostinilisch ko,ond, hoog vleesch kien rig, rozerood; ting v., plicht m.
ren o., mais v.; -es Rohr, Onstin^lisch
-lathe v. vleeschkleur v., rozerood, lioogIneungbeln, o . mv. eerst gedrukte riet, bamboes o.; -e Kresse, Oostindische
rood o.
boeken & in.
kers v.; -e Rebe, Indische winde of sluier IncarnatiQn, V. v leesch word i ng, Incurabel, bijv. nw. onheilbaar, plant v.; (Nat. hist.) -er Spinnenfisch of
mensrhwor^ling v.
ongeneeslijk.
-er Ten/el, knekvisch m.
Incasso, (onh.) o. (Hand.) inkas- Indelt of Inlett, ( - (e)s, mv. - e) Individualiseren, (individualiseeren o., inkasseering v.; das - besorgen, m., tijk v., veeren kussen o. zonder over- sirle, individualisirl) be^lr. ww. op een
innen, inkasseeren.
trek.
enkel, afzonderlijk voorwerp overdragen,
Incidenz, (-en) v. (Nat.) inval - Indem, voegw. dewijl, intusschen, als een op zich zelf staand iets beschouling. samenvalling v., inval m., aanraking, terwijl, gedurende, namelijk; - er so wen.
ontmoeting v.; -winkel m. invalshoek, sprach, terwijl; - er au j' der Raise ist, terIndividualisirung, v., Z. indihoek in. van inval.
wijl, als, nu &; - ich Ihnen schreibe, ter- vidualisiren;it.heschouwing v.op zich zelf,
Incipient, ( en, mv. en) m. be- wijl, nu, op het oogenblik dat; - er ihn hei beperking v. tot een enkel wezen.
ginner, beginnende, aanvanger, leer- der Hand nahm, terwijl; 2. daardoor,dat;
Individualit^t, (-en) V.eigenaarhug m.
man heille ihn,- man ihm Wein gab, daar- ^ligheiil, bijzonderheid, persoonlijkheid,
IneisiQn, (-en) v. (Heelk.) insnij door, dat, door dat; 3. dewijl, omdat; i "h in^lrvidlnaliteit V.
snede v.; -slanzelle v. in--ding,sj^Ir Kann es nicht versprechen, - ieh nicht
Individuell, bijv. en b. tot een
snij(dings)wes o.; -sscherev. insnijdings- weisZ, dewijl, daar, omdat; 4. Z. sogleirh. enkel wezen I ►ehoorend, eigen. aan een
sc h aar v.
Independent, (-en, mv. -en) in. enkel voorwerp eigen, slechts op een perInclinatiQn, (-en) v., Z 11 eiqung. (Gesch. van E.) lid o. van de sekte der soon passend, afzonderlijk, elk voor zich,
Inclineren, (inclinti -te, inclinirt) iuilellendenten.
persoonlijk; - belraehten, Z. indit'idualio. ww. overhellen, neiging hebben tot.
Independentismus, (onb .) m. siren; -e Betrachlung, Z. IndividualisiInelusiv(e), bijw. er onder be- leer, sekte v. der indepenllenten.
rung.
grepen, met inbegrip van, medeger•eker,d.
Indess of indessen, voegw. en Individuum, (-s, mv. Individuen)
IncQgnito, ( - s) o., z. m. verbergen bijw. intusschen, terwijl, voorloopig; - o. ondeelbaar ding, wezen o., eenzijdige,
o. van main of stand, in-coguito o.; das Sie hier sind, 'terwijl, nu; ich will mir - alleenstaand persoon m., indivu^lu o.
- beuwahren, het incognito bewaren; die Zeil vertreiben, intusschen, on^lertus- Indolent, ( -er, -(e)st) bijv. nw.
- reisen, onbekend,onder vreemden naam, schen; er kam - an, hij kwam intusschen, onverschillig, traag.
incognito.
indien tusschentijd aan; 2. echter,evenIndolenz, V. onverschilligheid,
Ineolt, ( - (e)s) o.,z. m.(Reolitsw.) wel, nogtans; das Uehel is grosz, - muss zorgeloosheid, luiheid v.
aanneming V. van een vreemdeling als man, evenwel, nogtans, niettemin.
Indossat, (-en. niv. -en) m.(Hand.)
inboorling, naturalisatie v.
Index, (-(e)s, mv. -e) ni. wijsvin- howler m. van een wisselbrief, geëndosIncomrnodiren, (incomniodirle, ger rn.; it. inhoud m. van een boek; 2. seer^le m.
incommodirl) bedr. ww. lastig vallen, lijst v. van verboden boeken, index m.
Indossant, (-en, mv. -en) m. overoverlast aandoen, hinderen, kwellen.
Indian, ( - en, mv. - en) m., Z. drager m. van een wisselbrief, endos Ineompetenz, (-en)v.onhevoegd- Tru1hahn.
sant m.
heid, ongerechtigheid, incompetentie v.
Indianer, (-s, mv. Indianer) m. Indossement , (-(e)s, mv. -e) o.
Ineongruenz, ( - en) v. ongepast - indiaan, oorspronkelijke inwoner vary overdracht V. van een wissel, endosseheid, onbetamelijkheid v.
Amerika.
ment n.
Ineonsequenz, ( - en) v. strijdig - Indicativ, (-(e)s, mv. -e) m. Indossant, (-en, mv. -en) m., Z.
heid v. met eigen beginselen, eigen tegen (Spraakk.) aantoonende wijs V.
Indossant.
ongelijkheid, inconsequentie v. -sprak,
Indicium , (-s, mv. Indicien) Indosseren, (indo ssirle, indocsirl)
Inconstitutionalit%t, ( - en) v. o. (liechtsw.) blijk o., grond m. van hedr. ww. (Hand.) einen Wechsel -, aan
ongrondwettigheid, strijdigheid v. met vermoeden, aanduiding v , keriteeken o.; een ander ter betaling overdragen, endos de staatsregeling.
- heireis m. bewijs o. door eerre reeks van seeren.
Ineonstitutionell, bijv . en b. voorbeelden.
Indossirung, v., Z. indossiren,
ongrondwettig, strijdig met de grond
Indier, (-s, mv. Indier) m. Indiaan, Indossement.
-wet. bewoner m. van Inilié, Hindoe m.
Indilcien, V. mv. wapensf.ilstand
Ineorporiren, (incorporirie, in- Indig(o), ( - s) m., z. m. indigo v., m.; 2. door (le wet toegestaan uitstel o.
corporirl) bedr. w w. inlijven, in een indigoblauw o., indigoplant v.; (Hand.) tot betaling van schulden.
lichaam & opnemen.
Z. Ip►dig(o)blau.
Induction, (-en) v. opmaking v.
Incorporirung, v. inlijving, ver
Indig(o)-bereiter, ( -Iers, mv. van een besluit uit liet bijzondere op het
opname v., Z. incorporiren. -enig, -ter) m., -fabrikant, (-en, mv.-en) algemeene, inductie v.
Incorrect, ( -er, -(e)sl) l ijv. en h. rn. indigobereider, indigofalirikant m ; Indulgenz, (-en)v. kwijtschelden
onnauwkeurig, onjuist, gebrekkig; -heil -blau o. indigo, indigoblauw o ; 2. li jv. 9. van vtrai'; rt. aflaat m.
V. onnauwkeurigheid, onjuistheid, ge- nes. indigoblauw; - fabrik V. indligofabriek
Indulgiren, (indulgirte,indulgirt)
brekkigheid v.
v.; -loupe v. kuip v. om met indigo te ver- o. Ww. lemn. -, iem. met verschooning
Incourant , bijv.nw.(Hand.)slecht ven, in^ligokuip v.; -pflanze v.,Z.Inidi4(o); behandelen, door de vingers zien, toeof moeielijk te verkoopes.
-pflanzer m. indigoplanter m.; -pflanzung geven.
Incrimineren, (incriminirie, in- V. in^lignplantage v.
Indult , (-(e)s, mv. -e) m. gunstcriminirl) hedr. ww. voor strafbaar houIndigent, (-(e)s, mv. -e) m. in- rif, vrijhrief m., gunstbewijs, uitstel o.
den, voor strafschuldig beschouwen.
)oorlingsrecht, geboorterecht, burgerIndustrie, V . kunstvlijt, nijverheid,
Ineroyabel, (-s, mv. -s) m., Z. echt o.
ndustrie v., beroep, bedrijf o., hanteeZierbengel; 2. een groote driekante hoed. IndigestiQn, (-en) v. verstop - ri ng v.
Inerustat, (-en, mv. -en) m. in- )ing v., indigestie V.
Industrie-actien, v. mv. door
leggen,overtrekken o. met steen, omkorIndignatiQn, (-en)v. verontwaar- ie nijverheid voortgebrachte actiën v.
liging v.
sting, overkorsting v.
env.; -aussiellung V. nijverheidstentoonIncameratiQn, (-en) v. inlijving

V. in het pauselijk domein.

slir l) bell r. ww., Z. bekrasten.
(incarcerirte, in- Ineulpat, ( - en, rnv. - en)

-

-

Inf.

682

Inh.hij.

stelling, tentoonstelling v. van nijver Information, en) v. onderwijs
hei d ; -ruler m. gelukzoeker, industrie o., onderrichting v.; it. inlichting v.
- treibend bijv. nw. zich op de-ridem.;
Informator, (- s, mv. -en) m.onnijverheid toeleggende, een beroep, be- derwijzer,hn isonderwijzer,gouverneurm.
dri j f uitoefenende; -.weeig m, tak m. var
Informiren, (in formirte, in fornijverheid.
mirt) bedr. ww. jem. -, iem. onderrichIndustriQs, er, -est) bijv. en b.' ten, onderwijzen; it. etw. -, navraag
vlijtig, bedrijvig, noest, nijver, kunstig, doen.
kunstvaardig, vernuftig, vindingrijk,
InfusiQn, (- en) v. ;ngieting,opgieting, inspuiting v.; -sthierchen o. mv.,
geestig.
Ineinander, bijv. nw. in elkander, Z. Infusorien.
(-

(-

Inhafen, (-s, mv. Inhalen) m., Z.
Binnenha[en.

Inhaftiren, (inha/'tirte, inha ftiri )
bedr. ww. gevangen zetten, in degevangenis werpen, gevangen nemen.
Inhaftirung, v., Z. inhaftiren; it.
gevangenneming, gevangenzetting v.
Inhalt, (-(e)s, mv. -e) m.

inhoud

m., innerlijke ruimte v.; it. overzicht,
kort begrip o.; (van eene rede, van een
brief), inhoud m.; (van een gesprek),onderwerp o.; (van eene klacht), inhoud m.;
kurzer - eines Buches, inhoud, kort overzicht o.; 2. oppervlakte, ruimte v.; ein
Park von hundert Morgen -, oppervlakte,
inhoud; (van een vat), inhoud m.
Inhalten, (hielt in,ingehalten)bedr.
ww. onr., Z. einhallen, innehallen; 2.
en! hallen.
Inhaltreieh, ( -er, -st) bijv. en b.

InfusQrien, o. mv. (Nat. hist.)
bijv. en b. onfeilbaar, infusiediertjes, opgietseldiertjes o. mv.;
niet aan dwaling onderhevig.
-erde v. tot de vorming der infusiedierInfallibilit t, v. onfeilbaarheid, tjes behoorende aarde v.
onvatbaarheid v. voor dwaling.
Ingarn, (- s) o., z. m. vleclitgaren,
Infallibilist, en, mv. -en) m. binnenste gedeelte o. van een net.
aanhanger, verdediger m. van het leerIngber, &, Z. Ingwer.
stuk der Pauselijke onfeilbaarheid.
ingebaude, (- s, mv. Ingebt ude)o.
Infam, ( er, -st) bijv. en b. schan- gebouw o. binnen de muren van een fort,
rijk aan inhoud, gewichtig, leerrijk, veel
delij k, eerloos, gemeen, laag, snood.
Z. Einbau.
Ínfamie, en) v. eerloosheid, Ingefieder, (- s) o., z. m. bedvee - belangrijks bevattende.
Inhalts—angabe, -anzeige,
schande, schandvlek, schanddaad, ge- ren v. mv.; it. horlogeveeren v. mv., drijf (-n) v., Z. -verzeichniss; - schuier bijv.
werk o.
meenheid, snoodheid, laagheid v.
Infant,( -en, mv. -en)m.(in Spanje), Ingeheim, bijw. in het geheim, nw. (fig.) diepzinnig, gewichtig, veel beteekenend; -verzeichniss o. inhoud m.,inheimelijk, onder vier oogen.
kroonprins, infant m.
houdsopgave v.
Infantagien, V. mv. jaargelden_ o. Ingemein, bijw., Z. insgemein.
mv. van den infant of de infante in Spanje,. Ingenieur, (- s, mv. -e) m.krijgs- InhärQnt, bijv. nw. aanhangend,
Infanterie, v. voetvolk o., infan- bouwkundige, krijgsbouwmeester, inge- aanklevend, onafscheidelijk, inherent.
Inharenz, v. aanhangen, aankleterie v., voetknechten, soldaten m. mv. nieur m.; -corps o. korps o. ingenieurs;
ven o., aanhangigheid, inherentie v.
-kunst v. vestingbouwkunde, genie v.
te voet; leichte -, lichte infanterie.
Infanterist, en, mv. -en) m. sol - Ingezäueh, (- s) o., z. m. inge-' Inhäriren, (inharirle, inhá rirt) o.
ww. aanhangen, aankleven.
daat m. te voet, voetknecht, infanterist, wanden o. mv.
fuselier m.
Ingleiehen, bijw. (veroud.) ins- Inhibiren, (inhibirte, inhibirt)
Infanticida, (- s, mv. -s) m. kin- gelijks, evenzoo, eveneens, gelijkelijk; - (Ger.) bedr. ww verbieden, ontzeggen.
Inhibition, v. (Ger.) verbod o.,
hat er mir gesagt, evenzoo, ook &.
dermonrdenaar, Herodes m.
Infantin, neg) v. (in Spanje), Ingredienz, (-en) v. bestanddeel, ontzegging, opschorting v.
InhibitQrium, (-s, mv. Inhibitomengsel o.
kroonprinses, infante v.
Ingrimm, (-(e)s) m., z. m, ver rien) o. (Ger.) verbod o., ontzegging V.
Infel of Infu1, (- n) v. mijter, bis
Inholz,(-es, mv.Inhólzer)o.(Zeew.)
V.
woede v., wrok m., grimmigheid-kropte
-schopmut
inhout o.
Infeln, infuliren, (in felle, gein - v., wraakzucht v.; 2. Z. Grimm.
felt of infulirle, inhuurt) bedr. ww. tot
Ingrimmig, bijv. nw., Z. grimmig ;' Inhumijn, ( -er, -st) bijv. nw.
bisschop benoemen, wijden, de bisschops- it. innig gebeten, woedend, door en door) niet inschikkelijk, onvriendelijk, onheusch.
muts schenken; gein/Wier of in/'ulirter kwaadaardig.
Abt, met de bisschoppelijke waardigheid
Ingrun, (-( e)s, mv. -e) o. (P1.) Inhumanitat, v. onwellevendkleine maagdenpalm v.; 2. meelkruid o.,' heid, onheuschheid v.
bekleede, gemijterde abt.
Inigiton, m.rnv. Jezuïeten m. mv.,
Inffrien, V. WV. doodenoflérso.mv. meelbloem v., dievekruid o.
Inguss, (-es, mv. -e) m. (Muntw.) naar Inigo, den bijnaam van Loyola.
voor de zielen der afgestorvenen.
Initialbuehstabe, (-n) v.hoof dInficiren, (inficirte, in/icirt) bedr. staafvorm m.
Ingwer, (-s) m., z. m. gember v.; letter, beginletter v.
ww. besmetten, aansteken, verpesten,
Initiale,(mv. -n) V. (Schoonschr.)
deutscher -, aron of arum, kalfsvoet m.;
vergiftigen.
In$eirung, v. besmetting, aanste- gelber -, geelwortel, Indische saffraan m., hoofdletter, beginletter, voorletter, kapitale letter v.
king, verpesting, vergiftiging v., Z. infi- kurkuma v.
Ingwer-koralle, (-n) v. vinger - Initiative, (-n) V. inleiding, opeciren.
Infinitesimaberechnung , v. vormig sterkoraal o.; -kraut o. peper ning v., recht o. om te beginnen; die -musz o. gembermoes o.; -ölo.-kruido.; ergreifen, het eerst een voorstel doen,
differentiaalrekening v.
Infinitiv, (-( e)s, mv. -e) m. cernberolie v.; -stein m. kalkachtige har van het recht om voorstellen te doen gepotaarde v.; -pflanze v. gemberplant-de briiik maken, het initiatief nemen, den
(Spraakk.) onbepaalde wijs v.
Inflammation, (- n) o. ontste- v., gemberstruik m.; -wurzel v. gember- eersten stap doen.
Injection, (-en) V. inspuiten o.,
wortel m.
king, inflammatie V.
Infiammatorisch, bijv. ow., Z. Inhaben, (halte in, ingehabt) bedr. inspuiting, opspuiting, injectie v.;-shahn
m., -sröhre v. inspuitiiigs- kraan, buis
ww. onr., Z. inne(haben).
entzündlich.
Infiuenz, en) v., Z. Einfluss; 2. Inhaber, (-s, mv. Inhaber)in., -in
gemeenschap v.; -wagen m. correspondee- (-nen) v. bezitter, eigenaar, houder m., Injuriant, (-en, mv. -en) m.
rend rijtuig o., dat op zeker punt van den bezitster, eigenares, houdster v.; unrecht- (Rechtsw.) beleediger, lasteraar m.
Injuriat, (-en, nov. -en) m.
weg de daar aangekomen reizigers op- mäsziger -, unrechimászige -in eines
Gules, onrechtmatige bezitter, bezitster; (Rechtsw.) beleedigde, belasterde m.
neemt en verder brengt.
In$uenza,v. aanstekende verkoud- (van een wissel), houder m., houdster Injurie, (-n) v. beleediging, krenm.; (van een regiment), opperhoofd o., king v., laster m.
heid, griep v.
Influiren, (influirie, influirt)bedr. bevelhebber, bevelvoerder, kolonel m.; Injurien—klage, (-n) v. aan WW,, Z. beeinfluszen; 2. (van postwagens (van een handelshuis), eigenaar m., klacht v. wegens laster; -process m. proces o. wegens laster.
hoofd o.
&), correspondeeren.
Z. einander.

Infallibel,

(-

-
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Injuri^s,

bijv. en b., Z. ehren- het binnenste &; das-, Innerste der Erde,. geklaagde, beschuldigde m., die verhoord
het binnenste; das - der Natur, het we- wordt; (Ger.) delinquent m.
Injurjren, (injuririe,injurirt)bedr. zen; auf das - sehen, op het hart zien; Inquisition, (-en) v. (Gesch. van
ww. (Ger.) beleedigen, krenken, laste- im -n denkt sie anders, in haar hart denkt Spanje), geestelijk gerechtshof, geloofsrührig,

ren.
Inlage, (-n) v., Z. Einlage (2).
Inland , (-(e)s, mv. Inlander) o.
binnenland o.
Inlander, —in, inlander m., bewoner m., bewoonster v. van het binnenland, inboorling m., inboorlinge v.

Inlandiseh, bijv. nw. inlandsch,
binnenlandsch; -e Gewvdchse, Thiere, inlandsch: -e Münze, nationaal.
Inliegen, (lag in, ingelegen) o.ww.
onr., m. h. en s. inliggen, ingesloten
zijn.

Inliegend, bijv. nw. inliggend,ingesloten, nevensgaand; das -e Schreiben,
de ingesloten brief.

Inling, ( - (e)s, mv. - e) m, middelste lettergreep v., ingeschoven letter v.

Inmärker, ( - s, mv. Inmárker) m.

zij anders; im Innersten des Kónigreichs, in het hart; in's - eines Landes
schicken, naar het binnenste van een land
zenden; (Pol.) Ministerium, Departement
des Innern, ministerie, departement o.
van binnenlandsche zaken; (fig.) das -,
het inwendige, zieleleven o.
Innerha1b ,voorz.(met den 2en nv.)
in, binnen, van binnen; - der Stadt, binnen, in de stad; - der Baum eines Gebaudes, - der Mauern, binnen de muren;
2. - drei Tagen, binnen; - einer Stunde,
binnen een uur.
Innerlieh, bijv. en b. inwendig,
van binnen, innerlijk; -e Hitze, inwendig; - war er gut beschaffen, inwendig;
-er Krieg, inwendig, binnenlandsch; -er
Zcviespalt,tweestrijd met zich zelve(n); -er
Mang, inwendige neiging v.; -keil v. inwendige o., inwendigheid, innerlijkheid,
innerlijke gesteldheid v.; 2. eigenschap
V. van het gemoed.

onderzoek o., geestelijke rechtbank, inquisitie v.; 2. (Ger.) onderzoek, verhoor o.
Inquisitor, ( - s, mv. - en) m.
(Kerk. Gesch.) geloofsonderzoeker, ketterrechter, inquisiteur m.; 2. een tor,
curculio inquisitor.

InquisitQriseh, bijv. nw. der inquisitie of den inquisiteur eigen; it.
scherp onderzoekend, scherp verhoo-

rend.

Ins, (voor in das), Z. in.
Insass, (-en, mv. -en) m. (Leeuw.)
ingezetene, burger m.
Insbesgndere, bijw . in het bijzonder, inzonderheid, vooral, voorname
-lijk.

Inscenesetzung, Inseeni-

rung, v. (Tooneelk.) inrichting v. voor
het tooneel, voorbereiding v. voor eene
tooneelvoorstelling, voorn. als zij voor
de eerste maal plaats Beeft, mise en
Innestehen, (stand inne, innege- scène.
standen) bedr. ww. onr. (van schalen), Inschlicht en —schlitt, ( - (e)s)
o., Z. m., Z. Unschlitt.
in evenwicht zijn.
Innewerden, (ward inne, innege- Inschrift, ( - en) v. opschrift, inworden) bedr. ww. onr.,Z. inne(wverden). schrift, randschrift, bijschrift o.
Innig, -er, -st) bijv. en b. innig, Insehriftenkunde, v. kennis v .
diep, hartelijk, oprecht, welgemeend; der oude opschriften, kunst v. om & te
(van de vreugde), levendig; (van het ge- verklaren.
Inscribiren, (inscribirte, inscribed), innig, vurig; (van de liefde), oprecht, hartelijk, innig; -erFreund,intiem; birt) bedr. w w. inschrijven, als student
-st überzeugl, innig; -st geriihrt, leven Sc aannemen.
diep; -keil v. innigheid, hartelijk -dig,
InscriptiQn, (-en) v. inschrijving,
Innehalten, (hielt inne, innegeoprechtheid v., levendig gevoel o.;-heid, toelating v., Z. inscribiren.
hallen) bedr. ww. mr. inhouden,binnenInsect, (-(e)s, mv. -en) o. insect,
honden, in huis houden; ein Kind -, bin- 2. levendigheid, teederheid, innigheid v.,
gekorven dier o.; -en mil harten, langen
nen houden, te huis houden; im Laufe-, veer o.
Flugeldecken, schildvleugelige insecten;
ophouden, stil houden; mit einerZahlung
Inniglich, bijv. nw., Z. innig.
-, ophouden, niet voortgaan, opschorten;
Innuiren, (innuirte, innuirt) bedr. -en suit bestaubten Flugeln, stofvleuge2. wed. ww. sick -, te huis blijven, niet ww. een wenk geven, aanduiden, toe- lige insecten; -en mil vier pergamentartigen, durchsichtigen Flugeln, vliesvleuspelen.
uitgaan.
Innung, (-en) v. gilde o., vereeni- gelige insecten.
Innen, bijw. binnen, in, van binnen,
inwendig; von - bequemes Gebäude, in- ging, broederschap v.; it. - von GelehrInsecten — artig, bijv. nw. insectwendig; - faul, van binnen rot (van een ten, gelehrte -, faculteit, academiev.;(van achtig, insectvormig; -Pressend bijv. nw.
insectenetend; -Presser m. mv. (Nat.
appel B. v.); das Geräusch ist -, kommt notarissen), broederschap v.
von - heraus, is binnen, komt van bieI_nnungs - brief, ( (e)s, mv. e) kist.) insecteneters m. mv.; - kenner m.,
nen.
m. gildebrief m., privilege o. van een Z. -kundig(er); - kunde, -lehre v. insecInnen -haut, (-haute) V. (Ontlk.) gilde; -geld o., -pfennig m. bijdrage v. tenleer, kennis v. der insecten, natuur
historie v. der insecten; - kundig-lijke
binnenhuid v.; (van het hart), inwendig als lid van een gilde; -glied o., -vercvand-;
vlies o.; (PI.) inwendig vruchthulsel o.; ter m. lid o. van een gilde; -schmaus m. bijv. nw. bedreven in de insectenleer;
-teelt V. (w. I. gebr.) gedachten v. mv. gildemaal, gildefeest o.; -schreiber in. —er m. insecten kenner,entomologist in ;
schrijver in. bij een gilde &; -versamm-' -sammler m. insectenverzarnelaar m.;
der ziel.
-sammlung v. insectenverzameling v.
lung V. vergadering v. van een gilde.
Inner, voorz ., Z. innerhalb.
Inseetolog, (-en, mv. -en) m., Z.
Innere, bijv. nw. inwendig, binnen;' Inoculatign, Inoculirung,
Insectenkundiger.
der - Theil der Stadt, hetinwendige,bin- (-en) v. inenting v., enten o.
nenste; das innerste Gcmach, het meest
Inoculiren, (inoculirte, inoculirt) Insel, (-n) v. eiland,doorwateromringd land o.; kleine - of -then, eilandje,
verborgen vertrek; - Kra[t,inwendig,in-''. bedr. ww. enten, inenten.
herlijk; - Gule, -r Werth, innerlijk, wer-' Inquirent, (-en, mv. -en) rn. klein eiland o.
kelijk, wezenlijk; der -e Rath, Ausschuss, rechter m. van instructie, officier m. van
Insel— bewohner, (-ners, mv.
afgevaardigden m. mv., comitee o.; der instructie; (i. k. het.) inquisiteur -ner) m., —in, (-nen) v. eilander,eilandbewoner m., eilandbewoonster v.; -gruppe
- Zustand eines Menschen, der - Mensch, m
de inwendige &; die innersten Gedanken,
Inquiriren, (inquirirte, inquirirt) v., -haufen m. eilandengroep v.; -meer o.
verborgenste, geheimste gedachten v. bedr. ww. einen Angeklagten -, onder eilandenzee v., archipel m.; das griechimv.; II. o. zelfst. binnenste, inwendige o.;
een verhoor doen on--vragen,ho sche —,de Grieksche zee,Egeïsche zee v.,
das - der Stadt, het inwendige, binnen- dergaan; 2. o. ww., m. h. een onderzoek Archipel m.; -reich bijv. uw. veel eilanste; er ist nicht recht gesund in seinera instellen; (Rechtspr.) onderzoeken, in- den bevattende; -reich o., -staat m. eilanrlenstaat in., uit eilanden bestaand rijk
Innern, hij is inwendig niet goed gezond; formeeren.
das - of Innerste eines Waldes, het diepst,
Inquisit, (-en, mv. -en) m. aan- o.; -volk o., Z. - staat; it. eilanders,eilandhij, die binnen de grenzen of het gebied
eens dorps woont.
Inmittels(t), bijw. inmiddels,
middellerwijl, iu dien tusschentijd.
Inne, bijw. in, midden in; milten
-, gerade -, te midden van; jenin.
seinen Lohn - behallen, inhouden, terughouden, achterhouden; - bleiben, in
huis, te huis blijven; etw. - haben, iets
bezitten, in het bezit zijn van; eine Provinz - haben, bezet houden; eine Sprache,
Wissenschaft - haken, kennen, bezitten.
verstaan; - werden, te meten krijgen,
vernemen, begrijpen.
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bewoners m. mv.;

-welt v. archipel m., lirt) bedr. ww. in dienst stellen, aanstel- voor speeltuigen componeeren of zetten

Polynesië, Australië o.

Inserant, (-en, mv. -en) in. inzender, plaatser m. eener bekendwaking of
advertentie.

Inserat, (-(e)s, mv. -e) o. opgezonderr, ingezonden artikel, ingezonden
stuk n., advertentie, annonce v.
Insereren, ( inserirte, inserirt) bred r.
ww. inzenden, doen plaatsen (in een dag
-blad&).
Insert , (-(e)s, mv. -e) m. unster v.
InsertiQn, (-en) v. inzenden o.,
inzending, plaatsing v„ opnemen o.;-sgebvhren v. mv. kosten m. mv. van plaat
-singer
advertentie v.
Ins— geheim, bijw., Z. ingeheim;
-gemein bijw. gemeenlijk, gewoonlijk,
-gesammi hijw. gezamenlijk, allen te zarnen; sich — zu etw.

meestal; 2. of

verbinden, zich gezamenlijk, onderling &.
Insiegel, (-s, mv. Insiegel) o. zegel,
cachet o., stempel m.; (Jachtw.) spooro.
Insignien, v. mv .onderscheidingsteekenc, eereteekens o.mv., rijkskleinoodien v. mv., insigniën o. mv.; -des Rei ches, rijkskleinoo^liën V. mv.; it. edelgesteenten o. mv. der kroon.
InsinuatiQn, (-en) v., Z. Einschmeichlung; 2. EinblasAng; 3. dagvaar
wettige kennisgeving, insinuatie v.-ding,

Insinueren, (insinucirie,insinuirl)
bedr. ww. jemn. elw. -, gerechtelijk doen
toekomen; 2. (van meeningen, gevoelens), op eene fijne manier doen ingang
vinden, aanpraten; 3. wed. ww. sich bei
jemn. -, zich indringen, door vleierij in
iems . gunst weten te komen.
InsitiQn, (-en) v. enten o., enting,
inenting v.
Inskinftige, bijw. in de toekomst, toeornstig, in het vervolg.

Insofern, Z. fern.
Insolvent, bijv. en b. onvermogend om de sckulden te betalen, insolver,t; sich - erklaren, zich insolvent verklaren; -erkldrung v. insolvent-verkla-

ring v.

Insolvenz, v., z. m. onvermogen
o. om zijne schulden te betalen, insolventie

Int.

Ins.

Ins.

v.; in den Zu.ctand der - gerat hen,

bankroet gaan, failliet gaan; -erklurung
v.faillietverklaring,insolvent- verklaring v.

Insonderheit, v., insonders,

bijes., Z. besonders.
InspeetiQn, (-en) v. onderzoek,
nazien o., inspectie v.
Inspector, (-s, mv. -en) m.onderzoeker, opziener, opzichter, schouwer,inspecteur ni.; —in v. onderzoekster, opzieneres, inspectrice v.; it. vrouw v. van
een inspecteer.

len, instellen, installeeren.
Instandig, ( -er, -st) bijv. en b.
dringend, aanhoudend, ernstig, innig,
vurig; -e hitte, dringend, vurig; auf das
-ste anhallen, innig, levendig,ilringend;
-keil v. dringen o., aandrang, nadruk m.,
vuur o.
Instanz, (-en) v. (lier.) eisch m.,
aanzoek o., vervolging v. voor eene hurgerlijke rechtbank, rechtsvordering, instantie

Instrumentist, (-en, mv. -en)
m. beoefenaar in. van een of meer speel
speeltuig- of instrumentbespe--tuigen,
Ier m.
Insul, (veroutl.) Z. Insel.
Insulaner, (-s, mv. Insulaner) m.,
-in, (-nest) v. eilandbewoner m., eilandbewoonster V.
Insulariseh, bijv. nw. een eiland

v.; ers!e -, laagste gerechtshof o., betreffend, daartoe behoorend.

eerste instantie v.; hórhste -, hoogste gerechtshof, laatste instantie; in letzter sprechen, een vonnis uitspreken voor de
hoogste rechtbank, vonnis spreken in het
hoogste ressort; von der - entbunden werden, vrijgesteld maar niet vrijgesproken
wor den.
Instanzenzug, (-(e)s) m., z. m.
looi) m. van een rechtsgeding in verschil
-lendistaë.

Insurgent, (-en, mv. -en) m. opstandeling, oproerling, muiter, muiteling,
insurgent in.
InsurrectiQn, ( - en) v. opstand
rn.

Intaglio, ( - s, mv. - s) m. diep uitgesneden edelgesteente o.

Integral, bijv. en b. geheel vol
volkomen een geheel uitmakende.-talig,

Integral–grösze, (-n)v.(Wisk.)

Instehen, (stand in, ingeslanden) integraal,integralegrootheid v.;-rechnung
o. ww. onr. te wachten staan, nabij zijn, V. integraalrekening v.; 2. het berekenen
o. der integrale grootheid.
Z. bevorstehen.
Instengrber, (-bers, mv. -ber) Integriren, (integrirte, integrirt)
bedr. ww. geheel, voltallig, volledig mam. graveur, houtsnijder m.
Jnster, (-s,mv.Inster)m.(Vleeschh.) ken; (Wisk.) de integraal berekenen, indikke, vette darm m., gedarmte,ingewand tegreeren.
Integritj►t, v. onschendbaarheid
o., darmen n,. mv., pens m.
Instinkt, (-(e)s, mv. -e) m. in- V. van het geheel, integriteit v.; it. zestinct o., natuurdrift. v.; -artig, -mászig delijke reinheid, onbedorvenheid, onbijv. en b. instinctmatig, onwillekeurig, schuld v.
Intelleetue11, bijv . en b. verstanvolgens natuurlijke aandrift.
Institueren, (inslituirie, institu- delijk, tot liet verstand behoorend.
Íntelligent, bijv . nw. verstandig,
iri) bedr. ww. instellen, vestigen.
Institut, ( - (e)s, mv. - e) o. inrich- schrander, vlug.
Intelligenz, (-en) v. verstand,
ting, stichting, vestiging v., opvoedingshuis,instituuto.,kostschool v.,pensionaat inzicht o., geest m.; 2. redelijk schepsel
o.; 3. bericht o., annonce v.
o.; nausikalisches -, conservatoire o.
Intelligenz-blatt, (-blatt(e)s,
Institution, (-en) v. stichting,inmv. -bldtter) o. advertentieblad o.;
stelling, inzetting v.
InstruetiQn, (-en) v. onderwijs, -comploir o. advertentiebureau, kantoor
onderricht o.; 2. -en, lastbrief m., voor o. voor advertentiën.
Intendant, (-en, mv. -en) m. eer
instructie v. -schrift,bevlo.d
opziener of opzichter, beheerder, be--ste
Instructjv, bijv. ow., Z. lehrstaurder m. van ienis. huis, zaakvoer
reieh.
betaalmeester m. -derm.;(Kijgsw)
Instrueren, (insiruirte, instruirt)
Intendantur, Intendanz, v.
bedr. ww. onderrichten, onderwijzen; 2.
(Ger.) einen Process -, ter behandeling opzicht, toezicht, beheer, bestuur o.
Intensit ►t, Z. Intensivitdt.
voorbereiden, instrueeren.
Instrument, (-(e)s, mv. -e) o. Intensiv, bijv. nw. eerie hoedanig
graad bezittend, inner--heidnog
werktuig, gereedschap, gerei, kunstgereedschap, kunstwerktuig, speeltuig, in- lijk, door inwendige kracht sterk werstrume ,-:t o.; 2. (Ger.) akte v., titel m.

Instrumental, bijv. nw. tot de

kend.

Intensivitat, v. innerlijke kracht
speeltuigen beboorend, door speeltuigen en werkzaamheid v.
Intereastal, bijv. nw. tusschen de
voortgebracht. instrumentaal.
Instrumentalmusik, v., z. m. ribben liggend; -ncrv m. tusschenribmuziek v., die met speeltuigen wordt zenuw V.
Interdict, (- (e) s, mv. -e) o. keruitgevoerd, instrumentaal muziek v.
Instrumentation , Instru- kelijk verbod o.,groote ban rn.,interdict o.;
Inspiciren, (inspicirte, inspicirl) mentirung, V. verdeeling v. van een eine Stadt mit einem - belegen, een interbedr. ww. inspecteeren, onderzoeken, in muziekstuk onder de verschillende speel dict uitspreken over.
Interessant, bijv. en b. belangoogenschouw nemen; der -de Officier, de
instrumentatie V.
-tuigen,
ordonnans m.
Instrumentenmacher, chers, rijk, gewichtig.
InspiratiQn, (-en) v. ingeving, mv. -cher) m. instrurventmaker, vervaar- Interesse, (-n) v. belang, voordeel
in3l^iratie v.
diger m. van kunstwerktuigen; it. ver- o., deelneming v.; 2. (Fin.) die -n, de
Inspireren, (inspirirte, inspirirt) vaardiger m. van muziekinstrumenten, interesten, renten m. mv.
Interessant, (-en, mv. -en) m.bebedr. ww. jemn. etw. -, iem. iets inbla- pianomaker & m.
zen, ingeven; 2. Z. begeislern.
Instrumentjren, (instrumen - langhebbende, deelnemer m.; 2. (Ger.)
Installeren, (installirte, instal- tirte, instrumentirt) bedr. ww. (Muz.) deelhebber m.
(-

,

onder de speeltuigen verdeelen.

Int.

Int.
Interessen -rechnung, v. in-

Iod.

tusschenvoeging; (Rek.) tusschenvoe- m., kuiperij v., heimelijke aanslag m.,

terestrekening v.; -tragend bijv. nw. in- ging, inlassching. V.
Interpoliren, (interpolirle, interterest opbrengend.
Interessiren, (interessirte, inle- polirt) bedr. ww. door tu-schenvoeging,
ressirl) o. ww. belang inboezemen, inlassching vervalschen;(Rek.)tusschenbelang wekken; dus Buch inleressirt voegen, interpoleeren.
Interpret, ( (e)s, mv. e) m. uit von Anfang biszu Ende, houdt de belangstelling gaande; 2. bedr. ww. jem. fur legger, tolk m.
InterpunctiQn, — puncta —
etw. -, belang doen stellen; 3. wed.ww.
sich fur jem., sich fier etw. -, partij tiQn, v. zetten o. der rust- of leesteetrekken voor, belang stellen in, zijn best keus, interpunctie, punctuatie v.
Interpungiren, (inlerpungirle,
doen voor.
Interessirt, bijv. nw. belang heb- interpungirt) o. ww. leesteekens zetten,
bend, deelhel ► bend, betrokken, zelfzuch- interpuncteeren, punctueeren.
Interstitium, ( - bums, mv. tien)
tig, baatzuchtig.
Interferenz, (-en) v. (Gez.) we- o. tusschentijd, speeltijd m. tusschen de
derzijdsche werking v. van samenkomen lessen; (Muz.) toonsafstand m.
Intervan, (-(e)s, mv. -e)o.(Muz.)
lichtstralen.
-de
Interfoliiren, (inlerfoliirte, in- tusschenrui trite v., toonsafstand m.,hoogterfoliirt) bedr. ww. (Boekb.) met pa- teverhouding v. van twee tonen, inter-

-

-

pier doorschieten, papier voegen tus-
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v al o.

intrige, v.; 2. (Tooneelk.) intrige v., Z.

Verwickelung.

Intriguiren, (inntriquirte, inlriguirl) o. WW., m. h. met. slinksche streken, draaierijen omgaan, kuiperijen maken, kuipen, konkelen, intri;;eeren.

Invalid, bijv. nw. verminkt, voor
den dienst ongeschikt; it. onveroogenil,
zwak, krachteloos.
Invalide, ( - n, mv. - n) m. zwak,
ziekelijk, gebrekkig, voor den krijgsd genst
onbekwaam geworden man, verminkte,
invalide m.; -nhaus o. invalidenhuis o.
Invalidiren, (invalidirte, invalidirt) bedr. ww. (Ger.) ougeldiguf krach
maken, omverstooten, invalidee--telos
ren.

Invective, (-n) v. hatelijke uit
boosaardige toespeling v.,schirnp-valm.,
m., scheldwoord o.

Intervenient, (-en, mv. -en) m. Inventtir (ium), ( - s, mv. InnenInterim, ( - s, mv. - s) m. tusschen- tusschenkomend persoon, tusschenper- lanen) o. hoedellijst, boedelbeschrijving,

schen.

tijd, voorloopige toestand, voorloopige
maatregel m.; (Desch. van D.) tusschenregeering v., interim o.
Interimistisch, bijv . en b. voor
provisioneel, voorshands, tijde--lopig,
lijk.

Interims-bescheid,

(-(e)s,mv.

-e) m. provisioneel, voorloopig vonnis o.;
-bücher o. mv. voorloopige boeken o.
mv.; -minister m. tijdelijk, voorloopig
minister, minister m. ad interim; -regierung V. tusschenregeering, voorloopige
regeering v.; -schein m. (Hand.) voor
bewijs o.; -uniform v. alledaagsche-lopig
kleeding v., klein tenue o.
InterjectiQn, (-en) v. (Spraakk.)
tusschenwerpsel o.

soon m.; 2. (Hand.) tussclienpersoon, boeilelopschrijving v , inventaris in.
InventiQns-horn, (- korn (e)s,
endossant m.
Interveniren, (intervenirte, in- inv. -hórner) o. (Muz ) klephoren, corlervenirl) o. ww., m. h. tusschenbeide net à piston m.; -lronipele V. kleptrowkomen; 2. (Hand.) aan een ander adres l^et V.
Inventiren, (invenlirte, inventirt)
-sern,tlo.
Intervention, (-en) v. tusschen- H•. ww., m. h. boedel beschrijven, eerie
komst, bemiddeling v.; 2. (Hand.) en- boedellijst opmaken, een inventaris op►lossement o. van een derden persoon, maken; 2. uitvinden.
Inventi0s, bijv. en b. vinding-sacie V. (Hand.) akte v. van bemiddeling, van tusschenkomst; -sprotesl m. rijk.
Inversion, (-en) V. (Spraakk.)
protest o. door tusschenkomst.
Intestat, bijv. en b. zonder testa- omzetting, verandering v. van de gewone
ment, zonder uiterste wilsbeschikking. volgorde der woorden, inversie v.
Intestaterbe, ( - n, mv. - n) m. Inventor, (-en) v. buedelbeschrijving v., opmaken o. van den inventaris,
natuurlijke erfgenaam m.
Intim, ( -er, -st) bijv. en b. innig, inventarisatie V.
Investitur, (-en) v. plechtige inhartelijk genegen, vertrouwd, vertrouwe-

Interlinear, bijv. nw. tusschenregelig, tusschen de regels geplaatst.
lijk, intiem.

Interlocut,

( - (e)s,

zetting V. in het bezit eerier waardig-

mv. - e) o.' Intimit ,t, (-en) v. innigheid, ver

tusschenspraak v., voorloopig vonnis o.
Interlunium, (-s, m v.I nterlunien)
o. week v. van nieuwe maan.

vertrouwdheid, intimi -trouwelijkhd,
-teiV.
Intolerant , ( er, (e)st) bijv. en
Intermezzo, (-s, mv. -s) o.(Too- b. onverdraagzaam.
neelk.) tusschenspel, tusschenstuk o.,
Intoleranz,v . onverdraagzaamheid
tusschenvoorstelling v.
v.; it. geest m. van onverdraagzaam
-heid.
Intermitterend, bijv. nw. (Gen.)
tusschenpoozend, beurtelings, afgebroIntonation, ( - en) v. toonaangeving v., aanhef m., inzetten o. van een
ken.
Intern, bijv. nw. inwendig, van gezang.
binnen; 2. inwonend.
Intoni.ren, (intonirte, inlonirt)
Interniren, (internirte, internirt) bedr. ww. (Muz.) inzetten, aanhei%n,inbedr. ww. Soldaten -, in het binnenland toneeren; (lnstr.) stemmen, in toon zet
eine Silbe -, den klemtoon-ten;(Rd.)
eerre verblijfplaats aanwijzen, interneelaten vallen op; (Spraakk.) Z. belonen.
ren.
-

-

hei ►l, beleening, wijding, bekleeding, investituur V.

Involviren, (involvirle, involvirt)
bedr. ww. in zich sluiten, bevatten.
Inwärtig, bijv. nw. inwendig, inwonendl; 2. bijw., Z. einwarls.
Inwarts, bijw. naar binnen, naar
binnen geiieerd, binnenwaarts, Z. ein-

wárts.

Inwendig, bijv. en b. inwendig,
innerlijk, naar biunen;(6g.)der-e ensch,
pie inwendige mensch; lf. (-es) o., z. m.
inwendige, binnenste o.
Inwohnen, (wohntein,ingewohnt),

Inwohner, ( - s, mv . Inwohner ) m.

&, L. einwohnen L.
Inzicht, Inzucht v. beschakli v., voorspel, preludium o.; 2. -n mv. in- ging, betichting v., hoon m., Z. Injuwen ► lig zieke m.
rie.
Internuntius, (onb.) m. buiten komsten V. mv., rente V.
pauselijk afgezant, internun--gewon
Intransitiv, bijv. nw. (Spraakk.) Inzichtgericht, ( - (e)s, mv. - e)

Internist, (-en, mv. -en) m. in-

tius m.

InterpellatiQn, ( - en) v. vraag
V. om opheldering of verklaring, interpellatie v.
Interpelleren, (interpellirte,interpeltirt) bedr. ww. in de rede vallen; it.
om opheldering of verklaring vragen, interpelleeren.

InterpolatiQn, (-en) v. verval
invoeging,-schingv.dorla ,

Intrade, ( - n) v. (Muz.) inleiding

niet overgankelijk, intransitief;(veroud.) o. kantongerecht o. over beleediging,
laster &.
Intriest, bijv. nw. ingewikkeld, Inzwischen, bijes., Z. indessen.
IQd, (-(e)s, mv. -e) o. (Sclieik.)
verwikkeld, verward; -e Sache, ingewikkel:le, moeielijke, netelige, kiesche zaak. jodium o.; -eisen o. &, iodium -ijzer o.;
Intrigtuant, ( -er, -(e)st) bijv. nw. -hollend bijv. nw. iodium houdend, iodiarglistig, geslepen, vol listen en streken, uin bevattend.
IQdig, bijv. nw. -e Sáure, iodiumintrigant, Z. ránkesuchtig.
Intrigue, (-n) v. list, arglistig zuur o.
onzijdig.

listige kunstgreep v., sluwe streek-heid,

Iodin(e), (.. ․) ob, z. m. Z. lode.
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Irm.

Irr.

Irr.

Iodinwasserstoffsl ure , v. Ironie, ( - n) V. bedekte spot m., sich nichts -, hij laat zich niet in de war
spotternij, fijne scherts, ironie v.
iodium- waterstofzuur o.
brengen,van zijn stuk brengen;3.(Volkst.)
Iodiren, (iodine, iodirt) bedr. ww. Irgnisch, bijv. en b. schertsend, ergeren, Z. izrgcrn; ihn irrt die Fliege an
spottend, ironisch.
met jodium verbinden.
der Wand, hem hindert, hij wordt boos
Irr, bijv. en b., Z. irre.
over; 11. wed. ww. sich -, Z. irren (2);
IQd - kalium, ( - s) o., z. m. iodiumpotassium, potaschmetaal o.; -melalle o.
Irrational, bijv. nw. (Wisk.) on- sich in der Zeit, in der Person, in einer
mv. iodium- verbindingen v. mv. nietme- meetbaar, met betrekking tot de eenheid, Wahl -, zich vergissen in.
Laten; -quecksilber o. iodium- kwikzilver niet volkomen door een geheel of gebroIrrenhaus, (-hauses, mv. -hi user)
o., gekkenhuis, krankzinnigengesticht o.
o.; -saner bijv. nw., —es Salz, iod i um- ken getal uit te drukken.
zuur- zout; -sáurev.iod iumzuur o.;-schweIrrationalg
r^sze
Irrereden, (-s) o., z. m. wartaal
^ (( -n)
) v. onfelanlimon ni. iodium- zwavelverbinding meetbare grootheid, grootheid v. waar uitslaan, onsamenhangende taal praten,
wortel niet in een geheel getal-vande ijlen.
met antimonium; -stárkemehlo. jodiumhars o.; -linktur v. (Apoth.) oplossing v. uitgedrukt kan worden.
Irresein, (-s) o. verstandsverbijstevan jodium in alcohol.
IrrationQll, bijv. en b. onredelijk,
IQnisCh, bijv. nw. Ionisch, van of onzinnig.
uit Iunië, volgens de Ionische bouworde;
Irrbeere, (-n) V. (Pl.) belladonna,
-e Soule, lonische zuil met cilindervor- wolfkers, groote nachtschade v.
Irre, bijv. eu b. verdwaald, verdoold,
mig kapiteel; 2. volgens het Jonisch dionzeker; -r Gang, onzeker, onvast; alect.
Ipecacuanha, (-s) v. braakwor- gehen, fahren, reilen, verdwalen, verdolen, verdwaald raken; - sein, verdwaald
tel, purgeerwortel m.
zijn; in Ansehung der Weltgegenden Iper, (-n) v. ijp, ijpeboom m.
werden, in de war raken; jem. - [uhren,
Ips, (-es, niv. -e) m., Z. Gips.
Ipsismus, V. zelfzucht, eigen- op een dwaalspoor brengen, helpen;(fig.)
dwalen, zich vergissen, in dwaling ver
baat v.
mis hebben, Z. irren; er ist --kern,ht
Irden, bijv. en b. van aarde, aarden,
uit aarde vervaardigd; -e Schi ssel, aar- %m Kople, hij is niet wel bij het hoofd; reden, wartaal uitslaan, bazelen, raaskalden schotel.
Irdisch, bijv. en b. aardsch, we- len; it.(van zieken),ijlen;jem. - machen,
reldsch, uit stof geboren; -er Mensch, iem.verlegeu maken, in de war brengen,
wereldsch mensch, bewoner der aarde; van zijn stu k brengen;das Gelöse da macht
(fig.) wereldsch, zinnelijk mensch; 2. mich - ,brengt mij in de war,brengt mij van
das -e, het aardsche, wereldsche - o., mijn stuk; - werden, inde war raken,niet
goederen o. mv. dezer wereld; -heit v. weten waaraan zich te houden; ich veerde
ganz - an ihm, ik begrijp hem niet
aardsche, wereldsche aard m.
Iren ,en, v. mv. vredezangen m. meer, ik begrijp zijn gedrag niet.
mv.
Irre, (-n) v. verkeerde weg, dwaal
dwaalspoor o., dwaling v.; finder-wegm.,
Irgend, bijv. en b. ergens, mis
bij toeval, toevallig, eenig, een of-schien, - gehen, herumgehen, laufen, dwalen, heen
ander; - wo, - wohin, ergens; - woher, van en weer loopen, drentelen; 2. (w.i. gebr.)
waar; wenn es - móglich ware, a is dat eens doolhof m., labyrinth o.; 3. (-n, mv. -n)
ooit mogelijk ware; - een, - einer, - eine m. krankzinnige m.
een of ander, eene of andere; it. geen een;
Irrefiihren,Irregehen,o.d wa- een Buch, e. o. a. boek; -etw., (gemeenz.) ten o., dwaling v.
- was, iets dat &; kennen Sie - jent., der?,
Irrefuhrer, (-rers, mv. -rer) m.
kent gij iem., die; ohne - einige Kosten, verleider, bedrieger, slechte gids m.
zonder de minste kosten, geheel kosteIrregular, bijv. en b. onregelmaloos; ist - ein schóneres Land?,is er ergens tig, niet volgens of afwijkend van den
& ?; wenn mir - etw. ge/alit, so ist es, a Is regel.
mij iets bevalt &; hat man - etw.schönere
IrreligiQs, ( -er, -est) bijv. en b.
gesehen?, heeft men ooit &; es ist trein ongodsd ienstig, goddeloos, met den godsMensch, der nicht - `ehlen sollte, er is nie- dienst strijdig.
man^i, die nooit zondigt; 2. wer - an- Irreligiosit ,t, v . ongodsdienstig
goddeloosheid, strijdigheid v. met-heid,
ständig ist, thut das nicht, wie maar
eenigszins fatsoenlijk is, die &; wo - Un- den godsdienst.
sinn gecoacht wird, ist er dabei, overal
Irremachen, (-s) o., z. m. wanwaar dolle streken uitgehaald worden. ordelijkheid, wanorde, verwarring v.
Irren, (irrte, geirrt) o. ww., m. h.
daar &.
Iridium, (-s) o., z. m. (Scheik.) dwalen, dolen; im Felde herurn -, rond
ronddolen; ohne Heimalh -, zon -dwalen,
iridium o. (een metaal); -oxyd o. iridihuisvesting rondloopen, geen tehuis-der
umnxyde o.; -oxydul o. tweede iridiumhebben; -der Ritter, dolend; (fig.) -der
oxyde o
Iris, v. (Fabell.)Iris v., godin var Bliek, ronddwalend; überall mil seinen
den regenboog; 2. regenboog m.;(Ontlk.; Gedanken hercm -, overal ronddwalen
ring ni. aan den oogappel, iris m.; (Nat met; 2. zich vergissen, in de war zijn;
hiss.) schoone vlinder m.; (Pl.) irias v. Jedermann kann -, (Spr.) - ist menschIrl, (-en) v. (Prov.) weide, dreef lich, dwalen is menschelijk; in einer
Rechnung -, abuis hebben, fout hebben,
streek v.
Irmensäule,Irmins€iule, ( - n; zich vergissen; lassen Sie sich doss nicht
V. lrmenzuil v., beeld o. van den krijgs• -, bekommer u daarom niet, laat u dat
god of van een held bij de oude Saksers niet in de war brengen;ich will dish nicht
-, ik wil u niet storen (in uw werk) ;er ldssl
it. beeld o. van Arminius.

ring, ijlhoofdigheid v.

Irr-fahrer, (-rers, mv. -rer) m.
dwalende, dolende reiziger m.; -[ahrt v.
zwerftocht m., omdoling v.; -gang m.
dwaalspoor o., verkeerde weg m., rdwaling v.; 2.doolhof m., labyrint o.; (Ontik.)
(in het oor), doolhof m.; -gebdude o.
doolhof m.;

- geding o., Z. -lehen; -geist

m. dwaalgeest m.; 2. ronddolende ver

-glaubiger; -gestirn o.,-beldingv.;3Z
Z. -stern; -gewinde o. (w. i. gebr.) dool
labyrint o.; -glaube m. dwaling-hofm.,
V. van liet geloof, dwaalbegrip, dwaalgeloof o., ketterij v.; -gláubig bijv. en b.
dwalend in het geloof, kettersch; —sein,
dwalen in liet geloof; —keit v. dwaalgeloof o., onrechtzinnigheid v.; -haus, -enhaus o. gekkenhuis o., krankzinnigengesticht o.; -hdusler, —in, gek m., krank zinnige m. en v., gekkin v.

Irridiren, (irridirte, irridirt)bedr.
ww. uitlachen, bespotten.
Irrig, ( -er, -st) bijv. en b. dwalend,
vergissend, onjuist, verkeerd, valsch; da
sind Sie ganz -, -er Meinung, daarin vergist gij u; -er Weise, bij vergissing.
Irriteren, (irritirte, irrilirt) bedr.
ww. prikkelen, tergen, Z. reizen.
Irr — kopf, (-kop/'(e)s, mv. -kdp(e)
m. krankzinnige, gek m.; -kópflg bijv.nw.
gek, verward, krankzinnig.

Irrkreisen, (kreiste irr,irrgekreist)
o. ww. dolen, ronddolen, ronddwalen.
Irr - lauf, ( - (e)s)m., z.m.(w.i .gebr.)
dwaalweg m., dwaalspoor o., dwaling v.;
2. Z. -fahrt; -ldu`er m.. Z. Landlau/'er;
-leh(e)n o. (Leeuw.) recht o. van aan
eerst openvallend leen;-vardingophet

-lehre v. onrechtzinnig geloof o., onrechtzinnige leer, ketterij v.; -lehrer m. onrechtziunig geloofsleeraar, kettersch leeraar m.; -licht o. dwaallicht, Sint-Elmsvuur o.; (Vuurw.) waterzwermer, waterkogel in.; (fig.) bedrieglijk licht, valsch
licht o.; -ling m. dwalende, banneling,
zwerveling m.; -pf ad m.,Z. - weg; -prediger
m.kettersch prediker,onrechtzinnigepredikant m.; -rede v. waanzinnige, onsamenhangende rede v.; -sal o. (veroud.,

Z. -chum, Wahn.

Irrsam, ( -er, -st) bijv. en b. licht
dwalend, licht te verwarren.
Irr - stern, (-(e)s, mv. -e) in. dwaalster, komeet v.; -chum (mv. -thümer) m.
dwaling, afdwaling, vergissing, onwaar
fout v., abuis o.; in — verfallen, in-heid,
eene dwaling vervallen, zich vergissen;
-- im Namen, vergissing v. in den naam;
da ist een -- vorgegangen, daar heeft eene

Ja.
vergissing,een abuis plaats gehad;(Godg.)

Ja.

Jac.

687

Isatinsä ure, (-n) v. (Scheik.)isa-

m. (Nat.) isoleerstoel m., isoleerbankje o.
Isolirung, v., Z. isoliren; it. afsluiIsegrimm, (-(e)s, mv. -e) rn. (in ting, isoleering, isolatie v.
de fabel), wolf m.; 2. (fig.) knorrepot, Isop, (-(e)s) m. (PI.) hysop v.
brompot, izegrim m.
Isopen–ol, (-(e)s, mv. -e)o.hysopIse1, (. ․) m. dennennaaldenmest olie v.; - stengel in. hysopstengel m.
m.
Isothermen, v. mv. lijnen v. mv.
Isen-grind, -grimm, (- (e)s, mv. op den aardbol, welke getrokken gedacht
-e) m. (Prov.) veldteeken o. der Zuricher worden over plaatsen, die denzelfden geslagers; (Nat. kist.) halve leeuw, grijp middelden warmtegraad hebben, isother-vogelm. m en v. mv.
( kraut(e)s, mv. l Isothermisch, bijv. nw. op de
Isenkraut ,
-kräuler) o., Z. Eisenkraut.
isothermen betrekking hebbende.
Isis, v, (Fabell.) Isis, Maan v.; Tafel Israelit, (-en, mv. -en) m. Israeliet
der Isis, Isistafel V.
m.; die -en, (le Israelieten m. mv., kindeIslam, Islamismus, (onb .) m. ren Israels, Hebreeuwen in. mv., Joodsche
Islam 'm., Mahomedaansche godsdienst natie v., de Joden m. mv.
m.
Isthmisch , bijv. nw. (o. Gesch.)
Island-flecbte, v., -moos, o. die -en Spiele, Kampfspiele, isthiniscle,
(PI.) IJslandsch rhos o.
Korinthische spelen o. mv.
Isthmus, (onb.) m. landengte v.
Isländisches Moos, Z . Island
moos.
Ítalianer, (-ners, mv. -ner) m. ItaliIsochrQnisch, bijv. nw. gelijk aan m., Italiaansche man m.; -in v. Italangtijdig, even lang durend, gelijkdu- liaansche vrouw v.
rend, isochronisch.
Italienisiren, (italienisirte, itaIrten–gesell, (-en, mv. -en) m. Isolation, (-en) v. afzondering, lienisirt) bedr. ww. veritaliaanschen, zich
van Italiaansche zegswijzen bedienen.
meesterknecht m.; - meister m. kastelein, i isoleering V.
herbergier m.
Item, bijw. insgelijks, desgelijks,
Isolator, ( s, mv. en) m. (Nat.)
Isabell, (-(e)s, mv. -en) m. izabel afscheidings-, afzonderingsstoel, isoleer- idem; Z. dessgleichen; (Volkst.) - es hilft,
m., izabelkleurig paard; 2. (-s) o., z. m. stoel m., isoleerbankje o., isolator, niet - kortom dat helpt.
of -farbe v. licht geel, geelachtig wit, geleider m.
Itinerarium, (-s, m v. Itinerarien)
bruinachtig geel o., izabelkleui• v,; -far-, Isoliren, (isolirle, isolirt) bedr.ww. o. reisboek o., reisweg m., reisbeschrijben, -farbig bijv. nw. izabelkleurig; —es! afzonderen, afscheiden, verlaten; (Nat.) ving v., reisverhaal o., wegwijzer m.
Pferd, Z. Isabell.
Itzig, bijv. nw., Z. jelzig.
van alle verbinding met geleidende voorItzo, itzt, bijv. nw., Z. jetzt.
Isagorie, (-n) v. voorbereidende werpen afsluiten, isoleeren.
wetenschap v.
Isolirsehamel, (-mets, mv. -mel)
Z. -lehre; jemn. seinen — benehmen, aus
seinem —e helfen, uit de dwaling helpen; seinen — einsehen, zijne dwaling inzien, erkennen dat men gedwaald heeft;
2. onachtzaamheid, achteloosheid v.,verzien o., vergissing v.; — im Rechnen,fout
v., abuis o.; -- in der Zeitrechnung, fout
V. in &, anachronisme o.; -thumlich bijv.
en b., Z. irrig.
Irrung, (-en) v. dwaling, vergis
misverstand o.; 2. (gemeenz.)-singv.,
twist m., verschil o., oneenigheid v. van{
gevoelen.
Irr wahn, ( (e)s) m., z. m. ver keerde meening v., verkeerd begrip, vooroordeel o., idee fixe, bijgeloof o.; -weg m.
dwaalweg, verkeerde weg m.; auf einem
--e sein, op een dwaalweg zijn, dwalen;
auf —e gerathen, op dwaalwegen, verkeerde wegen komen; (ig.) den -- of
auf —en gehen, afdwalen; 2. Z. -gang;
-wisch m., Z: - licht.
Irte, (-n)(Prov.)gelag o., betaling v.
aan den kastelein; it. Z. Zeche.
–

tinezuur o.

-

-

-

-

-

J.
J, (J of J's, mv. J of J's)o. (l0e letter toch vooral niet, bid ik u; kommen Sie Z. Jazvort; bei - and Nein!, op mijn
van het alphabeth j v.
doch - recht früh, kom toch vooral heel woord! bald - bald nein sein, ongestadig,
Ja, bijw. ja; - antworten, ja antwoor- vroeg; sagen Sie es - niche, zeg het tocb^ wispelturig zijn; - and amen sein, vast
den, bevestigen; - freilich, wel ja, ja ze- niet; Ihut es - nicht, doe liet toch niet, van karakter, consequent zijn.
ker, stellig, ongetwijfeld; - wahrhaftig, ik waarschuw u; - was noch mehr ist, ja,! Jabruder, (-s, mv. Jabrüder),
wahrlich, ja waarlijk; - gewiss,ja zeker; wat meer is; - man behauptet sogar, dass, JLLherr, (-n, mv. -en) m. jabroer m.,
ei! - freilich, wel zeker, natuurlijk, dat ja,men beweert zelfs; gehen Sie nicht aus? bij die op alles ja en amen zegt.
spreekt immers van zelf; nun - doch, Es regnet ja, gaat gij niet uit? Het reJaeent, bijv. nw. liggénd, verlaten,
wel ja, ongetwijfeld, zeker; (na eene ont- gent immers;ich sagte es -,ik zeide het im- zonder meester.
kennende vraag), ja, ja wel, wel ja; ist mers;ei - doch, wer dasglaubte,och,wie zou
Jach, bijv. nw., Z. jáhe, jahzornig.
er nicht gekommen ? 0 -, wel ja, wel ze- dat nu gelooven; wenn es denn - seinmuss,
Jacht, (-en) v. jacht, jachtschip o.;
ker; 0 -, er ist es, o ja, hij is het; Sie als het dan toch wezen moet;3. -? sole das -haring m. jaagharing m.
sagen • and ich nein, gij zegt van ja, en wahr sein ?, ei? zou het waar zijn ?;- so,da J%ehtern, (jachterte, gejachtert) o.
ik van neen; ich glaube -, ik geloof van halte ich mich baldgeirrt, het is waar ook, ww., Z. jackern.
ja; bei - and nein, in een woord, zeker, ik zou mij haast vergist hebben; das ist Jachttaufe, v. nooddoop, doop m.
stellig; mit - beantworten, bevestigen; - za ganz herrlich!, nu dat is heerlijk !; 4. in nood.
etw.sagen,toestemmen in;er sagt zuAllem -, was ich Ihnen sagen wollte, o ja, a J ,Ckehen, (verkl.) o. jakje,buisje,
-, bij zegt op alles ja; (gemeenz.) hij is propos, dat is waar ook, wat ik u wilde rijglijfje o.
een jabroer; - nicken, door hoofdschud- zeggen; Il. o. zelfst. ja o. , bevestiging v.;
Jacke, (-n) v. buis, wambuis, vest,
ding bevestigen, van ja knikken; 2.ver- mit einem - beantworten, met ja beant- jak o., hanssop m.; jemn. die- vollschlagissen Sie es doch - nicht, vergeet het woorden, bevestigen; sein - dazu geben, gen, geducht afranselen.
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Jaekel, (-s, mv. Jacket) m. en o. jaagd te mogen worden; 2. jachtrecht o. 3. aandeel n. van de jacht voor den leerJagd-Bauer, (-n, mv. -n) m., Z. heer; -rechllich bijv. nw. volgensde wethamer m.; `1. kruik V. met grooten buik. - frnhner; -beamler, -bedienler ui. jacht ten der jacht, overeenkomstig de jacht m.; die —n, de jachtstoet ni.:-becdin wetten; -regal o. jachtdomein o.; -reiler
Jackern, (jackerte, gejackeri) o.
ww. (gemeenz.) tieren, getier maken, -berechligt bijv. nw. gerechtigd tot jagen; .n. jager n). te paard; - revier o., Z. -bestoeien en lachen; it. jakkeren, hard te ••be;irk o. jacht v., jachtdistrict, jachl- zink; -rock m. jachtrok m., jachtkleed
paai l rijden.
rebied o.; 2. voor de jacht afgesloten o., jagersrok m.; -rohr o. jachtroer o., Z.
Jacob, (-s, mv. -e) m. Jacob, Jaco plaats v.; - bolzen m. wigvormige houten -(linie; -sache v. zaak v. betreffende de
das isl der alle-, dat-busi.;(gemnz) 1 ► in v.; -brucke v. jachtbrug v.; -cavalier jacht; -siiule V. jachtbaal, grenshaal m.
is cie oude slenter. sleur.
iii., Z. -junkex; - dienerschaft v. jacht van eene jacht; -schrf o., Z. Jacht;
JaeQbi, (-s) m., z. m., Z. Jacobslaq.
jachtgevolg o.; - dienst in., Z.-4oetm., -schirm in. jachtpr•iëel o.; -scklitlen m.,
Jacobiner, (-s, mv. Jacobiner) iii. unit (2); -edelknabe m. page m. van Glen z. Rennschlillen; -Schloss o. jachtshit o.;
(Gesch. van F.) Jacohijn, overdreven jachtstoet; -eisen o., Z. -spiesz; - erlaub -ach-mzed m. jachtsmid, hoef► Isinid m.,
voorstander m. (Ier volksregeering.
►riss v. vergunning v. om te jagen, verl o f ► lie den jachtstoet vergezelt; -schneider
Jacobiner - gesellschaft, (-en) . ► . tot jagen; -folk m., Z. Edel/alle; - fiskal in. naaker, vervaardiger m. van jacht
V. vereeniging v. van voorstanders der in. fiscaal m. van he jacht; -,'knie v. jacht
-schreiber m. schrijver m. bij-kledrn;
o.; -fur v. vlakte v. ow in te-gewr een jachtbestuur; -sitz m. jachthuis o.;
volksregeeriug; -klubb m. Jacobijnenclub v.
jagen, Z. -bezirk; -[n/ge v. (Leenw.)ver-' -spiel o. jachtstiel o., jacht v., jagen n.;
Jacobinisch, bijv. en b. jaco- ( ► lichting V. om glen leenheer op de jacht -spiesz m. jachtspies v.; -dein ni. jacht
grenssteen in. eenex jacht; -stiefeln-4en,
bijnsch, uiterst gehecht aan de volksre- te volgen; 2. jachtgevolg o., jachtstoet
geering.
in.; 3. Z. -frohne; -Freund in. liefhebber in. rnv. jachtlaarzen V. mv.; -stock m.jaJacobinismus, (onb.) m. partij in van de jacht; (Scherts.) jager, iNern- gersstok m.; -striek m., Z. Fallstrick;
V. en gevoelens o. mv. der Jacobijnen, r•od m.; -/re eel rr,. jachtmisdrijf o.;-frohne -stuck o. (Muz.) jachtlied, stuk n. muziek
overdreven vrijheidszucht, vrijheids- V. jachtheereudieust ni.; -fróhner m. die voor den pachthoren; 2. (Schild.) jacht jachtheerencliensten moet verrichten; stuk o., schilderij V. die eerre jacht voorwoede v.
Jaeobit,( - en, mv. - en) m. navolge- - yarn o., Z. -nelz; -gehnge o. jachtperk, stelt; 3. (Zeew.) die -st'^cke, stukken o.
ling ni. van den H. Jacobus, jacobiet m. jachtveld o., Z. -bezirk; -geld o. geld n. Fnv. geschut op den voorsteven; -lag m.
Jacobs - apfel , (-ap/els. mv. -áp- waarvoor men de jachtheeren ► liensten ,lag m. voor de jacht, waarop gejaagd
fel) m. Slut-Jacobsappel, appel, aardap- afkoopt; -geráth o., Z. -zeug; - gerech! mag worden; (Leeuw.) dag ni., waarop
pel in. olie niet Sint -;acob rij l) is; -biro bijv. nw. in de jacht bedreven; `2. naar ^ ► Ie jacht -heereudienst verricht moet
V. Sint-Jacobspeer v.; -blame v. (Pl.) ale regels der jacht; -gerechtigkeil v., Z. worden; - lasche V. weitasch, jagerstasch
Sint-Jacobs- kruid o., bloem v.; -bruder - recht; -geschoss o. jachtw;'pen,,jachtge- v.; -leufel m. (Zeew.) klein zeil o. aan
m., Z. Jacobi!; -kraut o. Indische anje- weer o., buks v.; -geschrei o. jachtge- den vlaggestok; -luch o., - luihun o. mv.
lier v.; 2. Z. -blunne; -lunch m., Z. schreeuw o., jachtkreten ni. rnv.; -gere•and netten) o. (mv.); -uhr v. jachthorloge
Hohlla ►ich; -lilie, - narzi.ise v. (PI.) Sint- o., Z. -kleid; -gótlin v. (Fahell.) godin o.; -wagen m. jachtwagen ni., rijtuig o.
Jacot►slelie v.; -muschel v. Sint-Jacobs- V. der jacht, Diana v.; -grenze V. grens v. voor (le jacht; - veesen n. jachtwezen o., al
schelp, alikruik v.; -slab in. pelgrims eener jacht; - halsband ni. halshand m. wat tot de jacht behoort; -zelf o. jacht
► gtemeter m.;-stafm.;2(Zew)polhc voor de jacht; - handwerk o. jagershand
v.; -zeil v. jachttijd m.; -zeng o.-ten
-slrasze v., Z. Milchstrasze; -lag m.Sint-hans o. jachthuis o.; 2. ver -werko.; jachtgereedschap o.; -zink, - zinken m.
verblijf o. der jachthonden;-blijfpatsv., jachthoren m.; -zug m. jachtstoet m.;
Jac►► b, feestlag m. van tien H. Jacohus;
-wiese of Jacobswiese v. weide v., wei - -hief o. blazen, stoeten o., stoot m. Oh ► 2. uittocht m. op de jacht; 3. een span
land o. (lat tegen St. Jacob gemaaid wordt; den jachthoren; -hof m., Z. Jogerhof; 'o. laai d en.
-zuviebel v., Z. Hohllauch.
-horn o. jachthoren in.; -lrund rn. jacht. - Jageleine, (-n) v. jachtlijn v.;
Jaetanz, V. snoeverij, pocherij v. hond m.; -hündin v. wijles-jachthond -leufel m. (PI.) Sint-Janskr'rid o.; -trost
Jaet ur, (-en) V. verlies o., schade m.; -hul ni. jachthoed m.; -jonker m. in. sleept ros m., sleeptouw o.
v., nadeel o.
edelknaap m. ter jacht; -kanzlei v. jacht
Jagen, (jagle, gejagi) o. ww., m. h.
v.; -kante v. jachtakte v., ver -kanselrij en s. jagen, draven, ijlen. rennen, gaJade, (-n) v., Z. Bitlerstein.
om te jagen; -kleid o. -klei -gun-iv. loppeeren; das Pferd jugle mil ihm damn,
Jagd , (-en) v. jacht, vervolging v.,'
nazitten o.; auf jem., au/ etui. - machen, dung V. jachtkleed, jagerspak o., jacht vloog met Item weg; (tig.) ina Lesen,
v.; -knabe m., Z. -edelknabe;-kleding Singen -, zich overhaasten; 2. beclr. ww.
jacht maken op, nasporen, vervolgen; 2.
getier, rumoer, geraas, tumult, leven o.; -kreis m., Z. - bezink; - kundig bijv. nw., aus dem Zimmer -, jagen, verfli ijzen, Z.
was isl das fi►r eine - !, wat is (lat voor Z. - gerecht; - lOufer m. loolper, b► iodschap- scheuchen; aus dem Lande -, jagen, v er een geraas!, welk een getier!; (1)ansk.) per m. bij den jachtstoet; -lehen o.leen- ► lrijven; eire Magd aus dem Dienste -,
zijjas, chase m.; 3. jacht v.; hohe -, jachirecht o.; -leute m. mv., Z. -fróhner; wegjagen; Spieszruthen -, spitsroeden
groote jacht; niedre -, kleine jacht; 4. de -licbhaber m., Z. -Freund; -lust v. zin, ^lieu loopen; in die Flucht -, op cie vlucht
kunst v. om te jagen; 5. jachtrecht o., lust ni., neiging v. voor de jacht; 2. -- ,jagen; jemn. den Degen in den Leib -,
jacht v.; 6. geschoten wild o., vangst v. iii -lustbarkeil v. genot, vermaak o. in de ^tooten; sein Vermogen durch die Gurgel
van de jacht; 7. Z. -bezirk; 8. jagerstoet jacht; -mandat o., Z. -karte; - manschaft -, door (Ie keel jagen, doorbrengen, ver
m., jagergevolg o.; (tig.) veel getier ma- V. jachtgevolg o., jachtstoet m.; -me.cser
verdrinken, verzuilen; ,cich eine-kwisten,
kende personen m. mv.; (Fabell.) die o., Z.Weideniesser; -mutzev.jachtmutsv.: Ki►gel durch den Kopf -, zich een kogel
wilde -, woilansch herro., de helsche troep -nelz o. jachtnet, jagersnet o.; -orden m. door den kop jagen; seinen Gi gner Pine
m.: (Zeew .) Z. Jacfil.
jagersorde, Sint-Hubertsorde v.; -ord 4. -, voor den kop schieten; inHarnisch
Jagd -amt, (-amt (e)s, mv. -dm(er) ung v. jachtorder v., reglement o. op -, in tiet harnas jagen, verbitteren; (van
o. jachtbestuur, departement o. voor de de jacht; -page ni., Z. -edelknabe; -panic eden wind), den Staub in die Lufl -,doen
jacht; 2. plaats, betrekking v., post tin. V. jachtpartij v.; -pfei%e v. jachtfluitje, vliegen; ein ander -, voortjagen, talonbij den jachtstoet; -anzug m., Z. -kleid; jagersfluitje o.; -pferd o. jact► tl,aarcl, pen; das Essen hinein, hinunter -, roet
-buhn v. jacht v., plaats v. waar gejaagd haar d o. voorde jacht; -pforte v. jacht- overhaasting eten; ein Pferd zu Tode -,
mag worden; it. jachtrecht o., Z. Wild- poort, poort, deur v. in een jachtperk; doodrijden; 3. das Wild -, jagen, najagen,
ba/in.
- posten m. jachtpost m.; - pulver o., Z. vervolgen, jacht maken op; avf Bilren -,
Ju,gdbar , bijv. nw. te jagen, te vei'- !Surschpulver; -rash m. raadsheer ni. bij jacht maken op; 11. o. zelfst. jacht v.,
volgen; -er Hirsch, Z. Hirsch; -keil v. glen jachtstoet; -recht o. recht o. om te ,jagen o.; die Bauern mussen au/"s -, sind
vogeiverschrikkerm.;(Srn.)groote smids-

-

fl

jaagbaarheid, hoedanigheid v. van ge- jagen, jachtrecht o.; 2. jachtreglement o.; auf dem -, moeten, zijn op de jacht;(tlg.)

Jab.
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was fur ein Rennen and - !, welk een
J4h1ing(s) , bijw., Z. jdh (2. 3).
haast !; nach Glucksgiilern -, najagen o.
Jahn, (-(e)s, mv. -e) m. (Landb.)
Jager, (-s, mv. Jager) m. iem. die zwade, zwad, streek, rij v.; (Wijng.) ver
op iets jacht maakt, B. v. Ants -, Anecstrookje land, kreupelhout n.;-delingv.,
dolen -, Huren -; 2. jager m.; it. liefheb in -en of jahnenweise, achter elk., in
jacht; 3. (Krijgsw.) jager-berm.vand rijen.
ni.; 4. bediende m. in jagerskleeding,
J &heen, j ,heen, (jalhnie, gejahni
palfrenier m.; 5. jager rn. van eene en jahnle, gejahnl) o. ww. (Piov.) Z.
trekschuit; 6. marechaussee m., Z. g^ihnen.
Landjager;7.(Zeew.) haringjager m., haJ&hnweise, bijw., Z. Ja/in.
ringbuis v.; it. stagzeil o.; (Spr.) essind
Jahr, (-(e)s, mv. -e) o. jaar o.;
nicht alle -, die das Horn blasen, het is lau fendes -, loopende jaar; dienes -, in
al geen goud, wat blinkt; it. het zijn niet diesem -e, dit jaar, van dit jaar; ein - in's
alle koks, die lange messen dragen.
andere, het Bene jaar door liet andere;
Jager-bursehe, (-n, mv. -n) m. von - za -, van jaar tot jaar; das neue -,
jagersborst, jagersjongen m.; -chor m. Z. Neujahr; - aus, - ein, het geheele jaar
(Muz.) jagerkoor o.
door, jaar in, jaar uit; it. ieder jaar; im
Jágerei, (-en) v. jagen o., jagerij - 1815, in het jaar 1815; ein Vierlel -,
v.; 2. jagers m. mv., jagerstoet m.; 3. Z. een vierendeeljaars, trimester o., drie
Jagerhaus; 4. (fig.) gedraaf o., nutteloos' maanden v. mv.; ein halbes -, een half
jaar, simester o.; drei Vierlel -, drie vieheen en weer draven o.
Jager - garn, ( - es, mv. - e) o., Z. rendeel jaars, negen maanden; übers -,
Jagdnelz; -geschoss o., Z. Jagdgeschoss; over een jaar; - fier -, alle -e, jaarlijks,
-haas o., -hof m. jachthuis, jagershuis', jaar voor jaar; seit - and Tag, sedert jaar
o., jagerswoning v.; -horn o., Z. Jagd- en dag, ongeveer een jaar geleden; (fig.)
horn.
sedert lang, eeuwen lang geleden; seine
J^gerin, (-een) v. jageres, jaagster!, -e bei Jemand stenen, de(verplichte) leerjaren bij iem. doorbrengen; (Ger.) - and
v.; 2. jagersvrouw v.
J ►gerisch, bijv. nw., Z. jdger- Tag, jaar en dag, Z. Schalljahr; 2. mv.
ein Mann von seinen -en, van zijne jaren,
mrsz ig.
Jager -jonge, ( n, mv. n) m., Z. van zijn leeftijd, ouderdom m.; eire
-bursche; -kleid o., Z. Jagdkleid; - knecht Witlzve von mitlleren -en, van middelm. jagersknecht m.; -kunst v. kunst v. om baren leeftijd; in jongeren -en, in jon
jaren; vor seinen -en sterben,voor zijn-ger
te jagen, jacht v.; it. mv. -kiinste v. jagersstreken m. mv.; -mahlzeit v. jagers tijd, in vroege jeugd sterven; er ist in seim.; -mantel m. jagersmantel m.;-nmaltijd nen besten -en, hij is in zijne beste jaren,
2. (Nat.hist.)oorvormige mantelschelp v.; in de kracht, in den bloei zijns levens;
-mdszig bijv. en bals een jager, een jager bei seinen hohen -en, opzijnhoogen leeftijd;
eigen, toekomend; -meisterm.jagermees- bei -en, op gevorderden leeftijd, bejaard;
ter m.; -masse y. in haast gelezene mis v.; er ist bei seinen -en, hij is meerderjarig,
-orden m., Z. Jagdorden; -recht o. jagers- is oud genoeg, is geen kind sneer; Wait
-

-
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-gang m. jaar o., loop m. van het jaar;2.
(van een dagblad &), jaargang m.; 3.
(Wijng.) gewas o.; -gang Predigten v.
mv. preken v. mv. voor iederen Zondag
van het jaar; -gebung v. handlichting,
meerderjarigverklaring, mondigverklaring v.; -gedáchiniss o., Z. Jahresfeier;
-gehalt m., -geld o. jaargeld o.,jaarwedde
v., jaarlijksch inkomen, pensioen o.; -gericht o. jaarlijksch gerechtshof o.; -gesell
m. handwerksman, knecht m., die per
jaar gehuurd wordt; it. diez ij neleerjaren
doorbrengt; -gewachs o. jaargewas o.,
oogst m.; 2. (Pl.) eenjarige plant v., gewas o. van een jaar; -hundert o. eeuw v.
J ,brig, bijv. en b. van een jaar, jarig, een jaar oud; es ist nun -, het is nu
een jaar geleden, Z. jdhren.
Jahr- knecht, (-(e)s, mv. -e) m.
knecht ni.,die voor een jaar in dienst genomen is; (Zoutra.) bronknecht m.; -könig m. schutterkoning in.
Jahrlieh, bijv. en b. jaarlijks(ch),
per jaar; -es Einkommen, jaarlijksch, per
jaar, gedurende een jaar; er bezahlt so
viel -, jaarlijks, per jaar, in het jaar; 2.
alle jaar geschiedend, jaarlijks(ch); -es
Fesi, jaarlijksch feest, jaarfeest o.
Jahrling, (-(e)s, mv. -e) m. eenjarig dier o.; 2. hij die één jaar in dienst
geweest is of geleerd heeft; -shock m. een
bok m., die zijn eerste-jarigem.;2
horens krijgt.
Jahr-1ohn, (-(e)s) m., z. m., Z.
-gehali; - markt m. jaarmarkt, kermis v.;
-pacht m. jaarlijksche pacht(som) v.,
jaarlijksche huur v.; - pachter m. die &
voor een jaar gepacht, gehuurd heeft;
-rechnung v. tijdrekenkundig stelsel, rekenen o. der jaren; 2. tijdrekening v.; 3.
jaarlijksche rekening v.; -reihe v. rij,

recht, jagersvoorrecht o.; 2. jachtrecht, den -en, bei rei fern -en, met de jaren, reeks v. van jaren, verloop o. van jaren;

geld o. voor de vergunning om te jagen;
3. geschoten wild o. als aandeel van den
jager; 4. (van honden), hondedeel o.; 5
boete v. voor eene verkeerde jachtuitdrukking; -ruslung v. jagersuitrusting
v.; -schirm m. hinderlaag, rustplaats v.
des jagers; 2. Z. Ja.gdspiesz; -sprache v.
jagerstaal v.; -stuck o. jachtnet o. voor
wilde zwijnen; -tasche v., Z. Jagdtasche;

op rijperen leeftijd;2.-e ani Baume, kring,
jaarkring ni., Z. Jahrszvuchs.
Jahr -anleihe, (-n) v. jaarlijk
aflossing v. der rente van een ge--sche
leend kapitaal, annuïteit v.; -arbeit in.
werk o. van een jaar; 2. werk o. van het
jaar; -arbeiler m. werkman, arbeider m.,
die per jaar betaald wordt; 2. Z. -geselle;

- laufen, snel, vlug, hard; 2. plotseling,
eensklaps, onverwachts; eines -en Todes
sterben, plotseling sterven; -er Ein fall,
losse inval m.; 3. fluks, spoedig opkomend; 4. -er Hugel, steil, sterk hellend,
snel dalend; (Volkst.) je -er, desto unndher, hoe meer haast, hoe minder
spoed.
Jahe, v., z. m. haast, overhaasting v.;
- des Gemuthes, opvliegendheid, drift,
heftigheid, snelheid v.; 2. steilte, sterke
helling v.; die - des Rhein falls, de steile
val m.
Jaherr, (-en, mv. -en) m., Z. Ja-

jaar worden, een jaar geleden zijn; (gemeenz.) es Qvird sich bald -, het zal weldra een jaar geleden zijn.
Jahres-feier, v. viering v., vieren
o. van den verjaardag; 2. Z. Neujahrsfest;
-feld o. (Landb.) land, veld o., akker m.
dat, die elk jaar bebouwd wordt; -Pest o.
jaarfeest, verjaringsfeest o.; -folge v. opeenvolging v. der jaren, tijdrekenkundige
orde v.; -frist v. tijd m., uitstel o.van een
jaar; noch -, na verloop o. van een jaar;
die Sáchsiche -, 1 jaar 6 weken en .3
dagen; -lou/m. loop m. van hetjaar; -ring

-rente V. jaarlijksche interest m. of rente
v.; -ring m. (Pl.) ring m., die zich jaar
om de schors vormt, jaarcirkel m.,-lijks

Z. -wuchs (t); - schaar v. reeks v. van
jaren, uitstel o., termijn in.; -schuss m.,
Z. -wuchs (2).
Jahr(e)s - fa11 , (-fall(e)s,mv.- falle)

m. ophouden of beginnen van een proces

-begangniss o., Z. Jahresfeier; -buck o. na een jaar; -tag m. verjaardag, verja-zeug o., Z. Jagdzeug; 2. Z. Jachtr^-- jaarboek o., kroniek v., almanak m.; ringsdag, jaardag m.; - viertel o. kwar-Schreiber m. kroniekschrijver m.
slung.
taal, vierendeeljaars o.; -zvechsel m. ver
Jghren, j€ hren (sich) , (jahrie,
Joh of j he, (-(e)r, mv. -st) bijv.
Nieuwe jaar o.;-wiselngv.djar,
en b. snel, schielijk, driftig, opvliegend; gejahrt en jáhrie, gejahrt) onp. ww. een -zeil v. jaargetijde, seizoen o.; -kreis v.
(Sterreek.) jaargetijsnede, koluur v.;

-uhr v. horloge, uurwerk o., dat éénmaal
per jaar moet worden opgewonden.
Jahrta-usend, (-(e)s, mv. -e) o.
tijdvak o. van duizend jaar.
J&hrte, (-n) v. roede, garde v.; it.
teen, lengtemaat v. van 2 vadems.

Jahrvier, ( - (e)s, mv. - e) o. (o.

Gesch.) tijdvak o. van vier jaar, Olympiade v.
Jiihrweise, bijw . jaarlijks, per jaar.
Jahr- weide, (-n) v. gemeentewei de v.; -wuchs m. op den bast groeiende,
m., -zeil v., Z. Jahrsring.
wat op den bast groeit; 2. scheut m., gebreder.
JChr-fi nf, (-(e)s, mv. -e) o. (w. was o. van een jaar; -zahl v. jaar(ge)tal
Jahlieh, ( -er, -st) bijv. en b., Z. i. gebr.) tijdperk o. van vijf jaar, lustrum o.; it. jaartelling, tijdrekening v.; turkio.; - jun fzig o. tijdperk o. an 50 jaar; ache -, jaartelling v. der Turken, hedjah.
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Jam.

Jap.

Ie.

scheurend, deerniswekkend, vreeselijk, J^rb, (- (e)s, mv. -e) m., kaasvorm m.
verschrikkelijk; - ermorden, jammerlijk; Jargon, (-s, mv. -s) m. jargon,
- mishandeln, verschrikkelijk, vreeselijk, itoeterwaalsch o., brabbeltaal v.
eereed; 2. (Scherts.) medelijdenswaardig, Jas, (onb.)m. (Sp.) jas,troefboerm.
beklagenswaardig, armzalig, ellendig; er Jasmjn, (-(e)s, mv. -e) m. jasmijn,
singt -, ellendig,jammerlijk, slecht; -keit jasmijnboom m.; wilder -, wilde jasmijn,
;eringeboom m.
V. ellende, armzaligheid v.
J&mmer-lied, (-(e)s, mv. -er) o. Jasmin —bltïthe, V. jasmijnbloeJ$h—taufe, (-n) v. nooddoop, doop
m. in nood; -torn m. plotselinge toorn treurlied, klaaglied o., Z. -gesang; ;em m., jasmijnbloem v.; -laube v. jas
-rnijpéelo.
m.; 2. drift, oploopendheid, opvliegend - -mude bijv. nw. doojiioede, afgetobd,
onder ellende gebukt.
beid v.
Jasmineen, V. mv. (PI.) jasmijn-

schra of hegira v.; --- in einem Briefe,
jaargetal o.; —vers o. jaartalvers, getal
tijdvers, chronogram o.; -zeh(e)n(t)-vers,
o. tiental o. jaren, tijdvak o. van 10 jaar;
-zeil V. (Kath.) jaargetijde o., misoffer o.
voor afgestorvenen; it. Z. Jahresfest,
Jahrslag; -zirkel m., Z. -uwuchs.

Jahzornig, ( -er, -st) bijv. en b.' Jammerling, (-(e)s, mv. -e) m.
erbarmelijk mensch, ellendeling m.
driftig, oploopend, opvliegend.
Jakal, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Gold-j J^mmern, (jammerte, gejammert)
o. ww., m. h. über etuw. - ,jammeren, klawolf (2).
Ja1p(p)e of -nwinde, (-n) v.' gen, treuren, kermen; -des Gewimnier,
(Pl.) jalappe, jalappeplant v., jalappe- klagend, treurend; 2. hedr. ww. medelij wortel ni.; -nharz o. jalappehars o.;-nwur- den wekken, medelijden inboezemen; er
jammert mich, hij boezemt mij medelijden
zel v. jalappewortel m.
Jalfern, (jalferte, gejal[ert) o. ww. in; sein Elend jammerte micfi, (leed mij
aan, trof mij; 3. onp. Ww. es jammert
keffen, huilen.
einen, zu sehen, het is treurig, bedroevend
J1ge, (-n) v. (Scheepv.) jol v.
&; 4. o. zelfst., Z. Jammer.
J,lke, (-n) v., Z. Jólle.
JalQn, ( - s, mv. - e) m. (Krijgsw.) Jtmmer — nacht, (-ndchte) v. onafsteekpaal, bakenstok m., richtvaantje o. gelukkige, noodlottige, droevige nacht m.
Jalonneer, (-s,mv.-e) m . (Krijgses .) Jgmmerns-wurdig, -werth,
jalonneur m., hij die bij het optrekken bijv. en b. beklagenswaardig, betreurensdoor een richtvaantje de vleugelpunten waard ig.
Jammer-stand, (- stand( e)s,mv.
aangeeft.
Jalonnjren, (jalonnirte, jalonnirt) - stonde) in. ellendige toestand m.; -tag
bedr. ww. (Krijgses.) eene richting door m. ongelukkige, noodlottige, droevige dag
jalonneurs, door richtvaantjes aangeven. m.; -thai o. (fig.) tranendal, treurig verJalousie, v., Z. m. jaioerschheid v., blijf o.; -ton m. klagende, droevige toon
naijver m., ijverzucht, afgunstigheid, af- m.; -volt bijv. en b. jammervol, jammergunst, wangunst, jaloezie v.; 2. (Bouwk.) lijk, ellendig, betreurenswaardig, onge(mv. -en) V. zonneblind, tralievenster o., lukkig, noodlottig; er sieht — aus, hij
ziet er ellendig uit;—er Tag,—e Nacht,Z.
jaloezie V.
J411pern, (jalperte, gejalpert)o.ww., Jammertag 4'; -zest v. ongelukkige, droevige, ellendige tijd m.
Z. jal ern.
Jamseler, (-s, mv. Jamseler) m.
Jamaica — holz, ( - es) o., z. m.
minste soort van braziliehout o.; -p/è// er huilebalk, klager, kermer m.
Jan, (-(e)s, mv. -e) m. (Tikt.) jan
m. Jamaica -peper v., veld komijn m.
Jamaicjn, (-s, mv. -e) o.(Scheik.) m., naam der beide bakken van het tik
- Hagel, janhagel, gemeen,grauw,-takbord;
zoutvatbare basis V. in de schors der
gofirea van Jamaica ontdekt, jamaicine v. gepeupel o.
Janein, (-s) o., z. m. weifelen o.
Jambe, (-n, mv. -n) m. versvoet m.
die uit eene korte en eene lange letter- tusschen ja en neen.
Jnen, (jante, gejant) o. ww.(Prov.)
greep bestaat, jambus m.

planten v. mv.
Jasmin ál, ( (e)s, mv. e) o. jas mijnolie v.; staude v. jasmijnstruik m.
—

-

-

-

J&spachat, ( - (e)s, mv. - e) m., Z.
laspisachat.

Jaspiren, (jaspirte, jaspiri) bedr.
ww. jaspiskleurig beschilderen, marmeren.
J&spis, (-es, mv. -e) m . jaspis m . en
o.; geblumter veelkleurige, gebloemde
jaspis m. en 0.
Jaspis achat, ( (e)s, mv. e) m.
jaspis-agaat m. en o.; -art V. jaspissoort
v.; -artig bijv. en b. jaspisachtig; -farbig
bijv. en b. jaspiskleurig; — anstreichen,
Z. jaspiren; -hallig bijv. nw. jaspis bevattend; -onyx of Jasponyx m. onyx-jaspis
m.; -opal m. ovaalkleurige jaspis m.;
-porphyr m. purperkleurige jaspis m.
Jast, (-es) m., z. m. afschaafsel, afschrapsel, onreine o. van de kaas.
-,

—

-

-

Jast, ( - es) m. en Jast v., Z. m.
haastigheid, drift, overijling v.; 2. gisting
v., schuim o.

Jasten,

(1ástete, gejástet) o. ww.

zich druk maken, haasten, vliegen.

JatrQphasure, ( - n) v. (Scheik.)
krotonzuur o.

Jauch , ( - es, mv. - e) o.jauchart,
jauchert, juk o., morgen m. lands (eene
maat).

Jauehe, v., Z. Gauche.
Jauehert, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
Jauch.

Jáuehen, (jhuchte, gejáucht) bedr.
ww. wegjagen, voortdrijven, verdrijven.

Jauchzen, (jauchzte, gejaucLzt)
o. ww., m. h. juichen, jubelen, vreugde
Jbmbisch, bijv. en b. jambisch. Z. gá linen.
slaken; 2. o. zelfst. gejuich, ge--kretn
Janitsehar, ( - en, mv. - en) m.
Iambus, (onb.) m., Z. Jambe.
jubel o.
Jammer, ( - s) m., z. m. gekerm, janitsaar, Turksche soldaat m.

Janitschgiren - Aga, ( - s, mv. - s)
gejammer o., klachten v. mv., klagen,gezucht o.; 2. ellende v., ongehoord lijden, m. aga m., opperhoofd o., aanvoerder,
ongeluk o., nood, ramp m.; - des Krieges, !bevelhebber m. der janitsaren; -musik v.
ellende v., rampen m. mv.; es ist - and janitsareimuziek, Turksche muziek v.
Schade, - schade, het is eeuwig jaInmer;l. Janner, Jenner, (-s, mv . Jánner,
medelijden, me,ledoogen o.; es ist ein -, Jenner) m. Januari m.,Louwmaand v.
das zu sehen of zu sehen, dass chr, het is Jansenismus, (onb.) m. (Kerk.
Gesch.) leer V. van Cornelius Jansen of
bedroevend om te zien.
Jgmmer-anblick, (- (e) s,m v.-e) ,Jansenius, jansenisme o.
Jansenist, (-en, mv. -en) m. aan
m. ellendig tooneel, bedroevend gezicht
-hangerm.vdleranJsiu,
o.; -bringend bijv. nw. ongeluk, onheil
aanbrengend; -belastet bijv. nw. onder jansenist m.; die - en mv. de jansenisten
ellende gebukt, door ongeluk neergebo- m. mv., oudhirschoppelijke klerezy v.
Jansenistisch , bijv. en b. volgens
gen; -gesang m. treurzang, klaagzang,
l jkzang m.; - geschrei o. jammerklacht v., de leer van Jansenius, jansenistisch.
Japgnisch, bijv. en b. Japansch,
jammerkreet m.; -klage v., Z. îVehklage;
-krank bijv. nes. ziek doorellende of ver- van of uit Japan; -es l orzellan, Japansch
driet; -leben o. ellendig, ongelukkig le- porselein; -e Erde, katsjoe o., Japansche
aarde v.
ven.

Jammerlich , ( -er, -st) bijv. en

Ja_uchzer, (Volkst. Juchzer),

(-s, mv.Jauchzer) nm. gejuich, gejubelo.,
jubelkreet m.

Ja_ueln, (jauelte, gejavelt) o. ww.
(van honden en katten), kermen.
Jaulen, (jaulte, gejault) o. ww., 2.
jaueln.

Ja_uner, (-s, mv. Jauner) m., Z.

Gauner.

Jawort , (-(e)s, mv. -e)o.jawoord o.,
toestemming, belofte v.; einem Manne das
- geben, beloven met hem te trouwen.
Je! tussch. he!, wel!, ei 1, heereje !;
- was ist das ?, he, wat is dat; - niein
Gott !, och, lieve God !; - nun, so geht

dann, wel nu, ga dan; nun -! meinetuwegen,
wat mij aangaat; II. -, bijw. - and -,
(veroud.) Z. immer; 2. - and -, -zuweilen.
nu en dan, van tijd tot tijd, somtijds; 3.

happen, (jappte gejappi)o.ww.ha p-, von - her, van oudtijds, van vroeger; er
,

b. jammerlijk, ellendig, droevig, hartver- pen, naar lucht happen, ademen, bijgen.' war von - her mein Freund, hij was se-

Joe.

Jes.

Jem.

iemand anders, een ander; es klop /t, es
schellt -, er wordt geklopt, gescheld; ein
gewisser -, een zeker iemand, zeker persoon; ist auch -, der nicht tvuszte?, zou
er iemand zijn, die niet wist ?; nie -Böses
gehort ?, wie beeft ooit zoo iets gehoord ?; nachsagen, nooit van iemand kwaadsprewenn ich - einwillige, als ik er ooit in ken.
toestem; 1Il. voegw. naar; - nachdem, al Joner, jone, jones, voornw. die,
naardat; - nachdem er gelaunt ist, al dat, gene; - Weise saga, zeker wijsgeer k;
naardat hij gemutst is, het hangt af van it. jene Frau, die vrouw, gene vrouw;
zijne luim; wirst du es thun? - nachdem, - machte es anders, zeker iemand, zoo
dat ligt er aan, dat hangt er van af; 2. iemand &; auf - Seite, aan gene zijde, Z.
- und mehr, of - langer, - mehr, hoe Ian- jenseits; in - Welt, in jenem Leben, in de
ger hoe meer; - langer, - schlimmer, hoe andere wereld, in een ander leven; jene,
langer, hoe slechter; - mehr man hat, - welche vor uns leblen, diegenen, welke &;
mehr will man haben, hoe meer men heeft, bald dieser, bald -, nu deze, dan gene;
hoe meer men begeert; - eher, - besser of nicht dieses Buch will ich, sondern jenes,
- eher, - lieber, hoe eer hoe beter, hoe niet dit boek, maar dat &; diese ist schoner,
dert lang mijn vriend, wij waren oudtijds
vrienden; 4. - zwei and zwei, twee aan
twee, bij tweeën, paarswijze; - Einer um
den Andern, beurtelings, de een na den
ander; 5. ooit, immer; teer hat - so etw.

eer hoe liever; - mehr c-, desto weniger,
hoe meer &, des te minder &; sie isi um
so schoner, - bescheidener sie ist, zij is des
te schooner, naarmate zij bescheidener
is; 3. Z. Jelángerjelieber (Pl.)

aber jene ist reicher, deze is schooner,
maar die of gene is &; weder diese, noch
jene, noch deze, noch gene, noch de een,

noch de ander; an jenem Ort, op gene,
gindsche plaats; an jenem (den jüngsten)
JQdenfalls, bijw. in elk geval, in Tage, op dien, den jongsten dag; jene
ieder geval, in allen gevalle, hoe het ook /rohen Gefühle, die aangename gevoelens;
dieser and -, deze en gene; dass dich diezij.
.Yoder, jode, jQdes,voornw.ieder, ser and - !, dat u de duivel hale, de duivel
elk, elke, al wie; - Tag, jede Nacht, jedes^ hale u.
Haus, iedere, elke dag, nacht, ieder, elk' JQnseit(s), voorz. (met den 2n nv.)
huis; jedes Dinges Anfang, het begin van en bijw. aan gene zijde, aan de andere
elke zaak; 2. alle, al wie, iedereen; jedem zijde, aan den anderen kant; (fig.) in het
Gerechtigkeit wiederfahren lassen, ieder eeuwige leven; - des Berges, aan de andere
elkeen; jedem das Seinige, ieder(een)-en, zijde van; die Volker -des Meeres, aan den
het zijne; die Zeche macht au[ jeden so anderen oever &; Lander - der Maas,aan
den anderen oever, aan den overkant;
viel, het gelag bedraagt & voor ieder.
JQderhand, joderlei, (onb - der Alpen befindlich, aan gene zijde der
bijv. nw. allerlei, allerhande, allerlei soort Alpen; - des Grabes, aan gene zijde &;(z.
voorw.) in de andere wereld.
van.
Jeder– mann, (-s) m. (veroud.), Jenseitig, bijv. uw. aan gene zijde
- mnniglieh, m. voornw. iedereen, gelegen, aan genen kant, aan de overzijde,
aan den overkant; das -e Ufer, de overelkeen, ieder.
.)

Jodermannsfreund, (- (e) s, mv.

kant m.; -e Bezvohner, Lander, aan den

anderen oever wonend, gelegen.
-e) m. allemansvriend m.
JQderzeit, bijw. ten allen tijde, bij JQrbon, (-s, mv. -e) m. springhaas,
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Je^tujtisch, bijv. en b. jezuletisch,
volgens de leer & der jezuïeten.
Jesus, (Jesu, Jesu,Jesum en Jesus)m.
Jezus, zaligmaker, heiland, verlosser m.;
- Christus, Jezus Christus; Buch - Sirach,
Prediker m., Salomo's boek o.

Jesuschrist(us)wurzel , (-n)
V. (PI.) warenkruid o., pteris v.
JQtzig, bijv. en b. tegenwoordig, nu
geschiedend, aanwezig; -e Mode, tegenwoordig, hedendaagsch; - er Geschmack,
hedendaagsch.

JQtzo, bijw., Z. jetzl.
Jetzt, bijw. nu, op het oogenblik, op
dit uur, thans; - ist er da, na is hij daar;
ich habe ihn eben -, eist - verlassen, ik
heb hem zoo even, pas &; -, eben -, op
dit uur, op dezen tijd; - gleich, op het
oogenblik, oogenblikkelijk, onmiddellijk,
dadelijk; von - an, van dit oogenblik af,
van beden af; thu eslieber - alsspdterhin,
doe het liever nu dan &; 2. nu eens, dan
eens, dan weder; sie sterben alle, - dieser,
- jener, nu eens deze, dan weer gene; 3.
thans, toen; H. o. zelfst. tegenwoordige
tijd m., tegenwoordige o.
JQtztmalig, bijv. nw. en voornw.,
Z. jetzig.

JQtztmals, bijw. nu, op dit oogenblik, thans, tegenwoordig.

Jotztwelt, v., z. m. tegenwoordige,
hedendaagsche wereld v.

Jetzund , JQtzunder, bijw

.

(veroud.) Z. jetzt.

JQweilig, bijv. nw., Z. jedesmalig.
Joch, (-(e)s, mv. -e) it. (gemeenz.)

(mv. Jdeher) o. juk o.; an das - span'ien, in het juk spannen; ein - Ochsen,
koppel, span o.; (fig.) das - der Sklaverei,
het juk o. der slavernij, verdrukking v.;
unler dem -e sein, dienstbaar zijn, in
slavernij zijn; an einem schweren -e ziehen, een hard, ongelukkig lot verdragen;
2. (Waterti.) - einer Brücke, paalwerk o.,
boog, draagboom m.; 3. (Bergw.) stut,
schoor, steunbalk m.; it. bergrug m.,
bergkruin v.; Haupt-, hoofdketen m.;
Neben-, zijtak m.; 4. (Zeew.)juk o.,steunbalken m.mv.,steunhouten o. mv.;5.(r.G.)
unter dem -e durchkriechen lassen, onder
het juk laten doorgaan; 6. Z. Jauchert.
JQehart, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
Jauchert.

kangeroe m.
iedere gelegenheid, altijd.
Jodesmal, bijw. telkens, telken- Jeremiade, (-n) v. klaaglied o.,
male, Tederen keer; diese Vorschrift habt gedurige en lastige klacht, jeremiade v.
ihr - zu befolgen, telkenmale; - empfing
Jorichorose, (-n) v.jerichoroos v.
er mich [reundlich, telkens, Tederen keer.
Jerusalems-apfel, (- ap[el s, mv.
J@desmalig, bijv. nw. telkens, -áp[el) m. koekoeksappel m.; -artischoke
beurtelingsch, naar de omstandigheden v. aardappel m.; -blume v. koekoeksbloem,
voorkomende; die -e Beschaffenheit, de vuurbloem v.; (fig.) brandende liefde v.;
hoedanigheid, waarin zich & telkens be- -salbei v. boomsalie V.
vinden; der -e Besilzer dieses Houses, de
Jesmjn, (.s, mv. -e) m., Z. las- JQch –bein, (-(e)s, mv. -e) o.
min.
(Ontlk.) jukbeen o.; --path v. jukbeen telkens afwisselende &.

Jesu t ( -en, mv. -en) , Jesu'ter , verbinding v.; - beladen bijv. nw. gebukt
JedQeh, voegw. evenwel, toch, maar,
echter, intusschen, niettegenstaande, boe (-s, mv. Jesuiten) m. jezuïet, geestelijke onder het juk, de verdrukking; -bogen
m. van de orde der Jezuïeten.
m. wangbeen o.; -brücke v. brug v. op
het ook zij.
Jedw@der, joglicher, voornw., Jesujten-collegium, (-giums, jukken.
mv. -gien) o. college, gezelschap, genoot. JQehen, (jochie, gejocht) bedr. ww.
Z. jeder.
Jelangerjelieber, (-bers, mv. schap o. der jezuïeten; -kloster o. jezuïe- Ochsen -, in het juk spannen, inspannen;
-ber) o. (Pl.) kamperfoelie v., boelanger- tenklooster o.; -orden m. jezuietenorde, (fig.) verdrukken.
orde v. der jezuïeten; - pulver o. jezuïeten boe - liever o.; 2. bitterzoet o.
JQCh $sch, ( es, mv. e) m. (Nat.
Jejun, bijv. nw. nuchteren, mager; poeier, kinapoeder o.; -rausch m.; (ge- hist.) hamervisch m.; - fortsatz m.(Ontlk.)
meenz.) einen — haben, een weinig dron- voortzetting, verlenging v. van het juk
(fig.) laf.
ken zijn; -ráuschlein o. (gemeenz.) (bij
-geler m. gemzengier in.; -hola o.-ben;
JQ11e, (-n) v. jol V.
JQma1s, bijw. ooit, mettertijd; hat bet drinken), een aardig snorretje o.; jukhcont,dwarshout o.;-muskel m.(Ontlk.)
man - gesehen?, heeft men ooit gezien? -schule v. jezuïetenscboul v., Z. -collegi- jukbeenspier v.; -ochs m. werkos, trekos
JQmand, (-(e)s) voornw., z. m. um; -thee m. thee v. van Mexico of Pa- m.; -p/'ahl m. (Waterb.) heipaal m.;
-rebe v. aan dwarsstangen kronkelende
iemand, eenig mensch, zeker persoon; ist ragnay.
Jesujtin, (-►nen) v. jezuietin, je- wijngaardrank v.; -stier m., Z. -ochs;
- da?, is er iemand? weder ich noch zuïetes v.,non v.van de orde der jezuïeten. - trager m. (Waterb.) kiel v., draagbalk
anders, noch iemand anders; sorest
-
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JQnke, Junks, (-n) v. jonk v., dag m.; -tans m. jubeldans, feestdans m.;
m.; -wiede v. (Landh.) wiepband, worst-ton m. juichtoon m.; -volt bijv. uw. vol
Chineesch vaartuig o.
banrl m.
Jonqujlle,(-n) v. (PI.) welriekende vroolijkheid, vol gejuich.
JQCkel, (-s, mv. locket) m. deugnarcis, tijloos, jonkielje V.
niet, sukkel, domkop, Jacob nu.
Jubilate, ( - n, niv. - n) m. derde
JQckel, (-s) o.,z. n.. (l3ergw.) drop- Joseph-blume, (-n) v. (P l .) ge- Zon(:ag na Paschen.
steenachtig ijzervitriool o.; -gut o., Z. wone bokst^aaril ni.
Jubileum, (-s, mv. Jubilcien) o.
JQsepherlein, ( - (e)s, vnv. - e) of jubelfeest, jubilëum, jubilé o., Z. jubelJóckcl.
JQdel, (-s, mv. Jodel) ni. schreeuw, JQsephskraut, (-kraut(e)s, mv. jah.r.
Jubiljren, (jiibilirte, jubilirt) o.
kreet En., gezang o.; 2. (Volkst., i. k. -krnuler) o. boonenkruiti o.
bet.) straatjongen, gemeene jongen ni.
JQsephstab,m . dubbele witte nar - ww., in. h. jubelen, juichen, vroolijkzijn,
feest vieren.
JQdeln, (jodelle, gejodell) o. ww., eis v.
Jot, (-s, mv. -s) o. (Spraakk.) j v.
. Juch, Juchhg, Juchhei,
m. h. langs de straat schreeuwen, zin
JQta, (-s, mv. -s) o. jota v.,negeiidle Juehheisa, tussch. hoezee, hoera.
joelen.
-gen,
JQdler, (-s, mv. Jodler) m. die langs letter van het Grieksche alphabet; 2.(6g.)'^, Juehart, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
da darf hein - [ehlen, er mag geen stipje Jau ch.
den weg zingt, joelt; 2. Z. Jauchzer.
Johannis, V . (oub.) St-Jan, Sint- aan ontbreken; dageht kein - davon, daar -' Juehheien, (juchheite, gejuchheit)
o. ww.,m.h. (Volkst.) hoezee : hoera roevan gaat niets af.
Jansfeest o., `L4 Juni.
Johtinnis-apfel, (-ap[els, mv. Journal , (-(c)s, mv. -e)o.(Hand.), pen.
Jueht, (-en) v. of -mast, (-es,
• áplel) m. Sint.- Jassappel, pared ijsappel Z. Tagebuch; 2. Zeilschri/'t.
m.; -beere v. aalbes, aalbezie v., Z. -beer- Journaliseren , (journalisirte, mv. -e) o. (Sin.) kolenmaat v.; 2. juchtjournalisirl) bedr. ww. (Hand.) in het leder o., Russisch leder o.
slraucch.
J'ohLLnnisbeer-milbe, (-n) v. journaal of dagboek inschrijven, boe- Juehten, bijv. nw. juchtlederen,
van juclitleder.
aalbessenworm in.; -soft m. aalbessensap ken.
o.; -strauch m. aalbessestruik rn.; -wein
Journalistik , v. dagbladpers v., Juchzen, (juchzte,geju.chzt) o.ww.,
dagblad- of tijdschriftwezen o., journa- Z. juuchzen.
m. aalbessenwijn m.
Juek , (-(e)s, mv. -e) m. aanloop,
Johannis -berg , (-(e)s, mv. -e) listiek V.
m. Sint-Jansberg nn.; -blall o. Sint-JansJovial, ( -er, -st), Jovialisch, sprong iii.; int -, in een oogenblik.
blad o.; -blame v. (Pl.) gele ganzebloem, (- er, -esl)bijv.en b.blijgeestig,blijmoedig,
Ju.eken, (juckle, gejuckt) o. ww ,
boterblem v.; -blut o. (Nat. hilt.) Pool- !astig, vroolijk, prettig, opgeruimd, am. h. jeuken, jukken, kniewelen, prik ken; es juckt ihm am Arm, it. die Haul,
sche bladluis v.; -brod o. Sint-Jausbrood joviaal.
o.; --baunt m. Sint-Jansbroodboom m.; Jovialit€Jt, V. blijgeestigheid, blij der Buckel juckt ihm, hij reeft jeuk aan,
opgeruimdheid, vroolijk--moedigh, zijn aren & jeukt; 2. bede. ww. jem. -,
-lest o. Sint-Jan(sleest) o., 24 Juni;
jeukte, prikkeling veroorzaken; es juckt
-fewer o. Sint-Jansvuur o.; -/liege v., heiil, jovialiteit V.
-gleimchen o. glimwvormpje o.; -gurlcl Jubel, ( - s) m., z. m. gejubel, ge- mich am Arm, mijn arm jeukt; 3. wed.
m. Sint-Janskruid o., bijvoet m.; `Z. Z. juich, vreugdebedrijf o., vreugdekreet m.; WW. sich -, Z. knalzen.
Gauchheil; -ká[er m., Z. -gleinichen; 2. (fig.) vroolijkheid, luidruchtigheid, JUicken, (juck le, geluckt) o. %vw.,
^ Z. juchen.
Junikever m.; -kraut o., Z. -gi rtel; -lie/'e vr eugde V.
V. gewijde liefdedra,ik m. op Sint-Jan;
Jubel - braut, ( - brute) v. vrouw Jucksof Jux,(-es)ni.,z.m.(Volkst.)
-puss v. Sint-Jansnoot v.; -of o. Sint- V. die haar gouden bruiloft viert v.; (aan handen, kleederen &), onreinheid
Janskruidolie v.; -p/Irsche v. Sint -Jans- -iiráulegam m. man m., die zijn goeden v., vuil o., smerigheid v.; 2. (i. k. bet.)
woeker m., woekerwinst v., smokkel m.;
perzik v.; -p f ante v., Z. -kraut; - roggen bruiloft viert.
m. Sint-Jansrogge v.; -segen m. (Kath.)
Jubelei, (-en) v. ongepast, over- - of Schmus machen, Z. jucksen (1); 3.
overgeschoten brokken m. mv., opgehuwelijkszegen m.; 2. op Sint-Jan gewij- dreven gejubel, feestvieren o.
de wijn m.; -lag m. Sint-Jarnsdag m.,feest.' J^t.be1 — feier, v., - fest, ( - es, mv. warrnde spijzen v. mv.; 4. jokkernij, grap,
o. van Sint-Jan; -top/' m. met kaarsjes -e) o. jubelfeest, jubilëum o.; 2.gouden scherts v.
bestoken bloempot m.; -traubc v. (verkl.) bruiloftsfeest, halve- eeuwfeest o.; -freude Jticksen, (juckste, gejucks(e)t)
-trhubchen, -lrhublein o. aalbesje o.,' V. luidruchtige vroolijkheid v.; -gesang bedr. ww. smokkelen, sluipen, woekeren;
kleine aalbezie v.; -trunk ni. wijden en m. jubelzang rn.; 2. gezang, lied, gedicht 2. schertsen, jokkernij, grappen maken;
drinken o. van den liefdedrank voor pas' o. ter gelegenheid van een gouden brui - 3. Z. jauchzen.
gehu wd en; -u. edel m. (Pl.) geitebaard m.; loft; - geschrei o. jubelkreten m. mv., geJucksig, ( -er, -st) bijv. en b. vuil,
-wurm m., Z. -fliege; -wurzel v. wortel jubel, gejuich o.; -greis m. grijsaard m., onrein, onzindelijk, smerig.
m. van mannelijk varenkruid.
Jij cks — passer , —sammler,,
die zijn jubilëum viert, jubilaris m.;
Johanniter, (-s, mv. Johanniter) -hochzeit V. gouden bruiloft v.; -jahr o. (-ers, mv. -er) m. hij, die de overgeschom. Maltheezer ridder, ridder m. van jubeljaar, jubiléum o. -kvnig m. koning, ten brokken inzamelt.
Rhodus, Sint-Jansridder in.; -orden m. m., die zijn jubilëum viert; -taut m., Z.
Judaisiren, (judaisirle, judaisirt)
ridderorde v.van Sint-Jan; -ordensmeisler - geschrei; -lied o., Z. -gesang; -messe v. o. WW. als jood doen handelen, als jood
m. grootmeester m. van de ridderorde mis V. tijdens of ter gelegenheid van het handelen.
van Sint-Jan; - riller m., Z. Johanniter. juhile; -münze v. gedenkpenning m.
Judaismus, (onb.) m. jodendom,
judaisme o.
JQ(h)len, (jo(h)lle, gejo(h)ll) o. (eener heuglijke gebeurtenis).
ww., m. h. (Volkst.) joelen, huilen, bal
Jubeln, (jubelte, gejubelt) o. ww., Judas, m. (fin.) Judas m.; (fig.)
verrader, valschaard, huichelaar m.
-ken,schruw. Z.jubiliren.
JQllbloek , (-block(e)s, mv.-blócke) Jubel-paar, (-(e)s, mv. -e) o. ju - Judas —baum, (-baum(e)s. mv.
m. karnaatblok o.; -tau o. karnaat- helpaar, paar o., dat de gouden bruiloft -baume) in. judasboom m., wild Johantouw o.
viert; -prediger m. predikant m. die een niskruid o.; -dors m.kruisdoren,ChristusJQ11e, J¢11e, ( - n) v. (Scheepv.) vijftigjarig feest viert; -predigi v. preek doren ni.; -grusz m. judasgroet, verrajol, lichte roei- en zeilboot v.
V. ter gelegenheid van een leest, feest- lerlijke groet m.; -kuss m. Judaskus
JQnas — fiseh , ( - es, niv. - e), - hai, reek, feestpredikatie v.; - priester m. m.; -ohr o., -schwamna m. (Pl.) Judas(-es, mv. -en)m. reusachtige haai,Jonas- priester 'Ti. die een 50jarig feest viert; oor o.
visch m.; -kicrbis m. kalebas v.
-rede v. feestrede v.; -sang m., Z. -ge- Jude, (-n, mv. -n) m. Jood m.; der
JQnathan, (-s, mv. -e) m.intieme, sang; -schmaus m. feestmaal o.; -tag m. ewige -,de wandelende jood;2.(Gg.)woezeer vertrouwde vriend ni.; Breder -, de Feestdag, dag m. van het jubileum; 2. keraar, bedrieger, schacheraar m.;
rroolijke, heuglijke, gedenkwaardige (Volkst.) -n führen, in angst verkeeren,
Noord - Amerikanen.
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Joden—zins, (-es, mv. -en) m., Z. gemoed hebben, onschuldig zijn; -kelt v.
-wucher; it. Z. -sleuer; -zopf m. Pool- jonkheid v.
Judelei of Ji delei, (-en) v. sche vlecht, haarziekte, plica v.
Jagend —lust, v., Z. -freuden;
schatheren o., schacherij, afzetterij v.,
Juder ei , (-ry) v. uittangen o. van -schri/lenv.rnv.werkjes,geschriften o.mv.
woekerhandel m.; 2. Joodsche taal, uit den jood, schacherij, woekerij v.; it. jo voor de jeugd; -schri ftsleller m.kinder-sprakv.,Jodchilet
-denbolv. schrijver,schrijver m. van kinderwerkjes;
Jude (1)n, jj.deln, (jude(l) te,ge- Judica, (onb.) V. voorlaatste Zon -spiel o. spel o. voor de jeugd,kinderspel
voor Paschen.
-dagm. o.;-slárke v.,Z.-krafl;-slreich m.jeugdige
jude(l) t en judelle, gejudell) o. ww., ni.
den jood uithangen,woekeren,
oekeren, scha Judieaturbank, bánke) v. streek m., jeugdige onbezonnenheid v.;
-sonde v. zonde v. in de jeugd begaan;
cheren; 2. met een Joodschen tongval rechtbank v. van koophandel.
spreken.
Jodin, (-nen) V. jodin, joodsche -taumel m. je!tgdige onbezonnenheid, onbesuisilheid, onstuimigheid v.; -Iraum m.
Joden -apfel, (-apfels, mv. -ap/'el) vrouw V.
m. jodenappel, citroen ni. van de grootJidiseh, bijv. nw. joodsch, jood droom m. der jeugd; -well vile wereld v.in
-e Spra--achtig,jo(lv send; hare wording; 2. jeugd v., Z. Jugend (2);
ste soort; -art V. jodenmanier v.; noch
--, op jodenmanier,zoo als ale joden; -ba- che, Joodsche taal, Hebreeuwsche taal; -zeil v. jeugd, jonkheid v., tijd m. der
zar m. joden ;•inkel, jodlenbazar m.; -be- -deulsch,joodsch-duitsch,joden-duitsch; jeugd, jeugdige leeftijd m.; —vertreib m.
kehrer in. jodenbekeerden, zendeling m. -e Zinse, -er Wucher, Z. Judenwucher; vermakelijkheid v. voorde jeugd, kinderonder de jolen; -docke v., Z. -kirsche; - handelrt, joodsch, als een jood; - reden, pret V.
Juj u ba, v., Z. m. (Pl.) roode borst-dorp m., Z. Judasdorn; -eid in. joden jood ch, Hebreeuwsch praten.
m.; -teder v. (P1.) roer;; ru id o.;-ed
Juften, Juftenleder, Z. Jucht bezie, jujube v.
-fisch m., Z. Hamnerf sch; -frau v. jodin,
Jtifers, v. mv. juffers v. mv., Jul, (-(e)s) m., z. m. jool m., feest
o., pret v.
Joodsche vrouw v.; it. vrouw v. van een scheepsmasten M. mv.
jood; -gasse V. jodensteeg, jodenstraat,
Ju.gelbeere, ( n) v. mirtenbes v. Jij1en, (julte, gejult)o.ww.j ubelend
jodenwijk v.; -gemeine v., Z. Judenschaft;
J^.gend, v., z. m. jeugd, jonkheid, feestvieren.
-genosse m., -genossin v. jood m., jodin jongelingschap v., jonge jaren o. nov.,
Julep, (-s, mv. -e) m. (Gen.) koel
-dranki.
v.; -gesicht o. jodegezicht o.; -harz o. levenstrijdperk o., dat op de kindsheid
jodenlijm v., ,jodenpel: o.; -hans o.joden- volgt lente v.des levens;fr- heste -, zarle
Julianisch, bijv. en h. Juliaansch;
huis o.; - heller m. (fig.) das is! keinen -, vroegste jeugd; bluhende -, bloem v., -er Kalender, de dooi Julius Cesar inge— werlh, (lat is geen cent waard; -hut schoonste tijdperk o. der jeugd; in der voerde tijdrekening, Juliaansche tijdre
i ng.
-ken
m. jodenhoed m.; (PI.) zinkruid o., gele Blulhe der -, in den bloei der jaren;(fig.)
of wilde halsamijn m.; -kirchhof m. jo roan spurt diesem Weine 4 die - an, men
Jijli(us), (onb.) m. Juli m., Hooi
-mandv.
-kirsche v. ,jodenkers, ho--denkrhof.; proeft, bemerkt wel dat & nog jong is; 2.
berelle v.; it. kornoelje v.; 2. --of —bauw jongelieden, jongelingen m, mv., jonge
J1ius—käfer, (-kd Pers, mv. -kám., —slaude v. jodenkerseboom m.; it. luchters v. mv., jeugd v.; (Spr.) - hal fer) m. bonte diinkever ni.; -loser m.
kornoeljeboom m.; -land o. Joodsche land, lceine Tugenrl, kinderen handelen als kin- groote zilveren munt v. ter waarde van
beloofde land, Kanaan o.; -leim m., Z. leren, kinderen moet men wat toege- omtrent 3.60 gulden; -pfirsich m. vroege
perzik m.; -traube v. vroege blauwe
-harz; -nadel v., Z. -stein (2); -name m. ven.
Jugend-alter, (-s) o., z. m. jeuá- druif V.
jodennaam, Joodsche naam m.; -nuss v.,
z. Pinipernuss; -palnie v. blad o. van den; lige leeftijd rn., lente v. des levensjeugd
Julie, (-n) v. jol v.
dwergpalmboom; - kappel v. jodenmaluwe! v.; -anntuth v. bevalligheid, aanvalligheid
Jumarre, (-n), Jumard, Ju V. der jeugd; -bluihe v. blos, bloei in., mar, (-(e)s, mv. -e) ni. mailos, osezel
v.; -pech o., Z. -harz.
Judensehaft, (-en) v. jodenge- schoonheid, frischheid V. der jeugd; UI., fabelachtig muil-paard, muildier o.
meente v.; it. Joodsche vereeniging v.; -kraut ni. drift, onbezonnenheid v. der
Jung, (janger, ji iigst) bijv. en b.
jeugd; -fe/tier ni. jeugdige nalatig jong, jeugdig; -er Mensch, jonge mensch;
(Scherts.) jodenwijk v.
onbezonnenheid v., misstap-heid, it. jongeling m.; -es Blut, jong, jeugdig
JUdenschaftlich, bijv. nw. betrekking hebbende op eene joodsche ver In. uit gebrek aan ondervinding; -fewer' bloed; in -en Jahren, in de jeugd; -e
-enig. o. jeugdig vuur, vuur o. der jeugd, voort Henne, -es Huhnchen, kuiken o.; -er Lotte,
v.; -freuden v. mv. ver -varentdhci,f jonge leeuw, welp in.; -es Fleisch, versch,
Juden schule, ( en) V. jodenjeugd; -freund-^nakelijbhdV.mvr zacht vleesch; -es Bier, jong,versch;(Spr.)
school v.; it. Z. - tempel; - schutz in. bescherming v. der joden; —geld o., Z. --in, vriend m., vriendin V. der jeugd;2. - gewohnl, alt get/an, jong gewend, oud
- steller; -spiesz m. (fig,.) alit deun —e schoolkameraad m., vriend m., vriendin gekend; wieder - werden, verjongen; sich
law fen, woekeren, woekerhandel drijven, V. van iems. jeugd; - fiille v. kraeht,frisch- - kleiden, als een jong mensch; das liisst
schacheren; -sprache v. jodentaal v.,jood- heid, schoonheid v. der jeugd; -ge[ahrle, Behr -, dat verraadt te veel dejonkheid,
sche tongval ni.; -stadt v. joodsche stad, -ge[öhrlin, speelkameraad, speelmakker Z. Junge, jurrger,jungsi; 3. (van den tijd),
door joden bewoonde stad v.; 2. joden- in., speelgenoot m. en v.; -gemi lh o. jong, pas geleden, nieuw, pas.
wijk v.; -stein m. (Delfst.) versteende jeugdig gemoed o.; -genoss, —in, Z. -ge Junge, (-n, mv. -n) m. jongen,
zeeegel m.; 2. spitziger —, stekel in. van %ahrte; -gr ttin v. godin V. der jeab,., knaap in.; er isi hein - mehr, hij is geen
een egel;- steuer V. belasting v.,diejod.n Hebt; -hit ze v., Z. -Feuer; -jahre v. kind eieer; loser, lcichlferliger, muthwilbetalen moeten, jodenbelasting v.;-strasze jeugdige leeftijd m., jeugd v.,jonge jaren liger -, knaap, deugniet, guit, losbol m.;
v., Z. -gasse; - tempel m. joodsche tem- V. mv.; -kraft v. kracht V. der jeugd, Z. leerling, leerjongen ni.; it.Z. Lau%junge;
II. (das Junge, ein Junges, rev. Junge,
jeugdige kracht v.
pel m., synagoge V.
Judenthum, (-s) o., z. m.joden- Jugendlich, bijv. en b . jeugdig, lie Jongen) o. jong dier, jong, pas
jong, wat de jeugd eigen is; -es Aller, geworpen dier o., jonge vogel m.; (van
dom, judaisme o.
Joden-viertel, -tets, mv. -tel) jeugdige leeftijd; -e Munlerkeit, vroolijk- paarden), veulen o.; (van kippen), kuiken
o. jodenwijk v., jodenkwartier o.; -weih- heid (Ier jeugd; -e Arbeit, werk van de ).; (van leeuwen), welp m.; -n eer/en
rauch in. jodenwierook v.; -wucker m., jeugd; -e Uebereilung, onbezonnenheid v. )f seizen, jongen werpen, Z. jongen; -n
-zins m. interest m., die den joden is der jeugd; 2. bloeiend, frisch, groen, machen, voorttelen; (Volkst.) sie hal
toegestaan; 2. jodenwoeker, hooge inte- jeugdig; it. lichtzinnig, onbezonnen, on- schon ein -s, etw. -s, zij heeft al een kind;
besuisd, onbestendig; er sieht noch schr Thier, das lebendige - zur Welt bringt,
rest m.
Judginzen, (judenzte, gejudenzi)o. - aus, hij ziet er nog zeerjong uit; - Ihun, voogdier o.; die Muller and ihre -n, de
ww. denken, handelen, zich gedragenals zich als een jong mensch voordoen, ge- moeder, de oude er, hare jongen; 2. (mv.
dragen;ein -es Gemzcth haben,een jeugdig .n), jongelieden m. en v. mv., jongen m.
een jood.
bezorgd zijn; 3. lange baard m.; 4. maaltijd in. zonder vleesch.

(-

.

-

-

—

(

Jun.

694

Jun.

Jun.

mv., kinderen o. mv., jeugd v.; (Spr.) maagdenvlies o.; -hers o. (Delfst.) maag- ment o.; -p/laume v. veeltakkige pruimewie die Alten sungen,so zwitschern die -n, denhart o. (een schelpdier); -honig m. boom m.; -quecksilber o. of -quick o., Z.
zoo de ouden zongen, piepen de jongen.
Jongen, (jungte, gejungt) o, ww.,
m. h. jongen, jongen werpen, voorttelen.
Jtjngen, (jungle, gejüngl)bedr.ww.
verjongen, weer jeugdig maken.
Jungenarbeit, V. werk o., arbeid
m. van een leerjongen, jongenswerk o.;
2. kinderwerk, prulwerk o.
Jungenhaft, ( -er, -si) bijv. nw.
jongensachtig, kinderachtig; it. kwajongensachtig; it. leer jongensachtig.

maagdenhonig, zuivere honig m.; 2. hon i g m. van werkbijen; - hopen m. maagdenhop V.
Jungferjren, (jung feririe, j ungferirt) o. ww.de jufvrouw uithangen,zich
kleedes, zich gedragen, gekleed gaan als
eene jufvrouw; it. eener dame het hol
maken.

J'ungferjrer, ( s, mv.Jungferirer)
-

m. vrijer, minnaar, beminde m.

Jungfer-kàfer,

(-

kd[ers, mv.

Jongen —jahre, o. mv. jongensja- - kaler) m., Z. Marienkafer; -kamra m.,
ren, leerjaren o. mv.; -leben o. jongens - Z.Nadelkerbel; -kind o.onnatuurlijk kind,

Jung fernquccksilber; -raub m., Z. Jung(ernraub; -rduber m. schaker, ontvoerder m.

Jungferschaft, v. (Volkst.) Z.
Jung frauscha ft.

Jungfer-schwarm, schwar m(e)s, mv. -schwarme) m. zwerm m.,
menigte v. meisjes; 2. (Landh.) eerste
zwerm m. bijen van een korf; -schwefel m.
zuivere zwavel v.; -stand m., Z. Jungfernstand; -tabak m. kleine tabaksplant
V. met hartvormige bladen; -vitriol m.
zuivere vitriool o.; -wachs o. maagden was o.; -wein m. maagdenwijn, voorloop
m., wijn m. die uit de perskuip vloeit
voor dat de druiven geperst zijn; (Pl.)
vijfbladerig klimop o.
Jungfrau, (-en) v. maagd, jonk
dochter v.; adelige - ,adellijke-vrouw,jnge
dame, jonkvrouw v.; die - Maria, die
heilige -, de H. Maagd Maria; (Sterrenk.)
die -, das Zeichen der -, maagd v.
(-

leven o.; it. leven o. als leerjonen; -posse onecht kind o., bastaard m, en v.; -rein
v., -streich m. jongensstreek, guiten o., Z. Jungferchen.
baldadigheid v.; -stand m.-strekm.,
Jingferlich, bijv. uw., Z. jungstand m. van (leer)jongen; - steiger m. fráulich; 2. (Scherts.) maagdelijk,maag(Bergw.) opziener m. over de jongere ^derein, zedig, ingetogen, kuisch; - essen,
met kleine stukjes, beetje voor beetje
mijnwerkers.
J finger, (vergr. trap van jung)bijv. eten; - trinken, met kleine teugen drinen b. jonger, jeugdiger; er ist um ze/in ken; -keit v. maagdelijkheid, ingetogenla/ire - als ich, hij is tien jaar jonger dan heid v.
ik; der -e Bruder, jongere broeder; PliJungfer—magd, (-mágde) v. ka
Jungfrauenkloster, (-klosters,
sluw dienstmeisje o.; -milch-menirv., mv. -klóster) o., Z. Jungjernkloster.
nius der -e, P. de jongere;(lig.) -e Zeitung,
Nachricht, jonger, nieuwer, minder lang V. maagdenmelk v.; -nadel v. zeer kleine
Jungfraulein, (- leins, mv. -rein)
o. meisje o., kleine of jonge jonkvrouw v.
geleden; -er Käse, jonger, verscher; 2. speld v.
(-s, mv. Junger), leerling, aanhanger m.;' Jungfern-apfel, ap[els, mv.
Jungfraulich, bijv. en b. maag
jonge dochterachtig; -er Krans,-delijk,
(H. S.) jonger, discipel m.; (fig.) - der -yip fel) m. maagdenappel m.; - bienen v.
Wissenschaf t,beoefenaar m.; (Hand.) leer- mv. eerste zwerm m. bijen uit den korf; bruidskrans m.; (fig.) rein, zuiver, kuisch,
jongen m., die zijn leertijd heeft doorge- -erde v. gezuiverde aarde v.; -fieber o., zedig, bescheiden, beschroomd; -keit v.,
Z. -krankheil; -finger m. ringvinger m.; Z. Jungfrauschaft; (fig.) onschuld,reinbracht.
JUngerschaft, V. stand, staat m. -glas o. (Delfst.) spiegelsteen o. en m.; heid, onbedorvenheid, zedigheid, ingetogenheid v.
-gold o. gedegen goud.
van leerling &.
Jungfer, (-n) v. juffer, vrijster v., JUngfernhaft, bijv. en b., Z. Jungfraulicht, (-s) o., z. m.
nieuwe maan v. in September.
meisje o., maagd v.; sic ist noch eire -,I jun. fráulich.
zij is nog een jong meisje, maagd; alle -, JUngfern-haring, (-(e)s,mv.-e)
Jungfrauschaft, V. maagdelijk
maagdelijke stand of staat m.; it.-heidv.,
oude vrijster;(Gg.)diese Festung isinoch -, m.haring m.van de eerste vangst; -háutchcn
is nog nooit ingenomen;2.meisje o.uit den o. maagdenvlies o.; -honig m.maagdenho - maagdom m.; einero Má dchen die - nehburgerstand, jufje o.; 3.(in de aanspraak), nig,eerste,beste honig m., -hund m.schoot- men, een meisje onteeren, de maagdemejufvrouw v.; 4. meid, maagd, dienst- hondje, juffershondje o.; -hop/'en m. eer lijkheid ontnemen.
eerste jaar;-stelingm.vadhopt
meid, dienstmaagd, kindermeid, bonne,
Junggesell, (-en, mv. -en) m.
kamerjufvrouw v.; 5. (Ger.) blok, waar -kind o., Z. dungferkind; -klostero. non- jonkman, vrijgezel m.; er ist noch ens
misdadigers aan vastgesrneed worden; die nenklooster o.; - knecht m. saletjonker in.; reiner -, hij is nog louter leerjongen; 2.
eiserne -, een martel - en moordtuig o.; it. (i. k. bet.) vrouwengek, meisjesgek m.; jongste knecht in.
kerker m., gevangenis v.; (PI.) nackte -, -krankheit V. bleekzucht, vrijsterziekte,
Junggesellen-leben, o.,
L. Zeitlose, Herbstlilie; - im , Grünen, opstijging V. der baarmoeder; -krans in. -stand, m. staat m. van vrijgezel, onjuffertje o. in het groen, nigella v.; (Nat. maagdenkrans m.; (fig.) maagdelijkheid gehuwde staat m.
bist.) steltvogel, steltlooper, watervogel v., maagdom m.; -kraut o. zinkruid o.;
Junggesellenschaft, v. ongem.; - aus Numidien, kraanvogel m.; it. 2. Z. Bdrlapp; -krone v.maagdenkroon v.;' huwde staat in.,
glazenmaker m., juffer V. (een insect); -lecker m., Z. - knecht; -leder o. (PI.)deeg,. JUngheeker, ( -kers, mv. -ker)m.
(Zeew.) rondhouteno.mv.,juffers v. mv.; mengsel o. van witte maluwe; -milch v.,Z. (Nat. hist.) periet m. met gelen bek.
(Straatm.) stamper, handstamper m., Jung fermilch; -nadel v., Z. Jung fernadel;
JUngheit,v .jonkheid,verschheid v.;
juffer v.; (Schéik.) soort van trechter; -nary m., Z. - knecht; -nelke v. Virginische (van bier),verschheid v.;(van het vleesch),
(Mol.) beste soort van moleusteenen.
anjelier v.; -ól o. zuiverste, fijnste boom- verschheid, malschheidv.; 2. Z. Jugend.
Jungfer ahre, ( n)v.(Sterrenk.) olie v.; -quecksilber o. zuiver, in vloei- Jungknecht, (-(e)s, mv. -e) m.
aar v. der maagd (eene ster); -alaum m. baren toestand gevonden kwikzilver o.; onderknecht m.
onvermengde, zuivere aluin m.; -(n)an- -raub m. maagdenroof m., schaking,ontJangling, ( (e)s, mv. e) m.jontigua v. (Boekdr.) kleinromein o.; -biene voering v.; -rede v. (Pol.) eerste rede v. geling, jonkman, aankomende man m.;
V. werkbij v.; -birne V. maagdenpeer v.; van een redenaar in eerie vergadering; er ist trein - mehr, hij is geen kind meer,
-blei o. gedegen lood o.; -bogen m. die- -register o. (Org.) viervoetig fluitregister hij is de kinderschoenen ontwassen.
o.; -schrift V. (Boekdr.) wegnonne,kleine
vekruid o.
Jinglings-alter , o., z. m.,
Jtngferehen, (v erkl.) o.juffertje, drukletter v.; -schule V. jonge -jufvrou- -jahre, o. mv. jongelingsjaren o. mv.,
wenschool, school v. voor jonge jufvrou- ouderdom, leeftijd m. van den jongeling;
meisje, jufje o.
Jungfer-erde, v., z. m. (Scheik.) sven, meisjesschool v.; -stand m. maag -brume V. fluweelbloem, duizendschoon
staat, ongehuwde staat m.; -sucht-delijk v.; -hitte V. vuur o., drift V. van den
zuivere, onbeploegde aarde v.; -finger m.
ringvinger m.; -gold o. gedegen goud, V., Z. krankheit; -volk o. (gemeenz.) jongeling,
onvermengd goud o.;-gurtel rn.maagden- meisjes o. mv., jonge dochters v. mv.;;- Jung
(- mannes, nlv. -mdener) m., Z. Jüngling; it. jong gehuwde
gordel m.; -haar o. (Pl.) wilde gerst v.; -swinger m., Z. -kloster.
-haring m. (Vissch.) haring m. van de
Jungfer dl, ( (e)s, mv. e) o., Z. man m.; 2. -- of - meister m. jongste gil
i. gebr.) jonge-debrom.;2(w
eerste vangst; -hdulchen o. (Ontlk.) Jung fern4l; -pergament o. zuiver perka (-

-

-

-

—maan,

—

-

-

-

Jus.

Jup.

Jux.
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meester, jonge baas, zoon m. van den Jupiter, god m. des hemels; (Sterrenk.)
Justjrer, (- s, mv. Justirer) m.
Jupiter m. (eene planeet).
meester des huizes.
werkman m.,die de verschillende deden
Jüngst, bijv. en b. onlangs, pas, Jupiters-bart, (-bart(e)s, mv. van een voorwerp of werktuig pas maakt,
niet langgeleden; - geboren, jonggeboren; - bdrle) m. (PI.) zilverblad o,; -blame v. ineenzet, vereffenaar, samenvoeger, ijker,
-verwichenen Sonntag, laatstleden Zon- jupitersbioem v.; -fisch m. jupitervisch meter m.
m.; -mond, -satellit, - trawant m.maan v., Justjr–feile, (- n) v. justeervij1 v.;
dag.
Jtngste, (der, die, das) bijv. nw. satelliet, trawant, wachter m. van de pla- -trage v. goudschaaltje, muntschaaltje,
(vergr. trap van jung), jongst(e); der - neet Jupiter.
justeerschaaltje o.
Sohn, die - Tochier, das - Kind, dejong- Jura, o. mv. de rechten o. mv., Justiz, v., z. m. recht o., rechtvaarste zoon &; (fig.) laatst; die -n Briefe,de rechtsgeleerdheid v.
digheid, gerechtigeid v., rechtsprekende
laatste brieven; der - Tag, das - Gericht, JuramQnt, (- s, mv. -e) o. eed m., overheid v., gerecht, gerechtshof o.,
rechtbank, justitie v.
de jongste dag, het jongste gerecht, het eedzwering v.
Jurgit, en,mv. -en) of Justus, Justiz–amt ,
laatste oordeel.
- collegium
Ji ngstens,jungsthin,bijv.nw., (onb.) m. gezworene m., lid o. eener –hof m., – kammer v. rechtbank
j ury.
v., gerechtshof o., college o. van rechters,
Z. jungsl.
Jung–thier, (-( e)s, mv. -e) o. Juratorisch, bijven b.ondereede raad m. van justitie; -beamter m. be( Jachtw.) wijfjes-hinde v.; tverfer m. beloofd, dooreen eed verbonden.
diende ni. bij de rechtbank; it. officier
(Nat. bist.) gestreepte huisjesslak v.
Juruto, bijw. door een eed, onder van justitie; -kanzlci v. kanselarij v. van
het gerechtshof; -ministerm. ministerm.
Junior, (- s, mv. -en) m. jongere, eede.
jongste m.
JuratQrisch, bijv. en b., Z. Jura- van justitie, zegelbewaarder m.; - ministerium o. ministerie o. van justitie; -mord
Joni(us), (onb.) m. Juni m., Zo- terisch.
mermaand v.; im -, in (de maand) Juni; JUri of Jury, en) v. (Ger.) jury m. gerechtelijke moord m.; - pflege v.
v., gezworen gerecht o., rechtbank v. van rechtspleging, rechtsbedeeling v.; -rath
-ká[er m. junikever m.
m. raadsheer m. in het hof, in derechtJanke, (- n) v. (Zeew.) jonk v., gezworenen.
Juridisch, bijv. en b. gerechtelijk, bank; -sache v. rechtszaak v.; - verweigeChineesch vaartuig o.
Junker, (- s, mv. Junker) m. jonk- krachteins of volgens de wet, met het recht rung v. rechtsweigeriug, niet ontvankelijkheid v.; - wvesen o. rechtswezen o., al
heer, jonker, jonge edelman, zoon m. van overeenstemmende.
een edelman; it. baanderheer m.;(KrijgsJoris, bijw. rechtens, krachtens,vol- wat op de rechterlijke macht betrekking
w.) vaandrig,vaandeldrager m.;(Scherts.) gens de wet.
heeft of er toe behoort.
(-

-

(-

landelijkedelman m.; (Jachtw.) - werden, JurisdietiQn, (- en)v.rechtsmacht JustQrium, (- s, mv. Justorien) m.
(van kwartels), niet naar de lokstem v., rechtsdwang m., rechtsgebied o., ju- (Letterg.) vereffenaar m.
hooren, zich niet laten vangen; 2. bier o. risdictie v.
Juwel, (- s, mv.-en)m. ofJuwele,
uit Marburg.
Jurisprud@nz, v. rechtsgeleerd- (- n) v. juweel, gezet edelgesteente o.,
Junker–birne, (- n) v. (Tuinb.) heid, rechtskunde, wetenschap v. van de kostbare steen m., kleinood o.; (mv.)
muskuspeer, ronde, uivormige Zomerpeer rechten en wetten.
kleinooden, sieraden o. mv., kostbaarbev.; -blame v. vroege gentiaan v.
Jurist, en, mv. -en) m. rechtsge- den v. nlv.
Junkerhaft , jt nkerlieh , leerde, advocaat, jurist m.; 2. student m. JuwQlen-bi rste, (- n) v. steen junkermaszig, bijv. en b.ridderlijk, in de rechten, jurist M.zettersborstel m.; -handel m. handel m.
Juristerei, en) v. (Scherts.) in edelgesteenten, juweelhandel m.;
jonkerachtig, als een jonker, adellijk.
-handler, —in, juwelier m., juwelierster
Junkerherrsehaft, v. heer- rechtsgeleerd mengelmoeso.
schappij v. van den adel.
Jurijstiseh, bijv. en b. aan rechts- v., handelaar m., handelaarster v. in edel gesteenten; -käfer m. keizerskever m.;
Junkeriren, junkern, (Janke- geleerden eigen.
ririe, junkerirt en junkerte, gejunkert) o. Jus, (onb., mv. Jura) o. recht o., -káctchen o. juweelkistje o.; -ki ns/ler m.
ww. den jonker of jonkheer spelen, zich rechtsgeleerdheid v., rechten o. mv.
steenzetter m.; -laden m. juwelierswinals jonkheer voordoen.
Just, bijw. (Volkst.) juist, van pas, kef m.; -ring m., Z. Diamantring;
- schmuck m. jtrweelen tooisel, diamanten
Junker–leben,(-s) o., Z. m.jon- precies, zoo even, te rechter tijd.
kerleven, leven o. als jonkheer; (6g.)
Justi$eiren, (justificirte, justifi- tooisel o.; -uhr v. horloge o. met edelgevroolijk leien o.; -stand m. stand m. van cirt) bedr. ww. eineg: Misselhdter-, rech- steenten versierd.
ten,vonnisseri,het vonnis uitspreken over; Juwelier, (- s, mv. -e) m., Z. Juwejonkheer, adelstand rim.
Junkerthum, (- s) o., z. m., Z. eine Rechnung -, vereffenen, liquideeren; lenhá ndler. –
2. rechtvaardigen, wettigen, volkomen Juwelier-arbeit, (- en) V. steen Junkerherrscha%t.
zetten, juwelierswerk o.; -kunst v. kunst
Juno, V. (Fabell.) Juno, godin v. der vereileuen.
aarde.
Justiren, (justirte, justirl) bedr. v. om edelgesteenten te zetten; -laden
Junta, (Jun/en) v. (in Spanje),com- ww. juist en gelijk maken, richten, wa- m., Z. Juwelenladen.
terpas maken, tot de juiste maat, het. JuxtapositiQn, (- en) v. aanzet missie, overheid, junta V.
Jup(p)e, (- n) v. buis,wambuis,rjg- juiste gewicht brengen; (Muntco.) jus- Ling v., aangroei, aanwas m. van buiten.
teeren; (Boekdr.) in formaat brengen;
lijf 0.
Jupiter, (- s) m., z. m. (Fabell.) (Letterg.) verellenen.
(-

(-

1{ f.
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Kaf.

K (t)
IK, (K of K's, mv. K of K's) o. (elfde gedeelte, deel, lot o.; - Weiu, aandeel, geK fer-ente, (-n) v. kleine zilverletter van het alphabet) k v.
deelte, lot o.
duiker m.; -geschlecht o. kevergeslacht o.,
Kaa of Kph, ( en), Kaue, ( n) Kabel -weire, bijv. en b. bij have- keversoort v.; -larve v. pop v.; -lans,
V. (Iiergw.) kate, hut, barak v., afdak o. lingen, bij gedeelten, bij loten; -geschla- -milbe v. kever mijt, kevermade v.;
Kabaek, (-s,mv.-e)m.,Kabacke genes Tauwerk, dubbel gedraaid touw- -muschel v. kevermossel, zeesloep v.;
of Kabaehe, (-n) V. (in Rusland), werk; -wiese v. verlote, in kavelingen -raupe v. keverrups v.; -sclinecke v.
bier- en brandewijnbuis o., herberg, verdeelde weide v.
wolfsmuil m. (eene schelp); -schróter m.
kroeg v .
Kabes tan,(-(e)s,mv.-e)m.(Zeew.) blauwe garnaal v.; -wur.z(el) v. groot
kaapstander m., gangspil, ankerspil v.
klierkruid o.
Kabale, (-n) v., Z. Cabale.
Kabis, in., Z. Koplkohl.
Kabbala, v ., z. m., Z. Cabbala.
Kaft', (-(e)s, inv. -e) o. (Landb.)
Kabbalist, ( en, mv. en) m., Z. KabQlzen, (kabolzie, gekabolzi) o. kaf o., Z. Spree.
ww. geraas maken, stommelen.
Cabbalist.
Kaffe en Kaffe(Q), (s-) ni., z.
Kabbalistisch, bijv. en b., Z. Kachectiseh, bijv. en b. kwaad- m. koffie v.; -trinken, koffie drinken;
Cabbalistisch.
sappig, ziekelijk, sukkelend.
2. Z. Kafe(e,baum.
Kabbau, (-en) V. kijfachtig wijf o.; Kachel, (-n) v. kachel v., kookpot Kaffec-aufsatz, (-satzes, mv.
m.; it. ovengat o.; (fig.) eine alle -, (i. k.; -sal:e) in-, Z. -zeug; -bauna m. koffie (Volkst.) visschwijf o.
Kabbel , bijv. nw. (van golven), bet.) oude vrouw v., die zich als een boom m.; -besuch m. koífievisitev.;-biljong meisje kleedt; 2. (Nat. kist.) boom-'ter o. (Scheik.) koffiebitter o.; -bohne v.
brandend, schuimend, hooggaand.
Kabbeln, (kabbelle, gekabbelt) o. luis v.; 3. (Steenti.) klinker m.,ovensteen^ koffieboon v.; -braun o., Z. -[arbe; 2.
ww. (Zeew.) (van golven), kabbelen, m.; -form v. (Pott.) pannevorm m.; koliiekleurig, koffiebruin v.; -brenner m.
branden, schuimen; die See kabbelt, de -o fen m. kachel v. van gebakken steen, ^ koffiebrander m.; it. Z. -trommel; -breit
,o., -bricken m. koffieblad, schenkblad o.;
zee schuimt, verheft zich; it. kibbelen, oven m.
kijven .KachelQng, (-(e)s, mv. -e) m. -bruder m. liefhebber m. van koffie, kofKabbelsee, (-n) v. hooggaande (Delfst.) kasjolong, melkwitte halfeer- 1 óedrinker m.; -erbse v. grauwe erwt v.;
weerde
chalcedoon, ondoorzichtige -farbe v. koffiekleur v., donkerbruin,
zee, onstuimige zee v.
koffiebruin o.; -garten m. koffietuin m.;
kwartsagaat m.
Kabbes, m., Z. Kop/'kohl.
Kabel, (-n) V. of (-s, mv. Kabel)KachelQt, (-(e)s, mv. -e) m. ca- -geralhe, -geschirr o., Z. -zeug; -hans o.
koffiehuis o.; auf of in das —gehen,naar
m. kabel m., kaheltouw o.; 2. kaveling v., chelot, kazelot, potvisch m.
aandeel, gedeelte o.; eine - Wein, eene
Kaeheltjng, (-en) m., Z. Kache- het koffiehuis gaan; -kanne v. koffiekan
v.; -kessel in. koffieketel m.; -koelt m.,
kaveling, partij V. &; 3. rente-uitdeeling long.
v., dividend o .
Kaehexie, v ., z. m. kwaadsappig- Z. - schenk; - pocher in. koffiekan v., Z.
-top/'; -lampe v. koffielamp v.; -lóffel m.
Kabel aar, (-en) v. (Zeew.) ka- heid, ziekelijkheid v.
Kack. bijv. nw. naakt, bloot, zon - koffielepel m., koffielepeltje o.; -nauhle
be'ariug v., touw o. zonder eind, waar v. koffiemolen m.; -pan/ce v. of -róscher
aan de ankerkabel bij liet anker - lichten der veeren,
wordt bevestigd, tweeduimsch, drieKaeke, v. (Volkst.) drek m., kin- m., Z. - trommel; -pfanznng v. koffieplantage v.; -sack m. koffiezak ra.; -satz m.
duimsch kabeltouw o.; -garn o. kabel -, derkak m., vuiligheid v.
garen, kabeltouw o.; -gat o. kabelgat l Kacken, (hackle, gekackt) o. ww. koffiedik o.; -schale v., -schálcherc o. kofo.; -holt o.in kavelingen afgedeeld hout o. (Volkst.) kakken; (fig.) in die Hosen -, fiekopje o.; - schenk, --in, koffieschenker
Kabeling , (-(e)s, mv. -e) m. ka- doodsbenauwd zijn; irk will dir was -, ik m., koffiezeester v.; -schenke v. koffie
huis, schofthuis o.; -schulter m., Z.-veling,afd .
gedeelte o.
zou je bedanken, dat doe ik nooit.
Kabelja_u, Kabliau, ( (e)s,mv. Kaekerlaker,( -s,mv.Kacker laker) - trommel; -schwester v. koffedrinkster,
liefhebsterv. van koffie; (gemeenz.)babm., Z. Kakerlak.
-e) m. kabeljauw m.
Kabeljau-fanger, -fischer, Kaddig, Kaddik, (-(e)s, mv, belaarster, konkelaarster v.; -seiche v.,Z.
-jager, m.kabeljauw- vanger, -visscher -e), - beerstraueh, (-strauch(e)s. -trichter; -sieder m., Z. - schenk; -sloff
m.; -leper v. kabeljauwsiever v.;---thran mv. -sträuche) m. jeneverboom, jenever- m., Z. -bitter; -surrogat o. middel o. dat
koffie vervangt, koffiesurrogaat o.;
struik m.
de
m. kabeljauw-levertraan v.
Kader, (-s, mv. Kader) m. (ver- -tasse v., Z. -schale; -teller m. koffieblad
Kabel-kleid, (-(e)s, mv. -er) o
o.; -liegel m. oven cn., kachel v. om koffie
bekleeding v., omwindsel o. van den ka- oud.) dubbele kin, onderkin v.
bel tegen het schuren; -lange v. kabel -Kaduciren, (kaducirte, kaducirt) te branden; -tisch m. koffietafel v.; -topf
bedr. ww. voor vervallen verklaren; ver- m. koffiepot, -ketel m., -kan v.; -t rank
lengte v. (120 vademen).
m. koffiedrank in., koffie v.; -trichter m.
Kabeln, (kabelle, gekabelt) o. ww., beurd verklaren.
K ,fer, (-s, mv. Ká fer) ni. kever m., koffiefiltreer v.;- trommel v.koffietrommel
m. h., Z. (ver)losen; 2. bedr. ww. bij lov.; -lute v. (Delfst.) bruine toethoren m.;
tor v.
ten, kavelingen verdeelen.
K fer -art, (-en) v., Z. -geschlecht; -wirih ni. waard in. in een koffiehuis,
Kabel-raum, (-(e)s, mv. Kabel
nau ni e) in., Z. -gat; -seil o. kabeltouw o., -artig bijv. nw. keverachtig, kevervor- koffiehuishouder in., Z. - schenk; -zeug o.
kabel m.; -tanz m. schippersdans,kabel- mig; -blume v. (PI.) eene soort van twee- koffiegoed, koffiegereedschap o.
blad o., keverophrys v.
K fieh, K ,$cht, Kafig, (-(e)s,
dans m.; -tau o., Z. -seil.
Kabelung, ( en) V. verkooping, Kaferehen, (verkl.) o. kevertje, mv. -e) m. kooi, vogelkooi v.; in eihen seizen, then, in eene kooi zetten; (fig.)
verdeeling V. bij het lot; 2. kaveling v., torretje o., kleine kever m. of tor v.
-

-

-

-
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gevangenis, nauwe en donkere plaats v.; m. h. beschimmelen, met kaamsel bedekt Kajserling, ( - (e)s, mv. - e) m.
(gemeenz.) koffer m.
nietswaardige keizer m.; 2. aanhanger m.
worden, bederven.
Kafjller, (-s, inv. Kafiller) m. vil - Ka,hmig, bijv. nw. met schimmel, van het keizerschap; 3. (Pl.)bloedzwam,
der m.

Kafillerei, (-en) v. vilderij v., villen
o.; 2. vildershuis o., vilderswoning v.; it.
beroep o. van vilder.
Kgftan, (-(e)s, mv. -e) m. kaftan
m., Tiirksch statiekleed o.
Kafter, (-s, mv . Kä[ter) o. of
Kgfterehen, o. klein vertrek o.,
kooi v.

Kag, (-(e)s, mv. -e) in. (Zeees.)
kaag v., riviervaartuig o.
Kph , (-en) v., Z. Kano.
Kahl, ( -er, -st) bijv. en b. kaal,

-er Kopf, Z. Kahlkop[; -es
Kinn, baardeloos; - coachen, kaal maken,
staakt, bloot;

sleutelbloem V.
kaamsel bedekt, gekimd.
Kahn, (-(e)s, mv. Kahne) m. boot, Kdisern, (kaiserte, gekaisert) bed r.
schuit, sloep v., bootje o.; (Delfst.)schip-' ww. (Volkst. in Konigsberg), ontgroenen,
pertje o. (eene slak); 2. Z. Kahm; 3.' jonassen, inwijden.
(Zoutz.) trog m.
Ken*Ser - pflaume, ( - n)v.(Tuinb.)
Kghu —bar, bijv . nw. met schuiten keizerspruim v.; -papier o. imperiaal papier o.; -recht o. keizerlijk recht o.;
bevaarbaar.
Kahn-bein, (- (e) s, mv. -e) o., -reich o. keizer^•ijk o.; -salat m. dragon
Khnchen, K,hnlein, (verkl.) v., keizerskruid o., keizerssalade v.;
o. been o. aan den Handwortel, enkel m.; -schnill ni. (Heelk.) keizersnede v.;
-schwamm m.. Z. Kaiserling; -slaat m.,
-eiche v. eikeboom m.
Kahnen, (kahnle, gekahnt) o. ww. Z. -reich; - schrift v. (Boekdr.) groot
o.; -thee in. keizerthee, manda--romein
in eerie boot, in eene sloep varen.
Kahn - fármig, bijv. nw. schuit - rijnthee v.; -chum o. keizerrijk o.; 2. kei
-svurde; -titel m. keizers--zerschapo.,Z
vormio, sloepvormig; -fiihrer m. schuit voerder, schipper m.; -geld o. geld o. titel, titel m. van keizer; -vogel in. adevoor het varen met eene boot, veer- laar m.; (in oorlog), veldteeken o., adelaar m.; 2. (Nat. hist.) glazenmaker m.;
geld o.
-wahl V. keizerskeuze, verkiezing v. eens
Kahnig, bijv. nw., Z. kahin g.

ontbinoten, plukken, van liet haar, van
de vederen ontdoen; - werden, kaal worden, het haarverliezen; -geschorner Kopf,
kaalgeschoren hoofd; -er Rock, kaal, afgesleten, versleten; sich - machen, (van laKahn-schnecke, ( - n) v. (Nat.
ken), kaal worden; -er Fels, Naakt; -er hiss.) waterslak v.
Berg, dor, met niets begroeid; -e Gegend, Kai, (-es, mv. -e) m. (Zeew.) kust
dorre, vlakke, eentonige streek; -er V., kant m.; (gewoonl.) kade of ka v.; 2.
Rahmen, zonder sieraad, vlak; -e Wiesen, onderdijk m.; -amt o., -gebuhren v. mv.,
kaal; - aussehen, kaal, naakt; -er Fleck -geld o., -spesen V. mv., -.poll ui. kade im, Walde, open plek; (Zeew.) -es Schii, geld o.
afgetuigd ; -er Baum,kaal,bladerloos;(6g.)
Kai, (-(e)s) o., z. n i. veendamp m.
ein Paar -e Groschen, nietig, onbedui- Kaib, (-s, mv. -e) o.(Prov.)kreng o.
dend, niets beteekenend; -e Ausrede, eI-' Kien, (kaite, gekail) bedr. ww.
lendig, ijdel, onbeduidend; - beslehen,er, (Zeees.) die Raaen -, over de lengte van
kaal afkomen; -er Mensch, laf, lusteloos; het schip brassen.
-es Lob, magere loftuiting; -e Antwort„ Kaiken, (-s, mv. Kuiken) m., Z.
koel, droog; das komnil - heraus, dat is Dohle.
al heel mager, nietig, akelig.
Kaman, (-s, mv. -ne) in. (Nat.
-

Kahl-after,

( -Iers, mv. -ter) r.i.' kist.) kaaiman, alligator m.

keizers;

-zc'asser o. keizerwater o.; -wort

o. keizerlijk woord o., plechtige belofte
V. van den keizer; -würde v. keizerschap
o., keizerlijke waardigheid v.; -wurz v.,
Z. Meislerwr'urz; -zahi V. (Tijdr.) tijd
tijdvak o. van 13 jaren, indictie-kringm.,
v.; 2. hoofdgeld o.
Kaistein, (-(e)s, mv. -e) m. stukjes
o. mV. rotskristal, chalcedoon m.
Kajjte, (-n) v. (Zeees.) kajuit,
kooi, slaapplaats v.; untere,grosze -,groote
kajuit v.
KajU'ten—junge, (-n, mv. -n) m.
kaju-tsjngen,scheepsjongen m;-passagier
tn. passagier m., die eene kajuit bewoont
aan boord.

Kaimeister, (-.^lers, mv. -ster)

Kakadu, (-s,mv.-s)m.kalcketoe v.,
m. kademeester, kaaimeester, haven- gekuifde witte papegaai m.; -fink m. gemeester m.
1 kuifde vink m.; . kanim m. of -muschel v.
Kaiser, ( - s, Inv. Kaiser) m., - in, naps1ak v.
(-nen) V. keizer m., keizerin v.; die --in Kakelbunt , bijv. en b. kakelbont,
Mailer, de keizerin - moeder, moeder v. zot gekleurd, met zonderlinge of veel
des keizers; der 1'ilrkisch.e -, de keizer dooreengemengde kleuren.
Kakeln of kakern, (kakelte, ge
van Turkije, sultan in.; der Russische -,
tle Russische keizer, de czaar in.; (fig.) kakelt of kakerle, gekakert) bedr. ww., Z.
um des -s Bart streilen, om eene nietig - gaskern.
K keln, (kukelle, gekákeli) o. ww.
heid twisten; au[ den alten - hinein leben, verteringen maken, zonder aan de babbelen, snateren, praten, kletsen.
betaling te denken.
Kakerlak, (-en, mv. -en) m.(Nat.
Kaiser - apfe1, (-ap[els, mv. -áp[el) kist.) kakkerlak m.; 2. albino, mensch
m. keizersappel m.; -blunie v. keizers- m. met roode oogen en wit haar.
Kakod,mon, (-en, mv. -en) m.
bloem v.; -bóhnte v., Z. - groschen; -burg
ni. keizerlijke burcht m., keizerlijk slot, kwelgeest, kwade geest, kwelduivel m.
Kakophonie, (-n)v. wanklank m.
kasteel o.; -Fisch m. (Nat. kist.) Japansche
KeLland, (-(e)s, mv. -e) m. vereenikeizervisch m.; -geit o. gele delfstof v.;
-geld o. (Gesch. van D.) keizergeld, geld ging v. van Kalandsbrüder, Kalandshero. met liet keizersbeeld er op gemunt; ren, in de middeleeuwen, die eiken eer
Maandag in de maand,(am Kalands--sten
- groschen m. keizersgroschen o., muntje
van 3 kreuzers waarde; -hans o. keizers lage) in hunne vergaderzalen (Kalundsstamhuis o. des keizers; -krone v.-huis, háuser) on3er deftige maaltijden (Kalandschmause) bijeen kwamen.
keizerskroon v.
Kaiserlieh, bijv. en b. keizerlijk; Kalander, (-s, mv . Kalander) m.,
Ihre -e Majesiklen, Hunne Keizerlijke Z. Galander.
Kalb, (-(e)s, mv. Kálber) o. kalf,
Majesteiten; die -en Trappen, de keizer
troepen, troepen des keizers; 2. kei -lijke kalfje o.; (van herten&),reekalfo.;(Spr.)
gezind, van de partij des keizers,-zerlijk das - in's Auge schlager; iem. erg beleestaart.
Kahm, ( - es) m., z. m. (op vloei- i mperialistisch; - gesinni sein, keizerlijk digen, in zijne zwakke zijde aanvallen;
stoffen), schimmel v., kaamsel o., kim v., gezind zijn; 3. prachtig, vorstelijk, rijk; (Volkst.) ein - machen, braken, overgebederf o.
- leben, een vorstelijk leven leiden, als ven; it. mit einem (remden -e pflugen, met
eens anderen kalf ploegen, pronken met
KlIhmen, (kahmie,gekahmt)o.ww., een keizer leven.

(Nat. bist.) stekelbaars m. uit Kanada;
- backen m. (Nat. hilt.) merel v. met kalen bek; -bart m. (Nat. bist.) sajou, kapucijneraap m.; 2. slangenvisch m., baard
zeebarbeel m.;-manetjo.;3rd
-bauch m. (Nat. bist.) naaktbuik m.
(visch); 2. lint- of bandvisch in.; -blotterig bijv. nw. met onbehaarde bladeren;
- flecktg bijv. en b. (Lakenb.) met kale
vlekken; - Jlugel m. kalander, kolenworm
m.; -fuss in. (Nat. bist.) groote hertog
in. met onbehaarde pootgin; -grind m.
hoofdijzer o. dat de vossenziekte aan
-hals m. (Nat. kist.) gier ni. met-duit;
onbehaarden hals; -heil v.kaalheid,naaktheid v.; (Pl.) onbehaardheid v.; (van een
berg), naaktheid, onvruchtbaarheid v.;
(van eene tegenwerping), ijdelheid, nietigheid, onbeduidendheid v.; -kopt' m.
kaalkop m.; it. kaal, armoedig gekleed
man; (Nat. bist.) gier m. met kalen kop;
2. Braziliaansche ooievaar m.; 3. schild
kalen kop; -kraut o. tand --padtn.me
wortel m.; -misuser m., Z. Kalniuser;
-ohr o. Amerikaansche egelm.; -rucken
m. naaktrug m. (visch); -schwanz m.
zeenaald v. zonder staartvinnen; 2. purperslak v. zonder staart; -schw innig bijv.
nw. met naakten of onbehaarden

-
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andermans veeren; das - auslassen, zich -gelunge, -geschlinge o. afval, omloop m. K&1gen, (- s, mv. Kalgen) o. (Boekaan vroolijkheid overgeven; (Zeew.)ver- van een kalf; -haut v. kalfshuid v., Z. dr.) galg v., stut m. voor het opgeslagen
schansdek o.; 2. (fig.) onervaren, dwaas Kalbjell; -himn o. kalfshersenen v. mv.; frisket eener drukpers.
kind, groot kind o.; - Mosis, een goede -isop m. (PI.) boonenkruid o.; -keule v.,
Ka1i, (-s) o., z. m. (Scheik.) plansul; das - anbelen, het gouden kalf aan- Z. -schldgel; -klöschen o., Z. Kalbklöschen; tenloogzuut o., potasch, soda v.; salpeter
bidden, de rijken vleien; die Kuh mal -kop/' m. kalfskop m.; (fig.) domkop m., -, salz -, schwe/elsaures -, salpeterzure,
sammt dem - bekommen, eene zwangere kalf o.; -lab o. kalfsleb v.; -lucks m., Z. zoutzure, zwavelzure potasch.
trouwen; der Kuh das - ab(ragen, het Kalbluchs; -lunge v. kalfslong v.; -magen Kali- alaun, (- s) m., z. m. met
hemd van het lijf vragen, onophoudelijk 1n., Z. Kc lber;nagen; -maul o. (PI., aluinaarde vermengde potasch v.; -basis
vragen.
Vleeschh.) kalfssnuit m.; -milch v. kalfs- v., Z. Kalium; -cyanid o. verbinding v.
Kälbehen, KaIblein,o.(verkl.) zwezerik in.; -nase v. kalfsneus, leeuwen- van blauwstof met potasch.
kalfje o.
bek m.; -nierenbralen m. gebraden kalfsKalif, (-( e)s, mv. -en), Kaljfe,
Kalbe, (- n) v. tweejarige koe v., nieren V. mv.; -pergament o. kalfsperka- (- n, mv. -n), Kaliph, (- en, mv. -en)
die nog niet gekalfd heeft, vaars v.
ment o.; -schale v. halve kalfsnier v.; m. kalif, Mahornedaansch geestelijk en
Kalben, (kalbte, gekalbt) o. ww., -scltlágel m. kalfsschenkel m.; -viertelo. wereldlijk vorst m.
m. h. kalven, een kalf werpen; (fig.) vierde deel o. van een kalf; -wurst v., Z.
Kakfat, (-( e)s, mv. -e) o. kalifaat
dwaasheden uitkramen.-klöschen.
o., waardigheid, regeering v. der eerste
Kalber-braten &, m., Z. Kalbs- Kalbzeit, v. (Jachtw.) tijd m. opvolgers van Mahomed.
braten chr; - brissel, -bröschen o.,Z. Ralbs- waarin de wijfjesherten kalven, kalverKalifenwurde, v. waardigheid v.
drüse.
tijd m.
van kalif.
Kalberei, en) v. kinderachtig- Kaleiniren, (kalcinirte, kalcínirt) Kali-fiissigkeit, -lauge, v.
beid, dwaasheid, dartelheid v.;2. (gem.) bed r. ww., Z. calciniren.
vloeibare potasch v.; -hydrat o. met wagekalf, gebraak, braken o.
Kaleinjrofen, (- ofens,mv. -ofen) ter verbonden potasch v.,potasch- hydraat
K lber-.fang,(- [ang(e)s,mv.-/án- m. (Glashl.) calcineeroven m.
o.; - meiall o., Z. Kalium.
ge) m. (Jachtw.) stoot, steek m. op de Kaldaunen, v. mv. ingewand,ge- Kaljnehen, Kalinker, (- s, mv.
borst; -gekróse, -geschlinge o., Z. Kalbs- darmte o., pens v.; -höke, -hökin v., Kalinchen,
Kalinker) of -baum,
gekróse; -haft bijv. en b. dwaas, dartel, - kramer, —in, pensman m., persvrouw (-bau;n(e)s, mv. -bdume) m. witte hazev.;
kinderachtig; 2. — weinen, als een kalf; v.; -markt m. ponsmarkt
-sieder m., laar m.; -beere v. hazelaarbes v.
- krop[ m. (PI.) wilde kervel v.; -magen Z. - kramer.
Kali•p$anze,( -n)v., -strauch,
m. kalfsmaag v.; it. Z. Kalbslab; -milch
Kalekut, en, mv. -en), Kale- stratich(e)s, mv. -slri uche) m. sodav., Z. Kalbsmilch.
kutsche Hahn, kalkoensche haan kruid, zoutkruid o.; -salie o. mv.(Scheik.)
K%lbern, (kalberte, gekalbert) o. m.
zout o. met potaschbasis; -schteefelleber
ww., m. h., Z. kalken; 2. dartelen, rollen,
Kalende, n) v. belasting v. in v. zwavelverbinding v. met potasch;
stoeien; 3. (Volkst.) overgeven, braken, vruchten aan den dorpsgeestelijke.
-seile v. potaschzeep, zachte zeep v.;
kalven, kotsen.
Kalonder, (- s, mv. Kalender) m. -tinctur v. potaschtinktuur v.
Kalbern, bijv. en b. (w. i. gebr.) alrnanak, tijdwijzer, dagwijzer, kalender Kalium,(- 4,mv.Kalien) o.(Scheik.)
van een kalf; -es Fleisch, kalfsvleesch.
m.; -machen, peinzen, broeden, smeden; potaschmetaal, potassium o.; -hyperoxyd,
Kblber -nare, n) v. (PI.)alpen- (fig.) almanakken maken, weervoorspel- -oxyd o.eerste,tweede potassiumoxyde o.;
bloem v., leeuwenbek m.; -preis m., Z. liggen doen; er hat einen - an sick, hij -iodid o. verbinding v. van iodium met
Kalbsdrüse; -rász bijv. nw. (van de koe), voelt aan zijn lichaam welk weer het potaschmetaal.
naar een kalf of kalveren verlangend,on- wordt; -coacher m. (fig.) almanakschrijKalk, (-( e)s, mv. -e) m. (Scheik.)
rustig; -schere v., Z. -krop[; -stosz m. ver, -maker m.; -rechnung v.tijdrekening kalk v.; -brennen, kalk branden; etiv. inkalfsschenkel m.; -streich m. domme, on- v. van den almanak, stijl m.; neue, alle verwandeln, zu - brennen, tot kalk brannoozele, moedwillige streek in.; -luie v. —, nieuwe of Gregoriaansche, oude of den; gelöschter -, gebluschte kalk; unge(Nat. kist.) kegelschelp, kalfstoethoren Juliaausche tijdrekening, stijl. lóschter -, ongeblusclite kalk;2. (Delfst.)
m.; -zahn m. kaifstand m.; (Bouwk.)
KalQsche, n) V. kales v., licht, kalkachtige steen o. en m.; ungebrannier
tandsnede v., kalfstand, zwaluwstaart m. open reisrijtuig, postrijtuig o., postwager, -, koolzure kalk v.; 3. (Mets.) kalk, morKalb-fe11, (-( e)s, mv. -e) o. kalis- m.; halbe -, chais v.
tel v., pleister o.; mit - bewer fen,bepleistevel o.; (fig.) trommel v.; -/leisch o. kalisKalfaeter, s, mv. Kalfacter) m. ren; 4. (o. Scheik.) asch v., poeder o. als
vleesch o.; --klóschen o. mv. worstje stoker m., Z. Einheizer; it. oppasser m, overschot eener lang voortgezette gloeiing
o.; -lacks m. roode zalm m.; -pastete van verscheidene heervr,; 2. tlikiooier, der metalen.
V. kalfspastei v.; -schnille V. snede V. spion, aanbrenger, verklikker m.
Kalk -ablagerungen, v. mv.
kalfsvleesch o.; gespickte,gedámp[le —,
Kalfactern, (kal[acterte, gekat- (Delfst.) kalkafzetting, verkalking v.;
gespekt en gesmoord kalfsvleesch,frican- [acted) bedr. ww. fliktlooien, opstoken, -ähnlich bijv. nw. kalkachtig,op kalk geaanbrengen, verklikken.
dean o.; -talg m. kalfsvet o.
lijkende; -alabaster m. kalkachtig albast
Kalb-leder, (- s) o., z. m. kalfs- Kalft-bank, bänke) V. kalfaat- o.; -anslrich, -anwur[ m. hepleistering
le(d)er o.; in — einbinden, (Boekb.) in bank v.; -butte V. kalfatersketel m.; v.; -arbeit v. werken o. in (le kalk; -arsekalfsleer binden: -ledern bijv. nw. kalfs- -doeken v. mv. kalfaatdok o.; -eisen o. niksalz o. kalk -arsenikzuurzout o.; -artig
bijv. uw. kalkachtig; -arligkeil v. kalklederen, van kalfsle(d)er; -lucks m.losch kalefaatijzer, breeuwijzer o.
m. van de grootste soort; it. karakal,
Kalffter(er), (-s, mv.Kal[ater(er) achtigiteid v.; -dscher m. (Looi.) loog m. kalfeteraar, kal(e)fater, breeuwer o. kuip v.; it. looierskalk v.; -uschern o., Z.
stippenlynx m.
Ka1bs-auge, (-s, mv. -n)o.kalfs- Kalfater-axt, (-axle) v. kalfaat- -arbeil; -backo.(Suikerb.)koelbak,koudoog, groot oog o.; (6g., PI.) ossenoog o.; ijzer o.; -gerust o. kal(e)faatstelling v.; waterbak m.; -bad o. kalkbad o.;
2. (Nat. kist.) kalfsoog o. (eene slak); -haken m. ravenbek m. (eene soort van -bank v. houten bak m. tot kalkblus-dugig bijv. uw. met kalfsoogen, groote tang); -junge m. kal(e)faatjongen m.
schen; -beschlag m., Z. Mauersalz; -bette
Kalfatern, (kal/'alerle, gekal[ateri) v., Z. -bank; -beule v. eelt o., vereelting
oogen hebbend; -bein o., Z. -[as;; -bralen
m. kalfsgebraad o.; -bróschen o., Z. -dr-ûse; bedr. ww. (Zeew.) kalefateren, kalefaten, v.; -bildung v. kalkvorming v.; -blïihe
v. kalkbloem v.; -boden m. kalkgrond m.;
-brühe v. kalfsbouillon m.; -brust v.kalfs- breeuwen.
borst v.; -druse v. kalfszwezerik m.; -fusz
Kalfaterwerg, (-(e)s, mv. -e) o. -borax m. (Scheik.) kalkachtige borax
m.; -brand m. kalkoven m.; -brennen o.
m. kalfspoot, kalfsvoet m.; (Pl.) kalfsvoet breeuwijzer, kalefaatijzer o.
m., madeliefje, ganzebloempje o.; -gekróse Kalf$thammer, (-hammers, mv. kalkbranden o.; -brenner m. kalkbrander
(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

o. ingewand o. van een kalf; -gehange, -hammer) m. kalefaatbemer m.

m.; -brennerei v. kalkbranderij v.; .bruch

Kal.

Kal.

Kal

.
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m. steenkalkgroef v., Z. Sleinbruch; -sáiure v. kalkzeur o.; -staub m., Z. verde, ik rilde; (fig.) ik sidderde, ik
-bruhe v. (Looi.) kalkwater o.; -drusen -mehl; -stein m. kalksteen m.; (Giet.) beefde; (fig.) jem. - coachen, dooden; -es
V. mv. (Delfst.) kalkachtig spaath o.; vloeispaath o.; ----broth m. kalksteenlaag Fieber, -er Schweisz, -er Brand, koud; 2.

-dungung v.bemesting v.,bemesten o.met v.; —klop [er m. kalksteen-klopper, -bre- (fig.) onverschillig, lusteloos, koel; er
kalk.

ker m.; -streicher m. (Perk.) stijfselbor- blieb - dabei, koud, koel, gevoelloos, onverschillig; mit -em Blute, in koelen
bloede, koelbloedig; er griiszte uns -,
koeltjes; sic sind - gegen einander, zij zijn
koel, niet hartelijk &; -e Liebe, koel,
niet hartelijk; -e Beschreibung, dor; -er
Witz, flauwe aardigheid; -bleiben, zijne
v., Z. -tunche; -wurf m. pleisterkalk, be- onverschilligheid behouden, ongevoelig
zijn.
pleistering V.
Kalt-blasig, bijv. uw. (Bergw.)
Kg11en, (kallie, gekallt) o. ww.blaffen, keffen; it. praten, snappen, vertel- moeielijk te smelten; -blister m. dier o.
met koud bloed, tweeslachtig dier o.,
ten.
Kalligrtph, (-en, mv. -en) m. amphibie v.; -blutig bijv. nw. koud bloed
hebbende, met koud bloed; 2. (fig.) koelschoonschrijver, kalligraaf m.
Kalligraphie, v., z. m. schoon - bloedig, onverschrokken, koeltjes, koel,
schrijfkunst,kalligraphie v.,schoonschrij- niet hartelijk, droog, bedaard; —keit v.
ven o.
koelbloedigheid, onverschilligheid, beKalligraphisch, bijv. nw. op de daardheid, rust v.; -bruch m. (Sm.)
schoonschrijfkunst of het schoonschrij- broosheid, sprokkigheid v.; -brüchig bijv.
nw. broos, sprokkig.
ven betrekking hebbende.
Kalm, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.) $%lte, v. koude, koelte, koelheid v.;
kalmte, stilte, windstilte v., stil we- - des Wassers, koude, koelheid; - der
der o.; 2. bijv. nw. kalm, stil, rustig, be- Jahreszeit, koude, frischheid v.; nasse,
daard.
trockne -, natte, droge koude; sich gegen
Kalm %nk, (-(e)s, mv. -e) m., Z. die - verwahren, zich tegen de koude waCalamank.
penen; die - nimnit zu, steigt, de koude,
K%lmäuser, (-sers, mv. -ser) m. koude weersgesteldheid v.; die - lässt
(gemeenz.) droomer, gluiper, kwezel, nach, (alit, de koude vermindert, het
schijnheilige m.; 2. vrek, gierigaard rn.; weer wordt zachter; vor - slarren,zillern,
3. vitter, muggezifter, zonderling, pe- verstijven, sidderen, rillen, Z. erfrieren;
dant m.
(fig.) onverschilligheid, lusteloosheid,
Kalmauserei, (-en) v. menschen- gevoelloosheid, koelheid v.; mit - antschuwheid, kwezelarij, schijnheiligheid worten, koeltjes antwoorden; jem. mit v.; 2. vitterij, pedanterie v.
behandeln, onverschillig; etw. mit - anK%lmausern, (kalmáuserte,gekal- sehen, koelbloedig aanzien.
mäusert) o. ww., m.h. droomen, gluipen, K lten, (kaltete, gekaltet) o. ww.,
schijnheilig zijn; 2. vitten, muggezif- m. s., Z. erkalten.
ten; it. gierig, vrekkig, zijn.
Kblten, (kaltete,gekaltet) bedr.ww.
Kalmen, (kalmte, gekalmt) o. ww., koud maken, verkoelen, koelen, koude
m. h. (Zeew.) (van het weder), stil,rustig, veroorzaken; (Nat., Gen.) verkoelen.
bedaard zijn.
Kalter, (-s, mv. halter) m., Z.

K&1ke, m. mv. (Scheik.) kalkstof stel m.; -(heil m. of -theilchen o. kalk
-fenv.m
-tonne v., Z. -(ass; -trop/'--del(tj)o.;
Ki1ken, (kalkte, gekalkt) bedr.ww. stein rn. verkoolzuurde kalk v.; -tunche
in kalk leggen; (Landb.) Getreide -, kal- V. kalkwater o.; -vitriol m. zwavelzure
ken, inkalken, in kalkwater weeken; kalk v.; - wasser o. kalkwater o.; -weinLeder -, in kalkwater weeken; (Mets.) stein m. kalkachtige wijnsteen m.; -weisze
pleisteren.

K&1k—erde, v., Z. m. kalkaarde,
kalkachtige aarde v., grond m.;2.(Bergw.)
berglaag v.; 3. (Scheik.) kalkstof, kalk
v.; -erdig bijv. nw. kalkaardig; -erzeugung
v., Z. -bildung; -essigsalz o. (Scheik.)
kalk-azijnzuur zout o.; -(ass o. kalkvat
o., kalkton v.;(Mets.) trog, kalktrog m.;
-/els m. kalkrots v.; -Jlechtev. (PI.)kalkachtig korstmes o.; -flecken m. kalkvlek
v.; -jlins m. edele schort, aschaantrekker
m.; -gebirge o. kalkgebergte o.; -grube
v. kalkgroef v.; (Looi.) looiput m.; -puss
m. aanstrijken, dichtgieten o. niet kalk;
-haken m. kalkklauw, kalkstok m.; -haltig
bijv. nw. kalkhoudend, kalk bevattend,
met kalk vermengd; -horn/els m.(Bergw.)
kalkachtige rots- of bergkiezel m.; -hut
m. (Hoed.) witte hoed tn.; -hotte v., Z.
-brennerei.

KIlkicht, bijv . nw., Z. kalkáhnlich;
-schmecken, naar kalk smaken.
K 1kig, bijv. nw., Z. kalkhallig; 2.
met kalk bespat of bemorst.

Kalkjren, (kalkirte, kalkirt) bedr.
ww. natrekken, aftrekken, doortrekken,
overnemen, calqueeren.

Kelk - kasten, stens, mv. sten)
tn. kalkkist v., Z. -bank; -kellev.(Mets.)
truweel o., troffel v.; -kócher m.kalkoven
m.; -kochsalz o. zoutzure kalk v.; -kraut
(-

-

o. gipskruid o., gipsplant v.; -krücke v.

roerstang m. bij het kalkblusschen;
-krystall m. gekristalliseerde koolzure

kalk v.; -kübel m. kalkbak m.; -lauge v.
Kalmyk, (-(e)s) m., z. m. (La- Keller.
kalkwater o.; -leber v. zwavelhoudende kenk.) kalmuk, haardoek, langharig
Kgilt - eundlich, bijv. en b. afkalkaarde v.; -loch o., Z. -grube; -lóscher doek o.
gemeten, koel beleefd, koel vriendelijk,
m. kalkblusscher m.; -malerei v. sehildeKulmus, (onb.) m., z. m. kalmoes stijf; -gierig bjv. nw. (Delfst.) zwavel
ring v. op natte kalk, frescoschildering v.;! o.; Z. maagwortel, kalmus m., lisch v.
-gicht V. verkoudheid, zinking-houden;
-mehl o. fijne kalk, gezifte kalk v.; -merKgklomel, (-s) z. mv. o. kalomel o. v., rhumatiek o.; -grillig bijv. nw. (Sm.)
gel m. vette kalkachtige aarde, kalkmerKalorimetrie, (-n) v. warmte - door de koude eene glasachtige kleveriggel v.; -much v. kalkwater o.; -mórtelm. meting v.
heid verkrijgende; -grondig bijv. uw.
kalkmortel v.; -muhle v. kalkriolen m.;
Kalt, (kálter, kdlt(e)st) bijv. en b. (Landb.) vochtig en vet, op konden
-mulde v. (Mets.) kalkbak, kalktrog m.; koud, koel; -er Wind, koud, koel; -e grond liggende; -grundigkeit v. (van den
-ofen m. kalkoven m.; it. Z. -brennerei; Füsze, koud; es ist -es Welter, koud, koel, grond), koude, vochtigheid v.; -hans m.
-ól o. kalkolie v.; -putt m. bepleistering frisch; es ist - in seinem Zimmer, koud; verklikker, verrader, aanbrenger m.;
v. met kalk; -rahm m. kalkroom m.,kalk- -wohnen, een koud, koel verblijf hebben;' -herzig bijv. nw. koelhartig, koel, ongevlies o. op de oppervlakte van kalkwater; (Nat.) koud makend, afkoelend, verkoe- voelig, onverschillig; -herzigkeit v. (fig.)
-roste v., -rost in. kalklaag v.; it. Z. lend, verfrisschend; er ist - erNatur, koel;; ongevoeligheid, onverschilligheid, koel
-brand; -salpeter m. kalksalpeter v.: (Bergw.) den O(en - machen, - thun,j
-hó lick bijv. nw. koel be--hartigedv.;
-salz o. kalkhoudend zout o.; it. zuring- koud maken, verkoelen, afkoelen; (fig.)' leefd, stijf, afgemeten; -lager o. zoutkeet
zuur zout o.; -sand m. (Delfst.) kalk- koud, verstijfd; etw. - essen, koud eten; v., waarin niet meer gewerkt wordt.
zand, kiezelzand o.; —haltig bijv. nw. it. zonder vuur of warmte gemaakt;
Kaltlieh, ( -er, -st) bijv. en b. koel,
kalkzandhoudend, met kalkzand ver - schmieden, koud, niet in het vuur sme- frisch, een weinig koud, kouwelijk.
—stein m. grauwwakke v., zand--mengd; den; -e schale, koude schotel; it.wijnsoep
Kaltling, (-(e)s, mv. -e) m. koud,
steen, biksteen m.; -schaufel v. kalkschop m.; -er Schlag, bliksemslag m., die ongevoelig, koel mensch m.
v.; -scheel m. zwaarsteen, kalkzwaarsteen geen brand veroorzaakt; es ist mir -,
K^1t—meistel, (-szels, mv. -szel)
o.; - schilfer m. kalkschilfer o.; -schlot ik ben koud; ich bin durch and durch m. goed verstaalde slotenmakersbeitel,
m. bol o., bres v. met kalk gemaakt; -, door en door koud; es lief mir koubeitel m.; -pressen o. (Fabr.) glanzen
-seife v. (Scheik.) kalkzeep v.; -sinter - ober die Haut, er liep mij eene rilling o. der stoffen door persen; -presser m.
m., Z. -rahm; -spath m. kalkspaath o.; over het lijf; es ging mir - au[, ik hui- glanzer, werkman m., die aan de stoffen
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schoorsteenhaard m., schoorsteenpijp v.; kuifde hagedis v.; -eisen o. bikbeitel m.
2. schoorsteen, schoorsteenmantel m., Kammelkamm, (-kamna(e)s,mv.
stookplaats v.; (gemeenz.) hoekje o. van -káname) in. fijnste haarkam m.
den haard, haard m.; am - sitzen, in het
Karnmeln, (kámmelle, gekammelt )
hoekje van den haar(] zitten.
bedr. ww. die Wolle -, voor de laatste
Kalt-schl chter, -Iers, mv. Kamfin - aufsatz, (-satzes, mv. maal kaarden, kammen.
-ter) m. vilder m.; -schlagantbosz m. ko- -sälze) m. schoorsteensieraad o., al wat
Kammen, (kamntte, gekrimmt) bed r.
perslagersaanbeeld o.; -schmied m.(Sm.) op den schoorsteen(mantel) staat; -besen ww. die Haare -, kammen, uitkammen;
bankwerker m.; it. koperslager, ketellap- rn. schoorsteenbezem in.; -brett o. plank Wolle -, karnmen, kaartten, met den kam
per m.; -silbcro. verzilvering v. met wijn- V. over den schoorsteen; -ecke m. schoor bewerken; gele inintte Wolle -, gekaarde
m.; -leger in. schoorsteenveger-stenhok wol, kaardwol; (Tirnm.) Z. kiinm.en;(fig.)
steen en zilverkalk; -sinn m. koelheid,
gevoegloosheid, onverschilligheid v.; in.; -feiier o. schoorsteenvuur o.; -gcldo. jens. -, doorhalen, den mantel uitvegen;2.
-sinnig bijv. en b. koel, gevoelloos, on- schoorsteenbekisting, belasting v. op de weel. ww. sich -, zich (liet haar) kamverschillig; er hórle es — an, hij hoorde haardsteden; - gerd/he o. haardstel, stook- men, het haar opmaken, zijn toilet mahet koel, onverschillig aan; -sinnigkeit v., gereedschap o.; -gesints o. kroonlijst v. ken.
Z. -sinn; -wasserkur v, koud-waterkuur, boven den schoorsteen; - giller o. vuurKommer, (-n) v. kamer v., vertrek
genezing, geneeswijze v. door middel van schermn o.;- haken m.schoorsteenhaak m.; o.; (Art.) (vaneen houwitser &), kruit
koud water; -ccasserheilanstalt v. inrich- -kappe v. (f3ouwk.) schoorsteenkap v.;
een zailel),hnitev.; (Ontlk.)-kamerv.;(in
ting V. voor de watergeneeskunde; -weh -mantel m. schoorsteenmantel m.; -ofen Z. Augenkammer, Herzlcani,mer,(Jacht w.)
in. schoorsteenoven in.; - platte v. schoor - netten o. mv., strikken m. rnv.; 2. (geo. afwisselende koorts v.
Kalvinisch, kalvinistisch, steenplaat, haard plaat v.; -róhre v. schoor - ivoonl.) kamer, huishoudkamer, slaapka
steenhuis, stookbuis v.; -rost m. schoor
bijv. en b. Z. calvinisch.
-mer,anglkmer,o lkanerv.;(Gz)
m.; -ruse m. schoorsteenroet-stenro dunkleoff nstere- ,donkere kamer,chambre
Kamasche, (-n) V. slopkous v.;
o.; (Teek.) roetzwart, roetbruin, bister obscure v.; (Rilj.) holte v. in het laken;
-nmaclter m. slopkousenmaker m.
Kameel , (-(e)s, m v . -c) o. kameel, o.; -schirm m. schoorsteenscherm, haard- (Ileclrtsw.)Z. Hof-, Justiz -Rent kommer;
kernel ni.; - mit zwei Hóckern, kameel; scherm, vuurscherm o.; -sins m., Z. -ge- it. vergaderkamer, vergaderzaal v.; (Pol.)
- mit eineut Hacker, cl rornedaris in.; -in sins; - spiegel m. schoorsteenspiegel m.; kamer, eerste, tweede kamer v. (der
V. wijfjeskemel m.; 2. (Zeew.) kameel m., -s/lick o. schoorsteenstuk o.; - lefpiel m. volksvertegenwoordigers); (Wijeb.) gescheepslichter m.; it. zwaar scheepstouw, schoorsteenkleed, haardkleed, kleedje o. ^leelte o. van een wijnberg; (Waterb.)
voor den schoorsteen; -lhur v. voorge- ruimte o. tusschen twee sluisdeuren,
kabeltouw o.
Kameel - bock, (-bock(e)s, mv. schoven sleur v. van den schoorsteen; sluiskamer, sluis v.
-böcke) nr. Indische, op een kameel gelij- -vorselzer m. Spaansche wand m., vuur
Kammer, (-s, mv. Kammer) in.,
o.; - !rinkel in., Z. -ecke; -zange-scherm -in, (-nett) v kamroer, kaarder m.,
kendeantilope v.;-bóekleino.zwarte bastkaardster v., Z. Wollkii,mmer.
aarri- boktor v.. houtbokje o.; -fliegev.ka- V. tang, vuurtang V.
KamisQl, (-(e)s, mv. Kamisuler) o.
meelvlieg v.; -%ihrer n.,Z. -lreiher; -garn,
Kammer-advocat, (-en, mv.
-haar o. kameelgaren, kernelshaar, ka- borstrok, herndrok in., overvest, buis, -en) m. advocaat, procureur ni. bij de rekenkarner; -amt o. betrekking, bediening
meelshaaro.; 2. haaro.van (le Angorageit; kamizool 0.
-hals ru.kernelhals, kameelhals ni.; 2.(11.) Kamm, (-(e)s, mv. - Kimme) m.' v., ambt o. bij de rekenkamer, liet del ►arOnzer- lieve - vrouwe bloempje o.; —/liege kam, haarkarn m.; enger, weiter-, nauwe, tement van :ivanciën;2. gemeentebestuur
v.,Z. -/liege; -huren bijv. nw. kemelsharen, wijde karn;(Wev.) Z. - bialt; it. -lilze;2. o.; 3. gebied o. van eene rekenkamer &;
uit kemels-garen of haar bestaande; karn. tol) m., hoogste punt o.; (Vest.) - - anaal! m., Z. -advoeal; -archiv o. ar-hdrener Zeug, barkan c.; - hengst m. ka- der Brustwehr, kap v., bovendeel o.; - des chief o. van Ile rekenkamer; -band o.band
meelhengst, mannetjes karveel in.; -hen bedecklen Weqs, karn, samenloop in. der rn. om de kruitkamer van een kanon;
o. kernelshooi o., welriekende bies v.; hoeken; 3. (van hoenders), kam, hane- -beamte(r) ni. ambter.aar, bediende m.
-horn o. (Nat. bist.) kameel m.; -kuh v. ka m m.; 110hn nit einena schonen -, kam; bij (le rekenkamer; - beden o. waterpot
wijfje o. van den kameel, wijljeskamQel (van een paard), manen v. mv., nek, rug in.; -bedienler ni. kair,erdienaar m.; 2.Z.
m.; -laus v. kameelsmis v.; -leopard rn. in.; (van een schorpioen), stekels in. mv.: -beaniler; -bedienung v., Z. -amt; -bezirk
slangenhuis/ v. (een schelpdier); -motte (Ontlk.) kam m.(vsn het zeefbeeu);(tig.) o. departement, gebied, beheer o. van de
v., Z. -spinner; -pander in. kameelpacdel der - schzwillt ihm, hij begint het hoofd rekenkamer &; -bole in. boste in. hij e.,o.
m., giradé v.; -taupe v., -spinner m. vlas - oop te steken, wor(lt boos, driftig; 4. (van a. departement, bij de eerste, tweede kadotter v., vliegenkruid o.; -slraccsz rn.' een sleutel),kam m.,baard m.;(lnstr.)kam mer; -biichse v. (Art.) sperwer m. (een
(Nat. hist.) Afrikaansche struisvogel m.;' rn.; (Werkt.) - an Rride; n, kam m., tand - kanon); -cape/te v. kapel v.;2. Z. -musik.
-stroh o., Z. -heu; 2. groote bies v.; -slate werk o., tand m.; (Sin.) remschoen, rein- Kámmerchen,Kammerlein,
V., Z. -kuh; -treiber m. kemeldrijver m.; schop m.; (Timm.) ineenvatting v.; (Pl.) o. (verkl.) kamertje. vertrekje o., kleine
-warier m. kemelhoeder, kemeldrijver stekelkroon v.,zeevenkel v.; (Nand.)over- kamer v.; it. hokje, heimelijk gemak o.
Kammer-collegium, yiumns,
m.; -siege v. Peruaansche kameel ni., wicht o., overmaat v.; (Vissch.) zege v.,
treknet, sleepnet o.;(Wijnb.) steel m. van mv. -pico) o. departement o. van finanlama v.; 2. Angorageit v.
Kamerad , (-en, mv. -en) m., Z. 'een druiventros; (Zeven:n.) houten ciën, rekenkamer v.; -commissarius v.
raam o.
commissaris in. der rekenkarper; -concert
Camerad.
Kamienke, (-n) v. heks, schoor Kamm -artig, bijv. nw.kamachtig, o. (1uz.) hofconcert o.; - consulent m.
-stenhkv. karnvorrnig; -bank v., Z. - breit; - balken, consulteerend advocaat m. bij de rekenKamille, (-n) v. (i'1.) kamille v., -baum m. (in snijmolens), kambalk m.; kamer, consulent m. bij &; -copist m.
moederkruid o.; braune -, adonisroos v.; -blall o. weverskam m.; 2. (Nat. hist.) kopiist m. bij de rekenkaar; -dame v.
stinkende -, koedille, hondsdistel,padde- kamblad o.; -blame v. kamille v.; -bohrer karnerjufvrouw, eeredame v.; -degen m.
m. zwikboor v.; -braten m gebraden rib staatsiedegen, galadegen, korte degen m.;
bloem V.
Kamillen -artig, bijv. uw. ka- v.; -breit o. (Bnntw.) bontwerkersbank - dieper m.karnerdienaar m.; -director m.
milleachtig; -blame v. kamillebloern v.; of -plank V. tot liet kammen en nitsnijden; directeur m. der rekenkamer; -lorƒ o.
-essenz v., -til o., -thee m. kamillethee -brush m. doorbraak v. aan den kam of dorp o., dat een domein is.
Kammerei, (-en) v. (verz.) kamer
v., aftreksel o. van kamillen, kamillen - top van een dijk; - barste v. kamborstel
olie v.; -Crank m. kamillendrank m.; m.; -dose v. kamdoos, kapdoos, toilet- v., al de kamerleden o. mv.; it. gemeenteontvanger m., bestuur o. der rekenkamer;
doos v.
,wasser o. kamillenwater o.
Kamfin, (-(e)s, mv. -e) w. eis o. Kamm-eidechse, (-n) v. ge- 2. kantoor o., zittingzaal v. der kamerleden persglans geeft; -schale v. koude vla
v.; it. koude wijn- of biersoep v., koud
schoteltje o.
K ,1tsehen, (kc ltschte, gekt ltschet)
o. ww. keffen, blaffen.
(

(-

Kam.
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den; it. ontvangerskantoor o.; 3. genneen- naar nl.; it. bode m. bij de rekenkamer; haan m.; -holz o. (Wev.) krom spanhout
tekas v., gemeente - inkomsten v. mv.
-lakei m. kau.erdienaar, lakei m.; -latte o.; -horn o.kamspriet v.;2.zaadtor,knaagKammerei-dorf, (-dorf(e)s,mv. V. prieel o.; - lelien o. domeinleen o.; tor v.; -ha/er m. vliegend hert o.,schale-leute mv., Z. -beamle, -bedienter.

-dór%er) o. tot een domein behoorend
dorp o.; -gefalle o. mv. inkomsten v.mv.
van hetdomeinbestuur,van eenegemeente,
gemeente - belastingen V. mv.; -gericht o.
gemeente - rechtbank v.; -gut o. domein goed, goed o. eener gemeente; -kasse v.
landskas, stadskas, gemeentekas, thesaurie v.

Kammerling,

bijter m.; -kiefer m. kamschelp, kamrnos-

(-(e)s, mv. -e) M. tel v.; -kiemer rn. dier o. niet kamvor-

(v'eroud.) Z. Kantnterer; 2. (Scherts.) Z. mige kieuwen; -kies m. kamvormig zwaKammerherr, Kammerdiener;3.(in Rome), velzuur ijzer o.; - krant o. kleine ganzevoet m.; -lade v. (Wev.)lade v.,aanslagkamerling m.
Kgmmer-mädchen, (-chens, kam m. van den weversspoel; -lerche v.
mv. -chen) o., -.inagd, (- Haagde) v.ka- kuifleeuwerik m.; 2. slijmvisch in.
Kammling, ( - (e)s, rriv. - e) m.
menierster v., kamermeisje o., Z. jungKilmmereinkunfte, v. mv. in- fer; -musik v. kamermuziek v., 2. (verz.) wol v.,die in den kam achterblijft; -seide
komsten, renten, belastingen v. mv.eener vorstelijke kapel v., muziekgezelschap o. v. (Zijdeli.) vlokzijde v.
Kamm —litze, (-n) v. (Wev.)kameens vorsten; -musikus m. muziekant m.
rekenkamer.
koord o.: -macher m. kammenmaker m.;
Kammerei-rechnung, (-en)v. eener hofkapel.
gemeenterekening, rekening v. van de
Kebmmcrn, (kammerte,gekammerl) -masckine v. kamwerktuig o.; -inuschel
thesaurie; -schreiber m. schrijver, grif- bed r. ww. in kamers, vakken, klassen V. kammossel v.; --stein m. kamsteen m.,
versteende kamschelp v.; -musket mfier m. bij de rekenkamer.
verdeelen.
Kammerer, (-s, mv. Kammerer) Kammer -pachter, - pachters, schaambeenspier v.; -poll in., Z. -topf;
bewaarder,opzichter, opziener, custos m.; mv. -pachter) in. pachter m. van domein - -rad o. kamrad o.; -raupe v. kamrups v.;
(van een museum), Z. Kunst-, Silber- goederen; -prc Bident m. president n;. van -reiher m. kamreiger m.; - richter m.ijzer
k mmerer; 2. (van Pen paleis), intendant, (ie rekenkamer; -prokuralor m. procureur o. om de tanden der kammen recht te
inspecteur, administrateur m.; p pstli- m.bij de rekenkamer; -ralh nl. raadsheer maken; -rocken m. (Nat. hist.) soort van
cher -, kamerling m.; Cardinal -, kardi- m.bij tie rekenka mer ;-richterm.voorzitter, slijmvisch m., blennius ocellaris; -sage
naal- kamerling [n.; 3. lid o. van de re- president m.van het kamergerecht; -sac/ic v. kammakerszaag v.; -schachtel v. kamkeiikamer, opzichter in. der domeinen, v.,Z. Canieralsache; -singer m.ka n► erza tiger (men)doos v.; - schaft v. steel m. der zij
-schale V. (Bergw.)-dewvrskamn;
thesaurier m.
in.; it. zanger m. bij de hofkapel; -schlüssel
Kammer-fast, (-es, mv. -e) o. m. kamersleutel, sleutel ni. eener kamer; kalkhoudende, aarilpekachtige klei v.;
huise^ijk feest o. aan het hof; - fiskal ni. 2. sleutel m. eens kamerheers; 3. (Art..) -scheide v. (Deifst.) messciieede v.
Kammschneidemaschine,
fiskaa in. van de rekenkamer; -Fourier m. steenstuksleutel ni.; -schreiber, -sekretcr,r
schrijver, fourier m. bij de rekenkamer; rn. secretaris, schrijver m. bij de relcen- (-n) v., Z. Kamntsäge.
Kamm-schraube, (-n) v. wol
-frau v. kamcrjufvrouwww v.; furstliche—, kamer; - schuld v. domeinscbuld v.; -spie -schwanz m. kam -karnmeschofv.;
kamerlier, kamerjulier v.;-fraulein o.jon- gel m. kamerspiegel, spiegel in. in eerre
-selzer m. kaardenmaker m.;-starm.;
ge hofdame, kamerjuffer v.; -ganscheno. (slaap)kamer; 2. (van de lading van een
kamenier v., kamerkatje. kamermeisje kanon), prop v.;'it. (van eerre batterij), -span m. (Kamm.) hoornspaan v., afval
o.; -gebäude o. kamer, rekenkamer v..it. bedding v.; -spiel o., Z. -musik; -slucko. m. van hoorn; -spare m. mv. karnspaan domeingebouw o.; -ge/alle o. mv. domei - kamerstuk o.; -stuhl in. gernakstoel m.; tiers v. mv.; -slab m., Z. - schaft; -stein
tien o. mv., staatsinkomsten, financiën v. 2. ziekenstoel, vouwstoel m.; -styl m. m., Z. -muschelslein; -stern m., Z.
mv.; -gericht o. hoogste rechtbank v., kamerstijl m.; -taxe v. aanslag m. van de -schwanz; -stricla m. doorhalen,strijken
rekenkarper; -thi re v. kamerdeur v.; o. met den kam; -stuck o. (Vleeschh.)
hooge raad in.
Kammergerichts -beisitzer, -lisch m. huishoudtafel v.; -ton m.(Muz.) nekstuk o.; -sli rzung v., Z. -bruch;-lopf
(-tzers, mv. -tzer) m. assessor m. bij den gewone toon m., stemming v.; -lopf m., m. (Wolk.) kolenpan v. om de kammen
hoogen raad; -bole m. bode m. bij den Z. -becken; -lrauer v. halve rouw m.; te warmen; -venus v. (Nat. hist.) venus-loch o. kamerdoek o.; -voglei in. baljuw kam m. (schelpdier); -viel fusz m. (Nat.
hoogen raad.
Kammer- geschaft, (-(e)s, mv. schap o. van het domein; -wagen m.groote kist.) pluinnbospolyp m.; -ivolle v. (La-e) o. zaak v. betreffende de financiën; (vorstelijke) bagagewagen m., reiskoets kenh.) lijn gekaarde wol, sajet v.; -zahn
-graf m. (in Oostenrijk), hoofdopzichter v.; it. bruidskoets v.; -weg in. pad o., weg Di. tand m. van een kam, karrlmepoot m.;
m. over de mijnen; -gul o. domeingoed, m. door den wijnberg; -weib o. kamenier -zuwecke v. kleine spijker m.
Kamp, (-(e)s, mv. -K nipe)o.kamp,
domein o.; -heiduk in. heiduk m. als v.; -werk o. (Tuinb.) staak, steunpaal m.
kamerbediende; - keizer m.hij,die de ka- voor jong boomgewas; -veesen o. financie- afgesloten veld, bosch o.;
Kampan, (-s, mv.-e)m.(Scheepv.)
mers verwarmt; -herr m. kamerheer m.; wezen o.; -wissenschaft v., Z. Cameralia;
-herrin v., Z. -frau; it. vrouw, echtge- -zahlmeister ni. betaalmeester m. van de kampanje v.
Kampfine, (-n) v. klok, glazen
noot(e) v. van een kamerheer.
belastingen; 2. algemeene betaalmeester
m. bij de rekenkamer; -ziel o. (Gesch. klok v.; (Kantw.) kant m. met klokvorKammerherrnschlussel,
(-sets, mv. -set) m. sleutel m. van een van I).) belasting v. der rijksstenden voor mige versierselen.
Kampe, (-s, inv. -n) m. (Veroud.)
de rekenkamer te Wetzlar; 2. termijn m.
kamerheer.
Kammer-hund, (-(e)s, mv. -e) van de betalingen bij de rekenkamer; karnpvechter, wakker krijgsman, kampioen in.; 2. wild zwijn o.
m. huishond, schoothond m.; -husar m. -nose v., Z. -jnng fer.
Kamm – farn, (-(e)s)m.,z.m.bloei- Kampeisen, ( -sens, mv. -sen) o.
huzaar m. als kamerbediende.
Kammerir, (-s, mv. -e) m. end varenkruid o.,druivenvaren,waterva- kam m., kaarde V.
Kampel, (-s, mv. - Kampel) m.
ren v.; -felt o. manenvet, halsvet o.;
slotbewaarder n,.
Kammer -jager, (-gers, mv.-ger) - flossen v. mv. kamvinnen v.mv.; - formig kam in., kaarde v.
Kampeiei, (-en) v. (gemeenz.)gem. jager, lijfjager ni. als bediende; 2. bijv. nw. kamvorrnig,kuifvormig; -(utter,
( Scherts.) rattcuvanger,muizenvanger m.; - fulleral o. kamscheetje o.; -garn o. ge- kibbel o., twist m., dispuuto.,kleineonjunyfer v. kamerjufvrouw, kamenier v., kamd garen o.; -gras o. karfbgras o., ha- eenigheid v.
Kampeln, (kampelle, gekampelt)o.
kamermeisje o.; -junker in. jonker, edel nekam m.; -haar o. haar o. uit de manen;
m.;-kapelle v.slotkapel,familiekapel-knap it. mv. in den kam gebleven haar o.; ww., m. h. kibbelen, kijven, twisten,
v.; it. (Muz.) sorstelijk inuziekkorps o.,ko- -haken m. (Oritlk.) nek m., achterste ge- schelden.
Kamp!, (-(e)s, mv. Kampfe) nt.
ninklijke kapel v.; -kasse v. vorstelijke kas deelte o. van tien hals; -hebelm.,--bretl
v.;-kcuzcheno.,Z.-gárnsclren;-kennlnisse v. o. (Nev,) hefboom m., die den kam op- strijd, kamp, kampstrijd m., gevecht o.;
mv.,Z.Camerale;-krrabe in.edelk:iaap,page licht; -heu o. hooi o., dat op de toppen zum -e fordern, heraus fnrdern, uitdagen;
m.; - knecht m. kaulerknecht, kamertlie- der bergen groeit; -heuschreckev.sprink- einee - mail jenrn. wagen, een kampstrijd
(
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met iem. wagen; - mit Langen, steekspel groeide kamp m.; - welk v. kamrad o.van - plompe v. (Pi.) gele waterroos, zeeroos,
o.; • mit Fdusten, vuistgevecht o.; (fig.) een molen.
zeebloem, plomp v.; -trdger m. kannen worsteling v.; der letzie -, doodstrijd in.;
es hal manchen - gekostet, het heeft heel
wat strijds, heel veel moeite gekost; mil
sick selbst in - geralhen, met zich zei ve(n) in tweestrijd komen; 2. (Prov.)
(van visschee), kieuw. vischkieuw v
Kgimpf-arbeit, (-en) v. heete
strijd m., inspanning v. van den strijd;
-begier(de) V. strijdlust m., oorlogszuchtigheid v.
Kampfen, (kdmpf(e, gekámpft) o.
ww., m. h. strijden, vechten, kampen, Z.
bekdmp[en; auf Leib and Leben, of au/
Leben and Tod -, vechten op leven en
dood; (van herten), vechten, elk.stooten;
(fig.) mit dem Tode -, worstelen; it. in
doodsangst verkeeren, den doodstrijd
strijden; mit sick selbst -, in strijd zijn,
in tweestrijd zijn; 2. bedr. ww.(Uichtk.)
einen schweren Kamp! -, een zwaren
strijd strijden, een hevigen strijd doorstaan.

Kampfer, (-s, mv. Kampler) m.
strijder, vechter m.; (in een kampspel),
kampvechter, worstelaar m.; (o. Gesch.)
kampvechter, athleet m.; (Ridd.) kampvechter, voorvechter, kampioen m.; 2.
(Bouwk.) impost in.

Kampher, Kana1 &, Z. Cam-

drager m.; -weise bijw. bij de kan, bij
kannen, kansgewijs; -sinn in. kannetin,
Kamphern, (kampherte, gekam- tin o.
phert) bedr. ww.kamferen, met kamfer
K&non, (-s, mv. -e) m., Z. Canon.
bestrooien.
Kanon$de, (-n) v. beschieting v.
Ku,ndel, ( s) m., z. m. (veroud.) met kanon, kanonvuur o., kanonade v.
wijnkan v.; (Volkst.) bei - and Andel,met KanQne, (-n) v. kanon o., vuurTrijntje en Wi,ntje.
mond m., stuk geschut o.; gezogene -, ge
Kandel baum, ( baum(e)s, mv.'
-n beschieszen,kanon--trokena;mil
-bdume) m. (PI.) Spaansche vlier, sering' neeren; (Unrw.) pijp, spil v. om de as;
v., seringeboom m.; -beere v. meelbloem (Volkst.) rijlaars V.
v., wilde wijngaard m.; -blüthe V. serinKanQnen -ball, (-ball(e)s), mv.
pher 4.

-

-

-

gebloesem m.; -wiede v., Z. -beere; 2.
kerseboom m.; it. trosje o. kersen; -sucker m. kandijsuiker v.
Kaneel, (-s) m., z. m. kaneel o.,Z.
Zimmel.
Kaneie, (-n) v. wilg m., teen, garde v.

Kanjnehen, (-chens, mv. -then)
o. konijntje, konijn o.; das Halbkaninchen,
Z. -maas.
Kanjnehen-bau, (-(e)s, mv. -e)

- brille) m., Z. -kugel; -baum m. slan-

genboom, Surinaamsche vijgeboom m.;
-bereich m. bereik o. van het geschut,va n
een kanon, Z. -weite; -boot o.kanonneerboot v.; - barste v., Z. -wischer; -donner m.
kanongebulder o.; -erreich m., Z. -weite;
- fest bijv. en b. bomvrij; -fewer o. kanonvuur o., kanonnade v.; -fieber o. vrees v.
om te vuren, angst m. voor het gevecht,
lafheid v.; -[utter o. (Krijgsw.) kanon
-gut o. kanonbrons, kanon -voering.;
o.; -he(e)rd m., Z. -wall; -keller-metal
m. bomvrije kelder m., kazemat v.; -kugel v. kanonskogel m.; -ladung v. kanon
kardoes v.; -lauf m. loop m. van-lading,
het kanon; -hfjoel m. kardoeskoker, laadlepel m.; -metall o., Z. -gul; -plerch m.
artilleriepark o.; - pulver o. buskruit o.;
-rohr o. kanonbuis v.; -schii o. schip o.
dat kanonnen aan boord heeft; it. Z.
-boot; -schlag m. lont v.; -schuss m. ka
o.; einen -- weit, een kanon -noscht
verwijderd; --weire v. geschuts--schot
wijdte v.; -speise v.,Z. -gut v.; -stie[el m.
rijlaars v., kurassiersstevel m.; -wall m.
batterij v.; -weite v., Z. --schussweite;
-wischer m. kanorwisch v.
Kanonier, ( s, mv. e of Kanonierer) m. kanonnier, geschutsoldaat m.

m. konijnenhol o., konijnenberg m.; -behdltniss o. konijnenhok o.; -berg m. konijnenberg m.; -eule v. (Nat. bist.) gemeene grauwe of wouduil m.; -fall v.konijnenval v., konijnenstrik m.; -parten m.,
K&mpf-errungen, bijv. nw.iloor -gehage o. grasperk, ingesloten plekje o.
strijden of worstelen verkregen; -/'dhig voor konijnen; -grube v., Z. -bau;-haare
bijv. nw. voor den strijd geschikt,strijtl- o. mv. konijnenhaar o.; -hohl o., -hóhle
vaardig, of ectief; —e Truppen, effectief; v., -hügel m., Z. -ban; -jagd v. konijnen -[enig bijv. nw. strijdvaardig, gereed tot jacht, konijnenvangst v.; -jager m.konijden strijd; -gejdhrte, -genoss m. strijd- nenjager, konijnenvanger m.; 2. wezel v.;
makker, krijgsmakker, wapenbroeder m.; - kasten m. konijnenhok o.; -niausv.mar-ge/'ilde o. slagveld, strijdveld o.; it. wor-' mot, bergrat v., mormeldier o.; -weirder
stelperk o.; -gehul[e m. medehelper in. m. opzichter m. over eene konijnenfokin den strijd; -gepri [1 bijv. nw., Z. -ge- kerij ; -weibchen o. wijfje o. van het kowoh.nl; -gesang in. krijgsgezang o., strijd nijn; -wiesel o., Z. -jager (2).
krijgslied o.; - geschrei o. oor--zangm.,
Kenker, (-s, aiv. Kanker) m.(w. i.
logskreet m., krijgsgeschreeuw o.; -gesell gebr.) spin v., spinnekop m.; 2. (aan
m., Z. -ge/'ahrie; -getzmmel o. verwar- bloemstengels). bederf o.; -stein m.(Nat.
Kanonieren, kanQnen, (ka nonierte, kanoniert of kanonte, gekanont)
ring v., gewoel o. van den strijd, krijgs- kist.) dier o. van tiet spinnengeslacht.
gewoel o.; -gewohnt bijv. nw. aan den
Kunne, (-n) v. kan, kruik v., pot o. ww., in. h. kanonschoten wisselen,
strijd gewoon, beproefd in den strijd,ge-' m., L. Giesz-, Wasser-kanne; it. glas o.; met het kanon schieten, kanonneeren.
hard in den strijd; -gierig bijv. en b. (Bergw.) kuipje, tobbetje o.; (Sm.) pijp
Kanonier -kammer, (-n) v.
krijgzuchtig, strijdlustig; -haten m. voor; V. aan den blaasbalg; 2. kan v., liter m. (Zeew.) kruitkamer v.; -schluppe v., Z.
Kanoneerboot.
het vechten afgerichte haan, kemphaan (maat).
m.; (fig.) vechtersbaas, twistzoeker, onKannchen, Kénnlein, o. (ver - KanQnweite, v. afstand m. van
ruststoker m.; (Nat. bist.) kemphaan, kl.) kannetje, kruikje, kleine kan v.
een kanonschot, dracht v. van een kanon,
kanonwijdte, geschutswijdte v,
zeepauw m.; it. kemphaantje o. (eene K4nnefas, o., Z. Cannevass.
slak); -jagen o. gevecht o. van wildedie- Kortnel, (-s) o., z. m., Z. Cannel;
Kjant-apfel, (-ap[els, mv. -áp fel)
ren; -lust v., Z. -begier; -lustig bijv. nw. -stein m. kaneelkleurig erts o.
ren;
m. kalvijnappel m.; - beitel m. kantbeistrijdlustig, krijgszuchtig; -ma(a)l o.^, Kannen -birne, (-n) v., Z. Würz- tel in.;y-birne v., Z. W-urzbirne.
wonde v. in den strijd opgedaan, littee- birne; -bursle kannen borstel, glasborstel' Kantehen, o. (vertil.) kantje,
ken o.; -platz m. strijdplaats, kampplaats'' m.; -deckel m. deksel o. van eene kan; hoekje o., Z. Kante.
v.; it. renperk, worstelperk o.; -prefs m. -gieszer m. tinnegieter m.; (fig.) politiK&nte, (-n) v. kant, rand m.,
belooning v., palm, prijs in. der overwin -' scher —, die zonder genoegzame kennis scherpe zijde v., hoek m.; (van een steen),
ning; -recht o. recht o. om te strijden, van zaken over staatkunde re^leneert,po- kant ni.; die schar fen -en eines Sleines
te vechten; 2. wet V. op het vech- litieke tinnegieter m.; -gieszerei v. abschlagen, de scherpe kanten m. mv.; 2.
ten, krijgswet v.; -richter m. rechter, (Scherts.) zonder behoorlijke kennis boord, zoom m.; (Modeh.) kant, franje,
scheidsrechter m. in den kampstrijd of over staatkunde redeneergin.
blonde v.;(Zeew.)kustv.,strand o.,oever m.
over den kampstrijd; -rosz o.strijdroso.;
K%nnegieszern, (kannegieszerte, K&nteln, (kanlelte,gekantelt)bedr.
- schele v. gymnastiekschool v.; - schuiert gekannengiessert) o. ww. (Scherts.) op ww., Z. kanten (2).
o. strijdzwaard o.; -spiel o. kampspel, bekrompen wijze over politiek redeneeKIjnten, (kantere, gekantel) bedr.
openbaar spel o.; (Ritld.) steekspel,tor- ren, tinnegieten.
ww. einen Stein -, afkanten, kantig manooispel o.; -übung v. oefening v. in het
Kannen .gl ck, (-(e)s) o., z. m. ken; it. kantelen, rollen; ern Fass -, op
vechten; -wortel m., Z. Grieswdrlel; lesschen o. van den dorst; -kraut o. (Pl.) zijn kant zetten; 2. kantelen, omkante-weide v. witte wilg, teenwilg m.; it. af- paardestaart m., schaafgras o.; -mass o. len, op den kant zetten; (Jaw.) in ruitgesloten weide v., met kreupelhout be- kannemaat v.; -ohr o. oor o. eener kan; jes slijpen.
-
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Kanten- brett, (.(e)s, mv. -er) o. ambtsheerschappij, willekeurige beer- K&perm-briihe, v. kappersans v.;
keukenrek o. voor potten en ander ge- schappij V. van de kanselarij; -lehen o. -gewachse o. mv. (Pl.) kapperstruiken m.
reedschap; -kleid o. kanten kleed o.,kan- kanselarijleen o.; -mászig bijv. en b. aan mv.; -rinde v. kapperbast, bast m.,schors
ten doek m.; -kraut o. waterden m.; de kanselarij eigen, volgens de kanselarij; V. van den kapperboom; -strauch m.kap-nadel v. kantnaald; -saum m.(Wapenk.) —es Sckreiben, schrijven o., brief m. in perstruik, kapperboom m.; -lunke v., Z.
smalle kartelrand m.; -seite v. kantzijde kanselarijstijl; - oblaten v. mv. beste ou- -brühe.
v.; -tuck o. zakdoek m. met een rand; wels v. mv.; -papier o. best schrijfpapier, Kapinjren, (kapinirte, kapinirt)
it. kanten (zak)doek m.; -zwirn m. kant- kanselarijpapier o.; -posen v. mv. beste bedr. ww., Z. kapaunen.
schrijfpennen; -rath m. raadsheer m. bij Kapnomantie, v., z. m. waarzeg
garen o.
waarzeggen o. uit den rook. -gerijv.,
K,nthaken, kens, mv. -ken) m. de kanselarij; -register o. register o. van
zethaak, dreghaak m.; -horn o. (Nat.i de kanselarij; - regislratur v. griffie v.van Kaponiren, (kaponirte, kaponirt )
de kanselarij; -sass m. onderdaan m. van bedr. ww., Z. kapaunen.
bist.) Braziliaansche zijdestaart m.
Kantharjde, (- n) V. Spaansche een kanselarijgerecht; -sászig bijv. en b. Kappehen, o. (verkl.) kapje, kaonderdauig, onderhoorig aan een kanse- lotje o., Z. Kappe; (PI.) wandluizenkruid.
vlieg, trekpleister, cantharide v.
K4ntig, er, -st) bijv. nw. kantig, larijgereclit; -schreiben o. schrijven o., maagdenkruid o.; 2. papenhout, kardihoekig, met kanten, scherp, puntig; - be- brief m., order v. van de kanselarij; naalshout o.
hauen, kantrechten; -e Fruchi, hoekig; -schreiber m., Z. Kanzellist; - schrift v. K&ppe, (-n) v. (van een oven), kap
kanselarijschrift, groot schrift o., groote v., mantel m.; (boven eene rij palen),
-e Gestalt, hoekig.
Kant-ring, e)s, mv. -e) m. letters V. mv.; -siegel o. kanselarijzegel bintbalk m., kap v., zadel m.; (van een
(Timm.) groote ijzeren ring m. met een ,o.; -styl m. kanselarijstijl; it. stadhuis +lijk), rug, kam m.; (Scheik.) (van een
-verwaller m. bestuurder, direc--stijlm.; retort), deksel o., kap v.; (Naai.) (in
haak om met een hefboom balken om te
keeren; -retlig m. gewone ramenas v.; Leur m. eener kanselarij; -verwandier m., kousen), hiel m.; (Schoenm.) (op schoenen), neusleder o.; (van een dissel), be-schuh m. knoet m., hondenzweep v.; Z. -teamt er.
K&nzellied, (-( e)s, mv. -er) o. slag o.; (van een geweer); kolfplaat v.;
- tucker m. kandijsuiker v.
Kunzel, (- n) v. kansel, redenaars vers, gezang o., dat men zingt vóór de (Vest.) bedekking v.; (Art.) kapje o., kap
V. op het zundgat van een kanon; (aan
preekstoel m., preekgestoelte o.; it.-stoel, preek.
leerstoel, stand m. der godgeleerden; die Kanzelliren, (kanzellirle, kanzel- schoorsteenen), kap v.; (Rijk.) kap v.,
- betreten, het spreekgestoelte betreden, lírl) bear. ww. doorbalen, voor nietig kaproen v., deel van het mondstuk, dat
den stangstoot omvat; (van bloemen),
op den preekstoel komen, den kansel be- verklaren.
treden; von der - verkündigen, van den Kanz(el)ljst, en, mv. -en) m., kapje o.; (aan koren), dopje, graanhulsel
o.; (van vogels), kap v.; 2. kap v.; Manie,
Z. Kanzelist .
kansel bekend maken, afkondigen.
Kanzel-andaeht, en) v. preek K4nzelnl'ászig, bijv. en b. preek mit einer -, mantel m. met Gene kapt
-stoeiachg,prk. kapmantel m.; (van monniken),monniksV. over een godsdienstig onderwerp, preK&nzeln, (kanzelle, gekanzell) bed r. kap v.; (van vrouwen), kap, kaper v.,
dikatie v.; -beredsamkeit V. kanselwelhoofdsluier m.; (Kleerm.) bekleedsel o.,
sprekendheid v.; 2. talent o. van preken. en o. ww., Z. abkanzeln.
Knzelehen. o. (verkl.) kleine K&nzel -puit, (- es, mv. -e) o. kan overtrek m., kieltje, buisje o.; 3. hoofd
muts, kap v., Z. Regen --dekslo.,pt
lessenaar m. op den preek--selnar,
kansel m., preekstoeltje o., Z. Kanzel.
Kanzel-deekel, kels, mv. -kel) stoel; -rede V. kanselrede, predikatie,1 kappe; 4. (Nat. hist.) bastaardmos
machen keine Man--selv.;(Spr)n
preek v.; -redner m. kanselredenaar m.;
m. klankbord o. van een preekstoel.
Kanzelei, Kanzlei, (- en)v.kan- -sprache v. kanseltaal v.; (fig.) prekerige' che, het kleed maakt den man niet;gleiche
selarij, zitplaats v. van het gerechtshof; taai v.; -sprung m. afkondiging V. van de i Bri der gleiche -n, gelijke monniken, ge2. kanselarij v., gerechtshof o.; 3. kanse- huwelijksgeboden; -ton m. preektoon m.; l ijke kappen; jemn. eine -zuschneiden,iem.
larij v., kantoor, bureau o., minis- ina —e sprechen, preken; -Inch o. kansel - iets betaald zetten.
terie o.; - der austaárligen Angelegen- doek m.; -uhr v. wateruurwerk, kansel - Kippeln, (kdppelte,gekáppell)bedr.
heilen, ministerie o. van buitenlandsclie uurwerk o.; -vertrag m. uitspraak v. van ww., Z. kappen.
Kappen, (kappie, gekappt) bedr.
den kansel.
zaken.
K&nzel-geschwtz, (- es) o., z. Kgnzler, (-s, mv. Kanzler) m., -in, ww. Strump[e, Stie[el -, een hiel aanzetm. zedepreken, gebabbel o. van een pre- (-nen) V. kanselier m., kanseliers rouw ten; (Jachtw.) den Falken -, de kap opv.; - stelle, -warde v. waardigheid v., post zetten; (gemeenz.) jem. -, kapittelen,
dikant; -himmel, -hul m., Z. -deckel.
doorhalen, hevig beknorren, berispen,den
Kanz(e)ljst, en) mv. -en) m. m., ambt o. van kanselier.
KaQlin, (-s) o., z. m. (Delfst.) Chi- mantel vegen; 2. Bä ume -, kappen, bak
schrijver, ambtenaar m. bij de kanselarij.
toppen; (Zeew.) den Mast, das An--ken,
Kanzellei, en) v., Z. Kanz(e)lei. neesche porseleinaarde v., kaolin o.
Kanz(el)le_i-amt, (- anit(e)s,nnv. Kap, (-es, mv. -e) o., Z. Cap; 2. Z. !erlau & -, kappen, afhakken, lossnijden;
I3. jem. -, snijden, ontniannen,castreeren;
-ámter) o. kanselarij v., Z. Kanzelei (3); Caporei; (Zeew.) ezelshoofd o.
Ka,paun, (-s, mv. -e) m. kapoen, Hahne -, kapoenen; gekappte Henne, ge-archiv o. archief o. van de kanselarij;
-archivar m. archivaris m. derkanselarij; kapuin o.,gesneden haan m.ter vetmesting; treden hen v.; 11. wed. ww. sich -, (ge-beamier m. ambtenaar m. bij de kanse- (fig.) gesnedene, ontmande, gelubde, 1 meenz.) twisten, kijven; it. eene kap &
'opzetten, zich van eene kap & voorzien;
larij; -bole m. bodem. hij de kanselarij; castraat m.
Kapi,unen, (kapaunle, gekapaunt) (van den haan), treden.
-buchslabe ni. groote letter v., naar eerie
drukletter gelijkende; -decrel o. decreet, bedr. ww. kapoenen, snijden, lubben, Ku Apen- blatterig. bijv. nw.met
kapvormige bladeren; -blume v. kapbloem
besluit o. van de kanselarij; -diener rn. cast.reeren, jonge haantjes snijden.
bediende m. hij de kanselarij; -dinte v. Kapes nen-bruhe,v.bouillon ni. j v.; -eisen o. (Bergw.) ijzeren beslag o.,
kanselarijinkt m.; -direktor m. directeur van kapoenen, kapoenbouillon m.; -brast hoepel m.; -fórmig bijv. en b. trapvormig;
m., hoofd o. van de kanselarij; -[eder- V. kapoeneborst v.; -haul v. (Handsch.) -gras o. onkruid o.; -hullein o. wilde
spulen v. mv. kanselarijpennen v.rnv.;-ge- kapoenevel, dun schapenleder o.; -pein m. Turksche lelie, berglelie v.; -coacher m.
pettenmaker, mutsenmaker m.; -mantel
buhr v.schrijfloonen o.mv.,onkostenv.mv. maagsteen m. van oude kapoenen.
Kape, (-n) v. (Zeew.) das Schuif in. kapmantel m.; -anohn m. (Pl.) helmvan dekanselariij, griffiekosten v.mv.; -ge
bloem v., duivekervel v.; -mónch m. kageisl m.kanselarij--[dleo.mv,Zgbuhr; hall gul -, zeilt goed bij den wind.
Kaper, (-n) V. (Pl., Kookk.) kap- pucijner monnik, Franciscaner monnik
geest m.; - gericht o. kanselarijgerecht o.;
-gerichlshof • m. hof, gerechtshof o. van perstruik, kapper m.; wilde -, wilde of m.; -mundsticck o. kaproen v., mondstuk
de kanselarij; -gut o. goed o. dat uit eene valsche kapperstruik in.; deutsche -, wa- o.; -musket m. (Ontlk.) kapspier v.;
-nenne V. kapucijner non v., Franciscakanselarij voortspruit; -kerrscha[t v. tertoudsbloem V.
(-
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kar.

Kar.

nier non v.; it. Z. -taube; -p feller m. Guíneesche peper v.; -robbe v. (Nat. hist.)
kaprob m.; -stein m. versteend boorscheipdier o.; - stempel m. kapstempel m.;
-slock m. houten scheen v. om de gebarsten suikerhrooden bijeen te houden;
-slur; m. dijkbreuk, doorbraak v. van een
dijk of weg; -taube v. kapduif, witte
nou v.; -taucher m. kuifduiker m. uit
Virginie; -wurm m. (Gen.) darmworm

Kar.
Karduse, (-n) v. kardoes m.,stukpatroon o.; it. - of -nkiste v. (Zeew.) pa-

karaat o.; - gewicht o. karaatgewicht,klein
gOudsmidsgewicht o.

Karatig, kantig, bijv. en b.

troonkist v.

karaathoudend, karaten bevattende; acht
Karechel, ( - n) v. (Nat. hist.)
18 karaatsch goud, goud-zehnsGold, zwarte kraai v.
o. van 18 karaten.
Karfangel, -angels) m., z. m.
Karatirung, (-en) V. vermenging (in koren), roest m.
V. van goud met zilver, koper of zilver Karfunkel, (-s, mv. Karfunkel)
unkel)
m., Z. Carbunkel.
en koper.
Karat^lr, v., z. m. (Scheik.) alliKarg , ( -er, -st) bijv. en b. karig,
age o., vermenging v. van goud en vuur* zuinig, al te spaarzaam, inhalig, gierig,
m.
Kapper, (-s, mv. Kapper) m. (bij Karausehe . (-n) V. steenkarper vrekkig, schriel; (fig.) - an liVorten, karig
in woorden, niet veel sprekend; -es Lob,
de walvischvaarders uit Groenland),spek- in., Z. Strandkarausche.
snijder in.
Karausc'.en-Fisch, -karp- magere, geringe lof; -eBeschreibung, maKapp-fenster, ( sters, mv. ster) fen, rn . basterdkarper m.; -wurm m. gere, onbeduidend, niet veel beteekenend.
o. dakvenster o.; -gut o. ruw geslepen kieuwworm m.
Kargen, (kargte, gekargt) o. ww.,
m. h. karig, spaarzaam, zuinig, gierig,
diamanten m. mv.; -haten m., Z. Kapaun;
Karavane of
Karawane, (-n) v.karavaan v., ge- vrekkig zijn, sober leven.
it. (gemeenz.) booze haan m.; -huhn o.
kapoen o., jong gesneden en gemest zelschap o. reizende kooplieden, reisgeKarger, (-s, mv. Karger) m. hij die
zelschap o., pelgrimstrein m.
sober leeft, karig, zuinig, spaarzaam is,
hoen o.
Kapp-hiihnerhof, (-ho f(e)s, Karavanserei of Karawanse- gierigaard m.
mv. -hvfe) m. plaats v. om hoenders vet rei, (-en) v. karavaanverblijf o., herberg
Kargheit, v., z. m. karigheid
V. voor eene karavaan, karavanserij v.
schrielheid, zuinigheid, vrekkigheid,giete mesten.
Kappi, (-s, mv. -s) o. (Kri;gsw.) Karbatsche, (-n) V. karwats, rij righeid v.
-zwepV.
soldatenmuts, kepi v.
K,rglieh, ( -er, -st) bijw. - leben,
Kappis, (onb.) of —kraut, o. ka- Karbatsehbauer, (-n, mv. -n) sober, karig, schriel, zuinig, behoeftig,arm. boer m. met een ellendig mandenwa- moedig, kommerlijk; 2. bijv. en b. een
buiskool v., Z. Kop(kohl.
weinig karig, zuinig, sober; -e Mahlzeit,
Kapp — kragen, ( - gens, mv. - gen) gentje o.
m. kapkraag v.; 2. kapucijner m.; -laken
Karbatsehen, (karbatschie, ge- sober; -belt v., Z. Kargheit.
m. kaplaken o.; -loch o., Z. -Fenster; karbalsclrel) bedr. ww. jem. -, met de
Karls-kirsehe, (-n) v. kornoelje
v.; -vogel in. blauwkeeltje o., Zweedsche
-messer o. snoeimes o.; -nalat v. in- zweep slaan; (fig.) rossen, drillen.
geslagen naad m.; -rock m. van achKarbe, (-n) V. karwei v., witte ko- nachtegaal m., -zepter m. luiskruid o.
ter toegenaaide rok m. voor kinde- mijn m.; -kraut o., Z. Schafgarbe.
Karmelit(er), &. Z . Carntelit çj'.
ren; -same m. zaad o. van kabuiskool;
Karbukel, (-s, mv. Karbinmkel) Karm^lsz, (-es, mv. -e) m. (in appelen), klokhuis o.
-sli rzung v., Z. Kappenslurz; -taube v. m., Z. Carbunkel.
Z. Kappentaube; -weide v. dikwijls geKareh , (-(e)s, mv. Kdrehe)m.lange Karniesz, (-es, nlv. -e), (verkl.
I^arnieszchen) o. (Bouwk.) kornis, kroon
hakte wilg m.; -zaum m. neusnijper m.; kar v., bierwagen, rolwagen m.
laatband m. van den stoot -lijstv.;(ar)
-z.i.egel m. kaptegel m.
Kareheln, (korchelte, gekarchelt)
-bodem;3.(Mu)
holle lijst v.
Kapsel, (-n) v. (verkl. Kapselchen) o. ww. reutelen, snorken.
Karcher, (-s, mv . _Karcher) m. Karniesz - blei, ( - es) o., z. m.
o. blikken bus, botaniseertrommel v..
(Glaz.) kornislood o.; -eisen o., Z. -hobel;
doosje, buisje o., scheede v., scheetje o.; voerman, karrernan m.
(PI.) zaadhuisje o.; (Ontlk.) omgevend
Kardar Qme, (-n) v. (Pl.) karde gesimse o. (Bouwk.) van een architraaf
vlies o., beurs, blaas v.
mon v.; grosze -, Guineesche peper v.
voorziene kornis o.; -ho bel m. (Meub.)
Ketpsel — artig, bijv . en b. wat tot Kardatsche, (-n) v. roskam m.: ploegschaaf, lijstschaaf, hieloief o.; -lolheen koker, zaaddoos,hulsel, buisje,scheede 2. (Man.) haarde V.
brett o. (Glaz.) smeltplank, soldeerplank
& behoort, zaadhuisachtig, vliesachtig;
Kard ,tsehen, (k ardiit schte, ge - v.; -sage v. (Glaz.) loodzaag v.; -schraube
-band o. (Ontlk.) gewrichtsband, band m. karcicilschel)bedr. ww. roskammen; Wolle V. kornisschroef v.; - slalil m. (Draai.)
van den bovenaren, het sleutelbeen; -ba- -, kaarden.
ronde, holle beitel in., guds v.
rometer m. barometer m. met vergader
Kard tschen-draht, (- drah ^,I Karniffelmeiszel, snels, mv.
-beere V. beursvrucht v.; - kunst;
-bakjeo.; l(e)s, mv. -drdhle) m. kaarddraad, - szel) m. blikslagersbeitel m.
V. (Waterb.) zuigpomp, perspomp v.;! ijzerdraad o. om kaarden te maken; -IntKarniffe(1)n, (karniff( el)te, ge-staar m. (Oogh.) staar v. met een vlies; ter o. kaardbeslag o.; -haken m. keard-' karniff(el)t) bedr. ww. knijpen, karnuf- trapend bijv. nw. eene zaaddoos heb haak m.; -leder o. kaardleder o.; -nzacher, felen, knuffelen, kneukelen, op de kneu
—e Pflanzen, zaaddoos dragende-bend; m. kaardenmaker m.; -tisch m. kaardtaslaan; 2. o. ww. kaartspelen met 48-kels
planten V. mv.
fel, kaardbank v.
kaarten.
Kapsen, (kapste, gekapst) bedr.ww. Kard^tscher, (-s, mv . Karddl
Karniffelspiel, ( - es, mv. - e) o.
scher) in., -in, (-nen) v. kaardenmaker, kaartspel o. met 48 kaarten.
kapen, wegnemen, stelen.
Kapsperling, (-e)s,mv. -e) m., Z. wolkaarder m., kaardster v.
Karnikel, (-s, mv. Karnikel) o.,
Capsperling.
Karde, (-n) v. (PI.) Z. - distel; Z. Kaninchen.
Kaput, bijv. en b. (Sp.) er macht -, spanische -, Spaansche artisjok v.; 2. Karnmi1ch, v ., z.m.karnemelk,gehaalt al de slagen; - werden, geen slag ha- (Lakenb.) kaarde v.
karnde melk v.
len; (tig.) kapot, gebroken, aan stukken,
Kardeel, (-(e)s, mv. -e) o.(Zeew.) Karoline, (-n) V. (Bilg.)karamboverbrijzeld; it.vermoeid,afgemat,lijdende, boegseerlijn, treklijn v., kardeel o.;-block lespel o.
dood,
m. karrleelblok o.
Karpet, v., Z. Karpie.
Kapwein, (-(e)s, mv. -e) m. KaapKardeele, (-r.) v. traanvat o.
Krpfehen, (verkl.)o. karpertje o.,
sche wijn m.
Karden - aussteeher, ( chers, kleine jonge karper m.
v.
mv.
ni.
kaardkam
m.;
(-(e)s,
mv.
-e)
o.
(Prov.)
-cher)
distel
kerf,
Kar,
Karpfen, (-s, mv. Karp fen) m. kar
► ervisch m.; kleiner, junger -, Z.-per,kal
groeve, kist v.; 2. korf, schotel m.; it. ko- distel,weversd istel v.;-kreuzholz o.kaardV.
hout o.; -rcumer m. wolkaarder, laken - Kárpfchen; 2. mv. visschen m. mv. van
renmaat, melkmaat
Karaeke, (-n) v. (Zeew.) karak, rouwer m.; -setzer m. kaardenzetter m. het karpergeslacht.
kraak v., Portugeesch vrachtschip o.
KardQne, (-n) v. Spaansche arti- Karpfen — (be)halter, ( lers,mv.
Karat, (-s, mv, -e) o. (Gourlsm.) sjok v.
-ter) m. karperkaar v., karpervijver m.;
-
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-brut v. jonge, minder dan éénjarige kar
Karsten, (karstete, gekarstet)bedr. kleurder m.; -malerei v., z. m. kaarten
houwen, bakken, met het houweel kleuren o.; (Schild.) kladschilderen o.;
m. mv.; - karausche v., Z. Karausche;-pers
-mdnnchen o. kaarten mannetje, papie-kónig m.karperkoning m.; -kraut o. dui- )ewerken.
KarsU.mpe1,( - s)m., z.m.(Volkst.) ren mannetje o.; -papier o. kaartenpa
zend blad o., Z. Schafgarbe; -maul o.,
karton o.; -presse v. kaartenpers v.;-pier,
-schnauze V. karperbek m.; -satz m., Z. an en alleman.
Kartatsehe, (-n) v. kartets v.,ge- -sammlung m. verzameling v. van (land)
-brui; -sprung m. karpersprong rn.;-stein
kaarten; -schiag m. (van een goochekarpersteen m.; -teich, -weiher m. kar weerpatroon V.
Kartijtsehen, (kartrtschte, ge- laar), volte v.; -schlager, —in waar
m.; -lunge V. (Slot.) pinnetje,-pervij
waarzegster v. uit de kaart;-zegrm.,
iartà tschet) o. ww. met kartetsen schiestiftje o.
-spiel o. kaartspel o.; -spielen o. kaartKarphologie, v. plukken o. aan ,en.
Kartatschen -bi chse, (-n) v. spelen o.; -spieler m. kaartspeler m.;
de dekens (van waanzinnigen).
Karpie, v., Z. nl. pluksel o., wiek .iartetskoker, kardoeskoker in.; -fasser -slamm m. pot, inzet m. bij het kaartv., uitgerafeld linnen o.; -bäuschlein o. n. kardoeskoker m.; -feuer o. kartets- spel; -stecher m. graveur in. van landprop V. van pluksel; -schraubev.(Heelk.) vuur o.; -futter(al) o., Z. -fasser; -helse schappen, kaarten; -stempel m. kaarten
stempel m. van de kaart;-stempl.;2
hersenbalk m.; -zválger m. (Heelk.)wiek, V. kardoeskoker m.; - kassen m. pandek;el o.; -kugel v. kardoeskogel m.; -schuss! 3. stempelen o. der kaarten.
plukselvlecht V.
Karpiren, (karpirte, karpirt) bedr. m. kartetsschot o.; -zieher m. laadle- Karthà_une, v ., Z. Kartaune.
KartQflel, (-n) v. aardappel m.
pel m.
ww. bedillen, bespotten, hekelen.
(-n) v. (Art.) grof geKartQffel-acker, ackers, my.
Karpoljt(h), ( - en, mv. - en) m.
(Nat. bist.) versteende karper, karper- schut, zwaar geschut o.; ganze -, achten -ácker) m., Z. - boden; 2. aardappelenveld
halbe -, vierentwin--vertigpondm.; o.; -(an)bau m. aardappelenteelt v.; -bosteen m.
Karpologie, v., z. m. vruchten- Lig ponder m.; 2. kartonnen, bordpapie- den m. voor de aardappelenteelt geschikte
grond m.; -branntwein m. brandewijn m.
ren doos v.; -npulver o. buskruit o.
leer v.
K&rre, (-n) v. kruiwagen m., kar,' K&rte, (-n) v. (Sp.) kaart, speel uit aardappelen gestookt; -brod o. aard
o.; -ernie V. aardappelen--apelnbrod
-n spielen, kaartspelen; ein Spiel-kartv.;
vuilniskar, stortkar v.; (Ger.) zur - verurlheilen, tot kruiwagenstraf, dwangar- -n, spel o. kaarten; die -n misthen, de oogst v.; 2. rooien o. der aardappelen,
beid veroordeelen; 2. draagbaar v. op kaart (door)schudden; die -n abheben,af- rooftijd m.; 3. gerooide aardappelen m.
nemen; die -n geben, geven, kaart geven; mv.; -feld o., Z. -ocher; -grebe v. aard
rollen; 3. (Bergw.) kar, karvol v.
m.; -fusel m., Z. -branntwein;-apelnkui
Karren, (karrte, gekarri) o. ww., lie - vergeben, vergeven; an! seine - pasm. h. den kruiwagen trekken; (Ger.) sen, op zijne kaart passen; eine - umschla- -klosz m. (Kookk.) aardappelhol m.;
dwangarbeid verrichten, tot kruiwagen - pen, aufdecken, omslaan, blootleggen; -n, -kraut o. aardappelstengels m. mv.,aardstraf veroordeeld zijn; 2. (gemeenz., i. k. auf die man halt, handkaarten; -n, die appelloof o.; -mehl o. aardappelmeel o.;
bet.) langzaam voortgaan, voortsukke- nach dem Geben übrig bleiben, stokkaarten -nase v. (gemeenz.) stompe, roode neus
len; II. bedr. ww. op den kruiwagen of V. mv.; er liebt die -n, hij houdt veel van m.; -pflanze V. aardappelplant v., aard
m.; -p/lug m. aardappel -apelstruik
kaartspelen; -n legen, schlagen, de kaart
de kar vervoeren.
ni.; -salut m. aardappelsalade v. -ploeg
Karren, (-s, mv. Karren) m., Z. leggen, uit de kaart waarzeggen; (Spr.)
Karre; 2. kar, handkar v.; (fig.) aneinem femn. in die - sehen, iem. in de kaart kij- Kgrve, (-n) v., Z. Karbe.
schweren - ziehen, eene moeielijke taak ken; (fig.) iems. plan doorgronden; 2. Karvielwerk, (-(e)s, mv. -e) o.
te vervullen hebben; (Landti.) ploeg- landkaart, zeekaart, adreskaart, spijs- karviel m„ karvielwerk o.; (Zeees.) mit bankje o., ploegstok m.; (Goudsl.) mes kaart, balkaart v.; (fig.) eine abgelegte -, aufbusen, met karvielwerk opboeren.
Kis, (-es, mv. -e) m. (Pap.) pa aro. om de goudblaadjes vierkant te snij- eene afgedane zaak; aus einer - spieten, gemeene zaak maken; eine abgeredete denharen raam o.
den; (Boekdr.) sleds, kar v.
Karren -baum, ( - baum(e)s, mv. -, een afgesproken werk; 3. (Gesch. van K4schen, K^slein, o. (verkl.)
-baume) m. lemoen o.; -bauer m., Z. E.) die grosze -, charter o., grondwet, kaasje o., kleine kaas v.
K%se, (-s, mv. Kdse) m. gestremde
Kdrrner; -buchse v.ganzenroero.;2.(Art.) oorkonde v.; (Hand.) kaartpapier, staal
Z. Muster; (fig.) eine angelegte -,-boek., melk v., kaas v., kaasje o.; Schweizer,
orgelgeschut o.; -führer m., Z. Kurrner;
-gabel v. langboom m.; -gaul m. karre- een overlegd, beraamd plan o., doorge- Hollander -, Zwitsersche, Hollaudsche
kaas; Texel -, Texelsche kaas; grüner -,
paard o., knol m.; -ge fangener m. tot den stoken kaart v.
kruiwagen veroordeelde, galeiboef m.;
Kartel, (-s, mv. Kartel) o., Z. Car- groene kaas, Z. Krauler -, Kuh -, Scha fkáse; 2. (fig.) (van eene artisjok), stoel
-gestell o. karrebak m.; - kasten m. pers- tel; -schi ff o., Z. Cartelschiff.
Korten, (kartete, gekartet) o. ww., m., vleezig gedeelte o.; it. Z. -kohl; 3. Z.
slede v.; -lade kar v.; -kohle v.karkolen v.
mv.; -lader m. karrelader m.; -láufer m. m. h. kaarten, kaartspelen; 2. de kaarten Augenbutler; 4. (bij kinderen) een hoopje
(Bergw.) kruier m.; -macher m. karren schudden; 1I. bedr. ww. (fig.) ein Spiel, zand met een vingerhoed gevormd; 5.
-nagel rn.-maker,uiwgnm.; etw. mit einander -, beramen, overleg kluit m. aarde aan de wortels, b.v. van een
samenspannen.
-gen, omgewaaiden boom.
karrenagel, karrespijker m.; -rad o. rad,
Kse - artig, - hnlich, bijv.nw.
Karten-besueh, (-(e)s, mv. -e)
wiel o. eener kar, karrewiel, kruiwagen wiel o.; -salbe v. wagensmeer o.; -schie- m. bezoek o., visite v. door middel var kaasachtig, naar kaas gelijkend; -baum
ber m.kruier m.;-schienen v.mv.(Boekdr.) een kaartje; -bild o. figuur v. op de kaart m. kaasboom m.; -blume v. windbloem
ladeschenen v. mv.; -seilo. karretouw o.; 2. teelijk portret o.; -blatt o. kaart v. v., keukenkruid o.; -bohrer m. kaasboor
-steg m. (Bergw.) ijzeren kruiwagen - kaarteblad o.; -geben o. (Sp.) kaart ge- v., kaassteker m.; -brecher m. houten
band m.; -strafe V. kruiwagenstraf, galei- ven o.; -geld o. speelgeld o.; 2. betalin€ kaasmes o.; -bede V. kaaswinkel, kaasstraf, vestingstraf v.; -strafing m., Z, V. voor het spel, inzet, pot m.; 3. das — • handel m.; -butler v. kaasboter v.; -degen
- ge/angener; -tuch o. wagenkleed, dek- geben, betalen; -haus, -háuschen, o. kaar. m., Z. -brecher; -(laden m., Z. -k °Actien;
kleed o. op een kruiwagen &; -wagen m, tenhuis,kaartenhuisje o.; -kánig m. heer -form v. vorm m. van eene kaas; 2. kaaskruiwagen,handwagen m.;-zap fen m.mv, koning m. in bet kaartspel; (fig.) papie. vorm m.; - fórmig bijv. nw. kaasvormig,
ren, nietige koning m.; -kunst v. kuns in den vorm eener kaas; -frau v. kaaskruiwagentap m.
Kerrhaken, (-s, mv. Karrhaken; v. om kaart te spelen; -kunste v. mv.kun. vrouw v., kaasverkoopster v.; -gaden m.
sten v. mv. met de kaart; -künstler m kaashuis o., kaaszolder m.; -gebackenes o.
m. Landti.) bak V. op rollen.
rrner
(-s, mv. Kdrrner m.kar. goochelaar, kunstenaar m. met de kaart kaasgebak o.; -geld o. kaasgeld, geld o.
K"
-kunststock o. kunstje o. met de kaart voor of van de kaas; -gülte v. kaasbelasreman, voerman, kruier m.
Karst. (-es, mv. -e) m. bak v., hou -macher m. kaartenmaker m.; -machere i ting v.; - handel m. kaashandel m.; -handbreekijzer o.
-welo.;(Mijn) V. kaartenfabriek v.; -maler m. kaarten. Ier, —in, kaashandelaar m., kaashande-

Kartaune,

(-

,
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Kat.

Kas.

Kas.

laarster v., koopman m., koopvrouw v.in ning v.; -dieb m., Z. -berauber; -diebkaas; -hans o. kaashuis o.; -höke, -horde, stahl m., Z. -beraubung; -führer m. kas-hurde V. kaaskorf, korf m. om kaas te houder m.; -fuhrung v. kashouden, bedrogen; -höker, - kramer m. kaaskramer heer o. over de kas; -/'uhrung v. kas hou
houden o. der kas; -geld o. gangbaar-den,
Iii., Z. -handler; -hülsche v. (gemeenz.)
draagbare slede v.; -huttev.kaashut,vet- geld o., gangbare munt v.; 2. kasgeld,geweiderswoning v.; -hammer v. kaaskamer reed, beschikbaar geld o.; -gewicht o.
v.; (Zeew.) kaashok o.; -kill ni. potten - goudschaaltje o., balans v.; -münze v., Z.
bakkersdeeg o.; -kohl m. bloemkool v.' -geld; -rechnung v. cassarekening v.;
-korb m. kaasmand v., kaaskorf m.; -schein m. aanwijzing v. tot betaling uit
-kram ni., Z. -handler; -kraut o.boonen- 's lands kas, kasbiljet o.; -sturz m. onkruid o.; - kuchen m. kaaskoek m., kaas- derzoek, nazien o., inspectie v. der kas;
taartje o.; -lab o. kaasleb v.; -laden rn . -uniersuchung, -vergleichung v. balans
kaaswinkel m.; -lager o. kaaspakhuis o.; v.; -verwaller m.. -verwaltung v., Z. - fuh-leim m.kaaslijm v.;-made v.kaasworm m., rer
mijt v.; -markt m.kaasmarkt v.; -meise v.
Kassier, (- s, mv. -e), Kassirer,
blauwe mees, kaasmees v.; - meitel v. af- (-s, mv. Kassirer) m. kassier, kashouschraapsel o. van de kaaskorst; -mielhe, der m.
-milbe v. kaasmijt v., kaasworm m.: Kastanie, (- n) v. (Pl.) kastanje v.,
-milch, -molken V. kaaswei v.; - motte, kastanjeboom m.; grosze, edle, essbare -,
v., Z. -made; -mutter v. kaasmaakster v. tamme kastanje; wilde, unessbare -, wilde
Kasen, (kaste, gekust) o. ww., rn. h. kastanje v.; (Nat. hist.) gestreepte drieit. wed. ww. sich -, verkazen, stollen,' hoeksschelp v.; 2. Z. Kastanienbraun.
stremmen, tot kaas worden, den kaas- Kastanien-apfel, apfels, mv.
vorm aannemen; 2. bedr. ww. doen stol- - optel) m. kastanjeappel m.; -baum m.
kastanjeboom m.; -braun bijv. nw. kas
len; it. kaas maken.
kastanjekleur v.; -eiche v.-tanjebrui,
Kase-napf, (-( e)s, mv. -e) m.
kaaspot m.; 2. Z. -form; irdener — mil ijzerhout o.; -gehölz o., Z. -holz; -haar
Lóchern, aarden potje of biezen korfje o. o. kastanjebruin haar o.; -holzo. kastanom de kaas te doen uitdruipen; -oxyd o. jehout o.; -land o. grond m., land, ter(Scheik.) kaasachtig oxyde o.; -pappel v. rein o. geschikt voor kastanjeboomen;
(Pl.) kleine maluwe v.; -presse v., -presser -mehl o. kaslanjemeel o.; -pflanzung v.
m. kaaspers v.; -rinde V. kaaskorst y.; kastanjeboomgaard m., kastanjeboschje
-sauer bijv. nw. (Scheik.) — es Salz,kaas- o.; -raupe V. kastanjerups v.; -rose v., Z.
zuur zout o.; -suure v. kaaszuur o.; -ste- -eiche; -schale V. kastanjeschil v.; -wald
cher m., Z. -bohrer; -stein m. ruwe dia m. kastanjewoud o.; -wuldchen o. kleine
-mant. kastanjeboomgaard m., kastanjeboschje o.
K ,se—topf, lopf(e)s, mv. -top/c) Kastehen, Kastlein, o. (verkl.)
m. kaaspot m.; -lute v. (Nat. hist.) toot kastje, kistje, koffertje o.; (Ontlk.) Z.
v., kaasvormig schelpdier o., bombar Kasten; (Nat. hist.) forelachtig schelp ceiba; - wasser o.kaaswei v.,kaaswatero.; dier o.
-wurm m., Z. -made; -wochen v. mv. Kaste, (- n) v. (o. Gesch.) stam m.,
(-

(-

gelden, beheerder, administrateur m.; 3.
(van eene vruchtenkast), eigenaar,meester m.; it. Z. Almosenp/leger; -herrscha ft
V. heerschappij V. van zekeren stand of
van zekere kaste; - karren m. kruiwagen
m.; - knecht m. (Volkst.) Z. -herr (3);
-kunst v. kunst V. om met emmers of
schepraderen te werken; -masher m. kas
kistenmaker, koffermaker m.;-tenmakr,

-meister, -pleger m., Z. -herr; -rand m.
schuine kant in. eener kast &; -schloss o.
kastslot, kistslot, kofferslot o.; -schreiber
m. schrijver m. bij de thesaurie v.; - stampt
ni. (Juw.) stampijzer o. om de steepen
te vatten, te zetten; -slange v. (Berges.)
zware stut, schoor m.; -verwalter m., Z.
-herr; -oogt m. (van een klooster), ontvanger, thesaurier m.; 2. Z. -herr (2);
-vogtei V. beheer o. der goederen eener
kerk &; -werk o., Z. - kunst.
Kaster, (- s, mv. Kaster) m. vormer
M. in pijpenbranderijen.
Kastner, (- s, mv. Kastner) m., Z.

Kaslenhcrr.
Kastor and PQllux, m. SintElmsvuurtje o.; (Sterrenk.) tweelingen

M. mv.
Kastrol, ( -(e)s, mv. -e) o., Z. Casserole.

Kasuar, (-s, mv. -e) m., Z. Casuar;
-baum m. (PI.) kasuaarboom m.
Kat, (-en) v. (Zeew.) penter, kaf
kat v. aan den kraanbalk.

-loperm.,

Katadioptrisch, bijv. nw. (van
het licht), schijnbaar naderend, vergrootend.
Katakustik, v., z. m. (Nat.) terug
geluiden, leer v. van-katsinglerV.d
den weerklank.
Katakustisch, bijv. nw. katakustisch, volgens de terugkaatsingsleer of

daarop betrekking hebbende.

Katalektisch, bijv.en b.(Dichtk.)
Kasteien, (kasteite,gekasteiet)bedr. onvolledig, afgebroken, geschonden.
Kasicht, bijv. en b. kaasachtig; (fig.) ww. kastijden, tuchtigen.; 2. wed. ww. Katalepsie, v. (Gen.) zinvang m.,

wittebroodsweken v. mv.; -zins m., Z. kaste v., afgesloten stand m.
-

gulle.

- aussehen, er naar, bleek uitzien.
sich -, zich kastijden, zich zelf ontberinK,Sig, bijv. en b. kaasachtig, kazig, gen opleggen.
Kasteiung, en) v. kastijding,
kaas bevattend.
Kaspar, (- s, mv. -n) m. (Nat.hist.) tuchtiging V.
wachtelkoning m.
Kasten, (- s, mv. Kasten) m. kast,
Kasperle, n, mv. -n) m. (Too- kist, lade, schatkist, geldkist v.; in den neelk.) poppenspel o., grappenmaker, legen, sperren, in de kist, kast wegsluiten,
hansworst, Kasper m.; 2.hij, die bet pop- in den koffer m. sluiten; (Ontlk.) (van
penspel vertoont.
de tanden), tandkas v.; (H.S.) - Noach's,
Kaspersehmalz, (- es) o., z. m. de ark V. van N.; (Org.) orgelkastv.;(van
fliktiooierij v.; it. Z. Flausen.
eene koets), bak m.; (Mets.) metselaars Kasse, (- n) v. kast, kist, geldkist bak m., gereedschapbak m.; (Slot.) slotv.; 2. geldvoorraad m., gereed geld o., kast v.,scheidingplaat v.; (Tuinb.)broeispecie v.,beschikbaargeldo.,kas v.;3.(van kas v.; 2. boerenleut, deel, schuur v.;
een staat), schatkist v.; (Tooneelk.) bu- (fig.) kas, ontvangst v.
reau, plaatskantoor o.; die - führen, de Kasten-amt,(- amtes, mv. -dmter)
o. ontvangerskantoor o., waardigheid v.,
kas houden.
Kassen —amt, amt(e)s, mv. ambt o. van ontvanger; -blech o. (Slot.)
-dmter) o. kassiersambt o.; 2. kas, ont- Z. Kasten; -deckel m. dekstuk, bovendeel,
vangst v.; -berauber m. landskasbesteler, deksel o. van eene kast. kist &; -drüse v.
landsdief !n.; -berauburng v. verduistering (Delfst.) gekristalliseerde koolzure kalk
V. van landspenningen, landskasbesteling v.; -geráthe o. mv. huisraad o., meubelen
v.; - bestand m. stand m., bedrag o. van V. mv., keukengereedschap o.; (Ger.)
de kas, saldo, overschot o.; -betrug m., eigen of bijzonder goed o. der vrouw;
Z. -beraubung; -betrüger m., Z. -berau- -gericht o. kastengericht o.; -herr m.(van
ber; -billet o. kasbiljet, bankbiljet o.; eene stad &), ontvanger, thesaurier m.;
-buch o. kasboek o.; -conto o. cassareke- I,2. (van eene kerk), bestuurder m. der
(-

(-

(-

catalepsie V.

Kataleptisch, bijv. en b. door zin
getroffen, daarmede behept of daar--vang
toe behoorende.

Katalog, (-( e)s, mv. -e), Katalogus, (onb., mv. Katalogen) m., Z.
Catalog.
Katapult, (-(e)s, mv. -e) o.
(Krijgsw.) krijgswerptuig o., katapult v.
Katarakt, (-( e)s, mv. -e) m. waterval m.; (Oogh.) grijze, witte staar v.

Katarrh, (-s, mv. -e) m., Z. Catarrh.

Katarrhalisch, bijv. nw. zinking
uit verkoudheid voortvloeiende. -achtig,

Katastrophe, (- n) V. ontknooping v., ongelukkige afloop m., treurige
wending, omkeer m., groote ramp m.

Katechese, (-n), KatechisatiOn, (-en) v., Z. Katechelik.
Katechet, ( -en, mv. -en) m. ge-

loofsonderwijzer, catechiseermeester m.
KateehQtik, v. onderwijs o. door
vragen en antwoorden, geloofsonderwijs
o., christelijke leering, catechisatie v.,
catechismus m.

KatechQtisch, bijw.vraagsgewijs.

Kat.

Kat.

Kat.

gesprekcgewijs, in vragen en antwoorden, indischer -, Indisch beschilderd doek,
sits o.; bunter -, gekleurd katoen.
Kateehisjren, (kafechisirte, ka - Kattin— binse,( -n) v. katoengras,
techisirt) bedr. ww. Kinder -, onderwij- wolgras o.; -dicb in. (Nat. kist.) vliegen
zen door vragen en antwoorden of gem.; -drucker in. katoetitl rukker m.;-vanger

catechetisch.
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karwats v.; 3. (fig.) valschaard, valsch
persoon m., trouwelonze ti). en V.

Kátzel. (-s, niv. Katzel) o. (PI.)
katje o.; -kraut o. hazenvoet m., veld-

klaver V.

sprekken, in den godsdienst onderwij- -druckerei, -fabrik v. katoendrukkerij,
K ,tzeln, (kälzelle, gelcátzell)o.ww.,
m. h. jonge katten werpen, jongen; (fig.)
zen, catechiseeren, den catechismus lee- katoenfabriek v.
ren.
Kattunen, bijv. en b. katoenen, als katten rondsluipen.
te, gekatzt) o. ww.,
Katzen, (katte,
Katechismus, (onb., mv. Kale- van katoen.
chismen) ni. geloofsvragenboek o., cateKatten.-fabrikant, en, mv. m. h. (Bouwk.) met haken omverhalen,
'-en) m. katoenfabrikant in.; -form v., Z. afbreken; 2. (Sp.) kaatsen.
ch i s mus m.
Katechumene, n, mv. -n) m. Grund/orm (Kunstt.); -leinwand v. ka- Katzen-art, (-en) v. kattengetoenen lijnwaad o.; -nadel v. lakenspeld, slacht o., kattensoort v.; it. kastenaard
geloofsleerling, catechisant m.
Kategorie, n) v., Z. Categorie. 'dikke korte speld v.;-papiero.sitspapier, m.; -arlig bijv. nw. katachtig, op de wij
katten; (lig.) valsch, verraderlijk,-zedr
KategQrisch, bijv. en b. bepaald, sits o.; -presse V. katoenpers v.; -stein
stellig, juist, beslissend, onvoorwaarde- rn.katoensteen m.; -weberm.katoenwever, trouweloos; -auge o. kattenoog o.; 2.
lijk, rond, ronduit, zonder omwegen, ca- spinner m.; -weberei v, katoenweverij, (Delfst.) kattenoog, kwartsagaat o.;-dukatoenspinnerij v.; -wolle v. katoen o., gig bijv. nw. kattenoogen hebbende; -bal
tegorisch.
wilde valeriaan v.; -balg-drianm.(PI)
Kater, (- s, mv. Kater) m. kater m., katoenwol v.; 2. (Pl.) katoenstruik, ka
-toenbm. in. kattevel o., kastenhuid v.; - balken, m.,
mannetje o. van de kat.
Katharinen-alaun, (- s) m., z. Katz-anker, ankers, mv. - anker) Z. Hahnenbalken; -balsam m. (Pi.) kat
o.; -biïnkchen o. (in-tekruid,amb
m. sodazout o.; -birne v. groote bruin ge- m. (Zeew.) kat v., klein anker, bijanker
kloosters), verhoorbaukje o.; -bart m.
spikkelde peer v.; -blume v. (PI.)leeuwen- o.; -bahn v. kaatsbaan v.
bek, kalfssnuit m.; 2. juffertje o. in het
Katzbalgen (sich), (kalzbalgte, knevel, snorrebaard m.; -bunch m. katte groen; - pflanze v. pruim v. van Brignole gekalzbalgl) wed. ww. (gemeenz.) vech- buik m.; 2. (Nat. kist.) porceleiuschelp
ten, plukharen, links en rechts of in liet v.; -blei o., Z. -glimmer; -blume v. (PI.)
in Provence,
woudanemoon v.; -blut o. (Pl.) genees
Kathartin, (- s) o., z. m. (Scheik.) honderd slaan.
ijzerkruid o.; -buckel m. hooge-krachtig
Katz-balger, -in, vechter m.,
buikzuiverend beginsel o. der seriebladevechtster v., plukhaarder m., twister, rug m. van de kat; (tig.) einen--macken,
ren.
Katheder, (- s, mv. Katheder) o. kibbelaar m., twistster, kibbelaarster v.; flikflooien, kattepootjes geven, stroop spreekgestoelte o., katheder m.; -held m. - balgerei V. vechtpartij v., gekibbel o.; likkeu; (gemeenz.) buiging v., compli(Schoolt., Scherts.) flink spreker, rede- -ball m. kaatsbal ni.; - block m. ( Zeew.) ment 0.
penterblok o. om het opgewonden anker
Katzenbuekeln, (katzenbuckelte,
naar m.
gekatzenbuckelt) o. ww. (i. k. bet.) bui
Kathedralkirche,( -n) v.hoofd- vast te maken.
-gine,
complimenten maken.
Katzehen, Katzlein, o.(verkl.)
kerk, domkerk, bisschopskerk, cathekatje, poesje o., jonge, kleine kat v.; 2.
Katzen -darm, (-darm(e)s, mv.
draai v.
Kathete, (- n) v. (Meetk.) cathe- (PI.) katjes V. inv.; it. ringkas v., zaad- -dc rme) m. (Pl.) kattedarm m.; -dreck
tus m., loodlijn v. op eerie andere of op kelk m.; cyprisches - ,metaalader v. in lei- m. katte(n)drek, katte(n)stront ni.; -eier
steen; -bliilher, - trager m. mv. (Pl.) hou - o. mv. (Pl.) lelie v. der dalen, meibloem
een vlak.
Katheter, s, mv. Katheter) m.' terige, bladerlooze planten v. mv., welker v., leverkruid o.; -era o. onecht (zilver) (Heelk.) blaaspeiler, pisaftapper, pislei -I bloemen als zoogenaamde katjes staan. erts o.; -eule v. katuil m.; 2. processie Katze, (-n) v. kat, poes v.; die Ka- rups v.; -fell o., Z. -balg; -feit o. kat
der, katheter m., sonde v.
o.; -fsch m. zeekat v.; -feder--te(n)v
Katheterismus, (onb., mv. Ka- tzin, wijfjeskat, poes v.; zahme-, huiskat
therismen) m. inbrenging v. van den v.; wilde -, wilde kat v.;junge -, jonge maus v. rosachtige Amerikaansche vlecatheter in de waterblaas, blaaspeiling, kat v., katje o.; brasilianische -, Ameri- dermuis v.; -fust m., Z. -pfote (1); 2.
kaansche veelvraat m.; it.Z.Tiger; grosze, guich(el)heil o.; -geschlecht o. kattengepisaftapping V.
amerikanische -, puma, kaguar m.; Ilie- slacht o.; - geschrei o.katte(u)geschreeuw,
Katholicismus, (onb.) m.
Roomsch-Catholiek geloof, algemeen ge- gende -, vliegende kat; it. roode Ameri- miauwen o.; -gesicht o. kastengezicht o.;
loof o., leer V. der Roomsch- Katholieke kaansche vledermuis v.; Wurf junger -n, 2. (Pl.) hennepnetel v.; -glas o. Moscokattedracht v., nestvol o. jonge katten; visch glas o.; it. — of -glimmer m. mika,
kerk.
Katholik, en, mv. -en) m., —in, (Spr.) eine - im Sack kan fen, eene kat in glimmer, kattegoud, kattezilver o.; gel(-nen) V. lioomsche, Roornschgezinde, tien zak koopes; der- den Speck be %telen, ben —, gele mika, kattegoud o.; weister
den vos op de kippen laten passen; die -glimmer, witte mika, kattezilver o.;
Katholiek of Catholiek m. en v.
KathQlisch, bijv. en b. Katholiek gebri hte - scheut auch kalles Wasser,een -gold o.. Z. -glimmer; 2. gom v. uit den
of Catholiek, Roomschgezind; -e Religion, ezel stoot zich geen tweemaal aan den- kerseboom; -grau bijv. nw. grijs als de
Roomsch- Katholieke godsdienst, Z. Ka- ielfden steen; wie die - um den heisten katten; -igel ni. (Pl.) bastaardlleverkruiil
tholicismus; alle -en Lander, al de Katlio- Brei heruntgehen, als de kat om den hee - o.; -jammer in. ( gemeenz.) ongesteldheid
lieke landen; -e Aechtheit, rechtgeloovig- ten brij draaien, willen maar niet durven; V. als een gevolg eener slemppartij, katheid v. der Roomsch- Katholieke kerk, tie leben wie Hunde and -n, zij leven als Lenigheid, misselijkheid v.; - leerbel m.
Ie hond en de kat, zeer oneenig; der- die (Pl.) Z. Erdraucii; - kiesel m. glasachtig,
catholiciteit V.
Katholiseren, (kalholisirte,katho- Schelle anhangen, de(r) kat de bel aan - vormeloos kwarts o.; -klar o., Z. -glim
kattepoot, katteklauw in.;-mer;klauv.
lisirt) bedr. ww. tot Katholiek maken; boen; 11. (Kunstt., Bouwk.) haak, douw haak m.; (Gord.) Geld-, geldriem m., 2. (PI.) Z. -p/'ole; 3. (Speld.) zeer kleine
it. den Katholiek uithangen.
KatQptrik, V. (Gez.) spiegelleer, gordel in. met geld; (Bergw.) kattengoud, speld v.; -klee in. (PI.) wondkruid o. der
leer v. van de viederkaatsende lichtstra- kattenzilver o.; (Vest.) borstwering v.; boeren; it. hazenvoet m., veldklaver v.;
(Krijgsva•.) stormram, mortier m., kat v.; gelber —, gele klaver v.; -kopt m. katte len, spiegelperspectief o., catoptriek v.
KatQptriseh, bijv. en b. volgens it. steenstuk, kamerstuk o.; (Sp.) kaats - kop m.; (fig.) domoor,domkop,ileugniet
de spiegelleer, op de spiegelleer' betrek bal m.; (Zeew.) kat, zweep v.; it. katte - in.; 2. (Art.) kleine mortierrn.;3.(Zeew.)
hebbende.
-king ;poor o., zwaar hout, liggende over de steekijzer .o. van het windas; 4. (Slot.)
e)s, mv. -e) m. katoen laadhouten en buikdeling van het schip; schoot, tong v. van een slot; -born o.
o., katoen-linnen o., katoenen stof v.; it. Z. Kaizanker; das Boot von eine - legen, wilde gerst v.; -kraut o., Z. -balsam; 2.
roher, ungedruckter -, ongedrukt katoen; aan een klein anker leggen; 2. zweep, Z. -münze; 3. wilde valeriaan v.; 4. paar(-

(-

(-

(-

(-

(-

Katten,

(-(

Kau.
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destaart m., schaafgras o.; 5. vezelige teren; 3. (Nat. hist.)kalkoensche haan m. (z. voorw.) Z. handeln; II. o. zelfst. kooKauderei, en) v. (Prov.) kleine pen o., koop m.; (van geestelijke ambten),
hysop v.; -leben o.taai leven,katteleven o.;
ein - haben, een hard leven hebben, veel veiile handel, lorrenwinkel m., schache- knopen o. van &, sirnonie v.; (Spr.) man
muss -, wenn Markt ist, men moet van de
te verduren hebben; -liebe V.kattenliefde, ren o.
Kaudern, (kauderte, gekaudert) o. gelegenheid gebruik maken, het ijzer
apenliefde v.; 2. (Pl.) Z. -w r. e; -loch
o. katte(n)gat, katte(n)poortje o.; -luchs ww., m. h. (Prov.) schacheren, woeke- smeden terwijl het heet is.
Ki aifer, (-s, mv. Kau /er) m., -in,
m. losch of linx m.; -magen rn. (PI.) ren, lompen zamelen; (van hanen),klokwitte papaver v.; - meiall o., Z. -glimmer; ken, kokkelen; (fig.) onverstaanbare taal (-nen) v. kooper, verkooper, koopman,
-münze v. (PL) neppe v., kattenkruid o.; spreken; H. o. zelfst., Z. Kauderei; 2. ge- klant m., koopster, verkoopster, koop
- herbeilocken, koopers lokken;-vrouw.;
-musik v. kat.tengeschreeuw, miauwen o.; klok, gekokkel, gekakel o.; 3. Z. Kauderdazu finalen sich immer -, dat vindt altijd
(gemeenz.) kattenmuziek, ketelmuziek welsch.
v.; -our o. (Leid.) kattenoor o., dekpan
Kauderwaisch , Kauder- koopers, daarvoor zijn altijd koopers;
V. in den vorm van een kattenoor; -óhr- welsch, (onb.) o., it, bijv. en b. - of Waare ohne -, zonder vraag; sind Sie lein o. (PI.) Z. Bischofsmutze; -parder -es Zeug, koeterwaalsch; -e Sprache,koe- davon ?, wilt gij dat koopen ?, hebt gij
m. pa n terka t V., serval m.; -pelerlein o. terwaalsch o.,onverstaanbare,geradbraak- daar zin in?
Kauffahrer, (-rers, mv. -rer) m.
tuinscheerling, kleine hondspeterselie v.; te taal v.; (gemeenz.)- sprechen ofschwa-pjole v., -p/ólchen o. kattepoot m.,kat- tzen, kromtongen, brabbelen, koeteren, koopvaarder, handelaar m.terzee;(Zeew.)
tepootje o.; (fig., P1.) kattepoot m.; 2. koeterwalen; -er Schwátzer,-e Schwátzer- koopvaarder in., koopvaardijschip o ; 2,
guichelheil o.; 3. papenhout o., kardi- in, brabbelaar in., brabbelaarster v.,krom- kapitein m. van een koopvaardijschip.
Kauffahrtei, v. (Zeew.) koop
naalsmuts v.; 4. tweehuizig roerkruid o.; tong m. en v.
koophandel m.; 2. zeehandel-vardij.,
Kane, (- n) v. kooi, vogelkooi v.,
5. muizenoor o.; 6. gewone leeuwenvoet
m.; -rucken m. katterug m.; 2. (Zeew.) gat o.; 2. (Landh.) (van een schaapstal), m.; -/lotte V. koopvaardijvloot, handelskromming V. van de scheepskiel; -saphir lage heining v.; 3. (Bergw.) Z. Kaa; 4. vloot v.; - schijf o. koopvaardijschip o.,
koopvaarder m.
m. kattensafóer m.en o.; -scheu v.vreesv. (Zeew.) hut V. op het achterdek,
Kanen, (kaute, gekant) bedr. ww. Kauf-frau, (-en) v. (w. i. gebr.)
voor, afkeer m. van katten; 2. bijv. nw.
Z. Kau fmannin; -geld o., koopgeld o.,
afkeerig van, bang voor katten; -schlau kauwen, knabbelen, knagen, bijten.
Kauern, (kauerle, gekaueri) o.ww. koopprijs, inkoopsprijs m.; 2. handgeld
bijv. nw. slim, loos als Bene kat; -schlauheil V. slimheid, sluwheid v, der kat; en wed. ww. sich -, (Volkst.) ineenzit- o.; - gericht o. kamer v. van koophandel,
handelsrechtbank,rechtbank v. van koop
-schwanz in. kattestaart m.; 2. (PI.) Z. ten, op de hurken zitten.
-gier v., Z. - begierde; -glatte v.-handel;
K€luern, (káuerte, gekauert) o. ww.
-münze; (6g.)den---streichen,flikflooien,
(Bergw.) loodglit o. dat verkocht wordt;
vleien, honing om den mond smeren; aarde rijden, mest rijden.
-gras o. kanariegras, glansgras o.; Kauf, (-( e)s, mv. Kau fe) m. koop, -gut o. koopwaar v.; -holle v. koopzaal,
-schweif m. (Delfst.) zwavelzure baryt aankoop, inkoop m.; es sind viele K zufe verkoopzaal v.; - handel m. koophandel
m.; -seiche v. katte(n)pis v.; -silber o., geschehen, er is veel gekocht of verkocht; in.; -handlohn m. maakloon, arbeidsloon
Z. -glimmer; -spalh m. gekristalliseerde das wire eis geler - f'r Sic, een goede, o.; it. Z. -lehen; -haus o. verkoophuis,
zwavelzure kalk v.; -sprung m. katte - mooie koop; es sieht, liegt zu -, het staat, venduhuis, entrepot, magazijn o.; it.
sprong m.; (fig., gemeenz.) es ist nurein ligt te koop, is te koop; 2. verdrag o. waag v., tolhuis o.; -herr ni. groothan - bis dahen, korte afstand, een stap m.; omtrent koop of verkoop; fester -, vaste delaar, principaal m.; -korte v. (Sp.) ge-stein m., Z. -glas; -sierz m., Z. -schwanz; koop in.; el,iv. durch - an sich bringen, kochte kaart, kaart v., die nog gekocht
(fig.) Z. -kraut (4); (Zeew.) ankerboei - door koop krijgen, koopen; auf den - ge- kan worden, reprise v.; -kühn bijv. nw.
touw o.; 2. nachtvlam v.; Tau mil einem ben, op den koop toegeven, boven den (Bergw.) diese Zeche macht -, lokt veel
-e, kattestaart in.; -tiger m. tijgerkat koop geven; (0g.) leichfen -es dwvon- koopers, aandeelhouders, maakt koopv.; -tisch m. bankje o. voor kinderen, kommen, er goedkoop afkomen; 3. ver ziek.
verkoop m.; bessern -es wer--kopsrij,
Kau$ che, (-n)v. vlak o., waarop
muzikanten; -traube v. bijtend huislook
o.; -vogel m. (Nat. hist.) vliegenvanger den, goedkooper worden, afslaan; Kan ,/e (le, spijs vermalen wordt.
Ka_uf-laden, (-ladens, mv. -laden)
m. uit Canada; -wedel m., Z. -schwanz; and Schlöge, gewone prijs m.; auf - han
koopen, inkoopen, tegen vasten prijs-deln, m. winkel m., magazijn o., kraam v.;
-wels m. steur m.; -wolf m. losch of linx
m.; - Wurzel v., Z. -kraut (3); -zegel m., koopen, Z. wohlfeil; 4. gekochte o., koop - -lehen o. verkocht leen o., leen o. dat
Z. -schrvanz; -zunge v. sagrijn, segrijn - waar v.; (Spr.) - brichi Mielhe, koop aan naasting onderworpen is; -tvaaren
V. mv.leengoederen o. mv., die verkocht
breekt huur.
(leder) o.
Klitzfangen, (flog katz,katzge fan- Kalif-anschlag, schlag(e)s,mv. kunnen worden; -leinwand v. kooplinnen
gen) o. ww. onr., m. h. (fig.) bot vangen, -schláge) m. schatting, waardeering, o.; -leute mv., Z. Kaufmann.
Kau$ieh, bijv. en b. doorkoop,ten
vergeefs,che moeite doen, in de lucht taxatie v.; 2. aankondigingsbiljet o. eener
verkooping; -arbeit v. koopwerk, op koop gevolge van een koop, te koop, bij aan
grijpen.
omkoopbaar, veil; - uherlassen,-kop;2.
Katz- haken, kens, mv. -ken) gemaakt werk o.
m. (Zeew.) penterhaak, kathaak m.;] Kaufbar, bijv. nw. koopbaar, veil- verkoopen; - an rich bringen, aanknopen;
-Jaufer m. (Zeew.) katlooper m.; -rolle baar, wat gekocht of verkocht kan woor- -keil v. omkoopbaar heil v.
K ifling,(-(e)s,mv. -e) m.gekocht
v., Z. -block; - sparren, -sporen m. mv. den.
Kalif- begierde, v., z. m. koop - kind o.; it. slaaf m.
(Zeew.) kattespoor o.
Kau(e), en, mv. -en) m., Z. Kaa. lust m., koopzucht v.; -begierig bijv. nw. Kauf-lust,v.,z.m.kooplust m.,zucht
Ka_uche, (- n) v. gevangenis v., koopziek; -brief m. koopbrief m., koop V. om te koopen; - lustig bijv. nw. koopo.; -buck o. koopboek, hypo--contra ziek, gaarne koopend.
kerker m.; (Gen.) kuch, hoest m., geKaufmann, (-(e)s, mv. Kau/leute)
theekboek o.; 2. (Hand.) koopboek, inkuch o.
Kauehen, (kauchte,gekaucht)bedr. koopboek,rekening-courantboek o.; -con- m. koopman, handelaar m.,my. kooplieden m. mv.; - im Groszen, groothandeww. (w. i. gebr.) Z.hocken(2),kauen(2). tract m., Z. -brief.
Kauchenmeister, (- sters, mv. Kaufen, (kaufte, gekauft)bedr.ww. laar, grossier m.; -im Kleinen, kleinhan
m.; verdorbener -, bankeroetier m.;-delar
-ster) m. gevangenbewaarder, cipier in. knopen, aanknopen, door koop verkrijgen;
Kaudelweide, (- n) v. meelboom, diese Waare ist nicht zu -, is niet te (Volkst.) Kaufleule, geschwinde Leute,een
koop, Z. Bausch; ern Pferd zu - geben, koopman moet bij de hand zijn.
wilde wijngaard ni.
Kauder. s, mv. Kauder) m. en o. verkoopen; ern Amt -, koopen, door geld Kaufmannin, (-nen) v. koop spinrokvol v., spinrokken o.; 2. werk o., verkrijgen; (Sp.) Karten -, koopen, ne- vrouw, handelaarster v.; 2. vrouw, echtafval m. van gehekeld vlas om te kalefa- men; 2. Z. tauschen; 3. Z. erwerben; 4. genoot V. van een koopman.
(-

;

(-

(-

(-

(-

Káufmánniseh, bijv. en b. een
koopman eigen, gaarne handel drijvend,
winzuchtig, tot den handel behoorend; -e
Ausdrücke, handelstermen m. mv.; -e
Familie, van een koopman; -e Plane, han
-delspano.mv
Kaufmanns- ballen,

(-lens,mv.

-len) m. baal V. koopwaren; -brauch m.
handelsgebruik o., handelsgewoonte v.;
-brief m., Z. Handlungsbrie f; -buch o.
koopmansboek, handelsboek o.

Kaufmannschaft, v., z. m.handelstand, koopmanstand m., kooplieden
tn. mv.; 2. handel, koophandel in.; den lernen, desa handel leeren.

Keg.

Kau.

Kau.

Kaul-kopf,( - kopf(e)s,mv. - kopje) KauZen, (kauzie, gekaurt) o. en
m., Z. -hors (2); 2. post v. (visah); ww. hokken, in gedoken houding zitten;
-kröte v. kikkervischje o., jonge kikvorsch Z. kauern.
in.; -padde v., Z. -frosch; -quappe v., Z.
Ka.uzeule, (-n) v., Z. Schleicher-burs; -stein m. (Bergw.) slijkerig, mod- eule.
derig ijzeroxyde o.
KawLLeke, v., z. n). barnsteen o.,
Kaum, bijv. en b. nauwelijks, ter- amber m.
nauwernood: - kann er lesen,hij kan ter- Kay of Key &, Z. Kai.
nauwernood, nauwelijks lezen; ich kann Kazike, (-n, mv. -n) m. kazike in.
es - niehr aushalten, nauwelijks, bijna; (titel der voormalige vorsten in Mexico,
er bringt sick - fort, hij heeft moeite Peru).
Kebs(e;, . dirne, -frau v.,
om te leven; das wird - sein kónnen, dat
zal bijna niet kunnen, zeer moeielijk zijn; -weib o. (veroud.) bijzit v., bijwijf o.,
2. zoo even, nu eerst, juist, pas; er war - bijslaap, boel, hoer v.; -ehe V. onwettige
fort, als c, nauwelijks was hij weg, hij samenwoning v.; -kind o. onecht kind
o., bastaard m.; -sohn m. onechte zoon,
was pas weg of &.
Kau-Mittel, (-tels, mv. -tel) o. natuurlijke zoon m.; -tochter v. natuur
dochter v.; -mann m. man m. van-lijke
(Gen.) kauwmidde', o., kauwartsenij v.;
-muskel rn. (Ontlk.)kauwspier v.; —nerve eerre bijzit, bijslaper, boel m.

Ka afmans- dienen, (-ners, mv.
-ner) in. koopmansbediende, klerk m.;
-frau v., Z. Kau fmdnnin (2); -geist m.
handelsgeest, geest m., zienswijze, waltier
v., beginsel o. van handel drijven; -ge- v. kauwspierzenuw V.
KaUpe, (-n) v. (veroud.) kuif v.;2.
uwólbe o. magazijn, pakhuis o., winkel m.;
-gut o. koopwaar v.; -junge m. koopmans- (Prov.) bies v., riet o.
Kaupelei, ( en) v. (Prov.) ruilen
jongen, winkeljongen m.; -laden rn., Z.
Kaufladen; -stand m. koopmansstand, o.; it. ruiling, schaclrerij v.; 2. bedriegehandelstand m.; -healer m. koopmans- rij v., bedrog o.
Ki upeler, (-s, mv. Kaupeler) m.,
daalder m.; -cvaare v., Z. -gut.
Kauf-platz, (-platz(e)s, mv. -pla- -in, (-nee) V. (Prov.) ruiler, ruilebuiter,
I e) m. koopplaats, marktplaats v.; -preis schacheraar m., ruilster, ruilebuitster V.
Ka_upeln, (kaupelie,gekaupelt)bedr.
m. koopprijs, verkoopprijs,gewone markt
m.; -recht bijv. nw. gutund---,(van.-prijs ww. (Prov.) ruilen, verruilen, schachewijn), onvervalscht; - schilling in. knop ren.
Ka_upenp$ug, (-pflug(e)s, rnv.
godspenning m., strijkgeld,',
-prijsm.;2
handgeld o.; (Leenw.) recognitie- of -p/liige) in., Z. Wiesenhobel.
Kaupfeffer, ( - s) in., z. tn . kauw rantsoenpenningen m. mv.; -schlag m.
toeslag in. van den koop, verkooping,^ peper, betel v.
auctie v.; -schosz m. recht o. op reco-' Kausche, ( - n) v. (Zeew.) kous v.,
gnitie- of rantsoenpenningen; -soole v. ijzeren ring m. in een touw.
Kauscher, bijv. nw. (J. G.) over(Zoutm.) niet in werking zijnde, ver
zoutmijn v.; -spiel o. (Sp.) piket --kochte eenkowstig de joodsche wet op bet eten;
spel o.; -sladl V. koopstad, harrdelstad 2. in orde, zoo als het behoort te zijn;
v.; -sucht v. koopzucht v., kooplust m.; es ist bei ihm nicht -, het is bij hem niet
-suchtig bijv. nw. koopziek, koopzuchtig; rich tig.
Kausticiti^t, v. (Scheik.) brand-verfrag m., Z. -brief; -cveise bijv. en b.,
Z. káuflich; -worth in. waarde o. bij koop kracht v., etsend, invretend vermogen o.;
of verkoop, koopwaarde v.; - werd., -uur- 2. (fig.) bijtende spotzucht, hekel dig bijv. nw. waard om te verknopen; zucht v.
Kapstiseh, bijv. nw. (Scheik.)bij- zelfel m. aanplakbiljet o, van de ver
verkoopbrief in., verkoop--koping;2. tend, brandend, invretend, scherp.
Kautabak, (-s) m., z. m. kauw akte v.; -,pug m. recht o. van voorkoop,
tabak, pruimtabak V.
benadering.
Kaut, (-(e)s, mv. -e) in. (Prov.)
Kaugebiss, (-es,mv. -e)o.(Rijk.)
kauwgebit, drinkgebit o., watertoom m. ruil v., Z. Tausch.
Kaukamm, Kauchkamm, Kaute,(-n)v.(getneeuz.)kuiltje o.;2.
(-kanim(e)s, mv. - kámnie) m. (Berges.) (Naai.) streng v. garen; 3. leem o. niet
gespleten bijltje o. ow spijkers uit te stroo vermengd; 4. Z. Kole; 5. Z. Kaalborsch.
halen.
Kaul-arseh, (-es,mv. Kauldrsche) m. Kauterisiren, (ka uter isirte, kaurond achterste o.; 2. Z. -huhn; it. - frosch; lerisirt) bedr. ww. branden, etsen, uit
-brande,o .
-bars m., Z. -börs; -beere V. witte wijn
Kautscher, (-s, mv. Kautscher)
ni. kleine rivier -gardbesv.;ö
-barsv. m., Z. Gautscher.
Kai1chen, ( - s, mv. Kdulchen) o. Ka_iz, (-es, mv. -e of Káuze) m.uil,
(verkl.) rond keisteentje o., knikker in.; steenuil m.; (fig., Scherts.) alter, ehrlicher -, oude, eerlijke vent in.; wunderrail - spielen, knikkeren.
Kaule, (-n) v., Z. Kugel; it. Grube. licher -, rare vent, wonderlijke snaak m.;
K&W-frosch, (-frosches, mv. listiger, durchtriebener -, doorslepen
- frósche) m. kikvorschschot o., jonge schelm, schurk m.; reicher -, rijkaard,
kikvorsch m.; -haupt o., Z. -börs; it. duitendief m.
- kopf (2); -huhn o. hoen o., kip v. zonder
Ka_uzahn, (-zahn(e)s, mv. -zdhne)
m. maaltand m.
staart.
K uzehen, K&uzlein, o. (ver Kaulicht, bijv. nw rond, bolachkl.) uiltje o., kleine, jonge uil in.
tig, kogelvormig.
-
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KQbsen, (kebsie, gekebst) bedr.ww.
tot bijzit maken; 2. jem. -, eene bijzit
noemen; it. als bijzit behandelen; 11. o.
ww. mil jemn. -, met iem. onwettig samenwonen.
Keek, ( -er, -st) bijv. en b. vlug,
flink, ferm, moedig; 2. driest, stout,stoutmoedig, vermetel; er ist wohl so - of - ge
hij is versnetel genoeg &;-nug,eszth
-er Streich, stout, gewaagd; er ist -, hij is
moedig, dapper; ich bin nicht so -, ik
durf, waag het niet; greifet - zu, neem
maar weg, grijp of tast maar toe, geneer
u niet; -er machen, aanmoedigen, moed
inspreken; 3. vrijpostig, onbeschaamd;

ein -er Junge, ein -es Wort, eine -e
Zunge, Z. frech; (Schild.) -e Farbe, le-

vendig, vroolijk.

KQeke of KQekheit, (-en) v.
stoutheid, driestheid, onverschrokken
moed m.; 2. onbeschaamdheid,-heidv.,
vermetelheid v.; 3. stoute, vermetele,onbeschaamde handeling v.

Koeklich , (-er, -st) bijv. en b.
stoutweg, zonder vrees, flinkweg, zonder
schroom.
Keep, (-e) v. (Zeew.) keep, groef,
sleuf v. in een scheepsblok.

KeOper -band, ( - band(e)s, mv.
-bindt r) o. gekeperd band, lint o.; -samrn gekeperd fluweel o.
KQcring, (-(e)s, mv. -e) m.(Zeew.)
masthok o., keering V.
KQffer, (-s) m., z. ni. (Delfst.) kor
tinerts o.; (l3ergw.) ovenkraan-relachtig
v.; (Zoutra.) - of -rad o. rad o., dat men
al loopende laat draaien; (Scheepv.)
bootje, schuitje o.; (Werkt.) galg v. om
op te tillen;(Zeew.) lichter m.;(Boschw.)
kruisbalk m.
Kogel, (-s, mv. Kegel) m. (Sp.)
kegel m.; ein Spiel -, kegelspel o.; -spie niet

len, kegelen; viele - ever/en, veel kegels
omgooien; alle neuen -, al de negen kegels; (Spr.) zwischen - and Kugel kom
in de klem geraken; (Jachtw., van-men,
bazen), einen - machen, sich kegeln, op
de achterpooten staan, om te luisteren;
2. uithangbord o. in den vorm van een
kegel, Z. Bierzeichen; 3. een kort, klein,
ineengedrongen persoon m.; it. kind o.;
Kind and -, groot en klein o., het geheele
gezin o.; nicht Kind noch -, kind noch
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kraai; (Ontlk., van het paard), been o.,
gerekend van den schenkel tot de knie;
4. vizier o. van het kanon; 5. (Bergw.)
drijfrad o.; 6. (Boekdr.) lettersoort v.,
corpus o.; 7. (Uurw.) (van een horloge),
kettingspil v.; 8. (Geweerm.) het pennetje o. met het zundgat, waar het slaghoedje op komt te zitten; 9. (Aardk.)
bergkegel m.; 10 (Slot.) hengsel o.;1 l.Z.
Helmbusch; 12. (Meetk.) kegel m.; eisi
geraden, schiefer -, rechte, scheeve kegel;
13. (Nat. bist.) Z. Kegelschnecke; 14.
(Pass.) klos m., spil v.; 15. hoop m.drek,
drol m.
Kegel - aehse, (-n) v, (M eetk )kegelas v.; -ad-,r v., Z. Bugader; -dhnlich
bijv. en b. kegelachtig, op een kegel gelijkende; --e Figur, kegelvormige gedaante, afgeknotte kegel m.; -artig bijv.
en b., Z. -áhnlieeh; -aufsetzer m. jongen
m., die de omgeworpen kegels opzet, kegeljongen m.; -bahn v. kegelbaan v.;
-biree v. wilde peer v.; -blase v. kegel
slak v., tuba conoidea; -breit o.-vormige
kegelplank V.
Kegeler, (-s, mv. Kegeler) m., Z.
Kegel.^pieler.
Kegel- figur, (-en) v. kegelvormige figuur, gedaante v., kegelvormig
lichaam o.; -/orm v. kegelvorm m., Z.
-figur; -fórmig bijv. en b. kegelvormig,
de gedaante of glen vorm eens kegels hel ► bende; -fruch/ig bijv. en b. met kegel vormiae vruchten; -fust m. (Ore.) kegel vormige voet of poot m. aan het orgel;
-geld o. kegelgeld, geld o. voor liet kegelen; 2. opbrengst v. eener kegelbaan;
-gestalt v., Z. - figirr.
-Kegelicht, KQgelig, bijv. en b.'
Z. kregelfrirmig.

Kegel -kasse, (-n) v.partij v.kegel;

2. Z. -geld; - kogel v. kegelbal m.; 2.
(Vuurw.) kegelvormige kogel m.; -linicht
bijv. nw. gelijkend op de kegelsnede. parabolkch; -linie V. kegelsnede, parabool
v.; -linig bijv. en b. door de kegelsnede
beschreven, gevormd door eene parabool;
-musehel v. kegelschelp v.
Kegeln, (kr gelte, gekegelt) o. ww.,
m. h. kegelen, met kegels spelen; (Spr.)
wer - will, muss aufsetzen, niets voor
niemendal , zonder moeite heeft men niets;
sich mitre -, zich moede kegelen; 2. bed r.
ww. eine Kasse, Portie -, eene partij kegelen; 3. wed. ww. sich -, rollen, zich
wentelen; (Jachtw., van hazen), op de
achterpooten staan; 4. it. ge/zegel/er Helm,
met een bos versierde helm,Z.Helmbusch.
Kegel—platz, (-platzes,mv.-platze)
m. kegelplaats, kegelbaan v.; -rad o. kegelvormie rad; - schieteer m. kegelaar m.,
die met kegels speelt; -schlag in. soort
van kegelspel o. voor kinderen; -schndbler
m. (Nat. bist.) kegelsnavel m.; -schnecke
V. horenschelp, kegelschelp v.: 2. toot v.,
kinkhoren m.; -schnill ni. (Meetk.) kegelsnede v.; -linie V. door de kegelsnede
beschreven lijn, ellips v.; -linig bijv. en
b. langwerpig rond, ovaal; -schnur v.
(Zijdeh.) touw o. der zijdeklossen; -schub
m., Z. -spiel; it. Z. -bahn; -schwamm m.
kegelvormig zwam o.; -spath m. (Delfst.)
,
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K hlkopf-entzi ndung, (-en)
gekristalliseerde koolzure kalk v.; -spiel
o. kegelspel o.; -spieler m. kegelaar m.; V. ontsteking v. van het strottenhoofd;
-stand m., Z. -platz; -stein m. (Nat. -haut v. strottenhoofdsvlies o.; -nerve m.
kist.) kegelvormige versteende zeeëgel m.; strottenhoofdszenuw v.
Keh1kopfsast, ( asles, mv. iiste)
-stuhl m. (Pass.) zijileweversstoel, wol weversstoel m.; -tisch m. kegeltafel v. m. strottenhoofdsader V.
voor kinderen; -tragend bijv. nw. (Pl.) Keh1kopf— schlagader, ( - n) v.,Z.
kegelvormige vruchten dragend; -lute v. Kehlkopfsast; -schwindsucht v. uitdroging,
rolschelp, toot v.; -ventil o. (Spoores.) uittering V. van het strottenhoofd.
-

kegelvormige schoorsteenkap

v.; -weizen

gin. gezwollen tarwe v.; -wurf m. kegel
m.; den -- machen, een kegel om--worp
werpen; -zug m. (Wev.) weefgetouw o.
om patronen te weven.
Kegler, (-s, mv. Kegler) m., Z. Ke-

gelspieler.

Kehl-ader, (-n) v. keelader, strotader v.; -ambosz m. koperslagersaambeeld
o. om randen te kloppen; - balken m.
hoofdbalk, bintbalk m.; -bauchjloszer m.
(Nat. bist.) keelvinnigen m. mv., visschen,
wier buikvinnen onder de keel geplaatst
zijn; -bohrer m. (Meub.) holle boor v.;
- Graten m. (van het wild), de strooken
V. mv. vleesch aan den hals; -braune V.
keelziekte, groep v.; -breit o. plank v. om
het lijstwerk, dat gegroefd moet worden,
vast te zetten; -buchstabe m. (Spraakk.)
keelletter v.; -deckel m. (Ontik.) strot lapje o., huig v.; -drüse v. huigklier v.;
2. keelklier V.
Kehle,( - n) v. (verkl. Kehlchen,
o.) keel v., voorste gedeelte van den hals;
rich die - durchschnciden, zich den hals
afsnijden; (fig.) jemn. das Messer an die
- selzen, iem. het mes op de keel zetten,
geene keuze laten; it. luchtpijp v.; das
schnurie mir die - tin, dat neep mij de
keel dicht;

aus voller - lachen, singen 4,

recht hartelijk lachen, zingen k; etw. in
die unrechte - bekommen,in het verkeerde
keelgat krijgen, inslikken; sich die schmieren, zijne keel smeren, zijne keel
nat maken; alles durch die - jagen, ver
dieren), hals en borst,-drinke;2.(va
B. v. Rothkehlchen o. roodborstje o.; 3.
stem v., stemgeluid o.; helle -, heldere
stem; dieser Singer hal eine gale -, goede
stem; 4. holte, goot, groef, sleuf v.;
(Ontlk.) Z. Kniekehle; (Bouwk.) nok m.;
(aan zuilen), Z. Hohlkehle; 4. (Jachtw.)
kwartelnet, leeuwerikennet o.
Kehleinstrich , ;-(e)s, mv. -e)m.
(Bergw.) gegroefde stut, schoor m.
Kehlen, (kehlte, gekehll) bedr. ww.
etw. -, groeven, uitgroeven, uitholen; einen
Fisch -, de ingewanden uithalen, schoonmaken.
Kehlendri se, (-n) v. halsklier v.

Kehl-floszer,

(-szers,mv.-szer)m.

(Nat. bist.) duikerhoen o., soort van pluvier; it. kleine trapgans, dwergtrapgans
v.; -hammer m. (Slot.) ploeghamer,vormhamer m.; -hobel m. ploegschaaf v.; -holz

o., Z. -einsirich; 2. Hartriegel.

Kehling , (-(e)s, mv. -e) m.(Hand.,
Vissch.) gekeelde visch, kabeljauw m.
Kehl —knopf, (-knopf(e)s, mv.
- knopte) m. (Ontlk.) Z. - korf; (Pl.)
steenbreke v.; it. -, -knorpel, -knoten,
-kopt m. (Ontlk.) keelkop m., larynx v.,
strottenhoofd o.

Kehl-kraut,

-

(-kraut(e)s,

mv.

-krauter) o. (Pl.) Z. Halskraut; 2. mui
o.; -laut m. keel--zenilorm.,tugkd
klank m.; - lanter m., Z. -buchstabe; -leiste
V. gegroefde lijst, leest v.; -linie v.(Vest.)
halve keel v.; -punk! m. (Vest.) keelpunt
v.; -riemen m. keelriem m., keelband m.;
-none v. dakgoot, gegroefde goot v.;
- sparren m. nokspar v.; -stein m., Z.
-ziegel; - stiefel m. musketierslaars v.;
-stosz m., Z. -lei.^te; 2. Z. -Kobel; 3.(Muz.)
uitstooling v. door de keel, keelgeluid o.;

-stuck o. halsstuk o.; -sucht V. keelontsteking v..bij welke de lijder als een hij
hond de tong uit den mond laat-gend
hangen; (van paarden), wurg, worg v.
Kehlung. v., Z. Kehlho bel.
Kehl - winkel , (-kels, mv. - kei) m.
(Vest.) keelhoek m.;.-wurz m. (Pl.)zwarte
waterlelie, zeebloem v.; -ykp/lein o. huig
v., keellelletje o.; -zeug o. holle beitel m.
om te groeven; -ziegel m. nokpan v.
Kehr, (-en) v. (veroud.) omkeer,
terugkeer m., omwending v., Z. kehren;
2. maal o.; - um -, keer om keer;
.3. (w, i. gebr.) rij, beurt v.; er halte die
-, hij was aan de beurt; in die - kommen,
op zijn tijd klaar komen; 4. (w. I. gebr,)
partij, toer v.; auf der vorigen -, bij liet
laatste partijtje; 5. richting v., weg m.;
ausder - tabren, uitwijken; das liegt ganz
aus der -, dat heeft er niets hoegenaamd
mede te maker,.

KQhrab, Kehraus, (onb.) m.
laatste dans m.; (fig.)besluit o.; -machen,
een einde maken; jemn. den - geben,machen, iern. wegjagen; zum - kommen, komen, als het haast gedaan is.
Kehr - besen, ( -sens, mv. -sen) m.
bezem, stoffer m.; -block m. gijnblok o.;
-bürsle v. borstel, schuier m.
Kehren, (kehrte, gekehri) o. ww.,
m. s. zich omkeeren, omwenden, terugkeeren; nach Hause -, terugkeeren, gaan;
(fig.) in sick -, tot zich zelve(n) inkeeren, zich in gedachten verdiepen; in sich
gekehrle Gemiithsart, ingetogenheid v.;2.
bedr. ww. wenden, draaien, richten;jemn.
den Rücken -, iem. den rug toedraaien;das
Oberste zu unterst -, het onderste boven
zetten, omgooien; elw. - and wenden, iets
wenden en keeren, van alle kanten bezien; bin and wieder -, heen en weder
draaien; (fig.) etw. zum Besten -, ten
beste wenden, uitleggen; 3. wed. ww. sich
an etw. -, zich aan iets storen,zich bezig
zich laten gelegen liggen-houdenmt,
aan; sick an nichts -, zich nergens om
bekommeren, zich aan niets storen, nergens om geven.
Kehren, (kehrte, gekehrt) bedr.ww.
vegen, wegvegen, schoonvegen, reinigen;
das Zimmer ist gekehrt, is geveegd, aan-
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geveegd; den Staub aus den Kleidern -,de ziek; it. schimpend, scheldend, aanblaf- -stuck o wigvormig stuk, sluitstuk o.; 2.
kleedaren borstelen, uitborstelen, afbor- fend.
(Art.) wigvormig kanon o., dat van achstelen; (Spr.) jeder kehrevorseiner Thure,
Keil, (-(e)s, mv. -e) m. wig, kegge, teren geladen wordt.
elk bernoeie zich met zijne eigene zaken; plug v.; (Spr.) au` einem groben Ast' Keim, (-(e)s, mv. -e) m. kiem,
(Zeew.) die See -, eene dregge over den gehort ein grober -, weerspannigheid spruit, wordende vrucht v.; 2. embryo o.;
maakt eene strenge behandeling noodza 3. (fig.) bron, aanleiding v., ontluiken,
zeebodem laten slepen.
(Cg.) ein — Brod, een homp m.,-kelij; .► ntstaan o., oorsprong m., beginsel o.,
Kehrfrau, (-en) v. schoonmaakdik stuk o.; ein - Butter, klomp m.: oorzaak v.; der erste - der Liebe, de
ster v.
K@hricht, Kohrig, (-(e)s) o., (Bergw.) wigvormig stuk o. steen;' eerste kiem, het eerste gevoel o.; eine
z. m. opveegsel, wegveegsel, vuil, vuil - (Bouwk.) sluitsteen m., sluitstuk o.; Leidenscha[t, einen Au/'stand im - er
in de kiem smoren.
-slicken,
(Spoorw.) spie, spij, luns v.; (Timm.)
ni s o.
Kehricht fans, ( lasses, mv. wig v.; it. zwaluwstaart m.; (Boekdr.)' Keim bildung, v. kiemvorming
-fásser) o. vuilnisbak m., vuilniston v.; sluithout, sluitijzer o.; (Zeew.)diekleinent' v.; - blusre v. gele immortelle v.; -boden
m. vruchtbodem m., zaadhulsel o.
-haufe(n) m. vuilnishoop m.; -kû/er m. -e, neuten V. mv. van den ankerstok.
drekkever m.; - kasten, -korb m. vuilnis
Keil arsch , (-arsches,mv. -ársche) Keimen, (keimte, gekeimi) o. ww.,
- winkel m. hoek m.,-mandv.,Z[s; in. (Nat. hilt..) hoen o. zonder staart; m. h. kiemen, ontluiken, ontstaan, ontplaats v. om vuil neer te werpen, vuilnis- -bein o. (Ontik.) wigbeen o.; -berg m. spruiten, uitbotten, uitkomen; 2. (van
hoek m.
kiemen), uitkomen, opkomen, zich ont( [) elfsi.) wigvormig steenzout o.
Kehr kleid, ( (e)s, mv. er) o. Keilbein-fl.ugel, -gels, mv. gel) wikkelen; -de Liebe, opkomende liefde.
sleepjapon, sleepjurk v.; -nagel m. m. (0ntlk.) vleugelvormig wigbeen o.;
Keim—fleck, (-en, mv. -en) m.
(Scheepsb.) houten pin of pen v. om het -/'ortsata m. vleugelvormig uitsteeksel o (Pl.) binnenste navel m. of korrel v. van
watergat dicht te slaan voor liet schip of voortzetting v. van het wigbeen: sommige zaadkorrels; -fussigk.eil v.lamsvan stapel loopt; -rad o. (Waterb.) rad - hoeker m. wiebeenknobbeltje o.; -hóh- vocht,kinderwatero.;-frucht v.(Pl.)kiemo., dat naar beide zijden kan afloopen; le V. wigbeenholte v.; -horn o. wig- vrucht v.;-gang m.(PI.)navelstreng v.,na-ruder o. voorroer en achterroer, stuur- beeuhoren m.; -kieferspalte v. wigbeen- velsnoer o.; -grube v. (Pl.) navel m.,teeken
o. van de zaadstreng; -hou %hen o. (Pl.)
roer o.; - salpeter m. salpeter o., dat men spleetje o.
van vochtige muren & inzamelt; -seite v.' Keilberg, (-(e)s, mv. -e) m. kiemstof v., kiemmeel o.; -haul v. kiem keerzijde, ommezijde v., rug m.; -slange (Bergw.) wigvormig stuk o. rots; 2. h nlsel, zaadhulsel o.; - knollen, -knoten m.
(Zontm.) wigvormig steenzout o.
(Pl.) kiemkorrel v.; - kom n o. (Pl.) (van
V. (,meel.) keerstang m.
Kehrt, (onb.) - machen, omkeeren,
Keilchen, o. (verkl.) wiggetje, mosplanten), zaadje o.; -loch o. (Pl.)
kleine zaadvliesopening v.; -monut m.
omkeer maken, zich het achterste voor wigje o., Z. Keile.
draaien of keeren.
Keilen, (keilte, gekeilt) o. ww.wig- Maart m., Lentemaand v.,April m., GrasKQhrtau, (-(e)s, mv. -e)o.(Zeew.) vormig zijn; 2. wed. ww. sich-, (Bergw.) maand v.; -pflanze v. kiemplant v.;-pulwigvormig toeloopen, dunner worden; II. !ver o. (Pl.) rond, alleenstaand lichaampje
boof^ltouw o.
bedr. ww. inslaan, indrijven, met eene o.op zekere varenkruiden; -sack m kiem
Kehrung, v., Z. Gehrung.
embryozak m.; -spath m,-zak,vrucht
Kehr-wand, wande) v. (Waterb.) wig splijten, Z. einkeilen; 2. -, aus embinnenzijde v. eener sluis; - wieder m. ander -, splijten, klooven, klieven; etw. gekristalliseerd schuim- of bruinsteen o.;
(gemeenz.) zak m., straat v. zonder uit Eest -, met wiggen bevestigen; 3. (Stu- -Ihier o. kiemen voortbrengend dier o.;
blinde straat of-gan,ilodpef dent.) jem. -, afrossen; it. werven, voor -volt bijv. nw. vol kiemen; -warzev.kiemwrat v., kiempuistje o.; -zeit v. tijd m.
steeg v., slop o.; -wisch m. stoffer, veger zijn gezelschap trachten te winnen.
Keiler, (-s, mv. Keiler) m. hij die voor het ontspruiten, uitbotten &.
m.; (Bak.) ovendweil v.; -zehnt(e) m.
korentiend recht o., korentiend v.; -zehnt- wiggen inslaat; 2. (Jachtw.) wild zwijn o.
Kein, keine, keiner, keines,
herr of -zehnteinnehmer m. korentiend
K©ilerei, (-en) v. (Studerit.)vecht- bijv. nw. geen, geese, niet een, niet eene;
- Freund, geen (enkele) vriend; -e
m.; -zeile v. terugkomende, her--hefr partij, kloppartij v.
Keil fáustel, ( stels, mv. stel) Mutter, geene moeder; - Kind, geen kind;
haald wordende (vers)regel m., refrein o.
Keib , (-(e)s, mv. -e) m. (veroud.) o. spits toeloopende hamer m.; - fórmiq ich halte da -e einzige vergnügte Stunde,
lijk, dood lichaam, aas o.: (fig.) schelm, bijv. nw. wigvormig; -/'ortsatz m., Z. ik had daar geen enkel genoeglijk uur;
-bein[ortsatz; -hacke v. wigvormig hou - Mensch ist rein, niemand, geen mensch
deugniet m.; -geier m. aasgier m.
-haken in. wulp, welp m., plu -welo.; is zonder vlek; es ist - Haus, worm man,
Keibling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
m.; -hammer m., Z.-vier.,nmzat er is geen huis &; 2. voorn. geen mensch,
Keib.
Keich , (-(e)s, mv. -e) m. (veroud.) -[aus/el; -haue v. (Mijnw.)rotshouweelo. niemand, niet een; -er hat es mir gesagt,
Keilhauengebirge, ges, mv. niemand &; -er von Ihnen,niemand van u;
aamborstigheid v., asthma o.,Z. krustbe-ge)o. (Bergw.) gebergte o., dat met het ich kenne -en, -e von diesen Herren, Daklemmung.
men, ik ken niemand, geen een(e) &; -er
Keiche, ( n) v. (veroud.) gevange- houweel ontgind kan worden.
Keil -hauig, bijv. en b. (Bergw.) zwei[elt daran, niemand &; sagen Sic es
nis v., kerker ni.
Keichen, (keichte, gekeicht) o.ww., —es Gestein, niet het houweel te bewer- -em, zeg het aan niemand, aan geen
ebir 9e; -holz o. met de mensch; ist -ergekommen?, is er niemand
ken, Z. -hauen9
Z. keucicen.
Keichhusten, (-s) m., z. m.kink- wig gekloofd hout o.; -horn o., Z. -bein- gekomen?; 3. geen, volstrekt geen; er hat
horn; -kraut o. (Pl.) steenbreke v.; -e Kinder, hij heeft geene kinderen; er
hoest m.
Keif, ( (e)s,mv. e) m. en Keife, v. - meistel m. (Slot.) slotenmakerssnijbei- hat -e Frau, hij heeft geene vrouw, is
(Volkst.) gekijf, geschimp, schelden, tel m.; -rolle v. wigvormige rol v.; - schrift niet gehuwd; er hat - Geld mehr, hij
V. dun toeloopend schrift, spijkerschrift heeft geen geld meer; er hal -e Aeltern,
twisten, kijven o.
Keifen, (kei[te en kid`', gekei[t en o.; -schivanz m. haring m. met wigvor- zijne ouders zijn dood; gib ihm Brod! Ich
gekifen) o. ww. reg. en onr., m. h. kijven, migen staart; 2. ijsvogel, duikerkoning habe -es, ik heb het niet; das ist -e Kunst,
schimpen, schelden, knorren, brom - m.; -schwdnzig bijv. nw. een wigvormiger dat is geene kunst, dat is niet moeielijk;
staart hebbende; -spitse v. (Vest.) met ich habe -e Schuld daran, dat is mijmen.
ne schuld niet; er hal ikm -e Sorg f alt
Keifer, (-s, mv. Keifer) m., -in, het houweel uitgehakte lijn v.
(-nen) V. kijver, kijfziek man m., kijfzieke Keilspitzen, (keilspitate, gekeil- erzeigt, hij heeft voor hem geene zorg gespitzet) o. ww., m. h. (Vest.) met het dragen; - hlilleid naben, geen medelijden
vrouw, kijfster v.
houweel eene lijn uithakken.
hebben; das ist eire Stadt, and - Derf, en
Keiferei, (-en) V. kijfpartij v.
Keifisch, bijv. en b. kijfachtig, Keil- stein, (-(e)s, mv. -c) m. geen dorp; ich bin auch - Narr, ik ben
twistzoekend; -er Mensch, kij fziek, twist- (Bouwk.) sluitsteen m., sluitstuk o.; ook niet gek; es ist gerade - Genie, het
,
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Kel.

is ook geen vernuft; das tear - übler Ein- een lepel uitscheppen; it.uit den pot eten; Schotsche stof v.; it. Schotsche manfall, die inval was niet kwaad; 4. - einziges 2. (Prov.) achteruitslaan.
tel m.
Mal, Z. keinmal.
Kelter, (-n) v. pers, wijnpers v.;
Ke11er, (-s, mv. Keller) m. kelder,
Keinerlei, bijv . nw. (onb.) geener- wijnkelder, spijskelder m.; 2, Schweizer -, eine - vol!, persvol v. (druiven); it. perslei, volstrekt geen; auf -. Weise, op gee- Zwitsersche winkel m.; it. Zwitsersche huis o.; die Trauben au/'die - bringen, de
restauratie v.;3.wijnkelderm.;erhat einen (1ruiven in de pers leggen.
nerlei wijze, volstrekt niet, geenszins.
Keinerseits, bijw. van geene zijde, vorzuglichen -, hij heeft een goeden wijn
Kelter bann, ( (e)s, mv. e) m.
houdt er goede wijnen op na; 4.-keldr, voorrecht o. van eene perste mogen hou
van geen kant.
-baum n). persboom m.
-den;
Keineswegs, bijw . geenszins, vol Todien-, grafkelder m.; it. catacombe v.;
niet, hoegenaamd niet.
KQlterer, (-s, mv. Kelterer) m.per-strek 5. Z. Kellner.
Keinmal, bijw. nooit, nimmer, Keller assel , (-n) v., Z. -wurm; ser, druiventrapper m.
geene enkele maal; (Spr.) einmal ist -, -beere v., Z. -hals (2); -bier o. bier o. uit
Kelter — fass, ( Passes, mv. lasser)
de kroeg of herberg; -birne v. kelder- o. perskuip v.; -gesang ni. (Oudh.) keleenmaal is geen maal.
^lerlied, wijngaardenierslied o.; -haus o.
Keinseitig, ( -er, -st) bijv. nw. on- peer v.
Kellerehen, (verkl.) o. keldertje pershuis o.; -herr m. bezitter m. van het
zijdig, neutraal, onpartijdig, niet partijrecht om eene pers te houden'; - kasten
dig; -e Macht, onzijdige mogendheid v.; o., kleine kelder m.
Kellerei, (-en) v. kelder m. van m. perskast, perskist v.; - knecht m. per-keit v. onzijdigheid, onpartijdigheid v.
den vorst, hofkelder m.; 2. Z. Kell- ser, druiventrapper m.; -lied o., Z. -geKeipeln, Z. kei feln.
sang; -lohn m. persloon o.; it. Z. -zins;
Ketch , (-(e)s, mv. -e) m. beker, nerei.
kelk, drinkbeker m.; aus einem -e trinken,
Keller—esel, (-esels, mv. -esel)m., -meister m. hij die het toezicht over het
uit een beker drinken; (PI.) kelk m., Z. -wurm; -Fenster o. keldervenster, kel- persen heeft.
kelkbloem v.; (fig.) der -des Leidens, kelk dergat o.; - jeucht, -frisch bijv. nw. vochKQltern, (kelterte, gekeltert) bedr.
tig, frisch als in den kelder; - fliege v.kel- WW. die Trauben -, persen, trappen.
des lijdens, lijdenskelk m.
Kelter—ordnung, (-en) v. ver
Kelch-artig, bijv. nw. kelkachtig, dervlieg v.; -geschoss o. kelderverdieping
reglement o. op het-ordenig,wtv.
bekerachtig, bekervormig; -balg m. (PI.) v., kelder m., kelderwoning v.; -gewólbe
kelkhulsel, bloemhulsel o.; -bálglein o., o. keldergewelf o.; -hals m. toegang m. persen; -recht o. recht o. van persen,
kelkvliesje o.; -bldltchen o. kelkblaadje' tot den kelder, keldergang m.; 2. (PI.) 'recht o. om eene pers te houden; 2. Z.
o.; -blühend bijv. nw. kelkbloeiend, met kleine laurier, peperboom in., vijfvin -' -zins; -sat; m., Z. -bann; -schraube v.
kelkbloemen; -blume V. kelkbloem v.; 2. gerkruid o.; —körner o. mv. Levant- persschroef v., perssleutel m.; -schreiber
specerijstruik. meloenstruik m.; Planzen sche bessen, vischkorrels V. mv.; -hof m. schrijver m. bij het persen; -treter m.,
mil —n, kelkbloeiende planten; -deckel m., Z. Kólnho/'; -junge, - knecht m. Z. - knecht; -vein m. belasting v. in wijn
m. kelkdeksel o.; it. (Kath.) patene v., kelderjongen, kelderka echt m.; -kraut te voldoen; it. geperste wijn, most m.;
o., Z. -hals (2); -laden na. kelderluik o.; -zins m. belasting v. voor het recht tot
deksel n. van den miskelk.
Kelehen, (keichte, gekelcht) bedr. it. Z. -loch; -lager o. steun m. van een het houden eener pers; -zither m. houten
ww. met een kelk voorzien; gekelcht, een fust; -laus v., Z. -wurm; -lehen o. genot nap of bak m. bij de pers.
o. van een vorstelijker kelder; -leiter v.
Kelten, (ke'zte, gekelzi) o. ww.
kelkje hebbende.
Keleh -feige, (-n) v. vijltje v. met kelderladder v.; -loch o. keldergat o.; gillen, noodeloos schreeuwen, keffen.
Kemenijte, (-n) v. (veroud.) slaapeen bijkelkje; -fechte v. trechtervormig -lu ft v. kelderlucht v.; -mádchen o.,
korstmos o.; - jnrmig bijv. en b. kelkvor- -magd v. keldermeid v., Z. Kellnerin; kamer v., vrouwenvertrek o.; 2. woonmig; —er Schivamm, bekerzwam o.; - fut -meister m. keldermeester, bottelier m.; huis o. binnen den ringmuur van den
bekerdoosje, kelkdoosje o.,-ter(al)o. -miethe v. kelderhuur v.; -raum m.ruinite, burcht.
Kenden, (kendete, gekendel) bedr.
doos v. voor een kelk; -glas o, kelk, roe- uitgestrektheid v. van een kelder; 2. gemer, bokaal m.; -heide v. (Pl.) kelkvor- deelte o. van den kelder aan den huurder ww. stoken, met hout verwarmen.
Kender, (-s, mv. Kender) m.schoormige heidestruik m.; -Mille v. kelkhul- afgestaan; - ratte, -raise v. kelderrat v.;
-recht o. kelderrecht o.; -schabe v., Z. steen, haard m.
sel o.
Kelehlein, o. (verkl.) kelkje, bij- -wurm; -schlüssel m. keldersleutel cn.; Kenderkehrer, (-rers, mv. -rer)
^-spinne v. kelderspin v.; -schreiber ni. m. schoorsteenveger m.
kelkje o.
Kelch —los, bijv. nw. (Pl.) kelkloos, kelderschrijver m.; -stube v., -stubchen Kengel, (-s, mv. Kengel) m. (ver zonder bloemkelk; -methode v. (Pl.) op o. kelderkamer v., kelderka mertje o.; it. oud.) penneschacht v., Z. Riet.
Kennbar, bijv. en b. kenbaar, te
den kelk gegronde plantenverdeeling, 'spijskamer, drinkkamer v.; -thur(e) v.
kelkmethode v.; -moos o. kelkmos n.; kelderdeur v.; -wechsel m. (Hand.) be- kennen, kennelijk, blijkbaar, le herken
-er Unterschied, kenbaar, merkbaar,-ne;
-narbe v. (PI.) kelknaad m., kruin, holte leefdheidsbriefje o.; -wirth m. kastelein
V. tegenover den steel; -schüsselschen o. m. van een wijn- of bierkelder, berber - in het oog vallend, niet te verwarren;
kelkvormig schoteltje o., Z. -deckel; gier, kroeghouder m.; -wurm m. (Nat. - bezeichnen, duidelijk aanwijzen; -keit v.
-schwamm m. bekerzwam o.; -schwingel hist.) duizendbeen, duizendpoot m., pis- kenbaarheid, duidelijkheid, blijkhaarheid
m. bekerdolik v.; -spelzblume v. in een sebed v.; -wurz v. waterlelie v.; -zins m. v., onderscheidend kenmerk o.
Kennelkohle, ( n) v. cannelcoal,
beursje of bast gehulde bloem v.; -stacheln kelderhuur v.
Kellner, (-s, mv. Kellner) m. bot steenkolen V. mv. uit Kilkenny.
V. mv. kelkdoren m.; -stdndig bijv. nw.
keldermeester, hofmeester ni.; it.-telir,
Kennen, (kannte, gekannt) o. ww.
(Pi.) op den kelk staande; -teller o., Z.
-deckel; -Such o. kelkdoek m.; it. (Kath.) koffiehuisknecht, kellner, bediende ni. in onr., m. h. kennen, kennis hebben, een
denkbeeld hebben van, bekend zijn met,
handdoek m. waarmede de priester den een logement.
Kellnerin, (-nen) v. bottelierster, onderscheiden; von Person, dem Gesicht,
kelk uitveegt; -zaunblume v. kelkvormig
dem Namen each -, van persoon, van gekeldermeesteres, bufyetjufvrouw v.
haarmos o.
Ke11e, ( n) v. lepel, potlepel ni.; Kellnhof, (-hof(e)s, mv. -hó[e)m., zicht, bij naam kennen; jem. - lernen,
leeren kennen, kennis maken met; nicht
assen, Was die - giebt. eten wat de pot Z. Kóluho f.
Kellsehlaeke, ( n) V. (Giet.) -, niet kennen, onbekend zijn met, geene
schaft; die - nicht an der P('anne kleben
kennis hebben aan of van, Z. erkennen,
lassen, vlug werken; (Kaars.) scheplepel zinkslakken V. mv.
Kelotomie, v., z. m. (Heelk.)snij- misskennen, verkennen; er kennt seine
m.; (Giet.) smeltlepel, scheplepel m.;
Leute,hij kent zijn volkje, weetniet wie(n)
(Mets.) truffel v., truweel o.; (Tuinb.) den, opereeren o. van eene breuk.
Kelp, (-(e)s) o., z. in. (Hand.) zeer hij te doen heeft; jem., eire Person, Sache
schop, tuinschop v.; (Zee^v.) hoosvat o.,
- lehren, doen kennen; den Gebrauch
zwabber m.;(in Zwitserland),melkwaat v. harde weedasch, steensoda v.
Kelt, (-(e)s) m., z. m. grof wollen der Karten -, kunnen kaart spelen; enne
Kellen, (kellie, gekellt) o. ww. met
—
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Sprache -, kennen, verstaan; seinen Vor- bijv. nw. geleerd, veel kennis, uitgebreide
theil -, begrijpen, maardeeren; Gott -, kennis hebbende,
kennen, begrip hebben van; 2. kennen,
Kennung, en) v. kennis v., Z.
eerbiedigen, in acht nemen; er kenni trein Erkennung; 2. (Veea.) (aan paarde Gesetz, keine Plicht, hij weet vats geen tanden), boon v., ring rn. van ouderdom;
wet &, hij hoedt, stoort zich aan &; keine ein Pferd, das die - noch hat, een paard,
Ge[akr -, geen gevaar kennen, op geene! dat nog teelcent; 3. (Zeees.) - des Landes,
(-

Mantw.) gehecht, getand; (Ontlk.) gekerbter Muskel, gekorven spier v.

Kerben—fi gung, en) v.(Tim(-

m.) keepverhinding v., zwaluwstaart rr,.;
-maul o. (Nat. kist.) dier o. net gekorven bek; -muschel v. (Nat. kist.) mossel
v., tweeschalig schelpdier o.
gevaren letten; 3. herkennen, bespeuren. teeken o. van land, oever m., kenning v.;
Kgrber, (- s, mv. Kerber) m. (i. k.
doorzien, onderscheiden; er ist so mager, 4. (Jachtes.) spoor o., voetstappen m. bet.) vioolkrasser, kermisvedelaar m.
dass man ihn nicht mehr kennt, .lat men mv. van het hert, waaraan men ziet hoe Kerb-ho1z, (- holtes, mv. -hölzer)
o. kerfhout o., kerfstok m.; es geht auf
hem niet meer herkennen kan; I1. wed. oud en hoe groot het is.
ww. sich -, zich zelve(n) kennen, zich
Kenn—zah1, en) v., Z. - zifter; ein neoes —, dat gaat op eene nieuwe
zelve(n) bewust zijn; sick selbst -lernen, -zetchen o. kenteeken, teeken, merktee- rekening; es gehl. bei ihm alles au/s —,
zich zelve(n) leeren kennen, kennis krij- ken, herkenningsteekeu, blijk o.; 2. (PI.) hij neemt alles op rekening, op krediet;
gen van zich zelve(n); sick nicht mehr -, onderscheidend kenmerk o.; 3. (Gen.; an ein -- reden, laten opschrijven; auf
zich zelve(n) niet meer kennen, zich zel- lierkenningsteeken, verschijnsel o.,waar- (tem — stehen, in bet krijt staan, geld
schuldig zijn; (Berges.) ertsschilfer o.;
ve(n) niet meer bewust zijn, geen vees- aan men eene ziekte herkent.
ter van zich zelve(n) zijn; it. buiten zich
Kennzeiehnen, (kennzeichnete, (Wev.) lat v. met nagels of pinnen om
zelve(n) zijn; III. o. zelfst. kennen o., gekennzeichnel) bedr. nw. kenmerken, de stof aan op te hangen; -holzig bijv. en
kennis v., begr;p, verstand o.; 2. Z. merken, met een teeken voorzien, onder b. kerfhoutachtig, gekorven, ingekeept.
Kerbig, bijv. nw. vol kerven, vol
kenschetsen, karakterisee--scheidn;2.
Kenn.tniss, Kennung.
kepen, gekerfd.
Kennens—Werth, -würdig, ren.
( -er, -st) bijv. en b. kennenswaardig. Kenn—zii'er, (- n) v. (Wisk.) tee- Kerbling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
waard om bekend, geleerd, onderzocht te ken, merk o.; it. (van logarithrnen),cijfer Kerbholz.
o. der eenheden, wijzer, exponent m.;
worden.
Kerbmesser, (-sers, mv. -ser) o.
Kenner, (- s, mv. Kenner) tn., -in, -zug m. kenmerk, onderscheidend ken- kerfnmes o.; -schniti m. kerf, insnijding,
kerfsnede v.; -stock m., Z. -holz; -t hier
(-nen) V. kenner m., kenster v.; - von teeken o.; it. naamcijfer o.
Allerlhitmern, oudheidkenner, oudheid
Kenster, (- s, mv. Kenster) m. (Pl.) o. gekorven dier,insect o.; -weho.(Veea.)
- von Munzen, penningkun--kundigem.; misselboonîl ►je o., mispel v., maretak m. ziekte v. in den klauw van ossen &; -zahn
dige m.; davon ist er -,dat kent hij, daar
Kente, v., z. m. (Lakenb.) scheer - m. (PI.) getand blad o.; -zahnig bijv.nw.
(PI.) getand, gekerfd; it. uitgesneden;
heeft bij kennis, daarop verstaat hij-van wol v.
Kenten, (kenlete, gekentel) bedr., - zetlel m. ingesneden briefje o.
zich.
Kerbmilben, v. mv. (Nat. bist.)
Kenner-auge, (- s, mv. -n) o.,j ww., Z. kenden.
- bliek, (-( e)s, mv. -e) m. oog o., blik Kenterhaken, kens, mv. -ken) kleinvleugelige insecten o. mv.
m. (Zeew.) kenterhaak m.
Kerf(e), (-n) v., Z. Kerbe.
m. van den kenner, kennersoog o.
Kennerei, v., Z. m. (i. k. bet.) Kentern, (kenterie, gekentert)bedr. Kerken, (kerkte, gekerkt) o. ww.
dwaze zucht v., betweterij, oppervlakkige w w . (Vissch.) den Wall fisch - , omdraaien, p ruilen, brommen.
kenteren, kantelen; 2. (Zeew.) omslaan,
Kerker, (-s, mv. Kerker) m. kerkennis v.
ker m., gevangenis v.; in den - tier/en, in
K@nnerhaft, bijv. en b. kundig, enteren, kapseisen of kopseisen.
als een kenner.
Keper, (- s) m., z. m. (Man.) ke- den kerker, in de gevangenis werpen.
Kennerisch, bijv. en b., Z. ken- per, keperwerk, schuins doorgeweven Kerker-$eber, (-bers, m v . -ber)
o. vochtigheidskoorts , gevangeniskoorts
nerhaft. 1 werk o.
Kennerling, (-( e)s, mv. -e) m. Kepern, (keperte, gekepert) bedr. v.; -ha[t v. gevangenschap v., arrest o.;
gewaande kenner m., hij, die voor een ww. einen Zeug -, keperen, schuins door- -meistar, —in, gevangenbewaarder,cipier
neven; gekeperter Zeug, gekeperde stof v., m., gevangenbewaarster, cipiersvrouw v.
kenner wil doorvaar,.
Kennermiene, (- n) v. uitdruk keper o.; gekeperler Barchent, gekeperd Kerkern, (kerkerle,gekerkert)bedr.
ww. in glen kerker werpen, gevangen zet
gelaat o. van den (gewaar_den)-kingv., bombazijn o.
kerkeren.
-ten,
kenner.
Kera_unometer, Iers, mv. -ter)
Kerkerthurm, (-thurm (e)s, mv.
Kennern, (kennerte, gekennert) o. bliksemmeter nt.
ww. den kenner spelen; ober etwcw. -, iets
Kerb, (-( e)s, mv. -e) o., Z. Kerbe. -thurme) m. gevangenistoren, toren,kercri t iseeren.
Kerbbeil, (- es, mv. -e) o. (Zeew.) kertoren m.
Kerkner, (-s, mv. Kerkner) m., Z.
Kennersehaft, v. degelijke ken- handbijl, scheepsbijl v. om kabels te hak
-ken. Kerkermeister.
nis, bekwaamheid v. om juist te oordeelen.
Kerbe, (- n) v. kerf, keep, insnijding Kerl, (-(e)s, mv. -e of -s) ro. kerel,
v.; den Pfeil in die - legen, den pijl in de vent, baas m.; it. knecht, jongen m.; ehrKenn tlich, &, Z. kennbar.
Kenntniss, (- e) v. kennis, kunde, keep leggen; (Timm.) inkeping, inspon licher, braver -, kerel, man, vent; Lieber,
invoeging v.; mil eiher - J'ugen, in-nig, herrlicher -, flinke jongen, ferme jongen;
bekendheid v., begrip o.; zujems. - ge langen, ter kennis komen van; -von eity. eine - einpassen, inkepen, insponnen, in- lustiger -, lustige, vroolijke klant m.;
nehm.en, kennis nemen van, onderzoek voegen; (lloefsm.)plooi v., rimpel m. aan ganzer -, vastberaden man, flinke vent;2.
doen naar; jem. von etw. in - seizen, he- het gehemelte van een paard; (Muntw.) (i. k. bet.) das ist mir ein schoner -, dat
kend maken met; 2. wetenschap, kun randwerk, kabelwerk o.; mil - versehen, is me een vent m.; was will der - ?, wat
kunde v.; -e haben, bekend zijn-dighe, randen; (Tuinb.) +n die - p(rop fen, in het wil die vent,die kerel?;schlechter,nichls►aurdiger -, schelm, schavuit m.; 3.
met, knap, bekwaam, geleerd zijn; viele entgat steken.
(Volkst.) manskerel, man of vrijer m.;
-e besilzen, uitgebreide kennis hebben, Kerbel, (- s) m., z. m. kervel v.
zeergeleerd zijn; er ist mehr in der-, als
Kerbel-kern, (- es, mv. -e) m. sie mit ihrem -, zij en haar vent, man of
in der Ausubung, hij is beter bekend met (Pl.) wilde kervel v.; -kohl m. krulkool, vrijer.
Kerlchen, (verkl.) o. kereltje,
spruitkool, boerenkool v.; -kraut o. kerde theorie dan met de practijk.
Kenntniss—arm, (- armer, - armst) vel v., kervelkruid o.; -sane m. kervel - ventje o., jongen m.
bijv. nw. onbekend met, onwetend, on- zaad o.; -suppe V. kervelsoep v.
Kermes, ( -sen) v. kermis v., Z.
kundig, niet onderwezen, bekrompen;
Kerben, (kerble, gekerbt) bedr.ww. Kirmes.
Kermes, (onb.) m. kermes o.,
-begierig bijv. nw. leergierig, begeerig kerven, inkerven, kepen, inkepen;
naar kennis; -los bijv. nw., Z. -arm; -reich (Tuinb. tanden, randen, insnijden; (Pl., cochenille v.; snit - [ashen, met co(-
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chenille verven;_(Delfst.) mineralischer -, d v. der vrouwen; /'rosser m., Z e
-beiszer; -/'risch bijv. nw. versch, geheel
kart.huizer poeder of poeier o.
Kermes -baum, (-baum(e)s, mv. versch; -frucht V. steenvrucht, kern-báume) m., Z. -eiche; -beere v. (Nat. vrucht v.; -gedicht o. kernachtig gedicht
kist.) Z. Kermes m.; 2.(P1.)zieeinarinniger o., krachtige poëzie v.; -geháuse o. kern-, scharlakenbezie, Amerikaansche ker- huisje, klokhuis o.; -gersle v. gemeene
misbezie v.; 3. Z. -scharlach; -beersa fi gerst v.; -gene v. keelkruid o.; -geschutz
m.,Z. -latwerge; -eichev.cochenilleboorn o. inwendig, van boven en beneden even
m.; -latwcerge V. met kermes gekleurde en wijd geschut o.; -,gespircnst o. (Pass.)
-

verbonden zijn; - schatten m. dikke of
dichte schaduw v.; -scheit o. hout o. uit
het binnenste van den stam; -sehule v.
boomkweekerij v.; -schuss ni. (Art.) waterpas schot o.; -schwinden o. (Hoefcm.)
verdrogen o. van den hoef van paarden;

-sprache v. kernachtige, krachtige, oor
taal v., krachtige woorden-spronkelij
o. mv.; -spruch m. kernspreuk, kernachtige spreuk v.; -slahl in. best staal, meest
volkomen staal o.; -stamm m. uit zaad,
uit eenti pit geteelde stam of boom m.; 2.
gezond, sterk stamhout o.; -slange v.
(Giet., Art.) ronde ijzeren stang v. als
kern in den gietvorm, in een kanon;
-stechen o. (Veea.) aderlating v. aan het
gehemelte of den bek van een paard;

goud- of zilverdraad m.,waarvan ale zijde
een weinig doorschijnt; -gestalt v.(Delfst.)
gedaante V. van eene pit, grondvorm m.;
-gesund bijv. nw. (van hout), geheel
gaaf, gezond; —er Mensch, sterk, kloek,
krachtig, door en door gezond; -gulle v.
graanbelasting v.; -gut hijv. uw. goed,
gezond in het hart, gaaf van pit; it. (gerneenz.) uitmuntend, uitgezocht; 2. o. -stein m., Z. Kórnerstein; -stuck o.
zelfst. kernachtige, wezenlijke o.; it. Z. (Beeld h.) gebeeldhouwde pit kern v.;
-truppen V. mv. keurl,ende v., beste, uit
-waare.
soldaten m. mv.; -tuch o. uit -gezocht
Kernhaft, ( -er, -st) bijv. nw. kerndik, wollig laken o.; -verkehrt-munted,
ac!^tig, pittig, krachtig, forsch; (van labijv. uw. (Krist.) vervorrrrrl,verkeerd van
pier), sterk, stevig.
Kernhaftigkeit, v. kernachtig - kristallen; -verrathend bijv. nw. de kern
verradend; -volk o. uitgezocht volk o.,
heid, pittigheid, forschheid v.
Kern -hans, (-hauses,mv. -haziser) keur v. van het volk; -waare v. uitmuno., Z. -gehause; -haat v. (Pl.) zaadkor tende koopwaar v., Z. -gut; - wachter m.
o.; -hola o. hart o. van een boom,-relvis zaadhulselkever, korenworm m.; -weib o.,
harthout o.; it. goed hout o.; 2. pijnboo- Z. -frau; -uein m. uitmuntende wijn m.;
-werk o. (Bergw.) mijn v. met onregelmenhout o.
Kernicht , bijv. nw. op eene kern, matig loopende gangen; -wolle V. harde,
krullende wol V. vast den nek en rug van
pit, korrel gelijkend.
Kernig, ( -er, -st) bijv. nw. vol pit- het wild; -wort o. kernachtig woord o.;
ten, vol korrels; -e Frucht, pitvrucht, -stag m. (Vissch.) schoone vangst v.;
steenvrucht; -es Getreide, vol korrels; -es -zupfen o. (Jachtw.) uitsnijden en ver
-delno.vaht
Holz, Z. Kernholz; -es Fleisch, Z. Kernfleisch; (fig.) kernachtig, krachtig, flink, Kersei, (-s, mv. -e) in., Z. Kirsei.
degelijk; -e Rede, kernachtig, pittig.
Kersenreife, v. (w. i . gebr .) v.
Kern inhalt, ( (e)s, mv. e) m. goudmerel v.
hoofdbestanddeel o., hoofdzakelijke inKerographie, v., z. m. wasschil houd in.; -hammer v. (PI.) Blaasvormig derkunst v.
Keroplastik, v.,z.m.wasboetseersapvaatje o.; - kapsel v. (PI.) kernhulsel
o.; —krant m. keruhulselkrans m.; -kraut kunst v.
Kerzehen, (verkl.) o. kaarsje o.,
o. behen v.; -lauqe v. sterkste loog v.; 2.
loog v. van de sterkste vitriool; -leder o. kleine, korte, dunne kaars v.
Kerze, (-n) V. kaars, vetkaars,
Ieder o. van de beste soort; -lehmm.
(Giet.) kernaarde, aarde v. om het inwen- waskaars v.; 2. reukballetje, reukkaarsje
o.; 3. (Dichtk.) lichtend voorwerp, licht
dige der vormen te bekleeden.
Kernleinkraut, ( (e)s) o., z. m. o., fakkel v.; -n des Firmaments, lichten
o. rnv. des hemels; 4. (Heelk.) cathebreukkruid o. zonder vezels.
Kern Leinwand, v., z. m. sterk ter m.
linnen, uitmuntend linnen o.; -los bijv.
Kerzenbeerbaum, (- baum (e)s,
Kerndeutseh, bijv. nw. echt nw. zonder kern, zonder pit, zonder kor- mv. -bäume) m. wasboom in.
rels; (fig.) zonder waarde, zonder inhoud,
Kerzen beere, ( n)v.(PI.)waschDuitsch, zuiver Duitsch.
Kernel , (-s, mv. -e) o. (Nat. bist.) zwak, nietig; -mann, -mensch m. flinke, boombezie, bes, vrucht v. van den wastaling of teling m., kleine eendvo- stevige man, mensch m., keur v. der boom; -garn o. kaarsenkatoen o.; -gerade
mannen of menschen, man, mensch m. bijv, nw. recht als eene kaars; -gieszer
gel m.
Kernen, (kernte,gekernt) bedr.ww., van den echten stempel; -masz o. (Let- m. kaarsenmaker m.; -handler m. koopZ. auskernen; 2. das Blei -, korrelen, terg.) maatstok m. om de letter te rich- man m. in kaarsen, kaarsenhandelaar m.;
klein of fijn maken; 3.(Landh.)boteren;il. ten; -mehl o. bloem v. van meel; -much -kraut o., Z. Königskraut; -licht o. kaars
-masher m., Z. -gieszer; -schach--lichto.;
wed. ww, sich -, stollen, stremmen; (van V. karnemelk T-.; -obst o., Z. -frucht; 2.
wilde boom m. om daarop te enten; 3. tel V. kaarsenkist, kaarsendoos v.; - schein
melk), boteren.
Kerner, (-s, mv. Kerner) m. (Ke-, vrucht v., die op een wilden boom geënt in., Z. - licht; - spitte v. eind, eindje o.
is of groeit; -raupe v. rups v., die het hart kaars; -stiel m. profijtertje, stompje o.
telg.) drilpriem m.
Kern-faul, bijv. nw. (Tuinb.) in van kool & doorknaagt; -recht o. bijv. en kaars; -strauch in., Z. -beere; - trager m.
het hart verrot; - fdulniss v. verrotheid h. (Art.) juist in het midden geboord; (Kath.) kaarsdrager m., die met eene
v. in het hart; -lest bijv. nw. zeer vast, -reich bijv. nw. vol korrels, vol pitten; waskaars voorgaat; 2. fakkeldrager m.;
stevig; -Feuer o. kernvuur, middelpunts- -sack m.zak m. met vruchtenpitten,(hed- -verkauf m. verkoop m. bij de uitgedoofde
vuur o.; -fleisch o. hard, levend vleesch warmer); -salz o. steenzout, bergzout' kaars; -weihe V. (Kath.) wijding v. der
o.; it. Z. Brustkern/leisch; -form v. oor o.; - schacht v. hemd o., bekleedingsmuur (kerk)kaarsen, Vrouwendag m., Mariavorm m.; -förmig bijv. nw.-spronkelij m. van een hoogoven; -schálig bijv. nw. Lichtmis o.
KQscher, (-s, mv. Kescher) m.
pitvormig, kernvormig; - frau v. bloem, (van hout), waar de ringen los aan elk.
zeer smakelijke tafellikeur v.; -sclearlach
m. kermes o. uit Provence, scharlaken korrel v.; -wurm m. cochenilleworm m.
Kern, (-(e)s, mv. -e) m. (P1.) zaad
hout),-korelv.,npit;(ah
binnenste, hart o.; (fig.) der - der Sache,
bet voornaamste, het wezen o. van de
zaak; der - des Heeres, de kern van het
leger, de beste troepen; (Art.) - des Geschiilzes, ziel v.; aus dein -e schieszen,
waterpas schieten; (Hoefcm.) Z. Kennung;
it. Kerbe; (Slot.) slotenmakersstempel m.;
(Giet.) inwendige o., kern v.; (Org.) register o.; (van eene pijp), prop v.; (van
een paardenhoef), levend vleesch o.; - ani
Ochsen, borst v., borstvleesch o.;(Hoed.)
viltdoek m., die de tot vilt geslagen wol
scheidt; (Bergw.) korrelig, fijn erts o.;
(Delfst.) hard metaal, o. met schelpindruksel; (Led.) nerf v.; (Glaz.) (.aan ven
Z. -mehl; (Jachtw.)-sterlod),ha.;i
vleesch o., dat aan de honden gegeven
wordt; -zupfen, na afloop van de jacht
aan de honden het onbruikbaar gedeelte
van het vleesch voorwerpen.
Kern-apfel , (-apfels, mv. -ápfel)
m. kalvijnappel m.; 2. appel m. om te
drogen; -arbeit V. meesterwerk, uitmuntend werk, meesterstuk o.; -artig bijv.
nw. knoestig, moeielijk te klooven; -astig
bijv. nw. (Tuinb.) (van boomen), de takken uit bet hart latende voortspruiten;
-ausdruck m. krachtige, flinke, manlijke,
kernachtige uitdrukking; - ausler v. oester
V. mei purperachtige draden; -beiszer m.
(Nat . kist .) kernbijter, dikbek,kersevink
m.; 2. zaadtor, knaagtor v.; -bohrer m.
eikenkever in.; -branntwein m. brandewijn m. op kersen- of andere pitten getrokken; -bray bijv. nw. door en door
braaf.
Kernehen, (verkl.) o. kerntje,
pitje, hartje o., Z. Kern.

-

-

-

-

-

-

-

Kes.

Ket.

Ket.

(Vissch.) vangnet, ambernet o.; 2. am- it. zich in het rond uitbreiden, uitstrek
bervisscher m.
zich ronden; (Volkst.) kletteren,-ken,
KQspe, (-n) v. (Zeew.) buikstuk o. ru moererg, heen en weer draven; it. kie zers omkoopen.
van Pene boot.
Kessel , (-s, mv. Kessel) rn.(Huish.) Kessel-pauke, (-n) v. keteltrom,
ketel, waterketel, bomketel m.;eiserne^-. pauk v.; -plalle v. ketelplaat v.; -rusz m.
ijzeren ketel; kupferner -, koperen ketel, ketelroet o.; -schláger m., Z. Kesseler;
waterketel, theeketel m.; (var een vijver), -schleuse v. (Waterb.) ketelvormige sluis
kom,kolk v.,bassin o.;(Suikerb.)breiter-, v.; -schmied m., Z. Kesseler; -siel o. dijk
spoelvat o.; (Kath.) wijwaterbak m.; m. in den vorm eener halve maan; -stein
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kettingbreuk v.; -faden m. (Wev.) kettingdraad m.; -icier v. (Kath.) Sint-Pietersbanden m. mv., H. Petrus in de gevangenis; -fisch m. kettingvisch, koffer
m.; - fórmig bijv. nw. kettingvormig,-visch
als een keten; -garn o. (Wev.) ketting
o.; -gelenk, -glied o. schakel v.,-garen
ring m. van den ketting; -hued m. kettinghond, vastliggende hond m., boeren
bulhond m.; -koralle v. kettingvor--hond,
inig pijpkoraal o.; -kogel v. (Art.) kettingkogel m.; - leimen o. ketting lijmen,
verbinden, vastklinken o.van den ketting;
-linie v. (Art.) kettinglijn v.; -locke v.
(Pruikm.) kettingkrul v.; -los bijv. nw.
van den ketting losgemaakt, bevrijd,ont-

(Bouwk.) vaas v. van het Korintisch ka- m. (Delfst.) kalkvorming V. op den hopiteel in den vorm van eene omgekeerde dem van waterputten, pompen &; -thai
klok of kolk; (Art.) ruimte v., welke de' o. keteldal o.; -toch o. in den ketel of
mortier inneemt; (van het geschut), Z, aan het stuk geverfd laken.
Kern; (Jachtw.) (van het wilde zwijn),
Kesser, (-s, mv. Kesser) m. vanger,
leger o., schuilplaats v.; (E3ergw.) kom, angel m.; 2. barnsteenvisscher m.; (in
ketend; -macher m., Z. Kehler; -nath m.
doorbergen ingesloten vallei v.;(Waterb.) l^otaschkokerijen), loogkuip V.
kom, kolk v., bassin o.; it. Z. -loch (2);
Koste, (-n) v. (Dichtk.) kastanjev.; (Naai.) kettingnaad, kettingsteek m.;
(van een secreet), put m.; (van een vuur 2. (Hoefsm.) (bij paarden), voetgal, - nalier v. slang v. van Carolina, kettingslang v.; -panzer in. pantserrok m.,pantkrater iri.; (Salp.) fust-spuwendbrg), vvvrat. v.
o. voor het eerste salpeterziedsel; (Spr.)
K€istenbaum, - baunt(e.,s, mv. serhemd o., nialiènkolder m.; -pumpe v.
(Zeees.) kettingpomp v.; -rechnung v.
der - schilt den Ofen: opf, de pot verwijt -báuu.me) m. kastanjeboom m.
kettingrekening v.; -regel v. kettingregel
den ketel, dat hij zwart is; - haben ouch
Kestone, (-n) v. kastanje v.
Ohren, kleine potjes hebben ook ooren.
Ke,tsehen, (ketschte, geketscht) m.; -reim m. kettingrijm o.; -ring m.ketKQssel-asche, v ., Z. m. potasch v.; bedr. ww. sleepen, trekken, verslijten,af- tingring m.; 2. ring m. aan het eind van
een ketting; -rolle v. (Bontw.) houten
-batlerie v. ruimte v., welke de mortier dragen.
inneemt; -beere v., Z. Moosbeere; -bereiter
Kettehen, (verkl.) o. kettinkje o. rol v. van het borduurraam; -rulhe v.
m. ketelmaker m.; -bier o. gewoon bier,
K@tte, (-n) v. keten, ketting m.; -n (Wev.) kettingroede v., kettingstok m.;
o.; -bollwerk o. (Vest.) hol bol and Bande, boeien en kluisters m. mv.: -schloss o. kettingslot o.; -schluss m.
o.; -bombe v. ketelborg, v.; -brauen-werk jem. in - legen, in boeien leggen, slaan; ([Zed.) kettingsluitrede, klimmende sluito. brouwsel o. voor eigen gebruik; 2. etw. in - legen, aan den ketting leggel, rede v.; -schmied n). kettingsmid m.;
recht o. om voor eigen gebruik te mogen vastleggen; von der - losniachen, losmaken; - schuur v. (Knoop.) kettingkoord o.;
brouwen; -braun bijv. nw. bruinrood, (Landm.)Z. Messketle; (Zeees.)- der Mast- -seide v. kettingzijde, getwijnde zijde v.;
koperkleurig, koperrood; II. o. zelfsi., bävme, puttingen V. mv., rustijzers o.mv. -slab m. (Meetk.) kettingstok m.; -stein
(Ketelm.) bruineeraarde v.; 2. fijn koper van het want; die -n am Bonnet, knoopen ni. kuitsteen, oólieth m.; 2. Z. -koralle;
koperkleur v.
-slago.;3 m. mv. der aangeregen bonnet; (fig.) ge- -slick m. (Naai.) kettingsteek m.; 2.
KQsselehen, (verkl.) o. keteltje o., vangenschap, slavernij v.; seine -n ver (Zeew.) kettingknoop m.; -stock m.(Zijhet juk afwerpen, zijne boeien-brechn, deh.) kettingstok m.; -strafe v. vestingkleine ketel m., Z. Kessel; (Nat.) (aan'
verbreken; die -n der Liebe, band m.; - von straf, galeistraf v.; -toll bijv. nw. zoo dol,
den barometerhuis), bolletje o.
Kess(e)ler, ( - s, mv. Kess(e)ler)m. Unglucksfallen, reeks, aaneenschakeling dat & aan den ketting gelegd moet worketelmaker, koperslager m.; -arbeil v. v.; (van bergen), bergketen m.; (van troe- den; - triller m. (Muz.) aanhoudende trilketelmakerij v., ketelmaken o.; -waare v. pen), rij v., cordon o.; (Jachtw.) sine - Ier m.; -werk o. (Passem.) kettingwerk,
Rebhühner, vlucht v., koppel o.; (Dansk.) als een ketting gevlochten, geweven, gekoperwerk o., koperwaar V.
bloemd werk o.; 2. ketenen, boeien m.
KOssel — fang, (-(e)s) m., z. m. rij v.; (Man.) ketting m., schering v.
Kettel, (-n) v. kettinkje, knipje, mv.; -wurm m. kettingworm m.; -aug m.
(Rechtsw.) godsgerecht o., waarbij men
(Bouwk.) kettingtrek m., sieraad o. van
in een ketel met kokend water moest haakje o.
Kettel — haken, (-bakens, mv. veelvormig gevlochten lijnen.
tasten; -flicker m. ketellapper m.
Kosselflieker —ranzen, — sack, - haken) m., Z. - nadel; -harig bijv. nv. Ketter, (-s) on., z. m. zandsteen m.
m. ketellapperszak m.; (fig.) -gesindel, kitteloorig, lichtgeraakt; -holz o., Z. en o.; -reim m. kettingrijen, eindrijen o.;
-volk o. ketellappers, bedelaars m. mv. - nadel; -masche v. (Muts.) maas, ketting- -ruche v., Z. Keltenrul.he.
Kettler, ( - s, env. Kettler) m. ketKessel — fórmig, bijv . nw. ketel maas v.
Ketteln, (kettelte, gekettelt) bedr. tingmaker, haken en oogen-vervaardi-geld o. (Volkst.) smokkelen o.-vormig;
der meiden & bij den inkoop voor de ww. Seile -, met een knoop vastmaken, ger m.
Ketzer, K^tzer, (-s, mv. Keizer,
keuken; -gewólbe o. koepelvormig, rond aanknoopen; 2. met een kettinkje of.ketgewelf o.; -grif)`' m., Z. -fang; -halen m. ting vastmaken, met den kettingsteek Kótzer) m. (Lakenti.) klos m. vol garen.
Ketzer, ( - s, mv. Keizer) m., - in v.
(in de kindertaal), hel v.; -haken m. ke- verbinden.
Kettel - nadel, ( - n) v. (Muts.) ketter, onrechtzinnige, ongeloovige m.,
telhaak m., hangijzer o.; -jagen o. bijeen
kom; 2.-drijveno.ahtwl maashoutje o. !, ongeloovige, kettersche vrouw v.; 2.
Kotten, (kettete,gekettet) bedr.ww.' schelm, ondeugd, deugniet m.; it. armer
jacht v. op wilde zwijnen; -lau f m.(Art.)
geschutkamer v".; it. loop m. van een jem. -, ketenen, kluisteren; etw. -, aan -, arme drommel, hals m.
Ketzerbuch, ( - buch(e)s, mv.
bomketel; -loch o. (Ketelm.) gat o. in een ketting verbinden, vastleggen, Z.
den ketel; 2. (van een vijver), vischgat ankelten, verketlen; (fig.) an el-ne Person -bücher) o. kettersch boek o.
o.; -macher m., Z. Kesseler; - meister m. of Arbeit gekettet sein, sterk gehecht zijn, Ketzerei, (-en) v, ketterij, ongeloo(Lakenti.) badwachter m., die het op- innig verbonden zijn; einen an sich -,aan vigheid, onrechtzinnigheid v., dwaalbegri p o.; 2. kettersch leerstuk o.
zicht heeft bij de kuip, waarin het laken zich verbinden.
Kotten- ahnlich, -artig, bijv. Ketzer-eifer, (-s) m. onverdraaggeverfd wordt.
Kesseln, (kesselle, gekesselt) bedr. nw. kettingachtig, als een ketting of ke- zaamheid, vervolgingszucht v., ijveren o.
ww. (Ketelm.) uithollen, den vorm van ten, Z. -förmig; -anker m. (Zeew.) ket- tegen ketters; -gericht o. kettergerecht
een ketel geven, ketellappen; die Luft -, tinganker o.; -arbeit v. kettingwerk o.; o., inquisitie v.; -haupt o. ketterhoofd o.,
zuiveren, ververschen, 2. wed. ww. sich -bandwurm m., Z. -wurm; -baum m. stichter m. eener kettersche gezind-, den vorm van een ketel aannemen; (Wev.) kettingboom m.; -blume v. leeu- heid v.: -hemd o. martelaarshemd o.
Ketzeriseh, bijv. ow. kettersch,
(van den grond), inzakken, wegzinken; wentand m.; -bruch m. (Rek.) rijbreuk,
(

;

Keu.

Kie.

Kie.

dwalend; -eLehre, kettersche leer, dwaal leer v.; das -e in einem Buche, ketter achtigheid v.
K@tzer-jager, (-jdgers,mv. jager)
m. vervolger in. Ier ketters; -coacher rn.
hij, die iem. voor ketter wil doen doorgaan; -macherei v. gewoonte, zucht v.van
iem.als ketter te behandelen; -meister m.,
Z. -haupt; -mutze v. martelaarsmuts v.
K@tzern, (kelzerte, geketzert)o.ww.
kettersch zijn, kettersche leerstellingen
toegedaan zijn; 2. bedr. ww. vooreen ketter verklaren, verketteren; it. plagen,
schimpen; (Prov.) Fleisch -, roosten;
3. (Bergw.) eine Wand -, splijten.

-bdume) m. kuischboom m.; -heit v.
kuischheid, reinheid, zedigheid, eerbaarheid, maagdelijkheid v.; -kraut o. kruidje roer-mij-niet o.; -lammstrauch m., Z.
-bauw; -samen m. wilde peper v.
Keutel, (-s, mv. Keutel) in. vischrecht o., vischplaats v., recht o., plaats
V. om te visschen; 2. - of -net; o. beun
-cakm.
Keuter, (-s, nrv. Keuter) in. doffer
m., mannetjesduif v.
Kibbeln, (kibbelte, gekibbelt) o..
ww. (Prov.) kibbelen, twisten, kijven,
schelden.
Kibitz, ( - es, mv. - e) in. (Nat. hist.)
kievit m.; 2. pluvierduiker m.; 3. spoorvogel, lansvogel in.; -blume v. kievitsbloem v.; -ei o. kievitsei o.; (Delfst.) gestreepte zeenoot v.; 2. dambord o. (eene

ten, van pijnboomenhout; -es Hola, pijn
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-^bomenhut.

Kiefern, (kieferte, gekiefert) bede.
%vw. van haken voorzien; gekie/ert, haken
hebbende.

Kiefer -pilz, ( - es, mv. - e)tn.or:anjegele, eetbare paddenstoel m.; —wald m.,
Z. Kiefergehólz.
Kiefer-pulsader, -schlagader, (-n) v. kinnebakspols-, -slagader

v.; -rand m. (Ontlk.) rand m. van het kakebeen; -seite V. kant m. van het kakebeen; -wald in., Z. - gehol:; -weide v. gele
wilg(eboom)m.; - wurm in.pijnboomworm
m.; - zappen in. pijn(boom)appel in.
Ketzer-richter, -Iers, mv. ter)
Kieferzungenbein - muskel,
m. ketterrechter, inquisiteur, ondervra(-s, mv. -n) m. (Ontik.) tongbeenspier
ger m.; -schrift v. kettersch schrift o.,
v., die van de maaltanden uitgaat; -nerve
kettersche brochure v.; -sti[ter ni., Z.
m. tongbeenzenuw v., die van de maal-haupt; -zun[t v. kettersche vereeniging schelp).
tanden uitgaat.
v., kettersch genootschap o.
Kicher, - erbse, ( - n) v. sisser m., Kieke, (-n) v. blikken of koperen
Keubel, (-s, m v. Keubel) m. (Bergw.) grauwe erwt V.
stoof, vuurstoof v.
Z. Sieb.
Kichern, (kicherte, gekichert) o. Kiek -in-den- T op f, m . (Volkst . )
Ke_uehen, (keuchte, gekeacht) o. ww. grinniken, in het geheim lachen, in keukenpiet, potkijker m., kijk -in-deww., m. h. hijgen, naar adem hijgen,bui-' zijn vuistje lachen.
pot ni.
ten adem zijn; (van paarden), snuiven,
Kieken, (kickte, gekickt) bedr. ww. Kiek-in-die-Welt, rn.(Volkst.)
blazen; 2. kuchen, hoesten; (Veea.) dam-'' steken, bijten, stooten, schoppen.
onervaren jong mensch, wijsneus m., die
pig zijn.
Kiekern, (kicker! e, gekickert) o. pas komt kijken.
Keucher, ( - s, mv. Keucher) m., ww., Z. kicken; 2. kakelen, kraaien; 3. Z. Kiel, (-(e)s, mv. -e)m. penneschacht
-in, (-nen) v. hij, zij die hijgt &; 2.
of schaft v.; geschnittener -, vermaakte
kucher m., kuchster v.
Kicks, (-es, mv. -e) m. (Biij.) mis pen v.; -e, (aan klavieren), eniieschachtmislukte slag, stoot m.;(fig.)-stom.;2 jes o. mv.; (fig.) stijl ni., schrijftrant m.;
Keuchhusten, (- stens, mv. -sten)
misslag, bok ni.; einen - machen, Z. kick-, männlicher -, krachtige stijl; 2. (Zeew.)
m. kinkhoest ni.
Keuern, (keuerle, gekeuert) bedr. sen.
(van een schip), kiel v.; it koebrug v.,
ww. (Waterb.) Erde -, aan den dijk
Kieksen, (kickste, gekickst) o. ww.'' tweede verdek o.; (PI.) schuitje, schut
(Biij.) misstooten; (fig.) misslaan, mis
kruien.
blaadje o. onder aan eene bloem;-vormig
-stoen, (Tuinb.) bol, knol ni.
een bok schieten.
Keule, (-n) v. knots v., knuppel,
knoeststok m.; (Spr.) jeder Schafer lol
Kiefe, (-n) v., Z. Kie/er; 2. erwteKiel -bett, ( - (e)s, mv. - en) o. bed
seine -, elk meent zijn uil een valk te zijn; schil v.
o. met grove ongespleten veeren; -bock
(van een mortier),stamper m.; (Jachtes.)
Kiefel, ( - s, mv. Kie[el) m., Z. Kie- m. bok m. zonder horens.
paal, staak m.; (Boekdr.) wrijfkolf v.; fer (ill).
Kielen, (kielte, gekiell) o. ww. vee(Looi.) stok m. om de huiden te stamKi_efen, (kie /te,gekieft)o.ww.(Prov.) ren krijgen; dieser Vogel kielt, krijgt vee pen, roerstok m.; (van paarden), dijbeen Z. kan /en; 2. keien; -(usz m. (Nat.hist.) ren; 11. bedr. ww. ein Klavier -, bepeno.; (Kookk.) bout ni.; (Volkst.) grobe -, sch i ld vloo v., eenoog o.; -pricke v., -wurm nen, niet pennenschachtjes voorzien;
lomperd m., grof,ongemanierd mensch m.; m., Z. Lieferu?urni.
(Zeew.) ein Schiif -, eene (nieuwe) kiel
(Pl.) (van paddenstoelen), knots- of kolfKiefer, (-n) v., Z. Kieme; 2. (Pl.) geven; (Nat. bist.) gekieli, schuitvormig;
vormige paddenstoel; (Delfst.) knotsvor- wilde pijnboom ni.; schottische -, Schot 2. Z. kielholen.
mig schelpdier o.
pijnboom in.; rauhe, norda--sche,rod
Kiel-$ligel, ( - gels, mv. - gel) m.
Keulen, (keulte, gekeult) bedr. ww. merikanische -, witte pijnboom m. uit vleugelschroef v.; - fórnaig bijv. en b.
jein. -, met eene knots slaan, stooten; Canada; II. (-s, mv. Kiefer) m. kake- kielvormig, schachtvormig; ( Pl .) schuit
etw. -, stampen, verpletteren.
been o.; (Ontik.) kinnebak, onder
-/'rosch m., Z. Froschschnecke;-vornig;
-kav. it. Froschcvurnt; -lage v. (Zeew.) spon
Keulen - förmig, bijv. nw.knotsvormig, als eene knots, als een knuppel;it.
langs de kiel; -gang va. kielgang-nigv.
Kiefer -ast, (-astes, mv. -aste) m.
bont, knoestig, knotsig; -kürbiss m. (Ontik.) tak m. van de onderkaak; -baum in., gaarboord o., zandstrook v. tegen de
(Delfst.) herkulesknots v. (een schelp- m., Z. Kie/'er (1); -blutader v. kinnebaks- kiel; -geld o. ankergeld, ankerrecht o.;
dier); -lahm lendelam, ontheupt; -palme ader v.; -drüse V. (Ontik.) kinnebaksklier -herr m. scheepskapitein, schipper m.
V. (P1.) palmboom m. van de Kaap de v.; - drüsenblutader v. bloedader v. in de
Kielhalen, (kielhalle, gekielhalt)
Goede Hoop; -scheide v. (Nat.hist.)knots- kinnebaksklier; -drusenschlagader v. slag- bedr. ww., Z. kielholen.
vormige scheede v.; -schlag m. slag m. ader v. in de kinnebaksklier; - fldche v.
Ki_elholen, (kielholte, gekielk oil, )
met de knots, knuppelslag m.; -schwamm (Ontik.) vlak o. van de bovenkaak; 2. bedr. ww. kielhalen, overzij wenden om
m. koraalzwam o., geitebaard m.; -wurm kinnebaksvlak o.; -/'örmig bijv. nw kaak te kielen; 2. einen Macrosen -, kielbalen,
m. woekerende knotsvormige paddenstoel
- fortsatz m.-vormig,kneba ; van de ra doen vallen, onder het schip
m.; -wurz V. witte waterlelie v.
(Ontlk.) verlenging v. van het kakebeen; doorhalen.
Keuler, (• s, mv. Keuler) m., Z. Kei -gehólz o. pijnboomenbosch o.; -hbhlev. Kielig, bijv. nw. (van vogels), met
-ler. kaakholte v.; -loch o. (Ontlk.) gat o. van schachten voorzien maar nog geene veeKeulförmig, kenlicht, Z . keu - het kinnebaksbeeii; -marder in.,Z. Baum- ren hebbende.
len fórmig.
marder; -maul o. (Nat. hist.) schildvleuKiel - klutz, ( - es,mv. - e)m.(Zeew.)
Keusch, ( -er, -est) bijv. en b. gelig insect o. met vier vleugels.
kielklos m., slemphout o.; -kropt m. krop
kuisch, rein, onbevlekt, zedig, eerbaar;
Kiefermuskel, ( - s, mv. - n) m. m., kropgezwel o.; 2. misvormd, onrustig
-e Jung/ran, onbevlekte maagd; -e Liebe, (Ontlk.) kinnebaksspier v.; -blutader v., kind o.; - lichter m. (Zeew.) kiellichter,
eerbaar; -es Herz, kuisch, onbevlekt.
Z. Kieferblutader.
ponton m.; -recht o. kielrecht, havenKeusch —baum, (-baum(e)s, mv. Kiefern, bijv . nw. pijnboomenhou- geld o.; - rocken m. buitenhuid v. van het
(
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schip van de kiel tot aan de waterlijn; vermengd water o.; -gebirge o. kiezel of Kjffen, (kifle, gekift) Z. kei-schwein o., -schwinne v. kolsem m., keisteen bevattend gebergte o.; -gips m. jen.
Kikel, (- s) o., z. m., Z. Kakel.
zaadhout o., tegenkiel v.; -lou o. kiel- zwavelzure kalk v.; -glas o. kiezelglas,
flintglas o.; - halfend, -hallig, bijv. nw.
Kikern, (kikerte,gekikert)Z.kickern.
touw o.; -überzug m. looze kiel v.
Kielung, v., Z. kielen; 2.helling v., kiezelhoudend, keisteen bevattend; -hart Kilb, Z. Kirmes.
waarop men schepen haalt om ze te kale- bijv. en b. zoo hard als een keisteen, zoo
Kilch, Z. Kirche.
hard als een kei; (fig.) ongevoelig, hardfaten.
Kille, (- n) v. (Zeew.) kil, geul,
slaak v., eng kanaal o.
Kiel-wasser, (- s) o., z. m. kiel- vochtig, gevoelloos.
Killen,(killte,gekillt) o.ww.(Zeew.)
water, zog o.; -werko. (Pl.) bolgewassen, Kieselig, bijv. nw., Z. kieshallig;it.
killen, slaan; die Segel - lassen, killen,
vol kiezel, vol keisteen.
koolgewassen o. mv.
Ki_eme, (- n) v. (van visch), kieuw Kiesel-kalk, (-( e)s) in., z. m. slaan, fladderen (zonder dat de wind ze
kwartshondende kalk v.; -klumpen m. vult).
v., ademhalingswerktuig o.
Kiemen-deekel, (-kels, mv. -kel) puddingsteen, werpsteen, keisteen m., Kilt, (-( e)s, mv. -e) o. rokje o. der
m. kieuwdeksel o.; -haul v. kieuwvlies kei rn.; -kupfero. met kiezel vermengd Bergschutten; 2. (Prov.) nachtelijk beo.; -ó fnung v. opening v. van de kieuwen; koper(erts) o.; -mehl o. fijngemalen kei- zoek o. van een vrijer bij zijn meisje.
Kilten, (killele, gekillet) o. ww.
-wirbel m. kieuwwervel m.; -wurm m. steenes, kiezelgruis o.
Kieseln, (kieselle, gekiesell) o.ww. 's nachts uit vrijen gaan, naar het meisje
kieuwworm m.
Kiemer, (- s, mv. Kiemer) m. dier onp. hagelen, ijzelen; es kieselt, liet ijzelt., gaan.
Kjinme, (- n) V. top m., punt, kim
o., dat kieuwen heeft; 2. (w. i. gebr.) het hagelt.
Kiesel -sand, -sandstein, m. v., scherpe kant m.; (van een vat), gerkuiper m. van groot vaatwerk.
Kien, (-( e)s) m., z. m. harsachtig kiezelzand, gruis o.;--sauer bijv. nw, gel, rand m.; 2. (van een schip),kant m.,
(..ch eik.) kiezelzuur; shore v.(Scheik.) die het water raakt; it. luchtspiegeling,
hout, pijnhout o.; 2. Z. -span.
Kien- apfel, apfels, mv. -áp/'el) kiezelzuur o.; -schie[er m. toetssteen m.; opdoening v., gezichteinder, horizont m.;
m.pijnappel m.; -baum m.,Z. Kiefer(PI.); -sinter m. tot eene massa samengehoopt. (Wev.) inkerving v.
Kimmeisen, ( sens, mv. -sen) o.
-bohrer m., Z. Borkenkafer; it. paarsche glasachtig kwarts o., kieselachtige dropsteen m.; -spath m. witte, straalachtige kimijzer o.
kever m.
Kiener, (- s, inv. Kiener) m. hij, die hoornblende v., sterschort m.; -stein m. Kimmen, (kimmte, gekimmt)bedr.
pijnboomenhout levert; 2. kolenbran- keisteen, kiezelsteen m.; -tuff m. tuf- ww. (Kuip.) die Fusser -, kimmen, gersteen m., Z. -sinter.
gelen; 2. inkerven, inkepen.
der m.
Kien-faekel, (-n) fakkel v. van Kiesen, (kor, gekosen) bedr.- ww. Kimm—gang, (-gang(e)s, mv.
pijn hout; -[óhre v., Z. -baum; Presser m. onr. kiezen, verkiezen, uitzoeken; it. proe- -gange) in., Z. -planke; -hobel m. (Meub.)
pijnboomvlieg v.; -harz o. pijnboomliars ven; 2. (Zeew.) einen Hafen -, binnen- kimschaaf, kerfschaaf, groefschaaf v.;
o.; -holz o., Z. Kien. loopes in; die lldumte -, het ruime sop -keule v. (Kuip.) houten hamer m.;
-planke v. kimplank, dekplank v.; -schlag
Kienicht,
kienig, ( er, -st) bijv. kiezen, in volle zee varen.
_
Kies-erde, v., z. m. grauwakke v., in. (Kuip.) Z. Kimme.
en b harsachtig, vol hars, hars oplevezandsteen, biksteen ni., biksteenpoeier .;
Kimmung, v. (Zeew.) Z. Kimme.
rende.
Kien-gil, (-( e)s, mv. -e) o. pijnolie - `recht, v., Z. -apfel; -gang m. (in een Kimm-weger, (-gers, mv. -ger)
v.; -post v. wilde rosmarijn m.; -rauch, tuin &), grindpad o.; -..grebe v. (Bergw.) m. (Zeew.) sluitplank v., kimweger m.;
-rusz m. rookzwart, zwartsel o.; -span zandgroeve v.; 2. vuursteengroeve v.; -weide v. zware teenen rand m. eener
m. spaander m. van pijnhout, die bran- -grond m. zandgrond, singelgrond m.; mand.
Kind, e)s, mv. -er) o. kind o.;kleidentle voor kaars dient; -stock m. stam -hallig bijv. en b. kiezelhc,udend, kiezel
m. van den pijnboom; (Zuiv.) klomp m. bevattend.
nes - , klein, jong kind o.,zuigeling m.en v.;
gezuiverd erts o.
Kiesicht, kiesig, bijv. en b. als mein liebes -, (tot een meisje), lief kind,
Kiepe, (-n) v. draagkorf am., draag- keisteen, als grind, gruisachtig; (Bergw.) kindlief o.; armes -, arm schaap o.; eis
schónes -, (van een meisje), een lief kind,
mand v., mandje o.; 2. strooien hoed m.; Z. kieshaltend.
Kies-kugel, v., -klos m., -ku- een lief meisje o.; kleines, niedliches -,
-nweise bijw. met of in mandjes,in draagkorven, bij korven.
gelehen, o., Z. -apfel; -kup fererz o. popje o.; (in het moederlijf), vrucht V.,
Kieper, (- s, mv. Kieper) m. kuiper vit kopererts o.; -lauge v. (Bergw.) kie- embryo o.; unzeitiges -, niet voldragen
selloog v., cementwater o.; -niere v. kind; eis - an der Brust, eis sá ugendes -,
m., Z. Kuper; 2. (Lakenb.) Z. Keper.
Ki_epern, (kieperle, gekiepert)bedr. (Bergw.) langwerpige vuursteenklompen zuigend kind, zuigeling m. en v.; unmi nm. mv., korrelvormig zwavelzuur ijzer o ; diges -, minderjarig kind o., pupil m. en
ww., Z. kepern.
Kies, (- es, mv. -e) m. grof zand,ke- -ofen m. smcltoven m. voor kopergruis; v.; -er und -skinder, kinderen en kindsgelzand, keizand, kiezelzand, gruis o.; -platy, -rogen m., Z. -niere; -sand m., Z. of kleinkinderen o. mv.; it. de naneven,
(Berges.) zwavelijzer o., vuursteen m. Kies; -schale v. (Bergw.) zwavelijzerkorst nakomelingen m. mv.; siegehl mil dem
Kies-ader, (-n) v. (Bergw.) kie- v.; -traube v. dropsteenvormige druil.- -e, zij is zwanger, verkeert in zwangeren
zelader,ijzerzwavelader, vuursteenader v.; steen nl.en v.; -truhe v.(Waterb.)met kei- staat; (fig.) er ist eis Wiener-,(gemeenz.)
-dhnlich, -artig bijv. en b. kiezelachtig, steen gevulde bak m. om te doen zinken; hij is geboortig uit Weenen; er ist eis vuursteenachtig; -ap[el m. ronde vuur- -weg in, grindweg m.; -wur/'el m., Z. des Todes, hij is een kind des doods, is
steen, ronde klomp m. zwavelijzer; -bash -niere; -zeche v. (Bergw.) afdeeling v. zeker verloren, het is met hem gedaan;
m.beek v.,welker water kiezelzand bevat; eener mijn, waarin vuursteen gevonden (fig.) sie ist eis - an Unschuld, zij is zoo
-ball m., Z. -apfel; -boden m., Z. -grund. wordt; -ziemer, - :.immer m. mijnwerker onschuldig, onnoozel als een kind; er ist
Kiesel, (-s, mv. Kiesel) m. keisteen, m.. die geheel alleen eene vuursteenmijn kein -, es su glauben, bij is geen kind, dat
kiezel, vuursteen m., gruis o.; (Scheik.) bewerkt.
hij het gelooven zou; er ist kein - mehr,
Z. Kieselerde.
Kiene, (-n) v. (Bergw.) steengruis- hij is geen kind meer; seid hein -, bet ragt
Kiesel-achat, (-(e)s, mv. -e) m. bak m.; 2. kistje, kastje, korfje, mandje such nicht wie ein -,wees niet kinderachkiezelagaat o. en m.; -artig bijv. en b. o.; 3. kat v. (een vaartuig).
tig, gedraag u niet, stel u niet aan als
(Delfat.) kiezelachtig, keisteenachtig;
Kiezel, (-s, mv. Kiezel) m. fijne een kind; von - au[,"van kind af aan, van
-conglomerat o., Z. -klumpen; -erde v. zeef v.
jongs af; (Spr.) Z. Narr; (Dichtk.) (van
•(Scheik.) kiezelaarde v.; 2. (Delfst.) kie Kiff, (-(e)s) m., z. m. run v., eike- een dier), jong o.; (van de verbeelding),
zelaarde v., kiezelgrond m.; -/'els v., Z. bast m.
kind, voortbrengsel o., schepping v.
.-hornfels; -[euchtigkeit v. (Scheik.) kieKifi'e, (-n) v. slechte, benauwde
Kind—bett, (-(e)s, mv. -en) o.
,elachtige vloeistof T., met kiezelaarde woning v., krot, hok o.
kraambed, kinderbed o.; in's - kommen,
(-
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in het kraambed, in de kraam komen,be- Kinderlein, o. (verkl.) Z. Kind- kleine wasch v.; welt v. kinderwereld
v., manier, wijze v. van zijn en handelen
chen.
vallen, verlost worden.
Kijndbetterin, (-nen) v. kraam- Kinder Liebe, v., z. m. kinder- der kinderen; 2. jonge volkje, kleine volk
-

—

liefde, liefde V. voor kinderen,ouderlijke, o., kinderen o. rnv., kinderwereld v.;
vaderlijke, moederlijke liefde v.; 2. kin- -wiege V. kinderwieg v.; (Pl.) wijndruif
derliefde, kinderlijke liefde v.; -lied, v.; -werk o., Z. Kinderei; it. Kinderspiel-liedchen o. kinderliedje, wiegeliedje o.; waaren; -zucht v. opvoeding v. van
-los bijv. nw. kinderloos, zonder kinde- kinderen, pedagogie v.; it. kinderren, geene kinderen hebbende; -losigkeil tucht v.
Kindbett$eber, -bers, mv. -her)' V. kinderloosheid v., geese kinderen heb- Kindes .alter, ( s) o., z. m. kinben; -mddchen o., -magd v. kindermeisje derlijke leeftijd m., jeugd, kindsheid v.;
o., Z. Kindbel terin fieber.
Kindehen, Kindlein, (verkl.) o., kindermeid v., Z. -frau; -mdhrchen -beine o.mv.,von—n an,van kindsbeen af,
o. kindersprookje, vertelseltje o.; -man- van de vroegste jeugd; - dienst m.dienst m.
o. kindje, jong, klein kind o.
Kindel-bier, (-es,m v.-e) ,-mahl, lelchen o. kindermanteltje o., pelerine v.;^ uit kinderlijke liefde, uit kinderplicht;
(-es, mv. -e) o. doopmaal o.; - markt, -tag -markt m. kersmarkt v., Sint-N icolaas o.;' -kind o. kleinkind, kindskind o.; it. na- melker m., Z. Nachlschwalbe; -mord m. korneling m.; - kinder erleben,zijne kindsm., Z. IKindermarkt 4'.
Kindeln, (kindelte, gekindelt) o. kindermoord m.; der Bet hlehemitiache—, kinderen of kleinkinderen zien geboren
ww., m. h. kinderen krijgen, baren, be- de kindermoord van Bethlehem; 2. (Pl.) worden; it. er ist mein —, hij ;s mijn
vallen; 2. kinderachtig zijn, zich gedra- zevenboom m.; -mórder, —in, kinder- kleinzoon; -liebe v. kinderlijke liefde,
gen, beuzelen, spelen als een kind; it.(op moorder m., kindermoordenares v., hij, kinderliefde v.; -mord m. kindermoord
den feestdag van de onnoozele kinderen), zij, die een kind om het leven brengt; in.; -mörder, —in, Z. Kindermörder 4';
-muhme v. kinderoppasster, min v.; -mul- -noth v. barensnood m.; -p flicht v. kingeschenken geven.
Kindelvater, (- valers, mv. - valer) Ier V. moeder v. van kinderen, moeder derplicht, kinderlijke plicht m.; -recht o.
v., die veel kinderen heeft; 2. goede, recht o. van een kind, kindsrecht, kinm. doopvader, peter m.
Kinder-alter, (-s) o., z. m., Z. liefhebbende moeder v.; 3. vroedvrouw, derlijk recht o.; -stalt v., an — annehmen,
Kindesaller; -amme v. minne, zoogmoe- baker v.; -mülze v., Z. -haube.
als kind aannemen; -Iheil m. kindsgeKindern, (kinderte, gekindert) o. deelte, erfdeel o. van een kind.
der v.; -arbeit V. bezigheid v. voor kinderen; 2. kinderwerk, beuzelachtig, ge- ww. (gemeenz.) Z. kindeln (2).
Kind—haft, bijv. nw., Z. kindisch;
Kinder-parr, (-en, mv. -en) m. -heil v. kindsheid, vroegste jeugd v.;
makkelijk werk o.; -blattern v. mv. kinderpokken V. mv., kinderziekte v.: -brei kindergek, groote kindervriend m.; -nár- (fig.) wieg, bakermat v., oorsprong m.
m. kinderpap v.; -brut v. (gemeenz.) rin v. kindervriendin v., zij, die veel van
Kindiseh , ( -er, am meisten -)bijv.
kindervolk, kleine volk, jonge volkje o.; kinderen hoedt; -pech o. (Gen.) maan en b. (i. k. bet.) kinderachtig, onbezoneen pas geboren kind;-sap,uitwerlo.vn nen, onberaden, onnoozel, niets beteeke-dieb m. kinderdief m.; -diebstahl rn.
stelen o., diefstal m. van een kind; -dutte -peilsche v. kinderzweep v., zweepje o.; nend, als een kind; -e That, kinderachtig;
-pfeife V. kinderfluitje o., trompetje o.; er hal eine -e Freude daran, hij verheugt
V. melkglas, zuigglas o.; it. dot v.
Kinderei, (-en) v. kinderachtig -, -pocken v. mv. kinderpokken v. mv., kin- zich daarover als een kind; -er Muthwille,
derziekte v.; -posse v., Z. Kinderei; -pulver kinderlijke moedwil m., baldadigheid v.;
beid v., kinderstreek m.
Kinder-feind, (-(e)s, mv. -e), P. slaappoeder o. voor kinderen; -raub in. sich - stellen, betragen, gebdrden, zich
m. vijand m. van kinderen, wie niet van kinderroof m., Z. -diebstahl; -rduber m. kinderachtig, als een kind gedragen,aankinderen houdt; - figuren v. mv. (o. Wa- kinderroover m., Z. -dieb; -rein bijv.nw. stellen, voordoen.
penk.) figuren, voorstellingen v. mv. van zoo zuiver, zoo onschuldig als kinderen;
Kindlein, (verkl.) o. kindje, jong,
kinderen, kinderbeeld o., genius m.; -rock m., -röckchen o. kinderjurk v., kin- klein kind o.; (fig.) oogappel m.; (Pl.)
-frau v. kindermeid, bonne v.; 2. vroed -. derrokje o.; -rube v., Z. -pulver; -schuh scheutje o.; 2. zoutmaat v.
vrouw, kindervrouw v.; -freund m. kin- m. kinderschoen m.; die ---evenreten haKindlieh, ( -er, -st) bijv. en b.
dervriend, vriend m.van kinderen; - fromm ben, den kinderschoenen ontwassen zijn, kinderlijk, eenvoudig; -e Liebe,kinderlijbijv. nw. onschuldig, onnoozel als een geen kind meer zijn; die —e ablegen, ke liefde; -e Gesinnungen,kinderlijk, van
-geld o. kindergeld, geld o. voor de austreten, ausziehen, de kinderschoenen een kind; 2. eenvoudig, ongekunsteld,
kinderen; - geschrei o. kindergeschreeuw, uittrekken; -schule v. kinderschool,lagere ongeveinsd, oprecht, openhartig; -keft v.
schreeuwen o. van kinderen; -gestalten v. school, bewaarschool v.; -sinn m. kinder- kinderlijkheid v., gevoelens o. mv. van
mv., Z. - figuren; -haft bijv. nw., Z. lijkheid, ongekunsteldheid, ongeveinsd - kinderlijke liefde, kinderlijk gedrag o.; 2.
kindisch; - handel m. twist m., oneenig- heid v.; -sorgen V. mv. kinderzorg v.; eenvoudigheid, ongekunsteldheid, ongeheid v., verschil o. tusschen kinderen; -spiel o. kinderspel o.; (fig.) kleinigheid,' veinsdheid, oprechtheid, openhartig-haube v., -há ubchen o. kindermutsje, gekheid v., kinderwerk o., beuzeling v.;' heid v.
bakkertje o.; -hemd o. kinderhemd, kin- —sachen, —waaren v.mv., —werk, —zeug
Kindsehaft, v. aanneming v. als
derhemdje o.; -husten m. kinderhoest m.,^ o. kinderspeelgoed o.; -spoil m. bespot -' kind, recht o. van aanneming, kindschap
hoesten o. van of als een kind; 2. kink- ting v., speelbal m. van kinderen; -sprache' o., verhouding v. van het kind tot de
hoest m.; -kirsche V. mei kers v .; - klapper V. kindertaal v.; -sterben o. kindersterfte,' ouders.
m. rammelaar m., kinderspeelgoed o.;, sterfte v. onder de kinderen; -streich m.' Kinds heberin, ( nen) v.vroed-kleid, -kleidchen o., -kleidung v.kinder-, kinderstreek m.; it. kinderachtige streek' vrouw v.; -hebung v. verlossing, bevalgoed o., kinderkleeding v., kinderkleeren m., kinderachtigheid v.; -slubev. kinder- l ing v.; -keek m. kinderpap v.; -kopt m.
o. mv.; -korb m. kindermand, vuurmand' kamer, speelkamer v. voor kinderen; kinderkop m., kinderhoofd o.; (fig.) kinv.; -kram m., Z. -werk; -krankheit v.kin-! -stuhl m. kinderstoel m.; (Volkst.) kak- derlijk verstand o.; it. kinderachtigheid
derziekte v.; -kreis m. kinderkring m.;l stoel m.; -stühlchen o. kinderstoeltje o.; v.; seien Sie kein —, wees niet kinder-leken o. kinderleen o,;-lehre v.(kinder)-I -lag m. (Kath.) feestdag m. van onnoo- achtig, wees nu geen kind; -inagd v., Z.
leering, catechisatie v., catechismus! zele kinderen, 28 December; -land m., Z. Kindermagd; -noth v., Z. Kindesnoth; in
m.; — hallen, kiuderleering houden, ca-' -spielwerk; -taufe v. kinderdoop, doop, -nóthen, in barensnood, in arbeid zijn;
techisatie houden; -lehrer, —in, leeraar, m., doopen o. van (pasgeboren) kinderen;' -pech o., Z. Kinderpech; -tau[e of Kindonderwijzer m., onderwijzeres v. van kin- - trommel m. kindertrommel v.; -oogt m. taufe v. kinderdoop m., doopen o. van
deren, kinderleeraar m.; 2. catechiseer- voogd m. over kinderen; -wagen m., een kind; -wassero.; (Gen.) kinderwater,
meester m.; -leicht bijv. nw. gemakke- -wágelein o. kinderwagen m., kinderwa- lamsvocht o.; -zeug o. kinderkleeren o.
lijk, licht voor een kind, bevattelijk voor gentje o.; -wdrterin V. kindermeid, kin- mv.; it. Z. Wickelzeug.
deroppasster v.; -wdsche v. kinderwasch,
kinderen.
Kindtauf—fast, (-es, mv. -e) o.,
vrouw v.; -fieber o. kraamvrouwekoorts
v.; 2. melkkoorts, zogkoorts v.
Kindbetter reinigung, ( en)
V. natuurlijke zuivering v. der kraam
na hare bevalling, kraamvloed-vrouwen
m.; -suppe V. kraamvrouwesoep v.
-
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scicmauses,mv.-schmát
se) m. doopfeest, doopmaal o.
Kink, e)s, mv. -e) m. (Zeew
kink, kreuk v., valsche slag of draai i
in een touw.
Kinkerlitz, (- es, mv. -e) m.,
Fuller.
Kinkhorn, (-( e)s, mv. -kórner)
(Muz.) kornet v., kinkhoren, waldhort
m.; 2. (Delfst.) blaas-, toet -, kinkhor(
m., horenschelp V.
K inkhusten, (- s) m., z. m.,
Keichh-u sten.
Kinn, (-( e)s, mv. -e) o. kin
doppelles -, onderkin, zware kin, (lubbe
kin v.; (van een paard &), benedenmi
m., kin v.; (Bouwk.) uitstek, afdak,druil
dak o., druiplijst v.; (Zeew.)Z.- backen r
Kinnbaeken, (- kens, mv. -kei
m. (Zeew.) voorsteven, knie v.
Kinnbaeken, v. mv. kinnebakkE
V. mv., kakebeen o.
(-

(-(

Kinnbacken-hnlieh , bij
nw.kinnebakvormig, in den vorm van a
gelijkende op een kakebeen; -bein
kinnebaksbeen, kinnebakken,kakebeen e
-canal m. onderste kinnebaksholte v
-drüsen V. mv. kiunebakskliere
V. mv.; -fleisch m. (van een zwijn
kinnebaksham v.; -grube v. kinnebak
holte v.; -höhle V. groote slijmholte
van het kakebeen; -knochen m., Z. -beis
-musket m. kaakspier v.; -zdhne m. m
kinnebakstanden m.mv.; -zwang m.kram
V. in het kakebeen.
Kinn-band, (- band(e)s,mv. -ban
der), -bleeh, (- (e) c, mv. -e) o. (aa
een helm), kinband m., kinijzer o.; (aa
een toorn), kinband o.; -bart m. baar
m. (om de kin); -buschel m. (Ontlk.)kin
spier v.; -griibchen; -grublein o. kuilij
o. in de kin; -ha[en m. kinhaak m.; -kets
V. kinketting m.; -ketlenkappe v. neus
nijper, pranger m.; -lade v., Z. -backe
(v.); -loch o. onderste kaakholte v., kin
gat o.; -muskel m. kinspier v.; (van d
tong), kaakbeenstongspier v.; -nath n
(Ontlk.) beenverbinding v. der kin; -re
m., Z. - kefte; -riemen m. dubbele spring
teugel m.; -sack m. (van schapen), water
zak m., watergezwel o.; -Such o. kindoe
m.(aaneen nonnensluier); -zungen(bein)
muskel m., Z. -muskel.
Kinnchen,Kinnlein,o. (v erkl.
kinnetje o.
Kino, (- s) o., z. m., Z. -gumm
-baum m. Indische krapplant v., nau
klea v.; -gummi m. (Apoth.) kino, kina
gom V.
Kinsehwurzel, (- n) v. (Pl.) sa
razijnkruid o., haarwortel m.
Kintsohelbeere, (- n) v. (Pl.
troskerseboom m.
KiQsk, (-( e)s, mv. -e) m. Turkse
tuinhuisje, tentje, koepeltje o.
K,pfe, (- n) v. (veroud.) top m
spits, rots v.; (Bouwk.) gevel m.
Kippe, (- n) v. gevaar o. van te val
len, wip, steilte, steile plaats v.; auf der
steken, op het punt van te vallen; (fig.
op het punt zijn van ongelukkig te wor
den; 2. moederschap o.
,
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Kppeln, (kippelte, gekippelt)bedr. boete v. door de kerk opgelegd; -convent
en o. ww., m. h. Münze -, snoeien; it.ver- o., Z. - gericht; -dieb, -diebstahl m., Z.
minken; 2. wed. ww. sich -, twisten, -ráuber, -raub; -diener m. geestelijke, bedienaar m. der kerk; 2. Z. Kirchner;
kibbelen, kijven.
Kippen, (kippte, gekippt) bedr.ww. - dienst m. kerkdienst, kerkelijke dienst
einen Stein -, opwippen, aan een kant op- m., kerkelijke bediening v.; 2. lithurgie v.,
lichten, op den kant zetten; (Zeew.) den kerkelijke dienst m., kerkgebruik o., riAnker -, kippen; (Muutw.) -and wippen, tus m.; -diensllich bijv. en b. betrekking
afsnoeien, verminken; 2. o. ww. wippen, hebbende op of behoorende tot den kerk
-dien.stler m., Z. - knecht; -ein--dienst;
op het punt zijn van te vallen, het evenwicht verliezen; it. struikelen, vallen,om- kunfle V. kerkelijke inkomsten v. inv.;
- f abrik V. bewaar plaats v. der kerkschat
slaan; mit dem Stuhle -, omvallen.
-fahne v. banier v., vaandel o. der-ten;
Kipper, (- s, mv. Kipper) m., - and
Wipper, geldsnoeier en versmelter m.
kerk; --nlydger m. kerkvaandrager m.;
Kipperei, en) v. geldsnoeierij v., -folk n), torenvalk m.; - Penster o. kerkgeldsnoeien o.; 2. bedriegerij v., woeker raam o.; -lest o., Z. Kirchmesse; 2. kernr.; -geld o. gesnoeid geld o.; it. valsch kelijk feest, door de kerk ingesteld feest
geld o.
o.; -/luck m., Z. -bann; -freiheit v. vrijKippern, (kipperte,gekippert) bedr. heid v. eener kerk; -friede m. eensgezindheid v. onder de leden der Kerk; 2.
ww. (Lakenb,) Z. kepern.
Kipp-geld, (-( e)s, mv. -er) o., Z. kerkelijke vrede m.; 3. onschendbaarheid
Kippereigeld; - karren m. stortkar, wip V. der Kerk en der geestelijke personen,
-karv. recht o. van schuilplaats in de kerk; -gáoKirch-bau, -dieb, &, Z. Kir ger, —in, kerkganger m., kerkgangster
4.; -dach o. kerkdak, dak o.-chenbau v., hij, zij, die dikwijls naar de kerk gaat;
eener kerk; -dort o. kerkdorp, kerspel - er ist ein fleisziger —, hij is een vlijtige
dorp o.
kerkganger, gaat dikwijls, druk naar de
Kirehe, (- n) v. kerk v., Christen- kerk; -gebáude o. kerkgebouw o., kerk
tempel m., kerspel o., parochie v.; v.; -gebet o. voorbede v. in de kerk,openbischv/liche -, bisschoppelijke kerk,hoofd- baar gebed o.; vorgeschriebene —e, liturkerk, cathedraal v.; 2. kerkdienst m., gie v.; —buch o. kerkboek, gebedenboek
godsdienstoefening, preek, H. Mis v.; o.; it. Z. -buck (2); -gebiet o. kerkelijk
man láulel zur - of in die -,men luidt voor gebied, diocees o.; -gebot o. kerkelijk geden dienst, de H. Mis; es ist heute -, er is bod, bevel o., gebod, bevel o. van de kerk;
vandaag kerk, er wordt dienst gedaan; -gebrauch m., Z. -brauch; Buch, welches
er kam unter der -, onder kerktijd; var die -gebráuche enlhált, ritueel o.; -ge/ass
der -, voor de kerk, voor de preek, o. kerkvat, gewijd vat o.; -gehen o. gaan
voor de H. Mis; 3. kerk v., christenen m. o. naar de kerk, kerkgaan, kerkbezoek o.;
mv., kerkgenootschap o., geloovigen rn. -geld o. kerkgeld o.; -gelder o., Z. -kasse;
mv.; 4. geestelijkheid v., geestelijk gezag, -einkitn fle, -gemein(d)e v. kerkelijke gekerkelijk gezag o., kerk v.; streitende -, meente, parochie v., kerspel o.; -gemeinstrijdende kerk; (Volkst.) je naher der -, schaft v. kerkelijke gemeenschap v.,aanje weiter von Golt, hoe dichterbij de kerk. deel o. in de weldaden der Kerk: -gehoe verder van God; it. hoe dichter bij pránge o. kerkelijke plechtigheden v.mv.;
Rome, hoe slechter Christen.
-geráth o. kerkgèreedschap o., kerkvaten,
Kirchel, (- s, mv. Kirchel) m. kerksieraden o. mv.; -gerechligkeit v.,
(Bergw.) Z. Kirschel.
-gerechtsame o. mv. kerkelijke rechten,
Kirehen-ablass, lasses, mv. voorrechten o. mv., onschendbaarheid v.
-ldsse) rn. aflaat m.; - eigende v., Z. -ord- der Kerk; -gericht o. geestelijk gerecht
nung; -al/ester m. kerkvoogd, diaken m.; o., geestelijke rechtbank, consistorie v.;
-amt o. kerkelijke bediening v.; it. ker- -gesang m. kerkelijk gezang o., kerkzang
keraad m., kerkbestuur, bestuur o. der m., Z. -lied; -geschenk o. geschenk o.,
kerkelijke goederen; -bann m. kerkelijke gift v. aan eene kerk; -geschichte v. kerban ni., ex-communicatie v.; in den — kelijke geschiedenis, geschiedenis v. der
thun, in den (kerkelijken) ban doen, ex- Kerk; -geschworner m. lid o. van een
communiceeren; ein mit dem -- Belegler, kerkbestuur, beheerder ni. der kerkgoeiem. die in den ban is, geëxcommuni- deren; -gesetz o. kerkelijke wet, geesteceerde m.; -bau m. bouwen o., stichting lijke wet v.; —buch o. kerkelijk wetboek
V. eener kerk, kerkbouw ' m.; den — zu o., canon m.; -gewohnheit v., Z. -branch;
verwalten haben, het bestuur hebben over -glaube m. kerkelijk geloof, geloof o. der
een kerkbouw; —kasse v. kerkelijke kas i Kerk; -glied o. lid o., lidmaat m. eener
v.; -beamier m., Z. - dieper; -besuch m. kerk; -gul o. kerkelijk goed, aan de Kerk
bezoeken o. der kerk, visitatie v. der behoorend goed o.; -haft bijv. en b. als
kerk, kerkbezoek o.; -block m. armenbus eene kerk, kerkachtig; -haupt o. hoofd o.
V. in de kerk; -branch m. kerkelijk ge- der Kerk, Paus, patriarch m.; -jahr o.
bruik o., plechtigheid v. in de kerk,ritus, kerkelijk jaar o.; - kalender m. kerkelijke
eeredienst m.; -buch o.kerkboek,gebetlen- kalender, kerkelijke almanak in.; -kasse
boek o.; 2. boek o., dat de verschillende V. kerkekas, kas v. der gemeente; - kissen
kerkgebruiken behelst, ritueel o., lithur- o. kerkekussen o.; - knecht m. kerkegie v.; 3. register o. eener parochie of knecht, assistent van den koster, onderkerkelijke gemeente; -busze v. boete v. koster m.; -kreis m. ring m., parochie v.,
aan de kerk te voldoen, kerkelijke boete, kerspel o.; -kux v. (Bergw.) kerkelijk
(-

(-
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Kir.

Kir.

Kir.

Kirchen —eater, valers, mv. kalle --- , H. Michielsmarkt v.; -zeil V.
aandeel, aandeel o. der kerk in eene mijn;
-lehen o. kerkleen, kerkelijk leen o.; 2. -voter) m. kerkvader, beheerder m. der kerktijd m., tijd in., uur o., waarop de
Z. -sat;; -lehre v. kerkleer, godsdienst- kerkgoederen; 2. kerkvader m.; -veräch- kerk aangaat, de dienst begint.
leer, geloofsleer v., dogma o.; -Lehrer rn. ter in. kerkversmader m., hij,die de Kerk
Kireh of Kir, ( (e)s, mv. Kireh
(-

-

kerkleeraar in.; 2. Z. Religionslehrer; it. veracht; 2. die zich verzet tegen de Kerk; of Kiree) m. (Prov.) «intermantel m.,
Z. -eater; -licht o. waskaars v.; (fig.)ver- -verbesserer m. kerkhervormer m.; -ver manteljas v., schanslooper. in., reis
V. kerkhervorming, reformatie-besrung
-kledo.
lichting v. der Kerk; -lied o. kerkelijk
Kirmes, ( sen), Kirmse, ( n)
lied, kerkgezang o.; -maus v. kerkmuis v.; -verordnung v. kerkelijke verordening,
v.; (Volkst, Spr.) hungrig wie eine —, kerkelijke wet v,; -versammlung v. kerk v., Z. Kirchniesse.
concilie o.; it. synode v.;-vergadin.,
zoo arm als Job; -musik v. kerkmuziek,
Kirnen, (kirnte, gekirnt) Z. körnen.
Kirner, ( s, mv. Kirner) in., Z.
kerkelijke muziek, gewijde muziek v.; -verwaller m., Z. -geschworner; -visita-ordnung Y. wet v., reglement o. der Kerk; tion v., Z. -besuch; -oogt m., Z. - knecht; Korner.
Kirre, (-r, -st) bijv. en b. tam,mak,
it. kerkelijke tucht, liturgie v., ritueel o.; -vorsteher in., Z. -attester; —amt o.
it. kerkgebruik o.; -patron, —in, patroon kosterambt,kosterschap o.; -weise v.kerk- getemd, gedwee, toegevend, gemeenm., patrones v., beschermheilige m. en v. wijze v., kerkzang m., kerkmelodie v.; zaam, eigen, onderworpen; -e Taube.
eener Kerk; -pleger rn., Z. -geschworner; -veesen o., Z. -chum; - zettel m. geboorte- tamme of makke duif;ein Thier - coachen,
-postille v. kerkbijbel, bijbel in. van den lijst, trouwlijst, sterftelijst v.; it. briefje tarit maken, temmen; - werden, gedwee
voorzanger; -probst in. kerkproost m.; o., waarop de preekbeurten zijn opgege- worden; (6g.) buigzaam, onderworpen,
gedwee, onderdanig worden.
-rath m. kerkeraad m., consistorie v.; 2. ven; -zucht v. kerkelijke tucht v.
Kireh -eule, (-n)v. kerkuil, toren- K rre, (-n) v. tortelduif v.; (Pl.)
lid o. van den kerkeraad m.; 3. kerkbestuur o.; 4. lid o. van het kerkbestuur; ui l m.; 2. kleine uil ni.; -fahrt v. plech- spurrie v.; 2. (lig.) zachtaardigheid, ge-rdthlich bijv. en b. tot den kerkeraad of tige optocht m., processie v. naarde kerk; dweeheid V.
Kirren, (kirde, gekirrt) bedt. ww.
het kerkbestuur behoorende of daarop it. rijten o. naar de kerk; it. Z. -spiel;
betrekking hebbende; -raub m. kerkroof -frau v., Z. Kirchenpatronin; -gang m. ein Thier -, temmen, tam maken; 2.loktil., heiligschennis v., diefstal m. van kerkgang, bruiloftsstoet m. Snij liet gaan ken, aanlokken.
Kerr -eule, (-n) v. katuil, nachtuil,
kerkgoederen; -ráuber m. kerkroover, naar de kerk ; 2. (van enne kraamvrouw),
kerkdief, heiligschender m.; —in v.kerk- kerkgang m., voor de eerste maal na de gemeene, grijze uil m.; -hahn in. knorroofster, dievegge v. van kerkgoederen, bevalling naar de kerk gaan; 3. gang in., haan, zeebarbeel m.
Kirrheit, v ., z. m. zachtaardigheid,
heiligschendster v.; -räuberisch bijv.en b. pad, gangpad o. van de kerk; gewölbter
heiligschendend; -rechnung v. rekening —, galerij v. in de kerk; -ganger, —in, gedweeheid, makheid v.
V. van het beheer der kerkgoederen; Z. Kirchenga.nger ct; -genoss m. lid o.
Kirr-mewe, (-n) v. aschgra uwe,
-recht o. recht, voorrecht o. eener kerk; van hetzelfde kerspel, parochiaan m.; zilverkleurige meeuw v.
Kirrung , v. lokken, aanlokken o.,
2. kerkelijk recht, canoniek recht, recht -genossin v. lid o. van hetzelfde kerspel,
o. van de Kerk; -rechtlich bijv. en b. be- parochiaan v.; -herr m., Z. Kirchenpatron; z. kirren; 2. lokplaats v.; 3. lokspijs v.,
trekking hebbende op of behoorende tot 2. pastoor, godsdienstleeraar, predikant aas 0.
Kirsch-allee, (-n) V. laan v. van
het kerkelijk recht; - regierun, v., -regir m.; -hof m. kerkhof o., plaats v. om de
ment o. kerkelijk bestuur o.; 2.bisschop- kerk; 2. begraafplaats v., doodenakker kerseboonien, kerselaan v.; -baum m. kerseboom m.; suszer ---, morelleboom m.;
pelijk bestuur o., hierarchie v.; -register in., kerkhof o.
Kirehlieh, bijv. en b. kerkelijk, —holz o. kersenhort, kersehoomhout o.;
o., Z. -buch (3); -rock m. lijfrok m. der
op
-beiszer m. (Nat. kist.) dikbek, kersen
geestelijken, soutane v.; -ruf m. afkondi- behoorende tot, betrekking hebbende
-bliimclien o. (PI.) kleine ganzen -diefm.;
ging v. in de kerk, kerkelijke roep m.; de kerk, overeenstemrnend niet de bev.; -branntwein in. kersenbrande--bloem
it.beroeping v.van een predikant; -sache v. ginselen, de waardigheid der kerk, geeskerkzaak, kerkelijke zaak v.; -singer m. telijk, godsdienstig, canoniek;in -er Hin- wijn m., rataliia, kirsch v.,kersenwater o.
kerkzanger, zanger m. in de kerk; -salt rn. sicht, met betrekking tot de kerk, in
Kirsehe, (-n) v. kers v.; 2. kerseboom m.
rechto. van benoeming derambtenaren in kerkelijk of geestelijk opzicht.
Kireh meister, (-sters,mv. -ster) Kirschel, (-s) m., z. ni. (Delfst. )
de kerk,recht o.van collatie v.; -satzung v.,
Z.-ordnung; -scha Ener m.ontvanger m.der 1 in., Z. Kirchendllester; -messe v. kerkmis gekristalliseerd glasachtig kwarts o.
kerkelijke inkomsten; -schatz in. kerke v., feest o. van kerkwijding; 2. kermis,
Kirschenbaum, (-baum(e)s, mv.
schat, schat m. der Kerk; -Schein-lijke dorpskermis v.; -messpredigt v. patroon- -bäume) in., Z. Kirschbaum Ç".
m. doopattest, trouwattest, uittreksel o. feest o. der kerk; -messschmaus m. maal
Kirseh(en) garten, ( - gartens,
uit de kerkregisters; -schmuck m. kerk o., maaltijd m., pret o. bij gelegenheid mv. -gárten) m. kerseboomgaard m.;
kerk.
der
-kitchen m. kersenkoek m.; -pflaume v.
-schutz m. bescherming v.-sierado.; van het patroonfeest
Kirchner, (-s, mv. Kirchner) m. zalfnoot, behennoot v., myrobalanus m.;
eener kerk, patroonschap o.; -Siegel o.
kosteres,
kerkelijk zegel o.; -sit: m., Z. -stuhl; koster, misdienaar m.; —in V.
!—nbaum in. myrobalaanboom m.
-spaltung V. scheuring v. in de kerk; kostersvrouw V.
Kirsch — farbe, ( n) v. kersekleur
-sprache v. taal, uitdrukking v. der kerk;
Kirch reehnung, ( en) v.kerk- v.; -fink m., Z. -beiszer; -geist m., Z.
-slaat m.kerkelijke staat, Pauselijke staat, rekening, rekening V. der kerk; -schwalbe -branntwein; -gummi m. of -harz o. kerstaat m., dien een geestelijk opperhoofd V. groote zwaluw, muurzwaluw v.; -spiel senhouthars o.; -isop m., Z. Hezdenisop;
bestuurt; -stand m., Z. -stuhl; -steuer v. o. kerspel o., gemeente v., gebied o.eener wilder —,kleine wildebasiliknm o.;-káfer
kerkelijke belasting v., kerklasten m.mv.; kerk, parochie v.; —kirche V. kerk v. van ni. kersenkever m.; -kern m. kerse-stil m. (Muz.) kerkelijke stijl, kerkstijl een kerspel, parochiekerk v.; -sprengei ni. pit V.
m.; -stock m. armbus, offerbus, offerkist rechtsgebied,ressort o. van de kerk of van
Kirsehlorbeer-baum, (-bauv.; -strafe v. kerkelijke straf, straf v. den geestelijke ,kerspel,bisdom,dioceeso.; ni(e)s, mv. -báume) m. kerslaurier m.;
door de kerk opgelegd; -stuhl m. plaats -stand,-stuhl m.,Z. Kirchenstandc^r,-stock - blutter o. mv. bladeren o. mv. van den
m.kerkbus, armbus v.; -tag ni. kerkdag, kerslaurier.
V., stoel m., bank v. in de kerk.
Kirschlorbeere, ( n) V. kerslauKirchenthum, (-s) o., z. m.kerk- feestdag, heiligdag m.; -there v. kerk
v.; -thurm m. kerktoren m.; —spitze-deur rier, laurierkers v.
wezen o., alles, wat op de Kerk en de
geestelijkheid betrekking heeft, kerke- V. kerktorenspits v.; -uhr v. kerkklok v.;
Kirschlorbeer öl, ( (e)s, mv.
lijke instellingen, leerstellingen v. mv., -valer m., Z. Kirchenállesler; 2. Z. Kir - -e) o. olie V. uit de laurierkers; - wasser
•
inrichting v. der kerk; 2. (i. k. bet.)mis- chenvaler; -weg m. weg m. naar de kerk; o. laurierkersenwater o.
Kirsch—meth, (-(e)s) m., z. m.
bruiken o. mv. in de kerk, heerschzucht -weihe v. kerkwijding, inwijding v. der
kerk; 2. — of -wsih feat o., Z. -messe;die kersenmede v.; -must of Kirschenmusz m.
V. der Kerk.
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Kitter, (-s, mv. Kilter) m. hij, die
kersenmoes o.; -perle v. parel v. ter grootte
Klgffen, (klá fte, geklá ft) o. ww.,
eener kers; -pfirsche v. of -pfirsich m. 1 net cement werkt, Z. kitten; 2. (Nat. xi. h. keffen; (Jachtw.) aanhoudend
blaffen; (fig.) schreeuwen, klappen, lekersperzik v.; -roth o. kerserood, kerse- 1 list.) doffer m., mannetjesduif v.
Kitterde, v., z. m. vulkanische tuf- ven maken.
kleur v.; 2. bijv. nw. kersrood, zoo rood
als eene kers, kerskleurig; -salt m. ker- I ;teen o.
Klaffenkraut, (-(e)s) o., z. in .
Kittern, (kitterte, gekillert) bedr. (Pl.) kleine palm v., klimop o.
se(n)sap o.; -saure v. kerstuur o.; -schneller m., Z. -fink; -stein m. kersesteen m., ww., Z. kichern.
Klaffer of Kläffer, (-s, mv. KlafKitt -stabchen, o., -stock, m. fer of Klafer) m. ketlbr, hond m.,die onkersepit v.; -stiel m. kersesteel m.; -suppe
)phoudelijk keft; (Jachtw.) brak m. met
V. kersensoep v.; -torte v. kersentaart v.; 'Juw.) cementhoutje o.
Kitz©, (-n) v. (verkl. Kilzchen, Kila- hangooren; (fig.) -, —in, keffer, kijver,
-vogel m., Z. Golddrossel; -wald m.,
-wdldchen o., Z. Kirsch(en)garten; - wasser !ei.n) o. katje, poesje o., jonge kat v.; 2. cwetser, verrader m., leefster, kijfster v.;
(PI.) hanekarn m.
o., Z. -geist; -weichsel v. morel v.; -wein jonge geit v., geitebokje o.
Kitzel, (-s, mv. Kitzel) m. kitte m. kersenwijn m.; -zeit v. kersentijd m.
Klaffmuschel, (-n) v. zich opeKirsei, (-s) o., z. m. (Hand.) karsaai King, prikkeling, jeuking, krieweling v.; nende telschelp v.
o., soort van stramien, dikke, gekeperde Z. prikkeling, aangename, wellustige geKla,fter, (-n) v. vadem, vaam m.;
waarwordingen V. mv.,geheinme drift v.;3. zwei -n lief, twee vademen diep; - Holz,
wollen stof v.
Kisschen, Kisslein, o. (verkl.) lust m., belustheid v., trek m.; der- sticht raam m.; nach -n messen, vademen; it.
ihn, hij is belust, heeft trek; er wirdihm Holz nach -n messen, hout in vamen stakussentje o.
Kissen, (-s, mv. Kissen) o. kussen den - vertreiben, hij zal hem den lust pelen; Steine in -n aufsetzen, op hoopen
o., peuluw of peluw v.; -bezug, -uberzug daartoe wel doen verliezen, hij zal tiet zetten, tassen; -holz o. vaamhout, brandm., -zieke, -zege v. kussenovertrek o., hem wel afleeren; 4. geheime, inner- hout o.
lijke vreugde v.; -husten m. kriewelkussensloop V.
Klafherig, bijv . nw een vaam hou dend, een vaam lang, hoog.
Kistchen, Kistlein, o. (verkl.) hoest m.
Kitzelig, ( -er, -st) bijv. en b. kitkistje, kastje, koffertje o.
Kla,ftermasz, (-es, mv. -e)o.vaam,
Kiste, (-n) v. kist, kast v., koffer telig, jeukerig; (fig.) -er Mensch, kittel vadem m.; 2. Z. Klaflerrahmen.
lichtgeraakt; it. netelig, stekelig,-orig,
m.; kleine -, Z. Kistchen; (Pl.) tuinbed
Klaftern, (kla f lerte, gekla[tert )
o.; (voor lastdieren), dekkleed o.; (voor gevaarlijk; -er Fall, netelig geval, verle- bedr. ww. Bruchsteine -, opstapelen, tas
Holz -, vademen, in vamen zetten;-sern;
specerijen), ceroen m.; in eine -, in genheid v.; -keil v. kitteligheid, jeukerigheid v.; 2. kitteloorigheid, lichtge- 2. vademen, met den vadem meten.
-n pakken, in kisten pakken.
Kisten-damm, (-damm(e)s, mv. raaktheid, neteligheid, stekeligheid v.; it. Klafter-rahmen, ( -mens, mv.
-men) m. maat v. voor brandhout in de
-dämme) m. kisting v., kistdam m.; gevaarlijkheid v.
Kitzeln, (kitzelte, gekitzelt) bedr.' havens, houten schraag m. of raam m.
-deckel m. deksel o. eeimer kist; - fegerin
V. verkwistende, veel uitloopende huis ww. hem. -, kittelen; (fig.) die Sinne -, van een vaam inhouds, houtmaat v.;
v.; - fullung V. bruidschat m., uit--vrouw streelen, vleien, aangenaam aandoen; die - scheet o. houtstapel m. van een vadem
zet o.; -holz o. kistenhout,lindenhout o.; Ohren -, aangenaam zijn voor; 2. onp. inhouds; -schlag m. brandhout, hakhout
-macher m. kistenmaker, kastenmaker, ww. es kitzelt mich,ik heb jeuk; (6g,) ik o.; it. hakken, houwen o. van brandhout;
koffermaker m.; it. aanlegger m. van gevoel lust, heb trek; es kitzelte ihn, dat - schlager m. houthakker m.; -setzer m.
tuinbedden; -pfand o. draagbaar onder- stak hem, hij werd erdoor gevleid;3.wed. hij, die het hout in vamen zet; -stock m.,
pand o.; -rosinen V. mv. kistrozijnen ww. sich -, boos worden, toornig worden; Z. -rahmen.
it. zich verheugen, gestreeld worden.
v. mv.
Klagbar, bijv. en b. aan te klagen,
Kitzler, (-s, mv. Kitzler) m. kitte reden tot klagen gevend; -er Fall, proces Kister, (-s, mv. Kister) m. schraaphij die kittelt; 2. (Ontlk.) kitte -lar-m., zaak v.; 2. - anbringen, machen, aanklaijzer o. om de slakken van gesmolten
laar m., vrouwelijke roede v., clitoris m. gen, voor de rechtbank of het gerecht
metaal af te slaan.
Kistler, Kistner, ( - s,mv. Kistler, Klabastern , klab^chen , aanklagen; (Rechtsw.) - werden, aankla(klabasterte, geklabastert en klabachte, gen, eene klacht indienen, een proces
Kislner) m., Z. Kistenmacher.
Kits, Kitz, (-e) v. (Zeew.) kits v., geklabacht) o. ww. stampend, huppelend aangaan.
klein Engelsch vaartuig met verdek en rondloopen.
Klage, (-n) V. klacht v., geklaag,
Klack of kiacks, tussch. da gekerm, geschrei, gejammer o.; seine -n
twee masten.
Kitschbaum, (-baum(e)s, mv. lag es, plof, bons, daar lag het; II. (-es. vorbringen, kl;Igen, klachten uiten; (gernv. Klàcke) m. (w. i. gebr.) scheur, meenz.) leedwezen betuigen, condolee-báunze) m. troskerseboom m.
Kitschen, (kitschte, gekitsch(e)t) spleet v., barst m.; 2. vuil o., vuilnis v. ren; laute -n erheben, luide klachten aan
- um einen Verlust, klacht v., ge--hefn;
o. ww. tegen elk. stooten; (Biij.) caram- en o.
Kl ►cke, (-n) v., Z. Klack II.
jammer, treuren o.; it. condoleance v.,
boleeren.
Kitt, ( (e)s, mv. e) m. tras o., ce I. Klaeke, (-n) v. oude koe v., oude rouwbeklag o.; 2. klacht, reden v. tot
klagen, bezwaar o.; -n uber jem. erh.eben,
ment, leem o., lijm, stopverf v.; it. stop- knol m.
Klaeken, klieken, (klackte, ge- führen, klagen over; 3. (Rechtsw.)klacht,
hars o., maagdenwas o.; (Scheik.) kleefklacht en klbckte, geklackt) o. ww. kra- aanklacht, beschuldiging v., proces o.,
deeg o., kleefstof v.
Kitte, (-n) v. (Jachtw.) zwerm m., ken, breken, bersten, scheuren; 2. klad zaak v., eiscli m.; eine - gegen jem. an-den,mors stellen, anhhngig machen, eene klacht invuil zijn.
menigte v. patrijzen &; 2. Z. Kilt; 3.
Kladatsch ! tussch., Z. klack.
dienen tegen, iem. een proces aandoen,
(Tuinti.) Z. Quitte.
Kladde, (-n) v. (van een schrift), voor het gerecht dagen, eene zaak aan
Kittel, (-s, mv.Kittel)o.kiel m., stalmaken; mit seiner - abgezviesen-hangi
jas v., rok m.; it.Z. Jacke; (Volkst.)er hal klad o., schets, minuut v.; (Hand.) klad
-boek. werden, zijn eisch ontzegd, in zijn eisch
den - umgekehrt, hij heeft zijn rok omKladden ,(kladdete, gekladdet)bedr. niet ontvankelijk verklaard worden;
gekeerd, hij is van geloof veranderd.
Kittelchen, o. (verkl.) (van vrou- ww. kladden, morsen, in het klad schrij- (Spr.) - füllt nicht den Magen, klagen
wen), korsetje, keurslijf o.;it.Z.Jáckchen. ven; (Hand., i. k. bet.) de klad inbren- baat niet; (Volkst.) die - anlegen, in den
rouw gaan.
Kitten, (-c, mv. Kitten) m. scheur gen, onder den prijs verkoopen.
Klaffen, (klafte, geklaift) onp.ww., Kltage - bold, (-(e)s, mv. -e) m.
v., barst m., spleet v.
Kjtten, (kitlete, gekittet)bedr. ww. m. h., Z. krachen; 2. Z. bersten; 3. (van twistzoeker m., hij, die gaarne proce(Mets.) in tras of cement leggen, met planken), openstaan, wijd van een zijn; deert; -brief m. brief m. vol bezwaren,
cement bestrijken, cementen; (Beeldh.) cane -de Wunde, gapende wond v.; 4. vol beschuldigingen; -dichter m. dichter,
vervaardiger m. van klaagliederen; -enlijmen,met kleefdeeg ofstopverf besmeren. Z. schwatzen, plaudern.
-,
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dung of Klagendung v., -fall of Klag fall I lagerede, (- n) v. (Rechtsw.) klemhoutjes; -satz m. tusschenzin, vol
haakjes; - sparren-zin.tuschew
m. voorwerpsnaamval, vierde naamval, klacht v., eisch m.; it. pleit,pleiten o.; 2.
m. (liouwk.) steekbalk in., steekplank v.;
accusatief m.; -/'rau v. klaagvrouw, ge- Z. Grabrede.
-strauch ni. klimopplant v., klasstruik m.
huurde schreister v.; - gedicht o. of -geKlagerei, en) v., Z. Kip gelei.
sang m. treurzang, klaagzang m., klaagK1,geriseh, bijv. en b. van den Klamm—g11ig, er, -st) bijv. en
lied o., elegie v.; - geschrei o. gejammer, eischer, op den eischer betrekking heb b. (Bergw.) (van steenen), zeer vast,
gekerm, klagend geschreeuw o.; - gewand
der -e Anaal!, advocaat van den-bend; zeer hard; 2. (Gen.) galachtig, klierig;
o. rouwgewaad, treurklr►ed o.; -grund ni. eischer of der eischeresse; etw. - vorbrin- —es Gold of -gold o. massief goud; -lölhig
reden v. tot aanklacht, reden v. tot kla- gen, zijne aanklacht inleveren, indienen; bijv. nw. zeer licht, nauwelijks een half
gen; (Rechtsw.) punt o. van aanklacht; 2. klaagziele, tot klagen of klachten ge- ons wegend.
-haus o. sterfhuis, huis o. van rouw; neigd.
Klampe, n) v., Z. Krampe.
-laat m. klaagtoon, klaagzang m.
Klage-ruf, (- es, mv. -e) in. kla- Klamperer, (- s, mv. Kldn?perer)
Klgele_i, (- en) v. aanhoudend, gend gesckreeuw, geklaag, gejammer o.; m.hij,(lie in huis alles maakt of repareert,
noodeloos geklaag, gekerm, gejarnmer, l -sache v. proces o., zaak v., pleit, geding' knutselaar in.
o.; -stinger m., Z. - dichter; - schrift V.
Kl ,mpern, (klánzpertc, geklampert )
gebedel o.
Klage-libell, (-( c)s, mv. -e) o. (Rechtspr.) aanklacht, beschuldiging, o. ww., Z. klirpern.
schriftelijke klacht v.; -lied o. klaaglied, akte v. van beschuldiging; -slinime V.
Kl ,mpner, (-s, mv. Klámpner) m.,
treurlied o.; it. elegie v.; (i. k. bet.) klagende stem, klacht v.; -ton m., Z. Z. Klempner.
klaaglied, gejammer, gejank, geklaag -taut; -weib o., Z. -/'ran; -zeit v. termijn
Kiang, ( -es, mv. Kldnge) m. klank,
toon m., geluid, weergalmen, klinken o.;
o.; die —er Jerentid, de klaagliederen o. m. van aanklacht; it. treurige tijd m.
mv. van Jeremias.
Klaglieh, ( - er, -st) bijv. en b.kla- - von sich geben, klank van zich geven,
K1 gein, (klágelle,geklagell)o.ww., gend, jammerend, aandoenlijk; -e Brie/'e, geluid geven; 0/inc Sang and - bem. h. onophoudelijk, noodeloos klagen, vol klachten, vol jammerkreten; (i. k. graben, zonder de minste plechtigheid;
bet.) jeremiaden v. mv.; - Chun, klagen, (Spr.) ohne - and Gesang abziehen, met
zwarigheden opperen.
Klag(e) -los, bijv. en b. (i. k. bet.) jammeren, kermen; 2. beklagelijk, be- de noorderzon verhuizen, heimelijk ver
zonder klacht, zonder morren, stil; treurenswaardig, beklagenswaardig, elgoede naam in., be--trekn;2.(fig)
(Rechtspr.) jem. — stellen, den eisch lendig, treurig, armzalig, deerniswek- kendheid, befaarndheid v.; einen gulen toewijzen, voldoen aan de aanklacht; kend; can -es Ende netmen, een treurig haben, een goeden naam hebben.
Kiang- boden, (- bodens, rnv. -bó—stellung V. toewijzing v. van den eisch; einde nemen, ongelukkig eindigen; cin
- lustig bijv. nw. twistziek, pleitziek, -es Machwerk, ellendig, armzalig; -keil v. den) m. (lnstr.) klankbodem m.; -ente
(i. k. bet.) treurigheid, beklagenswaar- v. of Klinger in., Z. Quackente; -/'usa in.
pleitzuchtig.
voetmaat, versivaat v.; - lekre v. leer v.
Klagen, (klagte, geklagt) o. ww., digheid, ellende v., ongelukkige o.
Klameieisen, (- eisens,mv. - eisen) van het geluid, geluidsleer, acustiek v.;
ni. h. klagen, jammeren, zuchten, treuren; was haben Sie zu - ?, wat scheelt er o. (Zeew.) kalefaatbijl v., kalefaatijzer o. -lean m. vlas o. met openspringende klap
aan?, waarover hebt gij te klagen?; um
-lied o. klinkdicht, sonnet o.;-vliezn;
Klameien, (klamcite, geklumeil)
einen verstorbenen Freund -, jammeren, bedr. ww. (Zeew.) kalefaten, kal(e)fa- -loch o. galmgat o.; -los bijv. nw. zonder
toon, zonder geluid, klankloos, stom, stil,
treuren, weenen over; -de Slimme, kla- teren.
Klamm, ( er, -st) bijv. en b. (w. i. zwijgend; - nachahmend bijv. en b. klank gend; 2. liber jem., eis. -, klagen,zich beklagen, reden tot ontevredenheid hebben, gebr.) (van schoenen &), nauw, knelierid; nabootsend; - nachahmung, -nachbildung
klachten inleveren; jemn. seine Noth -, (Bergw.) (van goud &), Z. Klammyold; V. klanknabootsing v.; 2. klankwoord o.;
iem. zijn nood klagen, zijn verdriet & te (van de sneeuw), samengepakt, vast; -c -reich bijv. en b. rijk aan klanken,zangekennen geven; vor Gericht -, eene klacht Hinde, klam, verstijfd, verkleumd, kou(l, rig, welluidend, harmonisch; -stein m.
inleveren; wider, gegen jem. -, -d gegen nat, stijf; 2. (van geld &), zeldzaam, weerklinkende steen in.; -stu/c v. (Muz.)
jent. einkommen, eene klacht, aanklacht, schaarsch, Z. klemra; das horn ist -, het interval m., toonsafstand m.; -volt bijv.
en b. welluidend, vol klinkend, Z. - reich;
beschuldiging inleveren, iem. aanklagen, koren is schaarsch, er is weinig &.
een proces aandoen; au/' Ehescheidung
Klamm, (-( e)s) m., z. m. (Gen.) -wort o., Z. -nachahmung (2); it. wel -, een eisch instellen tot echtschei- kramp v. op de luchtpijp; (Landb.) ver luidend, luid uitgesproken woord o.
koren o.
-brand
ding; I[. wed. ww. jemn. etw. -, klaKlapf, Klapp, (-(e)s, mv. -e) m.
gen, zich beklagen over; der Obrigkeil
Klamm, es, mv. -e) o. engte, klap, slag, stoot m.
eine Sache -, voor de rechtbank brengen; bergengte, spleet, kloof V.
Klapfen, (klap/te, geklapt) o.ww.,
III. wed. ww. sich -, (Volkst.) Z. beklagen
Klammer, (- n) v. haak m., kram Z. klappen.
wed. ww.; 2. sich zu Tode, sich krank -, v., houvast m.; kleine -, haakje, kram
Klapp and klar, bijw. kant en
sterven, ziek worden ten gevolge van het
(aan muren),ankero.;(Boekdlr.)-metjo.; klaar.
klagen, zich dood, ziek klagen; IV. o. klemhoutje, nijpertjeo.;(Spraakk.) haakje
Klapp-bank, (- bhnke) v. vouw zelfst. klagen,jammeren,kermen,treuren o.; (Vuurw.) vuurijzer o., vuurbok m.; bank, slaapbank v.; - baum m. (Pl.) In(Bouwk.) gording v., bindbalk m. voor dische noteboom m., justitia v.; - bake,
o.; geheimes -, gemor, morren o,
Klagenswerth, ( - er, -(e)st)bijv. de koppen der heipalen, kesp v.; (Pap.) -bole v. (Zeew.) kegelvormige, vastlig
nes. beklagenswaardig, betreurerswaar- houtje o. om de vellen vast te zetten,
drijfton v.; - bolzen in. mv. rust--gend
houvastje, knijpertje o.; (om een schoor ijzers o. mv., welke in het boord zijn gedig, droevig, jammerlijk.
ijzeren band m.; (aan schepen),-sten), klonken; -bord o. zetboord o., masthals,
Klag(e)punkt, (- es, mv. -e) m.,
L. klagegruund.
schothont m.
zetgang m.
Klager, (- s, mv. Klager) m., -in, Klammer— erbse, (- n) v. groote Klappeten, K1 pplein, o.
(-nen) v. klager, eischer, beschuldiger, suikererwt v.; -haken in. (Timm.) klem- (verkl.) klepje, dekseltje o.; it. omboordaanklager m., klaagster, beschuldigster, haak m.; (Zeew.) dreg of dregge, anker sel o.; (Ontlk.) klepje, vliesje o.
v.; -hzrsch m. vlieger m.
-dreg
wanklaagster, eischeresse v.; - sein, als Klappe, (-n)v.klapm.,klepv.;(voor
gegen jem. au/ire/en, als eischer & opKlainmern, (klainmerle, geklam- een duivenhok), slagra.; (aan eene vouwtreden, eene klacht indienen tegen; wo merl) bedr. ww. vastkrammen, vastha baiik), klep v., blad o.; (aan een kleed),
kein - is!, da ist auch kein Richter, waar
haken of krammen bevestigen.-ken,mt omslag m., our boordsel, boord o.; (van
geen klager is, is ook geen rechter; (Spr.) Z. an-, ein-, um- klammen; 2. wed. ww. een stoomwerktuig), klep, schuif v.;
der - hat wohl, wenn der Prahler uur etw. sich -, zich vastklemmen.
(Ontik.) (aan de aderen), vlies, klaplies
halte, klager geen nood, bluffer geen Klammer -sack, sack(e) s, in v. o.;(van schoenen), bovenleer o.; Fliegen-,
brood.
-sdeke) m. waschvrouwenzak m. met' vliegenklep v.; (Spr.) mil eizer - of
(-
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Klatsche zwei Fliegen treffen, twee vliegen want v.; -holz o. eiken duighout o.; -hut (klaren; (Mess.) blank maken, polij-.ten;
2. wed. ww. sich -, opgehelderd worm. klaphoed rn.
Klappen, (Ilappie,geklappt) o.ww., Klappieht, bijv. nw. op eerre klep den, duidelijk worden, zich opbeldem. 4. klappen, een klap geven, met een gelijkende, klepachtig.
'en.
klap, met gedruis neervallen; das klappi
Klappig, hrjv. nw. (P1.) met, klap - Klarf'dig, bijv. nw.los van draad,
nicht, dat gaat titel, plat klinkt niet; die vlieien, van een klipvlies voorzien.
dun van daad.
Verse - nick!, rijmen niet, zijn niet wel
Klapp - laterne, ( - n) v . zaklan - Klarheit, v. klaarheid, helderheid,
mit der Peitsche -, klappen,-luiden; taren, kleplantaren v.; -mülze v. klap doorscltijueu+lbed v.; (van goud), zuiknallen; mit den Zahnen -, klapperen,
V.; -ohr o. (Ilijk.) hangoor, loboor-muts verheid v.; (van een draad), Gjt► heid,losklappertanden; auf-, in die Hobe -, op- 0., merrie v. met hangooien; -rose v., Z. heid v.; (tig.) helderheid, duidelijkheid,
slaan, neerslaan.
scherpzinnigheid, begrijpelijkheid v.;
Klapperrose.
Klappen - ahnlich, bijv. nw., Z. Klap(p)s, ( - es, mv. - e) m., Z. Klapp; (van de stein), helderheid v.; (van een
-/órmig; -fader v. klepveer v.; -/órmig 2. tussch. flap!, klets!; -! da hasj du bewijs), duidelijkheid v.; 2. helderheid
v., licht o.
bijv. nw. klepvormig; (Untlk.) vliesvor- eins!, flap, klets, daar hebt gij er een!
mig; -handschufi in. klephandschoen m., Klap(p)sen, (klap ppste,gekla(p)psl)
Klariren, (klarirte, klariri) o.ww.,
mofje o.; -horn o. (Muz.) klephoren m.; o. Ww., III. h. klappen, geraas maken; 2. m. h. (Zeees.) uitklaren, zeilree naaken;
-kraut o. (Pl.) slangekruid o., wateraron een tikje geven, klappen geven, slaan dat 2. bedr. ww. ein Schiff -, uitklaren, bij
het to ► lkautoor aangeven, declareeren.
m.; -rock m. jas v. wet omslagen; het klapt.
-schnecke V. halvernaanshoren in. (een
K1c3pp - stiefel, ( - s, mv. - rt) m. Klár .haus, ( - huuses, in v. - häuser)
schelpdier); - stiefel m. kleplaars v.; hooge laars, rijlaars, kaplaars v.; -stuk! o. plaats v. waar neen de rietalen zuivert;
-irompete V. kleptrompet v.; -ven/it o.klep, m. klepstoel, kerkstoel m.; -lisch m. klap -kessel m. (Suikerti.) zuiveringsketel,
buis v.
tafel V. met hangbladen,hangoor m.-tafel, raliineerketel m.
Klapper, (-n) v. klapper, ramme- Klar, ( -er, -si) bijv. en b. (van wa- Klàrlich, bijes., Z. klar.
laar, ratel m., klep v., klap, klapper ni.; ter), klaar, helder,door schijnend,zuiver;
Klar-machen, - halten, Z.
2. (van den nachtwacht), klapper m.; -e Loft, helder; (fig.) in -en and in truben Wren; die Riemen -, in de hoogte of o m(Jachtes.) klaphoutje, klapbeentje o.; lagen, in vroolijke en in treurige (lagen; hoog houden.
(Muz.) klaphoutje, klappertje o., casta- Wein - abziehen, klaren; (Apoth.,Scheik.)
Kl.rmaehung, v. verduidelijgnette v.; (Fabell.) Z. -blech; (van eerre - machen, Z. kleiren; - werden, helder king, uitlegging v., bewijs o.; (van wijn),
slang), klapper, ratel nl.; (PI.) hanekarn worden, klaren; (fig.) -en of laulern Wein klaren o.; (van eend rekening), nazien,
LU., taschkruid, taschjeskruid o.
einschenkeo, Ilinkweg zijn gevoelen te vereffenen o.; (van eene schuld), afdoen
Klapper - apfel , ( - ap fels, mv. kennen geven; it. (van goud), zuiver,6jn, o., afdoening, liquidatie v.
-áp[el) m. klapperappel, kalvijnappel m.; enkel, onverinengd, onvervalscht; (van
Klar - peisig, bijv. nw. (van lood -bauni m. klapperhoorn, kokosboom m .; wol), fijn; (van doek), los, doorschijnend; glans), uit fijne dobbelsteentjes of kor-bein o. geraamte o.; (fig., Scherts.) de -es Mehl , bloem, meelbloem v.; -er Sal- reltjes bestaande.
dood m.; -blech o. (Fabell.) sister of peter, gekristalliseerd; -e Slimme, helder,
Klar— staub, ( - (e)s) m. (Giet.)
sistrum o., oud-Egyptisch speeltuig der zuiver; (fig.) klaar, duidelijk, begrijpe- gezuiverde asch V. of gestooten beenen
Isis -priesters; -büchse v.,Z.Klatschbi chse;' lijk, verstaanbaar, juist, buiten twijfel, o. mv. om smeltkroezen aan te maken.
-dürr bijv. nw. (gemeenz.) zoo mager zeker; das ist - ani Tape, dat is zoo klaar
Klasse, &, Z. Classe.
als een geraamte; -holz o. klaphoutje o., als ede dag; diese Sache ist min nicht -, is
Klat(e)rig, ( -er, -st) bijv. nw. (w.
castagnette v.; jagd v. klepperjacht, mij niet duidelijk, begrijp ik niet; - ma- i. gebr.) (van het haar), verward; (van
drijfjacht v.; -mane m. klapperman m.; chen, ophelderen, duidelijk maken, be- spijzen), door elk. gekookt; (van kleedeit. Z. -hein; -nado! o. rammelaar, babbe- grijpelijk (naken, doen begr ijpen; eine ren), gescheurd, slordig; 2. slijkerig,
laar, kletser, klapper m.; it. babbelkous, Rechnung —, in orde brengen; 2. helder, modderig, vuil, bespat, morsig; (van de
ramnmelaarster v.; -muhle V. kleprnolentje doordringend, helderziend, scherpziend; oogeu), drachtig, loopend, ett.erig;(fig.)
o., klepmolen m.; (gemeenz.) ihr Maul 3. (Zeees.) klaar, gereed, ongehinderd; ellendig, ongelukkig, armzalig.
geht wie eire —, haar tong lijkt wel een - machen, Z. klaren; sick - machen, zich
Klatseh, bijw. klitsch -, klets, klets;
gereed maken on uit te zeilen; das Tau, 2. (-es, mv. Kltsche) m. zweepslag, klap
kleppermolen.
Kl ppern, (klapperle, geklapper!) flirt -, loopt geregeld af; 4. -e o. zelfst. in.; (van de zweep), klappen o.
o. ww., W. h. mil den Tellern -, rain me- liet heldere, duidelijke, begrijpelijke,verK1^tsehbi chse, ( - n) v.proppenlen, gedruis maken; mil den Thalern -, staanbare o. eener zaak; (fig.) elw. in's -e schieter m., klapbus v.; (6g.) Z.Klatschrammelen, rinkinkelen; mit den Zhnen -, seizen, ophelderen, duidelijk maken; jem. macl.
klapperen,klappertanden;(van ooievaars), ober eiw. ira's -e seizen, iern. iets duidelijk
Klatsche, (-n)v.plak v.,vliegenklap
kleppen; (van molens), klepperen, rate- maken, ophelderen, aan liet verstand m., Z. Flieyenklatsche; (Spr.) Z. Klappe;
len; (fig.) - gehort zum Handwerk, rillen brengen, doen begrijpen; in's - kommen, (fig., i. k. bet.) Stad!-, Z. Klatschmaul.
beginnen te begrijpen, duidelijk wor- Klatsehen, (klatschte,geklaisch(e) t)
hoort bij de koorts.
o. ww., m. h. kletsen, plassen; esregnet,
Klapper - puss, - nesse) v . pim - den.
Klar, ( - (e)s) o., z. m. (Hand.) ka- lass es klatscht, het regent dat het giet;
pernoot, klappernoot v.; -natter V. klap
mit den Handen -, in de handen klappen;
klaproos-perad,tlv.;ose merdoek, batist o.
v.; -schlartge v. ratelslang v.
Klar - augig, bijv. nw. (w. i. gebr.) es 'wurde allgemein geklalsc%t, er werd
Klappersehlangen-blame , heldere oogeu hebbende; - duster bijv. algemeen geklapt, geapplaudisseerd; (fig.,
i. k. bet.), Z. plaudern; l[. bedr. ww.
v., -kraut, o., -wurz, v. melkkruid nw. van twee kleuren.
o., melkbloem, kruisbloem v. uit Vir- Klgre, v., z. m. (Ketelm.) scheutje jemn. Beifall -, zit -, toejuichen, applaudisseeren voor; 2. etw. wieder -, overo., waterstraal m.
ginie.
Klapper-schuld, (-en) v., Z. Klaren, (-n) v. helderheid, fijnheid, brengen, bekend maken; I11. o. zelfst.
Klitlerschuld; -sc/tote v. (Pl.) klapper - doorschijnendheid, zuiverheid v.; (Giet.) klappen, geklap, handgeklap o., toejuizaad o., rammelaar m.; -spielo.,Z. -werk; Z. Kliirstaub; 2. (Volkst.) Z. Stárkmehl. ching v.; (lig.) Z. Klatscherei.
-sleeken m., Z. -stock; -stein m. (Bergw.) Klaren, (k/ate, gek/art) bed r. ww. Klatscher, (-s, mv. Klatscher) m.,
arendssteen, adelaarsteen m.; -stock iii. (Zeew.) klaren, losmaken, gereed hou -in, ( -ren) v. bij, zij, die in de handen
die Ankertaue -, afrollen; die Segel -,-den; klapt, toejuicher m., toejuichster v.; 2.
remhout o.; -slorch m. (kleppende) ooiebabbelaar, kletser m., babbelaarster,babklaren.
vaar in.; -tusche v., Z. -maul.
Kl,pp - handschuh, ( - schuh(e)s, Klaren, (kldrie, gekldri) bedr. ww. belkous, praatzieke vrouw v.; 2. (Nat.
mv. -achuhe) nl. klaphandschoen na., Wein -, klaren, helder maken, Z. ab- kist.) draaier m. (eeue duif).

in één klap slaan.
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Klatseherei, (- en) v. gebabbel , Z. -steuer; -hammer m. kalfaathamer m.
gepraat, geklets, gesnap o., kwaadspie. -leieb m. krab v., klauw, slag m. met dei
kendheid, babbelarij v.
klauw; -horn o. (Jachtw.) jachthoren m.
Klatsch-form, (- en) v. drukplaa -steuer v., -thaler, -zehnte m. belastin;
v., afgietsel o.; -geschichte v. praatjes o V. op het vee, hoefgeld, klauwgeld o.
mv.,geklets,gesnap o.,oude-wijvenpraatje > Klauer, (- s, mv. Klauer) m. kalfa
o. mv., geklap o., achterklap m.; -gesell. . terer, klauwhamer m.; (Nat.hist.)klauw.
schaft v.babbelpartij v.,oude-vrouwenge. dier o.
zelschap o.; (van hoenders), geka•
Klauhammer, (- hammers, mv
kel o.
-hammer) m., Z. Klauenhammer.
Klatschhaft, bijv. nw., (Volkst., Klauig, bijv. nw. met klauwen, me
klatschig, bijv. nw. praatziek, bab. hoeven, gespleten, met nagels.
belziek.
Klause, (-n) v. (Aardr.) bergengte
K1Lhtschhaftigkeit, v. praat. v.; 2. eenzaam verblijf o.; 3. (van eei
zucht, babbelzucht v.
kluizenaar), kluis, cel v.; 4t. (Bergw.)wa•
Klatsch-kessel, (- sels, mv. -sel; terput m.; 5. slot o., sluis v., poort v.
m. (Suikerb.) klutsketel m.; -maul o 6. vuurtang v.
(i. k. bet.) babbelaarster, praatziek(
Klausenbewohner, Klaus.
vrouw v.; -rose v., Z. Klapperrose.
ner, (-ners, mv. -ner) m. kluizenaar
Klatschrosenfarbig, bijv. nw, kluisbewoner, hermiet m.
klaprozenrood, hoogrood.
Klave, (- n) v. stapel m. kloofhout
K1a►tsch—stuhl, (- stuhl(e)s, mv, Klavier, (- s, mv. -e) o. klavier o.
-stuhle) m. praatstoel in.; -raupe v., Z. piano v., vleugel in.; (aan den wevers.
Klatscher (2).
stoel), haak m.
Kletschthi mlich, bijv. nw., Z. Klavier-planke, (-n) v. laken.
klatschhaft.
weversplank v. met een haak om het t(
K1atterig, bijv. nw. klonterig,kle- scheren laken vast te houden.
verig, nat; (fig.) slecht.
Klebauster, (- n) v. kleefoester
Klatze, (- n) v. (Bergw.) stampmo- aan de rots klevende oester, pareloester v,
len m. zonder dak; 2. Z. Glatze.
KlQbe, (- n) v., Z. Flachs-seide
Klaube-bi hre, (- n) v. (Bergw.) -kraut.
zuiveringstafel v.van het erts;it.uitzoeken
Klebe-Blatt, (- blatt(e)s, mv,
0. van het erts; (Lakenw.) pluistafel v.; -bldtter) o., Z. - zettel; -fewer o. (Art.)
-hammer m. sorteerhamer m.; jonge rn. zundpijp v.; -gain o. (Vog.) leeuwenjongen m. met het uitzoeken van het kennet o.; -gras o. (PI.) kleefgras, klit erts belast.
gras o.; -geld o. hypotheek, huisschuld
Klauben, (klaubte, geklaubt), v.; -kraut o. klis v., kliskruid, kleefklaubeln, (kldubelte, gekláubelt)bedr. kruid o.; 2. bergeppe v., seselikruid o.;
en o. ww., m. h. uitzoeken, zuiveren, 3. klein kliskruid o.; -kugel v. haakkogel
schiften, sorteeren; an einem Knochen -, m.; -ldppchen o. pleistertje o.; (fig.)
kluiven, knagen, knabbelen; (fig.) erwird laster m., kwaadsprekerij v.; (gemeenz.)
was daran zu - inden, pluizen, uitzoeken, jemn. - anhängen, iem. belasteren, een
navorschen; 2. met dew klauw, met de. lak opleggen.
hand opnemen; it. opgraven, uitdelven.
KlQben, (klebte, geklebt) o. ww., m.
Klauber, (- s, mv. Klauber), h. kleven, aanhangen, blijven vastzitten,
Kliubler, (- s, mv. Kldubler) m., -in, houden; -des P/lasier,kleefpleister,hecht(-nor) v. uitzoeker, zuiveraar, pluizer m., pleister; (fig.) op zijn stuk staan, onveruitzoekster, zuiveraarster, pluisster v.; 2. zettelijk zijn; ander Well -, gehecht zijn;
(Nat. kist,) grijze of blauwe specht m.; an dem Irdischen -, gehecht zijn, aankle(i. k. bet.) schraper, vrek m.
ven; dieser Schimp f, dieser Flecken wind
Klauberei, (- en) v. zuiveren, uit- ewig an ihm -, kleven, rusten; das onzoeken, schiften o.
schuldige Blut klebt an seinen Hinden,
Klaubig, Klaubicht, (-( e)s, onschuldig bloed kleeft aan zijne handen;
mv. -e) o. (Bergw.) uitgeschoten, slecht er ldsst gein etw. an den Fingern -, hij
erts o.
heeft kromme of lange vingers, is niet
eerlijk; 2. bedr. ww. vastkleven, plakken,
Klauder, (- n) v., Z. Beule.
Klaue, (- n) v. klauw, hoef, poot m.; lijmen, hechten.
(van vossen &), poot m.; (van rundvee),
Klebe-nelke, (- n) v. vliegenvan -'
poot, hoef m.; (fig.) jem. in seinen -n gei m.; -nett o., Z. -garn; -pilaster o.,
haben, iem. in zijne macht hebben; seine Z. He[tpflaster.
-nip etw. schlagen, ergens zijne klauwen
Kleber,( -s, mv. Kleber)m.(Jachtw.)
in slaan, zijne hand slaan aan; (Tuinb.) kleefstof, lijmstof v.; 2. (Lakenb.) Z.
klauw m., hark v.; (Wijng.) Z. Gabel; Klavier; 3. (Pl.) blauer -, Z. Klebekraut.
(Zeew.) ankerklauw m.
Kleberanftchen, o. (verkl.) (aan
Klauen, (klaute, geklaut) bedr. en )rood), weeke zijde, kruimzijde, binneno. ww. met de klauwen, nagels aangrij- zijde, zijde v. langs welke een brood in
pen, met klauwen, nagels voorzien; 2. Z. len oven tegen een ander gelegen heeft;
kalfatern.
9rod ohne -, zij korst v.
Klauen-beschlag, (- es) m., z. Kleberheu, (-( e)s) o., z. m. klam. hoefijzers o. mv.; -/eft, -schmalz o. 1 erhooi o.
vet o. uit de pooteu van groot rundvee;
KlQb(e)richt, ( - er, -st) bijv. en
-/' rmig bijv. nw. klauwvormig; -geld o., 1 . kleverig, lijmachtig, als lijm.
,

,

Klob(e)rig, ( er, -st) bijv. en b.
lijmhoudend, met lijm doortrokken;(fig.)
Z. kleben; 2. kleverig, klevend, met kleefstof besmeerd; das -e, Z. Kleb(e)rigkeit.
Kl b(e)rigkeit, v. kleverigheid
v.; 2. kleefstof v.
Kleberklee, (- s) m., z. m. Z.
Wickenklee.
KlQbe-roggen, (- s) m., z. m.
(Landti.) kleefrogge v.; -ruthe v. met
vogellijm bestreken stokje o., roede v.;
-schrift v., Z. - blaft; - schwamm m. kleverige paddenstoel m.; -spindel v. (Dr.)
pin, pen v., tap m.; -werk o. (Scheik.)
kleefdeeg o., kleefstof v.; 2. Z. Kleibewerk; -wurz v., Z. Fdrberróthe; - zettel
m. aanplakbiljet, affiche o.
Kleb-koralline, (- n) v. woekerend blaaskoraal o.; -werk o., Z. Klebewerk.
Kleek(s), (- es, mv. -e) m. vlak,
vlek, inktvlak v.; Dinten -, inktvlak v.;
(6g.) jemn. einep - anhangen, belasteren.
belakken, een lak opleggen.
Kloeken, (kleckte, gekleckt) o. ww.,
m. h. kladden, vlekken, morsen, knoeien,
broddelen, vlakken maken; die Feder
kleckt, spat, Z. beklecken; 2. (Volkst.)
voldoende zijn, genoeg zijn; 3. oogsten,
opbrengen.
Kleckbuch , (- buch(e)s, mv.
-bucher) o. kladboek o.
Kloeker, (- s, mv. Klecker) m.
kladder, knoeier, kladschilder m.
Kleekerei, (- en) v. geklad, gemors, geknoei, knoeiwerk o.
Kleckig, bijv. en b., Z. klecksig.
Klock-papier, (-( e)s, mv. -e) o.
vloeipapier,kladpapiero.; -schuld v.kladschuld, kleine loopende schuld o.
Kleeksen, Kleckser, Z. klec-

ken

4,.

Klocksig,

bijv. en b. geklad, bevlekt, gemorst, geknoeid.
Kl ckwerk, (-( e)s) o., z. m.
slecht werk, knoeiwerk, broddelwerk o.
Klee, (- s, mv. -e) m. (Pl.)klaverv.;
rother -, roode klaver, hopklaver v.;
(Sp.) klaveren v. mv.; (Mijnw.) driedubbele mijn v.
Klee—aeker, (- ackers, mv. -ticker)
m. klaverveld o.; -bau m. aankweeken,
bouwen o. van klaver; -blaft o. klaverblad
a.; (Mijnw.) driedubbele mijn v.; (fig.,
Scherts.) drietal o., klaverblad o.; een
-- herzlicher Freunde. drietal o. ware
vrienden; er hat een vierblátteriges - gerunden, hij is een gelukskind, heeft een
klaverblad van vieren gevonden, een onverwacht geluk gehad.
Kleeblatt-förmig, bijv. en b.
ilaverbladvormig, in den vorm van een
Klaverblad; -nase v. (Nat. bist.) Ameriiaansche vledermuis v.; -zug m.(Bouwk.,
3eeldh.) klaverbladvormig sieraad o.
Klee—blume, -bluthe, (- n) v.
Klaverbloem v.; -bube m. (Sp.) klaveren
)oer m.; -busch m. (Pl.) hulst m.; -dame
T. (Sp.) klaveren vrouw v.; -daus m.
slaveren aas v.; -J'arbe v. klaverrood o.,
claverkleur v.; -feld o. klaverveld o.;
-/'utter o. klaver v.; -heu o. klaverhooi o.;
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-kónig m. (Sp.) klaveren heer of - koning -handler m. kleerenkoopman m.; it. uit- -er Krieg, strooptochten m.mv,van kleine
m.; - meister m. vilder m., Z. Abdec- drager m.; -kammer v. kleedkamer, klee- legerafdeelingen; -e Montirung, kort,niet
ker; -meisterei v. woning v. van den vil- renkamer v.; -hammerer m. kamerheer lang, klein; - schreiben, klein schrijven,
der; -roth o. (Pl.) klaverrood o.; - salto. m.; - kasten m. kleerenkast, garde-robe kleine letters schrijven; - Holz, gehakt
klaverzuurzout o.; -samen m. klaverzaad v.; -kram m. kleerenwinkel m.; - kramer hout, brandhout, kachelhout; -e Wdsche,
o.; -sauer bijv. nw. klaverzuur; -säure rn. m., Z. -handler; -laus v. groote kleeren- kleine wasch v., kindergoed o.; - machen,
klaverzuur o.; -slaude v., -strauch m. luis v.; -leinwand v. voeringlinnen o.; klein maken, verdeelen, in stukken snijspurrie, Spaansche klaver v.; -tug m., Z. -macher ni. kleermaker m.; it. snijder den; - Geld, klein geld, pasgeld o.; -es
m.; -macherin v. kleedermaakster, naai- Wildpret, klein wild; -es Wasser, laag;
Kleeblailzug.
Klei, (-( e)s, mv. -e) m. klei v.,leem ster v. van japonnen &; -markt m. oude das Wasser wird wieder -, het water zakt
v.; -mode v. mode v. voor-klernmat weer, wordt laag; (gemeenz.) von - au f,
o., mergel V.
kleederen; -motte v. kleerenmot v.; -narr van jongs af, van de kindsheid af; -er
Klei, v., Z. Krátze.
Klei -acker, (-ackers, mv. -äcker) m. kleerengek, pronkziek jongmensch, Bruder, kleine, jongere broeder; 2. (volm. kleiakker, kleigrond m.; - balken m. pronker, saletjonker m.; -ordnung v.rege- gens de menigte, het aantal), gering,
grondbalk m. in eene sluis; -beize v., Z. lement o., wet v. op de kleeding; - pracht klein, min, onbeduidend; eine -e GesellV. kleederpracht v.; -rechen m. kleeren- schaft, klein, gering, onbeduidend; trotz
Kleienbeize.
Kleiben, (kleible, gekleibt) bedr. rek o., kapstok m.; -schabe v., Z. - motte; ihrer -en Zahl, ondanks hun klein, gering
ww. etw. an die Wand -, plakken, lijmen, -schmuck m. kostbare, prachtige klee- getal; -en Rath, Ausschuss, klein comvastkleven; 2. o. ww., m. h. kleven, hou ding v., opschik, tooi m.; - schrank m., mittee; -es Einkommen, gering; ein -den. Z. - kasten; - tracht v. kleederdracht, wenig, ein gans - wenig, een klein weinig,
Kleiber, (- s, mv. Kleiber) m. boe mode v.; -trödel m., Z. -kram; -tródler een beetje; eine -e Zeil, een korte tijd;
kladder, knoeier-renmtsla.;(fig) m., Z. -handler; —in v. kleerenkoopster vor einer -en Weile, een weinig tijds gem.; -lehm m. pleisterkalk v., klei v. met v.; —bude v. uitdragerij v., uitdragers leden; 3. niets beteekenend, gering, van
m.; -verleiher m. hij, die kleeren-winkel weinig waarde, nietig, onbeduidend; .e
stroo o.
Kleibewerk, (-( e)s, mv. -e) o. in leen geeft; -verwahrer m. kleerenbe- Strafe, gering; in's -e gehen, in bijzon
treden; -er Verstand, klein,-derhn
metselen o. met stroo en kalk, pleister- waarder m.; -vorrath m. kleerenvoorraad, voorraad m. kleeren, garde-robe gering,onbeduidend,alledaagsch,bekromwerk, leenwerk o.
pen; -er Geist, onedel, laaghartig, geKleibig, ( - er, -st) bijv. en b., Z. v.; -zimmer o., Z. -hammer.
Kleidkeule, (- n) v. houten hamer meen; - denken, niet zeer edel, gemeen
kleb(e)rig, zahe.
denken, lage, onedele gedachten koesteKleibschnitt, (-( e)s, mv. -e) o. m. tot het bekleeden van touwwerk.
Kleidung, (-en) v. kleeding v., ren; -e Seele, lage ziel; - von jemn., von
(Giet.) wolschaar V.
Kleid, (-(e)s, mv. -er) o. kleed o.,, pak o. kleeren of kleederen o. mv.; etw. denken, geene groote gedachte hebkleeding v., kleedingstuk, gewaad o.; (Schild.) bekleeding, draperie v.;gleich- ben van; es geht - bei ihm her, hij leeft
sámmiliche zum Anzuge gehorige -er, klee- formige,vorgeschriebene -, uitrusting,uni- op zeer geringen voet; haben Sie nur eine
ding v.; abgelegte -er, gedragen kleede- form v.; die -en verschiedener Volker, -e Geduld, heb maar een weinig geren o. mv.; sämmtliche -ereiner Person, kleederdracht v., costuum o.; 2.(Wapen- duld.
Klein, (-( e)s) o., z. m. kleine beengarde-robe, kleerkast v.; seine -er anzie- sm.) monteering, montuur v.
Kleidungsstuck, (-(e)s, mv. (leren o. mv. en andere kleine stukken
hen, ausziehen. zich kleeden, zich ontkleeden, zijne kleeren aan -, uittrekken; -e) o. kleediugstuk, kleed o., jas, van geslacht vee; (Landb.) de van de
(Spr.) das - macht den Mann, -er machen broek V. &; 2. -e o. mv. kleeren, klee- schooven afgebroken aren v. mv.
Klein (e), (der, die,das) het,de kleine,
Leute, kleeren maken den man; it. jeder deren o. mv.
Kleie g (- n) V. zemelen v. mv., ze- geringe, nietige; sic hal ein -s, zij heeft
friert, nachdem er -er hat, ieder krijgt
wat hem toekomt; 2. kleed o., jas v., rok melmeel o.; (Gen.) schilfers v. mv.; een kleintje, een kind; 2. o. das ist ihm
m., japon v.; 3. (Wapenk.) vorm m., (Spr.) uier sich mischt under die -, den ein -s, dat beteekent niets voor hem, is
uiterlijk o., draperie v.; 4. das türkische fressen die Sdue, waar gij mede verkeert, voorhe;ii eenekleinigheid;im-n handeln,
-, goudlakeno.(eeneappelsoort);(Zeew.) daar wordt gij mede geëerd; 2. (Looi.) in het klein handelen; (Schild., Beeldh.)
bijzonderheid v., kleine figuur v., klein
loog V.
Z. Segelkleid.
Kleidehen, Kleidlein, o.(ver- Kleien -artig, bijv. nw. zemelach- beeld o.; in's - of im -n malen, in het
kl.) kleedje o., rokje, jurkje o., Z. Kleid. tig, op zemelen gelijkende; (Gen.) schil klein, miniatuur schilderen; über ein -s,
-beize v. looiersloog v.; -bier-ferachtig; in een oogeublik, na een weinig tijds,binKleiden, (kleidete, gekleidet) bedr.
ww. kleeden, bekleeden, van kleederen o. zemelenbier o.; -brod o. zemelbrood o.; nen kort; bei -m, langzamerhand, allengs;
voorzien, kleeren aantrekken; einen Altar, -mehl o. zemelmeel o.; -stein m. weeke 3. v. zelfst., Z. Kleinheit.
Klein- aderig, bijv. nw. kleine
eine Kanzel -, bekleeden, drapeeren;(tig,) zwarte tufsteen m.; -sucht v. huidziekte
eine Biichse, Flinte -, monteeren; 2. v., dauwworm m.; - wasser o. zemelwa- aderen hebbende, met kleine aderen;
-ahrig bijv. nw. (Pl.) met kleine bloem diese Farbe, dieses Kleid cf- kleidet Sie ter o.
Kleier, (- s, mv. Kleier) m. slooten- a ren; -arbeiter m., Z. -schmied; -auge o.
gut -, staat, zit, past; it. o. ww. das klei
(Nat. bist.) kleinoog o., kazelot v. met
dat staat goed; 3. wed. ww.-delgut, graver, slootenmaker m.
Kleierde, v. kleiaarde v., klei- kleine oogen; -augig bijv. nw. kleinoogig,
sich -, zich kleeden, zijne kleeren aanmet kleine oogen; -bicker m. winkeltrekken; sich tteu -, zich in een nieuw pak grond m.
Kleiieht, bijv, nw. kleiachtig; 2. bakker, in het klein verkoopende bakker
steken, nieuwe kleeren aantrekken; (fig.)
die Natur kleidet sich in den schónsten zemelachtig, op zemelen gelijkend; it. m.; -bass m.. Z. Bratsche; -bauer m., Z.
Halbbauer; -beerig bijv. nw. met kleine
schilferachtig.
Farbenschmuck, tooit zich.
Kleider-affe, (-n, mv. -n) m. Kleiig, bijv. nw. kleiig, klei bevat- bessen; -bild o. klein beeld, klein portret,
(Nat. bist.) langbeen, slanke aap m.; tend, met klei vermengd; it. zemelachtig, miniatuurportret o.; -binder m. kuiper m.
van emmers en tobben; -blatterig, -blattig
-barchent m. bombazijn o.; -baum m. met zemelen vermengd.
Kleiland, (-( e)s, mv. Kleilander) bijv. uw. met kleine bladeren, kleinblaplataanboom m. uit Virginië; -besen m.
derig; -blumig bijv. nw. kleinbloemig,
kleerborstel, kleerenschuier m.; -breit o., o., Z. K:eiacker.
Klein, ( er, -st) bijv. en b. klein, met kleine bloemen; -bodenrad o. derde
Z. -rahmen; -buch o. boek o. over kleederen, kostuumboek o.; - barste v., Z. van weinig uitgebreidheid, van geringen rad o. in een uurwerk; -bogenform v.
-besen; -gemach o., Z. -hammer; -haken omvang, gering, nietig, niet groot; -er (Boekb.) klein -folio o.; -bohnig bijv. nw.
m. kleederhaak m.; - handel m. kleeren- Wunsch, gering, nietig; eine Behr -e Woh- met kleine boonen; -braune v. Ruhlhnder
handel m.; it. oude -kleerenhandel m.; nung haben, klein gehuisd zijn;(Kirijgsw.) m., eene soort van rooden wijn; - denkend
-
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bijv. nw. bekronipen, kleingeestig, be- sich nil! -en heschd fligen, ziel: met beuperkt van verstand; drahlzieher m.ijzer. zelarijen ophouden.
Kleinigkeits-geist, (-es, mv
draadtrekker m.
Kleine, (der,die,das),kleine,kleintje -er) m. zucht v. naar kleinigheden, vitterij , haarklooverij, zanikachtigheid v.:
o., Z. Klein(e).
Klein - eisen, ( -sens, mv. -sen) o. -hgscher, 'dger, - kramer m. uitdrager,
pluizer m.; (fig.) vitter, haarkloover,
stuk,j^s o. mv. ijzer.
Kieineln, (kleinelte, gekleinelt) o. zaniker, pedant m.; -such! v., Z. -geist.
ww. naar kleinigheden zoeken of grijpen,
Klein jahrig , bijv nw. (Boschw.)
kleingeestig denken; it. verminderen, af met kleine, zwakke ringen, weinig gekleinen.
-nem;2.bdrw,Z wassen; -lik fer m. spekkever, veldkeKleinen, (kleinle, gekleint) bedr. ver in.
WW. klein slaan, kort slaan, in stukken Kleinkinder -bewahranstalt,
(-en), —schule, (-r.) v. bewaarschool,
slaan.
Klein -entre, (-n, mv. -n) m. jon - klein - kinderschool V.
Klein-klieber, (-bers, mr. -ber)
gen rn. tot hulp van een bediende; -erz
o. (Bergw.) klein geslagen erts, gruis o.; m. (Knip.) duigenmaker, duigensnijder,
-farber V. verver m. in tiet klein, die kuiper m.; - knecht m. kleine knecht,halfslechts kleine stukken verft; -farberei v. was m.; -kohle v. steenkolen, kachelkoverven o. van kleine stukken; -flosser ni. l en v. mv.; -körnig bijv. nw. met kleine
(Nat. kist.) visch ni. met kleine vinnen; korrels; - krabbe v. kleine kreeft m.;
«frankische m. wijn m. uit Meissen; - fu - -krep z o. kleine aardtor v.
Kleinlaut , ( -er, -st) lbijv. en b.
gig bijv. en b., ---keil v., Z. gcringfzigig
chr; -füszig bijv. nw. kleinvoetig, met ternedergeslagen, ontmoedigd, moedlekleine voeten of pootgin; - fuszler rn. dier loos, neerslachtig; - werden, moedeloos
o. met kleine pooten; - gedacht m. (Org.) worden, den moed verliezen; - sein,vleien,
spel o. van vier voeten; -geist m. klein fli kfl ooien, zoete broodjes bakken; - mapersoon, bekrompen mensch, stil-gesti chen, den moed benemen, ontmoedigen,
m.; -geisterei V. bekrompenheid, sulach- vernederen, ter neer slaat).
Kleinlich, ( -er, -st) bijv. nw.klein,
tigheid v.; -geislerisch, -geislig bijv. en
b. kleingeestig, beperkt, bekrompen; -ge- zwak, min, teeder, tenger; von -er Gesrrälde o. miniatuurportret o.; -gezvehr- stalt, van niet zeer groote. van kleine gefcuer o. geweervuur o.; -gldubig bijv.nw. stalte; 2. kleingeestig, aan kleinigheden
kleingeloovig, lafhartig, vreesachtig; gehecht; 3. nietig, laag, onedel, gemeen;
-gl(iubigl;eit V. kleingeloovigheid v.,klein das ist so -, dat is zoo nietig, zoo min;
geloof o., gemis o. aan geloof, aan zelf -heil v. nietigheid, onbeduidendheid,
lafhartigheid, vreesachtig --vertouwn, kleingeestigheid v.
Klein - maler, ( Iers , mv. -ter) m.
beid v.; -gliederig, -gegliedert bijv. nw.
niet kleine ledematen, klein geleed; it. miniatuurschilder m.; -malerei v. mi(van ketens), met kleine schalmen; -glöck- niatuurschilderen o.; -niaschig bijv.
-

-
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smelter m.; -schmied m. klei nsmid,eggesmid, slotenmaker m.; it. hij die klein
gereedschap vervaardigt; —sarbeit,
--suwaare v. ijzerwerk o., spijkerwerk o.;
-Schreiber m. (w. I. gebr.) kleinschrijver
m., hij die zeer klein schrijft; (Nat.hist.)
Z. -háfer; -schuppig bijv. nw. met kleine
schubben; -sillier o. (Verg.) zilver o. in
blaadjes van 25 in een boekje; 2. platina
o.; -sinn m. kleingeestigheid, bekrompenheid v.; - specht m. boomkruipertje
o.; -speisig bijv. nw. (Bergw.) fijn gekorreld; - spitsig bijv. nw. met kleine
punten; -slabs m. kleine letter v.; -stad-

Ier, —in, inwoner m., inwoonster v.
eener kleine provinciestad, burgerman
burgervrouwtje o.; (lig.) bekrom--uetj,
pen man m., vrouw v.; it. ploert m.;
-stadlerei v. manieren, gewoonten v.mv.,
vooroordeelen o. mv., bekrompenheid,
eenzij.ligheid v. aan inwoners van kleine
stelen eigen; -stndliscfi bijt. nw.(i.k.bet.)
kleinsteedsch, burgerlijk,bekrornpen,nietig, onbeduidend; it. ploertig; - lansend o.
(Hand.) rond duizendtal o.; -uhrmacher
in. horlogemaker m.; -vieh o. kleinvee
o.; - viertel o. klein kwartvelvorm m.;
-vogl m. (Zoutra.) opzichter, aanwijzer
m. in eene zoutmijn; -zvaare V. galante
-zackig-riewav.,glnt ko;
bijv. nw. (Jachtw.) knol ► belachtig; das
—e, knobbel m. op den kop van herten;
-zarkichl bijv. nw. (Jachtw.) Z. -zackig;
-ziemer m. kleine lijster v.
Kleische, (-n) v. kleine schol,
schar v.
Kleister, (-s, mv. Kleister) m. pap,
lijmpap, meellijin v., stijfselo.;2.(Zeew.)
werk o.

Kleister-aal, m., -älchen, o.

lcin o. (P!.) halskruidachtig klokje o.; ow. met kleine magen of openingen; stijfseltfiertje, aaltje o. (in stijfeel &);
-gut o. (Art.) te dun gegoten kanon o., -mauler in. kleinmond m. (een snoek)_
klein geschut o.; 2. kleine waar v., klein -m?-ulig bijv. nw. met kleinen mond,met
ijzerwerk o.; -halsig bijv. nw.rnet kleinen, kleinen bete; -nneister m. pronker,pocher,
korten hals; - handel m kleinhandel, han fat, kwast m.; -meislern o. ww. op klei
aanmerkingen maken, vitten,-nighed
verkoop m. in het klein; -handler m.-del,
kleinhandelaar m.; (Scherts.) kruidenier, zaniken, haarklooven; -nzesser o. microkomenijsman m.; -hiring rij. kleine ha- meter, kleintoeter m.; -ninth v. kleinmoed ighei^l, neerslachtigheid, moedeloos
ring m.; -heide v. brem v.
lafhartigheid v.; -mulhig bij;. en b.-heid,
Kleinheit, V. (van een vat), klein -

Presser m. bakkerskever, meelworm en.
Kleist(er)ig, er, - st) bijv. nw.
pappig, lijmig, klefferig.
-

( -

Kleistern, (kleisterie, gekleistert)

bedr. ww. plakken, lijmen, stijfselen,
kleven; Papier auf etw. -, lijmen, plak -

ken.

Kleister —schlängelchen,o.,Z.
-alcheli; -liegel m. (Boekilr.) stijfselkom

beid v., kleine inhoud m.; (van een veld),] kleinmoedig, neerslachtig, moedeloos, v., stijfselbak m.; -pinselm.stijfselkw•ast,
weinig uitgebreidheid v.; (Gen.) (vats' lafhartig; — machen, — werden, Z.klein-! lijmkwast m.; -lopf m. stijfselpot, lijmden polsslag), geringe merkbaarheid v.; taut; -mülhigkeit v., Z. -much; -narbig pot m.
Klemm, er, - st) bijv. en b. nauw;
- des Geistes, beperktheid, bekrompen bijv. nw. met kleine, fijne korrels; -octav
eng, gedrongen, klemmend; (fig.) (van
-heid, o. klein -octavo o.
onbeduidendheid v.
Klein-herr, (-en, mv. -en) m., Z. Kleinod, (-es, mv. -e of -ion) o. geld), schaarsch, zeldzaam; 2. moeieSlutzer; - herbig bijv. nw. kleinmoedig, kleinood o., juweel, edelsteen m., parel lijk, har ], benauwd, beperkt, noodlottig.
K lemmchen, Klemmlein, o.
kleinhartig. een weinig laaghartig; -hun v., juweelen sieraad o.; (fig.) kostbaar(Hand.) ronde som v. van hon--derto. heid v., kostbaar pand o., kleinood o.; (verkl.) houvastje, knijpertje, tangetje o.
Klemme, (-n) V. nijptang, schroef,
derd, juist honderd, rond honderdtal o. diens Provinz ist ein - der Krone, parel v.
Kleinigkeit, (-en) v. kleinigheid, aan de kroon; (Vleeschh.) lendestuk, klein v., nijper m.; (Hoefcm.) neusnijper,
nietigheid, beuzelachtigheid, onbedui- kleingoed, klein vleesch o.; (Wapenk.) pranger m.; (Aarde.) engte, straat v.;
dendheid, geringheid v.; niedliche -eta, figuur v. van een dier of ander voorwerp (Krijgses.) lansriem, ophouder of drager
aardige kleinigheden; eine - kann ihn hoven een wapenhelm, lofwerk o.; 2. m. van de lans; (6g.) moeielijke toestand
m., moeielijkheid v., nood m.; in der aufbringen, om eene kleinigheid wordt (veroud.) koopprijs, prijs m.
Kleingdien — handel, ( - s) m.,z. wein, in de klem zitten, in verlegenheid
hij somwijlen boos; aller/land -en kanten,
allerlei snuisterijen,kleinigheden koopen; in. juweelhandel, byouteriehandel m.; fijn; in die - treiben, in het nauw brenwerthlose -, beuzeling, beuzelarij v.; die -handler m. juwelier m.; -kc stchen o. ju ge n , verlegen maken; (Krijgsw.) ingeslo-welkastj,byouri . ,en, omsingeld zijn; nun ist er in der -,
-en in einero Kunstwerhe, kleine stukken,
Klein — roster, v., z. m. (Pl .) pa - au zit hij vast, in de klem; Geld-,
kleine deden o. me.; das ist ihm eine -,
dat is eerre kleinigheid voor hem, dat telt penhout o.; 2. mastboom, ahornhoom m. ;chaarschheid v.; (Gen.) drukking, behij bijna niet, daar geeft hij niet om;, git Noord - Amerika; - schransher toonder- iauwdi ► eid v.; 2. nadruk m., kracht v.
( -
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Klemmeisefl, ( -sens, mv. -sen) o. keitje o., klismot v.; - specht m. boom -Klingadler, (.adlers, mv. .► adler)
kruipertje o,; - slarage v. (Vog.)lijmstang, m. zeearend, vischarend, beenbreker m.
klernijzero., bankschroef v.
Kljngbar, ('er, -st) bijv. nw. helKlemmen, (klenini(e, gellemnit) lijnnroeile v .
K1ptter, (-s, mv. Kletter) m., -in, der, klinkend, weerklinkend, rammew
bedr. ww. klemmen, drukken, samendrukken; 2. wed. ww. sich - ,dicht ineen- (-nen) v. (Lakenb.) wolpluizer m., wol- lend.
pluisster v .
Klingbolzen, (-;;ens, mv. 'zen)
dringen, zich klemmen.
Klemm—fall, (-s) o., z. m. toe- Kletter eisen, (-eisens,mv. - eisen) m., Z. Klinkbolzen.
Klinge, (-n) v. (van een mes, eerie
stan ► t m., waarin geene keus overblijft, o. klauterspoor o.
Kletterer, (-s, mv. Kletlerer) m. sabel &). kling v., lemmet o.; 2. zwaard
vertegenf,ei(l, nroeielijkheid, ongelegeno., degen m., lans v.; (Schermk.) die heit v.; -haken in. klemhaak m.,schroef v . klauter aar, klimmer ra.
Klemmig,, ( -er, -st) bijv. uw. (van Kletter -fusz,(-f aszes, mv.-/usze) binden, niederschlagen, de lans neerslaan;
steenera), hard, vast, moeielijk te vin- m. (Nat. bist.) klauterpoot, poot in., die (lig.) jem. vor die - l'ordern, tot een duel
geschikt maakt tot klimmen; - [iiszigbijv. (op den (legen) uitdagen; mit der - ausden.
Klemp(e)ner, (-s, mv. Klemp(e)- ow. met klirrrt►ooten, reet gebaarde tee- coachen, met een duel uitmaken; fiber die
- springen lassen,over cie kling jagen,dooner) in. blikslager, kleinsrnirl , bekken- nen; -kaize v., Z. Klet leren.
Klottern, (klelterte, geklettert) o. den; nicht bei der - bleiben,van zijn onder slaeer, blikwerker m .
Klemp(e)ner-arbeit, (-en) v. ww., in. h. en s. klauteren, klimmen;(PI.) werp afdwalen. uitweiden; 2. (veroud.)
ravelijn o., loopgraaf v.; it. dal o., val blikslagerswerk, blikwerk o.; -bitch o. -de Gerváchse, klimplanten v. mv.
Kletter -stange, (-n) v. cocagne- lei v.
dun vertind ijzerblik o.; - handwerk o
Klingel, (-n) v. klokje, schelletje,
blikslagershan^l werk o., blik sla gerij v.; mast in .; -vogel m. klimvogel, vogel m.,
belletje o.; mil der - biuien, de bel laten
-waare V. blikwaar v.; (voor kinderen), die langs bonnen & opklimt.
KlQtt icht, klettig, bijv . en b. gaan; 2. Z. Knauel.
speelgoed o.
KlQmpern, (klemperte,geklenipert) bedekt net kliskruid; 2. als kliskruid aan - Klingel -beutel, (-beutels, mv,
- beu.tel) m. armenzakje, armenbakje o.;
o. ww., in. 4. klinken, rammelen, geluid klevend.
Klett-weide, (-n) v. wilg m. met —trigger of —herr m. hij, die met het
maken; it. kletteren; auf den Ambosz -,
rosruarijubladeren; -wurz v. kliswortel armenzakje rondgaat, diaken, collectant
slaan.
.

Klenke,

een borstel .

(-n) v. bosje o. haar in m., Z. Klelte.

m.; -draht m. schelkoord, ijzerdraad o.

Kle_uder , (-n) v. (gewicht), steen net belletjes; -möhre v. (Tuitib.) suiker.

wortel in.
Klonken, (klenkle, geklenkt) bedr. m., I kilogram of pond.
Klibbern, (klibberte,geklibbert) o. Klingel», (klingelte, geklingelt) o.
ww. (verowl.) (Wijng.) de onnette
ww., m. h. doen klinken, schellen, belknoppen of twijgen wegnemen of afsnij- ww. van koude bibberen.
Klieken, (klicicle, geklickt) bedr. len, luiden of luien; an der Schelle -,
den .
trekken.
Klenker, (-s, mv. Klenker)m.(ver- ww., Z. kleefsen.
Klieker, ( - s, mv. Klicker) m.lecm -Klingel - sack, ( - sack(e)s, mv,
ontl.) (Nat. hilt.) kriollpenvreter tr.; 2.
-s cke) m., Z. -beulel; - schuur v., Z.
wegnemer, afsnijder nu. deronnutte knop - pickier, lectnkalk v., knikker rn.
Kliekern, (klicl,erle, geklickert) o. -drahl.
pen of twijgen .
Kleppe, (-n) v. lijmroede v., lijm- ww . riet, Ie ernkalk bepleisteren; '2. knik - Klingen, (klang, geklungen) o. ww,
keren, friet knikkers spelen.
onr., in. h. klinken, klank geven, weerstok in,
Kleppe(r)n, (klepp(er)te, geklep -Kliebeisen, (-eisens, mv. - eisen) galmen, weerklinken; die Glaser - lassen,
laten klinken, rammelen, rinkinken; das
o . klo^ ► l jeer o .
p(er t) o. ww. draven, gr► lo► Eptreeren.
Kliebel , (-s, mv. Kliebel) m. mast, klingt kohl, wohl, abel, dat klinkt thol,
Klepper, (-e, r nv. Klepper) m.klein
goed, slecht; raait -dem Spiele, met slaande
rijpaard o., hit v., klepper rn., telpaard o.; mast t►oin in., rna^tliout o.
Klieben, (lclieble, gekliebt) bedt. trom, niet muziek ; -de Miinze, klinkende
it. renner, klepper m.; (lig.) har^l^Iraver,
looper m.; 2. (Nat. bist.) dikbak in.; 3. o'\v. kl ►► ,)veu, klieven. splijten; 2. o. ww. mijnt, baar of gereed geld, specie v.;gut
s pli ter1, bersten of l►,4rsten; -klfippel Ut. zusamrnen -, overeensiernrnwrr, met elk.
vogelverschrikker ni., klel ► mr ► lentje o.
Klepper - d11rr, hijv. ow. zoo nna- groote kolenbr andersknnppel tn. ore de overeenkomen; gar nicht ot schiecht zuger {els eert knol; -lenen o. (Lei nwv.)klei - ruimte voor tiet in brandsteken van de samnien -, niet overeernsternrrren, niet
harmonieeten; 2. hart -, klinken, geeerleen o.; -?nann ns. (Leeuw.) leenman ho ► ntinijt te houwen.
Klima, (onb., mv. Klimata) o. kli- luid geven; wont -d, (van cie stern),
m., die een klepperleen bezit o.; -sultel

kzai lel ni.; -stall rIi . sttti ni. voor was o ., luchtgesteldheid V.welluidend ,hel(ler, liefelijk; (van verfei),
m.
Klimateriseh , bijv. en b. -es welluidend, vloeiend; (van de ooren),
treki^aar ►len .
jernn. -, tinten; 3. mil den Zinibeln -,op
Klepsel ,um, (-(e)s, mv. -e) o. Ja/ir, trapjaar, klimmend jaar o.
Klimatisch , bijv. en b. tot het ale cimbaal spelen; nuit den Glrasern -,
olielainl ►je, o .
K1esebusch ,(-es,mv Klesebiische) klim^iat belioorei:ae of daarop betrekking klinken, aanstooten;11.o.zellst.,Z.Klang;
(van rte (boron), getuit, gesuis o.; (in een
m. peut v., bast of schil t7t. van peul- hel ► I ►e-»tie.
Klimatologie, v. leer v. der lucht - klokkenspel), gebeier o.
vruchten; 2. hulst m.
Klingen -niete, (-n) v. klinknaKlette, (-n) v. (Pl.) klisv.,kliskruid streken .
gel, klinkbout in.; -probe v. klinkproef
Klimure, (-n) v. klimplant v.
o.; (S1 ► r.) jenin. eine - anhan.gen, iern.een
Klimmen, (klomm, geklommen) v.; -schniied m. zwaardv eger m.; -slahl
lalt opleggen, zwart maken,kwaadst ► reken
m. degenstaal o.; -stock m. stokdegen m.
van; 2. hoornkrekeltje o.; sick wie eíne - heir . ww. our., Z. klautern.
Klinger, (-s, niv. Klinger) in., Z.
anhängen, tem. op den voet overal vol- Klimmstag, (-(e)s, mv. -e) o.
Qualce rrle .
gen, geen oogenblik verlaten, als eert (Zeeiv.) grootstag o.
Kling - gedicht, (-(e)s, mv. -e)
klis (gewoon!. als een klit) aan het lijf Klimperei, v., z. m. gebeier,gelui,
o. klinkdicht, sonnet o.; -kling m. klinklinken o. (van klokken).
hangen.
Klímpern, (lclintperle, gekliniperl) ken o. (Ier schel, (Ier glazen, gerinkiukel
Kiotten, (klettete, gekletlet) o.ww.,
o. Ww., 10, h. klinken, geluid geven, o.; (lig.) slechte muziek v.; 2. benzeltaal
m. h. die Wolle -, pluizen.
Kletten -gras, (- grases, mv.- ,qr d- beieren; 2. auf Cldo ern -, klinken, rain- v.; it. rijmelarij v., zoutelooze taal v.,
ser) o. klrtgras, kleef gras o.; -kerbe l in. melen; mit dein Gelde -, rang}melen; au[^groote woorden o. mv. zonder zin; -spiel
wilde kervel v.; 2. klitkervel v.; - kram►(', dein Klaviere -, hameren, tikken, een o. spelen, spel o . op instrumenten; -stein
-kopt m, klinknop m..; -kraut o. klislcruid1 toon (toen horren; !1. bedr. ww. een m. (Deelfst.) klanksteen m.
Kl nik, v., z. in. practische heelo.; 2. hennepbladerig leverkruid o.; 3. Sl ckchen -, op ellendige wijze afspelen,
kunde v., Z. Clint/cam.
kleine hondstong v.; -motte v. booinkre- aframmelen.
„

;
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Klinkbolzen, (- boltrens, mv. -bol

zeeanemoon, zeenetel v.; -schenke v.
m. (Zeew.) klinkbout, klinknagel m.-zen) kleine kroeg v.; -schliefen m.,Z.KlippenKlinke, (-n) v. (van eene deur), dachs; -schnecke v. tijgerhuis o. (een
klink v., klinkje o., luikklink, trekklink schelpdier); -schuld v. kleine, onbeduiv.; 2. (Zeew.) - of der Klink, omgeslagen dende schuld v.; -schule v. kinderschool
laagste klasse v. eerier volksschool;-tjeo.,
spijkerkop m.; (Wev.) klink m.
Klinken, (klinkte, geklinkt) o.ww., -stecken m., Z. Klappersteckert; -torf m.
m. h. op de klink (eener deur) slaan; 2. zwarte turf tn.; -werk o. kinderspeelgoed
(Zeew.) die Spieker of Bolzen -, klinken, o., snuisterijen, prullen v.mv.;2.(Muntw.)
hamerslag m., hamermachine v.; -zeisi
omslaan.
Klinken -blech, (-(e)s, mv. -e) m. (-es, mv. -e) m., Z. -maus.
Klirr! tussch. krak!, krik, krak!
o. klinkplaat v.; -haken m. klinkhaak m.;
Klirren, (klirrte, geklirrt) o. ww.,
-schaft m. klinkklopper m.; -schloss o.
m. h. kletteren, rammelen, kraken, tegen
klinkslot o.
Klinker, ( -s,mv. Klinker)m.(Mets.) elk. stooten, rinkinken; mit den Wallen
klinker, gebakken steen, ovensteen m.; -, kletteren; mit den Gldsern -, Z. klingen.
(Zeew.) vulsteen, stopsteen m.
Klinker -Weise, bijw . (Zeew .)op. Klistier, ( - (e)s, mv. - e) o., Z.
eengeklonken; -werk o. (Zeew.) opeen - Klyslier.
Klitoris, ( -sen) v. (Ontlk.) kitte
geklonken boeiplanken v. mv.; 2. (Wev.)
vrouwelijke roede v.
-larm.,
Z. Klinke.
Klinksehon, bijv . nw. belder,zui- Klitsch , tussch., Z. Klatsch.
Klitsch, (-es, mv. -e) m.vlek,vlak,
ver, doorschijnerrd, doorzichtig.
klad v.; (van boter), klets v.; (fig.)smet,
Klinse, (-n) v., Z. Ritze, Spalt.
Klinseln, (klinselte, geklinselt) o. vlek v., laster m.
Klitsehen, (klitschte,geklitsch(e)t)
ww. (Prov.) Z. winseln.
Klipp, (-(e)s, mv. -e) m. (Volkst.) o. ww. kletsen, klappen, klinken, klappen
geven, Z. klatschen.
slag, klap m., knip m. v oor den neus.
Klippehen, o. (verkl.) klapje o., Klitschig, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
glitschig; 2. (van brood), niet uitgebak Z. Klipp.
Klippdachs, ( dachses,mv. ddch- ken, kletsij;, klef.
Klitter, (-s, mv. Klitler) m., Z.
se) rn, bastaardmarmot v. van de Kaap.
Klippe, (-n) v. klip, rots, steile Klecks; -buch o., Z. Kladde; -gold o. klarots v.; it. uitstekende punten v. mv.; tergoud o.; - schuld v. kleine, loopende
(Zeew.) blinde -, blinde klip, klip onder schuil, kladschuld v.; (Volkst.) pof m.
K1oak , (-(e)s,mv. -e)o. of Kloake,
water; (Mnntw.) Z. Klipping; (fig.) hinderpaal m., hindernis, moeielijkheid v., (-n) v. riool o., goot v.; (Landli.) mest
-poelm.
dreigend gevaar o.
Klippel, (-s, mv. Klippel) m., Z. KlQbchen, K1^blein, o.( verkl .)
bosje, hoopje, krammetje, katrolletje o.,
Klöppel.
Klippen - bock , (-bock(e)s, mv. Z. Kioben.
K14beeisen, (-eisens, rnv. - eisen)
-böcke) m., Z. Sleinbock; -docks m., Z.
Klippdachs; -reich, -voll bijv. nw. vol o. ijzeren hoek m.
Kloben, (-s, mv. Kloben) m. bos,
klippen.
Klipper, ( - s, mv. Klipper) m., Z. hoop m., handvol v.; (Landb.) zwad,
zwade v.; (Slot.) klemhaak m., handKlempner.
Klipperklein, bijv . nw. bijzonder schroef v.; it. kram v., ankerhouvast o.;
klein, zeer nietig, uiterst gering, hoogst (aan eene deur), schootplaat v.; (Bergw.)
-

-

weinig.

Klippern, (klipperte, geklippert) o.
ww. geraas maken, leven maken.
Klipper - stecken, m., -werk,
o., Z. Klipp-sleeken 4'.
Klipp-$soh, (-es, mv. -e) m.
(Hand.) zoutevisch, labberdaan m.; 2.
(Nat. hist.) klipvisch, gestreepte lipvisch
m.; -horn o. klephoren m.
Klippieht, bijv. nw, op klippen gelijken(l, vol klippen.
Klippig, ( er, - st) bijv. en b. klip achtig, vol klippen, met punten bezet.
Klipping, (-(e)s, mv. -e) m.noodmunt v.
Klipp - kanne, (-n) v, kan v. met
houten deksel; -klapp o. (van een los
hoefijzer &), klappen, kletteren o.; - kieber m. napslak v.; -kram m. winkel, han
snuisterijen; -krüger m. kroeg--delm.in
houder, herbergier m.; -maas v.klipmuis
v.; - meister m. laagste hulponderwijzer,
onderwijzer m. van kleine of jonge kinderen; -münze v., Z. Klipping; -rose v.
-

tang, nijptang v., klemhaak m.; it. acht
schalm of schakel v. van een ket--vormige
ting ; (Werkt.) takel m., talie, katrol v.,

Klopf, (-(e)s, mv..e) m. klap, slag
n. met de hand.
Klopf-arbeit, v. (Bergw.) klop verk o., losslaan o. van het erts met den
landhamer; -bank m. (Pap.) klopbank
v.; -breit o. (Drukk.) dresseerplank v.;
. darm m. zodendijk m.
Klopfe, (-n) v. klem, engte v., gelrang o.; (Landh.) uitgedorschte schoof
^.; (Speld.) werktuig o. om de spelden
Le brieven.
KlQpfel of Kláppel, ( - s, mv.
Klöpfet of Klöppel) m. klopper, hamer,
;tamper in.; 2. knuppel, beugel m.;3.(aan
gene klok). klepel m.; 4. trommelstok m.;
5. Z. Kloppelholz; 6. klosje o. bij het
kantmaken.
Klopfeln, (klópfelte, geklöp(elt) o.
ww., m. h. kloppen, zacht kloppen of
tikken; 2. Z. klöppeln.
Klopfen, (klap/te, geklopft) o. ww.,
m. h. kloppen, slaan, stocten, duiven; an
die Thüre -, op de deur kloppen; man hat
geklopft, er is geklopt; (van het hart),
jenin. -, doen kloppen, trillen; in die
Hinde -, Z. klatschen; jemn. au f die Backen -, slaan; 2. bedr. ww. den Flacks -,
slaat), hekelen; (Sm.) eben -, glad kloppen, slaan; (gemeenz.) jens. -, slaan, klap
geven; jemn. auf die Finger -, tik -pen
Hengst - ,ruinen;-ken,lop;(Rij.)
(Jachtw.) das Wild aus den Büschen -,
door kloppen of geklop verdrijven; (van
het hart), kloppen.

KlQpfer, (-s, mv. Klopfer) m. (gemeenz.) klopper, afrosser, vechter m.;
(Jachtwo.) wildopjager, drijver m.; 2.
(Werkt.) klopper, hamer m.; (aan eene
deur), klopper m.; (Looi.) stamper, beu
klopper m., heukspaan v..knuppel m.;-ker,
(Outlk.) Z. Daumenkleppel; (Mand.) Z.
Klopfliammer; (Nat. hist.) Z. Holzwurm.

KIQpferling, (-(e)s, mv. -e) m.
kalvijnappel m.

Klopf- fechter, ( Iers, mv. ter)
m. vuistvechter, bokser, voorvechter m.;
(fig.) twistzoeker m.; -fechlerei v. vuist vechten, boksen, vuistgevecht o.; -gelehrte —, twistgeschrijf, dispuut o.;
- fechterhandschuh m. strijdhandschoen
m.; -flack m. atokvisch m. en v.; (fig.,
Scherts.) die —e, slagen, klappen m.mv.;
erwird—e bekommen,hij zal klappen oploopen; -yarn o. lampenkatoen, lampekousje
o., pit v.; -hammer m.(van eene deur),haroer, klopper m.; (Sm.) moker m.;(Looi.)
beuker, stamper, klopper, klophamer m.;
- hengst m. klophengst m.; -holz o. klop per, stamper m.; (Boekdr.) dresseerhout
o., knuppel m.; jagen o. klopjacht,drijfjacht v.; -ka fer m. (Nat. hist.) kloppertje
o. (een boor- of houtkever); -keule v.,
^Z. -holz; -pulver o. wolfsklauw m., gordelkruid o.; -ring m. klopper m. (aan
eene deur), ring m.
Klopfase, (-n) v. holle zee v.
IKlopf- stein, ( - (e)s, mv. - e) m.
(Schoenm.) klopsteen m.; -werk o., Z.
-

-

windas o.; - ohne Rolle of Scheibe ,doodshoofd, doodshoofdblok o.; (van eene
waag), schaar v.; (Vog.) vogelknip m.;
(Uures.) koperen staander m., waarop de
onrust van een uurwerk draait; (Kuip.)
klonit► out o.
KlQben of kloben, (klöbte of
klobte, geklóbt ofgeklobt) bedr.ww.Holz -,
klooveu, splijten.
Kloben - arbeit, v. arbeid m.,
werk o., waarbij de katrol gebruikt wordt,
trijswerk o.; -deichsel ;., gaffeldissel, dubbele dissel v.; -glied m., Z. Kloben; -holz
o. kloofhout, hakhout o.; -hitte v. hut v,
van een vogelaar; -macher m. blikmaker
m.; -ring m., Z. Kloben; -sage v.forneerzaag v.; -seil o. stroptouw o., strop m.
KlQber, (-s, mv. Klöbyr) m. kloover, -arbeit.
houtkloover, houthakker m.
Kluppel, (-s, mv. Klöppel) m. klos
Klonz, ( - es, mv. - e) m. wig v., in., spil v.; (aan den hals van den hond),
knuppel m.; it. Z. Klop/el.
houten nijpertje o .
,
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Kloppel - arbeit , (-en) v.spilwerk o.; terkerk behoorende gemeente of parochie perkte ruimte; -beute v. uit een blok hout
2. met den klos bewerkt weefsel o.;-arbeiter in., —in, werkman m., werksterv.aan
eene spil; -garn o. kant -, klos-garen o.;
-holz o. klos m.; - kissen o. kantkussen
o.; - klavier o.-tjeo.;(Pas)rnku
Deensch spinet o.; -lade v. kantlade v. of
latje o.

v.; - gericht o., -gerichtsbarkeit v.rechts- gemaakte bijenkorf m.

gebied o. van een klooster; 2. rechtsgebied o. op een klooster en daartoe behoorenden grond; -gewand o., Z. -kleid;
-gewulbe o. kloostergewelf o.; -glocke v.
kloosterklok v.; -gul o. kloostergoed o.,
bezitting v., eigendom o. van een kloosKl^ppeln, (klóppelte, gekloppelt) ter; -habit o., Z. -kleid; -hof m. plaats
bedr. ww. kant maken, met den klos we- V. in of bij het klooster; -isop m., Z.

ven; geklóppelte Borten, passement o.; 2.,
einen Hund -,een knuppel aandoen.
Kloppel-nadel, (-n) v. kantnaald
v.; -polio., Z. -lade; -suck m., Z.- kissen;
-scheit o. (Boschw.) blokje o.; -seide v.
kantzijde v.; -zwirn m., Z. -garn.
K1Qppfiseh, ( - es, mv. - e) m., Z.
Kloptfi.^ch.
Kloppler, (-s, mv. Kloppier) m.
kantwerker m.; -in v. kantwerkster v.,
Z. Klöppelarbeiterin.
Klopps, ( - es, mv. - e) m. (Kookk.)

KlQtzchen, Klbtzlein, o.(verkl.) blokje, klosje, houten hamertje o.,Z.
Klotz.
K1Qtze, (-n) v. gedroogde peer v.
Klotzen, (-s, mv. Klotzen) m. lor
v., vod o., beuzeling, onbeduidende, nietige zaak v.
Klotzen, (klotzte, geklotzt) o. ww.
staren, dom kijken, verbaasd opzien.
Klotz-erbse, (-n) v. groote erwt
v.; -holz o. stomp m., blok o. hout o.; 2.
hout o. in blokken; 3. blokhout, stam

Kirchisop; -jungfer v., Z. -frau; -kircke
V. kloosterkerk v.; -kleid o. kloostergewaad, habijt o.; -leben o. kloosterleven,
monniksleven o.; 2. leven o. in een klooster; (fig.) eenzaam, afgezonderd leven o.;
-hout.
-leute mv. kloosterlingen m. en V. mv.
Klotzig, bijv. nw. (gemeenz.) -er
Klásterlieh, bijv. en b. klooster Merge!, korrelig; (van een persoon), starkloosterlijk, tot het klooster be--achtig, oogend,groote oogen opzettende;(Volkst.)
hoorende; -e Zucht, Z. Klosterzucht; -1e- lomp, onbehouwen; 2. Z. kloszig.
ben, leven als een kloosterling;it.(tig.)stil,
K1Qtz -kalk, (-(e)s) m., z. m.grove
eenzaam, afgezonderd; -keit v. klooster kalk v.; - koptig bijv. en b. (fig.) dom,
-achtiged, lomp; —keit v. domheid, lompheid v.;
eenzaamheid v.
gehakt. o.
KlQster-mauer, (-n) v. klooster - mishel m. jongen m., die te laat in de
-ordnung v., Z. - zucht; -pfeffer-murin.; school komt; -mónch m. barrevoeter, monKiosmarie, (-n) 'v. non, geestem. (Pl.) kruidje-roer - mij-niet o.;-pforie nik m. op klompen, koordbroeder m.;
lijke zuster v.
Klosz, ( es, mv. Klösze) m. (van' V. kloosterpoort, kloosterdeur v.; -p%órt- -mühle v., Z. Klalze; -presse v. blokpers
aarde), kluitje, hoopje o., aardkluit m.; ner, —in, portier m., portierster V. in v.; -pumpe v. blokpomp v.; -schuh m.
(Zoutra.) zoetsteen o.; (Kookk.) (van;, een klooster; -rash m. raadsman, raads- klomp, houten klomp m.; (fig.) lompe,
vleesch), balletje o.; langlichter-,worstje' heer m. van een klooster; -schafner in. slepende gang m.; -wagers m. rolwagen,
o.; (van deeg), klontje o.; (fig.) sukkel, hij, die een klooster van & voorziet, Z. balkenwagen m.
lummel, onnoozele kerel m.; (Volkst.) er' -verwvaller; - schele v. kloosterschool,
KlQwen, (klówte, geklöwt)bedr.ww.
ist ein dummer and unbeholfener -, bij is, broederschool, zusterschool v.; 2. school einen Diamanten -, splijten, verdeelen.
v., college o. in een klooster; -schwesler
een ongelikte beer.
Klub, (-(e)s, mv. -e) m. (Bergw.)
Kloszehen, o. verkl. vleeschbal- V. kloosterzuster, geestelijke zuster, lee- tang v., tangetje o. om de gebroken slakkezuster v.; -stand m. kloosterstaat, en uit den oven te halen.
letje o.
KlQsz-deckel, (-kels, mv. -kel) monnikenstand m., kloosterleven o.; Klub(b), (-s, mv. -s en -e) m.club,
-strafe v. kloosterstraf v.; -suppe v. soep societeit, vereeniging v., gezelschap o.
m. (Volkst.) slechte hoed m.
Kloszig, bijv. en b. kleitachtig, V. van snoek en groenten; -thum o., Z. KlUber, (-s, mv. Kliiber) m. vrek,
-wesen; -truhe v. kloosterkist v.; -vaten gierigaard m.
deegachtig, klonterig.
K1Qster, (-s, mv.Klóeter)o.klooster m., Z. -vorsteher; -verbesserung v. her- Kluderer, (-s, mv . Kluderer ),-in,
o.; in's - ge/zen, in een klooster gaan, vorming v. (ier kloosters; - verwalter m. (-nen) kouwelijke, ziekelijke, koortsachmonnik, non worden; in's - stecken, in beheerder, ontvanger, administrateur m. tige man m., vrouw v., mensch m.
Kludern, (kluderte, gekludert) o.
het klooster doen; 2. (verzam.) klooster- van een klooster; -oogt m. kloostervoogd,
leven, monnikenleven o.; it. afzonde- prior,abt m.; it. kloosterrechterm.; -vor- ww. rillen, bibberen, beven.
^steher m. opperste, overste ni. in een
Klucker, (-s, mv. Klucker) ni., Z.
ring V.
K1Qster-aufhebung. v . ophef klooster, abt, prior m.; -wachsstock m. Klinker.
Klufe, (-n) v. speld v.
ling V. der kloosters; -beere v. kruisbes, gevlochten waskaars v.; -weise v., Z.
klapbes v.; -bogen m. kloostergewelf o.; -brauch; -wenzel V. (Nat. hist.)bastaard- Kluft, (RIO /te) v. scheur, spleet,
(Bouwk.) Gothische gewelfkromming v. nachtegaal m. met zwarten kop; -wesen kloof v., afgrond m., grot v., hol o.; (in
uit 2 cirkelbogen van 60 graden samen o. alles wat op het leven, de wetten en water), afgrond m., diepte v.; (Bergw.)
-branch m. kloostergebruik o.;-gestld; gebruiken van liet klooster betrekking edle -, spleet v. met erts, ertsader v.; 2.
-bruder m. kloosterbroeder, monnik m.;, heeft, kloosterwezen, kloosterleven o.; (Timm.) kluft v.; 3. (Zeew.) kluft of
it. leekebroeder m.; -buhel m. heuvel m. -zette v. kloostercel v.; -zucht v. tucht v. klucht v., driehoekige keep inde geheele
bij het klooster; -fleisch o. (gemeenz.) in een klooster, kloostertucht, klooster dikte van een stuk hout ter opneming
kloosterverordening v.; -zwinger m.-wet, van een ander stuk; (Huisli.) groot,lomp
es ist ihr kein -- gewachsen, zij heeft'
geen nonnenvleesch, is niet geschikt voor, kloostermuur m.; -ztvirn m. kantgaren, stuk brandhout o.; 4. (Werkt.) tang,nijptang, vork v.; 5. edle, taube Klu f te, erts
het klooster; -frau v., - fraulein o. geeste- nonnengaren o.
-houden,
ledige mijnaderen v. m.
lijke zuster, non v.; it. priores v.; -gang; Klote, (-n) V. (Volkst.) hoop m.
K1^.ft - damm, (-damm(e)s, mr.
m. kruisgang m. in het klooster, met turf, turfhoop m.; (Zeew.) rakkekloot-danmme) m. dwars door het water getraliën afgesloten; -garn o., Z. -zwirn; je o.
Klotz, (-es, mv. Klótze) m. blok, legde dam m.
-garien m. kloostertuin m.; -gebaude o.
kloostergebouw, klooster o.; 2. tot een, klos, bonk m.; (van een boom), stam, Klufter, (-s, mv. Kluften) o. blokklooster behoorend gebouw o.; -gehor-' stronk m.; (Vleeschh.) hakblok o.; hout, stamphout o.
K1Q.ft - holz, ( - (e)s) o., z. m.bloksam m. kloostergehoorzaamheid v.; (Bouwk.) (aan den dakstoel), klamp m.,
-geistliche(r) m. monnik m., die den waarop de dwarsbalken rusten; (Kuip.) hout, gekloofd hout o.
Kuiftig, ( -er, -st) bijv. en b. gedienst van geestelijke waarneemt; 2. klos, houten hamer m.; (Bergw.) hoop
kloostergeestelijke, reguliere geestelijke m. erts; (Landh.) boomstomp m., wor- kloofd, gespleten, gebarsten, gescheurd;
m.; -gelehrsamkeit v. kloostergeleerd- telstuk o.; (fig.) lummel, onhandige,stijve j -e Felsen, met spleten; 2. -es Holz,kloofbeid v.; - gelubde o. kloostergelofte v.; Klaas;(Volkst.)er ist eiai dumni.er undun- , hout o.; (Boschw.) hakhout o.
Kluft - werk, (-(e)s) o., z.m. alles,
-gemeine, -gesellschaft v. kloostergezel -j beholfener -, hij is een ongelikte beer.
schap, gemeenschap v. van kloosterlin- Klotz-auge, (-s, mv. -n) o. groot, wat tot den mast en de raas behoort;
gen; 2. kloostergemeente, tot eerre kloos- starend oog o.; -bahn v. balspel o. in be- -.range v., Z. Kluft (4).
-

-
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Klug, (klager, klugst) bijv. en b. Klumpen, (-s, mv. Klumpen) m.
verstandig, voorzichtig, omzichtig, wijs, klomp, brok ni., bonk v.; gegossener - von
schrander, vlug, bedachtzaam; -er 1Vlensch, Gold, staaf, baar v.; (van deeg), klont v.,
verstandig, scherpziend, helderziend; -e klonter m.; (Glasbl.) glazen stop m.;
Frau, knap, schrander, verstandig, voor - Schnee, bal, sneeuwbal m.; 2. hoop rit.,
it. Z. WVahrsager, —in; er ist --zichtg; tas, massa v.; Wäsche auf eines - zusanagenug fur seinen Vortheil, hij verstaat !men knittern, door elk., op oen hoop werzijne zaken wel; ich kann daraus nicht - pen; ein - Bäume, groep v.; ein - Bienen,
werden, ik kan daaruit niet wijs worden; zwerm m., menigte v.; -beere v. dakstoel
wenn Ihr - seid, so bleibt davon, als gij m.; -weise bijv. en b. bij klompen, bij
verstandig zijt, blijf er dan vandaan, be- klonters, op hoopen.
Klumper, (-s, mv. Klumper) m.,
moei u niet er mee; - handeln, sick - betragen, versta ndig,wijs,voorzich tig; (Spr.) Z. Klunip.
Kiumperig , ( er, st) bijv. en b.
Z. Schaden; ein -er, schrandere bal, geslepen gast m.; - über etre urtheilen, met met klonters, vol kluiten, klonterig.
Klunperklein, bijv. nw. zeer
oordeel; er ist allzu -, als dass er diesz
sagen sollte, hij is te verstandig, dan &; klein, uiterst klein.
ich bin dessroegen um nichts klüger als Klumpern (sich) , (klumperle ,
vorhin, ik ben daardoor niet wijzer dan geklumpert) weel. ww. klonteren, stoll en,
te voren; er ist nicht recht -, hij is niet tot klonters worden,ineenlooipen;(l)elfst.)
recht snik, niet wel bij het hoofd, heeft zich samenpakken, zich ophoopen, zich
een klap van den mallemolen weg; Ihr tot een klomp vormen.
Klump - fisch, ( - es, mv. - e) m.,
seid nicht -, gij zijt niet wijs, gij droomt,
schertst; sich - denken, denken knap te Z . Mond/isch; -[us; in. horrelvoet m.;
zijn; (Spr.) das Ei will klager sein als die -hahn m., -hahn o. haan m., hen v. zonHenne, het ei wil wijzer zijn dan de hen; der staart.
Klumpicht, klumpig,liijv.nw.,
aus eider Sache - werden, uit eene zaak
wijs worden, haar inzien, begrijpen; der Z. klunrperig.
.Klugsle giebi nach, de verstandigste geeft
K117.mpskohl, ( - (e)s, mv. - e) m.
-

-

.

Kl* gelei, v., z. m. bedilzucht,vit- K1umpsaek, (-sack(e)s,mv.-sacke)
terij v.; 2. (-en) v.spitsvondigheid,haar- m. vracht v. slag m.
klooverij, slimheid v., listigheid v., Z.
Klunker, (.-n) v. of (-s, mv. Kluniker) m. valsche glans, pronk in., schijn
Grubelei.
(aan mantels &), straatslijk-schon.;
Kli geler, ( - s, mv. Klug(e)ler) m.
vitter, rnuggezifter, waanwijze, uitplui- o., modder ni., vuil o., spat v.; sein laatel ist vol -n, Z. lklurnkerig; 2. afhangende
zer, haarkloover m.
K1 1ge1n, (kl'i gelte, gekliigelt) o. kwast, hanger m., afhangend sieraad o.;
ww., m. h. waanwijs zijn, spitsvondig, 3.(Volkst.)klont v.,klornp, brok m.; -erbse
onverstandig vitten, haarklooven, mug- V. erwt V. in den vorm van een bloem scherm.

geziften.

Klugheit, V. verstand o., kennis

Klappen, (klupple, gekluppt) bedr.
ww. Scha /'bocke -, de balzakken samendrukk en .
Kluppengeweih, ( - (e)s) o., z.
m. (Jachtw.) kroon v. der torens van een
hert of een reebok.
Klappert, ( - (e)s,

mv. - c) m.hoop,

tros rn.,groep v.; - Garnstriihnen,clozijn o.
garenstren;en; -weise bijw. bij hoopen,
trossen, dozijnen.
Kiuppig, ( -er, -st)bijv.nw.(Jachtw.) -es Gecceilc, 1:f.)rt bij elk. staande horens &.
Kluppschiene, ( - n) v. (Wev.)

nijpho ► ,itje, nijperije o.

Klus, Klause, (-n) V. kluis v.
Klusband, (-band(e)s, mv. -ban-

Ier) o. (Zeew.)

kluisband in.
Kuise, (-ii) V. (Zeees.) kluis v.,

klraisgat, botloeftouwgat o.
Kuisen, (kluste, gekuist) o. ww.

water innemen of inlaten door de kluis-

ge ten .

K1t senbohrer, (-rers, mv. -rer)

beet, biet v.

toe.

ijzer o.; (Bergw.) Z. Klub; (Hoefcm.,
Slot.) Z. Klenime; (Kamm.) klem v.;
(Vog.)klem v.,knip nm.,val v.; - Vögel,lokvogels rit. mv.
Kluppel, (-s, mv. Kluppel) m., Z.
Klol pel.

Klinkerig, ( er, st) bijv. nw.
-

-

in. kliiiigatenboor v.

Klus - gatt, ( - (es, mv. - e) o., Z.
Kli se; - hol;er o. nov. (Zeew.) kluishouten o. m v.; -loch 0., Z. Kuise; -sack m.
(Zeew.) werkzak, zak in. vol werk; -zap/en m. kluisgatprop V.
Kluster, (-n) v. tros,troep,groep m.

Klist - hahn , ( - hahn(e)s, mv.
-ha/me) in. Perzische haan rrr. zonder
stuit; -huhn o. hoen o., hert, kip v. zonder stuit.

Klutte, (-n) v. zachte, slechte steen -

bespat, bemorst, met slijk, modder be- kool v.
dekt; it. vol klonters, niet kwasten beKletter, (-s, mv. Kluller) m. lok hangen; 2. bengelend, heen en weerslin- tluitje o. vein berkebast.
gereud.
Klaver, (-s, mv. Kluver)m.(Zeecv.)
Kl^.gheits - dankel, ( - s) m., z. Klunker kost, (-en) v. pap v. kluiver in., fok v., zeil o. aan den fokkem. waanwijsheid, verwaandheid, zeifbe- net klonters; - nrilch v. karnemelk v.; of vooru ► ast; -bottom in. (Zeew.) kluiver
-lock in . klurliok v ., tweede-borni.;
wondering v.; -lehre v. lessen v. rnv., -rnusz 0., Z. -kost.
Klunkern, (klunkerle, geklunkert ) slagzeil (l.
regelen in. mv. der voorzichtigheid; 2.
verhandeling v. over de voorzichtigheid; o. ww., W. h. afhangen, heen en weer Klystier, (-(e)s, mv. -e) o. spuit -regel v. regel m., grondstelling v. der slingeren als een kwast; it. Z. klu'npern. artseurj, (t;+rrnbeslpniting, darnispoelirig
v., darmbad, klisteer, lavernent o.
K1unkerwolle, v. slokwol v.
voorzichtigheid; -rucksicht v. opmerking;
Klystieren, (ltl ysl ierle, Ifly.Sl ierl )
bernerking v. uitde voorzichtigheid ge- Klunse, Kli nse, (-n) v . scheur
spleet v.; die -n, (van een rieten dak), bedr. wit. eeue darirrspoeling gevea,klistrokken.
teeren, een lavement zetten.
Kliglich, -er, -st) bijv. en b. gooien V. mv.
Klunsfusz . (-[uszes, mv. -fi sze) Klystier - maschine of - ri hre,
wijselijk, voorzichtig, wijs, omzichtig,
( -ra) v. klisteerwerktirig u., lavementspuit
met overleg, bedaard; das winder - bleiben m., Z. Klunip%nsz.
lassen, dat zal hij voorzichtigheidshalve Klunterbauch, (-(e)s) m.,z. m.' v.; -spritze v. klisteerspuit laveunent sp u i t V.
wel nalaten, hij zal wijs genoeg zijn &. (van schapen), waterzucht v.
Klugling, (-(e)s, mv. -e) m.waan- i Kluntermilch, v., z. m., Z. Klun - Knabbeln, (knabbelte, geknabbell)
berir. ww. knabbelen, knagen.
wijs persoon, nenswijze, vitter, haarkloo-' kermilch.
Kliipfel , (-s, mv. Kliipfel)m.vracht Knábchen, Knablein, o. (verver m., Z. Kliigeler.
kl.) knaapje. jougeutje, ventje o.
Klump, (-(e)s, mv. -en of Klumpe) hooi v., Z. Klopel.
Knt be, (-n, mv. -n) m. knaap,jonm. (Kookk.) klonter m., klontje o.; -en Klupp, (-(e)s, mv. -e) m. (Bergw.)
gen m.; aller -, (Scherts.) oude vrijer
Blut, klonter; emu - Butter, klomp, brok Z. Klub.
Kluppe, ( - n) v. (gemeenz.) engte, in.; (hg., NVat. bist.) owbervisch, omm.; Klumpe, hoopen m. aarde; it. knol m.
Kli mpehen, Kl Implein, o. kle.ru v.; jent. in fier - haben, in de klem, ber in.
(verkl.) klontje, klompje, hoopje, klos- in zijne macht hebben; er ist in der -, hij Knaben - alter, ( - s) o., z. m.knazit in de klem, in het nauw, Z. Klrmnie; penleeftijd m., kindsheid, .jeugd v.; -haft
je o.
Klumpeichel, (-n) v., Z. Harz- eimm - Holz, aan eerre zijde gespleten of bijv. nes. jongens<rchtig, kinderachtig, als
gekloofd stuk o. hout; 2. (\Verkt.)prang- een knaap; (fig.) onbesuisd, woest; -hafeichel.
v., oordeel, onderscheid o., scherpzinnigheid, voorzichtigheid, omzichtigheid
v., overleg o.; die - seiner Maszreyeln, de
juistheid, gepastheid V.

-
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ter Streich, kinderachtigheid v.,jongens- alles -und Fall,hij doet alles in haast,met. werkers; -hex m. aandeel o. van de opstreek m.; -hafligkeit v. lrinderachtig- overijling; 3. bijw. - and Fall, plotselin . hren`►st, ten voordeele van arme mijn
-werks.
beid v.; -kraut o. standelkruid o.,honds- op (den) slag, eensklaps, als uit de wol Knarpelkirsche, (-n) v. knap wortel m.; -ma.czig bijv. nw., Z. -haft; ken.
Knalt - augen, o. mv. (Volkst.) kers, bonte, Spaansche kers v.
-schaft v. jongensstaat m , kindsheid,
Knarpe(1)n, (knarp(el)te, geknarjeugd v., kinderlijke leeftijd m.: 2. al de rollende oogen o. mv., scherpe blik in,;
jongens, al de kinderen; - schande v. kna- -blei o. (Scheik.) salpeterzuur lood o.: p(el)t) o. ww., m. h. knappen, kraken;
penschenderij, tegennatuurlijke ontucht, -bonbon in. ontplofbare koekjes o. mv.; zirischen den Zdhnen -, kraken; an einer
sodomieterij v.; - schrander rn. knapen - -biichse V. klapbus, klakkebus v., prop- harten Brodrinde -, knabbelen, knagen;
(Volkst.) een hard stuk brood te eten
schender, sodomiet m.; -schänderei ot , encchieter m.
Knallen, (knal/te, geknallt) o.ww., hebben.
-schándung v., Z. -schande; -schule v
Knarre, (-n) v. ratel, rammelaar
jongensschool v.; - slimme v. jongens m. h. knallen, klappen, een slag geven,
kinderstem v.; (Muz.) hooge alt--stem, ontploffen, springen; (Scheik.) ontploffen: m.; (lig.) eine alle -, knorster, bromster,
stem v.; -streich m. jongensstreek, gui- mii der Peilsche -, klappen; cine Flinle - bromkous v.; 2. last m., moeielijkheid,
teustreek, kwajongensstreek m.; it. kin- lassen, loshranden, afschieten; den Pfrop[ onaangename zaak v.
Knarren, (knarrle, geknarrl) o.
derachtig! ► eid v.; -wurz v., Z. -kraut; - lassen, springen; -d, knallend,klappendl;
(Scheik.) ontploffend; 2. bedr. ww. jent. ww., m. h. kraken, knarsen; (van (leu-zeil v., Z. - aller.
Knack! Knacks ! tussch . knak! . -, doodschieten; (fig., Volkst.) voor den ren, laarzen &), kraken; (van personen),
,knorren, brommen, grommen; -d rekrak; 2. (-es, mv. -e) m. (gen;eenz.) gek houden.
knak m.,kraak m.,breuk,scheur v.,gekraak' Knall - gas, ( - gasses, mv. - gasse) o. den, met eene schetterende, krijschende
o.; - sagen, knak zeggen, kraken; er hal (Sclreik.) orrtplofhaar gas o.; -glas o., Z. stern spreken; mii etre. -, ratelen, raineinen -s zeeg, einen -s bekommen, hij heeft -kiigelcehen.; -gold o. slaggoud o.; -h'iittc vielen; der Nachlwhchler knarri, ratelt.
Knarr - ente, ( - n) v. kwaakeend
voor altijd genoeg; 3. (Jachtw.) luchit- V. (i. k. het.) bordeel, hoerhuis o.; -hespoor, hoogste spoor o., waar het hert gel v., -k'cigelcheo o. springkogeltje o.; it. v.; -eule v., Z. Kirreule; -huhn o. trom bij het trekken door liet woud de takken Z. Springglas; -lu./'t v. ontplofbare lucht petvogel m.
v.; -pisiole v. (Nat.) pistool v. van
Knarrieht, bijv. nw. knarsend,
geraakt en gebogen heeft.
Knack-beere, (-n) v. (Tuinti.) Volta; - pulver o. (Scheik.) donderpoeier, (tusscheri de tanden) krakend; it. (van
klapbes v.; (Pl.) kraakbloem v., stink- knalpoeder o.; -quecksilber o. (Scheik.) spijzen), krakend, zanderig, niet goed
wilg m.;- chaussee v.mac-adarnweg,grind- ontplofbaar kwikzilver o.; -sanerbijv.nw. ech non gemaakt.
(Scheik.) -sauc es Sal:, knalzuur zout o.;
Knarrig, ( -er, -st) bijv. nw. knor
weg m.
-rig,bonm
krakend.
Knaeke, (-n) v. knoest, stomp. m. -sdure V. (Scheik.) knalzuur o.; -silber
Knarzen, (knarzte, geknarst) o.
Knaeken, (knackte, geknacki) o. o. (Scheik.) knalzilver o.
Knapp, ( er, - (e)st) bijv. en b. ww. (van nieuwe laarzen), Z. knarren.
ww., m. h. kraken, knakken, gekraak
Krast, ( - es, cnv. - e) m. (w.i.gebr.)
doen hooren, knak zeggen: das Ilrelt nauw, engsluitend; -e Schulte, nauw; -es
knacki, de plank kraakt; mil den Fingery Kleiel, nauw, engsluitend; es wird - hin- (in hout), knoest, kwast m.
Knaster, (-s, cnv. Knaster) m., Z.
-, de vingers doen knakken; tinier dcu reichen, kr ap,uauwelijks, ternauwernood:
Zahnen -, op de tanden knarsen;2. hedr. hg.) -e Zeilen., kommerlijk, armzalig. Canaster; it. aller -, oude, eerlijke, trouwe
ww. Nesse -, kraken, openbreken; Flolie ongelukkig, noodlottig„ dour; das Gelid vent m.; 2. hoop m. nuttelooze boeken.
isl bei ifim -, hij is slecht bij kas, heeft
Knaster - bart, ( - bart(e)s, mv.
-, knippen, doodknippen.
Knaekente, (-n) v. gewone, bonte zelden geld; es gehl - bei ihm on, hij leeft -brute) in. (Volkst.) oude bronipot,knorkommerlijk , zuinig, armzalig; 2. zuinig. repot m.; -gewólke o. mv. wolken v. mv.
eend v.
Knacker, (-s, mv. Knacker) m., Z. zeer spaar zaam, vrekkig, gierig; seine van tabaksrook.
Knasterig, ( -er, -si) bijv. nw.
Knack; 2. (Scherts.) kraker m.; 3. noten Leute - hallen, kort houden, zuinig be-kraem. handelen; (Zeew.) (van den wind), bijna krakend, knetterend, knappend, vonken
spat tend.
Knaekerig, bijv. nw. krakend, vlak tegen.
Knappe, ( - n, mv. - n) m. (eertijds) , Knastern, (knasterte, geknastert)
krakerig.
Knackerweide, (-n) v. knot - edelknaap, schildknaap m.; (teg.) knaap o. vvw., m. h. (van hout), knetteren,
borst, jongen, knecht. arbeider m., Z. knappen, vonken spatten; 2. naar tabak
wilg m.
rieken.
Knackmandel, ( - n) v. kraak - Berg-, Muhl-, Tuch- knappe.
Knappen, (knapple, geknappt) o. Knastig. bijv. nw. knoestig,kwastig,
amandel v.
Knacks, knaeksen, Z. knack, ww., Z. knacken, knislern; it. hinken; 2. met knoesten of kwasten.
bedr. ww., Z. knacken, knappen; it. knelKnaten, (knalde, geknatet) o. ww.
knacken.
dooi den modder waden.
Knack- weide, (-n) v . knotwilg pen.
Knappern, (knapperte, geknappert) Knatsehen, (knaischte,geknatschet)
m.; -werst V. metworst, knoflookworst,
bedr. en o. ww. knabbelen,knagen; nichts o. ww., m. h. door dik en dun loopen,
knakworst, cervelaatworst v.
Knagge, (-n) V. knoest, kwast, ze - haben, niets te knabbelen, te knagen flatkleren, ploeteren, in vuil water of slijk
plassen, morsen.
stomp n*).; (Ti'mm.) kniehout o.; it. kar hebben.
Knapp - eule, ( - n) v. kerkuil m.; Knattern, (knatterte, geknattert)
draagklamp m. voor planken;-doesv.,
(Volkst.) ein -n lirod, homp, bonk, brok -heil v. nauwheid, engheid v.; 2. matig o. Ww., m. h., Z. knastern, knistern.
soberheid, schaarschheid v., nood-heid,
Knauel, Knauel, ( - s, mv.Knauel
m.; 2. houten schroef v.
of Knduel) m. kluwen, opgerold garen Knaggennagel, (- nagels, mv. na.; -messer o. knipmes, zakmes o.
Knapps ! tussch . knap !, krak l; —! klosje, naaikussentje, speldenkussentje
- nagel) in. spijker in. van 8 tot 10 duim
da fiel er, krak, knap &; 2. bijw. es ging -, o.; auf - winden, wickeln, Z. knaueln;
of centimeters lengte, achtduimer m.
Knalt, ( - (e)s, mv. - e) m.(w.i.gebr.) het ging flink, het ging er ferm langs. (Nat. hist.) samenhooping, ophooping,
Knapp - sack, ( sach(e)s, mv. massa v., hoop m.; (Pl.) valsche jalappe
geraas, geluid, gekraak o.; - des Donners,
geraas o. van den donder; (van eene mijn -si cke) m. knapzak, haverzak m.; - schaft V. (vrucht).
Kn uel-blUthig, bijv. nw. met
&), springen o., ontploffing v.; (van ge- V. gezamenlijke jongens m. mv. van hetweren), losbranding, ontbranding v., zelfde gilde; 2. al de mijnwerkers eener samengehoopte bloemen; -gras o. samen
vingerkruid o.
-gehopt
schot o.; 2. knal, slag, klap m.; (van bus- mijn.
Knaueln, knaueln, (knauelte of
kruit), ontploffing v.; (fig., Volkst.) - unit Knappschafts- altester, (-sters,
Fall war eiris, het dier & viel niet het cnv.;' -ster) m. oudste mijnwerker m.; knduelle, gelcnauelt of geknanell) be^lr.
schot,onmiddellijk na het schot;bei ihm ist -lzasse v. kas v. voor oude of arme mijn- ww. oprollen, opwinden, tot een kluwen
-

-
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Kneif,( -(e)s, mv. -e)m. mes, knip
winden; (Nat. hist.) zich opeenhoopen, P[erd -, eene prop, een bal of knevel in den
mond of bek steken; die Stirne -, pransnijmes o.; (Tuinb.)-meso.;(Schn)
samenhoopen.
Knauen, (knaute, geknaut) bedr. gen, knevelen, den hoofdpranger aanleg snoeimes o.; - bindsel o. (Zeew.) draaiein Tau -, om de beting-gen;(Zw.) kabel, knijper ni.
ww. knauwen, kluiven, knagen, knabbeKn eifen, (knie/', gekniefen) bedr.
len; jemn. etw. zu - geben, iem. iets te leggen; 3. knevelen, ranselen, met een
ww. onr. knijpen, knellen, prangen,drukknauwen, iets moeielijks of onaangenaams touw met knoopen slaan.
Knebel-spiesz, (- es, mv. -e) m. ken; (Zeew.) den Wind -, dicht onder
te doen geven.
Knauer, (- s, mv. Knauer) m. jachtspies m.; -stock m., Z. -holt; - lrense den wind zeilen.
(Bergw.) hard, weinig erts bevattend' V. (Rijk.) kauwgebit, drinkgebit o., waKneifer, (- s, mv. Kneifer) m.(Nat.
tertoom m.
hist.) (gekuifde) duikereend, duikergans
rotsgesteente o.
v.; 2. slang v. van tiet boageslacht.
Knauerig, bijv. nw. uit harden Knobelung, v., Z. knebeln.
Knobelwachs, (- es) o.,z. rn.kne- Kneipe, (- n) v. knijp, kneep,knijpsteen bestaande, weinig erts bevattend,
velwas o.
tang v.; (fig., gemeenz.) verlegenheid,
moeielijk te breken.
Knauf, (-( e)s, mv. Knáufe)m.knop, Knecht, (-( e)s, mv. -e) m.knecht, kleine benauwdheid v., gedrang o.; 2.
knoop m.; 2. (Bouwk.) kapiteel o.; 3. bediende, mannelijke dienstbode m.; kramp v., snijdingen v. mv. in het lijf; 3.
(Art.) druif V. van het kanon; 4. (aan leibeigener -, lijfeigene, slaaf, onderhoo- kroeg, herberg, knijp v.
boomen), knoest, houtachtige uitwas m.; rige m.; (fig.) - der Sünde, slaaf,zondaar
Kneipen, (kneipte, gekneipt en
- stempel m. graveerijzer o., verstaalde m., hij die aan de zonde verslaafd is; kniep, gekniepen) bed r. ww. reg. en onr.,
jem. zum - machen, onderwerpen, tot Z. knei/en; 2. die Karlen -, knepen of
graveerstift v.
Knaupeln, (knaupelle, geknaupelt) een slaaf maken, in slavernij brengen; 2. kneepjes geven in, geheime kenmerken
o. ww., m. h. (Volkst.) knabbelen, kna- soldaat, lansknecht, schildknaap m.. Z. geven aan; die Wur/'el -, vervalschen; den
gen, kluiven; an einem Knochen -, kluiven, Fuszknechl; (Art.) Z. Stuckknecht; (Kook- Teig -, met handen en voeten verdeeknabbelen; (fig.) zich nuttelooze moeite k.) druiprooster m., druiprek o., druip- len; 1I. wed. ww. es kneipt mich im Leibe,
plank, vergiettest v.; it. Z. Plannenknecht ;' ik heb snijdingen in het lijf, het snijdt mij
geven.
Knauser, (- s, mv. Knauser) m. (Zeees.) marszeilsschootknecht,kardeels- 1 door het lijf; die Schuche - ihn, knellen,
vrek, kruimelaar, knijper, gierigaard m. knecht, strengewindreepsknecht m., Z. zeer doen.
Knauserei, v., z. m. vrekkigheid, Standblock; (Meub.) alles wat dient om Kneiper, (- s, mv. Kneiper) m., Z.
kruimelarij v.; 2. (inv. -en), gekruimel iets te schragen of te steunen, schraag, Kneifer; 2. kroeglooper m., hij, die veel
ezel m.; (Ridd.) edelknaap, schild de kroeg bezoekt.
o., vrekkigheid, gierigheid v.
-knapm.
Kneip -haha, hahn(e)s, mv.
Knauserig, er, -st) bijv. nw.inhalig, gierig, vrekkig, kruimelig; -er Knechtelei, v. slaafsche gezind- -hahne) ni. (Nat. bist.) aardtor v., loopheid, kruiperij, al te groote onderdanig- keer m.; -haken m. (Zeew.) takelhaak
Spieler, karig, armhartig.
m.; -kafer m. rolkever m.; -schenke v.,
Knáuserisch, bijv. nw., Z. knau- heid v.
Kneehte(1)n, (knechle(l)le, ge- Z. Kneipe (3); -schröter m. vliegend hert
serig.
Knausern, (knauserte, geknausert) knechte(1)t) o. ww., m. h. als een knecht o., schalebijter m.; -wurm m. knoppen
(een worn); -zang v. krrijp--vretm.
o. ww., m. h. kruimelen, gierig, vrekkig denken, handelen, als knecht dienen,
knecht zijn; 2. bedr. ww. als een knecht tang, nijptang v.
zijn.
Knaust, (- es, mv. -e) m.,Z. Gneist; behandelen, onderdrukken, in slavernij Kneisz, (- es) m., z. m. (Bergw.)
gneis m.; 2. aardpekachtige schilfersteen
brengen, tiranniseeren.
-birne v. gele muskaatpeer v.
Knautsehen, (knautschle, ge- Knechterei, v., Z. Knechischa f t. o.; - eisen o. (Looi.) schraapmes, schaafKneehtiseh, bijv. en b. (i. k.bet.) mes o.
knaut schel ) bed r. ww. kortdrukken,
als knecht, als een slaaf, slaafsch, onderkneuzen, kreukelen.
Kneiszen, (kneisate,gekneiszl) bedr.
Knautzen, (knautzte, geknautzet) worpen, kruipend; -e Furcht, slaafsche ww. (Looi.) schaven, schrapen.
o. ww. snuffelen; it. door den neus pra- vrees v.; sick - benehmen, kruipen, als
Knellbeere, (- n) v. (PI.) bellaeen slaaf handelen, hoogst onderdanig donna, wolfkers, groote nachtschade v.
ten.
Knebel, (- s, mv. Knebel) m. knup- zijn; -e Seele, slaafsch, laag; das -e We- Kneller, (- s, mv. Kneller) m.
pel, pakstok m.; (Ontik.) (aan de vingers sen, slaafschheid v.; ubersetzen, hoogst (Hand.) gemeene, slechte tabak v.
k), lid o., geleding v.; (Art.) sluitstukje of uiterst getrouw, nauwkeurig, slaafsch.
Kneten, (knetete, geknetet) bedr.
KnQchtlich, bijv. nw. als een ww. Brod, den Teig -, kneden, met de
o. (van het sleeptouw); (voor takkebossen), pakstok, spanstok rn.; einem Hunde knecht, eigen aan een knecht, onderge- handen bewerken; den Körper - , kneden,
einen - anlegen, een knuppel of kneppel schikt; -e Dienst, Z. Knecht(s)dienst (1); drukken, wrijven; (fig.) Z. kniltern.
Kneter, (- s, mv. Kneter) m. kneaandoen; (Zeew.) beting v.; 2. mondprop -er Gehorsam, slaafsche gehoorzaamder in.
v., mondbal, mondprang, knevel m.; (bij heid.
Knecht(s)arbeit, (- en)v.slaafsch Knet-getriebe, bes, mv. -be)
lastdieren), pakstok m.; (Pl.) sterrekruid
o., koedille v., koeienoog o.;it.kervel v.;3. werk, knechtswerk o., slafelijke arbeid m. o. kneedmachine v., kneedwerktuig o.;
Knochtsehaft, en) v. stand m. -scheit o. kneedhout o., bakkersspatel v.
(fig.) lomperd, dommerik, vlegel m.;4.Z.
van knecht, knechtschap o., onderhoori- om deeg af te steken.
Knebelbart.
Kn@bel-bart, bart(e)s, mv. gen m. en v. mv.; (fig.) slavernij, onder KnQtsehen, ( knelschte,geknetschet )
verdrukking v.; harte -, harde-druking, o. ww. (Volkst.) ineendrukken, ineen
-bärte) m. knevelbaard, knevel,snorbaard
-fromeln,
m.; 2. (Pl.) slingerplant v.; —eisen o. slavernij v., ijzeren juk o.; das - brechen,
verkreukelen.
het slavenjuk afwerpen.
knevelijzer o.
Knet—stube, (- n) v. kneedkamer
Kneb(e)ler, (- s, mv. Kneb(e)ler) Knecht(s)- dienst, (- es, mv. -e) v.; -trog m. (kneed)trog m.
m. (Landh.) schoovenbinder, knevelaar m. knechtsdienst in., knechtswerk o.; 2.
Kniek, (-( e)s, mv. -e) in. knak,
stand m. van knecht; it.—e versehen,den klats, klap in.; einen - thun, een knak
m.; 2. kelderknecht m.
Knebelholz, holtes, mv.-hólzer) dienst, het werk van een knecht ver-'. geven; - knack ! knik, knak !, krak! ; 2.
o, (Landh.) hout o. om het touw van het richten; (gemeenz.) onaangename en scheur v., barst m., spleet v.; (aan kleepak aan te trekken; 2. (Hoed.) span- moeielijke diensten doen; -geist m.slaaf- deren), plooi v.; 3. kneuzing, kreuk v.,
sche geest m., slaafsche gezindheid, on 1 indruk m.; (fig.) Z. Knack.
rad o.
Knebeln, (knebelte, geknebelt) bed r. derworpenheid v.; -geld o. belasting v. Kniek, (-( e)s, mv. -e) o. haag,heg,
tuinhaag, omheining v.; it. Z. Gehölz.
ww. die Garben -, binden, samenbinden; voor dienstboden; -sinn m., Z. -geist.
Kniekbeinig, bijv. nw. met knik 2. de prop in den mond steken; das Maul Kneehtvieh, o., z. m. vee o., dat
kende knieën.
-, het stilzwijgen opleggen; jemn., ein den herder of den knecht toebehoort.
(-

(-

-

( -

(-

(-

(-

-

Kni.
Knieken, (knickte, geknickt) bedr,
ww. einen Zweig -, knakken, breken,doen
afknappen; (Jachtw.) eiven Hasen ,neerslaan, den kop afschieten; ein Glas -,
breken, doen bersten; 2. o. ww., m. h,
kraken, knakken, scheuren, bersten, splijten; it. buigen, neerslaan; er kniekt im
Gehen, zijne knieën knikken; it. Z. knausern.
Knicker, (-s, mv. Knicker) m.knik,
wenk m.; 2. knikker m.; it. Z. Knauser.
Kniekerei, (-en) v., Z. Knauserei.
Knickerig, ( -er, -st) bijv. en b.
(gemeenz.) met knikkende knieën, knik kend; 2. Z. knauserig.
Kniekern, (knickerie, geknickert)
o. ww., m. h. knakken, kraken; 2. im
Gehen -, Z. knicken; 3. Z. knausern.
Knick-fang, (-fang (e) s, m v.-/'tinge)
m., Z. Genick/ang; - fusz m., Z.Knicks(2).
Kniekieht, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
Knick (3).
Knieklaueh, ( - es) m., z.m.neerhangend knoflook o.
Knieks, (-es, mv. -e) m., Z. Knick;
2. buiging, neiging, kniebuiging v.
Knicksen, (knickste, geknickst)
o. ww. (gemeenz.) buigen, neigen, eene
buiging maken, groeten.
Knick - stag, ( - (e)s, mv. - e) m.
(Zeees.) looze stag, borgstag o.
Knie,( -s, mv. -e)o. knie v.; sich auf
die -e niederlassen, auf die -e fallen, op de
knieën vallen, knielen; eine Sacheüber's
- brechen, plotseling afbreken, een einde
maken aan; it. (Volkst.) den knoopdoorhakken; 2. (Vest.) benedendeel o. eener
batterij, kniehoogte v.; (Berges.) hoek m.
Knie - band , (-band(e)s, mv. -bander) o. knieband, kouseband m.;(Ontik.)
knieverband o.; (Werkt.) knieband m.;
-bausch m., Z. -rose; -beuge v. knieboog
m., knieholte v.; —musket m. buigspier
V. van de knie; - beugen o., -beuqung v.
kniebuiging, diepe vereering v., knielen
o.; -biege v., Z. -beuge; -bug m., Z.
-beuge; -Miugel m. (Berges.) kniestuk,
lederen kniestuk o.; -busch m. (Boschw.)
laag gehouden struikgewas, takhout o.
Knieen, (knit te, geknie(e)t)o.ww.,
m. h. en s. knielen, op de knieën vallen,
op de knieën liggen, geknield zijn; 2.
bedr. ww. elleboogvormig ombuigen,eene
bocht of kromte maken aan; 3. wed. ww.
sich wond -, door het knielen zich ver
gekniet, omgebogen, hoekig, el--wonde;
leboogvormig, knievormig.
Knie - eisen, ( - eisens, ,nv. - eisen)
o. (Zeew.) boegband m.; -fall m. knieval
m., Z. Fuszlall; - flugelbunder o. mv.
(Ontlk.) bandaclitige knievleugels m.
mv.; -fórmig bijv. en b. knievorrnig;
- galgen m. omgebogen galg v.; -gebiisch
o., Z. -busch; -geige v., Z. Bratsche; -gelenk o. kniegewricht o.; -geschwulst v.
kniegezwel, gezwel o. aan de knie; -gichi
V. kniejicht v., gonagra o.; -gichtig bijv.
nw. met kniej icht behept; -gras o. spurrie
v.; -gurtel m. knieband, kouseband m.;
-halter m. (Vleeschh.) knieband m., touw
o. dat aan den hals en den poot van wilde ossen & gebonden wordt; -hoch bijv.

Kno.

Kni.
nw. zoo hoog als de knie, kniehoog; -höhe
hoogte v. der knie; 2. (Art.) kniehoogte
v.;-hohlung v., Z. -beuge; -holt o. omgebogen hout o.; 2. (Zeew.) kniehout o.; 3.
(Pl.) pijnboom,denneboom m. der Alpen;
4. (Landb.) kniehout o., houten beugel
m. aan het vee omgehangen; -kappe v.,
Z. - bilgel; -kardätsche v., Z. -streiche;
-kehle v., Z. -beuge.
Kniekehlen - band, ( band(e)s,
mv. -binder) o. (Ontik.) knieboogligament o.; -blutader V. knieboogsbloedader
v.; -musket m. knieboogspier v.; -nerve
V. knieboogzenuw v.; -schlagader v.knieboogsslagader v.
Knie-kissen, kissens, mv. -kissen) o., Z. - polster; -lade v. naaldenma
v.; -leder o., Z. -bagel; - polster-kerslad
o. knielkussen, knielbankje o.; - riemen
m. knieriem m.; 2. (Schoenra.) spanriem
m.; -röhre v. omgebogen buis of pijp v.;
-Scheibe v. knieschijf v.; -schnallev.kniegesp ni.
Kniese, (-n) v. (Zeew.) vrang v.,
buikstuk o.
Kniest, (-es) m., z. m. (Bergw.)
kopererts houdende bergstof v.
Knie - streiche,v., z. m.(Lakenw.)
fijnste manier v. van wol te kaarden,
fijne kaarde v.; -slreichen o. kaarden o.
op de knieën; -streicher m. fijnkaarder
m.; -stuck o. kniestuk, knieleder o.;
(Schild.) kniestuk o., schilderij v. ter
halve grootte; -stutze v. (Timm.) kniestut m., bankje o.; -tuck o. kniedoek m.,
kniedoekje o.; -weit bijv. nw. (Rijk.) das
Pferd ist —, heeft de knieën te ver van
elkander.
Kniff, ( - (e)s, mv. - e) m. kneep v.,
knijper o.; jemn. einen - geben, een kneep
geven, knijpen; 2. plooi, vouw v., rimpel
m., kreuk v.; (fig., i. k. bet.) streek m., list
v., kunstgreep, bedriegerij v.; -e and
Pfiffe, streken en treken.
Kniffehen, o. (verkl.) kneepje o.;
it. plooitje, vouwtje o.; (fig.) kleine streek
-

(-
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klein mensch m., dwergje, dreumesje,
ventje, kereltje o., dreumes, dwerg m.
Knirren, (knirrte, geknirri) o.ww„
Z. knarren, knirschen.

Knirrfieken, (knirr f ckte,geknirr,^ickt) o. ww. vechten, ranselen, slaan.
Knirsehen, (knirschte, geknirsch(e) t) o. ww., m. h. knarsen, kraken;
mit den Zkhnen -, op de tanden knarsen;
it. schuimbekken van woede; 2. bedr.
ww., Z. knicken, zerknirschen; it. vermalen, kort stampen, kneuzen; II. o. zelfst.
knarsen, geknars o.
Knistergold, ( - (e)s) o., z. m.
klatergoud o.
Knisterig, bijv. nw. knappend,
knetterend.

Knisterkerze, (-n) v. (Volkst.)
kaars v., die knapt of knettert.

Knistern, (knisterte, geknistert) o.
ww., in. h. knappen, knetteren, kraken;
mit den Zahnen -, knarsen; das Biskuit
knistert unter den Zähnen, kraakt; ich
hire eine Maus -, knabbelen, knagen; 2.
bedr. ww. Brodrinde -, doorknagen, doorbijten.
Knitsehen, (knitschte, geknitsch(e)t) o. ww. kneuzen, klein drukken;
2. bedr. ww. verkreukelen, verknoeien.
Knittel, ( - s, mv. Knittel) m., Z.
Knuttel.

Knitter,

(-s, mv. Knitter) in. val
plooi, vouw, kreuk v.; -gold o., Z.-sche
Enistergold.
Knitterig, bijv. nw. gekreukeld,
vol kreuken, vouwen of plooien, verfrommeld; (fig.) verdrietig, brommig.

Knittern, (knilterte, geknittert) o.

ww., m. h. kraken, knappen, knetteren;
2. m, s. of wed. ww. sich -, kreukelen,
gekreukeld worden; 3. bedr. ww. Papier
-, kreukelen, ineendrukken, verfrommelen.
Kn^be1, (-s, mv. Knöbel) m., Z.
Knöchel; (Hand.) stukjes barnsteen o.
van de derde grootte.
m., list v.
Knobel - fisch, ( - es, mv. - e) m.
Knippehen, o. (verkl.) knipje, walvisch m. met zes bulten, knobbel
tikje o., Z. Knipp.
-lerche v. knoflookleeuwerik m. -visch;
Knipp, (-(e)s, mv. -e) m. knip m.
Knoblauch, (-(e)s) m., z. m.
voor of tegen den neus; 2. klappen o. knoflook, knooplook o.
met of op de vingers; (fig.) jemn. einen KnQblauch - artig,bij v.nw.knof- schlagen, heimelijk spotten met, voor lookachtig; -birne v. stinkpeer v.; -baum
den gek houden; 3. slag m. op den vin- m. stinkboom m.; -braten m. knoflook
gertop, tik m.; 4. borrel ni.; it. Z.Knipps.
-brühe v. knoflooksaus v.;-vlescho.;
Knippen, (knipple, geknippt) o. -geruch m. knoflookreuk m.; -kraut o.
ww., m. h. met de vingers knippen; it. watergermander v., knoflookkruid o.;
borrelen, een borrel drinken; 2. bedr. -schwamm m. naar knoflook riekende
ww. op de vingers tikken.
paddenstoel m.; -smittwoch m. WoensKnipp - ka,ulehen, o., - kugel, dag m. na Pinksteren; -zehe V. knoflookV. knikker m.; -kügelein o. knikkertje o.; schil v.
mit —(n) spielen, knikkeren, met knikKnQeheisen, ( -sens, mv. -sen) o.
kers spelen.
hamer m., nijptang v., folterhamer m.;
Knipps, (-es, mv. -e) m., Z. Knipp; (fig.) lastig kind o.
2. Knirps.
Knochel, (-s, mv. Knöchel) m.
Knipp-schere, (-n) v. (knip) - kneukel, knokkel m.; (van den voet),enschaar v.
kel m.; (van dièren), enklauw m., kootKnippsen, (knippste, geknippst) o.! been o.; (fig., gemeenz.) gewicht, beentje
ww., Z. knippen (2).
o.; -band o. (Ontlk.) tot den enkel beKnipptasehe, (-n) v. beugeltasch' hoorend ligament o.

v., knipje o.

Knlehelchen, Knochlein, o.
Knirps, (-es, nlv. -e) m. zeer (verkl.) kneukeltje, knobbeltje, knok-
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Kno.

Kno.

Kno.

Knollicht, bijv. nw. bolachtig,
keitje o., beentje o.; (Sp.) bikkeltje o.; -naiit v. (Ontik.) beenverbinding v.,
beendernaad in.; -ol o. beenolie, olie v. rnet knobbels, knollen; (lig.) lomp, oubemil - spieler, bikkelen.
KnQchel — eisen, ( -sens, mv. -sen) uit beenderen; 2. olie v., die door been houwen.

o., Z. Knöcheisen; - fortsulz m . verlenging
V. van den kneukel of den enkel.
KnQeheln, (knóchelie, geknöchell)
o. ww., ni. h. (gemeenz.) bikkelen; ..
bedr. ww. met den kneukel slaan, plagen,
kwellen; it. verdrukken.
Knochen, (-s, mv. Knochen) m.
been o., knok m., bot o.; (aan het dik van
het been), dij v., dijbeen o,; star/re - haben, sterke knokkels hebben; es ist nichis
als Haut and - an ihrn, Z. Haul; 2. gebeente o., beenderen o. mv.; 3. nv.
(Volkst.) ledematen o. mv.; 4. beenachtig
weefsel o., beenderen o. mv., geraamte o.;
in - verwandeln, een goraamte worden,
zoo mager worden als een hout.

Knochen-abblatterung , v.
(Heelk.) afschilfering v. van het been;
-ansatz m. beenknobbel m.; -arbeit v.
beendraaien, beendraaierswerk o.; -arbeiter in. beendraaier m.; -arlig bijv. nw.
beenachtig, beenvormig; -asche v. beenasch, asch V. van verbrande beenderen;
-austrilt m. verrekking v.; it. breuk v.;
-auswuchs m.,Z.-ansatz; -band o. (Ontlk.)
beenband in., beenachtig ligament o.;
-bell o. hakmes o.; -beschreibung v. beenbeschrijving v.; -brand ni. (Veea.) beenvreting v.; -brecher m. beenbreker, zeearend, vischarend ni.; -bruch in. beau^breuk, teenbreuk v., breken o. van een
been; -dreher m. beendraaier,kunstdraaier
m. uit been; -dungung v. bemesting v.
met beenderen. beendermest in.; -dure
bijv. nw. zoo mager als een hout, zoo vet
als een Spaansch anker; -entzundung
beenontsteking v.; -erde v. (Delfst.)aardachtige phosphoorzure kalksteen o.; -er-

heendringt; 3. brandig riekende, dierlijke
olie v.; -p%anne v. (Ontlk.) beenholte v.;
-platte v. (Ontik.) beenvlakte v., beenvlak o.;-sage v.(Heelk.)beenzaag v.;-saner
bijv. nw. (Scheik.) Z. phosphorsauer;
-säulchen o. beenzuiltje o.; -satire v., Z.
Phosphorsdure; -schlagader v. (Ontlk.)
been- slagader v.; -schleie v. zeelt v. (eert
visch); -schnterz in. beenpijn, pijn v. in
de beenderen; -schwarz o. beenzwart,
ivoorzwart o.; -splilter m. heerschilfer
v.; -stein m. beenversteening v., beendersteen m.; -thiere o. mv. werveldieren,
dieren o. mv. derwervelbeenderen; -ver
-bindug,verinugv.,Z-[ung;
-versteinerung v. beenversteening v.; -weh
o. beenderenpijn, pijn v. inde beenderen;
-werk o. beenwerk, uit been vervaaríligd
werk o.; -wuchs nl. beendergroei in., ver
overgang in. tot been; -zerle--benigv.,
gang V. ontleding v., onderzoek o. der
beenderen.

KnQchern, bijv. en b. beenen, nit
been bestaande, uit been vervaardigd.
Knochicht, bijv. en b. op been gelijkend, beenachtig, als been.
Knochig, ( -er, -st) bijv. en b. grof
van been, vol beenderen; (Ontlk.) sterk
van beenderen, knokkelachtig.
KnQchlein, o. (verkl.) beentje,
knoltje, kneukeltje o.
KnQchler, (-s, tnv. Knöchler) m.,
Z. Knochenniann (fig.); it. tiran, ouderdrukker, dwingeland m.
KnQeke, (-n) v. streng v., samen gedraaide bundel m. garen, wol &.
KnQdel, (-s,mv.Knbdel) o.(Kookk.)
melkkluitje, vleeschballetje o.; it. ge-

KnQllig, ( -er, -st) bijv. nw. (Pi.)
knobbelig, kuol,belachtig; (PI.) vol bulten; (Volkst.) lomp.

Knoll - kafer, (-kd[ers, mv. - kaler)
m. knolkever, byrrhus in.; -lilie v. wilde,
Turksche lelie, berglelie v.; - rullig m.
knolradijs v.; -sucht v. beenvreting,knobbelziucht, knobbeljicht v.; -wicke v., Z.
Erdnuss.
KnQpel, (-s, mv. Knopel) m., Z.
Krtd ael.
Knopeln, (knopelte, geknopelt) bed r.
ww. in den knoop trekken; (fig.) in de
war helpen.
Knopf, (-(e)s, mv. Knóp[e) m.knoop
m.; 2. torenspits v.; (van eerie piramide),
plant, uiteinde v.; (van eene zuil), kapiteel o.; (aan een degen), degenknop m.;
(aan een zadel), zadelknop m.; (van eene
speld), kop m.; (PI.) Z. Knospe; 2. ver
bloemen aan de toppen-zamelingV.v
van bloemen en vruchten, kopje o.;
(Zeees.) (aan touwen), knoop m.; it.

zwölf KnópTe in einer Stunde lau fen,
twaalf knoopen in een uur loopen; (fig.)
den - auf deny Beulel haben, de hand op
den zak houden.
Knopfbaum, (-bauni(e)s, mv.
- bilunie) in. (1'l.) boom m. riet kegel- of
knoopvormige vruchten; 2. hoorn in. met
bolvormige bloemen; 3. rother —, judas
-binse-bom.,wildhansro;
V. knoopriet o.

Knopfchen, Kni^phein, o.

(verkl.) knoopje o., Z. Knopf; -[ara m.
(Pl.) steenvaren v., hertstong v.
KnQpf- draht, (-draht(e)s, mv.
- drukte) m. (Sp.) kopdraad o.; —schneider m. kop(draad)snijder m.; —spindel
zengend bijv. nw. (Gen.) beenvormend; droogde peer v.
-erzeugung V. (Gen.) beenvorming v.; Knoll,(-(e)s, mv. -e)m.,Z. Knollen. V. kopvorm in.; -eisen o. (Sp.) kopijzer
Kno11 - bein, ( - (e)s, mv. - e) o. o., ijzer o., waarmede de speldekop ge-fäule v., Z. -frasz; -feile v. (Fleelk.)
beenvijl v., tandschrapper ni.; -fels in. olifantsziekte v.; - distel v. velddistel v. vormd wordt.
Knollen, (knollte, geknollt) bedr. Knopfelkissen, ( -sens, mv. -sen)
(Bergw.) beenachtige rots v.; -[elt o., Z.
-mark; 2. beenenvet o.; -fisch m. been- ww. (Bak.) den Teig -, nog eenmaal kne- o. kantinakerskussen o.
KnQpfeln, (knóp[elte, geknóp[elt)
visch m.; 2. koffervisch m.; -[ortsatz in. den, voor de tweede maal kneden.
Knollen, (-s, mv. Knollen) m. o. ww., in. h. (Naai.) kuoopen.
(Ontik.) beenverlenging v.; -frasz m.
Knopfen, (knop[te, geknopt) bedr.
beenvreting v., beenvreter m.; -[age; (verkl. Knóllchen o.) klomp, bol, hoop m.,
-fugung V. (Ontik.) beenverbinding,been- massa v.; (Heelk.) maankalf, moederkali ww. van een knoop of knop voorzien.
Kngpfen, (kucöpfie, geknöp[t) bedr.
geleding v., beengewricht o.; -gebaude, o.; ein - Blat,klonter,klornp m.; ein - Brod,
-gerust o. (Ontlk.) beenderengestel, ge- bonk v., hump m.; (tlergw.) hoop m. ww. knoopeu, toeknoopen, vastknoopen,
raamte o.; -gerippe o. geraamte o.; -glas slakken; 2. (Nat. bist., Gen.) knobbel, met een knoop vastmaken.
Knopf- form, (-en) v. vorm rn.
o. (Scheik.) glasachtige korst v. vanver- bult, bultvormige uitwas m.; (lig.) lompe
van een knoop; 2. vorm m. voor een
kalkte beenderen; -hand v. magere hand vent, grove kerel, lomperd in.
Knollen -blume, (-n) v. knol- knoop; 3. knoopvorni m.; - fortsaiz m.
v.; 2. ontleedkundige bewerking v. der
hand beenderen; -hart bij v. nw. beenhard, bloem, bergranonkel v.; -f'örmig bijv. nw. (Ontik.) naar een gewrichtsknokkel gezoo hard als been; -hauer in. vleeschhou- knobbelvormig, knobbelig; (Gen.) bultig; lijkende beenuitwas ni.; -gieszer m. knoower, slachter, slager m.; (fig.) Z. -mann; -gewrrchs o. knolgewas, bolgewas o., knol- pengieter m.; -gieszl ornt, -gestalt v., Z.
-hans o. beenderhuis, knekelhuis o.; plant v.; -gras o. naar tarwe gelijkende -form; -gras o. knoopgras o.; -grube v.
-haut v., -háulchen, -háullein o. been- haver v.; -kraut o. knobbelkruid, spier- (Ontik.) beenvormige holte v.; -haken
vlies, beenvliesje o.; -kern m. beenkern klierkruid, wild zoethout o.; 2. klapbes - m. knoopentrekker m.; -hammer m.
v.; -knoten m. gewrichtsknokkel m.; seboom, linzeboorn in.; -rebev.,Z.-wicke; (Goudsen.) klophamer, drijfhamer ni.;
-krankheit v., Z. -weh; -krebs in., Z. -selleri m.knolsellerij v.;-stein in. (Delfst.) - handel m. knoopenhandel, knoopenwin-Pilule; -lehre v. beenderleer, leer v. der leveropaal m.; -wicke v. Amerikaansche kel m.; -holz o. (Sp.) kophoutje o.; it. Z.
beenderen; -los bijv. en b. beenderloos, aardnoot v.; -wurz v., Z. -kraut; 2. groot -form (3); -kraut o. schurftkruid o.;
zonder beenderen; -mann in. geraamte o.; klierkruid o.; 3. Z. Erdnuss; -zwiebel m. -knotengras o., Z. -binse.
Knopflein - dotter, (-dotters,mv.
(fig.) de dood m.; (Scherts.) Hein, been- knolajuin m.
derman, de man m. met de zeis; -mark Kno11 - fusz, (-[icszes, mv. - fiisze) -dotter) M. ritsvormige vlasdotter v.;
o. beendermerg, merg o. uit beenderen; m. Gen.) olifantsziekte v.; -ha fer m., Z. -gras o. hondsgras, kweekgras o.
Knopf—loch, (-loch(e)s, mv. -ló-mehl o. beendermeel, beenpoeier o.; Knollengras; -horn o. radijs v.
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cher) o. knoopsgat o.; -eisen o. (llandsch. ) tel ni.; -ring m. ringvormig kraakbeen
Kn^tchen, KnQtlein,o.(verkl.)
knoopsgatenschaar v., knoopsgatijzer o.; o.; -scheibe v. kraakbeenachtige schijf v.; knoopje, strikje, knopje o., Z. Krcolen.
KnQte, (-n) v. (gemeenz.) knoop
-holt o., -schraube v. knoopsgathoutje o. -thier o. kraakbeenachtig dier o.
Knopf-macher, (-chers, mv. KnQrrbörs, ( - es, mv. - e) m.gron- m., Z. Knoten; (6g.,Student.)han{iwerks-cher) m. knoopeumaker, knu,openfabrikant ui.; -arbeil v. knoopenmakeu o.,
knoopenmakersvverk o.; -waare v. knoopen ni. mv.; - handwerk o. knoopenmaken o.
Knopf- nadel , (-n) v., Z. Steek nadel; -nelke v. anjelier v., die uit eene
andere aan een afzoi,derlijken steel groeit;
- platte v. (van een geweer), pan v.; (aan
eene deur), lichter m. van de klink; -rad
o. (Sp.) koprad o.; -regel o. achtvoetig
orgelregister o.; -rose v. knoproos, roos v.
met groote knoppen; -schere v. spelden makersschaar v.; -seide v. knoopzijde v.;
- spanra o. (Zeew.) spanwant o.; - spindel
v., Z. -drahtspindel; -spinner m. hij, die
de koppen aan spelden of naalden maakt,
-stein m. versteende zeeegel ni.; -strunzpf
m. slobkous v.; -triebel m. (Zwaardv.)
werktuig o. om de degenknoppen te
draaien; -überzug m. knoopovertrek in.,
bekleeding v. van knoopen; - zuurzet v.
ritsvormig duizendguldenkruid o.;-zieher
m., Z. - haken.
KnQpper, (-s, mv. Knopper) m.galnoot v.; (fig., gemeenz.) kort, dik
mensch m.

deling, knorhaan m.

Knorren, (-s, mv. Knorren) m.
(verkl. Knt rrchen) o. ruigheid, ruwheid
v.; (in hout), kwast m.; (aan een boonra),
knoest m.; (in riet), knoop m.; (t ► ntlk.)
gewrichtsknokkel m.;, (aan de handen),
kneukel in.; (east de voeten), knok(kel)
in.; -Icreuzband o. (Ontik.) tot het hei
beenverband of liga -ligbenhord
o.; -muskel in. uitstrekkende spier-rnet
V. an den voorarrn, elleboogspier v.
Knorrhahn , (-hahn(e)s, mv.
-hähne) m. Afrikaansche trapgans v.; it.
knorhaan m. (visch).
Knorrieht, bijv. en b. als een
kwast, als een knoest.

gezel in.; it. lummel,louiperd,vlegel m.

Knótol, ( - s) m., z. M. wijntin o.
KnQteln,

(knólelte, gehniilelt) o.

ww. knoopjes maken, knoopjes leggen.
Knoten, ( - s, mv, Knolen) m. knoop
m., strik m.; (in wol), nop v.; (Lakenti.)
die - of Knölchen auszupp[en, het laken
noppen; (Pl.) knobbeligheid v., knobbel,
knoest m.; (Ontik.) lid o., geleding v.;
it. zenuwknoop, peesknoop in.; (Gen.)
(van de jicht), - anselzen, zich tot knobbels zetten; (aan het einde van beende
knokkel, kneukel m.; (Wijng.) af--ren),
legger m.; (Zeew.) springsprenkel in. op
den kabel, kabelknoop m.; (Glaz.) (in
glas), blaasje o.; (Sterrenk.) knoop m.;
2. woeielijkheid, verwarring, hindernis
v., hinderpaal m.; da stee At der -, daar
zit de knoop, daarin zit de moeielijkheid;
den - Ibsen, de inoeielijkheid uit den weg
ruimen; den - zerhacken, den knoop doorhakken; (Dichtk.) knoop m., oplossing
v., intrige V.
KnQten, (knotete, geknolet) bedr.
ww. knoopen, vlechten, mazen.
KnQten -ader, (-n) v. heupader
v.; -band o. knoopkoord, koord o. met
knoopen; -blame v., -blumchen o. sneeuw
-blumig, -bluthig bijv. nw.wet-kloje.;
bloemen aan de knoopen of geledingen;
-band m. (Delfst.) groene papegaai in.
(schelp); - jisch m. walvisch m. met zes
bulten; - fórniig bijv. nw. knoopvormig;
(Ontik.)peesknoopvormig; -%uchsschwanz
m. (1'l.) vossestaart rn.; -gras o. panikgras o.; braunes —, Z. Knolgras; - koralle
V. sterkoraal o., zeester v.; -kraut o., Z.

Knorrig , ( -er, -st) bijv. en b. kwastig, knoestig, vol kwasten of knoesten.
Knorz, (-es, mv. -e) m. (gemeenz.)
knoest, kwast m.; 2. (fig.) Z. Grobian.
Knorzig, ( -er, -st) bijv. nw. (gemeenz.) Z. knorrig; 2. (fig.) broinmig.
Kn4spehen, o. (verkl.) knopje o.
KnQspe, (-n) v. knop, bloemknop,
vruchtknop m., bot, kiem v., uitspruitsel
o.; -n treiben, Z. knospen; Stockknospe,
wortelspruit, plantenkiem v.; (fig.) kiem
KnQpper - eiche, ( - n)v.eikeboom v., knop m., spruitje o.; der Tod pfli ckte
m. niet groote eikels; -eisen o. (Sm.)grof diese zarte -, de dood rukte dien teederen
gesmeed staafijzer o.; -gallfliege v. gal- knop weg.
wesp v.; -hammer m. hamer m. voor
Knospen, (knoopte, geknospet) o.
staafijzer; -kirsche v., Z. Knarpelkirsche. Ww., m. h. knoppen, uitloopen, ontkieKnoppern, ( knopperte, geknoppert) men, spruitjes schieten, uitbotten; 2. onto. ww. knabbelen, knagen.
luiken, op het punt zijn uit te komen.
Knoppersti ck, ( - (e)s) o., z. m. Knospen, (-s, mv. Knospen) m.
staafijzer o. voor spijkers.
houten klomp m.
Knorieh, (-(e)s) m. spurrie v.
Knospen-artig, bijv. nw. knop KnQrpel, (-s, mv . Knorpel) m. vormig, kriopachtig,alseenknop; -beiszer -wurz; -linie v. (Sterrenk.) knoopenlijn
kraakheen, knorbeen 0.; (Kookk.) zacht' m. knoppenbijter in.; -forniig bijv. en b. v.; -los bijv. uw. zonder knooperr; (Pl.)
kalfskraakbeen o.
knopvormig; (Delfst.) met gemmen ol" zonder knoopen, geledingen, knobbels of
KnQrpel, (-s, mv. Knörpel) m. edelgesteenten versierd; niit —en Blumen, knoesten; - lósung v. ontkuooping, inmuurpeper V.
met in knoppen besloten bloemen; -gras trige v.; -moos o. eikenmos, koraalmos
KnQrpel - ähnlieh, bijv. nw.l o., Z. Oegenkraut; -haul v., -hrutchen o., o.; -nabel m. (Delfst.) versteende vlinkraakbeenachtig, als kraakbeen; -ansatz -holle v. huid v. der knoppen, knoppen dervleugel m.; -ohr o. uit korrels beo.; -ka%er m.,l
m. (Ontlk.) aanwas, bijwas m., beenaan-huidv.,knopels(j) staande zeeoor o.; -perrücke v. pruik v.
groeisel o., dat enkel door het beenvlies Z. -beiszer; -kranz m. krans m.van bloem met een knoop, knooppruik v.; - rieken
en door kraakbeen niet het hoofdbeen
-schuppen v. m. (Pl.) den knop-knope; m. (lielfst.) zeeduizendbeen m., zeepis vereenigd is; -arlig bijv. uw., Z. -ûhrnlich; beveiligende schilfers V. mv.; -lragend sebed, keverschelp v.; -scheide v.([)elfst.)
-band o. (Ontlk.) kraakbeenverbinding bijv. uw. knophen dragend; (lielfst.) zeescl:eede v.; - schelle, -schneeke '.knobv.; -beinfiigsng v. verbinding v. van been edeisteenen bevattend; (Nat.hist.) knop- belige, helmvormigeschelp v.; -schurzung
met kraakheen, Z. -[iigitng; -beschrei - pen voortbrengend, botten schietend; V. (Dichtk.) leiding, ontwikkeling v.,
bung v. kraakheenbeschrijving v.; -blame -Ireiben o. knoppen krijgen, knoppen- of gang m. van de ontknooping, intrige v.;
V. strandkruid o.; - fisch in. kraakbeen botten-zetten, uitloopera o.; -tretbend bijv. -schwamm m. knobbelzwanen v. en o.;
m.; -flosze V. kraakbeenachtige vin-visch nw. knoppen krijgende, botten zettende; -seil o. (Leid.) touwladder v.; -spark nl.
v.; -floszer m., Z. -fisch; - f ugung v.kraak- -voll bijv. nw, vol knoppen; -zeil v., z. sterrekruut o. met geledingen, spurrie v.;
beenvereeniging v.; -haul v. (Ontlk.) m. tijd in. der uitbottine;.
-sprache v. geschiedenis, taal v. door
kraakbeenvlies o.
Knorperieh, (-(e)s, mv. -e) m. knoopen in een koord of touwaangeduid
Knorpelicht, knorpelig,bijv. (['l) Kaapsche tijmachtige plant, thyme- of uitgedrukt; -spreu v. bal ni. van vlas
nw., Z. kriorpelarlig; it. uit kraakbeen be- tea v.
-stern m. (lielfst.) knobbelige zee--zad;
staande, kraakbeenig.
Knospern, (knosperte, geknospert) ster v.; -stock m. knoestige (doorn)stok,
KnQrpel - kirsche, ( - n) v., Z. o. ww., Z. knorpeln.
knuppel m.; -sturnrhaube v. (Uelfst.)
Knarpelkirsche; -kraut o., Z. Muuerp fefl'er;
KnQspicht, bijv . en b. op knoppen driehoekige, bruinmarmeren helmschelp
- leiare v. kraakbeenleer, leer v. derkraak- of op een knop gelijkende; (Delfst.) op v.; -weise bijv. en b. in knoopen, knoopsbeenderen.
edelgesteente gelijkende.
gewijs; -waist m. kussen o. met knobKnQrpeln, (knorpelte, geknorpelt) Knospig, bijv. en b. vol knoppen, beltjes; -wurm in. eetbare paddenstoel
o. ww., Z. knarpeln.
kno Apen dragende.
m.; -wurz(el) v. spierklierkruid o.
KnQrpel - platte, ( - n) v. (Ontik.) Knospung, v., z. m. ontwikkeling KnQterich, (-(e)s) in., z. m.spurkraakbeenvlak o.; 2. achtervoet, vetwor- V. der knoppen en botten.
rie v.
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Knot -gras, (- es) o., z. m. stand- Gedárme -, het rommeltin &; 2. knorren, mv. vormeloos grijs kobalt o.; -haltig
kruid o.; -hola o. (Wijng.) aflegger m. grommen, brommen; der Hund knurri, bijv. nw. kobalthoudend, kobalt bevat Knotig, ( er, -st) bijv. en b. knoes- bromt; 11. o. zelfst. (Gen.) buikgerommel tend; —es Erz, Z. -erz.
Kobaltisch, bijv. nw., Z. Kobalt tig, doornig, puntig; (van melk), klopte- o.; (fig.) gebrom, geknor o.
rig, vol klonters; (van hout), kwastig, Knurr-fisch, (-( e)s, mv. -e) m. artig; it. -haltig.
knorvisch, knorhaan m.; -hahn m. knorKobalt-kalk, (- es) m., z. m. ver knoestig; 2. (gemeenz.) lomp, ruw.
KnQtzer, (- s, mv. Knotzer) t11 jan- haan, zeehaan m.; 2. zeeschorpioen in. kalkt kobalt o.; -kammer v. kobaltpakhuis
Knorrig, ( er, -st) bijv. nw. (fig.) o.; -klein o. kobaltgruis o.; -könig m., Z.
hen, keukenpiet m.; 2. vrek, gierigknorrig, knorrend, brommig, grommig. - roetall; -korre v. kobaltachtig kwartso.;
aard m.
Knuck of knueks ! tussch., Z. Knorr- kater, (- katers, mv. -ka- - letten m., Z. -erde; - meiall o. metallisch
knack! ter) m., -kopf, ( kop ( (e)s, mv. -kop f e) kobalt, zuiver kobalt o.; -miner v., Z. -erz;
Knufi, (-( e)s, mv. Kniffff) m. slag, m. (gemeenz.) brommende kat v.; (fig.) -mulm m., Z. -erde; -napi m. brandbaar
stoot, stomp m. brompot, knorrepot, zuursmoel n). kobalterts o.; -ocher m., Z. -egde; -oxyd
Kn iffeln, knullen, (knüffelte, Knuspern, (knusperte,geknuspert) n. kobaltoxyde o.; -rocken m. doodloopende kobaltader v.; -$anderz o. zandachgeknüffelt en knufl'te, geknuft) bedr. ww. o. ww., Z. knistern.
Knust, (- es, mv. -e) m. (gemeenz.) tig kobalt o.; -saner bijv. nw. kobaltzuur;
slaan, stooten, stompen.
Knttlle, (- n) v. valsche vouw, ver- stuk o. brood, broodkorst v.; (aan een -säure v. kobaltzuur o.; -sinter m., Z.
-beschlag; - spiegel m. spiegelkobalt o.;
boom), knoest ni.
keerde plooi v., kreukel v.
-stufe v. monster, stukje o. kobalt; -laxe
Knullen, knullen, (kni llle, ge- Knute, (- n) v. knoet v.
Knuten, (knutete, geknutet) bedr. v. door het mijnbestuur bepaalde waarde
knüllt en knullte, geknullt) bedr. ww.
kreukelen, kreuken, plat drukken, from- ww. jena. -, knoeten, met de knoet straf- v. van het kobalt; -vitriol m. zwavelzuur
kobalt o.; -zeche v. kobaltberggoed o.,
fen.
melen.
Kn ltte, (-n) v. breien, knoopen;it. kobalt bevattende metaalmoeder v.
Knulps, (- en) v., Z. Plótze.
Kobel, (- s, mv. Kobel) m. (van vo Knopen, (-s, mv. Knopen) m.(Zij- breiwerk o.; 2. breinaald v.
Knuttel, (-s, mv. Knuttel) m., Z. gels), kuif v.; 2. kuip, kist, bergplaats v.;
deh.) klos m. zijde.
3. (Veea.)duivenslag m. (eerre veeziekte.)
Knupfel, (-s, mv. Knupfel) m., Z. Knuppel.
Klópfel, Klippel; - langsel m. vervang - Kn ittelehen, o. (verkl.) knup- Kobel -ente, (- n) v. kwaakeend,
kuifeend v.; -lerche v. kuifleeuwerik m.;
peltje o.
draad m.
Kn .pfeln, kni pfen,(knupfelte, Knuttel -damm , (- damm(e)s, -meise v. kuifmees v.; -wagen m. overgeknupfelt en knupfte,gekni pft)bedr.ww. mv. -drone) m. dawn, dijk m. van ruwe dekte wagen in.
KQben, (-s, mv. Koben) m. verblijf,
ein Band -, knoopen, aaneenknoopen; boomstammen; -gedicht o. kreupele verkamertje, hokje o.; 2. (Landh.) varkens einen Knoten -, leggen; geknupftes Kind, zen o. mv., ellendige rijmelarij v.
KnUttelhaft, bijv. en b. (van hok, varkenskot o.
aan Engelsche ziekte lijdend; jein. an den
Kober, (- s, mv. Kober) ni. korf m.,
Galgen -,hangen,opknoopen;(fig.)Freund- verzen), kreupel, ellendig, slecht.
Knjittelholz, ( -es) o., z. m. tel - mand v. met deksel;(fig.) einen - auf dem
schaft -, aanknoopen, Z. verknupfen.
Ruckcn Naben, een hult of bochel hebben;
hout, niet gekloofd brandhont o.
Knti.pfung, v., Z. knupfen.
Knt pfziegel, gels, mv. -gel)m. Kn tteln, (knüttelte, geknittelt) (Scherts.) - kriegen, klappen krijgen, slaag
opdoen; 2. (Vissch.) fuik v.
bedr. ww., Z. knuppeln.
(Leid.) verbindingslei v.
Knippel, (-s, mv. Knuppel) m. Knt ttel-reim, (-( e)s, mv. -e)m. Koberchen, - KQberchen, o.
knuppel, knoeststok m., knots v.; dem kreupelrijm, slecht, ellendig rijm, pot- (verkl.) korfje, mandje o.
Kober-eisen, eisens. mv. - eisen)
Runde einen - anhángen, knuppel, klos, sierlijk, koddig rijm o.; -vers m., Z. -geo. (Bergw.) gestolen en heimelijk verkneppel m., dwarshout o.; (Zeew.) kol- dicht.
Knotten, (knultete, geknüttel) o. kocht ijzer o.; (Slot.) dubbel ijzerblik o.;
derstok m., roerpen, greep v., konterstok
Jude m. jood m., die gestolen waar
m.; - im Hoofot of in der Lehre, dwars- ww., m. h. breien, knoopen.
Knetter, (- s, inv. Kniitter) m., -in, koopt, oudroest-jood m.; -lehen o. (Bergstok m. in het touwslagerswiel; (Meub.)
klopper m.; (fig.) kleiner -, dwerg m., (-nen) v. breier knooper m., breister, w.) overschrijding v. der grenzen.
Koberling, (-( e)s, mv. -e)m. musknoopster v.
kereltje o.
Knuppel-band, band(e)s,mv. Koati, (- s, mv. -s) m. (Nat. bist.) kusappel m.
Kobern, (koberte, gekobert) bedr.en
-bander) o. (Zeew.) zeilspriet m. van Noord -Amerikaansche wasbeer, coati m.;
den kolderstok; -brücke v. brug v. van -mondi m. coati -morsdi m. met gekrnl- o. ww., m. h. (Vissch.) met de fuik vangen, visschen; (fig.) jem. -, afrossen, afrondhout; -damns m. dam m. van rond- den staart.
hout; -holz o. rondhout, knuppelhout,
Koax! tussch. - schreien, Z. koaxen. ranselen.
telhout o.; ein Bundel —, telhout, brand- Koaxen, (koaxte, gekoaxt) o. ww., KQbernuss, (-nüsse) v. muskushout o.; kleines —, spaanders m. mv.; m.h.(van kikvorschen),kwakken,schreeu- noot v.
Kobetz, (- es, mv. -e) m. Russische
-kogel v., Z. Stangenkugel.
wen, kwaken.
Knippeen, (knuppelte,geknuppelt) Rob, (-( e)s, mv. -e) m. grondeling valk m.
bedr. ww. jens. -, met een knuppelslaan, m.; 2. kleine bruine koe V. uit Senegal.
KQbold, (-( e)s, mv. -e)m.(Volkst.)
knuppelen, ranselen; (fig.) beknorren,
Kobalt, (-( e)s, mv. -e) in.(Bergw.) Z. Kobalt; (Scherts.) tuimeling v.,tuimel
m., buiteling v.; 2. (rabell.) kwelduivel,
berispen; doorhalen; 2. einen Hund -,een kobalt o.
knuppel, kneppel of dwarshout aan den
Kobalt-ansatz, (- es) m., z. m. kwelgeest, berggeest m., kabouterman kobaltbezinksel o.;-artigbijv.nw.kobalt- netje o.
hals binden.
Knuppeln, (knuppelte,geknuppelt) achtig; - bergwerk o. kobaltmijn v.; -be- Koboldsehieszen,(schosskobold,
o. ww. (in den slaap), de lippen bewegen schlag m. uitbloeiing, verweering v. van koboldgeschossen) o. ww. our. buitelen,
als bij het zuigen. kobalt; -bleierz o. (Scheik.) loodselenium tuimelen.
Knoppen, (- s, mv. Knuppen) m. o.; -blumen v. mv. (Scheik.) kobaltbloe- Kobsmileh, v., z. m., Z. Kindsacht streng kettingzijde, vier streng in- men v. mv., uitbloeiing v. van kobalt; pech.
Koch, (-( e)s, mv. Köche) m. kok,
slagzijde V.
-druse v. kobalterts o. in kristallen; -ende
Knupper- kirsche,•.,Z.Knapper, v. kobaltaarde, kobaltoker v.; -era o. ko- keukenmeester m.; 2. gekookte o.; it.gebalterts o.; - f ordermiss v., Z. -ansatz; rezen pastei v.; viele Köche, viele Sinne,
-kirsche.
Knurren, (knurrte, geknurrt) o. -gang m.kobaltaderv.;-geistm.(Goudm.) veel hoofden, veel zinnen.
ww. onp., m. h. (van de darmen), rom- Z. Kobold; -glanz m. kobaltglans m.; -glas KQeh- apfel, apfels, mv. -dp fel)
melen; es knurrt ihm im Leibe of seine o. kobaltglas, smeltblauw o.; -graupen v. m. stoofappel m.; -apparat m. kooktoestel,
-

-

-

(-

(-

;

(-

(-
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Kochs-gast, (- gastes, mv. -gasle), Kohle, (-n) v.kool,steenkool,houts-mat, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeees.) koks- kool v., gruis o.; -n brennen, Z. kohlen;

kookgereedschap o.; -birne v. stoofpeer
v.; -bohne V. boon v., die gekookt kan
worden; -buch o. kookboek,keukenboek o.
Koche, (-n) v. (Scheepv.) kog of
kogge v., kogschip o.
Kochel, (-s, mv. Kochel) m. dwarshout o. aan een ossenjuk.
Kochelhörner, o .mv. (P1.) maan -

maat, koksgast m.; -pumpe v. (Zeew.) It. houtskool branden; mit -n auf eine
Wand schreiben, met houtskool &; in -n
vatpomp V.
Koch — stuck, ( - (e)s, nlv. - e) o. oerwandeln, Z. kohlen; (fig.) wie auf -n
;tuk o. om te koken; (fig.) jem. in —e stehen, op heete kolen staan, branden
^erhauen, aan stukken houwen; -topf m., van ongeduld; metallische -n, koolzuur
^. -hafen; - wasser o. water o. om te koper o.; thierische -, dierlijke kool v.,
koken; -weis m. wijn m. om de spijzen beenzwart o.; (Delfst.) Z. Steinkohle; mit
^oe te bereiden; - wildpret o. wildbraad -n sch ►vdrzen, niet houtskool zwart ma). voor de keuken; -zeug o„ Z. -geschirr; ken, grof schetsen.
-tucker m. keukensuiker v.
Kohlen, (kohlle, gekohlt) bedr. ww.
Koekelskorner, o. mv . Levant - flolz -, tot houtskool branden, kolen
verkolen, carbouiseeren.
-brande,
sche bessen, vischkorrels v. mv.

kopzaad o.

Koehen, (kochte, gekocht) o. ww.,
m. h. koken, zieden, bakken, braden;
-des Wasser, kokend water; (fig.) -des

Meer, bruisend, schuimend, bewogen,
hol; das Blut kocht in seinen Adern, het
bloed kookt in zijne aderen; es kocht
Koddern, (kodderte, gekoddert) o.
gleich bei ihm, hij wordt dadelijk boos; ww., m. h. praten, babbelen; (fig.) was1I. bedr. ww. koken, doen koken, laten schen, uitwasschen, kudderen.
koken, stoven, door koken bereiden, zieKoder, (-s, rnv. Koder) m. dubden; Seife -, zieden; (Zeew.) die Plan- belkin V.
ken -, branden, door vuur schoonmaken;
Koder, (-s, mv. Köder) in. (Jachtes.)'
gekochtes Fleisch,gekookt vleesch o.;(fig.) aas, lokaas o.; (Visch.) aas, deeg o.; 2.
die Speisen -, (van de maag), verteren. la- (Schoenra.) hielleder o.; 3. (fig.) aanlok ten verteren;(van de zon), das Obst -, tot sel, middel o. tot verleiding.
rijpheid brengen; 2. (z. voorw.) koken,
KQder — flseh, ( - es, rnv. - e) m.
eten gereed maken, het maal bereiden; vischje o. als aas; -kuchlein o. aaskoekje,
sic versteht zu -, zij ken koken; er kocht deeg o.
gut, hij kookt goed, weet het eten goed
Kçdern, (koderte, gekódert) bedr.
ww. Vogel, Fische -, lokken, aanlokken,
te bereiden.
Kocher, (-s, mv. Kocher) ►n. koker met aas lokken; (fig.) jen-. -, aanlokken,
m., hij die kookt; 2. kookpot in., kook- verlokt en, verleiden.
pan v., kooktoestel m.
Koderwurm, (-wvurrra(e)s, mv.
Kocher, (-s, mv. Kocher) m. koker, -wc r?'ner) nl. worm m. als aas.
Kodex, (-es, tnv. -e) m. oud handpijlkoker m.; 2. (Nat. hist.) pluimbosposchrift o.; it. wetboek o., code m.
lyp rn. (een koraalachtig plantdier).
Kocherbaum, (-baum (e) s, mv. Kodieiil, (-(e)s, mv. -e) o. aan
toevoegsel o. tot een testament,-hangsel,
-bkume) m. kokerboom m.
Koeherbse, (-n) v. kookerwt,! testamentsbijlage v., codicil o.
Kofe, (-n) v. kuip, kaar v.
erwt v., die gekookt kan worden.
Kofent, (-(e)s, nlv. -e) o. dun bier,
Kocherei, v., Z. Kochkunst; 2. (i. k.
tafelbier, scharbier o.
bet.) kokerij v., gekook, koken o.
Kocher-koralle, (-n) v. Kaspi - Koffer, (-s, mv. Koffer) m. koffer,
,

sche plu^mbospolyp m.; -nasa v. zilver- reiskoll'er m., reistasch v., valies o.

baars m.; -wurm m. kokerworm m.
KQeh — feuer, ( fences mv. feuer)
o. keukenvuur o.; -flott o. (Zeew.) kookv lot o.; -gefásse o. mv., -gerkth, -geschirr
o. kookgereedschap o., kookpot m., kookpan v.; -ha fen nl. kookpot m.; -holz o.
brandhout o.
Koehin, (-ner.) v. keukenmeid,
kookvrouw, kookster V.
Koch junge, (-n,mv. -n) m.koksjongen, keukenjongen m.; -kelle v., Z.
-ló/fel; -kessel m. kookketel m.; -kraut
o. groente v.; -kunst v. kookkunst v.;
-loch o. kookgat, gat o. in den haard, in
het fornuis, it. (Krijgsw.) veldkeuken v.,
kookhoko.; -lóffel m. pollepel, keukenlepel m.,schuimspaan v.; —blech o. keukenrek o., lepelbakje o.; -lohn m. kookgeld o.;
-majoran m. mariolein of marjolein V. van
Syracuse; -maschine v. kookwerktuig o.,
kookmachine v.; -ofen m. keukenoven
m., fornuis o.; -pfanne v. keukenpan,
kastrol v.; -rosine v., Z. Korbrosine;
-salat m. salade, latuw v.; -salz o. kenkenzout, gewoon of fijn zout o.; (Scheik.)
chloor-waterstofzuur zout o.; ---sauce v.
chloor-waterstofzuur o.; --saures Salz,
Z. -salz (Scheik.); -schwamm m. eetbare
paddenstoel m.; -schürze v. keuken schortje o., boezelaar m.
-

-
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nen o.

Kofermacher,

bijv. en b. houtskoolachtig, steenkoolachtig; -ball in. met koolstof doorkneede
kleibal m. tot brandstof; -bank v. steenkoolbank v.; - hamer m. boer m., die kolen rijdt; it. kolenbrander m.; -becken o.
komfooro., koolpan v.; - bergwerk o.steenkolenmijn v.; - blende v. glanskool, kool
onverbrandbare steenkool v.,-blendv.,
anthraciet m.; -blume v. aardpekachtige
klei v.; -boden in., Z. -kamroer; -brand
m. verkoling, carbonisatie v.; 2. koollaag
V. in een kalkoven; -brennen o., Z.-brennerei; -brenner m. kolenbrander m.; 2.
(Veea.) roodvos m. (een paard); -brennerei V. kolenbranden o.; 2. kolenbranderij, houtskolenbranderij v.; -brennerin
V. kolenbrandster, kolenbrandersvrouw v.

Kohlenbrennerhi tte, ( - n) v.
kolenbranders -hut, - woning v.; 2. Z.
Kohlenbrennerei (2).
Kohlen — dampf, (-damp f (e) s,mv.
-dump/c) nl. kolendamp, steenkolendam
m.;-d mpfer in. (Bak.) kolendoover,doofpot m.; -deckel m. vuurdomper m., vuurscherrn o.; -eiche v. eikeboom in., die geschikt is omn er houtskool van te branden;

K®ferchen, o. (verkl.) koffertje,
valiesje, reistaschje o.
Koffer — deekel, ( k.els, mv. lel)
m. kofferdeksel o.; -fisch m. koffer visch m.; - fórinig bijv. en b. kof ervorwig, als een koffer; -gare o. (Vissch.)
fuik, netfuik v.; -horn o. kinkhoren ni.,
slakkenhuisje o.; -leinwand v. koflérlin-

Kohlen-arbeiter, (-ters,rnv.-ter)
m. (Iiergw.) steenkoolgraver m.; -artig

-

-erde v.steenkolen v.mv.; 2. steenkoolaarde v.; -erz o., Z. Brandera; -falk m. koolmees v., plakker m.; -lass o. houtskool ton m., houtskoolhok o.
Kohl (en) feuer, - f euers, in v.
- feiier) o. koolvuur, houtskoolvuur o.,
houtskoolgloed m., gloeiende houtskolen
V. mv.
(

Kohlen — $ötz, ( - es, mv. - e) o.
( - chers,mv. - cher) steenkoollaag, steenkoolader v.; -frau v.,

m. kofermaker m.
Kog, (-(e)s, mv. Köge) m.ingedijkt,
aangespoeld land o.; (Bouwk.) heiblok
o.; (Kuip.) kuipershamer m.
Kogel, (-n) v. ronde vrouwenmuts
v., boerinnekapsel o.; 2. top m., kruin,
spits, punt v.
Kohl, (-es, mv. -e) m. kool, bloem
indischer -, gemeene aron m.;-kolv.;
(G{;.) mal gesnap o., gekheid, kool v.

Kohlamsel , ( - n) v. zwarte merel
of meerle V.

Kohl—apfel, (-ap fels, mv. -dpfel)
m. zwarte Borsdorfer appel m.; -baum
m., Z. -gartner; -baum m., Z. -palnie,
2. hoefblad, pestkruid o., pestwortel m
met averuitachtige bladeren; -blatt o
koolblad o.; - distel v. kooldistel v.
Kohlehen, v. (verkl.) kooltje,
stukje houtskool, gruis o., Z. Kohle.

Z. Kohlenbrennerin; -fuchs m., Z. Kohlfuchs; - f uhrer m. (Sul.) Z. -bauer; it.
steenkoolvervoerder ni. in zakken; it.
steenkolenkooper m.; -gas o. steenkolen
-gebirge o. gebergte o., dat steen--gaso.;
kolen bevat; 2. steenkoollaag v.; -gehau
o. (Boschw.) hout o., geveld om tot kool
gebrand te worden; -ges eert bijv. nes.,
Z. -saner; -gesliebe, -gelaschle o. kool
koolgruis o.; -gestube v. pleister-stofv.,
o. van klei en gestampte kolen ter bedekkicg van smeltkroezen; (Kolenbr.)
koolasch, houtskoolasch v.; -gluth v. kolengloed m., Z. -feuer; -graupen v. mv.
(Bergw.) kalkhoudende aardpekachtige
klei v.; it. gruis, zilvererts o. in harde,
zwarte klei; -grube v. steenkoolgroeve
v.; 2. Z. -bergwerk; -haken m. (Sm.)
kolenhaak in.; - baltig bijv. nw. steenkool
bevattend, steenkoolhoudend; -handler
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m. steenkolenkoopman, kolenhandelaar V. van kolen; 2. meten o. van steenkolen ger m. sprinkhaan, krekel m.; sprossen
-

m.;—in v.steenkolenkoopvrouw v.;-harke in het pakhuis; -topt m. koolpot m.; V. mv. koolspruiten V. mv.; -stalt v., Z.
V., Z. -kráuel; -hou o., Z. -gehau; -haul - trager m. kolendrager m.; it. kruier m.; Meilerstatl; 2.(11g.) brandstapel m.;-steno. kolenhok, kolenpakhuis o.; -hieb m., -eater ni. opzichter m. eenersteenkolen- gel, -strunk m. koolstronk, koolstruik
m.; 2. (Delfst.) gelijktoppig sterkoraal
Z. -gehau; -hola o. hout o., dat geschikt mijn; -wagen m. kolenwagen m.
is voor houtskool; -kammer v. kolenka - KQhlenwasserstoff, m., -gas, o.; -taube v. ringduif v.; -vogelchen o.
mer v.; - karren m. (steen)kolenwagen o. koolwaterstofgas o.; -verbindung v. bruinkeeltje o.; -weisz.ing m. koolvlinder m.; -wurm m., Z. -raupe; 2. keverm.; - kasten m. kolenkist, kolenkast v.; koolwaterstofverbinding v.
(Bak.) Z. -lass; -klare v., Z. -staub (2); KQhlen-Weib , (-(e)s, mv. -er) larve v.
-klein bijv.en b.zoo klein of fijn als steen o., Z. frauu; wisch m. stroocvisscher in.
Kohn, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Kahm.
steenkoolgruis o., fijne-kolen;2.zfst om ale kolen te besprenger,; -zange v.
KQhrreeht, (-(e)s, mv. -e) o.
recht o . van den grondeigenaar op een
steenkolen, kachelkolen v. mv.;- knecht rn. kooltang v.; -zeichnung v., Z. -riss.
Kohler, ( - s, nlv. Kohler) m., - in, stuk uit de erfenis van den pachter.
kolenknecht m.; -korb m. kolenmand v.,
die 86 kilogram of pond steenkolen be- (-nen) V. kolenbrander m., kolenbrand - KQhtsalz, (-es) o., z. m. groen
vatten kan; -kräuel m. (Giet.) kolenhark ster, kulenbrandersvrouw v.; (Nat. hiss.) bergzout o.
V.; -krücke V. vuurhaak, pook, porhaak, zwarte kabeljauw m.; 2. zwarte vos m.;
KQje, (-n) v. bedstede, slaapplaats,
slaapbank, kooi v.; (Zeew.) kooi, hut v.,
kolenhaak m.; -kabel m. kolenmand v.; 3. zwarte kever m.
Kohler-burs, (-es, niv. -e) m. Z. Segelkoje; 2. kruiwagen m.
-lósche v., Z. -geslube; 2. steenkolen V.
mv. uit Zwickau; -loft v. kolenlucht v.; zwarte baars m. met wit gevlekte vinKikker, ( - s, mv. Koker) m. (Zeew.)
-magazin o., -niederlage v. kolenmaga- nen; -glauben m. geloof o. eens kolenbran- koker, gang m. tusschen de roeibanken
zijn, kolenpakhuis o.; -mann m., Z. - fuh- ders;(fig.) blind geloof o.; it. bijgeloof, ge- op eene galei, spijgat o., mastkoker m.;
rer; -mass o. kolenrnaat v.; - meiler m. loof o. aan spoken, aan heksen &; -gra- (van de pomp), pompkas v.; (van kardoestapel m. kolen voor den oven, brand- ben m., Z. Kohlplalz (2); -holte v. ko- zen), kardoeskoker m.
Koker-schraube, (-n) v. (Zeees.)
stapel m., hout o. om tot kool te bran- lenbrandershut v.; 2. oven m.; -kraut o.
den; -messer m. kolenmeter m.; -ofen m., wolfsklauw m., slangenmos o., beren spijgatscbroef v.; -slack o. kokerstuk o.,
m.; 2. Z. Brlapp; -lohn m. loon-klauw voorstuk o.
Z. -meiler; -oxyd o. (Scheik.) kolen
KQkkelskárner, o. mv. Levant-pfanne V. komfoor o., vuur--oxyde.; o. eens kolenbranders; -'neistcr m. (Giet.)
pan v.; -platz m. kolenplaats v.; it. cir- kolenbrandersbaas, opzichter m. over de sche bessen, vischkorrels v. mv.
kelvormibe plaats v., waarop de kolen- houtskolen.
Kokkolith, ( en, mv. en) m.
branders de houtmijt ter verkoling op- Kohl-eule, (-n) V. sluieruil, toren- (Delfst.) korrelsteen m. en o., korrelig
richten; -probe v. onderzoek o., proef v., uil, kerkuil m.; -falls m., Z. 1(ohlenfalk; mineraal o.
hoeveel kool een centenaar hout geeft; -faller m., Z. -weiszling; -fisch m.zwarte
KQkOS-&, Z. Cocos-fir; - krabbe v.
-pulver o. koolpoeder, houtskoolpoeder kabeljauw ni.; -(liege v., Z. Kolhfliege; zeehaan n!., zeekreeft m.
KQlbbahn, ( en) v. kolfbaan, mao., koolstof o., Z. -gestübe; -riss m. schets, -Presser m., Z. Erdfloh; -fucks ni. (Rijk.)
teekening v. met houtskool; -ruche v., donkerbruin paard, vospaard o.; -ganse- liebaan v.
Kolbe, (-n) v., KQlben, (-s, mv.
Z. -krucke; -sack m, kolenzak m.; (Schei - dislel v. ganzedistel, dauwdistel v.; -gark.) haard m., stookplaats v.; -salt m. ten m. moestuin m.; -gartner, ----in, war- ho/ben) m. kolf, knots v.; (van een geuit den brandstapel opgevangen teerwa- moezenier ►n., warmoezerierster v.; -gran weer), kolf v.; (Jachtw.) buit, bochel m.;
ter o.; -saile v., Z. - wagen; -saiz m. o. koolgroen o.; - haken rn., Z. Kohlen- (Pl.) haarwortel m.
K^1belaufheber, (-hebers, rnv.
(Steenb.) kolenlaag v.; (Giet.) de kolen' haken.
KQhlicht , bijv. nw. (Scheik.) kool -heber) m. arbeider m., die het ijzer
V. mv., die op eenmaal in den oven gaan;
-stolig. onder glen hamer brengt.
-satzte v., Z. - wagen; -sauer bijv. nw.'
K®1bel, (-s, mv. Kölbel) m. (Sm.)
Kohl —jahr, (-(e)c, mv. -e) o. kool
(Scheik.) koolzuur,verkoolzuurd,in koolgroentejaar, nat jaar o.; -keimchen-jar, ijzeren staaf v. van een voet lengte.
zuur overgegaan; —es Gas, koolzuurgas;
KQlben, (-s, mv. Kolben) m. (Pl.)
—es Salz, koolzuur zout; -sáure v. kool -', o. koolplantje o.; -knoblauch m. knofzuur, koolstofvuur o.; —messer m. kool look o. met rietvormige bladeren; -kopt bloemkolf v., bloemseheede v.; (Glaz.)
m; -schaufel v. kolenschop v.;-zurmet m. hart o. van de kool, koolstronk, kool - soldeerijzer o.; (Art.) knop m. van den
-scheuer v., Z. -haus; -schicht v., Z. struik m.; -korb m. koolmand v.; -kraut aanstamper, kop m. van den wisscher;
-satz; -schiefer m. koolleisteen o.; -schifT o. witte kool, kabu;skool v.; -lauch rn. (Uurw.) kegelvormige punt v. van het
o. kolenschip o.; -schippe v. kolenschop groenachtig knoflook o.; -lans v. kool kompas; 2. kolf, knots v.; (Geweerra.)
v.; -lösche v., Z. Kohlengestube; -masz-luis bruineerijzero., bruineerkolf v.;(Scheik.)
v.; -schlackev. (Kolenti.) koolasch, houtskoolascli v.; -schoppen m. (Giet.) kolen- o., Z. Kohlenkorb; - mangold m. Itali- kolf, distilleerkolf v.; (Giet.) aschstamschop, kolenplaats v., Z. -scheuer; -schrci- aansch longkruid o.; -markt m. kool per m.; (Sp.) kolf, malie v.; (Nat. hist.)
v.; -maul o. rood--markt,goen haarwortel m., punt v. van de stekels;
ber m. schrijver m. voor de steen- of
houtskolen; -schutte v. kolenemmer m.; schaar v., pollak m. '(visch); -meise v. (Werkt.) pompzuiger m.; (Bleek.) Z.
-schutter m. (Zoutra.) kolenman, stoker koolmees, pimpelmees v.; -motte v. kool - eisen; 3. (Nat. kist.) post v. (een visch).
m.; -round in., Z. -Jisch.
-worm
KQlben, (kolble, gekolbt) bed r. ww.
m.; -schwarz o. (Schild.) koolzwart o.
KQhlenschwefelwasserstoff, IKQhlmuszpflanze,(-n) v.joden- eene kolf aanzetten, met de kolf slaan;
2. (Geweerm.) tine Flinte, die Seeleeiner
m. (Scheik.) zwavelige koolwaterstof v. maluwe v., kaasjeskruid o.
KQhlen-schwelen,o.,-schwe- Kohl - palme, ( - n) v . palmkool v .; Flinte -, bruineeren, polijsten; (Bleek .)
ier, m., Z. -brennen chr; -schwemme, -pechschwarz o. (gemeenz.) Z. -schwarz; die Handkrausen -, strijken; Blume -,
- stutte v., Z. -plalz; 2. verkoolde pit v. -pfanne v., Z. Kohlenpl'anne; -pflanze v. aftoppen; die Hirse -, plukken; 2. o. ww.,
koolplant v., koolstruik m.; -portulak rn. m. h. kolven, met de kolf of malie spe
(van eene waskaars).
slaan; {Jachtw.) (van herten),-lenof
KQh1(en)staub, ( - (e)s) m., z. m. porselein of postelein v.;-rabe m., Z.
Goldrabe; -rabi m. (Pl.) knolkool, raap - knobbels krijgen.
Z. -gcslübe; 2. houtskoolpoeder o.
KQhlenstein, (- (e) s, mv. -e) m., kool v.; -raupe v. koolrups v.; -rose v. KQlben-ansatz, (-satzes, mv.
roos v. met grooten knop; -rube v., Z. -sdtze) m. (Jachtw.) harde, knobbelige
Z. Kohlenschiefer.
KQhlenstiekstoff-sauer, bij v. -rabi; -saat v., -samen rn. koolzaad o.; wortel m. van het hertgewei; -au/gang
nw. stik- en koolstofzuur; -sauce v. -schalk of Schalkohl m. kropkool, sluit m. opgaande beweging v. van den pompv.; -schmetterling m., Z. -weisz--kot zuiger; -blame, -blülhe v. kolfdragende
koolstikstofzuur o.
KQhlen --Stift, (-(e)s, mv. -e) m. ling; -schwamm m. koolpaddenstoel m.; bloem V. of bloesem m.; -bock m. bok
puntje o. houtskool; -slurs na. legplaats -schwarz bijv. nw. koolzwart; -sprin- m., die knobbels waar Beene horens heeft;
-

-
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-bohrer m. boor V. met kegelvormigen halskraag m.; (Krijgsw.) malienkolder Kolumne, (-n) v. (Drukk,) kolom,
bladzijde v.
kop; -burste V. stij`fselborstel m.; -ente v. m., wambuis, rijbuis o.
KQller-ader, (- n) v. (van het Kolumnensteg, (-(e)s, mv. -e)
gekuifde fluiteend v.; - flasche v. distil leerglas o., retort v.; -/liege v. paardevlieg paard), ader v. tusschen de ooien; -busch m. (Drukk.) tusschenlijn, lijn v. tusv.; -fórntig bijv. nw. kolfvormig, knots- m. mislukte, kromme den m.; - distel v. schen twee kolommen.
KoQmbaars, (-bárse) v. (Zeew.)
vormig; -gras o. beemd -vossestaart m.; kruisdistel v.
Kollerer, (- s, mv. Kollerer) rn . beddeken v.
-hirsch m. hert o., dat knobbels maar
Kombise, (-n) v. (Zeew.) komgeene horens heeft; -hirse v. panikgras, paard o. dat den kolder heeft; (fig.) dol
-driftgmensch. buis, stookplaats, kookplaats, keuken v.
venkelgras, gierstgras o.; -hub m., Z.
Kollerfarbe, (- n) v. oker, oker- Komt,( -en, mv.-en) m. (Sterrenk.,
-zug; -kã (er m. kever m. met kolfvorSp.) komeet, staartster v.
mige horens; -kuh v. koe v. zonder ho- kleur v.
Kometen-spiel, (-(e)s, mv. -e)
rens; -moos o., Z. Bdrlapp; -recht o. vuist -' Kollerig, bijv. nw. (Veea.) -es
recht o., Z. Faustrecht, Kantpfrecht; Pferd, kolderig, woedend; -er Mensch, o. komeet o., een kaartspel; -system o.
-rindvieh o. rundvee o. zonder horens; razend, woedend, duizelend; it. hoofdig. kometenstelsel o.
KQllerrnacher, (- chers,rnv.-cher) Komik, v. (Tooneelk.) boertige, ko-röhre v. zuigerbuis v.; -speise v. (Glaz.)
mische, grappige, lachwekkende stijl ni.
tinmengsel o. tot soldeersel, soldeer o.; m. (Krijgsw.) koldermaker m.
Kollern, (kollerte, gekollert) o. ww., Komiker, (-s, mv. Kontiker) m.
-spiel o. kolfspel, kolven o.; das — spie len, kolven; -spieler m. kolver m.; -stab Z. kolken; (Bergw.) (van waterwerktui- blijspeldichter, blijspelschrijver ni.; 2.
m. (Bergw.) staafketting m.; -stange v.' gen), ophouden, stilhouden; (van het tooueelspeler m. voor grappige, lachwek(Mijnes.) pompstang v.; -strich m. slag, touw), afbreken, kronkelen, in de war kende rollen, komiek, grappenmaker in.
Komisch, ( -er, ani meisten -) bijv.
streek m. met de kolf; -slreit m. vechten' raken; 2. (van ronde voorwerpen), rol
opspringen; (van den haan), klok--len, en b. tot het blijspel behoorende of daarop
o. met de kolf van liet geweer; -taucher'
m. duikeend v., duiker m.; trager rn ken; (van paarden), kolderen, den kol betrekking hebbende; (fig.) kluclitig,
hebben, dol zijn; (fig.) (van men--der grappig,koddig ,vroolijk,hoertig,snaaksch,
kolfdrager, knotsdrager m.; - veetil o.
zuiger m., klep v.; -zeil v. (van herten), schen), woedend, razend zijn; 11. bedr. komiek; das -e Fach, Z. Koniik.
Komma, (-s, mv. -s en Komrnata)
wisseltijd m., waarin zij de horens ver- ww. eine Kugel -, rollen, voortrollen; Ill.
liezen; - zinkel m. passer ni. met ko- o. zelfsi. gerol, gerommel, geraas o.; (in o. ko.iima v.; (Muz.) . toon of toonsafgel vormigen knop m.; -zug m. hoog- het lichaam), gerommel o.; (van den stand in.
Kommen, (du kammst of kornrnst,
te v., tot welke de zuiger wordt opge- haan), geklok, klokken o.
Kollerwurzel, n) v.,Z.Kolbuwurz . er kóinnit of kommt, kam, gekomnaen) o.
heven.
KQlbioht, bijv. en b. als eerre kolf, Kollet, (-( e)s rev. -e) o. (Rijk.) ww. oer., m. s. komen, aankomen, naderen, vooruitgaan, zich begeven; glücklich
rond en dik, kolfachtig, als een knoest. manegekraag m.; it. soldatenrok m.
KQlbig, bijv. en b. met eene kolf of Kollyrit, (- es) m., z. m. ( Bergw.) an Oct and Stelle -, behouden aankomen;
jentn. flake -, naderen; gegangen, gerit een knoest voorzien, knoestig; -es Holz, kollyriet o.
Koim, (-(e)s) rn., z. nl. das Seil ten, gefahren -, komen aanloopera, aan knoestig, kwastig; (Pl.) kolfdragend; 2.
hangt an einero -, hangt met twee pun- rijden, aanvaren; ich kontnreihnt,cu sagen,
Z. kolbicht.
ik kom hein zeggen; gunt Besuche -,
Kglblein, o. (verkl.) kolfje o., Z. ten.
Kolbe; (Pl.) groszes, kleines —, groote,' Kolenar-kraut, (- kraut(e)s, nlv. op bezoek komen, bezoeken; zu jernn.
-krhuter) o. (Pl.) akkerguichheil, rood ins Hans -, bij iem. aankomen, iem. bekleine pimpernel v.
Kolb-weide, n) v., Z. Kopfweide; bastaardmuur o.; -marmor in. serpentiju- zoeken; man kans nicht von ihm -, men
kan niet van hem vandaan komen; jenin.
rnarmer o.
-wurz V. witte waterlelie, zeeroos v.
Kolder-gat, (- es, mv. -e) o. (Zee- Kolmschiefer, (-s) in., z. m. nicht von der Seite -, iem. niet verlaten;
an das Land -, aan land komen, landen,
w.) koldergat, heiinegat o.; -luke v. ezels (Delfst,) aluinschiefer o.
Kohler, (-s, rev. Kolner) in., —in, voet aan wal zetten; an Bord eines Schi,f-stock m. kolderstok, kanterstok-rugm.;
( -een) v. bezitter, eigenaar rn., eigena- fes -, aan boord komen; liber einen Fluss
m., roerpen v.
Kolibri, (- s, mv. -s) m. (Nat. hist.) res v. van eerre boerderij, die schatting -, overtrekken; au-f die Welt -, ter wereld
betalen moet; -hof m. boerderij, hoeve v., komen, geboren worden, liet licht zien,
kolibrie, vliegenvogel m.
Kolik, en) v. koliek o., darm- waarvan schatting verschuldigd is, pacht. - tiet levenslicht aanschouwen; nicht aus
dent Hause -, niet uit liet huis koelen,
hoeve v.
jicht v.
Kolis' um -s, rev. Kolisáen o. KQlniseh, bijv. nw. Keulsch, van altijd te huis zitten; nicht von der Stelle
Coliseum o., Verpasiaansche circus m. te of uit Keulen; -e Erde, donkerroode, -, niet van zijne plaats komen, zich i.ict
bruinzwarte verf v.; -es Masser, eau de bewegen; icjt komrrre eben aus dent Bette,
Rome.
Kolk, Kulk, (-( e)s, mv. -e) o. Cologne; -e Pf eife, aarden pijp, Goudsche ik kome juist uit bed, ik ben pas oligestaan; in koine Kirche -, in geene kerk
kolk v., afgrond m.; 2. maalstroom m. 1 ij1' V'
Kolkbeere, (- n) V. (Pl.) water- KQlonl, (-s, mv. -e) o. (Spraakti.) komen, nooit in de kerk komen; in das
dubbr!le punt of dubbelpunt o.; (Onílk.) units -, binnenkomen, treden; oft ins
vlierbes v. van den sporkeboorn.
Schauspiel -, gaan, bezoeken; ich koninie
karteldarm, kronkeldarm in
Kolken, (kolkte, gekolkt) o.
Kolos (-es, mv. -e) rn. [i kolos -'' von i/aart, von ihr, ik koel bij hein, bij tiaar
m. h. (van het water), geraas maken,
ruischen; inn Leibe -, rommelen; 2. wed. sus, reus ni., reuzengestalte v., reusach- vandaan; in den lT'eg - ,ontmoeten; it.(íig.)
tegenwerken, beniocielijken; unter die
ww. sick -, zich bewegen, beweging ma- tig gevaarte o.
Kolossal(isch), bij v. en b. bui Leute -, onder de nlenschen korven, veel
ken, draaien, dwarrelen.
groot, overgroot, reusachtig,-tengwo in gezelschap zijn; jein. beier die Augen
Kolkrabe, n, mv. -n) m., Z.
-, iem. onder de oogen komen, zitli ver kolossaal.
Goldrabe.
toonen voor; maan komnit nicht leichl vor
KQlle, KQlle, (- n) v. (Pi.) boonen- Kolossaum, o., Z. Kolisduni.
KQlschwein, •olschwinn, den Minister, het is moeielij k den minister
kruid o.; - misse, -moder nl., Z. KohlKolsem, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) te naderen; er ist mar zu Gesichie gefisch.
kommen, ik heb hem gezien; cur Stadt -,
Koller, (- s) m., z. m. kolder m., kolsem m., zaadhout o.
KQlter, (-s, env. Koller) m. deken in de stad komen; von dent lVege -, van
paardenwoede v.; (Cg., gemeenz.) woede,
razernij, ijlhoofdigheid v.; 2. m. en v. v.; 11. (-s, mv. Koper) o. ploegijzer o., den weg afdwalen; den Weg bin ich noch
nie gekommen, dien weg ben ik nog nooit
(veroud.) (gemeenz., verkl.) Kóllerchen kouter m.
KQlterholz, (-h.olzes, mv. -hólzer) gekomen, gegaan; (fig.) an jent. -, iew.
o. halsdoekje, boordje, kraagje o., kraag,
ontmoeten, vinden; an ,hem. zu - suchen,
boord m., bef v.; (Oudh.) vrouwen- o. ploeghout, kouterhout o.
.
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twist zoeken met iem.; sie kamen an
seinander, zij kregen twist, werden oneenig, werden handgemeen; aus einander -, een verschil bijleggen, in der
minne schikken; mit jemn. überein -,
het eens worden met, overeenkomen;
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schade lijden; zu etw. -, krijgen, in het men voor, geen haast maken met, zich
bezit geraken van; er kann zu nichts -, laten wachten; 4. voortkomen, afkomen,
hij slaagt in niets, niets gelukt hern; zum afkomstig zijn, het gevolg zijn; woher
Zweclse -, tot zijn doel geraken, zijn doel j kommt es, dass 4-, hoe komt het, vanbereiken; in's Zuchthaus -, in de gevan- waar komt het, wat is de oorzaak dat &;
genis komen, gevangen gezet worden; 'das kommt daher, weit er so geizig ist,
los -, zich ontdoen van, zich losmaken in den Himmel -, in den hemel komen, a dat komt omdat &, dat komt voort uit
van; in ein Amt -, krijgen, bekomen; gelukkig worden; zur Regierun, -, aan zijne gierigheid; das kommt von Herzen,
in den Rath -, in den raad komen, opge -i de regeering komen, op den troon gera- (lat komt uit het hart; 5. gebeuren, genomen worden; an eines Andern Stelle -, ken; zu einer Erbschaft -, in liet bezit schieden, voorvallen, plaats vinden, plaats
in iems. plaats komen, iem. vervangen, geraken van, krijgen; zur Abrechnung,' grijpen; es mag - of komme was da will,
opvolgen; an den Galgen -, aan de galg! zum Vergleiche -, afrekenen, tot een ver-', er moge gebeuren wat wil, er kome wat
komen, opgehangen worden; auf einep' gelijk komen; sic kamen so weit, dass 9,l komt, wat er ook, gebeuren moge, Z. herEin%all -, op den inval komen, een denk- het kwam tusschen hen zoo ver, liep auskommen; 6. fvenn es hoch kommt,
beeld opvatten; ich kann nicht darauf -, tusschen hen zoo hoog &; auf seineFuszel hoogstens, op zijn hoogst, op zijn ergst;
ik kan er niet op komen, het wil mij niet' zu stehen -, op zijne beeneis te staan ko- wie hoch kornmt das Buch !,hoe hoog komt,
te binnen schieten; auf einon Gegenstand,' men, te land komen; sie kamen einander'^ hoeveel kost &; das wird ihn of ihm hoch
eine Person -, denken aan, komen te gegenüber zu sitzen, zij kwamen tegen- of theuer au stehen -, dat zal hem duur
te staan komen, heel wat kosten; die Gekspreken van, zich herinneren; jelzt komme over elk. te zitten;
II. (van levenlooze voorwerpen), ko- enden and die Kommznden, de gaanden
ich darau[, nu, herinner ik het mij, nu
valt het mij in; aus dem Geddchtnisse -, men, op eene plaats geraken; es kommt en komenden, de gaande en komende
gaan; wieder out die vorige Rede -, het Wind durch diese Thure, er komt &; etw. man.
III. o. zelfst. komen o., komst, aan
gesprek hervatten; (gemeenz.) op het - lassen, iets laten komen, ontbieden,
v.; das - and Gehen, het gaan en-komst
onderwerp, op de zaak terugkomen; jemn. bestellen; an jem. -, komen bij, komen
ober sein Geld -, berooven van, ontste- tot, vallen, geraken; in unrechte Hande -, komen; hier ist ein beständiges - and
len; über jem. -, iem. nazetten, vervol- in verkeerde handen komen, vallen, ge- Gehen, het is hier onophoudelijk komen
gen, onderdrukken; wenn er über ein raken; die Feder kommt ihm nicht aus en gaan of gaan en komen, heen en weer
Buch kommt, als hij een boek in handen der Hand, hij heeft altijd de lien in de loopes, het is hier druk bezocht.
KQmmlieh, ( -er, -st) bijv. en b.
krijgt, als hij & vindt; aus der Aloth -, hand; 2. es kam ihm in den Sinn, er kam
uit den nood geraken; hinter etw. -, er auf den Gedanken, het kwam hem in den (van eene gelegenheid), gunstig, geschikt,
achter komen, iets ontdekken; in-gens zin, hij kwam op de gedachte; es soil passend; -e Zeit, geschikt, gemakkelijk;
Abnahme of herunter -, in verval gera- nicht über meine Lippen -, het zal niet -keit v. geschiktheid, passendheid, geken; von Kratten -, zijne krachten ver over mijne lippen komen, ik zal het niet makkelijk heid v.
Komediant, &, Z. Consódiant.
verzwakken; auszer sich of aus-liezn, verklappen, vertellen; it. opkomen, ontKompan, (-(e)s, mv. -e) m. kader Fassung -, van zijn stuk geraken, zijn staan; es kam eis Sturm, er kwam & op,
bewustzijn verliezen; von Sinnen -, krank er ontstond; schön -, (van planten), op- meraad, makker, gezel m.; (Scherts.)
worden, het verstand verliezen;-zing komen, uitkomen; schon -, reeds out- vreemde vent, rare snuiter m.
Kompass, Kompthu, &, Z.
davon -, ontsnappen, ontvluchten, weg spruiten, uitkomen; -de Woche, toekomit der Furcht davon -, er met-gan; mende week; -es Jahr, in het volgende Compass çj'.
Kompe, (-n) v. (Bergw.) stampden schrik afkomen, vrijkomen; wieder jaar; die -e Zeit, de toekomstige tijd, de
zu KráEten -, zijne krachten terugkrij- toekomst; 3. (fig.) in een toestand gera- trog m.; -kraut o. ingelegde kabuiskool v.
KompQst, (-es, mv. -e) m. gegen; glücklich davon -, ontkomen, ont- ken; wenn nichts dazwischen koncmt, als
snappen; in Zorn, Hitze -, toornig, boos, er niets bijzonders voorvalt, als er niets stremde melk v.; 2. ingemaakte kool v.;
driftig worden; in Schweisz, in Bewegung tusschen beiden komt; an den Tag -, (Delfst.) melkwitte barnsteen o.
Kompostobst, (-es) o., z. m. in
-, geraken, beginnen te zweeten, te be- aan den dag komen, aan tiet licht kowegen; in der Leute Mauler -, (gemeenz.) men, bekend worden, ontdekt worden; water ingelegde vruchten v. mv., cornin opspraak komen; besproken worden; es kam zu Schlagen, het kwam tot klap potte V.
Komtur, Kommenthur, Z.
vechten, men werd handgemeen;-pen,to
in's Unglück -, in het ongeluk geraken;
kurz von der Sache zit -, om het kort te yens. nicht zur Rede, zu lVorten - lassen, Corot hur.
Konig, (-(e)s, mv. -e) m. koning,
maken, om kort te gaan; mit etw. zurech- iem. niet laten spreken; veenn's zum Trefte -, (gemeenz.) iets gedaan krijgen; zu [en kommt, als het ernst wordt; es wird vo rst,heer,meester m.; im Namen des -s,in
etw. -, tot iets geraken, in tiet bezit ge- endlich dazu - mussen, het zal er einde- naam des konings; (fig.) opperhoofd o.,
raken of komen van; it. deli tijd vinden lijk toe moeten komen; dazu solt es nie gebieder, voornaamste m.; it. der - aller
om & te doen; wieder zu sich -, tot zich wieder -, daartoe of zoover zal liet nooit Thiere, de koning der dieren, leeuw m.;
zelven komen, weer bijkomen; (gemeenz.) weer komen, dat zal niet meer gebeuren; der - der Paradiesvögel, Z. Königsparajemn.grob -, onbeleefd zijn jegens; kommst etw. au['s Aeuszerste - lassen, tot het diesvogel; (Sp.) der -, koning, heer m.du mir schon wieder damit ?, ko m t gij uiterste laten komen; es ist mil ihm au['s eire Britte, Vierte & vom -e art, eene drie
vierkaart van den heer of koning;-kart,
daarmede weer voor den dag ?; so darf Aeuszerste gekommen, het is met hem tot
er mir nicht -, zoo zou hij jegens mij niet het uiterste gekomen, hij kan niet meer; (in liet kegelspel), koning, middelste kedurven handelen; du kommst mir schön!, in Gang, in Schwung -, in zwang komen; ge l m.; den - werfen, den koning omwergij komt juist van pas!; it. (Scherts.) gij aus der Gewohnheit, aus der Mode gekom- pen; 2. (Muntw.) volkomen gezuiverd
hebt uw man in mij gevonden; komm men sein, buiten gebruik, uit de mode goud, zilver o.; (Scheik.) metallisch spiesmir nurnoch einmal !, begin nu nog eens;! geraakt zijn; in Betracht -, in aanmer- glas o., arsenik m.; (Spr.) neuer -, neues
doe het geen tweemaal !; daraus komme king komen; die Reihe wird much an mich Gesetz, nieuwe heeren, nieuwe wetten.
KQnigin, (-nen) v. koningin, vorich nicht, (gemeenz.) daarvan begrijp ik -, de beurt zal ook aan mij komen, liet
niets; um etw. -, iets verliezen, kwijt ra- zal ook mijne beurt worden; nun kommt stin, gebiedster v.; - Mutter, koningin ken; zu Fall -, vervallen, vallen; (van die Reihe an Sic, nu wordt het uwe beurt; moeder, moeder v. des konings; die vermeisjes), vallen, de eer verliezen; in sich eta. zu Schulden - lassen, zich schul- wittwete -, de koningin-weduwe v.;
einer Sache, Wissenschaft, Kunst weit -, dig maken aan; es ist schon zu weit ge- (Kath.) die - des Himmels, der Engel,
groote vorderingen maken; er wird nicht kommen, liet is reeds te ver gekomen; koningin des hemels, der engelen, de H.
weit -, hij zal het niet ver brengen; zu jemn. gleich -, iem. nabij komen, even- Maagd Maria; - des Tages, der Nacht, kokurz -, te kort komen, te weinig hebben, aren; etw. an sich - lassen, den tijd ne- ningin des daags, van den nacht, mor-
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genster, avondster v.; (Nat. bist.) parel - o. kon i ngsnagelbloem v.; -puss v. ko- kan wel lezen, maar dit schrift kan hij
- kegelslak v.; (Sp.) koningin v.; (van ningsmuskaatnoot v.; -papier o. konings- niet lezen; III. o. zelfst. kunnen o., moeen hal), koningin, schoonste vrouw, papier o.; -paradiesvogel m. koningsvo- gelijkheid v., vermogen o., kennis v.
gel, zeldzame, witte paradijsvogel m.;
-pferd o. koningspaard, paard o. mei
fel) in. groene renet v., Z. Kónigsapfel. eerre bles en vier witte pooten; -pfirsch(
Onigisch, bije'. nw. koningsge- v. koningsperzik m.; -piaume v. koningspruim v.; -pulver o. koningskruid o.;
zind, een koning dienend.
KQniglein, o. (verkl.) koninkje o., -purper o. koninklijk purper o.; -ratte v,
koningsrat, pharaonsrat, ichneumon v.;
geringe, nietige koning m.
Koniglich , bijv. en b. (fig.) ko- -ranch m. koningsrook m.; -rose v. pinkninklijk, vorstelijk; - belohnen, mild, edel sterroos, koningsroos v.; -salat m. ko- leben, koninklijk, vorstelijk, als-moedig; ningssla v.; -sure v., Z. - wasser; -salbe
een vorst; das ist -, dat is uitmuntend, V. koningszalf v., basilicum o.; - Balbei v.
uitstekend, heerlijk; 2. -es Ansehen, -e geneeskrachtige salie v.; -schieszen o. koWürde,Machl,koninklijk aanzien,konink- ning- schieten, schuttersspel o.; -schlanlijke macht; -er Bedienter, bediende des ge v. kortingsslang v.; -schuss m. kokonings; die -e Galeere, koninklijke galei; ningschot, schot o., waardoor men schut
i ng word.,; -sit, m.koningszetel m.,-terkon
die -e vlagge, de koningsvla;; -er Prinz,
-e Prinzessin, koninklijke hoogheid de koningstroon in.; 2. koninklijke residenprins, prinses; Seine -e Majesidi, Zijne tie, verblijfplaats v. des konings; -sohn in.
Majesteit (Z. M.) de koning; Seine -e koningszoon, prins, zoon m. eens konings;
Hoheit, Zijne Koninklijke Hoogheid, Z. -spiel o. koningspel o.; -slab m. koningsK. H.; -,gesinnie m koningsgezinde, aan - staf rit.; -stadt V. koningsstad v., verblijf
-plats,reidntav.deskonig;-tra
hanger m. van het koningschap, royasze v. koninklijke weg in.; 2.koningsstraat
list m.
KQnigreieh, (-(e)s, mv. -e) o. v.; -lag m. Drie-Koningen in.; -thaler
koninkrijk o.; erbliches -, erfelijk konink- i m. koning*daalder, ducaton m.; -thron
rijk; Wahlkónigreich, kiesrijk o. met een m. koningstroon m.; -tiger m. koningstijger ra.; -titel m. koningstitel, titel m.
koning aan het hoofd.
KQnigs-adler, adlers mv. -ad- van koning; -lockter m. koningsdochter,
ier) m. koningsarend m.; -ammer v. ko- prinses v.; -vogel m. koningsvogel m.; 2.
ningsortolaan m.; -apfel in. pippeling, vliegenvogel m.; 3. gekuifde fazant m.;
koningsappel m., renet v.; 2. ananasappel -crasser o. (Scheik.) koningswater, kom.; -bann m. crimineel gerechtshof, hoog ningszuur o.; -weihe v. koningswouw m.;
gerechtshof o., hooge raad m.; -bauch m. -wiesel o. koningswezel v., hermelijn m.;
schoone Virginische slang, glasslag v.; -wort o. koningswoord, koninklijk woord
-baum m. everboom m.; -binde v. dia- o.; -tvürde v. koninklijke waardigheid v.;
deem v.,koniniklijke wrong v.,voorhoofds- -zepter o. koningsschepter m.;-.pucker m.
band m.; -birne v. koningspeer v.; -blau' (Suikerti.) koningssuiker v.
o., Z. -farbe; -blame v., Z. -rose; -bleb KQnigthum, (-(e)s, mv. Königo. koninklijk bloed o.; 2. bloed o. eenst t/t- mer) o. koningscliap o., koninklijke
konings; -eidechse V. koningshagedis,' waardigheid
V.
1
draakslang v.; -farbe v. koningskleur v., Kunnen, (ich kann,du kannst,erkann,
koningsblauw, blauwachtig scharlaken- air können 4^,konnle,gekonnt) o. ww. onr.,
rood o.; -Fisch m., Z. Breilfisch; -fischer m. h. kunnen,mogen,in staat zijn, niet bem., Z. Eisvogel; -Freund m.koningsvriend, let zijn, bekwaam zijn tot; ich kannnichl
vriend in. des konings; 2. koningsge- mehr, ik kan niet meer, ben uitgeput; ich
zinde, aanhanger m. van het koningschap, kann es nicht glauben, ik kan liet niet geroyalist m.; -gat o. kanongat o.; -gelb o. looven, het is mij onmogelijk het te gegeel zwavelarsenik in., opperinent o.; boven; da(ur kann ich nicht, dat kan ik
-hase m. konijn o.; - heller m., Z. - vogel; niet helpen, dat is mijne schuld niet;
-hof m. koninklijk slot, kasteel o.; 2. so gut ich kann, zoo goed als ik kan, zoo
koningshof, hof o. eens kouings; -holt goed als mij mogelijk is; 2. mogelijk zijn;
o. koningshout o.; -karpfen m. konings- das kaan wohl sein, dat kan wel zijn, dat
karper m.; -kerze v. wolkruid o.; -ker- is wel mogelijk; es kann sein, doss 4, het
zenól o. wolkruidolie v.; -koralle o. ko kan zijn, tiet is mogelijk dat, misschien
ningskoraal o.; -kraut o. (Pl.) ko:nings- Sc; 3. kunnen, de kracht, tiet vermogen,
kruid, balsemkruid, basilicum o.; 2. Z. de bekwaamheid, gelegenheid hebben; er
-kerze; 3. leverkruid, hoelkenskruid o.; kann immer kommen, hij kan altijd ko-krone v. koningskroon v.; 2. (Pl.) kroon men, hij heeft altijd gelegenheid om te
marmerpapier o.; -lcummel-bloemv.;3 konten; er kann gehen, bij mag gaan; das
m. heerenkomijn m.; -kupfer o. (Giet.) kann man sich denken, dat kan men denzuiver koper o.; -liiie V. (Pl.) konings- ven, dat kan men zich voorstellen; f ort -,
lelie, keizerskroon v.; -mahl o. konings- kunnen heengaan, mogen vertrekken;
maal o.; it. koninklijk maal o.; -mantel hinaus, herein -, er uit, er in kunnen;
m.koningsmantel m.,hermelijn o.;- maller 11. bedr. ww. kunnen, weten, kennen,
nl. (Rechtsw. in Zwaben), tuchtiging, vermogen, geleerd hebben, verstaan; seine
straf v. van 50 geeselslagen; -nmord m. Aufgabe -, kennen, kunnen maken; auskoningsmoord m.; -mörder m. konings- wendig -, van buiten kennen; schreiben
moorder, moordenaar m. eens konings; -, kunnen schrijven; er kann wohl lesen,
—in V. koningsmoordenares v.; -ndgelein ober diese Schrift kans er nicht lesen, hij
meest gevierde v.

K^niginapfel, (-ap[els mv. -up-

(-

KQnradskraut, (-(e)s) o., z. m.
Sint-Janskruid o.

Kopal, ( - (e)s, mv. - e) m. kopal hars, kopalgom v.; -baum m. kopalboom,
storaxboom m.; -hart o. kopalbars o.;
-/irniss m. kopalvernis o.

Kopalin, ( - s) o., z. m. bars o. van
den amberboom in Amerika.

Kopt9sumach, (-(e)s, mv. -e)
m. met pluimpjes gevederde sumak of
smakboom m.

Kopeke, (-n) v. kopek (e) m., Russisch geldstuk = 0.01 Roebel.
Kopeln, (köpelte, geköpelt) o. ww.,
m. h. (van eene tafel), niet vast staan,
waggelen, heen en weerbewegen; au f dem
Sluhle -, schommelen, knikken, schud; den, wankelen, waggelen.
Kopelstuhl,( -sluhl(e)s,mv.-stuhle) rn. kousenweversstoel m.
Kaper, kQpern, Z . Keper 4 .
Kopf, (-(e)s, mv. Kopie) m. hoofd
o., kop m.; (van een berg), top m., kruin,
spits, punt v., bovenste gedeelte o.;
(Ontlk.) (van spieren), uiteinde o., punt
v., top m.; (Art.) (van een kanon), ringband m.; (Pl.) kopje o., verzameling v.
van bolletjes aan de toppen van bloemen;
(Ftoed.) (van een hoed), hol m.; (van
eene speld &), kop m.; (Nat. bist.) Z.
Klumpfisch; (Zeew.) (van het roer), kop
m.; (van een schip), voorsteven, voorboeg m.; (Werkt.) (van een hefboom),
arm m.; (Org.) grondwerk o., orgelkist
v.; (Pruikm.) (van haar), wortel m.; II.
hoofd, bovenste of voorste lichaamsdeel
o., kop m.; der - thut ihm web, schmerzt
ihn, hij heeft pijn in het hoofd; mit bloszem
-e ge/ten, blootshoofds, met ongedekt
hoofd gaan; vom -e bis zu den Füszen,
van het hoofd tot de voeten, van top tot
teen; einen - gröszer als ich, een hoofd,
een kop grooter &; jemn. den - vor die
Fusze legen, iem. het hoofd voor de voeten leggen, het hoofd afslaan, onthoofden ; jem. being -e nehinen, iem. bij het
haar pakken, zien meester maken van;
tem. vor dem -e sloszen, iem. voor het
hoofd stooten, eene beleediging aandoen,
beleedigen; sich den - zurecht machen,zijn
haar schikken; Ill. (fig.) geest m., ver
m.; ich-;tand,breio.kwmhv,l
►cann mir diesz nicht aus dem -e bringen,
k kan het mij niet uit het hoofd zetten;
vas sterkt iltm im -e ?, was kommt ihm
;n den -?, wat is hij van plan ?, wat krijgt
tij in het hoofd?, wat wil hij?; sich in
len - seizen etw. zu then, zich voorneinen, het plan opvatten &; jemn. etw.
zus dens -e bringen, iem. van plan doen
veranderen, iets uit het hoofd praten;
las kommt nicht aus seinem -e, dat komt
liet van hem, dat heeft hij niet verzon
uitgedacht, dat komt niet uit zijn-ien,
gein; sur seinem -e Tolgen, zijn eigen
Zoofd, zijn eigen zin volgen; au f seiZem -e bestehen, op zijn stuk staan,
)nverzettelijk zijn; sich etw. in den ;etzen, zich iets in het hoofd halen; sei-
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nen - auf etw. seizen, aandringen op ; schedelboor, trepaanboor v.; - bolzen ni
etw. fiir seinen - thun, op eigen gezag kopspijker, nagel, bout m. met ronder
doen; 2. das will mir nicht in den -, da t kop; -brechen o. hoofdbreken o., inspan.
kan ik niet in het hoofd krijgen, begrij. • ning v. van den geest, ernstige studie v.
pen, vatten; it. daartoe kan ik niet be. • dazu braucht es nicht viel —, daarto(
sluiten; (Spr.) was man nicht im -e hal is niet veel hoofdbreken noodig, dal
muss man in den Fusten haben, Z. Fusz eischt niet veel moeite of inspanning:
guter, fáhiger -, goede kop, goed hoofd -brechend bijv. nw. vermoeiend, werkgezond verstand; das ráuml den - au/ , zaam; 2. (vaneen werk), moeielijk,hoofddat verlicht den geest; er hat -, hij beef t brekend; -brecher m. slechte wijn m.; it,
een goed hoofd, een gezond verstand, i ; strijdknots v. der wilden; -breit o. hoofdeen vlug, knap mensch; ich Weisz nicht , plank v. in een bed; -bürste v. haai borivo mir der - steht, ik weet niet, waar it stel m.; 2. vederbos nl.
liet heb, het hoofd loopt mij om; den K^pfchen, o . verkl. kopje, hoofdje
verlieren, van zijn stuk geraken, verleger o., Z. Kop/'; (Jachtes.) (van eene berin),
worden; mil - handeln, met overleg; cliv pram v.; (Pl.) ineen bloembolletje groeiim -e haben, in liet hoofd hebben, weten ende bloem v.
(fig.) dronken zijn, te diep in het glas
Kopf-druse, (-n) v., Z. Hauptgekeken hebben; aus dein -e hersagen druse; -dunst ni. bedwelmende damp m.;
buiten het hoofd opzeggen; der - of day it. roes m., dronkenschap v.
Leben steht darauf, de doodstraf staat ei
Kopfen, (kopfte, gekopfl) o. ww.
op; es ivird ja nicht den - of das Leben (Tuinti.) zich sluiten, kroppen, kroppen

Kopf–lattich, (-(e)s) ni., z. m.
kropsalade v.; -lange v. water o. om het
hoofd te wasschen; (fig.) doorhaling, herisping v.; -lans v. hoofdluis v.; -leer
bijv. nw'. zonder hoofd, gedachteloos, onnadenkend; -los bijv. nw. zonder hoofd,
zonder .kop; (fig.) gedachteloos, onnadenkend ,verstandeloos;; -losigkeit v. hoofdeloosheid v.; (fig.) gedachteloosheid,
onnadenkendheid V.

K^pfmaschine, (-n) v. guillotine v.; mit der — hinrichten, guillotineeren.

K®pf-muskel, (-s, mv. -n) m.
hoofdspier v.; -nadel v. haarnaald, haar
v.; -ndgelein o., Z. -nelke; -naht-speld
v. (Ontlk.) schedenaad m.; -nelke v.
kruidnagel m.; it. anjelier v., die uit
Bene andere aan een afzonderlijken steel
groeit; -sicken o. hoofdknikken, teeken
o. van toestemming, hoofdknik in.; seine
Slimme mit einern -- geben, toestemkosten, het zal het leven wel niet kosten; krijgen.
mend knikken; -nicker m. hij, die knikt
die Gesellscha ft bestand aus 2() Kop fen,
Kipfen, (köpfle, gekópft) o. ww., of met het hoofd wenkt; 2. (Ontlk.)
uit 20 man, uit 20 personen; seine Heerde m. h. (van salade), beginnen te kroppen, hoofdspier v.; -nuss v. stomp, stoot m.
besteht aus 20 Kop/en, 20 dieren; jeder beginnen te sluiten; 2. bedr. ww. jein. -, voorhet hoofd; 2. Z.-stoss; -pein v. hoofd- ist besteuert, men betaalt & per hoofd; het hoofd afslaan, onthoofden; (Tuinb.) pijn v.; -plaster o., Z. Hauplpflaster;
hitziger, zorniger -, driftkop, driftig man; einen Baum -, toppen; die Weiden -, -pfuhl m. hoofdpeluw v.; - platte v. kale
lustiger -, vroolijke snaak,vroolijke kwant; snoeien; (Heelk.) koppen zetten, koppen. plek v. op het hoofd; 2. tepelvormige nap(Spr.) viele Kopie, viele Sinne, zooveel
Kopf-ende, (- endes, mv. -ende) o. slak v.; -polei m. kopvormige gamander
hoofden, zooveel zinnen; IV. (fig.) den hoofdeinde o.; -[a ch o. (Hoed.) viltstuk v.; -putt in. hoofdtooi m., kapsel o.;
hock in der Höhe tragen, hoogmoedig, o.; test bijv . nw. hoofdig, volhoudend, -pulzer, —in, kapper m., kapster v.;
trotsch zijn; itber Hals and -, over hals volhardend, standvastig, onverzettelijk; -quasle V. bles v., bos m. haar op den
en kop, kop over bol, haastig; jemn. den - f ober o., Z. Hirnwuth; -fuss m., Z. kop van een paard; -rdude v. hoofdzeer
- bieten, iern. het hoofd bieden, weer- Haupt/luss;-/órmig bijv. nw.hoofdvormig, o.; -rechnen o. rekenen o. uit het hoofd;
staan, weerstand bieden; jemn. den - zu- kopvormig, den vorm van een hoofd of -rechnung v. uit het hoofd gemaakte rerecht bringen, seizen of rücken, iem. tot kop hebbende; -fries m. (Art.) ringband kening v.; -recht o. recht o. der rede;
reden brengen, reden doen verstaan; der m. aan deli mond van kanonnen; -• fuszler - reistier m., Z. -brecher; - rennen o. naar
- steht ihm nachtrecht, hij is in geen goede m. mv. (Nat. hist) hoofdvoeters m. mv., de koppen loopen; - riemen in. kopriem
luim, is niet wel gemutst; mit dein -e weekdieren o. mv., die de bewegings- m.; -ring m. wrong v.; 2. valhoed in.;
arbeiten, met het hoofd, met het verstand werktuigen aan den kop hebben; -geld -saint m. kropsalade v.; -salbe v. hoofd werken; er ast im -e nicht richtig, hij is o. hoofdgeld o., hoofdelijke belasting v., zalf v.; - schatti m., Z. -geld; -scheideniet wel bij het hoofd, heeft een klap hoofdelijke omslag m.; -geschmeide o. tvand v. dwarsschot o. in den kop (van
van den mallemolen weg; der - schivin- hoofdsieraad o.; -geschzvulst v. gezwel o.: insecten); -scheu bijv. nw. (van paarden),
dell ihm, het duizelt hem voor de oogen; aan het hoofd; -gestell o. kopstuk o., bang om zich aan den kop te laten vatV. kop m., kopje, theekopje o.; 2. Z. hoofdstel o.; -gicht v. hoofdjicht v.; (ge- ted, schichtig; (fig.) beschroomd,behoedwoonl.) schele hoofdpijn v.; -grind v., Z. zaam, voorzichtig, omzichtig, achter
Schrópfkopf.
Kopf ab ! tussch. het hoofd naar Hauptgrind; ---kraut o. schurftkruid o.;
-schlagader v. (Ontlk.) hoofd -dochtig;
beneden !; -abschneiden o. onthoofden o., -hanger nl., —in v. hij, zij, die het hoofd
v.; -schleier m. hoofdsluier m.;-slagder
onthoofding v.; -arbeit v. studiewerk, scheef houdt, een stijven nek heeft; it. -schleife V. lintknoop in.; -schmerz m.
hoofdbreken o.; -armpulsader v. onge- huichelaar m., schijnheilige m. en v., hoofdpijn v.; —stillend bijv. nw. (Gen.)
noemde ader v.; - arterie v. strotsla, ader, huichelaarster v.; -hhdngerei V. huichela- hoofdpijnstillend; -schmuck m., Z. -gev.; -artig bijv. nw. op een hoofd of kop' rij, schijnvroomheid, schijnheiligheid v.; schineide; -schnupfen m. verkoudheid v.
gelijkende; -bad o. hoofdbad, stortbad -haube v. muts v.; 2. (Ontlk.) helm m., in het hoofd; (Gen.) zinkingverkoudo.; -band o. hoofdband, hoofdpranger lamsvlies o.;-haut v. hoofdhuid v., hoofd heid v.; -schraube v. kopschroef, schroef v.
-holt o. klein hout o. voor de-vlieso.; met een kop; -schur v., Z. Hauptschur;
ni., diadeem, hoofddeksel o.; 2. (Ontlk.)
-schutteln o. hoofdschudden o., hoofd
hoofdband m., ligament o. van het hoofd; bovenste laag van de houtmijt.
-baum m. hoofdboom m., een AmeriKopfig, ( er, st) bijv. nw. (Tuinb.)
v.; -seite v., Z. Hauptseite;-schuding
kaansche boom met bolvormige bloemen; niet een kop, net een krop, met een hart -senkung v. (Schild.) gebogen hoofd,han-bedeckung v. hoofddeksel o., muts, pet voorzien; (lig.) - of kopfsch, (gen?eenz.) gend hoofd o., hangende kop m.; -sponge
v., hoed m.; (Nat. hist.) (van vogels), eigenzinnig; -kelt v., Z. Eigensinn.
v., Z.-putz; -stein m. (Mets.) uitspringend
Kopf-joch, (-(e)s, mv. -e) o. sieraad o., kraagsteen m.,console v.;-stelkuif v.; -bein o. hoofdbeen, kopbeen, been
o. van het hoofd; 2. (Ontik.) schedelbeen (Landti.) kopjuk o.; -keilbeino. (Ontl.) lung v. (Schild., Beeldh.) houding v. van
o.; -besteuerung v., Z. -geld; -beugccng wiggebeen o.; - kiemei m. mv. (Nat. bist.) fret hoofd of den kop; -steuer v., Z. -geld;
V. buiging V. van het hoofd, hoofdbui dieren o. mv. met kieuwen aan den kop; -stimme V. fistelstem, faussetstem v.;
hoofdknik m.; -bildung v. vorm-ginv., - kissen o. hoofdkussen, oorkussen o.; -stos; , -streich ni. sabelhonw, stokslag
m. van liet hoofd; -hinde v., Z. Haupt- -klippel, - kloppel m., Z. -kolz; -kohl na. Ti. dwars over liet gezicht; (Volkst.) Z.
binde; - blaastien n. fontanel v.; -blode kropkool, sluitkool v.; -krankheit v., Z. •nuss; -stuck o. (Ontik.) stuk o. van het
ioofd; (Mets.) laagsteen m.; (aan eene
V. zwakhoofdigheid, stompzinnigheid v., Hauptkranlcheit.
Koph^ngs, kopflings, k®pf 1 luit), mondstuk o.; -sucht v. zucht v.
zwakheid V. van geest; -blume v. (Pl.)
in een bloembolletje aan den top ver- lings, bijes. met het hoofd of den kop im geleerd te schijnen; -suchtig bijv.
eenigde bloem v.; -bohrer m. (Heelk.) naar beneden, met het hoofd voorover. i iw. behept met de zucht om voor geleerd
-

—

-

-

(
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door te gaan; -thiere o. mv. (Nat. bist.)
hoofddiertjes, diertjes o., die zich in het
hoofd bevinden; - trager m. (Ontlk.) eerste halswervel m., hoofddrager m.; 2.
(Nat. hilt.) hoofdvoeter m., weekdier o.
dat de pooten aan den kop heeft; -tuc,'i
o. hoofddoek, neusdoek, zakdoek m.;
-über bijw. met het hoofd omhoog, het
hoofd vooruit, over het hoofd; 2. tussch.
het hoofd omhoog!

Kor.
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die Henne -, treden; 2, kapoenen; II. o. zaad o.; -sauger m. naaldvisch m., zee-

ww. (Rijk.) kribbehijten; (Volkst.) op- naald v.; -schlange v., Z. -natter; -schnur
V. snoer o. koralen, koralenketting m.;
rispen.
Koppen, (-s, mv. Koppen) m. naald 2. (Nat. bist.) bloedzuiger m.; -schwamm
-hout,nald f. m. op koraal gelijkende, eetbare padden Koppen -buch, (-birch(e)s, mv. stoel m., zwamkoraal o.; 2. koraalzwam
-bücher) o. (Volkst.) lijst v. van oude o., geitebaard m.; -schwarz o. zwart koraaal o.; -stein m. koraalsteen, versteend
vrijers; -kefte V. remketting m.
Kopper, (-s, mv. Kopper) m. (Rijk.) koraal o.; 2. Z. - schal; -sumach m. koraalroode sumak v.; -thier(chen) o. kokribbebijter m.
Koppriemen, (-riemens, mv. -rie- raaldiertje o.; -tinktur v. koraaltinctuur
Kopftïberkopfunter, bijw.
o., afkooksel o. van koraal; - weizen m.
- hinabsturzen, kop over bol, hals over men) m. hoofdriem, kinriem m.
roode tarwe, spelt v.; -winde v. blaas
kop naar beneden vallen.
Kir, (-en) V. keur, keus, keuze v.
-wurz(el) V. tweeblad o.; 2.-koralv.;
Kopflinter, bijw . het hoofd naar Kora11-beeher, -bechers, mv.
-Becher) m. koraalbeker m.; (Ontlk.) be- gemeen varenkruid o.; 3. hanevoet m.,
beneden.
Kopf- verwirrung,v.zinsverwar- kervormig gedeelte o. van het paarde - tandkruid o.; -zinke v. koraaltakje o.,
ring,verstandsverbijstering v.;-verletzunig'^ staartbeen; -blume v. koraalbloem v., stukje, puntje o. koraal; 2. doorgegroeid
geiteblad o. uit Virginie.
V. hoofdbeleediging,kwetsing,kwetsuur v. leliesteen m.
Kor^11e, (-n) v. koraal o. en v., Koralljne, (-n) v. koraalachtig zeeaan het hoofd; -weld m. woud, Bosch o.,
wier, blaaskoraal o.
dat geQnoeid moet worden; -wassersucht v. kraal v.
Kor^llen -achat, (-(e)s, mv. -e) Koranzen, kur^nzen of ka hoofdwaterzucht v.; -weh o., Z. -schnierz;
-weide v. gemeen( witte wilg m.; -wer- m. koraalagaat, koraalvormige kwarts renzen, (koranzte, gekoranzi, kuranzte,
ni. en o.; -arbeit v. koraalarbeid-agt gekuranzt of karenzte, gekarenzl) bedr.
fend bijw. nw. trotser, hoogmoedig,verwaand; -wirbel m. (Ontlk.) hoofdwervel m.; 2. (Pass.) werk o. met kralen; -artig^ ww. (Scherts.) jem. -, door laten vasten
m.; -wunde v. wond v. aan het hoofd, Z. bijv. nw. koraalachtig. koraalvormig, als gedwee of tam maken, kastijden, afros-verletzung; -wurne m. hoofdworm m.; koraal; -ast m. koraaltak m.; -aufiósung sen, plagen; (fig.) berispen, doorhalen,
-wuth v. waanzinnigheid, woede, razernij v. koraaloplossing v.; -baum m. boom- beknorren.
v.; -zahl v. bepaald aantal o. personen; vormig koraal o.; 2. koraalboom m.; 3.I Korb, (-(e)s, mv. Körbe) m. korf,
-,range v., Z. -zieher; -zeug o. hoofdtooi apothekersanemoon v.; -blume v. koraal- mastkorf ni., mand, ben v.; (fig.) einen
m., kapsel o.; —nadel v. (Speld.) kap bloem v.; -blümlein o. kleine wilde kas- - geben, iets weigeren; it. den zak geven,
v.; -zieher m. (Heelk.) hoofd -selpd tanje v.; 2. wilde anemoon v.; -btuthe v.,' wegjagen, wegsturen; den - bekommen,
bij moeielijke en doode ge--trekm. Z. -blume; -dublett o. tweeschalige ko- durch den - /'allen, sich einen - holen
boorten; -zieralh in. hoofdsieraad o., Z. raalschelp v.; -drechsler m. koraaldraaier. een blauwtje loopen; 2. (Bergw.) Z.
rn.; -erbse v. (PI.) zoethout o. van Ja- Göpelkorb; (aan het gevest van een deHauptzierath.
Kopp, ( - (e)s, mv. - e) in. of Kop - maica; -erz o. (Bergw.) koraalerts, on- i gen), beugel m.; (Delfst.) Z. Korbmuschel;
pe, (-n) v., Z. Kaulquappe, Kaulhaupt. zuiver kwikzilvererts o.; -erzeugend bijv. (Rijk.) spat v., hard gezwel o. aan den
Koppe, (-n) v. top, kop m., kruin v. nw. koraalvoortbrengend,koraalvormend; poot van een paard.
Koppel, (-n) v. koord, touw o.; -fang m. koraalvisscherij v.; -farbig bijv. Korb - arbeit, (-en) v. manden
-belt o. (kinder)wieg v.;-makerswo.;
(Jachtw.) koppel m.; (aan den degen), WW. koraalkleurig, koraalrood; -fisch rn.
koppelriem ni.; 2. paar o., koppel o. koraalv isch ni.; - fisrher m. koraalvis -bruder m. handwerksman m., wien het
-/ischerei v. koraalvisscherij v.,-scherm.; meesterschap geweigerd is.
hondenrij v., naast elk. voorgespannen
Korbchen,o . (verkl.)korfje, mandpaarden, span o.; 3. gemeene weide, jacht, koraalvisschen o.; 2. recht o. tot koraal
plaats v.waar-vischen;3.koralbij, je, bennetje o., Z. Korb; -spiel o. spel o.
visscherij v.; 4. omheinde plaats v.
Koppel- balken, balkens, mv. het koraalvisschen geschiedt; -fischerkahn waarbij men verplicht is op een bepaald
- balken) m. bindbalk m.; - bondig bijv. m. koraalvisschersbootje o.; - fórmig bijv. woord te rijmen of anders iets in eene
nw. (Jachtw.) gekoppeld kunnende wor- nw. koraalvormig; -gare o., Z. -netz; mand te werpen.
KQrbe, (-n) v. kruk v., handvat m.,
den; -curs m. (Zeew.) Z. -lau f; - fischerei -geien m., Z. -reiher; -gewachs o. koraal
koraalplant v.; -hals m. (Vog.)-gewaso., handvatsel o.
V. vrije visscherij v.; - frote v. spilvorKorbeere, (-ii) v. kornoelje V.
mige orgelpijp v.; -genoss in. medegerech- papegaai m. met koraalrooien hals; -hola
tigde, medegebruiker m.; -gerechtigkeit o. koraalhout o.; -hyacinthe v. ristgewijs Korbel, (-s, mv. Körbel) m., Z.
V. gemeen recht o.; -hund m. koppel groeiende, verbazend groote hyacint v.; Kerbel.
aan den koppel; -hut v.-hond,bm. -jaspis m. koraalroode jaspis m. en o.; Korb-feigen, v. mv. mandjes -vijrecht o. tot het gebruik eener weide; 2. -kalk m. (Aardk,) koraalkalk v.; -kirsche gen v. mv.; -flasche v. mandjesflesch v.;
gemeene weide v.; -hutung v., Z. -hut; v., Z. -baum (3); - krabbe V. koraalkreeft - flechter m., Z. -macher; -förmig bijv.
-jagd v. gemeene jacht v.; 2. recht o. nl.; -kraut o. koraalkruid o.; 2. zeeas en b. korfvormig, mandvormig; - /'aller
-lippe v. koraalroode lip v.;-pergv.; in. bij, die de manden vult; -giller o.
om van eene vrije jacht gebruik te maken; -ketle v. koppelketting m.; -lauf m. -macher m. (Dr.) draaier in. van gekleurd takkebos,bundel m.rijshout,mutsaard m.;
been; - marmer m. koraalmarmer o.; -moos -kogel m. (Art.) steenmand v. voor mor(Zeew.) koppelloop m.
Koppeln, (koppelte, gekoppelt) bedr. o. koraalmos, koralijn o.; 2. koortsver- tieren; -hammer m. (Mand.) mandenmaww. Hunde -, koppelen, paren, bijeen drijvend mos o.; -round m. rozenmond kersliamer m.; - handel m. mandenwinkel
stemmen; 2. ein Stick-binde;(Org.) m.; it. rozenroode lippen v. mv.; -muschel m., handel m. in mandenmakerswerk;
v., Z. -duhleil; - nachtschatten m. (1'1.) -holt o. (Bergw.) trommelhout o.
Feld -, met eene heining omgeven.
Koppel - recht, ( - (e)s, mv. - e) o. rozenroode nachtschaduw v.; -nailer v. Korbischof, (-(e)s, mv. Korbirecht o. op eene gemeene weide; -riemen koraalroode adder v.; -netz o. net o. voor schófe) m. wijbisschop m.
Korb-macher, —in, manden m. koppelriem m.; -sell o. koppeltouw het koraalvisschen; -niederschlag m. koo ; -Irift, -weide V. kleine witte wilg m.; raalnederslag m.; -pfennig m. versteende' maker m., mandenmaakster v.; —arbeit
2. Z. -hut; -wirthscha[l v. bebouwings- sponskoraal o.; -pflanze v. koraalplant v., — handwerk o. mandenmakerswerk,
wijze v. van een akker in slagen; -zug v.; -reiher m. sultanshen v., purperhoen mandenmaken o., mandenmakerij v.;
m. (Org.) verbinding v. van verschil o.; -riff m. koraalrif o.; —rinde v. ko- —waare V. mandwerk o., manden v. mv.;
klavieren.
-lend raalkorst v., koraalversteening v., koral- masz o. mandenmaat, mand v. als maat;
Koppen, (koppie, gekoppt) bedr. liet o.; 3. straalpolijp m., korstkoraal o.; -muschel v. korfjesschelp v.; -pfennig m.,
ww. Buume -, toppen, kappen, snoeien; -roth o. koraalrood o.; -samen m. koraal- Z. Schwanzelpfennig; -rapier o. rapier o.
(

(-

-
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Kornel(kirsch) -baura,
met een gevest met heugels; -rebe v. in een o.; -sable v. kurken zool v.; -stoff m.
mandje gekweekte en verplante wijn (Scheik.) kurkstof v.; - stopsel m., Z. (-baum(e) s, mv. -haume) m. kornoelje-riegel m. dwarshout o.-gardstokm.; -p frop f; -tafel v., Z. -scheibe; -ulme v. hoorn m.; -kirsche v. kornoelje v.; 2. Z.
eener mand; -rosinen v. mv. Spaansche kurkolm m.; -zange v., -zieher m. kur- Kornelbaum.
rozijnen, kistjes -rozijnen v. mv.; -mike ketrekker ni.
Kornelle, (-n) v. kornoelje v.
V. takje, lootje, teentje o.; -schanze, -wehr
Korlehm, ( - (e)s, mv. - e) dunne KQrneln, (kórnelte, gekórnelt) bed r.
ww. ein .gietall -, korrelen, tot korrels
V. (Vest.) schanskorf m.; -scharbe v., Z. laag leem o. in steepen gietvormen.
-holz; -stange V. (Bergw.) korfstang v.; Korljn, (-(e)s,mv.-e) m. (Draadti.) brengen, vergruizen, greineeren; Leder -,
korrelen, greineeren, nerven; 2. wed.ww.
-stick m. (Bord.) open steek m.; -stock m. fijnste soort ijzerdraad o., n°. 10.
Kormoran, (-(e)s, mv. -e) m. sick -, kristalliseeren, stollen.
(Wijng.) mandje o., korf m. om een wijnstok in te kweeken; -wagen m. mande- (Nat. hist.) water- of zeeraaf v., zwarte', K^ïrnen, (kórnte, gekörnt) o. ww.,
m. h. (van het koren), in het zaad schiewagen w.; 2. kinderwagen m.; -weischei, pelikaan m.
(-(e)s, mv. Körner) o. korrel ten, veel zaad, veel graankorrels voort
—in, (Zoutz.) mandenwasscher nl., manKom,
Melall -, Z. kór--breng;2.dw
denwaschster v.; -weide V. teenhout, wil v.; Metalle zu Körnern machen, tot gruis
om manden te vlechten;-genhout. maken; 2. (Giet.) (van zilver), proef neln; Schieszpulver -, korrelen; Wachs -,
klein rond blaasje-korelv.;(Gn) t(^t reepen of linten maken om het te
-weise bijv. en b. bij manden of korven,
korfsgewijs; -welle v. (Bergw.) spil v. of o. in de longen; (Geweerm.) vizier o.; bleekera; (Landb.) Gerste -, afbaarden;
boom m. van het werktuig om het erts etre. of jem. auf's - nekmen, op iets of iem. 3. Vogel -, Z. kódern; (Sm., Slot.) een
uit de mijn op te halen; -werk o. teenen aanleggen, iets of iem. tot mikpunt gat voorboren.
vlechtwerk o.; -wiege v., Z. -belt, -wa- nemen; (fig.) in het oog houden, het
K®rner, (-s, mv. Kuiper) m. kor
oog houden op; auf dent -e haben, op
-rela,vguizstmpr.;2(S)
gen; -zange V. tangwerk o.
Karen, (korte, gekort) bedr. ww. het oog hebben, bedoelen, aanleggen op; voorboor, steekboor v.
K irner - baum, ( baum(e)s, mv.
kiezen, uitkiezen, uitzoeken, verkiezen. 3. korreligheid v.; 4. (Muutw.) allooi,
Koriander, ( - ders, mv. - der) m. gehalte o.; Miinze von richtigenz Gewicht -bOume) Z. Kornelbaum; -fressend bijv.
(Pl.) juf ertje o. in het groen; 2. kori- and -e, van juist gewicht en gehalte; (fig.) raw. zaadetend; -kraut o., Z. Bruchkraul;
von altent Schrot and -, van goed allooi; -lack ni. korrelig lak o.; -leder v. sagrijnander m.
Koriander-korre, (- korn(e )s,mv. II. (Landb.) koren of koorra, graan, graan Ieder o.; -loch o. gat o. in den gesp.
o.; das - steht sehr schon, het ko--gewas
Kornernte, (-n) v. graanoogst,
-körner) o. korianderzaad(je) o.; überzuckerle -körner, suikererwtjes o. mv.; ren of graan staat mooi; Sen f -, mosterd - korenoogst m.
-s chierling m. bergpeterselie v.; -wasser zaad o.; 2.(Apoth.)grein o., korrel v.(ge- Korner - reich, ( er, st) bijv. uw.
wicht); (Uurw.) spilgat o.;(Spr.) er/rapt (Landb.) vol zaadkorrels; -scharlach m.
o., Z. m. korianderwater o.
Korinthe, (-n) v. (Hand.) krent, nicht was das - gilt, hij leeft bij den dag. Venetiaansch scharlaken o.; - schild o.
Karn -aeker, ( - ackers, mv. - ticker) (Delfst.) napslak v.; -stein m. graniet,
korent v.
Korinthen-baum, (- baum (e)s, m. korenveld o., korenakker m.; 2. land, korrelsteen o.; graver —, halfgraniet
mv. -buume) m. aalbesseboom m. van de veld o. geschikt voor graangewassen; o.; -warze V. sagrijnachtige, zwarte keAlpen; -beere V. aalbes of aalbezie v. -uhre v. korenaar v.; 2. (Bergw.) hitu- ver m.
Korn -fege, (-n) v. korenharp v.;
van de Alpen; -traube v. druif v.; it. ro- mineuze kalkachtige kleiaarde v.; 3.(Sterrenk.) aar v. van het sterrenbeeld de —maschine v. wan v.; - feld o., Z. -ticker;
zijn, krent v.
-ferkel o. (Nat. kist.) hamster, veldrat
Korinthisch, bijv. nw. (Bouwk.) Maagd.
Kornähren-binde, (-n) v. v.; -fink in., Z. Goldammer; -fliege v.
Korinthisch; -e Ordnung, Korinthische
(Heelk.) korenaarverband o.; -fisch m. korenvlieg v.; -flor V. korenvelden, graan orde.
Kork, (-(e)s, mv. -e) m. kurkeik, arenvisch, melet m.; -koralle V. aarvor- velden o. mv.; -formig bijv. nw. korrel vormig; -fiesser m. zaadeier nl., zaad kurkboom, kurk m.; it. kurk, prop v., mig sterkoraal o.
Korn -artig, bijv. uw. korenachtig, etend dier o.; 2. dikbek m., zaadtor v.;
stop, flesschèstop m.; 2. (Nat. kist.) ijs
duikerkoning m.; 3. (Delfst.) berg--vogel, op koren gelijkend; -au/'kaufer m., Z. -[Tucht v. graan, koren o., graangewas o.;
-jude; -aus fuhr V. uitvoer ni. van gaan --nalno m. graanhalm m.;-Juhre v. graan
kurk o., eene soort van asbest.
korenwagen m.; 2. vervoer o. van-wagen,
Kork-artig, bijv. nw. kurkach- of koren; -bau m. graanbouw, korenbouw
tig, naar kurk gelijkende; .bauw m., m.; -bauer m. graanbouwer m., hij die graan of koren; -garoe v. korenschoof v.;
-eiche v. kurkboom, kurkeik in.; -bild- koren verbouwt; -beere V. kornoelje v.; -gerste v., -gras o. wilde gerst v.; -gulle
V. belasting v. in graan; -halen m. graan
ner m. hij, die modellen snijdt in kurk, -blame v. korenbloem v.
Kornblumen - essig, ( - (e)s,mv.
-hamster m. (Nat. hist.) Z.-halm.;
kurkvormer m.; -bildnerei v. kurkvor-e) m. korenbloennazijn m.; farce v. ko- -/erkel; - handel m. graanhandel, koren
men, vormen o. in kurk.
-handler m. graanhandelaar,-handelm.;
KQrken, (korkte,gekorkt) bedr. ww. renbloemkleur v.; -ól o. korenhloemolie
v.; -stein m., Z. Lasuurslein; - wasser o. korenkoopman, graankooper m.; —in v.
kurken, met eene kurk stoppen.
graanhandelaarster v.; -han/en m. koren
Kurken, bijv. uw. kurken, van kurk, korenbloemwater o.
Korn - bluthe, ( - n) v. korenbloegraan; -hans o. koren -hop,m.
uit kurk vervaardigd.
graanzolder m.; 2. korenhal, ko--zolder,
KQrk- flossen, V. mv. (Vissch.) sem m.; 2 bloeien o., bloeitijd m. van
kurken dobbers v. mv.; -form v. vorm het koren of graan; -boden m. (Landb.) renbeurs v., plaats v. waar graan ver
wordt; -herr m. opzichter ni. over-kocht
m. in kurk; -holz o. kurkhout o.; -kunst- korenveld, graanveld, veld o., akker m.
Ier m., Z. -bilduer; -messer o. kurkmes geschikt voorden graanbouw; 2. (Landh.) de graanzolders.
graanzolder, korenzolder m.; -barse v.
Kurnieht, bijv. en b. op korrels
o.; -niere v., Z. Seeniere.
Korkorre, (-n) v. flamingo m. (een korenbeurs v.; -brand ni. honigdauw, gelijkend, korrelachtig.
honigroest, korenbrand m.; -branntwein
Kornig, ( -er, -st) bijv. en b. vol
steltlooper).
KQrk-pfropf, (-pir'op/es, mv. m. korenbrandewijn m.; -brod o. tarwe - korrels, korrelig„ gekorreld, korrelachtig;
-p fróp[e) m. kurken stop m., kurken prop, brood, roggebrood o.; -biichse v. doos v. -es Gold, korrelig; (fig., Pl.) -e Wurzel,
korrelig; -es Baumnl, tot korreltjes gekurk v.; -roster V. gezaaide of geplante om brood & te korrelen.
Kornehen, o . (verkl.) korreltje o., stolde olie; -es Schmalz, gesmolten reuolm(boom) m.; -saver bijv. uw. (Scheik.)
zel o.; (Ontlk.) -e, viel -e Driesen, klieren,
kurkzuur; —e Salze, kurkzuurzouten, su - Z. Korn.
Korndieb, ( - (e)s, mv. - e) m. ko- die in een vlies besloten zijnde, een klomp
beraat o.; -sdure v. kurkzuur o.; -scheibe
V. schijfje o. kurk; -schneider m. kurken - rendief, graandief m.; 2. Z. Kornku fer. vormen; (fig.) -e Schreibart, kernachtig,
Kerneisen, ( - s) o., z. m. gekor- kort en krachtig, ferm, flink; -blatterig,
snijder m.; -schwamm m. kerkzwam o.;
met generfde bladeren.
-schwárze v. kurkzwart, Spaansch zwart reld of korrelig ijzer o.
-

-

-

.
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Korn-jahr, (-(e)s, mv. -e) o. jaar
o., dat veel koren oplevert; -jude m. opkooper m. van het koren, korenjood m.;
(fig.) Z. -schinder; -ka [er m. graankever
m.; 2. korenworm, korenbijter, koren
zwarte Spaansche vlieg v.;-boutm.;3
- kamroer v., Z. - boden; - lasten w. koren
graankist v.; (Mol.) tremel, molen -kist,
Z. - boden; -kluft v. proef -trechm.;i
o.; -krebs m.,-tangej,siur
Z. -wurn, (2); -kup f er o. gekorreld koper o.; -lade v. graankist v.; -land o. land
o. geschikt voor den graanbouw; 2. land
o., dat vruchtbaar is aan graan, veel graan
of koren oplevert; 3. graanland, koren
waarop koren verbouwd-land,o.
wordt; -leder o. generfd, gekorreld, gegreiiieerd le(d)er o.; -lerche v. veldleeuwerik m.
Orn ing, (-(e)s, mv. -e) m. graniet, korrelst°en o.; 2. (Nat. kist.) ombervisch m.
Korn-made, (-n) v., Z. -wurm;
-magazin o. graanpakhuis, korenpakhuis
o.; -ma/der, -mäkler m. makelaar m. in
granen; - mangel m. gebrek o., schaarschheid v. aan granen of koren; -markt rn.
korenmarkt v.; -maschine v. korrelaar ni.
(eerie zeef);

-masz o. korenmaat, graan-

maat v.; -maus v., Z. Feldniaus; -mehl o.
roggemeel o.; - meister m., Z. -herr; -mes ser in.graanmeter m.; -rnilbe v., Z. -wurm;
-moten m. wilde papaver v.; -motte v.,
Z. -wurm; -mühle v. graanmolen, koren
-molen.;izv(watr)pole.;-mu
ter v. brand m., ziekte v. of zwart o. in
het koren; -nelke V. bolderik m.,fluweelachtige, gemeene korenbloem v.; 2. koekoeksbloem, vuurbloem v.; -preis m.
graanprijs, prijs m. van het graan of koren ; - pulver o. (Art.) korrelig buskruit
o.; -raden m., Z. -nelke; -ratte v., Z.
- f erkel; -raupe v., Z. -wurm; -reich bijv.
nw. (van aren), vol korrels; 2. (van een
land), veel koren of graan
overvloed hebbende aan graan; - reuter
m., z. -wurm; -rotte v., Z. -fege; -rose
V. korenroos v., ronde papaver v.; 2. Z.
-nelke; 3. blaue —, veldschurftkruid o.;
-sack m. graanzak, korenzak m.; -schabe
v., Z. -wurm; -schälzer m. hij die het
koren taxeert, den prijs van het koren
bepaalt, graanschatter in.; -schaufel v.
korenschop v.; -schaufler m. korenverschieter m.; -scheuer v. korenschuur,
graanschuur v.; - schik' o. graanschip,
schip o. met graan of koren; -schinder
m. opkooper m. van liet graan of koren;
-schneidemaschine v. maaiwerktuig o.;
-schnepfe V. wulp, welp m., pluvier v.,
nimmerzat m.; - schuilt rn. maaien o. van
het koren; -schnitier m. korenmaaier m.;
-schreiber m. schrijver in. bij den graanoogst; -schwvertel m. rond allemansharuas,
zigmaartskruid o.; -schtvinge v. korenwan
v.; -schwinger m. korenwanner m.; -seihe
v., Z. -fege; -sieb o. korenzeef v.; (in
kruitmolens), korrelzeef v.; -speicher m.
korenzolder, graanzolder m., graanschuur
v.; -sperling in. musch of mosch v.; -sperre
v., Z. -zuschlag; -spitze v. baard m. aan
de graanhalmen; - staupe v. blaasworm
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m., tegennatuurlijk gewrocht o. in het
vleesch; stempel m. (Sm.) doorslag ni.;

lijkheid, voelbaarheid, zichtbaarheid v.
K^rperlos, bijv . nw. onlichame-strausgras o., Z. Windhalm; -stuck o. lijk, ontstoflelijk, zonder lichaam.
graanakker m.; -taufe v. (Katte.) openK^irperlosigkeit, v. onstoffelijk
bare gebeden o. mv. met processiën ge-heidv.
paard om 's Hemels zegen over de veldKorper-masse, (-n) V. geheel o.
vruchten af te smeeken; -taxe v. schat - van een lichaam, lichaamsmassa v.; 2.
ting v. van het graan of koren; -vogel eine schwere —, zwaar lichaam, zwaar
m., Z. -wurm; -waare v. graan, koren o. voorwerp; -masz o. plaat v. van bekwaam
als koopwaar; -wage v. korenwaag, graan -messung v. meetkunde v. der vaste-heid;
waag v.; (Bergw.) toetsschaal v., goud - lichamen, stereometrie v.; -reich bijv.
schaaltje o.; -'wagen m. graanwagen, ko- nw. wat veel lichaamsgrootte heeft, dik,
renwagen m.; -wanne v., Z. -schevinge; zwaarlijvig.
-werfer in., Z. -schwinger; 2. (Nat. hist.)
K^rpersehaft , (-en) v. gilde o.,
niusch of mosch v.; -wicke v. wik of vereeniging, corporatie v.
wikke v.; `2. kornoelje v.; - wiebel v., Z.
K®rper - stellung, V. houding v.
-cvurni; -ivirnde v., Z. Ackerwinde; 2.krui- des lichaams; -stoff ni. stof o.; -übung
pende duizendknoop m.; -wolf m. aard - V. lichaamsoefening, gymnastische oefekrekel, veenmol, molkrekel m.; 2. pisse- ping v.; --skunsi v. gymnastiek v.; —spiel
bed v., korenworm m.; 3. Z. -schinder; j o. gymnastisch spel, turnspel o.; -welt v.
-wucher m. opkoopen o. van het graan of stoffelijke wereld, lichamelijke, zichtbare
koren, graanwoeker m.; -wucherer m., wereld v.; - zakt v. (Rek.) kubiekgetal o.,
Z. -Jude; -wurni m., weister —, Z. -troll; derde macht v.
schcvarzer —, kalander, korenworm, kn- Korte, (-n) v. (Pass.) koord o.; 2.
renbout, korenbijter m.; rolher —, ronde bindgaren, bindtouw o.
snuitkever m.; 2. masker o. van den mei Kortel, (-n) v.kemelshaar, kemelskever; —wuth V. hennepnetel v.;-zahn m. garen o.
( van honden), laatste kiestand in.; -zange
KQrve, ( - n) v. (Zeees.) woeling,
V. (Heelk.) steentang v., steenlepel m.; sjorring, naaiing V.
Koryphae, (-n, mv. -n) m.(Oudh.)
2. (Giet.) Z. - kluft; 3. (Nat. kist.) baard knijper m., haartang v. (eene tweescha - hoofd o. der koorzangers, kooraanvoer lige schelp); - zapten m., Z. Mutierzapfen, der, reibestuurder m.; (fig.) voornaamste
-brand; -;ehnte in. korentiend v.; -zins' hoofd, opperhoofd o., aanvoerder, bem. belasting v. in graan; -zuschlag m. stuurder m.
verbod o. tot uitvoer van granen.
Kosacke, (-n, mv. -n) m. Kozak
Korper, (-s, mv.Körper) m.lichaam, m.; die donischen -n, de Donsche Kozaklijf o.; todter —, dood lichaam, lijk o.; ken.
(fig.) staatslichaam; gesetzgebender —,
Kosbeere, (-n) v. groote blauwe
wetgevend lichaam o.; 2. (Nat.) lichaam, heibes v., kannebes v.
voorwerp o., stof v.; (Meetk.) lichaam,
KQsel, (-n) v. zeug, zog v., moeder
moederzwijn o.
-varken,
lichamelijk voorwerp o.; 3. (van eene
vloeistof), zelfstandigheid v.;dieser GrabKoseln, (koselte, gekoselt) o. ww.
slichel hat nicht - genug, is niet sterk (van het moedervarken), jongen, werpen.
-

Kosen, (kos(e)te, gekos(e)t) o. ww.
Karper - a11, ( - (e)s) o., z. m. zicht- vertrouwelijk praten, babbelen, kouten;
bare wereld, zinlijke wereld v., heelal 2. bedr. ww., Z. liebkosen.

genoeg.

o.; -anlage v. lichaamsgesteldheid v.,aard

m., natuur v., temperament o.; -bau m.
lichaamsbouw m., lichaamsgestalte v.;
-beschaffenheit v., Z. -anlage; -bildung
V. lichaamsgestalte, ontwikkeling v. van
het lichaam; 2. lichamelijke opvoeding,
ontwikkeling v. van het lichaam.
Krperehen, (verkl.) lichaampje,
klein lichaam, voorwerpje o.

Karper - fi lle, ( - n) v. dikte, gezetheid v.; -gestalt v., Z. -bildung;
-grnsze V. lichamelijke grootte, lengte v.;
-haltung V. houding V. des lichaams;
-kraft v. lichaamskracht, spierkracht v.;
- leiare v. leer v. der lichamen, physiologie v.; (Gen.) lichaamsleer v.; (Wisk.)
lichaamsmeetkunde, ineetkunst v. der Iichamen, stereometrie v.; 2. leer v. der
lichamen, natuurleer v.
Korperlich , bijv. en b. lichamelijk, stoffelijk, voelbaar, zichtbaar; -eBildung, lichamelijke vorming, vorming v.
van het lichaam; -er Eid, persoonlijk, in
persoon gedaan; -e Strafe, lichamelijke
straf, lijfstraf v.; -er Winkel,lichamelijke
hoek; -keit v. lichamelijkheid, stofe-

Kosewort, (-wvort(e)s, mv. -worte
of -wórler) o. liefkoozing v., vleiend
woord o., vleiende uitdrukking v.
Kosmetik, v. verfraaiingskunst,
leer v. der schoonheidsmiddelen; (Pruikto.) pommade v. om het haar eene andere
kleur te geven, kosmetiek o.
Kosmetisch, bijv. en b. verfaaiend,
opsierend, de huid verfraaiend; -es Mittel, schoonheidsmiddel, middel tot ver
huid, het haar &.
-fraingvde
Kosmik, v., z. m., Z. Kosmologie.
Kosmisch., bijv . en b. (Sterrenk.)
de wereld of het heelal betreffende; (fig.)
ordelijk, sierlijk.

Kosmogonie, v., z. m. leer v. van
het ontstaan der wereld of der wereld
-wording.

Kosmogonisch, bijv . en b. de
leer der wereldwording betreffende.
Kosmograph, (-en, niv. -en) m.
wereldbeschrijver, cosmograaf m.

Kosmographie, v., z. m. wereldbeschrijving, cosmographie v.
Kosmograaphisch, bijv. nw. wereldbeschrijvend, cosmographisch.
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Kosmo1ab, (-(e)s, mv. -e) o. we geht auf Ihre -, het gaat op uwe kosten, dein, met slijk of slik bespatten, beslijken; im -e stecken bleiben, in de modder
reld meter m.
gij moet de kosten dragen.
Kosmologie, v., z. m. leer v. van Kosten, (l,ostete, geköstet) bedr.ww.' blijven steken; (fig.) aus dens -e ziehen,
jent. -, den kost geven, onderhouden,' uit het slijk halen, uit de ongelegenheid
de wereld, wereldleer, cosmologie v.
helpen; sich im -e wolzen, in het slijk
Kosmologisch, bijv. en b. de we- voeden.
reldleer betreffende of daarop betrekking
Kosten-anschiag, (-schlag(e)s,Í wentelen; (Spr.) wer - anruhrt, besudelt
mv. -schlage) m. berekening v. der kus- sich, wie pek aau. grijpt, bezoedelt zich,
hebbende, cosmologisch.
Kosmopolit, ( en, mv. en) ni. ten, omslag m der kosten; -an fwand m. waar men mee verkeert, daar wordt men
-

-

vertering, uitgave of uitgaaf, verkwisting, mee geëerd; 2. uitwerpselen o. mv., vuil
wereldburger, cosmopoliet m.
Kosmopolitisch , bijv. nw. we- weelde v., onkosten m.nlv.;-ausgleichung o., stront m.; (Gen.) fecale stoffen v.
V. vereffening, wederzijdsche berekening' mv., uitwerpselen o. mv., afgang m.,ontreldburgerlïjk, cosmopolitisch.
Kosmopolitjsmus, (onb.) m. der kosten; -ersatz m., -erstuttnng v. ver-!, lasting v.
Koth, ( (e)s, mv. e) o. hut v.,
goeding v. gier kosten, schadeloosstelwereldburgerschap, cosmopolitisme o.
Kostnor rn a, (-s, mv. Kesnzora- hug v.; -ersparniss v.besparen o.of bespa- huisje o.; 2. kleine boerderij, kate v.
Koth abzucht, ( en) v. riool, afring v. van kosten; -/'rei bijv. nw. kosmat(I) o. wereldtafereel o.
Kosmosophie, v. geheime we- teloos, vrij van kosten, tolvrij, zonder leidingkanaal o., afleidingsbuis, afvoeronkosten; jens. — hallen, iem. vrij hou buis v.; - bala ( en) m. modderhoop, slijkreldleer v.
gelag & betalen; -rechnung V.-(len,ims. hoop m.; -blech o. stikplaat v.; -brechen
Kosmotheismus, (onb.) m. weonkostenrekening, rekening v. der kos- o. (Gen.) braking v., braken, overgeven
reldvergoding v.
Kossgt, ( en, mv. en) m., KOS- ten; -scheu bijv. nw. bevreesd voor kos- o. van drekstofen; - blitste v. slijkborstel
stengut, (-gut(e)s, mv. -guler) o., ten; -sclieue V. vrees v. voor kosten, m.; -deckel m. deksel o. van den vuil
-nisemr&.
spaarzaamheid,zuinigheid v.; -überschlag
Z. Köthener, Rothenergut.
KQthe, (-n) v. (Steenb.) stuk o.
Kost, (-en) v. kost m., spijs v., on- m., Z. -anschlag; -verzeichniss o. lijst,
steen; 2. kleine boerderij, hut, kate v.
derhoud, voedsel o.; die -, freie - bei Opgave V. van onkosten.
Kóthe, (-n) v. (Hoefcm.) koot v.;
Koster, (-s, nlv. Koster) m. proever,
jenin. haben, vrije tafel hebben, te eten
krijgen bij; yule, schlechte -, goede, slechte voorproever m.; -in V. proefster, voor - sich die - verstauchen, giber die -n schieszen, zich overkooten; 2. (Fluish.) kast
kost, spijs, goed, slecht eten; 2. in die proefster v.
- gehen, in der - sein, in den kost gaan, Kost frau, ( en) v. kostvrouw, v.; -nbein o. kootbeen o.
Kothei, ( (e).', nlv. er) o. windin den kost liggen; junge Leute in die hospita v.; -/'rei bijv. nw. vrij van kusten, kosteloos, zonder kosten, gratis; ei o.
-nehnien, in den kost nemen.
franco, portvrij; -- hallen, vrij -I KQth(en)er, ( s, mv. Kóthe(ne)r)
Kostbar, ( -er, -st) bijven b. kostbaar, veel geld kostend, duur; hier ist - houden, betalen voor, schadeloosstellen; en. keuter, kleine boer ni.; -gut o. goed
leben, het is hier duur leven; 2. duur, -ganger, —in, kostganger, kostleerling o., hoeve, boerderij v. van een kleinen
veel waarde hehbeode; -er Ring, kost m., kostgangster v., kostscholier en. en boer; -in V. keutersvrouw, kleine boerin v.
Kóthenzopf, ( yop((e)s, niv. zó-geld o. kostgeld, pension o,; -halter
Tafel, kostbaar, rijk, prachtig;-bar;e
-es Essen, heerlijk, kostelijk; - bewir- en. kostgever, kostgangerhouder, restau- pie) m., Z. Kathhaar.
KQther, (-s, mv. KQther) nl., Z.
then, kostelijk, prachtig, rijk; 3. (fig.) rateur v.; -htalterin v. kostgeefster v.,
gezocht, gemaakt, geveinsd, deftig; -loeit Z. -frau; -haas o. kosthuis u., restaura - Kóthener; 2. Z. Koter.
Kóth(n)erei, (-en) v . pachthoeV. waarde v., prijs m., duurte, kostbaar ( ie, herberg v., logement o.; -herr m.
kostbare zaak v., kostelijkso.;-heidv.;2 heer m., die iem. in den kost heeft, kost ve, boerderij v.
kostbaas, hospes m., hij die kost -her,- Koth liege, ( n) v. mestvlieg,
it. merkwaardigheid v., juweel, edelgegangers houdt; 2. Z. -halter; -jungfer v. drekvlieg, strontvlieg v.; -fiilhrer m., Z.
steente, kleinood, tooisel o.
Kostbeladen, bijv. nw. met spij- kostmeisje o., leerling v. eenex kostschool; -kdrrner; -gang m. riool o. voor het
grondwater; -grebe v. mestvaalt v., mestzen of eten beladen; -er Tisch, wel voor- -kraut o. muur- havikskruid o.
Ki stlich, -er, -si) bijv. en b. kos- put ni.
zien.
Kiste, (-n) v. (Prov.) smulpartij telijk, heerlijk, voortreffelijk, uitmuntend, K^thhaar, ( (e)s, rnv. e) o.(Rijk.)
lekker, kostbaar, prachtig; sich;- kleiden, koothaar o.
v., bruiloftsmaal o.
hahn(e)s , mv.
Koste., (kostete, gekostet) o. ww., zich rijk, prachtig, niet smaak kleedeis; i Koth -haha ,
m. h. kosten, gelden, waarde hebben, - bewirthen, heerlijk,rijk; -er Geschmack, (háhne) n1. (Nat. hist.) hop, kuifhaan
waard zijn; das kostel mir of mich triel,dat uitmuntend, lekker; es ist etwv. -es, dat m.; -hof m. kate v., Z. Kothuerei; -hola
kost veel geld; sich es etw. - lassen, op is iets heerlijks; -er lensch, uitmuntend; o. (van eene brug), zijplank, leuning v.;
geen geld zien, niet op de duurte let- -keil v. kostbaarheid, groote waarde v., -holzig bijv. en b. slikkerig, modderig,
ten; es snag - seas es will of es koste was hooge prijs m., uitmuntende hoedanig - vuil, smerig; es ist drauszen. scha —, het
es wwolle, het koste wat het wil, wat bet heid v., lekkerbeetje o., fijn schoteltje o. is buiten zeer morsig; -hucnd m., Z.
ook koste; wie viel kos.et ihn das Hans?, Kost — schele, (-n) v. kostschool Koter.
hoeveel kost hem dat huis?,hoeveel heeft v., pensionaat o.; - schiller, ---in, kostleei•- Kothig, ( -er, -st) bijv. nw. modbij voor & betaald?; -der Preis, koop ling en. en v.; it. Z. -gitngcr; -spielig bijv. derig, slijkerig, morsig, vuil, smerig; 2.
inkoopsprijs m.; it. hooge prijs m.;-prijs, aw. kostbaar, zeer duur, met groote uit natkoud, waterkoud.
Koth-kamfer, (- kalers, mv. -ha [er)
verbonden; --keil v. duurte,kost--gaven
es kostet viel dies zu erlernen, het kost
heel wat of veel moeite om dit te leeren; baarheid v.; - verachter, —in, kieskauwer :n., Z. Dreckka fer; - karren m. stortkar,
.. eliv. -, proeven, smaken, den smaak m., kieskauwster v., kieskeurige m. en vuilniskar v., vuilniswagen nl.; -karrner
onderzoeken, beproeven; er hat dieSache v.; - verstandig bijv. nw. verstand, kennis m. slijkrijder, vuilnisman m.; - knecht m.
hebbende van lekker eten; 2. goed kun (Zoutz.) knecht en. in de zoutkeet; -lache
gekoslet, hij heeft & onderzocht.
koken; - wurgel v. (Pl.) kostwor--ned V. modderpoel, modderplas m.; -leitung
Kosten, V. mv. kosten, onkosten
v., Z. -abzucht; -lerche v., Z. Feldierche;
m. mv., uitgaven v. mv.; die - belaufen tel, balsernwortel m.
Koter, (-s, env. Koter) m. boeren - it. Haubenlerche; -leute mv. knechts m.
sich auf 1000 Gulden, de kosten, uitga mv. in de zoutkeet; -meise v. grijze of
ven beloopen &; jean. in - setzen, iem. hond m.
Koth, ( (e)s, mv. e) m. (Zeees.) grauwe mees v.; -meister m. opziener,
op kosten jagen, uitgaven of kosten ver
opzichter m. in de zoutkeet; -n.snat m.
verlies o., schade v., nadeel-orzaken;2. kot, hok o.
Koth, (-(e)s) m., z. m. modder m., Februari m.,Sprokkelmaand v.;-mönch m.
o.; sich auf jems. - lustig machen, zich
verheugen ten koste van; auf anderer slijk of slik o., drek m., vuil o.; kleiner gekuilde leeuwerik en.; -muschel v. bakLeute - leben, op kosten van anderen; es - vom Regen, morsigheid v.; gait - besu- trog m.(eene tweeschalige schelp); plan-
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n v., Z. Salzpfanne; -pfutzev., Z. -lathe; V. gevlekte krab v.; -spinne v. veldspin, al het sap o. is uit &; (fig.) das alles ist
-sass m., Z. Kölh(en)er; 2. zoutkeet v.; krabspin V.
ohne -, dat is altemaal laf, niets beteeke-schau fel V. slijkschop, vuilnisschop v.; Krabber . (-s, nov. Krabber) m. nend; mit - sprechen, met klem v., nadruk
(Zeew.) werkijzer, ritsijzer o.; it. Z.
hoots krapper.
Krach ! tussch . krak!, kraak!; 2.
(-(e)s, mv. -e) m. (gemeenz.) gekraak,
gekrak, kraken o., kraak m., ontploffing
v.; cinen - thun, kraken.

m.; tin Urtheil in - seizen, in werking
doen treden, van kracht doen worden;
in - treten, in werking treden, toepasselijk worden, van kracht worden, van
kracht beginnen te zijn; 2. voorz. (met
den 2en nv.) krachtens, luid, luidens,
Krach bauw, ( bauni(e)s, mv. ten gevolge van, in naam van; - meines
-biiume) m. Indische noteboom in. met Amtes, krachtens &; - des Gesetz es, krachhysopbladeren; -büchse v.,Z.Knallbüchse; te s, in naam der wet.
-dürr hijv. nw. (gemeenz.) kraakdroog.
Kraft-anstrengung, (-en) v.,
Krachen, (krachte,gekracht)o.ww., Z. -au/wand; -arzenei v. versterkend gem. h. (van een balk), kraken, knappen; neesmiddel, krachtmiddel o.; -au fwand
(van vuur), knetteren,knappen,springen; m. krachtsinspanning, ontwikkeling, in(^'Ieub.) (van hout), werken, springen, spanning v. van krachten; das er/'ordert
bersten; (van geschut), donderen, los einen groszen —, dat eischt veel inspan knallen; mii den Fingern -, knap -brande, r!ing, moeite v.; -ausdruck m. (van een
klapperen; der -e Donner, dreunend,-pen, gezicht), uitdrukking v. van kracht; 2.
knallend; 2. bedr. ww. Misse -, kraken, krachtige uitdrukking v., krachtig ge
openmaken, doen kraken, doen springen;
-diuszerung V. bewijs o., uiting-zegdo.;
11. o. zelfst. gekraak, geknal, gedonder V. van kracht; 2. Z. -ausdruck; -balsam
o.; mit - in Tremmer gehen, krakend w. krachtbalsem, versterkende balsem
instorten; (van den donder), geraas, ge- m.; -brol o. koek m., beschuit v.; -brühe
ratel o.
V. sterk vleeschnat o., krachtige bouillon
Krach -ente, (-n), -gans, (-gan- m.; —suppe v. krachtige soep v.
se) v. brandeend, aardeend, vosseneend
Kràftemesser, messers, mv.
KQtzen sohn, ( sohn (e) s, nlv. v.; -gebackenes o., z. m. knaptaartje o.; -messc'r) m. kracht(en)nieter, dynamo-söhne) m. bastaard, onechte zoon. na- -mandel v. kraakamandel v.; —baum m. meter m.
Kraft -essig, (- (e) s, mv. -e) m.
tuurlijke zoon m.; -stretcher m. vleier, amandelboom m.; -schnepfe v. gemeene
sterke azijn m.; -tarn m. miltkruid o.;
flikflooier m.; -lriiger m. korfdrager m. oeversnip v.; - roeide v. kraakwilg m.
Kotzer, ( s, mv. Kol er) m., in Kracher, (-s, mv . Kracher) m. ge- -tulle v. volheid v. van krachten, over(-nee) v. braker m., braakster v., hij, zij kraak, donderend gedruis o.; 2. krasser vloed, rijkdom m. aan krachten; -gefuhl
m.; 3. kuchen, ziekelijk mensch m.; o. gevoel, bewustzijn o. zijner kracht;
die overgeeft; (gem.) kotser m.
Kotzerlieh, bijv .nw. - sein, Z. ko- (Scherts.) versleten, afgeleefd man m.; -geist m. sterke geest m., krachtige ziel
Krachzen, (krachzle, gelcrdchzet) v.; 2. -, -genie o. persoon m. van uitnetzern.
Kotzern, (kotzerte, gekotzert) o. o. ww., m. h. (van raven), krassen, mende zielsvermogens; (Scherts.) vrij
m.; -gesang m. krachtig gezang,-denkr
ww. onp., m. h. es kotzert mich, ik heb schreeuwen; (fig.) heesch zijn, heesch
neiging tot braken, ben misselijk, moet spreken; -de Slimme, heesche, schorre krachtig lied o.
stem; 2. (gemeenz.) grijnen, janken, pruiKr%ftig, -er, -st) bijv. en b. krach overgeven.
Koupholith, (-en, mv. -en) m.' len, jammeren, zuchten; it. hoesten, ku- tig, sterk, forsch, gespierd, machtig; -er
Mann, sterk, forsch, gespierd; (van gezeer lichte, doorschijnende, parelmoer - chen.
Krachzer, (-s, mv. Krachzer) m. neesmiddelen), krachtig, sterk, kracht glanzige steen m.
Kouvein of Kovilie nagel, krasser, schreeuwer m.;2.heesche,schorre' gevend; (van de stem), krachtig, forsch;
(van den stijl), krachtig, kernachtig; -er
(-nagels, mv. -nagel) m. (Zeew.) kar stem v.
Krack!, tussch. krak!
Ausdruck,krachtige uitdrukking;(Rechts-vielnag,
knevel m.
Kraek, (- (e) s, mv. -e) m., Z. Krach; w.) (van oorkonden), gelding, van kracht
Koy, (-en) v., Z. Koje.
Kraak, (-s, mv.-e) m. of Kraake, 2. (somtijds gebruikt als) raaf v.; it. zijnde.
kraai v.; (Bergw.) bergengte v., hol o.; Kraftigen, (kraftigte, gekraftigt)
(-n) v. (Zecw.) karak, kraak v.
bedr. ww. kracht geven, versterken, onKraal, ( (e)s, mv. e) o. Hotten - -beere v. ruischbezie v.
Kraeke, (-n) v. slecht, oud, afge- dersteunen; den Muth -, opbeuren.
totsch dorp o., kraal v.
Krabbe, (-n) V. krab v., kreeft m.; leefd paard o., knol, vildersknol m.; 2. Kraftigkeit, v. kracht, kernach2. garnaal v.; 3. zeesprinkhaan m.; (fig.) fabelachtig zeemonster o.; 3. (Pl.) wilde tighei d , sterkte v., Z. Kraft.
Kr^ftigung, v., Z. kra fligen.
klein, vroolijk, levendig ventje, jongen - wikke v.
-schieber m. bladzwam, boomzwam o.;
-schlinge v., Z. Kaudelwiede; -schlund
m., Z. -abzucht; -schnecke V. Braziliaan
zijdestaart m.; -schuhe m. mv. slop--sche
kousen V. mv.; -seele V. lage, genneene
ziel v.; -spritzer m. spatter, morser m.
Kothurn, (-s, mv. -e) in. (Oudh.)
hooge tooueelsehoen, steltschoen, kothurn m.; (lig.) im -, auf hohein -, in een
opgezwollen, hoogdravenden stijl.
Koth – vogel, (- vogels, mv. - vogel)
m., Z. -lerche; -wanze V. vliegluis V.
Kotze, ( n) v. of KQtzen, ( - s,
mv. Kotzen) m. wollen deken v., dek
grof dekkleed o.; 2. volle, zware-kled,
baard m.; (fig.) jemn. den -n streichen,
vleien, strooplikken, flikflooien; 2. mand
v., korf m.
KQtzeln, (kotzelle, gekotzelt) bedr.
ww. (gemeenz,) gekscheren,plagen, spotten, foppen; it. kittelen.
Kotzen, (lcotzle,gekolz(e)t) o. ww.
nu en dan hoesten, kuchen; 2. (gem.)
braken, overgeven, kotsen; 3. (van eene
pen), spatten; 4. onvoorzichtig praten.
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KrackQQl, kracke-Qlen, Z . Kra-

tje o.

Krabbeln,

(krabbelle, gekrabbelt)
o. ww., in. s. armen en beenen bewegen,
scharrelen; (van mieren &), voortkrielen; in die Höhe -, krabbelen, klonteren,
klimmen; 2. bedr. ww. krabbelen, kittelen; etiv. -, onzacht aangrijpen; 3. onp.
ww. es krabbelt mich, het kriebelt,krieuwelt mij, ik heb jeuk.
Krabben, (krabble, gekrabbt) bedr.
ww. (Zeew.) das Holz -, aflijnen, belij-

keel 4.

Kraekgut, ( gut(e)s, mv. guter) krachtige toeren m. mv., proeven v. mv.
-

-

o. afval m., gekneusde, gebroken waar v.
Kraekig, bijv. en b. gekloofd, gebarsten, gespleten, vol gaten.
Kraft, (Krol fie) v, kracht, stevig
macht v., geweld o., sterkte v.; die-heid,
Kra fle der Seele, vermogens o. mv.; von
KraEten kommen, de krachten verliezen,
krachteloos worden; wieder zu KrOEten
kommen, zijne kracht herkrijgen; aus allen
nen.
Krabben artig, bijv. nw. kreeft KrOEten, uit alle macht; - der Jugend,
achtig, krabachtig,:kreeftvormig; -Presser kracht, sterkte v.; ohne -, (van wijn),
m. (Nat. hist.) krabbeneter, blauwe roer slap, niet sterk, ;niet krachtig; dieses
buideldier o.; 3. dikbek m.;-domp.;2 Fleisch hat arde - verloren, dit vleesch
-klaue v. (Pl.) waterveder v.; -schneeke heeft alle kracht verloren, al de kracht,
—

-

Kraft -kopf, ( -kop f (e) s, mv. -kopie) m., Z. -genie; -kunststi cke o. mv.

van kracht; -lekre v. (Nat.) krachtenleer, leer v. der krachten, dynamica v.
Kraftlos, bijv. en b. krachteloos,
machteloos, zwak, uitgeput, kwijnend,
verzwakt, afgemat, zonder werking, zon
waarde, zonder invloed; -es Mittel,-der
krachteloos, niets beteekenend; (fig.)
(van den stijl), zwak, zonder kracht; -e
Einbildungskraft, zwak; -es Alter, kwijnend; - machen, krachteloos, ongeldig
maken, de kracht, den invloed ontnemen; 2. de waarde benemen, vernietigen.

Kraftlosigkeit, v. krachteloos heid, machteloosheid, zwakte, uitputting,
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zwakheid, verzwakking v.; (van een geneesmiddel), krachteloosheid v.; (Gen.)
krachteloosheid, zwakte v., onvermogen
o.; (Ger.) ongeldigheid v.; (hg.) zwakte
v., gebrek o. aar kracht.
Kraft -•manre., ( - niann (e)s, mv.
-manner en - leute) m., Z. -genie; it. —,
-mn nnlein o. grootspreker, schreeuwer,
bluffer m.; -niehl o. krachtmeel o., stijf
v.; -milch gerstewater o.; -nuss v.-sel
groene amandel, driekantige vedernoot
v.; -pille V. geneespil v.; -reich bijv. nw.
krachtvol, krachtig, sterk, gespierd; -salt
in. krachtig aftreksel, krachtig extract
o.; -apache v. krachtige, flinke, ferme,
mannelijke taal v.; -s tein in., Z. Kragstein; -suppe v., Z. -bruhsuppe; -tropCen
m. krachtdroppel m.; -volt bijv. nw.
krachtvol, nadrukkelijk, vurig, vol geest
Z. kro ftig; - wasser-drift,mneslp
m. sterkend water o., Z. -salt; -wort o.
krachtig woord, nadrukkelijk woord o.,
Z. -ausdruck; -wvurz(el) v, krachtwortel,
ginseng m.; 2. gemzenwortel m.; 3. kleine
schorseneer v.

Kra.

Kra.

allezeit etiv., die zoekt, die vindt, een vlie- o. Ww. (Volkst.) krakeelen, kijven, kibgende kraai vindt altijd wat.
Krá,hen, (kruhte, gekrdht) o. ww.,
m. h. (van den baan), kraaien, schreeuwen, roepen; (Volkst.) krassen; it. scha
eswird !ein [Jahn dar -terlachn;(Sp.)
geen haan zal er naar kraaien,-nach,
niemand zal daarvan iets vernemen; II.
o. zelfst. gekraai, kraaien o.
Krahen-artig, bijv. nw. kraai achtig, op eerie kraai gelijkende; -auge
o. kraaienoog o.; 2. (Pl.) braaknoot v.,

belen, twisten.

Krakeoler, (-s, mv. Krakeeler ),
-in, (-tien) v. krakeeler, twister, kijver,
kibbelaar m., krakeelster, kijfster, kibbelaarster v.

Kraken, ( - s, mv. 'Kraken) ni. zeekreeft m., fabelachtig zeemonster o.
Krak sen, m. mv. lichte Poolsche
ruiters m. mv.
Kr all, (-(e)s, mv. -e) m. kras,krab,
krabbel, krauw v.
kraaienoog o.; 3. (Heelk .) eksteroog o.
Kr ,lichen, (verkl.) o. klauwtje,
(op 'de voeten); 1. (Delfst.) in groepen o., Z. Kralle.
verkoolzuurde kalk v.; --nstein m. arnanKral1e, (-n) v. (van katten, leeudelsteen o.; --nbaurn m. braaknoteboom wen, arenden), klauw, scherpe nagel m.
m.; -beere v. ruischbezie v.; 2. mirten - van den klauw; (Valk.) die -n abkürzen,
bezie, boschbezie v.; -blame v. veldcipres de achterpooten afsnijden; (fig., i. k. bet.)
v., kraaiepoot in.; -dohle v., Z. Stein- klauw nl., hand v.; er ist aus seinen -n
dohle; -leder V. kraaienve(d)er v.; -fns; entevischt, bij is aan zijne klauwen of
m. kraaiepoot m.; (Schoonschr.) -/'iisze handen ontsnapt.
mv. hanepooten m. mv., krabbelwerk,
Krallen, kr€ llen, (krailte, geroffelwei k o., knoeiwerk o.; 2. (PI.) ster krallt en krällte, gekrulll) o. ww., m. h.
(Werkt.) ijze--rekuid,stango.;(3) krabben, krauwen, de nagels uitsteken;
ren knijpertje o.; -geniste o. kraaiennest) 2. beck. ww. wet de klauwen grijpen;
Krageln, (krragelte, gekragelt) o. o.; -hotte v. (Jachtes.) hat v. om kraaien ieni. -, met den nagel wonden, krabben;
ww. beginnen tekraaien; (van kinderen), in te schieten; -klaue v. kraaiepout m.;! 3. wed. ww. sich -, zich met de klauwen
beginnen te babbelen, te stamelen; 2. (Pi.) Z. -fuss; 2. gele klaver v.; -horn o. of nagels wonden; it. zich vastklemmen.
brandig koren o.; -p/'otenv. nlv. (bij oude
krassen.
Krallenhieb, ( - (e)s,rnv. - e)m.slag
Kragen, (-s, mv. Kragen) m. (van liedern),rimpels m. mv.; - specht in. kraaie- m. niet der! klauw, krab v. met de nagels.
een kleed), kraag, halskraag m., Z. Hena- specht,zwarte specht rn.; -zehe V. kraaieKrallicht, bijv. en b. op klauwen
gelijkend, als een klauw.
dekragen; (van geestelijken, rechters), poot m.; . (Pi.) waterweegbree v.
Kr ,her, (-s, mv. Krcrher) m. (gebef v.; (Nat. bist.) (van vogels), ring,
Krallig, bijv. en h. klauwen heb
niet klauwen voorzien, met scher--bend,
hals ni.; (Gen.) Spanischer -, samensnoe- meenz., w. i. gebr.) schreeuwer, bluf
-fer, pe nagels gewapend.
kraaier m.
ring v. der voorhuid achter het roeden Krahn, (-(e)s, mv. -e) m. kraait -' Kram, (-(e)s, mv. -e) ni. klein
hoofd, met zwelling van dit laatste ver
kraam v., kleine winkel m.;-handelm.,
kraag m.; jent. beien-bonde,Spasch vogel in.; (Zeew.) kraan v., winda s o.;
/'assen, iem. bij den kraag, bij den nek den Anker vor den - winden, het anker einen - anfangen, een winkel openen, opzetten, een winkel gaan doen of beginpakken; es kostete ihn den -, het kostte opkatten.
hem het hoofdden hals,Z. Hals;der - einer Krahn-balken, (-balkens, rnv. nen; 2. Z. Kraniwaare; seinen - verkauFlasche, Laute J' Z. Hals (5); 2. (Volkst.) - balken) in. kraanbalk m.; — trager m. fen, uitverkoopen, de zaken aan kant
Z. Gekröse; it. Sammet am -, kleien int kraanbalkdrager m.; -balksweise bijes, in doen; seinen - au j dein Rocken tragen,
Magen, het is een kale bluf; (Zeew.) hals, de richting van den kraanbalk; -baum m., zijne koopwaren op den rug dragen, marskraag m., stag o.; - des Segelluchs, der Z. - stander; - gefalle o. mv., -gebühren kramen; seinen - auspacken, zijne waren
Masten and Puinpen, presenning v., koes, V. mv., -geld o. kraangeld o.; -geh use o. uitpakken; (fig.) zijn boeltje uitpakken,
kraanhuisje o.; -gerechtigkeit v.,Z. - recht; zijne geleerdheid uitkramen; (gemeenz.)
broek v., kraag ni.
Kragen, kragen, (krap le, ge- - kasten ir. (Zeew.) kleine waterkraan das taugt, passi nicht in meinen -, dat
kragt en kragte, gekragl) o. ww. kraaien, v.; -Leiter v., Z. - balken; - meister m. komt in mijn kraam niet te pas, dat is
schreeuwen, krassen; i t. jammeren, wee- kraanmeester in.; -rad o. kraanrad o.; mijne zaak niet; der gauze - taugt nichts,
-recht o. recht o. ors eene kraan te plaat de geheele rommel, de geheele zaak; 3.
klagen.
recht o. onl te laden en te lossen;-sen;it. Z. Krant bude.
Kragen-biurne, (-n) v. kraag Krambamboli, (onb.) m. (Stubloem v.; -eisvogel m. Bengaalsche of -sage v. (Zeew.) kraanzaag, schulpzaag
Mexicaansche ijsvogel, duikerkoning m. v.; -saute v.. Z. - stander; -schreiber in. dent.)met suiker gebrande brandewijn m.
Kram - bude, ( - n) v. kraam v.,
met een kraag; -ente v. kraageend, ge- ^ schrijver, klerk m. bij het laden en los
- stander m. post,-senvakopwr; winkel in.; -diener m. winkeljongen, jon vlekte IJslandsche eend v.; -/liegenvogel
m. goudgele kraagvogel in.; -huhn o. stijl m. van de kraan; - zieker in. arbei- gen m. uit eene kraam.
Amerikaansche wilde haan m. niet een der m. hij de kraan.
Kramen, (kramte, gekramt) bedr.
Krahspeeht, ( - (e)s, mv. - e) m., ww. in, unter eies. -, zoeken, snorren,
ring om den hals; -kolibri m. ringkolibrie
door elk. gooien, rommelen; 2. den klein
m.; -lerche v. ringleewerik m.; -papagei L. Krahenspecht.
Krahwinkel, ( - kels, mv. - kel) in .
drijven, een winkel doen, eene-handel
m. ringpapegaai m.; -stein m., Z. Krósestein (2); -trdger m. gouden ringtor v.; denkbeeldige plaats, berucht door de kraam hebben, marskramen.
onnoozelheid der bewoners.
-Inch o. halsdoekje o.
Kramer, ( - s, mv . Kramer ) m., —in,
Kragg-porphir, (-(e)s)m.,z. m. Krahwinkler, (-klers, mv. kier ( -sen) v. kleinhandelaar, winkeiier,rnarsmet veldspaath vermengd bazalt o.; -stone m. onnoozele, domoor, weetniet, sul in. kramer m., kleinhandelaarster, winkeKrater, (-s, rnv. Kraier) m. kraaier lierster v.; 2. (Nat. kist.) veelkleurige
V. zuilvormig bazalt o.
Kragstein, (-(e)s, mv. -e) m. m., klein drienlastschip o. op deOostzee. grondeling in.
Krail, (-(e)s, mv. -c) ni. (Bergw.)
Kramerconsulent, (-en, mv.
kraagsteen, sluitsteen m., console v.;
(Beeldh.) (aan zuilen), neut, kardoes v.; krabber m.; (Huisli.) haak, vuurhaak in. -en) ni. afgevaardigde m. van het gilde
Krakeel, ( - (e) s, m v. -e) m. (Volkst.) der winkeliers.
(aan Dorische zuilen), balkhoofd o., balkkrakeel, gekijf, gekibbel o., twist m.,
Krämerei, ( - en) v., Z. Kram; 2.
sleutel m.
warboel m., verwarring, beweging, opKr he, ( - n) v. kraai v.; schwarze - , leven o., ruzie v.
zwar tekraai v.; (Spr.) die fliegende - findet KrakQQlen, (krakeelle, gekrakeelt) schudding v.; it. uitkramen o.
-

,

-

)
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Krá,mer- gasre, (-n) v. winke- toom m., lis v., opzet m. (van een hoed). /alk m. kraanvalk m., tot de kraanvoliersstraat, kramersteeg v.; -geist m. win'acht afgerichte
valk m.;
- asan m.
Krampf, (-(e)s, mv. Krampfe) m. g el
.^
g
f
zucht v.; it. kleingeestigheid, ploerterij, kramp, krampjicht v., trekken o. der fazant m. met kraanveeren; -hals m.
verregaande bekrompenheid v.; - gewicht spieren, stuiptrekking v.
kraanvogelhals m.; 2. (PI.) kraansnavel,
o. winkelgewicht ,kleinhandelaarsgewicht
Krampf-ader, (-n) v. (Heelk.) kraanvogelbek m.; -kraut o. varkensalade
o.; - gilde v. kleinhandelaarsgilde, winke- aderspat v.; —bruch nn. aderbreuk v.; v.; -lans v. kraanvogelluis v.; -schnabel
liersgilde o.; -handwerker m.werkman m., -artig hijv. nw. krampachtig; -arz(e)nci m. kraansnavel, kraanbek in.; 2. (Pl.) gedie tevens winkelier is; -paus o. winkel v., Z. -tnillel; -asthma o. zenuwachtige ranium v.; -Vug in. trekken o. van de
m., kraam v.; -innung v., Z. - gilde; km-mei
borstbeklemming,kramphoest m.,krarnp-, kraan.
m. korianderzaad o., veldkoinijn m.; asth rna o.; - distel v. gewone distel v.
Kraniognomik, v., z. m. sche2. karwijzaad o.; -lade v. kas en oorKrampfen, (kramt► fie, gekramp[t) delverklaring, verklaring v. van den aan
konde v. van het kleinhandelaarsgilde; bedr. ww. samendrukken, sanienduwen,
uit den vorm van den schedel.
-leg
-latein o. kramerlatijn, keukenlatijn o.; stuipachtig ineendraaien; 2. wed. ww.
Kraniologie, v., Z. Kraneologie.
-markt m. winkeliersmarkt v.; -maszig sick -, zich samentrekken, stuipachtige Krank, (kranker, ki akst) bijv. en
bijv. en b. als winkelier of winkelierster; bewegingen hebben.
b. ziek, ziekelijk, lijdend, zwak, onge- meister m. meester m. van het klein
Krampffisch, ( - es, rnv. - e) ni. gesteld; der -e Theil, het zieke, aangedane
-pfund o. winkeliers--handelrsgi; krampvisch, kramprog, trilrog m.
deel; - darnieder liegen, ziek liggen, ziek
pond o.; -saner bijv. nw. (Scheik.) —es' Krampfhaft, bijv. nw. kramp- zijn; er liegt an diesem Uebel -, dat scheelt
Salz, kramerzuur zout o.; -sure V. kra-', achtig, stuiptrekkend, stuipachtig; ein' hij, hij is ziek van; - werden, ziek wormerzuur o.; -seele v. kleingeestig, ploer-! -es Lachen, Z. Kramplachen.
den; er isl - in der Einbildung, hij ver
tig, bekrompen, schraapzuchtig persoon' Krampfhusten, ( stens, mv.
zich ziek te zijn; an der Schwind--beldt
m.; -stand m. winkelstand, winkel m.,, - sten) in. kramphoest m.
sucht, am Fieber -, lijdende; vor Liebe kraam v.; -tand m. prullen, lorren, onKrampficht, bijv . nw., Z. krampf- sein, wegkwijnen; sick - lachen, (gebeduidende waren v. mv.; -waare v., Z. ha ft.
meenz.) zich ziek lachen, zich een bult
Kramwaare; -wage v. winkelschaal v.;
Krampfig, bijv. nw. met kramp lachen; -er Bauni,ziek,aangedaan;-e Slim-zunft v., Z. -innung.
behept, krampachtig, stuipen hebbende; me, kwijnend, zwak; mi Beutel - sein, eineg.
-en, Beutel haben, (gemeenz., Scherts.)
Kram-fenster, (- sters, mv. -ster) -e Fuszgicht, krampjicht v.
o. vallicht, scheplicht o., koekoek m.;
Kranlpf-kraut, (-kraut(e)s, mv. geen geld hebben, slecht bijkas zijn, pijn
- handwerker rn., Z. Kramerhandwerker; -kruuter) o., Z. -wurzel; - lachen o.kramp- in zijn zak hebben; 2. der, die -e, de
- knecht m. winkelknecht m.; -kiimmel achtig lachen, stuipachtig lachen o., zieke m. en v., lijder m., lijderes v.
m., Z. Kr merkiimmel; -laden m. winkel krampachtige lach ni.; -lehre v. leer v.
Kranke, ( n, mv. n) o.zieke plaats,
van de kramppijnen, krampleer v.; -lin- gevoelige plaats, wonde v.; it. zwakke
m., kraam v.
dernd bijv . nw ., Z. - stillend; -miltel o. zijde v.; 2. Z. krank (2).
Kramme, (-n) v., Z. Krampe.
Krammen, (kra'nmle, gekrammt) krampmiddel, middel o. tegen kramppijn; Kränkelei, (-en) v . ziekelijkheid
o. ww. klauwen, krabben, met de klan- -ring m. ring m. van den klauw eens v., gesukkel o., aanhoudend ziek zijn o.;
wen vatten.
elands als middel tegen kramp, kramp (Cl g., w. i. gebr.) kleine vernedering,
-roche m., Z. -fisch; -stil -ring.; krenking V.
Krammets bauw, ( - baunz(e)s,
bijv. nw. krampstillend; -sue/it v.,-lend
mv. -baume) m., -beere, (-n) v., Z.
Krankeln, (kránkelle, gekrankelt)
Wachholder(beere); -vogel m. lijster v., Z. Kriebelkrankheit; -iibel o. krarnpach- o. ww., m. h. ziekelijk zijn, ziek zijn,
Z. Mistel -, Sing-, Ziep-, Wein-drossel; 2. tige, stuipachtige aandoening,krampziek- sukkelen, kwijnen, ongesteld zijn; er krangroote halvernaanshoren m.
te v.; -wurzel v. kleine geitebaard, krarnp- kelt schon lange, hij is reeds lang ziek,
Krampe, (-n) v. (van een boek), wortel m.
hij sukkelt reeds lang,.
slot o.; 2. (Leid.) haak in., kram v.;
Kramsvogel, (- vogels, mv. - vogel) Kranken, (krankte, gekrankt) o.
(Speld.) klopsteen m.; (Slot.) sluithaak, m., Z. Kramrnelsvogel.
ww., m. h. ziek zijn, bedlegerig, ongeklemhaak m.
Krainwaare, (-n) V. kramerijen, steld zijn; (tig.) lijden; it. in gebreke blij
-ven,
zondigen, mankeeren.
Krampe, (-n) v. (van een hoed), snuisterijen v. mv.
omgeslagen rand m.
Kran, (-(e)s, mv. -e)m. grijze kraai, Kranken, (krankte, gelcrankt) bedr.
ww. krenken, beleedigen, kwetsen, beKr ►mpel, (-n) v. kaard of kaarde nevelkraai v.
v., kam m.
Krn, (-(e)s, mv. -e) m., Z. >1leer- nadeelen, zeer doen, verdriet veroorzaken; jeins. Ehre -, fern. an seiner Ehre -,
Krampel-bank, (-banke) v,kaard- rettig.
bank, kaardtafel v.; -breit o. kaardplank v.
Kranbeere, (-n) v., Z. Preisel- iem. in zijne eer of iems. eer krenken;
jem. - durch seine Rede, bitter of zwaar
Kr^mp(e)Ier, ( - s, mv . Kranip(e)- beere.
Ier) m. wolkaarde: m.; —in, (-nen) v.
Kraneolog, en, mv. -en) m. beleedigen; das ist sehr -d, dat is zeer
schedelleeraar, schedelkundige m.
wolkaardster v.
krenkend, beleedigend; jeins. Rechte -,
Krampel-fabrik, (-n) V. kaar d - Kraneologie, v ., z. m. schedelleer, krenken, verkorten, iem. benadeelen in;
2. wed. ww. sich über etw. -, zich ver
fabriekv,; -haken in. kaardhaak m.; -kamra schedelkunde V.
m. wolkaarderskam m.; -macher m. kaarongerust zijn, zich bedroeven-ontruse,
Krane-weide, -wiede, -witover, hartzeer hebben van, treuren over.
denmaker m.; -maschine V. kaardwerk- te, (-n) v. lijsterbes v.
tuig v., kaardmachine v.
Kranfusz, (- fuszes, mv. - ficsze) Kranken- attest, (-(e)s, mv. -e)
M. bewijs o. van ziekte, ziekteattest o.;
Kr ►mpeln, (krampelte,gekrampelt) m., Z. Korallenschwamm.
bedr. ww, kaarden, met de kaarden beKran gein, (krangelte, gekrangelt) -back m. (Zeew.) soldatenschotel m.;
o. ww. of wed. ww. sich -,; zich slinge- - bericht o. bericht o. van den zieke,
werken.
bericht, bulletin o. omtrent den toeKrampel -rasch, rasches, mv. ren, zich inwikkelen.
Kranieh , (-(e)s, mv. -e) m. kraan stand der ziekte of van de(n) zieke;
-rasche) m. (Lakenb.) gekaarde wol v.;
-sarsche v. sergie of sargie v. van gebrasilianischer, gran!^rauner,-vogelm.; -berichtung V. voorbereiding v. tot den
kaarde wol; -slube v. kaardkamer v.; geavásserter -, Braziliaansche reiger m., dood; (Kash.) toediening v., toedienen o.
der laatste H. Sacramenten; it. H. Olie
-stuck o., (Wev.) stuk o. gekaarde wol; struishoen o.
-wolle v. kaardwol, gekaarde wol v.
Kranich-apfel, apfels. mv.
-besuch m. ziekenbezoek o.; -belt-selo.;
Krampen, (krampte, gekrampt) -dpfel) m. appel m. van zeer tij nen, zuur o. ziekbed o.; (fig.) auf dem —e liegen,
smaak m.; -artig bijv. nw. van-achtigen op het ziekbed liggen, ziek zijn; vom —e
bedr. ww. einen Hut -, optoomen, ophet geslacht der kraanvogels; 2. kraan - wieder aufstehen, van het ziekbed weer
strijken, Z. krimpen.
Kr^mpenschnur, (- schnüre ) v. vogelachtig; -beere v., Z. Preiselbeere; opstaan, herstellen; - diarium o. visite-
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boekje o. van een geneesheer; -gang m.
wandeling v. van de(n) zieke; 2. bezoek
o. bij de(n) zieke, visite v.; -gehiulfe m.
ziekenoppasser, ziekenverpleger m.; -gehulfin v. ziekenoppasster, ztekenverpleegster v.; -gesicht o. gezicht, gelaat o. van
een zieke; 2. ziekelijk gelaat, ziekelijk

Kra.

Kr&nse, (-n) v. (Zeew.) stootbord winst v.; (in het kegelspel), acht om den
koning; (om de tonsuur), rand m. van

o., kraag m.

Kranz, (-es, mv. Krdnze) m. krans, haar; 2. gezelschap, kransje o., kring m.;
bloemkrans, lauwerkrans m., kroon v.; (Nat. kist.) ingewand o.; (fig.) maagdom
muit eineet - schmiicken, met een krans, m., maagdelijkheid v.
eene guirlande versieren; - einer Braut, Kranzlein-predigt, (-en) v.prebruidskrans,bruidstooi m.,jungfráulicher dikatie v., gehouden met een ;aan den
voorkomen o.; -ge^chichte v., Z. Krank- -, eerbaarheid v., maagdelijke krans m.; it. linkerarm gebonden krans bij eene eerste,
heitsgeschichte; -hans o., -hof m. zieken- (fig.) maagdelijkheid, eer v.; einer Jung- mis; -lag m., Z. Frolcnleichnamsfeste.
Kranz -los, bijv. nw. kransloos, zon
huis, gasthuis, hospitaal o., infirmerie v., [er den - reuben, de eer ontrooven, schen
krans of kroon; (van een meisje), de-der
lauwerkrans, zegekrans m., palm,-den;2.
lazareth o.; -kasse v. kas v. voor de zie
-kost V. kost m. voor zieken, diëet-ken; kroon v., prijs m., eerbewijs o.; (Werkt.) eer verloren hebbende; -nahl v. (Ontlk.)
o.; -lager o., Z. -belt; -liste v. (Zeees.)' die Kranze eines Wasserrades, draaiing kringvormige naad m. of verbinding v.;
ziekenlijst, ziekenrol v.; -manual o., Z. v.; (Bouwk.) kroonlijst v. (van een ge- -pfahle m. mv. ijsbrekers m. mv.; -puls -diarium; -mutter v. ziekenmoeder v.; bouw); (aan enne zuil), ringvormige lijst ader, -schlagader v. (Ontlk.) kroonpols
kroonslagader v.; -schiene v.(Spoor--ader,
-p/lege v. ziekenverpleging v.; -pleger, v., gordel in.; (Art.) (om het geschut te
—in, Z. -gehul fc 4'; -saai m., Z. -stube; lichten),kousenband m.; (Wapenk.) ring, w.) uitgehold wagenspoor o.; -spi?ine v.
- schift o. hospitaalschip, schip o. voor krans m.,cirkel m.;(Pl.) (van eene bloem), kroonspin v.; -winder rn., Z. -handler.
zieken; -speise V. eten, voedsel o. voor bloemkrans m., kroon v.; (Wagenm.) ra- Krapeln, (krapelie,gekrapelt) bedt.
zieken, ziekenkost m.; -spital o., Z. -hans; batten of lederen randen m.mv.om de kap ww., Z. krabbeln.
-stube v. ziekenzaal, ziekenkamer v., ver eener koets om den regen af te keeren; Krapf, (-en of -(e)s, mv. -en of -e) of
voor zieken, Z. -hans; -stuhl m.-treko, (Hoed.) rand m. van een hoed; (Giet.)' Krápfchen,o . (verkl.) pannekoekziekenstoel, rolstoel, gemakstoel in.; -we- kap v. van den oven; (van eene klok), je, taartje o.
gen m. (Krijgses.) ziekenwagen m., am- aanslag, rand m.; (Waterb.) (van eerie Krapfen, ( s, mv. Krapfen) m.
bulance v., -wailer, —in, ziekenoppas bron), houten cirkel m op den bodem,! taartje o.; 2. emrnerhaak, puthaak m.
-wartung v.,-serm.,ziknopatv; op welken het metselwerk te staan kot ut; Krapp, (=es) m., z. m. meekrap v.,
Z. -pflege; - zetlel m., Z. - bericht; -zim- (Mets.) muurkrans m.; (Zeew.) leguaan Z. Grapp, 2. bijv. nw. (Zeew.) (van
om den voorsteven eener sloep, krans iii.;. touw), te sterk ineengedraaid, krap.
mer o., Z. -stube.
Kxankhaft, bijv . en b. ziekelijk, (Tap.) val v., afhangende strook in.; Krappe, (-n) v. (Geneerm.) stang
ziek, ongesteld, lijdende; -er Zustand, -es (Steenb.) (aan den oven), ovenkrans m. V. van het slot van een geweer, haak m.,
Aussehen, ziekelijk; 2. tot de ziekte be- op welken het gewelf rust; (Gen.) tepel - irate v.; (aan het slot van een boek),
hoorend, tot de ziektenleer behoorende. kring m.; 2. (Gg.) krans, kring m., kransje, slagveer v.
Krpppasser, (-sers, mv. -ser)
Kr&nkheit, (-en) v. ziekte, onge- o., rijendans m.; it. vereeniging, verga
samenkomst v.; (gemeenz.) pat--dering, in., Z. Krabber.
steldheid, aandoening, kwaal v.; die engliKrase, (-n) v., Z. Karddtsche.
sche -, de Engels-.he ziekte; an - darnie- tij V.
Krnz -ader, (-n) v, (Ontlk.) krans Kraseln, (krdselie, ge► raselt) o.
der liegen, ziek zijn, ziek liggen; in fallen, ziek worden; 2. (Giet.) scheur v., of kroon-ader v.; - arterie v. krans- of ww. wentelen, krioelen.
kroon - slagader v.; -band o. kransvormige Kraspe1n, (kraspelte, gekraspelt)
barst m. ir den oven.
Krankheits-bi1d, (- (e) s, mv. verbinding v. van de lever; -beere v. o. ww., m. h. an der There -, krabbelen,
-er) o. gelaat, uiterlijk, voorkomen o. (Volkst.) Z. Krammelsbeere (I); 2. (Pl.) scharrelen; mil den Zdhnen -, knarsen;
van een zieke; -entscheidung v., Z. -wech- jeneverbes v.; -bein o. (Ontlk.) voor 2. kruipen, voortkruipen, op handen en
-binder m., Z. - slechter;-hofdsben,; voeten gaan; 3. Z. knarren.
sel; -form v. tot de ziekte behoorende
vorm, ziektevorm m.; -geschichte v. ge- (Pl.) gewoon melkkruid o., melk- of Krasselbeere, (-n) v., Z. Kraizbeere.
schiederiis v., verloop o. der ziekte; -ken- kruisbloem v.; -blutader v., Z. -ader.
ner m. ziektenkenner, ervaren genees- Kranzchen,Kr^nzlein,o. (ver - Krater, (-s, mv. Krater) m. krater
heer m.; -lehre v. ziektenleer, pathologie kl.) kransje, kroontje, kringetje o., Z. m., mond ru., opening v. van een vuur
-spuwendbrg.
v.; 2. verhandeling v. over de ziekten - Kranz.
Krc3nz-dieke, V . (van eerre klok), Kra(u)tsehen, (kra(u)tschte, geleer; -lehrig bijv. nw. de ziektenleer betrefénde; -sitz m. zetel m. der ziekte; rand, aanslag m.; -eisen o. groefijzer o. kra(u)tschet) bedt. ww. krabben, den
Kr ,nzeleisen, ( sens, nov. sen) grond omwoelen; 2. wieden, onkruid los
-stoft m. ziektestof v.; -symptom o. ziek
ziekte;-tevrschijnl,ok.der o. kartelwerktuig o.; -jungfer v. bruids-maken.
Kratsehen, (lcrdischte, geks°dischl)
-wechsel m. verandering v. in den toe- meisje o.
Krgnzen, (krënzie, gekránzt) bedt. bedt. ww. (Volkst.) wijdbeens loopen,
stand van de(n) zieke, keerpunt o. der
ziekte, crisis v.; -zeichen o. kenteeken o. ww., Z. bekranzen; (Boschw.) einen scharrelen.
Kratsch huhn, ( liuhn(e)s, In V.
der ziekte; ---lehre v. leer v. van de ken- Baum -, omwoelen; 2. o. ww., m. h.
teekenen of voorteekens der ziekten; -zu- (van herten), spoor maken op den har - -huhner) o., Z. Trulhuhn; -inesser o.
tuinmes o., tuinschop v., houweel o. ons
fall m. ziektegeval, toevallig ziektever- den grond.
Kranz fleehter, ( Iers, mv. ter) den grond los te maken.
schijnsel o.; -zustand m. stand m. der
m., -in, (-nee) v. kransvlechter m.,
Kratz, (-es, nlv. -e) o. schrap v.,
ziekte, toestand m. van de(n) zieke.
KrL,n.kler, (-s, mv. Krankler) m., kransvlechtster v., hij, zij die kransen kras v.
Kratzartig, bijv. nw. schurftach-in, (-nee) v. ziekelijke, lijdende m. en vlecht; -fórmig bijv. nw. kransvormig, ir,
den vorm van een cirkel, een krans, van tig, op schurft gelijkende.
v., sukkelaar m., sukkelaarster v.
Kratzbalgen (sich), (kraizKrank1ich, -er, -st) bijv. nw. een kroon, kring; (Ontlk.) tot de krans
-gefásse o. mv.-slagderbhon; balgte, gekratzbalgt) wed. ww. (Volkst.)
ziekelijk, lijdend, sukkelend; -keit v. zie(Ontlk.) bloedvaten o. mv. och het hart; vechten, plukliareit.
kelijkheid v., lijden, sukkelen o.
Krankling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. -gesims o. (Bouwk.) kroonlijst v.; -hand- Kratzbeere, (-n) v. (Pl., Volkst.)
ler, —in, koopman m., koopvrouw V. in Z. Brom -, Bocks-, Stachel-beere; it.
Krdnkler.
Krankung, (-en) v. krenking, kransen, hij, zij die kransen verkoopt; moerbezie v.
grove beleediging, onrechtvaardige be- -leiste V. (Bouwk.) kroonlijst v.; (Meug.) Kratz-bleeh, (-(e)s, mv. -e) o.
(Gord.) handaanbeeld, bankaambeeld o,.
handeling v., innig verdriet, leed o.; eine randlijst v.
bitsere - erleiden, diep gekrenkt wor- Kranzlein, o. (verkl.) kransje, tas m. om de knoopen te polijsten; -bonne
kroontje o.; (bij liet schieten), eerste V. slingerboon v.; -breit o. (Man.) krasden.
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plank, nopplank v.; -bürste v. krasborstel, (fir.) ruw, woest, kijfachtig, twistziek.
draadborstel m.; - dislel v. krasdistel v.;
Kri,tzig, ( -er, -st) bijv. nw. schurf-draht m. krasdraad, ijzer - of koperdraad tig, schurftachtig; - sein, schurftig zijn,
met schurft behept zijn, het schurft heb
o. om kaarden te maken.
-ben.
Kratz3, (-n) v. kaard of kaarde v.;
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woonl.) geitebaard m.; -beerev. kruisbes

v.; -blatterig, -bluthig bijv. nw. met gekrulde bladeren; -brod o. (Past.) dun
pannekoekje o.; -distel v., Z. Kollerdistel.
Krause, (-n) v. krul, lok v.; 2. Z.
(Bergw.) krabber m., krabijzer o.; (Mets.)
Kr^tzkamm, ( karnm(e)s, mv.' Halskrause; (aan tiet gewei van herten),
krasser m•, krasijzer, getand truweel o.;' -kdmnie) m. kaardkam, wolkaarders - knobbels in. niv.; (Buish.) kroes, kruik
v.; (fig.) ongeduld o., drift, opvliegend kam m.
(Man.) Z. Kratzbrett.
Kratzkammer, (-n) v. schurft - heid v.
Kratze, (-n) V. (Bergw.) schraap
Krauseisen, ( -sens, mv. sen) o.
afval m.; (fig.) in die -gehen, ver -selo., kamer, kamerzaal v. voor ben, die met
(Sin.) gekronkelde ijzeren staven v. mv.
ongelukkig worden; das geht in-valen, schurft behept zijn.
Krausel, (-s, niv. Kiruusel)o.(Naai.)
die -, dat raakt in verval; es geht viel, Krtzkelle, (-n) v. krasser m.; it.
overhemdsstrook v., hemdje o.
hiebei in die -, er valt hierbij veel af; 2. getand truweel o.
metaalschuim o., slakken v. mv.; 3.schurft
Kratzkienstock, ( stock(e)s,mv. Krá_usel-beere, (-n) v., Z. Kraus-stócke) m. (Giet.) zijgkoek,zweetkoek rn. beere; -bohrer in. fijne drilboor v.; - eisen
o.; 4. draagkorf m.
Kratze, (-n) v., Kratzeisen, Kratzkraut , (-Icraut(e)s , mv. o. (Naai.) krulijzer, plooiijzer o.; (Pruik (-eisens, mv. - eisen) o. krabber, krasser -krduter) o. krasdistel v., kraskruid o., in.) krulijzer, friseerijzer o.; (Mluntw.)
Z. -werk.
gezegende distel V.
m., schraapijzer o., schrobber m.
Kratzen, (kralzie, gekratzi) beer., Kratz — kupfer, ( - s) o., z. m. Kráus(e)ler, ( - s, mv. Krkus(e)ler)
ww. krabben, krassen, schrappen; mil (Giet.) uit koperschraapsel of koperop- m. kapper ►n.
Krause(-hoiz, (-holzes, mv. -hi lden Nageln -, krabbelen; 2. Wolle -, kaar- veegsel gehaald zuiver koper o.; -messing
den, kammen; 11. o. ww. an der' Thitre -, m. (Speld.) draadknipsel, afknipsel o. zer) o., Z. Krausholz; -kamm m. krulkam
krabbelen; im Miste -, (van hoenders), van metaaldraad; -milbe v. schurftmijt in.; -niühle v., Z. -bohrer.
den mest omwoelen, omwroeten; dieser v., schurftworm m.; -mühle v. (Scheik.)
Kr useln, (krhuselle, gekráuselt)
Wein kratzi, deze wijn is wrang, zuur molen iii. om het goud- en zilverschraap- bedr. ww krullen, kreppen, friseeren; das
Tuch -, kreppen; it. Hemdstriche -, plooi pennen), krassen,slecht-achtig;(f.)vn sel te zuiveren.
schrijven, spatten; auf der Geige -, krasKratzplatte, (-n) v., Z.Kratzbrett. en; Munten -, kartelen, randen; 2. wed.
sen, roffelen, slecht spelen; Ill. wed. ww.
Kratz-pochwerk, (- (e) s, mv. ww. sich -, opkrullen, krimpen, kroes
sich im Kop[e, hinter den Ohren -, krab -e) o. stampwerk o., stampmolen m. om worden; 3. o. ww. (fig., Muz.) roulades
krabbelen; (fig.) zich achter de ooren-ben, het afschraapsel van metalen te vergrui- snaken.
Kräuselschneckstein, (-(e)s,
krabben, spijt hebben; 1V. onp. ww. es zen; -salbe v. zalf v. tegen het schurft;
kratzt mich, ik heb jeuk, het krieuwelt -schlacke V. (Giet.) metaalslak v.;-schlich mv. -e) m. (Delfst.) tolschelp v.
mij; (Spr.) wen 's jucict, der Icratye sich, m. gewasschen ertsafval in.; -zvc scher m.
Krauselster, (-n) v. (Nat. hist.)
wien de schoen past trekke hem aan; V. hij, die het afschraapsel wascht; - wasser kwartelvalk, blauwvoet m.
o. (Goudsm.) water o. om het afschraapo. zelfst. kaarden, kamr.len o.
Kra,useL werk, o., z. in. (Munt Krgtzer, (-s, niv. Kratzer) m. kras -, sel te wasschen; -werk o., Z. -kup fer. w.) randen, kartelen, werken o.; -zange
Kratzwolle, v., z. m. scheerwol, V. krultang, friseertang v.
ser, kaarder, hopper m.; it. krasser, krabkaardlwol, gekaarde wol v.
ber m., krasijzer o.
Krausemi nze, (-n) v. kruizeKr,
,tzer, (-s, mv, Kr itzer) m. (aan Kráuel, (-s, mv. Krauel) m. vijf munt V.
mijnvork v.
-puntige
den laadstok), krasser, kogeltrekker m.;
Kra_usemunz-, -ö1, o., -thee,
(Bak.) schrapper, Crabber m.; (Bergw.)
Krdueln, (kráuelte, gekrauelt) o. m., - wasser, o. kruizeniunt -olie v.,
ruimer, uitruimer m.; 2. slechte wijn m.; ww. klimmen, klauteren, kruipen; 2. we- -thee v., -water o.
melen, krioelen; II. wed. ww. sich -, zich
i. (Nat. bist.) steketsnuitworrn m.
Kransen., (krauste, gekraust) o.
Kr ,tierig, ( -er, -st) bijv. en b. -er afwerken, aftobben; Ill. bedr. ww., Z. ww., in. h. (van het haar), kroes worden,
ineenloopen, krullen.
kranen.
Wein, Z. Kr at zer.
Kr^tzfrischen, ( - s) o., z. m. Krauen, (kraute, gekraut) bede.' Kransen, (kräuste, gekraust) bedt.
(Giet.) smelten, hersmelten o. van het ww. krauwen, krabben; 2. kittelen, lief- ww., Z. krduseln; (fig.) die Stirn -, rimpelen, plooien.
koozen, streelen.
schraapsel, van den afval.
Kr apen, (kräute, gekráuet) bedr. Kräjuser, (-s, mv. Kräuser) m.,
Kratz — fusz, ( - [icszes, mv. - fusze)
m. (geweenz., Scherts.) buiging v., strijk- ww. een weinig opkoken, wellen.
H-i n, (-nen) V. kapper, friseur m., kap Kraus, bijv. en b. kroes, gekroesd, ster v., hij, zij die krullen zet; it. -in v.
voet m.; -[üsze machen, buigen, buigingekruld, gerimpeld, gefronst, geplooid; plooister, strijkster v.
gen maken, strijkvoeten, groeten.
Kratzfiiszeln, (kratz fiiszelte, ge- -es Haar, kroeshaar, gekroesd haar; -er Kraus —fink, (-en, mv. -en) m.
kratz f iszelt) o. ww. buigingen maken, Kohl, kroeskool; - machen, krullen, plooi- krulvink m.; -flor in. gekruld floers of
en, rimpelen; (Schoenm.) Z. krispeln; -er krip o.; -haar o. krulhaar, kroeshaar, gestrijkvoeten.
Kratz - fL szler, (-iers, niv. - ier) Busenstreif, geplooid overhemd; (Bord.) kroesd haar o.; - haaiig bijv. en b. kroes
gekroesd of gekruld haar;-harig,met
m. (gemeenz., Scherts.) hij, die veel bui -es Gespinst, -er Gold fader, krul v., gemaakt, strijkvoeter, complimen--gine kruid gouddraad o.;-e Franzen,kwastwerk -hammer m. krulhamer m.; -holz o. krul
-huhn o. krulhoen o.; -kohl m.-houtje.;
ten-maker m.; -gain o. (Vissch.) beu o., krepine v.; (Muntes.) -er Rand, ge-gelnto. karteld; (fig.) eine -e Stirs machen, een krulkool, spruitkool, boerenkool v.; -kopt
Kratzgarten, (-garten, mv. -ghr- stuursch, norsch, nijdig gezicht zetten; m. krulhoofd o., krulkop, kroeskop ni.;
- weerden, krullen, kroes worded; ermacht (fig.) twistzoeker,dolkop in.; -kópfzg bijv.
ten) m. moestuin m.
Kratzhaken, (-hakens, mv. -ha- es mir za -, hij maakt het mij te dol, te en b. gekroesd, gekruld, Z. -haarig; -leder
ken) m. haak, krashaak, schraphaak m. grof, te erg, te bont; 2. verward, samen o. gekroesd, gekruld leder o.
es ist mir Nu -, dat is mij te ge -ge-,
stld;
Kriuslieh, bijv. en b. een weinig
Kr^tzhamen, (-hamens, mv. -ha-,
men) m. (Vissch.) beugelnet, schepnet leerd, dat gaat mijn verstand te boven; gekruld, kroesig.
bunt and - ,alles door elkander; -e Schrift,
Kraus - loekig, bijv. nw. met geo., dreg of dregge v.
krulde lokken, gekruld; -perrücke v. krul
Kratzhede, V . afval m. van hennep.' kleine letter v.
-saint m. krulsalade v.; -schnecke-pruikv.;
Kratzheil , (-s) o., z. m aardrook Kraus-bart,(-bart(e)s,mv.-burte)
m. (gemeenz.) dikke, dichte baard m.; V. Friesche of Spaansche ruiter m.; -wurz
m., duivekervel V.
Kr%tzig, ( -er, -st) bijv. nw. (ge- 2. gebaarde, hij die een dichten baard v., Z. distel.
meenz.) krabbelachtig; it. krassend;' draagt; 3. (Delfst.) koraalzwam o.; (ge- Kraut, (-es, mv. Krauter) o, kruid
-

-

-

-

752

Kre.

Kra.

Kra.

o., grasplant, gras o.; (Apoth.) genees- deren o. mv., gebladerte o. der planten. of Zwitsersche kaas v.; -keller m. kool
geneesplant v.; er lebt von Krru- Kráuterig, bijv. en b. (van eene kelder m., bergplaats v. voor kool; -kopt-kruido.,
tern, hij leeft van planten; Kráuter sant- weide), bedekt met gras, grasrijk; 2. met m., Z. -haupt; (fig.) domkop m.; -land
mein, kruiden verzamelen; (Pl.) herbori- !kruiden gevuld, vol kool, vol bladeren; o., z. rit., Z. -acker; -laterne v. (Zeew.)
seeren; er kennt die Krávter gul, hij is 3. wild, niet deugend. kruitlantaren v.
een goed kruidkenner of kruidkundige; Kreuter-kamnier , (-n) v.(Apo- Krâutlein, o. (verkl.) Z. Krant2. (Tuinb.) groente, kool v., moeskruid th.) kruidenkamer v.; -käse m. groene, then.
o.; grunes -, groene kool; it. (1'l.) beto- Zwitsersche kaas v.; - kenner m. kruiden- Kräutler, (-s, mv. Krant/er) m.,
nie v.; (Kookk.) spinazie v.; (Spr.) firs kenner, kruidkundige m.; —in v. kruid- —in, (-nen) v., Z. Krauter-mann, -frau.
den Tod ist hein - gewachsen, tegen den kundige v.; -kenntniss, -kunde v. kruid- Kraut-lerche, (-n) v. veldleendood is geen kruid gewassen; 3. (fig.) kunde, kennis v. der kruiden; - kissen o., werik m.; 2. waterleeuwerik m., Z. Heigebroed, gepeupel, gemeen o.; boses -. -kisschen o. kruidenzakje, kussentje, delerche; -ló(fel m. (Zeew.) kruitlepel
onkruid o.; /. (Tninb.) bladeren o. fnv., zakje o. met kruiden, pop v., zakje o. nl.; -markt m. groentemarkt, koolmarkt
groen o.; das - abschneiden, eene plant van kruiden; -leur v. genezing v. door v.; -messe v. mis v. op Maria-Hemelafbladeren; Zu sehr in's - wachsen of kruiden, behandeling v. met kruiden; vaart; -messer o. koolmes o., Z. - eisen;
schieszen, in het blad schieten, doorwas- - kundiger m., Z. - kenner; -lehre v., Z. -motte v. koolvlinder m.; -inucke v., Z.
sen, doorgroeien; 5. kruit, buskruit o.; -kenntniss; -lese v. opzamelen o. van -schnake; -petersilie v. peterselie v.;
- and Loth, kruit en lood, lood en kogel; kruiden, herboriseeren o.; -liebhaber m. -pflanze v., Z. Kohlpflanze; -raupe v., Z.
6. (Pl., Looi.) Iooiersstruik m. plantenliefhebber m.; -mann m. kruiden- Kohlraupe; -rippe v. kant m. van kool;
Kraut-aeker, (-acltiers,mv .-4cker) verkooper m.; 2. kruidenverzamelaar m.; -riibe V. koolraap v.; -sage v. (Vissch.)
m. koolveld, moesveld o.; -artig bijv. nw. -markt in. kruidenmarkt v.; -mnumme v. klein rijn vischnet o.; -salat in. witte
koolachtig, grasachtig; —es Geiváchs, kruidenbier, mombier o. in Brunswijk; koolsalade v.; -schauung v. dijkschouw
v., nazien o. der dijken; -schnake v. (Nat.
grasgewas o.; -bauer m. koolhoer, moe- -ni2itze v. kruidenmutsje o.
zenier m.; -beet o. koolbed o.; -biene v. Kr utern, (krduterte, gekrautert) hist.) waterspin v. met bruine vleugels;
V. veldbij v.; - blaat o. koolblad o.; -biichse o. ww., m. h. (w. i. gebr.) kruidenvet'- -sellerie m.lange,zachte selderij v.;-stamp/c v. S-vormig mes :o. om kool te stev. specerijdoos v.; -buschel o. kruiden - zamelen, herboriseeren, botaniseeren.
Krt .l.ter—reich, bijv. nw. rijk aan ken, te snijden, te hakken; - stander m.
zakje o.
Kr utehen, o. (verkl.) kruidje, kruiden, met gras bedekt, begraasd; 2. zuurkoolton v.; (Zeew.) Z. -lass; -sten plantje, kooltje o.; Z. Kraut; (PI.) das o. zelfst. plantenrijk o.; -sdckchen o.krui- gel m., Z. -strunk; -shekel m. koolste- der Geduld, vogelkruid, korenkruid o.; denzakje o.; 2. zakje o. met fijne krui- ker m.; -strich m. schop of spade v. om
(Scherts.) er is ein schönes -, hij is een den; -salt m. kruidensap o.; -salat m. voren te steken; -slrunk in., Z. Kohlmooie kerel, een rare vent. kruidensalade v.; -salbe v. kruidenzalf strunk; -stiiclk o., Z. -acker; -suppe v.
Kraute, v., z. m. (Landb., Wijng.) v.; -salt o. wijnsteenzuur o.; -sainmeln koolsoep v.; -vogel m., veldleeuwerik
o. kruiden verzamelen, herboriseeren o.; m.; -wanne v. koolluis v.; -iveihe v., Z.
wieden o.
Krauteisen, (-eisens, mv. - eisen) -sammler m. kruidenverzamelaar m.; -messe.
Krawall, (-(e)s,mv.-e) m.(Volkst.)
-sanimlung v. verzameling v. van krui
o. koolschaaf v.
Krauten, (krautete,gekrautet)bedr. den; -schie/'er m., Z. -abdrucic; -suchen geraas,leven o., :beweging v.; it.opstand m.
ww. wieden, van onkruid zuiveren, het o., Z. -samnieln; -suppe v. groentesoep Kraweele, (-n) v. (in Harnburg),
v., kruidmoes o.; -tabak m. geurige tabak houtmaat v.; 2. (Zeew.) Z. Karamel.
onkruid uittrekken.
Krauter, (-s, mv. Krauter) m. wie- v.; -thee nl kruidenthee v., aftreksel o.van Kreatl^lr, (-en) v. schepsel, geschageneeskruiden; -trank m. kruidendrank pen wezen o.; 2. er ist eine - des ?Vlinider m.; (fig.) knoeier m.
,

-

Krruter, (-s, mv. KrOuter) m. tui- m., drankje o.; -tunhe v. kruidensaus v., sters, hij is een gunsteling, beschermenier, warmoezenier, groentenboer m.; 2. saus v. met kruiden, moeskruiden o. mv., ling m.
Krebs, (-es, mv. -e) m. kroeft m.,
groente v.; - vissenschaft v., Z. -kenntlooier, leerlooier m.
krab v., zeekreeft m.; (mv. -e), schaalKrauter-abdruek, (-(e)s, mv. niss; -sucker m. conserf o.
-e) m. natuurlijke loof- en hoom-teeke- Kraut-eule, (-n) v., Z. - motie; dieren o. mv.; (fig.) eines - im Beutel
hing op steepen, afdruk in. van kruiden -fass o., Z. - stander; 2. (Zeew.) kruit- haken, hoogst zuinig, gierig zijn; (Ster op steen, dendriet m.; 2. plantsteen m., ton v.; -[aid bijv. nw. (flergw.) murw reek.) kreeft ni.; (Gen.) kanker m., kan versteende plant v.; -absud m. kruiden- en week als kool, brokkelig; -feld o., Z. kergezwel, kreeftgezwel, koudvuur o.; sie
thee v., afkooksel o. van kruiden, krui- -acker; -flacke v. kruisnet o., totebel v., hat den - an der Brust, zij heeft den kan
-abzug in., Z. -absud; vierkant ophaalnet o.; -Plagge v., Z.- f acke; ker inde borst; (Tuinb.) brand m., ziekte-denxtraco.;
-arznei v. geneesplant v., geneeskruid -förmig bijv. nw. kruidvormig, plantvor- v. in den bast van boorven; (fig.) wond,
o.; -arzt ni. geneesheer m., die slechts ruig; (Delfst.) den indruk van planten diepe, ongeneeslijke wond v., kanker ni.;
geneeskruiden aanwendt; -bad o. krui- hebbende; -garlen m.moestuin, groenten- (Spr.) den - lehren vorw its gepen, den
denbad o.; 2. zweetbad o.; -bier o. krui- tuin m.; -giirtner m., Z. -baker; -hacke rnoriaan wasschen, nutteloos werk doen.
denbier o.; -birne v. kruidenpeer v.; v. koolhak v.; 2. afsnijden o. der kool: Krebs-artig,bijv.nw. kreeftachtig,
-brol o. kruidenbrood o.; -brühe v., Z, -hahn in. gekookte en met gehakt ge- alseen kreeft,kreeftvocrttig; 2.(Gen.)kan-absud; it. kruidensaus v.; 2. Z. -lunke; vulde kool v.; -han,Jiing v. vlasvink m.; kerachtig, kankervormig; -auge o. kreef-boden m. droogzolder m. voor kruiden; -haupt o. koolstronk, koolstruik m.; -ho- tenoog o.; 2. Z. -stein; -back m. beek v.
-bush o. kruidboek, herbarium o.; -bi - bel m., Z. -eisen; -holder m. wilde vlier waarin kreeften gevonden worden; -binde
schel o. grasknopje o.; 2. (Kookk.) spe- v.; -honig m. honi(n)g m. uit boombla- v. (Heelk.) kreeftsverband o.; -blunie v.
cerijdoosje o.; -dieb m. kruidendief in., deren of tuinen; -horn o. (Zeew.) kruit- wrattenkruid o. uit Peru; 2. Indisch
zaadtor v.; -frau v. kruidenverzamelaar - horen m.; -huhn o. grijze schildpad v.; bloernriet o.; 3. kreeftsbloern v.; 4. leenwentand m.; 5. schorpioenkruid, rupsen ster v.; 2. groentenvrouw v.; -Pressend 2. (Kookk.) Z. -hahn.
bijv. en b. kruidetend, grasetend; -garten Krautig, bijv. en b., Z. kriiuterig. kruid o.; -briihe v. kreeftensoep v.; -butm. kruidtuin, moestuin m.; -geruch m. Kräutig, (-s, mv. -e) o. (w. i. gebr.) ter v. (Kookk.) kreeftenboter v.
Krebsehen., o. (verkl.) kreeftje o.,
kruidengeur, kruidenreuk ni.; -gewólbe Z. Kriiuterich; 2. Z. Unkraut.
o. pakhuis o., kelder m. voor drogerijen; Kraut junker, (-junkers, mv. kleine, jonge kreeft m., Z. Krebs.
-handler m. koopman, handelaar m. in junkerg m. (gemeenz.) koolplanter m.; Krobsdistel, (-n) v. gemeene diskruiden, specerijhandelaar, drogist m.; 2. landjonker, boeren - edelman m.; -kant- tel v.
Krobsen, (krebste,gekrebst) o.ww.,
mer v. koolhuis o.; 2. (Zeew.) kruit-hdndlerin v., Z. -frau.
Kr'&uterich, (-s) o., z. m. bla• kamer v.; -kase m. kruidenkaas, groene m. h. naar kreeft visschee, kreeft van-
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Kreis-abschied, (-(e)s, nov. -e)

doen; (Spr.) ist es nicht ge fischl , so isl m. loodwit, struis, ceruis o.; -formation ni. ((^esch. van I).) kreitsbesluit a.; -abes doch gekretst, kleine visch is ook visch, V. krijtformatie v.; it. ----,-gebirge o.krijt- scheilt in. cirkelsegment o.; -aclial ni.
beter iets dan niets.
gebergte o., krijtrots v.; - kiesel m. vu u r- cirkelvormige agaat o. en m.; -rr!lester

KrQbs-euter, (-n) v. (Kookk.)
kreeltuier v.; -fang m. kreeftenvangst v.,
kreeftenvisschen o.; -[anger m. kreeften
bist.) kreeftenvan--vischerm.;2(Nat
ger m.; -fi ule v. kankergezwel, kreeft gezwel o., kanker m.; -f cnaig hijv. en h.,

steen o. en ni.; -merge! iii. (Bergw.)
kalkachtige mergel, krijtmergel v.
Kreiden, (kreidele, gelcreidel) bed r.
ww. met krijt merken, met krijt v it runken, krijten; 2. (Teek.) met krijt teekenen; (G;;.) op rekening zetten.

in. oudste, deken in. vats ven gezelschap,
kring &; 2. landelijk deken, kreitsde-

ken in.

Kreisàltesten-amt, (-aml(e)s,
r nv. -ünrlc-r) o. ambt o., waardigheid V.
van kreitsdeken.
Kreis — amt, ( - ant(e)s, mv. - dmIer ) o. bestuur o. vain eerie provincie,
van een kreits; 2. kreitsarnbt o.; -arntniann m. kreitsambtmau m., hoofd o.,
commissaris, gouverneur ni. eerier pro-

Z. -artig (l);2. (Heelk.) —e fli ►tde, Z.
Kreide(n) áhnlich, artig,
-binde; -frriszig bijv. nw., Z. -ai iy; -fres- bijv. en b. krijtachtig, als krijt; -ei o.
serm. (Nat. hist.)vischreiger,krabbeueter ronndie vuursteen in. niet een krijtrand;
m.; -gang m. teruggang, achteruitgang -egde v. krijtaarde v.; -glas o. (Glasbl.)
in.; (fig.). seine Sac/zen gependen — ,Zijne glas o. van krijtbevattende fritte; -grr zaken gaan achteruit; den - gehen, den ber m. krijtdelver, krijtgraver in.; -grube vincie, van een kreits; -an/age v. bekreeftengang gaan, achteruitgaan; -gán- V. krijtwijn v.; -grand in. krijtbodem, lasting V. eenei provincie, provinciale begig bijes. achteruit, achterwaarts, terug; krijtgrond m.; 2. (Verg., Schild.) krijt - lasting, kreitsbelasting v.; -ar chly o.
(lig.) --gehen, achteruitgaan, teruggaan; grond in.; -guhr v. vloeibaar krijt o.; kreitgarcl ► ief o.; -arzi in., Z. -phitsicus;
-geschcuur o. kreeftgezwel o., kanker in. - niergel m. krijgtrnergel v.; -salz o.krijt- -ausschnitt in. (Meetti.) cirkelsector ni.;
Krobshaft, bijv. nw., Z. krebsar- zout o.; -snore v. krijtzuur o.; -schil/er -ausschr•eiben o. bijeenroeping v. der
lig.
in. krijtschiefer o.; -stein m. krijtsteeg,, I_► rovinciale staten; -ba /in v. cir k el
Krobshamen, (-hantens,rnv. -ha- kalksteen m.; -slift m. krijtteekenpen vorrige haan, loopbaan v.; 2. cirkel in.;
men) in. kreeftenuet o.
V., crayon o.; - wasser o. (Schild.) zwarte -beantter in. ambtenaar, bediende m. hij
Krcbsicht, hijv . nw., Z. krebsarlig. kleur v.; -Weiss bijv. nw. zoo wit als krijt; een kreitsbestuur; -beilrug in. kreitsbijKrQbs- kasther, - katscher, (fig.) bleek als krijt, als een laken; 1I. o.; drage v., kreitscontingent o.; -beucequng
j V. beweging V. in een cirkel, cirkelvor-ketscher, (-schers, rnv. -Scher ) m., zelfst. krijtwit o.
Z. - hanzen; -koch in. (Eiookk.) kreeften - Kreidezeiehnuug , (-en) v. tee- ru ige beweging v., kring, cirkelloop ni.;
-blucileiter in. (Ontllc.) cirkelvormige
pastei v., kreeftgebak o.; - krabbe v. (Nat. kening V. riet krijt, krijtteekening v.
hist.) woekerkreeft m.; -krankheit v. kan
Kre_idieht, bijv. en b., Z. kreide- holte v.; -bogen in. boo; inn. van een cirkel, cirkelboog in.; — des Bordu of boraandoening of ontsteking v.,-kerachtig artiq.
Z. -geschwur; -kraut o. wrattenkruid o.; Kreidig, bijv. en b. krijtbevattendl, duischer —, herhalingscirkel, cirkel in.
2. levend roerkruid o.; -kreis in. (Ster krijthoudend; 2. vol krijt, niet krijt be- van Burda; -bate m. bode m. van een
kreeftskeerkring in.; -leuchten o.-renk.) dekt, bemorst; sich - machen, zich vol kreitsbestuur; -brief tij., Z. -schreiben.
Kreischen, (kreischte, gekreischt)
visschee o. naar kreeft bij fakkellicht; krijt maken.
-linie v., Z. -kreis; -nase v. (Kookk.) Kreidling, ( (e)s,rrnv. e) m.stomp- 0. ww., in. h. (ge(uieeuc.) krijschen,
gekruide kreeftsneus m.; -otter v. kleine zinnig uiensep, kropwensch, l.retin m. schreeuwen, gillen; -de Stininie, krijotter, kreeftotter m.; -paslele v., Z. - koeti;
Kreidschnur, schnure) v. lood- schend, gillend, scherp, doordringen ; 2.
(van vet op liet vuur), sissen, spatten.
-pflanze v., Z. -blume; -reuse v. kreeft - lijn V.
korf m., mand v., korf m. ons kreeft te
Kreis, (-es. mv. -e) m. kring, cirkel, Kreis-commissàr,(-en,mv. -en)
vangen; -salbe v. kreeftzalf v.; 2. kanker- cirkelonitrek m., rond o.; einep - schlie- m.kreitscomiirissaris, gouverneur in.eener
alf v.; - schaden m. (eig. en fig.) Z. -fdule; szen um jent., een kring vormen; sick provincie; -direction V. kreitsbest,zur o.;
-schale v. harde kreeftshuid v.; -schere v. in einen - stellen, in een .kring, in liet 2. bestuur o. van een kring; -director
kreeftsschaar v., knijper m., schaar v. van rond gaan staan; im -e sitzen, in een rn. bestuurder, directeur in. vara een
een kreeft; -schiissel v. kreeftenschotel kring, in het rond zitten; sich auf den kring; -einnehmer ni. kreitsontvanger,
m.;2. schotel m.kreeften; -schüsselcheit o. Zehen int -e herunt drehen, op de teenen ontvanger m. van de belastingen van een
(Goudst.) grondschelp v.; -schwanz in. ronddraaien; sich im -e herumbeweq®n, kreits.
Kreisel, (-s, nlv. Kretsel) m. tol,
kreeftestaart in.; -spinne v. krab v.; in het rond draaien; mil dem Slocke einen
-stein m. kreeftsteen, maagsteen m. van - machen, een cirkel maken; der bleue drijftol in.; 2. (Nat. hist.) tolslak v.; 3.
den kreeft; -sappe v. kreeftensoep v.; - tint die Augen, kring, krans m.; der Z. Drehkrankheit.
Kreisel bohrer, - bohrer s, mv.
-trulel v. kreefttruf el v.; -vogel m., Z. Mond, die Sortne hat einen -, er is ecu
-presser; - wasser o. water o., waarin zich kring, ring, krans m. oen de zon &; (Ster- -bohrer) m. boor, drilboor, handboor v.;
kreeften ophouden; -weide v. groene reuk., Meetk.) kring, cirkel m.; (van eene -[órmig bijv. uw. tolvormig; -klec in.
wilg(eboom) m.; -wurz v. groote adder- planeet), kring m., cirkelvormige loop- slakkenklaver v.; -horarle v. tolvorrnig
baan v.; (fig.) den - seines Daseins voll- koraal o.
tong v.
KrQchente, (-n) V. taling of te- enden, zijne loopbaan eindigen; 2. cir- Kreisein, (kreiselte, gekreiselt) o.
kelvlak, rond oppervlak o., cirkel in.; WW., til. ft. of wed. ww. sich -, in een kring
ling in.
Krelk, (-s, mv. -e) o. (Zeew.) dom (Ouilh.) strijdperk, renperk o.; (Aardk.) ronddraaien; 2. o. ww. met den tol spe kelderwinde v.
-mekracht, Z. Erdkreis; it. (van een rijk), departe- len, tollen.
Kreisel-peitsehe, (-n) v. tol Krogel, ( -er, -st) bijv. nw. (Prov.) ruent, district o., provincie v., kreits m.;
kregel, wakker, flink, opgewekt; (ge- 3. (fig.) uitgestrektheid, oppervlakte v., zweep v.; -scha bler m. sneeuwtje o.,
meenz.) lustig, luchtig, vroolijk, dartel. grenzen v. mv., veld, gebied o.; (van duif v. met gekrulde borst; -schnecke v.,
Kre_ide, (-n) v. krijt o.; schivarze, Bene wetenschap), grenzen V. mv.; das Z. Kreisel; --nstein m. radersteen in.;
rothe, spanische -, zwart, rood krijt; (fig., liegt auszer dem -e seiner Einsichten, dat -spiel o. tolspel, tollen o.; -wind in. dwargemeenz.) mil doppeller - schreiben, met ligt buiten zijn bereik, is boven zijn be- relwind m.
Kreisen, (kreisle, gekreist) o. WW.,
dubbel krijt schrijven; auf die - zehren, grip verheven; das liegt auszer dem -E
op borg eten, drinken, borgen; bei eineni seiner Geschafte,dat behoort niet tot zijn in. h. of wed. ww. sich -, in een kring
auf(in) der - etehen, in het krijt staan, ambt; im -e seiner Familie, in den kring, ronddraaien, draaien, zich in liet road
schuld hebben; ober die - treten, zich te te midden; im -e seiner Freunde, in den bewegen; inn etw. -, heendraaien; (Jachtbuiten gaan; 2. (Teek.) mit der - ge vriendenkring m.; (lig.) die höhern -e w.) - of den Kreisiveg gehen, het spoor
met (zwart) krijt geteekend;-zeichnt, besuchen, in hoogere kringen komen; 3. volgen; 2. bedr. ww. (w. i. gebr.) een
(Bergw.) korrelsteen, graniet o,
cirkel doen beschrijven; it. eene cirkel 3. speksteen m. en o.
—
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vormige gedaante geven; (Bergw.) ver- V., Z. -anlage; -tag m. kreitsdag, dag m.
gruizen, stuk slaan.
waarop de afgevaardigden van een kreits
Kreiser, (- s, mv. Kreiser) m. hij, vergaderen, vergadering V. der (provindie onder het gaan een kring, een cirkel cia le) staten; -tanz m. rondedans, wals
beschrijft; (Jachtw.) jager m., die ter m.; 2. Duitsche dans m.; -truppen v. mv.,
Z. -miliz; 2. -betrag; -verfassung v.gronddrijf- of klopjacht gaat.
Kreis-form, en) v. cirkelvorm wet, staatsregeling v. van een kreits; -ver
m., cirkelvormige gedaante v., cirkel m.;
vergadering v. van de al--samiungv.
in —, cirkelvormig, rond; -fórntig bijv. gevaardigden van een kreits; Z. -tag; -vieen b. cirkelvormig, rond, kringvormig; rung v. (w. i. gebr.) (Meetk.) quadra-fvr•migkeit V. cirkelvormigheid v., Z. tuur v. van den cirkel; - warlel m., Z.
-form; -[uge v. (Mnc.) doorloopende fuge, Grieswdrlel; -warier m. oppasser, opzie canon v., rondgelang o.; -gang m. cir- oer m. in een toruoois fel; -weg m. cirkelloop m., cirkelvormige of kringvor- kelvormige weg Ui.; 2. (Jachtw.) Z. kreimige beweging v.; (van de jaargetijden), sen; -wendung v. kringwending v., ron
(Rijk.) wending.-deansm.,piroutv;
wisseling v.; (Kath.) omgang, rondgang
m., processie v.; 2. cirkelvormige weg, volte v.; -zerrbild o. drogbeeld, schijn
-zugeordneter m. afgevaardigde-beldo.;
omgang m.; -gesang m., Z. - juge; -liauplmann m. hoofdman, commissaris m. van in. van een kreits.
Kreke, (- n) v. wilde pruim of kers,
eene provincie, van een kreits; -hul fe
v.; -ubaum m. wipte- pruimeboom,,
V. subsidie o. en V. voor een kreits;
-kanz(e)lei V. kreitskanselarij v.; - kasset k riekehoorn m.
Kremmling, (-( e)s, mv. -e) m.
V. kreitskas v.; - kassier m. kreitskassier.1
kreitsontvanger m.; -kiemer m. (Nat. groenachtige bladzwam m.
Krempe,Krompel &,Z. Kra ►;tpe.
hist.) weekdier o. met cirkelvormig geKrengel, n) v., Z. Kringel.
plaatste kieuwen; -lauf m., Z. -bahn;
Krengen, (krengle, gekrengt) o.
(Rijk.) wending, volte v.; (Ontlk.) (van
het bloed), omloop ni.; (Sterrenk.) om -' ww., m. h. (Zeew.) krengen, op zij lig
-gen,op
zij vallen.
wenteling, draaiing, kringvormige beweKreosQt, (-( e)s) o., z. m. (Scheik.)
ging v.; (lig.) (van het gelil), omloop m.;
(van de jaargetijden), Z. -gang; -laufend creosoot, bederfwerend bestanddeel o.
bijv. nw. in een kring loopend, zich in van rook, houtazijn &.
Krepine, (- rc) v. gouden, zilveren,
een kring of cirkel bewegende.
Kreisling, (-( e)s, mv. -e) m. geu- zijden franje v.
Krepiren, (krepirte, krepirt) o. ww.
rige, welriekende paddenstoel m.
Kreis—linie, (- n) v. cirkel, kring (Volkst.) sterven, omkomen, uitstappen,
m., cirkellijn v., cirkelomtrek m.; -ma- krepeeren.
Krepp, (-( e)s, mv. -e) m. krip,
trikel v. naamlijst, naamrol v. van een
kreits van het Duitsche rijk, lijst v. der floers, rouwfloers o.; 2. (Pruikm.) krul belastingschuldigen van een kreits; -mes - ten of kroezen o. van het haar.
Kroppen, (kreppte, gekreppt) bedr.
sung V. cirkelmeting, meting v. van een
cirkel, van een kreits; -miliz v. kreits - ww., Z. krans (machen).
Kropp—fl.or, ( -(e)s, mv. -e) m.
militie v.; -muhle V. molen m., die door
een paard in beweging gebracht wordt. krip, floers, rouwfloers o.; -macher, -weKreis-oberst(er), oberslen,mv. ber m. floersmaker, kripwever rn.
Kresse, (-n) v. kers, waterkers v.;
die -obersten en -oberste) m. kreitsoverste, hoofdman, kapitein m. van de kreits - breilblalterige -, peperkruid o.; schmaltroepen; -pfennigmeister m, Z. - kassier; bli tierige, unvollkommene of wilde -, wilde
-richter m. kreitsrechter m.; -rilt m. kers, waterkers, weidekers v.; indische
(Rijk.) wending, volte v.; -rolle v., Z. -, Indische kers v.; 2. wilde -, Turksehe
-matrikel; -rund bijv. nw. kringvormig, kers v.; 3. L. Brunnenkresse; 4. Z. Berg
cirkelvormig, rond; -schattig bijv. uw. -, Bitter-kresse; 5. hertshoorn o.; 6. win(Aardr.) rondomschaduwig; -schlange v. terkers v.; ï. wilde, tusschen het koren
kringslang v.; -schluss m., Z. -abscltied; groeiende raap, veldraket v.; S. zand-schreiben o. schrijven o., brief m. van kers v.; 9. (Vat. hist.) post v. (eer,
een kreitsbestuur; it. kreitsgrondwet v.; vischje).
Kressler, (-s, rnv. Kressler) m.
2. (Hand.) rondgaande brief m., rond
schrijven o., circulaire v.; -schule-gand wachteikoning m.
Kressling, (-(e)s, mv. -e) m. (PI.)
V. kreitsschool v.; -schiisselchen o. (Pl.)
schotelvormige vruchtbodem m. bij som paddenstoel m. van de kleinste soort; 2.
korstmossen.
-mige post V. (een vischje).
Kreiszen, (kreiszte, gekreiszt) o. Kress-salat, (-(e)s, m. kerssa-j
ww., m. h. (van vrouwen), in arbeid zijn, lade v.; -samen m. kerszaad o.; -weiszling
in barensnood zijn; (fig.) der -e .Berg, de m. (Nat. hist.) dagvlinder m.
Kreuz, (-es, mv. -e) o. kruis o.;
werkende berg.
Krejszer, (- s, mv. Kreiszer) m.. Z. rechtwinkeliges -, rechthoekig kruis,
staand kruis o.; schrdges, Andreas -, ligMurrkop(.
Kreiszerin, nen) v. vrouw v., gend kruis, St. Andrieskruid o.;dieArme
[tier das - legen, de armen kruisen, de
die in arbeid, in barensnood ligt.
Kreis— stade, stad ( e) v. kreits - armen over elk. leggen; (Zeew.) in's stad, hoofdstad v. van een kreits; -stand segeln, laveeren; in's - lau f en, elk. kruiw. staat m., lid o. van een kreits; - steuer sen; in's - and in die Quere, - and quer, in
(-

(-

(-

(-

(-

Kre.
alle richtingen, overal heen; - in einero
Bieneuslocke, kruiselings gelegde stokjes
o. mv.; (Sterrenk.) kruis o.; (Wapenk.)
kruis, kruisje o.; (Ontlk.) stuit v., stuitbeen o., ruggegraat v., lenden v. mv.; das
- thut ihm uweh, hij heeft pijn in de
lenden; (Bak.) soort van ijzeren of hou
kam m., waarmede de bakkers de-ten
scheepsbeschuit strepen; (Hoed.) die -e
machen, in's - schlagen, de twee spijlen vormen; (Kidd.) das grosze - des
Orderis haben, liet grootkruis o. hebben;
(Berges.) windas o.; (Sin.) Z. Kreuzblech;
(Sp.) vierde troef v. in liet owberspel;
it. klaveren v. rnv.; (Uures.) (van een
rad), kruishout o., spijl v.; (Urukk.)
krul v., kruis, Eerlet o.; (Zeew.) Z. Anker ki'euz; - in den Ankerlanen, kronkel m.,
kronkeling v.; - eines Gradbogens of Jakobsslabs, snijdende lijnen v. rnv.; (Meub.)
- int Fensler, stijl m., vensterlat v.;(1Muntw.) (van een geldstuk), kruis o.; (Muz.)
kruis, verhoogingsteeken o.; ene Note
mit eiriem -e bezeichnen, een kruis zet
bij, verhoogen; (Pap.) T-vormigwerk--ten
tuig o. om het papier te drogen te han
in's - weben, kruiselings-gen;(Wv.)
weven; 2. (om iem. aan te hangen),
kruis, kruishout o.; der Slamm, das Holz
des -es, de stam rn., het hout o. van het
kruis; der Tod am -e, de kruisdood, dood
.u. aan Liet kruis; jem. an's- schlagen, heften, ieuu. aan het kruis hechten, kruisigen; (Kath.) das Zeichen des -es, das -,
het teeken des H. Kruises; das - vor
jemn. of etw. machen, afschrik hebben
van, zoo bang zijn als voor den drommel;
(Gesch.) das - predigen, een kruistocht
prediken; das - nehmen, het kruis aan
kruistocht gaan; (lig.) kruis-nem,tr
o., droefheid v., ramp m., ongeluk, leed
o.; jenin. viel - machen, bang maken, veel
Leeds, verdriet veroorzaken.

Kreuz—abnahme , —abneh—
mung, v. (Schild.) afneming v., afnemen o. van het kruis; -abzucht V. (Giet.)
kruisvormig riool, afleidingskanaal o. onder een smeltoven; -arch v. (laat. bist.)
gevlekte kruismossel v.; -area m. kruis
kruis; -axt v. steek--arm,.vnhet
bijl v. der timmerlieden; -band o. (Ontlk.)
kruisverband, kruisvormig ligament o.;
2. (Wev.) en -- machen, een wevers
maken; (Boekh.) kruisbard o.;-knopm.
unter -----, onder kruisband; 3. luik o.,
grendel m.; -blinder o. mv. kruishouten o. mv.; (van eerie mand), kruis o.;
—schuhe v. voetzool. sandaal v.; -baling
v. (Zeew.) kruisbeting m.; - bacterie v.
kruisvormige batterij v.;-bum rn.(Boschw.) boom m. aan den zoom of rand van
een woud; 2. (Pl.) wonderboom, Chris-

tusboom m.; it. Z. tllasholder; -beere v.
kruisdoornbes v.; getrocknele -beeren,
Avignonsche bessen v. mv.; 2. Z. Stachel-

beere,Kralzbeere;-beerstrauch m.,Z.-dorn.
Kreuzbein, (-(e)s, mv. -e) o.
(Ontlk.) uiteinde o. van de ruggegraat,
stutje, heiligbeen, kruisbeen o.; -gang
in. kanaal o. van het heiligbeen.
Kreuzbeinig, bijv. nw. met kruis vormige of gekruiste beenen.

Ere.

Ire.

h i e.
.

7.

o

Kreuzbein-loch, loch(e)s, mv. Kreuz-erfindun g, v. (Kath.) m., pad of padde v.; -lahm bijv. nw. len-lecher) o. gat o. van het heiligbeen, kruisvinding v.; -erhöhung v. kruisver- delam; (Veea.) lam aan de achterpooten; -leben o. ongelukkig, rampspoedig
heiligbeenholte v.; -nerve m. kruis- of heffing v.
heiligbeenszenuwv.; -schlagader v. kruis
Kreuzes-Stamm, (-stamm(e)s, leven o.; -leiste v. kruislijst, versteklijst
-bensofhilgaderv. mv. -slamme) m. kruisboom in., kruis v.; 2. (Ontlk.) kruisvormig uitsteeksel
-tod m. kruisdood, dood m. des-hout.; o.; -ma(a)st o. (Lapdm.) landmeters Kreuz-berg, (-( e)s, mv. -e) rn.
winkelhaak m.; 2. (Letterg.) meetstokje
(H. S.) kruisberg, Calvarieberg m.; -bild kruises of aan het, kruis.
o. kruis, kruisbeeld, crucifix o.; -hinde Kreuz.fahne, (- n) V. (Kath.) ba - o. in den vorm eener T; -incise v. zwarte
V. (Wape;nk.) gekruiste smalle band m.; nier V. der kerk; -fahrer m. kruisvaar- boschmees v.; - meistel m. (Slot.) kruis (Heelk.) kruisverband o.; 2. halsdoekje der, kruisridder m.; 2. (Zeew.) Z. Kreu- beitel m.; -motie v. popuiiersphinx v.
o.; - bindsel o. (Zeew.) meerlijn v.; -blaft zer; - fahri v. (Gesch.) Z. -zug; 2. (Zeew.) (een vlinder); - niuschc>l v. kruísrnossel,
o., Z. -kraut; -blech o. (Sm.) sterk ge- kruisen o.; 3. (Kath.) omgang m., pro- kruisschelp v.; -musket m. (Ontlk.) pyraslagen ijzer o.; -blumchen o. tuinsleutel- cessie V. met het kruis; (Jachtw.) Z. midaalvormige dijspier v.; -nagel m. nabloem v.; -blume v. kruisvormige bloem trilt; woclie v., Z. -2voche; - fdhrte v., gelspijker m. met kruisvorwigen kop;
v.; 2. melkkruid o., kruisbloem v., hou- Z. - trilt; -feuer o. kruisvuur o.; -fidget -nahl v. kruisnaad m.; (Zoutes.) klink dekenskruid o.; -pflanze v. kruisbloe- m. (Jachtw.) de elk. kruisende wegen m. nagel in.; - nerven m. inv. (Ontlk.) de vijf
mige plant v.: -bock m. houtzagersbok mv. in een bosch; - frrmig bijv. nw.kruis- 'naar het kruis gaande ruggemergszenum.; 2. (Nat. hist.) kruisbok m., gazelle vorrnig, in den vorm van een kruis, kruis wen v. mv.; -nessel V. kleerkruid, klein
-fuchs m. basterdvos m.; -fusz-gewijs; schelkruid o.; -orden m. orde v. van het
V. van den Senegal; -bogen m. kruisboog,
spitsboog in.; -stellung v. gekruiste m. gekruiste voet m.; 2. vierkante voet kruis; -otter v. kruisotter in., gemeene
m.; -gang m. kruisgang, omgang m., pro- adder v.; -p)'anne v. kruisvormige zout
boog m.
-p[ennig m. penning m. met een-panv.;
Kreuzbramraa, en) v. (Zeew.) cessie v. met het kruis; 2. kruislaan,
grietjesra, bovenkruisra v.; -segel o. bo- dwarslaan v.; 3. kloostergang m.; -gasse kruis er op; -pflanze v., Z. -blume; -p[orle
venkruiszeil, grietje, Grietje van Dijk o.;! V. krnisetraat, dwarsstraat, dwarssteeg V. (Zeew.) kruispoort, poort v. der ka
onder de groote kajuit; -pos(s)ekel-mer
-slenge V. bovenkruissteng, grietjessteng, V.; - gefecht o. (Mand.) kruiswerk o.;
v.; -stengenstagsegel o. hovengrietjesstag- - gericht o. godsgericht o., waarbij de ar- rn. hoefsmidsllamer ni.; -predigt v. preek,
zeil o.; -stengenstenge V. bovengrietjes-i men kruiselings werden uitgestrekt; -ge- aanmaning, opwekking v. tot een kruis steil o. kruisschraag v., kruisbok ni.; tocht; -pun/st m. snijpunt, punt o. waar
stag o.
Kreuz-bran, bijv. nw. door en' -geicerbe, -gewirk o. ( Wev.) keperweefsel twee lijnen & elk. kruisen; -q-ualle v. gedoor braaf, waarlijk braaf; -bretto. kruis- o.; -gewólbe o. gewelfde kruisgang m; kruiste zeenetel v.; -raa v. (Zeew.)kruisra
plank, dwarsplank v.; -bruder m. (Ge- -gun m. kruisgordel m.; -hahn m. v.; -rahna m. (Wev.) kruisraam o.; 2.
sch.) kruisvaarder m.; (fig.) lotgenoot ( Werkt.) kruisvormige kraan v.; -hal flee (Bouwk.) venster, raam v. met vier rui
-ranke v. (Pl.) kruisdrager m.; -raupe-ten;
m. in ellende, in ballingschap; -capriole V. (Rijk.) kruisgewijs loopende kribben halster m.; -hammer m. (Ketelm.) kruis V. (Nat. hist.) kruisrups v., kruisdrager
v., Z. -sprung.
- haspel m. kruishaspel m.;-hamer.; ni.; -raule V. tuinruit v.; -rei fe v. (Zeew.)
Kreuzohen, o. (verkl.) kruisje,
-herr m., Z. -ritter; -hieb m. kruishouw kruisreep m.; -reich o. rijk o. der genade,
klein kruis o., Z. Kreuz.
Kreuz-couvert, (-( e) s, ma. -e) m., kruissnede v.; 2. (Schermk.) krui rijk o. van Christus; - riemen in. kruis schermdegens; 3. (Slot.) kruis -seno.dr riem m.; -sitter m. (Gesch.) kruisridder,
o. enveloppe v. van geldwaarde bevatv.; -holt o. kruisbalk, dwarsbalk-sned kruisvaarder, Maltheezerridder, tempelier
tende brieven; 2. Z. -band; - distel v.
wilde artisjok v., witte kameleon, ever- m.; 2. (Kath.) kruis, kruishout o.; 3. m.; 2. ridder in. van liet H. Kruis; -ruche
wortel m.; -dohle v. kauw, kerkkraai, kruisgewijs gesneden hout o.; 4. (Bergw.) V. vierkante roede v.; 2. (Wev.) Z. -stab;
torenkraai v.; -dor. m. (Slot.) pinnetje kruis o.; 5. (Zeees.) oorklamp m.; 6. we- -sallies v. kleine salie v.; -schale v. geo.; 2. (PI.) wegedoren, kruisdoren m.; gedorenhout o.; it. mispelboompje o.; 7. kruiste venusschelp v.; -sclaeibe v., Z.
Messschale; - schenkel m. (Uurw.) radspijl
3. zuurdoren m., berberisse v.; 4. zee- (Apoth.) aloëhont o.
Kreuzigen, (kreuzigte, gekreuzigt) v.; -schuif o. kruiser m., kaperschip,
kruisdoren m.; 5. basterdjasmijn v.;
-dornvogel m. wegedorenvlinder ni.; -du- hedr. ww. kruisigen, aan het kruis hech- wachtschip o.; -schlag m., Z. -hieb; 2.
katen m. kruisdukaat m.; -eisen o.kruis- ten, aan het kruis hangen; (fig.) sein (Hoed.) walkstok m.; -schlagader v. slagijzer o.; (Geschutg.) kransijzer o. aan de Fleisch - ,tuchtigen, kastijden, versterven. ader v. van liet heiligbeen; -schiage v.,
ziel van het kanon.
Kreuziger, (-s, mv. Kreuziger) m. Z. -possekel; -schnzerz m. pijn v. in de
lenden; -schniied m. messensmid m.;
Kreuzen, (kreuzfe,gekreurt) o.ww., kruisiger m., hij die kruisigt.
m. h. kruisen, kruisgewijs leggen; (Zeew.)
Kreuzigung, v. kruisiging v.; -schnabel m. (Nat. hist.) kruissnavel m.;
kruisen, heen en weer varen; auf die (fig.) (van het vleesch) kastijding, ver -schuilt n ► . (Heelk.) kruissnede v.;
-stervingV. -schrajlirung V. (Gray.) kruisstrepen v.
Seerauber -, kruisen; au f Ifandelsschi f fe
Kreuz-kfer, (-k Pers, mv. -krd- mv., schakeering v.; -schraube v. (Slot.)
- ,jacht maken; (Rijk.) dieses P/'erd kreurt,
slaat de voorpooten overelkander, ll.bedr. (er) m., Z. Mailed f cr, Speckka fer; -kar schroef v. van de sleutelpijp; -schritt m.
(fig.) aaneenschakeling v. van-renm. (Dansti.) kruissstap, kruistred m.; - schub
ww. die Arme -, kruisen, over elk. leggen,
slaan; (Huish.) die Rassen -, kruisen, ongeluk; -kdse m. kaas v. in Zwaben; m., Z. -/'use,; -schule v. (lig.) school v.
vermengen; it. met een kruis teekenen; -ketch in. kelk m. met wijn, welke gedra- des lijdens, der beproeving, tegenspoed
(Zeew.) beknijpen, besnijden; III. wed. gen wordt naast iem., die terechtgesteld m.; - schawester V. (fig.) vrouw v., vrouww. (van draden), sich -, zich kruisen, staat te worden; -kirche V. kruiskerk, in welijke persoon v., die veel rampen onover elk. gaan of loopen; (lig.) (van ge- den vorm van een kruis gebouwde kerk dergaat; -segel o. (Zeew.) bramstegzeil
voelens), sich -, zich kruisen, van elk. v.; 2. kerk V. gewijd aan het H. Kruis; o.; -spinne V. kruisspin v.; -sprung in.
verschillen; 2. sick -, het teeken des H. -klafter v. vierkante vadem m.; -klampe kruissprong, bokketlikker ra.; -stab m.
kruises maken, een kruis(je) maken;(iiig.) V. (Zeew.) horenklamp m.; -kluft v. kruk v.; 2.; (Wee.) kruisstok m., kruis
uiterst verwonderd zijn, vreemd opzien; (Bergw.) kruisspleet, dwarsspleet v., o.; -stange v., Z.-stenge; -steg m.(Drukk.)
3. het kruis aannemen, ter kruisvaart dwarsgang m.; -knochen m., Z. -hein; formaathoutje o.; -stein m. kruissteen
-knopt m. (Zeew.) doodshoofd o.; -kno - in.; -slenge v. bezaanssteng v.; -slengentrekken, een kruistocht ondernemen.
Kreuz-elite, n) v., Z. Eisenle; ten m. (Ontlk.) heiligbeenszenuwsknoop slag M. bezaansstengestag o.; -stengen
m.; 2. (Wev.) dubbele knoop m.; -kraut
o., bezaansstengstagzeil o.;-stagel
-enzian m. kruisgentiaan v.
Kreuzer, (- s, mv. Kreuzer)m.(Zee- o. (Pl.) kruiswortel m., kruiskruid o.; -such m. (Naai.) kruissteek m.; -stock
w.) kruiser m.; 2. kaper, kaarvaarder m.; -kreisel m. tolslak v.; -krystall m. kruis - m. (van een venster), spijl v.; 2. (Bliks.)
vormig kristal o.; -kröte v. kruisdrager blikslagersaanbeeld o.; -strasze v., Z.
3. (Muntw.) kreutzer m.
(-

-

(-

(-

--
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Kri.

Kri,

Kri.

Kribsgraps, (-es) m., z. m. grij- -hühner) o. hen, kip V. met korte pon-gasse; -strich m., Z. -schra(rung; -ta,§
ten, krielkip v.
m. (I^ath.) kruisdag m.; -tanne v., Z, pen, pakken, gegrabbel o.
Kriechling, (-(e)s, mv. -e) m.,
Weisztanne; -lhaler m.kruisdaalder, daal - Kriekel e i, (-en)v.(gemeenz.) som
der m. niet een kruis er op; -tliure paneeldeur v.; -lragend bijv. nw. (N.)
kruisdragend; (Schild.) -lragenderChristus, kruisdragende Christus, Christus he
kruis dragende; - trager m. (Kath.) kruis
hij die liet kruis draagt; (lig.)-dragew•,
ongelukkig mensch, ongelukkige, lijder
m.; 2. (Nat. bis t. ) kruisdrager rn., krekeltje o.; -trilt m. (Jachtw.) (van het
hert), kruisspoor o.

Kreuzung, v., Z. m. (van twee
wegen), kruisen, door elk. loopen o.; 2.
(Spoores.) kruisen o.; (Zeew.) kruisen,
heen en weer varen o.; (Nat. bist.) - der
Rassen, kruisen, vermengen o.

Kreuzungspunkt, (- (e) s, mv.

knorrigheid, kregeligheid v.; 2,-herid, Z. Kri.eche.

Kriech -loch , (-locic(e)s , mv.
Krickelkopf, -kopf(e)s , mv, -lócher) o. sluipgat, gat o. om zich in te

moeielijke, netelige zaak v.
(

- kopje) ni., Z. Krickler.
Krickeln, (krickelte, gekrickelt) o.
ww., m. h. (genneenz.) knorrig, kregelig, gemelijk zijn, krakeeleii, vitten.
Krjckler, (-s, mv . Krickler) m.
-in, (-flea) v. (gerneenz.) sombere,
knorrige, kregelige roan ni., vrouw v.
krakeelziek mensch m. en v.
Krieklieh, ( -er, -st) bijv . en b,
(geineenz.)knorrig,gemelij k,somber,krakeelziek; 2. Z. kitzlich (lig.).

;

Kriebelkrankheit, v. (Gen .)

verbergen; -in.ucke v. mug v.; -pflanze V.
kruipende plant v.; -rankig bijv. nw.
rankachtig, naar den wijngaardrank gelijkende; -röhre V. wormachtige buis v.;
-rose v. veldroos v.; -sáule v., Z. Griechsrule.

Krieg, (-(e)s, mv. -e) m. oorlog,
krijg, strijd, twist m., oneenigheid v.;
ein Land mit - überziehen, een land den
oorlog aandoen; den - hinhallen, den
oorlog rekken; sich zum -e rusten, zich
gereed maken tot den krijg; an dery - geivóhnen, aan den oorlog gewennen; den mit duszersier Erbillerung (uhren, met
uiterste verbittering krijg voeren, oor
vechten, strijden, kampen; (Ge--logen,
sch.) der heilige -, heilige oorlog; it.
kruistocht ni.; wir wollen desshalb keinen
- mil einander anfangen, wij willen daar
niet twisten.
-omtren
Kriegen, (kriegte, gekriegl) o. ww.,
m. h. krijg voeren, oorlogen, strijden,
kampen, krijgen; mil einander -, oorlog
voeren; (fig.) twisten, oneenig zijn, ruzie
hebben; 11. bedr. ww. krijgen, bekomen,
verkrijgen; eine Stelle —, een post krijgen; sein Geld -, krijgen, ontvangen;
seinen Theil -, krijgen, bekomen; vine
Krankheil -, krijgen, zich op den hals
halen; 2. (gemeenz.) jent. beint Arnie,
beint Kopie -, nemen, grijpen, pakken,
krijgen; 3. zich meester maken van, ver
veroveren, bemachtigen;Diebe-mestrn,
-, vatten, gevangen nemen.

jeukziekte, krieuwelziekte v.
-e) m. (Spoorw.) punt o., waar twe3 we- Krieben, (-s, mv. Krieben) m.
(Kookk.) ruggestuk o. van een hert, een
gen elk. kruisen.
Kreuz- verband, (-(e)s, mv. -e) os &.
Kriebs, m., Z. Griebs.
m. (tleelk.) kruisverband o.; 2. (Mets.)
Kriech, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.)
kruisverband o.; verhór o. (Ger.) ver
hoor o. van de tegenpartij; -vogel m., Z. scheg v.
Kriechbohne, (-n) v. kruipboon
-schnabel; -volle v. (Rijk.) kruissprong
m.; -wanne v. rooie luis v. met een kruis v., kruipertje o.
Krieehe, (-n) v., Z. Kriechente; 2.
op den rug; -webung V. kruiselings weven
o., kruiselings gemerkt weefsel o.; -wech- (Tuinb.) wilde pruim of kers v.
Krieehen, (du kriechst of kreuchsl,
sel m. (van het hert), kruisspoor o.;
-weg m. kruisweg m.; -iveh o., Z.-schrerz. er kriecht of kreucht, kroch, gekrochen)
Kreuzweise, bijv. nw. kruiswijze, o. ww. onr. kruipen, langs den grond
kruisgewijs, kruiselingsch; - über einan- sluipen; -des 1/tiers, kruipend dier o.,
der gehen, sich - durchschneiden, kruise- worm m.; 2. zich voortsleepen, kruipen;
hugs door elk. gaan,elk. snijden; (Landb.) in alle Winkel -, (i. k. bet.) overal inZ. [urchen; die Füsze - über einander zitten; (Wapenk.) -de Kaize, kat v. op
legen, kruiselings over elk. leggen; -ge- de achterponten; -der Lóive, kruipend,
sluipend; (Pl.) kruipen ,voortra,iken, zich
webier Zeug, Z. Kreuzwebung.
Kreuz - winde, ( n) v., Z. haspel: op den grond voortplanten; (Spr.) tva das
-wirbel in., Z. -bein; -u'oche v. (Katte.) Blut nicht hijciciufl, da kriecht es hip, het
Krieger, (-s, mv. Krieger) m., -in,
kruisweek, week v. waarin Hennelvaarts- bloed kruipt,waar liet niet gaan kan; (van
dag valt; -wur[ m. (Hasp.) worp m.,' vloeistoffen),in die Erde -,dringen;in sein (-pen) v. krijger, strijder, krijgsman,
waarbij de bal terugstuit; -cvurz(el) v., Loch -, weer in zijn hok, in zijtje schuil soldaat m., strijderes, amazone v.
Kriegerhaft, bijv. nw. als een
kruipen, zich verbergen; aus den-plats
Z. -kraut; -zeichen o. teeleen o. des kruises, teeken v. van het H. Kruis; (Gesch.) 1 Eiera -, kruipen, uitkomen; zu Belle -, krijgsman, overeenkomende met een krij das -- annehmen, liet kruis aannemen, naar bed gaan, in zijn bed kruipen; hin- ger, krijgsmanachtig.
Kriegerisch, ( er, ant meisten )
ter kruisvaart gaan; -zeug o. (Jachtw.) Ier den U('en -, zich verbergen; (gekruisriem m.; -zoul m. vierkante duim, meenz.) er inöchle in's Bockshorn -, hij bijv. nw. krijgszuchtig ,krijgslustig,strijdvierkante centimeter m.; -aug m. Gesch.) weet niet waar hij zich verbergen zal; 3. lustig, oorlogzuchtig; -er Schmuck, wa kruistocht m., kruisvaart v.; (Zeew.) sluipen, kruipen; darch enge Licher -, penrusting v.; 2. aan den strijd gewoon,
kruistocht m.; 2. (Kath.) Z. -[ahrt (2); door nauwe gaatjes kruipen; (fig.) krui -' dapper.
Kriegermszig, bijv. en b., Z.
-zügel m. kruisteugel, gekruiste teugel, pen, zich vernederen, laaghap tig vleien;
vor jentn. -, kruipen, zich als een slaaf kriegerha/'t.
kruisriem m.
Kribbe, (-n) v. kribbig, hoofdig, gedragen; zu Kreuze -, zich onderwer- Krieg-fertig, bijv. en b. strijd
gereed tot den strijd; -/'i hren o.-vardig,
pen, zich vernederen; -de Seele, krui
koppig, eigenzinnig kind o.
lage ziel; 4. (lig.) gebrek hebben-pend, krijgvoerer., oorlog voeren, krijgen, oor
Krjbbel-kopf, kopj(e)s, mv.
-geruslel bijv. nw. uitgerust-logen.;
-kóp(e) m.(gemeenz.) driftkop m.,driftig, aan verhevenheid van gedachte, van
tot den strijd, Z. -ferlig;-gcubl,-geuwoltnl
opvliegend mensch m.; -kop f g bijv. nw. kracht (in den stijl).
Kriechenbaum, (- baum(c)s,rnv. bijv. nw. geoefend in den strijd, gewoon
(gemeenz.) driftig, opvliegend; -krankaan den strijd; -liebend bijv. nw, krijgs-bdume) m. wilde -pruimeboom in.
heil, -suchi v., Z. Kriebelkranlcheil.
Krjbbeln, (kribbelte, gekribbelt) o. Kriechente, (-n) v . taling, teling lievend, oorlogzuchtig.
IKriegs — adel, ( - s) m., z. m. krijgsww. onp., m. h. (van wormen), krioelen, m., srnient v.
Kriecher, (-s, mv . Kriecher) m. adel, militaire adel m.; -angelegenheit v.
wemelen; es kribbelt von Maden in diesem Kuise, het krioelt, wemelt &; 2. kruiper m., kruipend dier o., worm m., krijgszaak, militaire zaak v.; -anslall v.,
bedr. ww. kittelen, krabben, krabbelen, slang v.; 2. kruiper, man m., die zich Z. -ruslung; 2. inrichting, school v. voor
steken, jeuken; (Gg.) der Sen[ kribbelt veer vernedert, aan lage vleierij schuldig militairen, militaire school v.; 3. hospiin der Nase, prikkelt; das kribbelt ihn maakt; 2. (Art.) krabber m., krabijzer o. tal, invalidenhuis o.; - artikel m. krijgsKrieeherbse, (-n) v. kruiperwt, artikel o.; -aufru[ m. oproeping v. tot
im Kopie, dat zit hem in liet hoofd,
den strijd, bevel o. om in dienst te tremaakt hem toornig; it. onp. ww. es krib- sluiperwt v., sluipertje, kruipertje o.
Kriceherei, (-en) v. lage vleierij, ]en; 2. wapenkreet, oorlogskreet m.;
belt mich in der Nase, mijn neus jeukt,
-baukunst V. krijgsbouwkunde,genie, vesbet krieuwelt mij in den neus; es krib - kruiperij v.; 2. laagheid v.
Kriechhuhn, ( - huhn(e)s, mv. tingbouwkunde v.; -baumeisler m. krijgsbelt mich im Fusze, mijn voet slaapt.
-
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bouwkuudige, ingenieur m.; -beamter m. bandenzang m., krijgslied o., strijdzang dige m.; -kunst v. krijgskunst v.; -lager
officier m. in het leger, krijgsbeambte m.; ra., strijdlied o.; -gefahr v. krijgsgevaar, o. legerkamp o.; -lärm m. krijgsgeraas
-bedarf in. kr ijgsbehoeften,krijgsbenoo- oorlogsgevaar o.; 2. vrees v. voor een na- o.; -last m. oorlogslast m.; (fig.) moeiedigdheden v.mv.,munitie v.;-bedienterm., Klerenden oorlog; -gefahrle m. krijgsmak- lijkheid v., bezwaar o. van den oorlog;
Z.-beaniter;-bedienung v.krijgsdienst m.; ker,krijgskarneraad,strfj+lgezel m.;-gefan- -láufle v. oorlogstijd m., verloop o. van
-bedurfnisse o. mv., Z. -bedarf; -befehls- gen bijv.nw.krijgsgevangeu,in den oorlog, den oorlog; -leben o. krijgsleven, soldahaber m. krijgsbevelhebber, bevelvoerder als soldaat &gevangen genomen; -gefan- tenleven o.; -leule mv. krijgslieden, sol m. van het leger; -begebenheit v. gebeur- genschaft v. krijgsgevangenschap v.; in daten m. mv.; -lied o.,Z.- gedicht, -gesang;
tenis v., voorval o. in den krijg; -bchorde -- geral;'ien, in krijgsgevangenschap ge- -list v. krijgslist m.; -lisle v. krijgslijst,
o. krijgswezen, ministerie, departement. raken, krijgsgevangen gemaakt worden; oorlogslijst, lijst v. der troepen; 2. opo. van oorlog; - bereilschaft v., staat, -geist m. oorlogzuchtigheid v.; -gele/ir- gave v. der oorlogskosten; - listig bijv.
voet m. van oorlog, Z. -fust: -branch samkeil v. bedrevenheid, ervarenheid v. en b. (w. i. gebr.) krijgslistig, listig in
m., Z. -gebrauch; -bühne v., Z. -schau- in de krijgskunde; 2. krijgskunde, krijgs- den krijg; -losung v. wachtwoord o.;
platz; -canterad m., Z. - gefihrte; -casse kunst v.; -gelehrt bijv. nw. bedreven, -macht v. krijgsmacht, legermacht v.; 2.
V. krijgskas, militaire kas v.; -cassirerm. ervaren in de krijgskunst; -geleil o. vrij- leger o.; --- zu Land, zu Wasser, leger o.
kassier, ontvanger m. bij het leger; -col- geleide o. in den krijg, -gepdek o. krijgs- te land, te water; eine grosze --- zusamlegium o., Z. -behörde; -commissar En. bagage v., tros, legertros m.; 2. krijgs- menziehen, eene groote legermacht bij krijgscommissaris, commissaris m. van toerusting, uitrusting v. tot den oorlog; eenbrengen of op de been brengen;
oorlog; -dampfschiff o. oorlogsstoomboot -gerälh o., -gerãlhschaft v. krijgsgereed- -mann m. krijgsman, soldaat, krijger
v.; -departement o. departement o. van schap o., oorlogswerktuigen o. mv.; -ge- m.; 2. dapper, moedig man m.; -mannoorlog. richt o. krijgsraad m., militaire recht- schaft v. leger o., krijgslieden m. mv.;
Kriegsdienst, (- (e)s, mv. -e) m. bank v.; — halten, krijgsraad houden; -melze v. mud o. of hectoliter m.
krijgsdienst, militaire dienst, dienst m. -gesang m. krijgszang, strijdzang m., graan als oorlogsbelasting; -minister m.
als soldaat; -e nehmen, dienst nemen, krijgslied o.; -geschichle v. krijgsgeschie- minister m. van oorlog; -ministerium o.
soldaat worden; in -e tieten, in dienst denis, geschiedenis v. der oorlogen of van ministerie o. van oorlog; -mode bijv. nw.
gaan, dienst nemen; (gemeenz.) -e thun., een oorlog; -geschick o. lot o. des oor- door den oorlog uitgeput, versleten; -name
in -en stehen, dienen, soldaat zijn, onder logs, krijgskans v.; -geschrei o. krijgs- m. krijgsnaam m.; 2. spotnaam, scheid dienst of in dienst zijn; 2. legerambt o., geschreeuw o., oorlogskreten m. mv.; naam, schimpnaam m.; -noth v. krijgslegerdienst m. 2. gerucht o. van een naderenden oorlog; nood m., rampen m. mv., ongelukken o.
Kriegs-drangsal, (-( e)s, mv. -e) 3. krijgsgeroep o.; -geschzvader o. ver- mv. van den oorlog; -oberer m. officier
o. oorlogsramp, nood m., gevaar, lijden eeniging v. van troepen, korps, escadron, in.; -oberste(r) m. krijgsoverste, hoofd o. in den krijg; -drommele v. krijgstrom- bataljon o.; 2. (Zeees.) eskader, smal- officier m.; -ordnung v. krijgsbevel o.,
pet v.; - elfren V. mv, krijgseer v., militaire deel o.; -gesell m., Z. -gefáhrte; -gesetz ordonnantie v.; -perspcctiv o., Z. -ferneer v. of eerbewijzing v.; -eifer m. ijver o. krijgswet v. -gelöse, -getummel, -ge- rohr; -pleger m. (Rechtsw.) raadsman,
m. in den krijg, krijgsvuur o.; -empdriing wühl o. krijgsgewoel, oorlogsgeraas o.; curator m. in de zaken eener vrouw;
V. militaire opstand m., muiterij v., mei- -gewerb o., Z. - handwerk; -glitch o. krijgs- -pflicht v. krijgsplicht m.; 2. eed m. van
ten o. onder de soldaten; -erfahren bijv. geluk o.; -gott m. (Fabell.) oorlogsgod, dienstplichtigheid; 3. dienstplichtigheid,
nw. bedreven in den krijg, gewoon aan god ni. des oorlogs, Mars, Thor m.; onderworpenheid vaan de militie;-p(lichtien krijg, ondervinding hebbende van -galtin v. godin v. van den krijg, Bel- lig bijv. nw. dienstplichtig, verplicht om
den krijg; -erfahrenheit, -erfahrung v. lona, Minerva v.; - gorgel v. (i. k. bet.) soldaat te zijn; —kelt v., Z. -pflicht (3);
ondervinding v. van, ervarenheid, be- afperser, brandschatter m. in den oorlog; -platz m. (Vest.) oorlogsvesting v.; -po•
drevenheid v. in den oorlog, in de krijgs- -grauen o. ijzingwekkende, verschrik- sauce v. krijgstrompet v.; -rath m. krijgskunst; -erklarung v. oorlogsverklaring v.; kende, verschrikkelijke o. van den krijg; raad m.; 2. Z. -gericht; 3. lid o. van den
eine — machen, then, den oorlog ver- it. vrees v. voor den krijg; - handel m. krijgsraad; -recht o. krijgswetboek,krijgsklaren; -eróffnung v. openen o. der vijan- mv. (gemeenz.) oorlogszaken, krijgsza- recht o.; 2. recht o. van verovering; 3.
delijkheden, begin o. van den krijg of ken v. fnv.; - handwerk o. krijgsvak, vak militair gerecht(shof) o.; ober jem.
strijd, opening v. van den veldtocht; -er- o. van soldaat; - haufen m. legerafdee- hallen, iem. voor den krijgsraad brenwerbniss o. hetgeen in den krijg behaald ling, legerbende v., legerkorps o.; -haupt gen; -regel v., Z. -ordnung; -regierung
is, buit m., veroverde o.; -fach o. depar- o., Z. -bef ehlshaber,-hauptnaunn m. hoofd- v. regeering v., bestuur o. van krijgslietement o. van oorlog; 2. krijgskunst v., man m. in den strijd, kapitein m.; -heer den; - richter m. lid o. van den krijgsmilitaire stand m.; -tackel v. oorlogs- o. krijgsheir, leger o.; -held m. krijgs- raad, raadsheer in. in den krijgsraad; 2.
fakkel, brandfakkel m.; (fig.) vernieling, held, oorlogsheld m.; - heldin v. krijgs- auditeur - militair m.; -ross o. strijdros
oorlogsplaag v.; -fall m. geval, voorval heldin, dappere, moedige vrouw v.; -he- o.; -rotte v. legerafdeeling v., rot o.; -nuf
o. in den krijg, geval o. van oorlog; im rold m. legerheraut, legerbode m.; -hos- m., Z. -aufruf; 2. krijgsroem m., bee, ingeval van oorlog, ingeval de oor- pital o. militaire hospitaal, ziekenhuis o. kendheid v. in den oorlog; -ruhm m.
log uitbarst; -fernglas,-fernrohro.krijgs- voor krijgslieden; -hulfe v. hulptroepen oorlogsroem, krijgsroem m.; -rustung v.
verrekijker, walkijker, polenioskoop in.; m. mv.; 2. hulp, ondersteuning v. inden krijgstoerusting, voorbereiding v. tot den
-fever o., -(lamme v. krijgsvuur o., Z. krijg; -jahr o. oorlogsjaar, jaar o. van krijg; -sache v. krijgszaak v.; -stinger m.
-fackel; —kunst v., Z. Artillerie; -folie oorlog, waarin oorlog gevoerd wordt; oorlogszanger, bard in.; - schaar v. legerv. oorlogsvloot v.; -Freund m. vriend, nach zehn -jahren, na een oorlog van schaar, krijgsbende v.; 2. (w. i. gebr.)
minnaar, liefhebber in. van den oorlog; tien jaren; -hammer v. departement o. manschappen m. mv., regiment, leger o.;
2. Z. -gefdhrte; -fuhre v. krijgswager, van oorlog; - kamlei v. kanselarij v. voor - schaden m. door den krijg veroorzaakte
m.; it. vervoer o. van krijgsvoorraad; oorlog, bureau o. van oorlog; -harte v. schade v.; -scliauplatz m. krijgstooneel,
- fusz m. voet m. van oorlog; ern Schiff krijgskaart, oorlogskaart v.; -kasse v. slagveld, tooneel o. des oorlogs, plaats
auf -fuss, gewapend schip, oorlogsschip; krijgskas v.; -kelle v. (w. i. gebr.) be- v., waar de oorlog gevoerd wordt; -sc;i.iff
auf — seizen, op voet van oorlog oren- zetting v. der grenzen, militair kordon o. oorlogsschip o.; —vogel uw. (Nat. luist.)
gen; Trappen auf — setzen, mobilisee- o.; - kegde v. (Pl.) koraalzwam o., geite- fregatvogel m.; it. albatros m.; -schuld
ren, voor den oorlog uitrusten; it. Schitle baard m.; -kleid o. krijgskleed, krijgsge- v. door den oorlog veroorzaakte schuld
auf — seizen, wapenen, van geschut voor- waad o.; - knecht m. krijgsknecht, sol- v.; -schule v. militaire school, school v.
zien; -gebrauch m. krijgsgebruik o., ge- Baat m.; - kosten mv. krijgskosten, oor- totopleidingvoordenkrijgsdienst;-schuwoonte v. in den oorlog; nach —, naar logskosten in. mv.; -kunde v. krijgskunst, ier m. leerling m. eener militaire school,
krijgsgebruik; -gedicht o. bardenlied o., krijgskunde v.; - kundiger m. krijgskun- cadet m.; -schultheisz m. auditeur-mili;
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tair m.; -secretiir m. secretaris m. van v. (Slot.) stilstaande grendel m.; (aan vitten, bedillen, haarklooven, muggezifoorlog; -sold m. soldij, betaling v. van het gebit van paarden), rechthoekige ten, pluizen.
den soldaat; -spiel o. tooneel o. des oor- ombuiging v., waardoor de tong vrij Krittler, (- s, mv. Kriltler) m., Z.
logs; it. oorlogsgeesel m.; (fig., Sp.) oor- blijft.
Kr•iliker (2).
logsspel o.; -spielmann m. (w. i. geb.)
Krippchen,Kripplein,o. (ver - Krittlieh, er, -st) bijv. en b.
muzikant m. bij het leger; -sprache v. kl.) kribbetje, voederbakje, etensbakje (gemeenz.) vittend, pluizend, muggeziftend, netelig, kitteloorig.
krijgstaal v.; -staat m. oorlogsstaat, mi- o., Z. Krippe.
litaire staat m.; 2. staat, voet m. van Krippe, (-it) V. krib of kribbe v., Kritzelei, en) v. gekrabbel, slecht
oorlog; in -- seizen, op voet van oorlog voederbak in.; die - beiszen, kribbebijten; schrift, geknoei o.; 2. onleesbaar schrift
brengen; -stand m. krijgsmansstand, sol- (Waterti.) krib v., voorbek m.,uitgemet- o., hanepooten ni. mv., schrappen o. mv.
datenstand m.; 2. voet m. van oorlog, selde punt v. van een brugpijler, ijsbre- Kritz(e)lig, ( - er, -st) bijv. en b.
staat ni. van beleg; -steuer v. oorlogs- ker m.; 2. schoeiing v.; 5. hoop m., pak (van pennen), spatterig, sprikkelend;
belasting, brandschatting v.; -strafe v. o. van 150 stokvisschen.
- schreiben, Z. kritzeln; (van personen),
krijgsstraf, militaire straf v.; -strasze
Krippen, (kripple, gekrippi) bedt. morsen, knoeien; -e Hand, Z. Kritzelei;
militaire weg, weg m. voor het leger; ww. van kribben voorzien; (Slot.) recht- it. slecht schrijven.
-that v. krijgsdaad v., wapenfeit o.; -te- hoekig ombuigen; 2. o.ww., m. h. (Veea.)
Kritzeln, (kritzelte, gekritzelt) o.
ww., m. h. mil einer Nadel -, inkrabstament o. militaire testament o.; -übung kribbebijten.
v. krijgsoefening, wapenoefening, exer- Krippen-beiszen, (- s) o., z. m. ben, opkrabben, gekras laten hooren,
citie, manoeuvre v.; -uzikosten m. mv., kribbebijten o.; -beis; er m. kribbebijter krabbelen, knoeien, slecht schrijven, haZ . - kosten; -unruhen v. mv. onlusten m. in., kribbebijtend paard o.; (fig., i. k. nepooten maken; 2. bedr. ww. inkrassen,
me., verwarring v. van den oorlog; ?. Z. bet.) alter —, oude knorrepot, brompot inkrabben; it. in kleine letters schrijven,
-empörung; -verfassung v. militair wet- in.;-bühne v., Z.Krippe (W aterb.);- knecht Z. kritzelig (schreiben).
boek o.; - verpflegungsamt o. kantoor, in. takkebosmaker, rijswerker m.; -lohn
Kritzen, (kritzte, gekrilzt) bedr.
bureau o. voor de verpleging van ge- m. loon, geld o. voor het maken van krib- ww. (Muts.) kaarden.
wonde soldaten; -vogel m., Z. Seiden- ben; -reiter m. (Scherts.) arme jonker
Kritzler, (- s,mv. Krilzler) m. krab schwanz; -oogt m., Z. -pleger; -volk o. m., die bij anderen den kost zoekt; belaar, knoeier, slecht schrijver m.
krijgsvolk o., soldaten, krijgslieden m. -set. er m., Z. -beiszer; - steiger m. paard
Kroek, (-( e)s, mv. -e) in. (Pl.)
wilde wikke v.
rov.; das gemeine —, (i. k. bet.) woeste, o., dat in den voederbak springt.
teugellooze bende v., gemeene krijgsvolk Kripper, (-s,mv. Kripper) in. (Nat. KrQckig, bijv. nw. (van koren),
o.; 2. (verzam.) leger o.; -vormund m., hist.) groene vlasvink m.
vol wikken.
Z. -pfleger; -vorrath m. krijgsvoorraad
Krise,(- n),Krisis,(onb.)v.(Gen.) Krokodil(1), (- (e)s,mv. -e) m.en
m., Z. - bedart; -waffe v. oorlogswapen keerpunt o., bedenkelijke toestand m., o. krokodil m.; amerikanisches -, kaai o.; -wagen m. krijgswagen, oorlogsway- crisis v.; it. gevaarlijke toestand m., gran, alligator m.
gen, uiunitiewagen m.; -veesen o. krijgs- gevaar o.
Krokodil(1)— biree, n) v.avowezen, departement o. van oorlog; 2. Krispel—holz, holzes, mv. -höl- gadepeer v.; 2. --of —nbaum m. avo of - cvissenscha ft v., Z. - kunst; - zahlumt tier) o. (Looi.) nerf - likhout o.; -kraut o., gadeboom m.; -blatt o. bloemscherrno. betaalkantoor o. voor militairen; -nahl- Z. Tàïuschelkraut.
vormige spurrie v. of klavergras o.; -Fier
meister ni. militair betaalmeester rn.; -zeit Krispeln, (krispelte, gekrispelt) o. mv. krokodileieren o. mv.; -thrknen
V. oorlogstijd, tijd m. vanoorlog; -zóglin.q bedr. ww. (Looi.) de nerf op het leer v. rn.(fig.) krokodillentranen,huichelachm., Z. - scheler; -zucht v. krijgstucht, maken.
tige tranen m. mv.
discipline v.; -pug m. krijgstocht, veld- Krist,111, (-( e)s, rev. -e) m., Z.
Krokon-sauer, bijv.nw.(Scheik.)
tocht m., expeditie v.; -zwang ni. krijgs- Kr•ystall.
—e Salze, satrraanzuur zout; -sure v.
dwang m.; 2. militaire rechtsoefening v.
Kriterium, (- s, mv. Kriterien) o. satfraanzuur o.
Krieke, Kriekente, n) v., Z. (Red.)kenteeken, merk ,onderscheidings- Krollblumen, n) v. asperge Kriechente.
teeken, criterium o.
plant v.
Krikelkrakel, (- s) m., z. m. ge- Kritik, en) v. critiek, toetsing, KrQllen, krQlzen, (krollte, gekrabbel, geknoei, bral:,belwerk o.
beoordeeling, monstering, kunstbeoor- krollt en krolzte, gekrolzt) o. ww., in. h.
Krimmen, (krimmle, gekrimnat) o. deelins, beoordeelingskunst,00rdeelkun- (Jachtw.) klokken, kakelen; 2. krullen,
WW.. Z. kratsen, jurken.
de, hekeling, censuur v.
in heet water ineenloopen; 3. bedr. ww.
Krimpe, v., z. in. krimpen o.; 2. Kritikaster, (- s, mv. Kritikaster) wellen, broeien, opkoken, doen krullen.
(Kleernis.) doen krimpen o.; aas Tech -ist m., Z. Kritiker (2).
Kroll—erbse, (-n) v. erwt v. voor
nicht in der - gecvescn, het laken is niet Kritiker (-s, mv. Kriliker) m. erwtengerecht; -hecht m. snoek m. met
gekrompen geworden.
kunstrechter, beoordeelaar, recensent, den staart in den bek, kleine snoek, krul Krimpelspiel, (-(e)s, rev. -e) o. criticus m.; 2. bediller, hekelaar, vitter, snoek in.; -lilie v., Z. Berglilie; -quappe
spel o. met drie kaarten, brelan o.
zaniker, muggezifter ni.
v., Z. Ulmerquappe.
Krimpen, (krimple, gekri'npt) o. Kritikus, (onb.) m., Z. Kritiker.
Kron-amt, (- amt(e)s,mv. -amter)
w. krimpen, inkrimpen, in lengte & Kritisch, bijv. en b. wat tot de o. (Desch.) kroonambt,ambt o.der kroon;
afnemen; 2. bedr. ww. (Kleerre.) das critiek. behoort, kunstrechterlijk, beoor- -anwalt m. ( Gesch. van E.) advocaat,
Tuck -, krimpen, doen krimpen; (Zeew.) doelend, critisch; 2. beslissend, hachelijk, procureur m. der kroon, procureur -geZ. au/'krimpen. gevaarlijk, bedenkelijk, netelig; (Gen.) neraal m.; -armee v., Z. -heer, -beamler,
Krimpfrei, bijv. nw. (Kleerra.) -er Tag, beslissingsdag, crisisdag in.; 3. -bedienter m. ambtenaar m. van dekroon;
-e Tusher, krimpvrij, niet aan krimpen Z. kilzlich.
-beere v., Z. Heibelbeere; -bewerber m.
onderhevig, wat niet gekrompen behoeft
Kritiseren, (kritisirte, kritisirt) pretendent, mededinger m. naar eene
te worden.
bedr. ww. beoordeelen, toetsen; 2. be- kroon; -blatt o. (Pl.) kroonblad o.;--uhnKringel, (-s, nov. Kringel) m. dillen, laken, hekelen, gispen, afkeurend lich bijv. nw. kroonbladvormig; -blame
(Kookk.) oliekoek m.; (Bak.) krakeling beoordeelen; (z. voorw.) ober alles -, op V. kievitseibloem,keizerskiroon v.;-bohrer
iii.; 2. (Prov.) kring m.
alles wat te zeggen hebben. in. (Heelk.) schedelboor, steenboor v.
Krinitz, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Krittelei, (-en) v. kleingeestige met vier punten; (Bergw.) kroonboor v.;
Kreuzvogel.
aanmerking, vitterij, muggezifterij v.; it. - bolzen m. boogpijl m. met kroonvormige
Krinne, (-n) v. groeve, keep, gleuf bedilzucht v.
spits.
v.; (Zoutz.) spanning, spleet, scheur v.
Kritteln, (kriltelte, gekritlelt) o. KrQnehen, v. ( verkl.) kroontje o.,
Kripfung, Kriipfung, (-en) ww. kleingeestige aanmerkingen maken, kleine kroon, Z. Krone; 2. (Pl.) bloem(-
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Kronen-anemone, (-n) v. kroon
KrQnprinzessin, (-nen) v. kroonkroontje o.; (Nat. hist.) kroontje, hoofdeloos weekdier o.; (Bouwk.) kornis v.; anemoon v.; -artig bijv. en b. kroonach- prinses, echtgenoote, gemalin v. van den
- of Krönlein o. kornis, kroonlijst v.; 'tig, op eene kroon gelijkende; (Pl.) bloem - kroonprins, vermoedelijke erfgename v.
kroonvormig, naar eene bloemkroon ge- der kroon.
-blatt o. (Pl.) kroonblad o.
( - n) v. kroondo- lijkende; -backe v. (Nat. kist.) soort van KrQnprinzlieh,bijv. en b. betrek
Krondoin
kegelslak v.; -band o. o. (Ontlk.) kranshebbende op den kroonprins, van-king
mein o.
Krone, ( - u) v. kroon v., krans m.; of kroonvormig ligament o.; - bein o. den kroonprins.
Kron -rad , (-rad(e)s, rnv. - rader)
königliche -, koningskroon v.,diadeem m.; (Veea..) kroonbeen o.; -blatt o., Z. Krenjemn. eine - aut'setzen, iem. eene kroon blait; -blech o. kroonblik, zeer fijn blik o. kroonrad, kamrad o. met zijtandem;
op het hoofd zetten, iem. kronen; (fig.) o.; -blumenpflanze v. bloem v.met krans 2. (Nat. hist.) kroonvormig sterkoraal
geplaatste knobbeltjes of uitwas -gewijs o.; -raden m. tweehuizige koekoeksbloem
ciner That die - aufselzen, eene daad de
- boloer m., Z. Kronbohrer; -drossel-sen; v.; -ranunkel v., Z. -hahnen[usz; -rasse
kroon opzetten, geheel afdoen, ten einde
brengen, voltooien; 2. kroon v., troon, V. kroonlijster, Bengaalsche lijster v.; o. Engelsch ras o.; -rede v. troonrede v.;
troonzetel m.; zur - gelangen, op den -erbse v. bloemschermvormige erwt v.; -sarsche v. draperieserge v.
Krgnsbeere, (-n) v, mirtenbezie,
troon geraken; 3. kroon v., rijk o., ko- -fórmig bijv. nw. kroonvormig; -fortsatz
rrinkrijk, keizerrijk o., staat m., bestuur in. (Ontlk.) ravenbeksuitsteeksel o.; -glas boschbesie v.
KrQn —sehatz, schatzes, mv.
o., macht v.,mogendheid v.;die - Spanien, o. kroonglas, rijn, Engelsch glas o.; -gold
Bolamen, de kroon van Spanje, van Bohe- o, gemeen goud, goud o. van 18 karaten; -schatze) m. schat m.der kroon,rijksschat
men; die drei nordischen -n, de drie jasmin m. seringeboom m.; -Idee in. m.; — meister nl. schatrneester in. der
Noordsche mogendheden; 4. (Bouwk.) Spaansch spierkruid, Spaansch klavergras kroon, rijksschatmeester m.; -schenlce m.
(van een gewelf), kroonlijst, kornis v.; o.; 2. Spaansche klaver v.; -kraut o. ha- schenker m. derkroon, rijksschenker m.;
(van een schoorsteen), kap, bedekking verdistel v.; -Icurbiss m. appelpompoen -schnep[e v., Z. Brachschnep fe; -schwertm.; -loge v. (Pl.) ligging v. der kleine trager m. wapendrager m. der kroon, des
v.; (Sterrenk.) die sudliche, nördliche
Zuiderkroon, Noorderkroou v.(tweester-' bladeren in de bloemkroon; -los bijv. nw. konings &; - trappen mv. troepen m. mv.
renbeelden); (Wapenli.) (van een helm), zonder kroon of tol); 2. (Pl.) zonder der kroon, rijkstroepen m. mv.
Kr^nung , (-en) v. kroning, bekroon v.; (P1.) (van eene bloem), kroon bloemkrans, zonder kroontje; -markgev., krans in.; (van een boom), top m., wicht o. markgewicht o.; -muschel v. kroning V.
Kr^nungs-feier, V. kronings kruin v.; (Katte.) (van geestelijken), blaashoren in. (een schelpdier); -nath
kruinschering, tonsuur v.; (Jachtw.) (van V., Z. Kranznaih; -nessel v. vederechtige plechtigheid v., kroningsfeest o., kro
-[eierlichkeilen V. inv.-nigsver.;
een hert), veeltakkig gewei o., kroon v.; zeenetel v.; -rand in. (Ontlk.) rand m.
(Touwsl.) boog in. op een touws!agers- van het voorhoofdsbeen; -rhuber m. over- viering, plechtigheden v. mv. der krorad, radwervel m.; (Boschw.) schoot, weldiger nl. (Ier kroon of van kronen; fling; -[est o., Z. -feier; -miinze v. geloot v., uitspruitsel o.; (Vest.) (van eene -schótchen o., Z. -wicke; -steuer v. be- denkpenning m. eener kroning of van
borstwering), kruin, kroon v.; (Waterb.) lasting v. voor de kroon; -taube v. kroon heen kroningsfeest; -tag m. kroningsdag
-tragend bijv. nw. (Pl.) kroon --duifv.; m.; -zug m. optocht m. bij gelegenheid
kruin v., top m. van een dam; (Aardr.)
kam in., graat V. van een gebergte; dragend, bloemkroondragend; - trager ni. eener kroning.
KrQn-unterfeldherr, (-n, mv.
(Drukk.) (van eene pers),kroon v.,kop m.; gekroond hoofd o.; -cute v., Z. -backe;
(Juw.) (var, een diamant), kroon v., vlak, -wicke V. kroonwikke, kornielje v.; -zc-urni -en) m. luitenant-generaal m. der kroon;
-unterkanzler m. onderkanselier m. der
o.; (Veea.) (om den hoef van een paard), m. (Veea.) kroonworm m.
Kron-erbe, (-n, inv. -n) m. erfge- kroon of (les rijks; -vogel m. kroonvogel
kroon v.; (Muz.) boogje o. boven het
rustpunt; (Goudsm.) kroon,kroornkande- naam m. der kroon, Z. Kronprinz; -erbin m.; numidischer —, Z. Fräulein (Nat.
laar v.; (Nat.) krans, kring in. om de V. erfgename v. der kroon, Z. -prin- hist.); -werk o. kroonwerk o.; -wicke v.
zon &; (fig.) die - ihres Geschlechls, de zessin; -feldherr m. kroonveldheer,maar- kornielje, korenplant v.; -tvindblume v.
kroon, parel v. van haar geslacht; die - schalk,connetable m.;-fleisch o.(Vleesch- tuinanemoon v.; -zahn m., Z. Augenzahn,
der Gelehrsamkeit, de kroon van geleerd h.) vleesch o. van den buik; -gehörn o. Hundszahn.
Kroop, (-(e)s, mv. -e) o. slecht
eerste der geleerden; er war die-heid, (Jachtw.) veeltakkig gewei o.; -gericht
- seiner Freunde, hij was de voornaamste o. (Gesch. van E.) rechtbank v. ties ko- goed, grof goed o.; (fig.) gespuis, ge&; (gemeenz.) er hal etw. in der -,hij heeft nings, der koningin, rechtbank v. der meen, gebroed o.
Kroos, (-es, mv. -e) o. (Pl.) zeeiets in de muts, een roesje, is een beetje kroon,kroongerecht o.; -gesims o. (Bouw dronken; das stieg ihm in die -, dat bracht k.) kroonlijst, kornis v.; -grosz('eldherr, wier, zeegras o.; 2. kruik v., kroes m.
Krápel,kropelhaft, (gemeenz.)
zijn hoofd op hol, dat zat hem in den -groszmarschall in. opperveldmaarschalk,
generalissimus m.; -gut o. kroongoed, Z. Kroppel cjr.
kop.
Krpelstuh1, (-stuhl(e)s, tnv.
KrQn-einkunfte, v. mv. inkom domein o.; -hahnen j'usz m, kroonranonkroon, des koniugs &.;-stenV.mvdr kel mv., kransbloem v.; -heer o. leger o. -sluhle) in. lage gemakstoel m.
Kropf, (-(e)s, mv. Krop(e) m. (van
-eisen o. (Sm.) met eene kroon gemerkt der kroon; -hirsch in. kroonhert, hert o.
met een veeltakkig gewei; -holy o. (Bouw - vogels), krop m.; (Nat. hist.) kossem
ijzer.
Krbneleisen, (-eisens,mv. - eisen) k.) dekstuk o.; -horn o. blaashoren nl. in., halsgezwel o.; 2. (Gen.) krop m.,
uit Ethiopië (een schelpdier); -haler nn. kropgezwel o.; (P1.) uitwas m.; (Schoeno. bi kijzer o.
KrQneln, (krönelle, gekrônelt) bedr. (Desch. van D.) kroonbewaartler,kroon- in.) bovenleder o.; (Zeees.) voorsteven
wachter m.; -katnmerherr ni. rijkskamer - in.; it. Z. -wango.
-ww. einen Stein -, bikken, afbikken.
KrQpf-ader, (-n) v. aderspat v.;
Kronen, (kriínle, gek rönt) bedt. heer m.; -kanzlei v., -kanzler m. rijks
rijkskanselier m.; - lelien o.-kanselrijv., -artig bijv. nw. kropachtig; (Gen.) den
ww. jem. -, kronen, met kransen versieren; mit einero Lorbeerkranze -, tooien, kroonleen o.; -leuchter m. kroonkande- krop of liet kropgezwel betreffend; -bein
versieren; gekrónter Dichter, bekroond; laar, kerkkroon v.; -lychnis m. (PI.) o. gorgelknoop m.; -blume V. krop(fig.) beloonen, een prijs toekennen; ge- kroonvormige koekoeksbloem v.; -mar- bloem v.; -eidechse v. krophagedis v.;
kröntes Gedicht, bekroond; diese Helden - schall m. maarschalk m. der kroon, rijks -eisen o. (Mets.) steentrekker m., steen
m.; -naht v., Z. Kranznalh;-marschlk
-tangv.
that krónte seine Lau[bahn, bekroonde,
KrQpfen, (krop/te, gekropt) bedr.
zette de kroon op, maakte een schoon - papier o. kroonpapier o.
Kronprinz, (-en, mv. -en) m. ww. Eisen -,ombuigen,krommen; (Bouweinde aan &; 2. einen König -, kronen,
de kroon opzetten, tot den troon ver- kroonprins, zoon en opvolger m. des ko- k .) einen Stein -, trekken, uittrekken,
heffen; (gemeenz.) gekrönter Ehenaann, flings, vermoedelijke erfgenaam m. der oplichten; (Landh.) Ghnse, Ge/lugel -,
met deeg voeden, den krop vullen; 2. o.
kroon.
horendrager m.
-

ne,
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ww., m. h. (Jachtes.) grazen, zich de 3. (Vees.) kloof v., gezwel o. aan de verlierl, de kruik gaat zoo lang te water,
keel volstoppen.
pooten.
tot zij breekt, aan alles komt eens een
Kropfente, (-n) V. klappereend, Kr9ten-auge, (-s, mv. -n) o. oog einde; it. pot, beker m., flap v., bokaal
k«akeleend V.
o. eener pad; 2. (Nat. bist.) zeewoif m. m.; 2. kroeg, herberg v., bierhuis o.;
Kri pfer, (-s, mv. Krópfer) m. (een visch); 3. (PI.) Z. Vergissnteinnicht; (gerneenz.) uithangbord o. aan een bier(Kookk.) hij, die met deeg voedt, den 4. Z. -stein; - balsein m., Z. -münze; buis &.
krop vult; (Nat. bist.) kropper m., krop.- -bila m., Z. -pilz; -binse v. klein riet o.
Krug-bier, (-(e)s, mv. -e) o.kruiduif v., doffer m.
uit de moerassen; -biss,m. (Pl.) Z. Frosch- kenbier, bier o. in kruiken; - barste v .
(-n)
v. (van het biss; -blatt o. nioeraspatik o.; -dille v. kannew'asscher m.
KrQpf-felge,
kamrad), velg v.; -fisch m. koffervisch gewone kamille v.; -dislel v. (PI.) kleine
Kri gehen, KrUglein, o. (ver m.; -gans V. kropgans v.; 2. pelikaan m.; paddenstoel m.; -fisch m. padvisch m.; kl.) kruikje, kannetje o.; it. kroegje o.,
-gerste V. muurgerst . v.; -geschwculst v. -lice/is m. vlaskruid, wild vlas o.; - fusz m. Z. Krug.
kropgezwel o.
paddepoot m.; 2. panikgras, venkelgras, Krugeisen, ( -sens, mv. -sen) o.
KrQpficht, bijv. nw., Z. kropfartig. gierstgras o.; -galluschel v., Z. -pilz; (Ketelm.) ijzer, gereedschap o. om het
Kropfig, krópfig , (- ei, -si) bijv. -gerippe o. geraamte o. eener pad; 2. bladwerk te maken.
nw. een krop hebbende, misvormd, klier- (PI.) wierplant v., watermos o.; -gift o
Kriigelehen, Kr igelein, o.
achtig; (van hout), krom gegroeid;(tig.) venijn, gift o. eener pad; -gras o., Z. (verkl.) Z. Kriigchen; (Spr.) es ist trein
lomp, halsstarrig.
-binse; it. -fusz (2); -hai m. naar den -, es [ndet sein Deckelein, er is geen pot
Kropf-klette, (-n) v. klis v., klis- rog gelijkende vistb m. der Middelland- of er past een deksel op.
kruid o.; -leiste v. wrong v. onder de sche Zee; -kc fer m., Z. Goldkáfer; -kopt Kruger, (-s, mv. Kruger) m., -in,
kroonlijst; -loch o. laadgat o.; - midel o. m. kop m. eener pad; 2. (Nat. hist.) ge- (-nen) v. kroeghouder, kastelein m.,
middel o. tegen kropgezwellen; -natter vleugeld schelpdier o.; -kraut o. Sint- kroeghoudster, kasteleines v.
V. kropadder v.; -röhre v. (Waterti.) Jakobskruid o.; 2. druivenkruid o.; 3. Krug-feile, (-n) v. tandvijl, scherkropbuis, kroppijp v.; -salamander rn., doode brandnetel v. met gele bladeren; pe vijl v.; -/iedler m., Z. Bierfiedler; -forZ. -eidechse; -nalat m. kropsalade v.; -loch o., Z. -netz; -maul o. paddemuil, ruig bijv. en b. kruikvormig; -gerechlig-schaufel v. (Berges.) bakschop v.; -taube bek m. eeuer pad; 2. (Hoefsm.) gevlekte keit v. recht o. orn eene tapperij te hou V., Z. Krópfer.
bek m. van een paard; -melde v. doorn - den; -hammer m. gepolijste kopersmidsKrQpfung, V. (Bouwk.) loofwerk appel, steekappel m.; -niu.nze v. water- hamer m.. -reif m. (Slot.) sponning o. boven deuren of vensters; (Spoorw.) munt v.; -nett o. paddennest o.; -nessel plaat v.; -wirbel m. kruikdiertje o.
kromme hoek m., kromming v.; (Pl.) v., Z. -kraut (3); -peterleino. tuinscheer Kruke, (-n) v., Z. Krug.
plaats v. van vereeniging der takken met ling, kleine hondspeterselie v.; -pilz m.
Krtjlle, (-n) '.. krul, lok v., Z.
den stam.
kleine gele paddenstoel m.; -schnecke v. Haarlocke.
KrQpf- vogel, (-vogels, mv. -vogel) padslak v.; -schtvamm m. paddenstoel Krullen of krullen, (krullte,gem., Z. -gans; 2. roerdomp, bitoor m.; m.; -stein in. padsteen m., versteende krullt of krullte, gekrullt) bedr. ww. die
-wange V. bolle wang, kropwang 'v.; vischtand, zeeëgel m.
Haare -, (gemeenz.) Z. krauseln; 2.
-wurz(el) v. klierkruid, klein schel - Kruckehen, o. (verkl.) krukje, Kleider -, kreuken, kreukelen, verkreukruid o.; 2. gewoon varenkruid o.; 3. Z. stokje, haakje o., Z. Krücke.
kelen, oprollen; 3. Erbsen, Bohnen -,
klette
Kra' eke, (-n) v. (Slot.) Z.Dietrich; doppen.
Krás, (-es, mv. -e) o. (Vleeschh.) (Bak.) ovenroerstok, vuurhaak, krabber
Kru11—erbse, (-n)v., Z.Krollerbse;
omloop m., ingewand o.; -ader v. darm - m.; (Wapenk.) kruk v., door een Ian- -[am m. vrouwenhaar o.; -haar o. (voor
.

,

.

ger3n stok ondersteunde dwarsbalk m.; matrassen), paardenhaar o.; -horn o., Z.

scheilader V.

Kr^sehen, (króschte, gekróscht) o. 2. kruk v., stok m.; an einer - gehen, Krausschnecke; -lilie v. wilde, Turksche,

ww., m. h. en bedr. ww., Z. kreischen. met eene kruk loopen; 3. holten been o. roode of berglelie v.; -quappe v. zeeKr®schen, o. (verkl.) klont v., Krjckel, (-s,mv.Krückel)o. haakje, kwabaal m.; -weizen m. spelt v.; -?volle
vuurhaakje o.; 2. (Slot.) krukje, klinkje v. krulwol, gekrulde wol v.
klonter m., klontje, brokje o.
KrQsdruse, (-n) V. alvleesch o., o., klink v.; it. Z. Dietrich; 3. kreukel
KrUmehen,Kri mlein,Krtkreuk, valsche of verkeerde plooi v.
alvleeschklier, buikspeekselklier v.
meichen, o. (verkl.) kruimeltje,
Krrisdru
' sen gang, ( gaug(e)s, Kruckelster, (-n) v. (Nat. kist.) kruimpje o.; (fig., gemeenz.) nar ein -,
mv. -gange) m. kanaal o. van de al- wurger, vinkenbijter m.
een klein weinig, een beetje slechts; vleeschklier; -salt m. sap o. uit het al- Krijcken, (kri ckte, gekruckt) o. Salz c-, korreltje o.
ww., vi. h. met eene kruk loopen, op Krume, (-n) v. kruim, broodkruim
vleesch.
Kruse, (-n) v. (Kuip.) kroosijzer, krukken gaan; 2. bedr. ww. met de schop o.; 2. (fig.) kruimel v., kruimpje, krui
schoonmaken, uitdiepen.
meltje o., nietigheid v., beetje, ziertje o.-gerlmso.
Krosel, — eisen, eisens, mv. Krt cken blatt, ( blatl(e), mv. Krumelig, bijv. en b. kruimelig,
- eisen) o. kroosijzero.; (Glazenm.) gruis- -blátler) o. groote gedeelte o. van een broos; 2. korrelig, brokkelig, murw.
ijzertje o.
krabber of vuurhaak; 2. dwarshout o.
Krj me1n, (krumelte, gekrumelt)
Kriisen, (krósle,gekróst) bedr. ww. eerier kruk; -fórmig bijv. nw. krukvor- o. ww., m. h. kruimelen, in kleine stuk
ruig, haakvormig; -ganger m. krukken- jes breken, afbrokkelen; 2. bedr. ww.-gerln,sa ofduigkepnmaken in. looper in., hij, die op eene kruk of op Brad -, kruimelen, in kleine stukjes breKróisestein, (-(e)s, mv. -e) m. krukken gaat; -kreuz o. krukkenkruis ken; II. onp. ww. es krümelt, begint te
(Nat. hist.) sterkoraal o., zeepaddenstoel o.; -stock of Krückslock m. kruk v., stok sneeuwen.
in. met een haak .
ni.; 2. zwavelzure kalk v.
Krfinelsauer, (-s) m.,z.m.(Bak.)
Kr slich, bijv. nw. klonterig, vol Kruckente, (-n) v. (Nat. hist.) droge, kruimelige gist v.; -,tucker m.
klonters.
kleine taling of teling m., smient v.
poeiersuiker, korrelige of grove suiker
Kri sschwamm, (-schwuanzm(e)s, Kriden, (-s, mv. kruden) m. esa- v.; 2. (Scheik.) druivensuiker v.
mv. -schwámme) m. getakte eetbare pad- terhennep m.
Krl^men, (krumte, gekrumt) bedr.
denstoel ni .
Krudosilber, (-s) o., z. m. niet ww., Z. krumeln; 2. o. ww. (van zaad),
Kr^te, (-n) v. pad, padde v.; die- gezuiverd, koperhoudend zilver o.
opkomen, uitkomen, ontkiemen.
gende -, gen;eene geitemelker m., nacht- Krug, (-(e)s, mv. Kra ge) m. kruik, Krumm, (krammer, krünimst) bijv.
zwaluw v.; 2. (fig.) die hOssliche -, lee- kan v.; ein - coll Wasser, kruik (vol) en b. kromgebogen, scheef, ongelijk, niet
lijk mensch in., gedrocht o.; er ist so water; (Spr.) der - gehi so lange zo recht; eine -e Linie, kromme of gebogen
giftig wie eine -, hij is uiterst twistziek; Wasser, bis er bricht of bis er den Boden lijn;-er of - laufender Weg,krom,draaiend,
,

-

-
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-
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o. om den hoed te bewerken; -stroli o.

Krf@mmer, (-s, mv. Kruenmer) m.

kronkelend, gekromd, gedraaid, bochtig, (w. i. gebr.) krommer, buiger m., hij die voederstrop, gehakt stroo o.
buigt.
Krummung , (-en) v. kromming,
vol bochten; (Ontik.) -e Gefásse, kronKrumm-firstig, bijv. nw. (Nat. j buiging, kromte, bocht v.; (van eene
kelvaten; - gewachsen, scheef; - machen,
drehen, biegen, krommen, ombuigen, bist.) gebogen als een arendssnavel; -f a- slang), kronkeling v., kronkel m.; (van
draaien; - werden, krom, scheef wor- clrig bijv. nw. met gebogen oppervlakte; een weg), Z. Krunime; (Ontlk.) kronkeden; sie ist ganz -, zij is geheel krom, -fust m., - fiiszig bije. nw., Z. -bein, ling v.
Krimm-wirbel, (-bets, mv. -bel)
scheef, misvormd; - schreiben, scheef; - -beinig; -gángig bijv. nw. kronkelend.
schlieszen, krom (in boeien) sluiten; met omwegen, als een doolhof loopend;', m. (Nat. bist.) stekelpuntige napschelp
(van hout), - werden, krom trekken; er -ge/ass o. (Kuip.) vat o., ton v. met wij -' v.; -zange V. omgebogen tang v.; -zapten
isl -, hat -e Beine, Füsze, Hánde, eine den buik; -gehórnt bijv. nw. met kromme m. (Waterb.) kruk v., zwengel m.; -zir-e Vase, einon -en Rucicen, hij is krom horens; -geschnabelt bijv. nw. met ge- hel [n. krompasser, passer m. voor bolle
of gebocheld, heeft kromme beenen &, bogen snavel, kromsnavelig; -grimm- voorwerpen.
Kripel, (-n) v. kreuk, plooi v.; 2.
een gebogen neus, rug &; - and gebz ckl darmsschlagader v. tot den kromdarm
gehen, krom loopen, voorover loopen; behoorende slagader v.; -hals m. (Nat. vod, lor o.
Krumpelducht, (-en) v.(Zeew.)
sich - sitzen, krom worden door het zit- kist.) draaihals, halsdraaier m.;2. (Bergten; (fig.) jem. - and lahm schlagen, w.) steenkoolgraver m.; 3. (Pl.) slan- zeildoft, dwarsbank v. in eene sloep.
Krumpelig, ( -er, -st) bijv. nw.
haven, iem. lam slaan; mit etw. - heruur genhoofd, slangekruid o.; -hálserarbeit
kommen, oneerlijk, slecht handelen; -e v. werk o. dat met een scheeven hals of verkeerd gevouwen; 2. gekreukt, vol
Finger haben, kromme vingers hebben, in gebogen houding verricht moet wor- kreukels.
Kru.mpeln, (kriimpelle, gekr-unidiefachtig zijn, geneigd zijn tot stelen; den; -hálserflólz m. bedding, laag v. van
it. - vor Kálle, verstijfd van de koude;', leisteen; - halsig bijv. en b. kromhalzig, pelt) bedr. ww. verkeerd of slecht vou-e Wege einschlagen, allerlei listen ge- met scheeven of gebogen hals; -haue v. wen; 2. kreuken, kreukelen.
Krompen, krimpen, (krumpbruiken, op verkeerde wegen gaan; jem. haakvormig gebogen timmermansbijl v.;
- ansehen, scheef aanzien, met schele -hecht m. (Kookk.) Z. Krollhecht; -holt te, gekrumpt en kriimpte, gekrumpt) bedr.
oogen aanzien; (Volkst.) - liegen, krom o. gebogen hout o.; (Zeew.) kromhout ww., Z. krimpen.
Krumper, (-s, mv. Krumper) in.
liggen, zich aan vele ontberingen onder- o.; (Visch.) blokje o. van een makreelverloren man, laatste stuurman in. van
reep; (fig.) wagenmakersknecht m.
werpen.
Krumm -mistig, bijv. en b. met Krummholz-baum, (-baum (e)s, een schip.
Kriiuitz, (-es, mv. -e) m. (Nat.
kromme of gebogen takken; -axt v., Z. mv. -bl ume) m. kromgroeiende boom
-have; -hein o. krom been, scheef been o.; m.; 2. - of -hider m. pijnboom m. der bist.) kruisbek m.
Kronkel, (-n) v., krUnkeln,
2. mensch m. met kromme beenen,krom- Alpen, bergpijnboom m.; -lit o. bergpijn (kri nkelle, gekrünkelt) bedr. ww., Z.
been m.; -beinig bijv. en b. krombeenig, olie v.
Krt^.mm - horn, (-horn(e)s, mv. Krimpel 4.
met kromme beenen; ein--er,Z.-bein(2);
-blatt(e)rig bijv. nw. met omgebogen -home of -hörner) o. kromme horen m.; -- Krupphahn , (- hahn(e)s , mv.
bladen; -bogen m. (Instr.) kromming, `l. (Nat. hist.) dier o. met kromme ho- -háhne) m. dwerghaan, krielhaan m.
Kriippel, (-s, mv. Kroppel) m.
kromte, bocht v. aan trompetten; -buckel rens, hinde, antilope v.; (Delfst.) toot v.
m. gebochelde, bultenaar m.; (i. k. bet.) (een schelpdier);3.(Muz.)kromhoren m., kreupele, verminkte, mismaakte, misvleier, kruiper m.; -buckelig bijv. nw. bazuin v.; (Org.) kromhoren m.; -kiefer vormde man m. of vrouw v.; zuur - magebocheld, misvormd, mismaakt; -darm m. ciprinus ospius, een visch van liet chen, verminken, misvormen, mismaken.
m. (Ontlk.) kromdarm m.; -drallig bijv., karpergeslacht; -korf m. (Rijk.) ramskop
Kruippel -baum, ( - baum(e)s,mv.
nw. (Geweerm.) spiraalvormig gegroefd, m.; - kuchen m. bedeksel o. uit klei om biunie) m. misvormde boom in.; 2.
de opening van den glasoven te sluiten; dwergboom, leiboom m.; -busch m. mis met kromme lijnen getrokken.
Krijmme, ( - n) V. kromte, krom - -linig bijv. nw. met kromme lijnen,krom- gewassen struik m.; -ducht v., Z. Krumming, bocht v.; (van een weg), krom lijnig; -maul o. scheefbek, scheeve bek of pelducht.
draaien o.; it.scheeve richting v.;-mingv., mond m.; -maulig bijv. nw. met schee - Krippelei, ( en) v . stumperij v .,
(fig.) omweg, dwaaiweg, verkeerde weg ven bek of mond; -meiszel m. krombeitel afmattend, moeielijk werk o.; (fig.) ellen
behelpen o.
-dig
m.; (Spr.) aus der - in die Beuge brin- m.; -nase v. haviksneus, adelaarsneus,
Kruppelhaft, ( -er, -st) bijv. en
kromme of gebogen neus m.; -nasíg bijv.
gen, van den wal in de sloot helpen.
Krummeisen, ( -sens, mv. -sen) nw. met een haviksneus, met een krom- b. kreupel, verminkt, gebrekkig, mismen of gebogen neus; -nervig bijv. nw. maakt, misvormd, ellendig; - gewachsen,
o., Z. Krumms.
KrUmmen, (krummte, gekrummt) met gebogen bladribben; -ofen m. krom misgewassen, een uitwas hebbende; (Pl.)
gebogen oven m.; -rippe v. gebo--meof Z. Kruppelbaum.
bedr. ww. krom maken, krom buigen,
Kruppelhaftigkeit, v. mis boogvormig bewerken; den Mund -, scheef gen kant m.; 2. (Nat. bist.) ronde kam
-ruthe v. (Jachtw.) paal, staak-moselv.; vormdheid, mismaaktheid, verminktheid,
trekken, een scheef gezicht zetten; das
onmacht v.
Recht -, verdraaien; 2. wed. ww. sich -, m. om de netten vast te maken.
Krtippelig, ( -er, -st) bijv. en b.,
zich krommen, zich buigen, zich verne- 1 Krumms, ( - es, mv. - e) m. (Bergw.)
Z. kritppelha/t.
deren, kruipen; (van een weg), draaien; kruk v. van het rad in bergwerken.
(van slangen), zich kronkelen; it. (WaKrumm-schnabel, (-schnabels, Krt ppelspill, ( - (e)s, mv. - e) o.
penk.) -d, kronkelend; (van balken), mv. -schnä bel) m. kromme snavel, om- (Zeees.) kaapstander m., windas o.
Kruppkraus, bijv. en b. (Sm.)
buigen, doorbuigen; (van bladeren), om gebogen snavel m.; 2. (Nat. kist.) krom
wulp, welp m., pluvier v.,-snavelm.;it (van ijzer), vierhoekig, halfdnimsch.
krom groeien;-buigen;(vaom),
Kruse, (-n) v., Z. Krause; 2. Z.
(van naalden), krom worden; (fig.) sich nimmerzat m.; -schnabelig bijv.nw.kromwie eis Wurm -, zich kronkelen, zich snavelig, een krommen snavel hebbende; Krug.
Krusi - M^.si, (onb.) m. huzaren vernederen; (Spr.) auch der kleinste Wurm -schnäbler m. mv. (Nat. kist.) kromsnakrummt sich, wenn er getreten wird, geen veligen, vogels m. mv. niet kromme sna- salade v.; it. poetspats, mengelmoes o.
Kruspel, (-s, mv. Kruspel) m.,
vijand zoo gering, dat hij niet poogt zich vels; -sprung m. (Rijk.) zijsprong m.;
te verdedigen en te schaden, wanneer! -slab m. herdersstaf, bisschopsstaf m.; Z. Knorpel.
Kr,speln, (kruspelte, gekruspelt)
men hem aanvalt; sick unter eias Toch -, it. geestelijke waardigheid, geestelijke
zich buigen; Bich im Staube -, zich buigen, macht v.; —slehen o. bisschoppelijk leen o. ww., Z. knorpein 5.
Kruspig, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
kruipen; sick vor jem. -, zich buigen, o.; •--trager m. stafdrager m. voor een
op (Ie knieën vallen, zich vernederen. bisschop; -slampfer m. (Hoed.) plaatje kraus.
;
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Kry.

Kristehen, Krjstlein, o.
(verkl.) korstje, roofje o., Z. Kraste.
Krolste, (-n) v. korst v., hardgebakkene o.; cine - Brod, korst brood; die
- vom Brod 2eegnehmen, dc korst van het
brood afdoen, het brood ontkorsten; (van
eene wond), korst, roof v.
Krusten — artig, bijv. nw. (NVat.
bist.) met schubben, schalen, schelpen
bedekt, geschubd; -thiere o. mv. schelp dieren, schaaldieren o. mv.
Krustig, ( -er, -st) bijv. en b. kor
gebakken; 2. Z. krustenartig. -stig,hard
Krt tze, (-n) v. (Bergw.) ijzeren
haak m. om het erts uit te halen.
Kryolith, ( - (e) s,m v. - e) rn . (Del fst. )
ijssteen m. en o.
Krypte, (-n) v. (Ontik.) smeerkliertje o.; 2. bedekte, onderaardsche
plaats V. of gang m.,` onderaardsch gewelf o., onderaardsche kerk v.
Kryptoealvinist, (-en, mv. -en)
m.
m. kalvinist m., die in het geheim de leer
van Calvin volgt.
Kryptogamiea, v. inv . planten
V. mv. met onkenbare geslachtteekens.
Kryptogamie, (-n) v. geheim,
huwelijk o.; 2. (Pl.) geheim levende of
bedekt groeiende plant, plant v. uit de
24e klasse van Linneus, Z.Kryptogamica.

Kryptogamisch, bijv. nw. tot
de geheim levende planten behoorende.
Kryptographie , v. geheim - 1
schrift v.

Kryptogr.3phisch, bijv. nw. metl'
geheimschrift geschreven, het geheimschrift betreffende.

Kryptoleucitlava, v., z. m.
(Deifst.) verborgen doorschijnend lava o.
Kryptometallisch, bijv. uw.
metaal bevattend zonder daarvan het
voorkomen te hebben.
Kryptonym, bijv. nw. onder
vreemden naam, geheimnamig, een bedekten naam dragend, ongenoemd, onbekend, anoniem.
Kryst^U , (-(e)s, mv. -e) cri. kristal,
bergglas, bergkristal, rotskristal o.; zu
-en anschieszen lassen, laten kristalliseeren; zu -en anschieszen, kristalliseeren, den kristalvorm aannemen; -c bil
kristallen vormen; 2.-den,istz
- of -glas o. bergglas, kristalglas o.; hell
wie -, Z. -hell; (Scheik.) miueralischer
-, salpeterigzure potasch v.
Krystall — aehat, ( - (e)s, inv. - e)
ni., Z. Eisachat; -ap[el m. gevlekte adelaarssteen m.
Krystallbar, bijv. nw zich tot
kristallen latende vormen.

Krysta11-beschreibung, v.
kristalbeschrijving,kristalkunde v.;-bldschen o. (Heelk.) kristalzweertje o.; -blu,the v. kristalbloesem m.; -born m. kristalbron v.; -dose V. kristallen tabaks- oI
snuifdoos v.; -druse v. kristallengroep v.
Krysta1len, bijv . nw. kristallen,
van kristal; 2. Z. krystalhell; -zinra o,
(BBergw.) zuiver tin o.
Krystu11en, (krystallte, gekrystalt) bedr. WW., Z. kristallisiren.
Krystáll - $uss, ( - /2usses,mv. - ftus-

Rub.

Kuc.

^e) m. gekleurd kristal o., kristalkleur lobbelsteen m.; 2. hijv. nw. kubiek, dobi.; -torn v. kristalvorm m.; -förmig bijv. 1 belsteenvormig.
Kubik-fusz, (- (uszes, mv. -J'usze)
Iw. kristalvormig; - geschiebe o. naar
;las gelijkend rond kwarts o.; -geschwi r- 1 i0. kubieke voet m.; -linie v. kubieke
,lien o., Z. -blizschen; -glas o. kristalglas ,ijn v.; -rrta(a)sz o. kubieke "maat, in).; 2. kristallen glas o.; -grebe v., Z. boudsmaat v.; -schuh m., Z. - fiusz; -u^ur- kluft; -pucker m. (gemeenz.) kristal- hel v. kubuswortel, derde machtswortel
kijker, kristalwaarzegger m.; -hell bijv. ii.; -zahl v. kubiek getal o., derde macht
.iw. zoo helder als kristal; -himmel m. v., kubiek o.; -zult m. kubieke duim of
kubieke centimeter m.
iristalhemel m.
Krystall(in)isch, bijv . nw. kris- Kubiren, (kubirte, kubirt) bedr.
;alvormig, naar kristal gelijkend, als ww. kubeeren, tot de derde macht ver
-hefn,it
kubiek brengen.
kristal.
Krysti11inse, ( it) v. kristallinze, Kubisch, bijv. en b. kubiek, teer
kubisch. -lingofdbestvrm,
iristallen lens v., kristallijnvocht o.
Kt.bler, (-s, mv. Kubler) m. scheKrystallisation, (-en) v. kristal
kristalwording v., overgang m.-vorming, pelmaker, matenmaker, inatenverkoogot den kristalvorm, kristallisatie, kris- per rn.
Kubus, (onb.) m.kubiek o.,kubiekMalliseering V.
Krystallisiren , (krystallisirte, wortel, derde mach aswortel ma.
Kiuehe, ( -ra) v. keuken v., kook^rystallisirt) bedr. ww. den kristalvorm
aannemen, kristalliseeren, in kristallen huis o., kookplaats v.; in des Teufels kommen, leelijk te land komen, een slecht
schieten, doen bevriezen.
Krystallisirung, v., Z. Krysial- verblijf vinden; (fig.) die - verstehen,
de kookkunst verstaan; die - besorgen,
lisation.
Krystallisirkunst, v. kristal - eten klaar maken, koken; er liebt eine
liseerkunst, kunst v. om zouten & te yule -, hij houdt veel van een goeden pot;
2. halte -, koud vleesch o.; 3. (verzam.)
doen kristalliseereri.
Krys gall — kapsel, ( - n) v. (On t 1 k. ) personen in. erg v., die met het klaar
beursje of vlies o., dat de kristallens be- maken van het eten of het koken belast
vat; - kiesel ni., Z. -geschiebe; - kluft v. zijn.
Ki.cheleh en, o. (verkl.) keuken
met kristallen gevulde spleet v.; 2. kriskleine keuken v., Z. Kuche; 2.-tjeo.,
talmin v.; - krant o., Z. Eiskraut; -kegel
V. kristalkogel m.; 2. (Delfst.) gekristal- (Past.) koekje, pasteitje, tabletje o.
Kieheln, (k uchelle, gekuchell) o.
liseerd glasachtig kwarts o.; -lehre v.
kristalbeschrijving , kristalkunde v.; -linse ww., m. h. de meiden & in de keuken
V. kristallen lens v.; 2. (Ontlk.) kristal - bezoeken; 2. koek bakken.
K .chelspeise, ( - n) v. spijs v.,
lijnvocht o.; -o/en m. kristalliseeroven
m.; -quelle v. kristalbron v.; -rose v., Z. eten o., dat gekookt moet worden.
Kuchen, (-s, mv. Kitchen) m. koek,
- kogel; -sacke in. mv. kristalliseerzakken
m. mv.; -salt m. (Ontlk.) Z. -linse; moederkoek rn.; (Very.) flesschestop nl.;
-schneider m. graveur of graveerder m. 2. koek, samengemengde massa v.
Kuchen -amt, (-amt (e)s,mv.-ámin kristal; -spaah m. gekristalliseerde
zwavelzure kalk v.; - spiegel m. kristallen ter) o. ambt o., bediening v. in de keu
keukendienst m., bestuur o. met-ken,
spiegel m.; -staar m. zwarte staar v.;
-stecher m., Z. -schneider; -stern m. tiet toezicht over de keuken belast; 2. Z.
doorschijnend kwarts o.; -rvaare v. kristal Kiiche (verzam.); 3. keukenloon, kookgeld o.; -arbeit v. keukenwerk, koken
o., kristallen waar v.
Kubation, Kubatur, v., z. ni. o.; — thun, koken, voor liet eten zorgen; -ausdruck m. keukenuitdrukking,
inhoudsmeting V. der licharnen.
K* be, (-n) v. (Lakerib.) scheer- keukentaal v.
Kuchen — backer, '( kers, mv.
raam o., rechtopstaande haspel m.
backer) in, koek -, pasteibakker m.; -bdcKubebe, (-n) v. staartpeper v.
Kube1, ( - n) v. (van zwijnen), kin- kerei v. koek -, pasteibakkerij v.
KUchen-bedienter, -Iers, mv.
nebak v.; 2. bijeenstaande huizen o. mv.
Ier) m. keukenknecht, keukenbediende
in een dorp, kom v. van een dorp.
Kobel, (-s, mv. Kübel) m. tobbe, m.; die sdmnzllichen -, Z. Kiiche (3).
Kuehenbrett, (-(e)s, mv . -er)
kuip v.; it. bak, emmer m.; (Berges.)
- and Seil [ahren lassen, een gang laten o. ronde schietschop v. der bakkers.
KUchen-brett, (-(e)s, mv. -er)
varen, niet meer ontginnen of ontgraven;
(Tuinti.) bak m.; in - seizen, in bakken o. koekplank v.; 2. keukenplank, goot zetten; 2. (Student.) philosophisch en steenplank v.; - dienst m. keukeniienst,
dienst m. in de keuken; -dor[ o., Z. -gut;
theologisch dispuut o.
Kube1 - harz, ( - es) o., z. in. ge- -dragoner m, (i. k. bet.) keukenpiet,
neesharst, apothekershars o. en v.; -stec- janhen, vatenwasscher m.
-

,

-
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ken o. (Oudh.) volksspel, tornooispel o.

der kuipers, die kuipen in plaats van
helmen droegen; -talg m..Russische talk
V. in kuipjes.
Kibe1chen, o. (verkl.) kuipje,
bakje, tobbetje o., Z. Kübel.
Kubik, (-en) V. kubus, teerling,

Kueheneisen,

(-eisens,mv.- eisen)

o. wafelijzer o.
Kuchen —feist, bijv. nw. vet genoeg om te slachten voor de keuken
-fetter o. keukenvuur, stookvuur o.
Kuchen - form, (-en) v.koekvorm,
vorm m. van een koek; 2. vorm m. om

Kuc.

kkuf.

[pug.
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KUehen-stube, (- n) v. dienst (-(e)s, mv. -e) o. veerschip o., smak,
koek in te bakken; -förmig bijv. en b.
keukenvertrek o.; -stuck-bodenkamrv., veerschuit, pont v.
koekvormig.
K schen- garter., gariens, mv. o. (Schild.) keukenstuk o., schilderij v., Kuffer, (-s, mv. Kuffer) m., Z.
• gdrten) m. moestuin m.; - gurtner m, die het inwendige eener keuken voor- Koffer; - hórnchen o. helmslang v.
Ku$sch, bijv. nw. (van oud Aramoezenier,warmoezenier,groenteboer m.; stelt.
Kuchenteig, (-( e)s, mv. -e) m. bisch schrift), koefisch of kufisch.
-gerálh o., -geralhscha%t v., -geschirr o.
Klflein, (verkl.) o. (Vert.) afleikeukengereedschap, vaatwerk o.; das lei- koekdeeg, koekbakkersdeeg o.
Kuchen-there, (- n) v. keuken dingsgracht V. in het midden eener droge
nene —, keukendoeken, vatendoekesi m.
v.; -tisch m. keukentafel, aanrecht -deu-r vestinggracht.
mv.; - gesinde o., Z. Küche (3); -geKugel, (-n) v. kogel, bal, bol m.;
wu chs o. groente, rnoesvrucht v.; -gut o. tafel v.; -such o. kenkendoek, handdoek,
dorp o., waarvan de inkomsten voor de vatendoek m.; -verschlag m. (Zeew.) Erd-, aardbol m., globe v.; (Art.) kogel
keuken bestemd zijn; -hader m., Z. -lam- stookplaats v., kombuis v.; -vorralh m. m.; (Bilj.) bal, biljartbal m.; (bij verkiepen; -herd m. keukenhaard m.; -hol; o. voorraad rn. voor de keuken; -wagen m. zingen), balloteerballetje o.; mil -n losgin,
brandhout o.; -hund m. keukenhond m.; keukenketel, kookketel m.; -;ettel in. balloteeren; (Sp.) bal, knikker :n.; -n
-junge m. keukenjongen, koksjongen m.; keukenlijst, lijst v. der gereed te maken and Kegel, ballen en kegels; mit einer -kammer V. etenskamer, provisiekamer spijzen, menu o.; -zeug o. keukengoed, ge/adem:, met een kogel geladen; -n zvechv.; - knecht m. keukenknecht, koksknecht linnengoed o. voor de keuken; - zucker sein, met het pistool vechten of duelleeren; auf -n herausfordern, op het pistool
m.; - kräuter o. mv. moeskruiden o. mv.; m. keukensuiker v.
-lateiti o. keukenlatijn, potjeslatijn o., Kiiehererbse, (- n) V. groene uitdagen; rich eire - cor den. Kop[ schieszen,zich (eenkogel) voor den kop schiebrabbeltaal, wartaal v.; -- reden, zijne erwt V.
Kijchlein, (- s, mv. Kuchlein) o., ten, zich door een pistoolschot liet leven
taal radbraken, slecht spreken; -leben o.
keukenleven, leven o. in de keuken; - lepen. Z..Kuchelchsn (Past.); 2. kuikentje,haan- benemen; gluhende - ,brandende of gloeiende kogel; nicht alle -n treffen, niet elk
o. kamerleen o.; -lofel m., Z. Kochloffel; tje o., jonge gans V.
Kjichler, s, mv. Kuchler) m., Z. schot is raak; (Spr.) er steps zwischen -luche v. (Zeew.) luikgat o. voor het
und Ziel, hij zit tusschen hangen en
eten; - lumpen m. vatendoek, keuken- Kuchenbcker.
doek m.; -mädchen o., -magd v. keu -, Kucken, (kuckte, gehucht) bedr. worgen; (Ontlk.) (aan arm en schenkel
kop, knokkel m.; (Nat. pist.) Z.-ben),
kenmeid v., meisje o. om te helpen in ww., Z. gucken.
Kuckuek, (-( e)s, mv. -e) m. koe -thier; (Geweerm.) kaliber o.
de keuken; -moszig bijv. en b. keuken
(een kin--koein.;2 flutjo
Kugel-abschnitt, (-(e)s, nov.
— sprechen, schreiben, spreken,-achtig;
schrijven als eene keukenmeid; - mei -j derspeelgoed); (Volkst.) das dich der - !, -e) m., Z. -schnill; -achse v. as, spil v.
ster m. keukenmeester, kok m.; - mensch, de duivel hale u!; 3. (P1.) pyramidaal- van een bol &; -amaranth m. (Pl.) bolo. (Volkst.) Z. -magd; -messer o. keu vormig berenoor o.; blauer -, standel vormige fluweelbloem v.; -armbrust V.
slonsje o., dieven--kruido.;4(Zew) boog m. om kogels te schieten; -arlig
- michel m. gebak o. van meel-kenmso.;
bijv. nw. kogelachtig, bolachtig, bolvoren eieren; 2. (i. k. bet.) keukenpiet, jan- lantaren v.
Kuckucks—ammer , (- n) v. mig; —e Schalthiere, stekelhuiden v.
hen m.; -muschel v. gewone mossel v.;
-ndscher m. (Scherts.) vraat, slokop, basterd - nachtegaal ni.; -blume v. koe mv., zeedieren o. mv. met stekelachtige
anemoon v.; 2. waterkers-koesblm, huid; -back o. (Zeew.) kogelbak ni.,
zwelger, snoeper m.; -obst o. fruit, ooft
o. dat gekookt kan worden; -personal o. v.; 3. standelkruid o.; it. harlekijnsstan- scherphok o., scherpbak m.; -bahn v.
delkruid o.; -brod o., - Idee, -kohl m. baan v., die een kogel doorloopt; 2. (Art.)
keukenvolk, personeel o. der keuken.
Kuehenpfanne, (- n) v. koeken - (Pl.) koekoeksbrood o., klaverzuring v.; maliebaan,kogelbaan v.; -band o. (Ontik.)
- schiefer m. grauwe schiefer o.; -(liege Z. Kapselband; -bauw m. (Tuinb.) rond pan, bakpan, poffertjespan v.
K zchenpflanze, (- n) v., Z. v. koekoeksvlieg v.; -speichel m. lente- besnoeide, bolvormige boom m.; -becher
schuim o.; 2. Z. -blume (1); -p[ei[e v. m. bolvormige beker m., bolvormig drinkKüchengewächs.
Kuchenrad, rad(e)s, mv. -rd- koekoeksfluitje o.; -stein nl., Z. - schiefer. glas o.; -binse v. kogelbies v., harthalm
Kuddrussen, v. mv. gekleurde m.; 2. bolvormige plant v.; 3. gewoon
der) o. metalen rolletje o. om het deeg
koralen v. mv.
kogelkruid o.; -büchse v. (Geweerm.)
in reepen te snijden.
Kuchen—rechnung, en) v. Kuder, (-s, mv. Kuder) m. (Jacht - getrokken geweer o., karabijn v.
Ki.gelchen, o. (verkl.) kogeltje,
keukenrekening, rekening v. over de uit w.) wilde kat, boschkat v.; 2. steen- of
balletje, bolletje o.; 2. (Pl.) bolletje o.;
voor het eten; -rost in. keukentralie-gaven huismarter in.
v.; -salz o. keukenzout, gewoon zout, Kudern, (kuderte, gekudert) hedr. 3. (Nat. pist.) pareltje o.; 4. (Gen.) aus
- heslehend, uit bolletjes bestaande, giofijn zout o.; -schabe v. gewone kakkerlak WW., Z. krollen,
Kudick, (- (e)s,mv. -e) m.(Volkst.) buleus; 5. (Nat.) in atomen deelbaar
m.; - schaf o. schaap o., dat voor de keulichaamsdeeltje o., molecule v.; (Apoth.)
ken bestemd is; - schelle v. ( Pl.) nind- veldmosterd-zaad o., -plant v.
Kufehen of Kufchen, o.(verkl.) artsenijkoekje o.
bloem v., keukenkruid o., keukenschelle v.
Kuchenschieber, bers, mv. zijstukje o. van Gene slede; 2. kuipje, Kugel—dicke, v., z. in. kaliber
o., dikte, maat v. eens kogels; - distel v.
-her) m.ovenschop,bakkersschop,schiet- tobbetje o., Z. Ku/c.
Kufe, ( -n) V. (van eene slede), zij - stekelbrem, ronde stekeldistel v.
schop v.
Kulchen— schilling, (-( e)s, mv. stukken o. mv., van voren gekromde Kugeldreieckslehre, v.bolvor-e) m. keukenzweep, straf v., die in de boomen m. mv.; 2. kuip, tobbe v.; 3. mige driehoeksmeting, sferische trigonokeuken wordt uitgeoefend v.; - schliissel (Br.) kuip v., fust o.; 4. (Nat. kist.) metrie V.
Kugel— eisen, (-eisens, nov. - eisen)
m. keukensleutel in.; - schrank m. potten- snippekop, snippesnavel m.
Kufen—bier, (-(e)s, mv. -e)o. op- o. kogelijzer, hoefijzer o. met een halkast, etenskast v.; - schreiberm. schrijver
m., die belast is met het toezicht op de gelegen bier, oud bier o.; -gecvolbe o. ven bol er onder; -erz o. (Delfst.) bol
zwarte blende v., zilverbevat--vormige
huishoudelijke uitgaven; - schurzev. keu (Bouwk.) Z. Tonnengewólbe.
Ruler, (-s, mv. Ku (er) m. kuiper, tend zoutoxyde o.; -fang m. (w. i. gebr.)
- schwalbe v. zwaluw v.;-kenschortj.;
-schwamm m. eetbare paddeustoel m.; vaatwerkmaker In.; it. kelderjongen m. aarden wal m.; 2. kogelbekertjeo., vangKi ferei,v., Kitferhandwerk, bal m.; -lest bijv. nw. kogelvrij; - f sch m.
-schwein o. gemest varken o.; -sieb o.
keukenzeef v.; - speise v. gekookt eten o., o., z. m. kuipen, kuipersambacht o., kui- stekelvisch m.; 2. zeemaan v.; -flasche
V. kogelfiesch v.; -Hechte v. (Pl.) kogelgekookte spijs v.; - sprache v. keuken- perij V.
Kjiferknecht, (-(e)s, mv. -e) m. vormig korstmos o.; -form v. kogelvorm
taal v.
m.; 2. (Art.) vorm m. om kogels te gieKuehenspritze, (- n) v. koeken kuipersknecbt m.
Kuff, ( -en) v. of Kuffschift, ten; -[órmig bijv. nw. kogelvormig, bol-spuitv.
(-

(-

(-

(-

(-
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vormig, rond, bol; (Bouwk.) —e Zierathen, paternosterwerk o., paternoster of
rozekrans m., met bolletjes aangevulde
lijst v.; -[rel bijv. nw. kogelvrij; -[us; m.
(Meub.) ronde poot, kogelvoet m.; -fuller
o. (Jachtw.) kogelvoering v.; -garlen m.
artilleriepark o.; -gelenk o. (Werkt.) kogelscharn;er o.; -gerade bijv. en b. (Ge
hetzelfde kaliber, van de--werm.)van
zelfde wijdte; (van een geweer), nauwkeurig geboord; -gestalt v. kogelvorm
m., kogelvormige, ronde gedaante, bol
gedaante v.; -gewólbe o. koepel -vormige
-gieszcr m. kogelgieter m.; 2.-gewlfo.;
Z. -form; -gleich bijv., nw., Z. - genade;
-grösze v., Z. -dicke; -haufen m. hoop m.
kogels, kogelstapel m.; -haupt o., Z.
Kaulbars; -helm m. (Bouwk.) ketelgewelf o.; -hippe v., - hopten m. aschkoek
m., brood o., dat gemeenlijk onder de
asch gebakken wordt; it.(Past.)tulband v.
Ku.gelieht , bijv. en b. naar een
kogel of bol gelijkend, kogelachtig, bol achtig, Z. kugelfórmig.

Kugelig, bijv. n w., Z. kogel f órmig.

Kugel -karte, (-n) v. wereldkaart,
kaart v. van de beide halfronden der wereld, mappemonde v.; - kasten m. (Art.)
kogelkist, kogelkast v., Z. -back; -keim
m. (Pl.) kiem v. met ongespleten, bol
zaadjes; -knopt m. (Geweerm.)-ronde
werktuig o. om den kogelvorm te draaien;
2. knoopenhout o.; -kreisel m. bromtol m.; -kreuz o. kruis o. met een kogel
of knop versierd; -lack m. kogellak, rood
lak o. met krijt tot bolletjes gemaakt;
-latte V. (cp oorlogsschepen),kogelrek o.,
rek o. om kogels vast te leggen; -lehr o.
(Art.) kogelmaat, kogelmal v.; -lehre V.
leer, wetenschap, kennis v. van den bol;
-loch o., Z. -sack; -loos o. (w. i. gebr.)
loting, keus v. door balletjes, ballotage v.;
das -- ziehen, balloteeren; -losung v.
balloteeren o.; -mast o., Z. -lehr; -maszliebe v. (Pl.) gewoon kogelkruid o.; -muschel v. bolvormige kammossel v.

Kugeln, (kugelte, gekugelt) o. ww.,
m. S. rollen als een kogel; it. m. h. mil
einero Steine -, kogelen, spelen, rollen;
2. met den kogel of bal spelen; it. kegelen; 3. überjem. -, iem. halloteeren; II.
bedr. ww. rondmaken; 2. tot een kluwen
winden, op een klosje winden; 11I. wed.
ww. sich auf dem Boden -, een ronden
vorm aannemen; 2. rond worden, zich
ronden.

Kugel-narzisse, (-n) v . plant v

.,

welker bloemen eene soort van ruiker
vormen, waternarcissus v.; -patrone V.
(Krijgsw.) geweerpatroon v.; -pilaster o.
omwindsel o., voering v. van den kogel;
-plan m. kegelbaan v.; 2. grasperk o.;
-platy m., Z. -garten, - kasten; -probe v.,
Z. -lehre; -quart m. bolrond kwarts o.;
-recke v., Z. - latte; -regen m. kogelregen
m., hagelbui V. van kogels; -ring m.
(Jaw.) boepring m. zonder steen of kas;
-röhre v. (Pl.) kleine gentiaan, veldgen tiaan v.; -rund bijv. nw. kogelrond, bolrond, Z. kugelig; -runde v. bolrondheid
v.; -sack m. (Biij.) biljartzak m.; -scheid
v.(Pl.) viertandige zeescheede v.;-schnec-

Kiih.

v. ronde schelpversteening v.; 2. Z.
othschnecke; -schneider m. holglasslij,-r m.; -schnitt m. (Meetk.) kegelsnede
bolvormig segment o.; - schrot ni.
Iachtw.) kordonkogel m.; -schuss m.,
-pairone; -schwamm in. bovist v.,
► nde paddenstoel m.; - spiegel in. bolinnige spiegel m.; -spiel o. balspel,
)gelspel o.; 2. Z. -losung; -spinne v., Z.
reuzspinne; -stabkreuz o., Z. -kreuz;
hee m. keizersthee v.; -lhier o. kogel er o., duizendpoot m., die zich als een
^l oprolt; -thierchen o. infusiediertje o.;
'roger m. (Pi.) witte chicorei v.
Kugelung, V. op een klosje win?n o.; 2. ballotage v., Z. kugeln.

Kugel ventil, ( (e)s, mv. e) o.
-

-

-

v.; -kefte v. ketting m. om de koe aan

vast te leggen; -klaue v., Z. -hul; - králze
V. (Pl.) jeukboon v.; -kraut o. bingelkruid, glaskruid o.; 2. Z. - wurgel.

Kuhl of Kuhle, (-(e)n) V. (Zeew.) halfdek o., gang m., wandering, waring v.; 2. (-(e)s, mv. -e) m. maal
-strom,
draaikolk m.

Kuhl, ( er, st) bijv. en b. koel,
-

-

frisch, koud, verfrisschend; die Lufl ist
-, es gibt eire -e Loft, het is koel, koud
weder, het weer is koel; im -en spazieren genen, in de koelte gaan wandelen;
die -e Nacht, de koele nacht, de koelte
van den nacht; -er Wind, koel, frisch,
koud; -er werden, (van het weder), koeler worden, kouder worden; sic Sind da
niehr im -en, daar zijn zij meer in de
koelte; -er Trunk, verkoelende, verfris
m.; ein Getrhnk -er wer--schendrak
den lassen, laten verkoelen; (fig.) koel,
lauw, niet weinig ijver, met weinig vuur.
Kuhlager, (-gers, mv. -per) o.
koeienplaats v., koeienhok o.

)lronde veiligheidsklep v.; -wagen m.
)gelwagen, treinwagen m.; -wahl v., Z.
'oos; - winkel m. (Drieli.) bolvormige
)ek m., sferische hoek m.; -wurm m.
)gelworm ni., Z. -Shier; -.range v. of
:ieher m. (Art., Heelk.) kogeltang v.,
►geltrekker m.; - zapten m., Z. - gelonk;
;iri el in., Z. - schuilt.
Kiehl-apparat, (-(e)s, mv. -e)
Kugler, (-s, mv. Kugler) m., Z. m. (Dist.) koelvat, koeltoestel o., koel
ugelsclineider.
koelbak m.; -balje v. (Zeew.) balie,-ketl,
Kuh, (mv. Kuhe) v. koe v.; eine koelbalie, koksbalie v.; -bóttich m., -dose
nge -, die noch nichtgetragen hat, vaars V. (Br.) koelbak m.
; eine melke -, melkkoe v.; (Jachtw.)' Kuhle, (-n) v., Z. Kuhl.
an patrijzenjagers), zaknet o.; (Sp.) Z.
Kahle, (-n) v. koelte, koude, frischind; 2. (bij goudwasschers), planken heid v.; (fig.) - des Herwens, des Blutes,
mv., waschbak m.; 3.(liig.)dom vrouws- koelbloedigheid, onverschilligheid, lauw -rsoon o.
heid, koelheid v.; 2. koelte ., koele
Kuh-ahnlieh, -artig, bijv. nw. wind m., bries v.; frische -, frissche koel
)tachtig, als eene koe, op eene koe gesteile -, stijve, flinke koelte; 3. (Br.)-te;
kende; -auge o. koeienoog, groot oog Z. Kil.hlbótlich,
2. (Pl.) stinkende kamille v.; -bauch
Kuhieder, ( s) o., z. m. koeleder,
. koeiebuik, buik in. eener koe; it. (fig.) koeienleder o., gelooide koeienhuid v.;
rangbuik m.; -ba-cum m. koeboom in.; -ledern bijv. nw. koelederen, van koe
Matter v., Z. -pocke; -blame v., Z. Dol
-ledr.
leeuwentand m., paarde -rblume;.?
Kuhl eimen, (-eimet•s,mv.- eimen)
koedille v.;-bri cke^
-oem,hndsrv.;3 in., lass, ( [asses, mv. lasser) o.,
(Zeew.) koebrug v., halfdek o.; - bul - gefäss, j (-es, mv. -e) o. koelemmer
r V. koeie(n)boter v.; -darm m. koedarm m., koelvat o., koeltoestel o.
.; 2. trompetschelp v.; -dille v. veldKj hlen, (kultlle, gekühlt) o. ww.,
mille v.; 2. stinkende kamille v.; -dreck m. h. verkoelen, afkoelen, koel worden,
., z. -/laden; -dung, -danger m., Z. koud worden; (Zeew.) der Wind kuhlt,
eist; -euler o. koeienuier v.; -Haden m. de wind verkoelt, wordt kond; es kühlt,
)e(ien)mest m.;—ól o. door overhaling liet is Frisch, bet is koud; 2. bedr. ww.
it koe(ien)mest verkregen olie v.;---ivas- den Wein -, verkoelen, afkoelen, koud
!r o. koe(ien)pisv.; -fleisch o.koe(ien)- maken of laten worden; -d, verkoelend,
ieesch o.; -fust m.koeiepoot m.;2.(Steen- verfrisschend; -der Trank, -des Millet,
.) steentrekker m., steentang v., koe- Z. Kuhltran 4.; das Getreide -, dooreen
et m.; 3. (Pap.) groot gebrek o. in het schudden, omzetten, verschieten; (fig.)
spier; -(utter o. koevoeder, koeienvoe- sein Muthchen can jemn. -, zijn moed koeer o.; -glocke v. koeklok v.; -haar o. len aan, zijn hart ophalen aan, zich wreoehaar, koeiénhaar o.; Decke von --en, ken op iem.; 3. wed. ww. sich -, (van
oeharen deken v.; -hhackig bijv. nw., Z. dranken &), koel worden, koud worden,
agbeinig; -halter m. koe( ien) wachter, verkoelen; (van personen),koel,koud,onaeherder m.; - hangen m. (Landh.) hal- verschi llig worden; it. zich verfrisschen.
er m., koehaam o.; -haus o. koestal,
Kuhl-geld, (-(e)s, mv. -er) o.
oeienstal m.; -haut v., Z. -leder (1); steekgeld, omzetgeld, verschietloon o.;
tiirt of Kihhirt m. koeherder, koeien -hafen m. (Glasb.) aarden pot m. om
koeiendrijver m.; —in v. koe -erd, glasvaren in af te koelen.
v.; -horn o.-erdinv.,kojfst
Kt hlig, er, st) bijv. nw. Frisch,
oe(ien)horen gin.; -- (van den koeien- een weinig koel, verfrisschend, verkoeijver), koehoren m.; (Pl.) fenegriek, lend, Z. kohl,
rieksch hooi o.; dragant, bokshoorn m.;
Ki .kling, ( (e)s, mv. e) in. visch
stuf in. koehoef, koeiepoot m.; -kalb o. m. van het karpergeslacht; it. zeegron:
vijfjes kalf o.; -kamm of Kuhkamnz m. del m.; 2. (Pl.) roode morielje v. of padiijnwerkersbijl v.; -ká se in. koeienkaas denstoel m.
-

-

-

-

-

-

-

(-

-

-
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(-sets, mv. -set) m . cinateur ni., hij, die met koepokstof inent;

Ktmmeln, (kummelie,gekumnielt)
-gift o. koepokgift o.; -inzpfung v. koe o. ww. (Volkst.) pimpelen, een slokje
inenting v. met koepokstof,;
-pokinetg, nemen, een borreltje drinken, slechte
vaccinatie v.; -materie v., -slof m. koe brandewijn drinken.
-pokstfv.
Kummer, (-s, mv. Kumnter) m.
Kuhr, Kuhr, (-en) v., Kith- puin o., afbraak, bouwval m.; (Rechtspr.)
ren, (kuhrle, gekuhrt) bedr. ww., Z. inbeslagneming, besllglegging v.; Giiter
niit - belegen, in beslag leggen, beslag
Kur 4.
Kuh-reigen, - reiken, m. (van leggen op; 2. schaarschheid, duurte v.,
de koeherders op de Alpen), blazen o. op, nood m., armoede, knellende zorg v.; in
den koehoren; -riem(en) m. arm oker- groszem - sein, in grooten nood verkeeachtig ijzererts o.; (Delfst.) koolzure ren; Plunger and - leiden, gebrek lijden,
van honger sterven; 3. kommer m., verkalk v.

koelketel m., Z. -panne; -kugel v. barnsteenen of kristallen kogel m. om de banden af te koelen; -miliel o. verkoelend
middel, verfrisschend middel o.; -ofen
m. (Glashl.) koeloven m.; -pPanne v.
(Suikerr.) koelpan v., koelpot m.; -p/lasier o. den brand verminderende pleister
v.; -quasi m. koelkwast m.; - rokre v., Z.
-schlange; -salbe v. brandzalf, den brand
verminderende zalf v.; -schift o. (Br.) Z.
Kahle (2); -schlange v. slang v. van het'
koelvat, slang v. van den (listilleerketel;
-schwabber m. (Zeew.) zwabber n1., dweil
v.; -segel o. (Zeew.) koelzeil, luchtzeil
o.; -stock m., Z. Kulde (2); -lrank m.
verkoelende drank, verfrisschende drank Í
in.; -trense V. (Rijk.) kauwgebit, drenk gebit o., watertoom m.; -trog m. (Sin.)
koelbak m.
Kthlung, ( - en) v. verkoelen, afkoelen o., verkoeling, afkoeling, verfris sching v.; 2. Z. Kuitle; 3. (Zeew.) koelte
v., koeltje o.; (lig.) (van pijnen &), ver
dorst),-zachting,vermd.;(an
verfrissch i n g V.
Kiih1-wanne, (-n) v. houten koelbak m.,waarin men de flesschen zet; -wisch
m. kannewasscher m., Z. Lóschwuisch.

Kthruhe, (-n) of Ktihunter,
(-uniers, mv. -unter) m, schuilplaats v.,
schaduw v.
Kuh —sauger, ( - saugers mv. - sau - ^
ger) m. (Nat. kist.) geitemelker ni.;
-sure V. caprinezuur, boterzuur o.;
- scheid m afscheid o. van de Alpen,'
wanneer de herder met de koeien de
winterkwartieren betrekt; - schelle v., Z.

-glocke; 2. (Nat. kist.) Z. Meereichel; it.
Kuchenschelle; -schlicht v. (Bergw.) taak
v., werk o. van twaalf uren; -schlussel

driet o., smart, droefheid, mistroosting

v.; sick - machen, zich bedroeven, zich
kwellen, zich zeer bezorgd, ongerust maken; das ist sein geringster -, dat is zijne
minste zorg, daarom bekommert hij zich
het minst.

Kummerantlitz,

(-(e)s,

mv. -e)

m. kommervol gelaat, droevig voorkomen, uiterlijk o.
Ki mmerer, (-s, mv. rXumnterer)
in. (Rechtspr.) hij, wiens goed in beslag
genomen is, die voor schulden gevangen
gehouden wordt; 2. (Jachtw.) hert o.,dat
aan de teelballen gekwetst is; it. liert o.,

m. verplichting v. om na volbrachten,
leertijd knecht te worden; -schwana m.
koestaart m.; (lig.) lafaard, bloodaard dat tiet gewei niet afwerpt.
m.; 2. (Nat. bist.) groote schoenlapper
Kummerfrei, bijv. nes., Z. kuntin.; 3. leerling in., die zijn leertijd heeft nterlos.
uitgediend, maar nog geen knecht is;', Kunlmerhaft, ( -er, -est) bijv.
- schrot m. (Student.) Z. Gesellenball; uw. kommerlijk, kommervol, bedroefd,
-stall m. koestal of koeienstal m.; -stelae droevig; 2. uitgeput van vermoeienis,
V. gele kwikstaart m.; -vogel ni. koeien door zorg of ontberingen verteerd.
K .mmerlich, (-or, -st) bijv. en
-warmbijv. nw. (van melk),-spreuwm.;
warm van de koe komende; -weide v. b. koinmerlijk, moeielijk, armzalig; -es
weide v. voor koeien; (Pl.) zwart ko- Leben, kommervol, ongelukkig, ellendig;
ren o.; - weizen m. koetarwe, wilde tar-1 - leben, armoedig; sick - rellen, nauwe
ternauwernood, met veel of groote-lijks,
we v.; 2. harik v. (onkruid); -wurz(el)
V. eenjarig glas- of bingelkruid o., Z. moeite; -e Zeilen, kommervolle, ongeBingelkraut; 2. Z.Fieberwurael; -zehent (e) lukkige, noodlottige tijden; 2. (van het
ui. melktiend v.
uiterlijk), Z. kunzmerhafi; -keil v. ongeKakuk, (-(e).c, mv. -e) ni., Z. luk o., ellende v., nood m., droefheid, zorg
v., verdriet o.
Kucicuck.
KukUm(b)er (-it) v. komkom- K.mmerling, ( - (e)s, mv. -e) m.
komkommer v., agurkje o., Z. Gurke;
mer v., Z. Gurke.
Kukurug, (-s) m., z. m. mais o., -skraut o. dille v., Z. Dill.
Turksche tarwe v.
Kummer - los, bijv. en b. onbeKullern, (kullerte, gekullert) o.ww., zorgd, onbekom merd, gerust, zonder ver
zonder zorg; -miene v., Z. -anllilz.-driet,
Z. kollern,

Kuh— materie, v., Z. m. koepokstof v.; -maul o. koeiemuil in.; - meneer
m. koeienmelker m.; -milbe v. teek v.;
-milch v. koe(ien)melk v.; -mist m. koe mest, koeienmest m.; - molken mv. hui,
wei v.

KUhn, ( -er, -st) bijv. en b. koen,;
stout, vermetel, onverschrokken, onver-^
saagd; -er Soldal, stout, dapper; ein -er'
Mann, stout, vermetel; - sprechen, stout,
vrijuit; ist er - genug, diesz zu sagen, is
hij vermetel genoeg &; -er Ausdruck,
stout, vermetel, gewaagd; -es Bild, -es
Wort, ferm, flink; -e Treppe, steil, hoog;]
einen -en Pinsel haben of [duren een
stout penseel hebben, flink, ferm schilderen; -heil v. stoutheid, koenheid, vermetelheid, driestheid, onverschrokken
►ndheid v., moed m.,-heid,onbscr
stoutmoedigheid v.; ich traue ihm eine
solche — zu, ik acht hem tot zulk een
Kumm, (-(e)s, mv. en) m. trog, Kt .mmern, (kiiminerte, gekumwaagstuk & in staat; (i. k. bet.) vermemen) bedr. ww. (Rechtspr.) beslag legbak in. voor nat veevoeder.
telheid, onbeschaamdheid v.
Kihnlieh, ( -er, -Si) bijv. en b., KUmme, (-n) v., Z. Kurnpf ( 2 ) gen op, in beslag nemen, arrestee(Zeew.) (van een haven), havenkom v., ren; 2. kommer verwekken, bedroeven,
Z. kühn.
verdriet aandoen; Ihre Lage kumnierl
Kthnling, (-(e)s,mv.-e) m.waag- dok, bassin o.
hals m.
Kummel, (-s, mv. Kütnmel) m. mich, bekommert mij, maakt mij onKihnmuth, (-(e)s) m., z. m. komijn m.; 2. karweizaad o., karwei v. gerust; it. das kummert ihn nicht, daar
bekreunt hij zich niet, dat is hem-om
Kimmel - birn(e) , (-en) v. peer.
moed m., stoutmoedigheid v., Z. KiihnV. met komijnsmaak; -branntwein m. ko- onverschillig; I1. wed. ww. sich uber of
heil.
K^.h-pacht, (-packt(e)s , mv. mijnbrandewijn, slechte brandewijn m.;, um etw. -, zich bekommeren, zich be-páchte) m. veepacht, melkpacht v.; -brod o. komijnbrood o.; -bruhe v. ko-Í kommerd maken, zich ongerust maken,
-pachter m. melkpachter, veepachter mijnsaus v.; -kk[er m. komijnkever m.; zich verontrusten, zich storen aan, zich
m.; -pachierin V. veepachtster, melk- -kkse m. komijnkaas v.; -myrihe v. wel- bekreunen; er ki ;nnterl zich urn nichts,
pachtster v.; -pastinake v. veldpastinak riekende mirte v.; -di o. (Gen.) komijn - hij bekommert zich om niets, geeft nerv.; -peterlein o. wilde kervel v.; -pita in. olie v.; -p/laster o. koruijnpleister v.; gens om.
koeiepoot m. (een paddenstoel); -pocke -silge V. peterselie v. met karweiblad;. Ktimmerniss, (-e) v. bekommeV. koepok v.; 2. mv. -n, pokken, kinder- -stein m. steensoort V. met inwendige' ring, zorg v., verdriet, leed o., Z. Kampokken v. mv., kinderziekte v.; einent komijnvormige deden; -suppe v. komijn - nier; 2. tegenspoed m.,ongeluk o.,ramp na.
Kinde die —n einimp[en, een kind inen- soep v.; -traube v. groote welriekende K^.mmer-schwer,bijv.nw .droe
druif v.; .ti rke m. (Student.)' student m. vig, treurig, noodlottig, kommervol; -tag
ten, vaccineeren.
Kthpocken-arzt , (-arzi(e)s, die in de nabijheid van eene academie- m. kommervolle dag, noodlottige dag m.;
mv. -orate) m. koepokkenarts, vac- stad thuis is; - wasser o. komijnwater o. 2. tot het in beslag nemen bepaalde dag
;

-

;

;

-
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m.; (Zeew.) -tage m. mv. vastendagen
KUnden, (kundete, gekundet) bedr.
m. mv.; -voll bijv. en b. kommervol, ww., Z. ankundigen.
kommerlijk, treurig, ellendig; —er Tag,
Kundenbrod, (- brod(e)s, mv.
-bröde) o. brood o.,dat niet grootti vracht
Z. -tag; 2. Z. jammervoll.
vervoerd wordt.
-schepn
Kumm(e)t, (- (e)s, mv. -e) o. (van
een paard), gareel, haam o., halsband m.
Kunde., (- s, mv. Künder) m. aan
heraut m.; (i. k. bet.)-kondiger,b
Kumm (e)t-decke, (- n) v. haa mkap, lederen kap v. boven het gareel; verrader, aanbrenger, verklikker ni.
-deckel m. reiskof er m. bestemd om door Kundig, ( - er, -st) bijv. nw. (met
paarden gedragen te worden; -fell o., Z. den 2n nv.) kundig, bedreven, ervaren.
-decke; -geschirr o. Duitsch gareel o.; bekend met, geoefend; einer Sache - sein,
-horn o. krom uitstekend uiteinde o. bekend zijn met, bedreven zijn in; ein
van de helft des haams; -kappe v., Z. -er, een kenner, geleerde m.; -keil v.
-decke; -kefte v. haamketting m.; -kis - ervaring, bekwaamheid, geoefendheid,
sen o. haamkussen o.; - macher m. ga- bedrevenheid v.
reeltuigmaker m.; -p[erd o. haampaard,
Kundig, bijv. en b. bekend, puin gareel trekkend paard o.; -stock m. bliek, openbaar, ruchtbaar; - werden,
Na
o.;-stóckern.haam- ruchtbaar worden,bekend of publiek worgareelhout, Naamhout
den; -keit v. bekendheid, openbaarheid,
houten o. mv., haam o.
KUimmigstein, (-( e)s, tnv. -e) ruchtbaarheid v.
m. vena`snavel m., versteende slak v., Kundigen, (lcundigie, gekundigt)
bedr. ww., Z. anku-ndigen; it. aufkunversteend schelpdeksel o.
Kummkarren, rens, mv. -ren) digen.
Kindigung, (- en) v., Z. An-,
m. stortkar v.
Kumpan,(- (e)s,mv.-e)m.(Volkst.) Ver -, Au/'kundigung.
makker, kameraad, gezel m.; ein lustiger
Kjndin, (-neus) v. (w. i. geb.)
-, een vroolijke klant of kwant,snaak m.', vrouwelijke klant v., cliënte v.
Kumpe, n, inv. -n) m., Z. Kunz- KUndlich, hij w., Z. kundig.
Kundmachung, en) v.bekendpan; it. heler m.
Kampen, (- s, mv. Kampen) m., making, afkondiging, publicatie v.
Z. Kumpf (2).
Kundmann, -mann(e)s mv.-leuKumpf, (-( e)s, mv. -é) m. (in een te) m., Z. Kunde (Hand.).
molen), drijfwiel o.; 2. kom, nap v., bak
Kundschaft, (- en) v. (Hand.) Z.
m., spoelkom v.; (Giet.) bekken, bassin Kunde (2); 2. kennis, tijding v., bericht,
naricht o.; (van een handwerksman),
o.; it. Z. Walktrog.
Kund, bijw. bekend, openbaar, pu- livret, bewijs o. van goed gedrag; - von
bliek; jemn. - werden, iemand bekend einer Sac/ic haben, Z. kundig; sick aal worden, ter iems. kennis komen; - ma- legen, - einziehen, bericht inwinnen;
chen of -thun, bekend maken, afkondi- (Krijgsw.) kondschap, ontdekking, ver
v.; auf - sein, op kondschap zijn,-kenig
gen, doen te weten; - werden, bekend
op verkenning uit zijn; it. oaf- ausgehen,
worden, ruchtbaar worden.

Ktinf tigkeit, (-en) v. toekom
staat, toestand m., hoeda--stighedv.,
nigheid v., van iets toekomstig; 2. toekomstigheid v., toekomstige, toekomstig
aanzijn o.; 3. toekomst v.
Kuni gundenkraut, (-kraut (e) s,
niv. -krkuter) o. leverkruid, boelkenskruid, koninginnekruid o.; 2. affelkruid
o., tweetand m.
Kunkel, (-n) V. spinrokken o.;
(fig.) spinsters v. mv., gezelschap o.
spinsters, spinvertrek o.
Kunkel-adel, (-s) m., z. in. vrouwenadel m.; -band o., -brief m., Z. Rockenbrief; -lehen o. vrouwenleen, spilleleen o.; -magen m. bloedverwant m. van
moederszijde.
Kunkein, (kunkelte, gekunkelt)
bedr. ww. heimelijk verruilen, knoeien,
bedriegen, konkelen.
Kunst, (Künste) V. kunst, kunst
handigheid, behendigheid, kunste--grep,
narij v.; ihre Schónheit isl -, is niet natuurlijk, is kunstmatig; 2. geschiktheid,
vaardigheid, bekwaamheid v.; (Spr.) bricht man nicht vom Zaun, de kunst
waait iemand niet aan; 3. kunstmatig
gemaaktheid v.; in dieser Gruppe-heid,
herrscht /ju viele -, er is te veel gekunstelds, te veel gemaakts in &: it. das ist
keine -, (gemeenz.) dat is geene kunst,
dat is niet moeielijk; 4.handigheid,kunstgreep, behendigheid, kunstvaardigheid,
goochelkunst v., goochelstuk, kunststuk
o.; eine geheime -, geheime kunst, slimheid v., list v.; II. kunst, kundigheid,
kennis, vaardigheid,leer, wetenschap, methode, handelwijze v.;Kennerder- ,kunstkenner, man m. van de kunst; gemeine,
handu}erksmr szige Kiinste, werktuiglijke,
machinale kennis v.; brodlose -, kunst v.,

dizie v., klanten m. en v. mv.
Kundschaften, (kundscha f fete,
gekundschaftet) o. ww., m. h. gaan onderzoeken, bericht inwinnen, onderzoek
doen, informeeren; (Krijgsw.) den vijand
verkennen, op verkenning uitgaan.
Kundschafter, (- s, mv. Kundscha Eter) m., —in, nen) v. kondschap
per, verspieder, verkenner m.. kondschapster, verspiedster v.
Kundsehafterel, en) v. bespiederij, verkenning v.
Kundschaftsposten, (- posfens,
mv. -posten) m. (Krijgsw.) verkenningspost m.
Kundwächter, wachters, mv.
-wáchter) m. (Zeew.) doodshoofd o. van
het blinde zeil; 2. sloepinhaler m.; 3. neer haler m. van het logzeil.
Kunft, (Kiinfte) v • komst, aan
toekomst v.; (Kath.) Advent m.-komst,
Kunftfest, (- es, mv. -e) m. (Kath.)
Advent m.
KUnftig, bijv. en b. toekomend,
aanstaande, toekomstig, in het vervolg,
later, voortaan; der -e Monat, de toekomende of volgende maand; in's -e, Z.
kun f tighin.
Ktj.nftighin, bijw. in liet vervolg,
voortaan, in de toekomst.

onderhoud kunnen voorzien; freie Ku?aste, vrije kunsten v. mv.; die schónen
Kiinste, de schoone of fraaie kunsten v.
mv.; (Teekenk.) schwarze - ,graveerkunst
V. in zwart; schwarze, Passauer -, zwarte
kunst, hekserij, tooverij v.; geheime -,
geheime kunst v.; III. (Waterb.) Z. -gezeug; 2. openbare bron of fontein v.
Kunst—adel, (-s) m., z. m. adel
m. der kunst, adel m. der kunstenaars;
2. toppunt o. der kunst; -akademie v.
academie V. der kunsten; -anlage v. aanleg m., vatbaarheid, geschiktheid v. tot
kunst, talent o.; 2. (Bouwk.) kunstaanleg,
kunstmatig aangelegde tuin m., park o.;
-arbeit v. kunstwerk, kunststuk o.; -arbeiter m., Z. Kunstler; -ausdruck m.
kunstuitdrukking v., technische term m.;
-ausstellung v. tentoonstelling v. van
kunstwerken; -ban m. kunstgebouw o.;
2. kunstige samenstelling, kunstige inrichting v.; -beflissen bijv. nw. nijver,
eene kunst beoefenend; --heit v. nijver heid, beoefening v. der kunsten; -beruf
m. roeping v. tot de kunst, aanleg m.,
talent o.; -beschreibung v. kunstbeschrijving, nijverheidsleer, technologie v.; -betriebsam bijv. nw., Z. -beflissen; —keit
v., Z. -beflissenheit; -bild o. kunststuk,
voortbrengsel o. der kunst; -bildung v.

(-

(-

(-

K.ndbar, bijv. en b. bekend, pu- op verkenning uitgaan; (Hand.) klan-

bliek, openbaar, ruchtbaar; -keit v. bekendheid v., openbaar worden o., ruchtbaarheid v.
Kunde, v., Z. m., Z. Kundmachung;
it. Kundschaft (2); 2. (-n) v. kennis,
kunde v., bericht, naricht, melding v.;
- von etw. haben, kennis, verstand heb
bekend zijn met; - von etw.-benva,
nehmen, kennis nemen van, zich bekend
maken met, onderzoeken, nagaan; 3. kunde, kennis, kundigheid, wetenschap v.,
z. Erd-, Kreuter -kunde 4.
Kunde, (- n, mv. -n) m. en v. bekende, kennis m. en v., vriend, vertrouweling m., vriendin v.; 2. getuige m. en
v., medeweter m.; (Hand.) klant, han
m.; viele -n-delsvrin,copt
haben, goed beklant zijn, veel klanten
hebben; (van een advocaat), cliënt m.,
cliënte v.; einem Handwerksmann -nverschaffen, klanten aanbrengen; -n bekommen, klanten krijgen, te doen krijgen; urn
seine -n bringen, de klanten aftrochelen.
Kundelos, bijv. nw. onbekend,
vreemd, geene kennissen hebbende.
Kunden, (kundete, gekundet) onp.
ww., m. h. bekend, publiek, openbaar,
ruchtbaar zijn; 2. wed. ww. es kundet
sick schon, het wordt reeds bekend, het
gerucht gaat of loopt reeds.

(-

(-

(-
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kunstvoorwerp o.; 2. vorming v. als kun overeenkomende, volgens de regelen der kunstig, met kunst vervaardigd, vernufsmaak m.; -buch o. kunsthoek,-stenar, kust; -genoss m. kunstgenoot, kunst - tig; -e Hand, Z. Künstlerhand; 2. nagetooverboek, goochelhoek o.; -cabinet o. broeder, kunstvriend m.; -genossenschaft bootst, nagemaakt, kunstmatig; -e Haare
kunstkabinet o., Z. -kammer; - dichter V. kunstgenootschap o.; 2. vereeniging vaisch, onecht; -es Gold, onecht; -es Jahr,
m. kunstmatig dichter ni.; -dichtuny v. V. van kunstenaars; -gerállc o., — schat -er Tag, -e Zeil, niet volgens de natuur,
gekunsteld dichtstuk o.; -drechsler m., V. kunstgereedschap o., kuristwerktui- niet werkelijk; (fig.) er zog sich auf eine
—in v. kunstdraaier m., kunstdraaister gen o.; - gerecht bijv. nw.,Z. -genzäsz; it. -e Art heraus, hij hielp zich op eene ver
wijze uit de verlegenheid;(Rechts--nuftige
v.; —arbeil v., -- handwerk o. kunst - Z. -richlig; - geruste o. kunstwerktuig o.;
draaien o., kunstdraaierij v.; -ei/er m. -geschichte v. kunstgeschie^lenis,geschie- w.) -e Alit/el, slimheid, geslepenheid v.;
denis v. der kunsten; 2. verhandeling 2. geveinsd, gemaakt, gehuichekl; -keil v.
liefde v., vuur o. voor de kunst.
Kiinstelei , (-en) v. nagebootste V. over de geschiedenis der kunsten; (van een uurwerk), kunstigheid v.,kunkunst , gekunsteldheid , gemaaktheid , -geschópT o. kunststuk, kunstproduct, stige o.; (fig.) gemaaktheid, gedwongenkleingeestigheid v. in de kuist; 2. over- meesterstuk o. der kunst; -gesel/schaf'! heid, onnatuurlijkheid v.; 2. Z. Künstelei.
Kcj.nst - liebe, v., z. in . kunstlief
dreven, met krullen en sieraden overla v•, Z. -genossenscha f t; -gestange o. (liergliefde v. voor de kunst; -liebend bijv.-de,
kunst, kunstenarij v.; 3. kunstenarij^
-den w.) staken m mv., stangen v. mv.; -gev., wansmaak m.; (gemeenz.) speelgoed o. Í triebe o. kunstig werktuig o., machine' nw. kunstlievend, liefde hebbende voor
Kinsteln, (kiínstelle, gekunstell) v.; -getvebe o. kunstig gemaakt weefsel ale kunsten; - liebfiaber —in, Z. -/'round
o. ww. (gew. i. k. bet.) an einem Dinge o.; -gewerbe o. beroep, ambacht o., dat 4 ; -licbhaberei V. smaak m., liefde v.
-, te veel kunst besteden, onophoudelijk kunst vereischt, kunstvak o.; -geuwerk o. voor de kunsten; -los bijv. nw. kunstebijwerken, knoeien; 2. bedr. ww. kunst fabriek v.; -gezeug o. kunstig werktuig loos, eenvoudig, naief, ongekunsteld; —e
voortbrengen, door kunst voort -matig o., machine v.; -graben m. kunstgraclt Scfireibarl, eenvoudige, ongekunstelde,
bcwerken;gekunstelles-breng,mtkus v.; 2. (Bergw.) duiker m., kanaal o.; natuurlijke stijl; (i. k. bet.) smakeloos;
Gemalde, gekunstelle Musik, te zeer ge- - grift iii. kunstgreep v.; (lig.) list v., -losigkezt v. eenvoudigheid, natuiirlijkkleurd, te veel gedwongen; (van uitdruk geheim o.; -halte v. kunstzaal v., gebouw heid, ongekunsteldheid v.; -marmor m.
gemaakt, gekunsteld, nageaapt;-kinge), o. voor schoone kunsten, museum o., kunstmarmer, stucmarmer o.; -mhszig
(van wijn), vervalscht, versneden; (van galerij v. van shoone kunsten; - handel bijv. nu'., Z. - gerecht; ---keil v. kunstgoud), valsch; es liegt etw. G'ekiinsteltes m. kunsthandel, handel m. in kunst - matigheid, overeenkomst v. met de rein 4-, er is iets gekunstelds, gemaakts voort brengselen; -handler m. kunstkoo- gelen der kunst; - meister m. meester m.
in &; 11. o. zelfst. gekunstelheid v.; ettw. per, handelaar m. in kunstvoorwerpen; der kunst; (Werkt.) opziener m. over de
durch's - verderben, door te veel bijwer- —in v. kunstkoopster, handelaarster v. imachines, machinist m.; (Waterti.) fonin kunstvoorwerpen; -hand/eng v. kunst teinmeester, opzichter ni. overdewaterken verknoeien.
m.; -höhle v.-handelm.,ptwik werken; -acid m. kunstnijd m., nijd m.,
Kunst-erfahren, ( -er, -st) bijv.
wangunst V. tusschen kunstenaars; -pfeinw. ervaren, bedreven, zeer geoefend, kunstmatige grot v.
Kjjnstig, ( -er, -st) bijv. nw., Z. [er m. muzikant m.; - produkt o. kunst
ingewijd in de kunst; —heit, -er[ahrung
kunstproduct o.; —rad o.-vortbengsl,
v. bedrevenheid v. in de kunst; -erfin- l;iinstlich.
K^.nst –j Unger, (-jiingers, mv. rad, raderwerk, werktuig o. voor wadung v. uitvinding v. van e. o. a. kunst;
2. kunstige, vernuftige uitvinding v.; -jiinger) m. bij, die zich op schoone kun terwerken; -recht bijv. nw., Z. - gerecht;
toelegt, leerling m. in, beoefenaar-sten -redner m. redekunstenaar, rederijker
-erzeugniss o. kunstvoortbrengsel, voort
kunst, kunststuk, kunst -brengslo.d ni. van de schoone kunsten; -hammer v. m.; -rednerisch bijv. en b. op de rede
betrekking hebbende, volgens de-kunst
-[áhig bijv. nw. hegaafd met-product.; kunstkabinet o., verzameling v. van zeldgeschikheid voor de kunst,kunstig,kunst- zaamheden, van kunstvoorwerpen; -kam - redekunst; -regel v. regel ni. der kunst;
vaardig, voor ontwikkeling geschikt; nierer m. directeur, bestuurder m. van -reich bijv. nw. (van een zanger), uit
uitstekend; (van uitvindin--munted,
—keit v. kunstvaardigheid, geschiktheid een kunstkahinet; - kenner m, kunstkenv. voor de kunst; - fiirber m. kunstver- ner m.; -kenntniss v. kennis v. der kun - gen), vernuftig, geestrijk, kunstig; (van
ver, kunstschilder m., Z. Schönfarber; sten; - knecht m. (Bergw.) helper m. van werken), kunstvol, met kunst vervaar
vindingrijk; -reise v. kunstreis, kun --dig,
-fäustel m. (Waterb.) hamer m. in wa- eten meesterknecht; -knifi' m., Z. - grif;
terbouwkundige werktuigen; -fechter m., -laden m., Z. - handlong; -leder o. zui- stenaarsreis v.; -reiter m. kunstrijder,
Z. Fechtmeister; -[enig bijv. nw. kunst- gerleder o.; -lehre v. leer v. eener kunst, rijder m. in een paardenspel; -reilerin v.
vaardig, Z. -er[ahren; —keit v. kunst theorie v.; (van eerre wetenschap), tech- kunstrijderes, rijderes v. in een paarden-vardighe,bkwarnheid,p be- nisch gedeelte o.; 2. bedrijfsleer, tech- spel; -richter, —in, kunstrechter, beoordeelaar, vitter m., beoordeelaarster,
drevenheid v. in de kunst; -feiter o. nologie v.
Ktinstler, (-s, mv. Kicnstler) m. vitster v.; -richterei v. (i. k. bet.) krivuurwerk o.; -- werker m. vuurwerkmaker m.; -jindtig bijv. nw. vernuftig, vin- kunstenaar, kunstoefenaar, beoefenaar m. tiek, bedilzucht, censuur v.; -richterlich
dingrijk; -/leisz m. kunstvlijt, nijverheid, der schoone kunsten, artist m.; Tausend bijv. en b. kunstrechterlijk, als kunstindustrie v.; -floss m. (w. i. gebr., Wa- -, duizendkunstenaar, goochelaar, waar rechter.
K^.nstrichte(r)n, (kunstrich-zegrm.
terb.) kunstkanaal o., kunstgracht v.;
Kinstlere_i, V. zucht v., trots m., le(r)te, gekunstriehle(r)t) bedr. ww. (w.
-Freund m. vriend, liefhebber m. der
kunst, beoefenaar m. der kunst, kunst verbeelding v. van den kunstenaar; it. i. gebr.) over de waarde van eene kunst
oordeelen, als kunstrechter beoordeelen.
m.; —in v. kunstvriendin, lief--vriend Z. Kunslelei.
Kiinstler - grille, ( - n) v. kunste- K.nstriehtig, bijv. en b. naar de
hebster, vriendin v. der kunst; .-fuglich
bijv. nw. volgens de wetten der kunst naarsgrit v.; -hand v. kunstenaarshand, regelen der kunst vervaardigd,] uist,nauwkeurig, correct; -keit v., Z. -mászigkeit.
gemaakt; -gabe v. (w. i. gekir.) Z. -f Whig•• hand v. eens kunstenaars.
Kunst-ring, (-(e)s, mv. -e) m.
KUnstieriseh , bijv. nw. den kun
keit; - gártner m. tuinbouwkundige, bloeeigen, overeenkomende met, be--stenar (Waterti.) ring m. van eene waterma
mist m.; -gártnerei V. tuinbouwkunde,
-sache v. voorwerp o. van kunst,-chine;
bloemisterij v.; -,gebaudeo. kunstgebouw, trekking hebbende op een kunstenaar.
Ki nstler - leben, ( - s) o., z. m. kunstvoorwerp o.; 2. kunstzaak, zaak v.
met veel kunst vervaardigd gebouw o.;
- gebilde o., Z. -werk; -ge f uhl o. smaak kunstenaarsleven o.; -sinn m. kunste- betreffende de kunst; -sammlung v.kunstm. voor de kunst; 2. kunstgevoel, gevoel naarsgevoel o., -smaak m., fijn gevoel verzameling v., Z. -hammer; - schacht m.
o. voor de kunst; -geheimniss o. kunst o. voor kunsten; -stol; m. kunstenaars- waterleiding v. in de mijnen; -schatz m.
geheim o. eener kunst; -geist m.-gehim, trots m.; -verein m. kunstenaarsvereeni- kunstschat m., kostbare verzameling v.
van kunstvoorwerpen; -schloss o. kunstvernuft m., vindingrijkheid v.; -gemäsz ging, academie v.
KUnstlieh , ( -er, -st) bijv. en b.' slot, kunstmatig slot o.; -schreiner m.
bijv. en b. kunstmatig, met de kunst
,
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rneubeimaker m.,kunst- meubelmaker m.;
Ktpe, (- n) v. kuip, tobbe, blauw sicht; federery o., Z. -blithe; feil(icht)
—arbeit v., -- handwerk o. kunstmeubel -verskuip. o., -feile v. kopervijlsel o.;-leilev. koper
maken o.; -schule v. kunstschool, school
v.; -lest bijv. nw. (Zeew.) gekoperd,-vijl
Kiipenblau, bijv. uw. blauwverV. voor de kunsten; -schlcarm m. ver- vershlauw.
met koperen platen beslagen; - frischjaagde bijenzwerm m.; - silber o. onecht
Kuper, kt porn, Z. Keper, kepern. ofen m. (Giet.) oven nl. om koper te
zilver, nagemaakt zilver o.; -sinn m.
Kuper, (- s, mv. Kuper) m., Z. louteren; -gang m. kopergang m., ko1unstzin, aanleg m. voor de kunst; it. Ku/er; --spiker m. anderhalfduinis spij- per bevattende galerij v. in eene mijn;
gevoel o. voor het schoone in de kunst;, ker m.
-gare v. [i,jnheid, reinheid v. van het ko-spiegel m. kunstspiegel, optische spieK .pfen, (kiipfte, gekupft) beds. per; -geha.t m. kopergehalte o.; -geist
gel m.; -spiel o. kunstspel, handig spel WW. etw. -, de punt afbreken, afpunten, m. kopergeest, koperspiritus m., Z. Essigo.; -spraclae v. kunstuitdrukking, kunst- afstompen.
saure; -gelb bijv. nu. kopergeel; 2. o.
taal v., woord o. in de kunst gebruiKupfer, (- s) o., z. rn. koper o.; zelfst. (Bergw.) metaalmengsel o. van
kelijk; 2. dieventaal, taal v. van zekere reines -, zuiver koper, rozetkoper o.;- sei- geel koper, lood, tin en galmei; -geld o.,
beroepen.
gerra, koper uitzijgen, afdrijven; schwefcl- Z. -mianze; -gerálh, -geschirr o. koper
Kunstspringen, o. (w. i. gebr.) halliges -, zwavelzuur koper o.; in koperwerk, koperen vaatwerk o.;-goed,
kunsten en sprongen op het koord uit slec`ien, graveeren in koper; (lig.) koper -gesicht o. koperkleurig gezicht, puistig
-voern,ltig.
koperen vaatwerk o.; 2. kopergra--werli, gezicht of gelaat o.; -gewáchs o. rood
Kuist-springer, (-springers,m v. vure, gravure in koper v., koperdruk; 3. koperoxyde o.; -gilbe v. (13ergw.) geel
-springer) m. koorde lauser, voltigeur m.; z. m. koortsige huiduitslag m., puisten aardachtig kopererts o.; -glanz m. ko-sprung m. kunstsprong m.; -slange v. v. mv.; 4. kopergeld o., koperen munt perglans m.; -glas, —erz o. (Bergw.)
(Waterb.) stang V. van een waterwerk;
-stukeno.mv, koperglas, glasachtig kopererts o.; dichpasgeld o.
2. zuiger m.; -stecher m. graveur, graKupfer-ader, (- n) v. (Bergw.) les —, gewoon sa; ►iengedrukt zwavel
veerder m.; -steiger nl. (Bergco.) opzich- koperader, koperhevattende mijnader v.;
koper o.; rolhes —, rood geoxy--zur
ter m. der waterwerken; -strasze v.kunst- -arbeit v. koperwerk,bewerkt koper o.;2. deerd kopererts o.;-glimrner m.mikaachweg, groote weg m.; -sl uck o. met kunst werken o. in koper; -arsenik m. (Scheik.) tig koper o.; -gold o. halfgoud, spinsbek
of kunstig vervaardigd voorwerp, kunst koperarsenik m.; -artig bijv. nw. koper o.; -grin bijv. nw. kopergroen, zoo groen
kunststuk, goochelstuk-vorwep.;2
koperkleurig; -asche v. koperkalk-achtig, als (geoxydeerd) koper; II. o. zell'st. koo., kunst v.; -sti renner m. kunstvijand, v., verkalkt koper o., koperasch v.; 2. pergroen, Spaansch groen o.; (Bergw.)
vijand m. der kunsten; it. beeldstorrner (Bergw.) koperhamerslag m., kopergruis koolzuur koper o.; i t. grasgrunes --, groen
ni.; -sliirmerei v. kunststormerij, vernie- o.; -atlas ►n., Z. federerz; -au jlö,ung v. koolzuur kopererts, atlaserts o., schrik
lingswoede v., wandalisme o.; -lischler koperoplossing v., koperbad o.; - bergwerk
hellgriines —, berggroei o.;-steni.;
m. witwerker m., Z. -schreincr; -luieb o. kopermijn v.; -beschlaq m. aanslag m. eisenschiissiges --, ijzerachtig berggroen
m. aangeboren kunstvaardigheid v., ta- van koper; it. koperen beslag, koperbe- o.; -hall m. (Bergw.) Z. -gehalt; -hallig
lent, instinct o.; -trurnmer m. mv. kunst slag o.; -blatt o., Z. -stick; -blau o. bijv. en b. koperhoudend, koperbevat- verachter-matigepunho.v; (Bergw.) koperblauw o., Z. IIergblau; tend; -hammer m. (Sm.) koperhamer m.;
m. kunstverachter m.; -verein m. ver- -blech o. koperen plaat v., plaatkoper o.; it. kopersmederij v., kopersinelterij, koeeniging v. van kunstenaars, kunstven -bliek m. glans m. van het smeltende pergieterij v., kopermolen m.; —schlag
eeniging v.; - verstand rn. kennis v. der koper; - blumen v. env. (Bergw.) koper m., Z. -asche; - handel m. koperhandel,
kunsten, kunstkennis v.; -verstandige m.
gekleurd kopererts o.; -btuthe-bloemv., koperwinkel m.; it. platenwinkel, prenen v. kunstkenner m., zaakkundige in. en v. rood haart j n koperoxyde o.; -brand tenwinkel, platenhandel ►n.; -handler rn.
v.; -versuch m. proef v., onderzoek o. in m. zwart kopererts o.; ---erz o. aardpek koperhandelaar, handelaar m. in koper;
eene kunst; -verwandler m., Z. -genoss;
kopererts o., koperbevattende lei,-achtig it. plaathandelaar m.; -handlung v., Z.
-volt bijv. uw., Z. -reich; - wasser o. steenkool v.; -brawn (onb.) o. koper - handel; 2. platenwinkel, prentenwinkel
kunstwater o., watersprong m., fontein
koperbruin o.; -bràune-schilferv.n, m.; -hieke v.korrelig berggroen o.;-hornv.; -weise v. manier, kunst v. om Sc te v. rood bruinachtig kopererts o.; -bre- erz o. hoornkoper o.; 2. zoutzuur koper
doen; -welt v. kunstwereld v., kunste- ch.er m. koperbreker, koperhouwer m.; o.; 3. doorschijnend, geoxydeerd groen
naars m.. mv.; -werk o. kunstwerk, kunst -'' --ofen m. oven m. om het koper te zui- uranium o.
stuk, gedenkteeken, monument o.;-widrig veren.
Kupfericht, bijv. en b. koperachbijv. en b. tegenstrijdig, in strijd met de' Kupferchen, Kupferlein, o. tig, op koper gelijkende; (fig.) (van het
kunst; —keit v. toestand m., hoedanig plaatje, prentje, vignet o.
gelaat), Z. kupferfarben.
hetgeen in strijd is met de-heidv.an
Kupfer–dorp, (-dorn(e)s, inv. Kupferig, bij v. en b. Z. kup ferkunst; -winde v. (Bergw.) windas o. bij -donne of -dórner) m. (Giet.) koper o. hallig.
waterwerken; -wort o., Z. -ausdruck; in gezuiverd zilver achtergebleven; -draht
Kupfer -kalk, (-(e)s) m., z. rn.
-zeug o. kunstwerk, o. watermachine v.; in. koperdraad o.; -druck m. koperdruk, koperkalk v., koperoxyde o.; -kies m., Z.
2. (verzam., Waterk.) toestel o. voor plaatdruk m., prent, plaat v.; -drucker -hieke; - kobalt ►n. koperkobalt o.; -kochwaterwerk; -zierathen o. mv. kunstsie- m. plaatdrukker, prentendrukker m.; salz o. koperzout o.; -kónig m. gesmolraden, sieraden o. der kunst; -zweig ni. -druckerei v. plaatdrukkerij v.
ten, zuiver koper; -kram, - kramer m., Z.
tak m. van de kunst, onderdeel o. der of
Kupferdrucker-farbe, (- n) v. - handel, -handler; -krgstalle m. mv.
eerier kunst.
jplaatdrukkersinkt, Duitsche inkt m.;-pa- (Scheik.) koperkristallen o. rnv.; -lachs
Kunterbuut,bijv.en b.(gemeenz.) pier o. papier o. voor koperdruk, plaat m. roodachtige zalm m.; -laden m., Z.
kakelhont, alles door elkander, overhoop.
o.; -presse v. pers v. voor koper--paier -handlung (2); -lasur m.,Z. -blau; -eherKunz, (-(e)s, m. -e) o. (eig.) Koen - druk, plaatdrukkerspers v.; -schwvárze v. erz o. rood geoxydeerd koper o.; -leg o.
raad m. (een doopnaam); (Spr.) es sei zwarte plaatdrukkers inkt m., Frankfor- ijzeren arsenikurn houdende huid v. van
het zwartkoper bij liet smelten; -markasit
of er heisze Hinz oder -, wie hij ook zij, ter zwart o.
laat het wezen, wie het wil, hoe hij ook
Kupfer— d-'utse, (- n) v. groep v. m., Z. -kies; -moos o. oorspronkelijk
heete; láuf t Hinz weg, so koormi - wie koper, hoop m. kopererts; -dule v. smelt- koper o.; -mulm m. kopergeel, koper
als de een heengaat, komt de ander-der, kroes m. voor het koper; -eidechse v.
o.; -naunze v. koperen muntstuk,-bruin
terug, voor dien een ander; er falltdrein, groene hagedis v.; -erz o. kopererts o.; koperen geld, pasgeld o., pasmunt v.
vie - in die Nüsse, hij valt er op aan als - fahlerz o. zilverachtig grijs kapererts
Kupfern, (kupferte,gekupfert) bedr.
mallejan op de hoenders; 2. (Prov.) ka- ,o.; -farbe v. koperkleur, koperachtige ww. koperen, met koper bekleeden, met
ter m.; it. wild zwijn o.; (fig.) dikke kleur v., koperrood o.; - f asben, farbig koper beslaan; 2. bijv. nw. koperen, van
onderkin v.; (Pl.) wilde rozeboom m.
bijv.nw.koperkleurig;—es Gesicht,Z.-ge- koper, uit koper bestaande.
-
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Kupfer-ease, (-n) V. puistneu s koperen o.; -vitriol m. kopervitriool o.; Kurassier, (-s, mv. -e) m. kuras
geharnast of gepantserd ruiter o. -sier,
m.; -natter V. koperadder, venijnige ad- -waare V. koperwaar v., kopergoed, koKurassierregiment, (-(e)s,ma.
der v. van de Levant; -nickel nl. nikkel - perwerk o.; - wasser o. koperhoudend
erts, arsenik- of koperhoudende nikkel water o., oplossing v. van zwavelzuur -er) o. regiment o. kurassiers.
Kurbe(1 ), (-n) v. kruk, spil v.,
o.; -ocher m. koperoker v.; -ól o. (Schei - ijzer; it. -weiszerz o. wit kopererts o.;
k.) koperolie v.; -oxyde o. (Scheik.) -werk o. prentwerk, plaatwerk, prenten handvatselo.; (Draa+ltr.) kruk v.; (Spoorkoperwerk o.; it. werken o.-boek.;2 w.) kromming, wending v., draai m.
tweede koperoxyde o.; — ammoniak o.
Kurbel-bander, o. niv . (I)rukk
(Scheik.) verbinding v. van ammoniak in koper; -wicke v. samengehoopt groen
met koperoxyde; -oxydul o. (Scheik.) koolzuur koper o.; -volle v., Z. Haar- krukrien► m.; -beuwegung v. spilbeweging,
eerste koperoxyde o.; -pecherz o. (Berg- wolle; -zeche v , Z. - bergwerk; -ziegelerz krukbeweging v.; -damp/'niuschine v.
w.) pekachtig kopererts o.; -j hosphor- o. steenachtig of steenkleurig koper- st.00irrmachine v, met eene spil; -gri( m.
sáure V. met phosphoorzuur verbonden erts o.; -zuckersalz o. (Scheik.) suiker - handvatsel o. van de kruk; -radachse v.
koper o.; -platte V. koperen plaat v., blad houdend koperzout o.; -zuschlag m. (SI ► oorw.) as, spit v. van een krukrad;
-rolle v. hefboom ni.; -spiesz in. braad
o. koper; -presse v., Z. -druckpresse; suieltrnrddel o. voor koper.
Kuppehen, o. (verkl.) topje,
Z. Fanyeisen; -stange-spito.;(Jachw)
-probe v. koperproef v., onderzoek o. naar
V. houten of ijzeren hefboom nl., die aan
het gehalte van het koper; -queue v. ko- kruintje o., Z. Kuppe.
K^ippe, (-n) v. top, kop m., kruin, eene machine de beweging mededeelt,
per bevattende bron v.; -rauch in. (Giet.)
Z. -rusz; 2. (Bergw.) vitrioolaarde v.; kroon v.; (van een reiger), pluimbos rn.; wipatok m.
Kjrbiss, (-es, mv. -e) m. pom-rost m. koperrood, vitriool o., koper- Nagel mil einer brei/en -, spijker m. met
poen m., kauwoerde v., watermeloen m.,
roest m.; (Bergw.) Z. -gran (2. Berges.);,, een breeden kop m.
Koppel , (-n) v. (Bouwk.) koepel kalebas v.; dthiopischer, saurer -, Z.
(Giet.) koperen rooster in.; -rosikup fer'
o. knperroestkoper o.; -rolh bijv. nw., Z. m., koepelgewelf, koepeldak o.; 2.(Outlk.) A/jenbaum; anierikaoischer -, A menikaan
wilde komkommer v.; 2.-sehkalbro,
- f arben; 2. o. zelfst. koperrood o., koper- koepelvormig gewricht o.; (Giet.) helm
kleur v.; (Berges.) Z. -oxydul; -rölhe v.,'. in., deksel o., kap v.; (Org.) die -n, het (Nat. kist.) weiszer -, tweebultig dier o.
KUrbiss-apfel, apfels, mv. -ápZ. -roth (2); (Bergw.) gedegen koper o.; cilinderraam o., toonspanen V. mv.; J.
fel) in. pompoenappel m.; -ar/en v. nov.
-rust m. (Giet.) koperroet o.; - salmiak (Jachtw.) Z. Koppel.
Koppel band, (-band(e)s, mv. ;Pl.) pompoensoorten V. mv., pompoen
m. ammoniak bevattend koper o.; -salplanten v. mv.; -artig bijv. en-vormige
miakblumen V. mv. ammoniak bevattende -bander) o. (Jachtw.) koppelband m.;
koperbloemen V. mv.; - salpeter m. koper -bdndig bijv. nw. aan den koppel gewend; b.pompoenachtig,pomhoenvorniig; -bauw
-salz o. (Scheik ) koperzout-salpetrv.; -dach o. koepeldak, helmdak o., koe in. kalebasboom m.; 2.; Z. Afenbrodbaum,
-pelm. -birne v. kalebas, kalebaspeer v.; -Glatt
o.; -sammlung V. verzameling v. van plaKuppelei, (-en) V. koppelarij v., o. pompoenblad o.; -brei in. kalebasmoes
ten of prenten; -sand m., Z. Atacamit;
—erz o. zandachtig berggroen o.; -sau koppelen o.; (gein.) bedrijf o. van hoe- o.; -flasche v. kalebasflesch, uitgeholde
kalebas v.; -(órmig bijv. en b. pompoen
V. (Giet.) onzui verzwart koper o.;-scheibe renwaard.
-/'Tucht v. pom--vormig,kalebs;
V. (Giet.) staaf v. gesmolten koper; -schere Kuppelholzchen, o. mv. (Org.)
poen m., kalebas, kauwoerde, pompoen
V. (Zuiv.) koperschaar v.; - schiefer in. koppelhoutjes o. mv.
Ku ppeln, (kuppelte,gekuppelt) bed r.
vrucht v.; -geccachse o. nov. pom--achtige
koperschiefer o.; -schlacke v. kopersintel
m., koperschuim o.; -schlag m. koper- ww. Hunde -, koppelen, den koppel aan poenplanten, kalebasvormige planten v.
aan twee samenbinden;-legn,tw inv.; -holte v. priëel o. van poinl^oenblaschilfers v. mv., afval m. van koper;
-schiange V. (Nat. hist.) blindslang, ha- (Bouwk.) Bildsdule -, paarsgewijs bijeen deren; -kern m. pompoen -kern v., -korgeslang v.; -schlich m. door gloeiing ver plaatsen; (lig., gerneenz.) koppelen, tus- rel v.; -kirsche v., Z. Schwarzwurz; -wurm
koper o.; -schmied in. kopersmid,-kregn schenbeide komen om een huwelijk tot m. kaawoerde- lintworm, platte, pomkoperslager, ketelmaker m.; 2. (Nat. hist.) stand te brengen, paren; jem. -, jemn. poenkorrelvormige worm m.
Kuren, (kor, gekoren) bedr. ww.
violetkleurige tor v.; -schmiede v., Z. eine Frau -, eene vrouw doen krijgen,
onr. (veroud.) kiezen, verkiezen, uitkie-hammer; -schmiedsnagel m. ketelma - doen huwen.
Kttppelpelz, (-es, mv. -e) m. zen, uitzoeken.
kersspijker, koperen nagel m.; -schmiedsKuren, kuriren, (kurte , gekurt
waare v., Z. -waare; -schröter m. (Giet.) (Scherts.) koppelaarsloon, geschenk o.
koperbeitel m.; -schrölling m. (Muntw.) voor het tot stand brengen van een hu- en kurirle, kurirt) beds. ww. genees
behandelen, genezen, herstellen.-kundig
koperen muntplaatje o.; -schwarze v. wek; -thurm m. koepeltoren, koepel m.
Kamppen, (kuppte, gekuppt) bedr. Kuren, (kurte, gekurt) bedr. ww.
(Bergw.) koperzwart o.; - smaragd m.
smaragdachtig koper o.; -späne m. rnv. ww. einen Baum -, toppen, snoeien; in een kerspel verdeelgin.
Korre, (-n) v. (Nat. bist.) kalkoen
kopervijlsel o.; -spath m. koperspaath o.; die Nagel -, afknippen, afsnijden, afm.; 2. knorhaan, zeebarbeel in.
-spiritus m., Z. -geist; -spreitzel o. uit knagen.
Kuppig, bijv. en b. met een top of Kurrhahn, (-hahn(e)s, mv. -huhkoper o.; - sterher m. koper -gespron
boekdrukker-graveum.;2(Nthis) eene kruin voorzien; (Nat.bist.) -e Meise, ne) m., Z. Birkhahn.
Kurrig, ( -er, -st) bijv. nw. luimig,
m.; -stecherei, -stecherkunst v. plaatsnij - kuifmees V.
Kuppler, (-s, mv. Kuppler) m., gemelijk, twistziek, ongemakkelijk.
kunst, graveerkunst v.; -stern m. koperKUrschmied, (-(e)s, mv. -e) m.
steen, ruwsteen m.; -stich m. kopergra- —in, (-nen) V. koppelaar m., koppelaarvure, prent, plaat v., Z. Kupfer (2); ster v.; 2. (gem.) Z. Hurenwirlh; -hand- smid en paardenarts m.
Kirschner, (-s, mv . Kerschner)
--cabinet o. verzameling v. van prenten, werk o., Z. Kuppelei.
Kupplerisch , bijv. nw. naar de ni., —in, (-nen) V. bontwerker, pelterij prentkabinet o.; --handler m. prenten
plaathandelaar in.; —hand--verkop, manier van een koppelaar, gaarne aan maker in., bontwerkster v.
KUrschner arbeit, ( en) v.
lung V. prentenwinkel, plaathandel m.; elk. koppelend.
Kopp–meise, (-n) v. kuitmees v.; bontwerk o.. pelterij v.; -gare v. loog-stu[e v. stukje o. kopererts als proef,
koperproef v.; -ta[el v. plaat, prent, -nagel m. kleine spijker m. met grooten water o., toebereiding v. der vellen tot
bontwerk; - handwerk o. of Kürschnerei
gravure v.; -thaler m. koperen daal- kop. kopspijker m.
V. bontwerkersambacht o.; -laden m.bontK^.ppse, (-n) v., Z. Kuppe.
der m.; -tiegel m. (Klokk.) hellende
winkel, pelterijhandel m.; -nath v. bont
Kur, Z. Chur; it. Cur.
goot v., door welke het gesmolten meronde naad m.; -waare v. bont,-werksnad,
Kur%nzen, (kuranzte, gekuranzt)
taal in den klokvorm vloeit; -tinktur v.
bontwerk o., pelterijen v. mv.
koperverf v.; -titel m. gegraveerde titel bedr. ww., Z. koranzen.
Ktirsner, &, Z. Kiirschner.
KL rass, ( es, mv. e) m. kuras,
m. met figuren en sieraden; 2. titelplaat
Kurz, (kürzer, kürzest) bijv. en b.
v.; -verkleidung v. (Zeew.) kopering v., borstharnas, pan(t)ser u.
.)

(-

-

-

-

-

-
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Kus.

(van een kleed), kort, niet lang; kiirzr

- erzkhlen, beknopt., kort; rich der - bi
fleiszigen, zijn best doen om kort te zijg
anspannen, te kort aanspannen; ein -e zich op beknoptheid V. toeleggen; in d^
dicker Mensch, kort en dik niensch, pro grósztmáglichen -, zoo kort mogelijk;
v.; jem. um einen, Kopf lcurzer reacher aller - sagen, in weinig woorden. bf
machen, korter maken, inkorten; zu

iem. het hoofd afslaan; (Volkst.) een ko knopt; (fig., gemeenz.) korting, afkoi
kleiner maken; den Zaum ki rzer holte? ting, schade v.. nadeel, verlies o.: 2. i
den toom inhouden; (tig.) jem. - hopei der -, Z. bald; o. korte lettergreep, kor]
kort houden, over weinig meester later letter v., korte klank of klinker m.
niet veel geld geven; das ist das Kirraest^
K * rzen, (kurzle, gelkicrz t) bed
der kurzesle Weg, dat is de korste wei ww. etw. -, korter maken, verkorten, al
het gemakkelijkst; etw. - and klein sch.la korten, inkorten; eire Wort -, afkortei
gen, kort en klein slaan, geheel aan stuk verkorten; da.c Lefere -, verkorten; dc
ken; -es Gesichl,kortzichtigheid,bijzend Lolin -, verkorten, korten; die Zeit ,
beid v.; den Kürzern zielen, (gemeenz. korten, aangenaam doorbrengen; Bich d
het onderspit delven, het lootje leggen Zeil durch Vergniigeu -, zich vermaket
zu - kommen, te kort komen, te weini zich den tijd korten.
hebben, schade lijden; es geschieht ihi
Kurz — $ug(e)lig, bijv. en b. kort
nicht zu -, (gemeenz.) hij verliest er niet vleugelig, met koï te vleugels; - fluuglr
bij; (Jachtw.) -es Wildpret, teelballen m m. kortvleugelige, vogel rn. met kort
mv. van het hert; (Hand.) -e Waarr vleugels; -fusz m. kortvoet, kortpoot m
ijzerkramerij, kleine waar, snuisterij v, -fiis_ig bijl. en b. kortvoetig. kort poe
-e $rube, korte saus, magere saus v, tig, met korte voeten of pooten; -ge/as:
(Hergw.) -es Feld, klein veld, heperk hijv. nw beknopt , bondig; -gefcsselt bijl
veld o.; -e Schicht, kort dagwerk o.; 2 nw. (Rijk.) (van een paard), kort gekoo
kort, van korten duur, niet langdurig - geschoren bijv. nw. (Lakenw.) kort ge
vluchtig, voorbijgaand, kortaf; ( Hand. schoren; -geschzvanzt bijv. nw. met kor
aal -e Sic/it, op kort zicht, weinig tijd ten staart. kortstaartig; -geitehr o. kot
na zicht; -e Dater, korte duur, kortston geweer, kort wapen, kort schietgewee
diglieid, kortheid v.; vor -er Zeil of vo o., karabijn v.; -haarig bije. nw. kort
Kurzem, voor korten tijd, kort geleden harig, met kort haar; -hals m. korthal
weinig tijds geleden; - vorher, kort t m., persoon ni, of dier o. met korte
voren, weinig tijds te voren; über lan hals; -halsig bijv. en b. korthalsig, ee
oder -, uber - oder lang, vroeg of laat korten hals of riek hebbende; -lrin, bijl
eine -e Silbe, korte lettergreep; ei,n -e en b., Z. kiirzlich; -kopf m. driftkop m.
Gedachtniss haben, een kort. geheugen driftig, opvliegend mensch m.; -kopt
een slecht geheugen hebben, kort vat bijv. uw., Z. -angebunden; -lebend hijs
memorie zijn, vergeetachtig zijn; -ei !nw. kort levend, nier. lang levend; -leibi
Athem haben, kortademig zijn; eta. , bije. nw. een kort lijf hebbende.
KUrzlich, bijv. en b. korteling'
machen, kort maken, niet lang bezig zijt
met; sie ist - of sie (asst sich - in ihrer onlangs, sedert kort, kort geleden; 2. ii
Briefen, zij is kort, schrijft kort; i? het kort, kortelings, met weinig woorden
Antuworten, kort, laconiek; (van een rech.
Kurz—messerschmied, (- . e),<
ter), - and gut enlscheiden, een kort er mv. -e) m. messen- en vorkensmid m.
juist oordeel vellen; - and deutlich er• -nasig bijv. nw. kortneuzig, een kortei
klaren, kort en bondig, kort en B uide neus hebbende; -our o. kort oor o.; 2.Z
lijk;-er Hauplinhalt,korte inhoud; -abbre• -ólr,ri,q; -nhrig bijv. en h. kortoorig, kort
then, kort, plotseling, onverwacht; jent. of kleine ooren hebbende; -rock m. kort.
- abfertigen, heenzenden, wegjagen; -wey. rok, korte rok m., korte, jai v.; - rotti. m
-um, ich will es nicht, kort en goed (Wijng.) Z. kleerolb; - schattig bijv. er
kortom, ik &; (Volkst.) jem. - and lans b. kort relladowig; (Aardr.) ---e Volkei
vennen, allerlei scheldnamen geven; in of ---e, kortschaduwigen, hewoners dei
Kurzem, binnen kort, weldra, spoedig. heete luchtstreek; -rchnàbelig hijv. nw
K^.rz —ahrig, hijv. en b. (PI.) kort kortsnavelig, kortbekkig, een korten ons
korte aren; -angebanden bijv.-arig,met vel hebbende; -schreibekunst v. verkort(
nw. (fig., genueenz.) driftig, opvliegend, schrijfkunst, stenographie v.; -schub m.
oploopenrl; -arm rn korte arre m.; -ar halopel o. in beperkte ruimte; -schrvan.
bijv. uw. kortarmig, met korte ar--mig in. korte staart iii.; 2. (Nat. hist.) kort
arend in. met korten staart:-star,goe
men; -athmig bijv. en b. kortademig;
(Gen.) aamlrnrstig; -alhniigkeit v. kort - 3. Amerikaansche suiker- of honingvogel
ademigheid, aamtrorstiglteid v.; -hein o. in.; 4. Z. Krabbe; -schtvänzig, -schwei/ig
kdrt been o.; 2. (Nat. list.) slang-hage- bijv. en h. kortstaartig, met korten staart;
dis v.; -beinig bijv. en b. kortbeenig, -sichtig bijv. en b. kortzichtig, bijzienmet korte [wenen; (Nat. hist.) met korte Ie; (fig.) kortzichtig, bekrompen, niet
pootes; - bluhend bijv. nw. kort of niet vooruitziende, onnnozel; daze ist der
lang bloeiend; (fig.) kort levend; -bnsseln IIensch zu —, daartoe is & te kortzichig,teonnoozel,zoover ziet & niet; (Hand.)
o., Z. - schub.
Kürze, v. kortheid, kleinheid, be- —er Wechsel, wissel m. op kort zicht, die
perkte uitgebreidheid v.; (van een kleed), ;poedig vervalt; -sichtigkeit v. kortzrchkortheid, geringe lengte v.; (van een tijd), igheid, bijziendheid v.; (fig.) kortzichkortheid, kortstondigheid v., korte duur igheid, bekrompenheid v., beperkt verm.; (van het leven), kortheil v.; in der tand o.; -silbig bijv. en b. uit korte letr

-

,

tergrepen bestaande; (fig.) weinig sprekende, niet zeer spraakzaam; -silbigkeit
v. (fig.) kortheid v. in het spreken, laconisrne n.; -sinn m. bekrompenheid,
kortzichtigheid v., beperkt verstand o.;
-strimnrig hijv. en b. (van een boom)),
kortstammig, kort van stam; 2. dwerg achtig; -stdnngelig bijv. nw. kortstengelig; -slidl m. (PI.) korte stengel, korte
steel m
, .; 2. (Tuinb.) aagtappel, rabauw
m.; -stielig bijv. en b. met korten steel;
-ton m. korte toon, korte klank m.;
-tanig bije. en b. (Spraakk.) met korten
klank; -tc nigkeit v. kortheid v. van Bene
lettergreep, van een woord &.
Kurzum, bil w.. Z. kurv.
Kt* rzung, ( en) v. verkorting, afkorting, korting v.. Z. kürzen; -szeichen
o. (Spraakk.) afkortingsteeken, verknrtingsteeken o.; 2. apostrophe v.
Kurz-waare, (-n) v., Z. leur:;
--nhándler m. ijzerkramer, handelaar m.
in klein ijzerwerk; -iceile v. kortswijl v.,
tijdverdrijf o., uitspanning v., vermaak
n., grap v.; -- wachen, pret maken, grap
maken; -- treiben, schertsen, korts --pen
%vijlen; seine -- Anit jernn. haben, den gek
steken met, gekscheren met.
-

KUrzweilen, (kurzweilte, gek9,urzwellt) o. ww., m. h. kortswijlen, schertsen, gekscheren, „rappen maken, den tijd
prettig of aangenaam doorbrengen; 2.
bedr. ww. jem. -, den tijd aangenaam
laten doorbrengen, vermaak aandoen,
schertsen met.

Kurz- weitig, bijv. en b. kortswijlig, aardiíg, grappig, schertsend, onderhoudend;

--e Reden, Einfá,lle, grappig,

prettig; zvierig bijv. nw. (w. i. gebr.)
niet lang rlurend, spoedig ten einde, voorbijgaand, hersenschimmig; -wildbat of
-

-w rldpret o., Z. kar:; -wolle v. korte wol.

krulwol v.: - wollig bijv. nw. met korte
wol; -zeitig hijv. nw. ---e Sterne, kort
schijnend.

IKusehen, (ku.schte, gekusc/it) o.
tvw. (van honden), plat. breed gaan lig gen; liusche!, ga liggen !; (lig.. gemeenz.)

zwijgen, gedwee zijn, zich onderwerpen,
zoete broodjes bakken, toegeven; 2. wed.
ww. zich -, zich op den buik leggen.

Kuss, (-es, mv. Kiisse) m. kus, zoen
m.; einen -geben, een kus, een zoen ge
kussen, zoenen; (Spr.) einen - in-ven,
Ehren haan niemand rvehren, een onsch uldige klus of een eerlijk vermaak is griet
verboden.

Kusschen, o. ( verkl.) kusje, zoen tje o.

Kissen, (küsste, gekusst) bedr. ww.
iem. -, kussen, zoenen, een kus,een zoen
geven; sick, einander -, elk. kussen, omelzen, omarmen; einero die Hand -,
errands hand kussen; omen noch -,door
tussen wakker maken; einero den. Ernst
on der Slime -, door een kus de rim?elG van het voorhoofd doen verdwijnen;
rhriinen von den Wangen -, door kussen
Ie tranen doen verdwijnen, de tranen
afdrogen;

das Luftchen kï sct die Blume,

let koeltje liefkoost de bloem; ihreBlicke
;lossten sick, hunne oogen ontmoetten elk.

hut.
Kusshand , (-hdnde) V. handkus
m. als bewijs van hulde, eerbied, onder
kashandje o.
-^lanighed;(rz.)
K1^1ss1ich of kt.sslich, hijv. en
b. tot kussen gerna.akt, verdienende gekust, gezoend te worden.
Kuss - ma1, ( - (e)s, mv. -male en
- maler) (mode) plek v. van het kussen;
-mond m. rozenmond m.
Kiste, (-n) v. kust v., oever m.,
strand o., boord, kant m.; an den -n hinsegeln,, langs de kust varen; kings der hin and her segeln, langs de kust krul-

"en.

Kistehen, o. (verkl.) (Bergw.)
houten kruk v., krukje o.
Kjtsten-bewacher, -bewahrer, (-rers, mv. -rer) m. kustbewaar-

der, kustwachter m.: (Zeew.) uitlegger
m., wachtschip o.;

-bewvohner rn . kustbe-

woner, strandbewoner m.; -Iahren o.
kruisen o. langs de kust, kustvaart v.;
-[ahrer m. kustvaarder m.; it. kruiser
m. .; -fahrerei, - [abri v., Z. - handel; - fikse
m. kustrivier v.; - handel m. handel rn.
op de kast, kustvaart v.; -- treiben, lans
de kust varen en daarop handel drijven:
-inset V. kusteiland, eiland o. langs de
kust; -jager rn . kustbewoner en jager m.;
2. (Nat. bist.) strandlooper m. (een vogel); -laffete V. kustaffuit v.; -land o.
kustland o.; -lotse, -pilot m. kustloods
m.; -provinz V. kunstprovincie, provincie
V. langs de kust, zeeprovincie v.; -schi f[
o. kerstschip o.; -schi[fahrt V. kustvaart
v.; ---srehder m. eigenaar m. van een
kustvaarder; -strecke v., Z. -land; =stri.ch
ni. kuststreek, streek V. lands langs de
kust; -wache v. kustwacht, kustverdediging v.; -wachtschiff o. kastwachter m.,
kustschip, wachtschip o., uitlegger m.;
weter V . kustverdediging V.
Klister, (-s, mv. Kiister) m. koster, kerkbewaarder in.; -ant o. kostersambt o.; - dienst m., Z. Nu'.slerei (2).
Klsterei, (-en) v . koster shuis o.,
kosterswoning v., sacristie v.;2. kosters ambt o., kostersbediening v.
K^.tschbaum, (- bauw( e)s, mv.
-brume) m. koetsboom. disselboom m.
-

Syr.

1áu1.
Post-. Land-, postkoets v., postwagen m.,
diligence v".; - and Pi'er'de hallen, paard
en rijtuig honden, equipage houden; 2.
(E3ilj.) schopje o., biljartschop v.; (Tuinb.)
bed o.

K tte1 —bank, (
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bdnke)

V. pens-

hank v.; von der — essen, slecht voedsel
gebruiken; -fisch m. intkvisch m., zeekat v.; - fle che m. tot spijs toeber eide
Dens m.; -hof m. slachtplaats, vleeschKu.tsehen, (utschte, gekutschet) bank, l ►ensmarkt v.; -kraut o. kwendel
In., Onzer- lieve - Vrouwe -veldstroo o.; 2.
0. WW., Z. kulschiren.
Kutschen-bauer, (-n, mv. -n), ww elsches —, wilde thijin m .; o. manne- fabrikant, (-en, mv. -en) m. koet- lijke averuit v.; -markt in. pensmarkt v.,
senmaker in.; -beschlag m. koetsbe.qIag; z. -bank; -schneider, -rváscher m., Z.
o.; 2. Z. -fatter; -bock ni. koetsbok, hok Saltier; - wasser o. aluinwater, gomwain. van rte koets, koetsiersbok in.; -boden ter o. om het papier te glanzen.
m. koetsenmagazijn, rijtuigmagazijn o.;
Katten, (kuttete, gefultel) bed r.
-hicrsle v. rijtui; borstel m.; -finder v. veer ww. uitholen, uitgraven, uitdiepen; l. Z.
V. eerier koets; - fr"n.<ter o. ruit v., raam einkullen; (liergcv.) die walden (a-us)-,
o. van de koets; -fuller o. koetsbeklee- oude mijngangen nasporen.
ding v.; 2. beklceding v. van glen koets Ki tten-geier, (-geiers,mv.-Beier)
bok, van den koetshemel; -gaol in., Z. m. gierkouing in.; -mrsnch m. kapmonnik,
-pferd; -ge schirr o. tuig o. tier koets - Kapucijner monnik m.; -m-nncherei v. kapaar^den, alles wat tot (ie koets behoort; pucijuerstreek in.; 2. zedepreek v., gods-geslell o. onderstel o. der koets; -grits dierrstige zedelessen, V. mv. monnikengem. knop ni. aan de deur der koets; -heus wawel o.; -lydger m. (i. k. bet.) schijn
-vrome,
pilaarbijter m.
n. koetshuis o.; -hiinmel in. koetshes nel
K^ltter, (-s, mv. Kuiter) m. (Zeew.)
in.; - kasten m. bak m. der koets; - kissen
o. koetskussen, kussen a. in de koets; kotter iii.
-kiste v., Z. - kasten; - laterne, -leuchie v
K ttler, (-s, mv. Rattler) m, - in,
koetstantaren, rijtrriglantaren v.; - leder o. -eert) v. hij of zij, die allerlei afval van
lederen klep V. der koets; -macher rn. vleeseli verkoopt, pensrnan, pensverkookoetsenmaker, rijtuigmaker. in.; -p[erd o. per in., persvrouw, persverkoopster v.
koetspaard o.; - polster o. kussen o. der
Kut, (-s, mv. -s) of —thier,
(

koets;

-quasi tn. kwast m. boven aan de (-(e)s, mv. -e) o. (Nat. kist.) eene

koets; -rad o. koetswiel, wiel o. eener
koets; -realise v., Z. -haas; - riemen m.
koetsriem m.; -schlag m. portier o. der
koets; -scnnalle V. gesp m. aan de koets;
-sitz m. koetsbok, bok m. eener koets,
zetel m. in de koets; 2. zetel m. of zitplaats v. achter (le koets; -teppich m.

soort van antilope of hertegeit, condoma M.
Kutz, (-es, mv. -e) m. (Prov.) geitje

paneef, paneel o. der koets.

vleier, strooplikker

0., j onge geit V.; 2. muts v.

Kutze, (-n) V. of Ki tzen, (-s,

mv. Kuizen) m. grof dekkleed o., grove
pij v.; jemn. den -nn stretchen, flikflooien,
koetskleed, koetstapijt o.; -thor o. koets - vleien.
poort v.; -thiir(e) v., Z. -schlag; -trilt
Kutzenstreicher, ( - chers, mv.
m. trede v. der koets; -wand v. koets- -cher) m., —in, (-nen) v. flikflonier,

Kutscher, (..s, mv. Kutscher) m.

ire., flikflooister. vlei
-ster.oplikv

koetsier, voerman m.; -loten m. koet Kux, (-es, mv. -e) m. aandeel o. in
eene naijs; - kránzler m. makelaar m. in
siersloon o.; -sitz m., Z. Kulschenbock.

Kutschiren, (kutschirt e,kuischirt )

aandeelen in

mijnen;- prartirer rij. bed rieg-

o. Ww., ni. S. in de koets of in eerie lijke makelaar, handelaar m. in aankoets rijden; 2. m. h. de koets sturen, deden eener mijn; - schicht v. volle werk,
werk o. van 12 uren in eene mijn.
mennen.
K^ttte, (-n) v. monnikskap v., monKybitke, (-n,) v. vilten tent v.
waarin de Kalmukkein bij familiën saniks;ewaad o.
van de koets.
Ktitschchen, o. (verkl.) koetsje, Kijtte1, (-n) v. (Vleesclrh.) ge- menkomen.
darmte, ingewand o., darmen m. mv., Kybitz, (-es, mv. -e) m., Z. Kibitz.
rijtuigje o., Z. Kutsche.
Kutsehe, (-n) V. koets, karos v., pens in.; 2. Z. Eingeureide; 3. (Nat. hist.) Kyrie Eleison! (Katte.) Heer !
ontferm u onzer
staatsiewagen m.; Stad! -, huurkoets v.; Z. Schiffskuttel.
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Lac,

Lab.

Lac.

L.
L, (L of L's, mv. L of L's) o. 1 V. Ltkbmagen, gens, mv. -gen) in. hagen, toelachen;2. jemn. Beifall -, goed (twaalfde letter ea negende medeklin- lebmaag, leb v.; 2. Z. Lab.
keurend toelachen.
ker); 2. (Bek.) vijftig; (Hand.) Lt. Lolh, Laborant, en, mv. -en) m. schei- Lachen, (lachte, gelacht) o. ww.,
kundige, helper, assistent m. in een labo- m. h. lachen; uber etw. -, om iets lalood; L. Pf. Liesp/und, (ijspond o.
chen; laut -, luid lachen, het uitschateL&b, (-( e)s) o.,z.m.(Landh.) strem- ratorium.
sel o.; (Untlk.) leb of lebbe v.
LaboratQrium, (-riums, mv. ren; aus vollem liaise - , luidkeels lachen;
Labbe, (-n) v. (Volkst.) lip v.; -Tien) o. (Scheik.) laboratorium o., sich salt -, zijn hart ophalen met lachen;
sich krank -, za Tode -, zich ziek, dood
(fig.) mond in.; 2. (Nat. hist.) harder, werkplaats v.
strontvisch ni.; it. drekkever m.
Laborjren, (laborirle, laborirt) o. lachen; - dass man bersten möchte, zich
L&boen, (lahble,yelabbl) bedr. ww. ww., in. h. (Scheik.) werken, proeven, te bersten lachen; - dassderBauch schut waarnemingen, onderzoekingen doen; 2. lert, zich slap lachen, zich den buik moelekken, slikken; it. brassen, zwelgen.
Lubberig, er, -st) bijv. nw. ais etiv. -, aan iets lijden, ergens last van ten vasthouden van het lachen; - dass
(Volkst.) laf, zouteloos; (gem.) lep- hebben, er mede geplaagd zijn.
einem die Augen übergehen, lachen, dat
perig.
L%brador—feldspath, —stein, de tranen over de oogen komen; mit -dein
L&bbern, (labberte, gelabbert) o. in. gekleed veldspaatli o. uit Labrador; - Munde etw. sagen, lachend, glimlachend;
ww. (Volkst.) likken, langzaam drinken, thee rn. thee v. uit Labrador en Paraguay. 2. spotten; einer Sache, über eine Sache
lepperen, opslurpen; 2. Z.schwatzen. Lgbsa1, (-( e)s, mv. -e) o. lafenis, -, om eene zaak lachen, er den spot (den
L&bbig, ( -er, -al) bijv. nw. flauw, verkwikking, verzachting v.; (Lig.) seine draak) mede steken; 3. zich verheugen;
IVorle sind ein - ( r mich, troost m.; das -der Erbe, blijde erfgenaam; 4. (fig.) Z.
smakeloos.
Labebeeher, chers, mv. -cher) isl ein - fur meinen Korper, balsem m., ldcheln; 5. alles lacht in dieser schonen
verzachting v.
Gegend, alles lacht in &, behaagt ons;
m. verkwikkende drank m.
Labefaetiren, (labefactirte, labe- L%bsalben, (labsalbte, gelabsalbt) -de Gegend, bevallige landstreek v.
tiachen, (lachte, gelacht) bedr. ww.
(aclirt) bedr. ww. schokken, doen wan- bedr. ww. (Zeew.) kalefateren, teren,
met teer besmeren; (gemeenz.) lapzalven. (Boschw.) einen Baum -, merken, teekekelen.
Lube—kraut, kraut(e)s, mv. Labung, v., z. mv. lafenis, verfris- nen; Baume-, insnijden om hars in te
zamelen; einen S'eig durch ezn Gehölz -,
-krhuler) o. (Pl.) walkruid o.; wahres sch i ug v.
Labyrinth, (-( e)s, mv.-e) o.dool- een gang door een bosch maken.
of ge/bes -, wetsses - , geel- of wit stremLachknoblaueh, (-( e)s) o.,z.m.
kruid o.; -kühle v. verfrisschende, ver- hof, labyrinth o.; - of - schnecke v. (Ontlk.) gehoorgang m.
manderkruid, geinauderkruid, waterkwikkende koelte v.
L$ben, (fable, gelast) bedr. ww. Labyrinthisch, bijv. nw. als in look o.
L.3ehenswerth,bijv.nw. belachedoen strem ►nen; gelabte Milch, gestremde een doolhof.
Laeeriren ,(lacerirle,lacerirt)bedr. lijk, bespottelijk.
melk.
Lacher, (- s, mv. Lacher) m. lacher,
Luben, (labte, gelabi) bedr. ww. ww. verscheuren; (lig.) belasteren.
laven, verkwikken, verfrisschen; einen
Lacessiren, (lucessirle, lacessirl) spotter m.
Kranken -, versterkende middelen toe- bedr. ww. tarten, uitdagen; (gemeenz.) Lacherhaft, 1 ,cherich, 1dienen; die Seele -, de ziel sterken, op- plagen, kwellen. cherig, bijv. nw., Z. l cherlich (1).
Lgichbar, bijv. en b. (Boschw.) Lacherlieh, ( er, -st) bijv. nw.,
beuren.
L$berdan, (-( e)s) m., z. m. lab- geschikt om gekorven te worden ten geneigd tot lachen; es isl mir gar nicht
einde hars te bekomen, oen door insnij- -, het hoofd staat mij volstrekt niet tot
berdaan V.
lachen; 2. bespottelijk, belachelijk, dwaas;
Labe-sehale, n) v., Z. -becher. ding hars op te leveren.
LabQt, m. (gip.) beest m.; - spielen,, Laehbart, barl(e)s, mv. -bane) jem., elw. - machen, iem. of iets belacheeen beest spelen, maken; jem. - machen, m. lachebek m., onnoozele, altijd lachende lijk, bespottelijk maken, in een bespotte lijkdaglichtstellen; sich -machen, - everiem. beest maken; - overden, beest zijn, persoon ni.
Laehbaum,(- baum(e)s,mv. -báu- den, zich bespottelijk maken of aanstel worden; 2. (fig.) -olden Kurzern zieken,
me) m. grensboom m., Z. Lache, lachbar. i lea; - sprechen, dwaas, mal praten; das
Z. kurz.
Lubetrank,(- lr'ank(e)s,mv.-irdn- Lache, n) v. lach m.; eine laulel -e, het belachelijke; -kelt v. belachelijk '- aufschlagen, in een schaterend of luid held, ongerijmdheid, bespottelijkheid v.
ke) m. verkwikkende drank m.
LabQtspiel, (- es, mv. -e) o. beest- gelach uitbarsten, luidkeels lachen; 2. Lachern, (lacherte,geláchert) onp.
klein moeras o., poel m.; grosze -, wa- ww., m. h. es, lacherf mich, wenn 4', ik
spel o.
L$bewein, ( -(e)s, mv.-e) m. ver- terplas m.; 3. (lloschw.) insnijding of moet lachen als ik; 2. bedr. ww. diese
kerf v. in den bast van een boom tot op Anlworl lacherf mich, doet mij lachen.
frisscheude, verkwikkende wijn m.
Labial, (-es, mv. -e) o. (Muz.) la- het hout; it. die plek, die aan een den- Lach -fa1k, (-en. mv. -en) m. lach biuin o., lip V. of mondstuk o. aan eene eenboom door het harsijzer ontbloot is; valk m.; -[rosch m. lachkikvorsch, moe orgelpijp; -buchslabe m. (Spraakk.) lip- 4. gang m. door een bosch; 5. Z. Lach - raskikvorsch m.; -gans v. lachgans v.
letter v. baum. (wilde .Noordsche gains); - gebrullo. don(-

(-

( -

(-

(-

-

(-

(-

(-

Labijren, (labiirie, labiirt) bedr. Lacheln, (luchelle, gelachelt) bedr. derend gelach, daverend gelach o.
i Lachig, bijv. nw. moerassig, wateWW. (Mue.) die Orgelp%eifen -, lip- of ww., Z. lachen.
Lacheln, (lochelle, gel shell) o. rig; 1. Z. lacherlich.
mondstukken aan orgelpijpen snaken.
Labium, (-s, mv. Labia of Labien) ww., m. h. glimlachen; dumm, eir► fállig, Lach-krampf, (-krampf(e)s,mv.
boshaft -, dom, onnoozel, boosaardig - krampje) m. lachkramp m., krampachtig
o., Z. Labial.
Labkuehen, (-chens, mv. -chen) lachen; (fig.) jemn. -, (van de fortuin, lachen o.; -kuckuck m. lacher, lachkoetoelachen; (van eene plaats),bevallen, he- koek m.
m., Z. Lebkuchen.

Lac.

Lad.

Lad.
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Lechler, (-s, mv. Lächler) m., —in, Lackmusz-absud, m., -aulá- vaarden, oproepen, dagen; jem. vor Ge(-nen) spotter, plaaggeest, sarkop m., sung, V. lakmoes o., lakmoesverf v.; richt -, dagen, dagvaarden, oproepen,
-blau o. lakmoes, lakmoesblauw o.;-papier laten komen; jem. peremptorisch -, iem.
spotster V.
Lach -lust, v. lust m. tot lachen; o. lakmoespapier o.; -pflanze v. lakmoes - op (tegen) een bepaalden dag dagvaarden.
lachlustig,licht lachs; -rome v.lachrneeuw Lack-pfirsche, (-n) v., -pf ir - Laden, (-s, mv. Laden of Laden)

- lustig bijv. nw. geneigd om te lachen, plant v.; -tinctur v., Z. -auflösung.

sich, (-es, mv. -e) m. roodbloemige
maluwe v.; -riem m. (Zad.) achterriem
m.eener koets; -saner bijv. nw. (Scheik.)
-e Sal: e, 1 uctaa t o.;- stengel, -stock, -sure
v. lakzuur o. (Tuinb.) muurbloem v.;
-ti cke v. (Tuinb.) latuw v.; --nkopf m.
Lachs fang, ( es) m., z. m. of kroplatuw v.; -nsalat m. latuwsalade v.;
-fischerei V. zalwvisscherij v.; -[orelle, -viola v., Z. -blame; -waare v., Z.-arbeit.
zalmforel v.; -kind o., -kunze o. jonge
Laconisch, bijv. en b., Z. lakozalm m.; -murane V. zalmmoeraal m.; nisch.
-rogener m. wijfjeszalm m.; -slór m.zalcnLacrymae Christi, v. mv. donsteur m.
ker roode wijn m. aan den voet van den
v.; -musket m. lachspier v.; -ring m. ijzeren ring m. om harsboomen te meten,
Z. lachbar.
Laehs, (-es, mv. -e) m. zalm m.; 2.
(Volkst.) st-kslagen m. mv.; 3. Danziger
-, beste, Dantziger brandewijn m.
-

-

Lach -steig, (-(e)s, mv. -e) rn. Vesuvius.
boschpad o., boschweg in.; -stein m. Laerymatorium, ( riums, mv.
(Prov.) grenssteen m.
-riep) o. tranenfleschje o.
-

Laehs —umber, (-bers, mv. -ber) Lactation, V. voeding met melk,
m. (Vissch.) zeewolf m.; -wehr v., Z. zongen o.
-fang; -weibchen, o., Z. -rogener; -wurm
Laetuk, v., z. m. (Pl .) latuw v.
m. zalmworm m., zalmluis v.; 2. asch- Ladangummi, Laudanum,
grauwe, gevlekte zalm m.
o. laudanum o.
Lacht, m. (Giet.) metaalschuim o., Ldehen o. verkl. laadje o., Z.
metaalslak, glasschuim, ijzerschuim o. Lade.
Lachtaube, ( n) V. lachduif v.; Lade, (-n) v. bankje o., voetbankje
2. lachebek m. en v., meisje o., dat gaarne o.; (Zad.) klein zadel m.; (Org.) windj lade v., Z.Kinnbacken m.; 2. kist v., kast
lacht.
Laehter, (-n) v. vadem, vaam m. v., koffer m.; (H. S.) Z. Bundeslade; 3.
Lachter—baum, (-baum(e)s, niv. kas v. van het gilde.
-baume) m ,Z. Lachbaum; -kette v. meetLade — barte, (-n) v.(Zoutm.) klei
ketting m.; -latte V. meetroede v.;-schnur
bijl v.; -baum in. (Zeew.) laadstok m.,-ne
V. meetkoord o., meetketting m.; - stab wisscher m.; -brief rn. uitnoodigingsm. maatstok m.
brief m.; 2. (Rechtsw.) dagvaarding v.;
Laeh —weihe, (-n) v. kerkuil m., -gat o. (Zeew.) (van het geschut), mond
torenvalkje o.; -zahn m. voorland m. m., monding v.; -geld o. onkosten rn.
Lack, ( (e)s, mv. e) m. en o. gom, mv. van dagvaarding; 2.onkosten m. mv.
hars V. en o., laK o., vernis o.; (Schild.) van laden; -hammer m. laadhamer m.;
Z. Lack/'arbe; 2.Z. Siegellack; 3. (Tuinb.) -haue v. houweel o., hak v.; -kefte v.
Z. -blume.
(Nat.) ontlaadketting v., ketting V. van
La(e)kai, (-en, mv. -en) m. la- eene electriseermachine; - lofel m., Z.
kei, knecht, huisknecht, livreiknecht, -schau fel; -masz o. (Art.) kruitmaat v.;
lijfknecht m.; sdmmtliche -en, dienstbo- 2. lading V.
denpersoneel o.
Laden, (du ladest of lädst, er ladet of
Lack —arbeit, (-en) v. lakwerk ládt, lud, geladen) bedr. ww. oor. laden,
ó.; -arbeiter m. lakwerker, verlakker, opladen; Waaren, Holz -, laden, inladen;
vernisser m.; -baum m. harsboom m.; Waaren in's Schiif, aus dem Schiffe -,
-blume V. (Tuinb.) nagel m., gele sering laden, inladen, lossen, ontladen; (fig.)
v., muurbloem v.; -bringend bijv. nw. jemn. eine Arbeil au f den Hals -, laden,
lakgevend, harsgevend; -crolon (pl.) schuiven; eine Berde nul Bich -, laden,
harsklis V.
nemen; Gotles Zorn au/ sick -, laden,
Lacken, (hrckte, gelackt) bedr. en zich & op den hals halen; ich lade es auf
0. ww. loopen, springen, achteruitslaan. mich, ik neem het op mij, belast er mij
Laeken, (tackle, gelackt) bedr. en mede; 2. die Tabaksp fei fe - stoppen, vul
0. ww., Z. lackiren.
den Magen volt -, laden, overladen;-len;
Lekenriem, (-(e)s, mv. -en) m., (Krijgsw.) das Gewehr -, laden; lad!!,
Z. Lackriem.
laadt het geweer!: (Art.) schart -, met
Lack —farbe, (-n) v. lak o., lak scherp (kogels, kartetsen) laden; mil
lakkleur v.; (Scheik.) kleur--verf.;2 Schrot -, met schroot (glas, spijkers &)
lak , gekleurd lak o.; -jirniss m. lakver- laden; blind -, met los kruit laden; (Giet.)
nis o.; -gewerk o. lakfabriek v.; -hurz m. in den smeltoven brengen; II. o. zelfst.,
harslak o. en v.; 2. kopal, gomkopal v.; Z. Ladung.
-iiolz o. harstboom in.
Laden, (du luidst, er Bidt, lud, gelaLaekiren, (lackirie, lackirt) bedr. den) bedr.ww.zuetuw. -,noodigen,uitnooww. lakken; lackirle Arbeit, Z. Lackarbeit. digen; jem. zit Gast -, iem. te gast, ten
Lackrer, (-s, mv. Lackirer) m.,^ eten vragen, uitnoodigen; jem. zur LeiZ. Lackarbeiter.
che -, iem. ter begrafenis verzoeken, uit
die Geludenen, de-nodige, ;
Laekmusz, (-es) m., z. m. lakgasten, de genoodigden; (Recbtspr.)dagmoes o.
-

-

-

m. luik o.; gegillerte -,jalouzieën v.'mv.;
Fall -, valluik, valblind o.; (Zeew.) geschulpoort v., luik o.; (Hand.) winkel m.

Laden gel, m. mv. (Art.) laad nagels, laadspijkers m. nw.
Laden-bank, -bánke) v.,Z.-tisch;
-bursch m., Z. - dieper; -casse V. winkelkas v., winkelgeld o.; -dicb m. winkeldief m.; -diener m. winkelknecht, be(

diende m.; -feld o. (Meiib.) paneel o.;

-Penster o. luifel v.; 2. winkelraam o.;
- flugel m. winkeldeur v., half blind o.;
-ge[áhrte -gehulfe m. winkelbediende,
winkelknecht, bediende m.; -gesell m.
meesterknecht m.; (Boekdr.) kashouder
in.; -gewirk o. handweefsel o.; -hater m.
oppasser, wachter, waker m. in een winkel; (fig.) verlegen waar v., winkeldochters v. mv., onverkoopbaar goed, goed o.
daar men mede blijft zitten; -junge rn.
winkeljongen, leerjongen m.; -jung/'er v.
winkeldochter v., winkelmeisje o., winkelmeid v.; -keil m. (Bergw.) schut o.,
afschutsel o.; -modehen o., Z. -jung[er;
-meister m. patroon, baas in., hoofd o.
van de zaak, van den winkel; -preis m.
(Boekh.) netto - prijs, verkoopprijs, winkelprijs, prijs m. in het klein of zonder
korting; -riegel m. raampen, raampin v.,
raamgrendel m.; -schere V. winkelschaar
v.,groote schaar v.; -schwengel m. (Volkst.) ridder m. van de el; -tafel v., Z.
-tisch; -thüre V. winkeldeur v.; -tisch m.
toonbank v.; -valer m., Z. -gesell; -zins
m. winkel -, huis -, magazijnhuur v.
Lade pforte, (-n) (Zeew.) gescliutpoort v.; -pfriem m. (Art.) ruim naald v.
Lader, (-s, mi . Lader) m. (Hand.,
Zeew.) lader m.; -lohn m. laadloon o.,
onkosten m. mv. van laden.
—

,

Lade-ru.ster, (-rusters,m v. -roster)
m. (Landb.) (aan den ploeg), strijk
ploegstok m.; -schau[el v. (Art.)-bord.,
laadlepel m.; -schein m., Z. - zettel; -stecken, -stock m.(Krijgsw.) laadstok,starnper
m.; -bohrer m. kogeltrekker m.; -ho bel
in. laadschaaf v.; -meiszel m. laadbeitel
m.; -slop fer m. steenhouwersnaald v.;
-slahl m. (Zoutm.) lader m.; -tasche v.
patroontasch v.; -wasserlinie v. (Zeew.)

waterlijn v., waterweg m.; -zange v.(Sm.)
laadtang, smidstang v.; - zettel m., Z.
Ladungsschein; -zeug m. monteering V.
der kanonnen of wat er toe dient.

Ladiren,

(lddirte, ládiri) bedr. ww.

kwetsen.

Ladung, (-en) v. lading v.; 2. wat
geladen wordt, vracht,lading v.;3.zooveel
men laden kan, lading v.; (van een wagen), lading v., vracht v., last m.; (van
een lastdier), last m., vracht v.; geschwinde, willki rliche -, gezwinde, wille
een geweer), la--keurigladnv.;(
ding v., kruit o.; die - wieder herausziehen, een geweer ontladen.
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Lag

Lag.

Lag.

Ladung, (-en) v. uitnoodiging v.; logel; (Zeew.) (van een zeil), leuver of m., landmetersregister o.;?. (Hand.) ma(Rechtsw.) oproeping, dagvaarding, som- leeuwer m.
gazijnboek o.; - bestand ni. funds o., staat.
matje, - citatie V.
L ,gel-fahrt, (-en) v. watertocht - ni.,inventaris m. van een magazijn; -conto
Ladungs-brief,(-(e)s,rrnv.-e) m.. je o. om wijn in te knopen; uiir lit m. o. magazijn - rekening v.; -dieb m. (Krijs
Z.-schein;-efhigkeit v.inhoiid o.(van een kastelein m., die al zijn wijn verkocht w.) trosboef, legerdief nl.; -[asso.vato.of
schip, een waggon &); -flasche v. (Nat) heeft.
ton v. van eene stelling, ligger m., stuk Leidsch flesch v.; - hafen m. haven v. Lagen- bank ,(-bánke) v.(Drukk.) vat o.; -fieber o. legerkoorts v., Honvan lading of inlading; -interessent m. opmaakplank v.; -hand m. (Hand.) derde gaarsche ziekte v.; -geld o. (Hand.) Z.
hoeder in. van cognossementen, mede- soort van Königsbergsche hennep ni.
-zins; -genoss, —in, bedgenoot, slaapëigenaar der lading m.; -platz m. laL ,genweiBe, bijw. in lagen, in kameraad m. en v., hedgenoote v.; -gerath
dingspkats, landingsplaats v., entrepot laagjes; (Scheik.) bij legeringen; - ober o. gereedschap o., voorraad m. van toeo.; -schein in. (Zeew.) ladingsbrief m., einander legen, bij lagen ot schichten stellen & tot het kamp behoorende.
Lagerhaft, bijv. nw., Z. betildgecognossement o., vrachtbrief m.; -ver- schikken: - Uebereinunderlegung v.schikking v. bij lagen of schichten;(Looi.) - ar rig; 2. (Bouwk.) -e Steine, steenen m.
zeichnisc o. cargalijst V.
rev. met twee vlakke zijden, tot metselen
beiten, laagwerk.
toady, (-s) v. lady V.
Lager, bijv. nw. (van koren), - ui er- geschikt.
Lafi',hiiw. en h. (w. I. gebr.) Z.schla f;
Lager-haul, (-houses, mv. -háu2. (fig.) laf , zouteloos, flauw, geesteloos, den. omwaaien, omslaan.
onnoOzel, nuchter.
Lager, (-s, mv. Lager of Ldger) o. ser) o, tuighuis, wapenhuis o., magazijn,
Laffe, (-n, mv. -n) m. (verkl. Laf legerstade v.. leger, nachtleger, bed o., entrepot o.; -holz o. liggend hout, legr,hen o .) ni lkmnil, fat, pronker m.
heelding, ligging v.; er hal heule Nacht sin gerhout o., balk, opslag m. van hout;
r►nruhiges - gehobt, hij heeft een slech- (Kuip.) stelling, bierstelling v.; -huttc v.
Laffelei, (-en) v., Z. Lóffelei.
Laf en h^indler, (-iers, mv.-ler) ten nacht gehad: ein schweres - ausste- (Krijgsw.) hut, barak v.; -keim m. (Pl.)
m. koopman m. in lepels en pannen; hen, een zwaar of hard ziekbed hebben; sporidee v.: -krankheit v. legerziekte,
-mns^i.g bijv. en h. onnoozel, dom, lomp: (Lando.) zu - gellen, (van koren), om- legerkoorts v.; - kom n o. omgewaaid, ge3ich - be/regen, zich kinderachtig aan- claan,omwaaien; (Schermk.) im - stehen, vallen, liggend koren o.; it. binnengestellen of Bedragen. in postuur, in (le positie staan; aus dem bracht, gezolderd koren o.; -krant m.,
Laffette, (-n) v. (Art.) affuit v.: - kommen, uit de positie komen; (Zeees.) -krnne v. (R. G.) eerekrans in., walkroon,
au( die - bri.ngen, (een kanon) monteeren: nicht -, kom(t) niet; 2. (van een grens- legerkroon v.; -kunst v. (Krijgsw.) levon der - bringen, (een kanon) demon- steen), ligging v.; (van valen), stelling geringskunst v., legermeting v.; -manco
teeren. v.; Wein auf das - legen, op stellingen o. (Hand.) te kort o. in het magazijn;
Laff'etten-block,(-block(e)s, mv. leggen; Bierau/'das - brauen, voorraids- - meisier m. (Krijgsw.) kwartier- meester
-hlnckel m. (Zeew.) stutklamp m., stut- bier brouwen, winterbier brouwen; (Han- m.; -miethe v., Z. - zins; - muschel v. (Nat.
blok o.; -haken m. ai hithaak m.; -mier- d.) voorraadschuur v., pakhuis, magazijn hilt..) porfierslak v., voluta porphyria.
ser m.'mortier m. op eerre afifuit; -masher a.; Waaren auf das- thun, waren opslaan: Lagern, (lagerte, gelagert) o. ww.,
m. affnitmaker m.; -nagel m, affuitna- (Berges.) (van de zoldering van een mijn - ru. h. (van personen), gelegerd zijn, ligeel, afinitspijker ni.; -rad o., -riegel m. rang), balkje. leggertje n., bint v.; (Art.) een, karnpeeren; um ein Kohlenfeuer -,
klink v. van de affuit; - schwanz m. hie- (van een mortier), opstand rn van de rond om een kolenvuur liggen; (van dieling v., staart m., beslag o. van de affuit; affuit; . (van menschen egt (lieren), bed, ren), im Schilf -, in het riet liggen; (van
-schreiner, -tischler m., Z. -masher; leger, nest o.; sich ein - im Heu coachen, waren), opgeslagen zijn, te koop liggen;
slange V. bont m. eener affuit: -wand zich op een hoop hooi leggen, zijn leger lange -, geen aftrek vinden; (van koren)
V. klamp m., zijwang V. van het affuit. van een hoop hooi maken; das leute -, das Getreide lagert, het koren gaat op
La,fer, (-s. mv. Ld filer) m., -in, doodbed, sterfbed o.; (van vee), ligplaats den grond liggen; lie% Slille lagert uberm.
v., stroo n.; (van hazen &), leger o.; (van Thal, diepe stilte heerscht in het dal; 2.
( -een) v., Z. Li f i?r.
vossen &), hol o.; das Wild aus seinrem -, beer. ww. omgooien, omwaaien; der Regen
., ,ge, bijw., Z. leg, lege.
Lage, (-n) v. ligging, houding v.: treiben, opjagen, opdrijven; 4. kamp, le- hat dus Getreide gelagert, de regen heeft
ihre Fusze surd of sie holt ihre Füsze in gerkamp o.; ein - abstecken, afbakenen; het koren doen liggen; ein Heer -, doen
einer gezwurtqenen -, in eene gedwongen, - von Zeilen, !Innen, legerkamp, kamp legeren, kampeeren; 3. wed. ww. hier
moeielijke houding: 2. (van een huis), o. van tent.en.of barakken; noch drei - wollen wir uns -, hier zullen we neerval.
ligging v., stand m.; (Schermk.) in -, zu beziehen haben,bis man eine Stadt er- ten, ons neerzetten, gaan rusten; (van
auszer -, (in) uitval, (in) herstel; seinen reicht, no; drie kampementen,nog drie- het wild), sich -, in het leger zijn, gele Gegner aus der- bringen. zijne tegen partij maal bivakkeeren; (fig.) er schldgt sein gerd zijn, liggen; (Krijgsw.) sich -, lege iiit de positie brengen; 3. (fig.) (van za- - bald da, bald dort auf, hij legt dan hier, ren, kampeeren; (fig.) Schwermuth laken), stand m., staat, toestand m.; sein dan daar zijn ankertje neer, hij gaat & gerte zich au/'seine(r) Slime, zwaarmoe Vermógen ist in eener zerrïctlelen -, is (zijn) tabernakelen bouwen; 5. voorraad digheid lag op zijn voorhoofd te lezen.
Lager Obst, ( (e)s) o., z. m. winzeer geschokt, is in zeergeschokten staat, m., provisie v., depot o.; starkes -, groote
is veel verminderd; er ist in einer sehr winkel m., assortiment,magazijn o.,sor- terooft o.;-platz m.gescl,ikte plaats v.om
misslichen -, in een zeer neteligen toe- teering v.; (Boekh.) eis grosz es - haben, te kampeeren, goed kamp u., goede kampstand:- dens Gem i ths.gemoedstoestand m., goed gesorteerd zijn, een goeden voor- plaats v.; 2. kampplaats v.,kamp o.;-punkt
gesteldheid V.; 11. (Mijnw,) bedding,lege- raad boeken hebben; (Scheik.) legering m. (Art.) aspunt, punt o., waarop het
ring,schacht,aardlaag v.;(Keuk.) - Butter, v., bezinksel,precipitaat o.; (Pl.) vrucht- kanon opde affuit draait; -rebev. (Wijnti.)
kruipende wijngaard m., kruipende druif
laag v.; (Boekb.) in -n legen, aan hoopjes bodem m., zaadhulsel o.
Lager-apfel, (-apfels, mv. -ap/el) v.; -ruhr v. dissenterie v., legerloop m.;
leggen (bij oningenaaide exemplaren); es
fehlt eine - an diesem Buche, er ontbreekt m. winterappel, lang bewaarde appel ni.; -scheit o. (Boschw.) schop v., spade v.
een katern o. en v.; (Straatra.) - Sand, -aufnahme v. het opmaken van het maga- voor kamp- er, boschwerk; it.. uit den
laagv.;(Schild.,Verguld.)- Gold,taagjeo.; zijn; -aufseher m. wakerineen magazijn; stam gekloofd hout o.; -seuche v. leger(Looi.) laag v.; (van een muur), steen- - balken m. (Zeew.) (lekbalk,legger,rib m.; koorts v.; - stalt, - slátle, - stelle v., plaats,
laag v.; (Mijnw.) oberste -, zoldering v., (van een dak), legger, schoor, steunbalk rustplaa-ts,ligplaatsv,,leger o.; (Krijgsw.)
hemel m. van eene mijn; (Zeew.) - Ka- m.; • baum m. stelling, stellage v.; auf Z. -plaiz; -stock m. liggende bijenkorf
nonen, laag v., volle laag v.; (mem Schiffe -brume legen, op stellingen leggen, op- m.: -sucht v., Z. Fleckfieber.
Lagerung, (-en) V. legering v.,
slaan, Z. Lager; -bier o. oud bier,dubbel
eine - geben, de volle laag geven.
L ,gel, (-s, mv.Lagell m. (w.i.gebr.) bier, zwaar, sterk bier o.; -birne v. win- kampement o.; (Aardk.) legering, aard
vaatje, tonnetje o., Z. Fisch-, Oel - terpeer v.; -buck o. kadaster o., legger laag v.; -skunst v., Z. Lagerkunst.
-vat,
-
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L&ger-wache, (-n) V. (Krijgses.) platenmaker, gouddraadtrelrker, goudsla legerwacht v.; -wall m. (Zeew.) (aan) ger,goudpletter m.; -rad o. klosrad,kloslager wal ni.; -tcalae v. (Nat. bist.) Z. wiel o. tij het gouddraaadirekkeu; -rád-muschel; -wand v. (Mijnw.) rotswand chen o. cilinder in.; -ring m. schijf v.;
nl.; (van kamers),vloer, bodem, muur m., -nolle v., Z. -rddchert; -spule V. spoel v.,

LtLmbda-fQrmig, bijes. en b.
(Ontik.) lambdoide,lambdavormig; -nati'
V. (Ont.lk.) lambila -naad, winkelnaad in..
-rand m. bovenrand n,.van bet lambdavormig been.

waarop het timmerwerk rust; -vein in. klos tri.bij liet maken van cantille- (goud Lambertsnuss, - nesse) v. lam-stain in. (Pass.) bertsnoot, law niertsnoot v.
(Landb.) bovenmatige groei ni. van het draaisteen rn. voor goud- of zilverdraad - Lgmech , (-(e)s, mv. -e) in.,íLakoren, waardoor liet omligt, overhangt; werk; -Iresse V. galon o. niet loovertjes. merlein, o. sul, kwast, onnoozele
(

oude wijn, belegen wijn in.; -tvtielis ni. of zilverdraad) «'eik;

-eins rn. (Hand.) wagazijnhuur,pakhutsL&b, Lich, &, Z. Leib, Leith 4. hals m.
huur v.
Laiche, Llichzeit, v. rijtijd m., Lamelle, (-n) v. dun plaatje goud,
Lagler, (-s, mv. Lágler) m. (soort , kuit, schieten o.
{ zilver, klatergoud o.
vain) druiven v. mv. met langwerpige Luichen, (laictttr, gelaicht) o. ww.
Lamellar, bijv. nw. bladerig, blad -

korrels.

kuit schieten.

L,%go, (-s, inv. Lagi) rn. meer o.

Lagophthalmie, v., z. m. slapen
o. niet alpen pogen, hater► oog o.
Lagune, (-n) v. lagune v., klein
meer, ondiep binnenmeer o.
Lahm, (lahrner, lahntst) bijv. en b.
lam, verlamd, gebrekkig, kreupel, mank;
-gehen,rnanik of kreupel loohen, zijn,gaat► ,
moeilijk, zwaar gaan; een -er, einze -e, een,
eene laa► nle, kreupele, hinkende (man of
vrouw); jent. kru-nam and - schlagen, iem.
krom en laai slaan, armen en beerven stuk
slaan; (fib.) -er Stahl, waggelende, manke, kreupele stoel, stoel, die niet vast
staat; -es Messer, mes, (lat los in 't heft
zit; -er Bewees, kreupel, valsep, gebrek
bewijs; (van menschen), laf, flauw,-kig
kinderachtig; it. lui; (gemeenz.) lain; een
-er Keel, lawine vent, kerel; een -er Arbeiter, luie werkman, dagdief m.
Lijhme, (-n) v., Z. Lähmung.
L4hmeisen, (-eisens, mv. -eisen)
o. (Krijgsw.) voetangel ni., voetijzer o.,

Friesche of Spaansche ruiter in.
L^ihmen, (lt hifite,gelahmt) o. ow.,
in. h. lam, kreupel, mank, verlamd &

aardig, uitdunne plaatjes bestaande..

L ,hne, (-n) v., Z. Lehne.

Lai.e, (-ii, niv. -n) m. leek, wereld

Lamentgbel, bijv . en b., Z. klaglich.

profaan rn.; - in etty. sein, leek in-lijke,
LamontatiQn, (-en) v. lamentaiets zijn, niet in de geheimen ingewijd, tie, jererniade, weeklacht, klacht v., laniet op de hoogte zijn, geene kennis heb rnenteeren o.
-ben ï Lamenteren, (la ientirte, lamenval).
Leien-- bruder, (-bruders, rnv. lint) o. ww., m. h. latnenteeren, klagen,
- breder) in. leekebroeder, wereldlijke weeklagen, kermen, zuchten.
kloosterbroeder m.; -pfriinde v. benefice,
Lamonto, ( - s, mv. - s) o., Z. Lal.► rebende, leel;egift v.; -schwester v. leekezuster v.

Leilach, Z. Liken.

menlalion.

Lamineren, (lantinirle, laminirt)
bedr. ww. pletten.

Lgimer, (-s, niv. Laimer) ra. eene
Laminir -werk, (-(e)s, mv. -e)
soort vat, karper rn.
o. (Werkt.) pletwerktuig o., pletniolen
m., Pletmachine V.
Lakai, Z. Laskei.
Lakaienhaft, bijv. en b. ouder - Ltmn1, (- (e)s, nov. Lammer) o. lam,
danig, kruipend, Z. bedientenha[t.
jong schaap o.; jbhriges -, lam van een
Lakaienthum, (- (e)s) o. Z. m. jaar, potlam, ooilam o.; (fig.,11. S.) - Gotlakeiendom o. livreibedienden m. mv. en les, Lam Gods, Anus Del, das Pferd ist so
hun aard m.
fromm rede een -, is zoo mak als een schaap;
Lake, ( ra, mv. - n) v. pekel v., zout 2. zachtaardig mensch m ., kalf o.; 3.
water o.
(Zeew.) witte kop m. van de golven;
Laken, (-s, rnv. Laken) o. laken, it. lammertjeshemel m.
wollen goed, lijnwaad o.; 2. beddelaLamm—artig, bijv. nw. als een
ken o.; 3. (Scheepv.) zeil o.; den Wind lam; -birne v. (soort van) winterpeer v.
/lasla var den- habeit, de wind vlak in liet
L4mmchen, Lammlein, o.
zeil hebben.
(verkl.) lammetje, jong lam o.,Z. Lamm.
Laken — baum, ( baum(e)s, mv. Laznmel,(-s,mv.Lammel)m .(Neai.)
-

zijn of worden, hinken, trekkebeenen;
(fig.) langzaam, riet horten en stooten
gaan.
-böurr,e) rn. weversboom, onilooper m.; stootkant m.
L ,hmen, (laknee, geld/zint) bed r. -handler in. lakenkooper m.; -masher m.
Larnmel, (-n) V. lemmet o., kling
Ww. verlammen, lam, kreupel & maken;' lakenwever, lakenfabrikant. m.; 2. we- V. van een mes.
dieser Fall hat ihnt den .4rrn geliihntt, ver m.
L,mmel, (-s, mv . Lammel) o . zuig die val heeft zijn arre verlamd of duen► , Lakonisch, bijv rip'. en b . taco - ' glas, zuigfleschje o.
verlaninien, door & is zijn aria, verl amd , nisch,laconiek, kort en bondig; -e Redens Lgm,men, (larnmte, gelammi) o.
lain geworden; an der Lende geb /t in t,'' art, laeouische, korte uitdrukking; -es ww., ni. h. lammen, werpen, jongen.
Lendenlam, lam in de lenden; it. dooreene lied , damphnd o.
L miner , (-n) v., Z. Lamrnsberoerte getroffen worden, geraakt, beLak.onismus, (onb., nlv. Lako- bralen.
roerd, machteloos, outzeruwd worden; nisnteri) rn. laconisme o.
Lammer- abend, (-(e)s, mv. -e)
alle seine Kra/'Ie sind geldhnit, al zijtje Lakritze, ( n) v. of Lakrit en - ni. Vrijdag m. voor Pinksteren; -blame v.
krachten zijn 'erlamd.
baum, in. (-beani(e)s, env. -baunie) in. helmkruid o., gouw v.; -bra/en m., Z.
Lclhm-filszig, - handig, bijv. zoethoctbooni tie.; -hol, o. zoethout v.; Lamnier.
raw. (w% . ► . geur.) aan hand of voet vet - -soft ni. drop o.
Lammerchen, o. (v erkl .) Z.
larnd, lam van handen of voeten.
L ►lie, ( - ii) v. tong v., tong uitste- Lanimlein; (van wilgen), katjes o. mv.;
Lahmheit, v . verlam riiing,laniheid, kend beeld o.; it. onnoozel mensch m. 2. (van wolken), schaapjes o. mv., schaverlamdheid, stijfheid v., hinken o.
LgIllen,(lallie, gelalli) o. lala zingen penveld o., schapenwolkjes o. rn.
L%hmlendig, bijv. nw lan leu- (zonder woorden ); 2. de r niet kunnen Lammer — fell, ( - (e)s, rn. - e) o.
dig, lam van lenden, lendentarn, hinkend. Leggen, de r als eerre 1 uitspreken; 3. o. Z. Lamst[ell; -geler rn.lamniergier,baardLahmung, en) v. verlaiuni ing, Ww., u ► . h. en bedr. Ww. stamelen; (van gier m.; -geld o. weidegeld o. voor c.chaberoerte, geraaktheid v.; ha!bseilige -, kinderen), tateren; it. snappen, praten, pen; 2. schapenrecht, schepengeld o.,
eenzijdige verlamming v.
3tanielen, stotteren, niet zware tong spre- schapentol m., schapencijns in.; -geLahn,(-(e)s, mv. -e) m.dunnedraad Ken.
rdnsch, -gesciilinge, -geschlinke o. afval
m.; Goldlahn, gouddraad m.; 2. goud
L111en, (Dille, geld lil ) o. WW. de m. van een geslacht lam; -hint m. scha duts metaalblad, klatergoud o.; den-blad, ton;; uitsteker., lekken.
penherder m.; 2. (Nat. hist.) kwik
Draht ze - mnachen, goud slaan; - von ge- Lgma, (-s, niv. -s) in. (Nat. hist.)
o.; -holt o., Z. Allerheiligen--starje
schlagenem Golde, loovert.je, goudloo- lama in., guanaco n► .; 2. lama o., zekere hol;; -junge, - knecht m. herdersknaap,
vertje o.
lakenstof.
herdersjongen m., Z. -hirt; -kraut o.
Lin-gold, (-(e)s) o., z. m. Ly- Lambdaeijsmus, (onb .) rn. sta - velr_lsalade, veldsla v.; 2. (Pl.) eereonsch goud, bladgoud o.; -masher rn. melen, stotter en o.
prijs v.; -lattich ni., Z. -salat.
-
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Lgmmerholz, (-es) o., z. m. Braziliehout o.

L m.mern, (lammerte, gelámmert)'
o. WW., Z. lammen.

Lammer- ohren, o.mv.,Z . -kraut;
-pelz m. schapenvacht v.; -salat m. ra
klokjes o. mv.; -schwanz m.-punselv.,
schapenstaart m.; -schuwe nzehen v. scha penstaartje o.; (P1.) duizendblad o., millefolium o.,millefolie v.;-stall m. schaapskooi v., schapenstal m., schapenhok o.;
-weide v. schapenweide v.; -wolle v. schapenwol v., lamswol v., Z. Lammswolle;
-zahn of Lammerzahn m. eerste uitgeworpen tand, lamstand m.; -zehent (e)
m. schapen- of lamstiende v.; -zins m.,
Z. -geld; 2. opbrengst V. der schapen.

Lamm fell, ( (e)s, mv. e) o.lams-

-

-

vel o., lamsvacht v.; -fleisch o. lamsvleesch o.; - fromm, - herzip bijv. nw.
zacht, geduldig, goedaardig als een lam;
-gebet o. gebed o., dat met Agnus Dei
begint.

Lamms-bauch,

(-bauch(e)s,

mv.

m. voor het voetlicht; -kranz m. lampkroon v.; -licht o. lamplicht o.; -masher
m. lampenmaker m.; -mann m.lantaarnopsteker, lampenknecht, lampopsteker
m.; -mikroskop o. microscoop v. met eene
donkere kamer; -ofen tn. (Sclieik.) lampoven m.; 2. spirituslamp v.; -putzer m.
lantaarnopsteker m.; -röhr, -schnauze v.
tuit v., bek m., pijp v. van eene lamp;
-rusz m., Z. - schaart; -sdurev. lampzuur
o.; -schein m. schijnsel o. van de lamp;
it. Z. - helle, - licht; -schirm m. lichtscherm o.; -schwarz o., -schwárze v. lampzwartsel, zwart o. van de lamp; -stock
m., Z. -halter m.; -teller m. lampion v.;
-tráger m. voet van de lamp, lantaarn
-palm.;
-tv rter m ., Z. -mann.
Lampertnuss, (- nesse) v., Z.

Lan.
lasting v.; -abwesend bijv. nw. afwezig,
buitenslands, uitlandig; -accise v. landsbelasting v.; -adel m. landsadel m.; it.
boer€nadel m.; -ammann m. landamman
m.; it. hoofd o. eener republiek; -amt o.
landsbetrekking v.; -amtmann m. baljuw m.; -unbauer m., Z. -bauer; -anker
m. landanker o.; -anwachs m. landaanwinning v.; -arbeit m. landwerk, boe
veldarbeid m.; -art v., Z.-renwko.,
Landesart; -arzt m. plattelandsheel-

meester m.

Landau(er) , m. (Wag.) landauer
m., rijtuig o. voor 4 personen.

Land-ausschuss, (-schusses,mv.
-schüsse) m. (veroud.) schutterij v.; -bdc-

ker m. dorpsbakker, boerenbakker m.;
-bar bijv. nw. te landen, geschikt om te
landen; -bar m. landbeer, bruine heer m.;
Bartnuss.
Lampot(t)e, (-n) v. wandkande- -bau m. landbouw, akkerbouw, veldbouw
m.; -bauer m. landbouwer, bouwman
laar m. niet glas, metalen spiegel m.
Lamprote, (-n) v. (Nat. bist.) plattelands-bewoner, boer m.; -boumeister m. provinciaal of gewestelijk oplamprei v., negenoog o., prik m.

Lamprotenfiseh, (-(e)s,mv. -e) zichter m., provinciaal (of lands-) archi-

tect m.; 2. plattelands- architect m.; -bede
-bánehe) m. lamsmaag v.; -braten rn. m. slijmvisch m.
lamsgebraad o., lamsbout m.; -bruder m.
Lamprophonie, v. heldere, dui- v. belasting v. op de gronden; -beamter
m. provinciaal (of lands-) ambtenaar m.;
delijke spraak of stem v.
Lanacrapine, v., Z. m. geitenwol -bedrückend bijv. en b. drukkend voor
het land, onderdrukkend; -bereiter m., Z.
v.; (fig.) nietige, onbeduidende o.
Lancadjren, (lancadirte, lanca- -reiter; -beschaler m. provinciale, gewesdirt) o. ww. (Dansk.) luchtsprongen Lelijke dekhengst m.; -beschreiber m., Z.
maken.
Liinderbeschreiber; -besitz m., Z. -eigenLans tte, (-n) v. (Heelk.) lancet o. thum; -besitzer m. eigenaar m. van een
Lansier, (-s, mv. -o) m. (Krijgsw.) land, van eene streek; it. Z. Gutsbesilzer;
-betruger m. aartsschelm, aartsschurk,
lansier m.^
ooien.
Land , (-(e)s,mv.Lande of Lánder)o. bedrieger m.; -beater m. landlooper, vaLamQnerholz, (- hosties, mv.-hol- land o.; zu Wasser and zu -(e), te land gebond m.; -bewohner m. bewoner in.
en ter zee, te water en te land; das leste van een land; 2. landbewoner, dorpeling,
ze of -hölzer) o. lamoenhout o.
Lampadarius, (onb .), Lam- -, het vaste land; an das - fahren, naar buitenman m.; -biber m., Z. Grubenbiber;
padist, (-en, mv. -en) m.lampendra- hetland, naar de kust varen, landen; an - bischol m. landelijke, plattelands-bisger, lantarendrager, fakkeldrager m.
das - steigen, landen, aan land gaan; am schop m.; -bote m. (in Polen), afgevaarLampadodromie, (-en) v. fak- -e hin fahren, langs de kust varen; langs digde m. van eene provincie; 2. dorpskelwedloop m.
dem -e hinschiffen, langs, onder de kust bode m.; 3. Z. Bi ttel; -brauerei V. platL^mpehen, o. (verkl.) lampje o., heenvaren; vom -e stoszen, van land ste- telands- of dorps-brouwerij v.; -bretlampion v., kleine lamp v., Z. Lampe.
ken, in zee gaan, in zee steken, onder ter o. (Meub.) dunne planken v. mv.;
Lampe, (-s en -ns) m., z. m. zeil gaan; (Zeees.) fiber - segeln, voor den -brücke v. (Scheepv.) duiker ni.; -bush
naam van den haas, gelijk Reinhart van wind zeilen; 2. land, platteland o., bui- o. legger, kadastrale legger m., kadaster
den vos.
ten o.; die Leute vom -e, de buitenlieden, o.; -charte v.. Z. - kante; -deich m. dijk
Lampe, (-n) V. lamp v.; - mit zwei menschen van buiten, plattelandsbewo- m.; 2. binnendijk m.; -dienst m. landsSchnauzen, lamp met twee pitten; sle- ners, boeren, buitenlui m.mv.; das Leben dienst m., dienst m. bij de landmacht,
kende -, staande lamp, lamp v. op een auf dem -e, buitenleven o.; ober - reisen, krijgsdienst m. te land; -ding o., Z. -gevoet; (Kath.) ewige-, eeuwige lamp, altijd eene voetreis doen; auf's - gehen, naar richt; -direktor m. president, directeur
brandende lamp v.; (fig.) seine - will ver- buiten gaan; das platte -, het platte land m. van eene provincie, gouverneur m.
löschen, de olie is er bij hem uit, hij is o.; niedriges, hohes -, lage, hooge grond; eener provincie; -dime v., Z. -madchen;
op, hij gaat sterven; 2. (Nat. bist.) glim 3. land o., grond m., streek v., akker m., -dragoner m., Z. -reiter; -drost in. landstekelbaars m.; ostindische-worm.;it veld o.; ungebautes, wastes -, onbebouwd drost m.; -drostei v. ambt o. van den
-, antieke lamp v.; -glimmworm m. Sint land, braakland o., heide, hei v.; frucht- drost; 2. gebied o. van den drost.
bares -, vruchtbaar land; ein - Ruben, Linde, (-n) v. (Zeew.) landingsJansworm.
Lampen -anzi ader, (-ders, mv. een akker m., een veld o. met knollen; 4. plaats v.
-der) m. lantarenopsteker m.; -boden ni. land, rijk o., staat m.; die Lander in Land edelmann, ( edelmuann(e)s,
bodem m. van de lamp; -cylinder m. Europa, de landen van Europa; das ge mv. -edelleute) m. landedelman m.;
het beloofde Land, het land van,-lobte, -eidechse v. landhagedis v.; -eigenthum
lampeglas o.; -docht m. lampepit v.; -lest
o. fakkelfeest, lantaarnfeest o.; -fewer o. belofte; das heilige -, het heilige land;' o. landbezit, grondbezit o.; - eigen! humer,
(Scheik.) lampvuur o.; -flimmer m. flik -j hier zu -(e), hier des -es, hier te lande, -eigener m. landeigenaar, eigen - geërfde
keren o., flauwe lamplicht o.; -[idler m.,^ hier, bij ons; auszer -es sein, buitenslands m.; -einwarts bijw. landwaarts in.
Z. -mann; -geld o. lampenbelasting o., zijn; sick auszer -esbegeben, buitenslands Landen, (landete, gelandet) o. ww.,
opbrengst v. voor de (openbare) ver gaan, het land uitgaan; aus dem -e ziehen, z. landen.
land verlaten; er hat - and Leute, Landen, (landete, gelandet) o. ww.
-halter m. lampevoet, stan--lichtng;
daard, voet m. van de lamp; -hell bijv. gesehen, hij heeft veel gereisd, heeft de (Zeew.) landen, aan land gaan, van boord
nw. door lampen verlicht; -helle V. het wereld gezien; - and Leute verlieren, al' gaan,(eene haven) binnenloopen,aan land
komen, aanlanden, ontschepen, eene lanlicht o. van de lamp(en); - kasten m. zijn land, zijne staten verliezen.
Land -abgabe, (-n) v. grondbe- ding doen, aankomen; glücklich -, ge(Tooneelk.) voetplank, plank v., opstand

(Kerk. Gesch.) lamsbroeder m., aanhanger m. van de partij, belijder m. van
het lam, schijnvrome m.; -geschlinge v.
omloop, afval m. van een lam; =lab o.
'kalfsleb v., stremsel o.; -niere v. mv.
kalfsnieren V. mv.; -vierlel o. lamsbout
m., vierde van een lam, voet m. vleesch
van een lam; -wolle v. lamswol v.; 2.
(Br.) ale v.; -zeil v. werptijd m. der

-

-

-
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lukkig of voorspoedig landen, gelukkig
of behouden in de haven komen; an die.'
sem U/'er ist nicht gul, ist nicht zu -, aan
deze kust kan men moeielijk landen;
Truppen - lassen, troepen laten landen,
aan land zetten, eene landing laten doen;
2. bedr. ww. aan land brengen of zetten,
binnenbrengen, binnenloodsen.
Land—enge, (- n) v. landengte v.;
-erbe m. erfgenaam m. van landerijen; 2.
opvolger m. in een leen, erfelijk bezitter m.
L4nder-begierde, v., z. m.
zucht v. naar verovering van landen; -beschreiber m., landheschrijver, chorograaf
m.; -beschreibung v. landheschrijving,
beschrijving v. van een land; zur — ge
tot de beschrijving van een land-hbrig,
behoorende of daarop betrekking heb
-complex m. groep-bend,chorgapis;
V. landen; -durst m., Z. - begierde.
Länderei, en) v. (gewoonl. mv.)
landerijen V. mv.
(-

Lander-erschütterer, rers,
(-

mv. -rer) m. hij, die de staten doet wankelen, de grondwet schendt; (Fabell.)
Neptunus m.; -f ache v. uitgestrektheid
V. lands; -gewaltig bijv. nw. rijk aan
land, over landen en volken heerschend,
zeer machtig.

Lander-kenntniss, -kunde,
v., Z. m. aardrijkskunde v.; - kundig bijv.
uw. bekend met, ervaren in de aard
aardrijkskundig; -los bije.-rijksunde,
nw. zonder land.

L&ndern, (lknderte, gelándert) o.
ww., m. h. (Prov.) langzaam walsen; 2.
bedr. ww. omheinen, insluiten, met latwerk omgeven.

Lander-name, ( ns, mv. -n) m.
-

landnaam, naam m, van een land; - strecke
V. landstreek, uitgestrekheid v. lands;
-sucht v veroveringszucht v.; -lausch m.
ruiling v. van land (of landen) of provinciën; - theilung v. verdeeling v. van
land (en); -umriss m. schets, teekening
V. van de landgrenzen; -verheerer, -verwester m. overweldiger, verwoester m.
van landen &; -weit bijv. nw. zoo groot,
zoo ver als landen gescheiden.
L4ndes-abschied, (-( e)s) m.,
z. m., Z. Landlagsabschied; -adel m. adel
m. van het land; -altester m. lid o. van
den raad der oudsten, van den senaat,
senator m.; it. (Prov.) oudste m. van den
adel; -amt o., Z. Landamt; -anleihe v.
nationale leening v.; -anwalt m. voorzitter m. van de gewestelijke rechtbank,
president tn. van het provinciaal gerechts hof; -archiv o. lands-, staats -, rijksarchief o., provinciaal of gewestelijk archief o.; -art v. landsgebruik o., gewoonte v. in een land; es ist dies so die
---, dat is hier (daar) te lande gebruikelijk, gewoonte; 2. (Landb.) soort v.
van grond, van land; -ausschuss m. commissie v. uit de staten; -beamter m.lands-,
rijksambtenaar m., iemand, die eene
lands- of rijksbetrekking bekleedt; -beschaflenheit m. aard m.,karakter o.van het
land,klimaat &; -beschreiber m.,-beschrei-

bung v., Ldnderbeschreiber 4';

- bestelleer m. (Prov.)afgevaardigde,gedeputeerde m. van den adel; -blaft o. staatsblad o.; -brauch m., Z. -gebranich; -collegium o. provinciale raad m.; -erzeugniss
o. voortbrengsel o. van een land, inlandsch product o.; -nabrik v. inland sche fabriek v.; -[abrikat o. inlandsch
fabrikaat o.; -flagge v. staatsvlag, landsvlag, rijksvlag v.; it. vaderlandsche vlag
v.; -finch m. landverrader m.; 2. geesel m. van het land; -lucht v. vlucht,
verwijdering, verbanning v. uit het vaderland; -luchtig bijv. nw., Z. landfluchtig; - folge v. ban m. en achterban
m.; -frau v., Z. -herrin; -furs!, —in,
regeerend vorst m., regeerende vorstin
v.; -[urstlich bijv. en b. tot het regeerend vorstenhuis of stamhuis behoorende; -gebiet o. grondgebied o.; -gebrauck
o. gewoonte v. in een land, gebruik o. in
een land; -genoss m., Z. Landsmann;

-gericht o., Z. Landgericht; -geschichle
V. landshistorie, geschiedenis v. van een
land; -gesetz o. landswet, wet v. van een
land; -geu dchs o. voortbrengsel o. van
een land, inlandsche vrucht v., inlandsch
gewas o.; -grenze V. grens V. van een
land; it. grens v. aan de landzijde; -hauptmann m. gewestelijk, provinciaal aan
-herr m., Z. -furs!; -herr--voerdm.;
lich bijv. nw. van den vorst, van den
landheer &; —e Gewalt v. oppergezag o.
van den vorst; —keit v. macht v., gezag
o., soevereiniteit v.; -herrscha[l v. opper
oppergezag o.; 2. regee--herscapijv.,
rend geslacht o.; -hoheit v. souvereiniteit v.; (in kerkelijke zaken), suprematie
v.; -hoheitsrecht o. recht o. van den souverein; -huldigung V. inhuldiging v., het
afleggen o. van den eed van trouw; -industrie v. hinnenlandsche kunstvlijt. inlandsche industrie v.; -kommer v. departe ment o. van finantien; -kkmmerer rn .
minister, commissaris m. van finantiën,
schatmeester m.; -kanzler m. kanselier
m. van den staat m.; -kasse v. staatskas,
schatkist v.; -kenntniss v., Z. Landerkennlniss; -kennung v. (Zeew.) kenteeken o. van nabijzijnd land; -kind o. burger m. van eel land, inboorling m.; -kir
staatskerk v., Z. -religion v.;-chev.
,
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-sprache v.landtaal v.;2.bijzondere tongval
m., gewestelijke taal v., dialekt, provincialisme o.; -stelle v. staatsgezag o., gevestigde macht, overheid v.; - tracht v.
nationale kleederdracht v.; - trappen v.
mv. 's lands leger o.; -ublich bijv. en b.
in een land gebruikelijk, naar landsgebruik; au f —e Art, naar landsgebruik, Z.
landlaufig; -valer m., -mutter v. vorst,
koning m., vorstin, koningin van het
land; -vaterlich bijw. landsvaderlijk, als
een vaderdes lands; -verfassung v. grond -

wet v.; -verordnung v., Z. -ordnung; -ver
landverraad o.; -verrath.er m.-rathm.
landverrader m.; -verratherei v., Z. ver
wat het land-rath;veáiscbjw.
kan verraden, verraderlijk tegenover het
vaderland; -versammlung v. nationale
vergadering, kamer v. van volksvertegendigers, wetgevend lichaam o.; -verwalter
m. landvoogd, bestuurder,regent m. van
het land; -verweisung v. verbanning,
ballingschap v., ban m.; -veru?eser m. bestuurder, stadhouder m.; -verwiesen bijv.
nw. verbannen, uit het land verbannen;
-volk o. volk o., inboorlingen m. mv ;
-wkhrung v. rijksmunt v.,courant geld o.;
-wohl o. welzijn, belang o. des lands.

Land-eulehen, (-chens,m v.-chen)
o. strontvlieg v.; - fahn, -bann v. land-

militie v.; - fahrer m., Z. -streicher; -foss
o. (in Bern) eene maat = 24 Eimer;
-leste v., -fest'ung v. vesting v. aan de
landzijde, in het land, bevestiging v. van
het land, van de grenzen, wallen m. mv.,
grachten v. mv.; 2. (Zeew.) wallen m.
mv.; - fieber o. heerschende koorts v.;
-flagge v. (Zeew.) landvlag v.; -Fleischer
m. dorpsslager m.; - fluchtig bijv. nw.
voortvluchtig; — werden, vluchten, in
vrijwillige ballingschap gaan, zich vrij willig in ballingschap begeven, emigreeren; - flëchtiger m. balling, zwerveling,
vluchteling, zwerver, uitgewekene m.;
- fluchtigkeit v. vrijwillige ballingschap,

vlucht v.; -Jolge v., Z. Landesfolge; -fors!meister m. houtvester m., rijkshoutvester
m.;-/'yacht v. vracht, passage v., Z.- fuhre;

2. onkosten, kosten m. mv., te betalen
som v. voor vracht of passage, vrachtgeld o.; -fráchiner m. vrachtkarr}jder,
-kunde v., Z. Ldnderkunde; - matrikel v., vrachtrijder, karrijder m.; -frau v. boeZ. Landbuch; -münze v., Z. Landmunze; renvrouw, boerin, buitenvrouw, dorpbe-mutter v. weldadige vorstin, moeder' woonster v.; - fraulein o. jufvrouw of
V. van het vaderland; - obrigkeit V. hooge' dame v. van het platteland; -freiheit v.,
regeering v., magistratuur v.; -ordnung eigendomsrecht o.; -fremd bijv. nw.
v. wetten v. mv. van een land, staatsre vreemd, onbekend; -fremder Mensch m.
wettelijke bepalingen v. mv.;-gelinv., vreemde, wildvreemde; -friede m. open -p flicht v., Z. -huldigung; -polizei V. bare veiligheid, openbare rust v.; (fig.,
algemeene politie v.; -produkt o. inlandsch ge.meenz.) er trout dem —n nicht, hij
product of voortbrengsel o.; -regierung vertrouwt de zaak niet; 2. overeenkomst
V. land bestuur, bestuur o. van een land, v., verdrag o. voor de algemeene rust en
Iandsregeering v.; -religion v. staatskerk veiligheid.
v., staatsgodsdienst, heerschende godsLandfriedens-bruch, (-brulienst m.; -sache o. staatszaak, lands- ch(e)s, mv. -brüche) m. schending v.van
aak, regeeringszaak v., zaak v. het alge- de openbare rust en veiligheid; -stórer
meen betreffende; -Schatz m. staatskas, m, rustverstoorder, oproermaker m.
schatkist v.; -schuld v. staatsschuld v.;
L&nd-frosch, (- frosches, mv.- fró-schule v.staatsschool,openbare school v.; sche) m. landkikvorsch m.;-fuhre v.boe-sitte v. gewoonte v. des lands; -sperre v. renkar, boerenwagen m.; -fuhr(e) v. veralgemeen verbod o. van uitvoerof invoer, voer o. te land; 2. vervoer o. naar buiten;
-bestallter, sluiting v. der grenzen van een land; 3. Z. Bauerfuhre; -fuhrmann m, voer-
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man, vrachtrijder m.; -gungig bijv. en b.
(van munten), in het land geldig, gangbaar, gebruikelijk; -yarbe v. korentiend
V. aan den landheer; - grirber rn. die de
korentiend schuldig is; -gebig bijv. nw.
in het land gebruikelijk, in zwang, g21clend; it. Z. -,yunyig;-geistliclter rn.clorpsgeestelijke, dorpspastoor ni., dorpspre
m.; —keit v. geestelijkheid v. ten-dikant
platten lande; -geld o. dijkbelasting, pol
- genreirae v. lands-dorps--derblastingv.;
gerneeaite v., lrspe1 o.; -gericht o. hoog-

gerechtshof o., (le hooge raad rn.; 2. Z.

Feldgericht;-yerichilich,—es Erl,enolniss,
vonnis o. van het hooggerechtshof.
L%ndgerichts - haas, (-houses,
inv. - heuser) o. paleis o.van justitie; -berg
in. rechter m its den hooien raad; - pflege
V. uitoefening V. (Ier rechterlijke macht
des lands, rechtspraak v • des hands; -rath
rn., Z. -herr; -tag ni. zitting V. can het
hooggerech tshof.

V. soort van slak, kaapslak

v.; -stein m. bijheid v. van het land, naderen o. van
het land; -of zier in. officier m. bij de

steen m., albast o., als een landkaart
geteekend; -such m. gravure v. van Bene
lamt kaart.
Land-kenning, v . (Zeew.) landkenning v., landafvalling v.; -1,irche v.
dorpskerk v.; - knecht ui, veldwachter in.,
Z. Bullet; -I,rabbe V. landkrab v.; -kramer c.n. marskramer,kleinhaatlelaar, ven ter w. op het pidtteiand; - kraak bijv.
uw. (van zeelieden), ziek door het ver
aan aval, landziek; - kraakhei t V. heer -blijf
ziekte, gewestelijke ziekte, land--schend
ziekte, besmettelijke ziekte v.; -krcbs in.
landkreeft m.; -kreis m. provincie v.,
deel o. van een land; -Drieg in.lancikrijg,
landoorlog., v,astelandsoorlog ti.; - krokodi l o. aiicíihrokod it in.; - kundig of -k ncliy bijv. en b. door liet gansche land'
bekend; 2. publiek; - kotsere v. diligence
v., postwagen nl.; -huisdier ui. voerman
van eenti diligence, conducteur ut.; -luu-

landmacht; -otter V. landotter, (Duitsche

m.; -ordnung v., Z. Landesordnung;
-pastic v. buitenpartij V. (of partijtje) o.;
-plane v., -7vfar ►•ei v. landpastorie, pastorie v. ten plattenlande; -pfarrer ni.

otter)

dorl►sgeestei ijke, dorpspastoor, dorpspre -

dikant n ► .; - pfennig n3. landsbelasting,
gewestelijke belasting v.; -pflege v., -am!
o. (Prov.) provinciale staten, gedeputeerde staten ui. inv.;

-pfleger in. (ver-

oud.) land voogd, gouverneur m.; -physikus rn., Z. -arzt; -plage v. landplaag
v., volksramp ni.; -polizei v. plattelandspolitie, gendarmerie v., marechaussees nl.
rn v., veld `vacht v.; -prediger m.,Z. -plarrer; -ralle v. waclrtelkoning ni.; -ralhm.

districtscowrnissaris, landdrost, gouverneur in.; -rat/itch bijv. uw. tot het dis trictsconitnissariaat, behoorende; - ratte,
-raize v. (Leen'.) landrot, zoetwaternia•Land- gestifte, (-gest-ut(c)s, mv. (er rn. landlooper, vagebond ni.; (hg.) troos ni. (selieldn ,aam voor lieu, die niet
- gestifte) o. 's lands paardenstoeterij v.; slechte rcceelpap v.; -lou erin v. hind loop- ter zee varen); -rauch m. heirook, veen
ni.; -ranke v. soort van kernplant;-damp
-gelheiLr In. vrachtrijder to.; -gewaclts ster v., bedelvijf o.; -ldu/ig bijv. en b.
0. landgewas o., plant v., die ol, (len vas- — es Geld,alge iaeen in het land aangeuo- -r.•cht o. landrecht, algemeen wetboek o.;
ten grond groeit; 2. plat ► t v., die in eenti tnen wordende; -e Sprichtcórtcr, spreek -rechilich bijv. nw. landrechterlijk, voliedereen kent, in den mond-wordet,(li geus liet algemeens recht; - regen in. landbepaalde streek groeit, aan een ge%v est'
bijzonder eigen is; -graben in. rugsloot, voert; —e Zirtsc ►u, interesten, zoo als regen, langdurige regen m.; -raise v. reis
gracht v., die de gr enzen bepaalt; -graf ,:ij algemeen in liet laud genomen wor- V. te land, reis v. door het laud, landreis
m. landgraaf tea.; — schaft v., ---thu ►mm o. ^.len; -leben o. Landleven, buitenleven o. v.; it. uitstapje o. naar het land, naar
Lánd1er, iii. (-s, rnv. Lhudler) buiten; - reilen ' in. rijdende kommies,
landgraafschap o.; -grufin v.lattclr'raviti v.;
-gra jlich bijv.nw. van den landgraaf,land- (Datisk.) een langzame +als, tirolienue v. ttiar ech^itrssee nn.; -reilerei v. gendarmeLandleute, in. niv.landilieden, boe rie v.; 2. kanton o. der gendarmerie;
grafelijk; -grenze v. grens v. van een land,
-t'en - reine v. lan^.lrente, provinciale schat
ni. inv., Z. Landinuari.
v.; - !lullig bijv. en b. gebruiv.; -rent ►neisier ro. provinciale schat -kist
L ► ndlich, bijv. en b. in liet land
keiijk (in een land); - gu-►rrni o. (Hand.)
ontvanger, betaalmeester m.;-mestr,
gorn v. van den ker eboo ►n, intandsciiej g,ebruikeiijk;(Spr.) -,sittlich,'s lands wijs,
gom v.; -yet o. landgoed o., bnitenplaatsl .s lands eel'; 2. landelijk, boersch, een - gidseer ni. provinciaal !'echter, lid van,
natuurlijk; -es Gedicht, herders--voudig, rechter in het provinciaal gerechtshof:
v.; -giitehenl o. ,iuitent.je, optrekje o.;'
- haken tn. (Zcew.) landanker o.; - tinadel zeng tri., herdersdicht o.; -e Oper, (opera) -rillerscha[t v.,Z. -adel; -ri lh.e v. gewone
m. landhandel rn.; d. binnciilandsche han- pastorale v.; --e italic, landelijke rust v.: meekrap v.; -ruchlig bijv. en b., Z. -kitii.del in.; -hese in. zsrolhaas, veldhaas -c R'olmuny, landelijke, l►oersche woning diy; rufir v. aanstekelijke, besmettelijke
m.; -hans o. landhuis, buiten o.; 2. villa v.; -er Aufenllall, verblijf o. op het bui roode loop ii.; -rut/ic v. lengtemaat v. van
-keit v. landelijkheid, boerschheid,-ten; 16 voet; -cache v. zaak v. van algemeen
v.; 3. gebouw o. waar git, staten -generaal bijeenkomen; - haushalt(u'ag) v.huis- eenvoudigheid v.; -e Si.tlen, -es toelil, belang; -caftan nr. gewone of inlandhouding, wijze v. van huishouding op eenvoudige zeden of :initieren V. env., sche sa;-racn v., surrogaat o. voor saffraan;
het landbeheer o. yea goederen; -heer o. eenvoudig maal o.; - tubers, eenvoudig le- -salamander iii., Z. -mo/cl; -sarsche v.
serge v., half wollen, half zijlen inlandhandleger o., landmacht v.; -leegt v., Z. ven.
-graben; -herr rn. iandheer ni.; 2. land- Lgnd -los, bijv. ets b. zonder laud; cclie stol' v.; -sass in. landzaat, inboor edeiman in.; -herrscha j't v. heerlijkheid -luft v. landlucht, buitenlucht v.; -luna- ling m.; =:. (in D.) leetitieer, landeigenaar,
v., domein o.; -hii•sch m., Z. Aulcirsch; nzel in. boerenkinkel in.; -lust v. lan.l- eigceugeërfcie, edelman, eigenaar m. van
-hufe v. landha ►eve, bouwhoeve v.; -hul[e vermaak, landelijk genot, landelijk feest een riddergoed; srisseret c., Z.-srzssiyV. onderstand rn. van 's landlswege; -hare o.; -macht v. landmacht v., staand leger, heil; -sdssig bijv.nw.wat behoort tot,of de
landleger o.; -naudci'serc o. lando eisje o.; rechten heeft van een eigenaar van een
V. omzwervende lichtekooi V.
Lgndig, bijv. nw. (van planten ?), -rnann (mv.- leute) ru.land nian,boer,land- rtciclergoed; —keit ii. rechten o. mv. van
een land eigen, een land vertegenwoor bouwer, laud bewoner m.;-mu ►►nisch,bijv. een edelman L.
Landschaft (-en) v. laud, landen b. boersch, op zijn boersch;-nau ►znische
digende.
Land jager, (-jagers, mv. -dager) Biederkeil, boersche trouw en eerlijkheid, schap o., streek v.; (Prov.) staten -genem. (Jachtar.) houtvester rn.; 2. mare- oprechtheid v.; -mark v. grens v., eind - taal rit. nov.; (Schild.) landschap o., schilchaussee in.; -jugerei v. de gezementiijke Ipaal m. van een laud; -mnarke v. grens V. derij v. var., een landschap.
Landschafter, (-iers, mv. -ter)
houtvesters en jagers van een district; van een land; (Zeew.) teeken o. van land;
--- meister rn. opperhoutvester in.; -jugead -niarschall ui. voorzitter rn.van de staten - ILL, Z. Landschafimaler.
Landschaftlich, bijv. nov. proV. landjeugd, dorpsjeugd v.; -jungfer v. generaal; - matrikel v. kadaster o.;-ineisler
landjuffer v., land meisje o.; 2. Z. Laudeul- at., Z. Schulze; 2. baas, arnbachtsinan rn. vinciaal, gewestelijk; -e Wormer, gewestechen; -junker m. landjonker in.; -ka ►n- van het platteland; - 7nesser in. landme- lijke woorden of uitdlrukkingen, pt•ovinmer v., Z. Finanzkammer; -karle v. land- ter nl.; 2. beeedigd landsmeter in.; -mnes- cialisme o. mv.; 2. -er Ausschuss, gedekaart v.; 2. (Nat. bist.) keelslak v., gele serei, -messku ►ist v. landlirieetkrrnde, geo- puteercle staten ni. fnv.
-

-

;

Landschaft - maler, -Iers, env.
desie v.; -niessung m. landmeter,oprveter
Landkarten - alabaster, ill ., z. o. van een land; -miliz v. plattelands -Ier) in. landschapschilder m.; -malerei

en donker geteekende porceleinslak v.

(

v.; -mulch in. landsalamander-schuterij V. kunst v. van landschappen te schilde
landschapschilderen. -ren,go.va
m.; -mnunze V. landrnunt, munt v. van iet
LLindschafts-achat, (-(e)s,wv.
mos; -sammlung V. atlas in.; -schuecke land, rijksmunt v.; -nhhe v. (Zeew.) nam. kaikwit o. (als op visitekaartjes), zwavelkalk v.; --Hechte V. eenti soort van
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-e) m. gevlamd agaat ofkwartso.;-advo- staten m. mv.; 3. plattelandsbewoners ni permissie - biljet o.om te lossen; •trupkal m. landsadvocaat,raadpensionaris ni.; m. mv., boerenstand m., landbouwers- pen v. mv. landingsleger o.
-aussc/toss m , Z. landschafllich (2); stand w.; -slárrdisch bijw. vats de staten
Land-verderblieh , ( -er, -st)
-diener m.gerechtsdienaar m.;-einneírmer of stenJen, wat tot de stalen behoort: bijv. en b. verderfelijk, schadelijk voor
m.provinciaalontvangerof rijksontvanger -slandschaft v., z. in. waardigheid v., het geheele land, -vermessung v., Z.
m.; -[ach o., Z. Landscha `lmalerei; -haus recht o. van een lid der staten; 2. sten- - messuny ; -vogel in. laadvogel in.; -vogt
o. gebouw o., waarin de staten - generaal den, stater,m.mv.; 3. zitting v.der staten, m, landvoogd, drost, gouverneur tri.
vergaderen; -kasse V. kas v. van de sta- statenvergadering v.; -stein m. grens v.; eener provincie, prefect m., commisten- generaal; -kassirer m. betaalmeester (Mijuw.) Z. Rasenslein; - stelle V. plaats, saris m. des konings in de provincie;
in. van de statengeneraal; -saai rn. ver- betrekking v. ten platteulande; 2. rijps- - vogici v. landvoogdij v.; 2. gebied o.
gaderzaal v. der staten - generaal; -stein betrekking v.; - sterben o. algemeene van ern landvoogd; 3. paleis o., woning
m. gevlamd marmer o.; -coil o. woord sterfte v.; -sleuer v. rijksbelasting, lands- v. van den i stuurder eener streek; -vogop het platte land in gebruik, provin- belasting v., opbrengst v.; -stock m. teilich, -:,>,/licla lij. ow. drostelijl;.
(Tuinb.) aflegger m.van een wijnstok,loot wat tot de; d rut, h^ndv(oi;d & behoort;
cialisme o.
Land-sehatzung ,(-en)v.groud- v., stekje o.; -strafe v., Z. -plage;-strasze -volk 0. landvolk o., landlieden, hoeren,
belasting, rijksbelasting v.; -scheide V. v. groote weg, heerenweg, straatweg ni.; buitenlieden m. rnv.; -irr.chlc-r m. veldlandgrens, grens v. van een land; - schei- -sirecice v.,Z.-strieh;-streichertd bijven b. wachter in.; -wagen in. boerenwagen m.,
der m., Z. Grenz scheider; -schildl,.róte V. landloopend,alseen landlonker;- streicher, boerenkar, huifkar v.; -courts bijv. nw.
landschildpad v.; - schil! o. helm v., riot ----in., landlooper in., landloopster v., va - landwaarts, aan de landzijde, naar liet
o., dat op heuvels en duinen groeit; gthond tn. en v.; -slr eicherei v.landloo- land; - wasser o. landwater o., (bee!, ri-schnecke v. slak, tuinslak v.; -schrcupfen herij v.; -streiter m., Z. -stretcher; 2. vier, meer &); -weg v., Z. -stras;e; -weter
m. algemeene, aanstekende verkoudheid, (Krijgsw.) maraudeur, fourageur iii.; iii. landweer, militie, schutterij v.; -tvehre
griep v.; -schöppe v. schepen in. van het - sirei f'er ei v., Z. -streicherei; -s/rich m. v. barriere v., verdedig ingslijn v. van een
hooggerechtshof; -schreiber m grilier rn landstreek, landouw, streek v., district land of eerre provincie; -wehrmann in.
der staten, schrijver of secretaris rig. van n.; -slube v. raadzaal v. der staten, sta- landweerman, soldaat m. van de landhet provinciaal gerechtshof; - schreiber•ci teuzaal v.; 2. provinciaal gerechtshof o.; weer, schutter m.; -ccein m. landwijn,
V. provinciale griffie v.; -schule v. dorps- -stuhl m., Z. - gericht; - slurpt m. storm inlandsche wijn in.; 2. lichte wijn m.;
school, plattelandsschool v.; 2. Z. Lan- ni. op het land; 2. (KKKrijgsw.) algemeene - werk, o. ik.rlantlsch laken, grof goed o.;
dessc hule; - .schullehrer, - schu'nrc isler nn wapening v., landstorm in., landweer v., -u•esert o. landbouw rn., landhuishouddorpsschoolmeesterm.;-schwvalhe v.hnis-, ban en achterban m.; - sternier m. sol- kunde v.; -wind in. (Zeew.) landwind,
kerk-zwaluw v.; -seckel ni. staatskas slaat nl. van den landstoren; suchuu'ny v. wind rn.s'an de landzijde; -wirth ui .land v.; -see m. (binnen)rneer o.; -segen oir. opsporen o. van verdachte personen, al- bouwer, hoerenboer. econoom m ; 2.
algemeene zegen, overvloed m.; -seide gemeen onderzoek o.; -syndikus m. land- herbergier, togementltouder ni. ten platv. inlandsche zijde v.; -seil o. (in Bohe- Irost, drost ni.; -tabak m. inlandsclie tenlande;-wirthliclt, bijv. eis h. Z. -uwirthrnen), zekere bosch- of houtmaat v.; tabak v.; -rafel v., Z. - kaste; 2. Z. Lan- schafllich; -wirthsclruftlich bijv. en b.
-seite V. (Zeew.) landzijde v.; -seuche desarchiv; 3. Z. -Ouch; -tag ui. landdag Wat tot liet boerenbedrijf behoort; -wohv. heerschende of besmettelijke ziekte, err., statenvergadering v., zitting v. der nung v. landverblijf o., buitenwoning v.;
-tvolle v. inlandsche wol v.; -wort o., Z.
epidemie, laadziekte v.; -sgemeine V. ge- staten - generaal.
Landtagen, (land/ogle, geland- Landschaftsworl;-zeicheno. (Zeew.)baak,
zarnenlijke burgers m. niv., gemeente v.:
-sic/it v. (Zeew.) tiet zien van. het land, tags) o. ww., in. h. landdag houden, sta- baken o.; - :eigei in. (Nat. pist.) stormvogel in.; - zeug ni . inlandsche stof v.
gezicht o. van het land; -siedel o. boerde - tenvergadering bonden.
rij, boerenplaats, pachthoeve v.;-sied(e) -Landtagrähig, bijv. uw. gerech- (laken, wol); -zeughaus o. rijksar senaal ,
Ier m. boer, landhouwer, pachter m.: tigd om in de vergadering der staten of tuighuis o.; -:oil m. inkomende rechten
o. env., tol, accijns m.; - zurige v. land—herr m. landheer, eigenaar, bezitter of stenden te zitten, Z. landtagsl'ahig.
Landtags - abgeordnete(r) , tong V.
verhuurder rn. van het land; —recht o
Lang, (langer, langsi) bijv. en b.
erfpacht m.; 2. landheerlijk recht, recht (-ordneten, mv. -ordoete en die -ordneo. van den landheer; -sitz in. buiten- ten) in. volksvertegenwoordiger m., lid lang, groot, uitgestrekt, hoog, breed;
o. der staten; -abschied m. reces o.; hundert Fust -, hondert voet lang; cin
plaats v.; 2. landgoed o , woning v.
Lands-kind , (-(e)s, mv. -er) o. -blätler o. env., -nrittheilangent v. mv. Fust is .zwólf Zoll -, beeft 12 duim;
inboorling m.; - knecht m. landsknecht, verslag o. van het verhandelde in de zit- sicken Fusz -, 7 voet lang, van 7 voet
voetknecht m.; 2. zekere lange brood- ring, kamerverslag o.; - fattig bijv. nw. lengte; eines Armes -, arm lang; tin Kleid
linger machen, verlengen, langer maken,
koek m.; 3. (Sp.) lanskenet o.; --- spie- verkiesbaar als lid der staten.
Land -tare, (-n) v., Z. -steuer; uitleggen; -e Sylbe, lange lettergreep;
sen, lanskenet spelen; -leute m. env., Z.
-mann; -lot m. (Zeew.) haven v.tusschen -thier o. landlier, viervoetig dier o.; (fig.) -e Finger haben, lange vingers heb bergen; -mann (mv. - leute) m. landge- -thurm m., Z. Wartthurnt; -transport hen, diefachtig zijn, zijne vingers niet
noot, landsman in.; (gerneenz.) lands of ro. transport o.over land; -lrauer v.alge- thuis kunnen houder, klevende vingers
lans in. meene rouw, nationale rouw m. of droef- hebben; von -er Hand, van langen daLandsmannsehaft, (- en ) v. ei- beid v.; -teeter ni., Z. - ratte; - trappen v. turn, sedert lang; -er Mann, een lange
eenschap v. van landslieden te zijn; 2. env. landtroepen m. env., landleger o.; groote man, man van groote gestalte;
vereeniging V. van studenten; 3. volk o., -toch o., Z. 'werk; -üblich bijv. nw. ge- (6g., Kookk.) -e Brühe, aangelengd, manatie V. bruikelijk in een land, Z. ldufig. ger, dun vlteeschnat; (gemeenz.) lang nat;
Lands mannin, ( - rit) v. land Landumsti rmer, ( goers, mv. er Wein, drabbige wijn; (Sin.) gegenoot(e) v.; (gerneenz.) lans, lands v.; -mor) m. (Zeew.) storm m.; (Fabelt.) schmiedel, uitgesweed; (Zwaardv.) -e Arbeit, znaardvegen o., polijsting v.; (Art.)
Net► tunus, god m. der zee.
-mà nnisch bijw. als landgenooten.
Landung, ( - en) V. landing v., aan - -es Feld einer Kanone, lang veld o.; 2.
Land -soldat, (-en, mv. - en) m
lang, langdurig. sine Stunde , een uur
landssoldaat m.; spitte v. landspits, landen o.; 2. lossen o.
landpunt, landtong v., voorgebergte o., Landungs -boot, ( - en) v. ran- lang, een uur durende; Stonden - unterkaap v.; -stadt v. landstad v.; `?. platte- dingsboot v., platgebodemd vaartuig o.; kiessen sic sich dar' ber, uren lang onder
v.; -slddlchen o., landstadje o.; -brief m., Z. -schein; - kosten mv. Ian- hielden zij elkander daarover, spraken zij-laudst
-stand m. kiesdistrict o.; 2. afgevaar- dingskosten, onkosten m. mv. bij het los- daarover; dieser ?Mortar ist dreiszig Tage
digde m. van de landsstenden of provin- sen; -ort, -platz m. losplaats, landings- -, heeft 30 dagen; die -en Sommerlage,
ciale staten; die - stände m. mv. stenden, plaats, aanlegplaats v., steiger tn.;-schein de lange dagen van den zomer; es ist sine
-
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-e Zeil her, het :is al lang geleden; die
Zeil wird mir -, de tijd valt mij lang;
die -e Weile of Langeweile, verveling v.;
-e Weile haben, zich vervelen; die -e

ik hier ben; was besinnst du dich -2, wat smeden; (Zeew.) das Tauwerk -, vieren,
wacht gij, talmt gij ?; man muss ihn nicht laten schieten; (Landb.) in de lengte ver
erst - (ragen, men moet geen tijd ver-deln.
kwisten met hem te raadplegen; 2. noch
Lingen -aalt, (-amt(e)s,mv.-amWeile vertreiben, zich den tijd verdrijven; - nicht, nog lang niet, het lijkt er niet ter) o. geographisch bureau o.; -blutleidas wird nicht von -er Dauer sein, dat naar, in 't geheel niet, volstrekt niet, er Ier m. (Ontl.) langwerpige holte v.;-bruch
zal niet van langen duur zijn; er ist schon scheelt nog veel aan; sie ist - nicht so m. (Mijnw.) langwerpige spleet, kloof,
seil -en Jahren todt, hij is at lang, sedert schon als, zij is bij lange na niet &; du breuk v.; -durchschnitl m. langs erpige
vele jaren dood; eine -e Erfahrung, veel- kommst mir - wieder, ik zal je wel krijgen; doorsnede, doorsnede v. over de lengte;
jarige or_dervinding;uber kurz oder - ,vroeg
of laat; Il. voorz. (van de ruimte), den
Flusz -, langs de rivier; die Lange -, (ge
lang als hij (zij, liet) is of-menz.)o
was; (van den tijd), mein Leben -, mijn
leven lang.
Lang -ährig, bijv. en b. met lange
aren; -arm m. langarm m.;-armig bijv.nw.
met lange armen, langarmig; -spe v., Z.
-espe; -aihmig bijv. nw. met een langen
adem; (fig.) langdradig, vervelend; -bart
in.laugbaard m.; 2. (Nat. kist.) langbaard
m.; -baum m., Z. - wagen; —la felie v.,
Z. -la felle; -heil o. (Wag.) dissel na.;
-bean o. langbeen, langpoot m.; (gemeenz.) ooievaar m., spillebeen o.; 2.
(Nat. bist.) -beine mv. steltloopers, moe
-rasvogelm.
Langbeinig, bijv . nw. langbeenig;
er ist Behr -, hij heeft lange beenen; -es
Weib, (gemeenz.) kip v. op hooge ponten; (Nat. bist.) steltlooper, langbeen
m.; -e Macke v., Z. Lang fust (1); -e
Spinne V. (Nat. bist.) hooiwagen, glazen
-keit V. langbecnigheid v. -maker.;
Lan g
-berudert
^bijv nw. met
lange riemen; -blällerig bijv. nw. lang bladerig, lange bladeren hebbende; -bliihend bijv. nw. lang bloeiend; -brust v.,
—ha/er m. (Nat. bist.) langhalzige graan
kalander m.; - distel v., Z. Brac--wormf
kendislel.
Lang(e), (langer, langst) bijv. en b.
lang, niet kort; (van tijd), lang, voort
das hat nicht - gedauert, niet-duren;
lang geduurd; - leben, lang leven; er
wird - nicht wieder kommen, hij komt in
lang niet terug; sein Kleid ist noch - nicht
Pentig, zijn kleed is nog lang niet klaar;
ich kann nicht Binger wanen, ik kan niet
langer wachten; ich babe nicht linger
Zeil, ik heb geen tijd meer; nicht - hernach, niet lang daarna; - vorher, lang te
voren; es ist schon - her, het is al lang

geleden; aura langste bis morgen, uiterlijk morgen, morgen op zijn laatst; dieser
Missbrauch hal am ldngslengedaueri,heeft
den langsten tijd bestaan; du machst -,
gij hebt lang werk; der Kranke wird es
nicht me/ir - treiben, zal het niet lang
meer maken; so - bis er wieder kommt,
totdat hij terugkomt; je langer je besser,
je langer je Lieber, hoe langer hoe beter,
boe langer boe liever; so - als möglich,
zoo lang mogelijk; wie - soil ich noch
wanen?, hoe lang moet ik nog wachten ?;
wie - war er in Wien?, hoe lang is hij te
Weenen geweest ?; so - der Krieg dauert,
zoo lang de oorlog duurt; du wirst mich
so - reizen, bis ich 4, gij zult mij zoo
lang plagen tot ik &; so - ich lebe, zoo
lang (als) ik leef; so - ich hier bin, gedurende den tijd dat, terwijl, zoo lang

3. (gemeenz.) genoeg, volkomen, geheel -grad m. lengtegraad m.; -holz o. (Bak.)
en al; es ist - gut fur mich, liet is goed rolhout o., rolstok m.; -kreis m. lengte genoeg voor mij; (Spr.)- geborgt ist nicht cirkel, meridiaan m.; -masz o. lengtegeschenkt, borgen is geen kwijtschelden. maat v.; -messung V. lengtemeting v.;
Lange, (-n) v. lengte, uitgestrekt- (Sterrenti.) kunst v.om eene ster te schieheid v.; dieser Garlen enlhalt so viel ten, de hoogte eener ster te bepalen;
Schrille in die -, is zooveel schreden lang; -sage v. trekzaag v.; -schwingung v. leng
nach der - and Breite ausmessenn, breed
v.; -uhr V. uurwerk o. ter-teslingr
uitmeten, hoog aanrekenen; nach der bepaling der lengte; - eentil o. dwarsklep,
- messen, in de lengte nieten, der - nach. langwerpige veiligheidsklep v.; -zirkel m.
spalten, in de lengte klooven; der - nach, (Aardr.) lengtepasser m.
die - lang hin[allen, zoo lang als men is
Linger, bijv. nw., Z. lang.
neervallen; (van ten gevel), breedte,
Lngerling, (-(e)s, mv. -e) m.
hoogte v.; (Zeew.) (van eene plaats),lig- (Tuiub.) spitse appel, spitsappel m.
ging, lengte v.; (Spraakk.) (van letterLangeipe, (-n) v. populier m.
grepen), - oder Kürze, quantiteit, lengte
La,ngetuch, (-tuch(e)s, mv. -tüv.; 2. (Aardr.) geographische -, aard rijks - cher) o. (Wev.) ketting m., schering v.
kundige lengte v.; enter dem sechzigsten
Langeweile, v., z. m. verveling v.
Grade der -, op zestig graden lengte;
Lang —fessel, (-n)v. (Valk.) snoer
(van eene ster), hoogte v.; 3. (van den o.; -fingerig bijv. nw. langvingerig, met
tijd), lange tijd, duur m.; - des Tages, lange vingers; 2. (fig.) met vlugge of
lengte v. van den dag; (van een verblijf), kleverige vingers, diefachtig; -tinne m.
lengte v., duur m.; das wird nicht in die, langvinnige visch, visch m. niet lange
- beslehen, dat zal niet lang duren, niet' vinnen; -fisch m. leng v.; - /losse v. kraak
lang bestaan, niet van langen duur zijn;
lange vinnen; -/Ui--benigvschm.t
etwas in die - nicht aushallen, iets op gelig bijv. nw. langvleugelig, met landen duur niet kunnen uithouden; in die ge vleugels; - jlugler m. mv. (Nat. kist.)
- ziehen, rekken; (gemeenz.) het liedje dieren, vogels, insecten met lange vleuvan verlangen zoeken, slepende houden, gels; - f usz m. langbeen, langpoot va.,
op de lange baan schuiven; (Spr.) die - mensch of dier niet lange beenen; (Nat.
bringt die Ferne, wat te lang duurt, dat bist.) strandlooper, moerasvogel, stelt verveelt; die

- hat die Last, de laatste

loodjes wegen 't zwaarst, het eindje draagt
den last; 14. (Nat. hest.) Z. Langfisch;
(Zeew.) kabel m.
L%nge—holt, (-holzes, mv. -hölzer) o. (Bak.) rolhout o.; -lang bijv. zoo
lang als men is; -masz o., Z. Langenmasz.
Langen, (langle, gelanyl) o. ww.,
m. h. reiken tot, toereikend zijn, uitkomen; diese Aermel - bis auf die Finger,
komen of reiken tot aan, hangen tot op
de vingers; er langt ihm bis an die Brust,
hij komt hem &; (fig.) damit wird er
nicht Teelt -, daar zal hij niet ver mee
komen, het niet ver mee brengen; 2. mil
der Hand nach etw. -, naar iets grijpen,
reiken; ich kan nicht so weit -, ik kan
zoo ver niet reiken, komen; in die Tasche
-, in den zak grijpen, de hand in den
zak steken; 11, bedr, ww. aanreiken,toesteken, aangeven; einen Hut von dem Nagel -, aanreiken, aangeven; es ist mir eis

Stuck Geld hinuntergefallen, - Sie mir
es, raap het eens voor mij op, geeft het
mij, reik het mij eens aan.
Langen, (ldngte, gelangt) o. ww.,
m. h. duren; 2. bedr. ww. (Bak.)
den Teig -, uitrollen; (Kookk.) eine
Brühe -, aanlengen, (met water) verdunnen; (Mijnw.) eine Gr-ube -, doorgraven, verder boren, voortzetten, uitsteken; (Sin.) das Eisen -, uitslaan, uit-

looper m.; - fuszig bijv. nw. langbeenig,
langbeen (in samenst.); -gefesselt, -ge-

kegelt bijv. nw. (van paarden), met lange
schenkels; - gehalst bijv. uw., Z. -halsig;
-geohrl bijv. uw., Z. -öhrig; -geschwanzt
bijv. nw. langstaartig, met een langen
staart; - gespitst bijv. nw. met eene lange
punt, puntig, spits; -glied o. dubbel gekromde stang v. aan den paar^letoom;
-gliederig bijv. nw. lan; ledig, met lange
leden; 2. (van wormen), met lange ringen, leden; -haar o. mensch of dier met
lang haai; -haarig, - harig bijv. nw. lang
lange haren, met lang haar;-harig,met
(van dieren), ruig; -hals rn. langhals m.;
(Nat. bist.) quit -vogel m.; 2. tangstaarteend v.; 3. anhinga m.; 4. gekleurde
schelp v., soort van mossel v.; 5.(Zeew.)
oog, nestelgat o.; —block o. strop, lange
strop m., lus, lis v. met een lang oog,
takel m.; -halsig bijv. uw. langhalzig,
met een langen hals; - handig bijv. nw.
langhandig, met lange handen; -haus o.
(van eene kerk), schip o.; -his bijw. in
de lengte, ver heen; -holz o. (Zeees.)
laadhout o., stouwbalk m.; -hörnig bijv.
nw. langhoornig, met lange horens; -jabrig bijv. nw. veeljarig, langjarig; -kop!
m. (Veea.) langkoppig paard o.; - kragen
m. (Nat. hist.) langbekkigeeend v.;-krallig bijv. nw. met lange klauwen; -kreis
m. ovaal, eirond o., ellips v.; -kreisicht
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bijv. nw. ovaal, eirond, elliptisch; -la f- bele opzijdelegging v.; -schercylinder m. L&ngwierig, bije. uw. lang, lang
felle v. lange affuit v., naaldaffait v.; (Werkt.) dwarsliggend mes o.; -schld [er
langen duur; -e Krankheit,-durig,van
-lebend, -lebig bijv. nw. langlevend, die m., —in V. langslaper, slaapkop m., chronische ongesteldheid, langdurige,
of dat lang leeft; -lebigkeit v. eigenschap
van lang te leven, lang leven o.; - leibig
bijv. nw. met een lang lijf of lichaam.
Lánglich , bijv. nw. langwerpig,
ovaal, verlengd, meer lang dan breed;
(Meetk.) -es Viereck, verlengd, langwerpig vierkant, parallelogram o., rechthoek
bijv. nw. m.; -rund, langwerpig rond,
ovaal, eirond, elliptisch; -runde Figur, Z.

Langkreis.

Lánglieht, bijv. en b. een weinig

lang.

Lngling,

(-(e)s, mv. -e) m., Z.

Lang/isch.

Lang-messerschmied, (-(e)s,

langslaapster v.; -schláferei v. gewoonte
V. om lang te slapen; -schleicher m.(Nat.
hist.) aap m. met een hondekop op CeyIon, Joris m.; -schnabel m. langsnavel m.,
dier o. met een langen bek; (Nat. kist.)
snip v.; 2. groote koekoek in. op Jamaïca;
3. gekuifde duikeend v.; -schnáb(e)lig
bijv. nw. langsnavelig, met langen snavel, langbekkig; -schole v. (Zeew.) lang
-schub m. (Sp.) kegelspel o.;-schotin.;
2. lange kegelbaan v.; -schwanz m. lang
dier o. met een langen staart;-starm.,
(Nat. hist.) mees v.; it. langstaartige ingewandsworm m.; -schwanzig, -schweifig
bijv. nw., Z. -geschwonzt; —es Stachelschweinjndisch stekelvarken o.; -schwelle
v. (Spoorw.) dwarsgeplaatste steunbalk
of schoor m.; -sichtig bijv. nw. verziend,
niet goed van nabij ziende; 2. (Hand.)
op tijd, op lang zicht; -sichligkeil v. verziendheid v.;2. (Haud.) vervaltijd m., lang
zicht o.; -silbig, Z. -sylbig.
Langslinie, (-n) V. lengtecirkel m.
Lgngsplissung, (-en) v. (Zeew.)
splitsing, verbinding v. van twee touwen, Spaansche split o.

slepende ziekte; -keit v. langdurigheid
v., lange duur m.
Lang-wurz, (-würze) v., Z. Allgul; -záhnig bijv. nw. met lange tanden,
van lange tanden voorzien; -.zungig bijv.
nw. langtongig, met eene lange tong.
Lnke, (-n) v. flank, zijde v.; 2.
visch•.vater o.; (Kuip.) verkeerde krom
een hoepel.
-mingv.

Lgn1aueh, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
flülfwurz.

L&nne, (-n) v. lemoen o., gaffeldissel, gatlelboom m. voor een juk ossen; in
der - gehen, in het juk gaan, in het lemoen
loopen.
Lanterfant, (-en, mv. -en) m.leeglooper, luiaard, beuzelaar, lanterfant in.
Lenze, (-n) v. lans, speer v., schicht
m., spie(t)s v., (braad) spit o.; (Heelk.)
lancet o.; 2. (Krijgses.) - in den Schuh 1,
lans in de rust !; eine - mit jenin. breclien,
eene lans met iem. breken, met iem.
strijden,vechten; fiir einen eine - brechen,
iem. verdedigen, de partij voor iem. opnemen; 2. lansdrager, lansknecht, speer ruiter, lansier ni.; 3. (Visscb.) harpoen
m.; 4. (Beeldti.) beitel m., spatel o.; 5.
(van waterwerken), een dunne straal m.
water.
L %azen, (lanzte, gelanzt) o. ww.,
m. h. (Student.) bekeren, drinken,slempen.
Linzen, (lhnzle, geldnzt) bedr.ww.
(veroud.) met een lanssteek dooden;
(Vissch.) harpoeneeren, met den har-

mv. -e) m. zwaardveger ni.; -muth v.
lankmoedigheid, inschikkelijkheid v., geduld o.; -m-ulhig bijv. nw. lankmoedig,
barmhartig, inschikkelijk; ---keil v., Z.
-much; -nase V. langneus m., iemand
met een langen neus; 2. (Nat. hist.) Aziatische zeehaan, knorhaan m., langneuzige Afrikaansche sprinkhaan m.; -nasig
bijv. nw. langneuzig, met een langen
neus; -ohr m. langoor m., mensch of dier
met lange noren; (fig.) ezel m., grauwtje
o.; (Nat. kist.) langoorige lipvisch m.;, Lá' ngs-streifen, (-fens, mv.- fen)
-Ohrig bijv. nes. langoorig, met lange m. streep v. in de lengte; -strei fg bijv.
ooren; (van honden), met hangooren; nw. in de lengte gestreept.
(van paarden)joboorig; -ort m. (Mijnw.)
Langst, bijv. nw., Z. lange.
gang m.
Langst, bijw. sedert lang, al lang;'
Langort, (-ort(e)s, mv. -one of das ist - vergessen, dat is al lang verOrter) na. (Mijnw.) einde o. vair een gang, geten.
diepste plaats v. van een mijnwerk.
Lang -stache1, (-n) v. (Nat. kist.)
Lang-punkt, (-(e)s, mv. -e) m. zeesnoek m.; -slange V. lange boom,!
soort van barnsteen m.; 2.gevlekte sprink- wagenboom in.
poen doorboren.
haan m.; -riemen m., langwerpig platLang
o
stens
Linzen -blatt, (-blad(e)s, mv.
^bijw.
J langstens,
g P
bodemd vaartuig o.; (Rijk.) lange lijn v., zijn langst, op zijn laatst.
-blhller) o. lansijzer o., speerpunt v.; 2.
lange toom m.; 2. (Jacthtw.) koppel m.;
Lnngstieler, ( -Iers, rev. -let-) in.' (Nat. kist.) eene soort van vleermuis v.;
3. (Schoenm.) spanriem m.; -róckig bijv.' langsteel m., peer V. met een langen steel. —weide v. wilg in. met lansvormige blauw. langgerokt, met een langen rok;. Langstlebend, bijv. nw. langst deren; -brechen o. speergevecht,steekspel
-rund bijv. nw., Z. lhnglichrund.
2. der, die -e, langstlevende,-levnd; o., kampstrijd m., tornooi o.; -brecher
L ngs, bijw. en voorz. (met den overlevende m. en v.
m. lansvechter, kampvechter m.; it. hij
2en of Sen nv.) langs, naast, bij; - dem Lang-stroh, (-(e)s) o., z. m. die eene lans breekt voor iem., die iems.
Wege of - des Weges, langs; - dem Lande langstroo, tarwestroo, stroo o. in bossen; ^ partij opneemt; -eisen o. lansijzer o.,
hinschifen, langs de kust varen.
-sylbig bijv. nw. met lange lettergrepen; speerpunt v.; 2. (Wapenk.) punten v. mv.
Lungsam, ( -er, -st) bijv. en b. -viereck o. langwerpig vierkant, paralle- Lanzener, (-s, mv. Lanzener) [n.,
langzaam, zacht, bedaard; mit -enSchrit- logram o.; -wagen m. boerenwagen m., Z. Lanzentrager.
ten, met langzame schreden, met laag - wagen m. met een langen dissel; -weide Lanzen - fiseh, ( - es, mv. - e) m.
zamen tred; it. traag; - arbeilen, reden, v., Z. Langeweile.
langvormige visch m.; - /logel m. mv. lans
essen, langzaam, traag; er soli -er dabei L4ngweilen, (langweille, gelang-fgrmig bijv. nw. lans -vleugsm.;
zu Werke gehen, hij moet er langzamer weilt) bedr. o. en wed. ww. vervelen;
- knecht in. Z. -tra--vormig,spe ;
hij te werk gaan, hij moet het langzamer du langweilst mich, gij verveelt mij; ger; -kraut o. lancetkruid o., Surinaamsch
of bedaarder aanleggen; eine Uhr -er mich langweilt's, ik verveel mij; langweils!' vrouwenhaar o.; -nadel v. spitse, dunne
gehen lassen, langzamer laten loopen; du ? en langweilst du dich?, verveelt gij schroef v., els v., priem m.; -reiler m.,
die Uhr gehl zu -, loopt te langzaam,loopt u ?; ich bin nicht gekommen, um zu -, Z. -lrhger; -schleuderer, -schneller m.
achter; diese PJlanzen wachsen -, groeien um mich zu -, om mij te vervelen;
lanswerper, harpoenier m.; -schwanz in.
langzaam, komen langzaam aan; ein -er Langweiler, ( -Iers, mv. -ter) m.' bokking m.; -schwinger m. lanszwaaier
Mensch, een treuzelaar; (gemeenz.) een vervelend mensch rn.; it. treuzelaar m. m.; -spiel o., Z. -stecher; -spitze V. punt
teut; -er Kopf, die slecht of traag van
Langweilig, -er, -st) bijv. nw.' V. van de lans; -slechen o. tornooi 0.,
bevatting, kort van begrip is; -er Puls, (w. i. gebr.) langdurig; -er Widerstand, steekspel, lansspel o.; -slich in. lans
zwakke, trage pols; die Zeil vergeht ihnm langdurige, taaie weerstand; 2. vervelend,
-stekm.,
steek, stoot m. met de lans; 2..
su -, duurt hem te lang, gaat hem te langwijlig; -e Reise, vervelende reis; -keil (Veea.) (aan den hals van paarden),kwab
langzaam om; (Spr.) wer - geht, kommt v. (w. i. gebr.) - der Processe, lange duur v., kwabbe v.; -slosz m., Z. -such; -traauch, langzaam gaat zeker; -keil v. traag- m.; 2. het vervelende o.; die - seiner Erbijv. nw. lansdragend, die een lans-igend
heid, langzaamheid, langdurigheid v.
,záhlung, het vervelende van zijn verhaal; draagt; - trager m. lansier, speerruiter
m.; (Nat. kist.) jaculiferen mv.; -wald m..
Ling -schattig, bijv. uw.(Aardr.) allerlei -- en, vervelende dingen.
langschaduwig; - schenkelig bijv. uw. met Li3ngwelle, Langwiede, (-n) Bosch o. van lansen, dicht opgestoken
lange schenkels; -scherbe v. (Zeew.) dub- v., Z. Langwagen.
lansen, speren v. mv.
(
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Lanzette, (-n) v. (Heelk.) lancet zusamnten kringen, in kleine beetjes, cent o., kanon o. om het alarmschot of om
voor cent, katterig bijeenbrengen.
noodschoten mede te lossen; -platz m.
0., laatvlijm V.

Lanzetten-fOrmig, bijv. n w L4ppersehuld , (-en) v. vele (Krijgsw.) loopplaats, vergaderplaats v.;
lancetvormig; -%ulteralo. lancetkoker in.; kleine schulden v. rnv., dringende schuld -snick o., Z. Speklakelstr"cck; - trommel
V. alarmtrom v.; -coil bijv. nw. met
-schwanz in., Z. Lan:ensclrcranz; -such v. voor .alit--rlei nietigheden.
m. lancetsteek in., prikje o.; (Gen.) steek
Lapp — horn, ( horn(e)s,inv. hór- veel geraas; -zeichen o. alarrnsein, alarmner) o. (Nat. hist.) zeer groote lip v. of signaal o.
ni., pijn v. als van een steek.
Laokratie, v., z. m. volkshcer- vleugel in.; 2. ezelsoor o.; -hul, m. hoed Larum, tussch. (gewoon(.) lirumm. met neerlu ngenden Breeden rand, larunc, Z. Larifari.
schappij, democratie V.
'Larve, (-n) v., (verkl. Lirvehen) o.
Lapidarisch, bijv. uw. kort en huilebalk in.
Lappieht, er, st) bijv. en b. als (booze) geest m., spook o., schim v.:
bondig.
Larpidar- schrift, v., -stil, m. een voel, als een lor, lorrig, gekreukeld. 2. (verouul.) masker o., grijns v., momLappig, bijv. nw. slap; 2. Z. lup- aangezicht o., mombakkes o.; it. een
lapidaar -stijl m., korte en bondige stijl
pisch; 3. gelapt, met lappen voorzien, gemaskerd persoon, Z. Maske; (fig.)
m., korie wijze V. van uitdrukking.
Lapp, bijv. en b. (van vleescb),slap, haveloos; 4. (Pl.) van (zaad)lobben voor schijn, dekmantel m.; unter der - des
-zien. reinsten Patriotisinus, onder den dek
niet vast, Z. schlaff.
Lappisch, bijv. en b. laf, kinderzuiverste vaderlandsliefde;-manteldr
Lapp, (-en) V. (Scheepst.) stuk o.
h+gut, waarmede eene beschadigde plaats achtig, flauw, mal; rich - belragen, flauw, enter Golles -, unter der - der Frcmmiglaf; (gemeenz.) misselijk; -es Zeug, iaf- keit, onder den schijn van vroomheid;
gerepareerd wordt.
cine - vornehmen, den schijn aannemen;
Lapp, (-en, rnv. -en) in., Z. Laffe. heden, flauwiteiten v. mv.
Lappalie, (-n) v. nietigheid, ne -s- Lapp jagen, (-s) o., z. m. riet jemn. die - abnehmen, abreiszen, ont.terij v., prul o.; die - kostel mich noch vogelverschrikkers jagen; -mann m. (op rnaskeren, in zijne ware gedaante doen
einen Gulden, dat nest van een ding kost de [tijnschepen),hij die op de zeilen past; zien; 3. gezicht, gelaat o., gemaakt gemij nog &; 2. lafheid, flauwheid, kinder- -ohr o. flapoor, paard o. met lange zicht o.; die - eines Satans, het gelaat van
)oren; -reis o. klap, vogelklap, stok rn. een duivel; was fur Iraurige -n !, wat eene
ach tigheid v.
gemaakte droefheid op liet gezicht !; e m
L ,ppchen, Lapplein, (verkl.) om de vogels mede te verschrikken.
Lurechen, een aardig bakkesje
Lappstatt, (-stáf(e) v. plaats v.
o. lapje o.; (Wapcnk.) lelletje o.
Lappen., (-s, mv. Lappen) in. (van^ met vogelverschrikkers bezet,door vogel o.; sie bildel sich elu^as aa/ ihr Lurvchen
omgeven.
-verschik ein, zij laat zich heel wat voorstaan op
een kleed), lap m.,vod v., flarden v. mv.;
aller -, lap in., lomp, vod v.; (Pap.) vilt L ,rehe , (-n) v. , -nbaum , haar (mooi) gezichtje o.; 4. (Nat. kist.)
o.; - zutin Spelen, vaatdoek in.; (.i chtw.) (-baum(e)s, mv. -lhdu.-me) in., Z. Lerche,' pop v. (van torren, kapellen &), larve v.;
5. (Jachtuv.) Z. Lorve.
lap m. linnen, laken & aan eene lijn op- Lerchenbaum,.
Laren, in. mv. (Myth.) huisgoden Larven -ball, (-ball(e)s,mv.- gulle)
gehangen om het wild te verschrikken
en tegen te houden; (fig.) durch die - m. rriv.; fur- and Penalen kamp/en, voor m. gemaskerd bal o.; -gesicht o. afzichtelijk gelaat, monster, bakkes o., hanggehen, ontsnappen. door de mazen krui huis en haard vechten.
noorderzon verhuizen;(van-pen;it.m(l
Larifari, tussch. en ( - s) o., z. rn. er- een - matje-voor; welch ein hijssliches
een lijnschip), zeil o.; (Ontlk.) (van liet larie v., gekheid v., onzin m., praatjes o. —1, welk een leelijke prei v.; (fig.) —er
oor), lel v., lelletje o.; (van dc lever), lel, rnv.; -haft bijv. nw. onzinnig, niets be- o. mv. bedriegers, huichelnars m. mv.;
-schnecke v. maanslak v.; -spiel o., Z.
leb v.; (Jachtw.) hondenoor o.; (van teekenend.
Larm, ( - (e)s m., z. tn.,Lij,rmen, !Plummerei; -lanz m., Z. MasIenball.
den snavel van hoenders), Iel v., baard
Lasch, (-(e)s,inv.-e) m., Lasche,
ni.; (pl.) lob v.; (Slot.) (van het be- (-s) in., z. m. leven, geraas, rumoer o.,
slag van een kofer, actie deur,een raam), drukte v.; (gemccnz.) spektakel, lawaai ( - n) v. ingezet stuk, strookje o. ijzer,
vleugel m., lid o., klink v ; (van eene o.; it. gekijf, getwist o., woorden o. mv., voeg, klep, klink v.; it. strik m., lis, lus,
bankschroef), tap rn.; (Vleesrhh.) buik ruzie v., standjes o. mv.; groszer -,vree- lasch v.; (Kleerai.) afgesneden stuk o.,
Kaldaunen; (Mijn --stukeno.mv;iZ selijke drukte o.; welcher - ist hier ?,' lap m. laken, maanstuk o.; (van zak
klep v.; it. (van hemden), oksel--ken)
w.) (van het het keerrad), vleugel m.; wat is dat hier (voor) een leven ?; es is!
(Hort.) tap m.; (van de spil), schop v.,^ - in der Stade, er is een oploop, eene be- stuk o.; (Schoennor.) schoenriem, treklepel m.; (Waterb.) (van pijpen), bus v. weging; ein - wie in einer Judenschule, ker m., veter ni.; (Handsch.) klink v.,
Lappen, (lappee, gelappi) bedr. en een leven als een oordeel; ein - urn einen duimstuk o.; (Timm.) lasch v.; (Zeew.)
o. ww. slorpen, Z. schlurfen; 2. o. ww. Eierkuchen, een groot lawaai voor niets: z. Scherbe; (Mijnw.) insnijding v.; (Gen.)
slap heenhsngen,Z. schlottern; 3. (Jacht - - machen. verfuhren, leven maken, drukte schilferende schurft v.
Lasohen, (laschte, gelascht) bedr.
w.) das Wild -, verschrikken en tegen maken, oproer maken, oproer schreeulappen, verstellen,-houden;4.brw wen of kraaien; (Krijgsw.) -schlagen of ww. die Sc/tithe -, riemen, trekkers aan
13einkleider -, naaien, aannaaien;-zetn;
z. flicken; 5. in lappen of stukken ver- blasen, alarm slaan of blazen; ein blindeden; (Nat. kist.) ge/app!, gelabd, van der -, valsch alarm, blind alarm o.; (fig.) (Timm.) IIdi er -, lasschen, ploegen,
- m.achen, opzien baren. veel van zich voegen,zwaluwstaarten; (Zeew.) Z.scherlabben voorzien.
Lappen - biend, (-n) v., Z. Rose; doen praten; -bluser m. alarmmaker m. ben; (Boschw.) einee l?aut n -, Z. anplutL renen, (ldrmle, gelurmt) o. ww., zen.
-blmm.ine v. hoornkomijn in.; -kd.fer m. geL$sehenriemen, (-riemens, mv.
vleugelde kever m.; -mann m., Z. Lapp- m. h. leven, geraas, drukte,spektakel ma- riemen) m. (van een degenkoppel), kap,
mann; -schnecke v. langvleugel-vlinder ken; 2. schreeuwen.
L rmente, (-n.) V. (Nat. kist.) klep v.
m.; 2. kraagje o.; 3. baardvogel m.; 4.
L$se, (-n) v. (Prov.) kruik, blaas,
kruisslak v.; -zunder m. tonder o., zekere soort van schreeuwende eend v.
Larmer, (-s, mv. Lurmer) m. le- flesch v.
lont V.
Lapper, (-s, mv. Lapper) m. lap- venmaker, kabaalmaker, lawaaimaker, Laser-kraut, (-kraut (e)s. mv.
-kruuler) o.. - p$anze, (-n) v. scheerschreeuwer ni.
per, versteller in.
Lapperei, (-en) v. lapwerk,verstel- L4rmerisch, L,rrnhaft, bijv. ting v..dolle kervel v., witte gentiaanwortel m.
werk o., lapperij v., gelap o.; 2. Z. Lap- nw., Z. lurnaig.
Larm - feuer, o.. - glocke, v.. Z. Lasuren, (lacirle, lasirt) bedr. ww.
palie.
eene kleur riet eene andere doorschijLapp
ern
^ (ia ppert e, gelappert) o. Alarni/euer cJJ.
Larmig, bijv. nw. vol geraas, druk, nende overschilderen.
ww., in. h. ieppen, leppereu, bij kleine
Lass, (lasser, lasses!) bijv. en b.
teugjes drinken; it. im Wasser -, in het woelig, schreeuwend.
water roeren, morsen; 2. das Geld -d Lerm-kanone, (-n) v. noodstuk slap, krachteloos, lam, moede, mat, uit-
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geput; it. lui, traag; -heit, traagheid, ver
uitputting v.
-moeidh,
Lass - band , ( - band(e) s,rn v. - bander)
o.(Heelk. ) laatband m.;-bank v.rechtbank
V. voor de zaken der kroontienden; -bauer
m., Z. Lasse; -baum rn. (Bosch«.) boom
v., die bij het kappen blijft staan, overhouder in.: it. grens aanwijzende boom
m., die niet gehakt mag worden; -becken
o., Z.Aderlassbecken; -hinde v. laatbandje
o., zwachtel ni.; —brief in. vrijbrief m..
bewijs o. van ontslag; - dankel m. (veroud.) laatdunkenheid, verbeelding v.,
eigenwaan m.
Lliss(e),(-en,mv.Lassen) m.bezitter
of bewoner in. van een cijnsplichtig land;
2. vrijgelatene (slaaf) in.
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gesteld dat het zoo is; chin. liegen. -, v., inschikkelijkheid, toegeeflijkheid V.
iets laten, laten blijven, laten rusten;
Lassmann, (-mann(e)s, mv.- leute)
sich cliv. gesagt sein -, iets onthouden, m., Z. -Dauer; -mrnnchen o. teekening
aan (om) iets denken; sich etw. nicht V. van een mensch, waarin de regelen
zwei Mal sagen -, zich iets geen twee- voor het aderlateit aangewezen worden.
maal laten zeggen, het dadelijk doen; lass
L ►ss-pech, (-(e)s) o., z. m. vloei
pek V. of pik v.; -p/lichtig bijv. nw.-bare
ihn nur kommen, laat hem maar komen;
- Sic ilin ein wenig runen, laat hern een cijnsplichtig, tier,dplicht.ig; -es Gut, Z.
oogenblik rusten, met rust; 2. mogelijk -gul, -mum m. grond in., waarvsn tienzijn; sick dennen -,zich laten uitstrekken, den betaald moeten worden, tiendland
rekken, uitbreiden, smeden; dasla.sst rich o.; -reis o. (Bosch.) overblijvende boom,
nicht leicut sagen, dat is moeielijk te zeg boom in., die blijft staan, die niet gekapt
dat kan men niet of moeielijk zeg -gen, wordt; -stainni in., Z. -haunt; -s /inde v.
das l(isst sick nicht thus, dat is niet-gen: pekelzonde, vergeeflijke zonde v., zonde
te doen; davon lies.e sick viel reden, daar v., waarvoor aflaat te verkrijgen is; -lag
zou men veel van kunnen zeggen; das m. geschikte dag m. orn zich te doen
lassi sick denken, begrei/'en, dat kan men, aderlaten; -ruiese v. tiendveld o., tiend.
kunt gij, laat zich denken, begrijpen, raat weide v., weiland o., waarvan cijns of
kan men zich zoo voorstellen; das Retch tiend betaald moet worden; -zap/en m.
Ides!, sich leren, laat zich goes) lezen, is kuip v., zwik n;., zwikje o., stop v.:
goed te lezen, is zeer onilerhoudlenel; des --ei.citen o. teelreu o. in den almanak hij
lá.sst sick- .Sehen, dat st,int goed; it. dat die dagen, waarop liet volgens het bijgekan men goed zien; die Gr nile - sicli loof goed is zich te doen aderlaten; -zeug
hóren, (lat. laat zich hooren, die redenen o. werktuig o. om te laten, laatmes o.,
zijn niet ongegrond; it. onp. ww. es iii st lancet o.; -zins m. cijns m., tiende, besick hier, hier ld.ssl es sich qii.t tan; en,hier lasting v., grondlasten ni. mv.
Last, (-en) V. last m., vracht v.;
is liet goed dansen, hier kan men goed
(lansen; 3. laten, doen, doen plaats heb grosze -en tragen., groote lasten of vrachbewerken; sick eluu. vorlesen -, zich-ben, ten dragen; die Rader knarren un ler der
iets doen of laten voorlezen; eluw. holen -, -. des Wagens, kraken onder den last &;
iets doen of laten halen; ich lo sse rnir jeinn. cite - au/laden, au/'burden, iem.
ein P, ar Schuhe niachen., ik laat ern paar een last opleggen ; tinter der - erli.egen,
schoenen maken; jemn. etc. sagen -. iets onder den last bezwijken; 2. vracht, Ia aan iemand laten zeggen: sich schen, ding v., gewicht o., zwaarte v.; die horen -, zich laten zien, hooren; sick auf einen Wagen laden, de vracht oh
pillen -, zich laten verzoeken, snneeken, een wagen laden; ►lie - eines Schijfes,
bidden, complimenten maken; sic/i auf aIe lading; das Sc/tiff ist bei seiner -., is
die K►i.ie -, op de knietin vallen, knielen; geladen, heeft zijne lading binnen, is vol;
ill. o. nw. opgeven; von seiner Meinung Seine hagen eind grosze -, steenen hebnicht -, bij zijn plan blijven, zijne mee ben eerre groote zwaarte; 3. eene maat V.
niet opgeven, olp zijn stuk blijven-nig voor droge en natte waar van verschil -

Lass - eiche, ( - n) o. eik m., die
blijft staan, die niet geveld wordt; -eisen
o. (Heelk.) lancet n., laatijzer o., laat
aansteker m.,steekijzer o.-vlijm.;(Get)
Lassen, (du ld ssest,er lassi, /i.esz,gclassen) bed r. ww. laten; die Thüre of/en -,
dè deur open laten; 2. vrijlaten, loslaten;
lass(e) mich in Rube, zu[rieden, laat mij
met rust, met vrede; lass(e) mich los, laat
mij los, laat mij staan; 3. laten staan,laten
blijven, toegeven; seinen Stock -u Ilause
-, zijn stok (wandelstok, rotting) thuis
laten; 4. plaatsen, bergen; (lig.) rich vor
Freude nicht zu. - wissen, van vreugde
vervoerd, buiten zich zelven zijd; ivo hast
du dein Geld gelassen?, waar hebt gij uw
gelei gelaten, zoek gemaakt ?;3.im Sliche
-, in den steek laten; irirder an langen,
wo man es gelasser. hat, voortgaan, waar
men gebleven is; (fig.) eine able Gcivohn,heit -, nalaten, afwennen; 6. sein Lelien
fur jem. -, zijn leven voor ienl . laten,
geven, opofferen; 7. jenaa. den Vorrang
-, tem. den voorrang laten, toestaan, als
zijn meerdere erkennen; jemn. Zeil -, staan; 2. das l(isst nicht, dat staat niet; lende grootte; eine - Konten, Tori', Wein,
tem. tijd geven, den tijd laten; 8. Wein das lilts! gut, (lat ziet er coed uit, dat Korn, een last &; (Prov.) eine - Geld haben,
aus dein Fasse -, aftappen; der Kranke staat goed, mooi; das HI lchen blest dir veel geld hebben, schatrijk zijn, eene
lasst alles miler sick, laat alles (in het recht glit, dat hoedje staat u zeer goed; vracht geld hebben; 4. last ai., moeite,
bed) loopes; sein Wasser -, wateren; den das ldsst, als of► cj^, dal, staat, heeft den bezwaar o., onaan enaarnheid v.; die Zegel -, den teugel vieren, laten schie- schijn as of; IV. o. zelfsi. laten o.; 2. sein der Jahre, de last, liet gewicht der jaren;
ten; ubrig -, overlaten; Blut -, aderlaten, Than and -, zijn doen en laten, zijn ge- - des Lehens, last &; des Tages - and
bloed aftappen; zier Ader -, aderlaten, drag o.; it. sein ein:iges Than und - isl flilze tragen, zwoegen onder glen arbeid
laten; it. zich doen laten; jem. in einen das Spiel hij houdt zich alleen met het van den dag; so viel Binder sind eine
clrosze -, zoo veel kinderen zijn een groote
Brunnen -, laten zakken, afdalen; jemn. spel bezig, doet niets dan spelen.
vor sich -, iem. bij zich toelaten, ontvan- Lekss-gut, (-gu1(e)s, me. - giller) last; (gemeenz.) lastpost in.; das macht
gen; jent. volt rich -, iem. laten gaan, o. cijns -, tieu^Iplichti; goed o.; -hair m. ilim viele -, er hal viele - davo ►► , dat geeft
heengaan, wegzenden: it. uitlaten; jem, bosch o., waarvan cijns of tienden opge- hem veel moeite, last, inspanning, drukte;
nicht aus den Augen -, tem. niet uit liet bracht moeten worden; -hei! v. slapheid, er ist sich selbst zur -, hij is zich zelven
oog verliezen, in het oog houden; eine vermoeidheid, luiheid v., Z. Faulheil; een last; seine - mit, eta'. haben, veel
Gelegenheit aus den. Handen -, laten ont- - herr m. bezitter m. van een cijns- of' reet iets te tobben, te sukkelen, over te
snappen, (ongebruikt) laten voorbijgaan, tiendplichtig goed; -hof m., Z. -gut; brengen hebben; er ist, (alit vair zur -,
hij is mij tot last, valt mij lastig; dein
I1. ((net deonb.wijs.) niet beletten, laten, holz o ., Z. -reis.
toelaten, dulden, vergrinnen, rechtigen, L ssig, ( -er, -al) bijv. en h. Irii, Brief hat mir 'eine grosze - vom Herzen
machtigen, recht geven om; jem., etiv. traag, nalatig, achteloos, flauw; - in, sei- geiválzt, uw brief heeft mij een zwaar
gehen -, laten gaan, laten begaan; eine nem Amte sein, zijn ambt verwaarino- pak van het hart genomen; -en des LanSache geschehen -, toelaten, haar gang zen, Z. nae/tidssig: . Z. la ssl ich; -keil des, belastingen v. mv.; die einem Gule
laten gaan; eine Sache fahren -, aus der V. luiheid, traagheid, nalatigheid, achte- anhangenden, duf cinera Gate ha[tenden
-en, de lasten, waarmede een goed beHand -, laten loopen, uit de hand geven, loosheid, flauwheid v.
laten rusten; Bich eliv. entgehen -, iets Lagskopf , (-k opf( e)s, mv. -kop(e) zwaard is; -en des Krieges, oorlogslasten;
jemn. el ►v. zur - legen, iets ten laste legverwaarloozen, zich iets laten ontgaan, ni. (lieelk.) kop, laatkop m.
Lasslieh, ( - er, -st) bijv. nw. ver gen, van iets beschuldigen.
ontsnappen; olie. sein -, bleiben -, unterverschoonbaar, toe te geven, ver--getlijk,
Lastadie, ( -ra) v. (in sommige zeeweges -, iets laten, nalaten, laten blijven,
niet doen, er zich van onthouden, zich schoonend, verdraagzaam; -e SAnde, ver plaatsen),laudings-, los-, ladingsplaats v,
zonde v.; 2.toegeef1ijk,inschik--geflijk
Last - balken, ( - balken mv. - balwachten het te doen; lass sein, dass es so
sei, laat het zoo wezen, veronderstel, kelijk, niet streng, schappelijk; -keil ken) in. (Zeew.) draagbalk m.; -bar bijv.
,

-
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nw. lastdragend; -e Kafzèete, lastdraf Laster -Sinn, (-(e)s, mv. -e) m. Lateinisch , bijv. en b. Latijnsch;
Bende kameelent —es Thier, Z. -thier, neiging v. tot laster, zucht v. tot kwaad die -e Sprache, de Latijnsche taal; einem
2. drukkend, zwaar; ein -es Joch, een
-stein en. (veroud.) steen-sprekndhi; Worle eine -e Endung geben, een woord
,

drukkend juk; 3. belastbaar; -beere v.
(Tuinti.) aardbezie V.
Losten, (lastete, gelastet) o. ww.
m. h. zwaar zijn, drukken, belasten,
zwaar liggen of zijn, tot last zijn, bezwaren, last opleggen, lastig vallen; die
Knechtscha[t laslele dem (gewoonl. aul
dem) Volke schwer, de slavernij drukte
zwaar op bet volk; drückende Sorgen auf mir, zware zorgen drukken mij neder;
2. bedr. ww. (w. i. gebr.) jem. -, iem,
belasten, beladen, Z. belasten.
La,stenfrei, bijv. en b. vrij van
lasten, vrij van belasting.
Laster, (-s, mv. Laster) o. ondeugd
V. waaraan men verslaafd is; das dei
Geizes, der Habsuwht, der Trunkenheit,
de ondeugd van gierigheid, dronkenschap;
in - fallen, tot ondeugd vervallen; alle an sich haben, alle ondeugden bezitten;
in - versunken sein,in de,ondeugd verzonken zijn; einero - ergeben sein, aan eene
ondeugd verslaafd zijn; 2. (veroud.) misdaad v.; jemn. etw. zum - anrechnen,
iem. iets als eene misdaad aanrekenen.
iem. van iets eene misdaad maken; 3.
een gemeen, verachtelijk persoon, voor namelijk vrouwspersoon v.
Lbsterer, (-s, mv. Lasterer) m.
lasteraar, eerroover, kwaadspreker m.;
(tegen God), godslasteraar, vloeker m.
L%sterfrei, bijv. nw. zonder ondeugden.
-

L%stergeschichte, (-n) v. las terlijk verhaal o.; it.verhaal o. van schanddaden.

Lijsterhaft(ig) , bijv. nw. ondeugent, zedeloos, verdorven, onzedelijk, !os bandig.

Ltsterhaftigkeit, v. ondeugd,
zedeloosheid, verdorvenheid, onzedelij kbeid, losbandigheid v.
Lasterknecht, ( - (e)s, mv. - e) m.
slaaf in. der ondeugd; -leben o. schandelijk, losbandig, liederlijk, zedeloos leven o.

L4sterlich, ( -er, -st) bijv. en b.
(van handelingen),Z.lasterhaft; 2. schandelijk, gruwelijk; - saufen, liederlijk zuipen; sich - langweilen, zich gruwelijk ver
-veln.
Lsterrnaul, (-maul(e)s, mv,
-mauler) o. (gem.) kwaadspreker m.,
kwaadspreekster v., lasteraar m., lasteraarster v., lastertong m. en v.; kwade
tong v.
Lastern, (ldsterte, gelastert) bedr.
en o. ww. jem., auf jem.,wider jem., vor
jemn. -, lasteren, kwaadspreken, iem,
zwartmaken, schimpen, schelden,smalen
den goeden naam ontnemen; Gott -, God
lasteren, godslasteringen uitspreken.
Laster -rede, (-n) v.lasterlijke rede
lastertaal v., laster m., kwaadsprekend heid v.; —(tegen God), godslastering v.
-schrift V. schotschrift, hekelschrift
schimpschrift, pamflet, paskwil, laster
-schule v. school v. voor kwaad --schrifto.;

waarop of waarmede misdadigers te een Latijnschen uitgang geven; - schreiben, sprechen, Latijn schrijven, spreken;
pronk gesteld worden.
L^stersueht, v ., z. m. lasterzucht' -e Schule, Latijnsche school; -e Broeken,
v., zucht, lust, begeerte, behoefte v. om. enkele Latijnsche woorden; die -e Kir
de Westersche kerk; 2. -er Reiter,-che,
te lasteren; it. kwaadsprekendheid v.
L^sterthat, (-en) v. schanddaad, ongeoefend ruiter; die -e Küche, apoLheek v.; -e Segel, driekante zeilen, gemisdaad v., gruwel m.
Lasterung, (-en) v. lastering v.,, lijk de schepen in de Middellandsche Zee
hebben.
laster m., smaadrede, beschimping v.
Lastervolt, bijv. nw. schandelijk,' Lateran, (-s) m., z. m. paleis o.
van den Paus, St. Janskerk v. te Rome,
ondeugend, losbandig, misdadig.
Laster —wort, ( - (e) s, mv. - e) n., Lateraan.
Z. -rede; -zunge V. lastertong v., Z.
LatQrnamagica, V. tooverlantaren V.
Ldsterer.
Last - ese1, (-eseis, mv. -esel) m. Latornchen , LatQrnlein ,
lastezel, pakezel m.; -gebühr v., -geld o.! (verkl.) o. lantarentje o., Z. Laterne.
vracht v., vrachtgeld o.
Lat@rne, (-n) v. lantaren of lanLastig, bijv. nw. belast, beladen,be- taarn v.;etw. mit der - suchen, iets met de
lantaren zoeken; an die - mil den Aristovracht.
LéLstig, ( -er, -st) bije. en b. lastig, kraten !, Z. Laternenpfahl; (fig.) jemn.
bezwarend, moeielijk,hinderlijk,bezwaar- mil der spanischen - (d. i. Spaansch
lijk, onaangenaam, ten laste, tot last; er riet, rotting) nach Hause leuchten, iem.
ist mir -, hij valt mij lastig, is mij tot afrossen; it. geducht den mantel uitvelast; 2. (w. i. gebr.) zwaar; ein -er Stein, gen, de waarheid zeggen; (Scherts.) et -tv.
een zware steen; -keil v. last m., zwaar in der - haben, een glaasje (te veel) opvracht v.; it. last, hinder m., lastig-te, hebben;(Bouwk.) lantaarn v., vallicht o.;
(Nat. bist,) vliegende visch m.; it. zeevallen o.
Last -kahn , (-kahn(e)s , mv. gel m., soort van mossel; (van paar
bles v.; (Jachtw.) patrijzenzak m.;-den),
-kbhne) m. lichter m., vrachtschuit v.,
vlet v.; -pferd o. lastpaard, pakpaard, (Kookk.) geplukte vogel m.
Laterneisen, (-eisens, mv. - eisen)
vracht- of werkpaard o.; -raum m. ruim
o. van een schip; -sand m. ballast m.; o. arm m. van eene lantaren; (Zeew.)
-schijf o. transportschip, goederenschip, armen m. mv. van een kustlicht.
vrachtschip o.; -thier o. lastdiero.; -Ira- LatQrnen-anzi nder, (- ders,mv .
gend bijv. nw., Z. -bar; -lrhger m. last- -der) m.,Z.-mann;-arm m.arm m.van de
drager, pakkendrager, sjouwer, kruier, lantaren; -bank v.,Z.-stuhl;- blutter o.mv.
in.; 2. (Bouwk.) console v., steunblok o.,^ hoornen ruiten v. mv. van eerre lantaren;
lastbeeld, draagbeeld, steunbeeld, zuil - -biichse v. doos, kast, lamp v. van de
beeld o., drager m., cariatide v.; -vieh o. lantaren; -eisen o., Z. Laterneisen; -gabeln
lastdieren, lastbeesten o. mv.; -wagen m.' v. standaard m., ijzers o.mv.van de lantavrachtwagen, transportwagen m., vracht- ren, arm m. van eene koetslantaren; -horn
o., Z. -blotter; -klótze mv. voetstuk o.
kar v.
Lasur, (-s) m., z. m. (Delfst.)' der lantaren; -masher m, lantarenma
lantarenfabrikant m.; -mann m. lan--ker,
blauwspaath o., lazuur o., lazuursteen m.,
lapis in. lazuli; (fig.) das -- des Hemels,' taarnopsteker, lantarenmaker, lantaarn drager m.; -pfahl m. lantarenpaal m.;
het azuur, het azuren gewelf.
Lasur —blau, bijv. nw.azuur,azuré, an einem — au[hangen, aan een lantahemelsblauw; 2.o. zelfst.azuur o.,hemels- re npaal ophangen;mit dem --e winken, op
blauwe kleur of lucht v.;-farbe v.azuuro., eene lompe, grove wijze te kennen geven;
azuurverf v., Z. -blau; - pulver o. poeder -putzer m. lantarenopsteker en schoon
-maker.;stuhlmandrm.voen
V. van azuurverf; -stein m., Z. Lasur;
lantaarn; - trager ni. lantaarndrager,stok-vogel m. paradijsvogel m.
Latan(ien)baum, (-baum(e)s, lantaarndrager m.; 2. (Nat. bist.) lanrnv.-bdume) m.Amerikaanschepalmboom taarndrager in.; -wárter m., Z. -mann.
Lat @rn - kleid, (-(e)s, mv. er) o.
m., waaierpalm m.
Ltare, der Sonniag -, 4e Zondag (Zeew.) lantaarnkleed, dekkleed o. voor
het nachthuis; - trager m., Z. Laternenin de Vasten, Rozenzondag m.
Latein, (-(e)s) o., z. m. Latijn o., trdger,
Latinismus, (onb., inv. Latinisde Latijnsche taal; in zierlichem - ge
in sierlijk Latijn, klassiek La--schriebn, men) m. latinisme o., Latijnsch taaleigen
tijn geschreven; er spricht gut -, ein gutesl o., Latijnsche uitdrukking v.
Latinisjren, (latinisirte,latinisirt)
-, hij spreekt goed, zuiver, Latijn; (Spr.)
and hiemit bin ich mil meinem - zu Ende, o. ww. Latijnsche uitdrukkingen nama
Latijn trachten over te brengen.-ken,iht
en nu weet ik niets meer te zeggen; sein
Latinist, (-en, mv. -en) m. Lati- verlieren,vergeefsche moeite aanwenden.
Lateiner, (-s, mv. Lateiner) m. nist m.
Latinitt, ( - en) v. het Latijn o.,
Latijn m.; 2. Latinist m., iem. die Latijn
verstaat; 3. (Jachtw.) ongeoefend schut- i latijniteit V.

sprekendheid, broeieest o. van den laster. ter m.

-
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Latworge, (- n) v. slikatrtsehij V.,
likkepot m.; (fig.) eine - gegen die Liebe,
een middel o. tegen de liefde.
Latz, (- es, mv. Lcïize) m. kleedingstuk o. zonder mouwen, dat de borst
bedekt; (van mannen), borstlap m., vest.,
Latroeinium, niums, mv. -nien) wambuis; o. (van vrouwen), lijfje, korset
o.; (van kinderen), slabbetje o.; Z. klep
o. roof m. op den openbaren weg.
Latsch, bijv. nw. slotlig; mit -en v., Z. Hosenlutz; 3. (Wapenk.) lus v.
L,tzchen, o. (verkl.) korsetje, lijfje
Füszen, Z. lalscli[iiszig.
ilarius, m. (Wijsb., Gesch.) aanhariger m. van de leer der algemeene genadeschenking; (fin.)iem. met een ruim geweten, lichtzinnige, vrijgeest m., latitudinarius m.
Latomie, (- n) v. wijnsteengroef v.

vijg V.; (Eland.) gedroogde vijg v.;-fink m.,
goud vink m.; - hechte v. bladeros o.; -fleck
tn.(Geneesk.) sproet, zomersproet v.-[vi'nip bijv. nw. bladvormig; (l l.) bladdragend, gebladerd; -(roach m. groene kik
-vorsch,bnkivorsclt,(ke)badvorsch m.;(Uieveutaal) groeujas,jager in.;
(Vuurw.) zevenklapper in.; -fuller o.bladvoeder o.; -gang ni., Z. Laube; -gehängc,

(-

-gewinde o. bloemfestoen o., slinger rn. van

groen; -gewölbe o. loofgewelf o.; -gipfel in.
io,nmerrijke, bladerrijke kroon, kruin v.
Lau, bijv. en b. (lauer, laust) lauw, of top m.; -hahn m., -herrie v., Z.J3irkhahn
matig warn, half warm; -es Wasser, -er 4^; -holz o. bostb o., boom ni. wet groote
Wind, lauw water, zoele wind; (fig.) lauw, uladeren; -huhn o., Z. Birkenhuhn; -ki tle
flauw, niet ijverig, onverschillig, traag; v., -hullen/'est o., Z. Lauberhiilte 4^.
-er L'ntp%ang, koel onthaal, koele outLatlbicht, bijv. uw. bladvori►rig; it.
vangst; - werden lassen, laten bekoelen, priéelvoruiig, als een prieel; -er Gang,
verkoelen, afkoelen; - werden, (van ijzer), loofgang iii., groene, niet groen gedekte
afkoelen, verkoelen; in elw. zu - sein, iets laan V.
te onverschillig behandelen, Z. laulich.
La,ubig, bijv. nw. dikbladerd,dicht.
L aub-safer, (-kd / 'rs, mv. -ha f cr)
Laub, (-(e)s) o., z. m. loof o., bladeren, bladers o. rnv., lommer o., gebla- m. merkever, molenaar m.; kleiner —,
derte o.; - streifen, ontbladeren, het blad aerfst.kever ni,; 2. Spaansche vlieg v.;
er afnemen, afstroopen; ohne -, zonder -knospe v. loot v., stek v., spruit v., uit
o.; - krans ni. bladerkroon v.,-spruitel
groen, zonder blad; (lig.) Geld wie - ver dienen, geld als water verdienen; 2. jaar slinger, krans m. van groen; -los bijv. nw.
o. (van een boom); im drillen - stehen, ontbladerd, zonder bladeren.
in tiet derde jaarzijn; (lijvig.) Weinvom Laublutig, ( -er, -st) hijv. en b.
vergangenen -, van het vorige jaar; 9. koelbiuedig, onverschillig.
(Bouwk.) lofwerk o.; (Schild.) Z. BaumLaub-mist, (-(e)s, mv. -e) m.
schlag; (Sp.) schoppen v. mv.; (veroud.) loofroest in., groene bemesting v.; -moos
o. bladmos, btaddrageud roos o.; -rausch
tiend v. in brandhout.
Laub-apfel, (-ap[els, mv. -áp[el) In., -rost m. roest v., ronde brand m.,
m., Z. (Vallap /el; -band o. ( Stot.) heug - ziekte v. van booroen, waardoor de blasel o., scharnier o. met lofwerk; --baum, deren vlekkig worden, verkleuren, ver
afvallen; -rechen ri). bladerhark-doren
m. boom m.met groote bladeren; -bekleidel
bijv. nw. met bladeren bedekt; -bet! o. in.; -reich bijv. nw. bladrijk, loofrijk,
bed o. van bladeren; -dach o. bladerdak, dichtgebladerd; -rolle v. (Boekt.) loolloofpriëel, priëel o. met loof (of blade- rol v., verguldijzer o.; -rosl in., Z. Laud-

Latseh-bein, (-( e)s, mv. -e) o., o., Z. Lalz.
-fusz, (- /uszes, nov. - fusze) m.berepoot Latze, (- n) v., Z. Litze.
v.; 2. (lig.) Z. Latscher; -beinig, -fuszig
bijv. nw. slollig, met zwaren, loggen, slof
-fend
tred of gang.
Lutsehe, (- n) v.slof v.,oude schoen
m.; 2. Z. Lalschjusz; 3. (fig.) (van vrouwen), morsebel, slet, slons v.; it. een
lamme vent, lammeling m.

Lutsehen, (latschie, gelatscht) o.
ww., m. h. sloften, sjokken, een slepen den, sloffigen gang hebben.

L%tsehenho?z, o., Z. Meilerholz.
L%tscher, s, mv. Latscher) m.
(-

sloffer m., iem., die een zwaren, loggen
gang heeft; (gemeenz.) hosseklos m.
L&tschig, bijv. en b. -er Gan
sjokkende loop m.; -er Mensch, Z. La!scher; Z. slordig; -e Hausknechte, slor-

dige, lamme knechts; -es Wetter, smerig
weer.
Latschtaube, (- n) V. ruigpootige
duif v.

Latt-baum, -hammer, -na gel, m., Z. Lattenbaum .
Latte, (- n) v. (Boschw.) jonge recht-

opgeschoteu boom m.; it. dunne scheut
m., loot v.; 2. (fig.) lang, mager mensch
m.; 3. lat, kelderveer, zolderveer v.; -n
schneiden, latten zagen; mil -n versepen,
met latten beleggen; die -n von Dache
wegnehmen, de latten van een dak afnemen; (van soldaten), au[ -n liegen, in
het cachot zijn, waarvan de vloer uit driekante latten bestaat; (Spr.) mil der laufen, voor paljas ot hansworst. spelen;
it. een windbuil, windzak zijn.
Latten, (lallele,gelallet) bedr. ww.
met latten beslaan; auf beiden Seiten ,
aan weerszijden met latten beslaan.
axle) v. hakmes o.,
kleine bijl v.; -baum m. leiboom m.;
- fischerei V. hengelen, visschen o. met
den hengel; -hammer m. lashamer m.,
houten hamer m.; -hauer m., Z. -reiszer;
-hots o. lathout, hout o. voor latten;
-reiszer m. latzager,latkloover m.;- spieker
latspijker, vloerspijker m.; -strauch m.
(Pl.) ijzerhout o., paardevleeschhout o.;
verschlag m. met latten afgeschoten
plaats v.; -werk o. latten v, mv., latwerk
o.; -zaun m. hekwerk o., omheining v.
van latten
(•(e)s, mv, -e) m. latuw v,;
Wilder -, andijvie v.
L ttig-bitter, V. (Scheik.) thridacitim o.; - santen m. latnwzaad o.; -salat
th, latuvvsalade v.; -staude v. latuivkrop v,
n) v. put m., riool, sekreet O.
s) o., C. m. geplet
geel koper dk

Latten -axt,

(-

Lattig,

Latrine, (&
Lat(t)Um, (=

ren) gedekt.

rausch; -rust v., Z. Lauberhalte; -sage

Latibe, (-n) v. priëel, weesje o., wa- V. zaag v. voor loofwerk, smalle zaag,
rande v.; 2. galerij v.,schutdak o., luifel v.,' draaizaag V. voor snijwerk; -stinger m.,
bedekte gang, porticos m., kolonnade, Z. Weidenzeisig; - schuur v. festoen o.,
open zaal v., kiosk m.; (Krijgsw.) schut -, krans m. van loof, guirlande v., slinger
in.; -stiel ui. bladsteel nl.; -sireif en o.
dak o. bij bestorming van muren &.
Lauben, (-s, mv. Lauhen) m. (Vis- ontbladeren o.; -slreu v. strooisel o.; (voor
paarden &), bed o. vair bladeren; -tlraler
sch.) blei, bliek v., witvisch m.
Lauben, (laufile, gelaubt) o. ww., in. kroon v., stuk o. van 1 'Thaler 14 Silm. h. (van planten), bladeren krijgen, bergroschen of ti franken; halter---, halve
uitbotten; sick -, de gedaarite van eenei kroon v.; - vogeletsen o. bastaardnachtewarande aannemen, groengewelfd zijn; 2. gaai in.; -wald in., Z. -holz; -werk o.
bedr. ww.ontbladeren, bladeren plukken. (Schild.) loofwerk,lofwerk o.; (van planLnub(en) -doch, (-dach(e)s, cnv. i tell), bladwerk o.; (van vlechtwerk),krut-dächer) o. loofdak, bladerdak o.; -gang len v. ins.
in. groene of met groen gedekte laan v.;
Lauch, (-(e)s, mv. -e) in. look o.;
-half bijv. en b. op de wijze van prieel; zahnier of spanischer -, prei v.
-schwvalbe v. loofzwaluw, huiszwaluw v.; Lauehdistel, (-n) v. kruisdistel v.
-strauch m. loofstruik, struik m., met
Lauchel, (-s) o. bieslook o.; 2,huisdikke bladeren, op bondswinde gelijkende look o.; -gras o. knoflook o.
plant v.; -Ihurm m. beweegbare toren m.
Lauch-farbe, v. lookkleur v.;
- jarben of -farbig bijv. nw. lookkleurig;
bij de ouden.
;

Lauber-huhn, (-huhn(e)s, mv. it. bruinachtig groen, preikleurig; -gran
-huhner) o. hoen o., kip v. als belasting bijv.nw., Z. -farben; -knoblauch in. blad te betalen; -Mille v. (Gesch.) loofhut,loo- knoflook o.; -suppe v. uiensoep, knoflookverhut. v.; --nfest o. loofhuttenfeest o. soep v.; -zwiebel v. ui, prei v.; Z. BergLa iberzug, (-zuy(e)s, mv, -zege) knob!auch,
in, (Slot.) lofwerk o.
Lauda, v. (Lath.) lofgezang o. bij
La1b-esohe, (•n) V. esscheboom het slot van den vesper.
m.; -fall m, (Boschw.) het afvallen der

Laudanum, (onb.) o.laudanum o.,

bladeren; (pl.) ontbladering v.; 2. tijd opiumtinctuur v., slaapwekkend, pijn

m. waarin de bladeren afvallen; -[eige vv.

middel o., slaapdrank m.
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Laudemium,(- miums, rnv.-mien) eene zaak in haren voortgang stuiten, - lassen, iem. laten heengaan, laten loom.opbrengst v. van leengoederen;2.wijn- den loop eener zaak keeren, eene zaak pen; (gem.) naar de pomp laten lopen;
tegenhouden, tegengaan; jem?a. freien - er hat immer zo - and zu rennen,hij heeft
koop nl., handgeld o.
Laudiren, (laudirte, la udirl) bedr. lassen, iem. zijn gang laten gaan, volko- altijd wat te loopen; (Jachtw.) (van honww. (Giet.) glanzen, een valschen glans men vrijheid geven, heeren meester laten; den), loopsch zijn, heet, ritsig zijn; 2.
3. (Muz.) loop m., passage, roulade v.; (van doode lichamen), zich bewegen,rolgeven.
Laudum, (- s, mv. Landen) o. von- 4. (van dieren), looptijd m., broeischheid ten, draaien, loopen; das Schiff l4uft, het
nis o., rechterlijke uitspraak V. v., loopsch zijn o.; 5. (Jachtw.) poot m. schip isonderzeil;es lauft geschwind,loopt
Laue, v., Z. Lauigkeit; (Nat. hist.) van viervoetige dieren, looper in.; 6. vlug; eire Segel - lassen, een zeil vieren,
elger, aalgeer in. (Ontik.) koot m., enkelbeen o.; 7. (Ge- laten schieten; diese (Jhr lauft zo geLa_uen, (laute,gelaut) o.ww.dooien, weerm.) loop m.; gebogener -, getrokken sch'cvind, dit horloge loopt te gauw, loopt,
smelten. loop m.; 8. (Timm.) holte v.; 9. (Ze- gaat voor; die Erde lauft um die Sonne,
Lauer, (- s) in., z. m. slechte wijn, veem.) rand m.; 10. (Wev.) rad o. aan de aarde loopt om de zon; ein Schauer
het spinnewiel; ii. (Slot.) loop ni. van lief mir ober den Rocken, er ging mij een
flauwe drank m., Z. Treslerwein.
rilling door de leden; es lauft ein Gerucht,
Lauer, (- n, mv. -n) m. (veroud.) een grendel.
Lauf-baten, (- en) v. loopbaan v., er loopt een gerucht; 3. (van den tijd),
schelm m.
Lauer, onb. V. loer, loerplaats v., loopperk, renperk, strijdperk o.; (fig.) verloopen, voorbijgaan; ins -tien Jahre,
loergat o., loerhoek m.,loerhuisje o., uit- levensloop m.; -band o. leiband m.; -bank Monate, dit jaar, deze maand, het lookijk m.; auf der - sein, liegen, stehen, op v. loopwagen, rolwagen m.; -bohne v. pende jaar, de loopende maand; vom 16
de loer liggen, een oog in het zeil hou- stokboon, klimboon, gewone snijboon v.; -den Monats, sedert den inden van deze
den, toekijken, het oog op iets houden; -breit v. (Drakk.) wals, rol v.; 2. (Zij- maand; -der Geldprefs, koers m. van
(Zeew.) op den uitkijk staan; (MIijnw.) dew.) klosplankje o.; -brief m. circulaire geld; nuf dem -den (der Sache) sein, op
- slehe'i, betere tijden afwachten. v., rondgaande brief, open brief in.; 2. Z. de hoogte zijn; die Leser auf dem -den halLauer, n) V. (Prov.) Z. Lawine. -pass; -brücke v. noodbrug v., brug v. ten, (le lezers op de hoogte houden; 4.
Lau(e)rer, (- s, mv. Lau(e)rer) m. voor kruiwagens (bij het bouwen);(Giet.) loopen, stroomen, in omloop zijn; aus
spion, loerder, stille verklikker, loer- Z. Gichibri cke; 2. noodbrug v., brug dein Fass -, wegloopen, wegstroomen,
vogel, verspieder, luistervink m. v. voor voetgangers; 3. aanlegplaats v., ontsnappen; (van het bloed in de aderen),
Lauergrube, n) v. (Jachtw.) steiger m.; -bube, -bursche m. looper, vloeien, ornloopen; der Schweisz lauft
schuilhoek m., sloot v., greppel v., waar boodschappenlooper, loopjongen m.; -di- ihna uher das Gesichl, het zweet loopt,
stel v. kruisdistel v.; -donne v. (Jachtw.) stroomt hem langs liet gezicht of gelaat;
men op den uitkijk ligt.
die Augen lieten -ihm volt Wasser, de traLauern, (lauerte, gelauerl) o. ww., strik m., vogelstrik m.
m. h. spionneeren, op de loer liggen of Laufel, n) v. (Jachtw.) Z. Lauf- nen stonden hem in de oogen; das Wasstaan, luisteren, op den uitkijkstaan; auf doltne; 2. kippenplank v., kippenweg rn.; ser - lassen, wateren; das Fass Iduft nicht
jent., auf etw., iem., iets begluren; an der vogelspoor o., sporen o. nlv., voetstap- mehr, loopt niet meer, is leeg; das Licht
láuft ab, de kaars loopt af; 5. loopen,
There -, aan de deur staan luisteren;auf pen in. mv. van dieren.
Ltnfe1, (- s, mv. Laufel) m. (Prov.) zich richten, eerre richting hebben, zijn
eine Gelegenheit -, wachten,loeren; jemn.
loop nemen of hebben; in tien hiaten -,
auf den Dienst -, bespieden, op heeter- bolster, dop ni., noot v.
daad zoeken te betrappen; auf jem. -, wie L _ufeln, (ldufelle, geldufell) bedr. in de haven komen, binnenloopen; das
die Katie auf die Maus, op & loeren, urn ww. (Prov.) Bohnen, Erbsen -, doppen, Gebirge tuft von Morgen each Süden,
dit gebergte loopt, strekt zich uit &; in
schillen; Nesse -, bolsteren.
hem te snappen.
Lauersam, ( er, -st) bijv. nw. be- La;ufe (r)n,(lauf(er)te,gelduf(er)t) die Hóhe -, opstaan, zich verhetren; (Zeew.) auk' dept Grond -, aan den grond rahendig in tiet loeren, geneigd om te be- bedr. ww., Z. lái-ufeln.
Laufen, (du lan/si, er- k uft, lief, ken, op Bene bank, eene klip, het strand
spieden.
Luf, (-(e)s, mv. Láufc) m. (van, gelau%e:i) o. ww. our., m. h. en s. (van raken of loopen; das Iduft gegen den
levende wezens),loop m., vaart, beweging levende wezens), loopen; arcs allen Kraf- Anstand, plat strijdt tegen de welvoeg v.; sick irn -e ober, zich in liet loopen, ten -, giber Hals and Kopf -, -, was man lijkheid; da Iduft Betrug mil uuter, daar
hardloopen oefenen; er ist in volleen -e, kann, uit alle macht loopen, loopen, zoo schuilt bedrog onder; auf was 2vird das
hij is in vollen rei); in volleen -e reilen, haal men maar kan; sich auszer Alhern, hinaus -?, waar zal dat op uitloopen ?,
met lossen teugel rijden; Schafe nach in Alhent -, zich buiten adem loopen; hoe zal dat afloopen?, waar zal dat em(lefli -e verkaufen, in wassa, zonder uit - sich milde -, zich moede loopen; sich die Bigen ?, wat zal daarvan het einde zijn?;
zoeken verkoopen; 2. (van doode iicha- Füsze wond -, de voeten stuk loopen, es Idyll auf Eins hinaus,dat komt overmen), loop m.; dens Wasser freien -geben, doorlooperi; hin and her -, heen en weer een uit, dat is hetzelfde; (gemeenz.) dat
aan het water vrijen loop geven; (van loopen; herzie -, toeloopen, er op aanloo- is zoo breed als het lang is; II. bedr. ww.
een schip), koers, gang ni.; das Schi/f hat pen; davon -, wegloopen, de vlucht He- L' r:e -, wegbrengen, verkruien; III. o.
einen schnellen -, het heeft een goeden men, het hazenpad kiezen, op de vlucht zelfst. Ich bin des enigen -s nude, iii ben
gang, het zeilt goed, is een goede zeiler; gaan, Z. herurn -; (Jachtw.) der Reh- plat eindelooze loopen moede; da ging es
it. richting v., koers in.; seinen - nach bock lauft auf das Bialt, loopt liet blad an eis -,toen ging alles aan den loop,toen
Süden nehmen, zijn koers naar liet zul- na; Potscha ft -, boodschappen toopen, zetten allen het op een loopen; (gemeenz.)
den netnen, naar het zuiden stevenen;- des boodschappen doen, Bene zending vol - das - haben, den loop (buikloop) hebben.
Schi(fes beinsm Laviren, gang rn.; (van eet) brengen; Post -, als postbode afgezon- Laufer, (-s, rnv. Laufer) m., Z.
kogel), weg m., vuurlijn v.; (van ster- den zijn; Sturm -, storinloopen; Feuer -, Laufer (2).
Laufer, (-s, mv. Laufer) in. looper,
ren), loop in.; (fig.) loop, gang, voortgang brand (in de naburige plaatsen) bekend
m.; (van den tijd) loop m.; int -e dienes maken, Z. Feuer reilen; in die Spielhau- voetbode m.; 2. (van een vorst),hardlooJahres, in den loop van dit jaar; (vat, de ser -, de speelhuizen & bezoeken, er ko- per, looper, lakei m.; (Schaaksp.) raadsnatuur), gang, loop m.; das ist der Well men, er in loopen; each einero Ante -, heer m.; (van paarden) looper, renner
-, dat is 's werelds beloop; einer Sache een ambt zoeken, er moeite voor doen, m., ras o.; (Nat. hist.) krab v.; it. lang ihren - lassen, eene zaak op zijn beloop er om vragen, bedelen, solliciteeren; Ge- pootige spin v.; it. soort van steenbok
laten, laten gaan; seinen Leidenschaften fahr -, gevaar loopen; aus dein Dienste -, ure. of gems v.; it. soort van parelhoen o.;it.
den - lassen,zijnen hartstochten den vrijen uit zijn dienst loopen, wegloopen; davon ongevleugelde sprinkhaan m.; it. gevlekte
teugel vieren; seinen Gedenken ƒreien - -, met de noorderzon verhuizen; aus cicindella v.; it. Z. Laufvogel; (Landb.)
lassen, aan zijne gedachten den vrijen den Felde -, het slagveld verlaten, uit eenjarig zwijn o.; (Mol.) looper in., draailoop laten; den - ciner Sache hemmen, den strijd vluchten, gaan loopen; jem. ende, loopende molensteen m.; (Vuurw.)
,

(-

(-

(-

-

E

Lau.

Lau.

Lau.

787

Laugenhaft, bijv. nw. alkalisch
alkalihoudend, loogbevattend.
Laugen - hii.tte, ( - n) v., Z. - (ass;
- kasten m. aluinbak m.; -/sorb m. loog mand, waschrnand, zijginand m.; -kraut
o., Z. Wohli'erlci; -sack m. loondoek,
pelmaker, zeefrandenmaker, snijder rn. zijgzak m.; -salt o. loogzout, kali, alkali
van zeefranden; -schreiben o., Z. -brief; o.; mit — vermischen, alkalisch maken,
- schub m. schaats v., schaatsschoen m., met aluin vermengen; -salzicht bijv. nw.
lange schaats (Skie) der Noorwegers; alkalisch ; -salzig bijv. nov. alkalisch, al-schutze ni. uitmuntend schutter ni., kalihoudend, looghoudend; -seilre v. zeef
scherpschutter m., ieni., die liet wild in v., vergiettest v.; -topt m.Ioogvat o.,loogden loop, (onder het loopen) schiet; -spiel pot m.; 2. (Gray., Drukk.) spoelvat o.,
o. wedloop m.; 2. maliespel, maliën o.; wascbbak m.; -tuch o., Z. -sac/u; - wasser
-slag V. (Zeew.)loop- ,klim -stag o.;-stock o. zeepsop o., zeepwater, loognat o.
in. (Wev.) klos rn.; -st uhl m., Z. -u'agen;
Laughi tte, (-n) v. aluinkokerij
-lans in. gang, loopdans m.; -!hier o. loo- v., aluinmakerij, loogliut v.
pend dier, snelvoetig, hardloopend dier Laugicht, bijv. en h., Z. laugeno.; 2. dromedaris rn.; -lucfi o. (Jachtes.); hafl.
spandoek o. om liet wild in te sluiten;
Laugläubig, bijv. en b. zwak ge-wagen m. loopwagen, rolwagen rn., kin- loovig, onverschillig.
der speelwagen m.; --werk o. (Hort.) looLaugnen, (laugnete, gelaugnet)
end werk, loopwerk, drijfwerk,gangwerk bedr. ww. ontkennen, loochenen, ver o. (van Bene klok); -zaum m., Z. -band; loochenen, verzaken; Gott -, God looche-ze/int(e) o. hoschtiende, houttiende v.; neu, het bestaan van God ontkennen; ich
-zeil v. looptijd, bronstijd m.; - zetlel m., kaan es nicht -, ik kan dat niet ontken
Z. -pass; 2. wegwijzer ni., order v. aan
loochenen, heden liegen; ci,n Ver -ne,
de posterijen; -ziel o. eindpaal m. (in
eene misdaad ontkennen; seine-brechn,
renbanen); (fig.) doel, einde, oogmerk o.; Untcrsclrri fl -, zijne onderteekeniug ver
-loc:en.
-zirkel m. kromme passer m.
Laug, (-(e)s, mv. -e) m. moeras
Läugner, ( - s, rnv. Ldugner) rn.
oord m.
-sig loochener, verzaker in.
Langbar, bijv. nw. loochenbaar, Li ,ugnung, (-en) v. loochening,
wat ontkend, betwist of geloochend Kan verloochening, serzakitng v.,ontkennen o.,
worden; -keil V. betwistbaarheid S .
ontkenning v.
Lauge, (-n) v. loog v., loogwater o., Laugold, ( (e)s) o., z. m. klater hekel, wasch v.; aus der - viaschen, het go o i ) o.
vuile goed wasschee; - au[gieszen, - liber
Lauheit, La_uigkeit, v. lauw die llldsche schutten, in (le loog zetten; heid, geringe warmte v.; (lig.) lauwheid,
aus - gewaschene IVasche, uit cie loog on%ersehnlligbbeid, verflauwing v., laodigewasschen goed; arme -, slappe loog; ceisme o.
(Gray.) boekdrukkersloog v.; (Zeemt.)
Laui.ne, (-n) v., Z. Lawine.
spoeling v.; slarke -, bijtende loog, potLauiich, ( -er, -st) bije'. uw. lauw;
rschloog v,; schwaclie -, met weinig wa- (fig.) oiiverschiliig,laodiceeseli; - werden,
ter, slappe loog; - zum ztceilen Sud,tuveede verflauwen, verslappen; -keil v., Z. Lautreksel o.; jenin.eine schar fe - bereilt n,ihn heit.
snit schar/'er - waschen, iem. de ooren Lauling, (-(e)s, mv. -e) ni. zwakuvasschen, goed inwrijven, bij de ooren gelovige rn.
nemen, door den mosterd steepen, doorLaune, ( - n) v. luim v., humeur o.,
halen, hekelen, berispen; it. ranselen; in stemming v.; er ist mimer in gleicher -,
einer siarken - gewaschen werden, afge- hij is altijd gelijk van humeur, in helzet, geplukt, uitgekleed worden, zeer veel zelfde humeur; bei gutter, schlechter -, in
verliezen; 2. (Nat. kist.) blei v., bliek v. een goed, slecht humeur, goed, kwalijk
Laugele, (-n) v., Z. Lauge (2).
gemutst, goed, niet goed te spreken zijn;
Laugen, (laugte,gelaugt) bedr. ww. nach - /randeen, grillig zijn; -it Ilaben,
!Dogen, svati schen, in liet water (zeepwa- grillen, kuren hebben; seine kblc - hat
ter, zeepsop) zetten; 2. o. ww., m. h. ilin angewandelt, hij is uit zijn humeur;
(Kuip.) naar liet vat smaken, eekig (zuur) (Volkst.) hij is met zijn verkeerde been
worden,
tuit bed gestapt; das is! eine blos:e -, het,
Langen. artig, bijv. nw. loogach- is tsaar een gril; ich babe nicht die - zu
tig, a ► kalisch; —es Salz, loogzout o.; scherzen, ik ben niet gestemd om &; 2.
einen —en Geruch haben, naar loog rie- vroolijkheid, opgewektheid, opgeruimd ken; -asche V. loogasch v.; -blame v. beid v.; Anil - a„beiten, grillig werken;
stinkende kamille v.; 2. (Pl.) leeuwen- it. ondeugendheid v., ondeugende scherts
voet v.; 3. nardus v.; -bre1zl v. wentel - v.; 3. ('1'in3m.) die -n des Ml hlyerBsles,
teefje o., krakeling v. vóór het bakken in balkplank v., deel o.; 4. eigenzinnigheid
eerie saus geweekt; -butte v., -lass o. loog- v., inval m.
vat o., loogbak nl., smeltvat o.; -Presser Launenhaft, bijv. nw. eigenzin
m. graanworm m., kalander v.; -ge/te v.
grillig, lastig, met of vol kuren; it.-nig,
spoelbak in., spoelvat o.; -gewicht o. wa- Z. launig.
tergewicht o., gewicht o. om het water
La_unenhaftigkeit,v.,Z. Launig -

looper, wrijfsteen m.; (Drukk.) inktsteen, versiering van een gevel; -schieszen o.
inktwrijver m.; (Schild.) looper, wrijf (Jachtw.) in den loop (de vlucht) schie(Lakenti.) been o. van de schaar;-stenm.; ten o.; -schlinge v., Z. -dohne; -schloss
glanssteen m., klos m.; (Timm.) looper, o. grendel m.; - schranken v. mv. ren
renbaan v.; -schntied tn. rond --perko.,
duim m. van de deur; (Wagenvr.) Schlit-^
ten -, booroen ni.; (Schoenm.) rolstok trekkende smid in.; -schneider m. hoeni., klosrad o.; (Zeew.) schijf v. van een
takel; Sand-,scheepszandlooper ni.; (van
den Jakohsstaf), looper m., graadboog kruis o.; (Wisk.) graadboogkruiso.; (P1.)
- der Erdbeere, schot o., rank v.; (van
de hop), stengels, ranken mv.; (van boomen), loten V. mv., afleggers in. mv.;
(Mijnw.) dwarsgang m.; (Mets.) randsteen m.: (Muz.) Z. Lau[.
Laufer-falk, (-en, mv. -en) m.
havik m.; -plalz in. (Vog.) loopplaats v.;
-vogel m. (Nat. hit.) lokvogel m.;---n o.
ww . lokvogels uitzetten; -zeng o. snoeren o. mv. om den lokvogel aan vast te
leggen; -zug m. (Schaaksp.) zet m. met
den raadsheer; 2. Z. -zeug.
Lauf-espe, (-n) V. populier m.;
-laden in . (Jachtw.) koppel m.; it. draad
m., waarmede het jagersnet heen en weer
getrokken wordt; -/'suer o. loopertje o.
van kruit; (Krijgsw.) loopend vuur o.;

das verbreilete sich joie vin. —, dat verbreidde zich als een loopend vuur; -iusz
m. voet m. geschikt om te loopen; Vogel
aait - fuszen, vogels met pootes geschikt
om te loopen; -geld o. reisgeld o., teer
handgeld o.;-penigm.;2(Krjsw)

-gerust o. (Bouwk.) Z. -brücke; -graben

m. (Vest.) loopgraaf v., mijn v.; (Zeew.)
loopplank v.; 2. kampanje v.; (van een
brander), lading v.; ---u'acht v. wacht v.
in de loopgraaf; it. (Vest.) kamer v.;
-huhn o. (Nat. kist.) trapgans v.; -hund
m. (Jachtw.) hazewindhond m.
Laufig,lii;ufisch ,bijv.uw.loopsch,
ritsig, heet.
Lauf-jagen, (-s) o., z. m. drijf
-judge m. loopjongen m.; it.-jachtv.;
hardloopar, looper, lakei in.; 2. (Mijnw.)
loopjongen, knaap m.; -kO fer ni. loopkever m., loopende tor v., soort van schal
- karren nn. (Mijnw.) mijn -lebijtrm.;
Z.- wagen; -klaue-werksuiagnm.;2
V. (Jachtw.) voorste gedeelte o. van den
poot; -kraut o. varkensgras o.; -kugel
V. groote kogel m.; - kuster m. koster rur.,
die niet bij de kerk woont; -lalle v. stang ladder v., ring m.; -leiler v. (Jachtw.)
sluitstuk o. van een net; -ling m. overlooper, deserteur m.; -m dchen o., -niagd
V. loopmeisje, dagmeisje o., boodschap loopster v.; -mal o. slagboom m., merk
o., plaats v., waar de loop begint; -pass
m. 'looppas m.; it. pas m., paspoort o.;
jemn. den — geben, (geel.) iem. zijn afscheid geven; -panne v. (Suikerli.) gietpa n v.; -planke v. (Zeew.)' loopplank v.;
-platz m. loopplaats v., renperk o.; 2.
(Jachtw.) jachtveld o.; -pulver o. (Art.)
loopertje o., loopend vuur o.; -quecke v.
(Pl.) kweekgras, hondsgras o. met onder
den grond loopenden wortel; -rad o.
vliegrad, vliegwiel o.; -rádcheno. (Wev.)
raadje, wieltje o.; -stige v., Z. Laubsage;
-stinger m. eerstbeginnend zanger m.;
- schicht v. (Mets.) steenen rand m. tot te onderzoeken; (Zoutz.) zoutmeter m.
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Launenstuek, o. (Muz.) capricem.
Launig, ( -er, -st) bijv. en b. er
Mensch, luimig, geestig,grappig, komiek,
potsierlijk, uiig, kortswijlend, snaaksch,
aardig; -er Ein[all, aardige, geestige, mi gineele inval m.; -keil v. luimigheid, gril ligheid,veranderlijk.heid, wonderlijkheid,
vroolijkheid, geestigheid v., grappige,
geestige, kluchtige Q.
Launisch, bijv. nes., Z. launenhaft; 2. (Jachtw.) -er Jagdhund, onwil
hond.
-lige
Lair, v., Z. Lauer; it. Nachwein;
-band o. (Timm.) richel v.
Laureat, (-en, mv. -en) m. bekroonde in.
Laureke, (-n) v. lorke, lorkenboom m.
Laurer, (-s, mv. Laurer) m., Z.
Lauerer.

Laps, (Lä use) V. luis v.; Louse ab
iem. luizen afzoeken; (liegende -,-suchen,
Z. Pferdelaus (2); (gemeenz.) Jemn.Lause
in den Pelz seizen, iem. werk geven, veel

Lau.

-kámnie) m. nauwe kam, fijne kam m.; Laat, (-(e)s, mv. -e) m. geluid o.,
klank, toon m., stem v.; keinen - von
(gem.) luizenkam m.
Laus(e)kerl, (-kerl(e)s,mv.-kerle) sich geben, geen woord spreken, een diep
stilzwijgen bewaren; (Jachtw.) (van bon(gem.) luiszak, luizebos m.

Luse-knieker, ckers, mv.
-cker) m., Z. Knicker; -könig m. groote
3piu v.; -körner o. mv. (PI.) vlooienzaad,
luiskruid, kriebelkruid o.; -krankheit v.
luisziekte v.; -kraut o. (PI.) luiskruid o.,
luiswortel m.; -mórder m., Z. -kraut.
Lausen, (lauste, gelausl) bedr. ww.
(gemeenz.) jent. -, luizen, de luizen afzoeken; (fig.) jemn. die Kolbe -, jent. -,
.em. de ooren wasschee, duchtig straf
Narren muss man mit Kol--fen;(Spr.)
ben -, zachte meesters of chirurgijnsmaken stinkende wonden; (fig.) jemn. den
Beulel -, (Scherts.) ietn. plukken, afzetten; 1I. o. ww., m. h. (tig.) Z. knickern; 2. luizen hebben; ill. wed. ww. sich
-, zich luizen.

den), - geben, aanslaan; (van den jager),
roepen, schreeuwen, op den horen blazen; (Spraakk.) ein f acteer -, klinker m.,
Z. Doppel-, Drei-laut; langer of ausgedehnter -, lange klank; (van eene klok),
einen schonen - von sich geben, een aan
toon of klank hebben, goed-genam
klinken; dieses Horn hat einen guten -,
heeft een goeden klank, toon, er zit een
goeden klank in; (van de stem), toon m.,
Z. Klang; (fig.) inhoud m.; eines -es,
gelijkluidend, van denzelfden inhoud.
Laut, voorz. (met den 2eu nv.) luidens, blijkens, krachtens,volgens; - seiner
Aussage, naar zijn zeggen; - erhaltenen
Be/'ehls, krachtens bevel van &; - ha bender
Macht, ingevolge zijne maclht.
Lause — nest, ( - (e)s, mv. er) o. Laatbar, bijw. klinkend, luid,hoor(gemeenz.) luizennest, gat o.; (gem.) baar; (fig.) - werden, ruchtbaar worden,
luizeboel m.; -p/licht v. plaats v. voor den Z. lout; -keft v. ruchtbaarheid, bekend
-heidv.
bak op een galjoen.
L^usepulver, (-pulvers) o., z. m. La_ute, (-n) v. (Muz.) luit v.; die
- spielen, op de luit spelen; (Very.) kalk
luiskruit o.
(Zeees.) (van een schip), in der-stokm.;
Lauser, ( -ss, mv. Lauser) m. lui
; 2. vrek, gierigaard re.; 3. lanter -'
-zerm. - segeln, in de luwte, onder bedekking
der kust; das Segel ist in der -, het zeil
fart, drentelaar m.
(-

-

te doen geven, moeite veroorzaken; das
Ding heckt Lduse, dat zal heel wat te
doen maken, warme hoofden geven, dat
muisje zal een staartje hebben; die - li ufl
ihni liber die Leber, zijn gal loopt over,
hij wordt boos; (Volkst.) eine - int Ohre Lauserei, (-en) v. vodderij, nes is beschut.
Lauten, (lautete, gelautet) o. ww.,
snorrepijperij v.; 2. luizen o.
-terij,
haben, muizennesten in het hoofd hebben;
2. (Nat. kist.) zeeluis v.; (Lak.) nop v., Luse-salbe, (-n) v. luizenzalf m. h. luiden, klinken, schallen; wohl -,
vlok v.; •baum m., Z. Lausebaum; -beere v.; -same m., Z. -kraut; 2. soort van wel klinken, aangenaam klinken; hinge,
V. groene bes, kruisbes, kruisbezie, doorn- nieskruid o.; -sucht v., Z. -krankheit; olie da -, ver klinkende, wijd klinkende
gebeurtenissen; libel -d, wanluidend;
- schicht v. laag v. slechte steenkolen.
bes v.; li. lof m.; it. maanbrief m.
Laus(e)wenzel, (-wenzels, mv. gleich -, gelijkluidend, eenstemmig; wohl
Lausehe, v., Z. Lauer.
Lausche, v., Z. Lauschepluct;; 2. I -wentel) m. gemeene tabak, slechte, in- -, abel -d, welluidend, harmonisch, wanlandsche tabak, knief v.; 2. Z. Lausekerl. luidend, valsch; (fig.) die Worte - also,
(Sp.) achterhand V.
Liusehen, o. (verkl.) luisje o., Z.I Laus— fisch, ( - es, mv. - e) m. elft de woorden luiden als volgt, de woorin.; -jliege v. bromvlieg, paardenvlieg v., den zijn; der Brief lautete anders, de
Laas.
brief luidde anders; wie lautete sein Narime?,
Lausehen, (lauschte, gelauscht) o. vliegende paardenluis v.
ww., m. h. luisteren, hooren; an der Lap.sig, bijv. en b. (gemeenz.) lui- hoe was zijn naam ?; dahin - auch seine
Thüre -, luisteren aan &, luistervinken; zig, met luizen; (fig.) -er Kerl, getneene Worte, dat is ook de strekking zijner
of steht -es?, hoe
au( eies. -, iets aanhooren, naar iets luis - kerel, ellendeling m.; 2. Z. karg, filaig. i woorden; wie lautet
Lausinn, (-(e)s,mv.-e)m.lauwheid, gaat het?, hoe staat het leven; das lautet
teren ; auf 'em. - , iem. begluren, beloenicht [eis, dat klinkt niet fatsoenlijk,
ren, het oog op iem. houden; 2. Z. lauern. flauwe stemming, onverschilligheid v.
en b. niet netjes; das lautet nicht gut in seinent
Lauscher, (-s, mv. Lauscher) m. Laut, (lauter, lautest) bijv. hoorMunde, dat wil niet van hem gezegd
luid, hard, duidelijk, verstaanbaar,
luisteraar, luistervink m.
c-, met wezen, dat hoort men ongaarne van
Lauseh -feaster, (- f ensters, mv. baar, klinkend; -sprechen, beten
- Penster) o. luistergat o.; -gare, -netz o. luider stern; dieses Klavier ist sehr laut, hem.
L' uten, (ldutete, gellutet) bedr. en
(Jachtes.) net o. voor hazen, konijnen en deze piano heeft een schellen toon; mit
vossen; -plat;, - winkel m. luisterhoekje -er Stimme, luidkeels; in -e Klagen aus- o. ww., m. h. luiden; die Glocken -, mit
brechen, luide klachten aanheffen; -er den Glocken -, de klokken luiden; die
o., kijkplaats v.
luiden (zelve);
La tse bauw, ( - baumn(e)s, mv. Buchstabe, klinker m., klinkletter v.; -er Glocken -, de klokken
de brandé
-bdume) lijsterbesseboom m.; -beere v. Seufzer, luide zucht, diepe zucht; -e Hei Feuer, Sturm -, de noodklok,
luidruchtige vroolijkheid; -es-terki, klok, de alarmklok luiden; in die (zur)
lijsterbes v.
doen
Laus(e)bube, ( - n, mv. - n) m. Geschrei, luid geschreeuw, luide kreten; Kirche -, de kerkklok, dorpsklok
aanvang der gods(Scheld w.)straatjongen,kwajor gen,snot- - au/ schreien, een gil geven; - auflachen, luiden, luiden bij den
hardop lachen, in lachen uitbarsten; dienstoefening; Morgen, Mttlag, Abend -,
neus, strontjongen, luizebos m.
Lausefisch, Lá isefisch, (-es, - werden, harder of luider gaan spreken, de morgen ., middag -, avondklok luiden;
zich doen hooren; die Gesellschaft wind zusammen -, bijeenluiden,door luiden bij
mv. -c) m. elft m.
zum Grabe -, de doodsklok-enrop;
L usefresser, (- f ressers,mv.- fres- •, het gezelschap wordt levendig, vroolijk, druk; (fig.) - werden, luid worden, luiden; Ii. o. zelfst., Z. Lhutang.
se m. luizenvreter m.
Lauten- balken, (-baticens, mv.
l ause—geld, o, (gemeenz.) ellen - bekend, verspreid, algemeen worden, uit
etiv. - werden lassen, iets bekend-lekn; - balken) m. balk m. eener luit; -bauch
dige geld o., vodderig geld o,; -gold o.
maken, bekend doen worden, verraden, m. kast, kist v. van eene luit; -blatt o.
slecht goud, klatergoud o.
luit; -concert
Luse —gras, o., Z. Knóterich; -holz verklappen; ich sage es -, ik zeg het rond bovendeksel, blad o. eener
ik verberg het niet; gaan dart nicht-uit, o. concert o. op de luit.
o. lijsterbessenbout o.
bekend
Lautener, (-s, mv. Lautener) m;,
Lausejunge, (-n, mv. -n) m., Z. - davon sprechen, dat mag niet
der Schnee r-in, ( -een) v. luitspeler m,, luitspeel'
is
een
geheim;
worden,
dat
Lausebube.
-

,

,

J akusekamm, (Alcanrm(e)s, mv,

ist -, de s ecitw kraakt,

ster v,

Lau.
Lá heier, (•s, mv. Ldutener) M.

klokluider m.

Lapten-fatter, ( - Iers, mv. -ter)
o. luitkoker m.; -grif m. greep v. op de
luit; -hals m. kop m. eener luit.
Lautenist, (-en) mv. -en) in., Z.
Lautener.

Lay.
Lluterlieh, bijw., Z. lauter.
L ltern, (lduterte,geldutert) bedr.
WW. (tioschw.) einen Wald -, dunnen,
Z. erldutern; (Rechtspr.) appelleeren van
een duister of onrechtvaardig vonnis; 2.
zuiveren, louteren, verfijnen; Wasser -,
zuiveren, filtreeren; Meiall -, louteren,
zuiveren; Gold aal der Kapelle -, afdrijven; Zucker -, raffineeren,klaren;(Bontw.)
die Felle -, ontvetten; (Looi.) schoonmaken; (Hoed.) den Zeug -, uitkloppen;
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m. h. (Zeees.) laveeren, opwerken, korte
gangen doen; gut -des Schift`, goede zei-

ler m.
Lavjs, (onb.) m. gewasschen teekening v.; it. wasschen o.

Lawine, (-n) v., Z. Lauwine; nasse

-, val m. van vaste steenklompen; trocken e -, stoflawine, windlawine v.
Lax%nz, ( - en) v., Laxatjv,
(-(e)s, mv. -e), Laxjrmittel, ( -iels,

Lakten -kamen, ( - kamm(e)s,mv.
-kdmme) m. luitkam, kam m. eener luit;
-macher m.Iuit(en)maker m.;-schlager m.
mv.-tel),Laxjrtränkchen, (-chens,
(Volkst.) luitspeler m.; -schlussel m.luitsleutel m.; -spiel o. luitspel, spel o. op eine Rechnung -, volkomen vereffenen; env. -chen) o. purgeermiddel, afdrijvend
de luit; -spieler m., —in v., Z. Laat ener; (fig.) verbeteren, hervormen, zuiveren; middel o., purgatie v.
Laxiren, (laxirie, laxirt) bedr. ww.
-steg m, luitkam m.; -stuck o. stuk o. den Geschmack -, verfijnen, veredelen;
voor de luit; -ton m. luittoon m.; -wir-' durch das Feuer der Trubsal geldutert wer- jem. -, zuiveren, door purgeermiddelen
bel m. schroef v. om de snaren der luit den, gelouterd worden; II. wed. ww. sich ontlasting verschaffen; (van purgeermiddelen), afdrijven, doen ontlasten; 2. o.
te spannen; -aug m. register o. der luit -, Lvan de lucht), ophelderen.
op het klavier.
cuter-ofen, ( -o[ens, mv. -ofen) ww., m. h. een purgeermiddel innemen,
Lanter, bijv. en b. louter, zuiver, m. louteroven,zuiveringsoven m.; -pfanne^ purgeeren, ontlasting hebben; (Volkst.)
afgaan.
echt, onvervalscht; -es Gold, zuiver, fijn; v., Z. -kessel.
-er of heller Wein, helder, klaar; it. zui- Lauterstall, (-(e)s) m., z. m. Laxiriseh, (-es, mv. -e) m.
laxeervisch m. (eene soort van brasem).
ver, onvervalscht; -n Wein trinken, zui- (Veen.) pisvloed m., koude pis v.
veren wijn drinken; -e Quelle, -es Wasser. Lautertuch, (-tuch(e)s, mv. -t,4- Laxitijt, (-en) v., Laxismus,
(onb.) m. slapheid, flauwheid, achtelooshelder, klaar; (Veea.) -er Stall, Z. -stall; cher) o. zijgdoek, filtreerdoek in.
dieses P[erd stalli -, dit paard heeft den
L uterung, (-en) v., Z. ld ut ern; beid v. in zedelijke zaken.
pisvloed; -e Lu ft, helder, doorschijnend; it. dunning, zuivering, klaring, vereffe- L&ye, (-n, mv. -n) m., Z. Laie.
(fig.) die -e Wahrheit, zuivere waarheid; ning v., (Ger.) appel o.; (fig.) hervorming, Lazaroth, ( - (e)s, mv. -e) o. zie kenhuis, hospitaal, gasthuiso.; (Krijgsw.)
-e Gesinnungen, oprecht, zuiver, eerlijk; verbetering v.
seine Absichten sind -, zijne bedoelingen Luterungs -kessel, (-sels, mv. militair ziekenhuis, hospitaal, lazaret o.;
zijn eerlijk, oprecht; -e Liebe, Freund- -sel) ni. raffineerketel m.; -p/'anne v. /liegendes -, vervoerbaar hospitaal o.,
schaft, oprecht, belangeloos; -er Sinn, (Suikerr.) klaringsketel m.; -trog m. ambulance v.
Lazarjst, (-en, mv. -en) m. (kerk.
(van eene rede), ware beteekenis; 2. bijw. (Br.) ontlastingsbak m.
was er sagt ist - Unsinn, louter, enkel,
Lautjren, (lautirte, lautirt) o. ww., Gesch.) lazarist m., lid o. eener door
niets dan; das ist - unnutzes Geschwudta, m. h. lezen volgens de klankmethode. Vincentius á Paula gestichte geestelijke
dat is maar tdel gepraat; er erzi hlt - Lautir -methode,v., - system, orde.
Lazaristenorden, ( - s) m., z. m.
Mdhrchen, niets dan, enkel; das sind - o. klankmethode v.
schóne Leute, dat zijn alle, altemaal &; sie Lalt-los, bijv. nw. zonder geluid, (Kath.) orde v. van den H. Lazarus.
ist -er Leben, zij is louter vroolijkheid, stom, zwijgend, verstomd; -losigkeit v. Lijzarus-klappe, (-n) v. lazauiterst levendig.
afwezigheid v. van geluid, stilte v., stil rusklep, klep v. der melaatschen; (Nat.
stomheid, verstoordheid v. -zwi1geno., hiss.) stekelige oester v.; -kreun o. (WaLapter, (-s, mv. Lauter)m.(Spraakk.) klinker m., klinkletter v.; die einfa- Lautner, (-ners, mv. -ner) m., Z. peuk.) Sint-Lazaruskruis o.; -orden m.,
Z. Lazaristenorden.
chen - a, b 4e' , de enkelvoudige letters Lautener chr.
a, b &.
Lti►utung, v., Z. Lâuten; unter - Lazergibaum, (-baum(e)s, mv.
-bdume) m. lazerolie v., Oostersche mis
Lanter, (-s, mv. Lauter) m. klok der Glocken, onder het gelui &.
-pelbom.
-(ken)luidrm.
Lauuug, (-en) v., Z. Deichdamm.
L'autergknt, (-en, mv. -en) m. Lauwarm, bijv. nw. lauwwarm, Lazergie, (-n) v. mispelpeer v.
Lazuljt, (-(e)s, mv. -e) m., Z. La(Rechtspr.) appellant m. van een duister half warm.
of onrechtvaardig vonnis.
Lauwine, ( - n) V. lawine v.,sneeuw- surstein.
Lazar, v., Z. Lasur.
Lauterat, (-en, env.-en)m.(Rechts- val m.
w.) hij, die de noodige inlichtingen ver- Lava, Live, v., z. m. lava v.; -glas L%zzo, (-s, mv. Lazzi) m. (Tooo. lavaglas o., lavasteen m., hyaliet m.; neelk.) potsierlijk, kluchtig gebarenspel
schaft.
0., grimas V.
Lt%,1lterer, (-s, mv. Lduterer) m. -strom m. lavastroom m.
lonteraar, zuiveraar m.; (Suikerr.) raái- Lavatgrium, ( - riums, mv. - riem) Labe-loth, (-s) o., z. m. vivat,
hoezee o., toast, feestdronk m., gezond
nadeur au.; (fig.) (van den godsdienst), o. waschbekken o.
toejuiching v., gejuich, gejubel o.;-heid,
hervormer, verbeteraar m.; (Scherts.) Lavem@nt, (-(e)s, env. -e) o. la-mann (mv. -mdnaner),-mensch m. vroovement o.; Z. Klystier.
reingeloovige m.
Lanter -Feuer, (-feuers,mv.-Feuer) LavQndel, (-s) m., z. m. (Pl.) la- lijke kwant m., die voor de wereld leeft,
de wereld geniet, bon-vivant m.
o. lontervuur o.; (Kath.) vagevuur, zui- vendel v.; wilder -, Z. -gras.
veringsvuur o.; -nobel m. (Berges.) kast LavQndel-geist, (-es, mv. -er) Loben, (leble, gelebt) o. ww., m. h.
V., bak in., afgesloten plaats v. in het wa- in. geest m. van lavendel; -gras o. reuk- leven, bestaan, zijn, het aanzijn hebben;
ter om erts te wasschen; -kasten m. lou- gras o.; -grau o. (Verve) lavendelgrijs o.; Gott lebt, God bestaat, er is een God;
terkast v.
-griin o. (Verve) lavendelgroen o.; -heide 2. zich bewegen, beweegbaar zijn, beLapterkeit, v., z. m. reinheid, v., Z. Rosmarinheide; -öl o. lavendelolie zield zijn; es lebt alles an ihm, hij is vol
leven, vol vroolijkheid; -de Quelle, levende
zuiverheid, echtheid, klaarheid, helder v.; -wasser o. lavendelwater o.
bron, levend water; (fig.) in ihm lebt
bedoelingen), op--heidv.;(fg)an
LavQtte, (-n) v., Z. l aff ette.
rechtheid v.
Lavetzstein, LawQtzstein, ein heiliger Ei/er, in hem leeft brandt;
Láuter-kessel, ( - sels, mv. - sel) (-(e)s, mv. -e) m. (Delfst.) schilferige -de Sprache, levende taal; 3. leven, in
vn. louterketel, ketel m. om de zwavel te leisteen, zeepsteen, leversteen, lavet - leven zijn, het leven hebben; die -den,
de levenden; so water ich lebe, zoo waar
zuiveren; 2. (Suikerr.) klaarketel m.; steen m.
-kiste v. plaatje o. aan een steel om het Lavigjren, (lavigirte, lavigirt) ik leef; so lange ich lebe, roerde ich es nicht
gewasschen erts om te roeren; -kunst v. bede. ww. glad wrijven, kort wrijven. eergessen, ik zal het mijn leven niet verlouterkuust, zuiveringskunst v.
Lav iren, (lavirte, lavirt) o. ww.,, geten; er hat aehn Kinder, die alle noch
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-, hij heeft nog tien kinderen in leven; het te doen, doe het toch vooral niet; V. levendmaking, verlevendiging v.; -werso lange ich noch lebe, noch zu - ha be ich thue es bei Leib and - nicht, ik doe den o. (van de lichaamsvrucht), beginnen

liet voor geen geld van the wereld; urlis te leven
L@ben —lang, (onb.) o. sein, meire
- kommen, om liet leven komen, omkomen; au/'- and Todt arbeiten, zich dood c - ganzes -, zijn & geheele leven, Z.
werken; Kannp f au/ - and Tod, strijd op lebenslang ; -leer, -los bijv. uw. levenloos,
leven en dood, hardnekkige strijd; einem onbezield, dood, uitgeput.
Lebens-abend, (-(e)s, mv. -e)
Verbrecher dus - absprechen, ter dood ver
doodvonnis uitspreken-ordeln,ht ni. levensavond, avouch in. des levens;
over; it. einem Kranken das - absprechen, -aller o. leeftijd, ouderdom in.; -art v.
een zieke opgeven; der Fierst hal ihm das levenswijze, leefwijze v., gedrag o.; 2. be-geschenkl,heeft hein het leven,gratie ge- roep, ambacht, bedrijf o.; 3. goede rnaschonken, begenadigd; jein. am - stro/en, nieren V. mv., welgemanierdheid v.; dies
corn - zurn lode bringen,ter dood brengen, ast gegen die gale —, dat strijdt tegen de
net den dood straffen; Obst isst er (in' welvoeglijkheid; er lint —, hij weet hoe
sein - gein, ooft eet hij dolgraag; 4. le- hij zich te gedragen heeft, heeft goede
venswijze v.; in dieseni -, bij dat leven, manieren; ohne —, slecht opgevoed, onbij zulk Pene leefwijze; das irdische-, het gemanicrd.
aardsche leven; cmn herrliches - (uhren, L©bens-asseeuranz, ( egt v.
een vroolijk, heerlijk leven leiden; ge- levensverzekering , levensverzekering rneines -, dagelijksch leven; 5. leven o., maatschappij v.; -bahn v., Z. -lau/'; -bal
m. levensbalsem ni.; -baurri in. le--sam
levensgeschiedenis v., biographie v., levensloop ni.; 6. levensgeluk o.; it. 1heve- vensboom, Canadasche ceder m.; 2. (Ontlingsbezigheid, lievelingsgedachte v.; das Ik.) kleine hersenen v. mv.; —cypresse
Tanzen ist sein -, dansen is zijn lust; V. witte ceder, cipres na. niet cederblaMiese Speise ist sein -, deze spijs bemint deren; -becher ni levenskelk in.; (fig.)
hij liet meest; in seinent rechten - sein, hart o.; -bedingung v. levensvoorwaarde
in zijn element zijn; it. mein -, geliebles v., levensvereischte o., levensbehoefte v.;
-, mijn vriend, mijne vriendin; 7. leven -bedürfnisse o. mv. levensbenoodigdheuitdrukking v.; (lig.) dieses Ge--(lighed, den,levensbehoeften v. mv.; -beru/' m.roerndlde hat viel - heeft veel levendigs; nach ping v. tot e. o. a. stand; -beschreiber,
dein geinall , naar tiet leven geschilderd; —in, levensbeschrijver, biograaf m., lenach cleni - zeichnen, naar liet leven, naar vensbeschrijfster v.; -besclireibung V. le,le natuur teekenen; jenin. das - saver vensbeschrijving, biographic v.; -bessemachen, enlleiden, iem. het leven moeie- rung v. verbetering v. van leefwijze; -bl-ut
lijk maken; es ist hein - nichr in di.eser' o. levensbloed, het leven bevorderend
1'flanze, er is geen leven neer in deze bloed o.; -bliilhe v. bloei m. des levens,
plant; der Such is! aufs - gegangen, heeft lente V. des levens, jeugd v.; -buch o. lehet leven, het vleeseb geraakt; eiree Wunde veusboek o.; -biihrte v. tooneel o. van liet
Ibis au/s - auisschneiden, tot op het Ie leven; -dauer v. levensduur en., lengte
uitsnijden; das - eines-vendlsch v., duur, tijd m. des levens; -doen m.
in., wroeging v., verdriet o.,
left ganz in der Afisik, er lebt and webl Sleines, het hart; (gemeenz.) das gelet, regenspoed
waardoor liet geheele leven verbitterd
het vleesch.
darin, hij leeft slechts voor de muziek: dringt ants -, chat raakt
Lebendig, ( -er, -St) bijv. en b. wordt; -drang m. zucht v., verlangen o.
I1. bedr. row. (Dichtk.) eis ruhiges Leben
evenel,levendig ,vroolijk,opgewekt,werk oils te leven; -eiche v. groene, Virginische
-, een rustig, stil leven leiden.
eik ni.; -el^el m. tegenzin m. in, afkeer
Leben, ( - s) o., z. m. leven, bestaan, zaam, vlug; -e Wesen, levende wezens,
the le- w. van het leven; -ende o. einde o. des
aanzijn o., levendigheid, beweging v., levenden; die -en and die Todlen,
hij leeft levens; -laden in. (fig.) levensdraad, draad
vuur o.; er ist lauler -, es ijl alles - in of venden en dooden; er ist noch -,
herlevers; it. (lig.) m. van het leven, levenslicht, leven o.;
an ihni, hij is vol leven, vol vuur, het is nog; wieder - werden,
den -(ably bijv. uw. tot leven geschikt; - fdhiqalles leven in hein; (Volkst.) leven o., (van eene gebeurtenis), zich voor
- begraben keil levensvatbaarheid v., levensverrnobeweging v., geraas o., oploop m., tu- geest doen; -er Zeuge, levend;
jent. gen o.; -[abri v. reis v. in het leven, leven
mult, getier, gedruis o.; wens er es sic/it, werden, levend begraven worden;
-es o., levensduur m.; -Feuer o. levensvuur o.,
so wird er ei sclrónes - mil dir anPangen, - rddern, iern. levend radbraken;
opvroo- levenskracht v.;-flanirne v. (Nat.) levens
machen
levend,
gezond;
Fleisch,
leven
2.
wat
beweging
maken;
zal hij heel
(lig.) levensvlam v.; - /lucht-warmtev.;
sein, levend dood
o., levensstaat m.; das thierische -, das - lijkeu,opwekken; - lodt
nian v. snel vervliegend leven o.; it. wegstrooder Planzen, leven; dieses Thier hal eis zijn, in gedachten verzonken zijn;
/'rage v. levensvraag, zeer
hartes, zdhes -, heeft een taai levers; it. (and keine -e Seele, reen vond geen levend mend bloed o.;
belangrijke of gewichtige vraag of zaak
(van personen), hij is taai, het leven of wezen, niemand; -es Holz, gezond, gaaf,
Schwefel, v.; - leende V. levensvreugde v., genot o.;
de ziel is in hein verroest; 3. level' o., groen; -es Wasser, levend; -er
—n geniewen, al de genoegens o.
v.
levensduur rn.; bei seinend -, bei seinen gedegen; (fig.) der -e Zehenie, tiende alle
rnv. des levens genieten; -%rische v. leLebzeiten, tijdens of bij zijn leven; in op wol en vleesch; (Jachtes.) -e 6Vehre,
venskracbt v., bloei m. des levens; -j'roh
nieinem -, zeil meines -s, in mijn leven, kring nr. van mannen; -er }Jeueis, sprebijv. nes. levenslustig, vol levensgenot,
urn -, beim - bleihen, in het leven blijven, kend; -es Ge /'ithl, levendig.
Lebendig- gebaren, (-s) o.,z.m. tevreden, vergenoegd; -[nicht v. levens
blijven leven; keiner blieb a.na - in dieser
vrucht v. van een geheel en-vrucht.;i
Schlacht, niemand bleef gespaard, allen toestand m. of gesteldheid v. van dieren,
verloren liet leven, kw amen om in &; welke levende jongen voortbrengen; - ge- werkzaam leven; -felle v. kracht v., bloei
levensvolheid, volheid v.
jenin. das - nehmen, ihn urns - leringen, barend bije. nw. levend barende, levende rn. des levens,[unken
m. levensvork v.;
des leveres; fern. het leven benemen; (lReclltspr.) jongen voortbrengend.
Leber^ digkeit ,v.levendigheid,op -gang m. levenswerktuigen o. mv., gang
bei Leib and -, op straffe des doods; (ge
m. van liet leven; - geialcr v. levensgebei Leib and - nicht, volstrekt-rnez.) gewektheid, vroolijnheid, levenskracht v.
Lebendig - macb.end, bijv. nw. vaar o.; sich in -- sterzen, zich aan een
niet, in geenen deele; it. bei Leib and levensgevaar blootstellen; it. (bij zieken),
lhun Sic es nicht!, wacht u toch vooral levend makend, verlevendigend;- naachung

gedurende het overige van mijn leven;
it. nicht lange -, (van planten), niet lang
leven, van korten duur zijn; (lig.) seirr
Name wird noch lange -, zal nog lang
voortleven; es lebe der Konig -, leve de
Koning !; 4. wonen, verblijven, zijn ver
honden, eene zekere levenswijze heb -blijfbeu; gilt, wohl -, goed leven, er een goed
leven van nemen, goed eten en drinken;
sparsam -, zuinig leven; wie ein Furst -,
leven als een vorst, een vorstelijk leven
leiden; (Spr.) - and - lassen, leven en laten leven, ieder het zijne; lebe ecohl !. Sie recht wohl !, leef wel ! , vaarwel !, liet
ga ii wel !; wie - Sie?, hoe vaart gij ?, hot'
maakt gij het?; (fig.) lehet wohl, ihr stil
vaartroel !; in den Tag hinein-lenFur,
-, teven als vroolijk Fransje,van de hand
in den tand leven; (Spr.) wie gelebt, so
geslorben, zoo geleefd, zoo gestorven;
wie Hunne and Katzen -, als honden en
katten leven, een oneenig leven leiden;
n:il i /im ist gut -, men kan goed met
hem omgaan; nadi jeins. IJefehlen -, zich
regelen naar, zich gedragen volgens; er
iveisz zu -, hij weet zich wet te schikken,
hij bezit w ereldkennis; jemn. zu - geben,
iem. te eten geven, onderhouden; er hal
za -, hij heeft een inkomen om van te
leven; von seiner Arbeil -, van zijn han
leven; hier ist es lheuer zu -,-de;iarh
het is hier duur, de levensmiddelen zijn
hier duur; von oben herunter -, zijn goed
verteren, van den hooges boom leven; 5.
leven met zeker doel, leven voor; dery
Heren -, leven voor den Heer; er lebi
blosz für sieh, bij leeft maar voor ziel,
zelven; ich lebe der Ho f)ïzung, doss 4, ik
vlei mij met de hoop, ik hoop dat &; er
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Leber—aar, (-(e)s,mv. -e) m.(Nat.
Levensgevaar, gevaar o. van te sterven; bijv. nw. het leven moede, levenszet;
-gefahrlich bije. nw. levensgevaarlijk, -muhe v. moeite, zwarigheid, bekomme- hist.) zeeroofcrogel m.,die zeer belust is op
wat het leven in gevaar brengt,doodelijk; ring V. in bet leven; -moth m. levens kabeljauwlever; -ader v. leverader v.;-aloe
levenskracht v.; -ordnung v.-moed., v.gcmaloé v.;-balsam m.(PI.)duizendblad,
-gel'áhrte, -ge[dhrtin V. levensgezel m.,
levensgezellin v., man m., vrouw, buis levensorde v.; 2. (Gen.) geregelde leef boelkenskruid o., kattestaart m.; 2. ondieet o.; -p/ad o. levenspad o.,-wijzev., echte kina v.; -band o. (Ontlk.) leverechtgenoot m. en v.; -geist m.-vrouw.,
levensgeest m., levensbeginsel o.; 2. (ver- levensbaan v.; -pflicht v. levensplicht, band m., leverligament o.; -beschlag m.,
oud.) levendige, vroolijke geest, opge- plicht m. voor het leven; -plan m. doel, Z. -erz (2); -beschreibung v. leverbewektheid v.; die —er, de levensgeesten plan o., werkkring m. hi liet leven; schrijving v.; -beschwcerde v. pijn v. in de
m. mv.; -genosse m., Z. -gefdhrte; -genuss -prinsip o. levensbeginsel o.; it. ziel v.; lever; -blume v. (Pl.) weisse —, witte
m. levensgenot o.; -geschichte v. levens -process m., Z. -gang; -quelle v. levens- leverplant v.; Z. Z. -kles; 3. braune —,
v., Z. -beschreibung; -gestalt-geschidn bron, bron V. van het leven; -regel v. groote veldpimpernel v.; -blutader v., Z.
V. gedaante v., voorkomen o., vorm m. leefregel ni., gedrag o.; -Teich bijv. nw. -ader; -brachsen v. mv., Z. - fisch; -brand
van bet lichaam, van een levend wezen; vol leven; -reise V. levensreis, reis v. door m. (Veea.) leverontsteking v. tusschen
2. (Schild.) ein Biid in --, levensgroot bet leven; -reis m. bekoorlijkheid v., ge- ve] en vleesch; -brawn bijv. nw. leverportret o.; -glïdck o. levensgeluk o.; -gluth not o. van het leven; 2. (in levende voor bruin, leverkleurig; -braune v. kleine
-ruhc v.levensrust,-werpn),iklgv.; bruine druif v.; -bruch m. leverbreuk v.;
v. levensgloed m.; -g8llinnen v. mv. (Fabell.) levensgodinnen, schikgodinnen v.' rust v. in het leven; -salt m. levenssap -disled v. wildelatuw v.; -dr1ise v. (Ontlk.)
mv.; -gross bijv. nw. levensgroot, van o.; 2. (Ontlk.) levenbevorderend sap o.; leverklier v.; -egel m. leverworm, ingenatuurlijke grootte; -grósae V. levens 3. (Dichtk.) levensbron v., kostelijk sap wandsworm m.; -entalindung v. levernatuurlijke grootte of lengte v.;-grote, o.; -salt bijv. nw. levenszat; -schranke ontsteking v.; -erz o. zoutzuur zilver o.;
-gut o., -habe v. levensgoed o., bezitting V. grens v. van bet leven, van den werk- 2. leverkleurig kopererts o.; 3. leverv.; -has; m. haat m., afkeer m. van bet kring; -schreiber m., Z. -beschreiber; kleurig kwikzilver o.; -farbe v. leverkleur
leven; -hauch nl. levensadem m.; 2. le- -stof) m. (Scheik.) zuurstof v.; -strafe v., leverbruin o.; -farben, - jarbig bijv.
vend makende adem m.; -hols o. levens V. doodstraf, straffe v. des doods; bei —, nw. leverkleurig, roodbruin; -fels m.
-jahr o. levensjaar o.; -klugheit-hout.; op straffe des doods; -strasae, levensweg roodbruine ijzersteen m.; - fisch m. leV. levenswijsheid, levenservaring v.; -krafl m.; -tag m. levensdag m.;(Volkst.) ich salt vervisch m.; -/techte v., Z. -geflecht;
V. levenskracht v.; (fig.) levensvermogen ihn mein(e) —(c) nicht, ik heb hem nog -flecken m. zomervlek, (zomer)sproet v.;
o.; ein Mensch volt —, een mensch in de nooit in mijn leven gezien; ich habe ihn -/fuss m. (Gen.) leverkleurige vloed in.
kracht van bet leven; - krditiy bijv. nw. meine —e sagen horen, ik heb hem altijd of vloeiing v.; - fuchs m. (Rijk.) licht
paard o.; -gallenblasengang m.-bruin
levenskracht; -lang bijv. nw. levenslang; hooren zeggen; (Reclitsw.) die —e, das
--e Abneigung, afkeer m. gedurende het —srecht o. levenslang vruchtgebruik o.; kanaal o. van de leverblaas; -(gallen)geheele leven; -- dankbar sein, (zijn) -thdligkeit V. werkzaamheid v.; -inch m. gang m. (Ontlk.) galkanaal o. voor de
leven lang dankbaar zijn; ein Vertrag auf levenslust m., levensdrift v.; - uberdruss lever; -geflecht o. (Ontlk.) zenuwvlecht
—, voor het geheele leven; -lánge V. m. tegenzin m. in, afkeer m. ran bet le- v. in de leverslagader; -gegend v. leverlengte V. des levens, levensduur m.; ven; -überdrussig bijv. nw. afkeerig van streek v.; -gips m. (Delfst.) met bitume
-láng.ich bijv. nw. levenslang, voor bet het leven, een tegenzin in het leven heb- vermengde zwavelzure kalk v.; -grimmgeheele leven; —er Dictator, voor bet bende; -uurstand m. gebeurtenis, anek- darmband o.(Ontlk.) leverachtig;ligament
leven, levenslang; -laaf m.levensgeschie- dote v., voorval o. uit bet leven; -unter- o. van den kronkeldarm; -haut v. leverdenis v., herinneringen v. mv. van iems. halt m. levensonderhoud o., levensmid- huid v., levervlies o.; -kies m. (Delfst.)
leven; -lekre v. leer v. van de levens- delen o. mv.; seinen -- suchen, zijn on- leverkleurige vuursteen m.; 2. zilveracbkracht, kennis v. van de wetten van het derhond zoeken te verdienen; -verlánge- tig zwavelzuur ijzer o.; 3. harde kalk
-Idee m. (Pl.) gewone klaver v.,-ardev.;
dierlijk leven; 2. gezondheidsleer v.; 3. rung v. verlenging v. des levens; —skunst
leefregel m.; -licht o. levenslicht, leven v. kunst v. om bet leven te verlengen; leverkruid o.; 2. weideklaver v.; -klette
o.; jemu. das -- ausblasen, iem. het leven it. 7,. -lehre (2); -vermogen o. levensver- V. (Pl.) leverkruid o., agrimonie v.; -krank
benemen; -linie v. (Waarz.) levenslijn mogen o., levensvatbaarheid v.; 2. prik bijv. nw. leverziek, ziek aan de lever,
v.; -versicherung v. levens -kelbarhid eene leverziekte hebbende; -krankheit v.
v.; -tuft levenslucht, voor het leven nood
v.; —samt o. kantoor o. van-verzking leverziekte v.; 2. Z. -entaundung; -kraut
lucht v.; 2. (Scheik.) reine,-zakelij
brandbare lucht, zuurstoflucht v.; -lust levensverzekering; -volt bijv. nw. vol le- o. leverkruid o., Z. -klette; edel —, Z.
V. levenslust m., levensgenot o.; 2. be- ven , vol vuur, vol zielskracht; -?wandel -klee (1); it. Z. -blume, -moos; - lappen
geerte, zucht V. naar, gehechtheid v. aan m. levenswandel m., levenswijze v., ge- m. mv. (Ontik.) kwabachtige gedeelte o.
het leven; das raubt einero alle —, dat drag o.; -ivanderung v. levensreis, levens- der lever; -lehre V. leer v. van de lever,
beneemt iem. allen levenslust; 3. levens baan v.; -wdrrne v. levenswarmte v.; -was- leverkunde v.; -milzader v. ellepijpshuid-lustighed,vn rolijkhed,p- ser o. levendmakend water o.; 2. fijne ader v.; -millet o. middel o. voor levergewektheid v.; -lustig bijv. nw. levens brandewijn m.; -weg m. levensweg m., ziekte; -moos o. (Pl.) gewoon leverkruid,
aan het leven gehecht; 2. levendig,-lustig, pad o. des levens, levensloop m., levens- levermos o.; -nabelbruch in. lever-navelvrool"k, opgewekt, genot in het leven baan v.; 2. (Ontlk.) luchtpijp v.; -weise breuk v.; -opal m. (Delfst.) leveropaal in.;
hebbende; -mal m., Z. -bluthe; -mark o. v. levenswijze, leefwijze v., gedrag o.; -raute V. (Pl.) maankruid o.; -reime m.
kenmerk o. van het leven, kracht, ziel v. -tveisheit v. levenswijsheid, ervaring, on- mv. kluchtige rijmen o. mv., gerijmel o.,
dervinding v.; 2. Z. -lehre (1); -wierig rijmelarij v.; -rinne v. (Ontlk.) levervan het leven.
LQbensmittel, tets, mv. -tel) bijv. nw., Z. -lánglich; -zeichen o.levens- kuiltje o.; -schlag m., Z.-era (2); -schlago. middel o. van bestaan ; 2. voedsel o., teeken, teeken o. van leven; -zeil v. le- ader V. leverslagader v.; -schwamm ni.
spijs v., levensmiddel o.; - zu Markle venstijd, tijd, duur in. van bet leven; auf (PI.) leverzwam o.; -spali m. (Ontlk.)
bringen, levensmiddelen aan de markt —, gedurende het geheele leven; -ziel dwarse spleet v. in de lever; -spath in.
brengen; (van een schip), vict(u)alie v.; 0., -zweck m. einde o. des levees, dood (Delfst.) leverspaath o.; -stein m. lever(van eene vesting), voorraad, proviand m.; 2. levensdoel, doel o. van bet leven. steen m.; 2. leverkleurige steen m.; 3.
LQber, (-n) v. (Ontik.) lever v.; (Gen.) galsteen m.; -stock m., Z. Liebm.; ein Schiff mit -n versehen, proviandeeren; sick mit -n versehen, voorraad (gemeenz.) frisch, Frei von der - wegspee- stóckel; -sucht v., Z. -krankheit; -sflchtig
chen, flinkweg, rondweg, openhartig zijn bijv. nw.,Z.-krank;-thran m.levertraan v.
opdoen.
LQbens— morgen, gens, mv. gevoelen zeggen; 2. (Scheik.) leverkleu- LQberuf, (- (e) s) m.,z.m.geschreeuw
-gen) m. ochtend m. des levens, dage- rige zelfstandigheid v.;Schwefel-,zwavel- o. van hij leve !, hoezee !, hoera!
Leber-verte rt►ung, v.leververraad m., begin o. van het leven; -made vellever V.
:
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stopping v.; -wahrsagerei v. waarzeggen
o. uit de lener; -:rurm m. leverworm m.:
-wurst V. leverworst v.; -zergliederung v.
leverontleding v.
Lobe -tag of Lobtag, ( (e)s, mv.
-e) m., Z. Lebenstag; -,cohl o. vaarwel,
afscheid o.; — sagen, vaarwel zeggen, af -

Led.

ww. lekken, likken; an etw. •, lekken. van een andermans leer is goed riemen
likken; (fig., Schild.) (i. k. bet.) zie ist Q Wijden; (fig., gemeenz.) vom • siehen,
wie ,geleekt, met de uiterste zorg, keurig T an leer trekken, er op in slaan;(Volkst.)

gekleed; (Volkst.) die Finger darnach -, 7 elan. das - gerben, jemn. fiber das - kom.
de vingers er roar aflikken; 2. a. ww., Si iem. van leer geven, afrossen.
m. s. (van wijn &), lekken, uitvloeien, Leder- abfall, (-(e)s) m.,z.m.afuitloopen, doorzijpelen; es leekt durch das V al m. van Ie(d)er; -apfel m.grauwe renet
scheiil nemen.
Dach, het lekt, druipt &; (van kaarsen), V .; it. rainboersappel m.; -arbeiter m.
Lebhaft, ( -er, -(e)st) bijv. en b. atloopen; (van de ongen), tranen; der I e(d)erarbeider m., hij, die in le(d)er
werkt; -artig bijv. nw.le(d)erachtig; -keit
levendig, opgewekt, vroolijk, druk, luid, Regen leekt von den Dáchern, druipt.
luidruchtig, met rumoer; -esKind, leven
Locker, (-s, mv. Lecker), -in, V le(d)eracbtigheid v.;•band m. (Boekb.)
er fangt an • zu werden, hij-dig,vronljk; (-Wen) v. hij, zij die likt; (fig., i. k. bet.) Franscbe band, leeren band in.; 2. o.
begint levendig te worden; -e Augen, ei,; ,hunger -, saletjonker, verwijfd jong r iem m., le(d)eren band m.; •bereiter m.
einen -en Blick haben, levendige oogen, mensch m.; it. melkmuil, baardelooze m.; 1 e(d)erbereider,leerlooier m.;•bereitung v.
een levendig gelaat hebben; -e F,mp/in- 2. lekkerbek, fijnproever m.; 3. tong v.; I aderbereiding, leerlooierij v., leerlooien
dung, levendig gevoel: - sprechen, leven- (DPlfst.) groote Westindische zeeslak v. o.; -bock m. looiersbok m. om de huideg
dig, met vuur; eine Farbe - machen, eene Locker, ( -er, •st) bijv. en b, lek- op te hangen; -braun bijv. uw. kastanje.
kleur ophalen; der Streit, die Unlerhal- ker, heerlijk, goed smakend; it. snoepach- bruin; -drucker m. lederdrukker m., hij
lung wird -, levendig; eine -e Strasse, tig, fijnproevend; -es Gericht, -er Bissen, d op leer drukt.
Stadt, drek, levendig, woelig.
welsmakend, lekker; -er Gaumen, Ge- Lederer, (-s, mv. Lederer) m., Z,
Lebhaftigkeit, v ., z. m. levendig schmack, fljnproevend, kieskeurig; - bissen Lederbereiter.
opgewektheid, drukte-heid,vronl"k m. lekkere, heerlijke spijs v.; 2. Z. Lec- Leder-farbe, (-n) v. le(d)erkleur,
kleur v. van le(d)er; it. kleur, verf v. om
v.; (van den geest), levendigheid, opge- kerei.
wektheid v.; (van de rede), levendigheid Leckerei, (-en) v. lekkernij, snoe- I a(d)er te kleuren; - farben, -(arbig bijv.
^w. le(d)erkleurig, van le(d)erkleur;
v., vnnr o.; (van edelgesteenten), glans m. perij v.; it. snoepachtigheid Y.
Leb-honig, (-(e)s, mv. -e) m. Locker- essen, ( - s) o., z. m., -hechte V. (Pl.) le(d)erachtig korstmos o.;
gele, grof gesneden of geperste honi(n)g - gericht, (-(e)s, mv. -e) o. lekker - gras o., Z. Wasserfaden; -grebe v. oat.
m.; -kraut o., Z. Lábkraut; - kuchen m. eten o., lekkere spijs v., smakelijk ge - haringskuil m.; -halle v. le(d)erwinkeltje
0 .; - handel m. le(d)erhandel, le(d)er honi(n)gkoek, peperkoek, kruidkoek m.; recht o.
--barker, -k: ehler m. koekbakker, koek - Leckerhaft, LQckerhafhig, winkel m.; 2. ledermagazijn o.; -handI1d m. le(d)erhandelsar, le(d)erkoopmaii
verkooper m.; -laib m. (met Kerstmis), bijv. nw., Z. lecker.
perenbrood o., brood o. met pruimen.
LQckerhaftigkeit, ( en) v., Z. m.; -handschuh m. lederen handschoen
m.; -hart bijv. nw. zoo hard of taai als
LQblos, bijv. nw. levenloos, bewe. Lerkerei.
gingloos, machteloos; (it.) onverschillig, LQekerheit, V. lekkerheid v., fijn a(d)er; -harz o., Z. Federharz; -haul v.
Ontlk.) lederen, taaie huid, buitenste
koel, ontzield, dood: - liegenbleiben, be- proeven o., goede. keurige smaak m.
wegingloos, dood; (fig.) -e Augen, dof; -e
Lgckerig, bijv. nw., Z. leckerha%t. huid v.; (Pl.) buitenste vlies o.; -hosen v.
Schonheit, zielloos.
Locker-maul, ( -maul(e)s, mv. m v. le(d)eren broek v.; -kd fer m.le(d)erLoblosigkeit, v. levenloosheid, -mauler), -m^u1chen, (verkl.) o. lek- kever m.; -kalk m. bitterkalk v.; -kobalt
oubeweeglijkheid, koelheid, onverschil- kerbek, snoeper, fijnproever m.; (ge - m, (Delfst.) aardachtig,met zuurstof ver bonden kobalt o.; -koralle V. (Nat. bist.)
ligheiri v., gebrek o. aan deelneming.
meenz.) kieskeurige m.
Leb-sucht, v., z. m., Z. Leibsucht; Leekern, (leckerte, geleckert) o. ederachtig puntkoraal o.; -leira M. uit
- lage m. mv., Z. Lebenstage; - zeil (ge ww., m. h. noch etw. - , verlekkerd zijn A fval van le(d)ergekookte lijm v.; - lein —en) m. leeftijd m., jaren o.-wonl.mv op, snoepachtig, lekkerbek, belust zijn. tcand v., - linnen, o. Boheemsch linnen o.;
mv., ouderdom m.; die — Homers ist Locker-speise, ( - n) v., Z. -ge - -mutze V. lederen muts v.
ungewiss, het is onzeker in welken tijd richt; -tril fiel V. lekkere truffel m.; -zahn Ladern, bijv. en b. le(d)eren, van
H. geleefd heeft; zu seinen —en, bij zijn m., -zunge v., Z. -maul. tId
-er Eimer, le(d)eren emmer; 2.
leven, tijdens zijn leven.
Lgck -faas, (-(asses, mv. - (dsser) gemeenz.) vervelend, smakeloos, laf,
Lech, (-(e)s, mv. -e) m. (in Augs- o. lekvat, druipvat, zijgvat o.; -fasslein s lecht, akelig, nietig.
burg), Lech v.; (in Granbunderland), Rijn' o. lekvaatje o.; -haus o. lekhuis o.; (voor Ledern, (lederle, geleden) bedr.
m.: 2. elk stroomend water o.
met le(d)er bekleeden of voorzien,
schapen), Z. Lecke (2); -honig m. zijg - V
Lech (Kupfer), (-s) o., z. m. honi(n)g,uitgevloeide honi(n)g m.; -kil- Z. ausledern, beledern; (fig.) Z. abledern.
ruw steen, kopersteen m.
bekken o. (Spin.) waterbakje o. om den Leder-schild, (-(e)s, mv. -e) o.,
Lecher, (-s, mv. Lecher) m.smach- draad nat te honden. - sehildkrdte, (-n)v.lederen helm m.;
tende, dorstende m.
LQekm u1en, (leckmáulle, geleck- 2. (Nat. hist.) luit, zeerat v.; -schneider
L@ch -erz, (-es, mv. -e) o. koper mdult) o. ww. (Bergw.) (van gangen), m. le(d)erverkooper m., die in bet klein
-strasze V. wag m. van glazig-glas.; ineenloopen, zich vereenigen. v erkoopt; -schmitser m., Z. Felischmierts of ertsslakken gelegd.
Leek-salt, (-sat'les),mv. - stifle) m. t ier; -schwamm m. (Pl.) barnaskrnid o.;
Lgchzen, (lechzle,gelechzet)o.ww., likkepotje, borstmiddel o.; -vein m. lek- - schwdrze V. looierszwart o.; -stempler
m. h. (w. i. gebr.) dorsten, smachten; wijn m.; 2. Z. Trop fwein; -werk o. doorn - m. hij die het le(d)er stempelt of merkt;
2. branden, versmachten van dorst; (fig.) werk o.om zoutwater te doen uitdampen. - streif m. le(d)eren riem m., strook'v.
each Blut -, smachten, sterk verlangen. LeetiQn, (-en) v. les, lezing, voor- I a(d)er; -substanz v. (Scheik.)le(d)erstof
Leek, (s-er, -st) bijv. en b. -es Fass, lezing v.; (fig.) taak, les v.; it. berisping. v.; -tauer m. leertouwer m., Z. -bereiter;
lek, niet dicht, uitvloeiend; -es Schift, vermaning v.
- vergolden m. vergulder m. op le(d)er;
lek.
Lector, (-s, mv. -en) m. lezer m., - u'aare v. le(d)er o., lederartikel o., leLeek, (-(e)s, mv. -e) m. (Knip.) hij die voorlezingen houdt; 2. lector, d ergoed o., buiden v. mv., vellen 0. mv.;
lek, gat a., opening, scheur v.; (Zeew.) leeraar m.
- weich bijv.nw.zoo zacht als le(d)er;(Gg.,
einen - bekomn,en, Pen lek bekomen.
LectUre, (-n) v. leesstof v.; ein Volkst.) jem. — schlagen, afrossen, dril Leckosche, Leckgsie, ( - n) v. Mann von viel -, man die veel gelezen I1 t -werk o. le (d) erwerk o.; it. Z. -waare;
lek o., lekkage v.
heeft.
- tucker m. malvakoekjes, dropkoekjes
Locke, (*n) v., Z. Lech; 2. drink- Leder, (-s) o., z.m. leder or leer, o. mv.
plaats v. voor vee of wild, Z. Salzlecke. vel o., huid v.; sdh wie -, Z. -hart; (Spr.) Ledig, bijv. en b. (van zaken), (w•
LQCken, (leekte, gelach:) bedr. en ails andrer - ist gut Riemen schneiden, 1. gebr.) vrij, los, ledig, niet bezet, on.
-

-

Leg.

Lee.
gebruikt; *e Stelle in elner Xulsche, le-

ilige plaats; -er Wagen, ledig of leeg; -es

aangnnpannen paard; it. weggeloopeni
paard; los and - sprechen, vrijspreken,'
voor onschuldig of vrij verklaren; 4. onbeheerd; 5.Z. muszig; (Berges.) -e Schicht,

buitengewone taak; (Spr.) einer Sache
- sein,van eene zaak afzijn, niet meer te
doen hebben met.
Ledig—gang, ( - (e)s) m., z.m., Z.
hfusziggang -gdnger m., Z. Musziggdnger.

Ledigkeit , v., z.m. ongehuwde
staat m.; 2. ledigheid, onbezetheid v.
eener plaats.
Lediglassung, v . vrijlating, vrij

-sprekinav.
Lediglich, bijv. en b. enkel, alleen.
uitsluitend, ,eheel en al, slechts; es idt seine Schuld, het is alleen zijne schuld;
dasu wird - nichts;er(ordert, als 4' daartoe wordt alleen gevorderd, niets ver ,

eischt dan.

Ledig rnann, (-mann(e)s, mv.
-manner) m. slaaf, lijfeigene m.; -sprechung v. vrijspreking, vrijspraak, absolu-

tie v.

Lee, o., z.m., Z. Leebord; eis Schifi
auf die - legen, een schip op zij leggen
om te kalefaten; -bord m. lijboord o.;
- brassen, -bvlienen v. mv. bakboordsbra^sen, hakboordsboeglijnen v. mv.
Legde, (-n) v. woest liggend, on.
bebouwd stuk o. grond.
Loon, (-n) v. wilde zeng v.; 2. (Pl.)
Noordsche ahornboom m.
Leer, bijv. en b. ledig, leeg, onbezet,
open, vacant; e=n -es Haus, onbewoond;
-e Pldtse, open plaatsen; - zuruckkommen, (van schepen), ledig, zonder lading;
(van personen), met ledige banden weerkeeren, niets krijgen; - sein, vacant zijn,
niet bezet zijn, open zijn; -e Stelle ir
eineet Walde, plaats zonder boomen; eind
Zeile - lassen, open laten; een - es Blat^
Papier, schoon; - coachen, ledigen, leef
maken; diese Tonne ist bald -, ist am
werden, is spoedig ledig, bevat weldm
niets meer; (van stroo), ledig, zondes
korrels; (van boomen), van vruchten be•
roofd; (van velden), onbegroeid; (fig.;
- ausgehen, ,nit -en Handen abziehen
met leege handen vertrekken; es wire
nicht - abgehen, er zal toch altijd wal
afvallen; een - er Kopf, leeghoofd o., weet•
niet m.; -e Worte, -es Geschwátz, onbe•
duidend, niets beteekenend; -e Drohun•
gen, ijdel, vergeefsch; -e Versprechungen
ijdele beloften; -e Einbildungen, ijdel
hersenschimmig; -e Speise, niet voed'
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L^Qre, (-n) v. ledige ruimte v., le- veer, pistool o., dat van zelf afgaat; - j'euer
lige o.; it. leegheid v.; (fig.) verlaten- I., Z. Lauffeuer; -geld o. inleggeld, en-

Schii, niet bemand, schip zonder equi- heid , onvoldaanheid, gevoelloosheid v.
stenen. LQQren, (leerte, geiser!) bedr. ww.
vacant zijn, niet bezet zijn; 2. ongehuwd. Ain Glas -, ledigen, leegdrinken, Z. ausalleen loopend, vrij; er, sie ist noch -, bij. leeren, ableeren.
zij is nog ongehuwd; der -e Stand, Z. Leer—faas, (-(asses, mv. -Passer)
Ledigkeit; 3. vrij; jein. los and - lassen, )., Z. -becher.
iem. vrij laten; -es Pferd, los paard, niet Leerheit, (-en) v., Z. Leere.
page; -es Amt, vacant, open; -

Leg.

rengeld o., entree v.; -granale v., Z.
r'allgranate; -henne v., -huhn o. legben,

eggende kip v.: -eisen o. (Bergw.) steme1 m., stempelijzer o.
Logel, (-s, mv. Legel) o., Z. Lage!.
Legen, (legle, gelegt) bedr. ww.
eggen, zetten, plaatsen, uitstrekken,
Lggr—kopf, - kopj(e)s, mv. -kópie) teerlegger,; seine Last an! dia Erde -,
m. weetniet m.; - kop/,q bijv. nw. onwe- (neer)zetten; jem., etw. auf ein Bet! - ,
tend, dom; -sinn m. niets beteekenende eggen; in's Bet! -, te bed leggen: einee
volzin, onbeduidende inhoud m.; -tanne Werksteen -, zetten, plaatsen; den Grunditein -, leggen; das Getreide -, (van den
V., Z. -baum.
Le-segel, (-gels, mv. -gel) m. lij regen), doen neerhangen; Reben in die
o.; -seile v., Z. -bord; - spieren v. mv.-zeil Erde -, zetten; an die Sonne -, in de zon
Iijzeilspieren v. mv.; -warts bijw. onder hangen, zetten; bel Seile -, besonders -,
afzonderen; afzonderlijk plaatsen; een
den wind, aan lijzijde.
LQfse, (-n) v, lip v.; (van eene koe), Pferd -, doodschieten; die Hand an den
lip, hanglip v.; (Ontlk., Heelk.) (van den Degen -, slaan; wieder an seinen Or! -,
baarmoedermond, van eene wond), lip v., weer op zijne plaats zetten, brengen; den
tipje o.
Boden in einem Zimmer -, den vloer legLefsen—dublett, (-(e)s, mv. -e) gen in eene kamer, eene kamer bevloeo. (Delfst.) tijgertong v.; -mduslein o. ren; Zwiebeln -, in die Erde -, planten,
kringvormige sluitspier v. der lippen; poten, zetten; (van boenders), Eier -,
-schneeke v. balvemaanshoren m., zwem- eieren leggen; Fallen -, zetten, spannen;
een Plaster auf eine Wunde -, leggen;
lak v.
Leg(e), bijv. en b. (w. i. gebr.) -er surecht -, in Ordnsing -, in orde zetten.
Ort, laag; die Wasser sind -, het water is leggen, brengen; (Zeew.) een Srhiff auf
laag; (fig.) jem. - hallen, onder den duim die Seile -, op zij leggen, omhalen; een
houden; 2. Z. kraftlos, mall; it. un- Schift' vor Anker -, leggen; in Kelten and
schmackha/'t.
Randen -, in boeien slaan; (fig.) jemn.
Leg, ( - (e)t, mv. - e) o. (Bergw.) ruw - Soldaten in's Haus -, soldaten inkwarsteen, kopersteen.
tieren hij ism.; Geld in die Bank -, plaat
inleggen; Geld auf Zinsen -, zetten,-sen,
Lega, (-s) o.,z,m.afval m. van munten; die -basso, geringe gehalte o.
uitzetten; Wein in den Keller -, plaatgen,
Legt1, bijv. en b. legaal, wettig, brengen; II. o. ww., m. h. (Zeew.) as
wettelijk.
Bord -, aan boord komen, enteren; it. Z.
Legalisation, Legalisirung, entern; vom Ufer -, zich richten naar,
(

v. bekrachtiging, echtverklaring, legali- heensturen; III. wed. ww. sich in's Belt
-, naar bed gaan; zich zu jemn. -, slapen
Lega eiren, (legalisirte, legalisirt) bij; er hat zich krank zu Bette gelegt, hij
bedr. ww. echt verklaren, bekrachtigen, is ziek naar bed gegaan; sick voor eipee
Festung -, zich legeren; Bich in einep Hingerechtelijk bevestigen, legaliseeren.
Legalitit, (-en) v. wettigheid, terhalt, in hinderlaag gaan liggen; 2. (van

satie v.

overeenstemming v. met de wet, wetsvorm m., legaliteit v.
Legliter, bijw. wettig, krachtens
de wet, met recht.
Legalsection, (-en) v. lijkopening, gerechtelijke lijkschouwing v.

Legangel, (-n) v. (des nachts)
uitgelegde vischangel m.
Legt, (-(e)s, mv. -e) o. erfgift,

erfmaking, eraating, erfschenking v., legaat o.; 2. (-en, mv. -en) m. (R. g.)
onderveldheer, legaat m.; (kerk. Gescb.)
pauselijke afgezant, nuntius m.
Legating (-n) v. halfzijden stof v.
LegatiQn, v waardigheid, bediening v. van een legaat; it. gezantschap o.,
legatie v.; -srath, -ssecretár m. raad, secretaris m. van legatie.
Legaturband, (-band(e)s, mv,
-bander) o. onecht goud of zilver galon o,
Leg-bett, (-(e)s, mv. -e) o. (Giet.)
kuil m. voor gesmolten erts; -brief m
afschrift o. van een vonnis.

de koude), bedaren, verminderen, afnemen; (van het stof), vallen, neervallen;
(van den storm), bedaren, ophouden;
(van den ijver), verkoelen, verflauwen;
3. (fig.) sich auf etiu. -, zich toeleggen,
zich bevlijtigen; sick au; Kundschail -,
informeeren; (i. k. bet.) sick auf das
?'rieken -, zich overgeven aan; 4. sich
darein -, sich in's Miltel -, tusschenbeiden komen, Z. sick misthen; rich zum
Ziele -, reden verstaan, toegeven; der
Wind legt Bich, de wind Raat liggen.
Legende, (-n) v. heiligengeschieden is, legende v.

Legenden—buck, ( - buch(e)s,
mv. -bücher) o. legendenboek o.; -schreiber m. legendenschr"ver m.
Leger, (-s, mv. Leger) m. legger,
zetter, plaatser m., hij die iets legt &;
(Pap.) legger, papiermakersknecht m.,
die de vellen vouwt; (Zeew.) legger,
lichter m., kameel o.; 2. steiger m., los
zaam.
landingsplaats v.; 3. waterton v,;-plats,
Legraa, (-en) v. lijzeilra v.
Lear—baum, (-baum(e)s,mv.-báu• Logde, v., z.m, onderlagen v. mv -birne v. ingelegde peer v.
Legereuse, (-n,) v. (Vissch.) fuik
me) m., Z. Lerchenbaum; -becher m.(Pap.; eener sluis.
v., teenen of touwen vjschkorf m,
Loge, (-n) v., Z. Leg.
schepper, leegschepper m.; -darm m
Loge-btichse, (*n) v, bus v., ge+
(Ontlk.) nuchtere, leege darm m,
.
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Leh.

Leh,

Leh.

LQh(e)n, (-s, m v. Leken of Lehne)
o. leen, leengoed o,; ein Gut als - besiizen, in - haben, zu - tragen, in leen hebben, als leen bezitten; zu - geben, in leen
geven; Grit, weléhes man zu - hat, leen
leenplichtig goed o.; (Rergw.) stuk-goed,
o. gronds van zeven vadems in bet vierkant; 11. 'leenrechten o. mv., leenhuldiging v., leenplicht m.; 2. beleening, bevestiging v. in een leenambt, investituur
v.; die - emp jangen, in *een leen bevestigd worden, de investituur ontvangen;

uw. volgens het leenrecht, bekend met
het leenrecht, leenrechtskundig; -rechtslehrer m. leeraar in. van het leenrecht;
-regal o. recht o. van den leenbeer; -register o., Z. —buck; - richter m. rechter
m. in zaken betreffende de leenheerm. oever, wal, lagerwal m., waarheen de
schappij; 2. rechter m., lid o. van het
wind bet schip drijft; auf --gerathena,
leengerecht; -ruhrig bije. nw., Z. leh(e)naan lagerwal komen, geraken.
bar (1); -sache V. zaak v. betreffende het
Loge—schuh, (-schuh(e)s, mv.
leenwezen.
-schuhe) m. (Jachtw.) Z. -buchse; -sta
LQh(e)ns-anfa11, (-fali(e)s, mv.
in. (van insecten), snuit m. om de-che
- fdlle) m. erfrecht o. van den staat bij
eieren neer te leggen; -sladl v. stapel
ontstentenis van erfgenamen; -archiv o.,
Stapelstade; -stuhl m.-platsv.;2Z, 3. Z. Leh (e) n-geld, -waare.
papiermakersstoel m. om liet papier in LQh(e )nbar, bijv. en b. het recht Z. -kanslei; -band o. leenschap v., band
boeker, te leggen;- tisch m. tafel m. om hebbende om een leen te be:sitten, of als m., verplichting v. van leenschap, leen
-bekenntniss o., Z.-schein;-plichtgedv.;
lijnwaad nit te spreiden en te meten; leenheer gehuldigd te worden; 2. leen
dienstplichtig; -es Gut, leenroe -roeig, -besagung V. opgaaf, lijst, telling v. der
-zeil v. legtijd, tijd m. waarin de vogels i
goed, goed o. waaraan leenplichten-rig leengoederen; -brief m., Z. Leh(e)nbrief.
eieren leggen.
LQg—fiihre, (-n) V. bergpijnboom! verbonden zijn; - besilzen, als leengoed LQhen —schaft, (-en) v. in leen
in.; -henne v., -huhn o. leghen v., eieren' bezitten; alles, was ihni - ist, al wat tot gegeven mijn v.; 2. vereeniging v., die
zijne leenheerlijkheid behoort; 3. een eens mijn ontgint of in leen geeft; -schatz
leggende kip of hen V.
LegiQn, ( - en) V. (R. g., Krijgsw.) leen bezittend; einero Furst en - sein, leen gy m., Z. -geld; -schein m., Z. Leh(e)nszijn aan, een leen bezitten van,'-plichtg schein; -schreiber m. schrijver m. bij,
legioen o., schaar van 3000 tot 6000
vazal zijn van; -kelt v. leenroerigheid, secretaris m. van het leengerecht;-schulze
man; (fig.) groote menigte v.
Legion^rr, (-(e)s, mv. -e) m. hij, dienstplichtigheid v.; 2. recht o. van een m. leenplichtig dorpsrechter of schout m.
LQh(e)ns - contract, ( - (e)s, mv.
die in een legioen dient; (Ridd.) ridder leen te bezitten of uit Le geven.
LQh(e)n—Bauer, (-n, mv. -n) m. -e) rii.leencontract o.;-curie v.,Z.Leh(e)nm. van het legioen van eer.
Legjren, (legirte, legirt) bedr. ww. leenroerige boer, boer m.,die eene hoeve hof (1);-eid meed m.van leenplicht;-entnalaten, beschikken, vermaken, legatee- in leen beeft; -brief m. leenbrief, huldi- setzung v. uitzetting v. uit een leen; -erbe
ren; Z. (Muntes.) vermengen, bet allooi gingsbrief m., huldigingsoorkonde v.; m. erfgenaam m. van het leen, opvolger
geven; legirt werden, vermengd worden, -buch o. register o. der leunen, leenboek m. in het leen; -erbin v. erfgename v.
o.; -burger m. burger m., die een leen van een leen, opvolgster v. in een leen;
zich vermengen.
Legirung, v., Z. legiren; it. men- bezit; -dienst m. leendienst, leenplicht m. -erledigung, -ervl'nung v. openvallen,
LQh(e)ner, (-s, mv. Leh(e)ner)m., vacant worden o. van een leen; -errichging v., mengsel, alliage, allooi o.
tung v. beleening, instelling V. van een
LegislatiQu, (-en) v. wetgevende Z. Leh(e)nsmann.
LQh(e)n-erbe, (-n, mv. -n) m., leeii; -fdhig bijv. nw. in staat om een leen
macht, wetgeving V.
Legislator, (-en) v.(verzam.) wet- Z. Leh(e)nserbe; it. das ---,Z.Fallleh(e)n; te bezitten; -fall m., Z. -erledigung;
gevend lichaam o., wetgevende macht V. -fdhig bijv. nw., Z. leh(e)nsfdhig; -fall -fehler m. eedbreuk, ontrouw v. `an een
Legitim, bije. en b. wettig, wette - m., Z. Heimfall; - leid o. veld o., akker leenplichtige jegens den leenheer; -fell
lijk, volgens of overeenkomstig de wet. m. als leen; - Discher m. leenvisscher m., o., Z. Leh(e)n f'eld; - fischer m., Z.Leh(e)nLegjtima, o. mv.'kindsdeel, vol die eene visscherij in leen bezit; -frau v. fscher; -folge V. opvolging v. in een leentoekomend erfdeel o.
-gensdwt leenvrouw V., zij, die de rechten van leen- manschap; 2. dienstplichtigheid v. als
Legitimiren, (legitirirle, legiti- vrouw bezit; 2. leenplichtige vrouw v.; leenman; -folger m., Z. -erbe; -forderung
mirt) bedr. ww. wettig of geldend ma- -geld o. leenheffing v., recht, geld o. dat V. eisch m. tot investituur, aanzoek o.,
ken, voor echt verklaren; 2. wed. ww. de leenman bij zekere gelegenheden aan aanvraag V. om een leen; -frau v., Z.
cich -, (Rechtspr.) zijne volmacht too- den heer betaalde; -gericht o., Z. -hof; Lek(e)n frau; -frei bijv. ow. vrij van leen
-freiheit v.-plicht,onregad;
nen en staven, zijn goed recht bevestigen. -groschen m., Z. -geld; -gut o. leengoed,
vrijheid v. van dienstplicht, leenplichtsLegitimist, (-en, mv. -en) m.voor- leen, leenroerig goed o.
stander, aanhanger, verdediger m. van LQh(e)nhaft, bijv, ow.,Z.leh(e)n- vrijheid, onroerigheid v.; -(revel in., Z.
- fehler;-gebahr v.inhuldigingsgeld,pondhet recht, dat de geboorte op bet bezit bar.
van den troon geeft, legitimist m.; -isch LQh(e)n-h uer, hi uers, mv. geld o., belasting v. op een leen; -gebrauch
bijv. nw. volgens de leer derlegitimisten. -hauer) in. (Bergw.) mijnwerker m., die gy m. leenroerig gebruik o.; -gebuhr v., Z.
Legitimitt, ( - en) v. wettigheid, tot den arbeid verplicht is; -herr m. leen- -gebdhr; -gefalle o. mv. inkomsten v.
geldigheid v. in rechten, rechtvaardig heer, eigenaar, bezitter m. van een leen; mv. van den leenheer, opbrengst v. der
billijkheid v.
-heid, -herrlich bijv. en b.leenlieerlijk, leenroe- leengoederen; -geld o., Z. Leh(e)ngeld;
LQg—moor, (-(e)s, mv. -e) o. lage rig, aan een Isenheer behoorende; -herr- - gericht o., Z. Leh (e) nho f; - groschen ru.,
grond m., moeras o.; -nest o. legnest, lichkeit, -herrscha ft v. leenheerlijkheid, Z. -gcbd hr; -hand v., Z. -folge; derail es te
nest o. om de eieren in te leggen; -ohr opperleenheerschappij v.; 2. —of -herr- trdgt die —, heeft het recht van erfopo. babbelaar, kletser m.; -pfennig m. liclakeitsbezirk m. gebied o. van een op- volging in het leen; -herr,-herrlich,-herrspaarpenning, legpenning m.; -schindel v. perleenheer; 3. Z. -herr, -frau; ,hof m. lichkeit, Z. Leh(e)nherr 4r.
dakspar v.; -strasze v., Z. Lechstrasze. hof o., waar de leenera uitgegeven wor- LQh(e)n-sinnung of -suLegun, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. den, leengerechtshof o.; 2. goed o., hoeve ehung v., Z. Leh (e) ns f orderung.
V. in leen bezeten; -kommer v., Z. -hof LQh(e)nsisch, bijv. raw., -eiland,
hist.). leguaan m., kamhagedis v.
Legugne, (-n) v. (Zeees.) touw- (1); -kurie V. kanselarij v., gerechtshof Z. Lch(e)nshand.
o. voor de leenes; -mann, (mv. -manner LQh(e)ns — kammer, ( - n) v., Z.
ring m.
Legul1sus, (onb.) m. slechte zaak of -leute) m. leenman, leenplichtige, Leh(e) nho f; -kanzlei v., Z. Lehenkurie;
-warnem,tsvdi. dienstplichtige, vazal m.; -pferd o. paard -mann m., Z. Leh(e)nmann 4'; -ófnung
Logwasser, (. wassers,mv. - wasser) o. als leenplicht; 2. paard o., dat de leen- V. recht o. van bezitting van een leen
recht o. van herberging op een-goed;it.
diensten verrichten moet; -probst m.
o. stilstaand water, troebel water o.
leenge- leengoed; -pferd o., Z. Leh(e)npferd;
LQhde, (-n) v. woest liggend stuk voorzitter, president o. van het
o. grond,onbebouwde grond m.; 2. braak- rechtshof; -recht o. leenrecht o.; 2.leen- -pfiicht v. leenplicht m.,leenplichtigheid
huldigingsrecht o.; -rechtskundig bijv. v.; 2. eed, inhaldigingseed m. als leenland, braakveld o.
LQger—k' e, (-krises, mv. -káse)
m. alpenkaas v.
Loge-rohr, (-rohr(e)s, mv. -róhre)
o., —rohre (-n) v. legbuis v.
LQger —wa11, (-wall(e)s,mv.-wille)
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man; -regal, -register, Z. Leh(e)nregal pleisterwand m., wand of muur m. van leeraarsambt o.; (aan eene hoogeschool),
professoraat o.; 3. ministerie, departe4'; -cache V. aangelegenheid v. van een leem; -werk o., Z. -arbeit.
leen, twistgeding o. overeen leen; -scheiu Lehn, (-( e)s, mv. -e) o. of (-e) v., went o. an onderwijs; -anslalt v. inrichting v. van onderwijs, instituut o.,
UI. leenbrief, inhukiigiugsbrief m., hul L. Lehen.
akte, oorkonde v.,-digusorkev.,
Lohn–bank, (-bánke) v., Z. Leih- school v.; -art v. leerwijze, manier v.
bewijs o. van leen of leenrecht; -schuld bank; 2. bank v. met leuning, leun - van onderwijs.
V. leenschuld, schuld v. van een leen.
bank v.; -baiter m., Z. Lehearbauer; -be- LQhrbar, bijv. nw. (w. i. gebr.)
Leh(e)nstuck, (-( e)s, niv. -e) o. dienter m. gehuurde knecht, buurknecht way onderwezen kan worden, te onderwijzen, mede te deden, te verklaren.
m.; -beet o. (Tuinb.) tegen een muur & wijzen,
deel o. van een leen.
(-basen) v. grondslag
L@h(e)ns-treue, v., z. w. leen- gelegen (bloem)bed o.; -breit o. leuneed m., eed m., trouw v. als leenman; plank, plank V. om tegen te leunen; (van tn. van het onderwijs; - begierde v. ver langen o., begeerte v. om te onderwijzen;
-verbindung v., Z. -band; -vererbung v. eene boot), spiegel m., hek o.
schenking v. van een leen aan iem. an- LQhne, (-r, lehust) bijv. en b. 2. Z. Lernbegierde; -begierig bijv. nw.,
ders dan de erfgenaam; -vcrfassung v. (Volkst.) -r Berg, hellelid; der Berg er- Z. lernbegierig; -begri fi m. leer v., stelleenstelsel o., inrichting v. van liet leeu- hebt sick gans -, verheft zitli in de schuin- sel, leerstelsel o.; kurzer --, kort overstelsel; -versrag nn. leenverdrag o.; -ver te, wordt steil; 2. Z. weich, nearer, dunn. zicht o., korte inhoud m.; -bogen na., Z.
v. verbeurdverklaring v., verlies-wirkung
Lohne, (-n) v. (van een berg), hel - Bogenlehre; it. Z. Lehre (Bouwk.); (Mijn o. van een leen; -seller m., Z. -erbe; hug v.,talud o.;2.leuning v.,rug rn.,steun- w.) boob in., boogronding v., houtwerk
-uweise bijv. en b. als een leen, bij syijze sel o.; (van een stoel &), leuning v.; o., waarop een boog gemetseld is; -bole
van een leen; -veesen o. leenstelsel o., (aan veiisters), leunkussen, vensterkus au. zendeling, apostel, missionaris m.;
leuning v.; it. luns-seno.;(Wagr) -bralen m. smulpartij v., die de uitgealles wat tot het leenstelstel of de leen
-berschapij of spie v. aan de wagenas; (Drukk.) galg leerde leerjongen aan de knechten geeft;
behoort.
Lehen-system, (- (e)s, tnv. -e) v., stut na. voor bet opgeslagen frisket -breit o. (Bouwti.) mal m.; -brief na. leero. leegstelsel o.; - ta/'el v., Z. Leh(e)nsge- eener pers; (Pl.) plataanboom m.; 2. brief, brief in. van een leerjongen omtreat leertijd; it. ontslag o. van den
richt; (Zuutw.) tafel, lijst v. der leeu- (Jachtw.) wilde zeug of zog v.
goederen; 2. gerechtshof o. over de in LQhnen, (leíinle. geleient) o. ww., leertijd; 2. die —e, (van de apostelen),
leen gegeven mijnen, leengerecht o.; -lrd- in. h. leunen, geleund zijn tegensteunen zendbrief, epistel in.; -back o. leerboek,
ger m. leenman, bezitter na. van een leen, op; it. Lellen, schuins opgaan; 2. bedr. lessenboek o.; ein -- der Grószenlehre,
vazal m.; -wanre v., Z. Leh(e)nsgeld; ww. den Stock an die Wand -, doen len- leerboek o. der wiskunde; -burscla (e) m.
-sins m. pachtgeld o. van een leen; --/'rei neu, ondersteunen, stutten; (fig.) tin leerjongen m.;(Jachtw.) jagersjongen m.;
thus an einen Berg -, doen steunen, -contract in. leercontract o., verdrag o.
4 Z. leh (e) ns[rei.
Lehm, (-( e)s mv. -e) m. leem o., stutten of dragen tegen een berg; (Volkst.) dat een meester met zijn leerjongen of
kleiaarde, potaarde v., leemgrond, klei L. leileen, entlehnen; 3. bedr. ww. sich an diens ouders aangaat; -dichter nr. leervette grond ni., pleisteraarde v.;-grond, einen Baum -, leunen tegen; sich mil den dichter,didactische dichter m.
2. (Scheik ) kleefdeeg o., kleefstof v. om Elfbogen au[ den Tisch -, leunen op; rich Lehre, (-n) V. ouderwijs o., onder
les, wetenschap v.;-wijzng,ler
potten & luchtdicht te maken; glit Stroh nail Bern Ilucken an elw. -, wet den rug
2. (van een leerling), leertijd in., leer v.;
leunen, liggen tegen.
vermischler -, leemkalk V.
Lohm-arbeit, en) v. naetse!en Lohnen, (lehnle, gelehnt) o. ww., bei jemn. in der - slehen of sein, bij iem.
o. niet leemkalk; -arbeiter na. wie met m. h. (Zeew.) menen, uitleenen, in leen in dc leer zijn, leerling zijn bij; 3. leer,
leemkalk metselt of bouwt; -enig bijv. geven, overdragen; 2. aan schatting on- leerstelling v., leerstelsel, dogma o.; die
-n der Religion, de leerstellingen &; jemn.
nw. leemachtig, kleiachtig, vettig; -Gaza derworpen zijn.
m. bouwen o., bouw m. met leem; -blat- LQhner, (-s, niv. Lehner) m., Z. gale -n geben, goede lessen, goed onderwijs geven; die Ileispiele dienen uns our
Ier o. mv. hoefblad o., paardeklauwv m.; Leiher, Borger.
- boden m. leemgrond, kleigrond m.; 2.
Lohnger iste, (-gerustes, mv. -, tot leering; das soil mir eine - sein,
vloer m. van leem.
- gediste) o. (Bouwk.) stut, schoor, ge- dat zal eene les voor mij zijn; das war
/'ur ihn tine gate -, dat was eene goede
Lohmen, (lehnslc, geleiml) bedr. welfsteun m.
ww. met leem pleisteren, met leem be- LQhnig, bijv. nw. loodrecht, bori- les, waarschuwing voor hem; er hat diese
gute -n benülzt, hij heeft met die goede
zontaal.
strijken.
LQhmen, bijv. nw. leeneen, uit leem L@hn-kutsche, (-n) v. huur - lessen, dien goeden raad zijn voordeel
koets v.; -kulscher m. huurkoetsier m.; gedaan; 4. leerstelsel o., wetenschap v.;
bestaande, van leem.
Lehmer, (- s, mv. Lehmer) m., Z. -lakai i. huurlakei, livreiknecht na., die 5. (Kunstt.) mal m., model o., vorm in.;
slechts voor eenigen tijd gehuurd is; it. kaliber o.; (Bouwk.) Z. Lehrbogen;
Lehmkleber.
LQhmern, bijv. uw. -e Wand, lee- -maner v. muur m. ter hoogte van eene (Art.) kardoesrol v., kardoesmal m.;
men, uit leem of pleisterkalk bestaande. leuning; -plead o. huurpaard o.; -ros:ter (Touwsl.) wuit, touwslagerswuit v.;
L@hm–grebe, (- n) v. leemgroef m., Z. -kulscher; •. hij, die paarden ver- (Slot.) S-vorrnig werktuig o. om den
of•groeve v., leemkuil m.; -gussm. (Giet.) huurt; -salz m. (Red.) voorbewijs, hulp- sleutelbaard af te teekenen; (Meub.) der
in klei of leem gegoten ijzerwaarv.; -herd bewijs, lemma o.; -schnur v. (Drukk.) Mahlstein ist in die - gebracht, is in evenm. (Zuiv.) uit leem vervaardigde oven- rondseiriem in. aan de kar eener gewone wicht.
grond m.; -hzille V. leetnen leut, uit leem drukkerij; -sessel m., Z. - slahl; -sleeken Lehreifer, (-s) m., z. m. ijver m.
m. (Schild.) handsteun m.; -stuhl m. in bet onderwijzen der jeugd.
vervaardigde but v.
LQhren, (l3hrte, gelehrt) bedr. ww.
LQhmieh, bijv. nw., Z. lehmarlig. leunstoel leuningstoel rit.
Lohmig, bijv. nw. leem of klei be- LQhnung, (-en) v. (Mets.) (van een etw. -, onderwijzen, onderrichten, leereu,
vattende, leem houdend, vettig; (Berges.) muur), vermindering v. der dikte naar toonera, uitleggen; jean. -, onderwijs geven, onderrichten; jem. elw. -, leereg,
boven toe.
horizontaal, waterpas.
LQhm-kleber, -klecker, (- ers, LQhnweise, bijv. nw. bij wijze van aentoonen, onderwijzen; ófenatlich -, publieke lessen houden; jem. lesgin -, ieni.
mv. -er) m. hij, die poet leemkalk be- leening, in den vorm eener leening.
strijkt; -kï bet m. (Mets.) draagkalkbak Lehr, (-(e).s, mv. -e) o., Z. Lehre leeren lezen; er ist gut gelehrt worden,
hij is goed onderwezen, beeft goed onm.; -hagel v. bal, kogel m. uit leem ver- (Kunstt.); 2. staal, model, kaliber o.
vaardigd; -paren ni., Z. -stern; -schiudet LQhr–absehied, (-(e)s, mv. -e) derwijs genoten; die -de Redegallung, de
V. dakbord o. van leem of kleiaarde; -steun m., L. -brief; -amt o. betrekking v. van didactische redesoort; (fig.) die Vernunfl
m. uit leem gebakken steen, leentegel m., leeraar, professor, onderwijzer; 2. uit lehrl es 'ons, leert, zegt, toont bet ons;
bediening van leeraar &,-oefnigv.dr jem. Lebensart -, iem. leeren leven; 11.
leempan v.; -wand v. pleistermuur in.,
,
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zelfgit. leeren, onderwijzen, onderwijs, lig; -meinung V. leerstelling, geloofsstel- Lei, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Lee.
Ling v., formulier o.; - meister, ---in, leer- Leib, (-(e)s. mv. -er) m. lichaam,
Lehrer, (- s, mv. Lehrer) m., -in, meester m., leermeesteres v., Z. Lehrer; ijf o.; wit hloszern of nacktem -e gehen,

onderricht o.

-meislerlich bijv. nw. alseen leermeester,
meesteracht ig; (i. k. bet.) doctoraal, professoraal, pedant.
Lehrmeistern, (lehrmeisterte,gelehrmeistert) o. ww. den meester uithan
alles vitten, pedant zijn.
-gen,op
Lehr- methode, (- n) v. leerwij
ze, methode, manier v. van onderwijzen;
- midel o. leermiddel, middel, toestel o.
voor bet onderwijs; -ode v. (Dichtk.) leerende ode, didactische ode v.; -ordnung
v., Z. -gang; -plan m. leerplan, plan o.
der lessen; -prinzipal m., Z. -herr; -probe
v. leerproef, proef v.; -punkt m. leerpunt,
leerstnk o.; -reich bijv. nw. leerrijk, leerzaam,vol goede lessen; —er Spruch, leerrijke spreuk, leerrijk gezegde; -richtig
bijv. nw. (w. i. gebr.) volgens de methode,
methodisch; (Godg.) rechtzinnig, orthodox; -richtigkeit V. (w. i. gebr.) juistheid v. volgens de methode; (Godg.)
rechtzinnigheid, orthodoxie V.; -saai m.!
leerzaal, leszaal, gehoorzaal v.
LQhrsam, ( - er, -st) bijv. en b.,

(-nen) v. meester, onderwijzer, leeraar
m., meesteres, onderwijzeres v.; (Krijgsw.) instructeur m.; eis - in den Sprachen, taalmeester; O fentlirher -, (aan eene
boogeschool), professor m.; in im Nahen,
naoijnfvrouw v.; sie war meine in im
Schreiben, zij heeft mij leeren schrijven.
Lehrer-stand, m.,-stelle,v., Z.

Lehrstand 4r.

Lghrer-stuhl, (- sluhl(e)s, mv.
-stuhle) m. leerstoel, preekstoel, katheder m.

Lghr-erzhlung, en) v. leerzame vertelling, gelijkenis, parabel v.;
-essen o., Z. -braten; -fabel v. leerzame
fabel v.; -(ach o. vak o. van onderwijzer,
van meester of leeraar; it. leervak, vak o.
ran onderwijs; - fáhig bije. nw. bekwaam,
geschikt, in staat om te onderwijzen; it.
Z. tern fdhig; - fd higkeit V. geschiktheid
V. om te onderwijzen; -form v. leervorm
m., leers jjze, methode v. van onderwijs;
2. (I)ichtk.) leerstijl, didactische vorm
m.; -frau V. vrouw v. van een meester
&, meestersvrouw, leeraarsvrouw v.; 2.' LQhrsamkeit, v., Z. gelehrig, GelehZ. Lehrer:n; - freiheit v. vrijheid v. om rigkeit.
te onderwijzen, vrijheid v. van onder- Lehr-satz, (-sataes, mv. - sdt.ze)
wijs; -gabe v. geschiktheid v., talent o. m. stelling, leerstelling, thesis v.; Glauom te onderwijzen; -gang m. leergang, bens —, dogma o.; (Wisk.) stelling v.,
gang, loop m. van bet onderwijs, cursus theorema o.; lhurzge fasster —, kernm.; -gebaude o. leerstelsel, systeem o.; spreu k v.; -sehreiben o., Z. -brief; -schrift
- gedicht o. leerdicht o.; -gegenstand m. v., Z. -buch; -spann m. (Zeew.) voor
spant o. op de kiel; - sparren m.-namste
voorwerp o. van onderwijs, onderwerp
o., zaak v., die onderwezen wordt; -ge- hoeksparren v. mv.; -spruch v. leerspreuk,
hul fe m. ondermeester, kweekeling, hel- zedespreuk, kernspreuk v., spreekwoord,
per m. bij het onderwijs; -geld o. bezol- apborisme o.; -spruchlich bijv. nw. leerdiging v., salaris o. van den onderwijzer; spreukig, zinspreukig, zinrijk, kernach2. leergeld, schoolgeld o.; (fig.) —geben, tig, aphoristisch; -stand m. leeraars leergeld geven, door schade wijs worden; stand, onderwijzersstand m.; 2. onder-genoss m. medeleerling m.; 2. leerka- wijzers, leeraars in. mv., onderwijzend
meraad m.; - gerust, - gestell o., Z. Bogen- personeel o.; sich dem —e widmen, zich
geru st 4r; - geschal f t o., Z. -amt; -ge- aan den onderwijzersstand wijden; - stelle
schichte v. leerzame geschiedenis v.; -ge- V. betrekking v. van leeraar, onderwijsparr o. verband o. der daksparren; -grund zer; Z. -stuhl; -stil m. leerende stijl,
m. grondslag m., basis v. eener weten didactische stijl m.; -stof' m., Z. -gegen- gierig bijv. nw., Z. -begierig;-schap; stand; -streitigkeit v. twist m., geschil
-haft bijv. nw. leerzaam, tot les verstrek- o. over leerstellingen, dispuut o.; -stube
kende; -hduer m. (Bergw.) leerling-mijn- v. leerkamer v.; 2. Z. -saai; -stuck o.,
werker m.; -herr m. (Hand.) patroon, Z. -punkt; -stuhl m. leerstoel, preekstoel,
meester m.; -jahr o. leerjaar o.; seine--e kansel, katheder m.; (fig.) Z. - stelle;
ausstehen, zijne leerjaren doorbrengen; -stunde v. leeruur, lesunr o.; -styl n.,
-jonge m., Z. -bursche; -jonger m. semi- Z. -stil; -tochterv. leermeisje o., leerling
narist, kweekeling m., hij, die zich op v.; -ion m. leertoon m., toon m. van voorhet onderwijs toelegt; -kohle v. beste dracht, toon m., waarop wordt voorge.
soort steenkolen v. mv.; -kreis m. kring dragen; (i. k. bet.) preektoon m.; -ver m. van toehoorders; 2. vak o. van on- besserung V. (Godsd.) hervorming v.
derwijs; -kunst v. leerkunst, onderwijs- - verfrag m., Z. -contract; -weg m. leergang m., Z. -gang, -mille!; -uweise v., Z
kunst, pedagogie, didactiek v.
Lepelmg, (-( e)s, mv. -e) m. leer- -art; - werf,; o. werk o. van een leerjon.
ling, kweekeling, scholier m.;2. leerling gen; -widrig bijv. nw. tegenstrijdig me
leerjongen m.; (fig.) noch eis - in etw, de teer; (Godg.) kettersch, onrechtzinnig
-widrigkeit V. strijdigheid v. met de leer
sein, nog niet zeer bedreven zijn in.
L,Qhrlingsehaft, v.,LQhr1ing- onrechtzinnigheid v.; -wurdev.graad,ran;
stand, m. stand m., staat V. van leer- m.; -zeil v. leertijd m., leerjaren o. mv.
-simmer o., Z. -stube;-zun ft v.vereenigin
ling &.
Lehr-1ohn, (e) s) m.,z.m.,Z.-geld v. van geleerden, faculteit v.; it. partij
-lust V. leerlust m., leerzucht v.; -mad sekte v. aan eene leer toegedaan; -zwans
chen o. leermeisje o., leerling v.; -mdszii m. inbreuk v. op de zelfstandigheid de
bijv, nw, (Godg.) dogmatisch, leerstel. onderwijzers en op hunne leerwijze,
(-

(-

;

laakt loopes, niet gekleed zijn; gut bei
-e sein, zwaarlijvig, dik zijn; vom -e
allen, afvallen, zijne dikte verliezen; bei
ebendigem -e, met levendigen lijve; bei
-es Leben, (verouil.) tijdens het leven;
im -e Strafen, lichamelijke straffen toeassen; sic gibt ihren - Preis,zij geeft haar
ichaam prijs, zij leeft van prostitutie, laat
;ich voor geld gebruiken; den - zu Grabe
ragen, het lichaam begraven;die Au fersteiung der -er,de opstanding der levenden
in dooden, de verrijzenis des vleesches; bei
and Leben, op doodstraf; Bich our - and
eben schlagen, ol, leven eu dood vechen; au/''- and Leben angeklagi werden,
;rimineel vervolgd worden; jemn. au/'
den -, zu -e gehen, iem. te lijf komen,
aanvallen; bleib mir vom -e, l,lijf van mijn
ijf, raak mij niet aan; den Teu[el im -e
iaben, den duivel inhebben; er hat kein
Verz im -e, hij heeft geen hart in het
ijf, is bang, vreesachtig; 2. lichaamsge>talte, gestalte v.; dunner, schlanker -,
nagere gestalte; der hohle -, buik m.;
jesegneten -es sein, zwanger zijn, in ge.egenden staat verkeeren; Reiszen im -e
iaben, snijdingen v. mv. door het l jf,
len buik hebben; of'enen -es sein, een
)pen lijf hebben; eineg` verstopften - hahen, ,hardl"vig zijn; 3. korset, keurslijf,
ijtje o.; 4. leven o.; Chun Sic es bei -e
7icht,doe het volstrekt, vooral niet; (Spr.)
!angst -, langst Gut, de langstlevende

Iles.
Leib of Laib, (-(e)s, mv. -e) m.
(Bak.) wegge v., brood o.; er ass einen
ganzen - au/; hij at een heel brood op.

Leib-arzt, (-arates, mv. -árzte) m.

lijfarts m., geneesheer m. van den vorst;
kaiserlicher —, lijfarts des keizers; -bdcter in. bakker m. van den vorst; -band o.,
Z. -binde; - barbier m. barbier m. van
den vorst; -bede v. (Leeuw.) loskooping,
vrijkooping v.; -biene v. teelbij v.; -binde
V. lijfgordel m., sjerp, ceinture v.; -brief
m. bewijs o., akte v. van vruchtgebruik;
-buch o., Z. Lieblingsbuch; -blirge

m. gij-

zelaar m., wie met zijn leven borg blijft,
Z. Geiszel.

Leibchen, (-s, mv. Leibchen) o.,
(3); 2. wegge v., broodje o.

Z. Leib

Leib-chirurgus, (onb.,mv. -chirurgen) m., Z. -wundarst; -compagnie v.

(Krijgsw.) lijfscompagnie, kolonelscompagnie v.; -diener m. lijfknecht, ver
knecht m.; - dienst m. leendienst-trouwde
m. met hand en voet.
Leibeigen, bijv. nw. lijfeigen, onderhoorig; eis -er, lijfeigene m.
Leibeigenschaft, v., z.m. lijfeigenschap, geheele underhoorigheid v.;
-sgel'dlle o. mv. van de lijfeigenen geheven inkomsten v. mv.
Leibeigenthum, (-(e)s) o., z.m.
recht o. op den persoon van een lijfeigene;
2. Z. Leibcigenscha f t.
Leiben, (leibte, geleibt)

o. ww., M.

h. leven, een lichaam of een lijf hebben,
in leven zijn; da ist er ja wie er leibt unC'

Lei.

Lei.
lebt, daar ziet gij hem nu zoo als hij werkelijk is, bij levenden lijve; 2. wed. ww.
sicla -, zwaarlijvig worden.
Leibes -bau, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
-gestalt; -beschafenheit v. samenstelling,
gesteldheid v. van het lichaam, lichaamsgesteldheid v.; -beschwerde, -beschwerung
V. zwakheid, ongesteldheid v.; -bewvegung

Leib

van vruchtgebruik; -gedingsrecht o.
recht o. op vruchtgebruik; -geld o. belasting V. der lijfeigenen, gewoonlijk bestaande in eene kip, eene gans &; 2. lijf
hoofdgeld o.; -geleit o.-eignschapv.;3
persoonlijk veiligheidsgeleide, vrijgeleide
o.; -gericht o. lievelingskost m.; -gewinn
V.

m. of -gulle v., Z. -rente; -gunt, - gurtel
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mv. in het lijf; s á'thnéide l i. hofkleermaker, lijfkleermaker m.; -schnilt m.
suede v. van bet lijf, taille v.; -schuster
m. hofschoenmaker m.; -schutz m., Z.
-jager; -schwadron v. (van een regiment),
eerste eskadron o.; -speise v. geliefkoosde
kost m. of spijs v.; -spiel o. lievelingsspel o.; -spruch m. lijfspreuk, zinspreuk,
leus v.; it. zinnebeeld o.; -standurte v.
witte standaard m.; -stock m., Z. - biere;
-stacko. (van een kleed), lijf o.; 2. (Muz.)
lijfstukje, lievelingsstuk o.; -stuhi m.
nachtstoel, lievelingsstoel m.; -trabant
me lijftrawant, satelliet m.; -trdger m.
hij die levenslang het vruchtgebruik trekt,
eerre lijfrente geniet; -tech o., Z.Umschla-

lichaamsbeweging, lichaamsoefening m., Z. -biode; -gut o. tot vruchtgebruik
v.; -berde v. zwangerschap, vrucht v.; of als apanage aangewezen goed o.; -haber
-dicke v. dikte v. van bet lichaam; 2. m. haver v. als belasting der lijfeigenen.
zwaarlgvigheid v.,omvaug m.;-erbe m.na- Le_ibhaft(ig), bijv. en be lichametuurlijke erfgenaam m.; it. allodiale erf lijk, persoonlijk, in levenden lijve, in
nakomelingen m.-genam.;2v—, eigen persoon; in -er Gestalt, in eigen
en v. mv., kinderen o. mv.; - fehler m., persoon; 2. naar het leven, van eene trefZ. -gebrechen; - frucht v. lichaamsvrucht fende gelijkenis; er ist sein -er Vater, hij
v., foetus m., vrucht v. in moeders lijf; gelijkt precies op zijn vader, hij is spre- getuch; -wache v. lijfwacht, lijfgarde v.;
-wagen m.. Z. -kutsche; -wddsche v. geum die -- kommen, eene miskraam, eenes kend zijn vader.
ontijdige bevalling hebben; -gaben v. mv. Leib-henne, n) v., Z. -geld (1); dragen lijfgoed, linnengoed o., huiswasch
lichamelijke geschiktheid v., aanleg m.; -herr m. meester me van een lijfeigene, v.; -wdscherin v. waschvrouw v. voor het
-gebrechen o. lichaamsgebrek, lichanse- Z. Leibesherr; -hetze v. wilde zwijnen- hof; -wasser o. lijfwater o., water o. nit
lijk gebrek o.; -gefahr v. levensgevaar o.; jacht v., door den. heer zelven geleid, den onderbuik; —sucht v. waterzucht
nul reiner -- will ich ihm dienen, met -hólzer o. mv. (van een schip), buiten V. in den onderbnik; -weh o., Z. -schmerdekplanken; -huhn o., Z. -geld (1);-ste zen; -wundarzt m. heelmeester m. des
gevaar o. van mijn leven; -gestalt v.
vorsten; -zeichen o. (bij vermoording),
lichaamsgestalte, taille v.; eine schone - -hund m. lievelingshond m.
haben, eene mooie taille hebben; -ge
Leibig, er, -st) bijv. en b. zwaar - spoor, teeken o. aan het lichaam; -zins
V. vlugheid v. van het-schitlke lijvig, dik, zwaar; -kelt v. zwaarlijvig m., Z. - rente; -zucht v., Z. -gedinge;
-heid, -zuchler, -zuchterin, hij, zij, die eene
dikheid, zwaarte v.
lichaam; -gesundheit V. gezondheid v. des
lichaams; -gr6sze v. lichaamsgrootte v.; Leib-jager, (-jagers, mv. -jager) lijfrente geniet; -zuchterisch bijv. nw.
-hart v. gevangenneming v.; -herr m. m. lijtjager,eerste jager en. van een vorst; (van erfgenamen), met eene lijfrente be(Leeuw.) leenheer m.; -hóhe v., Z. -grósze; 2. (lirijgsw.) jager me van bet korps; giftigd; -zwang m. verstopping, hard-kraft v. lichaamskracht, lichamelijke —regiment o. regiment o. 1 rjagers; luvigheid v.
kracht v.; aus -kráfleu laufen, zoo hard -knecht me lijfknecht m.; -kroten m. Leich of Laich, (-(e)s, mv. -e)
mogelijk, zoo hard men kan; aus -krá[ten (Zeew.) boeilijnknoop m.; -koch me kok m. (Vissch.) vischkuit v., vischeitjes
schreien, uit ally, macht, luidkeels;-krank- m. van den vorst; -kulsche v. eigen rij -' 0. mv.
heit v. lichamelijk lijden o.; -lange V. tuig o., koets v. van den vorst; -kutscher Leich, (-(e)s, mv. -e) o. effen baan,
lengte v. des lichaams, Z. -grósze; -leben m. lijfkoetsier, koetsier m. van den tiorst;, kegelbaan v.; 2. gat, mondstuk o.
Leiehdorn, (-dorn(e)s, mv. -dorre
o., bel —, gedurende het leven; -nahrung -kuchen m. lievelingskoek m.; it. nieuw
-lakai m. lijflakei, eerste-jarskoem.; en -dórner) m. likdoren of likdoorn m.
V. levensvoedsel, lichamelijk voedsel o.;
— and 1Vothdur[t, levensbehoeften v. mv., lakei m. van den vorst; . -taus v. plat- Leiche, (-n) v. lijk, dood lichaam
o., Z. Leichname; er ist blase wie eire -,
voedsel o.; -ófl'nung v. (Gen.) buikloop luis v.
m., stoelgang m., ontlasting v.; -p/lege v. Leiblieh, bijv. en be lichamelijk, hij is doodsbleek, zoo wit als een lijk;
verpleging v. van het lichaam, zorg v. lijfelijk, Z. leioha ft; -e Eigenscha/ten, er sieht aus wie eine ausgegrabene -, hij
voor de gezondheid; -schwdche, -schwach- lichamelijke eigenschappen; -e Strafe, is doodsbleek, ziet er uit als een lijk; bis
heit v.lichaamszwakte, lichamelijke zwak lichamelijke straf, lijfstraf; -er Tod, na- morgen ist er eire -, morgen is hij een
-heidv. tuurl fjke dood; 2. vleeschel"k; sein -er lijk, hij leeft geen dag meer; 2. Z. LeiLeibessen, sens, mv. -sen) o. Sohn, zijn eigen zoon; -e Breder, volle chenbegdngniss; 3. (Drukk.) uitlating,
leege plaats v.; 4. (Vissch.), Z. Leichbroeders; 3. tijdelijk, wereldsch.
lievelingskost m.
Leibes -Sorge, (- n) v., Z. -p/lege; Leib-lied, (-( e)s, mv. -er) o. lie- zeil; ( N aald.) mislukte speldeknop m.
-std rke' v., Z. -kraft;
t; 2. -dicke; -statur velingslied o.; -los bijv. en be ontzield, Leieken, (leichte, geleicht) o. ww.,
v.. Z. -grásze; -stellung v. lichaamshou- dood; -medicus m., Z. -artz; -ndherin v. m. he kuit schieten, kuit werpen, rijden.
ding v.; sie hat vine gute --, zij heeft eene naaister V. van bet hof; -pacht m. erf- Leichen-abdankung, v., Z.
goede houding; -strafe v. lichaamsstraf, pacht v.; -pfennig m., Z. -geld; -pferd Abdankungsrede; -acker m. doodenakker
lijfstraf, lichamelijke straf v.; -ubung v, o. geliefkoosd paard o.; -recht o., Z. m., kerkhof o., begraafplaats v.; -ansager
lichaamsoefening, gymnastische oefening -gedingsrecht; -regiment o. regiment o. m. doodbekendmaker, aanspreker m.;
v.; . -skunst v. gymnastiek v.; -versto- des l►orsten; -rente v. lijfrente v.; Geld -ansagerin v. doodbekendmaakster v.;
pfung v. hardlijvigheid, verstopping v.; au/' --n anlegen, geld uitzetten voor -artig bijv. nw. als een lijk, op een lijk
-zustand m., Z. -bescha([enheit.
eene lijfrente; --.nvertrag m. verdrag o., gelijkend, doodsbleek; -begangniss o. beLeib-fahne, (- n) v. witte vaan v.; verbintenis v. omtrent lijfrente; wach- grafenis, lokstaatsie, teraardebestelling
-/'all in. (Leeuw.) vervallen o. van hel sendt —, lijfrentengezelschap o., aan V., lijkplechtigheid v.; -begleiter m. hij,
goed van een overleden lijfeigene aan den
lijfrenten v. mv., tontine v.;-groeind die een lijk volgt of begeleidt; -beglei•
meester, Z. Haupt alt (2); -(aflig bijv, -rentner m. hij die eene lijfrente geniet; lung v. begeleiding v. van een lijk; 2. Z.
nw. bij den dood van den lijfeigene aan -rock m. lijfrok, overrok m.; (van rech- -aug; -besorger, -bestalter, - besteller m.
den meester vervallende; -/arbe v.vleesch- ters), tabbaard m.; (van joodsche pries- bidder, doodbidder, lijkbezorger, aankleur, lijfkleur v.; 2. lievelingskleur v.; ters), lijfrok, ephod m.; (Kalk.) (van spreker, bedienaar m. ter begrafenis;
-/'arben bijv. nw., Z. fteisch fárbig; -fuse priesters), lijfrok m., soutane v.; -sache -belt o. doodbed, praalbed o., waarop
m. (Gen.) Z. Durch[all (2); -[rohne v., V. halszaak v.; -schaden m. liehaamsge- het lijk wordt ten toon gesteld; -bitter
2. -dienst; -gans v., Z. -geld (1); -garde Drek, lichamelijk gebrek o.; it. breuk v.; m. uitnoodiger m. ter begrafenis,Z. •beZ. -wache; -gedinge o. (van een vorst), -schaar v., Z. -regiment; 2. -wache; sorger; -bitterin v. noodigster v. ter be:apanage o.; (van enne weduwe), wedu- -schilling m., Z. -geld (1); -schmersen grafenis; -blass bijv. nw. zoo bleek of
weagoed o.; 2. Z. Ausgedinge; 3. Z. m. mv. buikpijn, pijn v. in bet lijf, kramp wit als een lijk, doodsbleek; -bldsse v.
-.rente; -gedingsbrief m. bewijs o., akte v., koliek o.; - schoeide* o, snijdingen To doodskleur v.; -buck o, doodenregister a.;
V.

(-

(-

-

(-
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Lei.

Lei.

Lei.

lijkrede; -ton m. treurige toon m.; -tra- lend, snel rijdend; -fasslich bijve nw. beq er m. (lijk)drager m.; -tuck o., Z. -ge- vattelijk, gemakkelijk, te begrijpen.
wand; 2. lijklaken o.; -untersuchung v. Leichtfertig, ( -er, -st) bijv. nw.
lijkschouwing v.; -vogel m., Z. -eule; beweeglijk, behendig, gniterig; 2. (i. k.
-wachs o. vetwas, walschot o.; -wachter, bet.) ondeugend, kwaad, stout, onbe-warier, —in, waker m., waakster v. bij schaamd; sic hal ein -es Maul, zij heeft
een lijk; -wagen m, lijkwagen m.; -aug eerie kwade tong; 3. lichtzinnig, licht
loszinnig, losbandig, Z. leicht--vardig,
m. ijkstoet m., ijkstaatsie v.; Z. Todien-,
sinnig; -keit v. beweeglijkheid, behenTrauer-, Grabzuq.
Leichhuhn, (-huhn(e)s, mv. digheill, guiterij v.; 2. ondeugd, stoutheid,
onbeschaamdheid v.; 3. lichtzinnigheid,
Z. Grabhuhn.
-feier v., -fesl o. ijkfeest o., begrafenisplechtigheid v.; - feld, o. veld o. met IijLM, (-(e)s, mv. -e) o. lijk, losbandigheid, loszinnigheid, lichtvaar ken bedekt, slagveld o.; -felt o.,. Z. dood lichaam o.; der - Christi, het lichaam digheid v.
Leicht - $assig, bijv. nw. gemak
-wachs; -fïiege v. goudvlieg v.; -falger m., o. van J. C.
smeltend, zeer vloeibaar; -flussig--kelij
Z. -begleiter; -frau v. vrouw v., the het Leiehpredigt, (-en) v., Z. Lei-'
keit v. groote smeltbaarheid v.; -fuss m.
lijk wascht, kleedt, bewaakt; -gebrauche chenpredigt,
m. mv. gebruiken o. mv., plechtigheden Leicht, ( -er, -est) bije. en b. (in snellooper, hardlooper, danser m.; (fig.)
V. mv. bij de begrafenis; -gebuhr o. be- gewicht), licht, niet zwaar, niet veel lichtzinnige,onbezonnene m.; -fuszig bijv.
grafenisrecht o., begrafenisgelden o. mv.; wegende; - gelcleidel sein, licht, los, vlug, nw. snel loopend, fluks ter heen; (fig.) Z.
-gedáchtniss o. herinnering V. der doo- dun; -e, -bewafnete Truppen, lichte troe- -sinnig; - f uszigkeit v.vlugheid v. ter been;
den, lijkrede v.; -gedicht o. ijkdicht, pen; -es Gewicht, licht, niet zwaar; it. Z. Leichtsinnigkeil; -geflugelt bijv. nw.
treurdicht o., ijkzang m., elegie v.; -ge- valsch gewicht; -es Geld, klein geld; (rig., snel vliegend; -gekleidet bijv. nw. licht,
fdhrte m,, Z. -begleiter; -gefilde o., Z., Rijk.) sein Pferd hat eihen -en Gang, los, dun gekleed; -geschenkelf bijv. nw.
-feld; -ge[olge o., Z. -zug; -geldute o., Z. licht, vlug; - nuf den Fuszen, vlug ter snel ter been, hard loopend; -gewandt
Todtengel4ute; -geld o. begrafeniskosten been; -e Hand, los, vlug, behendig; erne bijv. nw. vlug, behendig, Beledig, snel;
me mv.; -gepránge o. pracht, praal V. ten -e, - gezeichnete Figur, vluchtig; - atvr- -glaube m.,Z. -gldubigkeil; -gldubig bijv.
toon gespreid bij eene begrafenis; -ge- getragene Farbe, dun opgedragen; -er ^ nov. lichtgeloovig, onnoozel; -gldubigrdth o. al wat voor eene begrafenis non- Wein, licht, slap; -e Mahe, kleine moeite, keit v. lichtgeloovigheid, onnoozelheid
dig is; -geruch m. doodenlucht, ijklucht geringe moeite v.; -er Fehler, gering; v.; it. onhoudbaar, op geene gronden bev.; -gerust o. paradebed, praalbed o., ka- -e Strafe, gering; -e Wunde, lichte wond; rustend geloof o.
tafalk v., Gastrum doloris o.; -gesang m. -es Blut, dun; -er Schlaf, zachte slaap; Leichtheit, v., Z. Leichtigkeit.
lijkzang in., lijklied, graflied o.; -ge- we Speisen, licht, gemakkelijk te verteren; Leicht-hin, bijv. en o. losweg,
wand o. ijkgewaad, lijkkleed, lijkiaken es wird mir - im Kop fe, het wordt mij licht heen, gemakkelijk of eenvoudig
o.; -gewólbe o. grafkelder m., grafgewelf licht in het hoofd, ik word duizelig; es weg; -horig bijv. nw. goed hoorende, een
0., catacombe v.; -glocke v. doodsklok v.; ist mir -er urn's Herz, het is mij lichter. goed gehoor hebbende.
it. Z. Todtengeldute, Todtenglocke; -graft ruimer om het hart. ik gevoel mij veel Leichtigkeit, v. lichtheid, gemak
- kheid, vlugheid, behendigheid; (fig.)-kel
verlicht; - fiber etw. fveggehen, licht, los
V., Z. -gewólbe.
Leichenhaft, bijve nw. lijkachtig, over iets heenloopen; eteo. nur -weg ar- (van de tong), radheid, beweeglijkheid
op een lijk gelijkend, doodelijk, sterfe- beiten, oppervlakkig; sich - machen, sick r.; 2. (van eene zaak), gemak o.
-er machen, licht(er) worden; it. (van Leicht-lemend, - lernig, bijv.
lijk.
Leichen-hale, (-n) v. dooden- 'den nood), verminderen, afnemen; 2. ge- nw., Z. gelehrig.
kamer v.; 2. zaal v. voor lijkschouwin- makkelijk, licht, niet moeilijk; (Spr.) das Leichtlich, Uijw., Z. leichi.
gen; -haufen m. opeenhooping v. van ist nicht so -, dat is zoo gemakkelijk niet; Leicht - melig, bijv. nw. (Rijk.)
lijken; -haus o. sterfhuis o.: 2. dooden- das ist - gesagt, aker nicht - geihan, dat licht, niet zwaar op de hand; -pfanne
huis, lijkenhuis o.; -hemd o. doodhemd is gemakkelijker gezegd dan gedaan; (Zoutz )v. na het zieden gezuiverde zouto., Z. -gewand; -hagel m., Z. Grabhugel; sic kónnen - urtheilen, dass 4e' , gij kunt pan v.; -schmelzbar bijv. nw., Z. -/lussig.
-huhn o., Z. -eule; -kalt bijv. nw. zoo gemakkelijk &; alles gehl ihm - von Stal- Leichtsinn, (-(e)s) m.,z.m.lichtkoud als een lijk; -hammer v. lijkenka- ten, alles gaat hem vlug van de hand; zinnigbeid, lichtvaardigheid, loszinnigmer, doodenkamer v.; 2. Z. -halte (2); das ist ihm etw. ganz Leichtes, dat is voor heid, onbezonnenheid, onbesuisdheid v.;
-kasse v. doodenkas v.; -kerze v. kaars v. hem iets heel gemakkelijks; jem. etw. - 2. (gemeenz.) kinderachtigheid v., onbij een lijk; -klage v. doodenklacht, wee- of -er machen, gemakkelijk of gemakke- besnisde streek m. of daad v.
Leichtsinnig, ( -er, -st) bijv. nw.
klacht v. over het verlies van een afge- l ij ker maken; das kónnte - sein, dat zou
storvene; -kleid o., -kleidung v. l jkkleed wel kunnen zijn; das ist nicht - zu be- lichtzinnig, lichtvaardig, loszinnig, onbeo., doodskleederen o. mv.; -kosten mv. furchten, daarvoor is niet te vreezen, er zonnen, onbedachtzaam, onbesuisd; elw.
- unternehmen, zonder nadenken; -er
begrafeniskosten m. mv.; -krant m. lijk - is geen gevaar.
krans m.; -kraut o. blaaskruid o.; -1áu- Leieht - be$igelt, bijv. nw. met Mensch, lichtzinnig, onbezonnen mensch,
ten o., Z. -gel/lute; -lied o., Z. -gesang; lichte vleugels; -bewa/j"uel bijv. nw, licht onbezonnene, onbesuisde; -keil v., Z.
-mahl o. doodenrnaal, begrafenismaal o.; gewapend; -blutig bijv. nw. vrool"k, op- Leichlsinn.
Leichtverderblich, bijv. nw.
-musik v. treurmuziek, ijkmuziek v.; geruimd, levendig; -blaligkeit v. vroo
-Sffner m, ontleder m. van een lijk, out- Ijkheid, opgeruimdheid, levendigheid v. vergankelijk, licht bedertbaar.
leedkundige m.; -ófnung v. liftopening Leichte, v., Z. Leichtigkeit; 2. Leichzeit, v. rijtijd, tijd m. van
het kuitschieten.
v.; -prediger m., Z. -redner; -predigt, Leichten o. zelfst.
Leiehteieh, (-(e)s, mv. -e) in. Leid, bijv. en be leed, bedroevend,
-rede v. lijkrede, lijkpredikatie v.; -redspijtig; es ist mir -, dass er es gethan hat,
ner m. ijkredenaar m., hij die eene lijk vijver m. tot voortteling van visch.
houdt; -register o. doodenregister o.;-red
Leiehten, (leichtete, geleichlet) dass er nicht gekommen isl, het doet mij
-saute v. zuil v. ter gedachtenis van een bedr. ww. (Landh.) Schafe -, snijden, leed, het spijt mij, ik betreur het dat &;
es fo rde ihm sehr - Shun, Sie zu vertieren,
afgestorvene; -schau v., -Schauer m., Z. lubben.
Todtenschau chr; -schleier m., Z. -luch; Leichter, (-s, mv. Leichter) m. bet zou hem leed doen, spijten; es thul mir
- um ihn, ik beklaag heen, het spijt mij
-schmaus m., Z. -mahl; -schmrcker, —in, (Zeees.) Z. Lichter.
hij, zij, die een lijk kleedt; -statt v. gral Leichtern, (leichterte, geleichlert) voor hem; lasses Sie sich's nicht - sein,
dass cJ, laat bet u niet spijten, bedroef
o., grafplaats v.; -stein, m, lijksteen, bedr. ww.,- Z. erleichtern; 2. lichten.
grafsteen m.; -text m. tekst me eenex Leieht -fhrig, Nev. nw. snel zei- er u niet over; sein Tod hat mir sehr -car+nen o., Z.- gedicht; -casse v.,Z.-kasse;
-dieb m. (Gesch. van E.) lijkendief m.;
- dienst m. (Kath.) lijkdienst m., uit
mis V. voor de overlede--vartdiens.,
nen; -duit m. lijklucht, doodlucht v.;
-dunst m., Z. -geruch; -essen o., Z. -mahl;
-eule V. kerkuil, steenuil m.; it. raaf v.;
- Tackel V. ijktoorts, lijkfakkel v.; -fahl
bijv. nw., Z. -blass; -farbe v. doodskleur,
lijkkleur v.; - fdrbig bijv. nw., Z. -bi ass;

-le=E

-
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gethan, zijn dood heeft mij zeer bedroefd. o. mv., rampen m. mv.; - and Ungluck
Leid, (-( e)s) o., z. m. leed, kwaad bessern die Menschen, rampen en tegeno., droefheid, spijt, smart v.; Fraude and spoeden; (Gen.) lijden o., ziekelijke toe- theilen, vreugde an leed of smart dee- stand m.
len; in Lieb and - jenin. getreu sein, on- Leiden-frei, -los, bijv. nw. vrij
der lief en leed &, in voor- en tegen van lijden, niet lijdende; Z. leidensunin seinera Hause herrscht grosses-spoed; fdhig.
-, er heerscht groote droefheid &; fiber Leideus-becher, chers, mv.
etw. - tragen, Reue and - emp/inden, be- -cher) m., Z. -kelch.
rouw hebben over; jemn. sein - klagen,iem. Leidenschaft, en) v. hartstocht
(-

(-
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lijk, niet streng; -er Wein, draaglijk,
redelijk (goed); dieser Wein ist -, ist gut, is redelijk goed, tamelijk goed; diese
Frau ist -, is redelijk wel; er be f ndet sick
so -, hij is nu tamelijk wel; -er Preis,
redelijk, niet te hoog, matig; -keit v.
lijdelijkheid, draaglijkheid, redelijkheid,
matigheid v.

Leidmantel,(-mantels, mv. -mantel) m., Z. Trauermantel.

zijn leed toevertrouwen, zijne ongelukken m., drift v., toorn m., neiging, begeerte, Le_idmttthig, ( -er, -st) bijv. nw.
mededeelen,zijn leed klagen;um jem.- tra zucht v.; in - gerathen, driftig worden, treurig, droevig, bedroefd.
Leidsam, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
iem. beklagen; it. Z. - (3); 2. ver -gen, in toorn geraken; ohne -, koel.
Leidenschaftfrei, bijv. nw. vrij duldsam; -keft v., Z. Duldsamkeit.
kwaad, onrecht o., beleediging v.;-driet,
,tern. ein - zufugen, etw. zu -e thun, iem. van hartstochten, niet hartstochtelijk.
Leid -sehleier, -tag, m., Z.
kwaad doen, kwaad berokkenen; weder Leidenschaftlich, er; st) bijv. Trauerschleier 4r; -sprecherisch bijv. en
Liebes noch -es von jemn. sprechen, goed nw. hartstochtelijk, driftig, met vuur, be lasterlijk, laag; - tragen o. rouwen,
noch kwaad zeggen; sick selbst ein - of met geestdrift; -e Liebe, hartstochtelijk; rouw dragen o.; -tragend bijv. nw. rouw ein -es anthun, zijn leven verkorten; 3. -er Hass, hevig; er liebt sic -, hij bemint dragend, in den rouw zijnde; die —en,
rouw m.; ira -e genen, de lijkstatie vol haar hartstochtelijk; -er Mensch, harts- rouwdragenden, treurenden m, en v. mv.;
das - um jem. tragen, im - sein, in-gen; toclitelijk, driftig, opvliegend; -,in einem 2. treurig, droevig, in rouw.
den rouw zijn, rouw dragen over; das - -en Tone sprechen, met drift; -keil v. Leidwesen, (-s) o., z. m. leedklagen, condoleeren, rouwbeklag doen; 4.' hartstochtelijkheid, drift, oploopeud- wezen o., spijt, droefheid, droefenis,
smart, bedroefdheid v.; in ein grosses lijkstaatsie v., lijkstoet m.; das - ruhren, heid, geestdrift V.
L' eidens-fhig, bijv. nw. (Godg.) versetaen, in groote droefheid dompelen;
den lijkstoet geleiden.
Leid -bitter, (-Iers, mv. -ter) m.,! geschikt om te lijden; -fahigkeit v. ge- zu seinem grossen -, tot zijn groot leedZ. Leichenbitter; -brief me brief me van schiktheid v. oin te lijden; -gej'áhrte, -ge- wezen, tot zijne groote spijt, droefheid;
fdhrtin, -genosse, -genossin, lotgenoot, ich mag das - gar nicht mit ansehen, ik
rouwbeklag, Z. Trauerbrie[.
Leiden, (lilt, gelitten) o. ww. our.,, deelgenoot m. en V. in het lijden; -ge- kan die droefheid niet aanzien.
m. h. lijden, ondergaan, verduren, ver schichte V. lijdensgeschiedenis, geschie- Leie, (-n, mv. -n) m., Z. Laie; 2. lei
doorstaan, medelijden gevoelen;-dragen, denis v., verhaal o. van iems. lijden; — v., schrijfsteen m.
an den Augen -, lijden, pijn hebben; an desu, Lijdengeschiedenis, Passie v.;-jahr Leien- decker, -stein &, Z.
der Gicht -, lijden; der -de Theil, het o. jaar o. van lijden, lijdensjaar, onge- Schieferdecker 4.; - sticken, -stilt m. grifzieke, lijdende, aangedane deel; (fig.) ge- lukkig jaar o.; -ketch m. (fig.) lijdens- fel v.
kwetste deel; it. de zieke, de patiënt; kelk, kelk m. des lijdens; - schele v. school Lefier, (-n) v. lier v., snarenspeel-.
ein -der, lijder, zieke; die Noth der -den, v. des lijdens; - schaoester v., Z. -gefdhr- tuig ó.; (fig.) es ist immer dieselbe, die
lindeton, den nood der lijders verzachten;' tin; 2. ongelukkige vrouw v., die veel te alle -, het is altijd hetzelfde liedje, het
(Godg.) des -s fdhig, geschikt om te lij- lijden heeft; -stunde V. lijdensuur, uur o. is altijd het oude deuntje; das geht so in
den; 2. (fig.) far die andern -, lijden, des lijdens; -tag m. lijdensdag, ongeluk- einer - fort, dat gaat zoo altijd denzelfmedelijden hebben met; seine Gesund- kige dag m.; it. Goede Vrijdag m.; -un- den gang; 2. (Landb.) voorste o. van den
heil of er leidet darunter, zijne gezond- fdhig bijv. nw. (Godg.) ongeschikt om ploeg; (Sterrenk.) lier v. (een sterren
houten schoen, klomp-beld);(Schonm.
heid, hij lijdt er onder; dieses Gemalde, te lijden; - unfáhigkeit v. ongeschiktheid
dieser Baum hat viel gelitten, heeft veel V. om te lijden; -volt bijv. nw. vol smar- m.; (Huish.) botervat o.; (Nat. hist.)
geleden, is zeer beschadigd; ich habe viel ten; -woche v. lijdensweek, goede week spinvisch m.;(Draadtr.) rolbloko.;(Pott.)
rolhout o.
von ihm zu -, lijden, verdragen, verdu- v., stille week v.
Leidentlich, ( er, -st) bijv. en b., Leier-hnlich, bijv. n. lierachren; 3. Bene verandering ondergaan, lij
zijn; -d, lijdelijk; sich -d verhalten,-den Z. leidlich; 2. Z. leidcn(d) (3); -keil v. tig, liervormig; -breit o. (Art.) voorlooper m. om de kardoezen te rollen; - forzich lijdelijk gedragen; (Spraakk.) -de lijdelijkheid, dreaglukheid v.
Form, lijdende vorm; II. bedr. ww. lijden, Leider, (- s, mv. Leider) m., -in, mig bijv. nw. liervormig.
doorstaan, verduren, verdragen; Hunger (-nen) v. lijder m., lijdende m, en v., Leierer, (-s, mv. Leierer) m, herspeler, orgeldraaier m.; it. rijmelaar m.
and Durst -, lijden, verdragen; Nachtheil, lijderes v.
Schaden, Verlust -, ondergaan, gevoelen, Leider! tnssch. helaas !, ach ja!; Lefier -frau, ( -er) v. lierspeelster,
ondervinden; Noth -, in nood zijn; Ver - - lebt er nicht mehr 1, helaas, hij leeft harpspeelster v.; -gang m, oude slenter
f olgung, Unrecht -, lijden, aangedaan wor- niet meer!; - es ist so, helaas! bet is m., sleur v.; - kasten m. draagbaar orgel
den; 2. toelaten, toestaan, dulden, ver zoo, het is te beklagen, te betreuren dat o.; -mddchen o., Z. -frau; -mann m., Z.
Leierer; 2. (Nat. bist.) Z. Laternentrdger.
er leidel alles von seinen Kin--orlven; het zoo is.
dern, hij duldt, geeft toe, verdraagt &; Leides, (onb.) o. einero - thun, Leiern, (leierte, geleient) o. ww.,
Missbrduche -, toelaten; (fig.) die Sache iem. kwaad doen, leed berokkenen, aan m, he en bedr. ww. op de lier spelen;
(Scherts.) altijd hetzelfde herhalen, ver
leidel keinen Au/'schub, de zaa k duldt geen het leven tasten.
uitstel; jem. nicht - kónnen, niet kunnen Leid-essen, o., -for, m., Z.
voordragen, opdreunen, niet van-velnd
lijden, dulden, verdragen, uitstaan; ich Frauen -essen 4-; -frau v. schreister v.; zijne oude en vervelende gewoonte afwijkaan, mag An recht wolai -, ik mag hem -gesang m., -paus o., Z. Trauer-gesang &. ken; 2. slenteren, langzaam rijden; 3. een
wel lijden; bei jemn. wohl gelitten sein, Leidig, ( - er, -st) bijv. nw. (van draaiorgel spelen; it. neuriën, talmen,
in een goed blaadje staan bij, gezien zijn een ongeluk), treurig, beklagenswaardig, lanterfanten, treuzelen.
bij; die Umstánde - es nicht, veroorloven, te betreuren; -er Trost,slecht; -er Tróster, Lefier-orgel, (-n) v. draagbaar
slecht, vergeefsch; der -e Geis, ongeluk- orgel, straatorgel o.; -stuck o. muziektoestaan.
Leiden, (- s) o., z. m. lijden, leed kig, ellendig; der -e Teufel, boos, kwaad, stuk o. voor de lier, it. vervelend stuk
o.; -werk o. hetzelfde werk, hetzelfde
o., pijn, smart v.; das - Christi, het lijden vervloekt.
van Christus, Passie v.; das macht min viel Leid-kappa, v., -kleid, o., Z. liedje, oude deuntje o.; genug dieses —,
-, dat veroorzaakt mij veel leeds; ich habe Trauer-kappe cj'r.
genoeg van dat oude praatje; 2. (Muntw.)
ein grosses - ira Kopte, ik heb hevige pijn Leidlieh, es, -st) bijv. en blijde- --, pletwerktuig o., pletmachine r., pletin het hoofd; (fig.) lijden o., ongelukken lijk, draaglijk, redelijk; -e Halte, draag- cilinder m.
(-

-

(-

to

tel .

Lei.

Lei.

lijm verven; -(ass o. lijmvat o., lijmton
v,; -[uge v. (Meub.) gelijmde voeg v.;
-grond m. (Verg.) lijmgrond m.; -hammer m. (Boekb.) lijmhamer m.
Leimicht, bijv. nw. als lijm, kleverig, klevend, taai.
Leimig, bijv. nw.1 mhoudend, lijm
bevattend, als lijm, vol leem, klei, slik.
Lem -kammer, ( - n) v.l ij m ka mer
v.; - kasten m. kast v. om behangselpapier
met lijm te verzadigen; -kessel m. lijmkeLel m.; -kilt m. (van meubelmakers), withars o. en v.; -kraut o. (Pl.) leemkruid
o.; -kiche, -kumme v., Z. -trog; -leder o.
afval m. van leder om lijm te koken;
-pranne V. lijmpot m.; -pfannchen o. lijm zich vrienden, maar door terugvragen potje o.; -pilaster o. Engelsche pleister
vijanden, gaarne leenen maar ongaarne v.; -pinsel m. lijmkwast m.; -rinde (Nat.
teruggeven; 2. Z. entlehnen; 3. (Leenw.) kist.) modderige staalpol p v.; -ruthe v.
schenken, begiftigen, Z. lepen; ll. o. zelfst. lijmstang v.; --n machen, stechen, lijmstangen maken, opzetten; -schnepfe v.
leenen o., geleende o.
Leiher, (-a, mv. Leiher) m., -in, oeversnip v.; -schwalbe v., Z. Hausschwal(-non) v. leener, geldschieter m., leen be; -sieder m. lijmkoker m.; -siederei Y.
(Berges.) verhuur--ster,gldchiv.; lijmkokerij v.; -spindel v., Z. -ruthe;
-stange v. lijmstang v.; - stander m., Z.
der m. eener mijn.
Leihetag, ( - (e)s, mv. - e) m. (Berg- -trog; -stein M. (Detfst.) lijmsteen m.; 2.
w.) dag m., waarop de huur & van mijnen Z. Knochenstein; -stof m. lijmstof, kleefstof v.; -suss o. (Scheik.) geleisuiker v.;
vervalt.
Leih-groschen, ( - schens, mv. -tasche v. (Vog.) weitasch V. met vogel- schen) m. (Leeuw.) leenheffing v., leen lijm ; -I iegel m., -tiegelcken o., Z. -p/'anne,
-bank; -kasse v., Z.-geldo.;haus,Z -pfdnnchen; -toef M. lijmpot M.
-bank; -kauf m. marktwijn, pot m. wijn; Leixntranken, (leimtrknkte, ge 2. handgeld, onderpand o., waarborg m., leimtränkt) bedr. ww. etw. -, lijmen,
geld o. op hand; 3. (Leenw.) Z. -gro- met lijm bevestigen; it. met lijm bestrij-

Leihabank, (-bdnke) v. bank V.
van leeniug, leenbank v., lommerd, lom bard of lomberd m., pandjesbuis o.; -biblzothek v. leesbibliotheek v.; -buck o. in
de leesbibliotheek gehuurd boek o.;
Leihen, (lieh, geliehen) bedr. ww.
onr. Geld -, leenen, in leen geven; etw.
auf einige Tage -, voor eenige dagen leenen, ter leen geven, in gebruik geven;
auf Zinsen, auf P[dnder -, beleenen, leenen tegen interest &; er leikt nicht gern,
er 1st trein Freund vom -, hij leent niet
gaarne; (fig.) jemn. seinen Namen -, borg
blijven met zijn naam voor iem.; (Spr.)
wer seirem Freunde leikt, muss seinen
Feind mahneu, door leenen maakt men

-

-

schen; -segel o., Z. Leesegel.

Ken.

Leik, ( - (e)s, mv. - e) o. (Zeew.)

romp m., lijk o., scheepsromp m.
Leikan, (teikte, geleikt) bedr. en o.
WW., m. h. (Zeew.) ein Segel -, lijken,
met touwtjes voorzien.
Leik- garn, ( - s) o., z. m. lijktouw

Leim
ei -trog, (-trog(e)s, mv. -tr6ge)
m. (Nap.) lijmtrog, lijmbok m.; -vogel m

of -vógelchen o. (Nat. hist.) lokvogel,
lokleeuwerik m.; - wasser o. lijmwater o.
das Papier durchs—zieken, papier lijmen;
-twinge V. (Meub.) schroef, lijmschroef
o.; -horn o. lijkpunt, punt o. van een lijmtang v., klemhout o. om het gelijmdf
zeil, waar het touwtje wordt vastgemaakt; bijeen te houden.
-lien, -linie V. lijntje o. aan het zeil, lijk - Lein, (-(e)s, mv. -e) m. vlas o.
touw, zoomtouw o.; -nadel v. lijknaald v. vlas lans Y.
Leilaken, (-s, mv. Leilaken) of Loin, (-(e)s) o., z. m. linnen, lijn.
Leilach, (-(e)s, mv. -e) o. beddela- waad o.
Lein - acker, ( - ackers, mv. - 8cker;
ken, lijkkleed o.
Leim, (-(e)s, mv. -e) m. lijm, visch- in. vlasveld o.; -band o. garenlint o.; -bai
lijm v., plakset o., stijfsel v.; nit - be- in. vlasbouw m., vlasteelt v.; -baum m
festigen, lijmen, plakken; dieser - bindel Noordsche ahornboom m.; 2. olmboon
gut, deze lijm houdt goed; (Scheik.) m.; -blatt o. vlasblad o.; -bluthe v. vlas
kleefdeeg o., kleefstof v.; (Verg.) honig - bloesem m., bloeien o. van het vlas.
Leinblitth-farbe,(-n) v.,-far
stijfsel v.; (Vog.) vogellijm v.
Leim - hre, ( - n) v. (PI.) plataan - ben, byv . nw. vlasbloesemkleur v., vlas
boom m.; -bank v., -bock m. toestel o. bloesemkleurig.
staak m. met lijmstokjes; -baum m. ge - Lein-boden, (-bodens, mv. -bó
ahornboom m., lijmroede v.; -eise n den) in. vlasgrond, voor den vlasbou^

,

.

geschikte grond m.; 2. (Wev.) scheren
Leimen, (leimte, geleiml) bedr. ww . V. van linnen garen; -bodig bijv. na
lijmen, met lijm bestrijken, doen vast - (Wev.) met linnen schering geweven
kleven; (Hoed.) stijven, opstijven; (Pap. -bolle v., Z. -knoten; - damast m. linnen
lijmen; (Boekb.) een Buck -, lijmen; II . damast o.; -dotter m., Z. Dotter (2);
o. zelfst. (Hoed.) stijven o., de stof v vliegenkruid o.; -drucker m. bij die a
.; -druc ku
die daartoe gebruikt wordt; (Pap.) lijm v. linnen drukt, linnendrukker m
Leimen, (-s) m., a.m., Z. Lehm. rei V. linnendrukkerij V.

o. lijmijzer o.

Lenen, bijv. en b. vlassen, van vlas;
Is Tuch, linnen, uit vlas geweven; -e

frump/e, garen kousen; -es Geruth,
rug, linnengoed o.; it. waschgoed o.,
asch v.

Leinen, of Linen, (-s) o., z. m.
noen, garen o.; 2. linnengoed o.
Leinon - band , & (-band(e)n, mv.
hander) o., Z. Leinband 4r; -d eimast in.
nnendamast o.; -gare o., Z. Leingarn;
neister in. (Zeew.) door ale overheid

ingestelde opzichter in. over het te ver
zeildoek; -schieszer in. (Vissch.)-mnde
iatroos in., die de harpoenlijn laat afopen; -strumpfe m.mv., -waare v.,-zeug
,, Z. Lein-slrtimpfe 4; -swimn m. linnen
aren o.

Leiner, ( -s, mv. Leiner) m. sidderLein - fold, ( - (e)s, mv. - er) o., Z.

Wand v.

zcker; -fink in. vlasvink m.; -/isch in.

eelt v.; -garn o. linnen garen o.; -grau
ijv. nw. grauw als linnen; -hanfling in.
Nat. hist.) vlasvink in.; -ka[f in., Z.
spreu; - kittel m. linnen kiel in.; -knoten
I. vlasknoop m.; -kraut o. vlaskruid,
rild vlas o.; - kuchen m. lijnkoek m.
Leinling, (-(e)s, mv. -e) in., Z.
,em/ink.

Lein-ochs, (-en,mv.-en) m.ploegs M. aan de rechterzijde met een touw
eleid; -ól o. lijnolie v.; —firniss in . lijn
-p/ad o. jaagpad o. langs-lievrnso.;
e rivier; -saai v. vlaszaad korrels v. mv.;
same(n) m. vlaszaad v.; -spreu in. baal
1. vlaszaadhulsels; -strasse v., Z. -p/ad;
strumpfe in. mv. garen kousen v. mv.;
luck o. linnen doek, linnen o.; it. liniengoed o., linnenwaar v.; lijklaken o.;
waare V. linnen waar v., linnen goedeen o. mv., linnen o.
Leinwand, v., z. m. lijnwaad, linien, linnengoed o.; stei fe, gestei f le -,
Lijf, gewast linnen; gebleiciele, ungeileichte -, gebleekt, ongebleekt linnen;
natte, schlichle -,glad linnen; geknperte

,, gekeperd linnen; gezupfte -, pluksel o.
Leinwand -beinkleider,o. m v.,
;. - posen; - bleiche v. linnenbteckerij v.;
.bode v. linnenwinkel m.

Leenwanden, bijv . uw. linnen, uit

glas of hennep geweven.

Leinwand4abrikation, ( - en)
V. liuuenweverij v.; it. linnenweven o.;
- handel m. linnenhandel m.; -handler,
--in, linnenkoopman, linnenkooper m.,
Linnenkoopvrouw, lionenhandelaarstei' v.;
-hosen V. fnv. linnen broek v.; -jacke V.

Linnen buis, vest o.; - kramer m. klein
linnen, linnenkramer m.;-handelrm.i
- kittel m. linnen kiel m.; -kram n:,
Z. - handel; -laden m., Z. -oude; 2.

linnenkamer, linnenkast v.; -malerei V.
schilderen o. op doek; ischabsel o. pluk=
nel o.
Lein-waare, v., Z. m. linnengaal'
(-s, mv. Leiroer) M. ljme r, Leine, (-n) V. (verkl. Leinchen o. v., linnen o.; -weber in. linnenwever in.;
Lloer,
ei
stijver m., hij die lijmt, met lijm be - lijn v., vlassen of hennepen touw o., ree —in v.linnenweefster v., weversvrouw V.
Le^inweberei, (-en) v., Lein
In.; nach der - angelegte Gánge, volgei
strijkt.
de lijn &; (Rijk.) halssterriem m.; (Zeees weberhandvperk, o ., a. m, linnen
eiznern, bijv. nes., Z. lehmern.
Leem--farbe, ( - n) v. lijmwater - leireep m.; 2. (Naai.) strook v. van ee weven o.; it. linnenweverij V.
LeiinWeber-stuh1, (slithl(e)$,
verf, lijmkleur v.; nit - make`, in d e vrouwenrok; 3. (Zeew.) Z. hinn.

Lei.

I.fbi.
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mv. -stuhle) m. weefstoel m.; -zange v. schuldig war, hij heeft gedaan wat hij (Nat.) geleider, conductor m.; (Zeew.)
doen moest, bij heeft zijn plicht gedaan; - of Leier, uithaler, leier m.
weverstang v.
Leinzeug, (-(e)s, mv. -e) o. tin- jemn. Hulfe -, hulfreiche Hand -, de be- Leiter, (-n) v. ladder v.; an einer -

hulpzarne hand bieden; einem Befehle hinaulsteigen, langs eene ladder opklim nendoed, linnen o.
Leise, (-r, -st) bijv. en b. zacht, Folge -, ten uitvoer leggen, brengen, na- men; (Wag.) (aan een rijtuig), trapje
niet hoorbaar, stil, stilletjes, nauwelijks komen; • Gehorsam -, gehoorzaam zijn; o., trede v.; (Meub.) trenielschraag, tremerkbaar; tuit -r Slimme, zachtjes; -s den Eid der Treue -, afleggen; fur etwu. snelsteun m.; (fig.) schaal v., Z. Grad-,
Murmeln, zacht, liefelijk; etty. - thun, Gewdhr -, borg blijven, verantwoordelijk Stufen-, Tauleiter.
Leiterbaum, (-baum(e)s, mv.
zachtjes, stilletjes, zonder geraas; -spre- zijn; jemn. Gesellschaft - ,gezelschap houChen, zacht; (fig.) - aufireten, zachtjes- den, Z. Genuge, Genugthuung, Dienst; die -bdume) m. ladderboom, boom m. eener
aan, zeer bescheiden, voorzichtig hande- eheliclie Pflicht -, nakomen, vervullen; ladder.
len; - schlafen, einen -n Schlaf haben, eine Zahlung -, doen, voldoen, afdoen; er Leiterchen, (verkl.) o. laddertje,
zacht slapen, een lichten slaap hebben; leislet viel in Sprachen, hij is zeer be- schaaltje o.
- hóren, scherp hooren, een fijn gehoor dreven in &; these Einrichtung hat wenig Leiter–fOrmig, bijv. nw. ladderhebben; 2. niet levendig, niet sterk, bij- geleistel, heeft weinig opgebracht, niet vorrnig; -recht o. ladderrecht, recht o. om
na onmerkbaar, licht, matig, even, ter- veel winst afgeworpen; 2. (Wev.) einen eenti ladder op eens anders grond te zet
etw. - beruhren, even, ter- Zeug -, een rand weven om; eta . -, van ten; -sprosse v. laddersport v.; -slange v.,-nauwerod;
nauwernood aanraken. eene lijst voorzien. Z. -baum; -tonne v. (Looi.) ton v. tot bet
Leineg nger, ( - gers, mv. - per) Leisten –arbeit, (-en) V. (fig.) drogen der huiden met heet zand; -wagen
in. sluiper, spion, verspieder m.; it. voor- onbeduidende, nietige arbeid in.: -band, M. ladderwagen m.
o. (Ontlk.) liesband m.; -beulev. (Heelk.) Le_it–faden,(-fadens,.mv. -laden of
zichtige, bedachzame m.
Leisegel, (-gels, mv. -gel) o. lij- liesgezwel o., liesbuil v.; -binde v.(Ileelk.) - /'deden) m. geleidraad, geleidende draad
liesverband o.; -bruch rn. (Heelk.) lies- m.; (fig.) leid^iraad, gids m., handleiding
zeil o., bonnet v.
Leise–treter, (-Iers, mv. -ter) m., breuk v.; —band o. breukband m.; Z. v.; -/'ahig bije. nw. geschikt om te geZ. -ganger; -trilt m. voorzichtige stap, -hinde; -darmbruch in. (Heelk.) liesdarm- leiden, geleidbaar; -f higkeit v. geleid tred m.; it. voorzichtigheid v., sluipen, breuk v.; -drd8e v. (Ontlk.) lieskleur v.; baarheid, geschiktheid Y. om geleid te
-eiseno. (Salp.) steunijzero.; -geschwulst worden; -lass o. (Huish.) Z. Leite (2);
gluipen o.
Leishdrig, bijv. en b. (w. i. gebr.) v. liesgezwel o.; -hobel m. ploegschaaf v.; -feuer o. (Art.) lont v.; Z. Lauffeuer;
een fijn gehoor hebbende, scherp hoo- -bode v. (Heelk.) opstopping V. van een (Mijnw.) kruitloop m.; Vertheilung des
rende. zaadbal in de liesstreek; -holz o. leest- --s, afdeelingen v. mv. van bet vuur;
Leist, (-(e)s, mv. -e) in. (Veea.) hout o.; -nelzbruch m. (Heelk.) liesnet- -f sch m. (Nat.hist.) kapelaan m.;2.goud.
breuk v.; -schein m. (Hand.) coupon m.; visch m.; -geb(er) m. kastelein m.;-gesang
Z. Leisle (3); 2. Z. Leisten (1),
Leistbar, bijv. nw. uitvoerbaar, te -Schneider m. leestenmaker, modelmaker m. (Muz.) canon m., rondgezang o.; -gradoen, te verrichten, mogelijk; (Rijk.) m., vormer m.; -lhure v. deur v. van ben m. waterleiding v., kanaal o.; -hamgoed gebouwd, Z. Leisle (Rijk.); -keit v. breede latten; -vers m. naamdicht, naam- met m. belhamel m.; -paus o. kroeg, heruitvoerbaarheid v. vers, acrostichon o.; -vein m. wijn m. berg v.; -holz o. (Touwsl.) leihout o.;
Leistbiigel, (-gels, mv. -gel) m. uit Wurzburg; -werk o., Z. Simswerk, (Timm.) Z. -arm; -hund in. speurhond
m.; - kasten nn., Z. -rinne; -kauf in. ge(aan den ladderwagen), ijzeren beugel Gesims.
Leistung, (-en) v. vervulling, vol- lag o. door kooper en verkoopei bïjeenm. met twee ringen.
Leistehen, (verkl.) o.lijstje,kantje, voering, tenuitvoerbrenging v., Z. lei- gebracht; -kraft v. (Nat.) geleidende
vignetje o., Z. Leisle; 2. leestje o., Z. sten; (van eene betaling), voldoening, af- kracht v., geleidingsvermogen o.; -millet
,

Leisten. doening v.; (van borgen), borgstelling v., o. geleidingsmiddel, kanaal o.; -nagel M.
Leiste, (-n) v. (Bouwk.) lijst v., waarborg m.; (Krijgsw.) gijzeling v.; 2. (Bergw.) geleinagel, geleibout m.; -rahband m.; (Lakenb.) kant, zelfkant m.; werk o., daad v., dienst in., wat uitga- men m. (Werkt.) geleiraam o.; - riemen
(Drukk.) vignet, sieraad o.; (Ontlk.) on- woerd is; er int fur seine -en reichlich en. (van paarden), geleiriemen m. mv.,
gelijk uitsteeksel o. van een been, kam bezahli, hij is voor zijne diensten, voor leisels o. nrv.; (Jachtes.) koppelriem in.;
m.; it. slakkenhuis o., buitenste zoom in. hetgeen hij gedaan heeft &; -srecht o. -ring in. zadelring, leiselring in.; -rinne
v. (Art.) lontlade v.; -róhre v. (Waterb.)
van het oor; (Rijk.) spat v., schenkel m.; recht o. tot gijzeling.
ein Pferd, das schíïn non -n ist, das eine Leit–arm,(-es, mv. -e) m. (Bergw.) leibuis, leipijp, afleidingsbuis v.; -seil o.,
gute - hat, goed gebouwd paard; (Zeew.) hefboomsarm in.; -artikel in. (van een Z. -riemen; 2. (Zeew.) Z. -tau.
(aan de buitenhuid van een schip), sent dagblad), hoofdartikel, hoofdwoord, lea- Le_itsmann,(-mann(e)s,mv.- leute)
v., berkhout, barkhout o.; (Boekt).) (om dingartikel o.; -band o. leiband, loop- m., Z. Geleitsmann.
Le_it–Stange, (-n) v. (Werkt.) geden rand van een boek), sieraad o., rand band in.
m.; (Veea.) leger o.; 2. groef, groeve, Leite, (-n) v. (veroud.) heuvel m., leislang v.; - stempel in. (Bergw.) geleistempel m.; -stern in. geleister, leidende
helling, schuinte, berghelling v.
goot canneleering v.; (Ontlk.) lies v.
Leisten, (-s, mv. Leislen) m. Leiten, (leitete, geleilel) bedr. ww. sterv.;2. (Zeew.)poolsterv.;(fig.)gids m.,
(Schoenra.) leest v., vorm in.; (fig.) fiber einen Blinden -, leiden, tot gids verstrek- geleidster v.; -Strang m.,Z.- riemen; -strick
Einen- geschlagen, eveneens gevormil,van ken, geleiden; ein Kind am Leilbande -, m., Z. -seil; -tau o. (Zeew.) leitouw,borgdezelfde gedaante; er schldgt alle Leute leeren loopen; eieen Hand am Stricke - ,houw o., rustlijn v.;-ton m. (Mnz.)leidtoon
giber Einen -,hij beoordeeltalle menschen aan een touw laten loopen; jem. auf den in., zevende toon m. van het verminderd
naar één maatstaf; (Volkst.) hij scheert rechten Weg -, leiden, brengen, voeren; septiemakkooril; -tuch o. beddelaken o.
allen over denzelfden kam; (Spr.) Schu- eine Unternehmung -. leiden, besturen; Leitung, (-en) v. leiding v., bestuur,
ster, bleib bei deinem -!, schoenmaker, Wasser an einen On -, afleiden naar; beheer o., directie v.; (Spoores.) spoor o.
houd u (blijf) bij uw leest; (Giet.) vorm, einen Fluss anderswohin -, eerie andere Leit–wagen, (- wagens, mv. -wagietvorm m., model o. richtinggeven,den loop veranderen: (fig.) gen) in. (Zeew.) luiwagen, overloop m.
Lesten, (leislete, geleistel) bedr. olie Gewinnen -, leuten; ein Kind, das sick, van het roer; -zaum m. leisels o. mv.,
ww. doen, volbrengen, uitvoeren,tot stand gerne - lásst, dat zich gaarne laat leiden,'teugels in. mv.; -zeichen o. (Muz.) teebrengen, diensten bewijzen; er hat viel een volgzaam, gehoorzaam kind; (Nat.)' ken o. op het einde van eon regel, dat de
geleislet, hij heeft veel gedaan, groote -der Karper, Z. Leiter (Nat.). eerste noot van den volgenden regelaandiensten bewezen; das Versprochene -, Le_iter, (-s, mv. Leiler) m., –in, wijst, aanwijzingsteeken o., guidon, gids
doen, ten uitvoer brengen, zijne belofte (-nen) v.leider, geleider, leidsman, reads- m.; -zeug o.,Z.- mistel;-zegel m., Z. -zaum;
vervullen; er hat geleislet, was er za - man, gids in., geleidster, leidsvrouw v.; -gunge v. (Spoores. ) beweegbare rail v.
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Lep.

Len.

Leman t, (-s, mv. -e) m. (Delfst.) ten; (fig.) die Meinungen leekten rich
auf seine Seite, richtten zich.
jadeateen, niersteen, lemaniet M.
L^mm&; (-s, mv. -ta) o. (Red.) Lonker, (-s, mv. Lenker) m. leihupsteI1in g - v., Voorbewijs o., lemma o. der, bestuurder, heerscher, regeerder,
, (kmmerte, gelemmert) vorst m.; (in zaagmolens), staak m. om
bedt. ww. (veroad.) belemmeren, hinde & aan te schuiven.
Lonk- faden, (-fattens, mv. -raden
-ren.
LQmming, ( - (e)s, mv. -e) m. (Nat. of - lilden) m., Z. Leitfaden; -haken m.
bist.) lemming v., groote Noordsche (Leid.) richthaak m.; - riemen m., Z.
Leitriemen; -rotte v. (Werkt..) geleirol V.
aardmuis V.

Lemn]BCh, biv, nw. -e Erde, rood- Lonksam, -er, -st) bijv. nw. te
achtige aarde V. van Lemnos, bolus m. leiden, te overtuigen, gehoorzaam, volg
jem. - machen, volgzaam maken,-zam;
Lemuren, V. mv. (Fabelt.) nacht
-gestnm.v,pok iems. karakter buigen; - sein, gehoor
volgzaam zijn, Z. biegsam; -keit v.-zam,
Londe, ( -ta) V. (Ontik.) Lenden
lendenen-strekv.;(gwonlm-), gehoorzaamheid, volgzaamheid v.,Z.BiegT. mv.; it. lende, heup, bit v.; (van een' samkeit.
Lgnk-seheit, (-(e)s, mv. -e) o.
paard), schenkel m.
Linden--bluteder, (-n) v. !en- -schemel, -mets, mv. -mel) m.,
denbloedader r.; -bruten m. lendestuk o.; voorste wagenstel o.; -schiene v., Z.
(van een os), lendestuk o., nierharst v.; Leitzunge; -sell o., Z. Leitseil; (Mets.)
-gegend v. lendenstreek, lende v.; -gicht spantouw, keertouw, hijschtouw o.;
V.. lendejicht v.; -gries m. (Gen.) gra- -steuer o. (Zeew.) stuurroer o.
veel . o.; -knochen • m. heupbeen o., Z. LQnkung, (-en) v., Z. lenken; (rig.)
-abet; -knoten m. (Ontlk.) zenuwknoop richting, wending, draaiing, leiding v.,
in. in despierenvan het middeirif; -krank bestuur o.
blv. nw. lendeziek; -krank o. gewoon LQukzaum, (-zaum(e) s,mv.-zciume)
Alttik, patientiekruid o.; -lahm bijv. nw. m., Z. Leitzaum.
letidenlam, ontheupt; jem. — schlagen, Lenne, (-n) v., Z. Lehne (1, 2).
iem. 1ám• slaan; (fig.) uiterst langzaam, Lens, bijv. nw. (Zeew.) ledig of leeg,
tai. lammenadig; -dahmheit v. lendentam- uitgedronken, lens.
held v.; -musket m. (Ontlk.) lendespier LQnsen, (lenste, geleast) o. ww.
v.; —wand v. lendenvlak o.; -nerven m. (Zeees.) met het gat in den wind draaien.
mv. lendezenawen v. mv.; -schiagader v. Lenticulit, (-(e)s, mv. -e) m., Z,
lendeslagader v.; -schmerz m. lendenpijn, Linsenstein.
pijn v. in de lenden, heupjicht v.; -stein LQnto, bijw. (Muz.) langzaam, bem., Z. Nierenstein; -stuck o., Z. -brat en; daard, lento.
-theil M. (Ontlk.) lendenstreek v.; -weh Lenz, (-(e)s, mv. -e) m. Lente v.,
o., Z. - schonere; - wirbei m. lendenwer- voorjaar o.; 2. (Landb.) zomerzaad o.:
vel m.,raggegraatswervel m. in de nabij - (fig.) jeugd v., bloei, bloeitijd m.
beid der lenden; -wurgel v. (Pl.) Z. Lonzblume, (-n) v. lentebloem v.
Lonen, (lenzte, gelenzt) o. ww.,
-kraut.
(

(

Ler.
Lorehe, (-n) v. (Nat. hist.) lee u werik m.; kapische -, Kaapsche leeuwerik m. of kalander v.; wie eine - singen,
zingen als een lfjster; 2. (Pl.) Z. Lerchenbaum.

Lerchen -emmer, ( - n) v., Z.

Schneeammcr; -baum in. lorkeboom m.;
-blende v., Z. - spiegel; -blume v. sleutelbloem v., primula-veris; -(alk m. (Nat.
bist.) leeuwerikenvalk m.; 2. boomvalk m.; 3. Sint-Maartensvogel m.; -fang
m. leeuwerikenvangst, jacht v. op leeuweriken; -[anger m. leeuwerikenvanger m.: -fink m. (Nat. hist.) sijsje o. uit
Lapland; -gare o. leeuwerikennet o.; it.
treknet o.; -geier m., Z. -talk (3); -gesang m. leeuwerikengezang, gezang o.van
den leeuwerik; -hars o. roodachtige hars
o. van den lorkeboom; -haube v. (Jacht w.) lceuwerikennet o. aan staken; -herd
m. geschikte plaats v. om leeuwerikken
te vangen; -hol; o. lorkenhout o.; -kdur,clien o. (Nat. hist.) kleine nachtuil cn.;
-klaue V. (Pl.) leeuwerikenvoet m.;
-lied o., Z. -gelang; -magen m. (Kookk.)
leeuweriksmaag v.; -netz o., Z. -gare;
-pfeife v. lokfluitje o. voor leeuweriken;

-schnepfe V. dwergsnip v.; -schwamm m.
vrouwelijk bladzwam o.; -sperber m. toreuvalk m.; -spiegel m. (Vog.) leeuwerikenspiegel, spiegel m. om leeuweriken te vangen; -spiesa m. (Kookk.) leeuwerikenspeetje o., vleeschpin v. om
leeuweriken te braden; -striszer m. op
leeuweriken jacht makende sperwer m.;
-stretchen o., Z. -fang; 2. -- o. of -strich
M. vangen o. der leeuweriken; it. streek
V., die de leeuweriken doortrekken; au/
den -- gehen, leeuweriken gaan vangen;
-tanne v., Z. -baum; -zap/'en m. lorken -

appel m.; -zeil v. leeuwerikent "d m.,

tijd m. voor de leenwerikenvangst.
Leng, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. hist.) m. h. luwen, zoel zijn; it. beginnen te LQrnbar, bijv. nw. leerbaar, te
loeren, wat geleerd kan worden; -keit v.
bloeien.
w"ling v., schelvisco m.
Ungvisoh, (-es, mv. -e) m. leng, Len$-$ur, (-en) v., - gelde, leerbaarheid, mogelijkheid V. om geleerd
(-fildes, mv. -filde) o. bloeiend veld o. in te worden.
labberdaan v.
'Leniens, Lenitiv, ( - (e)s, mv. de Lente, met zornervruchten of bloemen LQrn-begier(de), v., z.m. leerlust m., leerzucht, leergierigheid v.;
-e) o. middel o. tot verzachting of ver bedekt veld o.
Lenzisch of lenzlich, bijv. nw. -begierig bijv. nw. leergierig, weetgierig,
pijn.
-mindergva

Lnkbar, , bijv. en b., Z. lenksam. van de Lente, de Lente eigen, betrek- leerlustig, vlijtig in het leeren; -ei/'er m.

Lonken, (lenkte,getenkt) bedr. ww. king hebbende op de Lente.

leiden, heenleiden, sturen, richten, neigen, beheerschen, regeeren, besturen,
wenden; rechts, links -, wenden, sturen:
ein Pferd -, leiden, besturen; dienes P f erd
jdást sick ieicht -, luistert goed naar de
leisets; es ldsst sjah - wie man will, men
ken het naar alle kanten wenden, draaien; einen Kahn -, besturen; einen Wagen
-, sturen, geleiden; (6g.) fem. auf seine
Seite -, voor zich winnen; alles auraGuten -, schikken, wenden, leiden; die Kinder sum Guten -, op den goeden weg
brengen, leiden; er leekt Ahn gans nach
seinem Gefallen -, hij doet met hem wat
hij wil; das Gesprdch auf etre. -, iets ter
sprake brengen, het gesprek leiden op;
Z. o. ww., m. h. mit seinem Wagen aus
dein Wege -, van den weg geraken; (fig.,
Spr.) der Mensch denkt, and Gott lenki,
de mensch wikt, maar God beschikt; 3.
wed. ww. sick -, zich wenden, zich rich-

LQnzmonat, (-(e)s, rev. -e) m.

ijver m., vlijt V. om te leergin.

Lernen, (legate. gelernt) bedr. ww.

seine Lection, sine Kunst -, leeren, beLentemaand v., Maart m.
Leoniniseh, bijv. nw. Leenwen studeeren; lezen, schreiben c' -, leergin
Verse, berijmde hexameters. -achtig;e lezen &; auswendig -, van buiten of uit

Leoninise yes, leQnisches het Hoofd leeren; em. zu - suchen, trach-

Gold, o. onecht, met koper en zink ten te leeren, bestudeeren, zich oefenen
vermengd goud o.

in; ich lernte durch Erfahrung, duss 5',

Leopard, (-en, mv. -en) m. (Nat. de ondervinding heeft mij geleerd &; (z.
vo^)r%v.) er lernte gerne, hij leerde, stuhilt.) luipaard m.

Leoparden-fell, (-(e)s, mv. -e) deerde graag; er hat etw. gelernt, hij heeft
0., -haut, (-haute) v. luipaardvel o., veel geleerd, is zeer bekwaam, Z. Kenner;
luipaardhuid v.; (Delfst.) gewoon dam- der -de, leerling, scholier m.; (Hand.)
bord o. (eene schelp).

Lepidopteren, v. mv. kapellen

leerling m.

Lern-faeh, (- f ache) s,mv.-rasher)

o. studievak o.; -lust v. leerlust m., leerLepidopterjten, m. mv. ver- gierigheid v.; - lustig bije. nw., Z. -besteende kapellen v. mv. of vlinders m. gterig.
mv.; it. afdrukken van kapellen of viin- Lgrnsam, bijv . nw. gemakkelijk erg
graag leerend, Z. gelehrig; -keit v., Z.
ders op steenen.
V. mv., vlinders m. mv.

Lepra, v ., z.m. melaatschheid v.
LeprQs, bijv. nw. melaatsch.

Gelehrigkeit.

Lorn--stoff, (-(e)s, mv. -e) m.

Les.
leerstof v.; -stfick o. les, taak v.; it. strafwerk o.; -stunde v. leernur, lesuur o.;
-zeil V. leertijd, tijd m. om te leeren; 2. Z.
Lehrzeit.
Lesart, (-en) v. (van een tekst)
lezing v.; die rechte -, leeswijze v.; ver
verschillende lezingen. -schiedn,
Losbar, bijv. nw. leesbaar, te lezen,
geschikt om te lezen; -keit v. leesbaarheid, mogelijkheid v. om gelezen te worden.

Lesch, (-es, mv. -e) m. verwijfd
persoon, weekeling m.; it. lummel, domoor, lomperd m.

Lgsehe, (-n) v. vergaderplaats v.
om iets te bespreken.
Lose, (-n) v. oogst m., inzameling
V., inzamelen o.; Wein-, wijnoogst m.;
Blumen -, inzameling v. der bloemen; 2.
het ingezamelde o.; (fig.) Z. Blumenlese;
(in het kaartspel), slag, trek m., levée v.;
drei -n haben, drie trekken, slagen hebben; keine - machen, geen slag halen,
misère spelen; alle - machen, al de slagen halen, pandoer spelen, kapot spelen.
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( - er, Letter, (-n) v. (Diukk.) (druk) LQsens -Werth,
-st) bijv. en b. lezenswaard(ig), verdie- letter v., karakter o.
Lgtticht, bijv. en b. als leem, als
nende gelezen te worden.

Lose-pbbel, (-s) m., z.m. (w. I. klei.
gebr.) groote hoop m. onnadenkende Ie - Lottig, bijv. nw. leemhoudend, klei
zers, lezend publiek o.; -pull o. leesles - be' attend.
senaar m.
Lettner, (-s, mv. Lettner) m. lesseLoser, ( - s, mv . Leser m., - in, naar m. op bet koor van de kerk; it.
(-nen) v. lezer, voorlezer m., lezeres v.; koor o., Z. Emporkirche.
dieser Schriftsteller hat viele -, wordt Lgtze, (-n) v. afscheidsdronk m.,
veel gelezen, vindt veel lezers; 2. lezer afscheidsgeschenk, souvenir o ; 2. Z.
m., hij, die veel leest; 1I. oogster, pluk- Ueberbleibsel; 3. verpoozinr, uitspanning,
ker, snijder, schitter, uitzoeker m., Z. lafenis v.; 4. grenspaal m., grensteeken o.
Aehrenleser; 2. Z. Ausleser.
Leserei, (-en) v., Z.Lesesucht;2.eine Lgtzen, (lctzte, geletzt) bedr. ww.
alberne -, akelig boek o. (om te lezen). jem. -, vreugd aandoen, vervrool ken,
LQserlieb, bijv. nw. leesbaar, dui- verkwikken, laven; 2. wed. ww. sick -,
delijk om te lezen; -keit v. leesbaarheid zich verheugen, zich vermaken; 2. elk.
)

-

v., duidelijkheid v. van druk of schrift. kussen, afscheid nemen.

Leser1ghn, (-(e)s) m., z.m. loon Letzmerker, ( -kers, mv. -ker) m.
teeken o. waar men in zijn hoek geblem. van den wijngaardenier.
Lose -ruthe, (-n) v. (Wev.) st ekje ven is; it. teeke ►r o. voor eerre opgegeo., dat in bet kruis der kettingdraden ven taak.
steekt; -saai m. leeszaal, leeskamer v., Lgtzner, (-s, mv. Letzner) m. kermuseum o.; 2. Z. Lehrsaal; -schule v. kelijk voorzanger, voorlezer m.
Lose-begier(de), v.,z.m.leeslust lagere school, leesschool v.; -schuler,---in, Letzt, bije. en b. laatst, uiterst,
m.;-begierig bijv.nw. lust in het lezen heb- leerling m. en v. van de lagere school, jongst, laatstelijk; die -e Seile, de laatste
bende; -bezeichnung v. zetten o., plaat - I7,. Abc-scheler; -stein m. (Bergw.) op bladzijde; bis auf den -en Heller, tol. op
sing v. der leesteekens, punctuatie v.; Ide aardoppervlakte liggend ijzererts o.; den laatsten cent, penning; die -e Hand
-bibliothek V. leesbibliotheek v., Z. Leih- -stube v., Z. -,immer; - stunde v. leesuur an elu'. legen, de laatste hand slaan aan;
bibliothek; -brett o. (Wev.) plankje o. o.; 2. Z. Vorlesung; -such! v., Z. - begier; der-e Tag des Monads, de laatste dag van
om den draad door te halen; -buck o. -spichtig bijv. nw., Z. -begierig; -ü bung de maand; das -e Lebeuwohl, bet laatste
leerboek, boek o. om te leerera It:zen, a-b v. leesoefening, oefening v. in het lezen; vaarwel; das isl sein -es, nu is het met
boek, spelboek o.; 2. leerzaam, aange- -welt v. lezend publiek o.. lezers m. mv.; hem gedaan; (Kath.) die -e Oelung, de
naam boek o. om te lezen; 3. leerboek o.; -wuth v., Z. -sucht; -zeichen o. leestee- laatste zalving, het H. Oliesel; -er Wille,
-bühne v. verhoogde zitplaats v. om voor ken o.; (in een boek), teeken o. waar uiterste wil, testament; jemn. die -e
te lezen; - freand m. vriend, liefhebber m. men heeft opgehouden; (aan het blad), Ehre erweisen, de laatste eer bewijzen;
van lezen; -geilt m. smaak m. in het vouwtje o., vouw v.; -:eil V. leestijd, tij(l -en Sonnlag, verleden, laatstle^len, jongst
in der -en Woche, verleden week;-Iledn;
lezen; -gesellschaft v. leesgezelschap o., m. bestemd voor het lezen; 2. oogsttijd,
leesvereeniging v.; -gier v., Z. -begier; I)lnktijd In.; -timmer o. leeskamer v., ^- verwichenes Ja/ir, verleden, laatst ver-hola o. sprokkelhout o., gpgeraapte tak- leesvertrek o., Z. -saai; - zimmerclien o. loopen; Ersterer, Letzlerer, de eerste, de
jes o. mv.; -kreis m. kring m. van lezers; leeskabinetje, leesvertrekje o.; -zirkel m., laatste; das wire mein Letzles, dat zou
het laatste zijn, dat ik deed.
er schreibl fier den gewdlinlichen ---, kring Z. -kreis.
m. van lezers, het groote publiek; er hat Laska, (-n, mv. -n) m. kersevink, Letztbietender, (- bietenden, mv.
-bietende en die - hielenden) m. hoogst einen grossen —, hij, zijn werk wordt dikbek m.
Loslich
s

bijv.
nw. ' leesbaar, Z. biedende, laatstbiedende m.
J
L@tzt(e), v. (gemeenz.) einde, slot
m.(w.i.gebr.) leermeester,meester m.,die
LQssus, (oab.) m. klaaglied o.,l o.; es gekt nart ihm auf die -, hij loopt
raar zijn einde, het gaat met hem naar
iem. leert lezen; it. meester m. in de lees- treurzang m.
kunst, deelamateur m.; 2. (in kloosters), Lesung, (-en) v. lezing v., lezen o., het eind; au[ die -, eindelijk en ten laatste; zu guler -, tot slot, tot besluit, ten
lezer m.; 3. opzichter m. over den oogst. Z. Lesen.
veel gelezen, vindt veel lezers; 2. Z. -ge-

sellscha ft; -lust v., Z. - begier; -meister leserizch.

L @sen, (du lieses) t, er liest, las,gele-

Ls -Werth, -würdig, bijv. nw., slotte.

sen) bedr. ww. onr. Blumen, Obst -, in- Z. lesenswerlh 4'.
zamelen; Aehren -, oprapen, inzamelen, Leta1, bijv. uw. doodel"k, den dood
nalezen; Steine von einem Acker -, opra- veroorzakend, dood aanbrengend.
pen; Wein, Trauben -, oogsten; Salat -,
Lethargie, v., z.m. (Gen.) slaap
slaapziekte, lethargie v.
-zucht,
plukken; Linzen -, uitzoeken, uitschieten,
schoonmaken; (Wev.) den ketting krui- Lethargisch, bijv. en b. slaap
-er Schlaf, lethargische slaap,-zuchtig;
sen; II. eira Buch, einen Brief -, lezen,
overlezen, doorlezen, nalezen; weder - doodslaag m.
noch schreiben Icónnen, kunnen lezen noch Lathe, (-n) v. (FaLell.) Lethe, rischrijven; er hat viel gelesen, hij heeft vier V. der vergetelheid.
veel gelezen; (fig.) in jems. Augen -, le- Letten, (-s) m., z.m. klei, potzen, aanzien, herkennen; (gemeenz.) aarde v.
jemn. den Text, den Leviten -, iem. de Letten -artig, bijv. uw. kleiachtig,
les lezen, berispen, doorhalen; 2. fiber potaardeachtig; -boden m. kleigrond m.;
die Geschichle -, over geschiedenis voor -grube v. kleigroef v.; -have v. smal
houden, geschiedenis doceeren;-lezing mijnwerkershouwcel o.; -kohle v. kleiheute wind nicht gelesen, er is heden achtige kool v.; -Schmitz m. kleiachtige
geen college; (Kath.) Hesse -, lezen,doen; mijngrond m.; -trdger m. bewoner m.
III. o. zelfst. lezen o., lezing v.; 2. oogst van het Zillerdal, die met levens- en
geneesmiddelen vent.
m., inzameling v.

LQtztens, bijw., Z. letztlich.

Letzt-erwahnt, -genannt,

bijv. uw. laatstgemeld, laatstgenoemd.
LQtzthin, bijti. laatstelijk, laatst,
onlangs, jongstleden.

Letzt-jahrig, hijv. nw. van verleden jaar, van liet laatste jaar; - lebende
m. en v. langst levende, overlevende m.
en v.

LQtztlich, bijti., Z. letzthin; 2. in
het laatst, tot slot, ten slotte, tot he-

sluit.

Letztwillig, bijv. uw. bij testament of uitersten wil bepaald, volgens
het testament.
Leu, ( en, mv. en) of Leue, ( n,
mv. -n) m. (veroud.) Z. Lowe.
Lou, bijv. nw. niet genoeg geb'gen.
-

-

-

Leuchel, (-s) m., z. m. (Pl.) rietgras o.

Len.
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Leuehtansatz, satzes, mv. -sá- brullen; 2. bedr. ww. stukgoederen uit- Lever, (- s) m., z. m. opstaan, morladen, lossen.
tze) m. gasbrander m.
genbezoek o., rnorgenaudidntie v.
Leviathan, (- s, mv. -e) m. (H. S.)
Leuehte, n) v. licht o.; 2. lan- Leper, (.n) v. (Vog.) Z. Lefier.
taren of lantaarn v.; it. smeerpot m. ter Leudes%mia, (Leudesamien) v. leviathan, krokodil m.
verlichting; eine - anzunden, een licht, leeneed m.
Levit, (- en, mv. -en) m. leviet, afeene lantaren aansteken; (Hoefsm.) dieses Leudum, (- s, mv. -e) o. borg- stammeling m. van Levi, Joodsch offerpriester m. 2. -en, Leviticus of derde boek
Pferd hat eine - vor dem Kopie, witte tocht m.
vlek of plek v., bles v.; (Pl.) muizenoor Leugnen, (leugnete, geleugnet) Mozes; (fig., gemeenz.) einero dieLeviten
lesen, iem. de les lezen. kapittelen.
o.; 2. gewone andoren m., malrowe v.; bedr. ww. . Z. Idugnen.
3. blauwe korenbloem v.; (Nat. hist.) Leuk€ithiope, (- n, mv. -n) m. Levitisch, bijv.nw. Levietisch,van
de Levieten, den Levieten eigei.
holsterschelp v.; (Zeew.) blinde -, die- witte moor, albino m.
venlantaren, slons v.; -ntrdger m., Z. Leumund, (-( e)s, mv. -e) m. (ver- LevkQje, n) v. (Tuiub.) kruidLaternentrdger.
oud.) gerucht, praatje o.; eihen guten - nagelboom, violierstruik m.; ge/'iillte -,
Leuehten, (leuchtete, geleuchtet) Naben, ter goeder naam bekend zijn;jems. dubbele nagelbloem; 2. nagelbloem, vioo. ww., m. h. (van een licht), stralen guten - verletzen, iems. goeden naam be- lier v.; -aslock m. kruidnagelboom m.
schieten, schitteren, lichten, licht ver- zwalken; jemn. einen bósen - machen, Lewatál, (-( e)s, mv. -e) o. raapspreiden; (van kattenoogen), im Dun- iems. naam bezwalken; (Spr.) ein guter - zaadolie v.
kelp -, glinsteren;hell -des Gestirn, flik- ist ein grosses Gut, een goede naam is Lewendlinnen, (- s)o.,z.m.sterk,
kerend, fonkelend; -der Wurm, glim- beter dan schatten; 2. goede naam m., Westfaalsch linnen o.
woorm; bei Nacht -de Insecten, glimwor- krediet o.; it. achting, openbare mee- Lexidion, (-( e)s, mv. -e) m. klein
•
woordenboek o.
men m. mv.; 2. lichten, weerlichten. ning v.
bliksemen; das Wetter leuchtet,het weer- Leutau, ( -(e)s, mv. -e) o. touw, Lexiko—graph, ( -en, mv. -en)
licht, onweert; (fig.) schijnen, blin- bijschtouw o. m. woordenboekschrijver, lexicograaf m.;
ken, flikkeren, fonkelen; it. duidelijk zijn, Leute, mv. (verkl. Leulchen en Leut- -graphie v.woordenboekschrijving,schrijin het oog vallen; das leuchtet ja in die Lein o.) lieden, menschen m. mv., publiek ving, schrijven o. van een woordenboek,
Augen, dat valt of springt van zelf in bet o., menigte v., volk o.;es sindgute,brave -, lexicographie v.; -graphisch bijv. nw. wat
oog; 3. ,iemn. -, uitgeleide doen met licht; het zijn goede, brave lieden, menschen; de woordenboekschrijving betreft, leximan leuchtete ihm die Treppe hinunter, die jungen -, de jonge lieden, de jonge- cographische: -log m.kenner m.der woormen lichtte hem den trap af; jemn. each lui; Leutchen hort 1, luistert menschen, dénleer; -logic v. woordenleer, lexicoloHause -, met licht naar huis geleiden; vrienden!; waren viele - dabei?, waren gie v.; -logisch bijv. uw. wat de woor(gemeenz.) wegzenden, wegjagen, de er veel menschen, was er reel volk bij ?; denleer betreft.
deur wijzen; II. o. zelfst. licht, schijnsel tinter die - kommen, onder de menschen Loxikon, s, mv. Lexilca) o. woor0 .; (van de zon, van edelgesteenten ) , glans komen; er kennt seine -,hij kent de zijnen, den boek o.
m.; (van de maan), schijnsel o.; 2. (van hij kent zijn volkje; das Gerede der -, de LQyer, n) v., Z. Leier.
het weder),lichten, weerlichten o., weer- praatjes van de menschen, van het volk; Libation,( -en) v.otfergieting,wijnvor alien -n, openlijk, publiek, in liet storting v., drankoffer, plengoffer o.
licht o.; (Vissch.) lichten o.
Leuehter, (- s, mv. Leuchter) m. openbaar; elw. unter die - bringen, onder LibQll, (-( e)s, mv. -e) o. smaad(w. i. gebr.) hij die licht; 2. kandelaar de menschen, onder bet volk brengen, schrift, schimpschrift, schotschrift, pamm.; grosser -, flambouw v.; - mil vielen verspreiden, publiek maken; die - sagen net, blauwboekje o.
armen, kandelaber m.
es, men zegt het; 2. dienaren, knechten LibeUe, (-n) v. (Nat. hist.) schoen Le_uchter—arm, (-( e)s, mv. -e) en meiden, bedienden m. mv.; einer von lapper n., waterjuffertje o., glazenmam. kandelaberarm m.; -bauw m. mangi- seinen -n ist krank,een van zijne bedien- ker m.
um, wortelboom m.; -dille v. kandelaars- den, een zijoer knechts of meiden is ziek; Libelliren, (tibellirt,libeltirt) bedr.
pijp v., brander m.; -fuss m. voet m. van alle seine - verabschieden, al zijne be- en o. ww. een eisch in rechten opstellen
den kandelaar, standaard m. van den kan- dienden, knechten en meiden heenzen- en met behoorlijke gronden staven.
delaar; -gestell o., Z. -s`uhl; - knecht m., den; 3. (le heer en de vrouw des hnizes; Libellist, en, mv. -en) Z. PasZ. Lichtknecht; -manschette v., Z. -dille; meine - sind noch nicht da,mijnheer en me- quillant.
-pf anze v. (Pl.) kandelabervormige plant vrouw (gemeenz.) mijn volk is er nog niet. Liberal, er, -st) bijv. nw. vrijgev.; -ráhre v. buis, pijp V. van den kande- Leute-betruger, gers,mv.-ger) vig, edelmoedig, mild, vrijzinnig; (Pol.)
laar; -sdule v., -stuhl, -tisch m. licht- m., Z. Betruger; -placker, -Scherer m. vrijzinnig, liberaal; die -en, de liberalen;
drager m.; -schaft m. kindelaarschacht menschenplager in., Z. -schinder; -scheu -e Grundsdtze, onbevooroordeeld, onbev., Z. -sdule; -tanz m. dansen o. met bijv. en b. menschenschuw, eenzaam le- vangen.
kandelaars, na den olijfoogst.
vende, afgezonderd levende; 2. v. zelfst. Liberalisrnus, (onb.) m. (Pol.)
Leueht—faekel, n) v. toorts, menschenschuwheid v.; -schinder m. uit- liberalisme o., vrijheidszin m., heide v.
fakkel v.; -Feuer o. (Zeew.) vuurbaak zuiger m. van het volk; it.afperser,bloed- voor vrije staatsvormen.
v., vuurtoren m.; (Bak.) vuur o. om den zuiger, knevelaar m.
Liberalitit, v.vrijgevigheid, mildoven te verlichten; -gas o. lichtgas o.; Leutselig, ( - er, -st) bijv. en b. heid,milddadigtieid,edelmoedigheid,vrij-kdfer m. lichtkever, glimworm m.;-kugel minzaam ,vriendelijk,welwillendl,mensch- zinnigheid, oubevooroordeelde denkwij
v. lichtkogel, vuurkogel, vuurbal m.; lievend; -es Betragen, minzame, inne- ze, liberaliteit v.
-loch o., Z. -róhre; -panne v. komfoor mende manieren v. mv.; - heil v. min- Lib@rtus, (onb., mv. Liberti) m.
o., vuurpan v.; -rdhre v. (Bak.) lichtgat zaamheid, vriendelijkheid, welwillend- vrijgelaten slaaf m.
o. om den oven te verlichten; -schijf o. heid, menschlievendheid v.
Licent, (- es, mv. -e) m. accijns m.,
(Zeew.) lichtbaak v., drijvende vuurto- Leuwagen, gens, mv. -gen) m., belasting v., Z. Accise, Zollaccise 4r.
rijn m.; -spdne m. mv., Z. Lichtholz; Z. Leitwagen; it. luiwagen m.
Licentivit, en, mv. -en) m. hij die
-stein m. phosphoorsteen m.; -therm m. Lev%nte, v. (Aardr.) Levant v., recht heeft op den doctorstitel, licenKlein-Azië o., kust v. van de Middelland- tiaat m.
vuurtoren m.
Leuchtung, v., Z. leiachten; it. sche Zee; it. Oosten o.
Lioentiiren, (licentiirte,licentiirt)
Levantefahrer, ( -rers, mv. -rer) bedr. ww. den graad van licentiaat ver weerlicht v.
Leuehtwurm, (- wurm(e)s, mv. m. hij, die op de Levant vaart; it. (schip), leenen, de bevoegdheid, het recht van
levar_tvaerder m., levantijn v.
licentiaat geven; 2. Truppen -, afdanken.
-wormer) m., Z. -kdrer.
Levantiseh, bijv. en b. Levan- Lic@n$, (-ien) v. vergunning, beLelie, (-n, mv. -n) in., Z. Lowe.
voegdheid v., verlof o.; (Hand.) bijzonLeuen, (leute, geleu(e)t) o. ww. tisch, Levantijnsch.
(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-

Lic.

Lie.

Lie.
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dere vergunning v. der regeering tot Edelsteine - machen, doorschijnend; die- kaarsen op te hangen; - gewand o. beluitvoer van koopwaren; (i. k. bet.) bui- ser Edelstein is! -, - gefasst, doorschij- dere, schitterende kleeding v.; -giesaer
lichttensporigheid, onbeschaamdheid v. nend gezet; (Bouwk.) vier Schuh im m. kaarsenmaker m.; -glanz m. licht
Licht q (-( e)s, mv. -er) o.licht, licht- -e, vier voet in den dag; -e Maschen, glans, schijn m. van het licht; -yldnzend
gevend voorwerp of lichaam o., ster v., grootti steken in. mv.; 3. (fig.) lichtend, bijv. nw. lichtend, lichtgevend; -grau
fakkel v., helderheid, klaarheid v.; - der helder, in het oog loopend,onderscheiden. bijv. nw. lichtgrauw, lichtgrijs; -grin
Swine, zonlicht, daglicht o.; das volle -, Licht-abfluss, (- es) m., z. m. af- bijv. nw. lichtgroen, heldergroen; -halter
klaar dag; das halbe -, half duister; diese loopen o. der kaars; -abwechslung v., Z. m., Z. -trdger; 2. zuinigje, profjtertje o.;
Fackel gibt viel- von sich, geeft veel licht; -gestalt; -ader v. (van dieren), melk- -hell bijv. nw. uiterst helder; -holz o.
etw. beien - betrachten, bij het licht be- ader v.; -arbeit v. avondwerk, nachtwerk (Boschw.) uitgehakt hout o.; 2. spaanzien; an's - hallen, bij het licht houden: o.; 2. werk o. bij het licht; -ausfiuss in., ders m. mv. van rpijnboomhout om als
das - fallt hier herein, hier valt het licht -aussirómung v. uitstraling v. van licht; licht te gebruiken; (Pl.) kaarshout, jasin; das Gemalde hangt in eineon jalschen -auslóscher m., Z. -damp /er; -bauw m., mijnhout o.; -hut m., Z. - damp%r; -kam -e, hangt in een valsch licht; jemn. im Z. Leuchterbaum; -bild o. lichtbeeld o., mer v. kaarsenkamer v.; - kasten m. kaar-e stehen, iem. in het licht staan, voor daguerrotype, photographie v.; - bildec- senbak m., kaarsenkistje o.; (Tooneelk.)
iem. staan; gehen Sic mir ais dem -, ga -druck m.licli tdrukkunst,photographie v.; voetlichten o. mv.; -kegel m. stralen
uit liet licht, uit den weg; (gemeenz.) -blutt, -blátichen o. foelie v., foelieblaadje schietende kegel, lichtkegel m.; -kerze v.
zwischen zwei - ern,zwisschen - and Dun- o., dun metalen plaatje o. onder edelge- lichtkaars, kaars, waskaars v.; - knecht
hel, tusschen licht en donker,indesche- steenten; -blau bijv. nw. licht blauw, m., Z. -halter; -kóhler m. kolenbrander
mering; (fig.) das - der Well erblicken, helder blauw; -blick in. lichtstraal m.; m.; -korb m. kaarsenmand v.; -kraut o.
geboren worden, het daglicht aanschou- 2. (fig.) schijnsel o. van hoop; -blame (Pl.) groot schelkruid o.; -kreis m. kring
wen; ein Werk an's - stellen, uitgeven, v., Z. Zeitlose; -braten ni. smulpartij V. m. van lichten, lichtkrans m.; -leer bijt.
publiek maken. het licht doen zien; an's voor het begin van het avondwerk, ge- nw., Z. -los; -lehre v. (Nat.) leer v. van
- kommen, aan den dag komen, bekend, bradengans,Sint-Maartensgans v.; -braun bet licht, optica, photologie v.; -leiter m.
ontdekt worden; ein Engel des -(e)s, een bijv. nw. licht bruin; -braider m. (Godsd.) (Nat.) lichtgeleider m., een het licht
engel des lichts; das - der Augen, het ziener, dweper m.; - bischel o. (Gez.) doorlatend lichaam o.; -loch o. lichtgat,
licht der oogei; etw. an's - bringen, aan lichtbundel, bundel m. lichtstralen; -bis- kijkgat, luik o.; 2. (Bergw.) Z. - schacht;
den dag brengen, bekend maken; etw. tzen m. lange pit V. aan de kaars; -los bijv. nw. van licht beroofd, donker,
in's - stellen, in liet licht stellen, ver- -damp /er m. domper m., dompertje 0.; duister; -magnet m. het licht aantrekklaren, duidelijk maken; eta'. in's rechte -dieb m. dief m. aan de kaars; -docht m. kend voorwerp o.; -manschette v., Z.
- stellen, in het ware licht stellen; etw. pit v. van de lamp, van de kaars; -dur/'tig Leuchtermanschette; - raarder m. edelmarin ein falsches - seizen, in een valsch bijv. ow. lichtbehoevend, verlichting,ont- ter m.; -masse v. lichtmassa, lichtzee v.;
daglicht stellen, verkeerd doen voorko- wikkeling behoevend. - materie v., Z. - stoft; -meer o. (fig.)
men; das - scheuen, het licht schuwen, Lichte, (- n) v. lichtheid, helder- lichtzee, zee v. van licht, stroom m. van
de bekendheid schnwen; (Gen.) licht- head v.; (l;oschw.) onbeplante plaats, licht; -messe, -mess V. (Kath.) Mariaschuw zijn; jem. hinter das - [uhren, open plaats v. in een woud; (Bouwk.) Lichtmis v.; der Wecksel ist auf — /allig,
misleiden, bedriegen; etw. recht beien -e Z. Licht; 2. mv. -n, lichters m. mi►.,zee- vervalt met Maria- Lichtmis, 2. Februari;
besehen, in bet volle licht bezien, nauw- len o. mv. -messer m. (Nat.) lichtmeter, photomekeurig bezien; 2. Z. Glans; (fig.) ver- Lachten, (lichtete, gelichte!) bedr. ter m.; -messung, -messkunst V. lichtlichting, kennis, bekendheid v.; - in ww. (Zeew.) ein Schiff, eine Tonne -, meting, lichtmeetkunst v.. photometrie
einer Sache bekommen, kennis krijgen van lossen, leeg maken; 2. lichten, oplichten; v.; -myrthe v. (Pl.) wasboom m.; -moos
eene zaak; fietst geht mir ein - auf, no den Anker -, lichten, inhalen, ophalen; o., Z. -flechte; -motte V. (Nat. hist.)
gaat mij een licht op, begin ik het te be- 3. verlichten, licht maken; einen Wald -, lichtzoeker, vuurzoeker m.;-mícke v. gegrijpen; das - der Vernunft, des Glaubens, dunnen. wone mug v.; -porten v. mv. (Zeew.)
licht; jemn. - in einer Sache geben, in- Lichtengel, gels, mv. -gel) m. lichtpoorten v. mv.; -punk! m. lichtpunt,
lichting v. verschaffen omtrent; 3. licht, engel m. des lichts. lichtend punt o.; (Sterrenk.) lichtende
lichtgevend voorwerp, vuur o.; die -er Lichter,( - s,mv.Lichter)m. (Zeew.) vlek v. in de zon; -pulse v. snuiter m.;
-putter m. kaarsensnuiter m.; -putzschale
des Himrnels, lichten o. mv. des hemels, lichter m., lichterschip o.
sterren v. mv., maan V. &; das volle, das Lichter-kammer , ( Mn) v. , v., -putzschd lchen o., -putzteller m. snuineue -, volle maan, nieuwe maan; noch -korb, korb(e)s, mv. -kórbe) m., Z. terbakje o.; -quell m., -quelle v. lichtdem - si en and planzen, volgens den Lichtkammer 4r; -loh bij v. en b. —bren- bron, bron v., oorsprong m. van licht;
stand der maan &; (Schild.) licht o., non, in lichte(r)laaie vlam staan; -putter -recht o. recht o. om een venster te
hebben, dat uitziet op de plaats van den
helderheid v., heldere kleurv.; (Jachtes.) m. kaarsensnuiter m.
oog o.; (fig.) Christus, das der Welt, Licht- erscheinung, en) V. buurman; -Teich bije. uw., Z. -volt; 2. o.
licht o. der wereld; er ist ein kleines -, schitterend luchtverschijnsel, zonnebeeld zelfst. rijk o. des lichts, hemel m.; -rein
hij is geen licht. is niet zeer verstandig; 0., meteoor m.; -eule v. uiltje o., nacht- bijv. nw. zoo helder als de dag; -ritter
4. (-(e)s, mv. -e) o. kaars, waskaars v.; vlinder m.; - farbea bijv. nw. (van haar), m., Z. -bruder; -rdschen o., -rose v. koebring! -, geef eene kaars; ein brennendes licht van kleur; -fxechte v. (Pl.) geel koeksbloem• v., vrouwenroosje O. -roth
-, brandende, aangestoken kaars v.; it. korstvos o.; -(liege v., Z. -miicke; 2. o. zelfst. en bijv. nw. lichtrood, helderwaslicht o., bougie v.; grosze, dictie -er, glimworm m.; -flur v. uitspansel, firma- rood o.; - sauger m., Z. Leichtstein;
flambouwen, fakkels; bei - arbeiten, met ment o.; -form v. (Kaars.) blikken of - schacht m. (Bergw.) lichtkoker m., luik,
licht, bij eene lamp, hij eene kaars &. glazen kaarsenvorm m.;2. vetbak,smeer- lichtgat o.; -Schein m. kaarslicht o.;
Licht, ( -er, - (e)st) bijv. en b. licht, bak, talktrog m.; -Freund m. vriend m. - schere v., Z. - putze; -scheu bijv. nw.
verlicht, helder, schijnend, lichtgevend; der verlichting, voorstander m. van on- lichtschuw; (8g.) openbaarheid of veres wird schon -, het begint reeds dag te derwijs; -fuchs m. lichtroode vos m. (een lichting vreezend, domperachtig; (Nat.
worden, de dag breekt reeds aan; -er paard); -gans v., Z. -braten; -garn o. bist.) het licht schuwend dier o.; (Pl.)
Tag, helder; it. volle dag,klaar dag; (ge- garen o.voor lampekousjes,lampenkatoeu plant, bloem v., die zich des nachts sluit;
meenz.) es ist -er Tag, het is klaar (lich- o.; -gelb bijv. nw. lichtgeel; -gestalt v. (fig.) uil m.; 2. —e v. lichtschuwheid v.;
te) dag; -e Faxben, licht, helder; -es hemelsche gedaante, engelachtige ge- (fig.) vrees v. voor openbaarheid, vrees
Haar, licht, blond; 2. dun, onbeplant; daante v.; 2.lichtend voorwerp o.,lichtge- v. voor verlichting, domperachtigheid v.;
-er Wald, dun; -e Stelle im Walde, open stalte v.; 3. (van de sterren), schijnge- -schirm m. lichtscherm, oogenscherm o.;
plaats; einen Wald - machen, dunnen; statte v.; -gestell o. latwerk o. om de -schnauzer v., Z. -pulse; -schnuppe v.
(-

(-

-
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-er Bier als Wein, hij houdt meer van, roest niet; it. beminde m. en v.; das ist,
drinkt liever &; so ist es mir -, so habe ich sic war seine erste -, zij was zijne eerste
es am -sten, zoo heb ik het het liefst; das liefde, beminde; Eure -, Eure christhche
Spiel ist seine -ste Beschdl'tigung, ge- -!, lieve broeders, beminden mv.; 4. (Pl.)
liefkoosd; eire -er Mann, lief, aangenaam, die brennende -, Jeruzalemsbloem v.;
o.; - knecht m., Z. -tröger; -spiesz m. prettig, behaaglijk; 2. lief, geliefd, dier- schone -, gele immortelle v.; -im Nebel,
(Kaars.) doophaak, haak in. om de kaar- baar, bemind, geacht; -er Bruder,geliefd, passiebloem v.
sen in den vorm te duopen; -:spur V. lief; -er Freund, waarde,; geachte vriend; Liebe–athmend, bije. nw. liefde
spoor o. van licht; -stange v. lichtende nzeine -ste Freundin, liefste vrienlin; ademend; -bang bijv. nw ten prooi aan
stang v.; -slecker m., Z. -trdyer; -stock -es Kind, lief kind, dierbaar kind; er ist de bezorgdheid der liefde; -begeistert
m., Z. Leuchter; -stof m. lichtende zelf mir - and werth, ik bemin en acht hem; bijv. nw door liefde bezield; -blind bijv.
lichtstof v.; (Nat.) photo--standighe, (gemeenz.) jem. - haben, liefhebben, be- nw. door de liefde verblind.
gene v.; -strahl m. lichtstraal m.; —en minnen, genegen zijn, veel houden van; Liebed.ienen, (liebedienle, geliein. lichtstralen m. mv., lichtstroom m.; jen. - gewinnen, liefkrijgen, liefde, ge- bedient) o. ww. een goed knecht zijn,
-strom m. lichtstroom, stroom m. van negenheid opvatten voor; (Kath.) unsere vleien, strooplikken.
licht; -stumpf m. stompje, eindje o. -e Frau, Onze lieve Vrouw, de H. Maagd Liebe - dienar, - in,ijverig dienaar
kaars; -big m. kaarsvet o., talk v.; Maria; -c, Gelrene! (aanspraak van den m., ijverige dienstmaagd v.; it. dienaar,
-thurni m., Z. Leuchithurm; -tisch m. vorst aan zijne vazallen) mijne Heerent!; 3. slaaf in., slavin v. der liefde; -gefühl o.
kaersenmakerstafel v.; -tráger m. licht er hat kauw dus -e Leben, er hat das -e' gevoel o. der liefde; -girrend bijv. nw.
voorwerp, prof jtertje o.; 2. (Vat.)-gevnd Brod nicht, hij heeft nauwelijks zijn brood, smachtende van liefde; -yliihend, -heisi
lichtdrager, lichtwerper m., phospho-' genoeg om van te leven; ich halte nieine bijv. nw. gloeiende, brandende van liefde;
-e Noth mil ihm, hij veroorzaakte rnij -krank bijv. nw. minueziek, ziek van liefrus in.
heel wat moeite, ik had heel wat last, de; -- sein, kwijnen van liefde; -kraut o.,
Liehtung, v., Z. lichten.
Ljcht–voll, bijv. nw. lichtvol, vol moeite niet hein; die -e Zeil vergehl and Z. Labkraut; -leer bijv. nw. liefdeloos,
licht, veel licht gevend, veel lichtstof be- cfr, de tijd verloopt &; li. ze!fst. mein zonder liefde, geese liefde gevoelende.
vattend; (fig.) helder, klaar; -wand v. -er, meine -e, geliefde in. eu v.; meine Liebelei, (-en) v. minnarij, vrijerij
(Giet.) (van den oven), steunuluur in.; -en, geliefden m. en v. mv., vrienden en v., minnehandel m.
-uceilie v., Z. -messe; -welt v., Z. -reich vriendinnen; unsere —en, onze vrienden Libeln, (liebelte, geliebelt) o. ww.,
o. zelfst.; -werfer nn., Z. -lydger (2); en vriendinnen; der -sta, die -ste of Ce-, m. h. den minnaar uithangen, minnarijen,
-tvolke v. lichtende wolk v.; -wurm m., liebte, beminde m. en v., mintiaar, vrijer' vrijerijen hebben; 2. bedr. ww. (Volkst.)
Z. liebkosen.
Z. Johanniswurm; -aiehen o. kaarsenma - m., minnares, vrijster v.
ken o., kaarsenmakerij v.; -zieher m., Z. Liebaugelei, (-en) v. lonk, oog- Liebelos, bijv. nw., Z. liebeleer.
Ligben, (liebte, geliebi) o. ww., m.
lonk in.
-pies: er; -zug m., Z. -form (2).
Liebaugelein, o. (Pl.) boraasje, h, beminnen, verliefd zijn; er hat noch
Lieitant, (-en, mv. -en) m. schat
nie geliebi, hij heeft nog nooit bemind,
, waardeerder m.; 2. kooper, bieder,-ter beenaasje o.
Lieb ugein, (liebdugelte, gelieb- is hog vlooit verliefd geweest; 2. bedr.
meestbiedende m.
LieitatiQn, (-en) v. openbare ver - dugelt) o. ww., ni h. lonken, toelonken, 'ww. eine Person -, bemiuuen,liefhebben;
verliefd aanzien; II. o. zelfst., Z. Liebdu- l eiti -der, minnaar, vrijer; den Wein -, hou
kooping, verkooping V. bij opbod.
gaarne drinken; gin jeder liebt-denva,
Lieitren, (licitirte, licitirt) bede. gelei.
ww. bieden, dingen, koopen, verkoopen Liebehen, (-s, mv. Liebchen) o. ^ zu leben, ieder wil gaarne levee; einen
bij opbod, in het openbaar verkoopen. geliefde, bemiude v., schatje, hartje, Hund -, liefkoozen, streelen.
Ligbende, in. en v. minnaar, vrijer
Licitum, (-s) o., z. m. opbod, hoo- liefje o.
Liebden, v. (vorstentitel), Euer m., minnares, vrijster v., beminde m. en v.
gerbod o.; it. bevel o., geoorloofde o.
Liebens-werth , -würdig ,
Ljctor, (-s, mv. -en) m. (R. g.) -, geliefde, getrouwe beer, neef m.
bijlbundeldrager, lictor m.
Liebe, v., Z. m. liefde, zucht v., (-er, -st) bijv. en b. beminnenswaardig,
Ljctor(en)stab, ( (e)s, stdbe) hartstocht m.; die - zur Freiheit, zur il beminnelijk; -wurdigkeit v. beminneusWahrheit, liefde, zucht; etw. mit - arbei- waardigheid, beminnelijkheid, aanminm. bijlbundel m.
Lidigmann, ( mann(e)s,mv. leu- ten, met liefde, met smaak, met genoe- nigheid, bekoorlijkheid v.
gen; (gemeenz.) than Sic mir die -, and Lieber, bijw. liever, eerder, meer,
te) m., Z. Lehenmann.
Lie, v., ze m. (Zeew.) lijzijde v., sagen Sic mir, doe mij bet genoegen, Z. heb.
plaats v. tegen den wind; zur - verfallen, wees zoo vriedelijk &; 2. liefde, teeder- Liebereif, bijv. nw. rijp voor de
tegenwind m. krijgen; unter der - sein, heid, genegenheid v.; - zu jemn. tragen, liefde, oud genoeg om te beminnen, om
voor den wind beschut zijn; -bord o. lij haben, liefde gevoelen voor, iem. gene- liefde te gevoelen.
boord o. van het schip, tegen het--bord, gen zijn, beminnen; jem. eiw. zu - Chun, Libes –abenteuer, ( - ers, mv.
iets doen uit liefde tot; jem. au - reden, -er) o. liefdesavontuur o., minnarij v.; au/
welk de wind aanwaait.
Lieb, ( -er, -st) bijv. en b. lief, aan naar iems. mond praten, spreken oen te — ausgehen, op minarijen u,tgaan; -anwelkom, gewenscht; es ist mir-genam, behagen; jemn. alle - erweisen, allerlei 'denken o. aandenken o., gedachteais v. der
-, sehr -, Ik ben blijde, zeer blijde, het vriendschap bewijzen; eheliche, kindliche, liefde, liefdesgedachtenis v.; -angelegenis mij aangenaam; das ist mir -, dat ver váterliche, mzitterliche - ,liefde; die - der heit v. liefdezaak,zaak v.der liefde; -angst
mij; mit etty. fur - nehmen, iets-heugt Geschwister gegen einander, liefde tus- in. door de liefde veroorzaakte angst m.,
voor ;lief nemen, zich vergenoegen met; schen broeders en zusters; die - des Nöch- bezorgdheid, ongerustheid v.; -antray
jemn. -es and Gules erzeigen, allerlei sten, naastenliefde,liefde v.tot den naaste; m. aanzoek o. om de hand van een meisje;
vriendschap bewijzen; ich uweiss nicht als die christliche -, de christelijke liefde; -ap fel m. liefdesappel m.; -band o. (tig.)
.-es and Gutes von ihm, ik kan niets Werke der - aben, liefdewerken volbren- band m. der liefde; -baum m. judasboom
dan goeds van hem zeggen; es nare gen; 3. (jegens personen van een ander m., wild joannesbrood o.; -bedurjniss o.
mir -er, 4venn er lebte, ik had liever, ik geslacht), liefde, min v.; seine - erklären, behoefte v. om te beminnen; -begebenzou liever willen, dat hij &; ich móchle -er zijne liefde verklaren; gin Kind der -,een heit v. liefdesvoorval o., Z. -abenteuer;
weinen als lachen, ik heb meer lust tot kind der liefde, der min, basterdkind, - begierde) v. verliefdheid, zucht v. nun
schreien dan tot lachen; -er sterben als natuurlijk kind, onecht kind; eis Lied te beminnen; it. verlangen o. der liefde;
das zu thun, liever &; -er Fleisch wollen, der -, von der -, minnelied o.; (Spr.) die -berg m., Z. Venusberg; -beschwerde v.
als Rrod, liever vleesch &, meer van - gacki lurch die Brille -, de liefde is bezorgdheid v. der liefde; -betheuerung
vleesch houden plan %au brood; er trinkt bliuil; it. alte - roclet izicht, orde liefde V. betuiging Y. der liefde,liefdesbetuiging
kaarsensnuitsel o.; -schtcarz o. lichtzwart
o.; -sehen o. (Gen.) ziekelijk lichtstralen zien o.; -seile v. lichtzijde, verlichte zijde
v.;(fig.) goede zijde, gunstige zijde, licht
v.; -spalier m. kantzuil v., prisma-zijde
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v.; -beweis m., -bezeigung v. liefdebewijs, vredekus m.; -leute m. mv. verloofden m. dilettant in bet schilderen; 2. minnaar,
bewijs o. van liefde; -bewerbung v.aanzoek en v. mv., verloofd paar o.; -lied, (verkl. vrijer, beminde m.
o. om de hand van een meisje; -biree v.,Z. -liedchen) o. minneliedje o.; -lust v. ge- Liebhaber-bühne, (- a) v., Z.
Faustbárne; -blick m. liefdeblik m., ver noegen o. der liefde; -mahl o. liefdemaal -theater. '
Liebhaberei, (- en) v. liefhebberij,
blik, lonk m. van liefde; -blumchen-liefd o.; (bij de eerste Christenen), liefde
m.; -- Christi, Z. Abendrnahl;-maltijd voorliefde, liefde v., hartstocht, smaak
o. kleine ganzebloem v.; -bluthen v. mv.
(Gen.) puistjes o. mv., pukkels m. mv. 3. venusvlek v.; -narr m. verliefde gek in.; das ist so seine -, dat is zijne liefin bet aangezicht; — (aan het voorhoofd), in.; -neigung v. verliefdheid v.; -noch v., hebberij, dat doet bij bet liefst; Bucher
venuspuistjes o. mv.; -bole m. liefdebode Z. -pein; -paar o., Z. - leute; -pein v. sind seine -, boeken zijn zijne liefhebin.; -brief in. minnebrief m.; (verkl.) liefdesmart v.; -p/and o. pand, onderpand berij, zijn lust; er malt bloss aus -, hij
-briefchen o. minnebriefje o.; -brunst v. o. der liefde; -pfeil in. liefdepijl, pijl m. schildert slechts uit liefhebberij, voor
vervoering v. der liefde; - bronstig bijv. der liefde; 2. (Nat. hist.) slakkestekel zijn pleizier.
nw. vervoerd door liefde, innig verliefd; m.; -p/lanze v. doornachtige vlambloem Liebhaberin, (- nen) v. liefheb
minnares, vrijster,-ster,dilanv.;2
-buck o. liefdesroman m.; -bond in., v.; -pilicht v. liefdeplicht, plicht m. der
-bundniss o. liefdesbond m., verbond o. liefde; 2. vriendschapsplicht m.; -probe beminde V.
der liefde; - dichter m. dichter, vervaar- V. beproeving v., op de proef stellen o. Liebhaberisch, bijv. nw. liefdiger m. van minneliederen, minnedich- der liefde; 2. liefdebewijs o.; -qual v., Z. hebberij, voorliefde hebbende.
ter m.; - dichtung V. minnelied o., min- -pein; - raserei V. door liefde veroorzaakte Liebhaber-komódie, (-en) v.
neliederen o. mv.; - dienst in. liefdedienst, razernij v., Z. -wuth; 2. dwaze liefde v.; liefhebberijtooneel o., Z. - theater; -konvrienscbapsdienst, uit liefde of vriend -raub w. ontnemen o. der liefde, liefde- zen t o. liefhebberijconcert, concert o. van
bewezen dienst m., Z. -werk; (je -schap roof in.; - rausch in. (6g.) verliefde d ron - dilettanten; -rolle v. rol v. van minnaar;
armen), liefdedienst in., liefdewerk-gens kenschap v.; -riller m. hij, die op liefdes it. rol v. uit liefhebberij; - theater o. liefuitgaat; -roman in. liefdesroman-avonture hebberijtootieel, tooneel o. van dilettano., weldadigheid v.; -drang m. drang m.
der liefde; -ei/er in. naijver m. der liefde, m.; -sache v. zaak v. der liefde, liefdes- ten.
jaloerschheid v.; heiliger —, heilige lief- zaak v.; -stinger in. hij, die over de liefde Liebherzen, (liebherzte, geliebdeijver, ijver m. voor den godsdienst; zingt, de liefde bezingt; it. Z. - dichter; herzt) bedr. ww. (w i. gebr.) Z. heb -erkldrung v. liefdesverklaring v.; - Tackel' -schleife v., Z. -knoten; -schmeichelei v. kosen.
Liebig, (-(e)s, mv. -e) m. ( Nat.
V. (fig., gemeenz.) fakkel v. der liefde; verliefde vleierij, minnepraat v.; - schule
-jest o. feest o. aan de liefde gewijd, ver V. school v. der liefde; - schwdrmerei V. hist.) bloedvink in.
(Fabelt.) feest o. ter eere-lovingsfet.; verrukking v. der liefde; - schwas v. eed Liebkosen, (liebkoste, geliebkost)
van Amor; -feuer o. vuur o. der liefde; in. van trouw in de liefde; - seuche v., Z. bedr. ww. liefkoozen, kussen, streelen;
-/ieber o. minnekoorts v.; (Gen.) bleek- Lustseuche; -seufzer m. zucht v. der lief- 2. wed. ww. sick -, elk. liefkoozen, kus
vleiend,-sen;3.dbijvwlfkozen,
zicht, maagdenziekte, vrijsterziekte v.; de; -spiel o. verliefd spel, spel o. der
- /lamme V. vlam v. der liefde; - l'rucht v. liefde; - sprache v. taal v. der liefde; -stern streelend.
vrucht v. der liefde, kind o.; - gedanke in. in. der liefde gunstige ster v.; -stuck o. Liebkoser, (-s, mv, Liebkoser) m.
verliefde gedachte v.; -gedicht o. minue- (verkl. - stickchen) o. trek m., bewijs o. liefkoozer, vleier m.; -in v. vleister v.
Liebkosung, (-en) v., Z. liebkodicht, minnelied o., minnezang in.; -ge- van liefde; -that v., Z. - dienst.
cuss m. genot o., genieting v. der liefde; Liebe-strahlend, bijv. nw. stra- sen; 2. liefkoozing, vleierij v.
-geschenko.liefdesgescheak o.;-geschichle lend van liefde; -sucht v. behaagzucht, Liebler, (-s, mv. Liebler) m., -in,
(-nen) v. hij, zij, die allerlei minnarijen
V. liefdesgeschiedenis v., roman in.; -ge- koketterie V.
sprach o. verliefd gesprek, minnepraatje Liebes-trank, trank(e)s, mv. heeft.
o.; -gestdndniss o. liefdesbekentenis, lief- Iraaks) nn. liefdedrank, minnedrank m.; Liblieh, ( -er, -st) bijv. uw. liefedesverklaring v.; -gluck o. liefdesgeluk, -tree v. getrouwheid v. in de liefde, lijk, aangenaam, streelend, aanvallig, aangeluk o. der liefde, mingeluk o.; -gluth liefdestrouw v.; - versiandniss o., Z. -han- minnig, zoet, bekoorlijk; -er Geschmack,
V. liefdegloed in., Z. - /lamme; -gott in. de l; -werbung v., Z. -bewerbung; -werk o. aangenaam, lekker, liefelijk; -es Wetter,
(Fabelt.) god m. der liefde, Amor,Cupido liefdewerk, werk o. der liefde, weldaad v.; aangenaam, zacht, prettig; -e Gegend,
nn.; mv. die -goiter, (verkl.) - gótterchen 2. werk o. des vleesches, der liefde; liefelijk, bekoorlijk; -keit v. liefelijkheid,
o. liefdegodjes, broeders van Cupido; -wonne v. geluk o., wellust m. der liefde; aangenaamheid, aanvalligheid,bekoorlijk-gáltin V. (Fabelt.) godin v. der liefde, -wort o. teeder woord o.; -ivund bijv. nw., heid v.; (van bet weder), zachtheid v.;
Venus v.; -gras o. (Pl.) trilgras o.; -gur- Z. liebewund; -wuth v. minnewoede, (van geuren), liefelijkheid, aangenaamlet in. (Heelk.) venusgordel in.; - handel liefderazernij v.; - zeichen o. teeken o. heid v.; (van de deugd), bekoorlijk
-heidv.
m. minnehandel in., minnarij v.; -heirath van liefde; - sunder in. (fig.) aanloksel
Liebling, (-( e)s, mv. -e) m. liev. huwelijk o. uit liefde; -hof in. minne- o. der liefde, aanleiding v. tot liefste.
Liebe-trunken, bijv. nw. dron- veling, uitverkorene m.; it. (i. k. bet.)
hof in.
Libesioch, bijv. nw., Z. liebe- ken van liefde of verliefdheid, liefdedron- bedorven kind, troetelkind o.
ken; -valer in. lieve vader, God in.; -volt Lieblings-ausdruek, (-druckes,
krank.
Ligbes-kampf, kamp/'(e)s, mv. bi.jv. uw. liefdevol, liefderijk, teeder, mv. -drucke) m. geliefkoosde uitdruk- kamp (e) m. minnestrijd in.; it. strijd in. vriendelijk, bevallig; mit der -vollsten king v.; - beschafligung v. geliefkoosde
tegen de liefde; -kasse v. armenkas v.; Zartlichkeit, met de liefdevolste, uiterste bezigheid v.; -buck o. lievelingsboek o.;
-kind o. bastaardkind, onecht, natuurlijk teederheid; ihr - volles Herz, haar be- - dichter m. lievelingsdichter m.; - essen
kind, kind o. der liefde; -klage v. min- beminnelijk, liefdevol hart; jens. -- be- o., Z. - gericht; -farbe v. lievelingskleur
neklacht v.; - knecht m. slaaf m.der liefde; handein, liefdevol, met liefde, teeder; v.; - gericht o. lievelingseten o.; - get rank
-knoten m. liefdeband, band in. der liefde; -wond bijv. nw. gekwetst door de liefde. o. lievelingsdrank in.; -hund m. schoot
-idee v. lievelingsdenkbeeld o.;-hondje.;
-kónigin v. koningin v. der liefde; -kraft Liebhaber, (- s, mv. Liebhaber)
v. kracht der liefde; 2. liefdekracht,kracht in. minnaar, liefhebber, dilettant in.; gin - laster o. ondeugd v. waaraan iem. het
v., welke de liefde geeft; -krank bijv. nw., - der Jagd, liefhebber; er ist eiu - von meest verslaafd is; - tied o. lievelingslied
Z. liebekranh; 2. behept met venusziekte; Gemdlden, hij is een liefhebber, minnaar o.; -p/'erd o. lievelingspaard o.; -platz m.,
-krankheit V. liefdeziekte v., minneziekte van &, hij houdt veel van &; es kómmt -plätachen o. lievelingsplaats v., lieve
-spiel o. lievelingsspel,-lingspatjev.;
v.; 2. Z. - seuche; -kuhn bijv. uw. door auf den - an, het hangt van den smaak
de liefde bemoedigd; - unsl v. kunst v. af; it. kunstvriend; er ist trein Maler, aber meest geliefkoosd spel o; -stuck o. lieve
o.; - sonde v. zonde v. waaraan-lingstak
van Le beminnen; 2. list v., die de liefde gin -, hij is geen schilder van beroep,
ingeeft; - kun m. liefdekus m.; 2. (H. S.) maar slechts uit liefhebberij, hij is slechts iem. zich het meest schuldig maakt.
(-

-

(-

Lie.
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Lie.

Ligblos, bijv. en b. liefdeloos, gevoelloos, ongevoelig, onverschillig, koud;
-er Mensch, ongevoelig, gevoelloos, hardvochtig; jem. - behandeln, hardvochtig,
onverschillig; - urtheilen, onverschillig,
onmeedoogend; 2. zonder liefde, geeue
liefde gevoelende.
Lieblosigkeit, (-en) v. liefdeloosheid, gevoelloosheid, onverschilligheid,
hardvochtigheid, onmeedoogendheid v.;
2. liefdelooze (laad, hardvochtige bande ling V.

Lie.

- kundig bijv. nw. liederen kennende. Lieferungs-contraot, (-(e)s,
Li_ederlich, (er, -st) bijv. en b. mv. -e) m., Z. -vertray; -geld, -heu,
(i. k. bet.) liederlijk, slecht, naar, ake- -kom, -strop 4, requisitie, oorlog sbelaslig; -e Arbeit, akelig werk; -er Wein, ting v. van geld, hooi, koren, stroo &;
naar, slecht; -e Kteidung, liederlijk, ge- -schein m. bewijs o. van gedane aflevelapt, verwaarloosd; -es Geld, akelig; -er ring; - verfrag m. (Fin.) verdrag, contract
Lohn, Preis, schandelijk; 2. - gekleidet,' o.omtrent te doene leverantie; -weise bijw.
liederlijk, in lompen; -geuáht, slordig;' bij afleveringen, in afleveringen; -nahl v.
-er Arbeiter, achteloos; eine -e Haushal- aantal o. afleveringen; -zeil v. tijd m. van
tung, slordig; verwaarloosd; 3. liederlijk, levering, van aflevering; -zettel m. afleloszinning, lichtzinnig, buitensporig, ach- veringsbrief m., factuur v.
teloos, ordeloos; -es Mddchen, slecht;
Lieg(e)ambosz, ( - es, mv. - e)
Libreieh, -er, -st), bijv. en lief- -es Weibsbild, publieke vrouw; - leben, m. (Ketelm.) ire een blok hout liggend
derij k, menschlievend, minzaam, goedig, liederlijk, lichtzinnig, in ongebonden aambeeld o.
leven; -er Ort, liederlijke plaats v.;-heid
welwillend, medelijdend; -behandeln, toeLiegegeld, (- (e) s, mv. -er) o.
gevend, liefderijk; - zurecht weisen, vrien- (gem.) bordeel, hoerenhuis o.; Bruder-, (Zeew.) leggeld, liggeld o.; it. schade
delijk; -er Rath, vriendelijke raad; gegen losbol m.; -keil v. liederlijkheid, licht
voor bet wachten; -haus-vergodin.
Jedermann - sein, minzaam, vriendelijk,
buitensporigheid, achteloos--zinghed, o. quarantainebuis, wachthuis, lazaret o.
voorkomend.
heid, ordeloosheid, loszinnigheid, losban
Liegen, (tag, gelegen) o. ww. onr.,
-dighev. ro. h. en s. liggen, gelegen zijn, uitgeLiebreiz, (-es, mv. -e) m. bekoorlVkheid, schoonheid, aanvalligheid, aan
Liedern, (liederte, geliedert) beulr. strekt zijn, gelegd zijn; im Bette -, lig-minghedv. WW. met Ieder bekleeden, overleeren; 2. gen, bedlegerig zijn; zul der Erde -, lig
uitgestrekt zijn; ich habe of bin-gen,
Liebreizend, bijv. nw. bekoorlijk, (Volkst.) kruit op de pan doen, het laad
-gat weich, hart gelegen, ik heb hard & geleruisten.
schoon, aanvallig, aanminnig.
Liebschaft, (-en) v. mianarij, Lider-nadel, ( - n) v . ruimnaeld gen; jemn. in den Armen -, in iems. ar
liggen; ausgestrekt da -, uitgestrekt-men
vrijerij v., minnehandel m., genegenheid, v.; -reich bijv. nw. rijk in liederen, sangliefde v.; sie war seine erste -, zij was rijk; -sammiung v. verzameling v. van neerliggen; im Grabe -, liggen, rusten,
zijne eerste liefde; er hat immer eine liederen of liedjes; it. liedjeszanger m.; begraven liggen; (op grafsteeneu), hier
kleine -, hij heeft altijd eene of andere -stinger m. liedjeszanger m.; (eertijds), liegt c', hier ligt (begraven); (Bouwk.)
zanger, minnezanger, troubadour in.; der Stein liegt gut, ligt goed, is goed geminnarij.
Liebste, (der, die, das), Z. lieb; der -spiel o. zangspel, blijspel, spel o. met plaatst; dieser Balken liegt kohl, ligt ge-,bruidegom,echtgenoot m.; die -, bruid, zang, vaudeville v ; -sprache V. zangerige, bogen, hol; sein Kleid liegt ibm gut am
zoetvloeiende taal, taal v., die geschikt is Leibe, zit hem goed &; das liegt nicht an
echtgenoot(e) v.
Lieb-stbckel, (-kels, mv. -kel) voor den zang; -tafel v. liedertafel v., Z. seinera Orte, dat liet niet op zijne plaats;
m. (Pl.) lavas v.; -loafer m. lavaskever -krans; -tans m. dans m. met zang; 'Cie Uhr 4' irgendwo - lassen, ergens
m.; -thdtig bijv. nw. liefdadig, weldadig, -vers m. vers o. van een gezang of lied, laten liggen; lassen Sie das -I, laat dat
het welzijn van anderen bevorderend, -ivalse v. rol v., cilinder m. van een liggen, blijf er af!; er liesz Alles - and
slehen, hij liet alles in den steek; (Pl.)
algemeen, nuttig; --keil v. liefdadigheid, orgel &.
weldadigheid, weldaad v.; -werth hijv. Liederung, (-en) v., Z. liedern. -der Stengel, liggend, omgevallen; krank
nw. (veroud.) geliefd, bemind, waard, Liedes$ug, (-Jlug(e)s, mv. - /lage) -, zu Bette -, bedlegerig, ziek zijn; am
m. lyrische vlucht, dichterlijke geest Fieber krank -, met de koorts te beul lig
dierbaar; -e Eltern, geliefde ouders.
-driftv.
dieses Feld liegt vol--gen;2.(mz)
Lied, (-(e)s, mv. -er) o. (Maz.)
Lied lohn, ( (e)s) m.,z.m. dienst - ter Steine, Iigt vol, is geheel overdekt met;
lied o., gezang o., zangstnk o.; . lied,
-lóhner
der Koffer liegt voll Geld, zit, is vol geld;
gedicht, dichtstuk, vers o.; geistliche -er, bodeuloon, dagloon, daggeld o.;
3. gebogen zijn, in gebogen houding lig geestelijke liederen, gezangen o. mv.; m., Z. Tuglohner.
das hohe -, bet Hooglied; eis - au[ jem. Lieferant, (-en, env. -en) m. leve- gem; bei jemn. -, bij iem. liggen; auf den
Knien -, op de knieën, geknield liggen;
machen, een lied, vers, gedicht o.&; (fig.) rancier m.
immer das alle - singen, altijd liet oude' Lieferer, (-s, mv. Liefcrer) m., Z. zu jems. Fuczen -, aan iems. voeten lig
(Schermti.) seinem Gegner auf der-gen;
liedje zingen, altijd hetzelfde vertellen; Lieferant.
Liefern, (lieferte, geliefcrt) bedr. Klinge -, den degen op dien zijner tegen(Ontl.) lid, gewricht o.
Liedehen, (verkl.) o. liedje, versje, ww. jemn. Wein -, leveren, voortien van; partij laten rusten; -der Dachstuhl, lig
den Zehnten -, betalen, afdoen; einer Arstaande; -de Schrift, schuin.-gend,schui
gedichtje, couplet o.
Liedeln, (liedelte, geliedelt) o. wev. mee Lebensmittel -, verschaffen, voorzien cursief schrift; 4. (fig.) liggen, rusten,
^ van; er hat 100 St rick Belie fert, geleverd; zich bevinden; er hat das Geld bereil -,
een liedje, deuntje zingen, neuriën.
Lieder - absatz, ( - satzes, mv. - sit- eine versprochene Arbeit -, afleveren, ver hij heeft geld liggen; dieser Wein hat
eis Werk, eine Schrift -, afle--schaflén; lange genug gelegen, deze wijn heeft lang
Ise) m. afdeeling v. van een gedicht &,
vers, couplet o.; -abschnitt m., Z. -ah- veren, uitgeven; (fig.) eine Schlacht -, genoeg gelegen, is oud genoeg, is lang
sat:; -buch o. liederenboek o., verzame- leveren; einen -, ruïneeren, arm, onge- genoeg in den kelder geweest; das Bier
ling v. van liederen of gedichten, verzen - lukkig maken; das wird ihn vollends -, liegt auf den, Fasse, ligt op het vat; -de
boek o.; 2. gezangboek o.; -buhne v. dat zal hem geheel en al ruineeren, arm Grinde, vaste gronden m. mv.; -des Geld,
(Bergw.) stellage v. om de waterpijpcu maken; einen Kranken -, van kant hel liggend, renteloos, gereed geld; (fig.)
naar de andere wereld zenden; Tel--pen, es liegt mir in allen Gliedern, ik gevoel
met Ieder te bekleeden; - componist m.l
B eene afgematheid door alle leden, ik gemuziekmeester, muzikant m., die liede- ler, Gláiser -, in stukken werpen.
ren componeert; dichter, —in, dichter Lieferung, (-en) v. aflevering v.; voel eene zwaarte, loomheid & door; es
m., dichteres V. van liederen, lyrische (aan een leger), aflevering v., krijgsbe- liegt mir auf der Brust, ik heb het bedichter,-dichteres, liedjesdichter m.,lied- hoeften V. mv.; 2. levering, aflevering, nauwd op de borst; das liegt mir schwer
jesdichteres v.; -dichtung v. vervaardi- leverantie v.; (Hand.) Geschil /le auf -en, auf dem Herzen, dat ligt, drukt &; es liegt
gen o., vervaardiging v. van liederen; leverancien v. inv. op tijd; tie jáhrlichen mir au f derZange, het ligt mij op de lippen;
-haft bijv. en b. op de wijze van een -en, aflossing v.; (Boekti.) die erste - eines das liegt mir noch immer ira Sinne, dat
lied; -krans m. liederkrans m., toon- Werks, eerste aflevering v., eerste ge- is mij nog niet uit bet hoofd, uit de gekunstlievend gezelschap o.; -kunde v. lie- deelte o.; (Krijgsw.) -en ausschreiben,, dachte; dieses Pferd liegt schwer in der
Faust, is zwaar op de hand; in Streit mit
derenkennis v., kennis v. van liederen; requireeren.
(

-

-

-

Lil,

Lie.

Lin.

Lien–bahn, (-en) v. lijnbaan,
met; (van eene vrouw), in den Wochen, touwslagerij v.; -baum m., Z. Lerchenin de kraam liggen; einander in denHaa- baum; -brett o. (Zeew.) windplank v.,
ren -, elk. in het haar zitten; das liegt windblok o.
vor Auyen, dat isduidel 1c, klaarblijkelijk, Liene, -n) v. (PI.) Z. Lilischweide.
dat ligt voor tie hand; 5. gelegen cijn,
Lien – garn, ( - s) o., z. m. I jnga liggen; sein Haus ist gut gelegen, liegt ren, touwgaren o.; -gut o. touwwerk o.,
auf einem ffiigel, is & gelegen, ligt, staat allerlei touw o.; -lau/'en o. jagen, trekop een heuvel; das Heus liegt geyen Mit- ken o. van schepen; - schieszer in. lijn
lag, is naar het zuiden gelegen; das Landmatroos m.,die de lijn, het touw,-schietr,
gut liegt eine Meile von der Stadt, ligt, den harpoen laat afrollen; -sehlieszer m.
is & verwijderd; i'n Felde, ins Quartiere' touwslager, reelpniaker nr.
-, (van soldaten), liggen, gelegerd zijn;
Lienterie, v., z. m. (Glen.) spijsin einer Festung -, liggen, in garnizoen hint), rnaagloop, buikloop m.

jernn. -, in strijd zijn met, in twist zijn

-

(
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-artig; -anllits o. (fig.) gelaat o. zoo
wit als eene lelie; -arm m. lelierank v.;
-armig bijv. nw. met lelieranken; -artig
bijv. uw. lelievormig, lelieachtig; -banns
m. leliestruik m.; -blass bijv. nw. zoo
wit als eerre lelie; -bla!t o. lelieblad n.;
-brust v., -busen m. sneeuwwitte borst
V. of boezem in.; -rdrmig bijv. en h. Ie
als eene lelie; -geruch m. geur-lievorn,g
m der leliën; - glóckchen o. lelieklokje,
klokje o. met lelieblaaiijes; -gran o.

(Schild.) groen o. van den regenboog;

-hals m., -hand, -haul v. blanke, sneeuw
hals m., hand, huid v.; -hyazinthe-wite

zijn; vor ei2 er Festung -, liggen, gele
Lientgriseh, bijv. nw. tot den v. hyacintlelie v.; -kdl'er m. leliekever
zijn, kampeergin; it.-gerd,kainp^l maagloop behooreude.
m.; -krans m. leliekrans m.; -kreu: o.
eene vesting belegeren; in Besataung -,
Lin – wachter, ( - Iers mv. - ter ) (Wapenk.) met leliën bedekt of versierd
in bezetting of garnizoen liggen; er liegt UI. (Zeew.) lijnwachter, kabelwachter m.; kruis; - naeken m. (fig.) lelie- of sneeuwimmer fiber den Bhchern, hij At altijl in - tuinde v., Z. - breit.
witte nek m.; -narzisse v. lelienarcis,
de boeken; jemn. au( dens Ha/se -, iein. Lier, (-(e)s, inv. -e) m. (Zoute .); haakbloem v.; 2. Z. Narzisslelie; -ól o.
tot last zijn; in den Ohren -, geen rust haar+lmunr m.
lelieolie v.; - schutter V. (fig.) lelie- of
laten, zaniken; stille -, stilhouden, op.
Liesch, ( -ss, mv. - e) of Liesch- sneeuwwitte schouder m.; -slab m. (Wahouden; auf dein Wege - bleiben, blij- gras, ( grases, mv. gráser) o. liesch, penk.) met leliën versierde of bedekte
ven liggen; unter der Last - bleiben, ou- liesgras o.
staf in.; -stein m. leliesteen m.; - stengel
der den last bezwijken; 6. rusten; diet Lieschen, (-s, Inv. Lieschen) o. m. leliestengel m.; -vogel in. lotnnsvlinArbeit - lassen, laten rusten, staken; Han- Befje o. (een vrouwennaam); (Pl.) faut der m.; -weis; bijv. nw. zoo wit of blank
del and Wandel liegt, Ile handel staat -, murik v., rnuurkruid o.
als eene Idle; 2. o. zelst. leliewit o.;
-

-

-

der Unterschied liegt darin, doss c ', Lieschkolbe, (-a) v. rist v .lieschhet onderscheid ligt, zit, bestaat daarin; gras; 2. waterkoir v.
hierin .'iegl ein groszer Sinn,h ieri n schuilt, Liese, (-n) (Seri.) spitse blaasbalg ligt eene groote beteekenis; II. oup. ww. pijp v.; 2. (Bergw.) nauwe kloof V.
gelegen zijn, afhangen, aangelegen zijn,
Lieszpfund , (-pfund(e)s , mv.
gewichtig zijn; es liegt viel, wenig, niches -^'fuade) m. Lijtlaudsch pond, Iijspond o.
daran, daaraan is veel, niets, weinig ge- Liestlien, (-e) v. (Zeew.) seizings
legen; daran liegt ihm nichts, kano ihm V. 111v., rabandeu nn. ntv.; 2. zesdraadsch
nichts gelegen sein, daaraan is hein niets lijn V.
gelegen, daar geeft hij niets om, dat is Lieutenant, (-s, env.-s)m.(Krijg;shem onverschillig; was liegt daran?, wat iv.) luitenant, officier in.; - stelle V. lui stil;

-

- wurm m., Z. - ká fer; - zaunblume a. bergaffodil v.; -ziriebel m. lelielol m.
L'liputer, (-s. mv. Liliputer) m.,
–in, k -ne'e) v. lilliputter in., bewoner
m., bewoonster v. van Lilliput; 2 dwerg
m. en v., klein persoon m.
Lilisehweide, (-n) a. dieven
meelbloem V.
-kruido.,

Li11a, o., Z. Lila.
Limande, (-n) V. schar v., kleine

.
schol v.
kan (lat schelen ?; daran liegt Alles, daar- tenantsplaats, officiersplaats v.
Limangie, v ., z.nn.dood hongeren o.
aan is alles gelegen, dat is de zaak, dat
(-baum(e)s, ma. -bdu, (-(e)s, mv. -e) o.
is het belangrijkste; raas liegt an ihm?, (Outlk.) band,gewrichtsband m.,geellraar, me) m. sorheboom, spreeuwboom m.
wat 1s er aan hem gelegen ?; was liegt ligament o.
Limbus, (out,.) mu. rand, zoom m.
mir an seiner Meinung?, wat hekemmer Ligatur, (-en) v. (Heelk.) laatband van een kleed.

LigamQnt

Lime, (-n) v., Z. Limone (2).
Limitjren, (limilirte, limitirt)
verbinding, koppeling v.; 2. (-en) v. dub- bedr. ww. (Hand.) beperken.
Limito, Ljmitum, (onto.) o.
bele Letters, twee of meer letters v. mv.
(Hand.) hoogst of laagst bepaalde prijs
op een staafje.
Ligiren, (ligirle, ligirt) bedr. ww. m., maximum, minimum o.
Limma, (-s. mv . Limmata)o.(Mnz.)
(Muz.) verbinden, koppelen; (Muntes.)
het allooi geven, smelten; (Scherink.) interval o., tuisschentoon m.
Limoklonie, v., z.m. hongerden Degen -, uit de hand slaan.
Likijr, (-s, Inv. -e) m. likeur v., (101)11 M.
door distillatie of overhaling verkregen Limonade, (-n) v. limoenwater,
vocht o., sterke drank m.; -glaso. likeur- citroenwater o., limonade V.
Limon gde–masher, –schenk,
glas, likeurglaasje o.; -service v. schenk
voor likeur; -wein in. likeurwijn m.-blaso. —in, limonade -maker, -verkooper m.,
Lila, Lilak, (-s), Li1as, (ooh.) limonadeverkoopster v.
u. (1'I.) sering v.; 2. paarse kleur v., Lim&^nehen, (verkl.) o. kleine Iituoen in.
paars o., lilakleur v.
Lila-b1au, o., -farbe, v. paa r - LimQne, (-n) V. (Pl.) citroen m.;
ee kleur v., lila o.; -farben bijv. nw. 2. li rnoen m.
paarskleurig, paars.
LimQnen-baum, (-baum(e)s,
Lelie, (-n) v. (Pl.) lelie, lelieplant ma. -baume) in. limoenboom in.; -saft,
v.; Mailde of heidnischc -,wilde, Turksche, -syrup m. litnoensap 0., liinnenstroop v.;
roode lelie, berglelie v.; 2. lelie, lelie - -schale v. limoenschil v.
bloem v.; weisa wie die -, zon wit als Limpf, (-(e)s, inv. -e) m. (Boschw.)
( vaneen boom), top m., kruin v.; 2. nieuw
eene lelie.
Lilieartig, bije. nw. lelieachtig, jong hout o., uitspruitsels o. mv., afleggers m. mv.
als eenti lelie.
Lelien- aftodill, (-(e)s, mv. -e) Linbaum, (-baum(e)s,mv. -báume)
m. atlodillelie v.; -áhnlich bijv. nw., Z. m., Z. Limbauns.

ik mij om zijn gevoelen ?; an ihm ist nichts m., l-iatverband o.; (Di ukk.) dubbele
gelegen, es liegt mir nichis an ihm, aan letter, koppelletter, stukletter v.; (Mul.)
hein is niets gelegen, hij beteekent bij

mij niets; Ill. 0. zelfst. liggen o., Liggende

houding v., ligging v.
Liegend , bijv. en deelw. liggend,
gelegen; -e Schrift, cursief; -e Guter, onroerend; -e o. (Bergw.) grond m. onder
de ertsader; 2. liggende o., wat ligt.

Liegenheit, Liegenschaft,

(-en) v. vast goed, onroerend goed o.

Liegeplatz, (-platzes, mv. -pliiize)
m. ligplaats v. (van schepen).
Leger, (-s, mv. Lieger) in. (Hand.)
die voor een handelshuis iu commissie
verkoopt, maar niet reist, commissionair,
agent m.; (Wol.) onderste blad o. van de
wolschaar; 2. (Zeew.) ligger,lichter m.;it.
mv. (van een schip), buikstuk o.,vrang v.
Liegerbord, (- (e) s, mv. -e) m.
(Zeew.) Z. Lie.
Liegerwall, (-(e)s) m., z. m., Z.
Legerwall.

Liege–stonde, (-n) V. (Bergw.)
rustuur, schoftuur o.; -tag m. ligdag m.
(van schepen); -zeil v. (Ze.;w.) ligtijd
m., quarantaine v.
Lien, (-en) v. lijn v., kabel m., kabeltouw o.

Limbaum,
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Lin.

Lind-bait,

(-barl(e)s,

Lin.

Lin.
mv. -bdrte

Linear, bijv. nw. wat door lijnen our Linken, links; jemn. -er Hand sitsen,

m. gewone olm(boom) m.; -bast, -bauz geschiedt, op lijnen betrekking heeft.
m., Z. -bart; -drache of -wurm m. draal k Lineiren, (lineirle, lineirt) bedr,
m., monster o.; it. duivel m.
WW., Z. liniiren.
Linde, (-r, -st) bijv. en b., Z. ye. • Linie, (-n) v. (Wick.) lijn v.; schielinde.
ie -, schuinsche lijn; Bilure nach derLinde, (-n) v. (Pl.) linde v., linde. . pflanzen, naar de lijn, in rechte lijn; ire
boom m.; -a, geslacht o. der lindeboo. gerader -, in rechte richting, als eene
men.
rechte lijn; (Krijgsw.) - machen, eene

Linden—allee, (-n) v. lindeulaan
laan v. van lindeboomen; -bast m. taaie
binnenschors v. der linde voor touw•
werk o.; it. lindebast m.; -baum m. lin.
deboom m., linde v.; -biact o. linde-

linie formeeren, front waken; das Heer
bot eine grosze -, een groot front; (Zeew.)

- machen, eerie lijn vormen, naast elk.
Schiff von der -, linieschip o.; 2.

varen;

aan iems. linkerhand of linkerkant, links
van iem. zitten; - of -s sein, Z. links; die
-e Seite, (van laken), verkeerde kant m.;
(Rijk.) -e Hand des Reiters, linkerhand,
achterliand v.; (Zeew.) -e Seite eines

Schi/[es, bakboord o.; (fig.) Z. linkisch.

Linke, (-n) v. linkerhand v.; 2.
(Pol.) linkerzijde v.; duszerste -, uiterste
linkerzijde v.
Linkheit, ( - en) v. linkschheid,
onhandigheid, lompheid v.
Linkisch, bijv. nw. linksch, onhandig, lomp; sicla - bei etw. henchmen,
onhandig, lomp te werk gaan.
Links, bije. links, aan de linkertijde, aan den linkerkant; rechts and -,
rechts en links, heen en weer; - ab, links,
aan den linkerkant, ter linkerzijde; - her,
van den linkerkant; - hin, raar den linkerkant; - unz,linksom; (Krijgsw.) - urn
kehrt 1, linksom keert!; 2. links, met de
linkerhand; - schreiben, essen, links, met
de linkerhand; er, sic ist -, bij, zij is

(Hand., Muz.) lijn, streep v.; (Aardr.)
linie v., evenaar m., middellíju v.; die
Lindenbiatterpapier, ( - s) o Vólker unter der-, onder de linie; (Zeew.)
papier o. van lindebladeren.
die - passiren, durchschneiden, de linie
Linden -bliithe, ( - n) v. linde passeeren, onder de linie doorvaren;
bloesem m.; ---nthee in., —uucasser o, (Boekt.) (aan den rand van een boek),
lindebloesem -thee v., -water o.; -gans lijntje o., lijn v., filet o.; 3. lijn, streep v.,
m., Z. -allee; hola o. lindenhout o.; -ho- regel rn.; die -n in einem Buche -, de
nig m. lindenhoning m.; -kohle v. uit regels; die erste - einer Flolle, gelid o.;
lindenhout gestookte houtskool v.; -laubt 1. (Geslacht.) von jemn. in gerader - ab V. priëel o. van lindeboomen; -taus v. stammen, in rechte lijn, geslachtslijn v.;
lindeluis v.; -mislel V. lindemistel v.; iiiinisliche, weibliche-, mannelijke, vrou- links(ch); (fig.) er ist nicht -, bij is alles
-motte V., Z. -schwärmer; -ól o. linden- welijke linie v.; 5. (Landm.) zwei Fusz, behalve linkscli, is niet onhandig; - and
houtolie v.; -samen m. lindezaad o.; -sau- sechs Zoll, vier -, tien voet, zes duim, rechts sein, met beide handen kunnen
ger m., Z. -schu+firmer; -schildlaus Y. vier lijn(en); (Waterb.) - Nasser, Wa- schrijven&; 3. verkeerd ;(Volkst.)Iiuksch,
lindekermes o.,lindeschildluis v.;-schwdr- terliju v.; (Vest.) die -n stiirmen, de lij- onhandig, lomp; eipa Kleed - auziehen,
mer m. lindevlieg v.; -s`rasze V. met lin- nen bestormen; (Uandw.) -n der Hand, verkeerd, met de binnenzijde buiten;
deboomen beplante weg m., straat v.; lijnen v. mv. der hand; -ungliickliche —, etw. - ausrichten, thun, lomp, onhandig;
-vogel m., Z. -schwarmer; -wald m. lin- ongeluk voorspellende lijnen v. mv. in de er [dag! Alles - an, hij begint alles ver
onhandig; Sic sind -, gij ver-kerd,vn
denbosch o.; -weg m., Z. -strasze.
hand; (Boekdr.) regel m., lijn v.; (Drukk.)
-gistu.
Linderer, ( - .4, mv . Linderer ) rn. scheidingslijs v., filet o.; die Zeilen nail
hij die verzacht, verlicht &; der - meiner -n durchschieszen, lijnen tusschen de Links-hórnchen, (-chens, mv.
Leiden, hij die mijne pijnen verlicht.
regels plaatsen; 7. lijn v., koord, touw o.: -chen) o., Z. -schuecke; -coacher m. (geLindern, (linderte, gelindert) bedr. (Zeew.) lijn v.; (Vissch.) lijn v., snoer o. meenz.) rechtsverilraaier, knoeier m.;
ww. verzachten, verlichten, doen beda- L3nien-Blatt, blatt( e)s, mv, -schnecke V. (Nat. hist.) eenschalige
ren, verminderen; den Schmerzen, Kurn- -blátter) gelijnd papier o. om recht te schelp v. met spiraal van omgekeerde
mer -, verzachten, lenigen, verminderen; schrijven, transparant o.; 2. (Pl.) lijn- richting; -schraube v. verkeerde schroef
(Gen.) die Schmerzen -, verzachten, ver of streepvormig blad o.; -blátterig bijv. v.; - schend bijv. nw. (van een borstbeeld
matigen, lenigen; 2. wed. ww.-lichten, nw. (1'l.) met lijaivormige bladeren; -%e- op munten), naar den linkerkant ziende,
Bich -, verzacht worden, gematigd wor- der v. trekpen v.; -fórnaig bijv. en b. lijn links ziende; -lasche v. onhandig, lump,
den.
-hol; o. liniaal v.;-vormig,step; linksch persoon m.
Linderung, (-en) v. verzachting, -naht v. (Heelk.) streepvormige naad en.; Linnen, bijv. en b., Z. leinon; -paverlichting, vermindering, leniging v.; -papier o. gelijnd papier o.; -perspective pier o. vlaspapier, papier o. uit vlas, linich spore -, ik gevoel eenige verlichting.' v. (Teek.) lijnperspectief v.; -regiment o. nen of lompen vervaardigd.
Linderungs-balsam, (-(e)s, linieregiment o.; - schacht m. vierkante LinQmple, LinQn, (-s) m., z.
mv. -e) m. lenigende balsem, balsem m. lijn v., die slechts een tiende dikte heeft, m. kamerdoek, garen gaas o.
tot verlichting der pijn; -midel o. ver Z. Schacktlinie; -schcff o. linieschip o.; Lense, (-n) v. (verkl. Linschen o.)
middel, pijnstillend middel o.;-zachtend -steins m. (Delfst.) lijn- of liniesteen m.: (l'l.) li aze, erwt v.; einer - grosz, ter
(fig.) verlichting, verzachting v.; -p/ia- -system o. (Huz.) diatonische schaal of grootte van eene erwt; wdlsche -n, valster o. verzachtende pleister v.; -salbe v. toonladder v.; -truppen v. mv. linictroe- melee vuilboom m.; it. Z. Linsenbaum;
zalf v. ter verlichting.
pen m. nov.; - infanterie V. infanterie V. (Gez.) lens of lins, geslepen lens v.; mit
L4ndetuch, (-tuch(e)s, mv. -tu- van linie; -verji ngung v., Z. -perspective; einer - lesen, met een vergrootglas; (Ontcher) o. stuk o. lijnwaad o. met strikken - zieker m., Z. -fader; it. (Muz.) lijntrek^- lk.) kristallens o.; (Huish.) Z. Lianse.
ker m., lijnpen v., nastraal m.; 2. lijnenLinen-acker, (-ackers, mv. äcom den ketting vast te malen.
Lindhart, bijv.nw. eenigszins hard, trekker, liniëerder m.; -zuq m. streeplijn her) m., Z. -leid; -Baum m. klapbesseboum, linzeboom m.; -hein o. (Ontlk.)
v.; it. pennetrek m.
week en hard, elastiek.
Lindigkeit, v. zachtheid, zwak- Lenig, bijv. nw., Z. gerad-, krum-, sesambeen, gewrichtsbeen o.; -buschel
m. verward linzenstroo o.; (6g.) verward,
heid, toegevendheid v., Z. Gelindigkeit. jun[-linig 4.
Lin.dleder, (-s) o., z.m. zacht le- Liniren of linieren, (lini(i) rte, verstrooid persoon m.; -druse v. linsvor(d)er, gemzenle(d)er o.; -wurm m., Z. lini(i)rt) bedr. ww. liniëeren, lijnen; mige klier v.; -era o. linsvormig erts o.;
-/eld o. met linzen bezaaid veld, linzenLinddrache.
Papier -, lijnen, liniëeren.
LineJ ., (-(e)s, mv. -e) o. liniaal v.; Liniirung of Linirung, v., Z. veld o., linzenakker m.; -fórmig bijv. en
b.linsvormig,bolgeslepen,convex; (Heelk.)
(Meub.) schuifa v.; langex -, roede v.; muren.
(Wisk.) vizierliniaal v., diopter o.; 2. Liniment, (-s, mv. -e) o. (Apoth.) —es Messer, lensvormig mes o.; - gericht
bijv. nw. de lijnen betreffende, in rechte vloeibare zalf v., vloeibaar smeer- of o. linzengerecht, kooksel o. van linzen;
- perste v., -getreide o. mengkoren o.;
lijn voortloopende.
strijkmiddel o.
Lineament, (-(e)s, mv. -e) o. trek Link, bijv. en b. linksch, links; die -glas o. linzeglas o., lens v.; -gras o, onm., lijn V. op bet gelaat, gelaatstrek, -e Band, linkerhand; die -e Seite, de echt riet o.; -kicker m., Z. Linse; -kórgezichtstrek m.
linkerkant m.; -er Hand, sur -en Hand, per m. (Ontlk.) kristallens, ooglens v.;
blad o.
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-kraut o. waterlinze v.; - kummel m. ge- Liquidator, (-s,mv. -en) m.sch uld- Lithograph, (-en, mv. -en) m.
neeskrachtige komijn m.; -mahl o. lin- vereflnaar m.. hij die met pie verel%uing steenschrijver,steenteekenaar,steendrukzenmaal o.; -schwamni m. lensvormige der schulden & belast is, liquidator m. ketn, lithograaf m.

paddenstoel m.; -stahl m. (Dr.) leesstaal
o., lensijzer o.; -stein m. lensvormige
steen, kuitsteen m.; -suppe v. linzensoep
v.; -wicke V. vierzadige wikke v.; 2. vezelig wikke v.; -zdhler m. (fig.) snuffelaar,
gortetelder, potkijker m.
Lippehen, (verkl.) o. lipje •o.,
kleine, dunne lip v., Z. Lippe; 2. (PL.)
lipvormig bloemblad o.
Lippdublett, (-(e)s, mv. -e) o.
(Nat. hist.) fluitvormig schelpdier o.
Lippe, (-n) v. lip v.; -dicke -n,
dikke lippen V. mv., Z. Ober -, Unter-

Liquideren, (liquidirte, liquidirt) Lithographic, v., z. m. steen bedr. ww. vereffenen, afrekenen, liqui•- schrijfkunst, steeuteekenkunst, steen drukkunst, litbographie v.; it. (mv. -n)
deeren.
Liquor, (-s) rn., z. in. vocht o.; it. steendrukplaat, gravure, litographie v.
Lithographiren, (lit hographine,
sterk water o.
Liquorist, (-en, env. -en) m. li - lithographirt) bedr. ww. steenschrijven,
steenteekenen, steendrukken, lithograkeurstoker, distillateur, brander in.
Liseriren, (liserirte, liserirl) bedr. pheeren.
Lithographir—papier, ( - s) o.,
ww. met koord b:;zetten.
Lisier-arbeit, (-en) v. (Pass .) z.w. steendrukkerspapier,lithographeer-

oplegsel, boordsel o.;
band, koord o.

-band o. boord - papier o.; -stein in. steendrukkerssteeu,
lithograpliische steen m.

Lithogrgphisch, bijv. nw. de
lippe; (van een aap, eene koe &), lip, Lisp(e)ler, (-s, mv. Lisp(e)Ier) in., steettdrukkunst betretlend, doof steenhanglip v.; es soli nicht fiber meire -n —in, (-nen) v. fluisteraar, lispelaar m., drukkunst voortgebracht, lithographisch.
Litbolog, (-en, mv. -en) m. steen kommen, het zal niet over mijne lippen fluisteraarster v.
korren; sich die -n, in, au/' die -n beissen, Lispeln, (lispelte, yelispelt) o. ww., kenner, steenkundige, litholoog m.
(van toorn, ongeduld) op zijne lippen m. h. en bedr. ww. (van den wind),sui- Lithologie, v., z. m. kennis v. der
bijten; die -n uu[wer(en, den neus op- zen, ruischen; 2. fluisteren; 3. lispelen, steenen, steenleer, beschrijving v. der
trekken; (Pl.) lipvormig gedeelte o. van lispelend spreken; (van beken), murme- steenen, lithologie V.
LitholQgisch, bijv . nw steertkuneene bloemkroon; obere -, helm m. of l e n; (van vogels), kweelen.
bovenlip v.; Muntere -, baard m. of onder- List, (-en) v. list v., streek m., dig, steenbeschruvend, lithologisch.
lip v.; (Zeew.) kerf, gleuf v.; it. (Timm.) kunstgreep, behendigheid, sluwheid v.; Lithophyt, (-(e)s,mv.-e) m.steen- yebrauchen, list gebruiken;durch - seinen plant v., koraalgewas o., plaatsteen m.,
kerf, keep, inkeping v.
Lippeln, (lippelte, gelippell) o. ww. Zweck erreichen, door list zijn doel be- plantversteening v.
reiken; au/' eer:e - sinnen, op list zinnen, Lithostrgt(um), (-s, mv. Lithode lippen bewegen.
strale) o. ingelegde vloer in., mozaïeke
Lippen -andacht, v. werktuige- op list bedacht zijn.
lijk gebed v.; -band o., -bandchen o. Leste, (-n) v. lijst, rol v., staat m., vloer in.
(Ontik.) samenvoeging v. der lippen; opgaaf v., register o., catalogus m.; Sol- Lithotomie, v. blaassnede, steen-blame v. lipbloem v.; -buchstabe m. lip- delen in die - eintragen, op de rol in- snede v.
letter v.; -drdse v. (Ontlk.) lipklier v.; schrijven; (Rechtspr.) die - der Ge/an- Lithotomist, -en, mv. -en) m.
- fisch m. lipvisch m.; -formig bijv. en b. genen, gevangenisrol v., proces-verbaal blaassnijder, steensnijder, steen- operateur m.
lipvormig; -f hler w. dier o. met voel - o. der gevangenis.
spitsen aan de lippen; -gebet o. gebed o. Lestel, (-s, mv. Listed), Listeau, Litter Tisch bijv. en b., Z. literarisch.
met den mond; -hdndchen o. (Nat. hist.) (orb.) m. pilaarlijst v.
tor V. met goudgele lippen; -faut (er) m. Listgewebe, ( -bes, my. -be) o. Littergt, (-en, mv. -en) m., Litter4ktor, (-s, mv. -en) m., Z. Literator.
Z. -buchstabe; -pomade v. lippenpomade listig verzonnen bedrog o., intrige v.
Listig, ( -er, -st) bijv. en b. listig, Litteratur, v., Z. Literatur.
v.; -salbe v. lipzalf v.; -schlagader v. tot
Litteriren, (litterirte, litlerirt)
de lippen behoorende slagader v.; -weis - slim, loos, doortrapt, behendig, bedriegheit v. wijsheid v., die alleen in woorden lijk, geslepen; (fig.) een -er Fuchs, een bedr. ww. met letters merken.
^ -er Kauw, doortrapte schelm, geslepen Littorgle, (-s, mv. Litloralien) o.
bestaat.
Lippflsch, (-es, mv. -e) nt. lip- vent in.; -e Millet, kunstmatig, bedrieg- kustland, strand o.,oever m., kuststreek v.
visch m.; Brauer -, grauwe lipvisch m., lijk; -e Streiche, listige streken m. mv., Liturg, ( en, mv. en) m. bestuurzeemeerle v.; getá(elter, rather -, pauw list v.; -er Weise, listig, op eene listige der m. van den openbaren godsdienst.
bunter -, papegaaivisch m.; 2.-vischm.; wijze; -keit v., Z. List; it. listigheid, Liturgie, (-en) V. kerkgebruik o.,
kerkdienst m., kerkelijk voorschrift o.,
slimheid, loosheid, doortraptheid v.
mv. -e, lipvisschen m. mv.
Lippig, bijv. nw. met lippen, van Litanei, (-en) v. lang kerkelijk ge- kerkenorde v., kerkformulier o., liturgie
lippen voorzien, Z. dicklippig; 2. (PI.) bed o. in tijden van nood, stneekgezaug, v.; -enbuch o. gebedenboek o. volgens de
klaaglied, litanie v.; die - singen, de li kerkvoorschriften ingericht.
Z. iippenfvrntig.
Liturgisch, bijv. nw. naar kerk
zingen; it. klaagliederen zingen;-tanie
Lipp-klampe, (-n) v. (Zeew.)
volgens het kerkvoorschrift, tot-gebruik,
kruisklamp m.; -muschel v. lipschelp v.; (fig.) wozu die lange -?, waarom dat gede liturgie behoorende.
-schale v. eenschalige mosselschelp v. met zeur, dat vervelend geklaag o.
Liter, (-s, rev. Liter) m. liter m., Liturgjst, en, mv. -en) m. kenlippen.
Lips,(-en,mv. -e) o. eig. zelfst. Filip - kan v., kop m. (maat voor natte en droge ner m. van, schrijver in. over de kerk
Lispel, (-s) in., z. m., Z. Gelispel.
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-gebruikn,ltsm.
pus, Flip m.; 2.(Scherts.)hanglipt1iklip v. waren).
Liqueur, (-s, mv. -e) m., Z. Likór. Litera, Littera, v., Z. m. let- Litzehen, (verkl.) o. lisje, lusje,
koordje, snoertje, bandje o., Z. Litze.
Liquid, bijv. nw. vloeibaar,vloeiend, te r v.
vochtig, helder, klaar; -e Schuld, zuiver, Litert%l, bijv. en b. letterlijk, naar Litze, (-n) v. lis, Ins v., koord, snoer
0.; (om een hoed), lintje o., band m.;
bewezen, erkend; -e Forderungen, zeker, de letter, volgens de letter.
Literar, Litergrisch, bijv. nw. (Wev.) koordgaren u., koorddraad m.
werkelijk; -es Geld, beschikbaar, dispo
-nibel. letterkundig, wetenschappelijk, geleerd, Litzen —binder, ( - ders, mv. - der),
-bruder, (-bruders, mv. -breder) m.
Liquidant, (-en, mv. -en) m. tot de letterkunde behoorende.
schuldeischer m., die Bene gerechtelijke Litertor, (-s, mv. -en) m. letter- pakdrager, zakkendrager m.; - schaft m.
(Wev.) scheerroede v.; -swimn m. (Wev.)
kundige, geletterde, geleerde m.
aanmaning zendt.
Liquidat, (-(e)s, mv. -e) m. ge- Literat^lr, v. letterkunde v.; 2. scheringdraad m., scheringgaren o.
rechtelijk tot betalingaangemaandeschul- geletterdheid, geleerdheid, ervarenheid Livroo, (-n) v. livreikleeding, livrei
v.; 2. in livrei gekleede bedienden tn. mv.,
V. in taal en wetenschap.
denaar m.
Liquidation, (-en) v. vereffening, Literaren, (literirae, hierin) bedr. livrei v., livreibedienden of knechts m.mv.
LivrQQ-bedienten, m. mv. Z.
ww. letteren, met letters merkets.
afrekening, liquidatie v.
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Livree (2); sdmmlliche —, de livrei;
- bedcenter m. livreibediende, livreiknecht,
lijfknecht, huisknecht in.; -boric v. li vreigalun, livreiboordsel o.; -eichhórnchen o. eekhorentje o. uit Barbarije;-raupe
V. ringrups v.; -schnecke V. woudslak,
tuinslak Y.
L1gnos, mv. de steppen m. mv. in
'Luid-Amerika.
Lloyd, (-s, mv. -s) rn. verzantelplaats V. der scheeps- en assurantiema kelaars op de beurste Londen; 2. scheepsassurantiën V. mv.; 3. couranten v. mv.
voor scheepvaart en handel.
Lob, (-(e)s) o., Z. m. lof m., lofrede,
lofspraak, toejuiching v.; man hat vielen
zu setfrem -e gesagi, men heeft reel tot
zijn lof gezegd, men heeft hem zeer geprezen; er hat ein /'eines -, ein gutes -,
hij heeft een goeden naam; jemn. ein
gates - geben, iem. prijzen, gunstig spreken over; jemn. eis: schlechles - geben,
berispen, laken; Gott -!, Gott sei - and
Dank !, God lof, God dank !; einem eliv.
zu -e nachsagen, tot eer of lof van iern.
vertellen.

LQbbe, (-n) v., Z. Handkrause.
LQb- begierde, v., z. m. eer zucht ,
ijdelheid v., zucht V. om gepreieu te
worden; - begierig bijv. nw. ijdel, eerzuchtig, begeerig naar lof.

LQbebar, bijv. nw. lofwaardig, prijzenswaardig.

baar; it. eerwaard, doorluchtig; -keil v.
lo!%lijkheid, achtbaarheid v.
LQb -lied, ( (e)s, mv. er) o., Z.
-gesan
g; - opler o. dankoffer o.
-

-

LQbpreisen,

Locher an der Haul, poriën v. mv.; (aan
een biljart), gat o., zak m.; die Kugel in's
- sloszen, den bal in On zak stopten, den

bal maken; (Art.) das,- an der Lafelte,

(lobpreisle, gelob- klapinuts v.; rich ein - in den Kopf fallen,

preist) bedr. w w. prijzen, roemen, loven, een gat in liet hoofd vallen; ein - int
verheerlijken; (i. k. bet.) ophemelen; 2.
bevoegd verklaren.
LQb -preiser, (-preisers, mv. -prei ser) m. ophemelaar, opvijzelaar in.; -prei sung V. overdreven lof m.,overdreven loftuiting v., ophemeling, opvijzeling v.;
—s[ormel V. verlieerlijkingsformulier o.;
-psalm m. lofzang m.; -rede v. lofrede, lofspraak v.; jemn. eirre --hallen,eene lofrede

Kleide, gat o., winkelhaak m., scheur v.;
Locher bekorninen, (van kleederen), gaten
krijgen, scheuren; (Spr.) say/en wie ein
-; zuipen als een ternpelier; ich will ihm
neigen, wo der Zimmermann das - 9elas-

sen hat, ik zal hem de dear vijzen, hem

wegj agen, de deur uit zenden; hier hal

der Zimmermann das - gemachl, bier is
de deur, pak u weg; (Scherts , Volkst.)
-

-redner, —in, lofredenaar, hok o., gevangenis, cachot v., vuil, smeprijzer rn., lofredenaarster, prijsster v.; rig verblijf, krot 0.; 2. these Sladl int eipa
it. flikflooier, ophernelaar in., llikflooi- hiissliches -, een akelig gat; (fig., ge
ster, ophernelaarster v.; -rednerisch bijv.
die Sache hat ein - bekomnzen,-menz.)
nw. prijzend, lovend, opherneleud, met de zaak is mislukt; seine Bórse of Kasse
grootu woorden aanbevelend; - .nayen bedr. hat eiar groszes - bekommert, er is een
houden op;

eu o. ww., Z. lobes, lobpreisen; -stinger
m. hij die een lofzang waakt of voor draagt, lofzanger in.; -schri f l v., Z.',-rede;
-singer o. ww. iems. lof bezingen, in
lofzangen prijzen; (H. S.) dein Herris -,
den Heer lofzingeu, psalmen zingen tot
lof van den Heer; -singes in. hij die lofzangen zingt; -spre cher in . prijzer, lover,
ophemelaar ni.; -spruch in. lofspraak v.,
lof m., toejuiching, goedkeuring v.;
-slimme v. uiting V. van goedkeuring,
toejuiching, gunstige beoordeelirrg Y.;
-lucht v., Z. - begierde; -siichliy bijv . ow.,
Z. - gierig; -tourdig, -rvurdiykeit v., Z.

groot gat in zijne beurs, kas gekomen;

these Sanitize wird das - zunaachen, deze

som zal bet gat wel stoppen; (Sp.) eis
- machen, geen enkelen kegel omwerken;
(Schild.)

Locher in einem Gemálde, zwarte

vlekken op plaatsen, waar men den grond
ziet; die Masse macht eis -, maakt een gat;
(van eens naald), oog o.; (fig.) eira - za-

machen and sin andres au/machen, het
eene gat wet het andere stoppen, eens
schuld betalen door eens andere aan te

ich lobe das an ihm,
ik prijs dat in hein; (geuieenz.) ich lobe
mar den Frieden, ik houd van den vrede,
ik verkies den vrede.

gaaii; (Korenmaat) •' vat o.; 3. (Zeew.)
log v.,loglilankje o.;(lNat.) pore v.,zweetgaatje o.
Loch, ( - (e)s, mv . - e) in. gelei v.
lobensuwi`rd ig 4'.
Loc bel, bijv. uw. verhuurl,aar, te van niet suiker ingelegde vruchten; (in
Schotland), moer o.
huren, te huur.
kil, (-(e)s, mv. -e) 0. begr ensde LQeh-bank, (-btnke) v. uietbank
Los
ruimte v., vertrek o., plaats, zaal v., ge- v.; -baum w. boom in., tl ie eetre grens
aanwijst; -baumen beilr. ww. de grenzen
bouw, lokaal o.; 2. winkel ut.
Loc %1, bijv. en b. plaatselijk, met door i waaien aanwijzen; -berg m.(Bergw.)

LQbens-Werth, -wiirdig, bijv.

eene plaats overet'uko mend, tut eens karngebergte o., koperachtige leigrond

LQbegeld, (-(e)s, mv. -er) o., Z.

Laudemium; it. geld o. waarvoor wen geprezen of toegejuicht wordt.

LQben, (loble, gelobt) bed r. ww.
fern., etui. -, prijzen, loven, verheflén,
roemen, toejuichen;

en b. prijzenswaardig, lofwaardig, sanbe- plaats behoorende, lucaal; 2. plus -e o. in.; -beulrl in. (Thins.) kromme schiet velenswaardig; -wiArdigkeil V. lofwaardig zelfst. de plaatselijke belangen o. mv.
beitel,iiiortierbeitel m.;-bohrer in.(Zeew.)
prijzenswaard ighe:d, aanbevelens--heid,
Local-behbrde, (-n) v. overheid scheepsb^iorder m.; (Wag.) Z. Locher.
waardigheid v.
V. eener plaits, plaatselijk bestuur o.;
Lgche, (-n) v. (Ilosetrw.) Z. Loch-

LQber, (-s, mv. Lober) m. (ge- -kenniniss V. kenuil Y. van, bekendheid bourn.

woord. i. k. bet.) prijzer, lofredenaar in. V. roet eene plaats.

LQbesam, iQbesan, bijv. en b.
(oeroud.) roemrijker gedachtenis.

LQbeserhebung, ( en) v. lof-

tuiting, lofspraak v.

LQch - eiche, ( - n) v., Z. Loheiche;

Localisiren,

(lucal isirte. localistri) -sine,, u. (uurel.) priem in.; (Slot.) doorbedr. ww. plaatselijk maken, voor een slag, dril in.; (Tiium.) Z. -beulel; it. 'kellokaal, esse plaats geschikt eiaken; (lig.)

localiairter Krieg, krijg rei., die zich tot

LQbethal,

derhoor, zwikl,00r v.

Láchel, LQchelchen, (verkl. )

0. gaatje, oogje,zakje o., klein gat o., Z.
(-`hal(e)s, mv. -tháler) esse plaats bepaalt.
o. (H. S.) dal o. der zegeningen.
Loealitat, ( en) v. pl aatsesteld Loch; (Pl.) bosclrgras o.
LQb- gebet, (-(e)s, mv. -e) o. ge- heil , plaatselijklieid, plaats, ruimte, lo- Lóehein, (lnehelle, yelóchell) bell r.
ww. alw. -, gaten maken in, boren.
bed o. tot lof; -gedicht u. lolilicht o., lof- ka!iteit v.
-

zang m., lofrede v. in verzen,dithyrambe
v.; -gelang m. lofzang m., hymne v.; —
Maria, lofzang in. van Maria, nagnificaat
m.; -getun o. luidkliukeude lof m., luide
loftuiting v ; -gier v., Z. Lobegier; -yierig bijv. en b. begeerig naar lof, eerzuchtig, ijdel; -hudelei v. overdreven loftui
flikflooierij v.; -hudeler m. flik -tingv.,
-floier,
lage vleier m.

-

Local-miethe, (-a) Y. huur v.,

LQ'chen, (lochle,geloclil) bedr. w%.

huren o. van een winkel, een lokaal &, stro. -, een gat snaken in, boren; Eiinca

lokaalhuur v.; -slack o. ('l'ooneelk.) too Baum -, uithollen; (Bosohm.) een weg
neelstuk o., dat op eens bepaalde plaats door liet Bosch hakken, de boonren teebetrekking heeft; -vermiether in. ver - kenen, merken, vlammen; (Berges.) een
huurder in. van vertrekken, zalen &.
gat maken, boren; den Lochberg -, doorL ocatiQu, (-en) v. (Ger.) rang- boren; Mant' -, vrouwelijken hennep nitschikking, raugregelirig v. der schuld - zoeken.
eischers.
LQchen, (-s, mv. Lochen) m. (BergLQbhudeln, (lobhudelte, gelobhu- Loch, (-(e)s, mv. Locher) o. gat o., w.) Z. Lochberg.
delt) bedr. ww. uitbundigen lof toe- opening, holte v.,kuil m.; - in einerMauer, LQcher, (-s, «iv. Locher) in. (Wag.)
zweaieu, overdreven prijzen, tlikflooien. gat, opening, bres v.; in eipa - /'allen, in velgenboor, zwikboor v.
LQblich, -er, -st) bijv. en b. lof- een gat, in eene opening vallen; (Jachtw.) Locher-bum, ( baum(e)s, nov.
telijk, prijselijk, Z.lobenswerth; 2. (titel) einen Fuchs in sin - treiben, een vos in- - biurne) m. (Pap.) stampblok o. voor de
der -e Stadtmagistrat, achtbaar, edelacht sluiten, in eene holte of engte v. drijven; lompen in papiermolens.
(

-

Loc.
LOcherer, (- s, mv. Lócherer) m.

Loc

Lol.

•, in eene val lokken, in den strik laten
loopen; die -den Reim der Wollust, de
bekoorlijkheden V. mv., aanlokselen o.
mv. &; ein Geheimnis s aus jemn. -, iern.
ien geheim ontlokken, door vleierij aan
Locherig, 1Qehicht, iQchig, het praten brengsn; jemn. das Geld aus
bije. nw. vol gaten, met gaten, of gaatjes, Ier Tasche -, gelal uit den zak kloppen.
doorboord; -e Kleider, kleederen vol ga- LQcken-bau, (- es, mv. -e) en.,
ten; 2. poreus, poriën hebbende, spons - -gebaude, des, mv. -de) o. lokken,
krullen v. mv., kapsel o.; -beringelt bijv.
achtig; -keit V. poreusheid v.
L*eher -los, lo jv. nw. zonder ga- nw. vol krullen, met krullend baar; -haar
ten, zonder poriën; -moos o. porien- o. krulhaar, krullend haar, haar o. in lok
-haupt o., -kop! rn. gelokt hoofd o.,-ken;
mos oL*obiern, (lncherle,gelóchert) bedr. krulkop m., krulhoofd o.; -kónfg bijv.
WW. gaten of gaatjes maken in, door- nw. roet krullenel haar; - papier o. krulboren; 2.gaten doorzoeken, sporen, snuf- papiertje o., papillottenpapier o.; -reich
bijv. nw. gelokt, rrret lokken, Z. lockig.
felen.
Locher-pils, (- es, mv. -e), LQekente, (- n) V. lokeend v.
nestelmaker, vetermaker m.
Lijeher-gras, (- es) o., z.m. riet
aren; -ka/'er m. houtkever m.,-graso.met
bontmot V.

schwamm(e)s, mv.
-schwdmme) m. pail+lenstoel m. met poriën in de huid; Zunder-, tooderzw•am
o.; -polypen m. mv. (Nat. hist.) polvl ►en
V.

(-

mv. met gaatjes.

LQch- felle, (- t) V. raspvijl, rond-

ijl v.; -gans v. wilde gans, brandgans v.:
-gucker m. (Jachtw.) jachthond, speurhond in., die alleen diepe sporen volgt;
-hola o. (Schoenra.) klopsteen m.; -kehrer m. schoorsteenvegerchezem m.; -kitchen m. (Glasbl.) plaat v., steen m. om
de opening van den oven te slijten;
-meiszel in. halve drielingsteekbeitel m.;
-ortstein m., Z. -stein: -pressmaschine v.
boormachine,ponsmachine v., boorwerk tuig o.: -ring m. dikke ijzeren cilinder
m. om het blik op te leggen om er gaten
in te slaan; -ságe v. handzaag, stootzaag
v.; -scheibe v. ijzeren plaat v. om het
blik op te leggen om er gaten in te slaan;

- schiefer m., Z. -berg; -schreiber m. cipier, schrijver in. van den schout; -stein

m. (Bergw.) grenssteen m.; 2. Z. -kuchen ; - stempel m., Z. - eisen; -stupl'er m.

(Jachtw.) Z. -gucker; -taube v., Z. Holztaube.
Lociren, (loeide, locirt) bedr. ww.

rangschikken, plaatsen, de plaats aan
verhuren, verpachten; 3. uit -wijzen;2.
-stalen,oz.
Look, (-( e)s, mv. -e) o. (Zeew.) Z.
Log; 2. (PI.) waterranonkel v.; -aas o.
lokaas o.; -bild o. verleidelijk beeld o.
LOekohen, (verkl.) o. krulletje,
lokje, haarlokje o., Z. Locke.
LQok(e), er, -est) hijv. nw. mak,
tam, slank, Z. kirre.
LQcke, (- n) v. (van haar), Iok,
haarlok, krul v.; 2. (Jachtw.) lokfluitje
o.; it. aanloksel o.
(-

LQekeisen, sisens, mv. - eisen)
(-

o. krulijzer, gaui reerijzer o.

L*ckeln, (lóckelte, gelóckell) o.

ww. krulletjes zetten, Z. lock. n.
LQeken, (lock:e,gelockt) bedr. ww,
die Hoare -, krullen, in krullen zetten;
2. bedr. en o. ww. lokken, aanlokken,
met de lokfluit lokken; die Iiuhner einander, roepen; it. door aanlokkende
spijzen verlokken, in een val lokken:
(fig.) jem. au Bich -, iem. tot zich lokken, troonen; jem. irgendwohin -, er
heen, naar toe lokken; in die Fall-gens

Locomotive, (-n) v. locomotief

V., werktuig o. tot voortbeweging; -n/uhrer m. machinist, geleider, bestuurder m.
3.ener locomotief.
Lodderig, 1Qddern, &, Z. lotlerig 4e'.
LQde, (-n) v. lap m., lor, vod v.;
(Lakeub.) ongevold laken o.; it. grof tapijt, grof vloerkleed o.; (gemeenz.) jem.
bei den -n kriegen, bij den kraag pakken,
bij liet haar krijgen; 2. (Boschw.) schot,
spruitje o.
LQden, (lodele, gelodet) o. ww.
(Boschw.) wassen, spruiten, opschieten,
spruitjes schieten.
LQd(en)weber, (-hers, mv. -her)
m. wever m. van grof tapijtwerk.
LQder, (-s,mv. Loder) m. (veroud.)
LQekenwirbel, bels, mv, -bel) vlam v.; -acche v. vonkje o., lichte asch,
gloeiende asch V.
m. bineinpolyp v. met twee baarden.
LQcker, er, -.ct) bijv. en b. los, LQdern, (loderte, gelodert) o. ww.,
weinig samenhangend, niet gesloten, niet m. h. flikkeren, vlammen, branden; Feuer,
zeer dicht, zacht, week. luchtig; -es Erd- welches unter der Asche loderl, gloeit,
reich, losse grond m.; die Erde - machen, smeult; hell -, helder vlammen, branden;
Ins naken, omwoelen: - spinnen, Ins; (fig.) von Liebe -, branden, gloeien, vurig
- mallen, luchtig; -es Mehl, luchtig; ingenomen zijn; -de Leidenscha/t, bran-es Brod, luchtig; (PI.) poreus, spons- dende, vurige hartstocht.
achtig; 2. weinig samenhangend, niet Loff, (-(e)s, mv. -e) m. en o. (in
gespannen, wankelend, waggelend; - bin- Lijfland en Fsthland) lof o. (korenmaat
den, strak, stijf. gespannen; -er Zahn, van 48 tot 60 in een last; it. gewicht o.
los staande: -es Seil, slap; -e Wolle, los, van 400 pond.
Loft', (-en) r. (Zeew.) loef, windopen; 3. (fig.) (Zeew.) - sein, (van zei
fladderen, killen, geen wind vatten;-len), zijde v.; - an!, loefwaarts !, te loevert!
(fig.) niet zeer streng, ongeregeld. los,' LQffe1, (-s, mv. Lól'el) m. lepel,
loszinnig; cru -er Vogel, losse, lichtzin - schepper, scheplepel, paplepel m.; ein nige kwant in.; -e Grundseitzc, loszin - voll, een lepelvol; (Slur.) fiber den - barbiren, iem. scheren, beetnernen; (Zeew.)
nig.
LQCker, (- s, mv. Locker) m. lokker, (voor het geschut),laadlepel m.;(Jachtw.)
(van een haas), nor o.: (Nat. bist.) lepel
verleider m.: (Vog.) lokvs.gel mschelpdier n.; it. snippekop m.;-vormig
LQckerbrod, brod(e)s, mv.
(Pl.) ooievaarsbek m.; (fig.) .ctecke deinen
-bróde) o. luchtig brood o.
LQekerheit, v. losheid, lichtheid, - nicht in andrer Leute T'ï pfe, bemoei u
luchtigheid v.; (van den grond), losheid niet met een andermans zaken; er isst
v.; (fig,) lichtzinnigheid v.; (Pl.) poreus- mil dem grossen -, hij maakt groote ver
leeft op een grooten voet.
-tering,
leid v.
LQokerling, (-( c).c mv. -e) m. Lt)ffe1-baum, (-baum(e)s, mv.
lichtzinnige, losse knaap, losbol, zwier- -bdume) m. lepelboom m.; -blech o.
(Kookk.) lepelblik o.; 2. blik o. voor lebol m.
LQekern, (lockerte, gelockert) o. pels o.; -blume v. lepelbloem v.; -bohrer
ww., CO. h. los worden, los leven, loszin - m. (Dr.) lepelboor v.
L*ft'elehen, (verkl.) o. lepeltje o.,
lig worden; 2. bedr. ww., Z. auflockern.
LQCk-$site, (-n) v, lokaaitje o.; kleinelepel m., suikerlepeltje o., Z. Lofel.
-gat o. ( Zeees.) loggat o.; -herd m. nest Ldffelei, (-en) V. (gemeenz., i. k.
bet.) lepelen o., liefkoozing, vleierij v.;
U. van een roofvogel.
LQckicht, bijv. nw. lokachtig, als (fig.) lafheid, domheid V.
L*ffel-ente, (-n) V. lepeleend v.;
eene lok.
LQckig, bijv. nw. gelokt, vol krul- - fokre v. kleine bergpijnboom m.; -(Srmig bijv. en b. lepelvormig; -gabel v.
len, met krullen bedekt.
LQck -linie, (-n) v., Z. Loglinie; lepelvork v.; -gans v., Z. -ente; 2. -rei-mittel o. middel o. tot verleiding, aas, her; -garde v. slecht oppassende, slecht
lokaas o.; -pfeife v. lokfluitje o., lokpijp gedisciplineerde soldaten m. mv., lepelv.; -speise v. lokbrood, aanloksel, aas o.; wacht v.
- slimme v. (Vog.) lokkende stem v.; (fig.) L*fielhaft, ( -er, -st) bijv. en b.
verleidelijke stem, sirenenstem v.; -taube (fig.) behaagziek, vleiend, koket, galant,
als een saletjonker.
v. lokduif V.
L*ffel-ho1z, (-es) o., z.m. papenLQckung, (-en) v., Z. locken; it.
(fig.) aanlokking, verleiding v.; 2. (van hout o. van de Kaap; -korb m. lepelmand
bet haar), krullen, in lokken (doen) ban- v., lepelbak m.; -kost v. lepelkost m.,
soep, pap v., moes o.; -kraut o. lepelkruid,
gen.
LQok-vogel, (- vogels, mv. - vogel) lepelblad o.; wild —, klein schelkruid o.;
m. lokvogel m.; -wolle v. krulwol v.; -kresse v., Z. -kraut; -mairan, -majoran
-wort o. verleidelijk woord o., vleierij v. m. lepelmarjolein V.
(-

-schwamm,
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L*ffeln, (lóffl'elte, geloIfelt) bedr. en
o. WW., me h. (Bergw.) met de lepelboor
uithalen; it. met den lepel eten, scheppen; (fig.) streelen, liefkoozen, vleien; it.
zich lafhartig gedragen; der Rock liffelt,
staat open, is te wijd, gaapt.
Lof e1-reiher, (- reilierc, mv. -rei her) tn. (Nat. hist.) lepelreiger m.; -same
m. witte zwaluwwortel m.; -whale v.
holte v., blad o. van een lepel; - schnabel
m., Z. - reiher; -schnkbler m. vogel m.
met lepelvormigen snavel, lepelaar m.;
-schnecke V. lepelvormige zeeslak v.;
-schwamm m. lepelvormig bladzwam o.;
-speise v., Z. -kost; -stampte v. (Goud -

sm.) stamper m. om het blad van den
lepel te maken; -stiel m. lepelsteel, steel,
greep m. van den lepel; -stint m. witvisch m., blei, bliek v., ruisvoorn,
ruis m.

LQIeinkraut, krautes, mv.
-krduter) o. (Pl.) rosolio, zonnedauw v.
L *fier, s, mv. Lófer) m. lief(-

(-

koozer, vleier, pluimstrijker, pronker, fat,
galant m.; 2. (Nat. hist.) Z. Lófelreiher:
-taus V. lepelreigerluis v.
L¢fich, (-es, -st) bijv. en b. (Spr. .
Scherts.) ist es nicht scheff lich, so ist es
doch -, al regent bet er niet, het droppelt er toch.
Lt)f i.ng, (- (e).4, mv. -e) m., Z.
Lóffelbohrer.

L*ffw rts, bijv. nw. (Zeew.) loef
sick - halten, de loefzijde-warts(ch);
houden.

Log, bijv. nw. (Zeew.) - sein, slecht

zeilen.

Log, (-( e)s, mv. -e) o.en m. (Zeew.)
log, drijvend plankje o. om de snelheid
der vaart te meten.
Logarithmentafel, (- n) v. logarithmentafel, tafel V. der logarithmen.
Logarithmik, v., z. in. leer v. van
de logarithmen.
Logarithmiren, (logarithmirte,
logarithmirt) bedr. en o. ww. door of
wet logsrithmen berekenen.
Logarithmisch, bijv.nw.(Wisk.)
logarithmisch, volgens of met logarithmen; -e Rechnung, berekening v. door of
met logarithmen; -e Tabelle, Z. Logarithmentafel.

Logarithm(us), (onb., mv. Logarithmeu) m. (Wik.) logarithmus m.
Logarithmo-technik, v., z.m.
kunst V. om logarithmentafels te maken;
- technisch bijv. nw. de kunst om logorithmentafels te maken betreffende of
daarop betrekking hebbende.
LQg-brett, (-( e)s, mv. -er) o., Z.
- tafel; -buck o. logboek o.
LQge, (- n) v. (Tooneelk.) afgezon
derde zitplaats, loge v.; 2. (van vrijmetselaars), loge v., vergaderplaats v.; it.
vrijmetselaarsgenootschap o.
LQgen-billet, (- es, mv. -e) o.
(Tooueelk.) kaartje o. voor de loge, coupon m.; - bruder m. vrijmetselaar, broeder m. eener loge; -haus o. vergaderplaats v. der vrijmetselaars; -kalender m.
almanak m. voor vrijmetselaars; -klub m.,'
Z. Loge (2); -lisle v. lijst v. van de leden

Loh,

eener loge; -meister, -schliesser, -warier mozijnboom m.; -eisen o. (Kunsit. )
m. meester M. eener loge.
schorsijzer o.
LQggat, (e)s, mv. -e) o., Z. Lock- LQhen, (lohte, geloht) bedr. ww.
die Haute -, looien, in de loof kuip brengat.
LQggen, (loggte, geloggt) o. ww., gen; Netze, Taue -, in looiwater zetten;
m. h. (Zeew.) loggen, de loglijn uitwer- 2. das Wasser -, ( van eikenhout), eene
pen.
bruine kleur geven; 11. o. ww., Z. lodern.
LQgger, s, mv.Logger) o. (Zeew.) LQher, LQ'her, (-s, mv. Loher,
logger m., platbodemd Fransch vaartuig o. Lóher) m. looier, leerlooier, lederbereiLQggia, (mv. Loggien) v. overdekte der m.
gang m. om de bovenverdieping van een LQh-erde, v., z. m. runaarde v.;
buis; Z. Altane, Laube.
-[arbe v. runkleur, roodbruine kleur v.;
(-

(-

LQg -glas,

(-glases, mv. -glaser) o. it. Z. Schwellfarbe; - jarben, -/arbig bijv.

zandlooper m. bij het loggen in gebruik; nw. runkleurig, roodbruin; - feuer o.vlam-hola o., Z. - tafel.
mend, flikkerend, laai brandend vuur o.;
LQgik, v., z. m. logica, redeneer -fink m. bloedvink m.; - gabel v. tuiniers-kunde,logiv.;2lervande- gaf el v.; - gar bijv. en b. looigaar, gelooid;
neerkunst.
— machen, looien; -- leder, gelooid Ieder
LQgi.ker, (- s, mv. Logiker) m., -in, o.; -gare V. lederbereiding v.; - qerber m.
(-nen) V. redeneerkundige m.; it. kenner teerlooier m.; -gerberei v. leerlooierij v.;
m. der logica.
-gewdchshaus, -glashans o. ( Tuinh.) runLogiren, (logirte, login) o. ww., huis o., broei kas v. met ron; - grebe v.
verblijven,
wonen,
zijn
verblijf
hou
m. h.
looikuil ni., zwelgkuil m.; -haus o., Z.
-den,logr. -bad; -káse v., Z. -ballen; -kfbel m. knip
Logis, (onb.) o. woning v., huis, V. met run om planten te kweeken;
verblijf o.; it. herberg v., logement o.
-kuchen m., Z. - ballen; -ku/fe v. teerkuip
LQgiseh, bijv. en b. redeneerkun- v.; -kumm, -hump m. trog n3. om de run
dig, oordeelkundig, volgens de wetten te stampen.
der redeneerkunst, logisch.
L*hlich, ( -er, -st) bijv. nw. (Prov.)
Logistik, v., z. m. stelkunde, stel- dom, laf, flauw.
kunst, letterrekening, algemeene reken
LQhme, (-n) v. lom m., pooleend,
-kunde,algbrv. halfeend v., duiker m.
Logistisch, bijv.nw.,Z.algebraisch, LQhmiihle, ( -n) v. runmolen m.
togarithmisch.
Lohn, ( -es) m., z. m. loon,dagloon,
LQg-leine, - linie, (- n) v.(Zeew.) daggeld o., belooning, vergelding, bezolloglijn v.; it. alles wat tot het loggen be- diging v., salaris, traktement o.; (fig.)
hoort.
seinen verdienten - of seinen - empfangen,
Logoddalie, v., z. m. kunstjes o. zijn verdiend loon, zijne straf v. krijgen;
mv., spelen o. met woorden.
(van een dienst), loon o., huur v., trakLogogr&ph, (- en, mv. -en) m. re- tement, salaris o.; (Krijgsw.) soldij v.; kenaar m.
far die Verwahrung einer Sache, bewaarLogogryph, s, mv.-e) m. woord - loon o.; - fur die Ueberfahrt, overzetgeld
raadsel, letterraadsel, logogryph o.
o.; das verdient einen -, dat verdient eene
Logomachie, en) v. woorden- belooning v.; fier -, um - arbeiten, voor
strijd in.
geld werken.
LQg-rolle, (-n) v. logrol v.; - ta/'el LQhn-arbeit, ( -en) v. dagwerk
V. logtafel v.
o.; -arbeiter m. daglooner, daghuurder,
Loh, bijv. en b. laai, vlammend, flik huurling m.; (fig.) lastdrager, zakken -brennen, in lichte(r)laaie vlam-kernd; drager, kruier m.; - arbeilerin v. dagloonStaan.
ster V.
Loh, ( -es, mv. -e) o. moeras o., poel LQhnbar, bijv, nw. belooning waarm.; (PI.) jong loof, jong hout o.
lig, loonwaardig, te beloonen.
(-

(-

LQh-bad,

(-

bad(e)s, mv. - bader)

LQhn-Bauer, (-n, mv. -n) m.

D. (Looi.) runbad• o.; - ballen m. turf v. daggelder, •daglooner, arbeider m.; -bevan run, runkoek m.; - beet o. ( Tuinb.) dienter m., Z. -diener; -begierig bijv. nw.,
met run gemest tuinbed o.; - beige v. run- Z. -sfchtig; -diener in. loontrekkende
kuip, looikuip v.; 2. Z. -grube; -blame v. bediende in.; -prod o. bij den meester
looiersbloem v.; - boden m. veengrond m.; verdiend brood o., brood o. in plaats van
Z. -bad; -brake v. looikuip, runkuip v., geld aan den herder gegeven wordende.
zwelgpijp v.; -bruhleder o. (Looi.) in
LQhne, (-n) v., Z. Lense.
zwelgpap toebereid leder.
LQhnen,(lohnte,gelohnt) bedr. ww.
LQhe, (-n) v. run, gemalen schors, jew. -, beloonen, belooning geven; Gott
eikeschors v.; ausyebeiste -, kif o., oude, John's!, God bone, vergelde het, God
reeds gebruikte run v.; die arste -, bui - moge a daarvoor beloonen; mit Undank
Lenste schors; 2. z. m. vlam, hitte v.; -, beloonen, vergelden; die Dienstboten -,
uvie lichte - brennen, in voller - sein, in het loon geven, betalen; 2. o. ww. einer
lichte(r)laaie vlam staan; die - ist an das Sache -, waard zijn; 3. onp. ww. (fig.)
ossen geschlagen, het eten riekt aange- es lokut sick der Mahe nicht, de moeite
brand; 3. (Landb.) brand m.; die - ist wordt niet beloond, het is de moeite niet
nuf die Gerste ge/allen, de brand is in waard.
LQhnend, bijv. nw. beloonend, Z.
de gerst.
LQh-eiche (-n) v. steeneik, kar- lohnen; zu -den Breisen verkaufen, tot

Long.

voordeelige prijzen, goedkoop verkoopen ombertafel v.; -spieler m. omberspe.
LQhner, (-s, rnv. Lohner) m., Z ler m.
Belohner, Vergelter.
Lombreur, (-s, mv. -s) omber.
L*hner, (-s, mv. Lbhner) m.. –in, speler m., hij, die omber is; meter Lesei
(-nee) v. daglooner, daghuurder, dag.'
gelder m., dagloonster v.
LOhnerisch, bijv. en b. om loot
werkende, als een loonbediende, als dag.
boner.

LQhn- handwerk,( -(e)s, mv. -e;

o. werk o., arbeid rn., waarmede mei
loon: verdient; -herr m. heer, meester
baas m., die om loon laat werken; -kutache v. huarkonts v.; -kutscher m. huurkoetsier m.; -lakei m. huurling, gehuur•
de knecht, loonbediende m.

L*hnling, (-(e)s, mv. -e) m., Z
SBldling.

LQhn -loch, (-loch(e)s, mv. -ló•
cher) o. middelste gat o. in den ploeg.
balk; -register o. (Berges.) register o. dei
daggelden; -rest m. achterstallig loon o.;
(Krijgsw.) achterstallige soldij v.; -schd(er m. gehuurde herder m.; -schnitles
m. daglooner m. voor den oogst; -such

tag.

LQhn -wachter, ( - Iers, mv. - ter)
m. loonwachter m., die voor geld de
wacht houdt; - zettel m. loonbriefje o.;
-zeuge m. gehuurde getuige m.
LQhren, (lóhrte, gelr hrt) o. ww.
greinen, huilen, bulken.
LQh - rinds, ( - n) v. run, elkeschors v.; -Toth bijv. nw., Z. -Carben;
-sack m. runzak m.; -schale v. eikeschors
v.; -schalen o. vellen o. van eikeboomen;
-schlitzer m., Z. -eisen; -schuppen v. mv.,
Z. -bad; -stock m. voorraad m. gebruikte
run; -trdber m. mv. grondsop o. in de
zwelgknip; -vogel m., Z. Blut fink; -wasser o. looiwater, runwater o.
Lok&l, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Local.
Lokt of Loet, (-en, mv. -en)
m. ondermeester, plaatsvervanger m. van
den schoolmeester.
Loich, (-(e)s) m., z.m. onkruid o.
LQmbard, (-s, mv. -e) m., Z.
Leihhaus.
Lombard- papier, o., z.m. lom bard o. (eene papiersoort); -schein, -zet
lombardbriefje, beleenbriefje o. -telm.
LQmbe, (-n) v., Z. Lohme.

LQmber, (-s) of -spiel, (-(e)s)
o., z.riw. omberspel o.; -spielen, eine Partie

- machen, omberen, eene partij omber
maken; -fischchen o. mv., - marken v. mv.
omberóches o. mv.; -kante v. omber kaart v.
LQmbern, (lomberte, gelombert) o.
ww., Z. Lomber(spielen).

LQmber-tisch, (-es, mv. -e) m.
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laurierhout o.; versteinertes —,daphniet,
Ia urierbladsteen m.; -kirschbaum m.,-kirsche v. kernlaurier, laurierkerseboom m.;

-krans m., Z. -krone; -kraut o., Z. Seimachen als der -, meer slagen maken dar delbast; 2. Kellerhals (Pl.); klimop o.;
-krone v. laurierkrans m.; -dl o. laurierhij die omber is, codille winnen,

LQnd(o)ner, bijv . nw. van Lon- olie v.; -rose v. oleander, rozelaurier m.;
den, Londensch; 2. m. zelfst. inwoner m -trapend bije. nw. met lauweren gekroond;
van Londen; -in v. Londensche vrouw v -walre m. laurierbosch o.; -roeide V. rood e
LQQrá1, (-(e)s, mv. -e) o. laurier - wilg(eboom) m.; -winde V. kleine, smal bladerige maagdenpalm v.; -zweig m.
olie v.
Loos, (-es, mv. -e) o. lot o.; das - lauriertak m.; (fig.) lauwer m.
ziehen, loten; es ist durch das - cntschic- LQrbsen, (lorbste,gelorbs(e)t) bedr.
den, het is door het lot, door loting be- Ww., L. schnarren.

slist; 2. lot, aandeel o. in eene loterij,
loterijbriefje, loterijnommer o.; sein hat gewonnen, op zijn lot, op zijn nommer is de prijs gevallen; das grosze ist item zuge/'allen, hij heeft den hoogten prijs gehad; 3. (bij eene verdeeling
eener erfenis), aandeel, deel o.; in -e zertheilen, aandeelen maken; (tig.) das - ist
gewor[en, het lot, de teerling is geworpen; 4. (fig.) lot, noodlot o., bestemming
v.; inas such mein - sein mag, welk ook
mijn lot zij; (Zeew.) bocht, loos v., los
of slap hangend touw o.
LQQsen, (looste, geloost) o. ww., m.
h. loten, het lot trekken; man licsz sic -,
men liet hen loten, Z. verloosen; 2.
(Volkst.) Z. horchen; H. o. zelfst. loten
o., loting V.; (met balletjes), balloteeren
o., ballotage V.
LQQser, (-s, mv. Looser) m., Z.

V. zucht v. naar loon, naar belooning; (i.
k. bet.) baatzucht v.; -suchtig bijv. en b,
begeerig naar loon of belooning; (i. k,
bet.) baatzuchtig; -tag m. (lag m. var;
uitbetaling van loon; (Kr gsw.) dag m.,
waarop de soldij wordt uitbetaald, traktementsdag m.
LOhnung, (-en) V. loon o., betaling, soldij v., salaris, traktement o.; die
- ausbezahlen, het loon, de soldij, het iorcher; 2. (Jachtes.) oor o.
traktement uitbetalen; -stag m., Z. LohnLQQs–kugel, (-n) v. balloteer-

Los-

Lor

Lorch, (-(e)s, mv. -e) m. gekuifde duikereend v.; -baum m., Z. Lerchenbaum.
LQrche, (-n) V. (Pb.) zwarte pad-.
renstoel m.; it. truffel v.; 2. Z. Lerchenbaum.
Lord, (-s, mv. -s) m. lord, heer
m. (titel der adellijke personen in E.);
-major m. heer burgemeester, lord-majoor in. (eerste regeeringspersoon teLon-

^len).

LQrenz-birne, (-n) V. Sint - Lau

-kraut o. l,iramidaalvormig-renspv.;
berenoor o.; 2. Z. Gi ftwende; - roggen m.
rogge V. welke met Sint-Laurens (10 Augustus) gezaaid wordt.
Lorgnette, (-n) V. oogglas, lor
-gneto.
Lorgnettiren, (lorgnettirle, lor
bedr. ww. begluren, door een-/netir)
lorgnet bezien.
LorgnQn, (-s, mv. -e) o. tuurglas,
balletje o.; mit —n wdhlen, balloteeren; handglaasje, oogglas, lorgnon o.
die Wahl durch —n, ballotage v.; -top! Lorlea, (onb.) v. pan(t)ser, borstm. bus v.; (R. g.) urne, vaas v.; 2. Z. iarnas o.
Lorieiren, (loricirte, loricirt) bedr.
Gli ckstop/'.
LQQsung, (-en) v. loten o., lo- sew. met een pan(t)ser, een borstharnas
)ekleeden.
ting V.
LQQsZettel, (-zettels, mv. -zettel) LQrke, (-n) V. vuil water o., spoeing v., slechte wijn m.; 2. Z. Lorche (4 ).
m. lot o.
LQQtse, (-n, mv. -n) m., LQQts- LQrá1, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Lor
-ie()ról.
mann, (-mann(e) s, mv. - leute) m., Z.
LQrrendreier , (- Breiers , mv.
Lothse.
LQppe, (-n) v. vlok hennep m. om .dreier) m. smokkelaar, sluikhandeaar m.
bet lijf des touwslagers.
Lá_ppe, (-n) V. kan V. met houten LQrtanne, (-n) v., Z. Lerchenbaum.
Los, (-es, mv. -e) o., Z. Loos.
deksel.
Lor, (-(e)s, mv. Lóre) m. band, Los, bijv. en b. los, niet vast, slap,
:wevend, beweeglijk, waggelend, zonder
riem m.
LQrbe(e)r, (-s, mv. -en) m. laurier, Haaienhang; - sein, los zijn; (van een
aurierboom m.; karolinischcr -, magnolia and), lis staan; (van een hoefijzer), los
v. met groote bladen; wilder —, bastaard, itten; sein Knieband ist -, is los; das ist
ovilde laurier m.; 2. laurierblad o., Ian- iur gans - of -e be/estigt, dat is maar
ver m.; mit -en bekrdnzen, met lauweren Osjes, luchtig vastgemaakt; 2. zwervend,
tronen; (fig.) -en sammlen, lauweren, tolend, nomadisch; 3. gebrekkig, slecht,
alsch, ongeregeld, losbandig, loszinnig,
Poem inoogsten; 3. Z. Lorbeere.
LQrbe(e)r –baum, ( - baum(e)s, ^eleedigend, kwetsend, schertsend; -er
Dv. -bdume) m. laurierboom m., Z. Lor- fund, kwade tong; 4. vrij, bevrijd van,
^e(e)r (1); -blatt o. laurierblad o.; -busch ntdaan van; des Fiebers -, - vom Fieber,
rij van de koorts; sorgen -, vrij van zorn. laurierboschje o., laurierstruik m.
LQrbeere, (-n) V. laurierbes v., en; - and ledig, geheel vrij; (gemeenz.)
er Teu(el ist -, de duivel is los; (Zeew.)
Takelaar in.
LQrbe(e)r - garten, ( -gartens,mv. in -er Kiel, looze kiel m.; -e Lucke, loos
gárten) m. met laurierboomen beplante rik o.; -es Stag, loos, blind stag o.; -e
uin m.; -gran bijv. nw. lauriergroen; forten, looze poorten; -er Mast, looze
-hain m. laurierbosch o.; -haupt o. met last, most zonder hoofdtouwen; -es
aurieren begroeide bergtop m.; (fig.) chart, los schroot; -es Gut, roerend goed;
net lauweren gekroond hoofd o.; -hols o. iberal 1, alles gestreken !; der Anker ist -,
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Los.

het schip is van het anker lost; die
Bulien - schmeiszen, de schooten vieren;
die Segel - machen, ' losmaken; II. bijw.
[risch draw/ -1, nu er op in geslagen;
jetzt geht's -, nu begint het, gaal het aan
den gang; was ist hier -?, wat is hier
gaande?
Los, bijw. tot, heen, voort, weg. af,
voorwaarts.
LOs, (- e) v. (Sp.) slag m., levee v.
in het kaartspel.

Los.

Les.

LQsbrod, (-(e)s) o., z. m. witte

gedonnert) o. ww. beginnen te donderen,
te onweeren, losdonderen; ober jem. mit
LQsbruch, bruch(e)s. mv. -bril - Fluchen -, beginnen te vloeken.
LQsdr ogen, (drr ngte los, los
che) m., Z. Ausbruch.
bedr. ww. afdrukken, met ge--gedránt)
LQsbritchig, bijv, nw. (Jachtw.)
ein Schwein - machen, opstopten, opjagen. weld losmaken.
LQsbuehen, (buchte los, losge- LQsdrehen, (drehte los, losgedreht)
bucht) o. ww. de kaart leggen, nit de bedr. ww. losdraaien, afdraaien; 2. Z.
aujdreken.
kaart waarzeggen.
LQsbttrgen,(burgte los,losgebïdrgt) LQsdriicken, (druckte los, losgebedr. ww. fern. -, door borgtocht be- drückt) bedr. ww. ein Gewehr -, afdruk-

brood o.

(-

ken. afschieten, afvuren, losbranden.
Lose, bijv. en b., Z. lox (3).
LQse, (der, die) m. en v. boze guit.,
in den bijenkorf.
bouwen losmaken.
LQsarbeiten, (arbeitele los, losge- L*soh—anstalt, en) v. inrich- ;chalk m., slimme heks v.
Losegeld, (-( e)s, mv. -er) o. los arbeitet) bedr. ww. losmaken, loswerken; ting V. tot het bluaschen van brand; `l.
2. o. ww. /risch drau/ -, loswerken, met brandweer v.: -blatt o. vloeipapier o.; ;eld, rantsoen o.; ein - von jemn. formoed doorwerken; 3. wed. ww. sich -, -blei o., Z. Wasserblci; 2. Bleistil't; -bord tern, losgeld eischen.
zich loswerken, door werken vrijmaken. o. (Zeew.) wrijfhout o.; -brand m. nit- LQseisen, (eiste los, losgeeist) bedr.
LQsbacken, (buck los, losgebacken) gebluscht brandhout o.; -buchse v. (Sm.) ww. uit het ijs werken, van het ijs beo. ww. our. (van brood), door het bak- domper, doover m.; -compagnie v. ver snijden, vlot maken.
LQsen, (loste, gelost) bedr. ww., Z.
tegen brand,brand--zekringmatschpj
ken losgaan.
loo cen.
LQsbaeker, - kers, mv. -ker) m. assurantie V.
LOsche, (- n) v. (Bergw.) houts- LQsen of 10sen, (loste of lótte,. gewitte- broodbakker m.
Losbar, bijv. nw. te ontbinden, op koolpueder o.; (Giet.) steenkoolasch v.; lost of gelost) u. ww., m. h. (Jachtes.)
(Kolenb.) grond m., plek v. waarop de éírek loozen.
te lossen, los te maken, oplosbaar.
LOsen, (loste, gelost) bedr. ww. los
LQsbegehren, (begehrle los. los mijler gebrand heeft; (Slot.) fijn ijzer
ontbinden, ontknoopen, scheiden;-makeu,
-vijlseó.
bedr. ww. verlangen los of vrij-beghri)
L*seheimer, mers, mv. -mer) einem Kinde die Zunge -, van den tongte krijgen.
riem snijden, Z. ablbsen; (Jachtw.) die
LQsbeiszen, (biss los, losgebissen) m. brandemmer ui., Z. Feuereimer.
bedr. ww. our. losbijten, al bijtende of Ltsehel, (- s, mv. Lóschel) m. Hunde -, loskoppelen; (fig.) der Wein hat
ihm die Zunge gelost, heeft hem de tong
door bijten losmaken; 2. wed. ww. sich (Bergw.) pompzuiger m.
-, zich losbijten, met de tanden zijne L¢schen, (losch, geloschen) o. ww. losgemaakt, aan het praten geholpen:
our., Z. verlócchen; 2 (lóschte, gelóscht) eihen Knoten -. losmaken; (tig.) den
boeien verbreken.
LQsbekommen, (bekam los, los hedr. ww. reg. das Feuer -, uit(looveo, Knoten eines Lustspiels gut -, goed uit
ontwikkelen; ein R4thsel -, op--werkn,
bedr. ww. our., Z.losbrin--bekomn) blusschen: Kalk -, blasachen; (fig.) den
Durst -, lesschen; eine Schuld -, delgen, lossen, raden; eine Au fgabe -, oplossen;
gen.
LQsbersten, (barst los, losgebar- afdoen, Z. ausláschen; ein Schifff -, los - (Godg.) Z. lossprechen; 2. losmaken, bevrijden, in vrijheid stellen; jem. aus der
sten) o. ww. bersten, losbersten, lossprin- sen, ontladen; Waaren -, uitladen.
LDseher, (-.a, mv. Lóscher) m. blus Gefangenscha ft -, bevrijden, loskoopen;
gen.
2. Z. Loschhorn;-scher,uitdo"m.; ein Lehengut -, loskoopen, vrijknopen;
LQsbetteln (rich), (bettelte los,
eis P/'and -, lossen, inkoopes; eis Zolllosgebettelt) wed. ww. bidden, smeeken (Zeees.) losser, ontlader m.
Loseh- fass, (- jasses, m v. -/aster) seichen -, een tolbriefje koopgin; die Kaom vrij te komen.
Losbinden, (band los,losgebunden) o. koelvat o., koelbad o.; -geld o. (Zeew.) nonen -, losbranden, afsteken, lossen, af
3. Geld aus etwv. -, geld maken-schietn;
losgeld, kadegeld o.; -gerdth o., -gerálhbedr. ww. our. losmaken, ontbinden.
Losbitten, (bat los, losgebeten) schaft v. bluschwerktuigen, blaschmid- vhn, te gelde maken; er hat nicht viel
bedr. ww. our. jem. -, door gebeden of delen o. mv.; -haken m. (Giet.) oven- gelost, hij heeft niet veel ontvangen;
smeeken bevrijden; 2. wed. ww., Z. los- roerstok, vuurhaak m.; -horn, -hutchen, ;eraan. etty. zit - geben, iem. of van iem.
-knrprchen o. domper in., lorupertje o.; iets knopen; it. iem. geld doen krijgen;
betteln (sich).
LQsblättern, (bldtlerte los, los -kalk m. ongebluschte kalk v.; -kohle v. (fig.) elw. -, eine Krankheit -, opdoen;
bedr. ww. bladsgewijs afge--gebiátr) door water uitgedoofde houtskool v., !l. o. ww. en wed. ww. sich -, (Jaclitw.)
breken, afbladeren; 2. o. ww. bladsgewijs gloeiende kool, doovekool v.; -kilbel m., Z. lonen.
Z. -(ass; - manncchaft v. brandblusschers,l Loseopfer, op/'ers, mv. -opfer) o.
loslaten, losgaan.
LQsbreehen, (brach los, losgebro- manschappen in. mv. van de brand weer; (j. gesch.) offer o. van den eerstgeborechen) bedr.ww.onr.losbreken,doen sprin- -napi m., Z. -horn; - papier o. vloeipapier ne, zoenoffer o.
Loser, (-s. mv. Loser) m. losser m.,
gen; 2. o. ww., m. s. losspringen, los o.; -pfanne V. (Bak.) doofpot m. der bak
-plats m. losplaats v.; - schant/'el v.-kers; hij die losgeld ontvangt; 2. (Heelk.) gelosgaan; das Ungewitter wiel fiber'
-brekn,
ihn -, losbreken, losbarsten; die Armee (Giet.) schop V. om zaagsel & in den reedschap o. om het tandvieesch van
ist losgebrochen, is opgebroken, opgetrok- oven te werpen, - spies: m. (Giet.) staaf dde tanden los te maken; 3. losser, beken; er schwieg lange, endlich ober brach V. om de slakken los te maken; -tonne vrijiler, vrijkooper m.; 4. luisteraar m.;
(Jachtw.) oor o.
er los, eindelijk echter begon hij, brak v.. -troy m., Z. -[ass.
LOsohung, en) v. (van het vuur), La ser—dorre, v., z.m. veeziekte,
hij uit.
LQsbrennen, (brannte los, losge- blusschen o.,blussching v.;(van een schip), veepest v,
brannt) bedr. ww. onr. eis Gewehr -, lossing, ontlading v.; (van eene schuld), Lose-sch1i ssel, m., z.m. (Gorig )
losbranden, afvuren; eis Feuerwerk -, af- delging v.; (van waren), ontlading v., Z. macht v. om zonden te vergeven; -stunde
V. (Bergw.) aflossingsuur, uur o. van aflóschen.
steken; 2. o. ww., Z. losgehen.
LQsbringen, (brachte los, losge- Li seh—wanne, (- n) v. knip v. om lotting.
bracht) betlr. ww. our. loskrijgen, be- koperhoudend erts te wasschen; - wasser LQsfahren, (fuhr los, losge[ahren)
o. (Sin.) koelwater o.; 2. blu•chwater o.; o. ww. our. plotseling losgaan, losvlievrjden.
LQsbröckeln, (bruckelle los, los - wedel, -winch m. domper m.; -zeug o., gen; aufjem. -, uitvallen, uitvaren tegen;
2. bedr. ww. onder het rijden of varen
bedr. ww. afbrokkelen, af-gebrcklt) Z. - geráth.
LQsdonnern, (donnerte los, los- losmaken, losr den, afstooten.
-kruimeln.

Qsaekern, (ackerte los, losgeac- vrijtlen.
ke ) bedr. losploegen, door ploegen of Li seh,

(-es, mv. -e) m. vlieggat o.
(-

(

(-

(-

(-

-

Los.

Los.

Los.

817

LQafeuern, (feuerte los,losgefeuret) LQskitten, (kitlete los, losgekittet) musst) o. ww. onr. vrij, los moeten zijn.
bedr. ww., Z. losbrennen; 2. o. ww. nul bedr. ww. van stopverf, lijm, kleefdeeg LQapeitsehen, (peitachle los, Los1em. -, schieten. ontdoen. igepolitscht) bedr. ww. vaneenslaan, losLQsgeben, (gab los, losgegeben) LQsknallen, (knallle los, losge- slaan; 2. o. ww. drauf -, met de zweep
bedr. ww. oor., Z. loslassen; 2. eiven knallt) o. ww. losbarsten, afgaan, met op iem. losslaan.
Lehrjungen -, tot gezel maken.
een knal afgaan; 2. bedr. ww. afschieten, LQspicken, (pickle los, losgepickt)
bedr. ww. lospikken, aspikken.
LQsgehen, (ging los, losgegangen) vuren.
o. ww. onr. losgaan, loslaten, niet meer LQskniipfen, (knupfte los, losge- LQsplats, platzes,mv.-pldlze) m.,
vasthouden; das Eis gekt los, gaat los, kníipft) bedr. ww. ontknoopen, losmaken, Z. Lóschplatz.
raakt los; 2. (van geweren), afgaan, los- losknoopen.
LQsplatzen, (platzie los, losgebranden; der Schuss ging los, het schot LQskommen, (kam los, losgekom- plataf) o. ww., m. s. losbarsten, los
af; diese Ante geht nicht gern los, men) o. ww. onr. loskomen, vrijkomen, springen; (fig.) gedachteloos uitvallen,-gin
gaat niet gemakkelijk ar; 3. au/' jam. -, losgelaten worden, vrijgelaten worden; doorbabbelen.
op iem. afgaan, losgaan, iem. aanvallen; die Gefangenen eind losgekommen, zijn LQspl tzen, (pldlzle los, losgeauf etw. -, losgaan, beginnen aan; 4. be- losgelaten, vrijgelaten, ontslagen, vruge- plálzt) bedr. ww. doen barsten, doen
ginnen, aanvangen; da ging das Zanken komen; ich ruche von ihm losaukommen, springen, voorislingeren.
los, toen begon de twist; jetzt geht's los, van hem bevrijd te worden, van hem af LQspoehen, (pochte los, losgepocht)
nu begint het.
te komen, ik zoek mij van hem te ont- bedr. ww. losslaan, loskloppen, afslaan,
LQsgurgeln, (gurgelte los, losge- doen; it. Z. loswerden.
door slaan verkrijgen; 2. o. ww. drauf.,
gurgell) bedr. ww. door gorgelen losma- LQskoppeln, (koppelte los, losge- er op losslaan.
ken.
koppelt) bedr. ww. ontkoppelen; Ochsen LQsprasseln, (prasselle los, losgeLQsgi rte(1)n, (gurte(l)te los, los- -, ontkoppelen, den koppel afnemen; mil prasselt) o. ww. voortgaan met knappen,
gegurle(1)1) bedr. ww. den gordel los- losgekoppellen Hunden jagen, met losse knetteren, spatten.
maken, ontgorden.
honden jagen.
LQspressen, (pressie los, losgeLQshaoken, (hackte los, losgehuckt) LQskrallen,1Qskratzen,(krall- presst) o. ww., m. h. de pers loslaten.
bedr. ww. loshakken, met de hak los- le los, losgekrallt en kratzte los, losge- LQsrasseln, (rasselle los, losgerasmaken. kratzi) bedr. ww., Z. abkratzen. sell) o. ww. drauf -, ratelend voortrolLQsh ,kelp, (hdkelte los, losgehá- LQskriegen, (kriegte los, losge- len, voortkletteren.
kelt) bedr. ww., Z. aujhaïkeln.
kriegt) bedr. ww., Z. losbringen.
LQsrauspern, (rdusperte los, losLQshaken, (hakte los, losgehakt) LQski ndigen, (kundigte los, los- gerauspert) bedr. en o. ww., Z. ausrdusbedr. ww. loshaken, van den haak afne- gekundigt) bedr. ww. opzeggen, afbestel- pern.
men, de haken losmaken.
len.
LQsreden, (redde los, losgeredet)
LQshalstern, (halsterle los, losge- LQslassen, (liesz los, losgelassen) bedr. ww. jem. -, vrijspreken, vrijpleiten,
halstert) bedr. ww. den halster afnemen, bedr. ww. onr. einen Gefangenen -, los. door spreken vrijmaken.
onttuigen, onthalsteren.
laten, vrijlaten, ontslaan, in vrijheid stel- LQsreiben, (riet los, losgerieben)
LQsh mmern, (hdmmerle los, len; (Rechtspr.) vrijlaten; - was man in bedr. ww. onr. loswrijven, afwrijven.
losgehdmmert) bedr. ww. met den hamer den Handen hat, loslaten; die Hunde -, LQsreiszen, (riss los, losgerissen)
loskloppen, losstaan; 2. o. ww. frisch loslaten, laten loopen; (Jachtw.) von bedr. ww. onr. losrukken, afrukken, afder Koppel -, Z. loskappeln; von der Kefte scheuren; (Zeew.) von den Ankertauen
drauf -, loshameren.
(-

LQshauen, (hieb los, losgehauen) -, Z. loskelten.

-, lossjorren; 2. o. ww., Z. abreiszen;

bedr. ww. onr. loshakken, afhakken, af- LQslassung, v., Z. loslassen; it. 3. wed. ww. sich von der Halfier -,
slaan; 2. o. ww. auf jem. -, inhakken, (Recbtspr.) vrijlating, vrijstelling v.
zich met geweld losrukken, bevrijden,
inslaan; derb drauf -, er op inslaan, in- LQsleben, (lebte los, losgelebt) o. zich vrijmaken; (fig.) sick von etw., von
ww., niet h. drauf -, als vroolijk Fransje jemn. -, zich ontdoen van, zich onttrekhakken.
ken aan.
LQshelfen, (half los, losgeholfen) leven, onbezorgd leven.
o. ww. onr. jemn. -, losbelpen, helpen om LQslosen, (lóste los, losgel?sl) bedr. LQsrennen,(rannte los, losgerannt)
ww. losmaken, losslaan, losdoen.
los te komen, helpen bevrijden.
o. ww. onr., m. s. auf hem. -, losgaan,
LQshetzen, (ketste los. tosgeheizi) LQsltgen, (log los, losgelogen) o. losrennen.
bedr. ww. die Hunde auf jem. -, loslaten ww. onr., m. h. (gemeenz.) Wacker drauf LQsringen, (rang los, losgerungen)
-, maar toe liegen, onbeschaamd liegen; bedr. ww. onr. worstelend loskrijgen,
en aanhitsen.
LQshusten, (huslete los, losgehu- 2. wed. ww. sick -, zich door liegen be- worstelend behalen.
stel) bedr. ww. loshoesten, door hoesten vrijden, zich met eene leugen of leugens LQsrupfen, (rupfte los, losgerupft)
er uit helpen.
losmaken.
bedr. ww. afplukken, afscheuren,lossleuLQskaufen, (kaufle los, losgekault) LQsmaehen, (machte los, losge- ren.
bedr. ww. loskoopen, vrijkoopen; 2. wed. macht) bedr. ww. losmaken, losdoen; LQartttteln, (ruttelle los, losgrerutww. sick -, zich vrijkoppen, afkoopen; eine Tapete von der Wand -, losmaken; telt) bedr. ww. losschudden, afschud
een remplacaut stellen. etw. Gespanntes -, ontspannen; (Vog.) den.
-(Krijgsw.)
LQskauflioh, bijv. nw. (van ren- von der Leimruthe -, afhalen; die Segel -, LQssagen (sich), (sagte los,losgelosmaken, slaken, laten vallen; einen sagt) wed. ww. sick von einer Verbindten), afkoopbaar, aflosbaar.
LQskaufung, en) v., Z. loskau- Soldaten vom Kriegsdienste -, ontslaan; lichkeit -, afstand doen van, zich ontfen; it. losgeld, rantsoen o.
2. wed. ww. sick von einer Gewohnheit -, trekken aan; sick von einero Amte -, afLQskeilen, (keilte los, losgekeill) zich ontdoen; sick von einer Person -, stand doen; sick von einer Erbschaft -,
bedr. ww. met een knuppel, eene knots zich losmaken; sick von den Ceschaften -, afzien van, niet aanvaarden.
afslaan.
zich ontdoen van, zich onttrekken aan; LQssagen, (sdgte los, losgeságt)
LQsketteln, (kettelte los, losgeket- sich vrom Joche zich ontdoen, zich opt- bedr. ww., Z. absdgen.
telt) bedr. ww. van den kettinghaak los- trekken aan, Z. befreien.
LQssagung, (-en) v., Z. lossagen;
maken, afnemen.
LQsmeisZeln, (meisaelte los, los- it. afstand m., scheiding v.
LQsketten, (kettete los, losgeket- gemeiszelt) hedr. ww. met den beitel los- LQssa1Z, (-es) o., z.m. zout o. als
let) bedr. ww. van den ketting losmaken, maken, afbeitelen.
afkoop gegeven voor de vrijheid om op
ontketenen; (fig.) uit de slavernij bevrij- LQsmt$gen,(mochlelos,losgemocht) feestdagen te mogen werken.
den; 2. wed. ww. sick -, zich van zijne o. ww. onr. los, vrij willen zijn.
LQssohaben, (schabte los, bags(-

-,

ketens ontdoen.

LQsmtts$en,

(mulste los, losge-

schabt) bedr. ww., Z. abschaben.
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Los.

Los.

LQsseharren, (scharrte los, losge- vergeven; 2. wed. ww., Z. lossagen; H. o.
zelfsi., Z. Lossprechung.
schorrt) liedr. ww., Z. abscharrcn.
LQsschaufein, (schat[elle los,los- LQssprechung, v . (van eene ver
vrijspraak v., ontslag o., dis -hintes),
geschuu/'ell) bedr. ww. met de schop losaanklacht), vrij -pensativ.;(
maken; 2. o. ww. met de schop beginnen
(var. zonden), vergiffenis v. -sprakv.;
te werken, te schoffelen.
LQssehein, (-(e)s, mv. -e) m.' LQssprengen, (sprengte los, los(Boschw.) bewijs o. van gedane velling. gesprengt) bedr. ww. doen springen,
LQssohieszen, (schoss los, losge-', doen losspringen of losbarsten; 2. o. ww.,
schossen) bedr. ww. our. ein Gewehr -, m. S. er heen jagen, rennen.
afschieten, afvuren; it. afschieten, wegLQsspringen, (sprang los, losgeschieten, losschieten; 2. o. ww. auf jem.' sprungen) o. ww. onr., in. s, losspringen;
-, toeschieten, voortvliegen, voortstor- au f jem. -, losspringen, toespringen.
LQsspruch, (-spruch(e)s, mv.
men.
LQssehlagen, (schlug los, losge- -spruche) m., Z. Lossprechen.
LQsspd1en, (spctlle los, losgespïlt)
schlayen) bedr. ww. our. losslaan, af
slaan, tot eiken-slan;it.vdeh bedr. ww. afspoelen, losspoelen.
prijs verkoopen; 2. o. ww. au f etw. -, LQsstechen, lQsstochern,
lQsstoszen, 1Qsstreiten, bedr.
toeslaan; it. slag leveren.
LQssehleudern, (schleuderte los, WW., Z. absiechen (1) &.
losgeschleudert) bedr. ww, dcor slinge- LQsstufen, (steile los, losgestu ft)
ren los krijgen; Z. o. ww beginnen te bedr. ww. (liergw.) trapsgewijs losma
trapsgewijs losgaan.
-ken;2.ow
slingeren, te werken.
LQssehlieszen, (schloss los, los LQsattirmen, (stbarmte los, losgebedr. ww. onr. ontsluiten,-geschlon) sturmt) o. ww. met h.,lQsstiirzen,
(slicrzte los, losgesticrzt) o. ww., m. s.auf
ontketenen.
LQsschlingen, (schlang los, los ;em. -, instormen, losstormen, losgaan.
bear. ww. onr. uit den strik-geschlun)
LQstopf, (-(e)s, mv. Lostópfe) rn.

Lót.
LQswiekeln, (wwickelte los, losgewickelt) bedr. ww. ontwikkelen, ontwarren, uit de war maken; 2. wed. ww.
sich -, uit de war geraken, zich losmaken.

LQswirren, (wirrie los, losgewirrt)
bedr. ww. ontwarren, uit de war maken.
LQszhlen, (zàhlle los, losgezdhlt)
bedr. ww. ontslaan, ontlasten, vr(jstellen,
vrijspreken.
LQsziehen, (zog los, losgezogen)
bedr. ww. our. lostrekken, aftrekken; 2.
o. ww., m. h. au[ jem. -, op iem. los
aanvallen; (gemeenz.) tegen iem.-gan,
uitvaren.
Lot, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Lose.

LQtbaum,(-baum(e)s,mv. -báume)
m. (Boschw.) holle boom m.
LQte, (-n) Y. (Prov.) baggernet o.
LQten, (lotete,gelotet) o.ww. (Prov.)

baggeren.
Loth, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.)
lood, peillood, dieplood o.; 2. (Hand.)
lood o.; 3. (Muntes.) penning m. (waarde
eener zilvermunt); 4. (Werkt.) soldeer
(oeroud.) Kraut and -, kruit en-selo.;5
lood.

Lt)thasche, v., z. m. potasch,

vaas, urn v. om de loten in te bewaren soda v.
LQthbalge of LQthbalje, (-n)
LQsschmeiszen, (schmiss los, los- en uit te trekken.
geschmissen) bedr. ww. (Zeew.) die Segel LQstreiben, (trieb los, losgetrieben) v. (Zeew.) boot v. om de loodlijn op te
bedr. ww our. afdrijven, door drijven winden.
-, losgooien.
LQsschmelzen, (schmelzte los, afrukken, losdrijven; 2. o. ww. beginnen LQthbleeh, ( - (e) s. mv. - e) o.
(Gord.) blik o. om de ringen aan knoolosgeschmelat) bedr. ww. reg. door smel- te drijven.
ten doen scheiden,lossmelten; 2. (schnaolz LQstrennen, (trennte los, losge- pen te soldeeren.
los, losgeschmolzen) o. ww. our. lossmel- trennt) bedr. ww. afscheiden, losmaken.] LQthblei, (-(e)s) o., z.m., Z. Blei LQstreten, (trat los, losgetreten) loth.
ten , door smelting gescheiden worden.
Lt)th -borax, (-(e)s) m.,z.m. sol
LQsschnallen, (schnallte los, los- bedr. ww. our., Z. abireten.
-breit o. glazenmakers --derboax.;
geschnallt) bedr. ww. losgespen, ontges- LQsung, (-en) v., Z. Lósung; 2. Z. !^
Steuer; it. akte, actie v., aandeel, lot, plank v. om bet lood in staven te gieten;
pen.
LQsschneiden, (schnit t los, los dividend o.; it. trekking, loterij v.; 3. -buchse V. boraxbakje o. om te soldeebedr. ww. lossnijden, af-gesc-hnit) (Hand.) ontvangstkas v.; 4. (Jachtw.) ren.
mest m. van dieren; 5. (Kr"gsw.) sein, Lathe, v ., z.m., Z. Loth (4); 2. Losnijden.
thung; 3. (Pl.) -of -gras o. wilde gerst v.
LQssehnellen, (schnellte los, los - signaal o., leus v., wachtwoord o.
geschuellt) bedr. ww., Z. ahsclanellen.
Lisung, (-en) v. oplossing, lossing, Loth— eisen, (-eisens, mv. - eisen)
LQsschnttren, (schnurte los, los inlossing v., vrijkoop m.; (van het ge- o., Z. -kolben.
bedr. ww. losrijgen.
-geschnurt) schut), lossen o.
LQthen, (lothete, gelothet) o. Wes.,
LQsschrauben, (schrauble los, LQsungs —amt, ( - amt(e)s, mv. m. h. (Timm.) eene loodrechte richting
losgeschraubt) bedr. ww.lossrhroeven, -ámier) o. (in Neurenberg), departement nemen,met het paslood afineten;2.(Zeew.)
o. van financien; -bitch o. ontvangstboek het dieplood werpen; (Bergw.) het geafschroeven.
LQsschttteln, (schuttelte los, los o.; -casse v. ontvangstkas v.; 2. belas - wicht Evan een lood hebben, meer dan
bedr. W w., Z. abschiUteln. -geschutl) ting v., impost m.; -Plagge v. seinvlag v.; een lood zilver inhouden.
LQsschwbren (sich) , (schwor -geld o. losgeld o., inzet m. in de loterij, LQthen, (lóthete, gelóthet) bedr.
los, losgcschworen) weds. ww, zich door prijs m. van het lot; -plan m. plan o. der ww. peilen; Gold, Silber -, solrleeren,
een eed ontdoen van, zich door een eed loterij, voorwaarden v. mv. van loting; plombeeren; zwei Stricke Eisen zusammen
-schuss m. (Krijgsw.) signaalschot, sein -, aaneenwellen; (Kamm.) das Horn -,
vrijmaken van.
-wort o. (Kr"gsw.) wachtwoord-schot.; klaarmaken.
LQssein, (war los, losgewesen) n.
LQther, (-s, mv. Lóther) m. (Zeew.)
ww. our. vrij zijn, ontslagen zijn van, Z. D.; -zeichen o. sein, signaal o.
LQswackeln, (wackelte los, losge- peiler m.;(Loodg.) soldeerkolf v.;(Kaars.)
los (11); von jemn. -, ontslagen zijn.
Losspannen, (spannie los, losge- wackelt) bedr. ww. einen Pahl -, door kaarsenmakersvorm m.
spanni) bedr. ww., Z. abspannen, aus- heen en weer schudden losmaken, los- Lithform, (-en) v. kleinste vorm
m. der goudslagers
schudden.
spannen.
LQsspielen (rich), (spielle los, LQsweiehen, (weichte los, losge- LQthgarn, (-(e)s) o., z.m. fijn
losgespiclt) wed. ww. (van eene schuld), weicht) bedr. ww. losweeken, door wee- vlasgaren o.
ken losmaken; 2. o. ww., m. s. loswer- Loth-.gl tte, v., z.m. goudlijm v.,
terugwinnen, ingehaald worden.
goudsoldeersel o.; -hammer m., Z. -kolLQssplittern, (splitterte los , los ken. door weeken losraken.
o. ww., Z. absplittern.
-gesplitr)
LQswerden, (ward of warde los, ben.
LQssprechen, (sprach los, losge- losgeworden) o. ww. our., m. s. losraken, Lt)thig, bijv. en b. een lood inhousprochen) bedr. ww our. jem. -. vrijspre- losgaan; (fig.) einer Sache -, kwijtraken, dend, ran een lood; (Muntw.) sechzehn
ten, ontslaan; 2. einen Lehrling -, ver- er af komen; jems. -, ontslagen worden -es Gold, Silber, zestien loods, van twaalf
klaren, dat &zijn leertijd geeiiidigd heeft; van; einer Waare -, afkomen van, zich penningen, fijn; -kelt v. fijnheid v. (van
good of zilver).
vn Sunden -, vrijspreken, de zonden ontdoen van, van de hand doen.
helpen losmaken,

Lot.
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LQthkirsche, (- n) v. groote zoete LQtter-bank, (- bdnke) v., -bett, Leeuwenhart; -hergig bijv. nw. wie een
kers

V.

(-( e)s,

mv. -e) o. rustbank v., sofa, ka- moed heeft als een leeuw, zeer stout..

Leth-kolben,(- kolbens,mv. -kol- nape v., gemakkelijke stoel m., divan m.; moedig; -hond m., -hundchen o. leeuw

ben) m. soldeerkolf v.; -komn o. stukje, -bube m. liederlijke, loszinnige knaap, hondje,leeuwtje o.; -jagd v. leeuwenjacht
korreltje o. soldeer; -lampe v. (Gondsm.) schelm, schurk, losbol, galgebrok m.; v.; -jager m. leeuwenjager m.; -katze T.,
soldeerlamp v.; -leira m. mengsel o. van -buliisch bijv. en h. liederlijk, schelm- Z. -affe; -klaue v. leeuwenklauw m.; 2.
paardenmest en leem om staal te soldee- achtig, schurkachtig: -[alle v. bouwval- (1'l.) berenklauw v.; -kopt m. leeuwenlig gebouw o., oude kast v.; -gesindel o. kop m.; 2. (Delfst.) verdroogde of verren.
steende peer v.; -kraft v. leeuwenkracht
LQth-leine, (- n), -lien, (- e) v. liederlijk volk, gemeen, gespuis o.
lijn v. van het dieplood, peillijn v.;-nadeln Lotterie, (- n) v. loterij v., kans- v.; -kuhn bijv. nw. stoutmoedig als een
V. mv. naalden v. mv., die per load ver- spel o.: in die - seizen, in de loterij spe- leeuw; -más:ig bijv. nw., Z. -haft; -maul
die - aiehen, dc loterij laten trek- o. leeuwenmuil m.; 2. (Pl.) leeuwenbekje
kocht worden.ten;
o.; (Bouwk.) mnailvormig sieraad o.;-muth
L*th-nagel, (-nagels, mv. -nágel) ken.
m. geweermakersijzer o. om het deksel Lotteri-collecteur, (- s, mv. m. leeuwenmoed m.; -mutter v. leeuwin
aan de pin te soldeeren; -ofen m. blikken -s; m. collecteur m. eener loterij, hij, v.; -ohr o. (Nat. hist., PI.) leeuwenoor
oven m. om de soldeerkoif beet te maken. (lie een loterijkantoor heeft; -collection o.; -orden m. (ridder)orde v. van den
LQthperlen, v. mv.paarlen v.mv., v. loterijkantoor o.; 2. register o. eener leeuw; -ruler o. ridder m. van de orde
die met het lood verkocht worden. loterij; -gewinnst m. winnend lot o. in van den Leeuw; -robbe m. zeeleeuw m.;
L*th-pfanne, (- n) v. snldeerpan, de loterij, prijs in. in de loterij; -loos o., -schut.ze m., Z. -jager; -schwanz m. leenloodpan v.; -platte v., Z. -b'leek. - zettel m. loterijlot, loterijbriefje o.; wenstaart na.; -stark bijv.nw.leeuwsterk,
LQthreeht, bijv. u1 w., Z. senk- -plan m. plan o. eener loterij; -spieler zoo sterk als een leeuw; -stdrke v. leenm. speler m. in de loterij. Renkracht, sterkte v. van den leeuw;
recht.
L*th-rohr, -rohrehen, o. sol- LQttern, (lotterte, gelottert) o. ww. -slimme v. leeuwenstem v., gebrul o. van
liederlijk zijn, waggelen, wankelen; it. den leeuw; (fig.) helderklinkende, donleerpijp v.; -salz o., Z. -asche.
derende stem v.; -rappe, -tatse v. leenLQths-barke, (- n) v., -geld, leuteren, babbelen.
(-(e)s, mv. -er) o., Z. Lotsen-barke 4r. Lotto, (-.s, mv. -s), -spiel, (-( e)s, wenklauw m.; 2. (Pl.) Z. -fuss; -thaler
Lt)thsehale, (- n) v. (Ulan.) hor- mv. -e) o. lotto, lottospel o.; - spielen, in m. daalder of thaler m. met een leeuw er
ten handvatsel o. om het soldeerijzer of met een lottospel spelen. op, leeuwendaalder m.; -lutev.leenwenaan te vatten; -scheibe v., Z. -stein; LQtus,(onb.).-Baum,(- baiana(e)s, schelp v.; -wdrler m. leeuwenwachter m.;
-Schlosser m. hangslotenmaker in. mv. -bilurne) m. lotusboom m.; -blume -zahn m. tand m. van den leeuw; (Pl.)
LQthse, m., lothsen, bedr. ww. v. zeebloem, waterlelie v.; -klee m. steen- paardenbloem, hondsroos v., leeuwenklaver, peulklaver v.; -pflanze v. lotus- tand v.; raupe v. 1peuwetandrups v.
Z. Lotse 4'.
L*win, (-nee) v., Z. Lówe.
L*th-stange, (- n) v. soldeer- plant v., Z. -blus'ne.
stang v.; -stein m. soldeersteen, steen m. LQtwurz, (- v) rze) v. (PI.) gele Loxodromie, v. koers m. van een
schip buiten de vier hoofdwindstreken,
om het soldeer op te smelten; -stiet m. ossetong v.
Louisd'Qr, (orb.) m. (Muntw.) scheeve koers m.
steel m. van de soldeerkolf.
Lothung, V. soldeersel o.; it. sol- gouden I.odewijk, Louis d'or, Ronden LoxodrQmiseh, bijv. uw. eer
scheeven koers betretl"ende; -e Linie,
munt ter waarde van 24 franken.
deeren o.
LQthwage, (- n) v. schaal, weeg- Lowe, (- a. mv. -a) ran., Litwin, streeklijn v.
(-neiz) v. leeuw nt., leeuwin v.;junger -, Loy&., ( er, -st) bijv. en b. rechtschaal, balans v. voor kleingewicht.
L*th-werk (-( e)s, mv. -e) o. welp in.; amerikanischer -, Amerikaan- schapen, rondborstig, oprecht, getrouw.
soldeerwerk o.; -zange v. (Goudsm.) sol- sche leeuw, puma, kuguar m.; (Alch.) Loyalitilt, v., z. m. rechtschapen
v.; -ziegel m., Z. - stein; -ninn der rnthe -, goudzwavel v.; (Sterreuk.) heid, rondborstigheid, getrouwheid, eer--dertang
m. soldeertin o. leeuw m. (een sterrenbeeld); die Sonne lijkheid v.
LQtsehe, (-n) v. sloot v., poel, trilt in den -n,de zon kont, in den Leeuw Ltbiseh, bijv. nw. van Lubeck.
Lucerne, (-n) v. • spurrie v., kla(het sterrenbeeld).
plas m., gat o.
LQtsehen, (lotschte, gelolschet) o. LOwen-affe, (-n,mv.-n) m., -W- verhooi o., Bourgondische klaver v.; it.
ww. waggelen, wankelen.chen, (verkl.) o. (Nat. bist.) leeuwaap kaars v.
LQtse, (-n, mv. -a) m. (Zeew.) m., leeuwaapje o.; kleinkóp/iger--, kleine, Luch, (-(e).e, mv. -e) m. gat o.; 2.
loods, buitenloods, ku -tloods, haven- langstaartige, nianendragende aap an.; poel, plas in.; it.. moeras o.
loods m.; 2. (Nat. hist.) loodsvisch m. -art v. leeuwensoort v.: 2. leeuwenaard Luchs, (-es, mv. -e) m. losch, linx
LQtsen, (lotsre, gelotst) bedr. ww. in.; - artig bijv. nw. van de natuur of den in.; 2. gespikkelde schelp v.; (fig.) drauein Schift-, loodsen, binnenloodsen, uit- aard van den leeuw; (Nat. hist.) leeuw- ,eden ein -, daheim ein Maulwour/', voor
loodsen, als loods in of uit zee brengen. achtig; -auge o. (fig.) leenwenoog o.; anderen scherpziecide, voor zich zelve(n)
LQtsen-baxke, (-n) v. loods- -bitndiger in. leeuwentemmer oh.; -bar! blind.
boot v.; -gebuhr v., -geld o. loodsgeld o.; m. leeuwenhaard m.; -beherzt bijv. uw. Luchs-artig, hijv. nw. loschach-gewerke o. loodsen o.; -schaluppe v. zoo moedig, stout, onverschrokken als tig, als een losch; -auge o. loschoog o.:
loodsloep v., jol v.; - wasser o. water o. een leeuw; -blatt o. leeuwenblad o.;-distel (fig.) —n hanen, scherp zien; 2. (Delfst.)
waarin de binnen- of biiitenloods moet v., Z. ltollerdistel;-eiderhse v.leeuwhage- Labradorsteen in. met zilveren glans;
dienen. dis v.; -fóhre v. bergpijnboom m.; -[sit: -augig bijv. nw. scherpziende; -balg m..
LQtsmann, (-mann(e)s,rnv.- leute) m. (t'1.) leeuwenvoet, wolfklauw v.; -fell o. loschhuid v.
Luchser, (-e, mv. Luchser) m., Z.
in., Z. Lotse; -sfahrwasser n., Z. Lofsen- (Nat. hilt.) leeuwenpont in.; - geschrei
o. leeuwengebrul o.; -ge. ►ann o. span o. Launcher.
wasser.
LQtte, (-a) v. (in bergwerken), leeuwen, leeuwenspan o.; -gleich bijv. Luchsin, (-nen) v. wijfje o. van
houten pijp, buis, waterleiding v.; it. uw., Z. -haft; -grill in., Z. -bete;-grimm Glen losch, wijfjes-toscb m.
schacht v., put m. voor luchtverversching; in. leeuwenwoede v.; -grube v. leeuwen- Luchs-katte, (-n) v. losch of
2. schepel o.; -nklammer V. haak m. om kuil m.; -haft bijv. aw. leeuwachtig, als lijnt m. van Canada; it. caracal m.;-klaue
een leeuw; -haul v. leeuwen huid v.; (Sp.) v. loschklauw m.; -sapphir m. (Delfst.)
de buis vast te maken.
LQtter, (-s, ray. Lotter) m., Z. Lot- wo die — nicht reicht, muss man den helder blauwachtig diamantspaath o.; it.
Fuchsbalg annáhen, wie niet sterk is moet korrelige, glasachtige lava v.; -stein m.
terbube.
LQtter, lQtterig, ( -er, -st) bijv. slim wezen; -her; o. leeuwenhart o., (Delfst.) roodachtig brain edelgesteente
locuRenmoect m.; Richard —, Richard o., zirkoon m.;2.loschsteen,belemniet m.
en b., Z. locker.
-
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Lucianskraut, o., Z. Fallkraut. -pl4lze) m, lokplaats v.; -rabe m., Z. m. hefboom m. om den molensteen te
lichten; -begebenheit V. luchtverschijnsel
Lueienhols, (-es) o., z. m. wilde. Aasgeier.
kersenhout o.

Lucifer, (-s) m., z. m. Lucifer

naam van den Satau, duinel, vorst m. dei

Ludimagister, ( -ster, mv. -ster) o.; -beschafenheit v. luchtgesteldheid v.,

In. sch"olmeester, schoolvos, pedant in.

Ludler, (-s, mv. Ludler) m., Z. Lu-

duisternis; (Sterrenk.) Lucifer, Venus delmacher; it. Z. Dudler.
morgenster v.; (fig.) lichtverspreider
Ludwigs -birn(e), (-(e)n) v,
naam eener perensoort; -kreuz o., -orden
lichtdrager, lichtaanbrenger m.
Luck, (-e) v. (P1.) woudanemoon v in. kruis o., (ridder)orde v. van den H.
Luck, bijv. nw. (veroud.) Z. locker Lodewijk; - riller m. ridder m. van dc
Ltcke, (-n) v. opening, leemte V. orde van den H. Lodewijk.
gat o.; (Tuitib.) onbegroeide plaats, open ^ Luf, Luv, v., z. m. (Zeew.) loef,
plek v.; (lig.) (in een gezelschap), leemt loefzijde, windzijde v.
v.; (in een geschrift), leemte, uitlatinj
Luf—baum, (-baum(e)s, mv. -báuv.; die -n aus fullen, de leemten aanvul. me) ui. loefboom, loefhouder m.; -braslen; die - basden mussen, verplicht zijt sen m. luefbras m., takelwerk o. aan de
loefzijde; -bug m. boeg m. aan de loefom bij te boeten.
Lieken- bilazer, (-buszers, my zijde; - gierig bijv. nw. (van een schip),
-br sser) in., —bttszerei, V. (in eer geneigd om bij den wind te loopen,zv<aar
boek), stopwoord o.; (fig.) plaatsvervan. op het roer, loefgierig; -hatter m. schip
ger m.; (Tooneelk.) stroopup v., gat. 0., dat goed bij den wind zeilt; -horig
stopper rn., noodhulp v.; ich will niche Ihijv. nw. oplettend, luisterend; -seite v.
sein -- gein, ik wil zijn gatatopper niet loefzijde, witidzijde V.; -spann o. (Zeew.)
zijn; -haft bijv. nw gebrekkig, onvolle. loefslpan o.; -wárts bijw. loefwaarts, naar
dig, vol leemten; (Delfst.) roet open vak• +ie windzij+le.
ken; -haftigkeit v. gebrekkigheid,onvol• Luft, (Lul (e) v. (verkl. Lic/'tchen
ledigheid v.; -gare, -nets o., Z. Lauscla. o.) lucht v.; -, frische - schvpl'en, lucht,
pain; -los bijv. uw. zonder gebrek, zon- frissche lucht scheppen; an die - stellen,
der leende; -zahn m. valsche tand m. te luchten hangen; - machen, geben,lucht
Lucker, bijv. nw., Z. locker.
maken; sein Schiff of sich in die - sprenLickig, bijv. nw., Z. luckenha/'t. gen, in de lucht laten springen; die freie
Ltckschnur, (-schnure) v. schel. -, de open lucht; Lehre vors der -, lucht
-ler,aontiv.;2(NSchek)
koord o. aan een jagersnet.
LUde1, (-►e) v. pijpkannetje, tuit- lucht v., luchtstroom m., gas o.; leste -,
potje o.; 2. (Scherts.) slechte tabakspijl vaste luchtstroom; brennbare -, Z. Wasv.; 3. kleine plas, poel m., moeras o.; 11. sersloff; verdorbene -, Z. Stickstn[; 3
m., z. M. (Lakenb.) knoeiwerk, broddel - lucht, ademhaling v., adem m.;.jema. die
werk o.; (Art.) kruit o.; it. Z. - /'eden. - benehmen, de ademhaling stuiten; die
Ludel—birn(e), (-n) v. kruitho- - einziehen, ademhalen, tie lucht inatleren m. in den vorm eener peer; -laden mrren; wieder - schóp/en, (lig.) weer bijm. gezwinde lont v.; -horn o. kruithoren komen, tot zich zelve(u) kunnen; nach m.; -lerche v., Z. tJezddelerche; -macher schnappen, naar adem hijgen; es solt
ihn trein rauhes Lí f tchen anwehen, _ hij
m. knoeier, broddelaar m.
Ludein, (ludelte, geludell) o. ww. is uiterst gevoelig, er moet voor hem
(Lakeuw.) knoeien, broddelen; 2. zui- geen windje sari de lucht zijn; 4. lucht
V., wind, tocht m., koelte v,; es gefit gar
gen: 3. zingen, neurien, jolen.

toestand in. van den dampkring, klimaat
o.; -beschreiber in. luchtbeschrijver,aerograaf m.; -beschreibung v. luchtbeschrijving, aerographie v.; - bestendig bijv. nw.
bestand tegen de lucht; -belt o. luchtbed
o.; -bewohner m. luchtbewoner, bewoner
m. der lucht, vogel m.; - bildo. luchtbeeld
o.; -blase v. luchtblaas, waterbel, zeepbel v.; (van visschen), luchtblaas, kieuw
V.; (fig,) hersenschim v., drooinbeeld o.;
-blitzstof m. electrieke stof v. in de lucht;
—messen m. electrometer m.; —blume v.
vanirlje V.

L ftchen, (verkl.)o.luchtje,koeltje,
tochtje o., Z. Lie/I.

Luft-deutung, v., z. m., Z.-wahrbijv, nw. luchtdicht, her-

sagerei; -dicht

metisch; -dichtigkeit v. dichtheid der
lucht; --smesser m. luchtdichtheidsmeter, manometer m.; -druck m. luchtdruk
m., drukking v. der lucht; —pumpe v.,
—werk o. luchtpomp,perspomp v.; -eisenbahn v. luchtspoorweg in.; -electricetát
V., Z. -blitzstoff; -elixier o. elixer o.
tegen asthma.
Luften, (lu/tete, gelu/'tet) o. ww.
luchtig zijn, koel dijn, waaien.

Ltiften, (ticjtate, geli ftet) bedr. ww.

Z.. -auslu/'len; Gemelde -, aan de lucht
blootstellen, te luchten leggen; einen
Baum -, snoeien; it. dunnen; einen Slaan
-, oplichten, opheffen, optillen; den Flut
-, een weinig oplichten; 11. wel. ww.

sick -, in de lucht gaan, een luchtje gaan
schepper..

LUfter, (-s, mv. LfiEter) m. stift v.
naast liet aambeeld van een spijkersmid;
(Naald.) Z. Zeehel u/t er.
Luft-erscheinung,

(-

en) v.lucht-

versch ijnsel o., meteoor in.; 2. Z. -bitd;
—slehre v. leer, wetenschap v. der luchtveranderingen, weerkunde, meteorologie
v.; -esse v. luchtkoker m., luchtleiding v.,
L^.delsack, (-sack(e)s, mv.-sdcke) keine -, er is in liet geheel geen wind; schoorsteen rn.;-essen- v.luclrteliser,inid(tig.) in die - sprechen, in het honderd del o. tegen aarnborstigheiil; -/'dhre v., Z.
m. kruitzak m.
Luder, (-s) o., z. m. vleesch o. praten; 5. such - machen, rte kleenleren -ball; -[ahrer m., Z. -schiffer; -fahrt v.
(van groote dieren); 2. (van gestorven losdoen; (tig.) zich ergens uit redJen; Iuclitreis,reis v. in een luchtbol; -fang m.,
dieren), aas, kreng o.; (Jachtes.) aas, jemn. - machen, icm. ergens uit redden;' Z. -esse; 2. (Bergw.) luclitschoorsteen,
lokaas o.; 3. (gem.) beul, kreng, gemeene dem Geblate, tier Brust -'nachen, vrij ma- luchtkoker m.; -farbev. kleur V. der lucht,
vent m.; (tegen vrouwen), slet, del, loe- ken, vrijen loop laten; (Tuinb.) einem hemelblauw, azuur o.; - Penster o. lucht
liaume - machen, een boom snoeien; der
der v.; 4. Z. -leben.
- dicht; 2.-venstro.;lijw,Z
Luder —bett, (-(e)s, mv. -e) 0., Wurzel - machen, den wortel bloot leg- Z. -bestandig; -/euchligkeitsmesser m.
Z. Lotlerbette; -hotte v. (Jachtw.) schiet- gen; einem Weinfasse - machen, een vat luchtvochtigheidsmeter m., hygrometer
hut, vildersplaats v.; -kerf m., Z. Luder Luchten, het zwikgat openeii;seinena lien- m.; -jeuer o. luchtvuur, vurig luchtver(3); -krdhe v. zwarte specht m.; -leben zen - machen, zijn hart lucht geven; eineus schijusel o.; 2. (Zeew.) Sint Elmusvuur
o. liederlijk, ontuchtig, losbandig leven; Kleide - machen, uitleggen; in die - sprin- o.; 3. (Vuurw.) vuurwerk o.,dat omhoog
it. geraas, geweld. leven o.; ein — /'uhren, gen wollen, (fig.) in tie wulken willen vliegt, vuurpijl m.; 4. (Nat hist.) tweesich dem — ergeben, ins — liegen, een vliegen; einero jungen Menschen - lassen, kleurige gliruworrn m.;-form vluchtvorm
liederlijk, losbandig, gemeen leven lei- vrij laten, tie vrijheid geven; (Sltr.) Z. in.; -/'órmig t►ijv.nw.luclitvorm ig,Z.-artig;
bauenn; 6. lucht v., l^.emel in., uitspansel, -gang m. luchtkanaal, ademgat o., lucht
den.
v.; -gattung v., Z. -art; -gebáude o.-I)ijp
Liderlich, ( -,er, -st) bijv. nw., Z. hemelruim o., wolken v. mv.
liederlich.
Loft-ader, (-n) V. slagader v.; luchtkasteel o.,Z. -Gild; -gebildeo. schep
verbeelding, droombeeld o.,-pingv.der
Ludern, (luderte, geludert) bedr. -art v. luchtsoort, gassoort v.; -artig bijv.
ww. (Jachtw. veroud.) lokken, door aas uw.luchtsoortig ,gasachtig; -ausleerung v. hersenschim v.; -gefdss o., Z. -gang; -gelokken; jonge Wolfe lassen sick -, laten doorprikken o. der darmen om er de ieder o. bewoners m. mv. der lucht, vozich met aas vangen; 2. o. ww. een lie- lucht uit te krijgen; -bad o. luchtbad o.; ;els m. mv.; -gefildc o. hemel m., luchtderlok, losbandig, gemeen leven leiden, 2. blootstelling v. aan de lucht; -ball(on) ruim, uitspansel o.; -gegend v. lucht
m. luchtbol, luchtballon m.; -ballonsand
Z. Luderleben.
hemelstreek v.; -geast m. (Fabel!.)-atrek,
Lader—platz , ( - platzes , mv. m. ballast m. van een luchtbol; -bauum luchtgeest m.; -gemolde o., Z. -Gild; -ge-
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sduert bijv. nw., Z. -sauer; -geschwulst -áste) m. luchtvat o. van de !ong, lucht- perspomp v.; -verdunnung v. verdunning
V. (Heelk.) met lucht gevuld huidgezwel pijpstok m.; -blu/ader v. lucbtpijpbloed- v. der lucht; -wage v. Luchtmeter, aeroo.; -gesicht o. luchtverschijnsel o.; -ge- ader v.; -bráune v. (Gen.) ontsteking V. meter,barometer in.; -wagekunst v. luchtdolt V. luchtbeeld, droombeeld o., her- in de luchtpijp, longontsteking v.; -bruch weegkuust, aerometrie v.; -wager m., Z.
senschim v.; it. luchtvorm m.; in —, m. (Heelk.) luchtpijpbreuk v.; -deckel -messer (3); -wahrsager m. luchtwaar..
luchtvormig; 2. ---, Z. -bild; -gurlel m. m. luchtpijpdeksel o.; -druse V. lucht- zegger m.; -wahrsagerei v. luchtwaaraardgordel m., wereldstreek, zone v.; pijpsklier v.; -entzfendung V. ontsteking zegger", voorspelling v. uit de gesteld -gute v. goedheid, gezondheid, heilzaam- v. van de luchtpijp, kroep v.; -haul v. beid der lucht; -warse v. (Nat. hist.)
held v. tier lucht; —messer m. werktuig luchtpijpvlies o.; -knorpel m., Z. Ring- odemhalingsorgaan o. bij de insecten;
o. om de deugdelijkheid of gezondheid knorpel; -kop/' m. strottenhoofd 0.; -6Jr- - wasser o. wolken v. mv., vochtige novel,
der lucht te meten, eudiometer m.; Hung v. luchtpijpsnede v.; -schlagader regen m.; 2. brandewijn m. tegen aam —messung V. luchtzuiverheidsmeting, V. luchtpijpslagader v.; -schnitt m., Z. borstigheid; -wedel m. waaier m.; -welle
eudiometrie v.; -hahn m. kraan v. om -ófliung; -sc/iwindsucht v. longtering v.; v. (Nat.) luchtgolf v.; -werk o. zuigwerk
lucht in te laten, luchtklep v.; -hauch m. -spali m. strotspleet v.; -stein m.(Heelk.) o. bij pompen; -wurz(el) v. angelica v.;
-zap/'er m. werktuig o. om het water af
tocht, wind m.; -heizang v. verwarming verharding v. der luchtpijp.
Y. der lucht; it. verwarmen o. van de Luft -Satz, (-(e)s) o., z. m. lucht- te tappen, trokar m.; -zdpfchen, -zdp/lein
lucht; --so le n m. luchtverwarmingsoven aardig zout, zoutdeeltjes o. mv. in de o. (Kuip.) zwikje, houten pennetje o.
m.; -himmel m., Z. -kreis; -honig m., Z. lucht; -sauer bijv. nw. verkoolzuurd, in voor bet luchtgat in de vaten; -zeichen
Honigthau. koolzuur overgegaan;-saugeróhre v.lucht- 0., Z. -erscheinung; -zelle v. (O^itlk.)
Luftig, (-er, -st) bijv. nw.lucbtbe- trekker m., trekbuis v.; -s4ule v. (Nat.) luchtvat o.; -ziegel v. in de lucht gevattend, gas bevattend, gas houdend; 2. luchtkolom v.;-sdure v. zuurstof v.,zuur- droogde tegel m.; -zieher m. tochtmaker,
aan de lucht blootgesteld, in de lucht stofgas o.; - schacht m. (Minw.) put m. ventilator m.; -aug m. tocht m., trekken
wonende; 3. (van gebouwen), luchtig; 4. voor de luchtver^'ersching; -schau v. o. der lucht; 2. Z. -loch; -zï nder m.
(van kleederen), (fig.) luchtig,licht,dun, waarneming v. van de lucht of het we- (Nat.) lichaam o., dat door aanraking
kaal; 5. (van tnenschen), luchtig, los, der; -schauer m. voorbijgaande windvlaag met de lucht ontbrandt.
loszinnig; es sieht bei ihm - aus, het v.; -scheu bijv. nw. bevreesd voorde vrije Lofwand, (- winde),-pardune,
ziet er sjofeltjes bij hem uit, zijne zaken lucht; -scheue v. vrees v. voor tie vrije (-n) v., Z. Lu/brassen.
zijn in slechten staat; -keit v. luchtig- lucht; -schicht v. luchtlaag v.; -schieszen Lug, (-(e)s, mv. Loge) m., Z. Loge;
heid, winderigheid, veranderlijkheid, los- o. schieten o. in de lucht; 2. (Jachtw.) - and Trug, leugen en bedrog; auf - ausin de vlucht schieten; -schil` o. lucht- gehen, op bedrog peinzen, op bedriegerij
zinnighe i d v.
Luft -kieme, (-n) v. (Nat. hist.) schip o., Z. -ball; -schiffer m. luchtrei- uit zijn; in der Well 1st nichts als - and
luchtkieuw v.; - kissen o. luchtkussen, ziger, luchtschipper, luchtbolbestuurder Trug, de wereld is vol leugen en bedrog,
windkussen o.; -kiappe v. luchtklep, m.; -schifferei v. reizen o.mnetdenlucht- vol dwaling en leugen.
ventilatieklep v.; -kopper m. kribbebij- bol; -schifj%ahrt v. reis, opstijging v. met Lug, (-(e)s, mv. -e) o. gat, hol,
ter m., paard o., dat de tanden in de krib den luchtbol; -schifl'kun.vt v. luchtbol- verblijf o.; 2. Z. Luke.
zet en zich opblaast; -kórper m. lucht- kunst, kunst v. om tuchtbullen te maken Lugaufdenpfennig, (-(e)s,mv.
vormig lichaam o.; -kreis m. luchtkring, en te besturen; -sehidge m. mv. (Ai t.) -e) m. duiteudief, vrek m.
dampkring m., atmospheer v.; -kogel v.,Z. groote vuurpijl m., vuurworst v.; -schloss Liige, (-n) v. leugen of logen, onDampfkugel; it. 2. Z. -ball; 3. kogel, bol o. (fig.) luchtkasteel o., hersenschim v.; waarheid, fabel, verdichting v.; (gem. met luchtgas gevuld; -kugelchen o. -schlósser banen, luchtkasteelen bon- meenz.) bedriegerij v., bedrog o., dwaluchtkogeltje o.; -kunde v. luchtkennis, wen, ijdele plannen maken; -schópfen o. ling v., verzinsel o., list v.; eine - sagen,
kennis v. van tie lucht, aerologie v.; -kun- luchtscheppen, ademhalen o., ademhaling Gene leugen vertellen; auf einer - ertappt
dige m. luchtkundige, luchtkenner m.; v.; -schuss m. schot o. in de licht; werden, op eene leugen betrapt worden;
-leer bijv. nw. luchtledig; 2. (Werkt.) van -schwármercn. (Art.) zwermer,zwermpot jem. -en stralen, iem. logenstraffen; jem.
lucht beroofd; -leere v. (Nat.) luchtle- m.; -schwebekunst v., Z. -schiffkunst; einer - beschuldigen of uber/'uhren, logen
o.; -lerche v. waterleeuwerik m.; -schwe[el m. zwaveldeeltjes o. mv. in de straffen, van eene leugen overtuigen; jein.-dige
-loch o. luchtgat o.; (in de huid), porie lucht; -schwere v. luclitzwaarte, zwaarte mil -n berichten, iem. beliegen; (Spr.)
v.; -mals o. in de lucht gedroogde mout v. der lucht; -see m., Z. -kreis; -segel o. -n haben kurze Beine, eene leugen wordt
v.; —bier o. porter o.; -maschine v., Z. (Zeew.) luchtzeil, koelzeil o.; -segler m., spoedig ontdekt.
-ball; -massev.massa,boeveelheid v.lucht; Z. -schi/Jer; -seil o. onmogelijke o., dat Logen, (lugte, gelugt) o. ww. (w.
-materie v. luchtstof v.; -meer o. lucht- niet te doen, onbestaanbaar, onmogelijk i. gebr.) Z. sehen, schauen, lauern.
zee o.; -messer m. luchtnieter, aerometer, is; -spiegelung v. luchtspiegeling v.; Legen, (log, gelogen) o. Ww. onr.,
manometer m.; 2. gasmeter m.; 3. lucht- -springer m. koordedanser, springer, m. h. liegen,onwaarheid si-reken,bedriedrukkingsmeter, barometer m.; -mess- kunstenmaker m.; -.sprung m.luchtsprong gen, verzinnen; jem. iris Gesicht -, iem.
kunst v. lucht meetkunst v.; -perspectieve m.; -stand m. toestand m. der lucht, in het aangezicht, onbeschaamd liegen; er
V. (schift.) perspectief v. betreffende de temperatuur v.; -s/dubchen o. luchtdeel- hat es in seinen bals hinein gelogen,
lucht; -pflanze V. luchtplant v.; -pislole tje o., atome o.; -stein w. Z. Himmelstein; bij heeft het onbeschaamd gelogen;(Spr.)
V. windpistool o.; -pumpe v. lucht- -sloe`' m. luchtstof v., gas o.; —messer er logt, dass sieh die Balken biepen, hij
pomp v., Z. -druckwerk; --nbehaller, m. gasmeter m.; - streich ni. slag m. in liegt alsof het gedrukt is; dass ich nicht
--nkasten m. luchtpompkast v.; —nylus de lucht; (rig.) windmakerij, pocherij, loge, laat ik niet liegen; 2. bedr. ww.
o., —ylocke v. klok v. eener luchtplomp; snor-verfij v.; -shish m. luchtstreek v., etw. -, liegen, Z. heuc.áeln; 11. o. zelfst.
-rand m. gezichteinder, horizon(t) m.; klimaat o.; -strom m. luclitstroom m.; liegen o., bedriegerij, leugen of logen v.
-rauw m. ruimte v. met lucht gevuld; Z. 2. windvlaag v.; -theilchen O. luchtdeel- Liegen -beutel,( -tets, mz.-tel) in.
Z. -kreis; 3. Z. -spielraum; -Teich o. rijk tje, molecule o.; -ton m. (Schild.)htcht v. leugenaar m., hij die altijd uitvluchtjes
o. der lucht; reiniger m. luchtreiniger, LUftung, (-en) v. blootstelling v. heeft; -beweis m. leugenachtig, valsch
luchtzuiveraar m.;-reinigung v.zuivering aan de lucht; (Mol.) hooger stellen, op- bewijs o.; -bild o. schijubeeld,ziusbedrog
V. der lucht, luchtzuivering v.; -reise v., lichten o. van den bovensten molen- o., voorspiegeling v.; -[eind in. vijand M.
van het liegen; - [recht v. vrucht v. of
Z. -(ahrt; - reisende m., Z. - schiller; -rohr steen.
o., Z. Windbuchse; róhre v. (verkl . L ij ft - verdichtung , verdic gevolg o. van het liegen; - (arst in . lea
-rohrchen o.) luchtbuis v., luchtkoker m.; kung, (-en) v. samenpersing, verdik- genvorst, Duivel, Satan m.; -geist m. len2. Z. -gang; (genieenz.) Duitje o.
king v. der lucht; —sapparat ai., —spum- gengeest a3.; it. leugenachtige geest m.;
Lv.ftri teren -ast, (-ast(e)s, mv. pe v. lucbtverdikkingswerktuig o., lucht- -geld o. geld o. voor valsche getuigenis;
;
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Ltimmelei, (-en) v. lummelach- v., Z. Papierstamp(e; -Streit m. strijd,
twist m., oneenigheid v. om niets, om
-tuiaens. tigheid, domheid , lompheid v.
(e)sl) bijv. eene kleinigheid; -trog m. (Pap.) lom
Li, genhaft, bijv. uw. leugenach- L1mmelhaft ,
lompentrog m.; -volk o., Z.-penbak,
uw. lummelachtig, lomp, boersch. dom;
tig. verzonnen, valsch, huichelachtig.
-yesiude l; -uaare v. slechte waar v.,
Lijgenhaftigkeit, v . leugenach- -es Aussehen, boerseh, dom uiterlijk.
tigheid, valschbeid, huichelachtigheid v.; Limmelhaftigkeit, v., Z. Lune - longpen. vodden, vodderijen v. mv.; it.
(fig.) Z. gesindel; weib o., Z. -samm2. gewoonte V. van te liegen, gebrek o. nteki.
LUmmeln, (licmnrelte, gelummell) lerin; -zeug o. (i. k. bet.) lorrig goed
aan waarheidsliefde.
Lttgenlich , bijv. nw.,Z. 1ugeucha%i. o. ww. zich lomp, lummelachtig gedra- voddegoed o.; it. Z. - handel (3); -aieher
Lj gen -maul, (-maul(e)s, mv. gen; 2. bedr. ww. (Very.) de stof in bet m. (Art.) aftrekker, krasser in.; -sucker
nr. ongure fineerde suiker v. in stukken;
-mauler) c., Z. L%gner; -prediger m.leu- verven voor het koken luchten.
genachtige prediker, hij die eene valsche Ltimmlicht, bije . ne. zonder ste- -:under in. lont v.
Lumpere_i, (-en) v. (Volkst.) vod leer predikt; -prophet m. leugenprofeet, vigheid, slap, week.
valscbe profeet m.; -srhinied m. hij die Lump, (-en), mv. -en) w.,Z. Lion - derij,nietigheid, kleinigheid v.,bagatel o.,
leugens verzint; -teu fel m., Z. -geisl; pen; 2. (i. k. bet.) ellendeling, smeerlap, beuzelarij v.; wegen elner - streiten, om
-seihung, -zicht v. beschuldiging V. ran vrek, gierigaard m.; (Nat. hist.) - of eene kleinigheid twisten.
Lumpfiseh, (-es, mv. -e) in., Z.
leugen; -gunge V. leugentong v.; 2. Z. - fisch m. klompviseh, zeehaas in.
Limpehen, (verkl .) o. lompje, Lump.
Lipner.
Lumpicht, ( -er, -st) bijv. en b.
Lugger, (-s, mv. Lugger) m. log- vodje, lorretje o.
Lompen, (temple, gelurnpt) o. ww. ellendig, armzalig, nietig, gering, karig,
ger m.
Luggerer, (-s, mv. L-uggerer) in. een lui, liederlijk leven leiden, luieren, vrekkig; -er Hausrath, armzalig, ellen
das sieht - ages, dat ziet er armzalig,-dig;
lanterfanten; 2. bedr. ww. jent.. -, met
langslaper, luiaard m.
Lug-gestalt, (-en) v.. Z. Lt gen - minachting behandelen; (gemeenz.) Bich' armoedig, ellendig uit.
bild; -gelydtsch o. leugenachtig gebabbel nicht - lassen, zich niet laten mishande- L^impig, bijv. en b. vol lompen,
gescheurd, gelapt, in flarden; er kwam!
len, koejonneeren.
0., leugenachtige praatjes o. mv.
Lljgner, ( - s, mv. Lugner) in., -in, Lampen, ( - s, WV. Luiepen) m. sehr - daher, hij is in lompen gekleed,
( -uien) V. leugenaar in., leugenaarster v.;' lamp, lor, Harde, vod v.; sein Kleld zer- met lompen bedekt; was will dieses -e
jem. aura - machen, iem. tot een leugenaar fa-11t in -, begint Bene lor te worden, in Wei!.?, wat wil dat leelijke, vuile wijf
maken, van eene leugen beschuldigen; I flarden te hangen of vallen; 2. lompen 0., die morsebel v.?
Z. Liege; sum - werden, gelogenstraft V. mv., verscheurde kleedenen o. mv.; Lunambulismus, (onb.) m.
slaapwandelen o.
(11and.) Z. -sucker.
worden.
LUgneriseh, bijv. nw. gelogen,' Lompen-baron, (- en, in. ren) Lunambuljst, (-en, mv. -en) m.
m. gewaande baron in.; -buck o. slecht slaapwandelaar in.
verdicht, verzonnen, Z. lugenhaft.
Luke of Like, (-n) v. luchtgat,' boek,gemeen,onbeduidend boek o.;-dich- Lungrisch, 1unstisch, bijv.
luik, blind o.; it. valdeur v.; (Zeew.) Ier in. ellendig dichter, pruldichter m.; nw. tie maan hetreifend, tot de maan be-ding o. ellendig ding o., nietigheid v.. hooreiid.
luikgat, luik o.
Luken-bugel, (-gels, mv. -yet) bagatel o.; -era o. (Delfst.) slecht erts Lund, (-(e)s, mv. -e) m. zeepapem. (Zeew.) ijzeren staaf v. van het luik - o.; -faule v. (Pap.) rotbak in., waarin de gaai M.
(gat); -dec/cel m. (Zeew.) luikdeksel o.; lappen Verrotten; -frau v.,Z. -scainmlerin; Lunde, (-n) v., Z. Lunte.
-giller o. (Zeew.) traliewerk o., rooster -geld o. onbeduidende, kleine som v. Lunen, (lente, yelunt) o. ww. (van
in. op bet luikgat; -klappe v., Z. -deckel; gelds; etui. tent ein -- koelen, voor een den wind), gaan liggen.
-laden m. blind o. voor een luik; -riegel spotprijs in., f 'n bagatel o. koopent Lunge , (-re) v. long v.; eins yule
m. (Zeew.) luikgrendel in.; -schalmis nov. -geschenk o. (i. k. bet.) klein geschenk, - haben, goede longen hebben; (fig.)
onbeduidend geschenk o.; -gesLhmeisz, Bene goede stern hebben; aus voller -,zoo
lui kscharnieren o. mv.
Luiei, (-s, mv. -e) in. (Volkst.) Z. - gesindel o. gespuis, gemeen, janhagel o.; hard men kan; frei von der - sprechen,
- handel in. lompenhandel, handel in. in vrijuit, openhartig, rondweg; von der Leder.
Luiken, Lulker, Z. lullen 4. lompen; 3. geringe winst gevende ban- rá-omen, bet hart lucht geven.
Lallen, (taille, gelullt) bedr. en o. del in.; 3. kleinigheden, lorren, vodden Lungen-ader, ( - n) v. longader
ww. neuriën, zachtjes zingen; ein Kind V. mv.; -handler, —in, lompenkoopman v., Z. -schlagader; -arznei v. middel o.
in den Schla f -, in slaap zingen; (fig.) al., lompenkoopvrouw v.; -hund in. tegen longziekte; -balsam m. balsem in.
(Scheldw.) gemeene vent, genmeene ke- voor longtering; -band o. (Ontlk.) ]onsussen, bedaren, doen bedaren.
Li11er, ( - s, mv . Lulter) in., -in,' rel, scbelnn, schurk in.; - kamroer v.(Pap.) genband in., ligament o. van de longen;
(-non) V. hij, zij, die neuriet om een kind lompenkamer v.; -ken in., Z. -hued; -bescieu erung v. pijn V. in de long; -blade
te doen slapen; 2. m. zuigfleschje o.; 3. v.' -kraan en. voddenkraam v., voddenwin- V., (vetkt. -binschen o.) (Ontlk.) longzoogster, zoogvrouw, zuigster, minne v.' kel in.; 2. Z. - handel (2 en 3); - kramer blaasje o.; -blátter o. mv., Z. -Hugel;
Lull- gelang, (-gesang(e)s, mv. in., Z. -handler; -mann m., Z. - summier; -blunte v. (Pl.) herfstgentiaan v.; 2. genge) m. wiegeliedje o.; -mann in. -messer o. (Pap.) lompenmes o.; -millet woone kamille v.; -blusader v., Z. -ader;
o. nutteloos middel, middel o. zonder -druse v. longklier v.; -entaundunq v.
lulleman in.
Lumba1 , bijv. uw. de lenden be- gevolg, drogerij v.; -nest o., -art in. nie- longontsteking v.; - faul bijv. nw. aan
tig piaatsje,stadje,nest,o.;-pack o.,Z. -ge- longontsteking lijdende, teringachtig; it.
treffend.
Lente, (-n) v. gat o., opening v. sindel; - papier U. papier o. uit lompen kortademig; (Veea.) dampig; -fá-ule v.
vervaardigd; -raurh m. lompenrook in. longziekte, louáoutsteking v.; -jeuchtigin het ijs, bijt v.
Lumjen, v. mv. kleine citroe- om de bijen te verjagen; -reinigungs- keit v. (Ontlk.) vochtigheid, weekheid
mascF ine V. werktuig o., machine v. om v. van het borstvlies;- Hechte v., Z. -moos;
nen m. mv.
de lompen te reinigen; -sache v., Z. -ding; -,Bigel in. (Ontlk.) kwab v. van de long;
Lumme (-n) v., Z. Lohine.
Lummel, (-n) v. oude filing v., -samniler, —in, voddenraper in., vod - -ge/lecht o. (Ontlk.) longvlecht v.; -gedeuraapster v.; -schneider m. slechte sctiuwidr u. longgezwel o.; -glciser o. mv.
mes o. zonder hecht.
Lummel, (-s, mv. Lummel) m. kleermaker in.; (Pap.) lompensnijtier m.; lougglazen o. mv.; -hieb m. (gemeenz.)
lummel, lomperd, vlegel, boerenkinkel, it. werktuig o. om lompen te snijden, jernu. eimen - geben, eene snee door den
Z. -inesser; •-- maschine v. lompen -snij- neus geven, de waarheid zeggen; -kam domoor m.
Ltjmmel, (-s) o., z. m. omloop, machine v.; -sold m. schrale, nietige be- mer V. (Ontik.) longenkomer v.; -kiemer
loonimig, karige bezoldiging v.; -starnpfe in. mv. dieren o. mv., die door longen
strot ni. &. van dieren.
it. geldboete T. voor laster of 'alsche ge
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achterbaks houden, achter de mouw Lijster, (-s, mv. Luster) m., Z.
Hangeleurhter.
m., Z. Brustkramp/; -krankheit v. long- hebben, bedriegen.
ziekte v.; -kraut o. longkruid o.; grines Lurk, bijv. uw. linksch, onhandig,
Lijstern, (lusterte,gelustert)o.ww.,
m. h., Z. geluslen, lusten.
—, longmos o.; - lappen m., Z. - /Bigel; lomp.
-1alwerge V. verzachtend borstmiddel o.; LUrke, (-n) v. knoop m. in hel Lust - erweckend, bijv. uw. den
-linie v. longlijn v.; -magennery m. garen; 2. slechte drank, slechte wijn m, lust opwekkend, uitlokkend; -fahren o.
zwervende zenuw v.; - nultel o., Z. -arz- Lurken, (turkte, .gelurkt) o. ww, Wvw. spelevaren, een pleiziertnchtje doen;
nei; -moos o. longmos, longkruid o.; ztIigen, opzuigen, even proeven, lur- -[abri v. pleiziertochije. pleizierreisje o.,
-mus o. gehakt o. van kalfslong en lever: ken.
spelevaart v.; - feuer(uwerk) o. vreugde-nett 0. (Ontlk.) longvlies o.; -probe v. Lurks, ( - en, mv. - en) in. onhan- vuur, vuurwerk o.
(van een dood kind), (Gen., Ger.) long- ^lige, lompe, linksche knul of vent m.; Lustfeuer -btichse, ( - n) v. (art. )
proef, onderzoeking v. der long; -schlay- 2, hij die vuile taal uitslaat.
doosje o. niet vuurwenk, lHengaalsch vuur
ader v. longslagader v.; -schueckan v.mv. Lust, (Loste) V. luit na., vermaak, o.; ---werker m. vuurwerkmaker m.;
(Nat. hilt.) door Inchtkieawen adementle genoegen, genot o., pret v., aangenaam -(werks)kunst v. vuurwerkmakerskanst v.
dieren of insecten o. mv.; -schwindsucht
weltod m., begeerlijkheid v.;-heidv.,
Lust-gang, (-gang(e)s, 111V. -ganV. (Gen.) longtering v.; -stein m., Z. Lull- (lei.chliche Loste, vleescheluke lusten: ge) m. irandleling v., pleiziertoclit m.;
róhrenslein; -sucht v., Z. -schuwindsucht; seine - an elw. haben, ergens pleizier in 2. wandelolreef, wandelplaats v.; -ganger
-suchtiq bijv.nw. longterin;achtig; -thiere hebben, vermaak scheppen in; den Lusten m. wandelaar nn.; -garten m. pleiziertuin,
o.mv. door longen ademended ieren o.ntr. rr►►hnen, zijne lusten. zijn wellust voldoen; lusthof m.; -partner m. tuinier m. van
Lungerer, (-s, mv. Lungerer) m. nail - essen, met smaak, met lust eten; een lnsthof; -gas m. (Scheik.) eerste
bedelaar, onophoudelijke trager, zaniker lasset tins eire kleine - machen, laat ons zuurstofverbinding v.: (gewoonl.) vroom.; it. luiaard m.
'en pretje maken; 2. zin, trek, Inst m., lijkmakend gaso.;-gcbau(de) o.,Z.-haus;
LUngerig, bijv. nw. bedelend, aan begeerte v., verlangen o.; noch aller -, -gebusch o. lustboschje, pleizierbnsclije
-houden sash Herzenslast geniesten, iets volop ge- o.; -gefeclit o. gevecht o. voor })leizier;
vragend, it. lui.
Lnngern, (lungerte, gelungert) o. 'ieten; - zu ctw. haben, ergens zin, schik -gefiilde o. heerlijke vlakten v. mv., lustww. bedelen, aanhoudend vragen, zani- j o hebben; jem. - zu etw. machen, zin veld o.; -gif ithl o. aangenaam gevoel,
ken; it. den l'iiaard uithangen.
toen krijgen in, smaak doen krijgen in; prettig gevoel o.; - gepend v. aangename,
Lungertasche, (-n) v., Z. Lun- !s kan: ihm die - an, hij kreeg zin, trek, prettige landstreek v.;-geholz o.,Z.-udldgerer.
ust; jem. die - au el tu. vertreiben, iem. chen; -pelage o. vroolijk maal, feestLungwurz, (-wurze) v. (Pl.) gan- len lust doen vergaan; (fig.) ich babe maal o.; -gesang m. vrool"k gezang o.,
zenvoet V.
seine - mich schelten zu lassen, ik heb feestgezang o.; -geschrei o. juichkreten
Llnse, (-n) V. luns, wagenluns, ;een zin, geen lust, ik ben niet voorne- m. mv.; -geurachs o. lustgewas o., tot
spie of pij v.
vermaak aangekweekte plant v.; -hein
nens mij &.
Lu.nte, (-n) v. (Art.) lont v.; (fig., Lust-bad , (-bad(e)s, mv. - bader) m., Z. -gehalz, -cold; -haas o. lustbuis,
gemeeuz.) - riethen, lont ruiken, ergens I t. bad o. voor de pret, tot vermaak; -bahn paviljoen, buitenverblijf o., villa v.; 2.
de lucht van krijgen; (Nat. hist.) (van r. lustpark o., lusthof m.; 2. Engelsch' slecht huis, bordeel o.; -hduschen o.
een vos, wolf &), staart m.; (fig.) ge- ►ark o.
(Tainb.) pridel o.; -hola o.. Z. -gehóls.
vaar o.
Lustbar, ( -er, -st) bijv. en b. ver Lustig, ( -er, -st) bijv. en b. lustig,
Lonten -bilchse, ( - aa) v. doos
-nakelij,odrhuenal,pizrge- vroolijk, opgeruimd, opgewekt; emu -er
V. om lonten te bewaren; -[auer o. (Vuur- tnegluk, aangenaam; -keit v. vermake- Bruder, (gemeenz. Bruder-Lustig), vroow.) vuurwerk o., waarvan de lont ver- I ijkheid, uitspanning, vroolijke partij. lijke kwant, snaak in.; -e Gesellschaft,
schillende letters voorstelt; -/linie v. lont- fret v.; óf'entliche —en, publieke ver - vroolijk; ein -es Leben fuhren, een vroogeweer o.; -horn o. koker m. om lonten nakel"kheden v. mv.; eine — jemn. zu lijk, prettig levee leiden; sick - machen,
te bewaren; -kiste v. (Zeew.) lontenkist :teren anstellen, een feest geven ter eere zich vroolijk maken, Z. belustigen; sick
v.; -kosher m., Z. -horn; -recht o. recht an.
ober cinen - machen, met iem. den spot
o. van den sterkste; -schloss o. (Ge- Lust-beet, (-(e)s, mv. -e) o., Z. rlroveu; 2. aangenaam, onderhoudend,
weerm.) lontslot o.; -stiel, -stock in. stuck; -begier(de) V. begeerte v., ver vermakelijk, kluchtig, grappig; 3. tussch.
lontstok m., lont V. 1
naar zinnelijk genot; -berg m.-angeo. wakker!, toe !, flink op I; -keit v. vroolukLenze, v., z. m. (Jacht.w.) afval, 'in een tuin), lustberg in.; -boot o. plei- heid, opgewektheid v., vermaak o.; 2.
omloop m.
;ierbootv.; (in Venetii ),gondel v.; -brun neiging v., sterk verlangen o.
Lupe, (-n) v. (Giet.) stuk o. ge- a ten m. springende fontein v.; -dime v. Lustigmacher, (-chers,m v.-cher)
smolten ijzer van 100 pond, teef v., wolf, t neisje o. van pleizier, publieke vrouw, m. pretmaker, grappenmaker, hans
gietwolf m. 1 goer v.
-worstm.
Lupen -feuer, ( - cars, mv. -er) o. LListelei, (-en) v. zin, trek, lust Lust-insel, (-n) v. lasteiland o.;
kleine ijzer gieterij v.; - frischbsrkeit v, E a., begeerte V. naar lekkernijen, lekker- -jagd v. lustjacht, pleizierjacht v.; -keien
vormen o. der gietwolven.
tekkerij v.
m. kiem v., eerste prikkel m. tot zinnelijk
Lupfe, v., z. m. hennep m. met Lt-3te1n, (lustelte, gelustelt) o.ww., genot; -kugel v. (Vuurw.) vuurbot m.;
zaadkolfjes. t u. h. noch etw. -, trek, lust hebben in, -lager o. pleizierkamp o.
Lupfen of lijpfen, (lup(te, ge- I tegeerig zijn naar.
L ,istlicht, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
lupft en lupjte, ge1upi1) bedr. ww. beu- Lijsten, (lustete, gelustet) o. ww. lustern.
ren, tillen, opbeuren, optillen.
►np. es lustel mich zu reisen 4', ik heb Lustling, ( - (e)s, arv. - e) m., Z.
Lupine, (-n) V. wolfsboon, vijge- I ust om, het lust mij, Z. gelasten.
Wollustling.
of boksboots V.
L .stern, ( -er, -st) bije. en b. be- Lust- ort, (-ort(e)s, mv. -ogle of
Luppe, (-n) v., Z. Lupe.
;eerig, sterk verlangend, verzot; noch -órter) m., -plat$, (-platzes, mv.
L^.ppen, (luppte, geluppt) bedr. E Btw. - sein, belust zijn naar iets, verzot -plátze) m. lustoord o., lustplaats v.;
ww. lubben, snijden, castreeren; it. ver- a ;ijn op; it. wellustig, geil; 'nit -en Augen -punape V. (Vuurw.) verschillende te geminken.
insehen, met geile oogen aanzien, een lij k afgetrokken zwertnpctten m. mv.
ademen; -klee m., Z. B:tterklee; - kramp(

,
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Lorde, Larding, Lurdung, r ,reilen blik werpen op; 2. lust opwek-

Lustrglwasser, (-s) o., z. m. wij-

V. (Zeew.) windtouw o., geteerde lap m. cend, aanlokkend; -heit v. begeerigheid, water o.
om bet touw gewonden.
►elustheid v., zinnelijk verlangen o.; it. Lust-reich, bijv. nw. vermakelijk,
Luren, (lurte, gelurt) o. ww. joe- i rerlekkerdbeid, verzotheid v.; 2. geil- prettig, aangenaam, vroclijk, opgewekt;
ren; it. de oogen neetalaan; 2. bedr. ww. I Zeid v., lust, wellust m.
-reise v. pleizierreis v„ pleiziertocht m.
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Lustreisen, (lustreiste,gelustreist) genoegen wandelt; -wane v. schoonzicht Luxus, (onb.) m. weelde, praal,
o. ww., m. S. eene pleizierreis of een o., plaats v. waar men een schoon ge- pracht, prachtliefde v.,luae m.,overdaad,
zicht heeft; -weg m. wandelweg, aan- verkwisting v.; - artikel m., -waare v. arpleizierreisje doen.

tikel o. van weelde, onnoodige waar v.,
Ljstreiten, (rift lust, lustgeritten) gename weg m.
0. ww., m. s. een pleizierrit waken, voor Luteoljn, (-s) o., z. m. (Scheik.) voorwerp o. tot pracht &.
pleizier rijden, eene wandeling te paard kleurend bestanddeel o. van de stengels Luzerne, (-n) v., Z. Lucerne.
en bladeren der wouw
Luzianskraut, (-kraut (e)s, mv.
maken.
Lust—reis, (-(e)s, mv. -e) m. be- Luth, (-en) v. (Zeew.) spier v., op- -krduter) o., Z. Lucianskraut.
L^lzienho1z, (-(e)s) o., z. m. Lukoorlijkheid, aanvalligheid v., aanlok- langer m., wrijfhout o., giek v.
kende o.; 2. Z. Luslreismittel; - reizend Liith, v. (in samenstellingen),meisje cienholz.
bijv. nw. aanvallig, beminnelijk, bekoor- o., als Trinliuth, Marieluth.
Lyegum, (-s, mv. Lyceen) o. gelijk; 2. prikkelend, aanlokkend; -reizmit - Luthergner . (-s, mv. Lutheraner) leerde school v., gymnasium o., inricblet o. prikkelend middel, teeldriftwek- m.,-in,(-nen) m.bel der m.v an den Lu- ting v. van onderwijs tusschen een gymkend middel. therschen godsdienst,Luthersche m.en v. nasium en eene hoogeschool, lyceum o.
Lustrjn, (-s) m., z. m. glanstaf o., Lutherisch, bijv. nw. Lutbersch, Lychnis, (onb.) v. (Pl.) koekoeksbloem, vuurbloem v., vrouwenroosje o.
glanzige zijdenstof, lustrine v.
volgens den Lutherschen godsdienst.
.

-

Lustritt,

(-(e)s,

mv. -e) m. plei- Lutherthum, (-s) o., z. m. Lu- LykantrQp,

(-en,

mv. -en) m.

therdom o., Luthersche godsdienst m. wolfmensch, weerwolf m.
zierrit m.
Lustrum, (-s, mv. Luetra) o. lus- Lutjren, (lutirte, lulirt) bedr. ww. Lykorexie, v., z. m. geeuwhoii(Scheik.) met kleefdeeg luchtdicht ma- ger, hondshonger m.
tram o., tijdvak o. van vijf jaren.
Lustschauern,(lustschauerte,ge- ken, dicht sneren, luteeren . Lymphatiseh , bijv. en b. (Ontlk.)
lustschauert) o. ww. beven, rillen van be- Lutsehbeute1, (-leis, mv. -tel) de lympha of het bloedwater betreffend,
geerte, verlangen, lust. m., Z. Saugebeutel. daartoe behoorend, waterachtig.
Lust-sohiff, (-(e)s,mv. -e) o. plei - Lutschen, (luischte, gelutsch(e)t) Lymphdriisen, v. mv. waterzierjacht v., pleiziervaartuig o.; -schloss bedr. en o. ww. zuigen, drinken.
vaat-klieren v. mv.
o. lustslot o., lusthof m., paviljoen o., LUtscher, (-s, mv. Lutscher) m. Lymphe, (-n) v. (Ph.) vloeistof v.
villa v.; -seuche v. (Godg.) begeerlijkheid, zuigend kind, zuigeling m. en v.; Z. in de watervaten des lichaams, bloed
kwaad, zinnelijke Lulschbeutel. water o., lympha v.
-genidhv.tob
lust m.; (Gen.) venerische ziekte, syphi- Luttel, (-n) v. bak m. om het goud - Lymph -gefasse, o. mv. (Ontlk.,
Pl.) watervaten o. mv.; -kuget v. waterlis v.; -sits m., Z. -hans, -schloss; -spiel ertsslib te wasschen.
o. blijspel o .
Luttenjunge, (-n, mv. -n) m. bolletje o.; -ge[ássentzundung v. ontsteLustspiel—artig, bijv. nw. ko jongen m., dieden bak metgouderts vult. king v. der watervaten.
miek, grappig; -dichter m. blijspeldich- Later, (-s) m., z. m. (Dist.) bran- Lyra, (Lyren) v. (Sterrenk., Muz.)
Z. Lefier; - sánger, -spieler, —in, lierspeter, schrijver m. van blijspelen.
dewijn m. van de eerste stoking.
Lu.st-sthok, (-(e)s, mv. -e) o. Ltttzel, bijv. nw. (veroud.) weinig, Ier, lierdichter m., lierzangster v.
(Tuinb.) bloemperk o.; -trunken bijv. gering, luttel.
Lyr.Snten,m. mv. bacchanten, rei nw. dronken van vreugde; -verderber m. Luvseite, v., Z. Lul.zende studenten,vroolijke broeders m.mv.
vreugdestoorder m.; -wagen m. pleizier- LuxatiQn, (-en) v. verrekking v.
Lyrik, v. lyrische dichtkunst, gewagen m., pleizierrijtaig o.; -zrald m. Luxjren, (luxirle, luxirt) o. ww. voelsdichtkunst v., lierdicht o.
lustbosch, wandelbosch o.; -wdldchen o. verrekken.
Lyriker, (-s, mv. Lyriker) m. lierwandelboscbje, pleizierbosch je o.
Luxurij)s, bijv. nw.weelderig,over- dichter, gevoeldichter n,.
Lyrisch, bijv. en b. lyrisch,gevoelLust -wallen, -.wandeln, (lust- dadig, prachtig, verkwistend.
wallle,gelustwallt en lustwandetle, gelust- Luxuriiren of luxuriren, vol.
wandelt) o. ww. voor zijn genoegen wan- (luxuri(i)rle, luxuri(i)rt o. ww. ontuch- Lysimach, (-(e)s, mv. -e) m.(PI.)
tig,onkuisch, verkwistend leven, geil op- wederik m., egelkruid o., watergoudsdelen.
Lijst-wandler, -in, wandelaar, wassen, in overmatige pracht of weelde bloem v.; 2. guichheil o. met gele bloemen.
m., wandelaarster v., die voor zijn of haar leven.

M.
M, (M of M's of M's) o. m v. (I3e let- Mäajidrisch, bije. nw. slingerend,
bochtig, kronkelend.
ter en 110e medeklinker.
Maal, (-(e)s, mv. Maler) o., Z. Mahl. Maass, (-es, mv. -e) o., Z. Mass.
Má,$1—baum , (-baiem(e)s , mv. Maat, (-en, mv. -en) m. (Zeew.)
-bdume) m. grensboom m.; -stein m. maat, stuurman m.
gedenksteen, grer_ssteen m., monu- Maetschaft, (-en) v. bemanning,
equipage v., volk o., scheepsvolk o.; Z.
ment o.
Maander, (-s) o., z. mv. kronke- (Hand.) compagnieschap, handelsverlende rivier & in Klein-Azle; (fig.) dool- eeniging v.
Macadamisjren, (macadamisirle,
hof m., Z. lrrgang
.

macadamisiri) bedr. ww. einee Weg -,

met klein gestooten granietkiezel of
steen en kalkpuin bedekken, mac-adamiseeren.
MacarQn, (-en, mv. -en) m., Z.

Makaron.

Macaroni, MachQroni, m. mv.

Italiaansche vermicelli v.

Macaronisch, bijv. nw. -e Verse,
Latijnsche verzen, vermengd met woor-
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den uit levende talen met Latijnsche uit - sum Freunde gecoacht, van een vijand jemn. -, zich begeven tot; sich an fiers. -,
gangen.
heb ik hem tot mijn vriend gemaakt; zich wenden tot; sich an, fiber etw. -,

Maeehiavgllisch, Macchia- was will er aus seinem Sohne -, wat wil beginnen aan; das lhsst sick nicht -, dat

velljstisch, bijv. nw. volgens de leer
van Maccbiavelli; (fig.) doortrapt, listig,
geslepen, sluw, staatkundig, bedrieglijk,
arglistig.

hij van zijn zoon maken, wat wil hij & is niet, te doen, kan niet gemaakt worlaten worden; sum Richter gemacht wer- den; das macht sich gut, dat kan goed
den, tot rechter benoemd worden; jem. gedaan worden; it. dat staat goed; dieser
zum Doctor, Meister -, benoemen, aan- junge Mensch macht sick gut, gedraagt
Macchiavelljsmus, (onb.) m. stellen; jem. zum Graten -, verheffen; ein zich goed, gaat goed vooruit, optwikleer V. van Macchiavelli, leer v. van baat Madchen zur Frau -, huwen, trouwen; kelt zich goed; was macht der Kran-zuchtige ein Mádchen zur Hure -, tot hoer maken, ke?, hoe maakt het, hoe gaat het met
staatkunde.
M^cI)n, (-s, m v. Mdeene) of MaCQ- onteeren, schenden; er ist ein gemachter & ?; er wird es nicht lange mehr -, bij zal
nas, (onb., mv. Mdeenalen) m. Mecenas, Mann, hij is een welgesteld man; (ge het niet lang meer maken, zal niet lang
aanzienlijke Romein, vriend en bescherSorgen -,zich-menz.)aibos;ch meer leven; was - Sie?, hoe gaat het?,
mer van Virgilius en Horatins; (fig.) be- bezorgd, bekommerd maken; jemn. Ver boe vaart gij?.
schermer, voorstander m. der kunsten en
aandoen, veroorzaken; Spasz -,-drus,
Macher, ( - s, mv. Macher) m., -in,
wetenschappen.
grappen maken, schertsen; Ernst -, erri- ( -nep) V. maker, vervaardiger, fabrikant
MaeeratiQn, (-en) v. (Scheik.) stig zijn; jem. krank, reich, gli2cklich -, m., maakster, vervaardigster v.
weeking, uitweeking v., het weeken of maken; das wird ihn nicht reicher -, dat Maeherei, (-en) v. fabrikage v.,
aftrekken o. van eene organische zelf zal hem niet rijker maken, daardoor zal fatsoen o., Z. Machen; it. Machwverk.
koude vloeistof. -standighe hij niet rijker worden; (enig -, klaar sea- M cherlohn, (-(e)s, mv. -e) m.
. Maeeriren, (macerirle, macerirt) ken, afmaken, ten einde brengen; deutl ich, maakloon, arbeidsloon o.
bedr. ww. weeken, laten weeken of door- lácherlich -, maken; gem. fallen -, laten Machiniren, (machinirte, machitrekken, uitweeken.
vallen; jem. glauben -, dass 4', iem. wijs - nirt) bedr. ww. aanleggen, smeden, brouX&ehalles (onb .) m. (fig.) hij, die maken, doen gelooven 1; sich zu scha f- wen.
alles doet, factotum, al-beschik m.,rech- /en -, zich zelve(n) werk geven; it. er Mchsel, (-s,mv. Máchsel) o.maakterhand v.
wussle es zu -, dass 4' hij wist bet zoo sel, werk o.; (i. k. bet.) knoeiwerk, brcedM chbar, bije. en b. maakbaar, te te schikken; das machte, doss er wei ate, delwerk o.; (Vleeschh.) reuzel o., vet o.,
maken, te doen.
dat maakte, was oorzaak &; mache, dass Z. Koch fell,
Mache, V . (gemeenz.) ihr Kleid ist du [orikommst, maak dat gij weg komt; Macht, (Máchle) v. macht, kracht
in der -, haar kleed is in de maak, bij mache doch, mache [ors 1, snaak toch v., vermogen o.; mit aller -, aus ganser
den kleermaker, bij de naaister, onder voort !, haast u toch !; er macht es mir - schreien, laufen, uit alle macht loopera
er will heute Are Schuhe in die-hande; zu lange, hij verveelt mij; die Sonne macht &, zoo hard men kan; mit aller - rudern,
- nehmen, hij wil vandaag beginnen aan warm, de zon verwarmt; das macht Durst, uit alle macht roeien: fiber - schreien,
&; das 1st eira Werk von seiner -,dat is een Kupfweh, dat veroorzaakt, wekt op; das essen, bovenmatig, boven zijne krachten;
maaksel o. van zijne hand,een koekje van macht, daas er zu leichtgldubig sst, dat (fig.) vermogen o. om ietste doen, macht
zijn deeg; (fig.) 'em. in der - haben, onder maakt,is oorzaak &; das macht ezir nichts, v.; das steht in seiner -, dat kan hij doen,
handen hebben, afrossen.
ich mache mir nichts daraus, dat geeft staat in zijne macht; - fiber etw. haben,
Meehen, (machte, gemacht) bedr. mij niet, dat kan mij niet schelen; den macht v., gezag o. hebben &; die - der
en o. ww. maken, vervaardigen, doen, grossen Herrn -, uithangen, spelen; eine Liebe, macht, vermogen, kracht; die werken, bewerken; Kleider -, maken, ver- Sache drger -, als sie ist, c:ene zaak over- - eines Kónigs, macht v., gezag o., heer
vaardigen; Kdse -, maken; gemachles Gold, drijven; jem. reich -, rijk maken, voor
v.; sich zur hóchsten - empor-schapij
kunstgoud; gemachler Edelstein, nage- rijk doen doorgaan; was soil ich aus die- schwingen, zich tot de hoogste waardig maakt, valsch; gemachter Wein, versne- ser Antwort -9, wat moet ik van & den- heid verhefen;seine - miesbrauchen, zijne
den; Feuer, Licht -, aanmaken, aanste- ken ?; sick aus einer Sache, sus jemn. etw. macht, zijn gezag misbruiken; jemn. su
ken; eira Loch -, maken, boren; (gemeenz.) -, ophef maken van; viel sus jem. -, veel etw. - geben, iem. volmacht geven; etw.
(van een kind), in die Hosen -, zich be- ophef maken van iem., iem. ophemelen; aus eigener - thun, iets op eigen gezag
vuilen, in zijne broek kakken; Bola -, 4. werken, doen, werkzaam zijn, hande- doen; die gesetzgebende -, de wetgevende
klooven; das 13ett -, opmaken, schudden; len; es - so gut man karen, maken, doen macht; die - eines Sluales, macht v., aan
jemn., sick das Haar -, iems., zijn haar zoo goed men kan; jem.. - lassen, laten
krijgsmacht v.,troepen m.mv.;-zieno.;2
doen, kappen; das Essen -, gereedmaken, maken, laten begaan; eta . wohl -, in orde eine grosse -, aanzienlijke krijgsmacht;
klaar maken; Kalee -, zetten; - Sie uns brengen; inas ist damit, dabei zu -?, wat mit be:va ffneter -, met geweld van wapeetw. sum Essen, maak ons wat eten klaar; moet daarmede gedaan worden ?; damit ist nen; 3. mogendheid v., rijk o.; die ver
,

,

zwei and zwei macht vier, twee en twee
is of maakt vier; es macht zusammen
10 Thaler, het is te zamen 10 Th.; wie
viel macht dieBechnung, hoeveel bedraagt
de rekening; 2. maken, verrichten, ten
uitvoer brengen, volvoeren, bewerkstelligen; Schulden -, maken, aangaan; grosse
Augen -, opzetten; sick eira Vermogen -,
zich verschaffen, krijgen; eira Haus -, op
een grooten voet leven; Holz -,(in het kegelspel), omwerpen; das Examen -, afleggen, doorstaan; (Jachtw.) viel -, steken;
3. Z. Anfang, Ende, Luit; Anstalt zuelty.
-, toebereidselen maken tot; der Sache
eira Ende -, een einde maken aan; je+nu.
Lust zu etw. -, smaak geven voor, lust
doen krijgen in; jemn. bange -, iem. bang,
ongerust, bevreesd maken; sick jemn.
zum Freunde -, zich iem. tot vriend maken; aus einem Feinde habe ich ihn mir

nichts, es ist nichis damit zu - ,daarmede is
niets te beginnen, te verdienen; to macht
es jeder, zoo doet iedereen; so lange -,
bis etw. verdorben ist, niet ophouden voor
dat iets bedorven is; er hat es ihm arg
gemacht, hij heeft het hem benauwd gemaakt, hem mishandeld; mache es mir
nicht wieder so, doe het niet meer zoo;
sick ein Kleid cJr - lassen, zich & laten
maken, vervaardigen; rich etw. -, zich
geld verschaffen, zijn voordeel doen met;
sick naas, schmutzig, staubig, rein -, zich
nat, smerig, schoon maken; sick beliebt
-,zich bemind maken, zich doen beminnen; sick krank -, zich ziek maken; 2.

wed. ww. sich davon, aus dew Slaube -,
zich uit de voeten maken, zich wegpak ken, zijne biezen pak ken; sick auf die
Seite -, zich verwijderen; Bich au/' den
Weg -, zich op weg, begeven; Bich zu

de verbondene mogend--bundetMchl,
heden; I. (w. i. gebr.) (van vrouwen),
sluier m.
Macht-bliek, (- (e) s, mv. -e) m.
ontzagwekkende blik m.; -blume v. lelienarcis v., Amerikaansche herfstbloem
v.; -bole m. gevolmachtigde bode, afgezant, zaakgelastigJe m.; -brief m., Z.
Vollmacht; -eignung v. aanmatiging v. van
macht; -Pulle v. volmacht v.; -geber,---in,
volmachtgever, lastgever m., volmachtgeefster, lastgeefster v., principaal m. en
v.; -gebot o. opperste bevel o.; 2. wille
despotisch bevel o.; -gevalt v.-keurig,
willekeurige heerschappij v., despotisme
o., tirannie, dwingelandij v.; -grif m.
onrechtmatige ioeeigening v.; -haber m.,
Z. Gewalthaber; - handlong v. daal v. van
geweld; -heil o. (Pl.) kruiswortel m.,
kruiskruid o.; -herr, -herrscher m. macht-
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hebbende, heerscher, dwingeland,es- X" okern, (mdckerte, gemálckert) M" ling, (-(e)s, mv. -e) m. (eene
soort van) witte druif v.
poot m.; -herrisch bije. en b. hee^h- bedr. aw., Z. meckern.
zuchtig, willekeurig, despotiek .
fit , Z. Makulatur.
Madonna, Mad nne (onb) v .
!
Machtig, ( -er, -st) bijv. i b. Madam, (-en) v. mevrouw, juf- H. Maagd Maria; 2. (mv. Madonnen) beeld

machtig, krachtig, sterk, zeer grooter- vrouw, vrouw.; Herr and - X., Mijnheer der H. Maagd, Mariabeeld o., madonna v.
mogend; -e Arznei, sterk werkent -enen Mevrouw ofJufrrouw X.
MadQnnenhaft, bijv. nw. ma.
Beu'eggrund, sterke beweegreden; a -er MadarQsis, (onb.) v. uitvallen o. donneachtig, als eerre madonne.
Berg, hoog; (Bergw.) breed, uitgerekt, dr haren,
Madras, (onb.) m. an vr. halfzijden
zwaar, massief; der Gang wind -er, rordt Modehen, (-s, mv. Mádchen) o. stof v. van Madras.
misje
Geld
alien,
o.,
jonge
dochter,
jonge
jufvrouw
breeder; 2. (gemeenz.) - viel
Madrepgre, (-n) v. (Nat. bist.)
machtig veel, zeer veel geld hbhen: v.;if judges -, een jong meisje; oftent- sterkoraial o., zeester Y.
lids
.,
publieke meid, hoer v.; 2. meisje Madreporit, (-en, mv. -en) of
- reich, zeer rijk, machtig rijkif. nach-, MadrepQrs±sin, (-(e)s, mv. -e) M.
v.;•das 1st semi
b
tig, sterker dan; seiner Leidemch6flen - 0., Oster,eminde
sein, meester zijn over; seinvr selbst - dat, zijn meisje, zijne vrijster; 3. dienst- versteende zeester v.
i o., meid v., kamer1 ufvronw v.
sein, zich zelve (( nu)) beheersclen; einar roet
Madri ggl, (-()
e s nvv. -c) o. maSprache - sein, eene taal machtig zijn, 1t dehen -anstalt, (-en) v.nieis- drieaal o., klein lyrisch gedicht o., naar

kennen,verstaan;einer Person, dnerSache jessc ol, (kost)schuol v. voor meisjes, de wijze van een puntdicht.
- werden, zich meester nakei van, in joug(ufvrouwenschool v.; -blunie v. Madrillbret, (-(c)s, mv. -er) o.
zijne macht krijgen; -keil v., 7. Macht; (Natwist.) Noachsschelp v.; -brust v. (Art.) kardoesplank v.
(Berges.) (van eeii gang), breedte, uit - weisjgorst v., boezem m. van een meisje; Madrirer,, (madrirte, madrirt) o.
-erzw g v. opvoeding v. van meisjes; ww. (van valken), ruien.
gestrektheid V.
Machtigen, (tnachliqle, gerndclh- -/for v'qg.) jeugdige schoonen v. mv.; Ma®stoso, ijw. (Muz.) plechtig,
ligt) bedr. ww. machtigen, volmacht -gestaly. gedaante v. van een meisje, verheven, majestueus, maestoso.
voorko81 o. van een meisje, meisjes- Maestrgle, (-n, mv. -n) M. (op
geven.
de Middcllai:dsche Zee), Noordwesten
M'ehtiglieh, bijv. an b. machtig, gestalttr.
M,c'ie]álaft, bijv, nw. meisjes- wind in.
vermogend, krachtig, sterk.
Mgcht -1ilie, (-n) v., Z. -Blume; asklit;, Is een meisje; (fig.) verlegen, Magazín, (-(e)s, mv. _e) o. maga-los bijv. nw. machteloos, krachteloos, beschaard, uutg, zwak, verwijfd, wee- zijn, pakhuis o., winkel in.; 2. (op den
zwak; sin --erMensch, machteloos, zwak, keiilk, magielii. weg, welken een leger bezel), voorraad onvermogend; -losigkeit v. machteloos- M^d^hon]^ft^gke^t, v. maag- scheur v.

beid, zwakheid, zwakte v.; -mann m. hij, delijkheido., nm;jesachtigheid v.
Magazin-aufseher, (-sabers,
die op zijne krachten snoeft; -raub in. MLidcbentger, (-jagers, mv. mv. -seher) in. magazijnmeester, pak
onrechtmatige inbezitne- -jager) m.meisager, hoerenjager m.; huismeester, pakhuisbaas m.; -bienen--overwldign,
ming v.; -röuber m. overweldiger, on- -kraut o. naagdealin m.; -k'l► rer, --in, korb in. bijenkorf in. met lade.
rechmatige bezitter m.; -reich o. (van onderwijze' m.^nderwijzeres v. vanj Magazinier, (-(e)s, nvv. -e) m., Z.
God), rijk o. der macht; -ruf m. wil- meisjes; -nub maagdenroofm .,scha- Magazinaufseher.
lekeurige oproeping v.; 2. krachtig ap- king V. van can c je; -rduber in. scha - Magaziniren, (megazinirte, mapel, krachtig beroep o.; -schildlein o. ker in. gazinirt) bedr. ww. in Let magazijn of
borstschild o. van Aron; it. Urim an Modehensaft, v., Z. Jung- pakluis brengen.
Thumim m. mv.; -sprecher m. dicta- f rauscha%t .
Magazinschiff, (-(e)s, mv. tee)
tor, onbepaald gezaghebber m.; - spruch M d.ehen -eule, (-n) v. meis- o. transportschip, rnagazijnschip o.

m. machtspreuk v., willekeurige, hoog- jesschool, jongevrouwenschool v.; Magazinverwalter ( -tere mv.
ste beslissing, daad V. Tan gezag; einen -sommer m., Z. No'nmer; it. Z. Sons- -ter) in., z. Magazinier.
— thun, eene zaak met eene machtspreuk merfaden; -treue visjestrouw v.; -ver- Magd, (Magde) v. (veroud.) meisje
eindigen of beslissen; (fig.) machtspreuk fuhrer in. verleide. van meisjes; -volk o., julfer, jufvrouw v.; 2. (thans),dienstV., snijdend of scherp woord o.; -that v. u. meisjesvolk o., tjes o. mv.
maagd, meid, dienstmeid v.; 3. (NI.)
dead v. van geweld; it. staatsgreep, coup M%ddeler, onv Maddeler) m. braune Magde, Z. Feuerróschen.
d'état m.; -volt bijv. nw. zeer machtig; stumper, stakker, se laar,niartelaar in. MagdalQnen-spiel, (-apfels,
-vollkommenheit v. volheid v. van macht, Mgddeln, (rlelte, geinaddelt) o. inv. -ápfel) in., -birne, (-n) v. Mag almacht v.; -wille v. wil in. van den heer- Ww. sukkelen, main, zich kwellen. dalena- appel m., -peer v.; -blume v. cel scher, door macht of overmacht onder - Made, (-n) v.ietvleesch), made tische valeri;ian v., slijk v.; -kloster o.
klooster o. van de H. Magdalena; (Volkst.)
steunde Bril in.; -willkur v. met willekeur v., wormpje o.
gebruikte macht v.; -wort o. bevel o. van Mjjde1, (-s, ntf del) o., Z. Maid- klooster o, voor boetende lichtekooien;
den beerscher; 2. medelseepend, treffend then; 2. (Pi.) das so -, nachtschoone, -nonne v. non v. van de orde van de H.
Magdalena; (Volkst.) in een klooster boewoord u., Z. -spruch; -zeichen o. teeken, nachtschaduw v.
MademoisQ1( -is) v. n,ejuf- tende lichtekooi v.; -pfirsche v. niagdazinnebeeld o. van macht .

lenaperzik m.
M%ehwerk , (-(e)s, mv. -e) o. (i. vrouw, jufvrouw, jL v., jufje o.
k. bet.) maaksel, knoeiwerk, broddel- Mgden-beer-n) v. framboos Magddienst, (-es, mv. -e) in. mei
geknoei o.; (fig.) das ist sein -, v.; -rasa in. door i.n ofwormeu ver- dendienst m., meidenwerk o.
-werk,
dat is zijn maaksel, dat heeft hij gemaakt. teerd lijk o.; it. nie4ensch m.; - fres- Mi,gde-bauw, (-banm(e)s, mv.
Mavis, (onb.) m. foelie v., muskaat- ser in. kleine vierurige teeketer in.; -báume) m. zevenboom m.; -Gein o., Z.
-kies m. straalswijs aalsi zwavelzuur Hdkse; -blurne v, kamille v.; -gut o. spilbloesem in.
Mack, (onb.) o. (Volkst.) Hack and ijzer o.; -kraut o. zeuid o.; -sack; m., teleen, vrouwenleen o.; -holle v. (Tuinb.)
goudsbloem v.; -kraut o. gewoon moe -, Jan en alleman m.; (van spijzen), huts- Z. -frass; -wurm networm m.
fi warboel in.
Mjjder ,, (-s)
pot m.; (g.)
- men. ((Bergw.)
á ) me- derkruid o., kamille v.; ,_ krielt m. API, )
verversbrem v.; -muller, -verdingerin v.
M%cke1, M'ckler, m., Z. Ma- taalaarde v.
Maatra-weir,
zueker, m, door het bestuur aangestelde besteedster
kel 4r .

Mackente, (-n) v., (Nat. bist.) Z. Maderawijn m., Madeiker v.

v. van minnen.
Madig, bija. nfol maden, vol Migdighch, bijv. en b. maagdelijk, zedig, zonder aanspraak.
Maeker, (-s, mv. Masker) m. wormen.

Fliegenente.

(Zeew.) maat, matroos,makker in.; (Sm.) M'udlein, (-s, Mádlein) o. Mggdkraut, (-(e)s) o., z. m., Z.
meisje v., Z. Mddchengd.
Mdgdekraut.
groote voorhamer in.

Mag.

Man .

Mag.
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s, mv. MËgdtein) o.,' '-pumpe V. (Gen.) maagpomp v.; -rand MagistQrium, (-s) o., z. m. stand
m. kant m. van de maag; -reis m. maag- in., waardigheid v. van meester in de
Mgd—Liebe, (- n) v. (PI.) stin prikkeling v.; -ruhr v. spijsloop m.; -salt vrije kunsten; (Scheik.) meesterpoeder o.
kende kamille v.; -lohn m. meidenloon, m. maagsap o.; -salbe v. maagzalf v.; Magistrale, (-n) v. (Vest.) vuur-sdure V. maagzuur o.; -schar fe v.scherpte lij n, binnenkruin v. der borstwering, rand
meidengeld o.

Mgd1e1n,

(-

Z. Mdlein.

Magdthum, (- s) o., z. m. maag v. in de maag; -schlund m., Z. -mund; m., omwalling V.

staat m., maagdelijkheid v., maag--delijk -schruera m. maagpijn v.; -schuwdche V. Magistralformel, (-n) v. forzwakheid v. val, de maag, slechte spijs mule v., voorschrift o. voor een recept.
Magistrand, (-en, mv. -en) m. hij
v.; - sect m. maagwijn m.; -star--verting
Moge, n, mv. Magen) in. (veroud.)
maag, bloedverwant m.; Schwert -,bloed - kend bijv. nw. maagversterkend; -star- die staat naar den rang van meester in
verwant van de mannelijke linie; Spill-, kung v. maagversterking v.; —smittel o., de vrije kunsten.
Spindel bloedverwant van de vrouwe- Z. -ar. nei; -stein m. maagsteen, bezoar Magistrgnz, v., Z. Meisterwurz.
Iijke linie; Nagel-, bloedverwant in den m.; -ihiere o. my. maagdiertjes o. mv.; Magistrgt, (-(e)s, mv. -e) m.over-tinctur m. maagtinctuur v.; -trunk m. heidspersoon, regeeringspersoon in., re7den of laatsten graad.
Magen, s, mv. Magen) m. maag maagdrank m., maagelixer o.; -tropfen m. geeringslid o., raadsheer, burgemeester,
v.; it. buik in.; (fig.) es liegt ihm im -, mv. maagdroppels m.mv., elixer o.; -wande magistraat m.; (vernam.) overheid v.,
hij is met de zaak verlegen, hij zit er V. mv. kanten in. mv. of zijden v. mv. van bestuur o.
mede in zijne maag; jean. im - haben, ale maag; - wasser o. maagwater o.; -weh Magistratperson, (-en) v. lid
iem. in de mot hebben, niet'ertrouweu; o., ZZ. -schmer;; -weira m. maagwijn m.; o. van den raad, raadsheer, magistraatsRich den - warm hallen, zich voor schade -Wurm m. maagworm m.; -wurst v. kruid - persoon m.
wachten; (Pl.) slaapbol m., maanzaad o. worst v., varkensmaag v. met worst- Magistrate—amt, (-amt(e)s, mb.
M &gen-ader, (- n) v. maagader v.; vleesch gen old; - wurz(el) v. kalfsvoet m.; -dmter) o. overheidsambt o., regeering.
magistratuur, rechterlijke waardigheid v.;
-arrnei V. maagversterkend geneesmiddel 2. maagwortel, kalmus m., lisch v.
o.; -balsam m. maagbalsem m.; -beschwer- Mager, ( -er, -si) bijv. en b. mager. -person v., Z. Magistralperson; -wrirde v.
de. -beschwerung v. rnaagpiju, drukking schraal; - sein, mager zijn; - machen, ver waardigheid v. van overheidspersoon.
Magistratur, v. waardigheid v.,
-e Aánde, mager, schraal; -es-rnage;
V. in of op de maag; -bldhung v. spanniug, oprisping v. van de maag; -brei m. Vieh, mager; (fig.) -es Land, schraal, dor, stand m. van een magistraatspersoon; it.
chijm, spijs ;yap v.. die iii de maag bereid onvruchtbaar; (Drukk.) -e Schrift, dun; regeerins;, overheid, rechterlijke macht,
wordt; -brennen o, maagkramp, maag (Tainb.) Ann and - aufschiessen, bleek magistratuur v.; der - angeháren, tot de
drukking V. op de maag; Z. Sodbren--pijn, en spichtig opgroeien; -es Vergnugen, rechterlijke macht behooren.
nen; -brush in. breuk v. in de maag; 2.' nietig, armzalig; -e Zeitung, armzalig,) Magistriren, (magistrirte, mamaagbreak v.; - barste v. maagborstel m.;, naar; - bewirthen, zuinig, mager; - be-j gistrirt) o. ww. magister worden, pro-drucken o. maagpijn v., hartklopping v.;' lohnen, onvoldoende, schriel, karig; -el nioveeren.
-druse V. maagklier v.; -elixir o. maag- Zeilen, slappe tijden; (Spr.) eira -er Ver -' Magna Chgrta, v. (in E.) magna
elixer o.; -entzundung v. ontsteking v. in gleich ist besser als eira fetter Process, een charta v., groot privilegie o.
de maag; -erweichung v. (Gen.) maag mager vergelijk is beter dan een vet' Magnanarie, (-en) v. gebouw o.
voor de teelt van zijderupsen in het groot.
v.; -essenz v. maagextract o.,-verwking proces.
maaglikeur o.; - feeber o. maagkoorts, gas- Mager, (-s) m., z. m. (Tuinb.) (van Magn&t, (-en, mv. -en) in. mag
adel in-natm.,lidovebgn
trische koorts v.; - gefásse o. maagvaten boomen), worm m.; dieser Baum hat den
o. mv.; - gehecht o. maagvlecht v.; -ge - 1 -, de worm is in dezen boom; (Heelk.) Polen en Hongarije.
gend v. maagstreek v., epigaster m.; -ge - haarworm, dauwworm, huiduitslag m.; Magnesia, v., z. m. magnesia, bitschwulst V. gezwel o. in de maag; -grube (Nat. bist.) - of -fisch m. ombervisch m. teraarde, talkaarde v.; - felsen in. mv.
Mggerkeit, v. magerheid, schraal- magnesiarotsen V. mv.; -hydrat o. met
V. maagkuil, hartkuil m.; -grund m.'
(Outlk.) grond m. van de maag; -haul heid v.; (van den grond), dorheid, on- water verbonden magnesia v., magnesiaV., -háutchen a. maagvlies o.; -hustere m. vruchtbaarheid v.; (fig.) nietigheid, zai- hydraat o.; -sak o. magnesia bevattend
zout 0.
maaghoest m.; - kissen, -kisschen o. (Gen.) nigheid, schrielheid v.
maagkussen(tje) o.; -klee m., Z. Bitter- Mggermann, (-mann (e) s, mv. Magnesit, (-(e)s) in., z. M. magklee, Fieberklee; -kolik v. maagkoliek o.; -manner) m. (Zeew.) boeil"n, toplijn v. nesiet m., uit koolzuur en bitteraarde
bestaande steensoort.
-krampf in. maagkramp v.; -kranitkeit v. om het marszeil.
maagziekte v.
M%gern, (magerte, gemagert)o.ww., Magnesium, (-s)o.,z.m. (Scheik.)
metallische basis v. van de magnesia,
M%genkranzschlagader, (- n) m. h. mager worden, vermageren.
Magern, (magerte, gemdgert) bedr. magnesium o.
V. (Ontlk.) slagader v. van de maagstreek.
Magen —kr,
tzer, tzers, mv.' ww. mager maken, doen vermageren; 2. Magnet, (-(e)s, mv. -e) in. magneet, zeilsteen m.; mil dem - bestreichen,
-teer) m. geringe, slechte, zure wijn m.; 0. WW., Z. magern.
-krebs m. maagkanker m.; -kuchlein o. Maggiolgte, (-a) v. minnelied o.; met den zeilsteen bestrijken, magnetisch
maken; -electricitat v. electro-magnetismaagkoekje o.; - latwerge V. slikartsenij', it. serenade v.
V., likkepot m. voor maagziekten; -nittel
Magie, v., z. m. tooverkunst, too- me o.
Magnoteisen, (- eisen, mv.-eisen)
0., Z. -arznei; -mixtur V. krachtig art- verij v., sterrenwichelarij, magie v.
senijmengsel o. tegen maagziekte; - mor -' Mggier, (-s, mv. Magier) in. Oos- o., —stein, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Magnet.
.Selle v., Z. -kiichlein; -round rn. mond tersche geleerde, priester, sterrenkun- Magngteneur, v., z. m. genezing
V. door bet magnetisme.
m., bovenste openiug V. van de maag; dige, magier in.
M&giker, (-s, mv. Magiker) m. Magnetisch, bijv. nw. aantrek
-musket in. maagspier v.; -nerve m. maag
V.
bezittend, den magneet be--kingsracht
-zenuw toovenaár, zwarte-kunstenaar, sterreutreffend, magnetisch; -e Kraft, aantrek
Magennetzschlagader, (- a) v. v` iehelaar, magus m.
-kingsrachtv.
(Ontlk.) slagader v. van de maag en bet Mggisch, bije. en b. tooverachtig,
verrukkend.
darninet.
Magnetiseren, (snagnetisirte,magMggen-pilaster, (-sters, mv. Magister, (-s, mv. Magister) m. netisirt) bedr. ww. magnetische kracht
-ster) o. maagpleister v.; (tig., Scherts.) meester m. in de vrije kunsten, magister mededeelen, magnetisch maken; 2. eiven
stevig maal o.; -pfórtner m. (Ontlk.) por m.; it. schoolmeester m.; -hut in. mees Kranken -, magnetiseeren, genezen door
-tershodin. dierlijk magnetisme.
benedenste mond in. der maag;'
-tier,
Magisterin, ( -iaen) v. vrouw v. Magnetisirer, m. hij, die door
-pille v. maagpil v.; -pelsader v. buik
dierlijk magnetisme genezing zoekt te
v.; -pulver o. maagkruid o.;'
-polsader van een meester in de vrije kunsten.
dom o.

(-

-,

(-

(-
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Mah..

Mah.

bewerken ,magnetiseerder,magnetisenr m.
Magnetismus, (onb.) m. magnetische of aantrekkingskracht v., magnetisme o.; thierischer -, dierl ij k mag

-netismo.

Magnet—kie8,

es) m., z. m. magnetische vuursteen m.; -nadel v. mag
-netald,komps
i v.
(-

MagnQtnadelabweichungs messer, (- sers, mv. -ser) m. afwijkingskompas o.

Magnet—st behen, chens, mv.
-chen) o. magnetisch staafje o.; -cirkel
(-

m. kruishoutpasser m.
Magnificat, (-( e)s) o.,z.m.(Kath.)
lofzang m. van Maria, Magnificat m.
MagnificQnz, (- ien) v. pracht,
hoogheid, heerlukheid v.; Z. (titel),magniócentie v.
Magnj$cus, (onb.) m. titel m. van
den eersten rector eener hoogeschool,
magnificus.
MagnQlie, (- n) v., —nbaum,

Mah.

van malen; -axt v. bijl v. om hoot te of —sehreiben, (-bens, mv. -ben) o.
vellen, hamer m. om de schors van den maanbrief m., aanmaning V.
boom te slaan; -baum m. grensboom m.; Mghne, (-n) v., Z. Korb.
-beere v. framboos v.; -blaft o. uitgesne- M%hne, (-n) v. maanhaar, kamden stuk o. papier om kaarten te schil haar, lang halshaar o.; (van een leeuw),
-boden of Mailboden m. model--dern; manen V. m.
kamer v.; -brief m. contract o. tot het Muhnen, (mahnte, gemahnt) bedr.
bouwen van een schip zonder bepaling WW., Z. gemahnen; it. vorladen; 2. jem.
omtrent de dikte van liet hout.
an etw. -, herinneren, doen denken, maMah1en, (mahlle, gemahlt) bedr. nen ; mahne mich daran, help het mij
ww. reg.,Z.malen; II. (mahlte, gemahlen) herinneren; jem. an sein Versprechen -,
bedr. ww. onr. malen, fijnmalen, stam- herinneren; jem. um eine Schuld of wepen; Kalee -, malen; Mehl -, fijnmalen; gen einer Schuld -, manen, aanmanen;
(Spr.) wer zuerst kommt, mahlt zuerst,' II. onp. ww. es mahnet mich, als ob ich
wie eerst komt, wie eerst maalt; es mahlt ihn gesehen hátle, mij dunkt dat ik hem
mir lm Kopie, het maalt mij in het hoofd, gezien heb.
ik ben een weinig duizelig; das Was- Mjjhnen, (mdhnte, gemahnt) , bedr.
ser aus einem Graben -, malen, uitma ww. van manen voortien.

-len.
ww., Z. vermdhlen.

(-

(-

hals -

V.; (Pl.) korstmos o.; -stier m. wilde stier

M h1—gang, (-gang(e)s, mv.-gdn- in. reet lange rugmanen, bonasus m.;

ge) m. waterwerk o.,datden molen drijft;
baum(e)s, mv. -báume) m. laurier-tul- it. overbrengen o. van het koren in den
pebnom m.
tremel; -gast m. klant m. van den moMagog, (-( e)s) o., z. m. (Aardr., lenaar; -geld o., -gebuhr v. maalgeld,
H. S.) das Land -, het land van Magog. maalloon o.; 2. recht o., belasting v. op
MagQt, (-( e)s, mv. -e) m. (Nat. molens; -gerinne v. waterleiding v., wahilt.) aap, groote aap m.
termolen m., die het werk in den molen
X.gsamen, (- s) m., z. M. (PI.) drijft; -geruste'o. (Mol.) molensteenkap
v.; - groschen m., Z. -geld; -hau(en m.
papaverzaad o., Z. Mohn.
MLLgus, (onb., mv. Magi) m., Z. hoop zand, heuvel m. ten teeken der
Magier.
grengscheiding; -holz o. kerfstok m.
MahagQni—bauw, baum (e) s, Mth1ig, bijv. nw. Z. allmdhlig.
mv. -bdume) m. mahonieboom m.; -holz M6hling, (-( e)s, mv. -e) m. maal
o. mahoniehout o.; -nuss v. mahonie
draaikolk v.
-strom.,
-notv.
Mh1—knecht, (-( e)s, mv. -e) m.,
Mand, (-en) v. (Landh.) maaien o.; Z, Miihlknecht; -horn o. maalkoren o.;
2. maailoon o.; 3. zwad of zwade v. (eat -lohn m., -metze v. maalloou, maalgeld
een maaier bij elke schrede kan afmaaien; o.; -muhle v. korenmolen m.; -muller
zu -en schlagen, in zwaden neerspreiden; m. korenmolenaar m.; -pfahl m. grensdie -en zerstreuen, het hooi uitspreiden. paal m.; (bij watermolens), peil o.; -plats
M%hder, Mjjhder & Z. Maher cfr. m., Z. -stall; -recht o., Z. -geld (?);
menlijke -schati m., Z. Brautschatz; -Schloss of
Manderei, (- en) v. geza
maaiers m. mv.
Mallschloss o. hangslot o.; - stall, - stdtte
Mthdig, bijv. nw. te maaien, te V. gerechtshof o., rechtbank v. over diesnijden, Z. ein -, zweimaïhdig.
verij op het veld en in het bosch; -stein
Mjjhdland, land(e)s, mv. -ida- m. molensteen m.; -steuer v. belasting v.
der) o. weiland, hooiland, grasland o. op het gemaal; -strom m. maalstroom
M"hefeld, (-(e's, mv. -er) o. m., draaikolk v.; -trog m. maaltrog m.;
(Landh.) gemaaid veld o.; 2. met gras (Finish.) bak m. om de appelen in te
bedekte bodem m. eens vijvers.
treden; -werk o. ( Bergw.) in kwarts verMhen, (mahte,gemáhl) bedr. ww. spreid tinerts o.; -zaten m. maaltand m.;
das Gras, eine Wiese -, maaien, afmaaien, -zeichen o. herkenningsteeken, litteeken
afsnijden; das Getreide -, maaien,snijden, o., moedervlek v.; 2. grensteeken, geinoogsten; (Landh.) doen Plata -, af- biel, doel o.
maaien, afhakken en afbranden; (fig.) M%hlzeit, (-en) v. maaltijd m.,
(van den dood), wegmaaien.
maal o., etensuur o.; eine gure - eiitnehMdjher, (- s, mv. Máher) m., —in, men, een goed maal gebruiken; gesegnele
(-nen) V. maaier m., maaister v.; -lohn -!, eet smakelijk!; -gesprdch o. tafelgem. maailoon, maaiersloon o.
sprek o.
Mêhezeit, (- en) v. maaitijd, tijd Mgh1- zettel, ( -fels, mv. -tel) m.
m. geschikt voor het maaien, oogsttijtl, bewijs o., quitantie v., dat de belasting
oogst m.
voldaan of zekere hoeveelheid koren geMi3hfeld, (-( e)s, mv. -er) o., Z. malen is; -zwang m. (Leenw.) verplichting
V. om in een bepaalden molen van bet
Mahefeld.
Mahl, (-( e)s, mv. -e of Mahler) o. district le laten malen.
maal, g;istmaal o.; 2. maaltijd m.; (ver- Mqjhme, (-u) V. (Prov.) Z. Muhme.
oud.) Z. Mal; (Spr.) bessen ein - getheilt Mahn, (-(s) m., z. m., Z. Mohn.
als ein - ver/'ehlt, beter een half ei dan Mohnbar, bijv. en b. invorderbaar,
een ledige dop.
om Pene schuld aan te spreken.
Mgh1—art, (- en) v. soort, wijze v. Mahn—brief, (-(e)s,) mv. -e) m.
(-

M4hnen—decke, (-n) V.

Mjjh1en, (mdhlte, gemahit) bedr. kleed o.; -llechte V. manen v. mv., vlecht
-taube v. kuifduif v.

Mu,hner, (-s, mv. Mahner) m., -in,
(-nen) v. maner, vrager, eischer m.,
maanster, vraagster, eischeres v.
Mjjhnig, bijv. en b. met manen
voorzien.

M%hn-schreiben, (-bens, mv.
-ben) o., Z. -brief.
Mghnung, (-en) v.,Z. Ermahnung.
Mahometuiner, (-s, mv. Maho metaner) m., —in, (-nen) v. Mahome-

daan m., Mahomeilaansche vrouw v.,
aanhanger in., volgeling m. en V. van de
leer van Mahomed.

Mahometgnisch, bijv. nw. Mahomedaansch, volgens de leer van Mahomed.
Mahometanismus, (onb.) m.
Mahomedanisme o., leer v. van Mahomed;
it. volgelingen en aanhangers m. mv. van
die leer.
Mahr, bijv. nw. (Prov.) Z. murbe.
Mahr, (-(e)s, mv. -e) m. nachtmerr i e v.

Mohr, (-en) v., Z. Manre.
Mahratte, (-n) v. Mahratte m.;
-n f&rst m. vorst m. der Manratten;
-nstaaten m. mv. gebied o. der Mah-

ratten.

M%(h)rchen, Mjjhr1ein, o.
sprookje, vertelseltje o., fabel v.; das
sind lauter -, dat zijn maar vertelseltjes;
Alleuweiber -, oude- svijvenpraatjes, baker-

praatjes o. inv.
Ma(h)rchenhaft, bijv.nw. fabel
verdicht, ongelooflijk, onwaar -acht-ig,

schijnlijk.

Mj(h)rehenhaftigkeit, v. fabelachtigheid, ongeloofljklieid v.
M6(h)re, (-n) v. fabel v., vertel
verdichtsel, praatje o., gerucht o.; 2.-sel,
tijding v., bericht o., mare v.; 3. merrie
v., oude knol m.; 4. publieke vrouw,
hoer v.

Mahr(en)-$echte, (-n) v. of
-zopf,(-zor ►/'(e)s, mv. -zópie) m. (Gen.)
natuurlijke haarvlecht, Poolsche vlecht

v., haarziekte, plica v.

Miihrisch, bijv. nw.

Moravisch,

van of uit Moravië; -e Breder, Mora-

Mai.

Mak.

Maj.
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Maj estlits -beleidigung, v., Z.

vische broeders, Hernhutters m. mv. ^ehen, o. meilucht v., meiluchtje, mei M hrte, (-n) v. (Prov.) biersoep, koeltje o.; -monat m. meimaand, bloei
wijnsoep, melksoep v., bier en brood o.
v.; -mond m. meimaan v.; it. mei -mand
Mai, (-es of -en, mv. -e of -en) m.
v.; -mucke v. meivlieg v., dag -mand
Mei m., bloeimaand v.; (fig.) der - des
-vlinderm.
Lebens, bloei m., lente v., bloeitijd m. Mai -p$anze, ( - n) v. meikoren o.;

-verbrechen;-brie[m. (Gesch.van U.) brief

m. van den koning, van den keizer; -recht
o. majesteitsrecht, souverein recht o.;
-schánder, -verbrecher m. schuldige m.
aan majesteitsschennis; -schdndung v.,
des levens; 2. jonge scheut, spruit v.; 2. roggescheutje o.; -p/rieme v. (Pl.) brem -verbrechen o. majesteitsschennis, mis
it. knop m.; 3. Z. -baum; (Spr.) den - v., priemkruid o. met duizendknoopbla-dav.n
gekwetste majesteit.
muss man nehmen, wenn er kommt, men deren; -pilz m. eetbare paddenstoel m.
MaJQr, (-s, mv. -e) m. majoor m.
moet het ijzer smeden als het beet is, Mgire, (-s, mv. -s) m. (in F.) bur- MajQra, o. mv. meerderheid v. van
men moet van de gelegenheid gebruik gemeester, maire m.
stemmen.
maken.
Maine, (-n) V. ambt o., waardig- Majorgn, (-e)s, mv. -e) m., Z.
Mgkj-apfel, (-aplels, mv. -dpfel) heid v. van meire; it. gemeentehuis o., Meiran.
meiappel ni.; -baum m. meiboom, mei - mairie v.
Majorgt, ( - s, mv. - e) o. recht o.
berk m.; jemu. eioen — seizen, een meiMá,1 -regen, - regens, mv. -regen) van eerstgeboorte, eerstgeboorterecht o.;
boom planten voor; 2. Z. Kirke; 3. Z. m. meiregen m.; -roche v. (Nat. hist.) 2. opvolging v. door erfrecht; 3. - of -sgut
Traubenkirsche; -blume v., -bli mehen of gladde rog m.; -rose v. vroege roos, mei o. goed o. van den oudste, goed o., dat
-blfcmlein o. meibloem, lelie v. der da-rosv.; niet verdeeld wordt, majoraat o.; -herr
-rube v. vroegrijpe raap m.
len , meizoentje o.; --nbusch m. ruiker Mais, Mail, (-es) m.,z. m. Turksch m. eerstgeborene, oudste m. van de fam. van meitakken; 2. rotsenstruik m.; koren, mais o.; 2. Z. Meisi.
milie.
-butter v. grasboter v.
Mgisblatter, o. mv. maisblade-, Majordomus, (onb.) m. hofmeier,
huismeier, hofmeester, major domus m.
Maid, (-en) v. (veroud.) Z. Magd, ren o. mv.
Ml dehen.
Majorenn, bijv. en b. meerderjarig,
Maisch, (-es, mv. -e) m. (PI.) mus
Mi-distel, (-n) v. gewoon melk-kusridjeo.;2(B) mondig, zelfstandig.
Z. Meisch.
kruid o.; -duit m. lentegeur, bloemen - M%i -sehein, ( - (e)s, mv. - e) m.' Malorennitilt, v. meerderjarig
geur m.
mondigheid, zelfstandigheid v. -heid,
nieuwe maan V. in Mei; 2. (Pl.) Z. SteinMgje, (-n) v. meitak, berketak m., brech; -schieszen o. schieten, schietspel! Majoritit, (ltechtsw.) meerderjaZ. Mai, Maibaum.
o. in Mei; -schnee m. meisneeuw v.; righeid, mondigheid v.; 2. - der Slimme,
Malen, (maite, gemaft) o. ww. onp. -scholle v. schol v.,platvisch m.;-schwamm meerderheid v., overwicht o.
es maiet, Mei komt, lente nadert; Z. len- m. geelachtig bladzwam o.
MajQrin, (-nen) v. majoorsvrouw v.
zen; 2. bedr. ww. in lente veranderen, Maisdieb, (-(e)s, mv. -e) m.specht, MaJQrstelle, (-n) V. majoorsplaats v.
er eene lente van maken.
m. op Jamaica, maisdief m.
-blatl e s, mv.
M jen -blatt
Maisel-draht, (-draht(e)s, mv. Majuskel, (-n) v. kapitale letter,
v.
-blátter
-g locke , -drihte) m. geer v., dikke plaats v. in hoofdletter v.; - schrift v. kapitaalletters
berkeblad o.;
C
-glnckcken o., Z. Maiblume; -trdubchen, een draad; -drdhtig bijv. nw. ongelijk V. mv., druk in. met kapitale letters.
-lráublein o. bloeiend varenkruid o.; van draad.
MakarQne, (-n) v., Z. Makrone.
-stecken o. oprichten o. van een versier
Majjseuche, (-n) o. bloedwateren Makel, (-s, mv. Makel) m. vlek,
fout v.; it. gebrek o., zonde v.; ohne voor het huis van het schoon--den 0., meiziekte v.
ste meisje op den eersten Zondag in Mei. Mis-feld, (-(e)s, mv. -er) o.mais-, empl'angen, zonder vlek, onbevlekt ontM&ier, (-s, m v. Maier) m., Z. veld o., mailakker m.; -kolben m. mais- vangen.
Meier.
peer v.; -mehl o. maismeel o.
Kiikelei, (-en) v. berisping v.; 2.
Mai-$seh, (-es, mv. -e) m., Z. Me -sonne, v., z. m. meizon. zon (i. k. bet.) schending, bedriegerij v.; 3.
Alose ; - forelle v. zalmforel v.; -dear v. v. in Mei; -sonniag m. Vierde Zondag I^rovisie, courtage, makelaardij v.
veld o. in de Lente; -fursl m. meivorst m. in de Vasten, Laetare m.; - specht m. Makel -gebtlhr, (-en) v.,-.geld,
v.; -gassenzins m. belasting v. op Kerst blauwachtige specht m.-thau m. mei (- (e) s, mv. -er) o. makelaarsloon o.,
Z. -kirsche;-avond(ilruswjk);gt.
m.; -frank in. meidrank m.; -traube-dauw provisie, courtage v.
-gesang m. meizang m., gezang o. in v. maankruid o. (l'I.); -trdublein o. klein
Makelig, ( -er, -st) bijv. nw. beMei; -gain bijv. nw. meigroen, frisch maankruid o.
' lekt, vol vlekken, vol fouten, beschadigd.
groen; -hecht m. snoek m. die in Mei Maitresse, ( n) v. minnares, ge- Mgkel -los, bijv. nw. vlekkeloos,
;

(

-

kuit schiet; -holz o. gele den m.; -kd fer liefde, bemniniie, matres of maitresse v., zonder vlekken, onbevlekt; -losigkeit,
m. meikever m.; -kalze v. -kdtzchen o. als vrouw onderhouden meisje o., hoerv. vlekkeloosheid v.
(PI.) meikatje o, (aan de boomen).
Maitrossen-thum, (-es) o., z. M6keln, (makelte, gemakell) bedr.

Mgjkens-hamring, (-(e)s, mv. m.,-.vwirthsehaft, v., z. m. leven o.,
-e) m. vroeg gevangen, niet volle haring, handelwijze v., intriges v. fnv. van minmaatjesharing m.; -wrack o. slechte, uit naressen (der koningen).
-geschotnarim.
Mgi -unkraut, ( - es) o., z. in.
Maj-kirsehe, (-n) v. vroegrijpe wilde kamille v.; -veilchen o. wild en
kers, meikers v.; -kónigin v. koningin v. reukeloos vio^'lhje o.; -vogel m. (Nat.
van de MNi; -kraut o. helder schelkruid bist.) zeezwaluw v.; 2. meivogel, kue-

ww. L►e'. lekken, bemorsen.
M,keln, (tudkelle, gemákelt) bedr.
ww. vitten, bedillen, liaarklooven, muggeziften, gebreken zoeken, criti-eeren;
2. o. ww., m. h. makelaar zijn, als makelaar handelen; it. Z. tródeln; 11. o.

telfat., Z. Kritik; 2. Z. Makelgeld.
Mtkler, (-s, mv. Mákler) m. vitter,
koek m.; 3. vlinder m., kapel v.; -welter
o. meiwe(d1)er, we(d)er o. in Mei; -wurm bediller, hearkloover, muggezifter m.;

o.; 2 klierkruid n.

Mail, M%jlle, (-s, mv. Maille) o.
kolf pel, maliespel, balspel o.
m. meikever, groen en rood glinsterende
Mojlbahn, (-en) v. kolfbaan, ma- kever m.; -wurz(el) v. tandwortel m.;
liehaan V.
2. bremraap v.; -zeil v. Mei v., tijd m.
M,1- lilie, (-n) v. Z. -blame.
van Mei; (fig.) lente v., aangenaam jaar
Mailing, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
-gelijdo.
Asche; 2. paarse meikever m.; it. Z.
Majesttt, (-en) v. majesteit v.,
Maiu'urm; it. soort van appelen.
glans in., pracht, verbevenheid, grootschMojlle-bahn, (-en) v. kolfbaan, heid v.; Euer-!, Uwe Majesteit.
maliebaan v.; -kugel v. kolfbal m.; -spiel Majest6tiseh, bijv. en b. ma0. kolfspel, maliespel o.
j estueus, koninklijk, keizerlijk; it. glansM -luit, tufte) v., -lttft- rijk, prachtig, grootsch, verheven.
(-

( Hand.) makelaar m.; it. Z. Wucherer;
(Scheepv.) voet m. voor den vlaggestok;
(aan een windmolen), stel o.; (Bouwk.)
makelaar m.,middelste post m. van eene
wenteltrap; -gebuhr v., Z. -lohn; - geschaft
o. makelaardij, makelaarszaak v.; -lohn
m. makelaarsloon o., provisie, courtage v.

Makrele, (-'s) v. makreel m. (een
visch); -n fang m. makreelvangst, makreelvisscherij v.; it. makreelvisschers-
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Mal.

Neal.

Mal.

vaartuig o., visschuit V. voor de makreelvangst.
MakrobiQtik, v., z. m. kunst v.
om het leven te verlengen, gezondheidsleer v.
MakrokQsmus, (onb.) m. de
wereld in bet groot, het heelal o. buiten
den mensch.
MakrQne, (- n) v. (Past.) bitterkoekje, amandelkoekje o.
M$kuba,(onb.) m.macuba v.(soort
van fijne snuiftabak).

M&leisen, (-s, mv. Maleisen) o., (van den wind), omspringen, draaien.
Z. Malaxt.

Maleksaten,

(-

sten., mv. -sten)

m. kleurdoos, verfdoos v.

Malm, (-(e)s) m., z. m., Z. Mulm.
MVi1men, (malmte, gemalmt) bedr.
WW., Z. zermalmen.
M&lmicht, bijv. nw. als stof, als
meel, als gruis, verbrijzeld.
M%lmig, bijv. nw., Z. mulmig.
Mal-pfahl, (- pfahl(e)s, mv. -p/'ah-

Malen, (matte, gemalt) bedr. ww.
schilderen, afbeelden; sick - lassen, zich
laten uitschilderen, portretteeren; in of
mit Wasser -, met waterverf schilderen;
mit Oelfarben of in Oel -, in de olie le) in., Z. GrenspPahl; -plats m. plaats v.
schilderen; mit Sa ft farben -, met water- waar de terechtstelling volvoerd wordt.
verf schilderen; mit trockenen Farben Mals, bijw. (alleen in samenstellin-, met pastel teekenen; sick die Wan- gen als abermals cj').
Makulatur, (- e)s, mv. -e) o. mis- gen -, zich blanketten; 2. ein Zimmer -, Ml-s ule, (-n) V. Z. Grenzsdule;
druk, kastpapier, pakpapier o.; ein Bach schilderen, verven; einen Kupferstich -, -schloss o. hangslot o.; - stein m. gedenksu - machen, als misdruk verkoopen, in kleuren; 3. (fig.) die Leidenschaften, den steen m.; Z. Grenzstein.
riemen verkoopen.
Schmerz - , beschrijven; II. wed.ww. (fig.)
Metter, (-s, mv. Matter) m. en o,
Makuljren, (makulirte, makulirt) sick -, afbeelden, zich afschilderen, zich (korenmaat), mud, malter V. en o.; 2.
o. ww., m. h. bevlekken, besmeren, be- doen zien; in seinen Kopfe malt sich die (houtmaat), vadem of vaam m.; 5. vijf
zoedelen, bekladden.
Welt anders als 4', hij heeft een geheel
vaam m.;-tienalo.;bkv,cm
Mal, (-( e)s, mv. -e of Maler) o. vlek ander denkbeeld van de wereld dan &. -hola o. vaamhout o.
v., merk o., teeken o.; 2. gedeukteeken, M&.er, (-s, mv. Maler) m. schilder MViltern, (malterte, gemaltert) bedr.
monument o.; it. Z. Denkmal; (Boschw.) m.; schlechter -, kladschilder, kladder m. WW. Holz -, bij vamen opstapelen ; Ge
grenssteen m.; Miller in eineet Flusse, pa- Mgler-akademie, (-n) v. schil bij mudden verkoopen of meten.-treid,
len m. mv.; it. (in bet spel), term m.,' deracademie, schilderschool v.; - arbeit Malt(h)ser, (-s, mv. Malt (h)eser)
bepaalde uitdrukking v.; it. vlek, vlak' v., Z. Malerei (3).
In. Maltheezerridder, ridder in. van Sint
V., Z. Muttermal; blaues -, blauwe vlek
Malerei, v., Z. Malerkunst; 2. wijze Jan.
of plek; - and Unmal spieden, kruis of v. van schilderen, stijl m., genre o.; ara- Malt(h)eser-$soh, ( -es, mv. -e)
munt spelen; (Zeew.) of Mall, opening, bische -, arabeske v.; 3. schilderwerk, in. haai in.; -geler m. Maltheezergier in.;
schilderstuk o., schilderij v.
ruimte V. tusschen de inhouten.
-hundchen o. Bologneezerhoudje, schoot
Mal, (-( e)s, mv. -e) o. keer m., maal Maler-arde, v., z. m. Melische
-kreun o. Maltheezerkruis o.;-hondje.;
v.; sum ersten -e, voor d+: eerste maal, aarde, schildersaarde v.; (Delfst., Schild.) -orden m. Malthsezerorde v.; -Titter m.,
voor den eersten keer; zu verschiedenen donkergele oker v.; - farbe v. schilders- Z. Mat(h)eser.
-en, verscheidene keeren, herhaalde ma- kleur v.; -firniss m. schildersvernis o.; Malt(h)osisch, bijv. en b. van
len; jedes -, dass er kommt, telkens als l -gold o. schildersgoud, verguldselgoud o. Malta, op het eiland Malta betrekking
&; far dieses -, voor dezen keer; fur ein Melerin, (-pen) v. schilderes v.; hebbende; -e Natterzungcn, tongsteenen
und alle -, eens voor al; ein - urns andere, it. schildcrsvrouw v.
M. mv., slangentongen V. mv.; -e SiegelMglerisch, bijv. nw. (lig.) schil - erde, Armenische aarde, zegelaarde v.
om den anderen keer.
Malaehit, (- en, mv. -en) m. groe- derachtig, bekoorlijk, bevallig; it. tot Maltra,tjren, (maltratirte, malne, half edelsteen, malachiet m.; -achat schilderen geschikt.
trátirt) bedr. ww., Z. misshandeln.
m. groen jaspisachtig kwarts o.
M&ter-lunge, (-n, mv. -n) m. Malvasier, (-(e)s, mv. -e) m. mal Malaeie, Malakie, v.,. m. wee- schildersjongen,schildersleerling in.;-kilt vezierwijn in.; it. geringe druif v.; (Nat.
kelijkheid, begeerlijkheid, zinnelijkheid v. m. schilderskleefdeeg o., stopverf v.; -ho- hist.) vink m.
M%1aga, (- s, mv. -s) malaga, zoete lik v. schilderskoliek o.; -kraut o. schil - Malvasier, (-en) v. malvezierpeer
derskruid o.; 2. gewoon moederkruid o.; v.; -kraut o. leverkruid, boelkenskruid
Spaansche wijn m.
Malisch, of Malayisch, bijv. -kreide V. schilderskrijt o.; -kunst v. o.; -muskateller m. kunstmatig toebenw. Maleisch; die -e Sprache, de Malei- schilderkunst v., schilderen o.; -lack m. reide rouskaatwijn m.; -wein m., Z. Malschilderslak o.; -muschel v. schilders- easier.
sche taal, bet Maleisch.
Malakolith, (- en, mv. -en) m. schelp, verfschelp v.; -naht v. gekleurde Mjj1ve, (-n) v. inalve, maluwe v.;
naad m.; -pinsel m. schilderspenseel o.; 2. kaasjeskruid o.
(Delfst.) weeksteen, malakoliet m.
Malandria, v., z. m. paardenziekte -saai m. schilderzaal V.; -Scheibe v. schil- Meiven- arten, v. mv. maluwderspalet o.; -schele v. schilderschool. soorten v. mv.; -artig bijv. nw. maluwV., snot o.
Malandrino, (- s, mv. Malandrini) school v. om te leeren schilderen; 2. achtig; -baum m. dikke stokroos v.;
schilderschool v.; Niederli ndische —, -falter m. (Nat. hist.) maluwevlinder,
m. struikroover, bandiet m.
M&1-axt, (-rixte), - harte, n) liollandsche (schilder) school; -Silber o. ongelijkvleugelige vlinder m.; -geschlecht
V. (Boschw.) werkbijl v., werkhamer m.; zilverkleur v.; -stock m. schiklersstok, o. (Pl.) geslacht o. der maluwplanten.
-baum m., Z. Lachbaum; it. grensboom handsteun m. voor schilders; -strich in.
Mal$, (-e)s, mv. -e) o. mout o.,
m.; (Meub.) Z. Lachbaum; -bialt o. penseelstreek v.; -inch o. schildersnoek, brouwsel o.; - machen, Z. mallen; (Spr.)
(Kaart.) patroon o.; -boden in. mallen- linnen o.
da is Hopten and - verloren, dat is boter
zolder m.; -brief m. (Zeees.) plan o. naar 11851-gold, (-(e)s) o., z. in., Z. Ma- aan de galg gesneerd.
hetwelk een schip gebouwd moet worden. lergold; -graben in., Z. Grenagraben; M&.z-accise, (-n) v., Z. -steuer;
-grube v. kuil in. tot aanwijzing van eene -baum in. (Br.) brouwersstang v.; -bier
Mqj1e, bijw. slecht.
Maledeien, (maledeite, gemale- grens; - hammer m., Z. -axt; - haufen m., o. ongehopt bier o.; -boden m., Z. -tenne;
deiet bedr.ww. vervloeken, verwenschen. Z. Grenzhaufen; -hols o. ( Bak.) werk- Z. moutzolder in.; -bottich m. moutkuip
Ma1e$k nt (-en, mv. -en) m. hout o.; -horn o ( Pot.) vernisput in.; v.; -brett o. plank v. van de moutstoof;
boosdoener, kwaaddoener, misdadiger m. -hagel m., Z. Grenzhugel; -kraut o. len- -Barre, -dorre v. mouteest m., moutMalef z, (- es, mv. -e) o. betoove- tebloem,primula veris v.; 2. blauw meel - stoof v.
ring, beheksing v.; 2.crimineel gerechts kruid o.
Matzeichen, (-chens, mv, -then)
rechtbank v.; -fall m.-hof.,crimnel
Mglig,bijv.nw. (alleen voorkomende o. merkteeken, merk, teeken o., stempel
groote misdaad v.; -gericht o., Z. - (2); in samenstellingen als zwei-malig c'). m.; 2. doel o.
-glácklein o. arme-zondaarsklokje, ge- Mall, (-en) v. (Zeew.) Z. Mal XVilsen, (malste, gemalzt) bedr.
laid o. bij terechtstellingen; -kerlm.spits- (Zeew.)
ww. mouten, mout maken.
boef, schelm m.; -sache v. halsmisdaad v. Mallen, (mallte, gemallt) o. ww. Mimer, M" er, (-s, mv, Kaiser
(-
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of M,ilzer) m. mouter, moutmaker m. oogst, die niet gezaaid heeft; durch man- 1moes v., room in met amandelen.
MIb1zextraet, (-( e)s, mv. -c) o. the Anstrengungen, door vele pogingen; Mandeln, (mandelte, gemandelt)
moutextract, afkooksel o. van mout.
wie manche. wie manche Menschen waren Ir. ww. bij vijftien tellen; 2. in hooMilz-handel, dels, mv. -del) zufrieden, hoe velen, hoeveel menschen n van vijftien zetten; H. o. ww. da4
m. mouthandel a'.; -haus o., Z. -darre; zouden &; ich kenne so manches Bitch, etreide mandelt gut, levert veel op; 2.
-kammer V. moutkamer v.; - kasten m. ik ken zoo menig boek; manches Mal,,. mangen.
moutkist, moutkast v.; -korb m. mout- menigmaal.
Meinde1-nuss, (- nesse) v. amankorf m., moutmand v.; -krucke v. brou- M,neherlei, bijv. en b. meniger- ►einoot v.; -ól o. amandelolie v.; -paste
wersroerstok m.; -macher m., Z. Mal;er; lei, velerlei, allerlei, allerhande; man ., Z. -teig; -pfirsche v. amandelperzik,
-muhle v. moutmolen m.; - muller m. er fáhrt -, was c ', men verneemt veel, doverzik m. met zoete pit; -pflaume V. amanmouter m.; -sack m. moutzak m.; 2. zak &; auf - Weise, op menigerlei wijze, oplelpruim v.; -raute v. (Past.) amandel m. met moat; -schaufel v. moutschop v.; verschillende manieren; 11. o. zelfsi. al.r uit v.; -.seife v. amandelzeep v.; -spans
-acheibe v. hoop m. gerst V. om mout van lerlei dingen o. mv.. mengelmoes o., pot-m. mv. amandelsnippers v. mv.; -speise
te ma ken; -schroter m., Z. - muller; -slaub pourri m. V. amandelspijs v.; -stein m. amandelm. moutmeel o.; -steuer v. moutbelas- Manchester, (- s); samm(e)t,steen rn.; - storax m. (Hand.) vloeibare
ting v.; -taxe V. impost m. op mout; (-s) in., z. m. fluweelachtig katoeneistorax of amber m.; -suppe V. amandel -tenue v. mouterij v., plaats v., waar men stof v., katoenfluweel, manchester o. soep v.; -syrup m. amandelstroop, stroop
de gerst laat kiemen; -trdber m. mv. M&nehfarbig, bijv. nw. veelkleu V. van amandelen; -torte V. amandeltaart
draf m.; -trank m. moutdrank m.; - walze rig. van verschillende kleuren, bont. v.; -trank m. amandeldrank m.; -treppe
V. moutcilinder m.; -wurm m. bierdrin- Manehinolbaum,
baum(e), v. wenteltrap v.; -wasser o. amandelwaker m., bierdrinkster v.; -w4rze v.most m. mv. -baume) m. giftappelboom, manche ter o.; -weide V. teenwilg m.; -weise bijw.
bij vijftientallen; -zehnie m. schoovenMamberziege, n) v. Syrische, nilleboom m.
Indische geit v.; it. schaap o. met hang- Monchmal, biiw. menigmaal; (ge tiend Y. bij vijftientallen; -zeltlein o.
ooren.
meenz.) dikwijls, verscheidene male; amandelkoekje o.
Mamiering, en) V. (Zeew.) ma- Buie . hat man ihm das gesagi, hoe dil. M%ndler, (- s, mv. Mandler) m. hij
miering v., pompslang v.
die bij 15 aftelt, opstapelt; 2. Z. BlauwijIs &; Z. mancher.
Mam(m)a, (onb.) v. moeder, mama Maneip ren, (mancipirte, m►zno- %drber.
v.; (fig.) moederborst, min v.
pirt) bedr. ww. overhandigen, overgever, Mandoline, (- n) v. viersnarige
kleine luit, mandolijr V.
Malnme, M@mme, (- n) v. (ge- ter hand stellen.
meenz.) (uitroep van kinderen),moeder, Mnneo, (- s) o., z. m.( Hand.) gi- MandQre, (- n) v. pandoerciter v.,
moe, mama v., moetje o.; it. tepel m., brek, ontbrekende, tekort, deficit o.
mandor n v.
(-

,

(-

(-

(-

-

lafaard, laf- Mandont, (-( e)s, mv. -e) m. (Gei) MandQten, v. mv., Z. Oblate.
MandragQre, (-n) v. (Pl.) al..
lastgever, principaal m.
Mammeibaum, (- baum(e)s. mv. Mandarin, (-(e)s, mv. -e) n. ruinwortel. toover -, heksenwortel m.
-bdume) m. Amerikaansche abrikoze- Chineesche beambte m.
Mandrill, (-( e)s, mv. -e) m. ba boom m.
Mandarjne, (-n) o. sinaasappel viaan m. van Guinea en Congo, mandrilMammeluck, ( -en, mv. -en) m. m. van Malta.
(aap) m.
(Aardr.) Mameluk m.; 2. afvallige, ge- Mand %t, (-e)s, mv. -e) v. vol- M%uen, m. mv. (Fabel!.) schimmen,
loofsverzaker m.; sum -en werden, van ge- macht, opdracht v., bevel o., last m., zielen V. mv. derafgestorvenen; 2.schimloof veranderen; (fig.) zijn woord bre- order v., mandaat o.; 2. papierengeld o., menrijk o.
M%ngabaum, (-baum(e)s, mv.
ken; .3. (fig.) Z. Heuchler.
aanwijzing v., assignatie v.
M%moron, (-s) m., z. m. goudgod, Mandator, (-(e)s, mv. -e), Man- -bdume) m.. Z. Mangebaum.
geldgod, rijkdom m., schatten m. mv. dat%rins (onb.) m. (Ger.) gevolmach- Manggin, (-(e)s, mv. -e) o. brai'jMaYnmonist, (-en, mv. -en) m., tigd e m.
: steenmetaal, mangaan o.; -er; o. mr m.
Z. Mammonsdiener.
Maande, (-n) v. hengselmand v. ' gaanerts o.
Mammons -diener, (-ners, mv. M%nde1, (-n) v. (Hand.) vijftien- Manganesium, (-s) o., z. n.,., Z.
-ner), --knecht, (-(e)s, mv. -e) m. tal o., vijftien stuks o.; 2. amandel v.; Mangan.
slaaf m. van den mammon, hij die alles (Gen., Ontlk.) amandel v., keelklier v.; Mang$n-glanz, (-glanz(e')s,mv.
aan het bezit van geld opoflert.
(van paarden), halsklier v.; L. Z. Mange. -gldnze) m. mangaan - zwavelverf finding
M,mmuth, (-(e)s, mv. -e) m. M$ndel-artig, bijv. nw. amandel- v.; -hallig bijv. nw. mangaanit'ondend,
(Nat. kist.) mammouth m.
achtig; -baum m. amandelboom,amandel mangaan bevattend; -hyperoxyd o. manMamsg11, (-en) v., MamSQ11- m.;2.papenhoutboom m.;-benzoe v.(Apo- gaanoxyde o.; -oxydul o. mangan,ig oxyde
Chen, (verkl.) o., Z. Mademoiselle.
th.) amandelvormige benzoë v.; -berg m. o.; —salze o. mv. manganigzoutren o. mv.;
Man, onb. voorn. men; - sagi, men (Past.) amandeltaart v.; -blaft o. aman- -sauer bijv. nw.,—es Sala,m.arigaanzuur
zegt; wenn - wusste, als men wist; wenn delblad o.; 2. laurierkerseblad o.; it. lau- zout o.; -saute v. mangaanzisu'r 0.
- ihn sieht, glaubt -, als men hem ziet, rierblad o.; -blume v. amandelbloem v.; Mange, (-n) v. mangel mi., kalander
gelooft men; er Iragi nichts darnach, was -big/he v. amandelbloesem m.; -brei m., v.; -baum m. mangelstok in., rol v.; (Pl.)
- dazu sagen wird, hij vraagt er volstrekt Z. -muss; -brett o. mangelplank o.;-brezel mangoboom m., Indische baom m. met
niet naar, wat men zal (de menschen v. amandelkrakeling m.; -brod o. aman- groote, zoete vruchten; FrucJit vom —e,
zullen) zeggen.
delbrood o.; -butter v. amandelboter v.; mango, manga v.; -brett o. mangelplank
Mande, (-n) v. (Fabell.) brieste- - drïcse(n) v. (mv.),Z. Mandel(n) (Ontik.); v.; -hols o. rolhout o., rol, mangelrol V.
res v. van Bacchus, razende bacchante Y. -citergeschtvulst v.amandelgezwelo.;-[ r- M&ng(e)korn, (-(e)s) o., z. m.
M%neher,m&nche,manehes, mig bijv. nw. amandelvormig; -holz o. mengkoren o., half tarwe en half rogge
voorn. menig, menige, verscheidene, eeni- amandelhout o.; it. Z. Mangeholz: -kern v.; das Getreide wird -, het koren wordt
gen, velen, menigeen; manche glauben m. amandelpit v.; -kleffe V. uitgeperste zwart.
doss Mfr, velen gelooven &; ich habe man- amandelen v. mv. om mede te wasschen, M$nge1, (-n) v. (Volkst.) Z.Mange.
ches Vergnugen penossen, ik heb veel, heel amandelzeep v.; -koch m. amandeltaartje Mangel, (-s, mv. Mangel) m. gewat vermaak gehad; ich kenne manchen o.; -krdhe v. blauwe kraai v.; -krapfen brek, gemis o., fout v.; - an Geld,gebrek,
Ehemann, der chr, ik ken meer dan een, m. (verkl. -krap/chess o.) amandelkoekje schaarschheid v.; aus - an Gelde, uit
menigen echtgenoot &; das wird man- o.; -kraut o., Z. Marienrose; - kuchen m. geldgebrek; - an etw., an allen Dingen
chem leid sein, dat zal velen spijten; - amandelkoek m.; -milch v. amandelmelk Naben, leiden, aan iets, aan alles gebrek
erntet, wo er nicht gesáet hat, menigeen v., orgeade v.; -mus o. (Kookk.) aman- hebben, lijden; es war - an Getreide, er
borst, speen v.; Z. feige
bek m.

-,
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was gebrek, schaarschbeid v. aan &; 2. das ist keine -, dat is geene wijze, manier remplaçant, plaatsvervanger stellen; hunberooving, armoede, ellende v., behoef- van handelen, zoo gaat het niet; (Schild.) den t - Infanterie, honderd man &; drei
tige staat m.; - leiden, gebrek lijden, arm stijl m.; it. (i. k. bet.) gemaaktheid v.; - hoch, drie man achter elk.; - rf' - vorzijn; in - gerathen, in armoede gerakon; (Muz.) versiering v.
beiziehen, defileeren; mit - and Maus
3. gebrek o., onvolmaaktheid, onvolko- Manierirt, bijv. nw. gezocht, ge- untergehen, (van schepen), met man en
menheid v.; kein Mensch ist ohne Mangal, maakt, gekunsteld, opgeschroefd.
muis, totaal vergaan; 2. man, echtgenoot
niemand is zonder gebreken; (Hand.) Manierist, en, mv. -en) m. ge- m.; einen - haben, een man hebben, gehuwd of getrouwd zijn; einen - nehmen,
wegei - des Berichts, wegens het gebrek- maakte kunstenaar, schrijver m.
kige van het bericht; - an Valuta, gebrek Manierlieh, er, -st) bijv. en b., een man nemen, huwen, trouwen; - and
aan waarde; -zahlung, wanbetaling, niet - (gemeenz..) gemanierd,beleefd,bescheafd,' i Weib, man en vrouw; (Ger.) echte liebetaling v.; -Abnahme, niet- acceptee- fatsoenlijk; sich - au f'uhren, zich beleefd,' den mv.; 3. (Nat. hist.) der schone -,
behoorlijk, fatsoenlijk gedragen; -kuit v. Oostindische, bruin en wit gevlekte slak
ren o.
Mangel-bauw, baum(e)s, mv. goede manieren v. mv., beleefde, be-' v.; (Bergw.) der alle -, met puin gevulde
-bdume) m., Z. Mandelbaum; -breit o., schaafde vormen m. mv., beleefdheid, mijn v.; it. der silberne -, vereeniging v.
fatsoenlijkheid, gemanierdheid v.
Z. Mangebrelt.
van verschillende ertsaderen; (Kookk.)
11Mangelhaft, bijv. nw. gebrekkig, Manifbst,(- (e)s,mv. -e) o.openlijke der arme -, in boter geroosterd brood o.;
onvolkomen. onvolmaakt, onvolledig; -es verklaring v. van een vorst, vorstelijke (Jachtes.) der volle -, volwassen hert o.
Buch, onvolledig, defect; 2. gebrekkig, rechtvaardiging v.,openl"kverdedigings- Manna, (- s) o., z. m, manna o.;
slecht; -e Erklarunq,ge brekkig; (Spraa kk). geschrift o., oorlogsverklaring v., mani- (Pl.) panikgraszaad o.; Z. -gras.
-es Zeilwort, gebrekkig werkwoord o., fest o.; 2. (Hand.) verklaring, aangifte Mgnna—birne, (- n) v. mannawaaraan tijden & ontbreken.
v. der lading; -gewicht o. aangegeven peer v.; -esche v. manna-esscheboom m.;
M&ngelhaftigkeit, (- en) v. ge- gewicht o.
-gras o. drijvende dolik v.; -grut:e v.
brekkigheid, onvolmaaktheid, onvolle- Manifestiren, (manifestirte, ma- mannegort, Poolsche haver v.; -hahnendigheid v.
nifestirt) bedr. ww. openlijk verklaren, kop!, -klee m. niannaklaver v., mannaM nge1-ho1S, hofzes, mv. -hól- bekend maken.
struik m.; -schwingel m., Z. -gras; -zuczer) o., Z. Mangeholz; -katse v. mar- Manille, (- n) v. (Sp.) in het om- ker m. (Scheik.) mannastof, mannasuimot v.; -krabbe V. slikkrabbe v.; -kraut berspel de tweede hoogste troef, manille ker v.
v.; 2. manilla v.
o. beetwortel m.
Mannbar, bijv. nw. manbaar, huwM%ngeln, (mangelte, gemangeld) Manipel, (- s, mv. Manipel) m. baar, volwassen; (van meisjes), huwbaar;
o. en onp. ww., m. be gebrek hebben, (Be G.) handvol v. soldaten, Z.Iáhnlein; das -e Alter, de mannelijke leeftijd, manontbreken, missen, beroofd zijn van; es , . (Kath.) handdoek m. tot afdroging der baarheid v,; 2. manhaftig, manmoedig;
- noch sechs Thaler an der Summe, er gewijde vaten.
-keil v.manbaarheid,huwbaarheid, meer
ontbreken nog &, komen nog te kort; das ManipulatiQn, en) v. verrichmondigheid v.
-derjaigh.
Geld mangelt ihm, hij heeft gebrek aan ting v. met de hand, manipulatie v.
M$nn—bote, (-n, mv. -n) m. gegeld; lassen Sie es sich an nichts -, laat Mann, (- es, mv. Manner) m. man, rechtsdienaer m. bij een leengerecht;
het u aan niets mankeeren; wenn es mir mencch, persoon m.; ein - in seinen be- -brauch m. gebruik o., gewoonte v. in
an Geld mangelt, als het mij aan geld sten Jahren,man in den bloei zijner jaren; het leenstelsel; -buch o. boek o., lijst v.
mankeert; es mangelt ihm an nichts, het dergemeine -, (verzam.) de gemeene man, der leenmannen.
mankeert hem nergens aan, hij heeft ner- het volk; sick - far - schlagen, man tegen Mdnnehen,M$nn1ein, (verkl.)
gens gebrek aan; 2. eines Dinges -, mis- man vech teu;einander - fur - /'olgen,achter o. mannetje, ventje, kereltje o., kleine
elk. volgen; - fur - ausgewechselt werden, man, dwerg m.; (gemeenz.) mein liebes
sen, ontberen.
Mgnge1-pferd, e)s, mv. -e) man tegen man; eine Waare an den - -, ventje o.; (Nat. hist.) mannetje o.; 2.
o. mangelpaard o.; -posten in. (Hand.) bringen, aan den man brengen, van de ledeman m., ledepop v.; it. grijnzing, griniet betaald wordende post m.; -rube v., hand doen, verkoopen; it. eine Tochler mas v.,vreemd gebaar o.; - machen, sprinZ. Runkclrube; -stein m. glanssteen m.; an den - bringen, aan den man brengen, gen, grimassen maken; 3. (Drukk.) auf
-wurg v., Z. -kraut.
uithuwen, een man geven; seinen - ken- - abdrucken, herdrukken zonder veranMengen, (mangle, gemangt) bedr. nen, zijn man, zijne wereld, zijn volkje dering; (Jachiw.) - machen, (van hazen),
ww. die Wásche -, mangelen, rollen.
kennen; ich halte mich an meinen -, ik op de achterpooten gaan zitten.
M&nger, (- s, mv. Manger) m. man- houd mij aan mijn borg; aal den -, per M$nnding, (-( e)s mv. -e) o. leen
geler in., hij, die mangelt; 2. Z. Schán- man, per hoofd; seinen - finden, zijn man
v., Z. Mannkammer.
-rechtbank
farben.
vinden; seinen - an jemn. /inden, zijn man, M%nne, (- n) v. hengselmand v.
M$ng—flitter, (- s) o., z. m. mank - zijn meester vinden in; an den unrechten M%nnerbe, (- n, mv. -n) m, manzaad, gemengd zaad, voederzaad o.; -gut - kommen, aan den verkeerden man ko- neluke erfgenaam m.
o. metaalmengsel o. van weinig waarde. men; wenn die Noth an den - geht, als de Miinner—ehre, v. manneneer, eer
M&ngobaum, baum(e)s, mv. nood aan glen man komt, als het bepaald V. van den man; -heer o. leger o. van
-baume) m., Z. Hangelbaum.
of volstrekt noodzakelijk is; es febit uns mannen.
M,gold, (-( e)s, mv. -e) m., Z. der dritte -, machen Sie den driften -, MjInnerig, hijv. nw. (PI.) (in sa
Áiangelkraut; 2. patik, patientiekruid o.; wij moeten nog een derden man hebben,
als zehna-mdnnerig c'). -menstlig
3. wilde spinazie v.; -rube, - wurgel v. wees gij onze derde man; Sie Sind ein - Mijnner—kraft, (- krd[te) v., Z.
beetwortel in.
des Todes, wenn cÇ', gij zijt een man des Mannskraft; -mord m. moord m. van manMangostanbaum, (- baum(e)s, doods, wee u, wanneer &; sich als ein nen, mannenmoord m.
mv. -bdume) m. mangoestanboom m.
- zeigen, toonen een man te zijn, moedig Mjjnnern, (mánnerle, gemannert)
Manich er, s, mv. Manicháer) zijn; er ist kein -, hij is geen vent, hij is 0. ww., m. he (van meisjes), naar een
m. Manichêer, aanhanger m. van Manes, zwak; er steht seinen -, hij staat zijn man, man verlangen, een man zoeken; 2. (van
(fig., Scherts.) schuldeischer m.; it. woe- is moedig, dapper; allef' r einen - ste- jongelingen), man worden, den mannakeraar, gierigaard m.
hen, borg zijn voor; er ist nicht -es ge- lijken leeftijd bereiken.
Manier, en) v. manier, wijze, nug, es zu thun, hij is niet mans genoeg, M4nner—seheu, bijv. nw. manhandelwijze v.; jemn. etw. mil guter - hij is niet in staat &; - far etw. sein, nenschuw; 2. v. zelfst. mannenvrees,
sagen,beleefd, op heusche wijze; mit guter borg blijven, aansprakelijk zijn; sick als mannenst;huwheid, vrees v. voor man- Portkommen, goedschiks; auf franaósi- ein - wehren, zich dapper, moedig, als een nen; -volk o. mannen m. mv., manvolk o.
ache, deutsche -, op Franscbe, Duitsche man verdedigen; (Leenw.) (mv. Mannen), Monnes—alter, (-s) o., z. m., Z.
wijze, op zijn Fransch, op zijn Duitsch; vazal m.; (Krijgsw.) einee - stellen, een Mannsalter; -kraft v. mannelijke kracht,
(-

(-

(-

(-

(-

(-(

(-

(-

(-

Man.
zielskracht v.; -much m. mannelijke moed
m.; -sinn m. mannelijke gevoelens o. mv.;
-wort o. mannenwoord, eerewoord o. van
den man; -warde v. waardigheid v. van
den man.
M%nn -fest, bijv. nw. manhaftig,
moedig, standvastig, vastberaden, ridderluk, Z. lapfer, handiest; -geld o.leengeld, inkomen o. van den Ieenmau; 2.
geldboete v. voor manslag; -gemuth bijv.
en b. manmoedig, sterk van geest; -gericht o., Z. Mannding; -gierig bijv. n'v.
naar een man verlangende, gek, verzot
op een man; -gut o. manleen, leen o. als
mannelijk erfgoed.

Mannhaft, ( -er, -(e)st) bijv. nw.
mannelijk, als een man; 2. Z. niann[esl;
3. krachtig, sterk, gespierd.

M%nnhaftigkeit, v. mannelijk

manhaftigheid, kracht, sterkte, ge--heid,
spierdheid v., moed m., dapperheid v.
Milnnheit, v., z. m. mannelijkheid
v.; jemn. die - ►►ehmen, iern. castreeren;
2. Z. Mannha[tiykeil; 3. mannelijke leef
manbaarheid, huwbaarheid v.;-tijdm.,
4. (Spraakk.) mannelijk zijn o.; 5. (Leen w.) huldigingseed in.

Minmg , bijv. nw., Z. mánnerig.

M%nnich, mgnnig, manch,

bijv. nw. menigeen.

Monnigfach, meknnigfaltig,
mgnehfaltig, bijv. en b.menigvuldig,
verscheiden, verschillend; -e Versuche,
verschillende proeven; 2.afgewisseld,herhaaldelijk, op verschillende wijze.

M%nnichfalten, m%nnichfaltigen, mSnnigfa1tigen, of
mvinehfaltigen, (nnannich[altete 4'r,

gemannich/'altet t) bedr. ww. verveel vuldigen, vermenigvuldigen, verweer deren.

Mnnigfaltigkeit,of Mgbnch -

faltigkeit, (-en) Y. menigvuldigheid,
verscheidenheid, afwisseling v.
Miinniglich, bijv. uw. (veroud.)
Z. jedermann.

Mannin, (-nen) v. (veroud.) mannin, vrouw, heldin v.
Minniseh, bijv. nw. (i. k. bet.)
betrekking hebbende op een man, op een
man gelijkend, den mail aanhangend; -es
Weib, mannetjeswijf o., vrouwelijke dra gonder, driedekker in.; 2. behaagziek.
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(-(e)s, mv. -e) in. laf in.; -person V. manspersoon, man in.;
verwijfd persoon m.
-ard, -p/licht v. mansplicht, plicht m. van den
Mann -loch, (-locli (e)s,m v.-locher) man, den echtgenoot; -rock me mansrok
o. valluik o.; -magen in. bloedverwant in.; -schild m. (Pl.) mansschild, mansm. van de mannelijke zijde; -recht o. harnas o.; -schneider m. manskleermaleenrecht o.; - richter in. rechter m. over ker, beerenkleermaker in.; -schub m.
mansschoen ni.; -schuhmacher, -schuster
de leenmannen.
Manns-alter, (-(e)s) o., z. in. in. schoenmaker in. voor mannen, hee mannelijke leeftijd m.; -arbeit v. mans- renschoenmaker m.; -schwester v. manswerk o., mansarbeid in.; it. (Naai.) mans-, zuster, schoonzuster, snaar v.; -stamra
kleederen o. mv.; blosz -- machen, alleen in. mannelijke stans in., mannelijke linie
voor mannen werken; -bild o. (gerneenz.) v., mannelijke tak m.; -stkrke v., Z. Manman, manspersoon m.; -birne v.,Z. Wury- neskraft; -stimme v. mannenstem, mansbirne; -blaft o.,Z. Johanniskraut; -bruder stem v.: die hohe —, tenor in.; tie/'e —,
m. mansbroeder, schoonbroeder, zwa- has in.; -scrump[ in. manskous, mannen
-stuhle in. mv. mannenstoelen-kousv.;
ger in.
Mijnnsehaft, (-en) v. mannen m. m. mv., mannenbanken v. mv.; -tie! bijv.
mv., mannelijke bevolking v.; die junge -,, nw. zes voet diep, van mansdiepte; - tracht
de jongelingschap v.; 2. (Krijgsw.) man- v. kleederdracht V. voor mannen, mansschap v., garnizoen o., bezetting v.; 3. dracht; -!reu v. (Pl.) kruisdistel v.
(Zeew.) bemanning v., scheepsvolk o.,l Mann-sucht, v., z. in. manswoede, mansdolheid, mansziekte, minueequipage V.
Mann -scheu, bijv. nw., Z. miln- woede v.; -suchtig bijv. uw., Z. -gierig.
nerscheu; -schlacht v. wanslag, moord m. Monns-volk, (-(e)s) o., z. m., Z.
Manna - daumen, - mens, Inv. Mannervolk; -zehe v. mansteen in.;
-men) in. mansduiun, duim rn. van een -zucht v. krijgstucht, discipline v.
man; it. Z. -hand; -dick bijv. nw. zoo Mann -tag, (- (e) s, mv. -e) in. ver
dik als een man our het lijf is; -dicke v.^
leenmannen; -theil in.-gaderinV.
aandeel o. van een dorpeling in het gemansdikte, dikte v. van een marl.
Mannsen, (-s, mv. Mliannsen) in. meeutehooi; - !hier o. mannelijk dier,
dier o. van bet mannelijk geslacht, manman, manspersoon in.
Monns -erbe,(-n, Inv. -n) ni. man- netje o.; -loll bijv. nw. met manswoede,
uelijke erfgenaam m.; 2. erfgenaam m. minnewoede behept, naar een man vervan een mannelijk leen; -[ahrt v. mijn lauáende; -lollheit V., Z. -sucht; -weib u.
- gedenken o. meuschengeheu-'
-laderv.; manvrouw, vrouw v., die de twee geslach;enis o., geruime tijd m.; bei—,bij men- Len schijnt te hebben, hermaphrodiet v.;
scheuheugen; -gesicht Q. inaiisgezicht o.; 2. (fig.) vrouwe v. met een mannelijk ka -gestalt V. mansgestalte, mannelijke ge- rakter, mannetjesvink v.; -weiblichkeit
stalte v.; -hand v. nianshaud v.; (bij liet V. tweeslachtigheid v.; -werk o. dagwerk
schrijven), manshand, mannelijke hand, o., zooveel land o. als een man op een
schrijfwijze van een man; vie schreibi dag maaien kan; -wulk v., Z. -tolleire rechte —, zij heeft eens ware mails- heit; - zahl v. aantal o. personen of manhand, schrijft als een mail; 2. (Pl.) zee- nen.
oor o., zeehand v.; —schuh in. rnaus- Manoeuver, (-s, mv.-s)o. (Krugshandschoen in.; -harnisch in. (Pl.) Z. w.) krijgszwenking, krijgsoefening, ma-schild; -haupt o. (Zeew.) op en kop noeuvre V.
gelijkend uiteinde vair de oplangers; Manoeuvreren , (manoeuvrirte ,
-hemd o. manshemd o.; -her: o. hart o. manoeuvrirt) o. ww., in. he bewegingen
van een wan, moedig hart, mannelijk waken, oefeningen houden, troepenzweu0.; -hock bijv. nw. nianslioog, zoo hoog kingen maken, manoeuvreeren.
of lang als een man; -hoseu v. mv. mans- Manometer, ( - s, mv. Manometer)
broek, pantalon v.; -hut in. manshoed, in. en u. luchtdichtheidsmeter, wauometer in.; o/Tener -, hevelbarometer m.
hoed we van een man.
M%nnsinn, (-(e)s) un., z. m. mau- Mansarde, (-n) V. vliering v., dak
-ndach o. vlieringdak o. -kamertjo.;
nelijk gevoel o.
M&nns -kerf, (-(e)s, mv. -e) in. Mansch, (-es, cnv. -e) m. (ge(Volkst.) jonge, ongetrouwde man, mnaus- meenz.) modderplas m., slijkerige straal,
kerel mu.; -Icleid o. wauskleed o.; -klei- vuiligheid v., mengsel, gemors o.

Mannling,

(

M%nn1eh(e)n, (-leh(e) ►cs, mv.
-lehen) o. mannelijk leen o., zwaardleen o.
Monnlehensehaft, V. bezit o.
van een mannelijk leen.
Mjjnn1ein, (verki.) o., Z. Mann- dung v. manskleeding v., manskleederen M%nschen, (manschte,gemansch (e) t )
o. mv.; -kloster o. mannenklooster, mon- o. ww., m. he (geiueenz.) door dik eu
chend.
Munnlich, bijv. en be mannelijk nikenklooster o.; -kraft v. manskracht, dun loopen, fladderen, ploeteren, plas
-sen,
morsen; it. kauwen, vreten.
of manlijk; das -e Geschlecht, mau(ne) -'i mannelijke kracht v.; -kraut o. (PI.)
lijk; Kind -en Geschlechts, kind van bet witte anemoon v.; it. berganemoon v.; Manscher, (-s, mv. Manscher) mr
mannelijk geslacht; -e Erben, maanel "ke -lang bijv. nw., Z. -hock; -lange v. mans- ploeterer, morsen in.
erfgenamen; -es Glied, mannelijk lid, lengte v.; -lepen o., Z. Mannlehen; -leute Manscherei, (-en) v. gemors, gemannelijke roede; (Pl.) -e Blrthen, maii- m. mv., Z. Mdnnervolk; - loch o. (Spoores.) ploeter o., Z. Mansch, manschen.
nelijke bloesem; 2. passend voor een man,
krachtig, krijgshaftig; -er Reim, mannelijk rijm, sterk rijm; 3. ;moedig, feria,
flink, krachtig, sterk, gespierd; -keil v.
mannelijkheid v.; (fig.) mannelijk karakter o.

mansopening v.; -mated v. datgene wat ManschQster, (-s) m., z. m., Z.
een mnaaier in een dag kan afmaaien; Manchester.
-word in. moord m. van een man; -naórManschQtte, (-n) v. lub, lobLe,
derin v. moordenares v. van haar man; handlubbe, manchet v.; (tig.) er hat -n
-nautze V. wausmuts v.; -mush m., Z. hij is laf.
Mannesntulh; - namen) in. inausnaam ManschinQllenapfel, ( - ap[e(s,
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mv. -apfel) m. manzanille v., giftboom appel m.
Muntel, (-s, mv. Mantel) m. mantel
m.; (Timm.) schoorsteenmantel m.; (Lakenb.) omgeslagen eind o. van een stuk
laken; 2. strooien matras v.; (Bergw.)
aderwand m.; (Giet.) mantel, hoed m.;
(Nat. hist.) vleezig vlies o., dat het binnenste der tweeschalige schelpen bekleedt; I[. (gewoonl.) mantel, overmantel m.; (Wap.) mil eineet - umhangen,

Manuf&0turjst, ( - en, mv. - en)

Mar.
Margaritin -Bauer, bijv. nw.

m. fabrikant m. van stoffen, manufactu- (Scheik.) —es Salz, parelzuur zout o.;
sauce v. (Scheik.) parelzuur o.
rier m.; it. handwerker m.
Manufaeturwaaren, v. mv. MargQ11, (-en) V. (Prov.) meisje o.
manufacturen v. mv., gemaakte stof- Mangel, märgeln, Z. Mergel 4^ .
fen v. mv.
Margen-birne, (-n) v. vrouwenManuscript, (-(e)s, mv. -e) o. peer, potre- madame v.; - distel v. vrouhandschrift o., kopij v., manuscript o.; wendistel v.; -gras, -róschen o., Z. Madie -e, (van een persoon), Handschriften riengras.
0. mv.; (Drukk.) kopij v.
Marggraf, (-en, mv. -en) m., Z.
Manutenenz, (-ion) v. handba - Markgraf.
MarginGUe, (-n) v. kantteekegementeld, bemanteld; mit usher dein - ving, ondersteuning, bescherming v.
stecken, d•_e1 uitmaken van de samenManuteniren, (manutenirte, ma- ning v.
zwering; (Delfst.) mantel m.; bunter -, nutenirt) bedr. ww. handhaven, bescher- Marginiren, (marginirte, marginirt) o. ww. kantteekeningen maken,
gestippelde mantel m.; Ill. (-n) v. (Zee- men, ondersteunen.
w.) schinkel m., draaireep m., hijsch- Mansinallenapfel, ( - ap fels, mv. van een rand voorzien.
touw o.; (Spr.) den - noch dein Winde -áplel) m., Z. Manschinellenapfel.
Marja, v. eig. zelfst. Maria; die
hdngen, den mantel, (de huik) naar den Mappe, (-n) v. porteféuille, brie- Jungfrau -, de H. Maagd Maria.
wind bangen; it. den - auf beiden Schul- ventasch v.; (Aardr.) kaart v.
Marigge, (-n) v., Z. Helrath; 2.
tern tragen, met alle winden draaien.
Mappiren, (mappirte, mappirt) (Sp.) een spel met de kaart van twee
Mantel-block, (-block(e)s, mv. bedr. ww. Kanten -, teekenen, schetsen, personen.
-blacke) m. (Zeew.) katrol v. met touw; kleuren.
Mariliith, v. (gemeenz.) meisje
-brett o. kapstok m.;-bube m., Z.-schz2ler. Maramijllen, v . mv. ingelegde Ja- o., dat Maria heet, Mietje o.
Marien -apfel, (-ap fels, mv. -ápMjntelchen, (verkl.) o. manteltje pansche kweeën v. mv.
fel) vroegrijpe appel m.; -bad o. (Scheik.)
o.; (6g.) einer Sache ein - umhángen, Marine, (-n) v. moeraal m.
eene zaak bemantelen, verbergen, Z. be- Maatbel, (-s, mv. Marbel) m. mar- waterstoof v., zandbad o.; -balsam m.
mariabalsem m.; -bild, -bildchen o. mamdnteln; (Boawk.) blindeering v.; 2.lee- mer o.; 2. knikker m.
ren scherm, luik o.
Murbeln, (marbelte, gemarbelt) riabeeld(je) o., beeld(je) o. van de H.
Maagd Maria; -blume v., -blumchen o.
Mantelende, (-endes, mv. -ende) bedr. ww. marmeren; 2. knikkeren.
o., Z. Mantel (Lakenb.).
Mareasit, (-s, mv. -e) m., Z. Mar-, madeliefje o.; -bruder m. karmelieter m.;
MantelQt, (-es, mv. 4) o., Man-' kaait.
-dienst m. mariadienst m.,vereering v.van
Xjjrehen, (-s, mv. Mdrehen) o.' Maria, van de H. Maagd; -distel v. melktel tte, -n) v., Z. Mdntelchen.
distel, Lieve -Vrouwedistel v.; -darn m.
M@nte -hanger, hangers, mv. sprookje, vertelseltje o., legende v.
(-

.Mnger) m. (Scherts.) slaafsche knecht Marchgse, (-n, mv. -n) m. marm.; -herr m. beer m. in een mantel, abt, kies, markgraaf m.
priester m. zonder betrekking; -ho.z o., Z. MarehQtten, v. mv. gebleekte
- breit; -kind o. gewettigd kind, als echt schijfjes o. mv. was.
erkend natuurlijk kind o.; -kirsche v. Marcie&n, (-s) m., z. m. marsebruinroode smakelijke kers v. met kleine pein, marcusbrood, amandelbrood o.
pit; -krdhe v. bonte kraai v.; -mewe v. Murder, (-s, mv. Marder) m. (Nat.

wilde roos v.; 2. Z. Haberrose; -eis o.,

Z. Frauenglas; -faden m., Z. Sommerladen; -test o. Mariafeest o.; -ppachs o.,

Z. Flachskraut; 2. bevederde stengel m.
van varenkruid; -gare o., Z. Sommerladen; -glas o. Moscovisch glas o., gekristaliseerde zwavelzure kalk v.; -glóckmantelmeeuw V.
hist.) marter m., sabeldier o., bunzing m. chen o. klokje o.; -gras o. witte klaver
Mjjnte1n, (mdntelte, gemántelt) Marder eisen, (-eisens,mv.-eisen) v.; 2. spurrie v.; 3. welriekend honi(n)gbedr. ww, bemantelen, bedekken; (fig.) o., -falie, (-n) v. marterval v.; -fell gras o.; 4. vezelig hondsgras o.; -groo. martervel o.; -garn o. marternet o.; schen m.zilveren muntstokje o.ter waarde
verbergen, verlieten.
Mantel-rook, (-rock(e)s, mv. -kohlen v. mv. bijeengenaaide borststuk - van 3 penningen; -h4hnciien o. Onzes
o.; -hirse v. parel--LievnHrshatj
-r6cke) m. mantelrok m., manteljas v.; jes o. mv. van martervellen; -muff rn.
-rolle v. rol V. die een mantel vereischt; mof v. van martervel; -pelzu'erk o. pels kruid o.; 2. Onzer-Lieve Yrouwetranea.
martervel; -schwanz m. mar-',-werko.van V. mv.; -huhn o., - ►cafer m., -kálbchen
-sack m. mantelzak m., valies o.; -schuler
tn. scholier m. met een mantel; -schnur terstaart m.; -tvurzel v. draakwortel m., o., -kuh v., Z. -hahnchen; -mantel m.
leeuwenvoet m.; -mi nze v. tuinbalsem
v. mantelkoord o.; -stock m. kapstok m. slangenkruid o.
m.; -nessel v. katjeskruid o.; - rocken m.
om de kleederen op te hangen; -tackel Mere, v. (-n) v., Z. Mdhre.
m. (Zeew.) Spaansche takel m.; -trdper Marelle, (-n) V. morel, zure kers! (Sterreuk.) gordel m. in het sterrenbeeld
Orion; -rose v., -róschen o. viooltje o.;
m. slippendrager m.; it. 'manteldrager v.; it. kleine, gele abrikoos v.
m.; -weit bijv.nw. (fig.) zeer wijd; -zeuge MarfQrio, (-s, mv. -s) m. grappen 2. peonie v.; 3. wilde roos, egelantierpotsenmaker, pasquillenmaker,-maker, roos v.; 4. vezelige roos v.; 5. vliegen
m. mv. mantelstoffen v. mv.
zomeradonis v.; 7. wind--vangerm.;6
Mantik, v., z. m. waarzeggers - ondeugende grappenmaker m.
MargarQthen -apfel, (-ap fels, bloem v.; 8. silene v., leemkruid o.; 9.
kunst v.
Mantisse, (-n) v. toegift v., toe- mv. -dp%el) m. margaretha5ppel m.; behen v.; -tag m. Maria- hemelvaart v.;
-birne v. margarethapeer v.; -blume v. -thráne v. (Pl.) jobstraan m.; -trdpchen o.
voegsel, aanbansel o., sleep m.
Manual, (-s, mv. -e) o. handboek, madeliefje o.; -nelke v. madeliefanjelier v. grijze anjelier v.; -trópfchen o. als franje
-

gebedenboek o.; it. kladboek, dagboek

Margarin( -fett), (-(e)s) o., z. uitgetande anjelier v.; -veilchen o., Z.

m. (Scheik.) parelstof v., vast bestand- -glóckchen; -wurm m., (verkl.,-wurmchen
o.) Z. -ka f er; -nurse! v., Z. -manse.
11Manuellesikon, (-s, mv. Manu- deel o. van oliën en verfstoffen.
Margarin-Sauer, bijv.nw.(Schei- Morille, (-n) v. (Tuinb.) Z. Marelle;
allea;ika) o. handwoordenboek o.
lManuduetiQn, (-en) v. handlei - k.) —es Salz,parelzuur zout o.; -sáure v. 2. Z. Pastinak.
parelzuur o.
Marinade, (-n) v. (Kookk.) geding, aanwijzing v.
Manufget, (-(e)s, mv. -e) o. ge- Margarl_'ta, V. parel v., parelmoer kruide saus v. voor vleestb, visch &.
o.; (Pl.) madeliefje o.
maakt voorwerp o.
Marine, V. zeewezen o., zeevaart,
[ argaritenblume, ( - n) v. ma- scheepvaart v., zeedienst m., marine v.
Manutactur, (-en) V. werkplaats,
Marine- commiasar, ( - s, mv.
fabriek, manufactaur, gemaakte. stof v.; deliefje o.
-arbeiler m. werkman m. in eene fabriek, M$rgaritinen of Margueri- -e) m. directeur, commissaris m. van de
marine; -minister m. minister m. van
ten, v. mv. fijne glaskoralen v. mv.
fabriekarbeider m.

o.; (Org.) klavieren o. mv.

.
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marine; -ministeriuni o. ministerie o. van mergvat', o.; —geld o., Z. - groschen; markt, marktplaats v.; zu - gehen, naar
marine; -soldal m. soldaat m. van de -genoss m. aandeelhouder m. in de hout- de markt gaan; es is! heute -, er is van
marine, zeesoldaat m.; -station v. station markt; - gerechtigkeit v. recht om een af- daag markt; (fig.) er hat eiven guten o. voor de zeevaart. gesloten houtmarkt te houden; - gericht gecoacht, hij heeft goede zaken gemaakt;
Marineren, (marinirte, marinirt) o., Z. -ding; -gewahr v. stuk geld o. ter elw. au -e bringers, iets aan de markt
bedr. ww. pekelen, inzouten, marineeren. waarde van een mark; - gewicht o. mark- brengen; (fig., Scherts.) geven,verschafMarionette, (-n) v. pop v. met gewicht, Trooisch gewicht o.; -graf m. ren, leveren; 2. verkoopplaats, verkoop-

beweegbare leden, draad of ledepop v., markgraaf m.; -grá f n Y. markgravin v. zaal v., kermis, jaarmarkt v.; it. Z. - flecmarionet v . Markgrafenbirne, (-n)v.(Tuin- ken; 5. koop, inkoop m.; 4. marktherberg
Marionetten -bude, (-n) v. b.) markies(peer) v. v.; (Spr.) spáler - wird gern gut, late
marionettenspel o., kijkkast v.; -kónig Mrk -grfli.eh, bijv. en b. tot haver gaat ook op.
m. mariouettenkoning m.; -spiel o. ma- een markgraaf behoorende,als een mark- M%rkt -amt, (-aml(e)s, mv. -amrionettenspel o.; -spieler m. marionetten- graaf; - grafschaft v. niarkgraafschap o.; ter) o. rechters m. mv. my. over markt
waardigheid v. van markgraaf; -gro- zaken; it. marktkantoor o.; -bauer m.-spelrm.it
Maritg gium, (-s, mv. Maritagien) schen m. merkpenning m.; -hákel m. ha- boer m., die koopwaren ter markt brengt;
o. (Leenw.) bruidsgeld o., belasting Y. mer m. om de boomen te merken; -haul - bericht m. marktbericht o.; -brod o.
van de lijfeigenen om te mogen trouwen. v. mergvlies o.; 2. Z. Netzhaut; -hols o. brood o. voor de klanten; -buch o.;marktboek, boek o. van het marktkantoor;
Mark, (-(e)s) o., z.m. merg, rugge- merghout o.
merg o.; (Pl.) houtmerg o.; die Kdlte Mu,rkicht, bijv. nw. als merg, -bode v. kraam v.
dringt durch - and Bein, de koude dringt mergachtig . Merkten, (marktele, gemarktel) o.
door merg en been; (fig.) das dringt Morkig, b ijw. vol merg; (fig.) kern- ww.,m. h. koopen, verkoopen, ter markt
lurch - and Bein, dat gaat door merg en achtig, krachtig, sterk. gaan, markten, dingen; (fig.) ich lasse
been, dat doorboort het hart; 2. inwen- Markjren, (markirte,markirt)bedr. nicht lange mil niir -, ik laat niet lang
dige, beste gedeelte o.; (Pl.) vrucht- Ww. (llilj.) markeeren; 2. Z. bezeichnen. dingen, ik boud er van de zaken gauw
vleesch o.; 3. (fig.) kracht, sterkte v.; M %rk -k1isehen, o. (Kookk.) af te doen; 2. bedr. ww. viel -, veel ver- in den Knochen haben, zeer sterk zijn; klontje o. merg; -knochen in . mergpijp koopen.
jemn. das - aussaugen, tem. uitzuigen; v., Z. -bein, -kórper m. (Ontlk.) merg Mjjrkt-fahig, bijv. nw. geschikt
bevattend lichaam o.; -kraut o., Z. L+'p- voor den verkoop; -%ahne v. vlag v.,tee(Very.) bezinksel o. in de verfkuip.
Mark, (-en) v., Z. Grenae, Grenzzei- pick; -kreun o. kruis o. aan de grenzen; ken o. om voor- en opkoopers van de
then; district o., streek, mark v.; it. ak- - kuchen in., -kiichlein o. (Kookk.) merg- markt te houden; -leid o. marktveld o.,
ker m., veld o.; 3. mark o., goud gewicht koekje o.; -kftgelchen o. (Ontlk.) merg- marktplaats v.; -flecken m. marktvlek,
o. van 24 karaat; it. zilvergewicht o. van knobbeltje o.; -linie v., Z. Grenslinie; groot dorp o. waar eene markt gehouden
4 6 lood; it. rekenpenning m. van 16 schei- -los bijv. nw. zow'.er merg; -losung V. wordt; -frau v. marktvrouw v.; -/'reilingen. grensaanwijzers m. mv.; 2. recht o. van heit v. recht, voorrecht o. der marktbeMarkasit, (-en, mv. -en) m. benadering; -ordnung v. reglement o., zoekers; it. recht o. om markt te honden;
(Delfst.) zwavelkies, ijzerkies o.; 2. bis- verordening v. omtrent velden en wou- -friede m. openbare rust, veiligheid v.;
muth 0. den; -patme v. sagopalm m.; -p/'ahl m., -gang m. gaan o. naar de markt; 2. marktMark -baum, (-baum(e)s, mv. Z. Gren pfahl; -recht o. recht o. op aan - prijs m.; -gdnger m. marktganger,bezoe-bdume) m. grensboom m.; -bein o. merg- deel in een woad; 2. rechtsgebied o. in ker m. van de markt; it. kleinhandebeen o.; -brief m. merkbrief m.; -buck boschzaken; - richter m. rechter m. van laar m.; -gdngig bijv. en b. op de markt
o. kadaster o.; - beendel o. (Ontlk.) merg- eene rechtbank, welker rechtsgebied tot verkoopbaar, courant; der —e Preis, Z.
klomp m.; -ding o. markgerecht o., recht- aan de grenzen loopt; -róhre v., Z. -bein; -gang (2); -gast m. marktbezoeker m.;
bank v. over de bepaling der grenzen. -salt in. mergachtig sap o.; -scheide v. -geld o. geld o. op de markt ontvangen;
Marke, (-n) v. merk o., teeken o. aanwijzing V. van eene mark, markschei- 2. marktgeld, staangeld o.; 3. recht o.
op een pak &; (Sp.) fiche o.; 2. les- ding, markgrens v.; (Bergw.) mijngrens v. om op de markt nit te stallen, markt
. Markseheidekunst, v., z. m. recht o.; -geleit o., Z. Messgeleit; -ge--kartjeo
M%rke -brief, (-(e)s, mv. -e) m. (Bergw.) kunst v. om te meten en de rechtigkeit v., Z. -freiheit; - gericht o.
gerechtshof o., dat tijdens eene jaarmarkt
kaperbrief m.; -brunner m. Rijnwijn m. grenzen te bepalen.
van de eerste qualiteit .
M,rkseheiden, (markscheidete, zitting houdt; -getóse o. marktleven,
Markeln, (márkelte, ge^nárkelt) o. gemarkscheidet) bedr. ww. (Bergw.) de marktrumoer o.; -gut o. marktgoed o.,
ww. naar de markt gaan, markten, koe- grenzen der eigendommen onder den marktwaar v., goed o., waar v. voor de
grond meten en bepalen; 2. Z. Mark- (jaar)markt bestemd; -heifer m, pakker
pen, bieden, dingen.
Marken, (markle, gemarkt) bedr. scheidekunst. m.; -herr m. marktmeester m.; -kahn m.,
ww. eiti Pack -, merken, teekenen; een Markseheider, (-s, mv. Mark- Z. -schi ff; -kau/ m. koop m. op de markt
Feld -, bakenstokken insteken, begren- schelder) m. (Bergw.) hij, die de gren- gedaan; 2. marktprijs m.; - knecht m.
zen; 2. o. ww., m. h. verscheidene mar- zen der eigendommen onder den grond knecht m. van den marktmeester; -korb
ken zitvers & opleveren. opmeet en bepaalt. m. draagkorf m.; -leute mv. marktbeMgrkepiusel, (-sets, mv. -sel) m . M%rkseheideriss, (-es, mv. -e) zoekers, marktlieden m. mv.; -meister
grof penseel o., grove kwast ni. om te m. (Bergw.) schets v., plan o. van Bene m. marktmeester m.; -ordnung v. reglemerken. mijn; -zug nl. uitmetiug v. der unjnen. ment o., verordening v. omtrent den kool)
Marker, (-.a, mv. Marker) m. be- Merk -seheiduing, (-en) v., Z. en verkoop van levensmiddelen.
woner m. der mark, grensbewoner m.; - scheiden; 2. Z. -scheide; -schwamr m
Mrktorte, (-n) v. Z. Markstorte.
mergachtig vieeschgezwel o.; -stein m . M%rkt -p$ieht, (-en) v., Z. -geld
2. Z. Markgenoss.
Marketender, (-s, mv. Marke- grenssteen ni.; — seizen o. zetten, plaat- (3); -plate m. marktplaats, markt v.,
tender) m., -ijl, (-nen) v. marketenter, sen o. van grenssteenen; —setser m. plein o.; -preis m. marktprijs m.; -recht
zoetelaar m., marketentster, zoetelaar- landmeter m.; -strahlen m. mv. (Ontlk., o. recht o. om markt te houden; 2. markt
Pl.) mergaders v. mv.; -stack o. pijp v., recht o.; 5. recht o., wetten v. mv. voor-sterv.
e)s, mv. -topic) met merg, mergpijp v.; 2. zilvermunt v. de markt; 4. Z. -geld (3); - richter m.
M@jrketopf, (-lop f(e)s,
van 10 schellingen; -substanz v. merg- marktrechter m.; -rufer m. omroeper
m. pot m. om de balen & te merken.
m.; -scheffl'el m. marktschepel o.; -schik'
Mork- faserstoff, (-(e)s, mv. -e) achtige zelfstandigheid v.
m. (Scheik.) mergstof v,; -/Tiede m. be- Mark(s)torte, (-n) v. mergtaart v. o. marktschuit v., marktschip o.; - schild
r ' er
waking v. van de houtmarkt; -ge/Oss o Markt , (-(e)s, mv. Mdrkie) m. o., Z. - jahnc it. marktvla g v. - sc1t etb
.
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m., Z. - meister; - schreier, —in, kwal marmergroef v.; -brunnen m. marm^ - MarQnke, (-n) v. groote ronde
zalver, pocher, grootspreker m., kwak ren fontein v.; -brult v., -busen r L roode of gele pruim v.
zalfster, pochster v.; -schreicrei (mv. -er sneeuwwitte, fijn geaderde borst v.; (fig
Maroqujnpapier,. ( - s, mv. - e)

koud, ongevoelig hart o.; -fisch m. Ami
rikaansche bagedis v.; - Herken m. mai
mervlek v., gemarmerde vlek v.; - gebouw
o. marmeren gebouw o.; -gelá nder
marmeren leuning v.; -gesimse o. mai
meren lijst v.; -grube v., Z. -bruch; -har
V. albasten hand v.; -hart biJv. nw. zc
hard als marmer, zoo hard als steel
o., Z. -frau; -wisch m., -aeichen o., i -haus o. marmeren huis o.; -hers o. (fig.
- schild; - zettel m. marktbericht o., prijs ongevoelig hart, steenen hart o.; -hor
courant v.; - zou l m. marktbelasting, be o. (Nat. hist.) dambord o.

V. kwakzalverij, pocherij, grootspraak v
-schreierisch bijv. nw. kwakzalverachti
als een kwakzalver, pochend; -stand a
standplaats v. op de markt; -streitigke
V. verschil o., oneenigheid v. op de mart
ontstaan; -tag m. marktdag m.; -verkel
m. marktverkeer o., handelsbetrekkia
gen v. mv.; -vogt m., Z. - meister; -wei

lasting v. op de ter markt gebracht
waar.

Mrkung, (-en) v. bepaling v. de
grenzen; 2. grens v., grenssteen m.; 2
rechtsgebied, district o.; it. Z. Feldmar
kunq.
Morkungs —bush, - buch(e
mv. -brAcher) o., Z. Lagerbuch; -stei

Marmoriren, (marmorirte, nun
morirt) bedr. ww. eine Wand, Leder

marmeren, als marmer schilderen; may

morirte Arbeit, marmerwerk o.
Marmorirer, (-s,mv. Marmorirer

- o. marokijnpapier, marokijn o.
- MarQtte, (-n) v. gekheid, zotheid,
e gril v.; it. stokpaardje o.
L Marque, (-n) v., Z. Marke.
- Marqueur, ( - s, mv. - e) m. mar1 keur ni.. kolliehuisjongen m.

a Marquis, (-en, mv. -en) v. mar; kies, markgraaf m.; 2. biljartkleed o.
Marquisin, (-nen) v. markgravin,
r markiezin V.
Mgrrettig, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.)
Spaansche ramenas T.
Mars, (-en) m., z. m. Mars, brijgcgod, god m. des oorlogs; (Sterreek.)
Mars v.; (Scheik.) staalmiddel, staalpoeder o.; 2. (-es, mv. -e) o. (Zeew.) mars v.

m. hij, die marmert of marmer bewerk • Mrs-band, (-band(e)s,mv. -binMarmor—kirsche, ( - n) v. boni der) o., Z. -rand; -bank v., Z. Masthaak.
kers v.; -lilie v. kievitseibloem, keizers
Marsch, (-es, mv. Mdrsche) m.
m., Z. Markslein.
kroon v.; -muhle v. marmerslijperij, steen marsch, tocht in.; den - vorschrciben,
Herkus —bruder, (-bruders, mi lionwerfij V.
glen tocht voorschrijven; jemn. den - ma-breder) m. bakkersknecht m.; -liege i
Mgrmorn, bijv. nw. marmeren, va i then, icm. de deur uitzetten, grof behanSint-Marcusvlieg v.
marmer.
delen, de waarheid zeggen; inzwól%MarMork—Voll, bijv. nw. vol mere Mtirmor —naoken, ( nackens,m^ . schen, ia twaalf marsclidagen; 2. teekeu,
-wage v. (Bergw.) schaaltje o. tot he - naeken) m. (fig.) albasten hals of ne i sein o. tot vertrek; den - schlagen, blawegen van een mark zilver of goud in., nek m. zoo wit als albast; -ohr e sen, het sein geven tot den tocht; 3.(Muz.)
-wahre v., Z. -gewahr; -walra m. wou CDelfst.) gemarmerd zeeoor o.; -pallas krijgszang, marsch m.
o., dat het eigende m is van verschillend m. marmeren paleis o.; -p irsche v. gladel
Marsch, ( - en) of MgIrsche, ( - n)
personen; -weide v. valsche vuilboom m. sterappel m.; -pilaster o. marmeren pia V. laag, vochtig, moerassig laud o., moe-zahn m. maaltand m.; -zieker m. merg. veisel o.; -platte v. marmeren plaat v, ras o., poel m.
boor, mergpijp V.
marmeren tegel m.; -saai v. marmerei
Marseh !, tussch . marsch !, voort!.
Mjjr1en, (mulle, gemárlet) bedr taal v.; -sand m. fijn gekorrelde kool Marsehall, (-(e)s, mv. Marschálle)
ww. (Zeew.) marlen.
zure kalk v.; -sarg m. marmeren zerk v. m. maarschalk m.; die —in, maarschalksMjjr1i, (-s) o., z. m. licht, eenigs• -sage V. marmerzaag v.; -skule v. mar. vrouw V.
zins stijf gaasachtig weefsel o., manli o meren zuil v.; -schlei[er, -schneider m
MarsehaUamt, (-amt(e)s, mv.
Marljne, ( n) , Mjrling, ( en) marmerslijper, marmerbewerker m. -ámter) o. waardigheid v. van maar
X %ruien, (-e), M%rrlinge, (-n, -schlci leiei v, marmerslijperij v., mar
-schalk,mrschalk po.;2 ertof X%relUnie, (-n) v. (Zeew.) marl. inerslijpen o.; 2. Z. - meifile; - schwamn &icht o. aan het hof.
lijn, marling, meerling v., driedraadsci: m. gemarmerde paddenstoel m.; -sits in
Marachallat, (-(e)s, mv. -e) o.
touw 0., huizing V.
marmeren zetel m.; -spattend bijv. nw betrekking, waardigheid v. van maarM^r1—pfriem, (-(e)s, mv. -e) m. (van een zvi aard), steen, rotsen kloo• schalk; 2. woning v. van een maarschalk;
(Zeew.) splitpriem m.; -reep, -tau o, vend, splijtend, zeer scherp; -stein m 3. rang m. van maarschalk.
(Zeees.) mailtouw o.; -schlag m. marl. marmer o., brok m., stuk o. marmer
MsrsehaUs-gerieht, (-(e)s,
knoop m.
- tafel v., Z. -platte; -tisch m. marmerei mv. -c) o. rechtbank v. van maarschal^arme1, (-s, mv. Marmel) m., Z, tafel v.; -treppe v. Marmeren trap v. ken; -stab m. maarschalksstaf m.; (fig.)
Marmor; 2. knikker m.
-tuff m. vezelachtige koolzure kalk v. hoagste betrekking v., die iem. krijgen
Marrmel^de (-n) v. appelstroop v, -wand v. marmeren wand, marmerei kan; -tafel V. maarschalkstafel, nevenMrm(e)1er, ( - s, mv . Marm( e) - muur m.; -simmer o. met marmer inge. tafel v.; -tisch m., Z. - tafel; - u'urde v.,
ler) m., Z. Marmorirer.
legde kamer v.
Z. Marschallamt; it. Z. -stab.
armor, ( - s) m., z. m. marmer MarrnQse, (-n) v. buideldier o. ir Marseh—fertig, bijv. uw. marsch0., marmersteen o.; (Baekb.) marmer- Zuid - Amerika.
vaardig; -fleher o. gewone koorts v. in
snede v.
MarmQtt9, ( - n) v. marmot, berg- vochtige, moerassige landen; -hu fe v.
b ierenplaats, hoeve, boerderij v. tot inM$rmor —ader, ( - n) v. marmer- rot v., marmeldier o.
ader v.; -arbeit v. marmerwerk o.; it. Minner, (-s, mv. Marner) m. maxi. kwartieriug van troepen op marsch aan
marmeren o.; -arbeiter m. marmerbewer- nier, zeeman, zeesoldaat, schipper m.
-gewzn.
ker, steenhouwer m. in marmer; -art v. MarQde, bijv. nw. afgemat, ver- Marachiren, (marschirle, marmarmersoort v.; 2. nach, auf — fdrben, moeid, uitgeput; -bruder i. soldaat m schirt) o. wo., m. h. ea s. marcheeren,
marmeren; -enig bijv. nw. marmerach- lie onder voorwendsel van vermoeidheid oprukken, optrekken, te voet gaan.
tig; 2. gemarmerd; -auge o. marmeren achterblijft en gaat stroopen, strooper, M%rseh-ko1onne, (-n) v.marschoog o.; it. glazen oog o.; -bud o. mar- moeskopper i.
kolonue v.; -kommissar(ius) m. marschmerbad o.; -band m. gemarmerde band Manodeur, (-s, mv. -e) m., Z. commissaris m.; -krankheit v., Z. -fieber;
m.; - berken o. marmeren bekken o.; -bald t arodebruder, Nachzugler.
-lager o. (Art.) plaats v., waar een op
o. marmeren beeld o.; -block m. blok o. Marodjren, (niarodirte, marodirt) marsah zijnd leger kampeert; -land o.,
marmer; -boden o. marmeren vloer m.; ). ww., m. h. stroapen, oli roof en plan- Z. Marsch (v.); -lánder na. bewoner m.
-bohrer m. beeldhoawersboor v. met ver- lering uitgaan.
van lage, moerassige gronden; -linie v.
scheidene punten; - brassen m., Z. -fisch; Maronage, v., Z. m. ontvlochten marschlijn, marschroate v.; -ordre v.
-brecher m., Z. -arbeiter; -bruch m. mar- ). der negers.
marschorder v., bevel o. tot den tocht;
merbreuk, breuk v. in het marmer; 2. MarQne, (-a) V. (Pl.) eetbare kas - -ordaung, -route v., Z. - linie; -saute v.,
uithalen o. van marmer uit de groeven, ,anje v.; --nbaurn m. kastanjeboom m. Z. -kolonne.
):
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Mirtyrerthum, Martyrthum, (-(e)s) o., Z. m. martelaar
-schapo.
wed. ww. sich - urn eta'. zu Chun, zich
en) afmartelen, zich aftobben, veel moeite Marunke, (-n) V. kleine gele abri-

Mgrs-fanal, (-( e)s, env. -e) m., hagen -, kwellen, vermoeien, lastig valZ. -laterne; -gast m. in den marskori len; (gemeenz.) gevoelig krenken; H.
wachthoudende matroos m.

Marsilien-arbeit, -oath,

(-

steek, naad m. van Marseille, Marseillewerk o.
Marsilisch, bijv. inc. -es Seselkraut, gedraaide vei kel v.
Mrs-laterne, (- n) V. lantaren of
lantaarn v. in glen mast; -putting v. marsputting v., beslag o. der j ut ers van het
stengewant; -raa v. marsra v.; -rand m.
rand m. op zijde van den mast; -regeling
V. marsregeling, leuning v. van den mastkorf; -schote v. marsschoot v.; —nklanipe
v., Z. Mastenklampe; -segel o. marszeil o.
V.

aanwenden, Z. quálen, peinigen.

Marter-ort, (- ort(e)s, mv. -one

koos v.; 2. keizerspruim V.

M rz, (-es, mv. -e) m. Maart m.,

of -orter) m. martelplaats v., Z. Folter- Lentemaand v.; in der Mille des -es, half-

kamnier; -p[ahl m. martelpaal m.; -predigt v., Z. Leidenspredigt; -rad o. pijnigingsrad, folterrad o.; -sdule v., Z. -p/ahl,
-schele v. (fig.) martelschool, school v.
des lijdens; -strafe V. martelstraf, straf

Maart.

Mj&rz-beeher, (-bechers, mv. -becher) m. bekervormige narcis v.; -bier
o. maartsch bier o.; -Glatt o., Z. Huflatlick; -blume v., Z. -becher; 2. Schneev. op de pijnbank; (fig.) wreede kastij glóckchen; it. Hornungsblume; 3. hyacinth
zware straf v.

-ding, v.; 4. paardeklauw v., Maartsbloem v.;

Mhrterthum, (-( e)s) o., z. m. 5. woudanemoon v.; 6. leeuwentand m.;

martelaarschap o.; 2. (verzam.) marte- -butter v. Maartsche boter v.
Marzebille, (-n) V. oud of zot
.(- lod(e)s) m., z. m. vrouwspersoon V.
wreede dood, smarty uile dood m.; 2. Z. M%rzen, (mndrzte, gemdrzt) bedr.

Misrstall, (•- stall(e)s, mv. -stálle) laars m. mv.
m. vorstelijke of gemeentelijke paarden- Mtrter -tod,
stal in.

Mgrstaller, (- s, mv. lllarstaller)
m. opzichter m. over de vorstelijke of
gemeentelijke paardenstallen.
Marstallerei, en) v. ambt o. van
opzichter over de paardestallen van een
vorst.
Marsopium, (- s, mv. Marsupien)
o. buidel, geldbuidel m.; (Nat. hist.) bui
ier o.
-deli
Marswand, wdnde) v. (Zeew.)
want o,
(-

(-

MErtensgans, & (- ganse) v., Z.

Martinsgans 4r.

Mirt yrertod.

MEirter-urtheil, (-( e)s, mv. -e)

o. vonnis 0., dat tot marteling of pijniging veroordeelt; -volt bijv. nw. pijnlijk,
smartelijk, folterend, lijdend; eines —en
Todes sterben, een smartelijken dood sterven; -woche v. Goede week, Passieweek
v.; -zeil v. Passietijd m.; it. Z. -woche;
(lig.) moeiel ke tijd, ongelukkige, nare
tijd m.
-

ww., Z. merzen.
Milrzen-schnee, -staub, m.,

Z. Marzschnee c'.
Mirzente, (-n) V. wilde eend v.

M%rzenkirsche, (-n)v.,Z.Schwe[elkzrsche.
Mirz-fliege, (-n) v. dagvlieg v.,
haft, oeveraas o.; -gerste v. zomergerst

v.; -glr ckchen o., Z. -blume (2); -tease
m. Maartsclie haas m.; -hecht m. Maart-

Martitb1gesetz, (- es, mv. -e) o., sche snoek m.

Z.

Kriegsgesetz.

Marzep€ n, (-(e)s, mv. -e) m., Z.

MartiEjlisch, bijv. nw. krijgshaf Marcipan.

Mijrz-kase, (- kases, mv. -káse)
heldhaftig, Z. kriegerisch; -es Was--tig,
m. Maartsche kaas v.; -monat m. Maart
ser, ijzerdeeleu bevattend water.
Martingaleur, (- s, mv. -e) m. m., maand v. Maart; -mucke v.,Z.-/liege;
(in liet Pharospel), hij, die den inzet -scha[ o., Z. Merzscha f; -schauer m.
11 aartsche (regen) bui v.; -schein m. nieuverdubbelt.
Martini, (onb.) m., Z. Martinstag. we maan v. in Maart; -schnee m. Maart
sneeuw v.; -segge v. snijdend riet--sche
Martins-Abend, (-( e)s, tnv. - e)'I
m. avond in. voor den feestdag van Sint- gras o.; -staub m. Maartsch stof o.; -thau
is eene ware plaag, straf, marteling niet Maarten; -birne v. Sint- lfaartenspeer v.; m. Maartsche dauw m.; -veilchen o.
&; Z. Qual; 2. pijnbank v.
-lest o. Sint Maarten o., i l November; Maartsch viooltje o.; - wasser o. Maartsch
MEirter-bank, (-ban/ce) v. pijn- -gans V. Sint-Maartensgans, gans v. als water o.; -wurz(el) v. maartwortel in.,
bank v., Z. Fo!!erbank; (fig.) au/ der — grondbelasting betaald; it. gans v. op nagelkruid o.
liegen, veel verduren, veel te lijden heb Sint-Maarten ten geschenke gegeven of Mtysehe, (-n) v. (aan kousen &),
-buch o. geschiedenis v. der marte--ben; gegeten; -horn o. Sint - Maartenshorentje maas v., steek m.; grosse -n ani Rande
o.; -horn o., Z. Matterhorn; -mann m. eines Netzes, groote ringmazen; ge/'allaren; -corn m., Z. Haberrose.
Marterer, (- s, mv. Marterer) in., leencijnsplichtige - In.; -nacht v. Sint- lene -, gevallen steek m.; 2. (Vog.) strik
-in, (- nen) v. folteraar,pijoiger, kwel- Maartensnacht, nacht m. voor het feest in.; 3. kokarde v.; 4. (Nat. hist., Ontlk.)
Ier m., folteraarster, pijnigster, kwel van Sint-Maarten; -sch►naus In. Siut- holte, cel v.

Mq,rt(h)ensho1z, (- es) o., z. m.,

slecht `Vestindisch roo&lhont o.
M%rt©r, (- n) v. foltering, marteling, pijniging, kwelling v.; die -n der
Mártyrer, de pijnigingen, kwellingen, folteringen; (fig.) jemn. alle - anthun, iem.
allerlei kwellingen aandoen; (fig.) es ist
eine -, eine wahre - mit ihm zu leben, het

-sterv. liaartensfeest, -maal o.; -schoss m. cijns

Masch(e),(-n)v.kokardev.,strik m.

Masehen, (maschle, gemascht)
o., Z. Follergeráth; -geschichte v. marte- taald moet worden; -tag m., Z. - fest; bedr. ww. mazen, knoopeu, breien.
M%sehente, (-n) V. wilde eend v.
laarsgeschiedenis, geschiedenis van een -vogel m.11artijnsvogel,Plhilippijnsche paMasehenweise, bijwo. als mazen,
of meer martelaren; 2. Z. Leideusge- radijsvogel in.; 2. Sint-Maartensvogel.m.
schichte; -holt o. (gemneenz.) martelhout M6rtler, (-s, mv. l}Iärt ter) m. (Ko- maaswijze.
Msehenwerk, (-(e)s, mv. -e)
0., pijnbank v.: it. kruis, martelkruis o.; lenb.) uitgebrand stuk o. houtskool v.,
2. (Pl.) Z. Heckenkirsche; (fig.) zo n plat in een nieuwen meiler gebruikt wordt. o. maaswerk o.
M%sehig, bijv. nw. met mazen, vol
debok, verschoppeling m.; -instrumente Martsch, bijw., Z. matsch.
Mtjrtstein, (-(e)s) m., z. m. (Berg- mazen.
o. niv. martelwerktuigen, folterwerktuiMasehine, (-n) v. werktuig o.,
gen o. mv.; -jagd v. drijfjacht v.; -kam- w.) gezwaveld ijzer o.
nier v., -keller m., Z. Follerkammer 4-; Martyr, (-s, mv. Aart yre), ge- machine v.; Spinn-, spinmachine v.;
-krone V. martelaarskroon v.; -krebs m. wounl. Martyrer en Mhrtyrer, Damp!-, stoomwerktuig o., stoommachi(Kookk.) levend outschaalde kreeft m.; (-s, mv. Miirtyrer) m., -in, (-nen) v. ne v.
-leben o. martelaarsleven, leven o. vol martelaar m., martelares v., bloedgetuige Maschinen-arbeiter, (-tens,
kwellingen.
m. en v., geloofsheld m.,geloofsheldin v. mv. -ter) in., Z. MMiaschinist (3); -bnuanMirterlich, bijv. en b. pijnlijk, Mrtyrer-buch, (-buch(e)s, mv. s t alt, -bauerei v., Z. - jabrik; -boner m.,
smartelijk; it. als een martelaar.
-biicher) o., Z. Harte►•buck; -geschichle, Z. Maschinist (1); -druck m. machinedruk m.; - erfander m. uitvinder m. der
M%rtern, (marterte, gemartert) -krone V. &, Z. Murtergeschichte !r.
bedr. ww. jem. -, martelen, folteren, Mrtyrertod, (-(e)s) m., z. m. machinen, machinist m.; -fabrik v. fakwellen, pijnigen, martelingen doen on- marteldood, dood m. van een martelaar/ briek v. van werktuigen; - fuhrer m., Z.
Machinist (2); -garn o. niet Bene machine
dergaau; 2. Z. foitern; (fig.) jem. mil of eene martelares.

Morter-gerath, (-( e)s, mv. -e) in., belasting v., the up Sint-Maarten be-
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gesponnen garen o.; -haul o. machinen- beln, gevlamde, meubelen van geaderd
huis o.; -macher m. machinenmaker m., hout; 2. wed. ww. sich -, vlekken, spikwerktuigkundige m.; -mdszig bijv. nw.' kels, aderen krijgen; these Burke masert
werktuiglijk, machinaal, als eene ma- Bich, krijgt spikkels &.
chine; - meister m. werktuigkundige, ma- Maseru, bijv. en b. geaderd, gechinist m.; -modeli o. model o. eener vlekt, gespikkeld; -e of gewasserte Mdbeln,
machine; -ofen m. machinenoven m.; -pa- van gevlekt hout, van mazelenhout.
pier o. machinaal papier o.; - schacht m.' Mesholder, (-holders, mv. -hol(Mijnw.) machinenput m.; -schif o. bran- der) m.,1Z. watervlierboom, valsche vuilder m.; - spitzen v. mv. machinaal ver boom m.
Mgsig, bijv. en b. gevlekt, vol vlek
kant v.; -till m. machinaal'-vardige
gespikkeld; von Slattern -, door de-ken,
vervaardigde tulle v.; -weben o. weven o.l
met de machine; -werk o. machinewerk, pokken geschonden.
werk o. eener machine, drijfwerk o. eener M4ske, (-n) v. masker, momaanmachine; -zeichnen o. machine-teekenen gezich t o., mom v.; eine - aufselzen, een
masker voordoen; die - abnehmen, zich
o.; -simmer o. machinekamer v.
Maschinerie, (-en) v. inrichting, ontmaskeren, het masker afleggen; (lig.)
samenstelling v., bouw m., bewerktui- unler der - der Freundschaft, onder het
ging v. van een lichaam, machinen v. mv., masker, onder den schijn m. van &; 2.
gemaskerd persoon nn., masker o.; erne
machinerie v.
Meechinigt, (-en, mv. -en) m. Gesellscha f't von -n, een gezelschap geuitvinder, maker m. van kunstwerktui- maskerden; it. die abscheuliche -, (van
gen, werktuigkundige, machinist m.; 2. een leelijk mensch), dat monster o.
(Spoores.) bestuurder m. van de loco- Manken, (maskte, gemasket) bedr.
motief, machinist m.; 3. werkman in. bij ww. maskeren, verkleeden, vermommen;
eene machine.

Msehnagel, (- nagels, mv.-niigel)
m. hoornen knoopstokje o.

(tig.) verbergen, bemantelen.

M ken—anzug, (- zeg(e)s, mv.

-zege) m., Z. -kleid; -ball m. gemas-

Masculin (isch), bijv. en b. man- kerd bal o.; —kleid o. masker o., mom
(ne)lijk, van het man(ne)lijk geslacht. v., momaangezicht o., domino m.;—haus
MUsculinum, (-s, mv. Ma sculina) o. huis o., zaal v., waar een gemaskerd
•. (Spraakk.) man(ne)lijk zelfstandig bat gehouden wordt; -blume v. maskerplant, maskerbloem v.; -costiim o. masnaamwoord o.
Mese, (-n) Y. vlek v., litteeken o., keradekleed o., maskermantel m., masZ. Blattermase; 2. (in hout, steenen &), ^ker o., domino m., kostuum o.; -(est o.
gekleurde ader, streep v.; 3. (Bergw.) Z. maskeradefeest v.; -freiheit v. vrijheid,
vergunning v., verlof o. om gemaskerd
Masse (2).
M^Se1, (-n) v., Z. Ausschlag; -beere gekleed te gaan; it. vrijheid v., aan een
gemaskerde toegestaan - klcidung v. wasv., Z.1Koosbeere.
Mgseln, m'iseln, (maselle, ge- kerkleed, maskeradekleed o., masker o.;
maselt of mdselte, gemsïselt) bed r. ww. -klette v. klis v., kliskruid o.; -tanz m.
dans m. van gemaskerde personen;- tdnzer
Garn -, pappen, stijven.
m. gemaskerd danser m.; -laube v. masMgselsucht, v., Z. Aussatz.
Masematten, mv. zaken v. mv.,' kerduif v.
Markervide, (-n) v., Z. MaskesZ. Gescha/'te; it. gekheden, dwaasheball, Masken/'est; it. maskerade v., geden v. mv.
Maser, (-s, mv. Maser) m. maze- maskerde optocht m.
lenhont, gespikkeld, gevlekt, geaderd' Maskiren, (maskirle, maskirt)
hout o.; - vom Ahorn, wortelhout o. van !, bedr. ww., Z. masken; 2. wed. ww. sich
-, zich vermommen, een masker voorden esdoorn.
Maser, (-n) v. gevlekte plaats, vlek, doen.
ader v. in hout; dieses Holz hat schone Ms -kolben, (-kolbens, mv. -kol -n, is mooi gevlekt, gespikkeld, geaderd; ben) m. (Pl.) waterkolf v. met groote
2. (Jachtw.) die -n der Rebhsihner, vlek- bladen; -kopei v. handelmaatschappij,
ken, spikkels m. mv.; 2. (op de huid), handeisvereeniging v.; 2. kabaal o., kuivlek, vlak v., litteeken o.; (Gen.) die -n, per" v.; -leidig bijv. nw. (gemeenz.) een
afkeer hebbende van; -- werden, een afde mazelen V. mv., roodvonk o.
Miser—birke, (-n) v. knoestige keer krijgen van; -leidigkeit v. afkeer
berkeboom m.; -fleck m. viervlek v.; m.; -liebe v., Z. Maszliebe.
MasQra, v., z. m. (J. gesch.) cri
-holt o. geaderd hout o.
onderzoek o. van den tekst des bij--tisch
Musericht, bijv. nw. gevlekt, geaderd, vol vlekken; (Gen.) mazelenach- bels door Joodsche geleerden, massotig; (Jachtw.) - werden, vlekken krijgen. rah v.
Mserig, bijv. nw. vol vlekken, volt Masor@tisch, bijv. uw. wat de
spikkels, geaderd; (Gen.) met mazelen massorah betreft, massoretisch.
M1sse, (-n) v. massa, menigte, hoeoverdekt.
Merle, (-n) v. of Maserhol-;, veelheid v.; erne - Erde, hoop m.; - von
der, (-holders, mv. -holder) in. Z. Mas- Gebirgen, menigte v.; die - der Luit, het
geheel o.; (Rechtspr.) -, Erbschaftsmasse,
)holder.
Mgsern, (raaserte, gentasert) bedr.' massa v., geheel o., geheele boedel m.;
ww. met vlekken, aderen voorzien, ade-, in - au fstehen, in massa, vereenigd opren, marmeren, vlammen; gemaserte .MU- staan; (Bak.) klomp m. deeg; (Beeldh.)
;

hamer m.; (bij het kolfspel), kolf v.; 2.
(veroud.) knots v.
Massel, (-n) v. (Giet.) gees, gieteling m.; -graben m. geuskuil m.

Massem,tten,m.v.,Z. Masematten.
M,ssen -feuer, o. algemeen schieten o.; -gebirge o. menigte v. bergen.

Massenhaft,

( -er, -(e)st)

bijv.

nw. grof, zwaar, in groote massa, in menigte, bij hoopen of troepen.
Massenweise, bijw . in grooten
getale, in massa, in menigte.
Ma(s)sQtte of MacQtte, ( - n) v.
oud paard o., oude knol m.; 2. (fig.)
Luie, liederlijke kerel m.
Massieot, ( - (e)s) o., z. m. (Bergw .) loodgeel, loodglit o., loodasch v.

Massiren, (massirte,massirt) bedr.

ww. na het had kneden, wrijven.
Massiv, bijv. en b. massief, gedegeu, echt, louter, enkel, stevig; von -em
Silber, massief zilver; -bauen, stevig,sterk,
solide; (fig.) (van het gedrag), lomp,
grof, onbeholpen, Z. plump.

Mast, (-es, mv. -e) o. maat, ver -

houding, evenredigheid v.; das- zu einem
Kleide nehmen, de maat nemen van &;
- der Leiden, maat, graad m., aantal o.;
neder - noch Ziel hallen, geen regel hou
ongeregeld te werk gaan; in vollem,-den,
in hohem -e, in hooge mate; in hohem -e
bescheiden, in de hoogste mate, uiterst
bescheiden; nach dem -e seiner Krdfte,
naar evenredigheid, naar mate van; 2.
einerlei - and Gewicht, maat v., meetwerktuig o.; [alsches, richtiges -, valsche,
juiste of zuivere maten v. mv.; 3. (voor
vloeistoffen), maat v., pot m.

Mgsz-harte, (-n) v. (Hand.) wal-

vischbaard m., balein v.; -beere v., Z.
Vogelbeere; -denkmal o. gedenkteeken o.,
dat tot maat dient.
MSZe, (-n) v. maat, hoeveelheid v.;
die - wissesi, de juiste maat, hoeveelheid
weten; mit -n essen, matig eten; fiber die of -n, buitenmate, bovenmate; 2. in der wie es befohlen ist of befohlener -n, vol
einiger -n, gewisser -n,-genshtbvl;
eenigermate, in zekeren zin; be/cannier
-n, zooals bekend is, zooals iedereen
weet; /'olgender -n, dus, op de volgende
wijze; ziemlicher -n, tamelijk; solcher -n,
zoo, op die wijze; erdichteter -n, verdicht,
verzonnen; gehóriger -n, behoorlijk; ver abredeter -n, volgens afspraak; (Bergw.)
grond m., terrein o. dat voor een wijnwerk is aangewezen.
Meszeinheit, (-en) v. eenheid v.
voor maten.

Mezen, (mastte, gernaszt) bedr.
ww. (veroud.) de rechte maat geven,
matigen.

Maszen, bijv. en b. (veroud.)_ nademaal, dewijl, in zoover als, aangezien,
vermits.

Maszerle, (-n) v., Z. Maser Ie.
Mssz-flasche, (-n) v. maatsflesch,
1lesch v. van eene maat inhouds; -gabev.
opgaaf v. van (le maat, van de verhouding, maatstaf m., voorbeeld o.; nach
— seiner Arbeit, in evenredigheid van;
-gebend bijv. uw. maat gevend, als voor-
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beeld dienende, invloed uitoefenend; dies Ochsen in die - thun, vetmesten; it. die lllt,lah, (- (e)s) o., z.m. kleefdeeg
war -- jkr sie, dat diende haar tot maat- Schweine -, in bet woud laten grazen; 3. o., steenlijm v., mastik v.
Mastiojn, ( - (e)s) o., z.m. (Scheik.)
staf, tot voorbeeld; -gebung v., Z. -gabe; Z. Mastzeit.

ohne --, zonder iets voor te schrijven, Mast, (-en, mv. -en) m. (Zeew.) harsachtige stof v. uit de mastik, maszonder maat te geven; -glas o. maats mast, mastboom m.; (Timm.) makelaar, ^tici ne V.
Matig, bijv. en b. (van vee), gemaat inhouds; -hecht-glas,;o.vne m., torenspits V.
m. (Vissch.) snoekje o., kleine snoek m.; Mestader, (-n) v. speenader, mest, vet, dik, zwaar; 2. (Zeew.) met
-holder m., Z. Masholder; -huge! m., Z. speenslagader v.; -fuss m. guldenader - masten, masten hebbende.
vloed, speenadervloed m.; -stockung V. Nestig, (onb.) m., Z. Mastich.
- kegel,
M zig, ( -er, -st) bijv. en b. matig, aambeien, spenen v. mv.; -suchtig bijv. M§stix - baum, (-baum(e)s, mv.
-bdume) m. mastikboom m.; -holt o.
gematigd, sober; -e Mahlzeit, sober maal; nw. aan aambeien lijdend.
eili Vergnugen - genieszen, matig, gema- Mastalgie, V. pijn v. in de bor- mastikhout o.; -korn v. mastikkorrels v.
mv.; -kraut o. marjolein v. van Crete
tigd, verstandig, bescheiden; - sein, leben, sten.
matig zijn, matig, sober leven; 2. matig, Mist-backen, V. mv. mastwan- mastikkruid o.; 2. groene amandelboom
tamelijk, niet groot, niet aanzienlijk; (van gen v. mv., ooren o. mv., klampen m. mv.; m.; 3. groot wild basilicum o.
de warmte), matig; (van een eisch), ma- -band o., Z..Mastenbggel, -bank v., Z. M$st - ka1b, (-kalb(e)s, mv. -kdltig, niet hoog, redelijk, niet belangrijk; -ducht; -baum m. (van een schip), mast ber) o. vetgemest kalf, kalf o., dat vetge-e Strafe, matig, licht, niet zwaar; (Muz.) m.; 2. mastboom, boom m. geschikt om mest wordt; -keil m., Z. Mastenken;
gematigd, matig; it. bevallig, andante; masten van te maken; die sámmtlichen -klammer v., Z. Marsgast; -klampe v.
-báume, Z. -werk; -besichtigung v. na- mastklamp m.; -korb m., Z. Mars; it.
3. -er Krug, eene maat inhoudende.
M azigen, (mászigte, gemdszigt) zien o. van den eikeloogst; -block m. mars v., marskorf m.; -korn o. voederbedr. Ww. matigen, in toom houden, be- ezelshoofd o.; -buche v. roode beukeboom koren o.; 2. -ha roer o. mv. (Gen.) knoop
teugelen, temperen, doen bedaren; 2. der m.; -darm m. (Ontlk.) aarsdarm, endel - m. van aambeien; -kraut o. mastkruid o.;
-huh v. vetgemeste koe, koe v., die vetgeWind hat die Hitzegemászigi,getemperd, darm m.
mest wordt; -linde v., Z. Graslinde; -loch
doen vermiuderen; seinen Zorn -, mati- Mestdarm-blasensteingen, in toom houden, beteugelen, doen schnitt, (-(e)s, mv. -e) m. steensnij-' o. opening v. van den zak van den bunzing;
bedaren; 3. eine Rechnung -, matigen, den o. uit den endeldarm; -(astel v. en- -los bijv. nw. masteloos, zonder masten;
lager stellen, verminderen; den Schmerz deldarmsfistel o.; -nerve m. endeldarms- — machen, ontmasten; -macher m., Z.
-, doen bedaren; die Slimme -, matigen, zenuw v.; .-schlagader v. speenslagader' Mastenmacher; - meister m. opzichter m.
verlagen; Ii. wed. ww. sich zu - wissen, v.; -wurm m. endeldarmsworm, spoel- der wasten; -ochs m. vette os, os m., die
vetgemest wordt; -ordnung V. wettelijke
zich zelve(n) meester zijn, zich zelve(e) worm m., Z. Mastwurnn.
beheerschen; sick in Essen and Trinken Mest-ducht, (-en) v. bank v. om bepaling, verordening v. omtrent bet
de mars; -eiche v. gewone eik, roode mesten in bosschen; -recht o. recht o.
-, matig zijn.
om in een bosch te mogen weiden, de
Ms$i.gkeit, v., z. m. matigheid, eik m.
soberheid,middelmatigheid v.; -in Essen, Misten, (mastete, gemastet) o. ww., eikels of beukels als meeting te mogen
matigheid v.; 2. (van eene som), gering - m. h. mesten, tot mest dienen; 2. vet gebruiken; -schifj'o.schip o. met mast(en);
worden; I1. bedr. ww. (Zeew.) ein Schif -schilling nn., Z. -geld; -schwein o. vetgeheid v.
est varken of zwijn, zwijn of varken o.,
Mhszig .ng, v., z. m. matiging, -, van masten voorzien.
gematigdheid, inhouding, vermindering, Mäfiten, (mastere, gemdstet) bedr.' dat vetgemest wordt, mestvarken o.;=segel
bedaring v.; (fig.) lichtheid, zachtheid, ww. vetmesten, mesten; Austern -, in o. mastzeil o.; -stall m. stal m. voor bet
bescheidenheid v.; mit - sprechen, ge- een put laten vet worden, oesters per- mesten van vee; 2. varkensbok o.; it. ,
-stand m. mesthok o.; -Stange v., Z. Mamatigd, met gematigdheid,bedaard spre- ken; 2. wed. ww. sick -, vet worden.
ken; (van eene belasting &), verlaging, Masten-bugel, bugels, mv.-bu- stenstdtze; -stenge v., Z.Marsstenge;-stick
matiging v.; (van de stem), verlaging V. gel) m. mastbeugel m.; -keil, -kiel m.l, o. vetgemest dier, dier o. dat vetgemest
M,sz- kantre, (-n) v. maatskan v., mastkeg v.; -kiampe v. mastklamp m.;, wordt; -top( m. mastpin of mastpen v.
kan, kruik v. van eene maat inhouds; -koker m. mastkoker m.; - kragen m., Z. Mgstung, v. bemesting, mesting v.,
-kegel m. hoogte v. aarde, die men bij - bugel; -krahn m. kraan, machine v. om' mest m., Z. masten, Mast; 2. Z. Mastuitgravingen overlaat, om daaraan de den mast te lichten; -macher m. mas- holz.
hoogte der weggegraven aarde te ken- tenmaker m.; -passer m. cirkelpasser m.;, M$st-vieh, (-(e)s) o., z. m. vet
nen; -krug m., Z. -kanne; -kunde, -kunst -Teich bijv. nw. vol wasten, rijk aan mas- vee, vee o., dat gemest wordt; -wdchler
V., -kunstler m., Z. Messkunde 4'; -lade ten; (fig.) vol schepen; -schale v., Z. m. uitkijker m. op de mars; -waldung
V. (Touwsl.) maat v.; -liebe v. (Pl.) ma- - wanges -spur v. houten verband o. om v., Z. -holz; -wand v., Z. Marswand;
deliefje o.; -los bijv. nw. zonder maat, den voet van den mast, mastspoor o.;, -wange v. wang, schaal v., klamp m. van
zonder grenzen, onbegrensd; -losigkeit -stiatze V. maststeun m.; -rirkel m., Z. den mast; -warts bijw. (Zeew.) naar den
mast, op den mast; -werk o. al de mes
V. onmetelijkheid v.; -nahme, -nehnzung
Met-fader, (-n) v. vette -gauzeeen schip, masthout, be--tenm.va
V. maat nemen o.
Mguner, (-s, my. Kaszner) m. pen, veder v. welke men uittrekt als men m as ten o.; -wurm m. ingewandsworm m.;
(Bergw.) hij die vergunning heeft tot de gans te mesten zet; -fisch m. kazelot -zeil v. tijd m. van meeting.
bet ontginnen eener mijn, concessiona- m. met platte tanden; -/deck m., Z. Geil- Mastjrisch, bijv. nw. vlug, hup
-pelud,
horst; -freiheit v., Z. -recht; -(utter o.'
springend, dansend.
ris m.
Mss -ofen, (-ofens, mv. -ófen) m. mestvoeder, goed voeder o.; -gans v. vette •Masurka, (Masurken) v. mazurka
in warmte toenemende oven m. om ijzer gans, gans v. die men vetmest; -ge[dlle v., Poolsche nationaaldans m.
te doen smelten; -regel v. maatregel m., o. mv. inkomsten v. mv. van het recht' MatadQr, ( - s, mv. - e) m. stieren voorzorg v., behoedmiddel o.; —n nehmen om te mesten; -geld o. belasting v. voor dooder m.;(Sp.) hoofdtroef v.,matador m.
of ergreifen, maatregelen nemen, voor het recht om vee in eiken- en beuken- Motapfe1, (-apfels, mv. -àpfel)
gebruiken; -stab m. maatstaf m.; in-zorg bosschen te weiden; -gerechtigkeit v., Z. m, prinsenappel m.
kleinem, in groszem -e, naar kleinen, groo- -recht; -haber m. mesthaver v.; -hirt m.
Matassinden, v. mv. goochel ten maatstaf, op kleine, groote schaal. boschherder, • varkenshoeder, zwijnen -' kunsten v.mv., belachelijke gebaren o.mv.
Mast, bijv. en b. dik, vet, gemest; hoeder m.; -hols o. boom m. welks vrucht Miter, (-n) v. (Drukk.) moer v.
-er Ochs, vette os; 2. (-, mv. -en) v. tot mesting dient; it. woud, bosch o. van aan de pers, schroefmoer v.; 2. moeder,
mesting, eikelmesting v., varkensvoeder zoodanige boomen; 2. masthout o.; -huhn moederkerk v.
Materi$1, (-s, mv. -ien) o. (vac
o.; die - (dllt, de eikels vallen af; die o. vetgemest boen o.
(-
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een leger), materieel o., kr"gsbenoodigdheden '•. mv.; (voor een gebouw), materiaal o., bouwstof v.; (van een afgebroken
gebouw), materialen, puin o.; 2. droge
-farbe v. onbercide verf,-rijenv.m;
droge verf v.; -geschá[t, -geuwólbe o.,
-handlung V. handel, winkel m. in drogerijen.
Materialienkammer, ( - n) r.,

Z. Materialhandlung.

Materiglisch, bijv. nw., Z. malerich.

Materialismus, (onb.) m. stofleer, geestloochening v., materialisme o.
Materialist, (-en, mv. -en) rn.
drogist, koopman m. in drogerijei:; 2.

(Wijsbeg.) geestloochenaar, stofbelijder,
materialist in.

Materialjstiseh, bijv. en h. geest loochenend, stofbelijdend, de stofleer aan
-hanged,
materialistisch.
Material–laden, - laders, mv.
-laden) m., Z. -geschd/l; -ursache v. stoffe lijke oorzaak v.; -woaare v. drogerij v.;
-waarenhdndlcr m. drogist, koopman m.
in drogerijen.
Matcria medica, v., z. m. geneeskunde, heelkunde v.
Materie, (-n) v. (van een lichaam),
stof, grondstof v.; (fig.) (van Gene rede),
stof v., onderw erp o., inhoud m.; 2. (Gen.)
etter m., materie v., bedorven vocht o.
Materiell, bije. en b. stoffelijk,
lichamelijk, wezenlijk, gewichtig, stof
bevattend, de stof betref ende, materieel.
Naterne, ( - n) v. matrijs, metaalmoeder v., gietvorm ni.
Mathematik, v., z.m. wiskunde,
leer of wetenschap v. van de grootheden,
van de ruimte en getallengrootheden,
mathesis v.
Mathem%tikar, ( - s, mv. Mathemaliker) m. viskunstenaar, wiskundige m.
Mathemgtisch, bijv. nw. wiskunstig, volgens dc wiskunde, mathematiseh; (fig.) nauwkeurig, juist, onomstootelijk, zeker.
(

Mat.

MatrQse, (-n,'mv. -a) m. matroos,
zeeman m.; it. galeiboef, galeislaaf m.;
2. (Nat. hist.) watervlieg v.
MatrQsen – amber, (-ambers, mv.
-amber) m., Z. Fuchsanzber; • art V. wiize
v., manier v. der matrozen; auf —, als
de matrozen; -posen v. mv. matrozen
schippersbroek, wijde broek,-broekv.;it
flodderbroek v.; -kappo v. matrozenmuts
V.; (Delfst.) nap, narrenkap v.; -kleid o.
matrozenkleed o.; -leinen; -linnen o. matrozenlinnen, matrozengoed o.; -lohn m.
matrozengeld o.; -miitze v., Z. -kappe;
-host v. matrozenkost m.; it. baketen o.;
auf — geselza sein, uit den bak moeten
eten; -schneider m kleermaker m. voor
matrozen,matrozenkleermaker m.;-schussel V. bak m.; -sittc v. matrozengewoonte
v., matrozengebruik o.; -sold m. soldij V.
der matrozen; -wache v. scheepswacht v.
Matseh, bijv. nes. verpletterd, tot
mops of gelei gebracht, modderig, slijkerig; (fig.) verslagen, vernederd; (Sp.) Z,
Malsch m. zelfst.; (Biij.) m eer dan de
helft verliezend; - teerden, meer dan de
helft verliezend, onder jan blijven; 2.
(-es, my. -e) m. (Sp.) verlies, ongeluk
o.; -iwerden,de volte verliezen, kapot gaan;
jean. - machen, kapot spelen, kapot winnen van; (Keg.) werpen o. van alle negen
kegels; 3. (Volkst.) kneedsel, mengsel,
gemors, geflodder o.
Matschaft, (-en) v. maatschap,
kameraadschap v., gemeenschap, vereeniging, societeit V.

o.; - bunnen m. (Goudsm.) matbeitel m.;
-damm m. inatsgewijs gevlochten dam m.
Matte, (-n) v. (Verg.) inkeping,
gleuf, holte v.; 2. dofheid, matheid v.;
3. weide v., weiland o.; 4. mat, stroo-

Matsehen, (malschte, gematschet)

M%tt-erleuchtet, bijv . nw. zwak
verlicht, half donker, schemerend &;
-gold o. matgoud o.; 2. geelkoper, latoen,
messing o. in bladen; -golden bijv. en b.
van matgoud.

bedt. ww. verpletteren, tot brij of moes
wrijven, kort wrijven; (Sp.) kapot maken
of spelen; 2. o. ww. verpletterd worden.
Mutsciiig, bije. nw. verpletterd,
fijn gewreven, tot moes gewreven, pap-

mat, touwmat V.; (Zeees.) mat V.; 5. wal-

kruid o., walstroo o.
Matte, (-n) v. gekaasde, geronnen
melk v.; 2. (Muntw.) spanische-, Spaan
-schematv.;3(Delfst)nveuschlp
V., Z. Motte, Made.
Matten, (matlele, gemallet) bedr.

WW. jens. -, Z. erniatten; 2. (Schaaksp.)
mat geven, mat zetten.
M%tten –binse, (-n) v. (P1.) taai
rietgras o.,grashalm m.; -blume v. boter
-/lachs m. katoenkruid, wol -bloempj.;
Z. Sandruhrpflanze; -Hechter,-graso.;2
—in, mattenvlechter, mattenmaker m.,
mattenvlechtster, mattenmaakster v.;
-freiheit V. vrijdom m. van het geven van
een mud graan als maalloon; -kerbel m.
muskuskervel v.; -kraut o., Z. -flachs (2);
-kromel m. karweizaad o.; -macher m.,
Z. -jlechier; - naeier m. opzichter m. der
weiden; -saran m.herfsttijloos v., hondsvergif o.; -schrecke v., Z. Heuschrecke;
-schuttel o. opveegsel o. van eene lading
koren aan de matrozen toekomend;
-schutteln o. recht o. van de schippers
om een weinig koren van de-kinder
lading le mogen nemen; -sleinbrech m.
(Pl.) Z. Haarstrang (Pl.); -weide v. kleine
witte wilg(eboom) m.; -wolle v., Z.

-flacks.

Mottheit, v. (van een zieke), zwak -

pig, brijachtig, week en nat; it. Z. hothig. heid, zwakte v.; eine - empfinden, eene

Matt, ( -er, -esa) hijv. en b. mat, matheid, dofheid v. gevoelen; (van kleumoede, vermoeid, uitgeput, afgemat, ren), matheid, dofheid v.; (van eene rede),
krachteloos; ich bin gans niiid and - von slepende o.
der Reise, geheel uitgeput, vermoeid, afMattherzig, bije. nw. kwijnend,
gemat &; der,Kranke ist noch sehr -, zwak; wegkwijnend; (fig.) flauwhartig, bloo2. (van den smaak), laf, zouteloos, on- hartig, vreesachtig; -keit v. kwijning v.;
Mathesis, V., z. m., Z. Mathematik. smakelijk; der Wein ward -, wordt laf, (fig.) bloohartigheid, vreesachtigheid v.
Mathuriner, (-s, mv. Mat hunner) verschaalt; Sie lassen ja Ihren Wein - Matthier, (-(e)s, mv. -e) o. zilvem. (kerk. Gesch.) drieéenheidsbeleider, werden, gij laat & verschalen; 3. (van het ren muntje o. van 4 penningen.
trinitaris m.
licht), mat, dof, bleek, niet doorschij- M%ttig, ( -er, -st) bijv. en b. geronM%tkraut, (-kraut (e)s, mv. -krau- nend; (van kleuren &), dof, niet helder; nen, gekaasd, gestremd; -keit v., Z. Mattter) o. moerasspierstruik m., moeras (Verg.) - machen, dof maken, den glans heit; 2. blooheid, lafhartigheid, zwak-spiraev. wegnemen; ein Metall - arbeiten, dof la- heid v.
Matrgtze, (-n) v. matras v.
ten, niet polijsten, matten; (Bord.) stijf;
Mattiren, (mattirte, mattirt) bedr.
Matratzen, (matraizte, gematra- -e Stickerei, overladen, stijf; 4. (van de ww. matten, mat slijpen, dof slijpen.
tzet) bedr. ww. Stuhle -, met haar, wol stem), dof; (van de oogen), dof, neer- Mettke, (-n) v. regenworm.
stoppen, met kussens of matrassen voor- slachtig; (van den blik), i.eerslachtig, Mgttker, (-s, mv. Mattker) m.
zien.
terneergeslagen, kwijnend; -er Stil, sle- strandlooper m. (vogel).
Matr^tzen - coacher,( - chers,mv. pend; die -?a Stellen in diesena Werke, Matt–kern, (-(e)s, mv. -c) m.
-chew) m. matrassenmaker, opvuller m.; de zwakke, onbeduidende plaatsen; -er (Nat. hist.) zandhoen o., zeepatrijs m.;
-nadel v. matrasnaald v.
Scherz, laf,onbeduidend,zouteloos; (Giet., 2. riethoen o.; 3. waterhoen o., koet v.;
Matrjkel, (-n) V. (Schoolt.)schrijf- Zuiv.) stug; (Pl.) ondoorschijnend, het -knetzel m., Z. Mattker; -land o. weide
boek, register o., naamlijst v.; in die - licht niet doorlatend; (Sp.) jem. - ma- v.; -purse m., Z. - bunnen; -schreckc v.
einschreiben, op de rol brengen, (als stu- chen, mat zetten; schach and -, schaak (w. i. gebr.) krekel m.; -vergoldung v.
dent) inschrijven; -schein m, bewijs o.
- werden, verzwakken, afgemat wor--mat; mat vergulding v.; it. slecht verguldsel o.;
van inschrijving (als student).
den, uitgeput worden; I1. in. zelfst. (Sp.)' -warm bijv. nw. lauw; -weiss bijv. nw.
dof wit; -zeiger m. werktuig o. om doffe,
Matrjtze, (-n) v. (Giet.) Z. Ma- schoner -, fraai mat o.
lerne.
M%tt ugig, bijv. nw. met doffe matte plekken te polijsten, matbeitel m.
MatrQne, (-n) v. bejaarde deftige oogen, doffe oogen hebbende; -barten Matutjne, (-n) v. (Katte.) vroegvrouw, bejaarde dame, matrone v.
my., Z. Maszbarten; -blau o. dof blauw mis V.
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Matz, (- ens, mv. -e) m. (verkorting steenen; -gang m. (Vest.) bovenste ga- -wurm m. pissebed v., duizendpoot m.;
van Malthies, Matthias), dengniet, weet- ler", vooruitstekende borstwering v.; -wurg v., Z. - winde; -ziegel m. muur
m.; -zinne v. muurspits, tuit v. -tegl
niet, lummel, domkop, snapper m.; -gdnse(usz m. (Pl.) muurganzevoet v.;
(Bergw.) steen m., die weinig erts in- -giebel m. (Wap.) trapvormige gevel m.; Manke, (- n) v. (Veea.) etterzweer
houdt; (Landh.) karnemelk, gekarnde -gipskraut o. muurgipskruid o.; -gran o. V. aan de pooten van paarden; (Landh.)
melk v.
klimop o.; -grund m. fondament o. van brand m. (in den wijnstok); 2. bladluis
Matzo, n) v., Z. Mazze; 2. kluwen metselwerk, muurgrond m.; -habichts- U.; (Kookk.) te dikke soep v.; 3. schuilo. zijde; 3. biezen mat V.
kraut o. muurhavikskruid o.; -haken m. hoek m., schuilplaats v.; 4. bespaard geld
M itzeln, Mjjtzger, m. Z. me- Spaansch anker o., brandhaak m., Z. o., spaarpenningen m. mv.; 5. hengseltzeln &.
Wandhaken; -hammer m. bikhamer m.; mand v.
Mauken, (maukte, gemaukt) bedr.
Miltz(en)kuchen, kuchens, mv. -(hasen)latlig m. muurlatuw v.
- kuchen) m. vlade of vla v.,schijfvormige, Ma ierig, bijv. nw. gemetseld, van WW. verduisteren, verbergen.
platte koek m. van ongerezen deeg; 2. Z. muren voorzien, bemuurd.
Maul, (-( e)s, mv. Mauler) o. (van
Ifá.4kuchen.
Mimer-kalk, (-( e)s) m., z.m. een persoon), mond, bek m.; (van een
Matzenseide, v., z.m. klosjes o. metselkalk v., mortel v.; —kraut o., Z. paard), bek, snuit, snoet m.; (Volkst.)
mv. ongesponnen zijde.
-,gipskraut; -kappe v., Z. -dach; -kehle v. bek, muil m.; dieses P[erd hat ein wei Matzhammeln, (matzhammelte, (Mets.) troffel m., truweel o.; -kift m. ches -, heeft een zachten mond; jemn.
gematzhammell) bedr. ww. (Bergw.) im cement, tras o.; - klammer v. muuranker Eins au/"s - geben, een slag in het geRegister -, verkeerd aanteekenen.
o.; -klette v., Z. - specht; -krans m. ring zicht, een muilpeer geven; das - hangen
M%tzspiel, (-( e)s, mv. -e) o. spel m. van muurwerk; -kraut o. muurkruid, of hangen lassen, ein - machen, een leelijk
o., waarbij men 13 kleine ivoren ballen glaskruid o., steenbreke v.; 2. wilde vlier gezicht trekken; boses -, lastertong v.; er
door 13 genommerde openingen of poort-'' v.; 3. Turksuhe kers v.; -krone v. krans hat ein groszes -, hij is een grootspreker,
jes tracht te stooten, kamerspel, trou- m., van een muur; it. (R. g.) corona mu- snoever; er hat eira freches, ungewaschemadame o.
ralis; -latte v. (Bouwk.) munrplaat v.; nes, unverschamtes -, hij is een vuil
er hat das - nicht aurgethan, hij-bek;
Ma_uehe(1)n, (mauch(el)te, ge- -láu/'er m., Z. - specht; -lehm m. pleister
mauch(el)t) o. ww. verbergen, veinzen, v. uit leem en gekapt stroo; 2. (PI.) heeft geen mond opengedaan, hij beeft
verhelen; 2. Z. schachern.
zandanjelier, zeeanjelier v.: -leiste V. geen woord gesproken; das - steht ihm
Mauchlex (- s, mv. Mauchler) m. muurlijst v.; -leuchter m., Z. Wandleuch- treinen Augenblick still, zijn mond staat
schacheraar, bedrieger m.; 2. Z. Nim-' ter; -loch o. gat o. in een meur; 2. (i. k. geen oogenblik stil, hij heeft altijd wat
mersat t.
bet.) donkere, vochtige kamer v.; -lucke te vertellen; (fig.) sick au/das - schlagen,
Mane, n) v. mouw v.; (Spr.) er V., Z. -bruch; -mantel m. steenen beklee- zich zelve(n) tegenspreken; babi zhr trein
hat eioen Schelm in der -, hij heeft ze ding v., schutmuur m.; - meister m. met- -?, kunt gij niet praten?; das - halten,
achter de mouwen, hij veinst; er kano selaarsbaas m.; -moos o. muurmos o.; zwijgen, den mond houden; halt das -!,
houd uw mond !, zwijg ! ; (Spr.) er ist
keine -n dran setsen, hij kan bet niet' - mortel m. mortel V.
doen, hij kan er niet mede overweg; Mauern, (mauerte, gemauert) bedr. nicht auf das - gefallen, hij is niet op
(Volkst.) hij weet er geen mouw aan te WW. metselen, bouwen, muurwerk ma- zijn mondje gevallen, hij kan flink van
zich af spreken; das - nicht hallen kónpassen.
ken: mit Fillsteinen -, volwerpen.
Mauen of miauen, (mauie, ge-, Mauer-nachtigall, en) v. nen, niet kunnen zwijgen, den mond niet
maul of miaute, gemiaut) o. ww., m. h. blauwborstje o.; -nelke v., Z. -gipskraut; kunnen houden; in der Leute Mauler
mauwen, schreeuwen.
-p%au m. klimop o.; -p fel'er m. (Pl.) kommen, in opspraak komen, van zich
Mauer, (- n) v. muur m., muur- huislook o., donderbaard m.; 2. muur- doen spreken; (H. S.) alle falsehen Mauwerk o., wand m.
plant v.; -platte v., Z. - latte; -quadrant ter, de leugenaars, leugentongen; (Pl.) Z.
Mauer-absatz, (-saízes, mv. m. (Sterrenk.) quadrant m. aan een muur Láwenmaul; (Delfst.) das krumme -,
-sátze) m. vooruitstekende, vooruitsprin- bevestigd; -ranke v. muurkers v.; -mute muilschelp v.; 2. Z. Groszmaul; it. ( Nat.
gende muur m.; (voor eene borstwering), V. vrouwenhaar o.; 2. muurruit v.; -ritze hist.) Z. Groszmaul; 2. mond m., opening
muizenpad o.; (Vest.) berm, walgang, V. scheur, spleet v., barst m. in den muur; v., gat 0.; (Geweerm.) mond m., lip v.
walrand m.; -anker m., Z. - klammer; -nalat m., Z. -lattig; - salpeter m. muur- van den geweerhaan; (Art.) vooreinde o.
-arbeit v., Z. -werk; -asset v., Z. Keller- salpeter o.; -salt o. muurzout, kalkzout van een langwagen; (Pl.) (aan mossoorwurm; -band o. muurband m.; (Vest.) o.; -sand m. rivierzand o.; -schierling m. ten), mondrand m.; (Meub.) (aan eene
ondermuur, schutmuur, rand m. van den scheerling m., dolle kervel v.; -schosz m. schaaf), opening v., licht o.; 3. Máulchen
schutmuur; - beschlag m. uitslag m. aan belasting v. tot onderhoud der stadsmu- o. (gemeenz.) bekje o.; it. kusje o., kus
muren; -biene V. werkbij v.; - blende v. ren; -schwalbe v. muurzwaluw v.; m.: A. Z. Maulthier.
Maplaffe, (-n, mv. -n) m. (genis v. in den muur; -blume v., Z. Lack; -schweinchen o., Z. Kellerwurm; -schweisz
-brecher m. stormrans m., belegerings- m., Z. -beschlag; -sinter m. precipitaat o. meenz.) gaper, botmuil, lanterfant m.;
geschut o.; -bruch m. bres v.
van bet vocht in den muur; -sohle v., Z. -n feil Naben, Z. maulaffen.
Muerehen, (verkl.) o. muurtje - latte; -spalt m., Z. -ritze; - specht m. Mntiulaffen, (manla ffte, gemaula f j"t)
muurspecht, torenspecht m.; -speide v. 0. ww., m. h. gapen, zijn tijd vergapen,
o., kleine, lage muur m.
Mauer-cirkel, cirkels, mv. -cir- metselkalk v., mortel v.; -spinne v. onnoozel kijken, leelijke gezichten zitten
kel) m., Z. - cirkel; -dach, -dàchlein o. muurspin v., Z. Kellerspinne, - spitse v., te trekken.
muurkap v.; -dicke v. dikte v. van een Z. -zinne; - steiger m. (Bergw.) opzichter Maul-afferei, (-en) v. lanterfanmuur; -drache v. muurdraak v.; -epheu, m. over de mijngebouwen; -stein m. met- ten, gegaap, gapen o.; -au freisser m., Z.
-eppich m. gewone klimop o.; -esel m., seisteen, baksteen m.; grobe —, slecht Maulale; -band o. ( oeroud.) halster m.,
Z. -asset; -ewig o., Z. -epheu; -talk m. gehouwen bloksteen o. voor fondeerwerk; muilband m.
torenvalk m.; -[amn m. haarmos, vrou- 2. gebakken steen m.; -starzer m., Z. Maalbeer -baum, (-baum(e)s,
wenhaar o.; -jest bijv. nw. zoo vast als -brecher; -tafel v. muurplint o.; -trdub- mv. -báume) m. moerbezieboom m.;
een muur; das halt balk- and —, dat lein o., Z. -pfeffer (2); -verkleidung v. -blatt o. moerbeieblad o.
houdt zoo vast als een muur; 2. door (Vest.) steenen bekleeding v.; -viertel- Maplbeere, (-n) v. moerbezie,
muren versterkt of omgeven; - jlechte v., kreis m. (Sterrenk.) Z. -quadrant; -wal! moerbei v.; it. Z. Maulbeerbaum; (fig.,
(Pl.) gelbe —, Z. Licht Hechte; weisze —, m. (Vest.) bekleede, gemetselde vesting- Ontlk.) moerbeigezwel o.; (Delfst.) parpatientiekruid o.; -fliesen v. mv. tot mu- wal m.; -werk o. metselwerk, muurwerk perslakschelp v.
ren geschikte tegels m. mv.; -frans m. o., muren m.mv.; -wespe v. muurwesp v.; Maalbeer- feige, (-n) v. Adamsverwering, verbrokkeling v. van metsel- 2. Z. Goldwespe; -winde v. klimop o.; vijg v.; -Feigenbaum m. Adamsvijgeboom
(-
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m.; -hols o. moerbezienhout o.; -(holz)- Maulsehelliren, (maulschellirte, deelte dat bet been der knieschijf besauer bijv. nw. —e Saize, moerbeziën- maulschellirl) bedr. vw. slaan, klappen dekt: (Zeew.) stagpomp v.
houtzuur zouten; -(holz)sáure v. moer in het aangezicht geven, oorvijgen geven. Maus-aar, (-(e)s of -en, mv. -e of
-melde v. beet of biet-beziénhoutr.;
Maul-Schloss, (-schlosses, mv. -en) m.,Z.-adler;- adcrv.(Veea.) neusader
v.; -pfanzung v. plantage v., plantsoen -schlásser) o. hangslot o.; - sperre v., Z, v.;-adler m. muisvalk, havik in.; -dhnlich,
o. van moerbezieboomen; -sa[t m. moer -klemme; -such m. (Zeew.) marlknoop -arlig bijv. nw. muisachtig; -baum m.,
-beinsapo.,mrtv m.; - stop[er in. wie den mond stopt, het Z. Faulbaum (1); -beiszer m., Z. MauMaul-birne, (- n) v. (Volkst.) stilzwijgen oplegt; - sítnde v. zonde V. sebeiszer; -birn v. langwerpige peer v.;
muilpeer, oorvijg V., klap m. in het aan- door woorden; - tasche v., Z. -schelle; -bocksmaul .,., — fisch m. hoornvisch m.;
gezicht.
(Volkst.) babbelkous v., babbelaar m.; -brod o., Z. Mdusebrod.
M ulchen, (verkl.) o., Z. Maul. -theil m., Z. Mundporlion; -thier o. Mapsche, (-n, mv. -n) nn. jood,
Maul- Christ, (- en, mv. -en) rn . muildier o., Z. -esel; —muszig bijv. nw. schacheraar, smous m., mousje o.
naamchristen, geveinsde christen m.; muilezelachtig; —ohr o. muilezeloor,lang Manschel, (-s, mv. Mauschel) m.
-christenthum o. naamchristendom o., oor o.; - trommel v., Z. - harte; -tuch o. koperslagershamertje o.; 2. Z. Mausche.
huichelarij v.; -drescher m. grootspreker, kinband m., kindoek m.; -volt o. mond- Mauseheln, (mauschelle, gemaupraatjesmaker m.; —in v. grootspreek- vol v., paar o. woorden o. mv.; (Volkst.) schell) o. ww., m. h. als een jood banbeetje o.; -werk o., Z. Munduwerk; -wet- delen, scbacheren; 2. als een jood ver
ster, praatjesmaakster v.
-trekn.
Mazelen, (maulte, gemault) o. ww., ter o. dreigend weder.
m. h. (gemeenz.) jemn. -, goed smaken Maplwurf, (-wur j(e)s, mv.-wür/'e) M'k ischen, (verki.) o. muisje o.,
diese Speise mault ihm nicht, smaakt hem m. mol m.; er ist blind wie ein -, hij is kleine, jonge muis v.; (gemeenz.) du
niet; 2. pruilen, de lip laten hangen, zoo blind als een mol, (gewoonl.) als kleines -, mijn rotje, mijn engeltje, lieeene kip.
vertje, schatje o.
pruttelen.
Maulesel, esels, mv. -ezel) m. Maulwurfs-falls, (- n) v. mol- M'a_uschenstill, bijv. en b. zoo
muilezel m.; 2. werkbij v., hommel m.; lenval v.; -fang m. jacht v, op mollen, stil als eene muis, doodstil; er isí -, hij
mollenvangen o.; 2. Z. -/'=:11e; -[anger zegt geen woord, is doodstil.
3. eene soort van bier.
Mauleseldecke, (- n) v. muil m. mollenvanger in.; - geschwulst v. mols- Maus-darm, -dom, m., Z. Mau-ezldk()o. hoofdgezwel o., spekbuil m. aan het hoofd; sedarm c,•.
Msuleselin, nen) v. muilezelin v. -grille v., Z. Erdgrille; -han/en, -hugel Manse, (-n) v. ruien o.; in der Maulesel-streif, (-( e)s, mv. -e) m. molshoop m.; -kd%er m. meikever m.; liegen, sein, kommen, ruien, in de rui zijn;
m. muilezelstaart m.; - treiber, -warier 2. scliildkever, doodgraver ni.; -maas v., 2. Z. -zeit.
m. mailezeldrijver, mailezelhoeder m. Z. Erdgrille; -zange v. breede smids- Muse-artig, bijv. nw. muisachtig;—e Thiere,muisvormige diereu,dieren
Maul -faut, bijv. nw. (gemeenz.) tang v.
langzaam, weinig sprekend, woordkarig; Maulzimmerchen, (- chens, mv. o. mv. van de muizensoort; -beiszer m.
-l'áule v. (Veea.) oppervlakkig mond- -then) o. hoekje, pruilkamertje o.
kikkervisch m.; -brol o. klein schelkruid
zweertje o.; -/'reund, —in, tafelvriend Hazenzen, (maunste, gemaunzet) o.; -darm m., Z. Gauchheil; 2. Z. Vogelm., tafelvriendin v., gehuichelde vriend bedr. ww., Z. mauen; (fig.) klagen, ker- kraut; -dorp m. muizendoren m., doornm., vriendin v.; -freundschaft v. huichel- men.
achtige mirte v.; 2. steekpalm m.; -dreck
achtige vrienschap v.; -/'romm bijv. nw. Maunzenstein, (-( e)s, mv. -e) m. muizenkeutel v., muizenstront, mui
— will allzeit untern-zendrk.;(Sp)
schijnvroom, huichelachtig vroom; -rulle m. moedersteen m. (een schelpdier).
V. (gemeenz.) levensonderhoud, eten en
Mauro, (-n, mv. -n) m. moor m. Pfeffer, soort zoekt soort; -eichhornchen
drinken o.; -gaiter o. (Hoefsm.) neus- Manuren, (ma-urte, gemaurt) bedr. o. zevenslaper m., bergrat v.; -erbse v.
nijper, pranger m.; - gerecht bijv. nw., ww., Z. manere.
kleine wikke v.; -[aht, -[alb hijv. nw.,
Z. - recht; -gesperr o. aanhoudend aan
Maurer, (- s, mv. Maurer) m. met- Z. MausPahl; -talk m., Z. Mausfalk;
-[alle v. muize(n)val v.
aanhoudend grinniken; ein —von-gapen, selaar m.; 2. Z. Freimaurer.
etw. coachen, grootes ophef maken van; Maurer-arbeit, (- en) v. metse- Kk;asefallen-handler, -ma-gespitst bijv. nw. spottend, honend, laarswerk, metselwerk o.; -biene V. werk- cher, -trager, m. muize(n)vallen scherp, bits; -hanger m. pruiler, prutte- bij v.
koopman, -maker m.
laar m.; —in v. pruilster, prtfttelaarster Maurerei, v., Z. Freinmaurerei.
XiCkuse-finger, (-gems, mv. -ger)
v.; -hongerei v. pruilen, pruttelen, ge- Maurer-geselt, (- en, mv. -en), m. muizenvanger ni.; 2. (Nat. bist.) boa
pruttel o.; -harte v. mondtrom v.; -held -gehtilfe, (- n, mv. -n) m. metse- m.; -lathe v., -farben, -f arbig bijv. nw.,
m. grootspreker, pocher, snoever m.
laarsknecht in.; - gesellschal't v. vrijmet- Z. Maus- f arbe 4.
Mulig, bijv. nw. (alleen in samen-i, selaarsgenootschap o.; -gewerk o., Z. -or- Mausefeder, -n v. uitgevallen
stelling) Z. dick-, harlmaulig 4%
beu; -gilde v., Z. - zinsti; -halte v., Z. veder v. in den ruitijd.
Maul-klemma, (- n) V. (Hoef Freimaurerhalle; - handlanger m. opper-' Xkusefrasz, (-es, mv. -e) m. afZ. -knebel; it. Mundklemme; -knebel-sm.) man m.; - handwerk o. metselaarsambacht' knaagsel o. van muizen; 2. (op den akm. mondkiem v., mondprop v.; -kort' m. o.;-innung V., Z. -zun ft; -loge v., Z. - halte;' ker), vernieling v. door muizen gemuilband, muilkorf m.; 2. korf, zak m. -meister m. metselaarsbaas m.; -pinsel daan.
waaruit de paarden op weg eten; leder m. metselaarskwast m.; -zun[t V. met- Mausegat, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) halsklamp m.
o., eis gates -- haben, welbespraakt, rad selaarsgilde o.
van tong zijn; - masher m. flikflooier, naar Maurisch, bijv. uw. moorscb.
Manse-gedarm, (-(e)s) o., z. m.
den mond prater, vleier, strooplikker m.; Maus, (Mause) v. muis v.; Mann vogelkruid o.; -geien m., Z. -talk; -gerste
it. gezichtentrekker m.; -ochs m. muilos, and -, Z. Mann; (Spr.) kleine Mouse v. wilde gerst v.; 2. wilde rogge v.; -geosezel m.; -p/erd o. mailpaard o., Z. haben auch Schwunze, kleine potjes heb- schlecht o. muizengeslacht, muizenvolk
-ezel; -recht bijv. nw. smakelijk, ge- ben ook opren; blinde -,blindemannetjes- o.; -gift o. rattenkruit o.; -gras o. (PI.)
makkelijk in den mond te steken; it. spel o.; (Mijnw.) aansteekkast v., werk muizestaart m.; -gran bijv. nw. grauw
mijnen te doen springen;-tuigo.n als eene muis, Z. mausfahl; -haber m.
vloeiend; jemn. das Essen — machen,
smakelijk maken; —es Wort, vloeiend, (Delfst.) muis v. (eene porseleinschelp); rattenhaver v.; 2. wilde haver, windhagemakkelijk uit te spreken; - reiszen o. (Heelk.) met haar bedekte moedervlek ver v.; 3. Z. - gaarste; - habicht m. mui
Bohemen; 2. wespenvalk-zenvalkm.i
spotternij v., spotten o.; gleich sein -- v.; 11. (Ontlk.) muis,handspier v.; (Veea.)
uber andere haben, altijd anderen be- muis v., kraakbeen o. van de neusgaten m.; -ha/'er m., Z. -haber; -háhnchen o.
dillen; - schelle v, muilpeer v., oorveeg van het paard; (Ontlk.) grosze - der goeden tor V. zonder ribbetjes; -hola n.
Leisten, dik o. van de dij; it. weeke ge- klimineude nachtschade v.; 2. lederhont,
rn., oorvijg V.
(-

(-

,

Mine.
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loodhout o.; -kd ferchen o. spekkever m.; drentelend mensch, lanterfanter, dren- werktuigen, werktuigmaker, mechanitelaar; — sein, lanterfanten, drentelen. cus M.
-karlo fel v., Z. Nierenkartol'el.
Mausekatze, (-n) v. muizenkat M -uslein, (verk I .) o., Z. Máus- Mechanisch, bijv. en b. werk chen; Z. (van de oogen), neertrekkende tuigkundig, volgens de wetten der werk
v.; 2. dief, tot stelen geneigd man m.
mechanisch;-tuigknde,hawrsmt
Muse-konig, (-(e)s, mv. -e) m. (oog)spier V.
Mons-loch, (-loch(e)s,mv.-lócher) (Spoores.) -es Moment, gewicht o.,dracht
winterkoniukje o.; -korn o., Z. -gersle.
Mause-kopf, (-kop/es, mv. -kopie) o., Z. Mauseloch; -nest, -ohr, -dhrlein o., in., draagvermogen o.; (fig.) werktuigelijk, uit gewoonte, uit oefening, machi11. (laat. kist.) Javaansche spitsmuis v.; Z. Mduse-nest c ^.
-kraut o. wolkruid o.; 2. roerkruid o., Mausoleum, (-s, mv. Mausoleen) naal.
o. praalgraf, pronkgraf o., eeretombe v.,! Mechanismus, (oub.) in. inrichstroobloem v.
ting, samenstelling v., bouw m., bewerk
Xgnseln, (mauselte, gemauselt) o. prachtig grafteeken o.
drijfwerk o. van een lichaam,-tuignv.,
WW., m. h. talmen, dralen, zammelen, Maus-pfeffer, m., -pulver, o.,^
mechanisme o.
Z. Muse-p[e/fer 4'.
sukkelen.
Mause-loch, (-loch(e)s, mv. -ló- Mauszeln, (ntauszelte, gemauszelt) Mechoac nne, (-n) v. (Pl.) witte
^o. ww. treuzelen,talmen, niets uitvoeren.' rabarber v., Amerikaansche winde V.
cher) muize(n)gat o.
Mansen, (mauste,gemaust) o. ww., Mauszlieh, bijv. nw. treuzelend, M@eker(er), ( - s, mv . Mecker (er)
m., Z. Berg/ink.
m. h. muizen, m wizen vangen; diese Kate talmend, niets uitvoerend.
maast gut, deze kat vangt goed muizen, i Maus-still, bijv. nw., Z.máuschen-^ Meekern, (meckerte, gemeckert) o.
is eene goede muizenkat; (Zeew.) hals still; -weihe v. wouw, kiekendief m.; ww., m. h. blaten, schreeuwen als eene
maken; it. Z. mausern; 2. bedr.-klampen - weizen in., Z. Lolch; -zahn m. muize- geit; 2. met trillende, blatende stem
ww. etw. -, ongemerkt stelen; 3. wed. tand m. i tingen.
Meconin, (-s) o., z. m. (Scheik.)
Ww. sich -, ruien.
Maut(h), (-en) V. tolhuis, tolkan
-tor.;2 bijzondere kristall"ne opiumstof v., metol m., in- en uitgaande rech-'
Mise-neet,( -(e)s,mv. -er) o.muiconine V.
zeunest o.; (fig.) —er mv. kuren, gril- ten o. mv.
len, zorgen v. mv.; -ohr o. muizenoor o.; Maatt(h) amt, ( arnt(e)s, mv.'' Meeonit, (-en, mv.-en) m. (Delfst.)
(Pl.) —, -óhrchen, -óhrlein o. muizen- -ámter) o. tolhuis, tolkantoor o. op de maanzaadsteen, vischkuitsteen m.
oor o., vergeet-mij-niet o.; 2. Z. Hasel- grenzen; -brief m. tolbrief m., bewijs o. MecQnium, (-s, mv. Meconien) o.
wurs; 3. Z. Habichtkraut; -p[efj"er m. van betaalde in- of uitgaande rechten. papaversap, maansap o.
(Pl.) luiskruit o.; -pulver o., Z. -gift.
Maute, v., Mauterz, (-es, mv. MQcon-sauer, bijv, nes. —es Salt,
mecon- of opiumzuur zout; -siiure v. meMapser, (-s, mv. Mauser) m. (ge- -c) o. gruiserts o.
meenz.) dief, schelm, gauwdief, outfut- Maut(h)- einnehmer, (- uiers, conzuur, opiumzuur o.
mv. -mer) in. ontvanger m. der in- en Medaille, ( n) v. gedenkpenning
selaar m.; 2. kreeft in. die ruit.
Mauserei, (-en) v. ontfutseling, uitgaande rechten; - einrichtung v., Z. In., gedenkmunt, medaille v.; Kenner.
dieverij, schelmerij v.; 2. (Krijgsw.) au/ -ordnung; -/rei bijv. nw. vrij van tol, Liebhaber, Sammler von -n,penningkunvrij van inkomende of uitgaande rech- dige, liefhebber, verzamelaar m. van ge- ausgehen, op roof uitgaan.
Mausern, (mauserle, gemausert) ten; -I'reiheit V. vrijheid v. van inkomende denkpenningen.
0. ww. of wed. ww. sich -, (van vogels), rechten; -heus o., Z. -amt; -muhle v. Medaillen-cabinet, (-es, mv.
ruien, in de rui zijn; (fig.) sick (heraus) molen in. waarin de tot ale gemeente be- -e)o., -kammer, (-n) v.,- schrank,
-, zich herstellen, zijne krachten her- hoorende bewoners moeten laten malen. (-schrank(e)s, mv. -schrdnke) in. penMa_ut(h)ner, ( s, mv. Maut (h)ner) uingcabinet o., penniugkast v.; -wissenkrijgen.
scha/'t v. penningkunde v.
M'wuse-schwanz , (-e4 , mv. cn., Z. Maut(h)einnehmer.
Medailleur, (-s, mv. -e) m. gra-schw dnze ) m. of - schwsinzchen, o . Maut(h)- ordnung , (-en) v. ver
omtrent de in- en uitgaande-ordenigv. veerder in. van stempels of penningen.
(Pl.) muizenstaart m.
Manse-still,bijv. nw.,Z.Mánschen- rechten; -schreiber m. schrijver m. op MedaillQn, ( s, mv. s) o. langstill; -todt bijv. nw. geheel dood, zoo dood een tolkantoor, controleur m. der in- en werpig of rond lijstje om portretten & in
te plaatsen, medaillon o.
uitgaande rechten.
als een pier.
MQdefttsz, ( es, mv. e) o. geitenMauseule, (-n)v.katuil,uachtuil m.
Manzen, (inaurte, gemaurt) 0.
bard m.
Muse -.wachter, (-ters,mv.-ter) m. h. manwen.
Mauzenkraut , (-kraut(e)s, mv.' Median, (-(e)s, mv. -e) o. soort
m., Z. -[alk; -zahn m. muizentand m.
van papiertusschen kwartformaatengroot
-kráuter) o. stinkende melde v.
Mausezeit, v. ruitijd ni.
M psezwiebel, (-n) v. roode i lMaxima, (Maximen) v. (Muz.) folio, mediaan, mediaanpapier o.; 2. bijv.
grootste of langste noot v. van acht heele nw. middelmatig, middelbaar, gemiddeld,
garnaal v., garnaalskreeft m.
van middelmatige grootte.
Maus -fahl, bijv. nw. muisvaal, maten, maxima v.
muisgrijs, muiskleurig; -[alk m., Z. Máu- Maxime, (-n) V. grondregcl m., Median - ader, ( - n) V. (Ontlk.)
sehabicht (2); - /'alle v. (Mijnw.) doos grondlstelliug v., grondbeginsel o., leer- middelader, mediaanader v.; -folio,-octav,
-quart o. middel -folio, middel -octavo,
v.; 2. Z. Máusefalle; -[arbe v. muisklenr, spreuk v.
grijze kleur v.; -[arben, -[arbig bijv. nw., Maximum, (onb.) o. hoogste prijs middel-kwarto o.; -papier o., Z. Me-

-

-

-

-

-

-

-

Z. -[ahl; -fisch m., Z. Meerdohle, Meer- m., hoogste som v., hoogste geld o.,' dian.
drossel; -geier m., Z. -[elk; -gedárm o., hoogste hoeveelheid v., hoogste getal, Mediante, (-n) V. (Muz.) middel toon m.
Z. Máusegedárm; -gerste v., -haber in., maximum o.
Z. Mouse-gerste 4.

Mlinsicht , bijv. en b. als eene muis
riekend, op eene muis gelijkend.
Mausig, ( -er, -st) bijv. en b. moe
weerspanning, vermetel; (gemeenz.)-dig,
sich - machen, een weinig te vrij, te vermetel zijn, durven.

Maus-k ferchen, o., -kartoffel, v., -k6nig, m., - kom, o.,

Mediateur, (-s, mv. -e) in. (Sp.)
May,&m.,Z.Mai4.
quadrillespel o., waarbij de omber een
Mazette, (-n) v. Z. Massette.
Mazze, (-n) v. ongezuurd of onge- beer vraagt in ruiling voor eene zijner
kaarten en dan solo speelt, ibediateur m.
deesemd brood o., paaschbrood o.
Meandrit, (-en, mv. -en) m. ver- Mediatisiren, (mediatisirse, mediatisirt) bedr. ww. (Gesch. van D.) onsteend hersenkoraal o.
Mechanik, v . Beweging eis even- middelbare rijksstander, middelbaar mawichtsleer, werktuigkunde, leer v. der ken of aan de opperheerschappij van een
anderen staat onderwerpen, me^liatiseewerktuigen, mechanica v.
Meehaniker, (-s, mv. Mechani- ren.
-

Z. Mouse-kaferchen 4'; -kopt m. (Nat.
hist.) basterdnachtegaal in.; -kóp/isch ker) of Mechanikus, (onb.)m. werk- Mediatisirung, v., Z. mediatisibijv. uw. ein — er Mensch, lantcrfanteiid, tuigkundige, maker, uitvinder nn. van ren; it. mediatiseering v.
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Mediavlst, en, mv. -en) m. ! (Sterrenk.) ster v. met een Medusakop.
(-

schrijver m. uit de middeleeuwen.
Medicament, (-(e)s, mv. -e) o.
geneesmiddel o., artsenij v.
Medicasterei, v., z. m. •kwakzalver!] V.
Mediceisch, bijv. nw. van Medicis.
Mediein, en) v. geneesmiddel o.,
artsenij v.; 2. geneeskunde, artsenijkunde v.
(-

Medicinal-anstalt, (- en) v.
geneesinrichting, inrichting v. voor de
geneeskunde; 2. gezondheidsmaatregel
m.; -beamter m. ambtenaar m. bij den
raad van toezicht op de geneeskunde;
-behórde v.,- collegium o. toezicht o., raad
m. van toezicht op de geneeskunde, geneeskundige raad m.; - krduter o. mv. geneeskruiden o. mv., medicijnen v. mv.;
-ordnung V. geneeskundige verordening
v., reglement o. betreffende de geneeskunst; -rath m. geneeskundige raad m.,
gezondheidscommisie v.; 2. lid o. van
den geneeskundigen raad; -rechtswissen schaft v. gerechtelijke geneeskunde v.;
-waare V. geneesmiddel, geneeskruid o.,
artsenij v.; -waarenpreisverzeichniss o.
prijscourant v. der geneesmiddelen.
Mediciner, (-.s, mv. Mediciner) m.
geneeskundige m.; 2. student m. in de
geneeskunde, student m. in de medicijnen.

eeros m.; -ekel m. zeeziekte v.; -elephant

Meer, (-( e)s, mv. -c) o. zee v., m. zeekalf o.; -elster V. van oesters le-

oceaan m., wereldzee v.; hohes -, hooge
zee, volle zee v.; Reisen atuf dem -, fiber
das -, zeereizen v. mv.; Thiere des -(e)s,
zeedieren o. mv.; (fig.) in's - then, ver
moeite doen, monnikenwerk-gefsch
doen.

Meer–aal, (-aal(e)s, mv. -ale) m.

zeeaal m.; —quappe v., Z. -quappe; -adler
m., Z. Beinbrecher; 2. zeearend, vischarend m.; 3. fregatvogel m.; 4. gestreepte
arend m.; -affe
fe m. zeeaap m.; -alant m.,
Z. -dsche; -alpen v. mv. Zeealpen v. mv.;
-amp/'er m. zeezuring v.; -amsel v. zeemerel v.; 2. lipvisch m.; -anemone v., Z.
Seenessel; -anwohnend bijv. ww. aan zee
wonend; -anwohner, —in, kustbewoner
m., kustbewoonster v.; -ap/el m., Z.
Adamsapfel; 2. Z. -igel; -arm m. zeearm
m., kanaal a., zeeboezem m.; -iische v.
harder m.; -asset v. glimworm m., zeeassel m.; -aster v. (Pl.) zeester v.; -austcr
V. oester v., die in zee gevangen is; -bake
V. zeebaak v., vuurtoren m.; -ball m.
(Nat. hist.) haarbal m. in cie maag der
herkauwende dieren; 2. zeebezoarsteen,
zeeklomp m. uit zand en plantenvezels;

vende ekster v.

Meeren, (meerle, gemeert) bedr.
Ww. ein Schiff -, met touwen aan het
strand bevestigen, meren.
Meer–enge, (-n) v.zeeëngte,straat,
zeestraat v.; (bij Constantinopel) Bospo
Nauw o. van-rusm.;(tachenFE)
Calais; (tusschen Seeland en Schonen),
Sont v.; - engel m. engelvisch m.; -engicht
bijv. nw. op eene zeeëngte gelijkende;
-enle V. zeeëend v.; kleine —, treureend,
rouweend v.

Meeres–boden, (-s) m., z. m.
bodem m. der zee; -flache v. oppervlakte
v. der zee; -jluth v. vloed m., hooge zee
v., hoog water o.; it. golven v. mv. der
zee; -gott m., -góttin, -grund m., Z. Meergott 4; -kuste v. zeekust v., zeestrand
o.; -ldnge v. lengte v. der zee; 2. (Zeew.)
lengte v. in zee, zeelengte v.; -stille v.
zeestilte, kalmte v.; -strom m. zeestroom
m.; -ncelle v. golf v. der zee; -wcge v.
golf, baar V. der zee, zeegolf v., Z.

Meerwcoge.

Meer–esel,

(- esels,

mv. -esel) m.

groene of witte kabeljauw m.; -eule v.
uil m. met korte ooren, zeeuil m.; -fdcher m. zeewaaier, waaiervisch m.; -/'aden m. zeegras, zeewier o.; - fahrl v. zeevaart v.; -farbe v., -farben bijv. en b.,

-bambele v., Z. KorndhrenFisch; -bar m.,
Z. -igel; -barbe v. zeebarbeel ni.; -barille
V., Z. - f enchel; -boromeler m. en o. zeebarometer m.; -barsch m., Z. -bórs; -bart
m., Z. -pinsel; -bar Fisch m., Z. -barbe; Z. - grien; -/'asah m., Z. -butte; -feder,
Medieiniren, (medicinirte, medi- -boete v. zeebeet v.; -beherrschend bijv. -[eige v., Z. See/'eder 4'.; - f'enchel m. zeecinirt) o. ww., m. h. geneesmiddelen ge- nw. heerschappij voerende over de zee; venkel v.; -/'enkel o., Z. -schwein; - fichle
bruiken, dokteren; it. artsenijen voor -beherrscher m. beheerscher m. der zee; V., Z. -kie/er; 2. zeeruit v., zeegras,zee-schrijven,md . -bei/'usz m. zeealsem m.; - beiseer m. zee- wier o.; -fisch m. zeevisch m.; -flnche v.,
Mediclnisch, bijv.nw. de genees- bijter m. (een visch); -beschreiber m. zee- Z. Meeres/ache; -flasche v., Z. Seeflasche;
kunde of den geneesheer betreffende, ge- beschr"ver, hydrograaf m.; -beschreibend -fluth v., Z. Meeres/luth; -fohre v. zeepijn
neeskuntlig, geneeskrachtig, genezend; bijv. nw. de zee beschrijvend, hydro- m.; - frau v., - fráulein o. zeemeermin,
-e Fakullát, geneeskundige faculteit.
graphisch; -beschreibung v. zeebeschrij- sirene v.; - frosch m. zeekikvorsch m.;

Medicus, (onb., mv. Medici) m.
geneeskundige m.
Mediiren, (mediirte, mediirt) bedr.
ww. bemiddelen; 2. halveeren.
Medisance, v., z. m. kwaadsprekendheid v., kwaadspreken ,o., Z. Yer-

ving, beschrijving v. der zee, hydro-,

graphic v.; -bindt V. zeelint o.; -binse V.
zeebies v., zeegras o.; -bischo/', -biduling
m. blauwe zeehond m.; -blei o. zeelood
o.; - bleien m. zilvervisch m.; -boden m.
bodem m. der zee; -bohne v., Z. - eichef;
-bons m. zeebaars m.; -brachsen m., Z.
láumdung.
Medisiren, (medisirte, medisirt) - brassen; -bracke m. meer o. van zout
water; -brandung v. breken o. der golo. ww. kwaadspreken, lasteren.
Meditation, en) v. overpeinzing, ven tegen e. o. a. voorwerp; 2. Z. Branoverdenking, bespiegeling, overweging, dung; - brassen m. zeebrasem m.; -bucht
v. zeeboezem m., zeegolf v.,baai v.;:-belle
meditatie v.
(-

Meditiren, (meditirtc, meditirt) m., Z. -ochse; - burgel v., Z. - melde; -busen
bedr. ww. overdenken, overpeinzen, bespiegelingen houden, mediteeren.
Medium, (- s, mv. Media) o. midden o., middelweg m., hulpmiddel o.;
(Hand.) medio Mdra,balf- Maart, 15 Maart.

MedQcwein, (-( e)s, mv. -e) m.
medocwijn, medoc m.
Medullin, (- s, mv. -e) o. (Pl.)
mergstof v.
Meduse, (- n) V. (Fabell.) Medusa
v.; 2. (Nat. hist.) zeenetel v.

Medesen–haupt,

(-

haupt(e)s,

mv. -haupter) o., –kopf, kopj(e)s,
mv. - kopje) m. (Fabell.) Medusakop m.,
Medusahoofd o.; it. vrouwenhoofd o. met
slangen in plaats van haar; 2. (Pl.) wolfsmelk v., euphorbium o.; 3. (Nat. hist.)
zevenhoekige schildpad v.; -stern m,
(-

m. zeeboezem m., golf, baai v.; -butte,
-butte v. zeebot v.; platte —, tarbot v.,
zeefazant m.; -dame v., Z. -frau; -dattel
v. zeedadel v.; -discus m., Z. Seescheibe;
- distel v, zeekruisdoorn, steekdoorn m.;
2. Z. Mariendistel; -do/zie v. boniet, bonetvisch m.; -drache v. spinvisch, schel
eivel m.; 2. zeedraak m.; -dreh--vischd
hals m., Z. Ohrentaucher; -drossel v., Z.
-amsel; -eber m. zeezwijn o.; -ei o.
(Delfst.) zeeëi o.; -eiche V. zeeëik m.;
-eichel v. zeeeikel m.; -eidechse v. zeehagedis v.; - eiland o. in zee gelegen ei-

2. zeewolf, zeeduivel m.; -Fuchs m. zeevos m.; -/'idrst m., Z. -gott; -gallerte v.

zeenetel v.; -gans v., Z. Krop/'gans; -ge/ahr v. zeegevaar o.; -gegend v. zeestreek,
kuststreek v.; -geisa v. zeekrab v.; - ge-

ruch, -geschmack m., Z. Seegeruch it;
-geschnala o. schelpslier, schaaldier o.;
-geschopf o. zeedier, ;schepsel o., dat in
zee leeft; -gestade o. zeestrand o., zeekust v.; -geuvichs o. zeegewas o.; 2. hoornkoraal, versteend hoornkoraal o.; -glcick-

chen o., Z. - winde; -gott m. God m. der
zee, Neptunus m.; -góttin v. godin v. der
zee, Amphitrite, Thetis v.; -gottheil v.
zeegodheid v.; -granaten/lechte v., Z.
-roseakrana; -grappe V. zeeaap m.; -gras

o. zeegras, wier o.; 2. zeeanjelier, zand
-,grasig bijv. nw. met zeegras-anjelirv.;
of wier bedekt; 2.zeeanjelierachtig;-gran
bijv. nw. groenachtig grijs; -gráuel o., Z.
-ungeheuer;.gries m.parelkruitl o.;-groppe
V. zeeleeuwerik m., zeeaap m.; -grun o.
zeegroen o., zeekleur v.; -grand m. bodem in. der zee, grond m. derzee; -grundel, -griindling m. zeegrondel m.; 2. sardijn,sprot, ansjovis v.; -ha/en m. zeehaan,
maanvisch m.;-hand v. zeehand v.;- handel
land o.
Meerein, bijw. in zee, zeewaarts, m., Z. Seehandel; -harder m. zeebarbeel
naar zee.
m.; -harte v. harpvisch m.; -hase m.
Meer -einhorn, horn(e)s, mv. zeebaas m.; -haube v., Z. -binde; -heber
-hórner) o. walrus, eenhoorn, zeerhino- m., Z. -hose; -hecht m. zeesnoek m.;
(-

Mee.

Mee.

Meg.
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-heher m. Duitsche papegaai m.; -heiroe muschel; -nymphe v. zeenimf, nereïde v.; ►.eespin v.; 2. iuktvisch m., zeekat v.; 3.
V. of -heimchen o. hummer, groote zee- -ochs m. zeeos m., zeekoe v., nijlpaard zeenetel v.; -stachelkraut o. gewone soda
kreeft m.; -held m., Z. Sceheld; -henne o., rog m.; -ohr o. zeeoor o. (een schelp- v.; 2. geel vingerhoedskruid o.; - stalt v.
v., Z. -huhn; -herr m., Z. -beherrscher; dier); -orgel v., Z. -róhre; -otter v. zee- veestad v.; -staude V. (versteend) hoorn
-stern m. zeester v.; -stern--koral.;
-herrscha[t V. opperheerschappij v. der otter m.; -papagei m. zeepapegaai m.;
zee; -hirsch m. aalmoeder v., moederaal -peterlein o., Z. -fenchel; -p%a fe m. ster traut o., Z. -aster; -stiechling m. bonetzeepaap m. (een visch); -p/au-renkij, visch m.; -stieglitz m. geelvink m.; -still
m.; -hirse v., Z. - gries; -hóhe v. ruimte
V., ruime of volle zee v.; -horn o. kink- In. zeepauw in.; 2. dorade v., goudvisch bijv. nw. zoo kalm of stil als de zee;
horen m.; -hose v. zeehoos, waterhoos m.; -pferd o. zeedraak m. (een visch); -stille v., Z. Meeresstille; -stint m. stinv.; -huhn o. groote pluvier v.; 2. klein- 2. zeepaard o.; -p/lanze v., Z. -geivdchs; kende zeeforel v., spiering m.; -stinz m.
ste, smakelijke schol v.; -hond m. zee- -pinsel m. zeepenseel o.; -ponzeranze v., (Nat. hist.) skink, skinhagedis v.; -strand
Z. Seeigei; -porlulak m., Z. - melde; -pro- m. zeestrand o.; -Strang m., Z. - /'adelt;
hond m.; -ibisch o. stokroos v.
MQQrieht, bijv. nw. naar de zee duki o. voortbrengsel o. der zee, zeepro -strasze v., Z. -enge; -strauch m., Z.
o.; -pu'npe v., Z. -hose; -quappe v.-dukt -staude; -strich m. zeestreek v.; -stroh
gelijkend, naar zeewater smakend, riezeeaal m.; 2. kabeljauw m.; -rabe m. zee- o., Z. Kameelstroh; -Strom m. zeestroom
kend.
MQQr-igel, (-igels, mv. -igel), raaf v., zwarte pelikaan m.; 2. zeeomber m.; -strómung V. strooming V. der zee,
-igelstein, ( - (e)s, mv. - e) m., Z. m. (een visch); -rachen m. zaagbek m.; holle zee, hooge zee v.; -strudel m., Z.
-rappe in., Z. -rabe; -rduber m. zeeroo- -schlund; -sturm m. zeestorm m.; -tang
Seeiqel; -inset v., Z. - eiland.
M@Qriseh, bijv. uw. van de zee ver, zeeschuimer, kaper m.; -ráuberisch m.lintvormig zeegras o.;-tasche v.(Zeew.)
bijv. nw. als zeeroover, kaperachtig; bovenstuk o. van de galg der klok; -tau
komend, tot de zee behoorend.
Mr.jungfer, ( - n) v., -jung- -ranke v. zeeraket v.; -rebe v. zeemeel - o. kabeltouw o.; -taube v. zeeduif v.;
frau, (-en) v., Z. -frau; -jonker m. kruid o.; -rellig in. mierikwortel m., -teufel m., Z. -(roach (2); 2. zeeduivel
jonkervisch m.; -kale o. zeekalf o.; -kamm wilde ramenas v.; -rind o. roerdomp, m.; it. makreel m.; -tie/e v. diepte v. der
m. scherpgerugde goudvisch m.; -kante butoor m.; -rohr o. zeeriet o.; -róhre v. zee; -kopt m. gevlekte trochiliet of geV. zeekant m., Z. Seekante; -karpfen m. (Nat. hist.) zeepijp v., zeekoker m. (een draaide slak v.; -traube v. zeedruif v.; it.
zeekarper m.; -kastanie v., Z. -igel; -ka- gchelpdier); 2. pluimbospolyp m.;-ross o., Traubenkoralle; (Hand.) —af -tráubchen
Ier m., -katte v. meerkat v., langstaar Z. -p/'erd (2); -sdbel in. zeedegenvisch o. kistjesrozijn v.; -trilt m., Z. -wegetritt;
aap m.; 2. zeekat v., zeeleeuw m.;-tige m.; -salz o, zeezout o.; -salzsö ure v., Z. -trompete V., Z. -horn, Seetrompete; -tru-katzenbrod o. (PI.) apenbrood o.; -ka Salzsáure; -salzwerk o. zoutpoel m.; -sa- sche v., Z. -quappe; -tulpe v. zeetulp v.;
(fig.) apengezicht o.; -kie --tzengsicho. menkraut o. najade v.; -sand m. zeezand -u/er o. zeestraud o.; -um/lossen, -umIer v., Z. -fohre; -kirsche v.zeekers,zand- u.; -sau v., —/isch m. dolfijn m., haai m.l geben, -umschlungen bijv. nw. door de zee
bes v.; -kirsch(en)baum m. zeekersebooin, MQQrsehaf (-en) v. zeepriaap m., ^imriugd, door de zee omgeven, ingesloten; -ungeheuer o. zeemonster o.; -unter
zandbesseboom m.; -klippe v. klip v. in zeeanemoon, zeenetel V.
zee, zeerots v.; -kohl m. zeewinde v.; MQQr -schal$seh, (-es, mv. -e) bijw. in zee, in de diepte der zee; -veil-kokos m. kokosboom m. van de Male- m. zeeschelpdier, schaaldier o.; -schanb chen o. nagelbloem v. van Mahon; -vieldieven; -kork m. zeeéik m.; -krdhe v. in. zeescheede v.; - schatten m. zeeomber (rasz m., Z. Menschenhai; - vogel m., Z.
zeekraai v.; -krank bijv. nw. zeeziek; m.; - schaurn m. zeeschuim o.; 2. visch- Seevogel; -wage v., Z. Hammer filch.
-krankheil V. zeeziekte v.; -krebs m. zee- huid v.; 3. (Hand.) meerschuim o. (voor MQQrw rts, bijw. zeewaarts, naar
kreeft m.;groszer ---, Z.-heime;-(kreuz)- pijpen); 4. naar wormen gel" kende straal zee.
Mr-wasser, (- wassers, mv,
-schaumen bijv. nw. meer -dierno.mv;
dorn m. zeekruisdoorn m.; -krielt m., Z.
meerschuim; -schdunzer-schuimen,va - wasser) o. zeewater o.; -wegerich m.
Seekrieg; -króle v., Z. -frosch (2);
waterweegbree v.; -wegetritl m. strand-kromme v., Z. -bocht; -kugel V. groote m. zeeschuimer, kaper m.
of reuzenzadelvisch m.; -kuh v., Z. See- MQQrschauYnkopf, (-kop[(e)s, kruid o.; 2. zeedruif v.; -web o. verlankuh; - kuitel v., — fiisch m. inktvisch m., mv. - kopte) m. meerschuimen (pijpen) - gen o. naar zee; (Zeew.) das - haben, bet
land hebben, landerig zijn; -weib(chen)
zeekat v.; -latlig n i ., Z. -riche; - lavendel kop m.
m. zeelavendel v.; -leien v. zeebarbeel m.; Xeer-scheide, (-n) v., -schei- o., Z. -frau; -weiche v., Z. -leuchte (2);
2. Z. -drache (1); -lerche v. zeeleeuwerik denthierchen, o., Z. - schans; -scheu- -wermuth m. cipres m.; -wind m., Z,
m., zeebarbeel m.; -leuchle v. lichten o. sal o. zeemonster o.; -schift o. zeeschip Seewind; -winge v., Z. -kohl; -wirbel m., Z.
der zee; 2. vuurtoren m. (een vliegende o.; -schildkróle v. zeeschildpad v.; - schil/ -strudel; -wolf m. hyena m.; 2. zeewolf
visch); -levkoje v. zeeanjelier v.; -licht o. ). zeewier o.; -schlacht V. zeeslag m., m.; 3. wolfsbaars, zalmbaars m.; -wort o.
lichtende zee v.; -lilie v. lelienarcis v.; zeegevecht o.; -schlOgel m., Z. Hammer- zeewoord o., zeeterm, zeemansterm m.;
-limonie v. (Pl.) zeelimoen m.; -linse v. zsch; -schlamm in. zeeslijk o., zeeslib v.; -wunder o. hemelverschijnsel o. op zee;
eendengroen, kroos o.; -lówe m. zeeleeuw -schlange V. zeeslang v.; 2. zeeaal m.; 3. 2. zeemonster o.; (fig.) wonder, mirakel,
m.; -lult V. zeelucht v.; -lulch m., Z. zeenaald v.; -schleihe v. klompvisch m.; groot wonder o.; -wurm m. zeeworm m.;
- kuitel; -lunge V. (Nat. hist.) zeelong v.; -schlund m. afgrond m. der zee, draai- -wurz V., Z. Nelkenwurz; -wurzel v. zee-lungenkraut o. zeelongkruid o.; -mad- kolk v., maalstroom m.; -schmied m. kruisdistel v.; 2. klimop o.; -zahn m.,
chen o., Z. -frau; - mangold m., Z. -beete; Sint-Pietersvisch, zonnevisch m.;-schnec- -zdhnchen o.tandschelp v.,tandhoren m.,
-mann m. zeeman m.; (Fabell.) zeegod rn. ke v. zeeslak v.; -schnepfe v. zeesnip v.; zeetandje o.; -zeisig m., Z. Han/hag; 2.
en begeleider m. van Neptunus, Triton m.; -schosz m. midden o. der zee; -schwalbe Grásling; -zoll m., Z. Seezoll; -zunge v.
-mannslreu o. (Pl.) zeehulst m.; -mnaus v. v. zeezwaluw, zeemeeuw v.; -schwall m. zeetoog V. (visch); -zwiebel v. zeeajuin
zeerups, zeemuis v.; grosse —, goud- (fig.) zwellende golven v. mv. der zee, m., blauwe sterrebloem v.
worm, glansworm m.; -melde v. zeemelde aandrang m. der zee; -schwamm m. zee- M@er$wiebel-essig, (-(e)s, mv.
v.; -mensch, -mónch m., Z. -mann; -moos spons v.; -schwein o. zeezwijn o.; 2. dol- -e) m. zeeajuinsap bevattende azijn m.;
o. zeemos o.; -muechel v. zeeschelp v.; fijnn m.; it. bootskop, stormvisch m.; 3. -honig m. zeeajuinsap bevattende ho-nabel m. zeenavel m., zeeboon v.; -nadei wild zwijn o.; -schwert o. zwaardvisch ni(n)g m.; -saft m. zeeajuinsap o.; it. Z.
V. zeesnoek m.; 2. Z. Nadelfisch
sell (2); 3, m.; -seize V. zeekant m.; -seraf m. wilde Seezwiebelessig 4'.
Z. Seenadel; -narcisse v., Z. -lilie; -nasi raap v.; -senne V. meelachtig zeegras o.; MQQseke, (-n) v. mezerik v.
V., Z. - alant; -nobel m. nevel, mist M. of -sieb o. zeeanemoon, zeenetel v.; -skor- MQQtsehen, (meetschee, gemeetzee; -nelke v., Z. -gras (3); -nessel v pion m. zeeschorpioen m.; -sonne v. (Nat. schet) bedr. ww., Z. mat schen.
zeenetel v.; 2. zeegras, zeewier o.; -nes lijst.) zeezon v. teen schelpdier); -spar- Megijre, (-n) v. (Fabelt.) Megera v.;
o. ijsvogel, duikerkoning m.; -null v gel m. zeeasperge v.; -spats m. rietmosch (fig.) sie ist eine wahre -, zij is eerre echte
zeenoot v.; 2.Z. Stachelnuss; 3. Z. Sammt. v.; -spierling m., Z. -stint; -spinne v. furie, ondeugende vrouw, helleveeg v.
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lets.

MQgelkraut,

(-

Mel,.

kraut(e)s, mv, ver o. (Art.) fijn gewreven, niet korrelig vlijt; - Gluck als Verstand haben, meer

-krduter) o. pimpernel v.
Mipgerkraut, kraut (e) s, mv,
-krduter) o. walkruid o.; 2. bergmaluwe
v.; 3. Z. Waldmeister.
Mehl, (-( e)s) o., z.m. meel o.; it.
poeder of poeier, stof o.; /einstes -,
bloem v. (van meel); schwarzes -, roggemeel o.; halbweiszes -, tarwemeel o.; (fig.,
gemeenz.) das giebt kein - sum Brei, daa r
komt niets van.
Mehl-apfel, aplels, mv. -tip(el)
m. melige appel, meelachtige appel m.;
.baten v. (Mol.) meelkoker m.; -bank v.
meelbank v.; -balsen m. onderste laag v.
der steenbeddingen; (Bergw.) speksteen
m.; -baum m. (Mol.) meelboom m., Z.
-bank; 2. lotusboom m.; 3. witte hagedoorn m.; 4. meelboom, wilde wijngaard
m.; 5. Z. Sagopalme; 6. kreeftbloem v.
van de Molukken; -beerbaum m., Z.
-baum (1, 3); -beere v. lotusbezie, lotusbes v.; 2. hagedoornbes v.; 3. meelbes v.;
4. mirtenbezie, boschbezie v.; 5. wilde
aalbes v.; 6. berendruif v.; 7. sorbepeer,
atlasbes v.; -beerstaude v. wilde wijn
wilde bessestrui k m.; -beerstrauch-gard,
m., Z. -baum (1, 3); - beutel m. builzeef
v., meelbuidel, meelzak m.; -birne v.'
mispelpeer v.; -blume v. meelachtige
primula-veris; 2. meelbloem v.; -bohrer
m. (Bergw.) lepelboor v.; -brei m. meel
meelbrij v.; -dorp m., Z. -baum-pav.,
(2); -drossel v. heidebes v.; -/'ass, -/'asschen o. meelvat o., meelton v., meel-''
vaatje o., meeltonnetje o.; -[?Lustel o., Z.
-baum (2); - fiechte v. meelachtig korstmos o.; (Gen.) meelachtige huiduitslag
m.; -fleck m. amandelkoekje, bitterkoekje
o.; -[lecke V. tot meelballetjes gerold
deeg o.; -gebend bijv. nw. (Pl.) meel
(-

(-

gevend; -gips m. meelgips o., meelkalk

v.; -handel; m. meelhandel m., meelkooperij, grutterij v.; -handler m. meelkoopman, meelverkooper, grutter m.; -hose v.
lijsterbes v.; -hond m. uitslag m. in den
mond van een zuigeling.
Mghlieht, bijv. nw. meelachtig, op
meel gelijkende.
MQh1ig, bije. nw. melig, meelhoudend, meelbevattend; (Kookk.) -e Sachen, meelspijzen v.mv.
MQh1-kfer, ká/ers, mv. -kä/'er)
m. meelworm m.; 2. Z. -schabe; -kalk m.
in de lucht. gebluscbte kalk, stuifkalk v.;
-hammer v. meelkamer v.; -kasten m.
meelkist, meelkast v.; (Mol.) builkamer
v., builzolder m.; -kleister m. meelstijfsel v.; -kloss m. -klószchen o., -knolle v.
meelkluit v., meelballetje, meelkoekje o.;
-kramer m., Z. -handler; -kraut o. kleine
geitenbaard m.; -kreide v. witte kalkaarde v.; -leira m., Z. - kleister; -loch o.
molengat, meelgat o.; -markt m. meel
v.; -meise v. grijze mees v.; -miete,-markt
-milbe v. meelworm m., mijt v.; -mucke
V. nachtvlinder m.; -muhle v. koren
m.; -muller m. korenmolenaar-molen
m.; -muss o., Z. -brei; -mutter v. brand
m. in het koren; -palme v., Z. Sagopalme; -pappe v., Z. -brei; -pats m.,
Z. - balzen; -pils m., Z. Hasenpitz; -pul(-

Meh.

kruit o.; -sack m. meelzak m.; (fig.) geluk dan &; kein Wasser, keine Leute -,
lomp, onhandig persoon m.; -sand m. fijn geen water meer, geen mensch meer; 2.
zand, vormzand o.; -schabc v. gewone mehrer(er), mehre(re), mehre(re)s, mv.
kakkerlak m.; -schwalbe v. huiszwaluw v.; mehre(re), meerder, verscheidene; man
-sieb o. meelzeef v.; (in een molen), buil, findet noch m.ehreres, was', men vindt
meelbuil m.; -speise V. meelspijs v., meel nog meer &; ein mehreres (inden Sie dort,
m.; -staub m. stuifmeel, stofmeel o.;-kost meer bijzonderheden vindt gij daar.
-stein m. vezelige, koolzure kalk v.; Mohr-astig, bijv. nw. verscheidene
-steuer V. belasting v. op gemaal; -etraube takken hebbende; -ausgabe v. boven v. pannekoek m.; -strauch m., Z. -baum matige uitgave v.; (B&nk.) uitgaaf v.,
(2, 1); -suppe V. meelsoep v.; -teig m. grooter dan het krediet; -bezahlung Y.
meeldeeg o.; -than m. honi(n)gdauw m.; overbetaling v.; -bieter m. hoogste bievom —e brandig, Z. -thauig; -thauig bijv. der, overbieder, meestbiedende m.; -blunw. door honi(n)gdauw aangetast, bran- mig bijv. nw. veel bloemen dragende;
dig; -weisz bijv. nw. zoo wit als meel, -deutig bijv. nw. voor verschillende verzoo wit als krijt; 2. o. (Pl.) zeeschild - klaringen vatbaar, dubbelzinnig; --keil
kruid o.; -weiszel o. peperkoek m.; (fig.) v. dubbelzinnigheid v.; -einnahme v.
lichte oorveeg m.; -winde v. (taak.) windas overschot o. van de ontvangst op de
o.; -wurm m., Z. -ka Ter; - Wurzel v., Z. uitgaaf.
Brodwurzel; -zins m. belasting v. op meel; Mehren, mehrte, gemehrt) bedr.
-sucker m. losse suiker, poeiersuiker v. ww. vermeerderen, vergrooten, versterMehr, bijw. meer, in grooter hoe- ken, voortplanten, doen toenemen; (Rek.)
veelheid, langer, ouder, bovendien; ein vermenigvuldigen; 2. wed. ww. sich -,
menig -, een weinig meer; viel -, veel toenemen, aangroeien, zich vermenigmeer; - oder 7ceniger, meer of minder; vuldigen.
viermal -, viermaal meer; immer - and -, Mehrentheils, bijw. voor het
hoe langer boe sneer; je - dit lernst, desto grootste gedeelte, meestal, bijna geheel,
ylucklicher ucirst du, hoe meer &; was Z. grdsztentheils, meist.
noch - ist, wat meer is, bovendien; um Mehrer, (-s, mv. Mehrer) m. verso viel -, desto -, zooveel te meer, des te menigvuldiger m.; (titel van den keizer
meer; etw. -, iets meer, een weinig meer; van Oostenrijk), allezeit - des Reiches,
2. (bij vergelijkingen), sic Sind arm, er' altijd vergrooter m. des rijks.
ist es - als sein Bruder, zij zijn arm, Mehreres, o. meer, verschillende
hij is het in grootere mate &; ich liebe zaken v. mv., verschillende voorwerpen,
das Rothe - als das Grune, ich liebe es Z. mehr Ill.
noch -, ik houd meer van rood dan van Mohr–erw hnt, bijv. uw., Z.
groen, ik houd er nog meer van; er ist - -genannt.
zls ich, hij is mijn meerdere, hij is meer Mohr–faeh, bije, en b. meervoudan ik, hij staat boven mij; es ist - als dig, herhaald, herhaaldelijk, verschil vahr, het is meer dan waar, het is maar lende malen; — machen, werden, verme11 te waar; das ist nicht - als billig, dat nigvuldigen, toenemen.
I niet meer dan billijk; 3. (bij getallen), Mohr–f cherig, bijv. nw. (Pl.)
- als 400 f1., meer dan 100 gulden; - als veelvakkig; - ('ziltig bijv. nw., Z. -lach;
'inmal, nicer dan eens; sett - als vier -gebot o., z. m. opbod, hooger bod o.;
Tagen, sedert langer ot meer dan &; ist es -genannt bijv. nw. meergenoemd, meer- als acht Tage? Ja, es ist -, is het Ian- gemeld, boven genoemd of gemeld; -glic;er dan 8 dagen geleden ? Ja, het is Ian- derig bijv. nw. samengesteld.
;er; 4. er ist nicht - hier, hij is niet meer Mehrhaberei, v. bebzucht, heblier; ich kann nicht -, ik kan niet meer; gierigheid v.
-s wird nicht - lange dauern, het zal niet Mehrheit, (-en) Y. (Spraakk.)
ang meer duren; es ist niemand - da, er is meervoud o., Z. Mehrzahl; - der Stimmen,
iiemand meer daar; niemals -, nimmer-, meerderheid v., grooter aantal, grootste
looit meer; jetzt will ich nicht -, nu wil aantal; - der Gegenstdnde, verscheiden k niet meer; it. -, Z. vielmehr; H. o. heid v.
:elfst. meer, grootere menigte v.; das ist Mghrjahrig, bijv. nw. veeljarig.
. als ich branche, dat is meer dan ik noo- MQhrmalig, bijv. nw. vaak ge
lig heb; ich habe von dieser Waare - als
herhaaldelijk, meervoudig;-schiedn,
v (mir) nóthig ist, ik heb van & meer each -en Versuchen, na herhaalde proeven.
Ian &; es ist nichts - davon da, er is niets MQhrmal(s), bijw. herhaaldelijk,
neer van; was wollen Sic -, wat wilt gij meer dan eens, verscheidene keeren.
neer, wat wilt gij nog?; er hat - als Sie, Mohr—narrig, bijv. nw., Z. viel
end doch will er noch - haben, hij heeft
-sarrig bijv. nw. veelzadig, veel-samig;
neer dan gij, en toch wil hij noch meer :sad bevattende; -schatz m., etui. auf —
lebben; ich will nicht - Geld, ik wil geen kaufen, koopen om met winst te verkooeld meer; gebt item noch -, geef hem nog )en; -seitig bijv. nw. veelzijdig; --keil
vat; es kommt immer -, er komt altijd I. veelzijdigheid, aanneming v. van ver
neer; and andere -, en andere meer; 2.
gezichtspunten; -silbig bijv.-chilend
. Mehrheit; 3. sin - machen, stemmen, I iw. veellettergrepig, nit meer dan ééne
le stemmen ophalen; 1. das - oder das I ettergreep bestaande; --keil v. uit meer
leniger, meerdere of mindere; III. bijv. i Lan ééne lettergreep bestaan o.
iw. (onb.) etc. - Fleisz, een weinig meer Mehrst, bijw., Z. meisi.
(

Mei.

Mei.
Mohr-stimmig, bijv. nw. (Muz.)

Mei.
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Duitsche of geographische meine nur so, ik geloof bet maar, dat is
maar zoo mijn gevoelen; was meint er
Meilen-breit, -hoeh, -lang, dazu?, wat denkt hij daarvan?; 2. bebijv. en b. eene mijl, een kilometer breed, doelen; was - sie damit, wat bedoelt gij
hoog, lang; -ldnge v. lengte v. van eene daarmede, wat wilt gij daarmede zeg
mijl, mijlslengte v.; -mass o. maat v. van
ist es nicht gemeinl, zoo is het-gen?;so
eene mijl; (Aard.) mijlschaal v.; -recht niet gemeend, zoo is de bedoeling niet
o. recht, rechtsgebied o. op eene mijl geweest; ist es so gemsint ?, is dat de beafstands uitgeoefend; -saute v. mijlpaal, doeling?; was - Sie?, wie - Sic?, wat
mijlsteen m.; -schrill m. stap m. van bedoelt gij ?, wat belieft u ?; ich meine
eene mijl; -stein m., Z. -sdule; -stie/'el m. Sic, ik bedoel u, ik spreek tot u; 3. er
(fabelachtige) laars v.,waarmede men mij hat es gut gemeint, hij heeft het goed
ver stappen kan; -lausend o. duizend-len gemeend, met een goed inzicht, met goede
MQhr-worth, (-(e)s, mv. -e) m.
grootere waarde v., meerder bedrag, ver- mijlen of kilometers; -lief bijv. en b. bedoeling gedaan; es gut mit jemn. -, het
schil o.; -nahl V. meerderheid v., het eene mijl of mijlen (kilometers) diep; goed met iem. meenen, het goede voor
er meint es au frichtig, hij-hebnmt;
grootste aantal o., Z. -heit; (Spraakk.) (fig.) zeer diep; -weit bijv. nw. eene mijl
meervoud o.; -zdhlig bijv. nw. veelvou- of mijlen (kilometers) verwijderd; -weite meent bet oprecht; wohlmeinender of
dig, meervoudig; -zdhnig bije, en b. veel V. mijlsafstaud, afstand m. van een kilo- wohigemeinter Rath, welmeenende of wel
raad; ich rathe Ihnen wohl--gemnd
-tandig. meter; -weiger m., Z. -stein; (Aardr.)
Meiohsner, ( - s, mv . Meichsner)' m. mijlkaart v.; it. afstandswijzer m. der meinend, ik raad u als vriend; (veroud.)
(Prov.) linnenkoopman, linnenventer m. verschillende plaatsen in mijlen of kilo- elw. au Chun gemeint sein, voornemens
zijn, van plan zijn, willens zijnr
Meiden, (4nied, gemieden) bedr.ww. meters; -zwang m., Z. -recht.
Mein(er), pers. voorn. (2e nv. van
onr. ,hem. -, mijden, vermijden, ontwij- Meiler, (-s, mv: Meiler) m. kolen
brandstapel, houtstapel,-brandesov, ich), -er selbst wegen, wat mij aangaat,
ken, uit den weg gaan, ontvluchten; das
wegens mijn persoon; gedenke -, denk
Land - mussen, het land moeten verla- meiler m.
Meiler-deeke, (-n) v. bedekking nail mij, wees mijner gedachtig; vergiss
ten, gebannen worden; die Sande -, mij
ontvlieden; 2. wed. ww. sie mi eden-den, V. van een kolenbrandersoven; -gestáube - nicht, vergeet mij niet.
sick lange, zij vermeden elkander, ont- o. houtskoolasch v.; -hola o. hout o. om Meiner, meine,meines,voorn.,
tot kool te verbranden; -kohle v. houts- Z. mein.
weken elk.
Reien, (meile, gemeit) bedr. ww., kool v.; -kouter m. houtskoolbrander m.; Meinerseits, Wow. mijnerzijds, wat
-statt, -statte, -stelle v. kolenbranders- mij betreft, van mijn kant.
Z. maken.
Meier, (-s, mv. Meier m., -in, plaats, kolenbranderswoning v.; it. Z. Meinet - halben, - wegen,
-Willen, bijes. mijnentwege, uit liefde
(-nen) V. pachter, huurder m., pachtster, Meiler.
huurster V. eener boerderij; it. maaier, Mein.,meine,mein, bez. voornw. tot mij, voor mij; meinethalben mag er
oogster m., maaister, oogsteres v.; 2. op- mijn, mijne; -e Uhr, - Geld, mijn hor- kommen, wat mij aangaat, voor mijn part
loge, mijn geld; -e Freundin, mijne vrien. mag hij komen; 2. tussch. mij goed, ik
zichter, bottelier m.; 3. Z. Meierich.
Meier-blume, (-n) v. vliegen - din; - Freund, mijn vriend; das ist -, dat heb er niets tegen.
vanger m.; -brief m. pachtbrief m., pacht- is van mij, behoort aan mij; -es Wissens Meingut, (-gul(e)s, mv. -guter)
contract o.; -ding o. rechtbank V. over nicht, bij mijn weten niet, voor zoo o. onrechtvaardig verkregen goed o.
ver ik weet niet; -es Theils, voor mijn Meinige, (der, die, das), mijne, Z.
pachtgoederen; 2. Z. -brief,
Meierdings-gut, (-gul(e)s, mv. part,. wat mij aangaat; du bist -, gij zijt mein; it, mijn eigendom, mijn goed, (de)
- giller) o. pachtgoed o., pachthoeve v.; de mijne; - Herr, Mijnheer; -e Herren, het mij behoorende; 2. mijn vriend m.,
-land o., Z. Meierland; -mann (mv. -leu- Mijne Heeren; in -em Lande, bij mij te mijne vriendin v., de mijne m. en v.; die
le) m. pachter, huurder m. eener hoeve; land; 2. tussch. hé !, mijn tijd !, mijn he- -n, mijne bloedverwanten, de mijnen m.
mv. volk o. van de pachthoeve; -recht o. mel, ei, ei!, kijk eens!, wie had dat ge- en v. mv., mijn gezin o., mijne familie v.
baljawrecht o. van eene pachthoeve.
dacht !; 3. o. zelfst. das - and Dein, ge- Meinier, (-s, mv. Meinler) m. hij
Meiere, (-en) v. meierij, boerderij, scheiden eigendom. mijn en dijn; hier die zich iets verkeerdelijk verbeeldt, ver
-moedt.
pachthoeve v.; (veroud.) betrekking, ist -es of das -e, hier is het mijne; die -e^
waardigheid v. van hofmeier.
and die Deine, de (bet) mijne en de (het) Meivlos, bijv. en b. argeloos, schulMeier-gedinge, ( -ges, mv. -ge) uwe; die -en, de mijnen, mijne familie, deloos, onschuldig.
o., Z. -brief; -gut o., -hof m., Z. Meierei. mijn gezin; ich habe das -e gethan, ik Mejnung, (-en) v. meening v.,
gevoelen, oordeel, bedunken, inzicht o.,
Meierich, ( - (e)s, mv . - e) m. (Pl.) heb het mijne, mijn plicht gedaan.
guichheil o. met gele bloemen; 2. mui -, Meineid, (-(e)s, mv. -e) m. eed - raad m.; ich bin seiner -, ik ben van zijn
zenoortje, muurkruid o.; 3. walkruid,' breuk v.; 2. meineed, valsche eed m.; gevoelen; eine vorgefasste - haben, voorwalstroo o.; A. besdragende behen v.; 5.1 einee - begehen, een meineed doen, een ingenomen zijn; jemn. seine - sagen, zijn
gevoelen, oordeel zeggen; it. jemn. die aardrook m., duivenkervel v.; (Nat. hist.) valschen eed afleggen.
hooiwagen,langpoot ni., kreeftspin v.; 6. Meineiden, (meineidete, gemeinei- sagen, (gemeenz.) doorhalen, berispen,
det) bedr. ww. jem. -, van meineed be- de waarheid zeggen; gelehrle -en, stel stinkende melde v.; 7. sterrebloem v.
lingen v. mv.; die óflentliche -, de puMeier-jagd, (-en) v. recht o. om schuldigen.
op zijne pachtgoederen te jagen; -kraut Meineidig, bijv. nw. meineedig, plieke opinie v.; eine Bute - von jemn.
o., Z. Meierich (2, 3. 7); 2.Z. Kreuzkraut; eedbreukig; - werden, zijn eed breken; haben, een goeden dunk hebben van;
-land o. grond m., land o. tot de meierij der, die -e, meineedige m. en v.; -keit eine ungeheure - von seinen Verdiensten
V. meineedigheid, trouweloosheid v., Z. haben, een zeer hoogen dunk &; 2. voor
behoorende, pachtgrond m.
opvatting v.; das war-nem,;plao.
Meifirn, (meierte, gemeiert) bedr. Meineid.
ww., Z. abmeiern, bemeiern.
Meinein, (meinelle, gemeinelt) o. nicht mein -, dat was mijn plan o., mijne
Meier—recht, (- (e) s, mv. -e) o., WW. zich verkeerd voorstellen, een ver bedoeling v. niet; (Spr.) viel - bricht
Z. -dingsrecht; -stall v., Z. Meierei; -zins
denkbeeld opvatten.
-kerd Einung, veel hoofden, veel zinnen.
m. pachtsom v., pachtgeld o., pacht v., M8inen, (meinte, gemeint) o. ww., Meinungs - frei, bijv. nw. niet
m. h. meenen, denken, gelooven, ver vooringenomen, vrij van vooringenomenpachtpenningen m. mv.
gevoelen zijn, oordeelen;-moedn,va heid, boven de publieke opinie verheven;
Meilehen, (verki.) o. mijltje o.,
ach meine, es werde Alles gut gehen, ik it. tot vaste overtuiging gekomen; -genoss
kleine mijl v.
Melle, (-n) v. mijl v., kilometer m.; geloof dat alles wel goed zal gaan; ich m. geloofsgenoot, hij die dezelfde mee-

meerstemmig; -er Gesang, meer(dan
dén)stemmig lied o.; -sylbig bijv. nw.,
Z. -silbiy; -theil m. meerendeel, grootste
gedeelte o.; sie sind ( r den — reich, zij
zijn voor het meerendeel rijk; -(heilig
bijv. nw. uit verschillende deelen bestaande; —es Werk, werk o. van meer
dan een deel;(Pl.) —er Griffel, veelspletig: -theiligkeit V. veeldeeligheid v.
Mehrung, (-en) v. vermeerdering,
vermenigvuldiging, toeneming v.

)

deutsche -,

mijl.
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Mei:

Mei.

Mei.

ning is toegedaan, partijganger m.;-glaube
m. waarschijnlijkheidsleer v.; -kamp!,
-krieg m. strijd m., oneenigheid v. van
gevoelen, strijd m. der meeningen; -sonderbarkeit V. zonderlinge meening, meeping Vo die veel tegenstrijdige in zich
bevat; -sonderling m. wonderzinning
mensch m.; 2. afgescheidene m.; -streit
l

Meiazelicht, meischelig, bije. meester; -genossenscha[t v. vereeniging

V. van meesters van den gilde; 2. (ver-

uw. beitelvormig.

Me sze(1)n, (meisa(el)te, gemei- oud.) gezelschap o. meesterzangers; -gesze(t)t) bedr. ww. beitelen, snijden, hou
ein Loch -, hakken;-wen,grav;
P/'erdsohren -, afsnijden.
Moist, bijv. en b. meest; die -en
Menschen, de meeste menschen; die -e
Zeil, bet grootste gedeelte van den tijd;
die -en Slimmen, de meeste stemmen; das
-e Ansehen haben, het meest in aanzien
zijn; er hat das -e Geld, hij heeft bet
meeste geld; der -e Theil der Bucher,

m., Z. -zwiespalt; -verdnderung v. verandering v. van gevoelen; -verschiedenheit v., Z. -swiespalt; -wuth v. dweepzucht, onverdraagzaamheid v.; -zun(t v.
partij, sekte v., aanhang m.; -aunftelei
V. sektegeest m.; -zwiespalt m. verschil het grootste gedeelte o., de meeste boe
das -e bieten, het meest bieden, het-ken;
o. van gevoelen, verscheidenheid v. van
hoogste bod doen; er iet - fertig, hij is
meeningen, Z. - kampt.
Mein-willig, -wolleed, er, bijna, nagenoeg klaar; an -en, het meest,
(-

-st) bijv. nw. kwaadwillig, boosaardig.
Meiran, (- s, mv. -e) m. (Pl.) mariolein of marjolein v.
Meiran-butter, v., z.m. (Apoth.)
marjoleinboter v.; -ót o. marjoleinotie v.;
-wasser o. marjoleinwater o.
Meirich, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
Meierich.

Meisch, (- es, mv. -e) m. (Br.) geweekt mout o.; (Dist.) azijnmakerspersknip v.; -bottich m. brouwerskuip, gistkul V.
Meisehen, (meischte, gemeischt)
bedr. ww. weeken, door elk, roeren, mengen; das Mata -, inroeren, beslaan.
Meisehung, en) v. mengen,
brouwen o.; 2. mengsel o.
Meiseh-faas, (-[asses, mv. -[as(-

ser) o. gistvat o.; -hola o., -krucke v.
(Br.) roerstok m.; -kufe v., Z. -botlich.

Melsehen, (verki.) o. meesje o.,
kleine, jonge mees v.
Meese, (- n) v. mees v.
Meisel, (-ti) v. wiekje o. van plukset; -wunde v. wond v. met p!uksel bedekt.
Meisen-fang, (-( e)s) m., z. m.
meezenjacht, meezenvangst v.; 2. mee
plaats v., waar meezen-zenkipm.;t
gevangen worden; -hut te v. meezenbut,
verblijfplaats v. voor hen, die meezen
vangen; -kasten m.meezenknip m.; -klippe
v., Z. -kasten; -kloben m. meezenkuip
m.; -kónig m. moerasmees v.; 2. winterkoainkje o.; 3. leeuwerik m., bastaard
zwarten kop; -mónch-nachteglm.
m. kuifmees v., -nuss v. zwarte noot v.;
-p[ei/'e Vo -p/'ei/chen o. meezenfluitje,
loktluitje o.orn meezen te vangen; -schlag
l

m., Z. - kasten; -tans m. springstrik m.

voor meezen.

Meisz, (- es, mv. -e) m. (Boschw.)
Z. Han, Gehau.
Meiezel, (- n) v. of (-s, mv. Mei

m. (Heelk.) pluksel o., wiek v.,uit--szel)
gerafeld linnen o.; -wunde v. met pluksel bedekte wond v.
Meiezel, (- s, mv. Meiszel) m. beitel
m., graveerijzer o.; runden -, guds v.;
(fig.) eihen tarten - haben, fijn kunnen
snijden, goed snijwerk kunnen maken;
(Giet.) breekstang, riek v.; -bohrer m.
steenboor v.
Meiszelchen, Meisz1ein, (verkl.) o. beiteltje o.

meestal, gewoonlijk.

Me_istbietender, bietenden, mv.
-bietende en die - bietenden) m. meestbie(-

dende m.

Meistens, bijw. meestal, gewoon

bijna altijd; er ist - zu House, hij is-lijk,
meestal te huis.
Meistentheils, bijw.meestal,bijna
altijd, meestendeels; - krank sein, bijna
altijd ziek zijn.
Meister, (- s, mv. Meister) m.,-if,
(-nep) v. meester, baas, beer, patroon
m., meesteres, vrouw v.; den - spielen,
den baas spelen; einer Sache - sein,
meester zijn, bekend zijn met, in het
bezit zijn van; seiner selbst nicht - sein,
zich zelve(n) geen meester zijn, zich
niet kunnen bedwingen; in etw. - sein,
uitmunten in; (Spr.) es jindel jeder seinen
-, altijd baas boven baas, altijd meester
boven meester; das Werk lobt den -, aan
het werk kent men den meester; die der holldndischen Schule, de meesters der
Hollandsche school; sie ist eine -in im
Singen, zij zingt uitmuntend; (H. S.) - in
Israel, godgeleerde m.; (Schoolt.) - der
(reien Kunste, meester, doctor m. in &;
(Spr.) Uebung macht den -,door oefening
wordt de kunst verkregen, at doende
leert men; (Hand.) (bij handwerken),
meester, baas m.; - werden, baas worden; - Johann 4-, baas Jan &; 2. beul m.
Meister-arbeit, en) v. werk o.
voor een meester of baas; 2. meester
meesterstuk o.; -arbeiter m. knap-werk,
werkman, baas m.; -bier o. meesterbier
o.; -bild o.,Z. -gemalde; -brod o. fijnn wittebrood a., dat de bakkers moesten maken als proef voor de opneming als meester in het gild; -druck m. uitmuntende
druk m.; (Schild.) levendige, krachtige
penseeltrek m.
Meisterei, en) V. villen o., bedrijf o. van den vilder; 2. woning v. van
den vilder.
(-

(-

Meisterer,

(-s, mv. Meisterer) m.

(Scherts.) vitter, bediller, haarkloover,
kleingeestige beoordeelaar m.

Meister-essen, (-s) o., z. m.

sang m., Z. -sang; -geselt m. knecht m.,

die de plaats van den meester vervangt,
meesterknecht m.; -grad m. graad in. van
meester in de vrije kunsten; -gulden m.,
Z. -,geld.

Meesterhaft, (-er, -est) bijv. nw.
meesterachtig, meesterlijk, voortref%lijk,
uitstekend, knap, bekwaam; -es Gemálde,
Z. Meistergemmlde; - spielen, uitmuntend,

fijn spelen.
Meisterhaftigk©it, V. meester
knapheid, bekwaamheid v. -achtiged,

Meister-hand, (-hande) v. (fig.)
meesterhand, meesterlijke hand v.; -jager
m. meester-jager m.; -knecht m. meester
jongste meester m. van-knechtm.;2
een gilde; it. gildebode m.; 3. vildersknecht, beulsknecht m.; it. eerste knecht
m. van een herder; -koch m. meester
-kunst v. meesterkunst r.; -lade-kom.;
v. gildekas v.; -lauge v. ( Zeepz.) klaar
-steof
helderste o. van de loog.
Meisterlich, ( -er, -st) bijv. nw.,
Z. meesterha/t.

Meister-lied, (-(e)s, mv. -er) o.

gezang, lied o. der meesterzangers; -los
bijv. nw. zonder meester, zonder dienst;
2. weerspannig; -mdszig bijv. nw., Z.
-haft.

Meistern, (meisterte, gemeistert)
bedr. ww., Z. bemeistern; 2. als meester
oordeelen; (Scherts.) vitten, bedillen,
kleingeestige aanmerkingen maken; (fig.,
gemeenz.) Z. schulmeistern; II. o. ww.,
m. h. den meester uithangen.

Meister—pfund, (-(e)s, mv. -e)
o. (Wev.) zwaar wolgewicht o.; -pinsel
M. meesterspenseel o.;-pulver o.(Scheik.)

meesterpoeder o.; -recht o. recht o. van

het meesterschap; das — erlangen, recht
krijgen om meester te zijn, meester worden; 2. Z. -stuck; -sang m. gezang, lied
o. van de meesterzangers; -stinger m.
meesterzanger m., lid o. van een dichtergilde; Z. (Gesch. van F.) minnezanger, troubadour m.; -satz m. (Muz.)
meesterlijke compositie v.; 2. Z. -[rage.
Meterschaft, v., z. W. meester
o., Z. Meisterrecht; 2. (verzam.)-schap
meesterschap v., meestersgilde o.; 3. volleerde kunst v., meesterschap o.

Meister—Schreiber, ( -bers, mv.
-ber) m. schoonschrijver ,n.; -schuss in.

meesterlijk schot o.; 2. (Bak.) meester
bestaande in bet in den oven-stuko.,
schieten van een baksel, Z. -brod; -singer

m., Z. -stinger; -sohn m. zoon m. van

een meester; -spiel o. meesterspel o.;
-spieler, —in, uitstekende toonkunstenaar m., uitstekende toonkunstenares v.;
-streich m. meesterlijke zet, meesterlijke
slag m.; -stuck o. meesterstuk, kunststuk, uitstekend boekwerk, klassiek werk
o.; sein -- machen, zijn meesterstuk,
schoonste stuk maken; -stuhl m.meesters-

meestersmaal, meesterseten o.; -/ieisz m.
groate vlfjt v.; -[rags v. vraag v., die
door een meester moest worden opgelost; stoel m.; -tag in. dag m. waarop de
-gebit/ir v., Z. -geld; -geld o., betaling meesters van een gilde bijeenkomsu.
v. voor bet meesterschap; -gemalde o. Me sterthum, (-s) o., z. m., Z.
meesterstuk o., schilderij v. van een Deutsch-, Gross-, Heermeisterthum.

Mel.

Mel.

Men
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Meister-tibersetzer, (-tzers,mv.

MQ1e, (-a) v., Z. Sonde.
Meloce,et, ( - (e)s, mv. - e) m., Z.
Meletgma, (-s, mv. Meleteinata) Melonendislel.
Z. -stack; -wurz(el) v. meesterwortel o. beschanwing v., onderzoek o.
Meloehie, (-en) v. moesplant v.
m., wilde benzoë v.; 2. benedictenkruid, MeliglQssus, (onb.) m. honi(n)g- Melodie, (-en) v. zangwijze, wel nagelkruid e.; -zeichnung v. meesterlijke mond m.; 2. (fig.) uitstekende redenaar luidendhei^f, melodie v., air o.
teekening v., volmaakte teekening v.; m., wonder o. van welsprekendheid.
MelQdiseh, bijv . n w. zangerig, wel
-luiden,
vol gezang, melodieus.
-aug m. meestertrek m.; (in het spel), Melilit, (-(e)s, mv. -e) m.honi(n)gsteen in.
meesterlijke zet m.
Melodrsm, (-(e)s, mv. -e) o. tooMeistmals, bijw. meestal, gewoon- MelilQte, (-n) v. (Pl.) honi(n)g- neelstuk o. wet begeleiding van muziek,
klaver, steenklaver v.; -ngras o. reuk melodrama o.
lijk.
-tzer) m. meester - vertaler

m.; -lverk o.,

-graso.
Mekka-balsam, (-(e).s, mv. -e)
m. Mekkabalsem m.; -ka free m. Mekka - Meliren, (melirle, melirt) bedr. we'.
mengen, vermengen; die Wolle -, ver
koffie v.
kleuren dooreenwerken; me--sclriend
Melancholie, v., Z. m. zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, zwartgallig lirk Slrump fe, gekleurde kousen.
Melis, (onb.) m. melissuiker v.
melancholie V.
-heid,
MelanchQlisch, bijv . en b. zwaar- Melisma, (-s, mv. Melismata) m.
moedig, droefgeestig, treurig, zwartgal gazangversiering V.
Melismgtiseh, bijv. uw. met gemelancholisch.
-lig,somber
Melangene, (-n) v. (Pl.) eierge- zangversiering, zoodat op eerie letterwas o., eierdragende nachtschade v., greep verscheidene tonen gezongen worden, nielisinatisch.
melanzaanappel m.
Melanit, (-(e)s, mv. -e) m. zwarte Melisse, (-n) v. bijenkruid, bijenblad, citroenkruid o., honi(n)gbloem,
granaat, melaniet m.
Melatrophie, v., z. m. vermage- melisse v.

Melodramgtiseh, bijv . en b. near
den aard of vorm van een melodrama,
inelnilramatisch.

Melomanie, v., z. m. overdreven
liefde v. voor de toonkunst.

Me1Qn, (-(e)s, mv. -e) o. uitpuilend

oog 0.
Me1Qne, (-n) v. (Tuinb.) meloen
in.; (Delfst.) meloensteen m., versteende
meloen m.

MelQnen -baum, ( - bsum(e)s,mv.
-bdume) m. meloeuboorn m.; -beet o.

meloenbed o.; -birne v. melnenpeer v.;

-distel v. meloendistel v.; -formig bijv.
uw. meloenvorinig; -- -er Stein, Z. -stein;
Melissen -balsam, ( - (e)s, mv. - parten an. meloeubak in.; -kern tn. mering, tering v.
Molde, (-n) V. (Pl.) melde v.; 2. -e) m. melissebalsem m.; -blaft o. wild loenpit v.; -kurbiss m. groote,gelieel ronde

ganzepoot, ganzevoet v.; 3. meldestruik bijenblad o., wilde melisse v.; -geist m., poinpoen m. of kalebas v.; -qualle v.
m.; strauchartige -, portulak v.; st inkende Z. - wasser; -kraai o., Z. Melisse; -61 o., (.dat. hist.) zeewurm m., die Lich bij
-, stinkende melde, hondsmelde v.; Zwit- -salz o., -thee m. melisseolie v., melis aanraking in water ontbindt eu buiten
v.; -wasser o. ci--sezout.,mlih het water onmiddellijk sterft; -quallenarter -, Z. - 2.
lig bijv. nw. zeeworruachtig; -ranke v.
Melde -brief, (-(e)s, mv. -e) m.' troenwater, melissewater o.
bericht, advies o., adviesbrief m.; -jacht MQliszucker, (-s) in., z. in. me- ineloenrannk v.; -sa ft m. neloensap o.;
lissaiker V.
-schnille V., -schnits m. snede v.,sclaijlje
V. adviesjacht o.
Molden, (meldde, gemeldet) bedr. Melitith, (+)s, mv. -e) m., Z. o. van een meloen; -stein m. rneloeusteen, versteende meloen m.
ww. melden, aankondigen, berichteu,i Mciclit.
melding maken van; durch jem. - ,laten; MelitQtus, (onb.) m., Z. Melilote. MelQsis, v., z. m. onderzoek o. met
zeggen, doen weten; ee kam es uns zu -, Melk, bijv. en b. melk gevend; - den catheter.
hij kwam ons zeggen, berichten, waar werdcn, (van eene koe), beginnen melk Me1Qte, v., Z. Melilote.
verwittigen; sick - lassen lurch-schuwen, Le geven; we Kula, Z. Melkkuh.
Melothosis, (Melothesen) v. toon den Bedienlen, zich aankondigen, bij iem. MQlkeimer, ( einaers, mv. -eimer) zetting, compositie v.
aan m elden, aandienen; (Krijgsw.) rap- m. n,elkeinmer m.
Memel, (-n) V. (Prov.) Z.L/zlmilbe.
-

Melken, (moll,, gemolken) Led r. MQmelig, mQmerig, bijv. nw.,
port maken, rapporteeren; jernn. den Tug
seiner Ankunf't -, melden, doen weten, ww. onr. melken; frischgemolkeneMilch, Z. mnitbig.
verwittigen van; den Empfang eines versch gemolken melk.
MementomQri, (onb.) o. herin-

Melker, (-s, mv. Melker) m., -in, ner i ng v. aan den dood.
vermeld, boven genoemd; ohne Ruhm zu (-een) V. melker m., melkster v., hij, zij MQmme, (-n) v. lafaard, zwakke-, met bescheidenheid gezegd; mil Re- die melkt; 2. (Vat. hist.) Z. Ziegen- ling in.; 2. moederskindje o., vertroeteld
spect zu -, met permissie gesproken; 1. melker.
kind o.
wed. ww. sich -, zich aanmelden, zich Melkerei, v. melkerij v.; 2. melk- Memmerei, ( eua) V. lafhartigheid

Brie/'es -, berichten;obengenaeldet, boven

,

-

aandienen;

sich zu einer of uni eine Stelle kamer v.

v.
Memorial, (-(e)s, mv. -e) o. aan -

vreesachtigheid, lafheid

-, zich aanbieden, zich aandienen; der MQlkern, (rnelkerle, gemolken)
Winter meldet sick, de winter nadert, bedr. ww. strijken, betasten, snijden.
teekenboek, kiadbuek, memoriaal o.; it.
doet zich gevoelen; (Jachtw.) (van herMQlkerpappel, (-n) v., Z. Knol verzoekschrift , request o.
ten', schreeuwen.
-lenbum.
Memoreren, (memorirte, memoM@1den - eu1e,( - n), - 1aus, ( - lduse) Molk-fass, (-[a sses, mv. -[asset) nil) bult. ww. van buiten leeren, uit
V. meldenuil, meldevlinder m., melde- o. melkvat o., melkton v.; -gefass o., -gelee het hoofd leeren, in zijn geheugen prenluis v.

V. -ki bel m. melkton v., melkkuip v., Z. Len, instu^leeren.
;

Moldenswerth, bijv. en b. mel- -[ass; -huh v. melkkoe, koe v. die melk
denswaardig, der vermelding waardig, geeft; gate —, melksche koe; -plalz m.
noemenswaardig.

melkplaats, melkerij v.; -salal ni., Z.

MQ1der, (-s, mv. Melder) m., --in, Bachbunge; - schol o. unelkgevend schaap

Mende, (-n) v., Z. Mánade.
Menage, (-n) v., Z. Huuahallung.

Menagiren, (nteuayirle, menugort)

W%%'., Z. wirthscica%len, sp.-ren.
Monderle, (-n) v. (1'l.) ijzerkruid
o.; 2. w„lbloem Y.
Menge, (-n) v. menigte, groote
hoeveelheid v., troep m., gedrang o.; vine
- Mcn.+chen, eine - Volks, eene menigte
mensctien, een hoop an. volks; es is!
bericht a., mededeeling, aankondiging, Me1M, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Molm, Korn in - gewachsen, er is koren in oververmelding, melding v.; (von) einer Sadie Puder, Staub.
vloed gegroeid; eine - tlausrath, groote
- than, eene zaak vermelden, melding Molnieker, (-s) m., z. m. goede partij v.; eine - Geld, veel geld; Geld in
wijn m. uit Melnick in Bohemen.
- haben, veel geld hebben, in weelde lemaken van, Z. anmelden, erwáheen.
bedr. en o.

o.; -schemel m. melkstoeltje, welkbankje
o.; -tuck o. melkdoek m., kleusdu,ek in.;
-viefs o. melkvee, melk gevend vee o.:
-zeil V. tijd m. om te melken, melklijn
m.; -ziege v. melkgeit, melk gevende
adviesjacht o., adviesboot v.
Mgldung, (-en) v., Z. melden; it. geit V.

(.' sen) v. berichter, aankondiger m., berichtsier, aankondigster V., hij, zij die
meldt &; 2. Z. Angeber, Verrel t her.
Meldeschiff, (-(e)s, mv. -e) o.
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ven; sie kamen in grosser -, zij kwamen
in menigte; die grosse -, de groote hoop
m., het volk o., het groote publiek o.;
Leute, Geld, Freunde die -, menschen,
geld, vrienden in menigte, in massa; it.
Gold and Silber die -, in grosser -, goud
en zilver in overvloed.
Menge —futter, —korn, ( - (e)s)
o., Z. m. ioengvoeder, mengkoren o.
Mgnge1, (-n) (Pl.) Z. Mengelwvurz;
2. patientiekruid o.; If. (mv. -s) m.
(Hand.) musje o., 4 pint o.
MQngeler, (-s, mv. Mengeler) m.
menger m.; 2. Z. l'ródler.
Mengelhaufen, (-fens, mv. -jen)
m. verwarde hoop m., menigte v.
MQngeling, (-(e)s, mv. -e) m.
mengelmoes o., warboel m.

MQngel—klump, (-en, mv. -en)
m. mergelklomp, bajert, chaos m.; -kraut
o., Z. -wura; -muss m., Z. Mischmasch.
MQngeln, (mengelte, gemengelt) o.
WW., m. h. (i. k. bet.) dikwijls en wei
mengen; 2. in bet klein verkoopes,-nig
eene uitdragerij houden, Z. hócken.
MQngelwurz, (-wurze) v. zuring
v., fonteinkruid o., Z. Mangold.
Mengen, (7r:engte, gemengt) bedr.
Ww. mengen, vermengen, dooreenroea
ren; eins tinter das andere -, onder elk.
mengen; Roggen unter Weizen -, rogge
met tarwe vermengen; ilas Ilrinderste
tinter das Taudendsle -, alles door elk.
gooien; (lie Karlen -, schudden; II. wed.
ww. sich in eliv. -, zich met iets bemoeien; er mengt zich in Alles, hij bemoeit zicht overal mede; sick in das Gesprách -, zich mengen in; 2. (Landrib.)
sick -, (van koren), rijp beginnen te worden; I11. o. zelfst. mengen, mengsel o.
MQngen—masz, (-es, mv. -e) o.
maat v. om droge waren dooreen te

mengen; -prefs m. prijs 10. in het groot,
prijs m. van eerre geheele partij.
Monger, (-s, mv. Menger) m., —in,
(-nen) V. menger m., mengster v., hij,
zij die mengt; 2. Z. Hóker.
Mengere_i, (-en) V. (i. k. bet.)
mengen, dooreenroeren, mengsel o.

Meng-futter, -korn, (-(e)s)

o., Z. 1n., Z. Mangkorn; •pacht v. veepacht v. om de helft tier baat van het
gebruikt; - schater m. schaapherder m.,
die zulk eene pacht aangaat.
MQngse1, (-s,mv. Mengsel) o. mengsel o., melange v.; 2. Z. Mischmasch;
-fuller o. mankzaad, gemengd voederzaad
o., gemengd voeder o.

MQng—spatte, (-(e)s) m., z. m.

bladerspaath o.; -theil m. bestanddeel,
ingrediënt o.
MQngung, (-en) v., Z. mengen; it.
menging, vermenging v.
MQngwerk, (- (e)s, mv. -e) o., Z.
Mischmasch.
Menione, (-n) v. (Bouwk.) uitstek o., balkon o.

MenippQQ, ^-n) v. (Letterk.) menippische satyre, zeer bijtend hekelschrift o.

Menjacus, (onb.) m. (Bouwk.)halvemaanvormig sieraad o.; (Meetk.) hal-

Men.

Men.

vernaanvormig cirkelstuk o.; (Gez.) maan- menschenbeschaving v.;-blasenbandwurm
glas n., meniscus m.
m. kringvormige lintworm m.; -blut o.
Monnig, (-(e)s, mv. -e) m. of (-e) menschenbloed o.; -bluthe v. kracht V.
v. merrie v., rood loodoxyde o.; gelber -, van den mensch; 2. keur v. der menZ. Bleigelb.
schen; - breder m. menschenbroeder,
MQnnig —brenner, ( - ners, rr,v. broeder m. van den mensch; -classe v.
-ner) m. meniebereider m.; - helle, - mulile klasse v. der menschen; - denken o. (geV., -ofen m. meniefabriek v., meniemo- meenz.) menschelijk denken, menschelijk geheugen o.; seit —, zoo lang een
len, menieoven m.
Mennoni(s)t, (-en, mv. -en) m. inensch heugt; -dieb m., Z. -rduber;
(PI.) Z. Scidelbast; -diebstahl m., Z.
doopsgezinde, mennoniet m.
Mens€., (-(e)s, my. -c) o. tafel- -rank; -eingeweide o. ingewanden o. mv.
^ van den mensch; -erzeugungskunde of
laken o.
Mensch, (-en, mv. -en) m. mensch, -erzeugungslehre v. kennis, leer v. van de
persoon, sterveling m., menschelijk we- menschelijke voortteling; -erzieher,--in,
zen o.; rille -en, alle menschen, iedereen; opvoeder m., opvoedster v.; -erziehung v.
unter was far -en befinde ich mich, onder opvoeding v. van den .mensch, menschewelke menschen, lieden &; es sind viele lijke opvoeding v.;-familie v. mensch-en in Paris, er zijn veel menschen; es ^lom, menschelijk geslacht o.; -feind,
sind zweitausend -en in diesc'r Sladt, er —in, menschenliater m., menschenhaatzijn 2000 inwoners us. mv., zielen v. mv.; ster v.; -feindlich bijv. en b. menschenes sind zweahundert -en in dicsena Saaie, hatend, den evenmensch schawend, mij er zijn 200 menschen &; kein - kano dend; 2. onmenschelijk; -[eindlichkeit,
sagen, geen mensch, niemand kan&; sage -/eindschaft v. menschenhaat m.; -fern
es keinem -en, zeg het aan geen mensch, bijv. nw. van rnenschen verwijderd,eenaan niemand; da ist kein - zu sehen, er,' zaam, verlaten; -felt o. menschenvet o.;
is niemand, geen mensch &; (Spr.) der - figur v., Z. -bild; -fleisch o. rnenschen- dichtel, Gott schlichlet, de inenich wikt, vleesch o.; -fresser, —in, menscheneter
God beschikt; 11. (-es, mv. -er) o. (Volkst.) m. mer.scheneetster v., kannibaal m.; 2.
vrouwmensch, gemeen wijf o.; schlechles (Nat. hist.) reuzenhaai m.; 3. Brazili-, slecht wijf o., loopster, hoer v.; er mil aansche gier m.; -[resserei, -fressersucht
seinera -, hij en zijne hoer; er liebt dieses v. menscheneten, kannibalisme o.; -fres-, hij hermirt dat schepsel o.
servolk o. menscheneters, wilden m.
MQnschchen, MQnschlein, mv.; -[rende V. mensclielijk genoegen
(verki.) o. (i. k. bet.) naenschje o., klein o.; -Freund, —in, menschenvrienil m.,
inenschenvriendin v., menschlievende
menscli m., dwerg m.
MQnseheln, (menschelle, genaen- man m. of vrouw v.; -/reundlich bijv.
schell) o. ww. menschelijk handelen, als en b. menschlievend, welwillend, goed
weldadig, zacht; -fruclat v. kind-ardig,
rnengch feilen, zich vergassen.
Menschen -adel, (-s) m., z. m. o., vrucht v. van den mensch, menrnenscheiiadcl, adel m. des menschen; schenvrucht v., fcetns m.; -furcht v.
-4hialich bijv. nw. op een mensch ge- rnenschenvrees, vrees v. voor de menlijkend, menschelijk; -áhnlichheit v. ochen; ohne — handels, zonder aanzien
menschvormigheid v.; -alter o. men- des persoons; -gallung v., Z.-art;-gcbzlde
schenleeftijd nu., geslacht o.; -aublick m. o., Z. -bild; -gebot o. gebod o. van de
gezicht o., verschijning v. van een mensch, meiischen; - gedenken o., Z. - denken; -gemenschengezicht o.; -angesicht o. men- falligkeit v. welwillendheid v.; (i. k.
schelijk gelaat o.; -angst v. angst m., bet.) lage vleierij v.; -geftthl o. menscliebezorgdheid v. van den inensch; -art v. lijk gevoel o.; 2. menschlievendheid v.;
ras, geslacht o. van menschen; -asche v. -deist m. geest m. van den mensch, ziel
menschenasch v.; -auge o. menschenoog, v.; -gemicth o. gemoed, hart, karakter o.
oog o. van een mensch; das kanis kein van (fen niensch, menschelijk gemoed o.;
-- ergriinden, dat kan geen menschen- - gericht o., Z. Weltgericlai; -gerzppe o.
oog doorzien; -bei/'all m. goedkeuring v., menschelijk geraamte o.; -geschlecht o.
bijval m., toejuiching v. der menschen; menschelijk geslacht, menschdoin o.;
-beobachter m. menschenbekijker, men- -gesels o. menschelijke wet v.; -gesicht
schen beschouwer m.; -beobachtung v. o., Z. -angesicht; -gestalt v. nienschelijke
menschelijke beschouwing, waarneming, gedaante v., vorm m., voorkomen o. van
beschouwing v. der meesthen; 2. men- den mensch; -getriebe o. zorgen v. mv.,
schenbeschouwing, beschouwing v. van bemoeiingen v. mv. der menschen; -geJen mensch; -beschreibc r m. nienschbe- tunamel o. geraas o. van de wereld, leven
schrijver m.; -beschreibung v. menschbe- o. in de wereld; - gewalt v. macht v.,verschrijving v., natuurlijke histor;e v. van mogen o. van den mensch; -getouhi o.
het menschi.iom; (Ontlk.) leer v. van de gewoel o. van de menschen; -gewurm o.
samenstelling van het menschelijk li- nietige, machtelooze mensch m.; it. menchaam; -beseliger, —in, hij, zij die de(n) schelijk gebroed o.; -gleich bijv. nw.,
mensch(en) gelukkig maakt; -bold o. Z. -ahnlich; -stuck o. menschelijk geluk,
beeld o. van een mensch, menschelijke geluk o. van tien inensch; -grósze v. menfiguur v.; 2. mensch m.; - biltier, -bildner schengrootheid, grootheid v. van den
m. mensch(en)beschaver m.; 2. schepper mensch; -gunst v. menschengunst v.;
m. van den mensch; -bildung v. vorming -gute v. menschelijke goedheid v.; -haar
V., schepping V. van den rnensch; it. o. menschenhaar o.; -hai, --fascia m. reu-
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plicht m.; -qukler m. menschenplager m.; stand o.; gemeiner, gesunder —, gewoon,
-quálerei v. menschenplagen o.; -raub m. gezond verstand o.; -versteinerung v. ver
lichaam o.; -volk o.-stendmchluk
stelen o. van een mensch, menschenroof
in.; -rduber m. menschenroover m.; - recht menschengeslacht o., menschdom o.;
u. natuurlijk recht o. van den mensch; -weise V. menschelijke wijze v. van han ?. menschelijk recht o., menschelijke wet delen, denken &; - :reisheil v. menschev. n w. zeer bevolkt; 2. o. lijke wijsheid v.; -welt v. wereld v., menv.; -reich bijv.
zelfst. menschelijke maatschappij v.; -saai schen m. mv.; -werk o. menschenwerk,
V. zaad o. der menschen; -sail bijv. nw. werk o. van menschen; •werlh m. waar
waardigheid v. van den mensch, men--de,
afkeerig van den mensch, afkeerig van de
wereld; -saltheit v. afkeer m. van, tegen- schenwaarde v.; -uit; m. menschengeest
zin m. in den omgang met menschen, m.,menschel"ke, ijdele wijsheid v.; -wohl
-hulle v., Z. -kórper; -hater m. behoe- mensclien3chuwheid v.; -sai;unq v., Z. o. welzijn o. der menschen; -wohnung v.
der, heschermer m. der menschen, God - recht, - gebot; -sauger m., Z. Blutsau- menschenwoning, mensclielijke woning
m.; -haul m., Z. - handel; - kenner, —in, qer; (fig.) woekeraar, bloedzuiger,afper- v.; -wurde v., Z. -werlh; -wurm m.,
menschenkenner m., hij, zij, die kennis eer, dwingeland m.; -scheide v., Z. See- -wurmcheu o. (fig.) de mensch beheeft van het menschelijk hart, mensch- scheide; -schee bijv. nw. menschenschuw, schouwd als een worm voor God; 2, (i.
kundige m. en v.; -kenniniss v., Z. 'Ifkeerig van den omgang met menschen; k. bet.) Z. -gewi`rm; -zergliederung v.
- kunde; -kind o. menschenkin^l, kind o. 2. Y. menschenschuwheid, vrees v. voor ontleding v. van bet menscheluk lichaam,
van den mensch; 2. mensch m.; - klasse den omgang met mensolien; -schinder m. menschenontleedkunst v.
v., Z. -classe; -kop( m. menschenhoafd k lig.) uitauiger, kweller m. der menschen, MQnschgott, ( - goll(e)s, mv. - gnlo.; -koth m. (Volkst. -dreck) (gem.) men- kwelduivel, plaaggeest, beul m.; -schin- ter) m. menschgod, halfgod m.; (H. S.)
schenstront m.; -kraft v. menschel"ke klerei v. (fig.) onderdrukking, afpersing goddelijke rnensch, godmensch m.
MQnschheit, v ., z. m. menschheid
kracht v.; - kunde v. menschkande, ken- V. der menschen; -schlacht v., -schlachnis v. van den mensch; - kundig bijv. nw. ten o., -schldchlei'ei v. menschenslach- v., menscheluke natuur, menschelukheid
menschkandig, Z. - kenner; - kundiger, ting v., bloedbad o., mordtooneel o.; v.; 2. menschdom o., menschel"k ge- kundiger m. doorgronder m. van den -schldchler m. menschenmoorder m.; it. slacht o.; -liebend bijv. nw. menscliliemersch; -kunst v. menschelijke kunst v.: (fig.) soldaat, krijgsman, menschenslacli- vend, Z. menscheieliebend .
-kutller m. (Scherts.) bediende m. op ter m.; -schlag in. slag o., soort v, van MQnschlieh, bijv . en b. menschede snijkamer; -leben o. leven o. van den menschen; -seele v. menschelijke ziel, lijk, den mensch eigen; das -e Leben, bet
mensch, menschenleven o.; 2. mensche- wiel v. van den mensch; (gemeenz.) es menscheluk leven; -e Krd[le, menscheIft leven o.; -leer bijv. nw. met weinig war keine — da, er was geen enkel levend lijke krachten, krachten v. mv. van den
menschen bezet, weinig bezocht, een wezen tegenwoordig; -sine in., Z. -ver- niensch; (Spr.) lrren ist -, dwalen is
onbewoond; -leere v. gebrek o. aan-zasm, stand; -so/in m. zoon m. van een mensch, menscheluk; etw. -es begehen, eene meninwoners, verlatenheid v.; -'ehre v. ken- sterveling m.; (H. S.) zoon m. des men- schelijke zwakheid begaan; -er Weise zu
nis, wetenschap. leer v. van de samen schen, Godmensch m.; -speise v. voedsel reden, menicbelijkurwijae gesproken, om
lichaam,-stelingvahmcuk o. voor menschen; -sprache v. taal v. der als mensch te spreken; 2.hulpvaardig, beanthropologie v.; 2. door menschen uit- menschen; - slamm in. man ichenras o.; reidvaardig, zwak, feilbaar, medelijdend,
gedachte leer v., meeschel Ake leer v.; -stand m. stand m. van den rnensch, staat deelnemend, bekrompen, onwillekeurig,
-lehrer m. onderwijzer m. der menschen, in. van mensch, menscheluke staat m.; broederlijk, gezellig; - machen, bescha
schrijver m. over de inenschkunde; -lehrig -stein m. steen m. in het lichaam van den ven, veredelen; - behandela, menschel"k,
bijv. nw. betrekking hebbende op, vol- men, galsteen, blaassteen m.; - sierben o. minzalm; -keil, (mv. --en) v. meuschegens de menschkunile; - leiden o. men- groote sterfte v.; - slimme v. mensche- lijkheid, menschlievenlheid, menschliesclrel k lijden, lijden o. van den mensch; Hoke stem v.; 2. (Org.) vox humana v.; vende daad v., menschelijke zwakheid,
-liebe v. menschlievendheid, naasten - -streben o. streven o., pogingen v. mv, feilbaarheid, overijling v.; ohne alles Geliefde v., weldadigheid v.; -liebend bijv. der menschen; -drom m. menigte v., [' lal der —, zonder eenig gevoel van
nw. menschlievend; -list v. menscheluke stroom, toevlo d m. van menschen; -tand menschel"kheid; geit -- behandelra, Z.
list v.; -lob o. Inenschenlof in.; -los bije. m. nietigheden, beuzalingen, vod lerijen menschlich.
MQn3eh —pferd, (-(e)s, mv. -e)
raw., Z. -leer; -loos o. menschelijk lot, V. mv., wissewasjes o. mv.; -that v. men•
lot o. van den mensch; -lust v., Z. -[reu - scheluke daad, daad Y. van een mensch o. paardmensch o., wolkenzoon m., cende; -masse v., Z. -menge; - melker m., Z. -thier o. dierlijke menscli m., lichaam taurus in.; - slier m. stiermensch, minotaurus m.; -thier o. dierlijke natuur v.
-sauger; -menge v. menigte v. (der men- stoffelijke o. -in den mensch.
schen); -niilch v. moedermelk v.; -mils MQngchenthum, ( - s) o., z. m in den menscir; -werdrsng v. menscliwording v.; (Godg.) —des Wortes,des Solhnes
V. menschenmilt v.; -mVlich bijv. nw. (veroud.) Z. hii;nscleheil.
voor een mensch mogelijk, uitvoerbaar;
Menschenthiimlich, —keit, Gotles, menschwording v. des Woords,
van God den zoon,
Alles, was --1st, thun, sick alle —e hi cihe V., Z. menschlich.
MenstruatiQn, (-en) v., Z. Mogeben, al het mogelijke doen, zich alle MQnSehen —ton, (-ton(e)s, my
mogelijke moeite geven; -mond m. men- -tone) in., Z. - slimme; - lreiben o., Z eats /suss.
MensU1, (-en) v. meettafeltje o.
schenmoord, moord m. van een m,n4ch; -getriebe; -trennend bijv. uw. de men
Mens r, (-en) v. (Muz .) maat v.;
-mrder m. menschenmoorder, morde- schen, volken scheidend, afsonderend,vij
naar m. van een mensch; 2. (Pl.) Z. Sei- an^iig makend; - trein; v. menacheluk 2. (Schermk.) afstand m., terrein o. voor
delbast, -m^rderisch bijv. nw. menschen- trouw v.; -iróstend bijv. nw. troostrijI de vechtenden.
Mensurt lgesang, (-gesang(e)s,
doodeud, mr)orddadig; -muster o. voor- voor volken, de menschen geruststellend
beeld, toonbeeld o. van een mensch; 2. -valer m. stamvader m. van het mensche . mv. -gesdnge) m. versmatig, rhytmisch
type v. van een men;ch; -name in. naam lijk geslacht; it. schepper, onderhourlei gezang o.
m. van mensch, menschel"ke naam m.; vader m. der mnnschen, menschenvadei
Mensuriren, (mensurirte, mensu-natur V. menscheluke natuur v.; —lekt e God m.; -vlerlich bijv. nw. den rade r rirt) bedr. ww. naar de maat snijden, afV. leer v. der menscheluke natuur, phy- der menschen eigen; -verderber m. hi meten, indeelen.
Mentor, (-s, mv. -e) m. Mentor,
siologie v.; -op[er o. menschenoffer o.; die menschen verleidt, ongelukkig maak)
-pack m. (i. k. bet.) gebroed, gespuis, -verkauf m. menschenverkoop m.; -ver • leidsman van Telemachus; (8g.) Leidsgemeen, menschengebroed o.; -plicht v .. k^zuPer m., Z. -h'indler; - verstand a . man, opvoeder, gids, mentor m.
na. van den msn ^c'i, menschel uk e menschenverstand, menscheluk ver - Men(n)uQt, (-'e)s, mv. -e) m.

zenhaai, jonasvisch m.; -hand V. menschenhand, hand v. can den mensch;
- handel m. slavenhandel m.; -handler,
—in, slavenhandelaar m., slavenhaiidelaarster v.; -hass m., Z. -[eindscha/'t;
-hasser m. menschenhater m.; -haul v.
huid v. van den mensch, menschenhuid
v.; -heil o. geluk o. van den mensch;
- Pierde v. menigte V. menschen; -her; o.
menschenhart, hart o. van den mensch;
-hold bijv. nw. Z., -Freundlich; -huid v.,
Z. -liebe; -hul/'e V. menscheluke hulp v.;
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menuet o,, leidans m.; - schrift m. me -MQrkeisen, (- eioen , mv. - eisen) der verschillende merkteekens, karakter merkijzer, ste:ripelijzer o., stempel in. kunde v,
nuetpas M.0.
Menyanthes, (onb.) m. bitter - Merken, (merkte, gemerkt) bedr . MQrkzeiehnen, (merh zeichnete,

klaver v., water(lrieblad o.

ww, merken, met een merk of teeken +;enzerk:eiclznel) bedr. ww. onderschei Mephisto, (-s, mv. -s), Me- voorzien; (fig.) merken, bemerken, be- klep, kenmerken, kenschetsen.
phistQpheles, (orb.) in. naam v ats speuren, waarnemen, gevoelen, herken -Merkzeichnung, v., Z. merkten; ich veerde es mir -, ik zal het out- zeicknen; it. onderscheiding, keuscheteen booien geest, duivel &.
MephistophQliseh, bijv. en b. houden; das - Sic sic/i, let daarop, out- ;iug V.
houd dat !; sich einen Weg -, letten op.
duivelsch.
MQrlan, (-(e)s, mv. -e) m. wijting
Mephjtiseh, bijv. uw . stinkend , •sielt nichls - lassen, houden a(suf wen in. („cireIviscii zonder baard).
Merle, ( - n) v. merel of meerle v.;
verpestend, voor de inademing scha - niet weet; elty. - , bemerken; er merkliden (landel, hij merkte, werd gewaar wat 2. hooinu alk tit.; 3. kleine ahorubotucn m.
lelijk.
Mereantiliseh, bijv .nw . den han - er gebeurde; telt mer le rvohl, dans 5•, ikMerling, ( - (e)s, mv. - e) or., Z.
del br,tretiend, haniletrit•ijveurl, Z. hauuf- merk wel, ik zie teel; au/ etw. -, letter, 1^1e ► le (i).
op ► , oplettend zijn; wolil zo -, wohl ge
mannisrh.
MQrlmeise, (-ii) v. blauwe mees V.
Mercator, (-en) v. handel, koop - merkt, mcrke wohl !, wel te verstaan, nier Mgrthe, (-n) v., Z. M+Eltrte.
te vergeten; man mner rkt seine schietbh •
Merung , (-en) v. riool, verlaat o.
handel ru., orniettiug v. van waren.
(-e)ti`, rnv. -e) in. (Nat. Erzieltang tvohl, men ziet wel dat hijMerz, in., Z. Márz.
Merch,
ge (merz(el) te ,
Morz(el)n ,
hist.) zilverduiker m.; 2. zeegans v.; 3. slecht opgevoed is.
Merkenswerth, ( -er, -st) bijv. rerz^el)t) bedr. ww., Z. ausnierzen; 2.
kuif^ (rtiker in.
en b . ruerkwaar^ lrg, oprnerken^waardtg. ir•otlelat.
Mereu.r, m. &, Z. Merkur 4•.
Merauri€1ien, v. mv. kwikmid - Merker, (-s, mv. ( Mee ker) in., -in, Merzler, (-s, mv . eierzier ) in. voor ( - mi ert) V. werker, opruerker, teek^,na ^il koopei , oi,k ►o1 er in. van levea^wi (delen.
delerr o. rnv.
Mgrgel, ( - s) m., z. m. mergel v.; +u., werk ster , olrrner kster v.; (Sp.) raar -Merz — schaf, ( - (e)s, mv. - e) o.
keur rn.; 2. (Zeeuw.) dwarshout, merk o. iitge^etroteii schaap o.; -viest o. urtgentit - mtonrlen, Z. merge /n.
scheten vee o.
MQrgel -arten, v. my. mergel- onder een scheepsluik.
Mesallianz, ( - en) v. echtverbinsoorten V . inv .; - artig bijv. en b. mergel -Merkewohl, ( - (e)s, mv. - e) o.
tenis v. ttisscIteu personen van zeer onachtig; - boden m., -°o rde v. ruer•gelgrond nota tietje, i\ B.
Merkleistehen, o . (Was!.) snerk- gelijken staal, Buishuwelijk o.
m., niergelaar^le v., vettige kalkachtige
1Vleschant, b )v. rtw. en b. onbeaarde v.; -grOber in. mergelgraver m.; laatje o .
Merklieh , ( -er, -st) bijv. nvv., Z. schaaru(l, Z. reiede' lrdchlig .
-grrcbe v. mergelgroef v .
Mergelig, bijv. nw., Z. mner •gelartiq . ►mien/than; er macht es - EE - , hij Iaat [rel te Mes cherlíng, ( - (e)s, mv. - e) m.
Mergel —kugel, (-n) v. rnorgel- veel blijken; zit -e Lrrge, tastbare leugen:1 boterleer V.
ist flirt simt - besser• aa
aanmerkeljk,
nmerkelijk,
Zeew.)
-land o. ^
Meen ^ (-s^ mv. Mesen
kluftv.,; -^;irhle v. Z. - ritbe•
1 o.(Zeew.)
9
veel.
I Z. flesaiise.yel.
mergelaarde bevattend land o.
Mergeln, (nierge'le,gemergelt)bedr.' Merk -ma1, (-(e)s, mv. -e of rilerk- I Meserieh, (-(e)s, mv. -e) m. (PI.)
ww. (Laanilb.) ►vergelen, toet mergel be- midlier) o. merk, kertl iierk, kenteeken o.. welr•roken,i rriegera;<ruid o., wilde lelie V.
mesten, mergel over den akker strooien; aandui ing, aauwijziug v.; 2. (Pl.) merk Meskolenza, (unie.) v. ► hengsel. o.
o.; -lr%ahl ► rn Inr'r •kpaal, seinpaal or.
Mesrner^.siuus, (anti.) in. dier2. Z. alnnergetn, ausmergeln.
Mergel-nuss, (-itasse) v. korre- Merks, (orrb.) m. (ge^neeue.) ge- lijk inagutrsrnt, o.; ( ( en.) Mesineriselre
lige vuuErreteen in.; -salrcisteira m. harde Iieunetr o.; eraan gaten - Ruben, een goal áe.neestvijze v.
MesQie, ( -ra) V. tusschenzang rn.
mergel v.; -schiefer ni. mergelachtige geheugen hefalben; it. een fijnen neus,
Mesotyp, (-erf, rue. -en) rrr. straleisteen in.; -stein in. mergelsteen ur.; reuk hebben.
Mer ksagen, -.kelt, v., Z. air/merk- len(le. gous(iedeisteen ril.
---sk age l V. inet•gelachtig steen o. iet
Me3pe1, (-n) v., Z. dispel.
bolletjes; -tu/T in. mergelachtige tul- sail' (•.
Merk—satz, (-sages, mv. -suïtze)
Mess, (-es, fnv. -e) u. eimi - Iiolz,
steen u.
sterlid ^o v., g^rOadrt^^^el us.. video, vaarm m.
b^
Mergenrôsehen, o.. (PL.) viie- m. gewielitige
-stab vu. merkstok tn.; -stern in. grensMess—aïnt, (-arraf(e)s, mv. -Om/er)
genvnger in.
'). mills, 11. Airs v., opdracht v. van de H.
Meridian, (-(e)s, mv. -e) m. me- teen in.
Irernle v. let nis.
Merkur, (-s) m., z. m. (Faball..
ridiaau m., widdaglijri v., midldagcirkei in.Sterreuk.) .Mercurius tn.; (Silerk.) kwik -Messbar, bijv. en b. meetbaar, te
inetetr, te bepalen, wat gemeten kan wonMeridional, bijv. ilw. zuidelijk, zilver, krik o.
1\ lerkurial(isch), bijv. nw. !zwik- ten; - luit V. rueethaarherd v.
zuilen, znrd.
Meringel, (-n) v. (Konkk.) gebak houdend ; -dyalï, sie v. kw rkruwri vinu Meis-besucher, -bezieher,
o. mat irreelegde vruchten,vruchttaart,je o. v.; - ruiltel o. kivikhoutlerld middel o.; ( -eis, inv. -ei) tn. k4w1irn^rn vu., die zijne
La n erf op tje orris koopt of verkoopt, hij,
Merino, m., z. in. (Flatlil.) stof v. -salbe v. kwik b.;viatteulle zalf v.
Merkurifi eiren, (imierkurifci^t^, ,lie de mis bezoekt; -b► ett o. rneeli,la^rk
uit de irirrrnowol vervaardigd, m o er i no
o.; -s trtim.pfe in. nov. nier mossen k ousen mnerlcarificiri) hefli. ww. ovet•kwskl:err, v.; -br•iej tn., Z. tVecli..aetr,rie[; (Zeaw.)
► re s tbrief in. (van een schip); - brieft o.
het kwik afr.ort^ leren, kwik bereiden.
V. inv.; -tootle V. inerinowo,l V.
Merk , (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.) wwa- Ma rkurificirung, v., Z. nierkt'- (Kath.) misboek, missaal o.; ((land.)
rifietreir; it. k\vtktieneirltng, af'zoridering iitisboek o., lijst V. van goederen, die op
terl ►pterselie, cvatereppe v.
le ruis aanw ezig zijn; (!3oekh.) cataluMerk, ( - (e)s, mv. - e) o. merk, tee - V. van het kwik.
Merkuriuskraut, (-Isrrzrr l(e)s gus or. van de voorhanden boeken op de
kerr, lenteeken o .
Merkantiliseh, bijv . nw.,Z. nier- mv. -hrriritei) o.,laskr+rrdl, hingeikruttl o iris; - blote v. krarrsn v. op ale ruis; -catacanlitisch. Merk — wort, ( - cvort(e)s, inv. ironie lort ni., Z. - verzeicItai.s.ç 2. catalogus in.
(Merkbar, bijv . nw. merkbaar, voel- en - vettiter ) u., Z. Stichrvorl; - lv iirclE^l bijv. van de (in U.) nieuw verschenen werken;
baar, d rig lelijk waar te nemen; -kuit v., uw. rnerkwaardig, vreemd, z ► n^lerling; -commission v. han lelsraad in., kamer
Z. 'rler lir/tlit'Et . -ivi rcligkeit V. merkwaardigheid o.; (valt v. van koophandel voor de irk; - conto o.
MQrkbueh , (..bitch(e)s, mv. -bit- eerie zaak), zoritler•lirige o., zorrrrlerlrrrg- reke.rrrrg v. der koopers oP do rnrs; -i /wirer
cher) o., . Nolizbuch. heid,vreemtlheid v.;-zeichcrt o.keuteeken, in. rnr^rlienaar in.
Merkehen, (verkl.) o. teekentje, mnerkteeken o., Z. -mal; 2. onderschei- Mouse, (-ii) v., Z. 1FIes.santl; die merkje,streepjeo.;2•beetieo.,Z.fisselten. tienel kenmerk o.; --- kiende v. kennis v, leren, (te mis lezen, (Ie mis doen, eele-
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Messersehmiede, (-n) v. mes• -krc nle) m. handel m. in geel koper;

b^ eeren; hohe -, Z. Ilocicunrt; stille stille, gelezen mis; (Muz.) eine schone hollen, eeue schoone oils zingen; 2. mis
jaarmarkt, kerncis v.; dliese Sludt dart
eine - hullen, deze stad mag eene jaar
houden; (lig.) kermisgeschenk o.;-markt
jenru. etui. zor - luau/'en, ieni. iets voor
zijne kennis knopen.
MQsseisen, ( -sens, mv. -sens) o.
meelijzer o.

-krámer m. handelaar m. in geel koper;
-senf,thrikv. - kiep/er o. rozet koper o.; -o fen m. geel
-platte v. n,essinfpl ,aat,-gietrsovnm.;
Messersehmied- handwerk ,
(-(e)s, n ► v. -e) o., Z. -arbeit; -c{aare v. plaat v. geel koper; - schaber m. niessingruessensmaac v., messen o. mv., snijge- mlijster in.; -saile V. koperen snaar v.;
reemlschap o.
-sc!ilacke v. messingslak v.; - schlager m.
Messer-schnibler, (-sclina biers, geelgieter m.; -sc/ilaylolh o. metaalachn sv. -schrrabler) rn. vogel m. mei mes - tig soldeer o.; -schnzced in. messingsr„id,
0ior+nigen snavel; -schneide v., Z. - schar/; koperslager m.; -schneider in. messingMessel, (-s, mv. Messel) o. meng - - schuilt m. mnessnede, snede v. van een snijder m.; -tafel v., Z. -platte; -vogel
voedler 0.
saes; -spilze v. bunt v. van een Ties; in. gouden tor v.; -ic aare v. geelk^ ► perMessen, (du misses!, er mis.ct, naas., -such ni. messteek m.; -irrger m., Z. werk o.; -cucrk o., Z. -bully ; `?. (remre +^nz.)
senmakerij, messensmederij v.; 2. mes

-

,

-/lut: cheer; -t um h o. nmessencloek o.; -zei- I;selko ► ernerk o.; -.yarn in. smalle geel-

geneessen) o. i+ sv. oor., m. h. meten in-

houd1en, kunnen bevatten, groot, lar,^; gen in. graveerl ►eitel mu.
koteren plaat v. voor het clraa^ltrekken.
zijn; dieser Tof missi /'rin/' Scicnppen,
Mess - fahne, ( - n) V. meetvaan, Mess - kantre, ( - n) v. miskar,
meet, bevat, heeft & inliood; dieser Bal
deze balk beet-ken7i.stzwacyS/,
20 voet, is `20 voet lang; 2. bede. «'w.
meten, opcnetert, le maat hekalen; grit
der Ella -, rr)et de el (den meter) n eteni:

each der Kla f lee -, met glen vadem n,eten, vaderenen; nacis der Waxserwage -,
waterpassen; die Conscribirten -, meter;:
- Sic flint ein Masz Weivr in seinert Krug,

ri^ht s aan v.; -/'pass o. meetvat o.: -/ierant 2. uit ctkan, kan V. als maat; -1 rrs► lein
+ni., Z. -bezieher; -[meihei! v. recht o. oen o. miskg+neet je o.; -kelle v. meetketting,

erne (lies) muis of jaarmarkt te hooudlen;
2. vrijheid v., voorrecht o. van of tijdens
eerie (i;er)mis; -/'rentder m. vreetrede
(ker ) rtmisllezoe ker rn.; -gast m. kerrsrisTast rn., Z. -bezielrer; -geld o. belooning
v., geul o. voor tiet lezen eener mis; 2.
(ker) misgeld, op de jnarmarlct ontvan-

lanllnletersk - tting m.; -koen o. komentiend v. v.-or den dorpsgeestelijke; -kram
m., Z. -bode; - kramer m. koopman m.,
,

olie de (kor)trsissen bezoekt;

geef, schenk, meet hein &; Herla -, vis^le- gvn geld o.; 3. cneetgebi, meetloon o.;
nien, in 'aderais afmeten; die Ent fernun^q - gelei! u. geleide n. naar vetre jaarmarkt:
zrceier Dor fer -, opmneten; 2. weel. wsv. -ycrc tla o, vaatwerk o., kleederen o. mv.
s-ich mrit jenln. -, zich [neten, worstelen, &, wat tot liet doen eener mis behoort;
wedijveren stiet, een).
- geschenk o. (ker)risisgeschenk o.; -ge-

Messer, (-s, nov. Messer) m. meter scicirr o. meetwerktuigen o. mv.; -ge.ielze o. niv. wegen, verordeningen V.
MQsser, (-s, rriv. Messer) o. mes, env. betreffende de (ker)mis; -gewand o.

m., hel olie rrteet, de maat neemt.

Messlich , bijv. en b., Z. anessbar.
Mess lieferung, ( en) v., lei

snijnes, snnesrnes o.; (fig.) das yrosze - mnisgewaad, inisklee^l o ; -glocke V. mis

misschelletje o.; it. gelui, ii,liti --kloje,
snoevin, pochcu,lrsn iaden, bluffen; (Spr. )' den o. der (ker)mis; -geel o. goed o. om
das - macht nicht den Kuch, het zijn niet op de ( ken) mie uitgestald, verkocht te
alle kerks die lange messen dragen; 2. wor,len; -lie//er rn. pakker m., (ker)misnod nn., vet legen Ii v.
knecht ni.; -herrad o. mishemel o.; -li.err
Messer-bànkchen, -b ck ire. marktmeester, rechter ,n. to handelsehen, o., 2. k/ó/e/mei; besclraler err. taken; -/rolt 0. raamlhoiit o.
fultren, veel beweging maken; (gerneenz.)

o

-

-

messenhechienrnaker m.; -besteck o. koker m. met noes en vork.
Messerehen, (veekt.) o. mesje,
klein ones o.; 9 . (iNat. bist.) zeeëend v.

Messerer, (-s, mv. Messenei') m.,
Z. ttilestrscltntie,t.

Messer- feite, (-n) V. (Karnree.)
tnesVili v.; -/iseh ins. sehil^lvisch in.; 2.
zeeettnd v.; - /trameg bijv. nw. rrresvorrn!g:
-%u/leral, -yes/ink o. me schee^le v.; -yri//'
m. hecht, o. van eel, rees; -geil m. slaclstersgordel m. smet nies &; -haken err. innshaak rn.; - handel, - h^inir//ct , in., Z. -1Lrar^,
¶j'; -heft o., Z. -grr/J; (Nat. bist.) rnesschef!cle v. (een tweesehi^g schelp,Imer):
---coacher m. heels ten rnak+»r in.; -lclirzy^v. lentenet o. van een ces; -klól rchea o.
messel,l^ ► k je n.; -krant m. messenwinkel
tri., messertkraam v.; -framer m messen

messen; -to/mi,-kopman,hidelr.

-kunde v.

uteetkuncle v.; -l^undig bijv. en b. meetkundig; -kunst v. nieetkurtst v.; -kün.atig
bijv. nw. meetkunstig; -kiinsller m. meetkitn^lige m., nieetkunstenaar m.; -kunst
bijv. ow. rneetknnrlig; -Ic/ire v.-lerisch
nmeetkurrst v.; -lehrig bijv. en b. meetkundkg, volgens de rtieetkunst; - lescm o.
mis lezen, lezen o. van de mis; - lente
env. kooplieden m. mv., die cie (ker)mis
bezoeken, keriiiislieden m. mv., kermis
-volk.
—

-

-

-

stung, (-en) v. allevering, leverantie v.

tenen glen tijd der (Ler)trims; it. opbrengst
V. der (ker)mis; -mak/er in. beëeiligd
makelaar in. op de (ker)mis; -markt m.
marktplaats, plaats v., waar ale (ker)mis
of jaarmarkt gehouden wordt.
Messia,de, v. (van Klopstock), Mes
MQssner, (-s, env. Messner) m. mismis., Messiasle v.
-eiaszng dienaar, koster, ker koppasse r , hondetnMessias, (otib.) m., z. m. (H. S.) slager m.; -in V. kosteres, kostersvrouw v.;
t ezalf{le in. bij omtnemendlheid, godsge- - stelle V. kostersarnt,t o.
caut, Meestas in.
Mess-opfer, (-op fens, mv. -op fer)
]UQssidor, ( - s, me. - e) ni. tiende o. suist ►llèr o., offervide V. der roes;
maalt v. van +Ien 1~ ran^che r•epuhlikein- - orderleng V., Z. - gesel. e; -oil u ► . plaats
.ehen kalender, oogstruaand v. (van 19 v., waar cie jaarinarlit gehoorveen wordt;
it. Plaats v.. die liet recht heeft ons erne
Juni tot 1 M Juli).
Messing, (-(e)s) o., Z. m. geel jaarssmarkt te houden; -p[z fie, - priester
koker, messing o.
rn. priester m., die pie sums doet; -plat.
Messing - b1eeh, ( - (e)s, mv. - e) Wu., Z. - slarit; -pull o. lessenaar in.,
o. koperblad, koperblik o., inessing o. íu waarop het misboek ligt; -rccbalt rn. verbladen; - brennen o. messing branden o.; III ind ems ng, korting V. der belasting op
- beenoer rn. messingbrarriler, messing- (ker)rnisgoder eil; -rad o. svegtneter,1 ►asgieter rn.; -deal/[ ro. koperdraad rn.; eira teller in.; -recict o. recht o. oen eene
Humid —, ten boos koper^lraa^l.
(ker)ints of j.iarrnarkt te houden; -retourMessingdrath - muhle, ( git) v., ;icler 0. mv. goederen o. mv., die van
Z. -zieherei; -sehettrer mu. kolierdraad- ,ene jaarmarkt terugkomen; - riemen rn.
selisimtrder tij.; -zieherei v. draadtrek- and ureier srieiu ui.; -ruig us. landsneters,

,

-

m. nmeetloori, meelgeld o.; -muschel v.. kerij V.
ring m.; -rut/se v. meetr^ ►ede v.; -cache
Z. -heft (Nat. bist.) -rücken in. mes^e- Messingen, bijv. nvv. geel kope- v., Z. -gul; -sehecbe v. landen terspasser
rug rmm.; 2. (Nat. bist.) scherpgerugdlnn ren, vast geel koper vervaardigd.
tn.; - schuur v. rneetkoord, meetsnoer o.,
goudvisch m.; -sage v. zaagvijl v.; -scrral,Messing-feite, (-n) v. messing- meetlijn v.; -stub rn., Z. -stock; -stange
v., Z. -yea/r; - schar[ m. se merfp o., scherpe vijl v.; -[reeler' nl. (Gevneerrn.) messingkaret m. van een tries; -scheide v. scheelt vijler m.; -gesclrirr o. geel koperen vaat
V. van een mes; -schniied in. messenma
o.; -harnnler in. cuessinghamer m.; 2.-werk
messensmid in.; —in v. rnessen--ker, — of -hut te v. geelgieterij, trtessingsntelmaakster v.
ter•ij, inessiughut v.; -insirtiment o. koMesser§chmiedarbeit, (-en) peren blaasinstruirrent o.
V. naessenmaken o., messensnakerij v.
Messing-kram, (-krant(e)s, mv.

v., -stock in. meetstok, maatstok in.,

rneetroede v.; it. (vour vaten), Peilstok
n.; -hack in., -lischchen o. meettafel v.,

,

sneettal'eltje, rneetplanl,je o.; -lach
reisdoek, altaardoek m., corporale o.

Messung,

o.

(-en) v., Z. messen; it.

meting, opruetin;; V.
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Met.

Met.

vlet.

Metallicht, bijv. nw. metaalach- Metaphysiker, ( -kers, mv. -ker)
in. bovennatuurkundige m.
lig, Z. melallartiq.
Metallig , bijv. nw. metaalhoudend,! Metaphysisch, bijv. nw . de bo venuatuurkurlde betreffende, metaphyrnetaalbevattend.
Metallisch, bijv. nw., Z. metall- sisch.
Metast4se, (-rc) v. (Red.) omzet
arli,q; 2. metaalhoudend, metaal bevat-tirg,
verplaatsing v.
tend, metaal i erwekkend.
Metalliseren, (melallisirle, me-' Mete1, (-s, inv. Melel) m. (Pl.)
lallisirt) bedr. ww .(Scheik.) in metaal steekappel m.
Metempsychose of -ehQsis,
veranderen, den inetaalstaat doen aan
-nem,talisr. v., Z. m. zielsverhuizing V.
Meste, ( n) V. zoutvaatje, peper
Metallisirung , v. Z. metallisiren. Metemptose, (-n) v . zonsetïening,
en zoutstelletje o.
Mestize, (-n, my. -n) m., Mes -,, Meta,11– kalk, (-(e)s) m . metaal - weglating v. van een dag in het schrik
om de 134 jaar, ten einde het-keljar
tizin, C-nen) V. mesties m. en v., uit' kalk v.; (Scheik.) oxyde o.; -kegel m.'
een blanke en eene Indiaansche vrouw', metalen kegel, metaalkegel m.; -kónly m., Gregoriaausche suet het gewone jaar te
of uit een Indiaan en eene blanke vrouw Z. Konig (2); -korno.metaalkorrel v.;-ku- doen o\ereensteuirneu.
Meteor, (-s, nvv. -e) o. luchtverchen m. metaalkoek m., metaal o., dat in
geborene m. en V.
Mesto, mestoso, bijw. (Muz.) den oven achterblijft; -kunde v. schei - schijnsel o., luchtverheveling v., metetreurig, droevig, mesto. 1 kunst v. der ertsen, kennis v. der rneta- o or m.
Meteoreisen, (-eiscrrs, env. -eisen)
Meta, (onb.) V. obelisk, zuil v. aan len; -loth o. gekristalliseerd glasachtig
kwarts o.; -mutter V. metaalmoeder, ma- o. rneteoorijzer o.
het einde der renbaan, doel o.
Metacentrum, (-s) o., z. m. (van trijs v., gesteente o., waarin metaal ont- MeteorolQg, (-en, env. -era) in.
staat; -oxyde o. metaalosyde o.; -rein in. weerkenner, luchtwaarnemer, rneteoroeen schip), zwaaipunt o.
Metachronismus, (-mvs, mv. galvanische prikkel in. der metalen op loog m.
Meteorologie, v., z. m. weer-men) m. fout V. in de tijdrekening, tijd zenuwen en spieren; - reizung V. galva -verwaingV. nisme o.; sir/ran m. metaalsaliraan v.; kunde, wetenschap v. der luchtverschijiiMetagallus-sauer, bijv. nw. -sand m. met metaaldeeltjes vermengd selen, meteorologie v.
Meteorologisch, bijv. en b. het
(Scheik.) —es Sala, brandig galnoten- zand o.; - schoner v. uitterende koorts v.na
zuur zout; -satire V. (Scheik.) brandig eerre kwikkuur; . schaurn in. metaalschuim weder of de weerkudde betreffende, rneo.; -spáne m. mv. afval in. der metalen teorologisch.
galnotenzuur o.
Metalepsis, (Melalepsen) v. (Red.) bij het gieten en verwerken; - spiegel in. ^ Meteorstein, (-(e)s, mv. -e) nn.,
verwisseling v. van het voorgaande met metalen spiegel m.; -slu fe v., Z. Erzstu[e; Z. Hininielslein.
-leig ni. gemalen klokspijs v.; -iiberzug Meter, (-s, mv. meter) in. meter
het volgende, isetalepsis v.
Iii.; (Uiclrtk.) Z. Me/rik; 2. - of Metricic
Met^11 , (-(e)s, env. -e) o. metaal in. metalen bekleeding v., harnas o.
o.; Idle, unedle -e, edele, onedele meta-'1, Metallurg, ( en, rnv. en) in. rne- o. (PI.) moederkruid o.
]Vieth, (-(c)s, rnv. -e) ui. water
taalkundige, ertskenner ui.
ten: 2. metaalmengsel o., klokspijs v.
of mee v.
Meta11 ader, ( ra) v. metaal - Metallurgie, v., z. in. metaalkun- honi(n)g n)., ermede Meth.-haus, (-houses, mv. -hazede, scheikunde v. der metalen, kennis v.
ader v.
ser) o. medebrouwerij v.; it. -- of
Metall %ge, (-n) v. verandering, der metalen.
Meta11rgisch, bijv. nw. erts- -schenke v. herberg v., waar mede ver
verwisseling, verruiling v.
-kocht
wordt.
Metall–ähnlich, bije. nw., Z. scheikundig, tot de kennis der metalen
-artig; -arbeiler m. metaalwerker in.; behoorende of daarop betrekking heb- Methode, (-n) V. werkwijze, leerwijze, manier, orde, gewoonte v., regel
-artig bijv. nw. metaialachtig, op metaal bende.
Meta11–versetzung, (-en) v., rn., methode v.
gelijkende; -artiglceit v. (Scheik.) meMethodisch , bijv. en b . naar vaste
taalachtigheid v.; -asche v. metaalasch Z. -beschickurrg; -ccatren v. mv. allerlei
v.; -bauna m., -briumchen o. (Scheik.) uit metaal vervaardigde waren V. mv.;' gronden geregeld, ordelijk, ' geleidelijk,
naar den regel, methodisch.
zilverboompje o.; -beschicicung V. metaal -wissen,schaft v., Z. - kunde.
Metamorphose, ( n) v. gedaan - Methodist, ( en, rev. en) m. aanalliage v.; -bild o. metalen beeld,-mengi,
standbeeld o.; - blaft, - bldllchen o. blad teverwisseling ,gedaanteverandering, her- hanger in. van, ijveraar in. voor eene bij
methode in wetenschap, kunst-zonder
o. metaal, metaalblaadje o.; -blithe v. vorming v.
Metamorphosiren, (nietamor- of rockdienst, methodist in.
veerachtige vlokken V. m. op verweerd
Methsieder, ders, mv. -der) m.
erts; -brei in. door kwikzilver opgelost phosirle, naetaniwrphosirt) bedr. ww. hermetaal, amalgama o.; -composiliora V. sa- scheppen, van gedaante doen veranderen, medebrouwer in.
Metier, (-s, mv. -s) o., Z. Handmengesteld metaal, gemengd metaal,' hervormen.
Metamorphosis, (?rletarnorpho- uerk, Beru/.
kunstmetaal o.; -drath m. metalen draad
Metize, (-n) v., Z. i ieslize.
m.;-dreher,-drechsler m.metaaldraaier m. seri) v., Z. Metamorphose.
Metapher, ( n) V. (Red.) on- Metonymie,( -n) v.(Red.) omnoeMett3llen, bijv. nw. metalen, uit
metaal vervaar►ligd, van metaal; -e Bild- eigenlijke, verbloemde, overdrachtelijke rning, naamsverwisseling, metonymia v.
Metonymisch , bijv. nw. woordsi alen, metalen, bronzen; -e Oefen, gego- zegswijze, vergelijking, metaphoor v.
Metaphgrisch, bijv. en b. liguur - verwisselend, metonymisch.
ten kachels; -e Nanonen, gegoten, meMetre, (-a) v., Z. Meter.
lijk, zinnebeeldig, bij wijze van vergelijtalen.
Metrik, (-ere) V. verskunst, vers Met1111-farbe, (-n) v. metaalkleur king, rnetaphoriseli.
Metaphragse, (-^n) v . letterlijke bouwkunst, kunst v. om verzen te maken.
v., brons o.; die -- geben, bronzen; -feder
Metrisch, bijv . nw. gebonden, in
V. stalen pen v.; -[eilspdne m. mv. me- vertaling, woordelijke overzetting, ommaat, naar de versmaat afgemeten, in
taalvijlsel o.; -/órmig bijv. en b. metaal schrijving V.
Metaphrast, (-en, nv. -en) rn. verzen, in d:chtrnaat, metrisch.
-gentisch o., Z. lischmelall;-vormig;
Metrologie, v., z. m. maatkunde,
-glanz m. metaalglans, glans in. van me- letterlijk vertaler, noordelijk overzetalgerïieene maten- en gewichtenkennis v.
taal; -glas o. metaalachtig glas o.; -glim, te' in.
Metromanie, v., z. m. verswoede,
Metaphysik, v., z. in. bovennam., Z. Gold-, Silberglimnter; -gold-mer
o. (Verg.) klatergoud, Ituitsch (,oud o.; tuurkunde, grondleer, wetenschap v. van rijrnelzucht, verzotheid v. op ver'zeiima-horn m. horen m.; 2. (Nat. bist.) groote de laatste gronden onzer kennis der din- ken.
Metrometer, -Iers, mv. -Ier),
gen, metaphysics v.
schelp v.

Mss-verkehr, (-(e)s) m., z. m.

-erkeer o. op eene (ker)mis of jaarmarkt;
vverzeichniss o. catalogus m. der (ker)mis of jaarmarkt, lijst v. van de voor
goederen op eerre (ker)mis;-waare-hande
v., Z. -gul; -wechsel m. wissel m., betaalhaar tegen den tijd der (ker)mis;
-trein m. wijn m. voor de mis, avond
-zeil v. mistijd, kermis -maiswjn.;
-tijdm.

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

(-

-

(

Met.

Mie.

Mez.

Metronom, (-en, mv. -en) m. (Muz.) Metzler, (-s, ►_nv. Metzler) rrt., Z. Mezzatinta of
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Mezzotinto,

(onb.) m. middelkleur, o"ergangskleur
(-s,mv. Metzner) in. mo- v.; it. zwarte kunst v. in prent werk.
Migsma, (onb., In'. Miasnten) o.
lis, (onb.) v. moederstad, aartslis- leraarsknecht m., hij, die liet inaalloon
in (Ie lucht verspreide ziektestof, smet schoppelijke stad, hoofdstad, residentie- van het gemalen koren -afneemt.
Meubliren, (m eublirle, ineublirt) stof, aaustekingstof V.
stad v.
Met.ger.
maatnieter, tactmeter, metronoom m.
Metropgie, ( - ern) of Metropo- Metzner,

Metropolit, ( en, mv.
-

-

en)

in. bedr. ww. met huisraad voorzien, stof -Miasm€ tiseh, bijv. en b. aanste-

kend, bestrietteid, verpestend.
feeren, ineubileercn, Z. ?nóbeln.
M e_uchel, (-s, lnv. Meucchel) n ► . Miauen, (minute, genmiaut) o. ww.,
in. aartsbisschop, geestelijke m. eenei! (Pros.) achterhonderd en geveinsd ni. It.., Z. wanen.
Mich, voorn. (4e nv. van ich), snij;
hoofdkerk; -kieche V. hoofdkerk, aarts- inensch, gluiper, schelm in.
bisschoppelijke kerk, metropolitaan -Meuchelbund , (-bund(e)s, mv. er kennl -, hij kent mij; ?reinen Sic -?,
kerk v.-blinde) ni., of Meuehelei, (-en) v. meent gij mij?; was - belri/Jl, wat mij
Metrum, (-s, mv. Metra) o. vers- komplot o., samenzwering, kuiperij v., betreft, wat mij aangaat; o - Ungliícklicheni !, ongelukkige, die ik ben.
kabaal o.
maat, dichtvaat v.
Metschirling, (-(e)s, mv. -e) m» Meuchelisch, bijv. n«•., Z. enen Michaelis of —fest, (-(e)s, nis.
-e)' o. Sint- Michiel m., feest o. van den
chelm7 rder•isch.
boterpeer v.
Mett(gut), ( es, mv. -e) o. met o,, 1VIeuehelmord , (-(e)s, mv. -e) H. Michiel; - eiesse v. Sint-Michiels(ker)In. sluil,rnoord rn.
reis v., jaarmarkt v., die op Sint- Michiel
n,eLVurst. V.
metten, vroeg -Meuchelmorden, (nieuchelmor- gehouden word t; -orden in.Sint-Michielsmetten V. Inv.; it. vroegiris v., morgen- dele, genicuchelniordel) bette. ww. moor- orde v.; -lag In., Z. -fest.
Michel, (-s, mv. -n) in. (fig.) viegebed o.; 2. zomi^i•draden, herfstdraden den, verwoorden, een sluipmoord volgel, tumnmel, stoffel, Iornperd,stakkerd m.;
voeren.
ill. env.; -ngewebe o., Z. Melle (2).
Meuchel —murder, —in, sluip- der deul.^cice -, het eerlijke, maardonlme
Metternholz, (-holzes, nov. -hal
moordenaar iii., stuipiiloordenares v.; Duitsche volk o.; Vetter -, buurman,
zer) o., Z. Heckenkirschbaum.
Mettwurst, (-uwi isle) v. reet o., -mörderisch bijv. nw. sluipinoordend,ver- vriend m., Z. Gevaller.
rad^rlijk, laag, als een sluipmoordenaar .
Michelsblume, (-nn) v. honds metworst, Westfaalsche vorst v.
(meuchelle,genieuchell) vergif o.
Metz, (-es, mv. -e) rri. houwer, hak- ^
o. wo (iv. i. gebr.) samenspannen, lagen
M joke, (-it) v. (Zee«.) ezelsmik
ker m.; Stein-, steenhouwer in.
Metze, (-n) v . (hart).) mud o.; leggen, ierraderlijk handelen; 2.Z. meu- v., schraagje o. ter ondersteuning van
den gestreken manast; it. gaffelsnik v.;
( Mol.) maalloon o.; 2. slet, dweil, hoer chelmorden.
Meuehelrotte, (-n) v. bende v., (Waterw.) I ►otnpslang, v.; (Art.) richtkeg
v.; 3. Z. Melzig
v.; (Giet.) knijptang v.
Metzelbank, (-bcïnke) v. slacht- troep iii. sluipmoordenaars.
Meuehler, (-s, mv. Meuchler) m., Mieken,(miekle,genaickt) bedr.wsv.
bank v .
(Art.) richten.
Metzelei, (-en) v. slachterij, slatb- Z. Meuche+leiorder.
Meuchleriseh, b ijv. nw., Z. men
Micker, (-s,niv.lilicker)m.(Vleescbtine v., bloedbad o .
h.) kleine vetla °n, in.
1Vjetzeln, (metzelte,genielzelt) bedr. 'chef?nzárderisclt.
Meuchlings, bijw. als een sluip- Midas—affe, (-n, niv.-n) nr.grootww. slachting aanrichten, neersabelen,
oorige aal ► nl.; -olie o. inidasoor o. (eene
in cie pan hakken, moorden; (Vleeschh.) moordenaar, verraderlijk, valsch.
Meuk-orn., (-(e)s) o., z. m. boek- schelp).
Vieh -, slachten, dooden.
Metzelsuppe, (-n) v. slachtsoep, weit v
(-ii) v. kalfszwezerik n i .
Meusch, (-es, ins. -e) iii., Z. Mesoort van balkenbrij v.
Mi_ede, (-n) v. (Wei.) latten v. mv.,
aartsbisschop in.

)\metropolitan, (-(e)s, rnr. -e)

-

-

Mette,( n) v.(hath.)

-

T eueheln,
_

,

.

-

!

-

.

Metzen,

(nielzle, gemelzl)

Mídder,

0. \VW., serich.waaraan (ie weefdr'adeiI 'vastzitten, we-

Meute, (-n) v. (Jachtw.) troep en. verskam m., schering v.
m. h. niet het mud meten; (Mol.) het
jachthonden.
maalloon afnemen.
Mieder, (-s, mv. Mieder) nl. uit
Metzen-geld, (-(e)s, ntv. -er) o. f Meuten, (meulele, genieutel) o. m.; 2. o. lijfje, korset, keurslijf o., borst
maaltoon o.; -haas o. bordeel, I ww. muiten, opstaan, in oproer komen, rok m.
-nMalge,
Mi_ederehen, Miederlein ,
hoerenhuis o.; -weise bijw. bij mudden, ^ opruien.
Meutere_., (-en) v. muiterij v., op- (vertil.) o. lijfje, korsetje o.
mudswijze.
roer o., opstand In., verzet o., opruiing
Miegen, (iniegle, gemiegt) o. ww.
Metzge, (-n) v., Z. Melsig.
MQtzgen, (melzgele, genietzgel) ; v.; - stillen, opruien, opstaan, tot opstand wateren, lissen.
tof oproer aanzetten
bedr. ww. (Vleeschh.) Z. melzeln.
Miegengueker, (-kers,mv.-ker)
Meulerer) m. en. t ►i„ kijker, kwakzalver en.
Melzyer)
Mike, (-n) v., Z. Miese,
—in, ( -tien) V. slager, slachter, vleesch- i muiter, oproerling, opruier n1.
Meuteriseh, bijv. nw. muiterachhouwer w., slagersvbuw, slachteres v.;
Miemit, (-es, mv. -e) en. (Delfst.)
tig, als muiters.
bitterspaath o., bitterkalk V.
2. vilder m.
Metzger-bursehe, (-n, nlv. -n) ^ Meutmacher, (- thees, mv. -cher) Miene, (-nn) v . gezicht, aangezicht,
m. slagersjongen, v leeschhouwersjongen' nl., Z. Meuterer. gelaat, gebaar o.; ntil ver chllicher -,met
m.; -gang ni. vleeschhouwersgang m., i Mewehen, (verkl.) o., Z. Mewen- een minachtend gelaat; 2. verschijning
v., voorkonten, uiterlijk o., houding v.;
vergeefsche boodschap v.; eimen - machen, i laube.
eine /'romine - annehmen, zich een vroom
voor niet loopen, vergeefs loopen; -hondj 11Lewe, (- ?i) v. )reeuw.
in. slagershond, groote hond, bulhond,) . Mewen—butte1, (- lept, mv. -tel) uiterlijk geven; ich lose, es in seinen -n,
en.; - knecht m. slagersknecht, vleesch -ns. (Nat. bist.) roofsneeuw v.; -dreck m. dans 4', ik zie liet aan zijn gezicht &;
bouwersknecht in.; -post v. verzenden o. meeuwenstrout m.; 2. Z. Posthorn (Nat. die - Naben etw. zu wollen, het voorko(van brieven) met gelegenheid; -eihl m.,ihist.) -schnabel m. meeuwesnavel m.; men, den schijn en. hebben &; - machen,
^ -laube v. meeuwtje o., jonge meeuw v.; toebereidselen naaken; (Gá.) der IVein
Z. -gang.
macht eine gate -, de wijn ziet er goed
Metzig, (-en) v. vleeschhouwerij -toucher m., Z. Merck.
v., slachthuis o., slachterij v.; 2. slach- Mezzanine, (-n) v. (Bouwk.) half- uit; (Spr.) gute - zu bösem Spiel coachen,
venster, kleiner venster o. boven een zich goed houden, zich groot houden.
tersbank, slachtbank v.

Metzger, ( s, env.

.

m.,1 1V.[euterer, ( s, env.

Mieneln, (mienelle, gemienelt) o.
Metz-kasten, (- stens, nlv. -sten) grooter.
Mezzo, bijw. half, midden; (Muz.) ww., nl. h. gebaren maken, gezichten
in. (Mol.) meelkist v.; -koen o. koren o.
trokken, door gebaren te kennen geven.
Í matig.
als maalloon.
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Mii.

Mie.

Mienen

—deuter, ( -Iers, inv. -!er)
IT!. gelaatkenner m .; -deutelei, -deutung,
- forschung, - kunde, -lekre v. gelaatkunde, gelaatsleer, physionomle v.; -spiel o.
gebarenspel o., uitdrukking v. van het
gelaat; (van een tootieelspeler), gebarensl► eI n., pantomime V.
Miere, ( - ?t) v. (PI.) niurik v.,
rrinnrkiuiI o.; 2. muizenoortje o.; (Nat.
bist.) mier V.

Mil_

begeer ig om te huren; -mann ni. huur- hone v.; (PI.) witachtig, melkachtig sap o.;

Ier, inwonende in., bewoner in. van een (Kookk.) Z. Mandelrnilch; (Apoth.) planhuurhuis, pachter nl .; -p/'ennig in., Z. tenmelk v.; (Wijng.) unser^, rliehen Fraiien
-geld (1); -pferd o. huurpaard o.; - schatti -, iviju m., die om de Lievevrouwekerk

m., Z. -geld, -lohn; -scoldat lil. h u ursol- te `Vnrnis groeit.
laat, Huurling, hniirknecht nl.; -stall nl.,
Milch-achat, (-(e)s, mv. -e) nn.
- stallong V. huurstal n1.; -stever V. be- elkwitte agaat n)., jaspis ni.; -ader v.
lasting V. op (le huurwaarde; -sluhl m. (Ontlk.) melkader v.; —gang m. borst (van een kerk), huurstoel ni.; -lruppen kanaal o.; -ahorn in. witte ahorn nl.; -anV. nlv. huurtroepen m. lnv.
slalt v., Z. Milcherei; -arche v., Z. -boot;
Miethung, ( en) v., Z. mielhen; -arlig bijv. nw. melkachtig; -asch m., Z.
Mies, ( - es, nlv. - e) o., Z. Moos.
-schussel; -aus(luss nl. (Gen.) zogvloeiing
Miesehen, (verkl.) o., Z. Mieke. it. huur v.; (Zeew.) bevrachting v.
Miesel, (-s) in., z.nt.(huip.) schaafMi_eth-vertrag, (- trag(c)s, nlv. v.; -auge o. (Gez.) Melkoog n.: -bail o.
- trage) til. huurcontract o., huurceel melkbal o.; -bahn v., Z. -slrasze; -barl
sel o.
Mieschmuschel, (-n) v. gewone v.; -vieh o. vee o., dat verhuurd wordt; ni. zacht haar, dons o.; `2. melkbaard,
-wagen rn., Z. -kutsche; -weise bija' . in melkmuil in.; -biirrlig bijv. nw. weinig
lnos ze1 V.
Miet, (-en) v. zoutzakje o. der Al- huur, in pacht; -'wohner m. huurder in.; of geen baard hebbende; Jmungaer ---er
-zeil V. huurtijd ni.; - zettel m. (Berges.) Mensch, Z. -barl (2); -haam til., Z.- ahorn;
pen hertlers.
-

,

Miete, (-n) V. mijt v., meelvorm, schriftelijk verzoek o. om beleeuing:
- zinnier o. huurkarner, kalver v., die ver
kaaskvorrn m., Z. 111wI ig.
wordt; -zins in. huur v., huur -hurd
Mieten, (mielete, genrielel) bede.
ni . isly.
-penuig
Ww. dus Vie/i- , zout. I,ati}uu likken.
Mieter, (-s, iuv .i1te1er) m., Z. Muler. Mietig, hijv. en b. vol maden, vol
Mieterer, (-,', tlrv. Mieterer) m. mijten.
Mieze, (-n) v. (genleenz.) poesje
(11,{ iiol .) graanmeter in.
Miethacker, (-ocher, niv. -ticker) 0., tines V.
Miezel, (-s, my Miezel) o. kalf o.
trt. gehuurde akker, huurakker m., pachtMigma, (-s, mv. -!a) o. mengsel
veil o.
Miethbar, bijv. nes. huurbaar, o., mixtuur v.
parlit Tsaar, te huur.
Migr %ne, (-ri) V. schele hoofd
eenzijdige hoofdpijn v.
-pijn,
Mieth — besitz, ( - es, mv. - e) In.
Miguelist , (-en, mv. -en) ni. aan
bezit o. in huur; -bier' o. bier o., dat ver
ni. van de zaak van den Portu--hanger
moet worden in liet huis van den-kocht
eigenaar lerbrouwerij; -cornploir e. huur- geeschen koning Miguel.
Miguelistiseh , bijv. nw. betrek
en verhuurkantoor o. voor dienstboden;
hebbende op de zaak van koning-king
-contract in., Z. -verlrag; - dienst m. huur
nl.
-dienst Miguel.
Mi.'ko, ( - s, mv. - s) m. (Nat. kist.)
Miethe, (-n) v. huur, pacht v.; in
die - yeben, in huur, in pacht geven; zur zilveraap m., miko m.
Mikrocosmus, (onb.) m., z. rn.
- wohnen, in een huurhuis wonen; zur
- Naben, in huur hebben; (Spr.) Kau/ de wereld v. in het klein.
gek! vor - of bricht -, koop breekt huur. Mikrometer, ( ters, lnv. ter) m.
Miethen, (mielhel e.gemiethet) bed r. (Sterrenk.) tijdmeter in. ter bepaling
w\v. huren, pachten, in huur of in pacht van zeer kleine ruimten, micrometer nl.
Mikroskolog, (-en, mv. -en) m.
nemen; ei nen Bed ienten -, huren, in dienst
vitter, muggenzifter, haarkloover, gortenemen, eire Schiff -, be^rachtett.
Mi_ether, (-s,mv. M eelher nl -in, telder nl.
Mikroskop, (-(e)s, niv. -e) o. ver(-nert) V. huurder, pachter m., huur
pachtster v.; (Zeew.) bevrachter,-ders, grnnt; las o., microskoop m.
Mikroskgpisch, bijv. en b. den
ree4ler m., bevrachtster v.
Mieth-frau, ( en) V. huurderes microskoop betreffend, onzicktbaar voor
v.; - /rei hijv. nw. vrij wormend, vrij van het bloote oog, microscopisch.
Milan, ( - (e)s, mv - e) rn. of Mihuur; -[u/ire V. huurrijtuig o.; -geld o.
godspenning n1., handgeld o.; 2. huur v., lne, (-n) v. wouw, muikendief, hoen
ni.
-derif
,!uurpenningen m. rnv., pachtgeld o.;
Milbe, (-n) v. made, vlijt v., worrn
(ZF en.) vracht v.; -groschen m.,Z. -geld;
-gut o. pachtgoed o., pachthoeve v.; m.; 2. mot, v.; 3. boekworm ril., mot v.;
-paus o. huurhuis, gehuurd buis o.; -herr -nkralze V. uitslag rn., puistjes, blaas m. eigenaar, verhuurder, verpachter m.; jes n. mv.
-hof in., Z. -,q-ut; -jahr o. jaar n. huur, M11hig, bijv. nw., Z. mielig.
Míleh, (-e) V. melk v.; die erste huiirtijd,pachttijd m. van een jaar; - knecht
m gehuurde knecht in.; -kulsche v. huur nach der Geburt, biest v.; süsze -, zoele
-f;uischer in. huurkoetsier m.;-koetsv.; melk; sauce -, zure melk; geronnene -,
-lakai rn. livi'eikuecllt til.; -leule nlv. dicke of geslandene -, geronnen, gestremhuurders, bewoners. cnv. van een huur- de, ;ekappelde, dikke melk; ruil Wasser
verntischte -, water en melk; die buig.
Miethling , (-(e)s, me. -e) huur abrahmen, de melk afroomen; aussehen
loonbediende ni.; als ein - Itandelu,-ling, wie - and Blut, er uitzien als melk en
baatzuchtig,op loonzoekende wijze; -stross bloed, er gezond uitzien; (fig.) er hal
viel in die - :„u broeken, hij zit er warnipnl. huurlingen, loonbedienden m. mv.
Mieth - lohn, ( - (e).5) nl. huurloon jes inheeft heel wat in de melk te broko., huur v.; lustig bijv. nw. huurlustig, ken; 2. witte bij v.; 3. (van visschen),
-

)

-

,

-

.,

-

2. hergahorn nl.; 3. Z. Herzbaum (1);
-be/maller m. melkvat o., melkton vv.; 2.
(Ontlk.) -- of -behrillnics o. mnelkvat o.;
-blatlern V . 111V ., Z. liuhpocken; -bin-me
V. nlel k bloem v.; 2. Z. - krakt (1); -boot
o. (Nat. kist.) kleine, melkwitte mossel
V.; -brannlwein in. uit dierennielk hereide brandewijn nl.; -brei m. melkpap
v., brij v.; - breizet v. melkkrakeling m.;

-bred, -bró lchen o. kadetje o.; -bruder mu. zoogbroeder m.; 2. (Scherts.) Z.
-esser; -bruderscha[l v. zoogbroederschap
o.; -bruhe V. melksaus v.; 2. (Looi.)
zwakke !oogsaus v.; -brmrnnen mu. waterput n1. om de melk frisch te houden;
-brust v. melkborst v.; (fig.) blanke boe
nl.; —gang ni., Z. - adergang; -clial--zem
cedon m. melkwit kwarts o.; -cur v.
melkkuur, genezing v., geneeswijze v.
door het gebruik van melk; -dieb m.
melkdief m.; 2. (Nat. hist.) bleekgele
vlinder m.: -di,stel v. vro.uwenilistel v.;
2. Z. Mariendislel; -drüce v. melkklier
v.: 2. Z.Brustdrr se; —nader v.slijniklierader v.; -einter ni.. Z. Mellreinier.
Milchen, bijv. en b. melkgevend;
-e Kuh, melksche koe, melkkoe, melk
koe; 2. m. zelfsi. (PI.) wilde-gevnd
mosterd of mostaard ni.
Milehen, (milchte, gemilcht) o.ww.,
m. h. melk geven; (PI.) melksappig zijn;
2. heft r. ww., Z. melken.
Milcher, (-s, mv. Mild/ter) m. bom
-nierm.

Mileh- esser, (

-

essers, rn v. - esser)

m. melketer, papeter m.; -essi,g m. melk
m.; -%arbe v. melkklenlr v.; 2. uit-azijn
melk vervaardigde verfstof v.; -j'arben,
-[arbig bijv. nes. melkwit, rnelkkleurig;
(Juw.) melkwit; -lass, -%isschen o. melk
melkton v., melkvaatje o.;2. (PI.)-vato.,
Z. -glóckchen; -Terkel o speenvarken o.;
-fieber o. (Gen.) melkkoorts, zogkoorts

v.; -/laden m. roomtaart, melkvla v.: -flasclte v. melkilesch v.; -fleisch o. kalfszwezerik n1.; -/lor m. effen of glad krip
o.; -[ran v. melkvrouw, melkboerin v.;
- friesel o. zogkoorts v.; . gang m. (Ontlk.)
chijlvat o.; 2. melkkanaal, zogkanaal o.;
-gebend bijv. nw. melkgevenii; 2. (Pl.)
melksapgevend; -ge/'ass o. melkvat o.,
melkton v., vaatwerk o. voor melk; 2.
(Oatik.) chijlvat,melkvat o.;-geld o.melkgeld o., opbrengst v. van de melk; it. geld
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voor melk; -gelle v. melkemmer m.; melk, hondsmelk, euphorbia v.; -poe/ce —es Salz, inelksuikerzuur zout; -sdure
-geschirr o. vaatwerk o. voor melk; -ge- 4 v., Z. Kulipocke 4'; -porzellane v. melk V. melksuikerzuur o.
v.; -pulver o.melk--witeporclnsh
schwulst V. zweer v., gezwel o. aan de
Mild, ( -er, -(e)st) bijv. nw. (van
o.

(

,

tepels; 2. melkbevattend gezwel o.; -ge- poeier o.; 2. melkafvoerend poeder o.; Ieder), zacht, fijn, lenig; (van metalen),

sic/it o. (gemeenz.) kinderachtig gezicht -piimpe v. borstglas; o., zogpornp v.; -quart zacht, rekbaar, broos; (Bergw.) -er Gang,
o.; -geuwólhe o. melkkelder m.; -gieszer rli. melkkwarts o.; -rahm ni. roonim.; zacht, broos; (van spijzen), f jn, aan
-genal,str!end;(fig.)vanhetwm. melkgieter ill.; -glas o. wit glas, melk- -rahniig (:ij v. nw, roomachtig, boterachwit glas o.; 2. melkglas o.; -glóckehen o. !tig; -reich bijv. nw, veel melk gevende :' t4er &), aangenaam, zacht; (van eene
(PI.) blauw herfstklokje o.; 2. (Heelk.) -reis ni. rijst V. met melk; -rodel ni., Z. straf), zacht, gering, toegevend; -es
wrat v., tepel m.; -grind m., Z. - schor[; Lówenzahn; -róhrclten, -röhrlein o. (Ont- Lácheln, welwilllend, goedaardig; (La-graze v, gruttenmelk v.; -haar o. vlas Ik.) melkbuisje o.; -ruche v. ontsteking kenh.) -e Presse, kleine pers om laken
o.; -- bekommen, haar krijgen.-har,dons V. met slijmdiarrhee; -soft ni. melksap kond te persen en te glanzen; -er Fiirst,
--raupe V. harige rups v.; -ha fen m., Z. o., chijl v.; (PI.) melkwit sap o.; (Gen.) ,goedaardig, welwillend, zachtmoedig,
-lopf; -horn an. melkpis v.; 2. pisvloed chijl v.; —hereitung V. afzondering V. weldadig, vrijgevig; -e Regierung, zacht.
m.; -hans o. melkhuis o.; -haut v. melk- •Ier chijl; -saphir in. helder witte saffier; mild; -er Geber, mild; seine -e Hand
vlies n., room ni.; (van een persoon), in.; -salie v., Z. -schiissel; -saner bije. auflhun, zijne milde hand openen; -e
zeer blanke huid v.; -hirse v. melkgiersi nw. zoo zuurals gestremde mellc; (Schei -' Gaben, milde, groote gaven; -e Sli flunv.; -hut in., Z. -arch, -panne.
k.) melkzuu r; - es Salz, melkzuur zout: gen, weldadige inrichtingen; 2. (w. i.
Milehieht, bijv. nw. rnelkac'itig. -sauger nl. melkzuiger ill.; 2. (Nt. bist.) gebr.) vroom; Ludwig der -e, l oilewijk
naar melk gelijkend; -e Eigenschaft der geitenmelker m.; -sáure v. melkzuur o.; pie Vrome; (gemeens.) - aus andrer Leute
Pjlanzen, melksap geven o. der planten. -schaf n. melkschaap, melkgevend schaalf Seckel, riemen snijdend van eens ander
-rnakle.
Milehig, bijv.nw. melkgevend, melk o.; -schale v. melkschaal v., melkschotel
bevattend; (PI.) melksap bevattend.
m.; - schaoer m., Z. -/ieber; -schnee m. Milde, v., z. ni. zachtheid, fijnheid,
Milch -jaspis, (onb.) m.,Z. ac/tel; (Kookk.) geklotste melk v.; -(s)chokolade teederheid, rek baarheid,liefelíjkheiil,aan-ka/Jee m. koffie v. met melk; -kalb o. V. melkchocolade v.; - schor/ m. melk ;eenaainheid v.; (van metalen), rekbaar
melkkalf, zuigkalf o.; -kalzedon nl., Z.
ziekte), goedaardig -heidv.;(an
dauwworm in..: -vihot--koretv.,slijg
toegevendheid, zachtmoedig, -heidv.;`2
- chalcedon; - /tammer v. lneikkamer v., len tri. hui, wei v.: - schrank m. melkkast
welwillendheid, goedaardigheid,-heid,
melkerij v.; -kanne v. melkkan v.; -kase ^v.; -schiissel m. melkschotel in., melknl ., Z. Rahmkase; -karp%en m. hoorkar- kom v.; -schiralbe v., Z. -.cauger (Nat. vrijgevigheid v.
per m.; -keller m., Z. -gene>lbe; -kern hist.); -sehucantm in., Z. Mi/rh/icy (2. Milden, (nu/dele, gemildet) bedr.
in. room m.; -kessel ni. melkketel ni.; Pl.); -schrrein o. zogofzeirg v.; -schzcester ww., Z. 7nildern.
-kill m. met zure melk toebereide kleef V. zoogzuster v.; -sei/'ev. (Schild.) melk- Milder, (-s, nlv. Milder) in., Z.
-knahe in., Z. -bart (2); -knoten-stofv.; witte zeep v.; -seine v, inelkzeef v., zijg Meiler.
Ut . melkknobbel ni.; -koch nl. (Kookk.)
ni.; it. filtreeren o. van melk; -sieb-doek
Milderer, (-s, m v . Milderer) iii.
gebak o. uit melk en eieren, flensje o., 'o., -siehe v. nlellczeef v., zijgdoek in.: verzachten, trooster, leniger ni.
omelet v.; -kost v., Z. -speise; 2. rnelk- ^ -solen m. voedsterkinil o., pleegzoon m.:
Mildern, (mrlderte, gemildert) bedr.
kosten n1 .; -kraut o. rclelkkruid o.; -speise v. melkspijs v., melkkost m.; ei ww. die Schmerzen -, verzachten, leni-king m. melkkruik v.; -krystall in. hebt die —n, hij houdt veel van melk- gen, matigen, bedaren; eine Strafe -,
i

-

melkwit glasachtig kwartskristal o.; -kü-

bel in., Z. -geile; - kuchen m. melkkoek
m.; -kuh v. melkkoe, melksche koe v.;
-kumnie v., Z. -schá ssel; -kar v., Z. -cur;
-lab o. melkstremsel o., leb of lub v.;
-lamm o. zooglanl o.; -lau bije. nu'., Z.
- warhm; - leder en., Z. -gang.
Milchlich, bije. nw . melkachtig .

Milehling , (-(e)s, mv. -e) ni. zui-

geling m. en v., dier o., dat gezoogd
wordt; it. Z. Sa ugling; 2. (Pl.) kleine
meika.ipernoelje v.
Milch - linse, (-it) v. melk vitte
telschelp v.; - lof/el in. snelklepel, paplepel
in.; -mddchen o. melkmeisje o.; -magd
V. melkmeid v.; -mann ni. melkboer,
melkverkooper m.; -ncarkt m. melkmarkt
v.; -masz o. melkmaat, kan v. melk; -maul
o. (gemeenz.) melkmuil m.; 2. Z. -esser;
-meierei V. melkerij v.; -messer m. melk
-miltel o. tepeldopje o., werk -metr.;
verlichting van het zuigen;-tuigo.er
-mórlel m. met zure melk aangemaakte
kalk v.; -mus o., Z. -brei; - masthel v.,
L. illiesmuschel; -nap[ in. melkkom v.,
melkaap m.; -napfchen (vork!.) o. melk-

kalle o.

Milchner,

kost; -staar in. (Gez.) witte staar v.: verminderen, verzachten; das Welter -,
-slOnder in., Z. -fase; -stein rn melk- Moen bedaren; Eorderungen -, verminsteen m.; 2. wit nlarnier o.; -stern m. deren, matigen, lager stellen; die Slimme
witte vogelmelk v., veldajuin m., aard - , verzachten, verlagen; (Schild.) sine

v.; -stock rn.leeuwentand in.; -stro/it-not
nl. melkstraal rit.; -strasze v. (Sterreek.)
melkweg m.; (Hand«'.) --- in der Hand,
urelklijn v.; -drom ni. stroom m. melk;
-stuck o., Z. -/leisch; -suppe v, melksoep
v., melkkost m., pap v.; (lig., gemeenz.)
unie sine — aussehen, er zeer bleek uit
-topt ni. melkpot in.; -lrank nl.-^zien;
melkdrank rn., melk v. met brandewijn,
advocaat v.; -tuck o., Z. -seihe; -tiinche

V. melkkalk, met melk aangemaakte kalk;

-tan/ce v. Tnelksaus v.; -versetzung v.melkverpla;+tsiug v.

Milchviehzuehttreibend,
bijv. nw. weiden voor melkvee heb
melkbeesten houdende.
-bend,

Mitch - warm, bijv. uw. lauw;
-wasser o. hui, wei v.; -wcarze V. tepel nl.,
pram v.; - Weg m.weg m.der melkvrouwen;

2. Z. -strasze; -weib o., Z. -frau; -trein
01. melkwijn m .; -weisz bijv. nw. melk
als melk; -werk o. zuivel o.,-wit,zo
rnelkkost m., melkspijs, pap v.; -wink-

Furbr -, verzachten, flauwer maken; -des
Mittel, Z. Milderungsmittel; 2. wed. ww.
sick -, zachter worden, matiger worden,
bedaren.

Milderung,

(-en) v., Z. 7nildern;

it. (van het weder), verzachting v., zachter worden o.; (van een eisch), matiging
V.; (van hartstochten), doen bedaren o.;
(van kleuren), verzachting, verflauwing
v.; (fig.) (van eerie uitdrukking), ver
verbetering v.; -sausdruck m.,-zachting,
- o. verzachtende, verschoonende
uitdrukking v., euphemisriie o.; -anti/tel
o. (Gen.) verzachtend middel o.
Milddgebig, ( -er, -st) bijv. en b.
milddadig,nlet
mildheid gevende;-herti,
b
I^ijv. ow. goedhartig, welwillend, welda^lig, liefderijk, medelijdend; -keil V.
t;oeu harti)heid, welwillendheid, lnilddatligheid v., medelijden o.
Mildigkeit, v. zachtheid, mildheid, lnilddadigheid v,, Z. Milde.
Mildiglich, bijv. nw. goedig, liel'-

(-s, toy. Milchner) ice., schaft v. melkbereiding, melkerij v.; derijk, mild, vrijgevig.
Mild-reich, ( -er, -st) bijv. n w.
-wundkraut 0. nluurhavikskruid o.;
Milch-niedel, (-n) v., Z. -ca/tilt; -z!wurz(el) v., Z. -kraut; 2. schorseneer rnildrijk, zeta zacht, zeer toegevend, zeer
-opal ni. naar hars gelijkend in water v.; -zins ui. melkpacht v.; it. belasting liefdadig; - thälig bije. en b. milddadig,
doorschijnend wordend kwarts o.; -pacht van vreemde kraamvouwen; -tucker ni. medledeelzaam, hulpvaardig; —keit v.
mildheid, niilddadigheid,mededeelzaamV. &, Z. Kuhpacht cƒ•; -pelerling m. wilde nielksuiker V.
peterselie v.; -p jlanze v. wolfsrneelk,ezelsMilchzucker–sauer, bijv. nw. 'heid, hulpvaardigheid v.; -lhau m., Z.

Z. Milcher.
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Mehllhau; -zeug o. (Berges.) zachte lei- miltgeest ru.; -facit o., Z. -kraut; -ge- men; (Bord.) minderen, minder steken
(lecht o. (Ontlk.) miltviecht v.; - grimnt - nemen; 2. wed. ww. sich -, afnemen,
steen m.
Milemaler, (-s, mv. Milemaler) darmsband m. (Ootlk.) n^iltligament o. minder worden; der Scicmerz mindert
Mjlzieht, bijv . ow . miltaciltig, op sich, de pijn neemt af, wordt minder.
nl, kapel v., vlinder m .
Mindernadel, (-n) v. (Bord.)
Miljolum, (-s, mv. .Miliolen) o. milt gelijkende .
Milzig, bijv. nw. eerie milt heb - mindernaald v.
puistje, korreltje o. aan het oog, strontje o.
Minderung, v., Z. minder'n; it.
Milit ,r, (-(e)s, mv. -e) in. krijgs- bende, Z. milzsí chtig .
Mi1z -krank, bijv. nw., -suchtig; mindering, vermindering, afneming v.
man, soldaat, militair nl.; 2. (-s) n., z.
Mder -zahl , (-en) v. mincle,•m.kr gsmansstand, krijgsstand in.,krijgs- -krankheil v. miltziekte v.; 2. -sucht;
-kraut o. niiitkruid o., steenvaren v.; heid v., kleinste getal o.; -aeicliert o.
wezen, leger o., troepen m. cnv.
Milit^r-akademie, (-en) v. -lehre v. miltleer, leer v. van de milt; (Alg.) aftrekkingsteeken o.
Mindest(e), bijv. nw. (overti. tr.
militaire academie v.; -ariz m. officier -millet o. middel o. tegen rniltziekte;
van gezondheid; - beamter nn. militair be- -pilaster o. iniltpleister v.; -sa/be v. ruilt- van wercig), winst, kleinst, geringst; er
ambte,krijgsbeambte ni.; -dienst m.krijgs- zalf v.; -schlugader V. niiltslagader v.; hul nicht die - Einsicht, hij heeft niet
dienst, militaire dienst in.; im —e stehen, -stechen o. steken o. van de milt; -slrang liet reinste doorzicht, hij begr ijpt niets;
in dienst staan; zu Militar- und Civil- ro. (Ontlk.) rniltstreng v.; -sticht v. niilit- er iveisz ,richt das -, hij weet volstrekt
diensten geschickt, overal toe geschikt; zucht, zwaar nioedigbetd v .; -stichtty bijv. niets; nicht ina -)i, in het winst niet, vol -grenze V. militaire grens v.; -intendant nw. rr,iltzucihtig, zwaarmoedig; der —e, strekt niet, geenszins; aufs - of zure -ii,
-s'chtling ril. iniitzuehtige, zwaargnoe - op zijn minst , Voor het minst, minstens.
in. krijgsopzichter ni.
Minde rt - biotender, ui. minst Militärisch, bijv. en b. tot den dige m.; - verstop/'ung v. verstopping v .
krijgsdienst behoorend of daarop betrek - van de milt; teelt o. miltpiju, pijn v . aan biedende, laagst biedende in.; - j'ordernd
de milt; -zelle v. miliweefsel o.; -zer'glie- bijv. nw. het rtuirrst vragend.
king hebbende, als soldaat, militair.
Mindestens, bijw. minstens, ten
Mi1it ,r -Oberarzt, (-arztes, mv. derung v. rniltontlediug v.
-á rite) m. chirurgijn - majoor n1.; -orden Mime, (-n, mv. -'n), Mimus, minste, voor liet minst.
m. militaire (ridder)orde v.; -pJlichtig (onb.) rte. kluciitspeler, grappenmaker, Mine, (-n) v, (Berges.) rnijn,steenlbijv. nw. dienstplichtig, tot krijgsdienst pautomtmespeler, pantomimist ut.; it. nrijil, wetaalmijn v.; (Krivasw.) kruit mijn, wijn v.; eine - graben, eene mijn
verplicht; -schule v. krijgskundige school, tooneelspeler, acteur in.
Mimen -dichter, (-dichters, rnvJ. graven; (fig.) heimelijke toeleg ii., versoldatenschool,militaire school v.; -stand
m. krijgsstand, soldatenstand, militaire - dichter) ni. dichter in. van tooneelstuk- borgen middel o.; alle -ti springen lassen,
stand m.; er wird sich dem —e widmen , ken; -jambe v. vrije, ontuchtige jarn be, alle neogelijke middelen aanwenden, alle
hij zal zich aan den krijgsstand wijden; mimijanibe v.; -scitreiber• ru. schrijver middelen in het werk steilen, alle zeilen
-we.cen o. krijgswezen o. in. van tooneelen. bijzetten.
Militz, (-es,mv. -e) m. (PI.) honds - Mimesis, (nub.) v. namaken, na- Minen– ,ste, m. mv. (Mijuw.)
mijntakken ni. wv.; -auge o. rnijnput nl.;
gras o.; suszer -, bies v.; falscher -, spell o . der gebaren.
Minlik, v., z. m. gebarenkunst, ge- -biene v. mijnbij v.; - (runnen nl., Z.
cipergras o.
Miliz, (-en) v. militie, landweer v., berenleer v., gebarenspel o., mimiek v. - schacht; -compass m. wijn(werkers)Mineiker, (-s, mv. Míntilker) m., kompas o.; -oude V. mijnuil m.; -gang
krijesvolk o.
ni. mijngang m.; -gecaebe u., Z. -system;
Millzenzug, (-zug(e)s,mv.-zige) Z. Mime.
Mimisch, bij v. en b. tot de geba- -gratrer in mijngr aver, minwerker lei.;
m. loting v. voor de militie.
' ,( - s) o., z, m, puin o.,af^al
- m., reul;unst, tot de tooneelkunst behooren- -hals ni. mintrechter ni. i n ^,
gangg in. tot
M ill
een mijngang; -herd m. mijnhaard .1i.;
de; -e T n„e, pantomimen v. niv.
opveegsel, vermolmd goed o.
Milli.3rde, (-n) v. duizend mil- Mimosa, (-n) v. kruidje - roer -mij- -kanimer v. ilrijnkamer v., rilijrukelder• m.,
niet o.
kruitkamer v. der mijn; - ladurrg t'. laden
eioen, milliard o.
Minaccioso, bijw. dreigend, op o. eener nnju; -o fon m., Z. -ka;amor; -Taupe
Milliarium, (-s, mv. 4lilliarien)
dreigendere toon. V., Z. -warn; - schacht in. r»ijrlgroef,
o. mijlpaal m.
Millich, (-(e)s, inv. -e) o., Z. Mil- Minaret, (-(e)s, ;rsv. - le) w . inos- mjuischucht v.; -spircne v. ruiterpin v.;
-trickier ii!. rnijntrechter m., mijnnat o.;
keetoreu , witraret in.
Chen (PI.)
Minder, bijv. en b. (vergr. tr. van -warm m. inijuworiu iii.; -zweig n1. wijn l\Zillion, (-en) v. rnillioen o.; tactwerrig) minder, kleiner, geringer; er hal tak rit.
send -en, Z. Milliard.
Millionar, (-s, mv. -e) ni. schat- - als ich, [tij heeft tuintier dan ik; -reich, Miner, (-n) v., Z. Erz.
Mineral, (-(e)s, mv. Mineralien) o.
-,gut, niet zoo rijk, niet zoo goed; die -e
rijk man, millioenair m.
Millionenweise, bijw. bij tuil- Zahl, het kleiner getal, de wiuderheid; mineral o., deitstul', tnijustof v.
s ein ('ruder ast es nicht -, is het niet Mineral-alkali, (-s, iriv. -s) o.
Boerten.
g
gedegen alkali g
Millioner -s, mv . Millioner in. blinder; 2. jonger, winder at ig
blau o. wond
of
( o.;2
)
Minder- breder,, in . m.i' (kerk. o. r^^iniraalbad o.;-erblauw
millioen, mi
. Z. hlillioizr^r.
lli
oental
^.VMjlrose, (-n) v., Milroser, Geseli.) rnin+lerbroeders,F rauciscanen in.
Mineral11af`G, bijv. nw. delfstof(-sers, mv. -ser) m. (Hand.) rnilreis, mv.; -einnahrne V. veiuiinderiig v. der achtig, deifstolfelijk.
ontvangsten; gut bijv. uw. van inindtr Miner4lien -cabinet,(-(e)s,mv.
1000 reis, Portugeesche munt.
Milz, (-en) v. milt v.; die - sticht goede hoedanigheid, niet zo,) goed; -hal -, -e) o., –sarnmlung, (-en) v. kabine
i1tn, de milt steekt hem; 2. (Veea.) geilt - lig bijv. nw. van minder gehalte, van o., verzameling V. van lelfstolleo; kunde
gezwel o. geringere waarde. V. delfsto!'kun^le, kennis V. der delfstoffen.
Milz - ader, ( at) miltader v .; :?. sal - Minderheit, ( en) v. minderheid Mineralisation, ( ere) v. verert sin
g, \ersteellrng v., overgang in. tot een
vatelader v.; -ar znet v. geneesmiddel o. v., geringer aantal o.
Minder -herrsehaft , (-eat) v. mineraal, i ;ineralisatíe v.
tegen miltziekte; -ausschn'itt ui.uitsuijtien
0. der ruilt; -balsam in. balsein ni. tegen boeren raw. mv., welke op rijksvorsten -f Mineralisch , bijv. ow. clelfstoBe► uiltziekte; -beschreibung v. tniltbeschrij- ver gaderingen geene stem hebben; jak -' lik, erts houdend , mineraal.
Mineraliseren, (riineralisirte,naiving v.; -beschwerde, -beschtverung V. rig bijv. nw. minderjarig, onirsondig ;
m.iltziekte, pijn V. in de milt; -blulader v. - -geit v. minderjarigheid, onmondig- neraltsirt) o. ww. vierertsen, versteenen,
overgaan tot leefaal irlitleraliseer en.
rnilthiuedacler v.; -brand rn.ontstekirlg v. heil v.
vair de milt, miltvuur o.; -brucit in. milt - Mindern, (miiiderte, gemindert) Miner! -kermes, (onb.) ni. niet
breuk v.; -drüse v. nailtkleur v.; - eetzaan- bedr.ww.das Eenkommen -, verminderen; zwavelw;.terstof verbonden spiesgla(n)s
dung v. miltontsteking s.; -es..en,, V. die Krá j'te -, verminderen, doen at•rre-1 o.; -h ►•gstall in. delfstofelijk kristal o.
-
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Min.

Mineralgg , (-en, mv. -en) in. erts - vergadering v. der ministers; -crisis in.
kundige, delfstofkundige, rnineraalken- ministerieele crisis v.
ner, inineraloog ni.
Ministerial , ministerie11,
Mineralogie, v., z. ni. delfstof - bijv. nw. uiinisteriëel, van «vege het mikunde, ertskunde, kennis v. der metalen, nisterie, officiëel.
Ministerialen, in, mv. predikanmineralogie V.
Mineralogisch , bijl. en b. delf ten ni. mv., welke zitting hebben in het
delfstofkunde betreffende,-stofkundig,e ministerie of in het consistorie.
mineralogisch.
Ministerium, (-s, mv. MinisleMineral-purpur, (-s) in., z. in. rien) o. ministerie, kabinet o.; - des Inmineraalpurper o.; -quelle v., Z. Miner- nern, der ausivdrtigen Angelegenheiten,
quelle; -reich o. rijk o. der delfstoten, der las/i;, des Handels, minister m. van
delfstoffenrijk o.; - wasser o. mineraal binnenlandsche zaken, van buitenland
zaken, van justitie, van koophan -sche
-water,
bronwater o.
gezamenlijke geestelijkheid v.,-del;2.
Miner — bad, ( - bad(e)s, in v. - bader)
o. mineraalbad

Mir.

Mill.

o.; - kenner in., Z. Mine- consistorie o.
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o.; -sold m., Z. -lohn; -söldner m. hij,
die zich bij een meisje tracht bemind te
maken; -thai v. minnedaad, door de min
ingegeven daad v.
Minniglieh, ( -er, -st) bijv. en b.
aanminnig, aanvallig, beminnelijk, aan
liefelijk, vriendelijk, goedig,-genam;2.
minzaam. teeder.
Minor, ( - s, mv. - e) m. jongere,
kleinere m.; (Red.) tweede term m. eenex
sluitrede.
Minorativ, bijv . nw. licht afdrijvend, oplossend.
Minorann, bijv . nw. minderjarig,
onmondig.

Minorennit ,t,

v. minderjarig

-heid,onrgv.
ralog; -queue V. mineraalbron, gezond
Minister —präsident, ( - en, mv.
v.; -samrtnalung v., Z. Miliera--heidsbron -en) m. minister-president m.; -ralh m. Minori(s)t, ( - en, niv. en) m.
ministerraad in.; -resident in. minister- geestelijke m. die de mindere wijdingen
liensammmiung.
MinQrva s V. Fabelt. Minerva, Pal- resident ni.; -uechsel in. m;nisteriéele heeft ontvangen; 2. minderbroeder, Franverandering v,
ciskanermonnik of geestelijke m.
las, godin v. der wijsheid.
Minerven -fest, (- (e) s, env. -e) Ministrant, ( - en, mv. - en) in. Minorit^t, v. minderjarigheid, onmondigheid V.
o. feest o. ter eere van Minerva; - tempel reisdienaar, koorknaap ni.
Ministriren, (niinistririe, mini- Minotaur, ( - en, mv. - en) in. (Fain. tempel in. van Minerva.
Mineur, (-s, mv. -e), m. mijngra-' shirt) o. ww. den dienst bij de miswaar- bell.) stierniensch, minotaurus in.
ver, mijnwerker, bergwerker, bergman,; nemen.
Minsel, (-s, niv. Mansel) o. poesje,
Miniurn, ( - s) m., z. m., Z. Mennig.. katje o.
mineur m.
Mingel , (-s, rev. Mistgel) o. (Hand.) Minke, (-mm) v. voetangel i:,.; (Sp.) Minuend, ( - (e)s, mv. - e) o., Z.
pinker m.
Abzugszahl.
mengel o., 2 pinten.
Mjngmangeln, (minyntangelte, Minken, (minkle, gentinkt) o. rvn'. Minus, voorz. (Alg.) ruin, minder,
geminymangell) o. ww. stotteren, stame- pinkenspel spelen, met springstokjes spe- verminderd met, minus; 2. o. zelfst.
len; 2. beclr. ww. verminken, Z. ver (onb.) minus, te kort; it. aftrekkingsten.
-stignmel. teeken o.
Miniatur, (-en) v. klein- of fijn
,miniatuurschilderkunst v.;-schilderkunt
Minkenspiel, ( - (e)s, mv. - e) o. Minuskel, ( - n) v. (Schoonschr.)
kleine letter v.
it. afbeelding v., portret o. in het klein; piimkenspel o.
-maler m. kleinschilder, stipschilder, rrriMinne, v., z. m. niin, liefde v.; Minute, (-n) v. minuut v.; zehn -n
niatuurschilder in.; -malerei v. klein - verkehrt die Sinne, de liefde maakt blind; au/ acht Uhr, tien minuten over zevenen;
(fig.) minnelijke schikking v.; die - ver (fig.) oogerrblik o.; (Bouwti., Meetk.)
schilderen, miniatuurschilderen o.
tot eene minnelijke schikking-suchen, minuut v., u. graad.
Minima, (Miniramen) v. kleine noot,
trachten te komen; 2. beminde, geliefde
halve maatnoot v.
Minuten-genuss, (-genusses,
Minime, ( - n, mv. - n) m. (kerk. v.; 3. een visch van het karpergeslacht, mv. -genusse) in. kortstondig, vluchtig
genot o., korte genietin; v.; -glas o., Z.
Gesch.) minste broeder, Paulinermon- cyprinus aspius.
Minne — barde, ( - 7r, mv. - n) m., Logglas; -lien v., Z. Loglien; -rad o. minik to.
Minimen —farbe, ( - n) v. don- z. -stinger; -bourn in. siri um m.; -brief nuutrad o.; -ring m. rninuutring in.;
kere kleur v., donker bruin o.; -faxbig m. minnebrief, liefdebrief in.; -brie/then -(sand)uhr V. minuut -zandlooper m.;
bijv. ow. donkerbruin. !, o., Z. Liebesbriefchen; - dichter m., Z. -uhr v. horloge o., klok v. niet een uiiMinimum, ( - s, fly. Minima) o.' -sunger; -[emmer o., Z. Liebes[euer; -geh- nuutwijzer; -Weiser m. minuutwijzer m.;
kleinste graad rn. van vermindering eenex rend bijv. raw. min begeerend, liefde --werk o. radwerk o. van dery minuut
-wijer;
-zeiyer ni ., Z. -uweiser.
grootheid, geringste, reinste prijs m., eischenml; -gliick o., -gott in., -gótlin v.,
Minutien, Minuterien, v. mv.
kleinste loon o., jaarwedde v., mini- Z. Liebesgluck 4.
burn 0.
Minnehaft , bijv. ow . beminue ► is - kleinigheden, beuzelingen, beuzelarijen
V. rt]v.
Minirameise, (-n) v. werkmier, waardig, aanminnig, aanvallig.
graafmier V.
Minne-hof, (-holes, mv. -hole) Minutlieh , bij«. elke minuut, tel Miniren, (nlinirle, minirl) bedr. m., Z. Liebeshof; -hold bijv. ow. der min kens.
ww. (Vest.) ondermijnen,uitgraven,rnijn- genegen, schoon door ruin; -kuss ni., Z.' Minze, (-7a) v. (verkl. Minzchen o.)
Liebeskuss; -lied o. minnelied o.; 2.lied, (PI.) katje o.
graven, mijnen aanleggen.
Minirer, (-s, mv. Minirer) iii., Z. gezang o. eens minnezangers; -loten in., Mir, voornw. (3e nv. van ich), snij,
-preis in. loon o., belooning v. der aan mij, voor mij; er kant au -, hij kwam
Mineur.
tot mij; - gab er es, hij gaf het (aan)
Minir-eule, (-n) v. graafuil ni.; miry.
Minnen, (minnte, gerninnt) bedr. mij; er kaufte es -, hij kocht bet (voor)
-kunst v. nmijnwerkerskunst v.; -p/lug rn.
mij; ich lachte bei - selbst, ik dacht bij
grondploeg, mijnploeg in.; -spircne v.wíjn- ww. minnen, beminnen.
Minner, ( - s, mv. Minner) (n. min- mij zelve(n); (gemeenz.) - nichls, dir
spin, aardepin v.
niches, zonder complimenten, zonder veel
Minister, ( - s. ruv. Jlirnister) vn. naar, vrijer m.
minister, staatsdienaar, gezant, secretaris' Minnerin, -uien) V. Ininnares, i e - ' omslag.
Mirabelle, (-vu) v. (Tuinb.) kleine
m. van staat, hoofd o. van een departe- minde, vrijster V.
Minne —sang, (-sany(e)s, rnv. roodachtig gele of bruine, ronde pruim,
inent; erster -, eerste minister, president'
in. van den ministerraad, premier om.; - -surnge) in. minnezang ni., minnelied o.;! rnirabelle v.
der Jusli;, minister m. van justitie,zegel- -stinger, -singer ru. minnezanger m., Zwa- Mirabellenbaum, ( - baum(e)s,
bewaardc w.; (in E.) lord- kanselier biselue dichters onder de Hohenstaufen rev. bOïurue) in. rnirabelleboom m.
Mirabilien, V. niv.wonderen. vu onin.; bevollniftlmtigter -, afgezant, gevol- van 1138 tot 1347; -singerei v. de rain
bezingen; 2. wijze v. van zingen der min- derlijke dingen o. mv.
machtigde m.
wiraeuls, bijv . uw., Z. cvunderbar.
Minister-eonferenz, (-en) v. nezangers; (i. k. bet.) slecht minnelied
(

)
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MirLLkel, (-s, mv. Mirakel) o., Z. treurspel o. met lachwekkende toonee-Missbeobaehten, (beobachte'e
len vermengd, blijeindend treurspel o.;
-stein ni. mengsteen in.; -!heil m. heMisanthrop, (-en, mv. -en) nl. stantideel , ingrediënt n.; -toef m., Z.
niennchenhater, menschenschuw, terug- -ge/ass; -tronk m.of -lrc nkchen o,drankje
o., Z. -arz nci.
stootencl mensch m.
Misanthropie, v., z. ni. men - Misehung, (-en) v., Z. mnischen;
Wunder.

Mirte, (-n) v., Z. Myrte.

schenhaat m., menschenschuwheirl v.
it. menging, vermenging v., mengsel o.,
Misanthropiseh,bijv .menschen- mixtuur V.
hatend. men^chenschuw.
Misehungs—fähig, bijv. nw.
Miscellaneen, Miscelienen, mengbaar, Z. misctcbar; - gew icht o. ato
v. mv. me ngelingen v. ►nv.
inengewicht o.; -kraft v. (Sr'heik.) aanMiseharz(e)nei, (-en) v.dr•ankje, trekkingskracht v. der moleculen; - receh hung v, ([lek.) men ingrekening v.;-Iheilr
menecei o., rnixtnrnr v.
1Vlischbar, bijv. nw. mengbaar , te rrr. mv. samenstellende deelgin, bestandketeno. mv. van een mengsel; - ver vermengen; -loeit v. mengbaarheid v.
Misehehe, (-n) v. gemengd hu- rvan^iischaft v. (Sciieik.) verivantschapsmengsel o.
welijk o.
Mischelkorn, (-(e)s) o., z. m. , Miserabel, bije . en b. Z. erbatm-

Z. Mischkorn.

lieh, elend.

Miseheln, (m-ischelte, gemischelt)
bedr. ww. herhaaldelijk en heimelijk
ver mengen, vervalschen.
Misehen, (mischic, gemisc`it) bedr.
ww. mengen, iermengen, dooreenroeren:
Gerste tenter das Korn -, gerct onder of
door het koren roeren: gemischtes Korn,
mengkoren; (Sp.) dieKc,rlen -schulden,
wasschee, (Schild.) die Farben suf dent
Farbebrr.tt -, mengen, wrijven; iii? Gemilde -, verzachten; gem7.cchles Ti'rh,
verschillend gekleurd: ,geniischies Mega!!,
gemengd, onzuiver; Wein -, vervalschen:

Miserere, o., z. m. (Gen.) darm,jicht v.; 2. kerkgezang, miserere o.
(psalm a7).
Misogam, (-(e)s, mv. -e) m. verachter m van het hnwelijk,oude vrijer m .
Misogyn, (-(e)s, mv. -c) tn. vrouweir hater ni.
Mispel, (-n) v. mispel v.
Mispel -baum, (-baum(e)s, mv .
-bc ume) m. mr,l^elboorn nr.; -kern in.

(Gg.) Arzneinrittel -,vervalschen; 2. weel .

ww. sick in elw. -, zich mengen in, zich
bemoeien met; sick in fremcle Händel -,
zich mengen in de twisten van anderen:
er nrischt sich in Alles, hij bemoeit zich
overal mep.
Miseher, (-s, mv. discher) m.,
-in, (-nen) v. menger, vermenger, vervakcher in., menester, vervalschster V.
Miseh farbe, (-n) v. gemengde
kleur v.; -farbiq bijv. uw. bont, veelkernrig; -/leesdi o. (Kookk.) gekr+ride vleeschspijs v., ragout ni.; - fuller o . gemengd
voeder o.; -gefnss o. mengrat o.; -.gerichl
—

mistcelkern, nrisl ► ell>>t v.

Miss — &, (in samenstellingen).
mie, kwalijk, slecht, verkeerd

miss, misbeobachlet) becir. ww. verkeerd
opmerken, zich vergissen; 2. miskennen.
Missbessern, (besserte miss, missgebessert) beilr, w w ,verkeerderbt^teren, slecht verbeteren, verergeren, versl+mn+er•en.
Mjssbieten,(bot miss,missgeboten)
hedr. ww. onr. te weinig bieden, een
verkeerd bod doen.
Missbild, ( (e)s, mv. er) o. mis vormd tech! o., misinasl;te Gurrr v.
-

-

Missbilden, (ncissbilclele, rilissbilriet en genzissbilclet) bede.w. verkeerd
namaken, mis +orrr;en.
Missbildung , (-en) v. roisvorming, misvormdheid v.
Missbilligen, (misshilligle, missbillist en gremissbrlligt) bedr. ow. afkeuren, mi-.prijzcn, wraken, h.?dilien,
cero ► or+lePlen; -^l, +nisprijzeud, afkeurend.
Missbilliger, - in, afkeur^ler in.,
,ifke+rater v., hij, zij die afkeurt, ruis I,rijt L.
Missbilligung , (-en) v. afkeuring, vero^ ► r^leiling, wraking v.
Missbinden, (banal miss, rnissgeburlen) bedr. ww. our. verkeerd binden.
Missbitten, (bat miss, missgebeten) 1s dr. ww. onr., Z. fehlbillen.
Missbleeh , bijv. nw. bleek van
honger, versrlmten, verkleurd.

Missbrauch , (-(e)s, mv. Mis,1VIissaehten, (nri.csaehlele,missge- brouche) in. midpruik o., slechte ge.

acute!) hedr. ww. verachten, miskennen, woonre v.; - von eliv. coac hen, misbruik
gerine schal ten, niet letten op.

n.iken, 2. ontaarding v., onrecht o.,

llrlissaehtung, v., z. m. minach- schending v.
tine. slechte gedachte v .

Missbrauchen,

(niissbrauchte,

Missal, v., Z. in. (Dr ukk .) grootste miss/ranch! en, gecoissbrnueht) ibeilr.ww.
+lruki etter v.
Missal(e), ( -(e) s, rev. -e)o.(Kath.)
misheek, missaal o.
Missandern, (misstinderle, missqf' rrhler t) beilr. ww. slecht veranderen,
giet behoorlijk veranderen.

eiue Sac/ic -, midpruiken, verkeerd ge-

(rnissarlcete, misege -

Missbr uehlich , bijv. en h. mis-

DI ssarten,

Kruik maken van, misbruik maken van;

r io ,ti (Weleen -, schenden, verkrachten,
► nteeren; den Namen Golfes -, mishruiken, ijdel gebruiken; einen Menschen -,
belriegeu.

icrlet) o. ww. ontaardan, nipt gelukken. 1 ► ruiken^l, misbruik makend van, abusief,

verteerdelijk.
Missartung, v. ontaarding v.
o. uit verschillende spijzen bestaand geMissbegrif , (-(e)s, n , v. -e) in. Missbund , (-bungl(e)s, lnv. -bünrecht o.; -geschlechi o. vermengd geslacht, gemengd ras o.; -gelreide a. ge- verkeerde opvat tin„, verkeerde voorstel- drr) in.. Missbindniss, (-es, mv. -e)
o. mish ►rwelijk, huwelijk o. tussehern
nmenrd koren, masteluin o.; -klcump m. link dialing v., verseerd begrip o.
Missbehagen,(beliagtemiss,rnis,c- twee per•snncern van ongelijken stand.
menselklomp, bajert, chaos m.; -born
o., Z. -gelreide; -krvcg m. mengkruik v. llehoctl) nep. ww. mishagen, slecht be- 1Ylisseredit, (-(e)s, rev. -e) o.

vallen; es niissbehayl ihnt, het mishaagt
}+em, hij heeft geen behagen in &.
Missbehagen, (-s) o., z. m. ongenoegen o., verkeerde stemming v., mishagen o.
Missbehagli ch, bijv. ow. wal
mishagen opwekt, onaangenaam, hinder l ijl ; in einer -en Slimmung, in eerre onMisehmaschen, (rnischmaschte. aangename stemming, slecht humeur, in
gemischmaschl) bedr. en o. ww. (ge- -erne kwadehunt.
Missbelieben, (belieble miss,
meenz., i. k. bet.) mengen, vermengen .
rnissbeliebl) o. ww. niet willen, ongenedonreenroeren'.
Mischmascher, (-s, mv. Misch- . -;en zijn.
ma,crher) m., Z. Nischer
Missbelieben, (-s) o,., z. m. onMischmascherei, (-en) v., Z. wil in., ongenegenheid, oir« illighei^l v.
Pdischmasch
Mjssbeliebig, bij v . uw. onbehaaa-

Misehling , (-(e)s, mv. -e) m
(Landh.) Z. Mischfutter; 2. kleurling.
mesties, bastaard m.; it. dier o. van ge +mened ras.
Mischmaseh , (-(e)s, mv. -e) in.
mengelmoes, mengsel, mikmak o., warboel m., verwarring o.; een - von gitten
-und schlechien Sac/ten, mengelmoes.

,

.

.

Miseh platz, (-platzes, mv. -pia—

lijk, niet wi l len ! .

(h au l.)verminderingv., verlies o. van
krediet, kleinachting, mistrouwen, diskrediet o.; in - gefallen, in diskrediet
geraakt; els., jent. in - bringers, van het
vertrouwen berooven, in diskrediet brenren,
Missdeuten en Missdeuten,
(deulele miss eis nmissdeulele, nnis.sg, dt- ulet
en gemiss(le ulet) bedr. 1vw. tuinluiden,
verkeerd uitleggen, verkeerd opvatten,
verkeerd verstaan.
Missdeutung, v. verkeerde uit 'egging, verkeerde opvatting, dwaling,
vergissing v.
Missdienlie11, bijv. nw. niet dieeend, niet dienstig, oudoel_i iatrg, scha ►lelijk, nadeelig.

tze) m. mengplaats v.; -speise v. gemengde
Missbeliebt, bijv. nw, niet be
Missdruck, ( (e)s) m., z. m. rnisdruk o.
spijs v., Z. -fleisch; -spiel o. (Tooneelk.) mind, niet bevallend, weinig gezien.
-

-
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Missdrucken, (druckte mi ss,miss- Missfuhlen, (f iihlle miss, miss- keerd berekenen, het bestek verkeerd
gedrucht) bedr. ww. verkeerd drukken, gesuhll) o. Ww., m, h. mistasten, ver opnemen.
-ker(l
voelen.
slechten druk maken.
Missgissung, (-en) v. (Zeew.)
Missgang, (-gavvg(e)s, mv. -gange) verkeerde berekening v. der vaart van
Missd.nken, Z. miss allen.
Missempfehlen, (enzp/'alil miss, m. val m., wislukking v., niet geluk - het schip, onjuiste bestekopneming v.
missemp/ólalen) bedr.ww.onr. slecht aan - ken o.
Missglaubig, bijv. nw. ongeloobevelen.
Mjssgiiingig , bijv. nw. slecht gaan - vig, otrrechtzinnig, kettersch.
Missgli ek, (-(e)s, r nv. -e) o. onMissempfinden, (emp[and miss,' de, verkeerd gaande, verdwaald.
missempfunden) bedr. ww. oor. kwalijk
Missgebaren, (ge bar mi ss, miss- geluk o., ongunstige fortuin v., niet sla opnemen, verkeerd verstaan, verkeerd geboren) o. ww. our. eerie reiskraam heb - en, mislukken o.
ben, ontijdig bevallen; 2. een monster
uitlegeu.
Missgljicken, (missgluckte, missyluckt en yentissyluckl) o. ww., m. h.
Missen, (missie, gemisst) o. ww., ter wereld brengen.
m. h., Z. /'abten; 2. bedr. ww. etw. -,
Missgeberde, ( - n) v. leelijk ge- !,rislukken, niet slagen, niet gelukken,
schipbreuk lijden.
missen, ontbeeren, niet hebben, beroofd zicht o.
zijn van; dus kano er nicht -, dat kan hij
Missgeber den (sieh), (getier ' Missgbnnen, (niissgónnte, miss.
niet missen, daar kan hij niet buiten; 3. dele miss, nitssgebcrdet) weel. ww. lee- jonnt en yemissyyonnl) bcdr. ww. jeann.
I ijke gezichten zetten, zijn gezicht ver sein Gliich -, misgunnen, benijden, naZ. vermissen.
-trekn. ijverig zijn op, Z. beneiden.
Missernte, (-n) V. mislukte oogst
m., misgewas o.
Missgeberdig, bijv. nw. vertrok - Missgreifen, (gri fj`' miss, missgeMissernten, (erntete miss, miss- ken ui' leeltjke gezichten trekkend, geba- qri//'en) o. ,ww. oor., m. h. nnistasten,
misgrijpen, zich vergissen; (Muz.) vergeerulel) bedr. ww. een slechten oogst een wrakend.
helpen, weinig ontvangen.
Missgebilde, (- bildes, mv. - bilde) keer d aanslaan; (6g.) dwalen.
Mi.sserziehen, (erzog miss, miss- o. urisvurmdheid, ulisuiaaktheitl v.; 2. Missgrifi', ( - (e)s, mv, - e) ni. mis ,lag, misgreep ni., fout v. , dwaling v.;
erzoyen) hedr. ww. oor. verkeerd opvoe- tunneler, gedrocht o.
den, slecht opvoeden, verwennen, ver Missgebot, ( bot(e)s, mv. gebote) (gerneenz.) bok in.; einen - Ihun, Z.
o. gering hod, onredelijk bod o.; eili ►niscgrei/en.
troetelen.
Missgunst, v., z. m. afgunst, warMisserziehung, (-en) v. verkeer - - than, onder de waarde bieden.
de of slechte opvoedrng v.
Missgeburt, ( en) V. misgeboorte, gunst v., naijver, nijd ni., j<<loerschheid
Missethat, (-en) v. misdaad v., miskraam, ontijdige bevalling v ,; 2. on- v.; (Spr.) bessen - leiden dean Mangel,
vergrijp o., urisslag in.; 2. fout v."; (Godg .) voldragen kind o.; it. monster, gedrocht belet, benijd dan beklaagd.
MjssgUnstig, er, -st) bijv. en
o.; (fig.) vine - sur hell bringen, een
zonde, ongerechtigheid v.
b. afguoostig, wangunstig, naijverig, jaMissethater, — in, misdadiger, slecht werk volbrengen.
boosdoener ut,., boosdoenster v.
Missgehen, (ging miss, missge- loer•sch.
Missewencle, (-n.) v. verkeerde gangen) o. ww. our. (oeroud.) misgaan. Missh^glich, bijv. nw., Z. misswending v.,ougelukkige omkeer m.,mis- c erd walen, verkeerd loopeu; 2. Z. miss- f llry.
„

-

!

-

-

-

( -

Missfall , (

Misshall, ( - (e)s, mv. - e) m., Z.
Missgelaunt, bijv. nw., Z. miss- .11issh'lung.

liegen.

lukking v.
-

/'all(e)s,

mv. [alle) m.
-

noodlottig geval, ongelukkig voorval o.; launig.
2. orttijilie bevalling, miskraam v.
Missgeschaffen, bijv. nw. mis Missfallen, (naissfiel,missfallen) o. voririil, nirsinaakt.
ww. Jenin. -, u ► ikliageri. niet bevallen,
Mlssgeschick, (-(e)s, mv. -e) o.
onaangenaam zijn; es naiss/illl ihnn hier, i)Ílgeiulc, kwaad gesternte o., tegenspoed
het bevalt herti tiler niet; 2. beleedrgeu, In., nootll-,ttigheid v.; lurch cie senderhares -, door een vreemd, noodlottig toekweteen, aanstoot geven.
Missfallen, ( - s) o., z. m . afkeer ] val.
m., natevredenheid v., misnoegen o.
Missgeschmack, (-(e)s ) n1 ., z
Missfallig, bijv. nw . tnrslhagend . m. wansmaak in.
onaanrieria<irn, aanRt()otelijk, onweikoin,l Missgeschopf, 1, - (e)s, mv. - e) o..
ongaarne; -es Qetragen,ona aongename ma z. P'l issge burt .
-heit v. onaauaenaauiheid , aarr -nier;
Míssgestalt, (-en) v. wangestalte ,
misnoegen o.; 2. Z.-stoelijkhdv., misruaakttteid , ntrsvorrnddheid v.; 2. wis
wezen, gedrocht, monster o.
miss fallen.
-vorml
Missfarbe, (-n) v. onaangename Missgestaltheit, v. misvormdkleur, vale he kleur v.
[leid Iuisiivaakthhei l V.

Misshandeln, (handelle miss,
niissgeftandlelt) o. ww., m. h. verkeerd
handelen, mis handelen.

Misshandeln, (missliandelle,naiss-

handelt) bear. ww. eisen Mensci en ,
^nisl ► audelen, plagen, kwellen; jens. mit
LVorte n -, beleedigen, kwetsen.
-

Misshandlung, (veroucl.) Z.misshandeln (o. ww.); it. verkeerde hande+i ng, zonde v.

Misshandlung, (-en) v., Z. missltandeln (beclr. ww.); it. mishandeling,
kwelling, plagerij v., (Ger.) beleediging,
mishandeling

v.; eine - eriragen, slechte

bel ► anileling ondergaan, eene tnishandeiing verd^rren.

Missheirath, ( en) v . mishuwe Missgestal.ten, (geslallele miss. lijk o., mesalliance v.; eine - th-un, Z.
slecht geverfd, verbleekt, verschoten, van rn.is.eycstallel) bedr. ww. misvorwen, mis inischeiral hen.
Missheirathen, (heiralhele miss,
eere Or1:iangenacue kleur.
oaken.
Missfassen, (/%assle miss, ?nissge- Missgestaltet, missgestal- mni .csgehe iratlret) o. ww., m. h. een tnisfas.^l) bear. ww. misvatten, verkeerd. tig, bijv. nw. wa.rstaltig, misvormd. htiwt!lijk aangaan.
IVtisshellig, bije. nw. wanluidend,
onhandig aangrijpen; 2. Z. naes.cverslehen. altkola iii, leelijk, slecht ;ebouw^l.
Missfolgern, (Potgen ie nmis s, mis.c- Mjssgaataltung, ( ent) v.,Z.:lliss- wanklinkend, ontstemd; (lig.) o,teenig,
met eensgezind; - sein, niet eens of emge`ol,yerl) bear. ww. slecht best iiten,Í gest ll.
verkeerde gevolgtre kkingen celaken.
Missgestimmt, bijv . uw., Z. ver eens zijn, in oneenigheid leven.
Misshelligkeit, v., z. m. wanM ssform, ( en) v. onaangename slina ►nl.
vorm. gebre kkige, vor m m.
M ssgestirn, (-(e)s, mv. -e) o luidenillieid v.; (lig.) oneenigheid v.,
?

-

,

Missfarben, — farbig, bijv. nw.

-

-

-

-

Missformen,

(mis.cfornite, miss - ! ong wckig gesternte, ongeluk, noodlot o.

twist in.

forint ) heir. ww., Z. missge slallen .
Missgetbn, ( - (e)s, r nv. - e) o. wan- Missilien, V. mv. dingen o. mv.,
welke weggeworpen, prijs gegeven worMissformig , bijv. nw. tnlsvormdi, klank ui., vvaugelnid o.
Missgewàehs, (-(e)s, mv. -e) o. Jeu.
misurisskt.
Mission, (-en) v. zending v., last
Mi -2sfrommen, (fronanite miss, rniscevas o., toon terachtig gewas o.
Missgissen, (gisste miss, missge- m., opdracht, volmacht v., missie v.
misspe /rondnat) o . cow. mislukken, bederMissioná^r, (-(e)s, mv. -e) m. zen ..
clisst) bedr . ww. (Zeew.) de vaart verven, niet baten, schaden.
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deling, bekeeringsgezant, geloofsbode, Missmi thig, ( -er, -so hij v . uw. - in ,jens., in elw. seizen, wantrouwen
misrnoedig, moedeloos, droevig,ontmoe - stellen in; - negen gegen einep, iem. wanheidenbekeerder, missionaris m.
MissiQnsanstalt , v. inrichting digd, pruilend; -keil v., Z. Missmulh. trouwen, op zijne hoede zijn.
Missortig, hijv. nw. met op zijne
V. voor zendelingen, zeudelinggenootMisstrauisch, bijv. nw . unistrou schap o.

Missjahr, (-(e)s, mv. -e) o. jaar
o. van misgewas, jaar o. van hongersnood, ongelukkig jaar o.

Misskauf, (-(c)s, mv. Misskl v fe)
m. kwade koop, miskoop m.
Misskaufen, (k au[le miss, missgekau ft) o. ww., m. h. misknopen, een
miskoop, een kwaden koop doen.

Misskonnen, (missk;anntc, misskanni) bedr. ww. onr. miskennen, ver keerd beoordeelen, niet naar waarde
schatten.

Misskonntlich, bijv. nw. mis -

kennend, verkeerd beoordeelend.
Misskor^ntniss, (-c) v. dwaling,
vergissing, geringschatting v.
Missklang, (-hlang(e)s,mv.-klánge) m. wanklank m., dissonant v., valsch
akkoord o.

`Missklingen, (Hong miss, missklungen) o. ww. onr., m. h. slecht klinken, wanluiden, een valsch akkoord vormen.
Mísskram, (-(e)s, inv. -e) ni., Z.
Miss fall.
Misskredit, (-(c)s) m., z. m., Z.
Misscredil.
Misslaune, (-n) v. slecht humeur
o., kwade luim v.
Misslaunig, misslaunisch,
bijv. en b. ontstemd, in kwade luim, ver
-drietg.

Misslaut, ( - (e), mv. - e) m., Z.
Missklang.

Misslauten, (laulele miss, missgelautet) o. ww., Z. naissl^lingen.
Misslautig, bijv. nw. wanluidend,
niet stemmend.

plaats staande, verplaatst,verlegd, verzet.
Missparig, hijv. nw. niet parend,
niet hij elk. passend, geen paar vormend.
Misspickel, ( - picl,°els, mv. -pickel) o. (beng«.) artsenijsteen to.
1Vtissrathen, (missrieth, nzissralhen) o. ww. onr., m. s., Z. misslingen;
11. bedr. ww. onr. mis raden, verkeerd
of slecht raden; 2. jens. -, slecht raden,
slechten raad geven; jemn. eliv. -, ontraden, afraden.

stap doen.

Misstreue, v., z, m. ontrouw, ongetrouwheid, kwade trouw v.

Misstritt, (-(e) s, mv. -e) m. val

stap, verkeerde stap m.; 2. (fig.) Z.-sche
Fehllrill, Versenen.
Missreehnen, (reclinele miss, Missurtheil, (-(e)s, mv. -e) o.
missgerecltnel) o. ww., m. h. misrekenen, verkeerd oordeel o.
zich vergissen met rekenen.
Missurtheilen, (urt heilte miss,
Missrechnung, (-en) v. misr e- missgeucrtheill) o. ww., m. h. verkeerd
kening, fout v. in de rekening, dwaling v. oordeelen.
Missruf, (-(e)s) m., z. m. kwade! Missverbinden, (verband miss,
naam in., heruchtheid V. 1 missverbunden) bedr. ww. verkeerd ver
slecht vereenigen; 2. wed. Lvw.-binde,
Missschafen, (scha/'. miss, missgescha %/'en ) o. ww. onr., Z. inissbilden. sick -, Z. missheiralhen.
Missschall, (-(e)s,mv.-e) m.wan-' Missvergnugen, (-s) o., z. rn.
geluid o., Z. Miss/tall.
ongenoegen, misnoegen o., ontevreden
onaangenaamheid v.; it. teleurstel -heid,
Missschallen, (schallle miss,missgesc/ralll) o. \vw., ni. ic., Z. missklingen.'
-Iingv.
Missschatzen, (schalzle miss,
Missver gnugt, bijv. nw missnissgescleUzl) bedr.ww.misschatten,niet noegd, ontevreden, ontstemd, teleurgenaar waarde schatten.
steld; -es Leben, onaangenaam.
Misssehieszen, ( schoss miss,miss- Missverhalten, (-s) o., z. rn.
geschossen) o.ww. onr., Z. jehlschieszen. wangedrag, slecht gedrag o.
Missschlag, (-schlag(e)s, mv. Miss'verhaltniss, (-e) v. ver -schlage) to , Z. Fehlschlag.
kecrde verhouding, ongelijke verhouding,
Missschwö ren, (scheur miss, ongelijke evenredigheid, onevenredig
onaangename verhouding,-heidv.;2
nrissgeschworen) o. ow. onr., m. h. ver
-kerdofs'alch kwade verhouding v.
zweren.
Missschwur, ( - schwacr(e)s, mv. Missverh ltnissm^szig, bijv.
- schwiure) m. valsche eed m.
nw. onevenredig, in verkeerde verhouMissstand, ( - (e)s, mv. Missstd nde) ding.

m. misstand m., Z. Uebelstand.
Miasverstand, (-(e)s) m., z. m.
Missstndig, bijv. nw. slecht slecht verstand o.; 2. misverstand o.,

Missleiten, (missleilete, niisslci- staande, in geene goede verhouding
let en gemisslettel) bedt. ww. misleiden, staande; (fig.) ongunstig, ongelukkig.
op den verkeerden weg brengen ,bed negen. Missstellen, (steltre at missMissleiter, (-s, mv. Missleiter) m. gestelll) bedr. wo. verkeerd plaatsen,
misleider, bedrieger m., die iem. van den misplaatsen; (fig.) Z. enislellen.
rechten weg afleidt.
Missstimmen, (siimnnile miss,
Missleitung, ( - en) v. op den ver - missgcslimmt) bedt. ww. slecht stemkeerden weg brengen o.

wend, wantrouvt'end, argwanend, ergdenkend, achterdochtig; - gegen sich selbst
sein, zich zelve(n) wantrouwen.
Misstraten, ((rat miss, missgelreten) o. ww. onr., m. S. een verkeerden

men, verkeerd stemmen, ontstemmen;

misvatting, oneenigheid v.; hier wallet
ein - ob, hier heerscht een misverstand.

Missverstandlieh, bijv. nw.

aan

een tnisverstand onderworpen, van een
misverstand afhankelijk.

Missverstandniss, (-(e)s, mv.

-e) o., Z. Missvers t and.

Missverstehen,

(verstand m iss,

Missleitung, ( - en) V. misleiding, (fig.) ontstemmen, in verkeerde stem- misi'erstenden.) bedr. ww. our. mis ver

verkeerd verstaan, verkeerd be--stan,
mi ng brengen, ontstellen.
Missstimmig, bijv. nw. slecht of grijpen, zich vergissen, verkeerd opvat
eene onderneming), gewaagd, twijfelach- verkeerd stemmend, ontstemd; (tig.)
-ten.
tig, gevaarlijk, bedenkelijk, onzeker, ne- slecht gestemd, in kwade luim.
Misswachs, (-es, mv. Misstcdchse)
Missstimmung, v., z. m. ver - m. reisgewas o., mislukte oogst in., mis telig, kritiek; ein -er Augenblick, gevaarlijk; -e Zeil, netelig, bedenkelijk; es keerde stemming, valsche stemming v.; groeien o., misvormdheid v.; (Landb.)
Z. Missjahr; 2. Z. Unkraut.
sieht - mil ihm aus, het ziet er beden 2. (fig.) kwade luim v.
leem uit, zijne zaken zijn in-kelijmt
Misston, ( - tom(e)s, mv. - tone) rn. Misswaehsen, (words miss, missgcwachsen) o. nw. our. verkeerd groeien,
een neteligen toestand; it. hij is gevaar- valsehe toon, wanklank m.
Misstónen, (lome miss, nsissge- mis groeien; sic ist sehr niiss,(le.cachsen,
lijk of bedenkelijk ziek; -er Handel, Pozeer misvorm! geworden.
sten, gewaagd, gevaarlijk; es würde sehr - lónt) o. ww., Z. missklingen.
sein jetzt dahin zu gehen, gewaagd; -keil Misstonig, bijv. nw., Z. misshellig. Misswahl, (-en) V. verkeerde
Missthun, (nmissthat, missthan) o. keus V.
V. gewaagdheid, gevaarlijkheid, beden kelijkheid, onzekerheid, neteligheid v., Ww. our., m. li. misdoen, slecht hanMisswi,hien, (uwe hlte miss, missdelen.
gewulall) o. ww., m. h. slecht kiezen,
gevaar o.
Misstrauen,(missiraute,misstraul) verkeerd kiezen.
Misslangen, (misslang, misslungen) o. ww. oar., m. s., Z. missglucken. o. ww., m. ta. jemn. -, mistrouwen, wan- Misswerfen, (waif miss, mis.sgeMissmuth, (-(e)s) m.. z. m. mis trouwen, niet vertrouwen.
uvor/'en) bedr. ww. our. mis werpen, mis
moedeloosheid, droefheid,-moedigh,
Misstrauen, (-s) o., Z. m. mis - gooien, slecht gooien of werpen; 2. (van
trouwen, wantrouwen o., argwaan m.; dieren), ontijdig werpen of jongen.
ontmoediging v., gepruil o.

bedriegerij v.

Mlsslich, ( - er, - st) bijv. nw. (van

luit.
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Misswirken, (wirkte miss, miss• Mistler, (-s, mv. Mistier) m., Z. u doen ?; - einero Kinde schwanger sein,
gewirkt) o. ww., m. h. slecht werken Misteldrossel.
zwanger zijn; - einero Kinde niederkom.verkeerd werken.
Mistlerstich, (-(e)s, mv. -e) m, men, bevallen van &; - etw. zufrieden,
beschiz/'ligl sein, tevreden, bezig zijn met;
Misswirkung, (-en) v. verkeerd merelvangst V.
uitwerksel, verkeerd of ongelukkig geMist — melde, ( - n) v. stinkende - elw. Eertig werden, klaar komen met;
volg o.
melde v.; -monat m. Juni v., hooimaand ich halte es - der Toch.ter, ik houd het,
Misswollen, (2vollte miss, missge- v.; -pin/it m., -p/faze v. mestpoel, mest - ben liet eens met &; - einer Sache zu
wolll) o. ww. onr., Z. ubelwollen.
kuil m.; -pilz m., Z. -blatterschwamm; Ende kommen, klaar komen met; - folM sswort, ( tvorl (e)s, mv. wurter J -reich bijv. nw. rijk in mest, veel mest genden Worten, met de volgende wooro. woord o. van eene valsche of slecht gevende; -scha u fel v. mestschop v.; -sig- den; was will er - seinem Gelde coachen ?,
gevormde afleiding, wmnluidend woord o, rcal o. mistsein, mistsignaal o.; -stall, wat wil hij met zijn geld doen ?; er soli
Misswuehs,(-wuclises,mv.-?vi chse; -stdlte v., - strofa o. mestvaalt, mestplaats flair nicht - dieser Sache kommen, hij moet
v.; -trage v., Z. -bahre.
mij daarvan niet spreken; - dem Essen
m., Z. Misswachs.
Mistral, ( (e)s, mv. -e) m. noord - au/' jent. wanten, met het eten op iem.
Misswurf, (-(e), mv. Misnvurfe)
m. verkeerde worp in.
westenwind m. in zuidoostelijk Frankrijk. wachten; es ist aus - ihnt, het is niet
Misszeiehnen, (zeichnete miss, Mist -vogel, (- vogels, mv. - vogel) hem gedaan; 1I. bijw. mede, ook; gepen
missgezeichnel) bedr. ww. verkeerd tee- m. roestvogel m.; - wagen m. mestwagen Sic -?, gaat gij mede ?; er war - dabei,
kenen.
m.; - wasser o., Z. jauche; -zeichen o., hij was ook er bij; das dient, hilft - zu
seiner Be/reiung, dat helpt ook &; - im
Misszug, (-(e)s, mv. Misszuge) m. Z. -signal.
valsche trek m.; (in een gelaat), onaanlicit, voorz. (met den 3en nv.) met, Rat/ic sitzen, ook of mede in den raad
gename trek m.; (Sp.) verkeerde zet m. mede, ook, door, van, in, aan, onder, op. zitten; - unter, hierheen, daarheen; it. nu
Mist, ( (e)s,mv. e) m.(Zeew.) mist, tegen; er ging mil ihm, hij ging met hem; en dan, van tijd tot tijd; it. gedeeltelijk;
nevel m.; 2. drek, mest m., uitwerpselen vereinigen Sic lhre Bitten - den meiniyen, es lief etw. Falschheit - unter, er liep een
o. mv.; (Landb.) mest m., bemesting v. voeg uwe beden bij de mijnen; etw. - sick weinig valschheid door; - nichten, vol
niet, in het geheel niet.
-strek
Mist-bad , (-bad(e)s, mv. - beider) nehmen, iets medenerven; eines - dew
Mitaltester, ( sten, mv. Mitulo. (Scheik.) mestbad o.; -bakre v. mist- andern thun, het eerie met het andere,
haar, mistberrie v.; -baucr m. mestboer beide te gelijk doen; 2. etw. - einander teste of die Mttált.esten) m. eerste m. na
m.; -beet o. laag V. mest, broeikast v., theilen, met elk., onder elk. deelen; Aeltrt- den oudste, mede (le oudste.
broeibak m., broeibed o.;—deckev. broei - lichlceit - jemn. haben,overeenkomst hebMitanbringen, (brachte mil an,
kastdekking v.; -- /'ooster o. broeikast - beu met, gelijken op; iels hake gleiches mitangebracht) bedr. ww. oor. einen Zug
venster o.; — kasten m. broeikast v.; Recht - ih.nt, ik heb hetzelfde recht als ^ in einer Rede -, inlasschen, roede aan
-voern.
- beller m. boerenhond, bandhond m.; hij; S. sic/t - jemn. schlagen, streiten,
-bier o. bier o. als loon voor liet mest - vechten, strijden met of tegen; 4. - etw.
Mitanfassen, (fasste mil an, milrijdJen; -blatlerschwanarn m. mestblad - behaftet, begaafd met; eigit Schi ft' - Sal. angefasst) bedr. ww. ook aanvatten,
zwam o.; -breit o. plank v. op den mest- dalen, met soldaten bemand; ein Hafen mede aanvatten, helpen aanvatten.
kuil m.
- Honig, pot in. (met) honi(n)g; 5. - helMitangeklagter, nl., Z. MilbeMistel, (-n) v. (Pl.) mistel, maren - ler Slimme, met eene heldere stem, luid klagier.
tak ni., mistelboompje o.; -beere v. wis- einena Worte, in één woord; --kels;
Mitanzeige, (-n) v. (Gen.) medetelbes v.; -drossel v., -fink, - ziener m. Vorsatz, niet opzet, opzettelijk; - Beding, aanwijzing v.
op voorwaarde, onder voorwaarde; - Kla-' Mitanzeigend, bijv. nw. medemistelvink m.
Misten, (mistele, gemistet) o. ww., qen anfangen, beginnen te klagen; - aanwijzend.
m. h. eirek loozen, mest maken; (Valk.) lachendern Munde, lachend; - aller Macht,
Mitarbeiten, (arbeitete mit, milrommelend ontlasten, drijten; 2. bedr. uit alle macht; - golem Gewissen, met gearbetreil) 0. WW., m. h. medewerken,
ww. den mest wegnemen, Z. ausmisten; een goed geweten; - Eile, in haast, haas wedearbciden, samenwerken.
- Erstaunen, met verwondering,-tig;
(Landb.) eist Fold -, mesten, bemesten;
Mitarbeiter, -in, medewerker
3. onp. ww. (Zeew.) es mislel, het mist, verbaasd; - dew Hute aut dent Kop fe, met m., medewerkster v., medearbeider m.,
is mistig, nevelachtig, er valt mist.
den hoed op het hoofd; - Recht besitzen, medearbeidster V.
Mister, (-s, nov. Mister) m. mest met recht, rechtens; - Einem Male, - Eins, Mitarbeitung, v. medewerking,
-knechtm. op eenmaal, eensklaps; 6. met, door mid- samenwerking v.
Mist - fink, (- f nlcen, mv. - /roken) del van, met behulp van; - der Ellc Mitaufseher, -in, medeopzichm., Z. Berg fink; (fib.) Z. -hammel; -fliege, messen, met de el meten; - dein Finger ter m., medeopzichtster v.
Mitbeamter, (-ten, mv. -ten) m.
V. mestvlieg, strontvlieg v.; -for/ce v., Z.'I abivischen, met, door middel van &; -Babel; -[uhre V. mest rijden, vervoeren den Auger sehen, met, door middel van ambtgenoot, ambtsbroeder, collega m.
o. van den mest; -gauche v., Z. -jauche; S; - Ge'vall, met of door geweld; - baaMitbeauftragter, (-ten, mv. -te
-grebe v. mestkuil, mestpoel, roestput rem Gelde, comptant; - Gottes Hulfe, met of die Milbeuuflragten) m. medegelastigm.; -haken iii. mesthaak m.; - hammei m. Gods hulp; - Rath and That jemn. bei - de, medecommissaris m.
Mitbedienter, ten, mv. Mitbe(Nat. pist.) Z.Bergfink; (fig.) wor.^ig per- stehen, iem. met raad en daad bijstaan;
soon ni.; (Volkst.) smeerpoets, morspot - Dank annehmcn, in dank aannemen; diente of die Mitbedienten) m. medebem.: hauJen m. mesthoop m., mestvaalt - kalteni Blute, in koelen bloede; - Feuer diende m., Z. Mitknecht.
Mtbeflissen, bijv . nw. zich mede
v.; -hitze V. (Scheik.) mestwarrnte v.; stad Schwert, te vuur en te zwaard; Farben malen, in kleuren schilderen; - er op toeleggende, mede zijn best doende
-hof m. mestwerf, mestvaalt v.
Mistig, bijv. en b. mistig, nevel Eisen beschlugen, met ijzer beslaan; - voor. mede naarstig, ook vlij tig.
UYetter, het is reistig-achtig;es Korn besden, niet koren bezaaien; - Hau[en
Mitbegehren, (begehrte mit, mitf^ontnien, in menigte, met hoopen aanko- begehrt) bedr. ww. ook begeeren, mede
weer; 2. met mest beklad, morsig.
Mist j auche, (-n) v. aalt v., mest - m en; 7. met, tegelijker tijd; - ndchstem, begeeren; 2. o. Ww. begeeren of verlanwater o.; - leef/er m. mestkever, stront ;gemeenz.) binnen kort; - Tages Anbru- gen mede te gaan.
Mitbegleitung, v., z. m. mede !trekkever m.; -karre v., - karren-kevr, ;he, met het aanbreken van den dag; m. roestkar, vuilniskar v.; - kasten m. - deco Abende, tegen den avond; - dew begeleiding, vergezelling V.
Mitbegreifen, (begrifff mil, mitmesthok o.; -;orb m. roestkorf m.; -kraut Schlage '12, op den nHddag, 's middags
o., Z. - melde; -lache v., Z. -p[utze; - lader, )in I2 uur; - diesen Worsen ging sic, begriffen) bedr. ww. oor. mede opnemen,
—in, mestlader m., mestlaadster v.; -lake lit zeggende, rot deze woorden &; 8. er onder begrijpen, mede rekenen, medevas hat er - Ihnen vor ?, wat wil hij met tellen; mitbegriffen, er onder begrepen.
v., Z. -jauche; -leiter v., Z. - breit.
-

-
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Mitbeklagter, ( ten, rnv. te of sammlliche -,burgers ni . mv ., burgerij v. t-en) o. ww. our., m. S. medevaren, medie Milbelclaglen) m. medebeschuldigde, Mitburgsehaft, V . gemeenschap - derïjden.
Mitfahrt, (-en) v. medevaart, gepelijke borgtocht m.
medeheklaade m.
Mitbekommen, (bekam mit, mit- Miteavent, ( - en, mv. - en) m. me- zamenlijke vaart v ., gemeenschappelijke
tocht m.
bekomrnen) o. ww. onr., in. h.. medekrij - dezekerheid v.
Mitfangen, (fing mit, mitgefangen; er bek-;am viel Geld mil, bij kreeg' Mitchrist, ( - en, mv. - en) in. me,yen) bedr . ww . our. medevangen, geveel geld mede, men voorzag hem goed; dechristen rn.
van geld.
Mitehristin, (-en) v. medechris- wneenschappelijk vangen.
-

-

Mitbelehnen, (belehnie mit , reil belehnl) bedr. ww. mede -beleenen, gelijktijdig beleenen; der Milbelehnte, medebeleende.
Mitbelehnsehaft, (-en) v. (L .een w.) gelijktijdige beleening v.
Mitbelehnung, v. gelijktijdige
beleening , medebeleening v.
Mitbericht,

(-(e)s,

mv. -e) m.

gelijktijdig bericht, bij een ander gevoegd bericht o.

Mitbesehenkter,

(-

ten,

rev. -te

of die -tern) m. medebegiftigde, mede

tin v.

Miteontrahent, -in,

Mitfasten, (fastete mit , sn1.itgefamedecon - stel) o. ww., m, h. ook vasten, mede -

tractant m. en V.

vasten.

Mitdasein, ( - s) o., z. ni. mede-

Mitfechten, (focht mit, miigefochten) o. ww. onr., m. h. medevechMitdasein, (war mit da, mi.ldage- ten, ook vechten, medestrijden.
Mitfechter, ( - s, mv. Mit[echter)
cvesen) o. ww. onr. mede aanwezig zijn,
m. niedestrijder, strijdgenoot, strijdtnakook tegenwoordig zijn.
Mitdienen, (dienre mit, mitge- ker m.
Mitfeiern, (feierle mit, milgefeiert)
dient) bedr. ww. mededienen, ook diebedr. ww. medevieren, ook vieren.
nen; 2. dienen met.
Mitdiener, — in, medeknecht m ., Mitfliegen, (flog mit, mitgeflogen)
0. ww. onr., in. s. medevliegen, gezamederneid v., medebediende m. en v.
Mitdurfen, (durfie mit, mitge- meirlijk vliegen.
aanwezigheid v.

-ërfgenam.
Mitbesitz, (-es) ni., z. ui. itiede- durft) hedr. ww. onr. (gemeenz.) mede- Mitfolgen, (J'olgte mit, milgefolgl)
- mogen, verlof hebben om mede te gaan; o. ww., m. s. mede volgen, ook volgen.
bezit., getneenschappelijk bezit o.
Mitfressen, (frass mil, mitgefresMitbesitzen, (besass mit, mitbe er darf mit, hij mag medegaan.
sessen) beds. ww. our. mede - bezitten, Miteigenthurn, ( - (e) s, mv. Mil - sen) heir. ww. medeëten, medevreten.
eigenruimer) o. medeëigendow o., megemeenschappelijk bezitten.
Mitbesitzer, — in, medebezitter , debezitting v.; 2. gemeenschappelijk ei -'
medeëigetraar in., medeëigenares v.
gendom o.

Mitbeten, (belete mit, milgebelet)

Mjteigenthumer, -in, niedeeigenaar rn., medeëigenares V.

bedr. ww. rnedebidden, zijn gebed ver
-enigmt.

Miteigenthumlich, bijv. en b.

Mitfreude, v., z. m. onderlinge
vreugde v.
Mitfreuen (sich), (freule mit,

mitgefreut) wed. ww. zich medeverheugen, zich ook verheugen.

Mitfi.hlen, (fulcliemil, nzitgefuhll)

Mitbevollmäclitigter, m. me- medebezittend, in gemeenschappelijk ei- bedr. en o. ww. medegevoelen, overeen
degev olinachtigde m.

gevoel met, sympatliiseeren.-stemni

gendom.

Miteinander, bijw. met elkander,

Mitfiihren, (f uhrie mit,mitge[uhrt)

mil, milbeworben) wed. ww. onr. sich um te zamen, gezamenlijk.
eine Sadie -, mededingen, medestreveu' Miteinfallen, (fel mit ein, mitnaar, medevragen om.
eingetallen) o. ww. onr., m. s. (Gez.,
Mitbewerber, -in, mededinger Nat.) medeïnvallen, samenvallen.
m., riiededtngster v., sollicitat m. en v.,
Miteinfallend, bijv. nw. niedeïn concurrent ni en v.
vallend sarnenvallend.
Mitbewerbung, v. mededinging,! Miteinflieszen, (floss mit eipa,
concurrentie v.
miteingeflossen) o. ww. onr. mede inMitbewohner, — in, medebewo - vloeien; ein Worl in eire Rede - lassen,
ner ni., medebewoonster v.
laten invloeien, met een woord melding
Mitbezahlen, (bezahlte mit, mit- snaken van, reppen.
bezahlt) bedr. ww. medebetalen, zijn
Mitella, (onb.) V. zwachtel, ver aandeel betalen.
handdoek ni.

bedr. ww. medevoeren, met zich mede voeren; Sand mil sich f teren, (van rivleren), aanvoeren, medevoeren; (lig.) einen
libel -, iern. slecht behandelen.

Mitbewerben (sich), (beivarb

.

,

Mitgabe,

(-n) v. gift, huwelijks -

gift v., uitzet o.

Mitgahren, (gohr Anil, initgegohren) o. ww. our., rn. h . gisten met .
Mitgast, ( - (e)s, mv. Mitgaste) m.
medegast, d ischgenoot in.
Mitgeben, (gab mil, milgegeben)
bedr. ww. our. jema. einen Brief -, me-

degenen; eirem Madchen etw. -, mede mit, mitgeboten)
Mitelnpinden, (entpfand mit, geven, als uitzet geven .
Mitgeborene, ( - n, niv. - n) in.
bedr. ww. our. medegelasten, tegelijk milempfunden) bedr. ww. onr. medege-

Mitbieten,

(bot

gebieden.

voelen, deelnemen in.

Mitbitte, (-n) v. gemeenschappeMitempfindung, v.,Z. Mil.gefiihl.
lijk verzoek o.
Miterbe, (-n, uiv . - n) m .,Miter Mitbluten, (blutele mit, mitge- , bin, ( -neg) v. me+leërfgenaam m., meblulel) bedr. ww. (fig.) eveneens den deërfTenarne V.
dood ondergaan.
Miterben, (erbie mil , milgeerht)
Mitbringen, (brachie nail, mitge- bedr. ww. mede erven, ook erven, erbracht) bedr. ww. our. eine Person, ein ven met.
Pferd -, medebrengen; Obsi-, medebrenMiterbsehaft, ( - en) v. deelheb gen, aanvoeren; 2. als uitzet of huwe- hen o. aan eene erfenis; 2. recht o. der
lijksgoed medebrengen; das Mitgebrachte erfgenamen op eene nalatenschap.
einer Frau, uitzet, huwelijksgoed o.
Miteroberer, ( - s, mv.Miteroberer)
Mitbruder, (-bruders, rnv. -brü- m. deelgenoot m. in eene verovering.
der) m. medebroeder, broeder m.; 2. Mitessen, (ass mit, mi^gegessen)
ambtgenoot, confrater, collega m.
bedr. ww. onr. medeeten; wollen Sie -?,
Mitbuhler, —in, Z. Nebenbuhler 4-. wilt gij medeeten; 2. eten met.
Mitburge, (-n, mv. -n) m. mede - Mitesser, ( - s, mv. Mitesser) m. me
deëter, dischgenoot m.; 2. vetwormpje;
borg, tweede borg m.

en (-n) V. tijdgenoot m. en v.

Mitgef ahrte, (-n, mv. -n) m.,
Mitgefáhrtin, (-nen) v. gezel, makter, kameraad m., gezellin, vriendin v.,
lotgenoot m. en v.

Mitgefangener, in. medegevangene m.

Mitgefu.hl, ( - (e)s) o., z. m. medegevoel o., sympathie v., medelijden o.
Mitgehen, (ging mit, milgegan gen) o. ww. our., m. S. medegaan, gaan
met, vergezellen, begeleiden, medereizen; (gemeenz.) das geht noch grit, dat
kaa er nog bij doorgaan; (Scherts.) etui.
- heiszen, wegnemen, kapen.

Mitgehi lfe, ( - n, mv. - n) m.,Mitgehulfin, ( - neg ) v. helper m., help-

ster v., Z. Milarbeiter.
Mitgeld, (-(e)s, mv. -er) o., Z.
Mitewig, bijv. en b. medeëeuwig; Mitgabe.
medehurgeres v., stadgenoot m. en V.
Mitgenieszen, (genoss mit, mitMitbLrgersehaft, V . eigenschap -keu v. medeeeuwigheid v.
V. van medeburger of stadgenoot; it. Mitfahren, (fichr mit, mitgefah- genossen) o. ww. our., m. h. medege-

Mitbttrger, —in, medeburger m.,

). (in het gezicht).
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nietjn, in het genot deelen, deel hebben
Mithïn, bijw. derhalve, dus, bij ge- ( -Iers, mv. Eter) m. medeklank, mede
a an het genot.
klinkbr m.
volg, gevolgelijk.
Mitgenoss, —in, medegenoot ni. Mithridijt, (-( e)s, mv. -e) m. Mitlauten, (lautele mil, milgeen v., gemeenschappelijke genieter m., tegengift o.
lautel) o. ww., m. h. medeklinken, zijn
genietster v.; (Rechtspr.) consorte m.
Mithi lfe, (- n) v. medehulp v., klank vereenigen met; -der Buchstabe,
en V.bijstand m.; (Gen.) ondersteuningsmid - Z. Millauter.
Mjtgenossensehaft, v. gemeen- del o.
Mjtleben, (lebte mil, milgelebl) o.
schappelijk genieten of genot o., deel- Mjthut, (- hut(e)s, )nv. -Bute) m., ww., m. h. in gemeenschap leven, tijd Z. Koppelhut.
hebben o. aan het genot.
genoot zijn van.
Mitgenuss, genusses, mv. -ge- Mithi ter, —in, medehoeder m., Mitlebende, (- n, mv. -n) m. of
niisse) m. gemeenschappel ;k genet o. medehoedster v.
(-n) v, tijdgenoot m. en v.
Mitgeriehtsherr, (- n, mv. -en) Mitiggntia, v. env. (Gen.) ver- Mitlegatar, (- s, mv. -e) m., —in,
m. mederechter m.
zachtende middelen o. inv.
(-nen) v. hij, zij, die deel heeft aan een
Mitgesehäfts—ítihrer, —tri,- Mitinhaber, —in, medeëigenaar legaat, medegelegateerde m. en v.
m., medeëigenares v., Z. Mitbesitzer.
ger, m. medegelastigde m.
Mitlehren, (lehrlemit,milgelehrt)
Mitgesehápf, (- (e).s, mv. -e) o. Mitinteressent, (- en, mv. -en) bedr. ww. medeonderwijzen, te gelijk
medeschepsel o.
m. medebelanghebbende m.
onderwijzen; 2. eine Wissenscha[t -, te Mitgesell, (- en, mv. -en) m. met- Mitjagd, (- en) v., Z. Koppeljagd. gelijk onderwijzen.
gezel, kameraad, makker, corupagnon m. Mitjagen, (jagtc mii, milgejagt) Mitlehrer, (.rers, mv. -rer) m.
Mitgesellin, (- nen) v. metgezel- bedr. en o. WW. medejagen, deelhebben medeleeraar, medeonderwijzer m.
lin, vriendin v.
aan eene jacht.
Mitlehrersehaft, V. al de onMitgespann, (- (c)s, mv. -e) o. Mitkaiser, (- s, mv. Mitkaiser) in. derwijzers en onderwijzeressen eener
span o.
medekeizer, tegenkeizer in,
school &.
Mitgewinnst, (- es, rnv. -e) in. Mitk mpfen, (kamnp[te mit, mil- Mitleid, (-( e)s) o., z. m. medelij
gemeenschappelijke winst v.
ge/camp/I) o. ww., m. h. medestrijden, den, mededoogen o., deelneming v.; Mitgift, (-en) v., Z. Milgabe.
' medevechteu, gemeenschappelijk strij- mil jenin. haben, medelijden hebben
Mitgläubiger, m. geloofsgenoot den.
met; ich habe áuszerst - mil ihr, ik heb
ni.; 2 medeschuldeischer m.
Mitkauf, (-( e)s, mv. Milkáufe) m. innig medelijden met haar; Bich zuur Mjtglied, (-( e)s, mv. -er) o. lid o., medekoop, gemeenschappelijke koop ni. bewegen lassen, zich door medelijden ladeelgenoot, aandeelhouder in., collega, Mitkäufer, (- s, cnv. Mitkáu/er) in. ten bewegen.
ambtsbroeder n1
medekooper m.
Mitleiden, (- s) o., z. m., Z. MiiMitgliedsehaft, v. nietlelidniaat- Mitklagen, (klagle nail, milge- leid.
schal, o.
klagt) o. ww., m. h. medeklagen, ook
Mitleiden, (lilt mil, mitgelilten)
Mitgreifen, (gri/f mijl, mitgegri f- klagen, zijne klachten vereenigen met; o. ww. onr., m. It. medelijden, in het
fen) bedr. ww. oar. medegrijpen, gelijk (Rechtspr.) medeklageti, medebeschul- lijden van een ander deelen, medelijden
grijpen met.
digen.
hebben of gevoelen met; (Gen.) te gelijk
Mitgrundherr, in., -schaft, "., Mitklger, -in, medebeschul- lijden.
Mitgutsherr, m., -schaft, v., Z. diger m., medebeschuldigster v.
Mitleiden-heit, -schaft, v. geMilherr (2), Milherrschaft (2).
Mitklang, (- klang(e)s, mv. -klán- lijk lijden, gemeenschappelijk lijden o.;
Mithaben, (halte mil, milgehabi) ge) in. medeklank ni., gelijkluidend- 2. gemeenschappelijke hartstocht m.; 3.
bedr. ww. onr. medegebracht hebben, beid, overeenstemming v.
zur - ziehen, in het lijden doen deelen.
ingebracht hebben, ruedegenomen heb - Mitknecht, (-( c)s, mv. -e) m. 'Mitleide(n)s— Werth, —wttrben, bij zich hebben; der Wind hal sei- medeknecht, medebediende ni. dig, bijv. nw. medelijdenswaardig, benen Hul nail, heeft zijn hoed mrmedegeMitkneter, Iers, mv. -tcr) m. klagenswaardig, medelijden verdienend.
nomen.
hakkersknecht tn.
Mitleider, (- s, nlv. Mitleider) m.
Mithalten,(heelt 9nit, niilgehalten) Mitkommen, (kant mnii, milge- medelijder m., hij die ook lijdt; 2. mebedr. ww. our. niiedehouden, deelnemen; kommen) ro. ww. onr., n1. h. medekomen, delijden hebbende persoon, medelijden( lig.) jems. Partei -,van iems. partijzijn; aankomen. de in.
sine Stunde -, ook les nemen, les nemen Mitkánnen, (konute mil, initge- Mitleidig, er, -st) bijv. en b.
inet; sine Zeilung -, gemeenschappelijk konnt) o. ww. oar., in. h. medekunnen, medelijdend, mededoogend, deerlijk, elhouden; ich halte snit, ik doe snede.
kunnen inedegaan.
lendig; seien Sie doch -, heb toch medeMithelfen, (half mil, nlitgeholfen) Mitkriegen, (kriegtc snit, mitge- lijden; sine -e Handlung, daad v. van
o. ww. oar., m. h. bei etst. -, medehel- kriegt) bedr. ww, (gemeenz.) Z. milbe- medelijden; - ansehen, medelijdend, vol
pen, medewerken, hulp verleenen.
kommen; 2. o. ww., in. h. medestrijden, medelijden of mededoogen; -e Seelen,
Mithelfer, —in, medehelper in., medeoorlogen, ook oorlog voeren.
medelijdend, menschlievend; -keil v. gemedehelpster v., medeplichtige m. en v. Mitkrieger, (- g e ?•s, mv. -ger) in., neigdheid v. tot medelijden.
Mitherausgeber, (-bers, mv. Z. Milkamp%er.
Mitleidlos, bijv. nw. zonder me-her) m. (van een werk), rnedefiitge-f Mitkundig, bijv. uw. beken ] met, delijden, onmeedoogend.
ver m.onderricht van, bedreven in.
Mitleidsbezeigun
( - en) v.
Mitherr, (-n, mv. -en) in. (van M Mitlaeheln, (tachelte snit, mitge- betuiging v. van deelneming, condoleaneene zaak), medeëigeuaar, compagnon, lashell) o. ww., m,, Ir. ook glimlachen. tie v., rouwbeklag o.
deelgenoot in,; 2. (Lee u w) medeleen - Mitlaehen, (lachte mil, mitge- Mitleidsvoll, bijv. nw. vol mede r lacht) o. ww., m. h. medelachen, ook lijden.
heer ni.
Mitherrsehaft, (-ere) v. roede- lachen, lachen met.
Mitleiern, (leierle mil, mitgeleiert)
regentschap o.; 2. (Leeuw.) medeleen - Mitlassen, (liesz mit, milgelassen) o. ww., m. h. medeneuriën, medezingen,
heer m., medeleenvrouw v.
bedr. ww. onr. (gemeenz.) laten mede- medespelen.
Mitherrsehen, (herrschte mit, gaan,
Mitlenken, (lenkte mil, mitgemitgeherrscht) bedr. ww. mederegeeren, Mitlaufen, (lief' nuit, mitgelaufen) lenkt) bedr. ww. medebesturen, mede
-medbstur.
o, ww. oar., m. s. medeloopeu; der Hund richten.
Mitherrseher, —in, mederegent, zst .niitgelau/en, is me(d)egeloopen, met Mitlernen, (lernie mit, mitgelernt)
medebestuurder in., mederegentes, me- ons geloopen.
bedr. ww. medeleeren, te gelijk leeren;
debestuurster v.
', Mitlaut, (-(e)s, mv. -e) .-lauter, 2. meer leeren, er bij leeren.
-

(-

:

(-

(-

,
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M;t1esen, (las mit, mitgelesen) o.
aw. onr., m. h. medelezen, Iezeir met
tem.; 2. eine Zeitung -, geabonneerd zijn
op & met.
Mitleser, —in, medelezer in., medelezeres v., hij, zij, die met iem. leest,
geabonneerd is op.
Mitloben,

(lobte mit, mitgelobt)

bedr. ww. ook prijzen, medeprijzen.

Mitloeker,,

lockte mit, milgelocki)
hedr. ww. met zich lokken, medelok
(

-ken.

Mitlöffeln, (lofelte snit, mitgelóffelt) bedr.. ww. medeéten.
bsehen, (lóschie mit, mitgeMitl
lbscht) bedr. ww. medelossen.
Mitlosen, (loste mit, mitgelost) o.
ww., h. medeloten, medetrekken.
Mjtidg;en, (loste mit, mitgelöst)
bedr. ww. medelosmaken; 2. medelossen,
afschieten; 3. ein Pfand -, medeïnlosseu,
ook vrijkoopen; 4. medeontvanger, medebeuren.
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Fieber hat ihn sehr mitgenommen, de Mitreiszen, (riss mit, mitgerissen)
koorts heeft hem sterk aangetast; der bedr. ww. onr. mederukken, medeslee Krieg hal dieses Land sehr milgenommen,
heeft & zeer verwoest; 2. (fig.) doorhaLen, berispen; diese Schrift ist gewallig
mitgenommen worden, is hevig doorgehaald, gecritiseerd; it. so etw. ist wohl
mitzunehmen, zoo iets is wel te doen,
daarmede kan men zich wel tevreden stel
iets is wel meetenemen, daar--len;it.zo
van kan men partij trekken.
Mitnieten,(nietete mit,mi(genietet)
bedr. ww. einen Nagel -, medeklinken,
medehechten.
Mitnippen, (nippte mit, mitgenippt) bedr. ww. medeproeven, even aan
den mond zetten.
Mitpachter, (- s, mv. Mitpachter)
m. medepachter m., Z. Mitmiether.
Mitpanschen, (panschte ntil, mitgepanscht) bedr. ww. mederoeren,dooreenkletsen, dooreenmengen.
Mitpapern, (paperte mit, mitgepaperi) o. ww., m. h. medebabbelen,
meepraten.
Mitpfänden, (p`ándete mit, mitgep /tindl) bedr. en o. ww. medeborgen,
mede als pand nemen.
Mitpfieger, (-s, mv. Milp jleger)
m., —in, nen) V. medevoogd m., me-

pen, wegsleepen.

Mitreiten, (rilt ntil, milgeritten)
o. ww. onr., m. S. mederijder.
Mitreizen, (reizie mzt, mitgereizi)
bedr. ww. inedebekoren, door verleiding
inedesleepen; it. medeprikkelen.

Mitrheder, (-s, mv. Mitrheder)
m. (Zeew.) medereeder m.

Mitrhederei, ( -en) v. (Zeew.)
gemeenschappelijke reederij v.
Mitrichter,

(-iers,

mv. -ter) ni.

mederechter, ambtgenoot m. van een
rechter; 2. bijzitter, assessor m. bij een
gerechtshof.
Mitsammt, bijw. benevens, geza-

meiilijk.

Mitsaufen, (sod`'

mit, mitgeso(fen)

bedr. ww. our. (Volkst.) medezuipen.

Mitsehall, (-(e)s) m., z. m. weerklank m., weerklinken o.
Mitschicken, (schiekte mit, mitgeschickt) bedr. ww. medezendeu, mede sturen; schicken Sie ihm auch die Kar -

Mitmaehen, (machte mit, mitgemacht) bedr. ww. mededoen, doen zoo
ten mit, geef hem & mede.
als anderen, van de partij zijn, volgen;
Mitschieszen, (schoss mit, mitAlles -, zich aan alle genoegens overgegeschossen) o. ww. onr., m. h. mede ven, voor zich zelven niets ontzien, alles
schieten, gemeenschappelijk schieten.
mededoen; Moden -, volgen; sie macht
Mitsehiffen, (schiffie mit, mitgemit, (Scherts.) zij doet ook mee, zij is
schif t) o. ww., m. h. medevaren.
devoogdes V.
zoo preutsch niet.
Mitmacher, (- s, mv. Mitmacher) Mitpfiegerschaft, v., z. ni. me- Mitsehiffs, bijw. (Zeew.) dwars;
devoogd ij, gemeenschappelijke voogdij v. das Ifuder -!, tiet roer dwars.
m. lustige klant, pretmaker m.
Mitmaeherin, en) V. vroolijke Mitpfuschen, (p[uschle mit, °nit- Mitsehlaehten, (schlachtetemit,
gep/uscht) bedr. ww. medeknoeien, in mitgeschlachiet) bedr. ww. medeslachvrouw, pretmaakster V.
ten, tegelijk dooden.
Mitmagd, mágde) v. medemeid, gemeenschap knoeien.
Mitschl fer, ( -Iers, mv. -[er) m.,
meid v., die met eene andere in hetzelfde Mitplaudern, (plauderte mit, mitgeplaudert) o. ww., m. h. inedebabbelen,' —in, (-nen) v. slaapkameraad, slaap buis dient.
wakker m., bedgenoot, bijslaap m. en v.
Mitmehrer, (- s, mv. Mitmehrer) meekletsen, medepraten.
Mitsehleichen, (schlich mit, mitin. (Alg.) standvastige of bekende factor Mitprediger, (-s, iriv. Mitpredieener onbekendegrootheid,coëfficiënt m. ger) in. medepredikant, hulpprediker m. geschlichen) o. ww. onr., m. s. inedesluiMitmeister, (- s, mv. Mitmeister) Mitpropfen, (propfte mit, niitge- pen, ter sluik medegaan.
m. medemeester, collega m. van een prop/t) bedr. ww. medeënten, ook den Mitsehleifen, (schleifie mit, mitgeschlei ft) bedr. ww. reg. metlesleepen;
stop er op zetten.
meester.
Mitmenseh, en, mv. -en) in. Mitraehein, (rachte mit, mitge- eire Stadt -, slechten; 2. (schuif mit, mitrácht) bedr. ww. medewreken, mede yeschliffen) bedt. ww. onr. ein Messer -,
medemeusch, evennaaste m.
medeslijpen, tegelijk slijpen; 3. medeMitmiethen, (miethete mit, mit- wraak nemen.
Mitradern, (ráderte mit, milge- glijden.
gemiethet) bedr. ww. medehuren, geMitschleppen, (schleppie mit,
r a dert) bedr. ww. mederadbraken.
meenschappelijk huren.
Mitra$'en, (raffle mit, milgerait) mitgeschleppt) bedr. ww. met zich sleeMitmiether, Mitmiethsbedt. ww. medenemen, medegrijpen, me- pen.
mann, m. medehuurder m.
Mitschmausen, (schmauste mit,
Mitmbgen, (machte mit, mitge- derukken, medesleepen.
Mitreehnen, (rechnete mit, mii- milgeschmaust) o. ww., m. h. medesmul mocht) o. ww. onr., m. h. medemogen,
gerechnet) bedr. ww. medetekenen, me- len, deelnemen aan een feestmnaal.
lust hebben om mede te gaan.
Mitmuskel, (- s,mv.-n)m.(Ontlk.) detelien, er onder berekenen; nicht mit- Mitschreiben, (schrieb mit, mitgerechnet, niet meegeteld, niet meegere- geschrieben) bedr. en o. ww. onr. mede geymeenschappelijke spier v.
Mitmi seen, (musste mit, mitge- kend; 2. rekenen met, mederekenen, hel schrijven, medewerken aan een geschrift.
rekenen.
Mitschreien, (schrie mit, mitge-pen
musst) bedr. ww. onr. (gemeenz.) ver
Mitreden, (redete mit, mitgeredet) schrien) o. ww. onr., m. h. medezijn om mede te gaan, moeten-plicht
bedr. en o. ww., m. h. medespreken, zich schreeuwen, tegelijk schreeuwen.
medegaan.
Mitsehuld, (-en) v. medeplichtig
Mitnahme, (- n) v. medenemen in het gesprek mengen.
gemeenschappelijke schuld v.-heidv.;2
Mitregent, ( -en, mv. -en) m., -in,
o., medeneming V.
Mitnehmen, (nahm mit, mit- (-nen) V. mederegent m., mederegen- Mitsehuldig, bijv.nw. medeplichtig, ook schuldig; der, die -e, medeplichgenommen) bedr. ww. onr. eine Per- tes V.
Mitregentsehaft, v. medere - tige m. en v.
son, einen Hand -, medenemen, met zich
Mitsehuldner, (-ners, mv. -ner)
nemen; Bucher -, medenemen; der Wind gentschap o.
nahm ihm den Hut mit, de wind nam Mitreisen, (reiste mit, mitgereist) m. medeschuldenaar m.
zijn hoed mede; nehmen Sie mich doch o. ww. medereizen, reizen met, op reis Mitschü1er, —in, (-nen) V. medeleerling m. en v., schoolkameraad,
snit 1, neem mij toch mede!, laat mij als vergezellen.
het u belieft meegaan!; (fig.) jem• -, Mitreisender, (-den, mv. -de of schoolmakker m., schoolvriendin v.
Mitschutzherr, (-n, mv. -en) m.
mishandelen, bedotten, voor den gek hou die -den) m. medereiziger, reisgezel, reismedebeschermheer m.
maken, ongelukkig maken; das-denarm makker m.
(-

(-

(-

(-
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Mitsehwester, (- n) v. zuster v. -,um den - herum,tegen den middag,tegen 's avonds 8 uren -schichter m. (Bergw.)
Mitsegeln, (segelle mil, mitgese- 12 uren; zu - essen, zijn middagmaal mijnwerker m., die van 's middags 12
geit) o. ww., m. h. medezeilen, medeva- gebruiken, dineeren; - machen, aan tafel tot 's avonds 8 uren werkt; -schlaf at.,
ren. zijn, het middagmaal gebruiken; (fig.) -schláfchen o., -sch1ummer m., Z. -ruhe;
Mitsein, (war mit, mitgewesen) o. der - des Lebens, de middag, het schoon- -schmaus m., Z. -mahl; -seile v. zuid ww. onr. medebestaan, ook bestaan; 2. ste tijdperk o. &; 2. (Aardr.) Zuiden o.; zijde v.; -sonne v. middagzon v.; -speise
(gemeenz.) van de partij zijn, te zamen dieses Land liegt gegen -, ligt naar het v. middagkost ni., middageten o.; -slunde
zijn, medezijn. Zuiden. v. middaguur o.; -tafel v., Z. -mahizeit;
Mitsenden, (sandle mit, mitge- Mittagen, (millagte, gemiltagt) -thau m. middagdauw m.; -tisch m. midsandl) bedr. ww. onr., Z. mitschicken. o. ww., m. h. middag worden; es mit- dageten o., middagmaal o.; uur den Mitsiegen, (siegte mil, mitgesiegt) tagt, het wordt middag, het is bijna beijemn. halten, in den halven kost zijn
bij; einen — halten, open tafel houden;
o. ww., m. h. medeoverwinnen,gemeen- 12 uur.
schappelijk overwinnen. Mittagessen, o., Z. Mittagsessen. -uhr v. zonnewijzer m.; -volk o. zuideMit9ingen, (sang mil, mitgesun- Mittagig, bijv. en b. op den mid- lijk volk o., bewoners in. van het Zuigen) o. ww. onr., m. h. medezingen, het dag geschiedend, omtrent te 12 uren ge- den; -wind m. zuidenwind m.; 2. midgezang begeleiden. schiedend. dagwind m.; -zeche v. middagmaal o.,
Mitsollen, (sollte mil, mitgesollt) Mitta►glich, bijv. en b. zuidelijk; middagkost in.; -zeil v. middag m., 12
o. ww., m. h. mede moeten gaan, mede die -e Sonne, de zuiderzon. uren; -zirkel m., Z. -kreis; -warts bijw.
moeten vertrekken. Mittags, bijw. 's middags, om 12 zuidwaarts, naar het Zuiden.
Mitspeisen, (speiste mit, mitge- uren,ten 12 ure(n);wirhaben-den Tisch Mitte, (- n) v. (van eene ruimte),
bei ihni, wij eten, gebruiken ons mid- midden o., middelste gedeelte, middel speist) bedr. ww., Z. nulessen.
Mitspielen, (spielle mil, mitge- dagmaal bij hem; er kam gerade -, hij punt o.; sick in der - zwveier Sachen bespielt) bedr. ww. medespelen, spelen kwam precies om 12 uren. finden, zich bevinden te midden van of
met; (Muz.) begeleiden; 2. o. ww., m. h. Mittags–blume, (- n) v. mid- tusschen; gegen die - der Nacht, tegen
medespelen, deelnemen aan het spel; dagsbloem v.; -brod o. middagsbrood, middernacht; in die - treten, in het midjemn. libel -, iem. leelíjk beet hebben, brood bij het diner; -essen o. middag- den gaan; - des Leibes, middellijf o.; in
mishandelen, bedotten. eten, middagmaal, diner o.; das -- ein- der - durchschneiden, middendoorsnijMitspieler, ( -Iers, mv. -Ier) m. nehmen, het middagmaal gebruiken, di- den; (Wap.) (van een wapen), midmedespeler,speelkameraad,speelmakker, veeren; -fernrohr o. (Sterrenk.) verre- den o. van het schild; 2. (fig.) einer aus
speelgenoot m.; 2. deelhebber m. in een kijker m. om den doorgang der zon & unserer -, een uit ons midden, een van
spel; (Muz.) begeleider m. waar te nemen; -/ldche v. zuidelijk vlak ons; die - des Aprils, half April; richtige -,
Mitspreehen, (sprach mit, mit- o.; (Sterrenk.) vlak o. van den meridi- juiste middelweg; die richtige - hallen,
gesprochen) bedr. ww. onr., Z, milreden; aan; -gang m. wandeling, boodschap v. den middelweg houden; die - nur frommi,
it. zijn gevoelen zeggen, zijn gezag doen tegen den middag; (Berges.) in de rich- de middelweg is de beste.
gelden. ting van het Zuiden loopende gaanderij Mittel, (der, die, das mjttle),bijv.
Mitsprengen, (sprengle mil, mil- v.; -gast m. dischgenoot, gast m. bij het nw. in het midden gelegen, middelst,
gesprengl) bedr. ww. ein Feslungswerk -, middagmaal; -gebet o. (Kath.) gebed o. middelbaar; der mitllere of -ste Finger,
mede doen springen. op den middag te bidden, nonen v. mv.; de middelvinger m.; der mitllere of -ste
Mitspringen, (sprang mil, mitge- 2. Z. Tischgebel; - ge/itde o., -gegend v. Bruder, broeder tusschen twee andesprungen) o. ww. onr. medespringen, te zuiderstreek v., Zuiden o.; 2. zuidelijke ren in, betrekkelijk den, leeftijd de tweegelijk springen. streek v.; -geldut o. middagklok v., gelul de van drie broeders; das mittlere Zet Mijtstand, (- es, mv. Mitslande) m. o. om twaalf uren; man hort das ---, men alter, middeleeuwen v. mv.; von millstaat m., die de souvereiniteit met eene hoort het 12 uur luiden; -gesang m. lerer Grösze, van middelbare grootte;
andere deelt; 2. medelid o. der staten. danklied o. na den maaltijd; -gesellschaft mittler Weile of Zeil, middelerwijl, inMitstiften, (stifleie mil, milge- v. gasten m. mv. aan een middagmaal; tusschen.
stiflet) bedr. ww. ook stichten, tegélijk -glocke v., Z. -gelaut; -gluth v., Z. Mittel, (- s, mv. Mittel) o. middel
stichten. -hitze; -hell bijv. nw. zoo klaar als de o.; (Nat.) middelpunt o., middelste geMitstifter, –in, medestichter m., dag; -helle v. helderheid v. op den mid- deelte, hart o.; einer aus unserm -, Z.
dag; -hitze v. warmte, hitte v. van Mille; das - des Landes, het midden, het
medestichtster v.
Mitstimmen, (stimmte mit, mil- den middag; -höhe v. (Sterrenk.) zons- hart; (fig.) das - hallen, den middelweg
geslimmt) o. ww., m. h. medestemmen, hoogte v.; -kost v. middagkost m.; houden; sick in's -schlagen, legen, in's
aan de stemming deelnemen, mede zijne -kreis m. (Sterrenk.) middagcirkel, me- - treden, als bemiddelaar tusschenbeide
stem uitbrengen; 2. (Instr.) medestem- ridiaan m.; -kuste v. zuiderknst v.; -lager komen, zijn gezag doen gelden; 2. midmen, tegelijk stemmen; it. overeenstem- o. middagmaal, diner o.; -land o. zuide- del, hulpmiddel o.; versuchen Sie ein
lijk land o.; -lánder m. bewoner m. van - dieses zu thun, sic zu befriedigen, bemen.
Mitstreiten, (strill mil, milge- een zuide!ijk land;-ldndisch bijv. nes. zui- proef een middel om, tracht haar &; es
stritten) o. ww. onr., m. h. medestrijden, lelijk, van een zuidelijk land; -lang. v. gibl hein - dieses zu thun, er is geene
deelnemen aan den strijd, zich in den zuiderlengte v.; -licht o. volle daglicht mogelijkheid; (Scheik.) mechanische -,
twist of strijd mengen. o.;?-lied o., Z. -gesang; -linie v., Z. -kreis; mechanische middelen o. mv.; aujlósende
Mitstreiter, –in, medestrijder -luft v. zuiderlucht v.; it. middaglucht -, oplossingsmiddelen; gegenwirkende -,
m., medestrijderes v., bij, zij, die deel- v.; -mahl o. middagmaal o., middag- tegenwerkende middelen; 3. Z. Geld,
neemt aan den strijd, krijgskameraad, maaltijd m., diner o.; ---zeil v., Z. -essen; Vermogen; it. vermogen, talent o.; bei -n
-messe V. (Kath.) hoogmis v.; -milch V. sein, gegoed zijn, vermogen of geld hebkrijgsmakker m.
Mitstudent, (- en, mv. -en) m. middagmelk v.; -nelke v. namiddagan- ben; 4. (Gen.) geneesmiddel, huipmidmedestudent m. jelier v.; -pol m. zuidpool v.; -prediger del o.; - gegen das Fieber, middel o. teMitsi ndigen, (sundigle mit, mil- m. predikant m., die de middagpreek gen de koorts; 5. (Bergw.) Z. Masse; it.
gesundigi) o. ww., m. h. medezondigen, houdt; -predig+, v. middagpreek v.; -punkt (veroud.) Z. Zunfl, Verein.
zondigen met, gemeenschappelijk zon- m. (Sterrenk.) zuidpunt o.; -quartier o. Mittel–aehse, (-n) v. ( Art.) midmiddagmaal, diner o.; -rube v. middag- delas v.; -ader v. (Ontlk.) middelste
digen.
Mittag, (-( e)s, mv. -e) m. middag, slaap m., middagslaapje, dutje 0.;— hal- ader v.; - aller o. middelbare leeftijd m.;
noen m., midden o. van den dag,12 uren; ten, een middagslaapje doen; - schicht v. (Tijdr.) middeleeuwen v. mv.; -állerlich
am hellen -e, op den vollen middag; gegen (Bergw.) arbeid; m. van 's middags 12 tot bijv. nw. middeleenwsch; -antiqua v.
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(Drukk.) augustijnletter v.; -art v. wid- Mittel–galopp, (-( e)s) in., z. m. klankverzachting v., middelmatig geluid
delsoort v., tusschensoort v.; -arlig bijv. (Rijk.) middelgalop, gebroken gang m. o.; -laud(er) m.. letter v., klank m., welke
nw. middelsoortig, hybridisch, gemengd, van een paard; -gang m. middelbare de klankverzachting ondergaat of den
bastaard; -bahn V. middelweg m.; -bal- gang, gemiddelde of gewone gang m.; 2. Umlaut krijgt; -leinwand v. huislinnen,
ken m. dekbalk m. op de grootste breed- middelgang, gang m. van het midden; 3. linnen o. van middelmatige qualiteit;
te van het schip aangebracht; -band o. (Ontlk.) middelgang m., hoofdkanaal o.: -lerche v. woudleeuwerik m.; -linie .
vlegelband m.; (Art.) (van een kahon), -garn o. garen o. van middelmatige dik- lijn v. van tiet midden; (Aardr.) Z. - kreis;
tappendekplaat, flap v. te; -gallung v. middelsoort v.; (Spraakk.) (fig.) Z. -slrasze; -loct o. (Biij.) midMttelbar, bijv. nw. middellijk, -- der Zeiltvórter, onzijdig geslacht o.; delzak m., gat o. in het midden; -los
middelbaar, indirect; eine -e Ursache, -gebirge o. middelgebergte, gebergte o. bijv. nw. onbemiddeld, zonder vermomiddellijk, niet rechtstreeks; -keit v. van het midden; 2. midden o. van een gen, zonder talent; -losigkeit v. gebrek,
middelbaarheid v.; (Gesch. van D.) niet gebergte; -gedackt m. een orgelregister gemis o. aan middelen of talent, onberechtstreeksche afhankelijkheid v. o.; -geige v. violoncel v.; -geschirr o. kar - middeldheid v.; -magd v. tweede meid
Mjttel-bass, (- basses, mv. -básse) relichter, disselboomriem m., draagriem v. (van drie); -mann m. man m. uit den
m. middelbas m.; --geiye v. violoncel v.; m. aan liet tuig van karrepaarden; -glied hurgerstand; 2. man m van een mid-bauchsgegend V. (Ontlk.) middelbuik- o. middellid o., middelschakel m.; 2. delmatigen rang; ï. middelaar m.; 4.
streek v.; -bauni m. middelste boom, (Red.) middelterm m,;-grad m.(Spraak- (Krijgses,) man m. tit het tweede gelid;
boom m. in het middelpunt; 2. hoorn na. k.) vergrootende trap m.; 2. middelste -mark v. (Aardr.) middel ma rk v.; -mas.
van middelbare hoogte; -begrif m.(Red.) graad m.; - groschen m., Z. -mnunze; o. middelmaat v.; 2. middelmatigheid,
middelterm m.; it. gemiddelde o.; -bein -grosz bijv. nw, van middelmatige groot- geringheid v.
o. middelbeen o.; -beizev. (Bergw.) mid- te; -grösze v. middelmatige of middel- Mzttelm szig, hijv. nw. middel clelste steensoorten v. mv.; - belang m. bare grootte v.; -grund m. middelgrond matig, gering, matig; -grosz, middelma middengetal o.; -berge m. (Bergw.) mid- ni.; (Schild.) middelgrond m.. midden tig groot, van middelbare lengte of groot delste rots v.; -bier o. middelbier o.; o. eerier schilderij; -gent in. (Art.) te; 2. o. zelfst. unter dem —en, beneden
-blau o. middelblauw o.; -blutader v., Z. -band; 2. (Zaal.) overgordel m. het middelmatige; -keit v. middelmatigZ . -ader; -boden m. middelvloer m.; 2. van den zadel; -gul bijv. nvv. (Hand.) held v.
middelmatige vloer ni.; -bogen m.(Bouw- van middelbare qualiteit; —e Wechsel, Mittel–mast, (-( e)s, mv. -en) in.
k.) middelste boog, middelboog, hoofd- van geringe waarde; -gut o. koopwaar middelmast, groote - mast m.; -mauer v.
boog m.; -bohrer m. (l3e ►gw.) middel- v., goed o. van middelmatige quatiteit; middeimuur, scheidsmuur m., Z. -wand;
boor v.; -brachvogel m. kleine pluvier -haar o. (Pruikm.) vlakke haarvlecht v.; -meer o., Z. - iändisches Meer; -mehl o.
v.; -brush m. (Slot.) middelbreuk v.; -hand v. middelhand v.; 2. (Sp.) in der meelsoort v. tusschen bloem en zeme-brust v. middelborst v., middelste o. — sein, die --• haben, aan de middel- len; -niiinze v. gildemunt v. in de zont. van de borst, borstmidden o.; —knoten hand zitten, de middelhand hebben; -- mijnen te Halle.
m. middelborstknoop m., middelborst- knochen m. (Ontlk.) middelhandsbeen o.; 1VIitteln, (millelte, genii/tell) bede.
been o.; -burger m. burger m. met een —mus/cel m. middelhandspier v.; --sage ww., Z. vermitleln.
middelmatig vermogen; - cicero v. (Druk- v. (Heelk.) middelhandzaag v.; -háring Mittel–nabe, n) v. middelnaaf
k.) mediaan o., eene soort van druklet- m. haring m. van middelmatige qualiteit; v.; -ochs m. middelste os m.; - papier o.
ter; -deck o. (Zeew.) tusschendek o.; - hartzwerk o. (Giet.) werk o. van mid- papier o. van middelmatige goaliteit;
-deich m. tusschendijk, middeldam m.; delmatige hardheid; -hecht m. middel- -pass m. ; Z. -gang (Rijk.); -person v.
-ding o. middelding, gemiddelde o.; (fig., matig groote snoek m.; -heer o. sen- tusschenpersoon, bemiddelaar m., beScherts.) vreemd, dubbelzinnig wezen trum o. des legers; - heller in., Z. middelaarster v.; -pferd o. middelste
o., mesties m. en v.; —e, onverschillige -münze; - hengst m hengst m. van mid- paard o.; -pfeiler m. middelste pilaar
dingen o. mv.; der Alles fur —e hilt, delmatige grootte; (Giet.) gegoten ijzer m.; (tusschen twee vensters), penant o.
onverschillige m.; -dinte v., Z. -farbe; o. van middelmatige dikte; -hert o. hart- Mittelpunkt, (-(e)s, mv. - e) m.
-druck in. middelbare drukking v.; -end- mossel v.; -hochdeutsch bijv.nw. middel- middelpunt o.; (lig., Krijgsw.,Nat.) midzweck m. middeldoel o.; -ente v. eend v. hoogduitsch; -hol. o. hout o. van mid- delpunt, centrum o.; vom - abstrebend,
met langen staart; -ernte v. middelbare delmatig gewas, groen, woud o. van mid- sick en//emend, middelpuntvliedend; it.
oogst m,; -erz o. middelmatig erts o.; delmatigen wasdom; -horn o. (Jachtw.) zuin - him strebend, middelpuntzoekend;
-eule v. kleine uit m.; -li/hip bijv. nw., horen m.van middelmatige grootte;-helse (lig.) - der Gescha[le, middelpunt o.,
Z. zunfl%dhig; - /alk m. giervalk, IJs- v. hulst ni. van middelmatige grootte; hoofdzaak v.; - der Bildung, middelpunt
landsche valk m.; -farbe v. middelkleur -jagd v. middeljacht v.; -ja/ir o. (van o. der beschaving; - der Gelehrlen, midv.; (Schild.) halfschaduw v.; -feder v. het leven), middeljaar, gemiddeld jaar o.; delpunt o., vereenigingspunt o. der gemiddelste ve(d)er v.; 2. middelbare 2. (Landb.) middelmatig jaar o., mid- leerden; in einen - vereinigen, in een punt
ve(d)er v.; -/ein bijv. nw. middelmatig delmatige oogst in.; it. nach ---en rechnen, vereenigeu, centraliseeren; Vereinigung
fijn, van middelmatigi3 fijnheid; - f eld o. op een middelmatigen oogst rekenen; in einen -, centralisatie :.; im -e bemiddelveld, middelste veld o.; 2. (`Vap.) -haul m. middelmatige koop, koop m. /indlich, centraal, zich in het middelpunt
Z. Mille; -fell o. (Ontlk.) middelvlies, tegen middelmatigen prijs; -k/aug in. bevindende.
middelschot o.; -jilz m. (Bergw.) mid- middelklank, klank m, van middelmatige Mittelpunkts–bewegung,
delsoort V. van fijne slib; -finger m. mid- sterkte; -klüver m. (Zeew.) middelklui- (-en) v. middelpuntsbeweging v.; -[euer
delvinger m.; -/ldche v. middelvlak o.; ver m., middelfok v.; - knecht m. tweede o., Z. Cenlralfeuer; -lehre v. middel -jleisch o. (Ontlk.) bilnaad m.; -form v. m. van drie knechts, tweede knecht puntsleer v.
widdelvorm m.; (Spraakk.) deelwoord m.; -kraft v. middelkracht, gemiddelde Mittel -rad, (-rad(e)s, mv. - roder )
o,; -freie m. mv., bijv. en b. (Gesch. van kracht v.; -kraut o. Straatsburger kool o. middelste rad o.; -rast v. (Geweerma.)
0.) niet rechtstreeks vrij(e) m.; -fries v.; -krees m. middelste cirkel m.; (Ster- middelrust v.; -raum m., Z. Zwischeno., Z. -band; -urche v. (Landb.) mid- renk., Aardt.) middellijn, evennachtslijn raurn; -reit' m. middelste hoepel m.;
delvoor v.; -fuss m. middelste voet, mid- v., equator m.; -huh v. koe v. van mid- (Art.) Z. -band; -riegel m. middelste
delste poot m.; 2. (Oiitik.) middelvoet delmatige grootte; -land o. midden o. grendel m.; 2. (Art.) liggend kalf o.;
m. tusschen gewricht en teenen; 3. voet van het land, land o. van het midden; 2. -ring m. middelring m.; (Art.) band rn.
m. van middelmatige grootte. (Laudb.) land o., grond m. van middel- om de kanontappen voor het boren; (Sm.)
Mittelfu.sz-knoehen, (-chens, matige hoedanigheid; -ldndisch bijv. nw. innerer —, middelste ring m.; -rippe v.
WY. -chen) m. (Outlk.) middelvoetbeen middellandsch; —es Meer, Middelland- middelste rib v.; -róhrchen o. laadstok¢
u.; -schlagader v. middelvoetsiagader v. sche Zee v.; -faut m. middeltoon m.,zring m.; - rocken m. middelrug in.; (van
(-
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vogels), rug m.; (van een bloembed), middelmatige diepte v.; -linie v., Z. lijke kust v.; -land o. noordelijk gelegen
kruin v.
-[arbe (Schild.); -ton in. middeltoon m.; land o.; -pol m., Z. Nordpol; -punkt m.
- treffen o. (Krijgsw.) centrum, middel- (Sterrenk.) noordelijk punt o.; -schlaf
Mjttels, bijw., Z. millelst.
Mittel–salz, (-es, mv. -e) o. punt o. van het gevecht; 2. gros o. van m. middernachtsslaap, diepe slaap m.;
(Scheik.) middelzout o.; -sammel m.tlu- het leger; -loch o. laken, linnen, doek -seile v. noordzijde v., noordkant m..
weel o. van middelmatige qualiteit; -saƒy o. van middelmatige hoedanigheid of - stille v. midder nachtelijke stilte v.;
in. (Red.) middelterm, tweede term m.; breedte; (Jachtes.) net o. van middelma- -slunde V. middernachtelijk uur 0..
-sáule V. middelste zuil v.; - schild m. tige hoogte; - ursache v. middelbare, rue- 's nachts 12 uren; -uhr v. noordelijke
Eniddelschild o.; -schlochtig bijv. ow. dewerkentle oorzaak of reden v.; -ver- zonnewijzer m.; -volk o. noor delijk w o (Mol.) —es Rad, middelrad o.; -schlag deck o. middelverdek o.; -vieh o. vee o. nend volk o.; -wache v. middernachtsmn. middelsoort v., middelmatige hoeda- van middelmatige grootte of qualiteit; wacht v.; -wind ni. Noordenwind m.;
nigheid v.; P/erd voor ---e, paard van mid- -wahl v. wisselkeus, middelkeus v.;-wall -zeil v. middernacht m.,'s nachts 12 uren.
delmatige grootte; — der Preise, gemid- m. (Vest.) tusschenwal m., courtine v. Mitternaehtw^rts, bijw., Z,
delde prijs; -schlamm ni. (Giet.) slik o. tusschen twee bolwerken; -wand v. mid- norduwárls.
van middelmatig erts; -schlicli m. (Giet.) deluruur, middelwand m.; inw endige -, Mittfasten, (-s) ni., Z. m. halfvasklein geslagen erts o. van middelmatige middelschot o., scheidsmuur, separatie- ten v.
dualiteit; - schnep[e v. kleine poelsnip v. muur rn.; 2. (Ontik.) middelschot, mid Mittheil, (-(e)s, mv. -e) m. ge-schrilt ni., Z. -gang; - schrot o. (Jacht - delvlies o.; -weg m., Z. -strasze; (fig.) deelte, aandeel o.
w.) hazen- en hoenderhagel m.; -schule temperament, middelterm m.; (Spr.) —,
Mittheilbar, bijv. nw. mededeel v. middelbare school, tusschenschool v.; eila sichrer Sleg, de middelweg is de baar, mede te deelen, voor mededeeling
-schwein o. middelste zwijn o.; -see v., beste; -wegebreit, -wegerich m. witte of geschikt; it. te verdeelen; -keil v . mede Z . -meer; -seite v. middelzijde v., raid- ruige weegbree v.; -verg o. tweede werk deelbaarheid, geschikheid v. om mededen o. o.; -welen o. tusschenwezen o.; -wind gedeeld te worden.
Mittelsmanu, (-rrzcann,(e)s, inv. m tusschenwindstreek m.; -volle v mid - Mittheilen, (thellle mil, n:itgedelmatige wol v.; (Zeemt.) wol v. van tizeilt) bedr. ww. jemn. eine Nachricht -,
- leute) m., Z. Mittelsperson.
Mittel–sohle, (-n) V. middelzool het middellijf; -wort o. woord o. dat liet mededeeleu, bekend maken, melden; er
v., leertje o. tuss-.lien de schoenzolen; midden houdt tusschen twee andere; ist nicht sehr -d, hij is niet zeer mede -sorle V. middelsoort v.; -spans m. nijd- (Spraakk.) deelwoord o.; it. Z. -zeil- deelend, een weinig achterhoudend; 2.
icort ; -zafan m. middeltand m.; -zeichen etc. -, deelen met, een deel geven van,
(Ielste spant o.
Mittelsperson, (-en) v.tusschen- o. (Jachtes.) verkeerd spoor o.; -zeil v. deelnemen aan; einero Armen sine Gabe
persoon, onderhandelaar m.; 2. bemid- middelbare tijd m.; 2. Z. - aller; --wort -, mededeelen, geven; (fig.) jemn. eine
delaar m., bemiddelaarster v. o. onzijdig of intransitief werkwoord; Krankheil -, mededeelen, besmetten met,
Mittelsprueh, (-spruch(e)s, mv. - zeilig bijv. nw. (Dichtk.) (van letter- aansteken; I1. wed. ww. sich -, zijn hart
-sprüche) ni. uitspraak v. van een be- grepen), nu lang, dan kort, langkorf, openen, zijn hart uitstorten, zijne gemiddelaar. anceps; -zeitigheit v. langkortheid v.; voelens blootleggen, openhartig zijn; rich
Mittelst, bijw. door middel van. -zeug o. stof v. van middelmatige qua- _, (van ziekten), besmettelijk zijn.
Mittel–stadt, (-slädte) v. stad v. liteit; 2. (Bergw.) erts o. van middel - Mittheiler, –in, mededeeler tn.,
van middelbare grootte; - slumpel m., Z. matige qualiteit; -zinimer o. middelver- mede^leelster v., hij, zij, die mededeelt.
- stempel; -stand m. middelstand, bur- trek o., middelste kamer v.; -zustand in . Mittheilhaber, Mittheilgerstand m.; it. middelmatigheid v.; middelbare of middelmatige toestand m.; nehmer, medebelanghebbende, me-stdndi,g bij'. nw. in het midden staand; -zweck in., Z. -endzweck. dedeelgenoot m.; die -in an einem Ver -staler v. middelmatige lengte of grootMitten, –in, inns, bijw. Enid m?ichtnisse, de mededeelgenoot(e) v.
den, middenin, in het midden; - im Gete V.
Mittheilsam, ( -er, -st) bijv. nw.
hölze, midden in het bosch; - heraus- mededeelzaam, gaarne mededeelend;
Mittelste, bijv. nw., Z. millet.
M.
(-(e)s,
mv.
schneiden,voneinanderschneiden,midden
Mittel–steg,
-e)
-keil v. mededeelzaamheid v.
(Drukk.) kruis o. van liet raam; -stein uitsnijden, midden van elk. snijden; - ins
Mittheilung, v., Z. miltheilen; it.
m. steen m. van middelmatige grootte; Sommer, midden in den Zomer, in het mededeeling v., bericht o., informatie
(van een gewelf), sluitsteen m.; - stelle hartje van den Zomer; (fig.) - unter der v.; 2. uitstorting v. des harten, bloot v. plaats v. in het midden; 2. middelma- Predigi, midden onder de preek, bij het legging, ontboezeming v.
tige plaats, middelmatige betrekking v.; midden ven de preek
Mitthun, (that mit, mitgethan)
- stempel in. (Bergw.) middelste stempel Mitternaeht, (-ndehte) v. mid- bedr. ww. onr. mededoen, samendoen;
in.; (Drukk.) middelste vignet o.; -slim- dernacht m., 's nachts 12 uren; gegen -, Z. naitmachen.
me V. middelstem, vulstem v.; hobs —, tegen of omtrent middernacht; 2.(Aardr.)
Mittle, (der, die, das) bijv. uw., Z.
altstem v.; tiefe —, tenor, baryton m.; Noorden o.; gegen - liegen, tegen of naar mil/el.
2. middelste gedeelte o.; -stollen m. het Noorden gelegen zijn; gehen - segelra,
Mittler, (-s, mv. Milller) ni., –in,
(Bergw.) middelste galerij v.; -strasze noordwaarts zeilen, varen, stevenen; ge- ( -nes) v. bemiddelaar m., middelaarster
V. straat v., weg m. in het midden, mid- ,yen - liegend, noordelijk.
of bemiddelares v.; 2. Z. Halbgesell; 3.
delstraat v.; (fig ) midden o., middel- Mitternäehtig, bijv. en b. te Middelaar, Zaligmaker m.; -amt o. dienst
weg m.; die -- halten, het midden hou- middernacht, om middernacht geschie- in. als middelaar; -tod m. dood m. des
den; -streif m. (Bouwk.) middelband m.; dend. middelaars, veezoendood m. (van J. C.)
.

–

-

.

-strich m. scheiteeken, koppelteeken, Mitternehtlich, bijv. en b., Z. Mittlerweile, mittlerzeit,
verbindlingsteeken, dwarsstreepje o. mitlerndchtig; 2. donker, somber, stil, bijw. middelerwijl, inmiddels, intusMlttelstuek, (-(e)s, mv. -e) o. vreeswekkend ,middernachtelijk;3.(Aard- schen, in dien tusscheritijd.
iniddelstuk, stuk o. van het midden; r.) noordelijk, ten Noorden .
Mittönen, (U/ate mit, mitgetónt)

(van een os), middelstuk, lendenstuk o.; Mitternachts, bijw. om midder o. ww., m. h. medeklinken, tegelijk klin2. stuk o. van middelmatige grootte v. nacht, 's nachts ten 12 uren.
ken.
Mittel, stufs, (-n) v. middelste Mitternaehts-gang,(- gang(e)s, Mittragen, (tr ug mil, mitgelra trap v.; (Spraakk.) Z. -grad; -leig m. mv. -gunge) m. gang m. ten midder- gen) bedr. ww. onr. mededragen, gezagemengd deeg o.; -thurm m. middelste nacht; 2. (Bergw.) naar het Noorden of meelijk dragen.
toren m.; - liefs v. midden o., diepte v. noordwaarts loopende mijngang m.; -ge
Mittrauer, v., z. m. deelneming
in het midden; 2. (Kuip.) Z. Spundtiefe; Bend v. noordelijke streek v.; -glocke v. v., betuiging v. van leedwezen, condo;. emiddelde diepte, middelbare diepte, midtlernachtsklok v.; -kuste v. noorde- leautie v.; -bezeucgung v. condoleantie vv
-

-

-
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Mittrauern, (trauerle mit, mit- milgewàhlt werden, tegelijk verkozen of zehrt) bedr. ww. medeteren, medeëten
en drinken; wir lassen ihn umsonst -, wij
gelrauert) o. ww., m. h. medetreuren, gekozen worden.

deelnemen in de droefheid; 2. mederou- Mitwahler, —in, medekiezer m.,
medekiezers v.
wen, ook rouwen of rouw dragen.
Mittrieb , (-(e)s, mv. -e) in., Z. Mitwaldein, ( -eins, mv. ••ein) m.
sijsje.
Mitweide.
Mitwandeln, mitwandern,
Mittrinken, (crank mit, milgeIrunken) bedr. ww. onr. mededrinken, (wandelle mit, milgewandelt en wanderle
gemeenschappelijk drinken; 2. mede op- mit, mitgewandert) o. ww. medewandeleo, medegaan.
drinken, ook inslikken met drinken.
Mittrinker, (-s, mv . Miltrinker) Mitweide, (-n) v. weiderecht, gemeenschappelijk weiderecht o.
m. mededrinker m.
Mittschiffs, bijv. en b. in Iet' Mitweinen, (weinle mit, mitgeweint) o. ww., m. h. medeweenen, memidden van het schip.
Mittsommer, (-s, mv. Miltsom- ,detreuren.
MitWelt, v., z. in. tegenwoordige
7ner) m. helft v. van der Zomer, Sinttijd m., tijdgenooten m. en v. mv.
Jan o.
Mittwinter, ( - s) to., z. w. Kerst - Mitwerben, (warb mit , mitgeworben) o. ww. onr. mededingen, sollicimis v.
Mittwoche, (-n)v.,Mittwoch, zeeren; er wirbt ouch um die Braut mit,
(-(e)s, mv. -e) m. Woensdag m.; der hij doet ook zijn best om & te krijgen;
krumme -, Woensdag m. in de goe- 2. bedr. ww. Soldaten -, werven met, tede week, Woensdag voor Paschen; der gelijk werven.
Mitwerber, —in, mededinger m.,
grosse of schone -, Woensdag na Pinkmededingster V.
steren.

houden hem vrij.
Mitzeit, (-en) v. tegenwoordige tijd
m.; 2. Z. Mitwelt.
Mitzeitig, bijv. nw. tegelijk rijp,
gelijktijdig; -keit v. gelijktijdigheid v.,
gelijk rijp zijn o.

Mitzerren, (zerrie mit, mitgezerrt)

o. ww., m. h. medetrekken; 2. bedr. ww.
met geweld medetrekken, medesleepen,
medesleuren.

Mitzeuge,

( - n,

mv.

-

n)

m. mede -

getuige m.
Mitzeugen, (zzeugte mit, mitgezeugt) bedr. ww. medegetuigen, getuigen met, gemeenschappelijk getuigen;
2. medeteelen, met anderen voortbrengen.

Mitziehen,

(zog mit, mitgezogen)

o. ww. onr., in. s. medetrekken, met
anderen vertrekken; it. medeverhuizen;
2. bedr. en o. ww. met anderen trekken,
mede naar zich toehalen.

Mitzweek, ( - (e)s, mv. - e) m. meMitwerbung, v., z. in. inededin- dedoel o..
eiken Woensdag plaats hebbende, woens- Iging v.
Mixpikle, ( - s, mv. - s) o. in het
Mitwesen, ( -sens, mv. -sen) o., Z. zuur ingelegde groenten v. mv., mixdagsch.

Mittwöchentlich,

bij v.

en b.

Mitgeschópf
picle o.
Mittwoehs, bijw. woensdags.
Mitunter, bijw. onder anderen,; Mitwesentlich, bijv. nw. ook Mixt r, (-en) v. mengsel o., menbestaande, bestaande met.
iutusschen, somtijds, nu en dan.
ging, vermenging, mixtuur v.; (Drukk.)
Mituntersehrift, (-en) v . mede - Mitwirken, (warkte mil, milge- zalfje o. van talk en olie; (Muz.) mixtuur
tvirkt) o. ww., m. h. medewerken, bij V. (een orgelregister).
onderteekening v.

samenwerken; zu einem (guten)-dragen,
Miturheber, — in , (Ger.) medeMnemonik , v., z.m. herinneringsplichtige, medeschuldige m. en v., mede Werke -, medewerken, bijdragen; 2. bedr. kunst, geheugenkunst, geheugenleer,
ww.
medeweven,
tegelijk
weven.
-orzakm.enV
mnernoniek m.
Mitursaehe, (-n) v. inedewer- Mitwirker, —in, medewerker, Mnemgniker, ( - s, mv . Mnemomedearbeider m., medewerkster, mede - niker) m. aanhanger m. der geheugenkende oorzaak, tweede reden v.
l eer.
Miturtheilen, (urtheilte mit, mii- arbeidster v.
Mitwirkung, v. medewerking, Mnemonisch , bijv. nw. wat de
geurtheilt) bedr. ww. medeoordeelen,
hulp, samenwerking v.
oordeelen met, ook oordeelen.
geheugenleer betreft.
Mjtwissen, (wussle mit, mitge- MnemQsyne, v., z. m. (Fabel!.)
Mitverbrecher, -in, mede
-schuldige, wusst) bedr. ww. onr. ook weten; er Weiss Mnemosyne, godin v. van het geheumedeplichtige m. en V.
Mit verbundener, ( - denen, mv. darum mit, hij weet er ook van, hij weet gen.
-denen of die -denen) m.medeverbondene, mede er van; 2. o. zelfst. medeweten o.; MQbel, ( - s, mv. - n) o. huisraad,
kennis v.; ohne mein -, zonder mijn we- meubel, roerend goed o.
bondgenoot m.
Mitverkaufer, — in, mederver - ' ten, buiten mijn weten.
MQbel-entwurf, (-wur f(e) s, mv.
trooper m., medeverkoopster v.
Mitwissensehaft, v. medewe- -wurfe) m. ontwerp o., schets, teekening
ten
o.
V. voor huisraad; -handler m. handelaar
Mitverphiehtete(r), m . mede verplichte m.
Mitwisser, —in, medeweter m., m. in meubelen; -lack m. meubelvernis
Mitverschworene(r), m. sa - medeweetster v., vertrouweling m., en v. o.; -leinen, - linnen o. meubellinnen o.;
menzweerder, samengezworene m.
Mitwohnen, (wohnie nail, mitge- -macher, -tischier m. meubelmaker,
Mitvertheidigen, (vertheidigte wo/int) o. ww., m. h. wonen met, leven schrijnwerker m.; -magazin o. meubelmit, milvertheidigt) bedr. ww. mede ver met, gemeenschappelijk wonen.
magazijn, magazijn o. van meubelen;
-deign,
Mitwohner, —in, hij, zij, die niet -stoft m. meubelstof v.; -wachstuch o.
gezamenlijk verdedigen.
wasdoek o. voor meubelen.
Mitverwalter,Mitverweser, een ander woont; 2. Z. Beisasz.
—in, medebestuurder m., medebestuur -' Mitwollen, (wolltemit,mitgewollt) Mobil, bijv. en b. beweegbaar, beo. ww. onr., m. h. mede willen gaan, schikbaar; (Krijgsw.) beweeglijk, verderes v.
Mitverwaltung, ( - en) v. mede- mede willen vertrekken.
plaatsbaar, tochtvaardig, marschvaardig,
Mitzahlen, (zahlte mit,mitgezahlt) mobiel; - machen, marschvaardig maken,
beheer, gemeenschappelijk beheer o.
Mitvormund , (-mund (e) s, mv. bedr. ww. medebetalen, tegelijk beta- mobiliseeren.
-mender) m. medevoogd m., toeziende' len.
Mobili^r, bijv. nw. in meubelen,
Mitz ih1en, (zdhlte mit, mitge- in roerende goederen of huisraad bevoogd m.
Mitvormundschaft, v., z. m. zdhlt) bedr. ww. medetellen, medereke- staande, meubilair; -erbe m. erfgenaam
medevoogdij, medevoogdijschap v., ge- nen, er onder begrijpen; 2. medetellen, m. van roerend goed; -masse v. inboedel
helpen tellen.
m., huisraad o., meubelen v. mv.; -steuer
meenschappelijke voogdijschap v.
Mitvorsteher, —in, mededirec- Mitzeehen, (zechte mit, milge- V. belasting V. op huisraad, meubilair o.;
teur, medebestuurder m., mededirectrice, zecht) bedr. ww. medezwelgen, mede- -vernisgen o. in huisraad bestaand ver
brassen, brassen of zwelgen met.
medebestuurderes v.
meubelen v. mv., huisraad o.,-mogen.,
MitW telen, (w ahlle mit, mitge- Mitzehnter, Mitzehntherr, roerende goederen o. mv.
wdhlt) bedr. ww. medekiezen, gemeen m. medetiendheffer m.
i Mobilien, v. mv. huisraad o., meuMitzehren, (ze/wie mit, mitge- helen v. mv., roerende goederen o. mv.;
kiezen, tegelijk verkiezen;-schapelijk

Mod.

Mod.
-conto o. rekening V. over roerende goe
deren.

Mobiliseren,

(mobilisirte, mobili

sint) bedr. ww. (Krijgsw.) tochtvaardii
maken, marschvaardig maken, mobili
seeren.
Mobilmaehung, V. mobiel-ver
klaring V.
Moblicht, bijv. nw. (Looi.) ti
lang in de kalk geweekt, doorzweet.
Móbliren, (móblirte, móblirt) bedr
ww. van meubelen voorzien, stof Beren
menbileeren.
Mbblirer, (- s, mv. Möblirer) m
stoffeerder, meuhileerder, behanger m.
MQccakaffee, (- s) m., z. m., Z

Mokka.

Mock, Z. Mocken.
MockO1, (- s, mv. Mockel) m. (ii
de kindertaal), koe V.

Mod.

MQde–lader]., (-ladens,mv.-läden)
m., Z. -kram; - laster o. heerschende
ondeugd v., in zwang zijnde ondeugd v.
MQdelbrett, (-( e)s, mv. -er) o.
(Art.) mal m.
Mod(e)ler, (- s, mv. Mod(e)ler) in.
vorwer ni.; 2. gaufreerder, werkman m.,
die de stoffen watert,
Modelholz, holzes, mv. -hölzer)
0. houten vorm, mal m.
Modoll, (-( e)s, mv. -e) o. model,
voorbeeld, patroon o.; (Schild., Beeldti.)
das stellen, poseeren.
Modellbuch, buch(e)s, mv.
-bücher) o., Z. Muster/such.
Modelleren, (modellirte,modellirt)
bedr. ww., Z. modem.
Modellirer, s, mv. Modellirer)
m., Z. Modeler.
(-

-

(-

(-

ModQII–kunst, v., z. m. vorm -
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melend, met schimmelvlekken; -geruch
m. modderlucht v.; -grond m. moddergrond, slijkgrond m.; -hamen m. mod-

derhaak m., modderschep, modder
-dregv.
MQderieht, bijv. nw. op modder
of slib gelijkend, verrot, vergaan, bedorven, besmet; -er Geschmack, bedorven
smaak, vuile smaak.

MQderig, bijv. nw. uit modder of
slik bestaande, schimmelig; -schmecken,
naar den modder smaken; 2. vol verrotting, verrot.
Moder-karpfen, (- plens, mv.
-pfen) ns. spiering m.; -horn o., Z. Mutterkorn; - liesleen o., Z. -karpfen; -mühle

V. moddermolen m.

Modern, (moderte, gemodert) o.
ww.. m. h. verrotten, vergaan, rotten,
tot ontbinding overgaan; (fig.) er modert
schon lange, hij is reeds lang dood.
Modern, ( -er, -st) bijv. en b. hedendaagsch, van den nieuweren tijd,
nieuw, nieuwerwetsch, naar den laatsten
smaak, modern.

kunst, plastische kunst v.; -macher m.
modelmaker, vormsnijder m.; -schneirn., homp v., stuk o.
Moeken, (mockte, gemockt) o. ww der m. vormsnijder m.; -stein m. boorscheipdier o., ammonshoren m.; -lach o.
brokkelen, Z. bróckeln.
MQckig, bijv. nw. proppig, hompig (Naai.) werkdoek, gaasdoek, vormdoek,
Natroon o.
MQder–prahm(en), (-men, mv.
dik en kort, ineengedrongen.
Mod$1, bijv. nw. voorwaardelijk Modeln, (modelte, gemodelt) bedr. -men) m. modderpraam, modderschuit,
afhankelijk, betrekkelijk, eene voorwaar. ww. vormen, snijden, modeleeren; it. in slikpraarn v.; -stogy`' m. (Scheik.) olmden vorm gieten; 2. Zeuge -, gaufreeren,' stof, ulmine v.; - wasser o. modderwater,
de bevattend.
Modalitat, en) v. (Red.) wijzr figuren drukken op, wateren; gemodelles slijkerig water; it. stilstaand water o.
Mode-schneider, (-dens, mv.
V. van zijn, wijze V. van opvatting, mo- Band, gewaterd lint o.; gemodelle Leinwannd, linnen met werkjes; (Letterg.) ge- -der) m. modekleermaker m.; -schnitt
daliteit v.
Mode, (-n) v. mode v., heerschendh rnodelt, gevormd, in den vorm gegoten; m. snede v. volgens de mode; -schónsmaak m., tijdsgebruik o., kleederdrachi (Kopersi.) gemodell, gedreven; 11. wed. heil v. in zwang zijnde schoonheid v.,
v.; nach der -, naar de mode, volgens ww. sich nach jemn. -, een model of - schrift o. in zwang zijnde werk of geschrift, modeschrift o.; -schri[tsteller m.
den tegenwoordigen smaak; in olie - brin- voorbeeld nemen aan.
Mode-Mann, (-mann(e)r, mv. in zwang zijnde schrijver m.; - schala rn .
gen, in zwang brengen; dies ist nicht me /ir
in der -, dat is niet aleer in de mode, in -manner of -leccle) in., Z. -herr; -narr modeschoen m.; -sprache v. modetaal
den smaak, in zwang; nach der allen -- m. (gerneenz.) modegek, modekwast m.; v.; 2. in zwang zijnde taal V.
—heil v., Z. -ihorheit; -prediger m. in
Modest, bijv. bescheiden, eerbaar,
ouderwetsch.
Mode–a$®, n, mv. -n) m., Z, zwang zijnde of zeer gewilde predi- zedig.
Modesten, mv., Z. Beinkleider.
-narr; - artikel m. mv., Z. - waaren; -aus- kant m.
Moder, (-s) m., z. m. modder v., lidode–stiefel, (- fels,mv.- feln) m.
druck ni.. in zwang zijnde uitdrukking,
geijkte uitdrukking v.; -band o. mode- slik of slijk o.; (dergw.) slib v., vervee- modelaars v.; -sto f f m. modestof v.; -sucht
lint o.; -dame v. naar de mode gekleede ning, turf v.; 2. duflé lucht v., schimmel V. modezucht v.; -süchtig bijv. nw. modedame v.; - dichter in. dichter m., wrens v., verrotting v., bederf o.; (Scheik.) zuchtig,modeziek,verzotop modekleeren;
werken in zwang zijn; -[arbe v. mode- olmstof, ulmine v.; zu - werden, verrot- -tand m. allerlei kleine voorwerpen tot
kleur v.; -frau v., Z. -weib; -geert rn . ten, bederven; in - zerfallen, verrotten, vrouwenopschik; -thor m.,Z.-narr;-thorheil v. modedwaasheid, dwaasheid, gril modegeest, heerschende geest m.; -ge- verGlolmen.
Modergmen, (-s) in., z. m. mati- ligheid v. der mode(s); 2. in zwang zijnde
rdth o. huisraad o. naar de mode; -geschmack m. smaak m. volgens de mode; ging, verzachting, leiding, besturing v. dwaasheid v.; - tracht v. in zwang zijnde
Moderst, bijv. nw. gematigd, kalm, kleeding, kleederdracht v. naar de mode;
it. smaak m. voor de mode; - handel rn .
-toll m. (Hand.) modetulle v.; -waarev.
modehandel, modewinkel, handel m. in bedaard.
ModeratiQn, ( -en) v. matiging, modewaar v., modeartikel o.; -weib o.
modeartikelen; -handler, —in, modemaker, modehandelaar m., modemaakster, vermindering, verzachting, modera- naar de mode gekleede vrouw v.; -zeilschrift, -zeilung v. modetijdschrift, momodehandelaarster v.; -handlung v., Z. tie V.
Moderateur, (-s, mv. -e) m., Z. dejournal o., tijdschrift o. voorde modes;
- handel; -herr m. naar de mode gekleede
heer, pronker, fat, dandy m.; -kleed o. Lenker, Regierer; it. gedeelte van eene -zeug m. stof v. die in de mode is, modestof v.; -zierath m. modesieraad, in
modekleed, kleed o. naar de mode; -kop/ machine, dat de beweging tempert.
Moderato, bijw. (Muz.) gematigd, de mode zijnde sieraad o.
m. modekop m.; (Hoefsm.) ramskop, geModificatiQn, (-en) wijziging v.
bogen paardekop m.; -kram m., Z. -han matig, moderato.
Modificeren, (modi/icirle, modi f
MQder–bank, (-bänke) v. (Zeew.)
-tand; -krankheit v. beer--del;2.Z
schende ziekte v.; it. ziekte v. naar de modderbank v.; -doft, -dunst m. mod- cirt) bedr. ww. wijzigen.
MQdig, Z. modisch.
derlucht v.; (Volkst.) dufheid, mufheid,
mode.
Model, (- s, mv. Model) m. (Bouwk.) lucht v. van verrotting of bederf; -eiste Modiseh, bijv. en b. volgens de,
model o., mal m.; 2. (in eene stof), wa- V. fluweeleend v.; 2. IJslandsche eend mode, in zwang, Z. modern.
Modjst, (-en, mv. -en) m., Z.
tering, gaufreering v., de door het gau- v.; -erde v. slijk of slib o., modderige
freerijzer ontstane figuren; 3. Z. Modell; aarde v.; -erz o. (Berges.) slijkerig, slib- Pulz'nacher; 2. (veroud.) m. schoon4. (Giet.) vorm m.; (Letterg.) matrijs, berig ijzer o.; -Fisch in. visch v. uit mod- schrijver m.
Modistin, (-nen) v. modiste v., Z.
metaalmoeder v.; in einen - gieszen, in derig water; (Nat. hest.) visch m. met
een vorm gieten; -alle m., Z. Mode- opgeschubden kop; -flecken m. schim - Pulzmacherin. 1
melplek v.; -fleckicht bijv. nw. schim- MQdul, (-s, mv. -e) m. (Bouwk.)
narr.

MQcken, (- s, ni v. Mocken) m. brol

(-

(-
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Móg.

maat, maatstaf v. waarnaar men de evenredigheden tusschen de deelen van een
bouwwerk afteekende, modul(u)s m.
ModulatiQn, (-en) v. (Muz.) af-

Moi.

MIoh,
jitvoerbaar; ist es -?, is het mogelijk ?,

MQhren, (mohrle, gemohrt) bedr
an het zijn ?; es ist mir nicht -, het is ww, wateren, als moiré bereiden.
mij niet mogelijk, ik kan het niet doen, MQhren-bauch,(-bauch(e)s,mv.
het is mij onmogelijk; alles -e, sein -stes -háuche) m. (Nat. kist.) kleine slangewisseling V. van harmoniën en akkoor .hun, al het mogelijke doen; jem. alles -e kop m.; -binde v. (Nat. hist.) Z. Mohr;
Gluck wünschen, alle mogelijk, denkbaar -bond in. Turksche tulband in. (een
den.
Moduljren, (modulirie, niotiulirt) geluk; (Berges.) ein -er Gang, een rijke schelpdier); -erbse v. zwarte wikke v.;
-farben, - farhig bijv. nw. zwart, zwartbedr. ww. (Muz.) den zang of de har gang, gevulde ertsader.
verschillende toonaarden-moniedr
Moglichenfalls, bijw. als het bruin, pikzwart, als een moor; -gesichi
o. moorengezicht, gelaat o. van een moor;
mogelijk, uitvoerbaar, te doen is.
leiden.
k
MQdus, (onb.,mv.Modi) m.(Spraak- MCiglicherweise, bijw. voor zoo- -grau o. grijs moiré o.
k.) wijs of wijze v.; - der Wirklichkeit, ver het mogelijk is, mogelijkerwijze; 2. MQhr enhaft, bijv . uw., Z. mohren 9ncï,szig.
aantoonende wijs; - der Móglichkeit, aan het is mogelijk, het kan zijn.
wijs.
Miglichkeit, (-en) v. mogelijk- MQhren-hirse, (-n) v. grove
-voegnd
MofQtte, v., z. m. mufheid, dufheid, heid, doenlijkheid, uitvoerbaarheid,waar- gierst v.: -huhn o. zwart hoen o. van
schijnlijkheid v.; nach -, naar vermogen, Mozambique; -knabe in. inoorsche knaap,
schadelijke uitwaseming v.
Moff, (-s, mv. Hof//'e) w. (Prov.) voor zoover het mogelijk is; ich siehe negerknaap in., -kopf ni. hoofd o. van
ihm nach - bei, ik sta hem naar vermo- een moor; 2. (Rijk.) moorkop ni.; 3. Z.
vent, kerel m.
MQf'eln, (mofelte, gemo(elt) o.ww. gen bij; 2. es isi keine - es za thun, er is -taube; 4. nachtegaal ni.met zwarten kop;
5. (Scheik.) moorkop in.
(Prov.) mommelen, gebrekkig kauwen; geese mogelijkheid het te doen.
MOglichmachung, v. mogelijk- Mijhrenkraut, (-kkraul(e)s) o.,
it. gebrekkig spreken.
M¢ge, v. (Prov.) mogen, kunnen, heid v., verwezenlijking v. mogelijk ma- z. nl. Pruisisch lazerkruid o., meesterwortel in.
ken o.
vermogen o., kracht, macht v.
MQhren. kraut, ( kraut(e)s) in.,
MQgeln, (mogelte, gemogelt) o. ww. MQhlkraut,(-kraut (e)s,ruv.-kr itz. m. moorkruid o.; -krone v. (Nat. bist.)
(Volkst., Student.) bedriegen, knoeien. ter) o., Z. Molkraut.
Mogen, (ich mag, du magst, er mag, Mohn, (-(e) s, inv. -e) inn. slaap zwart schelpdier uit Ethiopië, gondel v.;
maankop, slaapbol-kruido.,helsapb -kümmel iii. oogwortel ni.; 2. Z. Máhre;
ich machte, gemocht) o. ww. onr., m. h.
mogen, vermogen, kunnen; er mag es m., papaver v.; gekrUnter -, onecht schel -land o. inoorenland, land o. der Moo-leknsruido. ren; it. Ethiopië o.; -lándisch bijv. ow.
thun, hij kan het doen,Z.vermógen; mogende Herren, Hoogmogende Heeren; 2. MQhn—artig, bijv. nu. slaapbol van of uit het moorenland, inoorsch,
-blame v. klap--achtig,mnkop; Ethiopisch; -mászig hijv. ow. nioorscb,
mogen, het recht hebben, verlof hebben,
gemachtigd zijn; er mag mil seinem Gelde roos, kollebloem, papaver v.; -fladen m., als de cnooren; -mütze V. (Nat. bist.)
Chun, was er will, hij mag met zijn geld Z. - kuchen; -haupt o:, -kop( m. papa- gekapte duikereend v.; -pfe/fer ni., Z.
doen wat hij wil; 3. lust hebben, gaarne verbol, slaapbol m., maankop m.; - kom n Schwarzp[e f f er.
Mohrensaft, (-so/'t (e) s, nv. -sct/'re)
hebben, willed, wenschen; er mag sagen o. maankopzaad o., maankopkorrel v.;
was er will, hij mag of kan zeggen wat -kórnchen o. papaverzaad je o.; - kuchen m. wortelsap o.
hij wil; ich mag sagen was ich will, es ist m. dun koekje o. met maankopzaad MQhrensalbe, v., Z. _ ohrenkraut.
MQhrensame, ( —na, mv. -n) in.
umsonst, ik heb mooi praten, het helpt bestrooid; -ól o. slaapbollenolie, papaverniet; it. es mag sein, het zij zoo; es mag olie v.; -reiber m. stamper m., staaf v. om wortelzaad, peenzaad o.
MQhren schimine1, ( mels,iiiv.
so hingehen, zoo kan het doorgaan; mag slaapbollen uit te persen; -rose v. maan er noch so machtig sein, al is hij nog zoo koproos, papaverroos v.; -salt m, maan- -mei) in. (Rijk.) Z. -kopf; -sklave iii.
machtig; - sie sein, wei sie wollen, wie sap, heulsap, opium o.; -same m. maan - nsoorsche slaaf, slaaf ni. van een sloor,
zij ook mogen zijn; 4. mogelijk zijn, kun- kopzaad, papaverzaad o.; - samensteen m. negerslaaf in.; -lang in. rnoorsche dans,
nen, waarschijnlijk zijn; das mag sein, maanzaadsteen m.; -Dauer bijv. nw. es dans us. der inooren; -laube v. moordat kan; das mag geschehen, dat kan ge- Salt, opiumzuur zout; -sä ure v. opium- du f v.
MQhrente, (-ii) v. (Nat. kist.)
beuren, het is mogelijk dat dat gebeurt; zuur o.; - stengel m. maankopstengel m.;
es mag eis Gluck sein, dass 4, misschien -stof m. (Scheik.) opian m., narcotine zwarte noordsche eend, rouweend, trein'is het een geluk; was mag unser Freund v.; -suppe v. melksoep v. met maankop - eend v.
Mohren— trommel, (-n) v, rii^machen ?, hoe maakt liet toch mijn vriend; zaad.
Mohr, (-(e)s, mv. -e) m. (Hand.) keltr oln, tamboerijn v.; -turban in ., Z.
horen Sie au f, ich moth te sonst bóse wer-krone; -vogel nn., Z. -nsutze; -wachs o.
den, houd op, of ik zou boos worden; er' moiré o., gewaterde zijden stof v.
mag Recht haben, het is mogelijk dat hij' Mohr, h (-en, mv. -en) m. moriaan zwarte was V.
gelijk heeft; (Scherts.) er mag mir wohl m., Z. Neger, Manre; weister -, Z. Ka- MQhrhil'se, (-ri.) v., Z. !lohrender rechte dazu sein, hij ziet er wel naar kerlak; (Spr.) das hei ssi eisen - en u'eis^ hirse.
uit; 5. er mag sich vorsehen, hij zal wel waschen wollen, dat is den moriaan ge- MQhrin, (-neri) v. negerin, moorin
doen van op zijne hoede te zijn; sag ihm, wasschen; 2. (Nat. bist.) zwarte vlinder v.; 2. rolschelp, toot v.
er moge nach Hause gehen, zeg hem dat m.; it. zwart weekdier o. in Ethiopië; Mohrisch, hijv. en b. uoorsch,
hij naar huis gaat; möchte er kommen!, (Rijk.) zwart paard, moorpaard o.; 3. inoresk, rnauritanisch.
mocht hij komen !, och, dat hij kwame !; (Scheik.) zwart zwavelkwikzil ver, moor MQhrkrebs, (-es, uv. -e) m.
kreeft m., die onder het koken zwart
er móchte wohl, hij zou het wel willen; o.; 4. Z . Moor.
MQhr -aal, (-aal(e)s,mv. -actie) in., wordt.
ich möchte wohl wissen, ik zou wel willen weten; ich mag das nicht, ik houd Z. Mooraal; -al`'e m. zwarte aap, moor- MQhrlein, (verkl.) o. moortje, nedaar niet van; ich mag nicht, ik wil niet; aap m.; -band o. gewaterd lint, moiré gertje o.. jonge ivoor in .; (Pl.) peentje,
ich móchte lieber sterben, ik zou nog lie- lint o.; -beere v., Z. Moorbeere; -braten worteltje o.
Mohr mann, ( mnann(e)s, rnv,
ver sterven; II. o. zelfst. mogen o., macht m. lendestuk o., nierharst m.
v., vermogen o., wil, lust m., begeerte v., M¢hre, ( n) v. gele wortel in., -manner) in. waterspin v.; -meise v.
peen v.; weisze -, Z. Pastinak; f a ische zwarte mees, poelrnees v.; it. bergpees
verlangen o.
Mogilalie, v. stotteren, stamelen, -, Z. Móhrenkraul,; spanische -, draai- V. met langen staart.; -rube v., Z. Móhre.
Moire, (onb.) iii . gewaterde stof v .,
kruid o.
gestamel, gestotter o.
Mglich, er, st) bijv. en b. mo- MQhregel, (- egels, inv. -egel) in. moiré o.
Moirjren, (ritoir'irie, naoirirt) bed r.
gelijk, doenlijk, misschien, soms; 'die zwarte bloedzuiger M.
MQhren, bijv. nw. moiré,gewaterd. Ww. wateren, moirébereiden.
.Bache ist -, de zaak is mogelijk, doenlijk,
-

-

-

—

—

-
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-

-
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Mokassjns, ►r► . niv. voetzolen v. o. ww., m. s. en h. beurs worden, beginnen te rotten.
my. van bont.
MQkeln, (mokelle. gemokelt) o.ww. Molt, (-(e)s) in. en o., z. ni. mot v.,
sluiken, smokkelen, sluikhandel drijven, molm m.
MQltebeere, ( -n) v. braambezie V.
bedriegen .
Moker, (-s, mv. Moker) m. moker, MQlum, bijv. nw. (Student.) dronken, zat.
zware smidsbanier m.
MQkerbetel, ( -tets, niv. -tel) ni. MQ1y, o. (onb.)o. (Fabel!.) een kruid
o., dat tegen betoovering beschermt; 2.
(Zeew.) ijzeren keg, ijzeren wig v.
MQkkakaffee, (-s) ni ., z. ni. Mok- soort van look.

m. maandelijksch bericht o.; ..blume v.,
-bl'umchen o. kleine ganzenbloem; v.; 2,
moerasklaver v.; .-buck o. (Hand.) wis
-erdbeere V. aardbezie v., die-sclboek.;
tot in Augustus rijpt; -fluss m., Z. -,cat;
-frist m. uitstel o., termijn ni. van eene
►maand; in — zahlbarer Wechsel, over
eerie maand vervallende wissel; -geld o.
maandgeld, geld o. dat maandelijks wordt
uitbetaald; -heft o. maandelijksche afMolybdan, (-(e) s) o., z. ► ii. levering v.; -ki [er ni. kever rmm., die slechts
kakoffie V .
eene maand leeft; -kind o. onvoldragen
Moich, (-(e)s, mv. -e) ni.salanwit- (Scheik.) waterlood o.
Molybd ,nig, bijv . nw. waterlood - vrucht v., foetus m.; -knp/er o. vignet,
der ni .
houdend.
plaatje o. aan het hoofd van iedere
MQlde, (-n) v., Z. Mulde.
MQ1e, (-n) v. havendam, steenes Molybd ,n —oxyd, (-(e)s, env. maand; -name ni. naam m. van eerre
-e) o. waterloodoxyde, looderts o.; -sake maand; -radiesz ni., -radieszchen o., -rel beer m.
Mo1ec 11, (-en) v. wolecule v., Z. o. ra'. waterloodzure zouten o. mv.; tig in. zomerradijs v.; -ring ni. maand-salter bijv. nw., —es Eisen waterlood - kring, kring m. van een uurwerk, die de
Weichiheilchen.
Molenismus, (oub.) m. leer V. zuur ijzer o.; -satire v. waterloodzuur o.; riiaanden aanwijst; -rose v. maandroos v.;
van de genade volgens den Jezuit Molina, -silber o. waterloodhoudend zilver o., - schrift v. maandwerk o.; -schri f lsteller
m. schrijver m. van een maandschrilt;
looderts bevattend zilver o.
molenisme o.
MQ1es, (onb.) v. groote last, zware Molybdomantie, v., z. mu. lood - -sold m. bezoldiging v., salaris o. van
gieten o.; 2. waarzeggen o., waarzeg- eene maand, maandelijksche soldij v.;
klomp m.
-tag ni. dag van de maand, datum ni.;
Molestiren, (ntolestirte,niolestirl) gerij v. uit gegoten lood.
Moment, (-(e)s, mv. -e) nl. oogen- -taube v. ruigpootige duif v.; -uhr v.
bedr. ww. overlast aandoen, Z. beliisli
blik, tijdstip, gerucht o.; it. reden, drijf- uurwerk o., klok v., waarop de maand
gen.
Molk, (-(e S, ll1V . -e) mm., Z. Molten- veer v.; 2. o. (Scheik., Werkt.) moment wordt aangewezen; it. uurwerk o., dat
,o., hoeveelheid v. van beweging.
eene maand loopt; -weise bijw. maandedieb.
` Momentijn, bijv. en b. oogenblik- lijks, per maand, maandsgewijs; -zeiger
MQlke, (-n) v. w.:i, liui v.
m. maandwijzer ui.; -zeil v. tijd m. van
MQlken —artig. bijv. nw., Z. mol- kelijk, vluchtig, kort, voorbijgaande.
MQmiseh, bije. en h. spottend; it. de maand; 2. (Gen.) maandstond m.,
Licht; -dieb m. (Nat. kist., fig.,geweenz.)
maandelijksche reiniging v., regel ni.,
dagvlinder, witte vlinder in.; -essig ti► . vittend, bedillend.
MomQrdika, (otib.) V. wonder- menstruatie v.
melkazijn ni.; -[ass o. (Landti.) weivat,
MÓneh, (-(e)s, rtiv. -e) ui. monnik,
huivat o.; -kur V. weikuur, genezing v. 1 appel in.
door wei drinken; -lóffel m. weilepel iít.;; Momus, (oub.) tu. (Fabell.) Mo- kloosterling, kloosterbroeder m.; wie eire
-sark nl. stremzak m .; -saiure v. melk - )mus, god m. der spotternij; (fig.) spot- - leben, als een monnik leven; der -e Lebensart,monnikenleven o., Z.Klosterleben:
zuur o.; - werk o. melk, ► melkspijs v.,, ter, vitter, bediller ui.
Monaehisiren, (nm.onachisirte,m.o- (Spr.) es sind nicht alle -e, die schwarze
melkkost m.
Molkerei, (-en) v., Z. Melkerei. nachesirt) o. ww. als een monnik leven, Kappen tragen, het kleed maakt den mail
niet, het zijn niet alle koks die lange
MQlkicht, bijv. en b. weiachtig, 1 handelen, denken.
Monde, ( - ii) v. (Wijsb.) eenheid messen dragen; it. der - legt wwohl die
huiachtig, als wei, geelachtig wit.
MQlkig, bijv. enn lh. weihoudend, v., enkelvoudig wezen. stofdeeltje, zon Kutle, aber nicht den Sinn, een vos ver
bist.) pantdiertje,-nestofj.;`2(Na
zijne haren wel, maar zijne streken-liest
bui houdend.
niet; (genieenz.) gesneden paard o., ruim
Mo_lkraut (-kraut e ^, ►rlv.-kmïi.,-^ zeer klein infusiediertje o.
Monadenlehre, v., z. m i. een - m.; (Sp.) tol ni.; (Nat. hist.) Z. MönchsIer) o., Z. Schliisselblume.
Mo11, ( - (e)s, i1iv. - e) n ► . molton o.,1 heidsleer, leer v. van de enkelvoudige geier; 2. basterdnachtegaal rit. niet zwarten kop; 5. grauwe meereend v.; 4. zeewollen stol' v.; 2. (Muz.) mol, zachte wezens.
toon m.; èin Lied ens -, een lied in mol, Monarch, ( - err., iuvl. - en) in. al- pauw n,.; 5. haairog, spitsmuil na.; 6.
leenheerscher, vorst, monarch nl.
monnik m.(eenschalige kegelschelp);(Pl.)
Z. Mouton.
MQ11e, (-ii) V. tiuu wit. bier o.,
Monarchie, (-nen) V. alleenheer - bastaardsaffraan v.; (Bouwk.) (van eene
scha ppij v., rijk o., itionarchie v.
wenteltrap), spil v.; (Huish.) bedwar
mooi V.
nl.; (Giet.) binnenste van den moffel-mer
MQllebaum, ( - buun►i(e)s, uiv. Monarchin, (-men) v. alleenheer
-sehrv. des kapelovens; (Waterb.) duikerklep v.,
-baume) m., Z. Meslixbaum.
MQUenkraut, ( - kraut(e)s, 'uv. Monurehisch i h ij v. tiw. rnonar valdeurtje o. van een vijver; (Drukk.)
slechte afdruk, monnik rit.; dieser Bogen
-krc outer) o. wonderpalm, patina Christi chaal, als een alleenheerscher.
Monareh st, (-en, mnv. -en) ern. ist volt -, is vol monniken; (Mijnw.) stuk
v.; -muschel v. napslak v.
aanhanger ►ii. der a I leenheerschappij, mo- o. zwa ►il.
Mállstroh, o., z. n ► . haksel o.
Mjnehchen, (v'erkl.) o. monnikje
MQI—ton, (-ton(e)s, iïmv. -tune) narchist ni.
Monat, (-(e) x, tnv. -e) mmm. niaand, o., kleine monnik om.
tri. (Muz.) immoltoon, zachte weeke toon
ni.; -toncirt V. ►►toltoonaard in.; -tonleiler v.; anderthalb -e, anderhalve maand v., Monehelei, ( -en) V. monnike:izes weken; den - bezahlen, voor de ge- levemi o.; (i. k. bet.) monnikenstreek rri.;
V. mineur toonladder v.
;

-

)

;

it. rionnikendotmi o.
Moi^uske, (-n) V. (Nat. hist.) heele maand betaler ► .
MQnatig, bijv. lire. eene Bemand dil - MQneheln, (mónchelte,gem.unchelt )
o. ww., ru. h. den miionnik uithangen, als
MQUwurm, ( -mvurni(e)s, mv.- k ier -I ren mi e, eene maand lang.
MQnatlang, bijv. nw . eerre maand een Monnik leven, handelen, denken; it.
ener) nl. mol m.
Molen, (-(e)s) om.,z. m., Z. Mui m. lang, gedlurenile erne of neer maan- monnik worden, in een klooster gaat);
d e n.
jens. -, (veroud.). in de monnikspij, in
MQ10, Z. Mole.
Molsch , bijven b. (vanooft), week, MQnatlich., bijv. cmi b. nm aande- een klooster steken; (fig., gemeenz.) ern
zacht, beurs, breiachtig, pappig; (van lijks(ch), iedere maand geschiedende of Pferd -, snijden, ruinen.
MQnehente, (-ma) v .monnikseend v .
wortelen), voos, st )kkerig; 2. broos, bros, plaats hebbende; -e Besoldung, maande lijksch; -e fleinigucny, -es, Z. Monatszeit. Móneherei, (-en) v. (i. k. het.)
breekbaar.
MQ1sChen., (nzolschte, gemolscht) , MQnats— bericht, (-(e)s, m v. -e) z. ,'V nchelei.
weekdier, ongewerveld dier o.
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M¢nchheit, v., z. m., Z. Mönchs- ^halber -, halve maan; (Vest.) halve maan voorhoofd), maanlijn v.; -loch o. groeve
v., halve cirkel m.; (Meetk.) halve- maan V. van melkwitte kalkaarde; -mann m.
figuur, ruimte v. tusschen twee-vormige man m. in de maan; it. onverschillig
uw. monnikachtig, kloosterachtig, als een cirkelbogen; (Looi.) looiersmes, schaaf persoon m.; -milch v. melkwitte kalkkloosterling, den monnik betreffende.
-meso.;(Nathi) aarde v.; -nacht v. door de maan ver
zeemaan v.
M nchlein, (verkl.) o., Z . Mönch- MQnd-abend, (-(e)s, mv. -e) m.
nacht m.; -phasen v. mv. schijnge--lichte
chen.
avond m., door de maan verlicht; -aller stalten V. mv. der maan; -raule v., Z.
MQnchweise, (-n)v.,Z.Monch (3). o. (Sterrenk.) maansouderdom m.,epacta -kraut; - regenbogen m. maanregenboog
MQnehs-ablass, (-lasses, mv. v.; -auge o. maanoog o.; -äugig bijv. nw. m.; -samen m. maanzaad o.
-lásse) m. door een monnik gepredikte maanblind, maanoogen hebbende; -bahn
MQnds—bahn, v., z. m. haan v.
of gegeven aflaat m.; -blaft o. leeuwen - V. loopbaan v.der maan; -bein o. (Ontlk.) der maan, loopbaan v. der maan; - broche
tand v.; -bogen m. met witte plekken (half)maanvormig been o.; -beschienen, rn. mv., Z. -wandlung.
afgedrukt vel o.; -brut v. (i. k. bet.) -beschimmert bijv. nw. door de maan
Mond-schatten, (-s) m., z. m.
monnikengebroed o.; -dummheit v. mon- verlicht, bestraald; -beschreibend bijv. schaduw V. der maan op de aarde bij
nikendomheid v.; -ei[er m. monnikijver nw. maanbeschrijvend; -beschreibung v. zonsverduisteringen; -scheibe v. maanm.; -geier m. koningsgier m.; -geist m. maanheschrijving, selenographie v.; -be- schijf, volle maan v.; -schein m. manemonnikengeest m., monnikachtigheid v.; wohner m. maanbewoner, bewoner m. der schijn m., licht o. der maan; es ist —,
-gelehrssamkeit v. monnikengeleerdheid maan; -bliek m. blik in. van de maan. heller —, het is (heldere) maneschijn,
v.; -geschichte v. verhaal o., geschiedenis kortstondig schijnen o. der maan; -blind het is lichte maan; -schnecke v., Z. KeV. van een monnik, kloostergeschiedenis bijv. nw., Z. -dugig;. -blindheit v. nacht- gelschnecke.
v.; -geschmack m. smaak m. der monni- zien, dagblindheid v.; 2. (Veea.) rnaanMonds-durchmesser, (-s) in.,
ken; -gesindel o. monnikengespuis o.; blindheid v.; -burger m., Z. -bewohner; z. m. middellijn V. der maan, doorsnede
-gewand o. monniksgewaad o., monniks- - cyclus m. (Sterrenk.) maancirkel, maan v. van de maan, 470 Iluitsche mijlen;
kleed o., monnikspij v., habijt o.; -kappe
-kringm. -fläche v., Z. Mondscheibe; -gestalten v.
V. monnikskap v.; (PL.) wolfswortel m.;
MQnd(en)-glanz, (-es) m., z. mv. schijngestalten v. mv. der maan;
2. kalfsvoet v.; 3. Z. Wohlverlei; --nmus- in. glans in., helderheid v. der maan; -glanz m. glans m., schijnsel o. der maan.
kel m. (Ontlk.) nekspier v.; -kirsche v. -heer o. wachters m. mv. der maan;
MQndsichel, v., Z. m. sikkelvor,jodenkers v.; -kloster o. monnikenkloos- -jahr o. maanjaar o.; -lang bijv. en b. mige gestalte v. der maan, maansikkel
ter o.; - knecht m. knecht m. der mon- gedurende eene of meer maand(en);-lauf v.; - fórmig bijv. nw.sikkelvormig, schijfniken; (fig.) die zich door monniken laat UI. loop m. der maan; -licht o., Z. Mond- vormig.
leiden; -kop f m. monnikskop m., mon- licht; -ntonat m. maanmaand v.; -rillerMQndsknoten, knotens, mv.
nikshoofd o.; (Pl.) Z. - blaft; 2. won- orden m. Turksche ridderorde, orde v. -knoten) m. snijpunt o. van de maan- en
dererwt v.; -krone v. wollige distel v.; van de halve maan; -schein m., Z. Mond- aardbanen.
-katte v., Z. -gewand; -leben o. monniks- schein.
Mond-sonnenzirkel, -kets,
leven, monnikenleven, kloosterleven o.;
MQndepaeta, (-epacten) v.(Tijdr.) mv. -kel) m. (Sterrenk.) maan-zonne-lehre v. leer v. der monniken; 2. ver maangetal o., epacta v.
cirkel m.
geestelijke orden;-handelig,rV.
Mondes-bliek, -glanz, m., Z. MQndstafel, (-.n) v. maankaart,
-orden m. monnikenorde, kloosterorde Mondsblick chr.
tafel v. der verschillende standen van de
v., kloosterregel m.; -pfeffer m. kuischMond-farn, (-(e), mv. -e) m., maan.
boom m., wilde peper v.; -platte v. ge- Z. -kraut; it. maanvormig muurkruid o.;
Mond - stein, ( - (e)s, mv. - e) m.
schoren kruin, tonsuur v.; 2. Z. - blaft; - finsterniss v. maansverduistering, maan - maansteen, meteoorsteen m.; -stilt bijv.
-p uppe v., Z. -kirsche; -rhabarber rn. eclips v.; -fisch m, zeemaan v., zeehaas nw. stil en zacht als de maan; (fig.) ver
monnikenrabarber v.; -ring m. krans m.; -flecken m. vlek v. op de maan; - fluss 1
zwijgend; -strahl m. maan -trouwelijkn
m. van haar om den geschoren kruin; in. maandvloed m.; - flussig bijv. nw., Z.
straal m. van de maan; -sucht v.-stral,
-schlag m. (Drukk.) vel o. druks, waarop -äugig; -[órmig bijv. nw. maanvormig.' slaapwandelen, nachtwandelen, somnamde inkt niet goed houdt; -schri/'t v. gothi- halvemaanvormig, in den vorm eener' bulisme o.; -siichtig bijv. nw. maanziek,
sche letters v. mv., monnikenschrift o.; halve maan, sikkelvormig; -geld o., Z. slaapwandelend; der, die --e, slaapwan -schuh m. voetzool v.; 2. sandaal v.; -sinn Monalgeld; -gestalt v. (schijn)gestalte v. delaar m., slaapwandelaarster v.; -suchm., Z. -geist; -sitz m. verblijf o., woon der maan, kwartier o., maanschijf v.; 2. tigkeit v., Z. -sucht.
monniken; -stand m. won--platsv.n Z. Mondsgestalt; -glanz m., Z. - licht;
MQnds-uhr, (-en) v. klok v.,uurnikenstand m., kloosterleven o.; -strick -hell bijv. nw. door de maan verlicht, werk o., waardoor de standen der maan
m. monnikskoord o., monniksgordel m.; helder door maneschijn.
worden aangewezen; -umlaut m. geheele
-taube v., Z. Haubentaube; -chum o.
Mondig, bijv. nw. eene maand du- omloop m. der maan om de aarde; -viermonnikendom o.; -tugend v. monniken - rende.
tel o. kwartier o. der maan; -wandlung
deugd, kloosterdeugd v.; -umtriebe m.
Mond-j ahr,( - (e)s,mv. - e)o.,Z.Mon- V., Z. Mondgestalten, Mondwechsel; -zaht
mv., -unwesen o. ongepaste handelin-' denjahr; -kalb o. onvoldragen vrucht v.; v., Z. Mondepacta; -zirkel m., Z. Mondgen, knoeierijen V. mv. der monniken; (Veea.) misvormde klomp m. vleesch aan zirkel.
-wesen o. monnikswezen o.,kloosterregels de uiers der koeien; -harte v. maankaart
MQnd-tafeln, v. ruv. maantafels
m. mv.; it. dweeperij, domheid v., bij v.; -klee m. straalspurrie v.; it. boomvor- v. nay.; -taube v. ruigpootige duif v.;
-zelle v. monnikscel, klooster--gelof.; mige spurrie v.; -koller m. (Veea.) maan- -uhr v., Z. Mondsuhr; -veilchen o., -viole
kolder m. welke met nieuwe maan op- ^ v. zilverblad o., atlasbloem v.; -viertel
cel v.
Mond , ( - (e)s, mv. - e) m. maan v.; komt; -krankheil v., Z. -sucht; -kraut rn. kwartier o. der maan; -vogel in. maan
der - scheint,de maan schijnt, het is lichte o. maankruid, zilverblad o.; -kugel v.
m.; -wechsel m. wisselend licht o.,-vogel
maan; der - nimmt ab, zu, de maan is maan v.; -lauf m. loop m. van de maan; wisselende lichtgestalte der maan; -ziraan het afnemen, aan het wassen; der -leer bijv. nw. zonder maneschijn, donker. kel m. maancirkel m., terugkeer m. der
abnehmende -, de afnemende maan; der MQndlich, bijv . nw. op de maan nieuwe en volle manen op denzelfden
zunehmende -, de wassende maan; der - gelijkend, van de maan komend, maan dag na 19 jaren.
-delijks.
ist volt, het is volle maan, de maan is
MQuig, bijv. nw., Z. eionddugig.
vol; Beschreibung des -s, maanbeschrijMQnd -light, ( - (e)s) o., z. m. MQnita, o. nlv. herinneringen,aanving, seler,ographie v.; -e des Jupiters, maanlicht o., maneschijn m.; es ist —, merkingen, vermaningen v. mv.
manen v. mv., wachters m. mv.; (fig.) de maan schijnt, het is maneschijn; 2.
MonitQrium, ( s, mv.Monitorien)
maand v.; it. maneschijn m.; (Wapenk.) maan v.; -linie v. (Sterrenw.) (van het o.schriftelijke ,gerechtelijkeaanmaning v.
wesen.

M§nchisch, mánchlich, bijv.
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Mon.
MQnkalb, kalb(e)s, mv. -kdlber)
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ww. (Krijgsw.) kleeden, uitrusten, be- beer m.; -beere v., Z. Moorbeere; 2. kan
-binse v., Z. Nudelbinse; -birke-nebrgv.;
mannen; (fig.) ophitsen, aandrijven, boos
v., Z. Moorbirke; -blume v. watergoudsMonochord, (-( e)s, mv. -e) o. maken.
eensnarig speeltuig o.
Montirung, (- en) v. kleeding, uit bloem v.; -brod o. moerasbrood o.; -büchse
MonochrQm, (-( e)s, mv. -e) o.
-rusting,moev. V. moerasvaas v.; - chocolade v. IJsland
schilderij V. 'van ééne kleur.
mos o.
-sche
Montirungs-kammer, (- n) v.
Monodram, (-( e)s, mv. -e) o. monteeringkamer v., kleedingmagazijn MQQsen, (mooste, gemoost) bedr.
tooneelspel, drama o. voor een persoon. o.; -slücke o. ww. monteeringstukken, ww. (w. i. gebr.) etw. -, met mos dek
bedekken; 2. o. ww., In. h. met-kenof
Monogamie, (- n) V. echt tus- kleedingstukken o. mv.
schen twee personen, tegenovergestelde; Monter, en) v. (Krijgsw.) mon- mos bedekt worden.
van Polygamie; 2. mv. (Pl.) monogamia,l teering, uniformkleeding v.; (vaneen beMQQs-fleehte, (-n) v. boomleverklasse v. der planten, welke eenvoudige diende), livrei v.; (van een schip ;&), kruid o.; -geier m. buizerd m.; -grunn
bloemen dragen.
bekleeding v.; (van een bril), stel o., bijv. nw. mosgroen; 2. Z. nnoosig; 3. mos Monogramm, e)s, mv. -e) o. montuur v.; -band o. (Pruikm.) mon -1 groen, moerasgroen o.; -grundel v. moe
m.; -hahn m., Z. Birkhahn;-rasgondel
naamtrek m., naamcijfer, monogram o. teerband o.; -kop! m. opmaakkop m.
Monogrammiitisch, bijv. nw. Monument, (-( e)s, mv. -e) o. ge H -haube v., Z. -kappe; -heidelbeere v., Z.
het monogram of naamcijfer betreffend. denkteeken, gedenkstuk, monument o. -beere (1); 2. haagappelboom m. van de
Monographie, (- n) v. uitvoerig Monumental, bijv. nw. tot de Alpen; -huhn o. boschhoen o.; - hummel
geschrift o. over een enkel onderwerp, gedenkteekens behoorend, betrekking v. wilde bij v.
monographie V.
hebbende op een gedenkteeken, eigen MQQsicht, bijv. nw. op mos gelijMonokotyledQne, (- n) v. (Pl.) aan een gedenkteeken, monumentaal. kend, mosachtig.
plant v. met ééne zaadlob, monocotyleMook, (-( e)s, mv. -e) m. (Nat.. MQQsig, bijv. ow. met mos bedekt,
done v.
vol mos, bemost.
hist.) honi(n)gkoekoek in.
Monokrat, en, mv. -en) m. al- Moor, ( -(e), mv. -e) o. en m. moe- MQQS-kappe, (-n) v. moskap v.;
leentieerscher, dwingeland, tyran m.
ras, moerasland, marschland, turfland o., -karp/'en m. oude karper m.; -kelch m.
moskelk m.; -kolbe v. watermassa v.;
Monolith, en, mv. -en) m. kunst- poel m.; 2. (Gen.) nachtmerrie v.
voorwerp o. uit een blok steen.
MQQr-aal, (- aal(e)s, nov. -aale) in. -kratze v., -kratzer m. mosschrapper,
MonolQg, (-( e)s, niv. -e) m. alleen moeraal, moeraspaling ni.; -artig bijv. moskrabber in.; -kraut o. aardmos o.;
-sprakv. nw., Z. moorig; -beere v. heidebes, bosch- -kuh v., Z. -reiher; -lager o. mosbed o.;
Monomanie, v., z. m. waanzin m. bes v.; -birke v. kleine, dwergachtige -mauer v. met mos bedekte muur m.;
op een enkel punt,
berk m.; -boden m. rnoerasgrond, moe -ochs m., Z. -reiher; - pulver o., Z. HexenMonopQl, (-( e)s, mv. -e) o. alleen
grond m.; -braunkohle v., Z.-rasige mehl; -rechen m. moshark v.; -reiher m.
uitsluitende handel m., mono--handel, -kohle; -damm, -deich m. moerasdam, gewone roerdomp, butoor m.; -rose v.
polie o.; das - treiben, een monopolie moerasdijk m.; -eiche V. moeraseik m.; mosroos v.; 2. — of —nstaude v. mos
- schimmel m. melkwit,-rozestuikn.;
uitoefenen.
-ente v. vliegenvangereend v.; -ende v.
Monopoliseren, (monopolisirte, moerassige aarde, slikkerige aarde v.; zeer kostbaar lijnwaad o.;-schnepfe v.wamonopolisirt) bedr. ww. etw. -, iets bij -eule v. moerasuil tti.; -fahrer m. turf- tersnip, rietsnip v.; -schraube V. schroefden alleenhandel beperken.
voerman m., hij die turf vervoert, turf- vormig schelpdier o.; -schwamm m.onder
Monopolist, (- en, mv. -en) m. schipper m.; -gegend V. moerassige streek het mos groeiende kampernoelje v.; -sper hij die een monopolie uitoefent.
v.; -geruch m. moeraslucht v.; -geschmack ling m. rietmusch of mosch v.; -stein m.
Monotheismus, (onb.) m. ge- m. moerssige, gronderige smaak m.; -gras met mos begroeide steen m.; - stengel m.
loof o. aan éénen God.
o. rietgras o. der moerassen; -grund m. mosstengel m.; -thier o. zeekoe v.; -veilMonotheist, en, mv. -en) m. moerasgrond m., drasland, broekland o.; chen o., Z. Schneeglóckchen; -weihe v.
belijder m. van het geloof aan éénen God, -hahn m., Z. Wasserhahn; -hauer m. vischarend m.
Monothelit, en, mv. -en) m. turfschop v.; -heide v. moerassige heide MQppel, Möppel, (-s, mv. Moppel of Móppel) m. bastaardmop m., kleine
aanhanger m. van de leer, die in Christus v.; -huhn o., Z. Wasserhuhn.
slechts éénen wil aanneemt; Lehre der MQQrieht, bijv. nw. als moeras, Deensche bond m.
Mops, ( -es, mv. Möpse) m. mop m.,
-en, monothelitisme o.
op drasland gelijkend.
MonotQn, bijv. en b. eentonig, een
MQQrig, bijv. uw. drassig, moe mopliondje o.; (fig., Volkst.) mopneus,
-vormig,lanwjed
vervelend.
-rasig. brompot m.
MQhr-kohle, (-n) v. zt.chte kool Mops-gesicht, (-(e)s, mv. -er)
Monotonie, v., z. m. eentonig
eenvormigheid, langwijligheid, ver -hetd, v.; -kolben m. kikkervischje o., jonge o. mopgeziclit o.; (fig.) leelijk gezicht
V.
-veling kikvorsch m.; -land o. moerassig land o.; o., stompneus m.; -hund m., Z. Mops;
Monstrgnz, en) v. (Kath.) sa- 2. Z. -grund; -meier m. moeskruidteler, -hündin V. wijfjesmop v.
MQpsig, bijv. nw. op een mop gecramenthuis, hostiekastje o., monstrans v. warmoezier m.; -meise v. moerasmees,
MQnstrum, s, mv. Monstra) o. poelmees v.; -pflanze V. moerasplant v.; lijkend; (fig.) leeliik, afzichtelijk,met een
gedrocht, monster, afschuwelijk schep- -quappe v., Z. Meerquappe; -schmiele v. stompen neus; it. brommend, knorrend.
MQpsnase, (-n) v. mopneus,stomprietgras o.; -schnepfe v. poelsnip v.;-seide
sel o.
MQntag, (-( e)s, mv. -e) m. Maan- V. katoenkruid o., wolgras o.; -stein rn . neus m.
Moquant, bijv. nw. spotachtig,
dag m.; -s, am -e, 's Maandags; der blaue ijzererts o.; -sump/ m. poel m., moeras
-, Maandag in de Goede week; blauen - o.; -teich m. ondiepe vijver m.; -vogel spotziek.
Moquerie, (-n) v. spotternij v.
machen, vierdag houden, niet werken, m. waterhoen o., moerasvogel m.; 2. Z.
Moquiren, (moquirte, moquirt) o.
schoenmakers Maandag houden; der ver -meise; 3. — of -vógelchen o. bruine
Maandag na de verschijning van-lorne, bastaardnachtegaal m.; -oogt m. opzich- ww. spotten, den draak steken.
Moral, (onb.) V. zedeleer, zedekunJ. C.; aus einero blauen - zvird een faulei ter m. over de veenen; - wasser o. moerasDienstag, van het eene kwaad in hei sig water, ondiep water o.; -weide v. moe - de, zedeles V.
Moraliseh, bijv. nw. zedekundig,
raswilg m.; 2. Z. Erdweide.
andere.
Moos, ( -es, mv. -e) o. (Pl.) mos o zedelijk, volgens de zedeleer.
MQnt€glich, bijv. en b. 's Maan
Moraliseren, (moralisirte, moraliMQos—aehat, ( -(e)s, mv. -e) m
eiken Maandag geschiedeude. -dagsch,
MontgolfiQre, (- n) v. luchtbol mossteen, boomsteen, dendriet m.; -am. sirt) o.ww.,m. h. over zedekunde spreken,
spelen;2.bedr.
mening m., Z. -sperling; -bank v. mei zedepreken,den zedepreker.
luchtballon m.
Montiren,(montirte,montirt) bedr inns bedekte bank v.; -bar m. moeras- ., ww. zedelessen geven,zedelijk maken.
(-

o., Z. Mondbalb.
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Moralist, (-en, mv. -en) m. zede- gewelddadig ombrengen, om het leven niet treft; 3. (Beeldti.) stoot m. met den
brengen, een moord of doodslag begaan; beitel, welke uitglijdt; -schuld v. moordMoralitat, v., z. m. zedelijkheid meuchlerisch -, een sluipmoord begaan. schuld, misdaad v. van moord; -schuwamm
v., zedelijk gedrag o., moraliteit V.
Mordent, (-en, mv. -en) m. (Muz.) m. vergiftige paddenstoel m.; -schwert
meester, zedepreker m.

o. moordend zwaard o.; -sinn m. neiging
Mor &1 —philosophie, v., z. m. Z. Mordant.
philosophische zedeleer, practische wijsM4rder, (-s, mv. MV rder) m., —in, v. tot moord; -sprung m. sprong m. om
begeerte v.; - theologie v. bijbelsche ze- (-nen) v. moordenaar m., moordenares te moorden; 2. gevaarlijke koordedanv.; Meuchel-, sluipmoordenaar; (fig.) der serssprong, salto mortale m.; -slahl m.
deleer v.
Mor ,ne, (-n) v. (Aardk.) kleiach- Unschuld -, verleider m.; der - meiner dolk m., moordstaal o.; -slich, -stosz,
tig puin, zand o. aan den voet der Zwit- Ruhe, hij die mijne rust vernietigt; 2. -streich m. doodelijke steek m., dood
zijdestaart m. steek m.; -stuck o. tooneelspel o. vol-serchglt.(Nais)kong,
Morst, ( - es, mv. Moraste) m. mod - Mbrderei, (-en) v.moord m.,slach- moorden; (Schild.) tafereel o., schilderij
derpoel m., slijk of slik o., modder v., ting v. V. van een moord; -sucht v., Z. -lust.

Z. Koth; in einen - gerathen, in einem -e Murder —grebe, (-n) v. moord- -suchtig bijv. nw., Z. - lustig; -that v.,
stecken bleiben, in de modder geraken, hol, moordenaarshol o., verblijf o. van Z. Mord; -thdtig bijv. en b. moorddadig,
in de modder blijven steken; 2. moeras, moordenaars &; -hand v. moordenaars- bloeddorstig; -versuch m. poging m. tot
broekland, drasland o. hand, moorddadige hand, hand v. eens moord, moordaanslag m.; -vogel nr. roofMorst —birke, (-n) v., Z. Ziverg- moordenaars; er Eiel durch —, hij viel vogel m.; 2. houtje o. om kanten te
birke; -erz o., Z. Moderesz; -fisch m. har- door de hand eens moordenaars; -höhle plooien; -wa/fe v. moordwapen, moord der m.; -gesnrack m. moddersmaak. v., Z. -grube. werktuig o.; -weg m. (gemeenz.) gevaarMorstig, ( er, st) bijv. nw. mod - MQrderiseh, bijv. nw. moordda- lijke, halsbrekende weg ni.; -warm w.
derig, slijkerig of slikkerig; 2. moeras- dig, bloedig,alseen moordenaar; -e Wap- kleine, pijnlijke huidworm m.; -iruth ' .
sig, drassig. pen, moordwerktuigen; -er Anschlag. bloeddorst m., moordwoede v.; -zeichen
Morst.-krabbe, ( - n) v.modder - moordaanslag; er Weise umbringen, op o. teeken, bewijs o. van een moord.
krab v.;-lathe v., Z. Sump/lerche; -schleie eerre moorddadige wijze; - mie jemn. MorQUe, Morille, (-n) v. mov., Z. -fisch; -stein m. moddersteen m.; umgehen, iem. dooden, om het leven rel v.
MQres, V. nyv. goede zeden v. mv.,
brengen.
it. L. -erz.
MoratQrium, ( - s,mv. Moratorien Mörderlich, bijv. en b. (Volkst.) fatsoen o., goede manieren v. mv.; jenbn.
u. termijn m. van uitstel van betaling, verschrikkelijk, vreeselijk, woedend; (ge- - lehren, leeren zich goed te gedragen,
meenz.) - schreien, uit al zijne macht gedwee maken, mores leeren.
respijtbrief m.
MorQske, (-n) moorsche (lans ru.;
MQrbraten, (-s, mv. Morbraten) nnhreeuwen.
MQrderstahl, (-(e)s) m., z. m., 2. versiersel o., arabeske v.
in., Z. Lendenbraten
Morgang,tiea, v., Z. Morgengabe.
MQrchel , (-n) v. morille v.; 2. Z. Mordstahl
trechtervormige paddenstoel m., bis - Mord-fackel, (-n) v. brandfik- Morganatisch, bijv. nw. -e Ehe,
sehopsmuts v.; -blame V. roerkruid o.; kel,aanwijzing v. van den moord; -[alle morganatisch huwelijk, huwelijk met de
-schrvarnm m., Z. Morchel. m., Z. Jagdbaunz; -/eig bijv. nw. zeer laf, linkerhand.
MQreke,(-n) v.(Pl.) nachtschade v. lafhartig; -geschichte v. moord m., ver- MQrgen, bijw. morgen, den volgen Mord , (-(e)s, mv. -e) m. moord, haal o. van een moord, moordgeschie- den dag; etw. au[ - verschieben, tot den
gewelddadige dood, doodslag, manslag dents v.; -geschoss o., Z. -gewehr; -ge- volgenden dag uitstellen; - Abend, morm.; Zeter and -io schreien,moord schreeu- schrei o. moordgeschreeuw, moorddadig gen avond; 2. o. zelfst. nw. das Heute
wen; (Cg.) moord en brand schreeuwen; geschreeuw, geschreeuw o. van moord; and das -, het tegenwoordige en de toe-

-

-

)

.

.

2. (fig.) boosaardige, vernieling v., zede (gemeenz.) een --- ericeben, moord en komst.
-

lijke moord m.; einen - an der Unschuld brand schreeuwen; 2. opwekking v. tot Morgen, (-s, mv. Morgen) m. tnorbegehen, een meisje onteeren, verkrach- moord; -resell m. medeplichtige m. aan gen, ochtend, morgenstond m., aanbreten, schenden; 3. tussch. -!, moord ! een moord; 2. Z. Meuchelmtirder; -ge- ken o. van den dag; es wind -, der MQrd -acht, (-en) v. (veroud.) wehr o. moordtuig, moordwerktuig o.; bricht an, het wordt dag, de dag breekt
verbanning v. voor moord, bloedwraak -gier v., Z. - begier; -gierig bijv. nw., Z. aan; een schoner -, een schoone morgen
v.; -ansti[ter, —in, bewerker m., be- -begierig; -grimmig bijv. nw. moordlus- of ochtend; ani (ruhen -, 's morgens vroeg:
werkster v. van een moord, hij, zij, die tig, door moord ontvlamd, moorilade- bis an den hellen - schla fen, s!apen tot
tot moord aanzet. ;mend, bloeddorstig; -grube v., Z. Mor- de dag is aangebroken; goten -!, goeden
Mordent, (-en,mv. -en) ui. (Muz.) ^dergrube; (Vest.) — of - keiler in. kaze- morgen!; heule -,gestern -, heden,gisteren morgen of ochtend; den ganzen 1 raat v., walkelder m.
halve triller m.
MQrd —axt, (-axle) V. moordbijl, i Mordio ! moord !, moordgeschreeuw arbeiten, den geheelen morgen werken;
strijdbijl v., hellebaard v.; - begierde) ;o.; (fig.) Zeter and - schreien, moord en (fig.) der - des Lebens, lente v. des levens,
v. moordzucht v., bloeddorst, moord - j brand schreeuwen, luidkeels schreeuwen. de kindsheid v.; 2. (Aardr.) Ooster,; von
lust m.; -begierig bijv. nw. moordgierig, I MQrd—keiler, (-lers, mv. -ier) m., - gegend Abend, van het Oosten naar het
bloeddorstig; -beid o., Z. -art; - bestel- Z. -grube (Vest.); -kind o. (gem.) groot, Westen; gegen - liegen, naar het Oosten
lor in. hij, die den moordenaar huurt, ondeugend kind, slecht kind o.; -l4rm gelegen zijn; I[. (Landm.) morgen o.
lands; (Lan^lb.) werk, dagwerk o.
den moord laat uitvoeren; -bliek m. in. moordgeschreeuw o.
MQrdlieh, mQrdlieh, bijv. nw., MQrgen-andacht, ( - en) v. woeblik m. eens moordenaars; -brand ni
;

.

gengebed o., ochtendgodsdienstoefening,
aangestoken brand, moedwillig veroor- Z. innrderlich.
MQrd—lust, (- luste ) v. moordlust vroegkerk v.; -anzuq m. morgenkleeding
zaakte brand m.; it. Z. -brennerei; 2.
brandende lont v.; -brenner, —in, brand- m., bloed dorstigheid,neiging v.tot moord; v., neglige o.; -arbeit v. morgenarbeid
stichter in., brandstichtster v.; -bren- 1 -lustig bijv. nw., Z. -begierig; -messer ire., oc.rtendwerk o.; -aucl'wartung v. moenerdi V. brandstichting v. en noord m., o. moordstaal, moordenaarsroes o.: -nacht genbezoek o.; -besuch m. morgenbezoek
vernieling v. te vuur en te zwaard; v. moorddadige nacht m.; -nets, o. moor- o.; -betrachtung v. godsdienstige over-brennerisch bijv. nw. brandstichtend, denaarsstrik m.; -rache v. moorddadige 1 denking v. in den morgen; -blatt o.
als een brandstichter; -brief m. bedrei- wraak v., wreken o. van een moord; it. (dag)blad o., dat des morgens uitgege
bevel o. tot moord; wraak v. Fens moords; -raupe v. ichneu-I ven wordt, ochtendblad o., ochtendediginL7g V. van moord,
gin
`

nonrups v.; -recke m. ontzaglijk groote tie v.; -brod o. ontbijt o.; -hruuder ni.
-eisen o. moordstaal o., Z. -gewehr.
MQrden, (mordete, gemordet) bedr. en verschrikkelijke reus m.; -schlag m. carmeliter monnik m.
erg o. ww., in. h. moorden, vermoorden, 1 doodelijke slag m.; 2. (Art.) hom v. deel MQrgend, h;jv. nw. wat den vol -
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-sange) m., Z. -gesang; -stinger rn. dich- aarde, aspergesteen m.; eene soort apatiet.
MQrpheus, (onb.) m. (Fabel!.)
ter m., die de schoonheden & van den
morgen bezingt; it. morgenzanger m.; Morpheus, god m. des slaaps en der droo-schein m. aanbreken o. van den dag; it. men; (lig.) slaap m.
Morphin, MQrphium, (-s) o.,
MQrgen-dammerung, en ) v. morgenglans m.; -schimmer m. morgen
dageraad m.; -schlaf,-schemringv., z. m. alkalisch bestanddeel o. van opium,
schemering , morgenschemering v., aan
dag, dageraad m.;-hrekno.vad, -schlummer m. morgenslaap, slaap m. in morphine v., slaapbolzuur o.
Morphologi e, v., z. m. leer v. der
den morgenstond; -schuss m. (Zeew.)
- distel v. vrouwendistel v.
MQrgendlich, bijv. nw. des mor - ochtendschot o.; -segen m. morgengebed vorming van organische lichamen.
MorpiQnen, v. mv. viltluizen V.
gens geschiedend; die -e Sonne, de mor o.; -seile v. oostzijde v.; -sonne v. mor
ochtendzon, opkomende zon v.,-genzo, mv.; (gem.) gemeene kerels m. mv.
schoon, frisch als de morgen.-genzo;Z.
MQrgen-duft, (-du[t (e)s, nov. eerste stralen m. mv. der zon; mil der Mors, bijv. nw., Z. morsch.
Morsch, bijv. en b. (van hout),
-drifte) m. morgendamp m.; 2. morgen --- aufstehen, met het opgaan der zon
planten); -essen o., Z.-geurm.(van opstaan; -sprache v. morgenspraak, af- verrot, bros; it. broos, week, vergaan;
-brod; -frost m. ochtendvorst v.; -gabe. spraak, beraadslaging v. der mijnwerkers, (van een tand), verrot, aangestoken;
V. geschenk o. van den echtgenoot op morgengesprek o.; -sprachsherr m. raads- - entzwei brechen, plotseling, rits door
dien morgen na het huwelijk; -gang m., heer m. aan een gilde toegevoegd, gilde - midden breken; -e Birne, beurs, verrot;
inorgenwandeling, boodschap v. des rmor-' meester m.; -slándchen o. morgenmuziek, - werden, verrotten, vergaan.
gens; (Bergw.) naar het Oosten loopende' aubade v.; -stern m. morgenster v., Venus MQrschen, (morschte, gemorscht)
mijngang m.; -gebet o. morgengebed, och v., Lucifer v.; (Krijgsw.) strijdkolf, knots u. ww. morsch, bros worden, verrotten;
-gedanke m. morgenge--tendgbo.; V. met ijzeren pennen; (PI.) beemsboks- 2. bedr. ww. verbrijzelen, stuk slaan.
MQrschheit, (onb.) v. verrotheid
dachte v.; it. Z. -betrachtung; - ge/ilde o. baard m.; -stillstand m. (Sterrenk.)
mv. velden o. mv. in den morgenstond; schijnbare, oostelijke stilstand m. eener v.; 2. broosheid, weekheid v.
M^rse1 &, Z. Mórser c^.
-gegend v. Oosten o.; 2. (Sterrenk.) ooste- planeet; -strahl m. straal m. van de opMorsQlle, (-n) v. borstkoekje o.
lijke hemelstreek v.; -geláute o. morgen gaande zon; 2. Z. -sonne; -slunde v. mor
MQrser, (-s,mv.hhrser) m. (Kookk.)
uur o. in den morgen; 2. mor -genur,
-gesang m. morgengezang o.;-geluio.;
-- hat Gold inn-genstodm.;(Spr) vijzel m.; (Art.) mortier m.; (Zeew.)
-gewand o., Z. -anzug; -gewölk o. oostelijke wolk v.; -glanz m., Z. -róthe; -glocke Munde, de morgenstond heeft goud in kompaskastje o.
MQrser-batterie, (-n) v. batV. ochtendklok v.; -góltin v. godin v. van den mond; -suppe v. ochtendsoep, mor
v.; -thau m. morgendauw m.;-gensop terij v. met mortieren; -block m. affuit
(ten morgen, Aurora, Eoos v.; -grenze v.
oostelijke grens v.; -grusz m. morgen- (Dichtk.) tranen m. mv. van Aurora; V. van den mortier, mortieraffuit v.;-kerze
groet m.; -haper of -hater m. voeder -tisch m. spiegeltafel,toilettafel v.;-lisch- v. korte, dikke, gegoten kaars v.; -keule
-haube v. morgenmuts, och -haver.; chen o. toilettafeltje o.; -traum m. mor v. (Apoth.) vijzelstamper m.; - kuchen
droom m. in den morgen;-gendrom, m. ijzerkoekje o.; -lafelte v. mortier -tendmusv.;-himel.ostijkgedeelte o. des hemels; 2. ochtendhemel -trunk m. morgendronk m.; -uhr v. naar affuit v.
MQrsern, (mórserte, gemórsert )
m., ochtendlucht v.; -imbiss in., Z. -brod; het Oosten gekeerde zonnewijzer m.;
-kleid o., -kleidung v., Z. -anzug; - komn -volk o. in het Oosten wonend volk o., bedr. ww. in een vijzel stampen; it. kort
o. belasting v. in graan van een morgen Oosterlingen m. mv.; -wache v. mor en klein slaan.
MQrser-schemel, mete, mv.
wacht v. in den morgenstond;-genwacht,
lands; -klikte, -kuhlung v. koelte, frischheid v. van den morgen, ochtendkoelte (Krijgsw.) die - schlagen, de reveille -mel) m., Z.-block; -stószer m., Z.-keule;
-wagen m. (Art.) mortierwagen in.
v.; -kuss m. ochtendkus m.; -kuste v. slaan.
oostelijke kust v.; -land o. Oosten o., MQrgenwarts, bijw. oostwaarts, Mort, (-s, mv. -s) m. de vierde per-

genders dag zal geschieden of plaats hebben; der -e Tag, aanbrekend; -e Sonne,
opgaande; er kam am -e 1'age an, hij
kwam den volgenden morgen aan.
(-

-

(-

Levant v.; 2. oostelijk land o.; -!ander,
—in, bewoner ni., bewoonster v. van de
Levant; die —, Levantijrien,Oosterlingen
mv.; -lándisch bijv. nw. oostelijk, levantijnsch; —er Handel, handel m. op de
Levant; -laulé V. (Uurw.) wekker m.; 2.
klokgelui o. des morgens; -lult v.,-'uftchen o. morgenlucht, ochtendlucht v.; 2.
Z. -wind; -mahl o. ontbijt, ochtendmaal
o.; -,meer V. Oostzee v.; -much v. och tendmelk v.; -nebel m. morgennevel rn.;
-op for o. morgenoffer o.; 2. Z. -gebel;
-pfeife v., -pfeifchen o. morgengenpijp
v., ochtendpijpje o.; -post V. ochtend of morgenpost v.; -punkl m. (Sterrenk.)
Oosten, oostpunt o.; -ralh m., -rede v.,
z. -sprache; -regen m. morgenregen,
ochtendregen m.; -reit m. ochtendrijp
m.; -róscheh o., Z. Marienröschen; -rose
V. roos v., die des morgens opengaat;
2. o. zelfsi. morgenrood o., dageraad m.,
aanbreken o. van den dag; -rölhe v, Z.
-roth; -ruhe V. morgenslaap m., och tendrust v.

MQrgens, bijw. des morgens, des
ochtends, in den morgen; er stehl fruh, sehr [rah au`, hij staat 's morgens
vroeg, zeer vroeg op; - and -,'s morgens
en 's avonds.

MQrgen-sang, (-sang(e)s, mv.

naar het Oosten.
MQrgen - weeker, ( kers,mv. ker)
ni. (morgen)wekker, klopper m.; •-weite v. boog m. van den gezichteinder
tusschen den opgang van Gene ster en
het ware Oosten, morgenwijdte v.; -werk
o., Z. -arbeit; -wind m. morgenwind,
oostenwind m.; -wolke v., Z. -gewölk; -zeil
V. morgentijd, morgenstond, ochtendstond, morgen m.; -zeitung v., Z. - biall.
MQrgig, bijv. en b. (gemeenz.) Z.
morgend; 2. (Landnor.) van een morgen
een morgen groot.
Morille, (-n) v., Z. Morelle.
Morin, ( - (e)s) o. Z. m. mor se o.,
verfstof, die het geelhout bevat.
-

-

zoon in het omberspel, die stil zit, met,
de stille hand speelt; (gemeenz.) Lamroei m.

Mortadillen, V. nlv. kleine Italiaansche metworstjes *o. mv.
Mortalitat, (-en) v. sterfelijkheid
v., het getal van de op een bepaalden tijd
gestorvenen.

Mortel, (-s) m., z. m. (Mets.) mor
martelkalk, metselkalk v.

Mortel-arbeit,

-tel,

(-en) v. stuka

gipswerk o.; -grube v., Z.-dorswek,
- kasten; -fiaue v. kalkschop v.; -kelle v.
metselaarstruffel v.; - kasten m. kalk
kalkkuil v., kalkbak m.;-knecht-groev.,
m. opperman m.; -krücke v., Z. -kelle;
Moringabaum, (-bauna(e)s, mv. -mühle v. mortelmolen,kalkmolen;-m'ulde
V. kalkbak, kalkput, kalkkuit m.
-baume) m. behen v., priernkruid o.
MQrion, (-s, mv. -s) m. (Delfst.) MQrteln, (mórlelle, gemörlelt) bed r.
zwartbruin bergkristal o.
ww. met kalk voorzien, t. kalken.
:

MornQll, (-(e)s, mv. -e) m. of
Morue11e, (-n) v. kleine pluvier v.,
citroenvogeltje o.; 2. schreeuwpluvier v.
MQrnig, bijv. uw., Z. morgend.
MorQs, mor §s, bijv. nw. knorrig,
gemelijk.
Morositat, (orib.) m. knorrigheid,
geruelijkheid v.
Moroxjt, (-(e)s) m.,z.m.'(Delfst.)
groenachtig blauwe,phosphoorzure kalk-

MQrtel - pfanne, ( n) v., Z. mul -

-

de; -schau[el v., Z. -haue; - schlager m.

mortelmaker m., hij die kalk beslaat;
-lydger m., Z. - knecht; -trog m. (Mets.)
kalktrog, kalkbak m.; -wasche v. tusscheri

twee steenen gegoten mortel v., cement o.
Mortier, ( - s, mv. -e) m., Z. !dorser.

Mortification, (-en) v. doodrug,
kastijding, vernietiging, verdelging v.;
it. schulddelging v.
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Mos.

Not.

Muc.

Morti$catiQnsschein, (-(e)s, ongegist vruchtennat, druivennat o., apmv. -e) m. quitantie v., bewijs o. van pelwijn m.; junggekelterter -, voorloop,
zonder persing verkregen most m.
kwijtschelding, vernietiging v.
Mortificiren, (mortificirle, morti- Most—apfel, (-apl els, mv. -gip fel)
ficirt) bedr. ww. dooden, kastijden; 2. m. paradijsappel ni.; -beere v., Z. Moosbeere; -birne V. wilde peer v.
Z. tilgen.
Mortuarium, (-s, mv. Mortua- MQsteln, (mostelte, gemostelt) bedr.
rien) o. doode hand v., onvervreemdbaar ww. (gemeenz.) Z. mosten; 2. o. ww.,
m. h. naar most rieken.
goed o., kerkelijke bezittingen v. my.
MortQden, V. nlv. valsche paar- MQsten, (mostete, gemostet) o. en
bedr. ww. most maken; Obst -, persen,
len V. mv.

ww. aarzelen, treuzelen, talmen, teuten.
MQtzig, bijv. en b. (Mijnw) kort;

'Motic411e, ( - n) V. zanger, zingvo gel m.
Motion, v., Z. Bewequng; 2. (-en)
V. voordracht v., voorstel o., motie V.
Motion%ir, (-s, mv. -s) m. hij die
het voorstel, de motie doet.

om de druiven af te trossen.
Muckehen, (verkl.) o. mugje,
vliegje o.
MUeke, (-n) V. mug v.; 2. waterspin v., langpoot m.; 3. vlieg v.; (Scherts.)

-

e Gicnge, korte mijngangen.

Mouchgrd, ( - s, mv. - s) m. politie spion, oppasser m.; 2. speurhond m.

Moussiren, (moussirte, moussirt)
o. ww., m. h. schuimen, schuim vormen,
werken.

Movendelpriester, (-sters, mv.

- ster), Movendler, (-s, mv. Movendler) m. hij, die eene prebende heeft,
gehuurde priester m.
uitpersen.
Mos, o., Z. Moos.
MQvens, (onb.) o. drijfveer, beMosaicist, (-en, mv. -en) m. maker MQsticht, bijv. nw. mostachtig.
MQstig, bijv. nw. most bevattende. weegreden v.; (Ger.) roerend goed o.
m. van ingelegd werk.
Mosaik, — arbeit, v. mozaiek, mo- MQstkelter, (-ters, mv. -ter) m. MQwe, (-n) v., Z. Mewe.
Much, (-(e)s) m., z. m. soort van
zaiekwerk, ingelegd werk o.; -arbeiter wijnpers, vruchtenpers V.
m., Z. Mosaicist; -fuszboden m. ingelegde
MQstler, ( - s, mv. Mostler) to., - in, schimmel m.
(-nen) V. die appelwijn maakt; it. perser
Mucheln, mUch(t)eln, (muvloer m.
chelte, gemuchelt en much(t)elte, gemuMos &isch, bijv. nw. (j. Gesch.) Mo- m., wijnpersster V.
zaisch, van Mozes; -e Gesetze, wetten MQst -mahrte, (-n) v., Z. -suppe; ch(t)elt) o. ww. muf, duf rieken.
-messer m. wijnmeter, gehaltemeter m.
Muchlig, ( -er, -st) bijv. nw. muf,
van Mozes; 2. -e Arbeit, Z. Mosaik.
Mosaismus, (onb.) m. leer v., voor wijn; -meth m. mostsmeede v.; duf, bedorven riekend, smakend.
-presse v., Z. -kelter.
Muck(s), ( - (e)s mv. - e) m.onver godsdienst m. van Mozes.
Mösch, (-(e)s, mv. -e) m. musch of MQstrich, MQstrich, (-(e)s) staaubaar geluid, zwak geluid o.,zwakke
toon m., kik m.; nicht einen - von sich
m., z. m. mosterd of mostaard ni.
mosch v.; (Br.) moutgisting v.
MQsch—beere, (-n) v. vogelbes MQst—siederei, (-en) v. most- geben, nicht - sagen, geen kik zeggen,
kokerij v.; -suppe v. mostsoep v.; -suss geen kik doen hooren; 2. Z. mucken o. ww.
v.; -birne v. muskuspeer v.
MQsehe, (-n) v. koe, vaars v.; 2. bijv. nw. zoo zoet als most; • trotte v., Macke, ( - n) v. kuur, luim, gril v.,
kwade luim v.; lieses P[erd hat keine -n,
Z. -presse.
musch of mosch v.
Moseh@0, (-n) V. moskee v., Turk- Mosweihe, (-n) v., Z. Mas.zweihe. is zeer mak; (fig.) onverwacht bezwaar,
Motette, (-n) v. lofgezang, kerke - mikmak o.; die Sache hat -n, er is een
sche tempel m., Mahomedaansch bede
mikmak aan &; 2. (Wijeg.) werktuig o.
-huiso. lijk gezang o., motet o.

MQschen, (-s, mv. Möschen) m.
(Pl .) gele meibloem v., geel walkruid o.
MQschenkalb, (-kalb(e)s, mv.
-kklber) o. koekalf o.
Mosch —ochs, (-en, mv. -en) m.
muskusos m.; -schwein o. muskusvanen
o.; -thier o. muskusdier o.
MQschus, (onb.) m. muskus m.,
Z. Bilam.

MQschus — birn(e),

v., Z. Moschbirne; -ente V. muskuseend v.; -maus V.
Antillische muskusrat v.; -ochs m., Z.
Moschochs; -ratte V. desman m., muskusrat v.; -rose V. roos v. van Damascus;
-schwein o., Z. Bisamschwein; -hier o.,
Z. Moschthier.

Moscovade, v.. Moseovad-

zueker, (-s) m., z. m. ruwe suiker,
poedersuiker. ongezuiverde suiker V.
MQseke, (-n) v. (Pl.) gele mei
-bloemv.
MQseln, (moselte, gemoseli) o. ww.
naar mos, naar lijm rieken.

-n /'angers, vliegen vangen, niets doen;

Motiv, (-(e)s, mv. -e) o. beweeg- (Sp.) von einer - eieen Elephanten mareden v., ben eeltgrond m., drijfveer v., chen, van eene mug een olifant maken;
prikkel, spoorslag m.; (Dichtk.) grond (gem.) van een scheet een donderslag
m., oorzaak v, van eene latere gebeurt e- maken. .
nis of handeling; (Muz.) hoofddenkbeeld
Maeken, (muckte, gemuckt) o. ww.,
motief o.
m. h. kikken, mikken, onverstaanbaar
Motiviren, (motivirte, motivirt) spreken, brommen, pruilen; er dar[ nicht
s -, hij durft den mond niet open doen;
bedr. ww. gronden, oorzaken van iet s
beweegredenen bijbrengen, mo - 2. knorrig zijn, gemelijk zijn, pruilen; 3.
grillen, kuren hebben; (fig.) die Sache
tiveeren.
MQtsche, (-n) v. (Prov.) koe, mer - muckt, es muckt, er hapert wat aan &.
rie V.
MU* eken —auge, (-s, mv. -n) o.
MQtschel, (-s, mv. Motschel) o • vliegenoog, muggenoog o.; 2. (Heelk.)
vliegenkopje, vliegenhoofdje o.; -artig
veulen o.
Motte, (-n) V. mot, mijt v.; (ge -. bijv. nw. mugachtig; -baum m. zwarte
worm m.
populier m.; -bein o. muggepoot in.;
Motten—Blume, (-n) v.,Z.-krau t (fig.) dun been o. zonder kuit; (Pl.) Z.

MQselwein, ( - (e)s, mv. - e), Mo - (3); -(liege v. motvlieg v.; -frasz m . Bauchhafer; -dreck m. muggen- of vlie-

seler, (-s, mv. Moseler) m. moezel - mottegat o., vernieling v. door motte n genstront m.; 2.zilverlaken o.(een schelpwijn m.

veroorzaakt; 2.door motten vernield klee I dier); -e^ate v., Z. Fliegenente; -fang m.

MQses, eig. zelfst. m. Mozes m.; di e o. &; -frászig bijv. nw. vol motgaten , muggenvangst, vliegenvangst v.; (Nat.
fünf Bucher Mosis, de vijf boeken va n wormstekig, doorknaagd; -káPer m., Z . hist.) vliegenvanger m.; - Pangen o., Z.
Mozes; it. das erste Buch, Genesis; da s Pelzkd fer; -kraut o. wilde rozemarij n -greifen; -(ginger m. muggen- of oliezweite, Exodus; das dritte, Leviticus; da. v.; 2. gele immortelle v.; 3. gewone ho - genvanger m.; -lette o., Z. -schmalz;
vierte, Numeri; das junf'te, Deuterono - ni(n)gklaver, steenklaver; -loch o., Z . -Fischer m., Z. -seiher; -/liege v. zwarte
waterspin v.; -flor m. gaas o., sluier m.
mium; (Spr.) er hat Mosen and die Pro.- -`rasz; -samen m., Z. -kraut (2).
hij heeft veel geld.
MQtthuhn, (-huhn(e)s, mv. -huh - tegen de muggen; -/'örmig bijv. nw. mugMQsesthrane, v ., z. m., Z. Thrá - ner) o. watersnip v., gevlekt strandloo - vormig, vliegvormig; - fusz m. (eig. en
fig.) vliegenpoot, muggenpoot m.; (Drukeertje o.
nengras.
r
MQslem, (-s) m., z. m. muzelma n
Mottig, bijv. en b. vol motgate n , k.) aanhalingsteeken o.;-garn o., Z. Fliegennetz; -gift o., Z. - pulver; -Bitter o.
mahomedaan m.; it rechtzinnige, ge - wormstekig, doorknaagd, mottig.

loovige m.
MQSSe1, (• n) v., Z. Muschel.

Motto, (-s, mv. -s) o. motto, de - horretje o. van ijzerdraad tegen de mug-

vies o., zinspreuk v.

Most, (-(e)s, mv. -e) m. most rn. , MQtzen , (motzte , gemotzet)

gen en vliegen; -glas o. vliegenglas o.;
o -greifen o., Z. Flockenlesen; -kopf m.

Muf.

Muh.

Muh.
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(Drukk.) op den kop staande letter v.; gende lippen; (fig). leelijk gezicht, dik die Brühe, paarden, die de haver verdie-kraut o. vliegenkruid, vlooienkruid o.;

bollenblazer m., bollenblaasster v.;-inul, nen, krijgen ze niet; - and Fleisz bricht
-larve V. muggenlarve v.; -motie V. mug- 11. (-n) v. (Scheik.) moffel m., kroes, alles Eis, met moeite en vlijt komt men
alles te boven.
genhommel m.; -nett, -pulver o., -schim- pot in. met gaten tot overgieten.
MUffel —blatt, ( blatt(e)s, mv. Mi helieh, ( -er, -s) bijv. en b.
mel m., Z. Fliegennelz 4; -schmalz o.
(fig.) muggenvet o.; -sch ►netterling m., -blotter) o. (Giet.) mofielblad o.; -gesicht moeielijk, bezwaarlijk, met moeite, ter
Z. - motte; -schnapper m., Z. -[anger; o., Z. Mu fel (lig.); (Bouwk.) muilvor- nauwernood.
MUhelos, bijv. nw. zonder moeite,
-schwamm m., Z. Fliegenschwamm; -sehen mig sieraad o.; -herd rn. smalle haard
gemakkelijk, zonder inspanning.
o. (Gez.) zien o. van zwarte strepen en in. van den mouteest.
Mulffelig, bijv. nw., Z. mu/fig (2).
Miihelosigkeit, v. gemakkelijk
stippen; -seiger, -seiher m. (fig.) mug-heidv.,
gemak o.
Muffelkafer, Mjffelkäfer,
genzifter, vitter m.; -stachel m. mugMUhen, (muhte, gemuht) o. ww.
genangel m.; -steche m., Z. -jánger; 2. ( -Iers, ulv. -[er) m. zaaitor, knaagtor
(van koeien), bulken, schreeuwen, loeien.
Z. Ziegenmelker; -stich m. muggesteek v., zaadkever m.
Mulffeln,(muffelte,gemufelt) o.ww.,
MUhen, (muhle,gernuht) bedr. ww.
m., muggebeet m.; -vogel m., Z. -motte;
-wanne v. vliegenluis, muggenluis v.; m. h. snuffelen, mornmelen, moeilijk kau- fern. -, moeite, last, verdriet veroorza-wedel m. vliegenklap v.; - wurger m.. wen; it. onverstaanbaar spreken; 2. een ken; 2. wed. ww. sich -, zich moeite gemuggendooder m.; 2. (Pl.) hondskool v. weinig muf rieken,een weinig naar schim ven, zich bezorgd, bekommerd maken.
rieken of smaken; 3. bedr. ww. weg -mel
Mihevoll, bijv. nw. vol moeite,
MUcker, ( - s, mv. Macker) m., —in,
wegstoppen.
-mofeln, moeitevol, vol bezwaren, vol moeielijk(-nen) V. knorrepot, brompot m. en v.;'
Miffel — platte, (-n) v., Z. - blaft; heden, moeielijk, Z. mühsam, mühselig.
it. gluiperd, geniepige; it. schijnheilige
-t/sier o. mutléldier, wild steenschaap o.
m. en v., veinsaard, piëtist m.
Míingebi hr, (-en) v. belooning
Muckerei, (-en) v., Mocker- Muffen, m lfen, (muffle, gemu/Jt V. voor moeite, provisie, courtage v.
thum, (-(e)s) o., Z. m. , M^.cker — en muffle, gemuft) o. ww., [n. h. muf, dal Mtjhl-arbeiter, (-Iers, env. -ter)
wesen, (-s) o., z. m. geniepigheid v.; rieken of smaken, muffen; dieses Fleisch, m.(liergw.) ertswasscher m.; -arst, -ausdieser Tabak muff!, riekt of smaakt muf besserer m. molenmaker m.; -bach m.
it. huichelarij, schijnvroomheid v.
Muckerhaft, m^.ckerisch, of duf; es mu/ft in der Stube, er is eene molenbeek, beek v. die een molen in bem.ekig, muckisch, bijv. en b. 1 duffe lucht in Je kamer; 2. (van hon- weging brengt; -bane m. dwangmolen
valsch, geniepig, boosaardig, geveinsd,' den), blaffen, brommen; (van personen), m.; -bereiter m. (in papiermolens), opbroinmmen, knorren.
zichter m. over de werktuigen; -berg m.
huichelachtig.
Meksen, (muckste, gemuckst) o. Mjffer, ( - s, mv. Muffer) m., — in, hoogte v., heuvel m. waarop de molen
ww., Z. mucken. 1 (-nets) v. leelijke gezichtentrekker m., staat, molenberg m.; -beschauung v., Z.
Mühlenschau; -beutel m. meelbuil m.;
Muckser, (-s, mv . Muckser) m.' - trekster v.
Mtft'ern, (muiferte, gemu fert) o. -bottich m. steepen bekleeding v., manpruiler in.; it. kik m., kleine beweging v.
tel m. der molensteenen; -bursch m., Z.
Mud, Mudd, ( (e)s, mv. - e) o. ww., Z. mu/fen.
Mfg, m 1fg, -er, -si) bijv. knappe.
mud o., hectoliter m.
Mudder, modderig, Z. Moder, en b. mul', dol'; - riechen, Z. muffen (1); Mijhiehen, (verkl.) o. molentje
2. (Volkst.) -es Gesicht, bromtuig, knor- o., 1, leine molen m.
moderig.
Mtihle, ( - n) v. molen m.; (fig.,
Muddern, (mudderte, gemuddert) rig, pruilend.
Muffknaster, (-siers, mv. -ster) gemeeuz.) das ist Wasser au f seine -,
o. ww., m. h. (Zeew.) (van schepen),
m. (Haul.) gemeene tabak, knaster v. dat is koren op zijn molen, dat is juist
modderen, liet water troebel maken.
Muddig, bijv. nw., Z. moderig, MUffring, (-(e)s, mv. -e) m. mof- wat hij verlangt; (Lakenw.) volmolen
ring ni.
m.; dem Tuche die - geben, het laken vol
schlammig.
walken; (Sp.) Z. Muhlenspiel; - spie -len,
Muflon, (-s, mv. -e) m., Z. Mu fMilde, (-r, -st) bijv. en b. moede,
molenspel spelen, driestrik-len,zih
vermoeid, afgemat, uitgeput, lust of neí- [ctthier.
Mta.fti, (onb,) m. (bij de Turken), ^ spelen; eine - haben, bekommer, drie
ging tot slapen hebbende; - machen, ver
schijven naast elk. hebben.
afmatten, uitputten; - werden,-moein, opperpriester en rechter, mufti m.
Mufzen, mUfzen, (mu[zte, ge- MUhleise ri, (-eisens, mv. -eisen)
moede worden; sich - .gehen, arbeiten,
zich moede gaan, zich moede werken, mu/.iet en mifzie, gemu[zet) o. ww., Z. o. molenijzer o., ankerkruis o.
Mihlen — amtmann, ( -mannes,
zich vermoeien met gaan &; ein P/erd - muffen (1 en 3).
Muhamedaner, (-ners,mv. -ner) mv. -manner) nl. opzichter m. over de
reiten, moede rijden; (fig.) einer Sache
molens; -anker m. molenanker o.; -arbei- sein, iets moede, zat zijn, genoeg heb m., Z. Mohametaner.
verloren hebben tot;-benva,dlust
Mj he, ( - n) v. moeite v., werk o., ter m. (Bergw.)ertswasscaer m.; -bach m.,
inspanning V. van krachten, vermoeienis Z. Muhlbach; -bau m. bouwen o. van een
des Lebens -, het leven moede, zat.
v.; sich - geben,zich moeite geven, moeite molen; 2. — of —kunst v. molenbouw M.de, v., Z. Mudigkeit.
Mudel, (-n) v. of (-s, mv. Mudel) doen; das wird ihm - machen, dat zal kunst v.; -bauer m., Z. Muhiarbeiter;
hem moeite kosten; - mit etw. haben, -brernse V. (Werkt.) vang, praam v. van
o. (Prov.) poesje, katje o.
Mi den, (müdete, gemudet) o. WW. moeite hebben om iets te doen; er hal leen molen, molenvang v.; -[achbaum
moede worden, lang en breed praten; 2. sick in der Sache wenig - gegeben, hij m. molendamplank v.; -%ackbaum m. wabedr. ww. vermoeien, uitputten, afruat- heeft niet veel moeite gedaan; es kostei terpeil o. van een molen; -Jlugel m. momich - ihrn diesz zu sagen, het kost mij lenwiek v.; -frohne v. leendienst m. bij
ten; 3. wed. ww. sich -, uitrusten.
M.digkeit, V. vermoeidheid, ver moeite, hem &, ik kan hem dat moeie- het bouwen van een molen, vrachtleen moeheid v.
-moeins,afgthd lijk zeggen; sich die - nehmen, de moeite dienst m.; - gerust, -gestell o. onderstel
Muff, (-(e)s, mv. Maffe of -en) m. nerven, zich de moeite getroosten; er o. van een molen; —e von Steinen, romp
(van honden, van menschen), geblaf o., scheut keine -, hij ontziet geene moeite; m. van een molen; - getriebe o. drijfwerk
gebrom, geknor, gejank o.; 2. bijtachtige jemn. - machen, verursachen, iem. moei- o. in een molen; -haus o. buitenste bebond m.; it. knorrig, kijfachtig mensch te, bekommering v. veroorzaken; es isi kleeding V. van een molen; - knappe m.,
m.; 3. beschimmelde plaats v., schim nicht der - werth, het is de moeite niet Z. Muhlknappe; -ordnung v. wettelijke
muffe lucht v.; 4. mof v. -inelsmak., waard; es lohnt die - nicht, het is de bepaling, verordening v., reglement o.
M.ffehen, (verkl.) o. mofje o., moeite niet waard; hier ist etw. fur ge- op het malen; -pacht v. pachten, huren
habte -, hier hebt gij iets voor uwe moei - o. van een molen, molenpacht v.; -p[erd,
kleine mof v.
Muffe1, (-s, mv. Mufel) in. (Volkst.) te; (fig.) moeite, zorg, bekommering v.; -ross v. molenpaard, molenaarspaard o.;
beest o,, hond m. met dikke overhan- (Spr.) der Eine hat di e -, der Andre hal -róhre v. molenbuis v,; -ruder o. molen-
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ML llerei, (-en) v. bedrijf o. van
roede v.; -schau V. inspectie v. van den mv., die men zich voorbehoudt van eene
molenaar.
molen; -schleuse V. molensluis v.; -schrei- tante.
Muhrsee, v., z. ni. (Zeew.) holle Mi11er -e"91, (-esels, mv. -esel)
ber m. molenschrijver, schrijver nl. in
m. molenaarsezel o.; -farbe v., Z. -blau;
een molen; -schwung nl. (Gymn.) molen zee, onstuimige zee V.
M*1hsal, (-(e)s, mv. -e) o. of (-e) -glas o. gemeene ofaal m.
m.; -spiel o. hinkebaan v.; it. driestrik
o.; it. driestrikbord o.; -stuhl m., Z. v. moeite v., bezwaar, lijden o., druk , MUlleriseh, bijv. nw. de molenaars of het molenaarsbedrijf rakende.
Bandstuhl; -leich m. molenvijver m.; kommer m.
MUhsam, ( er, st) bijv. en b . Muller - k fer, ( Iers, mv. [er)
wage V. molenschaal v.; zcasser o., Z.
Muhlwasser; -werk o., Z. Mïchlcverk; moeielijk, vermoeiend, afmattend; - ge- m. meelworm m.; 2. bonte duinkever
-zwang m., Z. Miihlbaum; 2. recht o. om arbeilet, (van schilderstukken), - met m.; - karren m. mo.enaarskar v.; -ri be
in een dwangmolen te laten malen. moeite afgewerkt; 2. sich - and kum- v., Z. -traube; -sack m., Z. Mehlsar ;
Mihler, (-s, mv. Mühler) m., Z. merlich ernahren, kormnerlijk leven, ar- -schabe v., Z. Küchenschabe; -lraube v.
Muller; 2. (Nat. kist.) kleine rivier- moedig, ellendig leven; (fig.) vlijtig, Bourgondische druif v.; -wage v. molebaars ni. werkzaam, ijverig; -er Mensch, zeer vlij- naarsschaal v.; it. peilschaal v.; -zeem m.
Mij.hl-esel, (-esels, mv. -esel) m.. tig, werkzaam mensch; -keit v. moeite, wijn rn. van den wijnstok met withez. Mu,lleresel; -gang m. molengang m., inspanning, moeielijkheid v.; 2. arbeid- haarde druiven.
Mollig, ( -er, -st) bijv. nw. breek drijfwerk o. in een molen; -gast m., Z. zaamheid, werkzaamheid, vlijt, volharbaar, broos, bros; -keil v. breekbaarheid,
Mahlgast; -gebiet o. houten balk m. on- ding v.
der de ijzeren as van een watermolen; Mt,ihselig, ( -er, -st) bijv. nw. broosheid v.
M lling, (-(e)s, inv. -e) m. veel-gerechtigkeit v. molenrecht o.; -gerinne moeielijk, lastig, drukkend; it. ongeluk v. (drijf)waterwerk o. van een molen; kig, ellendig; -e Zeilen, akelig, drukkend, kleurige grondeling m., (cyprinus phori-getriebe o., Z. -gang; -graben nl. mo- Z. mühsam (2); -keil v., Z. Mi hsanikeil; nus).
lengracht v.; -heimchen o. huiskrekeltje 2. moeite v., bezwaar u., moeielijkheid, Mulm, (-(e)s, mv. -e) m. molm
m.,stof,gruis,vermolmd houto.;(Bergw.)
o.; -herr in. eigenaar m. van den molen; inspanning v.
MUhvoll, bijv. uw., Z. muhevoll. verweerd erts o., zwart zilvererts o.;
-ká[er m., Z. Mehlkájer.
MUhlieh , ( er, st) bijv. en b. Mtihwaltíung, ( en) v. bemoeiing, dieser Baum hal den , deze boom bemoeielijk, bezwaarlijk, gevaarlijk, gevaar- gedane moeite, zorg v.; it. belooning v. giet te vermolmen.
voor de moeite; jemn. eine grosze - au[- MUlmen, (mulmte, gemulmi) hedr.
vol.
M thl - klapper, (-n) v. molen- tragen, iem. een gewichtigen last op- en o. ww. vermolmen, tot molm worden.
onrust v., klapspaan v.; - knappe, - knecht dragen.
m. molenaarsknecht in.; - krapp m. mee - MUksehlissel , (-sels rnv. -set) M1micht, bijv. nw. niet stof, met
krapbast m.; -kunst v., Z. -werk; -lauf m., m. haaksleutel, looper, keizersleutel m. molm bedekt of vermengd.
7,. boltich; meisier m . nnolenaarsbaas Mulatte, (-ri, mv. -n) m., Mu- Mulmig, bijv. nw. vermolmd, ver m.; (Bergw.) Z. - steiger; -meize v., Z. luttin, (-nen) v. mulat m., mulattin v. rot, vergruisd, vermalen; -e Erde, molm M .lbe, (-it) v een v iseb, cyprinus achtig; - werden, (van boonren), ver Mahlm.elze.
molmen.
Miihl- pfahl, (-pfahl(e)s, 'nv. rapax.
Mineiber (-s) u,. (Fabel!.) Mul- Mulseh , bijv. ow. (van ooft), Z.
-p[ahle) m. peilschaal v. bij een watermolen; -pfanne v. slag m. van het touw ciber, bijnaaiii van Vulcanus, god der morsch.
. MUlsieht, mUlsig, bijv. en Ii.
om de radspil; -p[erd o., Z. Muhlenp/'erd; smeden
-rad o. molenrad o.; --schau fel v. schep- ! lindehen, (verkl.) o. waterbakje, (van bevroren en daarna week geworden dingen), flauw, 1af.
bord o.; --welle v. boom m. van het troe,e, kommetje o.; 2. Mu/de.
Mulde, (-n) v. (Bak.) trog in.; M lsterig, bijv. nw. nuf, duf, hescheprad; rechen m. paalwerk o. om tiet
water van den molen schoon te houden; (Huish.) waterbak in., kom v.; (Berges.) schimme{d.
M^llterig, bijv. nw., Z. mulmicht.
-recht o., Z. -gerechtigkeit; -ross o., Z. uitgraving, uitdieping v.
-p/erd; -rump[ m. tremel, molentrechter Mij1den –blei, (-(c)s, mv. -e) o . Multbeere, (-n) v. Noorweegsche
m.; -seil o. molensteentouw e.; -spiel o., (Bergw.) staaf v., blok o. lood, loodzalm braambes v.
Z. Muhlenspiel; - stander m. molenscan- m.; -J'órmig bijv. ow. trogvormig, bak- Multipliegnt (-en, mv. -en) m.
Baard, dikke balk m., welke den molen vormig; -gecvi;lbe o. (Bouw.) tonnen- vermenigvuldigingsgetal o.,v-ermenigvuldraagt; -staub m., Z. Mehlslaub; -steg gewelf, kruisbogengewelf o.; -menuschel, digtal o.
MultiplicatiQn, v. (-en) vermeni., Z. Steg; -steiger m. (Bergw.) op- v., Z. hapfmuschel.
zichter m. over het molenwerk; -stein m. M^1.1je, (_n) v. (Zen'.) hoofd, pa- nigvuldiging v.
MultiplicatiQfs-product,
molensteen m.; 2. steen o. waarvan coo- lenhoofd o.
lensteenen vervaardigd worden; —bruch Mull, (-(e)s, mv. -e) in., Z. Harings- (-(e)s, mv. -e) o. uitkomst v. cener
m. molensteetagroeve v.;— Fisch m.klomnp- könig; 2. kleinerivierbaars m.; 3. kruis- vermenigvuldiging, product o.; -tafel v.
tafel v. van vermenigvuldiging; -zeicheu
visch, zeehaas m.; -leich in. molenvijver wentelaar m.
Mull, Mull, (-(e)s, mv. -C') o. o. vermenigvuldigingsteeken, teeken o.
in .; -Irichter in., Z. -rump[; -tregschuh
m. tremelschoen m., waaruit het graan mul v., molm m. , puin, opveegsel o.; van vermenigvuldiging.
op de steenen valt; -oogt m. molenop- -grapp, -krapp m geringste soort van Multiplicator, (-s, mv. -en) in.
vermenigvuldiger m.
zichter m.; -wagen m. molenwagen, mo- meekrap v.
lenaarswagen m.; -wasser o. molen- Mt11e, (-n) v.harder m. (ecu visch). Multiplieiren , (multiplicirte ,
water o.; -weter v. waterdam, zetgang m., Mt 11en, (-s,mv. ,Nullen) m, kuisch- nueltiplicirt) heck. ww. vermenigvu!digen.
molensluis v.; -welle v., Z. -rad-wvelle; boom m.
•werk o, molenwerk o., molen m.; 2. Miller, (-s, ►uv. biolier) uw., –in, Multiplieitat, (-en) v. veelvuldrijfwerk o. in een molen; - zeugarbeiter (-nen) molenaar, mulder m., molenaar- digheid, menigvuldigheid v.
m. molenmaker nl.; - zwang m., Z. Mcih- ster, molenaarsvrouw v.; 2. (Nat. h ;st.) Multiplum, (-s, Inv. Mu/lip/a) o.
veelvoud o.
stekelbaars m.; 3. L. Miihler (2).
lenau'ang.
Mtii.hmehen, (verkl.) o, tantetje, Muller-raxt, (-axle) v. molenaars - M^tlton of Multum, (-e)s, mv.
bijl v.; -blau bijv. nw. helder blauw, -e) ni. (Lakenb.) molton o.,zachte dikke
nichtje o.
Muhme, (-n) v. tante, nicht v.; it. licht blauw; -bursche m., Z. Muhlbur- wollen stof v., monnikensaai V.
MUmie, (-n) v. gebalsemd lijk o.,
bloedverwante v.; 2. (Nat. bist.) poel- sche.
Millerehen, (verkl.) o. basterd- mummie v.; mineralische -, naphta, steen snees V.
; olie v.
Muhmengerade, o. goederen o. nachtegaal m.
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Mumienförmig, bijv. nw. mum - bissen m. mondvol r., stuk o.; it. lek - jemn.- besprec.^ien, mondeling, persoonlijk
afspreken.; -heil v. mondelingebehandemievormig, als eene mummie.
kernij v.
M ,mme, (-n) v. mombier,sterk biet- Mi, ndchen, (verkl.) o. mondje o., ling, mondelinge afspraak v.; (van eene
rechtszaak), proces - verbaal o.
o. uit Bruusi ijk, mom V.
lieve, kleine mond m.
M^1.mme, (-n) v. masker o., maske, MUnddeekel, (-kels, mv. -kel) m. MUndling, ( -(e)s, mv. -e) m., Z.

verkleedirrb v., roomaangezicht o.; (aan (Art.) deksel o. op de opening van het Mündel.
Mundloeh, (-loch(e)s, mv. -tókanon, monddekstuk o .
vinnen), boei V.
cher) o. (van een oven, een geweer &),
Mummel, (-s, mv. Mummel) m. Munde, (-n) v., Z. M'2ndung.
stier m.; 2. -, -buta, -mann m. brilleMandel, (-s, mv. Mündel) in. en opening v.; (Ontik.) (van de maag), mond
m., monding, opening v,; (Qergiv.) (van
bak, boeman, vogelverschrikker m.; it. (-n) v, pupil, onmondige m. en v.
gemaskerde m., masker o .
M .nde1 -amt,(-anit (e)s, mv.-ám- een gang), vereenigingspunt o., plaats
Mt.mmel, (-n) v. (verkl. Mi m- ter) o., Z. -ralh; -geld o. geld o. van on- v., waar hij uitloopt in een anderen; (van
melchen o.) of Mimmelkraut , mondige kinderen; -gericht o., Z. -rath; eene fluit), mondgat o.; -nrann m. voogd
(-l^raul(e)s, mv. -krá user) o. waterlelie v. -gul o. goed o. van onmondige kinderen; m.; -mehl o.bloent v. van meel, meelbloem
Mummel», (naummelle, gemunt- -raid in. raad m., college o. van voog- v.; -musket m. mondspier v.; - nagel m.
melt) o. ww., m. h. (van koeien), loeien, ilen, rechtbank v. voor pupillen, voogdij- (Leid.) spijkerra. niet platten kop in.; -ófschreeuwen, buiken; 2. morren, mornpe- raad m.; 2. lid o., raadsheer m. van zulk riung V. opening v. van den mondt, Z. -loch;
len, mopperen; it. zacht, onverstaanbaar eene rechtbank; -stand m. staat m. van -p/rop[ rre. (van eert kanon), prop v.; it.
spreken; 2. bedr. ww. vermommen.
onrmondige; it. tijd m. voor de opvoeding; tal), zwik t».; -pomade v. lippenpomade
v.; -portion v. rantsoen o., portie v.; -rand
Mu.m.men, (munzm(c, gemunimt) (tig.) schoolbanken v. mv.
bedr. ww. jem..,elw., - , vermommen, on -M^.nden, (mundete, gemundet) o. in. rand, kant tit. der mondzog of opening;

WW., in. h. smaken, naar den smaak zijn; -raub m. Zeew.) door de matrozen weg -

kenbaar maken, verkleeden.

Mmmen.-gesieht, (-(e)s, mv. dieser til'ein mundet ihnt, smaakt hem, is genomen eetwaren v. ttnv.; - recht, bijv. nw.
geschikt om teeten.goed voor den u,ortd;it.
-er) o. momaangezicht, mombakkes o., zeer naar zijn smaak.
mom v., masker o.; -gold o. mikagoud o.;
Monden, (mundele, gemïlndet) o. gemakkelijk uit te spreken; -rei[ m. (Art)
ww., m. h. (van eene rivier), uitloopeu, rand nr.uui den mond van een kanon; -rohr
-lans m. dans tn. van gemaskerden.
Mummer, (-s, mv. Mummer) m. uitwateren, ziel) ontlasten, zich stuiten o. (Geweerm.) tappatroon, moerschroef boor v.; -ró/lichen o. laadstokring m.; -rose
hij die iets vermomt of verkleedt;(Rechts- in.
pr., veroud.) plichtvergeter, ontrouwe Mend- entzundung, (-en) v. v., Z. Garlenpappel -safbe v., Z. -pomade;
ontsteking v, in den mond; -/aul bije. nw. -sc/rata ni. beioouiug v. voor den voogd;
rechter m.
Mummerei, (-en) V. vermomming, met spr uw gepaard,scheurbuik hebbende; -schenk in. schenker in. aan het hof; —,
verkleedting, maskerade v.: (lig.) veinzerij, - f iu.1e, -fi ulrniss v. scheurbuik o.; (vat) --ena;nl o. bediëntng v. van schenker aan
bedriegerij v., Z. Verstellung. kinderen), spruw v.; -ftsch m. grootkop, het hof; -schlicszer in. (Ontik.) sluitspier
Mumtnergo1d , (..(e)s) o., z. m. voorn iii., post v.; -geld o. geld o. {oor ver- v. van den avond;-schraube v., Z.-spieyel; mikagoud o., mika v., gele glimmer o.
verleende hulp; -geschu.j-ur o. mondzweer schwanini m spruw v.; -seile v. (hookk.)
Mund, (-(e)s, mv. Mi nde) m. mond v.; -glaiebc m. dood geloof, geloof o. alleen gedeelte o. van de keuken, waar voor de
m.; etw. an seinena -e ersparen, iets uit in woorden bestaande; -gut o., Z. -bedarj', vorstelijke tafel gekookt wordt; - senzmel
zijn mond sparen, niet opeten; - and Nast -vorrath; -harnmonika, -har fc v. mondhar- V. witte brood, bloernbrood o.; -spalle v.
spleet tusschen de lippen, mot,dspleet v.;
au/sperren, groote oogen opzetten; der - monica V.; -hols o. keelkruid o.
wassera ihnz darnach, hij watertandt daar MUndig, bijv. en b. mondig, meer- - spalel m. (Heelk.) spatel v. om den
naar, (lat doet hein watertanden; reinen derjarig; (lig.) in staat om zictizelve(n) tongrieua te snijden; sperre v.Z. klemroe;
hallen, het geheim bewaren, bescheiden te besturen; jein. fur - erklc ren, jcm. - - spiegel m. verwijderde tang v • om de klem
zwijgen; reinen - gehallen, stil gezwegen : .,prechen, mondig, meerderjarig verklaren. te breken, moudspieget m.; -stein m.
er ist in Aller Mrcnde, iedereen spreekt. Mi .ndigen, (nzund^gte, gemundigt) grenssteen m.; -stuck o. (van een instruvan hem; Sic nehnmen mir das Wort aus beilr.w ►v. monilig,meertletjarig verklaren. ment), mondstuk o.; (aan een paarde denie -e, gij neemt mij het woord uit den ` Mndigkeit, v., z. in. mondigheid, toom), gebit o.; (van een kanon), beslag
mond, dat is juist wat ik wilde zeggen: meerderjarigheid v.; -sbrief m. brief oo. van de monding; (van eetje orgelpijp),
jemn. die Worse in den - leyen, fern. de ni. van meerderjarigheid ; -serklorung, blik o.; (gemeen.) mond m., mt^otl werk
woorden in den mond geven; 2. (van een -ssprcchung j. meerderjarigverklaring v.; o., muil, bek in.; ein golds-- /rabi n, welbekanon), mond m., opening v.
-svcrleihung v. verleenen o. van brieven spraakt zijn;(:dat.Iiist.)t'erkchutes---,slakkenhuis o. tiet gedraalde opening; —loch
Mund, (Munde) v. (veroud.) be- van meerderjarigheid.
schermring, voogdijschap V .
M*J ndigmachung, Mondig - o. mondstrtkgat o.; ..ƒheil m., Z. -portion;
Mund, ( (e)s, mv. Munder) m. (ver sprechung, v., Z. Mundigkeilsspre- -todt bijv. nw. ((tecittst ► r.) onder curareele gesteld, verklaard niet in staat te
oud.) voogd m.
chung.
Mundanismus, (orib.) nl. we - MUndiren, (mundirte, mundirl) o. zijn om zijne goederen te betreeren; -reldsgezindheid, zinnelijkheid v.
ww. (ltectitspr.) in liet net schrijven, de erkldren, onder curateele stellen.
Mundum, (-s, mv. Mundetc) o.
Mu.ndar t, (-en) v. tongval m., uit- grosse eener akte maken.
spraak v., dialect o.; -genosse m. die deMend- klemirae, (-n) v. klem v.; grosse v. eetje akte, net afschrift o.
zelfde uitspraak heeft.
-2, (Ileelk.) kinuebakskratnp, mondMundung, (-en) v. mont.ling, opeMundartlieh, bijv . en b. vol- klem, kaakkramp v.; -hlotz m., Z. - prop/'; hing v.; (van eetje rivier), mond m., mongens een zekeren tongval, plaatselijk, -koch m. hofkok m.; -kochin v. hofkeu- ding, uitwatering v.;(vatl een dal &), uit
-er Ausdrucic, plaatselijke of kenmeid v.; -kost v. mondkost m., eten, gang m.
-provincal;
gewestelijke uitdrukking v., provincia- voedsel o., spijzen v. mv.; -krebs in.
Mi .ndungs-fricts, (-es, mv. -e)
lisrne o.mondkanker ni.; -küche v. vorstelijke m., Z. 1 endrei/'; -weile V. (Art.) wijdte'
MUnd-arzt, (-arztes, mv. - i rzte) keuken v.; -kiichctc/ten o. partijtje o.; v. vat) de geschutruis, kaliber o.
MUnd-V011,liijv. ni% . (van spijzen),.
m. tautlmeester, tandheelkundigem.; -au -lack m. ouwel in.; -leich m. (Waterti.)
V. vrijplaats v.; -bucker m. hofbakker in.; mondstuk o van de buis in waterleidin- beet m., mondvol v.; (tan dranken), slok
-beeper m. lievelingsbeker tn.; -becker m. gent -leira ni. mondlijm v.; -kale mi . m., slokje o.; -vorralh m. voorraad m.
van levensmiddelen, mé ► n.tivoorraad m.;
hofbakker m.; —anal o ., --ei v.hofbakker. pupillen, cliënten in. en V. mv.
schap o., ambt o. van bakkeraarl het hof
Mi_.ndlieh , bijv. en b. mondeling, mil--verschen, vat) levensmiddelen voor- bedar/' m. mondbehoeften v. mv.; 2. mondelijk, bij monde, in eigen persoon; zien; - wasser o. mondwater, gorgelwater
Z. -vorrath; -bedienter m. spijsknecht m.; jemn. etw. - sagen, mondeling; sick nail o., spoeling v.; -weide v. `'irginische kor-
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noeljeboom m.; -u',in m. larelwijD,lIeve- 'al m, van munten, muntalral m.; -emt». om ,an eenmark metaal eenezekere hoelIngs\Vijn, lekkere, smakelijke wijn m.; bestuur o.der munt,kamerv.van de munt- veelheid te heflen; -krdlz 0., Z. -gekrii"lz j
-werk o, (gemeens.) moudwerk 0., mond meesters; 2. beheer o.tler mnntwerken; -kruut 0., Z. P{ennigkraul; -krcu: o,
m.;(fig.)l"edeoaarslalenlo., welbespraakt- -anstall v. munt, mnnlkamer v.; -a,rbei- (Wap.) muntkruis 0.; -ktmde v., Z.
held v.; si~ Itat ein gutes-, zijis zeer he- ter m. arbeider m.ill de munt, munter m.; ttliinzcnkunde; -kuns: v. munlerskunsl v.;
spraakt; -winkel m, hoek m. van den -balsam m, (PI.) tuinbalsem 01,; -beam- -latte v. muntschaatdrager 10.; -lallf m,
moml, hoek m. tusschen de lippen.
ler m. bedieude m. bij lie munt; -bese/tic- muntkoers, geldkoers m.; -llebhaber m.
Municipal, bijv.nw. gemeenteljik, kung v. alliage v., muutmengsel 0.; -be- Iiefhebber, verzamelnar m. "an muuten en
de gemeente betreffeude,
,~chneider m.geldsnoeler 01,; -beschreibuny penuingen; -meister m, muutersbaas m.;
Municipalgesetz, (-es, mv, -e) be~chrijvillg v. der muuten, pcnnigkun- ~. umntrneester, opziebter m. over de
o. gemeentewet, wet v. eener gemeente. Jig werko,;-cabillel o. muntkabinet, pen- munt; -amt o. munuueest-rsehap 0.;
Municipalitij,t, (-ell) v. lemeen- ningkahinet0., verznmeliug v. vanmunteu -meislerin v. muntmeestersvrouw, vrouw
tebestuur 0" gemeeuteraad m,
en pennmgeu; -druel,wt'rl, o. rnuutpers v. w. van ern mnntersbaas; -meislerzeieh.en
Kunicipg,l-rath, (-ratl,(e)s,mv. KUnze, (-71) v, munt v., munt-tuk, o.,
-.delle,,; -musehel v. nruutsehelp
-rat/'e) m. gemeenteraad m.; 2. lid o. gemuntgeld0., speciev.; Sehau-, gedenk- v.; -ordt,ung v, reglemenl o. op de munt,
van lien gemeenteraatl; -rf..cl,t o. gemeen- pennmg m.anedarlle v.; -n, u'elche in UIIl- bppaling v. van den stamlasrd; -ort m.,
tereeht, reeht e, eener gemeente; -stadt taul sind, gangbare mUIlI; grobe -, grove Z. -stall; -platte v., Z. -sehiene; -presse
Y. vrijslatl v.
munt, groot gelLl 0.; le;cllie -, klein geld v. muntpers v.; -probe v. muntproef V.,
Muniflcenz, ,., z. m, mildheid, 0.; ·in gangbarer,ltlillgender - besaluen, ill omlerzoek o. naar het gehatte van de
vrtil:evigheill v.
klmkende munt, in specie betalen; (flg.) muut; -prob'irer, -prii(er m" Z .-U'QI'dein;
Muniment, (-(e)s, my. -e) o. be- jt'm,mil gleicllOr-bezuhlen,lIlel gelijkemuul -ralld Ill. munlralul, riUld m. van mllnlWijM 0" hewu~grond m.
LJctaleu; ~. I,asgehl 0.; it spec·le v.; (Nat. slukken; ..ruth ID••'aatlshcerm. van het
Munition, (-ell) v. krijgsYOOrra8d hist.) schelpllluul v.; 3. muul, mlllllgt~- llIuntgerechl; -reeltto. rnllutrecht,..eeht o.
m., pl'oviand v.
bouw 0.;11. (PI.) munl v.; ~raltSe-, kl'uize- lul het huudl1l1 eeoer eigen munt; -regal
Munitions-Casser, o. mv. valen IIIIIilL v,; 'wilde -, waLerpul~i v,
kroonrecht o. om muul te ~laalJ; -r'cllo. my. m~t krijl(svuorraull; -kaslell lU, M\1nz-eisen, (-eisens, my. -eisen) leI' m" Z. -u'ardein; -sammILuI!J v. verlalang v, vall munlell ufpennlllgell; -sl'heere
kruilkist v., p"UVI811tlkist v.; -ulagen m, 0., Z. -slempel.
kruit\\'agen, Itl'ovi.anl.h,agen, It'ge,'wagplt M:u.nzen, (miinzle, gtm.unz/) belli'. v. IUllulschaar v.; -sellielle v. muulplaal V.,
m.; (S.lour"'.) \\'agen m, your ~LeelJkullili ",w. IIJIIIlLlm, mUlitslaillld~elel slnau: (fig.) llae gt'sLempelcJ lIIoeL wurtlell; .scliloy rD.
en waLer, 'erbolld~n aon de locomotiel'. ,Iuelen, llIuntl:U; .las id aU{11Iielt yemii,·t:l, lIIuulell, SIReW, ~lelDpelcn o. vau IIIUlIl; it.
lenelpr m.
&.Iill i..; 0(1 mij gemuill.
sleUlpel, lUunlstcmpel m.; -sc1lI(Zyer m.
MUnke, v. Z. MauAoe.
MUnzen-beschreiber, (-ber,fl, llIuulel' m.; -scillosser m. slolelllDuker Ill.
MunkelQ.i, v., Z. Gemunkel.
my. -ber) ru.lIIlJlIlbe~chl'ijVtr, pennlOgbc- \'lHl de munt; -schreiber IIJ. schl'ijv~r m.
Munkelig, bijv. nw. (van het we- ~chrij\'e.' Ill.; -besc/treilJlwg v. ll1tllll- (II ,Ialllielllllnl; -scllr,/I v. iu~chrlrt.ol)~chrlrt
tler), mnehlchllg, snmber, dnllk~r.
pennlll~beLehrij\'ing v.; -f.fJbi"el 0., Z. o.olimuillell flfpenulUgcll; -scltl';jll"'g Ill.,
M:u.nkeln, (fllullkelle, ge11lunJ.°clt) Mti1lZCllbillet; -I jenner m. munlenkenllc.', l. -.'illlek; -~o"'e v. IUlIlIlson.'t, sl,,~cle v,;
o. ell Ollit. ww. lu!\elachli~, donker, pellilingl,nuehge m.: -kettnlniss, -ktLllde v. !Jrobe -/~, g"uve ~(Jeele, i"Ollle geltlsLllksombe-r Zijll or \\'orllt!n; es fIlunl.·elt,. hel IU~IlIlIS v. d~r IIIlIlItell, p~nllillgkullde v.: ken; kleilte-",kleillg~ltl,(lnsmUnl;-sladt
wor,lt ,Iouke.', somber weer; (lig.) mOID- -ku"Jig bijv. IIW. 11t~lInlu~kllllela~; -sam1ll- v. slall v., welke het r~chL he~rt om te
Itel~n, in het 00l' 11l1i~leren: es mUlIkell, lUlIg V., -scltul: 01., Z. ~/i;"t;cf1btl~e/.
IIlUutelJ; it statl v., wuarm eene IIIlIlIt geman mll,nkell dutton, men pa'Hal er van. Iwl MUnzer, (-s, IllV. Mdluer) lB. muo· vcsligd is; -sta"d UI, (tie~ch. v. D.) slaat
gerucht loopt; (Spr.) 1m Duttkelll i~t gul-, ler 111.
111., w~ll\e hp.l rechl heef. IUlIlll It! slann;
de IhllSlerlJi~ is glillstig "uor verliefJen,
MUnzer Qj., v., z. m. (w. i. geb,".) -sian, -stillle v. IlIlInl v.; -sieHl Ill. I,ellM:unkenstein, (-{e)s, my. -e) 1lJ. mlllllt'n It.; t. IIIUllt v.
uillg- oflinten~leelllU.; -stempel m.Uluutschn"I'~leel1 m.
Mij.nz-falccher (-tlchers, m\'. :ilelllpel m.; -slock Ill. Z. -&lempf!l;-sll't'ckMu.nker as,mv. Mltn'oer) m,(Prov.) -selle,')Ill, valsche Dlunler, gelllslloeier m,~ ·re"I, o. plelw~I'kluig o. vUO" lJ1uulplagluip~r, SI,iou, verraeler m.
-(al~cl,u,,[} v. IIInnlv.. . r\lll~chillg v.; ~. lell; -sliick 0., Z. -st'hiene; 2. lDllnl~lllk,
:MUnster, (-" mv. Mansler) o. or ~chl~no~iallg v" valsche munlel: n.; -(eUe v. ~luk o. f!~lll, gehJslllk 0.; -Ia,'if m. gel(l-kirche, (-11) v. klnONle.' 0" kluosLer- zueLviji v.; -(rei/H';' v" Z. -rerlll; -{us; koe.'s In., tOI'II-r o. VuOI' lie IlII111t; -l'l'r""',,
ker", houfllke"k. domke.'k \',; 2. -, -Ilturm ID. lOIIIlL:ilanlhHu·c.I 01.; -yebal,r v. fllUllt- \cller m" -ver{alscllll'llg v., Z. -faisl her,
m. &.Iornln.'ell, koeJlellOl'en, &.10m m.
loun 0.; -YPfiille Il. reeht 0.0111 Le lIIulIl~n. -/i,lsc.'tullg; ·ve"las~ullg \'. Z. -ord"uIIY; it.
M:u.nter,(munl(e)rel·, tnuIlter,d) Lijv. IUtllllloecht 0.; -9L'9,',uet:!mer In. ~Lclllpd- lDUulwel.en 0,; "U,'flg~ v. jnslee"l'lchaal,
en 1J.\\'ak~er, \\'aakzdam:~. vro()lijk, le'·.. . n- lJa\\'aarcJer III,; -ye/lUli III. lIIulIlg~hallt.', lDulilsehaal v.,gelll:oOchmtllj~ n.; -ttge"lt·ll
dig, oJ'gt~\\"ekt, opgeruimll; imme,.-!,kllm allooi o.j • gekriil; 0" Z. -ab/all; -yello."~e n., Z• ..lalte; -loiigL'r m. mlintweKer 10.,
aant, wakker aan!, nlllk aangella"l !; ('in Ill. hij, die met allileren h~t I'echt helill l. -juslirer; -tl'ardel.ll m. ~~lcJprnev~r, es-es Pfel'd, leVt~ntlIM; jem. - maclle", wnk- um geld le ~Iaan; -g"!lrage o. 1IIl1l1lstem- ~ilyeul" Ill.; -ll'arlm. upzichle.' m. over &.Ie
ker mukell, wekkeu, dOt'n olll\\'a"elll; ein pel Ill.; -fjerecllllylwd v., Z. -reeltl; -g,. 'lIuuL; -u'erk o. we.'kLui~ o. Ollt te mun-e. A(tssellen,lu~lig, vrool\ik, luchtig,opge- IL'icltl o.lIIl1ulge\\ ieht o.;-yewi",tIII, \\'ial~l lell, lIIunLlDilchine v.; 2. Z. -bucl\; -werll"
rUlwtl: -e (;esicl'bfa,'be, fri~ch; 3. gezonll, v. op de finnt or het geld lIIuuten: -glel· .11., Z. -ge/'all; -1L'1!.14efJ o. mUlIlcn, (Jaunt
welvarenel;~. in goelle luim, welgemulsL; cl'er m., Z. -lOayer; -g;)l/;1I v. (~'uhcllo) ~hlR:l 0.; 2. tlllllllslel~el, lIIUlll\\'e~zen 0.;
ein -er Gesellscl,a{ll'r, In~lige ~naal(, \'roo- lhmela, goc.lm v. van !let {{elel; -gale V., 3. (,CSlllIU' o. vaude omllt; -ll'I,"Sl!ll.'tchll/1
lyke klanl; (fig.) ('·an klcUI'en). leven,lag, l. aye/lull; -hummer m. IJIllUllulmtH· m.: \'.,Z.-k~ltlltllisS;-tolird,guIlg v., Z. -p,'olle;
frisch;(Muz.) leveneJig, o(lgewp.kL, allegl·o; -I,aus o. Illllntgehnu\v 0" mUlll v.; -Iterr -zeie/tell n. IIllluLleekeu 0., teek~1I o. va:t
.keil v. \\'akkerhehl, vroolijkheid It-ven- m. heel', Icelliwer m•• die hel .'eeht be~rl lie plaats Je,' 1lI11llLing; -;ellel III. IUnntdlgheid,ollgewektbeid v.; it. gezondllt~id, OlD geld le lalen annulen: it. opzichle.'III. iJiljHl 0., Z. Papiergt'ld; -zusah m, al iagev.
rrlscbheitJ v.;(vau kleur~n), levenlligbeid, ovea' Lie Ulllnl; -!lot m., Z. -amI; -junge :Muraal, {-(e)s, my. -e) rue (~at.
rrischheid v.
m.lr.erjnogen Ill. in de IUllnl; -justirer m. hist.) slileeriing, poet- or slikvlscb, weer14untern, (munlerle, gen&unterl) v~retl'enaa .. ffi. del' mnolpla8ljes; -kelHler, visch m.; 2. t. Morane.
bedr. W\v. opvroolijken, opwekken, wak- -/rllll.diger 10., Z. Manze"kenller; -/mee/II Mur,ne, (-n) v. (Nat. bist.) grondker maken,8nnvuren.
m. muut(ers)kneeht, knecht m. in de .lal m., lampl'ei v.
M:ij.nz-abdruck, (-(e)" my. -e) lIIunt; -koslel' v. my. muutkosten m. KUrbe, (-r, -sl) bijv. en b. (van
In. aCtlruksel o. eenermuol; -abrall m. af- mi.; 2. recht 0, van den munlmeeslel' oort &), zeerrijpt zacht; ("an vleesch &),
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malseh, ganr; (van steenen), murw. pfigkeil v. knorrigheid, verdrietigheld, mor m. sehelprersteening v.; -mergel m.
zscht, bros; Fleisch - werden lasse», llelllelijkheid v.; -meise v, poelmees v.; sch..Jpmergel, schelpaanle ".; -",;4I1ie v,
murw, aaeht.matsch: 2. nitgeput, ver- -sinn m.gemelijkheid,kllorl'ighcid,bl·om- schelpmunt ".; -nuch-l v., Z. -eisehel;
mneid, zwak, krachteloos, gedwee, buig- migheiu Y.; -sinlliy ltijv. nw., Z. mur.. -rod u, rad 0, met sehephor.len; -ravd Ill.
zaam, gt'fJOorzaam; (fig.) jern. - mechen, rise", murrla'opfig.
schelpraud m.; -reieh bUY. ow. rijk in
iem, gedwee maken. mak doen worden. Murzab, hijw. glaila], gladweg, ge- schelpen: -sammler m.sehelpeuverzamekastij.lpn..
heel en III.
lasr, liefhebber m. fan schelpeu; -sand
MUrbe, MUrbheit or Mij.r- Mus, Z. ltluss.
m. schelpzand 0.; -schule», mosselschelp
bigkeit, v., z. m. zachtheid, malseh- Musaget, (-en, mv.en) m. beseher- v.; (Walt.) schelp v, waarvan men het
beid, weekheid v.; (van steenen), broos- mer ell vriend m. der dichtkunst,
binuenste net; ·sc!l(,ide v, mosselseheede
held v.; (lif;t.) gedwneheid v,
Musche, (-n) v. (Nal. hist.) riel- v,;:-IJcluclll v.,Z. -lflge; -selilucker m.(Nat.
Ml1rben, (murbte, gemli.rbl} o, ww. merel ,.; 2, (Mod.) moesje, swart pronk- hist.) Sinmeesche durkeeud v., roodkop
(w. l, gebr.) week worden, gedweeWOI'- plei-tertje o.
111.; -seide r, schelpzjide v.; -silber o.
den: 2. bedr, WW., Z. marbe (m'lcllen),
Muschel, (-11) v. schelpdier 0.; 2, hladzilver o. in schelj.en: -s/Jerl,ug m.,
MUrblich, bUy. en b. eeu weinig mosselschelp, schelp of schulp v.; S. Z. Baum.'lpLJrling; -spiel o. (nifm.) met
wepk, malsch, zacht,
mossel v.; y(!1Ile;ne, essbure .., l11ies:mu- eeue schijr lIl'OI' tussrheusehuiving twee
Muride, (-s) 0., z. m., Murine, sckel, gewone mussel v.; Suppa mil en, l'chij\'en uer tegellJlarlij aanvallen: -stei«
v., z. m. rnuride 0., oude naam ran hel mosselsoep v.; aus einer - lrinken, nil m, schelpsteeu m.; ..Iultel m. schelptal
brominm.
eene (mossel)schelp drinken; (lig.) nil 0,; -toage 1t m,mosselwagen m.; it.schelpMurkeD, (murklt, gemurkl) o. W\\'. mosselsehelpeu vervsardigd voorwerp 0.; vormige wagen; -Il'licliler 01. mos-elkrah
knorren, brommen, knorrig zijn.
(Onllk.) .ool·schelp, neusscbell' v.; 2. v.; -rL'L~r" o. schlilpwel'k, gl·OIWCI·k o.
Murki, (onb.) m. vroolijke dans- schflaDlsplp.ct v.
Muscullrsystem, (-(e)s, mv.-e)
muziek Y.
Muschel-achat, (-(e)s, ro\'. -e) o. (Onllk.) ~JlICI'slclsel 0.
Mu.rkolbe,( ':'n) v., Z. Mahler (Nal. m. schelpvol'rnig kW31'tsngaat 0.; -ahn- Musculatu.r, v. (Schild.) gelDhisl.)
licit, - ar119 bljv. IIW. lfIo~selachlig, mos- menlijke sl'ieren \'. m\'. "an het lichaam.
Murks, (-es, mv.-e) m. (g~mcenz.) selvol'mig, op cene mossel gelljkent.lt; M:usculit, (-en, my. ..en) m. "ereinen - von siclt geben, Z. ","rken; 2. -alias m. JruJisch satijn 0.; -bank". mos- sleellde mossel or schelp v.,OIII~cnliel m.
(Volkst.) Z. Murrkop(.
selbilnk "., bank v. van scheIJlmer~el; :M.uscu10s, bijr.
gespiel·t.I, sterk,
M:u.rksen, (murA"sle, gemurlcsl) o. -hlli.lfer m. (Fabell.) TI'iton, zeegotl m.; krnchtig.
WW., Z. murlien.
-b/ume ", dlk eCDdenkl'uo~ 0" wntel'S8- Muscus, (onb.) m., Z. hlosc/tus.
M:u.rkstein, (-(e)s, mv. -e) m. hide v.; -b"llCI, m., Z. -ballk; -cabi/lel 0" Muse, (-n) v. (Fabell.) zaDggodin,
met granaat vermengde mikaschilfer- Z. -samJlllung.
muse v.; loglillg, LiebU'lg der -", kweesteen m. .
Muschelej., (-ell) v. knoeicrij v•. keling, gUllstehng der DIIJZen; (fig.)
Mu.rmel, (-s, m\'. Murmel) m. (ver- gekuoei, g('k()nke~ o.
llichlkl1l1~l, t.Iichlader, muze ".; seille oud.) Z. GemfJrmel; 2. Z. Mllrmeltltier; Mu.schel-elSchel, (-'I) ". riet- isl Ii eiler, zijne muse is 0IJgewekl; 2.
5. Z. Murmf'Ifisr.h; .I. Z. Scltnt'Ukugel.
mll~ch v.; -enle v, Z. JJoderenle.
ildAm~vijgehf)om m.; 3. Daoan ,·all kaM:urmel-bach, (-boch(e)s, mv: Muscheler, (-s, ~\'. Musc/leler) pelleu, heliconia.
-bac/le) m. murmelcnde beck v.; -bras- m., Z. /Juckmduscr.
Musel, (-s, mv. Musel) m. blok 0.,
.'len m. marmerbra~em m.: -fis(·h m. mar- Muschel-erde, (.. n) v.,Z. -mer- ~tolDP, laag v.; it. (Prov.) (vau bl'ood),
mer,'i~ch iii.: -fIlaus v., Z. -Ihier.
gel; -er: 0, ~chelfJvormig ijzererls 0.; krnim, bilineDsle o.
M:urmeln, (mlu'melle, gemltrmelt) -rang m. mossclvallg~t v.; -(a"be \'.lDOS- Muselmann, (-manll(e)s, mY.
o. W\V •• m. It. mnrmeleo, rui~chcll; at. lielkleur v.; it. in schelpen bew8arde ,'el,r -mtinn(~r) m. DJUzehoan, Tur·k, Mohomompt-Ien,llrllllelen; ma,z mun"ell davoll. \'.; -fisclt m. 1l10s~el Y.; -flolt m. schild- melhlan m.
men mnmpell er oter; (n~.) brommell, \100 v., ceooog 0.; -flor m. schelpfloers XusaIn, (mu,eUe, gemusell) o. ,,"w.
morren; 2. betlr. ww. clUJ. her -, on"PI'- 0.; -/ormlg bijY. nw. schelpvormig; -(ul- :o'noel'e:l, mllizen; (Ill'o,.) h~l kl'uim uit
slaanhaar o(lzeRgen; jl'1llR. ellL'. i,,'s DIll' ler 0., Z. -kaslen: -gelu;use 0., Z. -sc/tale; het bl'ood elen.
-, Ol1isleren; II. o. zelfst. gernisch, ~e- -gericltl o. (0. Gesell.) scherrgerecht, Musen, (mude, gemusl.) o. ""W.
momflel, gemor 0.; it. (van bcken), ge- flstrncisme 0.; -gold o. st:helpgoud, bifid- week \\'ur,lel., lol mot's worden.
mlumelo.
gOlllJ 0.; -grubtJ v., Z. -batik; -I,arll.mg Musen-almanach, (-(e)s, mv.
Murmelthier, (-(e)&, m\'. -e), v. schelpverhol·t.ling ".; -!torn o. hOI'en- -e) m. rnnzenalmh!lak m.; -berg m. berg
M:u.rmelthierchan, (verkl.) o. vOI'mige schelp'".; -"ul m. pelgriOlshoed, m., woonplaals v. der muzen, Parllassus,
marmot, bergrat v.; (fig.) mormelc.lier, bedevaal'Lgangersboed, met schelpen \'cr- Helicon, Pindus, Olympns, muzenberg
leelUk mei~e o.
sit'I'de hoed m.
10.; -banI, -brmmen m. (Fahell.)muzeDMurner, (-s, rov. Murner) m. (in Muschelicht, bijv. nw. als eene bron, dichterbl'on, caslalische bron,Hipde rabel), 8aam "ao de kat en van den mossel, als eene schelp,schelpvormig. I'0krcne v.; -freund, -in, V1"iend m.•
kater.
MUBchelig, bijY. nw. vol mossels, vriendin v. der muzen; -goll m. god m.
Murre, (-n) v. SIOOr. vIJnrsloof v. vol sc:helpen; 2. (Prov.) niet pluis, uiel der muzen, Apollo; -gilllsiling m. glluMurren, (murrle,genu"r/.) 0, ww., zl1i ver, lJieleerlyk.
steling m. der muzen.
m. h. brOmIDel], knorren, mot'ren, mop- Muschel-1Dsekt,(-(e)s,Dlv. -en) Musenhaft, hijY. nw. Oil de IDUperan.
0., Z. Seluldlaus; -kalk m. scbelpkalk v.; zen ~elijkelJde.
Murrhinisch, bijv. nw. -e Ge- -dein m., Z. -marmor,' -kenner m. Musen-halle, (-n) v. kun~lzaal,
(asse, kostbare pronk'"azen v. mv. by de schelpenkenner m.; -kennlniss, -kunde kunslhal v., museum 0.; -kunst v. klJlIsl
oUtJen. mllrrllinische vazen v, m,
v. schelpkuntle v.; -konig m., Z. -seilluc- v. tier mUZPD, elichlkunst v.; -pferd o.
:M:urrig, bijv. ow., Z. mzlrrisclt.
ker; -krebs m. \Voekel'k~llicer m.; -kiir- Pega!;n~ m.; -quell m., Z. -born; -sellar
MUrrisch, (-er, -e.st) bijv. en b. bi,~s m. groote gcheel ronlle. pompocn m. v. schaar v. elel' muzen, kOOl' o. dCI' mubrommig, knorrig, verdrietig, onlevre- of kalebas v.; -Iage v. laag v. schell'cn; zen, tie 11I~gen zanggoLlinoeu; -sit. m.zeden, in k\Vadc luim; -er Menscl. m., Z. It...met schelpen doormengde slcenlaag'tel m., verLJlijr O. der mUlell; (fig.) zelel
Murrknpf.
v.; -Ie/ire v., Z. -kunde; -/illicld bijv. m. van kun~len en welen~cbapfJen, acaMurr-kopf. (-Icop((e)s, mv. -ko- ow. deo scbclptrek belreffende; -Unic demie v.; ..solin m. ml1zenzoon, tlichlel'
pIe) m. brompot, knorrep(Jt, slijfkop, v. halve-maaI18Iijn, k"omrne Iyn v. die OJ.; it. sllJd.ml 01.; -tempel DI. mllzenknorrig mensch m.; - kop!ig bijv. ow. eene reehle nadel·t zonder haar te sny- t~mpel, lempel m. de.. muzen; -thier 0.,
kDorrig, brommend, in kwadeloim; -kiJ- den, schelptrek of schulplrek m.; -mar- Z. Mllssthier.
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Kuser, (-I, my. Muser) m.,
Dur.knu}u,er.

31n~

llns.
Z.

Musk"te, (-n)

mnskaot. note- karabijn v., roitergeweer, mnsketnn e,
lV[uskjren, (mu,kirle,mu,k.r/) hedr.
f(ooehelballt'lje 0.; (Spr.) u'as nutst der ww, met mnskus welnekend maken,
Kuh -, wat weet eene koevan ssffraan 1, met muskns bere.den, parfumeeren,
dat is paarleu Yom' de z\vijllen werpen,
Muskito, (-s, my. Muskilel.) m.
Muskatgller, 10. DlnsknutwUn, bijhlit-g, moskiet ,.
mn~k;)llelw\jn m.; ~.
-lruube.
Musk-kafer, {-(ers, my. -(er)
mn~kaat v.;

Y.

2. muskaathoom m.; (llg.)

Musesser, (-,erl, mv. -ser) m.
eene snort van blei, in Slraatsbllrg snot'isoh m., in Zwitserlaml t:un~~r geheeten,
Musette, (en) v., Z. Sackplei(e.
Museum, (-s, mv. Jluseen) o. muzenm 0., rerzameling v. van zeldzaam- Muskatgller-apfel,( -"p(els,m,. m., Z. 1'0t#'ellyriiber; -oellS m., -ros« Y.
heden,
.iJp{el) m. muskusnppel, muskaatappel a, z. Mo.'lchUo!ochs ct.
Mnsiciren, (musicirle, musicirl) m.; -apriko.~e v. musknsahrikoos v.;-bime Mu.skus·-&, Z. Bisam
o, ww., m, II. (gemeens.) muziekmakeu, v. mnskuspeer; -gescll1lll.lck m. muskant- Musomanijl, v., z. m. hartsteehmusiceeren,
smaak m.; -kirsche v. muskuskers V.; lel\jl,e kllnstllefhebbe.oU v.
Musicus, (onb., mr, Musici) m. -kraut o, muskaatkruid 0.; -lruube v, Muspel, (-n) v. ruerdomp m,
munkam,teonknnstenaar,kenner m, van mnskadehlrnif, musksdelle v.; ..wein m., Muss, (onb.) m. en o, (gemeens.)
muziek, musicns m.
Z. tVu.!kuleller.
nooLlzakelijkheid, verplichting v., dwang
Musig, mUsig, bijv. ow. op moes M:uskg,ten-baum, (-ballm(e).~, m.: es id ein -, het iseen meet,hel meet
gelijktll1 l le, week als moes.
my. -bitIlIRe) m. mu.. kantboomm.; -birne gedaan worden: es isl ebe« kein -, bet is
Musik, (-en) v. mnziek v.; 2. tonn- v., Z. M"skaleUerbirne; -blume, -bl-alhe [ul-t wei aeen moot, het is [nist niet
kunst, toonknndev.;- ",achel~, Z.musici- v. foelie v., muskaatbloesem m.; [flg., 1I0odzakelijk; - isl eiPa bitter Kraut of
rm; in - setzen, op rnnziek zetten..
c\llolh.) muskaatbloem v.; (PI.) nacht- der - ist eine harte Nuss, moeten is
Musikakademie, (-n) v. mil- vinlier,stokviolie.·, hloem v. van damast; dwang.
ziekHcadenlle v.
(Pa~t.) koek m. van boLerdceg.
Mussapfel, (-apfels, mv. -ap(el)
Musikg,lien, mv. mllziekstukken Muskatenhaft t bYv. nw. mna- m. apilel ID., die tot moes gekookL kan
o. my.; -ha"dler m. rnnziekhandelaar m.; kaalncbtig, niJar rnuskaal riekend.
worll.m.
-handlung v. mnziekhandel ID.
Muskaten-holz, (.!lobes) 0., Zo MU9selin, (-(c)s,mv.-e)m.(Hand.)
Musik,lisch, bijv. nw. muzikaal, m. muskaathont, leLLerhont 0.; -hyrJzinle mousseline 0.; -(ab,.ik v. mou:isohllefaloonkulislig; -es Instrument, mlJliekin- v. mos~ailthYficinl v.; -1JWiS v. mn~kaal- briek v.
strlJment 0.; -e ZeUschri{l, tijtbchrirt noot, notemuskaat v.; -rose v. mnskaal· -U.ssen, (ich muss, du mussl, er
voor ml1zick; 2. icltbin flicht -, ik ben roos v.; -01 o. muslcoatolie v.; -schimmel muss, ich mttule, gemussl) o. ww. oor.,
Diet muzik3al, ik heb geene kennis van m. nppelgrauw paarJ 0.; -tUein m. mus- OJ. Il. moeten, ged\Vongen Zijll, verplicht
zijn, in de nooLlzakelijkheitl zijn, er niet
muziek; -es Gol,or, fDuzikaal gelloor0.; kaalwljn ID.
-e Sueld, overclreven zucht v. voor de MuskQrtreibeisen, ("!eisens, my. builen kunnen, er niet omheen kUllnen,
muziek, mutiekzucht v.
-eisl'n) o. IDllska:Jlrasp v.
1l0oLlig Zijll; man mlt.~s essen un~ ~u leben,
Jtlusikg,nt, (-en, mv. -en) m. rou- Muskel, (-s, m,. -n) m. spier v.: men moet etcn om &, bet is nootlig lIat
~ikant, speelman m.; herumlichende,' -, stark VOII en, sterk ge~picrd; geliederter men eeL om &; er mils.! sterben, b 0 moet
reizende muzikant; die -en kommelt las- -, vezelige spier; durcll{lochtone,. -, door- sterven, is veroOl'lIeeld om Le ste."ven;
sen, de violen et; (Spr.) hier sit:eIJ, 'lochten tlpier, bovenhals~pier v.
Ich muss Gelll ',aben, ik moet geld hehwohnen die -en, bier zit de klinkende Muskel-anstrengung, (-en) bell,ik beb geld noodig; 1IIltSS er es Own?,
munl, bet geld; it. daar zit de knoo(l; v. krachtige pogingv.; -IJall m. lJouw m., moel hij bet doen1; «nd W811n ich sterhier liegt ein - begrabe7l, bier IS geeD einLl ~amenstel o. der spieren; (Schild.) Z. ben milssle, 1'1 moest ik ook slerven, al
MlIscltlalur; -baltch m. (Ontlk.) buik m.; Imoest het IOU het le,en kosten; er mitiS
aall het dansen en silringen.
14usik-bande, (-n) Y. troep m. -bewegung v. spierbeweging, samentrek- Alles wisse'l, bij moet, hij wil alles wemoziekallten; -cl'or m. en o. (muziek)- king v. eellel· spier; -blulader ,. spier- ten: so masse es dir de1lR gelingen, 0,
koor 0.; -corps 0., Z.-ballde; -direklor m. bloetladel' v.;-enlJQndtmg v. (Gen.) spier- mochl het u gelu~ken; Sie - esja bJsser
muziekllirecleur, orcbestdirecteur m.
oolsleking v.; -(asel' v. spiervezel v.; lOi.~Sf]11 als ich, gij moet bet loch hater
Musiker, (-s, my. Musiker) m., Z. -haul v. spier,lies 0o; -nerve ID. huitl.. weten dan ik, gij lIient het Loch &; welMusicus.
zenow v.
ehe Zeit musses WOII' sein?, hoe laat kan
Kusik-fest, (-(e)s, my. -e) o. Muskelig, bijv. ow. gespiercl, vol bet toch z\jn1; er mllsste sick andel'S bemuziekfeest 0.; -hol"n o. notenslak, no- spiereo; 2. stel'k van spieren.
sonnen haben, ten zij hij van meening
tenschelp, mnziekscbelp v.; -lehrer,-mei- Muskel-kraft, v., z. m. spier- veranderd zij; flJir - aile.derbcn, wij moester m. muziekmeesler, onderwijzer m. kracht v.; -lehrtJ v. leelo v. dele spieren; ten allen slerven; elw. tl,un -, ve.oI1lichl,
in de muziek; -leUer v., Z. Tonleiler; ..mann m. (Schild., Beeldh.) spierfiguur ~ellooc.lzaakt zijn te doen; er wollie nichl,
-schule v. muziekschool v., conservato· v.; -nerve m. spierzenuw '.; -rell m.1abe,' el' hat gemussl, hij wilde Diel, maar
rinm 0.; -stunde v" mnziekles, les v. in spierpri kkeling '"' goIvanisme 0.; -schei.ie moest wei, men beeftbem er IDe genoodde mnziek.
v. ~piergelaat 0.; -sc/dagader v. spier.. zaakl.; foi,' musslen daran tt, wij moesMusikus, (onb.) m., Z. Musiclts. slagader v.; -scllmer: m. pljn v. in de len wei; du musst ihn nicld verratl,en,
Musikverein, (-(e)s, my. -e) m. spieren, l"humaliek v.; -8chni" m. ont- gij moet hem niet vetOraden; das - Sie
muziekvereenigiDg, zang,ereeniging v. leding v. der spieren; -sc/,wanz m.spier- nicht verlangen, tIat moet gij Diet vraMusirt, bijv. eo b. (Drukk.) -e staarl m., spiereinde 0.; -stark bijv. ow. gen; (Spr.) wer muss hal kcine Walll,
Buchstaben, versierlle leltel's, krullet- sterk gespierd; -starke v. spierkracht '.; moelen is dwang; II. o. zeUst., Z. Muss.
lers ,. mY,
-zergliederUll9, -:erlegunq v. spieront- :M:ussiren, (mussirte, flllIssirl) o.
Musivarbeit, (.. en) v. ingelegd leding v.; -.lIJeig ID. spiertak m.
W\V., m. 4. schuimen, gislen, \\~erken;
werk, mozniek o.
Muskgte, (-n)v. (Krijgsw.) mus- -der Cltanapayner, scbllimentle chamMusiv(isoh), bijv. ell b. -e Ar- ket, VUUI'roel', geweero.
pagne(wijn); 2. bedr. \vw. die Karlen -,
ieit, Z. Musivarbeil; -liold o. uit tin en Muskgten-teuer, (-s) 0., z. Ill. lien I·ug lIer kanrlen lIrukken.
halfmelalen bereide goudkleul' v., mo- mu~ketvullr, geweel'vuur 0.; -gabel v. M:ussir-farbe, (-n) v. (Knarl.)
,zaiekgoud 0.; -malerei v. mozaisch schil- lDliskeLvOl'k '·0; -k"gel v. musketkogel, kaartenklenr v.; -form v. houlen drakderwerk 0.; -silber o. oit till en halrloe- goweerkogel m.; -scl,us., ID. gewcerschot, vorm m. voor kaarten.
lDo~ketschot o.
Mussivform, (-en) v., Z. MUlsirtalen bereide1.ilverkleur v.
Hussg,MussQ,eig.l\{onsiej1r, Musketigr, (-s, my. -e) m. mus-I,orm.
Musz, (-es, mv. -e) o. moes 0., mar.
(onb.) m. (gemeellz.) mijnheer, mon- ketier m.
Musketgn, (-(e)s. mv. -e) m. melade v., brij v.; ein .. von Mandeln.
sieur m.
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Flei,ek ill .ru• ge- fleelte o. van een bed, bloembed, bloem- klasFliek werk 0.; -fJ'i'fh,cha(t Y. modelhoeve v.; -II'ort o. klasRipke stellin~ r.,

tDorden, bet vleescb is tot moes ge- lte..k e,

Muster-baum, (-/Jaum(e)" mv, klassiek gezegde, roorheeld 0.; -J('icl/ner
Xu-szo, Y., z. m.Iedige tijd m.;elw. -bdlCf1le} m., -baumohen, (verkl.) m. (Man.) pstrnonteekenaa•., modeltee-

tOll_t.

flaell - thun, n:uu' eigen gemak: it. emer o, (Tumb.) boom, struik m. van een kenaar m.; -;eitlunmg v. patronnteekermsldnd,gen - lebell. een renteniersleven bloembed; -bt'grill m. voorbeeld, toon- nina v., patroon 0.; -seuet m., Z. -rolle.
leiden.
haeld, ideaal 0.; -btl,1 o, ideanl, denk- Muta, (blulen) v. slomme letter r.,
Muszeln, (fIluSll!lIe, gemus:zelt) n, l'eeldig heeld 0.; it. Z. -bi'griO; -burh medeklinker ID.
nsar moes smnken,papperigzijll;2. o, modelboek, staalhoek, huek o, mel Muter, (-s, mr, Muler) or -krebs,
bedr. ww, moes koken,
patreneu; 2. klasslek boek 0.; -elle v. ge- (-es, mv. -e) m. kreeft m••die de schaal
Kuszelwagen,( -wagens,mv. -wa- ijkle tAl v. of meter m.
afwprpt of algeworpen heeft,
gen) m, (Zee"'.) ruimte v, tusschen de Musterer, (-s, mv. Muslerer) m. Mutern of m'Utern, (mulerle of
hetiugs en den grooten mast.
medelnraker m., palroonteekenaar m., Z. mille,'le, gemzttert of gemiilert) e, ww.,
Muszen, (muszte, gemuszl) hedr. Muslersclmeid~r; 2. snderzoeker, uitzoe- m, h. (van kreefLen), de schalen afww. uioes geven, koken, eten, tot moes ker, inspeeteur m.
werpen,
makf'n.
Muster-form, (-en) v. model- MUterich, (-(e)s, my. -e) m.moeMuszer, (-s, my. Muszel') m, heer- vorm m., patroon 0.; it. oorspronkelqke derkrnid o,
lje, veutje 0., koaap m.; (Volkst.) kleine vormm••eorspronkelljke gestalte,type v.; !4uth, (-(e)s m., z. m, gemoed,
-geld m, oorspronkelijke geest, zellden- karakter 0., stemming v., sin, moed m.,
roes m,
My.sze-st1J.D.de, (-n) v. ledig ker m.; -g;.;lIig bUy. nw, als eeu \'001'- !L'ie tst ihm zu -e1, in welke stemming
,·erkeert bij?, hoe ge,'oelt hij zich?, hoe
uurtje, vrij uurtje 0.; -zeit v. ledige lijd, beelll geldentl, voorbeeldig, klassiek.
vrije tijd JII.
Musterhaft, (-el', -esl) bijv. 11\\'. i$ l1\j te moede?; du ll'eis3t nichl, toie
MU8z:fladen, (-de"s, mv. -den) voorueddig, voorbeeldelijk, uitstekentl; mir JU -e isl, gij "'eet niet, wat ik op- zeichne", vool"beeldig, hoogst onuw- het bart beb; es isl mir eben tl;c!jlll,'ohl
m., Z. Mus;kucllen.
Muszicht, bijv. ow. op moes ge- keul'ig, uilmunlend; -el' Sch,'i(IsteUer, IU -e, er is iets dat mil verontru~t; iell
Jijkend, br\jachtig.
kla~litiek.
u'eiss wold, u'ie jemn. in soltlten Fallen
M:u.szig, bijv. DW. bl'ijgevend,moes Musterhaftigkeit, (-en) v. zu -e isl, ik weet weI,wat iem. & geseYend, brij bevattend; 2. dik, klonleloig. Yoort..eft'elijkheid, degelUkheid v., toon- voell; es ilt flzir bei diese,' Sac/Ie nickl
MUszig, bijv. ell b. ledig, werke- beeltl o.
wohl IU -e, ik vool'zie niet veel froeds tan,
loos, Diet hezig, Dietsdoende; -e Zeit,Z. Muster-herr, (-n, mv. -en) m. Ik benniet op mljll gemakover&;2.moed
JlusleJeit; er kann nick' - sein,hij k8IJ inspecteu.· m.; -katie v. staalkaart v., m., dappel"beiJ, onversr.brokkenbeid ,.;
Dietleeg zilten, hij kan niet zonder be- staalboek, boek o. met patronen; -flrei- den - sinken lassen, den moed latell zinzigbeid, niet werkeloos wezen; seine Zeit te,' m. (Scherts.) handelsreiziger m.; ken of zokken,den moed ,erliezen; .. (as• J'Ubringen, - ,eben, leegloopen, niets -kop( m. mOtlelkop m.; it. Z. -geist; -Uck sen, moec.l scbeppen;jemn.- einsp,'echen,
doen; er isl gan: -, hij doet volst.oekt bijv. (In b., Z. muslerha/'l; -machcr m. iem. mocd in bet lur s(lreken, a~lDmoe
Diels; -es Leben, werkeloos,lui It-ven; -e modelmaker m.
digen; er hat den - niel" es ihr JU ,(agen,
Jlenschen, leegloopers m. mv.; -es Kapi- Mus tern, (multerte, gemustert) hij beeft den moed niet &, hij durCt het
lal, doocJ; ,ein Geld - liegen lassen, rell- bedr. ww. modellen maken, patroneD haar oiet zeggen; gules -es ,ein, wei te
teloos lateD liggen; -e Slunde, Z. Musze- maken; it. Z. modeln; 2. modellen nit- moede, vroolijk te moede, opgeruimd
""flde.
zoeken, beoortletleB, nauwkeurigontler- zijn, goeden moed bouden; es isl k~in •
MUszigen (sich), (muszigte, ge- zoeken, ,'illen; die 1'ruppen, das Beer -, U1ld kein Leben in ihm, er zil nillls bij
miiszigt) wed. ww., Z. ablllusz,ge"i 2. monstcren, inspccteeren, iD~pectie hoo- hem, hij i~ een gevoelloos mensch; guler
no,IIiqen.
tlen ov~r, in oogenschou\V nemen; (fig.) -, !,albe Arbeit, goed be"onnen, half BeM:Uszig-gang, (-(e)s) m., z. m. ein Buck -, beool'deelen; 3. o. ww. pre- daan: seinen - ki;lllen, Z. Matl,elten.
lediggaog m•• letligheid, werkeloosheid, velen, (lflJtteleo, mompclen.
Muthbeseelt, bijv.ow. volmoed,
luiheid, traagheid v.; (Spr.) - ist des M:\J.ster-ordnung, (-en) v.plaat- moedig, onverscbl"okken.
Teulels Ruhebank, luibeid of lediggang c;ing, schikking v. der staleD, mOD~ters, MUthchen, (,'erkl.) o. sein - an
is des duivels oorkussen; -ganger, -in, bloemen op een bed &; -orl, -platz m. jem. kiililen, zljn moeLi koelen, zijne gal
leeglooper, luiaard m., leegloopsler ".; (Krijgsw.) plaats v. van monslering; uitspnwen tegen, zijDe wrauk lesschen.
-giiJlgerisc/~ bijY. ow. traag, lui.
-presso v. (Kous.) I)otroonpers v.; -reller :M:uthe, (-1l) v. (w. i. geb.'.) bede
MUszigkeit, v., z. ID. lediggang m. mel stalen reizendc handelsbedien- v., verzoek, request 0.; it. gunst, conm., lVerkeloosheid, traagheid, luiheid v. tIe, bandelsreiziger; -,'olle v., Z. -karte; cessie v.; die - verriclllen, (van handMusz-kraut, (-kraut(e)s, my. (Krijgsw.) monsterrol v.; -schneider m. \\'erlislieden), verzoekell om als meester
-krjjtd~r) o. jodenmaJuwe v.; -kuchen ID. patroonsnijder, patroonteekenaar m.; toe~elnt~n te worden.
pruimentaart v.; -pfanne v. moespan v.; -schreiber m. monsteringmeester m.; Muthen, (mulhele, gemutl.et) o.
-p,'anle v., Z. -kraut; -lkeil 0., Z. Hor- -schrill v. modelschrift 0.; it. klassiek ww., m. s. gezind zijn, lost bebben, van
speise; -,hier o. eland m., elandhert o.;lwcrk 0.; (b\l bet schrijvcn),voorbeeld 0.: meening zijn, ,oornemens zijn; fDie isl
-Iop( m. moespot m.; -torle v. moes- -steUer ffi. klassieke schrijverm.; -schule er gem'Utllet 7, wot is bij van piau7, "elk
v. normaalschool v.; -sUlek o. modelstuk, is zijn voo.-Demen?; u'ohl, l1bel gemulhel
ta8rt Y.
:Muszler, (-I, my. Mus:ler) m.lale \'oorbeeld 0 •• nitgezocht stlJk 0.; Samm- sein, goed,kwalijk gemutst zljn, in goede,
herfsLtJruif v.
ilulIg von -en, verzameling van nitge- kwade luim ziju; 2. bedr. ww. elw. -,
Muster, (-s, my. Muster) o. voor- zochte stukken, ,an vool'beelden; -tugend ~ragen, verlangen, verzoeken; ein Lehen
beeld 0.; sell ones -, schoon voorbeeld 0.; v. hoogste cJeugd v.
-, aanzoek doen om.
das -, tJollkommenite -. toonbceld, het Mustert, (-(e)8, mv. -e) rrJ. mos- Muther, (-s, mv. MUller) m.(Bergw.) aanzoeker, vrager m.; it. conces• sehoonsle ,·oorbeeld, ideaal 0o; - der terd of mostaard m.
Sehonheit,ideaalo.vanscboonheid,denk- Musterung, (-en) v. onderzoek, sionaris m. voor de oDtgioning eener
heeldige scboollheid; 2. model 0.; ein - oazien 0., beoo.'deeling v.; (Krijgsw.) mtjn.
machen, eeo model makeD; (Bord.) pa- monstering, insprctie, revue v.; eine- Muth-geld, 0., -grOSChen,
lrooo 0.; (voor het schrijven) voorbeeld hallen, inspectie hondeo; (fig.) elamen m. geld 0., belastingv., onkosten lD.mV. t
0.; (fig.) I.iissliches -, (Volkst.) leelijk 0., critiek ,.
die men belaalt voor het verkrijgeo van
wijC 0.; 3. staal 0., proer v., monster 0.; Muster-werk, (-(e)s, mv. -e) o. bet meesterschap; -gesell m. knecht, ge4. scheLs, teekeoiog v.; 5. (Tuinb.) ge- werk o. dat tot voorbeeld kan dieoen; 2. zel m., die oaal" hel meeslel'schap diogl.
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Muthig, (-er, .sl) bU'. ow. moe- lig, met opset; -er Rallkerol', frauduleus; merriereulen 0.; -gpfilde o, vruchtdradig, dapper, stout, onn r.. chrokken; 2. -kei! (-en) v., Z. MulhlL'ilien.
gendevelden.graanvelden o. mr., -gefdhl
levendig, opgewekt; tias prer(/, is! zu ., Muthzettel, (-Ieb, mv, -tel) m. o, moederlijl( gevoel 0.; -gersle VI' Z.
is te vurig,
(Bergw.) schriftdijk verzoek o, am te -korn; -!1estdn o. (Iielfst.) gangsteen m.,
Muthigen, (mulhi9't.J, gemulh';gl) moaen ontginnen.
l:Ierlt~ool'L v.; -geu'iirlu o, moederplant V.;
bedr, WW. ;lilnmnetligen, opwekken,
Mutsche, (-n) V., Mutschel, 2. rleeschprop v.,pulyp m.in de baarmoeMuthigkeit VI' z, m, (\'LUI een (-s, mv, jlfltlscllel) m. plat hroodje, pro- tier; -gichl o. moederkwaal, moederplaag
paanl}, vuur 0., vurigheid v.
fetenbroodje 0,
,V., v."ijsterziekte v.; -gl,ic/, o. geluk o,
Muth-jahr, (-(e)s. mr, -e) o.janr Mutschiren, (uHtbch;rle, mut- ran moeder te zijn: -gollesbild o. moe01, wnarin het meesterschap gevraagd sc1lirl) o, WWI wisselen, afwisselen, rui- dergodsbeeld, Ma.oiabeehl 0.: -grimmen
WUftH; -Il'er, -los bijv. nw. moedeloos, leu.
o. baarmcederpljn v.: -grundm. (Onllk.)
ontmoediud, laf; it. terueergeslsgen, l'4utteln, muttem, (mullelle, baarmoedergrond m.; -gut o, moederlijk
neerslachtig, ouopgewekt; - sein, 11lOC- gemultell en muller/e, gtmultel'l) 0 ww, versterf, van moedersa[de geerftl goed
deloos, neerslaehtig zijn; [em, - fila- mompelen, bro.nmen.pruttelen,vooraich 0.; -halb bijv. nw, van mnederszjide, van
chen, iem, moedeloos mnken, ontmoe- heen prevelen,
meederskaut; -hals 01. [Ontlk.) baarmoedigen, den moed benemen: -losigliell v. Mu.tter, (1lfiUlet) v, inoeder v.; ein derhals ro.; -gailY m. (Ontlk.) holte v.
moe.leloosheid, lafheid,neerslachtigheid Mddchen sur - maehe», een meisje moe- van den baarmuederhals; -halter m.;
Yo; -moeher, -ill. bemnediger, cum- del' maken; (fig.) {lie - der Erpndung, de (Heelk.) Z. -kram; -/Iammer m. hamer
moediger m., beiacedigster, aanmoedig- moeder, de oorsprong ID. &; (gemeenz.) m. om bet flat in de moer Ie slaan;
ster v.
min y.;wie geht es.?, hee gnat het wijfje, -hciri1l9 m. eUt m.; -Ilarz o, moederhars
Muthmaszen, (mulhnJa~zte, ge- vrouwtje 0.; 2.(8 ergw.) malrijs,metaal- v., galbannDl 00; -at 0, moerlerharsolie
mUlhmas:t) bed.". ww. vermoetlen. giR- moclle.' VI; (vun eeoe schroer), moer v.; v.; --pflanze v. moede.oharsplant, gomsell, meellen, tlenken, gelooven, voorge- (Art.) (vau een vorm), hodem In.; (Ont- eppe v.; -ilase v. wijrjeshaas m.; -herz o.
voelen, ve."denken; icll Ilabe es gemull,- ik.) bonrmoede.' v.; (Geweerm.) laad- moederhart 00' Dloederlijke teederheid
ma.~z/, ik heh heL wei vermned, Jtetlacbt; ~lokring m.; (Huisbo) rooer Y., droesem V.; ein - grgen/em. haben,een moederich mul"1IIas3le daraus "it'hls GUles, ik m., b~zinkRel o.
lijk hart topdrafleo; -herzig bijv. en b.
verrooe.lde, ver\\"achtle dnnrvan nielR Mutter-ader, (-n) Y. voetaller, een moederhart hebbende; -llOb o. geigoetlR; man mlllhmaszl er "abe sick 'Ver- !l8phena v.; -alleill bijw. (f{emeenz.) ge- tenblad o. del' kre()pelbo~cbjes~-=horn o.
giflel, men metlnl. deftkt, ve.omoedt, ~e- heel aileen, moetlerliel aileen; -arnl ID. (Ontk.) baarmoederhoren m.; -huste,,,
100ft tlat &; nlall mUlhmas:1 auf flicll; moederlijke verple~ing, moederlorg Y.: m. oit de vrijsterziekte onlslaarulehoest
men verdenkt u, gelooft dat glj hel -art v., auf -, Ills eene moedeI', moe- ml; -kalb o. koek31f 0.; 2. Z. Mondkalb;
zijt &.
derlijk; -asl 01. (TlJinb.) moedprtak 01.; -kiilte v. verkoeling Y. der baarmoeder;
Muthmaszlich, bijv. nw. ve.'- -babam ID. balsem m. tegen de Oloetler- -kamille VI' Z. -krau/; -kind o. moede.'smoetle'\lk, waarsdl\lnlijk, som!, wellil~hl, plaag; -band 0, {Ontlk.)boarmoederband kind 0.; (gemeenz.) ehrUclles -. lief
misschien; it. unclerstcHend, als t\\'ijfel- m.; -baum m. nil zaad voortgesprolen kind, branf kind 0.; -kirche v. moetleraehti~; etw.- als tvul&r annehmen. ver- boom m.; -bein o. Dloe.Jerbcen 0., ver- kerk, hoofdkel'k; -kolik v., Z. -gicht;
moeden, onclerstellen dat iets wailr is; eeni~ing v. van de dlj met bet been; -korrl o. (Landb.) koren 0., wllarin de
-keil v. waarschijnlijkheid, lllogelijl{- -belchwerde, -beschlverung v. moeller- brand is; -kramp! m. kramp v. in de
kwaal v.; -belt o. kraamlJe,l 0.; -biene v. ba81'1D0eder; 2. baarmoede.okramp Y.;
beill v.
Muthmaszung, v. velomoedclijk- koniugin VI der bijen;2. Z. -s/ock;-birke -kratlkheil v.,Z. -beschwerde; -kranJ m.;
heitJ, \Vil81'schijnHjkheld v., vermoeden m. berk(eboom) Ol. meL afhangende t3k- -kritnzchen o. (Heelk.) rond werkluig
0., Z. mu:hmaszellj -su'e;se bijw.onder- ken; -blume v. moederbloem Vo;21 wind- o. om bij het l1itzakkl'n del' baarmoeder
slell'lndt·I'wUZ~.
anemoon v.; 3. melkkrnid 0., melkbloem haar op te hooden; -kraut o. (PI.) moeMutb-meister, (-siers,DIv.-ster) v.; -blulfluss m. bloedllihloeiing v. uiL dt'rkruid 0.; -iJl o. moederkruidolie V.;
m., Zo Mul/ler; -reich b~jv. nw., z. .1,'011; de bailrmnedel"; ito krnamvloed m.; -blu/- -krebs ru. (verk.) kreeft m., die tie!lcbaal
-sam bijv. uw.mnet.lig; -o'tchL'in m. (Leen- .dura m. ruoederbloedvliet, he'Vigo bloed- ar\\"erpt, Z• .¥-uler; 2. baarmoetJerkanker,
w.) be\\'\]s o. van gevrallgde concessi.,; ~lortjllg '. uiL tle baarmoeder; -boden m. kanker m. iA de baarmoeder; -kuchen m.
it. geloofsbrier m.; - sic/, bUy. nw.zwna.o- geboo.oteg.oond mo; -bruc'" m. breken o. (Heelk.) nageboorte V., moptlerkoek,
IDOetlig, ziek van geest; -trank m. bOI'rel van tie baarmoeder; 21 baarmoederbreuk hoofdkoek ml; 2. (PI.) zaadlnbbeu v.
In., Rlokje o.
y.; -brtld('r m. oom m. van moetJers- mv.; -ktlmmel ID., Z. Garlenkilmmel;
Mut h u n g , v.,Z. ZumUlhutlg;(l..een- zijdt', broeder ID. del" moedelo; -brusl -kuss m. moederkus m.; -lumm o. ooiw.) verzoek, aanzoek 0., bede V., Z. v., -busen m. moederborst v.
lam, wijfiesschaap 0.; -land o. moederMuthe; die - bestllligen, het verzoek toe- m:1.\tterchen, (,erkl.) o. moeder- land 0.; it. geboortelenll 0., geboortestaaD, inwilligen; (Bergw.) - e;"legen, tje, wijfje, oud vro.uwtje 0.; (~emeenz.) grond m.; -lauge v. moederloog, vanzoot
ontdane loog Y.; -leber vo; Z. -kuchen;
de concessie van een mijnwerk verzoe- ein alles -, een ood wijrje, besje 01
ken.
Mu.tter-druse, (-n) v. elk del' -leib m. moedersehoot ml' moederl\if 0.;
Muthvoll, bU'. ow. '01moed,zeer beide lobben v. mv.van den moede."koek; 110m -e an, Tan zljne (mijue &) geboormoetlit!, onver~chrnkke(J.
-cilen o. moerijzer 0.: -el·ixir 01 elixer o. te af.
l\Iuthwille(n), (-(n)s) m., z. m. legen de Hloederplaag; -endeo. (Ontlk.) MUtterlich, bijv. en b. moedermoedwll m., moeuwilligheill, baldatlig- niteincle o. van de baarmoeder; -en/Jun- Iljk, hefderijk, teeder; jem. - lieben, Rls
heid v., k\Vajnnt:ensslrook m.; (van kin- dung v. ontsteking v. del' baarmoeder; eelle moeder bemiIIDt'n; (fig.) tot het
deren), uilgelatcnheid, baldadigheid V., -erde v. (Tuinb.) lDe~taarde V.: 2. moe- gebool'leland betrekkelijk; da, -e J"and,
goitenstreek ID., darte'heid v.
de.oaarde, ,oedende aarde v.; (fi~.) cint" het OIoetlel·land,geboortelancl;(gemeenz.)
Muthwillig, (-e" -sl) t.ijv, en b. rod/en der- wiedergeben, een doodebe- ."(';n -r~ fragen, om moe.le."s ver~terr,
moeuwillig, baldol.li~, nit~elaten, Ill~zin- gra,eo; -eocsig m. azijn ID. tegen de moe- mop.ders erftleel vrallen; -keit v. moederDig, vrij\\'illig, opzettelijk, met opzel; er rlerplaag; -lieber o. uil de moedt-rplnaf: Iljke lieftIe, UJoederlijke teerlerheid v.
isl ein-er Mensrll, hij is een moedwilli~, onLslaande koorts ".; 2. kroalUyronwp.n- Mutter-liebe, v., z. m. moederbaldadig mensch; -er Sireicl" mnedwil- kOIll·ts, ZOflkoOiots v.; -fleclcen m., Z.-lIIal; lierde, lieftie, tet".lerheid v. eener moelige streek, gllitenstreek, kwajongens- -fluss m. ",'iut' vloetl m.; -{reude v. mop- tJ~r, moede.olljke HeMe; 2. lieftie v. voor
streek ml; -e La-une, uitgelatenheid v.: de.·v.oeugde, ,rel111de v. eener moetler; eene mneder; -loge v. "rijruel~elaar~loge
die Jugentl ist -, is l1itgelliten, dartp.I, 2. vreuglle, voldoeninR V., die cene moe- v., waar men is aangenomen; it. lORe v.,
vroolijkj elw. -er Weise IAUI', moed\\'U- der ,an bare kinderen heeU; -{allen 0, die eene docbterlose leslicbt heert; ·10'
0
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btl V• ow.moederloos, geene moedermeer -sprit:e v. inspuitingswerktuig o, met tronwd zljn; -macher, -in, mutsenmahebbende; ein vater- ttnd -er Waise, omgebogen pljl'je; -staat m., Z. -land; ker m., mutsenmaakster v.; -muster o,
wees m.; (gemeenz.) -Mschen 0" -lose, -stadt v. hoofdstad v.;2. Z. Gebul'lssladtj papieren patroon o, vooreene mills; -put-loseke v, (Nat. hist.) puitaal, katvisch -stamm m. moederljjke starn m.; -sland l'cr o. metaalpoeder o. om de plsaljp.s der
m.: -mage v. bloedverwant m. van moe- m. slaat m. van moeder; -stein m. moe- mutsen & te poetsen, poetspoeier 0,;
tlel'sl.ijde; -mal o. moedervlek v.; -mahr- dersteen.venussteen m,;-stelle v.plaatsv. -recke» m. mutsenkapstok, pettenkapellen o. minnesprookje, kindersprook]e, "an moeder; sie verlritt - bei diesen stok m.; -sammt m. (\Vev.) gesneden
verlelseltje 0.; -meiszel OJ., Z. -zap(- Kifldern, zijvervangtde plantsvanmoeder lluweel o, voor vrouwenmutsen; -strei]
chen; -mensch m, (gemeena.) eerste bij &; -stock m. hooldstam, moederslarn m. mutsenstrook v.; it. strook v. eener
mensch m.; -milch v. moedermelk v.; m.; -sUlck o. moederlijke daad v.; -stur« muts,
et», mil der- einsaugen, van jongs af m., Z. -vor{aU; -suelu r., Z, -besehuer- MUtzer, (-I, my. MiU:er) m., Z.
leeren: -mordm.moedermeord m.; -mor- de; -theil m. moedersverslerf, moederlijk MiUzellmacher; 2. (Nat. hist.) spitsmuie
der, -in, moedermoorder m., moeder- erfdeel, moedersgedeelte 0.; -tltriinen v. v., hamster m., marmot v. "80 Straatsmoordenares v., bU, zij, die zijneof hare my. moedertranen, lranen v. my. eener burg.
moeder vermoord heeft; -mundm, (Ont- moeder: -tilel m, titel m. van moeder; Mutz-ohr, (-(o)s, my. -en) o. gelk.) opening v. der haarmoeder, baar- Z. -name; -treue v. moederlhke trouw, knot oor, kort afgesneden 001'0.; -schwan,
moedermond m.
moedertrouw v.; -triehter m., Z. -spritze; ID. kortstaart, Itp.knotte staart m.
Muttern, (mutterte, gemutlerl} o. -trompet« ". eileielers m. mv., trumpet- Myopi~, MyOpsis,"",Z. m.kort"W., ID. h. van de moeder overerven; 2, teu v, my. van Fallopius; -veilrllen. 0., zichligheid v,
bedr, ,,'w. zoogen, voeden, stillen.
-viole v. stokviolier v.; -vorfaltID. uit- Myriade, (-11) v. tienduizeodlal
M:u.tter-nackend, -nackt, zilkking v. der baarmoecler; -foasser o. 0.; (Volksl.) onlellJare menigte v.
bUy. nw. (gemeenz.) moedernaakt, ge- waleI' o. legen de vrijsterziekte; -was- Myria-gromm, (-(e)s, my. -e) o.
heel naakt; ·"agelein 0., Z. -llelke (2); .flelsucllt v. waterzucht v. tler blJarmoe- m)'rl8~.'am 0., tlen kilugrall1, tien (lond
-name m. moet.lernaam, 1l8affi m. van cler; -toeh o. wee v., p\jn v. bij de bevRl- 0.; -liter m. mYl'ialiler fU., tienllulzend
moeder; -nelke v. vrouwelijke anjt~liel" liug; 2. Z. -!Jescltu'('rtie; -u'cin m. wijn lilers, 100 vat, Ion mud; -meier o. myv.;2. krniclnagel m.; -p(ei(e '".(vanbijeo), m. te~en de vl"\i~lerziekle; -wilz m. na- riamct~r rII., lientluizend meters, fO kieel v., ",aarin zich de koninginophoudt; tlJurlijk or aangeblll'en \'el'~t9nd, gezontl 10rJIf'lers or mljlen.
-pfennig m. zakgelc.l 0., heimclijke ondel'- \'crsland0.; (Volkst.) einQuenlcllen -ut :M:yriare, (-71) v. myriare, tienduiSleuning v., die eeDe moed~r aan haar besser ,alsein Centner Sc1wlwitz, een luoel zend aren or vierkante roeden,eene vierzoon vel'leent; it. spaarpennin~ m. del' ,'ersland is betel' dan hontlerd pond ge- kanle mijl v.
moeder; -IJ(erd o. merrie v.; -pflanze v. leercJheid; -u,'ilz;g bijv. ow, vel"st8olli~: M:yriastere, (-I, mv. -s) o. mymoederplant V.j -pflaster o. moeder- -wolle v. fijllsle, besterugwol".; -wunsell .'iastere 0., t UOO sleres of kulJieke elpl~isler v.; -pflicht v. Uloedcl'plicht, moe- m. moed~I'\\'ensch, wenscb m. eener moe- len,
dellijke plicht m.; -plage v. moederlijkp tiCI'; -wurz v. varkellsvenkel v.; 2. Z. Myricit, (-en, my. -en) m. verzorg, kwelliQg v. eener moedeI'; 2. Z. IVoltlverlei; -uluth v. manziekte,oolem- steend in~ect o•
•be,'iclIU'erde; -polyp m" Z. -geU'achs (2); bare drift v. del' vrouw naar den man; Myrobol&nbaum, (-baum(e)s,
-ra/,rchen o. pijlJj~ o. voor den laadstok; -zapIen m., -zapfcken o. (Heelk.) pink- my. -lJal&me) m. myrolJolanboolD m.
-salbe v. moederzalf,zalr v. tegen de vrij- ~elprop v. tot slniting der baarmoedcr: Myrobolu.ne, (-n) v.zalfnoot, besler1.ipkte; -srlwr o. ooi v.
2. Z. -korn: -zelle v., Z. -p(eife; -zie/ler benlluot v" DJ)'I'obolllnlls m.
Mu.tterschaft, v. moederschap 0., m., Z. -schlilssd; -Jimml o.geringesnorl Myrrhe (-n) v. mirre or myrrhe
toeflllanll, ~laat m. Vim mocder.
kaneel o. als mil.ldcllef{en de moedm'- v., biliere, welriekende en genee~kracbM:1J,tter-Bcheide, (-lZ)V. (Onllk.) kwaal; -baum Ol. kaneellaurier m.; -zu- tige ::nmhars v.
mO('dt'I"~chp.ede v.; -sclllii.,'is(,l m. ruoer- fall, -zuslalld m. aandoening, prikkc1inll
Myrrhen-baum, (-baum(e).,
slenlel m.; -~rhrnerz m.,z. -b~lscltwf!ru"g; Y. del' baarOloeder; -"t'iebel v. IDoecierui, mv. -bau1IIc) w. IDlrl'ebalscm-lJoolU of
2. bailrrnoe,I.~rlJijn v.; -schnitl IIJ. vel"· ui v. ml't daarann groeiende SI'I'IJllie~. struik OJ.; -du(t m. mir...~geur 10.; -kerlOf;:ling v. tlnol" de keizer~nelle; -schoo"z Mutz, (-en. my. -en) 10• •"okjt·, /It" m. welrlel\entJe kervel v., Spu8ul'cb
m. moederschnot m.:2. Z.-leilJ;-srhraube bui~e, Jak.ie 0,; 2. (van pCI"snnen). clolll- \UI'eUkrUld 0.; 2. \Vih.le ke.'v~1 ,v.; -ol o.
v. mller!'chrner, Rchrnef v. met moel'; 1101' m.; 3 (van dleren), kOI'l~tnill't Ill.: mil'rflolia v.; -sleil' m. mil'resteen ID.
-scl,·alev. hlliselijk nnllerwijso,,~clannl~. kat v.; 5. (van ee\\,eel'en), staart- Myrsine, (-11) ". (III.) EUllopiscbe
v. aan hllis; -scluoalllm m. vijg~c~we, schrllef Y.
heldt~lJf'S, myrsilJe v.
0., vij~lIit\\'as m. aan de banrlllnellel':
MU.tzchen, (ve."kl.) o. moL~je 0" Myrthe, (-I') v. (PI.) mirt m.,
-schwe;1I n. zeu~, zog v., moellel'zwijn n.; "1t~1II~ IIIl1t~ v., Z. Mll/ze.
••• i!"ll'lJnulII, rnil'lesLruik 01.; deubche -,
-s,'h'te~/er v. Laule, moei v. VilD m1leller:lMUtze, (-n) v. mlll~, kap, hAret, Z. JUyrlhellllt'uJf!.
zijcle, zuster v. tier moeller; -,fc/lU'inti,,/ ppL v.; '1.. lIIilUg v. tim" hel'k:u1\veutle ~u,- Myrthen-artig, bU'. ow. mirleID. ID'lctlerpUn y., mo~d~I'k \\'flitl v.;-,'itd" :'en, l"'eella IllUa~; 3, (111.) kap, IUllls \'., achtlK, nitill" den mia L gelukeulle; lill.)
v. mensch ID•• de eel] of lie ao,lel· m,; taalhlies, za:lllhuls.,1 II,; .t. (tier.) mUI~, -c GOldiellSt, mll"lel'hmLtm v.mv.;-baum
10"
Z. Myrlht~; -b.:ere v. IIIII'lebt'~ v.; ~.
(gemeellz.) e.' ist "eme - d6l" el" IS geeut' lJol'el \',: it. Z. IJMcI,n/,'lmiU;e.
mneclel'zie1 ttgell\\'Ubrdig, el' is nie- Mutzen, (mulzle, gelntltzl) bedr. l)IJschlJel.le, bhluwt' bes v.; -blut' o. lIurmanel.
WW. l'{erde -, kUI'LslaarLen; IJtiu,lIIe -, leohlll 0.; -do"l w. hul--l, f;le~kpHIIU m.;
Mutterseelenallein, bijw. (ge- knull~lI, ~n')eielJ.
:l.• z. ~lIl1u,\ed()rll; -(fJrm,y bUy. IIW. lIurmeeu~.) gebeel aileen, lUoeder~iel a:Mutzen, (-s my. MUlz611) me, Z. levorlllig; -y,,,'e/l, m.mel 1II11"leu bepluille
leen.
lVII/lilliS,
luiu m.; -/lUi'lm. wlrLtmb,t~chjeo.;.lll!cke
Mutter-segen, (-,~) m" z. m. MUtzen-ahnlich, bUv. ow. op v. IlJlrlelllaaag v.; -I'clt/e v. gCl~d m.;
mn~,t"I'I'lke tl~gt'lI, mnederlegen m.; -sm" f~elle IIIUls gel\jk,"l1Ile; -aloe v. Rlne y. ill -krall: III., -krulle v. IOII'leukl'illlS m.,
m. hilrl C)., ~.~voeh'lIs o. my. eeller mile- d.·n vunll een~l· milts gruelenele; -ur/iy 1l1lI'l~II"I'ltnll v.; -lalCb o. luirltmloof tI.,
dear, lIIC1pd,'rIUkp. g"lintlhelll v.; -sn/lle v. bliv. nw. lIIulsachli~; ~. (PI,) mel. etAU l.. -bla/'; -slaude v. mil'lestl'uik 10.;
(Zolll\\'.) Z. -l,,,,ge; -snl", Ill., -sohncl,en viles \'onrtieu,nlllvlies,l; -blc'cl, Cl. hlik 0, -slraucl, m. IJllrL In., IIJh'lehtlollJl-je 0.;
o. mnell"I'sklllllje, \'t1rn-end zonUlje, lie- VOOI" (~I'elJitt.ll"I·~)IIII1I~llll; -Il~rk m. ~lllk -1I,al... mel mil'tcll btlplauL tlal 0.; -u',.del
,eliu~!'\zOuulj.! n.; -Borge v. lIIoeelel'tn.·~, o. slur VonI' eene IIlIIl~; -/,ormi'j hUv. IIW., m. 1II1l·lt.mwllul.I, lui."lcub.tscb 0.; -u~uncl
moe,Jerlijke zltrg v.; -sp'tgel Ill. (lleelk.) Z. -al'fiy; ~. (Unllk., ~nL. hl~t.) mijler- v. lIIet mlrllell l.et;ruel,le \\'all.1 or muur
bOltrlJlllet.lersluegel m.; -SIJruc/,e v. moe- \'nrllll~; -ycru'/d o. rechthullk v. u\'er m.; -ZtI.'t!'f/ 10. IDlrlelak m.
derlaal Y.; ~. oorspronkeluke taal v.; lijfulgenen uf die met lijfeigenen ge- Mystgrium, (-s, my. Mysterien)

888

Nah.

Nac.

Nac.

o. geheimenis r., verborgenheid 0., mys·'leene onmiddelijke gemeeDl~chap van de'belkondige. kenner of leeraar m. ,an de
terie o.
ziel met God en de onzichtbare werehl .onde aodenleer,

I

Mysticlsmus, (onb.) m., My- aanneemt.
Mythologijt, v., z. m, rabelkl1nde,
Mystisch, hijv. en b. geheim, ~e-; Iabelleer, ~odenleer, leer v. vande godeo
rerborgenheden.diepainnige navorsching: heimeinuig, verborgen, duister, mysliek.1en fabelacbtige heiden deroudheid, myv. in gpestelijke zaken or de rerborgen- Mythe, (-n) r., Mythus, (onb.,ltbolo,rie v.
heden van d~u godsdienst,
mr, Mylllen) m. rolksoverleverlng, sage'l MytholOgisch, bijY. en b. labelMysti:O.cation, (-en) v. ropperij, Iahel,legemle, venlichting, mjthe ,.
knndiIt, de goden- uf Iabelleer betrelhetlriefC.-r\j, misleiding, myAlificatie v.
Mythisch, bijv. ow. rabClachli 8 fend, mjtholoalseh,
ltIystiker, (." mv. My'liker) m'Jmythisch.
Mythulit, (-en, my. -es) m. rerfriend m. ,ao geheimenissen, hij, die !ttytholgg, (-en, my. -ea) m. fa- steende mossel Y.

stik, v. geloo! o. aan geheimenisscn orl

,!

N.
lit (N of N'" my. N of NI) O. (t48 wa,rerbruch; -atr1lung v, DayeJOpeningY';IDa, naar, in de ricbting van; - Pari" letter en t te meileklmker) n v.
(Bonwk.) bovenste venster o, in een A111 erika gehen, schreiben, reise», naarP.,
Na! tussch, ei I, well; nul, komaanI koel'elgewelr: ·ppan:e Y., Z.. -krau/; naar A. gaan &; der .Vt·g. de,. Stadt,
:Nabber, (-n) Y. hoop m. graan op -'Pilaster n, navelptelster v.; -pulsader V"I- D., naar de stad, naar D.; - Abend :u,
bet veld.
Z. -srk/agader; -rinne v. (OnLlk.) navel- Ollar bet Westen,Z. gegen; - Hause, naar
N libe, (-n) v. pijp,buis v.; (aaneen holle v.; -same m. kliskruid, kleefkruid huis; - jemn. selllage1l, naar iem, slafln;
rad), nallrv.
0.; 2. navelkruid 0.; -srhUd m. 'en o, - jemn. schieszen, op iem, schieten; Nabel, (-s, my. Nobel) m., Ni.- (,'erkl. -sr.hildchen 0.) sehild o, mel eene et», seke», naar lets zien, ergens naor
belchen,(vP,·kl.) o.navel m.:[Bouwk.) verherenhehl, bolvormig schild 0.; 2. zien; - Wauer gehen, om water gann,
(wao een f!eweJr), slultsteen m.; (\Val") wapenschild o, in een grouter: -se/day- water gaan halen; • dem Ar&le schicken,
(van een schil.I),l'tH'hevenhei.1 v.,Rchilll- ader v. navelslagader v.; -srl,necA"e v, ci- zeluJen om &; (fi~.) - jmm.• ("agen, uaaf
navel 01.: (PI.) kruin v., kleme hulle troentrple \'ersleende slak Y.; -schnur v. iem. "ragen; • seinem Gelde A·ommen, om
Y. legen"l'e.o clean ~tc'el, kelknaall m.; (\'an navelslreng Y.; (Pl.) nRvel!ltrcng v., na- zijn geM komen, zijn & komen halen;
znRII), n:l\'el m., tettken VAn de laud- vpl~lloer 0.; -.'chere v. schilDr v. 001 (SIJr.) die Ku"st 9tht - Brod. de kUDst
strPIl,r: (Nat.) Z. Rrennpunkl.
de navpl~lreng af Ie knipl'en~ -8chu'ein Illopt 1e beclelen; (Og.) nichts - ei,.em
!label-binda, (-1&) "~I mlVl~lband 0" z. Bj,f~QmschlOeill; -sieinbrecJl 0., Z. (ragen, 1ich ,'ol:;lrekt niet bekommeren
m.; .IJI"II o. (Pl.) ~enn\'ehl blalt 0.: Fralle7l,,,,IJl·l; -delle v. plftalS v.waar zich om; - EI,re ringen, eer naja,zen; 2. na,
-(bltl/)a,'er '. IIl1vclMoellnller v,: .brtlC/lllde na\'cl hevincll; (\VRl'enk.) na\-elpnnt later dan, Da anoop \'on; - Item Essen,
m. mlvt"lb,'enk v.; - des Neb,'s, nf~l- 0,; -strang m., Z. -schnllr; .tllell, -Iarl,- na, no anonp 'an; JU'eimal - einander,
hr.-uk v••Iuor .Ien oR\'el: -decke "., Z. 'ei'l o. na\'eltloekje 0.; -u.°assI'rbrurl. m tweemaal oa of achler elk.; 3. naar, vol·
Heinlu ar..e; -t,·r.hle v. (PI.) "rnipenci wnterna"el m••navehvalerhrfuk v.;-,,'ind- gen~, overeenkom~tig met; - der Regel,
be.·t'nnor 0.; lolliye - , kor~lmos 0.; brurh m. navelwindbr~uk v.; -«'firm m. Yolgens den regel; - ReUeben, n(tar wei-(le;scllllrucl, m. (ltf'elk.) navehleesch- bnirl.lrnac1worm m.; 2. Davelworm m. gevallen, nai'r willekeur; seineI' Mcinung
@ezwel 0.; -!fJrmil./ bijv.ow. na'·eh'ormiJt: Naben, (nable, genabl) lJe.)r. ww. -, volgens z\jne mt-ening; ,einer Geu'ohn-yt(iiS,fie 0. mv. lot lien nn\'el b..hoorenlle ein Rad -, naven, van eene naar voor- Ileil ., volgens zijne gewoonte; clem KorItloe.haltn o. mv.; -geqentl v. no\'clstreck zien.
per - bin. icll gesund. nllor het lichoam,
m.; -geschu'uf,t y. navelgezwel 0.; -ge- Naben-band, (-ba"d(e)I, mv. wat btl lichaam aangaal; ich kenne ihn
wachs o. na\'f'lvlee~chf{ez\\'el 0.; -gucker -biindfJI') 0., Z• • ri1lg; -boArer m. naar- dem Namen -, bij naam; dem Aller• vor·
m., Z. Kop{hdnger; -her: o. Jodisclle bom' v.; -biichse v., Z. -loch; -eiclle v. rflcken, nDar ancieooiteit VOOl'uil~aan of
kar.licla m" hl,·te~cheJp ,.
(80schw.) eik m., die geschikt is voor bevorderd worden; - seint" Miene JU
:N'Q,belig, bijv. ow. met eeo navel naveu; -gel,l 0., Z. Acll,e1lgeld; -hal: o. sclilieszen, naar zijn nile.·lijk te oordee,oorzieo, mp,t een schild voorzien, naYel· naafhont, hout o. om noven \'an te rna· len; - der Jfa/ur malen, naar de DPluUf
achriJ:. ",-,·heven.
kenj -k,'rpe v. naaCkap v.; -loch o. naaf- schiltleren; ein Cemalde - Raphael, eeoe
Ng,bel-knoten, (-tens, mv. -len) gat 0.; -ring m. ijzeren rin~, blind m. schilderij naar Raphael; - elw. arbeilen,
m. lIavelkn oop m.; -A'ocher m.(Nat. hist.) om of in de Daar van eeo "'iel; ill band werken naar, iets als voorbeeld nemeo;
Qlan~bnl'llnS 6., mnnsaich.ld 0., een zee- m. om rlen kop \'an eeo paal.
- der Elle melSen, blj de el meten; - deT
polyp; -kraut o. (Pl.) ouvelkruicl 0., ve- Naber, (-~, my. Naber) m., :N'i· Hand, - dem Getoichle'Verkau(en, oit de
Dusu3vel m.; -/irf'isel m. navehormige barchen, (verkl.) 0., Nij,biger, hand, per gewicht or blj het gewicht &:;
tolscht'Jp v.; -linic v. (Pl.) uavellijn v.; Ng,binger, (-ger$, my. -gcr) m., Z. - deut&chem Gelde, in Dnitsch gpld; -lorh O. navel m. der schelpen.
.\'abe"bollrer; -schmied m. boormlker, Noten ringen, op noleo zingen; - Bisam
N abeln, (nabelle, genalleU) bedr. bO'lr~mid m.
riecllOn, oaar musk us rieken; 4. naar,beww. ein Kind -, de navel~lreng arb!n- Nacarat, (-(e)s m., z. m.,or -far- trekkelijk, met belrekklOg tot, in evenden; (fig.) gespen. kne,·elen; gl!nabell, be, (-n) v.lichtrood o.,lichtroode klelJr re.Jigheid vao; dns Ki'lld tL'urde - seintm
een navel,eene verhevenheid hebltende. v.; -larbig bijY. ow. licbtr'ood, tusscben Vater, seinem Valer - genannt, het kind
NDbal-netzwasserbruch,
ker~e- en rozerood.
werd Naaf zijn vader genaomd; - der
(..bruch(e)6, mv. -bruche) m., Z. Net:- Bach, loorz. (met den 3en nv.) .Vahrheit erlahlen, naar waarbeid,over-
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N%chbauen, (baute noch, nacheenkomstig de waarheid; - der Reihe, tengewoon werk o.; (Schild.) naboot
kopij v.
-sing, gebaut) bedr. ww. nabouwen, bouwen
op (le rij af; der Lange - messen, betrek -I
kelijk, met betrekking tot, in de lengte' Naeharbeiten, (arbei(ele noch, volgens een model; it. nabouwen, later
meten; dem Körper -, wat het lichaam
- jemn. (olgen, op iem. vol
nur -!, immer -!, kom maar!, volg-gen;
maar!
Nach , bijw. na, achter; /tinten -,
achterna; - and -, langzamerhand, allengs; - wie vor, later zooals vroeger,
voor en na, altijd.

nachgearbeilet) bedt. en o. ww. iems. bouwen.
werk nabootsen, nawerken; it. werken
Naehbedenken, (bedachte noch,
op de manier van; 2. ihm kann keiner -, nachbedacht) bedr. ww. onr. later bezoo als hij kan niemand werken: 3. ein denken, te laat bedenken.
Kunslu?erk -, nabootsen, kopieerent dieNlichbedingen, (bedong nach,
sea Grnnálde ist jenem nachgearbeitet, nachbedungen) bedr. ww. onr. later bedeze schilderij is eene kopij van gene;' dingen, nabedingen.
(lig., Jachtw.) Z. nachsuchen; 4. Z. nachNachbedingung, ( en) v., Z.
N&chachten, (achtete nach, noch- hellen; 5. das Versáumle -, herstel- nachbedingen; it. later beding o.
geachte!) o. ww., m. h. zich gedragen lel.
Nachbefehl, ( - (e)s, mv. - e) m.
naar, volgen, waarnemen, nakomen.
Ncharten, (arlele nach, nach- later bevel o.
N%chachtung, V. nakoming, re- geartel) o. ww., m. s. jemn. -, aar - Ngchbefehlen, (befahl nach,
geliug V. naar; dies zur -, ter nakoming, den naar, gelijken op, hoedanigheden & nachbefohlen) bedr. ww. onr. nabevelen,
hebben als, het voerspoor volgen van; later bevelen.
dit tot regeling.
Ng,chackern, (ackerle nach, nach- 2. bedr. ww. vormen volgens of naar;!, NcIchbefruehten, (be fruchteta
geackert) o. ww., m. h. jemn. -, naploe- (Spraakk.) nachigearlete Wórter, klank- nach, nachbe[ruchlet) bedr. ww. later
bevruchten.
nabootsingen v. mv.
gen; 2. overploegen.
Nachaf en, (gif te Hach, nachge- Ngehartung, (-en) v. overeen- Naehbehelf, (-(e)s, mv. -e) m.
uitvlucht, ijdele verschooning v., bedl't) bedr. ww. nappen, nabootsen, na- komst, gelijkenis v.
maken.
N^ehatzen, (dtzte nach, nach-'' hulp o.
Naehäffer, (-offers, mv. -offer) gealzt) bedr. ww. (Gray.) ein Blatt -, Nachbeiszen . (biss nach, nachgebissen) bedr. ww. onr. bijten naar;
m. nasper, nabootser, namaker, slaafsche naetsen, retoucheeren.
navolger m.
Nachbacken, (buck nach,nachge- (fig.) (van mosterd &), later bijten, naNaeh fferei, (-en) v. naáperij v., backen) o. ww. onr.,nl. h. jemn. -, bakken; prikkelen.
slaafsche, onhandige, onkundige navol na, later bakken; it. bakken op de maNa,ehbeizen, (beizte nach, nach-ginV. nier van; 2. bedr. ww. Brod -, op nieuw 5ebeizt) bedt. ww. later uitbijten, Z. bei zen; 2. das Fleisch noch ein wenig -, laNtehaffung, (-en) V. belachelij- bakken.
ke, slaafsche nabootsing, naping v., Z.
Nachbann, ( - (e)s, niv. - e) m. op- ten besterven.
ontbotl o. des adels tot den krijg.
Nachbeklagter, m. (Rechtspr.)
nacliá /jen.
Nachahmbar, bije. nw., Z, nach - Nachbar, ( - n, nlv. - n) m., —in, medebeklaagde, later aangeklaagde m.;
( -neg) V. buurman nl., buurvrouw v.; it. medeverdediger m.
ahmlich.
Nchahmen, (ahmle nach, nach- sie sand gule -n, zij zijn goede buren of Nachbeleg, (-(e)s, mv. -e) o.
bijhehoorend bewijsstuk o.
geahnit) bedr. ww. nabootsen, namaken, buurlieden.
nadoen, navolgen, het voorbeeld volgen;
Nachbar- dienst, (-(e)s, mv. N4chbelfern, nachbellen,
ein Kunstwerk -, nabootsen, kopiëeren; -e) rn. buursdienst, buurmansdienst m.; (belferte Hach, nachgebel%ert en bellte
die Nutur -, nabootsen; die Leute -, na - -dor/' o. naburig dorp o.; -hans o. buur- noch, nachtgebelll) o. ww., m. h. jemn.
manshuis, naburig huis o.; -land o. na- -, blaffen naar,nabiafen, aanblaffen, aan
a pen, nadoen.
opnieuw keffen, blaffen.
-kefn;2.
Ndchahmenswerth, bijv. nw. burig land o.
waardig) om nagebootst te worden, naNachbemuhen (sich), (beNachbarlich, bijv. uw., Z. benachbarl; - leben, als goede buren; -keil muhle nach, nachbemuht) wed. ww.
volgenswaardig.
trachten te volgen, de moeite doen om
N.,chahmer, (-s, mv. Nachamer) v. nabuurschap, naburigheid v.
m., — in, ( - nera) v. nabootser, namaker, Naehbar — mah1, (-mahl(e)s, mv. na te volgen.
Naehberg, (-(e)s, inv. -e) nl.
navolger m., nabootster, namaakster, na- -mi hier) o. buurmansinaal o.; -recht o.
recht o. van naasting; 2. recht o. om (Bergw.) koperhoudende kiezelaarde v.;
volgster v.; (i. k. bet.) parodist m.
2. koperhoudend metaal o.
Nachahmere_i, ( en) v. (i.k.bet.) zich in een naburig dorp te vestigen.
Ntchbarschaft, (-en) v. na- Nachbericht, ( - (e)s, mv. - e) m.
naäl►erij, zucht v. om alles na te bootbuurschap, buurschap, nabijheid v., Z. nabericht, bijgevoegd bericht, tweede
sen, na te doen.
N4chahmlich, bijv. nw. na te Vahe; 2. buren, buurlieden m. mv.,buurt bericht o.; 2. Z. Nachschrift.
Nachberichten, (berichtete noch,
doen, navolgbaar, wat nagebootst kan v.; 3. betrekking v. tusschen buren,
buurschap v.; gule - hallen, als goede nachberichtet) bedr. ww. later berichworden.
ten, later waarschuwen.
Nachahmung, ( - en) v. naboot - buren leven.
Nachbarschaftlich, bijv. nw. Nachbeschickung, (-en) v.
sing, navolging, kopij v.
Nachahmungs — gabe, v., z. m. betrekking hebbende op de nabuur- (Sm.) tweede aanleggen o. van den oven;
2. (Giet.) tweede mengsel o.
gave v., talent o. om & na te hootseu; schap.
Nachbesichtigen, (besichtigie
-such/ v. zucht v. tot navolging of na- Nachbars — dienst, ( es, mv. e)
bootsing; -Irieb m. neiging, zucht v. tot m. buurmansdienst m.; -leule mv. buur- !nach, nachbesichligt) bedr. ww. later belieden ni. mv.; -mnann m. (geneenz.) Z. zoeken.
navolging.
Naehbesitzer, - in, m. opvolger
Ndehähre, (-n) v. laat rijpende Nachbar.
N%ehbar- staat, ( -(e ) s, mv. -en) m., opvolgster v. in het bezit.
aar V.
Newhahren, (ahrte nach, nachge- ^ m. naburige staat m.; -sladt v. naburige Naehbessern, (besserte noch,
dhri) o. ww., m. h. nalezen, naoogsten; stad v.; -stern ni. nabij zijnde ster v.; nachgebessert) bedr. ww. naderhand ver
an eineg Vaschine-betrn,av ;
-slrasze V. naburige straat,aangrenzende
2. op nieuw aren schieten.
-

-

-

N3ehä1teln, nachaltern, (a1-

straat v.;

-

-stube v. aangrenzende kamer etw. -, herstellen, repareeren; (van wijn),

lelie nach, nacligeallel en alterie nach, v.; -stuck, -stiickciien o. (Scherts.) buur - beter worden; (Bouwk.) nazien, herzien,
-nachgealtert) o. wiv., m. h. jemn. -, oud mansstreek ni.; -weg m. naburige weg, repareeren; 2. wed. ww. sich -, (van
wijn), beter worden.
aangrenzende weg rn.
Nachbau, (-(e)s, rnv. -e) m. na- N.3ehbesserung, V. nadere ver gemaakt of te maken werk o.; 2. be- bouwen, later bouwen, later opgericht betering, herziening v., herstel o.
N4chbestellen, (bes/elite noch,
kleeding V. van een dijk; (Borgw.) bui- gebouw o.; Z. Anbau.
worden even als &.

Naeharbeit,

(-en) v.nawerk, later
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nachheslellt) bedr. ww. nabestellen, la- later blank maken; it. opnieuw blank

nachgebracht) bedt. ww. onr. etw. Ver
-, nabrengen, later brengen.
ter bestellen; 2. later bebouwen.
-lorens
maken; it. polijsten naar de wijze van.
Nachbeten, (betere nach, nach
Nachbleiben, (t► lieb noch, nach- Nachbrocken, (brockle noch,
gebeld) bedr. en o. ww. jen► n. -, nabid- geblieben) o. ww. onr., Z. . -.ut uckbleiben; nach,yebrockl) beclr. ww. Brod in die
-

,

den, hetzelfde bidden als; (6g., i. k. bet.) 2. iiberbleiben; 3. vnlerbleiben.
£^lilch -, nabrokken, nog introkken.
naprevelen, nazeggen , napraten.
Nachbleibend,bijv.nwv. (Scheik .) Naclsbruch , ( - broth (e) s,mv. - bruNachbeter, -in, (tig., i. k. bet.) overblijvend, achterblijvend, bezinkend. che) ni. tweede loodtrekker ni.
naprater ni., napraatster v., amenzegger
Nachbleibsel, ( - seis, env. - set) Nachbri 11en, (brhll(e nach,nacltgLbrIill1) o. «w., nl. h. nabrullen; (van
m., hij, zij die gedachteloos napraat.
o., Z. Ueberbleibsel.
Nachbetere_i, V. (i. k. bet.) her- Nachbleichen, (blcichie rach,^ menschen), nagrommen; 2. het gebrom
haling, naprater ij V.
nachtgebleicht) o. ww., m. h. later ver - & nabootsen.
Nachbetung v ., Z. nachbelen; it. bleeken of wit worden; 2. bedr. ww. na- N,chbrunst, v., z. m. (Jachtw.)
herhaling V. var, een gebed; (Scherts.) bleeken, weer bieeken, opnieuw bleeken. latere bronsttijd m.
gedliclitelooze, werktuiglijke her haling v.
Nachblicken, (blichle noch, Nachbrust, (- brusle )v.(Vleeschh.)
Nachbetrachten, (belrachiele nachgeblicki) o. ww., in. h. jeins. -, na on(lerborst. V.
nach, nach.belrachlel) bedr. ww. nabenastaren, met ale oogen vol --bliken,
Naehbrut, v ., z. rn.tweede broeiing
trachten, later overdenken, Z. betrach- gen.
v.; 2. tweede broedsel o.
ten.
Nachblinzeln, (blinzelte nach, Nachbru.ten, (brrüte lenach, nachNachbetrachtung, ( - en) v. na- nachgebliozell) o. ww., ni. h. jem ►c. -, al gebrulel) bedr. nw. later broeien, nabetraclittng, latere overdenking v.
knippende met de oogen nazien.
broeien, l ater uitbroeien.
Nachbetrag, ( - lrag(c)s, mv. - be- Naehb1itzen, (blilzle noch, nach- Nachbuchstab(ir)en, (buchlydg)e) m. bijkomend bedrag o.
geblilzi) o. ww. (iii)., ni. h . ring blikse- stab(ir)le noch, nachgebuchstabtof nachbur.hslabiri) o. ww., m. h. jenin. -, na Nachbetreff , ( - (e)s, mv. - e) m. men, later bliksemen.
bijbehoorende nalatenschap V.
Nachblbcken,(blcckle nach,nach- spellen.
Naehbeweis, (-es, rnv. -e) m. g. bh►clil) hedr. ww. ook b ?aten; 2. na- Nachbuhlen, (buhlle noch., nachblaten, liet geblaat nabootsen; 3. trabla- gebiul► ll) o. ww., rte. h. einest Arnie -,
later bew ijs, bijkomend bewijs o.
Nachbeweisen, (bevie s nach, ten, git blatende volgen.
najagen, trachten te krijgen.
nachbete-iesen.) bedr. ww. onr. later beNaehb1ihen, (bluhle nach, nachNachbi rge, ( - n, rnv. - it) m.
gebluht) o. ww., 10./i. nabloeien; 2. over- (Reclrtspr.) tweede, borg in., borg m. van
wijzen, nader bewijzen.
Nachbezahlen, (be zahlle nach , bloeien.
een borg.
nachbc-zahll) bedt. ww. nabetalen, de rest
Nijchbl the, (-n) v. nabloesen► , Nacbburgen, (burgle noch, nach,

%

tweede b!+ ► esrm ni.

afbetalen.

Nachbezahlung, ( - en) v•, Z.

geebïtrgl) bedr. ww. een tweeden borg

Nachbohren, (bohrie nach, nach- stellen.
gebohrl) hear. wv',. nahoren, later baren; Nachbiirgschaft, v .,z.m.tweede

nachbezahlen; it. nabetaling V.
Nachbier, ( - (e)s,rnv. - e) o. nabier, 2. nou eens boren, naboren, overboren; borg zijn o., tweede borgtocht rn.
dun hier, tafeltier o.
3. nicer uitburen, bijboren, al bor ende
Nachburste, ( - it) v. rij ti hor stel u1.

Nachbieten, (bot noch, nachge- meer gaten slaken.
Nachbusze, (-n) v. later betaalde
bole ►t) bedr. ww. onr. hetzelfde bod doen
Nachbohrer, ( - rers, mv. - ier) rn. boete v.; 2. (UodIg.) later berouw o., laals; 2. timen Gulden -, nabieden, tiet bod nabuorder rn., hij, ►lie later hoort; 2. boor ter hetoonde boetvaardigheid v., natiev., waarmede overgel ► oord wordt; (Art.) touw o.
verhoogeu stet.
Naehbild, ( - (e)s, rn'. - er)"o. kopij steekboor, zwikboor v.
Nachbuszen, (buszee naclt,nachv., evenbeeld o.; schlechies -, namaak Nachbbschung, ( - en) v. bijko- clebiis;i) heir. ww. er ulird es - nc'iissen,
hij zal er later voor ooeten boeten.
Nachbossiren, (bossirle noc h, Nachcombdie, (-n) v., Z. Nac hgebildet) bedr. ww. kopiëeren, nama nachbossiul) o. ww., nn. h. jen► n. -, drijf -1 spiel.
maken; it. de lijne schaf-ken;2.latr werk n;► mr,l;tn vary.
1Naehcopiren, (copirle nrtch,nachmend talud, t w eede talud o.

sel o.

Naehbilden, (bildele noch, nach-

Néichbot, ( - (e)s, mv. - e) o. later copirt) bedr. ww., Z. naci► btlden, nachmv. - ser) boil, later aanbod o., later gebodene o. inaehvn.
III. narnaker, kopiist nl.
Nachbrachen, (brach l e nar /t , Nachcur, ( - en) v. n,^kuue v.
Nachbildung, ( - en) v., Z. nach - nachyebr achl) o. ww., rn. h. jenta. -, het Nachdarren, (darele nach, nach-

er over brengen, voltooien.

Naehbildner,

( - ners,

bilden; it. navolging, namaking, kopij, Kraakveld nal ► loegerz; 2. het braakveld gedarrl) bedr. ww. MMal. -, nadogen,
reproductie v.; 2. nadere ontwikkeling, leren naar liet voorbeeld 'an.
naeesten; 2. nog blijven eesten.
voitoolu l g V.
Nachbrand, (-(e)s) ni., z. m. na -! Nachdatiren, (dotale n^lch,nachdalirl) bedr . ww. laten lot veren..
Nachbinden, (band noch, nach- brand m., . ► alirauuen o.
gebunden) bedr. ww. onr. nabanden; it.
Nachbrauen, (bioule noch, nach- Nach dato, bijw. (tlanl,) na de
opnieuw linden; (Jachtw.) vastleggen. gebraul) o. WW., in. A. ,jemn. -, nabrou- dagt^'ekeuing, na dato; ein 20 rage Nachbitte, (-ii) v. bijkomend 0 en, brouwen naar het voorbeeld van; zahlbarer lVechsel, betriall ► aar 20 ►lagen
2. bedt. ww. Bier -, nabrouwen, later na dato, na de da teekening of eden daverz►►i»k, na ► ier verzciek o.
Lurn ( ) p (les wissel).
Nachbitten, (bat nach, nachge- bron uu en.
beteu) bedr. ww. our. nog verzoeken,
Nae ibrausen, (bra-tasle natb, Nachdehnen, (de hnie noch ,noch►► achy^•brausl) o. ww., m. h. jenin. -, na- gei/ef►►tl) he^Ir. «w, als iets anders uit
later verzieken.
strekken, uitrekken; . nog mier ti kken .
Nliehb1asen, (blies noch, nachge- bin i Oil , i cru. achterna kuruis n.
,

Nachbrechen,

blusco) o. Ww. our., rib. h. jenin. -, bla-

(b ach noch, r► ac h-

zen naar, nekglazen; 2. na iem. blazen g-brochw ►► ) k,edr. ow. our. (Bergw.) een
(op de fluit &); it . ferns. iluitsl ►el na- rniii, ang vervolgen.
duen, navolgen; ii. bedt. ww jem ►a. eico.
Nachbrennen, (brannie nach,
riachtiebran ►cl) o, '5 W. our., rn. h. na-, achterna blazen.
Nachblattern, (bliilterte noch, I ►rauden, blijven branden, (van een ge nach!ji biatlete) ue►lr. ww. ineinem Buche weer), r,asci ietvn; 2. be+lr. ww. overbranden; (fleelk.) voor de tweede maal
-, nabla ► 1eren, naz►►eken.
Nachb1anken, (blunkle noch branden.
nuchyvblànkt) bedr. ww. later polijsten, Nachbringen, (brachte noch,
,

,

Nachdom, bijw. mania, rl^►aroi),
later; - renhen zrir achterhen, daarna &;
u-ir wellen es - sehen, wij zullen het Ia ten zien; 1l. voege. i ► tv-lot; - er ,yc.ci^ngen
holle, nadat hij &; - er au s gesehen hat,
nalat hij ons gezien tal: t. nraar^iat; -

ich sche e wie er sick belruyl, na.► r^lat ik
zie, tie t; - es sieh trill!, nat^r^lat liet

valt, al naar liet valt.; je -, naardat, naar
naar lat, dat hangt af van; -,je-mate,l

Nac.

Nac.

lac.
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Ier opdrukken of aanhechten; Zeuge, ein voelen hebben als; 2. bedr. ww. etw. -,
&uch -, nadrukken, overdrukken, zon - ater gevoelen, later ondervinden.
Nachemp$ndung, (-en) v. laIer recht drukken.
Nachdrucken, (druckte noch, .ere gewaarwording v., later opkomend
vachgedrfickt) bedr. ww. later drukken, ;evoel o., napijn v.
Nachen, (-s, mv. Nachen) in. boot,
achterduwen; 2. dritchen Sie ein wenig
daarover wel na; 1[. o. zelfst. nadenken nsch, druk een weinig meer, druk nog ,chuit v., bootje, schuitje o.; -fórmig
) jv. nw. bootvorinig,schuitvormig:(Onto., nadenkendheid v.; das vlaslil mir -, een weinig; 3. (Jachtes.) herkauwen.
dat geeft mij stof tot nadenken, maakt
Nachdrucker, ( - s, mv . Nach- k., PI.) scheep -ofschuitvormig; -führer
n. schuitevoerder m.; -kraut o. plant v.,
jrzrclrer) m. nadrukker, letterdief nr.
mij eenigszins ongerust.
Nachdenklich, nachden- Nachdruckerisch, bijv. uw. lie als liet klimop tegen de muren opkruipt, leeuwenbek m.
kend , hijv. nw. nadenkend, peinzend, zonder recht gedrukt, nagedrukt.
overwegend;- er Mann, nadenkend man;
Nachdrucklich, er, st) bijv. Nacherbe, (-n,mv.-n) m.(Rechts2. overpeinzing waardig„ nadenkens - an b. nadrukkelijk, met kracht, met klem, pr.) tweede erfgenaam m., die in de
waardig; -feit V. nadenkendheid, over- met nadruk; - sprechen, met nadruk, plaats komt van den oorspronkelijken.
peinzing, overweging v.
met klem; - unterslutzen, krachtig; er' Nacherben, (erbte noch, nachgeNachdenksam, (-er, -st) bijv. sntuwortete -, nadrukkelijk, rondweg; jean. erbt) bedr. ww. erven door in de plaats
elit . - verwceisen, met nadruk, met ge- te treden van een erfgenaam; 2. later
nw. nadenkend, peinzend.
N,Ichdeuten, (deutete nach, nuch- strengheid; - strafen,nadrukhelijk,streng: erven, naerven.
gedeulet) o. ww., m. h. jemn. mit dean -keil v. nadruk m., klem, kracht, ge- Naeherbsatzung, (-en) v.(Ger.)
benoeming v. van een plaatsbekleeder
Finger -, iern. met den vinger nawijzen. strengheid v.
Nachdiehten, (dichtere noch, Nachdrucksvoll, bijv.v. n w. vol van den erfgenaam.
nachgedicfrtel) bedr. ww. ein Gedicht -, nadruk, met kracht; 2. Z. ausdri cklich, Ncherbschaft , (-en) v. erfenis
V. door plaatsvervanging van een andedichten naar een ander, een gedicht na- nachdrurl lick.
maken; 2. o. WW., m. it., Z. nachdenken.
Nachdrusch, (-es) m., z. in. her- ren erfgenaam.
Nachdingen, (dung noch, nach- haalde dorsching V. van het koren; 2. Nacherkl',ren, (erklärle nach,
gedungen) bedr. ww. onr. nabedingen, koren o., dat men later geulorsclit heeft. nacherkkirt) bedr. ww. later verklaren,
nader bedingen.
Nachdudeln, (dudeltenach,nach- nader verklaren.
Naehdonnern, (donnerte noch, ,gedudelt) o. ww., m. h. naneuriën, na- Nacherfinden, (er Pand noch,
nacher/'unden) bedr. ww. onr. later uitnachgedonnerl) on p. ww. nog donderen, zingen.
blijven donderen; it. den donder nabootNachdunkeln, (dunkelle nods, vinden.
Naeherhalten, (erhielt nach,
sen; 2. bedr. ww. (fig.) jenin. Flï the -, nachgedunkelt) o. Ww., m. h. (Schild.)
vloekende naspreken.
mettertijd donker worden, bruin wor- nacherhalten) bedr. ww. onr. later ver
bovendien krijgen.
-krijgen,
Nachdörren, (dórrie noch, stach- Elen.
ged órrt) bedr. ww., Z. nachdarren.
Nachdurfen, (durte noch, noch- Naeherklarung, (- en ) v. nadere
Nachdrangen, (drdngle noch, goden!) o. ww. oor., m. h. jemn. -, mo- of latere verklaring V.
Naeherinnern, (erinnerte noch,
ntach.yedrüngl) bedr. ww. eistander -, e! k. gen volgen. na iem. mogen komen.
verdringen, na elk. dringen; 2. wed. Ww.
NaChdurst, (-es) m., z. m. na- nacherinnert) bedr. ww. later herinnesich -, al dringende trachten binnen te dorst, dorst m. tengevolge van veel wijn ren, later doen herinneren, in het gehencen roepen.
& drinken.
komen.
Nachdrechseln, nachdre- Necheggen, (eggte noch, noch ge- Nacherinnerung, (-en) v. herhen, (drechselie noch, nachgedrechselt. egg!) o. ww., m. h. jemn. -, naeggen, innering v., aandenken o.; 2. narede v.,
drehte nacri, nachigedrehl) o. ww., rn. h. eggen naar het voorbeeld van; 2. naeg - nawoord, naschrift o.
Nachernte, ( - n) V . naoogst m.,
jernn. -, nadraaien, draaien gelijk een gen, eggen na; 3. noch ein wenig -, na
blijven eggen.
-egn, nalezing v.
ander; 2. bedr. ww. etw. -, nadraaien,
draaiende namaken.
Nc3cheifer, ( - s) m., z. m. naijver Nachernten, (erntete noch, nachgeerntet) o. ww., m. h. naoogsten, naNachdreschen, (drasch nach, m., nastreving v.
nachyedroschen) bedr. ww. horn -, na
Nacheiferer, - in, hij , zij die na lezen.
jent. -, dorschen naar het voor -dorschen: ijver heeft, naijverige m. en v., navolger,
Nacherw^hnen, (erwrahnie noch,
nacherrcwdhnt) bedr. ww. etw. -,later ver
das Strola -, nadorschen,-beldvan;2. nastrever m., navolgster v.
vervolg noemen, hierna,-meldn,iht
overdorschen; noch etw. -,nog iets uitNacheifern, (eiferle nach, nachgeei/ert) o. ww., m. h. naijver bezitten hieronder vermel+ltn.
dorschen.
Nachdringen, (drang nach,nach nastreven, trachten te gelijken ofte even- Nacherzáhlen, (erzáhlte noch,
o. ww. onr., m. s. voort -gedr•un) - aren, het voorbeeld volgen van, het voet naclrerzáhll) bed r. ww. navertellen, overvolgen van.
-spor vertellen; it. na een ander vertellen; 2.
dringen, indringen; mit Geuwalt -, indringen, binnendringen; dent Feinde in Nacheile, v., z. m. vervolging v. er nog bij vertellen, bovendien vertellen;
3. vertellen zozo als een ander.
2. recht 0 . tot vervolging.
die Sladt -, al indringende vervolgen.
Nechdröhnen, (dr óhnte noch, Nacheilen, (eilte nach, narhge• Naeherzahler, -in, hij, zij, die
rnachgedrohnt) o. ww., m. h. nadreunen, eilt) o. ww., m. h. jenin. -, nastellen na eert ander vertelt.
Nacherzahlung, ( - en) v. nanaloopen; den& Feinde -, vervolgen, achweerklinken, weergalmen.
vertelling v., vertellen o. van een verNachdruck . (-druck(e)s, mv. terna zetten.
Nacheinander, bijes. na elkan- haal; 2. latere vertelling v.; 3. nagevolgde
-dr ucke) ni. (Jachtw.) herkauwing v.
vertelling v.
(Wijeg.) tweede persing v.; (fir.) na- der, Z, einu.nder.
Nacheitern, (eiterte noch, noch. Nacherziehen,(erzng nach,nachdruk m., kracht v., klein v.; mit -, met
nadruk, met kracht, met klem, nadruk geeilert) o. ww., m. h. naetteren, latei erzogen) bedr. ww. oor. opvoeden vol
methode van een ander; 2. de-gensd
das hat meter' - in Ilrrem 1tlande,-kelij; etteren: 2. bijven etteren.
Nachempfängniss, ( - e) v.over. opvoeding voltooien.
dat heeft meer gewicht, kracht &; (van
Nt,ehessen, (asr, nach, nachgegeseen boek), nadruk m., nadrukken, na- bezwangering, overbevruchting, nabe.
sen) bedr. ww. onr. eten op de wijze
maken o., zonder recht drukken o.; 2, vruchting v.
Nachemp$nden, (ennpjand noch van een ander; it. naeten, later eten; II.
latere druk m.
Nachdrucken, (druckle each, nachenip[unden) o. ww. oor., an. h.jemn o. zelfst. tusschengerecht o.; it. nagenuchgedruckt) bedr. ww. die Segel -, we- -, suns. gevoelens deden, hetzelfde ge. recht, dessert o.

-. ihr arbeitet, al naar mate gij arbeidt.
N€jchdenken, (dachte nach, nachgedacht) o. ww. onr., in. h. nadenken,
peinzen; it. denken als; einer Sac/ic, uber
nine Sarhe -, nadenken over, overpeinzen denken Sie uohl darilber nach, denk
;

,
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Ngchfahren, (fuhr noch, each-

nachgefirnisst) bedr. Ww. weder ver -

Nat.
Nachforschen, (forschte noch,

ge[ahren) o. ww. onr., m. h. nas'aren.
narijden, vervolgen; seine Herrliclilrcit
wind ihm nicht -, zal hem niet vergezeilen; mil der Hand -, volgen; in einep►
Gefiihrie -, volgen, nakomen; (Jachtw.)

rrachyrcfQrscbl) o. vn., in. h. einer Sache
Naehflattern, (flat ierle noch, -, navorschen, onderzoeken, onderzoek
nac/yeflalter-t) o. ww., in. ht. fladrlere,' doen, uasl ► euren; der IVahrheit -, zoe-

(van den hond), het dier vervolgen, nazetten; (Bergw.) den Berglenten -, bezoeken; (Zeew.) einem Schi[fe gerade -,
varen achter, in het zog varen van; 2.
heir. ww. sich seine Sachen - fassen,
zijne zaken laten slingeren, in den steek
laten.

rneiQjes nalopen.

nicfien.

ioo als; it. naladderen, fladderend vol - ken, np ► s pornn .

gen; (lig.) jeder Schorren -, alle mooie

Naehflechten, (/tocht noch, noch -

Nachforschung, ( - en) v. na-

ge/lochien) be+lr. ww. onr. navlechten, vorsching v., onderzoek o.
vlechten zoo als; 2. later vlechten.
Nachfrage, ( - n) v. navraag, beN'aehfliegen, (/log noch, nachge- geerte v., verlangen o., ondervraging v.,

flogen) o. n•w. onr., ni. s. navliegen; 2.
^n. h. navliegen, vliegen zoo als.
Naehfahrer, (-rers, mv. -rer) m., Nachfiiehen, (f oh noch, nochge Z. Nuch/'olger; (Bergw.) bezoeker, in- /Cohrrr) o. Ww. onr., in. s. jenin. -, vluchspecteur m. der mijnen.
ten na, later vluchten;it.navlieden, vlieNachfahrt, (-en) v., Z. Nach- den zoo als.
fahren; 2. Z. Nachfolge (2); 3. dwangNachflieszen, (floss noch, nachrecht o., dwangheerlijkheid v.
^geflossen) o. ww. oar., rn. S. einer Sache
Nachfahrte, ( - n) v. (Jachtw.) -, navlieten; it. es flieszl noch Blut aas
spoor o.; 2. spoor o. van de achterpooten, der t-runde noch, er vloeit nog bloed &.
terugloopend spoor o.
Nachflciszen, (flöszie noch, nuciaNachfallen, (fiel nach, nachgefal ge(lószt) o. WW., m. s. nadrijven, navlotlen) o. ww. onr., m. s. navallen, val ten, vlotten na.
na.
-len
Nachf uchen, (/luchte noch, nach-

Nachfalten , nachf álteln , ge/inc/it) o. ww., m. h. jemn. -, navloe(fallele nach, nachgefallet en fallelle ken, al vloekende vervolgen; 2. vloeken
nach,nachgeföllelt) o. ww., m. h. jemn. -, zoo als, navloeken.
niet vouwen navolgen; 2. bedr. ww. ern
Nachfli chten, (jliichtete noch,
Hemd -, navouwen, in dezelfde vouwen nachgefluchtel) o. Ww., ni. s. jenzn. -, op
doen.
zijne vlucht volgen; 2. bedr. ww. red-

Nachfang, (-(e)s) m., z. m. na- den.

vangst v., hervatten o. van de visscherij.
Nachflug, (-(e)s, mv. Nach/luge)
Naehf arben, (f árble nach, nach- m., Z. nachfliegen; (van zaad), later uit
gefárbi) bedr. ww. naverven, de kleur
-komen.
nabootsen; 2. verven naar, evenzoo verNachflustern, (f uslerte noch,
ven als; I1. o. ww. (Schild.) Z. each-, nachgefl%slerl) o. ww., m, h. nafluistedunkeln.
ren, het gefluister nabootsen van; 2.
Naehfassen, (lassie nach, nac1-- einige Worle -, nafluisteren, fluisterend
gefassi) bedr. ww. Korn -, nog eens me- nazeggen.
ten, nameten (in vaten).
Nachfolge, v., Z. eachTolgen; it.
Nachtasten, (fasiete nach, noch- navolging v.; die - Jesu Christi, de nage/asiel) o. ww., m. h. navasten, later volging van Christus; 2. opvolging v.;
vasten.
die - eines Sohnes fiir seinen Valer, opNachfegen, (fegte noch, nachge- volging, in de plaats tre(ling v.; 3. nalegt) bedr. ww. navegen, nog eens vegen; 1 ►ootsing, v.; it. Z. Hevresfolge; 4. gevolg
it. jemn. -, vegen naar.
o., nawee o.
Naehfeier, (-n) V. later gevierd Nachfolgen, (folgte noch, nachfeest v.; 2. octaaf o. van een feest; it. gefolyt) o. ww., m. S. jenrn. -, navolgen,
nafeest o., napret v.
het voetspoor volgen van; (fig.) naboot
nadoen, namaken; (fig.) -d, opvol--sen,
Naehfeiern, (feierte noch, noch - !,
gefeiert) bedr. Ww. navieren, later vie- gend, navolgend; it. (van een testament),
ren: 2. liet octaaf van een feest vieren. later volgend; jemn. im Amle -, iem. opNaehfeilen, (feilte nach, nachge- volgen, ierns. plaats vervangen.
feilt) bedr. ww. vijlen naar, vijlen zooi Naehfolgends, bijv. en b. (geals: 2. nog eens vijlen; 3. navijler., op- meenz.) navolgend, later, Z. nacht olgnieuw vijlen. 1 lich.
Naehferkeln, (ferkelte nach,nach- Nachfolger, (-s, mv. Nach folger)
geferkell) o. ww., m. h. (van varkens), m. (in een ambt), opvolger, plaatsverlater werpen, later jongen of biggen.
vanger m.; - Christi, navolgeling m. van

Nachfertigen ,

Nachforseher, (-s, mv. Nach-

forsrher) m . nav orsrl,er, onderzoeker m.

onderzoek o.; - hallen, erne - aaslellen,
navraag doen, onderzoek doen. een on^lerzoek instellen, Z. nach forschen, nachfragen; it. - um city. zu erhullen, vraag,
aanvraag v., verzoek o.; es is! viele - nach
dieseni Tuche, er is veel vraag, aanvraag
v. &; ich danke Ihnen fiir die ,qï lige -,
ik dank u voor de betoonde belang
-steling.
Nachfrageamt, (- ani! ( e)s, mv.
-am/er ) o. kantoor o. van onderzoek.

Naehfragen, (fragie noch, nachgefragt) 0. ww., M. h. einer Sache m,
vragen naar, inforrneeren naar, onder
doen naar &; bei jemn. -, ob 4' on--zoek
derzoek doen, informatie vragen; einem
Gerichte -, onderzoek doen bij; Z. nachforschen; jenin., einer Sache nichis -,
volstrekt niet vragen naar, zich niet bekomnleren om.
,

Naehfrager, —in, navrager m.,
navraagster v., hij, zij, die onderzoek
doet.

Nachfrischen, (frischie noch,
naclrgeefrisehl) bedr. ww. das Eisen -,
eene tw eede maal zuiv eren.
Nachfrist, (-en) V. toegestane termijn m., boven den termijn toegestaan
uitstel o.
Nachfrohnen, (frohnle noch,
nachgefroha i) o. ww., ni. h. den leen dienst verrichten na; it. de achtergebleven leendiensten verrichten.
Naehfröhner, (-ners, mv. -ner)
m. hij, die cie achtergebleven leendiensten verricht; (llechtspr.) tot gijzeling
gerechtigde tweede schuldeischer m.
Nachfrost, (-en) v. late koude,
navorst v.

Nachfru
* hling , ( - (e)s, wv. - e) rn.
nalente, aanhoudende Lente v.
Nachfi gen, (fiigie noch, nachge/iïgt) bedr. ww. Brelter -, later samen voegen.

Nachfi hlen, (f%lilte nach, nachgefirhtt) o. ww., na. h. jenin. -, hetzelfde
gevoelen als; 2. bedr. ww. etw. -, later
gevoelen, later ondervinden.

Nachfuhren, (f iihrte nach, nach-

geführt) bedr. ww. navoeren, nabrengen,
Nachfolglich, bijv. en b. na- doen volgen door.
nachgefertigt) bedr. ww. nazenden, ach
Naehfr lien, (f ullle noch, nachgezenden, later afzenden.
-terna volgend, nabootsend; 2. in het vervolg,
fullt bedr. ww. aanvullen, bijgieten.
Nachfest, (-es, mv. -e) o., Z.Nach- volgend, hier onder.
Nachfullung, v., Z. noch fallen;
Nachfolgung, v., Z. Nachfolge.
feier.
Naehfeuern, (feuerte noch, noch - Naehfordern, (forderte noch , it. aanvulling v.
Naehfutter, ( - s) o., z. m. later
ge feuert) bedr. ww. einen 0/en -, op- nachgefordert) bedr. ww. later vordegegeven voeler, navoeder o.
nieuw aanstoken, hout & bijleggen; 2. ren, later eischen, bovendien eischen.
Nachfuttern, (fulterte noch,
latervuren; it. eene nieuwe lading doen., Nachforderung, ( en) v. latere
nachgefuitert) bede. ww. den Pferden
Naeh$edeln, (/edel le noch , nach- eisch m., latere vordering v.
Nachformen, (f ormte noch, nach- Haber -, navoeren, boven het andere voer
gef edels) o. ww., Z. nachgeigen.
nog haver geven.
N^chfirnissen, (farnissie noch, geformi) bedr. ww., Z. nachbilden.
(fertigie nach, Christus.

-
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Nachfiitterung, v., Z. nach- late bedenking, nagedachte v.; 2. latere Nachgeschwader, (-ders, mv.

- der) o. achterhoede v. eener vloot.
gedarlhte v.
Nachgeschwi r, ( - (e)s, mv. - e)
(gaffle nacri, nach - Nachgedinge, ( -ges, mv. - ge) o
geg«/jl) o,
m. h. nagapen, met later verdrag, later akkoord o., latere o. later opkortende zweer v.
Ngchgesetz, (-(e)s, mv. -e) o.
grot e nagen nakijken.
overeenkomst V.
Naehgefrieren, (gefror nach, ondergeschikte wet v.
Naehgähren, (gohr nach, noch
Nachgewieht, (-(e)s, mv. -e)
gegohren) o. Ww. our., m. h, naristen, nachye[roreir) o. ww. onr., m. h. nabe o. aanvulling v. tot het juiste gewicht;
later gisten, voor de tweede maal gisten. vriezen, later bevriezen.
Ngchgällen, (gallto natb, noch - Naehgefuh1, ( - (e)s, mv. - e) o., it. toegift v. op het gewicht.
Naehgewinn, (-(e)s, mv. -e) m.
Z. Nac!ieml:fiuidiing
gegallt) o. ww., Z. nachgellen.
Nachgehau, (-(e)s, mv. -e) o. la- bijkonmen^te winst v.
Nachgang , (-gang(e)s, mv. -gin
Naehgewinnen, (gewann reach,
ge) m. nagaan, achterna gaan, later gaan ter gevelde o .
o., navolging v.
Naehgehen, (ging nach, nachge- naehgcw onnen ) bedr. ww. oar. later winNaehganger, —in, volgeling,na- ,gangen) o. ww. oar., m. s. jemn. -, na- nen, nag bovendien xvinnen; (Bergw.) Z.
gaan, achternagaan, volgen; (fig.) Z.nach- nachschlagen,
volger m., volgelinge, navolgster v.
Naehgarben, (,gárble r, ach, nach- slelien; au[ dom. Fusze - op den voet, op Naehgewitter, (-ters, mv. -ter)
gegarbl) bedr. ww. nalooien, overrooien; de hielen volgen; jenin. ubercall -, na- o. later volgend onweder o.
2. later looien; 3. (Mol.) nog eens ma- loopen, volgen; (getneenz .) cinera Mad Naehgiebig, ( -er, -st) bijv. nw.
chce -, naloopen; den Vergniigungen -, na- (' an voorwerpen), buigzaam, buigbaar,
len, overmalen.
Nachgasehen, (gdsclile naeb. jagen; das werd ihnz noch lange -, (lat zal zacht; (tig.) toegevend, inschikkelijk; it.
nachgegdscht) o. ww., m. h. naschei- hein nog lang heugen, berouwen; jenin. vriendelijk, meegaand, goed; - gegen Kinmen, nabruinen, blijven schuimen, ko- -, iems. gunst zoeken; 2. iems. gang na- der, t©egerend; -heit v. buigzaamheid,
bootsen. zachtheul, toegevendlheid, inschikkelijkken.
Naehgäten, (,galete nach, nachge -Naehgehends, bijw. (gemeenz.) heipi, vriendelijkhei d v .
Naehgieren, (gierle nach, nachgalel) bedr. ww. einen Acker -, nakie- later, in later+n tijd, volgend
Nachgeher, (-s, mv. Nachgeher) gegierl) o. ww., m. h. einer Sache -, met
den, nog eens- wieden; 2. wielen zoo ,als.
een begeerig oog nazien; 2. vol vuur nanger.
Naehgebc,ren, (ge bar nach, zach- m., Z. Nac!lgr.
Naehgeigen, (geigle nach, nach- jagen.
geboren) o. ww. onr., m. S. later baren
Naehgieszen, (goss nach, nachgegrigl) o. ww., n1 . h. jemn. -, op de
later bevallen.
Naehgeben, (gab nacri., nachge- viool spelen zoo als, in navolging van; 2. gegossen) bedr. ww. noch ein rccnig Wasgeben) bedr. ww. oar. noch Geld -, nog naspelen, op (le viool naspelen of herha- ser -, er bij gieten; 2. einer Batdsl ure -,
bovendien geven, betalen, later bijgeven; len wat een ander gespeeld heeft. nagieten, in deuzelfoien vorm gieten als.
2. laten varen, loslaten; geben Sie ein Naehgeki nstelt, bijv. nw. ge- Nachgieszung, v., Z. nach wenig nail der Sc/ieee naco, laat het touw kunsteld, nagebootst, nagemaakt, kunst- gieszen.
Ngchgift, (-en) v. toegift v.; it.
een weinig schieten; (Jachtw.) de kop- matig.
peltouwen losmaken; (Slot.) (van eerre Nachgeld , ( - (e)s, mv. -er) o. te - nagerecht, dessert o.
Naehgirren, (girrie nach, nachschroef), losgaan, Z. nachtassen; von sei- rug!kotnini.l geld o., Z. Au/'geld; 2. bui
qegirri) o. ww., m. h. nakirren, liet genetn Rechte eta'. -, afstaan, laten varen; tenkan^je, nakomend geld o.
Naehg ellen, (gel/Ic nach, nach- kir nabootsen; it. dem Tauber -, nakir2. o. ww. (van den grond), losgaan;
(van een touw), losgaan,slapper worden; gegelll) o. Ww., m, h. nagalmen, blij.'en ren na het mannetje.
Naehgisehen, (gischtenach,nach(fig.) der Uebernaacht. -, wijken voor, on- galmen
Naehgelobel,(gelobtenach,nach - gegischt) bed r. ww., Z. nachgaschen.
derdoen voor; den Vorgesetzlen -, zich
Nachglanz, (-es) m., z. m. geonderwerpen aan, zich schikken naar; gelobl) o, ww., m. !t. later beloven, later
bleven, behouden glans m.; it. weerschijn
er will nicht -, hij wil niet buigen, zich zweren.
Naehgenieszen, (genoss nach, m.; `). vallend licht o.
niet schikken of onderwerpen; jems.
Wünschen -, toegeven,inwilligen: dong Al- naclegeno.csen) be^lr. ww. oar. ela . -, la -Naehg1anzen, (glznzte nach,
nachgeqlanzt) o. vues. een glans, een
Ier -, toegevend zijn jegens; (Jachtw.) ter genieten, in het vervolg genieten.
(van honden), :ophouden te speuren; -d, Nachgenuss, (-nusses,mv. - nesse) schijnset achter zich werpen; 2. bedr.
inschikkelijk, toegevend, Z. nac/cgiebig; m. nagenot, genot o., dat later komt; das ww., Z. naehbld.nI en.
jenin. an Kenninissen nichis -, in kennis gees .hrl mir noch manches -, daar ge-Naehglasiren, (glasirte nach,
niet ik nog dikwijf van, dat schenkt mij nachylasirl) bedr. ww. het verglazen
niet onderdoen voor.
nabootsen; `Z. het verglaasd of vernis herN ,ehgebet, (-(e)s, mv. -e) o. na- nog dikwijls genot.
Nachgerade, hijw .allengs,allengs- stellen, oververglazen.
geheil, dankgebed o .
Nachg1ätten,(gláttelenach,nachNaehgebilde, (-des, mv. -de) o. kenq, langzamerhand, tr apswijze .
Naehgerathen, (gerielh nach, geglallet) bedr. ww later polijsten; 2.
nagenmaakte, namaaksel o .
Nachgeboren, bijv. nw. na den nachgeralhen) o. ww, onr., m. h, slagen opnieuw polij,ten ,
Naehgleiten, (grilt nach, nachzoo als; 2. jern. -, na iem. volgen
dool des vaders geboren.
Nachgebot, (- bol (e)s, mv. -bole) Nachgerben, (gerble nach, nach- geglitlen) o. ww. oar., m. s. jemn. -, naglijden, glijden achter.
gegerbi) bedr. ww., Z. nachgarben.
o. honger boil, later bod o.
Nachgebraueh, ( - brauch(e)s, Naehgerieht, ( - (e)s, mv. - e) o., Naehglimmen, (glomm naeb,
mv. - branche) m. later gebruik o., latere Z. Nachtisch; 2. (Ger.) kantongerecht, nachgeglonamen) o. ww. oar., m. h. (van
politiegerecht o., lagere rechtbank v. het vuur), nog glimmen.
gewoonte v.
Nachgebrauehen, (gebrauchte Naehgerueh, (-ruch(e)s, mv. Naehglitsehen, (glitschte nach ,
nach,nachgcliraucht) bedr. ww. later ge- -ruche) m achterblijvende reuk m., ach- nach^leglitschl) o. ww., Z. nachlgleiten.
brinken; Bader -, later, daarna de baden terblijvende lucht v.; (fig.) kwaadspre- Nachglühen, (gluhle nach, nachgegliiht) bedr. ww. Eisen -, nagloeien,
gebruiken; 2. gebruiken zoo als een king v.
Nachgesang, (-sang(e)s, mv. opnieuw gloeien of gloeiend maken.
ander.
Naehgebung, v. toegevendheid, -san,ge) m. nazang, toezang, slotzang m. Nachgraben, (grub nach, nachNachgesehmaek, (-(e)s) m., z. gegraben) o. ww., in. h. einero Schatz -,
inschikketijktieid V.
graven naar; der Schnur -, langs de lijn
Nachgeburt, (-en) v. nageboor- m. nasmaak m.
Naehgesehrei, (-(e)s) o., z. m. uitgraven.
te V .
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Naehgedanke, ( -ns, mv. -n) m. nageschreeuw, naschreeuwen o .

Nijchgradiren, '(gradirte nach,
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nachgradirt) bedr. ww. (Zoutz.) het zoute

water allengs laten overloepen.

Nachgramen (rich), (gramte
nach, nachgegramt) wed. ww. zich later
bedroeven.

Nachgras, (-es) o., z. m. nagras,
etgroen o.

Nachgrasen, (graste nach, nachgegrast) o. ww., m. h. jemn. -, nagrazen,
grazen na of achter, het gras afmaaien
na; 2. overmaaien; 3. al maaiende volger.
Naehgreifen, (gri f f nach, nachgegriffen) o. ww. oer., m. h. einer Sache -,
grijpen naar; einen Ton -, nagrijpen, aan
voorbeeld van een ander. -slanophet
Nachgrubelei, (-en) v. naplui zerij, napluizing, navorsching v., onderzoek o.
Nachgrubeln, (griibelle nark,
nachgegrubelt) o. wiv., rn. h. einer Sache
-, napluizen, navorschen, onderzoeken,
nasnutrelen.
Nachgriibler, (-blers, mv. -bier)
m. napluizer, snuffelaar, navorscher n1.
Nachgrummet, (-(e)s) o., z. m.
laat etgroen o.

Nachhand, (-hände) V. (van een
paard), achterpoot m., achterhand v.;
(Sp.) achterhand v.
Naehhandeln, (handelte nach,
nachgehandelt) 0. ww., ni. h. einero tie[chic -, handelen volgens of naar, han
overeenkomstig; 2. later hande--deln
leu; 3, nog handelen, nog nahandelen.
Nachhangen, (hing nach, nachgehangen) o. ww. onr. en naehhangen,(hangle nach, nachgehangl) o. ww.,
(u. h. seinen Gedanlcen -, gehecht zijl,
Sian, volgen; Schmerz -, zich overgeven
aan; (Jachtw.) dem Hirsche -, op goed
geluk af nasporen; der Fährte -, (van
den hond), volgen.
Nachhänger, (-gcrs, mv. -ger)
t15 ., Z. Anhdnger; (Touwsl.) Z. Nachhaller.
Nachhi,nglich, bijv .nw. geneigd,
zich overgevend, gehecht aan.
Nachha ren, (harte nach, nachgehcrl) bedr. ww. (Vleeschh.) naharen,
de achtergebleven haartjes uittrekken.
Nachharke, (-n) v., Z. Nachrechen.

7ehe/Yet)bedr. ww. later, vervolgens ver
-binde,ja.

Naehheilen, (heille nach, nachge-

►ieill) o. ww., m. h. later, naderhand genezen, heeten; 2. bedr. ww. na een ander
genezen of heden.
Nachheiszen, (hiesz nach, nachteheiszen) bedr. ww. onr. nog eens gededen, voor de tweede maal gelasten;
2. o. ww., m. h. jemn. -, heeten naar,
lenzelfden naam dragen als.
Nachheizen, (lieizie nach, nachieheizt) bedr. ww. nastoken, hout, kolen
k bij doen, opi ieuw verwarmen, Z. nuch;chr ren.
Nachhelfen, (half noch, nachgeNolfén) o. ww. onr., m. h. einer Soche -,
helpen, voorthelpen, doen voortgaan;
ntnem Schuler -, voorthelpen; cineei
Schauspieler -, influisteren; einer Arbeil
-, bijwerken, afwerken.
Naehhelfer, —in, helperm.,help;ter v., bijwerker m., bijwerkster v.
Naehher, bijw . naderhand, later,
vervolgens, daarna.
Naehherbst, (-(e)s, mv. -e) m.

Nachharken, (harkte nach, nach- iialterfst, late Herfst in.
Naehherig, bijv. nw. later, later
geharkt) o. en bedr. ww., Z. nachrekomend, later volgend; -er Kónig von F.,
chen.
Nachharten, nachh^rten, later, in het vervolg koning &.
(hartete nach, nachgehartet en hdrlete
Nachhetzen, (hetzle each, nachnach, nachgehdrlel) bedr. en o. ww. later gehelzt) bedr. ww. Benin. die Hunde -,
aanhitsen naar, op.
harden, harder worden.
gegnela) o. ww., Z. nachsehen.
Nachharzen, (harkte noch, nach- Nachheu, (-(e)s) o., Z. in. naNaehgul lte, (-n)' v. buitengewone geharzt) o. ww. voor de tweede maal hooi o.
cijns m.
van hars ontdoen; 2. Z. nachpichen.
Nachheucheln, (heuchelte noch,
Nachhau, (- (e) s. mv. -e) ni., Z. nachgeheuchcelt) o. Ww., tn. h. jemn. -,
Naehguss, (-gusses, mv. -gusse)
huichelen naar het voorbeeld van; 2. bedr.
m. nagietsel, afgietsel o. van een gego- Nach.gehau.
ten voorwerp.
Nachhauchen, (hauchte noch, Ww. veinzen, huichelen.
Nachhaar, o., z. m. (Looi.) na- nachgehacucht) bedr. en o. ww. jenin. -, Nachheulen, (heultc nach, nachhaar, achtergebleven haar o.
ademen na, ademen achter; jemn. eta'. geheult) o. ww., an. h. jenin. -, huilende
blazen naar; jemrt. einen Weingeruch , volgen; i. m. s. nabuilen, lens. gehuil
Nachhaben, (hotte nach, nachrya bootsen.
gehabi) o. ww. onr., Z. bekonimen; it. na- door den adem de lucht geven van.
krijgen, later krijgen, overhebben.
Naehhauen, (hieb nach, nachge- Nachhieb, (-(e)s, inv. -e) in.
Nachhaeken, (hackle nach,nach- hau'n) o. ww. oer., ni. h. jemn. -, iein. tweede houw, tweede slag in.; (Scherink.)
gehackt) bedr. ww. overhakken, nahak- die houwt & navolgen, nahouwen, na- houw n1. nadat halt geknmmandeertl is;
hakken; dent Feinde -, met den degen in 2. (Boschw.) voor de tweede maal velken.
Naehhall, (-(e)s, mv. -e) m. na- ale hand vervolgen; 2. bedr. ww. nine l en o., tweede houw in.
klank, weergalm in., echo v.; it. achter Bildsdule -, nahouwen, nabeitelen, naNaehhinken, (hinkte nach,nach-geblvn maken; it. voor de tweede maal houwen, 7ehinkt) o. ww., in. S. jemn. -, achterna
naare, roep m.
hinken; 2. nahinken, het hinken naboot Nachhallen, (halite nach, nach- hakken, vellen.
gehullt) o. ww., m. h. naklinken, weerNaehhaufeln, (hen felle noch, sen; 3. (tig.) onhandig, lomp naboot gal.nen; 2. bedr. ww. die Tone -, doen nachgeha u/'elt) o. vvw., ni. h. je?nn. -, z en; nachhiralcendes Volk, onnoozel, doem
ophoopen, opstapelen naar het voorbeeld volk.
weergalmen.
Naehhalt, (-(e)s) nl.,z. ni. steun van; 2. bedr.. ww. die Kartof/'eln -, weer Nacbhinker, ( kers, nov. her )
aanaarden, opnieuw aanaarden.
m. napinker m.
m., dekking V. in den rug.
Naehhalten (hielt nach, nachge- Nachhauten, (háuIele noch,nach- Nachhochzeit, (-en) v,dag, inorhallen) o. ww., mb h. aanhouden, vol- geháulet) o. ww., m. h. weer vervellen, gen, ochtend nt. na de bruiloft,
houden, zich staande houden, voortdu-' nog eens vervellen.
Naehholen, (holle noch, ouch geren; 2. bedr. ww. eine Lehrslunde -, na- Nachheben, (hob nadi, nachge- boll) bear, ww. later halen, voor de
hoben) o. Ww. onr., m. h. jemn. -, hel tweede maal halen; 2. inhalen; (fig.) das
honden, later geven.
oplichten, helpen opheffen; 2. later-pen Versduurte -, inhalen, herstellen; it. Z.
Naehhalter, (-ters, niv. -ter) m.
einholen (fig.)
(Tuuwsl.) ijzeren ring nl., haakblokje opheffen, oplichten.
Nachhecheln, (hechelte noch, Nachhoizen, (/iodate noch, nacho.; (Spoorw.) boomsnoeier m.
Nachhaltig, bijv. nw. (Boschw.) nachgehechell) bedr. ww. later hekelen, geholzt) o. ww., m. h. later vellen, het
nablijvend, aanhoudend, voortdurend, opnieuw hekelen.
hout later afhakken; it. vollends -, nog
Nachhecken, (heckle nach, nach- eenmaal vellen, navellen.
blijvend; -keil v.aanhoudendheid, voortgeheckt) bedr. ww. later dekken, opNachhorchen, nachháren,
during V.
(horchtenach,nachgehorchl en hórtenach,
Nachhämmern,(hámmerte nach, nieuw of eene tweede maal dekken.
Naehheer, ( (e)s, mv. e) o. ach - nachgehórt) o. ww., m. h. einer Sache,
nachgehámmerl) bedr. ww. Eisen , herjenin. -, luisteren naar.
smeden, nog eens onder den hamer be- terhoe^le v. van een leger.
Naehheften, (hefiete noch, nach- Naehh" fe, v., Z. m. hulp v., die
werken.
Naehgrunden,

(grundele nach,
nachgegrundet) bedr. ww. (Schild.) die
Leinwand -, voor de tweede maal gronden, overgronden.
Nachgrunen, (grüntenach, nachgegrunt) o. ww. later groen worden.
Nachgucken, (guckte noch, nach-
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later verleend wordt, bijstand m., bij nachgeklofteri) bedr. ww. Hola -, na iachgeknurrt) o. ww., m. h.einens Runde
eens vademen.
-varlemn;it.og -, het geknor nabootsen, naknorren; 2.
-werkno.

Naehklage, (-n) v. latere klacht ^emn. -, knorrende volgen.
v.; (Rechtspr.) tegenklacht v., tegen - Nachkomme, ( - n, rnv. - n) rn.
lakomeling, afstammeling m.; die -n, de
Nachhuren, (hurle nach, nach- eisch m.
Nachhulflich, bijv . nvv., Z. h-ulf-

lich.

Nachklagen, (klagte nach, nochgehur!) o. ww., rn. h. jenin. -, iems. onkuische leven navolgen, hoereeren naar ge/lay!) o. ww., m. h. later klagen, zich
het voorbeeld van; (11. S.) die jremden later beklagen; (Rechtspr.) eerre tegen
t indienen, een tegeneisch instel--klach
Goiter -, aanbidden, vereeren.
Naehhut, v., Z. ni. tweede weide len : `?. jemfl. -, iems. geklaag nabootsen.
NachkTh,ger, — in, (IRechtsl ►r .)
v., voor de tweede maal afgrazen o.; 2.
(Krijgsw.) achterhoede v.; (fig.) au f die - tegeneischer, tegenklager in., tegen
-eischrv.
behallen, een appeltje voor rlen dorst
Nachklang, (-(e)s, mv. Nachbewaren.
Naehhuten, (hulete nach, nach- hlri7yc) in., Z. Nachholl; (lig.) zwakke,
gehulel) o. Ww., ni. h. nahoeden, na- flauwe herinnering v.; it. voortleven o.
van den gooien naam.
weiden.
Nachhutschen, (huischie nach, N achklatschen, (klatschte nach,
nachyeliut,kchl) o. ww., nm. h. volgen, nachgchlalschl) o. ww., m. h. jemn. -,
achterna sluipen.

Nachimpfen, (imp/ic noch, nachgeimp fl) bedr. n w. naenten, later inenten.
Naehjagd, ( - en) v. v ervolging v.,
najagen o.; st. recht o., verplichting V.

lakomelingen, het nageslacht o., de na'even m. mv.
Nachkommen, (kam nach, nachiekomnten) o. ww. onr., m. s. nakomen,
aten komen; das arwird noch -, dat zal nog
nakomen, zal later komen; (lig.) jems.
Qefehlen -, nakomen, ten uitvoer bren;en, volbrengen, in acht nemen, gehoor )aenen aan; seiner Plicht -. nakomen,
volbrengen; seinen Versprechungen -, na komen, vervuilen.

Nehkommenschaft, v., z. m.
nakomelingschap v., nageslacht o.

Nachkommling, ( - (e) s, mv. - e)

in rle handen klappen achter; 2. be^lr.
WW. cl ►n. - , nakletsen, navertellen. 1

m., Z. Nachkonrnle.

-Scher) ► r ► ., Z. Kluischer.

gen.

Nachkónnen, (konnte nach,nachNachklatscher, (- schers, rnv. ' gekonnl) o. ww. our., m. h. kunnen vol -

Nachklauben, (k laubte noch,

Naehkost,

(-en) v. nagerecht, des-

narllgeklav,1h!) bedr. ivw. uitpluizen, na- sert o.

Naehkóste, (-en) v., Z. NachIplui^en, nakluiven; 2. o. ww. über clip. -,
Nachjagen, (jugle noch, nachge- heiuien, nadenken, trachten te ontwar- hoch:eit.
Naehkosten, (kostele nach, nachjayt) o. ww., in. h. najagen, narennen, yeti.
Nachkleben, (klebte noch, noch- t)ekoslel) bedr. ww. mit dent Munde -,
vervolgen; (fig.) dem Vr -rgnugcn -, greom een misdadiger te vervolgen.

spaproeven, nasmaken; Geld -, nog kostig, met dlr)ft najagen; 2. heclr. ww. die' gek/el!) heir. %vw. later aanplakken.
Nachkleiden (sich), (kleidele ten, bovendien kosten.
Runde -, aanhitsen om te vervolgen.
Nachjahr, ( -(e ) s, mv. -e) o. na- noch, nachgekieidel) wied. ww. jemn. -, Nachkrachen, (krachle noch,
►rachgekracht) o. Ww., m. h. (van rlen
jaar o.. Ilerfst ni.; 2. Z. Gnadenjahr, Lich kice+len als.
Nachklempern, (klernperle noch, hinder'), naratelen, weerklinken, weerWit l ronjahr.

Nachjammern, (jantmer le noch, noch eklerril►eri) o. ww., m. h., Z. nach- galsnen.
Nachkrdnkeln, naehkrannachgejaniniei l) o. i VO.., m. lt. ji nln. -, kli ;pero.
Naehklettern, (klelterle noch, ken, (kriinkelte noch noch,yekrdnkelt
jarrrnreren ► l, schreiend, klagend volgen.
it. iern. beweenen; 2. najarnnlererr, 1er11s. t► achyi kleilerl)o. ww., m. S. naklauteren, en !rankle noch, nach^lekranil) o. ww.
,

,

,

nog ziekelijk zijn, nog ziek zijn.
Nachkratzen, (kro t z!e nach,nachNa chklimmen, (klo;nnt noch.
nachyijauch.1) o. ow., in. h. jenin. -, nachyeh lo ►n i en) 0. ivw. our., in. s. jeuig. gekralzi) heir. ww. n;;kraseeu, krassen
LOO als; 2. einep Kap forst ich -, nakrasjuheiPui, joielie ni l vul gen; it. asij lichen, -, nakli ► r ► rnen, na klauteren.
Ns chklimpern, (klinlper te noch . 901, oie^lst nagraveeren; it. int Halse -,
naj ► 1 helen , (pet goj ► rich nahooteecr.
Nachjubeln, (jral► elle' zich, naeh- each(/el,lonperl) o. WW., rn. 11. ferns. ge- (van wijn), prikkelen; 3. ein Si ►ictschen
gejrrhell) o. ww., m. Ii., Z. nuchjauchzen. ni, geki ) na botsen ; ein Sluckchen aal e suf der Gei.ge -, slecht naspelen, nakrasstn; 4. nog eens krassen, opnieuw krasNaehkalben, (kallrle noch, riach- deur Klaviere -, slecht nasi elen.
Nachklingen, (ktany noch, nach- cell.
gekalbt) o. WW., 111. h. nakalveu, later
Naehkreischen, (kreischle noch,
geGlitug. er► ) o. we. our., m. la. naklirrkeu.
kalven.
nachyc kreisclr!) o. uw,, in. h. jenin. -,
Nachkauen, (kaute noch, n'ich- rt,ItrI1 Pn.
Na ehklir ren, (k lir rte noch, noclt rrakrij lehen, naschreeuwen.
gekucc!) heil r. nakauwen, herkan Nachkritzeln, (krilzelle noch,
► r r!) o. vvv., Z. nacl► Iclimpern.
-'ickl
wven: (fig.) jemn. cru . -, nakauwer^, herNachklopfen, (k lop fle nach,nach- l► achq ►- krilzelr) o. Ww., m. h. jemn. -,
halen, nuit; etrr., vertellers.
Nachkauf, (-kau/(e)s, mv.-kdufe) (lelrll ►p1) o. wiv., nni. It. legti. -, nakloppe;r. n+krahhelen, het gekrabbel nabootsen;
kloppen zoo ais; 2. l ► erlr. ww. desa 1(1ryc1. einor Zeichnung «, nakrabbelen, slecht
m. nakuip, Ir► ter gedane kooi) m.
N€ ehkaufen, (kka-u fle noch. noch - olie Bellen -, nakloppen, nog eens klop- r ► tekenen.
Nachkri mmen, (krummle noch,
ge kr'ii /I) 1)511r. WW. later knopen, rrakoo- te n .
Naehk1i gein, (klugelle noch, ►rachyek riiniml) bedr. wo. krommen na,
pen: '2. noch -, er hij koopeg,
Nachkehren, (kehrte noch, nach- nac/ jekl^iuelt) o. ww., 2. nacligrilbei a. ;ster krommers; it. krommen of huigen
Nachknallen, (krtalile nach,rrach - ;gaar; 2. wed. ww. sich den Bergen -,
.gekehrl) bedr. ww. later vegen, opvegen:
2. navegen, nog eens vegen; 11. be►_lr.wWv, gek ►oalil) o. ww., ns. It. (van een schot), E van rivieren),zich kr^ ► mmen,kronkelen,
baknollen, weer galrrieu ; 2. jent. mit einet een bocht maken naar &, volgens.
jemn. el ►v. -. navegen, vegen naar.
Nachkeimen, (keintte nach,nach- Peitsche -, met de zweep slaande na- Nachkundigeu, (I„,iinitr ►gie noch,
gekeinal) beur. ww. later kiemen, uitko- volgen; mit eiher [linie -, een geweer nachgekiindiql) o. ww., Z. au fkund igen.
Nachkunft, v., z. ni. nakomen,
afschieten achter.
men, nakiemen.
Nachknospen, (k:no.spto; noch later komen o.; it. gevolg o.; 2. Z. NachNaehkeltern, (kellerle nach,nach•
gekeltert) fleur. ww. nog eens persen nachycknospl) o. ww., m. h . later knol). konirnenscho ftNachki nftig, bijv. nw. toekoIaen krijgen, nabotten; it. een tweed(
napersen.
meriti , to ►okomstrg.
Naehkeuchen, (keur/de noch maal knoppen krijgen.
Nachkni pfen, (kniipfle noch Naehki nsteln, (kunstelte noch,
nachgekeurhl) o. ww., m. h. jcrnn. -, na.
kuchen, het gekuch nabootsen; 2. ku. nachyeknuplt) bear . ww. naktioopen, la. nachgekunstell) bedr. ww. kunstmatig
nabootsen , met kunst of kunstig naboot
ter knoopen, verbinden.
diende volgen.
namaken.
-sen,
N€ ehklaftern, (kaal terte noch Nachknurren, (knurr(e noch
rraklirrrrnen.

gejaInrrrer nabuot^en.

Nachjauchzen, (jauchzle noch

,

-
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NtLeh1'ácheln, (láchelte nach,nach- Naehlauf, (-es, mv. Nachláu je) m. v.; it. -, -srecht o. recht o. tot inlossing.
geluchelt) o. ww., m. h. jemn. -, gl^m - (Dist.) tweede stooksel o., tweede bran- N4chlUgen, (log nach, nachgelolachende volgen; 2. den glimlach naboot - dewijn m.
sen van.
Naehlaufen, (lief nach, nachgeNgchlachen, (lachte noch, noch- lau/'en) o. ww•. onr., m. S. naloopen, ach
achtervolgen, op liet spoor-ternalop,
gelach!) o. ww., m. h. jemn. -, nalachen,
zijn; jent. schlagen dass das flut nachlau ft,
lachen om iem., die heengaat.

Nuchlallen, (lallte nach, nachge- dat het bloed er uit komt; jemn. -, na lallt) bedr. ww. jemn. elw. -, nastame- loopen, zich indringen bij; den Mädchen
len, nawauwelen; 2. o. ww., m. h. jemn. -, zoeken te behagen, naloopen.
-,nastamelen,het gestamel nabootsen van.
N.3chlauschen, (lauschie noch,
NF,chlammen, (lantnite noch, nachgelausckt) o. ww., m. h. jemn. -, benachgelamnnl) o. ww., m. h. (van scha- spieden.

pen), later lammeren, later jongen of
werpen.

Na,chlangen, (langte nach, noch-

gen) bedr. en o. ww. jentn. -, naliegen,
evenzoo liegen als; 2. etw. -, overliegen,

eene leugen herhalen.

Naehmaehen, (machte nach,
nachgemacht) hedr. ww. namaken, nadoen, nabootsen, navolgen, kopiëeren;

jemn. etiv. -, nadoen, het voorbeeld vol
iets doen zooals; eine Hand--genva,
schrift -, namaken; Modcn -, navolgen;
nachgemacht, nagemaakt; 2. namaken.

Naehmacher, (-chers, mv. -cher)

Nachlaut, ( (e)s, mv. e) m. na- m. namaker m.
-

-

Nachmacherei, ,v., z. m. nama -

klank m.

Naehlauten,

(lautete Hach, nach- kerij v., namaken o.

Nachmachung, v., Z. nachma gelang!) bedr. ww. opnieuw uitstrekken, gela.-utet) o. ww., Z. nachklingen, nachnog eens uitsteken; jemn. seinen Stock -, hallen; it. einer Sache -, (van brieven), chen; it, namaking, navolging, kopij v.
N.3ehmand, (-en) v. tweede oogst
eensluidend zijn met, denzelfden inhoud
toesteken, aanreiken.
m.; 2 naoogst ni.
Naehlass, (-es, mv. Nachlasse) m. hebben als.
verpoozing v., oponthoud, ophouden o.;
Naehleben, (lebte nach, nachge- Nachrnähen, (mahte nach, nachohne - arbeilen, zonder ophouden, zon- lebt) o. ww., m. h. leven na, overleven; gemaht) o. ww., m. h. namaaien, voor de
der verpoozing; (fig.) an - der Natur die -den, overlevenden, achterblijvenden, tweede maal maaien, nog eens maaien;
sterben, aan verval van krachten sterven; nakomelingen m. mv., nakomelingschap it. later maaien; 2. jentn. -, namaaien,
2. nalatenschap, erfenis v.; 3. (van eene v.; einem Befehle -, naleven, navolgen, maaien zoo als.
schuld), vermindering, afkorting, betaling nakomen, zich gedragen naar; seinen AelNachmahlen, (mahlte noch,
V. op; it. Z. Erlassung; -am Preise der tern -, het voetspoor volgen van, de voet nachgemahlen) o. ww. onr., m. h. nadrukken van; 11. o. zelfst. latere-stapen malen, later malen; 2. bedr. ww. Getremde
Waaren, korting v., rabat o.; (van de
-, nog eens malen.
leven o., leven o. hierna, toekomst v.
straf), vermindering V.
Ngehlassen, (liesz noch, nachge- Naehlegen, (legte nach, nachge- Nachmah1zeit, (-en) v. maal
volgenden dag; it. over--tijdm.vane
lassen) bedr. ww. Vermogen -, nalaten, legt) hedr. ww. Holz -,er bij leggen, bij
een aflegger planten. -doen;(Tib.) schot o. van den maaltijd, kliekje o.
achterlaten; die Nachgelassenen, de overNgehmahnungsrecht, (-(e)s,
blijvenden; die nachgelassenen Erben, de Nchleiern (leierte> nach, nachgeachterblijvende erfgenamen; die nachge- leiert) bedr. ww. gelijk een ander op de mv. -e) o. recht o. om een gefailleerden
lassenen Werke Lessings, de nagelaten lier spelen; (fig.) de woorden van een koopman na 5 jaar te manen.
Nachmalen, (nialle nach, nochwerken van Lessing; (fig.) diese Speise ander herhalen, napraten.
ldsst einen guten Geschmack noch, heeft Nachleihen, (lieh noch, nach.ge- genial!) o. ww., in. h. jemn. -, naschil
schilderen naar het voorbeeld van;-dern,
een goeden nasmaak; 2. (Jachtw.) die liehen) bedr. ww. onr. nog leenen; it.''
2. hedr. ww. ein Geniálde -, naschildeHunde -, loslaten; noch eira. Wasser -, leenen zoo als.
laten vloeien; (Zoutz.) den Kessel -, weNachlenkgarn, ( (e)s, mv. e)' ren, kopiëeren; ein fchlerha fles Gentálde
der vochtig maken; ein Seil, eine Saite-, o. (Lakenes.) knoopdraad, hechtdraad m.' -, bijwerken; (fig.) eine Ilandschri/t -,
ontspannen; den Zugel, - loslaten; (Zeew.)
Nachlese, (-n) v. (op liet veld), nateekenen, namaken.
die Schoten, die Taue -, vieren; (fig.) naoogst, tweede oogst m.; 2. nalezing v.,. Naehmaler, (-iers, mv. -ter) m.
naschilder, kopiist m.
jemn. zu viel -, toegeven, te veel vrijheid nalezen o.; it. Z. Nachtrag.
veroorloven; vom Preise etw. -, laten valNaehlesen, (las nach, nachgelesen) Naehmalig, bijv. nw. later, vollen, afslaan; etui. von einer Summe -, la- bedr. ww. onr. naoogsten, voor de tweede geul. jonger, Z. nachherig.
ten vallen, kwijtschelden, korten; II. o. maat oogsten; 2. eine Stelle in einero
Naehmals, bijw . (gemeenz.) later,
ww. (van verbonden voorwerpen), be- Ruche -, nalezen, nazien; II. o. ww. jemn. vervolgens, in liet vervolg, sedert, van
ginnen te wijken, loslaten, losgaan; (ran -, iems. lezen met de oogen volgen; 2. toen af.
Naehmann,(-mnann(c)s,mv.-mánde koude), verminderen, afnemen; (van iems. manier van lezen nabootsen.
den wind), afnemen, minder worden;
Nachleser, —in, naoogster, nale- ner) m. (Krijgsw.) achterman, volgman m.
(van ziekten, pijn), ophouden, bedaren; zer m., naleesster v.
(van hartstochten),verkoelen;-des Fieber,
Naehlesung , ( en) V. nalezing v. Nachmarkt, (-marlct(e)s, mv.
afnemende koorts; lassen Sie doch nach,
N%ehleuchten, (leuchlele Hach, j -ntárkle) m., Z. Nachniesse.
Naehmarschiren, (marschirte
houd toch op, scheid toch uit; (Zoutz.) nachgeleuchtet) o.ww.,m, h. naschitteren,
(van het zout), bezinken; III. o. zelfst. naflonkeren; jemn. -, lichten, iern. met nach, nachniarschiri) o. ww., m. h. marcheeren achter.;
verpoozing, rust v., ophouden o.; 2. kor- licht volgen.
ting; vermindering v.; (Gen.) verpooNgehliefern, (lie[erte nach, nach- Nachmast, (-en) v. tweede begeliefert) bedr. ww. naleveren, bijieve- mestiug v.; 2. namest m.; (Scheepv.)
zing, afneming V.
verlengstuk o. van den mast.
Nlichlassenschaft, (-en) v., Z. ren, later leveren, voltallig maken.
N^ehlieferung, (-en) v. naleve - Ngehmeckern, (meckerte nach,
.Na ch lass.
nachgemeckert) o. ww., m. h. nablaten,
Nachlâssig, ( -er, -st) bijv. nw. ring, bijlevering v.
nalatig, achteloos, verwaarloozerid, lui,
Nachlispeln, (lispelle nach, nach- het geblaat of geschreeuw eener geit na
elw. -, nablaten,-botsen;2.drw
traag, week; it. vluchtig, oppervlakkig; gelispelt) o. ww., Z. nachfliistern.
-keit (mv. —en) V. nalatigheid, achte- Nchlocken, (lockte noch, nach- na blerren.
loosheid, traagheid, weekheid, vluchtig- gelockt) bedr. ww. einen Hund -, lokken
Ngbehmehl ,( (e)s) o., z. mozemeloppervlakkigheid v.
-tighed, om te volgen; (fig.) aanlokken, mede meel o., kornel v.
Nachmeiszeln, (nieis zelte nach,
-slepn.
Wachlassung, (-en) v. ontspanning, verslapping v.; 2. vermindering,
Naehlosen, (loste nach, nachge- nachgemeiszelt) bedr.Ww.eine Bildsitulc -,
lost) bedr. ww. naloten, nog eens loten; met den beitel bijwerken; it. noch elw. -,
afneming, verzwakking v.
bijbeitelen.
Nachlauern, (lauerle noch, nach- 2. inlossen.
gelauert) o. ww., Z. au%lauernt
Naehlosung, (-en) v. inlossing Nehmelken, (melkte nach, nach-

-

-

-
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gemelkt) bedt. ww. eine Kith -, rramel- van verschotten of onkosten, verschot o. cin Slcickchen -, nafluiten, ook op de fluit
ken, later melken; noch Mitch -, namelNachnehmen, (na lhni nach,n► ach- spelen.
ken, bijmelken.
genoinmen) hedr. wiv. onr. later nemen,
Nachpfereh, (-(e)s, mv. -e)
Nachmesse, (-n) v. tw eede mis vervolgens nemen, nog nerven; 2. (Hand.) iii. (van schapen), tweede perk o., Z.
of jaarmarkt, kleine jaarmarkt v.; 2. na- seine Ausla,en au f hem. -, verhalen, zich Pferch.
mis, nakermis v., laatste dagen o. rnv. schadeloosstellen, zijne verschotten teNaehpferehen, (p[erchte noch
van eene kermis of jaarmarkt.
nachyc-1 ►Jercht) bed r. Ww. nal ►erken, later
rugnemen.
Naehmessen, (ntasz noch, noch -' Nachneigen, (neigle noch, noch dooi• schapen laten bernesten.
gemessen) bedr. ow. onr. ein Fold -, rrabedr. ww. buigen naar, neigen-geniyl)
Nachpfianzen, (p/lanzie nach,
meton, overrrictpn, nog eens opmeten.
naar, doen overlellen naar; 2. wed. ww. nac•hgep /lamt) bedr. ww. planten naar
Nachmilch, v., z. m. later ge- sich - noch cicv., zich buigen naar.
liet voorbeeld van; it. later planten, bij molken melk v.
Naehnennen, (nan ►ile nach,nach- planten, de ledige plaatsen inplanten.
Naclimisten, (niislelenach,nach- genanrrl) bel r. ww. onr. nanoenen, later Nachpflastern, (p/lasterle noch,
genicste!) o. ww. later mesten, nanesten. noemen; nachgenannt, nagenoeinil, onder' nochyt p/la.%lert) bel r. ww. nastraten, bij
Naehmittag, ( - (e)s, mv. - e) m. genoemd; 2. een naaai herhalen, nanoeliet plaveisel herstellen; d van--'itraeu,
namiddag to., nanoen ni.
veiert, bestraten naar het voorbeel2.pianen.
Naehmittagig, bijv. nw. van den Nachncithigen, (nölhig!e noch.. 3. later plaveien of pestraten.
namiddag, namiditagseli.
naeh,geni lhig11) bed r. ww. noodzaken, ver
NachpflUcken, (pfluclkte noch,
Nachmittaglieh, bijv. nw. in
dwingen orr, te volgen; 2. later-plichten, nachyep/liickl) heir. ww. na iem. pluk den narnid^lag geschiedende.
ken; 2. na1^lukken, later plukken; 3. nanoodzaken, later dwingen.
Naehmittags, bijes. des namid - Nachölen, (ólle noch, nachgeólt) plul;ken, blijven plukken.
dags.
bedt. ww. liter oliën, opnieuw oliën.
Nachpflugen, (l^ f ugie nach,nach Naehmittags-brod, ( brod(e) s. Naehordnen, (or dnete n.ach,narh- gep/lti;.il) o. ww., in. Ic. jetnn. -, ploegen
mv. -brode) o. vesperbrood o., avond geordnel) bedr. ww. (Ger.) eetje plaatti ► gaar liet voorbeeld van; 2. naploegen,
v.; -geláule o. namiddagsklok-boterham aanwijzen achter, doen volgen, in de plaats ploegen achter; 3. naploegen, later pinev., na ► nrddagsgelui o.; -gollesdienst m. doen treden; der Alach4eordnete, plaats - gen; 4. nhl ► lc► egen, rig eens ploegen.
nanmiddags g4 ► dlsdlientoefeuing v.; -predi- verv ange r m.
Nachpfropfen, (plop/Ic noch,
ger m. predikant m., die in den namid
Nachpaeht, (-pachl(e)s, mv. nachyep/'rop/"l) bedr. ww. enten naar liet
preekt; -predigt v. namiddagpreek-dag -pëchte) m. later aangegane pacht v.
voorbeeld van; 2. naenten, later enten;
v.; -ruhe v. middagslaapje, dutje o.;
Nachpachten, (pachiele nach, 3. opnieuw enten; 4. hijer ► teen, nog enten.
- schicht v. (I3er•gw.) werk o., taak v. nachycpachlel) bedr. ww. later pachten,
N chpfusehen, (pfuschte noch,
voor den namiddag; - sclilaf m., -schlU f- nal+ach ten.
li.achyel)I'usch1) o. ww., m, h. jinn. -, na chen o., Z. -ruhc; -slunde v. namiddagNaehpaehter, ( -Iers, nov. -ter) knoeien, knoeien zoo als; i. bedr. ww.
uur o.; -war/te v. (Zeer.) namiddag in. napachter ni.
clw. -, naknoeten, knoeierig namaken.
v.; -zeil V. namiddag W.
-wacht
Nachpacken, (packle noch, nach- Naehpfuseher, -in, naknoeier
Nachmitternacht, (-ndchte) v. gepacht) bear. ww. pakken zoo als, iems. in., naknoeister v.
namiddernacht m.
manier van inpakken volgen; etw. -, nog
Naehpilgern, (pilgerie nach,nachNachmitternächtlich, bijv. eens inpakken; 2. wed. wo. sich jemn. -, ^lepilgerl) o. w^^•., m. h. den pelgrimsnw. narni^ldernaclitsch, na middernacht tern. volren, iern. achterna gaan.
tocht ondernemen naar liet voorbeeld
geschiedende.
Naehpassen, (passie noch, nach- van; 2. als pelgrim volgen.
Nachmitternachts-stunde, .gepassl) o. ww. jeln i. -, Z. au[/)assen; it. Nachpinseln, (pin selle nach,nach,

,

(-n) v. uur o. na niiu.tdernacht; -zeal V. (Volkst.) lang wachten op.

ycpinsell) bed r. ww. nakladden, kladden

tijd m. na nmiddernacht.
Naehmodeln,(modelle nach,nachgemodelt) bedt. wcv. navormen, vormen
naar.
.Nachmö gen, (moe/tic noch, nachgemochi) bedr. ww. oar. (gemeenz.) wil
volgen of vergezellen.
-len

naar liet voorbeeld van; 2. bedr. ww. ein
Gemalde -, nakladden.
Nachplappern, (plapperle noch,
raachgeplappert) o. ww., in. h. jenin. -, na
nababbelen, iems. praten of bob--praten,
beleu nabootsen; 2. bedt. ww. eta. -, na
-praten,
oververtellen.
Nachp1ätten, (plallete nach,nachgeplaltel) bedr. ww. Drahl -, napletten,
nog meer pleiten.

Nachpatsehen, (patschie noch,
nachgepalschcl) o. ww., m. h. jemn. -,
spatten zozo als; 2. im Kothe -, naplassen,
plassen na; 3. later plassen; it. nog eens
spatten of plassen.
Nachpeitschen, (peitschte noch,
nachgepeitschet) o. ww., m. h. met cie

Nachmi hen, (miihte nach, nach- zweep slaan zoo als; 2. bedr. ww. jen. -,
gemüht) o. ww w., Z. nachbemühen (sicla). met de zweep slaan om te laten gaan,
Naehmunzen, (munzie noch, voortzweepen; it. later niet de zweep
nachgeniunzl) bedt. ww. de munt. nama- slaan.
ken; it. valsch geld maken; 2. noch meter
Nachpfählen,(p fáhlle nach,nach
Geld -, bijinuriten, later munten.
gepfa-hlt) bult. ww. nog eens staken of
Nachmunzer, (-zers, mv. -zer) palen zetten; it. de staken of palen ach m. valsche munter ni.
teruit plaatsen.
Nachmussen, (mnusslenach,nach- Nachpfand, (-(e)s, env. Nuchgemussl) o. ww. onr., m. h.jemn. -, moe- p/'ánder) o. napand, onderpand o.
ten volgen.
Nachpf ândón, (pfartdele noch,
Nachmustern, (muslerle nach, nachgep[dndel) bedt. ww nog eens grijnachgeinuslert) bedr.ww. nog eens mon- pen , nagrijpen.
steren, voor de tweede maal nazien; 2.
Nachpfarre, ( 7t, nlv. n) in. onnog eens inslrecteeren.
der eene hoofdkerk behoorende paroNachnaehst, bijv. nw. onmiddel- chie v.
lijk na het of ►Je(n) tweede(n).
Naehpfefi'ern, (p%efferte each,
Naehnähen, (nahlc noch, nacli- nachgepfe/j'erl) o. ww., in. h. later pepegendhl) o. ww., m. h. jenin. -, naaien op ren; it. nog meer peperen.
de manier van; 2. bedr. ww. nanaaien,
Nachpfeifen, (ii if nach, nachgenaaien langs; it. nanaaien, later naaien. pfijfen) o. ww. oar., in. h. jemn. -, na Naehnahme, (-n) v. (Hand.) te- fluiten, fluiten op de manier van; 2. later
rugbetaling, inhouding v., afhouden o. fluiten; 3. jemn. -, naduiten, fluiten aan;
-

-

Nachpochen,

(pochte noch, nacji-

gepochl) o. wie., in. h. nakloppen, nog
eens kloppen, opnieuw kloppen.

Nachpoliren, (polirlc noch, naclrpolirt) bedr. vw. napolijsten, later p0lijsten, nog eens polijsten.
Nachpoltern, (polterte nach,nachgepollerl) o. ww., m. h. jemn. -, leven
maken, geraas maken zoo als; 2. al leven
makende volgen; 3. na iem. niet geraas
neervallen.
Naehposaunen, (posaunte noch,
nachposaunt) o. ww., ni. h. op de ba zuin of trompet blazen naar bet voor
bazuin blazende vol -beldvan;2.op
nabazuinen; (fig.)-gen;1I.bdrw
publiek maken, verspreiden, uitbazuinen,

Nachprä gen, (pragte nach, nachgeprëgl) bedr. ww. nastempelen, den
stempel namaken; 2. later stempelen,.
,
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Naehreehen, (rechte rack, Hach- [linen, geef mij spoedig bericht, tijding,
voor de tweede maal stempelen; 3. Geld
gerecht) o. ww., m. h. harken na, later schrijf mij spoedig; -en von der Armee,
^., valsch geld maken.
Naehprallen, (prallte nach, natb- harken; 2. naharken, voor den tweede c tijding; jemn. - von eiw. geben, iem. hegepralll) o. ww., m. h. naspringen, weer keer harken; 3. harken naar liet voor- richt gevest van, berichten; 2. betrekbeeld van; 11. bedr. ww. die ; ersireuten king, waarschuwing v.; jemn. eijre - ge opspringen.
ben, iem. eene waarschuwing geven; - an
Naehprasseln, (prasselte nach, Aehren -, bijeenharken.
Naaehreehnen, (rechnete nach, den Leser, waarschuwing, voorrede v.,
nachgeprasselt) o. ww., m. h. nakraken,
later kraken; 2. met gekraak volgen; it. nachgerechnet) o. ww., m. h. jemn. -, na- voorbericht, voorwoord o.; -sblatt o. adrekenen, rekenen naar het voorbeeld van; vertentieblad o.; -(s)brie[ m. advies krakend vaneen springen.
Naehpredigen, (predigte each, 2. bear. ww. narekenen, nog eens uit- brief in.
Naehriehten,(richtetenach,nachnachyepre(ligl) o. ww., m. h. napreeken, rekenen; air wollen -, wie ziele da sind,
pre(di)keu naar het voorbeeld van; 2. wij zullen eens tellen &; eine Rechnung gerichtet) bedr. ww. (Jachtw.) speuren;
das Jagdzeug -, nazien, herstellen; it.
-, narekenen, overrekenen.
napreken, de preek herhalen.
Naehreehner, (-ners, mv. -ner) die Tücher, Garne -, spannen achter de
Naehpredigt, (-en) v., Z. Nach
m. narekenaar, naziener m. der reke- drijvers.
millagsprerligt.
Nachriehter, ( -Iers, mv. les) m.
Nachpreisen, (pries nach, noch- ningen .
Naehreehnung, (-en) v.,Z.nach- beul, scherprechter m.
gepriesen) bedr. ww. oar. naprijzen, later
rechnen; it. narekening v .
Nachrichterei, (-en) v. ambt o.,
prijzen; it. blijven prijzen.
Nachrecht, (-(e)s, mv. -e) o. bediening v., recht o. van den beul,
Naehpressen, (pressie nach,nach
gepresst) bedr. ww. persen naar het voor- (Rechtsw.) recht o., dat later geldig scherprechtersambt o.; 2. beulshuis o.,
beeld van; 2. napersen, later persen; 3. wordt; (Boschw.) toevallig, onzeker beulswoning v.
recht o .
Nacbrichtlich, bijv. nw. Lot nanapersen, nog eens persen.
Naehprobe, ( - n) v. tweede proef, Naehrede, (-n) v. narede, slot- richt, tot waarschuwing; jemn. eiw. rede v., slotwoord o.; (Ger.) dupliek v.; schreiben, schrijven om te waarschuwen,
tweedie beproeving, naproef v.
Naehproben, (proble nach,nach- 2. üble -, kwaadsprekendheid v., laster te onderrichten.
geprobt) bedr. ww. beproeven, toetsen m.; in üble - fallen, in opspraak komen; . Nachriechen, (rock nach, nachnaar het voorbeeld van; 2. naproeven, na- jem. in üble - bringen, iems. goeden naam gerochen) o. ww. oor., m. h. jemn., eiher
toetsen, later toetsen. bezealken. Sache -, (van honden), naruiken, al rui Nachpursehen, (purschte noch N%chreden, (redde nach, nach- kende volgen; (van bloemen), een geur
achterlaten.
nachgepurscht) bedr. ww. het wild na- gerede!) o. ww., Z. nachsagen.
Na ehrieseln, (rieselte nach, nachjagen na een ander; it. het Bosch nog eens Naehreder, (-s, mv. Nachreder)
gerwselt) o. ww., m. h. nastroomen, nam. kwaadspreker, lasteraar in.
al'jagen.
Naehpurzeln, (purzelte nach, Naehredig, bijv. nw. kwaadspre- ruischen; dem Thale -, langs & stroomen,
vlieten.
nachgepurzelt) o. ww., m. h. nabuitelen; kend, lasterlijk.
Naehringen, (rang nach, nachNaehredner, (-s,mv.Nachredner
2. jemn. -, buitelen op. ,
gerungen) o. ww. oor., ni. h. worstelen
Naehputzen ^sich),(putzte nach, m. hij, die eene narede houdt.
Náehregen, (-gens, mv. -gen) in. als; 2. bedr. ww. worstelen naar, zijn
nachgepulzl) wed. ww. zich opschikken
best doen ow & te verkrijgen.
naar het voorbeeld van iern.; 2. zich op- naregen, opnieuw vallende regen m.
Naehrinnen, (rann nach, nachNaehregister, (-slers, mv. -ster
nieuw opschikken
geronnen) o. ww. oor., m. s. stroomen
Nachquellen, (quail nach, nach- o. tweede register, bijregister o.
Naehreiehen, (reichte nach,nach- naar, loopen naar; aus einero Fasse -, nagequollen) o. ww. one., m. h. nakorre
len, later opborrelen, opspringen; 2. op- geretcht) o. ww., Z. nachlangen; 2. reiken stroomen, blijven stroorien, loopen.
Naehriss, (-es, mv. -e) m. tweede
nieuw borrelen; 11. bedr. ww. Bohnen -, naar, willen grijpen.
Naehreifen, (reifte nach, nachge- schets v., tweede ontwerp o.; 2. nagedoen zwellen
Naehrasen, (raste nach, nachge- reit) o. ww., ni. h. later rijpen, later teekende schets, kopij v.
rast) o. ww., m. h. razen naar ferns. voor- rijp worden. Nachrollen, (rollle nach, nachgeNaehreisen, (reiste nach, nach- rout) o. ww., m. h. rollen na; dem Blitze
beeld; 2. razende volgen, achterna razen
Nachraub , (-(e)s, mv. -e) m. la- gereist) o. ww., m. s. Jemn. -, nareizen, -, (van den donder), rollen na; 2. bedr.
ww. achterna rollen.
tere roof m.; it. herhaalde rooverij v.; 2. achterna reizen, reizend volgen.
Naehreiszen, (riss nach, nachge - Naehruehtig, bijv. nw. berucht,
halen o. van den achtergebleven buit
Naehrauben, (raubte nach,nach- rissen) o. vw. onr., m. s. nog sneer sclieu- in slechten naam staande; eiw. -es von
geraubt) o. ww., m. h. rooven, stelen, ren; 2. bedr. ww. jemn. -, heensleepen, jemn. sagen, kwaad spreken van.
NaehrL eken, (ruclrte nach, nachplunderen naar het voorbeeld van; 2. la- medesleepen; (Bergw.) die Strossen -,
wegnemen; eine Zeichnung -, naschetsen. gerucht) o. ww., m. s. mis einero Stuhle
ter rooveil; 3. nog meer rooven.
Nachrauch , (-(e)s) m., z. in. ge - Naehreiten, (rilt nach, nachge- -, naderbtjschuiven; einero Heere -, na not o. der vruchten van een gemesten ritten) o. ww. oor., ni. s. jelnn. -, narij - rukken, natrekken, achtervolgen;2. bedr.
akker van een overleden dorpsgeestelij- den, in een rijtuig of te paard volgen; ww. doen volgen.
Naehrudern, (ruderte narh,naehke, op welke de erfgenamen aanspraak (Hand.) fouten in een boek herstellen.
Naehreiter, ( -Iers, mv. -ter) m. gerudert) bedr. ww. achternaroeien, al
hebben .
Nachráuehern, (raucherle n-ach, narijder m., hij die in een rijtuig of te roeiende volgen.
Nachruf, (-(e)s) m., z. m. naroenachyeräuchert) bedr. ww. later parfu- paard (ver)volgt.
Nachrennen, (rannie nach, nach- pen o.; 2. afscheidswoord, vaarwel o.; 3.
meeren; 2. opnieuw parfurneeren, nog
meer welriekende maken; 3. parfuwee- gerannt) o. ww, our., m. s. jemn. -, na- Z. Nachruhm.
rennen, naspellen; (pig.) dem Glucke -,
Naehrufen, (rid/' nach, nachgeruren naar liet voorbeeld van.
fen) o. ww., m. h. jemn. -, naroepen,
Nachraum, (-raum( e)s,mv. - r^iuc- naloopen, najagen.
Nachreue, v., z. m. naberouw, te roepen om te komen; 11. bedr. ww. er
sae) tii. 3ft► raak m., puin o .
riet ihm noch einen Grusz an dich nach,
Nachräumen, (rö umtenach,nach- laat berouw o.
ger%iumt) o. ww., m. h. jemn. -, schik Nachricht, (-en) v. bericht, na- hij riep hem & na; 2. het gesch reeuw naken na, opruimen na; 2. uedr. ww. jenin. richt o., tijding v., nieuws o., waarschu- bootsen, naschreeuwen; 3. naschreeuwen,
wing, onderrichting, inlichting v.; jenin. liet geschreeuw herhalen.
das Zinsnier -, de kamer opruimen.
Naehreehen, (-chens, mv. -then) - geben, bericht geven, onderrichten, in- Naehruge, (-n) v. opzettelijke beformeeren; geben Sie stir bald - von i schuldiging v., uitgesproken vonnis, later
m. nahark, groote hark V.
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uitgesproken onnis o.; 2. later berouw
Naehsehallen, (sc hal/le
nachge schalli) Z. nachhallen.
o. over eene beleediging.
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each, (van takken), na elk. uitschieten, uitkomen; ein Zweig schoss dens andern nach,

Naehseharren, (scharrte nach, (le eerre tak kwam na den anderen uit;

Naehrugen, (rugle nach, nachge-

ricgt) bedr. WW. Liter beschuldigen, ver- nachgcsrharrl) o. uw., tn. h. nascharre- Ill. bedr. ww. Geld -, bijschieten, er bij
len, scharrelen, krabbelen naar het voor voegen, eene nieuwe storting doen; den
► l,belen; 3. int San--beldvan;2.trk Rest einee Sumnte -, bijpassen; IV. o.
zelfst. (Art.) schieten o. naar kleine
roem m. tot het nageslacht overgegaan, de -, nakrabbelen.
achtergelaten goede naam, naroem m.
Nachsehatten, (-tens, mi -. -leus) prijzen.
Nachschiffen, (schiffie Hach,
Nachruhmen, (•ruh nie nael(, U]. teruggekaatste schaduw v., slagscha
volgende schaduce v.; it. schaduw -duw, nachyeschi/f t) o . «vw., m. h. achterna va
naclrgerûfinil) bede. ww. jemat. elw. -,
-beldo,
Waaren -, te scheep-ren;2.bdw
verspreiden tot lof van, tot eer van iem.
iets zeggen; das muss man ihm -, dat
Nachschätzen, (schhtzte Hach, nazenden; sich cliv. - lassen, te scheep
nachgeschnl.zl) bede. ww. elw. -, schat - laten volgen.
moet men hem tot zijne eer nageven.
Naehrumpeln, (runipelle nach, ten, waardeeren naar het voorbeeld van; Nachsehimmer, ( roers, mv.
nachgerumpe ll) o. ww., Z. nach.pollern. 2. later schatten, naschatten, 3. opnieuw, -mer) in. «weersclrijn in., Z. Nachglanz.
Nachrunde, (-n) v. (Krijgsw.) voor de tweede maal schatten, her- Nachschimnmern, (schimmerte
schatten.
naeb, nachgeschininierl) bed r. ww. weerkleine ronde V.
Naehrupfen, (1rui.) te nach, nach- Nachschauen, (s chaule nach , kaatsen, een weersep ijn afwerpen.
gerup/t) bedr. ww. later uittrekken, nog nachgesrhaut) o. w«'., Z. nachsehen.
Nachschirrhaken, (- bens, mv.
uittrekken, uitrukken.
Nachschauer, -in, naziener in- -hen) m. (Touwsl.) ijzeren steelhaak m.
Naehrutsehen, (rulschle nach specteur nl., inspectrice v., hij, zij, die Nachschlag, (-schlag(e)s, mv.
-sahlhye) m. tweede slag, volgende slag,
nachgerulscht) o. Ww., m. s. zich voort naziet.
naar het voorbeeld van; 2. ach -slepn
Naehschiumen, (scháumte each naslag in.; (Muz.) slotnoot v.; (Nat.) Z.
slepend volgen,
-ternaslp;i. nachgesclidumt) o. wcv., nr. h. naschui- Rüchschlay; (13oschw.) Z. Nachhau,NachNaehsaat, ( - en) V. tweede zaad o.; men, later schuinen; 2. jenin. -, schui- hieb; (van Bene munt), verkeerde stewmende v olgen .
cl, valsche stemhel m.; diese Münze ist
it. nazaad o.
Naehsaen, (slete nach, nachge- Nachscheiden, (schied Hach, ei.n -, is nagemaakt, valoch,
diet) o. ww., m. h. zaaien naar het voor nacligeschieden) bedr. ww.onr., Z. schei Nachschlagehaken,( - hens,mv.
voor de tweede maal zaaien;-beldvan;2. den; '2. o. ww een doode volgen, ook -ken) ui. (To ► uwsl.) wartelhaak m.
sterven.
it. later zaaien, nazaaier;.
Nachsehlagen, (schlug nach,
Nachschein, ( - (e)s, mv. - e) ni. nachgeschlayen) bede. en o. ww. onr.
Nachsage, v., Z. Nachru[.
Naehsagen, (sagle nach, nachge- naschijn rn., laatste schijnsel o., Z. naslaan, slaair op de wijze van; 2. slaan
naar, willen slaan, trachten te slaan, lasagt) bedr. ww. ein, Wort -, nazeggen, Nachylanz.
Naehseheinen, (schien nach, ten slaan; it. nog slaan, meer slaan, naherhalen; das móchte ich ihni nicht -,
dat zou ik hem niet gaarne nazeggen; nachyeschienen) o. ww. our., in. It. een slaan; den Hall - , naslaan; (Muz.) eine
Note -, een toon die de maat voorafgaat
jenin. etre. -, in vertrouwen op iets. na- schijnsel achter zich we rpen.
Naehsehelten, (schalt nach-,nach - doen volgen; tine Mi nze -, naslaan, navertellen, op iems. rekening navertel
man ragt ihm irach, dass, men-len;2. gescholten) o. ww. ((fir., n1. h. jemn. -, maken, nasternpelen; Geld -, valsch geld
zegt hem na, men zegt Evan hem dat &; schelden naar het voorbeeld van; 2. na- maken; 1I. o. ww., m. h. eineni Gang -,
doen volgen; it. verder uithakken; in den
jeinn. etw. Boses -; kwaad vertellen vau, schelden, de scheldwoorden herhalen.
Naehsehenken, (scheut, te nach , Ili chern -, naslaan, bladeren; schlagen
kwaadspreken van; jenan. elzv. awn h uhme -, Z. nachruhnien; das wird item hein nachgesc/tenlcl) bedr. ww. jentn. else. -, Sue Seile 25 nach, zie eens oh bladzijde
Mensch -, niemand zal er hem een verwijt later schenken, nog ten geschenke geven. 25; 2. tn. s., Z. nacharlen.
Nachsehieht, ( en) v. (Bergw.) Nachschlangeln (sich),
van maken.
(sclalöngeltc noch, nnachyeschlángelt)wed.
Nachsalzen, (salzle naeb, nachge- nawerk o., buitengewone taak v.
Nachschichten, (schichtete nach, ww. kronkelend volben; 2. (van een weg
salzi) bedr. Ww. opnieuw zouten, penachgeschichlet) bedr. ww. op elk. leg- &), kronkelen achter, slingeren achter.
kelen, nazouten, later zouten.
Naehsammeln, (sansinelte Hach, gen, in lagen leggen naar het voorbeeld Nachschleichen, (schlich nach
nachgeschlichen.) o. wis'. onr., m. s. nasluinachgesanrmelt) bedr. ww. plukken, ver van; 2. later op elk. leggen.
inzamelen naar het voorbeeld-zameln,
Nachschicken, (schickle nach, pen, heimelijk volgen; jemn. -, nasluipen,
van; 2. later inzamelen; II. wed. ww. nachgeschicht) bedr. s w. jemn, seine ter sluik volgen.
Kleider -, nazenden; 2. jenln. eiven Bo- Nachschleicher, citers, env.
sich -, later bijeenkomen.
-cher) m. spion, verspieder m.; 2. (krijgsNachsammler, -in, hij, zij (lie ten -, nazenden, achternazenden.
Naehschieben, (s chob nach,nach - w.) achterblijver in.
later verzamelt.
Naehsamm1ung, ( - en) v. latere gesclroben) bedr. en o. ww. naschuiven, Nachschleifen, (schli[ Hach,
achternaschuiven; 2. (Biij.) stooten, bil rtachycschliffen) o. ww. onr., m. h. riasleverzameling v.
jenin. auf der Kegelbaten. -, iver--jarten; pen; -d, slepend; 11. (schle ►/'te naeb,
Naehsatz, ( ,salzes , m v. .sá.tye) m.
(Spraakk.) tweede gedeelte o. van een r en na; seine Kugeln -, de kogels ;veer nael; leschlei ft) bedr. ww. ein !(leid -, na
► en; (Muz.) tine Note -, aanhouden;-sle
voorstel, nazin m., besluit o.; (Red.) ge- opnemen; 3. Z. Nachscfiub.
volg o.; 2. bij het aanleggen van een dijk Naehsehielen, (schielte nach, 2. o. en lbedr. ww. jcmn. -, slijpen op de
afloopen o. van het water; 3. (Sp.) latere nachgeschiell) o. wie., m. h.. jemn. -, ter wijze van; it. later slijpen; it. nog eens
sluik nazien, niet schele oogeu volgen. slijpen, naslijr,en.
inzet, tweede inzet m.
Naehsäuern, (sduerte each, nach - Nachschieszen, (schoss Hach, Naeh3chlendern, (schlende rte
geshuert) bedr. ww. den Teig -, nog meer nachgeschossen) o. ww. out., in. h. jenin. nach, utachgeschlendert) o. wo., err. 1t.
-, schieten op de wijze van; 2. na en1. naslenteren, langzaam volgen.
gist in het deeg doen.
Naehschaffen, (schu f nach, nach- schieten: 3. bedr. en o. ww. jemn. -, naar Nachschlenkern, (schlenkerte
gescha/i'en) bear. ww.onr.sclleppen,voort- iem. schieten, op iem. schieten, later Hach, naci,gesc/slenkerl) bedr. ww., Z.
brengen naar het voorbeeld van; 2. later schieten; jemn. eine Kugel -, afschieten nachschleudern.
Naehsehleppen, (schlephle +, ach,
scheppen, nog scheppen; 1I. jenzn. etw, -, naar; H. jenin. -, (van een valk &), zich
storten op, vliegen naar; (van menschen), nachgeschleppl) bedr. ww. nasleepen; deer
nazenden, achternazenden.
Naehsehall, (- schali(e)s, env. toeschieten naar; 2. (van zaken), vallen, Fusz -, r► asleepen; (Zeew.) sin Schuif -,
eveneens vallen, navallen; 3. einander -, sleepen, op sleeptouw hebben; (fig.) jens.
-schálle) m„ Z. Nachhall.
oor^leelen, berispen, straffen.

Nachruhm, (-(e)s) m., Z. ni.
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uberall -, medesleepen, medehemen; 2. nachgeschnilten) o. en bedr. ww onr.
o. ww. naslepen; ihr Kleid schlepps nach, jemn. -, snijden op de wijze van; 2. nasleept; 3. wed. ww. sich -, met moeite nijden, voortgaan met snijden; 3. noch
Brod -, nasnijden, bijsnijden; 4. eine
volgen,
Naehsehlepper, (-pers,mv.-per) of einer Zeichnung -, nasnijders, nagraveeren.
m. Krijgses.) Z. Nachzugler.
achschleudern, (schleuderle Nachschnitt , ( - (e)s, niv . - e) in.,
nach, nachgeschleudert) bedr. en o. ww. Z. nachschneiden; 2. nagesnedene o.
jemn. -, naslingeren, slingeren op de Naehschnitze(1)n, (sclinitz(el) te
wijze van; jemn. elw. -, iem. iets toe- nach, nachgeschnitz(el)t) bedr. ww. nasnijden, nasteken, nagraveeren; 2. naar
slingeren, slingeren naar, werpen naar.
Nijchsehlieszen, (schloss noch, een model snijden.
nachgeschlosscn) o. ww. onr., m. h. be- Nchschosz, (-en, mv. -en) ni .
sluiten naar het voorbeeld, op de wijze laat uitspruitsel o., late scheut v.; 2. Z.
van; 11. bedr. ww, later besluiten; 2. eine Nachsieuer.
1'hure -, achter zich sluiten, later sluiten. Nachschossen, (schossie each,
Naohsehluehzen, (schluchzte nachgeschosst) o. ww., Z. nachschieszen
noch, nachgeschluchzt) o. ww., m. h. (van takken).
jemn. -, snikken op de wijze van, nasr► ik- Naehsehreiben, (schrieb nach,
ken; 2. snikkend volgen; 3. met snik-i nachgeschrieben) i.. en bedr. ww. onr.
ken volgen; 11. bedr. ww. achter•nasnik- lemn. -, schrijven op de wijze van, iems.
schrift namaken; 2. eine Vorschrijt -,
ken, snikkend toeschreeuwen.
Naebsehlussel, ( - sels, mv. - sel) naschrijven, kopiëeren, overnemen; 3.
m. dubbele sleutel m.; 2. valsche sleu- jemn. -, schrijven wat iem. opgeeft of
ii icteert; eire Predigt -, opschrijven: nachtel m.
Nt ehsehmaek, (-(e)s) m., z. m. geschrieberie Ilefte -, dicteerschriften; I.
schrijven naar, schrijven (aan een af nasmaak m.
Ngiehsehmaus, ( - es, mv. - e) m. wezige); 5 naschrijven, later schrijven;
nafeest o., napret v., overgebleven maal o. Ii. nog eens schrijven wat men geschreN%chschmausen, (schmauste ven heeft.
Nachschreiber, ( - tiers, mv. - ber)
nach, nachgeschntaast) o. ww. zich aan
het overschot van het maal te goed doen; in. naschrijver, afschrijver, kopiist in.; 2.
.

leer in.; 3. bijbetaling, bijpassing v.; 4.
bijkomende belasting v.; 5. (Wijng.)
tweede persing v.; (Bak.) tweede word
m., tweede schietse! o.

Naehschu.tteln, (scIiuttelte nach,
nachgesclrittlelt) o. en bear. vn'. iems.

schudden nadoen; it. later schudden,
weer schudden, naschudden; einen Baum
-, voor de tweede maal schudden.
Na^chschutten, (schullete nach,
naclrgescliiiitet) bedr. ww bijstorten, bij
-gietn.
Nachschwänze(1)n, (seliw an-

z (cl) te each, nachgeschevantz(el) t o. ww.,
in. h. jemn. -, kwispelstaartend volgen.
Nachschwarm, ( - (e)s,mv.Nach schw crnte ) m. tweede bijenzwerm m. van
een korf.
Nachschwarmen, (schuwärmle
nach, 7,achgesehwar n2l) o. ww in . h. (van
hijen), later zwermen, nazwermen; (tig.)
jenin. -, zwervend volgen, nazwer uien;
allen Vergnugunyen, -, najagen; jenzn. -,
.,

r.nst geraas volren.

Nachschwärzen, (schw rz ie nach,
nachyeschuwa.rzl) o. ww., in. h. (Schild.)
zwarter, donkerder worden; 2. bedr. ww.
eens riiouwe laag zwart opleggen.

Nachschwatzen, (schwalzle noch,
nacligeschwvatz t) o. en beilr. ww. (gemeenz.) jenin. -, napraten, nababbelen,

praten zoo als; ein Máhrchen -, naverI► ij, die schrijft wat hem gedicteerd wordt; tellen.
Nachschwatzer, ( - tzers, mv.
Naehsehmeeken, (schmeckle t. secretaris, stenograaf m.
Naehschreien, (schrie nach,nach- -tzer) in. napraler m.
nach, nucltycschmecict) o. ww., in. h. sma-

2. later feest vieren, later eten.

ken als, den smaak hebben van; 2. een
nasmaak hebben; 3. elw. -, proeven, smaken naar; dent Muskateller -, naar mus
smaken.
-katwijn
Nachsehmerz, ( - ens, mv. - en)

m., Z. Nachweh.

Nachschmerzen, (schmerzie
nael. nachyesch'ncrzt) o. ww., n1 h. napijn veroorzaken, later pijn of smart ver-

ooriaken.

Naehsehmettern, (schmettertc
noch , nachgeschnie tlert) o. ww„ m. h.

leschrien) o. ww . onr ., m. h. naschreeu^ven, schreeuwen op de wijze van; 2.
titer schreeuwen; 3. bedr. ww. jemn.
Schiimp[worier -, ach ternaschreeuwen.
Naehschreiten, (sclar'ilt noch,
rtachgeschritten) o. ww. onr., m. s. jemn.
-, even deftig stappen als, nastappen; 2.
net afgemeten tred volgen.
Nichschrift, ( - en) v . nageschre vene o., kopij v.; 2. naschrift, postvc ►'iptum o.; 3. wat geschreven is naar
`iet gedicteerde.

Nachschweben, (sclrzvebte each ,
naclrgeschwebl) bedr. ww. nazweven, zwe-

vend volgen.

Nachschwimmen, (schw amm
nach, each ieschzvoninien) o. ww. onr., m.
S. jenin. -, nazwemmen, zoo zwemmen
als: 2. n azweinmen , zwemmende volgen.
Nachschwingen, (schwang nach,
nachyeschrvungen) hedr. ww. onr. nawerpen, werpen zoo als; jentn. etre. -, ach terna werpen; 2. wed. ww. sich -, na snellen, achterna ijlen.

Naehschroten, (schrotete mach, Nachschwóren, (schuur noch,
onder het vallen veel geraas maken; 2.
bedr. ww. jemn. ctw. -, toesmakken, zachyeschrore!) bet]r. ww. later lijnstarn- nachyeschworen) o. en hedr. ww. onr.
Jen: '2. nog tij rt^tainpen.
ienin. -, zweren naar liet voorbee ld van;
met geraas smijten naar.
Naehsehmieden, (schmiedele Naehschroter, ( Iers, mv. -ter) ('iaen Eid -, nazwer en, nazeggen; 2. jeme.
noch, riachyeschmiedet) bedr. ww. na- H. hij, die tijrlstarnipt; 2. (werktuig),vij- clrv. -, nazweren, zweren wat jein. gezworen heeft; 3. later zweren, later een
smeden, snre^len naar de wijze of naar rel m.
Nachschub , (-(e)s) m., z. m. (in eel d en.
het voorbeeld van;`2.bijsmeden, nog sne,

-

den, later cineden.

N&chsch mieren, (schmierle nach,

liet keelspel), teeede wer pen o ., tweede
Nachschwung, (-(e)s) m., z. m.
worp in.; 2. Z. Unler•sti lzeunq.
late.' vlucht , late re verheffing v.

Naehschur, v ., z. !n. tweede schenachyescirrnterl) o. en hedr. ww. smeren,
1'irlg V.
besmeren op de wijze van; (lig.) etre.
Nachsch11ren, (sclr iirte each,
nakladden, slecht kopiëeren; it. later beriachge.echiir t) bedr. ww. dus Teloer -, opsmeren of snieren.
Nachschmierer, -in, (fig .) na - ^) )rren, opstoken; ';pelt ein vvenig -, nog
brand stoelen bileggen; (tig.) den Zivist -,
klail^ler in.. nakl^i^Ieter V.
Nachschtnitzen,(schmit z te each, tanitr)ken, aatnliit^en.
Nachsehiurfen, (scliürfle noch,
nachgeschmiIat) o. ww., Z. nachchmieren.
Nachschmollen,tsch rnollle n'sch, ^zachyeschur/'t) bedr. ww. later afschrap nachyeschmollt) o. ww., ni. S. jentn. -, ►en; it. nog meer afschaven, afschrap
groeven, die reeds ge--)eu;(lrgw.d
nal ►rnil•,n, het pruilen nadoen; 2. later
naakt zijn, weer gaarl uitgraven.
priiilen, blijven pruilen.
-.

-

Nachsehnattern, (schnalterie Nachschuss, (-sctcusses, 111 V .
nach, nachgeschnattert) bedr. ww. na- -schiis.ee) in. tweede schot, nascl► ot ,laat kakelen, nakwebbelen.

N^chschneiden, (schuilt nach,

rte schot, schot o., (lat na een ander
iolgt; 2. tweede storting v., nieuwe in-

Nachsegein, (se+lelie nach, nach gesvqceil) o. we., m. S. nazeilen, achterna

zeilen; (lig., gerneenz.) jemn. -, in den
boil volgen, ster ven na.

Naehsehen, (salt nadi, nachgesehen) bedr. we. our. nazien, met de
}ogen volgen; (fig.) (na eerre voorbij gegane gelegenheid), zien wat er te doen
is; it. jenin. elu1. -, vergeven; -d, Z. n o cfisichlig; 2. zien, nazien, onderzoeken; ich
ivill -, ob cp, ik zal eens zien &; seleen Sie
►inch, ivie viel Uhr es ist, zie eens hoe
iaat het is; schei Sie ein iv.jnig noch, zie
„ens even, kijk er eens; eine Bechnang -,
Nazien, ouderio -ken; 11. o. ze(fst. toegevendheid v.; das - von etw. Itaben, bedro-

Nac

Nac.

Nac.

gen, teleurgesteld zijn in zijne verivachtingi.n.

Nachsichtlich,

(

-er, -st)

bijv. bootst; 2. (Sp.) tweede speler m., ach
-terhandv.

nw. toegevend, geduldig.

Naehseher,

(-hers, mv. -her) rn.
nazivuer, inspecteur v.; it. herziener m.

Nachsichts-brief, (-(e)s, mv.

-

Nachsehnen (sich), (sehnie
nael, nachycselinl) wed. ww. jenin., einee
Suche -, vurig verlangen te volgen.
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Nachspornen, (spornie nach,

e) nn. respijtl ► rief in.; -lag m. respijt nachgespornl) be^Ir. ww. de sporen gem., Z. Nachsichi (Hand.).
-dag ven en (loen voortgaan; (fig.) jem. -,aan-

Nachsicht(s)vo11, bijv. niv. vol
toevev<eil^ll^etll, zeer toegevend.

aanvuren, aanzetten.

Nachspbtteln,n achspotten,

Nachseigern, (seige,•le nach,nach- Naehsiekern, (s/ekertc nach,nach- (spot lelie nach, nachgespóllcclt en spot/etc
nach, nachgeopotlei) o. ww., rn. h. nagcseiyert) bedt. ww. (llergw.) uitzijgen, gesickerl) o. vw., Z. nac/tlrop/eln.
afdrijven.
o. %%w. oil. (geineertz.)

N achsilbe, (-7c) v. (Sp ► raakk.) spotten, spotten naar liet voorbeeld van;
achtervoegsel o., bijgevoegde lettergreep, :. jemn. -, met spotternij vervolgen, bespotten na zijn vertrek , spottend vervoleindlettergreep V.
Naehsingen, (sang nach, nachge- gen; 2. op eerre spottende manier namasuvigen) o. vi w. onr., m. h. nazingen, liet ken, bespottelijk rocken, parodièeren.
Nachspotter, (-ters, mv. -Ier) m.
gezang nabootsen; 2. zingen na; 3. ,jemn.
hij die iets bespottelijk namaakt, paro-, nazing n, hetzelfde zingen als.
Naehsinken, (sacilc noch, nach - dt^► nt m.
!gesunnlcen) o. s w. our., ni. s, nazinken, Naehspreehen, (sprach nach ,
nachyesprocltc•i) bedr. ww. onr. Worse -,
-aten zinken, later inzakken.
Nachsinnen, (sann Hach, nacltge- naspreken, napraten, letterlijk herhalen;
or1en) o. vvv. our., in. h. eider Sac/ic -, die Schniöhungen jems. -, nazeggen; II. o.
nadenken over, overpeinzen; uher elcv. -, Btw., m. h. ; emn. -, napraten, zeggen vat
hij gezegd heeft; 2. jenin. -, ietns. maZ. nach ►/eiilsen.
-

Naehsein, (war Hach, nachgewesen )
jenin. -, iem. ach -

terua zitten, o ► p de hielen zijn van, dichtij zijn, evenai ren.

Naehsenden, (sandie nach,nac%gesai di) bed r. vn'. our., Z. nachsclricken.

Naehsenken, (sell !le naeb, nachgesenkt) bede. ww. jern. in die Gre/t -,
ook laten dalen in; Pla/ele -, nog inslaan;
it. later inslaan.

Naehsetzen, (setzte noch, nach9ec•1:,!) o. «« w., in. h. zetten, plaat-

,

sen, schikken naar liet Voorbeeld van.
it. op de wijze vare, Z. schen; er selz ic
Naehsitz, ( - (e) s, mv. - e) m. tweede nier van spreken nabootsen, napraten.
ntir ober den Graben nach, bij sprong plaats v., tva eeile rang iii.; 2. - der IVillNachsprecher, -in, naspreker,
eve n als ik over de sloot; jenin. -, nazet- een, woning , wijk ir., die door w'edu- naprater nn., napraatster v.
ten, vervolgen; jen, n. itn Spiele -, d onze lf- we•+ gratis (bewoond wordt.
Nachsprecherei, v . onophouded1 ►i zet doem als; 1I. bedt. w v. achter - Nachsitzen, (sass nach, nachge- lijk napr aten o ., zucht v. om n3 te praaan zetten, een • minderen rang geven, scssen) o. «w. onr., m h. de tweede ten, napraterij V.
ter ugzf tten, lager zetten; in der Schulc plaats hebbén, de volgende plaats heb - Nehsprengen, (sprengle nach,
nachyesprenyt) o. %%*w., m. s. jemn. -,
nac•hyeselzi werden, verlaagd, achteruit- oen; 2. zitten na, achter.
gezet worden; jonen. int Ganiprozesse -,
Nachsitzung, (-en) v. buitenge- nasriugen, in galop volgen.
rangschikken na; (lig.) dine Person, ea ►re wconss zitting, tweede zitting v.
Nachspreizen, (spreizte noch ,
Sac/ic einer andei'i -, minder achten, laNachsollen, (so/lie nach, nach- nacligesI)reizl) beul r. ow. nor onderschrager schatten; 2. later zetten, plaatsen yesolll) o. 'vvv. onr., in. h. (gemeenz.) gen, andere steunpalen zetten, opnieuw
onclerscltragen.
leggen. ( ► tau ten ; 3. nazetten, nalilaatsen, verplicht, genoodzaakt zijn te volgen.
rialeggett, naplanten; Buurne, Pflan en -,
Nachsommer, (- uiers, mv. -nier) Nachsprieszen, (spross nach,
nog plauteu; noch ein Worl, einon Pan/cl in. nszoiner tri., laatste gedeelte o. van' nach,yesprossen) o. w%v. onr. (van takken),
later uitkomen, uitschieten.
-, bijzetten, nog zetten; (lie,'g« .) Er-, -, (.ten zoiner.
nog bijdoen, ig bijvoegen; (Ger.) eineg►
Nach.sorge, (-n) v. zorg, be- Nachspringen, (sprang nach,
Ergen -, in de I ► la ► ts stellen; (lig.)niciats zorgcllteitl v., die men later gevoelt, be- nachgesprungen) o. ww. our., ra. S. nanachzasetzen haben, Z. zaseizen.
ro ► ^ ► w o.; (Si) Vorsorge verliiilel -, voor springen, springend volgen;nachgesprunNachsetzer, ( - Izers, tnv. lier) nv. zicihtighetcl is de moeder de: porcelein- yen kommen, kooien aanspringen; `l. jemn.
-, springen op de wijze van; 3. (va► n een
bij die iiazet,nal ► laatst &, Z. nachselzen; kast.
2. nazetter, vervolger ni.
Naehsorgen, (sorgie nach, nach- -las &), non meer springen, scheuren,
beesten, Z. sprengen,
Nachsetzling, ( - (e)s, mv. - e) in. gesnrgl) 1►etlr. vvw. later verzorgen.
Nachspritzen, (spritste Hach,
(Wissel.) Z. Selzliny; (Tuiiib.) later geNachspähen, (spaltle nach, nachgesp(ihl) o. ww., m. h, jemn. -, bespieden; nachgc•spritzt) bedr. ww. jemn. Wasser -,
zette plant v.
Naehsetzung, V. veronachtza- dien Ge/teininissen der Nulier -, nasporen, splitten naar.
mitrg v.; 2. vervolgmg s., nazetten o.
Nachspross, (-en, mv. -en) m,
onderroeken, navorsclieu.
Nachseufzen, (5e4/zie nael.,' Naehspàher, — in, bespieder in., nasi ► reit in.; (sir,) Z. Nuchhomme.
Nachsprossen, (spro.cste ?each,
nac/ryeseu/zl) o. ww., in. h. jenin. -, bespie(lster• v.
zuchten zoo als, nazitcitten; 2. jemn. -,
Nachspahung, v., z. m., Z. each- nachge.^prossl) o. ww., Z. nachsl►rieszen.
Ndchspriihen, (spruhle noch,
zuchten ,ra; 11. geelt. ww. jenin. vied. -, spa/en; it. beejiiediiig v.
lean. die heengaat zuchtend achterna zeg Nachspeise, (-n) v., Z. Nachlisch. nachyespruhl) o. ww., in. h. nog vonken
N tchspeisen, (s o isle nach,nach schieten, rog vonkelen.
gen.
gesheisl) o. ww., ni. h. later eten, naNachsprung, (-sprung(e)s, mv.
Nachseyn, Z . nachsein.
Naehsieht, v., Z. rit. (van eetve re- eten; 2. bedt. ww. later spijzigen, later -slp►ri ye) tij. nasprong in.; 2. laatste
-

-

,

-

-

kening), nazien, onderzoek o.; - gegen

sprong in.

te civil geven,

Nachspiel, (-(e)s, mv. -e) o.(Too- Naehspunden, (spicndele Hach,
Fehier, toegevendheid v., geduld o.; mil ferns., gogen jent. haben, toegeveins neelk.) nastuk, naspel o.; (Mue.) na- ^iachgesl^i adel) lied r. ww. later dicht sponden; Z. Breiier -, met sponningen inzijn voor, door de vingers zien; (wet be- spel o.
Nachspielen, (siiielle noch, nuch- eenwerken.
trekking tot betalingen), uitstel o., resNachspi ren, (spicrte Hach, eachpijt o.; (Hand.) uitstel o., respijtda- yespiell) bedr. en iv. vvv. jenin. -, na
spelen als; 2. jenin. -, ai spe --speln,zo gespiirt) o. ww., in. h. einero Streite -,
ger) m. mv.
Nachsiehtig, ( -er, -si) bijv. en b. lende volgen; I1. bedr. ww. etw. nael opsporen, opzoeken, het spoor zoeken
toegevend, geit ulo ig; -e Moral, teeder; dent Gehos -, naspelen; (SI ►.) eine andere van; einer Sache -, opsporen, nazoeken,
(i. k. bet.) -e Muller, zwak, al te toe- l arbe -, naspelen; 2. (Tooneelk.) ein onderzoeken,trachten te oont(lekken;(lig.)
gevend; -sein, toegevend zijn, gauw ver- Stuck -, een naspel geven, een stuk na -' den Geheimnissen der Natur -, flavorschen, onderzoeken.
spelen.
schoonen.
Nachsiehtigkeit, v. toegevend - Nachspieler, Ier s, rrly. -Ier) m, Naehspurer, -in, bij , zij die opnaspeler m., hij olie een spel van tem. na- spoort, onderzoek doet &.
heid, zachtheid v.
(-
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Nac.

Nac.

Naehspurung, v. nasporing, op- gestiegen) o. ww. onr., m. s. jenin. -, na- naehgeslö hert) bedr. ww. in seinem Ko/ klimmen, al klimmende volgen; 2. klim- [er -, in zijn koffer voelen, nazoeken;
sporing v., onderzoek o.
2. onp. ww. es slöbert immer noch nach,
N ehst, bijw. naast, dichtst bij; 2. uien na, opstijgen na.
in der - vergangenen Nacht, laatst; it. Z.
Naehstellen, (steilte noch, nach- het blijft nog stuiven, er valt nog altijd
nc chslens; hier -, hier naast; der - beste, gestellt) bedr. ww. plaatsen, zetten, leg- fijne sneeuw.
de tweede, op een na de beste; it. de gen na, Z. stellen; 2. (Jaachtsv.) das Jayd- Naehstopfen, (slop/'te nach,nacheerstkomende; II. voors, (reet den 3en zeug -, in orde brengen, n. +zien, herstel- gestopt) bedr. ww. bijstoppen naar het
nv.) naast, na, neven, vlak bij; - dir -ist len; 3. Fallen, Nelze -, zetten, sl}aunen; I voorbeeld van, Z. slop/en; 2. bijstoppen,
er mir der liebste, na n &; - dem, vlade- IL. o. ww., ro. lc. (Jachtes.) cineut Wilde nastoppen.
Naehstoppeln, (stoppelle nach,
lijk daarna; zu -,voor alles, root' alle diii- -, strikken spannen, zoeken meester te
worden; (fig.) einero Arnte -, op eene `nochgestoppelt) bedr. ww. Aehren -, na gen, het allereerst.
Naehstaar, (- (e)s, rot. -e) in. slechte wijze zoeken meester te worden; lezen, Z. nachlesen.
(Oogh.) tweede staar V. na liet lichten jeinii. -, zoeken te verleiden, hinderla 1 Naehstoppeler, —in, Z. Nach1leser <f.
gen leggen.
van (le eerste ontdekt.
Nachstachel, (- chels, uiv. - elfel) Lachsteller, (- lt','s, mv. -ici) w. Nachstosz, (- slos:es, mv. -stósze)
hij, die strikken spant; (fig.) seinen -n ui. later toegebrachte stoot, tweede stoot
m., Z. Legeslachel.
Naehstammeln,(slantmellenach, nicht enlgehea, zijn vijanden niet out- m.; (Bilj.) nastoot m.
Nachstoszen, (sliest nach, nachnachgeslammell) o. ww., m. h. jefinn. -, komen.
het gestamel of stamalen nabootsen van, Nachstelleriseh, bijv. nw. ver- gesloszen) o. en bedr. ww. onr. stopten
nastamelen; 2. bedr. ww. stan;elend her- leidend, loerend, bespiedend, vervolgend, op de wijze van; (Scherink.) den tweeden
stoot r.leen, nastooten; it. jemn m.it dem
halen; jenin. seinen Dunk -, zijn dank verraderlijk.
Naehstellig, bije. nw., Z. ruck- Fusie elan. -, met den voet storten, dustamelen.
wen, schoppen naar; it. noch Pftf er -,
Naehstdmmen, (stdennile nach, sldndig.
Naehstellung, (.-en) v., Z. Hach- fijnstampen, bijstanipen.
nachyestimmt) bedt. ww. Holz -, nog
stellen; 2. strik in., hinderlaag v., list Nachstottern, (stotierie Hach,
meer vellen; 2. Z. nachslutzen.
Naehstand,(- stand(e)s,mv. -stap- v.; (fig.) verleiding v.; die -n des 1'euf els, nachgeslollerl) o. ww., Z. nachstammeln.
Naehstreben, (strebte nach,nachale) m. achterstallige, overblijfsel, bezink- listen en lagen.
Naehstempeln, (ste-mpelte Hach, gestrebt) o. ww., m. h. jemn. -, zijn best
set o.
Naehständig, bijv. nw,, Z. ruck- nachgeslemhelt) bedr. ww. stempelen raar doen naar tiet voorbeeld van; 2. nastrehet voorbeeld van, nasternpelen; 2. na- ven, trachten te bereiken, tot voorbeeld
slandig.
-

netben; einer Sache, der Vollkomnienheii
Naehstänkern, (sUinkerle nach, stempelen, opnieuw stempelen.
Naehstens, bijw. eerstdaags, welt- -, trachten te verkrijgen.
nachyeslánkert) o. ww. (i. k. het.) overal

Nachstreber, —in, nastrever n1.,

dra, binnen kort.

den neus insteken.

(slarrte nach,nachNachsteuer, (- n) v. nieuwe be- uastreefster v.
Naehstreeken, (streckte Hach,
geslarrt) o. ww., m. h. jemn. -, nasta- lasting, tweede belasting, buitengewone
'nachgeslrec/ct) bedr. ww. uitstrekken,
belasting V.
ren.
Nachstaunen, (staunle Hach., Naehsteuern, (sleuerle each, rekken naar liet voorbeeld of op de wijze
nachgestaunt) o. ww., nil. h, jenin. -, vol niachgesleuert) o. ww., cri. s. jemn. -, na- van; 2. jemig., einer Sache die Heinde -,

Nachstarren,

verwondering nazien, verbaasd nakij- sturen, door middel van het roer volgen; r;e handen uitstrekken naar.
2. eerre tweede of eene buitengewone be- Naehstreiehen, (strich nach,
ken.
nachyestrichen) o. ww. oer., m. h. strijNächste, (-n, mv. -re) ni. naaste, lastin; betalen, opcenten betalen.
gelijke, evenmensch, evennaaste ni.; die N ehstfolgend, hijg-. nw. eerst- ken, wrijven naar het voorbeeld of op de
wijze van; 2. Butter au/' Broei -, bijsmeLiebe ztim -n, liefde tot den naaste, naas- volgend, aanstaand.
Nachstieh, (-(e)s, mv. -e) ni. na- ren, nog opsmeren; 3. (gèmeenz.) den
tenliefde; den -a besten nehnten, den
steek, tweede steek m.; 2. afdruk in., Mr dclten -, de meisjes naloopen; 4.jemn.
eerste den beste nemen.

-, Z. nachschleichen.
Naehsteehen, (stack nach, Hach- kopij v. van eene plaat of gravure.
geslochen) bedr. ww. oer. (Gray.) naste- Nachstieken, (stickle nach,nach- Naehstreifen,(slreiflenach,nach-

geen, met liet graveerijzer nastekeir; 2. geslicltil) e. ww., iii. Ic. jernn. -, bordu- gesirei/'t) o. ww., n). h. nastreepen, later
nog eens steken, voor de tweede waal ren naar liet voorbeeld van; 11. bevit. ww. vervolgen, nazetten; 2. hedr. ww. nasteken; it. j.mn. -, steken naar, trachten eine SlicI Brei -, nahorduren; i. later bor- streepen, naar een model streepen.
Naehstreuen, (streute nach,nachte steken; (S1 ► .) steken na, den volgen- duren; it. nog borduren, bijbordnren.
den steek doen; 2. o. ww. ([.tergw.) den Naehstieren, (slierle each, Hach- gesireul) bedr. ww. strooien naar het
gesiiert) o. ow., in. h. jemn. —, pasta- voorbeeld of op de wijze van; 2 jentn.
Hauern -, de mijnwerkers nastereo.
Blunten -, achterna strooien; 3. noch Sand
Naehsteeher, (-chers, mv. -chcr) ren, nakijken.
Naehstiften, (sli /acte reach, each- -, bijstrooien.
m. namaker m. van gravuren.
Naehsteeken,(steckle nach,nach- gosh/tel) tiedr. ww. stichten na, later Naehstrieh, (-( e)s, mv. -e) to.,
Z. nachslreichen; it. nagetrokken streep
geslecht) bedr. ww. steeen naar liet voor- stichten.
Nachstimmen, (s/leemte nach, v.; 2. aui den - gehen, (gemeenz.) de
beeld rif op de wijze van; 2. liter steken,

nog steken; Bohnen -,

nazetten,

later naehyesliniull) bedr. wcv. stemmen naar meisjes naloopen.

het voorbeeld of op de wijze van; 2. na- Naehstrieken, (strickle nach,
Nachstehen, (stand Hach, Hach- stemmen, later stemmen; it. opnieuw narhgeslrictit) o. ww., m. h. breien op de
geslanden) o. ww., m. h. staan bij. ach- stenonon, voor de twfei de maal stein- manier of naar het voorbeeld van; 2. later, achterstaan, volgen; der -de Salz, de men; 3. cie Tonlrerkzeug -, stemmen ter breien, nabreien, bijbreier.
Naebstromen, (slromte Hach,
volgende zin of stelling; (fig.) jenin. an naar het voorbeeld van; it. ein Tonwerkof in etw. -, voor iern. bioeten ondier- .zeug einero andern -, stemmen naar; it. noeligeslromt) o. ww., m. h. nastroomen,
als een stroom volgen; das Blut simmie
herstemmen, tiet akkoord herstellen.
doen.
Naehstehlen, (stahl Hach, each- Naehstinken, (stank each, noch -, each, later stroomde liet bloed; (fig.)
geslo/glen) bedr. ww. oer. stelen op de geslonken) o. ww. onr., in. h. stank ach - I toestroomen, in menigte navolgen, Z.
wijze van;2.nog stelen, bijstelen; li. wed. terlaten. nachlaufen.
ww. sich -, stilletjes heengaan, wegslui- Naehstkommend, bij v. nes. Nachsti ck, (-(e)s, mv. - e ) o., Z.
naastkomend, volgend, mastbij komend. Nachspiel.
pen.

zetten.

Nachsteigen,

(stiet'

Hach, reach- Nachstcibern,

(.gil olieel e

Hach, ! Nachstueken,

(st

ückt e noch,
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nachgesluckl) bedr. ww. later een stuk van den nacht; die Mille der -, midder- nachtelijke verschijning v.; -essen o.
nacht m.; (j. Gesch.) die lange -, de avondeten, avondmaal o.; -eule v. (Nat.
bijvoegen, een stuk aanzetten.
Nachstupfen, (stul^rle nach,nach - nacht m. voor Paschen, Paaschnacht; bist.) nachtuil m.; it. riachtvlincler,uii m.;
geslupfl) o. ww., Z. nachsloszen, nach- Tag ued - arbeilen, dag en nacht arbei- -[ahrl v., Z. -reise; - [aller m. nacht
uiltje o.; -leid o. veld o., dat-vlincer.,
den; sc/rlaflose Nächle huben, slapelooze
stechen.
Nachsturm , (-slurna(e)s , mv. nachten doorbrengen; gule -, goeden 's nachts door liet wild verwoest wordt;
o. nachtki ker m.; [ever o.
-slurme) in. nastorm, latere storm m.; nacht, wel te rusten; (fig.) der Well gule ij
(fig.) onstuimig einde, stormachtig ge- - sagen, de wereld vaarwel zeggen; bei nachtelijk vuur o.; -fink m. nachtvink ni.;
- arbeilen, des nachts; bei - davon gepen, -/isc/t in. nachtvisch m.; 2. visch m. met
volg o.
Nachsturmen, (slurntie nach , in den nacht, des nachts; sick der - aas- zilvergloed; -fischen o., -fischerei v.
nachyeslurnrt) o. Ww., in. h. (van den se/zen, zich aan den nacht blootstellen; 's nachts vissclmen, nachtelijke visscherij
wind) , nastormen; it. jemn. -, (van men- Biter -, gedurende den nacht; an einero v.; -frost m. nachtvorst v.; -frau V. slook
schen), na^turmen, nasnellen, achterna -!, Orle li ber - bleiben, overnachten, den o., tooveres v.; 2. (gemeenz.) bijslaap v.;
ijlen; ( bij het storrntool ►en ), nastortnen; nacht doorbrengen; wie viel !tat er bezahll -gang m. nachtelijke tocht in., nacliteau f den Wallen -, ► Ie best ►► rniers volgen; ober -?, hoeveel heeft hij voor het nacht - lijke wandeling v.; -ganger —in, Z,
2. oup. ww. es stormt nach, het stormt verblijf betaald ?; zu - essen, het avond- -ucarrdle r; -gare o. treknet o.; -gebel o., Z.
eten gebruiken, soupeeren; es uwird -, Ahendgebel; - gebilde o. nachtelijke ver
nog;, er verheft zich weer een storm.
nachtspook o.; -yeist in.,-schijrngv.,
Nachsturz, ( - si urzes, nmv . - sliirze) het wordt donker, Fluister, Z. dunkel,fin-'
;

in. ( vair eerie kas ), tweede vereffening V.

ster &; (fig.) die - der Zeilen, de nacht; die Z. -ge.^penst; -yertïth' o., Z. -zeug; -ge-

Nachsturzen, (slu,rzle nach,mrach-

sang m. nachtgezang, nachtelijk gezang
o.; -gesclrii.ft o. nachtwerk o., Z. -arbeil;
-geschi£hle v. geschiedenis v. van een
nachtelijk voorval; -geschirr o., Z. -lop/;
-geichuwulst V. waterblaasje o. in liet oog;
-gesichl o. nachtvisioen o., nachtgezicht
o., nachtelijke verschijning v.; -gespenst
o. nachtspook o.; - gewand o. nachtgewaad,
nachtkleed o.; it. kaiimerkleed o.; -gleiche
V. (Sterrenk.) nachtevening v.; --punk!
m. (Sterrenk.) nachteveningspnnt, equinoxiaal punt o.; -yloc/e V. nachtklok v.;
-grab o. duisternis v. van den nacht;

- der Unwissenheil, de duisternissen v.i
gesliirzi) o. ww., m. s. nastorten, naijlen, inv.; bet - and Nebel, in liet geheim, stilaasnellen, haastig vallen; nul dent P/'er- letjes; (Spr.) bel - sind alle Kühe schwarz,
de -, door zijn 1 ►aard in glen val medege- bij nacut zijn alle katten zwart.

sleept worden; 2. (tig.) nasnellen, navliegen, met overhaasting volgen; 11. bedr.
ww. etw. -, nastorten, nawerpen; it. noch
einige Glaser l'Vein -, naar beneden
gooien, opdrinken; it. das Korn, die
Früchle -, nog eens nazien, onderzoeken;

Nachtag, (-(e)s, me. -e) m. vol-

genie (lag in.

Nacht - angel, ( - n) v. bij nacht
uitgelegde vischaugel in.; -a^iqel;t o. nachLelijke vischvangst, (les nachts visschen
o.; - anker in. (zeew.) nachtanker, tweede
anker o.
das Feld -, nog eens bebouwen.
Nachtanzen, (lanzie nach, nachNaehstutzen, (stuiz ie nach, nachgeslulzt) I►edr. ww. nog eens kortstaar- yelanzl) o. ww., ni. h. jentn. -, achterna

-halen m„ Z.

dansen, dansend volgen; 2. dansen op de
(sliiizie nach , noch - manier van, nadansen.
Nacht -arbeit, (-en) v . nachte gestr lzt) bedr. vvv., Z. nachspreizen.
Nachsuche, (-n) v. nazoeken o., lijk wer knachtwerk, werk o.,dat's nachts
nazoeking v.; opzoeken o.van aangescho- verricht wordt; 2. nachtstudie v.; it.
ten wild; -- hallen, het geschoten wild nachtwaken o.; -arbeiter, --in, nacht
ni., nachtwerkster v., hij, zij, die-werk
opzoeken;(Jachtw.)recht oom op vreemd
'S nachts werkt; 2. sekreetruimer m.;
gebied tiet geschoten wild te zoeken.
Nachsuchen, (such/e noch , nach- -au%gaang rit. (Sterrenk.) aanbreken o.
gesuchl) bedr. en o. ww. nazoeken, na- van den nacht.
Naehtaxe, ( - n) v., Z. Nachsleuer.
snuffelen; jent. -, nasporingen doen naar;
Naehtaxren, (taxirr le naeb, nach eliv., um ells. -, aanzoek doen, solliciteeren; 11. o. zelfsi., Z. Nachsuchung; nach laxirl) bedr. ww. naschatten,laterschatten, later taxeeren.
langent -, na lang zoeken.
ten, later kortstaarten, Z. (ab)slutzen.

Naehstutzen,

Nachsuchung, (-en) v . onder zoek, nazoeken o., nazoeking, nasporing
v.; it. aanzoek o., sollicitatie v.; -en anstellen, onderzoek instellen.
Naehsudeln, (saddle naeb, nachgesudell) o. Ww., in. h. Jenin. -, kladden,

knoeien op de wijze van; 2. he^lr. ww.
einer Schrift etuv. -,bijklo+dden,bijknoeien.

Naehsudler, ( - s, nov. Nachsudler)
in. nakladder, naknoeier m.

op f;' -haube v., -Iraub-

Nachtheil, ( - (e)s, mv. - e) m. nadeel o., schade v.; zu seincm -e, tot zijn

nadeel, tot zijne schade; sich zu jens. -e
bereichern, zich verrijken ten nadeele van,
ten koste van; 2, nadeel o., schade v.,
ongelijk o. ; das wird mir sehr zunz - ge
(lat zal mij groot nadeel berok--reichn,
kenen; ohne - meiner Rechte, behoudens
mijne rechten, Z. unbeochadel; jenrn. Nacht -becken, (-h ens, mv.-ken) bringen, nadeel toebrengen, schade beo., Z. -topf; - bedekt bijv. nw. (lig.) in rokkenen; 3. nadeelige kans v., verlies o.,
tiet duister gehuld; - beheti m. nachtbe- ongelukkige omstandigheid v.
Nachtheilig, ( - er, - si) bijv. nw.
hen v., l^rienrkrnicI o.; -beloofd l bijv . nw .
Z. -bedechl;-bild u. tmachtelijk tooneelo., nadeelig,schadelij k; /'ur je-nis.Ehre, Il echte
voorstelling v.van een nachtelijii tooneel; -, nadeelig; -es Cerüchl, kwaad, ongun-blase of -blaller v. (verkl. -bIi l (erehen stig get uchl; der Ge sundheil - sein, na o.) zwarte of tootle pok v., welke des deelii; zijn voor, schaden aan; -keil v.
nachts uitbreekt; -blinder in. nacht blinde nadeelige, ongunstige toestand rij., Z.
m.; - blindheil v. (Gogh.) nachtblindheid Nachtheil.

Naehsummen,nachsumsen, v.; -b/ante v. (Pl.) nachtschoone v.; -bo(sumnite naeb, nachyesumntl en sunisle
naeb, nachgesvnrsl) o. ww., om. h. nabromnien, nagonzen, het gebrom of gegons nabootsen; 2. later gonzen, broom-

-,

chen o. nachtmuts v., nachmutsje o.,
slaapmuts v.; -hans, (vertil. - househen) o.
(Zeees.) hut v. van den stuurmaa gednrende den nacht; 2. Z. Ablrilt (3)

;

Nacht-hemd, (-(e)s, mv. -en) o.

gen in. (Sterrenk.) nachtboog m.; -brost nachthemel o.; -herberge v. nachtelijke
o., Z. Abendbrod; -dieb in. nachtdief, dief herberg v., nachtelijk ver bluf o .; -hirle
m., die (les nachts steelt; -dieberei v.l in. nachtherder in.; -horn o . (Org.) nachtnachtelijke dieverij v.; -drud m., Z. Al/i;' horen m.; 2. Z. -wdchlerhorn; -hose v.

uien, nabrommen; 11. o. ww., ni. s. gon- -dunl;cl, -i/do/er bijv. uw. zoo donker als
zend nl brommende volgen; 111. bedr. c. le nacht; (tik;.) geheimzinnig, onbegrijpelijk.
ww, ein Liedchen -, naneurién.
Nachsumm(ir)en, (srmnzn2(ir)le Naehtelang, bijv. en h. geheele
nadi, nachgesummt oI• nachsunarnt,•t) o. nachten durend, geheele nachten sloor.
Náchteln, nachten, (nachle lle,
WW., m. h. later somnieeren, nog eens
genáchlell, en nachzete, genaclrlet) onp.
optellen.
Nacht, (Ndchte) V. nacht m., duis- ww. donker worden, nacht worden; es
ternis v., duister o.; (fig.) diepe duister nuchtell, het wordt donker; 2. Z. i bernacht, het is duis--nisv.;et,h nachten.
Nacht - erseheinung, ( - en) v.
ter; Gei einbrechender -, bij het vallen

nachtbroek v.

Nachthun,(thal nach,nachgelhan)
hedr. uw. oar. nadoen, Z. nachniac/ren.

Nacht- hut, v., z. m. nachtwacht
m.; it. nachtelijke bescherming v.; -holte
V. veldhut,wachthut v.,schildwachthuisje
o.; —nmeisler in., Z. -nieisler.

Nachtig, bijv. en b., Z. mister - ,
ubernachlig; -e Gunge, nachtelijke tochten tn. mv.; (Jachtes.) spoor o. van den
vorigen avond of nacht.

Nat,Nar.

Nac.
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Na,ehtigall,(-en) V. nachtegaal m.; zen naar het voorbeeld van; 2. razend Naehtrieb, ( - (e)s, mv. - e) rit., Z.
Naclischosz, Nachtrift.
(Dichtk.) zanger m., zangster v. des volgen.

Naehton, (-ton(e)s, mv. -lone) ni.,

Naehtriegel , (-gels, niv. -gel) in.
(van een slot), nachtschoot m., nacht
-slot,.
-ton m. gezang m. van den nachtegaal; Naehtönen, (tante nach, nachgesie hat einon —, eene stem als een nach- tönt) o. ww,, m. h. weerklinken, naktin- Nachtrift, ( - en) v., Z. lachhut
ken.
(l ): it. naweide V.
tegaal.
Nachtimbiss, (-es, mv. -e) m.,'I Nacht-pe1z, (-es,mv.-e) m.nacht- Nachtrillern, (trillerte nach,nachkleed o., nachtrok m.; kamerkleed o.; gstrillerl) o. w;v., m. h. jemn. -, na Z. Nachtessen.
Nachtiseh, (-es, mv. -e) In . vage - ' -pfauenaugeo. nacktpauwenoogo.;-pforle trillen, trillingen maken zoo als; 2. bedr.
V. poort v., waardoor men des nachts ww. eira Liedepen -, naneurien.
recht, dessert o.
Nachtrinken, (Irank nach, nachNacht jacke, ( - n) v. nachtjak o., tan uitgaan; - pocher m. (Bergw.) erts
gedurende den nacht wer--kloperm. clelrun► henn) o. «^w. onr., m. h. jein. -,
Z. -lucid; -jayd v. nachtelijke jacht v.;
-jape v. nachtjapon, nachtjurk v.; -kille kende; -posten nl. (Krijgsco.) nachtpost drinken op de manier van, drinken zoo
als; 2. bedr.
Wasser au/' eine Arznei
V. nachtelijke koude v.; -kaniisol o. nacht nl.; -quarlier o., Z. -lager.
Nachtrab, ( - (e)s) ni., z.nl.(l^ri gs - -, naslrinken, toedrinken.
-kappe v. nachtkap, nachtmuts-buiso.;
Nachtripper , ( -pers, mv. -per)
v.; -kautz in. gemeene grau w e uil m.; w.) achterhoede v. te paard.
-kerze v., Z. - licht; 2. ezelskruid o.; Nachtrabe, (-n) v. nachtuil, to- m. chronische zaadloop m., chronische
-kleid o., Z. - gewand; -kopt m. (Nat.! renuil, kerkuil ni.; 2. nachtreiger m., zaadvloeiing V.
Nacht - riet, ( - (e)s, mv. - e) ni.
bist.) spoor of lansvogel m.; -kost v., Z. na chtraaf v.; 3. nachtzwaluw V.
Nachtraben, (lrabte naeb, nctch.- nachtelijke rit in. te paard; -rock ►n.
- essen; -kogel v. glazen schoenmakerskogel m.; -lager o. nachtleger, nael, tver-' q„-trabl) o. ev a., m. hi. jemn. -, nadraven, nachtrok in., nachtjas v.
Nachtrödeln, (trodelie nach,irachblijf,nachtk«artiero.; -ldmpcheno.nacht- in een (lraf volgen; 2. dravende vervolgetródelt) o. ww., m. h. jem.n. -, slentelampje, nachtlichtje o.; -lampe v. nacht gen.
Nachtrachten, (trachtele naeb, ren op de wijze van; 2. naslen teren, lang
nachtkaars v.; -lang-lampv.,nchtio
vulgen.
-zam
bijv. nw. Z. ni chtelang; -lange v. lengte nachgelruelitet) beclr. ww. eine Sac/u' -,
v. van den nacht; -laufer m., Z. -schtcár- trachten te verkrijgen, trachten naar; it.
Nachtropfen,nachtrópfeln,
(trop/te nach, nacligetropft en lrvofelie
mer; -leibchen o. nachtlijfje, nachtjakje L. nachslellen, nachslreben.
o.; -leinikraul o. 's nachts bloeiend leem - Nachtrag, (-]rag(e)s, mv. - trage) nach,nachgetrópfelt) o. wo., Z. nachni. bijbetaling, suppletie v.; (bij een boek), trnufelii.
kruid o.; -leve/zier m. nachtlicht o.
Naehtlich , bijv. en b. nachtelijk, bijvoegsel, aanhangsel, supplement o., Naehtross, (-es, mv. -e) in., Z.
Nachtrak; 2. nastoel m.
gedurende den nacht, van den nacht; bijlage v.; it. Z. Nachliseh.
das -e Dunkel, het nachtelijk duister, de N€Lchtrt gen, (]rug each, nachge- Nacht-ruhe, v., z. m. nachtelijke
duisternis van den nacht; bei -er Weila,' tragen) bede. ww. onr. ,jenin. eta. -, na - !stilte v.; 2. nachtrust v.; -runde v. nacht
-rondev.
Iles nachts, gedurende den nacht; - and rlragen, achterna dragen; (fig.,genleenz.)
táglich, nacht en dag; -e Patrouille, stille, jenin. eire IJeleidigung -, nahouden, niet
Nachtrunk , (-lrunk(e)s, inv.
geheime nachtwacht; 2. somber, treurig, vergeten, onthouden; noch mehr Holy -, - m., Z. Abschiedstrunk.
aandragen, bijl► rengcn; elir. in eineRechafgrijselijk, vreeselijk.
Nachtrupp, (-(e)s, rnv. -e) m.,
Nacht - licht, (-(e)s, mv. - er), nung -, bijvoegen, invoegen; Friichle -, Z. Nachtrab, 1Vaehtross.
- lichtehen, (ver kl.) o. nachtlicht, (van booneen), later dragen; (fig.) den Nachts, bijw. des nachts, in den
nacht, gedurende den nacht, 's nachts.
nachtlichtje o., nachtkaars v.; -liebsie v. [fuel►stand -, betalen, afdoen, voldoen.
(1'1.) Oostindische tuberoos v.; -lied o.
Nachtráger, - in, nadrager n,., Nacht-sack, (-sack(e)s,m v.-sácke)
in. nachtzak in.; -stinger n). nachtelijke
nachtlied o.; -lult v.avondlucht v.,naeht- grad rangster V.
Nachtrdglich, bijv. en b. als bij zanger in., hij, die 's nachts zingt: 2.
lucht v.; -lust of -lusllarkeit v. nachteals bijlage; - ccircl noch beinerkl,-voegsl, (Nat. hilt.) basterdnachtegaal m.; -schabe
lijk vermaak o., uitspanning v. gedurende
V., Z. -naotle.
den nacht; -niahl o., Z. - essen; 2. avond- class c”, later &.
maal, nachtmaal o.; (Kath.) communie
Nachtschatten, (- schatrens, env.
Nachtraub, (-raub(e)s, iii v. -rut.cv.; .eicm —e gehen. ten nachtmaal gaan, bereien) in. des nachts ontvreemde roof - schatten) in. (PI.) nachtscllaile, nacht
v.; kletlernder -, klimmende-schaduw
aan tafel gaan; (Ka!h.) cornn runiceeren, In., nachtelijke diefstal m.
hoogtijd houden; -maltlzeit v., Z. - essen;
Nachtraufeln, (truu./ei/s ,aach, nachtschade v., bitterzoet v.; gem.einer -,
-nndnnclien o. nachtduivel m.; - maantel nachgelrU'u%ell) o. ww., m. h. nadroppe- gewone nachtschade v.; knollager -, aard m. nachtmantel m.; (P1.) Onzer-lieve len; 2. bedr. ww. nog laten bijdroppe- appel in.; brauner -, knoestig klierkruid
o.; weisier -, water klierkruid o.; rolher
Vrounemantel, leeuwenvoet m.; - marseb len.
In. nachtelijke tocht, marsch In. geduNachtraumer, ( -roers, rrly. -nier) -, jodenkers v.; falscher -, tweebladerig
standelkruid o.; anieriianischer -, Amerende den nacht; -meister ni. opzichter n[. sf theetrawl er n➢ .
m. in eene smelterij of gieterij gedurende
Naehtreiben, (trieb nach, nach- rikaansche kernes of scharlakenbezie v.;
den nacht; -mensch m. witte moor, al- yelrieben) l^edr. ww. onr. nadrijven, na- dreibldltiger -, driebladerige nachtschabino In.; -mctle v. (Kath.) vroegmetten jagen, nazetten; jenzn. die Pferde -, ach de v.; 2. basella v., baselkruid o.; 3. belV. mv.; -mieder o. nachtlijfje o.; -moed
jagen; (Scheepv.) die hongen,ge--terna ladonna v.; 4. brandend meelkruid o.
Nacht-.scherben, (-bens, mv.
m. moord m. gedurende den nacht be- bliebenen Scheile -, voortduwen; 2.jenin.
-ben) m., Z. -loef; - schicht v. (Berges.)
gaan; motte v. mot v.; ni cke v. mug eine Gewlwohnheit -, navolgers, nadoen.
v.; 2. Z. Johannis/liege; -m-asilc v, nacht
Nachtreif, ( - (e) s, me. -e) in. nachttaak v., werktijd m, van 8 uur 's
,avondmuzlek , serenade v.;-m'iitz-,-muziek naehtrijh, nachtijzel rig.; - rei ?ter rit., Z. avonds tot 3 uur des morgens; - schietgier
ru . mijnwerker m. die, van 's avonds acht
chen (verkl.) o. wachtmutsje o.; -niiilze -rabe (2); -reise V. nachtreis v.
V. nachtmuts, slaapmuts v.; (fig.) stompNachtreten, (trat each, nachge- tot 's morgens drie uur werkt; -schieszen
zinnig mensch In .; -nebel m. nachtelijke treten) o. w w. oar., m. s.jrmn. -, loopen, nachtelijk schieten o.;-schlackenláuferrn.
nevel m.; (Gogh.) dagblindheid v., nacht - treden zoo als; it. naloopen, achterna (Giet.) arbeider m., die des nachts de
onderdoen voor; 2. bedr.-lopen;(fig.) metaalslakken opruimt; - schlager in. des
zien o.; -nelz o., Z. -gare; -n ymphe v.
nachts zingende of slaande nachtegaal;
nachtvlinder m.; 2. (gemeenz.) nacht ww. Trauben -, later treden.
lichtekooi, hoer v.
Nachtreter, -in, hij, zij, die ach - -schleicher in. nachtelijke stroopeg m.;
-lopster,
Nachtoben, (table noch, nachge- ter ieler. loopt; (fig.) navolger, nabootser ^-sc/gloss o. nachtslot o.; -schijt sselblame
wouds, philorr,eele v.; -affe m. muskus

- knecht m., Z. Baumknechl;-apm.; Z. Nachlaul.

-

-

-

lolbt) o. sv,, Ire. h. ten?n. -, narazen, ra - si., n,av)lr RIei V.

V. (1'I.) riachthaar:s, gele wederik v.;

Nar,.
-schmaus m. nachtelijk maal o.; -schmelzer m. (Giet.) gieter m., die des nachts
werkt; -schmellerling m. nachtvlinder nn.;
-schnabel m. zaadkraai v.; - scheur v., Z.
-angel; -schivalbe v. nachtzwaluw v.,
geitenmelker nl.; -schwãrmer m. nacht
nachtbraker m.; --in v. nacht -loper,
lichtekooi, hoer v.; -scliuwarz-lopster,
bijv. nw. zoo zwart als de nacht, pikdonker, koolzwart;(fig.)vreeselijk,verschrikkel ij k; -schwa lzer, --in, hij, zij, die in
den slaap spreekt; -schzveisz m. zweet o.
van den nacht; -sehen o. blindheid v. bij
dag, nachtzien o.; -seher m. nachtziende,
dagblinde m.; -selde v., - Bedel, -siedel
m. nachtherberg v.; 2. belasting v. in
plaats van herberg; -sichligkeil v., Z.

-cehen; -signal o., Z. -zeichen; -si/zen
o., Z. -arbeil; -silzee m. blokker m., Z.
-arbeiter; -sperling nl. zwarte mosch of
musch v.; -spinre V. nachtspin v.; -standchen o., Z. -music; - stellen o. (Jachtw.)
den ingang tiau het bosch gedurende den
nacht afsluiten; -stern m.'s nachts schijnende ster v.; -shtick o. (Gray., Schild.)
nachtstuk, nachtelijk tooneel o.; -sluhl
m. nachtstoel m., stilletje o.; --becken
m. pot m. uit den nachtstoel; —ring rn.
ring m. van den nachtstoel; - stonde v.
nachtelijk uur o.; —nzeiger rn wijzer in.
die des nachts den tijd aanwijst; -silnde
V. des nachts begane zonde v.; -lanz ni.
nachtdans m.; -telegraph m. nachttelegraaf m.; -that V. des nachts volbrachte
daad v.; (fig.) vreeselijke misdaad, gruweldaad v.; -lhau m. nachtdauw in.;
-lisch m. nachttafel v.; it. toilettafel,
kaptafel v.; -lopf m. kamerpot m.; -trunk

m. drank m. voor den nacht, slaapdrank
Ii.; -uhr v. nachtuurwerk o., nachthor
(voor maan of sterren), nurwij--loge.;
zer m. gedurende den nacht; - uurfort,
-unigeben, -urnuolkl bijv. nw. in duister
gehuld, door duisternisomgeven, ver--nis
borgen, verscholen; -viole v. nachtviol ier, geranium v.; 2. tweebladerig standelkruid o.; -vogel m., -vögelchen o. nacht
nachtvlinder m.; 2. Z. -fuller; 3.-vogel,
Z. -schae ármer; -ivache V. nachtwacht,
nachtwaker nn.; 2. nach twacht v.; 3.nachtwaken o.; -wachen o. nachtwaken v. mv.
--wachter m. nachtwacht, nachtwaker,
klepperman m.
,

Nachtwachter -horn, (-(e)s,
mv. -e of -hörner) o. nachtwakershoren
m.;-lied o.kleppermanslied,nachtwakerslied o.; - s limme v. nachtwákerssteni,
kleppermansstem v.; (lig.) eentonige,
zware stem v.
Naehtwamms, (-es, inv. -e) o.
nachtbuis o.; it. nachtmanteltje o.

Nachtwandeln, nachtwan

-wind m. des nachts waaiende wind in.; Nachwä1zen, (wallzte each, nach-wvurnz m. glimworm m.; -zeichen o. gewalzt) bedr. ww. jemn. eta'. -, achternachtsignaal, nachtsein, nachtteeen o.; na rollen.

-zeil v. nachttijd, nacht m.; bei —, des Nachwandel, (-s) m., z. m. lenachts, gedurende den nacht; -zeug o. ven, gedrag o. dat geregeld is naar een
nachtkleed o., nachtkleederen o. mv., ander, naleven, nakomen o., latere lenachtgewaad, nachtgoed o.; 2. nachtmuts, venswijze v.; 2. (Fin.) aftrekking, kor slaapmuts v.; -zuq in. nachtelijke tocht ting V.
Nachwandeln,
m.; (Jaclitw.) hekwerk o. om het wild
den uitgang uit het bosch te beletten;

-

dern,

nachwan-

(wande/te nadi, nachgeu'andelt

en wanderte nach, nachgeu-anderl) o.
-komst, ww., in. h. jemn. -, naloopera, nawandeNaehi ben, (table nach, nuclige- len, volgen; (lIg.) iems. voorbeeld vol
voetstappen drukken; den Ge--gen,irs.
ubt) o. ww., m. h. jemn. -, oefenen naar
het voorbeeld van; 2. later oefenen, na- boten Golfes -, naleven, nakomen, gehoorzanien.
oefenen.
Naehubung, (-era) v. naoefening, Nachwandler, in, hij, zij die
repetitie v,; 2. later volgen^Ieoefening v. iemand volgt; it. die zijn of haar gedrag
Naehurtheil, (-(e)s, mv. -e) o. regelt naar dat van een ander.
NcIchwanken, (w ankle nach,
later oordeel, later uitgesproken vonnis
nachyewanl,.t) o. ww., m. h. jenin. -,
o., eindvonnis, besluit o.
Nachurtheilen, (urtheilte nach, waggelend volgen, nawaggelen.
nachyeurllieilt) o. ww. oordeelen op de Nachwärmen, (warmte noch,
wijze van, blindelings oordeelen naar nachyeuwarnit) bedr. ww. later verwar
eens verwarmen.
-men,og
het oordeel van een ander; 3. later oor
Nachwässern, (wasserie nach,
-deln.
Naehvasall, ( - en,mv. - en) m., Z. nacligewusserrl) heil r. ww. Wiesen -, nog
eens bevochtigen; Sloch fische -, nog meer
Aftervusall.
Nachverni nfteln, (vernün fteltc weeken; Haringe -, nog meer ontzouten.
nach., nachvverniiri/lelt) o. ww., Z. nach- Naehwaten, (uwatete noch, nachgewatet) o. ww., m. h. jemn. -, nawallen,
grubeln.
Nachverwandte, ( n,rnv. n) m. in het water volgen.
Nachwatscheln, (watschelte
en (-n) V. afstammeling, nakomeling m.
each, nachgewatschell) o. wwv., m. h.
en v.
Nachverwandtschaft, v., z. jenin. -, als eerie eend nawaggelen, wagm. nakomelingschap v., nakomelingen gelend volgen.
Naehweh , (-(e)s, env. -e) o. nabem. en v. mv.
Nachverzollung,( en) v .(Hand rouw o.; (Heelk.) napijn, wee v.; (lig.)
bijkomende in- of uitvoerrechten o. mv. sinarte!ijke herinnering v.; (van den oor
treurig gevolg o., nawee v.; jede-log),
Naehwache, (-n) v. nawacht
Lust hat ihre -en, ieder vermaak heeft
tweede wacht v.
-zitsammenkunft v. nachtelijke bijeen

nachtelijke samenkomst v.

—

-

-

.)

-

,

Nachwachen, (wachte nach,nach- zijne naweeën.
Nachwehe, ( - n) v., Z. Nachweh.
jeucachl) o. ww., m. h. jemn. -, waken
Naehwehen, (twehle noch, nachna, bij het waken vervangen.
Na,chwachs, ( es, rev. e) ta. na- geweht) o. Ww., in. h. jemn. -, (van den
-

-

gewas o.
Nchwachsen, (wuchs nach,nachgewachsen) 2. o. ww. onr., ni. s. nagroei en, nog groeien; die Kinder wachsen den
Aeltern nach, kinderen worden even
groot als.
Nachw chter, ( - ters, mv. Ier)
m. tweede waker, volgende waker nl.
N%chwagen, gees, mv. -gen)
m. tweede wagen, bijwagen m.
Nachwagen (sich) , (wale nach,
nac/rgewagi) wed. wie. tiet wagen te vol
durven volgen.
-gen,
Nachwägen, (wog nach, nachgewogen) bedr. ww. oer. nawegen, herwegen, overwegen.
-

(-

wind), waaien achter; 2. bedr. ww.
Staub -, nawaaien.

Nachweichen, (wick noch, nachgewichen) o. ww. onr., m. h. wijken na;
(van een muur), nog neer afwijken; 2.
(weichle noch, nachgeweicht) o. ww. reg.
week worden, weeken; H. bedr. ww.
weeken, nog neer weeken.

Naehweide, (-n) v., Z. Nachhat.
Nachweiden, (weidete nach,nachgeweidet) o. ww. jemn. -, weiden na.

Nachwein,

(-(e)s, mv. -e) m., Z.

Treslerwein.

Naehweinen, (wcinte nach,nachgeweint) o. ww., in. s. jeinn. -, weenend
nazien, met weenende oogen nastaren;

Nachwáhlen, (wdhlte nach,nach- einero Verslorbenen -, beweenen, den

(nachtwandel/e, genochtwandelt-dern, gewahll) o. ww., m. h. kiezen naar het
en nachtwanderle, genachtwandert) o.ww. voorbeeld van; 2. bedr. ww. nakiezen,
slaapwandelaar zijn, in alen slaap opstaan later kiezen.
Nachwaise, (-n) v. nagelaten
en rondloopen.
Nacht wandler, wanderer, kind o., na den dood des vaders geboren
—in, slaapwandelaar m., slaapwande- kind o.
Nachwalzen, (w alzte nach, nachlaarster v.; -warmer m.. Z. Betlwdrmer;
-weibchen o. nachtwijfje o., heks v.;-wein gezvalzt) o. ww., m. h. walsen naar het
m. avondwijn m.; -Weiser m. (Zeew.) voorbeeld van, walsen op de manier van;
nachtwijzer ni.; -werk o., Z. -arbeit (2); 2. nawalsen, walsend volgen.
—
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Nac.

Nac.

dood betreuren van.

Nachweis, ( es, mv. e) m. in-

-

lichting, tijding, informatie v., bericht,
adres o.; 2. proef v.

Nachweise-amt,

(-amt(e)s,

m v.

-am/er) o. adreskantoor. kantoor o. waar
men allerlei inlichtingen kan krijgen;
-bibel v. bijbelregister, bijbelsch woordenboek o., -bitch o., Z. Nachweisungska-

lender,
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Nac.

Nac.

Nac.

Ngchweisen, (wies nach, nachgewiesen) o. ww. onr., m. h. jemn. mil dem
Finger -, nawijnen; 2. tine Stelle in einern
Ruche -, aanwijzen; ,jemn. einen Fehler -,
aanwijzen, onder het oog brengen; je?nn.

draaien; 3. wed. ww. sich -, al draaiende gezecht) o. ww., m. h. jernn. -, drinken,
volgen.
verteren op de wijze van; it. later verte
meer verteren dan het plan was. -ren,
Nachwinken, (winkle nach,nachgewinkl) bedr. WW. nawenken, iem. die Nachzehren, (zehrle noch, nachheengaat een wenk geven; 2. wenken om gez ehrl) o. ww., in. h. minder worden,
verteren.
etw. -, bewijzen, doen zien; it. inlichting te iolgen; 3. wenken op de wijze van.
geven, overtuigen van; sein Recht -, beNaehwinseln, (winselle nach, Nachzeichnen, (zeichnete nach,
wijzen; seinen Adel -, bewijs geven, be- nachgewinselt) o. ww., Z. nachivimniern. nachuezeiclinel) o. ww., m h. jernn. -,
wijzen inleveren van; einen Versrag -,
Nachwinter, ( Iers, niv. - ter) ni. teekenen op de wijze van; durck ein writ
nawinter, tweede winter ni., laatste da- Oct gelranchles Papier -, nateekenen,
doen teekenen.
overteekenen, doortrekken; it. Z. überNaehweiser, (-sers, mv. -ser) m. gen ni. mv. an den winter.
aanwijzer, wegwijzer, gids, leidsman ni.;
Nachwirbeln, (wirbelte each, gallern; 2. bedr. WW. eíne Zeichnung -,
(lig.) aanwijzer m.,aanwijzingsteeken o.; nochgewirbelt) o. ww., m. h. jemn. -, nateekenen, kopiëeren.
draaiend volgen; 2. draaien, rollen op de
-in V. waarzegster V.
Nachzeichner, (-ners, mv. -ner)
m. nateekenaar. kopiïst m.
Nachweisestube, (-n) v., Z. wijze van.
-

Naehwirken,. ( wirkte nach, nach-

Nachweiseamt.

Nachweisung,

(-en) v., Z. nach- ,geuwirlct) o. ww., m. h. (van een genees
nawerken. later werken; 1I.-midel),
weisen; 2. aanwijzing, verwijzing v.; 3.
(van een gezegde), aanhaling v.; 4. be- bedr. ww. Leinuwan^l -, maken, weven op
de wijze of naar het voorbeeld van; 2.
wijs o.; it. inlichting v.
Nachweisungs-anstalt, (-en) nog werken, later werken, weven.

Nachzeichnung,

( - en) v., Z.

nachzeichnen; 2. nagemaakte teekening,
nateeke hing, kopij V.

Nachzeigen, (zeigte noch, nachqe eipi) bedr. ww., Z. nachdeulen; 2. Z.
nachwreisen.

v., -bureau, (-s, mv. -s)o., Z.Nachwei- Nachwittern witlertenach,nach- Nachzeit, (-en) v. nawereld, toeseamt; -bibel v. concordans, bijbel m. gecvillerl) o. ww., m. h. elw. -, nasnuf- komst v., toekomstige tijd m.
Nachzeitigen, (zeitigie nach,
met aanwijzing der verschillende over- fëlen; (van nienschen), Z. nnachsrpiiren; 2.
eenstemde bijbelplaatsen; - kalender rn. onp. ww. es willed noch,het onweert nog, nachgezeitigi) bedr. ww. later rijp w or-

den, narijpen.
almanak m. met verschillende aanwij- het onweer duurt nog voort.
Naehwitz, ( - es) m., z. m. flauwe, Naehzerren, (zerrie nach, nachzingen; -zeichen o. aanwijzingsteeken,
ge<err•t) bedr. ww. jem. -, met geweld
aanhalingsteeken, verwijzingsteeken o. te laat te pas gebrachte aardigheid v.
Naehwolle, v.,z. m. nawol, tweede tot zich trekken, sleuren, steepen.
Naehwelt, v., z. m. nakomelingwol v.
Nachzeugen, (zeugle noch, nachschap v., nageslacht o.
Nachwerben, (warti nach, nach- Nachwollen, (wollie noch, nach- gezerigl) bedr. ww. later voortbrengen;
geworben) o. Ww. onr. um eiw. -, Z. gewolll) bedr. ww. onr. willen volgen, eira nachgezercgles Kind, later of nader hand geboren.
werben; 2. bedr. ww. Soldaten -, nog achterna willen.
Naehwort, (-(e)s, mv. -e of Nach- Naehziehen, (zog nach, nachgewerven, bijwerven, later werven.
Nachwerfen, (wart each, nachge- wórler) o. volgend woord, laatste woord zogen) bedr. ww. onr. nasleepen, na zich
trekken, rnedesleepen; etw. -, natrekken,
woren) o. ww. onr., m. h. jemn. -, na- o., slotwoord o.
werpen, werpen,gooien naar het voorbeeld' Nachwuchs, (-es, mv. Nach- namaken, nateekenen; Vieh -, fokken;
van; 2. bedr. ww. jemn. elw. -, nawerpen, wi chse) m. nagroeten, blijven groeien o.; die Erziehung -, trachten te verbeteren;
2. o. ww., in. h. jernn. in ein /remdes
nagooien, achternagooien; nochmehr Holz' 2. jonge, opkomend geslacht o.
Nachwuhlen, (uwf bite nach,nach- Land -, volgen; (Jachtw.) dent Wilde -,
-, bijgooien; it. nog gooien.
Nachwickeln, (wickelte nach, geu>uhlt) o. ww., in. h. jemn. -, woelen, natrekken, vervolgen; jemn. in ein Haus
nachgewickelt) o. ww., m. h. jemn. -,' wroeten op de wijze van; 2. in der Erde -, in hetzelfde huis zijn intrek nemen of
wikkelen, winden naar het voorbeeld van;' -, nawroeteu.
gaan wonen als; it. (van een pleister),
Naehwunseh , (-es, mv. Nach- natrekken, nog trekken, noch vocht tot
2. nog winden, nawikkelen.
Naehwiegen, (wiegtenach, nach- wunsche) m. tweede wensch, andere zich trekken.
wensch, latere wensch m.
Naehzins, (-es, mv. -en) m., Z.
geuwiegt) bedr. ww., Z. nachwagen.
Nachwiehern, (wieherte noch Nachwiinschen, (wunschie nach, G'allerzins.
nachgewiehert) o. ww., m. h. einero P/'er- nachgew unscht) o. ww., ni. h. jenrn. -, Nachzinsen, (zinsle nach, nachde -, nahinneken, hinneken als; 2. hinne- nawenschen, deuzelfden wensch doen gezrnst) bedr. ww. later de belasting beals; 2. bedr. ww. jemn. etw. -, nawen - talen; 2. opgeld betalen, buitengewone
kend volgen.
belasting betalen.
Naehwille, ( -ns, mv. -n) m. latere schen.
wil, veranderde wil m.;(in een testament)
Nachwurgen, (wiirgle nach,nach- Naehzirkeln,(zirkelte nach,nachbijvoegsel, codicil o.
gewiirgt) bedr. ww. later wurgen of wor- gezirkeli) bedr. W w. met den passer namaken, nacirkelen; it. (fig.) roet de uiterNachwimmeln, (wimmelle each, gen: 2. niet moeite inslikken.
Nachzahlen, (zahlte nach, nach- ste nauwkeurigheid namaken.
nachgewimmeli) o. ww., m. h. nawemelen,
gezahlt) bedr. ww. later betalen; 2. bij- Naeh zisehei1)n, (zilch (el) te reach,
in menigte volgen.
nachgezisch(el)t) o. ww., m. Ir. nafluiNachwimmern, (wimmerte nach, betalen, het restant betalen.
nachgewimnzert) o. ww., m. h. jemn. -, Nachzah1en, (zahlle nach, nach- ten, fluiten op de wijze 'van; 2. fluitende
naklagen, iems. geklaag nabootsen; 2. gezahlt) bedr. ww. natellen, overtellen, (ver)volgen.
einem Verstorbenen -, beweenen, treuren nog eens tellen.
Nachzittern, (zitlerte ríach,nachNaehzähler, ( -Iers, mv. -Ier) m. gezillert) o. ww., m. h. later sidderen,
om: 3. al klagende volgen.
Naehwind, (-(e)s, mv. -e) m. nateller, naziener m. eerier rekening; beven; 2. bevend of sidderend volgen.
Naehzotteln, (zollelle nach,nachgunstige wind, wind in., die achter & (Bergw.) opzichter m., die met het nagezollell) o. ww., m. h. jemn. -, nasukwaait; 2. wind m., die later opgesto- tellen belast is.
Nachzaubern, (zauberte nach, kelen, achternasukkelen.
ken is.
Nachwinden, (wand nach, nach- nachgezaubert) o. WW., m. h. jemn. -, na
Naehzueht, (-en) v. (van bijen),
wijze van; 2.-tovern, pd nazwerm, laatste zwerm m.; (van vee),
gewunden) o. ww. onr., m. h. (van den
wind) onp. ww. nog waaien; es windete bedr. ww. etw. -, door tooverij voort- gul zvr -, goed om te fokken.
Naehzug, ( - zug(e)s, mv. - züge)
nach, het waaide nog, het bleef waaien; brengen.
Naehzeehe, (-n) v. nagelag, over- m., Z. naehziehcen; tweede verzending,
it. de wind stak later op; 2. bedr. ww.
nazending v.; 2. gevolg o., staart, nasnit der Winde -, met het windas winden gela g o.
Naehzeehen, (zechte noch, nach- sleep m.; (van het leger), achterhoede
naar; it. nawinden, later winden, later
,

,

Nad.

Nad.

ben; ich sass wie auf -n, ik zat als op
heete kolen; (Volkst.) Jeder - einen Fa^len ein[àdeln, voor alles raad weten,
Dveral eene mouw aan weten te passen;
(fig.) es ist mit der beiszen - gendht, er
is vluchtig overheen geloopen; (Pl.) -n,
(van denneboomen), naaldvormig toeloopende bladeren o. inv.; (Nat bist.)
horenscahelp v. riet zeer kleine inkepingen.
Nadel -arbeit, (-en) v.naaldwerk,
borduurwerk, met de naald vervaardigd
werk o.; -baum m. naaldhoutboom,pijnboom, denneboom m.; -bereit bijv. nw.
(Lakenes.) tot verdere bewerking door]
den kleermaker kant en klaar; -binse v.'
naaldriet o.; -blaft o. naaldblad, dennegnon m.
Naeken -band, (-band(e)s, rnv. blad o.; -blritterig bijv. nw.dennebladerig;
-bander) o. (Ontlk.) bandspier V. van -blei(stuck) o. stuk lood o. in een spel
-brie/ m. brief in. naallen of-denkus;
den nek; -blutader v. nekader, halsader v.
spelden; -bruch o. pak o. naalden of
Nackend , bijv. nw., Z. nackt.
Naeken -druse, (-n) v . halsklier spelden; -buchse v. (verkl. -biichschen o.)
v.; -gegend v. halsstreek v.; -grube v. naaldenkoker Iii.; -draht m. speldendraad
halskuil v., halskuiltje o.; -haar o. nek o.; -druse v., Z. Spieszdruse; -er. 0.
nekhaar o.; -lach o. (van-hareno.mv, naaldvormig erts o.; -[abrik v. spel
naaldenfabriek v.; -leder v.-denfabrik,
den walvisch), neusgat o.; -musket nl.!
(Ontlk.) halsspier v.; -nerve m. halsze stangveer v.; -feile v. naaldenvijl v.;
nuw v.; -pulsader v., Z. -schlagader; (Goudsm.) ronde vijl v. met scharnier- schenkel m. (Wijng.) wijnrank v. tot roeven; 2. (Nat. lust.) rasp v.; -fisch
daar waar men den wijnstok afsnijdt; m. Z. HornFisch; 2. naaldvisch m., zee-schlag m. slag m. op den nek; 2. (fig.) naald v.; -förmig bijv. nw. naaldvormig,
krenking, onverdiende beleediging, laag- dun, puntig als eene naald; -geld o. spel
zakgeld o.;-dengl,spuitjo.;
heid v., laster m.; —ader v. halsslag ader v.; -walst v. nekvlecht v., opge- -gras o. ahorn m. van de Alpen; -grund
kruld haar o., chignon m.; -zitzenniuskel m. (Zeew.) bodem in. met puntige schel
-haber of -ha [er nl. prieingras o.;-pen;
m. halsspier v., die van de luchtpijpswervelen naar het tepelvormig uitsteek -hailer m. (Heelk.) stelletje o. om de
slaapbeen loopt; -zweig rn.-selvanht hechtnaald te houden;-hecht m.,Z. Hornhecht; -holz o. naaldhout o.; 2. bosch o.
tak m. van de halsader.
Nackisch, ( -er, am meisten) bijv. van pijn- of derneboomen; -kerbel m.
en b. (gemeenz.) grappig, grillig, vroo- Venuskam m.; 2. kleine leeuwenvoet
m.; - kissen o. (verkl. -kisschen o.) naallijk, luimig, kluchtig.
Naokt, bijv. en b.naakt,origekleed, denkussen, speldenkussen o., spelden
o., - k(n)opt in. speldekop,-kusentj
onbekleed, bloot, kaal; jem. - ausziehen,
naakt uitgekleeden, van alles berooven; speldeknop in.; —schneider m. (Speld.)
(Gray.) -e Gestalt, naakte figuur, naakt- koppenmaker in.; -kolbenmoos o. stanheid v.; die -en kleiden, de naakten klee- genmos o.; -kram m.naalden en spelden den; (fig.) mager, arm, onbeschut; den winkel m.; -kramer in. naaldenkoopman,
-en kann man nichts ausziehen, waar niet speldenkoopnian m.; -krant o., Z. -kerisverliest de keizer zijn recht; -e Schlange, bel; -loch o., Z. -öhr; -móhre v., Z. -kerblindslaag v.; (PI.) mit -en Samen, riet bel (2); -mi hie v., Z. -fabrik.
Nadeln, nädeln, (nadelle, gena
naakte of blootliggende zaden; -e Felder,
naakt, kaal, dor, onvruchtbaar, onbe- delt, en nadelle, genadelt) o. ww., m. ia
bouwd; -armig bijv. nw. met naakte ar met spelden voorzien, met spelden vast•
-beinig bijv. nw. met naakte bee--men; steken; 2. (Schoerirn.) de voering aan th
zool vastnaaien; (flandsch.) twee stuk.
nen.
Nackte, (-n) o. (Schild., Gray.) ken aan elk. naaien.
Nadel-chr, (-(e)s, mv. -e) o. ooi
naaktheid v., naakte o.
Naektheit, V. naaktheid v., onge- o. van de naald; -papiero. kardoespapier
kleed zijn o.; (fig.) armoede, weerloos - o.; - schaft v. speld v.; -schrcecke v., Z
Schraubenschnecke; -schwanz m. eend v
heid v.
Nackt - kiemer, - mers,mv.-mer) met langen staart; -scorpion m. naald.
m. visch ni. met naakte kieuwen; -u'ur- vormige schorpioen m.; - spatic m. naald.
mer m. mv. wormen in. mv. met kale spaath o.; - spitte V. punt v. van de naald
speldepunt v.; -staub m. speldenvijlse
huid.
Nadel, (-n) v. (verkl. Nhdelchen o.) o.; -sleckerin v. zij die de spelden op di
naald, speld v.; (Gray.) graveernaald, brieven steekt; -stein m. naaldzeolith m.
stift v., Z. Strick-, Steek -, Schnür-; (in 2. rutiliet m.; -such m. steek, naaldehet geweerslot), stang v.; etw. mit -n steek m., speldeprik m.; -strew o. strooianslecken, met spelden vaststeken; (fig.) sel o. van dennebladeren; -wacht v.haaretw. bei jemn. auf der - haben, iets met vormig rietgras o.; -wanze v., Z. P furem. te verrekenen, aan den stok heb- venrvamw :e; -werk o., Z. -arbeit; - misklei

v.; (Sp.) natrek m.; (Spoores.) volgende
trein, te late trein, natrein m.
Naehzi gier, ( -Iers, mv. -Ier) m.
(Krijgsw.) achterblijver, strooper m.
Nacken, (-s, mv. Nacken) in. nek,
hals m.; it. rug m.; jem. au[dem - haben,
op zijn nek, op zijne schouders dragen;
(fig.) jemn. auf dem - liegen, iem. tot
last zijn; it. op de hielen zitten; den Arbeitern au[ dem - sitzen, op de handen
kijken; den Schelm im - haben, een doortrapte schelrri zijn; jemn. den - beugen,
iems. nek buigen, iems. stijlhoofdigheid
breken; starrer -, stijfkop, stijfhoofdige
m.; 2. (van vrouwen), opgekruld of opgemaakt haar o., nekvlecht v., chi-

-

(
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n. (Nat. bist.) naaldhoutworm m.;
• wurm m. naald worm m.; -zinners o.
zristalvormig tinoxyde o.
Nadir, ( - s, rnv. - s) m. voetpunt,
iadir o.
Nadler, (-s, +nv. Nadler) m., -in,
-nen) v. naaldenmaker, speldenmaker
n., naaldenrnaakster, speldenmaakster
i.; - handwerk o. naaldemmnaken, spelden naken o.; -kunst v. speldenmakerskunst,
iaaldenmakerskunst v.; -waare v. kleine
jzerwaar v.
Nadling , (-(e)s, mv. -e) m. naald
^n draad ni.

Nagekäfer, ( Iers, rnv. Ier) m.
-

-

(Nat. Bist..) spitsmuil m. (een visch.)
Nagel, (-s, mv. Nigel) m. nagel
in.; einen - lang, ter lengte van een nagel (van een vinger); (fig.) nicht eines
-s gros z of breit, geen nagel breed, niemendal, volstrekt niets; 1I. (-s, mv. Nagel) o. (van een bloemblad), nagel in.,
benedendeel o.; (Oogh.) Z. Nagel fell; 111.
nagel, spijker in., pin of pen v.; hólzerner -, houten nagel, houten pin; mit
hólzernen Nagein befestigen., pinnen of
pennen; einer vernagelten IKanone den wieder herausziehen, den nagel, spijker,
bout m. &; (Zeew.) holzener -, keernagel m., pin V. aan de buitenhuid van een
schip; eiserner -, nagel, spijker, bout
m.; (fig.) etw. an den - hdngen, zich niet
meer bezig houden met, aan den kapstok
hangen; it. einen - haben, een hoogen
dunk hebben; den - auf den Kopf treffen,
den spijker op Glen kop slaan; sic haben
den - auf den Kopf getroffen, gij hebt den
spijker op den kop geslagen, dat is het
juist,
Nagel-bank , (-banke) v. ruif v.
niet nagels om het paard aan vast te zet
-bein o. (Ontlk.) traanbeer) o.;-ten;
-blume v. nagelbloem, anjelier v.; -blicthe
V. (gemeenz.) witte plek V. op den vingernagel: -bohrer m. spijkerboor v.;
-braun of -farbig bijv. nw. nagelkleurig,
ijzergrijs; - barste v. nagelborstel m.
N ►ge1chen, (verkl.) o. nageltje a.,
it. spijkertje, boutje o.; (Pl.) kruidnagel m.

Nageldoeke, ( - n) v. aambeeld o.
om den kop van den grooten spijker te
smeden.
Nagelein, (verkl.) o., Z. Nágelchen; 2. (Kookk.)kruidnagel rn.;(Tu:nb.)
anjelier v.
Nagelein-baum, baum(e)s,mv.
-bdume) m. kruidnagelboom m.; 2. seringeboom m.;it.jasnmijnstruik m.;-blame,
-bldthe v., Z. Nagelblume &; -gras o.
vingervormig rietgras o.; Z. anjeliervormige bies v.; 3. zandanjelier v.; -holz o.,
L. Nelkenrinde; -kop! m.. Z. Gewurznelke; -kraut o. benedictenkruid o.; 2. Z.
Nagelkraut (3. 4. 5); -kuppe V. nagelkop
m.; -nuss V. noot v. van Madagascar;
-rose v., Z. Kornraden; -schwiele v., Z.
-gras(2);-schwamm m.,Z.Nagelscïtwamnz;
-wurzel v., Z. -kraut (1); - .zeeher m., Z.
Nagelzieher.
(-

Nligeleisen, ( sens, mv. sen) o.
-

-

wal in. om de koppen aan de spijkers te
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maken; 2. ijzer o,, dat geschikt is voos
nagels, houten en spijkers.
Na,geler, (-s, mv. Nageler) m. hij,
die een spijker inslaat;2. spijkersmid,nagelsmid m.
Nagel - erz, ( - es, mv. - e) o. rood
ijzererts o.; -[abrik v. spijkerfabriek v.:
-fell o, vel, vlies o. over den oogappel:
(Vees.) vliezige uitwas m. in den oog
-fels m., Z. - fiuhe; -[est bijv. nw.-hoek;
gespijkerd, spijkervast; niet- and —,
kram en spijkervast; -fleck in., Z. -bluthe; -/luhe v. (Delfst.) uit puin en gruis,
klei en jaspis verbonden rotssoort v.:
-/fuss m. of -geschu-ur o. nagelzweer.
fijt v.; it. zweer V. in den hoek van
het oog; -form v. nagelvorm, spijker
- fórmiq bijv. nw. nagel' ormig.-vorm.;
spijkervormig; 2. knotsvormig; - /'rrgung
V. samenvoeging, invoeging v. der beenderen; -plied o. vingerlid, teerlid, koot
-hagel m. (Art.) kort gehakt lood.-jeo.;
ijzer o., hagel m., schrot o.; -hatnnrer
mn. spijkermakerij v.; - handel, -handler
m., Z. -kram, - kramer; -heisz bijv. nw.
heet uit (le pan: -herz o. stekelige hartmossel v.;-knpf m. spijkerkop m.;—spalk
m. kalkachtig spaath o. met spijkerkop; -korb m. spijkermand v.; -kram m.
spijker winkel m.; 2. spijkerhandel m.:
- kramer m. spijkerhandelaar m.; - krat,!
o. strandkruid o.; 2. fijt.kruid, havikskruid o.; 3. muizenoor o.; 4. kleine pimpernel v.; 5. lentet^Inempje o.: -kuppe v.,
Z. - kop[; -lach o. (Timm.) spijkergat o.:
-maal o. teeleen o. waar een spijker gezeteli heeft; -mage v. bloedverwante v.
van moeder szijde, v erre bloedverwant m.;
-muschel v. scheede, messcheede v.; 2.

Z. Riesenmuschel.
Ne,ge1n, (nagelte, genagell) bede.
ww. vastspijkeren, nagelen; 2. Z. annageln; 3. (Nat. hist.) genagelt, van nagels
voorzien.
Nagel - neu, bij v.nw. splinterniennw ,
nagelnieuw, geheel nieuw; -probe v. (gemeenz.) laatste droppel m. wijn op den
nagel; av f die —, aal den Nagel trinken.
die -- machen, den laatsten droppel uit
leegdrinken; -rand m. rand m.-drinke,
om den nagel; -roche ni. spijkerrog m.;
- sarder m. sardonixsteen ui.; -schere v.
nat;elschaarv.;-schnmied m.spijkersrnid ni.:
-schmiede V. spijkersmederij v.;-schnecke
V. Herkulesknots v.; -schneider m. hij die
houten pinnen maakt of snijdt; - sehnilz
m. nagelsnijdsel o.; - schrift v. (Drukk.)
nagelvormige letters v. mv.; -schrote v.
aambeeld o. om spijkers te bewerken;
-schwamm m. nagelzwam o.; 2. eetbare
bladzwam o.; -stein m. onixsteen m.;
-siroh o. nij(d)nagel m.; -laschev. hoefsmidszak m.; -ihiere o. mv. nagels heb
dieren o. mv.; -werk o. traliewerk,-bend
spijkerwerk o.; -Wurzel v. nagelwortel,
wortel m. der nagels; 2. nijdnagel m.:
-rvurz v., Z. -strak; -zange v. spijkertang,
nijptang v.; -zieher m. (Leid.) eidek kerstang, nijptang v.; - zwang m. dwang
pijn v. door nij(d)nagels ver -nagelm.;2
-orzakt.

Nagelmaul, (-nmaul(e)s,mv.-mau-

Nah.

Nah.

ler) o. tot knagen geschikte mond of bek

Nighen, (náhle, genitht) o. ww., m.
h. en bedr. ww. naaien, aan elk. naaien;
geiráhte Arbeit, naaiwerk o.; (Zeew.) eine
BloeGrolle -, hechten, naaien, aanslaan.
NáhE,r, (-s, mv. Náher) m., —in,
(-nra) v. maaier m., naaister v.
Nherei, ( - en) v. naaien o.; 2.
naaiwerk o.

m.: 2. (Nat. luist.) zeebaars m.
Nagen, (nag/c, genagt) o. ruw., rn.
h. en bedr. ww. knagen, kriabbelen,klu iven, langzamerhand vernielen; an eta'. -,
knagen aan, knabbelen i^an; -d, knagend,
bedervend,vernieleud;(fig.)- der Schnierz,
knagende pijn; -es Geirissen, knagen(],
kloppend; - der 11"vrmn, knagende worm;
(Volkst.) er hat weder zu.. noch zu bei tzen, hij is doodarm, zoo aria als Job.
Nager, (-s, rnv. ]Vager) m knager

N^herkáufer, — in, hij, zij, die
liet recht tot benadering heeft of uit -

Ui., knaagdier 0.

oefent.

Naher -geltung, v., -kauf, m.,
- recht, n. recht o. van benadering.

Nage—thier, (-(e)s, mv. -e) o.
N ,kern, ( náherie, genáhert) bedr.
knaagdier o.; -rrzrrnt m. knagende worm ww. naderbij schuiven, naderbij brengen,
in.; (fig.) verdriet o., kommer m., wroe- naderbij rukken; 2. wed. ww. sich river
Person of Sache -, naderbij gaan, nader
ging v.
Nagyaerz, (-es, ml . -e) o., Z. komen, naderen; Il. o. zelfst. naderen
lila lle,er..
o., nalering v.; (Wish.) benadering v.
Ná,h-art, (-en) V. wijze v. van Nahesaulig , bi j v. en b. twee zuinaaien, borduren &; -beulel ni. werkzak len lik van eik. staande.
m.; -breit o., Z. -klolfen; -drab! m. (Pap.)
Nah — gare, (-(e)s, mv. -e) o. naai metalen roede V. over de koperdraden garen o.; (Zeees.) rnarlgaren o.; - kasten
gy m. (verkl. -kaste/ten o.) naaikistje o.,
^Ier r►apiervornnen.
Nah(e) , (naher, ni chst) bijv. en b. naaidoos v.; - kissen (verki. - kis,r'hen) o .
nabij, dichtbij, nabijgelegen, na, nal ► u- naaikassen, naaikussentje o.; -klote m.
rig; r Orl , Garten, naburig, dichtbij (Zad.) knieplank, naaiplank v.; -I,.orb m.
zijnde; -r Weg, na, kort; - bei mir, dicht (ver'kl. -lórbehen o.) naaimand v., iiaaihij vrij; - bei einander sein, dicht bij elk. rnandje o.; -kunst v. vaarkunst, kunst v.
lijn, niet ver van elk. verwijderdzijn: om te naaien.
- an eipander stellen, dicht bij elk. zet
Nahl, (-en) v. schoenmakersels v.
'iiaher bringen, seizen, rocken, aan -ten;
n v., Z. - kasten.
Nah -lade
naderbij schuiven, zetten; -,-schuiven,
Nahling , (-(e)s, mv. -e) m. in de
naher kommen, naeieren; (lig,) um der naal^I geregen draai ni.
Sache ndher zit kommen, om nader of+ cie
Nah-madchen, o. naaimeisje o .;
zaak te komen; jemn. zu - beten, belee- - nadal v. naainaald v.; (;\at. bist) naald
(liren, krenken, kwetsen, te na komen;
m.; -/)rilt m. !essenaar in. met naai -visch
(gemeeuz.) eiher Sache zu - reden, on-rahni(en) nr. bordtiurraani,naai--kusen;
gunstig
nstig spr eken over: es gehl ntir -,sehr -, raam o.; -pelf m . naairing, open v i n ger het gaat prij na aan het hart, het doet mij boel m.
leed; 2. (van den tij d ),nabïj,dichlhij,or
Náhr en, (ndhrle , genáhrt) bedr. en
handen, niet ver af; die Zeil it -, is nabij; a. ww. voeden, spijzen, onderliou^ien, ondem lVirnter -, op de k^ ► nrst van den win- ^lerstarid geven, voedend of voedzaam
ter; ich war - dabei, daran es ihni za zijn; das Feuer -, (van hout), onderhou
sagen, het scheelde weinig of ik had het
aanhouden; Leiden.'cha[ien -, voe--(len,
item gezegd, ik was op liet punt van; 3. ^len, versterken; -d, Z. nahrhuu f!; -der
(van betreki:ing), -r 1'eru andler, bloer!- S/7, voedend sap; 2. wed. ww. sich -,
t'erwant in. in eersten of tweeden graad; zich voeden, in zijn onderhoud voorzien,
-e Ver-wandscha fl, bloedverwantschap v.; bestaan, zijn brood verdiernen; sick kïnierr i.tt mein se/ir -r Freund, Be•kannler, nierlich -, een kommerlijk leven leiden;
hij is een mijner intieme vrienden of lie- sick mit Hof[nungen -, de hoop koeste kenden, ik ben zeer nauw mei, Item be- ren.
vriend, bekend; nalier mit jemn. bekannt
N ,firer, ( - s., mv. .Nuhrer ) m., — in,
overden, nader, meer van nabij &; etui. ( - nrrn) o., Z. Erndhrer 44.
aáhern Kuti[es of naher geben, goedKooNahrhaft, ( er, est) bijv. en b.
rcr geven, voor lageren prij verkoopen; (van spijzen), voedend, voedzaam, stevig;
las Nahere, die naheren Unistiinde, na- (van soep), krachtig; (van geneesmiddeJere omstandigheden.
len, sappen &), voedend, versterkend;
Nahe, (-n) v. nabijheid , nabur ig (fig.) -er Ort, plaats v., waar men zijn
nabuurschap, buurt v., omtrek nl .,-ied, brood verdienen kan; -es handwerk, voortrustreken v. mv.; er wo/int hiel in der -, Jeelig, winstgevend.
lij woont hier in de buurt, hier in den
Nahrgeschäft, ( - (e)s, mv. - e) o.
)intrek, hier dichtbij; 2. (wat den tipt voeding v., voedingsproces o.
aangaat), nabij zijn o.; (fig.) in der - beNá.hrhaftigkeit, v., z. m. voed rachten, van nabij bezien; - der Ver Naamheid, verster kende kracht v.
bloedverwantschap v.; - der-vandsch/'!,
Náh— riemen, ( mens, mv. - men)
F'reundscha%l, intiemiteit V.
m. naairiem ni.; (Zad.) spanriem m.;
Nahehin, bijti . ongeveer, omtrent, -rinq m. naairing m.
nagenoeg, Z. nahe.
Nahrkraft, ( krá/'le) v. voedende
N,hemädchen, o. naaimeisje o. dracht, voetlende stof v.
Nahen, (nakie, genaht) o. en wed. Nahrlich, ( -er, -st) bijv. nw. (van
:ene betrekking), voordeelig, genoeg opvw. sich -, naderen, naderbij komen.
,

,

-

,

-

-

-

-

Nali.

Na In.

Nam

leverende om van te leven; it. es reicht
- zu, het is nauwelijks genoeg om van te
leven; -er Mann, huishoudelijk; -leben,
armzalig, kommerlijk, behoeftig, sober;
-e Zeil, dure tijd.
Náhrling, ( - (e)s, mv. - e) m. pleegkind o., zuigeling m.; 2.kostgauger,kwee-
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waterslangetjes o. mv.

Nahrung, ( - en) v. voeding v.,voedsel, onderhoud o., voedende kracht v.,
voedend sap o.; - zu sick nekenen, voedsel gebruiken; -geben, Z. nahren; (lig.)
onderhoud o., middelen o. mv. van bestaan; seiner - nachgehen, zijne zaken
uitoefenen, zijn ambacht uitoefenen; das l
Holz gibt dens Feuer -, onderhoudt het
vuur, geeft liet vuur voedsel; alles dient
seiner Iiosheit zur -, alles dient om & te
vermeerderen; 2. ambacht o., bezigheid,

Nary, ( -er, -st) bijv. en b. ongekunsteld, oprecht, openhartig, naief.
Naivit4t, v., Z. m., natuurlijkheid,
ongekunsteldheid, ongemaaktheid, ongedwongenheid, naiveteit V.
Najade, ( - n) v. waternimf, najade

schop in naam, titelair-bisschop m.;
-christ m. naanichristen m.; -deutung v.
verklaring, afleiding v. van een naam of
van een zelfstandig naamwoord; -erkldr ung v. verklaring v.van den naam; - first
m. zvrakke,onbeduidende vorst, vorst m.
in naam; -geber, —in, naamgever, m.,
naamgeefster v.. hij, zij die een naam
geeft; -gebung V. geven o. van een naam,
bena m ing v.; -gedicht o. naamgedicht,
gedicht o. waarvan de beginletters der
versregels een naam vormen, acrostichon
o.; -gefahrte, -genoss in. naamgenoot m.;
-held m. held m. in naam; -kaiser m.
naamkeizer, keizer m. in naam; -kónig
m. koning m. in raam, Z. - furst; -lehn o.
Z. -wechsel (?); - leiher m. hij die zijn
naam ergens toe leent; -lisle v. naamlijst,
lijst v. der namen; -los bijv. nw. zonder
naam, naamloos; 2. ongenoemd, onbekend, anoniem; (fig.) (van pijnen), eindeloos, onbeschrijfelijk; -losigkeit v. onbekendheid v., ongenoemd zijn o., anonimiteit v.; - naeier m. (w.i. gebr.) Z.
- trager; -milde v. verzachting v. van een
gezegde, verzachtende, verschoonende
uitdrukking v.; - penner m. naniennoemer, noemer m.; -rdlhsel o. naamraadsel
o.; -register o. naamlijst v., register o.
van namen; -reich bijv. nw. rijk in namen, verschillende namen dragende;
-reihe v. reeks v. van namen; -ruff in.
roepen o. bij den naam, appel o.;-schander m. lasteraar m.; -schdndung v. laste
-ring,eov.
Namensfest, ( - es,mv. - e) o.naam-

V.; (Nat. bist.,) waterslangetje o.

feest o.

keling m.

Nahrlos, bijv. en b. (van spijzen),
niet voedzaam, niet voedend, armzalig,
slap; it. dor, onvruchtbaar; 2. ondank
-e Zeilen, dure, nare tijden; (fá.)-bar;
-er Ott, plaats waar niets te verdienen
is; -eJahreszeil,sla ppe jaargetijde, waarin
niet veel te verdienen is.

-vorschrifi v. leefregel m. omtrent de
voeding; -tvaare v. eetwaar v.; -zwelg rn.
tak m. van bestaan, tak m. van onderhond.
N,hrvater, ( - voters, mv. - vater)
m. voedstervnder m., Z. Pflegevater.
Nbh — sehraube, ( - n) v. schroef
V. aai) een speldenkussen; - schele v.
naaischool v.; -seide v. naaizijde v.;
-slube v. naaikamer; -slunde v. onderricht o., les v. in liet naaien; 2. naaiuur o.
Naht, (Nahte) v. & Z. Nath. c.
Nah— taschchen, (verkl.) o.
naaizakje, werkzakje o.; -tisch m. naai -

Nahrlosigkeit, v. toestand m. tafel, werktafel v.
Nahterei, (-en) v., Z. Nöherei.
van eene plaats, waar niets te verdienen
is; 2. broodeloosheid v.; it. onvoedzaamNahthaken, (-hens, mv. -ken) m.
hontwerkerstang v.; -nadel v., Z. NV hheid v.
Nhr-mittel, ( tets, mv . tel) o. nadel; - presenning v. strookje o. linnen
voedirngsmiddel, middel o. van bestaan: over (Ie gebreeunvde voegen.
Nahung, ( en) v. (Zeew.) van een
- muller v. pleegmoeder, zoogmoeder,min,
blok), kruissjorring, naaiing v.; it. ver
zoogster V.
oorsen aan de touweinden-bindgv.er
Nt,hrsaft, ( sa/'tes, mv. sa`le) m.
door ander touwwerk o.
voelend sap o., chijl V.
Nuh —zeug, (-(e)s, mv. -e) o.naaiNahrsam, bijv. nw., Z. nahrha jt.
-

-

-

-

-

Nahrstand , (

-

stand(e)s,mv. - stan-

gereedschap o.; 2. naaldenkoker m., Z.

de) m. arbeidersstand, werkende stand m. - kasten; -zcvirn m. naaigaren o.

Nahrstoff, ( - (e)s, niv. - e) m., Z.

broodwinning v., beroep o.; - treiben,een

ambacht uitoefenen; er hat -, zijne zaken
gaan gout; es isl keine - ara diesern Orle,
er is niet veel handel, er gaat niet veel
om op &; 3. land, goed, veld o., akker
m., huis o. dat in de kosten van onder
voorziet.
-houd
Nahrungs - brei, ( - (e) s, mv. - e)
ill. spijspap, chijl v.; -fleisz ni. nijver
industrie v.; -,geld o. geld o. voor-heid,
voedsel, voor het onderhoud; 2. Z.-steuer;
3. Gewverbesteuer; -karat m. spijskanaal
o.; -los bijv. nw., Z. nahrlos; - mangel rsi.
gebrek o. aan voedsel, levensmiddelen of
onderhond; it. honger m.; -milch v.chijl
v., maagsap, melksap o.; -midel o. levens
voedsel o., mid--midel,vongs
del o. van bestaan.

Naiden, v. mv. waterwormpjes,

Namenspiel, (-(e)s, mv. -e) o.

Name(n) , ( - ns, mv. - n) m. naam,
m., benaming v.; (Spraakk.) ztt/'dlliger
-, als zelfstandig gebruikt bijvoeglijk
naamwoord o.;Haupt -,zelfstandig naam woord o.; unler frentdemm - n reisent, onder
vreemden naam, incognito reizen; ich
kenne ihn blos dens -n each, ik ken hem
tilechts bij naam; eieer -ns Peter, zekere
Pieter, iem. met name Pieter; Fr iedrich .
der zcveite dieses -ns, de tweede van
dien naam; (fig.) naam, schijn m., ma•ker o.; ooien dens -n der Freundschaft,
onder den schijn van; seinen -it zu the.
hergeben, zijn naam aan iets leenera; ich
mag den -n nicht liaben, doss ', ik vii
glen naam niet hebben; 2. roep, naam,
(roede naam m., eer v., aanzien, gezag o.,
volnacht v.; sick einen grossen -n ercverben, een goeden naam krijgen; der
gate -, de goede naam, beroemdheid v.;
jemn. um seinen guten -n bringen, iem.
zijn goeden praam benemen; einen übeln,

Nahrungsprossend, bijv.v. n w.

scijlechten -n huben, een slechten name

vruclrtdrgeud, ou,lerhoud. verschaffend.
Nahrungs - quelle, ( - n) v. bron
V. van bestaan, nuldel o. van onderhoud; -saft V. voedend sap, voedzaam
sap o.; (Uritlk.) Z. Nahrs(tfl; -surge v.
zorg v. voor tiet levensonderhoud; die
---ra drCcicen ihn hart, hij is met zorgen
overladen; mit ---n OmpTen, een kornmerlijk leven lijden; - sleeen v. belasting
V. opp tiet verbruik, belasting v. op de
nering, patent o.; -slof m. voedende
zelfstandigheid v., voedend beginsel o.;

hebben; jein. seinen ehrlichen -in ïvie^lergeben, iern. in zijne eer herstellen; ira
-n des Kónigs. in naam des Konings; in
seinem -n, in zijn naam, op zijn gezag;
inn -n des Richters, in naam van, van vege
den rechter; in Gottes -n, in Gods naare;
it. hetzij zoo!, welnu dan!; gehe, seise in
Golles -n, (gerneenz.) ga reet God!, vaar wel!; 3. (Rak.) aanwijzer, exponent ni.
Namen —buch, (-bucle(e)s, mv.
-bucker) o., Z. -lisle, Abcbuch; -bild o.
figuurlijke benaming v.; - bischol' m. bis-

nameuspel o.

Namens - tag, ( - es, mv. - e) m.
naaindag m., Z. -jest; -zeg in. naamcijI'er o., naamteekening v., ineengetrokken
naamletters v. mv.
Namentausch, (-lausches, mv.
-tdusche) m., Z. Namenwvechsel.
Nainentlieh, bijv . en b . bij name,
reet naam aangewezen, namelijk; -e Anzeige, aanwijzing V. met naam; - isl das
der and der, het is namelijk die en die;
aufrufen, bij naam roepen; - bedingen,
uitdrukkelijk.
Nainenträger, (-gers, mv. -gee)
m.( Hand.) naacndrager,procuratiehouder,
boekhouder m.; -ubersetzung v.naamvertaling v.; -vercvandie ren. naamgenoot m.;
-verwecli.slu ►t.g, -vertauschung v. naamsverwisseling, naamsverandering v.; -ver
naamlijst v.. register o. der-zeichnso.
namen; 2. opnoeming v.; -wahrsagerei
V. waarzeggerij v. uit den naam; -wappen o. (Wap.) naamwapen o.; -wee/wel
in., Z. -vei ivechslung; 2. omnoeming,
naamsverwisseling v.; -zeichen o., Z. Namenzug; - zetlel m. affiche o.; it. tooneelprograrurna o.
Namhaft, ( er, est) bijv. en b.
met gaine, bekend, zoogenaamdi;-m.achen
bekend maken, noemen; (lechtspr.) met
.lame noemen; etre bei -er Strafe verbieten, bepaald; 2. (van eene stad), beroemd;
3. (van eerie som), aanzienlijk, aanmerkelijk, zeer groot; -es Verbrec,ïen, groote
-

-

-

-
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misdaad, met naam genoemde misdaad; kant, wolkant m.; -strich m. (Looi.) gekkenhuis, krankzinnigengesticht o.; 2.
gladschaven o. van het leder.
- verlieren, aanmerkelijk, veel.
-häuschen o. draaipaal m.; -heil o. akNimlieh, bijtin. namelijk, te we- Narbieht, bijv. en b. (Lakenb.) - kerguichheil o.; -hode v. mannelijk stanten, dat is te zeggen; 2. bijv. nw. der, die, machen, noppen, opkrassen.
delkruid o.; -jacke v., Z. -kleid; -kappe
das -e, dezelfde, hetzelfde; -keit v. ge- Narbig, bijv. en b. -es Gesicht, vol v. zotskap v.; (Pl.) wolfswortel m., monlijkheid, overeenstemming, identiteit v. litteekens, vol naden; -es Leder, Z. Nar-' nikskap v.; (Bergw.) versteende hartNamlos, bijv. nw., Z. namenlos.
benleder; - machen m., Z. narben.
mossel v.; (Delfst.) narrenkap v. (een
zeeschelp); -kirchuweih v. Vas--schalige
Namsen, (namste, genamsi) bedr. Nareiss, ( - en, mv. - en) m. ingeww. etw. -, een naam geven, noemen, beelde gek, met zich zelven ingenomen tenavond m.; -kleid o. narrenkleed, nar
man m.
benamen, kiezen.
veelkleurig schellenpak, harle--renpak,
kijnspak o.; 2. dwangbuis o.; -kolbe v.
Nanie, of Nenie, ( - n) v. (o. Ge- Nareisse, (-n) v., Z. Narzisse.
sch.) lijkzang, doodenzang, treurzang m.,
Narde, (-n) v. (PI.) nardus v.; cel-', marot v., stokpard o.; it. Z. -kappe; (PI.)
klaaglied o.; it. wiegelied o.
tische -, celtische nardus, groote valeri- waterkalf o.; -liebe v. gekke liefde v.;
-lust v. grap, gril v.; -manke v., Z. -kleid;
Nanking, (-s) m., z. m. (Hand.) aan v.; wilde -, wilde nardus v.
nanking o.
Narden-baldrian, (-es, mv. -e)' -mutze v., Z. -kappe; -posse v. gekheid
Nannapfel, (-aplels, mv. -iipfel) m. celtische nardus v., groote valeriaan v., gekke streek m., kinderachtigheid v.;
v.; -gras o., Z. Borstengras; -kraut o. —n Ireiben, gekheid maken; --n!, altem. zure winterappel m.
Nanniesterstein, (-(e)s, mv. -e) kortanderzaad o.; -ol o. nardusolie v.; maal gekheid, malligheid !; -rede v. (gem. gestreepte, kwartsachtige zandsteen - santen m., Z. - krant; -wasser o. nardus- meenz.) gekkentaal v.; -scherz m. gekwater o.; -u}urzel V. nardusbaardgras o.; heid v., schertsen o. van een gek; -sell
In. uit Nanniest in Moravie.

o., am —e (herum)[uhren, voor den gek
Nape11, ( - s, mv. - e) m. (Pl.) storm- 2. benedictenkruid o.
Nargeln, (nargelte,gen rgelt) bed r. houden, beetnemen; am —e zieken, voor
ww., Z. nörgeln.
gek spelen; -spiel o. gekkenspel o.; it.
Nargileh, ( - s, mv. - s) o. Perzi- trou-madame o.; -spilal o., Z. -haus;
sche tabakspijp v., waarvan de rook door -sprache v. gekkentaal v.; eine—/'uhren,
middel van een elastiek roer door water spreken als een gek; -stein m. bijvoet gaat.
wortel m., Z. -posse; -tand m., Z. -posse;
Narkosis, v., z. tn. bedwelming, -tanz ni. gekkendans m.; it. gekke dans,
slaperigheid v.
malle dans m.; -theidung v. zotheid, gek
dwaas gedrag o.; -thurm ni., Z.-heidv.,
NarkQtisch, bijv. nw. slaapverNapfchenkobalt, (-(e)s) m., z, wekkend, bedwelmend.
-haus; - tracht v. narrenkleeding, kleem. zuiver schelpvormig rattenkruit o.
Narr, (-en, mv. -en) m. dwaas, gek,' derdracht V. van gekken; -warier, —in,

hoed, aconitum napellus m.
Napf, (-(e)s, mv. Nápfe) m. nap,
m., kom, schaal v.; irdener -, pot m.;
-volt, komvol, eene schaal vol; 2. (Zeew.)
(van de matrozen), bak m.
N,pfehen, (verkl.) o. napje, kom
(Schild.) aarden potje-metj,schalo.
o.; (PI.) bloemkelkje o.; (Heelk.) (bij het
aderlaten), laatbekken o.

Napf-förmig, bijv. nw. napvormig, schaalvormig; (Pl.) kelkvormig;
- kuchen m. in eene schaal gebakken koek
m.; -morchel v. napmorille v., bekerzwam
o.; -muschel v. napvormige mossel of
schelp v., napschelp v.; -schneckev. napslak v.; -stein m. napsteen m.
Naphtha, v.,z.m. (Delfst.) naphtha,
bergolie, aardolie, steenolie v., Z. Steinól;
2. (Scheik.) naftha v.

krankzinnige, grappenmaker, zotskap m.; oppasser m., oppasster v. in een gekkenein - sein, gek zijn; zum -en werden, ma- huis; -werk o. dollemanswerk o., dwaze
chen, gek worden, gek maken; jem. zum' onderneming v.; -zeug o. dwaasheden,
-en haben, voor den gek houden, uit- gekheden v. mv.
lachen, den spot drijven met; seine Frauj Narrer, (-s, mv. Narrer) m. spothat ihn zum -en, zijne vrouw is hem de ter m., hij, die voor den gek houdt.
baas, houdt hem voor den gek; den -en
Narrheit, (-en) v. dwaasheid, gek
an etw. gefressen haben, (Volkst.) gek,'!
zotheid, malligheid, dwaze streek-heid,
verzot, dol zijn op, gek ingenomen zijn m.; 2. dwaze liefhebberij, manie v.; (Geit.)
met; es mussle einer ein - sein, der so' krankzinnigheid v.
Nappen, N epen, (nappte ge- etw. thole, men zou wel gek moeten zijn N€rrin, (-en) V. gekkin, zottin,
nappt, nappte, genáppt) Z. noppen,
als men &; sci kein -!, wees niet gek!; dwaze vrouw v.
Napsen, (napste, genapst) bedr. einen -en abgeben, grappen maken, voor Narriren, (narrirte, narrirt) o.ww.
ww. kapen, stelen, wegmuizen, wegne- zot spelen; (gemeenz.) er ist ein geler -, den gek spelen, schertsen.
hij is een goede sul; (Spr.) Kinder and N ,i!riseh , ( -er, am meisten -) bijv.
men.
Narbehen, (verkl.) o. litteeken, -en sagen die Wahrheit, kinderen en en b. dwaas, gek, zot; er ist woh.l -, dass
pokje, nerfje o.
gekken of kinderen en dronkelui zeggen er sich árgert, hij is wel dwaas, gek, zot
Narbe, (-n) v. litteeken o., pok v., de waarheid; it. je gröszer -, je besser &; - in jem. verliebt, dol verliefd, gek op
naadc m.; er hat noch eine - devon, hij Parr, de gekken krijgen de kaart; (Nat. iem. zijn; 2. kluchtig, grappig, aardig,
beef er nog een litteeken van; eine - be- bist.) gek m. (een vogel); 2. groene vlas- potsig, snaaksch; ein -er Kerl, aardige
kommen. ansetzen, (van eene wond), een vink m.; (Tuinb.) -en, verbleekte plan- vent, jolige kerel; eine -e Erzáhlung, Gelitteeken achterlaten; jem. -n an! seinem ten V. mv.
schichte, aardig, grappig, vermakelijk; 3.
Gesichte zurucklassen,litteekens achterlaNgrrehen, (verkl.) o. gekje, fatj& waanzinnig, krankzinnig.
ten; (Looi.) (van leder), nerf m.; (Pl.) o., schalk m.; 2. malle meid, gekkin v.
Narthgcium, (-s, mv. -s) o. bal
(aan zaden), nageltje o., bloemmerk o.;
-semdoj,zalf .
Narren, (narrte, genarrt), (ge(Nat. hist.) (in het ei), banetred m.; meenz .) Narren, (nárrte, genarrt) o.'. Narwal(1 ), (-(e), mv. Narwa(l)le)
der -n lacht, der Wunden nie gejuhlt, de ww., m. h. voor gek spelen, gekke din- narwal, walrus, eenhoren m.
rijke weet niet hoe het den arme te gen doen; mil jemn. -, stoeien; 2. bedr.' Narzisse, (-n) v. (PI.) narcis, nar
is.
-cisplant,rboemV.
ww. jem. -, bespotten, voor den gek houNarben, (narbie, genarbt) o. ww.,' den, beetnemen, foppen, kwellen.
Narcissen-laueh, (-(e)s) m.
m. h. beelen, genezen, een litteeken worNarren-doctor, (-s, mv. en) m. narcisknoflook, knoflook o. met narcis
bloemen; -lilie V. lelienarcis v.;-vormige
den; 2. bedr. ww. (Looi.) ein Fell -, kor-' kwakzalver m.; -(alle v. val v., waarin
reis maken op, nerven.
men een zot of deugniet gevangen heeft; -stein m. narcissteen m.
Narben-briichig,bijv.nw. (Looi.) -test o. narrenfeest o.; -trage v. gekken- Nas^1, ( - (e) s, mv. - e) m. (Org.)
op den nerfkant gebarsten; -erzeugung v. vraag, dwaze vraag v.; -geschwatz o. gek orgelregister o. dat eene soort van neuslitteekenvorming, sluiting,heeling v.eener
-kenprato. geluid heeft, nasaal of nacard o.; 2. bijv.
wond; -fleck m. witte vlek of plek v. op Narrenhaft, bijv . nw., Z. ndrrisch. nw. door den neus uitgesproken; -e Tone,
de huid; -kraut o., Z. Narbenkraut; -leder Narren —hand, (-hände) v. gek- neusklanken.
o. generfd leder o.; -los bijv. nw. zonder kenhand v.; (Spr.) — besudelt alle Wand,
Nasaliren, (nasalirte, nasalirt) o.
nerf; -seite V. nerfzijde v., nerfkant, haar- de gekken schrijven op muren; -haus o. ww.. m. h. door den neus spreken.
-
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Nasardiren, (nasardirte, nasar- ww. genast, van een neus voorzien, een neus; -schiene v. (aan den ploeg), steundirt) bedr. ww. knippen voor den neus neus hebbende; 3. bedr. ww.(van metaal scheen v.; -schlacke v. slak v. die zich aan
sich -, aan het ovengat voor-slaken), het ovengat vastzet; -schlagader v. slaggeven.
ader v. in den neus; -schleim m. neus
Nascale, (- n) v. plukselwiekje o. de blaaspijp zich vastzetten.
---haul v. neusslijmvlies-slijm,not.;
Naschel, (- n) V. bruidstneisje, Nasen-ader, (- n) v. neusader v.;
-ansclzen o. (Heelk.) neusvormingskunst o.; -schlitzen o. neusgaten openzetten o.;
speelnoote V.
Naschen, (naschte, genaschl) bedr. v., aanzetten o. van een neus, rhinoplas- -schlilzer m. bij die de neusgaten wijd
en o. ww., m. h. snoepen, lekkers eten; tiek v.; -ausschnilt m. (Ontlk.) insnij- openzet; -schnalzer, -schndller m. knip,
gern -, veel van snoeperij houden; von dingy. van den neus; -ball in., Z. -kuppe; slag m. voor den neus; -spilze v., Z.
etw. -, snoepen, heimelijk eten of drin- -band o. (Zad.) neusriem m.; -hein o. -kuppe; -sprilze V. neussnuit v.; -stachel
(0ootik.) neusbeen o.; -blut o. bloed o. m. (Ontlk.) doornvormig uitsteeksel o.
ken.
uit den neus; -bluten o. neusbloeding v.; van den neus; - slimme V. neusstem m.;
Nasehen, (verkl.) o. neusje o.
Ngscher, (- s, mv. Nöscher) m., — haben, uit den neus bloeden; -buch- (Gen.) door den neus praten o.; -stinker,
-in, nen) V. snoeper m., snoepster v., stabe m. neusletter v.; -bremse v. brems, ---in, hij, zij, die uit den neus stinkt;
groote horzel, neusvlieg v.; 2. (Hoefsm.) -stiTber in. (gemeenz.) Z. -schnáller.
lekkerbek m.
Naseherei, en) v. snoeperij, lek- Z. - eisen; -bürsle v. neusborstel m.; Nasenstubern, (nasensluberte,
- buizen m. (Volkst.) verdikt neusslijm genasenslubert) bedr. ww. een knip voor
kernij v.; 2 Z. Naschwerk.
N,3sehhaft(ig), ( - er, -st) bijv. en o., snot o.; -dreher, —in, bedrieger, den neus geven.
Nasen -stuh1, (- stuhl(e)s, mv.
misleider m., bedriegster v.; -drücker m.,
b. snoepachtig, lekker, lekkerbekkig.
Nasehhaftigkeit, v., z.m.snoep- Z. -quelscher; -einschnitt m. ronde uit -stühle) m. (Giet.) steunstuk o. voorden
neusbeen; -eisen o.-snijdgv.ahet mond der blaaspijp; -ton m. neustoon m.;
achti;lreid v.
Nasch-kirsch, (- es, mv. -e) in., Ileusijcer o., neusnijper m.; -fisch m. - tropen m. neusdroppel in.; -Such o.
visch, karper ui. met vooruitstekenden neusdoek; zakdoek m.; -wallfisch m., Z.
Z. -u ildpret; -hunger m., Z. -lust.
N,sehig, ( er, -st) bij v. en b. snoe- neus; -/lathe V. oppervlakte v. van den Narwall; -u'arze V. wrat v. op den neus;
perig, snoepachtig, verlekkerd; -keil v. neus; - flugel m. neusvleugel in.; —blut - -wurm m., Z. -kriecher; -wurzel v. neus ader v. bloedader v. in den neusvleugel; wortel m.; -zQp jlein o. niespoeder, niessnoepernij, lekkernij v.
Nasch-katze, (- n) v. snoepach- -[órmig bijv. nw. neusvormig; - fluss n1. middel, nieskruid o.; -zweig m. (Ontlk.)
ti ge kat v.; (lig., gemeenz.) sie ist eine zinking v. op den neus; - fortsala in. uit - tak in. van de wenkbrauwen en den neus.
Nas e-rumpfer, (-p f ers, m v.-p/'er)
—, zij is eene echte snoepster v.; -lust v. stekend neusbeen o.; -fret! o. waschbeer
snoeplust m., snoepachtigheid v.; -markt in. niet langen neus; -[utleral o. neus m. neusoptrekker m.; 2. Nat. lust.)
neuskanaal o.; -passe-doekm.;gan zwarte balista of horenvisch m.; -wasm. fruitmarkt v.; -maul, -nadulchen o.
lekkerbek m.; -werk o. snoeperijen, lek V. ijzeren pijp v. aan den smeltoven; ser o. (Volkst.) neuswijs persoon m.;
V. mv.; -wildpret o. hert, wild--kernij -geruch m. stinken o. uit den neus; -ge- -whsserei V. neuswijsheid, onbescheiden
v.; - weis bijv. uw. neuswijs, wijs--heid
braad o. op een vreemd gebied geschoten. schwür o. neuszweer, • zweer v. aan den
Nase, (- n) v. neus in., reukorgaan neus; -gewachs o. uitwas in., polyp M. neuzig, onbescheiden, nieuwsgierig; --e
o.; durch die - reden, singe??, door den aan den neus; -haar o.neushaar o.; -hauch Antwort, wijsneuzig, onbeschaamd; —er
neus praten, zingen; (fig.) einegule,[eine m. ademhaling v. door den neus; -haul Mensch, neuswijze m.,- onbeschaamd, on- haben, een goeden, fijnen reuk hebben; v. neushuid v., neusvel o.; —nery in. bescheiden mensch in.; — heit V. neusdie - in Alles stecken, overal den neus in- (Ontlk.) neushuidzenuw v.; -höhle v. wijsheid, onbescheidenheid, nieuwsgiesteken, zich met alles bemoeien; jemn. neusholte v.; -hr hlenbtutader v. bloed- righeid, waanwijsheid, onbeschaamd etw. enter die - reiben, iem. iets onder ad er v. in de neusholte; -höhlenery m. heid v.
Nasfi hren, (nas fuhrte, genas
den neus wrijven, verwijten; die - ri nm- zenuw V. in de neusholte; -horn o., Z.
bedr. ww. bij den neus leiden,-(uhrt)
pfen, een stuursch gezicht zetten; die - Nashorn; - kapsel v. loodverband o. tot
hoch tragen, het hoofd opsteken;einela°age vorming van een nieuwen neus; -keil m. beetnemen, bedotten.
Nashorn, (-(e)s, mv. -e of Nashör- bekommen, een langen neus halen, af- hoek m.van den neus der blaaspijp;(Zad.)
gewezen, berispt worden; jemn. eine - neusklopper in.; - klemmer m. langwerpig ner) m. neushorendier o., rhinoceros m.;
geben, iem. iets weigeren; jein . bei der - nauw drinkglas o.; -klugling m. neus -káfer m. neushorenkever m.; -vogel m.
neuswijs persoon m.; -knebel-wijzem., neushorenvogel m.
herum/uhren, bij den neus hebben, beetNgsig, bijv. nw. een neus hebbende,
nemen, voor den gek houden; jemn. etw. m., Z. - eisen; -knochen m., Z. -bein;
vor der - wegnehmen, iem. iets voor den -knorpel m. kraakbeen o. van den neus; 2. Z. breit -, grosz -, langnasig.
Nasling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
neus wegnemen; eineon eine - drehen, Z. -scheidewand; -knospe v. uitwas m.op
eene poets bakken, een neus aannaaien; den neus; -koppe v., Z. -kuppe; -kraut o., Nasefisch.
Naspel, (-n) v. mispel V.
(Aardr.) kaap v.,voorgebergteo.;(Jacht- Z. Lowenmaul; -krebs m. kanker m. aan
Naso, (-s, mv. -s) m. grootneus m.
w.) das Nuslein des Hirsches, kloof v. den neus; -kribbeln o. krieuwelen o. in
Nasriimpfen, (-s) o., z, m,, Z.
in den voet van het hert; (Hoed.) slag- den neus; -kriecher m., Z. -bremse;-kupboog, neus, houten haakra.; (Leid.) haak pe, -kugel v. uitstekende ronde tip v., Nasenrump fen.
Nass, (nasser, [nássest) bijv. en b.
in.; (Landh.) Z.Pflugnase;(Glasb.) mond- puntje o. van den neus; - lappen in., Z.
stuk o. van de blaaspijp; it. Z. Nasen Rugel; -laut m., Z. Ndsellaut; -loch o. nat, vochtig; sieh die Füsze - machen,
( Zeees.) (van een schip), neus,-schlake; neusgat o.; -mkuslein o., Z. -muskel; 2. nat maken; -e Hande haben, natte handen
voorboeg m.; (Meub.) (aan eene schaaf), werktuig o. om de neusgaten te verwij- hebben; -e Augen, oogen door tranen begreep v.; (aan een venster), druiplijst v. den; -meier m. (Volkst.) langneus m.; vochtigd; durch and durch - werden,door
Nase-gueker, kers, mv. -ker) -muskel m. neusspier v.; -polyp o., Z. en door nat worden; -es Tuch, nat, vochm. (Zeew.) matroos m. op den uitkijk; -gewachs; -popel m. (gem.) Z. -buizen; tig; - machen, nat, vochtig maken; die
-haken m. (Vissch.) harpoen m.; -horn -riemen m., Z. -band; -ring m. neusring Erde - machen, bevochtigen; ( Scheik.)
m.; -rólhe v. roodheid V. van den neus; der -e Weg, natte weg; (Landh.) -es Holz,
o., Z. Nashorn.
N€ set-buchstabe, (- ii, mv. -n) -rücken m. rug m. van den neus,Z. -bein; groen; (Mol.) der -e Fall, hoogte v. van
m. neusletter v.; - laat m. neusklank m. —blutader V. (Ontlk.) bloedader v. in het water; (Beeldh.) -es Gewand, doorNáse1n, (ndselte, genaselt) o. ww., den rug van den neus; - rumpen o. neus schijnende draperie v.; (fig., Volkst.) een
verachtelijk schouder-ophalen,-ophalen, -er Bruder, drinkebroer, nathals m.; 2.
m. h. (Jachtw.) ruiken, door den reuk
een minachtend gezicht zetten; -saltel m. (van het weder), vochtig, regenachtig,
zoeken; `Z. door den neus spreken.
N &sen, (naste, genast) o. ww., m, -saute, - scheidswand v. schot, beschot o. nat; (van den grond), vochtig, waterig;
h. ruiken, al ruikende zoeken; 2. bedr. in den neus, scheidingsbeen o. in den 3. vloeibaar, vloeiend; (Hand.) -e Waare,
(-

(-

-

-
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Nationgl-truppen,v. mv. volks- in natura, met vruchten & betalen; Retroepen, nationale troepen m. mv.; -ver ligron der -, natuurlijke godsdienst; 4.
sammlung v. nationale vergadering, bij (Gray.) nach der - zeichnen, malen, naar
-enkomstv.anolksertgnwodi- de natuur, naar het leven; 5. (Jachtw.)
gers.
die -, de natuurlijke deden o. mv.
Nativitt, en) v. (Waarz.) ge- Natur-abneigung, (-en) v.naboortefortuin, geboortelot o., stand m. tuuriijke afkeer, ingeschapen afkeer m.
der sterren op het tijdstip van iems. geNaturalien, v. mv., Z. Nuturerboorte, horoscoop in.; jenin, die - stellen, 4eugniss, -gul; 2. voorwerpen o., zeldiems. horoscoop trekken; 2. geboorte v., zaamheden v. mv. uit de natuurrijken,
geboorteiiur o.; - steller, m horoscoop voorwerpen o. mv. van natuurlijke his-stellerei v. horoscoop -trekm.; torie.
-trekno.
Naturalien- cabinet, (-(e)s,
Natrum, (- s) o., z. m. (Scheik.) mv. -e)o.,-kammer,(-n),-sammvuurbestendig mineraal loogzout, mine- lung, (-en) v. kabinet, museum o.,
raal alkali, natrum o.
verzameling v. van voorwerpen of zeldNatrolit, (- en, mv. -en) in. (I)elfst.) zaamherlen uit de natuurrijken, museum
o. van natuurlijke historie.
Nassen, (ndsste, gendsst) o. ww.,m. sodasteen, aschzoutsteeri m.
NaturalisitiQn, (-en) v. als inh. nat zijn, vochtig zijn; 2. zweetera; 11.' Natron, (- s) o., z. m. sodaoxyIioarling aannemen, de rechten van inbedr. ww. nat maken, vochtig maken; de o.
Natron- hydrat, (-( e)s, mv. -e) boorling verleenen, naturalisatie v.
it. pissen.
Naassen, (nasste, genaest)bedr. ww. o. (Scheik.) sodaoxyde hydraat o.; (ge- Naturalisiren, (naluralisirle,nanatten, nat,vochtig maken, in eene vloei woord.) soda v.; -salz o. sodazout o.; luralisi.rt) bedr. ww. jem. -, als ir,boorling aannemen, de rechten van inboor
doopera; 2. o. ww., Z. nässen (2). -stof -sei%e v. sodazeep V.
-lingver,atusn.
Nass-haufen, lens, mv. -fen) Natrum, (- s) o., z. m., Z. Natron,
in. (Br.) hoop in. geweekte gerst.; -kalt Natsch, ( -es, mv. -e) nl. (Pl.)
Naturalisirung, (-en) v., Z.Nabijv. nw. (van het weder),koud en voch- scherp rietgras, prinsgras o.; 2. nar- luralisalion.
Naturalismus, (onb.) in., Z. Na tig; -ki llel ni. (Volkst.) likkebroer m. dus v.
N ,sslich, bijv. en b. natachtig,! Natscheln, (natschelte, genat - lurglaube.
schelt) bedr. ww. een lichten klap geven,
vochtig, een weinig nat.
Naturalist, (-en, mv. -en) m., Z.
Nalurbeschreiber, Naln.r[orscher, NaturN4sspoehwerk, (-( e)s, mv. -e) streelen.
N%tsehen, (natschie, genatschl) o. kundjger; 2. Z. Naturgláubiger.
o. (Girt.) nat stampwerk o.
Natur—anlage, v., Z. m natnurNassprobe, (- n) v. (Giet.) be- ww. grijnen, huilen.
Natter, (-n) v. (Nat. pist.) adder, lijke aanleg m., ingeschapen hoedanigheproeving, toetsing V. van het vochtige
slang v.; (Art.) stuk geschut o., twaalf den v. of vermogens o. mv.; -arzt m.
schlich.
-ponderm., geneesheer, arts m., die tevens natuuraspik ni.
Nath, (Ndthe) v. (van een kleed),
Natter -aal, aales, mv. -aale) m., kenner is; -begebenlieit v. natuurvernaad m.; (Geweerm.) naad m., soldeerse l o.; ,. vereeniging, samenvoeging v.; Z. -schlange; -biss m. adderbeet, slange- schijnsel o.; -beobarhter m. waarnemer
(Ontlk.) (van beenderen), vereeniging beet m.; 2. krenking v., verdriet o.;-blunae m. der natuur, natuurbeschouwer m.;
V. melkbloem, kruisbloein v.; 2. nagel -beobachtung V. natuurbeschouwing v.;
V., band m., verbinding v.
o.; -hals ni. (Nat. pist.) Z. Wen--kruid -beschreiber m. natuurbesch rij verse h rij Nath—borte, (- n) V. belegsel o. op'
een naad; -eidechse v. groote wachter- dehals; -kop! m. adderkop, slangekop m.; ver m. over de natuurlijke lrist.orie;-be(Pl.) Z. -kraut (2); -kraut u. (Pl.) be- schreibung v. natuurbeschrijving v.; -behagedis V.
Ni ther, (- s, mv. Nattier) m., —in,' renoor o., smeerwortel m.; 2. slangen trachten, —in, natuurbewonderaar m.,
-milch; 4. penninakruid,-kruido.;3Z bewonderaarster, beschouwster V. der
(-nen) v., Z. Ndher 4"; 2. (Waterti.) sterk
muntkruid o.; -milch V. wilde schorse- natuur; -blind bijv. ow. blind geboren;
gevlochten rijswerk o.
neer v.; -schtange V. naar eene adder - dichter, rn. dichter m., die zich zelven
Natherei, (- en) v., Z. Näherei.
Nath—haken, ( keus, mv. -ken) gelijkende slang v.; -slick in., Z. -biss; gevormd heeft; - dienst in. natuurdienst
m. haak m. om een naad & oper, te ma- -wendel in., Z. -hals; -wurz v., Z. -kragt ni., veneering v. der natuur.
Naturell, (-(e)s, mv. -e) o. geken; -nadel v. naainaald v.; (Zeew.) zeil ().); 2. addertong v., groot of gemeen
- presenning v. (Zeew.)-makersnldv.; slangenkruid o., draakwortel m.; -zunge aardheid v., aard m., instinct o., Z. ?Va V. (fig.) beleedigende, lasterende tong, turanlage.
naadpresenning v.
Náthling, (-( e)s, mv. -e) m. draad lastertong v.; 2. (Pl.) slangetong, adder- Natur-ereigniss, (-es, mv. -e)
tong v.; it. Z. -blume; 3. ( Nat.hist;) ver o., -erscheinung, (-en) v., Z. -begem. in de naald.
❑ nl.; -zwang-stendhai,og benheil; -erzeugniss o. natuurvoortbreng Nation, (-en) V. natie v., volk o.
National, bijv. en b. tot eene natie m., Z. Wendehals; -zunylein o. maan se l , voortbrengsel o. der natuur; -[ehler
-ruitv. m. natuurlijk gebrek o.; -[orscher m. nabehoorend, eene natie eigen, een volk'
Natur, (-en) v. natuur v., aard in., tuuronderzoeker, natuurkundige, nabetreffend, nationaal.
National-bank,(- banke)v.volks- geaardheid v.; das Eis ist seiner - nach tuurkenner m.; -f orschung v. natuur
onderzoek o., studie v. der-vorsching.,
bank, nationale bank v.; -charakler m. kalt, is van natuur koud; 2. natuurlijke
volkskarakter, nationaal karakter o., gesteldheid. inborst v., karakter, gestel natuurlijke historie of der natuur; -gabe
Z. -geist; -%ehler in. volksgebrek, al- o.; eine slarke - haben, een sterk g stel v. natuurlijke aanleg m., gaaf of gave
gemeen gebrek, nationaal gebrek o.; hebben; von - san ft, van natuur zacht; der natuur; -gang in. natuurlijke loop rn.;
-geist m. volksgezindheid v., volksgeest, seine - zwingen, zijne neiging bedwingen; -gebrechen o. natuurlijke zwakheid v.,
geest m. der natie; -gesetz o. nationale das ist seiner - zuwvider, dat is tegen zijne natuurlijk gebrek o.; -gentdsz bijv. en b.
geaardheid, dat strookt niet met zijn ge- overeenkomstig met de natuur, volgens
wet v.
Nationalisiren, (nationalisirte,' stel; die - Goltes, goddelijke natuur v.; den aard, natuurlijk; -geschichte v. nanalionalisirt) bedr. ww. nationaal ma- (van eene taal), kracht v.; er, sie hat vieli tuurlijke historie, beschrijving v. der
ken, door een volk of eens natie doen -, veel natuuriijks, ongekunstelds; 3. na- dieren; -geschichllich bijv. uw. volgens
aannemen; 2. wed. ww. sick -, de zeden tuur v., aard m., wezen o., gesteldheid de natuurlijke historie; -geschick o. naen gewoonten eener natie aannemen, zich v.; die - der Dinge.de natuur; diese Sache tuurlijke aanleg m., aangeboren talent o.;
ist von - so, van natuur &; in - bezahlen - gesel. o. (Nat.) natuurwet, wet v. der
nationaliseeren.
natte waren, vloeistoffen v. mv.; (fig.,
gemeenz.) sein Geld an -e Waare legen,
zijn geld verdrinken, aan drank verspil
-len.
Nass, (- es, mv. -e) o. nat, vocht o.,
vloeistof v., likeur v.; der Thränen -, tranen m, rnv.; das frische -, het frissche
nat; das edelste, heilige -, wijn m., druivensap o.; das dunkle -, de zee v., oceaan m.
N,sse, v., z. tn. natheid, vochtig
-heidv.;(fg)
zweet o.
Nassel, (- n) v., Z. Assel.
Nasseln, (nässelte, genasselt) o.
WW., m. h. een weinig vochtig zijn, nat
zijn; 2. bedr. ww. nat maken, bevochtigen, bewateren.
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natuur; (Zed.) natuurlijke wet v.;-glaubc lijke of proefondervindelijke wijsbegeerte mv. -ner) m. (H. S.) Nazareer of Naza
m. natuut geloof, redegeloof o.; 2. op de v.; - produkt o., Z. -erzeugniss; -recht o.
-renm.
natuur gegronde godgeleerdheid v.; natuurlijk recht, natuurrecht o.; 2 vetNeapelgelb, ( - (e)s) o., z. n,. uit
-gkiubiger m. belijder m. van den na- bo ek o. van tiet natuurlijk recht; -reich sal ►r► iak, loodwit en aluin samengesteld
tuurlijken godsdienst, natuurbelij^ler,ver- o. natuurrijk, rijk o. der natuur; -reli- geel, t;iallolino o.
werper m. der openbaring, naturalist m.; gion v. natuurlijke godsdienst rn.,redegeNebel , (-s, rnv. Nebel) m. nevel,
-gut o. natuurvoortbrengsel o., voort loof o.; -sac/ic V. natuurlijk lichaam o., mist in.; dicker -, dikke mist, dichte ne grond; -hang-brengslo.mvad natuurlijke zaak v.; -sanimlung v., Z. vel; Lei !%acht and - etw. lhun, 's nachts,
na. natuurlijke neiging v.; -hisloriker m. Naturaliencabinel; -scene v. natuurlijke heimelijk, in het donker; trockener -,
geschiedschrijver in. over de natuur; ligging v.; it. — of -schauplatz m. na- droge mist, veenlamp na.; leichler, dun- historisch bije. fl %v., Z. -geschichllich; tuurtooneel, schouwspel o. der natuur; ner -, nevelachtigheid v.; (fig.) wolk v.;
-jahr o. natuurjaar o.; - kenner m. na- -scheu(e) v., Z. —abneigung; -schônheit er ist mir wie ein - vorden Augen,mijn oog
tuurkenner, natuurkundige m.; -kennl- V. schoonheid v. der natuur, natuurlijke is als beneveld; wir schen dieses uur
niss V. natuurkennis v.; -kette v. aaneen - schoonheid v.;-seltenheit v.zeldzaamheid, durch einen -, door eene wolk; (fig.)
schakeling v. der natuurverschijnselen; merkwaardigheid v. der natuur; -sign einero - vorniachen, voor den gek hou -kind o. natuurkind o., rnensch m, in m. or► hedorven, kinderlijk gemoed o.,zin den.
den natuurstaat; -kórper m natuur n1., gevoel o. voor het schoone in de naNobel-bank, (-Gdnke) v. (Zeew.)
natuurlijk lichaam o.; -krafl v.-licham, tuur; -spiel o. spel, spelen o. der natuur; nevelbank, nevellaag, laag of bank v. nenatuurkracht, natuurlijke kracht, kracht -sprache v. natuurlijke taal v.; -stand m. vel; - bildec o. n1v. nevelbeelden o. nlv.;
V. der natuur; - kunzde v. natuurkunde, natuurstaat, onbedorven staat m.; -ion'I -bogen m. boogvornwige nevel m.; -decke
natuurkennis v.; 2. (verzam.) natuur rn. natuurlijke toon in.; -trieb m. na- V. benevelde hemel rn.,nevelacl ► tige' lucht
natuurwetenschappen v. mv.;-kundev., tuurdrift, neiging v., instinct o.; -verehrer' v.; -dunst v. nevelachtige damp m.;-/ar- kundiger m., Z. - kenner; -lauf m., Z. m., Z. -gldubiger; -verehrung v. natuur- ben, -farbig bijv. nu. nevelgrijs, witach-gang; -lehre v. natuurleer, natuurkunde, dienst m., natuurvereering v.; it. Z. tig grijs; - feiern o. om den nevel met
physica v.; -lehrer m. leeraar, onderwij- -glaube; -volk o. volk o. in den natuur- de vaart ophouden; -(erne v. dampige
zer m. in de natuurkunde, in de natuur sta a t; -wa/fen v. cnv. natuurlijke wape- verwijdering v., nevel ni. in de verte;
historie; 2. kenner, onderzoeker rn.-lijke nen, natuurlijke verdedigingsmiddelen o. -%eucht bijv. nw. zoo vochtig als nevel of
der menschelijke of dierlijke natuur; mv.; -weise m, natuurkundige m.; -weis - mist; 2. doorden nevel bevochtigd; - fleck
-lehrig bijv. nw. volgens de natuurkunde, heil v. natuurlijke wijsbegeerte v.; -zee- in. (Sterreuk.) nevelvlek, nevelachtige
sen o. natuurlijk wezen, tot de natuur ster v.;- gebilde o., -gestalt v.nevelachtige
natuurkundig.
Nattirlieh, ( -er, -st) bijv. en b. behooreud wezen o.; 2. wezen o. der na- vorm m., nevelachtig beeld o.; -grau bijv.
natuurlijk, aangeboren, van nature, in- tuur, natuurwezen o.; -widrig bijv. nw. nw., Z. -/'arben.
geschapen; 2. natuurlijk, ongekunsteld, tegenstrijdig niet de natuur; - widrigkeit
Neb(e)lieht, bijv. nw. nevelachtig,
eenvoudig, oprecht, ongeveinsd, kinder- V. tegenstrijdigheid v. met de natuur; op nevel of mist gelijkende.
lijk, naief; can -es Kind, naief, oprecht; - vissenschaft v. natuurwetenschap, wijs
NQb(e)1ig, bijv. nw . nevelig,mistig;
nicht -, (van verzen), niet natuurlijk,
natuurkunde v.; -wuclisig bijv.-begrt, -es Wetter, mistig weder; (^Vap.) -er
opgesmukt; 3. natuurlijk,in den natuur- uw. van zelf, uit de natuurgroeiend,zich Schild, gewolkt schild, in Bene wolk gestaat; -er Mensch, Z. Naturmensch, Na zelve(n) ontwikkelend; -rounder o. na- plaatst schild; (fig.) als door een nevel,
4. niet kunstmatig, natuurlijk;-lurcind; tuurwonder, wonder o. der natuur; -:u- duister,verward;- keil v.nevelaclitigheid,
-es Haar, natuurlijk haar; 5. eenvoudïg, stand in. natuurstaat in., natuurlijke mistigheid v., Z. Nebel.
helder, klaar, duidelijk; was hang -er sein, staat of toestand in.; -zcveck in. natuur
NQbe1—kappe, (-n) v. kap v. tedoel, doel o. der natuur.
-lijk gen den nevel, reiskap v.; 2. (Fabell.)
als dass?, wat kan natuurlijker, duidelijker &?;es volgt darausganz - ,daaruit volgt
Natzgen, (n ii gele, gertálzget) o. onzichtbaar makende tooverkap v.;
natuurlijk, klaarblijkelijk; (genleenz.) ww. luid weenen, sn;kt;en.
-krähe V. aschgrauwe kraai v.; -land o.
(als bevesting),natuurlijk, zeker, bepaald,
Nau, Naue, Nave, (-(e)n) v. nevelachtig land, land o. waar het dik stellig; dies gelat nicht - zo, (gerneenz.) schuit, boot v.
wij!s mistla is; -monat m. nevelmaand
dat is niet natuurlijk; 6. natuurlijk, onNau, (-(e)s, mv. -en) in. deuvik m., v.; (Gesch. van F.) nevelinaand,Brumaire
echt, onwettig, buiten het huwelijk ge- zwikje o.
(van 25 October tot 21 November);
Naufahrt, (-era) v. (op den Donau) , m.
boren; -er Sohn, natuurlijke zoon, on-maize v., Z. -Icappe.
echte zoon; 7. natuurlijk, van de natuur; afvaart v.
N@bean, (nebelle, genebell) onp. en
der -e Tod,natuurlijke dood m.; (Godg.) F Nauger, Neuger, Neiger, o. vvv., m. h. nevelachtig zijn, misten;
(lood m., sterven o.; das -e Leben, dier- ( gers, mv. gei) m. spijkerboor v.
es netelt, het mist; 2. bedr. ww., Z. belijk leven o.; eine -e Unmóglicickeit, naNaumachie, (-2a) v.zeegeveeht o., nebeln, umnebeln.
tuurlijke onmogelijkheid; -er Weise, na- zeestrijd in., zeeslag m.
Nebel — raueh, ( - (e)s) m. nevel tuurlijker wijze; 8.waar, levend, treffend,
Naupe, (-n) v. (oeroud.) gril, kuur achtige damp m.; - regen m. stuifregen,
sprekend; ein -es Genialde, natuurtafe- v., Z. Nucke.
snotregen, stofregen ni.; - reiszen o. opreel o., naar de natuur geschilderd werk
Nauskgp, (-en, mv. -en na zee- lossen o. van den nevel in den fijnen reo.; ganz - etw. Maathen, zeer natuurlijk, kijker in.
gen; - schicht v. nevellaag v. op de aarde;
duidelijk; das siehl so - aus, dat is zoo
Nautik, v., z. m. zeevaart, zee- -schlcier in. door den nevel gevormde
natuurlijk, zoo sprekend.
vaartkunde v. zeewezen o.
sluier m.; (fig.) wolken v. cnv.; -stein na.
Nat i.rliehkeit, V. natuurlijkheid,
Nautiker, ( - s, mv. N auliker) in. dof edelgesteente o., chalcedon m.; -stern
eenvoudigheid, waarheid v.; 2. ougekun- seheepvaartkundige in.
m. nevelster v., Z. -fleck; -wind in. nevel
steldheid, oprechtheid, naiefheid v.; 3.
Nautilit, (-en, mv. -e) m. (Nat.
nl.; -zeichen o. (Zeew.)-achtigewnd
(van een gewaand wonder),natuurlijke o. bist.) nautiliet in., versteend nautilus- mistsein, mistsignaal o., teeken o. bij
inistig weer.
Nat^.r - licht, ( - (e)s, nlv. - er) o. schelpdier o.
natuurlijk licht, goed licht o.; -,nászig
Nautilus, in. (onb.) nautilus m.,
Neben, v oorz. (met den 3en nv. bij
bijv. nw., Z. -gemhsz; -ntaszigkeit v. een schelpdier.
eene rust en den Oen nv. bij eene beweovereenstemming v. met de natuur, naNa_utiseh, bijv. uw. zeev aartkun- ging), nevens, naast, op zijde, ter zijde
tuurlijkheid v.;-menschin. natuurmensch dig, scheepvaarikundig, tot de zee- of van, niet ver van; er ging - mir her, hij
m., Z. -kind; -ordnung v. natuurlijke orde scheepvaart behoorende of daarop be- liep naast mij; er selzie sick - mich, hij
v.; -plicht v. natuurlijke verplichting, trekking hebbende.
ging naast mij zitten; - dein Palaste,
natuurplicht v.; -philosophic v. natuurNazaraer, NazarQner, (-ners, naast het paleis; zwei - tinander gespanlzte
;

,

-

-

)
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P fcrde, naast elk. gespannen; (fig.) - an- -ding o., Z. -sache; -driise v. naastlig- (en m. zijhaven, buitenhaven v.; --halm
dern Dingen, benevens, boven, behalve gentle klier v.; 2. Z. -niece; -darc/iinesser m. bijgroeiende halm m.; - handel m.
- dieser Somme, behalve, onafhankelijk
van; Eines kann wvohl - dent andere besiehen, deze twee dingen kunnen we
sarnengaan; - jenin. adie -ien, niet iem
dienen, denzelfden meester & hebben.

Noben-absehied, (-(c)s, mv

in., Z. -achse; -eirl nl. bijkomende eed bijkomende handel, ondergeschikte bantn.; -ein bijv. bovendien, benevens, op del in.; -hancllung v. (Letterk.) ii ven den koop toe.
hanrleling v., tusschenstuk o., episode v.;
NebenQinander, bijw. naast elk- ---shaus o. (Hand.) depot o.; -paus o.
ander, nevens elkander; - stellen, naast naaststaande huis,naburig huis o.;-hcïutelk. zetten; (fin.) reet elk. vergelijken.
chen o. tweede vliesje o.
NQbeneinandersteilung, en) Nebenher, bijw . naast, nevens, van
v. naast elk. zetten o., naast elk. 13laat- ter zijde, bovendien, in het voorbijgaan;
sing v.; (fig.) vergelijking v., paring v. - ge/it ntich (lies auch an, zijdelings, niet

-e) in. (Desch. van U.) afzonderlijk ver.
lof o.; -absicltt v. bijoogmerk o., neven
v.; -acltse V. (11eetk.) hleiutstc-bedoling
as of tnidtleilijn v. eeuer ellips; -ader v
NQben--eiugang, gaiig(e).c,mv .
adertak m., nevenader v.; -arlresse v -ganye) ui. zijingang til., tweede ingang
(Hand.) noodadres o.; -allee v., Z. -gang ;n.; -eitz1ziiii/7e v. mv. bijkomende inNebenan, bijw. naastaan, naast kornsten, buitengewone inkomsten V.
inv., buitenkansjes, emoluineuten o. mv.:
dichtbij.
NQben-anf .1hrer , (-rers,Fnv.-rer; -einllieilung v. (Red.) onclerverdeelinn
m. medeaanvoerder, medebevelhebber v.; -erbe nn., Z. Mitei•be; - essen o., Z.
onderkommandant in.; -arbeit v. werf - gericht; -fabel v. bijkomende fabel v,,
o. tegelijk met een ander ondernomen iunelascht verhaal u., episode v.; -[ach
bijwerk o.; -art V. nevensoort v.;- arterie o. naast liggend vak, nevenvak o.; (Gg.)
V. nevenader v.; - artikel in. bijbehooreni bijbehooren^l vak o., bijkomende studie
-

(-

rechtstreeks gaat mij dat oukaan; -genen,

gaan naast, ter zijde gaan van; (lig.) ein
Geschh[t - ireiben, eene zaak bij eene

andere drijven; etre. - beifugent, bovendien.
Nebenherd, (-(e)s, mv. -e) m.
(Gift.) naast staande haard m.

Nebenhin, bijw., Z. nebenher:
- seliieszen,er naast schieten, van ter zijde

schieten, langs schieten.

NQben hode,( n) v.(Urrtlk.)bijbal
-

-

artikel o.; -ast m. (tintik.) Z. - ader; 2 v.; -fasen ni. zijdraad, nevendraad in.; in.; ---ngang tn. bijbalkauaal o.; ----nkop`

(Tuinti.) zijtak, aflegger m.; 3. onrlerafdeeliug v.; -au /lage v. buitengewonE
of bijzondere belasting v.; -augen o. mv,
op ooges gelijkende puntjes, bijoogen o.
mv.; -ausgabe V. bijbehoorende uitgaaf,
bijkomende, buitengewone uitgaaf v.; 2.
(Boekli.) tweede uitgave, uitgave v. in
ander formaat; -ausgang m. nevenuitgang m.; it. bijbehooreude uitgang ni.;
(Boutwk.) zijgang m.; it. sluiptrap v.;
-bahn v., Z. -weg; -band o. (Otitlk.) bij
tweede ligament o.; - bacterie-komendf
V. nevenbatterij, naastliggende batterij
v.; -beu m., Z. - gebaade; -betleutung v.
tweede beteekenis, nevenbedoeling v.;
-bedienler m. tweede knecht, onder
-begri/J tn. nevenbegrip o.;-knechti.;

-fall tn. bijkomende omstandigheid v.; m. bijbalhoofd o.; -hof in. kleine plaats
-/'arbe v. toevallige kle,2r v.; -leid o. v.; it. naastliggende plaats v.; -hb/tle V.

naast liggend veld o., naburige akker ni.; naburig of naastliggend hol o.;2. (Oiitlk.)
(Val► ., Duin.) naastii;gend veld; -fe/ge —it mv. holten v. rnv. der neusgaten;
V. (Waterb.) tweede velg v.; -/igzar v., -hagel rn. uaaststaaude heuvel ui.; -idee
Z. -gestalt; -flaizke v. (Vest.) tweede V., Z. -gedanl;e; - interesse o. nevenbehank v., tiissehenwal, middelval in.; lang, persoonlijk belang o.; -kananter v.,
-fidget rit. naast liggende vleugel, tweede Z. -gerrtach; 2. (Ontlk.) voorkamer v. van
vleugel in.; 2. schijnvleugel, valsche het hart; -Belch tn. bijkelkje o.; -kind o.
vleugel m.; -/lass ra. nevenriver, zijrivier onecht kind, natuurlijk kind, bastaard
v.; -forst in. naast liggend bo^cli o.;
o.; -hirche v. bijkerk v.; -k/age v.-kiad
-/nrlsalz nl. (Ontlk.) bijkomende of (Ger.) toevallige, bijkomende aanklacht
naastliggende heenvei'lengiug V.; -frau v. v.; - knecht in. tweede knecht ru.; -knol
bijwijf o., hoer v.; - `rade v. bijkomende
m. naastgroeiende knol in.; -koch m.-len
vraag v.; -gang ni zijgang in., zijlaan v.; tweede kok, onderkok in.; - kosten mv.
(Beig^v.) kleine metaalader v.; (van Bene bijkomende kosten in. mv.; 2. buitengekerk), zijgang w.; (van de lucht pijp),zij-, wone kosten tn. mv.; -krankheit v. hij bei o. (Volkst.) op sleeptouw genothen kanaal o.; -gasse V. naastliggende straat, komen d e ziekte v.; -kreis m. nevencirkel
zijstraat v.; giisscheno.zijstraatie,steegje m.; - lep(e)n o. achterleen, bijleen o.;
schip o.
Nebenbei, hijw. tevens, gelijktij o.; -gebcïucde o. nevengebouw o.; 2. bijhe- -linie v. zijlijn v., zijtak m.; -loan in.
bovendien, naast; it. Z. nebenher. -dig, hoorend gebouw o., vleugel m.; -gebirge bijkomend loon o., buitengewone bezolNQben-bein, (-(e)s, mv. -e) o. o. nevengel ► ergte o.; -gebiihreia v. fnv., diging v.; -wacht v. bijkomende macht,
naastttggend been o.; -beklagler in. me- Z. -einikiin f le; -gedanke m. nevengedach- tweede macht v. in een staat; it. mede
ondergeschikte macht v.; 3.-stain.;2
tlebeschuldigde m.; - bericht m. buiten- te v.; -ge /idle o Inv., Z. -einli of te; -gegewoon bericht o.; - bescheid in. bijoor - fáss o. (Pl.) bijkomend vat o.; -gegend v.l] rnogendheid V. van den tweeden rang;
deel o., voorloopige uitspraak v.; -be- (Aai-dr.) tusschenstreek, naastliggende -niagd v. tweede meid v.; -mann m. neslandlheil m. nevenbestanddeel o.; -be- streek v.; -gemaclt o. aangrenzende ha- ventnan in.; Z. Nachbar; 2. minnaar, ga
weis m. nevenbewijs, bijbehoorengl be- roer v.; it. geheim genaak o.; -gericht o.
(lig.) metgezel, kameraad,-lanti.;3
wijs o.; -becvohner m., Z. - woltier; -bide bijgerecht, tusschengerecht o.; - geschaft mededinger m.; - meister m., Z. MitV. (Rechtsw.) bijkomend verzoek o.; o. bijkomende bezigheid v.; - geschenk o. nieister; -mensch m. evenmensch, naaste
-blatt o. bijblad, bijvoegsel o.; 2. (Pl.) bijbehoorend geschenk o.; -geschniack m.; -naitlel o. bijbehoorend middel o.;
zijblad, tnsschenblad o.; —artig, --( r- m., Z. Beigeschmack; -geschöpf o. mede- (fig.) ondergeschikt middel o.; -mond
naig bijv. en b. bijbladvormig, den vorm schepsel o.; - geselt m., Z. iititgescu; -ge- in. licht- of schaduwbeeld o. der maan;
van een tusschenblad hebbende; -blátle- sectk o. (Bergw.) naastliggende mijnpat (van eenti planeet), bijmaan v.; -musket
rig, -blallig bijv. nw. niet zijbladen of m.; -gesetz 0. bijbehoorende wet, onder [rr.saastllggesqe spier v.;-niere v. (Ontik.)
-gestalt v. (Schild.)-geschiktwv.; vlierklier v., nierdoosje o., zwart galtusscheubladeren voorzien; - bliek m. zij
blik ni.; -blutader v. zijader-delingsch bijbehoorende gedaante of figuur v.;-ge- Maasje o.
v.; -brief m. bijbehoorende brief m.; slein o. (Berges.) wandsteen in.; -ge- NQbennieren-blutader, (-n)
- breder m., Z. -niensch; -birch o. bijbe- wiichs o. uitwas tn.; -getoinn(st) m. bui , hoven de nieren liggende bloedader
toevallige, bijkomende winst-teigwon, d.; -schlagader v. boven de nieren lig hoorend boek o.; - bienter, --i ►a,mededin-'
ger, medeminnaar tn., merlediugste ►•,me- v.; it. Z. -einikiinfle; 2. (bij loterijen), ;ende slagader V.
deminnares v.; -buhlerei v. mededinging tweede prijs in.; -graben in. (Waterb.)
Neben—note, (-n) v. (Muz.) bij v., naijver, minnestrijd nl.; -buhlerisch rijkanaal o.; -grand m. nevenbewijs o., comeu(Ie noot, dievennoot v.; -ordnung
bijv. nw. wedijverend, mededingend,na- ondergeschikte bewijsgrond tn.; -gruppe !, nevenschikking v.; -person v. bijkoijverig, ijverzuchtig; -bulilerschhaft v. v. nevengroep, bijbehoorende groep v.; nend persoon, ondergeschikt persoon m.;
mededinging, wedijvering v.; -biirge m., .glit V. naburig, aangrenzend, naastlig- Tooneelk.) figurant m.; -pfad o. bijpad
-biirgsclta/'t v., Z. A[terbiirge &; -christ ,end goed o., aangrenzende akker in.; 2. 1 I., zijweg m.; -plead o., Z. Nebenverm., Z. }lilchrisi; - dienst m. bijkomende van een ander afhankelijk goed o.; 3. l/'cindung; -pf arre v., Z. -lzirche; -p fairer
dienst m.; 2. dienst m. als onderhoorige; ^Reclitstv.) buiteuhuwelijksgoed v.;-ha- U. predikant, pastoor m. in eerre bij-

-

-
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Nebst, v oorz. (met den 3e nv.) niet,
kerk; -pfeiler m. schraagpeiler, steun- -sleuer v. bijbelasting, naschatting V.;
pilaar m.; (Bouwk.) post, stl in.; -p/en- -stiege v., Z. -Ireppe; -slimme v. bijstem, benevens, als ook; er - seinen Kindern,
fig m. klein geld, pasgeld o.; -pferd o., Z. vulstem v.; -strasze v.zijstrdtatv.;(Zaakb.) hij niet, hij benevens &; - der Klugheit
Handlpferd; -p /licht v. bijkomende plicht vertakking , v.; -slreieIie v., Z. -jlanke; besitzl er auch Tapferkeit, bij vereenigt
m., ondergeschikte plicht in.; -p forte v. -s/rich in.zijwaarts loopende streep v.;(op dapperheid met verstand.
Nebulist, ( - en, mv. - en) m. nevel zijpoort, kleine poort v. naast eerre groo- het kompas), tusscheustreek v.; - slrom
tere; -pfosten in. nevenstijl m.; -plan m. t n. zijstroom, nevenstroom in.; -slube schilder, wolkenschilder m.; (Scherts.)
geheimzinnig plan o.; it. bijkomend v., Z. -zimmer; .• skieb, o. (s. K.) te- vluchtig teekenaar in.
plan o.; -planel m. bijplaneet v.; -prefs genstuk, pendant o.; 2. bijkomend stukNebulistisch , bijv. nw. rievelaclim. tweede prijs m., accessit o.; -punk! o.; (Ger.) bijbehoorend stuk o.; -stunde tig, met wolken bezet; (fig.) in vluchtim. bijkomend punt, bijkomend geval o.; v. vrij uur, verloren uur o.; -slitize v. ge omtrekken.
Neeessar, (-s, mv. -e) o. reiskofit. (iiechtsw.) ondergeschikt punt o.; (Meetk.) nevenhoekpuntsliju v., cosinus,
-querstulze V. (M1leetk.) verkeerde ne- sinus in. van den compliments- of aan- Eertje, reiszakje, werkzakje o.
Neeessit ,t, (-en) v. uoothwendigvenhoekspuntlijn v., cosinus versus m.; vulliugshoek;- lastex, naast liggende toets
-recess m., Z. -abschied; -rechnung v. bij- in.; (Meetk.) nevenraaklijn v., tangens m. heiel, noodzakelijkheid v.,
31eeessitiren, (necessitirte, neceskomende rekening v.; -regent m., Z.Mii- van den compliments- of aanvullings regent; -reise V. toevallige reis v.; -rotte hoek, cotangens of cotangent ni.; -t/zeil silirt) be^1r. ww. noodzaken, dwingen.
Neekarwein, (-(e)s) niv. -e) m.
V. bijrol, ondergeschikte rol v.; -ruck- ni. bijkomend gedeelte o.; -:hor o. zij sichi v. nevenbedoeling, ondergeschikte poort, poort v. naast eene andere; -!hire Neckarwijn m.
NTeekein, (neckelie, geneckelt) o.
bemerking v.; -saai m.nevenzaal,zijzaal v. v. zijdeur v., deur v. naast eene andere;
Nebensaehe, (-n) v. nevenzaak, 2. sluiptrap v., bedekte uitgang m.; -lisch ww. knikkeren, met knikkers spelen.
bijzaak,on^iergeschiktezaak v.; it. bijko- rrn afzonderlijke tafel, tweede tafel v.; Necken, (neck(e,geneckl) bedr.ww.
mend geval o.; eta'. zur - machen, iets -ton nl. seconde v.; 2. ondergeschikte jern. -, sarren, plagen, kwellen, tergen,
als bijzaak beschouwen; sich aait -it auf- toon in.; 3 (Spraakk.) tweede accent o.; nekken; (geizneenz.) doorhalen, de huid
halten, zich met onverschillige zaken, -tonig bijv. nw. (Spr<iakk.) wat den twee- vol schelden; 2. beet.nernen, voor den
nietigheden v. mv. bezighouden. den toon heeft; -lreppe v. zijtrap,geheime gek houden.
NQben sandbank, ( -bänitie) v. trap, sluiptrap v.; -t rum o. (()ergw.) ader -Necker, (-s, mv. Necker) m., —in,
kleine zandbank v. door -eerie doorvaart tak n1.; -is/ir v. tweede uurwerk o.; 2. (-nen) v. plager, kweller, spotter m.,
van eene grootere gescheiden; -satz in. klein uurwerk o.; -uunisland ni. bijko- plaagster, kwelster, spotster v.
Neekerei, (-en) v. plagerij, spotnevenzin, afhankelijke zin, tusschenzin mende omstandigheid v., bijkomend ge
in.; it. bijstelling, nevenstelling v.;-schale val o.; -un! osten mv bijkomende onkos- ternij, kwelling, terging v.
Neckhaft, neekiseh, bijv. nw.
V. (Nat. bist.) tweede schaal v.; schi.ff ten in. mv.; utnterschrifi v., Z. - siegel
o. schip o. dat naast een ander zeilt; -ursache v. bijkomende, toevallige oor- gaarne plagend, plaagziek, sarrend, ter(Hand.) geleischip ,convooisciiipo.;-srhlag zaak, rede, bijzonderheid v.;-urtlteil o.,Z. genre; 2. Z. s passhafl .
Neekstein, (-(e)s, mv. -e) iii.
m. vergeefsche slag, zijslag, zij:lelingsclre - bescheid; -ver dienst o. buitengewone
schijnbaar ertsinlioudende
slag m.; (Muntes.) valsch geld o.; -scltliis- verdienste v.; 2. in., Z. -gewrinn; -ver- (8er•a^v.)
set m. tweede sleutel, dubbele sleutel m.; nrriclitiiiss o. buitengewoon legaat o.; bruine steen, neksteen m.
-schnittlinie V. (Meetk.) nevensnijlijn v., -verpfaindung v. tweede hyp otheek v., Nectar, (-s)w.,z.m.(Fabell.)nectar,
cosecans of cosecant m.; -selioss,-sclióss- tweede verband o.; -versanarnlung v. bij- godendr ank in.
Neetarium, (-s, nar. Neclarien) o.
ling in. wilde scheut in., takje, lootje o., zondere vergadering v.; - verstand in., Z.
aflegger in.; -schrciben o. bijgaand schrij- -bedeulung; -vertrag in. bijzonder verdrag (PI.) boni (n)gkelk, honi(n)gbak m.
Neetarmund, (-niunid(e)s, mv.
ven o., bijgaande brief in.; - schrift v. o., bijzondere overe enkoms t v.; -volle o.
kantteekeningen v. mv.; - schuld v.bijko- naburig volk o.; -vornaund m.tweede `-oogel -nruude) in. niet nectar gevulde mond
mende schuld v.; -schuldner m. mede- nl., toeziende voogd in.; -vortltcil ni., Z. nl.; (li;;.) zoete mond M.
Neer, (-en) v. (Zeew.) stroornbreschuldenaar m.; -schok v. mid(telb:ire -gewinn; -itachs m. (Huis li .) bijenwas o.;
school v.; - schutter v. (van een vesting- -wahríteit v. bijkomende waarheid, on- kin; v.
Neffe, (-n, mv. -n) ni. neef, broewerk), tweede flank of zijde v.; -schuss dergeechikte waarheid v.; -wagen in., Z.
in. zijdelingsch schot, mislukt schor o.; Beiwagen; -ruall rn. nev ens val, tweede lerszoon, zuster zoon in.; der Sohn des
-schüssel v. tusschengerecht o., bijscho- wal m.; -wand v. zijmuur m.; -weg !n. -n, tie achterneef m.
Neffe, (-n) v. (Nat. bist., w.i. getel m.; -stile V. (in een hoek), zijde, bijweg, in dezelfde richting loopende
bladzijde v. naast eene andere, voor- weg in.; (fig.) zijweg, omweg m.; -weib br.) niadluis v.
Neffer:- begiinstigung,
gaande of volgende bladzijde v.; (van een o., Z. -frau; -icerber• m., Z. Milbeu erIier;
gebouw), vleugel tn.; -seitig bijv. nes. -werp o. bijkomend werk o.; 2. bijwerk - gunst, v., z. in. invloed in. van de
zijdelingsch, zijwaarts, Bene zijwaartsche o.; -wind nl. (Zeevv.) halve wind, zijwind nabestaanden van een vorst op de st aats
hebbende; -Siegel o. tegentee- m.; -irinis I ni. (Meetk.) zijhoek in.;-'is- regeering, neiging v. van ambtenaren om-platsing
kening, medeonderteekening, lagere of senscltafl v. hulpwetenschap v.; -wo/trier leden hunner familie boven anderen
zijwaartsche onderteekening v., contra in. buurman rr.; (Aartir.) ornwoner in.; voort te helpen, nepotisme o.
signe o.; - sing in., Z. - bedeuturig; - sortne - wort o. bijwoorgl o.; 2. bijnaam in., hulp Neffensehaft, v., z. in. neefs.:iha, ►
V. naburige zon v.; 2. (í' at.) bijzon v., woord o.; -wörtlich bijv. nw. bijvoorde -,o., hoe^ lan'ghei^ l v. van neef.
dampbeeld o. van de zon; -sorge v. on- lijk, als een bijwoord; --heit v. bijivoor -1 Neffer ei, (-en) v., Z. Nef/'enbegundergeschikte zorg, zorg v. van ondergo- (lelijkheid v.; -ivurf m. ertsader v.; - zet -stigung•
Negation, ( - en,) v. ontkenning v.,
schikt belang; -speise v., Z. - gericht; rhea o. tweede werk, bijmerk o.; zeil v.
-spesen V. mv., Z. - kosten; -spiel o. bij- verloren tijd in., Z. -stititde; -zierdc '.bij - ontkennend antw oord o.
gehoorend spel o.; it. Z.Nachspiel;-sprosse korvend sieraad o.; -zineincr(cherr) o. ne -Negativ, bijv. nov. ontkennend.
Neger, (-s, mv. Neger) m., -in,
v., -spróssling m. (Pl.) Z. -schoss; (Jaelit- verukamer, zijkamer v., zijkamertje o.; 2.
w.) uitwas m. van de kroon bij sommige bijvertrel:je o.; -zirl;,el in., Z. -hreis; -zoll (-nen) m. neger m., negerin v., zwarte
hertshorens; - stekend bijv. nw. neven- in. (eland.) bijkomende tol, buitenge-rn. en v.; it slaaf m., slavin v.
Neger- artig, bijv. nw. neger,iciistaand, bijstaand; die —en, de omstan- wove tol m. van minder waar de; 2. (Org.)
ders, toeschouwers, tegenwoordige per- bijkomend spel o.; -zwecic ar. bijuoginerk tig; -aufseher in. neger,► pzichter, opzie
aanwezigen m. mv.; 2. (fig.) ver- o.,nevenbedoeling v.;-zweig rn.,Z.-sprosse; nor m. over de negers; -boot o neger -sone,schip o.; -dec/ze v. schaamteschort o.,
bonden, vastgehecht; -stern in. naburige - ;wiebel v, uienbolletje o., klister ni.
Neber, (-s, mv. Neber) m., Z. Nh.ber. paars ni.; -/eind nl. negervijand, vijand
ster V. ; it. ster v. van mindere grootte;
-
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m. van de negers; -Freund m. neger • uitleggen, eene beteekenis geven aan; -, het vat raakt leeg, op zijn eind,is bij
m.; - handel m. slavenhandel m.; etw. abel -, kwalijk nemen, ten kwade na leeg; (fig.) (van een persoon), au/-vriend
-haus o. negerhuis o., negerwoning, duiden, zich beleedigd gevoelen door; - der - sein, in verval zijn; es geht mil dear
negerij v., negerverblijf o.; -kind o. ne- Sie es, wie Sie wollen, leg het uit, zooals Kranken auf die -, liet loopt met den
gerkind o., jonge neger m. of negerin v.; gij wilt; etw. in einero [alschen Sinne, zieke op het eind, hij zal het niet lang
-markt V. slavenmarkt v.; -pfeifer m. unrechi -, verkeerd opnemen, opvatten; meer maken; 2. (in een vat), bezinksel,
Guineesche peper, lange peper v.; -schi/ etw. streng, yenau -, met gestrengheid grondsop o.; (Spr.) die - ist für den
opvatten, nauw nemen;was soil ich hier- Frontmen, het grondsop is voor de godo. negerschip, slavenschip o.
Negiren, (negirte, negirl) bedr. aus -?, wat moet ik hieruit opmaken ?; deloozen; 3. helling, schuinte v.
ww. ontkennen, ontkennend antwoor- sich nichts - lassen, zich niets ontgeven,
Neigen, (neigte, geneigt) bedr. ww.
buigen, den grond doen naderen, doen
niets toegeven.
den.
NeglQetengelder, o. mv. boete Nehmendung, ( en)v.,Nehm — hellen, doen zakken, naar beneden bui v. voor gepleegd verzuim.
fall, (-fall(e)s, mv. -/'dille) rn zesde gen; das Haupt, -, neigen, buigen; (fig.)
sein 0/ir zit jernn. -, het oor leenen naar;
NegligQ, (-s, mv. -s) o. (Mod.) naamval, ablatief m.
ochtendkleed, morgengewaad, huiskleed,
Nehmer, (-s, mv. JVehner) m., 2. wed. ww. sich -, bukken; sich var
negligé o.
—in, (-neia) v. nemer, veroveraar, koo- jenin. -, buigen, eerre buiging maken;(van
Negligiren, (negligirte, negligirt) per m., neemster, koopster v.; (van een een boom), overhellen; (van eene vlakte),
wissel), aannemer ni.; (van een schip) hellen, schuin oploopen; (fin.) der Tag
bedr. ww., Z. vernachlassigen.
neigt sich, de dag neemt af; sich zum
Negocijren, (negociirte, negociirt) kaper m.
Nehmiseh , bijv. nw. (gemeenz.) Ende -, naar liet eind loopen, op riet
bedr. ww. einen Wechsel -, betalen, vol
eind geraken; sich zu einer Sache -, neidoen; Aclen -, verkoopen, vernegoci- neemachtig, diefachtig.
ëeren .
Nehmlieh, bijv. en b., Z. nahut- ging gevoelen voor.
Neigung,(-en)v.(van een lichaam) ,
Negrillo, (-s) m., z. m. negrillo lich.
o., zwart, naar ijzerscliuin gelijkend zit- NQhrung, (-en) v. vlak of laag helling, daling, overbuiging, bocht v.;
(van het hoofd), buiging v.; (fig.) neikustland o.
eererts o.
NegritiQs, (onb.)m. zilverhoudend Nehrzoll, (-zon(e)s, mv. -zone) ging v., lust m., geneigdheid, genegen m. duim m. water aan den molenaar ho- heiel v., hartstocht m.; - zu jemn., zu etw.
grijs koper o. uit Peru.
haben, ienm. of iets genegen zijn; - zum
Negus, (onb.) m. uit wijn, water, ven den grondbalk toegestaan.
Neid, (-(e)s) m., z. m. nijd in., af- Kriege, lust, zin m.; zártliche -, teelere
suiker, citroen en notemuskaat bestaande
gunst, wangunst, jaloerschheid v., Z. genegenheid, teederheid v.; gleiche - mit
drank, negus m.
NQhmen, (du nimnist, er nimmt, Missgunst; sick - zuziehen, zich den nijd jemn. haben, overeenstemmen in gevoenahm, genontrnen) bedr. ww. our. nemen; op den hals halen; -erwecken, wangunst len met, sympathiseeren.
Neigungs-ebene, -$ache,
eta'. in die Hand -, in de hand nemen; opwekken; (Spr.) Z. Heider
Neidbau, (-(e)s, mv. -e) m.(Ger.) (-n) v. hellend vlak o.; -ehe v. huwelijk
an der Hand —, bij de hand nemen; jem
beien Kopie -, bij den kop, bij den kraag uit nijd ondernomen bouw in., bouwen o. uit genegenheid; -grad in. graad tn.
nemen, pakken; etw. zu sich -, tot zich n., onderneming v. om anderen te bena- van helling; - koorpass m. inctiatienaald
v.; -loth o., Z. Etoofallslotlt; -nadel v.,
nemen, medenemen, wegnemen; it. in- deelen.
nemen, gebruiken; jemn. etw. aus der
Neiden, (neidete, geneidet) o. ww., Z. - bompass; - winkel m. inclinatie Hand -, nemen, rukken, wegnemen; jent. m. h. nijd gevoelen, nijdig zijn; jemn. -, hoek m.
beim Wort -, bij zijn woord houden; etw. benijden, nijd toedragen; 2. bedr. ww., Nein, bijw. neen, niet; ach -!, och
neen!; it. is het neogelijk!, kont, gij
-, nemen, pakken, grijpen, zich meester Z. beneiden.
Neidenswerth, bijv. nw. benij- scherts!, -, -!, neen, neen!; - doch!, wel
maken van, zich toeëigenen, wegnemen
neen; weder ja noch -, geen ja of neen,
(fig.) ich lasse mir's nicht -, ich habe ihn denswaardig.
gesehen, ik laat het mij niet uit het hoofd Neider, (-s, mv. Neider) m., —in, geen boe of ba.
Nein, (-(e)s, mv. -e) of —wort,
praten, ik &; 2. ein Kind zu sich -, aan- (-nen) v. benijde r m., benijdster v.,wannemen, opnemen, zich belasten met; etiv. gunstige, jaloersche m. en v.; (Spr.)bes- (-(e)s, mv. -e en Neiivórter) o. weigering,
au[ sick -, op zich nemen, zich belasten ser of lieber (ze/en) - als ein Mitleider, verloochening, ontkenning v., neen o.;
met; (fir.) instaan voor, zich aansprake- beter benijd dan beklaagd. 2. blauwtje o.
Neinbar, bijv. nw. Z. verneinbar.
lijk stellen voor, op zijne verantwoorde- Neid -haken, (-hens, mv. -ken)
lijkheid nemen; cine Arznei -, innemen; m., Z. - nagel; -hantmel,-hart m.(veroud.)
Neinen, (uetnle, geneint) bedr.ww.
Z. vernemen.
sich jein. zunt Muster -, zich iem. tot nijdigaard m.
voorbeeld stellen; sick Zeit zu cite, -, den
Neidig, neidiglich, bijv. nw., Neisen, (neisle, geneist) bedr. ww.
tijd nemen voor; in Ueberlegung -, in Z. neidisch.
lastig vallen, bestormen, plagen.
overweging nemen, overdenken; etw. in
Neidklee, ( s) m., z. m. Turksche Neisz, ( (e)s) m., z. m., Z. Gneisz.
hesitz -, in bezit nemen; zehn Thaler für klaver v.
Neiswer, (-s) ni., z. m. basalt o.
Neidlos, bijv. nw.zonder nijd,zon- NekrolQg, (-(e)s, mv. -e) in. ledie Elle -, nemen. vragen, laten betalen
vensbeschrijving v. van iem., die pas overwean Sic den ganzen Vorrath -, als gij der wangunst.
alles neemt, koopt; Geld -, geld aanne- Neidlosigkeit, v. gemis o. aan leden is, necroloog m.
men, zich laten omkoopen; dieses Geld, jaloersclilield, niet jaloersch zijn, geenNekrolQgisch, bijv. en b. tot de
levensbe^chrijvving van iem. die pas overwird hier nicht genommen, wordt hier nijd koesteren o.
niet aangenomen, is liter niet gangbaar;Neid -nagel, (- nagels, mv. -n/igel) leden is behoorende.
zur Elie -, huwen; tine Frau -,eene vrouw m. (aan den vinger) Z. Niernagel (2); NekromtLnt, (-en, mv. -en) m.
nemen, huwen, trouwen met; seinen Weg -sue/it v. grimmige afgunst v., groote geestenbezweerder,doodenbezweerder m.
wohin -, ergens heengaan; Schaden -, nijd m.; -volt bijv. nw., Z. neidisch. Nekromantie, v., z. m. geesten schade lijden; it. beleedigd, gekwetst Neife(1)n, (neif(el)te, geneif(el)t) bezwering, doodenl,ezwering v.
worden; einen Anfang -, een begin ne- bedr. ww. noten kraken; 2. o. ww. uni► .
Nekrose, (-n) v. (Gen.) beenhemen, aanvangen, beginnen; ein Ende -, mot regenen, een weinig sneeuwen.
derf o.; Z. Knochenfrasz..
een einde nethen, eindigen, afloopen;
Neige, (-n) v. (in een glas), restje, Nekyen, v. mv. doodenfeesten
gure Nacht von jemn. -, goeden nacht staartje, kliekje, overschot, laatste o.; ich o. mv.
wenschen; sick die Mühe -, de moeiteimag seine - nicht, ik wil niet uitdrinken
Nelke, (-n) v. (Tuinb.) anjelier,vi.
`nemen, doen; Anstand -, etw. zu thun,» wat hij laat staan; der Wein gekt au/' die olien v.; (Hand.) kruidnagel m.; (Pl.)geaarzelen, dralen; 3. opvatten, aannemen, -, de wijn iaakt op; das Fass ist auf der meene bolderik, fluweelachtig, roode ko-
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renbloem v.; (Jachtes.) geurig haarbosje
Nennfa11 , (-fall(e)s, mv. -fhlle) NerQlio1, (- (e) s, mv. -e) o. oran je o. aan den vossestaart.
m., Z. Nennendung.
bloesemolie, neroliolie v.
NQ1ken-ableger, (- gers,mv ger
NQnnung, (-en) v., Z. nennen; it. NQrv(e) , (-en,mv. -en) men Nor.-

)

m. aflegger m., afzetsel o, eener anjelier; benoemen o., benaming v.
ve, (-n) v. (Ontlk.) zenuw, spier, poes
-artig bijv. nw. anjelierachtig; -baum ni.,
Nennwer th, (-(e)s, mv. -e) n1. ^ v.; (van een boog), pees v,; (PI.) (van
Z. Gewürzbaur; 2. kooldragende palm- nominale waarde v.
de bladeren), rib v.; (Lakenti.) bij het
boom m.; -beet o. bed o. niet anjelieren
Nennwort, ( - (e)s, mv. Nennu-or- walken), valsche vouw v.; (fig.) inwenof violieren; -blüthe v. kruidnagel in.; ter) o. (Spraakk.) zelfstandig naam dige of innerlijke kracht v.
-bluth[arbev., kruidnagelkleur v.; -braun
-word.
Nerven — arz(e)nei, ( en) v., Z.
bijv. nw. ow. zoo bruin als eene anjelier;
m.nieuw( corny en) m.nieuw -mittel; -ast m. zenuwtak m.; - balsant
Neograph,
-cassie v., Z. -nude; -flor m. bed, perk o. schrijver m., hij die eene nieuwe spelling m. zenuwbalsem m.; -bait m. zenuwstelmet anjelieren, anjerbed o.; -gartner m. invoert.
sel, stel o. derzenuwen; -been o. (Ontlk.)
tuinier m., die anjelieren kweekt; -gras
Neolog, (-en, mv. -en) m. woor- wandbeen, kruinbeen o. der hersenen;
o., Z. Ackergras; -grun o. groen o. van densmid, nieuwe -woordenmaker m.; it. -beschreibung v. zenuwbeschrijving, beden anjelierwortel; -kraut o., Z. Nagel- hij, die eene nieuwe leer verkondigt.
schrijving of leer v. der zenuwen; - bundel
kraul (1); 2. benedictenkruidwortel ni.;
Neologie, ( en) v. taalnieuwigheid in. zenuwbundel, bundel m. zenuwen;
-land o., Z. -beet; -lans v, anjerluis v.;' v., nieuw woord o.; it. nieuwe leer v.
-druck m. drukking v. der zenuwen of
-nayrihe v. welriekende mirt m.; -nuss' NeolQgisch, bijv. nw. wat tot de peezen; -entzundung v. spierontsteking
v., Z. Ndgeleinnuss; -ól o. nagelolie v.;' nieuwigheden der taal of van de leer be- v.; -erschi lterung v. zenuwscliok m.;
-p/'efer m. jamaicapeper v.; -pflanzung hoort, neologisch.
-erstarrung V. (Hoefsm.) verstijving v.,
V., Z. -flor; -nude v. bast in. van den
Neologismus, (onb., mv. Neolo-' der pootspieren; -fieber o. zenuwkoorts
kaneelmirt; -róschen o. violierroosje o.; gismen) m. nieuw woord o.; it. verkeerd' v.; -gebáude o., Z. -ban; -geflechl o. ze-sure V. anjerzuur o.; -senker m., Z. samengesteld nieuw woord o.
nuwvlecht v.; -geist m., Z. -sa[t; -ge-ahleger; -stein m.nagelsteen m.;2.straalNeoma, V. Neoma v.,godin der Chi- schwulst V. gezwel o. in het zenuwweefgips o,, violetsteen m.; -sländel m. zwart neezen.
sel; -geuwebe o. zenuwweefsel o.; -gras o.
standelkruid o.; -stengel m, an jelierstenNeopeter, ( ters, mv. ter) m. zandriet., berggras o.; -hout v. zenuwbegel m.; -stock m.anjelierstruik rn.;-strausz (Delfst.) nieuwsteen m.
kleedsel, zenuwvlies o .; -hiille v., Z.-haut;
m. ruiker in. van anjelieren; -fop[ m.
Neophyt, (-en, mv. -en) m. nieuw -:anal m. zenuw(en)kanaal o.; 2. kanaal
anjerpot, pot m. met anjelieren; -viole v.,
-bekrd, o., door hetwelk eene zenuw loopt; - kiezel
bekeerling m.
Z. Goldlack (3); -wurm m. ingewandsNeorgma, (-s, mv, -ta) e. nieuw m., Z. -reit; - knoten m. zenuwknoop m.;
worm m.; -wurz(el) v., Z. -kraut (2);
liet diorama-gezichto.,vrn a -kraft v. zenuwkracht v.; 2. spierkracht
-zinimt m., Z. -rinde; 2. Z. -myrthe; 3.' en panorama, dat het in %endige van eerie v.; 3. uitwerking v. der zenuwen; 4.
Moluksche boom m. niet welriekenden beperkte ruimte. een tempel & voorstelt. kracht v. der zenuwen of van liet zenuwbast.
Neperiseh, bijv. nw. (Rek.) -e stelsel; -krank bijv. nw. zenuwziek, zeNem@inch, bije. Nemeïsch, van Rechenslabchen, Neperiaansche staaf- nuwachtig; -krankheil v. zenuwziekte v.;
Nemea in Argolis; -e Spiele, Nemeïsche jes o. mv.
-láhmung v. verlainming, verzwakking v.
spelen.
Nepfen, (nep/te, genepft) o, ww, der spieren of zenuwen; -leben o. zenuw
Nemolit, ( en, mv. en) m. den - een weinig hinken.
- lekre v. leer V. der zenuwen;-levno.;
driet of boou,steen m., op welks opper Nephalien, v. mv. dankoffers o. - leiden o. zenuwlijden o.; -los bijv. nw.
vlakte zich afteekeningen van booroen, mv. zonder wijn, matigheidsfeesten o,mv. zonder zenuwen; (fig.) ontzenuwd, krachstruiken en boschjes vertoonen.
Nephrit, (-en, ni v. -en) m. (Delfst.) t eloos; -millet o. middel o. tegen de zeNemorglien, V. mv, bosctifees- niersteen, graveelsteen, bittersteen m. nuwen; paarung v. vereeniging v. der
ten o. inv.
Nephritiseh, bijv . nw. (Gen.) aan spieren, zenuwparing v.; -pilaster o. zeNQnnbar, bijv. en b, noembaar, nierpijn lijdend.
nuwpleister v.; -reiz m. opwekking v. der
geschikt om te noemen, noemenswaarNepQte, (-n) m. neef, bloedver- zenuwen; 2. (Gen.) prikkeling v. der zewant in.
dig; -keft V. noembaarheid v.
ruwen; -röhre v. (Nat. bist.) insect o.
Nennbeiwort, (-(e)s, mv. Nenn- Nepotismus, (onb.) m., Z. Neffen- in de schaal der zeemossel; -soft m. zebeiwór(er) o. bijvoeglijk naamwoord o. begiin,sti,yung.
nuwsap o., levensbeginsel o., vloeistof v
Nonnen, (nannte,genann 1 en nenn te. Neptun, (-s) m., z. m. (Fabelt.) der zenuwen; -scheide v., Z.- Naut;- schlag
genenut) bedr. ww. oar. en reg. noemen, Neptunus, god in. der zee.
m. zenuwberoerte v.; -schlinge v.,Z.-knoden naam uitspreken; ein Kind nach dent
Neptunianer, (-ners, mv. -ner), ten; -schmerz ni. zenuwpijn v.; -schwach
Valer -, noemen naar, denzelfden naam Neptunist, (-en, mv, en)m.(Aardk.) bijv. nw. zwak van zenuwen, zenuwachgeven als; bei seincm Namen -, bij zijn aanhanger m. van de meeping, dat de tig; -schwáche v. zwakte v. tier zenuwen;
naam noemen, roepen; es ist mir nicht aarde haar tegenwoordige gedaante door 2. zenuwaandoening v.; -schtvindsucht v.
erlaubi ihn zo -, het is mij niet geoor- (ie werking des waters verkregen heeft, zenuwtering, zenuwverdorring v.; -stamra
loof^l zijn naam te noemen, bekend te neptunist ni.
m. zenuwstam m.; -slárkend hijv. nw.
maken; das kann man nicht Tugend -, dat
Neptuns-dose, (-n) v. (Delfst.) zenuwsterkende; - slnrkung v, versterking
kan men geen deugd noemen, heeten; schelp v. met beurtelings uit- en insprin- V. der zenc:wen; -stein m., Z. Nierenstein;
Heinrich, genannt der Grosse, Hendrik, gen^le hoeken, neptunusdoos v.; -felt o. -system o., Z. -bats; -thrtigheit v, werk
de Groote genaamd; 2. den naam aitspre- neptunusfeest, feest o. ter eere vat) Nep -verfassnng v.,-zamheidv.rnuw;
ken, noemen, den naam aangeven, iem. tunus; -mutze V. (Nat. bist.) neptunus- Z. -ban; -uarze V. (verkl. -wo rzchen)
bij naam aanduiden; oben, vor of oorlier kap v.
zenuwtepel m., zenuwtepeltje o.; -werk
genannie Person, bovengenoemd, voor
Ne,quam, ( - s, mv. - e) m. deugniet, o., Z. -bau; -tt'urm m., Z. Fadenirurm;
ww. sich -, zich rsoe--noemd;1.w guit M.
-zergliederung, -yerlequng v. zenuwontmen, heeten, zeggen te zijn; er nennt sick
Nequitien, v. mv. slechte stre- leding v.; -zu cig m., Z. -ast.
lhren Freund, hij noemt zich uw vriend, ken, schurkenstreken m. mv.
Nervieht , bijv. en b. op eene zezegt uw vriend te zijn.
Nereide, (-n) v. (Fabell.) zeenimf, nuw, pees of spier gelijkend,spierachtig.
dochter
v.
van
Nereus.
v.
(Spraakk.)
(-en)
Nennendung,
Nervig, ( -er, -st) bijv. en b. vol
eerste naamval, nominatief m.
Nereus, (onb.) m. (Fabell.) Nereus, zenuwen, pezen of spieren; -er Mensch,
Arm, gespierd, sterk,krachti,forsch;(Pl.)
NQnner, (-s,mv.Nenner) m.(Spraak- ondergod m. der zee.
k.) eerste naamval, nominatief m.; 2.
Neritjt, (-en, mv. -en) m. (Delfst.) -esBlatl, geribd; (fig.) kernachtig, krachversteende zeeslak v.
(Rek.) noemer m.
tig.
-
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Nes.

Neu.

Net.

Nerv^s, bijv. nw. zenuwachtig; it jenin. den Nestel kniip/en, Z. Nestel. ( bloedader v.; -beutel in. netje, vischnetje
zenuwrijk, gespierd, sterk, krachtig.
Nestel— nadel , ( - n) v. rijgnaald Eiernetje o.; - broth Ill . netbreuk, netNerz, (-es, mv. -e) in. (Nat. list.) v.; 2. haarnaakl, haarspeld v.; - riemen navelbreuk v.; -darrnbruch m. darmnet m., -sc/rnzitr v., Z. -band; -slift ni., Z. breuk v.
kleine otter, vlasotter ni.
Nes(eh)ber, (-s, mv. Nes(ch)ber) -beschlag; -wurm ni. lintworm m.; it. Z. Netze, v., z. m. water, speeksel o.,
waarmede uren bevochtigt.
rn. niet ijzerdeeltjes vermengd zwavel- Padenwurna (1).
erts o.
Nesterweise, bijv. (Beg w.) in Netzen, (netzie, genetzi) bedr.ww.
nat maken, bevochtigen, natten, sprenneste n bijeen , bij heopen.
Nespe1, (-n) v., Z. Mispel.
Nessel, (-n) v. (Pl.) netel, br atrtl- Nest— federn, v . t nv. nestveeren v. kelen; (tig.) nut I 'frr c nen - ,bevochtigen,
netel v.; mit -ie bronnen, met netels slaan, mv.; -pecker m. slecht, kreupel varken in tranen baden, Z. benetzcn; 2. ein
branden of stelten; (fig.) auf -n sitzen, o.; -hockchen o., Z. - loftillen; -kommer Pferd -, niet een net bedekken; 2. o.ww.,
op heete kolen zitten. V. ha insterhol o.; -kilcíten, -k ichlein o., Z. nasen; die Wonde netzl noch, er komt
nog vocht uit de wond.
N@sse1—artig, bije. nov. netelach- Z. -batz.
NQtL -entzundung, (-en) v.
tig; (Gen.) netelzuchtachtig; -auschlag
Nestlor, -s, rnv. Nestler) in,, -ill,
UI. netelroos v.; -baum m. olmvortnige (-nen) v. nestelinaker, veteririaker v.,j (Heelk.) netontstek ing v.; -/ass o. (Lakenw.) netbak, tr og in . om het laken nat
lotusboom m.; -blase v. blaasje, blaar v., uestelmaakster, vetermaakster v.
tengevolge v an het steken eeneg brandN^Stling, ('(e)s, mv. -e)m.(Valk.);te maken; - /'echter m. (o. Leseb.) wornetel; -brand rn. netelbrand ni.; (Gen.) jonge in het trest zijnde valk mi*.; 2. L., stelaar in . vlet een ne t over het hoofd of
;lijf; - /!echte v. netvor mige vlecht v.;
ziekelijke roodheid V. der huid, roos v. Nestkiichen.
zonder koorts; -fieber o. netelkoorts,
Nest -nadel, ( -ra) v., Z. tresten- - /leischbruch m. vleeschnetbreuk v. van
scharlakenkoorts v.; -/ink in. distelvink nadel; -Taupe v. in zwer•nieu levende (len navel; -/liigelig bijv. nw. (Nat. pist.)
in.; -[riesei o., Z. -/ieber; -gain o. netel- rups; -laube v. jonge duif v.; -volt bijw. netvleugelig; -flugler m. pees- of netvleugelig insect o.; - formig bijv. nw.netgaren o.; it. mousselinen garen o.; -haaf Z. Nest.
Nestor, (-s, t nv. -s) in. iiaain van 1 vormij;, vetachtig, niet steken; -naut v.
rn. bastaardhennep in.; -hop/en to. mannelijke hop v.; -kónig m. winterkoninkje den oudsten en wijnsten (Ier Grieksche netvlies o.; - hor -n. o. (llelfst.) gelbes --,
o.; -krankheil v., Z. -jieber; -lasas v. wanvoeders in den Trojaauschen oorlog ;igoua- of zilverlaken o., speldenwerkersbrandnetelluis V. it. oudste lid o.; der - der theoloyisehen^ schelp v.; -jagen o. jacht v. met netten;
Ness91n, (nesselte, yenesselt) beds. FacultQt, liet oudste LU d van iie theolo- - lammer v. (Br.) vochtplaats v.; - kante
ww . met netels slaan, branden. gische faculteit. v. netkant, kant tn. van het net; -kappe v.
Netelkutte, (-n, mv. -n)ni, carts- (`'isch.) netkap v.; (Mod.) netje o., haarN$ssel -p$anze, ( -ra) v. netel
net o.; -kessel nl. vochtplaats, natterij v.;
achtige plant v.; -ranke v., Z. -seide; -sa- treuzelaar m.
Nett, (-er , -st) bijv. en. b. netjes, -koralle v. netvormig koraal o.; -zcagen.
men m. brandnetelzaad o.; -sauger m.
br andnetelzniger in .; -schmetlef ling rn. zindelijk, schoon, lief , aar dig; -es Kleid, ni., Z. Haube; -me/one v. geborduurde
netely linder m.; -seide v., Z. Flachsseide net, goed gemaakt,netjes gemaakt; - em- meloen m.;-n.abelbruch m.navel- netbreuk
(1); -spanner m. netelv lintler m.; - slaode herkomnien, netjes gekleed paan; - arbei- V. -nervig bijv. nw. (Pl.) met netvorv. bratitlnetelstruik m.; -slrauch u i. bij- ten, zindelijk, lief; -es M dcherr, net, lief, enige bladribben; -p-nlsader v., Z. -ader;
eengroeiende brandnetels v. env.; -suclit aardig, bevallig; (fig.) -er Ausdruck,hel- -rotte v. netvormige rolschelp v.; 2. Z.
V., Z. -fieber;-luch o.neteldoek o., moos- (Ier, duidelijk; - sprechen &, duidelijk, -oorra; 3.Chineesch goudlaken o.; -schale
seline o.; -vogel in., -vogelchen o., Z. verstaanbaar; 2. (1 land.) Z. netto; 3. v., Z. -schiisselchenr; -schlange v. ineen gedraaid net o.; -schnecke v. netvormige
-spanner; -wanne V. roode luis v.; -ssuirn bijw. - absclilagen, kortweg, kortaf.
m., Z., -gare.
Nettelk®nig, (M(e)s, mv. -e) m. purperslakschelp v.; 2. Z. Gitierschnecke;
-

-

-

-schiisselchen o. gietkan v., waterbakje
Nest, (-(e)s, mv. -er) o. (valt vogels) winterkoninkje o.
nest o.; eira - ausnehnten , een nest uitha-Nettheit , Nettigkeit , v., z. in. o. der spinsters; - sc hwamnna m . spons v.

len; it. -volt, nest, broeisel o.; - Mr use, netheid, zindelijkheid, keurigheid, aar- oen 4• nat te maken; -sehen o. (Gez.)
verduisteriug v. van het oog, begin o.
nest; (fig.) aus dein -e /liegen, wegvlie- digheid, liefelijkheid v.
gen; 2. (lig.) slechte woning v., gat,
Netto, bijw. (Hand.) netto, zuiver, van de staar; - stander m.,Z.-lass;-slange v. (Vissch.) staak, paal in., waaraan
krot, ellendltg verl,lijf o.; (Lakeiib.)haar- zonder fust of baal.
bos in.; (Brerg,w.) losse ertsmassa v.;
Netto —betrag, (-trag(e)s, n,v. het net is vastgemaakt; - steller m. net(van haar), kuif v.; (Volkst.) sein - rein - trage) in nettobedrag o., zuivere op- tenspanner m.; -stern m. netvorinige
hallen, oh zijne zaken passen, zijn geve- brengst v.; -e inrcahrne v.netto- ontvangst, zeester v.; -slick m. netsteek, kruissteek
.

honden. ontvangst v. na aftrek der onkosten; m.; -tricker, —in, nettenmaker,nettenNest- batz, (- ens,mv .-en),-bösz— -einl,,lin fte v. rirv.netto- inkomsten v. mv.; breier n;., nettenmaakster, nettenbreilei , o. nestkuikentje o.; it. laatstge- - erfrag, -gcewinn m. zuivere winst, netto- ster v.; -tule v. netvormige tootschelp
borene, m.; -dunen V. mv. nesthaar o., winst v.; -gewicht o. nettogewicht, ge- v.; - wasser o. water o. om & te bevochnestharen o. env.; -ei o. nestei o. wicht o. zonder fust of baal; -preis rn. tilten of nat te maken; -werk o. netwerk,
NQste1, (-n) v. gevlochten haar o., nettoprijs m.;-lara V. werkelijke tarra o. traliewerk o,; - wurst v., - ivurstlein o.
chigm u in ., hangstaartje o.; 2. nestel, ve- Netz, (-es, urv. -e) o., (vertil. Nel „- darmnetivurst v.; -zog m. uitwerpen o.

ten zuiver

ter, riem in.; (Volkst.) jernn. die -n kno then o .) net o., vlechtwerk o.; it . strik, van het net.
Neu, ( -er, -(c)st' bijv. en b. nieuw,
pfeit, ienn. den nestel knoo pen eerre soort valstrik ni.; 2. (Vissch.) net vischnet o.;
van bezw ering uitspreken, die het vol- (fig.) verleiding v.; jem. in's - lootten, in versch, jong; eira -es Kleid kaufen, een
brengen van don huwelijksplicht onmo- liet riet of den strik lokken; jenin. -e nieuw kleed koopen; -gebaat , nieuw,onstellen, strikken spannen; jem. in sea- langs, pas gebouwd; - geborenes Kind,
gelijk moet maken .)
Nestel -band , (-band(e)s, mv. neen - hallen, in zijne netten of in zijne pasgeboren; das -e Jahr, het nieuwe jaar;
-bander) o. nestel, veter in., rijgsnoer o.; macht houden; (Outlk.) dus wunderbare -e Haringe, nieuw, versch; der -e Mond,
-besehlag Tri. uesteistift, nialie v.; - laan! - , het wondernet o.; (Vleeschli.) darm- nieuwe maan; (Bouwk.) -e Or•dnunq,
m. strik m. van rond leder om den hoed net, vetnet o.; (Lakenb.) haarbosje o.; Duitsche bouworde; einem Geschil fie sein, een nieuweling, onervaren, nog niet
van bruiloftsgasten; -leder o. goudleder (Schild.) netwerk o.
o.; -loch o. nestelgat o.; -macherm. nes- Nett— ader, (-n) v. netader v.; bedreven zijn in; -e Gedanken, nieuwe
-artiy bijv. uw., Z. -fórrliig; -baum m. gedachten; it, oorspronkelijke gedachten;
telmaker, veterrnaker ra.
NQsteln, (nestelle, genestell) bedr. dwarsbalk m., die in den muur rust; -en Muth /assen, nieuwen moed schep
riet een veter of nestel toebinden, -becher m., -becken o., Z. -schiisselchen; pen; das welre was -es, dat zou wat nieuws,-w.
vasibind$n, rijgen; ( Volkst.) jern. - of -blulader v. tot het darmnet behoorende 1 wat vreemds zijn; eira. wieder - machen,
-
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00 goed als nieuw maken; 2. -er Schnee, hervormingen en nieuwigheden houden -Idejaarsavond houden, oude in bot nieuwe
versch; -e Freundsc/iaft, an korten da- de; -sli('ler m. stichter, erkondiger in. honden.
turn, pas gesloten; -e Brie[e, pas aange- van nieuwe stellingen, hervormer m .
Neujahrs —fest, (-(e)s, mv. -e) o.
komen brieven; auf 's -e, zoon -ent, opNeu-er worben, bijv. nw•, in den nieuwjaarsfeest o.; - geschenk o. nieuw nieuw, nog eens, an voren aan; 3. -er laatstere tijd verkre gen; -/'anger m. (fierg- jaarsgescheiik o.; - gedicht o. nieuwjaars Put;, modern, nieuwerwelsch.
w.) vinc;er in. au Bene nieuwe ertsader; gedicht o.; -lied o. nieuwjaarslied, lied o.
Neu — anbauer, ( ers, env. er) m. it. laatste ontginnen eencc mijn; -finder op het nieuwe jaar; niesse-v. nieuwjaar s(w. i. geb.) kolonist, volkplanter nl.; iii., Z. -langer; -Endier m. plannenai ker Leimis v.; -nacht v. nieuwjaarsnacht in.;
-au/'yelegi bijv. nw. hernieuwd, herdrukt; m., hij, die luchlkasteelen bouwt; -[ran- -lag m, nieuwjaarsdag, eerste (lag rn. an
- backen bijv. nw. —es Brod, nieuwbak.• Ice rn. nieuw- Franke m.; -fran/cisch bijv. het jaar; - omgang n ► . omgang m. op
ken, versch; (lig.) —er Edelnrann, (lig., nw. nieaw- Frankisch; -/ramose m. mo- nieuwjaarsdag; -wunsch m. nieuwjaars Scherts.) nieuwbakken,sedert kort of pas derne Franschman ni.; 2. Franschman wensch m.
tot den adelstand verheven; -bau ni to. van nicuwereu datum .
•
Neu-kupfer , (-s) o., z.m. (Delfst.)
nieuwe aanbouw m., nieuwe bebouwing Neufundlandshund, ( (e)s, nieuw kol►er, titaninrn o.; land o., Z.
V.; 2. volkplanting, kolonie v.; -baiter m., mv. e) ni. hond ni. van Newfoudland, -bruch; -lekre v. nieuwe lei' v., Z. -glauZ. -anbauer; -begier(de) v., -be gierig bij e . ?ewfonndlandlsche hond. ben.
nw., Z. - gierde 4^; -bekehri(c) bijv. nw.
Nefundler, (-Iers, mv. -ter) m., Neulich, bijv. en b. onlangs, kort
nieuwbekeerde, pr oseliet m. en v.; - beken- Z. -find/er; - f'-iirsllich bijv. uw . aan een geleden; das ist - geschehen, dat is onner ni., Z. -bekchrle; -belehnter m. nieu- nieuw vorstenhuis toebehoorende, van langs, kort geleden gebeurd.
we leenman, vazal in., die pas een leen een nieuw vorstenhuis; -gánc;crm. (Berg Neulicht, ( (e)s) o., z. rn.,Z.Nenontvangen heeft; -blau o. blauwsel o.; w.) Z. - /dingen; -gelachen bijv. nw. Z. niond.
-brillisch bijv. nw., Z. -englisch; -hruch - backen; -gebirge o. (Bergw.) nieuw e berg Neuling, (-(e)s, mv. -e) m. nieum. opnieuw ontonnen of bebouwd land; m., nog niet ontgonnen mijn v.; —e rege weling, beginner,onervarene,onbedrevene
—zehent m. tiend v. an opnieuw be - nlaclren, mijnen beginnen te ontginnen; m.; sic ist noch ern - darin, zij is daarin
bouwd land; -deutscla bijv. nw. en o. -geboren bijv.nw. herboren; it. pas gebo- nog een nieuweling; (in de krijgskunde),
zelfst. nieuw -Hoogduitsch o. r en; gUOOZ -es Kind, pas geboren kind; leerling m.; 2. (Landb.) ontgonnen akker
Neue, (der, die, das) zelfst. nw. ich be/lode mini wie --, ik ben als tiet in. in het eerste jaar.
nieuwe o., wat nieuw is, nieuws C., uien- ware herboren, weer volkomen frisch;
Neu -mannskraft, (-krä[le) v.
wigheid v.; (fig.) die Allen and -n, de -gebunden. bijv. nw., —es Itucli, nieuw (Pl.) wolbloem v.; -markt m. nieuwe
oude en moderne schrijvers; der Alte and (in)gebonden; -geburl v. wedergeboorte, mar kt v.; -ntodisch bijv. nw. nieuwnmoder Neve, de oude en de nieuwe wijn; hernieuwde geboorte v.; -geklcidel bijv. disch, naar de laatste rnode, naar den
was giebt es -s?, wat nieuws is er?, brin- nw. in het hieuw gekleed; -gemach! bijv. laatste smaak; -mond m. nieuwe maan v.
gen Sie gates -s mil?, brengt gij goed nw. nieuw gemaakt, nieuw; —es Wort
Neun, bijv. nw. negen; - alit -mu!nieuw woord; - gezeul o., Z, -bruch; -geen tipliciren, negen niet negen vermenignieuws mede?
Neueln, (neuelie, geneueli) o. ww. bijv. niv., Z. - gierig; - Beschenkt hijv. nw. vuld igen; alle - fiver fen, alle negen gooien;
(van bier), versch smaken.
pas geschonken; 2. opnieuw' geschonken; 2. (-en) v. negen v. (riet cijfer); 3. telw.
Neuen, (neule, geneut) bedr. ww., -gestallung v. hervorming, verandering, negen.
Z. eineven; 2. die Bienen -, maken hare reorganisatie v .; -gewachsen bijv . nw. (van
Neun - chteltakt, ( (e)s, mv.
hout), weer opgekomen; (Jachtw.) —er -e) M. (Muz.) negenachtsten-maat V.
cellen in gereedheid.
Neuenglisch , bijv. en o. nieuw Schuwanz, aangegroeid, bijgegroeid; ge -Neun auge, ( s, niv. - n) o. (Nat.
u'asclten bijv. nw. (van de wasch), pas hist.) lamprei, prik v.; -bdtznter m. geldEnrelsch, hedendaagsch Engelsch o.
Ne_uerdings, bijw . (gerneenz .) in gew asschen, schoon; gewor ben bijv. uw. stuk o. van negen batzen; eck o. negen(van soldaten), pas aangeworven; die hoek rn.; - ectrig bijv . nw. negenhoekig.
den laatsten tijd, onlangs.
Ne_uerer, ( (e)s, mv. Neuerer) m. —en, recenter ►m. rnv.; -gewurz o.allerlei Nej.ner, ( s, mv. Neuner ) m., Z.
uitvinder, invoerder m. van nieuwighe- toekruid o.; it. Z. Nelh engew iirz; -gier(de) Neun (2); 2. negende gedeelte o.; 3 wijn
den, hervornier, woelgeest, opruier in. v. nieuwsgierigheid , zucht v . naar nieuws, in. van het jaar negen; 4. Z. Neunbi lzner.
Neuerfunden, bijv. nw . onlangs onbescheidenheid v.; -gierig bijv. nw, Neunerlei, bijv. nw . »egeuer lei,
of in den laatsten tij(i uitgevonden, oat- nieuwsgierig, onbescheiden, begeerig naar negenerhande v.; 2. o. zelfst. kindernieuws; --- erin. betrachten, met een slaapdrankje o.
dekt .
Ne_uerlich, bijv. nw., Z. neulich. nieuwsgierig oog bezien; —e Frage, onbe Neunerprobe, (-n) v. negen Neuern, (neuerle, geneuert) beilr. scheiden vraag; -gieriykeit v., Z.-gier(de); proef v.
ww., Z. erneuern; 2. nieuwigheden in -glauben m. nieuw geloof o., nieuwe leer, Neun fach, fãltig, bijv. nw.
voeren.
onrechtzi ►inigheid, ketterii v.; -gold o. negenvoudig; clty. -- zusammen legen, in
Neuerthum, (-s) o., z. m. nieu- Mannheinis goud, spinsbek o.; -grieche negen vouwen; -flack o. negenvlak o.;
were tijd m.; 2. nieuwere richting,zucht m. nieuw-Griek m.; .griechisch bijv. nw. -gescheid bijv . nw . (Volkst.) waanwijs,
V. tot hervorming. nieuw -Grieksch. neuswijs; -yleich, -heil o. (Pl.) «'olfsNeuerung, (-en) v., Z. nenrern; it . Neuheit of Neuigkeit, (-en) klauw m., slangenkruid o., Z. Barlapp;
vernieuwing,nieuwe verandering,nieuwe V. nieuwe o., nieuwheid, onbekendheid, -hundert bijv. nw. negenhonderd; -hun toepassing, nieuwe gewoonte, nieuwig- vreemdheid, ongewoonheid v.; 2. nieuws derlel o. negen honderdste (gedeelte) o.;
herd, _hervorming v.; (Spraakti.) nieuw o.,tijding v., nieuwljeo .; -slcrdnter m. hij, -hundertslco. negenhonderdsteo.; jahrig
woord o.; -en anfangen, ein/iilrren, Z. die allerlei nieuwtjes vertelt; (Scherts.) bijv. negen jaar oud, negenjarig, negen
jaar durend; -jdhrlich bijv. nw. alle nene?tern (2). courant of krant v.
Ne_uhochdeutsch, bijv. en o. gen jaar geschiedend ; - kra[twurze l v., Z.
Neuerungs -begierde, v.,
- kittel, m., -lust, v., Z. in. zucht v. zelfst. nieuw- lioogduitsch, t► edendaagsch Peslilenzwurzel; -mal bijw. negenmaal;
-matig bijv . ow . negenmaal geschiedend,
naar nieuwigheden, zucht v. naar ver- Hoogduitsch o.
andering of hervorming; -scheu bijv. nw.Nou—jager, (- gers, mv. -ger) in., neaeuvoudig ; - niann(er)ig hijv.nw . negen bevreesd voor veranderingen, afkeerig Z. -kranter; -ja/ir o. nieuwe jaar, nieuw - mannerig, negen meeldraden hebbende;
van nieuwigheden; -scheue v. vrees v. jaar o., nieuwjaarsdas m.; jenin. sum - Klasse der —en Pf anten, enneandrie v.;
voor veranderingen, afkeer m. van nieu- Glick wi nschert,iem.nieuwjaar wenschen. - monotig bijv. nes. negen maanden oud,
wigheden; -sucht v. zucht v. naar ver
Neujahren,neujáhrlen, (neb- negen maanden durend; -nionallich bijv.
andering, gewoonte V. om te veranderen; jahrle, geneujahrt en neujuhrlte, yeneu- en b. alle negen maanden geschiedende;
-suchtig bijv. nw. van veranderingen of jc hrelt) o. ww. nieuwe jaar vieren, on -mörder m., Z. -lódler; 2. Z. Horniss;
-
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-pjennigstuck n. stick geld n. van negen negentig pond of kilogram wegende.
gewachsen) o. Ww. onr., m. s. herboren
penningen; - pjiinder m. (Art.) negenNeunzigste, bijv. nw. negen worden, herleven, weer opkomen, weer
-tigse. uitkomen,
ponder m.; -pjiindig hijv. nw. negen
pontlsch,negen pond of kilogram weende' Neunzigstel, stele, mv. -stel)
Neuwelt,v., z. m. nieuwe wereld v.
-sailig bijv. nw negeusnarig, met negen o. negentigste (gedeelte) n.
Neuzehnt, (- (e) s,m v. -e) m .eerste
snaren; - seilig bijv. nw. negenzij,lig;
Neunzigstens, hijw. ten negen - tiend v.
-silbig bijv. nw. uit 9 lettergrepen be- tigste. in de negentigste plaats.
Neuritisch, bijv. nw. de zen uwstaande; -spitze v., Z. Melde; -slinimig
Neunzig-shindig, bijv. nw. van ontsteking betreffende of daarvan afbijv. nw. (Muz.) negenstemmig; -slrafi/; negentig uren, negentig uren durende; komstig,
m. (Nat. hist.) zeester v. met negen stra- -stitndlich bijv. nw. alle negentig uren,
Nexus, (onb.) m. verband o., sa l en ; -slrahlig bije. nw. negenstralig, ne- plaats hebbende; - leigig bijv. nw, van ne menhang in.
gen stralen hebbende; - slis.ndig bijv. nw.l
Nezeli, (onb.) o. (Prov.) zakdoek,
dagen, negentig dagen durende;-genti
negen aren durende, negen uren oud; -töylich hijv. nw. alle negentig dagen neusdoek m.
-stundlich bijv. nw. alle 9 uur geschie- Plaats hebbende; - taysend bijv. nw neNíbel, (-s, mv. Nibel) m. (Prov.)
dende; -sylbig hijv. nw., Z. -si/big; -ta gentig duizend; - theilig bijv. nw. uit ne knorrfbl)c► t, brompot. m.
Nibelungenlied, o. lied o. der
gig bijv. nw. negen dagen oud, negen
deden bestaande; - wcwochentlich-genti
dagen durende; —e Zeil, novene v.; -tug- bijv. nw. alle negentig weken gescliie- Nevelingen, oud Duitsche heldenzang in.
lich bijv. nw. alle negen dagen geschie- (lend; -wwrochig bijv. nw. van negentig van den gehorenden Siegfried, niebelungenlied o.
dende; -tausend hijv. nw.negen duizend; weken, negentin weken durende.
-lausendsle bijv. niv. negenduizendste.
Neunzöllig, bijv. nw. negen - Nichel, (-s) m., z. rn. brand m.
Neunte, bijv. nw. de, liet negende; dnimscch; it. van negen duim, vain negen in het koren.
Nicht, bijw. niet, neen; lieute -,vander - des Monats, de negende van de centimeters.
maand; der - Mai, de negende Mei; zum
Neu-pfanner, ners, mv. -ner) daag niet; ich kann -,ik kan niet; ich sehe
-n, Z. neunlens; 2. (-n) v. (Muz.) none m. (Zoutz.) in eene nieuwe paa gegoten es -, ik zie liet niet; - ein einziges Mal,
geen enkele maal, - viel, - zit viel, niet
v., octaaf v. van de seconde.
onzuiver zout o.; -reut o., Z. -bruch.
Neunte-halb, bijv. nw. negende - Neusen, neuszen, (neicsle, ge- veel, niet te veel; gar -, ganiz and gar -,
neust en neuszte, geneuszl) o. ww. (van volstrekt niet, in het geheel niet; seildem
half, acht en een half.
Neuntel, (- s, mv. Neuntel) o. ne - vogels), met de neb of den neus stoo- ich ihai - gesehen habe, sedert ik hem
gende (gedeelte) o.
ten, pikken; (6g.) beleedigen. ergernis niet gezien heb; ich achte and liebe ihn
-, ik acht of bemin hem niet; er mag
Ne_untens, bijw. ten negende, inde geven.
negende plaats.
Neu-stadt, (- stád(e) v. nieuwstact, wollen oden -, of hij wil of niet; -so?;
Neun --th alersti ck, (- (e) s, mv. nieuwe stad v., nieuwere gedeelte o. der - water?, niet waar ?; - doch!, toch niet,
-e) o. stuk o. van negen thalers, souve- stad; - teslamenllich bijv. nw. van of vol zeker niet; - so geschrien!, schreeuw zoo
Nieuwe Testament; - stiller m.-gensht n.et; -ich will es ouch -, ik wil liet ook
rein in.; - lheilig bije. nw. uit negen deelen bestaande, door negen deelbaar; -/ód- (Leeuw.) hoer m., (lie bij den dood van niet; vlo -, zoo niet, zoo neen;warumsind
Ier m. (Nat. pist.) kwartelvalk, blaar - den leenheer het leen hernieuwen moet;' Sic - jrilher gekommen, waarom zijt gij
voet m.; -wvchentlich bijv. nov. alle negen -suchlig bijv. nw. verlangend naar nieu- niet vroeger gekomen ?; wie heb halte
weken geschiedende; -wo chig bijv. nw. wigheden, naar nieuws, hervormingzuch- ich ihn -!, hoe beminde ik hem!; 2. -,
(-(e)s) voornw. nuit -en, volstrekt niet,
van negen weken, negen weken durende; tig, gesteld op veranderingen.
Neutonianer, (- s, mv. ,S'en t oni- geenszins, in het geheel niet; ze -e ma-zackig bijv. nw. met negen punten;
aner) m., -in, (-en) v. Newtonianer m., chen, vernietigen; zu -e werden, te niet
-zahl v. negental, negenvoud o.
Neunzeh(e)n, bijv. nw. negen aanhanger m., aanhangster v. van liet gaan; 1. (-(e)s, mv. -e) o. (tiet.) zink
-bloemnv.,spdia;(Delft.)
-tien. stelsel van Newton.
Neutonianismus, (onb.) m.stel- waterhoudende, zwavelzure kalk v,
Neunzeh(e)nerlei, bijv. nw. ne
Nicht - achturig, v. geringschat -gentidrl. sel o. van Newton, newtonianisme o.
Neunzeh (e)n-fach, -faltig, Neutgnisch, bijv. nw. van New- tin;;, minachting, verachting, versma bijv. nw. negentienvoudig, negentienmaal ton; -es Lehrgeba'ude Z. Neactonianisnius. ding v.
Neutral, bijv. en b. onzijdig,geene Nichtanerkennung, v. ontzooveel; - hunderl bijv. nw. negentien
- lausend bijv. nw, negentien-honder; partij toegedaan, onpartijdig, neutraal. kentenis v., ontkennen o.
Neutralisation, v. verdrag o. Nichtangabe, (-n) V. (Hand.)
duizend.
Neunzeh(e)nte, bijv. nw. negen - van onzijdigheid; 2. onzijdig maken o. verzuimde aangifte v.
Neutralisiren, (neutralisirte,neu- Nichtannahme, (-n) v. (Hand.)
tie nde.
Neunzeh(e)ntehalb, bijv. nw. tralisirt) bedr. ww. (Scheik.) onzijdig weigering, niet - aanneming v.
Nichtanwesenheit, v. afwezig maken, krachteloos maken, de verbinnegentiendehalf, achttien en een half.
Neunzeh(e)ntel, ( iels, mv. -tel) ding van het eene v-orwerp met het an- heid v.
Nichtbeachtung, Nichtbeo. negentiende (gedeelte) o.; -zeh(e)n- dere verhinderen.
Neutralisirend, bijv. nw, onzij- folgung, Nichtbeobachtung,
lens bijw. ten negentiende.
V. verzuim o., verwaarloozi ng, onopletdig makende, krachteloos makende.
Neunzig, bijv. nw. negentig,
Neunziger, (- gers, mv. -ger) m. Neutralisirung, (-en) v., Z. neu- tendheid, nietnakoming v.
Nichtbewilligung, v. niet -in(Sp.) trek m. van negentig ooges; 2. lralisiren, Neulralisation.
Neutralitat, v., z.m. onzijdigheid, williging, weigering v.
wijn m. van 1790; 3. -, -in, v. negentiNiehtbildung, v. gebrek o. aan
ger m., man m., vrouw v. van 90 jaar; onpartijdigheid V.
Neutrglsalz,(-es,mv.-e)o.(Schei- vorming of beschaving.
1. lid o. van eene vergadering van 90
Niehtehrist, (-en, mv. -en) m.
k.) neutraalzout o.
personen.
Neunzigerlei, bijv. nw. van ne- Neutrum, (-s, mv. Neutra) o. niet -christen ni., hij die geen christen is.
Nichtdasein, (-s) o., z. in. niet(Spraakti.) onzijdig geslacht o.; t in Zeilgentig soorten.
Neunzig—fach, —fältig, bijv. wort als - gebrauchen, als onzijdig ge- bestaan o., afwezigheid v., niet -aanwezig zijn o.
nw. negentigvoudig. negentigmaal zoo- bruiken.
Nachtdenker, ( -kers, mv. -her)
Neu-verehelicht, -verhei
veel; -jährig bijv. nw. negentigjarig, nebijv. nw. pas-rathe,—vmäl m. onnadenkende m.
gentig jaar durende; -jahrlich bijv. nw.
Nichtduldung, v. onverdraagalle negentig jaren geschiedend; -mal getrouwd, jong getrouwd, jong gehuwd.
Neuwachsen, (wicks nee, rteu- zaarnheid v,
hijw, negentignnaal; - pfiindig hijv. nw.
!

(-

(-

-

Nic.

Nie.

INk.
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Niehte, (-n) v. (verkl. Nichtclien zijn recht; it. waar niets is valt niets te Niehtwirkung, v. (van de ziel),
o.) nicht, broeders- of zustersdochterv., nemen; it. - isl so gul, es habe denn sein lijdelijkheid, werkeloosheid v.
Aber, elk huisje heeft zijn kruisje; zu - Ni.chtwissen, (-s) o., z. m. niet nichtje o.
Niehterkennung, v. (van een uwerden, te niet gaan; etre. /'ur - achten,
kind), niet - erkenning v.

Nichterscheinung, v . niet - ver schijning v., niet - verschijnen, verstek
o.; das Urtheil wegen - einleiten, bij ver
-stekvrodln.
Nichtgebrauch, (- (c) s) m., z.
m. niet gebruiken, niet toepassen, on-

niet achten, niet veel of niets geven on,;
H. niet o.; aus dem - hervorziehen, uit
het niet te voorschijn brengen, scheppen; fem. in sein - zuruck:veisen, in liet
niet terugvoeren.
Nights, o., Z. m. (Berges.) bloem
V. van zink, ertsasch v.

Niehtsbedeutend, bijv. nw.on-'
Nichtgedenken, (-s) o., z. m. beduidend, niets beteekenend,nietig,zon-

bruik o.

vergeten, niet melden o.,amnestie,kwijt- der waarde; -e Sache, nietigheid, beuzescheiding v.; - zusichern, amnestie ver- ling v.

N3chtsdari ber, o., z. m. onNiehtgelehrte(r), in. niet ge- c vertroflPne, nonplusultra o.

leenen.

weten o., domheid, onkunde v., gebrek
o. aan kennis.
Nichtwollen, (-s) o., z. m. niet willen o., onwil m., gebrek o. aan wil,
onwilligheid V.
Niehtzahlung, (-en) v. niet-vol
niet - betaling, wanbetaling v.,-doenig,
verzuim o. van betaling.
Nick, (-(e)s, mv. -e) m. knik m.,
wenk m. met de oogen, hoofdknik m.,
hoofdbuiging v., oogwenk m.; 2. (-(e)s,
mv. -e) o., Z. Genick.
Nickel, (-s, mv. Nickel) m. nek,
hals m.; 2. bromtol m.; 3. hitje, klein
paard o.; (fig.) klein persoon, koppig
ventje o. (Volkst.) liederlijke vrouwspersoon o.; 4. (Bergw.) nikkel o.

leerde, ongeletterde, onontwikkelde,
Njchtsein, (-s) o., z. «u.,Z.Nichtdasein.
leek m.
Nichtgemeinschaft, v. schei - Niehtsgiiltig,bijv .niv.(gemeenz.)
geene waarde hebbende, nietswaardig.
ding, afzondering v.
Nickel-arsenikkies, (-es) m.,
Nichtskenner, ( - ners, mv. - ner) z. in., Z. -glanz; -blame, - blulhe v. nik
Nichthaltung, (-en) v. (v an eene
;

zitting), schorsing, uitstel o.; 2. niet'
viering v., niet vieren o., niet -waarne
ining v.; (van eene belofte), niet houden,,
niet nakomen o., schending v.
chthauig, bijv. nw.(van hout),,
niet af te hakken, niet te vellen, wat niet
geveld wordt.

Nichthoi ichkeit,

(-en)

v. on-

hoffelijkheid, onbeleefdheid v.

Nichthonorirung, v. (Hand .)
weigering v, van te Metalen, niet -honoreeren o.
Nicht — ich, o. (Wijsb.) niet - ik o.,
al het buiten den persoon bestaande e.
Nichtig, bije. en b. nietig, ijdel,
onbeduidend, van geene waarde, nul; -e
Hoff nung,p nischuldigung,ijdel; -er Grund,
onbeduidend; -er Ralh, nutteloos, ver
-e Sache, nietig; null and - ma--gefsch;
c/zen, nul en van geener waarde of nietig
verklaren; -keil V. nietigheid, ijdelheid,
onbeduidenheid , nutteloosheid v., niet o.;
2. hersenschim v., ijdele hoop v., droom
m., droombeeld o., kleinigheid v.
Niehtkenner, ( - ners, mv. - ner)
til. nietkenner m., Z. Unkenner.

o.; -erz o. nikkelerts o.;-kelarsnizu

m. %vc etniet m.

Niehtskonner , (-ners,mv. -ner) --plan: m. zwavel -arsenikverbinding v.
m., Z. Nichtskenner, Nichtswisser.
Nichtsnutz, ( - es, mv. - e) m., Z.
Nichis Lenner.
Nichtsnutz(ig), bijv. nw. (gemeenz.) tot fiiets nuttig, nutteloos, niets
doende, geene waarde hebbende; -heit v.
nutteloosheid, onbruikbaarheid v.

Nichtssagend, hijv.nw.,Z. nichls bedeulend.

Nichtsthuer, (-ers,mv. -er) (gemeenz.) nietsdoener, leeglooper, luiaard,
lanterfant, luilak m.
Nichtsthuerei, v., Nichtsthun, o. nietsdoen, leegloopen,luieren,

lanterfanten o., leeglooperij, luilakkerij V.
Nichtswerth, bije. nw. niets waardig, nietig, geene waarde hebbende.
Nichtswissend, bijv. nw . onwetend, dom.
Nichtswisser, ( - sers, mv. ser)
m. onwetende, weetniet, domkop in.
Nichtswurdig, bijv. nw. niets waardig, laag, gemeen, ellendig, nietig;
Nichtleitend, bijv. nw. (Nat.) -e Sache, nietigheid, beuzeling v.; -er
Mensch, ein -er, nietswaardige, nieteling
niet geleidend.
Niehtleiter, ( Iers mv. - ter) m. m., ellendeling, schelm m.; -eHandlung,
(Nat.) niet geleidend lichaam o., niet - gemeen, laag, onwaardig; -keil v. niets
laagheid, gemeenheid v.;-wardighe,
geleider m., isolator in
Nichtlieferung, ( - en) v.(FIand.) 2. nietigheid, beuzeling v.
niet -levering v.
Nichttheilnahme, v., z.m.nietNights, bijes. niets, niemendal; ich deelneming, terughouding, onverschilhabe -, ik heb niets; er sagt - gul, hij ligheid v.
zegt niets goed; er hal - zu sagen, hij
Niehti bung, v ., z. m. niet - oefeheeft niets te zeggen; uwenn es Weiler - ging v., verzuim o., verwaarloozing v.
ist, als het anders niets is; dais ist ihnm van oefening; aus - verlernen, door niet
vie -, dat heeft voor hem geene waarde; te oefenen verleeren of vergeten.
mir -, dir -, (Volkst.) zonder compliNichtvereinslnder, o. Duit inenten, dood eenvoudig; it. zonder iem. sche staten m. mv. welke niet tot het
iets te zeggen; Co menig als -, even veel, tolverband hehooren.
als niets, zoo goed als niets; ganz und,
Njchtverkauf, (-(e)s) m. niet gar -, volstrekt niets; - als dieses Haus.l verkoop m., niet verkoopen o.
niets clan &; um -, and wieder -, om alNiehtvollstreekung,Nichtlerlei beuzelingen of nietigheden, zonder vollziehung, v. nietvoltrekking,niet
oenigen grond; ich wveisz damil - anzu -i volvoering, schorsing v.
langen, ik weet daarmede niets te be-' Nichtweiter, ( - s) o., z. m. (w. i.
ginnen; (Spr.) ivo - isl, kan; man - neh- gebr.) tot. hiertoe, niet verder, non plus
men., waar niets is verliest de l^eizer ultra o.; 2. hinderpaal m., klip v.
-

,

-

niet nikkel; -hallig bijv. nw. nikkelhoudend, nikkel bevattend; -kalk m., Z.
-ocher; -könig m., -metall o., Z. Nickel
(4);-ocher m.nikkel-arsenikzuaro.;-oxyd
.o. nikkeloxyde o.; - salpeter m. nikkel sa l peter o.; -vitriol o. nikkelvitriool v.;
it. zwavelzuur nikkel o.
Nieken, (nickte, geniekt) o. ww.
neigen, het hoofd buigen; mit dem Kop fe
-, eene buiging maken, met het hoofd
wenken; mit den Augen -, wenken, een
teeken geven; it. knipoogen; 2. het hoofd
laten hangen, indommelen; (Pl.) -d,overhangend; (Nat. bist.) witneuzige meerka t v.; (Gen.) knipoogend, pinkoogend;
2. jemn. -, met eene buiging bedanken;
II. bedr. ww. das Haupt -, buigen; it.
toestemmend knikken, zijne goedkeuring
te kennen geven, toeknikken.
Nicker, (-s, mv. Nicker) m. knik
hoofd--ker,jazgin.;2(me)
knik m., buiging, neiging v.; 3. slaapje,
dutje o.; (fig.) duivel, drommel m.
Nicker, (-n) v. waternimf v.

Niekert, (-(e)s,mv. -e) v., Z. Nixe.
Nick —fang , (-/'ang(e)s, mv.-[ánge) m., Z. Genickfang; -hout v. vliezige
uitbreiding eenex spier, peesvlies o.;-name
m. spotnaam, bijnaam m.; - slalil m. (gemeenz.) gemakkelijke leuningstoel m. om
een dutje te doen; -slunde v.slaapuurtje,
middagslaapje o.
Nieotiana, v. tabak v.

Nicotin, (-(e)s) o. z. m. nicotine V.
Nidel, (-s) in., z. m. room m.
Nidel—brod , (-brodes, mv. -brode)
o. melksoep v. met ingebrokkeld brood;
-belle v. melknap m. der alpenherders.
Nie, bijw. nooit in geen geval, nimmer; ich ivar - dort, ik ben daar nooit
geweest; trinkt er Wein? ner! -, neen,
nooit!, nimmer!

Nied, voorz. onder, bereden.

Niedel, (-s) m., z. in., Z. Nidel.
Nieden, bijv., Z. hienieden.

Nieder, bijv. nw. laag; -er Tisch,
lage tafel; (fig.) -er Ton, lage toon; ein
Klavier -er stimnnen, verlagen; -e Volks-
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Nie.

Nie.

klasse, lagere, mindere; -e Jagd, kleine donder), neerslaan, inslaan; 2. o. ww.,
jacht; die -n Stände, de lagere standen; m. h. verpletteren, verdelgen, neerslaan.
we Schule, lagere school, volksschoot v.;
Niederdruck, (-(e)s) m., z. m.
Holle and -e, grooten en :,leinee; -e Ge DampJmaschine Wait -, met lage druk laag, onedel; -e Schreibart,-sinuge, king v.
gemeen, plat; 2. bijw. onder, in het dal,
Niederdri eken, (drückte nieder,
op den grond; au/' and - gehen, op- en niedergedruckt) bedr. ww. naar beneden
neergaan, op- en afgaan; 3. tussch. - wit drukken, neerdrukken, neerslaan; einen
dem Verrálherl, weg met &.
Kórper -, verpletteren; (fig.) verdrukNiederbegeben (sich) , (begab ken, overstel pen; (III.) niedergedruckt,vernieder, niederbegeben) wed. ww. onr. zich treden, platgedrukt; (fig.) eira Gerucht -,
naar beneden begeven, naar beneden gaan. smoren, geheim houden; der Kummer
Niederbeugen, (beugte nieder, drückt ihn nieder, drukt hem ter neer;
niedergebeugt) bedr. ww. reg., nieder - die Preise -, verlagen.
biegen, (bog nieder, niedergebogen) Niederducken (sich), (duckte
bedr. ww. onr. neerbuigen, ombuigen, nieder, niedergeduckt) wed. ww. (genaar beneden buigen; (fig.) (van het on- rneenz.) neerduiken, in gedoken houding
geluk), jem. -, ter neer slaan; (Pl.) nie- zitten; (Jachtw.) neerhurken.
dergebogen, omgebogen, afhangend. 1 Niederdtirfen, (dor/'te nieder,
Niederbinden, (band nieder, nie - ' nieiergedur/t) o. ww. onr., m. h. naar
dergebunden) bedr. ww. onr. beneden beneden mogen gaan.
Niedere, (-n) v. lage grond m.,
vastbinden; 2. lager binden.
Niederbiasen, (blies nieder, nie- lage plaats, lage -ligging v.
Niederfahr en, (/'u.hr nieder, niedeigeblasen) bedr. ww. onr. naar bene
blazen.
-den derge/'ahren) o. ww. onr., m. s. naar beNiederblieken, (blicicte nieder, rieden vliegen, storten, ijlen; (van den
niedergeblickt) bedr. ww. naar beneden bliksem), naar beneden slaan; zus Grube
-, afdalen; 2. afvaren, afrijden, naar bezien, den blik naar beneden werpen.
Niederblitzen, (blitste nieder, neden vallen; 11. bedr. ww. von eineni
niedergeblit zt) bedr. ww. naar beneden Wagen niedergefahren werden, omvergebliksemen; 2. o. ww. au f jem. -, neer - reden.
Niederfahrt, (-en) v. afvaart v.,
schitteren, Z. blitzen.
Niederbohren, (bohrte nieder, afrit n1.
niedergebohrt) bede. ww., Z. durchbohren, Nie-derfall, m.,Niederfallen,
o., Z. ni. val m.; it. voetval, knieval m.
erstechen.
Niederbord, ( - (e)s, mv. - e) m. Niederfallen, (ftel nieder, nieder(Zeewo.) bakboord o.
ge/'allen) o. ww. onr., en. s. naar beneden
Niederbrausen, (brauste nieder, vallen, neervallen; tinter der Last. -, beniedergebraust) o. ww., m. h. (van het zwijken; oor jemn. -, een voetval doen,
knielen; (Jachtw.) (van vogels), neer
water), naar beneden bruisen.
-vliegn.
Niederbrechen, (brach nieder,
niedergebrochen) o. ww. onr., in. h. onNi_ederfallen, (fálite nieder,nieder het naar beneden vallen breken; 2. dergefállt) bedr. ww. neervellen, doen
bedr. ww. afbreken, sloopen.
vallen; (Scheik.) Z. niederschlagen.

Nie.
Niedergeschlagen, nieder-.
gedruckt, bijv. nw. neerslachtig,
moedeloos, somber, droefgeestig, ter neer
geslagen; -heit v. neerslachtigheid, moe
droefgeestigheid, somber--^leoshid,

hei d v.

Niedergleiten, (glut niede r, niedergeylillen) o. ww. oer., m. s. naar beneden glijden; it. glijdende vallen.
Niedergueken, (guckte nieder,
niedergegucki) o. ww., Z. niedersehen.

Niderhaben,

(halte nieder, nie-

dergehabt) bedr. ww. our. cinen Gegner
-, onderworpen hebben, gedood of ver
hebben; einen Baum -, geveld heb -slagen
-ben,Z.
nieder wer f en, fallen.
Niderhaeken, (hackle nieder,
niedergehacl^t) bedr. ww. omhakken,
neerhatten.
Niederhallen, (halite nieder, niedergehallt) o. WW., ni. h. in liet dal of
beneden weerklinken.
Niederhalten, (hielt nieder, wie
bedr. ww. onr. beneden-derghaln)
houden; die Hand -, naar beneden hou
laten hangen; (fig.) Jena. -, 1► orthou--den,
den; 2. onderhouden, onderdrukken, beletten zich te verheffen.
Niederhangen, (hing nie der,niedergehangen) o. ww. oer., m. h. naar beneden hangen; (van den buik van een
paard), doorzakken; -de Backen, Ohren,
neerhangende

&.

Niederhängen, -henken,
(hangte nieder, niedergehángt en henkle
nieder, niedergehenkt) bedr. ww. bene dek hangen, beneden ophangen.

Niederhauen, (hieb nieder, niedergehauen) bede. ww. onr. neerhakken,
omhakken, vellen; jem. -, neerslaan, neer
Alles - im Kriege, dooden, in stuk--veln;
k en houwen.
Ni_ederhoeken, (hoekte nieder,

niedergehockt) bedr.ww.(gemeenz.)neerNiederbreiten, (breitete nieder, Niederfausten, ([austere nieder, hurken.
niedergebreitet) bede . ww. ein Tuch - , niederge/'austet) bedr. ww. (Hoed.) den Niderholder, ( - ders, mv. - der)
uitspreiden.
Rand eines Hules -, neerkloppen.
m., Z. Niederholunder.
Niederbrennen, (brannte nieder, Niederfliegen, ((log nieder, nie- Niederholen, (holte nieder, nieniedergebrannt) bede. ww. oer. ein Hans derge /logen) o. w w . oer., m. h. en s. laag dergeholt) bede. ww. naar beneden ha-, afbranden, door brand vernielen, Z. vliegen; it. naar beneden vliegen.
len; (Zeees.) inhalen.
abbrennen; 2. eine Stadt -, in de asch
Niederíioszen, (fószte nieder , Niderholer, ( - lers, mv. ier) ro.
leggen; II. o. ww. door brand vernield niedergef ószl) bedr. ww. Holz -, in een (Zeees.) rakketalie v., kluiver, neerbaworden, afbranden, uitbranden.
vlot naar beneden voeren, afvlotten.
ler m.
Niederbringen, (brachte nieder, Niederfolge, (-n) v. (Leenw .) Niederholunder, (-ders, mv.
niedergebracht) bedr. ww. oer. jem. -, achterban m.
-der) en. wilde vlier v.
omwerpen, omgooien.
Niederft teren, (fuhrte nieder, Niederholz, (-es) o., z. ni. hak Niederbucken (sich), (bückte niederye%uhr•t) bedr. ww. beneden voe- hout o.
nieder, niedergebuckt) wed. ww. zich ren, leiden; it. naar beneden voeren.
Niederjagd, (-en) v .kleine jacht v .
bukken.
Niede rfullen, (/ullte nieder, nie- Niderjagen, (jagte nieder, nie(bugelte
nieder,
bear.
ww.
(Bergw.)
derge/ullt)
die Sleine dergejagt) bedr. ww. dus Wildpret -, tiaar
Niederbi gele,
niedergebugelt) bedr. ww. neerstrijken, -, uit de mijn brengen.
beneden jagen; it. neervellen.
gladstrijken.
Niedergang , (- gang( e)s , mv. NiederkaYnmen, (kammie nieNiederbürschen, (burschte nie - -gd.nge) m. daling v.; (fig.) (van de zon), der, niedergekammt) bede. ww. die Haare
der, niedergeburscht) bedr. ww. neer -I, ondergang m.;(Aard.) Westen o.;zwischen -, neerkammen, naar beneden kammen.
schieten, doodschieten.
Sonnen-auJ'gang and -, tusschen zonsopNi_ederkämpfen, (kdmp[te nieNiederbürsten, (burstetenieder,' en ondergang.
der, niedergekamp; t) bedr. ww. in den
niedergeburstet) bedr. ww. neeiborsteNidergehen, (ging nieder, Wie-1 prijs overwinnen.
dergangen) o. ww. onr., m. s. naar benelen, gladborstelen.
Niederkauern, (kauerte Wieder,
Niederdeutsch, bijv. nw. en o. den gaan, ineenzakken; (van de zon), niede rgekauert) o. WW., Z. niederhocken.
zelfsi. Nederduitsch, Nedersaksisch o. ondergaan; 2. (Bergw.) doen vallen.
Niderkeit, v., z. m., Z. NiedrigNiederdonnern, (donnerle nie- Niedergericht, (-(e)s, mv. -e) keil.
der, niedergedonnert) bedr. ww. (van den o. kantongerecht o., lagere rechtbank v.
Niederkesseln, (kesselle nieder,
-

Nie.

Nie.

niedergekesselt) bedr. ww. (Bergw.) een
Niederindisch , bijv. nw. van
steungew elf maken, bouwen.
en laag land, Z. Niederldnder; 2. die -en
Niederkippen, (kipple nieder, l alen, Hollandsch, Vlaamsch, Nederniedergekippi) o. ww., m. h. naar bene andsch; -e Gold farbe, oranjekleur v.
tuimelen, het evenwicht. verliezen;-den
Niederlass, (-es, Ins'. Niederlosse)
2. bedr. ww. etw. -, naar beneden doen n., Z. Niederlassunq.
tuimelen.
Niederlassen, (lies; nieder, nieNiederklappen, (k/apple nieder, lergelassen) bedr. ww. onr. neerlaten,
niedergei^lappt) o. ww., m. h. neerklap - raar beneden laten, jem.in einen Schacht
pen; 2. bedr. ww. de klep (van eene ta- -, laten zakken, afdalen; dieKutschengláfel) neerdoen,
er -, neerdoen; einen Ilollvorhang -, laNiederkleid, (-(e)s, nov. -er) o. en zakken,ueerdoen,laten vallen;(Zeew.)
(ontler)broek v.
die Segel -, neerhalen; 2. wed. ww. sich
Niederkletter n, (klell erl e nieder, in einem Seile -, zich laten zakken;(van
niedergeklcllerl) o. ww., m. h. en s. naar ogels) , neervliegen; it. sich -, gaan zitbeneden klauteren.
,en; sich an einem Oct, sich hduslich -,
Niderklopfen, (kloj /'te nieder, :ich ergens metterwoon vestigen.
niedlergeklopft) bedr. ww. ornkloppen,, Niederlassung, ( - en) v., Z. nieneerkloppen, naar berieden kloppen; die lerlassen; (fig.) háusliche -, vestiging,
Na/he -, platkloppen; 2. (Drukk.) her- {olonie v.
vorstehende Buchstctben -,dresseeren,aanNiederlaufen, (lief Wieder, niekloppen.
lergelaufen) o. wi%•. onr., in . s. naar beNiederknien, (kniete nieder, nie- ,reden loopera; (Berges.) afloopen, hellen;
,

dergekrriet) o. ww., m. h. neerknielen,

op de knieën vallen; vor jemn. -, knielen,
zich op de knieën werpen.

Niederkohlen, (kohite nieder,
niedergekohlt) bedr. en o. ww. als kooi

neervallen of doen neervallen.

Niderkomnzen, (kam nieder,

Nie.
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niedergepurzelt) o. ww. (gemeenz.) Z.
Wieder fallen.
Niederramme(i)n, (ramm (el)te
nieder, niedergerarnm (el) t bedr. ww. nederramrnen, met den ram naar beneden
slaan, inrammen; (fig.) sein Belt -, door
elk. werpen.

Niederrechtspflege, v., z. m.
G. Niedergericht.

Niederregnen, (regnete nieder,
niedergeregnel) bedr. ww. Sleine -, (van
den regen), naar beneden doen vallen;
das Getreide warde niedergeregnet, de
regen deed het koren vallen.

Niederreiszen, (riss nieder, nze-

dergerissen) bedr. ww. onr. Gebdude -,
afbreken, sloopen,omverhalen;einen Menschen -, nederrukken,op den grond gooien; Báunie -, vellen; die Mauern einer
Sl adt -, slechten.
Niederreiszung, v., Z. nieder
it. slooping, slechting v.
-reisZn;
Niederreiten, (rilt Wieder, niedergerilten) bedr. ww. onr. omverrijden,
?. bedr. ww. omverloopen.
Niederlegen, (legle nieder, nie- onder de pooten van het paard verplet
-tern.
lergelegt) bedr. ww. eine Last -, afleg
neerleggen, neerzetten, op den grond-gen,
Niederrennen, (rannie nieder,
leggen of zetten; die tfa f fen -, afleggen, niedergerannl) bedr. ww. oar. omverovergeven; auf die Erde -, neerleggen, rennen.
neerzetten;

Geld, Aklenslücke -, ter be-

Niederrollen, (rollte nieder, nie-

niedergek ontnren) o. ww. onr., m. s. naar waring geven, overgeven; seine Gewalt dergerollt) o. ww., m. h. naar beneden

beneden komen; 2. bevallen,verlost wor- in jenis. Heinde -, zijn gezag overdragen; rollen; (van een gordijn), vallen; 2. bedr.
tIen, barere, in de kraam koenen; ungliick- eira Anil -, nederleggen,afstand doen van; Ww. eine Kugel -, naar beneden rollen;
lich -, eene miskraam hebben.
das Handwerk -, laten varen; 2. wed. ww. it. al rollende lager doen gaan.
Niderkrampen, (krUmnple nie- sick auf die Erde -, op den grond gaan Niedersabeln, (sabelte nieder,
der,niedergekrkmol) bedr. ivw. laten `al- liggen; sick, in's Belt -, naar bed gaan, niedergesábelt) bedr. ww. neersabelen,
len. vrij laten afhangen.
dooden, over de kling jagen, in de pan
gaan slapen.
Niederkriegen, (k riegle niede r, Niederlegung, (en) v.(vaneene hakken.
rniedergekriegt) bedr. vees., Z. nieder- som gelds), in bewaring geven, depot o.; Niedersägen, (sagte nieder, niebringen.
(van een ambt), neerleggen o.; (van de deryesagi) bedr. ww. naar beneden zagen, neerzagen.
Niederkriminen, (krunimle kroon), afstand doen o.
nieder, niedergekr- inintt) bedr. ww. naar Niederliegen, (lag nieder,nieder- Niedersatz, (-es) m., z. m., Z.
beneden buigèn.
gelegen) o. ww. oer., nl. s. neerliggen, Bodensalz.
Niederkunft, v., z. m. daling v., liggen; krank -, ziek liggen, ziek te bed Niedersaufen, (sod`' nieder , niebeneden komen o., nederdaliug v.; 2. liggen; 2. bedr. ww. das Gras -, ver dergesofjen) bedr. ww. onr. jem. -, dronverlossing, bevalling v.; unzeilige, all-tredn. ken maken zoodat hij neervalt; 2. o.ww.,
zu%riuhe -, ontijdige bevalling, misNiedermachen, (machte nieder, rei. h. opzuipen, gretig of gulzig opdrinkraam v.
niedergeinacht) bedr. ww. neerlaten,doen ken.
Niederlage, (-it) v., Z. Niederle- neervallen; (fig.) Z. heruntermachen; 2. Nieders^useln, (sauselte nieder,
gang; 2. bewaarplaats v.; 3. depot,rYraga- jem. -, dooden, neerslaan; II. o. zelfst. niedergesáusclt) bedr. ww. omwerpen,
doen omvallen.
zijn o., stapelplaats v., entrepot o,; - von (fik'.) bloedbad o., slachting v.
Buchern, magazijn o.; in die - bringen, in Niedermetzeln, (meizelte nieder, Niederschauen, (schaule nieder,
het magazijn, in liet entrepot brengen; niedergenret,zelt) bedr. ww. vermoorden, niedergeschaut) o. ww., Z. niedersehen.
1. Z. Stapelrecht; 5. (van een leger), dooden, neersabelen, over de kling jaNiederschieszen. ( schoss nieder,
niedergeschossen) o. ww. oer., m. s. (van
Weerlaag of nederlaag v.; vine ganzliche - gen.
erleiden, totale nederlaag onder gaan, geNiedermögen, (machte nieder, roofvogels), neerschieten, naar beneden
heel verslagen worden.
niederyeniochl) o. ww. oer., 'm, h. lust vliegen; (van den bliksem), neerschieNiederläger, ( -pers, mv. -ger)m., hebben om naar beneden te gaan, naar ten; 2. bedr. Ww. neerschieten, door een
schot dooden, doodschieten, omverschiebeneden willen gaan.
Z. Groszhrndler.
Ni_ederlag — aufseher, ( hers, Niedern, (niederle, geniederl)bedr. ten; (Krijgses.) einen Ausreiszer -, fusilInv. -her) m. opzichter m. van een en- ww. et-u). -, lager maken, verlagen; jem. leeren, neerschieten.
trepot, stapelkornmies m.; -gerechti gkeil -. Z. erniedern, erniedrigen; eira Leken -,
Niederschlag, (-schlag(e)s, mv.
V. entrepotrecht o.; -art ni., -stadl V. laten vervallen; 2. o. ww. lager worden, -schláye) nl slag m., door welken iem.
neervalt, hevige slag m., hevige val m.,
entrepotplaats, entrepotstad, stad V. zakken.
waar een entrepot is.
Niedernothigen, (nóthiyte nie - Weerstorting v.; (Muz.) neerslag ma.;
Niederland , (-land(e)s, mv.-lrzn- der, niedergenólhigt) bedr. ww. verplich- (Scheik.) bezinksel,precipitaat o.; durch
der) o. laag land o.; 2. die -e o. mv. N e- ten, noodzaken om naar beneden te gaan, einen - entstehen, uit een bezinksel ontdwingen om te gaan zittel;.
staan; 2. (Scheik.) Wederslag m., nederderlanden o. mv., Nederland o.
Niederl ader, (-den, env . -der) Niederpressen, (pressie itieder, plofsel o.
rrz., —in, (-nzn) v. bewoner m.,bewoon- niedergepresst) bedr. ww. neerpersen,
Niedersehlagen, (schlug nieder,
niedergeschlagen) o. ww. oer., m. s. (gester v. van een laag land; 2. Nederlander samendrukken.
m., Nederlandsche vrouw v.
Niederpurzeln, (purzelle nieder, I meenz.) hard neervallen, neerploffen; 2.
-
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Nie.

Nie.

Nie.

In. h. (Muz.) maatslaan; I1. bedr. ww.
neerslaan, doodslaan; das Gelreide-, (van
den hagel), neerslaan, doen vallen; den
Rauch -, (van den wind),doen neerslaan;
ein Gehólz -, vellen, omhakken; die Augen,
eine Klappe -, neerslaan; (Scheik.) doen
bezinken; -des Mittel, Z. IYiederschlagmittel; -des Pulver, stillend poeier o.;
sine Sache, einen Rechtstreit -, tegen
einen Reweis -, verzwakken; .jem.-houden;
-, hems. Muth -, iem. neerslachtig maken, ontmoedigen; -d, bedroevend, ontmoedigend; it. bedarend, stillend; 11I.
wed. ww. sich -, bezinken.

Ni_edersehlagenheit, v., z. m.
(fig.) Z. 1Vzedergeschlagenheit.

Niederschlag-kupfer, (-s) o.,

Niedertanzen, (lanzie nieder,
neerleggen, afzetten, op den grond zetten; ein Kind -, neerzetten, doen gaan niedergelanzl) o. ww., m. h. naar bene
dansen; 2. bedr. ww. die Schuhe -,-den
zitten; (fig.) eine Untersuchung, eine
Commission - instellen; 2. wed. ww, sich door dansen doen omslaan; it. jem. -,
-, zich neerzetten, gaan zitten, zich ves- om' erdansen.
Nidertauchen, (lauchte nieder,
tigen.
Niedersinken, (sank nieder, nie- niedergetaucht) o. ww., Z. unlertauchen.
dergesunken) o. ww. onr., m. s. neerzin- Niedertaumeln, (laumelle nie ken, neervallen, ineenzakken; (van per- der, niedergetazcmell) o. WW., m. h. en s.
sonen), in zwijm vallen, neerzijgen; it. neertuimelen, naar beneden tuimelen.
auf die Knie -, op de knieën vallen; im Niderthauen, (thaute nieder,
Wasser -, zinken; (Bergw.) loodrecht niedergelhaut) o. ww., m. h. als dauw
uitgraven; (fig.) die Nacht sinkt au[ die neervallen.
Niederthun, (that nieder, niederErde nieder, de nacht valt neder.
^ Niedersitzen, (sasz nieder, nie- gethan) bedr. ww. onr. eity. -, (gemeenz.)
^ dergesessen) o. ww. onr., m. h. gezeten Z. niederselzen; 2. wed. vw. sich -,
zijn, zitten; 2. gaan zitten; (fig.) mil (Jachtw.) laag gaan zitten; sich niederjerun. -, eene zaak afdoen; 1I. bedr. ww. geihan haben, (van het wild), in de rustplat zitten, door er op te zitten plat ma- plaats zijn; (van een hert), op den buik
liggen.
ken, verpletteren.

z. m. cementkoper, kopernederslag o.;
-mittel o. (Scheik.) nederslaand of neerploffend middel, reagens o., bezinkingsmiddel o.; (Gen.) stillend, bedarend midNiederstammen, (stummte nie- Niederträchtig, er, st) bijv.
del o.
der, niedergeslaninit) bedr. ww. met den nw. laag, gemeen, schandelijk, laf; -keit
V. laagheid, gemeenheid, schandelijkheid,
Niederschiagung, v., Z. nie- hamer uithollen.
dersclilagen; 2. (Scheik.) nederplofling, Niedersthmmig, bijv. nw laag - lafhartigheid v.
Niedertreiben, (trieb nieder,niebezinking V.
stammig, een lagen stam hebbende.
Niedersehl ngeln, (schlángelle Niederstampfen, (slamp[te nie- dergetrieben) bedr. ww. onr. naar benenieder, niedergeschlángeli) bedr. en o. der, nzedergeslamp[t) bedr. ww. neer- d e n jagen; 2. die Saai -, in den grond
ww. naar beneden (doen) slingeren.
stampen; Maulwurfshicgel -, ineentrap - doen treden; 1I. o. ww. naar beneden geNiederschlingen, (schlang nie - lien; 2. o. ww. mil dem Fusze -, stampen, dreven worden; (van schepen), de rivier
afdrijven.
der, niedergescfilungen) bedr. ww. onr., verpletteren.
Z. niederschlucken.
Niederstandig, bijv. nw., Z.nie- Niedertreten, (Iral nieder, niedergelrelen) bedr. ww. Schuhe -, aflooNiederschlueken, (schiuckte driq.
nieder, niedergeschluckt) bedr. ww. ver
Niederstechen, (stach nieder, pen; das Gras -, onder den voet treden,
inslikken; (fig.) einen Schimp[-slinde, niedergestochen) bedr. ww. onr. neer plattreden; 2. o. ww. naar beneden
-, verdragen, opkroppen.
doodsteken, doorsteken.
-stekn, gaan.
( -

-

Niederschmeiszen , (schmiss Niedersteigen, (sliep nieder, ni.enieder, niedergeschmissen) bedr. ww.onr., dergestiegen) bedr. ww. onr. afdalen, naar
Z. niederwer/en.
beneden gaan; au/'- and -, op en neer Ni_ederschmettern, (schmet- gaan; (Gesl., Sterrenk.) Z. absteigen.
tertenieder,niedergeschmetterl) bedr.ww. Niederstellen, (stepte nieder,nie neersmijten, neersmakken, neerploffen; derge.slellt) bedr. WW. cliv. -, Z. nieder-

Niedertrinken, (trank nieder,
niedergetrunken) bedr. ww. onr., Z. lainuntertrinken; 2. (gemeenz.) ;sin. -, Z.

2. o. ww. neerploffen.

land, kustland, dal o.

-

seizen.

Niederschrauben, (schrauble

Niederstimmen, (stimmie nie-

niedersau[en.

Niederung, (-en) v. (Leenw.) laten vervallen, verval o.; 2. laag land,vlak
Niederwalzen, (w alzie nieder,

nieder, niedergeschraubt) bedr. ww. be- der, niedergestimmt) bedr. rsw. lager niedergewalzt) hedr. ww. (La nil b.) Haber -, platrollen; 2. o. ww. naar beneden
neden schroeven, door eene schroef naar stemmen.
beneden werken.
Niederstoszen, (st iesz nieder,nie- walsen.
Niedersehreiben, (schrieb nie- dergesloszen) bedr. ww. onr. neerstooten, Niederwälzen, (wnlzte nieder,
der, niedergeschrieben) bedr. ww onr.. neerduwen, naar beneden duwen, stoo- niedergewdlzl) bed r. wiv. neerrollen,naar
beneden rollen; 2. rollend naar beneden
neerschrijven, op schrift zetten.
ten; 2. Z. niederstechen.

Nidarschreiten,

(schrift nie-

Niederstrecken,

(streck:te nie- gaan; 3. oniverrollen, rollend neerwer-

der, niedergeschrillen) o. ww., onr., m. der, niedergeslreckt) bedr. ww., Z. hin- pen.
Niederwärts, bijes. beneden
S. naar keneden stappen.
strecken.
afwaarts, naar beneden; ( %vals.)-warts,
Niderschwanken, (schwank le Niederstreichen, (str ich nieder,
nieder, niedergeschwanki) o. ww. , m. h. niedergesirichen) bedr. ww. onr. die - gekehrl, onderste boven.
naar bereden waggelen; 2. omverwagge- Naure -, neerstrijken.
len.
Niederstrich, (-(e)s, mv. -e) m.
Niedersehweben, (schivebte nie - (Muz.) streek v. naar beneden, neer
neerstreek v., neerhaal m.
der, niedergeschwebt) o. ww., m. h. naar
-slagm.,
beneden zweven.
Niederstulpen, (sibiple nieder,
Ni_edersehen, (sah nieder, nie- niedergesliilpl) bedr. ww. einen Hut -,
dergesehen) bedr. ww. onr. naar beneden den raid ombuigen van.
zien, naar beneden kijken; (fig.) de oogen' Niedersti renen, (stiirmlenieder,
niedergesiiirmt) o. ww., m. it. naar beneerslaan.
Niedersenken, (senkte nieder, neden stormen; 2. bedr. ww. eine Schanze
niedergesenkt) bedr. ww. doen zinken, i -, neerstormen, stormenderhand innedoen zakken; einen Sarg -, doen neder- men en vernielen.
Niedersturzen, (slurzte nieder,
dalen, nederlaten; (Bergw.) einen Schacht
-, dieper uitgraven; 2. wed. ww. sich -, uuiedergeslurzt) o. ww., m. s. neerstorzich laten vallen, neerzakken; (fig.) (van ten, een val doen, neerslaan; (van paar
vallen, neervallen; 2. bedr. ww.-den),
den nacht), vallen.
Niedersetzen, (setzie nieder, nie- jem. -, neerstooten, doen vallen, omver dergesetzt) bedr. ww. etw. -, neerzetten,' stooten.

Niederwasserrad,

(-rad(e)s,

mv. -ruder) o. rad o., (lat van onderen
door het water gedreven wordt.
Niederwelt, v., z. m. benedenw ereld v.; (fig.) hier beneden, aardsclae
leven o.

Niederwerfen, (wart niedcr, nie^iergeworfen) bedr.ww.onr., Z. hin veren;
2. naar beneden werpen, neerwerpen,
Meergooien, op den grond gooien; 3.
iem. -, omvergooien; 11. wed. ww. sick

vor jenin. -, Z. niederknien.
Niederzechen, (zechle nieder,
niedergezecht) bedr. ww., Z. niederirin-

ken.

Niederziehen, (zog nieder, niedergezogen) bedr. ww. onr. naar beneden
trekken, neertrekken; die Last zicht ihn

Nie.

Nil.

Nie.
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nieder, doet hem buigen; (Ontlk.) -der vormig, niervormig; -gefdsse o. mv.nierNieszbrauchen, (nieszbrauchte,
Muskel, Niederzieher, neertrekkende bloedvaten o. mv.; - geslecht o. (Ontlk.) genieszbraucht) o. ww., m. h. (veroud.)
niervlecht v.; -geschwür o. zweer v. aan het vruchtgebruik trekken van.
spier v.
Niedlich, ( - er, -st) bijv. en b. lief, nieren; -gries m. graveel o.; -haul v. Nieszbraucher, —in, vruchtgebehaaglijk, net, bevallig, keurig, sierlijk; (verkl. -hdulchen o.) (Ontlk.) niervlies, bruiker m.. vruchtgebruikster v,, hij, zij,
sich - kleiden, zich net, sierlijk kleeden; niervliesje o.; -höhle v•, Z. -becher;-kar- die het vruchtgebruik heeft.
2. (van spijzen), heerlijk, lekker, keurig; toffel v. muisjesaardappel m.; -kelche
Niesbrauchling, (- (e)s,mv. -c)
-keil v. bevalligheid, behoorlijkheid,lief- m. rnv., Z. -becher; -kolik v. nierkoliek m. winzuchtige, genotzoeker m.
talligheid, sierlijkheid, keurigheid v.; 2. o.; -krank bijv. nw. aan de nieren lijdend'
Nieszbrauchs-besitz, (- es)m.,
aan het graveel lijdende; -krankheit v. z. m. vruchtgebruik o.; -gláubiger m.
aardigheid, aardige kleinigheid v.
Niednagel, (-nagels, nlv. -nagel) V. nierziekte v., graveel o.; -mittel o. schuldeischer m. die het vruchtgebruik
middel o. tegen nierziekte; -nerve m. heeft van het onderpand; -gut o. goed o,
m., Z. Nielnagel.
Ni_edrig, ( - er, -st) bijv. en b. laag, nierzenuw v.; - prater m. (H. S.) hij die in vruchtgebruik aangewezen, Eidei -comniet hoog; (van een boom), niet hoog; de nieren proeft, de harten kent, Alwe- mis o.; -sicherheit V. zekerheid v. door
(van het water), laag: (Jachtw.) - gehen, tende m.; -pulsader v. polsader v. der vruchtgebruik; -verp[ándung v. verpan(van herten), het gewei verloren heb- nieren; -sand m., Z. - gries; -schmalz m. ding v. van het vruchtgebruik.
ben; 2. (van een prijs), laag, matig, re- gezwollen nierenvoet o.; -schmerz m.,, Nierzen, (nieszte, genieszt) bedr.
delijk; - spielen, om eene kleinigheid,niet Z. -beschwerung; - schuilt m. (Ontlk.) ww. genieten, gebruiken, nuttigen, eten.
grof spelen; -e Pry mie, laag; 3. (van del snede v. in de nieren, ontleding van de
Nieszer, (- s, mv. Nieszer) m., -in,
afkomst), laag, onedel, niet adellijk, ge- nieren; -schnitte v. (Kookk.) gebraden (-nen) v., Z. Nteszbraucher 4.'.
meen; -er Ausdruck, gemeen, laag, onbe- kalfsnieren V. mv.; -stein m. niersteen
Nieszling, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
tamelijk, onedel; - handeln, gemeen; es in.; -steiner m. Niersteiner wijn m.; Nieszbrauchling.
liegt etw. -es in diesem Gedanken, er is -stuck o. nierstuk o.; -sucht,v., Z.-krankNiet, (- (e)s,mv. -e) o. (verkl. Niet
iets gemeens, laags, onedels &; -keit v. heil ; -süchlig bijv. nw. nierzuchtig; -talg
klinknagel, klinkbout-chen,Nit/o.)
laagheid v.; (van den prijs), laagheid, m. talk v. uit de nieren; -warze v. (verkl. m., klinknageltje o.
matigheid v.; (van den stand), laagheid. -wdrzchen o.) (Ontk.) nierknobbeltje o.;
Niet, (-( e)s) m., z. m. leem o., mergeringheid, minderheid v.; 2. gemeene, -itch o., Z. -beschwerung.
gel v.
lage handeling v.
Nierenweise,bij wijze van nesten, Niet —bank, (- banke) v. nietbank
v.;-blech o. plaatje o. waarmede de klink
Niedrigen, (niedrigte, geniedrigt) groepen, massa's.
bedr. ww. vernederen, verlagen, lager
-nagel
Nierenzwölffingerdarmsaan messen geslagen wordt.
maken, verminderen.
band, band(e)s, env. -bander) o. Niete, (- n) v. (in Bene loterij), niet
Niedrigstammig, bijv. uw., Z. nierverband o. van den twaalfvingerigen v.; (lig.) nietige zaak v., nietigheid v.,
darm.
niederstámmig.
voorwerp o. zonder waarde; 2. Z. Niet Niedrigung, en) v., Z. niedri- Nierig, bijv. nw., Z. nierenweise. nagel.
gen; it. vernedering, verlaging v.
Ni sehe, bijv. nw. zacht hellend, Nieteisen, ( sens, mv. -sen) o.
(Hoefsm.) klinkijzer o.
Niefel, (- n) v. (Veca.)speekselklier glooiend; (lig.) waggelend, dronken.
V. van het paard.
Niesehel, (- s, nlv. Nieschel) m. Nieten, (nietete,genietel) bedr. ww.
(Prov.) kop m., hoofd o.
nieten, omklinken, vastklieken.
Niele, n) v., Z. Schlingbaum.
Nise-blatt,(- blatt(e)s, mv.-blát- Niet -fest, bijv. nw., Z. nagel[est;
Niëllo,( - s,mv.-s) o. zwarte metaal
riet gegraveerde teekeningen. -platv. ter), -kraut, kraut (e)s, mv. -kráu- -Feuer o. vuur o. voor het klinken; -hamNielliren, (niellirle, niellirt) bed r. ter) o. nierkruid o.; 2.klein vingerhoeds- mer m. klinkhamer m.; -hà mmerchen o.
kruid o.; 3. lelie v. der dalen; 4. nies - stift- of spieruitdrijver m.; -kloben m.
ww. graveeren en zwart kleuren.
wortel in. met groote bladeren; 5. [al- klinktang v.
Niemals, bijw., Z. nie.
Niemand, voores. niemand, geen sches —, klein huislook, valsch nies Nietlein,o.mv. klinknageltjeso.mv.
-kruido.
mensen; es ist - da, er is niemand; es
Niet-nagel, (- nagels, mv. - nagel)
ist - Fremdes da, er is geen enkele vreemNi_eseln, (nieselle, genieselt)o.ww., m. klinknagel, bout m., omgeklonken
deling; wer is da gewesen? -!, niemand!; m. h. door de neus spreken; 2. motrege- punt v. van een spijker; 2. (aan den vinger), nij(d)nagel m.; -neu bijv. nw. fon- als er hal es gethan, niemand anders nen.
dan hij &; der - ist an Altma schuld, de
Niesemittel, tels, mv. -tel) o. kelnieuw, splinternieuw; -p/'a/fe m. beiman, die tiet gedaan heeft, is dood, is niesmiddel, nieskruid o.
tel m. om spijkers om te klinken.
niet te vinden; (Volkst.) de man is op
Niesen, (nieste, geniest) o. ww., m. Niftel, (-n) v. (veroud ) nicht v.
h. niezen, proesten.
het kerkhof.
Niftelgerade, v., z. in. goederen
Niemeln, (niemelte, genienaelt) o. Nies(e)pulver, vers, mv. -ver) o. mv., die aan eene nicht vervallen.
Ww. glimlachen.
o. niespoeder, nieskruid o.
Nigrin, (-(e)s) o., z. m., Z. TiNiep, (-( e)s, mv. -e) m. neep, Nieser, (- s, mv. Nieser) m., -in, tan.cliórl.
vouw v.
(-ken) v. niezer in., niesster v.,hij,zij die
Nihilist, ( -en, mv. -en) m. bij, die
aan niets gelooft; 2. (gemeenz.) leeg
Niere, (- n) v. (Ontlk.) nier v.; niest.
(Vleeschh.) nier v.; (Bergw.) langwernergens toe deugende m. -loperm.,
Nieserlich, bijv. rw. tot niezen
pige bolletjes o. mv.; 2. (veroud.) teel- genei;;d; es ist mir -, ik moet niezen.
Nihilisnius, (onb.) m. nietigheid,
bal m.
Nies(e)—wurz(el), (-würze of onwaarde v.
Nieren -absouderung, en) -wurzeln) o. (Pl.)nieswortel m.; [alsche -, Nikawitz, Nikowitz, (-es, mv.
V. afiontlering v. door de nieren; -ader zomeradonis v.; 2. nieskruid o.; 3. chris- -e) m. (Prov.) bergvink m. uit de ArV. nierader v.; -ausschnilt m. uitsnijden toffelkruid o.
dennen.
o. der nieren; -baum m. anacardieboom
Nieszbar, bijv. en b. te genieen, Nik(o)las, (onb.) m. Sint-Nicom.; -becher in. (Ontlk.) nierbeker m., in vruchtgebruik; (liechtspr.) etw. - be- laas, Sinterklaas; (Volkst.) Sanct-beschert
nierholte v.; -becken o. nierbekken o.; sitzen, het vruchtgebruik trekken van; die Kuh, gibt aber nicht den Slrick dazu,
-beschwerung v. uierriekte, nierjicht v.; -keil v., Z. Nieszbrauch.
God helpt hem, die zich zelven helpt.
-blutader V. nierbloedader v.; -braten m.
Nieszbarlich, bijv. nw., Z. niesz- Nik(o)las-abend, (-(e)s, mv.
(Kookk.) nierstuk o.; -entzi ndung v. oar; -es Recht, recht o. tot vruchtge- -e) in. Sint-Nicolaasavond m.; -lag m.
(gemeenz.) Sint- Nicolaas( feest) o.
nierontsteking v.; -erz o.aardachtig ijzer bruik.
-felt o. nierenvet o.; -fieber o.-oxyde.;
Nieszbrauch, (-( e)s) m., z. m. Nil-bárs, (-es, mv. -e) m. Nijlbaars m.; -eidechse v. Nijihagedis v.;
nierkoorts v.; - fórmig bijv. nw. teelbal- vruchtgebruik o.
(-

(-

-

(-

(-

(-

(-

(-
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Nis.

loc.

Non).

-erde v. Egijptische aarde v.; - fluss m.' Niss, (-e) v. neet v., luizenel o.; 2. arm noch rijk; 2. bijw.nog,daarenboven,
(Sterrenk.) Eridanus m. (een sterren - bijenei o.
bovendien, ook; - nicht, nog niet; will er
beeld); -grundel V. nijigrondel m.; -kar
Nisselsalat, (-(e)s) m.,z. m. veld- - davon?, wil hij nog meer ?; - Lieber
nijlkarper m.; - krokodil o. kro -pfenm. salade v.
-kodilm.
uit den Nijl.
Nisser, (-s, mv. Nisser) m. luizig
Nilometer, ( -Iers, mv. -ter) m. mensch m.
peil o. tot tiet meten van de waterhoogte
Nissig, bijv. en b. vol neten, luizig;
van den Nijl.

Nil —pferd, ( - (e)s, mv. - e) o. nijl-

ellendig, erbarmelijk.

wwollle ich c-, nog liever, veel liever; was
- mehr ist, wat meer is; it. u'enn er mich
auch - so sehr billet, al smeekt [jij mij
ook nog zoo, hoe hij ook smeekt.; ware
er - so reich, al ware hij nog zoo rijk, hoe

Nisskamm,

(-ka^nm(e)s, mv. rijk hij mocht zijn.
paard o.; -reiher m. ibis m.; -stein rn.' - kimme) m. netenkam, luizenkam, lijnti
NQehmalig, bijv. nw. herhaald,
Egyptisch kwarts o.; - tuinde v. morgen- kam m.; 2. (Nat. h;st.) Z. Spinnenkop /. herhaaldelijk; seine -eBitle, zijn herhaald
ster v. (een schelpdier).
Nist, (-(e)s) o., ° Z. m. nesthalmen' verzoek o.
Nimbus, (onb., mv. 1Vimben) m. m. mv., neststroo o.; (fig.) mengsel, men-'' Noehmals, bijw. nogmaals, nog
stralenkrans, heiligenglans m., glorie v. 1 gelmoes o.; it. (gemeenz.) gemengd ge- eens, bij herhaling.
zelschap o.
Nock, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.)
Nimfe, (-n) v., Z. Nymphe.
Nimmer, bijw. nimmer, nooit, in
Niste(1)n, (niste(l)te, genisle(1)t)' nok v.; (van een zeil), punt V.
geen geval; er ist - zufrieden, hij is nooit, o. ww., m. h. nestelen, nesten, zijn nest
Nook of NQeken, (-(en)s, mv.
tevreden; 2. nipt meer, niet weder; er maken; 2. Z. einnisle(l,)n, (PI.) -de Sa- Nocken) m. been o., knoest, knoop m.
kommt -, bij komt niet meer; er ist - dort,! men, zich opeenhoopend; die Bosheil
NQckbindsel, (-sets, mv. -stil)
daar is hij niet meer.
nislelt in seinem Herzen, nestelt, zetelt o. (Zeew.) nokraband m.
Nimmer — froh, bijv. nw. nooit &; II. wed. ww. sich -, zich nestelen, NQcke, ( - n) v. (Kookk.) tulband,
vroolijk of opgeruimd; -genuuug m. onver- zich vestigen, indringen.
boterkoek m., poffertje o.; 2. sneeuwbal
zadelijke, ontevredene m.; -mehr bijw., Nitrogen, (-s) o., z. m. (Scheik.) m.; 3. (fig.) domkop, valschaard m.
nooit, nimmermeer, volstrekt niet, in stikstof, nitrogene v.
NQek- gording, (-en) v. (Zeew.)
geen geval; das hitte ich mir — gedacht,
Nitusehe, (-n) v. schijnheilige, nokgording v.; -klampe v. nokklamp m.;
dat zou ik nooit hebben kunnen denken; kwezel v.
-ldgel, -ohr o., Z. Nock; -pferd o. trapje
-nuchtern (onb.) m. dronkaard, drinkeNiveau, ( - s, mv. - s) o. waterpas, o. naar de nokklampen; -takel o. nok
broer, zuiplap m., die altijd dronken is; richtsnoer, meetsnoer o.
-takelm.
-salt bijv. nw. onverzadelijk, ontevreden,
Nivelleren, (nivellirte, nivellirt) Noctur1abium, (-s, mv. Noct urnooit genoeg hebbende; `2. (onb.) m. hon- bedr. ww. waterpassen, met liet water- labien) o. graadboog rn tot het meten
gerig mensch, hongerlijder m.; er ist een pas de richting aangeven of opnemen, der poolsterhoogte.
, hij is een hongerlijder, heeft nooit nivelleeren.
NQdeln, (nódelle, genódell) bedr.
genoeg; (Nat. kist.) pelikaan m.
Nivellir-instrument, (- en,mv. ww. knoopen, vlechten.
Nimmerstag, (-(e)s, mv. -e) m. -en) o. nivelleerwerktuig, waterpas o.; Noma, (-s, inv. Noemata) o. ge(Volkst.) auf Sanet -, wenn die Katze een -latte V. nivelleerlat v., rij v.
dachte v., voorwerp o. der gedachte.
Ei legt and die JJ icklinge lammen, met
Nivellirung, v., Z. nivelliren.
NQh1en, (nóhlle, genóhll) bedr.
Sint-Juttemis m., als de kalveren op het Nivellirwage, (-n) V. waterpas ww. (Prov.) teuten, teuteren.
ijs dansen.
o., nivelleerhuis V.
NQhler, (-s, mv. Nóhler) m. (Prow.)
Ninsing, (-(e)s, mv. -e) ra. steen
NivQse, (-n, mv. -n) m. (Gesch. teut, teutig mensch m.
krachtwortel m.
-epv., van F.) sneeuwmaand v., Nivose m. (van NQlensvQlens,goedschiks kwaad schiks, tegen heug en meug.
Nipfe(1)n, (nipf(el)te, genipt(el)1 ) 21 December tot 19 Januari.)
o. ww. even proeven,met de lippen aan Nix, (-es, mv. -e) m. (Fabel].) waNQIi metangere, (onh.)o.kruid je
raken,snoepen.
tergeest m.
roer -me -niet o.. Z. Sinnpflanze.
Nipfiein, (verkl.) o. teugje, slokje, Nixblume, ( - n) v. (Pl.) water- NQlis, Nolissement, NQ1o,
borreltje o.
bloem, waterklaver v., kroos o.; 2. gele NQleggio, o. scheepsbevrachting v.
Nipp , (-(e)s, mv. -e) m. (gemeenz.) wolfsboon V.
Nolken, nollen, (nolkle, genotkt
teugje, slokje o.; einen kleinen - thun,
Nixe, (-n) v. waternimf, nimf v. en nollte, genolll) bedr. ww., Z. nulken.
Z. nippen (2).
Nix-fiachs, (-es) m., -haar, Nomade, ( n, mv. n) m. zwerver,
Nippen, (nipple, genippt) o. ww., (-(e)s) o., Z. m. (Pl.) vossestaart m.; herder m., hij die tot een zwerversden of
m. h. pikken,trekkebekken; 2.(gemeenz.) - v., Z. -blume (2).
herderstain behoort; 2. -n mv. zwervenmet kleine teugen drinken, slurpen.
NQaeh, (-s) in., z. m. Noach of de stam m., zwervend volk, herdersvolk,
Nippern, bijv . nw. keurig, netjes, Noë m.
nomadenstam m.
fijn.
Noaehiseh, noaehitisch,bijv. Nomaden-- leben, (-s) o., z. ili .
zwervend leven, nomadenleven o.; -volk
Nippes, Nippsaehen, v. mv. uw. van Noë of Noach.
prullenkraam v., kleinigheden v. mv., Noaehiten, m. mv. zonen, nako- o., Z.1Vomade (2).
versiersels, kleine voorwerpen o. mv. van elingen m. mv. van Noach of Noë.
Nomadisch, bijv. nw. rondtrek
vaste woonplaats,-kend,zwrvo
weelde.
NQahs-arche, (-n) v. (Nat. kist.)
Nippiren, (nippirte, nippirt) bedr. Noachsark V. (een schelpdier); -niuschel nomadisch.
ww. opsieren, opsmukken, opschikken. v., Z. Riesenmuschel.
Nomadisiren, (nomadisirte, nomadisirt) o. ww. als nomaden oinzwerNipps, (-en, mv. -en) m.,Z.Knirps. NQbbe, ( - n) v., Z. Noppe.
Nippweise, bijw. met kleine teu- Nobben, (nobble, genobbl) o. ww. ven , een nomadenleven leiden.
gen, slurpend.
met de tanden schaven.
Nomlireh ,(-en, inv. -en) m. landNirgend(s), nirgendwo, bijw. NQbberig, bijv. nw. vol knoppen, voogd, landgraaf m.
nergens; er weisz - pin, hij weet niet vol knoopen, oneffen, ongelijk.
Nomenklatur, (-en) v. naam
waarheen, bij weet geen uitweg.
-lijstv.
NQbel, (nobler, nobelst) bijv. en b.'
Nisehe, (-n) v. (Bouwk.) nis v.
edel, adellijk,een voornaam uiterlijk hebNomen 11, (-(e)s, mv. -een) m.
Nischel, (-s, mv. Nischel) m. (ge- bend; H. (-s) m., z. nl. (in de fabel),' (Wijsb.) naamgeloovige, nominaal m.
meenz.) Z. Nieschel.
naam van den leeuw.
Nominalist, (-en, mv. -en) rn.
Niseln, (niselte, geniselt) o. ww. NQberg, (-(e)s,mv. -e) m. (Mijnw.) aanhanger m. van de leer der nomina Z. Nachberg.
len.
motregenen; it. langzaam knagen.
Nisi, (-s, mv. Nisi) o. maar o., zwa- Noch, voegw. noch; weder er - ich,' Nomineblwerth, (-(e)s, mv. -e)
noch bij, noch ik; weder arm - reich, noch' m. naamwaarde, nominale waarde v.
righeid v., hinderpaal m.
-

-

Nor.

Nor.

Not.

NQminativ,
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(-(e)s, mv. -e) m. nen; (Zee w.) - zum Osten, Noordoosten;] NQrfiing, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
(Spraakk.) eerste naamval, noemer m., - zunt Westen, Noordwesten.
hist.) zeebrasem in.; 2. goud visch m.
onderwerp o., nominatief m.
NQrdbar, (-en, mv. -en) m. noord - NQrgeln, (norgelle, genórgelt) o.
ww., m. h. (gemeenz.) knorren, bromNomingil, bijv. nw. genaamd, in sche, beer, ijsheer m.
naarn, volgens fen naam; -preis m. naam ^ NQrden(sieh),(nordete, genordet) men; 2. door onophoudelijk vragen onnaamwaarde, nominale waar -prijsm., wed. ww. tiet Noorden zoeken, zich geduldig maken.
-dev. oriëuteeren.
NorimQrispiel, (-(e) s, mv. -e)
NQne, (-n) v. (Kath.) none v., geNQrden, (-s) m., z. m., Z. Nord. o. vingerspel, vingerraadspel o.
zang o., dat in de kloosters op den noen
NQrder-breite, v., Z. m. (Zeew.) Nork , (-(e)s) m., z. m. (Delfst.)
of het negende uur des daags gezongen noorderbreedte v.; -sonne v. noorder met schorl vermengd mikaschiefer o.
of gebeden wordt; 2. (R. g.)zevende dag
NQrm, (-en) v. regel m.,richtsnoer,
niet - ondergaande zon, zon v. om-zon,
voorschrift o.; (Drukk.) merkteeken o.,
m. der maanden Maart, Mei, Juli en Oc- middernacht.
tober en vijfde dag der overige maanden;
NQrd - fahrer, (-rers, mv. -rer) m. letter v. van het blad.
Normg1, bijv. nw. tot regel of mo3. ( M uz.) negende toon m. van den grond- noordvaarder m.; -gans v. noordsche
toon.
del dienend, voorschriftmatig; -schule v.
gans v.; 2. rotgans v.
NQnens, (onb.) o. onding, niets o., NQrdisch, bijv. nw. bij het Noor normaalschool, kweekschool v. voor onZ. Undinq.
aan liet Noorden eigen,-denbhor, derwijzers, modelschool v.
Normiren, (normirte, normirt)
NQnne, (-n) v. non,kloosterzuster, noordelijk.
kloosterlinge v.; eine - werden, non worNQrd - kaalte, ( - n) v.(Zeew.)noord- bedr. ww. bevelen, lasten,gebieden,voorden, in een klooster gaan; (fig., Nat. kust v., noordkant m.; -kap o. Noord- schrij ven.
kist.) duikergans v.; 2. weisze -, witte kaap v.; -kaper m. noor(lkaper m.(visch);
NQrmzeile, (-n) v. (Drukk.) lijn
non v.; (Huish. gemeenz.) gesneden var 2. groenlandsche walvisah m.; 3. brits - v., die als bladwachter dient.
(Geweerco.) stang v., gedeelte o.-keno.; of bootskop, stormvisch m.; -kreis m.
NQrwegen, (-s, mv. Norwegen) o.
der slotplaat van een geweer;(Vleeschh.) noordelijke keerkring, kreeftskeerkring (Zeew.) koebrug v.
worsthorentje o.; (Leid.) vorstpan v., in.; -land o. noordelijk land;-lander--in,
NQszel, Z. Nószel.
nokpan v.; (Giet.) vorm m.
Nosographie, v., z. m. ziektebebewoner m., bewoonster v.van een noorNQnnehen, (verki.) o. nonnetje ^lelijk land; -ldndi,cch bijv. nw. van het, schrijving V.
o., jonge of kleine non v.
Noorden komend, noordsch, in het Noor-'I Nosokomie, v., z. m. ziekenoppassing, ziekenverpleging v.
NQnnen, (nonnie, genonnt) bedr. den gelegen, noordelijk.
ww. Schaveine -, lubben, snijden.
NQrdlich, ( -er, -st) bijv. en b.,i Nosologie, v. leer v. der ziekten,
NQnnen—auglein, o. (P!.) juf Z. nordld nd iscft; -e Breite, Z. Norder- ziel^tenleer v.
liet groen; -brod o. nonnen -fertjo.in breile; -e Zeichen o. noordelijke teekens;
NosolQgisch, bijv. nw. volgens
suikergebak o.; - dutte, - dutte v.-brod, - segeln, naar liet Noorden of noord -, ale ziektenleer, betrekking hebbende op
nonnepeer v.; it. nonneborst v.; -fleisch waarts varen; Frankreich liegt - von de ziektenleer.
o. notinenvleesch o.; (gerneenz.) es ist Spanien, ligt noordwaarts of ten Noor -' NQss, (-es, mv. ]\Tosser) o. (veroud.)
ihr keilt — geuwachsen, zij is niet ge- den van; der Wind ist of kommt -, de stuk o. vee, voorn. schapen.
schikt voor het klooster; -fc rzchen o., wind is noord, kont uit het Noorden.
NQsse1, NQszel, (-s, mv. N1 ssel
fijn botergebak o. met rozenwater; -gans
NQrd- licht, ( - (e)s) o., z. ni. noor- of Nti stel) o. kan v., pint v.
V. rotgans v.; -gain o. Lijn garen o.; derlicht o.; -lult v. noordenwind m.;
NQsse1$nk, (-en, mv. -en)m. vij-glas o. kleine glazen flesch v., medicijn - -mann m., Z. -lander; -meer o. noorde geneter m.
lesebje o.
NQszelehen, (verkl.) o. kannetje,
lijke zee v.; -rnöcve V. aschgrauwe stormNQnnenhaft, bijv. nw. nonachtiá, vo g e l m., zeemeeuw v.; -nordost m. pintje o.; eis - trinken,' kannetje, slokje
van enne non, op eene non betrekking Noord-noordoosten o.; -nordwest m. o.; (Zoutz.) zoutmaat v.
hebbende.
NQszelweise, bijw. per kan, per
Noord - noordwesten o.; -os! in. Noord
NQnnen - kleid, ( - (c)s, mv. - er)
oostenwind in.; -osle--osten.;2rd pint, bij de kan.
o. nonnenkleed o., habijt o.; -Ileidung ring V. afwijking V. van de kompasnaald
NQster, Z. Paternoster.
v., Z. -kleid; -lcloster o. nonnenklooster ten Oosten; -ostlich, bijv.nw. noordoosteNQsterbier, ( - (e)s) o., z. m. dun
o.; -kraut o., Z. Erdrauclt; - krop /el v. lijk; -pol m.noordpool v.;it.pool v.;-punk! bier o.
suikergebak o.; -leben o. nonnenleven, m. noordpunt, noordelijk punt o.;-schein
NQstoch, ( - (e)s, mv. - e) o. aard kloosterleven, eenzaam leven o. eener m., Z. - licht; -see v. Noordzee, Duitsche bloem, hemelsbloem, nostoch v., Z. Erdvrouw; -meise v. bruine mees v.; -nelke zee v.; -seite v. noordzijde v., noordkant blurrte.
V. tuinanjelier v.; -orden m. nonnenorde m.; -sonne V. noorderzon v.; -stern m.
Nostrgt, (-en, mv. -en) m. onze
v.; -schleier m. nonnensluier m.; -laube poolster v.; (Zeew.) noordster, poolster landsman m.; it. een van onze soort, van
V. nonnetje o. (eene duif ); -teil m. met v.; —orden ui. (in Zweden), (ridder) - onzen stand.
melk en wijn bereid deeg o. voor gebak; orde v. van de poolster; -sturm m. storm
NQta, NQte, (-n) v. aanmerking,
- tracht v. nonnengewaad o., nonnen. m. van het Noorden, -vogel m. roof- herinnering v., merkteeken o.; it. rekedracht v., nonnenkleeding v.; -weihe v. meeuw v.
ning, nota, quitantie v.; 2. opstel o., ver
wijding V. eener non, aannemen o. van
klachtinlevering v.; 3. bankbil--klaring,
NQrdwrts, bijw. noordwaarts,
den sluier; -zelle V. nonnencel v.
jet o.; 4. toonteeken o.
naar het Noorden.
NQppe, (-n) v. (Lakenb.) nop v.
NQrd- wasser, (-sers, mv. -ser) o. Notabel, ( - n, mv. - n) m. aanzienNQpp - eisen, (-eisens, mv. - eisen) (Zeer.) noordsch water o.; -Weiser rn. lijk burger, voornaam ingezetene m.
o. nopijzer o.; -zanglein o.noptangetje o. kompasnaal^a, magneetnaald v.; -west m.
Notabilit%t, (-en) v. aanzienlijk
-heid,vornamheidv.;2anzelijk,vorNQppen, (noppte, genoppt) betlr. Noordwesten o.; ---.,um -en, Noordwest
ww. noppen, de noppen uitplukken; 2. ten Noorden; --zum Westen, Noordwest naam, uitstekend persoon m.
van nopjes voorzien, ratineeren.
ten Westen of west-noordwest;2. noord
Notatn, etzv. ad - nehmen, iets ad
NQpper, (-s, mv. Nopper) m.,-in,
-zeestring v. afwijking-westnidm.; notam nemen, zich iets merken, ter harte
( -oen) v. nopper m., nopster v.; (Veea.) V. van de kompasnaald ten Westen; -west- nemen.
kribbebijter ni.
Notabone, o . nota bene, (gewoonl.
vogel m. stormvogel m.; -westlich bijv.
NQrd , (-en) m., z. m. Noorden o.; nw. noord westelijk, ten Noordwesten ge- N.B.) o., noot, aanmerking v., verwijt o.,
der Wind aus -, noordenwind; der Wind legen; -westwind m. noordwestenwind herinnering v.;2.tussch -!,let wel !,let op!
ist -, (le wind is noord; gepen - segeln, m.; -wind m. noordenwind, koude
Notir, (-s, mv. Notare, Notarii en
naar het Noorden, noordwaarts steve- wind m.
1Votarien) m. notaris m.
-
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Notari&t, (-( e)s, mv. -e) o. nota- dass, het zou eindelijk nog noodig zijn; tengewone gevallen; -drache v.,Z.-schlan'risschap, notarisambt, notariaat o.; -buch 2. es ist, es thut ihm -, bij heeft nood, ge; -drang m. dringende noodzakelijk
-heidv.,
o. formulierboek o.
drang ni.
hij krijgt nood.
Notariats-gebihren, v. mv.' Noth, (Nóthen) v. nood m., nood
NQthdrangen, (drángte noth,
notarisgelden o. mv., gerechtskosten m.
v.;aus -,-zakelijhdv.,rngmboeft nolhgedrangt) en nQthdringen,
mv.; -instrument o. of -urkunde v. nota uit noodzakelijkheid; ich brauche es zur (drang noch, nothgedrungeti) bedr. ww.
akte v.; -stube v. notariskantoor-riëel hóchsten -, ik heb het hoog nood ig; wean onr. in het nauw drijven, noodzaken,
o.; -zeugniss o. notariëel bewijs o.
- an Mann geht, als de nood aan den man dwingen; -d, Z. nolhdringlich; nolhgeNQte, (- n) v. (gemeenz.) noot, aan komt; im Fall der -, in geval van nood; drungen, door nood gedrongen;etw.naothopmerking v.; it. herinnering-merking, dringende -, dringende behoefte, hooge gedrungen shun, door nood gedwongen
v.; (Hand.) nota, rekening v.; (Pol.) nota noodzakelijkheid v.; (Spr.) aus der - eins iets doen.
v., officiëel stuk o.; (Muz.) noot, muziek- Tugend machen, van den nood eene deugd
NQthdringlich, bijv. en b. drinnoot v.;weisze -, heele of halve noot,open maken; ohne -, zonder reden, zonder gend noodzakelijk, hoog noodzakelijk,
noot; schwarze -, achtste, zestiende noot noodzakelijkheid; it. es reicht zur - hin, urgent.
&, toe noot; naeh -n singen, naar de mu- het is ternauwernood voldoende; er hat
NQthdurft, v., z. ni. nood m., beziek zingen; au[ einer - halten, een@ noot zur - zu leben, hij heeft maar juist ge- hoefte, armoede, ellende v., Z. Noth; zur,
aanhouden; ein Stuck in -n seizen, op noeg om te leven; 2. dringende behoefte nach -, voor zoo ver noodig is;nach -der
brengen; ganze -, heele noot; halbei v.; man kann es zur - gebrauchen, men Sache, naar mate de zaak noodig is; 2.
-, halve noot; Achtels-, achtste noot; 2.I kan het des noods, als het hoog nood (Ger.) onvermijdelijke formaliteiten v.
-n, muziek v., muziekboek o.; (fig.) nach
gebruiken; 3. verdriet o.,-zakelijs mv., middelen o. mv. van verdediging;
-n, (gemeenz.) gebiedend, zoo als het droefheid v., armoede, ellende v., nood seine - haben, het noodige, nooddruft
behoort; jemn. nach -n prügeln, geducht in.; in - sein, in nood verkeeren, hulp V. hebben; 3. seine - verrichten, (geafranselen.
zijn; in - and Elend sein, in-behovnd meenz.) zijn gevoeg doen.
NQtel, n), NQtula, (Notulen) nood en ellende verkeeren; jemn. seine NQthdurftig, er, -st) bijv. en
V. aanteekening v. van het verhandelde - klagen, iem. zijn nood klagen, zich bij b. nooddruftig, armoedig, armzalig, terin eene vergadering, notitie v., opstel- iem. beklagen; jem. aus der - reiszen, uit nauwernood, nauwelijks voldoende; (w.
den nood helpen; - leiden, (van zaken), i. gebr.) - leben, armoedig, sober leven;
letje o., notulen v. mv.
NQtelgeschirr, (-( e) s, mv. -e) beschadigd worden, in gevaar zijn; man it. aan het noodige gebrek hebben; ein
o. (Touwsl.) werktuig o. met 4 haken sieht ihm keine - an, hij ziet er niet uit, -es Auskommen haben, niet meer dan liet
dat hij in nood verkeert; in Nothen sein, noodige hebben; es reicht - zu, het is
om groote touwen ineen te draaien.
NQteln, (nölelle, genótelt) o. ww. gebrekhebben, armoede lijden; it. in ge- nauwelijks voldoende,ternauwernood gevaar zijn; es hat keine -, het heeft geen noeg; -keit o. ►iooddruft, armoede v., geaarzelen, treuzelen, dralen, weifelen.
NQten -abc, (-' s, mv. -'s) o.(Muz.) nood, er is geen gevaar bij; er leidet an brek o., ongenoegzaamheid v.
oefenstuk o. voor den zang zonder tekst, Alleen, -, hij heeft aan alles gebrek; jentn.
NQthdurftiglich, bijv. en i,.
notenabc o.; -blatt o. muziekblad o.; eiele - machen, veel verdriet, veel moeite (veroud.) voor zoover noodig is.
-buch o. notenboek, muziekboek o.; veroorzaken; (Spr.) - kennt hein Gebot,
NQth-eimer, roers, mv. -me;)
-druck m. notendruk m.; it. kunst v. om nood breekt wet; 4. groot gevaar, uiterst n► . brandemmer m.; -eisen o. (Tincm.)
muziek te drukken; -drucker m. muziek- gevaar o.; sich in der - befinden, in ge- doorslag, dril ►n.
drukker m.; -druckerei v. muziekdruk - vaar verkeeren; 5. moeite, poging v.; mit
NQthen, (no/hete, genothet)o. ww.
kerij v.; -teder v. knip m. of sluiting v. genauer - nauwelijks, ternauwernood; er in nood zijn, dringend noodig hebben.
aan een brieventasch; -format o. (Boekh.) wind - haben den Process zu gewinnen,
NQth-erbe,( -n, mv. -n) m. ( Ger.)
langwerpig quarto o.; -geslell o., Z.-pull; hij zal veel moeite hebben &; seine - mit onterfde m., die slechts erft wat de wet
- handel m. muziekhandel m.; -handler je;nn. nehmen, moeite doen voor; 6. die bepaalt; 2. (gemeenz.) wettige erfgem. muziekhandelaar m.; -handlung v. schwere -, (gemeenz.) vallende ziekte v.; naam ni.; -erbschaft v. wettige erfenis
muziekhandel, muziekwinkel m.; -heft (Volkst.) dass dich die schwere -, do dui- v.; - fall m. geval o. van nood; iin —e,
o., Z. -buch; -kopt m. kop m. eener noot; vel of drommel hale u; 7. die echte -, ingeval van nood.
-laden m. muziekwinkel m.; -letter v. (Rechtspr.) Z. Ehehaft.
NQthfest, bijv. nw. in gevaar en
toonladder v., gamma v.; -linien v. mv.
NQth- anker, ankers,mv.- anker) ongeluk trouw bevonden, onwankelnotenbalk m., notenlijnen v. mv.; - macher m. noodanker, plechtanker o.; -arbeit v., baar.
m. hij die noten of aanmerkingen en aan Z. - werk; - ausfuth v. (Waterb.) waterNQth-feuer, ers, nlv. -er) o.
maakt;-papier o.notenpapier,-teknig loozing v. in tijd van nood; -auswurf in. (gemeenz.) noodvuur o.; -Freund m. ge muziekpapier o.; -plan in., Z. -linien; overboord werpen o. van waren; -ban m. trouwe vriend, vriend m. in ►j ood; -frist
-platte v. muziekbord ,notenbord o.; -posi- hulpgebouw, voorloopig gebouw o., Z. V. (Rechtsom.) laatste, door de rechtbank
torium, -pull o. muzieklessenaar m.; -werk; (Jachtw.) schuilplaats v.; -bedurf- bepaalde termijn m.;-gebürniss o.,Z.-erb-schlussel m. muzieksleutel m.;;-schnecke tig bijv. nw., Z. -dürflig; -behel` m. schaft; -gedinge o., Z. -erbscha f t; -geV. (Nat. hist.) notenslak, muziekschelp noodhulp v., uitweg m. ingeval van nood, dinge o.(Bergw.)werk o.waarbij de mijn
nauwelijks zijn brood verdient.-werk
v.; -schreiber m. notenschrijver, muziek voorwendsel o.; (Volkst.) ezelsbrug v.;
m.; -.cchwanz m.notenstaart,staart-kopiïst -bole m. bode m. voor het gerecht vrij
NQ.hgedrungen, bijv. nw., Z.
gevolge van noodzakelijk -gesproknt nothdringen; -heil v, hooge noodzakem. eener noot; -setzer m. hij die op muziek brengt, componist m.; -stecher m.
-brauch m. gebruik o. ingeval van-Iied; lijkheid v.
muziekgraveur m.; -stecherei v. gravee- nood; -brod o. (Ger.) zuiveringsbrood o.,
NQth-gef ährte, (-n, mv. - n) lotren o. van muziek; 2. werkplaats v., waar dat een beschuldigde eten moest; -brü- genoot m. in het lijden; -geld o., Z.
muziek gegraveerd wordt; -stein m. no- chiq bijv. nw. gebroken, gebarsten, kort -pfennig; (Rechtser.) gerechtskosten in.
tensteen m.; - slimme v. stem, muziek eu klein;eine Stufe—machen,klein slaan, mv.; - gericht o., Z. Halsgericht;-geschrei
v.; -stuck o. muziekstuk o.; -system-stem aan stukken slaan; -brunnen m. put ni.,' o. noodgeschreeuw o.; -gestalte, - gestreo., Z. -linien; -tule v. (Nat. kist.) dui- bron v. ingeval van nood, of bij gebrek be m., Z. -gefdhrte; -getrieben bijv. nw.,
zendpoot m.; -zeile v. notenlijn v.
van water gebruikt wordende; 2. brand- Z. -gedrongen; -groschen m. noodperiNQtern, (noterte, genotent') o. ww. put m.; -busze v. gedwongen boete, ver ning m.; -hafiisch bijv. nw. verontschulheen en weer trekken.
boete v.; -datum, -deich m. nood--plichte diging verdienend.
Noth, bijv. en b., Z. nóthig; es thut dam, nooddijk m.; -dienst m. dienst m. NQthhaft, er, -(e)st) bijv. nw.
-, het is hoog noodig, het is dringend uit noodzakelijkheid; 2. gedwongen leen (Rechtspr.) wettig; 2. noodlijdend, benoodzakelijk; aan Ende thdte es gar -,
m.; -ding o. rechtbank v. in bui--lienst hoeftig.
(-
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NQth-haft, (-en) v., Z. Ehelcafl; wettige verhindering; 2. bewijs o. van Notirbuch, (-buch(e)s, env. -bu-heifer m. helper,redder muit den nood; onvermogen; -schlange v. (Art.) stuk o. cher) o., Z. Notiz(en)buch.
Notiren, (nolirte, nolirl)bedr. ww.
2. noodhulp ni .; -hemd o. betooverd grof geschut o.; -schnili m. noodzakelijhemd o.; -hotel ni. ploegschaaf v.;- hul/'; ke afzetting v.; 2.(Bergw;•.)onregelmatige aanteekenen, opteekenen, merken, nov. hulp v. in nood; 2. eerste hulp, voor- ontginning v.; —e Chun, onregelmatig teeren; die Abwesenden -, aanteekenen;
ontginnen, nu hier en dan daar graven; Staatspapiere -, van aanteekeningen voor loopige hulp, noodhulp v.
NQthig, ( -er, -st) bijv. en b. elzv. - schots m. (Waterti.) steenen beer rn.,die zien.
Notirung, v., Z. noliren; it. aan - hagen, noodig hebben, behoefte heb- het water in den dans moet hou^len,noodben aan; was halte er - dahin za gehen ?, sluis v.; -schuss in. noodschot o.; -sig- teekening, hantteekening v.
waarom moest hij, wat behoefde hij nal o. noodsein, noodsignaal o.; -spate v.
Notiz, (-en) v. aanteekening v.,
daarheen te gaan :; 2. noodzakelijk, on- (Zeees.) landspaak v.; -stall m. hoefstal kort bericht o., opgaaf, notitie v.; - von
vermijdelijk,dringend;wozu sst es -,dass, rn., noodstal m., om wilde paarden te etui. nehmen, kennis nerven, notitie newaartoe is het noodig &; -e Geschafte beslaan; -stand in. armoedige staat m., men van, letten op.
haten, dringende; das -e Naben, liet non- staat nl. van nood; -stein knaagsteen,
Noti?(en)-bueh, (-buch(e)s,mv.
dige hebben, genoeghebben om van te sluitsteen m.; -stern ni.staartster,korneet -buchrer) o., - tafel, (-n) v. aanteekenv.; -sleuer v., Z. Ilulfsteuer; - sloppen ni. boekje, notitieboekje o., agenda v.
leven.
NQthigen, (nothigle, gen.ólhigt) rev. (Zeew.) stoppers in. mv.,hondepin- Notorität, (-en) v. algeineene bebedr. ww. fens. zu eta'. -,noodzaken,ver- nou v. mv.; -lag rn., Z. - /'rist; -talie v. k endheil, opeul^aarheiel, blijkbaat•heicl v.
plichten, dwingen; ich sehe mich genii- (Zeew.) noodtakel ni.; -taufe v. noodNotQriseh, bijv. en 1.1. wereldkunthigt es zu thun, ik zie mij genoodzaakt dool) m.
(lig, algemeen bekend, blijkbaar be^ve&; jem. zum Essen -, noodigen, dringen
Nothtaufen, (nollitazu[te, genoth- zen.
om te eten; 2. (veroud.) jens. -, uitnoo- lau[t) beds. ww. doopen in gevaar van
NQtsche(1)n, (notsch(el)te, genot digen, inviteeren, verzoeken.
sterven, in nood doopen.
sch(el)t) o. wo. zuigen, drinken, lurken.
NQthiger, ( - s, nlv. Nvthi.ger) in.

NQth - thaler, ( Iers, riiv. lee) m.,
-

-

Not^trno, ( - s, nov. - s) o. serenade,

dwinger, rroodzaker m., hij, die dwingt, Z. -ni,iinze; 2. Z. -geld; -theil in. wet- nachtmuziek v.
noodzaakt &; 2. (veroud.) noodiger, uit- tig gedeelte, door de wet bepaald erfdeel
Novalacker, (-aclkers, mv. -dcnoodiger, Verzoeker ni.o.;
-thdre v. nooddeur v., hulpdeur v.; ken), Novalien, v. mv., Z. Neubruch.
NQthigkeit, v., z. m. noodtake- (Waterb.) noodsluis v.; -verkauf m. ver- Novalzehent, (-(e)s, mv. -e) m.
koop in., die den gefailleerde wordt toe- tiend V. van nieuw ontgonnen en belijkheid v., nood m.
NQthigung, (-en) v. verpichting, gestaan om tiet bankeroet te dekken; zaaiel land.
noodzaking v., dwang in.; 2. (veroud.) -waiil v. noodzakelijke keus, keus of Novelle, (-n) v. novelle v.,romanuitnoodig,itig v., verzoek o., invitatie v. keuze v. uit nood; - (eetre V. zelfverdedi- tisch verhaal o.; 2. (Ger.) authentieke
stukken o. nov., nieuwe instellingen v.
Noth -jahr, (-(e)s, nov. -e) o. jaar ging v.
o. van gebrek; - kapelle v. smeltkroes m .
NQth-wendig, ( -er, -st) bijv. inv. van keizer Justinianiis.
voor kleine maar gewichtige proeven; nes. noodwendig, noodzakelijk, on ver-Novellenschreiber, (-bers,mv.
-klage v. uit nood ingediende klacht v.; mijdelijk, gedwongen, verplicht; (Bed.) -ben) m. novellenschrijver ni.
2. noodklagen o.; -kleppe v., Z. -niiinze; volstrekt noodig; -keil v. noodwendigNovellist, (-enn, mv. -cpn) m., -in,
-knee/it ni. noodhulp in.; (fig.) ich will heid, noodzakelijkheid v., noodzaak v.; (-nevi) v. liefhebber ni., liefnehster v.
nicht Ih-r — sein, ik wil geen noodhulp, ununig^zogliche-- ,onoverkomelijke nood- van nieuwtjes, novellenschrijver m., nozakelijkheid; die —.n des Lebefis, le- vellenschrijfster v.
(Volkst.) geen stopgat voor u zijn.
NQthleidend., bijv. ow. noodlij- venshenoodigdheclen , levensbehoeften November, (-s, mv. November)
m. Nove»itjer m., slachtmaand v.
dead, arm, behoeftig, in gevaar verkee- v. mr.
rend, ongelukkig; (Hand.) (van een w is- NQth -werk, (-(e)s, nn. -e) o. Novenaria, o . mv. negendaagsche
noodig «ei k, noodzakelijk werk o.; 2. treur- en ziel ►nissen v. nlv.
set), aan wanbetaling onderhevig.
Nóthlieh, bije en b. klagend; -thus werk o. uit nood; -wort o. in nood ge- Noviciat, (-(e)s) o., z. to., Z. Noklagen, kermen; it. dringen, haast heb- bruikt woord, woord o., dat gebruikt vizial.
ben; um etw. - than, zich veel moeite wordtbij gebrek van beter; -wurf nl., Z. Novitat, (-en) v. (Boekh.) nieu-zeichen o. noodteeken, tee- wigheid v., nieuws o., nieuwe uitgaaf v.
geven om iets; 2. Z. sick zieren.
Novitatenzettel, (-tets,nnv. -tel)
Nothlos, bijv. nov. noodeloos,over- tien o. van nood; (Zeees.) n( aodsein,iioodtoltig, nutteloos; 2. niet aangeklaagd, 1 signaal o.; -zucht v. (van erne vrouw of ni. catalogus m. van nieuwe uitgaven.
een meikje), schending, verkrachting v.,
niet vervolgd.
Novize, (-n, niv. -n) in. en (-n)
NQth -liige, (-n) v. leugen v. om,schenden o.; -begehen, Z. nothzuch- v. nieuweling, I ► roefkluosterhng, novice
m. en v.. (Stuudent. )groen m., groentje o.
bestwrrl; -mast m. noodmast m.; -millet tigen.
Nothzuehtigen, (nothziich.igte, Noviziat, (-(e)s) o., z. M. proefo. hulpmiddel, middel o. in geval van
nood, voorloopig middel o.; -munze v, geraothzuchtiyl) bedr.ww. ein Madcheua -, jaren n. mv., proeftijd, leertij(/ m.
Nu, bijw. (gemeenz.) Z. nun; 2. o.
noodmunt V.; -nagel nl. (fig., getneenz.) verkrachten, scheroden, dwingen.
NQthzUchtiger, (-gers,mv.-ger) zelfgit. oogenl ►lik o., oogenk m.; im -,
noodhulp v.; -peinlich bijv. nes., Z.hochpeiralich; -p%'ennig nl. spaarpenning rn.,^m. verkrachter, schender, eerroover in. in een oogwenk, in een oogenblik; i?n
spaargeld o.; - recht o. recht o. in geval Nothzuehtigung, v., Z. Nolh- rechten -, op den juisten tijd, op het
juiste oogenblik.
van nood; 2. recht o. uit noodzakelijk- zucht.
held; 3. Z. Standrecht
NQthzwängen, (not/ zwangte, ge
Niieht ern, bijv. en b. nuchter,onNQthreif, bijv. nw. (van vruchten), nothztccing1) bede. ww., Z. nothzuchli- gelaafd, onggezpijsd, nog niets gegeten
i gen.hebbende; - etui. einnehnien, nurchter, op
voor glen tijd rijp.
NQth-reif, (-(e)s,rnv.-e)m.(Kuip.). Notification, (-en) v. (Rechtsw.) (le nuchtere maag; (fig.) laf, flauw, kinhoepel ui., waarunede tiet vat in eik. keniiizgeving, aankondiging, aanzegging, derachtig, bedaard, kalm, onno4 ► zel; ich
f /ile mich so -, mir i t so -, ik beu zoo
gezet wordt; -reise v. reis V. uit nood- bekendmaking, notificatie V.
zakelijkheid; -sache v. noodige zaak,
Notiflci.ren, (nolificirle, nolificirl) flauw; 2. nuchter, niet dronken; it. ontdrint„entle zaak v.; 2. noodzakelijkheid v. bedr. ww. bekend maken, aankon:figen, nuchterd; wieder - macho,, ontnuchteNQthsáchlich, bijv . nw., Z. noth- kennisgever, verwittigen, berichten,rnel- ren; (6g.) - im Essen and Trinken, matig;
eiui -es Leben [uhren, matig leven; mil
den.
wendcq.
NQth-seh tzung, (-en)v.brood- Notiometer, ( -Iers, mv. -ier) m. -er Seele eliv. überlegen, bedaard; it. vrij
van hartstocht.
schatting v.; -schein m. bewijs o. van vochtmeter in.
-

.

-
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Njehternheit, v. nuchterheid
Numerale, (-s, mv . Ni{nieralia) wenn das ist, nu, als dat'het geval is; -,
ivie ich es gesugt hate, welnu, had ik
lei'ighei^l V. van de maag; 2. (van eene o. telwoord o.
grap), lafheid, flauwheid, kinderachtig
Numerar, numerisch , bijv. het niet gezegd; -.ja doch!, och ja, wet
held, onnoozelheid v.; (vats den geest), en b. in getal, niet getallen; 2.^au gelds- ja; ich will es - einmal nicht, ik wil het
nu niet; -, -, nur gemach!, nu, nu, zacht
bedaardheid, kalmte v.; (in het eten), waarde.
matigheid v.
Numeration, v., Z. m. telling v., wat; - denn, nu clan.
Nuek,( - (es,mv.Nucke)m., Nueke, uitstreken en schrijven o. van getallen. NuneupatiQn,( - en) v.benoerning
(-n) v. stoot in.; (van honden), geblaf
Numerator, (-s, mv. -en) rri.(van v. tot erfgenaam.
eerre [ ► reuk), teller m .
o.; 2. rinl je, slaapje o.
N'uneupativ, (-(e)s, rnv. -e) o.
Nude1, (-n) V. (verkl. Nudelchen o.) Numeriren, (nunierirte, numerir t) mondeling testaulent o .
noestet ni., meelballetje o.; 2. (Kookk.) bedt. ww. tellen, optellen, door getallen NUnmehr(o) , bijv. nw.nu, einde noedel o., Duitsch deeg o. van meel, ho- of cijfers uitdrukken; Leinenzeug -, num- lijk, thans, tegenwoordig.
Nunmehrig , bijv. en b. tegenter en eieren; 3. (fig.) dik kind o.; er it (lieren .
rund foie eine -, hij is zoo dik als een Numeriseh, hijv. en b. door cij- woorltg, thans bestaande .
Pers uit te drukken, tot de getal; ^n be -Nuntiat t.^xr, (-en) v. ambt o. en
beer.
Ni.del-bicker, (-backers, mv. hoorend. naar volgorde van het nutn- waar digheid van een nuncius of pauselijken gezant, nuuciatuur V.
-backer) ui., Z. -nzctcher;-bdek erei v . noe- rner.
Nijmero, (-s, mv. -s) o., Z. Nunt Nuntius, (onb.) m. nuncios, paunetbakkerij v.; -breche v. noedelrolletje,
selijk gezant, zaakgelastigde m. van den
rolletje o. deeg; -breit o. noedelplank v.; nier.
palls.
-bruhe v., Z. -sul►pe; -crude bijw. een Numerus, (nob .) m. getal o.
Nu.tner vogel, (-vogels, mv. -vu - NUpe1n, (nupelie, genupeli) o. ww.
voudig weg, zonder complimenten,naakt
cie lippen als zuigend in den slaap been ruw; -[ornt in. noeclelvurin nl.; -gries (/el) til. dagvltuder in.
Numismatik, v., z. rr,. penning - wegen.
m. grutteniiteel o.;, -holz o. rolhout o.:
Nur, bijw. pas, juist, zoo even; sie
- koch m., Z. - coacher; kuchen ui. noe - kunde, inittrtun^le , nttmisinatiek v .
Nurnismatiker, ( -kers, rnv.-leer) ist - hirtaus gegangen, zij is pas wegge telkoek in.; -coacher, --in, uoedeibakker
gaan; 11. voegw. slechts, maar, alleenlijk,
nL., nneilelbakster v.; -nielil o., L. - gries. m . li eltlrtttgkuniiige, t)tuutkeuuer m.
Nutdeln, (nude lle, genudeli) beds. Num.ismatiseh,bijv. en b. tot de niet anders dan, uitgezonderd; it. uauww. b'áírise -, toet propcteeg, ntesteu;(ti .) peiillwg- of uiuutkrtude behouretidc', welijks, ter nano;ernurl; lassen Sic mtch
jem. -, drijven, drukkeu,vleeschelijk ver- daarop betrekking hebbende, nutntsina- docht - cine Slunde schlu/'en, laat mij toch
,
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Nu.del — speise, ( - n) V. noedelspij e

tisch.

snaar of slechts &; it. lassen Sic noch -

Nu.mm.er, ( - n) v. nommer of gum - • inc Slun^!e schlu%en. laat tuij niet meer,

v.; -cprttze v ., Z. -form; - sappe V. weel- tner'o., getal o.; mil -n versehen, nam- niet lat)rer dan &; nicht -, soloerg auch,
balletjessoep, ino)eilelstbel^, vertnieelliso,e; ► -neren of uutuuieren; nach der -, nude niet alleen, maar ook, niet slechts snaar
v.; -teig in. nt►ecleldeeg , propdeeg o.; Ordrtung der -it seizen, in volgorde van tick; horen Sie - norh ern Wor•t,luister nog
-iric!iter m. noedeltrechter m.; -w lzei liet uoturner zetten; (2) Nummer of Nu- slechts naar een enkel woo ► rdl;er ist ►r icht
rn., Z. -iinlz. rnero Sic/ter, (Scherts.) veilige plaats; - nicht geleltrt, sondern er cj!, hij is niet
Nudiped^len, m. mv. harrevoe- sick au/' - Sicltcr seizen, zich beveiligetl. alleen niet geleerd, maar &; ich hube -

ters, Mura'. isctre dweepers in. uit de 16e zich bergen; it. arrest o., gevangenis v.; ihn geseiten, ik heb alleen heiii, nieivaud
eeuw.
souk Namero Sicken. anders dan hein gezien. iclt ltabe' duet Nij.miCner—bush, (-buch(e)s, mv. gesehen, ik heb heit alleenlijk gezien; 2.
Nudit t, (-n) v. naaktheid v.,
-bother) u. uomuierbooek o.; -eisen o. wenn ich ihn - f nde, als ik lieu (naar
naakt beeld o.
Nt)eln, (nuelle, genilelt) bedr. ww ► utuulerijzer o.; -niusz u. (Spel-..) noin- vtrlii, mits ik hem vi:t^l; halte ich - sein
)ttr ^ ► ^aat v.
roet Sle j l legschaaf nitkalen.
Geld, hail ik zijn geld waai; 3. (ver Nt.ieln, (nu/felle, yerrufelt) o.ww . Ni.rnraern, (nurnmerte.genunintert) manend), Ihue - auch, 'sas ratan dir sayt ,
snu(Eetfu; it. (tour dien uetr4 spreken
nurnineriren, (naninnertr(e, nuliglo- ;bie ook maar &; - ange/anyca?, laat ons
Nu11, t ► ijv. en b. nietig, niet geldig . rcrl) ball. ww. (Itck.) getallen uitsl^re- snaar beginnen!; -fort 1, ga maar voort;
• urea flicl► lig, tttet geldig , nietig, van on- ken, schrijven, tellen; Wetszeug -, nulli- luss iclt rltclt - nicht wieder lie/fe, l.► at ik
waarde, krachteloos, nul eu van geeur tuerell gif uu^utueretl.
u niet weer snalyen; wage es -!, vaag
waar 1e .
Nun, t,ijv. raw. op dit oogeril^lik, te - tiet c" n;, roh^er liet eens, als gij durft!;
Null, (-en) of .N.11e, (-n)v.(lL-k.) geuwoortltg, lieden, rap slit uur; - ersl ge- 4. (tooege%end), gehert Sic - intmcr/iin,
Bul V.; (lig.) diesel dleursch is! uitte - ,rolt, sla-cd er, toen eer st tekende li ij; was is! .:a ;maar; 5. (algemeen inakeud), uer wuhrc -, een nwil, een teel, eert prul in.: - za Ihuit, wat ;doet er 1111 gedaan 'or- lat'on will, sult c5', al wie er ilia it• van
- vort - ye/it au/', nul van titel blijft nul: glen?, wat in te doen ?; - ivo//er air se- (lebben wil &; was thin - rg eid Vergnu
da eire gure - , L.Numoter;2.(.tiat.) lien, uu zulten wij zien; von - an, van uu yen ntucltcn kans, wat hem nar getroe--erfiat
nul, vri.sIi iiit o. ►► i', voorlaan, to liet vervolg; - u ►tri nine- Ten kan doen; it. ic% will - schen, oh &,
NU1lbruder, (-bruders, mv. -bril- ►rterntehr, nooit; - and inintrrdar, - urn! ik wil alleen (naar ziet) &; ich w ill es Ihder)ni. t•'rauciscauer unonnik,w fitte broe- ecuty, eeuivig,voor eettwig,altijtl;2.voeaw. eten - stelen, ik zal liet ti maar zeggen;
der
in.
daar, dewijl, nil; babe ich - recht, so, alp bilalt - , was da gethan host, zie nu eens
Ntillheit, (-en) v. nietigheid, on- ik nu gelijk heb & ; er hat sick ycirrrl, er scat gij ged aan helt .
it - of - ist er eira Mensch, his hij is een
geldigtieitl, kraelitelo ishei^l v.
N rnberger, bijv. nw. N'eurenNulli$eiren, (nulli /;ride, nulli /i- nensch; - telt etrrntal /lier bin, nu ik ti ► ch b r::er, van Neurenberg.
cirl) heir. ww., l.. annulliren.hier beu; (getitc'euc.) - leble ober rfu ►rtuls Nuns, (Nii.^se) v. (Pl.) noot, hazelNullittIt, (-en)v. nietighei^l,krach- noch sein Valer, nu teelle tijen of op It noot v., kern v., pit v.; (Ko ►osk.) Z.
teloosli' i l V.; die —en eines Testaments, t ij ;stip zijn vader Lig; urn - Zal xehen, h/e/Ternuss; tlï(li.eChe-,cOcosiioCt v.; (lig.)
nietigheid) v.
ob &, om nu te zien &; ,esetzt -, er I om- das ist eine harte -, (lat is cane tlueieNullitltsklage, (-n) v. eisch m. rue, ondersteld c-; wie -, wean ei• ces ge- l(ke zaak, eerre harde noot; (l)elfst.)
tot nte-tigverklaring of verwerping.
lhu ►t hálle? als hij liet nu eens gedaan rooie, noou ► tvormige klei of potaarde v.;
Nj11 —punkt, ( - (e)s, mv. •e) m. hail; er mag - sagen , was er trill, hij mag 2. (Geweerm.) (van een geweet•),ttii^ne(Nat.) nttlp ►rttt, vries punt o .; -strich m. zeggen wat hij wil; ic/t mocltle - /'reilich laar m.; (van een kr uisb og ), kerf, iiiuuli.gken o., nul v.
genie, dass &, ik zou overigens wel evil- pede, inkeping v.; (van wolvinnen &),
Numer%l , bijv. nvv. een getal aan- leg of weusehen; - gut !, het zij zoo I; -, teeïbleel o.; (Geew.) bomber, hutnmer m.;
duidend of beteekenend,
das fist recht, korhaan dat is goed; -, (Werkt.) noot v., in eene holte beweeg.
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bare bol m.; (van Bene winkelhaak), strauch in hazelnotestruik tn.; 2. Tarn- n. h. jennn. -, dienstig zijn, voordeeli.;
scharnier o.; (1)elfst.) (in zandsteen), mertsnotebootn l.;wilder — ,h azelaar tn., gijn, nuttig, heilzaam zijn, bevorderlijk
V. - vierlel o., Z. - schenkel; -wald in. bosch- zijn, dienen; i. a einer Sac/te jeinn. viel -,
korrel, pit
Nuss—allee, (-n) v. laan v. van (je) o. van uote boornen; zehnle in. no- van groot nut, van grootes dienst zijn;
ivenn es wei/er nichts nulzl, als tiet annoteijoomen; - cirlig bijv. nov. nootachtig: teutiend v.
-band o. ijzeren kr trkhengel m.met twee Nust, (-(e)s, mv. -e) m gootsteen, ders nergens toe (litnt.
Ni tien, (nulalt, genulzl)betlr. ww.
gelijke bl.iden; -baum iii. noteboom m.; vuitnisl ►alk r.1.
]N tster, Nuster, (-s, mv. Nus- cicv. -, voordeel trekk en van, zijn v oor-baunien bijv. nw. notebooraien,noteboomenhouten; -baurnh.olz o. noteboomen- ier en Nosier) in. neusgat o.; -gal o. deel doeri niet, ten natte waken, Z. hen.ul.e,n;2. gebruiken, gurutk rnaken,dUen
hout o.; -hein o., Z. Schifrbein; - beiszen (Zee«•.) Z. Locicgal.
Nuster, (-c, mv. Nester) iii. rozen- gel^leu, aanwenden.
m. notenkraker m.; (Nat. bist.) Z. -herNutz—garten, (-garb-ns,mv.-gárher; it. hazelninis V .; -blall o.notehoorn- krans 111 ., paternoster o.
Nijstern, (nusle►•le, geni slerl) o. lea) rti. moestuin ill.; -ye[[i/le o. mv. inblad o.; -bohrer m. notebaom1cever nl.;
komsten V. we . tot vru;l^tellr•rrik aange-braun llijv. nw., Z. -farben; -brecher in. ww., to. It , Z. scfinaf/'eln.
notenkraker m., hij, die noten kraakt; 2. Nustern, (nusterle, genusterl) o. wezen; gewachs o. woesi^lant v.; -geccwa.fur
v. eigendotrl o. in vruchtgebruik; -holz
notenkraker n1 . (werktuig); 3.(Nat bist.) fluisteren, heuselijk, zachtjes praten.
Nuth , (-en) v. (111eub.) keep, spon- o . levend hout, bouw hout, trrnrllerhout o.
Z. -haher; -bunch m., -gebilsch o. hazelNutzenstheorie, v., z. in. stelsel
nine, groef v.
str uik ni., hazclaarsbo^cllje o.
Nussehen, (Werk!.) o. (P1.) nootje Nuthen — reiszer, (-szer•s, mv. o. der utilrtarísseu; Acc/ccirayer der -,voor o., kleine noot v., hazelnoot v.; Sir ysche -ster) m. (Glaz.) groefscllrapper m.; stander , aanitariger nu. van het stelsel
Nt sse, groene amandelen v. mv., pista- -nobel nu. (l eub.) groefploegscllaaf v. van het alaeuieeu nut, utilrtaris tij.
Nuthhobel , (-liobels, we. -hobel) Nutzig, niltzig, hijv. n«•. (alleen
ekes v. rnv.
in samenstellingen) als gemeinirulzig,
Ness - dolde, (-n) v. notenscherm m., Z. Nulhenhobel.
Nutseh, (-es, rriv. -e) in. zuiglapje, nichlsrtul zig.
o.; -eisen o. (Geweerm.) snijplaat v.voor
Nttzlieh, ( -er, -si) bijv. en b.nutdotje o .
tuimelaarschroeven.
Nuss(el)n,(nuss(el)le,genuss(el) t) Nutseh(e)ln, (nul /usch(el)le, ge- tig, voordeelig, winstgevend, bevorder0. ww., in. h. treuzelen, dralen,weifeletl, nulhscic(el)1) l)eelr. wvvv. zuigen; 2. lor- lijk, heilzaam, gezond; u'enn iele, ifirn in
langzaam te werk gaan; 2. voelen, heen ken, slurpen; 3. uit een zuigfleschje etw. - sein kano, als ik hem ergens in
en iveer logpen, drentelen. drinken. nultig, van dienst, bevorderlijk kan zijn;
Ni .sseler, (-s, rnv.Niisseler)in.dra- Nutscher, (-s, nov. Nulscher) ill. tilt - es Gewerbe, nuttig, voordeelig,w•rnstzuigeling in. en v., kind o. dat uit een gevend, Z. nulz; -heal v. nuttigheid v.,
ler, treuzelaar, drentelaar r si.
nut, voordeel o.; 2. nuttige zaak v.
Nu.ss -farbe, (-n) V. notenkleur zuigflesebje drinkt.
v., kastanjebruin o.; -faxben,-faxbig hijv . Nutseh-kanne, (-n)v.of -kaan - Nutzios, bijv. uw. nutteloos, onn w. kastanjebruin, notebooweuhoutkleu - then, (verkl.) o. zuigfleschje, zuig - bruikbaar, onnuttig; -losiyl€eil v. nutte rig; - Pressend bijv. nw. aan de noten glas, pijpkannetje o.; aus der --- lrinken, loosheid, onbruikbaarheid v.; -tnieszer,
knagend; -garlen m. noteboomgaard ni.; Z. nulscheln (3); -láppclten o. zuiglapje, —in, vruchtgebruikerm.,vruchtgebruikster v.; -uutessuray v. vruchtgebruik o.;
-gebcisch o., Z. -busch; -geliduse o. bol - dotje o.
Nutz, ri' tz, bijv. en b. nuttig, nut, -reien bijv. en b. zeer nuttig, zeer voor ster in.; -gelenk o., Z. -band; (tintik.)
inleding,geleding v. der beenderen;-gras dienstig, voordeelig, deugend; nicht -, deelig.
Nutzung, (-en) v. gebruik o., opo. onecht spartogras o., Spaansche brein nutteloos,tot nietsgoed;(gerneenz.) diese
v., draad of vlechtgras o.; -grau bijv.nw. Leute sind nichts -, deugen nergens voor, brengst, winst v., voordeel o., inkomsten
grijs als notenschalen; -gries m. koek zijn deugnieten. V. mv., genot o.
Nutz, (-ens) in., z. n1. (w. i. gebr.)
Nutzungs - anschlag, (-sciclani. van uitgeperste walnoten; -hacker m.
(Nat. bist.) Z. -háher; 2. grijee speelut Z. Nutten; sielt chid. zu - naacnes, zich iets g(e)s, niv. -schlage) ui. berekening v.
ni.; - tinpel v., Z. -schale; - heiher nu, no- ten nutte maken, zijn voordeel doen reet. der opbrengst; - eigenscha('l v. gebruiksteukraker m. (een vogel); - hol z o. note- Nutzanwendaug , ( - en) v. nut- wijze v.; - verlpfundu ►zg v. verpanding v.
boomenhout o.; —stein m. (i3ergw.) ge- tigheid, toepassing, praktijk v.; (van Bene van het vruchtgebruik, hypotheek v. op
streepte zwav elzure kalk v.; -helse v.1 fabel), zedeleer V. tiet vruchtgebruik.
Nutzvieh, (-(e)s) o., z. ni . nuttig
notedop nl., notebolster m., noteschaal ^ Nutzbar, bijv. nw. nuttig, voorv.; -kamsi m. (Nat. bist.) spinnekop m.;; deelig, winst aanbrengend; -es 7/zier, nut- vee o., nuttige dieren, huisdieren o, uur.
-kern m. notepit v.; 2. notekern, hazel -tig; -es Land, vruchtbaar, hebouwbaar; Nymphagog, (-en, uur. -en) in.
noot v.; -knacker m. notenkraker m .; —heil v. ruuttlgheid v ., voordeel o.,winst, bruidsleider m.
-krkhe v., Z. -haher; -laub o. lenteboom- opbrengst o .
Nymphehen, (verkl.) o. (geNutzberechnung , (-en) v. be- rneenz.) voorname of zoogenaamde fatloof o., bladeren o. env. van noteboornen;
-ól o. notenolie v.; --jrrniss :n met no- rekening v. van het voordeel, Ivinstbere - soeulijke Boeleerster v.
tenolie toebereid vernis o.;-p[irsche,-1rfir- kening, berekening v. van de opbrengst. Nymphe, (-n) v. (Fabell.) nirsaf
sick v. (Tuinb.) zwarte perzik m.;- pic-^ Netzen, (-s) in., z. nl. nut, voor - onderglru, halfgodin v.; (11a.)Z.Nfmpfi,ker m., Z. -häí^er; -ring m. (Geweerre.); deel o., nuttigheid, opbrengst v.; tams - then; (Nat. list.) schoenlapper, vlinder
tuirnelriug m.;-sattel rn.sclreiaingvelletje gereichen, nuttig, voordeelig zijn, winst oflm.; (Huish.) jonge bijen v. rnv.;(011tlk.)
o. der noten;(Zad.)lioogzadel m.;- schala voordeel aanbrengen; das isl fíir inn vonlinwendi;;e scllaanilip, waterlip v.
V. noteschaal v.; harte - , notedop m.;^groszena -, dat i, hem van zeer veel nut;
Nymphen —artig, -haft, bijv,
duwere, grime -, notebolster m.; (Nat. der geuneine -, algemeen welzijn o.; von nw. nrrnf,ucliti;;, op eerie nimf gelijkende;
bist.) nallslak v.; -schalensa[t m. sap o. etrv. - haben,voordeel trekken, nut heb- —er Wachs, Z. -itwucchs; - leib m. lichaam
uit notenschalen; - schenkel m.vierde deel ben van; - von einer Stelle haben, buiten- o. eener nimf, voorkomen o. eeroer nimf,
o. eener noot; - schraube v. schroef v. kansje hebben;- bringer, schaffen, stiften, Z. -wuchs; - schaar v. schaar, rij v. van
reet schuinen kant; -scicuwarnm rn pad- ruit, voordeel aanbrengen, winst opleve nimfen, troep m. jonge meisjes; -stand
denstoel nu. tegen leverziekte gebruikt ren; viel - stuflen, veel nut stichten; glit m. staat, toestand m. van nimf; (van inwordende; -sirup m. notenstroop v., Z. - verk aufen, met winst, voordeel &; it. Z. secten), toestand o.vaneene pon;- cvuchs
-salt; -staude v., Z. -sirauch; -slenapel Nulznieszung.
m. nrmfengestalte,slanke, bekoorlijkebeni. (Geweerrn.)stift- ofspieiiitdrijver nl .; Netzen, (ntctzte, genulzt) o. ww., vallige ges talte v .
-
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0, (O's, of 0, rnv. O's of 0) o. (15e , Obedienz-land , (-land (e)s, rnv. ilerste boven brengen; die -e S1adt, Z.
letter en 4e klinker) o v.; 2. (Nat.hist.) -1ander) o. aan de pauselijke rechts- Oberstadt; (fig.) die -ste Stelle am Ttdas Guldene -, dagvlinder m. macht onderworpen land o.; -pfarre v...che, de eerste I^laats; die -ste Gewult im
O(h)! tussch. o!, au!, och!; o Golt! o kloosterpastorie v., waarin een rironnik Slaale, liet hoogste gezag; die -en Clossen einer Schele, de hoogste klassen; die
Himniell, o (oil!, ach Hemel!;o ¢aehl,au!; zonder vergelding dienst moet doen.
o, p/ui doch!, o foei!; o ja!, o ja!, och ja!; ! Obelisk, (-(e)s, mv. -e) rn. naald- -en Scholen, gyrnnasien, rui+ldelhare scho2. (toeroep om stil te houden), o., oh!, zuil, vierzijdige spitszuil v., obelisk in. ten; -ste Steile, eerste plaats, hoogste
( Qben, hijw. boven, van boven,boven plaats; der, die -, bverste;`(Sp.) Z. Oberho!, halt!
Ogkse, (-n) v. oase v., vruchtbare op; - in dier Lu /'l, boven, hoog, er wohiil mane; das -e, liet bovenste.
Oberaeht, (-eit) v.(Gesch. van D.)
I -, - im Hause, hij woont boven, op ale
streek V. rn de woestijn.
Ob, voegw. of; zeer wveisz ,wie w eet bovenste verdieping; - aal dent Thurme, rijl,Sba► n m.
Oberadmiral, (-rales, mv. -rifle)
of; es war mir als - ich int Himmel scare,'; boven op den toren; - schwininien, boven
het was rnij alsof &, ik meende in (1en^op liet water; der Hal liegt - au/' dc►m m. ul► I,eradiniraal r►► .
Qberalter, Qberaltester,
hemel te zijn; er that als - er mich nichl r Tische, de hoed ligt (boven) op ►1e tafel ;
se/se, hij hield zich alsof hij'rnij niet zag; es von - nach tin/en, van boven naar bette- (-1er•s, env. -ter) rit. onolste, opperste,deist mir, als - es Sonntag wváre,het schijnt den; noch - hin, naar boven,naar omhoog; ken m.; 2. Z. 0bei'nieis'er.
Oberamt, (-ant(ic)s, mv. -dotter)
da -, dort -, daar hoven, in de hoogte;
mij alsof &.
Ob, voorz. (veroud.) op, boven, aan - and unten, boten en beneden; jein. von o., Oberamtei, (-en) v. opperirostgene zijde; Oeslerreich - der Burs, vos- I _ bis unten leesellen, van liet build tot de schap, of iiert ►al,jiitvschal ► 0.
Oberappellations — gericht,
tenrijk aan gene zijde van de Ens, voeten opneinen of bezien; - liegen, sein,
2. wegens, ten gevolge van; - des Tij-bovenzijn; bis - an fiillen, tot aan Bleu (-(e)s, env. -e) o. hoogste gerechtshof o.,
rannen Geuwalt, wegens de macht van, rand toe vullen; - aai assen, - ubschneiden, hooge raai m.; -ratte m. lil o., roads'van boven, aan den bovenkant; siehe -, beer m. van het hoogste gerechtstluf of
den tiran.
den hoogen rade.
Qbaeht, (-en) v. (veroud.)Z. Acht. (in ven boek), zie boven, zie hooger.
Oberarehe, (-n) v. (Jachtw.) hoQbachten, (obachtete, geobachtel) Oben.ab, bijes. van boven af.
Óbenan, bijw. boven aan, op den venhjn v., boovventouvw o. der netten.
bedr. wo'., Z. achten, Acht geben.
Obäratus, (onb.) m. schuldenaar, top, (gyp (le hoogste punt; - gepen, aan dc Qberarehivar, (-(e)s, mv. -e) m.
opperarchivaris M.
hoogere zijde gaan.
'
schuldige iii.
Qbbemeldet, Qbbenannt, Qbenauf, bijw., beven, op de op - Qberarm, (-(e)^, mv. -e) m. boQbberiiirt, Qbbesagt, bijv. nw. pervlakte; - schwinimen, boven, op de op- venarrn m.; - heiei o. bovenarmbeen, been
(veroud.) bovengenoemd, bovenvermeld, pervlakte (les waters zwemmen. o. in den bovenarm.
Obenaus, bijw. van boven, aan den Oberärmei, ( -mees, mv. -mel) m.
boven aangehaald..
Qbberehen, ( - chens, mv. - then) bovenkant; (tig.) er ist -, hij is onbezon- (van een hemd), bovenmouw v.
Oberarzt, (-arzies, mv. -arzte) m.
nen, onbesuisd; it. er ist gleich -, hij is
o, spinrokstok, vlasstok m.
oppergeneesheer, eerste dokter, eerst
Qbbieten, (bot ob, obgeboten)bedr. dadelijk bios, wordt dadelijk driftig.
ww. onr. hooger bieden, overbieden,op-®beisbindsel, (-sels, mv. -sel) o. aanwezende officier m. van gezond heil.
(Zeew.) woeltouw o.
bieden.
Oben(dr)ein, bijw . op den koop Oberauditor, ( - s, mv. - en) ris.
Obdaeh, ( - (e)s, mv. Obdácher) o
opperauditeur m. bij een gerechtshof.
schuilplaats, herberg, huisvesting v.; toe, bovendien.
jemn. - geben, eerie schuilplaats verlee- Obenher, bijw. in de hoogte, vane Oberaufseher, —in, eerste opnen; jemn. unler - bringen, onder dak boven; von - her, van boven naar bene- zichter, hoofdopziener m., hoofdopzichbrengen. in veiligheid brengen. den. teres v.; ( ► n eerre school), directeur m.,
Qbdaeh -los, bijv. nw. zonder Obenherab, Qbenherunter,directrice v.
huisvesting; -losigkeit v. gebrek o. aan bijw. von -, van boven naar beneden.Oberaufsicht, v., z. m. oppertoeQbenhin, bijw . van boven, over- zicht v., bestuur o.
huisvesting .
Obdueiren, (obducirte, obducirt) heen, op de oppervlakte; (fig.) eliv. nor Oberbackmeister, (-seers, mv.
-ster) m. (Kr•ijgsw.) opperbakker m.
- then, oppervlakkig, achteloos.
bedr. ww. (Ger.) Z. seciren.
ObduetiQn, ( - en) v. gerechtelijke Obenhinauf, bijw. omhoog, in de Oberbalken, ( - kens, mv. - ken)
hoogte, naar boven; - keette•», naar ho- m. bovenbalk rn.
lijkschouwing V.
Ober bau,(-(e)s,mv.-e)m.(l3ouwk.)
Obedientarius, (onb., mv. Obe ven klauteren .
dientarien) Obedigneer, ( - cers, mv. Obenhinaus, bijw. hoog op;- wol- bovenbouw m., gebouw o. boven den
grond; -aait o. opperbestuur o. over de
-eer) m. gehoorzamende monnik m. die len, groote aanspraken vorken.
Obenwerk, (-(e)s, rev. -e) o.gebouwen; - meister m. opperbouwmeesdienst doet zonder beloond te worden .
Obedienz, (-en) v. (in kloosters), (Zeew.) bovenwerk, gedeelte o. van een ter, hoof(larchitect M.
Oberbaueh, (-bauch(e)s, mv.
gehoorzaamheid, tucht v.; 2. (Pol.) zur schip dat boven water is.
- zegelassen werden, tot den voetkus toe-Ober, bijv. nw. opper, hooger, hoo- -bàuche) ur). (Outlk.) oppersnreerbuik
ger gelegen, hoog, -jan hoogereu rang;die m., opperbuikstreek v.; -blutader v. opgelaten worden.
Obedionz -geistlieher, (ein,der -e Seize eines Dinges, bovenkant ni.; -e perb ►arkshloedader v.; -bruch rn.(Heelk.)
-geistliche, mv. -geistliche, die - geistli- Luflgegend, honger; int -en Slocke, int breuk v. van de opperbuikstreek; -gechen) m. waarnemer m. van een geestelijk -sten Stoeke des Hauses, op de hoogste fosse o. env. opperbuikvaten o. mv.; -geambt voor een ander;-gericht o.(bij dom- verdieping; der -e Theil,het bovenste ge- gend v. opperbuikstreek v.; -inuskeln rn.
kapittels), gehoorzaamheidsrechtbank v. deelte; das unlerste za -st kehren, het on . mv. tot den opperbuik behoorende spie-

.

-

,

Obe.

Olie.

Obe.

ren v, mv.;.schlagader v.opperbuiksslagarler v.

Qberboje, (-n) v., Z. Ankerbnje.

Qber-falkenzneister,

Qberbaum,

Qberbootsmann,

(-.sters,

(-niann(e)s mv. - ster), -falkonier, (-(e)s,niv.-e)
(- baunr(e)s, mv.-bntc- mv. -lr uir) rn., Z. Hnrhl,nnl.c+Hann.
rn. ntpl ►ers(P valkenier ni.

nle) m, (li, ► schw.) hoog opgaande bom
Qberbornmeister, (-.^tirs, my
ni.;
m.; (I(rijgsw.) bovenste grens v.; (valt -str-r) m. inspecteur-generaal ni. dei
een wagen), boieliboorn m.; (Wev.) Z.
Garnhount.

Qberbeamter, m., Z. Obe raml9narrn.

perbetel o.; (Kr•ijgsw.) dan - [uhren, liet

-segt'l)

(- niacin (e)s, rrrv. - leute) m. opperbevel n, (Zeew•.) l^ovenl ► ran,zeil o. het^her, k; iii ein- generaal m.

Qberbrust ,

Qberfeldherr, (-n. mv. -en) m.

st lig V.

( - brusle) v. boven. oppertirl ► IhPpr. opperg *Her aal m.

Qberfeldherren — amt,
Qberbt hne, (-n) v., Z.Oberbnden (-unit(e)s, mv. -ámler) o., —wi rde,
Qberburge, ( - n, mv. - n) eerst( V. a m i ► t o., waardigheid v. van opper

borg rr ► .
(-bers, ;n', .
Qberburgermeister, (-sters
- ber ) m. opperbevelhebber in.; - scha /l, mv. -sler) tn. eerste of ol^perburgemees- stelle, -ururde v. opperhevelhebberschap ter m.
o., waardigheid v., post m. van ol^per•Qberburgvegt, (-^vogt(e)s, mv

opperhevel vlieren.

Qberfeldhauptmann,

Oberbram-segel, (-gels, my

boorsi V.

n ei ne.geheele provincie.

Qberbefehl, ( - (e)s) rn., z. m. op-

Qberfass, (-es, mv. Ober[ássei) o.

(Í3t - r • ;:w.) l o'PriVNt (1.

zt
^ ► n (,eten.

-SI' 11i/( V. 111)1 Pil

Qberbede, (-n) v. hoogere belas ting V.
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heer.

Qberbefehlshaber,

bevelhi l ► lier.

-voj,e) n ► . ol^l^rrbiircht

- valer) m. oplperbiecht%ader m.

ni. eerste kapelaan m.

Qberbeichtvater, (- valers, nov.

Qberbein, ( - (e)s, rnv. - e) o., Z.
Ucbe'rbcin.

►► O ► g ► ) m.

(-stoszes,

mv. -slo-

s:e) n,. bovenvleugel m. van eeue kast
-deur.

(-sihall(e)s, mv. -schálle) ni., Z. Genera//,'ldmarseholl.
Oberffldprediger, fiers, mv.
-ger) in. grill aalmoezenier in.
(-

Qbercapellan, ( - (e)s, mv. - e)

Oberf^ldzeugmeister,

( - sters,

mv. -ster) in. luitenant - generaal m. der

Oberehirurg, (-en, mv. -en) m.,
Z. Ulieru vndarzl.

Qberbeistosz,

-veld

Oberfeldmarschall,

Qbereommissär, (-(e)s,

artillerie.

Qberfeuerwerker, ( - kers, mv.
mv. -e) -kef) m. sergeant-arajoor- vuurwerker m.

m. hf^lcon ►►►► tss;^ris rn.

Obercommando, (-s) o., z. m.,

Qberfiskal , (-(e)s, rnv. -e) m.
procirreur- generaal m.
Qberflaehe, (-ii)

Qberbergamt, ( - anal (e) s, mv. Z. Oberbefelil.
V. (van den
- onder) o. opperbestuur o. der mijnen.
Oberconsistori LL1-sekretár, grond, van de zee &), oppervlakte v.;
QbE-rbereiter, ( - Iers, nov. - ler)m. (-(e)s, nov. -e), — rath, (-ruth(e)s,mv. (van de hand), plat o., holle v.; (van
opl^i-r•Iiikear m.
-lathe) ni. secretaris, raadsheer m. van een wat), plat, bolwerk o.; (Leid.) eer
onbruikbare laag v. in eene lei--sten
Oberborgarnts-verwalter, het opperconsistorie.
( -Iers, rnv. -Ier) ni., Z. ObcrberglrauptQberccnsistorium, ( - s, mv. groeve.
mann; -schr•eihcr m. eerste schrijver m. Oberconsisiorien) o. hoogste kerkeraads- Qberflächlich , bijv. nw. opper
kamer, svno^le v.
bij liet nii;nw•ezf n.
niet diep, niet grondig; -keil v.-vlakig,
Oberbergdirector, (-(e)s, mv. Qberconsul, (-en, mv. -en) m. oppervlakkigheid v., gemis o. aan diepte,
,

gemis o. aan grondighei ►l.
-en) ni., -hauptmann, (- ntann(e)s, eerspe consul in.
mv. - hult-) m. inspecteur - generaal in. Oberdeck, ( - (c)s, mv. - e) o., Z.
Qberflottenfuhrer, (- rers, mv.

der inijnen.

Ooerberg- meister, (-seers, mv.
-ster) m. directeur - generaal in. der mij

-rath in. raadsheer in. in het opper--ne;

Oberlouf.

Qberdecke, (-n) v. (van een bed),

-rer) m., Z. Oberadmiral.
QberflLgel, (-gels, mv. -gel) m.
bovenvleugel, dekvleugel m.

boi - Eenste deken v.

Qberconstabler, (-slablers, mv.

ste inijnbestnnr; it. Z. Oberbergamt;-ver- -stabler) ani. opperconstabel m.

OberfQrstamt,

(-ant(e)s,

mv.

-am/er) o. opt►erhoutt'esterschrp o.

waller m.,Z. Oberbergamisverrvuller;-verOberdeichamtsrichter,( - tcrs, OberfQrstamtlich, bijv. nw.
mv. -Ier)m. opperrechter m. bij het dijk - wat tot opperhoutvesterschap behoort of
wal/ung v., Z. Oberbergamé.
daarop betrekking heeft.
Qberbett, ( - (e)s, mv. - e) o. bo- gererht.
venbe+l, dekbed o.
Oberdeich -graf, (-en, mv. -en) , Qberfórster, (-slers,mv. -ster) m.
Oberbeute, v. (Landli.) bovenste - grafe, (-n, mv. -n) m. opperdijk - opperhoutvester m.
o. van een houten bijenkorf.
graaf m.
Oberforstmeister, (-sters, mv.
Oberbinde, (-n) v.(lleelk.)zwach- Qberdeputirter, m. hoofd o . van ster) m. opperboschrechter m.
een gezantschap.
tel ni. over het compres.
OberfQrstrath, ( - ralli(e)s, mv.
Oberbischof, (-(e)s, mv. Ober- Oberdeutsch , bijv. nw. Hoog - -rat/te) m. raadsheer m. bij het hoog
bisc/io fe) m. aartsbisschop m.; (bij de duitsch, Opperduitsch, Zuidduitsch, Bei - gerechtshof voor boschzaken.
ersch, Zwabiscli.
Grieken), exarch m.
Qberfusz, (-es, mv. Oberfüsze) m.
Ober bischóflich, bijv. nw. aart - Qbereigenthum, (- lhuni(e)s, (Oritlk.) bovenvoet, voorvoet m.; 2.
mv. -thurner) o. onmiddellijk eigendom wreef v.
bisschoppelijk, van tien aartsbisschop.
Qbergeneral, (-es, mv. -e) m.,
Oberbisthum, ( - (e) s, mv. Ober- o.; it, Z. Obereigenthucrosrerhl.
bisllrurmmer) o. aartsbisdom o.; (bij de GrieQber-eigenthumsherr, (-n, Z. Oherbe[ehlshuber.
-

ken ), esarchaat o.

mv. -en), - eigenthumer, (-niers,

Qbergericht, (-(e)s, mv. -e) o.

Qberblatt, (-(e)s, mv. Oberblál- mv. -nier) m. onmidde'lijk eigenaar m. )ppergerecht, hoog gerechtshof o.; -sherr

Obereigenth umsrecht, ( - (e) s,
ter) o. hovenblad, buitenste blad o.;(aan
nv. -e) o. dorneinrecht o.
een paardegebit), kruisleder o.
Qberblattstbszel, (- sn els, mv. Obereinfahrer, ( -fahrers, mv .
-stel) m. (Rijk.) riem .n. tot het vast-, - fahrer) m. (13ergw.) opperste mijninperteur m.
houden van het kruisleder.
Oberblech, ( - (e)s, mv. - e) o. bo - Qbereingelese, (-ses, mv. -se) o.
(Wev.) Z. Obersprung.
venl ► Ir► at, bovenste plaat v.
Qberblinde,( - n)v.(Zeew.)schuif - Qbereinnehmer, ( roers, mv.
- nier) m. ontvanger - generaal m.
blinde V.
Qberboden, ( - bodens, mv. - boden) Qbereinziehung, ( - en) v. (van
Bene zuil), bovenste insnijding v.
m. hoogste zoldering, vliering V.
Qberbogen, (-bogens, mv. - bogen) Qberfaeh , (-(e)s, mv. Ober(dcher)
o. (Wev.) Z. Obersprung.
m. buitenzijde v. van een gewelf.
-

n. lid o. van liet hoog gerechtshof.
Qbergerinne, ( -nes, mv. ne o.
-

)

,Waterb.) bovengoot v.

Qbergeschosz, ( - es, mv. - e) o.
bovenverdieping V.

Qbergeschu' he,

-scliüi► e) o., Z. Oberleder.

( - scha hes, mv.

Qbergesell, ( - en, mv. - en) m.
meesterknecht m.

Qbergesims, ( - es, mv. - e) o.
kortris, kroonlijst V.

Qbergespann, ( - (e)s, mv. - e) m.
koninklijke grootgraaf m. in Hongarije.

Ohe.

Ohe.

Obergewalt, v ., z. m. oppermacht,

Oberherrsehaft, (-en) v. opper ^ezag o , opperheerschappij, souver eini -
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h000r-te markt v.

Obe.
Oberkiefer , inn,
i., —kiriY: lade, V. bovenkinnebak v.,

ivenkinnebeen o.
Obergewaltiger, (-gers,mv.- ger) eit V.
Qberherrschaftlich, bijv. nw., Oberkieferschlagader , (-n)
. slagader v. in de bovenkaak.
Obergewand, (-wand(e)s, mv ;. Oherherrlich.
-u ri nrlir) o. opper k leed n.
Oberhimmel, ( - antis, mv. nael) Oberkieferzahnnei ven, in.
iv. tandzenriwen V. nnv. van de boven Obergewelir, (- (e)R, niv. -e) o. n. hoogste penrel in.
Oberhirt, (-en, UIv. -en) m. op- innehak of bovet,kaak.
voornaaani te wapens o. mv. als geweer o.,
wrhereler, eerste herder m.
Oberkirehenrath, (-rolh.(e)s,
kar^hiin, ianr-, ct)ies V.
O_ berg?aubensrichter, ( tees,!, Oberhof, ( - (e)s, mv. 0herhofe) m. iv. -rit//te) ni. hoogste consistorie o. `?.
m.. Z. (► enirnlqe'rrrll iger.

-

-

;

-

my -fir) m. opperingnisitenr m.

rl a. van het hoogste consistorie.

ioogste gedeelte o. vary een hof; 2. -.
-gericht o. hoogste gerechtshof o., hooge

Oberkla ue, ( - n) v., Z. Aflerklave.
Ubergott, m., Obergottheit,'
Qberkleid , (-(e)s, mv. -er) o. opV. (Fahell.) opperste god m., hoogste ' aal m.
go^lhi,iii v.
Oberhof baulneister, (- siers, erkleed, bovenkleed o., oppergewaad o.,
Obergurt, (-(e)s, mv. -e) in. bo- -nv. -ster) rn. opper-hofhouwineester ni.: veejas V.
•jc germeister ni. opperste jagermeester
Oberknecht, (-(e)s, mv. -e) m.
ven«r,r(lel m.

Obergrathmuskel, (-s, V. -ii) -n. van een hof; -marschall nl. opper ieesterrkneeht rn.
m.; -nieisler, —iel, opper -iofmarschlk
Oberkneter, ( -Iers, niv. -ter) m.
m. hovven,armsnier V.
opperhofmeesteres v.:-iofmrpest., Bak.) eerste bakkersknecht m.: 2. (Pap.)
O berhalb , 'norz.(meet den 2P .nv.l
boren. hoven ip. in het bovenste gerlselte. -prediger m. opper - l ► ofl-pr ediker m.; -rich. verkman ni., die de laatste bewerking
-

Oberhand,

(-Mode)

v. (tintik.)

Ier til. rechter rn. van het hoogste ge -

voorhand v., bovenhand) v.. bovenste ge i•echtshof, lid o. van den hoogere raad'.
©berholle, V., z. M. voorhel v.
nahand v., irand--delt".rhan;2
wortel m.; (fig.) eereplaats, eerste plaats vagevuur o.
Oberholz, (-es) o.,z. rn. (Floschw.;
v., voorrang ni.; /Pm1?. die - gepen, den
voorrang geven, onde:doen voor; 5. ho- hootistarnmig, opgaand hout o.; 2. tak
ni. mv.
-ken
venhand, oppermacht v.; die - naben, de
Oberhose, (-n) v. overbroek, pan.
over hand hebben.
Oberhan dswerksmeister, talon v.
Oberhi tte, na) (Zeew.) boven•
(-cicrc, niv. -ster) m., Z. 0óernieisler.
(-

Oberkoeh , (-(e)s, mv . Oberköche)
n. opperkok, eerste kok en.
Oberkolonnenfi firer, ( -rees,
rev. -rer) m. (Krijgsw.) guiden-kapiein m.
Oberkopf, (-(e)s, mv . Ober knp[e)
n. 1iovenete gedeelte o. van het hoofd.

Oberkorper, ( pers, mv. - per) m.,
-

^. Oberle-ib.

Oberkreuzbramsegel, ( -gels,

t

hut. kanipanje V.

Oberharnisch, (-es, mv. -e) o.

an het papier verricht.

Oberhi tten-amt, (-amt(e)s nv. -gel) o. (Zeew.) bovenkruisbrambor 'tharnas n .: 2. (Pl.) zigmaarskrnid o.
Oberhaube, (-n) V. overmuts v. mv. -am/er) o. oppertoezicht o. over di :eil, grietje o.
Oberkriegscommiss^r, (- (e) s,
Oberhaupt , (-(ee)s, n^v .Ober Jrnup- gieterijen; -aufseher m. inspecteur-genelee - ) o., Z. Oberkop[; (fig.) opperhoofd o., raal m. der gieterijen; -nieisler ni. direc. nv. -e) ni.. Z. Obercmmniissör.

tear m. der gieterijen; -re iter m buiten.
Oberki chenmeister, (-seers,
Oberhauptmann, (-mann(e)s, gewoon inspecteer in. der gieterijen; -v}er. -nv. - sier) nu. opperkeukenmeester m.
Oberla nd, (-(e)s, mv. Oberlander)
mv. - lense) m . opperhoofdman, kapitein- rtaller ten. hoofdbestuurder in. der giete.

aanvoerder m.

.

rijen; -vorsteher m. hooddirecteur m

generaal m,

). hoogland rc.; -baumeisier m. opper
hoofdopzichter rn.-andsbowietrm.,

O_ berhaus, (-houses, mv. -hdiuser) eener gieterij.
o. (w. i. gekir.) bovenbeis, bovenste ge-

deelte o. van een huis; (Gesch. van E.)
hoogerhuis, huis o. der lords; -ho/'meister, —in, opperhuismeester m., opper huismeesteres v.
Oberhaut, ( Mute) v. (verk I . Ober •
he utchen o.) opperhuid, buitenste huid
v., buitenste vliesje o.
-

Oberingenieur, (-s, mv. -s)

ser landsgeboniven.

in

Oberländer, (-s, mv. Oberländer)

hoofdingenieur m .

Oberirdisch, bijv. nov., Z. uberir m., —in, (- nen ) V. hooglander m., hoog
,

-landechv.

discti.

Oberjäger, ( fiers, mv. - yep) m
-

opperjager 1n.; - meister m, opperst

Oberle ndes — h auptmann,
(-manrn(e)s, mv. - leute) m. opperbaljuw
m.; -herr m. souverein m.

jaferrr!eester in.

Oberlandforstmeister, (-s/era,
Oberjunker, ( - kers, mv. - ker) en
Oberheerfi firer, ( - rers,mv. - rer,` eerste jonker, eerste page m.; 2. (Bak. mv. -ster) rr, grootmeester, hoofdop-

zichter m. over de bosschen.
rneesterknecht m. bij een bakker.
Oberlandisch, bijv. nw hoog Oberkalfaterer, ( - rers,mv . - r er
lanrisch, van een hoogland.
m. meester-kalfater m.
spongat, droesem m.
Oberkammer, (-n) v. (Gesel
Oberland jägermeister,
Oberhelfer, ( -Iers, mv. -ter) m
(-sters, mv. -ster) m. Z. Oberjfigervan E.) hoogerhuis, huis o. der lords.
aartsdiaken m.
Oberkammerei, en v. am meister; -richter m. opperste rechter m.
Oberhemd, ( (c)s, mv. en) o
o., post rn., waardigheid v. van kanselier van een provinciaal gerechtshof.
overhemd, fijn hemd o.
f elil herr.
rn ., z. Ober.

Oberhefzn, mv. gisting v. aan bei

-

(-

-

Oberherd, ( - (e).s, mv. - e) m
(Giet.) bovenste oven, hoogoven in.
Oberherold , (-(e)s, mv. -e) m
opperheraut, wapenkoning m.; -saint o
hoogste wapengerecht o.; -smeister m.
Z. Oberherold; -srath m. raadsheer m.
lid o. van een wapengerecht.
Oberherr, (-n, mv. -er) m. op
perheer, opperleenheer, souverein, vors
m.; 2. Z. Oherhaupt.
Qberherrlieh, bijv . nw. opper
heerlijk, souverein; -e Gevalt, Wierde
©berherrlichkeit v., Z. Ober;?errschaft.
,

Oberherriichkeitsrecht,

)

Oberlass, (-en) v. (Zeew.) opperQberkämmerer, (-rers,mv.-rer;
Oberkammerherr, (-n, mv. -en last m., scheepslading v. boven het water.
Oberlastig, bijv. nw. van boven

m. opperkamerheer rn.

Oberkammerjunker, (-ker, overladen, te zwaar beladen, topzwaar.
mv. -be:) m. opperkamerjonker rn.
Oberïauf, (-(e)s, mv . Oberlaufe)
Qberkanonier, (-s, mv. -e) a m. (Zeew.) verdek o.; 2. overloop m.
konstabel-majoor m.

Oberkanzleidirector, ( - s, m

Oberleder, ( - s) o., z. m. (Schoen,

- en) m. president m. van de kanselarij,
Oberkanzler, ( - s, mv. Oberkan:
let-) m., Z. Grosz kanzler.

Oberkappe, ( - n) v. (Wev.) be
ventte born rn. van den weefstoel.

Oberkellner, (-ners, mv. -ne;

(-(e)s, mv. -e) o. souverein recht, rech rn eerste bediende m. in een logerven
opperkeldermeester m.
o. l an eren opperleenheer.
,

m.) bovenle(d)er o.
Oberlefze, (-n) v., Z. Oberlippe.

Óberleh(e)n , ( leh(e)7is , mv.
- leiren) o. onmiddelbaar leen,groot leen o.
-

Oberleh (e)ns-herr, (-n, mv.
-en) m. opperleenheer m.; -herrliehkeit,
-herrscha jt v. opper - leenheerlijkheid,
souvereieiteit v.; -recht o. souvereini-

teitsrecht o.

Obe.

Obe.

Ohe
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Oberlehre, v., z. m. (Mol.) water- .Qberplatte, (-n) v. ((3ouwk.) dek - Obers, (onb.) o. (Volkst.) room m.,
o. van den bovensten rriolen- stuk o., dekplaat v. eener lijst.
melk v.
Oberpoiizei, V. hoofddirectie v. Obersaal , (-saal(e)s, mv. -skie)
m. !)►)v enzaal, opperzaal v.
Oberlehrer, (-rers, mv. -rer) in. var) politie, hoofdpolitie v.
eerste on^lerkv ijzer, eerste leeraar, hoofd
Oberpoliezei - amt, ( am(e)s, Obersalzfaktor, ( - s, mv. - en)
p as stellen
steen.

-

-on1lsrwijeM. mv. - oraler) o. kantoor o. van de hoofd - m. eerste beambte ni. bij de zoutmijnen.

Oberleib , ( - (c- )s, mv. - er) m. bo-

politie;

-commisMr m. commissaris m.

Obersanitatscollegium,

van de 1ioof„politie;-direction v.,Z.Ober- (-giants, mv. -gien )o.oppergezoudheidsQberleik, ( - (e)s, mv. - e) o.(Zeew.)' polizei; -lieutenant, - meister m.luite- commissie v.
nant- generaal m. van politie; -rant rn.
bovenste rasijk o.
Obersatz, (-seizes, mv. -sdlze) tn.
Oberleine, (-n) v. (Jachtes .) bo- raadsheer rn. van de hoofdpolitie; - recht (Red.) voorafgaande term m., voorafo. recht o. van de hoofdpolitie.
gaande stelling v., eerste stelling v., mavenlijn V.
OberpQst -amt, ( anil(e)s, mv. joor, minor m.
Oberlieutenant, (-en, mv. -en)
-ám!er) o. hoofdkantoor o. der posterijQbersaum, (-saum(e)s, mv. -sayrn. verste luitenant m.
Oberletze, -litze, (-n) v. ho- en; -direction v. hoofcid irectie v., hoofd - me) m. bovengtirclel in. (van eene zuil).
venste draden in . rnv . aan een zijdewe- 1 estiiiir o. (let posterijen; - meister m.
Oberschaar, (-en) v. vel^l o.,
hoofildirecteur m. der posterijen.
waarvoor geene ontginng is aangevraagd.
versstoel.
Qberlippe, (-n) v. bovenlip v .; Qberprasident , ( en mv . en) Oberschale, (-n) V. kopje o .
-ntlutader v. bloedader V. in de hoven - m. eerste president, eerste voorzitter In
Oberschatzmeister, (-sters,mv.
lil -nnerven m. mv. zenuwen v. mv. der; Oberpredigor, (-gers, nov. -ger) -sier) m. opl►erschatnieester m., Z.Oberrentnieister.
in. evr,te predikant in.
bovenlil ► .
Oberpriester, (-sters, mv. -ster) Oberschenk, (-(e)s, mv. -e) m.
Oberiuft, (-lu/'Ie) v. bovenlucht v.
Qbermacht, (-machte) v., Z. Ue- in.aartsl ► riester rn.; 2. (J. gesch.) hooge- ol)I t'rschenker m.
berwachl; 2. wogendheid v. van den eer- 1► riFster ni.; (bij de T,rrken), mufti rn.
Oberschenkel, (-kels, mv. -kel)
stemt rang.
Qberpriesterlich, bijv. i:w. m. dijbeen, ► lik o. van het been.
Oberschonkenambt, (- antics,
Obermann,(- marin (e )s,mv .- lente) ho' ► gepr ieste rlijk, aar!,si ► riesterlijk.
m., Z. 01)mann; 2.Oberschiedsnzann; (ti;;.)
Qberpriester - thum, ( - (e)s) o., rnv. - dislie r) o. ambt o., waardigheid v.
seinen - linden, zijn titan, meester, baas z. ni. hoogepriesterschap, aartspriester can opperschenker.
-wi rde v. waardigheid V. van-schapo.;
vi ndetr; (Sp.) hoogste boer m.; (Krij gsw .)
Oberschieds-mann, (- mann)e)s,
oiiperin•iester•.
mv. - leute), - richter, (-lcers,tnv.-ter)
nevNnman, vleitgli,ian rn.
Oberprovi.antmeister, ( stens, ei. oinl►erscheidsman, hoogste scheidsObermarschall, (-scltall(e)s,mv.
mv. -ster) m. kapitein-generaal rn over rechter rei.; - crarclein in. ambtenaar m.
-scl,(,lle) in oppermaarschalk m.
bij het oppertestuur {Ier mijrnen, die liet
Obermast, (-en, mv. -en) ni. bo- cle levensmi,idelen.
verr^,iast in.
Oberquartiermeister, (- sters, gehalte der ertsen onderzoekt.
Obermaul , (-m.aul(e)s, mv. - ni u- mv.-sier) Ii. kal ► iteiu-ktivartierineester m. l Oberschifiamt, (-amt(e).c, mv.
Ier) o , Z. 0lieekie/'er.
Oborrabbiner, (-ners, tnv. -ncr) -antler) o. hoofdk ►► utoor o. voerde zeevaart, a+ln,iralitert V.
Obermeierding, ( - (e)s, m v. - e) in opperrabbijn tn.
o. i, c ► rste t;ereclrtsun! o.
Obersehild, (-(e)s, mv. -e) rn.
Oberrang, (-(e)s, mv. Oberránge)
Qbermeister, ( - s, mv . Oberenei - ni. eerste rang ni., bovenrang tn., boveu- bovenste schild o.
Oberschirrmeister, (-sters,mv.
sier) in. hoofd o. van een gill, opzichter hanci v.
LU. van wer kpil ; 2. stafdrager m.
Oberrath , (-(e)s, mv. Oberr(: the) -ster) in. ol►hertuign,eester m. bij de
Obermuhle, ( - a) v . bovenste of in. raai'sheer m., lid o. van liet hoogste! artillerie.
hoogst gelegen violen m.; -naufseher, gerec•htslif.
Oberschlächtig, Qbersc;hla--nmeisler m. inspecteur-generaal w. der^ Qberrechner, (-ners, mv. -ner) gig, bijv. nw.(Watterh.)(v,► n een triolen),
venlijf o.

-

-

-

,

-

.

m0INn4.

door' neervallend water gedreven.

rn. '► ntvanger - generaal in.

Obermundschenk, (-(e)s, mv.

Oberrechnungskammer,

Oberrnunzgericht,

(- (e) s, mv.

Qberschlemmer, ( - niers, mv .
-niet) in. eerste ert s« asscher in.

( -nl v. rekenkamer V.

-e) iii. opperschenker in.

Oberrecht, (-(e)s, mv. -e) n.soti-

Oberschmeerbauch,

(-bau-

-e) o. opper -i,iuutcullege o.; - snaai u3. vereciniteit v., Imng , te gezag o.; (Ger.)' ch(-)s, mv. -b^iuche) ter. oi ► iier•meerhnik

raadsheer til., lid o. van liet ople t'-rn +int -, vr•+^+lrnilelingsrerht, albarr^ ► giirtn o.
college.

Qbern, (oberle, ,geobe rl) o. ww boven ligge n; 2. cle bovenhand iiebl,elr.
Qbern, ( -eet) v. verhoogde, of lrangenrle steiger rim., stelling v. voor het

nr..l,ovenhuikstreek v.; -andere v. tirv.
(-en, nmv. -en) m. i ► n"enl ► uiksaderen v. mV.; -sy,»[ds.%e o.
urv. blue lvaten in de b veal ► uihstro ek.
you v'cei•iif'u r -generaal m.

Oberregent,

Oberregiment, (-(e)s, mv. -er)

Oberschreiber, (-bees, uiv. -her)
m. eerste scrtjver, ee-stce secre t aris ill .

Oberrent--kammer, (-n)v.kan-

Oberschule, (-n) v. sellout vroor

o. i ► pperlo-st nor ►).

ne 1'ekenkainer: honger ouderwijs, gytuuasium o., hoogebewaren van hooi, groan &; 2. lilde v., t^aor o. van Ie;ilgs,net
t,
-nnei.ter tn . lioo,ctiiispecteur in. bij de scli 'l V.
balk m.

Qberofzier, (-(e)s, nlv. -e) m.
ho ► flollirisi „r.

Qbcraarlament,

(-(e)s,

inc. -e)

o., Z. Olierhaus; lig . gerneear..) li ofd o.,

OberschuWer, ( -Iers, mv. -ler)m.

rek'oLam•r.

Oberriehter,

( -Iers,

mv. -ter) m. leering ti). van eert gymnasiutm, ate-

npi errecl ► ter, li^ ► ng.te rechter m.

Oberrichterlich, bij'. en b. op-

leut in.

Oberschitlrath,

( - rel t ii (e) c, mv.

-albe) in. t isl ►ect.eirr• tii. van liet ►► rrderhersenten V. env., b„venvver-lit-ping; v.; 1perrfei•I, ten l ,jk.
-aylred u ►,li,l o.van het 1U)gerli U .pi I m. Oberrinde, ( - n)v.(van een boom), wijs, sch^ ►oiopzieiter m.; 2. raad in. van
Qberpfarre, (-n) v. hastoot•sc111, buste n te leest m.; (PI.) buitenste vlies o.; on^terwiis.
,

(an l t Itrod ), havenkorst v.

o., t'astUI i•^i-la.,ts, pastorij V.

Qberpfarrer,

(-rers, mv. -rer)
aarttil,rirster. eerste geestelijke m.

ni.

Oberpfarrkirche, (-n) v. stiftkerk, lotnkeri: V.

Qberpfortner, (- ners, mv. -ner)
m. hifi

oil

er err.

Qberplattehen, (verkl.) o.,

Obersehultheisz,( - es,mv. - e) m.

Q herrist, (-es, nv. -e) m., Z.Ober- hotilselhij ► 1 ► t (,,.

fus..

Qberrock , ( - roek(e)n, mv. -röcke)
m., Z. Ob^'rkleid; it. overjas, reizjas V.

Qberruthe, (-n) v. (Oertik.) ho-

vettste deel o. der r^ ►ede;

venspier V . der roede .

Obersohuss, ( - es.niv. Oherschtcie)
m. ugelijkheid V. Iii liet gewevene door
slapheid dier ketting lr:+rlen.
Qberschweif, (-(c)^, mv. -e) m.

-urne rve in. ho- (Wev.) bo ► teuste lat v. val) de lade des
weversstoels.
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Obersehwelle, (-n) V. (van eene j Oberstufe, (-n) v.(Spraakk.)over- venstof v.; -wart, -warier m. (Krijgsw.)
magazijnwachter m.
deur), bovendorpel, bovenregel m.; (van treffende trap m.
Bene zuil), architraaf m.
Oberstwachtmeister, (-slers, Oberzimmermann, ( - mann(e)s,
Obersee, (-s, mv. -e) m. hoogste mv. -ster) m. opperwachtmeester, ma- mv. - leute) m. (Zeew.) oppertimmerman, eerste timmerman in.
joor ni.
meer o.
Obersegel, (-gels, mv. -gel) o. Obertasse, (-n) v., Z. Oberschale. Oberzolleinnehmer, OberQbertheil, (-(e)s, mv. -e) m. bo- zoller, Oberzollinspektor, m.
bovenmarszeil o.; -macher m. opperzeil veudeel, bovenste gedeelte o.
hoofdontvanger nl. der tolgelden, hoofd
maker m.
-inspecturm.ovd
tollen.
Qberseite, (-n) v . bovenzijde v., Qberthure, ( - n) v. bovenste o.
der leur.snijraam, blind o. boven de sleur.
Ober zwese, (-n) v. koordstaafje
bovenkant m.
Obersiehter, ( -Iers, mv. -ter) m. Obertrumpf, ( -trumpf(e)s, mv. o. in den damastweversstoel.
-trimpfe) m. (Sp.) matador m.
Obesitat, (-en) v. al te groote dikte,
(Bak.) meesterknecht m.
Obersippschaft, (- en ) v. bloed - Oberverdeck, ( (P,) s, mv. - e) o., vetheid V.
Qbgedacht, Obgemeldet,
verw anten m. mv. in opklimmende lijn. Z. Oberlauf.
Obersitz, ( - es, mv. - e) m . eerste Oberverwalter, ( -Iers, mv. - ter)' obgenannt, obgesagt, bijv., Z.
oberwri ut.
in. opperbestuurder in.
plaats, eereplaats V.
Qbersprung, (-sprutnrg(e)s, mv, Obervogt, (-vogt(e)s, mv. -v>>gte) Obgleich, voegw. ofschoon, alhoe-spriinge) m. (Wev.) opspringen o. van m. groot - provoost m.;- it. Z. 0berarnt-^ wel; - ar-ni, ist er doch ehrlich, ofschoon,
hoewel. alhoewel; - man es ihm gesagt
mane.
den halfketting.
Oberv ogtei, v., z. m. groot -pro-' halte, ofschoon men het hem gezegd had.
Oberst, bijv. nw., Z. ober; zu auf, op liet hoogst, in den top van; das voostscliap o., waardigheid v. van groot -' Obhaben, (halte ob,obgehabi) beclr.
ww. onr. ein And -, bekleedlen.
Unierste zu - hekren, onderste boven 1)rovr)ost.
Qbervormund, ( -niund(e)s, mv. Obhalt , (-(e)s, mv.-e) o.,Z.Obacht.
werpen, door elk. gooien.
Qbhalten, (hielt ob, obgehallen)
Oberstadt, (-strrdle) v. bovenstad -nt^rnd(r) in. eerste voogd m.
Obervormunderin, ( -oen) v. bedr. wo. oor. in bescherming nemen,
v.; -.cchreiber m. eerste klerk m. bij (le
in de hoede nemen, verdedigen, ophou
eerste voogdes v.
stedelijke griffie.
-den.
Oberstllmeister, (-sters, mv. ObervQrmundsamt, (-anit(e)s,
mv. -sinter) o. eerste voogdijschap v.; 2.
Obhand , (- harde) v., Z. Oberhand.
-ster) tn. opperstalmeester m.
-

Oberständer, (-ders, mv.- der)m.

Obhanden, bijv . nw., Z. bevorsie

hoogste beheer o. als voogd.

-

Obervormundsehaft, v . eerste hend.
(Boschw.) Z. Lassreis.
Obherrschen, (herrschte ob, ob Oberste, (-n, rnv. -n) m. kolonel, voogdijschap v.
ObervQrmundsrath, ( - (e) s) m., geherrscht) bedr. ww. opperheerschappij
overste m.
Obersteiger, (-,gers, mv. -ger) m. z. in., Z. 0bervorinundsanit (2); it.raads- hebben, beheerschen.
heer m in eene oog^lijschap.
Obhut, v., z. m. hoede, bewaking,
(Be•e:w.) mijn^verkersbaas m.
Oberstelle, (-n) v. hoogste plaats, Qbervorsehneider, (- ders, mv.. bescherming, zorg v.; -enter jenis. -, onder iems. hoede, bescherming; die - haeerste plaat, hooge betrekking v.; it. -der) in. oppervoorsnijder m.
Obervorsteher, (-sti hers, mv. ben, tragen fiber jem., cliv. -, zorg dragen
hoog rhand v.
Oberstemme, (-n)v.smalstrookje - staker) m. hoof► I bestuurder, hoofddi voor, beschermen.
-am! o. hoofddirectie v.
Obig, bijv. en b. hierboven, boven
-rectnm.;
o. ieder aan de binnenzijde van den
bovenvermeld, Z. besagt; aus-genomd,
Oberwagenmeister, (-sters,mv.
schoen.
Qberstempel, ( -pels, mv. -pel) -sier) m. (Krijgses.) opperwagenmees- -em ivird man sehen, uit het bovenvermehle, het bovenstaande &.
m. (Speld.) kopstempel m.; (Muntw.) ter m.
boven-zteml ► el in.

Oberwhnt, bijv. nw. bovenge-

Oberstenge, (-n) v. (Zeees.) bo-

venl^rarn:ssteng V.

Obersteuereinnehmer, ( • mers,
mv. - nier) ni. ontvanger-generaal in. der
bel.► Gtingen.

Obersteuermann,

(-niann(e)s,

mv. - luie) m. opperstuurman, eerste
stonrman ni.

Obersteuerrath, ( -ralh(e) s, mv.
.-(!ir) in. 1' ia l ni. van financiën.

Oberst-h ofmarschall,
(-sehall(e)s, mv. - schrille ) m. opper hofmaarschalk in.; -ho%meisier m., Z.
Oberho[iii idler.

Oberstimme, (-n) v.

havenstem v.

Oberst—kammergraf, (-en,mv.l
-en) in. ol ► perkamerheer m.; -lieulenant
m. luitenant -kol^ ► nel m.

Oberstockwerk, (-(e)s, mv. -e)

Qbis—staube, —wurzel, (-n) v.

(Ph.) broo(l^rucht, jams v.
Oberwarts, bijw. bovenwaarts, Obituarium, (-s, mv. Obituarien)
nar huren, omhoog.
o. sterfteli st V.
Oberwasser, (-sers, mv. -ser) o. Obitum, (-s, niv. Obila) v. jaarlijk
-sche
zielmis v., jaargetijde o.
oppt rwster n.
1
Object, (-es, mv. -e) o. voorwerp,
Oberwelt, v., z. m. wereld, aarde
onderwerp o.
V., rijk o. dir levenden.
Oberwerk , (-(e)s, mv. -e) o., Z. Objectiviren, (objectivirte, objectivirl) bedr. ww. (Wijsb.) als een voorObenwerk.
Oberwirnd , (-(e)s, mv. -e) m. bo- werp voorstellen, voorwerpelijk maken,
ob,jectiveeren.
venwinrl, kenwind ni.
Oberwolle, v. kernwol, wol v. van Objectivirung, ( en) v., Z. objectiviren; it. voorstelling v. als een voor
den rug Baer schapen.
-werp.
Oberwuehs, (-es, nlv.Oberzvuchse)
Objectiv(isch), bijv. nw. voor
in., Z. Oberholz.
voorwerp behoorend,-werplijk,toh
Oberwundarzt, (- arzles, mv.
-arzle ) m. eerste geneesheer, chirurgijn - objectief; 2. (-(e)s, mv. -e) o. (Spraakk.)
voorwerp, object o.
majoor m.
noenol, voornoemd, voormeld.

-

Oberwurf,

(-(e)s, mv. 0berwur/'e)

m. (van een zwijn), bovenste kinnebak v.
o. bovenste verdieping V.
Oberstrich, (-(e)s, mv. -e) m. Oberzahl, (-en) v. ban m.
(Spraakk.) weglatingsteeken o., apos-'
Qberzahlt, hijv. nw. in den ban
gestaan.
troplie v.
Oberstube, (-n) v. bovenkamer Oberzahlt, bijv. nw., Z. oherwrihnt.
v.; (fig.) - of 0herstii'cheno. (gemeenz.)
Qberzahn, ( zahaa(c)s, mv. zc hne)
bovenverdieping v., hoofd o., hersenen' m. I ►oventaucl m.
Oberzehnter, ( - Iers, mv. - ter) m.
V. mV.
Obersti ck, (-(e)s, mv. -e) o.bo- eerste tien+lhetl'er m.
Oberzeug, (-(e)s, mv. -e) ni, bovenstuk o.
1
-

-

Objectivitat, v., z. m. voorwerpelijkheid V.

Objeetjv — linse, ( - n) v. (van een
vergroo ► tglas), voorwerpglas,objectieflens
v.; -mikronieler in. voorvverpsmicrometer m.
Oblast, (-en) v., Z. Obliegenheit.
Oblat, (-en, mv. -en) m. (kerb.
Gesch.) aan het kloosterleven toegewijd
eind o.
Ablate, (--n) v. oblie v., ouwel in

Obw.

Ohs.

Ohr.

2. hostie v.; (Nat. hist.) blaashoren m.; m. steen ni., die de grenzen der geein Buck of Packet -n, pak of boek ouwels; meente, stad 4' aanwijst.
-nbdcker m. oblielakker m.; -neisen o.
Obrist, (-en, mv. -en) m.,Z.Oberst.
oblie jzer o.; -nschrot o. obliekruimels
Obsehon, voeges., Z. Obgleich.

Obsehweben, (schweble ob, obgeOblatorien, v. mv . gedrukte aan schwebl) o. ww., m. h. boven het hoofd

V. mv.

-bevlingshr .m,culaiesvrn zweven, hangen, dreigen,in aantocht zijn;
Oblatus, (onb., mv. Oblaten) m., (6g.) Z. bevorstehen.
Z. Oblat.
Obseán,bijv .eu b.oneerbaar,wulpsch,
Oblei, (-en) v. schenking, gift v. aan schaamteloos.
een klooster, offer o.; 2, belasting V. voor
Obsconitá t, (-en) V. oneerbaar
schaamteloosheid-barheid,wulpsc
gunstbewijzen; -hans o. klooster o. waar
giften en gaven in ontvangst genomen v., oneerbaar woord of beeld o.
worden,liefdad igheidsgestich t o.; -schreiObscurant, (-en, niv. -en) m. vijand, tegenstander in. van verlichting;
ber m. ontvanger m. der liefdegiften.
Qbliegen, (lag ob, obgelegen) o. (gemeenz.) domper, duisterling m.
ww. onr., m. h. (veroud.) overwinnen,
Obscurantismus,v.verlichtingsde overhand hebben;2. verplicht zijn tot; haat nu., lichtschuwheid v.
die Pflzchten die uns -, die ons opgelegd
Obsehen, (salt ob, opgesehen) bedr.
zijn, die wij te vervullen hebben; es liegt ww. onr. opzicht hebben, toezicht hou
-denovr.
ihnz ob, da fur zu sorgen, hij is verplicht,
het is zijn plicht daarvoor &; 3. einer
Observant, ( en, niv. en)of ObSache -, zich niet vlijt wijden aan, zijn servantjner, (-ners, mv. -ner) m.
(kerk. Gesch.) Franciscaner m. van den
best doen voor.
Qbliegenheit, (-en) v. verplich- ouden strengen ordesregel, observantijn m.
ting v., plicht m.
Observant, ( en) v. waarnemen
Obligat, (-en, mv. -en) m. ver
ni.; 2. bijv. nw. -e Slimme, obli--plichte o., waarneming, naleving, vervulling v.,
gaatstem v.
regel m., statuut o.; 2. gewoonte v., geObligation., (-en) v. verplichting, bruik o., herkomst v.
taak v.; it. obligatie, schuldbekenteObservation, (-en) v. waarne-

-
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leerij v.; -bluthe v. bloei, bloeitijd m. der
vruchtboomen; -boden in. vruchtzoldcr
m.; -branntwein m. vruchtenbrandewijn
m.; -brecher m. ptukrnandje o.; -brei m.
vruchtenmoes o.; -cullur v.. Z. - zucht;
-darre v. zolder m. om vruchten te drogen; -ernle v. inzameling v. der vruchten; -esser, ---in, vruchteneter m.,vruchteneetster v.; -essig m. vruchtenazijn m.;
-/laden m., Z. -kuchen; -flecken m.vruchtenvlek v., vlek of vlak v. van vruchten
-frau v., Z. -hándlerin;- freund,—in-sap;
minnaar, liefhebber m. en liefhebster v.
van vruchten; -gaden m. vruchtenkast v.;
-garten m. boomgaard, vruchtentuin m.;

-gartner m., Z. -pflanzer; -góltin v.
(E'abeil.) godin v. der vruchten, Pomona

v.; -hain m. boschje o. van vruchtboomen; -hanen m., Z. -brecher; - handel rn.
fruithandel ni.; -handler —in, -höker
—in, fruitkooper m., fruitkoopster,fruitvrouw v., man, vrouw, die fruit verkoopt;

-hider ni. veldwachter m.; -jahr o. jaar
o., rijk in fruit; -háfer m. (Nat. bist.)
kleine kever, fruitkever m.; -kammer v.
fruitkamer v.; - kasten m. fruitkast v.;
-keller in. fruitkelderm.;-keller v.vruchtenpers v.; - kenner m. vruchtenkenner
m.; -kern m. vruchtenpit v.; -korb m.
fruitmand v.; -körbchen o. fruitmandje
o.; -krant - kramer m., Z. -handel -handnis V.
ming v.; -sarmee v. verkenningsleger o. ier; - kuchen m. vruchtentaart v.; -kunde
Obligations-gliubiger,—in, Observatorium, (-s, mv. Obser- V. fruitkunde, vruchtenkunde, pomoloschuldenaar m., schuldenares v. ten ge- vatorien) o. sterrentoren m., sterren gie v.; - kundiger m., Z. -kenner; -land o.
-wacht,sernouplv.bsera- land o. geschikt voor het kweeken van
volge eenex schuldbekentenis; -schein
m. (Bank.) obligatie v., schuldbekentenis torium o.
vruchten; it land o. rijk in vruchten;
v.; - schuld v. schuld v., die uit eene obli- lekre v., Z. - kunde.
Obsicht, ( en) v., Z. Au/sicht.
gatie voortspruit; -schuldner,--in, schul- ^ Obsidian.,(-(e)s,mv.-e)m.(Delfst.)
Oebst(1)er, ( s, mv. 0ebst(l)er)
denaar m., schuldenares v., die eene glasachtige lava v., IJslandsche agaat,ob- m., Z. Obslgartner; it. Obst handler.
schuldbekentenis heeft afgegaven,
sidiaan m.; -porphyr obsidiaanporfier o.
Obst lese, ( n) v.,Z. ernte; manObligato, bijw. (M+iz.) verplicht,
Obsidionaïmi nzen, v. mv. gel m. gebrek o. aan vruchten; -mann m.,
genondzaakt.
noodmunt, belegeringsrnunt v.
Z. -handler; -markt m.fruitmarkt,vruchObligatorisch, bijv. nw. verObsiegen, (siegie ob, obgesiegt) o. tenmarkt ni.; -rnrinat m. September m.,
plichten(_I, verbindend, gehouden tot.
ww., rij. h.jemn. -, de overwinning be- herfstmaand v.; (Gesch. van Fr.) vruchObligo, ( s, mv. s) o. opgenomen halen op, zegevieren op, overwinnen; tenmaand v., Fructidor m.; -most m. apverplivhting V.
einer Sache -, te boven komen.
peldrank m.; -mnolle v. vrnchtboomworm
Oblongum, (-s, mv. Oblonga) o.
Obsiegend , bijv. nw. zegevierend, m.; -mus o., Z. -brei; -pflanzer m.boom(Wik.) I,nngiverpige figuur v.
overwinnend; (Ger.) -es Urlheil, gunstig gaardenier m., boomkweeker m.; -pflanObmacht, (- machte) v., Z. Ober- vonnis.
zung V. boomgaard ni.; it.Z.-bau; -presse
macht.
Obsieger, ( gers, mv. ger) rn. v., Z. -keller; -reich bijv. nw. rijk aan
vruchten; -soft m.vruchtensap o.;-schale
Obmann, (-mann(e)s, mv. -leule) overwinnaar m.
m., Z. Au/seher, Vorsteher; (van een gilObsieglich, bijv. nw., Z. obsie- V. schil v. van vruchten; -sorte v., Z.-art;
de ), hoofd o.; 2. Z. Schiedsrzchler; 3. gend.
-torte v. vruchtentaart v.; -iu'áchler m.,
overwinnaar m.
Obsignation, (-en) v. (Rechtspr.) Z. -hater; -wald m. bosch, woud o. van
Qbmannschaft, ( en) v. scheids- aanhechting v. van het zegel, verzege- vruchtboomen; -trein m. vruchtenwijn,
ling V.
rechters m. mv.
appelwijn m.; -werk o. allerlei vruchten
Obmaus, (-manse) v. Siberische, Obsigniren, (obsignirte, obsig- V. mv.; -wurm m. vruchtenworm m.;
nirt) bedr. ww. verzegelen, het zegel -zeil v. vruchtentijd, fruittijd m.; -zucht
muis V.
v., Z. -ban, -baumzucht.
Oboe, ( n) V. hobo v.; -röhren v. hechten aan.
mv hobopijpen V. mv.
Obsorge, (-n) v., Z. Ei rsorge.
Obwachen, (wachte ob,obgewacht)
Qbrigkeit, ( en) V. overheid, reObst, ( es) o., z. m. ooft, fruit o., o. ww. waken, het opzicht houden.
geering, magistraat v.; von -swegen, van vruchten v. mv.; (Kookk.) Aufsatz von -,
Obwalten, (wallete ob,opgewaltet)
wege de overheid, op last van de over- gestoofde vruchten; (Spr.) verbolenes o. ww., m. h. bestaan, zich bevinrlen,elk
heid ; jens. der - 2iberliej'ern, aan de over- - ist sass, verboden vruchten smaken ontmoeten, ontstaan; es wallen Hinderzoet.
nisse ob, er komen & op;bei -den Umstánheid uitleveren.
Qbrigkeitlieh, bijv. nw. e Ge- Obst -art, (-en) v. soort v. van den, in de tegenwoordige omstandighewalt, van de overheid, van liet bestuur fruit, vruchtsoort v.; -backer m. bakker' den; -de Gefahr, opkomend, dreigend,
uitgaande, tot de overheid behoorende; En., die ook vruchten gebruikt, banket boven het hoofd hangent!; Ihr Voriheil
gewone beer m.;-bau-bakerm.; wallet dabei ob, uw voordeel is daarin
-es Amt, magistratuur v.; -e Person,overheidspersoon; etw. - verhandeln, als over- m. ooftbouw m., ooftteelt v.; -baum m. betrokken, it. Z. gebieten, herrschen.
vruchtboom m.; —zucht v. aankweeking
Obwalter, (-s, mv. 0bwalter) m.,
h e i dspersone n .
Qbrigkeitsstein, (-(e)s, mv. .e) V. van vruchtboomen, vruchtboomkwee- Z. Gebieter.
-

-
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Obwendig, bijv. en b. boven op,
aan den hovenhant zijnde.

ObwQhl, obzwar, voegw.,

voet, ossepoot ni.; -galle V. ossegal v.; le acht eerste boeken o. rnv. van bet 0. T.
(Glaz.) glaskop nu,, glaskern v.; -gullen- )ctateuchos m.
Oetav, (-(e)s, mv. -e) o., Z. OclavZ.ob- itein nl. ossegalsteen in.; -gaunien m.

gleich.

os^everheinelte o.; -gebrülle o. gebulk, mormat.

Oby3^na us, (-ntause) V. muis v. uit geloei o. van ossen; -geld o. springgeld, Octav-band,( -band(e)s,mv,-brrnurekgeld o. voor stieren; -geschlecht o. Ie) o. octavot,and nl.; - blaft o. blad o.
Oby.
Occident, (-s) in., z. in. Westen, run lergeslacht o.: 2. ossensoort v.; -ge- n- r► etavo.
,

spaan o. span o. ossen; -hacker m. Afr'i-

o.; it. avond in.

Octave, (-a) v. (Katli.) oc(raat o.,

Oceidenta(1isch), bijv. nw.we.;- kaairsche leeuwerik m., die de larven der rchtdaagsclie kerkfeestviering v.; (Muz.)
telíjk, west, van tiet Westen, westersch.
Ocean, (-(e)s, mv. -c) m. oceaan
m.. n•ereldzee v.
Oceaniden, v. mv . (f'abeli.) hewoners mv. van den oceaan, oceaniden
V. mv.

Oceanisch, bijv. nw. van den oceaan.

Ochelpeze,

(-n) V. witvisch al.,

blei v.

achtste toon in. van een aangeuonietl
paardenvliegen uit de build trekt.
Ochsenhaft, bijv. ow. dorp, lonmp, ;roodtoon, octaaf o.; zn die andere - (alen, ijl het andere actaaf valled; -nbuch
plomp, stom, als een os.
Qchsen - handei, ( - s) m., z. in. ). (Katte.) octavenboek, gebedenboek o.
osseni ► au^ lel, veehandel ni.; -handler nl, tooi de octten.
Octav -$ate, (-n) v. (verkl. -Jlólossenkooper, handelaar m. in ossen; -haul
V. ossenhuid v.; (Hand.) - mit Waaren, .hen) o. octaaflluitje o. -formal o. (Boekeeroen m,; -lrerz o. ossenfrart o., harte - u.) octavo, octavoforuinnat o.; breiles - ,
schelp v.; ---kirsche v. bonte Spaansche ;root clavo o.
Octavons, in . mv. derde nakornekers v.; -himn o. ossenhersenen v. rnv.;
-hint m. ossenhoeder m.; -horn in. oss en- ing.;en m. rrrv. van een blanke en een
rte.
horen rui.; -lruf nu. osseruhoef, gespleten
Octedi, (-s, nov. -s) m. (Desch. van
hoef tn.; -hunger in. verschrikkelijke hnnger rui.; -jagd v.hufl'el,jacht,.jaclrt v.op wille ['.) achtste rlag in. van gene +leegde,

Ocher, (-s) m., z. m. (Delfst.) oker
V•., aardgeel, bergghel o,
Qeher--ader, (-n)v.(Delfst.)okerader' v.; -arlig bijv. nw. okerachtig; -erbse
Octiduum, ( - s, mv. 0ctiduen) o.
V. (Pi.) okererwt, ltaliaausche erwt v.; ossen; -payer' in. butleljiuger in.; joelt o.
-farbe v., -gelb o. gele oker v., okergeel asseuJuk o.; - jonge sir. jo nge assenlloe }Ier uitstel o., t ij41, ter•rnijn rui.
OetQber, ( - s, rrrv. October) m. 0eo.; -/'a.rben, -farbig bijv. nw. oket•!%leurit;. rui.; -kulb o. bulkalf, Laskalf o.; -halt/auOehlokrat, en, mv. -en)m. aan - tiert mv. ossepens v.; -kehle v., herub- ober ► ui., wijnmaand v.; «lug in. Octohanger, aanvoerder m. an het gepeupel, hungende ---, halskwabbe v.; -lteule V. jef'tlag n,.: -snel ter o. Octot ►eru eer o.
(hool.k.) osseschenkel in.; -klaar v., Z.
Octodez, (-es, nut-en), -format,
volkfirnenner in.
;

(-

Oehroiterde, v., z. in. gedeger

-bul; - knecht nu., Z. -entre; -knie o.

-(e)s, rnv. -e) o. (Boekli.) achttiende
(Hoetsin.) ossekrrie v.; - knoerten n3. osse- Íurinat 0., orb-dad iuo o.
Ochs, ( - en, mv. - en.) , Oehse,( -na., lieen o.; -kop('rn.ossekop iii.; (fig.,Scheld- OctogQn, (-(e)s, mv. -e) o. acht mv. -n) m. os, gesneden stier ui.; (li;;, w.)er is! eiui ---,h ij is een ioinkop,dorr;rne-. I,oek in.

cerinrr ► oxrde o., cerinsteen m.

Volkst.) er is! eiui -, domkop, domoor,
botterik in.; (Spr.) da slehen die -en ani
Berge, daar zit de knoop, daar zit juist
de moeielijkheid; die -en stenen bet iihnr
am fierge, hij weet geen raad, geene
uitkomst meer.

Oechschen, Q ehslein, (verkl.)
o. tu•je 0., jonge os cn.

rik; -kraut o., Z. -birch; -tri orie v. osse-'

Oetogonalzahl, (-en) v. (Rek.)

kro-on v.; (fig., Scherts.) horens m. nv. echt ht ► ekig getal o.
van een horendrager; - leilei o. oesenleler
OetrQj, ( err) v. oetl•ooi o., handels n.; (tig., Volkst.) ein --- haben, bar^ivoch- vrijtreid v.; it. gem»eirtehelasting v.
tig zijn; -lekui in. ossenlijin v.; -lunge V.
Octroyïren, (octroyirte, octroyirt)
osse;ong v.; -mark ni. ease (n) merg o.; bede. wat. octr'ooiecren, handelsvrijheid
-markt rn ossenwarkt v.; -müszig bijv. veu'l'enen.
nw., Z. ochsel,tcai"t; - munt o. ossesruu t,
Oeular - glas, ( glasei', mv. glrx()ssemuii nl.; (pl.) Z. Loten niarcl; ---salul ser) o. oo g glas o.; -irnspeklion V. eigen
m. osseur„uuilsalade v.; -nzisi m. osseur- onderzoek o., bezichtiging v.; -zeuge ni.
drek m.; -cotta! in. Novemberrn.,slacht- ooggetuige .n.
waarrd v.; -pesel in., Z. -zierner; -l^[erd o.
Oculacion, (-en) v. (Tuinb.) enrnu^los m.; -rost v. ossenpost m.; (lig.) Z. ting v., enten o.
S'chaeckeposl; -u'ippe V. osserib v.; 2. (Pl.)
OCuIi, (-s, rnv. -s) m. derde Zon z. Hasenohr; -schOdel in. ossekop in.; dag tri. inn ale Vasten.
(Wap.) hertesche^lel rui.; - schieszen o.
Oculiren, (oculirle, oculii•!) beds.
schieten o. on i een os; - schrift v. schrij- tvw. TI1srrb.) eiit"•rj, rrlen-ten.
ven o. van de linkerhand naar r Ie rechter•
Ocu1irrnesser, (-sers, mr. -ser)
en oen ekeerd; -achtte v. o`se'enuw v.; o. ent ^iles o .; - reis; m. erf t a kje u.
gedrehle --- viii einem eiser•rpen Hal:er,
Ocuijst, (-en, rlly. -en) ru. oogarts,
vleeschhaak m.; -.spat/c v., Z. -hu/; -stall, oogmeester, oogtaeelkuu^lige rui.
-

-

Qchsen, (ochste, geoch.st) o. ww.,
Ui. h. tochtig, ritsig zijn; it. zwaar werken.

Ochsen-auge, (-s, rnv. -n) o. ossentiog o.; (lig.) groot oog o.; (1'1) stin-

kende kamille v.; 2. paddetil„iein v.;
(Bouwk.) rond dakvenstero.; (Nat. bist.)
ossenoog o. (eerie schelp); (Koukk.) Z.
Spiegelei; (Nat,. bist.) — of ---n/isch m.
ossenoog o. (een viscri); (Zeees.) opening
r

V. tusschen ,le wolken; (Delfst.) opaal -

-

-

kleurug veldslpaath, ossenoog o.; - ugig
bijv. uw. gr'outoogig, uit puilende oorgen
Oecumenisch, bijv. en b. algehebbende; -beuer in. boer m., die diet -stand rlo. ossenstal n).; -stein rn., Z. -beossen ploegt; -beutel nl. (Pl.) rietgras o.; ;Oar; -slim in. (van t ►aar^le^1),ossekop iu.; rni'efi, oi'elarnu'uos;ll.
Odali(s)ke, (-n) v. vrouw of sla
-bezoar ni. runderhezoar in.; -beanie v. -treater m. ostien^lrijver m.; `?. Z. - lui'!;
-vinV.desulta,orkv;(genlz.)
zwartkoren o., koetarwe v.; -beaten m. -ivarnme V. kossem rya., halskwabbe v.
ossengebraad, osseuv leesch o.; 'biedt rn. can een os; - weizen m., Z. -auge (1'1.); bijsiaa1) V.
Ode, (-it) v. ode v., lierdicht o.
(Pl.) prangwortel m., staleeelkruid o.; -ziemer in. bullepees vr., pezerik in.; ?. Z.
Ode, (-r, -s1) bijv. en I. woest,on-breinse v. o^senviieg m.; -beach in., -bar- -sehrle; -Menge v. ossetong v.; Z. Sleint ► el^ni t til , onbewooi d, erirzaani, verlaten;
ge, -busre o., Z. -brech; -darns m. osse- hirse, Slein.sarne.
Ochsig, ochsicht, er, st) bijv. 1!. (-n) V. woestenij, woestijn, eeni.at+undarrn n,.; 2. goud -Jagersvlies, gout lies
hei^l v.; it. vervelende toestand nu., ledig o.; 2. zeu'trompetschelp v.; - datarui bijv. silo. losup, ► n lui iidig, doom, oersch.
Octaedron, (-(e)s, acv. -e) o. heid, snnakeloi ► sheidl v.
nvv., Z. ochsernhuf1; -entre in. met ossern
ploegende knecht m.; -fete n., Z. -haal; (Meetel.) achtvlak o.
Odem, (-s) in. &, Z. Atlienr c5.
Octandria, o. mv. planten v. my Odenstag or Odinstag, (-(e)s,
-fieber o.(fig.) dronkaarilsbeving v.; -fi.Qcli
-

(-

m., Z.

Seekah; -fleisch o. ossevleesch. met .;cut nreeldraraen.

-

mv.

-ce)

nu. Wroens^li+g in.

Octant, (-en, rnv. -en) m. (Ster- Odendiehter, ( -Iers, mv. -ter)
rundlvleescll o.;-fresser rui. (Fabelt.) stiereneterrn.;-fro.sclt m. bulkende kikvorsr:l reuk .) werktuig o. dat een cirkelsector na. ' ►^len^ lichter, herdichter m.
Oedenei, (-err) v. woestenij, woesm.; - f uhriverk o. ossekar v.; - furche v van 45 0 bevat, octant V.
(Ondh.) vorensclurift o.; - f asz M. osse- 1 Oetateuch, (-(e)s) o., z. m. (H S. tijn, eencaaullleid v.
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Od@On, (-s, rnv. Odeen) o. (Oudh.) 1 gat o., mond m. van den oven; -masse V. Eenbaren; die - Johannis, de Openbaring
muziekhuis, concerthuis o., concertzaal Parf.) Spaansch deeg o.; -meister m. C. Van Joannes.
v., zang- en leerzaal v.
Offenbarungs - glaube, ( - ns)
Giet.) ovenmeester in.; -platte v. ovenOder, voeges. of, anders, tenzij: )laat, kachelplaat v.; -rohr o., -röhre v. m., z. w. geloof o. aan de openbaring;
entieeder• alles - nichis, alles of niets; er cachelpijp v.; it. blaaspijp v.; -róhrenblech .gluvvbiger m. bij die aan de openbaring
snag wollen - nicht, of hij wil niet; tliuri ).geslagen ijzer o.voor kacliellpijpen; -rost gelooft.
Sie es, - ich werde, of ik zal, anders zal n. kachelrooster, ovenrooster, fornuis - Offenbass, (-es, mv. -e) mn.16,

00ster rn.;-rusz m.kachelroet o.;(Kunstt.) ioetig orgelregister o., bazuin v.
Qffen -$ote, (-n) vier- en achtschoorsteenroet o. om bruin te kleuren;
Oder - birn , ( - n) v. wilde peer v.; - schare fel V. vuurschop,kolenschop,oven- voetig orgelregister, octaaf o.; -haus o.
(Kookk.)ged roogile peer;-lenge v.schurf t- ;chop v.; -schirm m. kachelscherm,vuur- (Leenw.) kasteel o. van een landgoed,
kruid o.; -mennig m. leverkruid o.
;cherm, haardscherm o.; -schraube v. waar de landheer steeds zijn intrek kan
Odomet er, (-s, rnv. Odometer) rn. rnuissehroef, ovenschroef v., kachel nemen.
Off'enheit, V. (fig.) Z. U[j"enherzigm.; -schaurze v.onzuiver looderts-;leut
wegni eter, pasteller m.
OdQntagra, ( - s) o., z. ni. tand - ).; -setter m. pottenbakker m.; -sitzer kei t .
Offenherzig, ( - er, - st) bijv . en b.
m. hij, die altoos achter de kachel zit.
pijn V.
Qedrechtjahr, (-(e)s, t-nv. -e) o. huishaan in.; -s,ange v., Z. -gabel;-slaub openhartig, oprecht, eenvoud ig,ongekunjaar o. van vrijdom van belasting voor m. kachelstof, ovenstof o.;---blech o. ko- steld; -keit V. openhartigheid, oprecht
eenvoudigheid, ongeveinsdheid v. -heid,
pas notgonrien of bebouwden grond.
peren plaat v. uit ovenslof verkregen;
Offfen- kundig, bijv. nw . publiek
Qedung, v. verandering v. in een p -sleine in. m v. gebakken steen o.; -tafel
woestijn, in eene eenzaamheid; 2. Z. v., Z. - platte; -thi re v. ovendeur, kachel - bekend, algemeen bekend; -keil v. alge,leur v.; -lopf m., 1. -blase; -wand v. m e ne bekendheid v.
Oede.
Offensiv, bijv. en b. aanvallend,
Oedypus, (onb.) ni. vlugge, be- fornaiswand, ovenwand m.; -wisch rn.
ovenwinch, oveudweil v.; -zins m.schoor- beleedigend, offensief.
dre v en oplosser m. van raadsels.
®fen, ( - s, env. Oefen) ni. oven rn., steengeld a., belasting v. op stookplaat - Offensiv-allianz, (-en) v. aan vallend verbond, offensief verbond o.;
kachel v., fornuis o.; (in eerre kanjer), sen.
kachel v., haard m.; (Bak.) oven m.;
Ofen, bijv. err b. open, geopend, -krielt ni. aanvallende oorlog m.
Qf'ensive, v., Z. m. aanval ni., toeMiindung des -s, Z. -loch; das Brod 4- in openstaand, toegankelijk, niet afgesloden - schiebeo, brood in den over schie- ten; bei —en Thuren, met open deuren; stand m. of verhouding v. van aanvaller;
ten; eira - voll Brod, oven in., baksel o.; - slahen, open staan;7nil -en Armen, met olie - ergreifen, aanvallen, aanvallender
te werk gaan.
-wijs
((ziet.) oven; den - anlassen, een gietsel; open armen; 2. open, bloot, niet bedekt;
Offenstick, ( - (e)s, mv. - e) o.
beginnen; (lig.) den - hiiten, immer hin-' -e Brust,open,naakt;(van schepen),open.
ter dem - sitzen, altijd bij den haard, te zonder verdek; (van een veld), niet om -' (Tuinb.) open bed o., in vakken afgehuis zitten; (Nat. bist.) gluhender -, heind, open, vrij; -en Leib haben, gemak deeld blQembed o.
Oeffentlich, bijv. en b. openlijk,
helanvormige schelp v.; 2. gloeiende oven
ontlasten; (fig.) av f -er Strasze, op'
-kelij
in.; (Spr.) hinlerni - ist gul 1;riegen, de de openbare straat, publiek; 3. (van den publiek, openbaar, in het openbaar; au[
beste stuurlui slaat aan veal.
grond), open, niet bevroren; (van zetels). -er Strasze, op de openbare straat; - er QQfchen, Oefelein, (verkl.) o. open, ledig, vrij, vacant, niet bezet; einc- scheinen, in het publiek,in het openbaar;
kacheltje , fornuisje , oventje o. , Z.) Steile in einer Schrift - lassen, open, on- -heil v. openbaarheid, publiciteit v.
Uien.
treschreveu, wit; 4.onbeperkt,onbegrens+l:
Offerte, (-n) v. aanbieding v., aan Ofen anker,( ankers,wv. - anker) (Hand.) -e Re chnung , -e Zeil, open lijd. bod o., offerte v.; - nbrief m. offerte V.,
m. ovenanker o.; -unrichier m.(Steenb.. vrije tijd; (Jachtw.) open jacht v.,jacht- circulaire v.
OffertQrium, ( - s,mv. Offertorien)
bij, die den oven gereedmaakt; -auge o tijd in.; (Zeew.) -er See, ruime sop o.:
ovengat o.; -bank v. kachelbank, bank v.. -er Wind, gunstig; 5. openlijk, publiek, o. offergeld, offerregister o.; (Kath.) ofachter de kachel; -blase v. in den oven o`)enbaar; .e Tafel halten,open tafel hou ferzang m., offergebed, misoffer, ofertoeinee -en Laden hallen, publiek ver -den; rium o., offerande V.
gemetselde waterketel m.;-blech o.ovenOffice, (-n) v., Z. 0(áz.
licht begrijpend, bevattelijk,-kopen;6.
deur v.; -brand m. in eens gebakken
Official, (-(e)s, mv. -e) o. geesteaardewerk o.; -bench in. scheur v. in den geschikt om aan te nemen; it. openharoven; (Giet.) metaalschuim o., ertsaarde lig, oprecht, zonder omwegen; (fig.) -cc lijke plaatsvervanger, rechter m.
Officialat, (-(e)s, mv. -e) o. ambt,
v., slakken v. mv.; 2. Z. iluttennicht; 3. Gesicht, openhartig, oprecht; 7. (Hand.)
rechtsgebied o., woning v. van een geesZ. -galrilei; —köniy in. uit ertsasch ge- -er Wechsel, wissel in blanco.
smolten koper o.; —stein m. ovensteen
Offenbar, bijv. nw. openbaar, telijk plaatsvervanger; it. van een rechin.; - breder, -hi ter m., Z. -silt er; -eisen blijkbaar, duidelijk, kennelijk, algemeen ter.
Official– bericht, (-(e)s, mv. -e)
o., Z. - anker; -boren in. ovenvorm in.; 2. bekend, publiek; -e Lhge, tastbaar, blijk vorm rn. van eene kachel, van een for- haar; - schuldigsein, blijkbaar; mil -er in., Z. o/ficiell; - gericht o. ambt o. en
nuis; -/us; n,. k^ichelvoet,kachelpoot in.; Geivolt, met blijkbaar geweld; ein -er %vaardigheid v. van plaatsvervangend
- fuliei- o. (Giet.) binnenmuur m. van 'eind, verklaard; - machen, apenbaar rechter of geestelijke.
Officiant, ( - en, rev. - en)m. dienst een oven; -gabel v. raketstok, kooikrab- maken, publiek maken, bekend maken,
ber m., pook v.; -galmei v. ovengalinei aan den dag leggen; 2. uitgestrekt,onbe- doende bearrmbte, ambtenaar ni.; (Kath.)
v.; -geld o., Z. Backyeld; -gesiiibe o. pleis- perkt, oneindig, ruim; -er See, volle zee, dienstdoende priester, officiant m.
Oficigt, ( - (e)s, mv. - e), - haus,
ter V. van klei en gesl.aml.te kolen ter ruine sop.
Ofenba,ren, (offenbarte, o fenbarl ) (-hauses, mv. - heuser) o. woning v. van
bedekling der smeltkroezen; -gewolhe o.
ovengewelf o.; it. oveiivormig gewelf o.: hedr. ww. openbaren, openleggen,bekend een plaatsvervangend rechter.
Offieiel1, bije . en b. van ambtswege,
-gieszer in. kachelgieter in.; -gieszerei v maken, verraden, mededeelen; ciri Gekachelgieterij v.; - heizer m. stoker rn. heimniss -, verraden, ontdekken; 2. wed, ambts- of plichtmatig, van regeerings-hacker, -hiller —in, Z. -sitaer; -Naspe ww. sich -, zich openbaren, zich tonnen: wege, ofïiciëel; -er Bericht, otïiciëel beV. gebakken tegel m.; 2. blaaspijp V. eineni. sich -, zijn hart voor iem. uitstor- richt, bericht o. van vege de regeering.
Officier, O izi_er, (-(e)s, mv. -e)
-kessel m.; Z. -blase; -Motile v. kachel• ten, zich bekend snaken.
Offenbarlieh, bijw. te openba- m. officier, luitenant m.; -deck o. kam
kool v„ steenkolen v. acv.; -krant m.
-panjev.
-krone v. ovenlijst v.; -krucke v. vuur ren, bekend te maken.
Of'enb%rung, (-en) v. operaba. Offiein (-en) V. werkplaats, drukpook v.; - lelien, -leim m. kle-hakm.,
V. om den oven te smeren; -loch o. oven- ring, ontdekking, mededeeling v., Z, kerij v.; (Apoth.) apotheek v.
ik &.

,

Oder, (-n). v. wilde pereboom m.

-

-
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Officinal, ofcinell, bijv. nw. aam, okshoofd, vat, mud o.; -blatt o. harte -en haben, harrlhnnrig zijn; it. niet
willen hooien, zich doof houden; (Muz.)
(Apoth.) in de npolheek vereiseht en klisv., l%Iiskrni ► l o.
toeheren) voorhand n, geneeskrachtig.
Oehmehen, (eer hl.) o, krekeltje nicht gut in. das - /'allen, niet aangenaam
Lijn voor het gehoor; et ►r . zu gulen -en.
Officinal - for meln, v. mv. reeep- n., I ► rriskrel,el ni,
ten o. mv.; -p fFlanzen V. mv. geneeskrach
Ohmen, (ohm/c, geohnit) bedr.ww. nehmerc, letten op, Iiikterin naar; jrenin.
zu -en, oor -en hommen, tem. Ier gore
planten v. mv.
-tige ein Fles -, peil n, roeien.
komen; wens das ihna zu -en bonnet, als
Of1CiQS, bijv. nw. dienstvaardig,
Ohmer, (-s) m., z. tn. spelt v.
gedienstig, dienstwillig, wellevend, otliahm-fass, (-/'asses, ni v. [pisser) Item dat ter ogre knrxit, als, hij slat hoort;
0., Z. 0/mi; -geld 0. pciigeul , roeigeld 0. jenin. etre. zu -en bringen, l erichten,ni vlcieus.
Offjcium, (-s, mv. Of cien)o.plicht,
Qhmig , bij nw. van een aam, een tien; gonz - sein, geheel oor zijn, aan
sein - l,-ilien, sein-dachtiglusern;j.
,k-4o, ft.
last m.; ex Officio, amtshaive.
Ohmkraut, ( -bran t(e)s,mv.-lc ► azr- - z?t jrmn. neigen, terii. liet oor li'enen;
Offjz, ("-n) v. linnenkast, zilverka
ieh babe die -en so volt davort, dose, ik
eetkarper-merv.;itdnsboka, ter) o. veld leen« en voet ni.; `2. t' vu
m., krrristrnid n.; 3. leeuwenvoet n ► . heb er zoo veel van gehoor ► l; sick au/'dos
V. der rl iensthoc'en.
Oeffnen, (nffnele, gebfnet) bedr. ©hnablassig, bijv. uw., Z. unub- - legen, gaan slapen; sich elcv. hinter die
-en schreibvo, iets aanteekenen, not linr1ww. openen, eene opening maken, ontsluiten, openslui;en;eine Flasche -openOhnblat t, (-blatt(e)s, mv. -blat- ilen; es hinter den -en naben, het achter
trekken, ontkurken; Auslern -, openma- ter) o. (1'I.) nionotropa v.; 2. toon er- (Ie mouw hebl ►en; ii.cinrcni niit elir.in den
-en lidgeur, iein. niet iets aan liet hoofd
ken; eine Leicue -, opereeren; (Gen.) den kruiol, moederkruid o.
Ohne, voort. (niet den heen nv.) realen; 2. (Nat. lijst.) oor o.; it. venus Leib -, ontlasten; (Krijgsw.) Schieszscharlen. -, openen; (fig.) die Arnie -, zonder, buiten; - Unistánde,zor.dir com- oor o. (eene schelp); das - der Drina,
openen; jemn. sein Herz -, openen,binnt- plimenten; - sein Wissen, buiten zijn czclsoor o.; (Pl.) Oehrchen, cinr, oortje,
leggen; 2 wed. ww. sich -, zich openen, weten; - Unlerschied,zonderonderscheid; bijblaadje o.; (Landli.) (van een ploeg),
opengaan; (van bloemen),opengaan; sick es sind zelin Personen - die Kinder, be- oor•, strijkbord o.; (van een kanon), tap
einen Durchgang -, zich een door',ocht halve, zonder, buiten de kinderen; 2. m., oor o.; (van een blad in een inch),
tij«'. - dass, zonder dat; - es verlangt zu ezelsoor o., vouw v.; (van eene muts),
banen,
Oeffnend , bijv. nw. (van genees- naben, zonder het gewild te hebtien;(ge-' oorlap m.; (Sp.) ein - an eine Korte,
nïreenz.) es ist nicht -, er is wel iets van t eiken o. slat men zijn inzet verdubbeld
mirl ► lelon), ontlastend, laxeerend.
:ieieft: 11. Z. 0e/ir.
Oeffner, (-s, mv. Oeffner) m. grove tan.
Oehr, ( - (e)s, mv. - e) o. (van eene
Ohnediess,ohnehin,bijw.evenzijcleweverskam m.; 2. -, -in, openmaker
naald), oog o.; (van een haak &), handeens, in elk geval.
m., openniaakster v.
Ohnehose, (-n, mv. -n) m. (Gesch. iatsel o.; (van eerre kom), oortje o.; (van
Oeffnung, (-en) v., Z. ófinerc; it.
opening v., gat o.; (van een lijk), ope- van F.) overdreven volksgezinde, sans- eerre klok), ring in.
O_ hr - alle, ( - n, mv. - n) m. groot ning, operatie v.; 2. open plaats v., gat culotte m.; -npartei V. partij v. dersanso., mond m.; (in een netuur), bit o., bres culotten; -nlage m. mv. aanvullingsdagen onrige aal), siinia mislas in.; -band o., Z.
Or/band; -batsche v., Z. - /'eigo; -brine/ion
v.; (Boiiwk.) open gat o. in een opgetrok- in. mv. van het republikeinsche jaar.
Ohnen, (oohnte, geohnt) o. WW. ont- o. (Ontlk.) tromnielbeeutje, oorbeentje
ken muur, vensterlicht o.; (Gen.) ontlasting, loszin; v.; keine - naben, Beene beren, zich behelpen zonder; 2. bedr. new.' o.; 2. Z. -k ►iochen; -beschreibung v. oor beschrijving v.; -beule v., Z. -geschuulsl;
berooven.
ontlasting hebben.
Oeffnungs-leh(e)n, ( -leb (e)ns, ®hnentgeldlich, ohnerach- -blatt o., Z. -bock; -bllutader v. oorbloeilailer v.; -beck m. (Oiitlk.) oorbok m.; 2.
mv. -lchen) o. leen o., waarvan ale leen - tet, bijv. nw., Z. unenfgelllich 4^.
Ohnesorge, (-n, mv. -n) m. zor-' Z. -engesclrivur; -bnhrer• in., Z. -ucurna;
man verplicht is den leenheer in tiet slot
- bolsen m., Z. Boi kshorn (Zeees.); -hush
te ontvangen; -mi/tel o. (Gen.) openend geli^nzo ni.
Ohnlängst, bijv. nes., Z. unláng.ct. o., Z. 0rtbucli; -bucket v., Z. -gehri7ige.
middel. ontsluitend middel o.; -recht o.
verplichting v. om den leenheer in liet
Qhnmacht, v.,z.m .oniiiacht,mach- Oehrehen, Oohrlein, (veekt.)
teloosheid, zwakheid v.; (Gen.) flauwte, o. oortje, hengseloortje, oogje, ringetje o.
slot te ontvangen.
Ohrdrlse, (-n) V. oorklier v.
Oft, bijw. dikwijls, vaak, dikmaals, hezvvijining v.; eire - bekonimen, in eine
ÓhrdrT sen - blutader, ( - n) v.
herhaaldelijk, menigmaal; jens.- besuchen, - /'allen, in onmacht vallen, eene flauwte
oorklierbloeilailer v.; -euilzuurdung v. uorvaak, dikwijls bezoeken; wie -?, hoeveel krijgen, buiten kennis geraken.
malen ?, hoe dikwijls ?; so - als er kommt,
Ohnmáchtig , bijv. nw. onmach- klierontsteking v.; -gang m. oorklier tig, machteloos, krachteloos; 2. bezwijmd, buis V.
zoo dikwijls, telkens als.
Ohr-ecke, (-n) V. (Ontlk.) kraak Defter, bijv. nes. herhaaldelijk, Z. i flauw; er ist - geworden, hij is in flauwte
haiifig; it. wirderholl; 2. bijv. - of -s, gevallen; - sein, da liegen, buiten kennis beenplaatje o. aan het uitwendige oor;
zeer dikwijls, verscheidene malen; it. va zijn. Z. Ohnmachl; -heit v., Z. 0hnlnacht. - eisen o., Z. - bolzen.
®elfren, (ohrte, geóhrt) bedr . ww.
Ohnnervig, bijv. nw., (Pl.) zon
-ker.
ribben of nerven.
-der (Spelel.) van een oog voorzien; eioen Topf
Oftmalig, hijw., Z. -haat fly.
Ohnschattig, bijv. riw. (Aardt .) -, van een hengsel voorzien; geohrl, (van
Oftmals, bijw., Z. o/t.
Qger, (-s, mv. -s) m. (Fabell.) wil sch;ail1iwloos. 1 potten) , niet Doren.
► n, bullebak, merlscheneter, weer--dem;
Ohn-schwanz, (-es, mv. 0hn- Ohren -arzt, ( -ar:les, mv. - irzte)
schivanze) m. casuaris m.; -vogel m. pe- in. ooi•heelkiindige, oorarts m.; -band o.
wolf m.
(Ontlk.) oorligament o.; -bäuschlein o.
Ogerïieh , bijv. nw. een vreese- Iikaan m., kropgans V.
Oho, tussch. ho, ho !, he !, ho !; -! oordoekje o.; -beichle v. oorbiecht v.;
lijken blik slaande of hebbende, boos kijnicht so arg !, he, zoo hard niet; 2. -! -blrser, —in, `i. k. bet.) aanbrenger, ver
kend.
m.,aaubri'ng--klier,0bazst
,
daraus mache ich mir niches, och ! daar
Oh! trusoch., Z. 0.
ster, verklikster, lasteraarster v.; (TooOheim, (-(e)s, mv. -e) m. oom m. geef ik niets om.
Ohr, (- (e) s, mv. -en) o. oor o.; einena neelk.) fluisteraar, voorzegger, souffleur
Oheimlieh, bijv. en h. in de betrekking van oom staande, van een oom, Huisde die -en sluizen, een hond kort - m.; -bli serei v. aanbrengen, verklik ooren; jemnn. tra's - reden, tem. in liet oor' hen, lasteren o.
als oom.
Oheimschaft, v., z. m. oomschap fluisteren; er hort nicht neohl aef diesein Qhr(en)boek, ( - hock(e)s, mv.
o., betrekking V. van oom en neef,bloed- -e, hij is een weinig doof aan dit oor;, bóclke) in. oorbok, tragus m.
jeinn. die -en volt schtvatzen, tem. de' Ohren - brausen, ( - s) o., Z. m.
verwantschap v.
Ohm, ( - e), Ohme,( - n)v.(Hand.) ooren van ht hoofd praten; (fig.) cliche, gesuis o. in de ooren, tuiten o. der ooren;
-

.

-

Ohr.

Oli.

Oel.

941

-diener m., Z. Schmeicl,ler, Fucli.cschtván- o.; 2. geoorde bastaardmossel o.; 3. Z.
Olbend, Olbent, (-(e)s, mv. -e)
zer; -drahi m. oorhanger m., belles je o.; -schnecke; -nagel rn. touwslagershaak m.; o. kameel m.; it. hert o.
Oel - berg, ( - (e)s, mv. - e) m. met
-drive v. oorklier v.; -erclzitndurig v. ooF- -ncrv in. oorzenuw v.; -perk v. oorparel
ontstekirrg v.; -/fuss m. (Gen.) overvloei - v.; -ring rn. oorri rig rn.; -srhi[f o. schuits- olijfboomen beplante berg m.; (H. S.)
ing v., loopen o. der oores; 2. zinking V. gewijs verband o., weleer bij latrugen aai) olijfberg in.; -bill o. schilderij v., lorin het oor; -gamy, -geherlk, -gehiinr;e,. liet hoofd gebruikelijk; -schlaguder• v. liet o. in olieverf; - Gillend bijv. nw.
-ge,chwulsl 4, Z. Ohr-gang cs•; -gillen, slagader v. van het oor; -schnecke v. zee- olievormend; -blase v. (Schild.) olieke- klingen o. tuiten o. rler oc ► reu; -grub/er, our o. (een schelpdier); -spaan ni. (Zee- tel m., oiieblaas v.; -blaft o. olijfblad,
-hóhler m., Z. Ohruwurnz; -kauz rn. (Nat. w.) oorspant o., waaier m . achter het vredeblad o.; -b/au o. olieblauw o.; -bohist.) gekuifde uil in.; -kilzel nl. kitte- voorkasteel van een schip; -speicheltlriise densalz m., Z. -hete; -bred o. (Dru k k,)
len o. dr.r ooren; 2. zocht v. naar nieuws, V. oorklier v.; —nenlzii.ndung v. oorklier- oliebrood o.; -biichse (Schild.) oliedoos
nieuwsgierigheid v.;-l^lemme v.,Z.-zwvang ontsteking v.; -spil/ze v. oorspuitje o.;' v.; -drusen m., Z. - hefeen; 2. -tráber;
- klingen o., Z. -brausen: -kneiper m., Z. -stutze v., Z. Bug,stbck (Zeew.) - ionen -durslig bijv. nw. (van de lamp), ledig,
-holiler; -knorpel m., Z. Ohrknorl►el; o., Z. -enbrawsen; -lrichler ni. oortrech- zonder olie, gebrek aan olie hebbend.
Oleander, ( - s, env . Oleander) m.
-krees in. slakkenhuis o., buitenste zoun ► ter iii.; - trommel v. oortrommel v ., tro m ni. van het oor; -l%rulen o., Z. -brausen; wel v. van liet oor; -ivachs rig., Z. Ohreri- (PI.) ole,► nder, laurierroos v.; wilder -,
-lu/Jet, -los, Z. Ohrlooffcl 4°; - melker in. sclantal:; -werko. bolwerksooro.,holwerk watervveederik, weegbree v.; - vogel,
hij (lie steelsaan liet h ► ofd maalt; -mor u. met ooren; - w}idr•iy liijv. nes. stuitend, -schrOrmer m. oleandervogel, vlinder m.
Oleaster, (-s, rnv. 0/easier) in.
(PI.) turnre v.; -niiickel nl., Z.-chelm. onaangenaam voor liet gehoor; -tcur'in iii.
Ohrrt►urnn; -pflanze V. oorplant v.; -(ho- oorvvor,n in.; 2. dnizendpoot m.; 3. Z. wille olrjflioorn M.
Oefen, (kille, geólt) bedr. ww. met
mer in., Z. Ohrliil/'el; -p/lug rn. zware. Silberniolte; (Jachtw.) oorvorniige vyorm
door vele paarden getrokken ploeg m.; in. (eerie ziekte); -zehe v. kleine teen,
-polsader v., Z. Ohrpulsafler; - sausen o., I ► ink ni.; -zerylierfer rcrrg V. ontleding V.
Z. -brausen; -schnifila m. oorenvet o.; van liet oor; -zip /cl in., Z. -ltïppchen.
(Heelk.) oorsrneer, oorwas o.; —dr//sen
Oehse, (-n) v., Z. Oehr.
Ohst, (-(e)s, rnv. -e) ni. (Volkst.)
V. rnv. oorsrnwervorrnende klieren v. niv.;
-schmaus m. (tig.) genot o. voor liet oor. .00gt ro., Augustus in.
Oker, (-s) m., z. ni., Z. Ocher.
heerlijke muziek v.; -schmer•z ni. oorpijn
v.; -sehrnuek rn.00rsieraal o.,ourring,ui
Qekern, (okerle, ge/ erf) o. ww.
hanger in., belletje, knopje o.;-sncWananr huiselijk zijti, vlijtigzijn, ingetogen zijn.
OekonQtn, (-en, mv. -en) rn.huism. judasoor o.; -slanye v., Z. -drahl;

Folie Mestrijken, met o11e drenken, oliën,

zalven; Solar -, olie gieten op; (Karam.)

Z. ilen.

Oefenzen, (ólenzte, geólenri)o.ww.

naar olie rieken, smaken.
Oe1er, (-s, rnv. Geler) m., Z. Oel-

han//er; (Ka nu m.) Z. Iler.
Oelerer, ( - s, mv. Oelerer) m. zeep
-ziedrn.

Oel - erzeugend, bijv. ow, (Pl.)

-slack o., -lauc/ter m. kuifduiker in. tiet liou^ler, Iiukbeheer(ler, Iiruisbezorger ni.; olielrundend; (Scherk.) ol`egevernd;-farbe
- trilgei in., Z. -bl(.iser; -warmer 2. landbouwkundige m.; 3. landlwuwer- V. olieverf v.; nail malen, in olieverf
seliilrler•en; - [erken, -farbig bijv. nw.
m. ooien w^► rrner, oordoek, oorlap m.. eigf'r1"-tar m.
-(('Ch o., Z. -schmerz; -wieselchen o., Z.
Oekonomie, v., Z. nl. spaarzaam - olijfkleurig, olijfgroen; -fuss, -Jrisschen
Ohru► urrn; -tart bijv. uw. een lijn gehoor lieid, huisl ► oudelijkheirl v.; 2. landbou w o. olievat o.; it. vat o. olie; -feit o, olie
-stofv.
- eerrenner in. bestuurder m.-kun^lev.;
hebbend; - zeule rn. oorgetuige m.; - Zwang,
eerier paclitlioeve, 1•ent!neester m.
Oefent, (-(e)s, mv. -e) o., Z. 0lm., Z. -sclturterz.
ooien;

Ohr - eule, ( - n) V. (Nat. list,) ge-

Oekonomiseh , bijv. cii b. spaar

bend .

geul , hnrsla oii lel ►jk.
-zarn,bei
Q1 - firniss, (-es, me. -e) m. olie
o.; -jlaschchen o. oliefleschje o.;-verws
Oktaeder, (-drers,m v.- der ),Oktav., oorveeg, klap in.; -finger in. pink m.;
-fl//gel m. oorla t , oorvleugel in.; -[órmig edron, (-(e)s,unv.-e) o.(^Ieetk.) acht - fluu-sclie V. olieftesch v.; flecken rn. olie
vlek, olievlak v.; -/'ruche v. oliegevende
bijv. nes. oorvormig; -gang m. gehoor - vlak, oetaeder o.
Oktaedriseh, bijv. uw. achtvlak - of oliebevattende vrucht v.; 2. olijf v.;
gang m.; -/fuss nl., Z. O/rren flitss; -gegend
-funnel, -(ouzel v. olielamp v.; (Scherts,)
V. (Ontik.) oorstreek v.; -gehunge, -ge- big.
henk o. oorhanger ni., knopje, belletje o.;
Oktober, ( -s, mw. Oktober) rn., Z. oud vijf o.; -gang in., Z. -miihle; -gar
bijv. raw. —es Leder, in olie gekookt;
-geschwulsl v., -gesehcvi/r o. gezwel o.Í October.
aan liet oor, oorzweer v.; -geuwólbe o.'
Oel, ( (e)s, nay . -e) o. olie v.; hthe- -garter in.met olijfboomen beplante tuin
kruisboog m.;- gri/Jel in., Z. -lof/el; -haha rische -e,vluchtige.ethernsche oliën;niit - in.; (H. S.) hof rn. der olijven; - gbriner
m. korhaan m.; -hóhle v. oorholte, oor- ..-chniieren, olie a; -pressen of schlageru,ol ie ^n. aankweeker m. van olijfboomen; -gekamer v., gehoorgang nl.; -horn o. voel slaan; - von Olives, olijfolie v.; - breinen, [das o., Z. -jlasche, -/lhschchen; -gelb o.
insecten).
-horenm.(va olie branden; (Kadi.) das geuweihle of ;groenachtig geel o.; - gein//lde o., Z. -b/Id;
Ohrig, bijv. nes. van ooren voorzien, heilige - ,gewijde olie; - ins Feuer gieszen, -geschirr o., Z. - jlasche; -geschmack m.
olie in het vuur gooien, het vuurtje aan oliesrrlaak, olieachtige smaak m.; -glas
ooien hebbend, geoord.
-stekn. o. olieglas o., Z. -/lasche; -goldgrrand m.
Ohr - káfer, ( - haTers, mv. - kdfer)
Olampiharz, (-es ) nl., z.nl .olarn- (Verg.) oliegoudgrond m.; -götze m.
m., Z. -wurm; - karnnier v., Z. -hoiali,;
(fig.) lantarenpaal in.; (gemeen,..) ge-kauz m., Z. -eule; - kissen o. oorkrissen p g0 ► rn V.
o.; -knochen m. oorbeen o.; -knorpel ti). O1antbaum, (-bauiii(e)s,mv.-bdit- voelloos, dom mensch m.; -grond m.
(Schild.) grond in., laag v. van olieverf;
kraakleen o. van liet oor; -bieis m., Z. nie) in. t rosbesseboom m.
-Icicle; -lamm m. (Zeew.) knip, ervaren Olatwein, Oletwein, (-(e)s, - gulle v. oliebelasting v.; - handel in.
oliehandel m.; -hcindler m. oliehandematroos m.; -ld.ppche.a o. oorlapje o., tel - (nv. -e) rn. krutrlen.viiru rn.
Oel-bad , (-(e)s, mv. Oelbdder) o. iaar, oliekoopman, oliekooper m.; —in
letje o.; -leiste v., Z. Oheenkreis; -loch
o. ingang m. van liet oor; 2. gat, gaatje (Sctierk.) oliekiwi o.;-ballchen o.(Urukk. V. oliekoopster, olieverkoopster v.; -haat
o. in het oor; - lacher stechen, gaatjes in Gray.) robbert m., vilten balletje o. der V. met vernis bestreken geelachtig perde ooren prikken; (Bouwk.) langwerpig plaatdrukkers; -bacon m. olijfboon na.; kament o.; -heten v. n► v. oliedroesem m.,
kudde uil, hertog

m.; -feige V. oorvijg

-

-

-

;

rond venster

o.; 10fret m, oorlepeltje o.; it.Z. Lebensbauna; ---hurt o. elemiaoorn v., bezinksel o. van olie; horn o. ossenoog
-

-

---kraut, -l^i/heleinkraat o. (W.) klein - --hol: o. olijfhout o.; -baurnen bijv. nvv. o. (eeue schelp); 2. olievaatje,oliekruikbloernige behen v.; -los bijv. nes. (w. i. van olijfboornenhout; -beer/mum m., Z. je u. om te zalven.

gekir.) zonder ooren, oorloos; (fig.) doof; -baum; `L. troskersebooin m.; -beere v., Gelicht, bijv. ow. olieachtig, vettig
-maal o. (van een schaap), toeken o. aan olijf v.; -beer/arben, -beerfarbig bijv. ow. als olie.
Olifant, ( en, mv. en) m., Z. Elehet oor, dat het verkocht is; -musehel olijfkleurig, olijfgroen; beerlazng in. zeephanl; II. o. olifantspapier o.
V. (Ontlk.) oorschelp v., uitwendig oor wier, zeetang V.
-

-

-

Ope.

Olni.

011.
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Qelig, bijv. uw. olie inhoudend; 2.
met olie bevlekt, met olie bestreken, gevloeid.
Oligarch, (-en, mv. -en) m. lid o.
eener regeering van weinigen, oligarch
m.; it. voorstander m. van de regeering
van weinigen.
Oligarchie, (-en) v. regeering V.
van weinigen, comiteeregeering, oligarchie v.
Oligarchisch, bijv. en b. de regeering van weinigen betreffend, volgens
de regeering van weinigen, oligarchisch.

O1igokrat, ( - en, mv. - en) m., Z.
Oligarch..

Oligokratie, v., Z. Oligarchie.
Qlim, bij w. (Scherts.)eertijds,vroeger; in Olims Zeilen, in den tijd van
Olim, in den ouden tijd.

Olinde, (-n),Olindklinge,(-n)
V. fijne degenkling v. uit de Braziliaan
stad Olinda.
-sche
O1it ►ten, V. mv. welriekende zalven,
oliën v. mv.
Olive, ( -st) V. olijf v.; kleine, runde
-, tafelolijf v.; (Nat. bist.) olijfschelp,
dadel v.

Oliven- armer, (-n) v. (Nat.

hist.) olijfkleurige ortolaan m.;-bandtule

v.; (Muz.) potpourri, quodlibet o.

Qellese, ( - n) v. inzameling v. van
het oliezaad, olijfoogst m.

Onanie, v ., z m. (Gen.) zelfbevlek
ling, onanie V.

Ondine, (-n) v. waternimf v.

Onera,

o. mv. lasten in. mv., b,--

Olm, (-(e)s) in., z. m., Z. Molch; 2. t'+.aren o. mv., belastingen v. rnv.
molm m„ verrotting V.
Onerabel, bijv. nw, belastbaar,lbeOQ1-maeher, (- chers, mv. -cher) iasting schuldig
Onichel, (-s, mv. Onichel) tn., Z.
m., Z. -sclilayer; -magen m. maankop zaad o., waaruit olie geperst wordt; -ma- Onyx.
Oniskus, (onb., mv. Onisken) m.
Ier m. schilder ni. in olieverf; -malerei
V. schilderen o. in olieverf; -mann ni„ Z. kelderworm.
Onkel, (-s, mv. Onkel) m.,Z. Oheim.
-schláger; 2. -hándler; -mast o. oliemaat
v.; -muhle V. oliemolen m., *olieslagerij
Onomatologie, v., Z. mv. namenv.; - muller m., Z. - schlager; -napfchen leer, samenkennis V.
Onomatopoietiseh , bijv. ntiv.
oliebakje o.; -nuss v. (Pl.) olienoot v.; 2.
Z. Behennuss; —baum m., Z. Wunder- klanknabootsend, de klaulkna bootsi ng
baum; 2. Behenbaum; -palme v. Guinee - betreffend.
Onomatopoiie, v., z. in. klank sche palm ni.; -pfianze v. oiiebevattende
plant v.; -pflanzung v., Z. -garten; -pipe nahootsing v.
V. oliepijp v.;-plalz m.,Z.- kuchen; -presse' Ontologie, v„ z. in. (Wijsb.) weV. oliepers v.; -raJ^nerie V. olierafiineer- zenleer, grond wetenschap v.
derij v.; -reich bijv. nw. veel olie bevat Ontologisch, bijv. en b. de wetend; ( van zaad), veel olie opleverend; zenleer betretreud.
Onyx, (-(e)s, mv. -e) m. (Delfst.)
-rellig m., Z. - samen; -róschen o. zwart
nieskruid o. met groenen bloesem; -russ nagelsteen, onyx m.; 2. (Nat. bist.) por
niet blauwen slan--celinshpdro.
m. zwart o. van de lamp; -samen m.oliezaad, lijnzaad o.; -sal m, oliedroesem gekop.
Onyx-achat, (-(e)s, mv. -e) nl.
m., oliebezinksel o.; -sauer bijv. ijw.oliezuur; -säure V. oliezuur o.; - schlager m. onyxagaat m. en o.; -alabaster ei. onyxolieslager, oliemolenaar ni.; -schlauch in. albast o.; -tule v., Z. Onyx (2).
olieflesch v., lederen oliezak m.;-schnecOnze, (-n) v., Z. (loze.
Oolit(h), ( - en, mv. - en) m. kuit he v. tonschelp v.; -seife v. oliezeep v.;
2. zachte zeep v.; -stab m. stok m. van steen, oëlith m.; -bildong v. kuitsteen
-vorming.
olijfhoomenhout; -stampfe v. oliestam Oologie, v., Z. n.. eierleer v.
per m.; 2. Z. -muhle; -slander ni. olie Opal, (-(e)s, mv. -e) m. opaal m.
en azijnstelletje o.; -stein m. (Delfst.)
met aardolie doordrongen stinksteen m.; en o., opaalsteen, mei'iblauwe, halfedel-

V. Z. -lute; -baum m., Z. Oelbaum;-drossel v. olijfkleurige lijster v. van de Kaap;
-ernte, -lese V. olijfoogst m.; —nlanz in.
dans in. na den olijfoogst; -erz, o. olijf kleurig erts o.;-rarbe v. olijfkleur,groene
kleur v.; -farben, -[arbig, -gran bijv.nw.
olij(kleurig, olijfgroen; (van de huid),
groengeel; -f órmig bijv. nw. olijfvormig;
-garlen m., Z. Oelgarten; -gebiss o. olijf - (Mess.) oliesteen, slijpsteen, wetsteen m.;
-stempel m., Z. -stein; -strauch nl. bal vormig gebit o.; -hola o., Z. Oelholz.
Olivenit,(-en, mv. -en)m.(Delfst.) semstruik nl .; -loans v. olieton v., olie olijfgroen kopererts, olijfkoper, arsenik- vat o.; -tidber, -trester m. uitgeperst
zuur koper o.; -erde v. olijfgroene aarde, )lijvenmoer o.; -trotte v., Z.- keiler; -tuch
olijfkoper bevattende aarde v.
o. geolied doek, wasdoek o,
Oliven-kern, (-(e)s, mv. -e) m. Op1ung, (-en) v. bestr ijking V. met
olijfkern, olijfpit v.; -lese v., Z. -ernte; olie, zalving v., Z. glen; (Katte.) die
-ól o. olijfolie, saladeolie v.; -pjlanzung letzt^; -, het laatste oliesel (1.
v., Z, Oelgarlen; -schldgel ro. olijvenpers
Q1 — vergoldung, v. vergulden o.
v.; -stein m., Z. Judenstein; -topas ni. in olie; - wolf in. zeeleeuw o.
olijfgroene topaas, hyacint m.; -t rester
Olymp, (-(t )s) ni., z. m. Olymp,
m., Z. Oellresler; -tule (Nat. bist.) olijf godenberg in. in Thessalië; it. verblijf o.
olijfvormige tootsebeip v.;-schelpv., der goden.

steen ei.

Opal - artig , bijv. en b. opaalachtig, opaalkleurig; 2. ohaalglantig;-eisenstein o. in water doorschijnend wor(leud
harsachtig kwarts o.; -jaspis m. opaal jaspis ei.; -mutter v. opaalmoe^ler v.
Oper, (-n) V. opera v., zangspel o.;
komische, possenhafte -, kluchtspel o.; 2.
operagebouw, operatooneel o.
Opera, o. mr. werken, geschriften
o. ni.
Operation, ( - en) v. werking, veirichting, handeling, operatie, opening V.

OperatiQnsplan, ( - plan(e)s, rtmv.
Olympiade, (-n) V. (o. Gesch.) -plane) in. plan m. der handeling, plan
tijdperk o. van vier jaren. olympiade v. o. van een veldtocht.
olijfschelp v.
Olivetum, (-s, mv. Oliveten) o., Z. Olympisch , bijv. nw. tot den Oper(n)dichter, -lers,mvv. -ter)

-wäldchen o-.

olijfboschje o.; -walze v.

(

Olyrnl, belu verende, Itemelsch, godde- in. operatlicht.er m.
Operette, (-n) v. kleine opera, opeOlivi.n, (-s) in., z. m. (Delfst.) ba lijk, op de olympiaden betrekking heb vulkanische chrysoliet m.;-saltichen bende; -e Spiele, olynipische spelen; -e rette V.
Operi.ren, (operirle, operirt) bedr.
Gotler, goden van den Olymp.
- blende v, olijfblende v., augiet m.
OQl-kafer, (-kn Pers, mv. -ka fer) Q01 — zucker, ( - s) m.,z.rn.(Apoth.) ww. verrichten, te werk gaan, eene opeoliekamer oliesuiker, olie V. met suiker vermengd; natie Verrichten.
m., Z. Maiwurm; -hammer v. oliekamer
Operist, ( en, mv. esa) nl. operav.; -keller m. oliekelder m.; -keller v. -ziveig m. olijftak ni.; (fig.) vrede zanger m.
olijfpers v.; -kilt m., Z. Steinkill; -kra- palm in.
Omatte, (-n) V. admiraalsclielp o.
Operistin, ( -nes) v. operazatigepJ'en, - knipsel m. oliekoek m.; -krug m.
res V.
oliekruik v.; 2. (Zeew.) oliekan v., olie - van het eiland Oma.
vat o.; -kruglein o. oliekruikje o.; -ku- Omen, (-s,mv. Omina) o. voortee- Operment, (-(e)s, mv. -e ) geel
chen m. (Kookk.) oliekoek in.; (in olie - ken o.; ich nehme es fiir eis gutes -, ik zwavelarsenik, operment o.
Opern glas, - glases, mv. -gliimolens), oliekoek m.;(Landh.)raapkoek, hond het voor een goed (voor)teeken.
Ominiren, (onainirte,ontinirt) bedr. ser) o. tooneelkijker m.; 2. krijgsverrelijnkoek m.; -lade v., Z. -presse; -lade n
n
kijker, walkijker m.; -gucker m. Z. -glas;
tonne; ww. voorspellen, voorzeggen.
oliewinkel m.; -lágel o., Z. -tonne;
OminQ3, bijv. nw. voorspellend, -haas o. operagebouw o., opera v.; -saai
-lompe v. olielamp V.
011apotrida, (011apolriden) v .. kwaad voorspellend, een kwaad (voor)- m. operazaal v.; -stinger, —in, operazanger m., operazangeres v.; -schreiher m.
spijzen), mengelmoes, allerlei o. ,, teeken zijnde, onheilspellend.
Oelberq, Oelyarten.

-

-

—

-

(
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schrijver m. van opera's, Z. Operdichter; o. offerdier o.; -tisch m. tafel v. voor de ;oocheling v.; -er Winkel,gezichtshoek in.
-thealer o. operatoorteel o.; Z. -haas; offers; 2. offertafel v.; -/rank ni. offerOpunzie, (-n) v. vijgedistel, bloed vijg v.
drank m.; (Kath.) offerwijn m.
- zetlel m. operahiljelje o.
Qpfer, (-s, rn v. Opfer)o.offer,dank- Opferung, (-en) v., Z. op/'ern; it. Orakel, (-s, mv. Orakel) o. orakel
)., gootspraak v.; -ntüszig hijv. nw. oraoffer o.; (Kath.) offerande v.; elwv. zuur - offering, offerande, opoffering v.

Opfer - vieh , ( - (e)s) o., z. m. of- kelachtig , duister, geheimzinnig, raad telachtig; -spruch m. orakel o., orakel ferlieren o. rnv.; -ruein m. Z. -Crank.
Ophiographie, Ophiologie, ;prei;k, uitspraak v. van het orakel;(fig.)
feraude v., offer o.; zum. - gepen, gaan
invermijrlelijk lot o.
offeren; (fig.) jentn. ein - bringen, iets V., Z. m. slangenhescl.rijviug v.
Ophiophag, (-en, mv. -en) in. Orale, (-n) v. (Kath.) pauselijke
opofferen voer; das of ein - einer of fiir

bringen, ten offer brengen, opof eten; 2.
slachtoffer o.; 3. offergave, offergift, of-

eine Sache sein of werden., slachtoffer o.

hoofdsluier nn., orale o.

slaui;eneter in.

Oralgesetz, (-(e)s, mv. -e) o.
Ophit, (-en, mv. -en) m. (Delfst.)
(-far(e)s, fly. -tire)
m. utferaltaar, brtrndoferaltaar o.; -be- slangvormige versteening v., ammons- mondeiijke voet v.

Qpfer-altar,

Orange, bijv . nw. oranjegeel, oran-

cher m. offerbeker, gewijde beker m.; horen m.

Ophthalmiater, ( - Iers, mv. - ter) jekleurig.
-becken o. oterschaal v.; -heil o. offerOrange,
mes o.; -binde v. otl'erband, priesterband, ni. oogarts, oogheelkundige tn.

(-n) v., —nbaum, m.,

Ophthalmia, (-en) v. oogziekte v . —bluthe, v., —farbig, bijv. nw., Z.
hoofdband tn.; -brauclt m., Z. -gebrauch;
-bt•od o. gewijd avondtnaalshrood o.;
Opian, (-(e)s) in. (Scheik.) opiaan Ponieranze c-.
Orangeade, (-n) v. oranjewater o.
(Kath.) hostie v.; - dieper m. offerdienaar, m., narcotine v., zoutvatbare basis van
Orangerie, (-n) v. oranjerie v.,
offerslachter m.; -dienst in. offerdienst opium.
m.; 2, vereer*.ng, aanbidding v . der god Opiat, ( - (e)s, inv. - e) o. opium- oranjehuis o.,ttuis,perk o.voor de oranje
-bomen.
mititiel, opiaat o.; it. stikartsenij v.
heid door offeranden.
Qpferer, (-s, mv. Opferer) m. of- Opium, (-s) o., z. m. (Ah ►otti.)opi- Orangist , (-en, mv. -en) m. aanurn in., heulsap o.; - extrakt in. opium- hanger ni. van tiet huis van Oranje; 2.
ferar, rnisl ► riester m.
Qpfer-feier, (-n) v. offerfeest o., extract o.; -saner bijv. nw., -suure v., Z. Iers►'he protestant ro.
Orang^ztang , (-(e)s, mv. -e) m.
of erau^le v., oiler o.; -rest o. met offeran- n► olrnsauer &.
Opodeldoe, ( - (e)s, mv. - e) o.' (Nat. list) boschinensch, woudmensch,
den gevierd feest o.; -`suer o., - flainme
del o. orang-oetang.
V. offervuur, altaarvuur' o., otiervtam v.; (A1,oth.) vloeibaar iuwrijvingsmid
Oranien-farbe, (-n) v. oranje
-fleisch o. oflervleesch o.; -gabe v. offer- tegen rhurnatisclre aandoeningen, opooranjegeel o.; -%arbig bijv. nw.-kleur,
gift, otierande v.; -gang in. offeren n.,of- deliloc o.
Opperwall , ( - (e)s, mv . Opper- oranjekleurig; - prik bijv. nw. oranjegeel.
ferari le v., opi ► ffriug v.;-yebelo.(Kath.)
Grant, ( - (e)s, mv. - e) m. (Pl.)
gebed o. onder de offerandle; - yt' brauch wale) in. (Zeew.) oppertvat in.
'Oppignorati®n, (-en)v. verpan- wilde kalfssnuit m., wilde majoraan v.
m. gebruik o., plechtigheid V. bij eene
Orarium, ( Orarien) v. zweetdoek m.
offeran+le; - ge /ü.^s o. vaatwerk o. bij het ding, heleening V.
Opponent, (- en, mv. -en) r. r. Oratorium, (-s, mv Or^ttorien) o.
offeren in gebruik; -geld o. offergent o.,
otl'ergave v.; 2. Z. Handgeld; 3. nieuw - (Schooit.) tegenstander, betwister, op- (Muz.) geestelijk zangspel,geestelijk muziek^tnk. oratorinm o.; 2. lidvertrek o.
jaarsgrft v., %er•jaringsgescheuk o.; -ye- ponF'nt in.
Orbil , ( - (t').c, mv. - e) in. staagzieke
rrrlh, -geschirr o. gereetlschah o. bij het Opponiren, (opponirte, opponirt)
w., in. /r. (Schoolt.) betwisten, te- schoolmeester, schooltiran m.
offeren in gebruik, Z. -ge%ass; -guls in., o.
z. Trarrkyusz; -hans o teamhel in.; -hell genbedenkingen hebben, aanmer kingen Orcaa, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Or.

-

kan.
bijv. uw. ►log ► r tiet offervuur verlicht; ► r► aken.
Orchester, (-s, mv. Orchester) o.
Opposition, (-en) v. verzet o.,
-kern in., Z . -altar; -h.óhe v. (1-1. S.) hei lige plaats, gewijde plaats v.; -hort o. leg ustaucl, tegenstelling, oppositie v.; speel- en zaagplaats v., orchest o.; 2.
otret'Iwreu rei.; - hur►dcrt o. offerande v. - spamei V. (Pol.) tegenpartij, oppositie, (ver zam.) ai de muziekanten na. mv.,
zangers en zangeressen.
van honderd beesten; - l;us/en ni., Z. (hi ii ij V. (Ier o1(t ► ^ ► sitie.
Optativ,t-(e)s,rnv.-e)m.(Sisraakk.)
Orchestik, v., Z. m. danskunst.
-stock; -belch tit. of eikelk in.; - knecht
Or ehesurion, (-(e)s, mv. -e) o.
m., Z. - dienar; - kuchen in. offerkoek in.; ►► I ► trl tiet' ar., weuscticnde wijze V.
Optik, v., Z. in. gecichtkuirile,licht- snaarorgel, orgetchordium o. door den
- laptin o. utferlaitr o.; (tig.) onschuldig
slachtoffer, otlf^rtatn o., Jezus Christus leer, w^'t'-n-chat ► V. van de natutar des abt Vogler uitgevonden; 2. flint en snaar-

m.; -mrïdclacn 0. meisje o., dat bij de
ottNra i ► te behnll ► c,► a n is; -ntahl o. otli;r-

ticl ► t• en ► le vetten van tiet zien.

instrument o. in de, gedaante vary een

Optiker, ( - s, fnv. Ol ^tiker) m. ge- klavie r , in t 790 door Kunz te Praag uit -

shijzen v. env.; -nialilzeit v., Z. -sch ►naus; zicht kuuddtge in.; 2. Z. Optikas.
- eitamp in. offeraar in.; it. koster, kerk Optikus, (onb.) ni. oogglasslijper,
bewaarder in.; -niesser o. otl'erines o.; fabrikant in. van gezichtkut► dige werktuigen.
it, rnt ► ^ ► rtlr'ud staal o.
Qpfern, (ol►ferle, qeopferl) bek. Optienat, (-en, mv. -en) m. aan WW. ci ►t Geschiïp/ -, offeren, ol►^ ► tlbren, zienitjk, voornaam persoon, notabele,

gevonden; . door Kaufmann te Dresden

in 1851 pagevonden zelfspeleud muziek instrinnent, orcttestrio ❑ o.

Qrcus, (oub.) m. onderwereld v.,
Tartsrus in.

Ordal, ( - (e)s, mv. Ordalien) o.

goiikgerecht o., vuurproef, waterproef v.
Optimismus, (onb.) m., z.m.leer• Orden, (-s, mv.Orden) ni., Z.Stand;
V. vatl de beste wereld, stelling v., dat 2. orde v., ridderstand, geestelijke stand
^ Ie wereld ijl haar geheel de beste is die in.; 3. eereteeken o., riolderord •e v., ridGod scheppen kon; 2. neiging v. oen al- tlerk rir is o.; - dec yold nerf Vlieszes, rid1es valt de goede zijde te beschouwen, dert ► r41e V. van tiet golden vlies.
©rdens - alter, ( - s) o., Z. m. ouul► timiSrne o.
Optimist, ( - en, mv. - en) m. aan- ►lerdom, duur m. van het bestaan eener
hanger m. van het optimisme, opti- orde; 2. leeftijd m. vereischt om tot eene
orde te kunnen toetreden; -band o.o rdesniist in.

als slachtotter doen dieuirii; tVei'traucli -, aristocraat in.

offeren. 2. o. ww., m. h. (in de kerk),
eene otl'eraukle d oen, iets utferen , geven.
3. wei. ww. sick -, zich opofferen.
Qpfer— pfanne, ( - n) v. offerpan
V.; -l► j'en ►iry tit., Z. -geld; - priester, —in,
offerpriester in., offerpriesteres v.;—anal
o., —' a rde V. ambt u., waardighei^t,t►edieniug V. van offerpriester; - raadt m.
otfert'or► k-m.; -schale v. offerschaal v.; 2,

Optimistisch, bijv. en b. liet
(Katte.) platine o.; -schlrichier tn., Z.
-diener; -schntaus m. otferinaai o.; -slahl timi^rne betreileude, optimistisch.

op- i ►and m.,ri ► Iderlint o.; -branch m., Z. ge-

branch; -bruder m. lid o. eener (geeste-

Optisch, bijv. nw. het gezicht be- lijke) orde, ordesbroeder m.; -gccbrauch
m., Z. - bell, - messer; stal t - stcïlle v.
offerplaats v.; -steuer v.. Z. -gabe;-stock tretïeuil, tot de gezichtkitnde behoorend, in. gebruik o., gewoonte v., plechtigheid
m. offerbus, arrnenbus, kerkbus v.;-thier gezichtkundig; -er Betrug, gezictitsbe- V. eener orde; -geistlicher m. ordesgeeste-
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lijke, geestelijke m., die tot eene orde
behoort; -geisllichkeit v. geestelijkheid
v., geestelijke stand m. die tot geestelijke orden behooren, reguliere geestelijkheid v.; -geliibi ie o. gelofte v. der
orde, ordeseed ni.; -general m. generaal
m. eener geestelijke orde; - genoss m., Z.
-glied; - gericht o. rechtbank v. voor de
zaken eerier orde; -gesellscha[t v. orde,
vereeniging v.; geisiliche —, geestelijke
vereeniging, congregatie v.; geselt o. wet
V. eener orde; -glied o. lid o. eener orde;
-haus o. huis o. eener orde, geestelijk
gesticht o.; -herr m., Z. - riller; -kelle
V. ordesketen v.; -kleid, -habit o. ordes gewaad o., ordeskleeding v., habyt o.;
-kreun o. ordeskruis, ridderkruis o., ridderorde v.; -mann m., Z. -glied; - manlel
m. ordesmantel m.; - meister m. groot
orde; -person v., Z.-mestr.n
-glied, -riller; 2.Z. -geisllicher; -pflichl v.
ordesplicht m.; -p/'ri nde v. ordesprebende v.; -pfründner m. hij die eene ordesprebende geniet; -regel v. ordesregel
m., ordeswet v.; - riller in. ordesri^lder,
ridder m. van e. o. a. orde; -rittergut o.
riddergoed o. eener orde; -satzung v., Z.
- regel; -schleier m. sluier m.eener geestelijkt; orde; - schtvesler v. zuster v. eener
orde; -stand m.,Z. -geisllichlceit; -stern v.
ordester v., Z. - kreun: - vverbri derung v.
verbroedering v. eener orde; -zeichen o.
ordesteeken o., Z. - kreuk, -stern; - zucht
V. kloostertucht o.
Ordentlieh, ( -er, -st) bije. en b.
ordelijk, regelmatig, geregeld, geschikt,
stipt, nauwkeurig, fastoenlijk, ordentelijk, betamelijk; sich - auffiihren, zich
ordelijk, ordentelijk, welvoeglijk gedragen; -er Mann, nauw gezet , stipt, geregeld, bedaard; - sprechen, geregeld; -stellen, legen, in orde zeten, regelen, rangschikken; die Post bomgal -, kotnt geregeld, regelmatig op denzelf^len tijd;
-

(Meet!.) -e Figur•, regelmatig; (Wisk.)

-es Verhältniss, geregeld; wie geht es Anil
dem Kranken ? -, redelijk, vrijwel, tamelijk; seine Sachen - coachen, behoorlijk
afdoen; 2. gewoon, alledaagsch, Z. gewóhnlich; -er Professor, gewoon; 3. goed,
erg, sterk, ernstig; er war - erslaunt, hij
was daarover uiterst verbaasd; -heit v.
regelmatigheid, ordelijkheid, geregeld
nauwkeurigheid, fatsoenlijkheid,-heid,
welvoeglijkheid, betamelijkheid, orden
-telijkhdV.
Order, (-n) v. (Hand.) Z. Ordre.
Ordinaire, (-n) V. gewone post
V., gewone postwagen m.
Ordinandus, (onb., mv. Ordinandi) m. (Schoolt.) proponent m., die.
op het punt staat van bevestigd te worden.

Ordin anz, (-en) v., Z. Ordonnanz.
Ordinarius, (onb., mv. Oedina riem) m. gewoon, bezoldigd professor m.

Ordinaten, v. mv. or dinaten v.
mv., evenwijdig aan elk. loopende rechte
lijnen, die van de lijn der abscissetl naar
de punten van den omtrek eener kromme
lijn getrokken worden.
Ordineren, (ordinirte, ordinirt)

bedr. ww. (Kath.) ordenen, tot priester
wijden, de orden verleenen.
Ordnen, (ordnele, geordnel) bedr.
ww. Papiere, Hausgerátlt -, in orde stel
brengen, zetten, leggen, schikken;-len,
each dem Abc -, rangschikken; nach Klassen -, classificeeren; Gott hal in der Welt
alles nobel geordnet, alles wel geregeld;
geordneter Mann, stipt, nauwkeurig, geregeld; geordneter Kop /, helder hoofd.
Ordner, (-s, rnv. Ordner) m. regelaar, schikker m.
Ordnung, (-en) v. schikking,rangschikking, regeling v.; ohne -, zonder
orde, ongeregeld, verward; der - nach
hersagen, geregeld opzeggen; in - legen,
stellen, in orde leggen, regelen, rangschikken; das ist nicht in der -, dat is
niet in orde; auf - hallen, die - erhallen,
orde houden; (Ger.) (van schuldeischers),
rangschikking, rangregeling v.; - inn Essen and Trinken, matigheid v., diëet o.;
(Bouwk.) orde, bouworde v.; 2. bevel o.,
bepaling, wet, verordening v., reglement
o., statuut o.; 3. orde, afdeeling, klasse
V., rang m.

bewerktuigd wezen, orgaan o.; it, stem
v., stemwerk o.; (fig.) tusschenspraak,
tusschenkomst, bemiddeling v.; 2. werk
-tuig,
middel o.
Organisation, ( en) v. bewerk tniging, inrichting v., bouw m., organisatie v.; it regeling, schikking v.
-

Organiseh, bijv. en b. werktuiglijk, hewerktuig(l, organisch.

Organiseren,

(organisirle, orga-

nisirt) bedr. Ww. bewerktuigen, met organen voorzien, regelen, schikken; organisir•l, bewerktuigd, ingericht, in elk
gezet.
Organisirseide,. (-2t) v. dubbel getwijn^ie zijde V.
Organismus, (orb.) m, organische bouw ui., samenhang in., samen
deden van een geheel,-werkingv.d
het levende, gelede lichaam,organisme o.
Organist, ( en, mv. en) m orgelspeler, organist in.
-

-

Organsin(seide), v. kettingzijde,
getwijnde zijde v.
Orgeade, (-n) v. amandelmelk v.,
gerstewater o., gerstedrank m.

Ordnungs-anstalt, (-en) v. in-

Orgel, (-n) V. orgel o.; die - spie
richting v. tot het bewaren der orde, pohet orgel bespelen; kleine - in einero-len,
li t ie v.; -aufsicht V. politie v.; -gentász Kasten, huisorgel o.; 2. straato gel o.; 3.
bijv. nw. ordelievend; -los bijv. nvv orde (Art.) Z. -geschiila.
onordelijk, wanordelijk, verward;-los,
Orgel—balg, ( balq(e)s, mv. b a l-losiglceit V. ordeloosheid, ongeregeld- ge) m. blaasbalg m. vair een orgel; -bank
herd v.; -mcis.,ig bijv. uw. get egeldl, orde - v. orgelbank v.; -bane m. maken o. van
lijk; 2. Z. verordiiungsmaszig; -sinn rn. een orgel, samenstelling v. van een orgel;
zucht v. naar orde, ordelievendheid v.; -baiter m. orgelmaker m.; - bilkoe v.,
toidrig bijv. en b. onordelijk, wanorde - -chor o. orgelkoor o.
lijk,strijdig met de orde; 2.Z.verordnungsOrgeler, (-s, rnv. Orgeler) m. orgel
uwidrig; -rvidrigiceit v. strijdigheid v. met
ganist m.; 2. orgeldraaie r nl . -spelr,o
(Ie orde; 2. onordelijkheid, onregelmatig Orgel -gehause, (-ses, mv. -se)
heir! v.; -zahl v., -rahlivorí o. rangschik o. orgelkast v.; -gescltutz o. (Art.) orgel
-kenil
telwoord o.
- basten m., Z.-geMuse;-Mang-geschuto.;
Ordonnanz, (-en) v. (Krijgsw.) m. orgelklank, orgeltoon m.; -koralle v.
ordonuans,orklonnans-olhicier, overbren- (Delfet.) orgelkoraal o.; -kunst v. kunst
ger m. der bevelen van een hoofdofficier; v. om liet orgel te bespelen; 2. orgelrnaauf - sein, die - haben, als ordonnans kerskunst v.; -lade v., Z. IVindlade; -nnadienst doen.
cher m., Z. -bauer; -mann m. orgel Ordonnanz — buck, ( buch(e)s, draaier, orgelman m.
mv. -biicher) o. (Krijgsw.) ordonnans Orgeln, (orgelte, ge -)rgelt) o. ww.,
boekje o.; -haas o. huis, verblijf o. der m. h. (gerneenz.) orgelen, op het orgel
recruten; -nii.dszig bijv. nw. volgens het spelen; (Scherts.) leelijke muziek maken;
voorschrift, volgens de wet; - officier m.. (van den wind), huilen, loeien.
ordonnans -officier m.; -reiler ln. ordonOrgel —pedal, ( - (e)s, mv. - c) o.
nans m. te paard.
orgelpe(laal o.; -pfei[e v. orgelpijp v.; 2.
Ordre, (-n) v. (Hand.) order v.; (Art.) Z. -gesc/ri lz; (Nat. kist.) mes
(een schelpslier); (Zeees.)-senlrchto.
auf - von &, aan de order van; eihen'
Wechsel an - stellen, trekken o.; 2. bevel' paal m. aan den ingang eener haven;
o., order v., lastgeving v., last m., voor- -pull o. orgellessenaar, muzieklessenaar
schrift o.; wider - handeln, tegen het In. aan een orgel; -punkl m. (Muz.) rustvoorschrift &.
punt, rustteeken, aanhou^lingsteeken,
Ordre-geber, (- ber s, mv. - Ier) point d' orgue o.; -register o. orgelrem. trekker m.; -nehiner m. betrokkene gister o.; -sclalager m., Z. -spieler; -schule
m., hij, die een n issel & betaalt.
V. school v. voor organisten; -spiel o.
Oreade, (-n)v.(Fabell.)bergntmf v. orgelspel o.; 2. Z. -slack; -spieler in.
Orongel, (-gels, mv. -gel) ni.(Pl.) orgelspeler, organist m.; -stein m. orgel 1. Ma nnstreu .
steen nl.; slimme v. orgelpartij v.; -stuck
orgeltuk, muziekstuk o. voor orgel;
Orexie, v.. Z. m. lust, eetlust m.;
,t. geeirwhonger m.
(Art.) Z. -geschiilz; -ton m., Z. -klang;
Orf, (-(e) s, mv. -e) m., Orfe, (-n) - trefar m. orgeltrapper m.; -werk o. orgel
V. (Nat. bist.) zeebrasem m.; 2. Euro- 3.; (Nat. bist.) Z. -koralle; -wolf m. (Org.)
veesche goudvisch m.
valsche toon m., zweven o. van twee
Organ, (-(e)s, mv. -e) o. zintuig, ,ones in het org pl; -zag in., Z. -register.
averkrniddel, zelfwerkend deel o. van een
Orgien, V. mv., Z. orgisch(e Feste).
-

-

-

-

-

-
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in. hoek
-schafv.
leggen; aller -en, an allen -en, op alle
OrthobiQthik, v., z. m. kunst v.
plaatsen, overal, alom; an keinem -e,
nergens; 2. plaats, stad v., dorp o. &; om wel te, levee.
Orthoeeratit, (-en, inv, -en) 111.
kleiner -, kleine plaats v., stadje, dorp
o.; bef esligler, fester versterkte plaats, vcrsteer,dle kamerslak v.
Orthodox, bijv. nw. rechtzinnig,
Orientalisch, bijv. nw. oostersch, vesting v.; er wo/int ini -e, hij woont alhier, in deze plaats; (fig.) es ist hier streng geloovig, orthodox; 2. (-en, mv.
Aziatisch, seuiitisch.
Orientalist, (-en, inv. -en) m., der - davon zu reden,llet is hier de plaats -en) nl. rechtzinnige, streng geloovige,
kenner m. der Oosterscha talen, oriën &; an seinena -e, geh%irigen -es von elcv. orthodoxe m.
sprechen, op zijne plaats, ter rechter Orthodoxie, v., z. m. rechtzintalist n1.
Oriental planet, ( - en, mv. - en) tijd, van pas; eliv. an seinen - geslellt nigheid v., streng geloof o., orthodoxie V.
Orthoepie, v., z. m. uitspraakleer,
ni. oostelijke planeet v.; -sonnenuhr v. sein lassen, iets laten liggen, niet beschikken over, niet onderzoeken; ich leer v. van de juiste uitspraak.
oostelijke zonnewijzer m.
Orienteren, (oricniirle, orienlirl) n leines -s, ik voor naij, wat mij aangaat Orth.ograph, ( en, nlv. en ) nl.
bedr. ww. dent. -, naar liet Oosten. naar of betreft; hier nicht an seinent -e sein, schrijver ni. over de spelling, kenner m.
de hemelstreken richten; 2. wed. ww. (van een persoom), hier niet op zijne der spelling, orthograaf m.
sich -, zich naar de hernelstreken rich- plaats, niet op zijn gemak zijn; ant on- Orthographie, vv.,z.m.(Spr aakk.)
ten, zich oriënteeren; (fig.) sich in eineet rechten -e angebrachl sein,nlisplaatst zijn; spelkunst, spelling,rechtschrijving, oreine Inlage hóheren -es anbringen, voor thograpliie v.; 2. teekening v. van eer,
Fache -, zich bekend maken met.
Original, (-(e)s, mv. -c) o. oc ►r- eerie hoogere rechtbank brengen; (Ver voorwerp zoo als het zich vertoont, pro-kerd.)psonm,gezao.vrheid;t. Hel o., doorsnede v.
spronkelijk stuk, niet nagemaakt beeld
Ortogr^phiseh, bijv . en b. vol
o., oorspronkelijke vorm in.; er isi cie -, Z. Vorort; honen of ho/ieren -es ist be/ah-er Fehler, spelfout,-gensdpli;
hij is een voorbeeld, model o.;-dokumenii ten, olp hoog gezag; ge/iórigen -s, ter beo. authentieke akte v.; -handschrift v. hoorlijker plaatse, voor of bij de bevoeg- schrijflólut v.; - schreiben, zonder fouten
de macht; 3. denkbeeldige plaats v.; it. schrijven.
eigen handschrift o.
Orthologie, v., z. m., Z. OrthoeOrigin.alit ,t, v., z. in. oor3pron- hoofdpunt o.; (Bergco.) uiterste punt o.
kelijkheid, eigenaardigheid, eigenheul, eener galerij; it. plaats v., waar gearbeid pie.
wordt; die Oerler ani Bergeisen, punten
Orthopädie, v., z. m. kunst v. om
originaliteit v.
Originar, bijv. nsv. oorspronkelijk, V. mv.; (Schoenhm.) els v., priem to.; de misvormingen bij kinderen te verbe(Munt«.) vierde deel o. van een munt teren of weg te nemeln.
afkomstig, geboortig.
einde o. eener zaak; 4.-stuk;5.begin
Ortopadiker, ( - kers, mv.-ker) m.
Originell , l.,ijv. en b. oorspronkeschrijver m. over, bestrijder van de
lijk, aangeboren, nieuw, zonderling, ei hoek in., punt o.
Ort. band, ( - band(c)s, mv. - ban- lichaams- misvormingen.
oorspronkelijk, niet na--gendomlij;2.
der) o. beslag o. aan de punt van eene Ortopadiseb, bijv. en b. de begemaakt, origineel.
Orignal, (-en) V. elanddier o., degensclieede; -beschreiber m. plaatsbe- strijding der lichaaams- misvormingen
schrijver m.; -beschreibung v. plaatsbe- betreffende.
Amerikaansche eland m.
Orion., (-s) ni ., z. lei. (Sterrenti.) schrijving, topographic v.; zur —gehorig, Orthophonie, V., z. in., Z. Orthotot eene plaatsbeschrijving gehoorende, epie.
Orion ni.
Ortig , bijv. nvv-. van de plaats,plaatOrionsgUrtel, (-s) m.,z.nn.Orions- topographisch; -br,ett o. hoekplank, bui
-bush o. riem m. pa--tensplakv.; selijk; der diesortige Magrislrat, de overgordel in.
held dezer plaats; 2. hoekig, puntig.
'Orkan, ( (e)s, mv. e) in . orkaan, pier.
Oerte, (-n) V. (veroud.) gelag o.
Ort- kegel, (-gels, mv. -gel) m.
ggwel^ligste en snelste stormwind nl.
Orten, (orlete,geortel) o.ww.(Prov.) kegel m., welke op den hoek aan het
Orlean, (-s, mv. -e) m. (Pl.) orleaan, roekoeboom ni.; it. geelroode kleur (van beesten), kieskeurig zijn, liet beste eind staat; -kind o. ondeugend kind o.;
v., orleaau o.; -baum m. orleaanboom m.; voeder uitzoeken; it. (van mensal ► en), -land o. land o. dat de grens vormt, akmet het eten morsen. ker m., die de grens uitmaakt.
-farbe v. orleaankleur v.
Orten gesell, en, mv. - en) in. Oertlieh, bijv. n\v. plaatselijk, aan
Orlog, (-(e)s, mv. -e) in., Z. Krieg.
Qrlogschiff, (-(e)s, cnv. -e) o. meesterknecht, oucl gezel ro.,die de nieuw eerie plaats eigen, op eene plaats aanweaangekomen knechts onthaalt.
zig; -er Gebrauch, plaatselijk gebruik;
oorlogschip o.
Oerter bank, (-bran/ce) v. schaaf- das -e kennen, met de plaats bekend zijn;
Ornament, (- (e) s, mv. - e) o. siebank, werkbank v.; -geld o. (Bergsi,.) -heil v. plaatselijke toestand m., ruimte
raad, ornement o.
Ornamenteren, (ornanientirte, slijpgeld, geld, loon o. voor het slijpen. v.; 2. plaatselijke omstandigheid, plaat ornanienlirl) bedr. WW. met sieraden Oertern, (órlerte, yeQrleri) bede. selijke bijzonderheid v.
ww. aanpunten, afzagen, aflakken, afOrt-lieber, (-hers, mv. -ber) m.
voorzien.
Ornat, (-(e)s, mv. -e) o. sieraad, schaven; 2. (fig., veroud.) einen Process lastaard wijnstok ni. met kleine, witte
geurige druiven; -vial o., Z. Grenzzeiversiersel, prachtig gewaad, ambtsge- -, beslissen, afdoen; 3. Z. erórlerrr..
Oortersage, ( ii) V. tïmrvermans chen; mann m. scheidsrechter m.
waad, ornaat o.
Ortolan, (-(e)s, mv. -e) m. humOrnitholith, (-en, mv. -en) m. zaag V.
Oerterung, v., Z. árler n; (van een metaal m., korenvink, ortolaan in.
vogelsteen m.
Ort pausehel, (-scliels,mv.- schel)
OrnitholQg, (-en, mv. -en) (n. proces), beëindiging V.
Oerterzwitter, (-Iers, niv -ter) in. niijnwerkersmoker in.; -pfahl, -p/lock
vogelkenner, vogelkundige in.
Ornithologie, v., z. ui. v ogel - in. aait liet einde van een mijngang ge -, m. hoekpaal m.; -pike v. piek, lans vd
kunde, vogelleer, natuurlijke historie v. vonden onzuiver tinerts o. met eene lange ijzeren punt; -pose v., Z.
Ort farbe, (-n) V. (Schild.)plaat- -Feder.
der vogels.
OrnitholQgiseh, bijv. nw, de selijke kleur v.; -faauuslel nl .rnijnwerkers- Orts -befehlshaber, (-hers, mv.
hamer in.; -Feder V. slagveer, slagpen v.; -ber) ni. bevelhebber m. valt de plaats,
vogelleer betretíende.
Orseille, v., z. M. (Pl.) verfmos, -grdn.ze V. uiterste grens v. in de mijn; plaatskommandaut m.; -beschafenheit v..
- groschen n1. vierde deel o. van een gro- plaatselijke toestand m., plaatselijke lig steenmos o., orseille v.
Ort, (-(e)s, mv. -e of Oerier) in. schen, drie penningen; -gulden in., Z. ging, localiteit v.; -beschreiber m., -beoord o., plaats, landstreek v., gewest, Ortsgulden; -ltáieer in. boven de mijn schreibung v., Z. Orlbeschreiber &.
Ort- schaft, (-en) v. buurtschap
landschap o.;an - and Stelle,op de plaats; werkende mijnwerker m.; -haas o.hoek 60
etw. an seinen - legen, op zijne plaats huis, laatste huis o.; -nobel

Qrgisch , bijv. nw. (Oudh.) betrek

hebbende op de bacliusfeesten; -e-king
Fesle, bachusfeesten o. inv.; it. zuippar
zwelgpartijen V. mv.
-tijen,
Orient , (-(e)s) ni.zonsopgang,morgen m., Oosten o., levant v.
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Oub.

Ost.
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streek v.; 2. dort, kanton, gewest o. Sala, osmiumzuur zout; -sdure v. osmi
Ort -scheit, (-(e)s,mv.-e)o.( Wag.) utuzuur o.
Ossiflciren, (ossi ficirie, ossi/icirt
zweurelhuut u.; —haken ut.zwetigelhaa^
ni.; —ring tit. ring tn. van het zwengel. n'I. WW. Iii been veranderen, tot beer
hout; -Schick v. ( Bergw.) kloof v., welk worden.

,

eene gaanderij schuins kruist of doorsnijdt; -scliickiy bijv. uw. vol kloven, vo
scheuren, gt utakkelijk te splijten;- sc/tie^
bijv. uw .sct► eef,hoekig,schuiusch;-schlos;
o. versterkt gretl^slot o.

Qrtscominittee, (-s, mv. -s) o

-kerze; -lag m. Paaschdag tn., Paschen
o.; -terrain m. (Kith.) tijd nl. gedurende

welken men zijn Paschen moet houden,
Paaschtijd m.; -veilcheri o. driekleurig
viooltje, stiefmoedertje o.; -vollmond in.
Ost of Osten, (onb.) m. Oosten volle maan v. met Paschen; -uvas^er o.
Oost o., zi ► nsuiigatlg, morgen ln.; von -ei l^aasch^cater, in paaschuacht geput water
vegen Westen, van het Oosten, naar he o. als Wilddel om de schoonheid te bevorderen; -woche v. Paaschweek v.; -zeil
Westen; (Spr.) -, Said, West, dahei
ast's ani best, Oost, West, thuis best; 2
Oostenwind in.

V. Paasclttijd rn.; -zins m. interest m.,

rente v ., welke toet Paschen vervalt.
Ost- gegeild, (-en) v. oo-telijke
streek v., Oosten o.; -greiuze v.00stelijke
grens, oostergrens v.; - indisch bijv. uw.
Oostindisch; -kanle v. (Zeew.) oostkant
in., Oosten o.
kundig, de t,teuderleer betrelleude.
OQstlieh, bijv. en b. oostelijk, ten
Qster-abend, (-(e)s, mv. -e) m Oostels, van liet Oosten, oostwaarts.
paascliavond, avond ni. voor Paschen
Ost - linde, ( - n) v.steenitude,zand-andaclit v. paaschcommunie v.; -ap/e linde v.; -lu/t v., Z. -wind; - meer o ., Z.
In. gele kalvijnappel ln.; -be rgamolle v -see; -nordost m. Oost - noordoost o.;
winterbergautut v.; -blame v. (Pl.) pri. -punkt M. oostpunt o.
aula veris v.; 2. narcis v.; 3. — o
Ostracjn, (-(e)s, mv. -e) o. (Nat.
-blurachen o.kleine ganzebloem v.;- diens. bist.) schelpdier o.
Ostraeismus, (onb.) m. (o. Gelag tn. Paaschdlnsdag, Dinsdag m. in
Paschen; -ei o. paaschei o.; -[eier V. vie- sch.) scher vengerecht, schelpenvonnis,
ren o., viering V. van het Paaschfeest ostracisme o.
—lag m. Paaschdag in., Paschen o.; 2
O.traeit, (-(e)s, mv. -e) m. ver —lage mv., -serien v . mv.paascllvacantif steening V. van een oestervorinig schelp
-dier.
v.; -(est o. Paschen, Paaschfeest o.;- festlag m., Z. - /'eiertag; -/ener o. paaschOst- rand, (-rand(e)s,mv. -ránder)
v uur o.;-(laden m.paaschkoek m.,paasch- o. oosterkilo v., oosterrand m.; -seile v„
brood, ongedeesetnd brood o.; -/lechlc v, Z. - kante; -sudosl rn. Oost -zuidoosten o.;
(Pl.) korfinos o.; -fleck tn., Z. -/laden; ^ -vogel tn., Z. Strandp[ei /er.
-yren; e V. (Tijdr.) dag m. van de volle
Qstwarts, bijw. oostwaarts, ten
waan tijdens do lentenachtevening; Oosten, naar liet Oosten.

OsteolQg, (-en, mv. -en) m. been
plaats^lJh cuwite u.
Qrtsemmel, (-n) v. klein witte. derkuudige, beenkenner m.
Osteologie, v., z. m. beenderleer
brood o. aan den ovenrand gelegen heb•
leer v. der beenderen.
bende.
Qrts-erinnerung, (-en) v.,-ge- OsteolQgiseh, bij v.en b.beender.
daehtsniss, (-es, luv. -e) o. herig.
nering v. aan eene plaats; -geisilicher ni
geestelijke m. van de plaats; -geisllzchkeil v. geestelijkheid v. der plaats; -gele.
geiiheit v. plaatselijke gelegenheid v.
-yeschichte v. geschiedenis v. cener plaats,
kroniek v.; -gulden, -Ihaler m, een vierde gullen, een vierde daalder of thalei
m.; -nachbar m. waa in. uit eene tlaburige plaats; er ist mein —, hij woont in
de naburige plaats; -p[arrer in. predikant, pastoor nl. van de plaats,Z. -geistlicher.
Qrt-spule, (-n) v.,Z. -[eder;-stadl
V. ua5urige stad v.; -stege v (W ijlla .)
rank v. aan den kant van den wijnstok;
-stein m. hoeksteen m.; -slroh o. ach
-terglan,
verstrooid veevoeder o.
.

Qrtsumstand, (-siund(e)s, mv.

in. plaatselijke omstandigheid,
Ostwiud, (-(e)s, mv. -e) m. Oos
-kdlbchen o., Z. Sonnenkd/'er, .8luillauslocaliteit v.
Qrtung, (-en) v. (Bergw.) hoek kä/er; -kerze v . paascilkaat 's V.;(Pl.)witte tenwind to.
Qthem, (-s) m., z. m., Z. Alhem.
m., einde o. eerier gaanderij; 2. pas be- kamillen V. mv.; -kuchen tn., Z. -/laders;
-lorum o. paaschlam o.
Q ttinger, ( -vers, niv. -ger)ul., Z.
gotlilen g)tltgiluuilla V.
Oryktognosie, v., z. in. weten - QQsterlieh, bijven b. tot Paschen Orllceber.
Otium, (-s) m., z. m. ledige tijd,
sclla;, v. der ielfsLutien, delfstofkunde v. beiooreud, tegen Paschen vallend.
Oryktographie, v., z. m. be- Oster - licht, ( - (e) s, mv. - e) o., Z. vrije tijd w.; it. lediggang w.
Otter, (-n) v. adder, adderslang v .;
0sterherze (1); -lied o. paaschlied o.;
schr^jviiig V. der rotsen
QQsehe, (-n) v. gemeenteweide v., -lilie v. tegen Paschen bloeiende gele Z. (-s, tnv. Otter) tn. otter,vischutter ni.
narcis v.; -luzei V. (PI.) hotwortei, baar Z. h'lur.
Otter -balg, (-baly(e)s,iuv.-bdlge)
OseillatiQn, (-en) v. slingering, wortel nl., eetje soort van venkel; -niarki in. addervel o.; 2. ottervel o.; -boss in.
trilling v.; -s(danzp/)mascliine V. slin- tn.,-mcsse v.paaschlnarkt,paasch(ker)wis adderbeet m.; -brut v., Z.-gezucht; -fang
-staiide)

.

v.; -monal in. paasclimaand v., April nl.; m. ottervangst v.; -/'dover in. ottervan-

gerstoomniachine V.

—sblumchen o.,Z.-blunne (3);-ntontag tn. ger m.; -fell o. ottervel o.; -galle v. addergal v.; -gezucht o. adderengebroed,
Paaschmaandag, tweede Paaschdag m.
Qstern, v. me. Paschen, Pascha, slangengebroed o.; -gift o. adderetiverPaaschfeest o.; um -., gegen -, met Pa- glft, slangenvergift o.; -hond ill. otter scllen, tegen Paschen; den Sonntag vor -, hond m., tot de ottervangst afgerichte
t'altnzondag en.; den Sonnlag nach -, be- bond rn,; agd v. otterjacht v.; -Dopt
loken Paschen o.; seine • hallen, zijn Pa- ui. adderkop, slaugekop in.; it. otterkop
schen houden, den l'aaschplicht vol ^n.; -kvp[ctren o. kameelvlieg v.; -lauch
-, weitn die Liócke lanimen,-breng;(Sp.) lu. valsche nardus v.; -niu/j` in. muf v.
Sint -Juttewis, als de kalveren op tiet ijs van ottervel; -ring m. ring m. met scha kels; -such in. Z. -bias; -vogel m. draaidansets.
gen.
Oster - nacht, ( náchte) v.Paasch- h als , halsdraaier m.; -wendel v., Z. WimQQsfass, (-es, mv. Oes[asser)o.hoos-' nacht w.; -palnie v. paaschpalin v.; 2. tehuis; -wurz V. addertong v.; -zalen tn.
vat o., waterschep na.; gal o. hoosgat katjes o. inv., afleggers m. env. van deu- addertand, ottertand m.; -zunge V. ad0., valling V.
ueboouien; -p/l^rht v. paaschplicht m.; ,iettoug v.; (tielfst.) Z. Schlangemizunge;
Q(e)round, (-(e)s) in., z. in . best -predtyt V. paaschpreek v.; •-quarlier tn. -zunylein o. (Pl.) slangetong, adderZw4.edscli ijzer o.
t^aasclikwartler o.; -ree/maag v. (Tijdr.) •uil' V.
Oscilljren, (oscillirle, oscillirl) o.
ww., Ui. h. slingeren, trillen.
Q$se, (-en) v. (van eetje naald &),
oog, gat o.; (van een emmer &),hengsel,
oor, oortje o.; (`rev.) glasrilug m.; 2. Z.
Dachrinne; (in eene schuur), hoornbalk
nl., hilde v.; (Zeew.) hoosvat o.
QQsen of Qhsen, (o (h) sie,geó (h) st )
bede. ww. (Zeees.) Wasser -, hoozeu,
scheppen; volt -, Z. ausóhscn; 2. eten,
vreten; 3. uitbijten, vernielen, beschadi-

-

-

OsrnazQm, (-(e)s,mv. -e) o. gelei - I, aaschberekeulug, tij dreken i ng v. voor

Ottilien-blumne,(-n)v.,-kraut,

eXtract,alkuli^.^lisch extract o .van vleesch - ten kei•kelijkenalinauak;(Haud.)paascil- -kraut fie) s, mv. -krd User) o. ezelsnor o.,
rekeutug v.; -achelle v. (PI.) wouklaue- ;tueerwortel in.
nat, oslnacuum o.

Ottomane, ( - n) V. Turksch rustQsnlium, (-s) o., z. Ut. osmium 0. noon v.; -soiine V. (Zeew.) Oosterkim,
Justerzun v., ti uren des morgens; -sonn- ied o., cauatne v., ottomane v.
Qsmium - Sauer, bijv, uw. —es 'ag in. Paascttzondag tn.; -stock m., Z. Oubli@ttou, v, mv. moordkuil, af-

lieu 1uetaal).
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grond in. (niet eerie valdeur) ;(Gg.)eeu- verbinding v., inetaalkalk v., oxyde u.
Oxymangan-sauer, bijv. nw.
wigtlurende gevangenis v.
Oxydation, v., z. m. verzuring, —es Salz, overcnangaanzuur zout; -siiure
(outrirte,
outrirt)
bedr.
verkalking,
oxydatie
v.
V. overmangaanzuur o.
Outrlren,
ww. overdrijven .
Oxydiren, (oxydirte,oxydirt)bedr. Qxymel, (-(e)s) m.,z.m.honi(n)gOuvertLire, (-n) V. (Muz.) ope- ww. verzuren, reet zuur stof verbinden, azijn rn., azijnrnede v.
oxydeeren.
7iunsstuk o., ouverture v.
OxymQter, ( - Iers, mv. - Ier) m.
Oval, (-(e)s, Inv. -e) o. ovaal,langOxydirung, v., Z. oxy^liren, Oxy. zuurra ter, zuurstofmeter m.
werpig rond, eirond o., ellips v.; (Vest.) dalion
Oxymetriseh , bijv. nw. zuurmehoefijzer o.; 2. bijv. nw. ovaal, lan,werOxydu,1, (-(e)s, nlv. -e) o. voor nlet.enll, Jen zuurstofweter betretrend.
pig rond, eirond, elliptisch; (Goudsen.) zoutvorming geschikte metaalkalk v.rnet
Oxymoron, (-s, rnv. Ovyinora)
geringer hoeveelheid zuurstof dan in het o. (Rid.) geestige, schijnbare tegenstrijuitgedreven.
digheid v. in eert gezegde.
Qxel, (-s, mv. Oxel) of -bami, oxyde, oxyduul o.
(-báum(e)s, mv. -bdunae) tri., Z. Mehl
Oxygen, (-s) u., z. in. zuurstof v., Oxyopie, v.,z.ni. scherpzichtigheid
zuurstofgas o ; (veroud.) levenslucht, v., waarbij men bij zwak licht beter ziet
baum.
dan op klaren dag.
Qxhoft, (-(e)s, mv. -e) o. oks vuurlucht v.
hoorti o.
OS eniren
OS
^ (ox
y./g enirte, oxyqeYá
y3T1^ honig s v., z. m. schelle stein
Oxyehlorin-sauer, bijv. nw.- es nirt) bedr . ww. doen verzuren, Z. oxy- v . (hij soo ► ninioe ziekten).
Sala, overchloorzuur zout o.; -scure v.!diren.
Oze1Qt, (-)e)s, mv. -e) nl. katparoverchloorzuur o .
Oxykrat, (-(e)s, env. -e) o. azijn - del ni., panterkat v., ocelot m.
.

-

Oxyd, ( - (e)s, mv. - e) o. zuurstof- , water o.

P, (P of P's, env. P of P's) o. (16e
Paarzeit, (-en) v. paartijd, tijd in. Paehtlich,bijw.- besilzen,in pacht,
in huur.
voor het paren der vogels.
letter en 12e medeklinker) p v.
Páan, (-(e)s, Inv. -e) in. zegezang Pabst, (-es, mv. Pabsle) tn., Z. Pac1it1iebhaber, -in, liefheb
her, inlnna ir m., liefhebster v. van
tn., zegelied o.
Papal.
Paar, bijv. nw. paar,even,door twee Pacht, (-(e)s, mv. POchle) m. of pachten of van pachithoeven.
Pachtlos, bijv. no'. vrij van pacht,
deelbaar; -e Zahl, even getal; - orler ui- (-en) v. pacht, huur v.; in - geben, in
paar spielen, even of oneven sppelen.
pacht, iu huur geven, verp,ichten, verhu- vrij van h-mr.
Paar, (-(e).c, env. -e) o. paar, kop ren; in - nehmen, Z. pachten; ei.cerner -, Pacht -lust, (-hide) v. zucht v.
dingen o.-pelo.,twbijanhru^le erfleen o., erfpacht v.; 2. Z. -geld;. 3. Z. n,u te pachten; -lustig bijv. niv. luet
-

mv.; ein - Schulie, een paar schoenen;
em - Ochsen, span, koppel o.; er hal cin lange Ohreiz, hij heeft (een paar) lange
oores; in -en, - and - gehen, twee aan
twee, paarsgewijze; eis - werden,een paar
worden, huwen; eis gliickliches -, paar,
echtpaar o.; zu -en treiben,tot rede brengen, aait tucht onderwerpen; vor gin Tagen, een paar, eenige dagen geleden;
er 1st auf eis - .donate fort, hij is voor
eenige of een paar maanden vertrokken;
elw. snit gin - lVorlen ablhun, niet een
paar, met weinige woorderf &.

hebbende oen te pachten; -naann na.,Z.

-gut.

Pacht - anschlag, - schlaq( e)s, Pachter; - naeier in. pachter, hoer m. die
(

mv. -.^chlrzge) in. schatting v. van deop- op eerie pachthoeve woord; -meierei V.
brengst van een stuk snil; -bauer in. pachthoeve v.; -muhle v. i.i pacht gegepachter m.; -becilz ru. bezit o. in pacht; ven wordende cnoln ni.; - muller ni. ino-brief m. pachtbrief m., pac ► ^tcontract, lenaar ni. die een mu ► len gepacht of gehuurcontract o.: -burger tn., Z. Schula- huurd heeft; -schri/'er in. her ter m. die
verwandler; -contract in., Z. -brief.
eene kudde & in pacht heeft; -sckilling

Pachten, (pachtele, gepachlet) bedr. ta., Z. -geld.
ww. pachten, huren, in pacht nerven.
Paehtung , v., Z. pachten; i t.pach t ,
Pachter, of Pachter, (-s, rnv. huur v. van een land, verpachting v.; 2.
Pachter of P ïc1tler) m., —in, (-neir.) v. Z. Pachtiaut.
pachter, huurder ui., pachtster, huurde -

Pocht-vertrag,

(-trug(e)s,

env.

-lc•riye) in., Z. -brief; -vieh o. I ►achtvee
Paarblatterig, bijv. nw. (Pl.)tnet res v.
Pacht-frau, (-en) v., Z. Pachte- o.; -weide v. weide v. die verpacht wordt.
twee, aait twee groeiende bladeren.

Panren, (paarte, gepaarl)betlr.ww. rin; it. verpachtster v.; -geld o. pacht Handschuhe -, paren, tot paren maken; geld o., pachtsom v.; it. huurgeld o.,

(Ontlk., Pl.) gepaart, gepaard; Vogel -,
paren, tiet mannetje bij het wijfje zetten; (Tuinb.) enten; . wed. ww. .^ich -,
paren, zich vereenigen, zich voortplanten.
P4arholz, (-es, mv. Puarhólzer) o.
(Zeew.) spant o.
Paarung, v., z. tn. paring, koppeling, vereeniging v.

Pachtweise, bijw., Z. pachtlick.

Pacht -Wiese, (-n) v., Z. - weide;
huur v.; -grund m.pachtgrond m.;-grund- -zeil v. pachttijd m.; -zins m., Z. -geld.
stuck o. (Leeuw.) in pacht hebbend leen
Pacificale, (-n) v. hostiekast v.
o.; -gul o. in pacht gegeven g -cd o.,
Pacificat, (-(e)s, Inv. -e)o. (Penn.)
pachthoeve v.; 2. goed o., dat van eene vreulf-peniuing cri.
pacht afhankelijk is; -herr in. pachtheer,
Pacisc nt, (-en, nlv. - en) m. hid
eigenaar in. eenex pachthoeve; -hof in. die vaststelt, bepaalt, een verdrag sluit.
;route pachthoeve v.; -inhaber m., Z.
Pacisciren, (paciscirte, paciscirt)

Pachter; jahr o. pachtjaar e.; -horn o. bedr. ww. vaststellen, bepalen, een ver

-drag
sluiten, vrede sluiten.
Pack , (-(e)s, tnv. Parke) in. en o.
paarsgewijze, twee aan twee; Handschuhe v.; -leheiz o.pachtleen o.; -leute mv. pachters in. mv.
pak, pakket o., bundel m.; (Pl.) gras- zusammen legen, bij paren.

Paarweise, paarlich, bijw. roet koren betaald wordende pachtsom
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paklinnen o.; -lohn m. pakloon, pakgeld
a.; -malle v. pakmat, mat v. tot inpak king dienende; -nadel v. paknaald v.;
^ -papier o. pakpapier o.; -pferd o. pakpaard, lastpaard o.; -raam m. (van eenei
Parkin, ( - (e)s, mv. - e) m. groote i koets), Z. - breit; (Zoutz.) zoutmagazijn
^ o.; -reitel in., Z: -stock; - riemen m.pakboni], buliehijter tn.
Pack —bengel, (-gels, mv. -gel) riem m.; - sufel nl. pakzadel m.; -scheil
m,, Z. -stack; -boden ni. pakzol+ler in.; !m., Z. -dock; - scltnur v. bindgaren, pak-boot o. pakboot, paketboot, postboot v.; garen o.; -seide v. pakje o. zijde; - spalen,
-breit o., -briicke v. plank v. achter aan ni., Z. - eisen; -stock m. pakstok, hindknuppel tn.; -strick m. paktouwo.;-strop
eene koets om koffers & op te zetten.
Packeben, (verkl.) o. pakje, bun- O, pakstroo o.; -triiyer ni. pakdrager,
kruier m.; -lach o. pakvloek, paklinnen
delt je, haalt je o.
]P,%" ek-darm, ( -darm (e) s, m v . - da r - ,o.; it. karpetgoed o.; -wagen in. vracht nte) in., Z. Masldarm.; -decke v. pakkleed, wagen m.; -werk o. (Waterti.) horden werk, gevlochten rijswerk o.; -veesen o.
linnen kleed o.; - eisen o. pakijzer o.
Packe, V. mv. (Volkst.)scheldw oor- bagage v.; it. Z. -werk; -zeug o. pakgoed,
paklinnen o.; -zug in. (Spoorw.) goede
den o. mv., verwijtingen v. mv.
m.; -zwirn nn. pakgaren o.
-renti
Parken, (-s, mv. Parken) m., Z.
Paccotille, (-ii) V. zekere hoeveel
Pack; 2. o. zelfsi., Z. parken ww.
koopwaren V. mv., die zeevarenden-heid
Parken, (packle, gepackt) bedr.
ww. pakken, vatten, grijpen, aanvallen; voor eigen rekening mogen medenerven.
Pact, ( - (e)s, mv. - e) m. verdrag o.,
jent. bairn Kragen -, pakken; einander -,
plukharen; 2. Waaren -, pakken, inpak - overeenkomst v.
Pactiren, (pactirte, paclirl) bedr.
ken; ,jentn. die Paschen voll -, de zakken
volstoppen; (Sp.) die Karten -, opnemen; ww. hij verdrag vaststellen.
PädagQg, (-en, mv. -en) m. op3. (z. voorw.) pakken, zijn goed inpakken; H. wed. ww. sich fort -, (gemeenz., vocikundige, leermeester, onderwijzer,
i. k. bet.) zich uit de voeten maken,zich pedagoog in.
we-gpakken; packe dich!, pak ti weg!, sich PadagQgik, v ., z. m. opvoedkunde,
leer v. der opvoeding, pedagogie v.
noch House -, naar huis gaan.
Pädagogiseh, bijv. en b. opvoed Packer, (-s, rnv. Packer) m. pak
grijper m.; (Jachtw.) bullebijter m.
-ker, kundig, volgens de leer der opvoeding,
•. (Handt.) pakker, inpakker, inladen m. pedagogisch.
PadagQgium, (-s, mv. PadagoPackere_i,v. (i.k. bet.)aanhoudend,
gien) o. inrichting, school v. voor opslecht inpakken, gepak o.
Packerei, ( - en) v. bagage v., reis- voeding, opvoedingsgesticht o.
Padde, (-n) v. (Prov.) pan v.; it.
goed o.
Packerlohn, (-(e)s) m., z. m. kikvorscli iii.; -gras o. hondsgras,kwcekaartje, halmpje o.; ein - Briete, pal-; Waaren, baal v.; mil Sack and - ausziehen, met pak en zak heengaan; 2. o.
zelfst., Z. Gepack; (gerneenz.) Z. Gesin.
del.

pakloon, pakgeld o.

gras o.; 2. bieslook o.;

hofjonker, lijfjonker, page m., Z. Jagd-,
Renpage.

Pagen-dienst, (-(e)s, mv. -e) m.
dienst m. als edelknaap of page; 2. Z.
-stand; -hans o. huis o. der edelknapen;
-hofineisler m. opziener m. over de edel
-stand m. stand m. van edel -knape;
-knap;
-slreich m. pagestreek in.
Pagina, (Pagina.) V. bladzijde, pagina v.
Paginar en, (paginirte, paginirt)
bedr. wo. de bladzijden nummeren, pagineeren.
Paginirung, (-en) v., Z. paginiren; it. pagineeriug V.
P ,g1er, ( - s, mv. Págler) m. brandewiji^roeier, koormies m.
Pagode, (-2z) V. afgodstempel m.
in Iudie en China, pagode v.
PagQden —baum, (-baucni (e)s,mv.
-bdurne)m. Indische vijgeboom m.;-lsnipe
v.pagodelamp v.; (Delfst.) -- of -schnecke
V. pagode V. (eerie schelp).

Pah !, tussch. kom !,och,gij schertst!
Pai11e, bijv. nw. stroogeel.

Pair, (-s, rnv. -s) m. lid o. der eer
kamer, lid o. van liet hoogerhuis in-ste

E., pair m.

Yairin, (-nen) v. vrouw v. van een
pair, paires V.

Pairschaft, v., z. m. pairschap,
liduiaatsch^ip o. van de eerste kamer in
F., of van het hongerhuis in F.

Paiszelbeere, (-n) v. berherisbezie v.

Palade, (-n) v. `vijnaccijus m., belasting v. op mijnen.
Paladin, ( - s, mv. - e) m. ridder,
hofridder, clti+alende avonturier in.
Palankin, ( - s, mv. - e) o. (Zeeco.)

-hecht in. maart - kleine talie v., takeltje o.; 2. Oostitidisch

Paekern, (packerte, gepackerl) o. sche snoek, in M aart kuit schietende draaglied o., draagzetel, draagstoel, pa-

ww. draven, met korte stappen kopen, snoek in.
Paddeln, (paddelte, gepaddelt) o.
trippelen.
Paekesel, (-sels, mv. -sel) m.pak- ww., in. h. rondkruipen, kruipen als eene
ezel, rnulenaarsezel m.; (fig.) geduldige, ad.
Paddestuhl, (-stuh(l)es, mv.
zwaar werkende lastdrager m.
Packet, (-(e)s, mv. -e) o. pakket, -siiihln) tn. paddenstoel rn.
Pàderast, -en, rnv . -era) in. knapakje o., Z. Pack.
Packet - boot, ( - (e)s, mv. - e) o., pn^chender. soloiuiet, pederast ni.
Páderastie, v., z. rn .kiiapenschenZ. Paraboot; - borsten v. mv. uitgezochte
Ru4sische, in pakjes verzonden borstels derij, tegeuuatuurlijke ontucht,sodomiem. mv.; -selzer m., Z. Stkcksetzer; -ver terij V.
Paduanisch ,bijv. nw. van Padua;
v. verzending v. van pakgitten. -sendug
Pack - fass, ( - lasses, nlv. - lasser) o. -e Spraclae, Latijusche tongval in. van de
pakvat, vat o., ton v. alleen dienende om oude bewoners van Padua.
te verzenden; -faller o., Z. - zeur; -garnl Pafel, ( - s) m., z. m. (Hand.) uito. pakgaren o., bindtouw o.; -gerath o. schot u., afval uw.
Pail'!, tussch. paf!, klap!, klets!,
bagage v., pakgoederen o. mv.; -hai m.
een naar den rag gelijkende visch der plotseling.
Paffe., (paffle, gepaffi) o. ww., m.
Middellandsche zee; -haken in. pakhaak
Ill. aan den zoom van eau zadel; - fi.au.s o., h. kuailen, klappen.
Pagaje, (-n) v. (Zeew .) pagaai v.,
-hof in. tolhuis, tolkantoor o.; 2. i'lchuis, magazijn, entrepot o., vaag v.; schel)- )i roeiriein m. der Indianen.
Pagament, (-(e)s, mv. -e) o.
-hftlle v. p;^k.cing, inpakking v., pakdoek,
(

pakpapier, paklinnen o. &, al wat tot i's- menging v. van roetalen,

lankiju m.

Palander, ( - s, mv . Palander) m.
(Zeees.) platbodemd vaartuig o., palauder rn.; -fscher m. Iijnvissclier in.; -korb
Iii. palanderinand v.
Paláographie, v., z. m. kennis
V. li' oude schriften.

Palaotypen, v. mv. eerste drukwerken o. mv., incunabelen o. mv,
Palast, (-(e)s, mv. Pa/as/c) m. paleis o., vorstenwoning v., vorstelijk huis o.
Palast - artig, bijv. nw . paleis
een paleis ge--achtig,ples^'orm
lijkende.

Pa1stehen, (verkl.) o. paleisje,
klein paleis o.

Palast -dame, (-n) v. hofdame
v.; -inlrayue V. hoGrrtrige v.; -masziq bijv.
nw. paleisachtig, bij wijze van een palets; -vorsteher m. opzichter m. over liet
paleis.
Palatin, ( - (e)s, mv. - e) m. paltsgraaf, palatijn, koninklijke grootgraaf o(`

ongernunt zil- onderkoning m. in Ho:igarije; 2. - of -e

ver o.; 2. betaalmiddel, opgeld, klein (rflv. —n) v. (!3ontw.) pelskraag, halsgeld o.
pels m.; -affe m. (Nat. hest.) palatijnPaganalien, V. mv. (Fabell.) lan- aap in.
^lelijke feesten, feesten o. mv.cer eere van' Palatinischer Berg of Palade veldgode +i, pagaualiën V. mv.
tinus, (onb.) w.Palatijnsctte heuvel m.
Page, (-n, mv. -n) ni. edelknaap, Pale, (-n) v. schil, peul v., bast m.
Z. -stock; - laken, - leinee o.,-leitiwand v.

pakken dient; - kamroer v. bagagekarper
v.; - kasten m. pakkist v.;-kraecht in. pak
(Zeewo.) trosdrager,pakknecht-knechtm.;
in.; -korb in. pakinand v.; - kosten mv.
kosten ra. inc. van inpakken; - kantel m.,

Pal

Palen, (halte, gepalt) bedr. ww.
doppen, penen, schillen.

Palerbse,

Paan.

Pam.

(-n) v. doperwt, groene

erwt v.

Pales, v., z.m. (Fabell.) Pales v., godin v • van de herders.
Palette, (-n) v. (Schild.) palet,
verfbordje o.; -nspilzen v. mv. (Man.)
gladde kant V.
Pa1i, (onb.) o., z. m. sanskrit o.,
heilige taal v. van Achter- Indië.

Palingenesie, v., z. m. wederaangroeiinr, vernieuwing v.
Palinodie, (-n) v. dichterlijke
herrnnel ► irig.

Palixanderholz, ( - es) o., z. m.

paliNsand+-rhourt o.

Palladium, (-s, mv. Palladien) o.,
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Pampelblume, (-n) v. paardenpalmlijster v.; -garten m. tuin m. van
paimboomen; -haan m., Z. -wald; -kranz bloem v., papenkrnid o., leeuwentand m.
Pampeln, (poanpelte, gepanipell)
in. palmkrans, krans m. van palml laderen; -Teich bijv. nw. rijk aan palmboo- ^ bedr. ww., Z. banimeln.
Pompen, (pampte, gepampt)o.ww.,
men; -wald m. palmbosch o.
Palm - esel, ( esels, mv. esel) m. in. h., Z. schlanipampen.
Pamurschel, Pamockel, (-s)
(Katll.) paaschezel, op rolletjes geplaatste houten ezel m., die op Palmpaschen m., z. m. stokvisch m. en v.
Pan, (-s) m., z. m. (Fabelt.) Pan,
het beeld van Christus draagt.
Palmestri_e, v., z. m. waarzegge- herdersgod in.
rij V. uit (le lijnen der hand.
Panae@Q, (-n) v. algemeen geneesPalme,tte, (-n) v. op palmbladen middel o.
Panathenaen, o. mv., Z. Pallasgelijkend znilversiersel, palmet o.
Palni - frucht, - `rechte) v .vruch t [es/c.
Pancarte, (-n) v, bewijs o., ver V. van den palmboom, Indische noot v.:
-qehorn o. breed hertegewei o. met korte klaring v. omtrent de echtheid der repunten; -geuwëcllse o. mv. (Pl.) palmge- ligitiën.
-

-

(

wassen o. mv.;

-graupe V. nier; o. van

Paneratiast, ( en, mv. - en) m.
-

uien palmboorn,sago v.;-hirn o., Z.-mark; vuiQtverhter en worstelaar m.
PandamQnium, (-niunnis, mv.
Pallas, v., Z. m. (Fabell.) Pallas, - honig in. eerste hijenhoni(n)g rit.; -hut
Minerva, godin v. der wijsheid; -bild
rit. hoed m. in den voren van palmblade- -nie) o. pantheon o., afgodstempel m.;
2. duivelrijk o.
beeld o. v:in Palias; (fig.) pallailiuw, be-' ren.
schermend voorwerp o.; -[esle o. mv.
Palmist, (-en., mv. -en) m., Z. PtndQkten, v . mv.(Ger.)ile groote
verzameling v. der Bomeinsche recht
volksfee sten n. mv. ter eere van Minerva. Pulmeichltornchen.
orde-sprakenoltvJuisn
Pa1lasch , (-es, mv. -e) m. pallas Palm - káfer, ( Iers, mv. [er) m.
m., langs kures`íerszwaard o.
palmkever m.; -këse m. ingelegde jonge gebracht, Iigesten, pandecten v. mv.
Paslast, (-(e)s, rnv. Palldste) in., bladeren o. rnv. van den dadelpalm; Pandpre, (-n) V. (Muz.) pandoer Z. Pales!.
-kälzchen o. bloesemknopje o. van wil - citer v., iuiandelijn V.
Pa11batin.g, ( en) V. (Zeew.) pal- ,en, elzen, hazelaars &, katje o.; -kohl Pandar, (-ert,m v.-en)m.flongaarsch
beting V.
m. palmkool v.; -naark in. palmboom - voetso ► lulaat, panloer m.; (i k. bet.) opPa11e, (-n) V. (Zeew.) pal m., stuk u terg o.; -niehl o. sago v.; -nuss v. koko-- roerrnaker, volksmenner m.
hort o. om de spil te doen ophouden.
Panduren -klinge, (-n)v. krom noot, dallel v., Z. - frurlil; -rit o. palmPalliativ, ( - (e)s, rnv . -e) o. (Gen.) olie v.; -ralle v., Z. -eeiclah(irnchen; -ried me hartsvanger m.; -obersl in. kolonel
pijnstillend, verzachtend middel o.; -cur o. stengel in. van liet Indisch riet,rottinr m. der pandoeren.
V. verzachtende, lenigende behandeling v. ni.; - salt m., Z. - baumsa jt; - sect o., Z
Paneel, ( - (e)s, mv. - e)of —werk,
Pallisade, (-n) V. (Krijgses.) paal - Canariensect; -seife V. palmzeep v.;-sonn- (-(e)s, ,iv. -e) o . of Pantile, (-n) v.

Z. Pulluusbild (lig.).

-

-

-

-

werk o., paal, stormpaal in., l^ali^sade V.

lag m. Palmzondag m.; -slengel in. paneel, paneelwerk o.

Panegyricus, (onb. mv. Panegi(ilouwk.) Z. Pasmatte; -stock in. palmtak
sadirl) bedr. ww. door paalwerk of sta - m.; -tag m., Z. -sonning; -wald in., Z. ryce.}) ni. feestredenaar, lofredenaar m.

Pallisacliren, (pallisadirle, palli-

ketsels afsluiten, met storm- of schanspalen omgeven.
Pallisadirung, ( en) v., Z. pallisa^liren; (Vest.) oprichten o. van stormpalen; 2. Z. Pullisade.
Pallium., (-s, mv. Pallien) o. mantel, hieschopsinantel ni.

Panegyrisch , bijv. nw . - e Spiele,
Palnaenirald; -weide v. wilgeteer, boom pje
o.; -weihe v.(Kath.) palmwijding,wijding volks`I ►elen, volksleesten o. mv.
V. der palmtakken; - Mein ni. palwwijii
Panelle, v., Z. m. ruwe Antillische
m,., Z. -baumsa/'l; -u , oche v. Goede week suiker v.

pe) to. palklairip m.

Z. -stock.

-

v.; -niacin in., Z. -bohrer; -zeil V. tijd rn. Panier, (-(e)s, mv. -e) o. banjer,
waarin de palmhoornen uitbotten; -zuc vaan v,, standaard m., vaandel o.; - j'ilhk m. palmsuiker v.; -zuweig m. pal,n- rer vu. vaandeldrager, vaandrig m.; -herr
TPa111lamp,^ - klamp(e)s,mv. - klant- tar: m ; (Bouwk.) Z. Palmesse; (lath.) m. baanderheer m.; it. waardigheid v.
van baan^lerheer.

Palm, (-(e)s , nlv. -e) m., (gewoons.)' Palomantie, v., z. m. waar zeg gePa1me, (-n) v. pal in, palm Loom, palm- rij V. nit kleine stokjes of staafjes.

Panisbrief, (-(e)s, mv. -e) m.
prebende, verzorging V. van een leek in

tak m., %r -iletak in.; 2. knop m., oogje,

een klooster.

,

uitloopend knopje o.

Palmall e, (-n) v. maliebaan v.

Palmdrum, (-s) o., z. m. Palm-

Palijrapfel, (-ap(els,mv. -apfel)m.

platte kooktil ► pel m.

Palsken,

Panisch, bijv. en b. plotseling, pa-

(pa/akte, gepalsket)o.ww. n:sch; -e Furcht, panische schrik m.,

in het iv:ater plassen, ploeteren.

schrik m. zonder reden, blind alarm o.

Panjst, (-en, mv. -en) in. leek m.,
Polster, ( - s, nov . Pals/er) m. (Pl.)
Palm -baum, - baurn (e ) s, mv. pasboek v.; -quappe V. moespastinak v. .lie in een klooster den kost heeft.
-brume) m. p;+lDiuboom, palm m.; zahmer Paste, (-n) v. lap in., lor v., vod o. Pankert, ( - (e)s, mv. - e) m. bas-

zondag in.

(

--, kooi^lr'agende pal boom m.; —sa/'t
in. paliobrandewiju in.; -blalt o. palm-'
blad o.; -bohrer in. palrsiworm m.
Passe, (-n) v., Z. Pulmbauni; 2.
palmtak in., palmhlad o.; -3. hulst m.;
(Wijn:;.) oogje, knopje o., uitloopende
knop m.; 4. (Zee^v.) palma v., Oostindisch
vaartuig o.; 5. Z. Spanne.

Palmeichhörnchen, o. palm-

Palterig , bij v. n w. gelapt, vol bui - taar+l in.
Pankreas, ( - es) m., z. m.(Ontlk.)
pen, luimig, gescheurd.
Postrok, (-(e)s, mv. Paltrócke) m.i alvleescli o., alu'leezcliklier, buikspeekselklier, groote maagklier v.
regenmantel in., overjas v.
Pambioma, (-s, mv. -ta) o. alge -' Pannax - gummi, ( - s) o., m.
meen leveust,eginsel o.
gels gom v.; -kreet o., Z. Panacee.
Pambus, (onb.) m. Oostindische Panne, (-n) v. (Valk.) groote slagpennen V. mv. aan een valkevleugel; 2.
plat.viech, parr,bus ni.
Pamel, (-s) m., z. zn. brood o. uit Evan V.
Panner, (-s, mv. Panner) o., Z.Pafijn roggemeel.

rat v.
Paalmen, (palnzle, gepalmt) o. ww.,
Pámmeln, (pamnielte, gepammeli) nier; -herr m., Panierherr.
m. h. (Zeew.) palmen, hijschen.
Panorama, (-s, mv. -ta) o. algebedr. ww. (Volkst.) vertroetelen, ver
-wen. zicht o., asbeschouwing v., panorama o.
Palmen - bush, ( bucla(e)s, mv.
- busher) o. boek o. van palmbladeren; Pampe, (-n) v. deeg o., pap, dikke
Pans, Pansen, (Pansens, mv.Pa7i- distel v., Z. Slechpalnie; -drossel v. soep v.
sen) m., Z. Wansi.
-
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Pap.

fan.

Pap.

P&n(t)sch, (-es, mv. -c) m. of

Pantomime, (-n) v. gebarenspel Papabel, bijv. nw. verkiesbaar tot
pans.
(-n) v. pens v.. buik m.; o., pantomime v.
Pantomimen- spieler, Pan- Papage_i, (-(e)s, mv. -e) (Nat.
(gemeenz.) oude rok, sukkel m.; (fig.)
tomimiker, ( - kers,inv. -her Pan hist.) papegaai in.; 2. ekster v. uit clen
mengsel o.
Pan(t)sehen, (panlschle, gepanl- tomimist, (-en, mv. -en) m. geha- Elzas, Duitsche papegaai m.; 3. fiinnischer
-, diksnavel m.; A. Z. -Pasch; 5. (fig.)
schei) bcdr. ww. (gemeenz ) kloppen, renspeler, pantomimist m.
roeren, ploeteren; im Wasser -. ploete- Pantomimentaube, (-n) v.tui- babbelaar, naprater m.
melaar m. (eene duif).
Papagei - ammer, ( - n) v. bonte
ren.
Panster, (-s, mv.Pansier)m.(Mol.) Panton.limiseh, bijv. nw. tot het papegaai in.; - ananas ni. ananas V. met
molenrad, scheprad o. dat van onderen gebarenspel behoorende, pantomimisch;, groene bladeren op Ma rt:nique; -artig
- spielen, eene stomme rol vervullen.
bijv. nw. papegaaiachtig.
door het water gedreven wordt.
P%ntsehe,

),

Penster gatter,
-

(-

Iers, mv. -Ier)

o. schepradraam o.;--suule v. paal, steun
m., waarop het schepradraam rust; -gerinne V. loop m., goot v. voor het scheprad ; -kefte v. keten v. of ketting ni. om
den boom van liet scheprad te lichten;
-muhle v. door een scheprad in beweging
gebracht wordende molen m.; -rad o., Z.
Pansler; -uellev. schepradhoorn m.; -zeug
o. al wat tot het scheprad behoort.
PtLntalon, (-s, nov. -e) m. (Tooneelk.) potsenmaker, hansworst nn.; 2.
(Muz.) groot naar het klavier gelijkend
opstaand speeltuig, pantalon o.; 3. lange
broek v., pantalon v.
Panthejsmus, (onb.) m., z. m.
stelsel of geloof o. dat het heelal of de
wereld de godheid zelve is, pantheisme o.
Pantheist, ( en, mv. en) maanhanger ni. van tiet stelsel dat de wereld
of het heelal de godheid zelve is, pantheist in.
Pantheistisch , bijv. nw. op het
pantheisme betrekking hebbende, pan-

-

theïstisch.

PrIntheon, (-s, mv. -s)o. afgodentempel n:., pantheon o.

Panther, (-s, mv . -e) m. panterm.,
panterdier o., parder m.
-

Panth@re, (-n) V. (Vog.) vogel-

net o,

Panther - fe11, (-(e)s, mv. -e) o.,
-haat, (-haute) v, pautervel o.; -haulachal in. gespikkelde agaat m.; -kalze
V. tijgerkat v.; -slein in, kwartsjaspis m.;
-Ihier o., Z. Panther.

PantQffel , (-s, mv. -n) m. pantoffel v.; (,an vrouwern), pi► ntoffel v.,muil
v.; (fig., gemeenz.) unler dem - sf-hen,
osier de pantoffel staan, door de vrouw
beheerscht worden.
Pantoffel-baum,

(-batim(e)s,

mv. -bascule) m. kurkeik in.; -bluzne v.
pantnf-Ibinern V.
PantQfélchen, (verkl.) o. pantoffeltje, muiltje o.; (Pl.) vrouwenschoen
V., vrouwenschoentje n.

Panto ffel-eisen, (- eilens, mv.
- eisen) o. (Iloefsm.) hoefijzer o., dat an
binnen dikker is dan van buiten; -holt
o. knrkhont n.; (gemeenz.) — scha ininil

immer ober, de vrouw is (Ie baas; --bauni
in., Z. -bauni; -machcr m. pantoffelmaker m.; -ncu.+chel V. pantod!- (schelp v.
PantQffeln . (panlolfvl!c, gepantofjelt) f,rrlr.ww. SafJran -, niet ecu kurkenhal ++r.1% . en .
PantQf el - regiment,( - (e)s,mv.
-er) o. pntoffelregecriug v.; -steigbugeel
ui. pantoffel-stijgbeugel m.; -slcín ni.

í,antullëlsteen w.; -wurm u1. kurkwvorm rn.

Pantsch, ( - es, mv. - e) m.,Z.Pansch.^

Panurgie,

Papegeichen, of Papchen,

v., z. m. arglist, arglis-' (verkl.) o. kleine of jonge papegaai m.
tigheid, doortraptheid v.
Papageien, (papageile,gepapageit)
Panurgisch, bijv. nw. arglistig, 0. WW. onverstanrlig babbelen, napraten.
doortrapt, tot alles in staat.

Panzen,

Papageien-bauer,

(-

haver s, mv.

(-s, mv. Panzen) m. eerste -baiter) o. papegaaisk©oi v.; -stock m.
maag v. van herkauwende dieren,Z.Bla!-' (Zeew.) papegaailat V.
termagen; (Scherts.) pens v., lichaam o. Papagei-ente, (-n) v., Z. -lancher; - reder v. papegaaieveder v.; (Pl,)
Penzen-feger, -klopfer,
-schutter, m. (Volkst.) hij, die Tenn. driekleurige amarant v.; -Fisch m. papeterdeeg de waarheid zegt.
gaaicisch m.; 2. lipvisch ni.; -grin o. en
Panzer, (-s, mv. Panzer) ru., Z. bijl. nes. papegaaiegroen o.; -kraut o., Z.
Pauzen; 2. pantser of panser, harnas o., -Feder (PI.); -nailer v. bundeltje o. bloemaliënkolder nl.
men, welker stengels van een punt uit
santen m. papegaaienzaad o.;-gan;
Panzerarmel, (-mels, mv. -mel)
pantsermonw v.
-schnabel in. papegaaiesnavel ni.; (Nat.
P^nzerehen, (verkl.) n. wapen -'! Inst.) ( ► oorschelpdier o.; it. zeesnip v.
rok m., pantserhemd o.,maliërkolder m.;'' (een visch); -laube V. papegaaicluif, wilde
(van kreeften), schaal v.; (van marine-', duif v. vin Sint.-Thomas; -laucher m.
ten), ijzeren beslag o.
papegaaiduiker m.; -zceibchen o. wijfjes Panzerfegen, (panzer fegtc, ge- l1apegaai m.
panzer/egt) bedr. « w. Kochgeschirre -,I Papa:gQno$ote, ( - n) v. pansfluit,
schuren met een stuk maliënkolder; (fig,) herclersfluit, papagenofluit v.
jent. -, terdeeg de waarheid zeggen, doorPapal, bijv. uw. pauselijk, van den
halen, den mantel vegen.
paus, den paus betreffende.
Panzer-feger, (-gers, mv. -ger) Papa,ye, (-n) v. (1'l.) Amerikaan
m. panserveger rn.; - fisch in. schildvisch
meloen m.
-sche
m.; 2. koffervisch in.; -fleck m. stuk o.
Papelhans of PLiperhans,
maliënkolder; - geschroeide o. ijzeren pan- (-es, mv. -c) m. (gemeenz.) babbelaar,
ser o.; -haten m. gevorkte knorhaan ni.; praatvaar tn.
-handschzuh m. ijzeren handschoen in.; Papelig, ( -er, -st) bije. nw. bab- hemdshen o., Z. l'ánzerchen; -hemd(e) o. belachtig, Praatziek; 2. streelend,vleiend,
panserhemd o.; -hose v. broek v. van ma- vertroeteld, verwend.
liënkolder; -kelte v. F►ansermaliën V. mv.;
P %pel -liese, - gritte, - muhit. kinketting m.; -klinge v. lange stoot- me, (-n) v. (Volkst.)babhelaarster, babe g en m.; -lehen o. panserleen o.; -lehen- belkous V.
truge r in. r►auserleenman m.; -niasche v.,
Ppe1n, (papelle, gepapel!) beds.
Z. -ringlein.
ww. stamelen, stotterern; 2. babbelen,
Punzern, (panzerle, gepanzert ) praten, napraten; 3. Z. licbkosen.
bedr. ww. pansereh, een harnas of ranPgpenaht, (-na/Ic) v. (Zeew.)
ei' aandoen; sine gepanzerle Fregalle, platte naad m.
yen gepanserd fregat; (Jacht«'.) einen
Papen-blume, v., -kraut, o.,
Nand-, een net om liet lijf doen; 2. wed. Z. Pfaflcnblunie (S .
Ww. sick -, een panser aandoen; (fig.)
Paperlapap ! tussch. och kom!,
:ich verdedigentegen.
paípperlal,ap!,..gekke praat!
Panzer-rad , (-rad(e)s,mv.- roder) Papern, (paperte, gepaperl) bedr.
)., Z. Pakster; -ruiter m. kurassier, ge- ww., Z. papeln (?).
►anserde ruiterm.; - renner in., Z. -klinge;
Papier, (-(e)s, mv. -e) o. papier
•riiiglein o. malie v.; -rock m. hanserrok o.; ( Scherts.) snippers V. mv.; eis Buch -,
n.; -schur.z m., -schurze v. matiënvoor- een boek papier; 2. -e, brieven m. mv .,
^choot o.; -slecher in. rapier o.; -!hier o., schriften o. mv.; elw. zu - bringen. op het
!. Grlrtelllcier; 2. Schuppentlrier; -wels papier brengen, neerschrijven; 3. (Hand.)
U. harnasman, gepanserde wentelaar in. Z. -geld; 4. helmvormige porseleinslak
'een Amerikaansclre visch); -zeug o., Z. v.; (Spr.) das - !card nicht rolh, papier
unster eng.
is geduldig.
Paolo, (-s, nay. Paoli) m. paolo m.,
Papier—adel, (-s) m., z. m. adeldmn in. door brieven, brievenadel m.;
taliaansehe munt v. = 21 ceat.
Pa4nie, (-n) v. (Pl.) pinkster- -arlig bijv. nw. papier achtig; -baunr
^loem, pioene V.
M. papierboom m.; 2. witte populier m.;
Papa, (-s, mv. -s) nl. papa, va- 3. papyrusplant v.; -beinchen o., Z. -knorhen; -beschwerer in . brievendekker m.;
ier ui.
-

-

-

)
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- betitel m., Z. -sack; -birke v. papierge- -er Topf, sterke met schroeven gesloten wilg(eboom) m.; schwarze —, zwarte
popvlier m.
vende berk(eboorn) ni.; -blaft o. luaul o. konkketel, papiniaanschepot ni.
papier; -blame v. grot ► te irmmnrtelle v.; 2.
Papist, (-en, mv. -en) m. pan ge -Pappen, bijv . en b. van bordpapier,
pal ► ierl^loem v.; 3. milde amberbloem v.; zinde, papist, ioomsche, roornscbgeziu- karto ► nrren.
Poppen, (pappie, gepappt) bedr.
-bogen m. vel o. papier; -brei m., Z. de ni .
Papisterei, v., z. m. (Sehelrlw.) ww. ern Kind - , pap geven, niet pap of
- masse
Papierehen, (verkl.) o. papier - drijven o. der pausgezinden v., Z. Pdpst - brij voeden; 1I. o. ww., m. h. pop sten;
2. plakken, niet stiifscrl plakken: 3. in
lerri.
tje o.
Papier -dicke, (-n) v. dikte v. Papistisch , bijl . nw. pauselijk. karton werken; 4. (Zeew.) ein Schi ff -,
Papoeasarie, v., Z. r». pauselijke ti-ren: it. de ruimte tusschen .le sr heeps van het papier; -Brucker m. maker m .
bekleedsels niet teer en koehaar aan van gernarber d papier; - dünn bijv. nw. macht V. over wereldlijke vorsten.
zoo dun als papier; - dole v. peperhuisje,
Papolatrie, v., z. m. overdreven vollen.
verheerlijking v. an den paus, eergo -Pappen - deekel ,(-Fels mv. - hel)
papieren zakje o.
m. karton, bo ► rrlpapier o.: 2. kar tonne n
Papieren, bijv. nw. papieren, van ding v. van ► len paus.
papier.
Papp, (-(e)s, nrv. -e) m. (Zeew.)Z. Iekse# o.; —nranccr in. karton erker m.;
-form v. (Kart.) kartonvorrn iii.: —bre?t
Papierer, (-s, mv. Papierer)m. pa- Pappe.
pirrtnaker, pal ► ierfabriekant., papierhan -Fpp - arbeit , (-en) v. kartonwerk o. l^iarrk v. om karton te snijIeu;-rï'nmer
o.; 2. vary karton vervaardigd voorwerp m. kartouverkool^er m.; - he igier tri .(V^ ► I kdelaar in.
Papier - fabriek , (-en) v. papier- o.; -arbeiter m. kartonwerker rn.; -baad st.) nachtwerker, ruimer m.; --- stiel m.,
fabriek v.; 2. Z. -mithle; -fabrikant m., m. kartonnen banal in.; 2. in karton ge- Z. Pappelstiel; -leina m. kartonlijm, karZ. Papierer; .fe nder o. gep rikt papieren l^onikkn boek n.; - bogen m. vel n. karton; tonwerker:Iijnr v.; -wacher m. karton.
raam o.; -%orm v. papiervorrn, vorm m., 2. karton o.; -breit o. plank V. om te werker m.; --u'espe v. (i`at. bist.) wesp
wier nest gelijkt naar eene bordpa pie.
gedaante v. van een blad papier,2.schep- plakken.V.
vorm n,.; - formcr,draht m. draal m. der
Pappe, (.n.) v. (om te eten), pap, ren (loos; - presse v . kartonpers v.; - .stiel
paptervornien; -geld o. (Hanel.) papieren brij v.: 2. (Boekb.) lijm. stijfsel, pap v.; m. (fi:., gen ► eenz.) Z. Pupl^elalrcl; -leig
geld, papier o., bankbiljet,muntbiljet o.: (Zrrew.) scheepssfneer o., harpuis o.; das m., Z. Papiermasse.
-gras o., Z. - slamie; - handel m. papier- S'c hif mit - schmieren, Z. pappen; 3. kar-Pappieht, bijv. en b. als pap, als
handel, papierwinkel m.; -handler m tin, kaartenpapier o.; in - binden, in moes, als brij.
Pappig, hijv. en b. pappig,brijachpapierhandelaar, papierverkooper m.; karton linden, kartouneeren.
- handlong V. papierwinkel m.,papierria -Pppe1, ( - n) v. pnpulierm.;2.anie- tig. no ► ddertg, vol slijk.
gazijn o.; 2. Z. - handel ; - hauhe v. papte - rik ar,rsche - , Amerik aansclie ► Iruive l ►o►► m Papp - kasten, m., -kästehen,
rep. routs v.; -haiu.sle n o. peperhuisje n.: tn.; 3. m,ilve, maluwe v.; 4. heemst v., o., - schachtel, v., 1 ►orilpapierendoos
- hóhe v. (I)rnkk.) letterhoogte v.: - kit/e r kaasjeskr ► ri ► I o.; 5. gelbe -, Indische ma- v., kartonnen doosje o.; -werko.,Z. -arm. papiersnot v.; -knnchfn in. (Ontlk.) ruwe v.: Fi. lioé r1 ►lail o. beul.
Papst, (-es, mv. Pipste) m. pares m.,
plat oogbeen n.; -ki am, - kramer m., Z.
Pappel -a11ee, (-n) v., Z. -gang
- handel, -handler; -laden m., Z. -hand- -arliq bijv. nog'. 1► opulierachtig;(Pl.) ma- opperhould o. der B. K. Kerk, H. Vader
lung; - laterne V. papieren lantaren, slons luw eaclltig ; -auge o., Z. -knnsl,e; -bath ni.; 2. kteina rivierbaars m.; 3. -of -baum
v.; -laas v.papierluis,boekenluis v.; -luns- in. beek v. wier oevers met populieren m.. Z. -u t idr'.
pen ni. mv. lompen v. mv., waarvan pa- beplant is; -baum m., Z. Papl^el; -bialt P^pstkrone, (-n) v. paai elijke
pier gemaakt wordt; -coacher; - muller l►opulierblar1 o.; -blame v. rr ► alnwe, mal- kroon, ► Irieiluhbele kroon, tiaar v.; (L)elfm. papiermaker, papierfabriekant, pa - we v.; - hlulhe v. p+ ► I ► ulierl ►loesern m.; st.) bisschopsmuts' v. (eene schelp).
pieraiolenaar m.; -mrkler m. (Hand.) -bock m. pnpulierbok.je o.; -gang na. aan I'apstler, (-s. env. Papal/er) m.
.

,

-
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wisselagent m., effectenmakelaar in.: v. van populieren; -garlen m. riet piptr- aanhanger ni. van den paus, Hoornsch-rnas: o. ( ►aptertnaat v.; (Pruiken.) maat lieren (beplante tuin ni.; -holy o. popu- katholiek m.; (i. k. bet.) uitrawonv. van papier; -rna.^se V. papierstof, pa- livrlrout o.; -inset V. niet populieren be- taan in.
pierpap v.; 2. papier mach é o.; -maul- I ► lant eiland o.: -Lase nu. poputierzaad o.;
Papstlereí, v., z. m. drijven, woebeerbaum m., Z. -baum; -maulbeere v. -knosl ►e v. populierknop ni.; -dolij in. jo- len o . der pa ►rs gezin ►len; it. vergoding V.
papiermoerbezie v.;- mergel rn. zeer rluune i entnaluive v.; -kraut o. kaasjeskruid o.; van glen pans of Ier parsen.
mergel v.; -miihle V. papierunolen in.: -laus v. populierluis v.; -molte v. popu -Papstleriseh, bijv. nw. pausge-

-mfiller m., Z. -masher; -miilze V. pal► ie- liesmot v.zint, paal,•cl► .
ren mots v.; -öl o. papierolie v.; - plan
Pappeln, bijv. en b. van populier- P.3pstlieh, bijv. nw. pauselijk, den
paus toebehoorend, van den paus uitze v. papier gevende plant v.; 2.Z.- schelf; hout gemaakt .
-einde v. papiergevende bast in.; -nolle P.,ppeln, (pappelte.gepappelt)bedr . gaande; -e lVürde, patrs-elijke waardig heiti; Seine -e lic,iliyheit, Zijne Heiligheid
v. rol v. papier; -sche(e)re v. papierschaar vw. pap eten, brij eten; 2. Z. papelu.
v.; -schirm in. papieren oogscherm o.; Pappel -nager, ( -pers, cnv. -ger) (le Paus; das -e Geheet, Pauselijke Staat,
-schnaierer m., Z. -verierber; -schnitzel, m. populierworm in.: -rryrnphe v., Z. -vo- Kerkelijke Staat m.
-span m. papiersnipper v.; - speculant n). gel; - öl o. populierolie v.; - p ;lanzung v
Papst -monat , ( - (e)s, mv. - e) rn.
papierspeculant m.; - stampel m. papier- populierplantsoen o.; -reihe v. rij v. van maand v. van onderwerping, afzondering;
stempel nr.; -stampte v. papierstamper populieren; -reis o. populiertakje o.:-rose 2. maaiai v., waarin de paus de leersen
m.; -slaude v. of - schilt o. papierplant, v. maluweroos v.; 2. stokroos v.; 3, val- uitgaf; -mütze v., Z. -krone; -recht o.
-

.

papyrusplant v.; - tapete V . papieren be- sche of gele rnaluwe v.; -salbe v. pope- pauselijk recht o.; -text m. (Ur ►rkk.)
hangsel o.; -leig in., Z. -masse; -foppish Iierialf v.; -summt m., Z. -rose (3); klein romein o.; -shunt o. pausilom,1 ►ausm., Z. - tapete; -torf m. papiergevende -schwa rmer m. populiervlinder m.; -sec schap o., pauselijke waardigheid v., I,onturf v.; - umlauf m omloop m. van pa- in. met populieren omringd meer o.; tilcaat o.; (Scherts.) pausgezindheid v.;
pieren geld; - valuta V. (Hand.) waarde - stautic v., Z. Schlingbaum; -stein m. der sick des —s annimml, pausgezinde
V. van papieren geld; -verderberm. klad- schriksteen m., atlaserts. o.; -stiel m. m.; -vogel in. Mexicaansche vlasvink in.;
der, papierbederver, papierverknoeier in.; rotting m. met een knop; (fig.) nietig- -wahl v. verkiezing v. van een paus; 2.
-waare V. papierwaar, schrijfbehoefte v.; heii1, beuzeling v., bagatel o.; - feitje m. plaats, vergadering v. waarin een paus
-warst v.(w. i. gebr.)worst v.,beulina m. met populieren ornringde vijver in.; -vogel gekozen wordt,conclave n.; - weide, -wiede
PapillQtte, (-n) o. papillot V., rn. populiervlinder m.; -u-ald ni., -wáld- v. troskerseboom m.; 2. meelboom, witte
then o. populierbosch(je) o.; -weg m., wijngaar d nu.; -w rde v. pauselijke waar haarrolletje o.
Papiniseh, bijv .nw. papiniaansch; Z. -gang; -weide v., weisze —, witte digheid v., pontificaat o.
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Papusmuschel, (-n) v. tulpniossel V.

Parabase, (-n) V. (in het Griek
blijspel), aanspraak v. van het koor-sche

ParagQn, (-(e)s, mv. -c) o. toets lira) bedr.ww.in kleine deelen vercieelenvergelijking v.; (Drukk.) para -stenm.,
Parchgnt, &, Z. Barchent.
-gonletrV.
Pard, (-en, mv. -en) m., Z. PanParagraph, -en, mv. -en) m. ther.
(

kleine afdeeliug v. van een hoofdstuk &,
Pardáuz, PardQQz, PardUz !
Parabel, (-n) v. gelijkenis, parabel,' paragraaf v.; 2. teeleen o. ter aanduiding tussch. paf!, bons!, daar lag hij &, pardoes!
allegorie, zinnebeeldige voorstelling v.; van zulk eerie afdeeling.
Parallaktisch, bijv. en b. (Ster- Pardel, (-s, mv. Pardel) m., Z.
(Meetk.) parabool V.
Parabolisch, bijv. nw. tot de pa- reuk.) het vergezicht betreffend, paral- Panther; 2. Z. Lirachvogel (3); -kalze v.
tijgerkat v., serval in.
rabel of gelijkenis hehoorende, parabo- factisch.
Parallel, bijv. en b. evenwijdig. Parder, ( - s, mv . Parder) m., Z.
lisch; -er Keqel, parabolische kegel m.
Pant/ier; -vogel m. goudgele pluvier v.
Parabolisiren, (parabolisirle, pa- parallel.
Pardon, (-s) in., z. m. vergiffenis,
robolisirl) o. ww., m. h. in vergelijkingen Para1181e, ( - n) v., Z. Parallellinie;
-nzieher in. werktuig o. om evenwijdige vergeving, verontschuldiging v., pardon
spreken, parabels gebruiken.
o.; jenzn. - geben, vergiffenis schenken;
Parade, (-n) v.pronk m.,staatsie v., lijnen te trekken, rastraal in.
Parallelepiped, ( - (e)s, mv. - e) -brief m. genailebrief m.
optocht m.,monstering, parade v.; au/'die
- gehen,naar de paraile gaan; (Schermk.) o. (Meetk.) langwerpige teerling m., balk Pard .ne, ( - n) v. (Zeew.) parparade, afwering v. van den stoot; (fig.) m., parallelopi pedum o.; -kreis ni. even- doen v.
Parentalien, o. m. lijkmaal, doomit etui. - machen, pronken, ophef ma- wijdige sfeer v.; -lineal o., Z. Parallelend enof er o.
ken van; jem. in die - fahren,iem. tegen :ielrer; -linie v. evenwijdige lijn v.
Parallelogramm,( - (e)s, mv. - e) Parenthese, (-n) v. inlassching,
-werkn.
Parade —bett, (-(e)s, mv. -e) o. o. (Meetk.) viezijdig vlak o., door twee tusselienvoegiug, inschuiving v., tusparadebed, pronkbed o.; -p%erd o. para - paar evenwijdige zijden ingesloten, lang schenvoegsel o.; 2. tusschenstellingsteevierkant, parallelogram o.
-werpig ken o,
depaard, staatsiepaard o.; -platz m. paParallel — stange, ( - n) v. even- Parforce - hond ,(- (e)s,mv.-e) m.
radeplaats v.; -sch.ritt m. gewone pas,
gewone tred m.; -zirnrner o. staatsieka - wij^lige staaf v.; -strahl in. evenwijdige jachthond, brak in.; -jagd v. lange jacht,
straal m.; - zin el ni. evenredigheidspas- drijfjacht v.; - jager in. hertenjager m.,
mer v.
jager m. op groot wild; -peitsche v. jaParadies, (-es, mv. -e) o. (H. S.) ser, proportiepasser rn.
Paralogismus, (onb., nov . Para- gerszwece f. v.
paradijs, Eden o., lusthof m.; (fig.) lustParfum, (-(e)s, mv. -e) o. reuk hof m., paradijs o., heerlijke landstreek logismen) nl. valsche sluitrede, verkeerde
water, reukwerk o., geur m.
v., verblijf o. der gelukzaligen, Hemel m.; gevolgtrekking, paralogisme o.
Paralysiren, (paralysirle, paraly- Parfi miren, (par[iimirte, par/li2. (Fabell.) Elyzeesche velden o. mv.
nun) beds. vvn'. welriekend of geurig
Paradies.ammer, (-n) v. para - siri) bedr. ww. verlammen.
Partilysis, (onb.) v. verlamming v. maken, een liefelijken geur geven, pardijsweeunje o.; -optel ni paradijsappel
Paralytisch, bijv. nw. verlamd, fumeeren.
m.; 2. adamsappel m.; —baum, -baum
Parfumirer, ( - s, mv. Par fumnirer)
m. paradijsappelboom m., s il(le olijfboom lain.
Paramorphium, (-s) o., z. m. in. reu kwerkinaker, reukwerkverkooper,
m. uit Bohemen; -bewohner in. paradijsbewoner m.; -birne v. glanspeer, ijspeer (Scheik.) paramorphine o., opiumzelf- parfurneur in.
Pari, (orrh.) o. (Hand.) pari o., gev.; -/eige V. adamsvijg v.; 2. —, --baum standigheid V.
Paranaphtalin, ( - s) o., z. in. lijk o.; al -, pari, gelijk op, zonder kor
m. adamsvijgeboom rn.; -fisch m. vinger
zonder opgeld; al - steken, a pari-trug,
-garlen rrr. lusthof, lusttuin'
-vischn.; pa:auaphthaline V.
Paraph, (-en, mv. -esa) ni. naara- staan; 2. Z. Weste.
m., Z. Paradies; -heher m., Z. - vogel;
-hol.- o. alooëhout o.; --essenz v. aftreksel teekening v. met enkele letters, penne-' Paria, (-s, mv. -s) m. een uit de
trek in., paraaf v.
onderste, meest verachte kaste der Hino. van aloëhout.
Paradiesisch, bijv. nw. van tiet Paraphernalgut, (-gut(e)s, mv. do's, paria UI.
Pariren, (parirte, parirt) bedr. ww.
paradijs, paradijsachtig; -e Legend, heer - giller) o. (Ger.) eigen of bijzonder goed
verrukkelijk, bekoorlijk.
-lijk, !o. der vrouw, buiten - huwelijksgoed o. (Scherink.) afweren, pareeren; 11. o. ww.,
Paradies — korn, - korn(e)s, mv. Paraphernalien, o. mv . buiten - nr. h. ( í110 1.) opschikken, opsieren,to uien;
2. (gerneenz.) volgen, gehoorzamen; 3.
-körner) o. peperachtige kruiderij, kleine huwelijksgoederen o. mv.
Paraphiren, (par aphirle, para (gemeenz.) wedden.
kardarnon v.; -merle v. paradijsmerel v.;
bedr. Ww. riet zijne hand- of-phirt)
Parirstange, ( - ii) v. (Zwaardv.)
-papagei m. paradijspapegaai m.; -racker
pareerstang V.
rn., Z. -vogel (2); -schmetierling m. pa- naamteekening vo^.rzien, parafeeren.
radijsvlinder m.; -vogel m. paradijsvogel Paraphrase, ( - n) v. uitgebreide, Parjsapfel, (-ap fels, mv. -d p%1)
m.; 2. goldner —, blauwe kraai v.; 3. verklarende omschrijving, uitbreiding, rn. kolokvvintappel in.
^verklarenile overzetting v.
Pariser - biroe, (-n) v. suikerpeer
ijsvogel, duikerkoning in.
Paradigma, (-s, rnv. - ta) o . voor ^ Paraphrasiren, (par aphrasirle, v.; Mais o. Parijsch -blauw o.
-beldo. paraphrasirt) bedr. ww. omschrijven, . Parisienne, ( - n) v . kleine Latijn
drukletter v.; 2. oproerlied o.
-sche
Paradiren, (paradirte, paradirt) o. verklarend uitbreiden, vergrooten, overParis—kraut, (-hraut(e)s, fnv.
ww., m. h. (Krijgsw.) parade houden; drijven.
Paraschen, v. rnv. afdeelingen v. -krduler) o. pariskruid o.; -vogel m. Ca(hg.) pronker, pralen, prijken.
nedasche dikbek in.
Paradox, bijv. nw. tegenstrijdig,' xnvr. der Mozaische boeken.
P irit t, v., z. in. gelijkheid, evenwonderlijk, vreemd, onwaarschijnlijk,' Parasit, (-en, mv. -en) ni. tafel
tafelbroer, klaplooper vu.; 2.-schuijner, h ei d v.; gelijkstelling v.
paradox.
Park, (-(e)s, mv. -e) rn. park, perk
Paradoxie, (-en) v.wonderspreuk,' lage vleier iii.
onwaarschijnlijke steiiing v.; 2. zucht v.' Parasitisch, bijv. uw. (Pl.) woe- o., lusttuin m., dierentuin rn., boschje,
artillerieperk o.; 2. proviaiidtrein, amtot het vreemde en in het oog vilende. keren i; -e P /lan ;e, woekerplant v.
Paragaren, (paragir ie, paraglit) Parat, bijv. nw. gereed, klaar; sick rnrinitietrein ill.
Parket, (-(e)s, rnv. -e) o., Z. Parbedr. ww, een lijftocht schenken; 2. door - machen, zich gereed maken.
quell.
Farce, (-n) v., Z. Parze.
het afstaan van land tot eene schikking
Pareelle, (-n) V. deeltje, klein stuk Parlament, (-(e)s, inv. -e) o.pargeraken.
lement, hooger- en lagerhuis o., de eerste
Paragium, (-s, rnv. Par ayien ) o. o. van een geheel.
Parcell ren, (parcellirte, parcel- en tweede kamer v.
niedereclrt o. op een leen.
tot de toeschouwers.
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Parlament *ar, (-(e)s, mv. -e) m. o., afdeeling v., troep m.; (Krijgsw.)eine kant m., zijde v.; -geld o. onkosten in.

feindliche - , partij, bende v., troep m.; mv. op de partij; -stosz m. (Bilj.) stoot
panti„, sekte, factie v.; - nehmen, er- m. waarmede men de partij uitmaakt.
Partiel, bijv . en b. gedeeltelijk, bij
parlement betreffend, op de eerste en greifen fur, de partij opnemen; sich za
eiher - schlagen, eene partij kiezers; jems. gedeelten.
tweede kamer betrekking hebbende.
Parlament^rschiff, ( - (e)s, mv. - hallen, von seiner - sein, iem. aanhan- Partikel, ( - n) v. (Spraakk.) rededeel, rededeeltje o.
-e) o. parlementairschip, schip o., dat gen, tot iems. aanhang behooren.
Partei - f threr , ( - rers, mv. ier) Partirer, ( - s, mv.Parlirer)rn.(Ger.)
afgezonden wordt om met den vijand te
m. hoofd o. eener partij, leider, aanvoer bedrieger, wetsontduiker, oplichter m.;
onderhandelen.
-derm.npartij;(.kbe)rad i 2. kleinhandelaar rn.; (Ber•gw.) ertssteParlamentiren, (parlamenlirle,
parlamenlirl) o. ww., m. h. (Krijgsw.) ris.; -gdnge r ni . partijganger, aanhanger Ier m .
Partirerei, ( - en) v. (Ger.) wetsonderhandelen, in onderhandeling treden. m.; -geist m. partijgeest ni., zucht v. om
Parlaments-advokat, -en,mv partij te kiezen; -geraoss in. partijgenoot ontduiking, bedriegerij, oplichterij v.;
-en) m. advocaat in. van het parlement; ni.; -hang Ili., Z. -yeist; -haupt o., Z. (Berges.) ertsdieverij v.
Partisan, (-(e)s, mv. -e) m. par-anhanger m. aanhanger ni. van het par- -ftihrer.
Parteiisch, bijv. nw. partijdig, tijgauger, partijgenoot, handlanger m.
lenient; -geseiz o. parlementsakte v.;-herr
Partisane, (-n) v. partizaan, perm. lid v. van- het parlement; -hans o., vooringenomen, met vooroordeelen betizaan m. (een hellebaard).
-hof in. parlementshuis o.; -hammer v. hept, eene partij toegedaan.
Parteilich, bijv. nw., Z.Iparleiisch;
Partite, (-n) v. deel, stuk o.; 2.
karper V. van het parlement; -ordnung v.,
Z. - geselt; -prásident m. president voor- -Iceit v. partijdigheid v., vooroordeel o., post, schuldpost m.; 3. kneep v., schelm streek rn.
zitter in. van liet parlement; -rath rn. vooringenomenheid v,
Parteilos, bijv. uw, onpartijdig, Partitenmacher, ( - chers, mv.
raadsheer w. bij het parlement; -register
o. register o. van het parlement; -saai m. niet vooringenomen; 2. onzijdig, neu- -eher) m. slimme bedrieger, oplichterm.
Partit .r, (-en) v. (Muz.) onder
zaal V. van liet parlement; -schluss in. traal.
Parteilosigkeit, v., z. m. onpar - ' elk. geplaatste stemmen v. mv. van een
parlementsbesluit o.; it. Z. -gesetz; -simuziekstuk, partituur v.; - spielen, let2u11g V. parlementszitting v.; -versamm- tijdigheid v.; 2. onzijdigheid v.
lunq V. vergadering v. van het parlement. Partei-mann, ( marin (e)s, env. zen o. van de partituur.
Parmerkáse, Parmesanká- -manner) in. partijman m., Z. -genoss; Part —kramer, ( - mers, mv. nier)
se, (-kc ses, fnv. - losse) m. parmezaan - -nelr.mer m. partijganger, aanhanger m.; rn. kleinhandelaar rn.; -krkmerei V. klein -such! V. partijwoede, partijzucht v.; handel m.
(kaas) V.
Parze, (-n) v. (Fabel!.) schikgoParnass, (-es) m., z. m. Parnas -siichlig bijv. nw. partijzuchtig
Parteisen, ( - sens, mv. sen) o. Z. din v.
ni., Z. Musenberg; 2. dichtkunst v.; -gras
Parlisane.
Parzen (sich), (parate, geparzt)
o., Z. Einblalt.
Parnassiden, v. mv . muzen,zang - Parte_iung, -ent) v., par tij, fac- wed. ww. eene hooge borst zetten.
Pasch, (-es, mv. -e) m. (Sp.) worp
tie, verdeeldheid o.; (kerk. Gesch.) ver
godinnen v. mv.
scheuring v.; 2.sekte,partij v.-delhi, m., gooi ni. van gelijke oogen.
Parochie, (-n) v. parochie v., Z.
Parteiwuth, v., z. m. partijwoede, Pascha, (-s, rnv. -s) o., Z. Os! erKirch.sprengc1.
fes!; 2. pacha,'I'urksche stadhouder m.
Parodie, (-n) V. keergedicht o.,' partijzuclit v.
Parten, (parleie,geparlel) bedr.ww. Pascheln, (pdschelte, gepaschclt)
parodie v.
Parodiren, (parodirle, parodirt) (w. i. gebr., gemeenz.) verdeelen,in doe- o. ww. spelend, beuzelend werken, treubedr. ww. een keerdicht rnaken,op kod- len of parten scheiden; 2. o. ww., in. h. zelen.
Paschen, (paschte, gepascht)o.ww.,
deel hebben; (genmecnz.) Z. zuieiclien;it.
dige wijze verdraaien, parodiëeren.
Parole, ( - n) v . (Krijgsw .) wacht - Z. helfen; 3. wed. ww. sich -, oneenig in. Ii. met dobbelsteenen gooien, dobbelen; 2. bedr. ww. Waaren in die Stadt -,
woord, consigne o.; 2. eerewoord, woord worden, verschil krijgen.
Parten, m. mv. procedeerende par- smokkelen, sluiken.
o. van eer.
Pargli, ( - s, mv. - s) o. (Sp.) ver - tijen, contracteerende partijen V. inv.;2. Paseher, (-s, mv.Pascher)m.sinokkelaar, sluiker rn.; 2. lage vleier, indrindubbeling v. van den inzet, paroli o.; ein doelen, aandeelen o. cur.
- biegen, (in ket pharospel),een vouwtje Parteublatt, ( - blall(e)s, mv. ger, intrigant in.
Paschhandel , ( - s) m.,z.m.sluiko. in de kaart maken ow bet paroli aan b/alter) o. rroote plataanboom m.
Parterre, ( - s, rnv. - s) o. (Tuinb.) handel m., smokkelen o., smokkelarij v.
te wijzen; (lig.) iem. een geestigen zet
Pasilati, Pasilogie, Pasituiribed, bloenibed, bloemperk o.; (Tooteruggeven.
phrasi, v., z. m . algemeen ver staanPargnien, o.mv.wijnlie dereu o .rriv. nmelk.) parterre o.; it gelijk vloers.
Paroxysmus, (onb.,^Y^v . Paroxys- Partite, ( - n) v., Partial - loos bare taal v.
o., -obligation, V. (Hand.) gedeelte
Paspol, ( - s, rnv. - e)m. smal boord men) ni. versterkte koortsaanval in.
Parquett, (-(e)s, mv. -e) o., o. van een lot, von eerie schuldbekente- sel, biesje o., smalle zoom m.
onderhandelaar, parlementair m.

Parlamer! tarisch, bijv. nw. het 3.
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.-fuszboden,

(-

bodens,rnv !Joden) in. nis.
.-

Participant, ( - en,
houten vloer m. van ingelegd werk; 2.
(Tooneelk.) voorplaats, afgesloten ruim- deelhebber, deelgenoot rn.

mv. - en) m.

Paspoliren, (paspolirle, paspolirt)

bedr. ww. van een smal boordsel of van
een biesje voorzien.

Pasquil, (-(e)s, mv. -e) o. paskwil o., bijtende kwinkslag m., stekende
quellirl) bedr. ww. riet ingelegd werk Partieip, (-(e)s,,isv. -en) of Par- platte boert, scherts v.; 2. schotschrift,
ticipium , (-s, car . Participien) o. smaadschrift o.; óffentltch angeschlagebedekken, inleggen.
nes -, plakkaat o.
Part , ( - (e)s, rnv. - e) m. (gemeenz ,) (Spraakk.) deelwoord o.
Particulier, (-s, mv. -e) ui. amb- Pasquillant, ( - en, mv. - en) m.
deel, aandeel o., part, deel o., portie v.;
paskwillenmaker ni.; 2. schotschrijver,
hal( -, haltjes!; ich f-i r reinen -, watmij teloos persoon, particulier rte.
Partie, (-n) v. partij, hoeveelheid schrijver rn. van schotschriften.
aangaat, voor mijn part; 2. partij v.;
Pasquilliren, (pasquillirte, pas(Wev.) inrichting v. van den weefstoel v.; in -git ltuu f eye, bij partijen; 2. (Sp.)
partij v., spel o., speelpartij v.; it. eine - quillirl) u. ww., in. h. schotschriften
voor gekeperd linnen.
Partagecontract, (-(e)s,rnv.-e) auf's Land machen, een uitstapjedoen;3. schrijven.
Pasquillisch, bijv. nw. eerroo(bij huwelijken), partij v., huwelijk o.;
m. (Hand.) deelingscontract o.
Partei, (-tr s) v. partij. hoeveelheid diesel Mudchen ist eine gale -, is eens vend, lasterend.
Pass, bijv. nw. (gerneenz.) pas,juist,
v.; eire - Waaren, hoeveelheid v.;`_).corps goede partij; 4. post, schuldpost m.; 5.
te V.

Parquettiren,

Participial, bijv. nw. (Spraarkk.)

(parqueltirrte, par- deelwoordelijk, als een deelwoord.
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Pas.

Pas.

goed passend, van pas; das Kleid ist -,
past goed; etw. - machen, Z. passen
(be^lr. ww.).
Pass, ( - es, mv. Passe)m.(gemeenz.)
pas m., schaal v., maat v.; das kommt
ihm wohl zu - of -e, dat komt hem juist
van pas; er ist irohl zu -, hij vaart wel,
bevindt zich wel; 2. (Zeew.) ein au/ seinen - geladenes Schi fi', wel hij zijn last., op
zijn pas geladen schip; (Rijk.) telgang,
pasgang m., Z. Passgang; 3. engte, bergengte, straat v., nauwe doorgang m.;(fig.)

goed staande; (van kleuren), hij elk. behnorend; (van een antwoord), gepast,
hehnorlijk, betamelijk, Z. passen.
Passer, (-s, mv. Passer) m. oppaser, bespieder m., hij die op de loer staat;
2Z. passer m.; 3. Z. Passtorm.
Pass - festung, ( en) v. vesting v.
die eene engte verdedigt; -form v. pasvorm tn.; -gang m. pasgang, telgang m.;
-gánger m. pasganger,teiganger m.; -glas
o. met eene schaal geteekend glas o.;
-hanf m. hennep m., die uit de braak
-

Passlich, (

-

er, - si)

bijv. en b., Z.

passend; -keil v. gepastheid, passend held,
betamelijkheid, geschiktheid, bruikbaar
-heidv.

P,sslieh , ( -er, -st) bijv. en b.(gemeena.) dragelijk, redelijk, vrij goed, tamelijk.

Pass-schreiber,(- bers, mv. -ber)
m. schrijver m. der paspoorten; - zettel
m. paspoort o., verlofbrief m.; (Hand.)
gelfit iljet o.
Passus, (onb.) m. stap m., gebeurtie o.; 2. plaats v. uit een boek.
doortocht, pas m., jem. den - verlagen, komt.
Passig, bijv. en b. (Kunstt.) gedre- Paste, (-n) v. (Past.) pastei v., geab.cehneiden, den pas afsnijden,den doorbak, deeg o.; 2. pleister v.; (Gray.) gipstocht beletten; 4. paspoort o., pas, ver ven, gesneden, uitgehold.
Passion, v. lijden o., marteling, afdlruk m. van een steen.
-lofhriem.
Pastel, (-s, mv. Pastel) m. (Pl.)
Passade, (-n) doortocht, doorgang kwelling v.; 2. hartstocht m., drift v.
Passioníren, (pa ssinnirle, passi wecile, weedeplant v.
m.; (Rijk.) Spaansche pas, hefslag m.
bedr. ww. vurig begeeren, harts--onir)
Pastell, ( - (e)s, mv. - e) m. teekenPassage, (-n) v. doortocht, doorkrijt, pastel o.
gang m., doorreis v., passage v.; ein tochtelijk beminnen, verzot zijn op.
Passionist, ( - en, mv. - en)m. pas- Pasteil- farbe, ( - n) v. pastelverf,
Pjerd -n machen lassen, den telgang laten gaan; 2. (Muz.) Z. Lavf; - inslru- ^ionist m., lid o. eener geestelijke broe- pastelkleer v.; -gerniilde o. pastelschilderij, pastelteekening. pastelschildering v.;
ment o. werktuig o. om (ten doorgang dercehap in Italië.
eener planeet & waar te nemen.
Passions — blume, ( - n) V. passie - - kuchen m., -kiigrlein o. weedekoekje,
Passagier, (-(e) s, mv. -e) mn. pas- bloem v.; -ouch o. geschiedenis v. der pastelkoekje o.; -maler m. panelschilder
sagier, reiziger m.: (Vog.) trekvogel m.: martelaren; -geschiehle V. lij(lensgeschie- m.; -malerei v., Z. - gemalde; -stift rn.
(gemeenz.) zwierbol, losbol m.; blinder ^lenis v.; -kreuz o. (Wap.) kruis o. niet l►astelst^ft v.
-, voor niet meereizende passagier; -spul tien dwarsbalk dicht bij den kop; -lied
Pasteln, (pnslelte, gepástelt) o.ww.
n. lijdenslied o.; -predigrr m. hij, die in dobbelen, Z. prisrlieln.
o. passagiersgoed o.
Passamt, ( amt(e)s, mv. ámter) ale Goede week preekt; -predigl v. lijdens- Pastenei, ( - en) v., Z. Pastinake .
Pastete, (-n)v.(verkl.Paslelchen o.)
o. kantoor o. waar degas moet geviseerd preek, predikatie v. over het lijden; it.
vastenpreek v.; -woche V. lijdensweek v.;^ pastei v., gebak o.; (fig.) die game -, de
worden.
g eheele boel, de geheele winkel of rom Passant, (-en, mv. -en) m. voor -zeii V. passietijd m.
Passirbar, bijv. nw. door te trek- wel. alles.
reiziger, wandelaar m.;-enzel--bijganer,
tel m. lijst m. der dc,ortrekkende rei ken, geschikt om doorgegaan te wor- Pastoten -backer, ( kers, mv.
-her) m. pasteihakker m.; --in, v. pas-zigers. ^len.
Passgtwind, (-(e)s, mv. -e) m. Passiren, (passirie, passirt) o. ww. teibakster v.; -bickerei v. pasteibakkerij
(van den tijd), voorbijgaan; durch eine v., pasteibakken o.; 2. Pasteibakkerij v.;
(Zeew .) passaatwind m.
-, doortrekken, doorgaan, door- (plaits); -band n., -becken o. pasteipan,
Pass-brief, (-(e)s, mv. -e) m.,
reizen; (fig.) für einen Betriiger -, door- taartepan v.; -boden m. onderste korst v.
Z. Poissirzellel; -bureau o., Z. -amt.
Passauerkunst, v., z. m. voor gaan, gehouden worden; eine Rechnung - van (le pastei; -bell o. pasteihakkers
kunst v. om zich onkwetsbaa -gewnd r ! lassen, goedkeuren; 2. gebeuren, voorval - Í rolpla ►ak v.; -broei 0. pasteikerst v.; 2.belen; was passirt .Neues ?, wat, voor nieuws •chnit v.; -deckel m. pasteideksel o.;
te maken.
-fleisch o. pasteivleesch o.; -foren v.t,► arPasse, (-n) v. pas m.; (Sp.) die -' is er?
Naben, passen, niet meespelen; (fig.) Passirgewicht, ( - (e)s, mv. - e) levorm m., taartepan v.; .•krant m, pasteikrans m.; - kriste v. Pasteikorst v,;
au! der - steken, op de loer staan, oppas - o., Z. Passir.tein.
sen, op den uitkijk staan; 2. (Mol.) vangt Passirlich, bijv. nw., Z. passlich. -model m., Z. -form; -o/'en m. pasteibak Passirstein, (-(e)s, mv.-e) (Goud - kersoven m.; -pfanne v., Z.- berken; -rand
v.; (Zeew.) draaibas m.
►n. pasteiran4l, t,► arterand m.; -taube V.
Passel, (-s, mv. Passel) m. leeren sm.) verefleningsgeivicht o.
Passirung, v. (van Bene rekening),; treksluif v.; 2. duivenpastei v.; -leig ni.
sok v., lompe schoen m.
pasteideeg, taartendeeg o.; -werk o.
Passelbeere, (-n) v. aalbes v. van goedkeuring v.
Passirzettel, (-iels, mv. -tel) m., pasteibakkerij v.; 2. pastei v., gebak, bande' Alpen; 2. Z. Iie, berisbeere.
ket o.
Passein, (passelle, gepasselt) o. ww. Z. Passzet l el.
Passiv, hijv . en b. lijdend, geduldig, Pastotlein, (verkl.) o. (Nat.hist.)
(gemeenz.) keuken klauwen, keukenlijdelijk; - handel m. passieve handel, in karnmossel v.
werk verrichten.
Passen, (passie, gepasst)o. ww., m. het buitenland gedane inkoopen m. mv. Pastiche, ( - n) v. namaaksel o.; it.
Passivisch, bijw. (Spraakk.) lij -' samenlapsel o.; -nmaler m. schilder in.,
h. (van kleederen), passen, goed zijn,
the anderer schilderijen namaakt.
goed zitten of staan; zusan men -, bij elk. demi, lijdelijk, in een lijdenden zin.
Passivitat, (-en) v. lijdelijkheid
Pastinak, ( en) v. of ( - (e)s, mv.
passen. voegen, behooren; these Anicvort
passi gut, is zeer gepast; das passi nicht v., lijdelijke toestand ni. j - e) m. (Pl.) pastinak v., witte peen V.
Passivschuld , (-en) v. schuld v.', Pastinal - flsch, ( - es, mv. - e) ui.
hierher, dat behoort hier niet; dies passi
stekelrug, pijlstaart in.; -hars o. panaxnicht au/ihn, dit is op hem niet toepas - die men te betalen heeft, passief o.
Passivum, (-s, mv. Passiva) o. gom v.; -laus V. pastinakluis v.
selijk; 2. (Sp.) passen, niet meespelen;3.
our jem., oaf eta'. -, passen, toeren; au( (Spraakk.) lijdende vorm m. van een l Prstnitz, (-es, mv. -e) -ling,
(-(e)s, mv. -e), P ,stock, (-(e)s, mv.
jems. Worse -, letten; II. hetir. ww. van werkwoord.
Passivwechselconto, ( - s) o., j Paslocke) m. mannetjes tiennep m.
pas maken, passen; einen Deckel au[ eiste
Pastor, (-s, mv. -en) m. herder,
Schachten -, passen; lit. wed. ww. sich z. m. wisselrekening v.
-, betamen, betamelijk zijn, voegen; das
Pas - kamroer, (-n) v. (Zeees.)' leeraar, predikant, pastoor m.;-loci,geespassi sich nicht, dat past niet, is niet achterlaadkamer v. van een draaibas; telijke m. van de plaats.
-kapte v. zeekaart V. om metingen te Í Pastoral, bijv. nw. herderlijk, lanpas; it. niet betamelijk.
Passend , bijv. en b. (van kleede- doen; 2. (Sp.) kaart v. om mede te pas- delijk; it. tot het leeraarsambt behoorend.
ren), passend, pas, groot genoeg, juist, sen; -bugel v. kaliber o.
-

-

-

-

Pat.

Pal,.

Pau.

955

Pastorale, (- n) v. herderszang m., kamer, ziekenzaal v.; (Krijgsw.) infir- Patr¢ne1n, (patrónelte,gepatronelt)
o. ww. (Volkst.) iem. naar den mond
herderslied o., idylle v.
merie v.
Pastoralklugheit, v., z. m. (van Patientin, nen) v. zieke, lijderes, praten, vleien.
Patronen- biichse,-n
een geestelijke), slag, takt m. om als her- patient v.
( V.
ap
der met zijne gemeente om te gaan.
Patres, m. mv. kerkvaders in. mv. troonkoker m.; -hiilce v. kardoespapier
Pastorat, (- (e) s, mv. -e) o. leer- Patriarch, en, mv. -en) m. aarts- o.; -macher m. patroonteekenaar m.;
aarsambt o„ pastorie v.
vader m.; (Kath.) opperste kerkvoogd, -papier o. kardoespapier o.; -stock m.
PastQrin, nen) v.pred i kantsvrouw patriarch m.; (fig.) eerbiedwaardige kardoesvorm m.; -lasche v. patroontasch
v.; -zeichner m., Z. -macher.
v.; it. herdersvrouw V.
grijsaard m.
Patate, (- n) v. meelachtige wor- Patriarchalisch, bijv. en b.aarts- Patrgnin, (-nen) V. beschermster,
beschermvrouw v.; (Kath.) beschermhei telkool in., patate v.; it. aardappel m.
vaderlijk, patriarchaal.
Patelin, (-, e)s, mv. -e) m. boze Patriarcha1kirehe, (- n) v. kerk lige, patrones V.
Patroneren, (patronirte, patronirt)
vos, schalk m.
V. waar een patriarch aan het hoofd staat.
Patelle, Patellmuschel, (- n) Patriarehat, (-( e)s, mv. -e) o. bedr. ww. Kattun -, met patronen druk aartsvaderschap o.; it. waard igheid v., ge- ken.
V. napslak v.
Patellit, en, mv. -en) m. ver -j bied o. van een opperpriester, van een Patronymisch, bijv. en b. naar
's vaders naam genoemd.
steende napslak v., patelliet m.
patriarch.
Patene, (- n) v. (Katte.) kelkscho -'i Patriarchenkreuz, (- es, mv.-e) Patsch! tussch. bof!, bons !,paf !,
teltje, lielkdeksel o., patene o.
o. patriarchaal of Lotharingisch kruis o. krak !, daar lag hij !; II. (-es, mv. -e) m.
Patent, e)s, mv. -e) o. konink- Patriarchisch, bijv. nw., Z. pa- slag, klap, klets m.; it. (gemeenz.) Z.
Patschhand.
lijke of vorstelijke brief m.; pdpstli- triarchalisch.
ches -, bul v.; 2. patent, brevet, octrooi
Patriciat, e)s) o., z. m., Z. Patschá.dern, (patscháderte, gepalschadert) o. ww. met stokjes spelen,
o.; -brief m. open brief m.; - trager m. Patrizial.
gepatenteerde, geoctrooieerde m.
Patrimonial, bijv. nw. tot het knibbelspel spelen.
Patentiren,patentisiren, (pa- ouderlijk erfdeel behoorend, vaderlijk, Patschchen of Pgtschchen,
tenli(si,)rle, palenl(is)iri) bedr. ww pa- aangeerfd; - gericht o. rechtbank voor erf (verkl.) o. (gemeenz.) handje o., kin-gul o. erfgoed, stamgoed o. -goedrn: derhand v.
t enteeren, nctrooieeren, een patent of een
octrooi verleenen.
PatriQt, en, mv. -en) m. vader- Patsche, (-n) v. hand, vlakke hand
Pater, (- s, mv. Pater) m. vader, land sgezinde, vaderlander, volksvriend,' v.; it. voet, schoen, vilten schoen m.;
(Leid. &) slaghontje o.; (Tuinti.) houten
geestelijke, monnik m.; 2. rozenkrans m.; patriot m.
-macher m. vervaardiger m. van rozen
PatriQtisch, hijv. en b. vader- schoffel v.; 2. plas m., modder v., slik
-kranse. landslievend, vaderlandsgezind, patrio- o.; (fig.) klem, ongelegenheid, moeielijkheid v.; er ist, sitzt in der -, hij zit
Paternoster, sters, mv. -sier) tisch.
o. Onze-Vader o., gebed o. des Heeren;2.
Patriotismus, (onb.) m. vader-' in deklem,hij is in verlegenheid;(Zoutz.)
(van de zoutpan), achtermand m.
rozenkrans m.
landsliefde v., patriotisme o.
(-

(-

(-

(-

(-(

(-(

(-

(-

PaternQster-baum, baum (e)s,
(-

Patrisiren, (palrisirte, patrisirt)

Patscheln,

(patsrhelte,gepalschelt)

n. ww., ni. S. klapperen, klappen; im
mv. -brume) m. paternosterboom m., o. ww. naar den vader aarden.
Egyptische acacia v.; -/ischband o.(Slot.)
Patristik, v., z. m. kennis V. der Kothe -, plassen; 2. bedr. ww. of pátscheln, streelen, liefkoozen met de hand
kram v., scharnier o.; -[órmig bijv. nw. kerkvaders.
(Wap.) paternosterkruisvormig; - handel
Patrize, (- n) v. (Drukk.) oorspron- Patsehen, (patschle, gepatscht) o.
ni. handel ni. in rozenkransen; -kraut o. kelijke stempel, in de natrijs geslagen ww., m. h. klappen, ploffen, plompen;
fallen, dass es platscht, dat het ploft,met
jobstraan v.; -kunst v. (Werkt.) pomp- stempel m.
werk o. met schepemmers; -macher m.,
Patrizier, (- s, mv. Patrizier) m. geraas neervallen;es regnet,dass es patscht,
Z. Patermacher; -u'aaren v. mv. paster- (r. Gesch.) adellijk burger, aanzienlijke, het regent dat het kletst, het plasregent;
l im Kothe -, Z. patscheln; 2. bedr. ww.
nosterwaren v. mv., rozenkransen m. mv.; patriciër m.
-werk o., Z. - kunst.
Patrizier- familie, (- n) v. adel - een Kind -, op de billen geven, slaan.
P,tsehen, (pátschte, gepátscht) o.
Pathe, (-n, mv. -n) in. peetoom, lijke familie, aanzienlijke familie, patripeter m., peettante, meter v.; (Kath.) cische familie v.; - geschlecht o. adellijk ww. roeien.
doopgetuige ni. en v., peter m., meter v.; geslacht, aanzienlijk geslacht, patricisch
Patsch-erpe, (-n) v. (Pl.) druif 2. (verkl. Päihchen o.) petekind o.
geslacht o.; -stand m., - wierde v. patri- of kerstrosseboom m.; 2. meelboom,
Pathen—brief, (- (e)s,mv. -e) m., ciaat o., waardigheid v., stand a► . van wilde wijngaard m.; -fusz m. platvoet,
Z. -zet lel; -eingebinde, -geld, - geschenk patriciër.
platte voet m.; (Nat. bist.) zwemvoet
o., - groschen, -p/'ennig in. peetgeschenk, PatrQlle, (-n) v. trompetkoord o. m.; - fuszig bijv. nw. met platte voeten;
doopgeschenk o.; - stelle v. peterschap, met kwasten; (Krijgsw.) patrouille, ron - 2. met zwernvoeten.
meterschap o.; bei einent Kinde -- ver de v.
Patsch-hand, (-hánde) v.,
een kind ten doop houden; - zettel-lren,
Patrolliren, (patrollirte, patrol- Patschhändchen,Patschlein,
liri) o. ww., m. h. patrouilleeren, de (verkl.) o. handje, tikje, klapje o.
m. doopceel v., doopbrief m.
PB,tschnass, bijv. nw. (geweenz.)
Pathetisch, bijv. en b. gevoelig, ronde doen.
roerend, treffend..
PatrQn, (-( e)s, mv. -e) m. patroon, doornat, door en door nat, kletsnat.
Patt, (-(e)s, mv. -e) m. (Schsaksp.)
Pathin, (-nen) V. peettante, me- beschermer, verdediger, meester, steun
m.; (Kath.) beschermheilige, patroon m.; pat, schaakpat 0.
ter v.
Pathologie, v., Z. rn. ziekteleer, (Zeees.) (van een schip), kapitein m.; Putte, (-n) v. klep v., klepje o. van
(fig., i. k. bet.) das ist mir een sauberer een zak, patte V.
ziektekennis, pathologie v.
Pattelesche, (-n) v. beefpopuPatholggiscb, bijv. en b. tot de -, dat is me een lieve jongen.
ziekteleer behooren'l, de kenteekenen
Patronat, - recht, (-(e)s, mv. lier m.
eener ziekte vertoonend, pathologisch. -e) o. patronaat o., bescherming v., recht
Patzig, ( -er, -st) bijv. en l). (gePathos, (onb.) m. aandoenlijke, o. van collatie; -p(arre V. pastorij v. welke meenz.) Z. trotzig, (rech; -keil v. ttotschzielroerende, harttreffende, gevoel o., na- het recht van collatie bezit of het recht heid v., hooghartigheid, onbeschaamd heid v.
heeft ons een geestelijke te benoemen.
druk m., hartstocht m.
Patient, en, mv. -en) m. zieke, PatrQne, (-n) v. patroon, staal, Pauke, (-n) v. (Muz.) keteltrom,
' model o.; (Krijgsw.) kardoes v.; (Art.) pauk v.; die -n schlagen, Z. pauken;
lijder, patient m.
(Ontlk.) gehoortrommel v.; (Uig.) Z.
Pati@ntenstube, (- n) v. zieken- patroon V.
(-
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Pace.

Ped.

Pee.

Paukenspiel; (Gen.) venerische -, vene- m. h. (Muz.) pauseeren, eene pauze marische liesbuil v.; (gemeenz.) schreierig ken, rusten, stil houden.
kind o.; (Spr.) der - em Loch niachen,
Pausi.rzeichen, (-chens, mv.
eerie zaak plotseling afbreken. .
-then) o., Z. Pausezerchen.
Pauken, (paukte, gepaukt) bedt. Pausten, (paustele, gepaustel) o.
ww. pauken, op de pauk slaan; 2. Z. ww. noesten, blazen, snuiven.
auspanhen; (lig.) jem. derb -, afrossen, Pauternickel, ( hels, mv. hel)
afranselen; 3. wed. ww. (Student.) sick -, Ui. pannekoek m.
duelteeren.
Pautkebeere, (-n) v. r oode of

steenkool v.; 2. git o., zwart barnsteen
o.; -kranz nl. gepekte krans m.; 2.
(Kr ijgsw .) pekkrans m.;-kruckev.(Kuip.)
pekkrabber m.; - kuchen m., Z. Harzkuchen; — of -kogel v. pekkogel m.
Pechter, (-s, mv. Pechler) in., Z.
Pechbrenoer, Harzscharrer.
dwergnioerbezieboorn in.
P@eh - licht, ( - (e)s, mv. - er) o.
Pautz ! tusscli. (Volkst.) krak I, paf I pektkaars v.; -Ik/fel in. peklepel m.;
Pauwis, ( - es, mv. - e) m. (Mat. -mann m. pekverkooper in.; - minnehen o.
(Volkst.) zandisian, slaap m.; -mülze
hist.) hokko, pauwies m.
Pavame, (-s) m., z. m. sassefras, v., Z. -kappe; -nelke v. kleverige vuur
-

Pauken -concert, (-(e)s, mv. -e)

o. paukenconcert o.; -doneer nt.,Z.- klaag;
-(a/inc v. gehorduurd omhangsel o. eenei
keteltrom; -fell o. tromrnelvel o.; (Ontlk.)
trommelvlies o.;

—spanner m. uitstrek -

-kessel m. pekketel m.; -lclumpen m., Z.
- kogel; -kohle v. koolblende bevattende

-

kende spier V. van het trornineli1ies; venkelhout o.

-gang m. (Ontlk.) gehoorgang m.; -gestell Pavane, (-n) v. pauwedans, defo. paukstelling v.; -hóhle v. (Ontlk.) holte tige S1 aansclle dans m.
V. van de gehoortrommel; -klang m. gePavedette, (-n) v. postduif v.
luid o., toon m. van eene pauk of van
Pavii n, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
pauken; - kláp('elm. trommelstek m.;-saile bist.) baviaan m.; (fig.) gerneene aap m.;
V. (Ontik.) trornrneivlieskoord o.; - schalt 2. (Zeew.) sloepwachter m.; -sgesicht o.
m., Z. -klang; -schlag m. trommelen, bavíaansgezicht o.; (fig.) leelijk gezicht

vliegenvanger rrr.; 3. leem --bloemv.;2
kruid o.; 4. Z. Sleinnelke; -0/en m. pek oven m.; -ót o. pekolie v.; -ol ►at m. gewoon harsachtig kwarts o.; -I►Panne v.
pekpot m., pan v. om pek te koken; 2.
(Zeew.) stoklantaren v.; (Vest.) licht o.
olp de borstwering; -pilaster o. pekpleister v.; -quasi m. (Zeew.) rekke;ast tri.;

-rauch rn. Dekrook m., Z. -d rn ipf; -ring
pauken o.; it. Z. - klant'; - schldgel in. o., al ►engezicht o.
trommelstok m.; -schlager m. paukenist,
PavillQn, (-s, mv. -e) m. zomer- ni., Z. -kranz; -Tinne v. insnijding v.
porn hars ut te halen; -scharre v. hars keteltrornslager m.; -schraube v., Z. -ecir- huisje, tuiuhui je 0.
bel (1); -spanner m. pauksleutel, trom - Pay ene, v., z. in. roode zijde v. mes o.,harskrabl,er m.; -schurrer m.harsmeispanner ni.; -spiel o. (Org.) pauken Panas, m., z. m. Levantische zijde snijder m.; -schniiere v., Z. -plaster;
-schwarz o. pekcwart, gitzwart: -schu-eespel o.; -stock in., Z. -schlágel; -kerk o. v., grol' katoenen garen o. in Aleppo.
parkstelling v.; -zuirbel m. paukschroef,
Pecco(thee), ( - s, mv. Peccos of ler m., Z. -brenner; -sec in. jodenlijm
bevattend meer o.; -sieder m., Z. -brentrommelvlies o.; 2. geroffel o. van trom Peccotlo'e) m. (Hand.) peccothee v.
-rneof
pauken.
Pech, (-(e)s, mv. -e) o. pek,pik o.; ner; -stein m. peksteen in.; —kohl m., Z.
Pauker, (-s, mv. Pauker) in., Z. das Bier liegt auf -, is in gelekte vaten; -kohl; ----porphyr rn. peksteenporfer o.;
Paul ensch lager.
(Sp,r.) suer - angrei(t, besudelt sich, 'iie -ramie V. harsden, roode pijnboom in.;
Paukerei, (-en) v. (Volkst.) ge- net pek omgaat wordt er mede besmet; -tesche v. met versteende kamtriossels
vecht, leven, geraas o.; 2. (Student.) Z. (Volkst.) ongeluk o., ongenade, verle- versteend hout o.; -tonne v. pekton , teer tweegevecht, duel o.
genheid v.; er silzt ins. -, hij zit in (ten ton V.; -lort in. aardpekachtige turf v. en
m.; -trog in. pektrog m.; -vogel m. hij die
Pauliner, (-s, rev. Pauliner) of brand.
- m.ónch , (-(e)s, inv. -e) m. monnik
Pech --artig, bijv. nw. pekachtig,' allerlei ongelukken heelt;-verg o.breeuwrn. van de orde van Sint-Francois de Paul. als pek; -Brunie v. biergist v.; -baum rn.Í werk, kalefaatwerk o.
paulinerrilonnik in.; 2. roodgele platte Ip;jr,boorn in.; - blende v. (Bergw.) pekPectic-sauer, bijv. nw. —es Sala,
appel tn.
blende v.; -blame v., Z. - netre; -Braun Pectinezuur zout; -shure V. plantengelei Pap s - back, m., - backig, bijv. bijv. nw. pekbruin, zoo bruin als pek; zuur, pectinPzuur o.
nw., Z. Iiausback cfr; -blunze v., Z.Schlus- -brenner in. pekbrander, pekwaker m.; Peetinit, (-err, mv. -en) in. (Nat.
se/blame.
-danip[ m. pekdamp in.; -draht in. pek - Bist.) karnsteen m., versteende kam ,

Pajisehe, (-n) v. sponszakje o. met draad o.; -eisenstein m. aardpekachtig
ijzer o.

gewreven h-butskool.

Ppehen, (pechte, gepechl) o. ww.,
(bergiv.) naoker, groote hamer in.
m. It. pek waken, pek branden; >. als
Pauseheln, (pauschelle, gepau- pek kleven; 11. bedr. ww., Z. pitsten.
sehel/) o. ww. (Volkst.) - and ntruscheln,
Peeherer, (-s, rev. Pecherer) m.,
- and lauscheln, schatheren, bedriegelijk Z. Pechbi'enner.
handel drijven.
Poeh-ende, v., z. in. aardpek o.;
Pausehen, (páuschle, gepduscht)' -erz o. (Ilergw.) pekachtig erts o.; -[aco. `vw., rei. h. breken, stuk slaan; 2. bedr. hel v. pekkrans m., braadfakkel, toorts,
ww. Erze -,aan stukken slaan;dit; Sclilac- flambouw v.; -jad'en in. pekgaren, pek ken -, afdrijven; it. Z. auspauscicen.
draad o.; -faschine V. (Krijgsw.) reet
Puschen, (pauschte, gepuuschl) pak besmeerde takkebos, nutsaard m.;
o. ww. opblazen, opzwellen, proesten; 2. -fluster bijv. nw., Z. stockfnster; - nettere
v. bijtend korstmos o.; -griebe v. overZ. pauschen.
Pauschlein, (verki.) ©., Z. Pau- gebleven hars o. van het pekkoken; -haube
V., Z. - ka stape; -haver in., Z. -brenner;
sche.
Pauscht, ( - es, m v. - e) m. (Pap.) -holt o. harsachtig hout o.; 2. bosch,
woud o. van harsachtige boornen; -bolle
netti ni.
Pause, (-rn) v. pauze, rust, stilte, V. hilt v. ore pek te branden.

Pauschei , (-s, mv. Puuschel) m.

;

P tehicht, bijv. uw. pekachtig, op
poos v., kort oponthoud o.; eine - machen,
stilhouden, rusten; (Mtiz.) rustteeken o.; pek gelijkende.
game -, reele maat rust; ha/be -, halve
Pechig, bijv. uw. pek hondend,pek
noot rust v.; (Bergw.) verkort mans bevattend; . bepekt, met pek besmeerd;
-e Arbeit, korrelig, ruw werk o.
dagwerk.
Pa_usezeichen, (-chens,rnv.-then) Pech -kappe, (-n) v. gepekte muts
v.; (tig.) lederen muls v. onder den hoed;
o. rustteeken o., rust v.

Pausiren,(pausirie,pausirt) u. ww., -belle v., Z. -lol el; -hetze v., Z. - licht;

sch4 , 1p v.

Pectorale, ( - s, mv. Pectorale) o.
borststuk, l)orstschild o.; 2. geneesrnid(lel, borstmiddel o.

Peculat, (-(e)s, mv. -e) o. ver
-^iusterngv.a'ldpie,stdiefstal rei.

Peetilium, (-s, nov. Peculien),Pe--

euliarvermbgen, o. eigen vermogen, zoo ► nsverrnogen o.

Pecus, (onb.) o. vee, rundvee o.;

(fin.) aartsdomkop in.

Pedat ium, (-s, mv. Pedagien) o.
tolgeld, weggeld o., tol m.
Peda., (-(e)s, mv. -e) o. voetklavier, petiaal o.; -har/'e v. pedaalharp v.;
-regisler o. pedaalregister o.
Pedant, (-en, mv. -en) m., -in,
(-nee) v. schoolvos m., ingebeelde wijze
in. en v., ingebeelde gek m., gekkin v.
Pedanterei, (-en) v. sclioolvosserij, schoofnieesterachtigheid, waanwijs
pedanterie v.
-heid,
Pedantisch , bijv. en b. als een
schoolvos, schoolineesterachtig, logebeeld, waanwijs.
Pedantismus, (onb .) nl ., z. m., Z.
Pedan t erei.

Pei.Pel,Pen.
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Pede11, (-(e)s, mv. -e) m. pedel, roede slaan, geeselen; (tig.) Wein -, wijn -haube v. bonten muts v.; -hose v. met
klaren; Eiweisz za Schnee -, eiwit tot bont gevoerde broek v.
Pelzicht, bijv . nw. (van ooft),wol-stábe) m pedelstaf m.
Peitschen-beschläge, nl mv. lig, donzig; it. uitgedroogd, voos, stokPeertleine, ( - n) v.(Zeew.)knoop - ^ zweepbeslag o.; -J'órmig bijv. nw. zweep kerig; (van handen of voeten),iugeslapen.
Pelzig, bijv. nw. met eene huid of
-gelcnall, -geschnalz o. klappen-vormig;
touw o. om stevig te staan.
Pegasus, (onb.) m. (Fabell.) mu- 'o. der zweep, knallen o. van de zweep; pels bedekt, batig; (Pl.) wollig, ruig,met
zen- of dichterros, gevleugeld paard o., -grill in. zweepstok ni.; -handler ni. een vlies bedekt.
Pelz —jacke, —pipe, ( - n) v. buis
zweepenkoopman in.; -leieb m. zweeps,ag
Pegasus m.
Pegel, (-s, mv.Pegel)m.peilschaal v., m.; -knoll m., Z. -geknall; -Heather m. waml.► uis o. met bont gevoerd; - ka/'er m.
zweepenmaker m.;-pjlanze v.geeselstr•urik pelskever m.; -kamna in. bontwerkerskam
pegel in.
Pegeln, (pegelte, gepegelt) o. ww., m.; -pfahl m. geeselpaal, schandgraal m.; in.; -kappe v., Z. -haube; -killel m. met
m. h. kegelen, peilen,het peillood,of diep -riemen rn zweepriem m.; -schmitze, bont gevoerde kiel m.; - koper m. met
-lod -schwappe v.punt v.van de zweep; -schnur bont gevoerde krijgsrok nm,; 2. pelskraag
uitwerpen; (gemeenz.) zuipen.
Pegnitzschafer, ( -Iers, rnv. -[er) V. touw o. van de zweep; -stab, - stiel, rn.,halspels v.;- kragen m. pelskraag, kraag
m. bloemenorde v. van Duitsche taal -stock m. steel, stok m. van de zweep; 2. rn. van bont; -mantel m. met bont gete Nürnburg in de 17e eeuw. -vriend (PI.) gele alfodil v.; -s/rich ni., Z. voerde mantel,pels m.;-meise v., Z. Bergmeise; -messer o. (Tuinb.) entmes o.;
Peil, ( - (e)s, mv. - e)o.(Zeew.) pei! o. -hieb.
Peilen, (peille, gepeilt) bed r. ww. Peitscher, (-s, mv. Peitscher) rn. -motte v. pelsmot v.; -muf m. bonten
(Zeew.) den Grund -, peilen, het rliep- hij, die met de zweep slaat, geeselaar m. mof v.; -mutze v., Z. -haube; -nickel m.
lood uitwerpen; das Land -, ophoogen;
Peitschlange, ( - n) v. (Nat.hist.) bullebak, boeman m.; -pelerine v. pelerien v. van bont; -pocke v. (Gen.) valgevlekte adderslang v. in Oost - Indië.
die Sonne -, de zon schieten.
Peil-holt, (- holtes, mv. -hólzer) Pej erfr en, (pejerirte, pelerirt) bedr. sche pok, waterpok v.; -raupe v. ruige
rups v.; -reis m. eettakje o.; -rock m.
o., Z. -stock; -konipass in. afwijkingspas- Ww. valsch zweren, rneineedig zijn.
Pejorjren, (pejorirte,pejorirt)bedr. pelsrok in., peljas v.; -sannmel m. pluis ser m.; -loth o. peillood, dieplood o.;
fluweel o.; -schuh m. gevoerde schoen
WW. erger maken, verslimmeren.
-stock m. peilstok m,
Pein, (-e) v. pijn, smart, kwelling, Pekan, (-(e)s, mv. -e) m. Ameri- m.; -schule v. (Tuinb.) kweekerij v. van
geënte boomen; - stiefel in. pelslaars v.;
marteling v., smartelijk lijden o.;- leiden kaansche marter, vison m.
Pelagianer, (-s, mv. Pelagianer) -waare v., Z. -werk; -wachs m. (Tuinti.)
pijn lijden; das ist eine wahre -, eene
m. (kerk. Gesch.) pelagiaan, aanhanger entwas o.; -wveise bijv. en b. die (Volle -ware kwelling, marteling v.
ungewaschen verkau fen, ruig, ongekamd;
Pein-bank, -biinke) v., Z. Fol- in. der leer van Pelagius.
Pelagianismus, (onb.) m., z. m. -werk o. bont, bontwerk o., pelterijen v.
lerbank; -gefuhl o. pijn, kwelling v.; 2.
mv.; -volle V. bij het scheren saineliliansmartelijk, pijnlijk gevoel o.; -gericht o. leer v. van Pelagius, pelagianisme o.
crimineele rechtbank v.
Penkan, (-(e)s, rev. -e) m. (Nat. gende wol v. •
Peinigen, (peinigte,gepeinigt)bedr. hist.) pelikaan in., kropgans v.; (Wap.) Penaten, m. mv. (Fabell.) huisgo
Penaten m. mv.;(fig.)eigen haard m.-den,
ww. jent. -, pijnigen, kwellen, doen lij- pelikaan m., zinnebeeld o. der liefde;
Pendel, (-s, mv. -n) m. (Werkt.)
den, folteren, martelen; das Gewissen pei- (lleelk.) pelikaan m., snaveltang v.
nigt ihn, tiet geweten knaagt, pijnigt,
PelotQn, (-s, rev. -e) o. (Krijgsw.) slinger m.
Pendel -bewegung, (-en) v. beonderafdeeling v. van een bataljon, peloverontrust hem.
Peinigend, bijv. nw. pijnigend, ton o.; -[euer o. pelotonvuur o.; -schule weging V. van den slinger; - schlaq m. of
V. pelotonschool v.; -incise bijw.pelotons- -schu'ingung v., - schwung m. slingering
smartelijk, vreeselijk.
v. van den slinger; -stange v. slingerstang
Peiniger, (-s,m v.Peiniger) m.,—in, gewijs, bij pelotons.
(-nen) v. pijniger, folteraar, vervolger,
Pelz, (-es,inv.-e) m.pels m.; it. huid v.; -uhr v. slingeruurwerk o., penkweller, heul ui., pijnigster, folteraarster v., vacht v.; 2. bont, bontwerk o.; dieser dule v.
Penis, (onb.) m. mannelijke roede v.
v.; (Fabell.) mv. - innen, Furiën v. mv. Ier hat eenera schonen -, schoone huid;
Peinigung, (-en) v.pijniging,mar- (lig., gemeenz.) jemn. au[ den - bren- Penn, (-(e)s, mv. -e) in. (Volkst.)
nen, schieszen, op tem. schietcn;jenin.den pen, pin v.; it. houten grendel in.
teling, foltering, kwelling v.
Peinlich , ( -er,-st) bijv. en h. pijn- - ausklopfen, waschen, iem. afrossen, af- Pennel, (-(e)s, mv -e) o. pennen
(Schoolt., Scherts.) zonde--koerm.;2
ijk, marteleni.l, kwellend; -er Tod, srnar- ranselen; (Spr.) Z. Lans; 3. voering v.,
tel ij k; wie - ist es, nicht sagen za dlir[en, bont o., pelswerk o.; k. Z. Schimmel; it. bok m., groene m.
Pennalismus (onb.) m.(Schoolt.,
hoe smartelijk, pijnijk &; -e Lage, nete- Saline.
lig; -e Frage, pijnlijke vraag; it. vraag v.
Pelz—art, (-)en) v. soort v. van Scherts.) recht o. om te ontgroeneu,misop de pijnbank; jent. - au/dagen, van eene pelswerk of bontwerk; 2. (Tuinb.) wijze handeling v. der nieuw aangekomen stamisdaad; 2. zorgelijk, hang, vreesachtig; V. van enten; -hein o., Z. -messer;- branie t/enten.
Pennwagen, (-s, mv. Pennwagen)
-er Mensch, uiterst bezorgd; -keil v. pijn V. rand, zoom ni. var, bont.
Pelzehen, Pelzlein, (verkl.) o. m. kolenkar v.
smartelijke o., bezorgdheid,-lijkhdv.,
pepte, klein houtwerk o.
PensiQn, (-en) v. eerewedde,genabekommering v., grievende o.
Peinvoll, bijv. nw. kwellend,smart
Pelzen, (pekte, gepelzt) bedr. ww. dewedde v., pensioen o.; 2. - of -saus/alt
einen Nasen -, de huid, liet vel afhalen; V. kostschool v.
veroorzakend, smartelijk.
Pensioner, (-s,mv. -e)m.(Zaakb.)
Peiszker, (-s, mv. Peiszker) rn. (fig.) jent. -, afrossen, afranselen; it.
schimpen, schelden; (Tuinb.) enten, trekker in. van een pensioen, gepensiokleine, lamprei, prik v., wormvisch m.
ueerde in.; 2. kostleerling m.
Peitsehe, (-n) v. (verkl. Peitsch- griQelen.
Pensionat, ( - (e)s, mv. - e) o., Z.
Pelzer, ( - s, mv. Pelzer) m. stroochen, Peilschlein o.) zweep, roede, karvats v.; (Rijk.) lederne -. rijzweep v.; er, vilder m.., hij die een dier liet vei Penszonsanstutt.
Pensioneren, (pensionirte, pensi
(Mets.) plethamer m.; (PI.) rank, scheut afstroopt; (Tuinb.) enter m.; 2. Z. Pelz
beier. ww. een pensioen of rust--onirt)
v., uitlooper rn.; (:Vat. bist.) knorhaan, hand/er.
Pelz - flatterer, (-rers, mv. -rer) geld geven of toekennen, pensioneeren.
zeebarbeel m.; (fig.) lichtekooi v.; (Spr.)
mil eigener -and [remden P[erden ist gul m. vliegende kat v.; -/'utter o. bontvoe- Pensionirung, v., z. m., Z. pen/ahren, van een andermans leer is goed ring v.; - handel in. bonthandel, handel sioniren.
in. in bontwerk; -handler m. bontwer.
Pensum., (-s, mv. Pensa) o. taak
riemen snijden.
Peitsehen, (peitschte, gepeitschl) kei, handelaar m. in bontwerk; -hand- v.; it. strafwerk o.
bedr. ww. tweepen, met de zweep of schuh m. handschoen m. van bontwerk;
Pentaorinit, (-en, mv. -en) m.
stafdrager, deurw aar der ui.

Pedellenstab,

(-stab(e)s, mv. schuim kuilpen.

(

-

Per.
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Per.
chen o. perkamenten huid v.; (Ontlk.)
peesvlies o.; (Pl.) zaadkorrelvlies o.;-hdutig bijv. nw. peesvliesachtig; - klemroe,
-klappe v. eikel m.; -leire m. perkament lijm v.; -macher m. perkamentmaker,perkamentbereider m.; —kreide V. perkamentmakers krijtmeel o.; -macherei V.
perkarnentbereiding v.; -rientchen o. perkamentstrookje, reepje o. perkament;
-rotte v. perkamentrol v.; -sciiaber ni.
perkamentkrasser ai.; -schabsel o. afschrapsel o. van perkament; -schale v.
harde bast m., peul of schil v.; -schnitzel o. afsnijdsel o. van perkament; -zeug

(Nat. bist.) medusahoofd o., tulpsteen,
leliesteen m.
PentaglQtte, (-n) v. bijbel m. in
vijf talen.

Pentagramm, (-(c)s, mv.-e) m.,
Z. Barlapp.

PentakrQ$tichon, (-(e)s, mv.
-e) o. vijfvoudig naamdicht o.

Pentameter, ( Iers, mv. ter) m.
-

-

vijfvoetig vers o.

Pentarehgt,

(-(e)s, mv. -e) o.regeering V. van vijf mannen, vijfmanschap
o., pentarchie v.

PentcIrehiseh, bijv. nw. de regeering van vijf mannen betreffende, tot
een vijfmanschap behoorende,
Pentateuch, ( - (e)s) m., z. m.
(H. S.) de vijf boeken o. mv. van Mozes,
Pentateuch in.
PQnter-.balken, (-balkens, mv.
- balken) m. (Zeew.) enterbalk m.; -haken m. (Zeew.) boegtouwbaak m.; -latje

o., Z. -form

perhorrescirt) bedr. ww. (Ger.) verwer- rig, blauwachtig wit.

- volt bezahlen, geheel betalen; - Solde
quiltiren, volledige quitantie geven.
Percontjren, (percoiairte,percoratirt) bedr. ww. onderzoek doen,navragen.
PereQnto, bijw. op rekening, voor
rekening.

PercussiQn, v., z. m. stoot, slag,

schok m., botsing v.; -s l iele v., -sye- gewijs.
wehr o. percussiegeweer, slaggeweer o. Peristyl, ( - s, ray. - e) o. zuilengaPeremptQrisch, bijv. en b. af lerij, zuilenhal v.
beslissend.
Perkal, (-(e)s, mv. -e) m. (Hand.)
-doen,
Perennjren, (perenmirte, peren- perkal o., ruw Oostindiseli wit katoen o.
flirt) o. ww., m. h.(Pl.)overblijven,over- Perkenjsmus, (onb.) m. genees winteren, meer dan een jaar leven; -de' wijze V. van den Amerikaan Perkins door
P/lanzen, overblijvende planten; 11. o. het strijken met metalen spelden.
Per1 -aloe, (-n) V. parelaloë v.;-apzelfst. voortleven, overblijven, stand houfel m. parelappel in.; -arlig bijv. nw. paden, voortbestaan o.
PQrfeet, ( - (e)s, mv. - e),PQrfec- relachtig, besvormig; -asche v. fijnste
tum, (-s, mv. Perfecten) o. (Spraakk.) potasch v.
volmaakt verleden tijd m.
Perltktschen, v. nlv . vilten schoe,

( -er, -es!) bijv. en b. vol nen in. rev., lompe dikke sokken, panvolkomen, opperbest, meesterlijk.-makt, toffels v. mv.

Perfect,

Pergament-artig, bijv. nw.perkamentachtig; -band m. in perkament
gebonden boek o.; 2. o. zelfst. perkamentband o.;(Ontlk.) peesachtig ligament
o.; -bereiter nl., Z. -macher; -blume v.,
Z. Papierblume.

PergamQnten, bijv. nw. perkamenten, van perkament.
PergamQnter, ( -Iers, mv. -ter) m.
perkamentmaker, perkamentbereider m.

PergamQnt - form, ( en) v.
-

(Gouds(.) bladgoudblaadje o.; - handel
m. perkamenthandel m.; " -handler ni.
perkamentverkooper m.; -hout v.,-háiut-

PQrlen-fischer, (-schers, niv.

-Scher) m. parelvisscher m.; -fischerei v.
parelvangst, parelvisscherij v.; - rechte
V. parelmos, leverkruid o.

Porlengerste, v., Z. m., Z.

Perl-

'graupe.

^ PQrlen-gewicht, (-(e)s, mv. -e)

o. parelgewicht o.; -glanz m. parelglans
Periodologie, v., z. m. leer V. der, m.; -gras o., Z. Perlgras; - halsband in.
paarlen ketting rn., halsketen v. van paarvolzinnen.
Peripate]na, (-s, mv. -ta)o.rond-' len; - handel m. parelhandel in.; -handler
gaan o., rondgang m.; 2. onderhoud, ge- m. koopman m. in paarlen; -hell bijv. nw.
zoo helder als eene parel, doorschijnend
sprek o. onder het gaan.
Peripatotiker, ( -kers, mv. -her) als Bene parel; it. schitterend van paarlen;
m. aanhanger m. van de leer van Aristo- -kegelschnecke v. parelkegelslak v.; -kleid
teles, die onder het wandelen zijne les- ^ o. met paarlen bezet kleed o.; -krant m.
met paarlen versierde krans m.; - krant o.
sen gaf.
Periphrijse, (-n), Periphra- parelkruid o.; 2. sterrekruid o., koewil
v.; -krone v. parelkroon, kroon v. van
sis, (Periphrasen) v. omschrijving v.
Peripheri, ( - n) V. cirkelomtrek, paarlen; 2. (Wap.) met paarlen bezette
omtrek m. eener kromlijnige figuur; - kroon v.; -hup/er o. korrelachtig koper
o.; -kuste v.parelkust v.;-mast o.(Visscli.)
winkel m. hoek m. van den omtrek.
Perist^Uisch, bijv. en b. worms- parelmaat v.; -ntuschel v., Z. -duster; 2.

(-(e)s, mv. -e) m. pippeling m., soort
van appelen.
PepQrte, (-n) v. (PL.) knolvormige
venkel v.
Per, voorz. per, met, door, aan, door
middel van; - Achse, per as; - Adresse
des Herrn N., per adres, aan het adres
van; - Post,per post,metde post;(Hand.)

Pergam@nt, (-(e)s, mv. -e) o.

PQrlen - auster, ( - n) V. pareloes ter, parelmossel v.; -band o. niet parels
versierd lint o.; -bank v. parelbank, parelvensterbank v.; -birne v., Z. Perlbirne;
-blase v. blaashoren m. mv.; -bohrer m.
parelboor v.; -fang m., Z. -/ischerei.

Perlen-farbe, (-ii) v. parelkleur
PQrge, (-n) v., Z. Kiefer.
Perhorreseiren, (perhorrescirte,^^, ^ v.; - farben, -farbig bij v. uw. parelkleu-

pen, weigeren, afslaan,afwijzen, niet aannemen.
Periode, (-n) v. omloop, omloopstijd m., tijdrekening v., regelmatige tijd
m.; (Spraakk.) volzin m., periode v.
V. ankertalie V.
PeQte, (-n) v. (Zeew.) licht VenetiPeriQdisch , bijv. en b. op bepaalaansch vaartuig o.,groote ronde gondel v. de tijden terugkomend, omloopend, af
periodiek.
-wiselnd,
PCperling, PQping, Piping,

perkament o.; 2. oorkonde v.

schónste - seiner Krone, de schoonste
parel &; (Delfst.) parelwortel m.; (Nat.
hist.) vlinder m., juffer v.; italtenische -,
pine v.; (Br.) boze bodem m.
PQrleisen, (-eisens, rev. - eisen) o.
holbeitel m. tot het vlaken van parelvormig drijfwerk.
PQrlen, (peril', geperlt) o. ww.(vaii
dranken), paarlen, bruisen, inousseeren.

PQrl -birne, (-n) v. parelvormige

peer, muskuspeer v.; -bohne v. prinsesse boon, heerenboon v.; - cantille v. met parels bezet cantille o.
Perlehen, (verki.) o. pareltje o.;
2, besje o.; (PL.) witte pompoen m.;(Nat.
hist.) porseleinslak v.; it. waterspin V.
PQr1 - druck , (-)e)s, m. (Dr.) pareldruk m.
PQrle, (-n) v. parel v.; falsche -,onechte parel, Venetiaansche parel v.;(fig.)
vochtigheid V. in het oog, parel v.;
(Jachtw.) knobbeltje o., parel v. aan liet
hertsgewei; (op wijn), pareltje, luchtbe!letje o.; 2. (fig.) voornaam persoon m.,
edel wezen o., parel v.;diese Stade ist die

zeebarbeel na. roet parelvormige vlekken;
—fang in., Z. -fischerei; - muller v., Z.
Perlmutter; —vogel m., Z. - vogel; -nadel
v. fijne naald V. om kralen aan te rijgen;
- pulver o. poeder o. van fijn gestooten
paarlen; -reich bijv. nvr. rijk in paarlen;
—e Kusle,veel paarlen opleverend; -reihe
v.rij V. van paarlen; -rose V. met paarlen
bezette roos v.; -ruhrp jlanze V. tuinroer
kruid n.; -samen in. kleine paarlen v. rnv.;

-schlacke v., Z. Perlschlacke; -schmuck
m. tooi m., sieraad o. van paarlen; - scheur
v., Z. - halsband; 2.(13ouwk.) paternoster
o.; --/órntig bijv. en b. kettingvorinig,
(Nat. hist.) rozekransvormig; -schwanini
in. wratachtige paddenstoel in.; -seide
V. fijnste Perzische zijde v.; -sieb o., Z.
-niasz; -stdbchen o. (veroud.) paternoster o.; -slicker, —in, borduurdar ui.,
borduurster V. met paarlen; -slickerei v.
borduren o. met paarlen; -sucker, -lau-

cher m., Z. Pert/ischer; -ihierchent o.
diertje o.rnetwitte werikbrauwen;-traube
V. pareldruif v.; -vogel ni. parelvlinder
m.; -warze V. halfronde parel v.; - wasser
o. parelwater o.; -weisi bijv. uw., Z.perlweisz; -zucker in. parelsuiker v., parelstof o.

PQr1 —eule, (-n) v. kleine uil m.;
- jarbe v. parelkleur v.; -[arben, -farbig
bijv. nw. parelkleurig, parelwit, blauw-

Per.

Per.

Per.

Perron, (- s, inv. -s) w. stoep in.,
trap v., Z. Freilreppe.
Per(r) .ekehen, (verkl.)o.pruikje 0.
Per(r)ueke, (- n) v. pruik of paruik, haarwuts, haarkap V.
Perrucken-baum, baurn(e)s,
env. -buurrze) u). geeihoutboous m.; -fuller o., - ltaube v. pruikvoering v.;-loop /'in.
pruikebol in.; (lig.) ounoocele bloed, sul
in.; -coacher in. pruikuiaker in.; - macherin V. pruikmaakster v.; -riet; o. pruike n net o., Z. -haute; - schachlel v. prutkdoos v.; -stocic in., Z. -kop[; (lig.) stijve
vent ni.; -laube v. mantelkraai, botste
kraai v.
Pers, (-es, mv. -e) m. gedrukt ka-

achtig wit; -fisch in. witvisch m., blei,
bliek v.; -Jliege v. stinkvlieg v.; -gersie
V. geparelde gerst v.; -yescliineideo. paarlen V. mv., met paarlen bezet sieraad o.;
-gras o. parelgras o.; -grau bijv. uw. parelgrijs; it. Z. - farlcn; -graupe v., Z.
-gerstes --nmuhle v. molen m. om geparelde gerst te malen; -hirse v. parelkruid
o.; -huhn o. parelhoen o.
Perlicht, bijv. nw. parelvormig,
parelachtig, op eerie parel gelijkende.
PQr1-lauch, (-(e)s) m., z. in. pa relvorinig knollook o.; (Scheik.) toet
water verbonden antimoniuwzuur o.;
-muschel v., Z. Perlenausler.
PQrlmutter, v., z., m. paarlemoer

(-

en parelwnoer o.

PQrlmutter-alabaster, (- s) m., toeti o.
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karakter o. van een persoon, persoonlijk

-heidv.

Persongkt, (-(e)s, mv. -e) o. geestelij ke waardigheid v. aan eene domkerk .
-

PersQnen—dichtung, (-en) v.
persoonsverbeelding,verpersoonlijking v.;
-fall nl. derde naamval, datief in.; -furwort o., Z. -nor!; -register o. naamlijst
v. van personen; -ruckszcht v. ontzien o.
van personen, letten o. op personen van
rang of aanzien, partijdigheid v.; -sinn
in. gave v. om personen te herkennen;

-steuer v., Z. Kop/geld; -verwechslung v.
persoonsverwisseling v.;-wort o. (Spraakk.) persoonlijk voornaamwoord o.; -zahl
V. aantal o. personen, gasten, deelhebbers
in. mv., personeel o.; -zug in. (Spoorw.)
personentrein in.

Per sQ, bijw. op zich zelven be- PersonificatiQn, v., Z. peraónz. m., Z. -slein; -arche V. paarlemoer schelp v.; -glanz to. paarlemoerglans m.; schouvvd; it. natuurlij li,volstrekt,van zeil lichen.
Personifieren, (personificirte,
-horn o., Z. -schneel/e; -muschel v. paar sprekend.
PQrsen, bijv. uw. katoenen, van ka- persorti/icirt) berlr. ww., Z. persó nlichen.
bevattende schelp v.
-leamor
PersQnlieh, bijv. en b. persoon
PQrlmuttern, bijv. en b. paarle- toen.
eigen persoon; -en Ilass auf jem.-lijk,n
PQrser, (-s, mv. Perser) m. (Nat.
moeren, van paarlearoer.
PQrlrnutter—ohr,( -(e)s, mv.-en) bist.) bonte duikerkoningin.; 2. klipvisch wcer[en, persoonlijk haten; - zugegen sein,
persoonlijk, in persoon; -e Anzuylichkeio. zeeoor o.; -salz o. (Scheik.) paarle- rn.; 3. porseleinslak V.
PQrsico, (onb.) m. persico v., op ten, personaliteiten, steekes onder wamoerzout o.; -schnecke v. groote paarieter; -e Verhaflung, lijfsdwang m.
moerschelp v.; -stein m. paarlemoerach- perzikpitten getrokken brandewijn in.
PersQnliehen, (pei'sónlichte, getig albast o., Z. Frauenglas; - vogel m., Z. PQrsing, (-(e)s, mv.-e) m., Z. Pfir
persunlicht) bedr. ww. als persoon voor Perlenvogel; -weisi bijv. nw. paarletnoer- sich.
PQrsisch, bijv. en b. Perzisch, van stellen, tot persoon verheffen, verperachtig wit.
PQrI-p$anze, (- n) v. parelplant of uit Perzië; -e Erde of Persienerde v. soonlijken; 1I. o. zelfst. personificatie v.
P ersQnliehkeit, (-en) v. perv.; -nether in. Braziliaansche reiger m.; Engelsch- bruinrood, Indisch - bruinrood
-salz o., Z. Perintullersalz; 2. parelzout 'o.; (Kunstt.) -blau o. donker blauw o.; soonlijkheid v., persoonlijk wezen o., persoon ai.; 2. persoonlijke hoedanigheid v.,
o.; -sure V. (Scheik.) parelzuur o.; -roth bijv. nw., Z. korallenroth.
PQrsig, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. eigenaardig karakter o.; seine - ist mir
-schlacke V. lavaglas o.; -schnur v., Z.
zuwider, zijne persoonlijkheid, zijn gePerlenschnur; —fórrnig bijv. nw., Z. Per- bist.) baars in.
PersQn, (-en) v. persoon, mensch heele wezen boezemt wij afkeer in; 3.
lenschnurJ'u"nnig; -schrift v. parelschrift,
zeer klein schrift o.; (Drukk.) zeer fijne m.; eisent Gulden J'ur jede -, voor den persoonlijke beleediging, toespeling v.,
drukletter, parelletter v.; -stein m. parel persoon, per wan m., per hoofd o.; eine personaliteit V.
Perspectiv, (-(e)s, mv. -e) o. ver —porphyr m. parelsteenporlier-stenr.; lacherliche -, persoon, mensch ui., persoo.; -thee in. parelthee v.; - weis; bijv. rrage o.; in eigener -, in eigen persoon, rekijker in., waardoor mende voorwerpen
nw. parelwit, blauwachtig wit; -zwirn m. persoonlijk; ich, Jar mneirte -,ik voor mijn sneer van nabij ziet; 2. doorzichtkunde,
pers„kon,wat mij aangaat; reine geringe -, perspectief v.; - ansicht v. vergezicht, perparelgaren, zeer fijn garen o.
Permanent, bijv. nw. duurzaam, mijne geringheid v.; was will die -?, wat spectief- aanzicht o.; -dubleit o. koolt,lad
bestendig, blijvend, onafgebroken, voort wil dat vrouwspersoon o.?; in -en ver- ti. (een schelpdier); -glas o., Z. Perspec-duren. wandeln, einkleiden, verpersoonlijken; live.
PermanQnz, v., z. m. duurzaam (Spraakk.) die -en eines Zeitworts, per- Perspective, v., Z. m. vergezicht,
voortduring, bestendigheid v., on--heid, sonen V. rnv.; 2. er, sic ist scltun von -, perspectief o., doorzichtkunde v.
eau persoon, van gestalte; klein von - sein, Perspectivisch, bijv. nw. volgens
afgebroken duur m.
PermQnt, (-( e)s) o., Z. m., Z. Pet- klein van persoon zijn; ich kenne ihn nar de doorzichtkuude, perspectief, van verre
von -, ik ken hem slechts van persoon, gezien.
gamed.
Permisgeld, (-( e)s, mv. -er) o. van aanzien; 3. persoon in.; die - anse- Perspectiv-muschel, (-n) v.
lten, op den persoon letten, partijdig kleine verrekijker m. (een schelpdier);
wisselgeld, bankgeld o.
PermissiQn, en) v. verlof o., zijn; seine - gut vorstellen of spieden, -schrtecke V. perspectiefslak V.
zich goed voordoen; 4. (Tooneelk.) perPerspieiren, (perspicirte, perspi vergunning, permissie v.
cirt) bedr. ww. doorzien, duidelijk inzien.
Permiittiren, (permillirie, per- soon m., rol v.
Personal-abgabe, (-n) v. be- PertinQnzien , PertinQnzmittirl) bedr. ww. veroorloven, vergun
toestaan, permitteeren.
-ne, lasting V. per hoofd, hoofdelijke omslag stLeke, o. nov. (van een gebouw),
Pernegiren, (pernegirte, perne- nl.; -acte V. staat in. van inlichtingen, bijbehoorende gedeelten o. mv., toebehooreti o.
girt) o. ww. hardnekkig ontkennen, -arrest in. arrest o.
Pertinent, bijv. uw. voegzaam, gePersQnehen, (verkl.) o. persoon
hardnekkig loochenen.
ventje, kereltje o.
-tje, past, behoorlijk.
Peroreren, (perorirte, perorirt) o.
Person 1(e), (-s, mv. Personale) Pertinonz, v., z. m. (Ger.) voeg ww., in. h. eene redevoering houden.
zaainheid, gepastheid v.
Perpendikel, ( - kets, mv. -kel) in. o. personeel o.. personen ni. wv.
Personkjl—freiheit,v. vrijstelling PQrtleine, (-n) v. (Zeew.) paard (aan een uurwerk), slinger in.; 2. lood
lijn, loodlijn v.
-recht V. van persooulijken teeudienst; -yli ubt- lijn v.
Perpendiku14r, bijv., uw. lood yer m. schuldeischer in. zonder ouder- Perurinde, v., z. m. kina. v., kivabast M.
perpendiculair, verticaal; -linie V.-recht, Paul.
Parsonalien, V. rnv., Z. Persön- Peru(vi)anisch, bijv. nw. Peruloodlijn v.
aansch, van of uit Peru; -e Rinde, Z. PeParp1Qx, bijv. uw. verward, out- lichkeit.
Parsonalit4t, (-en) v.eigenaardig rurinde.
hutst, verbluft.
,

-

(-

Pes.

Pet.

Pervigilien, o. mv. nachtelijke

der m. van aan de pest overledenen;
-nzittel o. middel o. tegen pestziekte;
-nagel m., Z. Möhre; -til o. olie v. tegen
de pest, pestolie v.; -ordnung v. wette
bepaling v., reglement o., verorde--lijke
ning v. gedurende de pest; -prediger m.
predikant m. voor pestlijders; -qualm
m. verpestende lucht v.; -todtengraber
m., Z. -mann; -vogel m. pestvogel m.,
zwartkeeltje o.; -wurzel V. pestwortel m.,
hoefblad o.; 2. Z. Pestilenzwurz; -zeil v.
pesttijd, tijd m. waarin de pest heerscht;
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Peschito, v., Z. m. Syrische vertaling v. van het Oude en Nieuwe Testament.

Pesel, (-s, mv. Pesel) m. mannelijke
roede v. van stieren, herten , bullepees, pezerik m.
Peserieh, ( - (e)s, mv. - e) m., Z.
Pesel.
PQso, (onb.) in. (Hand.) gewicht o.;

-duro, daalder m. in zilver; it. Spaansche
piaster m.

Pessimist, (-en, mv. -en) m. bij
die alles van de ergste, of slechtste zijde
beschouwt, pessimist m., aanhanger m.
van de leer dat alles slecht is.
Pessimistiseh,bijv. en b. volgens
de leer dat alles slecht is, pessimistisch.
Pest, (-en) v. pest, pestziekte, besmetting, besmettelijke ziekte v.; an der
- darnieder liegen,aan de pest liggen,mil
der angesteckt, Z. pestkrank;die - ist hier
eingerissen, de pest is uitgebroken; Zeil
der -, Z. Pestzeil; (lig.) pest v., geesel
m., zedelijk verderf o., besmetting v.;

dieser Mensch ist nine -, is een pest, een
geesel; 2. tussch. -1, sapperloot, duivels,
drommels, verdord; dass ilin die - ankomme of hole, de duivel hale hem.

Post - hnlich, - artig, bijv. nw.
pestachtig, pestaardig, verpestennd, ver
-artigkeit V. pestaardigheid v.;-derflijk;
-arznei v., Z.-mittel; -arzt m.geneesheer
rem. voor pestzieken; -beule v. pestbuil
m., pestpok v.; (lig.) afzichtelijke wond
v.; -beulenartig bijv. nw. pestbuilachtig; i
-blase v, pestblaas v., pestbuil v.; -damp['
-dunst m. verpestende damp in., verpes
tende lucht V.
Pestel, (-n) v. paalwerk, latwerk o.
niv. -e)na .reukazijn m.; -/lecken m. pestvlek v.;-geruch,
-geslank m. pestlucht v., pestreuk m.,
verpestende stank m.; -geschdvulst v., Z.
-beule.

Pfa.
tuinscheerling, wilde hondspeterselie v.;

welsche —, pastinak v.

Petersimonswein, ( - (e)s, mv.
-e) m. Spaansche wijn in. uit overgeplante rijmdruiven.

Peters-kirche, (-n) v. Sint-Pieterskers

v.; -horn o., Z. Dinkel; 2.

levend onkruid o.; 3. trilgras o.; -kraut
o. muurkruid o.; - pfennig m., Z. -groschen; -schlüssel Sint-Pieterssleutel m.;
(Pl.) maankruid o.; -slab m. (PI.) goud
feest o., feest -roedv.;lagm(Kth)
Petrus; -vogel m.-dagm.vneH
zur —, ten tijde van de pest.
Petarde, (-n) V. (Aart., Vaurw.) stormvogel m.; -wurzel V. kruipend SintJanskruid o.
springbus, klapbus v., petard ni.
Petardengerust, (-(e)s, mv. -e) Petesehen, v. mv., Z. Petechien;
-artig bijv. nw. vlekachtig.
o. pijl m.
Petardiren, (petardirte, petardirt) Petit, (-en) v. (Drukk.) kleine letbedt. ww. (Art.) met springbussen be- ter v.
schieten.
Petomin^r, ( - s, mv. - e) ni. lucht Petardïrer, (-s, mv . Pelardirer) springer, koordedanser m.
m. springbusmaker, springbusschiePetrefact, (-(e)s, mv. -e) o. (Nat.
ter m.
bist.) versteend dier o.
Petaurist, (-en, mv. -en) m.schom- Petrographie, v., z. m. steenbemelaar, koordedanser, luchtspringer ni. schrijving V.
Petechialfieber, (- bers,mv.-ber) Petroleum, ( - s) o., z. rn. steen o. vlekkoorts v.
olie, bergolie, aardolie v., petroleum v.
Peteehien, Peteschen, v. inv. Petrolofen, ( - ofens, mv. - dien) in.
petroleum- kooktoestel o.
kleine roodti vlekken v. mv.
Petent, .(-en, mv. -en) m. indiener, Potschaft, (-(e)s, nov. -e) o. zegel,
steller, onderteekenaar m van een ver cachet o., zegelring Ali.; mil. eineet -e ver
verzegelen, dichtmaken, dichtlak--sehn.,
-zoekschrift.
Peter, (-s, mv Peter) n1. Petrus, ken; -ring nl zegelring m.; -stecher m.
Pieter, Piet ni.; dummer -, domkop,dom- zegelsnijder, stempelsnijder m.
oor, deugniet ni.; (Zeew.) St..., Z. PePetsehe, (-9r) V. (Zeew.) roei v.
van eene galei.
lervogel; (PL) Z. Peterlein.

Peterlein, ( - s) o., Z. m. (PI.) pe-

Pgitsehen, (petschle, gepetschl) e.

terselie v.; 2. steeneppe v.; 3. Z. Gleisze; Ww. roeien, sturen.

Petschier, ( - (e)s,uzv. - e)o., - ring,
Peter-mailandskraut, (-krau- - stecher, in., Z. Pelschait, Pelsch,a[t-

-sfleisch o., Z. Pelersilienfleisch.

t(e)s, mv. -krduter) o., Z. -skraut; ring ij.
- mann m. (verkl. - mànnzchsn o.) (gePetsehieren, (pelschierte, petmeenz.) Pietje o.; (Nat. hist.) pieterman, schier l) bed r. ww. verzegelen, dichtma
dichtlakken.
zeedraak, stekeldraak m.; 2, zeebarbeel
-ken,
m.; 3. Z. -sfisch; 4. (gemeenz.) tiretein
Petschierer, (-s, mv. Pelschierer) m,, Z. Petscha flstecher.
0. (wollen stof).
Pesthaft, bijv. nw. pestachtig, ver- Petersack, ( sack(c)s, mv. - säcke) Petschierwachs, ( - es) o., z. rn.
m. vrouwenzak m. onder het schortje. zegellak o.
pest; 2. besmet, verpest.
Pest-hauch, (-(e)s, mv. -e) m.,
Petersblume, (-n)v.zwartkoren o. Pettern, pittern, (pellerte, geZ. -geruch; -haus o., -hof nl. pesthuis, Fetersehierling, (-(e)s, rev.-e) pettert en pitterte, gepillerl) o. ww. peuteren.
pestziekenhuis o.; - peilend bijv. r.w. m., Z. Peterselie.
pestwerend.
Peters - fisch, ( - es, mv. - e) m. Petto, (onb.) o. in -, met voorbePestilentiarius, (ono., mv. Pes- Sint-Pietersvisch, goudvisch m.; - gericht houd, achterbaks.
tilenliarien) m. pestgeestelijke, pestpre o. gerechtshof o., rechtbank v. die niet Petz, (-es, mv. -e) m., Z. Bar.
-dikerm. Sint-Pieter zitting houdt; -gerste v. gePetze, (-n) V. teef v.; (fig.) lichte
-koi,herV.
Pestilenz, (-en) v. besmetting v., baarde gerst v.; - groschen m.. Sint-Pieterspenning nl.
z. Pest.
^ Peusehen, (peuschte, gepeuscht)
Pestilenz(ial)isch, bijv. uw., Z. Petersilie, v., z. m peterselie v. bed r. ww. (B ergw.) Z. pauschen.
pestartig.
Petersilien-blatt, (-blatt(e)s, Pfad, (-(e)s, mv. -e) m.(eig. en fig.)
Pestilenz-kraut , (-kraut (e) s, mv.-blätler) o. peterselie-blad of blaadje pad, voetpad o., weg m., baan v.; 2. o.
mv. krater o., - Wurzel, ( - n)v.(Pl.) o.; -fleisch o. met peterselie toebereid linnen hemd, badhemd o.
vleesch o.; -hahnenfusz m. Sardinische
Pfad-eisen, (- eisous, mv. - eisen)
geitebaard m.; 2. groot hoefblad o.
Post-kirchhof, (-ho/'(e)s, mv. ranonkel v.; -holder m. diep en onregel- o. plaat v. riet spil waarop eene deur &
-hó/'e) m. kerkhof o., begraafplaats v. matig uitgetande vlier v.; -kraut o. pe- draait; -gerechtigkeit v. recht o. op een
voor aan de pest overledenen; -krank terselieplant v.; it. peterseliekruid o., pad; -los bijv. nw. onbegaanbaar, zonder
bijv. nes. met de pest behept,aan de pest peterselieblaadjes o. mv.;-kuchen m. pe- voetpaden; - losigkeit V. (van wegen),
lijdend, pestziele; - krankheit v.pestziekte, terseliekoek m.; -samen m.peterseliezaad onbegaanbaarheid v.; -schau v. nazien o.,
pest v.; -latwerge V. likkepot m. tegen o.; -schierling m. Z. Gleisze; -traube V. inspectie v. der wegen, wegschouw v,
Pfadler, ( - s, mv. Pfadler) m. linpeterseliedruif v.; -vogel m.dagvlinder m.;
de pest.
-nasser o. peterseliewater o.; -wein m. nenhandelaar m.
PQstlieh, bijv. nw. Z. pestha/'t.
Pfaff, (-en, mv. -en) m., Z. Pfa f fe;
Post-lift, v., Z. m. pestlucht, be- uit peterseliedruiven geperste wijn m.;
smette lucht v.; -mann m. lijkenvervoer- -wurzel v. peterseliewortel m.; wilde —, (Landb.) afval m. van de hop.
-

-
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o. papenstreek, priesterstreek in.; it. heiblok o., stamper ni.; -ranbme, -ra min-

zonder aanzien, priestertje o.;(Nat.hist.) stuk o. van het achtervierendeel van Ier m. heiblok, ramblok o.; -recht o,
recht o. om palen met wapenborden te
een os.
roodborstige vink m.
Pfaffe, (-n, mv. -n) m. priester, Pfaffenthum, (-(e)s) o., z. m. plaatsen; - rei[, -ring m. ring m. om den
monnik m.; (Scheldlw.)paap m.;(Volkst.) priesterschap o., priesterstand nl.; 2.1 kop van een paal; -rost m. heiwerk,paalbestuur o. der priesters; 3. geestelijk- werk o.; -ruche v. kettingstok m. (aan
heid v., priesters m. mv.; (i. k. bet.) den weversstoel);- schlugel rn.,Z.-ramnie;
-schlagung v. heien o.; -schub in. paal
heerschzucht v. der geestelijken,
m.; -schwanz ni. bovenste breede-schoen
Pf giffen - trug, ( - (e)s) m., z. m.
intriges v. der priesters; -veesen o., Z. gedeelte o. van den paal; -spitze V. punt
duikerklep v., valdeurtje o.; (Slot.) Z. P[af[enthum; -zeug o. stof v. van ka- V. van den paal; -stich in. (Zeew.) zeemansknoop ni., die niet toesliert; -nail
Pfaffendorn; (Spr.) jeder - lobt sein Hei meelgaren.
een ieder spreekt voor zijne-ligtum,
Pfáfferei, ( - en) v. priesterlijke ge - m. roet schans- of stormpalen bezette
zindheid v., invloed in. der priesters.
wal m.; -weide v. mannenwilg in.; -weise
zaak.
Pffffen —apfel, (-apfels, mv. -áp- Pf affiseh, bijv. en b. priesterlijk, bijv. nw. (Wap.) — gelheill, gloor een
`el) m. apisappel m.; -baum in. papen - monnikachtig, aan priesters of monni- dwarsbalk; -- aneinander gesetzt, door
houtboom m.; -beere v. groote zwarte ken eigen, priesterlijk, paapsch; (i. k. palen; -werk o. paalwerk o.; (voor een
gebouw), heiwerk o.;(Vest.)palissadle v.;
aalbes v.; -binde V. (P1.) kalfsvoet m.; bet.) aanmatigend, heerschzuchtig.
-birne v. koningspeer v.; -bisschen o.lekPf ,fflieh, bijv. nw. een priester -wurm m. paalworm in.; -wurzel v. baitwortel in.; eine -- treiben, een pinwortel
kerbeetje, paterstukje o., beste o. van toekomend, eigen aan een priester.
Pfffling, (-(e)s, mv. -e) m. we- schieten; -zaun m. omheining, haag v.
gebraad; -blatt o., Z. -platte; - blunichen,
-blümlein o. betonie v.; -blut o. (Pl.) reldlij k geestelijke, abt m.; 2. Z. P fa[- van palen,paalwerk o.;-ziehen o.(WVijng.)
trekken o. der palen; -zins m., Z. -geld.
papenbloed o.; -dime V. bijzit, boel v. fenknecht.
Pfahl, (-(e)s, mv. P[dhle) m. paal, Pfalz, (-en) v. (oeroud.) paleis, kovan een priester; -distel v., Z. -platte
(Pl.); -dorp m. (Speld.) klemhaak :n.;, staak, stijl m., heipaal in.; auf P f áhlen ninklijk, keizerlijk, vorstelijk verblijf o.;
-[astnacht v. Zondag m. Esto mihi; - feznd banen, op palen bouwen; P fáhlc in einen 2. van het paleis & afhankelijk gebied
m. vijand m. van de geestelijkheid; -Fisch Boden einrammen, palen inslaan, inheien; o., palts v., paltsgraafschap o.
Pfa1zen, (pfalzte, gep[alzt) o. ww.,
m. sterrenkijker, zeepaap ra. (een visch); (Waterti.) paalwerk o., ijsbreker m.;
-freund m. priestervriend m.; -Furst m. kleine Pfáhle zu Absteckung eines Platzes, Z. balzen; 2. bedr. ww. treden, Z. fanzen.
priestervorst, geestelijk vorst rn.;it. prins staketsels o. :nv., piketstokjes of paaltjes
Pf alzer, (-s, mv. Pfalzer) in.,—in,
m. der priesters, aartsbisschop in.; -[ut- o. mv.; (Vest.) stormpaal m., palissade (-nen) V. bewoner m., bewoonster v. van
Ier o. (fig.) priestereten, lekker eten, v.; (Ger.) schandpaal in.,kaak v.;(Wap.) de Palts.
uitgezocht voedsel o.; -geschnieiss, -ge- balk na.; (Spr.) zwischen seinen vier
Pfalz-gerich`, (-(e)s, lnv. - e)o.,
ziicht o. papengebroed o.; (fig.) huiche- Pfuhlen sitzen, binnen de vier muren, Z. fio/gericht; -graf m. paltsgraaf m.;
- gril /in v. paltsgravin V.
laars, farizeën m. mv.; -gut o. pries- te huis zitten.
Pffh1 –bau, (-)e)s, mv. -e) in. Pfa1z(grafen)-birne, ( -ir) v.koi
tergoed o.; - handel m. twist in. onder
geestelijken; -haus o. huis o. van een paalwerk, heiwerk o.; -bauer m. geze- uingspeer v.; - wierde v. waardigheid v.
priester o., priesterwoning v.;-herrscha[t ten boer m., die onder het rechtsgebied van paltsgraaf.
V. priesterheerschappij ,priesterregeering van den landheer woont; -baum in.
Pfflz — gra$ieh, bijv. ow. tot een
v.; 2. dooi' priesters bestuurde staat m.; boom m. die geschikt is om als paal te paltsgraaf behoorende, paltsgrafelijk; —e
-hódlein, -hola o., -hut m., -hiitlein o., dienen; -boute v. gebouw o. op palen; bV-iirde, Z. -gra[enu-urde; - grafschaft v.,
Z. -baum; 2. klein schelkruid o.; -joch -bohle v. (eiken) plaat, zware plank v.; -pra fthum o. paltsgraafschap o.
o, priesterjuk o.; -kappe V. (verkl. -kapp- -brücke v. op palen gebouwde brug v.;
Pf lzisch, bijw., Z. pfulzgra/lich;
chen o.) priestermutsje o.; 2. Z. —baum; -burger m. burger m., die in liet rechts it. tot de Palts behoorende, uit de Palts
stad woont;(Scherts.)klein--gebidnr komende.
- knecht in (lig.) priesterdienaar, slaaf
volgeling m. der priesters; -kraut-sche burger, kruidenier, winkelier m.; -don/' Pfa1zstadt, (-sludle) v. stad v.
o., Z. -platte; -latein o. priesterlatijn o.; o. in het rechtsgebied eener stad liggend uit de Palts.
it. keukenlatijn o.; -k'unamel m. komijn dorp o.; -eiche v. eik(eboom) ul. gePfand, (-(e)s, mv.Pfánder)o. pand,
m.; -laus v. kleine rtvierbaaars m.; -magd schikt voor palen; -eisen o., Z. -schuh; onderpand o., zekerheid v.; elw. zum v. priestermaagd, maagd, dienstmeid v. 2. vierkant stuk hout o., dat men bij het selzen, iets tot pand geven;ich wollte Gul
van een priester; it. Z. -dirne;-mhhre v., heien op den paal zet om hem recht te and Blut zum -e seizen, ik zou er goed
•muhrchera o. priestervertelseltje o.; houden; (Glashl.) ijzer o. waarmede de en bloed of alles onder willen verpanden;
jemn. ctw. zuur - geben, tot pand geven;
-muszig bijv. uw., Z. p[áf isch; -mócke rand aars eene fiesch gemaakt wordt.
v. wentelteefje o.; -mutze v., Z. -kappe;
Pf ^h1en, (p[dhlle, gep[dhlt) bedr. persónliches - ,gijzeling v.;Pfhnder spielen,
(Bouwk.) hei v., stamper m.; (Vest.)pa- ww. palen inheien, van palen voorzien; pandverbeuren spelen; 2. onderpand o.,
penmuts v.; -mutzholz o. papenhout o.; (Vest.) met schans of stormpalen omge- zekerheid v., waarborg m.;er leihl nachts
-pfennig m., Z. Blechneunze; -pfótchen o., ven; (Ger.) aan den schandpaal zetten; ohne ein -, onderpand; unbewegliclles -,
hypotheek v.; (bij een koop), trekgeld,
z. -baum; -pint m, ossepoot m.; -platte den Weinberg -, aan staken binden.
V. tonsuur, kruipschering v.; (Pl.) leen
Pfah1-geld, (-(e)s, mv. -er) o., Z. strijkgeld o.; (liergw.) paal m. orn oude
monnikskop m.; -recht o.-wentadv., Ha/'engeld; (Leeuw.) belasting v. der in- scheuren tegen te houden; it. Z. Pfahl-recht o.; van den priester; 2. geestelijk gezetenen; -gericht o. rechtbank v. over hol,-.
recht kerkelijk recht o.; -reich o. pries- eene hoeve; -graben m. met palissaden
Pfandbar, bijv. nw. tot hand geterrijk o.; -rock m. priesterrok m.,pries- versterkte gracht v.; -grund m. beheide schikt, tot pand dienend.
Pfandbar, bijv . nw. in beslag geterkleed o.; -röhrchen o. (Pl.) Z. -platte; grond m.; -halter In ., Z. -eisen (2);
2. -baum; -róschen of -róslein o.,-strauch -haufen m. hoop m. palen; 2. wijn- nomen kunnende worden.
Pf%nd — belastung, ( - en) v . hym., Z. -baum; -sack in. monnikszak, stok m. roet 360 ranken; -hans o. op
priesterszak m.; -schnitt m.,Z. -bisschen; palen gebouwd huis o.; -hecke v. heg of potheek v.; -brief in. pandbrief, hypo,(Speld.) mislukte speldeknop n].;-schuh haag v. van paalwerk; -holt o. paal- theekbrief rn.; -beschlosst bijv. uw. eert
m. (1'1.) venusschoen, Onzer-lieve -Vr•ou- hout, masthout o.; -kranz in. kop in. kasteel als onderpand, in hypotheek heb weschoen m.; -sinn m. (i. k. bet.) pries- van den paal; -mast m. (Zeew.) mast bende;-ouch o. hypotheekhoek o.; -burge
terzin m.; -sorge v. (Pl.) papenhout o.; m. uit een stuk; -miihle v. op palen ge- m. gijzeling m.; 2. gerechtelijk beslag o.;
-streich m., -stuck o., -slückchen(verkl.) bouwde molen m.;-pu-uschel m. (Bergw.) -deich in. dijk in., die door verschillende
kapdrager m.; (Nat. hist.) geitekop m.;
2. waterhoen o., koet .;3. bloedvink m.;
4. Z. Pestvogel; 5. schoenlapper m., waterjuffertje o.; 6. Z. P%aff enfisch; it.Meerfisch; (Br.) tap m., spon v.; (Waterb.)
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personen moet worden onderhouden; slagneming; -schri/tlich bijv. nw. hypo- in. rand m. van de pan; -ring m., Z.
-deichung V. aanleggen o. van een in
aandeelen verdeelden dijk.
Pftcnde-geld, (-(e)s, mv. -er) o.,
Z. P/'andgebuhr; - ►nann in., Z. Pfiinder.

thecair; - schuld v. hypothecaire schuld,
uit eene hypotheek ontstaande schuld v..
-schuldner, —in, hij,zij, die wegens eens
hypotheek schuldig is; -sicherheit v. zekerheid v. door onderpand, zekerheid v.
door hypotheek; -spiel oo. pandspel,pandverbeuren o.; -stall m. schutstal m.
Pf andung , (-en) v. i ubeslagne-

Pffnden, (plizndele,gep f ndet) bedr.
WW. to beslag nemen, beslag leggen op;
einen Sch-urldrser -, gijzelen; ein P[erd -,

-haspe; -riss m. scheur v. in eene pan;
-schuuin m., - schiefer in., Z. -stein;
-schmaus m. smulpartij v. der brouwers;
-schnried m. pauuensinid, blikslager m.;
(Zoutz.) ketelmeester in.; -stein in. kalk steen, zoutsteen n).; ?. (Leid.) leisteen
o. val] Goslar; -stiel m. steel m. van eerre

in onderpand nemen, Z. abp fanden, auspJánden; 2. Z. verp/ànden.
tning, t ►eslaglegging v., beslag o.

pan; 2, (Nat. bist.) mees v. niet langen
staart; -theil m. aandeel o., actie v. in
Pfand-verkaufer, -Iers, mv. eerie zoutziederij; -werk o. zliutwerk o.,
-[er) rn. pan^lverkuoper, verkoopar iii. zoutkeet, zoutziederij v.; -zreyel rn. dak
van in onderpand ontvangen goederen;
vorst v.; -zure/ier m. (Suikerli.) sui--pan,
-verleiher m.,Z.- leiher; -verxchreibung v., kerknrst v.
Z. -brief; - veelrag m. panding v • , ver
Pi anner, (-s, rnv. P fanner) m. eigehypotheek;-drago.theslni r na.+r to. eerier zoutziederij.
-warnung V. bedreiging V. niet beslag;
Pfannerei, (-en) v., Z. Plannen -uwehru.iny, -iveiyerung v., Z. -keltruny; lhell; 2. - of
-ii else bijw.,-= besitzen, bij wijze van onPfannersehaft, v . eigendom m.
derpand, in ondlerpand.
eerier zoutziederil; it. vereeurgiug v. van
Pfannapfel, ( - ap[els, mv. -ápfel) zoutzelers.
m., Z. fiurkal%el;- balken rn. ketelbalk in.
Pfa,nnerrolle, (-n) v. lijst v. der
Pfannehen, (verkl .) o . pannetje, ergeiia.irs van eerie zoutziederij.
potje u.
Ptann - fiseh, ( - es, env. - e) in., Z.
Pfanne, (-n) v. pan v., pot m.; flack/isch; -herr rei., L. P[a ener; - kuchen

Pfander, (-s, mv. P[ánder) m. beslaglegger m.; 2. veldwachter, deurwaarder rn.
Pflinderecht, (-(e)s, mv. -e) o.
recht o. tot inbeslagneming.
Pfandern, (p/dnderte, gep fá.ndert)
o. ww. pandverbeuren (spelen).
Pfanderspiel, ( - (e)s) o., z. m.
pandverbeuren, paalspel o.

(

Pfand-ersuchung, (-en) v.
(Rechtspr.) beslaglegging, in beslagneming v., hypotheekzaak v.; -gebühr v.
of -geld o. kosten rn. mv. van inbeslagneming; -gewäh r v. zekerheid v. door
hypotheek; - yláubiyer m. hypotheekhouder in.; -gut o. hypotheek v.,onilerpaud
o.;-haber m.panilbouder, pandhebbende,
hypotheekhouder m.; -hailer in. hij, die
in beslag genomen heeft; -hans o., Z.,
Leihhaus; -herr in., Z. -haber; -herrlich
bij v . nw. van een hypotheekhou(ler;-hula
-

(Br.) ketel rn.; (Mets.) kalkbak, trog m.; in. liarnekoek ui.; 2. hobbelige kegel
(fig.) in die - hauen, in rte pan hakken,
v.; —(Teaser m., Z. Laai /Teri /'er;-schelp

over de kling jagen; II. (Oertik.) t► ulig- —kraut o., Z. Frauenniu ►ize; -verquelheid, laeenkast v.; der Knochen ist aus lung v. (Zoutz.) eerre pan met kleefdeeg
der - gewichen, heenkast;(Geweeruu.) pan sluiten o.; -werk o. (Zuutz.) Z. P/annenV.; (Art.) tappan v.; (Leid.) dakpang v.; wek; it. eigendorp, bezit o. eerier zout
(Uurw.) spelplaat v.; (Urukk.) perspot
-ziel
lerij.
in., perskom v., holte V. op den degel
Pfannwerken, (plan nawerkte,
Beuer pers; (Slot.) plaat v. (riet de spil, yelp/'anuuwerht) o. ww., rij. ie. (Loutz .)
waarop gene deur Si Iraait; (Volkst.)niit eerie zoutziederij houden; 2. zoutzieden,
-n and Kannen lock[ man ihn, wohin man de zoutziederij uitoefenen.
will. met snullen kan men alles van hew
Pfareh, (-(e)s,mv.-e)in.,Z. Pferch.

o. (Bergw.) Z. P/'and; 2. stopbout o.;

-inhaber m., Z. -haber; -hof in., Z. Leih-

heus; -dude ni. jood m, die tegen on-

derpand leent, woekeraar (n.; -kehruny
V. verzet o. tegen (le inbeslagneming;
-keil m. (Bergw.) houten wig v. tusscheti liet timrnerwerk in de mijnen; gedaan krijgen.
-keule V. knuppel in., doorden inbeslag-I Pfanneisen, (-eisens, mv. - eisen)
nerner medegebracht ten teeken van zijn o. ketel ij zer o.
Pf tinnel, (-s, mv. P[dnnel)o.(Sm.)
last; -kluge v., Z. -sache; -lehen o. leen
o. als onderpandl; - leiher, --in, hypothe- Z. P /'armree; -stuck o. inetaalstaaf v., stuk
caire schul^leischer rn.,sclinldterscheres v.!, o. gegoten ijzer.

Pfannen - aal, ( - (e)s, mv. - e) m.

Pfandlieh , bijw.,Z. p[andweise; -e

(K ► okk.) bakpaling, bakaal m.;-baunm m.

hypothecaire zekerheid.

Pfand -1bsung, (-en) v. pand (Zoutz.) zoutlianstut in.; -blech o., Z.
v.; -mann in. gijzelaar m.; -md--losing
szig bijes., Z. -rechilich; -nehmer, --in.,
pandnemer m., pandueernster v., hij zij,
die leent tegen onderpand; -p/lichtlg bijv.
nes. door een onderpand verplicht, door
hypotheek gebonden; -pflichtigkeit V. nit
eerie hypotheek of een on,lerpan^l ontstaande verplichting; -recht o. hypotheekrecht o.; 2. recht o. oen tegen onderpand te leenen; -rechtlich bijv. nw.
volgens het hypotheekrecht, hypothecair;
-sache v. klacht, aanklacht v. over eene
hypotheek; -sass m. hypotheekhouder m.;
-satz m. hypotheek v.,pand,onderpand o.
Pfandschaft, (-en) v. hypotheek,
panding v.; 2. onderpand o., waarborg
m., handgeld o., godspenning m.; 3. Z.

Pandrecht.
Pfandschaftlich, bijv. nw. in
onderpand, Z. pjandrechtlich.
Pfand-sehein, (-(e)s, mv. -e)m.
bewijs o. van ontvangen onderpand;
- schilling m. godspenning m.; it. op onderpand geleend geld o.; 2. Z. -gebühr;
3. kosten m. mv. van inschrijving in het
hypotheekboek;it.kostea ao.mv.van inbe-

;

P/'annetsen; -bock m. (Zoutz.)stelling v.,
waarop de ketel of zoutpan staat; -boden
in. bodem in. eener pan; 2. kalkklauw,
kalkstok m.; -bogie v., Z. -rand; -bred o.
(Zoutz.) plank v. tegen den tocht geplaatst; (Kookk.) pannenplank v.; -decked

in. deksel o. van de lat]; 2. deksel o.
van de laadpan; (Geschutg.) tappan v.;
-- /'ader v. laad panv-er v.; - eisen o., Z.

Plarr-acker, (-ackers, env. -cic-

ker) or. stuk o. grouds bij he pastorie behuoreude;-amt o. pastoorschap, priester -

schrap o., betrekking v. van predikant of
leeraar; it. pastorie, parochie v.; -aufselier m. opzichter m. der kerken van een
district q-, aartspriester, deken m.; -besetzungsrecht o. recht o. van collatie; -bezrrk in. parochie v., kerspel o.; -borne v.
priesterpeer v.; -buck -o. register o. der
parochie of van het kerspel; - dienst m.,
Z. -amt; 2. Z. -/'rohne; -dort o. dorp o.
waar een pastoor of predikant gevestigd
is; 2. tot eene pastorie behoorend dorp o.
Parre, (-n) of Pfarrei, (-en ) v.,
Z. P/'arramt; 2. parochie v., kerspel o.;
3. woning v., huis o. van den pastoor of
predikant, pastorie of pastorij v.
Pfarreilich, bijv. en b. parochiaal, van de parochie of het kerspel.

-blech; -flicker m. ketellapper m.; - fkgung
V. beenkasverbinding v.; -geld o. belasting
V. voor het recht om te brouwer;- gestelt. Pfarreinki nfte, V. mv. iukomo.(Kookk.) treeft v., drievoet in.; it. Z. sten v. mv. van een pastoor of predi- knecht; -gras pannenras o.; -grube v.' kant.
(Outlk.) gewricht holte v., bekken o.;
Pfarren, (pfarrte, gep/arri) o.ww.,
-haken m.(Zoutz.) panhaak,ketelhaak m.;', m. I. tot eerre parochie of een kerspel
-haspe v.ijzeren ring valer zoutpan; -hans I,ehooren; 2. bede. ww. onder eerie pao. (Zoutz.) zoutziederij v.; -herr in., Z. rochie brengen.
Planner; -hhhlung V. (Outlk.) Z. P/anne;
Pffrrer, (-s, mv. Pfarrer) m. (hij
it. Z. -grube; - knecht in. bok m. o ► r, den R. K.) pastoor m.; (bij Protestanten),
steel der pan op te leggen; -kolben m. predikant, dominé m.; it. geestelijke,
(Geweerm.) pankolf v.; -tau fer in. zout leeraar m.
-stuko.in(levachdrzutiPfarrerin, (-nen) v. predikantsrijen; -loch o. opening v., gat o. van den vrouw, vrouw, echtgenoot v.van een preoven in eene zoutziederij; - meister in. dikant of dorntné.
opzichter m. in de zoutziederijen; -rand Pfarrerisch, bijv. nw. naar de

Pia.

beid v.; -wedel m.waaier in.van pauwen -

wijze van een predikant of pastoor; it.
een predikant of pastoor toebehoorende.
Pfarr-fe1d, (-(e)s, mv. -er) o., Z.
-acker; -frau v., Z. Pfarrerin; -frohne v.
leendienst m., dien then den pastoor of
predikant verschuldigd is; -gartenm. tuin
m. van de pastorie; - gebaude o., Z.Pfarre(i) (3); -gebuhr v. gift v. aan den
geestelijke; -gejalle wv., Z. -cinkiinfle;
-gemein(d)e v. parochie v., kerspel o.;
-genoss, ---in, parochiaan m. en v., kerspelkind o.; -gerechlsame v. parochiaal recht o.; -grund nl., -stuck o.vast goed o.
van eene pastorie; - handel nu. simonie v.;
-haus o. pastorie,pastoorswoning,woning
V. van den geestelijke; -hof m. hof ni.
van de pastorie; it. Z. -haus; -jung /er V.
predikantsdochter v.; -kind o., Z. -genoss; -kauf m., Z. - handel; -kirche v. parochiekerk, kerk V. van het kerspel; -land
o., Z. -acker; -leken o. leen o. eener pastor i e; -leute mv. parochianen men v.nnv.;
- matrikel v., Z. -register; - pachter rn.
pachter in. van den pastoor 4; -recht o.
recht o. van collatie; -register o.register
o. der parochianen; -rock m.,Z. Kirchenrock; -sat; m., Z. - lenen; -siegel o., Z.
Kirchensiegel; - stelle v., Z. -anal; -stuhi
m. stoel, zetel m., bank v. voor de familieleden van den pastoor of predikant;
-lhure v. deur v. van de pastorie; -verleihung v. scheuken,verleenen o.,schenking

Pfau-fasan, (-en, mv. -en) m.
pauwfazant m.; -fisch rn. zeepauw m.;
-(liege v. schoenlapper m., waterjuffertje o. (een vlinder); -hahn m. pauw m.;
-henne V. pauwin v.; -hzuhn o. jonge
pauw M.
Pfauin, (-nen) V. pauwin v.
Pf u -nelke, (-n) v. peperkruid o.;
-rad o. uitgespreide pauwestaart m.; -rei her m. Indische pauw, Balearische kraan
-schcvanz m., Z.P[auenschwanz,-vogelm.;
-krone; -taube v. pauwestaart m. (eene
duif); -vogel m. groote mot v.
Pf©be, ( - n) v., –nki rbiss, ( - es
mv. -e) m. groote, geheel ronde pornpoen ni. of kalebas v.
PfQffer, (-s) m., z.ni.peper v.; tuit wcvurzen, peperen; eihen Hasen in - einmachen, in de peper zetten, hazenpeper maken; (fig.) ein Schlag aus dery -, harde,
ruwe slag m.; ich wollie, er wire wo der wáchst, ik wenschte (gewounl. ik wou)
dat hij op de Mookerhei zat; mein - ist so
gut wie dein Sirup, mijn ja is zoo goed
als uw neen, mijne thee is zoo goed als
uwe saffraan; da liegt der Hose im -,daar
zit de knoop; indischer of Spanischer -,
Spaansche peper v.; deulscher -, wilde
peper v.; 2. peperstruik rn,
Pfeffer-art, (-en) v. pepersoort v.;
-aslig, -ähnlich bijv. nw. peperachtig,
als peper; -banns m. peperboom m.; wil
--,lndischesumak of srnak m.; (W ijn--der
g.) rechtopgroeiende wijnstok m.; -beere
V. peperkorrel v.; 2. Z. Pfaffenbeere.

a

-wiese V. tot de pastorie behoorende weide
v.;-wittwe V. predikantsweduwe v.; -wohnung V. predikantswoning v.,Z. -gebaude;
-zehenie, -zins m. parochietiend, tiend
V. voor de pastorie.
Pf^ttenschauer, ( schauers, mv.
-schauer) m. beëedigd opzichter m. der
greneen of grenspalen.
Pfau, (-(e)s, mv. -e) m. pauw m.;
(Sterrenk.) pauw m., een zuidelijk ster
Z. -fisch; (fig.)-renbl^;(Nat.his)

Pfofferling, ( - (e)s, mv. - e) in., Z.
fefferschwanini.

veeren.

V. eener pastoors- of predikaatsplaats;
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Pfefferblätters c h wamm,

Pfeffer –mühle, (-n) v. pepernoten m.; - muller m. pepermolenaar m.,
^. - kramer.

Pfeffermunze, v., z. in. peper-

munt v.

Pfeffermunz-kuchlein,
-terns, mv. -lein) o. pepermuntkoekje,

epermuntje o.; -ól o. pepermuntolie v.;
-thee m. pepermuntthee v.; -wasser 0.
^)epermuntn•ater o.

PfQftermuschel, ( - n) v. peper -

;chelp v.

Pf^ffern, (p fefferte, gepfefferl) o.
ww., m. h. naar peper rieken, prikkelen,
;teken; 2. bedr. ww. pepeten, met peper
nestrooien; (fig.) scherpe uitdrukkingen
Jezigen; gepl'efterie Worte,bijtcnde woor1en; (geweenz.) jent. -, Inpeperen; it.
net de roede slaan.
Pfeffer-ease, (-n) v. hij, die over
illerler kleinigheden driftig wordt,kit.tel)orig mensch m.; -nuss v., -nusschen o.
pepernoot v.; -niisslein 0.liutvorrnige
platronde mosselschelp v.; -ól o. peper )lie v.; -pflanze v., Z. -baunm; 2.naar eden
(peperboom gelijkende plant v.; -pint m.
(PI.) kalfsvoet in.;- reisel o.papenhout o.;
-rolzr o. pijp v.; -röschen c', Z. -holz;
• sack m. pt-perzak m.; (fIg.,Volkst.)zwanelstokkenman m.; -schwunam m. peperuorwige paddenstoel m.; -sieb o. peper-

.eef v.; -slahlbauns m. Japansche peper
m.; -slaub m. íij ue peper v.;-staude-;truik
V., Z. -strauch; -stein nl . korrelachtige
ioolzure kalk v.;2.pepersteen in.;-straucfi
:n. peperstuik m.; `Z. Z. Kellerhals; -lag
Th dag m. der onnoozele kinderen; -thim.ian m. peperthijm rn.; -vogel m., Z.
fIohlschndbler; -nasser o. peperwater o.;
Z. gepeperd water o.;- uurzet v.,Z.Ilocks-

(-(e)s)rn.,z. m. peperachtig bladcwam o.
Pfeffer - bruhe, ( - n) v. pepersaus
v.; -büchse V. peperbus v.; -bode v., Z.
-laden; -dine of -dille V. peperzakje, peperhuisje o.; -fass, -/'ásschen o. peper eetf' rle in; - zeilen m. peperkoek in.
pepervat o.; '2. peperlus v.;-frasz,-tonv.,
Pfe_if— ammer, ( - n) v. hegge- of
-Presser rn., Z. - vogel; -geschutacts m. pe- liagevruk rn.; -drossel V. roode lijster v.;
persinaak m.;-gurke V. ingemaaktagurkje 2. emeene lijster v.
trotcch persoon m.
Pfeifehen, (verkl.) o. fluitje, pijpPfapchen, (pjauchte, gepfaucht) o., ingelegde komkommer v.
o. ww., Z. fauchen.
Pfefferhaft, bijv. nw., Z. p fe f er - je o., Z. I'/ei/e.
Pfeife, (-n) v. fluit v., fluitje o.;(in
Pfauen — auge, ( - s, mv. - n) o.pau- arliq.
wenoog o.; (fig.) —n, veertjes o. mv. van
PfQfferholz, (-holzes, mv. -hölzer) een orgel), pijp v.; (GIasbl.)blaaspijp v.;
een pauwenstaart; 11. (Nat. bist.) pan- o. peperhout o., peperboom, peperstruik (fig., gerneeuz.)nach eines Andern - lanze'c, naareensanders pijpen dauseu;(Gg.)
wenoog o. (een vlinder); 2. lipvisch in.; m.; 2. kuischboom m.
(Delfst.) grijsachtig gevlekt marmer o.;
Pfe$'erig, bijv. nw. gepeperd, pe- (in een bijenkorf), bijencel, wascol v.;
(in het lichaam), holle pijp v., pijpbeen
-blau o. pauwenkleur v.; -ei o. pauweuei perig.
o.; - feder v. pauweveer v.; (fig.) (in
Pffff'erkorn, (-korn(e)s, rnv.-kór- D.; (Tuinb.) spruitje o.; it. Z. Fachser;
steenen), regenboogkleur v.; (Uelfst.) Z. ner ) o. peperkorrel v., peperbol m.; snit der - p frop/eu, fluitvorrnig enten;
-stein; (Pl.) zeegras,zeewier o.; --druse v. -strauch m. peperstruik m.; - kramer m. (Wev.) groene o. aan weerszijden an
gekristalliseerd regenboogkleurig spaath peperkoopman, kruidenier m.; -kraut o. den naaldenkop; Tabaks -, tabakspijp v.;
o.; - kamha m. (Pi.) kondori m. met roode peperkruid o.; 2. boonenkruid o.; -ku- (Zeees.) die - einziehen, de zeilen wat
inkorten.
korrels; -kraut o. waterpeper v„ scherp chen rn peperkoek ni.
vlooienkruid o.;-krone v.(Pl.)pauwestaart -Pfefferkuchen-backer,( -leers,
Pfeifen, (pIi, gep fif en)o. ww. onr.,
v.; -schwanz m. pauwestaart in.; (Nat. mv. -kor) m. peperkoekbakker in.; -bild m. h. duiten, * pijpen, op de fluit spelen;
bist.) Z. Pfautaube; 2. -auge; 3. Z. -krone; o. figuur v., beeld o. van peperkoek; jemn. -, fluiten aan iem.; (Tuinb.) fluit
(Bergw.) azuurkleurig kopererts o.; -form v. peperkoekvorm in.; -puppe v., Z.
dent leizien Loch -vormigent;(f.)au
-schweif m., Z. -schwanz; (Vuurco.) pan- - bilil; -teig rn. deeg o. voor peperkoek. -, ten einde raad zijn; it. (emeenz.) op
westaart m.;-schweifig bijv.nw.alseen panPfeffer–kuehler, lers,mv. - ler) sterven liggen;2.au[ einer Pfei fe - spelen,
westaart; - spiegel m.(aar, het eind der bo- m., L. -kuchenbacker; - kummel m. veld- fluiten; 11. bedr. ww. ein Lied -, fluiten,
venste vederen),pauwspiegel m.;it.pauw- komijn m.; 2. horenkomijn m.; -lade v. op de fluit voordragen; 111. o.zelfst. (van
spiegel m. (een vlinder); (Pl.) waterben - peperlade v.; -laden m. kruidenierswin- sten wind), fluiten, suizen; (van vogels),
nep m.; it. Z. -kraut; -stein m. (Juw.) kel m.; -lecker m. (i. k. bet.) klaplooper, fluiten; 2. gefluit o.; (van de borst), piepaivsteeu m.; -stola m. zucht v. om te vleier m.; -leh-en o. leen o. van de cijns- pen o.
pronken, te schitteren, trotschheid,ijdel- kamer.
Pfeifen-baum, baum(e)s, my .
-

-

`

(-

(-
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-bdume) m., Z. -sirauch; -beschlag m
Pfe_i1- adergang, -gaug(e)s, mv, Pfennich, PfQnnig, (-(e)s, mv.
fluitbeslag, garnituur o. cener fluit; -boh - -gánge) m. (Urrtlk.) pijlgang ni.; -bans -e) ni. (Pl.) vossestaar•t m.
Pfennig, ( - (e)s, mv. - e) m. penrer m. (Instr.) fluitboor v.; -brenner ni . o. pijlband, band m. van eerie werpspies;
pijpenbakker m.; -brennerci v. pijpen - -blátterig bijv. nw. met pijlvormige bla- mug ni.; bei 11e/Ier and - bezahlen, tot
den laatsten cent betalen; Geld um den
bakkerij v.; 2. pijpenfabriek v.; -breit o . deren; - bl►4n► e v. pijlbloem v.
Pfeilehen, (v erki.) o. pijltje o., zwanzigsten - anlegen, tegen den penorgelbalk ni. tot steun der orgelpijpen
(

-deckel m. pijpendop in.; -erde v., Z . kleinee pijl m.

-then; -[abrik v.pijpeufabriek v.; -/irni.^ I Pfeil-drache, (-n, mv. -n) ni.
m. pijpenvernis o.; -fisch m. trompet - (Nat. Dist.) hanwervisch m.; -eisen o.
visch in.; -jiechle V. pijpvormig korstrno.s ijzeren punt v. van den pijl.
o.; -form v. vorm m.eeuer pijp;2.pijpen - Pfeiler, (-s, mv. Pleiter) m. pijler,
vorm, gietvoren m. voor pijpen; -('orme ►• pilaar rn.;groszer,viereckzger -pilaster ui.,

ning twintig; (Wap.) penning m., goud of zilverstuk o.; farbiger -, koek m., rond
schijfje o. van kleur; (fig., Nat. hrst.)
penuingsreen m.; 2. 4 drachme o.; it.
een twaalfde deel o. van een mark; (Berg-

w.) Z. -gewicht; wenn der - láulet, lán/'t

m. pijpenvormer m.; -fórmig bijv. nw . penant o.; it. deurpost, deurstijl m.;(vaii jeder zur Kirche, iedereen tracht iets te
pijpvorwnig; -/'usz m. voet m. eener or - eerre zuil), schacht of schaft v.; (Ontlk.) verdlienen.
Pfennig — baan, (-(e)s) m., z. in,
gelpijp; -/'utler, -/'ulleral o. pijpekoker Z. tierzbalken.
Pfeilerboden, (-bodens, mv. -bo- opleggen o. eener geldboete; -blume V.
fluitkoker m.; -gebund o. bos v. pijpen
-gluser m. vernissen m. van pijpen; -yla den) m. plaat v. waarop de stijltjes in uraankruid o.; -bródchen o. penningbrood je o.; -dirkstück o. meelwitte peper sur V. pijpetivernis o.; -holt o. pijphout een horloge rusten.
koek m.; -erz o. korrelvormig erts o.;
Pfeilerchen, Pfe_iferlein,
pijpenhout o.; -knochen m. pijlbeen o.
- fuchser m. (gem.) vrek,schravelaar,dui(Outlk.) scheenbeen o.; -kop[ ni. kop m . (verkl.) o. pilaartje o.
Pfeilern, (p[eilerie,gep feileri) bedr. tendief in.; -geld o. kapitaal o., rente v.,
der pijp, pijpekop in.; -koralle v., Z
Ráhren&oralle; 2. Z. Zuckerkoralle; -loci t ww. niet pilaren voorzien, door pilaren interest m., belasting v. in coniptant
geld; -gewicht o. proefgewicht, mark o.
o. opening V. der pijp, gat o. in de fluit ; ondersteunen.
Pfeiler spiegel, (-gels, mv. -gel) van 156 deelen; -gras o., Z. -kraut; -gulle
-macher m. pijpenwaker m.; it. fluitma
ker m.; -mergel m. steenachtig mergel in. penantspiegel iii.; -stein m. (Delfst.) V. belasting V. in coml,tant geld; -koralle
v.; 2. pijpaarde v.; -naundstuck o. mond - basalt o., zuilensteen m.; -tisch m.console V. muntvormig sterkoraal o.; -kraut o.
stuk o. van eene pijp; it. mondstuk o . v.; -weire V. (Ilouwk.) pilaar^tiijdte v., niuritvormige weederik v.; 2. Z. Bauern^sen(; a. veldtasch, hergtasch v.; -linse
eener fluit; -muschel v. pijpmossel v.; afstand m. tusschen twee pilaren.
-quasle V. pijpkwast m.; -ráumer m.pij- Pfeil-Feder, (-n) v.penneschachtje V. groote lins of lens v.; -mark v. (Bergpenwroeter, pijpenpoker ni.; -rohr o. o. vary pijlen, pijlveder v.; -isch ni. pijl %v.) mark o. van 156 deelen; - meister m.
in.; -förmig bijv. nw. pijlvoru ► ig;-visch penningmeester, ontvanger m.;-meislerin
roer o. van de pijp; (Waterti.) pijp, buis
v., kanaal o.; —bohrer m. buisboor v.; -/'utter o., Z. -kócher; -gang m., Z.-ader- V. penningrneesteres v.; -meislerei V. pen-róhrchen, -röhrlein o. pijproertje o.; gang; -gerade bijv. nw. zoo recht als een uingmeesterschap o.; 2. rekenkamer v.;
-röhrig hijv. nw. als het roer eener pijp; pil, rechtop; -gesehwind bijv. nw. pijl- -post V. kleine post v.; -salut ni.,Z.-kraut
-spilze V. spits v. eener pijp, mondstuk snel; -hecht m. pijlsnoek ni.; -hóhle v. (3); -schenke v. bedelkot o., bedelaars o.; -stiel m. pijpesteel ni.; -stock m. pij - ijlholte v.; -köcher m. pijlkoker in.; -ko- herberg v.; -schreiber m. schrijver in. bij
penstok m. van een orgel; 2. pijpeurot- met in. pijlvor ►nige komeet v.; -kraut o. -le rekenkarper; -stein ni., Z. -koralle;
ting in.; -slop/'er in. pijpenstopper m.; vlooienkruid o.; 2. pijlkruid o.; -kreuz o. -lhurm in. (in Straatsburg), schatkamer -strauch m. sering v.; 2. seringeboom, puntig uitloopend kruis o.; -kuhn bij v. toren ni.; -winde V. penniugwinde v.
uw. moedig, stout in het boogschieten;
seri n eestru i k m.
PfQnnwerthen, (pfennwerthete,
-maus v. kleine springhaai nl.; -natil m. qep[ennwerlhet) o. Ww., m. h. in het
Pfeifente, (-n) v. fluiteend v.
Pfeifen — thon, ( - (e)s) m., z. m. (Ontlk.) pijlnaad m.; natter V. piji•nelie klein konlptn, handelen.
Pferch, (-(e)s, mv. -e) m., Pferpijpaarde v.; -weis; o. (I)elfst.) pijpaar- Surinaamsche adder of slang ill.; -punk!
dewit o.; -werk o. orgelpijpen v. nov., m. (Nat. bist.) aprilvlinder ni.; -rand Che, (-n) v. (Landdh.) (voor schalen),
pijpwerk o.; - zander in. pijpaansteker, m. (Ontlk.) I ► iilrarud m.; -redoute, -schanze kooi, schaapskooi v., schuthok o.; (Art.)
tidrbus m.; -zunglein o. (van eene orgel - V. pijlschans, pijlredoute v.; -regen m. artilleriepark o.; 2. schapenmest, drek
regenbui v. van pijlen; - riller in. pijl m.: 3. omheining, schutting v.
pijpl, tongetje o.
-sack m., Z. -köcher; -schlange-vlinderm.;
Pferchaeker, (-ackers,mv.-ácker)
Pfeifer, (-s, mv. P[eifer)m. pijper,
fluiter, fluitspeler m.; (Spr.) den - In/i- V., Z. -nailer; -schnecke v. paalworm, m. ;m t h^ ► kinest genieste akker m.
nen, liet gelag moeten betalen; (Nat. houtworm m,; -schnell bijv. nw.,Z. -ge- PfQrehen, (pferchle, gepfercht)
bist.) Z. Regenp[ei/'er; 2. zeebarbeel m.; schwind;-schrelle v.pijlsnellseid v.:-schoss hedr. ww. einen Acker -, eetje heining
in. (\at. pist.) Z. -nailer;-schuss nm.schot zetten om, afschutten; 2. roet hoknmest
3. keverlarve V.
Pfejferbaeke, (-n) v. (gemeenz.) o. met een pijl, pijlschot o.; -schutze in. bemesten; die Scha[e -, in eene kooi opboogschutter m.; -schwanz m. pijlvor- sluiten; II. n. ww., in. h. in een perk zijn,
dikke, bolle wang v.
Pfeiferei, v., Z. m. (i. k. bet.) ge- mige staart m.; It. (Nat. pist.) sphinx in de schaapskooi zijn; it. mest wanen.
m. (een vlinder); 2 vliegend eekhorentje
Pffreh-geld , (- (e) s, nov. -er) o.
flu,t. fluiten o.
Pfaifer —filch, (-es, mv. -e)m., Z. o.; 3. zeehaan m., eend v. niet langen schutgeld o.; -holle v. herdershut v.,
Horn fiseh; - gericht o. (Gesch. van D.) staart; 4. duiker, zaagbek m.; 5. stekel - schepenstal m.; - karren m. herderskar
rog, pijlstaart m.; - spitse v. kop. m. vair v.; -lager o. schaapskooi v.; 2. kudde v.;
pijpersgerecht o.
Pleifierehe, ( - n) v. woudleeuwe - den pijl; -springer m., Z. -mans; -stein -recht o. recht o. om schapen op een
m. pijlsteen, belemniet m.; -tausendbein land af te sluiten; -schlag m. schuthok
rik ni.^
Pfeiferschaft , (-en) v. muziek- n. pijlvormige duizendpoot m.; -werk o. .; 2. Z. - recht.
pijlwerk o.; -wunde v. door een pijl ver Pferd , (-e)s, mv, -e) o. paard o.;
korps o.
Pfeif-kanne,( n)v.pijpkan v.; sack oorzaakte wond v.; -wurf m. worp in. nhiinliches -, hengst m:; weibliches -,
m. (Volkst.) een altijd schreiendkind o. met een pijl, pijlschot o.; -wurz v. (P1.) merrie v.; junges -, veulen o.; sich zu
Pfeil, (-(e)s, mv. -e)m. pijl,sclricht Amerikaansch bloemriet o.; -- of -wurzel •e seizen, te paard stijgen; vain -e abnn.; schnell wie ein -, Z. -schnell; (6g.) V. pijlwer•tel, hartwortel m.; -züngler in. - ƒeigen, van liet paard stijgen; zu -e
die -e der Liebe, de pijlen &; (Meetk.) (Nat. bist.) dier o. met pijlvormige tienen, hij de cavalerie dienen; (Krijgsa.) zu -e blasen, het signaal geven om
pijl m.; (:^at.hist.) pijlvisch rn.;(Volkst.) tone.
Pfennert, (-(e)s,rnv.-e) o.(Volkst.) le paarden te zadelen of op te st, gen;
der eine f s.derl die -e,der andre verschieszt
sic, de een is de aanlegger, de ander de pennigsbroodje, centsbroodje o.; (fig.) interlegtes -, postpaard o.; unlersetztes
kleinigheid v.
•, kort en dik, ineengedrongen en geuitvoerder.
-

-

-

Pfe.

Pfe.

Pfl.
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^pierd paard e.; (Spr.) vom -eauf den Esel ter m. paardenhaarvlechter m.; -worm m v.; -rennbahn v. renbaan v.; - rennen o.
wendren m., harddraverij v.; - rocken m.
van meester knecht worden; (Volkst.)
Pferde-haeke, (- n) v. (Landti paarderug m.; -rulhe v. paarderoede,
sich au f das hohe - seizen, zich het voor paardenhak v.; -hai ni. groote zeehout hengsteroede v.; 2. (Pl.) zeegras, zeewier
geven van een groot heer;(Zeew.)-komen m.; -hals m. paardenhals m.; - handel m o.; -saai v., -samen m., —kraut o., Z.
die-e, I►aar^llijnen v. mv., paarden o. mv. I ►aar^lenhandel, handel m. in paarden - fenrhel; -salbe v. paardenzalf v.
Pffrde-aeker, ackers, mv. -dc- -handler m. paar^lenkooper m.: -hdree Pferdesampfer, (-s) m., z. m.
der)m. boerenplaats v., akker m., waar bijv. nw. paardenharen, van paardenhaar (P1.) Ininpatientiekruid o.
bij het overlijden van den pachter,-van, -haut V. paardenhort v., paardenleer o.;
PfQrde — sattel,( - sattels,mv. - sdide landeigenaar aanspraak op liet beste -heu o. paardenhooi o.; -hirsch m. Bo- lel) m. paardlezadel m.; - schacht ni., Z.
paard heeft; -aloe v. gewone aloë v.; heentcch hert o.; -huf in. paardenhoel -gripel; -schau v. tentoonstelling v. van
-anzeise V. boschmrer v.; -ampher m. ge- m.; (Nat. bist.) Z. -fusz; 2. vennssnavel Kaarden; - .kclrelle v .bet v. (om glen hals)
woon wild patientiekrruid o.; -apjel m. m., navelkruid o.; --nailer v . (Nat. bist.) van paarden; - schenkel m. paardeschenpaardevijg v.; (Spr.) das isi unie — and hoefijzer o.; —[órmig bijv. nw. paar kel rn.; -schinder rn. (fig.) paardenbeul m.;
Reichsap[el, dat staat als eene vlag al)
-hut v. opzicht o. over-denhofvrmig; -schmuck m. paardensieraad o.; -schnalle
een modderschuit; - arbeil v. paarden Kaarden; 2. paardenweide v.; -jockel m, V. gesp m. van het paardetuig; - schor/`
zwaar, moeielijk werk n.;-werko.;(fig) (Scherts.) Z. -liebhaber; -junge m. stal - m, voorhoofdshaar o. van een paard;
-arznei V. (eig. en fig.) paardenmiddel jongee, palfrenier m.; -ka fer in. drekke- -schwammm m. (Veea.) heerwater o. van
o.; — kunde, —kunst v. paardenartsenij - ver m.; -kamm m. roskam m.; -kamp f m. een paard; - schwartz, -schwei f m. paar
t m.; —stein r» paardestaart -destarkunde v.; —schule V. paarderrartsenij- gevecht o. van paarden; 2. ruitergevecht,
school v.; --wissenschaft v., Z. - kunde; , evecht o. te paard; - karren m. (Spoorw.) steen, hippoliet m.; -schwemme v. paar-arat m. paardenarts m., paardendokter paardenwagen m.; -koslanie V. eetbare denwed o.; -silge v. gewone peterselie v.;
m.; -auge n. paardenoog o.; (Zeew.) ring kastnnje v.; it. --nbaum m. kastanjeboom -slali in. paarde(n)stal m.; -stecher m.
m. om de nok van de ra; -balen V. paar m.; -katze v., Z. Tigerkatze; -kauf m.koop steekvlieg, paardenvlieg v.; 2. hornaar v.;
►onrweg m., tramway m.; -bur m.-denmt m. van een of meer paarden; -kegel m. -stein m. paardensteen, hippoliet m.;
Z. Honigtar; -bauer m. boer m., die bovenste o. van glen paardenpoot; - kenner -stern m. witte vlek v. 'oor den kop van
paarlen houdt; -baum m. stalboom m.; m. paardenkenner m.; -klaue V. paarden een paard; -s/op/er m. mijnwerker m.,
-bereiler m. paardrijder, pikeur m.; -be(Pl.) hoefblad o., brandlatuw-hoefm.;2 die het paard van den opzichter voedert;
schlag m. hoefbeslag o.; 2. hoefijzer o.; v.; - klemmer m. groote schallebijter ui.; -strafe v. paardenstraf, tuchtiging v. der
-hinse v. biesgras o.; -blasse v. bles v., - knecht m. stalknecht, palfrenier m.; paarden om ze te temmen; - striegel m.
witte vlek v. aan den kop van een paard: -knochen m. paardebeen o.; -kopt m. roskam m.; -such! v., Z. -liebhaberei,
-blunze v. paardenbloem v., leeuwentan^l paardekop m.; 2. groote strooien hoed -lag m. (Landti.) dag m. om sl ►an^lienst
m.; 2. zwartkoren m. en o.; -bnl^.ne v. 7.., m.; - koppel v. (aan eene koets), span o. te doen; `2. (Rath,) feest o., feestdag m.
Sauhohne; -brasse'a m., Z. P[erdmakrele; paarlen; 2. voetkluisters V. mv., spanke- van den 11. Stephanus; -tausch m. }aar -bremse V. paardenvlieg, horzel v.; -bube ten v.; - krabbe V. groote krab v. of kreeft denruil m., ruilen o. van een of oreer
m., Z. -junge; -brig m. paar^leschonder v., ni.; -kraft v. paardekracht v.; Dampf- paarden; - trdnke v. drinkplaats V. voor
schoft v.; - barste v. rolkarn m.: -decke v. maechine von 80 -kier flen, van 80 paar paarlen, Z. -schwemnie; -verleiher, -ver
in. verhuurder m. van paarden,-miethr
paardedek o.; -de-ulerei v. wichelarij v. nit
-krankheq.l v. paardenziekte-^lenkracht;
het paardengehinnik; -dieb m. haarden - v.; -kreuz o. kruis o. van het paard; huurkoetsier m.;-eechselmu. wisselplaats
dief m.; -diebstahl in. diefstal m. vair -krippe V. paardenkribbe, ruif v.; -tache V. voor paarden of poctpaarden,p+ost plaats
een paar(! of van Paarden, - dienst m., Z. V. (Volkst.) paardelach m., gehinnik o.; v., posthuis o.; -weide v. paardenweide

kommen of sich vom -e au f den Esel seizen, paartlenhaarworm m., zeedraad m.

.;

(-

-[rokne; -dille v. Oostenrijksche bergeppe -lade v. dat gedeelte van de kaak eens v.; -wurm m. paardenworm, inuewandsv.; -dorp m. zeekruisdoren m.; -egel m. paards, waar geene tanden groeien; -las! worm m. van paarden; 2. Z. -krï[er;
paardenl,loedzuiger m.; -esel m. muilezel V. paardelast m.; -lau! m. renbaan v.; (Veea.) dampigheid v.; —kraut o. groote
m.; -[nhre v. (Scheepv.) paardenpont v.: -laus v. paardenluis v.; - leiher m., Z. weidepimpernel v.; -wurz V. witte kame-fenchel m. waterscheerling m., water- -verleiher; -leine v. leisel n.; it. paarden leon o. zonder stengel; -za/in m. paarde venkel v.; -[leisch o. paardle(n)vleesch n.;
v.; -lenker m. paardentemmer m.;-^ijn tand m.; -zaum m. paardentoorn, teugel
—holz o. paar,lenvleeschhout o.; -feige •liebhaber m. liefhebber m. van paarden; m.; -zeug o. paardet^ tig o.; - zou l m. tol
V. paardevijg v.; -/liege v., Z. -brem.ce; -liebhaberei v. overdreven liefde v. voor m. voor paarden; -zotte v. vetlok v. aan
-frohne v. spandienst m.; 2. leendienst paarden; -lien v. (Zeesv.) paardelijn v., de koot van een paard; - zicht v. paar
stoeterij v.;-zuchtlerm,paar--denfokrij,
m. met paarden; -fihrer m. (Ber;w.) ;reling m.
mijnwerker m., die de paarden bestuurt;
PfQrdeln, (pferdelle, gepferrlelt) o. ^lenfokker, stoeier m.; -zag m. span o.
-fallen n. veulen, paardevenlen o.; -fusz ww. naar de paarden of den stal rieken. paarlen; - zïcgel m., Z. -zaum.
m
Pffrdisch, bijv. nw., Z. pferdem. paar,lenvoet, paardepoot m.; 2. paar
Pf
frde -mahne,(-n) v.paardea,

-deschlpv.;3(fig)ardent, 1 ien v.tov.;-makler m.makelaar min paar duivel
m.; 4. misvormde voet m.; -fiiszig bijv. 1 1 erl;- mangel m. gebrek o. aan paarden; 2.
uw. met. paar^lepooten; -füszler m. (o. ; ;ebrek o. van een paard; -markt m, paarGesch.) paardepont, paardevoet m.; -[ul- lenmarkt v.; -nzdszig bijv. nw. als een
ter n. paardenvoeder o.; -gebiss o. haar- I raadt, als een lastdier, buitengewoon,
degebit o ; -gerath of -geschirr o. paar - foor een paard; -maul o. paardebek, paar
detnig o.; -gift o., —balcm m. man - I
-mielhe v. haren o. van een-lemuirn.;
schen^ilehnom m.; -glück o. gelukkig I )aard; -nzilch v. paardemelk v.; -milz
toeval, blind geluk o.; - ,popel m. (Berg- 1 T. paardemilt v.; 2. Z. -gift; -mist iii.
w.) door paarden getrokken toestel m. 1 )aartle(n)stront m.; 2. paardenmest m.;
om het erts naar boven te hijschen; .miihle V. paardenmolen m.; -miinze v.
- qnllin V. (Fabell.) godin v.der p^aarder.. I )glei, waterpolei v.; -narr m. paardenHippona v.; -gras o. paardengras o.; 2. ;ek m.; --heil v., Z. -liebhaberei; -nuss
Z. Honiggras; -guit m. huikriem m.; -gul T. okkernoot v.; -phili.4ler m. (Student.)
o. goed o. waarbij paarden (of een paard) 5. -verleiher, -vermiether; -pille v. paargei' cht worden; -haar o. paardenhaar o. heup! v.; -polei v., Z. -munze; -putz m.,
PfQrdehaar-bereiter,(-ters,mv. :. -schmuck; -quasi m. paardenkwast in.;
-ter) m. paardenhaarbereider m.; -flesh- • raspel V. (Hoefcm.) hoefsmidsraspvijl
g

rnpsziq.

Pffrd-makrele, (-n) v. wentelaar. ineirval m.; -maan, -mensch m.
(Fabe lt.) paardmenscb, centaurus m.
PfQrdner, (-s, mv . P/erdner) m,
boer m,, die minstens een span paarden
heeft.

Pffrsieh,

(- (e) s, mv. -e) m., Z.

P f rsich.

PfQtzen, (ppfetzte, gepfetzt) 'bedr.
ww. knijpen; 2. in stukken slaan, eene
^ne^le over het gezicht geven.
PfQtz —pfennig, (-(e)s, mv. -e)

m. (Volkst.) vrek, gierigaard, duitendief
in.; -zange V. knijptang v.; it. neusnijper
m., nraugijzer o.

Pf iesel,-kammer, (-n),-statt,
- statte) v. (Zoutz.) droogkamer v,
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Pfi.

PfI.

PSI.

PfIff, (-(e)s, mv.-e) m.gefluit, Qui- ^•oth bijv. nw. zoo rond als perzikbloe- V. der planten; -leim m. plantenlijm v.,
ten o.; einen - thun, fluiten; (fig.) kneep ;ems; -blüthsyrup m. siroop of stroop v. Z. Kleber; -lese v. opzoeken o. van plan-

v., streek m.; list v., bedrog o.; er versteht
den -,bij ken de kneep; er ist voller Knife
-und -e, hij is vol streken en treken.
Pfiffer - kraut, ( kraut(e)s, mv.
-kr r uier) o. gentiaan, duivekervel v.
Pfifferling, ( - (e)s, mv. - e) m., Z.
Pfefferling; (fig.) kleinigheid, nietigheid,
beuzeling v.; das ist treinen - verlh, dat

van perzikbloesems; -branntwein m. periico v.; -kern m. perzikpit v.; —schwarz
bijv. mv. zoo zwart als gebrande perzik
-kraut o. vlooienkruid o.; -niandel-piten;
v.amandelperzikboom m.; -stein m. perzikpit v., perziksteen m.; -weide v. perzikwilg(eboom) m.

is geen cent w aard.

st(er)er) m. bakker m.

-

Pfïffig, ( -er, -si) bijv. en b. sluw,.

ten; it. keur v. van planten; -liebhaber
m. liefhebber m. van planten; -md her m.
(Nat. his!.) plantenmaaier in.; -milch v,
plantenmelk v.; 2. (Apoth.) zaadmelk v.,
koeldrank m.; -ól o. plantenolie v.; -reich
o. plantenrijk o.; -salt m. plantensap o.;
2. sap o. der plant; 3. (Gen.) kruidensap

Pfiste, Pfisterer, (-s, mv. P/I- o.; -sdger m., Z. - meiher; -salz o. plantaardig zout o.; -sammler m. plantenza -

Pfitzauf, (-(e)s, rnv. -e) m. (Bak.) meiaar m.; -saner bijv. nw. plantenzuur;

-er Kauz, doortrapte schelm; soes v.; 2. (Volkst.) flapuit, onbezon- -souger rit., Z. Schmarotzer; -sáure v.
plantenzuur o.; -schlaf m. slaap nl der
-er Streich, !ooze, sluwe streek m.; -keil nene m.

geslepen;

V. list, slimheid, loosheid, doortraptheid,

Pfitzen,

(pfit ;te, gepfitzi) 0. ww., planten; -schleim in. plantenslijm o.;-seele

Z. fit zen.

geslepenheid v.

Pfingst-abend, (-(e).s, mv. -e)
m. avond ni. voor Pinksteren; -anger m.,
Z. - weide; -bier o. pinksterbier o.; -birne
V. pinksterpeer v.; -blume v. pinksterbloem, pioene v.; 2. gewone brem v.;'
-dienstag m. Dingsdag m. na Pinksteren.
Pfingsten, mv. Pinksteren, Pinksterfeest o.; (Spr.) - wenn die Gans auf
dein Eis .geht, Sint-Juttemis, als de kal
ijs dansen.
-vernopht
Pfingst-feiertag , (-(e) s, mv. -e)
m. Pinksterdag m.; die —e, de Pinksterdagen m. mv., Pinksteren o.; -test o.
Pinksterfeest o.; -freude v. pinkstervrugd, pinksterpret v.; -gans v. pinktergans v.; -hausel, -jc ckel, -kiimnmel in.
stroopop V. gedurende den Pinkstermaandag rondgedragen en des nachts voor het
huis van de luiste dienstmeid verbrand;
-huhn o. hoen o., tegen Pinksteren als
bela-ting te leveren.
Pfingstlich, bijv . nw. wat op Pinksteren plaats heeft.

Pfingst - monat, ( - (e)s,mv. - e) in.

Pflanzburger,

V. plantengeest m., beginsel o. van was(-

gers , mv. -ger) !, dom; -stein m. plantensteen m.; 2. beeld-

m. planter, kolonist m.

steen, steen m. met den afdruk eener

kl .) plantje, kruidje o.; (fig.) teedere'
bloem v.
Pflanze, (-n) v. plant v., gewas o.;
(fig.) schepping v., schepsel, voortbreng
-seln.
Pflanzeisen, (-eisens, mv. - eisen)

in. plantenstof v.; (Scheik.) beginsel o.
van wasdom; (Aardk.) overblijfsel o. van
planten; -system o. plantenstelsel o.;
-!heil m. deel, deeltje o. eener plant; 2.
z. - stof; -Ihier o. plantaardig dier a.;
-wachsthum o. wasdom, groei m. der
planten, plantengroei m.; -welt v. plantenwereld v., plantenrijk o.; - ?vissenscha f t
V., Z. -kenntniss.
Pfianzer, (-s, mv. Planzen) m.
planter, poter m.; 2. volkplanter, kolonist m.; 3. eigenaar ni. eener plantage;
4. Z. Pflanzholz.
Pfianz — garten, gartens, me.
- gristen) m. plaattuin m., plantkweekerij
v.; it. moestuin m.; -holz o. poothout,
plantijzer o.
Pfianziger, (-s) m., z. m. weeke,
natte sneeuw v.
Phanzlerin, (-nen) v. (Volkst.)
ongeschikt meisje, nufje, vertroeteld

Pflanzchen, Pflanzlein, (ver - plant er op; 3. plantversteening v.; -slof

o., Z. Pflanzholz.
Pflanzen, (pflanzte, gep fianzt) bedr.
ww. planten, poten; an einen andern On
-, verplanten, verpoten; eine Fahne -,
planten, uitsteken; Kanonen au/ den Wall
-, zetten, plaatsen, planten; 9. Z. ver
it. zaaien, inplanten, enten; II.-p/ianze;
wed. ww. sich von jemn. (bin) -, zich
plaatsen, zich posteeren voor.

Pflanzen-abdruck, (-(e)s, mv.
-e) m. afdruk m.,afdruksel o. eener plant;
-artig hijv. nw. plantaardig; -asche v.plantenasch v.; -ban m. samenstel o., gesteld heid, vorming v. der planten, plantenbouw
in.; -beet o. plantenbed o.; -beschreiber

(-

-

pinkstermaand v., Mei rn.; -monfa^j m. m plantenbeschrijver m.; - beschreibucng kind o.
Phanzling, (-(e)s,mv.-e) n.stekje,
Pmkstermaanilag rn.; -nacht V. pinkster- V. plantenbeschrijving v.; -bildung v. vornacht v.; -nelke v. pinksternelke v.; -ochs ming, ontwikkeling V. der planten; 2. Z. afzetsel o.,loot v., scheut m.; (fig.) kwee
-kelingm.
m. pinksteros m.; -pjrieme v., Z. Genster; -ban; -buck o. plantenboek, boek o. over

-predigt v. pinksterpreek v.; -recht o.
belasting V. voor het weiden op vreernden grond;. -rose v., Z. -blume; -schieszen
o. schetterspel o. gedurende het Pinkstert'eest; -lag m. pinksterdag m.; 2. Z.
-[eierlag; -viole v., Z. Mutterviole; -vogel
in.. Z. Goldamsel; -weide, -u iese v. tegen
Pinksteren opengestelde gemeenteweide
v.; (Geweerra.) -wiese V. weide v. voor
het pink^terschieten; -woche v. pinksterweek v.; -zeil V. pinkstertijd m.
Pfinne, (-n) v., Z. Pinne.
Pfipps, (-es) m., z.m. (van kippen),
pip V.
Pfirsche, (-n) v., Z. Pirsich.
,

Pfirschen - aprikose, ( - n) v,

witte abrikoos v.; -blatl o., Z. Pfirsichbialt.
Pfirsich , (-e) v. perzik v.
Pfirsich - baum, bcaum(e)s, mv,
-brzurne) in. perzikboom m.; friiher —,
Fruh---, hartperzikboom m.; -plait o.
perzikblad o.; 2. venusschelp, domingoschelp v.; -blitthe v. perzikbloesem m.
-hl-when bijv. nw. blauwachtig rood, van
de kleur der perzikbloeserns; -bluthfarbt
V. perzikbloesemklenr v.; -bi lit h farben
-bliilhfarbig bijv. nw., Z.-bii then;-bl- th(-

de plantenkunde; -butter V. plantenboter
v.; -deuterei V. waarzeggerij v. uit planten; -eiweisz o, planteneiwit o.; -erde v.
voor planten geschiktegrond m.;2. plantaarde, tuinaarde, pootaarde, mestaarde
v.; -farbe V. plantenkleur v.; -fasen v.
plantenvezel v.; -flab m. plantenvloo v.;
- forscher m. plantonderzoeker m.; -(nessend bijv. nw. plantenetend; ^atlerte v.,
-gal i(rlstof f m. (Scheik.) plan n ;eiei v.;
-garlen ni. plantentuin m.; -geist m., Z.
-seele; -geu'achse o. mv. groenten v. mv.;
-gift o. plantaardig vergif o.; -grien o.,
—es Harz, (Scheik.) bladgroen o.; -honig
nu. plaiitenhoni(n)g m.; -kd[er m. plantenkever m.; -krse m. amandelstof v.:
-keint in. plantenkiem m.; - kenner m,
plantenkenner m.; -kenniniss v. planten
botanie v.; -kohle v. uit planten-kenis,
voortgekomen steenkool v.; -kórper m.
lichaam o. eener plant; -kost v. plantenkost m.; -kraft v. kracht v. der planten;
-kunde v., Z. - kenner; -kuh v. Amerikaarsche melkboom m.; -laugensalz o,
plantenloogzout o.; -lairs V. plantenluis
v.; -leben o. leven o. der planten, plantenleven; (fig.) ein -- fuhren, een plantenleven leiden; -lehre v. plantenleer, leer

Pflanz — ort, ( - (e)s, mv. - e of

Pf anzórler) m. volkplanting, kolonie v.;
-reis o., Z. Pfanzling; -schule v. plantenschool, kruidkuuilige school v.; (fir.)
kweekschool v., seminarie o.; - schiller
in. leerling m.eener kruidkundige school;
it. leerling m. van een seminarie; -schullehrer m. leeraar m. aan eene kruid
aan een seminarie; -slaat-kundigeschol,
m. volkplanting, kolonie v.; -sladl v. stad
V. door volkplanters bewoond, gesticht;
-stczdter m. inwoner ni. eener kolonisten stad; - stalt, -st (itte v., Z. -or!, - schele;
-stock m., Z. -holm; 2. (Landh.) Z. Mutlens/ach.

Pflanzung, ( en) v., Z. pflanzen;
-

it. plantage v., plantsoen o.; 2. beplante
plaats v.; it. plantage, volkplanting, kolonie v.
Pfanz –volk, (-volk(e) s, mv. -v o l
ken) o. kolonie, volkplanting v.; -wetter
o. voor de planten gunstig we(d)er o.
Pfister, (-s, mv. Pilaster) o. (Apoth.) pleister, wondpleister v.; (Volkst.) er
hal ein - fur alle Wunden, hij weet overal
raad voor; (Mets.) pleister, pleisterkalk
v.; 2. (van eene straat), plaveisel o., bestrating v., straatsteenen, vloersteeneu
-

Pfl.

m. mv.; das - einer Strasze aufreiszen, pruimen; - margenrischen o. benen v. mei
eene straat opbreken; (fig.) London ist mosachtige bloemen; -muss o. pruimen.
ein theures, harles -, L. is eene dure moes o.; -palme v. kooldragenile palmplaats.
boom m.; - schelde v. (Nat. bist.) pruim•
Pflasterblei, ( - (e)s)o.,z.m.(Schei- vormige zeescheede v.; -schlehe v. vroeg(
k. ) Inodzeep V.
I ► ruim, sleel^rurrn v.; -schmetlerling m.
Pflasterchen, Pflasterlein, Z. - [aller; -stein ni. pruimesteen m.
(verkl.) o. pleistert je o.
prninielnt v. -forte v. pruimentaart V.
Pflasterer, (-s, mv. Pflasterer) m. Pflaum-feder, (-n) v., &, Z
m. straatmaker m.; (in kamers), vloer Flauni/^eder't; - kuchen ni. pruimenkoet,
-legrm. rwr.; -muss o. pruimengelei v., Z. -enniuss,
Pflster - fliesz, ( - es, mv. - e) o., Z. -palme v. palmboom m. van Malahar
-stein;-,geld o. straatgeld, geld o. voor het -schnitte v. snee^ije o. I ►ruimencompote
bestraten;2.weggeld,passagegeld o.;-ham- -streicher m. (gemeenz.) pluimstrijker
mer in. straaturakershaarer m.; -haue v. vleier m.; -tunke v. pruimencompote v.
koevoet rn. om de steenen los te maken;
Pfleg - amt, (-amt(e)s, mv.-aniter)
jong/er v., Z. -ranime; -ka fer in. pleis- o. lager domeinbestuur o.; 2. voog^lijkaterkever m., Spaansche vlieg v.; - kasten tner v.; 3. voogtlij,voogdijschap,eurateele
m., -lade v. (Apoth.)Illeisterkist, pleister - v.:-anhtma?i,i m. haljuw m. van een lager
lade v,; - koeher m., Z. Quacksalber;-1ohn domeinbestuur; it. ontvanger, beheerder
m., Z. -geld (1); -meister in. straatwa- in. van een domein; -befohlene m. en v.,
;

kersl ►aas m.

Pflastern, (pflasterte, gep(lasterl)
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Z. P/iegekind.

Pfleg-befohlen, -empfoh-

bed r. ww. (Apoth.) eene pleister leggen, len, l ilv. nw. onder toezicht gesteld,
met eene pleister bedekken: eine Il chseri- ter verzorging aanbevolen.
ku.gel -, met eest vetlapje o-uwIkkelen; 2.
Pflege , (-n) V. voordij chap, cura-

bestraten; eir► Zimmer -, met vloertegels
bedekken; (Br.) die Braake.ssel mit Schiefer -, roet leisteen beleggen.
Pf laster-ramme, (-n) v. straatstamper tn., juffer v., handhei v.; -rolie
V. rol v. pleisters; 2. pleisterrol v.; -rüc-

teele v., beheer o.; die - liber jem. Naben,
met het toezicht o. belast zijn over; 2.
verzorging, oppassing, opvoeding v., onderhou^l o.; alle - and Wartung geniesten,
goed opgepast worden; ein Kind in der haben, belast zijn riet rte verzorging &:

ken m. hoogste gedeelte o. eener straat;
-scheere v. pleisterschaar v.; -schlögel m.,
Z. -ramme; -seiner ni., Z P/1a.sierer;
-spalel m. (Heelk.) pleisterspatel v.;
-stein m. straatsteen in.; (in kerken),
vloertegel m.; -slóssel nl., Z. -rarnme;
-strasze V. straat^teenen m. mv.; -slreicher m. pleisterstrijker, pleistermaker m.;
- trefar m. straatslijper, leeglooper ni.;

3. district, rechtsgebied, kanton o.; it.

zorg dragen; (Scherts.) zich te goed doen,
tich koesteren.

Pfleger, (-s, mv. Pfleger) m., -in,
(-nen) v. bestuurder, beheerder m., he^tuurderes v.; (van een land), gouvernenr, landvoogd m., landvoogdes v.;
geistlirher -, beheerder, bewindvoerder
m.; (van een minderjarige), voogd in.,
voogdes v.; (fig.) verpleger, verzoarger,
weldoener, vader in., verpleegster, ver
moeder v.; er ist-eorgst,vln
der - meiner Jugend, hij heeft rnij in mijne
Jeugd verzorgd, hij is mijn pleegvader;
diese Stadt ist die -in der Künste, moeier.

P$Qge - schreiber, (-bers, mv.
-her) tn. schrijver m. voor het baljuwschap; it. secretaris m. der voogdijkamer;
-so/in in., -tochter v. pleegzoon m.,pleegdochter v.; it. Z. pflegbefohlen; -tnchlerlich bijv. nw. aan de pleegdochter behooren^le; -valer in. pleegvader,voetlstervader in.; -i'ogt m. voogd m.;-ii irth,—in
huismeester in., huismeesteres V. in het
instil taal.
Pfleghaft, bijv. nw. in eigendom
hebbend; it. aan den grond behoorend;
-e Leute, lijfeigenen.
Pfleglich, bijv. nw.huiselijk,cpaarzaaru; - nulzen, wijselijk, geregeld,spaarzaam, huishoudelijk, als een goed huis
ein Haus - bezcohnen, als een goed-vader;
huisvader, in goeden staat.
,

gebied o., & waarover men het bestuur
Pflegling, ( - (e)s, mv. - e)m.pleegvoert; 4. huiso. van veripleging;(Krijgsw.) kind o., pupil m. en v.
invalietlenhuis, hospitaal o.
Pflegniss, (-e) v., Z. P jlegscha f 1.
Pflege - ältern, mv . pleegouders PflQgrechnung, (-en) v., Z. Vormv.; -be/'ohlen bijv. uw., Z. plegbe/ohlen; mundsrha J't.^rechnirng.
der, die —e, kweekeling, pupil m. en v.,
Pfi@gschaft, (-en) v.voogdijschap,
pleegkind o.; -besiellung V. voogdijschap, curateele v., opzicht o.; unter jems. - steaanstelling v. van een voogd; -gericht o. hen, onder iems. opzicht staan; it. Z.
-weg m. straatweg, bestrate weg ni.; rechtbank v. voor voogdijschap; -haul o., P//ege.
-werk o. pleisters v. mv.; 2. bestrating, Z. Pflege (4); -kind o. pleegkind o.; it.
Pflegschaftlich, bijv. nw. van
bevloering v.; - winkel m. vereenigings- pupil, kweekeling m. en v.
het pleegkind, aan het pleegkind behoohoek ni. van twee straten; -zeug o. straat
Pflegelhänke, ( - n) V. (Landb.) ren1le.
o.; - wiegel in. vloer -makersgdchp feestmaal o. na het einde van den dorschPfegschafts - geld, ( - (e)s, mv.
-tegln. tijd.
-er), -gut, (-gut(e)s, mv. -older) o.
Pflaum, ( - (e)s, nrv. - e) m., Z. Pflegelos, bijv. nw. verlaten, zon - geld o., goed o. van het pleegkind.
Flaum; -baum in. pruimeboom m.; —holz der verpleging, on'erzorgd.
Pflegstube, (-n)v.voogdijkamerv.
o. pruimeboomhout o.; -bäumen bijv.nw.
Pflegen, (pflog, ger ►[logen) bedr. Pflicht, (-en) v. plicht m., ver
ww. oor. ein Kind -, verplegen, verzorv.; esistseine-plichtngv.,eoud
van pruimehoornhout.
Pf làumchen, Pf laumlein, gen, opvoeden, opkweeken; Guler -, be- -, het is zijn plicht; sich clue - aus etw.
sturen, beheeren, onder opzicht hebben; machen, zich iets tot plicht maken; it.
(verkl.) o. pruimpje o.
Pflaume, ( - n) v. pruim, sleepruim 2. eines Am/es -, belast zijn met, uit belastin ^ v.; 2. (Leeuw.) eed ni. van geBalhes of Bath mit jemn. -,-sefn; trouwheid, huldigingseed m.; jem. in -,
v.; gedörrte -, droge pruim; geschmorie
raadplegen; Unterhandlungen -, doorzet in Eid and - nehmen, iem. in eed en
-, ge,toofde pruim; 2. pruimebooin tn.
Freundscha/t mit jemn. -, houden;-ten; plicht nemen, zich doen huldigen door;
Pflaumenbaum, (-baum(e)s,
mv. -brume) m . pruirneboom m.; virgirti- Ier Glue -, toegevend zijn; der Ruhe, udder Amt and - handeln, zij ► i plicht ver
scher —, Virginische dadelpruimeboom seiner Bequemlichkeit -, rust, zijn gemak
plecht v.; (H S.) ósler--zaken;3.(Zw)
m.; —hola o., Z. -holt; -Glatt o.pruime- nemen; der Liebe -, zich overgeven aan; liche -, avondmaal o. voor Paschen.
lilad o.; --.spinner m. pruimehmvlin- pines of eioen Kranken -, verplegen, opPfiieht - anker, - ankers, mv. - ander m.; -bill/he V. pruimebloesem m.; 2. tassen; seines Leibeo, seiner Gesundheit -, ker) m. plechtanker o.: —lou o. plecht
bloeien o., bloeitijd m. van den pruime- 1. sick -; Gerechtigkeit -, uitoefenen; ii.
m.; -bar bijv. nw verplicht,-ankertl
boom; -brühe V. pruimensap o.; -falter ,pflegte, gel%f egt) o. ww. reg. plegen, verschuldigd, verbonden; —e Guter, bem. pruimeboomvlinder en.; -/arbe v. ;ewoon zijn; in solchen Fallen pflegt er zwaard; -beitrag m. verschuldigde bij
pruimenkleur v.; -garen m. met prui- ,u schceeigen, is hij gewoon &; thue wie
-bruch m. c^, Z.-dragev.,conti ;
meboomen beplante boomgaard m.;-gum- 1 lu pflegst, zoo als gij gewoon zijt; so pflegt Eidbruch &; -bruchiq 1 -ijv. nw. plicht
mi o. pruimeboomgorn v.; -holz o. prui- d is denen zu gehen, we/cite ^, zoo gaat het
verraderlijk; -ei o.-vergtn,mid
meboomhout o.; -kern m. pruimepit v.; 1 ;~woonlijk met &; rule es zu gehen pflegt, belasting v. van eet~ ei aan den dorps
it. Z. -stein; ---ól o. pruimepittenolie v.; volgens den gewonen gang, zoo als ge-gestlijk.
- kuchen m. pruimenkoek m., pruimen- woonlijk; I(1. wed. ww. sich -, goed in
Pfliehten, (p/lichtele, gepflichlet)
likkepot
m.
van
echt nemen, voor zijne gezondheid & o. ww. toestemmen, ierns. zijde kiezen.
taart v.; -lalwerge V.
(

,
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Pfijehtenlehre, v., z, m. leer v.

Pfloek, (-(e)s, mv. Pflócke)m.hou- Pfl iger, (-s, mv. P/luger) m.ploeten of metalen pin v., bout,nagel m.,plug ger, landbouwer m.
Pfljcht – erlassung,( - en)v.(Ger.) v.;(Schoenm.)pinnetje,pennetje o.;(Art.) Pf lug-frohn(d)e, (-n) v., Z.
vrijstelling v. van eene verplichting; -er- nagel m.; (Krijgsw.) piket o.; (Vissch.) -diensi; -geld o., Z. - schala; -geslellchen
weisung v., Z. -leislung; -frei bijv. nw. net o. net groote mazen; -bohrer m. na- o., Z. -slóckchen; - grendel m. ploeggrenvrij van dienst, vrij van belasting, ont- gelboor v., boor V. om liet laadgat te bo- del m.; -häckel o., Z. -beil; -haken rn.
slagen van; -gebot o. volstrekte plicht m.; ren.
ploeghaak m.; -halter m. ploegleider,
-ge/uhl o. plichtgevoel o.; -geld o. jaar
PflQckehen,Pf 1^cklein, (ver - ploegknecht m.; -haupt o. kop m., as
salaris o., jaarwedde v.; -gemász-geld, kl.) o. pennetje, pinnetje, houtje, na- V. van den ploeg; -hobel m. ploegijzer o.;
bijv. nw. plichtmatig,overeenkomstig den geltje o.
-kehre v. ornkeeren o. van den ploeg; 2.
plicht, volgens plicht; -genosc, —in, hij,
PfWeken, (p/lóckle, gepflöckl)bedr. plaats v., waar de ploeg wordt gekeerd;
zij die onder dezelfde verplichting staat, ww. met pinnen, nagels of bouten be- -keil m. hoek m. van den ploeg; -kefte
ingezetene m. en v.; -gelreu bijv. nw., Z. vestigen; (Krijgsw.) piketstokken zet V. ploegketting m.; -lclópj'el m. ploeghapinnen, nagels & voorzien;-ten;2.m mer m.; -kop f m., Z. -haupt; -kern o.
-Eren.
Pflichtig, bijv. nw. verplicht, ver- (Volkst.) slócken and -, inde gevangenis grondbelasting v. van een stuk lands;
bonden, genoodzaakt, onderworpen, werpen.
-körper m. lichaam o. van den ploeg;
P$Qek–filch, (-es, mv. -e) m,! -krümme V. kromte, buiging v. van den
plichtschuldig; -e Unterlhanen, cijns plichtig, leendienstplichtig; 2. plichtge- eene soort van walvisch m.; -hammer m.' ploeg; -lade v. ploegbankje o., ploegstok
trouw; -keil v. verplichting, onderwor- hamer m. om zilver te kloppen; -kohl V. m.; -land o. bouwland o.; -macher rn.
penheid, plichtschuldigheid v., plicht m., (Tuinti.) spruitkool v.
ploegmaker m.; -niesser o., Z. - eisen;
dienstplichtigheid v.
Pflt ckort, (-ort(e)s, mv. -one of -muschel v. gegroefde of geribde schelp
v.; -oase v. ploegneus m.; -ochs m. ploegPfljcht-korn, (-(e)s) o., Z. m. -örler) m. (Schoenm.) els v.
PflQek-schieszen, (-s) o., z. ni. ,os m.; -p fend o. ploegpaard o.; -rad o.
graan, koren o. als belasting van den
dorpsgeestelijke; - leistung v. plichtver- laten springen o. der rotsen; -schwanz ploegrad o.; -recht o. (Ger.) ploegrecht
vulling v.; 2. huldiging v.; -lich bijv. en m. wig v. met twee punten ; 2. kofler- o.; 2. verdeeling v. van een land in drie
b. plichtmatig, volgens plicht; -los bijv. visch ni.
akkers; ein Slück Feld each --- iibernehnw. vrijgeste ld, niet verplicht, niet geP$ .ckeisen, (-eisens, mv. -ei- men, voor drie jaar huren; -rente v., -rob )nden, Z. -widrig; -losigkeil v. vrijstel - sera) o. (Zijdek.) noptangetje, nop - del o. ploegstok, stoker, veegstok m.;
ling v. van eene verplichting;2. verwaar- schaartje 0.
-sage v., Z. - eisen; -schar v. ploegschaar
Pfltj eken, (t /luckle,gepfliickl) bed r. v.; (Ontlk.) — of —bein o. ploegschaar loozing V. der plichten; -mäszig bijv.nw.,
Z. -gemdsz; —keit v. plichtmatigheid, ww. eioen Vogel -, plukken; Wolle -, uit - been o., achterdeel o. van het neusschot;
gebondenheid v.; -schein m. bewijs o. plukken; Tuck -, Z. noppen; 2. Blumen, (Nat. hist.) haanvisch m.; -ncliarre v. of
van gedane huldiging; - schuldig bijv. Früchle -, plukken, afplukken, verzame- - scharren m., Z. -reute;-schatz m.grondnw. plichtschul'lig, verplicht, door plicht Len; 3. Elrod & -, Z. bröckeln.
belasting v.; -schlágel m., Z. -klopfel;
Pfl .ekgestell, (-(e)s, mv. -e) o, -schlei[e v. ploegsnede v.; -schnabel m.
gebonden; -shalber bijw. plichtshalve,
uit plicht; -lag m. rechtsdag m.; -tau noptafel v.; -rahmen m. raam o. om flamingo m., Z. Schartenschndbler; -seek
o., Z. -ankerlau;-lheil m. wettig aandeel, zijden stoffen of laken te noppen, de on- o., Z. -messer; -sterze v. ploegstaart m.;
verplicht aandeel o.; it. Z. -beilr,eg;-trä-- effen draden af te knippen.
2. (P1.) prangwortel m., stalkruid o.;
ger in. hij, die e. o. a. ambt uitoefent, PflUeksel, (-s) o.,z.m,(gemeenz.) -stier m., Z. -ochs; -ste ckchen o.,Z.-lade;
Z. Beaniter; 2. dienstman, vazal m.;-lreu kruimpjes o. mv.
-strange m.mv.ploegtouwen o.mv.;-slurbijv. nw. getrouw aan zijn plicht; -lreue
Pf lader, (-s, mv. P/Cuder) m. slee- ze v. oor o., strijkbord o. van den ploeg;
V. getrouwheid v. in de vervulling der pruim V.
2. Z. -sterze; -lag m. ploegdag, dag m.,
Pflug, (-(e)s, mv. P/Cuge) m. ploeg waarop de ploegleendienst verricht moet
plichten, getrouwe plichtsvervulling v.;
-ubung v. plichtsvervulling v.; -verges- m.; (Spr.) die Pferde of die Ochsen hin- worden; -theil m., Z. -schati; -treiber
sen bijv. nw. plichtvergeten, lichtzinnig, Ier den - spannen, eene zaak verkeerd m. ploegdrijver m.; -wage v. zwenglrout
ontrouw, meineedig; ---heit v. plichtver- aanvatten; das ist sein Acker nod -daar- o. van den ploeg; -wende v., Z. -kehre;
getenheid, ongetrouwheid, meineedig- mede verdient hij den kost; (Waterti.) -welter o. tong v. aan het voorstel of den
heid v.; 2. plichtverzaking v.; -verletzung baggerspade v.; 2. Z. - dienst; 3. boerde- ploegbalk bevestigd; -wurz V. herfstroos,
V. verwaarloozing v. der plichten; -ini- rij v., aantal o. akkers.
stokroos v.
drig bijv. nw. strijdig met de verplichtinPflug —aehse, (-n) v. ploegas v.; Pfliitzig, bijv. en b. (Lakenh.) met
gen; — handels, de plichten verzaken; -art v. wijze v. van ploegen; - balken m. watervlekken.
—e Handlung, Z. -vergessenheit; —es ploegbalk m.; -bar bijv. uw. ploegbaar, Pfneiseh, (-es) m., z. m. reuk m.
Testament, onbillijk, rechtverkortend; bebouwbaar; -baum m„ Z. - balken; -beil van het wild.
—keil v. plichtverzaking,oneerlijkheid v., o. ploegkiel v., ijzeren boutje o. bij rad - Pfneische, (-n) V. (Jachtes.) aan
verraad o., meineedigheid v., meineed m. ploegen gebezigd, ploeghamertje o.;-burvoor de honden be--delo.vanhtwi
P$iesen, (pfliesle, gep jliest) o. ww. ger m. burger m., die zich met den ak- stemd; it. lokaas o.
kerbouw bezig houdt, Z. Pfahlbi ryer;
proesten, blazen, snuiven, hoesten.
Pfneisebeln, (pfneischelte, gePflinz, (-es) in., z. m, ijzerhouden- -dienst m. ploeg(leen)dienst m., ver p[rzeischelt) o. ww. naar den bok rieken,
ni., verplichte-plichteognds stinken.
de koolzure kalk V.
Pfneischen , (p[neisch te , ge
Pflïspern, (p/lisperte, gep flispert) o. ploegdienst in.
Pfli.ge-geld, (-(e)s, mv. -er)
ww. fluisteren, suizen.
bedr. ww. die Hunde -, het-p/'neischt)
Pfiitschen, pflitzen, (pflitschte , o. ploeggeld o., ploegloon o.; 'lohn m.,Z. aandeel van het wild geven; ern Raub-'
thier -, aanlokken door voederen.
gep(litscht en pflitzte, gepflitzt) o. WW. -geld.
Pf logeisen, (-eisens, m v. - eisen) Pfortader, ( - n) v. groote ader
pl^► ssen, ploeteren, door de lucht sissen.
V. die van de maag tot de lever loopt;
Pflitzbogen, (-bogens,mv.- bogen) 0. ploegijzer, kouter o.
Pf1 gen, (p/lf gte, gepflugt) bedr. -scheide v., -system o. omgevend vlies o.
m., Z. Armbrust.
Pfijtter, (-s) m., z. vochtigheid, ww. einen Acker -, ploegen, beploegen, van de groote ader.
omploegen; (Meub.) Holz -, ploegen,
natheid, slapheid, lodderigheid v.
PfQrtchen, (verkl.) o. (Balsp.)
P$jtterig, ( -er, -st)bijv.nw. voch- groeven; (Spr.) Z. Kalb; 2. o. ww., m.k poortje. gaatje o., opening v.
(Zeees.) bevaren, doorklieven; der Anker
Pfortdrempel, ( pels, mv. pel)
tig, nat, flodderig, slap,
Pflitterling, (-(e)s, mv. -e) m. pjlugt, het schip gaat door op zijne an- M. (Zeees.) poortdrempel, dorpel rn.
eener geschutpoort
kers.
verwijfde, pronker m.
der plichten. zedelet r v.

,

-
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PfQrte, (-n) v. poort, deur v.; (aan Pfrang, pfrang, ( -er, -st) bijv. Pfrijnde, (-n) V. prebende, prove,
eene kerk), hoofddeur v., portaal o.; 2. en b. (Volkst.) nauw, eng.
kerkelijke verzorging v.; 2. (in een armopening v., doorgang, doortocht in.;
Pfr ogen, (p[rungte, gep[rangt) huis), plaats, opengevallen plaats v.

3. gevangenis v. boven de poort; 4. bedr. ww. wringen, drukker., indrukken
Pfr.ndelos, bijv . nw. zonder probende, zonder toelage als geestelijke,
(Zeew.) geschutpoort v.; 5. (Gesch.) die ineendraaien; 2. kwellen, afpersen.
ollomanische - of die -,de Portc,verhevene Pfr,
,nger, (-s, mv. P[ránger) m.,Z. onverzorgd.
Porte v., de groote heer.
Pfri eden, (pfrundele, gepf rundet)
Rocker.
PfQrten-dolmetscher, (- schers, Pfrangerei, (-en) v., Z. Hockerei. bedr. ww. jem. -, eene prebende geven,
mv. -scher) m. tolk m. bij de Porte-gePfrkumig , (-(e)s, mv. -e) m. Vrij - toekennen; 2. o. ww., m. h. als prebende
richt o. voor de poorten van een klooster dag m.voor Vastenavond, vette Vrijdag m. opbrengen, waard zijn.
gehouden rechtszitting v.;-riegel m.sluitPfriem, (-(e)s, liv. -e),it. Pfrie- Pfr inden -bueh,(-bznch(e)s,mv.
boom m. eener poort; -schiif o. pont, men, (-s, mv. P[riemen) m. priem m. -bücher) o., Z. -register; -entrap m. opveerpont, schouw v.; -tau m., Z. Piort- spits v.; (Schoenra.) els v.; (Art.) door- brengst V. eener prebende; - kamroer v.
slag m. met een dwarsstift of bout; (Pl.) kamer v., die met de toekenning der
tau.
PfQrt -gat, (-(e)s, mv. -e) o. ge- Z. Pfriemenkraul; (Nat. bist.) slagtand prebenden belast is; pópstliche —, pauschntpoort,stukpoort v.;-hángev.(Zecw.)' m. van een wild zwijn; it. priemvormige selijke kanselarij v.; -kauf m. koopen o.
eener prebende, koopen o. van geestelijke
ijzeren hand m. om de geschutpoort;; schelp V.
-laken nl. wollen goed o. tot het stoppen Pfriemartig, bijv . nw., Z. p friem- goederen, simonie v.; -verleiher m. begever m. van eene prebende; -verleihung
(órmi.,g.
der geschutpoorten.
v. begeving v. eener prebende.
PfQrtlein, (verkl.) o,, Z. Pfóri- Pfrieme, (-n) v., Z. PPriem,.
chen.
Pfriemeisen, (-eisens, mv. - eisen) Pfri. ader, (-s, mv. P[runder) in.
Z. Pfründner.
PfQrtluke, ( - ni) v. luik o. van de o. priem ni.; (Zeew.) ruimnaald v.
geschutpoort.
Pfriemen-dorant, (-en,mv -en ) Pfri. .ndgeld, (-(e)s, mv. -er) o.
Pf'Qrtner, ( - s, my P[órtner) m., m. spartogras o., Spaansche brem v.; geldelijke inkomsten v. mv. eener pre—in, (-nen) V. portier, deurwachter, ci- -gras o. priemgras o., nardus v.; - hol,, bende.
Pfründner, (-s, niv. Pfründner)
pier m., portierster v.; 2. (Ontlk.) on- -kraut o. Spaamsche brem v., priemkriiid
o.; -schmied m. elzensmid, elzenmaker m. bezitter m. eener prebende.
derste opening v. van de maag,
in.; -schwanz m. aarsworm, endeldams-', Pfuch (z)en , (p[uch (z) te, getier o.
Pfgrt —segel, (-segels, mv. -segel) wornl in.; -setzer m. vormsnijderswerk-' p/uch(.z)t) o. ww. verkropt lachen; 2.
van pijn kermen, Z. [auchen.
o. presenning v., dekkleed o.; -la/je v.; tuig 0.
hijschtouw o. tot het openen der stuk Pfriem —ente, (-n) v. Z. P/'eil- Pfudeisen, (-eisens, mv. .eisen)
poort; -weg m. ingang m. door de poort.'' schwanz; -/órmig bijv. nw. priemvormig, o., Z. P[uhleisen.
Pfosch, ( - es, mv. - e) m. aas, lok - elsvormig; -geld o. kaplaken o.;-horn Pfuhl, ( - (e)s, mv. Z. P[uhle) m.
o., -schnecke v. stekelschelp v., stekel - plas, poel ni., stilstaand water,moeras o.;
aas o.
der höllische reurige, -, afgrond m. der
Pfosehheerd, ( - (e) s, mv. - e) m slak v.
Pfr4mi
op graszoden gemaakte vogelknip m.
g^ bJijv. nw. van vet drui- hel; (Bouwk.) Z. P[uhl.
Pffstchen, PfQstlein, (verki.) pend; der -e Freitag, Vrijdag m. voor Pfi hl, (-(e)s, mv. -e) m. kussen o.,
peluw v.; (Art.) stelhout o.; (Bouwk.)
Aschdag.
o. potje, stijltje, paaltje o.
Pfgste, ( - n) v., PfQsten,( - s,tnv. Pfropf, (-(e)s, mv. Pfróp[e) rn. voetring m. (aan eene zuil).
Pfuhlbaum, (-5aurn(e)s, mv.
Ploslen) m. post, stijl, paal m.;(van eene prop, stop, kurk v.; (Tuinb.) Z. -reis.
Pfropf-bein(chen), o. (Tuinh.) -bdume) m. (Bergw.) kaapstander m.,
brug), pijler m.; (Bouwk.) Z. Fenster
-, Tharp/oslen; (Timm.) Z. Bettstollen; beenen nesje o. om de spleet bij het enten as v. van de heimachine; 2. bovenbalk
m. van een windas.
(Zeew.) staander m., schacht v. (van het te openen, entmesje o.
Pf ihlehen, (verkl.) o. plasje.moeroer); (Waterb.) steunpijler m. (van PfrQpfehen, (verkl.) o. propje,
rasje o., kleine poel m., Z. Z. P/uhl; 2.
stopje, kurkje o.
sluisdeuren).
PfQstdn - maler, (-Iers, mv. -ter) PrQpf— einschnitt, ( - (e)s, mv. kussentje o., kleine peluw v., Z. Plukt.
Pfu,hl — duft,( - du/t(e)s,mv. - dig jte)
m. paalverver, paalschilder m.; - spieker -e) m., Z. -spalt.
PfrQpfen, (pfrop/'le,gep/'ropt) bedr. m. moeraslucht, duffe lucht v.; -eisen o.
of Postspieker in. achtduimsspijker m.
Pfótehen, PfQtlein, (verkl.) o. ww. Kraut in ein Fass -, instoppen, in- plaat v. met de spil v. waarop een kaappootje o.; (gemeenz.) klein, lief handje stampen; seinen Magen -, volproppen; stander draait.
o.; - hallen, niet de klap op de handen (Tooneelk.) das Haus war gepropt volt, Pffhlen, (pfuhlte,gepfuhlt) o. ww.,
krijgen; ein - machen, de vingers tegen was stampvol, eivol; 2. kurken, stoppen; m. h. naar modder rieken, muf rieken,
den duim houden; hohle - machen, de (Tuinb.)enten,inenten,gridelen; (Timm.) smaken; 2. verrotten, vergaan.
Pfuhlerin, ( - men) V. onbekwame
hand ophouden om iets te vragen; en lasschen, verscherven,sa men voegen; (fig.)
keukenmeid, slechte huishoudster v.
elw. in jem. -, iem. iets inprenten.
- volt Salz, een handje vol.
PfQte, ( - n) v. poot m.;it. (van men- PfrQpfer, ( - s, mv. Pfropfer) m. Pffhl-fiseh, (-es, mv. -e) m. poel schen), poot, voet m.; an den -n saugen, kurker ni.; it. hij de volstopt; 2.(Tuinb.) visch in.; it. naar modder & smakende
visch m.; - frosch m. moeraskikvorsch m.;
enter m.
op zijn vet teren.
PfQteln, (pfótelle, gepfótelt) bedr. Pfropf-hammer, (-hammers,mv. -hahnen fusz m. (PI.) moerashanevoet m.
Pfjthlieht, bijv. nw. op een moe ww. streelen, liefkoozen met de hand;2. -hammer) m. (Zeew.) deutel m., plugijzer, deutelijzer o.; (Huish.) stophamer ras gelijkend; - riethen, modderig rieken,
met de 'oorpooten krabben.
PfQtenförmig, bijv. nw. poot - m.; (Tuinb.) enthamer m.; -hape, -hippe naar de modder rieken.
Pftjhlig, bijv. nw. moerassig, vol
v., -knei` m. entmesje o.
vormig.
P%tler, m. env. (Nat. pist.) vogels PfrQpfling, ( - (e)s, mv. - e) m. poelen, vol plassen.
Pfuhl —karpfen, (-karp jens, mv.
m. mv., die hun voedsel met de pooten enttakje, rijsje o.
Pfropf—meiszel, (-meiszels, mv. -karp[en) m. poelkarper m.; -schnepje
aangrijpen; it. knaagdieren o. mv.
PfQtsehenschneider, (-ders, -meiszel) m. beiteltje o. om te enten; V. poelsnip, rietsnip V.
mv. -der) m. beurzensnijder, zakkenrol - -messen o. entmes a.; -reis o. enttakje, Pfui!, tussch. foei!, - doch!, foei
rijsje o.; -sage v. eetzaag v.; - schele v. toch!, he, foci!; - dich an!, (Volkst.)
ler in.
PfQtter, (Prov. Z. Paternoster (2).', boomkweekerij v.; -spalt m. entspleet v.; foei, wat een schurk.
Pframpf, (-(e)s, mv. -e) m. prop -wachs o. entwas o.; - werkzeug o. ent - Pfulb, ( - (e)s, mv. - e) o., Pf tlbe,
werktuig o.; -zieher ni. kurketrekker m. (-n) v., Z. P[uhl.
V., Z. P %rop/'.
.
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Pfund , (-(e)s, mv. -e) o. pond o.,
half kilogram o.; zwei - Brod, twee pond
brood; englisches -, Engelsch pont] o.;
(Zeew.) sch'ppon(i o.; (Apoth.) medlicinaal pond o.; 2. (van munten). pond o.;
- Schillinge, pond o. sterling; (fig.) talent
o., gave v., aanleg m.; sein - vergraben,
zijne talenten begraven; II. (Bergw.) stuk
hout o., dat den haspel draagt; (Jachtw.)
snede v. met het, aehtmes; (Volkst.) ever
mil dem -e nicht wiegt, bedar/' des Centers nicht, wie het kleine versmaadt, is

Phi.

Pha.
Pfuseherhaft, bijv . en b. knoeierig, sturnperig, als een knoeier.

Pharaospiel , (-(e)s, mv. -e) o.
faro „ pel o.

Pfijscherhaftigheit, v., z. m.

Pharisaer, (-s, mv. Pharisaër) m.

knoeierirhe,il v.; 2. Z. P[usclaerei.
Pfuseherin, ( - nen) V. knoeister,
broddelaarster V.
Pfusehern, (p(uscherle, gepfuscherl) o. WW. bij herhaling knoeien,
krlosierig werken.

fariceër in.; (fig.) huichelaar, schijnhei -

Pflitzchen, Pfiitzlein, (verkl.)

lige, I ► ^laarhiiter m.

Pharisaisch, bijv. en b. fari-

zeesch; (lig.) huichelachtig,schijnv1roorn.

Pharis ismus, (oilb.) m aard
m., karakter o. van de sekte der farizëen.

Pharmaceum, (-s, mv. PharmaPftltze, (-n) v. molder v., poel m., ceen) o. apotheek v., artsenijwinkel nl.
Pharmaceut, (-en, mv. -en)
het groote niet waard.
moeras o.; (Bergw.) -n,ophoopiug v. van
PharmaeeuLiker, -kers, mv ]tier
Pffnd — birne, ( - n) v. pondspeer modderig water.
v.; - bude v., Z. hans.
Pfi tzeimer, ( - eimens, mv. - eimer) (Ii . ap^ ► thekersleerling m.; 2. apotheker,
artsenijbereider rn.
Pfunden, (pjundele, gepfundet) o. rn. (llergw.) slikemrller in.
ww., n l . h. een of meer ponden wegen.
Pfiitzen, (p[ut:te, gepfutzt) bedr. Pb armaceutik, Pharmacie,
Pf inden, (p f iindete, gep/'undet) ww. (liergw.) water uit de mijn putten. v., Z. in. artsenijbereidingskunst,apothebedr. ww. per pond verkoopgin.
2. o. «w., in. h. losspringen, losbersten. ker;k unst v.
Pfi ader, (-s, mv. P[iinder) rn. Pfitzen-auster, (-n) v. Autoes- Pharmaceutisch,bijv. en b. artter v.; -ranze V. naaldluis v.; - wasser o. senijkundi,de artsenijkunde betreffende.
weger in.
J., z. Pfrihlchen.

(

.-

)

-

Pfund —geld, (-(e)s, mv. -er) o.

pondegeld o.; -gewicht o. pondgewicht
o.; 2. gewicht o. van een pond; -huber
m. goede haver v.; -haas o. tolhuis o.;
-hola o. hout o., dat bij het pond verkocht worult; 2. (Bergw.) hout v., dat
in de waterleiding gelegd wordt.
Pfindig, hijv. en b. van een pond,
een pond houdend, een pond zwaar of
wegende; 2. sechsp[iindige Kanone, zes
(Tinneg.) -es Zinn, slecht tin o.-ponder;
Pfund-kammer, (-n) v. tolkan too r o.; 2. kommiezen m. mv. van liet
tolkantoor; -kartofel v. aardappel v. die
bij liet pond verkocht wordt; -leder o.
dik zoolleder o.; -nuss V. lammertsnoot,
groote hazelnoot v.
Pfi ndner, (-s, mv . P[undner ) m.,

Pharmakopóe, v., z. m. leer v.
Pft tzicht, bijv. nw. slijkerig,mod- ►Ier artseuijbereidiug v.,apothekershand-

putwater o.

boek o.

^lerig, moerassig.

Pft tzig, bijv. nw. vol moerassen,

Pharus, (ouib., mv. Pharen) m.

(Zeees.) vuurtoren, lichttoren m., vuur Pfutz — kanne, ( - n) v. (Bergw.) haak v., kustvuur o.
Phase, ( - n) v. (Sterrenk.) schijn putkan v.; -made v. peurworm ni.; -nierse
V. poelmees v.; -nass bijv. nw. door en gestalte, phase v.; 2. (tig.) tijdperk o.,
door nat; -schale, -schussel V. (Bergw.) wisseling V.
Pherekratisch,bijv. en b.(Dichtblikken bakje o. om het water uit te
k.) -er Vers, zevenlettergrepig, trochescheppen.
Phaake, ( n. mv. n) m . (bij Ho- iscle-diactt'lisch vers o.
Philalet, ( - en, mv. - en) m. vriend
merui), een weelderig levend volk o.

vol In len.

-

-

Phaeton, ( - s, mv. mv. - e) m.(Fa-

in. (hr naarheisi.

Philander, (-s, rnv. Philander)m.
bell.) Phaet: n rn.; -s Schwestern. zusters
v. mv. van Phaeton, Phaetoniden; 2. (Nat. hist.) Surinaamsche Eneas m.,
hooge onbedekte wagen m., zeer lichte, boschrat V.
Philanthrop, (-en, mv. -en) m.
open kales v. reet twee wielen,phaetun rn.

Phal ,cischer Vers,( -es,mv.-e) us enschenvrieud, philanthroop m.
Pftznd - nadel , (-n) v. naald v., m. elfv oetige versmaat v. van den dich - Philanthropic, v., z. rn. men-

Z. Pfünder.

die per pond verkocht wordt; -nagel m.
pondspijker, spijker, nagel m., die per
pond verkocht wordt; -schatzung v. vlak
vaam; -schoss m., Z.-temav.n80
Fundschoss; -schreiber m, schrijver m.
bij het tolkantoor; -sohle v., Z. - leder;
-stein m. steen m. van een pond, Z.

-gewicht.

Pfundweise,

schenliefde, rnenschlievendheid, philan-

ter Phalâkos.

Phalane, (-n) V. nachtvlinder in.,
nachtkapel, nachtmot v.

Phalanger, (-s, mv. Phalanger)

throl ► ie V.

Philanthropisch, bijv . en h.

nnenschliev'end.

Philippica, v. schimprede, bittere

in. buidelrat v., phalanger m.

Phalanx, ( - es, mv. - e) m. geslo-

snnaaulrede, philippica V.

Philippiseh, bijv. ow. (Letterk.)
ten krijgsbende, phalanx, Macedonische
- e Rede, Z. Philippica.
carree V.
Phallus, (onb. mv. Phallusse) m. Philister, ( - s, mv . Philister ) m.
b^ijw. met het pond,

per pond.

Pffnd — zinra, ( - (e)s) o., z. m. gemeen of slecht tin o.; -zoll m. scheepstol m.; it. Z. -geld.

Pfurre, (-n) v. bromtol m.
Pf'useh, (-es) m., z. m. afbranden,
sissen, ketsen o.

Pfiseharbeit, ( - en) v.knoeiwerk,
verminkt werk, bedorven werk o.
Pfi,..scben, (p(uschle, gepfuscht)
o. ww., m. h. (van buskruit), sissen,
blazen; 2. bedr. ww. broddelen, knoeien,
beunhazen, haastig afdoen, aframmelen,
afroffelen; it. in eine Kunst -, als oningewijde, onkundige eene kunst beoefenen.
Pfuscher, (-s, mv. Pfuscher) rn.

(Fabell.) Phallus m.; (fig.) mannelijk (Scherts.) kleinburger,geringe burger m.;
(Student.) leder niet -student, ploert m.;
lido.
Ph nomen, (-(e)s, mv. -e) o. 2. rookende kool v.; (Wev.) versleten
luchtverschijnsel, natuurverschijnsel,he- kaard v.; (Kuip.) pin, pen v., nagel,
bout m.
welverschijnsel o.
Philisterei, v., z. m . beper kt inPhantasie, v., Z. Fantasie
Phantasiren, (phanlasirle, phan- zicht o., pedanterie, bekrompenheid V.
Philisterig, bijv .uw. pedant,kleinlasirt) o. ww., Z. Jantasiren.
Phantast, (-en, mv. -en) m., Z. geestig, ploertig.
Philisterthum, PhilisteriFantast.
PhantaskQp, (-(e)s, mv. -e) o. um, (-s) o., z.rn. (Student.) ploerten m.
mv., burgers, niet -studeer enden In. mv.
tooverlantareu v.
Phantom, ( - (e)s, mv. - e)o.spook, Philolog, ( en, mv. en) m. taal spookset, schrikbeeld, schijnbeeld o., geleer+le, taalvriend, tai► lkundige, taal en oudheidvorscher, oudheidkenner,phischim, verschijning v.
Pharao, (-s, mv. -ne) m. eig.zelfst. lol+ing m.
Philologie, v., z. m. taalgeleerdPharao m.; 2. o. zelfst. (.gip.) Z. -spiel;
-huhn o., Z. Perlhuhn; -schnecke v. ko- heid, taalliefde, taal- en oudheidkennis,
.

-

-

knoeier, broddelaar, beunhaas in.; 2.
philolocie v., letteren v. mv.
ningstulband m. (eene schelp).
kwakzalver m.
Pfuseherei, (-en) v. geknoei, Pharaos — feige, ( - n) v. paradijs- Philologiseh, bijv. en b. taallieknoeiwerk, broddelwerk o.; it. konke- vijg, adamsvijg v., pisaug v.; -maus, vend, taalgeleerd, taal- en oudheidkundig, philologisch.
-ralte v. pharaorat V.
larij v
.

Pho .

Phy.

Pic.
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Philomele, (-n) v.(Dichtk.)nach- duister lichten, een lichtglans versprei- laatkundig, tot de gelaatkunde behootegaal m., philomele v.

rende.
PhysiolQg, (-en, mv. -en) m.kenner m. der tnenschelijke of dierlijke nawijsgeer, beoefenaar in. der wijsbe- phorus bevattend.
geerte, philosoof m.
1 PhQsphoricht, bijv . nw. - e Sdure, tuur, physioloog m.
Philosophant,Philosophist,'. phosphoruszuur; -savres Salz, phospho- Physiologic, v., z. m. leer v. van
(-en, mv. -en), Philosophaster, rigzuur zout.
de natuur der organische licbamen,voorn.
(-slers, mv. -sier) in. schijngeleerde, Phosphorit , (-en,m v. -en), PhQs - van den n^ensch,
gewaande wijsgeer, drogredenaar, so- phorkalk(stein), (-(e)3, m v. -e)
PhysiolQgiseh, bijv. nw. volgens
phist m.
m. met phosphorig 'zuur verbonden kalk - de natuurleer, tot de natuurleer behoorende, physiologisch.
Philosophem, ( - (e)s, env. - e) o. steen m.
(Schoolt.) wijsgeerige vraag, wijsgeerige
Phosphor-metall, (-(e)s, mv. Physisch, bijv. en b. natuurlijk,
stelling v., wijsgeerig vraagstuk o.
-e) o. met phosphorus verbonden me- lichamelijk, dierlijk, natuurkundig, phyPhilosQphenol,(-(e)s, mv. -e)o. taal; -saner bijv. nw. net phosphoorzuur sisch.
brandige olie, brandig riekende of sma- verbonden; -saure v. phosphoorzuur o.;
Pianist, ( en, mv. en) m., - in,
kende olie V.
-silber o. met phorpborus verbonden zil- (-nen) V. pianist, pianospeler m., pianoPhilosophie, v., z, ni. wijsbe- ver o.; 2. Z. Phosphorkalk;-wusserslof rn. speelster, pianiste V.
geerte, l^hrlosol ► hie V.
j Piano, bijw. (Muz.) zachtjes, piano;
phosphorus bevattende waterstof V.
PhilosQphin, ( en) v. geleerde Photograph, ( - en, mv. - en) m. (fig.) - zit Werke gehen, langzaam te werk
vrouw v.
(eig.) lichtbeschrijver m.; (gewoonl.)'^ gaan, treuzelen, talmen.
Philosophiren, (philosoph irte, vervaardiger m. van lichtbeelden, pho-! PianofQrte, (onb.) o. piano v.,
philosojihirt) o. ww., m. h. over w ijsgee- tagraaf m.
hamerklavier o.
rige onderwerpen handelen, grondig,verPhotographie, (-n) v. lichttee- Diarist, (-en, mv. -en) m. piarist,
standig denken en navorschen, wijsgee- kening, photographie v.; 2. lichtbeeld o. monnik m. die urn niet onderwijs geeft
rig behandelen, philosopheeren.
Photographiren, (photographir - volgens den regel zijner orde.
Philosophisch, bijv. en b. wijs te, photographirt) bedr.ww. in lichtbeel- Pieheln, (pichelte, gepichelt) o. ww.
volgens de wijsbegeerte, philo--geri, d(en) voorstellen, photographeeren.
zuipen, pooien.
sophisch; -e Fakultdt, faculteit v. der Photographisch, bijv. en b. in' Piehen, (pichte, gepicht) bedr. ww.
wijsbegeerte.
lichtbeeld (en) voorgesteld, photogra- ein Fuss -, pikken, bepikken; (Boschw.)
Philtrum, ( - s, mv. Pkiltren) o. phisch.
Blume -, van het hars ontdoen; 2. o.ww.
liefdedraak, tooverdrank m.
Phrase, (-n) v. spreekwijze, zin teren, pikken, smeren.
-snedv.,
PhiQle, ( - n) v. (Scheik .) ileschje
volzin m.
Pich — holt, ( - es, mv. Pichhólzer)
0., fiool v.
Phrasenmannn, (-mann(e)s, mv . o. (Schoenm.) likhout o.; -leinwand v.
Phlegma, (-s) o., z. m. (Cen., - leute), -macher, (-chers, mv. -slier) geteerd linnen o.; -ne/key., Z. Pechnelke;
Scheik.) slijmerigheid, slijm v., slijmig m. gemaakte spreker,schrijver m.,hij die -wachs o. stopwas, maagdenwas o.
vocht o.; (fig.) onverschilligheid, koel holle klanken, niets heteekenende woorPick , ( - (e)s, mv. - e) m. lichte slag,
flegma o.
-bloedighv., den uit..
stoot m., tik m.; (van een horloge), getik
Phlegmatiker, ( kers, iiiv. ner) Phraseologie, v., Z. nl. zinsbouw o.; (van vogels), gepik, pikken o.
m. onverschillig mensch, gevoeliooze in. m., woordschikking v.; it. leer v. van de
Pikar, (-(e)s, mv. -e) m.roerdomp,
Phlegmatisch, bijv. en b. koud - eigenaardige uitdrukkingen eener taal. putoor m.
bloedig, onverschillig, gevoelloos, flegPhrenolog , (-en, mv. -en) m. be- Picke, (-n) v. houweel o.; '2. .
matisch.
oefenaar m. der schedelleer, schedel - Pickhacke.
Phlogistik, (-en) v. warmtestof kundige m.
Piekeisen, ( eisens, mv. eisen)
v., ontvlambaar gedeelte o. der lichamen.
Phrenologie, v., z. rn. schedelleer, o., Z. Pickhammer.
Phlogistisch, bijv. nov. brand- hersenleer V.
Piekel, ( - s, mv . Pickel) m ., Z.
baar, ontv^arnbaar.
PhrenolQgisch, bijv. en b. tot Picke; -beere v., Z. Heidelbeere; 2. Prei
PhlQgiston, ( - (r)s, inv. - e) o., Z. de schedelleer behoorend.
héiring m. pekelharing rn.; (fig.,-selbr;
Phlogislik.
Phryne, ( - n) V. (fig.) voorname of Volkst.) hansworst, potsenmaker, grap
m.; -flöle v. fla--penmakr,JKls
Phbbus, (onb.) m. (Fabell.) Phe- zoogenaamde fatsoenlijke boeleerster v.
bus, zonnegod rn.
Phthisis, (onb.) in. (Gen.) te- geolet, piccolo v.
Phonetisch, bijv. nw. klankge- ring v.
Piekelhrings —kleid, ( - (e)s,
vend, welluidend, het spraakgeluid bePhthisisch, bijv.nw. teringachtig, mv. -er) o.bo► nte broek v.,bansworstkleed
treffend.
met. tering behept, Z. schroindsi chtig.
o.; -snäntelchen m. korte lakeienmantel
PhQnix, ( - es, mv. - e) en. p oenix Phylax, ( - en, mv. - en) m. wach- m.; -mäszig bijv.. en b. grappig, hans worstachtig; -posse v., -streich m. grap,
of feniks in.; (Sterrenk.) p1n enix, zuide- ter en.
Physik, v., z. in. natuurkunde,na- klucht v., bansworstenstreek m.; -tang,
lijk gesternte; (fig.) wonder o.; -schwdrmer n.i. avondvlinder m. met prismati- tuurleer, natuurwetenschap, physica v. m. hansworstendans nl.
Physikalisch, bijv. nw. natuurPiekelhaube, ( - n) v. stormhoed,
sche voelsprieten.
PhQnometer, (-s, m v. Phonome - kundig, tot de natuurkunde behoorende. punthelm m.
Physikt, (-(e)s, mv, -e) o. ambt P ckeln, (piekelte, gepiekelt) o.
ter) rn. geluidmeter, klankweter in.
WW., in. h. even prikken, steken; 2.
Phosgen(gas) , ( - s, rnv. - e)o.ver- o. van stedelijk & geneesheer.
binding V. van een rnetaaloxyde met
Physiker, (-s, mv. Physiker) m. (Volkst.) toespelingen maken, grappen
maken.
zuurstof en kool, door het licht verwekte natuurkenner, natuurkundige m.
lucht V.
Physikus, (onb. mv. Physici) en. Pieken, (piekte, gepiekt) bedr. ww.
PhQsphor, (-c, mv.-e)m.(Scheik.) geneesheer in. eener stad, gemeente,pro- (van vogels), pikken; 2. met een houweel
of hak loswerken; 11. o. ww. prikken;
phosphorus til.; - amnmoniurn o. amwoni- vincie 4.
PhysiognQm, (-en, mv. -en) m. (van een horloge), tikken.
ak -phos phorus m.; -eisen o. niet phosgelaatkenner, gelaatkundige in.
phorus verbonden ijzer o.
Piekenier, ( - e)s, mv. - e), PiePhosphorescQnz, v., z. rn, licht. - Physiognomie, Physiogno - kentrager, (-pers, mv. -ger) m. piegeving V. in duister.
mQnik, v., z. m. gelaatkunde, physio- kenier, piekdrager m.
Picker, (-s, mv. Picker) m. prik
Phosphoresciren, (phosphores nornie, V ., gelaat, gezicht o.
steker, pikker m.; 2. Z. Pick.
-ker,
cirle, pho.ephorescirl) o. ww., en. h. in bel
PhysiognQmisch, bijv. en b.geden, phosphoresceeren.

PhQsphorhaltig, bijv. nw.phos-

PhilosQph, ( en, rnv. en) m.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Pie.

Pil.

Pin,

Pickern, (pickerte, gepicker t) o.
Puff, (-(e)s, mv. -e) m. gefluit, flui- -lang m. pilvormig zeegras o.; -telg m.
ww., m. h. pikken.
ten n.
pillendeeg o.; veespe v. pilvormige wesp v.
Picket, (-(e)s, mv. -e) o. (Sp.)
Pigment, ( (e)s, mv. e) m., Z. Pilloriren, (pillorirte, pillorirt)
piketspel o.; 2. (Krijgsw.) veldwacht v., Piment.
bedr. ww. aan de kaak zetten, aan den
piket o.; -p1erd o. piketpaard o.
PignQle, (-n) v., -nbaum,' schandpaal stellen.
Piek—Backe, (-n) v. houweel, pik - (-ha nni (e)s, mv. -bdum»e) m., Z. P,nie 44. Pilot, (-en, mv. -en) m. (Zeew.)
houweel o., hak v.; -hammer m. pikhaPikant, ( -er, -si) bijv. nw. stekend,' loods, piloot, stuurman m.; 2. (Nat. hist.)
mer m.
prikkend, bijtend, scherp, stekelig, pi- lootlsvisch m.
Pickling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. kant.
Pilotiren, (pilotirte, pilolirt) bedr.
-

-

-

Buckling.

Pikanterie, v., z. m. (gemeenz.) ww. loodsen, in zee brengen, binnen
persoonlijke haat m., pikanterie, afgun- brengen; 2. opstapelen.
koolmees, groote zwarte mees v.
stigheid v.; 2. (-en) V. steek m., bijtend
Pilse, (-n) v., Z. Bilre.
Picknick , (-(e)s, mv. -e) o. ge- gezecde o., scherpe uitdrukking v.
Pilsenschnitt, (-(e)s, mv. -e) m.
meenschappelijk maal o., gemeenschap
Pikenier, (-(e)s, mv. -e) m., Z. bevroren, verdorde korenaar V.
partij, partij v., naartoe ieder liet-pelijk Pickenier '.
Pilz, (-es, mv. -e) m. paddenstoel
zijne bijdraagt, botje bij botje o.
Pikentief, bijv. nw. twee vadems m., kampernoelje v., champignon m.; 2.
morille v.
Piekrosinen, v . mv. lange Spaan diep.
rozijnen V. mv.
-sche
Pilaster, (-s, mv. Pilaster) m. Pilzicht, bijv. nw. zwamachtig, als
Piedestal, ( e)s, mv. e) o., Z. muurpilaar m., hoekige zuil v., pilas- een pad^lenstoel; 2. (Nat. bist.) zwam
Fusageslell.
ter in.
sponzig.
-mig,
Piek, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.) Pilger, (-s, cnv. Pilger) m., -in, Pilzig,bijv.nw.paddenstoelen voort
bezaanstoppenant, zijtouw o.; 2. (-en) v. (-nen) v. pelgrim,bedevaartganger m.,be-brengd.
Pickmeise, (-n) V. (Nat. bist.)

-

-

(Zeew.) achterruim o.; die vordere -, bel devaartgangster V.

Pilger-fahrt,

v., leeuwenkuil m.

Pilz-sauer, bijv. nw. —e Sake,

(-en)

v. pelgrims - zwamznre zouten; -sáure V. zwamzuur o.

Piek—ass, (-es, mv. -e) o. (Sp.) tocht in., bedevaart, pelgrimage v.; luik

Pimilit, (-en, mv. -en) ni. (Delfst.)
m. tweejarige wijfjesvalk m.; -flasche V. vetsteen m., groenspaath o.
uitgeholde kalebas v., die tot flesch dient
Piment, (-(e)s, mv. -e) o. piment
voor pelgrims; -gang m., Z. -lahrt; -hut o., Spaansche peper, Jamaicapeper, wonin. pelgrimshoed en.; -kleid o., -kleidung derpeper V.
V. pelgriniskleed, pelgrimsgewaad o.;
Pimpelchen, (-chen) o. (PI.) jo -leben o. pelgrimsleven o.; (lig.) leven o.^ denkers V.
op deze aarde; -má Ashen o. meisje o..11 Pimpelig, bijv. uw. ' (Scherts.)
Pi(e)keisen, (-s, mv. Pi(e)kei- dat ter bedevaart gaat; -manlel m. pel zwakkelij!;, kouwelijk, weekelijk, huive-grimsantel. ring, nietig, klein.
sen) n., Z. Piekeneisen.
Pi(Q)ken, (pl(e)kte, gepi(e)ld) Pilgern, (pilgert e, gepilgert) o. cvw., Pimpelmeise, (-n) v. pimpel bedr. ww. (Zeew.) de raas rechtstandig m. s. eene bedevaart doen, ter bedevaart mees V.
gaan, een pel g rimstocht ondernemen.
zetten.
Pimpeln, (pimpelte, gepinipeli) o.
Pi(C)ken eisen, ( eisens, mv. Pilger -ort, (-ort(e)s, mv. -one of vn'. bellen, luien, schellen; (fig.) klagen.
-eisen) o. piekijzer o.; -fahnchen o. piek -órter) m. bedevaartsoord o.; -rock m., Pimpel.nuss, Pimpernuss,
-/órmig bijv. nw. piekvormig;-vantjeo.; Z. -kleid; - schaar v. schaar v. bedevaart (- nes se) v. p1 iii pernoot, klappernoot,
troep m. pelgrims.
-ganers, pistache v.:-baum m.pimpernnteboom m.
-schalt v. piekschaft, piekschacht v.;
Pilgerschaft, (-en) v., Z. Pilger-! Pii npinelle, (-n) v. (Pl.) pi niper-schub m. punt V. van de piek; -slange
net V.
v., -stock m., Z. -schalt; -stosz m. piek- /ahrt.
steek m.
Pilgersmann, (-mann(e)s, mv. Pimpinell rose, ( n) V. roes v.
met pinipernelvormige bladeren; -u'ur-.
Piek -holz, (-holz(e)s, mv. Piek - leute) in., Z. Pilger.
(Zeew.) gaffelpiek v., gaffel -hólzer)o.
Pilger stab , (-stab(e)s,mv.-slube) V. wille of steenpimpernel V.
-pjorte v. gaffelpoort v.; - schaft-bont.; m. pelgrimsstaf in.; -tasche v. pelgrnnsPimpler, (-s, mv. Pimpler) m. klaV., Z. Pi(e)kenscha jt; -stuck o., Z. Piek- tasch v.; -zeichen o. teeken, kenteeken ger ni., schreiend kind o.
o. van bedevaartgangers.
hola.
Pin, (-(e)s, mv. -e) m. (w. I. gebr.)
Pielbeerbaum, P ihlbeer- Pilgrim, ( (e)s, mv. e) m., Z. pijnboom ni.; 2. Z. Pinie.
Pinakothek, (-en) V. schilderij baum, (-baum(e)s, mv. -baume) m. Pilger.
Pillehen, (verkl.) o. pilletje, a. t- zaal, verzameling V. van schilderijen,
spreeiiwbesseboo ► m m.
schilderijengalerij v.
Pielkespiel, (- (e) s, mv. -e) o., senijballetje o.
Palle, (-n) v. pil v., artsenijballetje
Pins, (-es, mv. -e) m. Oostindisch
- tafel , (-n) v., Z. Beilkespiel 4".
o.; (fig.) onaangename zaak v.; jenin. die uit hoonIsehors vervaardigd goed o.
Piep! tasscli. piep!
Piepen, piepeln, (piep(el)te, ge- - vergolden, de pil vergulden, het onaan- Pinasde, (-n) v. (Zeew.) pinas v.,
gename verzachten; er mussie die - ver spiegelschip o., officierssloep V.
piep(el) t) o. WW., Z. pipen.
hij moest de pil slikken, de-schluken,
Pinaster, (-s, mv. Pinaster) m.
Pieriden, v. mv. muzen, zanggo onaangenaamheid verdragen; das ist eine wilde pijnhoorn m.
dinnen v. mv.
PierrQt, (-s, mv. -s) m. pierrot,' harte -, dat is Bene harde pil; er hat civic Pineerna, (onb.) m. opperschen-n verschlucken mussen, hij heeft heel ker m.
hangworst in.
Piet ► t, v., z. m., Z. Frómmigkeit. wat moeten verdragen; 2. (Mol.) Z. Rille. Pinchbeck, ( (e)s) nl., z. en.
Pietist, (-en, mv. -en) m., —in, Pillen, (pillte,gepillt) o. ww. (Mol.) spinsbek o.
Pindarisch , bijv. en b. pindarisch,
( -gen) V. (i. k. bet.) fijne, vrome m. en de mulensteenen scherpen, billen.
Pillen-dose, (-n) v. pillendoos v.; in (ten smaak van Piudarus.
v., pilaarbijter m., pilaarbijtster v.
Pietisterei, v., z. m. fijn vroom - -dreher m. pilienilraaier m.; (i. k. het.) Pindus, (nub.) m. (Fabelt.) muheil, kwezelarij v., schijnheiligheid v., kwakzalver m.; -[are m. I► illenkruid,pil- zenbe r g, berg m. der zanggodinnen, Pinvarenkruid o.; -masher m. pillenmaker dus m.
vertoon o. van vroomheid.
Pietistisch, bijv .en b. schijnheilig, m.; -masse v. pillenmassa v., pillendeeg Pine,11e, (-n) v., Z. Pinie.
o.; -nessel V. Romeinsche, Grieksche of Pinelmeise, (-n) v., Z. Pinipelkwezelachtig.
Pietze, (-n) v. niet uitgegroeide, mannelijke netel v.;-schachtel v.,-schách- mei se.
telchen o. pillendoos v., pillendoosje o.;
PinQtsch, (-es) m., z. m.spinazie v.
slechte vrucht v.
-

schoppenaas o.; -blaat o. schoppenkaart
v.; -babe m. schoppenboer m.
Pi(c)ke, (-n) v. (Krijgsw.) piek,
spies v.; (fig.) eine - auf jem. haben.
een pik hebben op; (Sp.) schoppen v.
mv.; (Landm.) piek v., lengte v. van twee
vadems.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pin.

Pinselhaft., -er, -st) bijv. en b.

Pinge, (-n) v. (Bergw.) uitholling,
uitgraving v., kuil m.

(

onnoozel, dom, laf, gek, kwasterig.

Pinselhaftigkeit, v., Z. Pinse-

Pingel, (-s, mv. Pingel) m. bengel
in., schel v.

lei

'

Pingeln, (pingelte, gepingelt) o. Pinseler, (-s, mv. Pinseler) m.
ww. hengelen, beieren, schellen.
kla^techilder, knoeier m.
Pinguin, (-(e)s, mv. -e) m. vet- P.insel- koeher, ( -chers,mv.-cher)
gans, alk v., pinguin m.

Pis.

Pip.

m. zeepenseel o.; -mäszig bijv. nw., Z.
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Pipig, bijv. nw. schreeuwend, klagenil, stenend, kermend, zwak.
Piplerehe, (-n) v. piepleeuwerik m.
Piplings, bijw. (Prov.) -f regnen,
stortregenen; - flieszen, (van bloed),
stroomen; die Thrhnen lau[en ihm - über
die Wangen, stroomen,vlieten & bij stroo-

Pinie, ( - n) V. (Pl.) pinie, pijnap- pinselhaft; -moos o. penseelvormig ko- me n .
pelkern v.; 2. pijnboom m.

Pinien-baum, (-baum(e)s, mv.
-bltume), — kiefer, (-[ers, mv. -[er) m.,

raal o.

Pinseln, (pinselte, gepinselt) bedr.
ww. het penseel gebruiken, hanteeren,

-fichte, (-n) v. pijnboom, pijnappel schilderen; (Scherts.) knoeien, kladm.; -stein m. (Bergw.) pijnappel --bonl den.
steen in.
Pinsel - saft, -sa ft(e)s, mv. - stilte)
Pininsä ure, (-n) v .(Scheik.) pijn in. (Apoth.) mondspoeling v. van eene
(

-boinzur,de . stroopachtige zelfstand igheid;-schwanz m.
duizendbeen o.; 2. penseelvormige staart
Pink, (-(e)s, mv. -e) m, slag, tik in.; - stiel, -stock m. penseelhoutje o.;
m. met het staa t tegen een steen; (Delfst.) -strich m. penseelstreek v.; -trog m.
topaas m. uit Ceilon.
bakje o. om penseelen uit te wasschen;'
Pinke, (-n) v. pink v., visschers- -wisch m.' penseelwisscher• m.
vaartuig o.; 2. (Nat. bist.) zalm m. van
Pinsen, (pinste, gepinst) o. ww.'
PiniQle, (-n) v., Z. Pinie.

Pippau, ( - es, mv. - e) m. (Pl.)
bastaard havikskruido.;2.leeawentand m.
Pippengehäuse, (-houses, mv.
-house) o.(iSergw.) metalen verbindingspijp V. van een waterwerk.
Pipping, (-(e)s,mv.-e) m.(Tuinb.)
pippeling m. (een appel); it. anijsappel m.
Pipps, (-es, mv. -e) m. (van vogels),
PIP V.
Pippsen, (pippste, gepippst) o. ww.,
m. h. de pip hebben.
Pippsig, bijv. nw. de pip hebbende.
PirIt, ( en, mv. en) m. zeeschui -

-

er, kaper m.

stenen, kermen, klagen.
PirQgue, (-n) v. prauw v., IndiPint, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.) kalfs- aansch roeischuitje o.
(pink(er)le, gepink(er)t en pinkepankte,^ voet in.; 2. spits, roede v.
PirQl(t), (-(e)s, mv. -e) m. goud gepinkepankt) bedr. ww. vuur slaan; it.
PintadQs, m. mv. Oostindische, merel v., d ikliek m.
ijzer smeden.
beschilderde katoenen stof v.
Pironelle, (-n) V. verachtelijk
de kleinste soort.

Pinke(r)n, pinkepanken,

Pinkeninonat, (-(e)s, nov. -e)

Pintchen, (-s, mv. Pintchen) o. vrouwspersoon o.

m. slachtwaand v., slachttijd, Novem- stinkende morille v.

PirouQtte, (-n) V. draaisprong m.,

Pinte, (-n) v. (Hand.) pint, kan v.; pirouette v.
Pinkpank , (-en, mv. -en) m. (gemeenz.) kroeg, herberg v.
Pirouettiren, (pirouettirte, pi(Volkst.) smeden o.; 2. smid ui.
Pintbaken, (-kens, mv. -ken) rn. rouettirt) o. ww., m. h. op een hiel geber m.

Pinkert, ( - (e)s, mv. - e) m. (Vog.) kram v., haak m. om het laken op de heel omdraaien, draaizwenkingen maken,
lokvogel, lekvink m.

Pnnehen, (verkl.) o. pennetje,
nageltje, spijkertje o.

Tinne, (-n) V. pen, pin v., nageltje
o., buut, nagel, spijker m.; (Zeew.) pin,
inlating v.; die untersten -n des Schi f s,
onderknieën V. rnv.; (van een hamer),
klauw m., pen of pin v.; (Jachtw.) (van
valken), slagveer v.; (Nat. bist.) kam
-doulhet,srcpv.

pironetteeren.
PirQtsch, (-es, mv. -e) o. pirotsch
m. eene soort van koets.
der genie, schansgraver, pionnier in.
Piotte, (-n) v. (Zeew.) VenetiaanPisang, (-es, mv. -e) m. pisang v.,
banaanboom, adainsvijgeboom m.
sche gondel, piot V.
Pip! tussch. pst!
Pisang -blatt,( - blaft(e)s,m v.-blatPip, (-(e)s, mv. -e) m. (van hoen - ter) o. pNangblad, banaanblad o.; -dohle
V. meerkol m, die zich bij voorkeur in
tiers), geschreeuw, gepiep, gekakel o.
Pipe, (-n) v., Z. P%et[e; 2. (Hand.) pisangboomen ophoudt; -drossel v. pisangspreeuw v., pisangvogel m.; - /Tucht
pijp v. (een vat).
Pipeln, (pipelie, gepipelt) o. ww. v. banaan, adamsvijg v.; -vogel m., Z.
zachtjes fluiten, met een lijn stemmetje -drossel.
scheertafel te spannen.

Pionier, (-s, mv. -e) m. soldaat in.

Pinnen, (pinnie, gepinnt) bedr. ww.
Holzer -, voegen; 2. niet pinnen, nageltjes, spijkertjes bevestigen.
spreken; 2. zachtjes kloppen,
Pischten, p(i)sten, (pischtete,
Pinnen -baulu, (-baum(e)s, mv. Pipen, (piple, gepipt) o. vow., m. h. gepischtel of p(i)slete, gep(i)stel) o. ww.,
-bhurne) w. (Wev.) borstboom in., borst- (van vogel), piepen; (eau hoenders), m. h. pst roepen; (van hoenders), klokt
hout o.; -hammer m., Z. Finnhamnzer; schreeuwen, kakelen; 2. fluiten.
ken, kakelen.
-sage V. stoelenmakerszaag v.; - wachter
Bipen—ho1z, (-holzer, mv. -hölzer) Pisebau, (-(e)s, mv. - e) m., Z.
mn. mosselkrab v.
o. duig v., pijlhout o.; - schilt m. pijp - Stampfbau.
Pi.nn-hammer, (- hammers, mv. riet o.; -slab m., Z. -holz.
Pispern, (pisperte,gepispert)o.ww.,
-hammer) m., Z. Finnharamer; -holz o., Piper, (-s, mv. Piper) m., Z. Pip- m, h. fluisteren, in het oor fluisteren.
Z. Fiulbaum; 2. Spindelbaunt; -sohle v. huhn.'

Pissasphalt, (=(e)s) m., z. berg-

schoen^nakersels, hakpin v.
Piperapfel, ( - ap fels, mv. - áp fel) teer, bergpek o.
Pinnist, (-en, mv. -en) m. ver- m., Z. !Vonnendutte.
Piss —balk,( -back(e)r, mv. - bakka)
steende karndoublet v., pinniet m.
Piperei, v., z. m. bedrog o. in het m. waterbok pisbak m.; -brunnen m., Z.
-strahl.
Pinsehbeek, (-(e)s) m., z. m. spel.
;

spinbek o.

Pinsel , (-s,mv. Pinsel) m. (Schild.)

Piperin, Piperiutn, (-s) o., z.

Pisse, v., z. m. pis v., water o., zijk
v.; (Gen.) kalle -, koude pis.
Piperling , (-(e)s, mv. -e) m. troel Pissen, (pissie, gepisst) bedr. ww.

m. (Scheik.) peperstof, piperine v,

penseel o., schilderskwast in.; (Verg.)
verguld mes o.; (^1ets.) kwast m.; (Zeew.) telkind o., zwakkeling m.
smeerkwast, teerkwast m.; (Bak.) strijk
Piperlings, bijw., Z. piplings.
-kwastjeo.;2
bruine meeuw v.; 3. (Nat..
Pip—fliege, (-n) v. schreeuwvlieg'
bist.) roede v.; (Jachtw.) pees v.; 4.(tig.) v.; -gans V. schreeuwgans v.; -gänschen
onnoozele hals, kwast m.
o., Z. Piperling; -hake m. (lioefsm.) ver
knieboog in.; -haha m. piephaan,-wrikte
Pinsele_i , (-en) V. kladderij v.; 2.
Z. Dummheit; 3. (Prov.) Z. Knauserei. kalkoensche haan ni.; -huhn o. piephoen
Pinsel-formig, bijv. nw. penseel o.; 2. kalkoensche hen v.
--fularung v. han -vormig,kwastn;
Pipi, (onb.) V. luchtgaatje o. boven
penseel.
-terno.'vah in het vat.

wateren, pissen, het water loozen; 2.
(Jachtw.)

Z. pischten.

Pisser,

(-s, mv. Pisser) m., —in s
(-nen) V. pisser m., pisster V.
Pisserig, bijv. nw. vol pis; it. naar
pis riekende.
Pissern, onp. o. ww. es pisser t mich,
ik heb aandrang om te wateren.
'Piss-$uss, (-flusses, my. - fïusse)

m., Z. Harn/luss; halter -, Z. Pisse; -pole

Pla.
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Pla.

Phi.

ni., Z. -lop!; (Zeew.) pispot m, der be- Plackerei; 2. (Waterti.) laag v. potaarde. agium, (-giunis, mv. -gien) o. letteizaan; -strahl m. fontein v., die weinig Placker, (-s, mv. Placker) m., Z. dieverij, naschrijverij v., letterdiefstal
water geeft, pisstraal m.; -topt m. wa- Plack (2); 2. -, -in (-nen) v. zaniker m., m., boekenplundering v., plagiaat o.
terpot, kamerpot, pispot m.; - winkel m. zanikster v., plager, kweller m.,plaagster Plaidiren, (plaidirie, plaidirl) o.
WW., m. h. pleiten, een proces of rechts
v.; 2. (Krijgsw.) loos schot o.
pislinek m.
-strijd
voeren, procedeeren.
Pistazie, (-n) V. pistache v.; 2. Z. Plackerei, (-en) v. knevelarij,i,lagerij, afpersing v.; 2. moeite, tobberij v.,
P1a.mpe, (-n) V. kort en breed
Pim pernuss.
zwaard o.
Pistazien--baum, ( baum(e)s, tegenspoed m., onaangenaamheid v.
Plaekern, (placicerie, geplackert) Plampel, (-s, nlv. Pldmpel) m. slap
mv. -btïume) m. pistachebooru m.; wilof los neerhangende o., zwengel, slinger
der —, Z. Pimpernussbaum; -grin bijv. bedr. ww. (Krijgsw.) Z. placken.
nw. pistachegroen; it. o. zelfst. pistache - P1aek -seheit, (- (e) s, mv. -e) o. ni.; 2. flauwe drank m., spoelwater o.;
platte schop v. om den dijkgrond vast (fig,) slenteraar m.
groen o.; -laus v. pistacheluis v.
Pisten, (pislele, gepislel) bedr.ww., te slaan; -schrift v., Z. Placat; -schrobel P1'►mpeli.g, bijv. nw. slap,los neer m. grove wolkam m.; -werk o. ingelegd hangend; 2. flauw, smakeloos; (fig.) laf,
Z. pischlen.
Pistill, ( (e)s, mv. -e) m. (Pl.) werk o. van nlarrnersteen zonder bind- verslagen.
middel; (van een gewelf), pleisterwerk o.;
P1ainpen, (plampte, geplanzpt) o.
stampertje, vruchtstijltje o.
ww., m. h. waggelen, slingeren, slap of
Pistille, (-n) v. stamper, mortier - (Waterb.) vastgeslagen grond m.
los neerhangen; 2. slenteren, straatslijstamper, vijzelstamper m.
Pladde, (-n) v., Z. Plack (I).
PistQle, (-n) V. (om te schieten), i PJ adder, (-s) m., z. m. (Volkst.) peil.
Pla,mpern, or Plempern,
pistool o.; 2. (Muntw.) pistool v.; (Pap.) modder v., dun slik o.; Kak -, koeie(n)(plam perte. gepldmpert of plemaerte, gestront m.
warmpan V.
PistQlen-futter, (-(utters, mv. Pladdern, (pladderte, gepladdert) plemperl) o. WW., Z. planapen (2).
Plampertag, (-(e)s, rnv. -e) in.
-(utter) o. pistoolkoker, pistoolholster o. ww. (Volkst.) stortregenen, plassen,
m.; -grufff m. greep v. van een pistool: gieten, doorloop hebben; 2. es regnel das slempdag, leuterdag ni.; (Schoenm.)
-hal/'ler v., Z. -[utter; —macher m. pis- es pladdert, het stortregent, het regent Maandag iii.
P1 ,mpfstange, ( - n) v. plonsstok,
tooikokermaker in.; -kappe v. holsterklep of het giet.
Pladder-nass,bijv.nw.,Z.platsch- roerstok in.
v.; -kugel v. pistoolkogel m.; -lauf in.
Plan, ( -er, -so j bijv. en h.etfen,glad,
loop m. van een pistool; -macher m. pis- nass; -suppe v., - wasser o. watersoep,
vlak, gelijk; (fig.) duidelijk, helder, ver
toolmaker m.; -naacher m. pistoolmaker dunne soep V.
(las ist ganz -, dat is dood -stan-br;
m.; - manlel m., Z. -kappe; - schaft m. Plafff! tussch. paf!
schaft of schacht v. van een pistool;
P1afl'en, (plaf/te, geplaffi) bedr. ww. ,eenvoudig.
Plan, (-(e)s, mv. -e of Plane) m.
-schuss m. pistoolschot o.; it. afstand m., (Krijgsw.) Z. placken.
Plafondmalerei, v., z. m. pla- vlakte, weide, plaats v.; (van de zee),
dracht V. van een pistoolschot; -schütze
oppervlakte v.; - de Hiznmels, hemelgetn. pistoolschutter m.; -stein m. vuur- fondschilileren o.
steen in. van een pistool.
P1age, (-n) v. plaag, pijn, kwelling welf o.; (Boschw.) in een bosch gelegen
PistolQtte, (-n) v., Z. Pistole (2). v.; 2. geesel in., ramp v., onheil o., ziek- vlak-te v.; '2. effen oppervlak o.; 3. (van
'een gebouw), plan o., teekening, schets
Pitsch! tussch. - palsch !, klik te V.
Plagegeist, '(-(e)s, mv. -er) m. v.; (fig.) plat, voornemen o.;it. ontwerp
klak!
Pitschen, (pitschte, gepitschi) o. (Fabelt.) plaaggeest, kwelduivel m.; `2. o.; (Goudst.) boek of pakje o. goudsla
-gersvli.
(fig.) kwelzieke vrouw, ondeugende
ww. sterk drinken, zuipen.
Plan-concav, bijv. nes, plat hoiPiterpater, (-s) o., z. m. gebabbel , vrouw v.
gewauwel, gesnap o.
Plagen, (plagle,geplagt) bedr. ww. vormig; -convex bijv. nw. plat bolvormig.
plagen, kwellen,last.ig vallen,onderdrukPlane, (-n) v. (van een wagen &),
Pitgepatze, ( - n) v. farospel o.
Plaeat, (-(e)s, mv. -e) o. plakkaat, ken; (H. S.) kastijden; das plagt mich dekklee(l, zeil o.; (Jachtw.) netten o.
nicht sonderlich, dat geeft mij diet veel mv.; (Bergw.) kleed o. van trielje om
aanplakbiljet o., affiche v.
Plaehe, (-n) V. vlakte v.; 2. Z. moeite, veroorzaakt twij weinig verdriet; zilver in te wasschen;(Looi.)kuipkleed o.
Plane, (-n)v. vlakte,weide v.,veld o.
Packluch; (Jachtw.) -n, netten o. mv. die Unierthanen -, onderdrukken, afperP1ach - mah1, (-(e)s) o., z. m. sen; 2. wed. ww. sich mit Sorgen -, zich Planeisen, (-eisens, mv. - eisen) o.
gladbeitel m., bruineerijzer,schrapijzero.
(Giet.) met goud en zilver vermengde kwellen, bezorgd zijn.
kopersteen m., doorzwaveld zilver o.;
P1age - teufel, ( [els, tnv. fel) m. Pl^nen, (plan(e,geplant) bedr. ww.
kwelduivel m.; it. kwelgeest m., furie Holz, Silber -, glad, effen maken, pol ijs -mann m., Z. Hornerz.
Plack, (-(e)s, mv. -e) m. (van me- v.; -(hier o. dier o. dat geschapen is om ten; (fig.) plannen maken, uitdenken.
Planen -bogen,( - bogens,mvv. -botaal), plaat v., stuk o.; (van doek), lap te kwellen &, lastig dier o.
m.; (Bouwk.)vuurplaat, schoorsteenplaat
Plagge, (-n) v. plag of plagge, gen) m. (Muntw.) natte tijk v. omn het
v.; (Landti.) (van een land), afgelegen graszode v.; (Boschw.) kale plek v. on- muntzilver in te wasschen;-herd tn.(Giet.)
der een boom; -n hauen of stecken, Z. met tijk bedekte waschtafel v.; -messung
stuk o. gronds; 2. vlek, klad v.
V. vlaktemeetkunst, viakterneting, planiP1aek-buekel, ( buckets, mv. plaggen (1) .
- bucket) m.(Pruikm.)vlakke haarvlecht v. Plaggen, (plaggte geplagg() o.wvw., metrie V.
Placke, (-n) V. vuurplaat, schoor - m. h. zoden snijden of steken; Z. bedr. Planer, (-s, mv. Planer)m.(Volkst,)
ww. met graszoden bekleeden of bedek - vloertegel in.; (fig.) plannenmaker m.
steenplaat v.; 2. brits v.
-

-

-

-

-

P1,ner, (-s) m., z. m. verzuurde
Plaeken, (plackte geplackt) bedr. ken.
ww. Metall -, plat slaan, vlak maken, Plaggen-mand , (-en) v. plaats kalksteen m.
Planet, ( en, mv. -en) m. planeet,
pletten; die Wolle -, nog eens kaarden; V. waar men graszoden steekt; -meier m.
dwaalster v.; jernn. -en lesen, iems. pia2. plakken, vastplakken, lijmen, doen zedensteker n2.
Plaggras, ( grases, mv. graser) o. neet lezen, horoscoop trekken.
kleven; (Zeew.) - of einplacken, de haar
Planetarisch, bijv. nw. de planeaanbrengen; (Waterb.) Erde-beklding rietgras o.; weg m. hobbelige weg m.
-, uitspreiden; (fig.) Z. plagen; 3. Z. be- Plagia^r ( en., mv. - en) of Plagi- ten betreffende.
flecken; II. o. ww. bevlekken, vlekken arius, (onb.) m. letterdief, boeken- PlanQten-bahn, (-en) v. loopbaan v. der planeten; -buch o. boek o.
maken; (Krijgsw.) enkele schoten doen, plunderaar m.
ontijdig schieten, tirailleeren; Ill. wed. ^ Plagiarisch, bijv. en b.nageschre- over de planeten; it. sterrenkundig boek
jo.; -haus o. (Sterrenk.) planetenhuis o.;
ww. sich -, zich moeite geven, zijn best ven, bij wijze van letterdieverij.
Plagiat, (- (e) s, mv -e) , Plagi- Vorslellung der -häuser,Z. -system; -jahr
doen, zich aftobben; IV. o. zelfst., Z.
-

-

-

-

-

Pia.

Pia.

Pia .

o, planeetjaar o.; -karte v. (Muz.) har.. -losigkeit v. onbezachtzaamheid v., gen,on^xche —, planeetkaart v.; -lauf m. brek o. aan overleg, doelloosheid v.;-maloof} m., beweging v. der planeten; -lesen cher, —in, plannenmaker m., plannen- stellen o. planeetlezen, horoscoop trek- maakster v ; -mászig bijv. nw. volgens
ken; -loser, - steller m. planeetlezer, ster het plan, overeenkomstig het plan; -máhoroscooptrekker m.; -messer-renkij, szigheit v. plan o., uitvoering v. volgens
m. (Sterrenk.) werktuig o. tot waarne- een plan.
ming der planeten, planetnlabium o.; -rad Planseh ! tussch. klets !,klap !,flap!,
o. exco-ntr,ek rail o.; -stand m. stand m. dat is raak !
der planeten; - steller m.,Z. -leser;-stunde
Plansehe, ( n) v. metaalmassa,
V. planeetnor o.; -system o. planetenstel- metalen plaat, metalen staaf v.
-

Plantsehen,

sel o.; -t, - ahanl m. trawant m., satelliet,
maan v. eener planeet.
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Plarrer, (-s, mv . Plarrer)m .(Giet.)
smeltersbaas m.

P1 ,rr -haha, (-hahn(e)s,mv.-háhne) m. steltvogel, strandvogel, zespauw,
kemphaan m.; -hals rn. sehreeuwer,huilehalk rn.; -maul o., Z. Pldrre.
Plastik, v., z. m. boetseerkunst,
plastische kunst v.

Plastisch, bijv. en b. vormend,
beeldend, scheppend, plastisch.

Plastograph, ( - en, mv. - en) m.

(plan(t)schte, ge- schriftvervalscher, namaker m. van eens

plan(t)scht) o. ww., m. h., Z. patschen. anders schrift.

Plan-gemäsz, - gerecht, bij v.

P1anschen-einguss, (-pusses,

Platane, (-n) v. (Pl.)plataanboom,

nw., Z. -mä.zig; -hammer m. glad hamer, nov. yiïsse) m. vierhoekige gietvorm, ahorn, mastboom m.
polijsthamer m.; -haus o. werkhuis ^► . staafvoren m.; -hammer m. goudsmidsPlate, (-n) v. (Zeew.) Z. Platte.
bij neon gieterij; -herd rn.,Z.Plnnenherd; plet hamer M.
Plateau, (-s, mv. -s) o. (Aardr.)
-kirsch m. (Ja,-htw.) hert o., dat in rlen Planscherei, (-en) v. (gemeenz.) vlak, hoog land o., hoogvlakte v., bergstrijd niet een ander het veld behoudt. gerommel, geh' ► rrel o.
vlak, plateau o.
Planie, (-n) v. vlakte, oppervlakte Planschat, ( (e)s, mv. e) o., Z. Platina of Platin, (-s) o., z. m.
V., °ll "lak o.
Illaurkscheil.
platina, wit goud o.
PlaniglQb, (-(e)s, mv. -e) o. wePlan spiegel, ( - gels, mv. - gel) gin. JPlatina draht, - draht(e)s, mv.
reldkaart ^.
-drdhte)in.platinatlraail m.;-feuerzeug o.
vlakke spiegel m.
Planimetrie, v., z. m., Z. Planen- Plàntern, (pldnterte, geplanlert) platina vuurslag m.; -mohro.,Z.-schwarz;
messung.
bedr. ww. einen Wald -, dunnen, lich- -oxyd o. plantinaoxyde o.; —salzeo. mv.
tweede platinazouten o. mv.; -schwamm
Planir-ambosz, (-es, mv. -e) m. ten.
polij^taarubfel l o.; -eisen o., -hammer,
Plantsehen, (plantschte, ge- m. l►latinazwam o.; -schwarz ©. platina-kolben inr., Z. Planeisen &.
zwart o.
plant.scht) o. w5,V., Z. patathen.
Planiren, (plunirle, planirl) bedr.! Plan -voll, bijv. iiw.overlegd,door- Platine, ( n) v. gegroefde metalen
ww glad rnaken,gelijk maken,effen slaan, (lacht, samenhangend. berekend; 2. rijk plaat V.
glad slaan; 2. (Gmitlsrn.) polijsten, pla- in plannen, veel plannen hebbende; -ver-^ Platittde, (-n) v. platheid V.
neeren; (Boek b )door lijmwater trekken. tauachung, -veranderung v., -uwechsel m.l PlatQniker, (-s, mv. Platoniker)
Planir kessel, ( kssels,rnv.-ke.c- verandering v. van plan; -weire bijw. m., —in, (-nen) v. volgeling, aanhanger
sel) in. lijw ketel rn.; -kreun o. (Boekh.) ( Bosch w.) Holz -- verkau f en, bij vlak- V. van de Platonische wijsbegeerte, plakruishout o., kruk V. om de natte vellen ten: 2. volgens plan, overwogen.
tonische wijsgeer m.
op te hangen; -kugel v., Z. Planlcuigei;
Plapperei, (-en) v. gebabbel, ge- Platonisch , bijv. nw. -e Liebe,
-presse v. boekhindersl► ers v. om het door snap, gepraat, geklets, gewauwel o.
reine liefde v.; -e Lehre,platonische wijslijmwater gehaalde papier te persen; Plapperer, (-s,mv. Plapperer) m., begeerte.
- wasser o. lijmwater o.
Platsch ! tussch. flap !,plons !,bons!,
-in, ( -tien) V. babbelaar, snapper m.,
Plant, (-en, mv. -en)m.(Nat.hist.) babbelaarster, snapster v.; 2. (Nat. bist.) gifpaf poef.
zeeo4'r o., planiet m.
Indische spreeuw m.
Platsch, ( es, mv. e) m. plomp,
planka, (-n) v. plank, deel v., be- P1apperhaft, bijv. en b. babbel bons rn.; nian hörle den -, men hoorde
praatziek, snaliaclrtig.
-ziek, den plomp.
schot o.; (Zeew.) -n, boordplanken v.
mv.; (Wev.) Z. Harnischbrelt; 2. Z.
Plapperhaftigkeit, v., z. rn.' Platsehen, (platschte, geplatscht)
Plankwerk.
babhekucht, babbelachtigheid, snapach- o. ww., m. h. en s. plompen, bonzen; ich
hórte etw. -, neervallen, neerploffen; (van
Plankeisen, (-eisens, mv. - eisen) tigheid v.
o. (Zeew.) kalfaathamer m., kalfaat
Plapper hans, ( -hanses,mv.-hi n - water), plassen, kabbelen; in's Wasser -,
-ijzero. se) ni., Z. Plapperer; -kolhe, -liens v., ploeteren; (van kinderen),slobberen,plaslänkelei, (-en) V. (Krijgsw.) -matz m., -maul o., -tasche (gemeenz.) sen, morsen.
schermutseling r., voorpostengevecht o. Z. Plapperer &.
Platsehen, (platschte, geplátscht)
Plànkeln, (plänkelte, geplankelt) Plappern, (plapperte, geplappert), bedr. ww. pletten, plat slaan.
o. ww., rn. h. (Krijgsw.) schermutselen, n. ww., m. h. babbelen, snappen, praten,
Platscher, (-s, mv. Platscher) m.,
tirailleeren.
Z. Plutsch zelfst. nw.; 2.(Nat.bist.)manPlanken, (plankte, geplankt) bedr. P1ppert, -hart, (-(e)s,mv.-e), net jeseend v.
ww. met planken beschieten, met plan- Plapperharter, (-Iers, mv. -ter) m.
Platschenspiel, ( (e)s) o., z. m.
ken bekleeden; (Zeew.) van boordplan- Ischeiling m., oude Keulsche munt v.
werpen o. van platte steentjes over het
ken voorzien.
Plapperwerk, (-(e)s, mv. -e) o , watervlak, scheren, doen zeilen.
Planken gang, ( gang(e)s, mv. Z. Plapperei.
Pl ,tsehern, (platsclierte, gepla t-gauge) m. plaukengang m.; 2. (Zeew.)
Plarer, (-s, mv. Plarer) m. smel- scherl) o. ww., n). h. im Wasser -, slobdoorloopende plankenbekleeding v.;-geld tershaas m.
beren, ploeteren, plassen; (van eenden),
o. (Wijtig.) belasting v. voor de houten
Plarr auge, ( s, mv. n)o .drach- snateren, ploeteren, plassen; (Sp.) een
schutting om den wijnberg; -zaun rn. lig, loopend oog, rood oog, leepoog o.; (plat) steentje over het water werpen,
houten schutting v.
(Gen.) omgekeerd gezwollen ooglid o.; scheren, doen zeilen; (van eene beek),
Plánkler, ( s, mv. Plankier) m. -augig bijv. nw. leepoogen hebbende.
murmelen.
tirailleur m.
Plarre, ( a) v. pok, puist v., buil Platschfusz, (-(uszes, mv.-fusze)
Plan kolben, (-kolbens, mv. -kol- v., blaar v.
m. platte breede voet m.; (fig.) platvoeben) in. gladkolf v.; -kugel v. rond aam
Pl ,rre, (-n) v. (Volkst.) babbelkous ter m.
-beldo. v., huilebalk, schreeuwer m.; (Gen.)leepvoor horlogekastenmakers.
Platt, ( -er, -(e)st) bijv. en b. plat,
P1ankwerk,( -(e)s,m.v.-e)o.plank- oogigheid, oogziekte v.
vlak, laag, gedrukt; -es Land, vlak, laag
werk, houtwerk, beschot o.
Plarren, (pl a rrte, gepldrrt) o. ww. land; -e Slime, laag, gedrukt; rich - au!
P1%n -los, bijv. nw. onoverdacht, schreeuwen, huilen, bierren; (van rund den Bauch legen, plat op den buik gaan
loeien, buiken.
zonder overleg, zonder plan, in het wild;
-ve), liggen; -er Spiegel, Z. Planspiegel; (fig.)
-

-

-

-

-

(

-

-

-

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

976

Pla.

Pla.

plat; -es Deutsch, Z. -deutsch; 2. gemeen,
laag, vuil, plat, onbeschaafd; 3. rondweg,
openhartig, zonder omwegen; jemn. etw.
- abschlagen, ronduit weigeren; jenzn. die

Pla.

ter, goudslager m.,pletster v.;2. (Lintw.) -ner) m., Z. Platter; 2. pansermaker,
strijker m., strijkster v.; (Meub.) (van wapensmid m.
eene zaal), bevloerder m.; (Bontw.) nop- Platt—netz, (-es, mv. -e) o. vogel -

ijzertje, noptangetje o.; it. nopper m., vangersnet o. om den boom met lijm
nopster v.
-stange.
Platterbse,(-n)v. wik,peulerwt v. Plattquehle, (-nn) v. strijkdoek,
Pl%tterdings, bijw . volstrekt, ge.- handdoek m. om op te strijken.
heel en al, zonder tegenspraak.
Plgtt-reif, (-(e)s,mv.-e) m.(Kuip.)
Platt-fiseh, (-es, mv. -e) m.plat- ijzeren band, ijzeren hoepel m.; -rose v.,
visch m, en v., schol, bot v.; -fusz m.' Z. Mauerp f effer (2).
plat o. van den voet; 2. platte voet m.;
P1gtt-sehiff, (-(e)s, nov. -e) o.
3. mensch m. met platte voeten;(Volkst.) klein plat schip o., gabaar v.; -schlagung
platvoeten m.; (Zeew.) -- m. of —wache v.platslaan,pletten o.;-scíhlich m. (Bergw.)
V. wacht v. van 6 tot 8 uur des avonds; zwavelachtig samengroeisel o. van zwa-füszig bijv. nw. met platte voeten,plat- vel met e. o. a. metaal; -schnabel m. (Nat.
voetig;-garn o. plat garen o.,platte draad' bist.) vliegenvanger m.; -schnäbler ni .
welfd; -boot o. platbodemd vaartuig o.; m.; 2. Z. -netz; - perste v, zomergerst v.;' vogel m. met platten snavel; -schnavze v.
-gold o. plaatgoud, goud o. in platen; platte snuit of snoet m.; (van een per-bord o. dolboord o.
P1^ttbrett, (-(e)s, mv. -er) o.! -hammer m. (Muntw.) schroothamer m. soon), Z. -maul;-schwanz m.platte staart
strijktafel v., strijkplank v.
Plitt-hammer, (.s, mv . Plait m.;2. dier o. met platten staart; -schwanP14ttehen, (verkl.) o. plaatje, me- i hammer) m. plethamer m.; (Speld.) po - ze m. mv. vlakstaarten, platstaarten m.
mv.; - seizen o. (van hoeden), neerbortaalblaadje o.; (Nat. hist.) lepelreiger m.; leerhamer in.
-artig, -/0rmig bijv. uw. plaatvormig; P14tthaupt, (-(e)s, mv. Platt- stelen o. der haren; - spiegel m., Z. Plan- kolken m. vierhoekige glazenmakers sol - háupter) o. plat hoofd o. 2. (Zeew.) na- spiegel; -stamper m. (Hoed.) strijkijzer
gel, bout ni. met platten kop.
deerkoif V.
o.; -stein m., Z. Platte (2); -such €n.
Platt-^deeke, (-n) v. (Bouwk .) P1 ttheit, (-en) V. vlakheid, plat- (Naai.) platte steek m.; -stoszkugel v.
zoldering v., plafond o.; -deuisch bijv. heid, laagte, ingedruktheid v.; (van een looiersmes o.; -strecken o. uitpersen o.
nw. Nederduitsch, Noordduitsch, Veder- landschap), eentonigheid v.; (fig.) laag der hoeden na het vollen; -stuck o. (Laplatheid, gemeenheid; it. gemeene,-heid, kenw.)bovenlijst v.van het raam;(Timm.)
saksisch, plat Duitsch.'
rib v.
Platte, (-n) v. vlakte, oppervlakte triviale uitdrukking v.
v., bergvlak o., plat, plateau o.; ( op het
Platt-holz, ( - holzes, cnv. - hölzer) Plattteller, Plattteller,(- lers,
hoofd), kale plek v.; sich eine - scheeren o. (Steenti.) strijkhout o.; -horn o. (Nat. mv. -ier) ni. plaat v. om het strijkijzer
lassen, tonsuur v.; 2. (van steen, marmer, kist.) gazelle v. van den Segenal; -hu[ op te zetten, strijkplaat v.
&), vloersteen, marmersteen, tegel m.; m. platte hoef m.; -hu f g bijv. nw. platPlatttisch, Pl€tttisch, (-es,
(van een harnas), borststuk, voorstuk hoevig, met platte hoeven; -indig(o) m. mv. -e) m. strijktafel v., strijkplank v.
o.; (Hoed.) plat o.; it. bovenkant, bol ni.; plaatindigo v.
Platttopf,Platttopf,(-iopf(e)s,
(Nag.) spijkerkop, platte kop m.; (douw
Platteren, (plattirte,plattirt)bedr. mv. -tópfe) m. kolenkomfoor o. om het
k.) lijst v., plint, rabat o.; (Zeew.) plaat,' ww. met zilver of goud bekleeden; (Volks- strijkijzer heet te maken.
bank v.; (Lintw.) strijkijzer o.; (Steen- t.) een verhaal opsmukken; it. bluffen.
Platttuch, Plstttueh, (-inchPlattirer, (-s, mv . Ptattirgr) m. (e)s, mv. -lïccher) o., Z. Plaliquehle.
h.) tegel m.; (Sluntw.) muntplaatje o.;
Plattwalken, (-s) o., z. m. (La-.
(Org.) klankbodem m.; (Pap.) plaat of oplegger, vergulder, verzilverer m.
platina v. van den hollander of roertrog;
Plaatt,k.äfer, ( -ka Pers, mv. -ka fer) kentb.) plat walken o.
(Scheepv.) platbodemd vaartuig o.; 3. m. kever m. met plat lichaam.
Plattwasehe, Pl ,ttw sehe,
-e Wahrheit sagen, de zuivere waarheid
zeggen; (gemeenz.) das ist - unmóglich,
dat is teneenenmale, volstrekt onmogelijk; (Zeew.) den Windi- vorm Laken haben, den wind vlak van achteren hebben.
P14tt bauw, ( - baum(e)s, mv.
-bäume) m. (Vog.) van takken beroofde
en met lijmroeden voorziene boom m.;
-blank bijv. nw. (Looi.) --es hollándisches Leder, gespikkeld, gevlekt; -block
m. (Zeew.) platte schijf v.; -bogiq bijv.',
nw. (Bouwk.) met platten boog, plat ge—

-

(Huisli.) plat bord, blad o.
Pl ,tt(e), ( - (e)n) V. strijken o.; 2.
Z. Plalthcil; 3. pletmetaal o.; 4. plat
lichaam o.
P1*gtteisen, (-eisens, mv. - eisen)
o. strijkijzer o.; (Loodg.) besnijmes o.

Plattkissen, Plattkissen, (-n) v. strijkgoed o., fijne wasch v.

(-kissens, mv. - kissen) o.(Lintw.)strijkPlgtt-wirbel , (-bets, mv. -bel)m.
(Nat. pist.) glad kalf o.; -wurm m. platkussen o.
Platt—kopf, (- kopfes, mv. -kópfe) te worm in.; -zeil V. tijd m. om met lijmm. plat hoofd o.; (fig.) domkop, plat stangen te vangen; -ziegel m. platte temensch m.; -köpfig bijv. nw. met een plat 1 gel, vlakke tegel m.
Platz ! tussch. poef!, paf!; 2. (-es,
hoofd; -lack m. lak o. in bladen; -laus v.
I'latteize, (-n) v. bot, schol v.
mv. -e) m. klets, klap m., leven, geraas
Plgtten, (plaltete, geplatlet) o.ww., platluis v.
m. h. plat worded, plat zijn.
Pllittling, P1ttling, (-(e)s,' o.; es gab einee -, het gaf een klap; 3.
Platten, (pláttete, geplrittet) bedr.' mv. -e) m. plat voorwerp o.; (fig.) dom', (Boschw.) vlam v., hamerslag m.
ww. pletten, plat maken; Draht -, plet -! persoon m.; 2. monnik m. met gescho- Platz, (-es, mv. Pltt.tze) m. plaats,
ruimte, open plaats, open vlakte v.; freier
ten; Gold -, slaan; een Zimmer -, bevloe- ren kruin.
ren; eine Ruche -, bevloeren met tegels; P1gtt—loth, (-loth(e)s, mv. -lithe)' - var einem Gebkude, voorplein o.;gruner
Wásche -, strijken; (Timm.) zwei Bal- m. (Zeew.) plaatje o. lood voor bedek -, met gras bedekte vlakte v., groen o.;
laadgat der kanonnen; -maul)
-kingvahet die ofentlichen Plutze, pleinen o. mv.,
ken 4- -, plat op elk. leggen; (Looi.) die
o. platte mond m.; (Scherts.) platmuil markten v. mv.; auf dem -e bleiben, op de
Eichen -, kloppen om run te krijgen.
plaats blijven, gedood worden; den - bePlatten-bakre, (n) v. bedekking m.; -menage v., Z. Platte (3).
v., overtrek o. van het geweerslot; -feite
P1 tt-muh1e Plattmuhle haupten, meester van den slag blijven;
gleich nuf dein -e sein, dadelijk gereed
V. platte vijl, zoetvijf v.; -/órmig bijv.nw. (-n) v. pletmolen m.
platvormig, plaatvormig; -hammer m.haPlatt-musehe1, (-n) v. tel(mos- zijn om te vechten; it. zich niet laten
mer m. om de ijzeren platen tot geweren sel)schelp v.; -mutze v. kruinmutsje o., wachten; - machen, plaats maken; - ge te smeden; -meise v.poelmees v.;-schach- platte muts v.; eiserve —, pot, helm, machll,maak(t) plaats!; (gemeenz.)nehtel V. plaatdoos v.; - schlager m. plaatma-! stormhoed m.; -nase v. platte neus,plat-,' men Sie -, neem plaats, ga zittten; von
lier, pletter m.; 2. pansermaker m.; neus m.; -nasig bijv. nw. plátneuzig,met, seinem -e wegrucken, van zijne plaats nemen; (Boschw.) gedeelte o. van het woud
-schnabel m. (Lintw.) plat bek m.; =tour platten neus.
V. (Pruikm.) schedelpruik v., naturrel1'1ttnen, (plattnete, geplattnet)' dat geveld mag worden; 2. ruimte, locabedr. ww. Vogel -, met lijmstangen van- liteit v.; es ist nicht - genug da,er is geen
letje o.
P1 tter, P1LLtter, (-s, mv . Plat gen; 2. Z. plátten. j plaats, ruimte genoeg; 3. plaats v., oord
ter en Platter) m., -in, (-nen) v. plet - 1 Plijttner, Plattner, (-ners , mv.. o.; an irgend einem -e, op e. o, a. plaats,
-

Pie.

Pia.
ergens; (fig.) es ware hier der -, davon zu
reden, het zou hier de plaats,gelegetiheid
&; (fig.) eiher Bitje - geben, sic - fcnden
lassen, een verzoek toestaan, inwilligen;
cane Ent.cehuldigung - Einden lassen, aan
plaats, betrekking v., post m.,-nem;4.
ambt o.; er hal einen gaten -, hij heeft
eene goede betrekking; 5. (Hanrl.)plaats,
stad, koopstad, handelplaats v.;6.(Krijgsw.) plaats, vesting, versterkte stad of

plaats v., fort o.; fester,hallbarer -,houtlbare, te verdedigen plaats;den - berennen,
de plaats & bestormen;7. (Kookk.) platte

koek ni., vla of vlade v.; it. pannekoek m.;
I1. - ! tussch. op de plaats !, terug!, uit

Paschen; - pulver o., Z.Knallpulver; -recht P'lQthi, (onb.) Z. Crethi.
). recht o. op e. o. a. servituut; - regen m. P1Qtsche, (-n) v. plat of breed
stortregen, plasregen m.; --schnecke v. ^oorwerp o., breede monad in.; 2. hengsel
wolfsmail m. (eene schelp).
), van een pot; 3. Z. Pritschle.
Platzregnen, (plalzregnete, ge- Plimm, (-(e)s, mv. -e) m. (Delfst.)
eiatzreynel) onp. ww. plasregenen, stort

(-en, mv. -en)
m. (Krijg^w.) adjudant m.van den plaats majoor; -backer m. roggebroodbakker m.;
-büchse V. klapbus, klakkebus v.; -bursch
m. beste danser in. op ale kermis; -comm-rndunt in. plaatskommandant, kom
plaats.
-manilt.vde
P1atze, (-n) v., Z. Platzbuchse; 2.

witte vuursteen iii.

Plinse of Plinze, ( - n) v. panne{oek, luuue eierkoek in.
Knalisilber; -wechsel in. op eene plaats Plint(h )e, ( - n) v.(Bouwk.)plint o.
getril kcn of betaalbare wissel n► .; -weide Plochtaube, (-n) v. hout+li,if v.
V. wilgenhoow ni. met wollige knoppen. Plomberen, (plonibirle, plombirl)
Plauderei, (-en) v., Z. Plapperei; Jerlr. nw. plonibeeren, louder,, met lood
it. Klatscherei, 1 1 1audern; it. praatje o,
vullen; (Hand.) met lood stempelen of
Plauderer, (-s, m v. Plauderer) m., verzegelen.
-regn.

Platz - silber, ( - s) o., z. in., Z.

—in, ( -uren) v., Z. Piepperer SZ.

Plauder-fertig, -haft, bijv. l

den weg.

Platz-adjutant,
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nw., Z. plapperha[i.

PlQne, (-n) v. ingewand o.
Plott, (-(e)s, mv. -e) m. platte voet,

platvrt iii .; (fiat. bist.) platvoeter in.

Pla,uderhaftigkeit, v.,z.m.bab- Plotter, (-s, mv. Plóller) m. nopbelachtigheid, snapaclatigheid v.; (ge- tan,eijf o.
meenz.) gebabbel o.
Plotz, (-es, mv. -e) m. slag, klap,
Plauder-hans, m., -liese, v., val ins.; aal den •, Z. plo/zilch.
-matz, inn., -maul, o., Z. Plauderer PlQtze, (-n) v. zoetwatervisch m.,
Plaudern, (plauderie, gepluuderl) witvisch m. met mode vinnen.
o. •w., m. h. babbelen, praten. zich ge- P1Qtzen, (plo/zie, geplotzi) bedr.
meenzaam onderhouden; (gerueenz.) ruil ww. titer uitkueden.
barsten, springen o.
Plbtzlieh, bijv. en b. plotseling,
Plàtze,(-n)v.(van eene wilde zeug), tinander -,over koetjes en kalfjes praten,
schouder m.; 2. (Wap.) kort en breed kletsen; (Wev.) kraken; 2. babbelen, plotselijk, onverwachts, onvoorziens, op
zwaard o.; (Kookk.) keukenhakmes o.; snapllen,kletsen,wauwelen;aus der Sc/rule eens; -keil v. plotselinge, onverwachte
klappen, verklikken.
o., snelheid, vaart, onstuiawigheid v.
(13ergw.) kegelvormig mijnwerkershouPiaudern, (pliiu.rierte, gepláuderl) Pluderhosen, v . mv. wijde, lange
weel o.; 3. (Naai.) Z. Fleck.
Platzen, (pia/zie, qeplatzt) o. ww., o. w«. toewaaien, aanblazen, fladderen. (matrozen)tiroek v.
Plauder-sta ndchen, (verkl .)o. Pl^tdern, (pluderie,gepludert)o. ww.
m. s. barsten, uitbarsten, springen, net
een knal uiteenspringen;(vau hout in het vrij uurtje o.; -lasrhe v., Z. Plauderer. los en slap haargen, tlodtleren.
Plautz !, plauz ! tussch. bons!, Plumbagin, ( - s) o.,z.m.(Scheik.)
vuur), knetteren; (van dien regen),stortpotlooderts o.
regenen; 2. springen, apenbarsten; (ge -^ pof !
meenz.) in's Zimmer -, binnenstormen;
Plautz, ( - es, mv. - e) m.,Plautze, Plumbe, Plompe, ( - n) v.schelmit etw. heraus -, onverwachts voor den' (-n) v. (liergw.)onzuiver erts o.;(Ontik.) letje o. aan den hals ier schoohste koe.
dag komen; it. iets uitflappen; er hielt' long, lever v., ingewaaid o.
Pllmensehwanz, (- schtvanzes,
lange an sick, aber endlich pia/zie er her- Plebejer, (-s, rnv.Plebejer)m.,—in, mv. -schuánze), P lumenschwan(-nen) v. burger m., burgeres v., man m., zel, (-zels, mv. -zei) w. gekuifde lijster
aus, barstte hij het uit.
v., Braziliaansche paradijsvogel m.
Platzen, (pia/zie, gepldlzl) bedr. vrouw v. uit het volk, plebejer m.
Pleb@jisch, bijv. en b. tot het (ge Pltjmente, (-n) v. Awerikaanscbe
ww. doen springen, doen barsten; 2. met
het plat van cie hand slaan;3.einen Baum meene) volk, tot den burgerstand behoo- kuifeend v.
-, merken; 4. een Kleid -, lappen,instuk- rende, plebejisch; (fig.) laag, gemeen.
Plump, ( -er, -st) bijv. en b. log,
Plebiseit(um) ,(-s,inv. Plebiscite) lomp, zwaar; -er Wuchs, grof; -e Arbeit,
ken; 1I. o. ww., m. h. doen klappen, tio. volksbesluit, plebeciet o.
ruw; (Cg.) -er Mensch, lomp, ruw,onberailleeren.
Platzer, (-s, mv. Platzer) m. (ge- Plebs, (onb.) m. gemeene volk, ge- schaafd, onaangenaam, onhandig, slecht
opgevoed ,ongemanierd mensch; -er Spass,
meenz.) losbarsten o.; (fig.) Z. Prahler; peupel, plebs o.
2. dubbele anjelier v., die met een klap
Plejaden, v. mv. (Sterrenk.) ze- ruwe scherts.
vengesternte o., pleiaden V. mv.
PlumpQ, (-n) v., Z.Pumpe; 2. (Pl.)
opengaat.
P1Qmpern, (plemperte, geplempert ) kleine -, Z. Froscirbiss.
P1 tzer, (-s, mv.Pldizer)m.(KrijgsPlompen, (plumple, geplumpt) o.
w.) tirailleur m.; 2. slag, klap m.; 3. o. ww. slenteren,leegloopen; it. drinken,
ww., m. s. in's Wasser -, ploffen, plomzuipen.
plak v.; 4. Z. Flicker.
Platzfass, P1 tzfass, (-fasses, P1Qnum, (-s, mv. Plena) o. voltal pen, neervallen; 2. m. h. ich harte etw. -,
vergadering v.
-lighed, neerploffen; (Vissch.) met den pols in
mv. - lasser) o. Ketelm.) koelbak m.
e s
P1^ne, bijw. in -, voltallig, geza- het water plonzen; in das Zimmer -, bin1atz--old
- o, m. Z
nenstormen; in elw. -, htnein-, zich onIKnallgold; -gras o., Z. Bersigras; -hailer menlijk.
Pleonasmus, (onb., nov. Pleonas- bedacht ergens aan overgeven; (fig.) mil
ui. stadhouder, plaatsvervanger,luitenant
m.; (Gymn.) voorvechter, voorstander men) m. woordenovervloed m., overtol etu . herons -, zich een woord laten ontuitdrukking v., pleonasme o.
-lige vallen; II. bedr. ww. pompen, schepm.; -hirsch m., Z. Planhirsch.
l^tzig,bijv. nw.(Boscliw.)-erHau,
Pleonastisch, bijv. en b. overtol- pen.
lig, een pleonasme bevattende, pleonasPl^impermileh, v., z. m. dikke,
bier en daar gehakt hout, hakhout o.
geronnen melk v.
P1atz -kb,fer, (- ka f ers, mv -kaf er) tisch.
Plijmpheit, v., Z. m. plompheid,
m, bombardeerkever m.; - knecht m., Z. P1Qssemeter, (-meters, mv. -me- meister (2); -kraut o., Z. Berstkraul; ter) m. (Gen.) ivoren plaat v. ter ver• lompheid, onhandigheid, onkundigheid.
-kugel v., Z. Knailkugel; 2. (w. I. gebr.) lichting der percussie van de borsten der linksheid V.
Plump- holen, v. mv., Z. Plu- met vloeistof gevuld glazen bolletje o.; onderbuik, plesserneter m.
Plessemetrie, v., z. m. percussie derhoseï; -keute v. pols, polsstok m.
-major m, majoor rim. van de plaats;
Plump(s)! tussch. ploft, plomp !,
- meister m. poortwachter m., poorten - V. door middel van den plessemeter,ples•
paf!
sluiter m.; 2. voorganger, voorvechter semetrie V.
Pimp-sack,(-sack(e)s,mv. -sdePlessemgitrisch, bijv. nw. tot dE
m, der worstelaars op eene kermis; -miltke) m. prop v., ineen gerolde (sak)doek
woche v., -miliwoch m. Woensdag w.vooi plessemetrie behoorende.
,
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m.; 2. (Sp.) slofje-onder o.jemn. den -- P1Ustern, (plusterte, gepluslert) het erts klein staat; it. stamper m. om
het erts te vergruizen; (Sp.) klopper,
bedr. WW., Z. pluses.
geben, iem. smadelijk behandelen.
Plumpsen, (plumpste, geplunipst)' P11^tto, (-s) ni., z. m. (Fabell.) Plu - pocher m.; (fig.) pocher, snoever, zweto. ww. lomp, plomp, onhandig zijn; 2. to, god of koning m. der onderwereld. ser m.; it. onbeschaamde, onstuimige
P1tus, (nub.) m. (Fabell.) Plutus, eischer m.
bedr. ww. afrossen, afranselen, slaan.
PQeh -erz, (-es, any. -e) o. gruiserts, erts o. om te vergruizen; it. gering
Plutzerwasser, wassers, mv.' erts o.; -lach o. pochbakje o.; -gerinne
- wasser) o. mineraalwater o. in kruiken. o. (Bergw.) water o. dat den stampmoPlv.vigl, ( (e)s, mv. Pluvialien) o. len drijft; -geschivorener in. beedigd
regenmantel in.; (Kath.)misgewaad,mis- ertsstamper m.; -graben m., Z. -gerinne;
-hammer m., Z. -schlage; 2. Z. -werk;
kleed. o., koorrok m.
P1 1viQse, (-n) v. (Gesch. van F.) -haas o. hut V. waarin het erts vergruisd
regenmaandv.,Pluviose m.,van20 Januari wordt; -heie V. mijnwerkersstamper m.;
-herd rn. haard m. om Bruiserts te wastot 18 Februari.
Pneumatik, v., z. m. luchtleer, schen; -,lunge m jongen m. die het erts
stuk slaat; -hammer v. kamer v. or edele
luchtbewegingsleer v.
Plunder-kamnier, (-n) v.rom- Pneumatiseh,bijv. en b. de lucht steenen klein te slaan; -harte v. poch melkamer v.; - kasten m., -kiste v. rom betreffende, tot de leer der luchtbewe- kaart v.; - kasten m. kist v. voor gruiserts; -kern m. (Bergw.) kiezelsteentje,
v.; -kram-melkast,roivdn ging behoorende.
PnigaliQn, v ., Z. m. nachtmerrie v. gruis o.; -kiel m. (Giet.) ijzeren staart
m. voddenwinkel m., vodden, prullen v.
PQbel , (-s) m., z. m. gepeupel, m. van den stamper; -klotz in. (Bergw.)
mv.; 2. uitdragerswinkel m., uitdragerij
v.; - kramer, -mann m. uitdrager, vodden- grauw, gemeene volk, plebs o.; es gibt - gruisblok o.; - knecht m. (Giet.) knecht
man, voddenraper m.;-mzarkt m. vodden in allen Standen, onder alle standen zijn In. die het erts aan stukjes slaat; -lasche
-much v. (Volkst.) gestremde-marktv.; gemeene lieden; man ragt in der Sprache V. (Giet.) plank v. van den ertstrog;
-leitung v. dwarshout o. van den erts
des -s, in de volkstaal.
melk v.
-maschine V. klopwerktuig o.,-stamper;
Pljndern, (pl nderte, geplündert) PQbelaberglaube, ( -ns) m., z.
stampmachine v.;-niehl o. (Bergw.) kort bedr. ww. jem. -, plunderen, berooven; m. volksbijgeloof o.
Pnbelei, v., z. m. gemeen, laag ge- geslagen erts ©., verguisde steen m.;
eine Stalt -, plunderen;einLand -,plun -niuhle v., Z. -werk; -rad o. rad o. van
deren, verwoesten; (Letterk.) plunderen, drag o.
PQbelglaube, ( nns)m.,z.m.volks- den stampmolen; -riegel m. dwarshout
naschrijven; 2. o. ww. den rommel opo. in den stampmolen; -ring m.stampergeloof o.
ruimen.
Plunder –sack, (-sack(e)s, mv. PQbelhaft, ( -er, -st) bijv. nw. ge- ring in.; -rinne V. loop m., waterleiding
-sácke) m. voddenzak m.; (van een rei - meen, laag, als het gemeene volk, lomp, v. van het water, dat den molen in beziger), knapzak m.;-stock m. bijenkorf m. onbeschaafd; -e Ausdrücke, gemeen, on- weging brengt; -shule V. kolom v., pilaar
m. van den stampmolen; -schale v. plaat
Pl;inderung, (-en) v. plundering, beschoft.
berooving, verwoesting v.; literarische -, PQbelhaftigkeit, v., z. m. ge- v. van het stampwerktuig; -schieszer m..
letterdieverij v.; -slust, -ssucht v. zucht meenheid, laagheid, ruwheid, lompheid, Z. - stempel; -schlage v. of -schlgel m,
stamphamer, stamper m.; -schlamm m.
v., dorst m. naar plundering; -ssüchtig onbeschaafdheid, onbeschoftheid v.
bijv.nw. begeerig om te plunderen; -swulh PQbel haufe, ( ns, mv. n) m. , slik o. van vergruisd erts; -sohle v. botroep m. lieden uit het gemeene volk; dem m.van den starnptrog; -spielo.pochV., Z. -slust.
Pl^.nder wagen, (- wagens, mv. 2. menigte v., gemeene volk o.,de groote spel, klopspel, kloppen o.; - steiger m.
-wagen) m. wagen m. met huisraad en hoop m.; -herrschaf't v. volksheerschap - molenaarsbaas m. in een stampmolen;
kleederen, bagagewagen m.; -4ceisheit v. pij, volksregeering, ochlocratie v.; -irr- - stempel m. stamper m.; -trog m., Z.
nuttelooze kennis,nuttelooze wetenschap (hum m. volksdwaling v.; - ^a J'er m. ge- ^ - kasten; -wand v. grond, wand m. van
wone kever m. of for v.; -reele v. gemee- den stamptrog; 2. Z. -werk (2); -wasser
v.; -werk o., Z. Plunder.
Plunz, (-es, mv. -e) m. klomp m.; ^ ne, lage ziel v.; -sprache v. volkstaal v.; o. water o., dat den stampmolen in be^ i t. vischvrouwentaal v.; -volk o. gemeen weging brengt; -helle v. as v. van het rad
(Vleeschh.) pens v.; it. bloedworst v.
volk, grauw, janhagel o.; -wahn m.,-ste uit den stampmolen; -werk o. (Bergw.)
Plural, (-(e)s, mv.-e)m.(Spraakk.)
meervoud o.;-[orm v. meervoudsvorm m. Z. -glaube; -wort o. volksuitdrukking v. stampmolen m.; 2. erts o. dat gestampt
Pluralist, (-en, mv. -en) m. be- Poch, ( (e)s,mv. e) m. slag, stoot, en vergruisd moet worden; -zins m. cijns
zitter m. van verscheidene prebenden;it. stomp, duw m., geklop o.; - e kriegen, m., belasting v. van stampmolens.
klappen krijgen; (Sp.) Z. -spiel; -bank
PQeke, (-n) v. (Pl.) knop m., bot
bij die er om vraagt.
Pluralitat, (-en) v. meerderheid v., Z. -herd; -breit o. pochpotje o.; im —e v.; (Gen.) pok, kinderpok, puist v.; -n der
Kühe, Z. Kuhipocken.
spielen, pochen, kloppen.
v., grootste aantal o.
Pli seh, (-es, mv. -e)m.(Lakenw.) PQehe, (-n) V. klopwerktuig o., PQckel, (-n) v., Z. Buckel.
PQcken, (pockte, gepockt) o. ww. de
pluis o., harig trijp o.; -artig bijv. nw. knuppel m.
PQeheisen, (-eisens, mv. -eisen)o. pokken of kinderziekte hebben, aan de
pluisachtig.
Pl .schen, bijv. nw. pluizen, van klopijzer o. om het erts aan stukken te pokken lijden; 2. bedr. ww. de pokken
inenten.
slaan; it. stampijzer o.
pluis of trijp.
Plischsammet, (-(e)s) m., z. PQehen, (pochte, gepocht) o. ww., PQeken artig, bijv. nw. (Gen.)
m. li. an die Thure -, kloppen, slaan,tik- pokachtig, op pokken gelijkende; -blatt o.
m. pluisfluweel, half fluweel o.
Plisen, (pluste,geplust)o. ww.plui- ken, geraas maken; das Herz pocht ihm, (Pl.) moeraspatik o.; -/ieber uit de kinzen, los laten; it. slap zijn, slap hangen, het hart klopt heil; (lig.) Z. pol/em; auf derziekte ontstaande koorts v.; -gift o.
flodderen; 2. bedr. ww. uitpluizen,pluk- etw. -, trotsch zijn, pochen,snoeven,zich pokstof v.; -grube v., -grübig bijv. nw.,
verheffen; jemz. -, trotseeren, dreigen, -hans o., Z. Blattergrube 4; -holt o.
ken, noppen.
PlUsen, (pluste,gepliisl) bedr. ww., tarten; 2. (Sp.) kloppen, pochen;ll.bedr. pokhout o.; -impfung v. pokinenting v.;
Z. f àseln, zvp fen; (Lakenw.) Wolle -,' ww. Erz -, klein slaan; Ill. o. zelfst.ge- 2. koepokinenting, vaccinatie v.; -krank
pluizen, uitpluizen, noppen; (Zeees.) alte klop, slaan o.; (van het hart), kloppen bijv. nw. door de pokken aangetast;
o.; (fig.) trotseering v.; (Sp.) pochen of -krankheit V. pokken V. mv., kinderziekte
Taue -, uitpluizen.
v.; -mase v., -masig bijv. nw., -narbe v.,
Plusmaeherei, (-en) v. geldaf- kloppen.
PQcher, (-s, mv Pocher) m. hij die -narbig bijv. nw., Z. Blatiernarbe c';
persing, afzetterij v.
Plump-stange, (-n) v.,-stock, god m. des rijkdoms.

(-slock(e)s, mv. -stöcke) m., Z. Plumpkeule; -slolz m. boerentrots, domme
trots m.
Plunder, (-s, mv . Plunder) m. lap
m., lor v., vod v., prullenboel m., versleten kleeren o. mv.
Pli nderei, (-en) v. plundering v.,
plunderen, stelen o.
Pl inderer, (-s, mv. Plunderer)
m., -in, (-nen) V. plunderaar m., plunderaarster V.

Plutz,

(-(e)s,

mv. -e) m., Z. Plata.
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-porzellane V. mazelen v. mv. met zwarte
PQkel, (-s) m., z. m. pekel v., pe- Poliren, (polirle, polirt) hedr. ww.
polijsten, glad maken; eine grgo,sene Sla puistjes; -acute v.. Z. Geiszraule; -r(cken kelnat, pekelwater o.
m. pokrug, visch m. met pokjes op den
Pokel — fass, Jasses, mv. /lasser) toe -, rle naden ontnemen, glad vijlen;
rug; -stein m. poksteen, vleksteen in.; o. pekelvat o.; -feisch o. pekelvleesch, Stahl, Sieber -, bruineeren; Spiegelglas
-wanne V. pokluis v.; -wurzel v., Z. Chi- gezouten vleesch o.; -haring m. pekel -, slijpen; (6g.) beschaven, welgenianierd
m.; -hecht ui. gezouten snoek in.;-haring maken.
nawurzel.
-limone v. gezouten limoen m.
Pourer, (-s, mv. Pourer) m. po
PQekerle, (-n) v. kalkoen m.
-lijst^.r,
bruineerder, glanzer in.
PQkeln, (póIcelte,gepnkelt) bedr. ww.
PQekig, bijv. nw. (van het gelaat),
pokkig, puisterig, mottig; 2. Z. pocken- pekelen, zouten, inzouten, in de pekel Polir-fass, (- jasses, mv. -/'as ter)
krank; it. pockennarbig; (van schapen), leggen; 2. o. ww. zout worden, met zout o. polijstkolf v., polijstvat o.; -[rile V.
zoetvijl v.; - jilz m. vilt o. om te poU sten;
doortrokken zijn.
gepokt.
PQeklein, (verkl.) o. pakje o.; PQkelrogen, (-gens, mv. -geit) rn. -hammer ni. polijsthamer, polijs.tbeitel
at.; -kraut o. paardestaart m., schaafgezouten kuit, kaviaar v.
(Schild.) korreltje o.
Poeuliren, (poculirte, poculirt) o. Pokuli.ren, (pokulirte, pokulirt) o. gras o.; -kreid o.v. tripel, tripoli o., po ww. sterk drinken, zuipen.
lij4krijt o.; -ineisler in. polijstersba.rs m.;
ww., Z. pokuliren.
Podagra, (-s) o., z. m. voeteuvel Pol, ( (e)s, mv. e) m. pool v., as- -muhlev. polijstmolen rn.; - rad o.,-scheibe
V. polijstrad o., polijstrl v.: - schreide v.,
o., voetjicht v., podagra o.; (gemeenz.) punt o.
Pol(c)k, (-en, mv. -en) m., -in, -stahl, -stein m., Z Glrillscheide c^; -stock
pootje 0.
Pod^grisch, bijv. en b. jichtig, (-nen) V. (Volkst.) Z. Pole (Aardr.); 2. m. (Bliks.) tas nl., handaambeeld o.;
Poolsch paard o.; (Volkst.) jemn. einep -zahn m., Z. Glállzahn.
met jicht geplaagd.
Podagrist, (-en, mv. -en) of Po- -en geben, iem. met de zweep, den knoet PQlisch, polfiseh, bijv. en b.
Poolsch, uit of van Polen; -er Tanz, Pooldagrikus, (onb.) m. podagrist, jicht- geven.
Polgke, (-n) v. (Zeees.) polakker sche dans,ri.,polonaise v.;(Muz.) -er Dock,
lijder m.
Podium, (-s, mv. Podien) o. (Too- In., vaartuig o. met riemen op de Mid- doedelzak m., ruiscltpijp v.; (lieehtsl ►r.)
strafwerktuig o., Z. hock; (Nat. bist.)
neelk.) plaats V. voor het gordijn van het dellandsche Zee.
PQlanziehung, v., z. m., Z. Pol - -er Hammer, kammossel v.; 2. -er Saltel,
tooneel.
zadelschelp v.; 3. Neptunusmuts v.; it.
PQdometer, (-s, lily. Podometer) kra f t.
Polar, bijv. nw. nabij de polen, van' Poolsche muts v.; 4. -er Subel, peul, dop
m. voetmeter, wegmeter m.
-erwtV.
Podonipten, m . mv.voetwasschers de polen komende.
Polar)—bar, (-en, mv. -en) m.1 Polite, (-n) v., Z. Politze.
in. mv., eene soort van wederdoopers.
Poesie, (-n) V. dichtkunst v., vers witte beer; ijsbeer m.; -ente v. ijsduiker Politik, v., Z. in. staatkunde, staats
-wetnschap,
politiek v.
poëzie v.
-kunst, m.; -[ochs m. poolvos m.
Poet, (-en, mv. -en) m. dichter, Polarisiren, (polarisirte, polari- Politikaster, (-sters, mv. -ster)
sirt) bedr. ww. naar de pool neigen,po- m. staatkundige tinnegieter in.
verzerimaker, poëet in.
Politiker, ( s, mv. Polillker) m.
Poet &ster, (-s, mv. Poetaster) m. lariteit niededeelen.
Polarisirung, v., z. m . mededee ' staatkundige, staatsman, politicus m.
pruldichter,rijmelaar,verzensmid,poetasling of aanneming v. van polariteit.
Politiseh, bijv. en b. staatkundig,
ter m.
Polarit%t, v., Z. m. neiging of rich- politiek; (lig.) slim, listig, geslepen,doorPoetere_i, (-en) v. (i. k. bet.) rij
-melarijV. ting v. naar de magnetische polen, tiet trapt.
PoQtik, v., z. m. dichtkunde, leer, bezitten o. van twee polen, polariteit v. Politer, (-en) v. polituur, polijsting
Polarit,tsgesetz, ('es, mv. - e) v., glans m.; einero Degen die - geben,
wetenschap of theorie v. der dichtkunst,
o. wet v. omtrent de polariteit.
een degen polijsten; 2. (voor hout), popoëtiek v.
Pol(gr)-kreis, (-es, mv. -e) m. lituur v.
Poptin, (-nen) v. dichteres, ver
Politze, (-n) v. briefje, koersbriefje,
-zenmakstrv. poolcirkel m.; -mensch m. bewoner m.
PoQtiseh, bijv. en b. dichterlijk, der polen; -mnetve v. roofmeeuw v.;-stein koerslijstje o.
Politzen, (politzie, gepolitst) bedr.
m. magneetsteen, zeilsteen ni.; —artig
poëtisch.
PQfel, (-s, mv. Potel) m. uitschot o. bijv. uw. magneetachtig; -kra%t v. aan ww. met puimsteen gladwrijven.
v.; -stern m. (Ontlk.)-trekingsach
Polizei, ( en) v. politie v., staats PQggo, (-n) v. kikvorsch m.; it.
poolster, noordster v.; (Zeew.) kim v.; toezicht o.; 2. inrichting v. van den staat.
krab v.
PQggen —auge, (-s, mv. -n) o., i -uhr v. pool-zonnewijzer m.; -Ihier o. Polizei -amt , ( a.ml (e)s, mv. ám
ter) o., Z . -bureau; -au fsefier tn. l^oofd
Z. -sluhl; -deich m. zomerdijk, nooddijk pooldier o.; -zirkel m., Z. -kreis.
Polder, (-s, mv. Polder) m. polder o. der politie; -beamter, -bedienle m., Z.
m.; -gras o. klein rietgras o.; -hecht m.
maartsnoek m.; - manke v. watermunt' m., ingedijkt land, uitgedroogd moeras -diener; -bureau o. politiebureau, bureau
v.; -scholt m. kikvorschschot o.; -stuhl, o.; 2. (Zeew.) toppen m. mv. der in- o. van politie; -di n er m. agent m. van
politie, politiedienaar m.; -direktor m.,
houten.
m. gele morille v..
Pole, (-n) m. (Aardr.) Pool, inwo- Z. -au/schei; -gebáude o., Z. -bureau;
Pohl, (-(e)s, mv. -e) m. (Wev.)
pluis o. van fl uweel; (aan den wevers - ner m. van Polen; 2. Poolsch paard o.; 3. - gericht o. politiegerecht o.; -inspector
stoel), hechtroede v.; 2. boveneind o. gesneden linen o.; (in Bene pijp), klok in. inspecteur in. van politie; - knecht in.,
een glas), overscltot,dropje o.-huiso.;(n Z. -diener.
van den weversketting.
PQhlarm, (.(e)s, mv. -e) m. ket- Polei, (-s, mv. -e) m.polei v.;-munze Polizeilich, bijv. en b. van vege
V,, Z. Feldniünze; -al o. poleiolie v.
de politie, tot de politie behoorende.
tingarm m.
PQhlen, (pöhlle, gepöhlt) bedr.ww. PolQmik, (-en) v. twistleer v., pen-, Polize_i- macht, niáchle) v. ponestrijd, geleerde twist in., polemiek v. litiemacht v.; -niuszig bijv. nw. overeen
ontharen.
politiereglementen; it.. Z. poli -kotnsigde
Pohl—kette, (-n) v. ketting m. Polemiker, (-e, mv.Poleniiker) m.
naaister rn, luitenant m. van po--zeilch;
welke het pluis op het fluweel maakt; ,twistschrijver, wetenschappelijk strijlitie; 2. Z. -direktor; -minister m., -mider m.
-mehl o. halfmeel, middelsoort o.
Pointeren, (pointirte, pointirt) o. PQ1hohe, (-n) V. poolshoogte v. nislerium o. minister m., ministerie V.
Police, (.n) v. (Hand.) bewijs o. van politie; -ordnung V. politieverordeww., m. h. (Sp.) tegen den bankier spe ning v., reglement o. van politie; -presilen, pointeererr; 2. (Wap.) mikken, rich- van assurantie, po:is v.
Polir -hein, (-(c)s, mv. -e) o., Z. dent in. president m.,hoofd o.var politie;
ten, aanleggen.
Pokl, (-(e)s, mv. -e) m. bokaal, Glattbein; - barste V. glansborstel m.; -reiter m. rijdende politiedienaar, gen i darme m.; -richter m. rechter m. van
-eisen o. bruineerijeer, polijstijzer o.
oemer, drinkbeker m.
-
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politie; -sache v. politiezaak,bij do politie -schlage v., -schlágel m., Z. -hammer; bloesems, oranjebloesemolie v.; -wasse
aanhangige zaak v.; 2. Z. -verbrechen; -sinn m. lust m. tot tieren, razen, bul- o. oranjebloesemwater o.
-soldat m., Z. - dieper; - stunde v. uur o., deren, schelden
Pomeranzen — farben, — far waarop de herbergen gesloten neoeten( Poly -andriseh, bijv. nw. (P1.) big, bijv. uw., Z. -gelb;-/'ruccl► t v. oranworden; -verbrechen o. vergrijp, misdrijf veelhelinig,veelmann(er)ig;-chrestsalz o. jeappel m.; -geist rn. aftreksel o. van
o. tegen de politie; -verordnung v., Z.^polychrest, veelgenezend zout, wonder- oranjeappelen; -gelb bijv. nw. oranjegeel,
-ordnung; - toesen o. politiewezen o., po-zout o.; -eder m. veelvlak,vicelhoekig ge- citroengeel; - kurbiss ni. groote, geheel
litie v.; 2 bestuur o. van politie, -widrig slepen glas o.; -gamic v. veelwijverij, po- ronde pompoen m. of kalebas v.; -lausv.
bijv. nw. strijdig niet de politieverorde- lvgamie v.; -gamisch bijv. nw. veelgadig, oranjeboornluis v.; -lilie v. roode Sintningen; - vissenschaft V. kennis v. van veelwijvig; -gamist (-en, mv. -en) m. man Janslelie v.; - limonade v. oranjewater o.;
m.,die verscheidene vrouwen heeft; -glotle -naeinze v. watermunt v.; -ól o. oranje het politiewezen.
v. bijbel rn., woordenboek o. in veel ta- olie v.; -salt m. oranjeappelsap o.;-schale
Polizza, (Polizzen) v., Z. Police.
PQ1k, (-(e)s, mvi, -e) ni. gesneden len; -gon o. veelhoek m., veelvlak o.; v. oranjeschil v.; -schnabler in. lijster v.
(wild) zwijno.; (gemeenz.) lomp,onhan- -gonal, -gonisch bijv. nw. veelhoekig, niet oranjegelen snavel; -schwvamna m.
dig mensch in. I v. veelhoekig ge- oranjegele paddenstoel m,; -tranlc, m.,
PQ1 -kraft, v., z. rn. aantrekkings- tal, polygonaalgetal o.; -graph (-en, wv. - wasser in. oranjewater o.; -vogel rn. ge-en) m. veelschrijver in.; -gynisch bijv. kuifd winterkoninkje o.
kracht v.; -kreis ni. poolcirkel m.
Poll, (-(e)s, mV. -e) o., Z. -mehl; nw. veelstijlig, veelwijvig; -hyrnnia v.
Pomeranzvogel, (- vogels, mv.
-eisen o., Z. Bolleisen; - luttel m. (Nat. (Fabell.) Polyhymnia v., eene der negen - vogel) in., Z. Mornell.
hist.) inktvisch in., zeekat v.; -me/si o. Muzen; -math (-en, mv. -en) m. man m.
Ponlmer, (-s, nov. Pommer) m.
van veelzijdige kennis, veelweter nl.; Deensch hondje o.; it. paard o. uit
(Bak.) zemelmeel o.
-mathisch bijv. en b. veelwetend; -no- Pommeren; 3. inwoner m. van PommePQlnisch, bijv. en b., Z. polisch.
Pollaken, Polljten, v. mv., Z, mistb bijv. nw. veelledig; -opter nl. ren.
veelzichtig glas, vermenigvuldigings- ' PomQchel , (-s, mv. Ponzochel) m.
Police.
PQlstein, (-(e)s, mv. -e) m. mag- glas o.
schelvisch in.; 2. (Scherts.) puinrel, sul,
Polyp, (-en, mv. -en), Polypus, sukkel in.
neetsteen, .zeilsteen m.
pel m (Heelk.) polyp m.,
PomQna, v., z. in. (Fabell.)Pomo
PQlster, (-s, mv. Polster) o.kussen (oub. ni v. Polypen)
eeschuitw as rn .; (Nat. na, ooltgodin, tuingodin v.
o., matras v., peluw v.; 2. onderlaag v. vleeschprop .,
PQlster — aloe, (-n) v. platte aloë hist.) veelvoet, veelaren, polyp m . Pomp , ( - (e)s) rn., z. m., Z. Prunlc.
v.; -ap[el m. Siut - Jansappel m.; -(tank v. Polypen —artig, bijv. nw.(Heelk.) PompadQUr, (-s, mv. -s) m. dabank v. met kussens; -bell o. canapé v., polypachtig; -gehause, -hauschen o. poly- mes -w erktasch v.
penwoning v.; -sch ►vánarne in. mv. (Nat .
rustbed o., divan m., sofa v.
PQmpehen, (verkl.) o. eetbare
hist.) polypzwamrnen o. rnv.; 2. (Heelk.) paddenstoel :n.
PQlsterehen, PQlsterlein,
(verkl.)o. kussentje, matrasjeo.;(Heelk.) sponsachtig vleeschgezwel o.
PQtnpe, (-n) v. (Waterb.) Z. Pamholy—phag, (-en, mv. -en) m, pe; 2. (PI.) Z. Eselsgurke.
compres, wondkussentje o.
PQlster — formig, pQlsterig, veelvraat in.; posie v. drinklust, zuip- PQmpelblume, ( n) v. leeuwen bijv. en b. kussenvormig;-gesiell o. kus- lust m.; -technilc v. vaardigheid v. in de tand in., paardebloem v.; 2. stokroos v.;
senbankje o.; -macher m. matrassenma- uitoefening van velerlei kunsten, leer v. -muss, -muse v. pawnpelmoes v.; -mussker m. der kunsten en iudustriëele verrichtin- baum m. pampelmoesboom, adamsvijgePQlstern, (polster•le,gepolstert)bed r. gen, polytechnie v.; -lechnilcer m. in vele boom m.
ww. met kussens, matrassen voorzien, kunsten ervaren man in.; 2. leerling m.van
PQmpermette , (-n) v., Z. Pollerde polytechnische school; -technikum o. mess.
bekleeden.
PQlstern, ( (e)s, mv. e) m. pool polijtecbnisclie school, algemeene kunst-PQmperniekel, ( Iels, mv. kel)
school v.; - technisch bijv. nw. vele kun - m. Westfaalsch roggebrood o., pomper ster v.
PQlster —ritter, ( -Iers, mv. -ter) sten en wetenschappen omvattend; —e nikkel in.
m. (Volkst.) verwijfd persoon, luiaard, Schule, Z. -lechreikum; -Iheismus in.
Pomphaft, -er, -(e)st) bijv. nw.
wellusteling m.; -sessel, -sitz, -stuhl ni. veelgodendom o., veelgoderij v.; -theist prachtig, pronkend, prijkend, statig; 2.
stoel m. met kussen, kussenstoel,gemak- m. aanhanger m. der veelgoderij, veel- hoogdravend, gezwollen.
godenvereerder, polyiheïst in.; -t/zei PQmphaftigkeit, v., z. in., Z.
stoel ni.
PQ1ter — abend, ( (e)s, mv. e)m. stisch bijv. nw. veel goden vereerend, Prunk.
(gemeenz.) avond m. voor de bruiloft. betrekking -hebbende op het veelgoden-Pon, (-(e)s, mv. -e) o. straf, lijfstraf,
PQlterer, (-s, mv. Potterer) m. le- dom.
boete, poene V.
veemaker, schreeuwer, twistzoeker m.;
PQlzirkel, (-s, mv. Polzirkel) m., Pönal, bijv. nw. tot de strafwet beZ. Polkreis.
(fig.) brompot, knorpot m.
lioorende; - Codex in. strafwet v.
PQlter—geist, (-(e)s, mv. -er) m. Pomade, (-n) v. haarzalf, pomade Ponceaa, (-s, mv. -s)m.puimsteen,
geraasmakend spook m.; it. zucht v. tot v.; (fig.) gemakzucht v.; -ubuchse v. po- drijfsteen rn.
leven maken; -hammer m. (Kopersi.) madedoos v., pomadepot in .
Ponciren, (1poncirle, poncirl) bedt.
planeerhamer m.; kommer v., kasten
Pomadig, bijv. nw. gemakkelijk, ww. met puimsteen gladmaken; it. met
m., Z. Plunderlcamnier &; -messe v. mis behaaglijk; it. gemoedelijk.
gewreven houtskool of met fijn wit krijt
V. op Witten Donderdag en op Goeden Pomad ren, (pomadirle,pomadirt) sponsen.
Vrijdag.
bedr. ww. reet pomade bestrijken .
Ponen, (pönte, gepónt) bedr. ww.
PQltern, (pollerle, gepolterl)o.ww.,
Pomeri nzehen, (verkl.) o. oran- op staf verbieden, bestraffen.
m. h. leven, geraas, getier maken; an die jeappelrje o .
PQnfall, ( (e ) s, mv. Pón[dlle) m.
Thüre -, kloppen, bonzen; (gemeenz.)
Pomeranze, (-n) v. oranjeappel misdrijf o., strafbare handeling v.
bulderen, schreeuwen en schelden, razen, m.; 2. or anjeboom, citroenboom m .
Ponitenzpfarre, ( n) v. tot straf
tieren; mil etre. herdos -, plotseling en
Pomeranzen aprikose, (-n)v. gegeven arme parochie of pastorie V.
met geraas voor den dag brengen; 2. m. s. oranjegele abrikoos v.; -baum in. oranje Pontack, (-(e)s, mv. -e) in. Ponneerplompen, met geraas neervallen; in boom m.; -birne v. citroengele peer v.; tacwijn m.
die Stube -, binnenstominelen; I1. bedr. -blkller o. mv. oranjebladeren o. mv.;
PQnte, (-n) v. (Sp.) hartenaas, rui ww. gladkloppen, planeeren.
-blülhe v. oranjebloesem m.
tenaas o.
PQlter-nonne, (-n) v. begijn v .; Pomeranzenbliith-essig,
PQntifex, (-(e)s, mv. -e) m. op-floss v. neut v. van een koffiemolen; (-(e)s, mv. -e) m. azijn m. van oranje- perpriester, hoogepriester m.
.
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Por.

Pos.

Porr.

Porzelltjn-artig, bijv. nw. por

Ponti$ca lien, v. mv. bisschops- gel m.; 3. Duitsche berenklauw m., teel
4. Z. Kellerhals.

gewaad, plechtgewaad o.

;eleinachtig; -au/satz m. porseleinen
ervies of tafelgoed o.; -blau o. (Very.)
)orseleinhlauw o.; -brenner m. porseeinbakker m.; -brennerei V. porselein iakkerij v., Z. -fubrik; -büchse v. poreleinen doos of bus v.; -dose v. porseeinen tabaksdoos V.
Porzellanen, bijv. en b. porselei^en, van porselein.

-krnido.;

Pontifieat, (-(e)s, mv. -e) o. hoo- PQrscheln (sick), (porschelle,
gepriesterschal ► ,opperpriesterscliap,pans_ geporschell) wed. wn'. opsteken, teberge
schap o., pauselijke waardigheid v., pon - rijzen; (fig.) zich verzetten.
PQrscheune, (-n) v. bovenste ge -

ti6caat o.

Pontinisch, bijv. nw., - e Silmpre,

dee.Ite o. der schuur, hanebalk m.

Pontijnsche moerassen.
Ponton, (-s, mv. -s) ni. kiellichter,
onderlegger m., ponton v.; it. pont, vlot schuit v.; (Scheepv.) schipbrug v.
Pontonier, (-s, mv. - e) m. %vaker,
schipper ni. op een kiellichter; it. veerman, tolwachter m.; (Scheepv.) schip brugbouwer, pontonnier m.

Porschkohl, (-(e)s,. mv. -e) m,
krulkool V.
Porschussig, bijv, en b.(Bergw.)
das Er; liegt -, ligt open, op de opper vlakte; (Pl.) snel groeiend.
Porst, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.) Z.
Pors , (1. 2. 3); 2. veelbladerige, wilde
rozemarijn nl.

PQpanz, ( - es, mv. - e)m.(voor kin-

Port, ( - (c)s, mv. - e) m. haven v.,

Porzellan-erde, v., z. m . porseeinaarde v.; -/abrik v. porseleinfabriek
'.; - fabrikant m., Z. -coacher; -farbe v.

etter m.; -Presser m. gierigaard m., die Portefeuille, (-s, niv. -s) o. briezuinig is op zakdoeken; -maan m., Z. ventasch, portefeuille v.

Portemonnaie, (-s, mv. -s) o.
Popeln, (popelle, gepopell) o. ww. geldtasch v., portemonnaie V.
(genleenz.) peuteren, wroeten in den
Portentum, (-s, mv. Portente) o.

Popanz.

moneter, wangedrocht o.; (fig.) voort.ee-

Popular, ( -er, -st)bijv. en b.volks-

ken o.

lievend, volksmis need, gemeenzaam met
Portepee, (-s, mv. -s) o. degenliet volk, bemind bij het volk, popu- knoop in.; -[ hnrich, -jonker m. vaan
lair.
vaandrig m.
-delrag,
Popularisiren, (popularisirte, po- PQrthaken, (-s, mv. Porthaken)
pularisirt) bedr. ww. bij het volk be- m. ijzeren haak m. bij zoutzieders.
mind maken, populair maken, algemeen
Portion, (•en) v. deel, gedeelte,
verstaanbaar maken, bij het volk in gunst aandeel o., portie v.; (Krijgsw.) rantsoen
brengen, populariseeren.
o.; (Gen.) hoeveelheid, dosis v.
Popularit€t, v., Z. nl. volksbelie- Portlandstein, (-(e)s, mv. -e) o.
ving, minzaamheid v. methetvolk,volks - Portlandsteen m. en o., kuitsteen m.
liefde, volksgunst, volksmatigheid, popuPortner, (-s, mv. Poriner)m.deurlariteit V.
wachter, portier, concierge m.
Por, Porn, (-(e)s, mv. -e) m. PQrto, (-s , mv. Porti) o. port,brief(Tuinti.) prei v.
port o.

Poreellgn, (-.(e)s) * o., Z. m., Z.
Porzellan.

Pore, (-n) v. porie v., zweetgaatje o.
Porjstik, v., z. m. leer v. der sluit
-redn.

Por - kirche, ( - n) v., Z. Emporkir-

,

•nialerei V. schilderen o. op porselein;
-masse V. porseleindeeg o.; -niórlel rn.
nortel V. van vulkanischen tufsteen;

-muschel v., Z. -sclrnec!,e; -nap f m. por;eleinen kopje o.; -niederlage v. porseeinwinkel m.; -oien m. porseleinoven
11.; 2. porseleinen haard m. of kachel v.;
•schecke v. schimmel M. met blauwach,ig roode vlekken; -schnecke v. porselein
-schüssel v. por--Jchelp,Vnus v.;
;eleinen schotel in.; -stein m., Z. -jaspis;
-teller in. porseleinen bord o.; -1/ion m.,

7.. -erde; -versilberung, -vergoldung v.
+unst V. om porselein te verzilveren, te

vergulden; 2. porseleinverzilvering v.,
mv.-bii- porseleinverguldsel o.; -waare v. porsechcr) o. portboek, portoboek o.; -conlo ein o.; -tveisz bijv. nn7. porseleinwvit,zoo
o. postrekening v.; -(rei bijv. nw vracht wit als porselein.
Posament, (-(e)s,mv.-e) o,boordfranco; -freihcit v. postvrijheid v.;-vrij,
^el «a. van gesponnen goud of zilver, pas-salt m. vaststelling v. der porten.
Portrat, ( - (e)s, mv . -e) o. portret iement o.

Porto -ouch,

(-bitch(e)s,

o., beeltenis, gelijkenis v., afbeeldsel o.;
PorQs, bijv. nw. poriën hebbende, -miler m. portretschilder m.; -malerei
poreus, sponsachtig.
V. portretschilderen o.
Porosit t, v., Z. m. poreusheid,
Porträtiren, (portrálirle, porlrádoordringbaarheid, sponsachtigheid v.
tiri) bede. ww. uitschilderen, het por
Porphyr, (-(e)s, mv. -e) m. pur•-'
maken van, portretteeren.
-tre&
persteen, porrIer rn. en o.
Portratist, (-en, fnv. -en) m. por
-treschildm.
Porphyr - hnlich, bijv. nw. op
purpersteen gelijkende; -arlig bijv. nw.
Portugaleser, ( - sirs, mv. - ser)m.
purpersteenachtig, port erachtig; - dallel Port.ugeesche gouden munt v.= 48gulden.
V., Z. -schnnecke; -lava v. porfierhoudend Portulak-artig, bijv. nw naar
lava v.; - schiefer m. purfierhoudende postelein gelijkend; -bauw m. naar pos
schilfersteen o.; -schnecke v. olijf v., telein gelijkend dekblad o.; -melde v. postootschel p v.; -wal e v. wrijfrol v.; 2. Z. teleinnielde v.
-schnecke.
Fortzange, ( - n) v. (Zouatz.) houPorree, (-n, mv. -n),Porren,(-s, ten tang V. om de randen der panhe r

che; -laubc V. galerei v., balkon o.

porseleinverf v.; -fieber o. netelkoorts v.;
ge/ass o. porseleinen vaas v.; -glas o.
marseleinglas, doorschijnend glas o.; -glaur, -glade V. porseleinglazuur o.; 2.
uorseleinvernis o.; - handel m. porselein
-handler, —in, porseleinha-n--)andelm.;
lelaar m., - handelaarster v.;- handlong v.
landel m. in porselein; it. porseleinwiniel m.; -jaspis m. versteende porselein
- kapsel V. porselein mossel -ichelpv.;
-kopt m. porseleinen knoop of-;chelpv.
► nop m.; -kop f m. porseleinen (pijpe) kop
n.; - krabbe V. porseleinkrab v.; - kram,
- kramer m., Z. - handel, -handler; -ma,her m, porseleinbakker, porseleinfabricant in.; -mater m. porceleinschilder m.;
,

deren), bullebak. boeman, kinderdief m., toevluchtsoord o., schuilplaats, wijk spook o.; it.masker,schrikbeeld o.;(Vog.) plaats v.
vogelverschrikker m.
Portal, (-(e)s, mv. -e) o. hoofdinPQpe, ( - n, mv. - n) rn. priester m. gang rn., hoofddeur v., portaal o.
der Grieksche kerk in Rusland, pope m.
Portamento, (-s) o., z. m.(Muz.)
Popel, Popel, (-s) m., z. m. (in steenleiding v. .
den neus), vuil, snot o.;(van eerre zv;eer), Porteehaise, (-n) V. draagstoel nl.!

neus.
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mv. Porre n) m., Z. Por.
recht te buigen.
Porrigiren, (porrigirie, porrigirt) Porwisch, ( - es, mv. - c) M. stof.
bedr. ww. aanreiken, aanbieden, ge- fer, spinnen jager, ragebol m.
Porzellan, (-(e)s, mv. -e) o. por.
ven.
Pors, Porsch, (-es, env. -e) m. selein o.; unechtes -, onecht porselein
(PI.) wilde rozemarijn m.; 2. geurige ga- aardewerk o.
.

Posamentirarbeit, v. passe-

mentwerk o.

Posamentirer, (-s, mv. PosamenI,rrer) m. passementwerker m.

Posamentirhandwerk, (-(e)s)
o., z. in. passenlentwerkerij v.
Posaune, (-n) v. bazuin v.; 2.(Org.)
kromhoren r».; (Nat. hist.) Z. -nschnecke;
(H. S) die leute -, het bazuingeschal o.
op den jongsten dag.
Posaunen, (posaunle, geposauni)
o. «vw., in. h. op de bazuin blazen; (Cg.)
uitbazuinen, luide verkondigen, Z. aus-

poaaunen.

Posaunén-bass, (-es, mv. -e) ni.
bazuinblazer ni.; -lest o. (j.Gesch.) feest
o. der bazuinen;

-[arm m. (Ong.) krom -

horenvorm m.; -kern o. horenschelp v.;
-register o. (o rg.) bazuinregister o.,
kromhoren m.; -ru/', -schall m bazuin
-sehnecke v. purpers!ak, trom -geschalo.;
ni.; -ion m. toon-petslakv.,inhor

9S

Pos.

Pos.

Pos.

m., geleid o. der bazuin; -zug m., Z. (Bergw.) dagwerk o.; (Pap.) eine - Filze,
hoop m.; (Etouwk.) post, stijl m.
bass; it. bazuinwerk o.
Posauller, ( - s, mv. Posauner), Post, (-en) v. post, brievenpost v.,
Posaunjst , (-en, mv. -en) m., Z. posterij v.; it. paardenpost v.; ordentliche
Pnsaunenlldser; (fig.) schreeuwer, uit - -, gewone post; auszerordet,tliche -, Z.
Extrapost; etw. mit of au` der -, durch
roei er m.
Pose,(-n) v. penneschacht v.; (Berg- die - echo/ten, van de post, per post &;
w.) werktijd in. van 4 uren; 2. bundeltje mil der nöch,^ten -, met de eerstvolgende
post; mid der - reisen, (gemeenz.) sich
o. vlas.
-

Positiv, (-(e)s, mv. -e) o. kamer - auf die - seizen, met den postwagen rei -

orgel, hnknrgel o.; (Org.) voororgel, zen; - nekmen, naar de post, naar het
kien orgel o. 'oor een groot; (S1 raakk.) postkantoor gaan; (fig.) es geht bei ihm
stellende trad, positief m.; 2. bijv. en

auf der -, hij doet alles in haast; 2. post-

b. stellig, zeker, werkelijk, gewis, he- kantoor o.; 3.post '.,station o.;4.nieuwspaald. positief; -e Grósze, positieve groot tijding v., bericht o.; - bekominen, tijding
-hei(d. ontvangen.
PQstadressbuch, (.ouch(e)s,
Pgsito, bijw. gesteld, vooronder
rev. -Bucher) o. postgids m., adresboek o.
steil.
Positur, (-en) v. gestalte, houding, voor (le pesterij.
Postament , (-(e)s, mv. -e) o.
pose v., voorkomen n.; it. gelaat, gezicht
o.; (Sehermk.) sick in - seizen, zich in (lion S k.) (van eene zuil), voetstuk o.,
grondslag ni., bazis v., pedestal o.; (voor
po ztnrnr stelten.
Possehen, Pcisslein, (verkl .) o. een borstbeeld), onderstel o.
PQst—amt, (-ant(e)s, mv. -ámter)
grai^ je n., Z. Posse.
Posse, (-n) v. grap, scherts, aardig o. postkantoor o.; 2. administratie V. der
gekheid, poets. pots v.; -n vorbrin--heid, posterij; -amilich btjv. nw. cie brievengen, -n reiszen, trefben, machen, gekheid post of postprij betreffende; -apfel m., Z.
maken, grappen uitvoeren; louter abge- Borsdörferap%el; -aufseher m. inspecteur
schmackle -n, laffe scherts; 2. tusseb. m. over de posterij; -beanrter, -bedienter
-n ! ich c/laube es eielft, oliemaal gek- m. ambtenaar, kommies m. bij de posteheil, kunsten, malle praat; 3.(Tooneelk.) rij; it,postknecht rn.;-bedien ung v.hetrekking v. bij de posterij; it. Z. -snit; -beZ. -nst4ie'.
Possen, (-s, mv. Possen) rn.lee- richten. bericht o. van de posterij; -blei
lijke streek m., on:epaste aardigheid, o. (Giet.) aflevering v. lood; -börs m., Z.
gekheid v.; kurzweiliger -, scherts v.; Iiaulhórs; -bole m. postbode, brievenbejernn. einen - spielen, iem. eerre poets steller m.; -birch o. postregister, postspelen; jemn. etu'. zum - Ilion, iets doen boek o.; 2. lijst, opgaaf v. van de uren
om iem. mede te plagen of uit te lachen; van vertrek en aankomst der posten, opden - merken, de kneep vatten; -eule v. gaaf v. van den tijd van ontvangst en
uitgifte der brieven; 3. reisboek, postkleine nachtuil rn.
-

,

.

,

PQssenhaft, ( -er, -st) bijv. nw. boek o., reiswijzer, reisgids m.; -chaise

grappig, kluchtig, potsierlijk, schertsend,
snaaksch, hansworstachtig; -es Schauspiel, kluchtspel o.; -e Lsune, vroolijk,
opgeruimd.

Possenhaftigkeit, v. grappig -

heid, opgeruimdheid, potsierlijkheid,
Possen — masher, — in, grappen maker, hansworst m., grappenmaakster
v., schertser m., schertster v.; (Nat. kist.)
kleine pluvier v., citroenvogeltje o.; 2.
saki, aap ni. niet een vossestaart; -reiszerei V. klucht, grap, pots, snakerij v.;
-spiel, .stuck o. kluchtspel o., klucht v.;

-spieler m. grappenmaker, hansworst,
vroolijke snaak m.
Possessgriseh, bijv. en b. het
bezit betreffend.

Possierlich, ( -er, -st) bijv. en b.
potsierlijk, grappig, kluchtig, snaaksch,
aardig; -keil v., Z. Posscnhaftigkeit.
P^ ssli, (onb.) o. (Prov.) vizier o.
op het geweer.
Post, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Porsch;
2. waterhalm, schachthalm m.
Post, ( - en) v., Posten, ( - s, mv.
Posten) m. (Hand.) (van eene rekening),
post m., rekening v., uitstaande post m.,
som v., artikel, bedrag o.; einen -en tilgen, een post schrappen; ansehnliche -en
verlieren, groote sommen &; in einzelnen
-en abzahlen, in termijnen, Z. Frist;

V. postchais, postkar v., postwagen m.;
-damp[schifJ' o. poststoomboot v.; -declaration V. verklaring v. voor of van de
posterij; - departement o. departement o.,
afdeeling v. voor de posterij; -direction
V. directie v. over de posterij; -director
m. postdirecteur, directeur m. van een
postkantoor; -einkunfle v. mv. inkomsten
V. mv. der posterij; -einrichtung v. inrichting v. der posterij.

te(1) te, geposlernachte(1)1) o. vw. des
nacht feest vieren, vuurwerk afsteken.

PQst—erz, (-es, mv. -e) (Giet.) door
den meesterknecht aan de hul geleverd
erts; -expedition v. brievenpost v., postkantoor o.; -felleisen o. brievenlasch v.;
• frei bijv. nw. franco; einen Brief
machen, frankeeren; 2. portvrij, vrij van
port; -freiheit v. vrijheid v., voorrecht o.
van de posterij; 2. vrijdom m. van port;
- juhre v. postkar v., postwagen m.;
^-/'ihrer m. conducteur m. der brievenkar; -geld o. port, brievenport o.; 2, portgeld

o.; -gerechtigkeit v. recht o. orn eerre

post te vestigen of te onderhouden; -gut
o. per post verzonden koopwaar v.; -hal
postmeester, paardeupostcneester-term.
m.; it. postkommies m.; —steile, -halterei V. posterij, plaats v. als paardenpost m eester; 2. woning v., huis v. van den
postmeester, posthuis o.; -lions o. post-

kantoor o., post, posterij v.; -horn, -hornchen o. posthoren in., posthorentje o.;
(Nat. hist.) huisjesslak, schelpslak v.;
-hvrnchen o. (PI.) gele erwt v.
PQsthuma, (Posthumd) v. na den
dood des vaders geboren dochter v.; 2.
znv. nagelaten werken o. mv.
Postillant, (-en, mv. -en) m. kan
licht-selrdnam.,ipkhet
geeft.

Postille, ( - n) v. verzameling v. van

preeken; -n reilen, uit preeken van anderen overnemen; -nreiter m. hij die eens
anders preeken naschrijft.

Postiliiren, (postillirte, postillirt)
bedr. ww. bijbelteksten verklaren, prediken.

POStillQn, ( - (e)s, mv. - e) m. postrijder, postknecht, postiljon m.

Postiren, (postirte, postirt) bedr.

WW. op een post of eene standplaats
zetten, plaatsen, stellen, Z. stellen; eine
Schildwache -, doen post vatten, pos
-tern.
Postirung, (-en) v., Z. Stellung;
(bij een hoofdofficier), ordonnans, bood
m.; -slinien V. mv., -sgraben m.-schaper
(vóór een staand leger), posteerings -lijn,
- gracht v.
Post-jacht, (-en) v. adviesjacht o.,
PQstement, ( - (e)s, mv. - e) o., Z. postschuit v.; -kahn m., Z. -schiff; -ka lesche v.postrijtuig o., postkales v.;- kanteel
Postament.
Posten, (-s, mv. Posten) m. post o. dromedaris m.; -karte v., Z. -buck (2);
in.; auf seinem - sein, op zijn post zijn; 2. postkaart, briefkaart v.; -keil m., Z.
(Krijgsw.) post, wachtpost m., schild - knecht;-klepper m.postpaard o.,knol m.;
:ambt o., plaats, stand--wachtv.;(fig) - knecht m., Z. Postillon; it. stalknecht
plaats, betrekking v.; (Hand.) (van eene m. bij eene posterij; -kraut v., Z. Porsch;
rekening), Z. Post; (Jachtw.) sein o. met -kutsche V. postkoets v., postrijtuig o.,
diligence v.; -kulscher m., Z. Postilion;
den jachthoren; (Geweerm.) hagel m.
Posten —gang, (-gang(e)s, mv. -lack m. brievenlak o.; -lain' m. postweg
-gange), —lauf, (-lauf(e)s, mv. -ldu[e) m.; -meite v. postmijl v.; -liminium o.
m. dienst m. van de posterij; i t. aankomst recht o. van wederkoop, recht o. van
v., vertrek o. der post; -trdger m. (ge- weder in het bezit treden van; - meister,
meenz.) nieuwtjesvertelier, verklikker,` —in, postrneester m., postmeesteres v.;
it. directeur m. der posterij; —amt o.
aanbrenger m.
PQstenweise, bijw. bij artikelen,' ambt o. van postdirecteur; -nachricht v.
artikelsgewijs, bij posten, op verschil-' per post ontvangen tijding v. of bericht o.
PQsto, (-s, mv. Posten) m. (Krijgslende wijzen.
PQsterli, ( - s,mv.Postcrli) o. (Volkst.) w.) post m.,schildwacht v.; - `assen, post
vatten.
spook, gedrocht o.
PQsternachte(1)n, (poslernäch-' Post -ordnung, (-en) v.wet op de

Pos.
posterij, postwet v., reglement o. van de
posterij; -ort m. postplaats, uitspanning
v.; - papier o. postpapier o.; -papieren
bijv. nw. van postpapier; -pferd o. postpaard o.; -rath m. raadsheer m. bij de
posterij; -recht o. voorrecht o. van de
posterij; 2. Z. -gerechligkeil; -regal o.,
Z. -einkun/'le; - reisera o. per post reizen
o.; -reisender m. hij die met den postwagen reist; -reilen o. paardenpost v.;
-reilen m. koerier m.; —pferd o., Z.
- klepper.
Postremum, (- s, mv. Postrema)
o. laatste woord o. voor het gerecht.
Post-route, (- n) v. postweg m.;
-sallel m. zadel m. voor een postpaard;
aal alle P jerden gerecht, wie eira - , van
alle markten thuis; -säule v. mijlpaal m.;
-schaf7ner m. postgids, conducteur m.;
-schein m. quitantie v. van de post; 2.
biljet o. voor eene plaats in den postwagen; -schik o. postboot v.; —schiff fahrislinie V. lijn V. der postbootee; - schleicher
m. blinde passagier m., hij die om niet
medereist;.- schreiber, -sekrelär m. schrijve • m. bij de posterij, koormies m. bij de
posterij.
PQstscript(um), (- s, mv. Postscripta) o. postscriptum, naschrift o.,
gewoonl. P.S.
PQst-stadt, (-städte) v. stad v.,
waar eene posterij of een postkantoor is;
-stall m. poststal m.; it. Z. - halterei;
-station v. poststation o.; - stalt, - statte
v., Z. -ort; - stempel m., Z. -zeichen;
-strasze V. groote weg,m.; -stube v. postkantoor o.; - tafel v., Z. -buch (2); -tag
m. postdag, dag m., waarop de post vertrekt; -táglich bijv. nw. iederen postdag;
-larif m. tarief o. van de posterij; -taube
V. postduif v.
Postulant, en, m`. -en) m. an zoeker, dïnger, mededinger, vrzger m.;
(Ger.) klager, eischer m.
Postulat, (-( e)s, mv.-e) o. (Meetk.,
Wijsb.) vereischte o., alp bewezen aan
stelling, hulpstelling v.; (Boek --genom
dr.) verzoek o. om knecht te mogen
worden.
Postulation, en) v. gerechtelijlijke eisch m., vordering v.; 2. bekrachtiging v. van de benoeming van een niet
verkiesbaar persoon tot de geestelijke
waardigheid.
Postulatum, (- s, mv. Poslulala)
o., Z. Postulat.
(-

(-

Postuleren, (postulirte, poslulirt)
bedr. ww. einen Dienst -, staan naar,
aanhouden om, dingen naar; jem. zum
Bischof -, benoemen; 2. o. ww. (Boekdr.)
als knecht aangenomeu worden.
PQst--verbindung, en) v. postverbinding, postgemeenschap v.; -verwailer m. directeur m. der posterijen;
-wagen m. postwagen m., postkar v.;
---remise V. uitspanning v. voor postwagens; -warier m., - wärlerei v., Z. -halter c-; -wechsel m. station o., verwisseling v. van postpaarden; 2. postwissel m.;
-weg m. postweg m.; -veesen o. postwezen o., brievenposterij v.; - zeichen o. postmerk o., poststempel m.; - .zettel m., Z.
(-
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Pry.
-Schein; it. op passagiersgoederen),postbriefje o., etiquette v.; -aug m. span
o. postpaarden; (Spoores.) personen
-treinm.
PQte, (- n) v. (Zeew.) scheerlijn v.,
hanepoot ni., spinnekopstreng v.
Poteutat, en, mv. -en) m. macht hebber m., gekroond oofd o., souverein,
keizer, koning, vorst &, potentaat m.
Potentille, (- n) v. tormentilkruid
o., ganzekruid, vossekruid o.
(-

Potenz, en) v. (Wisk.) macht v.;
(-

(Wijsb.) macht, kracht, waardigheid v.

Potenziren, (polenzirle, polenzirt)
bedr. ww. (Wisk.) tot e. o. a. macht
verhetièn.
Potenzirung, v., Z. polenziren; it.
machtsverheffing V.
Potivtafeln, v. mv. afbeeldingen
V. mv. van op de jacht gedoode dieren.

Pott, (-( e)s, mv. -e of Potte) m.
(Prov.) Z. Topf.

PQtt-asche, v., z. m. potasch v.;
-aschensalz o. potaschzout o.; -asch(ass
o. potaschton v.; - aschsieder m, potaschzieder, potaschkoker m.; - aschsiederei v.
potaschkokerij v.; -ende v. pottebakkersaarde, potaarde v.; -fisch m. potvisch,
kazelot m ; - haken, -halter m.(Kookk.) Z.
Kesselhaken; -loth o., Z. Reiszblei; -papier
o. potpapier o.; - rosine v. in potten gedroogde Spaansche rozijn v.; -wall fisch
ni., Z. -fisch; -weide v. gemeene witte
wilg(eboom)m.; -hasl v. gehakt, gestoofd
vleesch o.
Potz ! tussch. (Volkst.) wel verdord!,
te drommel!, sakkerloot!; - tausend, Z.
Pots; - Ilenker!, wat duivel!, te drommel !; - Wetter !, wat bliksem !

PQtzensteeher, chers,mv.-cher)
(-

m. kever m.

PQtzmännehen,

(verkl.) o., Z.

Popanz.

Pousseren, (poussirte, poussirt)
bedr. en o. ww. in was vormen; 2. het
hof maken, den vrouwendienaar of salet jonker spelen.
Poverino, (- s, mv. -s) m. arme
duivel, arme schelm m.
Pr, o. (gemeenz.) das - haben, de
voorkeur hebben; vor - jemn. das - haben,
in rang staan boven.

Praeeptorat, (-(e)s, mi . -e) o.
,

onderwijzersambt, leeraarsambt o.

Präeeptoriren, (práceptorirte,
praceptorirt) o. ww., m. h. onderwijzen,
leeren, leeraar zijn.

Praehen, (prachte, gepracht) bedr.
%vw., Z. belleln; 2. prijken, pronken; (Pl.)
hars laten vloeien.

Pracher, (-s, mv. Pracher) m., Z.
Betller; -pack, -volk o. bedelvolk o.
Pracht, v., Z. m. pracht, praal,
staatsie v., luister, glans, pronk m., weel
-de,
kostbaarheid v.; )I. Z. -liebe.
Praeht-aloe, (-n) v. (PI.) adamsnaald v.; -au/wand m. weelde, kostbaarheid, verkwisting v.; -au[zuq m. pracht
o.; -ausgabe v. prachtuitgave v.;-verton
-bau to. prachtig gebouw o.; -begleilung
V. statige stoet m.; -belt o. prachtig bed
o.; 2. paradebed, pronkbed, praalbed o.;
-blume v. prachtige bloem v.

Praehteln, (prachlelie,geprachteli)
o. ww. kleingeestig pronken.

Pracht -feind, (-(e)s, mv. -e) m.
vijand m. van pracht of weelde; -gebaude
o., Z. -bau; -ge(oss o. vaas v. tot sieraad;
-gericht o. heerlijk maal o.; -geschenk o.
prachtig geschenk o.; -geschirr o. prachtig vaatwerk o.; -geschoss o. eerste ver
bel etage m.; -gesetze o. mv.-diepngv.,
wetten v. mv. tegen de weelde; -gewand
o. prachtgewaad o.; -gewölbe o. prachtig
gewelf o.; -grabmal o. praalgraf o.; -hans
m., Z. Prahlhans; -himmel m. troonhemel
m.; it. heldere hemel m.
Prachtig, ( -er, -st) bijv. en b.
prachtig, heerlijk, kostbaar, weelderig,
statig; it. uitstekend, uitnemend; it. ver
zeer schoon, voortreffelijk,-wonderlijk,
zeer aangenaam, verrukkend; (gemeenz.)
-es Madchen, zeer schoon; -e Aussicht,
heerlijk, verrukkend, schoon; sic singe -,
uitstekend; -keit v., Z. Pracht; (Scherts.)
behoorlijkheid V.

Pracht j uwele, (-n) v. prach-

tig edelgesteente o., prachtige juweel
nl.; - kaler m. prachtkever m.: -kegel m.
(Bouwk.) obelisk m., zuil, naald v.;
—schnecke V. parel-kegelslak v.; -kleid
o. prachtig kleed, staatsiekleed o.; -kut sche v. prachtig rijtuig o., staatsiekoets
v.; -lellen o. heerlijk leven o.; 2. (gePräadamit, en, mv. -en) m. meenz.) aangenaam, prettig leven o.;
mensch m., die voorondersteld wordt -liebe v. prachtliefde, pronkzucht v.; -lievóór Adam geleefd te hebben.
bend bijv. nw. prachtlievend; -liebhaber
Praambuliren , praambulirte, m. vriend, liefhebber m. van pracht of
praanibulirt) o. ww. voorspel maken, in- weelde; -lilie V. pracht- of pronklelie v.;
-los bijv. nw. zonder praal, eenvoudig;
leiding maken; it. uitweiden.
Pr bendarius, (onb., mv. Prd- -losigkeil V. eenvoudigheid v.; -nelke v.
bendarien) m. genieter in.eener prebende.' prachtanjelier v.; 2. Z. Pfaunelke; -stuck
Pry bende, (- n) V. prove, prebende' o. prachtstuk o.; -sucht v. zucht v. naar
weelde; -suichtig bijv. mw. prachtlievend;
v., Z. P%ri nde.
(-

(

Praeedent,

(-(

e)s, mv. -e) o. vroe- -tag m. galadag m.; -thor o. groote en

ger geval, vroeger gedrag o.

Praeedenz, (-en) v. recht o. op

prachtige poort v.; -titel m. weelderige
titel, grootsche titel m.; -volt bijv. uw.

de hoogereeereplaats, voorrangsrecht o.,i prachtvol, Z. prachtig; -wagen m., Z.
voorzitting v.; -recht o. (Ger.) voorrang -kutsche; -werk o. prachtig werk o.; it.
m., recht o. van bevoorrechting; - streit prachtwerk o.; -zelf o. prachtige tent v.;
m. twist m., oneenigheid v. om den voor- -simmer o. zaal, staatsiekamer v.
rang.
Präeipiren, (pracipirte, pracipirt)
Prue@ptor, (-s, mv. -en) m. on- bedr. ww. voorschrijven; (i. k. bet.) argwaan koesteren.
derwijzer, leeraar m.
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Pra.

Pra.

Pra.

Pripitiat, (- (e)s,mv.-e)o.(Schei- slaan; anders -, um -, omstempelen;(fig.)
k.) nederslag m., nederplolsel, precipi- , erna. etw. in's Herz -, inprenten; etui.
in's Gedáchtniss - ,inprenten; 2. vormen,
taai o.
PracipitatiQn, (-en) v. (Scheik.) scheppen.
nederplotling V.
Pr%geort, (-(e)s, mv. -e of PrcigePracipitiren, (pracipitirle, prdci- 5rter) m. muntplaats, munt v.
pitirt) bedr. ww. neerslaan, neerploffen.
Pr,
,ger, (-s, mv. Prager) m, munPräel.usiQn, (-en) v. bei - seiner ter, stern pelaar m.
Prager-apfel, (-ap fels,mv.-dp fel)
Forderung, op straffe van afwijzing v. van
m. renet v.; -kirsche v. late,bonte Spaan zijn eisch.
Practicireid, (-(e)s, mv. -e) m. sch e kers V.
Prágerlohn, (-(e)s) m., z. m,
(Gen.) eed m. van geene stemmen ge
te hebben.
-kocht stempelloon o.
Practiciren, (practictrie, practi- Prggerstein, ( - (e)s, mv. - e) m.
Pragersteen, geelachtig grijze slijpsteen
cirt) bedr. ww., Z .prakliciren.
Practicus, (onb., mv. Practici) rn. m. om zilver glad te slijpen.
praktizijn m.; (gemeenz.) slimmerd m.; Pr4ge-schatz, (- schatzes, mv.
2. beoefenaar, uitoefenaar m., hij die met -schátze) m. (Muntw.) onkosten in. mv.
van het munten. - stempel m., Z. - eisen;
de practijk bekend is.
Practik , v., Z. m., & 7. Praktik &.I -stock m. stempelhout o., Z. - eisen.
Pradestinatianer,(-s, mv. Prá-'

Pragmatisch,

(gemeenz.) jemn. etw. in die Tasche -,
moffelen.
PrQktik, (-en) V. (van een koopman), klant m.; 2. praktijk, beoefening,
betrachting v.; (gerueenz.) streek m.,
kneep v., bedrog o.; 3. weervoorspel lingv.
Praktikant, (-en, mv. -en) m.
praktizijn, beginnend advocaat m.

Praktiike, (-n) v., Z. Praktik (2).
Praktiikenmacher, (- cher s,mv.
-cher) m. hij die allerlei boze streken
verzint, praktijken heeft.
Prgktiker, (-s, mv. Prakliker),

Prkkktikus, (onb.) m., Z. Practiuus.

bijv. en b. hande-

Prgktiseh, bijv. en b. beoefenend,
practisch.
Pr Jijt, (-en, mv. -en) m. geestelijke, kerkvoogd, prelaat m.; 2. kruiden-wijn m.

Pr€ilghtenstrimpfe, M. mv. vi-

destinalianer) m. verdediger, aanhanger tend, werkdadig; -e Geschichtschrcibung, oletzijd^n kousen v. mv.

PralatiQn, ( en) v. naastingsrecht
leerzaam, leerrijk; (Gesch.) -e Sanction,
m. van de leer der voorbeschikking.
o. voor de kinderen, recht o. waardoor
PradestinatiQn, v. voorbeschik - pragmatieke sanctie V.
Pragung , v., Z. prágen; it. moo- kinderen in de ambten hunner ouders
king, predestinatie v.; - sletere v. leer v.
boven anderen worden voorgetrokken.
ting, stempeling v.
der voorbeschikking.
-

Prädestiniren, (prddestinirte,
pradeslinirt) bedr. ww voorbeschikken.
voorhepalen.

Pradialist,

(-en, mv. -en) m. ei-

genaar in. van een landgoed, grondbezitter m.

Präg,stus, (onb.) m.voorsmaak m.

Prälaturwurde, Pralatur,

Prahl, (-(e)s, mv. -e)m.(Pi.)schoone, groote kropsalade v.
Pr,hlen, (prahlte, geprahlt)o.ww.,
m. h. (veroud.) Z. prangen; 2. pralen,
prijken, pronken, bluffen, grootspreken,
zich verheffen, pochen, zwetsen.
Prghler, (-s, mv. Prahler)m.,—in,
(-nen) v, pronker, grootspreker, bluf-

v., Z. m. waardigheid v.,ambt o. van een
prelaat, kerkvoogdij v.

Pralibi.ren, (prálibirte, prálibirt)
bedr. ww voorproeven, voorsmaken.
Pralimináir, bijv . en b. inleidend,
voorafgaand, voorloopig, den weg baner,d.

Pradiallast, (- lastes, mv. - laste)
m. belasting v. op grondeigendom.
Pr1imin4rartikel, m. mv.,,
Pr dieamont, (-(e)s, mv. -e) o.
(Red.) toekenningsbegrip o., begrips- fer, opsnijder m., spronkster, groot - PrliminlLrien, o. mv. voorloopige.
bepalingen v. mv., voorafgaande punten,,
spreekster, blufster v.
klasse, categorie v.
Prádicg&nt,. ( en, mv. en) m. pre- Prahlerei, (-en) V. pralerij, pron- preliminaire artikelen o. mv.
Prall, ( -er, -si) bijv. en b. veerkerij, blufferij, pocherij v.; 2. Z. prahlen.
diker, predikant m.
Prädiegt, (-(e)s, mv. -e) o.(Red.) Pr%h1erhaft, prghlerisch, krachtig, elastiek, strak, stijf, gespaneigenschap, hoedanigheid v., attribuut bijv. nw. pronkend, pralend, bluffend, nen; (fig.) steil.
Prall , (-(e)s, mv. -e) m. weerklino.; 2. titel m., qualiteit v.; ein gutes - ha- snorkend.
-

-

berz,in een goeden naam staan;(Spraakk.)

Prabilerhaftigkeit, (-en) v., Z. ken o., weerklank m.; 2. sprong, op-

sprong, weerstuit, terugslag m., terug-

Prahlerei.

gezegde o.

Prahl -hans, (-hanses,mv.-hanse) stuiting V.
pr ádispo nirt) bedr. ww., Z. vorbereiten m. (gemeenz.) bluffer, pocher, opsnijder Prgllen, (prallte, gepralli) o. ww.,
Pradler, (-s, mv. Pradler) m.brod- m.; -rede v. snoeverij, pocherij v., snor- m. h. stuiten, afstuiten, terugstuiten; 2.,
Pr€idisponiren, (prddisponirte

m. s. terugspringen, opspringen; (van

kerij, grootspraak v.

delaar, knoeier m.

Pradominiren, (pri dominir te

Pr,%hl-hansen, (prahlhanste, ge - lichtstralen), terugvallen, weerkaatsen;

prahllranst) o. ww., m. h. pochen, snoe- (van tonen), weerklinken; (Bergw.) -de.
Gebirge, door dalen afgewisselde bergen;,
m., hoofd o. van eene prefectuur in F.
Ir %hl salat, (-(e)s) m., z. m., Z. II. n. zelfst., Z. Prall (2).
Pr€11er, (-s, mv. Praller) m. rulandvoogd, bevelhebber m.; 2. eerstE Prahl; -sucht V. pronkzucht, praalzucht
v.; ..suchlig bijv. nw, pronkziek; -wort schet m., schot, doodschot, schampschot
zanger, aanvoerder ni. der rei.
o.; (Biij.) terugstuitende bal,afstuitende
Práfectur, (-en) v. grondgebied o. zwetserij, pocherij, snorkerij v.

pradominiri) o. ww., Z. vorherrschen.

Prafbet,

(-en, nlv. -en) m. prefect ven. bluffen, grootspreken.
-

Frahm, (-(e)s, mv. ^.e) o.(Scheepo. van een prefect, prefectuur v.
Präfix, (-es, mv. -e) o, (Spraakk.; v.) praam, pont v.; (Zeees.) Z. Ponton;
voorvoegsel, voorgevoegde o.; 2. (Hand.; hoop m. kalksteenen.
PrIkhme, (.n) V. of Prahmen,
`ladelijke of comptante betaling v.
Prageeisen, (-eisens, mv. - eisen; (-s,mv. Prahnten)m.(Scheepv,)Z.Prahnz;
o. stemi^el m., stempelijzer o.
2. (Pl.) rank, hoprank v.

Pr^gelerbsen, V. mv. (Kookk.'
gepofte, geroosterde erwten v. mv.

Pr%geln, (pr agelte, gepragell) bede
WW. braden, koken, roosteren.

Pr^gelpfanne, ( n) v. bakpan
-

koeeenpan v.

Pr%gemaschine, ( - n) v. stempelwerktuig o., stempelmachine v.
Pr^gen, (pragte, geprágt)bedr.ww,
munten, slaan, stempelen, den stempel
drukken op; Geld of Munze -, munten,

Pr1ihmgeld,

( - (e)s,

mv. er) o.
-

praamgeld, lichtergcld o.

Prairial, (-(e)s, mv. .e) m. (Gesch. van F.) grasmaand v., Prairial m.,
van 20 Mei tot 18 Juni.
Pr j udiz, (-es, mv. -e) o. oordeel o., dat later toegepast schadelijk
werkt of werken kan.
Pretkei , (-s. mv. Prakel)m. reus m.
Prakticiren, (prakticirte, prakticirt) bedr. ww. beoefenen, praktizeeren;

stoot m.

Prgkll—hals, (- halses, mv. -hdlse)
-hans, (-es, nay. -e) m. (Volks,)
schreeuwer m., schreeuwend kind o.
Pr^llheit, v., z. m. veerkrachtigheiel, elasticiteit V.

Pr,111íg, bijv . nw., Z. prall; (fig.)Z,
jdhe.

Prij11 —kraft, v., z, m, veerkracht.

v.; -kraftig bijv. nw. veerkrachtig, elas-.

tiek, terugstuitend;-licht o.teruggekaatst.
licht o.; -schlag m. terugslag m.; -schuss
m., Z. Praller; (Heelk.) blutswond v.;
-stein m. schulpsteen, hoeksteen m.;
-.stosz m., Z. Praller (Bilj.); - triller m.
(Muz.) dubbele tremulant m.;-weich bijv.
nw, zacht, lenig, veerkrachtig; --weiche

V., Z. -kraft; - winkel m. hoek m. van
weerkaatsing.
Pr ludiren, (pr ludirie,praludirt)
o. ww., in. h. een voorspel maken, voor
spelen, preludeeren.
-af
Pr*mie, ( n) v. (Hand.) premie
v., verzekeringsprijs, assurantieprijs m.;
2. prijs m., belooning v.
-

Pramien-handlung,

(-en) v.
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-s, mv. -ta) o. (Spraakk.) tegenwoor- 2 ratelt en prhtelte, geprátelt) o. ww., m.
t. (van kinderen), babbelen, praten.
ige tijd m.
PräsQnt, (-(e)e, mv.-e)o. geschenk Pratendont, (-en, mv. -en) m.,
., gift, gaaf, gave v., present, cadeau o. -in, (-nen) v. aanzoeker, ringer m.,
Präsentant, (-en, mv. -en) m. ^anzoekster, dingster v., pretendent m.,
Hand.) houder,toonder m. van een wis- tij, zij die naar eene kroon staat, die
panspraak maakt op.
ei &z.
Pr^sentiren, (prasentirte, prdsen- Prätendiren, (pratendirte,prátenirt) bedr. ww. aanbieden, overreiken, ,irt) bedr. ww. vorderen, verlangen,be;even, ten geschenke geven, presentee- ;eeren, eischen, aanspraak maken op,
aanmatigen.
-en; das Gewehr -, presenteeren.
Präsentirteller, (-tellers, mv. Pr€itensiQn, (-en) v. vordering v.,
-teller) m. presenteerblaadje o.; - fórmig Fisch m., aanspraak v., voorgewend recht
)., aanmatiging, pretensie V.
)ijv. nw. schotelvormig.
Praser, (-s, mv. Praser) m. (Juw., Prater, (-s, mv.Prater) m. wandel-

handel m. in 1prerniën, speculatie v.;
-lotterie V. premiënloterij, loterij v. met
premiën; -schein, - zettel m. briefje, lot
o. met premie; -schieszen o. schietwed strijd nn.; - verfrag m. koop m. met premie.
park, lustboschje o.
Pr€ Misse, (-n) v. (Red.) vooraf )elfst.) looksteen, eraser m.
stelling V. eerier sluitrede, pre--gande
Prasorvativ, ( (e)s, mv. e) o. Prater prQpter, bijw . ongeveer,
mi sse V.
jehoedmiddel, voorbehoedmiddel o.,pre- amtrent, ten naastenbij.
Prätext, (-es, mv. -e) o. voor Pramme, (-n)v.,Prammer,(-s, ;ervatief o.
mv. Pramnier) m. scheur v, in een gePrási dont, ( en, mv. en) m.voor- wendsel, voorgeven o., schijngrond, dek
-mantel.
.itter, president m.
steente.
PramonstratQnser, (-s, mv. Prsid@nten- stelle, (-n) v. Prator, (-s, mv. -en) m. (R. g.)
Pramonstratenser), — munch, (-(e)s, voorzittersplaats v.; -sluhl m. voorzit aanvoerder m. in den veldtocht, opper
stad- of landvoogd, praetor m. -recht,
mv. -e) m. monnik m. van de orde van
presidentszetel m.
-,erstol
den II. Norhertus, premonstratenzer m.;
Pr sidentschaf t, v., Z. Prdsi - Pr ,torwi rde, Prdtur,(-(e)n)
V. ambt o., waardigheid v. van praetor.
-nonne v. non v. van de orde van den H. lium.
Norbertus; -orden m. orde v. van den H.
Prsidiren, (prdsidirte, prdsidirt) Pratsehe, (-n) v. groene schil v.
). ww., m. h. voorzitten, presideeren,het der walnoot.
Norbertus.
Pratten, (prattete, gepratiet)o.ww.
Prang, (-(e)s) m., z. m. druk,drang voorzitterschap bekleeden.
ri).; 2. praal, pracht v., pronk m.
Präsidium, ( s) o., z. m. voor - trotsch heenstappen, pronken; 2. in de
Prangen, (prangte,geprangi)o.ww.,l Pitterschap,presidentschap,voorzitten o., rondte draaien.
Pratze, (-n) r. poot, klauw m.
rn. h. prijken, pronken, schitteren, pra- voorzitting v.
len, glans verspreiden; (fig.) prijken;
Prass, Prasch, ( es, mv. e) rn. Pr,tzig, bijv. nw. met groote poosein Name prangt in der Geschichte,prijkt getier, gerL,as, leven o.; 2. gelag, feest ten of klauwen voorzien; (fig.) trotsch,
komt roemrijk voor; (Scherts.) am Hals
braspartij v.; - breder m. bras--malo., aanmatigend, overmoedig.
Praxis, v., z. m., Z. Uebung; it.
-, aan den schandpaal staan; 2.-eisn ser, zwelger m.
uitstallen, uitkramen, vertoon maken.
Prassel-beere, (-n) v. mode practijk v.; (Ger.) (van een advocaat),
Pranger, (-s, mv. Pranger) m.,-in. boschbes v.; -gold o. slaggoud o.; -hart cliënt m., cliënten m. en v. mv., prak
een geneesheer), patiënten-tijkv.;(an
(-nen) V. hij of zij die prijkt, pronkt &, hijv. nw. bij het breken knarsend, hard
pronker m.,pronkster v.;2.(Ger.)schand- bij het kraken; -hart m. driftkop, op- m. en v. mv., praktijk v.; (van een nota
principaal m.; 2. rechtsgewoonte v.-ris),
paal m., galg, kaak v.; jam. an den - slel- vliegend persoon m.
len, aan de kaak stellen; (fig.) verachtelijk Prasseln, (prasselte, geprasselt) o. Pree s, bijv . en b. bij vergunning
ww., m. h. knappen, knetteren, knarsen, voor zekeren tijd verleend, vergund, afwaken.
Pranke, (-n) v. leen wenvoet,wolfs- kraken; 2. in. s. met geraas neervallen, hankelijk, voorbijgaand, onzeker, twijfelachtig, wankelend.
voet m.
neerploffen.
Pranumerant, ( en, mv . en) m., Prassen, (prasste, geprasst)o. ww., Precareien, V. mv. of Preca.—in, (-nen) V. inteekenaar m., voor- m. h. brassen, zwelgen, een losbandig reigL ter, o. mv. goederen o. mv. in
vruchtgebruik, fidei-commis o.
uitbetalende, geabonneerde m. en v.
leven leiden.
Pr numeration, ( en) v. intee- Prasser, ( s, mv. Prasser) m. bras- Precareihandel, ( s) m., z. m.
ser, zwelger,siemper,losbandige m.;(fig.) handel m. van een onzijdig volk gedu^kening v. met vooruitbetaling.
rende den oorlog.
Pränumeriren, (pránumerirte, gulzigaard m.
pránttmeriri) o. ww., m. h. auf eiw. -,
Prasserei, (-en) v. brasserij, zwel - Preehen, (prechte,geprecht)o.wvv.,
,inteekenen met vooruitbetaling.
gerij, slemppartij, dronkenschap v.; 2. m. h. pronken, prijken, pralen.
Preehnit, ( en, mv. en)m. goud Praparande, (-n) v. voorberei- feestmaal, gelag o.
,dingsschool V.
Prassnickel, (-s, mv.Pr•assnickel) steen m.
-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

:

-

-

Praparat, (-(e)s, mv. -e) o. voor- m., Z. Prasser.

bereiding, toebereiding v.,geneesrniddel,
Prassniekeln, (prassnicicelte, gepreparaat o.
prassnickelt) o. ww., m. h., Z. prassen.
Praparirbesteek, (- (e)s, mv .-e) Prastabiliren, (prastabilirte,
o. koker in. niet ontleedkundige instru- prdslabilirt) bedr. ww. vooraf vaststel menten.
Len of bepalen.
Präpariren, (praparirle,prapariri) Prästanda, o. mv. verplichtingen
bedr. ww. voorbereiden, toebereiden, ge- V. 1nv., te verrichten diensten m. mv.
Prästant, (-(e)s, mv. -e)m.(Muz.)
reed maken, klaarmaken, prepareeren.
Praparir stein, ( (e)s, mv. e) vooraanstaande tinnen orgelpijp v.,pres.
m. (Apoth.) wrijfsteen m.; - walzen v, tapt m.
mv. wrijfrol v.
Prastiren, (prastirle,prastirt) bed r.
Pryposition, (-en) v. (Spraakk.; ww. doen, maken, volbrengen, ten uit.
voorzetsel o.
voer leggen, Z. leisten.
Prärogativ, (-((e)s, mv. -e) o Prastigiator, (-s, mv. -en) m.
oud -Romeinsche goochelaar m.
vo orrecht, privilegie, prerogatief o.
Presens, (onb .) m., Prsgntia. Prateln, prateln, (pratelte, ge.
-

-

-

Precast, ( en, mv. en) m., Z. Pa-

-

nist.

Prodigen, (predigte,gepredigt)bedr.
en o. ww. prediken, preeken, eene leerrede houden, Gods woord verkondigen;
(fig.) jemn. -, vermanen,berispen;(Spr.)
Z. Gelehrte; II. o. zelfst. preek, predikatie v.; (fig., i. k. bet.) zedepreek, ver
-manigV.

Prediger, ( s, mv. Prediger) m.
-

prediker, predikant m.; (Scherts.) zede preker, vervelend prediker m.; (Kath.)
die -, predikheeren, dominicanen m.mv.;
(H. S.) der -, Prediker m.; 2.(Nat.hist.)
pikzwarte toekan, pepervreter ni.

Pr@diger-amt,

(-amt(e)s,

mv.

-dmter) o., Z. - steile; -birne v. priester-
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Premsscheibe, (-n) v., Z. Prems.
peer v.; -frau v. predi kant.svrouw v.; snaar een prijs; -bewerbung v. mededinPresbyter, (-s, mv. Presbyter) m.
-kirche V. (Kath.) kerk v. der predik - ging v. naar den prijs, wedijvering v.;
priester m.; it. onderling, kerkvoogd m.
heeren of dominicanen; - klo.^ter o. do- -courant m. (Hand.) Z. -verzeichniss.
Preiselbeere, (-n)v.rolhe - ,roode l Presbyterianer, (-s, mv . Pres menicanerklooster o.; -klugheit v. priesterlijke voorzichtigheid v.; -kunst v.pre- mirtebezie v.; 2. berendruif v.; 3. Ethiopi- byterianer) m. preshytteriaan,puritein m.
Presbyteri€nisch, bijv. nw.
dikerstalent o.; -mantel m. lijfrok m. der sche heidebes v.; 4. Z. Berberisbeere.
Preisen, (preiste, gepreist) bedr. 1 prestryteriaanscl ► .
geestelijken, soutane v.; -munch m. domicaner monnik m.; -orden m. orde v. ww. Waaren -, den prijs bepalen vang Presbyterium, (-s, mv . Presby
van den H. Dominicus; -schule v. semi- prijzen, taxeeren, waardeeren; '2. (pries, lerien) o. kerkeraad m., consistorie v.;
narie o.; -.corge v. herderlijke zorg,ziels- gepriesen) onr. prijzen, loven, roemen, it. woning V. des priesters.
Presenning, (-en) v. (Zeew.) prezorg v.; -stand m. geestelijke stand m.; verheerlijken, vieren; jems. Lob -, zingen
-stelle V. predikantsplaats v.; -stuhl rn. ter eere van; Gott loben and -, God loven senning v., dekkleed, geteerd zeildoek o.
Presennings --leiste, ( - ra) v.lijst,
bank, plaats v., stoel m. voor den predi- en prijzen, Z. anpreisen; 3. met lof verkant en diens familie; - tracht v. predi- melden, erkennen; jent. -, gelukkig noe- lat v. om (le presenning vast te houden;
-spiker m. presenningspijker m.
kantskostuum o.; -witiwe V. predikants- men, geluk wenschen.
Preiser, t-s, mv. Preiser) m., -in, President, (-en, mv. -en) m. &,
weduwe v.; -uwohnung v. predikantswo(••nen) v. príjzer m., prijsster v., hij, zij Z. Praside-nt.
nine v.
Press, bijes. dicht tegenaan, sluiPredigt, (-en) v. preek, prediking, die looft, prijst &.
Preis - ertheiler, m., — erthei- tend, krap, tegen gedrongen, tegen gepredikatie v., sermoon o.; es Idutet .sur
er wordt geluid voor de preek; in die - lung, v., Z. -austheiler 4; - f rage v., drukt; (Bilj.) - liggen, vastliggen, tegen
gehen,naar de predikatie gaan;(fig.)jemn. Z. -au fgabe; -gesang m., Z. Lobgesang; den band liggen.
-lauch m. gevliesd knoflook o.
Pressant, bijv. nw. (gemeenz.)
eine - hallen, Z. predigen.
Predigt — amt, (-amt (e) s,mv. - am- Preislich , bijv. nw., Z. prelsivurdig. dringend, hoog noodzakelijk , spoed v er
pressant.
-eiscthnd,
Preis--liste, (-n) v. (Hand .) prijsIer) o. predikambt, leeraarsambt o.,kerkelijke bediening v.; -auszug m. uittrek lijst, prijscourant v.; -name m. eervolle', Press-arm, (-(e)s, mv. -v) m.
uit eene preek; -buch o. predika--selo. bijnaam m., loffelijke vermelding v.;! persarm m.; - balken ni. persboom, boom
tieboek o.; -enlwur f in. schets v., ont- _schrift v. bekroond antwoord o. op ecne! m. eener drukpers; -banlc v. (Kaart.)
persbank v.; (Naai.) persplank v.
werp o. voor eene preek; -.arum lung v. prijsvraag.
Preisselbeere, (-n) v., Z. Preisel- Pressbar, bijv . nw. persbaar, saverzameling v. van preeken, Z. -buch;
mendrukbaar; -heit v. persbaarheid, sa-stube v. kamer v., waarin gepreekt beere.
Preis-setter, (-setters, mv. -set- mendrukbaarheid v.
wordt; -stuhl m. preekstoel, kansel m.;
Press — baum, ( bauin(e)s, mv.
zer) m. (van levensmiddelen), Z. Schat
-wesen o. prediken o., kanselstijl m.
ra. prijs -zer;2.Zaustvderb -baumne) rn. persboom m.; - bengel m.
Pregeln, (pregelte,gepregelt) o.ww.,
loonbederver, beenhaas m.;'
-bedrv; perszwengel m.; -boi m. geperste, geZ. prageln.
Preibusch , (-es, mv. Preibüsche) -verzeichniss o. prijscourant, prijslijst v., glansde baai v.; -breit o. persplank v.;
tarief o.; -stick o. bekroond stuk o.;' -deckel m. dekstuk o. eener pers; (Drukk.)
m. (Pl.) paardestaart m.
Preien, (preile, gepreit) bedr. ww. -werth, -wurdiq bijv. nw. loffelijk, prij timpaan o.
Presse, (-n) v. pers v.; it. druk
selijk, lofwaardig, prijzenswaardig, roem
(Zeew.) ein Schiff -, praaien.
else. unter die - legen, onder de-persv.;
-wiirdigkeit v. prijzenswaardig -wardig;
Preis, ( - es, mv. - e) m. prijs m.,
v.; - zettel m., Z. -verzeichniss; -zie --heid pers leggen, persen; (van een molen),
waarde v.; der genaueste, ndchste, letzte
vang v.; ein Buck unter die - geben, laten
-, de naaste prijs; unter dem -e verkau- gel m. kleine nokpan v.
Prelle, (-n) v. wipdeken, roldeken drukken; das Werk ist enter der -, is ter
fen, beneden de waarde; im -e fallen, in
prijs dalen;das Getreide steht hock im -e, v.; einero Fuchse die - geben, in eene perse; (fig., gemeenz.) in der - sein, in
de klem zitten; 2. (Lakenw.) glanzing,
is duur; 2. prijs m., belooning, aanmoe- deken sollen; 2. wippen, sollen o.
Prellen, (prellte, geprent) bedr.ww. persing v.; 3. perspomp V.
diging, premie v.; um den - streiten, om
Presseisen, (-eisjns, mv. - eisen)
den prijs dingen, wedijveren; den - da- in eene deken opwippen, jonassen, sollen,
von tragen, gewinnen, den prijs behalen; doen opspringen; (fig.) foppen, bedrie- o. persijzer o.
Pressen, (pressie, gepresst) bedr .
3. prijs, roem, lof m., eer v.; Colt Lob gen; jens. um etw. -, ontfutselen; (Biij.),
and - geben, God loven en prijzen;. u set- i afzetten, snijden; einen Ball -, van den Ww. persen, samenpersen, samendruk ken; der Saai tear gepresst volt was stamp
nero -e muss man sagen, tot zijne eer; II. band doen terugstuiten.
(veroud.) buit m., prijs m., veroverde o.;' Prellenswerth, bijv. nw. bespot - vol; den Hut auf den Kopf -, drukken; 2.
uitpersen, persen; Wein -, persen; Tuch
-geben, prijs geven, overlaten; eine Sladt tenswaard, belachelijk.
- geben, overgeven, prijs geven; sick - Pre11er, (-s, mv. Preller) m. hij, die -, glanzig maken, persen; (fig.) in het
geben, zich opofferen, blootstellen; it. opwipt, solt; (fig.) afzetter, bedrieger, nauw brengen, afpersen, onderdrukken,
(van meisjes), zich aan ontucht overge- schelm, schurk m.; (Art.) 28-ponder m.; dwingen; mit gepresstem Herzen, met een
ven: er gibt sick nicht leicht -, hij stelt 2. terugsprong, terugslag, terugstuit m.; benauwd, bedrukt hart; jemn. wegen einer
Zahlung -, dwingen, lastig vallen; das
zich niet bloot; sich dem Laster -, zich 3. slag, klap m.
Prellerei, (-en) v. bedriegerij, af- Volk, ein Land -, afpersen, onderdruk overgeven aan; -gehen, -stehen, verlaken; Matrosen -, pressen; Schiffe -, het
zetterij v., bedrog o.
ten zijn.
Preis, (-es, mv. -e) m. (verkl. Preis- Prell-garn, (- (e) s , rev . -e) o., Z embargo opleggen, beletten uit te zeilen;
chen, gemeenz. Prieschen o.) zweer, kale -netz; -hammer ai. ijzeren hamer m. van (Zeees.) den Wind -. vangen, onder den
plek v. aan de knie van een paard; (aan 2 centenaars zwaar; -nett o. net o. om het wind gaan.
Presser, (-s,mv. Presser) m., —in,
een hemd), halskraag m.;(aan mouwen), dier op te wippen; -schlag m., Z. Preller
(2); -schuss ni., Z. Prallschuss; -starve (-nen) V. perser m., persster v., hij, zij
handboord o.
die perst; (Lakenti.) perser, glanzer in.,
Preis— aufgabe, (-n) v. prijsvraag V. (Dr.) drilboog m.
v.; -aussetzer, -aussteller m. hij die Bene, Premierminister, ( - sters, mv. glansster v.; (Ger.) deurwaarder, execuprijsvraag doet, die een prijs uitlooft; -ster) m. eerste minister m., hoofd o. teur, man, soldaat rn., als dwangmiddel
bij nalatigheid in de betaling der belas -aussetzung, -aussteltung v. prijsvraag, van het ministerie, premier en.
Prems, (-es, mv. -e) en., Prom- tingen; den - bekommen, een soldaat in
prijsuitloving v.; -austheiler m. prijshuis krijgen.
uitdeeler m.; -austheilung v. prijsuitdee- so, (-n) v. (van een molen), vang V.
ling v.; - bericht m. prijsbericht o., prijs - Premsen, (premste,gepremst) bedr. Presserlohn, (-(e)s) m., z. in.,
opgaaf v.; -bewerber m. mededinger m. WW. terughouden, doen stilstaan, vangen. Z. Pressgeld.
-

-

-

,

-
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Press4reehheit, (-en) v. mis - king v.; (fig.) stekelachtige rede, heke- PrimanQta, (Primanoten)v.koopbruik o. der drukpersvrijheid; - [reiheil ling, plagerij v.
mansschnldregister o.
V. vrijheid v, van drukpers; -gang m,
gewapende manschappen in. mv. om n^atroien te pressen in E.; -ge/'ss o. per-,knip v.; -geld o. geld o. voor der, soldaat,
dien men wegens niet betaalde helastinr
in huis gekregen heeft; (Lakeub.) pers
► 1 o.; (Drukk.) drukloon o.; (Wijeg.)-geI
persloon o.; -gesetz o. wet v. op de druk
-±.;lang m. door persing verkregen-pers;
glans in., olanzing v.

Priekeln, (prickelle, geprickell )
bedr. nw. prikkelen, steken, prikken; 2.
o. ww. prikkelen, jeuken, steken; (lig.)
-de Reden, stekelige woorden, Z. Pric lei (fig.).
Prieken, (prickle, gepriekt) bedr.
ww., Z. prickeln; (lig.) stekelige gezegderr uiten, hatelijke toespelingen maken; (Zeees.) zijn bestek maken, pointeeren.

bijv. nw.

Priester, ( s,mv.I riester) m., in,
(-nen) v.priester, geestelijke rn.,prieste-

Prosshaft, (

-

er, - (e)si)

(van personen), zwak, gebrekkig, ineen gedrukt; (%an gele uwen), vervallen.
1'rQsshaftigkeit, (-en) v. (van
personen ),zwakheitl,ongeneeslijke ziekte
v.; (van zaken), gebrekkigheid v.
Pross—haspel, (haspels, mv. -haspel) iii. pershaspel in.; -haas o. (Lakenk.)
pershuis o., glarizerij v.; -haul v. geperst
Ieler, segrijnleder o.; -hefe v. kunstma tig uitgeperste gist v.; - karren m. perskar v,; -keil m. stamper m. van (Ie olie
- knecht m. persknecht m.; -kopt m.-pers;
hoofdkaas v.; 2. (Werkt.) kop m. vare de

pers.

Pressling, (-(e)s, mv. -e) m.groote
witte aardbezie V.
Pross-maschine, (-n) v.persmachine v., perswerktuig o., mangel v.;
-meister m. drukkersbaas m.; -most m.
appelwijn m.; -platte v. plat v. van de
oliepers; -salt rn. uitgeperst sap o.;
-schraube V. persschroef v.; -schwengel
m., Z. - bengel; -span m. persspalk v.; 2.
(Lakenw.) staalboek o.; - spindel v. pers
-stange V. persstang v.;-siilze-schroefv.;
V. hoofdkaas v.; 2.—,---nstein m.(Bergw.) gevlekte zwavelzure kalk v.; -Ih ie
V. (Lakenba) glansplaat v.; -wand V. pers
-vein m. uitgeperste wijn m.;-wandm.;
-wind in. halve wind, boelijnswind m.;
-zeug o. persgereedschap o.; 2. (Heelti.)
schroefverband o.; -zober, -tuber rn., Z.
-ge/ass; -zwang m. censuur v., gemis o.
der vrijheid van (link pers.
Prest, (- es,mv.-e) ni. berenklauw m.
Presto, bijw. en o. zelfst. (Muz.)
zeer snel, presto o.
Pretiose, (Pretiosen) v. kostbaar

juweel o.

-

-

res v

Priester-albe,

m. priestersintrige v.; -birne v. priester
- dienst m. priesterdienst, kerke -perv.;
dienst ni.; -ehe v.priestershuwelijk,-lijke
huwelijk o. eens priesters; -frau v., Z.
Predigerfrau; - gewand o. priestergewaad
o.; -hals m. priesterhaat m.; -hates o.
priesterhuis o., priesterwoning, sacristie
of sacristij v.;

-hemd o. priesterhemd,

koorhemd o.: -herrscha[t v. priester
geestelijk bestuur o.,-herscapijV.2
hierarchie v.; -hut m. priesterhoed m.;
(Vest.) priesterniuts v.; joch o. priesterjuk o., dwingelandij v. der priesters;
-kappe v., -kdppchena o. priestermutsje
o., baret v.; -kaste v., Z. -zun[t; -kleiti
o., -kleidung v., Z. - gewand; - kragen m.

priesterkraag m.; 2. (PI.) groote ganzebl►► ern, koebloem o.; -krause v.,Z. -baf-

chen.

Preussischblau, (orrb.) o. Pruisisch- blauw, Berlijnsch -blauw o.; 2. bijv.
uw. -e Sartre, Pruisisch blauwzuur.
Prevotalgerieht, (-(e)s, mv.-e)
o. krijgsraad ni.
Pre,zel , (-s, inv. Prezel) in., Z.
Bretzel.
Priap, (-s) o., z. m. (Eabell.) Priapus, tuin- en veldgod m.; (eg.) mannelijk lid o.

Priapisch of priapisch, bijv.
nes. van Priapus; (fig.) -es Gedicht, ontuchtig, vuil, geil.
Priapolith, (-en, mv. -en) in.
priaapsteen, lidsteen in.
Prieke, (-n) v. prik in., lamprei v.;
2. Z. Aalgabel.
Prickel, (-s, mv. Prickel) m. prik
stekel m.
-kei,
Priekelei, (-en) v. prikkeling, ste-

)

-

-

Primus, (onb., mv. Primi) m.
(Schoolt.) Z. Prima.

Priesterlich, bijv. en b. priester- Primzahl , (-en) v. eerste getal,
lijk, van den priester, geestelijk, kerke - ondeelbaar getal, eenvoudig getal o.
l ij k.
Prineip, (-(e)s, mv. -ien)o. grond
Priester list, ( en) v. priesterlist
grondbegrip, grondbeginsel,-orzakv.,
v., intriges V. mv. der priesters; -man- begin o., grondstof V.
tel m. priestermantel m.; -orden m.priesPrincipal, ( (e)s, mv. e) m.perterorde v. it. Z. -weihe; -reich o. rijk o. soon m. voor wien men werkt, meester,
der priesters, Z. -herrschaft; -rock in., patroon, principaal m.; 2. o.zelfst.(Org.)
Z. - kleiel; - satzung v. priesterlijke instel- Z. Präslant.
l ing V.
Prineip.31in, (-nen) v. meesteres,
Priesterschaft, v.. z. in .priester- vrouw,mevrouw v.,voor wie men werkt c5.
schap v., priesters m. rnv.,geestelijken m.
Prineipist, (-en, mv. -en) m. bemv.; it. Z. Priesterstand.
ginner m. op de Latijnsche school.
Priester schmuck, ( (e)s) m., Prinen, (printe, geprint) bedr. ww.
z. m. priestertooi in.; -schrift v., Z. Bil met groote steken naaien, rijgen.
priesterlijke zegen,-derschift;gnm.
Prinz, (-en, mv. -en) m. prins,
zegen m. des priesters; -staat m. (ge- vorst, koningszoon, keizerszoon m.; (fig.,
meenz.) kerksieraden o. mv.; 2.priester- Scherts.) du bist mir ein sauberer -, gij
staat m.; -stand m. priesterlijke stand zijt me een mooie vent; (Nat. kist.) zilm., geestelijl.heid, geestelijke waardig vermerel v.
Z. Priesterschaft; -Thaler m.,-heidv.;2
Prinzapfel, (-apfels, mv. -ápfel)
er hat mit eineet -- bezahlt, hij heeft in. prinsenappel m.
(mij) met een dankje afgescheept.
Prinzen-erzieher, (-ziehers,mv
Pri_esterthum, (-s) o., z. m. -zieher) m. opvoeder m. van den prins;
priesterlijke macht v., geestelijke invloed -fahne v., Z. -flagge; (Nat. hist.) gein., geestelijke instelling v.; it. Z. Prie- streepte schelp v.;-furbe v. prinsenkleur
sterschaft.
v.; -flagge v. prinsenvlag v.; - fuhrer m.,
Priester - weihe s (-n) v. priester - Z. -hofmeister; -garten m. prinsentuin
wijding v.; -zunft v. priesterkaste V.
m.; -ho fineister m. gouverneur, opvoePriete, (-n) v. (Fiouwk.) schuif- der m. van een prins; -kirsche v. roode,
raam, hijschraam o.
Brusselsche kers, oranjekers v.; -kopf m.
Primna, (Primae) V. (Schoolt.)eerste hoofd o. van een prins; (Pl.) schoone
v.
i kropsalade v.;-leben o. prinsenleven,leven
Prim^ner, ( s, me . Primaner) m. o. als een prins, heerlijk leven o.; -lehrer
leerling in. der eerste, klasse.
m., Z. -erzieher.
—

-

-

-

;

—

-heidv.,

(-n) v. koorhemd

o.; -anti o. priesterambt, priesterschap
o.; -bdffchen o. priesterbefje o.; -bet rug

Prim,r, bijv. nw. eerst, van den
eersten graad, lager; -schule v. lagere
school v., laagste school, school v. voor
de beginselen; - schiller m. leerling m.
et ner lagere school; -schulmeister m.ondernizer m. aan eerie lagere school.
Pr4,mas, (Primaten, mv. Primaten
ni. opperste kerkvoogd, prirnaat m.
Primasorte, (-n) V. eerste soort,
eerste glualiteit, prima qualiteit v.
Primat, (-(e)s, mv. -e)o. waardig
primaat, primaatschap o. -heidv.an
Primatisch , bijv. nw. tot den
primaat of het primaatschap behoorende.
Pr mawechsel, (-sets, mv. -set)
m. t► rimawissel m.
Prime, (-n) v. (Kath.)eerste gebed,
morgengebed, eerste biduur o., prirnen
V. mv.; (Muz.) primo, eerste stem v.;
(Drukk.) eerste afdruk, schoondruk in.;
(Hand.) fijnste wol v.; (Schermk.)eerste
positie v.; (Sp.) - of -spiel o. prime v.,
ambiguspel o.; eine - haben,vier gelijken
hebben; (Rek.) een tiende gedeelte o.
Primel, (-n) v. (Pl.) Z. Schli sselbli me.
Primgeld, ( (e)s, mv. er)o. premie. gratificatie v. voor den kapitein.
Primilien, v. mv. eerstelingen m.
en V. mv.; (Kath.) eerste mis v. van een
pas gewijden priester; 2. eerste schrift o .
Primitiv, bijv. nw. oorspronkelijk,
oudst, aanvankelijk, primitief.

-

.

-
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Prinzessin, (-nen) v. prinses, ladde zadel m.; (Prov.) eine - von einem panhanger m. van het probabilisme, promabilist m.
vorstin, koningsdochter, keizersdoch- ,p/'el, schijfje, sneedje o.
Probabilit't, (-en) v.waarschijnter v.
Pritschen, (prilschte, gepritscht)
Prinzessin - apfel,

(

- ap fels, mv .

edr. ww. jent. -. met de houten sabel ijkheid v.
an Arlekijn slaan; (fig.) de brits geven,
Probat, bijv. nw, (gemeenz.) belappen geven, slaan, afranselen; (Jacht - )roefd, onderzocht, uitstekend, uitmunv.) met het plat van een jachtmes slaan; ,end, afdoend.
. o. ww. met de deur slaan.
Próbehen, Pr^blein, (vertil,)

dr/'el) m. prinsessenappel m.; -biree v.
prinsessenpeer v.; -bohne v. prinsessenboon, heerenboon v.; -pfirsche v. groote,
hoogroode perzik v.; -sleuer v. belasting
;

-

V. ten behoeve van het huwelijksuitzet Pritsch(en)meister, (-sters,
ay. -ster) m. hansworst, nar, arlekijn
eener prinses.
Prinzlich, bije' . en b. prinselijk,als ii.; 2. hij die op het doel afgaat; 3.dicheen prins, van een prins, vorstelijk;-keil er m. die bij feestelijke gelegenheden
oor de vuist verzen maakt.
V. vorstelijkheid v.
Prinzmetall, (-(e)s) o., z. rn. Privet, bijv. nw. privaat, bijzonder,
spinsbek, tombak o.

Prign, (-(e)s, mv. -e) o. schedelboor v.

Prior, (-s, mv. -e) m., -in, (-nen)
V. prior, kloostervoogd m., priorin,
kloostervoogdes v., opperste m, en v. in
een klooster.

Priortit, (-(e)s, mv. -e) o. priorschap o., waardigheid v. van prior of priorin.
Priori, (-en) v. klooster o. onder
het bestuur van een prior of eene priorin, huis, verblijf o. van een prior of eene
priorin.

Priorwu.rde, v ., z, m., Z. Priorat.
Prioritat, v., z. m, (Ger.) voor
voorgang m., prioriteit V.
-rang,

Prioritats- actien, v. mv. prio-

riteitsactien v. mv., prioriteitsaandeelen
o. mv.; -ordnung v. wet V. op de prioriteit; -recht o. recht o. op den voorrang,
prioriteitsrecht o.; -urtheil o. rangschik
-kingv.derschul
Prise, (-n) v. (van tabak), snuifje
o.; eine - Satz c5', een handje, greepje
o.; (Zeees.) buit, prijs m., genomene o.;
fur gate - erklärt werden, prijs verklaard,
genomen worden.

Prisen-eomptoir, (-(e)s,mv.-e)
o. kantoor o. voor buit gemaakte goederen; -gelder o. mv. aandeel o. in den buit;
o. gerechtshof) o. voor kaperijen; -giller o. mv. buit gemaakte goederen v. mv.; -recht o. recht o. op het
veroveren van schepen of goederen.
Prisis, v., z. m. (Gen.) krampachtig
tandenknarsen o.; (Heelk.) schedelboren o.

Prisma, (-s, mv. Prismen) o.(Nat.)
kantzuil v., prisma o.

Prismatisch, bijv. nw. prisma
prismatisch, kantig.

-vormig,

Pritseh, (-es, mv. -e) m. klinkende
slag, klap m. met t!e vlakke hand;2. bijv.
en b. platgeslagen, verloren; it. voort,
weg.
Pritsehbett, ( - (e)s, mv. - en) o
rond plankje o. om een suikerbrood op
te zetten.

Pritsche, (-n) v. brits v., kaatsplankje, palet o.; (Schermk.) houten sabel v. ' van Arlekijn; (Schoolt.) plak v.;
jemn. die - geben, iem. met de plak geven, slaan; it. wegjagen, aan de deur zet
zitplaats v. achter op eene slede-ten;2.
3. leger o. bij de nachtwacht; (fig,)slecht
ellendig leger o.; (Art.) speel- of bank-

batterij V. zonder borstwering; (Zad.;

). proefje o.

Probe, (-n) V. proef, beproeving,
)ndervinding v.; (van een tooneelstuk
k), repetitie v.; offene -, openbare repe,itie; (van eene berekening), proef v.;
mine - mit etw. asstellen, mnachen, de proef
nemer; zur - elmo. geben, tot proef, als
'en staatje geven; zur - predigen, eene
proefpreek doen; die - hallen, de proef
loorstaan; jem. auf die - seizen of stellen,
tem. op de proef stellen; mit eta. eine m achen, de proef nerven van, probeeren;
2. proef v., staal, monster o.; - seiner
Preundschaft ablegen, geben,bewijs o. gemen &; (van goud en zilver), keur v.;
(Hard.) (op koopwaren), merk o.; 3.
,werktuig o. om te beproeven of te onJerzoeken, vorm m., patroon o.

fzouderlijk, niet gemeenschappelijk,voor
ich zelven, particulier.
Privat-absicht, (-en) v . per oonlijk plan o., afzonderlijk plan o.;
angelegenheit v. huiselijke zaak, bijzon lere zaak v.; -audienz v. afzonderlijke
audiëntie v.; - beichie V. afzonderlijke
)ekentenis, biecht v.; -casse, -chain/ic v.
afzonderlijke kas, particuliere kas v.;-colegium o., Z. -stunde; -communion v. af,onderlijke communie v.; -contocorrcnl^uch o. (Boekh.) rekening-courantboek
).voor de klanten; -docent m. privaatdo Probe - abdruck,( - druck(e)s,mv.
,ent, niet aan e. o. a. inrichting verbon- - drucke) in. (Drukti,) proefdruk m., proef
len leeraar ni.; -gelegenheit v. bijzondere v.; - arleit v. proefwerk o.; -backen o.
;elegenheid v.; -gelehrter m. letterkun- (Bak.) als proef bakken o.; -band m.
lige, geleerde m. die geen leeraar is; (Boek b.) proef band m.,modelo.;2.(Kuip.)
- handel m. afzonderlijke handel, handel hoepel m., die tot model dient; - bilam v.
n. voor eigen rekening; -hass m. per- proefbalans v.; -Matt o. proefblad o.;
>nonlijke haat m.; -haus o. bijzonder -bleek o. (Giet.) half ronde proefplaat v.;
luis, afzonderlijk huis, particulier huis o.l -blei o. proeflood o.; - bogen m. (Drukk.)
Privatim, bijes. in liet geheim, af -! proefblad o., proef v.; zweiler —, revisie
:onderlijk, in vertrouwen, confidentiëel. v.; - busla. o. (Giet.) register o. cler proePr ivatisjren, (privatisirle, priva- ven; 2. boek o. over de kunst om te toet
3. Z. -band; -dreschen o. proefdor--sen;
Fisirt) o. ww., m. h. ambteloos leven, een
rfzonderlijk leven leiden; 2. privaat -on- schen o.; -druck in. proefdruk rn.; 2.Z.
-blatl, - bogen; -eid m . amb tenaar seed aIi.;
lerwijs nemen.
Privat - leben, (-s) o., z. m. amb- eisen o. proefijzer o.; ende o. (van een
ie loos leven, privaat leven o.; -lehrer m. stut( laken), monster-, staaleind o.; -lest
privaatonderwijzer in.; -mann m. ambte- bijv. nw. de proef doorstaand, proef hou
(lig.) trouw, standvastig; -/lug m.-den;
loos man, particulier m.; -meinung v. persoonlijk gevoelen o.; - nutten in. afzon- eerste vlucht v.; -garn o. proefgaren o.;
derlijk belang o.; -person v., Z. -mann; -gehause o. (Bergw.) kist v. voor de
-rache v. persoonlijke wraak v.; -recht o. proefbalans; -geràlh o. proefgereedschap,
persoonlijk recht o.; -sache v. particu- toetsgereedschap. o.; - gericht o. waterliere zaak v.; -schanung v. afzonderlijk proef, vuurproef v., proefgerecht o.; -gebezoek o., dat niet ambtshalve gedaan sang m repetitie v. van een gezang; -gewordt; -schule V. bijzondere school v.; wicht o. proefgewicht o., toetsschaal,ijk-sekrelar m. geheimsecretaris m.; -stunde maat v.; -gold o. gekeurd goud, gevvaarV. privaatles, bijzondere les v.; -unsgang borgd goud o.; - hollend, -hallig bijv.nw.
m. particuliere omgang, vertrouwelijke proefhoudend, van goed allooi; -halligomgang in.; -versammlung v. bijzondere, keit v. proefhoudendheid v.; -hamr^ier m.
buitengewone vergadering v.; -verschrei - toetsharuer m.; - hengst m. proefhengst
bung v. persoonlijke, schriftelijke belofte m.; -jagen o. proefjacht v.; -jahr o. (in
v.; - (weck m. bijzonder, personeel doel o, kloosters), proefjaar o.;-kal)ellev.(Verg.)
Privet,.(-(e)s, mv. -e) o., Z.Abirilt, kapel v. om het goud te toetsen; -helle V.
Privilegiren, (privilegirle, privi- (Giet.) proeflepel m.; - kiste V. stalen legirt) bede. ww. bevoorrechten, een pri- doos, stalenkist v.; -klinge v. proefkling
v.; -kluft v., Z. -zange; -kern o. (Giet.)
vilegie verleenen.
Privilogium, (-s, mv. Privilegien; proefkorrel v.; (Hand.) monster o. van
o. voorrecht, privilegie o., bevoorrech• koren; -kunst v. proefkunst, kunst V. om
het allooi te vinden; - ladung v. (Wap.)
tiny V.
Proaulia, o. mv. dag m voor dE V. proeflading v.; -lectionv. eerste les, les
die alleen dient tot onderzoek; - lehrling
bruiloft.
Probabilismus, (onb.) m., z. m m. pas aangekomen leerling, leerling in.
(Wijsb.) meeningsgeldigheid v.,probabi. in liet l,roefjaar; -löffel ni., Z. -kelle; 2.
proeflepel, modellepel in.; -mark in. eslasree o.
Probabilist, ( en, mv. en) m sayeursrnark o.; - ma(a)s( o. ijkmaat v.;
,

-

.

-

-

-
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-mdszig bijv. nw., —keil v., Z. -haltig Probl m, (-( e)s, mv. -e) o. vraag - ProfQss, (-es, mv. -e) m. (Katte.)
4'; -mehl o. proefmeel o.; (Giet.) fijnge- stuk, raadsel, voorstel o.
belijdenis, kloostergelofte v.; -thun, de
stampt proeferts o.; -munae V. proef
Problematisch, bijv. en b. onze- kloostergelofte afleggen; -paus o. huis o.
voor degenen, die eene kloostergelofte
modelmunt v.; -muslero. monster,-munt, ker. twijfelachtig, raadselachtig.
gedaan hebben.
staal, patroon o.
Probst, & Z. Propsl &.
PrQben, (probte, geprobl)bedr.ww., Procediren, (procedirie,procedirt) ProfessiQn, (-en) v. beroep, amo. ww., in. h. procedeeren, pleiten, een bacltt, vak o., kostwinning, broodwinZ. probiren.
ning v.
PrQbe- nadel, (- n) v. toetsnaald rechtsgeding voeren.
v.; -napfchen o. (Giet.) proefnapje o.; Procedur, en) v. rechtsgeding, Professionist, (-en, mv. -en) m.
-nummer o. (Boekte.) proefnommer o.; proces o., procedure v.
handwerksman, neringdoende m.
-ofen m.srneItkroes in.; -pfanne v. proef- Procent, Prozent, (-( e)s, mv. Professor, (-s, mv. -en) m. propan v.;-p[und o. geijkt pond of kilogram -e) o. percent o., ten honderd; zu vier, fessor, hoo.;leeraar m.
o.; -platte v. toetsplaat, proefplaat v.; f%nf - sein Geld unlegen, zijn geld tegen' Professorat, (-(e)s, mv. -e) o.,
vier, vijf percent uitzetten.
Z. Pro/essorstelle.
-predigt v. proefpreek v.
PrQben-sti szer, (- szers, mv. Process, (- es, env. -e) m., Z. Pro- Proffssorin, (-nen) v. vrouw v.
cess.
eens professors, professorsvrouw v.
.ser) in. stamper m. voor proeferts.
PrQber, (- s, mv. Prober) m. erts ProcessiQn, en) v. optocht,om- Profossorstelle, (-n),Profeskeurder, geldproever, toetser,-proev, gang an., processie V.
stjr, (-en) v. hoogleeraarsainbt, proessayeur m.; -gebuhr o. keurgeld, toets - ProcessiQns-buoh, (- buch(e)s. fessoraat o., ambt o., waardigheid v. van
cnv. -bucher) o. gebeden- en gezangboek hoogleeraar.
geld o.
PrQbe-ring, (-( e)s, mv. -e) M. o. voor processièn; -klingel v. processie - Professorstitel, (-leis, mv. -tel)
m. hoogleerearstitel, professorstitel m.
(Speld.) proefring m.; -rill in. proefrit belletje o.; -raupe V. processierups V.
m.; -ráhre v. (Bergw.) proefbuis v.; -rolle Proeessiren, (processirle, proces- Profil, (-(e)s, mv. -e) o. teekening
v. proefspel o., eerste optreding v., de- siri) o. ww., in. h. procedeeren, pleiten, V. van ter zijde, doorsnede v., profiel o.
bunt o.; -sclidlchen o., -schale v. proef- een rechtsgeding voeren, een zaak voor Profit, (-(e)s, mv. -e) m. winst v.,
voordeel n., opbrengst v., profijt o.
schaaltje o.; -sche/fel m. geijkt schepel liet gerecht brengen.
o.; -scherben m., Z. -ndp%chen; -schie%er ProclamatiQn, en) v. afkondi- Profitehen, (verki.) o. buiten
-kansje,
bijvalletje, winstje o.
m., Z. -stein; -schlag m.(Muutw.)proef- ging, plechtige verklaring, uitroeping,
munteno.,proefstempel m.;(Balsp.)prooef- proclamatie v.
Pro$tjren, (pro/itirte, projltirl)
slag m.; -schiesaen o.proefsch ieten,proef- Proelamiren, (proclamirle, pro- betlr. ww. winst opleveren, zijn voordeel
schot o.; -schrift v. schriifvoorbeeld, elarmii•t) betlr. ww. jem. sum Kranig -, doen, nut of winst trekken, profiteeren.
proefschrift n.; -schuss Fn. proefschot o.; uitroepen; elw. - , afkondigen, bekend ma- ProfQrma, bijw. voor den vorm,
vormelijk; -woechsel m. (Hand.) gefin-silber o. proefhoudend zilver o.; 2. ge- ken.
keurd, gewaarborgd zilver o.; -stampel Proc ra, (Procuren), Proeura- geerde wissel m.
ProfQsz, (-en, mv. -e) m. provoost,
m. keur v.; - slange v. (Giet.) proefstang tiQn, en) v. (Hand.) volmacht, pro
v.; -stein m. (Goudsm.) toetssteen m.; curatie v.; (Ger.) borg, waarborg m.; geweldige m.; 2. een stok dragende geseine Freundscha/'t kielt auf diesem =-e -geld o. kosten m.mv. van volmacht,pro- rechtadienaar m.
nicht aus, stond die proef niet door; curatiekosten m. mv.
Progestor, (-s, mv. -en) m. hang(Giet.) purpersteen m.: (Tinneg.) vorm Procurator, (- s, mv. -en) m.pro- buik m.
m. om proefgewicht te gieten; -slube v. cureur, pleitbezorger m.; (Hand.) vol- PrognQse, (-n) v. (Gen.) voorzeg(G:et.) proefkamer v., laboratorium o.; macht hebbende, procuratiehouder m. ging v.
(Muntwo.) keurkamer, toetskamer v.;
Procurator, (-en) v., Z. Procura; Progr&mm, (-(e)s, mv. -e) o.
-stuck o. proefstuk, staal, monster o.; 2. betrekking v., ambt o. van procureur. programma o., opgave, beschrijving v.
(fig.) proef v., proefstuk o.; 2. model, Proeurist, en, mv. -en) m. pro- van den gang van een feest; it. opgaaf V.
van voorwaarden o.; (Schoolt.) verhanpatroon o.; -tiegel m. proefsmeltkroes m.; curatiehouder, volmachthebbende m.
-lute v. proefschelp, tuetsschelp v.; -uhr ProdQtto, (orib.) m. netto bedrag deling v. bij de beschrijving van den toeV. op de proef of onder waarborg ge- o., zuivere opbrengst v.
stand eener hoogere school.
kocht horloge o.; 2. (Uurw.) uurwerk Producent, en,mv.-en) m.voort- Progress, (-es, mv. -e) m. vordering v., vooruitgang m.
v., waarnaar andere geregeld worden; breuger, producent m.
-viertel o. geijkt vierde gedeelte o. van Produceren, (producirte, produ - ProgressiQn, (-en) v. reeks, rij,
een pond; -wage v. (Giet.) proefschaal, ciri) bedr. ww. voortbrengen, verschaf- progressie v.; 2. voeruitgang m., vooruitgaande beweging v.
proefbalans v.; -zange v. (Giet.) proef- fen, vervaardigen.
tang v.; -zeil o. proeftijd m.;- zenincr rn. Produkt, (-( e)s. mv. -e) o. voort- ProgressiQnsfa,chig, bijv. uw.
M. geijkt centenaar o.; -zettel m. lijst brengsel, product o.; 2. beloop o., op- (Krist.) met gelijke vlakken.
v. van besprongen merriën eener stoete- brengst v., bedrag o.; (gemeenz.) klap Progressiv, bijz. en b. voortgaand,
rij; •zinra o. gemeen tin o.
m. op het achterste;(Kolenb.)ongebran- vooruitgaand, toenemend.
ProhibitQrium, (-s, mv. ProProber -blei, -buck,-gehau- de houtasch v.
so, -gewicht, o., -hammer, m., Produkten-handel, m., z. m. hibilurien) o. verbod o. van in- en uitvoer.
handel m. in nationale producten.
-kunst, v., & Z. Probe-blei &.
Probjren, (probirte, probirt) bedr, Profn, ( -er, -st) bijv. en b. onin- Project, (-(e)s, mv. -e) o. ontww. beproeven, de proef nemen, op de gewijd, niet in eene orde opgenomen, werp, plan, voornemen o.
proef stellen, probeeren; Munze -, het wereldsch, ontheiligend, onheilig, pro- Projeotiren, (projectirae, prajecallooi onderzoeken, keuren; Wein -, faan.
tirt) bedr. ww. ontwerpen, het plan maproeven, den smaak onderzoeken van; Proffngeschiohte, (-n) v. we- ken; (Meetk.) projecteeren.
ProjeetiQn, v., z. m. (Scheik.) het
eine Bolle -, repeteererg; it. jernu. seine reldlijke, ongewijde geschiedenis v.
Liebe -, bewijs geven van; jem. -, op de Profaneren, (projanirie,profanirt) werpen bij lepelsvol van zekere poeder,
bedr. ww. ontheiligen, ontwijden, met die men gloeien wil, in den te vuur staan
proef stellen.
smeltkroes; (Meetk.) projectie v. -den
Probirer, (- s,'mv. Probirer) m.,Z. heilige zaken spotten.
Prober.
Profanirung, v., z. m. ontheili- Projectmacher, (-chers, mv.
-cher) m. plannenmaker m.
Probjr-hahn, hahn(e)s, mv, grng, ontwijding, heiligschennis v.
Proj eetar, (-en) v. uitstek o.,voar-hdhne) m. (Spoorw.) proefkraan v.; Prof%nsehriftsteller,(-lers,mv,
sprong m., balkon o.
-nadel v., -stein m., &, Z. Probenadel &, -Ier) m. ongewijde schrijver m.
(-

(-

(-

(-

(-

(-

-

(-
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PrQperhandel, (- s) m., z. m. PrQrektor, (-s, mv. -en) m. onderwijzer, prorector m.
handel m. voor eigen rekening.
ProlegQmena, o. mv. inleiding Propetie, (- n) v. voorbarigheid, Pror@ktoramt, (-amt(e)s, mv.
-ámter), Prorektor&t, (-(e)s, mv.
onbezonnenheid v.
v., voorafgaande opmerkingen v. mv.
Prolegat, en, mv. -en) m. pau(-

selijk stadhouder m.

Proletariat, (-( e)s, mv. -e) o.

laagste volksklasse, volksheffe v.;it. armwezen 0.
ProletSrier, (- s, mv. Proletarier)
m. onbemiddeld burger, man m. uit den
laagsten stand, arme m.
Pro1Qg, (-( e)s, mv. -e) m. vooraf
voorrede v., voor--sprak,inledg
spel o., proloog m.
ProlongatiQn, (-en) v. (Hand.)
verlenging v. van tijd, uitstel o., prolongátie v.

-e) o., Prorektorwttrde, (-n) v.

ProphQt, en, mv. -en) m., —in,
(-nen) v. profeet, ziener, voorzegger m.,
profetes, zieneres v.; (fig.) er ist ein bóser
-, een ongeluks-voorspeller; (Spr.) emn gilt nirgends weniger als in seinera Voterlande, een profeet is in zijn vaderland
(-

ambt o., betrekking, waardigheid v. van
prorector m.

Prorogiren, (prorogirte,prorogirt)

bedr. ww. (Pol.) opschorten, uitstellen,
verschuiven, verlengen, prorogeeren.
niet geëerd; 2. (Nat. bist.) bladsprink- PrQsa, PrQse, v., z. m. proza o.,
ongebonden rede v., ongebonden stijl m.,
haan m.
Propheten—gabe, (- n) v. gaaf onrijm, ondicht o.
of gave V. der profetie; -geist m. voor- Prosaiker, (-s, mv. Prosaiker) in.,
zeggende geest, profetengeest m.; -gurke Z. Prosaist.
Prosciseh, bijv. en b. in ongebonV. Arabische komkommer v.; -kraut o.,
Prolongiren, (prolongirte, pro- Z. Bilsenkraut; - kuchen m. tulband, bo- den stijl, ondichterlijk, prozaisch; (fig.)
al ledaagsch, gewoon, plat; die -en Schri f tlongirt) bedr. ww. (Hand.) eine Frist -, terkoek m.
verlengen, verschuiven, uitstellen, pro- Prophetensehaft, v. profeet- isleller, prozaschrijvers m. mv.
schap,zienersambt o., waardigheid v. van Prosajst, (-en, mv. -en) m. alle
longeeren.
ni.; 2. prozaschrijver m. -dagschmn
PromemQria, (onb.) o. aantee-' profeet.
kening v., promemorie v.
ProphQtenschule, (- n) v. pro- Proscenium, (-s, mv. Proscenien)
o. voortooneel o. o
PromotiQn, en) v. bevordering, fetenschool v.
verheffing, rangverhooging, benoeming, Prophetiseh,bijv.en b. profetisch,' Proseribiren, (proscribirte, prosvoorzeggend,voorspellend,als een profeet. cribirt) bedr. ww. verbannen, in den
promotie V.
PromQtor, (- s, m v.-en) m. (Schoolt.) Prophezeien, (prophezeite, ge- ban doen, vogelvrij verklaren.
promotor m., hij die iem. helpt bij het prophezeit) bedr. ww. profeteeren; (fig.) ProsCotor, (-s, mv. -en) m. (OntIk.) eerste ontleder, voorsnijder m.
voorspellen, voorzeggen.
werk voor de promotie.
Promovendus, (onb., mv. Pro- Prophezeiung, (-en) v. voorspel- Proselyt, (-en, mv. -en) m., -in,
(-nen) V. nieuwbekeerde,bekeerling,promovenden) m. hij, die op het punt staat ling, voorzegging, profetie v.
van gepromoveerd, bevorderd te worden. Proplssma, (- s, mv. -ta) o. klei seliet m. en v.
Proselyten-maeher , (-chers,
voorbeeld o.
-model,
Promovaren, (promovirie, promoyin) bedr. ww., Z. befórdern; 2. o. ww., PropQlium, (- s, mv. Propolien) mv. -cher) in. proselietenmaker m., hij
m. h. den graad van doctor of meester o. voorkoop m., recht o. tot voorkoop. die anderen op slinksche wijze van geProponent, en, mv. -en) m. loof tracht te doen veranderen; -machein de rechten verkrijgen, promoveeren.
Prompt, ( er, -est) bijv. en b. spoe- (Schoolt.) tot het predikambt bevoegd rei V. overdreven zucht v. tot tiet maken
dig, vaardig, haastig, onverwijld, snel, maar nog niet geplaatst persoon, propo- van bekeerlingen, prozelietenrnakerij v.
Proserpina, V. (Fabelt.) Prosergauw, vlug; Ka fee ist - abzusetzen, is nent m.
Proponiren, (proponirie, propo- pina v., gemalin v. van Pluto
vlug van de hand te doen.
Promulgiren, (promulgirte, pro- nirt) bedr. ww. voorstellen, het voorstel PrQsit! tussch. (Volkst.) wel bekome het u !, gezondheid !, beterschap!;
mulgirt) bedr. ww. ein Gesetz -, in de doen.
vereischte vormen bekend maken,afkon- ProportiQn, (-en) v. verhouding, - Neujalir !, geluk in het nieuwe jaar.
evenredigheid, betrekking, gelijkmatig
Prosodie, v., Z. m. leer v. der letdigen, kond doen.
proportie v.
-heid, tergreepmeting, leer v. van de uitspraak,
PrQne of PrQhne, (- n) V. met
hout begroeide rand of kant m. van een Proportional, bijv.nw.naar even- prosodie v.
redigheid, in verhouding, evenredig,ge- ProsQdisch, bijv. en b. de proakker.
sodie of lettergreepmeting betreffend.
PrQnne, (- n) v. (in steenen), scheur lijkmatig.
Proportionijl-linie,( -n) v.even- Prosopomantie, v., z. m. voorv., barst m., reet v.
PrQnnen, (pronnie,gepronnt) bedr. redige lijn v.; - cirkel m. proportiecirkel spelling, waarzeggerij v. uit de gelaatstrekken.
m.; -zirkelslinie v., Z. Quadrat linie.
ww. openen, houwen, klooven.
PronQmen, PronQmina, o. Proportioneren, (proportionirte, Prosp@kt, (-(e)s, mv. -e) in. uit
vergezicht o.; (Bouwk.) Z. Riss,-zicht,
proportionirt) bedr. ww. in verhouding
(Spraakk.) voornaamwoord o.
ProQemium, (- s, mv. Prooemien) stellen, evenredig maken, naar zekeren Au f riss.
Prosperiren, (prosperirie, proso. voorspel, voorbericht o., voorzang m. maatstaf inrichten.
Propst, (-es,mv. Própste) m.proost, perirt) o. ww., m. h. voorspoedig zijn,
Proost! tussch., Z. prosit.
vooruitgaan, slagen, gelukkig zijn.
Propaganda, (Propaganden) V. prior m.; it. kerkproost, deken m.
genootschap o. tot verbreiding van het Propstei, (-en), PrQpststelle, PrQssimo, bijw. eerstdaags, eerst
- passato, pas verloopen maand;-volgend;
geloof, zeodelinggenootschap o;, propa- (-n) v. proostschap o., waardigheid v.
van proost; 2. priorschap o.; 3. gebied o. - venturo, voor de volgende maand.
ganda v.
Prostitueren, (prostituirte,prostiPropagandismus, m., z.m.zucht van een proost, proostdij v.
PrQpstding, (-(e)s, mv. -e) o. tuirt) bedr. ww. tot ontucht vervoeren,
V. om anderen te bekeeren.
aan ontucht prijsgeven; (fig.) openlijk
Propagandist, (-en, mv. -en) m. rechtbank v. van den proost.
Propstei—acker, (-ackers, mv. beschimpen, schandelijk tentoonstellen,
lid o., aanhanger m. der propaganda.
PropagatiQn, (-en) v. voortplan- -Beker) m. tot eene proostdij behoorende schande aandoen, onteeren; 2. wed. ww.
ting, vermenigvuldiging v. door voort- akker m.; -garten m. tuin m. van eene sick -, zich aan ontucht overgeven, een
hoereleven leiden.
proostdij; - gericht o., Z. Propstding.
teling.
Propagiren, (propagirte, propa- Propsteilieh, bijv. nw. tot den ProstitutiQn, v., Z. m. ontucht,
girt) bedr. ww. voortplanten, door voort- proost of zijn gebied behoorende, van den onteering, lichaamsschending v., ontuchtig leven o., prostitutie V.
teling vermeerderen, verspreiden, ver- proost.
Protasis, (Protasen) V. inleiding
Propstin, (-nen) v. priorin v.
breiden.
Propal ren, (propalirte, propalirt) Propyl*en, o.mv.voorhal v.,prach- V. van een tooneelspel.
Protest, (-(e)s, mv. -e) o. protest,
tige ingang m.
bedr. ww. verbabbelen, verklikken.
,

(-

(-

-
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rechterlijk voorbehoud o.; -kosten mv.
protestkosten m. mv.
Protestant, (-en, mv. -en) m.,
–in, (-nen) v. pros! estant, hervormde
m. en v.
Protestntisch, bijv. uw. protestantsch, hervormd.
Protestantismus, (onb.) m. leer
V. en geloof o. der protestanten, protestantsche kerk v., protestantisme o.

Protestaren, (prolestirte, prote-

stirt) o. ww., m. h. tegenspreken, openlijk getuigen,zich verzetten;2. bedr. ww.
einen Wechsel -, protesteeren wegens
niet-betaling,wettig afwijzen, verwerpen.
PrQteus, m. (Fabell.) Proteus, zeegod m., die allerlei gedaanten aannam;
(fig.)veranderlijk,onbestendig persoon m.
ProtokQll, (-(e)s, mv.-e) o.schriftelijk opgeteekende handeling, verklaring of uitspraak v. van ondervraagde
personen, boek. register o. dat de nota
akten bevat, rechterlijk verhoor--riëel
schrift, procesverbaal, protocol o.; it.
notulen v. mv.; das -t'itiahren, de notulen
houden; etw. zu - nehmen, proces-verbaal
opmaken van; zu - geben, voor den rechter getuigen; in das - eintragen, Z. pro-

tokolliren.

Protokollant, (-en, mv. -en) m.,

Z. Protokollist.

Protokolliren, (protokollirte,protokollirt) bedr. ww. procesverbaal opmaken, aanteekenen, registreeren, protocol maken, notulen houden.
Protokollist, (-en, mv. -en) m.
hij die de registers of notulen houdt,
procesverbaal opmaakt.

PrQtzeln, (protselte, geprotzell) o.
ww., m. h. pruttelen, zachtjes koken,
meuken.
PrQtzelsuppe, (-n) v. zacht gekookte soep v.
PrQtzen, (protzte, geprotzt) bedr.
ww. eine Kanone -, monteeren, op de
affuit plaatsen; 2. o. ww., m. h. pruilen,
pruttelen, mopperen.
PrQtzig, ( -er, -st) bijv. en b. stijf,
onbuigzaam, niet te bewegen; 2. pruilend, brommig, eigenzinnig; -er Mensch,
pruiler m.; -shun, Z. protzen (2).

PrQtz –katte, (-n) v. (Art.) affuitketting, protsketting m.; -lochschiene
V. (Art.) klapmuts v.; -nagel m. affaitnagel m. om het kanon op de affuit vast
te leggen; -rad o. voorrad o. van de affuit; -ring m. protsring m.; -schemel in.
rijbord o., zadel m.; —bleek o., - schiere
V. kussenplaat v. van het voorstel van
een stuk geschut; -stubchen o. pruil hoekje, pruilkamertje o.; -wagen m. voorstel o. van eene affuit; -winkel m., Z.
-stzdbchen.
Provenzale, (-n, mv. -n) m. minnezanger, Romaansche dichter m. uit de
12e en 13e eeuw.
ProvQnzerol, (-(e)s, mv. -e) o.
olie v. uit Provence.
Proverbi&lisch,bijv .en b.spreekwoordelijk, als een spreekwoord.
ProverbiQs, bijv. uw. rijk " aan
spreekwoorden, zinrijk.
-
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Provi&nt, (-(e)s, mv. -e) m. voor- ProzessiQn, (-en) v.,Z.Procession.
raad m., provisie v., levensmiddelen o. ProzQss –kosten, mv. proceskosmv., proviand v.; mit - versehen, Z. pro- ten ni. mv.; - kramer, —in, pleitzuchtige,
pleitzieke m. en v., -krdmerei v., Z.
viantiren.
Provi&nt – amt, ( - (e)s) o., z. m. -sucht ; -mdszig bijv. nw. in den vorm
opzicht o. over de levensmiddelen; -boot eener procedure; -ordnung v. gerechteo. proviandschip o.; -brod o. proviand - lijke verordening v.; -sache v. procesbrood o.; -commissaries m., Z. - meister; zaak v., pleit, geding o.; -sucht v. zucht
- f uhre v. vervoer o. der proviand; -haus v. tot procedeeren, pleitziekte v.; -sucho. magazijn o. van levensmiddelen.
tig bijv. nw. pleitziek, pleitzuchtig; -weProviantiren, (proviantirte, pro- sen o., Z. -ordnung;-wiesenschaft v.pleitviantirt) bedr. ww. proviandeeren, van kunst, rechtsgeleerdheid v.
PrUde1, (-s, mv. Prudel) m., Z.
leeftocht of levensmiddelen voorzien.
Proviant - lieferung, ( -en) v. Brudel.
aflevering v. van levensmiddelen; -maga- Prudeln, (prudelte, geprudelt) o.
zin o., Z. -haus; - meister m. proviand ww., m. h., Z. b rudeln.
Prudler, (-s, mv. Prudler) m.
schijf o. proviandschip o.;-mestr.;
-verwalter m. oplichter m. over de le- knoeier, broddelaar m.
vensmiddelen; -wagen m. proviandwa- Prtfeisen, (-eisens, mv. - eisen) o.
katheder m., tentijzer o., sonde v.
gen m.
ProvidQnz, v., z. m. Voorzienig- Prjfen, (pre/'te geprüft) bedr. ww.
heid v.; it. voorziening v.,vooruitzicht o. beproeven, onderzoeken, nauwkeurig naProvidiren, (proeidirte, providirt ) gaan, betasten, op de proef stellen, toetbedr. ww. het laatste oliesel toedienen, sen; Wein -, proeven; eine Rechnung -,
nazien; jems. Treue -, op de proef stelten dood voorbereiden.
Provinz, (-en) v. provincie v., ge- len; einen Freund -, beproeven; lurch
west, landschap o., streek v.; it. winge- Leiden gepruft, beproefd; 2. jen&. -, ondervragen, examineeren; II. wed. ww.
west o.
Provinzial, (. (e) s, mv. -e) m. sich selbst -, zich zelven beproeven.
opzichter m. van een klooster, provici- Priil.fer, (-s, mv. Pru[er) m ., –in,
aal m.; 2. bijv. nw. gewestelijk, provin- (-nen) V. proever, onderzoeker, examinator, verificateur m., proefster, onder ciaal, de provincie betreffende.
Provinzia1 -sprache, ( - n) v. zoekster v.; (van een geschrift), beoorlandschapsspraak v., provincialisme o.; deelaar, recensent m.
-versammlung v. vergadering v. der pro- Prtfkunst, v., z. m. critiek v.
vinciale staten; -wort o. provincialisme o. Prding, (-(e)s, mv. -e) m. bij
Provision, (-en) v. voorraad m., die een examen moet afleggen, esamiprovisie v.; 2. (Krijgsw.) levensmidde- nandus m.
len o. mv., leeftocht m.; (Hand.) provi- Priifstein, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Probe stein.
sie v., makelaarsloon o.
Provisional, bijv. en b. voorloo- Prtifung, (-en) V. onderzoek, exa-

pig, bij voorbaat, bij voorraad, tot nader men o.; eine - anstellen, een examen af-

order, provisioneel.

nemen; ein zur - Iieauftragter, examina-

Provisional-bescheid , m. , tor m.; die -en Gottes, beproeving v.,

–uitheil, (-(e)s, mv. -e) o. voorloo-^, lijden o.
pig vonnis o.
Prtfungs–ausschuss, (-schusProvisor, (-s, mv. -en)m.(Apoth.) ses, mv. -schüsse) m. commissie v. met
provisor m.; (Schoolt.) hulponderwij- het onderzoek of examen belast; -eid m.
(Gesch. van E.) proefeed m.; -geist m.
zer, ondermeester m.
ProvisQrisch, bijv. en b. voor onderzoekende geest m.; -grad m. graad
voorafgaand, aanvankelijk.
-lopig, m. van onderzoek; -mittel o. beproevingsProvoe&nt, (-en,mv.-en)m.(Ger.) middel o.; -ort m. plaats v. van onder
eischer, klager, beschuldiger m.
-schacht v. proefschacht v.;-stunde-zoek;
Provoe^t, (-(e)s, mv. -e) m. ge- v. uur o. van onderzoek; (fig.) uur o. der
daagde, beschuldigde m.
beproeving; -tag m. dag m. van onderProzQss, (-es, mv. -e) m. rechts zoek, examendag m.; -zeil v. proeftijd
zaak v., geding, rechtsgeding, plei--zak, m., Z. - stonde.
dooi, pleit, proces o.; einen - haben, een Prifzeit, (-en) v., Z. Pru fungsproces voeren; in proces liggen, jemn. zei t.
den - machen, een proces aandoen; (fig.) Prtge1, (-s, mv. Prügel) m. stok,
kurzen - machen, korte metten maken; knuppel m.,rond hout o.;(fig.) mit -n,mit
2.rechtshandel m., rechtspleging; rechts - einem - darein schlagen, ranselen, ruwe,
vordering v.; 3. handeling, handelwijs, grove middelen gebruiken; 2. mv. stokmanier v. van doen, behandeling v., loop, slagen m. mv., tuchtiging, kastijding v.,
gang m.
klappen m. mv.; - austheilen, klappen
Prozess - akten, mv. processtuk- uitdeelen; (Spr.) wer keinen - hat, muss
ken o. mv.; - elger m. pleiter m.; - fuh- mit Bratwursten um sich weren, wie niet
rung V. procedeeren o., procedure v.
sterk is moet slim zijn.
Prozessiren, (prozessirte, prozes- Prigelchen, PrUgelein, (versirt) o. ww., m. h. een proces voeren, kl.) o. stokje, knuppeltje o.
pleiten, in proces liggen, een rechtshan. PrLgelei, (-en)v.kloppartij,vechtdel voeren.
partij v., geransel, slaan, ranselen o.
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Prtge1-fast, bijv. nw. tegen stok
slagen gehard; -hola e. rondhout, knup
peihout o.; - knecht m. tuchtmeester m
in het tuchthuis.
PrUgeln, (progelie, geprugelt) bede
,

ww. slaan, afranselen, afrossen, een pa'

slaag geven: jem. zu Tode -, iem. dood
slaan; Z. knuppeln, knütteln.
Prijgei- nakt, (-ndhte) v. groot
tapijtstreek m.; -suppe V. (gemeenz.) pa
e. slaag, rntrinaolie v.; -weg m. (Wa
terh.) Z. Knutleldamm.
Prtgler, (-s, mv. Pr4igler)m.klop
per, vechter in., hij die slaat.
Prtinellohen, (verkl.) o. (Nal
hist.) vliegenvanger m.
Prf nolle, (-n) v. (Pl.) prunelli
catharinapruim, sleepruim, brignole v.
2. pillebloem v., cleona v.; -nsajt m

acaciasap o.; -nsala o. brignolezout o.

Prungnagel, (- nagels, mv.-nagel

m. ververshaspel m. om het goed uit d
kuip te winden.
Prunjn, (-s) o., z. m. (Scheik.
plantenslijm o. uit de gom des pruime
booms, prunine v.
Prunk, (-(e)s) m., z. m. pronk in
pracht, praal, overdreven staatsie v.
Prunk-aufzug, (-zug (e) s,

mi
-ztige) in. prachtige kleeding v., pronk
gewaad o.; -belt o., Z. Prahlbett; -boh^
V. pronkboon v.; -degen m.staatsiedeger
PrUnken, (prunkte, geprunkt) r
ww., m. h. mil etui. -, pronken, prijkei
pralen, vertoon maken.
Pronker, ( - s, mv . Prunker) m
-in, (-nen) v. pronker,praler m.,pronl
ster, praalster v.
Prunkerei, (-en) v. pronkerf
pralerij v., vertoon o.
Prt^nk-Snger, (-gers, mv. -gei
m. ringvinger m.; -gebdude o. prachti
gebouw o.; -gefdss o. pronkvaas v.; -gi
mach o. staatsiekamer v.; -gericht
heerlijk gerecht o.; -geschirr o., Z. -gi
fdss; 2.pronkharnas o.; -gespanu o.staal
sierpan o.; -gewand o. staatsiekleed o.

Prgnkhaft, bijv. en b. pronken,
prijkend, prachtig, statig.

Pronk -hengst, (-es, mv. -e) c

paradehengst m.; -kiiche v, staatsiekei
ken v.; -kutsche v. staatsiekoets v.,staa
siewagen m.; -tiebe v. pronkzucht, zucl
V. tot opschik; -liebend bijv. nw.prach
lievend; -los bijv. uw. zonder pracht
praal, eenvoudig; - losigkeit v. eenvos
digheid v.; -palast m. prachtig pale
o.; -pferd o. staatsiepaard o.; -rede
bloemrijke, hoogdravende, opgesmuk
redevoering v.; -redner m. hij die ee,
bloemrijke rede houdt; -ross o., Z. -p fer
-saai m. staatsiezaal v.; -sucht v. Aron
zucht v.; -suchtig bijv. nw. pronkzuchti
-tag m. paradedag m.; -volg bijv. en
pronkend ,prachtig,pronkzachtig,schoa
klinkend; -wagen m. staatsiewagen n
-werk o. prachtig werk o.; 2. voorroe
pen o. mv. van weelde; -worth. hoo
dravend woord o.; - nimmer o. staatse
kamer v., Z. Prachtsimmer
Prj nzen, (prunzte,geprunzt) o.w

(Volkst.) pissen, wateren.

Puf.

PrUnzein, (pritnzelle geprunzelt ) algemeene bekendheid, ruchtbaarheid,

ww. aan kleinigheden uitzuinigen; 2. publiciteit v.
Publicum, (-s) o., z. m. publiek,
mv. -gel) m. algemeen, volk o.; 2. lezers, toehoorders
m. mv.; 3. voorlezing v,, waarvoor men
Prlj.sel, (-s, mv.Prusel)m.(dachtw.) niet betaal) wordt.
Pucht, (-en) v. (Zoutm.) droog its-insle o. aan het gewei van een hert.
Presten, (prustete,geprustet)o.ww. plaats v.; (Boscbw.) stoot, slag m.,stempelblok o.; -treppe v. (Zuutm.) trap v.
iezen, blazen, proesten.
Prutt, (-(e)s) o., z. m. bezinksel naar de droogplaats.
. van walvischtraan.
PUcke1, (-s, mv. Puckel) m., Z.
Psa1 tte, (-n) v. school v. voor liuckel.
Pucke(r)n, (puck(er)te, gepucnorzangers.
Psalm, (-(e)s, mv. -e of -en) M. k(er)t) bedr. ww. beuken, slaan, rossen,
peuteren.
calm m.
Ps&lm-ouch, (-buch(e)s, mv.-bu- Pud, (-(e)s, mv. -e) o. (Hand.)pud
ier) u. psalmboek o.;- dichter m. psalm- 0., Russisch gewicht van 40 pond.
Ptdding, (- (c)s,mv.-e) m.(Iiook k.)
ichter, psalmir.t m.
podding of pudding m.; -steen in. (I)elfst.)
Psalmen, psalm(od)jren,
isalmle, gepsaimt en psulmtod)irte, psal- puildingsteen m.; -luie v. roestkleurige
^(od)lrt) o. ww., m. h. psalmen zingen. kegelschelp V.
Psalm-gesang, (-sang(e)s, mv. Pude1, (-s, mv. Pudel) m. poedel,
n2nge) m. of -lied, (-(e)s, mv. -er)o. poedelhond m.; (fig.) Z. -kop`; (Sp.)poesalmgezang o., zangwijs v. der paal. del, bok m., fout v.; (Keg.) einen - machen, een poedel maken, geene kegels
een.
Psalmjst, (-en, mv.-en)m.psalm- omwerpen; (fig.) zich vergissen,een bok
schieten; (Spr.) wie ein bunter - bekanut
ichter, psalmzanger, psalmist m.
Psalm - singer, (-gers, mv. -ger) sein, bekend zijn als de bonte hound.
Ptdelohen, (verkl.) o. poedel•
I., Z. -dichter.
Psalter, (-s, mv. Psalter)m.(Muz.) Bondje o.
akkebord o., psalter o., psalterion o.; 2. PLide1 -dick, bijv. nw. rond en
salmboek o.; (Nat. bist.) derde maag v. dik; (gemeenz.) zoo dronken, dat men
er herkauwende dieren; -spiel o. spal- niet staan kan; -1sch m. wentelaar m.;
-kappe v., Z. -mutze; -kop!m.(6g.)krulerspel o.
Pseudochrysolth, ( - en, mv. kop m.; - kramer m. venter, kleinhandeen) m. (Delfat.) valsche goudsteen m. laar m.; -maize v. met bont gevoerde
Pseudonym, (-en, mv. -en) m. muts v.
'alsche, verdichte naam m.; 2. bijv. nw., Pudeln, (pudelie, gepudell) bedr.
ww. jem. -, (gemeenz.) Z. hudeln (2); 2.
;, perudonymiech.
Pseudonymisok, bijv. en b. on- o. ww., Z. Pude!(machen).
PQ.de1-narrisoh, bijv. nw . (ge Ier een valschen of aangenomen naam.
Volkat.) in bed pissen.
Prtjnziegel, (-gels,
latte dakpan V.

,

Psjttich, (-(e)s, mv. -e) m., Z. meenz.) mal als een jonge hond; ein

--

er

'spagei.
Pst ! tussch. pst !, he I, heideart
Psyche, (-n) v. (Fabell.) Psyche
►., de minnares van Amor; 2. ziel v.,
;eest m.; 3. groote spiegel m. op twee
spillen; (fig.) vlinder m. als zinnebeeld
ter onsterfelijkheid.

Kerl, gek, zot; -nasa bijv. nw. door en
door nat; -raupe v. groote gestreepte
boomrups v.; -schnepre v. groote snip v.;
-strumpfe en. mv. versleten kousen v.mv.
PUder, (.s, mv. Puder) m. poeder
of poeier o., haarpoeier o.; it. fijn gestooten kruiderij, suiker v.

legrond, aan de ziel eigen, geestelijk.

m. poederzak m.; -bldser m. procesbiaasbalg m.; -buchse v., Z. -schachtel.
Puderig, bijv. nw. poederachtig,
poeierig, vol poeder, bepoederd.
P,der-kasten, - kaslens, mv.
- kasten) m. poederdoos v.; -macher m.
poedermaker m.;-mantel m. poedermantel m.; -messer o. poedermes o.
Pudern, (puderie, gepudert) bedr.
ww. poederen of poeieren, bepoederen,
met poeder bestrooien.

Psychisch, bijv. en b. in de ziel
PsyeholQg, (-en, mv. -en) m.ziel-

tundige, zielkenner, zielleeraar m.

Psychologie, v., Z. m. zielkunde,

.ieleleer v.

PsyeholQgisch, bijv. en b. ziel
volgens de zieleleer.
-rundig,

Ptis &ne, (-n) v. gerstedrank m.,

gerstewater o.

Puber "t, v., z. m. huwbaarheid,
manbaarheid, geslachtsrijpheid v.
Public%ner, (-s, mv. Publicaner)
in. (bij de Romeinen), tolpachter m.
Publicandum., (-s, mv. Publironden) o. afkondiging,bekendmaking v.
Publiceren, (publicirte, publicirt)
bedr. ww. bekend maken, afkondigen,
verkondigen, ruchtbaar maken; een Deelt
-, uitgeven.
Publicist, (-en, mv. -en) m.staatsgeleerde, publicist m.
Publioit4t, v., z. m. openbaarheid,

P^.der -beutel, (-lels, mv. -tel)

(

Pder -písster, (-pusters, mv.
-poster) m., Z. -bláser; -quasi m. poe -

derkwast m.; -salm m. gepoeierde of ge
zalm m.; -schachtel v. poederdoos-vlekt
v.; -sieb o. poederzeef v.; -sucker m.
keukensuiker v.; 2. poedersuiker v.
Puff! tussch. pof 1, poef !, pal l;- machen, Z. puffen.

P uff, (-(e)s, mv. Pu/fe) m. pof, dof,

stomp, stoot, slag m., dof geraas o.; es
wird Paffe seizen, er zullen klappen val-

Pul.

Pum .

Pul.

len; eihen - eriragen kónnen, een stoot
kunnen verduren; (Naai.)Z.-armel; (Sp.)
Z. -spiel; 2. gevuld voorwerp o.
Puff-^rme1, (-mels, mv. -mel) m.
pof m., pofmouw v.; -bohne v. groote
boon, paardenboon v.; -breit o. verkeerbord o.
ie, gepu fjet) o. ww., m.
Puffen, (puffie,

polsslagmeter m.; -p/laster o. polspleis
ter v.; -schlag m. polsslag m.; -stillslan
m., -stockung v. stilstaan o. van den poli
-umschiag m. polszwachtel m., Z. -p/ia
ster; -wage v., Z. -messen; -zillern o.tril
len o. van den pols.
Pult, (-(e)s, mv. -e)o.lessenaar m
(Vest.) overdekte weg m. in het voor
h. poffen, met een lichten slag afgaan,op- werk van de hoofdgracht; -dack o. afdal
blazen, opzwellen; 2. bedr. ww. ,hem. -, schuin dak o.
stooten, slaan, poffen, stompen; (Naai.) Pulterjahn, (-(e)s, mv. -e) ix
Aermel -, met poffen voorzien; einen Zeug (Volkst.) bulderaar, driftkop m.
-, opwerken; 3. wed. ww. einander -, Pulver, (-s, mv. Pulver), (verk;
Pülverchen) o. poeder of poeier, gruis o
elk. slaan, stooten, stompen, duwen.
Puffer, (-s, mv. Puffer) m. bij, die su • zerreiben, fijnwrijven, tot poeie
stompen geeft; Z. pu f en; 2. bij, die van wrijven; 2. o., z. m. buskruit o.; - un
poffen of doffen voorziet; 3. zakpistool Blei, Kraut and Loth, kruit en lood; E
o.; 4. pannekoek m. van eieren en aard hat schon - gerochen, hij heeft al krui
-apeln. geroken, is reeds in het gevecht ge.wees'
Pufern, (puferte, gepujfert) bedr. 3. (Apoth.) 7poeder, poeiertje o.
ww., Z. puffen.
Pulver—artig, bijv. nw. poedei
Pufg, bijv. en b. (Naai.) opgebold, achtig, kruitachtig; -beutel m. kruitba
met pQf en of doffen.
v.; -buchse v. poeierdoos, kruitbus v
Pu.ff—jaeken, ( - keus, mv. -ken) -dampt m. kruitdamp m.; -[abrik 1
m. mijuwerkerskiel m.; -rad o.,Z.Block- kruitfabriek, buskruitfabriek v.; -lass o
rad; -spiel o. verkeerspel o.; -wagen m. Z. -tonne; -lege V. zeef v. ;voor jacht
lichte boerenwagen m. met onbeslagen kruit; -flasche v. kruitfiesch v., kruitha
wielen.
ren m.; -gang m., Z. Minengang; -hat
Ptjggel, (-s, mv. Püggel) m., Z. o., Z. -magazin; -holz o. sporkeboon
zwarte els m.; -horn o. kruithoren m.
Bei j'usz.
Pugiljst, (-en, mv. -en) m. vuist- Pulvericht, bijv. nw. als krui
vechter m.
stoffig, bepoederd, bestoven, poeder
Puhlloch, (-loch(e)s, mv. -lócher) kruit bevattend; es riecht hier -,het riet
o. (Suikerr.) bijschgat o.om suikerbroo- hier naar kruit.
den in vormen op den droogzolder te Pulverig, bijv. uw. met kruit
brengen.
poeder gevuld, vol kruit, vol stof, v^
Pull, (-(e)s, mv. -e) m. kuif, pluim poeder; - werden, als stof neervallen.
Pulv'erisiren, (pulverisirie, pui
v., krulkop m.
Pulment, (-(e)s, mv. -e) o. pap verisirt) bedr. ww. tot poeder makel
in stof veranderen.
v., moes o.

Pulp@t, ( - (e)s, mv. - e) o. (Org.) Pulver—kammen, ( - n) v. kruit
windzak m.; 2. lessenaar, inuzieklesse- kamer v.; -karren m., Z. -wagen; -kasti
m. kruitkist v.; - kom, -kbrnchen o.kruii
naar, schrijflessenaaar m.
Pulross, (-es, mv. -e)o.(Nat.hist.) korrel v.; -kdrnen o. korrelen, in poei^
strandloopea m.,pluvier v., grijze kievit m. neervallen o.; -ladung v.lading v.buskrui
Puls, (-es, mv. -e) m. pols, polsslag i -magazin m. kruitmagazijn, kruithuis o
m., polsader v.; jemn. den - fühlen, iem. -masz o. poedermaat v.; it. maat v. voc
den pols voelen; (fig.) polsen,ongemerkt eene lading kruit; -masse v. kruitraas;
ondervragen; 2. (Volkst.) luiden o. van v.; -mehl o. meelbuskruit o.; -muhle
kruitmolen m.; -muller m. kruitmaker i
alle klokken.
Polsader, (-n) v. polsader v.; -blut, Ptivern, (pulverte, gepulvert)bed
ww., Z. pulaerisiren; 2. poeieren, m
o. polsaderbloed o.
Pulsader — gesohwulst, ( -ge - poeder bestrooien.
schwulste) v., Akropf, (-krop/'(e)s, mv. Pulver - probe, ( - n) v . kruitpro
- kropje) m. slagadergezwel o.; -lekre v. v.; -rauch m. kruitrook m.; -rinne
slagaderleer v.; -offnen o., -ófnung v. (Zeees.) kruitloop m. (in een brander
openen o., opening v. der slagader, slag- -rallchen o. kardoes v.; -sack m. krui
zak m.; (Art.) patroontasch v.; (Geweerm
aderopeàing V.
Puls %nS, (-es, mv. -e) m. eerste m. staartstuk o. van den loop van een g^
,

die op eene vacante pastorie aanspraak
heeft.
Pulsatjlle, (-n) v.anemoon,wind bloem v., keukenkruid o.; - kampher m.
(Scheik.) kamferstof v. in de anemoon.

Pulsen, (pulste, gepulst) o. ww., m.

h. slaan, polsslagen geven, kloppen.
Pulshammer, (-hammers, mv.

-hammer) m. (Ph.) polsslag m., polshamer m.
]?ulsiren, (pulsirte, pulsirt)o. ww .,
m. h., Z. pulsen.
P - mimer, ( - sers, mv. - ser) m.

weer; (Bergw.) oven m.; -sots m.,
-masse; -schaufel v. kruitschopje c
-scheu bijv. nw. bevreesd voor kruit, li
bevreesd voor den vijand; 2. --- of —e
kruitvrees v.; -schlag m. voetzoeke
zwermer m., klapbus v.; -schwamm r
in kruit gedrenkt zwam o.; - sprengen
(Berges.) doen springen o. eener rot
-therm m. kruittoren m.;-tonnev. krui
Lou v., kruitvat o.; -verschwdruung v.(G^
sch. van E.) buskruitverraad o,; -wags
ail. kruitwagen m.; -wurst v.(Art.)krui
worst v.; -zeug o., Z. -masse.
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Pump ! tussch. paf!, pof!; 2.(. (e)s)
n., z. m. (Student.) krediet o.; - balken
n. pompbalk m.; -brunnen m. welpomp
r., welput m.
Pmpe, (-n) v. pomp, V.
Pumpe1, Pimpel,( - s, mv.PumWel, Pompel) m. stamper, stootvr m.; (fig.)
dein, dik persoon m.
PUmpen, (pumpte, gepumpt) bedr.

ivw. pompen, oppompen; 2. (Student.)
)orgen, op krediet geven, op krediet haen; li. o. ww., m.

h., Z. plumpen.

Pompen —armel, (-mels,m v.- mel)

U. pompzwengel m., slinger m. van de
?omp; -back m. pompbak m.; -bohrer m.
pompenmaker m.; 2. pompboor, potboor,
pijpenboor v.; - bolsen m. pompbout m.;
.daal o. pompdaal v.; -dec/cel m. pompieksel, dekstuk a. eener pomp; -drücker
m., Z. -schwengel; -eimen m. pompem-

w er m.; -leuer o.(Vuurw.)vuurstraal m.;
-gat o.(Zeew.)pompgat o.; -geck,—stock
m. (Zeew.) pompzwengel m.; -gesenk o.
(Bergw.) pompput m.; -geslánge o.
(Berges.) pompbuizen v. mv. en kettingen m. mv.; -haken M. pompbaak m.;
-hammer m. (Zeew.) Landhamer, klauw
-hens o. binnenste o. van de-hamer.;
pomp; -hammer v. pompkamer v.; -kappe
v. pompkap v.; - kasten m.(Zeew.)pompkast, bergplaats v. voor pompen; -kessel
m. pompketel m.; -kefte v. pompketting
m.; -klappe v. helletje, pompklepje o.;
-kleiel o. pompbekleeding v.; -koker m.,
Z. - kasten; -kolben m. hart o., bus v.
eener pomp; -kratzer m. pompschrapper,
pompveger m.; -leder o. zuiger m. in de
pomp; -macher m. pompenmaker, wel
-micke v., Z. Macke (Wa--putborem.;
terb.); -nagel m. pompspijker, pompnagel m.; -pot t m., Z. -sood; -rei f m.pom pring m.; - rinne v., Z. - daal; - rohr o.,
-róhre v. pompbuis, pomppijp v.; -sauger m., Z. -schuh; - schacht m. pompput,
welput m.; -schlag m. pompslag m.;
-schlfAssel m. pompsleutel m.; - schraper
m., Z. -kratzer; -schuh m. pompzuiger,
pompschoen m.; -schwangel m. zwengel
m. van de pomp; -siel o. (Waterb.)sluis

V.niet valdeuren; -sood m.(Zeew.)pompkast, pompzoode v., durk m.; -spake v.
pompzwengel m.; -spiel o. pompspel o.;
-spiker in., Z. - nagel; -stange v. pompstang v.; -strek o., Z. -schlag; -stie/'el
®. pompbuis v.; -stock m., Z. -rohr; 2.
pompstok m.; -top! m., Z. -sood; - eentil
0., Z. -klappe; -werk o. pompwerk o.; it.

Z. Saugewerk.
Pumper, (-s, mv.Pumper) m.pomper, pompgast m.; (Volkst.) geldleener
m.; -holdi m. (Prov.) minnaar m. die
bij zijne aanstaande schoonouders den
kost zoekt; -mette V. (Kash.) donkere
metten V. mv. op Witten Donderdag;
-nickel m. pompernikkel m., groot rond,
Westfaalsch roggebrood o.

Pump—haken, (-keus, mv. -ken)
m., Z. Pumpenhaken; -hose v.,Z. Pluderhose; -keule V. (Zeemt.) zeemlederbereidershout o. tot het vollen der huid;(PI.)
herculesknods v.; 2.Z.Plumpkeule;-mutze

V. pompkap v.
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Pun.

Pup.

Pur.

Pumps! tussch. bonst, plof!, in beproeving v., onderzoek o. met hei
eens!; 2. m. zelfst. bons, plof m., ont- tentijzer.
Pankt- koralle, (-n) v. puntko•
plolilug v.
PUmpsen, (pumpste, gepumpst) o. raal o.; -lava v. blaasjesvormig lava v.
ww., m. h. bonzen, dol klinken, ploffen, Pijnktlich, ( -er, -st) bijv. en b.
losbarsten, ontploffen; 2. bedr. ww. af- stipt, nauwgezet, nauwkeurig, precies
juist; etw. - hallen, nauwkeurig in achs
rossen.
Pumpskeule, ( - n) v. rietkolf v. nemen; -erzdhlen,juist,van punt tot punt
Pump -Stange, (-n) v., Z. Pum- - eintreffen, op den juisten tijd komen:
penstange; 2. Z. Plumpstock; - stiefel m. -er Mann, nauwgezet; -keit v. stiptheid
wijde, stijve, lompe water- of rijlaars v.; nauwgezetheid, nauwkeurigheid v.
Pankt -linie, (-n) v. gestippeld(
-stock m., Z. Plumpstock; -werk o., Z.
lijn v.; -mdszig bijv. uw., Z. punktlich,
Pumpenwerk.
PUngeln, (pungelte, gepungelt) o, -nadel v. (Gray.) etsnaald v.; (Heelk.)
tentijzer o.; -rad, -rddchen o., Z. Punkww. een zwaar pak dragen.
Pungiren, (pungirte,pungirt)bedr. tirrad; -schale v.gestippelde venussahel[
v.; -stein m., Z. Kórnerstein; -strich m,
ww. punteeren, puntjes zetten.
pisah, bijv. nw. Punisch; -er commapunt o.; -tag m. bepaalde dag m.
Krieg, Punische oorlog m.; -e Treue, Pa- -(hier, -thierchen o. oneindig klein diertje, infusiediertje o.
nische trouw, kwade trouw v.
Punkt, (.(e)s,mv.-e) m.punt o. en Punkto, bijw . met betrekking tot,
v., stip v.; es ist - zwdl f, het is precies 12 wat betreft, in zake van.
uur; au! den - eintreffen, juist op den tijd, Pnktum ! tussch. genoeg!, houd
juist van pas komen; 2. (Spraakk.) punt, op!; and damit -!, en daarmede uit; 2
stip v.; Buchstabe mil zwei -en,letter met (-s, mv. Punklen) o. punt o. en v.
twee puntjes; (Muz.) stip v.; (Nat. bist.) Punktur, (-en) v. (Drukk.) Aankokerworm m.; 3. (Red.) hoofd punt, ar- tuur, stift v. aan het timpaan; 2. teeketikel o., passage v.; 4. (Hand.) punt, ar ning v. met stippen; (Zeew.) reef v. ic
voor punt; was-tikelo.;vnzu,p het zeil; -loch o. puntuurgat o.; -scherf
diesen - betrifft, wat dit punt aangaat; v. puntuurschaar v.; -schraube v. punvorldu/ige -e, voorloopige artikelen, pre- tuurschroef v.
liminairen; - der Ehre, punt o. van eer; P^.nkt -wéise, bijw. puntsgewijs,
im - der Liebe, op het stuk, in zake van; punt voor punt; -wurm m., Z. - (hier.
5. au/ dem -e sein etw. zu thun, op het Punseh, (-es, mv. -e) m. punch,
pons v.
punt zijn of staan. 0
Punktaehat, (-(e)s, mv. -e) m. Punsch-becher, -chers, mv.
-cher) m. punchglas o.; -bohle v. punchgestippelde kwartsagaat m. en o.
PunktatiQn, (-en) v. plaatsing v. kom, ponskom v.
der scheiteekens, punctuatie v.; 2. vast- Pu,nschen, (punschie, gepunschl)
stelling, bepaling, overeenkomst v.; 3. o. ww., in. h. punch of polis drinken.
(

P^.nsch - essen$, (-en) v.,-exgtlnktehen, PUnktlein, (ver - tract, (-(e)s, mv. -e), -genst,( -(e)s,

Spraakk.) leesteekens o. mv.
(S

mv. -er) o. punc;hextract o.; -eule v., Z.
kl.)o. puntje, stipje o.
Unkteisen, (-eisens, mv. -eisen) Nachteule; -gesellschalt v. gezelschap o.
o. punteerijzer o.; (Heelk.) tentijzer o.. punchdrinkers; -glas o. punch- of ponsglas o.; -huurpen m., Z. -nap!; -lied o.
sonde v.
Pnkten, (punktete,gepunktet) bedr. punchlied, lied o. op de punch of pons;
- toffel m. ponslepel m.; -nap( m. punchww., Z. punktiren.
Penkt - fern, (-(e)s, mv. -e) m. kom v.; -pulver o. punchpoeiero.;-schale
puntenren v.; - f rmig bijv. nw. puntvor- v., Z. -napi; -sieb o. citroenzeef v.;-stumig, stipvormig.

Punktiiren, (punktirte, punk(in)

be v. kamer v. om punch te maken of te

drinken; -terrine v., Z. -bohle; -lisch m.
bedr.ww.met punten teekenen,punteeren, punchtafel v.; -wirih, —in, hij of zij die
stippelen; 2. einen Kuprerslich -,stippe- punch verkoopt; -simmer o., Z. -stube.

staand kind o.; it. kweekeling, pupil m•

Pupille, (-n) v. oogappel m.
Pupillen - gelder, o. mv. gelden

o. mv. van onder voogdij staande kinderen; -haul v. oogappelvlies o.

Pupin, (-(e)s, mv. -e) m. zeeëend,

meeuw v.

PUppchen, (verkl.) o. popje o., Z.

Puppe; 2. (gemeeuz.)mein -,mijn liefje o.

Puppe, (-n) v. gebakerd kind o.;
it. pop, speelpop v.; 2. Z. Puppchen (2);
3. (Nat. kist.) (van wormen), pop v.,
drijvertje o.; (Vissch.) taschkrab v.
PUppen, (puppie, gepuppt) o. ww.,
m. h. met eerre pop of poppen spelen; 2.
(Nat. bist.) eene pop worden; 11. bedr.
ww. bakeren, inwikkelen; (Vissch.) met
taschkrabben visschen.
Poppen-balg, - balg( e)s, mv.
-bhlge) m. poppelijf o.; -bude v.,Z. -kram;
-gebarend bijv.nw.poppen voortbrengend;
-gesticht o. poppegezicht o.; -gespinnst o.
tonnetje o.; -holle v. poppenhulsel o.;
-kirsche v. jodenkers v.; -kopf m. poppekop m.; -kram m. poppenwinkel, poppenkraam m.; 2. poppen v. mv., kinderspeelgoed o.; -kramer of -macher, —in,
Poppenmaker m., poppenmaakster v.;
-mdszig bijv. uw. (i. k. bet.) popachtig,
als eene pop, opges,nukt; -ráuber m.
bonte kever m., die de poppen der kapellen opvreet; -spiel o. poppenspel o.;
2. marionettenspel o.; (fig.) goochelarij
v.;-spieler m. hij die een marionettenspel
houdt; -stand m. toestand of staat m.van
pop; -verwandlung v. verandering v. in
pop; -werk, -zeug o., Z. -krap: (2).
PUppern, (pupperte, gepuppert) o.
ww., in. h. (Scherts.) poperen, Grillen,
beven, slaan; das Herz pupperle ihm von
Freuden, klopte 4'.
Pur, bijv. en b. zuiver, echt, louter,
onvervalscht; die -e Wahrheit, zuiver.
Ptrdel, (-s, mv. Pürdel) m. (Sm.)
voorslaghamer, moker m.
Purggknz, (-en) v. (Gen.) buikzuiverend middel o., purgatie v.
PurgatQriurn, ( - s, mv. Purgatorien) o. (Kath.) vagevuur o.; (Ger.) zuiveringseed m.
Purgir -beers, ( - n) v., Z. kirsche; -darn m.(Pl.)purgeerkruisdoorn m.
Purgiren, (purgirte, puryirt) bedr.
ww. jem. -, zuiveren, doen purgeeren; 2.
o. "W., m. h. purgeeren, een purgeermiddel innemen; it. (Volkst.) ontlasten,
afgaan.
(

-

len, stippen, met puntjes graveeren; ein Ptjnseln, (punselte, gepz nselt) o.
Blatt in punktirler Art, gestippeld blad; w•w., m. h. knutselen.
die Haut -, tatoueeren; 3. (Sterrenk.) Plint, (-(e)s, mv. -e) m. (van een
door de punteerkunst onderzoeken; (Gen.) bolwerk), punt o., Z. Spitte.
Purgir-essig, (-(e)s, mv. -e) m.
punteeren; (Muz.) sine Note -, eene stip' PuntQllo, (-s, mv. -s) o. stut m. purgeerazijn m.; - jieber o. purgeerkoorts
voor een beeld, heeldhouwwerk o.
zetten bij.
v.; -flachs in. wild purgeervlas o.; -holt
Punktirer, ( -si mv. Punklirer) m. Ptnze(1) , (-n) v. drijfbeiteltje, o. purgeerhout o. van de Molukken;
punteerwaarzegger m.
drijfijzertje o.
-kasse v. purgeercassia v.; -kirsche V.
Punktir -$gur, (-en) V. punteer - Pnzen, (punzte,gepunzt)bedr.wvw. Avignonsche bes v.,ververskruisdooru m.;
waarzeggersliguur v.; -kunst v. punteer- drijven, met liet drijfbeiteltje bewerken. -kdrner o.mv.purgeerkorrels v.mv.;-kraut
kunst, stiprekenkuude, stipwaarzeggerij Punzenier, (-s, mv. -e) m. snij o. purgeerkruid, scauumoniam o.; -lein
-der, o., Z. -/laths; -millet o. buikzuiverend
v.; -kiïnstler, -wahrsuyer m., Z. Punktibeeldhouwer m.
ren; -nadel v, etsnaald v., tentijzer o.; Punzeniren of punzeliren, middel, purgeermiddel o., Z. Purgana;
(punaenirie, punzenirt of punzelirie, pun- -morselle v. buikzuiverend artsenijkoekje
-rad o. punteerradje, slipradje o.
Punktirung, v., Z. punkliren; zelirt) bedr. ww., Z. punten; punsenirte o.; -nuss v. purgeernoot v.; -p/laume v.
(Spraakk.) punctuatie, plaatsing v. der Arbeit,suijwerk, beeldhouwwerk o.
myrobolanpruim v.; -pille v. purgeerpil
leesteekens: (Gray.)punteering v.; Wahr- Pupjll, (-en, mv. -en) m. minder- v.; -pulver o. purgeerpoeier v.; -(rank m.
sagerei durch die -,Z.Punkt irkunst; (Gen.) , jarige, onmondige m. en v., onder voogdij purgeerdrank m.; -sat; o. pargeerzout

Put.Pul.

Pur.
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o.; -winde v., Z. -kraut; -wursel v. pur- lip v.; -mantel m. purperen mantel m.; Poter- braten, (-tens, mv. -ten)
it. kardinaalsmantel m.; -maulwurf m. en. gebraden kalkoen m.; -hahn m. kal geerwortel m.
Purhaber, (.․) m., z. m. wind- purperkleurige Amerikaansche mol m.; koensche haan m.; gunge m. kalkoenen-mistel v. purpermistel m.; -motte v. jongen m.;-mddcheno.kalkoenenmeisje o.
haver, wilde haver v.
Purismus, (onb.) m., z. m. taal- purpermot v.; -mund m. rozeroode mond Putern, (pulerte, geputert) o. ww.,
m. h. kromtongen, brabbelen.
zuivering, taalkieschheid, taalvitterij v., m.; -rusthel v., Z. -schnecke.
Purpurn, bijv.nw.purperrood,pur Piterzucht, v., z, m. kweeken o.
purisme e.
van kalkoenea, mesten o. van kalkoenen.
Purist, (-en,mv. -en) m. taalzuiver- perkleurig.
Purpur -natter, (.n) v. purper- Putt! putt! tussch, pi, pil
aar, taalzifter, woordenzifter, purist m.
Purjstensucht, v., z. m., Z. Pu- adder v.; -p/irsche v. rozeroode perzik Pttehen,. PUtte1, (.s, mv.Putv.; -reiher m. purperreiger m.; -rock m., tel) of Putthahnehen, (verkl.) o,
rismus.
Puristerei, v., z. m. overdreven Z. -kleid; -roth bijv. nw. purperrood; —e (gemeenz.) klein kuikentje o.
uttiug,(-en)v.(Zeew.) putting v.,
Lippen, rozeroode lippen v. mv.; -róthe
zucht v. tot zuiverheid in de taal.
Purjstiseh, bijv. nw. taalziftend, v. purperrood o.; -sart m. purperkleurig ketting m.; -bolzen m. puttingbout m.;
sap o.; 2. purpersap o.; -saner bijv. uw. -tau o. puttingtouw o.
taalzuiverend, als een taalzuiveraar.
Purit&ner, (-s, mv. Puritaner) m. purperzuur; -saum in. purperen zoom Putz (-es) m., z. m. opschik, tooi
(Gesch. van E.) puritein, strenge pres- m.; -sáure v. purperzuur o.; -schie/'er m. m., toilet, sierlijk kleed o.; sie war im
purperkleurige schiefer o.;- schild o.(Nat. -, zij was prachtig gekleed; 2. toiletar bijteriaan m.
Puritaniseh, bijv.nw.pur:teinsch, bist.) purperkleurige bastaardboktor v.; tikel, modeartikel o., versiersel o.
-schnecke v.purperslak v.;2. purperschelp Putz beeken, (-kens, mv. -ken)
streng presbijteriaansch.
Purpeln, v. mv. (Gen.) mazelen v. v.; -schwalbe V. purperzwaluw v.; -son- m. waschkom v., scheerbekken o.;-blame
ne, -strahl m. purperkleurige kammossel V. kunstbloem v.; -dame v. hofdame v.;
mv., roodvonk o.
Prper, (. ․) m., z.m.,Z.Purpur &. v.; -strei[ m. purperstrook v., purper- it. opgeschikte dame of v.;
Purpern, bijv. en b., Z.purpurfar- gordel m.; -teppich m. purperkleurig ta- -docke v., -dóckchen o. altijd opgeschikt
pijt o.; -violel[arbe v. vioolkleur v.; -vo- meisje, modepopje o.
ben; 2. van pnrper, purperen.
PUrpern, (purperte,gepurpert)bedr. gel m., Z. -klette 2.purpervogel m.; Pm tze, (-n) v. snuiter,kaarsensnuiter ., 2. kaarseasnuitsel o.
WW. purperen, purperkleurig schilderen. -weiderich m. bloedkruid o.
o
(urrte ^ 9iáurri) bedr.ww . P tzeisen
P rren
^
s (-eisen$, mv. -eisen) o.
PUrpur, ( .s, mv. Purpur)
,P
^
p ) m. pur
P
per o., purperverf, purperkleur v.; 2. in der 1Vase -, peuteren, wroeten; 2. (Mets.) smalle metselaarstroffel m.; 2.
purper, vorstelijk gewaad o.; (fig.) - der krielen, kroelen, wemelen; (fig.) aanzet- Z. -messen.
Wangen, hoogrood o.; 3. kardinaalswaar- ten, aanporren; II. o. ww. brommen, PUtze1, (-s, mv. Putzel) m. (Bak.)
grommen, knorren;(Zeew.) op de wacht balletje deeg o.; 2. Z. Purse!.
digheid V.
iitzeln, (putzelle, oeputzelt)o.ww.
r ur—ammer (-n) v. Mexi- roepen.
m. purper
PUrriseh, bijv .nw.kijfachtig,twist- zich dikwijls en gaarne opschikken, van
Pp vlasvink m.; -apfel
caansche
opschik houden.
ziek.
appel m.
Purport, (-en, mv. -en) m. par Pura, Ptirsch, (.en)v.wildbaan v . PUtzen, (-s, mv. Putsen)m.(Giet.)
Plirsehen, (purschte, gepurscht) gestolde gietmassa v., ertsklomp m.
perdrager, kardinaal m .
Potzen, (putste, geputzi)bedr. ww.
Pirpur—blume, (.n) v. purper- Z. burschen
Stiefel -, poetsen, schoonmaken;ein Zimbloem v.; 2. meelbloem v.; - brassen m . Ptjrzel, &, Z. Burgel.
rozeroode brasem m.; -bronze v. krap Prze1n, (purzelte, gepursell) o. mer -, schoonmaken, doen; Absátze -,
purper, gemalen brons o.; -dohle v. pur- ww., m. h. buitelen, tuimelen; die Treppe gladwrijven; Geschirr -, schuren; sich die
-

,

-

-

-

-

.

-

perkleurige kerkkraai v.; drossel v. pur herenter , van de trap duikelen, rollen. Zdhne, schoonmaken, poetsen; sich den
-

-

-

perlïjster v.; -fader m. purperkleurige P jlrzeln, (purzelte, gepurzelt)bedr. Bart -, scheren; die 1Vase -, snuiten;
draad m.; - jarbe v. purperkleur v., pur- ww. (gemeenz.) in kleine stukjes snij- Lidume -, snoeien; (6g., gemeenz.) ;em.
-, jemn. den Buben -, een pak slaag geper o.; -l'arben, - farbig bijv. nw. purper- den.
kleurig, purperen; -/jeber o. scharlaken Purzeltaube, (.n) v.duikelaar m. ven; 2. opschikken, opsieren, tooien; 11.
koorts, blutskoorts, purperkoorts v.; -jank Ptlsehel, (-s, mv. Püschel) o., Z. wed. ww. sich -, zich opschikken, zich
m. purpervink m.; -fisch m. purpervisch Bischel. netjes aankleeden, zijn toilet maken; 2.
m.; - gewand o., Z. -kleid; -glans m.pur- Pussarbaum, (-baum(e)s, mv. (van vogels), zich de losse veertjes uit
m.; - halfend bijv. uw. purper -báume) m.capucboom,zijdewolboom m. halen.
-perglans
bevattend; -hols o. purperhout o.; -horn Pussjren, (pussirte, pussirl) bedr . PUtzer, (-s, mv. Pulser) m. poet.
ser, schoonmaker, reiniger m.,Z,Pulzen,
o., Z. -schnecke;-huhn o. purperhoen o.; ww., Z. bossiren.
-hut m. kardinaalshoed m.
Pasten, (puslele, gepustet) o. ww., 2. Z. Spurbiene; 3. (fig.) berisping, be-

PUrpurieht, bijv. nw. als purper, m. h. (Volkst.) blazen, poesten, snuiven; straffing v., geduchte uitbrander m.
Put$ federn, v. mv. vederen v.
it. hoesten.
purperrood.
Purpurjt, (den, mv. -en) M. ver Ptjster, (-s, mv.Puster)m.(Volkst.) mv. tot opschik; -gemach o. toiletkamer
blazer, poester m.; 2. fluitje o.; 3. kruit- v.; 2. staatsiekamer v.; -geschil fl o. mosteende purperslak v., purpariet m.
dezaak v.; -gewand o. staatsiekleed o.;
Pijrpur kleid, (-(e)s, mv. -er)o. zak m.; -rohr o., Z. Blaserohr.
purperen kleed, purperkleurig kleed,pur PUstern, (pusterie, gepustert) o. - handel m. modehandel m.; -hdndlerin
v. modemaakster v.; -handlung v.,-laden
per o.; -klepper m. purperkleurige boom- ww. fluisteren.
of veldmuis v.; -kleite v. purperkleurig Ptstern, (pi slerle, gepustert)bedr. m. modewinkel m.; -hola o. likhout o.
Ptjtzig, ( -er, -st) bijv. uw. grap boomkruipertje o.; -kopt m. papegaai m.; ww. aanhoudend blazen.
it. grijze kraai v. met purperkleurigen Put ! tussch., Z. Puil; -hahn m., Z. pig, aardig, jolig, snaaksch.
kop; -kópfchen o. boomkruipertje o. met Puterhahn; -henne v., -huhn o., Z. Pute. Putz-igel, (-igels, mv. -igel) m:
purperkleurigen kop;2. eend v. met par- Pte, (-n) v. kalkoen m.; 2. Z. dreumes, misvormde dwerg, ineenge—

-

—

-

perkleurigen kop; - koralline V. purper- Schlammbeiszer; -nbralen m., Z. Puler- drongen mensch m.; -jangler v. kamer- v.; 2. (Scherts.) modepopje o.;
kleurig blaaskoraal o.; -krdhe v.,Z.-dohie; breien.juffer

-krdmer m. purperverkooper m.;-lack m. PUte, (-n) v. zoutbak m., waar het -kasten m., kleederkast, latafel, chiffonniere v.; -kásichen o. toiletdoos v.; -kopt
water in afloopt.
(Scheik.) Z. -bronre.
Purpurling, (-(e)s, mv. -e) m. Puteniunker, ( -kers, mv. -her) m., Z. Haubenkopf; -kram m. vrouwen
tooi, vrouwenopschik m.; -kreide v. po=-purevlindm.
m. landjonker m.
Pyrpur Lippe, (-n) v. rozeroode PUter, (-s, mv. Puler)m.kalkoen m. lijstkrijt o.; -laden m., Z. -handlung;
-
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-liebend bijv. uw. van opschik houdende; Pyramidglisch, bijv. nw., Z. Pyrotechnik, v., z. m . vuurkunst,
vuurwerk(ers)kunst v.
-macherei v., Z. -handel; -macherin v. pyramiden fórmig.
modemaakster, modiste v.; -niaurer m. Pyramidalisirt, bijv. nw. in Pyrotechnisch, bijv. en b. de
vuur( werk) kunst betreffende.
gekristalliseerd.
pleisteraar m.; -meistel m. blikslagersbeitel m.; - messen o. scheermes o.; -nary Pyramidalspath, ( - (e)s) m., PyrQtisch, bijv. en b. brandend,
m. modegek m.; -nárrin v., Z. -docke; z. m. verkoolzuurd, piramidaalvormig bijtend, invretend.
Pyrrhisch, bijv. en b. -er Tana,
-ndrrchen o. modegekje, modepopje o.; spaath o.
-pulver o. polijstpoeier o.; -sache v. Pyramide, (-n) v. spitszuil, pira- krijgsdans m. in volle wapenrusting.
voorwerp o. tot opschik, modewaar, toi mide v.; 2. Z. Kegelschnecke; (Krijgsw.) Pyrrhonigner, (-s, mv. Pyrrhonianer) ni., -in, (-nen) v. twijfelaar m.,
-schachiel v. toiletdoos-letariko.; rot o. geweren, gewerenpiraniide v.
v.; -scheere v. snuiter m.; -schuhe m.mv. Pyramiden - fl rmig, bijv. en b. twijfelaarster v.,twijfelzuchtige m. en v.
modeschoenen m. mv.; -stein m. puim- piramidevorrnig,spitsvormig, piramidaal; Pyrhonismus, (onb.) m. twijfelsteen, drijfsteen m.; -stock m. poetsstok —e Glockenblume of -glocke v. pirami- zucht v., stelsel o., leer v. om niets te
m.; -stubs v. (verkl. -stubchen o.), Z. devormig klokje, boschklokje o.; -gunsel l bevestigen.
PythagorlLer, (-rders, mv. -tact)
-gemach; (Krijgsw.)poetskamer v.;-lucht m., Z. Berggunsel; - peppel m. piramide
populier m.; -schnecke v., Z.-vormige ni., -in, (-nen) m. wijsgeer m. van de
V. zucht v. tot opschik, pronkzucht v.;
school van Pythagoras, aanhanger m.,
-sftchtig bijv. nw. pronkziek; -tisch m. Xegelschnecke.
toilettafel, kaptafel v.; -tischchen o. toi- Pyramidoide, ( - n) v. (Meetk.) aanhangster v. van de leer van P.
Pythagorgiseh, bijv . uw. volgens
lettafeltje o.; -tischtuch o. handdoek, piramidoide v.
teiletdoek m.; -toch o. waschdoek,hand- Pyria, ( -ta) v. droog zweetbad, de leer van Pythagoras; das -e Tá/'elchen,
tafel v. van vermenigvuldiging.
doek m.; -waare v. modewaar v., toilet- zandbad o.
artikel o.; -werk o. sieraad, versiersel o.; Pyrit, (-en, ivv. -en) m. (Delfst.) Pythagorismus, m., z. m. leer
-zange v. zijdeweverstangetje o.; -teug vuursteen m., zwavelkies o., pyriet m. V. van Pythagoras.
o. toiletartikelen o. mv., alles wat dient PyrQle, (-n) v. (Pl.)wintergroen o. Pythia, v. (o. Gesch.)Pythia,priesom te wasschen, te poetsen, poetsgoed PyrQlt, (-(e)s, mv. -e) m. goud- teres V. van Apollo te Delphi.
Pythigde, (-n) v. tijdruimte v.
merel V.
o.; -timmer o., Z. -gemach.
Puzzol&narde, v. vulkanische Pyrometer, (-s, mv. Pyrometer) tusschen twee achtereenvolgende vieringen der pythische spelen, pythiade v.
m. vuurmeter m.
tufsteen m. en o., puzzolana V.
Pygm^re, (-n, mc. -n) m.dwerg m., Pyroph&n, bijv. nw. door insmel- Pythisch, bijv . en b. (o. Gesch.)
pythisch; -e Spiele, pythische spelen, Z.
Pygmilisch, bijv . nw. dwergach- ting van glas doorzichtig.
PyrophQr, (-en, mv. -en)m. zelf- Pythiade.

tig, nietig, klein.

Pythonissa, v., Z. Pythia, (fig.)
PhyrophQriseh, bijv. nw. zelf- . waarzegster, kaartlegster v.

Pyli^en, v. mv. (o. Gesch.) ceres- ontbrander, pyrophoor m.

feesten o. mv.

1

Py'ramidalerz, (-es, mv. -e) o. ontbrandend.
gewoon gezwaveld looderts o.

Pyxis, v.hostiekastje,hostiedoosje o.

Q.
Q, (Q of Q's, mv. Q of Q's) o. (17e tig, bijv. nw. (Scherts.) Z. wankelletter en 13e medeklinker) q v.
mulhig.
Qua, bijw. als zoodanig, in hoedanig- Quaekeln, (quackelte, gequackelt)
heid van.
o. ww., Z. wackeln; 2. Z. wankelmuthig
(sein); 1I. o. zelfst., Z. wvackeln o. zelfst.;
Quabbe, (-n) v., Z. Quappe.
Quabbelig, bijv. uw. (gemeenz.) (fig.) Z. Wankelmuth.
dik en vet, poezelig, vleezig, mollig
Quckenkraut, (-kraut(e)s,mv.
Quabben, (quabble, gequabbt) o. -kráuler) o. (Pl.) groote winde of wranWW., m. h. schudden, trillen,beven, wag- ge v.
gelen; vor Feit -, schudden van het Queekente, (-n) v., Z. Quakente.
.

vet.

Qutheksalber, (-s, mv. Quacksal-

arduingroef v.; -stein m., -stuck o., Z.
Quader.

Quadragesima, (onb.) v. 40e

dag voor Paschen, eerste Zondag m. van
de Vasten.
Quadragesim^►1 , bijv. nw. tot de
Vasten behoorend, veertigdaagsch.
Quadrant, (-en, mv. -en) m. Sterreuk.) quadrant o., graadboog, vierling
m.; (Juw.) schroefstok m.
Quadrantchen, (verkl.) o. (Delfst.) als franje uitgetande kammossel v.
Quadr&t, (-(e)s, mv. -e) o. quadraat, vierkant o.; (Rek.) Z. -nahl; (Drukk.) quadraat, vierkant o.; (Muz.) herstel-

Quack, (-(e)s, mv. -e) o. nestkui- ber) m., -in, (-nen) v. kwakzalver m.,
kentje o.;2.inktvlek of vlak v.; (gemeenz.) kwakzalfster v.
beetje, weinig o .
Quacksalberei, (-en) v. kwak Qu^ekelchen,o .(gemeenz.)speel- zalverij v.; `2. kwakzalvers-geneesmidgoed o.
del o.
lingsteeken, becarre o.
Quaokelei, v., z. m. been en weer Quaeksalbern, (quacksalberie, Quadrdtchen, (verkl.)o. (Drukk.)
waggelen, weifelen, veranderen o., onbe- gequacksalbert) o. ww., m. h. kwakzal- vierkant o. van twee cijfers breed, vierstendigheid V. ven, als kwakzalver handelen.
kant speciestaafje o. tot vulling van de
Quek(e)ler, (-s, mv. Quack(e)- Quader, (-s,mv. Quader) m.(Mets.) ruimte bij het zetten.
Ier) m., Z. Schwdtzer. vierkante vloersteen, tegel m., gebouwen Quadr4lt-eisen, (-eisens, mv.

Qu$ckelhaf t, qu&ckelhaf- steen m., arduin o.; -bruch m. steengroef, -eisen) o. vierkante ijzeren staaf v.; -eila

Qua.

Qua.

Qua.
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V. vierkante el v. of meter m.; - fórmig Quaken, (qudkte, gequdki) o. ww., daad met verzwarende omstandigheden;
bijv. nw. quadraatvormig, vierkant; - fusz m. h. kwekken, schreeuwen; (van vos zu etw. -, in staat stellen, volmacht geven.
keffen, schreeuwen, blaffen; (van-sen&),
m. vierkante voet m.
Quali t, (-en) v.hoedanigheid,geQuadrgtiseh, bijv. nw. tot het hoenders), schreeuwen, kakelen.
steldheid,qualiteit v.,titel, rang,stend m.
quadraat of vierkant behoorende.
Q ukenfrosch, (-frosches, mv. Qu blkorn, (-(e)s) o., z.m. spelt v.
Quadrgt–linie, ( - n) v. (Meetk.) - (rósche) m. graskikvorsch, roodbruine Quail, ( - (e)s, mv. - e) m. druk m.,
quadraatlijn, kromme lijn v., waardoor kikvorsch m.
drukking v.;(van het water), overvloeien,
men vroeger de quadratuur van den cir- Quakente, (-n) V. kwakereend v. -wellen o.
I

,

kel voorstelde; -mast o. vierkante maat,
vlaktemaat v.; -meile v. vierkante mijl
V. of kilometer m., myriare v.
Quadratorist, (-en, mv. -en) m.
muurschilder m.
Quadr&t –rechnung, (-en) v.
quadraatrekeni ng, tweede-machtsverhefOng v.; -rulhe V. vierkante roede, are v.;
-schein m. (Sterrenk.)stand m. van twee
planeten, die 90 0 . van elk. verwijderd
zijn; -schldge m. mv. (Vuurw.) springbus v. in den vorm van een vierkant;
Mschuh m., Z. -fuss.

Quaker, (-s, mv. Quaker) m. kwa-

Qug11e, ( n) v. (Nat. bist.) zeene-

kend dier o.; 2. honi(n)graat v. (eene tel, zeekwal v.; -nboot o. violetschelp v.
schelp).
Qualm, (-(e)s; mv. -e) m. damp,
Qu$.ker, (-s, mv, Quáker) m. kef- walm, rook m.; 2. stikkende warmte,
fer, schreeuwer m.; (Nat. bist.) bergvink hitte v.; (gemeenz.) verdooving, bewusm. van de Ardennen.
teloosheid, zwakheid v.; -bad o. dampQuaker, ( - s mv. Quaker) m., –in, bad, zweetblad o.; -dampf m.damp,walm,
(-ven) V. kwaker m., kwakerin v.
rook m.
Qukerei, (-en) v. gekwaak,kwek- Qu&1men, (qualmie, gequalmt) o.
ken o., Z. Quakers; 2. geloof o. der kwa- ww., m. h. walmen, rooken, dampen, wakers.
semen.

Quakerente, (-n) v., Z. Quakente. Quelmicht, qu$1mig, bijv.nw.
Quaker–gemein(d)e, ( - n) v. dampig, vol walm, vol rook.

Quadratur, (-en) v. (Meetk.) qua- kwakergemeente v.; -gesellscha f t v. ge- Que1ort, (-(e)s, mv. -e of Quálórdratuur, herleiding v. eener kromlijnige zelschap o., vereeniging v. van kwakers; ter) m. plaats V. der pijniging, kwelling &.
figuur tot een quadraat van denzeifden -glaube m., Z. Quc kerei (2).
Quakerisch, bijv. nw. kwaker- Qualster, (-s, mv. Qualster) m.
inhoud.

Quadr%t - verh ltniss, ( - e) v.
vierkantsverhouding v.; -Wurzel v. vierkantswortel, quadraatwortel, tweede
m.; -zahl v. quadraatgetal,-machtsworel
vierkant o., tweede macht v.; -zoll m.
vierkante duim m.
Quadriga, Quadrige, ( - n) v.
(Rijk.) vierspan o.
Quadrille, (-n) V. (Dansk.) qua-

drille v., groep v. van /4 dansers en 4 danseressen; 2. o. (Sp.) quadrille o.; sine
Partie - spielen, eene partij quadrille spe
-len,quadri.
QuadrillQn, ( - en) v. millioen o.
van den vierden rang, quadrillioen o.
Quadrimijnen, m. mv. vierhan dige dieren o. mv., apen m. mv.

Quadriren, (qua iririe, quadrirt)

bedr. ww. quadreeren. Z. abvieren.
Quadrupeden, m. mv. viervoetige (zoog)dieren o. mv.

Quadrupel, ( - s, mv. Quadrupel)

m. viervoud o.

Quadruplik, ( - en) v. (Ger.) te-

genantwoord o. van beklaagden op de
tripliek.

Quadrupleren, (quadrzupiirie,
quadruplirt) bedr. ww.viervoudig nemen,
verviervoudigen.

Quadsch, bijv. nw. dronken, bezopen; it. verward, ongerijmd.
Qu%dtler, (-s, mv. Quadtler) m.
wijnstok m. met zure, gele, weeke druiven.

achtig, op de kwakers betrekking heb- (Volkst.) kwalster m., fluim v.; 2. (Nat.
bende.
bist.) prachtkever m., stinkwesp v.; 3.
Quak–kröte, (-n) v. groote Sa - tuinluis v.
rinaamsche pad v.; -reiher m. nachtrei- Qu&1sterbaum, ( - baum(e)s, mv.
ger m., nachtraaf v.
-bdume) m. wilde sorbeboom m.; 2. loQuaksen, (quakste, gequakst) o. tusboom m.; -beere v. sorbebes v.
Ww., m. h. aanhoudend en luid kwaken, Qu&1sterig, bijv. en b. (gemeenz.)
kermen, stenen.
slijmig, slijmerig, kwalsterig.
Qual, (-en) v, smart, pijn, marte- Qu&.stern, (qualsterte,gequalstert)
ling, kwelling, pijniging, foltering v.; o. ww., m. h. kwalsteren, slijm uitwerjemn. - anthun, iem. kwellen, folteren, pen.
martelen.
Qu 1–teufe1, (-fels, mv. -(el) m.,
Qua1en, (qudlte, gequdll) bedr. ww. Z. -geist.
rem. -, kwellen, pijnigen, plagen, folte- Quiindel, (-s, mv. Quandel) m.
ren, martelen; (gemeenz.) onderdruk ruimte v. midden in den kolenbranders verdrukken; sein Gewissen quail ihn,-ken, houtstapel; 2. Z. -plak!.
pijnigt hem; hem. mat Bitten - , lastig) Quandel-baum, -beerbaum,
vallen, bestormen; j em. um etiv. -, drin-' (-baum(e)s, mv. -bdume) m. lotusboom
;eud verzoeken; 2. wed. ww. sich mit m. met ronde bladeren; -beere v. alpen
Voruwur fen -, zich kwellen; sich lcber etw.
-kohle v. in het midden van-mispelv.;
-, bedroeven, bezorgd maken; sick mil den houtstapel liggende kool v.; - plak!
Btw. -, zich het hoofd breken.
m., -ruche, -stange v. paal m. in het midQuillen-rad , (-rad(e)s,mv.- rader) den van den houtstapel; -stecken m. (Ko
). (Ger.) rad o.; -volt bijv. nw. vol kwel
waardoor men het-lenbr.)ovm,gat
—e Sorge, nijpend; ein-^inge,smartvol; vuur midden in den houtstapel brengt.
—er Tod, smartvol, smartelijk, pijnlijk.
Qu&ndo, (-s, mv. -s) wanneer,
Qu 1er, (-s, mv. Qudler) m., –in, tijdstip o. waarop iets geschiedt.
:-nen) v. plager, pijniger, folteraar, on- Quant, (-(e)s, mv. -e) m. kwant,
)phoudelijke vrager m., plaagster, pijnig - )ooze vent, schalk, snaak m.; 2. boze
;ter, onophoudelijke vraagster v., lastig streek m.
)ersoon m. en o.
Quantitat, (-en) v. hoeveelheid,
Qualerej, (-en) v. plagerij, kwel - boegrootheid,quaatiteit, menigte v., aaning, foltering, beslommering v., aanhou tal o., som v.; 2. (Spraakk.) lengte,quanlend lastig vallen o.; 2. onderdrukking, titek v. der lettergrepen.
warteling v.
Qu^ntler, (-s, mv. Quaniler) m.
Qu^lgeist, (- (e) s, mv. -er) m. hij, die allerlei streken heeft, bedrieger,
i welgeest, plaaggeest, kwelduivel m.; smokkelaar ui.
;Fabell.) kwelduivel m.; -, Qualgóttin v. Qu,ntsweise, bijw. loos, voorden
^urie v.
vorm, voor de grap, kwansuis.
Quali$eatiQn, (-en) v. geschikt - Quantum, (-s, mv. Quanta) o.

Quai, (-en, mv. -en) kaai, ka of
kade v.
Quak, tussch. kwak !; -schreien,( van
kikvorscheu), kwaken.
Qu^ke1chen, (-chens, mv. -then)
o. nestkuiken o.; (fig.) schreiend kind
beid, benoeming, hoedanigheid, qualifi0., schreeuwer m.
Qu^keln, (quakelie, gequakelt) o. 3atie v., rang, stand in.
Qualificiren, (quali ficirte, qualiww., Z. quaken, quicken.
Q,uikken, (quakte, gequakt) o. ww. t;cirt) bedr. ww. geschikt,bekwaam ma(van kikvorschen), kwaken, kwakken; ken, benoemen, betitelen, in staat stel
quali ficirie Person, persoon van aan--len;
(van eenden), kwaken; (Volkst.) schreeuzien of rang; quali ficirtes Verbrechen,miswen, krijten.

bedrag, aandeel o., portie v.; it. gelag o.
Qu^nzel, (-s,mv.Quanzet)ni. (Bergw.) hengsel o. eener ton.
QuCppe, (-n) V. (Prov., Nat. bist.)
kwabaal m., aalrups, kwab, wam v.; it.
jonge kikvorsch m.; 2. weeke plaats v.
in een moeras.
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. Quppig, bijv. nw. (Prov.) kwab- (Zeew.) Z. Quarlier; -bialt o. quarto- Querzig, bijv.nw.kwartsig,kwartsbig.

blad o.; -buch o., Z. -band.

houdend, kwartsbevattend.

Quarantine, v., z. m. (Zeew.) Qu&rte, (-n) v. (Hand.) Z. Quart; Quart- kiesel,(- s)m.,z.m.kwarts-

legtijd, proeftijd m., quarantaine v.; - (Schermk.) kwarte v.;-stossen,eene kwart kiezel o., Rijnsche keisteen m. en o.;
hallen, quarantaine houden, blijven lig. stooten of maken; (Sp.) kwart, vierde, -krystall m. kwartsachtig kristal, gegen; -anstalt v.,-hospital o. quarantaine- vierkaart v.; (Dew. d. erts.) quartatie, kristalliseerd kwarts o.; -porphyr m.
huis, lazaret o.
quarteering v.; (Muz.) kwart v., vierde kwartsporfier o.; -sand m. kwartshoudend zand o.; -stein m. grauwakke v.,
Qu^rdel, (-s, mv. Quardel) m. op- toon m. van den grondtoon.
naaisel o.
QuartQtt, (-(e)s, mv. -e) o. (Muz.) zandsteen m.; -steinart v. kwartsachtige
steensoort v.; -wíïrfel m. boraciet m.
Quark, (-(e)s, mv. -e) m. melk- quartet, vierstemmig gezang o.
klonter m., weeks kaas v.; 2. drek m., Qurtformat
. - e) m. (Volkst.)
my
, (-( e) s, mv. - e ) o. Quas, (-es, mv
^
brasserij, zwelgerij v.;-- and Fras z , vrevuil, slik o.; (fig.) kleinigheid v., vod quartoformaat o.
v., bagatel o.
Qujrtidi, (-s, mv. -s) m. vierde ten en zuipen.
Quasi, bijw. als het ware, schijnQu%rk -brod, (-(e)s, mv. -e) o. dag m. in de Fransche decade.
boterham V. van melkklonters; -fass o. Quartier, (-(e) s, mv.-e) o. (Hand.) baar,zich houdend alsof, kwansuis, quasi.
vat o. voor gestremde melk; -fleisch o. Z. Quart; (Schoenm.) hielstuk o.; (Zee- Quassia, (Quassien) v. bitterhout vetvlies o. dat aan de lever of de long w.) scheepswacht v. van 6 uur; (Zad.) boom, kwassieboom m., bitterhout,kwashangt; -(liege v.,Z. Schmeiszfliege;-hdnge zijstuk, dijstuk o. van een zadel; 2. her- siehout o.
berg, huisvesting v.;it.kwartier o., stads- Qui,ssiabitter, (-s) o. z. m.
V. kaasrek o.
Qugrkig, bijv. uw. klonterig, ge- wijk v.; (Krijgsw.) kwartier, verblijf o.; kwassiebitter o.
im - liegen, in kwartier liggen, inge- Quast, (-(e)s, mv. -e) m. kwast,
stremd; 2. vuil, slijkerig.
Qu&rk—k'áse, (-krises, mv. -kdse) kwartierd hebben; (fig., Krijgsw.) genade kwispel m., franje v., strikje o.; (Zeew.)
m. slechte,magere kaas v.; -klost o.meel- v.; urn - bitten, om lijfsbehoud smee- smeerkwast, teerkwast m.;(6g.)grappenknoedels, meelklonters m. mv.; -korb m. ken; kern - geben, geen pardon geven. maker, gek, kwast m.
druipkorf m., druipmand v.; -nadel v. Quartier—amt, (-amt(e)s, mv. Qu ,Btehen, (verkl.) o. kwastje o.
Quaste, (-n) v., Z. Quast.
kaasklonter m.; - ringel m. (Nat. bist.) - ämter) o. kantoor o. van inkwartiering;
kwartelvalk, blauwvoet m.;-sack m.zeef- -bdume m, trapboomen m. mv. Qu' stein, qu%sten, (qudstelte,
doek, druipzak m.; 2. (gemeenz.) mors- Quartierehen, (verkl.) o. kwar- gequastelt en quastete, gequastet) hedr.
pot, morser m.; -schnitte v., Z. -brad; tiertje, vierde deel o. eener maat. ww. met een kwast bestrijken, afvegen;
-spitze V. (gemeenz.) eins -- soil er ha- Quartier—fahne, (-n) v. (Krijgs- (fig.) afrossen.
ben, hij zal er geen spit van hebben; -stein w.) trosvaan v.; -frei bijv. nw. vrij van Qugatenseide, v., z. m. zijde v.
m, perssteen m. voor kaas; -trage v., Z. inkwartiering; (van gezanten), recht o. met franje.
van bescherming; -geber m. kwartier- Qu«Btgras, (-es) o.,z. m. bundel.
-korb.
Qu&rre, (-n) v. schreeuwerig, las- gever, huisvester m.; -geld o. geld o. voor gras, kwastgras o.
de inkwartiering; -lied o., Z. -stied; Qu' tor, (-s, mv. -en) m.(Gesch.)
tig kind o., schreeuwer m.
Qu&rren, (quarrte, gequarrt) o. - meister m. kwartiermeester m.; (Zeew.) schatmeester, quaestor m.
ww., m. h. (gemeenz.) brommen, knor- opziener m. der scheepswacht; -aaht v. Quastur, (-en) v. ambt o., waar (Schoenm.) hielnaad m.; -pantoffel m. digheid v. van schatmeester, quaestor ren , krijschen, schreeuwen.
Qu^rrrer, (-s, mv. Quarrer) m., oostersche pantoffel, muil v.; -schiange v. schap o.
o. ( Zee(Art.) kleine veldslang v.;
u twurm (-wurm(e)s, my
—in, ( -nen) v. schreeuwer, brommer m.,Art.
o.; -smann m. vertrouw wurm r)) m, ( van hett nd
(
r , bromster v. knorre pot
ru n dee),
vee), staart
sctireeuwste
potw.))
trager
m.
worm
m.
de kruier m. uit de wijk; m. en v,
Quart, (-(e)s, mv. -e) o. vierde deel, hij, die soldaten bij zich ingekwartierd Quat@rber, (-s, mv. Quatember)
vierendeel, kwart o.; (Hand.) mengel o.; heeft; -volk o., -wacht v. (Zeew.) wacht, m. kwartaal, trimester o., drie maanden
(Boekh.) quarto o.; ein Ouch in -, Z. zeewacht, scheepswacht v.; -zeichen o. V. mv., vierendeeljaars o.; 2. eerste dag
(Krijgsw.) teeken v. van inkwartiering; van een vierendeeljaars; 3. driemaande-band; (Zeew.) wacht v.
Qu%rta, v., Z. m. vierde klasse v. - zettel m. biljet o. van inkwartiering. lijksche belasting v.; 4. (Kath.) quaterQuartjren, (quartirte, quartirt) temper m.
der Latijnsche school.
Quartg1, (-(e)s, mv. -e) o. (van bedr. ww. huisvesten, huisvesting geven, Quatember—geld, (-(e)s, mv.
- -

-

een jaar), vierendeeljaars, kwartaal, tri- inkwartieren; (Schermk.) eene kwart -er) o., Z. Quatember (3); -gericht o., Z.
mester o.; (fig.) -, -geld o. kwartaal, maken; (Wap.) in vier velden verdeelen. Quartalgericht; -steuer v., Z. Quatemdriemaandelijksch salaris o. Quart—Seite, (-n) v. quartozijde her (3).
Quater, (-s) o., z. m. (Tikt.) twee
Quartet — gericht, (-(e)s, mv.-e) v.; -stoss m. (Schermk.) kwarte v.
o. kwartaaigerecht o.; -rechnung v. drie- Quarz, (-es, mv. -e) m. kwarts o. vieren v. mv.
maandelijksche rekening v.; -schrift v. Qu^rz— schat, (-(e)s, mv. -e) m. QuatQrne, (-n) v. (Drukk.) quadriemaandelijksch tijdschrift o.; -stufe v. kwartsagaat m. en o.; -artig bijv. uw. tern o., 6 vel papier;(in de loterij),winst
(Bergw.) uitgraving v., die tot aanwij. kwartsachtig, kwartsvormig; -druse v. v. van vier nommers.
Quatsch ! tussch. klats!, flap!
zing dient wat in drie maanden uitge- gekristalliseerd kwarts o.
graven wordt; -tag m. dag m., waarop Qugrzel, (-s, mv. Quarzel) o. (Delf- Quatsch, (-es, mv. -e) m. kilnkende slag, klap, stoot m.; einen - thun,
het driemaandelijksch salaris betaald st.) kwartssplinter m.
Qu&rzen, bijv. nw. nw. van kwarts, (bij het vallen), een slag doen; 2. jemn.
wordt.
einen - bieten, een stomp in de lende ge Quartelweise, quartaliter, uit kwarts bestaande.
bijw. per kwartaal, elk vierendeeljaars, Qu%rz —fels, • (-ens, mv. -en) m. ven.
kwartsrots v.; -fluss m. gekleurd kwarts Quatsohe1, (-n) v.(Volkst.)zwaardriemaandelijks.
Qu^rtaner, (-s, mv. Quartaner) o.; -fuhrend, -hallig bijv. nw. kwarts- lijvige vrouw, dikke moeder v.
Qu^tsehelig, ( -er, -st) bijv. en
houdend, vol kwarts; -gang m. (Bergw.)
m. leerling m. der vierde klasse.
Quartijn$eber, (-bers, mv. -ber) kwartsgang m.; -gebirge o. kwarts be- b. week en vet, poezelig, vleezig.
vattend gebergte o.; -granatsteln m. gra- Quatscheln, (quatschelle, gequato. derdendaagsche koorts v.
Quartant (-en,mv.-en)m.(Boekb.) naatvormig kwarts o.;-hornfels m.kwarst- schelt) o. ww., m. h. (van vloeistoffen),
een dof geraas maken; 2. zich bewegen,
hoornsteenrots v.
Z. Quartband.
QuCrt—band, (-band(e)s, mv. Qu^rzicht, bijv. uw., Z. quart- gemakkelijk toegeven.

- linde) m. kwartijn m., boek o. in quarto; artig.

Quatsehen, (quatschte,gequatscht)

Que.

Que.

Que.
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o. ww., m. h. iets kleverigs hanteeren; vet o.; (Bergw.) afloop m., goot v., ri- Quer, bijv. en b. dwars, overdwars,
,chuins(ch), schuins doorsnijdend; +e
die Schuhe - ihm,zijne schoenen zeeveren ool o.
door; fallen, dass es quatscht, vallen dat Quell, (-(e)s, mv. -e) m.,Z. Queue. Linie, dwarslijn, scheeve lijn v.; -es Holz,
het klapt; 2. in den Koth -, Z. palschen. Qu@11– ader, (-n) v. bronader v.,;, dwars-, eind hout o.; -gegenuber, vlak te.
Qu^tsehig, bijv. en b. slijkerig, spreng v.; -binse v. klein biesgras o.; genover; - feldein, dwars door het veld;
-bot Lich m., Z. -stock; -bronnen m. wel- -liber, schuins overheen; kreuz and *,
modderig.
kris en kras; (fig.) dwarsdrijvend, grim*
Qutschlicht, bijv. en b. kleve- put m.; -bulte v., Z. -stock.

rig, vettig, mollig, poezelig; 2. Z. quatschelig.
Qu%tte, (-n) v. (Nat. pist.) kever larve v.
Queek, ( -er, -st) bijv. nw.levendig,
vroolijk, opgeruimd, vlug; (Scheik.) Z.
quick.
Queekbeere, (-n) v. sorbepeer,atlashes v.
QuQeke, (-n) V. snel groeiende
wortel m.; 2. kweekgras, hondsgras o.
Queeken – egge, ( - n) v. eg v. tot
wegneming van het kweekgras; -gras o.,
Z. Quecke (2); -haken m. ploeg m. om
het kweekgras uit te roeien; -salt,-crank
m.hondsgrassap o., uit hondsgras getrokken drank m.; -Wurzel v. kweekgraswortel m.

Quellehen, (verkl.) o. bronnetje
o., kleine bron V.
Qu@11e, (-n) v. bron, wel, fontein
nach eiher - graben, eene wel graven,
een welput boren; (fig.) oorsprong m.,
bron, aanleiding, oorzaak v.; (Ger.) getuigenis, oorkonde v.
QuQllen, (du quills!, er quillt, quoll
gequollen) o. ww. our., m. h. en s. wel
opwellen, zich verheffen, zwellen,-len,
uitzetten; 2. opwellen, opborrelen, opspringen; aus den Augen -, (van tranen),
opwellen; (fig.) uitstralen, schieten, uit
hieraus quill! unser Ungluck,-vloein;
hieruit ontstaat 4r; II. bedr. ww. doen
zwellen, even laten koken.

Quellen–forscher, (-schers,mv.

mig, tegenstribbelend, grillig, Z. . kop/',

-geist.

Quer–abtheilung, -en V.
schuiusche snijding v.; -achse v. (Meetk.)
snijdende as v.; -arm m. (van een kruis),
dwarshout o.; -ast m.dwarstak m.; (Out.
lk.) schuins loopende tak.; -axi v. steek.
bijl v.; it. glazenmakershamer m.; -bal•
ken m. dwarsbalk m., dwarshout, kruis
o.; -band o. legger, dwarsbalk, steekbalk
m.; 2. (Outlk.) dwarsband m.; -bank v,
schuins geplaatste bank, dwarsbank v.;
(Gesch. van E.) bank V. voor de pro•
testantsche bisschoppen; -bauchmuskel m,
(Ontlk.) dwarse buikspier v.; -baum m.
dwarsboom, leggende dorpel m.; -bein o,
dwarsbµen o.;-binde v. (Wap.)schuinsche
staak m.; it. die —n, verkorte dwarsbal•
ken m. mv.; -bliek m. schuinsche blik,zij.
delingsche blik m.; -blutleiler m. (Ontlk.)
sch uinsche bloedleider m.;-breit o.dwers•
plank v.; -bruch m. (Heelk.) dwarse breuk
v.; -bugel m. dwarsbeugel m.; -citronenhols o. verfeik, quercitroen m.; -dach o.
schuinsch dak o.; -damm m. dwarsdam,
dwarsdijk m.

-schen) m. hij, die belast is met het naQUeekgras, (-es) o., z. m., Z. zien der bronnen; -forcchung v. nazien
o. der bronnen; -hell bijv. nw. zoo helQueckengras.
Quockholder, (-ders, mv. -der) der als eene bron; -maszig bijv. uw.
overeenkomende met de bronnen, in de
m., Z. Wachholder.
Queekig, bijv. nw. vol kweekgras. bronnen geput; it. authentiek; -merk m.
QuQcksilber, ( - s) o., z. m.kwik- (Pl.) watereppe m. met bloemen aan de
zilver, kwik o.; (fig.) onrustigheid, be- knoopen;-reich bijv. uw. rijk in bronnen;
-stuck o. (Tuinb.) door fonteinen of
weeglijkheid V.
Qu@cksilber– artig, bijv. nw. bronnen besproeide lusttuin m.; -studi- Querder, (-s, mv. Querder) m.
kleine negenoog, lamprei, prik v., Z. KO.
kwikzilverachtig; -aufiósung v. oplossing um o., Z. -forschung.
V. van kwik; -ausschlag m. kwikuitslag Quell –gras, (- grases, mv.-grd ser) der.
m.; -blausdure v. (Scheik.) blauwstof- o. waterbies v.; -grund m. welgrond, Quer–duodei, ( - es, mv. - e) o.
verbinding V. met kwikzilver; -borax m. moerasgrond m.;2. door wellen besproei - (Drukk.) langwerpig twaalfde o.; -durchmesser m. schuins loopende middellijn v.;
kwikborax o.; - brandera o. (Bergw.)rood de grond m.
zwavelhoudend kwikzilvererts o.; -erde Qu@11ig, bijv. nw. rijk aan water, -durchschnitt m. dwars-doorsnede v.
Quere, (-n) V. dwarste, schuinte
V. kwikhoudende aarde v.; -era o. kwik aan wellen.•
Quoll–leder, (-s) o., z. m. fon- v.; etw. in die -, noch der - legen, iets
-(zilver)tso.m;—,kwzilverjn
V. mv.; -essigsalz o. kwikzilverzout o.; teinbak, waterbak m.; -mass o. verhou- schuins of dwars leggen; in die Lange and
-guhr v. gedegen kwikzilver o.; -halb- ding v. tusschen door water gezwollen en -, in de lengte en breedte, Z. Kreun; (gesáure V. zwart kwikzilveroxyde o.; -horn- droge graankorrels; -meiszel m. (Heelk.) meenz.) jemn. in die - kommen, iem. teera o. zoutzure kwikaarde v.; -kalk m. verwijdingsmesje o., dilateur m.; -moos genwerken, in het vaarwater zitten,dwarsgeoxydeerd kwikzilver o.; -knallsáure V. o., Z. Flussmoos; -nymphe v., (verkl. boomen, Z. Querstrich; es kam 1hm etw.
kwikzilver- knalzuur o.; -krankheit v. -nymphchen o.), Z. Najade; -reich bijv. in die -, er kwam hem iets in den weg;
kwikziekte v., ziekte v. waarbij aitwen- uw., Z. quellicht; -sale o. bronzout o.; es gekt mir Alles die -, alles loopt mij
dige aanwending van kwik wordt toege- -sand m. welzand o.; -semse v., Z.-binse, tegen; der - nach, dwars, in de schuinte;
past; -kugel v. kwikbolletje o.; -leberera -sprung m. opborreling, spreng v.; -stock' 2. (Rijk.) in die - gehen, scheef gaan.
o. levervormig kwikailvererts o.; -millet m. (Pl.) zwelkuip, moutkuip v.; -strahl' Querei en, (-eisens, mv. -eisen)
o. kwikmiddel o.; .mohr m. eerste zwa- m. uit de wel springende waterstraal m.;' o. d warsijzer o.
-wasser o. bronwater, welwater o.; 2. QuQren, (querte, gequert) bedr. ww.
velverbinding V. met kwikzilver.
dwars leggen, schuin zetten, wenden,
QuQcksilbern, bijv . en b. kwik- (Jachtw.) knelwater o.
Quondel, (-s. mv. Quendel) m. draaien, kruisen; 2. wed. ww. sick -, te
zilveren, van kwikzilver.
-gensprk,idwaloen.
QuCeksilber -b1, (-(e)s, mv. -e) (Kolenbr.) Z.Quandel; (Pl.) rdmischer -,
QuQr–fach, (- Tach(e)s, mv. -(4o. kwikzilverolie v.; -oxyd o. kwikzilver- tijm m.
QuQndel - beere, ( - n) v.,Z.Quan- cher) o.dwarsvak o.;-raden m. schuinsche
oxyde o.; - -salie o. mv.tweede of laatste
kwikoxyde o.; -oxydul o. eerste kwik delbeere; -essay m., -ól o. tijmazijn m., draad m.; -fall m. tegenvallen o., misre
teleurstelling v.; -feld, -feldein-kenig,
-pftaster o. kwikpleister v.;-oxyde.; tijmolie v.; -volle V. monniksbaard m.,
bijw. dwars door het veld heen; -(ens! er
-pracipitat o. kwikneerslag o.; -salbe vilkruid o.
v. kwikzalf v.; -salpeter m. salpeterzuur' QuQnsel, (-s, mv. Quensel) m., Z. o. venster o. met dwarsregels; -linger m.,
—breile v. dikte v. van den vinger; -Pákwikzilver o.; -sals o. kwikzout o.;-stein Quansel.
m., Z. -guhr; -wage v. kwikzilverschaal Quent, (-(e)s, mv. -e) m. (Apoth.) chig bijv. nw. (Krist.) dwarsvlakkig; -#die
v., balans V. van Keith; -wasser o. kwik- drachme o.; (van garen), vier wichtjes V. dwarsfluit v.; -f ligel m. dwarsvleugel
m.; -folio o. (Boekb.) langwerpig folio o.;
bevattend water o.; -weinstein m. kwik 0. mv.
QuQntehen, Qu@ntlein, (ver- -fortsats m. (Ontlk.) dwars beenuitwijnsteen m.
-zilverbatnd
steeksel o.; -Trage V. onsamenhangende
Queektrespe, v., z. m. rietgras o. kl.) o„ Z. Quent.
QuQekweizen, ( - s) m., z. m., Z. QuQnzeln, (quenselte, gequenselt) vraag v.; it. strikvraag v.; (Ger.) tegen o. ww., m. h. schreien, kinderachtig zijn; strijdige vraag v.; - furche v. dwarsvoor
Quecke.
v.; -gang m. dwarsgang, kruisgang m.;
Quoh1e, (-n) v. handdoek m., ser- 2. bedr. ww. vertroetelen.
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-gasse v.dwarsstraat,dwarssteeg v.;-gásschen (verkl.) o.dwarssteegje o.; -gesichtsblutader V. ader v. die dwars over het
gezicht loopt; -gestein o. tusschen twee

-sinus m. (Wisk.) abscisse v.; -spadel Quick, ( -er, -st) bijv.en b.wakker,
m. zoom m. van het hemd van den hals levendig, vlug, beweeglijk, fluks. ..
tot aan de mouw; -sprung m. dwars- Quick –arbeit, ( - en) v. wrijven
sprong m,; •stand m. (Muz.) wanklank en mengen o. van goud met kwikzilver;
aderen loopend gesteente o.; - giebel m. m.; -stange V. dwarshout o., dwarsleg- -bold m. levendig, opgewekt, moedig
dwarsgevel m.; -graben m. dwarssloot ger m.; -steg m. (Drukk.) formaathout persoon m.; -brei m. met kwikzilver
v.; -grimmdarm m. dwarsloopende aars- o.; -stock m. dwarsstok m., dwarshout vermengd metaal o.
darm m.; -haus o. dwars staand huis o.; o.; -sirasse V. dwarsstraat v.; -strei/' m. Quicken, (quickie, gequickt) bedr.
-hieb m. zijslag, schuins vallende slag, dwarsstrook, dwarsstreep v.; -strei jig ww. kwikken, metaal met kwik vermendwarsslag m.; -höcker m. afgerond uit- bijv. uw. met dwarsstrooken, met dwarse en, oplossen, zuiveren, verkwikken.
einde o, van den elleboogsknokkel m.; strepen; -strich m. dwarsstreep, dwars- Quick –erz, (-es, mv. -e) o., Z.
-hola o. dwarshout o.; (aan vensters), lijn v., koppelteeken, kruis o.; (fig.) te- Quecksilberera; - meiall o., Z. -brei; -mühle
dwarsregel . m.; (Art.) kalf o. van eene leurstelling v.,tegenspoed,hinderpaal m., V. (Giet.) ijzeren molen m. om door midaffuit; -kai m. dwarskaai v.; -kefte v. moeielijkheid v.; jemn. einen -- machen,' del van kwik het zilver van het erts te
dwarsketting m.; -kettchen (verkl.) o.l iem. teleurstellen, eene streep door zijne scheiden; -sand m.drijfzand o.; -slamm dwarskettinkje o.; -kluft v. (Bergw.) rekening halen; ich roerde ihm cinen --' er; o. zeer smeltbaar ijzererts o.; -wasdwarsspleet v.; -kop f m. dwarskop,dwars- machen, ik zal het hem wel beletten; ser o. (Goudsm.) slap of tweede sterkdrijver m., dwarshoofd m.; -kópfig bijv. -strichlein o. (Drukk.) dwarsstreepje o.; water o.
nw. dwarsdrijvend, eigenzinnig, tegen- -stuck o. dwarsstuk o.; -stutze v. dwars- Qui(d)proquQ, ( - s, mv. - s) o.
stribbelend; keil v. dwarsdrijverij, steun, dwarsschoor m.; 2. (Drieh.) sinus vergissing, misgreep, verwisseling v. van
eigenzinnigheid v.
versus m.; -trilt m. dwarstrede v.; 2. Z. het eene woord met het andere; quiproQuerl, (-s, mv. -e) m. karnstok, -schamel; -tuch o. (Jachtw.) dwarsnet quo o.
roerstok, maalstok m.; (Pl.) groote tak' o.; -wall m. dwarswal m.;-wand v. dwars- Quieck(s)en, (quieck(s)te, gem. door kleine omgeven; (Boschw.) loot muur m.; (Pl.) middelschot o. in eene quieck(s) t) o. ww., m. h. krijschen, pie.
V., scheut m.
zaaddoos; (Jachtw.) Z. -tuch; -weg m. pen, gillen, schreeuwen.
QuQr-laden, (-ladens, mv. -laden) dwarsweg, kruisweg m.; -wetterung v. Quiekig, bijv. en b. schreeuwerig,
m. dwarsblind o.; -lagerhole o. dwars afwateringskanaal v. door verscheidene gillend.
-ldhmung v. verlamming, be--legrm.; landerijen gegraven; -wind m. dwarswind Quiescixen, (quiescirle, quiescirt)
roerte V. dwars door het lichaam; -latte m.; -wort o. verkeerd woord, tegenstrij- o. ww., m. h. in rust zijn, rusten; 2. bedr,
V. dwarslat v.; 2. Z. -schamel; -lauf m. dig woord o.; -wunde v. dwarswond v.; row. in rust brengen; jem. -, pensioneem.; -leisie V. dwarslijst v.; 2. -zaan m, dwarshaag v.; -aug m. dwars ren.
dwarsweg m.; -zweig m.-strepv.;2
dwarsband m.
Quietismus, (onb.) m. (Godg.)
Querlen, (querlte, gequerlt) bedr. dwarstak m.; -zwickel m. (Mats.) dwars- berusting v. in God, gemoedsrust,kalmte
v. der ziel, quiëtisme o.
row. roeren, omroeren, karnen; 2. o. ww. geer, schuinsche geer v.
zich snel bewegen, vliegen.
Quese, (-n) v. eelt o., verharding v. Quietjst, ( - en, mv. - en) m. rust.
QuQrlftirmig, bijv. nw. in den QuQstenkraut, (-kraut(e)s, mv. vriend, quiëtist m.
vorm van een roer- of karnstok; (Pl.) van -krduter) o. gemeene distel v., wilde, Quietsch, ( - es, mv. - e) m. (Prov.)
witte doorn m.
schreeuwend, piepend geluid o., gil v.; 2.
kleine takken omringd.
QuQr- linie, (-n) v. dwarslijn, Quetsche, (-n) v. (Volkst.) klem, Z. -fink (2).
schuine lijn v.; (Meetk.) diagonaal v.; moeielijkheid v.; in der - sein, in de klem Quietsehen, (quietschte, geen
-mauer V. dwarsmuur m.; -mauler o. zitten, in verlegenheid zijn; 2. braak,
o. row., Z.quiek(s)en.
scheefmond, dwarsbek m.; -musket m. vlasbraak, hennepbraak v.; it. perstuig, Quietschflnk, ( - en, mv. - en) m.
dwarsspier v.; -nakt v. dwarsnaad m.; stamptuig o.; 3. (Wast.) kneedplank v.; (Nat. bist.) bergvink m. van de Ardennen; 2. bloedvink, schreeuwvink m.
2. (Ontlk.) dwarsverbinding v.; -ort m., 4. Z. Zwetsche.
Z. -schlag; -p[ad o. dwarspad o.; -pfeije QuQtsoheisen, (-eisens,mv.- eisen)
Quincailleriewaaren v. mv.
ijzerkramerij v:, kleine ijzerwaren v. mv.
V. dwarspijp. dwarsfluit v.; -pfei/'er m. o. pletijzer o., pletstang v.
,

hij, die op de dwarsfluit speelt, fluiQuQtschen, (quetschte, gequetscht) Quincunx, (-(e)s, mv. -e) o.vorm
list m.; -rahmen m. (Bouwk.) kardoes bedr. ww. persen, kneden, week of lenig m. van eene Romeinsche V.
v., draagklamp m. voor planken; -riegel maken; (Heelk.) kneuzen; Obst -, per- Quine, (-n) v. (Sp.) vijf winnende
m. (Naai.) dwarsnaad m.; (Bouwk.)' sen; sich den Finger - zwischen der Thüre, nommers o. mv., kien v.
dwarsregel m.; -rise m. dwarsscheur v.; klemmen; den Sáft aus etw. -, persen;
Quinin, ( - s) o., z. m., Z. Chinin.
-sack m. dubbele reiszak m. op den rug (Muntw.) Meiall -, pletten; (Bergw.)
Quint, - e s mv. -e) o., Z. Quent.
en de borst gedragen, bedelzak m.;—tra-' Minen -, doen springen; Wachs -,kneden. Quanta, V. (Schoolt.) vijfdeklasse v.
ger m. bedelaar m.; -sattel m. vrouwen- Quatsch–falte, (-n) platte vouw Quintaner, (-s, mv. Quintaner)
zadel m.; -saam m. dwarszoom m.;-schd- v.; -fink m., Z. Quietsch/ink; -(orm m. m. leerling m. der vijfde klasse.
mei m. (Wev.) dwarstrede v. van een (Goudsl.)perkamenten pletvorm m.;-geld Quinten$eber, (-bers, mv. -ber)
weefgetouw; -scheibenbohrer m. kuipers - o. (Muntw.) muntplaatje o. dat den stem- o. of Quint%na, v. vijfdendaagsche
boor v. om het spongat te boren; -schei- pel ontvangen moet; -►hammer m. plet koorts v.
-maschine v., Z. -werk (2). -hamer.;
dewand v., Z. -wand; -schicht v. (Bergw.)
Quinte, (-n) v. (Instr.) quintsnaar
dwarslaag v.; (Mets.) streksche laag v.; QuQtschung, v., Z. quetschen; it. v.; (Muz.) quint v., vijfde toon m. van
-schlag m.,Z.-hieb; (Bergw.)door de stee -' (van was),kneding v.;(van een lichaams- den grondtoon; (Schermk.) quint, vijfde
stootmanier v.; 2. gril, kuur, kwade luim
nen heen tusschen twee mijnen geslagen deel), kneuzing v.
galerij v.; (Gen.) Z. -láhmung; -schlag-' Qu@tsch–walsen, mv. pletwals, v.; (gemeenz.) -n haben, grillig zijn, kuader v. dwarsslagader v.; -schlechte v. pletrol v.; -werk o. (Bergw.) erts o. van ren hebben; it. grap v., guitenstuk o.
(Bergw.) dwarsspleet v.; -schnitt m. weinig waarde; (Giet.) erts o. dat moet Quinterne, (-n) v. (Tikt.) twee
dwarssnede v.; Z.Z.-durchschnitt;-schnur' fijngestampt worden; 2. pletwerk, plet- vijven v. mv.; 2. boekje o. & van vijf vel
v. dwarssnoer o.; (Zijdew.) dwarshout werktuig o., pletmachine v.; -wunde v. papier.
o.; -schwelle v. dwarsdorpel m.; (Art.) wond v. tengevolge van klemmen, kneuQuintessenz, ( - en) v. etherstof
tapbout, stootbalk m.; (Spoorw.) dwars- zing v.; -zange v. (Pruikm.) pletijzer o.' v., pit v., merg, het voornaamste en beste,
spoor o.;-sinn m. eigenzinnigheid, dwars- Quick, (-(e)s) m. en o., z. m., Z. quintessens v.
held, weerspannigheid v.; -sinnig bijv. Quecksilber; (Verg.) salpeterzuur kwik
QuintQtt, (-(e)s,mv. -e) o. (Muz.)
nw. eigenzinnig, dwars, weerspannig;
vee o.^-zilvero,;(P.)sput2v vij fstemmig
f stemmig lied, quintet o.

Rab.
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Quint-$cite, (- n) v. quintfluit v., -dicksa f t m. kweeëngelei v.; - farbe v. QuQdlibet, (-s, mv. -s) o. laffe
Z. Hohlflóte; -geige v.quintauit v.; -wurm goudgele kleur v. der kwee; -(arben, woordspeling, laffe scherts, gemeene grap
m., Z. Fadenwurm. •
- farbig, -gelb bijv. nw. goudgeel, kwee- v.; 2. mengsel. mengelmoes o.
Quintuplik, (- en) v. (Ger.) vijfde kleurig; -geruch m. kweeëngeur m.;-hán f- Quota, QuQte, v., QuQtum,
rede v.
ling m. geelbekje e., geelvink m.; -kern (-s, mv. Quoten) o. aandeel, toekomende
Qujppos, m. mv. knoopenschrift m. kweepit, pit, korrel v. van de kwee; aandeel, bedrag o., portie v., quota v.
o. der Peruanen in gekleurde en ineen -latwerge v. kweevleesch o., marmelade Quotidien$eber, bers, mv.
koorden.
-gevlochtn v.; - mispel v. kweemispel v.; -muss o., -ber) o. alledaagscbe koorts v.
Quirl, (-( e)s, mv. -e) o., Z. Querl. Z. -latwerge, -brod; -p/irsche v. groote Quotiren, (quotirte, quotirt) bedr.
Quisqujlien, V. mv. nietigheden, gele najaarsperzik v.; -saft m. kweeën- ww. aanteekenen, nommeren.
beuzelarijen v. mv., vodden v. mv.
sap o.;-schleim m.kweeënslijrn o.; -schnee QuotisatiQn, en) v. bepaling V.
(-

(-

Quitt, bijv. en b. kwijt, af, kamp; m. in eiwit kort gewreven kweeën v.mv.; van het aandeel, verdeeling v. der aan

wir sind - mit ihm, wij zijn van hem af, -torte V. kweeëntaart v.; -lost m., Z.
wij zijn gelijk, wij zijn quitte; - oder dop - -dicksa f t; -vein m. kweewijn m.
pelt spieler, dubbel of gelijk spelen.
Quitter, (- s, mv. Quitter) m. hij
Quittbrief, (-( e)s, mv. -e) m. die quitantie geeft; 2. Z. Quilt enhanfling.
kwijtbrief m., quitantie v.
Quittiren, (quittirte,quittirt)bedr.
Quitte, (- n) v. kwee, kweepeer v. ww. jem. ober eine Summe -, quitantie
Quitten-apfel, ap f el, mv. -ap fed) geven van, quiteeren, voor voldaan teem. kweeappel m.; -baum m. kweeboom' kenen; 2. (gemeenz.) sein Vaterland -,
m.; -birne v. kweepeer v.; -blathe v. verlaten; den Krieg -, staken; jem. -, verkweebloesem m.; -branntwein m. uit laten; afscheid nemen van.
kweeën getrokken brandewijn m.; -brod Quittung, en) v. quitantie v.,
(-

(-

o, kweegelei v., konfijt o. van kweeën; kwijtbrief m.

-deln.

Quotisiren, (quotisirte, quotisirl)

o. ww. bepalen, verdeelen van aandeelen,
het bedrag bepalen.
Quotient, (- en, mv. -en) m.(Rek.)
uitkomst v., antwoord o. op eene deeling, quotient o.; 2. Z. Quota.
Quotiren, (quotirte, quotirt) bedr.
ww. merken, nommeren, met volgnommers voorzien; it. waardeeren, taxeeren.
Quotit4t, en) v. bepaald aandeel,
beloop o.
(-

R, (R, of R's, mv. R of R's) o. (1 8e Rabbi, (- s, mv. -s) m. (J. gesch.) raaf gelijkende; (fig.) —e Jiehandlung,
letter en 14e medeklinker) r v.
hardvochtig, wreed, ontaard; -batzen,
rabbi, meester, heer m.
Raa of Bah, (-en) v. (Zeew.) ra Rabbiner, (-s, mv. Rabbiner) m. - dukaten m. Hongaarsche batzen m.,duv.; latein:sche -, ra v. of spriet m. van een rabbijn m.; Lehre der -, Z. Rabbinismus. kaat m. met eene raaf er op; -ei o. radriehoekig zeil; jem. von der - fallen of Rabbinisch, bijv. uw. rabbijnsch, venei o.; (Pl.) wolfsveest, paddenstoel
laufen lassen, iem. kielbalen. volgens de verklaring der rabbijnen.
m.; -(ader v. veer, slagpen v. der raaf;
R%%-band, e)s, mv. -en of Raa- Rabbinismus, (onb.)m.Joodsche -fell o. ravenzwart vel o.; 2. oud, zwart
bander) o. raband m.; -fang m.borgwant, godsdienstleer v., talmud m.
wijf o.; -/itlig, -/ïlgel m. ravenzwarte
borgtouwwerk o.; -haken m., Z. Enter- Rabbini(s)t, en, mv. -en) m.l vleugel; it. vleugel m. van de raaf; (fig.)
nachtelijke, stille, geheimzinnige vlucht
haken; -hola o., Z. -leiste.
aanhanger m. der Joodsche leer.
Reken, (raakte, geraakt) o. ww. Rab(b)ulist, en, mv. -en) m.' v.; -fusz m. ravenpoot m.; 2. (Pl.) hertshaarkloover, zwetser, schreeuwer, slecht hoorn o.; -gekrdchze, - geschrei o. raven(Zeees.) omslaan, enteren, kapseisen.
Rijg-katte, (- n) v. raketting m.; advocaat, advocaat m. voor slechte za- gekras, geschreeuw o. van de raaf; -haar
-leik o. ralijk o.; -leiste v. rahout o.; ken.
o. ravenzwart haar o.; - heller in. pen-nock o. uiteinde o., nok v. van de ra ; Robe, (-n, mv. -n) m. (Nat. bist.) ning m. met eene raaf er op; -hotte v.;
-ring m. raring m.; -legel o. razeil o.; raaf v.; den -n our Speise werden, opge- (Jachtw.) ravenhut v.; -kiel m., Z.-feder;
-seile, -laue o. mv. ratouwen o. mv. hangen worden; (Spr.) wie ein - stehlen, -kráhe v. zwarte kraai v.; -mauslein o.
Rabanne, (- n)v. negerstrommel v. stelen als eene raaf; it. was den -n ge- (Ontlk.) ravenbeks-tongbeensspier v.;
Rab&tt, (-( e)s, mv. -e) m.(Hand.) hart, ertrinkt nicht, wat voor de galg - muller v. ontaarde moeder v.; -nets o.
afslag m., korting v., rabat o.
geboren is verzuipt niet; (Sterrenk.)raaf ravennest o.; -pack o. dievengespuis o.;
Rabatte, (- n) T. omslag, opslag, v. (een sterrenbeeld); 2. duikeend v. -pose v., Z. - f ader; -schnabel m. snavel
zoom m.; (aan een bloembed), versierde Rabe1n, (rdbelle,.gerabelt) o. ww. m. der raaf; (Ontlk.) uitstekend been o.
rand m.
nachtelijk rumoer, getier maken.
van het schouderblad; (Heelk.) nijper
RabStteisen, eisens, mv. - eisen) Rabelwasser, (-wassers, mv. m., splintertangetje o.; (Nat. bist.) spil-wissser) o. verdund sterkwater o.
o. kalfaatijzer, breeuwijzer o.
slak v.; (Zeew.) ravenbek m., breeuwRabattiren, (rabatlirie, rabattirt) Reben-aas, (-aases, mv. -dser) o. haakje o.; --fórmig bijv. uw. ravenbekbedr. ww. korten, afslaan, rabatteeren. ravenaas o.; (Volkst., gem.) galgebrok, vormig; -schwara bijv. nw. zoo zwart als
Rabattreehnung, en) v. ra- schavuit m.; (Prov.) klok v. die voor het eene raaf; 2. — o., -schwdrze v. ravenwerk op het land luidt; -áltern mv.(fig.) zwart o.; -sinn m. liefdeloosheid, ontbatrekening V.
Rabbelei, (- en) v. gepraat,gebab- ontaarde ouders mv.; -art v. soort v. aardheid, liefdelooze behandeling v.;
van raven; it. ravengeslacht o.; 2. ge- -sohn m. ontaaarde zoon m.; -spule v.,
bel o., dwaze taal v.
Rlibbeler, (- s, mv. Rabbeler) m. woonte v. der raven; (fig.) gedrag o. van Z. - fader; -stein m. (fig.) gerechtsplaats
ontaarde ouders; -artig bijv. nw. op eene v., g algeveld o.; 2. (Delfst.) zwarte
prater, babbelaar, dwaze snapper m.
(-(

(-

(-

(-

(-
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luchtsteen m.; - slimme v. krassende v. naar wraak; - grimmig bijv. nw., Z. ter m. radbarometer m.; -bewegung v.
rondgaande beweging v.; -bogen m. omstem v.; -tuch o. zeildoek o. van Bussi- -gldhend.
schen hennep; -vaten m. (fig.) ontaard• Rachitis, v., z. m. kromming V. trek m. van een rad of wiel; -bohrer m.
vader m.; -vierer m. oude Zwitsersche van de ruggegraat, Engelsche ziekte v. naaiboor, lepelboor v.; -brkter m. braadpenning m., Z. - heller; -vieh o., Z. -aas; R4eh -1uat, v., z. m., Z. - begier; spit 0.
-volk, -zeug o., Z. -pack.
- lustig bijv. nw., Z. -suchtig; -op/er o., Red(e)brechen, (rad(e)brechte,
Rabiseh, (- es, mv. -e)m.(Bergw.) Z. Racheopfer; -schwert o. wrekend geradebrecht) bedr. ww., Z. rddern;(lig.)
kerfhout o., door den mijnwerkersbaas op zwaard o.; -sucht v. zucht v. naar wraak, ein Wort -, radbraken, slecht uitspreken.
het kerfhout gemaakt streepje o.; -auf'- Z. -begier(de); -süchti.q bijv. uw., Z. R&d—brunnen, ( neus, m v. -nen)
m. put m. met een waterrad; -buchse v.
seher, - meister m. kerfstokhouder m.
- gierig; -voll bijv. nw., Z. - grimmig.
Rabisgras, grases, mv. -gräser) Rack, (-( e)s, mv. -e) m. arak v., uit (Spoorw.) radbus v.
rijst gestookte brandewijn m.; (Scheepv.) Rádchen, Radlein, ( verkl.) o.
o. rietgras o.
Rabrgcker, (- s, mv. Rabracker) rak o., kromming v. eerier rivier;(Zeew.) radje of raadje, wieltje o.
Rad— distel, (-n) v.,Z. Mannstreu;
rak o.; 2. (Nat. bist.) blauwe kraai v.
m. steenvalk m.
Rabulist, (- en, mv. -en) m., Z. R%ekaufholer, ( - Iers, mv. -Ier) -dreher m. raddraaier m.
Rede, v., z. m. aan de weduwe toem. rakketros m.
Rab(b)ulist.
Rabulistenstreich, (-( e)s, mv. R%cker, (-s, mv. Racker) m. v il- komend huisraad en kastengoed o.
-e) m., Rabulisterei, en) V. haar der, beul, beulsknecht, rakker m.;2.hond Rlide - fttnfziger, (- gers,mv.-ger)
klooverij v., rechtsverdraaiing v., slechte m.; (Nat. hist,) Z. Mandelkrahe; 3,(gem. m. grove wollen voering v., Z. Radgarn;
Volkst.) -hund m. rakker, galgebrok,, -garf m. oude Slavische krijgsgod m.;
advocatenstreek m.
Rgbzahn, zahn(e)s, mv. -záhne) schavuit, rakkerhond m.; -kuhle v. vi l - -hacke, -haue v. houweel o.; -haken m.
smidshaak m. om de ijzeren banden van
derij, vilplaats v.
m. voorste snijtand m. der paarden.
Race, (- n) v. ras o.,soort v.,Z.Rasse. Rgekern,(rackerte,gerackert) bedr. het rad te buigen; - heller m.gerande penRech—begierde, v., z. m.wraak- ww. schelden; 2. aas zoeken; II. o. ww. ning m.; -hobel m. wagenmakersschaaf v.
zucht, wraakgierigheid v.; -begierig bijv. vrekkig, gierig, inhalig zijti; Ill.wed.ww. om de velgen te ploegen; - kasten m., Z.
Radstube; -kopt in., -schere v. werktuig
uw., Z. - gierig; -durst m. dorst m. naar sich -, zich afslooven, zich afwerken.
wraak; -ddrstig bijv. nw. wraakzuchtig. RackQt, (- (e)s,mv. -e) o., Z.Ra(c)- o. in den molen om den meelbuidel te
(spannen.
Riche, (- n) V. wraak, wraakzucht,' kett.
straf, vergelding v.; an jemn. - nehmen, Ra(e)kote, (- n) v. (Art.) raket Rade1, (-s, mv. Radel) o., Z. Raden m.
wraak nemen, zich wreken op; um - o., vuurpijl m.
Ra(c)koten—bock, (-bo(c)kes, Ride1, (-s, mv. Rddel) o. radje,
schreien, om wraak roepen.
Rache-getih1, e)s) o., z. m. mv. - bócke) m. veldkist v.; -gestell o., Z. wieltje o.; (PI.) Z. Lolch; (Landh.) kowrok m.,wraakzucht v.; -geist m.wraak- Ra(c)kettgestell; -helse v. kardoes v.; renzeef v.; (Bergw.) ertszeef v.
zocht v.; -gait m. wrekende God m.; it. -kappe v. vuurpijlkap v.; - kasten m. , R'gdel—groschen, —kreuzer,
Z. Rachfurie; -gluhend, - gierig bijv. uw. vuurpijlkist v.; -ladestock m. laadstok m. m. groschen o., kréuzer m. met omgegloeiende van wraak, wraakgierig,wraak- voor vuurpijlen; -ruthe v., Z. -stab;-sata vouwen dubbel kruis.
m.samenstelling v. van vuurpijlen;- schlag Rde1n, (rddelte, geradelt) o. ww.,
zuchtig.
Rachen, (- s, mv. Rachen) m. wijd m. raketslag m.; -slab m., -slange V. ra - m. h. als een rad ronddraaien; 2. bedr.
open gesperde muil of bek m.; einem ketstok m.;-stock m.raketvorm m.;-zwil- ww. als een rad doen rondd raaien, op
een rad rollen, wikkelen; das Korn -, zeP/'erde den - stecken, een stoot voor den linq v. dubbele raket v.
muil geven; (fig.) afgrond m., kaken v. Ra(e)k@tt, (- (e)s,mv.-e)o.(Balsp.) ven, ziften.
Rde1—sj►u1e, (-n) v. (Bergw.) ertsmv.; sus dein - des Todes erretten, van raket, kaatsnet o.
den dood redden.
Ra(e) kett- bilgel, (- gels,mv.-gel) zeef v.; -schlange v. ratelslang v.
R$ehen, (ráchte, gerdicht) bedr. m., - gestell, (-( e)s, mv. -e) o. raket R'de1s—fi hrer, ( -rers, mv. -rer)
-macher m. rakettenmaker m.;-hout.; m. (gemeenz.) leider, aanvoerder, bel
ww. jam. -, wreken; -der Colt, -de Geraddraaier, opruier m.
-hamel,
rechtigkeit, wrekend, wraaknemend; etw. -netz o. kaatsnet o.; -stiel m.raketsteel m.
an eineet -, wreken, wraakhemen; 2.wed. R%ek—klampen., v. mv.rakklam- Rbdelstein, ( -(e)s, mv. -e) m.,Z.
ww. sich wegen etw. -,zich wreken,wraak pen m. mv.; - kloten V. mv. rakkeklootjes Rdderstein.
nemen; sick an jemn., fur of wegen etw.-, o. mv.; - schieten, - schlitten m. mv. rak - Rgidemaeher, (. chers, mv. -then) .
slede v.; -talje v. rakketalie v.; -lau o. m. wagenmaker, stelmaker m.
zich wreken.
Raden, (radele, geradel) bedr. ww.
Reehen -beis, (-( e)s, mv. -e) o. rakketouw o.; -werk o. rakwerk o.
kakebeen o.; -blume V. maskerbloem v.; Rad, (-( e)s, mv. Rader) o. rad, wiel' das Unkraut -, wieden, rooien, zuiveren
- fórmig bijv. nw. bekvormig, muilvor- o.;(Past.) rolletje o.;eingreifendes -,tand- van; 2. Z. rddeln (2).
R&den, (-s, mv. Raden) m. (Pl.)
rad o.; in das - kommen, verward ra
mig.
er ist das [unite - am Wagen, hij is-ken; dolik v., onkruid o.
R$eheopfer, piers, mv. -pier)
den, (rddete, geradet) bedr. ww.,
vijfde wielaan den wagen;2.(Landh.)
o. offer o. der wraak,uit wraak vermoorspinrad, spinnewiel o.; (Ger.) rad o.; Z. rddeln (2).
de m. en v.
Richer, (- s, mv. Rancher) m., -in, sum -e verurtheilt werden, veroordeeld R%den—distel, (-n) v., Z. htann(-nen) v. wreker, wraaknemer, bloed worden om geradbraakt te worden; jem. slreu; -sieb o. ertszeef, korenzeef v.
wreekster v.;2.rechter,veem--wrekm., mit dens -e hinrichten, iem. radbraken; Rader, (-s, mv. Pdder) m. zeef v.;
(fig.) kring m., rondgaande beweging v.; 2. zifter m.
rechter m.
"eheri ch,bijv.nw.wraakgierig, mil dem Kórper eis - schlagen, een molen Rider-albus, (-es, mv. -e) m.
maken, in de rondte draaien; der Pfau muntstukje o. van 51 cent; -bock m.
wraakzuchtig, wrekend.
Raehesohwestern, v. mv. Furi- schldgt eis -, spreidt de veeren als een (Bergw.) radbok m.; -boot o. raderboot
waaier uit; es werden noch viele Rader v.; -feite V. (Uurw.) radvijl v.; -gehduse
én, wraakgodinnen v. mv.
R%ch—feuer, (- s) o., Z. m. vuur umgehen, eke es geschieht, het zal noch o. (Uurw.) horlogekast, raderkast v.;
-koralle v. radersteen m.
o. der wraak, wrekend vuur o.; -furie, lang duren eer &.
-gottin v. godin v. der wraak, furie,Ne- Rd—achse, (- n) v. spil v.; it. Z. Ráderig, bijv. nw. met raderen,
mesis v.; -gerechtigkeit v. wrekende ge- -nabes - dhnlich bijv. uw., Z. - fórmig; met wielen.
rechtigheid v.; -gier v., Z. -begier(de); -arm m. spaak v. van een wiel,Z.-speiche; R" ermacher, (-chers,mv.-cher)
- gierig b}jv. nw. wraakgierig,wraakzuch- -bakre v. kruiwagen m.; -band o., Z. m. radmaker, spinradmaker, zevenmatig; -grimm m, wrok m., hevige zucht -schiene; -barge v., Z. -bahre; -barome- ker m.
-

(-

(-

(-

(-(
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R" ern, (rdderte, gerddert) bedr.
ww. einen Verbrecher -, radbraken;(flg.)
ich bin wie geraden, ik ben als het ware
geradbraakt, alles doet mij zeer; 2. van
raderen voorzien; it. hevig schudden,zif-
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ten kop; -schau fel v. schepbord, schep. dolkruid o.; geflochtene -, mannelijk stanrad o.; -scheibe v. (Zeew.) juffer, schijf delkruid o.
v., doodshoofd o.; -schiene v. ijzeren hoeRah, (-en) v., Z. Raa.
pel of band m. om de velg van het wiel; Rahl, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Raden.
-schlagen m. (van pauwen), pronken. Rahm, (-(e)s) m., z. m. room m.;
ten.
uitspreiden o. van den staart; -schnur v, - seizen,- ansetzen, (van melk),room geR$der-säulenstein, ( - (e)s,mv. radkoord o.; -schuh m., Z. Hemmschuh, ven; (fig.) den - von einer Sache abschó-e) m. (Delfst.) radersteen m.; -schiene -speiche v. spaak, spijl v. van het rad pfen, het beste afnemen van; (Delfst.) Z.
V. zijplank v. der zeef in een maalwerk —zap/'en m. spaaktap m.; -sperre v.rem• Eisen-, Wollrahm; 2. (Prov.) roet o.; it.
-schneidezeug o. werktuig o. om-tuig; ketting m.; -spur v. wagenspoor o. schoorsteenmantel m.; 3. (Prov.) doel,
raderen te snijden; -stempel m. (Boekb.) -stószer m. hoekpaal, hoeksteen m.; 2 einddoel o.; 4. (Zeew.) Z. Bettgestell; Il.
radje o. om de snede der boeken te Z. -bohrer; -strafe v. rad braken o.;-stub Z. Rahmen.
vergulden; -stern m. (Delfst.) versteende v. (van een kunstwerktuig), radkarner
RIjhm -apfel, (-apfels, mv.-dp(el)
zeester v., radersteen m.; -thier o. infn- raderkast v.; -theer m. wagensmeer o.: m. fieschappel, roomappel m.; —bauw
siediertje o., draaipolyp m.; -welle v. rol -treter m. hij, die het rad doet gaan m. roomappelboom m.; -becken m. roomV. van den zeefbuidel; -werk o. rader- trapper m.; -umdrehung v. omdraaiing schaal v.; -beere v. braambes v.
werk o., raderen o. mv.; -zange v., Z. omwenteling v. van het rad; -lump!
R hmchen, (verkl.) o. raampje,
Radzange.
-lump/el m. door het molenwater uitge• lijstje o., klein raam o.; (Drukk.) frisRd-felge, (-n) v. radvelg v.;-Feuer spoelde diepte v.; -welle v. as v. van eer ket o.
o. (Scheik.) smeltvuur o.; -fluther m. rad; it. kruiwagen m.; -winde v.,Z.-has. 1 RShmeisen, (-eisens, mv. - eisen)
waterleiding v. naar het molenrad; -[ór- pel; -zahn m. tand m. van een rad ; o. (Drukk.) raam o. zonder kruis tot het
mig bijv. nw. radvormig; (Ontlk.) —es -zange o. radtang v.; -zap fen m. spil, a<. drukken van plakkaatwerk.
Gelenk, draaggewricht; -garn, -gespinnst V. van een rad.
Rahme1, (-s, mv. Rdhmel) m. (in
o. grof gesponnen wollen garen o.; -ge- Raff, (-(e)s, mv. -e)m. streep,strooi een pot), afschrapsel, aanzetsel o.; 2. m.
leise o. wagenspoor o.; -hacke, -haue v. v., band m.; it. balk, paal m., bint o. en o. bosje o. vlas van 20 pond of kilohouweel o. om omkruid te wieden;-has- (Vissch.) moot v.; - and Regel of •Rekel , gram; it. dikke boomstam m., boomin mooten gesneden nog samenhangend : stomp v.
pel m. haspel m. met een rad. spil v.
Radielkrone, ( - n) v. straalkrans heilbot v.
hmeln, (rdhmelte, gerdhmelt)
Raff, (-(e)s) o.,z.m.sprokkelhout o o. ww. branderig rieken, aangebrand
m., glorie v.
Radiilien, v. mv. straaldieren R%ffe1, (-n) v., Z. Flachsrau fe rieken of zijn.
(Vissch.) steeknet o.; (Jachtw.) voorsti
o. mv.
Rjkhmen, (-s, mv. Rahmen) m.
Radic&l, -er, -st) bijv. en b. tot snijtand, vooruitstekende tand m.; 3 . (van eene schilderij), lijst v., rand m.;
den wortel behoorend; (Pol.) tot de ra- (Volkst.) babbelaar, flapuit m.; it. sie is t 2. raam, borduurraam, scheerraam o.;
eine -, babbelkous, kwaadspreekster v. (Drukk.) -, Formrahmen, vormraam o.;
dicalen behoorende, radicaal.
Radic ,1, (-en, mv. -en) m. aan- Ruffe1-gut, (-gut(e)s, mv. -gut er (Meub.) paneelraam o.; (Bergw.) (van
hanger m. der volkspartij, radicaal m. o. (veroud.) geroofd goed o., buit m. een mijnput), raam o.; 3. (aaa schoenen),
brandzool v.; 4. (van eene zaag), invatRadieCndus, (onb., mv. Radican-' -hola o. sprokkelhout o.
den) m. getal o. waaruit een wortel moet R%ffe1n, (raf felle, geraffelt) bede . sel o.
ww., Z. babbeln; 2. Z. rau f en,
getrokken worden.
Rahmen, (rahmte, 'gerahmt) bedr.
Raffe1n, (rd ffelte, geraffelt) bedr . ww. etw. -, in eene lijst, in een raam vatRadies,-es, mv. -e) m. radijs v.
ten; 2. Milch -, afroomen; 3. (Jachtw.)
Radie
s c hen ,( vertil. )o. radijs
J Jj e o. en o. ww. fluisteren, Z. /iustern.
Radireisen, (-eiflens, mv. -eisen) R e1-zahn,(-zahn(e)s,mv.-zdhne ) den Hasen -, (van den hond), ramen;
o. (Heelk.) beenvijl, tandvijl v.; it. ra - m. snijtand m,; it. vooruitstekende tangy 1 (Wev.) op het raam spannen; II. o.ww.,
m.; (Hoefsm.) melktand m.; -záhnig bijv . m. h. roomen, room worden, room gedeerijzer, schrapijzer o.
Radiren, (radirte,radirt)bedr.ww. uw. met snijtanden, melktanden heb - ven; III. bedr. en o. ww. ramen, gissen,
Tinie, ein Wort -, uitschrappen, uitkrab- bende.
denken over, beslissen.
ben, radeeren. Z. ausradiren; 2. (Gran.) R$ffen, (raffle, gerafft) bedr. ww . Rahmen, (rdhmie, gerdhmt) bedr.
opnemen, rapen, grijpen, wegnemen, nee r ww. doen verheffen, doen uitsteken; 2.
met sterkwater etsen.
Radir - flrniss, - grund, m. gra- zich schrapen, kapen; (van den dood) , wed. ww. sich -, steigeren.
veursvernis o.; -klinge v. radeermesje o.; wegrukken; (fig.) an sick -, aan ziel 1 Re hmen - hobel, (-bels, mv. -bel)
jen, ausra flen.
-kunst v. etskunst v.; -messer o. schrap- trekken; 2. Z. abraffen,
m., Z. Falzhobel, Kehlhebel; -papier o.
per, krabber m., schraapmesje, radeer- R%ff- gut, - holt, o., - zahn, m. vensterraampapier o.
elgut clr.
mes o.; -mixtur v. (Gray.) stopwas o.; Z. Raffelgut
Ráhmen-schau, (-en) v. bezich-nadel v. etsnaald v.; -pulver o. sandrak Rafin^de, ( - n) v., Rafn%t tiging v. der lakens; -schenkel m. zij(-(e)s, mv. -e) o. geraffineerde sui. • stukken o. mv. van het raam; -schirm
o.; -wasser o. sterkwater o.
R%dius, (onb., mv. Radien)m.straal ker v.
m met papier beplakt scherm o., Spaan
m., halve middellijn v., radius m.
-schewandm.
Rafinjren, (ra f mirte, ra fJinirt;
R d.ix, (Radices) v. wortel m., bedr. ww. Zucker -, raffineeren, zuive. . Rijhmenschnh, (-schuh(e)s,mv.
ren; 2. o. ww., m. h. (fig.) uitpluizen -schuhe) m. schoen m. met brandzolen,
wortelgetal o.; it. wortelwoord o.
Rad-kasten, (- stens, mv. -sten) haarklooven, ziften; rafJinirt, slim, ge. • dubbele zool v.
slepen, doortrapt.
m., Z. -stube.
R%hm(en) -sohle, ( - n) v. brand" dker, (-s, mv. Rddker) m. wa- Rafnirung, (-en) v., Z.ra f niren . zool v.; -stiefel m. laars v. met brandgenmaker m.
Regen, (rapte, gerapt) o. ww., m . zolen.
Rid -1kranz, (-kranzes,mv.-krdnze) h. in die Hóhe -, reiken, uitsteken, ziel 1 R&hm(en)sttiek, (-(e)s, mv.-e)
m. radveig v.; -kuppe v., Z. -nagel; -lau[ verheffen, hoogar zijn, steil zijn, Z. her. . o. raamstuk, stuk o. van een raam;
(Vleeschh.) osseschenkel m.; (Bergw.)
m. omwenteling, omdraaiing v. van een vorragen, emporragen.
rad; -lenker m. (Spoorw.) beweegbare Ragewurze1, (-n) v., Z. Ragwurs . stut, schoor m.; (Meub.) Z. Rahmen;
rail v.; -linie v. radlijn, cycloide v.; -li- RagiQne, (-n) v. firma, handtee - (Sm.) (van eene leuning),staaf v.,stijl m.
nig bijv. nw. als eene radlijn, radlijnig; kening v. van een handelshuis.
R$hm - farben, - farbig, bijv.
-macher m. wagenmaker m.; -mantel m. RagQut, (-s, mv. -s) o. gekruid S nw. roomkleurig; -frau, -hdndlerin v.
ronde mantel m.; -nabe v. naaf v. van vleeschspijs v., ragout m.
roomverkoopster, roomvrouw v.; -hola
het rad; -nagel m. Ispijker m. met plat- R$gwurz, (-warse) v. (Pl.) stun - o. raamhout o.; -hund m. hond m. voor
(

,

,

,
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Raj.

de jacht op hazen; -kanne v., -kánnchen
o. roomkan v., roomkannetje o.; -kdse
m. roomkaas, vette kaas v.; -kehrer m.,
Z. Schornsteinfeger; -kelle v., Z. - lofel;
-kuchen m. roomtaart v.; -lof el m. roomlepel m.; -ndherei v. naaien o. op het
raam; -rollen v. mv. raamschijven v. mv.;
-sage v. raamzaag v.; -scheur v. raamkoord o.; -scheibe V. dwarsstuk o. van
een lakenweversraam; -schub, -schenkel
m., Z. Rahmenschuh ot; -speise v. room
m., roomspijs v.; -spiegel m. vierkante
spiegel m.; -stander m. roompan v.; -slitkerel v. op het raam gemaakt borduur
-stock m. weversraamstok m.;-werko.;
-suppe v. roomsoep v.; -top! m., -tóp[chen o. roompot m., roompotje o.; -torte
V. roomtaart v.; -walel v. met room gebakken wafel v.; -weib o., Z. -frau.
Rahn, (-er, -st) bijv. en b.(Volkst.)
mager, dun, slank, tenger,lang,buigzaam;
-es Pferd, dunhalzig.
Rahne, (-n) v.(Boschw.)afgewaaid
hout o.; 2. magerheid, tengerheid v.; it.

Z. Schlankheit.

Rahnen, (rahnte, gerahnt) o. ww.

dun, tenger, slank opgroeien.
R&huig, (-er, -st) bijv. nw., Z.
raten; -keit v., Z. Rahne (2).
. Rai, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. hist.)
rog m.
Rajger, (-s, mv. Raiger) m., Z.
Rai her.

Ram,

Rak, Raker, Z. Rack, Bac- m. ramskop m.; 2. paard o. met gewelf-

ker 4'.

Rak9te, & (-n) v., Z. Ra(c)kete 4'.
Rak @ten - Satz, ( - satzes,mv. - satze)
m. mengsel o. van kruit. houtskool en
zwavel om vuurpijlen te vullen; -setzer
m. houten proefstuk o. om de vuurpijlen
in te plaatsen.

den kop, ramskop m.; -nasa v. ramsneus
m.; 2. paard o. met een ramseeus; -tau
o. heitouw o.

Ramollitiv, (-(e)s, mv. -e)o.ver•
zachtend middel o.
Ramp, (-(e)s) m., z. m. (Hand.)
im -e kan/en, bij den hoop, in het groot

Rakett, (-(e)s, mv. -e) o. raket, koopen.
kaatsnet o.

Rampe, (-n) v. (Spoorw.) zachte

Raky, m., z. m. pruimenbrande- helling v., schuinsch vlak o., oprit m.;

wijn m.

(Bouwk.) losgaande splinter m.; (aan

Ral1e, (-n) v. (Nat. bist.) wachtel - eene trap), leuning v.; (Tooneelk.) voet

koning, kwakkel m., riethoen o.; 2. Z.
-lichto.
Rellmaus.
Rampen, (rampte, gerampt) bedr.
Rallen, (rallte. gerallt) o. ww. ra- Ww. bij den hoop, in massa koopen.
telen, snateren, babbelen; it. tieren,razen. Rampenlichter, o. mv. (TooR€llig, (-(e)s, mv. -e) m. (Prov.) neelk.) voetlichten o. mv.
kater m.
Rampert, (- (e) s, mv. -e) m., Z.
Railing, (-n) v. branding v. der Rapert.
golven.
Rampfe, v. huislook o.

Ram, (-(e)s, mv. -e) m. aangewe- Ramponirt, bijv. nw. (Hand.,
zen ruimte v., bepaalde tij d m.; 2. doel Zeew.) beschadigd, avarij bekomen heb
o., bestemming v.; 3. beslissing, gissing,
-bend.
gedachte, raming v.

Rampsack, (-sack(e)s,mv.-sácke)
Ramkenwurzel, ( - n) v. (Pl.) m. voddenzak, lompenzak m.
groot klierkruid o.
Ramsch, (-es) m., z. m. (Hand.)

Ramm, (-(e)s,mv. -e) m., Z.RammIer; 2. (Werkt.) Z. -block; 3. (Prov.) kater m.; 4. banheerlijke stier m.; 5. raaf
v.; 6. (Gen.) kramp v.
Ramm -.block, (-block(e)s, mv.
-blócke) m. (Werkt.) ramblok, heiblok
Rain, (-(e)s, mv. -e) m. (Landb.) o., straatstamper m.; -bock m. ram m.,
vore v., greppel v.; 2. zoom, rand m. mannetjesschaap o.; (Werkt.) Z. -block.
tusschen twee voren; (Krijgsw.) schans,' Rámme, (-n) v. (Werkt.) heiblok
verschansing v.; 3. Z. Grenze; 4. groene o.; (Zeew.) hout o. om de zijde te schezode, weide v., weiland o.; 5. pot m., ren; it. Z. Rammblock; (Straatm.) straatstamper m., handhei v.
pan v. met drie pooten.
Rhin - balken, (-kans, mv. -ken) Rammel, (-s, mv. Rammel) m. ram
m. (Landb.) ongeploegde strook v. lands m., mannetjesschaap o.; (Werkt.) Z.
aan den zoom van een bouwland; -baum Rammblock; (Delfst.) tinerts o.; it. ver
-enigv.a
tingangen.
m. boom m. tusschen twee akkers; -beere
v., Z. Kreusbeere; it. Kreuzbeerstrauch; Rammelabend, (-(e)s, mv. -e)
-blume v. gele immortelle v.; 2. kleine m. (Prov.) Z. Polterabend.
Rammelig, bijv. nw. geil, ritsig,
ganzenbloem v.
R&jnen, (rainte, geraint) o. ww., loopsch.
m. h. grenzen, aangrenzen, met den rand Rammeln, (rammelte, gerammelt)
aanraken, palen; 2. bedr. ww. ein Feld -, o. ww., m. h. rammelen, geraas maken;
2. zich sterk heen en weer bewegen,
grenssteenen & plaatsen op, afpalen.
Rajn -Earn, (-(e)s, mv. -e) m. woelen; (Jachtw.) (van hazen &), racn(Pl.) reinvaren v., wormkruid o.; spitzi- melen, ritsig zijn; II. bedr. ww. eias Bett
ger —, nieskruid o.; -garbe v., Z. -tarn; su Schanden -, overhoop halen; (Water-herr m. opzichter m. over de grensvo- b.) Z. einrammen; III. wed. ww. (Bergw.)
ren; -kohl m. (PI.) wilde mosterd m., sick -, (van gangen), ineenloopen, krui
-sen.
wilde kool v.; -kummel m. veldtijm m.;
-recht o.recht o. tot het maken van grens- Rammeloehs, (-en, rev. -en) m.
greppels; -schwamm m. eetbare padden - dekstier m.
stoel m.; -stein m. grenssteen m.; -weide Rammen, (rammte,gerammt) bedr.
ww. inheien, instampen; Pfdhle in die
V. keelkruid o.; 2. Z. Reinweide.
Raïsonniren, (raisonnirte, raison- Erde -, inslaan, inheien.
nirt) o. ww. praten, babbelen, redeka - Remmer, (-s, mv. Rammer) m.
velen, redeneeres; 2. twisten, disputee- heier m.

ren.

Ran.

Ramm-geritst, (-(e)s, mv. -e)

Raitkamm, (-(e)s, mv. Raitkám- o. heistelling v.; -klots m., Z. -block.
me) m. houten weverskam m.
Rammler, (-s, mv. Rammler) m.

Rajtkammer, (-n) v. rekenka- rammelaar, mannetjeshaas m.; 2 ram m.;
mer v.
3. kater m.; 4. (Werkt.) Z. Rammblock.
R ^ Qlón, (rajolte, gerajolt) bedr. R%mmmaschine, ( - n) v. hei
-machinev.
WW., reolen.

RajQlpflug, (-pflug(e)s, mv. -p/lu- Ramms-horn, (-(e)s, mv. -e of
Rammshórner) m. ramshoren m.; -kopf
ge) m,, 7. Reolpflug.

uitschot o., slecht goed o.; im -, in massa, bij den hoop.
Ramsel, (-s) m., z. m. (Pl.) wild
huislook o.; 2. knoflookkruid o.; 3. ge
-won
melkkruid o.
Rand, (-(e)s, mv. Ránder) m.rand,
kant, zoom m.; ein bis an den - volles
Glas, een boordevol glas; (van een boek),
kant m.; auf dem -e stekende Anmerkung,
kantteekening; (van een bosch), zoom
m.; (van eene klok), rand, aanslag m.;
(Naai.) den - von einem Zeuge & abnehmen, rand, zoom m.; (van een biljart),
band m.; (van eene borstwering), kruin
v.; (fig.) am -e des Grabes, aan den rand
van het graf; (gemeeuz.) das versteht
sick am -e, dat spreekt van zelf; (fig.)
(van zaken), su -e kommen, ten einde
loopen; mit etw. su -e kommen, klaar komen; etw. zu -e bringen, afmaken; it. mit
jemn..-u -e kommen, klaar komen, schik kingen maken.

Rand - aasmerker, -kers,m v.-ker)
m. kantteekenaar m., hij die kantteekeningen maakt; -anmerkung v. kantteekening v.; -bemerken m., -bemerkung v.,
Z.-anmerkcr4; -boden m.(Landii.) werk
om de bijen in den korf te van--tuigo.
(

gen.

Randchen, Rg,ndlein, (verkl .)
o. randje, kantje, zoompje o.
Rand-dorf, dor f( e) s,mv.- dor fer)
o. aan den zoom van een moeras gelegen
dorp o.; -dukaten m. gerande dukaat m.
(-

R ,n dein, randen, randern,

(rdndelle, gerandelt, randete, gerandet of
ränderte, gerandert) bedr. ww. randen,
van een rand voorzien;Ïiinzen - ,randen,
den kartelrand maken aan; (Pl.) geränderles Blatt, gerand, getand.
Randelwerk , (- (e) s, mv. -e) o.
(Muntw.) gereedschap o. om randen te
maken.
Randen, (randele, gerandet) o.ww.
den rand raken, tot aan den rand komen.

Rap.

Ran.

Ran.

Rang-folge, (- n) v. volgorde,opvolging v. naar rang; -lisle v. ranglijst
v.; -los bijv. nw. zonder eenigen rang,
zonder waardigheid; -mászig bijv. nw.
naar den rang, overeenkomstig den raag;
-ordn-ung v., Z. -verordnung; 2. rangorde,
volgorde v.; nach der — sitzen, in volg
zitten; -schift o. li--ordevan g
nieschip o.; -stola m. trotschheid v. op
rang of stand; -streit m. geschil o. om
den voorrang; -sucht v. zucht v. naar
rang of stand, eerzucht v.; -suchlig bijv.
uw. begeerig naar rang of stand, eer
-süchtigkeit v., Z. -suchl; -ver -zuchtig;
bepalingen v. mv. omtrent den-ordnugv.
voorrang.
Rank, (- er, -st) bijv. en b. rank,
opgeschoten, mager en lang, slank; (van
schepen), rank.
Rank, (-( e)s, mv. Ránke) m. (van
een weg), zijtak, zijweg in., kromming
v.; II. (gewoonl. mv. Ránke) list v., streek
m., kneep v., cabaal, kuiperij v., kunstgreep m.; Ranke machen, spielen, brauchen, list gebruiken; jemn. die Rdnke ablaufen, ienis. streken aan den dag bren-;
gen.
Ranke, (- n) V. (Pl.) rank, wijnrank v., takje, hechtrankje o.; -n bekommen, -ranken schieten; 2. tak ni .,
loot v., scheut m.; (fig.) lofwerk o.,bloemen V. mv.
Ranke-geist, (-( e)s, mv. -en) m.
zucht v. tot kuiperij v.; 2. indringer m.;
-macher, -schmied, -spieler,---in,indringer m., indringster v., intrigant m. en v.
Ranken, (- s, nlv. Ranken) m., Z.
Rant (3);2. Z. Ranke.
Ranken, (rankte, gerankt) o. ww.,
m. h. en wed. ww. zich -, ranken, ranken schieten; 2. klimmen, klouteren,zich
met de ranken hechten aan; au/ der Er-zierath m. (Wap.) randversiering v.
Ranft, e)s, mv. Rhnite) m. rand, de fort-, kruipen, voortscharrelen; -de
kant m.; 2. broodkorst v.; 3. - Brod, Gewdchse, -gewächse, klimop o., klimplanten V. mv.
snede v. brood.
Ranftehen, (verkl.) o., Z. Ran!! Ranken, (- s, mv. Ranken) m. vo(2); - Brod, korstje brood o.; (Muntw.) ren of voorn m.
Ranken -banm, bauna(e)s, mv.
randje o.
Rang, (-( e)s, mv. -e) m. (w. i. ge- -bdume) m. klimboorn m.; -fórmzg bijv.
br.) rang m., rij v., Z. Reihe;2.rang,stand nw. rankvormig; -gewdchs o.slingerpla n
m.,hoedanigheid,soort v.;it. waardigheid, klimplant v.; -gewebe o. ineengeslingeraanzienlijke betrekking v.; Bósewichtvom de ranken V. mv., rankenweefsel o.;
ersten -, van de eerste soort; 3. voor ..schwämmchen o. kleine eetbare padden voorkeur v., Z. Vorrang; er hal-rangm., stoel m.; -slab m. (Fabell.) Bachusstal
den - vor mir, hij heeft de voorkeur bo- m.; -wurz v. (Pl.) veldschelkruid o.
ven mij; jemn. den - ablaufen, de voor- R*,nkern, (rankerte,geránkert) bedr,
ww. wanorde stichten, zich heftig heen
keur krijgen boven, de loef afsteken.
Rgknge, n, mv. -n) m. (Volkst.) en weer bewegen.
deugniet, slecite knaap m.; 2. schar- Ranke-schmied, (-(e)s, n,v,
minkel, lang en mager inensch, lange -e), -spieler, ( -Iers, mv. -ter) m. in.
slungel m.; 1I. (-n) v. zeug, zog v.,moe- trigant, indringer m.; -suchtig bijv. nw,
dervarken o.; (Tuinb.) beetwortel m.; indringend; -vol bijv. uw. listig, gesle(Pl.) Z. Flachskraut; (Volkst.) lang en pen, vol kuiperij, loos, arglistig.
mager vrouwspersoon o., lange slungel v. Rankett, ( -(e)s, mv. -e) o. orgel.
Rangen, s, mv. Rangen) m. hel- register o.
Rankig, bijv. nw. vol ranken, slinling, glooiing, schuinte v.
Rangen, (rangle, gerangt) o. ww. gerend als ranken; (op den grond), krui geraas maken, leven maken, onstuimig pend.
zijn; 2. (Tuinb.) ranken, ranken schie- Rank-korn,(-korn(e)s, mv. -kórten; 3. reiken, strekken, zich slingeren; ner) o. (Veea.) tongblaar v.; -made v
II. bedr. ww. eire Seil -, spannen; (PL)Z. bijenkeverlarve v.; -voll bij v. nw., Z. rankevoll.
ranken.

Rand-erklarer, m. &, Z. -anmerker 4-; -(ach o. randvak o.; -/isch m.
karpervischje o.; -form m. (Hoed.)randvorm m.; - fuszler m. (Nat. hist.) rand voeter m.; -geer m. (Zeew.) stoepberg
hout o.; -gelánder o. gaanderij v.; -glosse
V., Z. -anmerkung; -holt o. aan den zoom
van het bosch groeiend hout o.; (Zeew.)
die -hólzer, rantsoenhouten o. mv.
Randig, bijv. nw. een rand hebbende, met eels rand, gerand.
Rand-klinge, (- n) v. (Loodg.)
schaafmes, schraapmes o.; -knoteu m.
(PL) randknoop m.; -kolben m. glazen
-leiste v. kamlijst v.;-ma--makersolfv.;
sche v. (Vog.) groote ringmaas v.; -lichter o. mv. (Tooneelk.) voetlichten o.
mv.; -motie v. eikenmot v.; -muster o.
stukje leder o. tusschen de binnen- en
buitenzool; -rei fm.randhoepel m.;-scheibe
V. niet geslaagd stuk gesmolten koper
o.;-schri/'t v.kantteekening v.;2.(Muntw.)
randschrift o.; -schüssel v. schotel m.
meteen rand;-somholzo.,Z -holz(Zeew.);
-spuren V. mv. (Boekb.) onafgesneden
blad o. als bewijs dat de rand zooveel
mogelijk gespaard is; -slab m. tand m.
van een kamrad; -sidndig bijv. nw. aan
den zoom, kant of rand staande; (Pl.) op
den ramt voorkomend; -steg m. (Drukke)
formaathout o.; -stein m. op den kant
staande steen, kantsteen m.; -stielig bijv.
uw. met randstelen; -slosz in. (Bilj.)colléstoot, stoot m. van den band; -streifen
m. (Bouwk.) vierkante lijst v., band m.;
2. (Zeew.) rahout, reehout o.; -stuck o.
kantstuk o.; (Zeew.) dolboord o.;(Kuip.)
maanstuk o.; -weisung v. verwijzing v.
naar den kant; -zacken m. of -zdckchen o.
omoog o. aan den kant; -zeichnung v.
teekening m. van den zoom of rand;
-

(-(

(-

(-

(-
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Ranne, Rannrtitbe, (-n) v.
'Tuinb.) beetwortel m.
Ranonkel, (-n) V. ranonkel v.;
•arren V. mv. ranonkelsoorten v. mv.;
-klaue v. ranonkelklauw m.
Ranz, ( -es, mv. -e) m. (Volkst.)
;lei n dik persoon m.

Ranzchen, Ranz1ein, (verkl.)
I. ranseltje, knapzakje, valiesje o.

Rainze, (-n) v. (Prov.) Z. Range (II).
Rànzel, (-s, mv. Ránzel) m. en o.,
. Ranzen.

Ranzere, (-s,m v.Ranzen) m. (Volkst.)
mik, pens m.; dicker -, dikzak, dikbuik
n.; 2. bedelzak m.; 3. ransel, knapzak
u.; 4. valies o., reistasch v.
Ranzen, (ranzle, geranzt) o. ww.,
n. h. (w. i. gebr.) garstig rieken ofsma'en; 2. heen en weer loopen; 3. Z. ramneln.

Ranzig, ( -er, -st) bijv. nw. garstig,
'ansig; (Jachtw.) ritsig, loopsch, Z. láuig; -keil v. v. garstigheid, ransigheid v.;
t. ritsigheid, loopschhtid v.
RanziQn, ( -en) v. rantsoen, losgeld o.
Ranzioniren, (ranzionirle, ranrionirt) bedr. ww. op losgeld of rantsoen
;tellen, losgeld vorderen.
Rapatelle, (-n) v. buideldoek o.
Rapax, (onb., mv. -e) m. roofzuchtige, schraper m.

Rapert, (-(e)s, mv. -e) m. afruit v.
Rapist, (-(e)s, mv. -e) o. kladboek,
notitieboek o.

Rapp, (-en, mv. -en) m., Z. Rabe;

2. Rappe; 3. rist V. van een druiventros;
4. Zwitsersch muntstukje o. van 2. penningen; (fig.) kleine uitgaven v. mv.
Rappe, (-n, mv. -n) m. (Prov.) -raaf

v.; (Nat. kist.) Rapen, Rapfisch, karper-

visch, cyprinus aspius m.; (Rijk.) zwart
paard, moorpaard o.; (fig.) au/ des Schuslers - reilen,te voet gaan,per pedesApostolorum; II. (-n) v. tabaksrasp v.; (Veeg.)
kniegezwel o.; 2. (Prov.) Z. Krátze.

Rappe, (-s) m., z. m. (Hand.)

rapé v., geraspte snuiftabak v.

kappel, (-s, mv. Rappel) m. (ge-

meenz.) krankzinnigheid, waanzinnigheid, ijlhoofdigheid, maling v.; - wandelt ihn an, bij krijgt het weer in het

hoofd; 2. (-n) v., Z. Rassel, Klapper;

(Huisti.) Z. Raffel; it. Flachsrau fe (werk-

tuig).
Rappelig, bijv. uw. waanzinnig,
ijlhoofdig, den kolder hebbende.
Rappelisch, bijv. uw. (veroud.)
(van paarden), onstuimig.

Rappel-kopf, ( - kopf(e)s, mv.

-kopie) m. waanzinnige, krankzinnige,

doldriftig mensch m.; - kop/ig, -kopfisch

bijv. nw. doldriftig, onstuimig, grillig; 2.

waanzinnig, ijiboofdig, gek; (van paarden) , den kolder hebbende.
RappQU, (-(e)s, mv. -e) m.(Krijgs-

iv.) verzamelsein, rappel,appel o.; -schla-

gen, (r)appel slaan; 2. (van een gezant),
terugroeping v.

Rappeln, (rappelte, gerappelt) o.
ww., m. h., Z. klappern, rassein; 2. onp.

Has.
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lias .

has.

ww. es rappett ihm im Kopf, hij is niet Rasch, (.es, mv. -e) m. ras o., wol- liefd, tot over de ooren verliefd zijn; 2.
dolle streek m., buitensporigheid, dwaas
len of zijden stof, serge of serge v.
wel bij het hoofd, hij maalt, is gek.
-heidv.
Ra►ppenstein, (-( e)s, mv. -e) m. Rgecheln, (raschelle, geraschelt)
o. ww. (van den wind), suizen, ratelen, R$sig, bijv. nw. met gras of gras
belemniet, pijlsteen, dondersteen m.
-zoden
bedekt.
Ripper, (- s, mv. Rapper) m. hij ritselen; 2. knetteren; 3. met getier voort
-lopen,
wegsnellen.
Rasjr-beeken, (-hens, mv. -ken)
die de zwaden bijeenzamelt of opraapt.
R&pp-fink, en,mv. -en) m. goad - Rasehheit, v., z. m. snelheid, be- o. scheerbekken o.; -besteck o., Z. -zeug;
hendigheid, vluchtigheid, drift, voortva -dose v. scheerdoos, doos v. met scheer
vink, groenvink m.
-benodigh.
-rendhiv.,
spoed m.
Rappier, e)s, mv. -e) o. rapier
o., stootdegen m.; -ball m.rapierknoop m. Basch-macher, -weber, m. Rasjren, (rasirle, rasirt) bedr. ww.
gem. -, scheren, den baard scheren; 2.
Rappieren, (rappierte, rappiert) raswever m.
wed. ww. sich -, schermen, met het rap- Rase- dichter, ( -Iers mv. -ter) eine Festung -, ontmantelen, sloopen; 3.
pier vechten, zich in het schermen oefe- m. (Scherts.) dithyrambendichter m.; langs strijken, schampen; H. wed. ww.
nen; 2. Tabak raspen, tot snuif raspen. - gedicht o., -gesang m.,-lied o.dithyram- sich -, zich scheren.
Rasjr-Messer, ( -sers, mv. -ser)
Rappier-klinge, (- n) v. rap- be v.
Basen, (-s, mv. Basen) m. zode, o. scheermes o.; —klinge v. lemmet o.van
pierkling v.; -knop! m., Z. -ball.
het scheermes; —stein m. slijpsteen m.
RappQrt, (- (e)s,mv. -e)m.(Krijgs- graszode, plagge v.
w.) rapport, bericht o.; -zettel m., tdgli- Rasen, (raste, gerast) o. ww., m. voor scheermessen, aanzetsteen m.; -pinh. razen, tieren, woeden, leven maken, se m. scheerkwast m.; -pulver o. scheercher -, dagrapport, bulletin o.
Rapporteren, (rapportirte, rap- bruisen, koken, borrelen; 2. woedend zijn. poeier o.; -toilette v. scheerbenoodigdportirt) bedr. ww. berichten, bericht ge- R&sen-altar, (-s, mv. -e of Ra heden v. mv.; -zeug o., Z. - dose.
ven, rapporteeren; 2. (Jachtw.) het wild
altaar o. van graszoden;-senaltdr)m.
Rgspe, (-n) v. (Veea.) Z. Rappe;
-bank v. bank v. van graszoden; -beis m., (Landb.) Z. Flughaber.
aanbrengen.
Rappe, (- es, mv. -e) M. (Prov.) Z. Z. Steinscheidung; -bekleidung v. ( Vest.) Repel, (-n) v. rasp v.; (Mess.)
Beerwein; 2. Z. Reps; 3. (Mol.) koren o. bedekking V. met graszoden; -berg m., zoetvijl, rasp v.; (Nat. bist.) slak v.; 2.
dat tusschen de molensteenea is blijven Z. -beu; -binse v. op moeras groeiende sneeuwbal m.
bies v.; -bleiche V. bleeken o. op gras- R%spel-bl tterig, bijv. nw. met
zitten.
ingekerfde bladeren; -bórs m. baars m.
B,apps, (- es) m., z. m., Z. Reps; 2. zoden.
den -, einen - haben, waanzinnig zijn, Rasend, bijv. nw. razend, woedend, met ingekerfde schubben; -brod o. gedol; 2. gek, dwaas, buitensporig, ijlboof- raspeld brood o.; -dublell o. raspslak v.
ijlen.
Rappschnabel, (- s, mv. Rapp- dig; 3. (gemeenz.) uiterst, bovenmatig, Rasp(e)ler, (-s, mv. Rasp(e)ler)
woedend; een -er Mensch, eis -er, razen- m., -in, (-nen) V. rasper m., raspster v.
schndbel) m. melkmuil m.
R§ppse, (- n, mv. -n) M. roof, prooi de; (fig.) er ist - in sic verliebt, hij is Raspel-feite, (-n) v. raspvijl.zoetm., plundering v.; (fig.) grabbelen, grij- dol verliefd op haar; eis -er Hunger, he- vijl v.; -geráusch o. ademen o., ademhapen, grabbelspel o.; etw. in die - geben, vig, geweldig; - bdse auf ,hem sein, woe- ling v.; -hauer m., Z. Feilenhauer; -haus
te grabbelen gooien; in die - kommen, dend kwaad zijn op; - es Geschrei, ver o. rasphuis, tuchthuis o.; -meistel m.
er hat - viel Geld, bij heeft-schrikelj; raspbeitel m., beitel m. om vijlen te snij
gerathen, op den achtergrond komen,
machtig, verbazend veel geld.
verwaarloosd worden.
te kepen.
-denofi
B4ppsen, (rappste, gerappst) bedr. Rgsen-eisenerz, ( -es, mv. -e) Rsspeln, (raspelle, geraspell) bedr.
o., -eisenstein, ( -(e)s, mv. -e) m. ww. raspen, afraspen, vijlen, afschrapww. grabbelen, grijpen, stelen.
aardachtig ijzererts o.; -era o., Z.Weiss- pen.
Rappuse, (- n) v., Z. Rapuse.
R%ptus, (onb.) m. roof m., plun- era, -hacke v. zodensteker, plaggenste- Raspel -spine, m. mv., -sp ndering, schaking v.; 2. aanval m. van ker m.; -haupt o. onderlaag v. van gras chen, o. mv. raspsel, schraapsel o.
onder een dam of dijk; -hagel m.-zoden
Ross, bijv. nw., Z. rdsch.
razernij.
Rapttn$ehen, (verkl.) o. raponsje met zoden bedekte heuvel m.; -kux m. Rasse (-n) v.aard m., slag o.,Z.Race,
(Berges.) nog niet ontgonnen mijnwerk R sse1, (-n) v. ratel m., lazarus
o.; 2. wilde nieswortel m.
rammelaar m.
Rapunzel, s, mv. Rapunzel) m. o.; -ldufer m. ertsgang m. door de bo-klepv.,
(Pl.) rapunsel o.; 2. gemeine of grosse -, venste aard- of steenlaag; -meister nu. R asel- blume, (-n) v. bondsgroote rapunsel o.; it. Z. Rapi nzchen; 3. vilder m.; -pateen m., -plagge v., Z.-stuck; gras o., blauwe kranenvoet m.;-durr bijv.
winterkers v., barbarakruid o.; 4. gel- -pjïuq m. (Lando.) zodenploeg, zoden- nw. (Pl.) dun, dor en halfdoorscbijnend.
bet -, -selleri m. gele wederik ni.; -salet steker m.;-plats m,zoden v.mv.,met gras Rssse1er, (-s, mv. Rasseler) m.(PL.)
m. rapunselsalade v.; -wursel v., Z. begroeide plaats v., groen, grasperk o.; beefpopulier, esp, espeboom m.; (lig.)
-rand m. grasband, rand m. van zoden; dobbelaar m.; it. vioolkrasser m.
-selleri.
Rapuse, v. z. m. weggooien, prijs -ried, —gras o. rietgras o.; - schicht v. Rasset -gold, (-(e)s) o., z. m., Z.
o.; in die - wer fen, te grabbelen-gevn zodenlaag v.; -schmiele V. (Pl.) hoog op- Rauschgold; -mann m. ratelman, klepgooien; in die - gehen, te loor gaan, weg. gaand gras o.; -semse v. biesgras o.; perman, nachtwacht m.; -maus v. berg-seizer m. zodenlegger m.; -sits m. gras- rat V.
raken.
Bar, er, -st) bijv. en b. telden, perk, groen o.; -spaten m. zodensteker Resseln, (rasselte, gerasselt) o.ww.,
zeldzaam, kostbaar, uitstekend; sick - m.; -stechen o. zoden steken o.; -slecher m. h. ratelen, rammelen, leven maken,
maken, zeldzaam worden; it. zich zelden m. hij, die zoden steekt; 2. Z. -spaleis; kletteren; 2. mit der Kassel -, ratelen,
-stein m. aardachtig ijzererts o.; -stein- klepperen, slaan; it. (van wapens), kletlaten zien.
Rarit!t, en) v.zeldzaamheid,kost- bruch m. steenbreke v. in zoden; -stuck teren; mit Keften -, rammelen; (van wao., Z. -platz; -teppich m. groen o., zoden gens), rammelen, kraken.
haarheid, rariteit v.
Rarityten-kammeer, v., -ka V. mv., tapijt o. van groen; -lorf m. zo- Ransel- Wachter, (-Iers, mv. -ter)
schrank, m. kamer of zaal v.,-sten,. deachtige turf v.; -wdlzer m. ( Berges.) In., Z. -mann.
kast v. voor zeldzaamheden; it. Z. Guck- zodentrapper m.; - weg m. met zoden be- Rast, (-(e)s) m., z. m. (Krijgsw.)
legde weg m.
rust, halt v.; - halten, machen, rust, halt
kasten.
:a rs ulig, bijv. uw. (Bouwk.) Reser, (-s, mv. Baser) m., Z. Ra- houden; it. Z. Raster; 2. (-en) v. rust,
sender.
rustplaats, pleisterplaats, wisselplaats,
met weinig zuilen.
ach, (- er, -eet) bijv. en b. rasch, Raserei, ( -en) v. razernij, woede, pauze, stilte, tijdruimte v.; weder - noch
vlug, snel, spoedig, schielijk, levendig, dolheid, drift, waanzinnigheid v., waan- Ruhe haben, rust noch duur hebben; (Gezin m.; bis zur - verliebt sein, dol ver- weerm .) rust v.; (Giet.) (van den haard),
driftig.
(-

(-(

-,

(-

(-

(-

-

Rat.

Rat.
verwijding v.; (Schoolt.) straftaak v.,
strafwerk o.
Restbank, (-bainke) V. (Art.) stel bank v.
R &stel, (-n) v. (Pl.) akkerruit v.

-
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RSthschlagen, (schlug rat h,rathR%then, (du ráthst, er rdth, rieth, geschlagen) bedr. ww. onr., Z. berath-

den raad; (fig.) lustiger -, hofnar m.

gerathen) bedr. ww. onr. jemn. -, raden,
raad geven; jemn. zum Besten -, iem. ten
beste raden; (gemeenz.) tvenn Ihnen su
Resten, (rastele, gerastel) o. ww.,m. - ist, so 4'', als gij geraden wilt zijn; ich
h. rusten, rusthouden, uitrusten, pleiste- weisz mir nicht su -, ik weet niet wat ik
ren; (van ambachtslieden), schoften; we- beginnen moet; er lä sst zich nicht -, hij
der ruhen noch - kónnen, geen rust of
duur hebben.
Raster, (-s, mv. Raster) m. zilver of koperdraad o. waarmede koord omwoeld wordt.

Rat.

schlagen.

Rethschluss, (-es, mv. Rathschlusse) m. raadsbesluit o.
R&ths-Collegium, (-giums, mv.
-glen) o., Z. Rath (5); 2. Z. -versammlung; -diener m. dienaar m. bij den raad,
laat zich niet raden, luistert niet naar deurwachter, bode m.; -dort e. tot den
goeden raad; damil ist mir nicht gerathen, raad of den senaat behoorend dorp o.
daarmede ben ik niet geholpen, dat helpt R thse1, (-s,mv. Rdthsel) o. raadsel o., charade v.; ein - au/lósen, een raadmij niet; 2. Z. errathen.
R%ther, (-s, mv. Rather) m., -in, sel raden, oplossen; (fig.) raadsel o.,
(-nen) V. rader m., raadster v., hij, zij duistere, onbegrijpelijke zaak v.
R^thsel -bild, (-(e)s, mv. -er) o.
die iets raadt; 2. Z. Rathgeber.
Riathfertig, bijv. uw. gaarne raad raadselachtig beeld o.; -deuter, —in, hij

R&st-lager, (-lagers, mv. -lager)
0.1 legerkamp o.; -los bijv. nw. rusteloos, onophoudelijk, onvermoeid, onverof zij, die vlug raadsels raadt; (gig.)
poosd, werkzaam; -losigkeit v. ruste- gevend, bereid om raad te geven.
R&thforschen, ([orschte rath, Oedipus m.; - dichter m. raadselmaker,
loosheid, onvermoeidheid, werkzaam
-heidv. rathgeforscht) bedr. ww. ernstig en drin- raadseldichter m.; -frage v. raadselach-

tige, duistere vraag v.
Ráthselhaft, bijv. nw. raadsel
duister, dubbelzinnig, onduide--achtig,
Rastrjren, (rastrirte, rastrirt)bedr. fragt) bedr. ww. om raad vragen, raadlijk, onbegrijpelijk, onverklaarbaar.
ww. muzieklijnen trekken; rastrirles Pa- plegen.
R%th- frager, --in, raadvrager Rathselhaftigkeit, bijv. nw.
pier, muziekpapier o.
R&st-sitz, (-es, mv.-e) m.,-stun- m., raadvraagster v.; -geber, —in, raad raadselachtigheid, onduidelijkheid, onconsulent m., raadgeefster v.; der-gevr, begrijpelijkheid v., duistere, onverklaarde, (-n) v., Z. Ruhesitz 4r; -lag m.
rustdag m.; (Krijgsw.) pleisterdag m.; and der ist sein —,raadsman m.; -gebung bare o.
R%th-Selig, bijv. nw., Z. -Eertig.
— hallen, rustdag houden, pleisteren, V. raadgeving v.; -haas o. raadhuis, stad
R^thseln, (rdthselie, gerdthselt) o.
gemeentehuis o.; —saai m., Z.-huis,
halt houden.
ww., m. h. raadselachtig spreken of han
Rasex, (-en) v. doorhaling, door-, Rathssaal.
-deln.
Rgthin, (-nen) v. vrouw, echtgeschrapping V.
thsel- reien, ( - (e)s, mv. - e) m.
R'ász, ( -er, -est) bijv. nw.(veroud., noot v. van een raadsheer.
Prov.) scherp van smaak; (fig.) onvrien- R %th-kammer, ( - n) v. (Zeew.) raadselrijm o.; -spruch m. raadselachtige
scheepsraad m.; -kreis m., Z. Rathsver- spreuk v., dubbelzinnig gezegde o.; it.
delijk, knorrig, norsch.
Rita, Pror&ta, v ., Z. Rate (1). sammlung; -leute mv. raadgevers, raads- Z. Gótterspruch; -ton m. dubbelzinnige
toon, raadselachtige toon m.; -volt bijv.
Rat^$a, (-s, mv. Rata/ien) m. likeur heeren m. mv., raadslieden o. mv.
V. van versche vruchten, brandewijn en R'thUch, bijv. nw., Z. rathsam; uw. raadselachtig; -wort o. raadselwoord
2. (w. I. gebr.) tot den raad behoorend; o.; 2. raadselachtig woord o.
suiker, ratafia v.
Baths -enge, (-n) v. commissie v.
Rate, (-n) v. bijdrage v. naar ver-'' -keft v., Z. Rathsamkeit.
houding, evenredig aandeel o.; it. termijn R %th-los, bijv. uw. radeloos, ten uit den raad, raadscommissie v.; -erlass
m. van betaling; Z. root- of rotplaats v. einde raad; er ist gans —, hij is ten einde m., Z. Rathschluss; - fahig bijv. nw. verR &tel, (-n) v. honi(n)gdas m.; 2. raad, weet niet wat te beginnen; - losig- kiesbaar tot lid van den raad; - fahigkeit
keit v. radeloosheid v.; -mann (mv.-leute) v. verkiesbaarheid v. tot lid van den raad;
Rassela 3. Z. Slirnraitel.
Riten- weise, bijw. in termijnen, in. raadsman m., Z. -geber; 2. Z. Raths- -flagge v. (Zeew.) raadsvlag m.; -freund
termijnsgewijs; -zahlung V. betaling V. herr; -mdnnisch bijv. nw. van een raads- m., Z. -glied; -geschlecht o. geslacht o.,
familie v. van hen, die verkiesbaar zijn
heer, als een raadsman.
in termijnen.
Rath, (-(e)s, mv. Rd the) m. raad- Rathsam, ( -er, -st) bijv. uw. raad- tot leden van den raad, patriciersfamilie
pleging, beraadslaging v.; mit jemn. über zaam, nuttig, dienstig, geschikt, wijs, v.; -glied o. raadslid, lid o. van den raad,
etw. su -e gepen, te rade gaan bij, iem. voorzichtig; es wird - sein, het zal raad- raadsheer m.; die sdmmtlichen ---er, de
raadplegen; über etw. - hallen, schlagen, zaam zijn; das halte ich nicht für -, dat raad, senaat m.; -gut o. goed o. van den
- of -s pflegen, raadplegen, beraadslagen; houd ik voor niet raadzaam; das -ste pst, raad, raadsgoed o.; -handel m. voor den
jem. au -e ziehen, om raad vragen; 2. zich 4, het raadzaamst, het best is &; raad aanhangige zaak v.; 2. zaak V. van
raad m., raadgeving v.; ;emn. einen - es scheint mir -er, nachzugeben,mij komt den raad; -haupt, -oberhaupt o. hoofd o.
ertheilen, iem. raden, raad geven; bel het raadzamer voor, mij dunkt het is van den raad, voorzitter m. van den raad;
jemn. - einholen, sjah bei jemn. -s erholen, beter; 2. zuinig, spaarzaam, huishoude- -herr An. raadsheer m., lid o. van den
jem. um - /ragen, om raad vragen; 3. lijk; -keil V. raadzaamheid, geschiktheid, raad; 2. (Nat. kist.) witte meeuw v.;
middel, hulpmiddel o., raad m.; dafur nuttigheid, voorzichtigheid v.; 2. spaar --nsits m., —nstelle, —nwarde v. raadszuinigheid, huishoudelijk--zamheid, heerenzetel, plaats, waardigheid v. van
weiss ich keinen -, daar weet ik geen
raadsheer; -herrlich bijv. nw. raadsheerraad, geen middel voor; dazu kaan schon held v.
- werden, daar zal wel een middel of raad R%ths -assessor, ( - s, mv. - en) lijk, van een raadsheer; -keiler m. gevoor zijn; - schaffen, raad schaffen, een m. bijzitter m. in den raad; -bedurftig meentekelder m.; -kissen o. kussen o.
middel weten; er weiss iberall - su scha f- bijv. nw. raad noodig hebbende; -bede rf- van een raadsheer; -mann m., Z. -glied,
fen, hij weet voor alles raad, hij weet tigkeit v. behoefte V. aan raad; -befehl -herra 2. Z. Rathgeber; -marslall m. geoveral eene mouw aan te passen; (fig.) m. bevel o. van den raad, raadsbesluit o.; meentestal m.; -meister m., Z. -haupt;
da sst guter - theuer, daar is goede raad -bole m. raadsbode, stadsbode m.; -buch -person v., Z. -maan; -protokoll o., Z.
duur; (Spr.) kommt Zeil, kommt -, komt o. aanteekenboek o. van gehouden raads- -buch; -saai m. raadszaal v.; -schluss m.
raadsbesluit, besluit o. van den raad;
tijd, komt raad; 4. -s werden, een besluit vergaderingen, notulenboek o.
nemen; etw. su -e halten, sparen, zuinig R,3thsehlag, (-(e)s, mv. Rath- -schreiber m. schrijver m. bij den raad,
zijn op; 5. raad m., raadsvergadering v., schldge) m. raad m., beraadslaging v.; 2. griffier m.; -schreiberei v. griffie v.; -site
senaat m.; - halten, raadsvergadering ontwerp, plan, voornemen o.;;emn. seine m., Z. -stuhl; -sitzung v. raadszitting,
houden; die Herren des -(e)s, de heeren Rathschláge vereiteln, iems. plannen ver- raadsvergadering v.;-spruch m.,Z: schluss;
^-stand m. (in de kerk), zitplaats v. van
van den raad; 6. raadsheer m., lid o. van ijdelen.

Rastr&1, (-(e)s, mv. -e) o.lijntrek-' gend om raad vragen.

ker m., trekpen v.

R&thfragen, (fragte rath, ralhge-
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Rat.

een lid van den raad; -steile V. plaats v.
van raadsheer; -stube v. raadkamer v.;
-stuhl m. zetel m. van een raadsheer;
-tag m. zitdag m. van den raad; -verlass
m., Z. -beschiuss; -versammlung v. ver
raad, raadsvergade--gaderinV.v
ring v.; -verwandter m., Z. -plied; 2. lid
o. van den grooten raad; -wage v. stadswaag v.; -wahl v. verkiezing v. van de
leden van den raad; - weckset m. raadsverandering, aftreding v. van leden van
den raad; -simmer o., Z. -slube.
RatifcatiQf, (-en) v. bekrachtiging, bevestiging, staving, bekrachtigingsoorkonde, ratificatie v.
Ratiftcjren, (ralificirte, rati f Girt)
bedr. ww. bekrachtigen, bevestigen, ra -

Rau.

Rau.
v.; -eidechse v. kameleon o.; -fahl bijv.
nw., Z. -grau;- /alle v. rattenval v.;-fang
M. rattenvangst v.; -(anger m. rattenvanger m.; -Presser m. (Nat. hist.) rat-

tenvreter m.; -gift o. wit arsenik m.,
(gewoonl.) rattenkruit o.; -gran bijv.
nw. vaal, grijs als eene rat ; -kahl bijv.
nw. kaal als eene rat; (fig.) doodarm;
-könig m. rattenkoning m., jonge ratten
v. mv. die met staarten in elk. gegroeid
zijn; -koth m. rattenstront m.; -kraut
o. wolkruid, mottekruid o.; 2. Z. -gi/t ;
-kuchen m., -kugel v. rattenkoekje o.;
-nest o. rattennest o.; (fig.) ellendig,
smerig verblijf, krot, hok o.; -pfeffer m.
rattenpeper v.; -pulver o. rattenkruit o.;
-schwanz m. rattenstaart m.; (Veea.)
lange dunne staart m. (gene paarden
tificeeren.
Ratjn, (-(e)s, mv. -e) m. gekeperde
plooi v. in-ziekt);(Lanw.vlsch
het laken; (Timm.) ronde dunne vijl v.;
wollen stof v., ratijn o.
Ratiniren, (ratinirte, ratinirt) (Pl.) tweeblad o., rattenstaart m.
bedr. ww. (Lakenb.) noppen, van nopjes R&ttern, (radeerde, geratieri)o.ww.
Z. rassein; er lügt, dass es radeert, bij
voorzien, ratineeren.
Ratiociniren, (ratiocinirte,ratio- liegt of het gedrukt is;sie tangen & dass
cinirt) bedr. ww. berekenen, een besluit es raltert, zij dansen zoo als het behoort:
trekken, redeneeren.
RatiQn, (-en) V. (Krijgsw.) rant- R&tz, (-es, mv. -e) m., Z. Ratte; 2.
bergrat, slaaprat v.; 3. marmot v.; 4.
soen o., spijsportie V.
Ration&l, bijv. nw. redelijk, door Duitach konijn o.
de rede te bevatten, redematig, weten
R tzohen, (verki.) o. ratje, kleine
-schapel jonge rat v.
ij k, rationeel.

Rationg1grBsze, (-n) v. meet-

Ratze, (-n) v., Z. Balie; 2. storm-

bare grootheid, rationeele grootheid v.

vogel M.

redegeloof betreffende, rationalistisch.

Ritze, (-n) V. kan v. met eene pijp,
pijpkan v.

Rationalistisch, bijv. en b. het

Rationaljsmus, (onb.) m. rede- R%tien, (ratste, geratst) o. ww.,Z.
geloof o., godsdienst m. der rede, rati- rattern; 2. met geraas voortkomen; 3.Z.
rauben.
onalisme o.
Rationalist, ( - en, mv. - en) m.aan- R&tzwo1f, (-(e)s, mv. Ratzwól/'e)
hanger m. van het redegeloof, rationa- m. kleine rivierbaars m.
list m.
Raub, (-(e)s, mv. Rdubereien) m.
Ration$1-wurze1, (-n) V. wortel roof m.,rooverij, plundering,berooving v.;
m. die met betrekking tot de eenheid it. diefstal m., dieverij v.; (van een meis-

je), schaking, ontvoering v.; nuf - ausgehen, op roof uitgaan; (Wap.) sum -e
gerustet, den prooi dragend; 2. buit m.
prooi v., geplunderde, gestolene o.;(fig.)
sum -e werden, ten prooi worden; ein der Flammen werden, eene prooi der
vlammen worden ; II. haast v., spoed
m., overijling v.; au/ den - etw. thun, in
haast, overijld; (Bergw.) auf den - bauen,
Ratsehen, (ratschte, geratscht) o. overijld bouwen.
ww., Z. rasseln (2); 2. snorken, ronken; Raub -aal, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
3. (van eenden), slobberen, plapperen, Aalraupe; -ameise v. leeuwenmier v.;
- arbeid v. (Bergw.) delving v. aan de opsnateren.
Re tsoh - Barre, ( - n) V. eest m. pervlakte der aarde; -begier(de) v. roofom hennep of vlas te drogen; -ende v. ge- zucht v.; -begierig bijv. nw. roofzuchtig;
-biene v. horzel v.
wone wilde eend v.
Rotte, of R%tze, (-n) v. rat v.; Ruben, (raubte, geraubt) bedr. en
(fig.) er schid ft wie eine -, hij slaapt als o. ww., m. h. (van dieren), rooven, van
eene bergrat; (gemeenz.) -n ins Kopie roof of prooi leven; (van menschen),
Naben, muizenesten in het hoofd hebben; rooven, plunderen, stelen; ein Mddchen -,
schaken, ontvoeren; au( der See -, kapen;
II. ratel m.
volkomen bepaald kan worden; -zahl
V. wortelgetal o.
Ration@11, bijv. nw., Z. rational.
Ratsch ! tussch . ratsch 1, klanknabootsing van het scheuren, afscheuren,
uitscheuren.
R&tache, Rátsohe, ( - n) v. ratel m.; 2. (w. i. gebr.) vlasbraak, hennepbraak v.

Retteln, (raltelte, gerattelt) o.ww.
ratelen, rammelen; 2. zeven; 3. vast inpakken.
Rattelscheit, ( - (e)s, mv. - er) o.

die Waaren aus einem verungluckten
Schiffe -, weghalen, verduisteren; (fig.)
jemn. seine letale Ho fnung ontnemen,
benemen; jemn. das Leben -, iem. het
leven benemen, dooden; einem Mddcheu
pakstok m.
Ritten, (.․) m., z. m. hank m. die Ehre -, een meisje de eer ontnemen,
schenden, verkrachten.
(onkruid).
Ratten-birne, (-n) v. stoofpeer R .bar, ( - s, mv. Rduber) m. roo-,

ver, plunderaar, struikroover, dief m.;
(van een meisje), schaker m.; it. Z.
Strassen-, Seerduber; (aan de kaars),
dief m.; (Tuinb.) waterloot v.; (Pl.) Z.
Rhein Earn ; (Spr.) der - schimp ft den
Mordbrenner, de pot verwijt den ketel
dat hij zwart is.
Riipber - anfiihrer, ( rers, mv.
-

-rer) m., Z. -hauplmann; -bande v. roo-

verbende, dievenbende v.
Rauberei, (-en) v. rooverij v., gewapende diefstal m., plundering v., Z.

Raub.

Räpber - genas, (-en, mv. -en)

m. medeplichtige m. van roovers, roovergenoot m.; -geschichte v. roovergeschiedenis v.; -haar o. stekelig haar,dievenhaar o.; -hdhnchen o.(Nat.hist.)roofkever m., rooftor v.; -haupt o., -hauptmann m. rooverhoofdman m.; -hokte
V. rooverhol o.; -horde V. rooverbende,
dieventroep m.
Rájiberin, (-nen) v. rooveres,dievegge v.
Rauberisch, bijv . en b. roofzuchtig, als een dief, als een een roover; -e

Handlung, Z. Rduberei; -e Hdnde, diefachtig; (Bergw.) -es Era, erts dat niet
alleen door vuur vergaat, maar nog andere stoffen met zich voert.
Rapber - schaar, ( -en) v., Z,
-bande; -volk o. roofzuchtig volk o.
Raub - falk, (-en, mv. -en) m.
giervalk m.; -fisch m. roofvisch m.;-fliege v. roofvlieg v.; -gebdude o. slecht ongonnen mijn v.; -geflugel o. roofvogels
m. mv.; -genoss m. roovergezel m.; -geschwader o. kapervloot v.; -geselt m. medeplichtige m. aan eerre rooverij; (fig.)
stoute roover m.; -gesindel o. roovergespuis o.; -gier v., -gierig bijv. uw., Z.
- begier, - begierig; -graf m. (Leenw.)
roofzuchtige graaf m.; -gut o. geroofd
goed, gestolen goed o.; (Krijgsw.) buit
m.; -hóhle, -horde v., Z. Rduberhóhle &.

Raubig, r'ubig, bijv. en b., Z.
riiubermsch.

Raub-k fer, (-Iers, mv. -Ier)

m. roofkever m., rooftor v.; -kobalt m.
kobalterts o. dat andere stoffen met zich
voert ; -krdhe v. kraai v. met zwarten
bek; -krieg m. rooverkrijg M.

R,bler, (-s, mv. Rdubler) m.

kleine roover m.

Räubling, (-(e)s, mv. -e) m. eenjarig rund o.
r Raub - mord,( (e)s, mv. -e) m.
0o erinvergezeld van moord; -mor.
der m. struikroover, dief m., die tevens
een moord begaat; -nest o. rooverhol,
roofnest o.; -pjahl m. grondpaal m.,
- riller m. roofridder, roofzuchtig ridder
m.; - schil`' o. roofschip, kaperschip o.;
,

-schif'er m.kaper,kaapvaarder m.;-schloss
o. roofridderslot o.; -schilts m. wilddief, strooper m.; -staat m. rooverstaat
m.; 2. — en, Barbarysche staten m. mv.;
-segel o. dwarszeil o. aan den mast op
de Elbeschepen; -stollen m. (Bergw.)
ontginning v. van eene mijn zonder
daartoe het recht te hebben; -stuck o.
geroofd, gestolen voorwerp o., buit, roof

Ráu.
m.; -sucht v., -si chtig bijv. uw., Z. -begier(ig); -that V. rooverij v.; -thier o,
roofdier o.; -vogel m. roofvogel m.; (fig.)
dief, roover m.; -vogel/'erbe v. (Jachtw.)
kleur v. van de vederen van roofvogels;
-volk o., Z. Raubervolk; -veespe v. roof.
wesp, knaagwesp v.; -wild o., Z. -t hier;
-wolf m. rondloopende, op prooi uitzijn de wolf m.; -truth v. roofzucht v.; -zus
m. rooftocht m.
Rauch, bijv . en b. ruig, harig, wollig; (Boschw.) -es Holz, Z. -hola (1).
Rauch, (-(e)s, mv. -e) m. rook
damp, walm m.; inn -e au%gehen, in roof
opgaan: (fig.) (van eene verwachting)
als rook vervliegen; Fleisch in denhangen, te rooken of in den rook hangen
(fig.) ein kleiner - beiszt ihn nicht,hij laai
zich door eene kleine moeielijkheid nies
ontmoedigen, is voor geen klein geruchi
vervaard; (Spr.) hein Feuer ohne - o
wo - ist, da ist auch Feuer, geen vu'ai
zonder rook; aus dem -e in's Feuer kom.
men, van den regen in den drop, var
kwaad tot erger komen; 2. Z. Hutten Zechenrauch; 3. schoorsteen m.; seinei
elf/enen- haben, eigen haard hebben, eei
huishouden hebben.
RaU.ch — achat, ( - (e)s, mv. - e) m
(Delfst.) rookkleurige agaat m.; -alla
m. reukaltaar o.; -apfel m. doornappe
m.; -back m. (Lakenw.) raam o. onde
de wals om te noppen; -bad o. dampba
o.; -bart m. witte paling m.; -baum m
(Lakenw.) wals v. om het laken over
heen te trekken om te noppen; -beere i
stekelbes v.; it. stekelbesseboom m.;-be
halter m., Z. - kamnier; -beinig bijv. n%
met ruige pootera; blcïtterig bijv. nw
met ruige bladeren; - borsten v. mv., 2
Rauhborsten; -buche v. jokboom, hage
beuk m.; 2. heester m.; -dicht bijv. nn
rookdicht, ondoordringbaar voor de
rook.
Rtljuoheln, (ráuchelte, gerduchelt
o. ww., m. h. naar den rook rieker
smaken.
Rauchen, (rauchte, geraucht) c
ww., m. h. rooken, dampen, walmen
rook laten ontsnappen; der Of'en rauch
de kachel rookt; rauchende Spatte, roo
kende spleet; (Spr.) wo Feuer ist, d
raucht es, waar vuur is rookt het, wag
het rookt, is het warm; so lange die Ku
the raucht, sind sie Freunde, zoo lang E
wat te eten valt &; wenn die Kuche nicl
melir rsucht,als de schoorsteen niet me(
rookt, als er niet meer te eten valt; sr
hen, wo die Ruche raucht, tafelschuimer
-

op den klap loopen; 2. Z. damp fen; l

bedr. en o. ww. Tabak, eine P[eife -,roc
ken; aus eioer P/ei(e -, eene pijp rookei
Rauohen, (rduchte, gerducht)bed
ww. rook maken, laten rooken.
Ratioher, (-s, mv. Raucher) n
cooker, tabakrooker m.; 2. Z. Rauc1
kohle.
lt' noherbiohse, ( - n) v. reut
doos v.; (Heelk.) rookdoos v.
R' uoherer, (-s, m v . Rducherer) i
berooker,rookverspreider m.; (fig.) pluim
strijker m.
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Raucher -fase, (-Passes, mv.- jds- 1 creupelhout o.; -honig m. tonhoni(n)g
„r) o. wierookvat o.; ---trdger m. wie- 1 n.; -huhn o. hoen o., hen, kip v. als
>okvatdrager m.; -fdsschen o. wierook schoorsteenbelasting.
schuitje o.; -hola o. reuk--iatjeo.;2
Rauchicht, bijv . nw. als rook,naar
ut
o.
1 -ook riekend.
R'apoherig, bijv. uw., Z. rauchig RauChig, bijv. nw.(van eene kenZ); 2. rookerig, naar den rook smakend; :en), rookend; 2. vol rook, zwart van
leisch -machen, rooken; Kleider & -ma- 1 len rook.
uien, Z. einráuchern.
Rapeh -kammer, (-n) V. rookR3; eher—kammer, ( - n) v.rook - I tamer v., rookvertrek o.; 2. —, -kerze
amen, kamer v. om vleesch &te rooken; , r., Z. Rzucherkammer &; -kohle v. rookerze v., -ker;then o. pastille v. om te 1 rende kool v.; -kopt m. vischarend m.;
randen; -kohle V. rookende kool v.; d. goudgele valk m.; 5. ragebol m.; -horn
Lampe v. reuklamp v.; -minel o. (Heel- 1. (Leeuw.) koren o. als schoorsteen belasting; -krystall m., Z. -lopas; -kogel
.) berookingsmiddel o.
Rituohern, (rducherie,gerduchert) v. (Vuurw.) vuurlol m.; -leder o. maroedr. ww. Fleisch -, rooken, in den rook kijnleder o.; -linde v. gewone olm (boom)
engen; gerduchertes Fleisch, gerookt m.; -loch o. rookgat, schoorsteengat o.;
leesch; (Gen.) ein krankes Glied -, be- (fig.) rookerig vertrek o.; -los bijv. nw.
Doken; Brie/'e, Waaren -, berooken om zonder rook; -mantel m. priestergewaad
e smetstof te verdrijven; 2. o. ww., m. D. voor den avondgodsdienst; -meier m.,
. wierooken; in den Zimmern -, wierook, —kraut o. (Pl.) kruiswortel m., kruis
o.; -meister m. knecht m. met de-kruid
astilles & branden.
R.cher—pfanne, ( - n) v. (ver - (vleesch) rookerij belast; -op ft r o. reukI. -p/ánnchen o.) wierookvat, wierook oiler o.; -p f anne v., Z. Raucherp Panne;
-pulver o. reukpoeder of-atjeo.; -pfennig m. schoorsteenbelasting v.;-post
v. (Krijgsw.) post m., van waar men door
goeier o.
Bilucherung, (-en) v., Z. ráu- den rook een sein geeft; -róhre v. rookbuis v.; -saute v. rookzuil, rookkolom v.;
hern; it. berooking v.
Ráueher—Werk, ( - (e)s, mv. - e) -schat: m., Z. -pfennig; -schlich m.stui. renkwerk o., parfumerie v.; -wurst v.; vend gruiserts o.; -schwalle V. huiszwaluw v.; -schwanz m. muis v. met ruigen
. Rauchwurst.
Ra chfang, (-Jang(e)s, mv.-fán- staart; -schwarz bijv. en b. zwart van
Fe) m. schoorsteen m., haardstede, wo - den rook; H. o. zelfst., Z. -leder; -seide
iing v.; .ein Flerken von 100 Rauch[cin- V. floretzijde v., filosel o.; -spinne v.
Fen, met 100 huisgezinnen; -geld o. loon rookkleurige spin v.; -stein m., Z. -toI. voor het vegen van den schoorsteen; pas; -slube v. berookte kamer v.; 2. Z.
!.belasting v.op de haard steden;(Leeuw.) -hammer; -tabak m. rooktabak v.; -lopas
schoorsteengeld o.; -kehrer m. schoor m.(Delrst.)rookkleurige topaas m.; -topf
m.; -mantel m. schoorsteen--^tenvgr m. rookpot m.; -verstandiger m. rooknantel m.; - verstándiger, - verbesserer ce verdrijver m.; -waaren v. mv., Z. - werk;
—handel m., Z. -handel; -wacke v.(Delfm.
Rauch—farbe, (-n) v. rookkleur St.) samengedrukte, verkoolzuurde kalk
r.; 2. schoorsteenroet o.; -[arben, - far- v.; -wehr o. met wilgenrijs beplante oe
m.; -werk o. pelswerk, bontwerk o.;-ver
iig bijv. uw. rookkieurig; -farber m.
)ontverver m.; -(ass o. &, Z. Ráucher- 2. Z. Rducherwerlc; (Jachtw.) ruigharig
rass - Feuer o. houtvuur, stroovuur o.; wild o.; -werken bijv. en b. van bont.Jleisch o. gerookt vleesch o.; -Hugel m. werk; 2. bedr. ww. (Boschw.) van lomvlinder m. met roodkleurige vleugels; mer of takken berooven;-werker m. bont-frost m., Z. Rauhreif; -fuss m., Z. werker m.; 2. Z. -handler; -wolke v.
Schneehuhn; 2. trommelduif v.; 3. valk rookwolk v.; -wurst V. rookworst, geU. met ruige pooten; -juszig bijv. uw. rookte worst v.; -wurgel V. klierkruid,
euigpootig; -fuller o. (Naai.) wollen voe- klein schelkruid o.; -zeh(e)nte m. tiende
'ing v.; (Landb.) Z. Rauhfaller; -gans v. V. op wol en vleesch; -timmer o., Z.
;erookte gans v.; 2. gans v. als schoor- -hammer, -tube.
cteengeld; -gar bijv. uw. (Bontw.) als Raude, (-n) v. roof, kerst V.
bont bewerkt; 2. voldoende gerookt; Riede, (-n) V. kanker m.; (van
-gare v. (Zeew.) hoogste graad m. van schapen &), verouderd schurft o., worm
zuiverheid van het koper; -gel!.' bijv. uw. m.; (Vees.) Z. Rappe; it. puist v., begeel door den rook, rookgeel; —kies m. smettelijke ziekte v. van schapen;(Tuinarsenikkies m.; -geld o., Z.-fanggeld(2); b.) (van boomen), kanker m.
-gewólbe o. (Giet.) gewelfde schoorsteen Raudig, ( -er, -st) bijv. en b.
m.; -gezoltell bijv. uw. ruig, harig; -gras schurftig, puistig, kankerachtig; -keil v.
o. wolgras o.; -grau bijv. nw. rookgra u w; schurftachtigheid, kankerachtigheid v.,
-haarig bijv. nw. ruig, ruigharig; -ha- Z. Ráude.
Rauf—bold, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
(er m. windhaver, wilde haver v.;2. wol
o.; -handel m. handel m. in bont -gras Raufer; -buste V. geldboete v. voor eene
-handler m. handelaar m. in bont--werk; vechtpartij; -degen m. lange stootdegen
werk; -handlong v., Z. - handel;; - háulig m., rapier e.; 2. Z. Raufer.
bijv. nw. eene ruige huid hebbende; R7,fe, (-n) V. (Landh.) vlasbraak
-henne v., Z. -huhn; -hobel m.,Z. Rauh- v.; (in stallen), ruif v.; 2. vechtpartij,
hobel; -hols o. (Boschw.) loofhout o.; 2. plukhaarderij V.
64
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Raaf—eisen, ( -sens, mv. -sen) o., ww. ruw maken, ongelijk maken; (Looi.) laten; -buste v. boete v. bij verzuim van
Z. -messer.

die Felle -, ontharen; (Lakenb.) Tuch -, ontruiming.
Raumeiehe, (-n) v. alleen staan
-de
eik m.
vederen of haren verliezen.
Raither, (-s, mv. Rauher) m. wol - Rápmeisen, ( -sens, mv. -sen) o.
ophaler m.
(Giet.) schrapper, krabber, rijf m., Z.
Rauh-frost, (-(e)s, mv. -e) m., Raumbuhrer.
Z. -reit; -(utter o. ruw voeder,hooi,gras, Rauumen, (raumte, geraumt)o. ww.
stroo o.; (Bontw.) voering V. van bont; (oeroud.) ramen, gissen, peinzen.
-gar bijv. nw. (van huiden), aan eene Rammen, (rku:n(e, geráumt) bedr.
zijde gelooid; -gemáuer o. ruw metsel- wív, ruimen, uit den weg ruimen, opwerk o., beraping, volraping v.; - handel ruimen; Bucher vom Tisch -, wegruimen;
m. handel m. in bontwerk.
et,w. bei Seite -, opruimen, wegzetten;
Rapheit, (-en) v., Z. Rauhigkeit. (fig.) Hindernisse aus dem Wege -, uit
Rauh —hobel, (-hobels, mv. -ho- den weg ruimen, wegnemen; einen Menbel) m., Z. -bank; -honig m. ongezui- schen aus dem Wege -, van kant maken,
verde tonnenhoni(n)g, honi(n)g m. met dooden; 2. opruimen, leegmaken,ledigen,
was.
ontruimen; einen Plats vom Schutte -,
Rjuhigkeit, (-en) v. ruwheid, het puin uithalen uit; einen 11e/en -,uit
hardheid v.; (van ijzer), ruwheid, hard3. die Stadt, das Land -, ont--bagern;
heid v.; (van een weg), hobbeligheid v.; ruimen, verlaten; das Feld -, het veld
(van de stem), ruwheid, heeschheid v.; ruimen, vluchten; (Zeew.) (van den
(van een verwijt), gestrengheid v.; (van wind), ruimen, gunstig worden, uit
zeden), ruwheid, onbeschaafdheid v.; (van
den Weinstock -,-schietn;(Wjg.)
de inborst), woestheid v.; 2. ruwheid, snoeien; I[. o. ww. wijken voor, zich verwijderen; der Wind ráumt, wordt gunongelijkheid, oneffenheid v.
Rauh —knecht, (-(e)s, mv. -e) rn. stig. ruimt.
zakkendrager, sjouwer m.; - kop/m. rage- Ráumer, (-s, mv. Bdumer) m.ruibol m.; -leder o., Z. Rauchleder; -linde v. mer, opruimer, sekreetruimer m., Z.
lindeboom m. met stekelige bladeren; Ausraumer; 2. ruimnaald v., pijpenwroe-p(erd o. onbereden paard o.; -rei/' m. ter m., Z. Raumbohrer, Ráumeisen, Raumrijp, rijm, ijzel in.
nadel; (Zeew.) wind m. die gunstig
Rauh—sehleifer, /Iers, mv. -[er) wordt, uitschieter m.
m. grofslijper, bijlenslijper m.; -schwarz Raumfeile, Ri,umfeile, ( - n)v.
o., Z. Rauchleder; -stein m. onbehouwen slotenwakersvijl v.
steen m,; -trog m. scheertrog m.; -wacke
Raumgast, (-gastes, mv. -griste)
v., Z. Tufstein; -weizen o. baardtarwe v.; m. matroos m. die in het ruim werkt.
-werken bijv. nw.,Z. rauchwerken; -zackig Romig, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
bijv. nw. met scherpe punten, tanden, gerd umig.
baarden of stekels voorzien; -zeh(e)nte Ráumlich, -er, -st) bijv. nw.
m. schoventiend v.; -geit v. ruitijd m. plaatselijk, tot de plaats behoorende,
Ranke, (-n) V. (PI.) rakettekruid plaats innemend, Z. gerc"aumig; -kelt v„
o., raket v.; it. waterkers v.; (Landb.) Z. Geriiumigkeit; 2. localiteit v., lokaal,

Raufel, R ,fel, ( - n) V., Z.Rau- noppen; 2. wed. ww. sich -, ruien, de
fe (Landh.).

Rap.feln, (ráufelie, gerdufelt)bedr,
ww. Flachs & -, braken, repelen.
Raufen, (raufie, gerauft) bedr. ww,
jem. bei of an den Haarere -, trekken
plukken; jem. die Haare aus dem Kopf -,
trekken, rukken; Flachs -, uittrekken; 2,
braken, repelen; eine Gans -, plukken;
Gras -, uittrekken; 1I. wed. ww. sich -;
mit einander -, plukharen, vechten.
Raufer, (-s, mv. Raufer) m. vech.
tersbaas, twistzoeker m.; it, Z. Rau[degen; (Hoed.) Z. Rapier.
Rauferei, (-en) v.(gemeenz.) vecht
kloppartij, oneenigheid v., it.-partij,
twist m.
Rauf—fader, (-n) v. (van vogels),
vederen v. mv.; -handel m., Z. Rau[erei;
2. behandeling v. eener vechtpartij voor
de rechtbank; -hola o. (Looi.) haarplukker m., plukhout o.; -kunst v. scherm
v.; -messer o. hoedenmakers--kunst
schraapmes o.; -papier o. bladen o. mv.
bordpapier om de wol te persen; -sucht
V. zucht v. tot twisten, vechten; -suchtig
bijv. nw. twistziek, twistzoekend; -wolle
v. wol V. die uitvalt of aan struiken blijft
hangen; 2. beste scheerwol v.; -aange v.
groote nijptang v.; -zanglein o. nijptangetje o.; -zeil v. (van ganzen i'), pluktijd m.
Rau - graf, -en, mv. -en)m.(Leenudgraaf, rijmgraaf m.
w.) wildgraaf, wo
Raugra$n, (-nen) v. woudgravin,
rijmgravin V.
Rauh, -er, -st) bijv. en b ;ruig, harig, Z. ranch; 2. ruw, scherp;(van ijzer),
(

(

ruw, hard; (van een weg), hobbelig, on-

gelijk, oneffen; -er

(-

(

Felsen, steil, naakt;
-es Blatt, ruig, wollig, stekelig; -es Futtér &, Z. Rauh/'utter &; (Gray.) -e Schraf- hoop m. graan op het veld; 2. vim, stel- vertrek o.
firungen, scherp, ruw; - mauern, ruw be- lage v. om erwten te drogen.
Raum —loch, ( loch(e)s, mv. - 1dpleisteren, volrapen; das -e benehmen,uit Raum, (-(e)s,mv.lidume) m.ruim- cher) o. opening v. in den brandboutstahet ruw werken; 3. ruw, lomp, onbe- te, ledige, plaats, leemte v.; der unbe- pel; -los bijv. nw. geene ruimte beslaan
- nadel,-de;(fg.)atrokn,beldig;
schaafd, onbewerkt, ongepolijst; -er Di- grenste -, de onbegrensde ruimte, lucht
amant, ruw, niet geslepen; (tig.) van de v.; 2. plaats v.; es 1st nicht - genug da, Räumnadel v. ruimnaald v.; (Bergw.)
stem), ruw; -er Wind, guur -er Ge- daar is geene plaats, ruimte genoeg; den doorsteker m.; -p Pahl m. tak m. om de
sclimack, scherp, wrang; ein -er Mann. - /rei lassen, de plaats open laten; (van opening in den brandstapel te houden.
ruw, onheschaafd, onbesuisd, streng; -e' een gebouw),grootte, ruimte, uitgestrekt- Rejimte, v., Z. m. (Zeew.) ruime
Sitten, ruw, onbeschaafd; jemn. - begeg- heid v.; (Zeew.) ruim o.; (Drukk.) tus- sop o., open zee V.
nen, ruw, woest behandelen; jem. - an- schenlijn v.; zu grosser - zwischen zwei Raumundkraut, (-kraut(e)s,
fahren, toesnauwen; (gemeenz.) die -e Wórtern, te veel wit &; (fig.) - our Reue mv. -kráuter) o. steenbreke v.
Seite, das Rauhe herauskehren, gestreng 4 geben, berouw krijgen; einer Bitte - Ri,jumung, (-en) v., Z. rdunien;
gebruiken; Z. grob, -roh.
-hei^l geben, een verzoek inwilligen, toestaan; it. ruiming, ontruiming, lediging v.; (van
Rauh—apfe1, (-apfels, mv. -dpfel) der Versuchung - geben, wijken voor, toe- Bene woonplaats), ontruiming, verhuim., Z. Rauchap/'el; -arbeit v. borstelma - geven aan, zich overgeven aan; einer ting v., vertrek o.; (van eene vesting),
kerswerk o.; -bank v. sponnigschaaf,rof- Neigung -, zich overgeven aan, toege- )ntrniming v.; -srecht o., Z. Fegerecht.
feisehaaf v.; -heere V. stekelbes v.; -Glát- ven.
Raunen, (raunte, geraunt) bedr.
terig bijv. nw. (Pl.) met stekelige blade- Raum, ( -er, -st) bijv. nw. (ver - WW. jernn. ;elio. in's Ohr -, fluisteren; 2.
in P%erd -, tot ruin maken, ruinen, lub ren; -borsten V. mv. borstelhaar o.; -bu- oud.) ruim, uitgestrekt, overvloedig.
che v. jokboom, hagebeuk m.; 2. hees- Raum-anker, (-ankers, mv.-an- )en, snijden; H. o. ww., m. h. (van ha.en), springen.
ter m.; -bucket m. (Nat. bist.) ruighari- ker) m. noodanker, plechtanker o.
ge zeemuis v.; - distel v. vollerskaarde v. Ribjimauf, ( - (e)s, mv. - e) m. (ge- Rauner, (-s, mv. Rauner) m. fluisRauhe, Rà,ihe, (-n) v., Z. Rau- mennz.) hij die alles wegsleept, mee - eraar m.
neemt, opeet.
higkeit; 2. Z. Rauhzeit.
Raunsehe, (-n) v. beet v., beetRauhe, o ., Z. m. ruwbeid,lomphe:d, Raum -bohrer, (-rers, mv. -per) vortel in.
woestheid, onbesuisdheid, gestrengheid m. holhoor V.
Raup, (-en, mv. -en) m. (Volkst.)
Raum—brief, (-(e)s, mv. -e) m. 1 amperd, deugniet, landlooper m.
v.; (gemeenz.) Z. rauh.
Rap.hen, (rauhte, gerauht) bedr. schriftelijk bevel o. om het land te ver- Raupe, (-n) v. rups v.; (fig.) -n
-

,
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im Kopie haben, muizenesten in het hoofd strooming te versterken; -gelb o.(Scheik
ruisgeel, operment o.; —kies m. gewoc
hebben; 2. Z. Rappjïsch.
Raupen, (raupte, geraupt) bedr. arsenikkies o.; -gold o. klatergoud c

en o. ww., m. h. van rupsen zuiveren, de -gran o. sapgroen o.; 2. kanneberg i
-haube v. (Valk.) kapje o., kap v. vo
rupsen opzoeken.
Rappen - ei, ( - (e)s, mv. - er) o. pas gevangen valken.
rupsenei o.; -eisen o. rupsenhaak m., Rauschig, bijv. nw. (Volkst.) b^
rupsentang v.; -/liege V. rupsenvlieg v.; dwelmd, dronken, in een roes; 2. ru
-frasz m. door rupsen veroorzaakte ver- schend.
nieling of schade v.; -gras o. kanarie- Rausch -korn, ( - (e)s) o., z. i
gras, glansgras o.; 2. rietgras o.; -haut, (Pl.) koren o. waarin 'de brand is, of
-hulse v. rupsenhuid v., tonnetje o.; kruid o.; -leinwand v. gewast linnen c
-jdger m. (Nat. kist.) rupsendooder m.; -mittel o. bedwelmend (genees)midd
- idee m., -kraut o. (Pl.) rupsenkruid, o.; -pfeife v. (Org.) fluit, ruischpijp ,
schorpioeukruid o.; -nest o. hoop m. hooge quint v.; -silber o. bladzily(
rupsen; 2. rupsennest o.; -saner bijv. nw.' klaterzilver o.; -werk o., Z. -p /ei/e; -wu
—e Salze, zijdewormzure zouten o. mv.; zei v. knoflookkruid o.
-sdure V. zijdewormzuur o.; -scheere v., Ransen, rauszen, (rauste, g
Z. - eisen; -schmeiszer m. vlinder m.; raust en rauszte, gerauszt) o. ww. ru
-stand m. toestand m. van rups, rupsen- schen, snorken, brommen, bulderen.
staat m.; (fig.) — des Menschen auf der, Rauspern (sich) , (ráusperte, g
Erde, staat m. van onvolmaaktheid; -stein rduspert) wed. ww. kuchen, rochele
m. (Delfst.) rupssteen m.; -tódier m. rup- schrapen; (Gen.) speeksel opbrengen.
sendooder, ichneumon m.; 2. zandwesp Ratite, (-n) v. (Pl.) ruit, wijnra
v.; 3. rups v., die van insectenlarven v.; starkriechende -, tuinruit v.;2.wilde
wilde ruit, bergruit v.; 3. aardrook n
leeft; 4. Z. Purpurdohle.
Ra_upfi szig, rauphufig, bijv. duivekervel v.; 4. hertshooi, Sint-Jan
uw. (Veea.) -es Pferd, aan knieboogs-' kruid o.; 5. wit kruiskruid o.;6.(Bouwk
voetring m. aan eene zuil; (Wap.) kloven lijdend.
Rallpieht, bijv. uw. vol rupsen, -nkranz, loofkrans m.; II. ruit v., schee
hoekig vierkant o.; (Meetk.) ruit v., vei
door de rupsen afgeknaagd.
Rau
i bijv. uw. rupsvormig, rups- schoven vierkant o.; (Sp.) ruiten, ru
_ Pg,
v.; (in eene kous), klink v.; (Slot.) achtig.
Bausch, (-es, mv. Rausche) m. (eig. Rdute v. ring in. (van een sleutel).
en fig.) dronkenheid, dronkenschap v.,, Rauten, (rautele, gerautel) bed
roes m.; er hat einen -, hij is dronken;' ww. (Juw.) met ruitjes slijpen.
,

einen halben -, ein Ráuschlein;of Rdusch- Rauten-acht, (-en) v. ruiten acl
chen haben, half dronken zijn, aangescho- v.; -artig bijv. nw. ruitachtig; 2. Z.-/'ó
ten zijn; einen - trinken, sich einen - mig; -asz m. ruitenaas o.; -balsam r
trinken, zich dronken drinken; jemn. ruitbalsem m.; -blátterig bijv. nw. m
einen - anhangen, iem. dronken maken; ruitvormige bladeren; - bube m. ruiter

boer m.; -dame v. ruitenvrow v.; -da
o., Z. -asz; -dodekaeder o. (Krist.) rui
vorn3ig twaalfvlak o.; -drei v. ruit(
drie v.; -essig m. rustazijn m.; -f ache i
Z. -vierung; -fórmig bijv. nw. ruitvo]
mig; (Juw.) --geschnittener Diaman
ruitswijze, met ruitjes geslepen; -[unf
ruiten vijf v.; -glas o. ruitvormig gesp
pen glas o.; 2. ruit v.; -ki nig m. raitel
Rapschchen, R uschlein, koning, ruitenheer m.; -körbchen o.rui
(verkl.) o. roesje, snorretje o., Z. Bausch. vormige noachsschelp v.; -krant m.krai
Rapsehen, (rauschte, gerauscht) o. m. van ruit; (Wap.) loofkrans m.; -krei
ww., m. h. (van water), ruischen, mur- o. (Wap.) kruis o. met ruiten; -muskel c
melen; (van den wind), ruischen, suizen; ruitvormige spier v.; -neun v. ruiten ni
(van zijden stoffen). kraken, geraas ma- gen v.; -dl o. ruitolie v.; -richter i
ken; (fig.) (van genoegens), -d, luid -'^ (Slot.) werktuig o. om den ring van th
ruchtig; II. o. ww., m. s. ruischen, rit sleutel te stellen; -ring m. ring m. m^
wemelen, geraas maken; daher -,-seln, ruitjes; -schild o. geruit schild o.; -sech
met geraas aankomen, Z. brausen; 2. -sieben v. ruiten zes, zeven v.; -spath n
(van vloeistoffen), Z. gahren; 3. Z. be- ruitvormig spaath o.; -stein m. met rc
rauschen; (Goudsl.) platslaan; (Jachtw.) zetten geslepen edelgesteente o.; -sti'
(van het wild), ritsig, tochtig zijn, pa- m. ruitsteek v.; -strauch m. (Pl.) ruit i
ren; III. bedr. ww. bedwelmen, dronken -vier v. ruiten vier v.;-viereck o.,- vierui
maken; etw. -, met gedruis te kennen v., Z. haute II; -wasser o. ruitwater c
geven, uitdrukken; Golddraht -, een wei -wein m. ruitwijn m.
RautenWeise, bijw. ruitsgewijz
pletten; IV. o. zelfst. (van de zee),-nig
bruisen o.; (van bladeren), geritsel o.; in ruiten.
(van eene beek), gemurmel o.; van stof
Rapten. zehn, (-(e)s, mv. -e)
-fen), ruiten tien v.; -zwei v. ruiten twee v.
gekraak o.
Rauseh-$áte, (-n) v., Z. -pjeife;' R'áutern, (rauterte,gerdutert)bed
-/Cuyel m. (Waterti.) ;kribwerk o. om de ww. ziften, Z. rddern.

jemn. den - vertreiben, iem. ontnuchteren; (fig.) der - der Freude, opgewekt
(Pl.) Z. Brand; it. Z. Preiszel--heidv.;2
beere; 3. Z. Myrtenheide, Lolch; (Bergw.)
gruiserts o.
Rausch-bauw, (-baum(e)s, mv.
-bdume) m. (Pl.) bedwelmende boom m.
van Jamaica; 2. kina v.; -beere v. ruischbezie of bes v.
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Raveljn, (-(e)s, mv. -e) m. en o
(Vest.) ravelijn o.
Rveling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
kromming v. van
den stroom, bocht m. in den stroom.
Ravenstuch, (-(e)s) o., z. m.
Russisch zeildoek o.
Ravigginolo, (-s, mv. -s)m. gei tenkaas v. uit Brescia.
Rozen, (rázte, gerdzt) o. ww., m.h.
(Jachtw.) keffen; 2. bedr. ww. einen Hasen -, door gekef nabootsen, aanlokken.
ReactiQn, (-en) v. terugkeer, tegenwerking v., tegenstand m., reactie v.
Reaction r, bijv . ow. terugwerkend, tegenwerkend; 2. (-en, mv. -en)
m. bevorderaar m. eener reactie, reactionnair m.
Reagens, (onb., mv. Reagentien)
o. (Scheik.) herkenningsmiddel, rea-

Ravelan; 2. (-en) v.

gens o.

ReS1, bijv. en b. werkelijk, Wezenlijk, waarlijk, zaakkundig, technisch; das
-e, werkelijkheid v.; II. (-(e)s, mv. -e)
m. reaal m., Spaansche munt van 9 en
18 cents; III. o. (Drukk.) letterkast v.
Re$1de$nition, (-en) v.omschrijving, bepaling, definitie v. eener zaak.
Re&1e, (-n) v. koninklijke galei v.
Realg^r, (-(e)s)o., z. m. rood rat-

tenkruit o.

Re&lien, V. mv. wezenlijke dingen
o. mv., werkelijke waarden v. mv.; 2.
zaakkennis v.
ReCilinjurien, v. mv. feitelijke
beleedigingen v. mv.
Realiseren, (realisirte, realisirt)
bedr. ww. verwezenlijken, tot werkelijk
brengen, tot stand brengen, reali--heid
seeren.

Realjamus, (onb.) m. werkelijk
-heidslrv.,
realisme o.
Realist, (-en, mv. -en) m. aanhanger m. der werkelijkheidsleer, realist m.
Realit ,t, (-en) v. werkelijkheid,
wezenlijkheid, zakelijkheid v.
Real -kenntniss, ( - e) v. zaak
nuttige kennis v.; -lexikon-kenisv.,
o. zaakkundig woordenboek o.; -schule v.
reaalschool, ambachtsschool v.
RealterritiQn, -en) v. verschrikking v. door het vertoonen van allerlei
foltertuigen.
Reg1 - Werth , (-(e)s, mv. -e) m.
werkelijke, wezenlijke waarde, innerlijke
waarde, reale waarde v.; -wórterbuch o.,
Z. -lexikon.
Reassecurnt, (-en, mv. -en) m.
herverzekeraar m.
Reassecurenz, v. herverzeke(

ring v.

Reasseeuriren, (reassecuririe,
reassecurirt) bedr. ww. herverzekeren.
Re%tus, (onb.) in. staat m. van beschuldiging; it. misdrijf o.

RQb-acker, (-ackers, mv. -ticker)
m. met wijnstokken beplante akker m.;
-binde v., Z. Waldrebe.

Robben, (rebhte, gerebbt) o. ww.
ritsig zijn, tochtig zijn, bespringen, dek ken.

Rabe, (-n) v. wijnrank, wijngaard-
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rank v., wijngaardtak m.; -n mv. (Prov.) woordraadsel o. met figuren, letterraad l(e)s,
t(e)s, mv. -dmter) o., Z. Rechenkammer.
-selo.,rbum
wijnberg.
Renhen- fehler, ( -Iers, mv. -Ier)
Rebell, bijv. nw. oproerig, muite
Reoadenz, (- es) o., z. m. terug m. rekenfout, vergissing, fout v. in het
overgaan o. van een recht.
-krijgen, rekenen; -gri flel m. rekengriffel v.;-haat
rig; 2. (-(e)s, mv. -e) m. oproerling,
muiter, rebel m.
Rec$mbio, (- s, mv. -s)m.(Hand.) V. rekentafel v.; -herr m., Z. Rechner,
RebelliQn, (- en) v. oproer o., mui tegenwissel M.
Rechnungs- fuhrer, -untersucker; -kamopstand m.
-terijv.,
Recgpito, (- s, mv. -s) m., z. M. mer v. rekenkamer v.; 2. kantoor v. van
Rebelljren, (rebellirte, rebellirt ) betaling v. van een wissel, adres o.
de rekenkamer; —rath m. raadsheer m.
o. SW., m. h. een oproer maken, in op- Reeapituljren, (recapitulirte, re- bij de rekenkamer; -kerbe V. (Unrw.)
roer korren, opstaan, zich verzetten.
capitulirt) bedr. ww. kort en zakelijk keepje o. voor de onrust; -knecht o. reRebellisch, bijv. nw. oproerig, herhalen, recapituleeren.
keningenboek o.; -kunst v. rekenkunde,
muitend, in opstand.
ReeensQnt, (-en, mv. -en) m. be- rekenkunst v.; -- mit Zahlen, gewone reRQben—a,hnlich, bijv. nw. ra n k- oor+leelaar, recensent, criticus m.
kenkuntle; — mit Buchstaben, letterrekevormig, op eene wijngaardrank gelijkenRecensiQu, (- en) v. beoordeeling, ning, algebra, stalkunst v.; -kunstig bijv.
de; -asche v. rankenasch v.; -a!ige o, recensie, kritiek v.
ow. rekenkundig, rekenkunstig; -kunst knopje, oog o. aan den wijnstok; -bans Resenciren, (recensirte, recensirt) ier m. rekenkundige. rekenmeester m.;
o. stronband, wilgenhand m. om der bedr. ww. ein Buck -, beoordeelen, Bene - kunststock o. rekenkunststuk o.; -Lehrer
wijnstok; -berg m. wijnberg m.; -bindt beoordeeling geven van, recenseeren.
m. leeraar, onderwijzer m. in het rekev., Z. -band; -blaft o. wijngaardblad o.
Reeepjsse, (- n) v. bewijs o. van nen, rekenmeester m.; -maschine v. re-blut o., Z. -salt; -dolde v. (PI.) rood( ontvangst, qnitantie v., reçu o.
kenwerktuig o.; -meister m. rekenmeessteenbreke, moederplant v.; -gabel v.
Recept, (-( e)s, mv. -e) o. (Gen.) ter, rekenkundige, rekenkunstenaar m.;
-gdbelein o. hechtrankje o.; -gelander o voorschrift, recept o.
-pfennig m. legpenning, rekenpenning
latwerk, traliewerk o. voor den wijnstok; Reeept$rius, (onh., mv. Recep- m.; --schlager m. slager m. van loover-goti m. God m. van den wijn, Bachus m, tarien) m. hulpapotheker m.
tjes, goudblaadjes.
Rob(en)—hair, (-( e)s, mv. -e) m., Receptiren, (receptirie, receptirt) RQchenschaft, v., z. m. rekenbedr. ww. voorschrijven, een recept ge- schap, rekening, verantwoordiging, afreZ. -hagel; -hola o. wijnstok m.
R@ben- heigel, (-gels,mv. -gel) m, ven; (Scherts.) bevelen, gelasten.
kening v.; - von etw. geben, ablegen, remet wijnstokken beplante heuvel m.;-Laub Receptirkunst, v., z. m. kunst kenschap geven, afleggen; jem. zur o. wijngaardloof o.; -messer o. snoei - V. om recepten te geven of gereed te fordern of ziehen, - von jemn. [ordern,
mesje o.; -milbe v. wijnstokworm m.; maken.
iem. tot verantwoording roepen, reken
-p f ahl m. paal m., latwerk o. waar langs
-schap
Receptivitat, en) v. vatbaarvorderen.
de wijnstok loopt; -recht o., Z. Rebrecht; heid, geschiktheid v. om op te nemen.
RQchensehafts- bericht,
-reich bijv. uw. rijk in wijngaarden, veel RecQptmszig, bijv. nw. volgens (-(c)s, mv. -e) in. rekenschap, verantwijngaarden hebbende; -salt m. drui- het voorschrift, overeenkomstig het re- woording v.; -p flichtig biiv. nw. ver
vensap o., wijn m.; -schoss o., -sprosse cept.
-plicht
om rekenschap te geven.
m. wijngaardscheet m.; -schópfer m. god ReCQss, (- es, mv. -e) m. (Gesch. ROchen—sehule, (-n) v. rekenm. van den wijn, Bachus, Liber, Dionysos van D.) reces, rijksdagsbeslait, afscheid school v.; -schiller m. leerling v. van de
m.; -schwarz o. wijnrankzwart o.; -senker o.; 2. schriftelijk verdrag o., Z. Rech- rekenschool; -stab m., -stábchen o. rem. aflegger m. van een wijnstok; -spitte nungsanstand; (Hand.) achterstallige kenstaafje o.; -stiel m. steel m. van de
V. wijnrankspruitje o.; -stab m. bachus- schuld v.
hark, van den hekel; -stift m., Z. -grifstaf in.; -stecher, -stichler m. (Nat. bist.) RecQssbuch, (-bush(e)s, mv.-bi-- fel; -stube v., Z. - kammen; -stunde v.
-stock
m.,
bladkever, knoppenbijter m.;
cher) o. boek o. der kwartaalrekeningen rekenles v.; -tafel v. rekentafel v.; 2.
Z. Rebe.
eener mijnontginning.
rekenlei v.; 3. Z. Einmaleins; -tisch m.
RQben-thrane,( -n) v.,Reb(en) - Recessiren, (recessirle, recessirt) rekentafel, geldtafel v.; 2. Z. -breit; -unwasser, o. druivennat, druivensap o., bedr. ww. een schriftelijk verdrag aan. terricht m. rekenonderwijs o., les v. in het
wijn m.; -welle V. bundel m. wijngaard - gaan, sluiten.
rekenen; -zahn m. tand m. van de hark,
ranken; -wickler, -wurm m. rolkever m.; Rec ss—sehreiber, (- bers, mv. den hekel; -zij/er v. rekencijfer, getal o.
-zinke v., Z. -gabel.
-ber) vu. inschrijver m. der verzoek- RQchgras, (-es) o., z. m. hondsRQbhahn, (-( e)s, mv. Rebadhne) schriften; -schuld v. achterstallige gras o.
m. ( mannetjes)patrijs, patrijshaan m. schuld V.
RQchling, (-(e)s, mv. -e) in., Z.
RQbhuhn, (- (e) s, mv. Rebhiihner) RQehbeere, (-n) v. (Pl.) keller- Rárs.
o. patrijs m.; 2. patrijsschelp v.; 3. Z. halsbes v.; it. Z. Kellerhals; 2.wilde-aal- RQehnen, (rechnete, gerechnet)
Knotennabel; -schnepre v. patrijssnip v. besseboom m. op de Alpen.
betir. en o. ww. rekenen. tellen, oprekeRQbhihner- (brust) aloe, (- n) Rechen, (-s, mv. Rechen) m. hark nen, cijferen; etw. zusan:men -, samenV. bonte aloë, patrijsaloë v.; -beize v. v., hekel m., egge v.; kleiner -, harkje tellen, berekenen; /alsch -, fout rekenen,
patrijzenjacht v.; -falke m. brandgier, o.; 2. kapstok m.; (Uurw.) onrust v.; zich verrekenen, misrekenen; im Kop fe -,
roestkleurige valk m.; -finger m. jager (Waterb.) rooster m.; (Pap.) roergat o. uit het hoofd rekenen; von einem gewism. met het patrfjzennet; -garn o. patrij- naast de papierknip; (Rek.) rekenraam, sen Tage an -, afrekenen; mit jemn. -,
zennet o.; -jagd v., Z. -beize; -kraut o. telraam o.
afrekenen, de rekening vereffenen; 2.
muurkruid, glaskruid o.; -mórser m. RQehen, (rechte, gerecht)bed r. ww. bedr. ww. rekenen, tellen, 'opnemen, er
(Art.) patrijsmortier m.; -ru f m. lok- lIeu -, harken, bijeenharken; 2. o. ww. voor houden; jem. unter seine Freunde,
ken o. der patrijzen; -stein m. als de aan een telraam rekenen.
unter die Gelehrten -, tellen; ich dart
borst van een patrijs geteekende steen RQchen-amt, (-a'nt (e) c,mv.-asn- mich nicht darunter -, ik mag mij daar
m.; -reit v. tijd m. voor de patrijzen- ter) o., Z. -hammer; -bank v. (Schoolt.) niet onder rekenen, daarop geen aan
jacht.
bank v. voor diegenen, welke beginnen
maken; ich rechne dabei das nicht-sprak
RQb-kresse, (-n) v., Z. Ropunzel; te loeren rekenen; 2. Z. -breit; 3. Z. was 4', ik reken daarbij niet, wat &; ich
wijnstokken
beplant
land
-land o. met
-hammer; -biree v., Z. P/'undbirne; -boh- will das nicht -, dat zal ik niet medereo.; -mann m. wijngaardenier m.; -monat rer m. fretboor v.; -brett o. rekenbord kenen, Z. anrechnen; Eins in das Andere
e1. September m.;-recht bijv.nw.(Prov.) c)., rekentafel, lei v.; -bush o. reken- 7erechnet, door elk. gerekend; 3. schat—er Wein, zuivere wijn, onvervalschte boek o.; (Hand.) rekeningenboek o.; ten, waardeeren, prijzen, taxeeren, Z.
wijn m.; -wurm m., Z. Rebenstecher.
-classe V. rekenklasse v.
rchaizen; (fig.) sich etw. zur Ehre -,zich
Rebus, (onb.) m. figuurraadsel, Rechenei, (-en) v., -.amt,(-am
amt,(-am-- ets tot eene eer rekenen; etw. fdr nichts
(-

,
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jem. ding, comptabiliteit v.; -wissenschaft v. arm; -e Seile, recbtsche kant, rechter-, niet tellen, niet waardeeren; au [jem.
kant; (van een schip) -e Seile, stuurof etw. -, staat maken, rekenen, bouwen, rekenkunde v.; it. Z. - kunst.
vertrouwen stellen in; (Spr.) -, wenn's RQchstroh, (-( e)s) o., Z. m. bij boord o.; -e Hand, rechterhand; our -en
Galchen verfhan 1st, den put dempen als
-engbarktso. Hand, sur -en, aan de rechterhand; er
het kalf verdronken is; II. o. zelfst., Z. Recht,(- er,- (e)sl)bijv.en b.(Mleetk.) ist die. -e Hand des Fïirslen, bij is de
Z. gerade; 2. recht, gepast,juist,geschikt, rechterhand &.
Rechnung.
RQchner, (- s, mv. Rechner)m. re- behoorlijk, gewild; dicses Kleid ist -, hal Recht, (-( e)s, mv. -e) o. recht,
kenaar, rekenkundige, berekenaar m.; 2. die -e Weite, is pas, past goed; das ist voorrecht o., titel m., aanspraak v.; er
(Volkst.) ontvanger. schatmeester m.
der -e Plata fur dienes Gemalde, dat is hal -, hij heeft gelijk; jemn. - geben,
RQchnung, en) v. rekening, be- de rechte, geschikte plaats &; er ist ein iem. gelijk geven; jemn. - widerfahren
rekening, optelling v.; seiner - nach, vol- -er A/fe, een rechte aap; zu -er Zeil kom- lassen, iem. recht doen wedervaren; das
gens zijne (be)rekening; 2. - über ge- wen, eben - kommen, juist van pas ko- - auf seiner Seite haben, het recht aan
lieferle Naaren, rekening, nota v.; etw. men; - aussprechen, juist, goed, behoor- zijne zijde hebben; sick - verschaffen,
in - brsngen, in rekening brengen; - fuh- lij k ; -schreiben, zonder fouten; wenn ich zich recht verschaffen; in einens Streile ren, hallen, thun, rekening,boek houden; - sehe, als ik goed zie; eine Sache im behallen, de overhand behouden; er hal
- ablegen, stellen, rekening of rekenschap -en Lichte sehen, in het ware licht zien; das -, su, bij heeft het recht o., de beV. afleggen; Amt, wobei - abgelegt werden (gemeenz.) wenn of too mir - ist, als ik voegdheid, macht v.; nicht - haben, onmuss, verantwoordelijk ambt o.; Beam- mij niet bedrieg; sein -er Valer,zijn eigen gelijk hebben; mit golem Fug and -, teter, welcher - abzulegen verp[l ichtei ist, vader; sic ist meine -e Schwèster, zij is recht; mit -, von -s wegen, met recht,
verantwoordelijk ambtenaar; jemn. die - mijne eigen zuster; das ist trein -es Gold, terecht, van rechtswege; ich habe ein machen, iems. rekening opmaken; auf - .cbt; soil ich mit ? ja es ist mir -, ja, ik daran of darauf, ik heb er liet recht op;
kaufen, op rekening, op krediet koopen; heb er niet tegen, het is mij wel; er hal (Spr.) Gewall geht var -,geweld of macht
(fig.) schatting, telling, waardeering, trein Geld, das ist mfr nicht -, dat be- geat voor recht; 2. recht, gerecht o.,
taxatie v.; sicli - au[ eiw. coachen, reke- valt mij niet; es isl mir nicht -, dass er rechterlijke macht, behandeling v. voor
niug maken op, vertrouwen, staat maken :omml, het spijt mij dat hij komt; ihm het gerecht; - sprechen, recht spreken,
op; jem. eihen Strich durch die - ma- ;st Alles -, hij is met alles tevreden; oordeel of vonnis uitspreken; der Weg
chen, eene streep door de rekening ha- Tana -,(antwoord op een bevel),ja Mijn- -ens, weg m. der rechten; durch Urlheil
len, teleurstellen; etw. au[ seine - neh- leer; so - of - so, goed zoo, dat is goed; and -, door rechterlijke uitspraak; jemn.
men, iets voor zijne rekening, verant- las komma mir eben -, dat heb ik juist su -e slehen, terechtstaan voor; zu woordelijkheid nemen; seine - bei etw. ioodig, komt mij juist van pas; es geht erkennen, in rechten uitspraak doen; sein
linden, goede zaken met; die - ohne den zicht -, nicht mit -en Dingen ru, het gaat - anthun, iem. recht doen, uitspraak doen
Wirth machen, buiten den waard rekenen. Ziet zooals het behoort; bin ich hier ins over, vonnissen; 3. recht, gerecht o., wel,
RQchnungs—ablage, (- n)v. af- •en Hause, tuin Herrn N., ben ik hier rechtvaardigheid v.; das naurliche, burleggen o. vale rekening en verantwoor- ,erecht bij 8i;; (gemeenz.) er hal das gerliche -, recht o., wet v.; 4. rechtsweding; -ableger, —in, hij, zij die rekening !haul am -en Flecke, hij is niet op zijn tenschap, rechtsgeleerdheid v., rechten
en verantwoording doet; -ablegung v., Z. hondje gevallen;die -e Seile,(van laken), o. nv.; die -e sludiren,in de rechten stu-ablage; -abhor o. opnemen o. eener re- ie rechtsche kant; da ist er an den -en deeren; Doctor der -e, doctor, meester m.
kening; -abhórer, —in, hij, zij die eene fann gekommen, daar heeft hij zijn man in de rechten, advocaat m., Z. Rechtswis
recht o., tol, accijns m.,-senchaft;5.
rekening en verantwoording opneemt en ;evonden; -habe ich es - gemachl ?, heb ik
naziet; -abhórung v., Z. -abhor; -ab- net goed gedaan ?; es jemn. - machen, belasting v.; (Spr.) wo nichts ist, hal der
schluss m. afsluiten o.,afsluiting v. eener ,em. tevreden stellen, iets naar iems. zin Keiser sein - verloren, waar niets is ver
keizer zijn recht.
-liestd
rekening; -amt o. verantwoordelijke be- loan; es ist mir nicht - wohl, ik ben niet
trekking v.; 2. Z. Rechenkammer,Finana- heel wel; er ist nicht - daran, bij heeft RQchtbetonung, (-en) v. juiste
kammer; -anstand m. begrootingsdis- het niet bij het rechte eind, vergist of uitspraak, juiste toonzetting, prosodie v.
cussie v.; -art v. rekenwijze, manier V. bedriegt zich; er halte eine -e Freuds RQchtchristlich, bijv. nw., Z.
van rekenen; —en mv. de vier hoofd- iarüber, hij was zeer verheugd daarover; rechigláubig.
regels m., mv. der rekenkunde; -artikel - essen, goed, veel eten; - gem, zeer R@chteck, (-e)s, mv. -e) m. rechtm. artikel o., post m. eener rekening; gaarne; er ist ein -er Feldherr, een waar, koek m., lnngwerpig vierkant, parallelo-aufgabe v. rekenvoorstel o., som v.;-be- scht, knap veldheer; ich bin - hungrig, gram o.; gleichseitiges -, quadraat o.
amter m. beambte m. bij de rekenka- ik ben zeer hongerig, heb ergen honger; Rechteekig, bijv. nw.rechthoekig.
mer; -beispiel m. rekenvoorbeeld o.; la wore ach ein -er Narr, wenn, dan zon Rechten, rechlele, gerechlet) o.
-beilage v., -beleg m. bijlage v. eener re- ik wel gek zijn als &; nicht - bei Ver ww., m. h. twisten, disputeeren; 2. pleisein, niet recht of wel bij liet-ilande ten, een proces hebben; 3. (veroud.)
kening; -betrag m. bedrag o. eener rekening; -ouch o. rekeningboek o.; - f ehler hoofd zijn; es ist -, als ob er es mil rechten, rechtspreken, oordeelen, vonV. fout v. in de rekening; fuhrer m., Z. Fleisz thdte, het is waarlijk alsof hij het nissen, rechtdoen; (gemeenz.) ;ooze streBuchhalter; 2. Z. -beamler; -geld o., Z. Ipzettelijk deed; ich denke Ihnen - sehr, ken gebruiken.
-munze; -geschaft o. boekhouding v.; it. ik dank u recht hartelijk; 1I. -e, (der,die Rechter, (-s, mv. Rechter) m., -in,
rekenplichtige zaak v.; -gleiche v. balans das) etw. -es lernen, iets goeds; es ist (-nen) V. liefhebber m., liefhebster v. van
V. eener rekening; - ahr o.(Zaakb.)boek- nichts -es da,er is niets goeds;(Scherts., procedeereu, hij of zij, die altijd gelijk
jaar o.; -kamroer v., Z. Rechenkammer; gemeenz.) das ist der -e,dat is de rechte: wil hebben.
-kunst v. rekenkunst v., kunst V. om re- jam. flOr etw. -es ansehen, iem. voor een, RQchtfallen, (-s)o.,z.m.(Bergw.)
keningen op te maken; 2. Z. Rechen- belangrijk persoon aanzien; es ist nichts scheeve richting v. eener galerij.
kunst; -lisle v. rekeningenlijst v.;, -min- -es an ihm, hij beteekeut niets, is een Reehtfertig, er, -st) bijv. en b.
ze V. rekenmunt, ingebeelde munt v.; man van weinig beteekenis; III. recht- rechtvaardig, rechtmatig, geldig.
-papier o. rekeningenpapier o.; -plich- vaardig, billijk, Z. gerecht, rechimdszig; RQchtfertigen, (recht fertigte, gelig bijv. nw.rekenplichtig; -pflichligkeil v. - thun, zijn plicht doen; du has! nicht - rechi fertigt) bedr. ww. jem. -, rechtrekenplichtigheid v.; -prufer m., Z. -un- gelhan, gij hebt slecht gehandeld; es ist vaardigen, verdedigen, verontschuldigen;
tersucher; -rath m. lid o. van de reken- nicht -, dass, het is niet mooi, niet bil eine That -, rechtvaardigen, verontschules ist ihm - geschehen, hem is-lijk&; digen; 2. (veroud.) veroordeelen; II. wed.
kamer; -sachen v. mv. zaken v. mv. betreffende de rekeningen; -untersucher m.' recht geschied, hij heeft wat bij ver ww. sick -, zich rechtvaardigen, zijne
wat hem toekwam; IV. recht,-dien, onschuld doen blijken, zich zuiveren.
bij die de rekeningen naziet; -verstdndiger m., Z. Rechner; -wesen o. boekhou- rechtseb, rechter; der -e Arm, rechter- Rochtfertigung, (-en) v., Z.
.
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Rechtfertigen; it. rechtvaardiging, ver stand doen o. van een recht, rechtsafstand
verdediging v., bewijs--ontschuldig, m.; -dhnlichkeit v. gelijkheid v. van rechstuk o.
ten, aanspraken; -allerlhümer o. mv. op
RQchtfertigungs- grond,
het recht betrekking hebbende oudheden
(- grund(e)s, mv. -gronde) m. grond m. V. mv.
van verontschuldiging; -schrift v. verde- Rechtsam, bijv. uw., Z. rechilich.
digingsschrift, verweerschrift o.
RQchts-amt, (- amt(e)s, mv.-ámReehtf'uehs, (- es,mv.Rechi fuchse) ter) o. gerecht o., rechtbank v.; -anhánm. (Rijk.) echte roodvos m.
gig bijv. nw., Z. -hdngig; -anspruch m.
Rechtglaubig, bijv. nw. recht gerechtelijke, wettelijke aanspraak v.;
rechtzinnig, orthodox, geloo--gelovi, -au f Crag m. volmacht v. van wege het
vig, vroom; (Kath.) katholiek; -keft v. gerecht, wettelijke volmacht v.; - ausrechtgeloovigheid, rechtzinnigheid, or- fuhrung v. gerechtelijk bewijs, gerechte
thodoxie v.
verslag o., uiteenzetting v. van zijne-lijk
R@chthabende(r), (- habenden, rechten; -ausschlieszung v. gerechtelijke
mv. -habende en die - habenden) m.recht- uitsluiting v.; -ausspruch m., Z. -spruch;
hebbende m.
-beauftragte(r) m. procureur, advocaat
Rechthaber, (- s, mv. Rechtha- m.; -be (lissen bijv. uw. in de rechten
ber) m., -in, (- nen) v. eigenzinnige, studeerend; be/lissener m. student m. in
niets toegevende man m., vrouw v., hij, de rechten of rechtsgeleerdheid; -beiugniss V. wettelijke bevoegdheid, compezij die altijd gelijk wil hebben.
Rechthaberei, (- en) v. zucht v. tentie v.; -begierig bijv. nw. gerechtelijke
om altijd gelijk te willen hebben, haar beslissing wenschend; -behel f m., Z.
-kloverij. -wohllhal; -behórde v. rechtbank v.; -beiRechthaberisch, bijv. nw. kib- hul fe v. hulp v. der wet, bijstand m. der
wet. executie v.; -beisland m. advocaat,
belachtig, twistziek, twistgierig.
RQchtherzig, bijv. nw. rechtscha- procureur, curator m.; -belehrung v. wettelijke onderrichting v., consult o.; -berapen, eerlijk, edeldenkend.
Rechtigen, (rechtigte, gerechtigt) ther m. advocaat, raadsman m.; -bestand
m. wettigheid, geldigheid v.; -bestendig
o. ww. procedeeren, pleiten, twisten.
Rpchtl u$g, bijv. nw. (Ster- bijv. nw. wettig, geldig, authentiek; -bestandigkeit v., Z. - bestand; -betrauter m.
reuk.) recht loopend.
Rechtleh(e)n, (-( e)s, mv. -e) o. wettige raadsman m., Z. -consulent; -beweis m. gerechtelijk bewijs, wettig be(Leenes.) volkomen geldig leen o.
Rochtlehrig, bijv. uw. de ware wijs o.
leer toegedaan, rechtzinnig, geloovig, or- Reehtsehaffen, ( er, -st) bijv.
en b. rechtschapen, rechtvaardig, eerlijk,
thodox.
Rechtlich, bijv. nw. gerechtelijk, oprecht; -er Mann, rechtschapen, eer
-er Richter, rechtvaardig; -e Leute,-lijk;
wettelijk, volgens de wet; 2. wettig,rechtmatig, gerechtelijk; 3. rechtschapen, eer eerlijk; -es Herz, Gemuth, rechtschapen;
passend, fatsoenlijk; -keil v. recht--lijk, - handeln, rechtschapen, als een eerlijk
matigheid, wettigheid v.; 2. rechtscha- man; -er Diener, Soldat, getrouw, eerlijk;
2. (gemeenz.) zeer, erg, sterk, krachtig,
penheid, eerlijkheid v.
Rechtliebend,f bijv. nw. het recht' uiterst; - /'romen, zeer, uiterst; - arbeiten,
zeer vlijtig, ijverig; -prugeln 4', Z. tuchbeminnend.
RQchtlinig, bijv. nw., Z. gerad- tig; -heit v. rechtschapenheid, eerlijk
oprechtheid, rechtvaardigheid v. -heid,
liniq.
Rechtlos, bijv. nw. onrechtmatig, RQchtschlieszung, en) v. vaonbevoegd ,willekeurig,onwettig;2.(Ger.) cantie V. der rechtbank.
zonder recht, van het recht of zijnerech- Rechtsehreiben, (schrieb recht,
rechtgeschrieben) bedr. ww. onr. zonder
ten verstoken.
RQchtlosigkeit, v., z. m. onwet- fouten schrijven, spellen.
tigheid, onrechtmatigheid, willekeurig - RQchtschreibung, v., Z. recht
spelling, orthographie v. -schreibn;2.
beid, willekeur v.; 2. berooving v. van
Rechts-consulent, en,mv.-en)
zijne rechten, verbanning, uitzetting v.
Rechtmäszig, ( er, -st) bijv. uw., m. onderzoeker m. naar het recht; it. Z.
Z. gerichtlich (2); -er Mesita, rechtma- -berather; -dreher m., -dreherei v., Z.
tig, wettig; -e Wahl, wettelijk, wettig; -verdreher 4-; -einwand m. ontkenning,
we Ursache, rechtmatig, geldig; -erRich- loochening, ontkentenis v.
ter, bevoegd, gerechtigd; -e Befugniss RQchtseitig, bijv. nw. (Wisk.)
eines Richters, competentie v.; Kinder rechtzijdig, met rechte zijden.
als - erklaren lassen, doen wettigen; -keil Rechts-erfahren, bijv. nw., Z.
v. wetttigheid, rechtmatigheid v.; 2. gel- -gelehrt; -erkennen m. rechter m., hij die
het vonnis uitspreekt; -erkennung v. uitdigheid, bevoegdheid, competentie v.
Rcehtmtnzer, (- zers, mv. -ser) spraak v., vonnis o.; -erweis m., Z. -bem. bij die het recht van munten heeft. weis; -/'ahig bijv. nw. bevoegd, wettelijk
Rechtortig, bijv. nw., Z. recht bevoegd, competent; -[all m. rechtszaak
-winkelg. v., geding, proces, pleit o.; -fállig bijv.
Rechts, bijw. rechts, ter rechter nw.,— werden, het proces verliezen; -finaan den rechterkant; (Kr"gsw.) --'
zijde, der m. schout, dorpsschout, vrederechter
m.; -forderung v. rechtsvordering v., geurn! rechts om!
RZZvchts-abtretung, (- en) v. af- rechtelijke eisch, rechtmatige eisch m.;
-

(-

(-

-

-

-form v. rechtsvorm, wettige vorm m.;
- fórmig bijv. nw. in den wettelijker vorm;
-frage V. rechtsvraag v.; it. twijfelachtig
geval o., leemte v. in de wet; -gang m.
loop m. van het proces; 2. Z. -handel;
-gángig bijv. nw. volgens den loop van
het geding; -gebáude o. stelsel o. waarop
het recht gebouwd is, wetenschap v. van
het recht; -gelehrt bijv. uw. rechtsgeleerd, ervaren in de rechtsgeleerdheid;
-gelehrter m. rechtsgeleerde, jurist m.;
-gelehriheit, -gelehrsamkeit v. rechtsgeleerdheid v., kennis v. van het recht of
der wet; der — Beflissener, Z. -beJlissener; -gepránge o. wettelijke formaliteit
v.; -gesuch o., Z. -forderung; -grond m.
rechtsgrond m., op de wet berustend bewijs o.; -galtig bijv. nw. wettig, geldig
volgens de wet, rechtsgeldig; - handel m.
rechtszaak v., proces, geding, pleit o.; in
eineet — verwickelt sein, i n een proces
gewikkeld zijn, in proces liggen; -hangig
bijv. nw. aanhangig bij de rechtbank;
-hul fe v. hulp V. van derechtbank; -klage
V. gerechtelijke (aan)klacht v.; -kniff m.
verdraaien o. van het recht, haarklooverij v.; —e gebrauchen, haarklonven;
- kosten v. mv. gerechtskosten, kosten m.
my van het geding, proceskosten m. mv.;
-kraft v. rechtskracht, kracht v. van gewijsde; our -- gedeihen, wetskracht krjgen; -krá ftig bijv. nw. kracht van wet
hebbende; — geworden, in kracht van
gewijsde gegaan; 2. Z. -galtig.
Rechtskr ftigen, (rechtskra ftigte, g-erechtskrá (ligt) bedr. ww. kracht
van wet geven, bekrachtigen, als geldig
of wettig verklaren, legaliseeren.
Rechts-kräftigkeit, (- en) v.
rechtsgeldigheid, wettigheid v.; -kunde
v., Z. -gelehrtheit; - kundiger m., Z. -ge
-lage v. wettelijke toestand m.;-lehrt;
-lehre v., Z. -gelchrtheit; 2. onderwijs o.
in de rechtsgeleerdheid; 3. leer v. van
het recht; -lehrer m. leeraar, professor
m. in de rechtsgeleerdheid; -lehrig bijv.
en b. rechtsgeleerd, volgens de rechtsgeleerdheid; -mann m., Z. -gelehrter;
-mittel o. (Ger.) wettig middel, middel
o. dat de wet aan de hand geeft; -nachtheil m. wettelijk nadeel o.; -mondel m.
cliënt m., hij die door een advocaat &
voor de rechtbank wordt vertegenwoordigd; -pflege v. rechtspleging v.
Rechtsprechung, v., z. m.
(Spraakk.) juiste uitspraak, orthoépie v.
Rechtspruch, (-( e)s, mv. Recht spriiche) m.gerechtelijke uitspraak v.,vonnis, arrest o.
Rechts-regel, (- n) v. wijze v.
van handelen in rechtszaken, wijze v.van
behandeling van rechtszaken; -sache v.,
Z. -handel; -satz m. rechtskundige of
rechtsgeleerde stelling'v:; 2. wettig bewijs o.; -schlinge v. rechtsverdraaierij v.;
-schluss m. gerechtelijke beslissing v.,
vonnis, arrest o.; -schrift v."-gerechtelijk
geschrift o., akten V. mv.; 2. rechtsgeleerde verhandeling v.; -schuldigkeit v.
wettelijke verplichting v.; -sprache v.
uitdrukking v. van het gerecht, juridische uitdrukking v.; it. gerechtelijke stijl,
.

Rec.

Roeken, (rechte, gerecht) bedr.ww
die Arme -, uitstrekken, uitrekken; des
Kopf in die Híihe -, steken, oprichten
das Eisen -, uitsmeden; 2. wed. ww,
sich -, (van linnen &), rekken, langei
worden; dus Turh reckl sich, rekt.
Roek - holder, (-ders, mv. -der)
ni., Z. -buum; —vogt l m. , Z. Krammets2. twistgeschrijf o. over e. o. a. rechts- vogel; -hola o. rekhout o.; -schmieden o,
punt; -stuhl m., Z. Gericht, Gerichts- iiitsmeden o. van ijzer; - schragen m.
stuhl; -lag m. zittingsdag m. van de (Zijdew.) schraag m. om de wol te rek
-sell o. rektouw o.; -zeug o. folter--ken;
rechtbank; -unqultig bijv. nw, onwettig,
niet rechtsgeldig; -unquliigkeit v. on- tuig 0.
term m. in de wet gebruikt; -sprechef
m. rechter m.; -spruch m. rechtspraal
v., vonnis, arrest o., gerechtelijke uit•
spraak v.; -stand m., -stalt v. rechter.
lijke macht, bevoegde macht v.; -stdndi
bijv. nw. ouderworpen aan of ressorteerende onder de rechterlijke macht; -streit
m. rechtsstrijd m.; it. gelang, proces o.;

wettigheid, niet geldigheid v.; -urkundz
V. octrooi, patent o.;
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teeren; 2. bedr. ww. ein Regiment -, door
werving of lichting weder aanvullen.
Recrutirung, - en) v., Z. recrutiren; it. werving, aanwerving, lichting
v.; -sp[erd o. aanvullingspaard, remonte(

paard

o.

Rectangul&r, bijv. nw. rechthoekig.

Rectificiren,

(recti ficirie, recti-

fcirl) bedr. ww. (Scheik.) hij herhaling
distilteeren, zuiveren; 2. herstellen, ver
-betrn.

Rector, ( - s, mv. - en) m. (van eene
Rec1amCnt, (-en, mv. -en) m. te- Latijnsche school), rector, bestnnrder,

-verdreher, -ver rugeischer, terugvorderaar, opwerper en directeur m.; (van eene honge school),

leeraar, rector m.; -amt o.,-slelle,-u rde
m. rechtsverdraaier, haarkloorer-kehr indiener m. van bezwaren.
m.; -verdrehung v. rechtsverdraaiing,
Reclamation, ( - en) V. terugvor- V. ambt o., post m., waardigheid v. van
haarklooverij v.; -ver%ahren o. behande- ^lering, terngvrage, indiening V. van be- rector, rectoraat o.
Reetorijt, ( - (e)s, mv. - e) o., Z.
ling V. voor het gerecht, loop m. van het zwaar, klacht V.
proces;

-ver/'assung v. recht, stelsel o.

Reclsme, (-n) v. (Boekh.) blad Rerlorw9 rde.

klapwoord, steekwoord o.;-wac,hterm.
RecuperatQrienklage, (-n) v.
waarop het recht gegrond is; -verhandlung V. behandeling v. tiener rechtszaak; 2. aanbevelend dagbladartikel o., recla- klacht v. tot wederverkrijging.
Recurs, (-es) m., z. m. toevlucht,
2. akten V. mv., debatten o. mv. in eene me v.
rechtszaak; -verstandiger m., Z. -gele/irReclamiren, (rerlamirte, recta- hulpzoeking v.; seinen - an jem. nekmen,
Ier; -verwaller m. procureur, advocaat min) bedr. ww. terugvorderen, weder zijne toevlucht nemen tot.
opvorderen, recla--eischn,op
Recusjren, (recusirte, re^usirt)
m.; -vorbehalt m. voorbehoud o. van
het recht; -vormund, -wart m., Z. -bei- meeren.
stand; -widrig bijv. nw., Z. wiederrecht- RecognitiQn, ( - en) v.(Ger.)echtlich; -wissenschaft v., Z. -gelehrtheit; verklaring v.; it. recognitie v.; -Schein
-wohlihal V. gerechtelijke uitvlucht, hul1^ m. (Hand.) voorloopig bewijs o.
V. van het recht; -wort o. gerechtelijke
Recognosciren, (recognoscirie,
uitdrukking v., gerechtsterm m.: -zwang recognoscirt) bedr. ww. eine Feslunq -,
m. rechtsdwang m., Z. Gerichtsswang &. verkennen, op verkenning uitgaan van;
Reohtthun, (-s) o., Z. m. recht (Leeuw.) ein Lehen -, nazien, opnemen.
eerlijk gedrag o.
-schapen,
Recognoseirritt, (-(e)s, mv. -e)
Rechtwinkel, (-kels, mv. -hel) m. verkenningstocht nl. te paard.

Recognoscirung, ( - en) v.

m. rechte hoek m.

RQehtwinkelig , bijv. nw. recht- (Krijgsw.) Z. recognosciren; it. verken
-nigv.
hoekig, met rechte hoeken; Sleine - behauen, rechthoekig; -keil v. rechthoekig- Reco11Octe,( - n,mv . - n,) - mt)neh,
(-(e)s, :nv. -e) m. minderbroeder,Franheid v.
RQehtzeitig, bijv. nw. op den ge- ciscaner monnik m.
schikten tijd komende, vroeg, juist van
Reeollegiren (sich), (recollepas, tijdig; heil v. tijdigheid v.
-

bedr. ww. verwerpen, weigeren, be-

danken.

RedaetiQn, (-en) v. (Boekh,) sa

opstelling v. van een ge -menstlig,
bestuurders m. mv.-schrift;2.(vezam)
van een dagblad, redactie v.; 3. kantoor,
bureau o. der redactie.
Redactionell, bijv. nw. van de
redactie, van de uitgevers.

Redarguiren, (redarguirte,redarguirt) bedr. ww. weerleggen.
Redatiren, (redalirte, redalirt)
bedr. ww. den datum terugzetten.
RQddern, (redderle,geredderl) bedr.
ww. (Zeew.) de zeilen naar den wind
zetten, redd eren.
Rede, (-n) v. rede, spraak, taal v.,
erkennen, iem.

iirle, recollegirt) wed. ww. zich herinne- woord o.; jem. an seiner -

Recidiv, (-en) 'v. (Gen.) wederin- ren, bijkomen, tot bedaren of bezinning
storting v.; (Godg.) terugva!len o. in de Bomen.
zonde; (Ger.) herhaling v, van een mis
Reconvalescent, (-en, mv. -en)
bijv. uw. - werden, weder in--drijf;2. m. herstellende m., zieke m. die aan de
storten, in de zonde terugvallen, zich beterhand is.
weer schuldig maken.
ReconvalescQnz, v., z. m. herRecipient, (-en,mv.-en)m.(Schei- ;telling, beterschap v.

aan zijne spraak erkennen; 2. wijze v.
van spreken, taal, uitspraak v.; mil der nicht recht Portkommen kannen, moeielijk spreken; (Spraakk.) gebundene-, ge
stijl m., dichtmaat v.; 3. rede,-bonde
redevoering v., onderhoud, gesprek o.;
emu. in die - fallen, iem. in de rede

k.) voorlegger, ontvanger, recipiënt m.; Reconvalesciren, (reconvales - vallen; plólzlich au! sine andere - fallen,
;irte, reconwalescirt) o. ww. herstellen, op een ander praatje komen; vergessen
(Nat.) klok v. eener luchtpomp.
Sie lhre - nicht, vergeet niet wat gij geReciprocitat, v., z. m. weder ian de beterhand zijn.

Reeonvenient, (-en, mv. -en)
.n. (Rechtspr.) tegeneischer, tegenklaReoiprocum, (-s, mv. Reciproca) ;er m.
o. wederkeerig werkwoord o.
Reeonveniren, (reconvenirie, reRecitativ, ( - (e)s, mv. - e)o.(Muz.) ;onvenirt) o. ww. tegencischen, eene tebetrekking,-kerighd,wzjsc

terugwerking v.

spreekgezang, recitatief o.

;enklacht inleveren.

ReeonvQnt, (-en, mv. -en) m. hij
,egen 'vies eene tegenklacht is inge-dragen. liend.
Reek, (-(e)s, mv. -e) o. (Prov.) ReconventiQn, (-en) v. tegenschraag m.; (Gymp.) rek o.; -bank v. dacht v., wedereisch m.
pijnbank, rekbank v.; -baum m. (PI.) Reereditiv, (-(c)s, mv. -e) o. tevlierboom, jeneverboom m.; -bein o. -ugroepingsbrief •m.
Reerut, (-en, mv. -en) m. nieuw
(Volkst.) dood, beenderman m.
Recke, (-n, mv. -n) m. reus, held aangeworven soldaat, recrunt, loteling
m.; (Looi.) Z. Reckholz; 2. rekboom m. n.; -enaushebung v. lichting V. recruten.
RQoke, (-n) v. stuk o. linnen van Reerutjren, (recrutirte, recrutirt)
I. ww., m. h. troepen aanwerven, recru12 tot 16 el of meter.
Reeitiren, (recitirte, recitirt)bedr.

ww. opzeggen, vertellen, verhalen, voor

negd hebt; urn wieder auf unsere - au
kommen, om weer op onze zaak, op ons
gesprek terug te komen; wovon ist die -?,
waarvan spreekt gij ?;davon is die - nicht,
daarover wordt niet gesproken; als die larauf kam, dass, toen men begon te
spreken over; auf sine -e fallen, beginnen
Le spreken van; es geht die -, dass &, het
gerucht loopt, er gaat een praatje cj'r; es
gehen allerlei -n von ihm, er loopen allerlei praatjes of geruchten; `rei, unschickliche -n,onbetamelijke gesprekken;
die - an jem. richten, het woon/ richten
tot &; er bleibt nicht bei einerlei -, er
(T hrt zweierlei -n, hij spreekt uit twee
monden; gedenken sic meiner -,denk aan
hetgeen ik u gezegd heb; seinen -n noch,
volgens zijn zeggen; (Spraakk.)die Theile
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der -, Z. -Shed; d. rekeuing,verantwoor- RQdensart, (-en) V. wijze v. van ReduetiQn, (-en) v. herleiding,
ding, rekenschap, verklaring, uitlegging, spreken, uitdrukking v.; 2. spreekwijze verkleining V.
rede v., uitleg m.; - and Antworl über v., spreekwoord o.; figiirliche -, figuur- ReductiQns —kaxte, ( - n) v.
(Aardr.) kaart v. volgens de projectie
etw. geben, rekenschap geven van; jem. l ij ke uitdrukking v.
über elw. zur - stellen, tem. rekenschap RQdeprunk, (-(e)s) m., z. m. ge- van Mercator; -quadrant m. (Drieh.)
sinusquadrant o.; -Labelle v. herleidingsvragen van; 5. openingsrede, inleiding, zwollen taal v., bombast m.
toespraak, redevoering v.; eine - hallen, Roder, (-s, mv. Reder) m. (Volkst.) tafel v.; -zirkel m. verkleiningspasser m.
eene redevoering, toespraak houden; eine babbelaar, praatvaar m.
Redund&nz, (-en) V. overvloed m.,
- an jem. halten, iem. toespreken, eene Rederol, (-en) v. (Volkst.) gebab- overtolligheid v. van woorden, omslachtigheid v.
toespraak houden tot; die -n des Cicero, bel, gepraat, gesnap, geklets o.
redevoeringen; it. -, Schutrede, voor
Rode—saal, (-saal(e)s, mv. -sale) Rc de, Rohde, Rhode, ( - n)
-geistliche -, predikatie, preek-drachtv.; m. gehoortaal v.; -sang m., Z. Recilativ; V. reede, ree v.
v.; (Volkst.) - and Antwort geben, ver-' -satz m. volzin m., periode v., term m.; Roedelos, bijv. uw. (van schepen),
klaring geven, tekst en uitleg doen; -schee bijv. nw. beschroomd, bevreesd afgetakeld.
(Spr.) [reche -, sage That, die het zegt, om te spreken; 2. v. beschroomdheid, RQ dekamm, (-kamm(e)s, mv.
doet het niet, die het hardst schreeuwen verlegenheid v.; -schmuck m. versiering -kdmme) m. linnenweverskam m.
V. in de taal; -schwulsl v., Z. -pronk; RQ der, (-s, mv. Reeder) m. reeder,
doen het tiet minst.
. Rode —accent, ( - (e)s, mv. - e) m., -schwung m. vervoering v. in het spre- bevrach ter, uitruster m. van een schip.
Reederei, (-en) v. reederij, beZ. -ton; -art V. manier v. van spreken, ken; -Iheil m. rededeel o.; -ton m. toon
taal v., stijl m.; 2. uitspraak v.; 3. Z. m. van het spreken; -ubung v. oefening vrachting v.
Mundart; -bild o. beeld o., figuur, rede v. in de welsprekendheid, declamatie, R@Cdung, (-en) v. takelwerk o.,
figuur v., trope, metaphoor v.;-kunstige voordracht v.; -verbindung V. redever- alles wat tot de uitrusting van een schip
-blume v. bloemrijke o. eenerrede, figuur band o.; -vorlrag m. voordracht, decla- behoort.
zinnebeeldige uitdrukking, bloe--lijke, matie v.; -weise v., Z. -art; -werkzeug o. ReQ1(1), bijv. en b.werkelijk,wezenmenspraak v.; -bühne v. spreekgestoelte spraakorgaan o.; -zeichen o. leesteeken o. lijk, waarachtig; -er Mann, eerlijk, trouw;
o., tribune v. van een redenaar; - fertig- Redigjren, (redigirte, redigirt) -er Dienst, wezenlijk; -er Dank, door
keil v. gemakkelijkheid v. van spreken; bedr. ww. opstellen, uitgeven, samen daden betoond; -e Kennlnisse, grondig.
ReQ1kost, (-eu) v. lepelkost m.,
-steln,rdig.
-/luchtig bijv. uw., Z. -scheu; -flues m.
(fig.) stroom, vloed m. van woorden, RQditus, m.,z.m . inkomsten v. mv., soep, pap V.
Reep, (-(e)s, mv. -e) o. reep m.,Z.
vloeiend spreken o., welsprekendheid v.; emolumenten o. mv.
-form m. vorm m. van het gesprek; RQdlieh, ( -er, -st) bijv. en b. eer- Sell.
(Spraakk.) wijs of wijze v.; - fugung v. lijk, braaf, rechtschapen, trouw, nauw- ReQper of Regpsehl ger,
schikking v. der volzinnen, samenstel- gezet; er meint es -, seine Absichten sind (-eis, mv. -er) m., Z. Seiler.
ling v. der rede, constructie v.; -gesang hij meent het goed; er gestand mir -, Reóper—bahn, (-en) v., Z. Seim. (Muz.) Z. ltecilaliv; -kampt m. woor- openhartig; -keit v. eerlijkheid, braaf lerbahn; -schliilen m. &,Z. Seiler-schlilrechtschapenheid, trouw v.
-heid, ten 4.
dentwist m., dispuut, debat o.; -kunst v.
redekunst, redeneerkunde, welsprekend - RQdner, (-s, mv. Redner) m., -in, Ref^Ctie, ( - n) RefaetiQn, ( - en),
heid v.; die schonen - kunsle, de fraaie (-nen) V. redenaar, spreker m., redenaar- V. vergoeding v. voor beschadigde waletteren V. mv.; —be/lissener, ---verstdn- ster, spreekster v., bij, zij die eene rede ren, rafactie v.
RefeetQrium, ( - s, mv. Refectodiger m. rederijker m.; 2. redenaar m.; houdt.
RQdner—blume, (-n) v., Z. Rede ries) o. (in gestichten), eetzaal, eetka-kunstig bijv. nw. redeneerkundig, wel
-bühne v., Z. Redebühne.
-kunsller m. rederijker, rede--spreknd;
-blume; mer V.
naar m.; - lustig bijv. nw. praatziek, bab- Rednerei, (-en) v. gebabbel o., Refer&t, (-(e)s, mv. -e) o. bericht,
rapport o.; eine Sache in das - nehmen,
lange vervelende redevoering v.
belachtig.
RQden, (redde, geredel) bedr. en o. RQdner—gaben, (-n) v.redenaars- rapport uitbrengen over, Z. referiren; 2.
ww. mit jemn. -, spreken, praten, een talent o.; -geberde v. redenaarsgebaar o. Z. Bezirk.
Referendbr, (-s, mv. -e), Refegesprek voeren, zeggen, eene redevoering RQdneriseh, bijv. en b. redekunhouden; er weisi nicht was er cedel, hij stig, met redenaarstalent,welsprekend,als rgnt, (-en, mv. -en) m. referendaris
m.; it. berichtgever, verslaggever, refeweet niet, wat hij zegt; Weil Sie eben een redenaar.
davon -, nu gij toch daarvan spreekt; R@dner —kunst, (-kunste) v. re- rent m.
vom Welter -, over het weer spreken; deneerkunde, redekunde v.; (i. k. bet.) Referjren, (referirte,referirt)bedr.
mit sich selbst, var sich hin-, in zich gekunstelde welbespraaktheid v.; alles das ww. betrekkelijk maken, zich beroepen
zelve(n) praten; zu dens Volke -, het volk sind blosze -kunste, dat alles zijn maar op,refereeren,verwijzen naar ;(Rechtspr.)
toespreken; die Gabe wohl zu -, welbe- praatjes; -sluhi m. spreekgestoelte o., Z. verwijzen.
spraaktheid v.; (gemeenz.) jemn. darein-, -liuhne; -talent o., Z. -gabe; -ton m. toon Re$, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeees.) reef
v., klein zeil o.;12, ragkorf m., mars, krain de rede vallen; jem. -d ein/'uhren, spre- m. eener voordracht.
kende opvoeren, binnenleiden, iem. laten RedQute, (-n) v. (Krijgsw.) wijk- mersmars v.; 3. zandbank v., rif o.
RQfi'—band, (-band(e)s, mv. -banspreken; er hal gul -, er ist retch, hij schans, redoute v.; 2. gemaskerd bal o.
heeft goed praten &; ich mag -, was ich Redressiren, (redressarle, redres der) o. (Zeew.) Z. -seising; 2. hulpzeibedr. WW. herstellen, weer in orde-sirl) len o. mv.
will, er ct, of ik al praat of niet, wat ik
Boffen, (reffie, gerefit) bedr. ww.
zeg of niet; Boses von jemn. -, kwaad spre- brengen, redresseeren.
ken van; er lassi gar nicht stil sick -, hij Redsam, rQdselig, rQdspr - Segel -, reven, uitsteken.
verstaat Beene rede, men kan met hem ehig, ( -er, -sl) bijv. en b. praatziek, Ruff—gack, (-(e)s, mv. -e) m. rifniet praten; wenn man ihn - .hort, sollle spraakzaam, snapachtig, babbelachtig, gat, zuigergat o.; -ldgel o. rifleuver tn.;
man 4-, als men hem hoort praten; das woordenrijk; 2. minzaam; -keil v. woor- -seising m. rifseising v.; -stock m. pak
m.; -latje v. riftalie v.; 2.(Zeew.)Z.-stok
ist auf mich geredet, dat is op mij ge- denrijkheid v.; it. spraakzaamheid, minRiff; (Landh.) hennephekel, vlashekel
munt; jemn. ara's Herz, in's Gewissen -, zaainheid v.
iem. zoeken te bewegen; 11. o. zelfsi. Reduciren, (reducirle, reducirt) m.; (Landb.) zwad of zwade v.; (Touw
Z. Reep 4"; - trager m. pakkendrager,-sl.)
praten, spreken, gesprek, onderhoud o., bedr. ww. terugbrengen, beperken, ver
verlagen reduceeren.
-klein, sjouwerman, marskramer m.; —sprache
taal v., Z. Rede; in's - hineinkommen, op
zijn praatstoel zitten; viel -s von etw. ma- Redueirung, v., Z. reduciren; it. m. pakkendragerstaal, sjouwermanstaal v
vermindering, beperking, verkleining v. Refiectjren, (re flecl irle, re/lect in;
chen, •eel praatjes over iets maken.
;
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waakte in hem,kwam bij hem op;(Bergw.) & in haar gevoelen; die gauze Stadt regie
(van steen), in beweging komen, dreigen sich, was in beweging; 3. o. ww. (w. I.
in te storten; (van het bergwerk), veel gebr.) aan iets raken, van iets spreken;
beloven; 2. (van den geest), levendig, rege nicht an diese Sache, laat die zaak
vlag, werkzaam; -r Esser, flink; II. (-n) rusten; Z. anregen.
v., Z. Regung; 2. (Vog.) gebogen ijzer- Regen, (- s) m., z. m. regen m.,
regenwater o.; starker -, hevige regen,
draad o. waaraan de lokvogel vastzit.
Regel, n) v. (Werkt.) regel m., stortregen m.; Feiner -, motregen m.; (fig.)
rij v.; (fig.) regel, grondregel m., voor- Z. Hagel; (Spr.) aus dem - in die Traul'e
schrift o., les v.; nach of in der - geht es kommen, uit den regen in den drop geso, in den regel, gewoonlijk, gemeenlijk raken, van den wal in de sloot raken;
Re$exiQns-ebene, -$ache, gaat &; (Bek.) die vier ersten -n, de (fig.) (van steenen, kogels), hagelbui v.
(-n) v. weerkaatsingsvlak o.; -kreis m. hoofdregelen m. mv.; die - des Dreisa- Regen-back, bach(e)s, mv.-ba(Sterrenk.) weerkaatsingscirkel m.; -li- taes, de Tri, de regel van drieën; die ver che) m. door den regen gevormde beek
nie v. weerkaatsingslijn v.; -perpendikel
omgekeerde evenredigheid v.;-kehrt, v., bergstroom m.; -bad o. regenbad o.;
m. weerkaatsingscathetus m.; -punkt m. keine - ohne Ausnahme, geen regel zon- -bogen m. regenboog m.
weerkaatsingspunt o.; -spiegel m. weer- der uitzondering; 2. regels m. mv., the- RQgenbogen-achat, (- (e)s,mv.
kaatsingsspiegel m.; -strahl m. weer- orie v., bepalingen v. mv., reglement o. -e) m. (Delfst.) regenboogkleurige agaat,
kaatste straal m.; -strasse v. weerkaat- Regel-buck, buch(e)s, mv. -bü- regenboogsteen m.; -artig bijv. uw. regenboogachtig, regenboogvormig; -chalsingsweg m.; -teleskop o. weerkaatsings- cher) o. regelboek o.
telescoop m.; -winkel m. weerkaatsings- Regeler, (- s, mv. Regeler) m. op- cedon m. regenboogkleurige chalcedon
m.; -era o. regenboogkleurig zwavelzichter, bestuurder m.
heek m.
RQ$exus, (oub.) m. terugstroo- RQge1-gebude, báudes, mv. zuur looderts o.; -farbe v. regenboog
-bdude) o. stelsel, systeem o.; -kamm m.
ming, eb v.
regenboog--kleurv.;[a!igbjnw
kleurig; -haut v., -hdutlein o. (Ontlk.)
RefQrm, en) v. herstelling, ver- (Zijden'.) Z. Oef ner.
betering, verandering v.
Regeling, en) v. (Zeew.) rege- gekleurde rand m. om den oogappel, iris
Reformation, en) v. herstel- ling, leuning, verschansing v.; -stutzen v.; -stein m., Z. -achat; -strahl m. straal
m. van den regenboog.
ling, verbetering, verandering v.; (Ge- v. mv. regelingstijlen m. mv.
sch.) hervorming v.
Regel-los, bijv. en b. ongeregeld, R@gen-bremse, (- n) v. regenReformaren, (rejormirte, refor- zonder regel, onregelmatig; (fig.) (van brems, regenvlieg v.; -dach o. afdak o.
mirt) bedr. ww. veranderen, herstellen, personen), ordeloos, zonder orde; -losig- tegen den regen, boden plat o.; 2. Z.
keil v. ongeregeldheid, onregelmatigheid -schirm; -dicht bijv. nw. regendicht, onverbeteren, hervormen.
Reformjrt, bijv. uw. hervormd, v., wanorde v.; -mossig bijv. en b. re- doordringbaar voor den regen; dieser
verbeterd, veranderd; it. gereformeerd; gelmatig, geregeld, volgens den regel, Zeug ist —, waterdicht; -elektrometer m.
ein -er, gereformeerde, hervormde, pro- volgens het voorschrift, precies; 2. gere- regen-electrometer m.; -fang m.regenbak
testant, calvinist; -e Relegion,hervormde geld, in overeenstemming, normaal; m.; - fass o. regenton v.;-Feuer o.(Vuurw.)
godsdienst; (Kookk.) -er Thee, thee v. (Spraakk.) —es Zeilwort, regelmatig; vuurregen m.; -frosch m. kleine aardkik
met eieren, kaneel &; (Art.) -es Pferd, (Gen.) —er Puls, geregeld; —werden,
m.; -galle v. on--vorsch,egnki
geregeld worden; —leben, een geregeld volmaakte regenboog m.; (Zeew.) roodafgedankt paard, reformepaard.
RefractiQn, (- en) v. straalbre- leven leiden; —keil v. regelmatigheid, achtig rond wolkje o., dat dikwijls zwaar
king v.
geregeldheid, overeenstemming, orde v.; weer voorspelt; -gestirn o. (Sterrenk.)
Reg1l1, (-(e)s, mv. -e) o. (Org.) - meister m. hij die met het toezicht over Plejaden, Hyaden V. mv.; -gestáber e.
snorwerk o.; 2. boekenrekje o.; (Hand.) de wetten van een klooster belast is.
stofregen m.; -gewitter o. van regen ver
beste soort v. van waar; (Drukk.) groote Rege1n, (regelte, geregelt)bedr.ww.
onweder o.; -gewolk o., Z. -wolke;-gezld
seinen Gang, eine Bewegung -, regelen, -guss m. stortregen m.
drukletter v.; 3. Z. Regale.
Reg&1, bijv. uw. koninklijk, royaal. schikken; sein Benehmen -, inrichten Regenhaft, bijv. uw. regenachtig.
Regale, (- s, mv. Regalien) o. ko- naar, regelen; (van eene taal), regelma
Regenhut, hut(e)s, mv. -hute)
ninklijk of landsheerlijk recht,hoogheidsworden; Hola -, recht maken; 2. or--tig m. regenhoed, zuidwester m.; -kappe v.
rech t o., regalie v.
denen, afmeten.
regenkap v.; -kleid o. regenkleed o.,
Reg$1folio, (- s,mv. -s)o.(Boekh.) RQgel-priester, seers mv.-ster) regenjas v.; -kraft v. (Pl.) groot hoefgroot folio o.
m. tot eene geestelijke orde behoorende blad o.; -kreis m. regengordel m.; -krinRegaljren, (regalirl e,regalirt) bed r. priester, reguliere geestelijke m.; -recht ne v., Z. -rinne; —kugel v., Z. BrandWW.
•w. (gemeenz.) onthalen, een goed ont- bijv. uw., Z. -mdszig; -schmied m. hij, kugel; -leder o.(van eene koets),schermhaal geven.
die gaarne nieuwe regels geeft of uitdenkt; leder o.; -loch o. regenput m.; 2. Z. -fang;
Reg%1papier, (-( e)s) o., z. m. -schwesler v. halfwereldlijke Francisca- -tuft v. regenlucht, regenachtige lucht
royaal papier, imperiaalpapier o.
ner non, zuster v. van de derde orde; v.; -mantel m. regenmantel m.; (KrijgsRegatta, (- s, mv. -s), Regctte, -widrig bijv. uw. strijdig met de regels, w.) kapotjas v.; -nasa o., -messer o. re(-n) v. zeilwedstrijd, roeiwedstrijd m. tegen den regel in, aandruisend tegen de genmeter m.; -monat m., regenachtige
RegdQwa, Regdowsika, v. regels; —keft v. onregelmatigheid, strij- maand v.; -nacht v. regenachtige nacht
redowa v., Boheemsche dans m.
digheid v. met de regels; -zwang m. door m.; -pfeifer m. regenvogel m., pluvier v.;
Rage, r, regst) bijv. en b. in be- regels opgelegde dwang m.
nulzen m., Z. -Feuer; -ringel m. (PI.)
weging, wakker, vlug, levendig, be- Regen, (regie, geregt) bedr. ww. ringelbloem, goudsbloem v.; -rinne v.
weeglijk, roerig; -machen, in beweging emu Glied -, bewegen, verroeren; das Ge- dakgoot v.; -rock m. regenjas v.; it. Z.
brengen; (Jachtw.) das Wild - machen, muth, Hers -, opwekken, aandoeu,bewe- -mantel; -Schauer m. regenbui v.;-schirm
wakker maken; (fig.) die Leidenschaften gen; 2. wed. ww. zich roeren, zich be- m. regenscherm m., paraplu v.; (Pl.)
4. -machen, opwekken; eine alle Sache -, wegen; es reet sich hein Lu[tchen, er bloem V. in den vorm van een regen
machen, weer ophalen; - sein, in bewe- waait geen windje; sich vorjem. nicht -scherm.
ging zijn, aan den gang zijn; - werden, durfen, zich niet mogen verroeren; (fig.) R@genschirm-baum, (-bauin beweging komen, aan den gang gaan ontstaan, geboren worden, verschijnen, m(e)s,mv. -bdume) m. magnoliaboom m.;
of raken, beginnen; (fig.) bewogen wor- zich vertoonen; es regie sich eine Be- -fdrmig bijv. uw. (Pl.) regenschermvorden, opgewekt worden, ontwaken; der gierde in ihm, er ontstond in hem; nun mig; -macher m. parapluenmaker m.
Wunsch wurde in ihm -, de wenscb ont- regie sich die Liebe in ihr, nu deed zich RQgen-schlag, (-schlag(e)s, mv.
o, ww., m. h. overdenken, nadenken,
overpeinzen; je mehr ich dari ber reflectire, hoe meer ik daarover nadenk; 2.
bedr. ww. (Nat.) terugkaatsen; -de Linie,
Z. Reflexionslinie.
exionslinie.
Reflex, (- es, mv. -e) m. weerkaatsing, terugkaatsing v., weerschijn m.;
(Gen.) uitstraling v.
Re$exiQn, en) V. overdenking,
overpeinzing v.; it. - of -svermógen o.
denkvermogen o.
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-sckkïge) m. kroonlijst v. tusschen twee tutie v.; -gebdude o. zetel m. der regee-1l met luchtgaten; -papier o. rekeningenverdiepingen; -schlucht v. door den re- ring, regeringsgebouw o.; -Bewalt V. papier o.; -sack m. (Bergw.) registerzak
gen gevormde bergstroom m.; -schnecke opperste macht, oppermacht v.; -kans(e)- m.; - schiftfi' o. (Zeew.) registerschip o.;
v. wolfsmail m. (eene schelp); -schnepfe lei v. regeeringskanselarij v.; -kanz(e)lisi -schleife v. klep V. op de windlade in
V. groote grijze oeversnip v.; -strom m. m. regeeringsklerk, commies m.; -kunde, het orgel; - slimme v. registerspel, orgelregenstroom, stortregen m.
-kunst v. staatkunde, regeerkunst, poli- pel o.; -stock m. (Dr.) model o.; -aug
Regent, en, mv. -en) m., —in, tiek v.; -last v. last m. der regeering; m. register o.
(-nen) V. regent, bestuurder, landvoogd -los bijv. nw. regeeringloos; -losigkeit v. Registrande, (- n) v. register,inregeeringloosheid v.; -pràsideni m. voor- schrijvingsboek o.
m., regentes, landvoogdes v.
Regen-tag, (-( e)s, mv. -e) m. re- zitter m. van het bestuur, president m.; Registrator, (- s, mv. -en) m.regenachtige dag m.; -tropfen m. regen -ralh m. staatsraad, commissaris m. des gisterbewaarder m., registreerder, grif-dropelm. konings, regeeringsraad m.; it. lid o. van fier, archivaris m.
Regontsehaft, en) v. regent- den hoogen raad; -recht o. recht o. der Registrat ,r, en) v. griffie, reschap o., waardigheid v. van regent; 2. regeering; -sache v. regeeringszaak v.; gistratie v.
-secreldr m. secretaris m. der regeering; Registriren, (registrirte,registrirt)
bestuur o. van een regent.
Rggen—tuch, tuch(e)s,mv. -lu -sits m. zetel m. der regeering; -sorge v. bedr. ww. inschrijven, registreeren.
cher) o. regendoek m., falie v.; -vogel m., zorg v. van de regeering; -system o. re- Reglement, (-( e)s, mv. -e) o. ver
bepaling v., voorschrift, regie--ordenig,
Z. -pfeiter; 2. wulp of welp, nimmerzat geeringsstelsel o.; -verfassung v., Z.-form.
m.; 3. regenvogel m.; 4. draaihals, hals- Regiment, (-( e)s, mv. -er) o. ment o.
draaier m.; 5. ortolaan m.; -wasser o. (veroud.) Z. Regierung; 2. (Krijgsw.) re- Reglement%risch, bijv. en b.
regenwater o.; -wetter o. regenachtig giment o., afdeeling v. soldaten; (ge- volgens het reglement, volgens de ver
-ordenig&.
weder o.; -wind m. regenwind m.; -wol/ meenz.) beheer, bestuur o., regeering,
RQg1er, (- s, mv. Regler) m., Z. Rem., Z. -vogel (3); -uwolke v. regenwolk orde v.
v.; -wurm m. regenworm, aardworm m.; Regimenterweise, bijw. regi- gelmeisler.
RQgnen, (regnete, geregnet) onp.
--.ól o. wormolie v.; -zeichen o. teeken, mentsgewijs, bij regimenten.
Regiments-adjutant, en, mv. ww., m. h. regenen; es regnel, het regent,
voorteeken o. van regen; -zeil v. regen
jaargetijde o.
-tijdm.,renacbg -en) m. adjudant m. van een regiment; er valt regen; klar of klein and dicht -,
Regeriren, (regeririe, regerirt ) -arzt m. chirurgijn-majoor m.; -casse v. stofregenen; 2. bedr. ww. doen regenen,
bedr ww. herhaald antwoorden, weder regimentskas v.; -chirurg m., Z. -arzi; doen neervallen; (fig.) es regnele Kugeln,
-commandeur m. regimentskommandant het regende kogels.
antwoorden, hervatten.
Regesta, o. mv. regesta v., verza- m.;-fourier m. fourier- majoor m.;-gericht RQgnerisch, regnicht, bijv. en
o. krijgsraad m. van een regiment; - kasse' b. regenachtig; es sieht - aus, het ziet er
mel ing v. van pauselijke bullen.
Regieren, (regierie, regiert) bedr. v.,Z. - casse; - kosten v. mv.,auf — leben,op regenachtig uit.
en o. ww. regeeren, besturen, heerschen, kosten van het regiment; -musik v. mu- Regredientenerbe, Regressleiden, sturen, bevel hebben over; Leute ziek v. van een regiment, regimentsmu- erbe, (- n, env. -n) m. hij, die verhaal
-, leiden; ein Land -, besturen, regeeren ziek v.; -quartiermeister of -lagermeister heeft op eene erfenis.
over; das Hauswesen -, besturen; ein m. kapitein - kwartiermeester m.; -ruder Regredienz, Regress, (- es,mv.
Pferd -, sturen; -d, regeerend; -der Furst, o. roer, bestuur o. der zaken, teugels m. -e) m. toevlucht v., verhaal o.; (Rechts-de Fiirstin, regeerende; .der Burgermei- mv. van het bewind; -stab m. staf m. van pr.) seinen - an jem. nekmen, Z. regresster, dienstdoende, waarnemende; (tig.) een regiment; 2. kommandantsstaf m.;'' siren.
(van ziekten), heerschen; (Spraakk.) den -stuck o. regimentsstuk o., veldgeschut' Regrediren, (regred irae, regreAkkusativ -, regeeren, beheerschen, ver o.; -tambour, - trommelschlager m. tam- dirt) en regressiren, (regressirie,rebestieren.
-eischn;(Dtk.) boer-majoor m.; -tisch m. regimentstafel gressirt) o. ww., m. h. zich verhalen op,
Regierer, s, mv. Regierer) m. v.; -uniform v. regimentsuniform, regi- verhaal nemen, aanspraak doen gelden.
(w. i. gebr.) regeerder, bestuurder, be- mentskleeding v.; -unkosten v. mv. regi- RQgsam, ( er, -st) bijv. nw. roementsonkosten m. mv.; (fig.) auf — rig, bedrijvig, vlijtig, werkzaam, wakker,
heerscher m.
beweegijk; -keil v. beweeglijkheid, beRegier—stand, sland(e)s, mv. leben, op kosten van het regiment.
-stands) m. bestuur o., regeering, ma- Regign, (- en) v. aai dstreek, lucht drijvigheid, werkzaamheid, wakkerheid,
landstreek V.
-strek, vlijt V.
gistratuur v.; in den --- erhoben werden,
tot de regeeriug geroepen worden; -stange Regisseur, (- s, mv. -e) m. (Too- RQgula, (Regulae) v. regel m.,
v., -stock m. (Zeew.) roeistok, stuurstok neelk.) tooneelbestuurder, regisseur m. voorschrift o.,verordening v.; die - de Tri,
m.; -sucht v. zucht v. om te regeeren, te Register, (- s, mv. Register) o. re- de Quinque, de regel van drieën, van
heerschen, heersehzucht v.; -suchtig bijv. gister o., lijst, inhoudslijst v., bladwijzer vijven.
uw. verlangend om te regeeren, heersch- m., inhoudsboek o.; in's - eintragen, in Regular, ( -er, -st) bijv. nov., Z.
het register inschrijven, registreeren; (van regelmdszig.
zuchtig.
Regierung, en) v., Z. Len kung: een boek), inhoudstafel v., bladwijzer m., Reguleren, Regul&res, m.mv.
2. regeering v., bestuur, bestier, gouver- register o.; (Bergw.) mijnboek o., mijn- ordesgeestelijken, reguliere geestelijken
nement o.; sur - gelangen, aan de regee- register o.; (fig.) er steht auf meirem -, m. mv.
ring, op den troon komen; die Zügel der hij staat bij mij in het krijt; im schwar- Regularisiren, ( regularisirie, re-, de teugels van het bewind o.; wáhrend ren - stehen, op den index staan, slecht gularisirt) bedr. ww. Geislliche -, orseiner -, onder zijne regeering, zijn be- aangeschreven zijn; in das alle - gehoren, denen; 2. regelen, bepalen, vaststellen.
stuur; 3. regeering v., leden o. mv. van reeds oud zijn, geen gezag meer hebben; Regularitt, v., z. m. regelmatig2. (Org.) Z. -,aug; (Sclieik.) register, heid v.
het bestuur.
Regulativ, (-(e)s, mv. -e) o. reRegierungs-advokat, (- en,mv. Luchtgat, trekgat, o.; (Drukk.) overeen
-komstv.,egnrad isto.; geling, verordening v.; 2. beschikking v.,
-en) m. regeeringsadvocaat, landsadvocast m.; -antritt m. aanvaarden o., aan - halten, de regels van twee tegen elk. richtsnoer o.
-art v., Z.-varding.e ; gedrukte bladzijden doen overeenkomen. Regul%tor, (-s,mv.- en) m.(Werkt.)
-form; -assessor m., Z. -beisitzer; -beam- Register-aufstand, (- stand(e)s, regelaar, regulateur m.
ter m. regeeringsbeambte m.; -befehl m. mv. -stdnde) m. (Bergw.) rapport 0. van Regulini.sch, bijv. nw. (van mebevel o. van de regeering; -beisitzer m. den mijnopzichter over liet werk van 3 talen), geheel zuiver, gereinigd. regulionderregent m.; -bole m. regeeringsbode maanden; -knop! m. houten knop m. aan nisch.
m.; -form v. regeeringsvorm m., consti- een orgelregister; -ofen m. smeltoven m. Reguliren, (regulirte, regulirt)
(-

(-

(-

-

(-

(-

(-

-

(-

(-

-
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bedr. ww. regelen, schikken, verordenen , vijzel, stamper m.; -bleeh, -eisen o. rasp sen, aanzienlijk, groot; 2. rijk, vermov., Z. Reibe; -bfcrsle v. borstel,schuier m. gend, rijkelijk, Tausend Thaler -, rijk,
bepalen, richten.
Regullrung, (-en) v., Z.'reguliren;' Reibe, (-n) v. rasp v.,zoutvijzel m.; bezittende; ein Màdchen - verheirathen,
it. regeling, schikking v., reglement o. it. houten vijzelstamper m.; (aan een een rijk huwelijk laten doen; ein -er
Kauz, rjjkaard; - gekleidel, rijk, weeldeRegullrweehsel, ( - sels,mv. -sel) venster), wervel m.
m. wissel m. met bepaalden vervaltijd.
Reibe—ballen, (-lens, mv. -len) rig; -e Erbscha ft, rijk, aanzienlijk, groot;
RQgulus, (c^nb.) m. zuiver metaal m. drukkersbal m.; -brett o. (Mets.) -es Era, rijk; - an Tugenden, an Verdienst,
o.; 2. (Sterrenk.) ster v. in het sterren strijkbord o.; -hammer m. (Bergw.) Z. rijk in deugden, groote verdiensten hebleeuw.
-beldvan -pduschel; -hola o. (Zeew.) wrijfhout o. bende; II. zelfst. ein -er, rijk man, rijkRQgung, (-en) v. beweging v., be- om het schip voor stooten te bewaren; aard m.; der, die -e, rijke, aanzienlijke
wegen o.; (fig.) ontroering, aandoening, -kessel m. verversketel m. om de indigo m. en v.
opkomende gewaarwording v.; vnordent- kort te wrijven; -kraut o. (PI.) paarde- i iReieh, (-(e)s, mv. -e) o. rijk, geliche -en, hartstochten m. mv.; seine -en staart m., schaafgras o.; -keule V. vijzel, bied, bestuur o.; sum -e Belangen, aan bet
mdszigen, zijne hartstochten bedwingen; stamper m.; - lappen m. wrijflap, schuur- bestuur, bewind o. komen; sein - hal ein
Ende, hij is niet meer aan het bewind;
lap m.; -mühle v., Z. Hanfmuhle.
2. kiem v., begin o.
RQgungs -1os,bijv. nw. beweging- Reiben, (rieb,gerieben)bedr.ww.onr. (fig.) zijn rijk is uit, hij heeft niets meer
loos, onbeweeglijk, stil, gevoelloos; (fig.) mit der Hand,einem Tuche, Oei 4 -,wrij- te zeggen; sein - ausdehnen, zijn rijk
onverschillig, koud, koel, stijf; -losigkeit ven, uitwrijven; (Gen.) wrijven, inwrij- uitbreiden; (H. S.) dein - komme, uw
V. onbeweeglijkheid, stilte, gevoelloos- ven; (Volkst.) jemn. etw. tinter die Nase rijk kome; (fig.) das - der Liebe, ge-, iem. iets onder den neus wrijven, ver bied o.; 2. keizerrijk, rijk o., staat m.;
heid v.
Flachs, Hanf -, stampen; das-wijten;2. das -, deutsche -, Duitsche Rijk o.; (eerReh, bijv. en b. stijf, strak; (Veea.)
Kdehengeschirr -, schuren, afwrijven; den tijds), Duitsche keizerrijk; (fig.) - Got-es Pferd, bevangen, verstijfd.
Reh, ( - (e)s, mv. - e) o. ree v.;mann- Fuszboden -, boenen, schrobben; Farben les, Christi, rijk o.
liches -, reebok m.; weibliches -, reegeit -, wrijven; H. wed. ww. sich -, sich an Reiehbeere, (-n) v. wilde Sint,hem. -. iem. aanvallen, plagen, sarren, Jansbes v.
v.; juniles -, Z. -kalb.
Reiehen, (reichte,gereicht) o. ww.,
Reh, (-en) v. (Zeew.) scheerlente, tarten.
lijst v. die op de inhouten gespijkerd Reibe — napf, (-napf(e)s,mv. -náp(e ) m. h. reiken, zich uitstrekken, komen
m., Z. Reibasch; -pduschel m. stamper aan, reiken tot; das Wasser reichte ihm
wordt.
Rh -ader, (-n) v. ader v., die bij m.; -pfanne v. (Bergw.) ertsvijzel m.; bis an die Brust, het water reikte, kwam
een door bevangenheid aangetast paard -platte v. plaat V. om erts fijn te stam- hem; dieser Berg reicht bis in die Wolgelaten wordt; -baum m. windboom, pen; -pfahl m. wrijfpaal m.; (fig.) voor ken, reikt, verheft zich; seine Haare bespotting; -presse V. (Pap.)-werpo.van ihm bis an den Guriel, komen tot; er reicht
boom m. van een windas; -beere v., Z.
Rechbeere; -bein o., Z. -fusz; -bande v. pers v. om het papier ten ruwste gelijk mir bis an das Kinn, bij reikt mij tot aan
de kin; er reicht ober mich, hij is langer,
te persen.
welriekend meelkruid o.
Reiber, (-s, mv. Reiber) m. wrijver, grooter dan ik; ich kano nicht so weit -,
RChde, & -n) v., Z. Reede.
Rohe, v., z. m. (Veea.) bevangen - boener, stamper m.; (Nat.) Z. Reibezeug; ik kan zoo ver niet reiken; (van de macht),
beid, ;verstijving v.; -gras o. kweekgras (Slot.) (aan vensters), wervel m.; (Huis- zich uitstrekken; (van het oog), reiken,
zien; (van geschut), dragen; 2. toereikend
h.) Z. Wurslwagen.
o.; -hille v., Z. Rehgeisa.
Rh —fah1, bijv. nw., Z. -farben; Reibe—Batte, (-n) v., Z. Reibasch; zijn, voldoende zijn; sein Geld reicht nicht
-falbe v. reekleurig vaal paard o.; -farbej -schale V. (Bergw.) schotel m. om erts dazu, is niet voldoende; so weit die Summe
V. reekleur, vale kleur v.; - farben, -far- fijn te stampen; (Apoth.) schoteltje o, - mag, voor zoo ver de som voldoende is;
big bijv. nw. reekleurig, vaal; -fell o.ree-^ om iets fijn te wrijven. wrijfschaal v.; mit etw. - , genoeg hebben van, Z. ausvel o.; - flei.wh o. reevleesch o.; -fusz m. -scheit o. (Art.) zweek of zwik v., wrijf- reichen, hinreichen, zureichen; II. bedr.
reevoet m.; (fig.) Tisch mit - fuszen, ta- hout o.; -stein m. wrijfsteen m.; -stock ww. aanreiken, toesteken, overgeven; das
fel v. met geklauwde pooten; (PI.) blad - m. (Mets.) plankje o. om de kalk op den Abendmahl -, toedienen, uitreiken; Almozwam o.; -geisz V. reegeit v.; -haar o. muur te strijken; -tafel V. (Looi.) wrijf- sen -, geven; Zoll -, voldoen, betalen;
reehaar o.; (Zad.) vulhaar, stophaar o.; tafel v.; -luch o. wrijfdoek m.; -wisch m. (fig.) er reicht ihm das Wasser nicht, bij
-haul v. reehuid v., Z. -fell; -heide v. wrijflap, schuurlap m., strooiwisch m.; heeft geen hand water bij hem; jemn. den
(PI.) bezemheide v.; 2. verversbrem v.; -wohl m. slotenmakersboor v.; -zeug o. Unterhalt -, in iems. onderhoud voor-jagd v. jacht v. op reeën; -kalb, -kdts- wrijfgoed o.; 2. (Nat.) kussentje o. om zien; jemn. hulfreiche Hand -, iem. de
lein o. reekalf o.,jonge ree v.; -keule v.ree- de electriseermachine; -zindhálzer o.mv. behulpzame hand bieden; III. o. zelfst.
reiken, bereik o.; (van de stem), bereik
bout m.; -kilte v., Z. -kalb; -krankheit lucifers v. mv.
V. (Vees.) verstijving, bevangenheid v.; Reib—feuer, (- f euers, mv. -feuer) o.; (van aalmoezen), geven o.; (van be-kraut o. priemkruid e.;-ledero.ree(en)- o. electrieke vonk v.; -hammer m., -hola lasting), betaling v.; (van het avondmaal
&), toediening, uitreiking v.
le(d)er o.; -ledern bijv. nw. van reele- o. &, Z. Reibe4ammer 4'.
Reibiseh, (-es, mv. -e) m., Z. Rei- Reiehern, (reicherte, gereichert)
der.
bedr. ww., Z. bereichern.
RChling, (-(e)s, mv. -e) m. baars bekraut.
Reibkeule, (-n) v. stamper, vij- Reichfrischen, (rel ch (rischt e, gem.; 2. (Pl.) eetbare paddenstoel m.
reich frischt) bedr. ww. (Bergw.) verrij
Rh—nett, (-es, mv. -e) o. reeën - zelstamper m.
smelten o. van veel in--ken;I.o,zlfst
net o.; -pastinake v. watereppe V. met Reibling , (-(e)s, mv. -e) m. jonge
bloemen aan de geledingen; - posten m., os m., osje o.; 2. (Pl.) welsmakende pad- houdend kopererts.
Reichgabel, (-n) v. 'hooivork v.;
Z. - schrot; - rocken of -schldgel m., Z. denstoel m.
-keule; - schade v. snijtand m. van eene Reib -platte, (-n) v., Z. Reibasch; 2. voorsnijvork v.
Reiehhaltig, bijv. en b. rijk, overree; - schrot o. hagel m. om reebokken te -tabak m. grove snuif, rappe v.
schieten; -spieszer m. (Jachtw.) reebokje Rejbung, v., Z. reiben; it. wrijving vloedig, van groot of aanzienlijk gehalte; (van een geschrift), leerzaam; -e Worle,
o. van 6 maanden; -wildbrel o. reeénge- v.; 2. (fig.) botsing, oneenigheid v.
braad, wildbraad o. van reeën; 2. Z. Reibungs -bewegung, ( - en) V. veel beteekenend; -keil v. rijkdom, over-fleisch; -zickchen, -zicklein o., Z. -kalb; wrijvingsbeweging v.; - kissen o., Z. Rei- vloed m., groote winst, groote of aan-siege V. reegeit v., Z. Reh; -ziemer m. bezeug (Nat.); -messer m. wrijvingsme- zienlijke opbrengst V.
ter m.
Re_iehheit, v., Z. Reichhaltigkeit;
lendestuk o. van eene ree.
Reib—ahle, (-n) v. slotenmakers - Reich, ( -er, -st) bijv. en b. (van 2. Z. Rel oh! hum.
priem v,; it, vierkante boor v.; -asch v. een oogst &), rijk, overvloedig; -e Almo. Reichlieh, ( -er, -st) bijv. nw- rij (
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kelijk, rijk, overvloedig aanzienlijk, meer bijv. nw. in strijd met de staatswet; -glied mv.; -sleuer v. rijksbelasting v.; .lag n1.
dan voldoende; -e Geschenke, rijk; -e Al- o. lid o. van den staat; -graf w. rijksgraaf rijksdag m.; —sgesandter m. afgevaarmosen, aanzienlijk; sein -es Auskommen m.; -grá fan v.rijksgravin v.; -grajlich bijv. digde m. bij den rijksdag; -truppen mv.
haben, een aanzienlijk inkomen hebben; nw. aan een rijksgraaf behoorende; -graf- rijkstroepen m. mv., rijksleger o.; -un- versorgt sein, ruim voorzien zijn; - be- schaft e.r"ksgraafschap o.; -grundgesetz o. mittelbar bijv. nw. (van adellijken), alaahlen, - geben, rijkelijk; er ist damil - grondwet van het rijk; -gulden m. Augs- teen van het rijk afhankelijk; -valuta v.
versehen,raimschoots, meer dan voldoen- burger gulden, rijksgulden m.; -gutachten muntstandaard m. van het rijk, geldsde; -keit v. rijkelijkheid v., rijkdom, o. besluit o. van den staat; -handel m. ver- waarde v. in het rijk; -unmittelbarkeit
schil o., oneenigheid V. betreffende den v. afhankelijkheid v. van het rijk; -vasall
overvloed m.
Reicha -absehied, (-(e)s,mv.-e) staat; -haupt o., Z. -oberhaupt; -heer o., Z. m. rijksvazal m.; -verfassung v. grond. (Gesch. van D.) reces o. van den - armee; - herkommen o. landsgewoonten wet, staatsregeling, constitutie v.; -verrijksdag, akte v. waarin alle besluiten v. mv., landsgebruik o.; -heiligthumer o. sammlung v. vergadering v. van den rijksworden opgenomen; -acht v. rijksban mv. in Neurenberg bewaarde reliquiën raad, van den rijksdag; -verwalter m. bem.; -echter m. hij die in den rijksban van het Duitsche rijk; - historie v., Z. stuurder m. van het rijk; -verweser m.,
vervallen is, vogelvrijverklaarde m.; -adel -geschichte; - hofgraf m. paltsgraaf m.; Z. -verwalter; 2. regent m.; -verwaltung,
m. rijksadel n,.; -adler m. rijdsadelaar, -ho f'rath m. hofraad, staatsraad m., lid -verweserscha f t, -verwesung v. rijksbekeizerlijke adelaar m.; -alterlehen o. rijks- o. van den rijksraad; -hul fe v. rijkssub- stuur o.; -vicariat o. regentschap o.; -oogt
achterleen o.; -agent m. rijksagent, agent sidie o. en v.; -insignien v. mv. rijksin- m. rijksvoogd, crimineele rechter m. in
m. van het rijk; -amt o.rijksambt, lands- signién v. mv., te Aken en Neurenberg rijkssteden; -vogtei v. rijksvoogdij v.;
ambt o.,landsbediening v.;-angelegenheit bewaarde onderscheidingsteekeneno.inv. -vblker o. mv. krijgstroepen m. mv. van
v.rijksaangelegenheid,rijkszaak v.;-anlage van het Duitsche rijk; -kammergericht o. het (Duitsche) rijk, Z. -truppen; -tvdhv., -anschlag m. rijksbelasting v., aan- rijkskamergerecht o.; -kammerrichter m. rung v., Z. -valuta; -wald m., Z. - forst;
slag m. voor de rijksbelasting; -antheil raadsheer m., lid o. van het rijkskamer- - werppen o. rijkswapen o.; -werih m., Z.
m. rijksaandeel o.; -apfel m. rijksappel, gerecht; -kanz(e)lei v. rijkskanselarij v.; -fuss, - valuta.
bol m. met een kruis er op, zinnebeeld -kansler m. rijkskanselier m.; -kasse v. Reiehthum, (-(e)s, mv. Reicho. van de hoogste macht in het rijk; rijkskas, staatskas v.; -kassemmeister m., thümer) m. rijkdom, overvloed m.; 2.
-archiv o. rijksarchief o.; -armee v. rijks- Z. -pfennigmeister; - kleinodien o. mv. groot vermogen, fortuin o.; einen grossen
leger o.; -ausschuss m. gezantschap o. rijkskleinooden o. mv.; -kórperm. staats- - besitzen, een groot vermogen bezitten;
van een rijk; -austrag m. austregaalrech- lichaam o.; -kreis m. kreits m. van het it. overvloed hebben.
ter m.; -baron m., Z. -freiherr; -bauer rijk; -krieg m. oorlog m. van het (Duit-S Reichweizen, (-s) o., z. m. Smirm. rijksboer m.; -beamter m. rijksbe- ache) rijk; -krone v. rijkskroon v.; -land nasch koren o. dat bij de hoofdaar nog
ambte, groot-officier m. van het rijk; -be- o. rijks►and, van het Duitsche rijk afhan- nevenaren heeft.
denken o., Z. -gutachten; -beitrag m. kelijk land o.; 2. mv. -lánder, rijksstaten Reif, ( -er, -st) bijv. en b. (van vruchrijkssubsidie v. en o., Z. -antheil; -bischof M. mv.; -lander m. inwoner m. van liet ten), rijp, te plukken, uitgewassen, Nitm. rijksbisschop m.; -boden m.rijksgrond rijk; -lehen o. rijksleen o.; -leute mv., Z. gegroeid, volwassen; -es Alter, huwm.; -burger m. rijksburger, burger m. van -bauer, -burger; -macht v. rijksnacht v.; baar; sic ist -, zij is huwbaar; - machen,
het rijk; - collegium o. college o. van rijks- -marschall m. rijksmaarschalk m.; -ma- rijp doen worden; (van zweren), rijp,
stenden; -contingent o., Z. -antheil; -de- trilcel v. lijst v. der rijksstenden en door uitgezworen; (fig.) -er Verstand, -es Urputation v., Z. -ausschuss; -dor! o. rijks- hen te betalen belasting; -munae v. rijks- theil, rijp; die Sache ist noch nicht -, is
dorp o.; -einwohner m. inwoner m. van munt v.; -oberhaupt o. opperhoofd o. van nog niet rijp, nog niet geschikt om te
het rijk; -erbamt o. erfelijk rijksambt den staat; -oberpostmeister m. rijksop- behandelen; zur St*afe -, hoogst strafo.; - erbbeamter m. erfelijk rijksambtenaar zichter m. der posterij; -pfennigmeister baar, de grootste straf verdiend hebben m.; -erbe m. erfgenaam m. van het rijk; in. rijksontvanger m.; -pfiege v. alleen de; (Spr.) was bald - wird,wird bald faut,
-erzamt o. opperste staats- of rijksambt van het rijk afhankelijk rechtsgebied o.; vroeg rijp, vroeg rot.
o.; -erabeamter o. opperste rijksambte- 2. beheer o., rechtspleging v. eener pro- Reif, (-(e)s, mv. -e) m. rijp, zwijm,
naar m.; -erzkanzier m. aarts-rijkskan- vincie &; -pfdeger m. bestuurder m. eener ijzel m.; (Spr.) den - /liehen and in den
selier m.; -fahne v. rijksvlag v., rijksba- provincie; -post m. rijkspost, posterij v. Schnee fallen, van den wal in de sloot
nier v.; -feind m. vijand m. van het rijk; van het rijk; —amt o. rijkspostkantoor geraken; it. er gcht weg, wie der - vom
-feldherr m. rijksveldheer m.; -fiscal m. o.; —meister m. rijkspostmeester m.; Zaune, hij verdwijnt als sneeuw voor de
landsfiscaal m.; -fiscus m. rijksbelasting -quartiermeister m. kwartiermeester m. zon.
V., rijksschatkist v.; -folge v. troonop- van het rijk; -ratte m. rijksraad, staats- Reif, (-(e)s, mv. -e) m. (Knip.) hoep,
volging v.; -forst m. rijkswoud o., tot raad m.; 2. Z. -collegium; -riller m. on- hoepel, band m.; den - treiben, hoepelen;
den staat behoorend woud o.; -(rel bijv. middellijk van den keizer afhankelijke (aan manden), gevlochten rand of krans
nw. alleen aan het rijk en den keizeron- ridder m.; -ritterschacft v. alleen aan den m.; (Bouwk.) astragaal rya., rond gesnederworpen; -freiheit v. onmiddellijke af- keizer onderworpen ridderschap v. of den werk o.; (Zeew.) reep m., touw o.;
hankelfjkheid v. van den keizer; -freiherr ridders m. mv., rijksridderschap v.; -rolde kabel m.; (Slot.) (in een slot), rad o.;
m. rijksbaron m.; -freiherrlich bijv. uw. v., Z. -matrikel; -sache v. rijkszaak v.; (Wag.) (om de naaf van een rad), keep,
aan een baron verschuldigd of behoo- -sass m. leenman m. van het (Duitsche) groef, sponning V.
Reif-bahn, (-en) v. touwslagerij
rende; - jiirst, —in, r^^ksvorst m., rijks- rijk; -sássig bijv. nw. een rijksleen bezit
vorstin v.; - furstentitel m. titel m. van tend; -scepter m. rijksschepter m.; - schala v.; - beuge v. (Kuip.) werktuig o. om de
rijksvorst; - furstenwurde v. waardigheid m. rijksschat m.; —meister m. rijksschat- hoepels te buigen; -bild o. portret o.,
V. van rijksvorst; - jurstlich bijv. uw. aan meester m.; -schluss m. rijksbesluit, be- schilderij v. in ronde lijst; -binder m., Z.
een rijksvorst behoorende of verschuldigd; sluit o. van den rijksdag; —mászig bijv. -macher.
-fuss m. rijksstandaard m.; -ge/alle o. nw. overeenkomstig het besluit van den Reife, v., z. m. (van vruchten),rijpmv. staatsinkomsten v. mv.; -geld o., Z. rijksdag; - schuld v. rijksschuld v.; - schuit- heid v.; zur - bringen,'doen rijp worden;
-munze; -genoss m.. vazal, onderdaan m. heisa m., Z. -oogt; - schwert o. rijkszwaard dieses Geschwur ist zu seiner - gekommen,
van het rijk; - gericht o. hoogste gerecht o.; -siegel m. rijkszegel o.; -stadt v. rijks- deze zweer is rijp; Zeugungs-, huwbaaro. in het Duitsche rijk; -geschil(te o. mv. stad v.; -stádter m. burger m. eener rijks- heid, manbaarheid m.; (fig.) diese Sache
staatszaken v. mv.; -geschichte v. geschie- stad; -stand m. rijksstand m.; -ständisch ist zu ihrer - gediehen,is tot rijpheid Bedenisv.van het rijk, van een staat; -gesetz bijv. nw. tot den rijksstand behoorend; komen.
o. rijkswet, staatswet v.; -gesetzlich bijv. - standschaft v. waardigheid v., voorrecht Reifeisen, (-eisen:, mv. - eisen) o.
uw, volgens de rijkswet; -gesetzwidrig o. van den rijksstand; 2. rijksstaten m. bandijzer o.
-
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Reifel, (- n) v. spoor o. van het hert. en -laden) m. rijgdraad m.; -fuhr(e) v.
Roffel—eisen, ( sens, mv. -sen), op de beurt te verrichten leendienst m.
-hol$, (- holses, mv. -hólzer) o. zadel met paarden; -haken m. (Linnenw.) rijg-
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sick -, rijmen, passen, overeenkomen; das
reimt sick wie die Faust au f's Auge of wie
ein altes Weib our Hasenjagd, dat past
om striemen of stre--makerswtuigo. haak ni.
als eene tang op een varken, als eene vlag
pen in het leder te maken.
Reihen, (reihte, gereiht) bedr. ww. op eene modderschuit.
Reifeln, (reifelte, gereifelt) bedr. Personen -, in rijen of gelederen scharen, Reimer, (- s, mv. Reimer) m. rijmer,
ww. uitgroeven, uithollen, canneleeren; op rijen plaatsen; Perlen - , rijgen; (Naai.) dichter, verzenmaker m.; (i. k. bet.) rij(Zad.); striemen, strepen maken; 2. o. rijgen; in Fallen -, plooien, rijgen; (fig.) melaar m.
ww. hoepelen, met den hoepel spelen. seine Gedanken -, rangschikken; II. o. Reimerei, (- en) v. rijmelarij v.
Relfen, (reifle, gerei/'1) o. ww., m. ww., m. h. (Jachtw.) (van vossen 8i), Reim-.fall, (- dall(e)s, mv. -felle)
h. en s. (van ooft), rijp worden; (6g.) keffen, blaffen; (van wilde eenden 8i), m. versmaat, dichtmaat, kunstmaat, caheran -, zum Manne -, den mannelijken paren; 2. springen, heen en weer loopen, dans v.; -form v., Z. -art; -/rei bijv. uw.
Leeftijd bereiken; 2. bedr. ww. rijp ma- drentelen; Ill. wed.ww.sich -,zich schik niet rijmend, rijmloos, in blanke verzen;
ken, doen rijpen, bevorderen, bespoedizich in gelederen plaatsen. . -ken, - fuller m. (Dichtk.) stopwoordje o.; -gegen; II, bedr. ww. ein Fass -,met hoepels Reihen, (- s, mv. Reihen) m. (ver- dicht o. gedicht o. op rijm; -kunst v.
voorzien, Z. bereifen; it. rei/'eln; III. onp. oud.) rei v., koor o.; 2. dansrei v.
rijmkunst v.; 2. dichtkunde v.; -kunst ww., m. h. rijpen, ijzelen.
Reihen-folge, (- n) v. volgreeks,' lick bijv. nw. rijmend, metrisch.
Keifer, (- s, mv. Reifer) m. hij die volgorde v., opvolging v.; -[uhrer m. aan
Reimling, (- ( e) s, mv. -e) m. rijgroeven slijpt, strepen maakt; 2. Z Seirei, voordanser m.; -saai-voerdm. melaar, verzensmid, poëtaster m.
ler; - bahn v. touwslagersbaan v.
V. met de zaaimachine gezaaid zaad o.;
Reim-los, bijv. uw., Z. - frei;-ráthReif-gemalde, (-gemdldes, mv. -seizer m. (Pott.) bij, die de potten in sel o. berijmd raadsel o.; -regel v. vers-gemalde) o., Z. -bild; -haken m. haak rijen zet om te drogen; -tans m., Z. regel m.; it. regel m. voor de dichtkunst;
m. van den grafsmid om het, rad om de Reiken (2).
-register o., Z. -wórterbuch; -richter m.
velg te leggen; -hola o. koepelhout o.; Reihenweise, bijv. en b. in rijen, ' klinker m., waarmede het rijm begint;
-sate, -schluss m. couplet o.; -schmied
-kloben m. (Slot.) kromme schroef v. om de eene rij na de andere.
schuins te vijlen; -klóber m. kloofbeitel Reiher, (- s, mv. Reiher) m. reiger m. verzensmid, rijmelaar m.; -setaer m.,
m., kloofijzer
zer o.
m.; kleiner, weis.-er -, Z. -busch (2); (au f) Z. -richter; -silbe V. rijmlettergreep v.,
Reifiieh, ( er, -st) bijv. en b. rijp, - beizen, op reigers jagen; 2. mv. reiger-, eindrijm o.; -silbengedicht o. gedicht o.
rijpelijk, voldoende, genoegzaam; alles soorten v. mv., steitloopers m. mv.
met eindrijmen; -spiel o. rijmspel o.;
- erwogen, alles rijpelijk overwogen.
Reiher-beize, (- n) v. reigerjacht -sprecher m. hij die voor de vuist in rijm
Rei$ing, (- (e)s,mv.-e) m.(Tuinb.) v.; -busch m. reigerpluim v.; 2. sneeuw spreekt, improvisator m.; -spruch m.
zilverreiger m.; -ente v. reigereend-wite berijmde spreuk v.; -lucht v. rijmzucht
waterloot V.
Reif-manher, (- chers, mv. -cher) v.; -talk m. reigervalk m.; -teder v. rei- v.; -suchtig bijv. nw. rijmzuchtig.
m. hoepelmaker m.; -messer o. kuipers- gerve(d)er v.; -feit o. reigervet o.;-/lessch Reimweis (e), bijw. in rijmen.
mes o.; -monat m. November m.; (Gesch. o. reigervleesch o.; -geháge o., Z. - halte; Reim-werk, (-(e)s, mv. - e) o., Z.
van F.) vorstmaand v., Frimaire m. (van -gras o. knobbelgras o.; -hï tie v. reiger- Reimerei; -wechsler m. onregelmatig rij
-wort o. rijmwoord o.;-mendcouplt.;
21 November tot 20 December); -rock nest ;o., reigerhut v.; -jagd v., Z. -beize;
m. hoepelrok m., crinoline v.; -schlagen -ói o. reigerolie v.; -schnabel m. reiger- -wôrterbuch o. rijmwoordenboek o.
o. (Sp.) radslaan o.; -schlager m. touw- snavel m.; Z. (Pl.) Z. Storchschnabel; Rein, (-( e)s, mv. -e) m., Z. Rain.
slager m.; -schlágerei v. touwslagerij v.; -spiel o. kaartspel o. met 36 bladen; Rein, ( er, -st) bijv. en b. zuiver,
-schlitten m. touiwsl perswagen m.;-spiel -stand m. gewone verblijfplaats v. der echt, niet vervalscht, onvervalscht. ono., Z. -schlagen; -stab m., -stange v., reigers; -strausz, -stut, m., Z. -busch. vermengd, klaar, louter; -es Gold, echt,
-stecken m., Z. -hola; -treibel, -treiber m. Reih—gras, (-grases, mv. -gráser) zuiver; -er Wein, onvervalscht, helder;
koepelstokje o.; -zange v., -zieker m., Z. o. (1'l.) knobbelgras o.; 2. Z. Quecke; 3. -e Luft, zuiver; Z. rein, zuiver, helder,
-beuge; -swinge v., Z. -haken.
Z..Raygras.
schoon, gewasschen; -es Hemd, schoon;
Reigen, (- s,mv. Reigen) m., -tanz, Reihig, bijv. nw. uit rijen, regels, -e Haut, zindelijk; Kinder - hallen, zin m: &, Z. Reiken 4.
Lijnen bestaande, met rijen of lijnen.
delijk houden; - sein, sick - halten, rein,
Reiger, (- s, mv. Reiger) m., Z. Reih—nagel, (-nagels, mv. -nagel) zindelijk zijn; -e Schrift, Slimme, helder,
Reiher.
m. (Wag.) protsbout, protspin v.; -schank duidelijk; -er Druck, helder; etw. in's -e
Reih-brod, (-( e)s, mv. -e) o. m. recht o. om bier of wijn te schenken, bringen, iets in orde brengen of maken;
brood o. van bepaalde grootte door de dat om beurten verleend wordt.
-e Arbeit machen, netjes, zindelijk wercatechiseerkinderen ieder op de beurt Reiltopp, (-( e)s, mv. -e)o.(Zeew.) ken; die Strasze - machen, schoonmaken,
aan den dorpsgeestelijke te geven; -draht bramstengtop m.
schrobben, boenen; das Era - machen,
m., Z. Reihedraht.
Reim, (-( e)s, mv. -e) m. rijm, rijm -' zuiveren; (fig.) -e Magd, rein, zuiver,
Reihe, (- n) rij, orde, reeks v.; eine l woord, vers o.; mdnnlicher. -, mannelijk kuisch, vlekkeloos, heilig; ein -es Leben
- Hauser, rij v.; lange - von Zimmern,' rij m, gelijkluidendheid v. eener eindlet- fihren, maagdelijk, kuisch; -e Schreibarl,
lange rij kamers; (tig.) eine - von Un-. tergreep; weiblicher -, vrouwelijk rijm, zuiver; -schreiben, zindelijk, netjes, zon
glucksfdllen, reeks, opeenvolging v.; su gelijkluidendheid eener lange en korte
vlakken; die -e Wahrheit, zuiver,-der
reeks v.'-samenhdgvoSczs, lettergreep; -e machen, verzen maken, puur; seine Sache ist nicht -, is niet pluis;
van stellingen; uneudliehe -, oneindige rijmen; etw. in -e bringen, op rijm bren- in's -e zeichnen, in het net teekenen; -es
reeks; 2. rang m., gelid o., volgorde v.; gen, berijmen; elende -e machen, rijmelen. Einkommen, zuiver, netto; jemn,die Wahrin einar - hinter einander, op eene rij Reim-art, (- en) v. wijze v. van heit - heraussagen, ronduit de waarheid
achter elk.; in -n vorbei gehen lassen, in rijmen; -aufgabe V. gedicht o. met op- zeggen; -en llfund halten, zwijgen, niets
rijen, gelederen o. mv.; sick in -n stellen, gegeven eindrijmen; -bold m. rijmelaar zeggen; -en Mund gehalten, spreek er
in gelid gaan staan; die - ist an mir, m.; it. verzensmid m.
niet van; die Strassen von Dieben - halhet is, wordt mijne beurt; die - kommi Raiment, (reimte, gereimt) o. ww., ten, vrij; 3. ledig of leeg, ontruimd, vrij;
an Sie, de beurt komt aan u; jeder, wenn m. h. rijmen, gelijkluidend zijn, overeen -en Tisch machen, alles wat op tafel staat
etw. nicht (zusammen)-stemn;(fig.) opmaken; -es Haus, ein Haus - maihn die - tri f ft, ieder op zijne beurt; an
ihm ist die -, het is zijne beurt;(flg.) op- - kannen, iets niet kunnen rijmen, niet chen, schoonmaken; Alles - wegtragen,
volging v.
met elk. kunnen overeenbrengen; 2. bedr. alles te zamen, niets uitgezonderd; das
Reihe-draht, (- draht(e)s, mv. ww. in rijm brengen, in verzen brengen, ist - unmoglich, dat is zuiver onmogelijk;
-drdhte), -Paden, (- fadens, mv.-[aden dichten; (i. k. bet.) rijmeten; 3. wed.ww. H. o. zelfst. das -e, (in een werk), net-
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heid, ordelijkheid v.; das -e, (van den Re_inigungs-apparat, (-( e)s, -/lasche v. reisfiesch, veldflesch v.;-Freund
stijl), zuiverheid v.; in's - bringen, in mv. -e) m. zuiveringstoestel m.; -eid m, m. liefhebber m. van reizen; 2. Z. -georde brengen; (fig.) schikken, regelen; zuiveringseed m.; -mittel o. zuiverings- fdhrie; -/'wrier m. fourier m. op reis; it.
mil eiw. of jemn. au/'s - kommen, klaar middel o.; (Gen.) afdrijvend middel, par. lastdier o.; -gebet o. gebed o. op reis,
komen met, zich verstaan met.
geermiddel o.; -O fnung v. (Spoores.) gebed o. eens reizigers; -gebuhr v. ver
Reindel, (- s, mv. Reindel) o. melk opening V. om de machine schoon te
onkosten voor de reis;-goedinv.a
bloemenpotje o.
-napjeo.;it kunnen maken; -oprer o. reinigingsoffer -ge/'ahrte m. reisgezel, reisgenoot, reisReindruck, (- (e) s, mv. Rein- o.; • -wasser o. reinigingswater o.; -weg makker m.; -ge[olge o. gevolg o., reisdrucke) m. schoondruk m., goed afge- m. (Gen.) afvoerweg,ontlaster m.; -wiede, stoet m.; -geld o. reisgeld o.; -genoss m.,
dru kt blad o.
-wurgel v. purgeerwortel m., jalapp6 V. Z. -ge[áhrle; -gepack, -geraïth o. bagage
Reindtinkler, Iers, mv. -Ier) Reinkraute, (- n) v. derde snoei v.; -gerecht bijv. uw. bedreven in de
m. ongeroepen taalzuiveraar, purist m.
-ingv.ade jacht op klein wild; -geselle m., Z. -gewijnstok,
Reine, v., Z. Rein (II), Reinheit.
Reinlieh, er, -st) bijv. nes. rein, [ahrte; -gesellscha[t v. reisgezelschap o.;
Reineke, n, mv. -n) m. (fig.) zindelijk, net, netjes; sick - kleiden, zich -gesellscha/'ter m., Z. -ge fáhrte; -gut o.
Reintje o. de Vos.
netjes kleeden; -keil v. zindelijkheid,rein- (Leenes.) dochterleen, op de vrouw overReinel, (- s, mv. Reinel) o., Z. Rein- heid, netheid v.; (Spr.) ---- ist halbes gaand leengoed o.; -ha(t bijv. en b. reis
del.
Futter, zindelijkheid is de halve gezondreis, reizend; -hal/'ter o.-vardig;t.op
Reinert, (reinte, gereint) bedr. ww. heid.
reishalster m.; -handbuch o., Z. -buck;
reinigen, zuiveren, schoonmaken; 2. wed. Reinsohreiber, bers, mv. -ber) -hut m. reishoed m.; -jager m. jager m.
ww. sich -, rein worden, helder, gelou- m. hij die in het net afschrijft,
van het jachtgevolg; (Jacbtw.) Z. Laufterd worden; (Jachtw.) (van vossen &), Reinschrift, en) v. net afschrift, schutse; -jagerei v. jagers m. van den
rennen, draven.
afschrift o. in het net.
jachtstoet; (Jachtw.) jacht v. op klein
Reinertrag, trag (e)s, mv.- trage) Reinvieh, (-( e)s) o., Z. m. gezond wild, kleine jacht v.; -jonker m. edel
m. zuivere opbrengst v., netto bedrag o. vee o.
reisgevolg; -kappe v.-knapm.vhet
Reingeist, (- es, mv. -er) m. ge- Reinweide, n) v., Z. Rainweide; reismuts, reiskap v.; -harte v. reiskaart
zuiverde spiritus, alkohol m.
v., wegwijzer, gids m.; -kasten m., -kastit. Z. Rheinweide.
Reingeistig, bijv. nw. bovenzin Reis, (- es, mv. -e) m. (Hand.) Z. chen, -kistchen o. reiskoffertje o.; -kiste
zuiver, geestelijk, platonisch, hei -nelijk, Reiss; (Pl.) - of Ries, cipergras o.; 2. Z. v. reiskoffer m., valies o.; -kissen o. reis
-lig. Regling,
-kleid o. reiskleed o., reis -kuseno.;
- knecht m. reisknecht m.;-kledingv.;
Reinglaube, ( - ns) m., z. m. zui- Reis, es, mv. -e of -er) o. takje,
ver geloof o., zuiverheid v. van geloof, twijgje, scheutje o., loot v.; die -er be- -koffer m., Z. -kite; -korb m. reiskorf
orthodoxie v.
schneiden, de takjes snoeien; 2. Z. -hola. in.; -kost v. veldkeuken v.; it. voorraad
Reinglaubig, bijv. nw. rechtzin-' Reis-bank, bánke) v. (Zoutz.) m. levensmiddelen op reis; -kosten m.
nig, geloovig, orthodox; die -en, (in E.) droogzolder m. voor brandhout; -bauw mv. reiskosten m. mv.; -kuche v. veldpuriteinen m. mv.
m. met lijmroeden bezette boom m.; keuken v.; -kuische v. reiskoets v.; -lied
Reingut, bijv. nw. goedhartig, door -bond m., -bundel, -buschef o. takkenbos o. reislied o.; -lust v. reislust, zucht v.
en door goedig, oprecht genegen.
m., bundel m. rijshout; -büschelbinder m. om te reizen; - lustig bijv. nw. zacht of
Reinhaaren, (reinhaarte, gerein- takkenbossenmaker of -binder m.
lust tot reizen hebbende; -mane m. reikaart) o. ww., m. h. (Looi.) ontharen.
ziger m.; -mantel m. reismantel m.;-marReisehe, n) v., Z, Reuse.
R%e~&& nf, e)s) m., z. m. gehe- ReJ.schen, Reislein, (verkl.) o., schall m. maarschalk m. voor het verblijf
kelde hennep m.; it. (Hand.) Narvasch Z. Reis (o.).
des vorsten; -mutze v., Z. -kappe.
vlas o.
Re_.se, (- n) v. reis v., tocht m., uit- Reisen, (reiste, gereist) o. ww., m.
Reinheit, v., z. m. reinheid, zui- stapje, toertje o.; eine - machen, eene' s. reizen, eene reis maken, heen en weer
verheid, onbevlektheid, onbedorvenheid, reis doen of maken; au/ der - sein, op trekken, op reis zijn; durch of ober eioen
echtheid v.; 2. netheid, zindelijkheid v.; reis zijn, reizen; au! -n gehen, op reis Ort -, trekken door; im Lande herurn -,
(fig.) (van de stem), helderheid, zuiver gaan; wo geht die - hin, waar gaat de het land doortrekken; ein gereist er Mann,
lucht), zuiverheid v. -heidv.;(an reis heen?; gluckliche -1, goede reis !; 2. die veel gereisd heeft; eine Strasze -, een
Reinigen, (reinigte,gereinigt) bedr. reisbeschrijving v.; (Bergw.) pad o. door weg inslaan; (gemeenz.) er kann wieder
WW. . zuiveren; 2. reinigen, schoon ma= eene aanslibbing; (Waterti.) pijpwerk o. nach Hause -, hij kan heengaan, Z. sick
ken; Metalle -, louteren, zuiveren; das eener waterleiding; 3. vracht, scheeps- packen; II. o. zelfst. reizen, reizen maBlut -, zuiveren; die Eingewesde -,schoon- lading v.; (Wev.) weversmaat v.
ken o.; des -s mode, het reizen moede.
maken; (Krijgsw.) einen Wald -, den Reise-altar, tar(e)s, mv. -tare Reisender, ein, Reisende, der,
vijand verjagen uit; (fig.) sine Sprache -, of -tare) m. draagbaar altaar o.; -anzug (eines of des -n, mv. Reisende en die -n)
zuiveren; II. wed. ww. sich -, gezuiverd m., Z. -kleid; -apotheke v. draagbare m. reiziger m.;(op schepen),passagier m.;
worden; it. zich reinigen, zich wasschee; apotheek v.; -barometer m. draagbare (Hand.) Z. Reisediener.
sick durch einen Eid -, zich zuiveren, barometer m.; - bedar( m., -bedürfniss o. Reine -pass, (- es, mv. -e) m. reiszijne onschuld getuigen met, zich recht reisbenoodigdheden v. mv., reisbehoefte pas m., paspoort o.; -p/'ennig m., Z. -geld;
-vardigen. v.; -beschreiber m. reisbeschrijver m.; it. reispenning, teerpenning m.; -pferd
Reiniger, s, mv. Reiniger) m. -beschreibung v. reisbeschrijving v.; -be- o. reispaard o.; -polster o., Z. -kissen;
reiniger, schoonmaker, zuiveraar m., hij deck o., reisbenoodigdheden v. mv.; -beft -prediger m. reizende predikant m.; -pull
die reinigt &.
o. reisbed o.; -bibliothek v. reisbiblio- o. draagbare lessenaar m.
theek v.; -buck o. reisboek o., reiswijzer Reiser, (-s, mv. Reiser) m. hij die
R,ejnigkeit, v., Z. Reinheit.
Reinigung, en) v., Z. reinigen; m.; -bundel o. reispak(je), valies o.; (van veel reist, reiziger m.; -kohle v. steenit. reiniging, wassching, zuivering; (van een handwerksman),knapzak m.; -capelle kool v.
metalen), zuiveren o.; (Gen.) monatliche V. draagbare kapel v.; -commis, -diener Reisern, reiszern, reiserle, ge-, maandeljksche reiniging v., maand m. handelsreiziger, reisbediende m.;-dia- reisert en reisserte, gereissert) bedr. ww.
afscheiding, purgeering v.;-stondm.;i ten V. mv, vrijhouding v. op reis; -erinne- alles besnuffelen, beruiken.
(Hg.) - des Hersens, reiniging, veront- rungen V. mv. reisherinneringen v. mv.; Raise-rock, (-rock(e)s,mv.-rócke)
schuldiging v.; (van eene taal), zuivering -erzáhlung v. verhaal o. eener reis; -Ier- m. reisjas v., Z. -kleid; -sack m. reiszak
v.; Maria -, Fest der Maria -, Maria tig bijv. nw. reisvaardig, gereed om te m., valies o.; -sackchen o. kleine reiszak
Lichtmis o.; (van een beschuldigde), vertrekken; sick — machen, zich reis- m., reistaschje o.; -schatulle v. zadelrechtvaardiging V.
vaardig maken, zijne koffers pakken; tasch m.; -schein m., Z. -pass; -schreib(-
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zeug o. zakschrijfgereedschap o.; - schrift - im Leibe, het snijdt inij door het lijf; Reiszker, (-s, mv. Reie:ker) m. of
m. reispas, reizigerspas m.; -schuh m. -de Gccht, vliegende jicht; -de Schmer- Reiszko, (-n) v. (PI.) kleine mei reisschoen m.; - spiegel m. zakspiegel m.: zen, snijdende pijnen V. mv.; Ill. lied r. kamt^ernneljn, melkzwam V.
-spesen v. mv., Z. -dzdten; -stab, -clock Ww. scheuren, verscheuren, openscherrReiss-klosz, (-ex, mv. -s) m. rijstm. reisstaf, wandelstok m.; it. bedelstaf ren, openrijten, openhalen; entzwci, i►,
m.; -sliefe` m. reislaars v.; -slunde .v. Slucke -, scheuren; cinen T\'agcl aicc der
unr o. van vertrek; -sucht v. zucht v. tot Wand -, heraas -, uithalen, uitrukken,
reizen; -lag m. reisslag m.; it. raag m. rnittrekken;,jemn. eta. aus den handen -,
van vertrek; -lasche v. reistasch v.; (van rukken, trekken; jenin. die Klcider vom
een ruiter), zadeltasch v.; -laschenbuch Leibe -, scheuren, trekken; zu Boden -,
o., Z. -bush; -wagen ni. reiswagen in.: werpen, smijten; else. an sick , over-weg m. groote weg m.; -werk o. verza- weltl igen, met geweld nemen; (r1 g,) jem.,
meting v. van reisbeschrijvingen; -zeil aus der Gefahr -, trekken, helpen; die
v. tijd m. om te reizen; -zeug o., Z. -ge- Geuwalt an sich -, zich meester maken
rálh; -zag m. karavaan v., reisgezel - van het gezag; elw. nuit fort -, (van waschap o.
t er &), medevoeretr; der Wind riss it► m
Reis — geblinde, (- bandes, mv. den Flut vom Kopie, de wind deed zijn
- blinde) o. (Zeew.) last m., vracht, ba- hoed afwaaien; Personen aus einander -,
gage v.; -Itolz o. rijshout, heesterhout, met geweld scheiden, uiteenj3Ten; Lalbeukenhout o.
len -, splijten. klieven, klnnven; Federn
Reisig, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Reis- -, afbaarden; Wolle -, kaardrn, krassen:
hola; -besen m. rijsbezem m.
(Lederh.) die 11+a►rbe -, wegnemen: ein
Reisig, bijv. en b. (veroud.) rij- Loch, Lusher in seine ,Slrump fe -, schep-

-es Pferd, bereden; der
-e Zeug of Zag, kavalerie, ruiterij v.; 2.
m. zeifst. ein -er, der -e, man m. te paard,

dend, te baard;

ruiter, kavalerist m.

Reislaufen, (-s) m., z. m. hei-

balletje o.; -koch in. rijstetaart v.; -ho/ale
v. hontsknnl v. om mede te heekenen,

zwart krijt, teekenkrijt o.; -/;orolle o.,
-k r ►telre ►. o., -knrnerporzell'ne v, rijst korrelachtige porseleinschelp v.; -krána-

pel rn kaarde v. voor het vnl breken;
-kraut n. eenjarige andoren m.: -kuclren
m. rijstekoek m.; -leiiie v. gespleten lat,
dennen lat v. om te meten, maatlat v.;
-mriher m., Z. -freccer; -nuzsz o. strijkstok m.; (Meub.) krnishout n.; -me/al o.
rijstemeel a.; -messer o. gondslagersmes
o. orn metalen l ►1aa^l,jes te snijden: -model

o. kuiper;swer•ktuig n., strijkstok m. om

ale diepte van de kim af te nieten: -mass

m. rijstebrij, rijstmars v.; -nagel m., Z.
Nielnngel;-papier o.rijstpapiero.;-pflanze
V. rijstplant, rijst v.; -scltiene V. liniaal
v.; - schuureen ni. onkruid o. in (te rijst.
ren; -des Thier, verscheurend (lier, roof- velden; - speice v. rijst v., rijstknst m.;
tier o.; 2. einen Hengst , ruinen, snij- -stift rn. ritsijzer, sclhraliijzer o.; 2. teeten, lubben; eiven Slier , lubben; eine*n kenstift, teekenpen v.; - stroes o. rijststroo
Karp/'en -, schoonmaken; einen Acker -. n.; -suppe y. rij -tesoep v.; -vogel m., Z.
weer gaan bebouwen; (fig., Pi.) gericsen, -ainmer, -[r•esser; -zahu ni. vleescirtand
-

-

melijk drenst nemen o. bij eene vreemde (van een blad), uitgetand; (Mtiz.) die m.; -zeug o. teekenger•ee(lschap n., pasmogend huid.
Sailen -, arpeggio's maken, arpeggeeren: serdoos v.; -zirkrI m. teekenl)asser ni.
Reisling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Possen -, gekheid (naken; jtmn. eire heists, (-n) v. Inflict ni. !rennep

Moosschwamm; (Nat. hist.) beukevlin- Posse -, eene poets spelen of hakken:
der m.
Zolen -, gemeene, vuile taal uitlaan:

Reisz, (-es) m., z. m. rijst v.; deul- Reirne -, rijmelen; 3. einen Plan -, schetscher -, Z. -gersle; schlesischer -, Z. sen, ontwerpen, teekenen: IV. weel. ww.
Mannagras.
sich aus jeins. Armen -, zich rukken; 2.
Reisz-aeker, (- asteers, m v. - Beker) sich urn etw. -, vechten om &; (ti:;.) zijn
-amnmer
v.
rijstvogel m.; hest doen om & te krijgen; man reis ?l
m. rijstveld o.;
- enig bijv. nw. rijstachtig.
sick um ihn, reen verdringt elk. om hem:
Reiszaus, o., Z. tin. (gerneenz.) das j ich vies mich nicht um seine Gunst, ik
- nehtpen, op de viucht gaan, het hazen- trachtte niet naar &; (van een slechten
pad kiezen.
dienst), man rei zt sic/a nick! solar durum,
Re_isz-bank, (-b.Znke) V. hekel - reen (nopt er niet hard voor; sich an
bank v.; -buis rn. rijstbouw m., rijstcul- einen Nagel -, zich bezeeren,zieh de huid
tuur v.; -beere v. berberis v.; -blei o. openhalen; V. o. zelfgit. scheuring, scheur

of vlag om te hekelen; 2. houtslede v.
Reisten, (reislele, gereislel) bedr.

^vw. hunt van ile bergen laten glijden; 2.
hijgen, naar adem hijgen.
Roister, (-s, mv. Ileisler) m. lederen lap m. op een schoen.

Reis - uhr, ( - en) V . zandhorloge,
waterlior•loge o.; -melee v., Z. -band;
-werk n, rijwerk o.
Reit, bijv. n^v.(veroud.)gereed,klaar,
aar a. riit gerust.

Reit- anzug, (-yug(e)s, mv. - ,uiige)
m.. Z. -fluid.

Reitau, ( (e)s, mv. e) o. (Zeew.)
-

-

potlooderts o.; 2. teekenpotlond o.; -bla- v., barst m., spleet v.; 2. (in het lichaam), I)orgsu:llu(t, tij'.eulsclront m.

me v. bloem v. van rijstreel; - bolzrer m. snijaling v.; '3. (van een plan), schets,
zwikboor v., kleine avegaar m.; -brannl-' teekening v., ontwerp o.; 4. trekking v.,
weili m. arak v.; -brei m. rijstebrij, ri ste- trekken o.
pap v.; -breit o. teekenplank v., teekenReiszend , bijv. en b. snelv!ietenrl,
bord o.; -brod o. rijstebrood, brood o. onstuimig; (Gen.) s;► :jdend, pijnlijk; -e
van rijsterneel; -b►•uhe v. rij^tesoep v.; Tltiere cf•, Z. reissen.
-dieb m., Z. -ammer; - duikel m. zomer- Reiszer, (-s. in v.Reiczer)m.(Timm.)

Reitbahn, ( en) v. rijbaan, ma-

uere v.

Reitbar, bijv. en b. (van wegen),
nescl ikt om te berijden; (van paarden),
bereden kunnende horden.
Reit -beamte, (-n, mv. -n) m.

ambtenaar m. hij de rekenkamer tot het

spelt v.; -eisen o. krabber, groote pas- splijthuut o.,kloofbeitel m.;(Kuip.)merk- crlhm:(ken van rekeningen; -bursrlre m.
ser m.
ijzer o.; mit dut►i - zeichne►r, met hunts- rijknecht, jonge voorrijp er to.; -decke v.
( - n) v., Z. Reisz- kool teekenen, schetsen; (!Vets.) schrap paardedek o., scha IIrak r,

Reiszeibeere,

-ijzero.

beere.

Reiszen, (riss, gerissen) o. ww.
onr., m. S. (van een louw &), breken;
(van hout), scheuren, barsten, splijten,
springen; (van vaten &), springers, barsten; (van kleederen), scheuren; (van
den grand), splijten, openbarsten; (van
de huid),springen;(Gg.) ween alle Slrzrke
of Suilen -, bij gebreke van andere middelen, als het anders niet kan; 2. in. !r.

Re_iszern, (reiszerte, gereiszerl) o.
ww. )hees besrrufelen, bernrken.

Reisz-ernte, (-n) v. rijctongst
ris.; -reder V. teekrrpen, trekpen v.; -leid

Reitel, ( s. cnv. Iteilel) m. jonge
-

bonen -zt 81n rn.; `I. pakstuk tn.

Reiteln,

(reilelle, yereilell) bedr .

WW. niet een pakstok Mindeen.

Rei ten, v., Z. 1n., Z. II ui/'rei l e.

n., Z. - asher; - /'res•er m. rijstvogel m.;
Relten, (rill, yerillen) o. u w. oor.,
-gelb o., Z. liauschgelb; -gerste v. haard - m. s. rijden; aal eiriem P/'erde -, rijden,
gerst v.; - haken m. dikke slotenmakers- zitten; seltriu -. eer( knarp ruiter zijn, mooi

beitel, kromme schietbeitel rn.; -grand rn. te paarse rijden; ge ►•all jit knntmru, komen
grond m. met allerlei gr,tissteen bedekt. aanr•ij,lerr; eialen 1Veg -, te paard uitleg
(van een stroom), snel voortstroomen;
sin Pferd zitra -, eert rijlu,aar•d; spa--.eri;
Reiszicht, reiszig, bijv. uw. ge-der Strom, bruisend; diese Waare gehi I► arstcrr, gespleten, gescheurd; (van va- zieren -. nit rijden gaar( of zi;rr, een w^'an-d ab, wordt spoedig van de hand gedaan; ten), lek, vol gaten.
-Ie!rrt doen: Post -, Jen 1)st%tinge() be(van den wind), hevig waaien, woeden.
Reiszkamm, ( - (e)s, mv. Reies- St uren; -de Artillerie, rijutengle art r heide;
3. an etw. -, met geweld trekken; 11. knnarne) ui. grofste wolkam m., Z. Brech- (hig.)at►jeinena Sli-cken -,ni( een stuk tuin r•d

oup. ww. es reisai misla of ich spare ein' kamm.

rijden; aal deur L'set - mussen, op een eze
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(te pronk) rondgeleid worden; au/ etw

Reiter - Vogels (-vogels,mv.-vogel)

king v., wellust m., betoovering v.; die

-, bij elke gelegenheid te pas brengen m. groote paradijsvogel m.; -wache v .. -e der Wellust,hekoorlijkheden,v.mv.,aanau( jem. of jemn. -, plagen, kwellen, of
vacht v. te paard; -wechse l trekkelijke o.; die -e ener Frau, bekooriem. hakken; (Spr.) Z. Rappe; (Pl.) -d m. getrokken wissel m. waarvoor gee n lijkheid, schoonheid v.; das Geld ist ein
gootsgewijs in elk. sluitend; 2. (Zeew.'
vor Anker -, op het anker stampen; 3
(Jachtw.) paren; II. bedr. ww. einee
Schimmel -, berijden; (fig.) jem. -, Z..
(o. ww.); der Alp reitel ihn, hij heeft d^
nachtmerrie; der Teufel reilet ihn, hij i;
van den drivel bezeten; (van een stier)
die Kuh -, dekken, bespringen; einel
Schriftsteller -, plunderen; 2. een P[erc
zur Trdnke, in die Schwemme -, brengen
rehe -, su Schanden -, op ongepaste wijt(
gebruiken, afjakkeren, afbeulen; I11. wed
ww. sich müde -, zich moede rijden; IV
o. zelfst. rijders o., rijkunst v.; das
nicht leiden kónnen, niet tegen het rijder
kunnen; das - ist gesund, het rijden i;
gezond; (PL.) gootsgewijs ineensluiten o
Reiter, (-s, env. Reiter) m., -in
(-nen) V. rijder, ruiter m., rijderes v.
(Krijgsw.) ruiter, cavalerist m.; een Re.
giment -, een regiment cavalerie; schwei
bewaffnele - , schwere - , zware ruiterij v.
II. (Krijgsw.) spanische of friesische Spaansche ruiters m. mv., palissaden v.
mv.; 2. (Nat. hist.) ram m.; it. ruiter
waterlooper m., watersnip v.
Reiter-aufzug, (-zug (e) s, rn v
;

mdchtiger - fur ihn, een groote prikkel;
Reit -esel, (-esels, mv. -esel) m . 3. prikkeling, kitteling v., betoovering V.
rijezel m.; (Rijk.) houten paard o.; -[er - Reizbar, ( -er, -st) bijv. nw. priklig bijv. nw. gereed om te paard te stij - kelbaar, hoogst gevoelig; (fig.) kittelgen; -gabel y. gaffelpont o.; -gene v . oorig, lichtgeraakt; -keil v. prikkelbaar-karwarts, zweep, spitsroede v.; -gras o .. herd v.; (fig.) lichtgeraaktheid v.
o.; -gunt m. gordel, gordelrie m Reizen, (reizie, gereizt) bedr. ww.
in.; it. buikriern, singel m.; -haken m . prikkelen, opwekken, gevoelig waken,
haakje o. omn de slippen van den rok bij kittelen; (Gen.) prikkelen, opwekken;
het rijden op te houden; (6Ieub.) span - -des Mittel, Z. Reizmittel; 2. aanlokken,
ijzer o., klemhaak m.; (Kuip.) Z. Reif- bekoren, in verzoeking brengen; den Gaubeuge; -kalde v. (Bergw.) hoop m. steen men -,streelen, aangenaam aandoen; (gewaarin geen erts is; -hammel m. spring - meenz.) doen benijden; -d, bekoorlijk,
bok m.; -handschuh ra. ruiterhandschoen aanlokkend, Z. reiëvoll; jem. zum Zorne
in.; -haus o. overdekte rijbaan, rijschool -, opwekken; ;em. -, sarren, tergen, boos
manege v.; - hengst ni. dekhengst m. maken; zur Tugend -, aansporen, aan-posen v. mv. rijbroek v.; -jacke v., Z . zetten; sum Bósen -, verleiden.
krediet bestaat.

Reiterjarke; -kamaschen v. mv. slobkou - R eizf h m g, bijv. uw. voor prikke-

sen v. mv.; -kammer v. rekenkamer v. ling vatbaar, gevoelig.
-kissen o. rijkussen o.; -kleid o., Z. -rock; Reizlos, bijv. en b. onbevallig, zon -knecht m. rijknecht, palfrenier in.; -kni e der aantrekkelijkheid. vervelend.
o. (Zeew.) knie v.; -kotter o., Z. Reiter - Reizlosigkeit, v., z. in. onbeyal kotter; -króte v. molkrekel m.; -kunst v . ligheil v.,gemiso. van aantrekkelijkheid.
rijkunst v.; -laus V. mijt, made, zier v. ;
Reiz - mittel, ( - tets, mv. - tel) o.
2. Z. -milbe; 'ehn o. leen o. voor bewe - (Gen.) prikkelend,opwekkend middel o.;
zen ruiterdiensten; -lehrer in. onderwi- - `2. niezing verwekkend middel o.; (fig.)
zer m. in de rijkunst, pikeur m.
aanloksel o., verleiding v.; -sucht v. be-aufatige) m. (prachtige) optocht m. tc
haagzucht, coquetterie v.; -süchtig bijv.
Reitlings, bijw., Z. rittlinge.
paard; -brigade v. aldeeling v. ruiterij:
Reit- mantel, (-mantels,mv.-m a n- uw., behaagziek, coquet.
-buchse v., Z. - flinte; -degen m. kromme rel) m. rijmantel m.; -másche v. looze
Reizung, (-en) v., Z. reizen; it.
sabel v.; -dienst m. ruiterdienst m.
gebrekkige maas v. in een jagersnet; verbittering, prikkeling, opwekking, terReiterei, ( - en) V. rijden o., aan - -maschine v., Z. -stuhl; -maus v., Z. ging v.; it. Z. Reis.
goudend rijden o., manier v. van rijden; Feidmaus; 2. Z. Spilzmaus; 3. molmuis
Reiz -voll, bijv. nw. bekoorlijk, be2. (Krijgsw.) ruiterij v., paardenvolk o., v.; 4. Z. -króle; - meester m., Z. -Lehrer; tooverend, bevallig, onweerstaanbaar;
cavalerie v.; leichte, schwere -, lichte, -milbe v. schurftmade v.; -ochs M. bul, -aerstórend bijv.nw. de prikkeling krach zware cavalerie.
stier m.; -page v. stalknecht, page m.; teloos makend, verdoovend.
Reiter - fahne, (-n) v. standaard -peitsche v. rijzweep, karwats v.; -pf erd Rekel, (-s, mv. ticket) m. (Volkst.)
m. der ruiterij; -[dhnrich in. vaandrig o. rijpaard a.; -pistote v. zadelpistool o.; groote hond m.; 2. lummel m., lomp, grof
m. te paard; -,inte v. ruitergeweer, kort -playa m. rijplaats, manege v.; -post v. mensch in.
geweer o., karabijn V.
lost v., koerier, postwagen m.; -rock rn. Rekelei, (-en) V. lompheid, ruw
Reitergar, bijv.uw. (van vleesch), ri^mautel, reisrok m.; -sack m., Z. Manonbeschaafdheid v.
-heid,
half gaar, half rauw, slecht.
telsack; -sallel in. rijzadel m.; - schamel RQkelhaft, ( -er, -(e)st) bijv. nw.
Reiter-geld, (-(e)s, mv. -er) o. m. (in een zaagmolen), stelling v. onder lomp, grof, onbeschaafd, ruw.
(Zeew.) zonnegeld o.; -haufen m. troep het zaagblok; -scheide v. stuk o. leder Relêjs, (onb.) o. paardenposterU,
m. ruiters.
waaraan de strengen der koetspaarden wisselplaats, uitspanning v.; - pierde v.
Reiteriseh, bijv. uw. ruiterlijk, hangen; -schmied m. hoefsmid m.;- schuur mv. postpaarden, wisselpaarden o. mv.
als een ruiter.
V. (Vuurw.) worgdraad m.; -schule v. Rel%psus, (orb.) m., Z. Ruck[all.
Reiter-j acke, (-n) v., -troller, rijschool, manege v.; -schoss o. belasting Relation, (-en) v. bericht o.; 2.
( -Iers, mv. -Ier) o. ruiterwambuis o.; v. der lijfeigenen voor de vergunning om betrekking, relatie v.
-kraut o. wateraloë v.; -Minste v. rnv. te trouwen;- sessel m., Z.-stuhl; -stall m. Relatie, bijv. uw. betrekkelijk, beruiterkunsten, kunsten V. mv. te paard; stal ai. voor.rijpaarden; -stange v. stang v. trekking op iets hebbend; -es Furwort,
-lager o. ruiterleger o., legerplaats v. voor' van het gebit; - stiefel in. rijlaars v.;-stock betrekkelijk voornaamwoord o.
de ruiterij;(Scherts.) stroobed o.;-marsch' m. beweeglijke pijp, pin v.; -strumpfe
RelegatiQn, (-en) v. (Ger.) ver m. ruitermarsch m.
In. mv. slobkousen V. mv.; -stuhl in. rij - banning, uitzetting V.
Reitern, (reiterte, gereitert) bedr. stoel, stoel ra. om op te leeres rijden; R©legiren, (relegirte,relegirt) bedr.
ww. dikwijls en veel rijden; 2. zif- -tasche v., Z. Sattellasche; -tenne v. (in ww. verbannen; (gewoonl.) van de hoogeten.
de schuur), deel v. voor het in- eu uit- school wegjagen, het consilium abeundi
Reiter -pferd, ( - (c)s, mv. - e) o. rijden; -t hier o. rijdier o.; -weg in. rij - geven.
ruiterpaard o.; -regiment o. regiment o. weg m.; -wurm m., Z. -krole; -zeug o.
Relief, (-(e), mv. -e) o. hoogset,
ruiterij; -salbe v. ruiterzalf, schurftzalf tuig, paardetuig o.; -aug m. stoet m. rui- verheven werk, relief o.
,

v.; -schaar v., Z. -aufzug.

Reiterschaft, v. rijden o., rij -

ters.

Reiz, (-es, mv. -e) in. aanlokkelijk
kunst V.
prikkeling, prikkelbaarheid v.; it.-heid,
Reiter-schlacht, (-en) v. rui - Lichtgeraaktheid; Salz macht einen - auf
tergevecht o.; -statue V. ruiterstand- lie Zunge, prikkelt op &; einen - erwecbeeld o.
Iven, prikkeling veroorzaken; galuanischer
Reit(er)stiefel, (-s, mv. -n) in. -, galvani,che prikkel m., galvanisme o.;
rijlaars v.
2. bekoorlijkheid, aanvalligheid, verzoe-

ReligiQn, (-en) v. godsdienst m.,

geloofsleer v.; 2. eeredienst m., godsvereering v.; 3. godsvrucht, vroomheid V.

ReligiQns - angelegenheit,
(-en) v. godsdienstzaak, zaak v. betref
godsdienst, aangelegenheid v.-fend
van den godsdienst; -art v. wijze V. van
godsvereering; -bedrückung v. verdruk-

hiel.
king v.van den goil.qdlienst; -hesehwerde v.
gn(Is(lienstig bezwaar o.; 2. Z. l edruckunq; -bush o. goilssJ ienstig boek o.; -duldunq v. verdraagzaamheid v. in zaken betreffentle (len go(is lienst; -edict o. plakkaal, hevelschrift o. betreffende glen godsdienst; -citl m. eed m., flat men zekeren
godsdienst belijdt; (Gegch. van E.) proef
-ei/'er m. godsdienstijver m.:-edm.;
blinder —, overdreven godsdienstijver m.,
fanatisme n.; -[reiheit v. gods^lienstvrijhei-1, vrijheid v. van godlsdienst; - f'riede
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gnieënkastje; -verehrung v. vereering v. Remorqueur, ( - s, mv. - e) m.
sleepboot v.
der relignteën.
RQ1ke, (-n) v., z. m. (Pl.) wilde RemotiQn, (-en) v. verwerping v.,
vlier v.
wegjagen o., wegzending, verlaging v. in
RQI1e, (-n), Bellmaus, (-mëuse) rang, ontslag o.

v. relinuis, veldmuis v.; 2. zevenslaper Removiren, (removirle, removirt)
m., bergrat, veldrat v.
be^lr. ww. einee Diener -, wegjagen, in
RelocatiQn, ( - en) v. wederver- rang verlagen, verwijderen; etw. -, ver
huring, verlenging v. van den huurtijd.
-wijdern,
uit tien weg ruimen.
Relujren, (relvirte, reluirt) hedr. Removirung, (-en) v., Z. Rewoww. weder inlossen, vergoeden.
linn; (van een geschrift), verwijdering v.
ReluitiQn, (-en) v. inlossing v. (uit ale akten).
RcmuneratiQn, (-en) V. beloom. (Gesch. van D.) godsdienstvrede m.; van een pand, vergoéding v.
-gebrriirche m. mv. godsdieistige gebrui- Remark%bel, bijv. uw., Z. bemer- ning v. voor bewezen diensten, remuneratie v.
ken o. mv.; -genoss, —in, geloofsgenoot' l'enswerlh.
m. en v.; -geschiehte v. kerkelijke ge- RemboursemQnt, ( - (e) s m v. -e)
Remuneriren, (remunerirle, reschiedenis, godsdienstige geschiedenis v.; o. (Hand.) wederbetaling, terugbetaling, munerirt) beur. ww. beloonen.
-gesetlsehaft V. godsdienstige vereeni- vergoeding v., remboursement n.
Renaissance, v . (Kunstt.) kunst
ging v., godsdienstig genootschap, kerk
Remboursiren, (remhoursirle,
zestiende eeuw, rennis -smak.inde
-sanelijm.
Christliche —, het-genotschap.;di remboursirt) hedr. ww. (Hand.) terug
teruggeven, aflossen, vergoeden.-betaln,
Rendont, (-en, mv. -en) m.(Hand.)
christelijk kerkgenootschap; er gehóri
nicht zu unserer —, hij behoort niet tot RQmel, Rommel, (-s,mv.Re(m)- boekhouder, ontvanger, rentmeester m.
ons kerkgenootschap; -gesprach o. ge- mei) m. stam, stok, knuppel m.; it. rij
Reneg&t, (-en, mv. -en) m., -in,
sprek o. over den go(lsllienst, godsdien- V. boomen; 2. steen m. vlas; (Landb.) ( -'ren) v. geloofsafvallige m. en v., ge
stig dispont o.; -krieg m. godsdienst- vore, goot v.
loofsverzaker m., geloofsverzaakster v.
oorlog m.; -lekre V. voorschrift v. van Remosse, (-n) v., Z. Rimesse.
Renegrida, v., z. m in de zon geRemise, (-n) v. (voor hazen 8t), droogde, bruinroode cochenille v.
den godsdienst, dogma o., leerstelling v.;
2. leer v. van den godsdienst; 3. kennis, schuilplaats v., verblijf o.; (Landh.) koets
RenQtte, ( - n) v., Renottápfel,
wetenschap v. van den godsdienst; -Lehrer
-huiso.,ketalin.;(Hd)vaneri (-up/els, cnv. -áp/'el) m. renet v., renet m. goeisdienstonderwijzer m.; -naeinung schuld), geldzending, betaling, remise v.; appel m.; -nholz o. renetappelhout o.
:

V. godsdienstig gevoelen o.; -menger m., 2. Z. Rimesse.
Renitont,(-en,mv.-en) m.(Rechts-mengerei v., 7. -vereiniger, -vereinigung; Reminiseere, (-n) v. tweede Zon - 'pr.) weerspannige m. aan de wet, weerbarstige m.
-parlei V. godsdienstige partij, sekte v.: (lag m. in (le Vasten.
Remise (-n) v., Z. Wagenschoppen;
Ronken, (renkle, gerenkt) o. ww.,
-sache v. godsdienstzaak v.; -satz m.
leerstelling v., dogma o.; -srhwármer m. 2. bijv. uw. (Sp.) remise; sein Spiel - Z. recken, dehnen.
dweeper m.; -schwa rmerei v. dweeperij geben, het spel verloren geven zonder te Renn, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Rennv., fanatisme o.; -spátler, —in, spotter spelen; it. das Spiel ist -, het spel is Ihier.
RQnn -bahn, (-en) v. renbaan,
m., spotster v. met den godsdienst;-spót- remise, onbeslist, quit.
terei v. spotten n. met (Len godsdienst; Romissori &les, m. mv. (Ger.) loopbaan v., renperk o.; -berg(e) m.(mv.)
steentjes o., welke in het water van het
- stifler m.stichter m. van een godsdienst; teruggezonden, afwijzende brief m.
-sliftung V. stichting v. van een gods- RemittQnda, RemittQnden, erts loslaten.
R@nne, (-n) v. goot, waterleiding
dienst; -streil m. of -slreiligkeit v. twist o. mv. (Boelch.) niet verkochte, aan den
in. over punten van godsdienst; -tren- uitgever teruggezonden boeken o. mv. v., gootsteen m.; -eisen o. (Bergw,) krabnung v. scheuring v. in den godsdienst; Remittenden-faetur, (-en), ijzer o.; (Dew. d. erts.) gezuiverd ijzer o.
-ï bung v. godsdienstoefening v.; 2. gods- -strazze, (-n) v. rekening-courant v., RQnnen, (rannle, gerannt) o. ww.,
dienstige oefening v.; -unterricht m.gods- lijst v. van de aan tien uitgever terug m. h. en s. hard loopen, rennen, draven,
boeken.
-gezond snellen;um die Wetle -, eene hardlooperij,
dienstonderwijs o.; -verbesseruug v. godsdiensthervorming v.; -vereiniger m. ge- RemittQnt, (-en, mv. -en) m. een wedloop houden,om liet hardst loopen;
loofsverinenger, vereeniger rn. van tegen (Hand.) verzender, betaler m. van den gemunt lommen, komen aanrennen, aan
geloofspartijen; -vcrcinigung-overstand wissel, remittent m.
een ruiter), komen aan -draven;it.(
V. geloofsvermenging, sereeniging v. van .Remittjren, (remitlirle, remiltirt)
an einander -, (van schepen),-draven;
verschillende geloofspartijen; -verfolgung bedr. Wv w. (Hand.) geld overzenden, over- elk. aanvaren, tegen elk. loopen; sein
v. geloofsvervolging v,; -verwandler m. maken, betalen, rernitteeren; 2. (Boekh.) P[erd rannle mat dein seinigen, draafde
tee en het zijne aan; (fig.) in sein Ver
geloofsgenoot m.; -u'ahrheit v. geloofs- niet verkochte boeken terugzenden.
in zijn ongeluk loopen; nach-derbn,
waarheid, godsdienstige waarheid v.; Remittjrend, bijv. nw. (Gen.)
- vissenschaft v., Z. -lehre; -zwang m. -es Fieber, tusschenpoozend, vermin- Ehrenslellen, einem Arnie -, najagen; 2.
bedr. ww. jemn. den Degen in of durch
tierend.
geloofsdwang m.
Religiijs, bijv. en b. godsdienstig, Remonstrant, ( - en, mv. - en) m den Leib -, door het lijf stouten, iem.
een van de sekte . der remonstranten, doorboren; jem. zu Boden -, omverloo(ten godsdienst betreffende.
pen; (Berges.) das Eisen -, smelten, doen
ReligiQse, (-n) m. priester, mon- remonstrant m.
nik, gewijde m.
Remonstreren, (remonslrirte, re- vloeien; it. doen stollen, vervalsehen, verReligiosit t. (-en) v. godsdien- monstrirt) o. ww. tegenvoorstellingen mengen; Flósze -, vlot maken; It. o.zelfst.
hardlooperij v., wedloop m., hardloopen
stigheid v.; it. godsdienstige gezird- maken.
heid v.
RemQnte, (-n) v. (Kri*gsw.) aan o.; (met paarden), harddraverij v.; in
-p/'erd o. nieuw-vuling,rect .; vollem -, in vollen draf.
Reliquiarium, (-s, mv. Reliq►uiarien) o. verzameling v. van reliquieën. paard, remontepaard o.
Renner, (-s, mv. Renner) m. ren
hij die rent, hardlooper m.; 2.-ncri.,
Reliquie, (-n) v. (Kath.) reliquie
Remontiren, (remonlirle, re^nontirl) bedr. Ww. •eincn Reiler -, een nieuw renpaard o., harddraver m.; (Bergw.)
v., overblijfsel o. van een heilige.
smelter m.
Reljqui'en -.dienst, (-(e)s, mv. paard geven.
-e) m. vereering v, van reliquieën; -kásl- Remorjren, (remori;•le, remorirl) Renn -fewer, (-feuers, env. -fester)
chen o., -schrank m. reliquieënkastje o.; betlr. ww. vertragen, te lang ophouden, o. (Sm.) kleine ijzergieterij v.; it. smeltvuur o.; -herd m. haard m. om ijzer te
--trltger m. voetstuk o, van een reli- te laat ophouden.
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smelten; -holz o. jong eikenhout o.; -jagd van financiën; - meister m. ontvanger, lijke vergelding v.; - brauchen, wraak
v., -jagen o. lange jacht, drijfjacht v.; schatmeester m.; —amt o., -meisteres v. oefenen; -brief m. (Zeees.) kaperbrief' m.
-kajer m. loopkever m.; -lanze V. lans, financiekamer v.; 2. district, huis o., wo - Reproducent, (-en, mv. -en) m.
werpspies v.; -pferd o., Z. Renner; -plats Hing v., kantoor o. van een ontvanger; (Rechtsom.) verdediger m.
Reproducjren, (reproducirle, rem., Z. -bahn; -ross o., Z. Renner (1 ); 3. Z. Rentenei
-sdule V. draaipaai m.; -schii o. advies- Rentner, (-s, mv. Rentner) m., producirt) bedr. ww. voortbrengen, telen.
jacht o., korvet v.; -schlitlen m. door -in, (-nen) v . rentenier in ., rentenier - ReproduetiQnskraft, (- krá Ile)
paarden getrokken ijsslede v. ster v. v. voorttelingsvermogen o.
Reproduetjv, bijv. nw. weder
Rennse, (-s, mv. Rennse) o., Z. Lab . Rentnerei, (-en) v., Z. Rentenei
RRnn-spiel, (-(e)s, mv. -e) o. ren - Rent-ratte, (-ralh(e)s, mv. -rálhe) voortbrengend.
spel, tornooispel o.; - spindel m. drilboor m. raadsheer m. bij het departement van Reps, (-es, mv. -e) in. (Landb.)
financien; -rechnung v. ontvangstreke- koolzaad o.; -acker in. koolzaadveld o.;
v.; -stein m. gootsteen m.
RQnnthier, (-(e)s, mv. -e) o. ren- ning v.; —sschreiber of -schreiber in. -kohl m., Z. Reps; -ól o. lijnolie v.; -saai
dier o.schrijver tn. op een ontvangerskantoor. m. koolzaad o.
re ppubliek v.,
Rentrjren
(( rentririe, renlrirt ) Re
p ubl'k
^ ^ (( --en)
) v. re
RQnnthier_bramas, (-n)v.ren -,
Bierbrem v.; -[ell o. rendiervel o., ren- bedr. ww. Kleider -, stoppen, aanstuk- gerneenebest o.
Republiksner, (-s, mv. Republidierhuid v.; -/lechte v. rendiermos o.; ken, verstellen .
-heerde V. kudde v. rendieren; -horniss v., RQnt- cache, (-n) v. zaak v. be- kanen) m., -in, (-Hen) v. republikein
Z. -bremse; -kalb o. rendierkalf, jong treffende de fivancién, -secreidr m. se- m., gemeenebestgezinde m. en v.; -sinn
rendier o.; -leder o.rendierledero.; -moos cretaris m. van financiën; -verwaller m. m. republikeinsche gezindheid v.
o., Z. -flechle; -zucht v. fokken o. van ontvanger nu., beheerder m. der Baan- Republik&niaoh, bijv . nw. republikeinsch, gemeenebestgezind; -pesinnl
tien.
rendieren.
RQnn-wagen, (-tcagens, mv. -na- Rep, (-(e), mv. -e) m. &, Z. Reii4'. sein, aanhanger zijn van de republiek.
gen) m. wagen m. voor wedrennen; -werk ReparatiQn of Reparatur, Republikanjsmus, (onb.) m.
o. (Bergw.) Z. -berg(e); it. in het water (-en) v. herstelling, verbetering, repa- gehechtheid v. aan den republikeinschen
afgestooten erts o.; -aeug,o. wapenrusting ratie v. regeeringsvorm.
v, voor tornooispelen; -ziel o. eindpaal Reparjren, (reparirte, reparirl) Repulsjv, bijv. uw. terugstootend,
bedr. ww. herstellen, verbeteren, ver- afdrijvend, terugdrijvend.
m., doel o. bij het wedrennen.
Repulsjvkraft,(-krafte)v. terug Renommiren, (renommirle, re- maken, repareeren.
nommirt) o. ww., m. h. pochen, snoeven, RQpe1n, (repelte, gerepelt) bedr. stootende, afstootende kracht v.
ww. p'lachs -, zuiveren, de knoopen zoe- Reputjrlieh, reputabel, bis .
pralen, grootspreken.
.

.

en b. (oeroud.) in goeden naam staande,
Renommirt, bijv. nw. beroemd, ken uit, repelen.
befaamd, bekend,gavierd, gerenommeerd. Rapen, (repte, gerept) bedr. ww., fatsoenlijk, eerlijk; -keil v. goede naam
Renommist, (-en, mv. -en) m. Z. ran/en, reizen; `2. Hola -, Z. messen. m., betamelijkheid, fatsoenlijkheid v.
voorvechter, vechtersbaas m.; it. groot - RepertQrium, (-s, mv. Reperto- Requite, (-n) v. request, verzoekriep) o. bladwijzer m., register o., lijst schrift, smeekschrift o.; 2. (Konkk.)
preker, bluffer m., Z. Prahlhans,
koude pastei v. van klein gevogelte;
Renoveren, (renovirie, renovirt) v. van tooneelstukken, repertoire o.
RepetQnt, (-en, mv. -en) m. repe- -meister m. requestmeester m., hij die
bedr. ww. vernieuwen, hernieuwen .
Rent &bel, bijv. nw. rentegevend, titor, onderwijzer m. die door een pro- de verzoekschriften naziet.
lessor gegeven lessen herhaalt; (Rek.) RQquiem, (-s, mv. -s) o. (path.)
winstgevend.
zielmis v.
RQntamt, (-(e)s, mv. Rentámter) repetent m.
o. ontvangerschap o., ambt o., betrek Repeteren (repelirie,repelirt)bedr. Requirent, (-en, mv. -en) m.
eischer, vrager, verzoeker, requirant w
voorlezen, nog
p
g,,q
king v, van ontvanger; 2. ontvangers- ww. herhalen, opnieuw
kantoor o.; 3. district o. van een ontvan- eens doorloopen, overstudeeren, repe - Requirjren, (requiririe, requirirt)
teeres; (Uurw.) de uren slaan. bedr. ww. vragen, eischen, verzoeken, inger; 4. rekenkamer v.
RQntbar, bijv. nw. rentegevend , Repetir-rashen, (-rechens, mv. roepen.
-rechen) m. (Uurw.) schenketrad, sluit- Requisit, ( - (e)s, mv. - e) o. verrente opbrengend, winst opleverend.
Rent -beamte(r) , m. ambtenaar rad o.; -uhr v. repetitiehorloge o.; -werk eischte o., vereischte hoedanigheid v. &;
(Tooneelk.) toebehooren o.
In. bij het departement van financiën, o. repetitiewerk o.
ReseQntro, (-s, mv. -s) m. onder Repignoriren, (repignoririe, re
ontvanger m .
linge verelfening, afrekening v.
Rente, (-n) v. rente v., interest m., pignorirt) bedr. ww. pand 'inlossen.
ontvangst v.. inkomsten v. mv.; 2. Z. Replicjren, (replicirte, replicirt) Reseribjren, (rescribirte, rescri;

-

,

-

o. ww., m. h. een wederantwoord geven, bint) bedr. ww. overschrijven, afschrijRentatmt.
ven.
Rentei, (-en) v., Z.Rentenes;- schrei- hervatten , hernemen, repliceeren.
Replik, (-en) v. wederantwoord , Rescr ipt, (-(e)s, mv. -e) o. terug ber in., Z. Renischreiber
schrift, schriftelijk antwoord o.; 2. bevel,
f nten, rentjren, (rentele, ge- tegenantwoord o., repliek v.
teniet en rentirte, renlirt) bedr. ww. op- RepositQrium, (-s, mv. Reposi- mandaat o.
tonen) o. boekenrek, boekenhangertje o., Reseda, (-s), Resede, (-n) v. of
brengen, bedragen.
Resgdenkraut, (-kraut(e)s, mv.
RQnten-anstalt, (-en) v. reser- boekenplanken v. mv .
vekas v., kas v. die eene rente verzekert . Repphuhn, (-huhn(e)s,mv.-huh- -kráuter) o. reseda, wouw v.
Resery&t, ( - (e)s, mv. - e) o. voor Rentenee, Renterei, ( - en) v. tier) o., Z. Rebhuhn
ontvangst v., inkomsten v. mv.; it. out- Reprsent^nt, (-en, mv. -en) ui. behoud o.; -srecht o. recht o. van voor
vertegenwoordiger, gedeputeerde, afge- behoud,
-vangerskto.
.

.

Rentenirer of Rentjrer (-s, vaardigde, representant in .

ReservatiQnselausel, (-n) v.

ReprasentatiQf, i -en) v. ver- beding v. van voorbehoud.
mv. Rent(en)irer) m., Z. Rentner
Rentenspieler, ( -Iers, mv. -Ier) tegenwoordiging v.; -srecht o. (Ger.) Reserve, (-n) v. (Krijgsw.) reserve
m. speculant m. in rentegevende zaken. recht o. van vertegenwoordiging, repre-v., reservetroepen m. mv.
Reserve- anker, (- ankers, mv.
Rentier, (-.s, mr. -e) m., Z. Ren- sentatierecht o .
Reprasentiren, (repràsentirie, - anker) m. reserveanker, noodanker o.;
tenirer
Rant-kamroer, (-n) v. reken- repräsentirt) bedr. ww. vertegenwoor- -belt o. reservebed o.; -capital o. reserkamer v.; it. departement o. van finan- , d igen. vefonds, reservekapitaal o.; -corps, -heer
ciéo; ---meister m. hoofdinspecteur m. ' RepresseIien, v. mv. wraak, ge- o. reservekorps, reserveleger o.; -gut o.
.

.

Res.

Ret.

Reus.
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Ressbaum, (-(e).s, cnv. Ressbdu- jahr -, ontrukken aan, redden uit; jemu.
das Leben -, het leven redden; nicht zu
me) m. draagboom, draagbalk m.
Bessen, (resste, geresst) bedr. ww. - sein, verloren zijn; 2. wed. ww. sich
vor jemn. -, zich redden, zich verber(Bergw.) graven, openen, uithakken.
Bessen, (-s, mv. Bessen) m. (Berg- gen, zich verschuilen, zijne toevlucht
w.) waterleiding v. voor de ertswas- nemen.
sching.
Better, ( - s, mv. Better) m., —in,
RessQrt, (-(e)s, mv. -e) o. (Ger.) (-nen) v. redder, verlosser, bevrijder,
reserreeren.
Resident , (-en, mv. -en) m. resi- rechtsgebied, gebied o., onderhoorigheid beschermer m., redster, bevrijdster, beschermster v., beschermengel m.;(Jachtdent m.: -enstelle V. residentsplaats,waar- V. eener rechtbank, ressort o.
digheid v. van resident; -in v. residente Rest, (-(e)s, mv. -e) m. overblijf w.) hond m. die de andere belet hunnen
overschot, overblijvende ;o., rest v.;-sel, buit te verslinden, beschutter m.
v., residentsvrouw V.
Residenz, (-en) of -stalt, (-stdd- (van eerre som), rest v., restant o.;(Hand.) RQttgebihr, (-en) v. bergloon o.
te) v. residentie, verblijfplaats V. van den achterstallige o.; (Scheik.) bezinksel o.; voor geredde goederen van gestrande
vorst, zetel m. van den vorst, residen- im - bleiben, im -e sein, Z. resten (2); schepen.
einen - seizen, (van beambten), geld in Rottig, (-(c)-s. mv. -e) rn. radijs,
tiestad v.
Residjren, (residsrte, residirt) o. de kas te kort komen, (fig.) jems. den ramenas v.
Rettig—rube, (-n) v. tuinrameww., m. h. zijn verblijf houden, resi- - geben, iem. den genadeslag geven.
Restent, (-en, mv. -en) in. saldo, nas v.; -salat m. salade v. met ramenas;
deeren.
Residuum, ( - s, mv. Residuen) o. overschot o.; it. -en, achterstallige gel- -samen m. radijszaad o.; -schote v. ra (Scheik.) overblijfsel, overschot, bezink- den o. mv.; -enbuch o. register o. der menaspeul v.
achterstallige gelden.
Rottong, (-en) v. redding, behousel o.
Resignation, v., z. in. gelaten - Restehen, Restlein, (eerkt.) o. denis, krachtige ondersteuning, bevrijding, verlossing v., behoud o.; ich ver
heid v.; 2. afstand doen, overgeven o. ^ restje, overschotje o.
-, hem heb ik mijn be--denkihm
Resignjren, (resignirie, resignirt), Rosten, restjren, (restete, gebedr. en o. ww. afstand doen van, neder- restel en restirte, restirt) o. ww., m. h. houd te danken, hij heeft mij gered;
overblijven, overschieten; es restel of (Zeew.) (van eene lading), berging v.: da
leggen; ich resignire, ik geef het over.
1Resolut, ( -er, -si) bijv. nes., Z. restirt noch viel, er komt nog veel te kort; ,war keine - móglich, het was niet moge
2. achterstallig zijn, schuldig blijven.
iets te redden; ohne - verloren sein,-lijk
en chilossen.
Resolvlren, (resolvirte, resolvirt) Rost—ort, (-ort(e)s mv. -one of reddeloos.
bedr. ww. besluiten, oplossen; 2. wed. -drier) m. (Zeew.) laatste losplaats v. RQttungs - anstalt, ( - en) V. invan een schip; -seizung v. opnemen o. richting v., toestel o. tot redding, redww. sich -, een besluit nemen.
Reson$nz, (-en) V. (Muz.) weer-, van gelden; -zettel m. lijst v. van ach - dingstoestel o.; -boje v. reddingsboei v.;
-boot o. reddingsboot v.; -los bij v. n w.redklank, weergalm m.; -boden m., -decke terstallig loon.
V. (Instr.) zangbodem m.; -loch o. galm - Resumtjv, (-(e)s, mv. -e) o. ver - deloos, zonder uitkomst, zonder herstel,
sterkend middel o.
niet te redden; -losigkeit v. reddeloosgat o.
Resorb@ntia, o. mv. opslorpende Retappjren, (retappirte, retappirt) heid v.; -maschine v. reddingswerktuig
bedr. ww. weder opmaken, weder om- lo.; -mittel o. redmiddel, bevrijdingsmid middelen o. mv.
RespQet, (-(e)s) m., z. m. eerbied buigen, weer in orde brengen; (fig.) jem. ^del o.; -schrift v. (Rechtspr.) verdedigingsschrift, verweerschrift o.; -versuch
m., achting v., ontzag, respect o.; jem. -, hekelen, doorhalen.
in - hallen, iem. op eenafstand houden.; Retardat, (-(e)s, mv. -e) o. ach W. poging v. tot redding.
werk o.; (Bergw., Fin.) achter--tersalig
Retie, v., z. m. berouw o., spijt,
Respeetjren, (respectirie, respec; gibe
- r etw.
tirt) bedr. ww. eeren, eerbied, achting' stallig geld, loon o.; einen Posten in's - droefheid v. leedwezen o.,
hebben voor, ontzag hebben voor, respec- setzen, op de lijst der achterstallige gel- emp/inden, berouw hebben, leedwezen
teeren; 2. (Hand.) eine Unterschrijt -, den brengen; -kwee v., -theil m. aandeel gevoelen; die - über die Sünden, berouw
o.; (Spr.) - ist ein jauler Schelm, berouw
o. in het achterstallig werk.
honoreeren.
Respeotjrlich, bijv. nw. achtens- Retentum, (-s, mv. Vetenten) o. ' komt gewoonlijk te laat.
voorbehoud, achtergehoudene o.
Reu,elied, (-(e)s, mv. -er) o. boetwaardig, eerbiedwaardig.
Respeetjv, bijv. en b. eik in het Retir&de, (-n) v. (Krijgsw.) te- gezang o.
bijzonder bet retfende, weder4jdsch, on- rugtocht m.; it. toevluchtsoord o.; 2. hei- Rej elos, bijv. en b. zonder berouw,
niet boetvaardig, verstokt.
melijk gemak o.
derscheiden, respectief.
Respect -los, bijv. uw. zonder eer - Retirjren (sich ), (retirirte, reti- Rellen, (reuete, gereuet) o. ww., m.
bied of ontzag; -losigkeit v. gebrek o. aan rirt) o. en wed. ww. terugtrekken, den h. berouw hebben, spijt hebben, leedwezen gevoelen; diese That reuet mich, beeerbied of ontzag; -lag m. respijtdag m., terugtocht aannemen.
uitstel o.; -volt bijv. nw. vol ontzag, vol Retirjrhaken, (-hakens, mv.-ha- rouwt mij, ik heb berouw, spijt; sein
ken) m. (Art.) haak m. om den kogel Geld reuet ihn, hij betreurt zijn geld;
eerbied, vol achting.
sich etw. - lassen, iets betreuren; 2. bedr.
Respjro, (-s) o., z. m. (Hand.) terug te trekken.
RetQrte, (-n) v. (Scheik.) kromme ww. berouw veroorzaken,bedroeven,doen
uitstel, respijt o.
spijten, leedwezen verwekken.
Respjttag, (-(e)s, mv. -e) m., Z. glazen kolf, retort V.
Retr$etsrecht, (-(e)s, mv. -e) Beller, ( - s, mv. Beuer) m., —in,
Respecttag.
Respondent, (-en, mv. -en) m. o. recht o. van voorkoop, recht o. van (-nen) v. berouwhebbende, boetvaardige,
boeteling m. en v.
(Schoolt.) antwoorder, verdediger in. van naasting.
Retrassjren, (retrassirte, retras- Reuevoll, bijv. nw. berouwhebstellingen, respondent m.
Respondjren, (respondirte, res- sirt) bedr. ww. Wechsel -, weder trek- bend, vol leedwezen, vol spijt, boetvaardig.
pondirt) bedr. (Schoolt.) stellingen ver ken, opnieuw trekken.
-deign,rspoden;(Had.)vernt- Retratta, Ritr%tta, ( - s, mv. Reu -geld, -handlohn, -kauf,
woordelijk zijn voor, borg blijven voor. Retraites of Ritratten) m. tweede wis m. rouwkoop m.
-sel,
herwissel m.
Rettig, (-er, -st) bijven b., Z. reueRespQnsgelder, o. mv . borgtocht
Rotte, (-n) v. (Prov.) ruif, ladder, vol`.
m., uitkeeringsgelden o. mv.
Reumtthig, ( er, - st) bijv. uw.
ResponsQrium, (-s, mv. Respon- wagenladder V.
Rotten, (rettete, gereitet) bedr.ww. berouwhebbend, boetvaardig; - keil v. besorien) o. (Muz.) wisselzang m.
redden, verlossen, bevrijden; aus der Ge. rouw o., boetvaardigheid v.
Rosa, bijv. uw., Z. rasa.

(Zeew.) achtergehouden voorraad m. Ie
-segel o. reservezeil o.;-vensmidl&;
•tauwerk o. reservetouwwerk o.; -zimmer o. reservekamer, niet gebruikt wordende kamer v.
Reservjren, (reservirte, reservirl)
bedr. ww. achterhouden, voorbehouden,

-
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Reueoh, (-es, mv. -e) m., Z. Prei - ^ Revidirbogen, (-bogenes, mv.-bóselbeere.

Reuse, (-n) v. fuik, vischkaar v.

Reu-stimme, ( - n) v. berouw

toonende steen v.; -volt bijv. nw., Z.
reuevoll.
Reut, (-(e)s, mv. -e) o. pas gerooid
land o.
Repte, (-n) V. uitroeiing, ontgin
uitroeien, wortels uithalen o.;-nigv.,
it. ploeg, extirpator m.
Re sten, (reutete, gereutel) bedr.
ww. uitroeien, uittrekken, uithalen; ein
Stuck Land -, omspitten, van onkruid,
boomwortels & zuiveren, ontginnen;
Flacks -, laten rotten.
Reuter, (.s, mv. Reuter) m. zeel
v.; 2. houten stoel m., zitbankje o.; (van
een stuk land), ontginner m.; (Nat. bist.)
korenworm m.; 3. Reiter.

Revieren, (revierle, reviert) o. ww.,
m. h. (Jachtes.) zoeken, opsporen, jagen.
RevisiQn, (-en) v. herziening, herhaalde doorzage v., vernieuwd overzicht
o., revisie v.
RevisiQneinstanz, ( en) v.ambtenaren m. mv. met de revisie of censuur
-

belast,

Revisor, (-s, mv. -en) m. hij, die
iets overziet, naziet &, revisor m.
Revoeiren, (revocirte, revocirt)
Reutern, (reuterte,gereutert) bedr. bedr. ww. terugroepen.
ww. ziften.
RevQlte, (-n) v. opstand m., muiReut -fe1d, (-(e)s, inv. -er) o., Z. terij v., oproer o.
Reute; -fleck in. uitgerooide plek v. in Revoltjren, (revoltirte, revoltirt)
een woud; -gabel V. ijzeren vork v.,krab- o. Ww., m. h. opstaan, in oproer komen,
ber m.; -hacke v. houweel o., hark v., muiten.
krabber m., schoffel v.; -holde v. (Berg- RevolutiQn, (-en) v. omwentew.) plaats, helling v. tot berging van ling, revolutie o.
onbruikbaar steenerts; -hauev., Z.-hacker Revolutionijr, ( - s, mv. - en) ra.
-horn o. op pas Ontgonnen land groeiend omwentelingsgezinde m.; 2. bijv. nw.
koren o.; -kratze v. ovenkrabber m.; omwentelingsgezind.
-maus V. veldmuis, veldrat v.; -spaten Revolutionijren, (revolutionirte,
m. ijzeren schop V. om wortels uit te revolutionirt) bedr.ww. eene omwenteling
krabben; —zehnt(er) m. tiend v. van in een staat bevorderen, doen ontstaan.
pas ontgonnen grond.
RevolutiQns -krieg, ( - (e)s, mv.
Reveille, (-n) V. (Kr"gsw.) och -e) omwentelingsoorlog m.; -sucht v. omochtendtrompet, reveille v. -tendrom, wentelingsgezindheid, zucht v. naar omReventer (-s, mv. Reventer) m.(in wentelingen.
gestichten &), eetzaal v.
Revue, ( - n) v., Z. Muslerung.
Reverberjren, (revcrberirte, re- Rezensent, (-en, mv. -en) m., Z.
weerschijnen,
licht
verberirt) bedr. ww.
Recensent.
stralen terugkaatsen.
Rhabarbarin, (-s)o.,z.m.(Scheimv.
Roverberjr-feuer, (-(euers,
k.) werkzaam bestanddeel o. van den
-facer) o. (Scheik.) strijkvuur, rever- rabarberwortel, rheïne v.
bereervuur o.; -lampe v. lamp v. met een Rhabarber-(pflanze), (-n) v.
lichtscherm; -ofen m. strijkoven, rever- rabarber v.
bereeroven m.; -schirr m. lichtscherm o. Rhabijrber-auszug , -exKeverende, (-n) v. zwarte koor tract m., -tinctur, v. aftreksel, afpriesterrok m.
-rok, kooksel o. van rabarber, rabarberextract
Bever@n$, (-en) v.eerbiedigheid v., o.; -baunm m. rabarberstruik m.; -beere
eerbied m., eerbetoon o., eerbewijzing, v., Z. Berberisbeere; -pulver o. rabarbereerbiedige buiging, neiging v.
poeier o.; it. poeier v. van rabarber; -wurRevers, (-es, mv. -e) in. (van eene zel v., Z. Rhabarber.
munt), keerzijde v.; (Hand.) tegenbe- Rhabdologie, v., z. m. rekenkunde V. met stokjes of staafjes.
wijs o., tegenschuldbekentenis v.
ReversCj1ien, v. mv. papieren o.

Rheden, (rhedete, gerhedet) bedr.

gen) m. (Drukk.) tweede proef, persre ww. (Zeew.) Z. ausrheden.
-vise.
Rheder, (-s, mv. Rheder) m. ree Revidjren, (revidirte, revidirt) der, scheepsbevrachter m.; 2. takel
-mestr.
bedr. ww. overzien, herzien, nazien.
Revier, (-(e)s, mv. -e) o. streek, Rhederei, (-en) v. uitrusting, belandstreek v., district, kanton o., wijk v.; vrachting v.; 2. reederij v., reeders, beForst-, houtvesterschap o.; it. Z. Jagdre- vrachters m. mv.
vier.
Rhedung, (-en) v., Z. Rhederei
(1); 2. scheepstoerusting v., scheeps-

want, takelwerk, mast- en zeilwerk o.
Rhein, ( - (e)s) m., z. m. Rijn m.;
das wdscht ihm der - nicht ab, dat wascht
hem het water van de zee niet af.
Rhein -anke, ( - n) v. rijnforel v.;
2. meerforel v.; -blame v. aan den oever
van den Rijn groeiende bloem, immortelle v.; -brücke V. brug v. over den Rijn;
-bund m.(Gesch.van D.) Rijnverbond,verbond o.; -deich m. rijndijk m.; -diamant
m. Rijusche keisteen m.; -dorf o. aan den
Rijn gelegen dorp o.; -eisenbahn v. Rijnspoorweg m.; - fahrt v. rijnvaart, vaart V.
op den Rijn; -fahrzeug o. vaartuig o. van
den Rijn, rijnschip o.; -fall m. waterval
m. van den Rijn; -tarn o. wormkruid o.,
reinvaren v.; - jestung V. aan den Rijn
gelegen vesting v.; -/isch m. visch m. en V.
uit den Rijn; - jischerei v. visscherij v. op
den Rijn; -jluss m. Rijn m.; -[arst m.Rijnvorst,vorst m. van den Rijn;-gebirge o.bij
den Rijn gelegen gebergte o.; -gegend v.
Rijnstreek v.; -gold o. goud o. uit den
Rijn; -graf m. rijngraaf m.; -gra/ln v.
rijngravin v.; -grafschaft v. rijmgraafschap o.; -herr m. (titel van een raadsheer in Keulen), Rijnheer m.; -hola o.
rijnwilg, liguster In., mondhout o.
Rheinisch, bijv . uw. aan den Rijn
te huis behoorend, van den Rijn,Rijnsch;
-e Kirschen, Spaansche kersen.
Rhein -kiesel, ( -sets, mv. -set) m.,
Z. -diamant; -kiesting m. geringe appelsoort v. uit den Elzas; -lachs m. zalm ra.
uit den Rijn; -land o. Rijnland, aan den
Rijn gelegen land o.; -Minder, —in, Rijnlander m., Rijnlandsche v.; • -ldndisclt
bijv. nw. Rijnlandsch, Rijnsch; —er Wein,
Z. -iuein; —e Ruche, Rijnlandsche roede;
-lied o. lied o. van of op den Rijn; -reise
V. reis v. langs den Rijn; -calm m., Z.
-lacks; -schande v. (Krijgses.) Rijnlinie
v.; -schift' o. rijnschip o.; -schzjf[ahrt v.,
Z. -[ahrt; -schnacke v. (Nat. kist.) haft

o.;2.watermot v., wateruiltje o.; -schwalbe

Rhabdomantie, v., z. tn. waar v., Z. Erdschwalbe; 2. Z. Meve; -sprung

-zegrijv. rn., Z. -fall; -stadt V. stad v. aan den
uit staafjes.
mv., die eene tegenverzekering of tegen
bevatten; it. besluiten o. mv.-bekntis
RhapQntik, (-en) v. (PL.) rapon- Rijn; -strom m. Rijnstroom, Rijn m.;-tauin nood, waarin men geene inbreuk op tikwortel m., monniksrabarber v.; 2. gele cher m. kleine kuifduiker m.; -that o.
wederik, nachtkaars v.; 3. duizendgul rijndal o.; -uberfahrt v., -übergang m.
rechten maakt.
-denkruio. overtocht m. over den Rijn; -uier o. RijmRevQrsgraf, (-en, mv. -en) m.
middelbare graaf m.
RhapsQde, ( - n, mv. - n), Rhap- oever m.; -weide v., Z. -hola; -vein in.
Reversino, ( - s, mv. -s) o. reversi ' sodjet, (-en, mv. -en) m. oud-Griek- rijnwijn, Rijnsche wijn m.
o., een kaartspel, dat met d8 kaarten sche zanger m., die rondtrekkende de' RhetQrik, v ., z. m. redeneerkunde,
welsprekendheid, redekunst v.
gespeeld wordt en waarbij hartenboer de gedichten van Homerus voordroeg.
hoogste troef is.
Rhapsodie, (-n) v. stuk o. uit de RhetQriker, (-s, mv. Rhetoriker)
in. rederijker, redenaar m.
Reverajren (Bich), (reversirle, gedichten van Homerus.
reversirt) wed. ww. verzekerings- of RhapsQdisch, bijv. en b. bij stuk- RhetQrisch, bijv. en b. redekunstig, volgens de redeneerkunde of wel
waarborgsbrieven geven; it. door eene ken en brokken.
-sprekndhi.
plechtige akte afstand doen.
Rhode, (-n) V. reede v.; ein Schijt
Revestibrium, (-s, mv. Revestia- nul' die - legen, op de reede brengen; -los Rheuma, Rhovma, o., Z. Rheumalismus.
rien) o. (in gestichten &), kleedkamer o. bijv. nw. reddeloos, ontredderd.
I

Ric.

Ric.

Rheumatisch, bijv. en b. tot de
rheumatiek behoorend, rheumatisch.
Rheumatismus, (onb.) m. vloei
zinking, lendenpijn, rheumatiek v.,-ing,
rhenmatisme o.
RhinQeeros, (- ses, mv. -se) o.
rhinoceros,neushoren m.;(fig.)domkop m.
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eeue lijn scharen; in die - gehen, den telijk, rechterlijk, ais rechter, in rechten;
kortsten weg nemen; 2. rij, rechte lijn -es Amt, Z. Richteramt.
v.; eine - Hduser, rij v.
Riehtern, (richterts;, gerichtert) o.
Richt-eisen, (-eisens, mv. -eisen) ww., m. h. willen oordeelen, onbevoegd
o. richter m., glasslijpersijzer o. om de oordeelen, bedillen.
spil recht te buigen; -elle v. geijkte el, Richter-schwert, (-(e)s, niv.
normaalel v.
-er) o. zwaard o. der gerechtigheid;
Rhizolith, (-en, mv. -en) M. Rjchten, (richtete, gerichtet) bedr. -spruch m. rechterlijke uitspraak v.,von(Delfst.) wortelsteen m., boomwortel- ww. richten, regelen, recht maken, de nis, arrest, oordeel o.; -slube v. gerechts
goede richting geven; seinen Weg nach
rechterstoel m., recht -zalv.;stuhim
versteening v,
v.; - lhron m., Z. -stuhl; - wage v.-bank
RhQdinon, (-(e)s, mv. -e) o., einem One -, inslaan; die Augen auf etw.
RhQdis, (-en) v. rozenmiddel, rozen -, richten, slaan, vestigen, wenden; die schaal v. der gerechtigheid; 2. overwe.
rozenpleister V.
-poedr., Kanonen -, richten; eine Büchse sum ging v. van den rechter, veroordeeling
Rhodisenholz, (- es) o., z. in. Schusse -, aanleggen; eine Uhr -, regelen; V. volgens de wet.
(Jachtw.) su Hols -, in bet bosch gaan Richt-essen, (-s) o., z. in. ontrozenhout o., Z. Rosenholz.
Rhodiser-dorp, m., -hols, o., jagen; seine Gedanken auf etw. -, richten, haal o. der werklieden wanneer zij het
Z. Rosenholz (2); - riller m. maltheezer- vestigen, bepalen; seine Absicht au! etw. dak op een huis plaatsen; -gewalt v.
ridder, Sint-Jansridder m.; -wurg v., Z. -, zich iets voorstellen, op het oog heb rechtsgebied o., jurisdictie v.; '-hammer
das Wort an jem. - richten; einen-ben; m. hamer m. om glad, effen te slaan,
Rosenwurs.
Rhododendron, (- s, mv. Rhodo- Brief au jem. -, adresseeren; eine Sache werktuig o. der spiegelmakers om het
dendren) o.(PI.)rododendron,alpenroosv. noch einer andern -, regelen; 2. rechten, verfoeliesel gelijk te maken; -haus o.
RhQmkisch, bijv. en b., Z. rau- rechtspreken, oordeelen; Gott wird uns o. rechthuis, gemeentehuis o.; -hebe-, God zal ons oordeelen, onze rechter baum m. (Art.) affuithefboom m.; -hols
ten/'Ormig.
Rhombit, (- en,mv.-en ')m.(Delfst.) zijn; eine Schrift -, beoordeelen; die o. richthout o.; 2. Z. -scheit.
versteening V. van gelijkzijdige scheeve Handlungen Anderer -, veroordeelen, be- RjChtig, ( -er, -st) bijv. en b. richrispen. laken; itber eine Streitsarhe -, een tig, recht, juist, nauwkeurig, precies,
gedaante.
Rhombojde, (- n) langwerpige verschil uitmaken; 3. in's Werk -, ten geldig, wettig; -e Schreibart, zuiver,
ruit v., scheefhoekig parallelogram o.; it. uitvoer brengen, verwezenlijken; 4. etw. nauwkeurig; -singen, zuiver; -schiessen,
zesvlakkig lichaam o. met evenwijdige, Krummes -, recht maken; (Krijgsw.) juist; 2. (van maat, gewicht, verhouding
richtet euch !, richt u !; ein Heus -, ma- &), juist, nauwkeurig; - messen, nauwruitvormige zijden.
Rhomb(ojd)isch, bijv. ow. op ken, opbouwen; (Giet.) ein Stuck -, ge keurig; - zutreffen, juist, precies, stipt; afkanten; (Looi.) die Felle -,-lijkmaen, gehen, geregeld, gelijk gaan; die Posten
een scheefhoekig parallelogram betrek
hebbende.
-king huiden dubbel slaan en uitrekken; (Boek- kommen - an, geregeld, op den bepaalden
RhQmbus, (onb.) m., Z. Raute. b.) ein Buch - , opmaken; (Jachtw.) Netae tijd; 3. der -e Weg, goed, gepast; -es
Rhotacïsmus, (onb.) m. brou- -, spannen; den Vógeln, dem Wilde -, Mittel, goed, passend; einen Auftrag strikken spannen; die Haare zurecht -, besorgen, zich behoorlijk kwijten van,
wen o. van de letter R.
Rhumb, (-( e)s, mv. -e) m. (Zeew.) in orde brengen; einen Deckel auf eine nauwkeurig, stipt volbrengen; mil ein(van een kompas), windstreek, kompas Schachtel -, pasmaken; seine Sachen in ander ober etw. - werden, het eens wor-strekv. Ordnung -, regelen, in orde brengen; den; it. - werden, (van een plan k), geRhythmik, v., z. m. leer v. van das Mittagessen -, gereed maken, klaar regeld worden; eine Schuld - machen,
toebereiden; (fig.) einen Weg -,-maken, afdoen, betalen; einen Plan -, regelen,
klankmaat, dichtmaat, tijdmaat, versmaat
gelijk maken, elfenen; jemu. su Grunde ten uitvoer brengen; wir sind mit einv., rhytbmus w.
Rhythmiseh, bijv. en b. afgeme- -, ten gronde richten, ruineeren; ll.wed. ander -, wij zijn het eens; die Heirath
ten, veramatig, welgeordend, rhytmisch. ww. sich nach etw. -, zich regelen, zich int -, gesloten. bepaald; es ist Alles -,
Rhythmus, (onb., mv. Rhythmen) richten, zich schikken naar; ich roerde alles is in orde; der Handel ist -, de zaak
mich darnach -, daarna zal ik mijne maat is in orde, afgedaan; er ist nicht - im
V. tijdreaal v., gang, loop m.
nemen; sich nach den Umstánden-regln Kopte, hij is niet wel bij het hoofd; -es
Ribusso, (- s, mv. -s) m. rabat o.,
-, zich gedragen naar; sich (im Bette) in V er fahren, wettig; -e Abschri/'t, getrouw,
korting v.
die Hóhe -, zich oprichten.
nauwkeurig; ist es nicht so ? -! gans -!,
Ribbe, (- n) v., Z. Rippe.
Ribben, (ribbie, geribbt) bedr. ww. Richter, (- s, mv. Richter) m. rech- zeker!, zeer zeker!; dieser Sala ist -, is
ter, scheidsman m.; vor dem - erscheinen, waar, is juist; es geht in diesem Hause
Flacks -, stroopen, breken.
Ricmbio, (- s, mv. -s) m. retour- voor den rechter, de rechtbank verschij- nicht - su, het is daar in huis niet rich nen; etw. vor den - gelangen lassen, iets tig; het spookt; das Ding geht nicht - su,
wissel m., herwisselrecht o.
Ric&vio, (- s, mv. -s) M. netto op- voor den rechter brengen; (Spr.) - sol- daar is bedrog bij; mit seiner Sache ist
len zwei gleiche Ohren haben, rechters es nicht gans -, zijne zaak is niet heel
breugst, zuivere opbrengst v.
Richt, (-( e)s, mv. -e) o., Z. Richte moeten onpartijdig zijn; (H. S.) das Buch pluis; er wird - kommen, hij zal bepaald,
der -, der richteren of rechteres; (Art.) stellig komen; -keil V. juistheid, nauw en Gericht.
Richt -bank, banke) v. gerecht, kanonnier m. die de stukken geschut keurigheid, getrouwheid,regelmatigheid,
schikking v., waarheid, echtheid v.; (geo., rechtbank v.; (finish.) aasrechtbank' moet richten.
v.; -baum m. kaapstander m.; -bell o. Richteramt, amt(e)s, mv. -am- meenz.) die Sache hat ihre —, de zaak
scherprechtersbijl v.;-biero.(veroud.)bier ter) o. rechterambt o., betrekking v., is zeker, waar, gegrond; eine Sache in —
bringen, in orde brengen,regelen,schiko. op het einde van den maaltijd; -blech ambt o. van rechter.
o. (Jaw.) plaatje o. met gaatjes om de Riehterei, (- en) v. rechterschap ken, vereffenen; -- mit jemn. machen,
grootte der edelsteenen te meten; -blei o., rechterlijke waardigheid v.; 2. wijze het eens worden; it. iem. betalen; seine
o. richtsnoer, paslood o.; -block m. blok v. van oordeelen; 3. zucht v. om te be- Sachen sind in —, zijn in orde.
Richtigen, (richtigte, gerichtigt)
o. waarop het hoofd van den misda- oordeelen, bedilzucht v.
diger wordt afgeslagen; -breit o., Z. Riehterin, (-nen) v. rechteres, bedr. ww. regelen, schikken, in orde
brengen; 2. wed. row. sick -, zich oriën-kegel; -bühne v. schavot o.; -diele v. vrouw V. die rechtspreekt.
Richteriseh, bijv. en b. den toon teeren.
(Knip.) grondplank v.
Rjohte, (- n) v.richting, lijn, rechte van een rechter aannemen, verwaand, Richtigmachung, (-en) v. (w.
i. gebr.) regeling, schikking, overeenlijn v., rechte weg m.; etw. in die - brin- aanmatigend, bedilziek.
gen, in de goede richting brengen, op Richrerlich, bijv. en b. gerech- komst, vereffening V.
(-

(-
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Richt-kamm, (-kamm(e)s, env.! riciiiuszuur zout o.; -sdure v. ricinus- o.; -binder in. rietmaaier, rietsnjjder m.;
-kdmme) m. wijde haarkam m.; -kanne zuur o.
-dach o. rieten dak o.; -dor( o. aan een
V. geijkte kan v.; -kegel m. kegel m., Rjeinus, (onb.)m. wonderboom m. moeras gelegen dorp o.
spil v. om te richen, verzichtpunt o.; Rjcinusbl, (-(e)s) o., z. m. ridi- Riederstein, (-(e)s, mv. -e) m.,
-keil m. stelbout o. bij het richten van nusolie v.
Z. Tropfstein.
het geschut; -kliebel, - kloppel m. (Ko- Ricochet-batterie, (-en) v. ri- Ried-fokre, (-n) v.vorenof voorn
lenbr.) stok m., stang v. om den brand- cochetbatterij v.; - j'euer o. ricochetvunr m.; -genster m. (Pl.) Spaansche brem v.;
stapel te openen or te richten; -korn o. o.; -schuss m. afstuitschot, ricochet- -gras o. rietgras, zeegras, wier o., helm
vizier, mikpunt o.; -leisten m. schoen- schot o.
m.; -haken m., Z. Auerhaken; -kamen m.,
makersleest v.; -loth m. paslood o.; Ridicule, bijv. uw. belachelijk; 2. Z. -blatl; -kasten m. onderste gedeelte
-niahi o., Z. - essen; -mass o. geijkte (-s, mv. • s) m., Z. Arbeits-, Strick- o. der lade aan den weefstoel; -kolbe v.,
maat v.; 2. winkelhaak m. voor den zon- beutel. Z. Sumpfmeise; -schnepfe v., Z. P juhlnewijzer; -pfennig m. kleinste pasmunt Ridioulisj,ren, (ridiculisirte, ri- schnepfe.
v.; -plats m. gerichtsplaats, strafplaats diculisirt) bedr. ww. belachelijk, be- Riefe, (-n) v. voor, goot v.; (Bouwk.)
v.; jent. sum -- fithren, naar de straf- spottelijk maken.
gleuf, groef v.; (Lakenw.) valsche vouw v.
plaats brengen of geleiden; -punkt m. RiCQvero, (-s, mv. -s) m. vergoeRiefel, (-n) v., Z. Bie/'e.
punt o. waarop gericht wordt, middel- ding, schadeloosstelling v.
Riefe(1)n, (rie((el)te, gerier(el)t)
punt, mikpunt, doel o.; -saai an. gerechts- RiCQrso, m., Z. Ricambio.
bedr. ww. groeven, uithollen, eanneleezaal v .
RidQtto, (-s, mv. -s) m. toevluch ts- ren; (Mol.) einep Muhisl ein -, Z.schar fen.
Rjchtsam, (-er, -st) bijv. nw. ge- oord o., wijkplaats v.; 2. speelzaal v. Riege, (-n) v., Z. Reihe; 2. Z. Felle.
schikt em te richten, te vereffenen, te voor gemaskerden.
Riegel, (-s, mv. Riegel) m. grendel,
slechten.
Riebse1-beere, (-n) v. kruisbes plaatgrendel, sluitboom; den - vorschieRicht -schacht, (-en) v. lood- v.; 2. - of -strauch m. kruisbesse- struik, ben, een hinderpaal in den weg leggen,
rechte mijnput m.; '2. diepe mijnput m. -boom M. een schotje schieten voor, een einde maop de grenzen; - sche/fel m. geijkt ache- Riechbar, bijv. nw. door den reuk ken aan; (aan een slot), tong, schoot v.;
pel o.; -scheibe v. vaststaand werk o. in te ontdelkken, te rieken, riekbaar. deutscher -, valslot, kofferslot o.; (van
een slot voor den loop des sleutels; Rieeh -beits, (-(e)s, mv. -e) o. eene affuit), kalf o.; (Timm.) dwarshout,
-scheil o. winkelhaak m., model o., mal (Ontlk.) zeefbeen o.; -buchse v., -büchs- bindhout o.,koppelbalk m.;(Wag.)dwarsm.; -schilling m. kleine belasting v. aan chen o. reukdoosje o.; -dorp m. wilde hout o. dat de pilaren eener koets vasthet gerecht; -schmaus m., Z. -essen; rozelaar, egelantierstruik m.; -dose v., Z. houdt; (Naai.) (aan een knoopsgat), trens
-schnur v. richtsnoer o., met krijt be- -buchse. v.; (Scheepm.) bedding, smeerbedding,
streken koord o. om lijnen te trekken; Rieehen, (roch, gerochen) o. ww slede v.; (van den ploeg), keg v.; (Jachtmit der — zeichnen, met het koord mer- onr., m. h. rieken, geur verspreiden,eene w.) plaats v. waar bet wild zich ophoudt;
ken; (fig.) richtsnoer, voorbeeld, kom- zekere lucht hebben; gul -, goed rieken; (Kuip.) zwik m.
pas o.; -schraube v. richtschroef v.; wie Balsam -, rieken als; gar nicht -,niet Riegel-balken, (-keus, mv.-ken)
-schwert o. zwaard o. der gerechtigheid; rieken, geen geur verspreiden, reukeloos in., Z. -haken; -band o. dwarshout o.,
-spanne o. mv. (Zeew.) rechtop gespan- zijn; 2. (van vleesch), rieken, een lee- koppelbalk m.; -blech o. grendelplaat v.;
nen scheepstouw o.; -spindel v. drilboor lijken reuk verspreiden,stiuken; aus dom -bohrer m. zwikboor v.; -jluh v. op een
V.; -stange v. staak v. tot teeken van (dunde -, uit den mond rieken; wohirie- akker liggende stukken o. mv, rots; -kaverkoop als waarschuwing geplaatst; chendes Rauchwerk, reukwerk o.; wohl- ken m. grendelkram, slotkram v.; -holt
(Mol.) stelstang v.; - stalt, - sldtte v., Z. riechende Wasser, reukwateren; 3. bedr. o. sluitboom m., dwarsbout o.; (Linnen .
-plats; (Jachtw.) kortste weg m. tot en o. ww., m. h. ruiken, den reuk waar- w.) rolhout o., rolstok m.; (Kuip.) Z.
bet plaatsen der jachtnetten; -stapel m. nemen; an eine(r) Rose -, ruiken; ich Riegel; it. Zapfenhaken; --kraut o. glasgewone zetel m. van de rechtbank; -steig rieche Moschus, ik ruik &; etw. nicht - kruid, bingelkruid o.; -loch o. schootgat
nader voetpad o., kortere weg m.; 2. kánnen, den reuk niet kunnen verdragen o.; -mauer v., Z. -wand.
gids m.; -stein m. draagbaar aambeeldje van; it. etw. von weilem -, ergens de Riegeln, (riegelie, geriegelt) bedr.
o.; -stock m. planeerhamer, bultklopper lucht van hebben, Z. Lunte; it. er kann ww. grendelen, met een grendel sluiten;
m.; (Timm.) maatstok m.; -stuhl m., Z. kein Pulver -, hij is zeer vreesachtig; wer (Bouwk.) muurwerk met balken en horRichterstuhl; 2. stoeltje o. bij de terecht- konnte das -, wie kon dat ruiken, wie kon den er tusschen optrekken; 2. o. ww. ra
-steling;
-lag m., Z. Gerichtstag; -trilt dat vooruitzien; H. o. zelfst. uitwaseming telen, wemelen, kwispelen.
m. derde treeplank v. aan den wevers- v., geur verspreiden o., geur, stank, reuk Riegel-nagel, (-nagels, mv. -nitgel) m. ijzeren bout m.; -schalt m. tong,
stoel.m.;
2.
ruiken, rieken o.
Richtung, (-en) V. (van een stok Rieeher, (-s, mv. Riecher) m. hij schoot v. van een grendel; -schloss o.
&), rechtmaken o., Z. richten; it. rich- die ruikt,ruiker m.; /'eioer -, bg die een grendelslot o.; -wand v. (Bouwk.) metting. wending v.; (lig.) strekking, op- lijnen reuk heeft; (fig.) kieschkeurige selwerk o. tusscheu de oorden en de
dwarsbalken; it. muur m., schutting v.
vatting v.; seine - nach em. hip nehmen, m.; 2. (Scherts.) neus, reuk m.
zich wenden naar; in gerader -, in eene Riech-essig, (-(e)s, mv. -e) m. die uit horden, bulken en steen bestaat;
rechte richting; nach dieser -, in dien geurige azijn m.; -fasche v., -/ldschchen -werk o. (Bouwk.) Z. Fachwerk.
zin, in die opvatting; nach allen -en hin, 0. reukfleschje, flaconnetje o.; -haul v. Riegras, (-es) o., z. m., Z. Mdusereukvlies o.; —schlagader v. tot hetzeef- gerste.
in alle richtingen, opvattingen.
Rjcyhtungs -klappe, (-n) v., Z. been behoorende slagader v.; -salt o. Rich-]paus, (-mduse) v., Z. Erd.-venlil; - linie v. streeklijn, richtingslijn vlugzout, reukzout o., salmoniak v.; -topt' grille; -wurm m., Z. Bankmade; 2. Z.
v.; -ventil o. regulateur m.; -winkel m. m. reukpot in.; -waaren v. mv. reukwa- Honi geacht/alt er.
ren, parfumeriën v. mv.; -wasser o. reuk- Rieke, (-n) v., Z. Ricke.
boek m. van richting.
Rjcht-visa er, (-s, mv. -e) o , Z. water o. Riem, (-(e)s, mv. -e), Riemen,
-kegel; 2. vizier, mikgaatje o.; -wage v. Ried, ( - (e)s,mv. - e) m. moeras,moe - ( - s, mv. Riemen) m. riem, lederen band
paslood, waterpas o.; -weg m., Z. -steig; rasland o., Z. Moor; 2. riet o., bies v., m.; (aan schoenen), schoenriem m.;
2, weg m. naar het schavot; -winkel m. Spaansch roer o., rotting m.; it. fluitje o. (Wag.) Z. -werk; gul in den - hangen,
hoogtehoek m. van riet. goed in de riemen hangen; (Geweerm.)
,joke, (.n) v. ^(Jachtw.) reegeit Rijd-anger, -anker, m. met geweerriem, koppelriem m.; (Rijk.) geriet begroeide oever, kant m. van den bit o.; 2. scheerriem m.; (aan een zak),
v.; 2. (Nat. bist.) Z, Sa tkrdhe.
Ric% -sal er, bijv, nw. —es Sals, dijk; 2. (Wev.) -- of -blaft o. kamblad koord o.; (oeroud.) papiersnippertje o.
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ont brieven & te verzegelern; (lluuwk.) groot, kolussaal; -barbe v. reuzenbarbeel, Riesling, (-(e)s, ii,'.. -e) iii. sapZ. Leister (Zeew.) roeiriem m.; (Mijnw.) gestreepte zeebarbeel m., mullus surmu- rijke, zuurachtige druif v.
mijnwerkersgordel m.; (Spr.) es ist gut letus; -belt o. reuzenbed o.; (fig.) Z. Riesweise, bijv. en b. bij den
-en scl4neiden aus anderer Leute Haut, -grab; -bild o. reuzebeeld, reusachtig riem, per riem, per 480 vel.
van eens andermans leer is goed riemen beeld o.; (Zeew.) groot beeld o. aan den Rieszwerk, (-(e)s, mv. -e) o. rijste snijden.
achtersteven eener galei; -blume v. reu werk, kribwerk o.; - verkaufen, bij den
v.; -damm m. reuzendam m.;-zeblom riem verkoopen.
Riemen, (-s, mv. Riemen) m.(Prov.)
vierkante Hiaat, vlaktemaat V.
-eidechse V. krokodil, kaaiman, alligator
Risten, rieszen, (rieslele, geRiemen -artig, bijv. uw. riem in.; - erdbeere v. reuzenaardbezieplant riestet en riesste, gerieszt) o. ww. (van
—er Hals--vormig,band;(Otk.) V. uit Chili; - j'ettgans v. groote of Pata- koren), korrels laten vallen.
musket, miltvormige halsspier v.; -hein o. gonische vetgans v.; - gebalk o. (Bouwk.) Riester, (-s, mv. Riester) m.(Touw(Nat. kist.) steltlooper m.; -plume v. hoofdbalk m.; -geier m. reuzengier,con- si.) stuk o. touwwerk; (Ontlk.) handgeriembloem v.; -fisch m. zwaardvisch in.; dor m.; - yeschtecht o. reuzengeslacht o.; wricht o., naband v.; it. (Schoenra.) lap
- fiirmig bijv. nw., Z. - artig; -[usa m., Z. -gepenst o. reusachtig spook o.; 2. groote m. op het bovenleer; (Landb.) ploegbalk
-bein; -gehenk o. koppel, gordel m.; -ldu- sprinkhaan m.; - gestalt v. reuzengestalte, m., strijkbord o.; it. lederen handlap in.
(er m. (Zoutm.) hulpwerkman, bijlooper reusachtige gestalte v.; - glocke v. buiten - Rieth, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Ried.
in.; -lacher o. riemgaatjes o. mv.; -mass gewoon groote klok v.; 2. (PI.) kamper- Riff, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) rif o.,
o. vierkante maat, vlaktemaat v.; -p/'erd foelie V. met groote bladeren; -grab o. blinde klip, zandbank v.; 2. (aan zeilen),
o. renpaard o.; -ruche v. knoet m., kat v. reuzengraf, graf o. van een reus; it. hun rif, reef V.
o.; -gross bijv. nw. reusachtig-nebd
niet negen staarten;- schneider m.riemenR3ffe(1), (-n) v.ot $iffelkamm,
snijder m.; -seil o.touw o. om de voorste groot, buitengewoon groot; - grhsze v. (-kamm(e)s. mv. -kámme) m. (Landh.)
paarden te sturen; -stecher m. gooche- reuzengrootheid, reusachtige grootte v. vlaskam, hekel, repelkam, bos m.; it. rist
laar m.; -wage V. zwenghout o., zwengel Riesenhaft, bijv. uw., Z. riesen- V. korenaren.
m. waaraan de stengels der rijtuigen wor- artig.
Rjffel-bauw, (-brum(e)s, mv.
elen vastgemaakt; -werk o. riemwerk o., Rissen -hai, (- es, mv. -e) in. ren -bdume) m. boom m. van den vlaskam;
m.; -har fe V. windharp v.; 2.-zeuhai -eisen o. repelijzer o.; - veiler m. (Goudriemen m. mv.; -wurm m. lintworm in.;
-solt m. vierkante duim of centime- Aeolusharp v.; -haupt o., Z. - kop!; -hers sm .) raspvijl v.; -hula o. likhont, glado. reuzenhart o. (een schelpdier); -hond, hout o.; -raspel v. (Geweerra.) rasp,
ter m.
Risher, (- s, mv. Riemer) m. gor- -kasten m. groote mijnwerkerskist v.; raspvijl v.
delmaker, zadelmaker, riemensnijder m. -kdfer m. reuzenkever m.; -kamp! M. Rjft'e(1)n, (riff(el) te,gerif f(el) t)bedr.
Riemer-geselt, en, mv. -en) m. (Fabell.) reuzenstrijd, strijd m. der reu -' ww. 1 (Landb.) Flacks -, repelen, hekegordelmakersknecbt in.; -handwerk o. zen; -knochen m. mv. cnammouthsbeen-' len, braken; 2. (Schoenra.) gladmaken,
gordelmaker o., gordelmakerij v.; -mei deren o. mv.; -kohl m. groote, Schot likken; (Meub.) Z. riefeln; (tig.) doorgordelmakersbaas m.; -messer o.-sterm.
-sche halen, bedillen, vitten.
kool v.; -kop! m. reuzenhoofd o.,'
stomp mes o.; -nadel V. gordelmakers- reuzenkop m., reusachtig hoofd o.; -krielt Riffen, (riffle, gerift) bedr. ww.
naald, paknaald V.
m., Z. -kamp(; -kra/'t v. reuzenkracht reven, Z. reten.
Riem-fsch, (- es, mv. -e) m.band- v.; -land o. land o. der reuzen; - lange v. RigaudQn, (-(e)s, mv. -e) m. Itavisch m.; -klampen v. mv. (Zeew.) dol reusachtige grootte v.; -lerche v. kraag- liaansche dans m.,00k in zuidelijk Frank-bs.ordklampenv merel v.; - maïsgig bijv. uw., Z. -artig; rijk in gebruik.
Riepel, (- s, mv. Riepel) m. kater -meernessel v. groote zeeanemoon,groote RigQlen, (rigolle, gerigolt) bedr.
m.; 2. losbol m.; 3. schoorsteenveger m.; zeenetel v.; -mücke v. zeer groote wa- ww. den grond scheuren, diep omgra4. Z. Hanswurst; 5. met zand doormengd terspin v.; -mund m. reuzenmond, zeer ven, omploegen.
kolengruis o.
groote mond m.; -muschel v. taretschild- Rille, (-n) v. groef v., waterloop,
pad v.; -nose v. reuzenneus m.; 2. zeer straal m., riool o.
Ries, (- es, mv. -e) o.. Z. Riess.
Riesch, bijv. uw. (van boomwol), groote neus m.; -ohr o. reuzenoor o. met RimbQrso, (-s, mv. -s) m.(Hand.)
onsterk, afbrekend.
acht openingen (een schelpdier); -pin- terugbetaling v.
Riese, n, mv. -n) m. reus, kolos- guin m., Z. -rengans; -schabe v. groote Rim@sse, (-n) V. (Hand.) overma
sus m.; (Fabell.) reus,titaan m.; richtig, kakkerlak m.;-schildkróle v.groote Oost
overzending V. van wissels of geld,-king,
nach Adam -, precies, volgens Bartjes.
schildpad v.; -schlacht v., Z.-indsche remise v.; - per Saldo, remise v. tot slot
Riese, (- n) v. baan V. om hout van -kamp/'; -schlange v. reuzenslang v.; 2. van rekening; -nbuch o. remisenboek o.;
de hellingen te doen glijden; 2. sneeuw- boa constrictor m.; -schrift m. stap m. -nrechnung v. remiserekening v.
jacht v.
van een reus, reuzenschrede v.; (fig.) Rimm, (-(e)s, mv. -e) m. dwarsRRi se1,(.n)v.kolenmaat v.;(Volkst.) snelle vordering v.; -schwamm m. (PI.) balk m. voor paalwerk.
zomersproeten, mazelen v. mv., Z. Riese reuzenpaddenstoel m.; -stark bijv. nw. Rjmpeln,(rimpelle,gerimpelt) bedr.
(v.)
reuzensterk, buitengewoon sterk; -eidrke ww. uitsnijden, de tanden van een kam
Rieselig, bijv. uw. met vlekken, V. reuzensterkte, herkuleskracht v.; -stein uitsnijden.
met zomersproeten.
m. reuzensteen m., reuzengraf o.; -topt Rj,mpler, (-s, mv. Rimpler) m.
Rieselleder, (- s) o., z. m. segriju- m. vaas v. van een hunnebed, urne v.; kammakerszaag, borlogemakerszaag v.
le(d)er o.
-weg m. weg m. der reuzen, reuzenweg Rind, (-(e)s, mv. -er) o. rand,
Rieseln, (rieselie, geriesell) o. ww., m.; it. reusachtige weg m.; -werk o., Z. randdier, hoornvee o.; it. jonge os m.,
m. h. met gruis en in korrels neervallen; -arbeit; -wespe v. horenstaart m. (een vaars v.; (fig.) domme, onnoozele hals in.
2. murmelen, kabbelen, klateren, vloeien; viervleugelig insect).
Rjndehen, (vertil.) o. korstje,
II. onp. ww. stofregenen.
Riesieht, bijv. uw. op een reus ge- randje o., Z. Rinde.
Rieselregen, geus, mv. -gen) lijkend.
Rinde, (-n) v. schors v., bast m.;
m. stofregen m.
Riesig, bijv. uw. reusachtig, zeer die - von einem Baume abschd len, de schors
Rissen-ameise, (- n) v. (Nat. groot.
van den boom afhalen; (Gen.) jesuitische
bist.) groote mier, reuzenmier v.; -dhn- Riesin, (-Hen) v. reuzin v.
-, onechte kinabast m.; 2. buitenste kant
lich bijv. uw., Z. -mászig; -anemone v., Riesuhr, (-en) v. zandhorloge o., m., korst v.; -, ein Rindchen Brod, korst
Z. -meernessel; -arbeit v. (fig.) reuzen- zandlooper m.
v., korstje o.; (Heelk.) korst, roof v.
arbeid m., reuzenwerk o.; -art v. soort Ries, (-es, mv. -e) m. (van papier), Binden-artig, bijv. nw. korst
V. van reuzen; 2. groots soort, reuzen riem m.; -hdnge v. T-vormig werktuig
-achtig,korsvmig;(PL)korstvmig,
-artig bijv. uw. reusachtig, zeer-sortv.; o. om de vellen papier op te hangen.
schorsachtig; —e Lagen, buitenste lagen;
(-

(-

(-
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(Ontik.) —e Substam, bastachtig; -baum
m., jesuitischer -'--,onechte kinaboom in.;
-hoekerchen q. mv. linsvormige eikels m.
mv.; -hóckerig bijv. nw. Iinsv ►rinig; -insekt o. vliesvleugelig insect o.; -kleber m.
boomkruipertje o.; -koralle v. korstvor-

m., rond o.; im -e herum Irinken, in het V. ISIS, edelkoraal o.; -kraut o. springrond, gemeenschappelijk drinken; (Sier- kruid o., balsaniiju v.; -kuckuck m. goud
-locke v. haarlok, ki ul v.;-spechtu.;
reuk.) - des Saturn, ring; - um die Sonne,
kring m.;(Tuinb.) Z.Jahrriug,Jahrrcuchs; -meu'e V. ringn►eeuw v.
(Pl.) krans w.; 2. (van ijzer, goud &), Ringeln, (ringelt c, geringell) bedr.
ring m.; kleiner -, Ringelchenn, Ilinglein ww. die Hoare -, krullen, in krullen
mig koraal o.; -stein in. druipsteen, lek - o. ringetje o.; (Jun.) oerring w., oorriu- leggen of zetten; eine Stute -, ringen;
steen m.; 2. korstvormige steen m.;-wanze getje o.; it. Z. Band, lieif; (aan eene die Zeugungsglieder -, beringen; 2. niet
deur), ringklopper m.; (aan eetje mof), ringen bevestigen, van ringen voorV. baitluis, schorsiuis v.
Rinder-braten, (-bratens, mv. handkraag m.; (Klok.) klepelring nl.; zien.
-bralen) m., Z. Rindsbraten; -darm in. (van een ketting), sclialm, schakel ui.; Ringel -natter, (-n) V. ringslang
runderdarm ni.; (Delfst.) zeekaker, ze-:- (van een koffer), handvatsel o.; (Bouwk.) v.; -ode v, ode v., lied o. waarin de eer
regel van elk couplet aan liet einde-ste
polyp m.; -enger m., runderbrem v.; ringvormig bandje o.; (Geweerra.) laad -/'elf o. rundvet, rundervet o.; -herde v. stokring m.; (Hand.) ein - Ezsendraht, herhaald wordt; -persing nl. rivierbaars
kudde V. runderen; -hirt m. koeiendrij- bos m.; (aan liet eind van een touw), m.; -rabe v. riugraaf v.; -mile v. riet
niet een ring ow den hals; -raupe-hoeu.
ver, koeherder m.; -magen nn. runder- strop in.; (van het stuurrad), vingerling,
maag v.; 2. vetmaag V. der herkauwende duinteling in.; 3. (aan den vinger), ringt V. riugrups v.; —nmolle v. zijdeworm u► .
in.; -e an Vorhángen, gord ijuringan; ein uit Neiistrië; -reins m. refrein o.; 2. rondieren; -marg o. rundermerg o.
Rindern, bijv. en b. (w. 1. gebr.) - au Schlusseln, een sleutelring in.; L. Z. do, rondeel o., Z. Ringelgedicht; - rennen
Ohrenring; 5. Z. Markiplatz; 6. venus- o. ringrijden o., ringrijderij v.; - renner
van runderen, van koeien.
Rindern, (rinderte, gerindert) o. schelp, porseleinschelp v.; 7. streng V. m. ringrijder m.; -rilt in. (Rijk.) wenWW., m. h. bollig zijn, tochtig zijn; 2. die' garen van 5 pond; 8. (voor steenkolen ding, volte v.; -saiz in. (Muz.) herba
o.; -schiange v. ringelslang-lingsthema
Kuit hat gerindert, is besprongen, moet &), maat v.
Ring-aehat, (- (e) s, mv.. -e) ni. v., Z. -natter; -schlup/'er in. gestreepte
kalven.
Rinder schieszer, ( schieszers, (Delfst.) ringvormig kwartsagaat in. en zaagvlieg v.; -schole V. gestreepte nautimv. -schieszer) m. geel kwikstaartje o.;i o.; -amset v., Z. -drossel; -anker M. lusschelp v.; -schwanz in. ringstaart in.;
-slahr m. geelachtig grijs paard o., (Zeew.) anker o. wet een oor; -arlig 2. Z. Wickelschx ani; -spali ni. kleine
spreeuwschimmel m.; -stelae v., Z.-schie- bijv. uw., Z. -fórmig; -auge o. ringoor bergniosch v.; -spiel o. ringsteken, ringszer; -talg m., -unschlitt o. rundervet o.; o. (eetje slang); 2. ringoog o., bruine bra- werpen o.; -stechbahn v. rijspel o., baan
-weizen m. (Pl.) zwartkoren o.; -zunge sew met 16 goudglanzige, overlaugscbe V. voor liet ringsteken, carousel o.; -sicstrepen; -band o. (Outlk.) ringvormig chen o., Z. -rennen; -stuck o.(Muz.) rond
V. ossetong, koeietong V.
-stute V. beringde merrie v.;-gezano.;
Rindfallig, rindsohalig,bijv. ligament o., dwars loopende zenuw v.
nw. (Boschw.) de schors of den bast ver aait elk viugergewricl ► t; -bauch w. baard - -tanz m. rondedans m.; -laube v. ring-keit o. afvallen o. van den bast-lieznd; visch m.; -bein o. (aan paardenboeven), duif v.; 2. Z. Lachlaube; -vogel m., Z.
-

-

of de schors.

Rindfieisch,

hooge kroon

v.; -blume v. (Pl.) Siut- -raupe; - weizen m., Z. Kuhweizen; -wurm

(-es) o., z. m. rund Jacobskruid, paddekruid o.; it. Z. Ringel
bolzen in. ijzeren bout w. met-blume;
-vlescho.
Rindfieisoh -brtihe, ( - n) v. ringen; -burger in. aan de;tnarkt woneurundersaus v., runderbouillon m.; -holz de, bevoorrechte burger m.; -deich m.
o. brijboom, brijappelboom m.; -stein m. ringdijk in.; -drossel V. merel, lijster v.
met een witten ring om den hals; -eisen
(Delfst.) vlees-chroode agaat m.
Rind$iege, (-n) V. brem, runder- o. (Looi.) stolts v.,stompscherpe ijzeren
schijf v.; Felle mil dem ---- zurichten,
vlieg V.
Eindig, bijv. nw. met eene schors stoitsen.
omgeven, een bast hebbende, omscliorst; Ringekunst, v., z. m. worstel
gymnastiek v.
-kunst,
(Delfst.) omkorst.

Rind-leder, (-s) o., Z. m. osse-

le(d)er o.: -messer o. mes o. om de korst
van het brood te snijden.

B,jnds -auge, (-s, mv. -n) o. ossen

koeienoog o.; 2. (Pl.) koedille v.,-og,
koeienoog o.; 3. onechte kamille v.; i.
veldkamille v.; -duyig bijv. uw. met
ossenoogen, met uitpuilende oogen;-baum
m. sneeuwboom m. van Ceilon; -blase V.
runderblaas v.; -blut o. runderbloed o.;
-bremse v., Z. Rind/liege; -felt o., Z. Rinder(el t; -/lecke m., - kaldaunen V. m v.
runderpens v.; -haar o. runderhaar, koe
o.; —farbe v. koehaarkleur v.;-har
-zunge v., Z. Rinderzunge; --wurz v.
bilzenkrnid o.

Rjndvieh , (-(e)s) o., z. m. rundvee o., runderen o. mv.; (fig.) lomperd,
domkop; -bremse v., Z. Rind/liege;

M. ringworm M.

Ringen, (rang, gerungen) o. ww.
our., m. h. wringen, ontrukken,zich losmaken; 2. mit jemn. -, worstelen, strijden, zich met alle kracht verzetten tegen;
mil dem Tode -, worstelen, kanipen;nach
Ehre - , trachten; nach einer Stelle - ,

zoeken te krijgen; 11. bedr. ww. etw. ,
wringen, ineendraaien; jemn. elw. aus
den Handen -, rukken, trekken;die Hánde
-, wringen; 2. Z. ringeln; ill. o. zelfst.
Ringel, (-s, mv. Ringel) m., Rin- worstelen o., worsteling v., kampstrijd
gelchen, Ringlein, (verkl.) o. m.; - mil dem Tode, doodstrijd in.
(van het haar). krulletje, lokje o.; 2. Ringente, (-n) v. klappereend,
ringetje, kringetje o.; (Past.) knapkoekje kwakereend V.
o.; (Landti.) Z. -biene; 3. buiging, wenRingeplatz, (-es,mv.Ringeplatze)
ding v.; (gemeenz.) kransje, bezoek o.; m. worstelperk o., kampplaats v.
4. hout- en knlenrrwaat v.; 5. (van dieren), Ringer, (-s, mv. Ringer) nu. worhalsring n).; 6. (Prov.) rondedans m.
stelaar, kampvechter, strijder, atlileet in.
Rangel -amsel, (-n) v., Z. -dros- Riingern, (ringerte, geringert)bedr.
sel; -biene V. bijenlarve v.; -blume V . WW., Z. verringern.
goudsbloem v.; --nfarbe V. goudsbloem- Ringerung, (-en) v. (Muntw.)
kleur v.; -bohne v. gewone snijboon v.; waardevermindering, verslechting v. der
-brad o. krakeling ni., gevlochten brood munt.
o.; - drossen v., Z. Ringdrossel; -lath m.
Ring-fassung, e (-en) v. gedeelte
ringvalk m.; -fusz m., Z. Ringbein; -gans o. van den ring waarin de steen gevat
V. ringgans, boomgans v., 2. brandeend , is, vatsel o.; - jemig bijv. nw. strijdvaar
aardeend, vosseneend v.; -gedicht o. ron gereed om te worstelen; -finger m.-dig,
do, rondeel o., liedje o. van 13 eltletter- ringvinger m.; -/15e4 m. ringvisch ni.;
grepige rijmen; -haar o. kruihaar,kroes- - hechte v. (Gen.) vlecht v., ringworm,
haar o.
dauwworm, haarworm ai.; -fórnaig bijv.
Ringelieht, bijv. nw. op krullen nw. ringvornnig, kringvormig, rond, sagelijkend, gekruld, in lokken.
mengebogen als een ring; -futter(al) o.
Ringelig, bijv. uw. vol krullen, ringdoosje o.; it. Z. -kcistchen; -gang
met krullen.
m., Z. Kreislauf.
-

-seuche v. runderpest, sterfte, ziekte v.
onder het rundvee.
Rindwurz, (-wurze) v. bilzenkruid, slaapkruid o.
Rinfranco, ( - s, mv. - s) m. (Hand.)
. Ringel-kette, (-n) v. uit ringen Ringgieszbecken-band,
vergoeding v. van onkosten.
:Laing, (-(e)s, mv. -e) m. ring,kring^ bestaande ketting m. of keten v.; -koralle (-band(e)s, mv. -bander) o. (Ontlk.)
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r ngspleetverband o.; -musket m.(Untlk.) i ;esp v., sterke ijzeren ring w.; (Bouwti.) RiQ1p$ug,(-pfluy(e)s,wv. -pfliige)
ringspleetspier v. ó istragaal m.; 2. groote gesp v.; 3. kou - m. diep werkende ploeg m.

Ring- haken, (-bakens, mv. -ha- ;enband in.; (Spr.) er eind den - an der Rip&ticum, (-s, mv. Ripaliken) o.
ken) w. haak nr. Lot hgt aanvatten van There lassen, hij zal zijn eigen huis niet kaaigeld, tonnengeld o.
Ripien-bass, (-basses, utv. -bashet goed dat gewrongen moet worden; lurven. bezoeken.
griftft' nr. aangrijpen o. van den tegen
Rinken, (rinkte, gerinkl)bedr. ww. re) m. baszanger m. die eene stern moet
onder liet worstelen; -haltig bije.-stander ;oeroud.) toegespen, wel eene gesp aanvullen.
uw. van weinig gehalte, van weinig in díuiten.
Ripienist, (-en, mv. -e'i)m.(b'luz.)
bonds, gering; -horn o. gewone daruBinken-dorp, (-(e)s, mv. -c of hij die eene stem moet aanvullen in een
bordschelp v•; -huf ni., Z. Ringelfusz; Riukendórner) m. tong v. van eene gesp; koor, figurant m.
-käslchen, -káslletn o. ringkastje o.; -luch o. jachtnet o. met ringen.
Ripienstimme, (-n) v. vulstern
- kasles rir. ringkas, owvatting v. van
Rinkinken, (rinkinkle,gerinkinkl) V., Z. Rif►ienist.
den steen;- knorpel m. ringvorwig kraak- (Zeew.) (van schepen), tegen elk. stoo- Ripostiren, (ripostirle, riposizrt)
been o.; -kragen nm. ringkraag u1.; Len.
i bedr. ww. antwoorden, hervatten, her(Krijgsw.) zilveren borstplaatje o. der
Rinn-auge, u., -ugig, bijv.' nemen.
officieren; (Nat. bist.) vliegenvanger iu.; uw., Z. Triefauge &.
Rippehen, (verkl.) o. ribbetje o.,
-keyed v. uit ringen gevormde liewel- Rinne, (-n) v. goot, waterleiding Z. Rippe; (1'leescbh.) coteleije o.; (Outglobe v.; -leiste v. golvende lijst, keel- v., riool, kanaal u.; (in eene straat), Ik.) kleitje rib v.; (Pl.) ribbetje o.
goot v.; (Mol.) uueelgat o.; (Giet.) groef, Rippe, (-n) v. (Outlk.) rib, zijde
lijst v., ojief o.
Ringler,(- s,arv.Ringler) w.draaier, gleuf v.; (Zeew.) zoggat o.; 2. dakgoot v.; jemn. in die -n stoszen, een stomp
v.; (Douw k.) (in een muur), watergat in de zijde geven, de ribben breken;
rozeukrausenrrwaker in.
Ring-lerehe, (- n) v. riugleeuwe- o.; (iii eene lijst), sleuf, groef v.; (Jacht- (Zeew.) (van een schip),kant m.;(BouwriL m.; -luflróhrenbaud o. (Uutlk.) tot .) Z. ltinnengarn; (Uelfst.) Z. Rinnen- k.) rib v., balk m., bint o.; (Boekb.) (van
de luchtpijpen behoorend ringvormig muschel.
een boek), ribbing v.
verband o.; -mass o. (Goudsr.) ring- Rinnchen, (verkl.) o.gootje,riool- Rippel, (-n) v. (Pl.) duizendblad o.
maat v.; -mauer v. riegwuur, stadsmuur, tje 0., Z. 1/ieee.
Rippelei, (-en) v.,Rippellied,
wal in.; -merle v., Z. -drossel; -dagel ni.
Rinneisen, (-eisens, mv. - eisen) (-(e)s, mv, -er) o. straatzaugerslied o.
ringbout, ringnagel, oogbout ui.; -pan- u. gootijzer, ijzer o. dat de dakgoot Rippeln (sich), (rippelte, .Qeripzer w. uit draadriugeu vervaardigd draagt.
pelt) weg]. ww. zich reppen, zich bewepantser o.; -platz ei., Z. Ringeplatz; Binnen, (reen, geronnen) o. ww. gen, zich weren; 2. bedr. ww., Z. rifle/n.
uur., in. S. vloeien, afvloeien, strooruen, Kippen, (ripple, gerippt) bedr.ww.
-rennen o., Z. 1lingelrennen.
Rings, bijw., -uni, rondom; -herurn, afloopen, Z. /liesden; 2. (van vet),afdrui- met ribben of ribbetjes voorzien;(Bliks.)
rondom, in eau kring, naar alle kanten, pen; 3, ru. h. (van vaten), leefes, lek - groeven, uitgroeven, uithollen; (P1.) ge in de rondte; - herent liegende Gegend, ken; (van de oogen), tranen ontlasten; rippt, geribd, roet ribbetjes.
de omtrek; - herurn die Gesundheid Inn- -de Augen haben, loopende oogen hebben; Rippen-apfel, (-apfels, mv. -ápken, op elkanders gezondheid drinken; 11. bedr. ww. groeven, gootsgewijs uit fel) m. kalvijnappel in.; -blase v. eene
-holen. soort van holothurie of tripaug, een
- um ern Heus 4- heruur gehen, rond &
loopen.
Runen -blatt, (-blatt(e)s, mv. wormvormig straaldier; - blusader V. tusRing-schachtel, (- n) v., Z. -b/alter) o., -blame, (-n) V. water- schen de ribben liggende bloedader v.;
-kdslchen; -scharte v. keel), schaar v. blad o., waterbloetu v.; -eisenbahn v. -braten m. gebraden rib v.; it. coteletin eenring; (Wap.) deuk v. in een pant- spoorweg m. met platte rails; -f rrig ten v. mv., ribbetjes o. mv.; -bruch in.
bijv. uw. gootcorurig; (Pl.) gegroefd, breuk v. in de ribben; -bond m. (Vuurw.)
ser.
Ringschild -(knorpel)band, wet groeven of sleuyeu;-garn o.(Jachtw.) omwinden o. der vuurkogels niet touw;
band(e)n, wv. -bander) o. (Uutlk.) vlouw v., snippennet o.; - knecht m.(Br.) -farn m. vareubruid o.; -fe/to., Z. -haul;
verband, ligament o. dat de luchtpijp plank v. die de goot van den brouwketel -/leisch o. tusschen de ribben liggend
sluit; -musket m. spier v. die de lucht- draagt; -muschel v. buis- of goutvorrni- vleesch o.; -gefdngniss o. gevangenis V.
ge schelp v.; -schienen V. mv. wijnrails van welke de vloer van scherpe latten
Pijl) sluit.
Ring-schraube, (- n) v. (Slot.) v. rev.; -schnabel m. albatros ni.; - zieke) gemaakt is; -geschirr o. paardetuig o.
ringschroef v., schroefoog o.; -schwa/be m. gergelijzer, kreusmes o. .
niet ribbetjes; -hals m. hals m., uiteinde
R1nnholz, (-es) o., z. m. goot o.eenerrib;-halter m.ongelijkzijdige spier
V. zeezwaluw v.; -schwamm in. (Pl.) ge-hout. v.; -haul v., -hdutchen o. ribbenvlies,
vlekte paddenstoel m.; - spindel v. (Or.)
draaiboom, klauw m., spil v.; -stein ni. Rinnicht, bijv. nw., Z. rinnenf r. ribvliesje o.; --enlsundung v. ontsteking
V. van het ribbenvlies; -heber m. (Outlk.)
in een ring gevatte edelsteen in.; -stock mig.
Rinnig, bijv. uw. uitgehold, wed ribbenspieren, groote en kleine borst
In. stuk hout o., stok m. tot liet W rin-knorpel m. tot de ribben-spiernv.m;
gen van de wasch; -tans m.,Z. Ringeltanz; eene deep, gleuf of sponning.
-tau o. (Zeew.) bos m. kabel; -laube v., Rianleiste, (-n) V. keellijst v.
beboorend kraakbeen o.; - kuchen m. wielZ. Ringellaube; -uhr v. in een ring ge- Rinnsal, (-(e)s, mv. -e) m., Z. l i ng, benauwdheid v. tusschen de korte
Rinne; (van eene rivier), bedding v.
ribben, Z. Herzgespann; -los bijv. uw.
vat horloge o.; 2. zonnewijzer ui.
Ringung, en) V. kroininiug,bui- Rinnsel, (-s, uwv. Rinnsel) m., Z, zonder ribben; (Pl.) ongeribd; -pulsader
Rinnsal; 2. o. stremsel o.
V. tusschen de ribben liggende polsader
ging v.; (Muntw.) Z. Ringerung.
Ringweise, bijes. ringsgewijs, bij Rinn-stein, (-(e)s, mv. -e) in, v.; -schnalle v. (Giet.) gegroefde gesp v.;
ringen, in eene rij om, als een ring;Drahl gootsteen, druipsteen m. onder de goot -stosz m. stoot, stomp m. in de zijde;
-werk o. (Berg w.) waterleiding V. voos -stószer m. wipslagboom m.; -strafe v.
- verkaufen, in ringen of bossen.
Rjngwurm, wurm (e) s, w v. - wur- het wegloopen van het overtollige water gevangenisstraf v., Z. -geflingniss; -stuck
o. ribbenstuk o.; -theil m. (Ontik.) tot
mer) m. ringworm, dauwworm in.; in de mijn.
RiQ1e, (-n) V. (Landb.) diepe vort de ribben behoorend deel o.; -weh o. zij
-zange v. ringtang v.
pijn v. in de ribben of zijden;-dew,
Rin1:e, (- n) v. kaan v. van wal v.; 2. goot v., riool o.; (Prov.) boeken•
- winkel, -wirbel m. (Ontlk.) hoek m. van
-vischpek. plankje o.
Rinkein, (rinkeile, gerinkelt) bedr. RiQlen, (riolte, geriolt) bedr. en o. de ribben; —beine o. mv. ribbewervelww. toegespen, met een haak of touw ww., m. he (Landt.) einep Acker -, died beenderen o. in v.; -zu zschenraum m.
omploegen, diep oergraven, den grond ruimte v. tasschen de ribben.
bevestigen.
Rippholz, (-es, mv. Ripphólzer) o.
Rknken,( -s, mv. hinken) m. groote scheuren van.
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(Art.) bedding V. der batterijen; (van Ristornjren, (ristornirie, ristor- m. van de ridderschap; -9ese!z o. wet v.
een schip), inhout o.; (Bouwk.) ribhout o. flirt) bedr. ww. (Hand.) Bene rekening op het ridderwezen; -gul o. riddergoed,
Rjppig, bijv. uw. met ribben, vol uit het eene boek in het andere over- adellijk goed o.
ribben.
brengen.
Rltterhaft, er, -(e)st) bijv. nw.,
R'ppsrapps, bijw. (Volkst.) in Ritardando, bijes. (Muz.) vertra- Z. ritterlich.
haast, in de vlucht, roofzuchtig; (Spr.) gend, in snelheid verminderend.
Ritter-hauptmann,(- mann(e)s,
- in meinero Sack, der andre habe was er Rite, bijes. naar ouder gewoonte, mv. -teute) m. ridderhoofdman m.;-haus
mag, ieder zorgt voor zich zelven.
naar den vorm, naar de wet; it. behoor- o. ridderlijk of adellijk buis o.; it. Z.
-geschiecht; -hof m. adellijk slot, ridder lijk, plechtig.
Risch, bijv. nw., Z. rasch.
Risch, (- es, mv. -e) m. (van eene Ritornell, e)s, mv. -e) o.(Muz.) slot o.; -hufe v. boerenplaats v. die vrij
is van belasting; -kasten m. ridderkas v.;
rivier), glooiing, helling v.; (Pi.) riet o., herhalingsthema, ritornel o.
bies v.; -dráhtig bijv. uw. (Boschw.) met Ritr$tte, n) v. (Hand.) herwis- -kreis m. gebied o. eener ridderschap;
-kreun o. ridderkruis o.; (PI.) scharlei,
rechte aderen, rechtdradig, met rechte set m., Z. Ricambio.
vezelen.
Ritsch 1 tussch. rits 1, daar scheurt algoede v.; -lehen o. adellijk leen o.
Riseht, (- es, mv. -e) o. dwarshout het!
Rjtterlich, er, -st) bijv. nw., Z.
o. onder den dissel.
Ritseher, (- s, mv. Ritscher) m. rittermaszig; 2. ridderlijk; von -er Abkunft, Geburt, van adellijke afkomst; (fig.)
Risentjto, bijw. met uitdrukking, vink m.
levendig.
Ritt, (-( e)s, mv. -e) m. rit, wandel- dapper,onverschrokken,onversaagd,heldRAsiko, (- s) o., z. m. gevaar o., rit, optocht m. te paard; in eineet -e, in baltig; -keil v. heldhaftigheid, dapperrisiro v.
eersen rit, zonder op te houden; (ge- heid, onverschrokkenhoid, ridderlijke
Riskant, bijv. uw. gevaarlijk, ge- meenz., fig.) in eens, met een enkelen daad v.
vaar loopend, gewaagd.
slag; (Jachtw.) gevecht o., strijd m., op- Rjtter—mann, (-mann(e)s, mv.
Riskjren, (riskirte, riskirt) bedr. sporen o. van het wilde zwijn; 2. auf den - leute) m. riddersman, tot een adellijk
ww. wagen, in gevaar brengen.
goed behoorende boer ni.; -mantel m.
- geben, in huur geven, verhuren.
Rjspe, (-n) v. (Pl.) rist v. bloemen Rjtteln, (rittelte, geritlelt) o. ww., riddermantel m.; -mdszig bijv. nw. ridderachtig, zooals een ridder betaamt;
of vruchten; it. Z. Lolch, Taubhafer.
Z. rótheln.
Rispel, n) v. tros m., trosje o. Ritter, (- s, mv. Ritter) m. ridder, -orden m. ridderorde v.; -ort vn. (w. i.
druiven, vruchten &; it. rist v.
edelman m., lid o. eener ridderorde; gebr.) Z. -kreis; -p/'erd o. paard o. eens
Rjspen-artig, -blttthig,-f'r- irrender,fahrender -, dolende ridder;iem. ridders; (Nat. pist.) Z. Ileupferd; 2.
]nig, bijv. uw. (Pl.) in trossen, in bos- sum - schtagen, tot ridder slaan, tot den belasting v. gelijk staande met die waar
bij risten; -gras o. rietgras, hondsgras ridderstandverheffen; (fig.) moedig,dap- op de dienst van een ridder in den krijg-jes,
o.; 2. biesgras o.; 3. voedergras o.
per, edel man m.; an jemn. sum - werden geschat wordt; -plicht v. ridderplicht
Rjspig, bijv. uw., Z. rispenarlig. wollen, zijn moed willen tonnen jegens; m.; -rath m. raad m. van ridders; it.
Riss, es, mv. -e) m. scheuring v.; 2. (van eene dame), beschermer, gelei- raad m. van den landsadel; -recht o.
einen - in etw. Chun, iets scheuren, van- der, minnaar, cavalier m.; 3. schutter- recht(en), voorrecht(en) o. (mv.) van de
een trekken; mit Einero -, met een enke- koning m.; 4. (Kookk.) armer -, sneed- ridderschap; 2. rechten o. mv., wetten
len ruk; (gemeenz.) -e bekommen, klap- jas o. mv. brood of beschuit tot wen- v. mv. voor den adel eener provincie;
pen krijgen; 2. (in eene stof), scheur v., telteefjes gebakken; 5. (Nat. bist.) ridder -rolle v. lijst v. der ridders; (Tooneelk.)
winkelhaak m.; (vaneenewond), schram, m. (eene forel); 6. Spaansche ruiter m. rol v. van ridder; -roman m. ridderrosnede v.;(van den grond), scheur v.,barst Rjtter-akademie, (- n) v., Z. man m.; -saai m. ridderzaal v.; it. rem., spleet, kloot v.; (van hout),barst m.;3. -schule; -alter o. riddertijd +u., middel- ceptiezaal v.
spleet, kloof v.; (fig.) vor dem - stehen, eeuwen v. mv., eeuw v., tijd m. der rid- Rjtterschat, en) v. rangstand
voor alles moeten instaan of verantwoor- ders; -art v. handelingen, zeden, ge- m., waardigheid v. van ridder;2. ridder
zijn; (fig.) scheuring,oneenigheid, woonten v. nov. der oude ridders; -bank lijke stand m.; 3. ridderschap v., al de-delijk
verwijdering v.; dies macht einen - in v. bank, zitplaats V. voor de edellieden; ridders m. mv.
mein Rechnung, dat doet mijne plannen -bild o. ridderbeeld, ruiterbeeld o.; 2. Ritterschatlich, bijv. nw. tot
in duigen vallen; einen - in den Beugel ruiterstandbeeld o.; -blume v., Z. -sporn; de ridderschap behoorende of daarop bemachen, een gat in de beurs, de beurs -brauch m., Z. -art; -buck o. boek o. van trekking hebbende.
leeg maken; it. (in eene familie), leegte de ridderschap; it. boek o. over het rid- Rittersehild, (-( e)s, mv. -e) m.
v., verlies o.; 4. schets, teekening v., derwezen; -burg m. ridderslot o., ridder- ridderschild o.
ontwerp o.; (Berges.) aan de aardopper- burcht m., ridderkasteel o.; it. leenroerig Rjtterschlag, (-( e)s) in., z. m.
ridderslag m.; jemn. den - ertheilen, den
vlakte uitgegraven mijn v.
slot o.
Rjssbank, bdnke) v. kribwerk, Ritterburtig, bijv. uw. van adel- ridderslag geven, tot ridder slaan, tot
rijswerk o., rijsbank v., steepen beer m., lijke afkomst; -keit v. adellijke afkomst den ridderstand vèrheffen; einen - halten, ridders benoemen.
met geschut voorziene walgang m.
v., adel m.
Rjssig, bijv. uw. gebarsten, gesple- Ritter-canton, (-( e)s, mv. -e) Ritter-sehloss, schlosses, mv.
ten, gescheurd; (Krijgsw.) - laufen, door m., Z. -kreis; -dank m. belooning v. -schlósser) o., Z. -burg; -schule v. acarioleu loopen.
eens ridders; -dienst m. ridderdienst m.; demie, school v. voor jonge edellieden,
Rlssling, (-(e)s, mv. -e) m. bast- 2. ridderlijke daad o.: -ding o., Z. -ge- militaire school v.; -schwert o. ridder
witte druiven.
richt; -dorƒ o. adellijk dorp o.; -eid m. zwaard o.; -sinn m., Z. -gels!;. -sitle v.,-tardwijnsokm.e
Rise—platte, (-n) v. (Kamm.) eed m. als ridder, ridderlijke eed m.; Z. -art; 2. beleefdheid, hoffelijkheid v.;
hoornen blaat v. om over te teekenen; 2. leid o. tot een adellijk goed behoorend -sits m. ridderzetel m.; 2. Z. -hof, -gul.
koperen plaat v., waarop de schets of het veld o.; -freiheit v. ridderlijke vrijheid Rittersmann, (-mann(e)r, mv.
plan gegraveerd is; -wunde v. schram v. v., voorrecht o. eens ridders; -gebrauch -manner) m. ridder, ruiter m.
Rist, (-(e)s. mv. -e) m. (van een m., Z. -art; -gedicht o. gedicht o. over Ritter-spiel, (-(e)s, mv. -e) o.
paard), schoft v., gewricht o.; (Ontlk.) het ridderwezen; -geist in. ridderlijke ridderspel o.; 2. tornooispel o.; -sporn
wreef v.
geest m.; -gerechtsame v. recht o. van m. ridderspoor o.; (PI.) ridderspoor, ba een ridder; -gericht o. rechtbank v. der nenspoor v.; -sprung m. (Leeuw.) rit m.
Rjsse, (-n) v. bosje o. vlas.
Risten, (ristete, geriste!) bedr. ww. ridders; 2. adellijke rechtbank, recht- in volle wapenrusting, van een ridder,
den Han( -, in bosjes binden of leggen. bank v. van eer; -geschichte v. ridderge- die zijne goederen op zijne dochter wil
Rlster, (-s, mv. Rister) m. lap m., schiedenis v., ridderroman m.;-geschlecht doen overgaan; -stand m. ridderstand,
o. riddergeslacht o.;- geschmack m.smaak adelstand m.; 2. Z. Ritterscha/t; -statue
stukje o. op schoen of laars.
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Robot, RobQt, (-(e)s, mv. -e)m. v. in de jas of den rok; -knopt m. roks-

v. ruiterstandbeeld o.; -stern in. ridderster, ridderorde v., ordesteeken o.; 2.
(Nat. kist.) zeester v.; -steuer v. belasting v. der ridders; -sluts m., Z. HelmIeder, Helmschmuck; -tafel v. riddertafel v.; it. Z. -bank; -lag m. vergadering
V. der ridderschap; -laube V. trekduif V.

knoop m.; -schoss m. schoot v. van eene
in Hongarije), leendienst m.
RQbbe, (-n, mv. -n) m. of (-n) V. jas, van een rok; -lasche v. rokzak, zak

ob, zeehond m., zeekalf o., zeebeer m.; m. in eene jas.
RQdaun, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.)
1. zoogdier o. met vinvormige pooten.
Robben - fang, (-(e)s) m., z. m. rondoog o. (eene soort van kassis).
obbenvangst v.; -fell o. robbevel, zee- R*dde, (-n, mv. -n) m. rekel, ren
Rjtterthum, (-(e)s) o., z. m., Z. iondevel o.; -fleisch o. robbevleesch o.; m., mannetje o. van bonden, vossen en
klop/'er m. schip o. dat op de robben- wolven &.
Ritterschall (1); 2. Ritlerwesen.
Rjtter - tracht, (-en) v. ridder- angst gaat; -knuppel m . stok m., knots Rode, (-n) v., Z. -acker; 2. Z.
kleeding, uitrusting v., kostuum o. eens P. om de robben te dooden; - schift o., -hacke.
ridders; -treue V. riddertrouw v.; -luie ;. -klop(er; -schidger m. robbenvanger Rode— anker, (-ackers, mv. -d cV. groote naaldvisch m.; -wale V. rid- u.; 2. Z. -klopler; -speck m. robbe(n)- ker) ui., —land, (-land(e)s, mv. -binderwapen o.; -u'esen o. ridderwezen o., pek o.; -thran m. robbe(n)traan v.; der) o. pas ontgonnen akker m., land o.,
-hacke, -haue V. bak v, die gebruikt
al wat tot de ridderschap betrekking -zunge V. robbetong v.
heeft; -wart o. ridderwoord,eerewoord RQbber, Rubber, ( - s, mv. Bob- wordt om braakland van onkruid te zuio. des ridders; -warde v. waardigheid v. er of Rubber) m. dubbel gewonnen veren.
Rijdel, (-s, mv. Ródel) m. pakstok
Iran ridder; -zehrung V. gastvrijheid v. iartij v.
aan dolende ridders verleend; -zeil v., RQbertskraut, (-(e)s) o., z. m. m.; (PI.) luiskruid o.; 2. Z. -kraut;
(Rechtspr.) register o.
Z. -alter; -aug m. tocht m. van een rid- Lobertskruid o.
Robinerjen, v . mv.kluchtige stre- R§del—apfel, (-apfels, mv.-dpfe()
der; 2. kruisvaart, ridderlijke daad v.
Rjttig, bijv. nw. (van een paard), ^en v. mv., grappen v. mv., fijne zetten m., Z. Klapperap[el; -bretler o. mv. planken v. mv., die om eene pomp, om een
gedresseerd, ingereden, geschikt om te n. mv.
RoeambQle, (-n) v. Spaansche put gelegd zijn; -kraut o. lnisóruid o.
berijden.
R *dele, (rddelie, geródelt) bedr.
Rittling8, bijw. schrijlings, één sjalot v.
been aan deze, één been aan gene zijde. Rocc@tto, (-s, mv. -s) m. koor- ww., Z. rutteln.
RQden, (rodele, gerodel) bedr. ww.
Rjttlohn, ( - (e)s) m., z. m. rijloon, iemd o. der bisschoppen.
RQche,(-n)v.rog m. en v.;(Schaak- (Landb.) Z. reulen.
huurgeld o.
RQden, (-s, mv. Roden) m. vetRjttmeister, (-sters, mv. -ster) 'p.) kasteel o., toren m.; 2. kraai v.
m. ritmeester m., kapitein m. bij de ka- R*cheln, (rdehelte, geróchelt) o. maag, vierde maag V. der herkauwende
(dieren; -kop[ m. (Nat. bist.) dolOjn,tuivalerie; -sidle v. ritmeestersplaats, waar- v w., m. h. rochelen, reutelen.
digheid v. van ritmeester.
RQehen, roehiren, (rochte, ge- melaar m.
R'ttstroh, (-(e)s) o., Z. m. ge- ocht en rochirte, rochirt) o. ww., m. h. RQder, (-s, mv. Roder) m. bij, die
Schaalesp.) het kasteel naast den ko- braakland gaat bewerken, ontginner, omknakt stroo o.
Ritu&l, ( - (e)s, mv. - e) o. (Kath.) iing en vervolgens den koning aan de ploeger m.
boek o. dat de gewoonten en plechtig endere zijde van het kasteel zetten, ro- RQderbeen, V . mv. erwten v. mv.
als belasting voor pas ontgonnen land.
Kerk bevat, rituaal o.
-hednr lueeren.
RQchenadler, (-adlers, mv. -ad- RQdezehnte, (-n) v. tiend V. van
Rjtus, (onb., mv. Riten) m. kerk
pas ontgonnen land.
plechtigheid v., ritus m.
-gewont, er) m. zeearend m.
Ritz, (-es, mv. -e) m. of RjtZe, R*chler, (-a, mv.Róckler)m.,—in, RQdler, (-s, mv. Rodler) m. trom (-n) v. (verkl. Ritzchen o.) reet, spleet, -nen) m. rochelaar, reutelaar m.,roche- melduif v.
RQffel, (-s, mv. Roffel) m. roffelscheur v.; (Heelk.) schram, insnijding, aarster, reutelaarster v.
oprijting v.; (gemeenz.) keep, insnede, RQchwand, (-wdnde) v. rots- schaaf v.
tiand v.; it. kalksteen m.
RogaatQriutn, (-s, mv. Rogalorien)
gleuf v., barst m., scheur v.
R,ltzeisen, ( - eisens, mv. - eisen) Rock , (-(e)s. mv. Rócke) m. (van o. verzoek, smeekschrift, request o.
o. mijnwerkershouweel o.; (Zeew.) Z. nonnen), jas, overjas v.; (van geestelij- RQgel, bijv. en b. los, waggelend,
een), lijfrok m., :soutane v.; (van vron- wankelbaar, niet vast staande.
drabber.
Bilzen, (ritste, geritst) bedr. ww. ven), rok, onderrok m.; 2. overjas v., RQgeln, (rogelte, gerogelt) o. ww.,
een weinig insnijden, oprijten, openrijten, -ok m.; (fig.) jemn. den - ausklop jen, m. h. wankelen, waggelen, niet vast staan.
schrammen; (Bergw.) eerre mijn openen; em. den mantel vegen, geducht door- RQgen, (-s, mv. Rogen) m. (van
visch), knit v.; (fig.) den besten - von
2. wed. ww. sick -, zich schrammen, ialen.
zich de huid ophalen.
RQekband, (-bi:nd(e)s, mv. -ban- etw. Naben, het fijnste, het beste hebben
van.
Rjt$feder, (-n) v. (Bergw.) me- ier) o. rokband m.
talen plaatje o. tusschen de wiggen in de R*ckehen, (verkl.) o. rokje,lijfje, Rgg ener, R*geer, ( - s, mv.
Rogener en Bogner) m., Z. Rogen filch.
rotsen geplaatst; -hen o. hooi o. van de asje o.
hoogste toppen der rotsen.
RQeken, (-s, mv. Rocken) m. spin- Rggen—fisch, (-es, mv. -e) m.
Ritzicht, bijv. nw. op eene reet, -okken o.; 2. (Zeew.) presenning v., kuitvisch m. en v.; -hecht m. kuitsnoek
;eilkleed, pekkleed o., teerlap m. om den m.; -karpfen m. kuitkarper m.; -stein m.
een scheur, een barst gelijkende.
nast; 3. Z. Rogge.
kuitsteen m.; -stint m. wijfjesspiering,
Ritsig, bijv. nw., Z. rissig.
Rjtz—Messer, (-sers, mv. -ser) o. RQcken, (rockte, gerockt) bed r. w w. kuitspiering m.
RQgg^en, (-s) m., z. m. rogge v.,
(Heelk.) lancet o.; -werk o. mijnwer- net zoden bedekken, beleggen.
kerswerktuig o. om de rotsen te doen RQcken - band, band(e) n mv. koren o.; wilder -, Z. -gras.
-bander), —Blatt, (-blatl(e)s, mv. RQggen—hre, (-n) v. roggeaar
springen.
Riv&l, (-(e)s, mv. -en) m. mede- .blotter) o., —brief, (-(e)s, mv. -e) v.; it. soort van zeegras; -bldtt er o. mv.
n. spinrokkeuband m.; -philosophie, gewoon, wild patie ntiekruid o.; -bi uthe
di nger , tegenpartij, concurrent m.
Riva118jren, (rivalisirie, rivali- -weisheit v. orde-wijvenpraatjes o. mv., v. roggebloem v.; -boden m. met rogge
sirt) o. ww., m. h. mededingen, wedijve- vij4heid v. van het spinnewiel; -stiel beplante grond m.; - bollen m. Spaansche
n. steel m. van het spinrokken; -stock sjalot v.; -brei m. roggebroodspap v.;
ren, concurreeren.
Rivali "t, v., Z. W. mededinging, n. spinstok m.; •stube v. spinkamer v.; -bund m. schoof V. rogge; -(aid o. met
aunft v. gilde o. der spinners of spin- rogge bezaaid veld, roggeveld o., roggewedijvering, concurrentie v.
akker m.; -gerste v., Z. Korngerste; -gras
Riv& so, (-s, mv. -s) m., Z. Re- Iers.
Roek— falte, (-n) v. plooi, vouw o. wilde rogge v.; -gulle v. belasting v.
gress.
,
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op de rogge. belastingv . in rogge te vol- RQhr-aehat, (-(e)s, mv. -e) nl.
doen; -klosz m. roggedeeg o.; -kom n o. ;1lelfst.) dropsteenachtig, cilindervorroggekorrel v.; 2. (verzam.) rogge v.: i).g kwartsagaat m. en o.; -amnier v., Z.
-mept o. roggeweel o.; -moor Ui. eis o. .sperling; -arbeit v. rietwerk, rottingmoeras o., grond in. geschikt voor den 'verk o.;-art V. rietsoort v.; -artig bijv. en
roggebouw; -niuhme v. spook o. in het LI. rietvormig.
koren; -slein in. schilfersteen m. en o.;

R*hrbein, (-(e)s, mv. -e) o. merg

-stroh o. roggestroo o.; grobes —, dak-

bolbeen o., holpijp v. van liet been.-beni,

stroo, grof roggestroo o.; -trespe v. onder-

RQhr -besen, (-besens,uiv. - beren)

de rogge groeiende batik v.; -vbgelchen in, bezern, stoffer m. van zeegras; -blaft
o., -wurm w. ruggeworui, korenworm m. 3. (Wev.) kamblad o., weverskam m.;
RiDgling, (-(c)s, mv. -c) ni., Z. -blcch of Rohrbleeh o. plaatje o. op de
kaclhelpijp; -bohrer m. kanonboor, kali Rogen/isch.
RQgwurz, (-wurze) v. standelkruid berboor v.; -bruller m., Z. -doniniel.
RQhr-brunnen, (-nens,m v.-nen)
o.; 2. Z. Zauuri`be.
Roh, (-cr, -st) bijv. en b. (van stee m. fontein v., door pijpen steeds vloeiende
ruw, onbehouwen, niet bewerkt;-uen), [)oInp of bron v.; -buchse V. vergaderbak
(vats eetwaren), rauw, ongekookt, (van mn. van de pijpen eener fontein; 2. ijzewetalen), ruw, onzuiver; (van zijde), ren ring m., welke twee pijpen of loopen
niet ontschaalii, niet outgomd; (van liii- verbindt.
nee), ougeblcekt, ongewasscheu; (van RQhr-bond, (-(e)s, niv. -e) in.,
ecu boek), in bladen, los; -es Fleisch, on- - bundel , (-dels, mv. -del) rn.bosje o..
gaar, rauw vleestb; it. ( aan w onden), wild riet; -bunch in. rietbusje o.; -cassie v
vleesch; sich - liegen, (zich) doorliggen; pijpkassie v.
(Gray.) -e Zuge, ruwe trekken; -e Arbeil, RQhrehen, (verkl.) rietje, buisje,
ruw werk, onafgedaan werk; -es Buch. Il jlije o.; (van eene fluit &), mondstukje
unafgesueden; (Hand.) -e 1lilanz, proef u.; (Uutik.) buisje o.
RQhr-dach, (-dach(e)s, wv. -da-er Betray, onzuiver; 2. ruw,-balnsv.;
onbeschaafd, woest, wild, onopgevoed. her) o. rieten dak o.; -decke V. (van
barbaarsch, onbeschoft, lomp; -e Sitlen, Bene kamer), rietbedekking, rieten zolruw; ein -es Leten Iuhrcn, ongeregeld. ^lering v., plafond o.; 2. bedekking v. van
RQh-arbeit, (-en) v. (Giet.) eer- rieten, biezen mat v.; -dickicht, -dickig
ste bewerking van een erts; it. ruw werk u., Z. -gebiisch; -dommel v. roerdomp,
o.; -eisen o. ruw ijzer, uit liet erts ge- butoor in.; -drossel v. rietmusch v.
swolten ijzer o.; -gut o. onverwerkt goed RQhre, (-n) v. (van vossen &), Z.
o., onverwerkte stof v.; -eraeuyniss u. Bau; 2. hol lichaam o., pijp, buis v.; (van
eerre bron), onderaardsch kanaal o., waonzuivere opbrengst v.
RQhheit, v., z. m. (van vleestb), terloop ui.; (van een weerglas), buis v.;
rauwheid, ongaarheid v.; (van steeuen), yldserne -, glazen buis v.; (van eene
ruwheid v., onbewerkte toestand w.;(fig.) dakgoot), pijp, aflaatpijp v.; (van een
ruwheid, onbeschaafdheid, onbeschoft kandelaar). hoedje, dopje o. 1 kandelaars-heid,barsc pij') v.; (bij het soldeeren), blaaspijp v.;
woestheid v.
liQh-hnp$g, bijv. uw. (van bier), (Heelk.) holpijp v.; it. Z. Spitzrólirchen;
met ongare hop bereid; -hópfiykeit .v., Z. (On:lk.) bolbeen o., holpijp v.; (Heelk.)
Rohheit; -kup[er o. onzuiver koper o.; pijpzweer v.; (Pl.) buisje o.; (Nat. hist.)
-tech o. bij het ruw smelten gewonnen Z. Ráhrenschnecke.
zilvererts o.
RQhreisen, (-eisens, mv. -eisen)
RQhling, (-(e)s, mv. -e) in. ruw, o. (Giet) pook v. om het kolenvuur op te
porren.
onbeschaafd persoon, lucumel ni.
Rohm, (-(e)s) m., z. m., Z. Rahm; RQhreln, (r'óhrelte,geróhrelt) bedr.
ww. niet een pijpje voorzien; (Tuiub.)
2. Z. Labmagen.

RQhmicht, rQhnicht, bij v. nw., pijpvorruig enten.

Rob.
;weer, fistel v.; -holt o., Z. Róhrholz;
-helse v. (Pl.) Z. -weide; -kern m. pij
-kessel m. pijpvormige-)enkopm.;
ketel m.; -kiemer tn. vistb m. met buis
verlengde kieuwen; -kilt m. (Wa--vormig
erb.) tras V. voor buizen of pijpen; -kno,hen m., Z. llóhrknochen; - krabbe v. pijp
krab v.; -lauch m. pijpvormig-vormige
knoflook o.; -leitong v., Z. -fahri; -loth
j. soldeersel o. voor pijpen en buizen;
.maschine v. pijpmachiue v.
RQhr(en)meister, (-sters, mv.
-ster) m. opzichter m. der waterleidinien, fonteinen of pompen.

ROhren-platte, (-n) v. boden
pijpplaat v.; -schnecke v. zeewormpje o,;
1. zeebuis, tandschelp v.; -schwamm m.
?ijpzwam o.; -tragend bijv. nw. (Pl.)
Buisvormig.

RQhr(en)weide, ( - ti) v . keel

-

iruid o., liguster m.

RQhrenwi rmer, in. mv. pijp -

wormen in. mv.; 2. buisnormen, in bui.en levende wormen m. mv.
RQhrerz, (-es, mv. -e) o. buisvor[nig, rood ijzeroxyde o.

RQhr-falk, (-en, mv. -en) m. zee-

trend, vischarend m.; -Peiler ni. boor v.
voor geweerloopen; -Jlechte v. matwerk
)., rieten mat v.; -flute V. rieten herdersPijp, herdersfluit v.; (Org.) Z. -pl'eit'e;
-frosch ei. moeraskikvorsch m.; -1 firer
m. , Z. - leitor; -gebiss of Róhrgebiss o.
pijpgebit o.; -gebüsch o. riet o.; -gejlecht
)., Z. -/lechte; -geschwur of Róhrgeschwur
o. pijpzweer, fistel v,; -glans m. glansgras, rietvormig kanariegras o.; -gras o.
rietgras o.; 2. ruig riet o.; 3. voedergras
o.; 4. hooge bies v.; -hahn m. mannelijk
waterhoen o.

Rohr-hahn, (-hahn(e)s, mv.

-hdhne) m. fonteinkraan V.
RQhr -halm, (-(e)s, mv. -e) M.
riethalm in.; -heide v. met riet bedekte
heide v.; 2. verversbrem v.; -hence V.
riethoen;o.;-hirse v.groote gierst v.;-14obei
of Róhrhohel m. (Gew•eerm.) schaaf v.
om den loop van een geweer te schaven;
-hohlschnauze V. pijpvisch, buisvisch m.;
-hola o. pijphout o.; -hbruchen o. boor,
handboor v.; -hut ni. rieten hoed m.

RQhricht, rohricht, bijv. uw.

RQhren, rQhren, bijv. nw. rie- op eene pijp of buis gelijkende, op riet
Z. rolhbruchig.
gelijkend; 11. o. zelfst. met riet bedekte
RQhne, (-n) v. beet v., beetwor- ten. van riet gewaakt.
tel m.
RQhren, (róhrte, geróhrt) o. ww., plaats; 2. zaad o. dat door de reten ver
gaat; 3. glasgruis, fijngestooten-loren
RQh-ofen, (-o%gis, mv. -á[en) m. m. h., Z. rieseln; (Jachtw.) (van het
smeltoven m. van weinig erts houdende hert), schreeuwen; 2. bedr. ww., Z. be- glas o.
RQhrig, bijv. nw. vol riet, vol bies.
metalen; -pPanne v., Z. Schwe(elp/anne. rohren.
Rohr, (-(e)s, mv. -e of Rbhre) o. RQhren, (•rohrte, gerohrt) o. ww. RQhrig, biv. nw. vol !pijpen, vol
(Pl.) riet o., bies v.; indisches -, rotting riet snijden, riet verzamelen; 2. bedr. buizen, hol, door buizen vloeiend;(Delfst.,
Pi.) pijpvormig.
ni.; `2. (van een oven, eerra pijp &), buis, ww. met riet bekleedeu, bedekken.
pijp, blaaspijp, schoorsteenpijp v.;(Spoor- RQhren-astig, bijv. nw., Z. -%r- RQhrkamm, (-kamm(e)s, mv.
w.) rich theilendes of verzweigendes -, mig; -baunm m. seringeboom m.; -blech -kimme) m. (Wev.) Z. Rohrblatt.
vertakkingsbuis v.; (van een slot), sleu- o. geslagen ijler, plaatijzer o.; -blame v. Rohr -kantre, (-n) V. pijpkan v.;
telpijp v.; (van een geweer), loop m.; rietbloem v.; -bohrer m. avegaar m.,zwik- -kasten m. waterbak, vergaderbak m.,
(van een verrekijker), buis v.; 3. vuur- boor v.; -buchse v., Z. Rohrbi chse; -cassis fonteinbekken o.; -knochen m., Z. Róhre
roer, geweer o.; (fig.) etw. duf deny -c v. pijpkassie v.; -coralle v. pijpkoraal o.; (Ontik.).
haben, iets op het oog hebben, bedoelen; -fahrt v. (Waterb.) waterleiding v. door RQhrkolben, -bens, mv. -ben)
(Spr.) wer im -e sust, schneidet sich die buizen of pijpen; -fisch M. pijpvisch, m. rietkolf v., rietmassa v.; (Pl.) waterPJeifen wie er will, wie het dichtst bij buisviscli m.; -form v. pijpvorm, Pijpen' kolf v.
R*hr-kraut, (-kraut(e)s, mv.
het vuur zit, warmt zich het best of in vorm m.; -(órmig bijv. nw. pijpvormig
buisvormig; -gesctiwar o. (Heelti.) pijp- -krt uier) o. leer wentand m.
bet veen ziet men op geen turfje.
(
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RIhrlein, (verkl.) o., Z. Rdhrchen; op rollen; -binde v. (Heelk.) rolverband grond m., losse aarde v.; 2. gezifte aarde
-baum m. kassieboom m.; -wurm ni. riet- o., zwachtelverband o.; -Glei o. geplet v.; 3. afgerolde, naar beneden geschoven
worm m. lood o.; -boden m., Z. -kammer; -brello. mijngrond m.; -/'ass o. (Speld.) houten
RQhr-Leiter, leiters, mv. -leiter) rolplank v.; 2. mangelplank v.; -brucke vat o. op rollen om spelden te drogen;
m. spuitgast m. die den lulleman houdt, v. draaibrug v.
-Pensier o. draairaam,tuimelraam o.;-fOrspuitleider m.; -leitong v., Z. -/'ahrt; R*llehen, (verkl.) o. rolletje o., nzig bijv. uw. rolvormig, cilindervormig;
-matte v. rieten mat v., -meise v. poel- kleine of dunne rol v., Z. Bolle.-[4vhre v., Z. -wagen; -gerste v. wintermees V.
RQ1ldraht, e)s, mv.Rolldráhle) gerst v.; -gescliirr o., Z. Rollengeschirr;
-haten m. (in de kindertaal), het v.;
ROhrmesser, sers, mv. -ser) o. in.-roldraad m.
rietnes o.
RQ11e, n) v. rol, wals, katrol v., -handluch o. servet o.; -hol: o. rolhout
R Qhr-mewe, n) v. groote zee- cilinder m.; (Huish.) Z. Mange; 2. rol v., o., mangeirol v.; (Pl.) jokboom, hagezwaluw v.; -milbe V. teek, dierenluis v.; opgerolde o., klos m.; eine - zusammen- beuk m.; -hugel in. (Ontlk.) draaier m.
-nagel m. (Mets.) rietspijker m.; -p/ei/'e wickeln, iets oprollen, eene rol maken; van het dijbeen.
RQllig, bijv. nw. (Berge.) naar beV. herderspijp, herdersfluit v.; (Org.) eine - Papier,eene rol papier;ein - Stockschoorsteenpijp v.; (Salp.) (in de zetva- /ische, rolletje o.; eine - Geld, rol v., sta- neden rollend, stroomend, los; (Mijnw.)
ten), riet o.; -reiher m., Z. - dommel; peltje o.; 3. (van haar), rol v., gesp v.; Z. mürbe.
-sdnger m. rietnachtegaal m.; -schelle v. it. -n, (van oorkonden &), rol v.; it. Z. RQll-jalousie, n) v. jaloezie v.,
(Org.) schelfluit v.; - schilt o. biezen v. Verzeichniss, Lisle; (van een tooneelspe- rolgordijn v.; -kammer v. mangelkamer
mv.; -schmied m. geweermaker ni.; Ier), rol v., spel, karakter o.; die - eines v.; -kasten m. mangellade v.; (Bergw.)
-schnepfe v. rietsnip v.; -sessel m., Z. Liebhabers spielen, de rol vervullen van; ertsmangel v.; -klótze m. mv. (Zeew.)
-s!uhl; -speller m. werkman m. die het (fig.) eine schlechte - bei ettu. spielen,eene horizontale rol v. van de kabelaring in
riet splijt; it. matten-stoelenmaker m.; leelijke rol spelen bij, eene gekke figuur den pisbak; -korb m. dekschanskorf, ge-sparren m. spar V. van een rieten dak, maken bij; 4. (aan Bene zuil), invoeging vulde schanskorf m.; -kuchen in. (Past.)
rietspar v.; -spalz, -sperling m. rietmusch v.; (Delfst.) Z. Walzenschnecke; (Berges.) rolkoek m.; -lawine v. naar beneden
v.; 2. Z. -stinger; 3. -drossel; (Volkst.) riool o., goot v., kanaal o.; it. Z. Korn- rollende lawine v. of sneeuwval m.;
schimpyen wie ein -, schelden, uitvaren rolle, Kornlege; it. lolzrulsche; 5. - of -maschine v. rolwerktuig o., mangel v.;
als een vischwijf; -slab m. rotting, wan- Róllclien, meilezelschelletje, koeschelle- -mans v. relmuis v.; -mduslein o. (OntIk.) bovenste schuinsche oogspier v.;
delstok m.; -stein m. pluimbospolyp m. tje o.
met rechte takken; -stempel m. rietstem- RQ1Zeisen, eisens, mv. - eisen) o. -messing o. geel koper o. in bladen;
pel m.; -stengel m. rietstengel m.; -stift rolijzer o.; 2. ijzer o.eener rol; 3 (Muts.) -muhle v. (Kous.) ijzer o. om de kous uit
te spannen; 2. wanmolen m.; -muskel m.,
w. rieten hecht o.; -stock m., Z. -stab; plooiijzer o.
2. (Ketelm.) draagklamp m. om het ijzers RQ11en, (rollle, gerolll) o. ww., m. Z. -mauslein; -nerve m. (Ontlk.) katrolrond te kloppen; -stosze v. rietzeis v.; h. (van een kogel &), rollen, draaien, zenuw v.; -ofen m. beweegbare oven, rol-stuhl m. mattenstoel m.; Hechter m. wentelen; die Erde rollt um die Swine, oven m.; -p/erd o. rolpaard, houten paard
mattenvlechter, stoelenmatter m.; -teich draait, wentelt, beweegt zich k; 2. m. h. o. op rolletjes; (Zeew.) Z. Raperl, Ramm. vijver ni. vol riet; -trog m.. Z .-kasten; (van de zee), bewogen zijn, hol zijn,on- pert; -quehle v., Z. -handluch; 2. doek
-vogel m., Z. -drossel; -wand v. riet- stuimig zijn; it. (van de oogen), in het m. om de wasch op de mangelrol, manmuur m. hoofd rollen; (van den donder), romme- geldoek m.; -rddchen, -ra dlein o. schijfje
R*hrwasser, wassers, mv.-was- len; (van roofdieren), ritsig zijn; II. bedr. o. in eene katrol; (Boekb.) radje o.;
ser) o. fonteinwater, duinwater o.
ww. rollen, wentelen, doen rollen, Z.ab-, - riemen ni. met belletjes voorzien zijnde
RQhr-weir, e)s, mv. -e) m. au!-, zusammenrollen; (13ergw.) Erze -, halsriecn m.; - schacht v. gang, mijnput
uit liet sap van suikerriet bereide wijn door een houten koker naar beneden m. waardoor het erts naar boven gem.; -werk o. rietwerk o.; 2. riet o.; 3. werpen; Getreide -, ziften; Gerste -, bracht wordt; -scheibe v. (Ontlk.) knie
pijpenstelsel o.; -wiese pellen; Wdsche -, mangelen; ill. wed. schijf v.; -schiebe v., Z. -hols; -schicht-(Org.)tonwek,
V. met riet bedekte weide v.; -wrange!, ww. sick -, rollen; (van het haar), krul- V. laag V. metselsteenen op den smallen
kant geplaatst; -schlange v. rolslang v.;
-wurger m. steenvalk m.; -zirkel m. ge- len.
weeriakerspasser m.; - zucker m. riet- Rollen-band, (-band(e)s, mv. -schnalle v. rolgesp v.; -schuss m. rol
v. -bander) o. garenband, rolletje o. lint; lend schot o.; -sessel m. rolstoel m.;-suiker
RQh-sohlaeken, v. mv. (Giet). -besetzung v. (Tooneelk.) rolverdeeling -sieb o. rolzeef v.; -slahl m. opgerold
vuiligheid v., schuim o. van metaal bij v.; -blech o. danste bladen o. mv. geel staal o.; -stein m. cilindervormige steen
het ruwsmelten; -sclimelzen o. ruwsmel- koper; -blei o. opgerold lood o.; -dach m.; 2. kittelsteentje o.;-stock m.(Hoed.)
ten o.; -schwefel ui. zwavel v. van de o. raam o. met katrolletjes boven een rolstok m.; -st-uhl m. rolstoel m.; -tabak
eerste smelting; -slahl m. onverwerkt weefgetouw; -dreher m. rolkever m.;-/ach m., Z. Rollentabak; -lisch m. tafel v. op
staal o.; 2. ruwstaalijzer o.; -tucker m. o. rol v., verdeeling v. der rollen; - fórmig rolletjes; -tuch o., Z. -handtuch; (Jacht
suiker v. bijv. nw. rolvormig, als eene rol, cilin- w.) jachtnet o. met ringen; -vorhang m.-ongerafid
RQje-bank,(-banke) v. (Scheepv.) dervormig; 2. katrolvormig; -geschirr o. rolgordijn v.; -wagen m. rolwagen, looproeibauk v.; -klampe v. (Zeew.) klamp, paardetuig o. met belletjes; -kanaster in. wagen m.; -walae v. wals v.; it. spil, rol
rolvormige, ronde knaster m., tabak v. in v., windboom m.; -wásche v. gemangeldol m.
RQjen, nijete, gerojet) o. ww., m. rollen; •macher m. blokmaker m.; .presse de wasch v.; -werk o. rolwerk o.; -zeil
h. (Zeew.) roeien.
v. rolpers, wals v.; -register o. langwer- v. (Jachtvr.) paartijd,brousttijd m.; -zeug
Ro1eide, (-n) v. (Kookk.) rolstuk, pige werktafel v. van tien fluweelberei- m. gemangelde stof v.; 2. o., Z. -wásche;
rollende v.
der; -schnecke v. rolschelp, toot v.; -tabak -zwehle v., Z. -quehle.
RQlands-distel, (-n) v. (l l.) m. tabak v. in rollen, roltabak v.; -zug Bom, (-(e)s) o., z. m. Rome v.;
(Spr.) es ist mir als wenn's in - donnert,
kruisdistel v.; -saute v. standbeeld o. van in. katrol, schijf v.
een ridder met getrokken zwaard; 2. zuil RQller, (-s, fnv. Roller) m. hij die het is snij volkomen onverschillig.
V. voor eene rechtbank, voor een ge- rolt, roller m.; (van de wasch), mange- Roman, (-(e)s, mc. - e) m. roman
rechtshof.
Ier in.; (Pijp.) hij die de pijpaarde uit- m., verdicht verhaal o.; etw. in einen RQU-angel, (-n) v. rollende angel rolt; 2. kater m., kat v.; 3. ekster v. uit einkleiden, in een roman inkleeden, een
m.; -apfel m., Z. Klapperap%l; -bank v. den Elzas, blauwe kraai v.; 4. lor, vod v.; roman maken van.
(Zeew.) rolbok m.; 2. bank V. op rollen; 5. oud paard o., knol m.; 6. oude bok, Rom'nchen, (verkl.) o. romannetje o., kleine roman m., vertelseltje o.
-baum m. windas o.; it. draaiboom m., wellusteling m.
draaikruis o.; -belt o. bed, ledikant o. RQ11-arde, v., z. m. losse mijn. ROmunen-dichter, (-ters, mv.
(-
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-ter) m., -in, (-nen) V. romanschrij- Rijmling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. v., rozelaurier m.; -beere v. egelantierbes
ver m., romanschrijfster v.; -held, —in, Rómerling; 2. pausgezinde, papist, ultra- v.; -beet o. rozenbed, rozenperk o.; -be(fig.) held m., heldin v., hoofdpersoon montaan m. krdnat bijv. nw. met rozen gekroond of
m. uit een roman; -lesen o., -leserei v. RQmmer, (-s, mv. Rommer)o. aan bekranst; -bestreut bijv. nw. met rozen
romanlezen, lezen o. van romans; -leser, de pooten geteekend schaap o.; -Huss V. bedekt; -belt, -lager o. bed o. van rozen;
--in, romanlezer m., romanlezeres v.; muskaatnoot v. it. wellustige rust v.; -birne v. geelach-mdsaig bijv. uw., Z. romanhaft; -samm- Rondtsehe, (-n) v. rond schild tig groene, roodachtige,langstelige peer
V. in Augustus; -blaft o. rozeblad o.;
lung V. verzameling v. van romans; o., rondas v. en o.
-schreiber, —in, Z. -dichter &;(Scherts.) RondQ11, (-(e)s, mv. -e)o. (Bouw- -blume V. (Nat. bist.) rooskleurige zeehij, zij, die vertelseltjes maakt; -streieh k.) rond gebouw, rondeel o., rotonde v.; egel m.; -bluthe v. rozebloesem m.; it.
m. romantische streek m.; -stil m. ro- 2. rond o., cirkelvlak o.; (Vest.) hoef- bloeiende roos v.; -bock m. muskusbok
manstijl, romantische stijl m. ijzer o,; 3. Z. Rondatsche. m.; -bohrer m. galwesp v.; -brad o., Z.
RomanQseo, (-s, mv. -s)m. goede R*nael, (-s) o., z. m. dijkwater o. -kuchen; -busch m. rozestruik m.; -conwijn m. uit den Kerkelijken Staat.
Roof, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.) serve V. rozenkonserf o.; -distel v. kruisdistel v.; -darn m. wilde rozelaar m.;
RomanQske, (-n) v. vlugge Ita- kombuis v.
liaansche dans m., romaneske v.
Roof, bijv. nw. ruw, steenachtig, -dull m. rozengeur m.; -erbse v. schermdragende erwt v.; -essenz v. rozenextract,
Romanhaft, bijv. en b. roman- droog, los.
tisch, romanesk, avontuurlijk, overdre- Roos, (-es, mv. -e) o. schijf v. rozenwater o.; -essig m. rozenazijn m.;
- f arb, -(arben, - f arbig bijv. uw. roosven.
was.
Rom$niseh, bijv. uw. (Bouwk.) Ropf, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.) kleurig, rozenrood; -farbe v. rooskleur,
-e Treppe, Romeinsche trap v., met op- Z. Roof; - balken m. kombuisbalk m. rozenkleur v., rozenrood o.; -rest o. rogaande treden; (Vuurw.) -es Licht, Ho- RQsa, bijv. nw. rozerood, rooskleu- zenfeest o.; -finger m. rozenvinger m.;
-%rmig bijv. nw. roosvormig; -galiwespe
maansch vuur; -e Sprache, Romaansch, rig, roze.
van het Latijn afkomstige taal .
Rosarium, (-s, mv. Rosarien) o. v. galwesp v. van den rozeboom; -gang
m. laan v. met rozeboomen; -garten,-hairs
Romanismus,(onb.)m.Roomsch- rozenkrans m.
katholieke leer v .
R*sch, (-er, -est) bijv. en b. (van m. rozentuin, rozengaard m.; -gebüsch o.
RomSntik, v., z. ru. romantiek v., brood), goed doorbakken; (van vleesch), boscbje o. rozelaars; -gelánder o. latwerk
middeleeuwsche smaak m. in kunsten en goed gaar, goed gekookt; (van erts),hard, o. voor rozestruiken; -glut m. glans m..
letteren. broos, bros; 2. Z. ranch; 3. Z. jáh. schitteren o. der rozen; -- der Lippen,
Romantisch, bijv. nw. middel- R*schen, (rdsctste, geróscht) bedr. rozerood o.; -gul o. wit vitriool o.; -haeeuwsch, ridderlijk; (fig.) dweepend, ww. (Bergw.) een kanaal maken, water ger m. rozeroode appel, wijnappel m.;
romanesk, romantisch. trekken; 2. o. ww. vochtig worden. -hecke v. haag v. van rozestruiken; -holRom$nze, (-n) v. zanggedicht o., RDsehen, (verkl.) o. roosje o., ro- der m. Geldersche roos v.; -hols o. rozenhout o.; 2. rozewortel m.; —til o.
episch-lyrisch gedicht o., romance, bal- zet v.
lade v .
Rt sehersohlamm, (-schlam- rozenhoutolie, rozewortelolie v.; -honig
Bomei, (-(e)s) m., z. m. kamille v. m(e)s, mv. -schldmme) m. grof gewas - Mn. rozenhoni(n)g m.; -kdfer m. rozenkever m.; -kehichen o. roodborstje o.;
R*mer, (-s, mv. Rómer) m. roe- schen erts o.
mer, beker m., ovaal of langwerpig rond RDsoh-er$, -gewohs,(-es,mv. -kefte v. rozenketen, guirlande v. van
glas o.; 2. raadhuis o. in Frankfort aan -e) o. (Bergw.) uit zwavel, zilver en rot- rozen; (fig.) Z. -band; -knopt m., Z.
den Main; 3. Romein, burger, inwoner lekruit samengesteld erts o. -knospe; (Nat. bist.) rozeknop m. (eene
m. van Rome; - berg w. plein o. voor het R*sehheit, v., z. m. gaarheid v.; blaasslak); 2. "(Gesch. van H.) onechte
raadhuis te Frankfort. wat goed gaar & is, Z. rósch. statenvlag, prinsenvlag v.; - knospe v.roR*merehen, (verki.) o. roemer - R*slein, (verkl.) o., Z. R4schen. zeknop m.; -kohl m. Brusselsche spruit RQse, (-n) v. roos v.; gelbe -, gele jes o. mv.; -krans m. krans m. van:rozen;
tje, bekertje o.
RDmer-fahrt, (-en) v. bedevaart roos; franaósische -, roode of Provinser- 2. (Kath.) rozenkrans m., paternoster o.;
v. naar eene pauselijke aflaatplaats; roos v.; wilde -, Z. Ileckenrose; wie eine 3. (Nat. bist.) rooskleurig blaaskoraal o.
-glas o. roemer m., wijnglas o. - bluhen, bloeien als eene roos; (Spr.) Rosenkranz-fármig, bijv. nw.
R*m(er)ling, (-(e)s, mv. -e) m. Zeil bringt -n, de tijd baart rozen, alles rozenkransvormnig.
nzler, (-s, mv. Rosenontaarde Romein m.
komt terecht; it. die sch8nste - wird end- RQsenkr,
R*mermonat, (-(e)s, mv. -e) Lich zur Hagebutle, er is geene schoon- krdnzler) m. kerkelijke bijnaam m. van
m. (Ger.) Romeinsche maand v.
beid of zij vergaat mettertijd; it. Z.Dorn; de mijnwerkers in Schneeberg.
R*mern, (ramerte, gerómert) o. 2. (Bouwk.) rozet v., roosvormig sieraad RQsenkranz -mi hle, -n) v.
ww. zich als een Romein gedragen, de o.; (Very.) rozerood o.; (Hoed.) rozet watermolen, drijfwerk, paternosterwerk
Romeinen nabootsen. v.; (Jachtw.) knobbel m. op het gewei o.; -staude V. pimpernootboom m.;-werk
R*mer-recht, (-(e)s, mv. -e) o. van een hert; 3. dief, neus, kop m. aan o., Z. -muhle.
rechto. vauRomeinsch burger,Romeinsch de brandende pit eener kaars k; (Delf- RQsen-kreuzer, (-zers, mv.-ser)
burgerrecht o.; -Zins m. belasting v. der st.) gl^itie -, gestreepte, rooskleurige m. rozekruiser m.; -kreuzung v. (Zeew.)
Duitsche rijksstenden als bijdrage voor de telschelp v.; it. Z. Seestern; (Gen.) roos, rooskruising v.; - kuchen m. rozenkoek
oorlogen en tochten voor den Roomsch- belroos v. m.; -kuchlein o. (Apoth.) rozenkoekje
koning of Duischen keizer; -zinszahl v. RQsen-ader, (-n) v. (Ontlk.) o.; -kup/er o., Z. Feinkuprer; -lachs m.
tijdkring m. van 15 jaren, indictie v.; it. moederader v.;-af jee m. kleinkoppigleeu- zalm m., die kuit geschoten heeft; -laube
bijeenroeping V. eener kerkvergadering; wenaapje o., arikima m.; -dhnlich, -ar- v. rozenprieel, prieel o. van rozeboomen;
-zug m. tocht m. van den Duitschen kei- lig bijv. nw. als eene roos, op eene roos -lauch m. rooskleurig knoflook o.; -lans
zer naar Rome... gelijkend; (PI.) roosachtig, roosvormig; v. rozenluis v.; -lippen v. mv. rozeroode
R*misah, bi^v. en b. Romeinscb, (Gen.) belroosachtig; -akasie V. acacia- lippen v. mv.; -lorbeer m. (Pl.) laurier
uit Rome;it.Latijnsch,Italiaansch; roos v.; -aloe v. rooskleurige aloé v.; roos v.; 2. Z. -baum (2); -mddchen o.-vanof
(Gesch. van D.) -er Rónig, Roomsch- -apjel m. rozeroode appel m.; 2. egelan- rozejufer v.; -malve v., Z. -peppel; -mehl
koning; -e Nose, Romeinsche neus; tierappel m.; -aufgusz, -auszug, -extract o. rozenmeel, stuifmeel o. van rozen;
(Bouwk.) -e Ordnunq, Romeinsch; -e m. rozenwater, rozenextract o.; -balsam -melde v. roosvormige melde v.; -monal,
Kirche, Roomsch, Roomsch- katholiek. m. rozenbalsem m.; -band o. rooskleurig -mond m. rozenmaand v., Juni m.; 2.
R*misehkatholiseh, bijv . nw. band of lint o.; (fig.) rozenketen v.; schelp v. met rozeroode opening; -mun-baum m. rozeboom m.; 2. laurierroos dig bijv. nw. met rooskleurigen mond;
Roomgch-katholiek.
,
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-narzisse V. narcisroos v.; -nobel m. ro- rozemarijn m. met gekrulde bladeren. 2. manen v. mv.; (fig.) paardenkooper,
zenobel m., Engelsche gouden munt Rosmarjn-blatt, (- blatt(e)s,mv. roskammer m.; -kastanie v. wilde kasf 7.20; -gold o. rozenobelgoud, best -blditer) o. rozemarijnblad o.; -bluthe v. tanje v.; --nbaum m. kastanjeboom m.;
goud o.; -ál o. rozenolie v.; -pappel v. rozemarijnbloesem m.; -essig m. roze- -kop! m. paardekop m.; (Nat. bist.) Z.
herfstroos, stokroos, rozemalve v.; -po- marijnazijn m.: -geist m. geest m. van Quappe; -kolk m. paardenmest, paarden made v. rozenpomade v.; -quart m. roos- rozemarijn, eau de la reine de Hongrie; stront m.; -krücke v. door paarden ge kleurig, doorschijnend kwarts o ; - rotk -heide v. wilde rozemarijn m. met ge- trokken modderdreg v.
bijv. nw. rooskleurig, rozerood; —er krulde bladeren; -kraut o. wierookkruid, RQsskrtieken, (rosskruckte, geMund, Z. -mund; (Delfst.) —er Quars, rozemarijnkruid o.; -ól o. rozemarijn- rosskruckt) bedr. ww. met paarden de
halfdoorschijnend, rooskleurig kwarts o.; olie v.; -stengel in. rozemarijnstengel modder Tvegruimen.
2. o. zelfsi. rozerood o.; -saft, -syrup in. m.; -stock m. rozemarijnstam m.;-strauch RQSS -kri oker, ( kers, mv. -ker)
rozenstroop v.; -salbe v. rozenzalf v.; iii. rozemarijnstruik m.; - wasser o. roze- m. hij. die met paarden de modder uit
-schnzts m. bloedworst v.; -schwamm m. marijnwater o.; -weide v. wilg m. met de sloten haalt; -kummel m. driebladeegelantier, wilde rozestruik m.; -sonntag rozemarijnvormige bladeren; -wein m. rig lazerkruid o., meesterwortel m.; 2.
melkeppe v.; 3. varkensvenkel v.; 4.
m. (Kath.) Rozenzondag, derde Zondag rozemarijnwijn m.
m. vóór Paschen, dag m. der pauselijke Roos, bijv. en b. ros, rossig, ros- scheerling, dolle kervel v.; 5. Z. - renchel
(`Z); -kunde v. paardenkennis v.; -kunrozenwijding; -spalk m. rozerood spaath achtig.
o.; -slahl m. rooskleurig staal o.; -staude Ross, (- es, mv. -e) o. ros, strijd- dig bijv. nw. verstand hebbende van
V. rozestruik m.; -stein m. (Delfst.) ro- paard o.; (Bouwk.) stut, schoor m., paarden, met paarden kunnende omgaan;
zesteen m.; 2. als rozet geslepen diamant schraag, stelling v.; (Kous.) ijzeren hef- -kunst v. door paarden gedreven werk m.; -stock, -strauch m. rozestruik m.; boom m. aan den weefstoèl; 2. Z. Roosz. tuig o.; -lattig m. hoefblad o., brandla wilder —, egelantierstruik m.; (Jacbtw.) RQss -ader, (- n) v. buigpees v. tuw v., Z. -huf (Pl.); 2. pestkruid o.,
kop m. van het gewei; -strausa m. rui- in den paardepoot; -aloe v. aloë-afkook- pestwortel m.; -lau/' m. paardenloop m.;
ker ra. van rozen, bouquet o. van rozen; set o. als paardendrank; -ameise v., Z. -leder o. paarde(n)le(d)er o.
-syrup m., Z. -sail; -that o. dat o. vol Pferdeameise; -amp/'er m. patik, patién- ROsslein, (verkl.) o. paardje, klein
rozestruiken; -tuck o. (Hand.) Z. Far- tiekruid o.; -ap/el m. paardevijg v., paar- of jong paard o.
beldppchen; -wange v. rozeroude wang demesL m.; it. vrucht v. van een Oost- RQss-lonker, ( kers, mv. -ker)
v.; -wangig bijv. nw. met rozeroode indischen appelboom; -arbeit v., Z. Pfer- m. paardenmenner, wagenmenner m.
wangen; -wasser o. rozenwater o.; -weg dearbeit; -arzenei v. paardenartsenij v.; Rossler, (- s, mv. Róssler) m. stalm. met rozelaars beplante weg m.; it. —kunde, —kunst v. veeartsenijkunde v.; houder m.; it. paardenliefhebber m.;
met rozen bestrooide weg m.; -wegerich —arst m. paardenarts m.; -bahre v.door (Zeemt.) knoeier m.
m. roosvormige weegbree v.; -weide v. paarden gedragen draagstoel m., draag- R*ssling, (-( e)s, mv. -e) m. zoete,
rozeroode wilg m.; -weiderich m. moe- baar v.; -bdndiger m. paardentemmer m.; roodgestreepte wijnappel m.
rasweederik v.; -wein m. rooskleurige, -bauch m. groote, roodachtige pruim v.; RQss- linnen, (- s) o., z. m. grof,
helder roode wijn m.; -wickler m. roze- -beere v., Z. Heidelbeere; -bezoar m., Z. sterk linnen o.; -mdhne v. paardemanen
boomrups v.; -wura(el) v. welriekend P(erdestein; -bohne v. kleine boon, veld- v. mv.; -markt m. paardenmarkt v., Z.
berenoor o.; -wurst v., Z. -schnitt; -zeil boon v.; -bremse v. paardenvlieg v.; -babe Pferdemarkl; -mann m. paardmensch,
v. rozentijd m.; -tinne o. fijn, Engelsch v. trosdrager, pakknecht m.; -busch m. Centaurus m.; -maul o. (Nat. kist.) Z.
tin o.; -sucker m. konserf o. uit suiker paardestaart m.; -dienst m. ridderdienst, .Wallross; -milch v. paardenmelk v.; -mist
en rozebladeren.
ruiterdienst, leendienst m. met paarden; m. paardenmest m.; -mucke v. paardenRosette, (- n) v. (Jaw.) als rozet —geld o. belasting v., geld o. voor de vlieg, horzel, brem v.; -muhle v. rosgeslepen diamant m.; 2. roosje, kunst- vrijstelling van paardendienst; -dille v., molen, door paarden in beweging geroosje, als eene roos gestrikt lint o., rozet Z. Pferdedille; -drossel v. ringlijster v.; bracht wordende molen m.; -muller m.
v.; -nstempel m. rozetsternpel m. -dumpt m., Z. Rohrdommel; -egel m. eigenaar m. van een rosmolen; -munze
RQsieht, rQaig, bijv. uw. (fig.) paardebloedzuiger m.; -eisen o. hoef- v. andoren m., wilde mant, watermunt
v.; -nagel m., Z. Hofnagel; 2. (Pl.) genFrisch bloeiend als eene roos, rozerood; -e ijzer o.
Wangen, rozeroode, frissche wangen; -e RQsee(1)n, (ross(el)te, geross(el)t) tiaan v.; -nessel v. andoren m.; -nuss v.
Schreibart, bloemrijk; (Scheik.) -e Sdure, o. ww., m. h. (van merrién). ritsig zijn, paardennoot v.
urinezuur, piszuur o.
tochtig zijn.
RQsso antioo,( -s)m., z. m. roodRosinante, Rozinante, n, - Rijsselsprung, sprung(e)s, mv. achtig marmer o.
mv. -n) m. ellendig paard o. van Don -sprünge) m. (Schaaksp.) paardesprong Ross-Qli, (- s, mv. -s) M. rossolis.
zonnedauw m. (eeoe soort van brandeQuichot, knol m.
in., heen- en weer springen o.
Roscnohen, (verkl.) o. krent v.
RQssen, (route, gerosst) o. ww., m. wijn); it. malve v. met ronde bladeren;
2. wilde malve v.; 3. groot hoefblad o.;
Rosjne, n) v. (Hand.) rozijn of h., Z. rosseln.
razijn v.; kleine -, krent v.; falsche -, RQss-ente, n) v. gewone wilde -pfahl m. paal m., staak v. om paarden
aalbes V. van de Alpen; (Spr.) er hat eend v.; -eppich m. engelwortel m.; aan vast te binden; -ptlaume v. keizersyrosse -n im Sack, hij heeft goede voor- -tarn m., Z. Adlerkraut; 2. puntvaren v., pruim v.; -polei v., Z. -mrnze; 2. Z.
uitzichten, kruiwagens. engelzoet o.; fenchel m. watervenkel v.; -vessel; -quelle v. dichterbron, muzenRosjnen-bad, bad(e)s, mv.-bä- 2. gedraaide venkel v.; 3. Z. Haarstrang; bron, hengstebron, Hippokrene v.; -ramder) o. (Gen.) rozijnenbad o.; -bruhe v. -geier m., Z. Aasgeier; -gelb bijv. uw., me v. ( Bouwk.) paardenhei v.; -reichel
rozijnensaus v.; -kuchen m. rozijnenkoek Z. rauschgelb; -haar o. paardenhaar o.; m., Z. Rohrdommel; -rippe v. ( PI.)kleine
m.; -meth m. mede v. uit honi(n)g, -haaren, -haren bijv. nw. paardenharen, of sma!bladerige weegbree v.; -rube v.
water en rozijnen, wijnmede v.; -wein van paardenhaar; - handel m. paarden- kwartelbezie v.; -sdnste v., Z. -bahre;
In. rozijnenwijn m.
handel m., roskammerij v.; -handler m. -schwanz m. paardestaart m.; (Pl.)paarRosZn-farbe, v., -farben, paardenkooper, roskammer m.; -haul v. destaart m., schaafgras o.; 2. -- of -paardenhuid v., paardele(d)er o.; ;-huf baum m. zevenboom m.; 3.inktvisschen-roth, bijv. uw., Z. hochroth.
RDslich, bijv. mv., Z. rosicht; (fig.) m., Z. Pferdehuf, 2. (PI.) ezelsvoet, paar- kuit v.; -schwánzel m. groote, ronde,
witgele, sappige druif v.; -schwe/'el m.
welgemoed, vroolijk, blijde gestemd, op- devoet m.
geruimd.
Rossi;, ( -er, -st) bijv. en b. ritsig, onzuivere zwavel v.; -schweif m. paardestaart m.; (Krijgsw.) (bij de Turken),
Rosmarjn, (-(e)s, mv. -e) m. ros- tochtig.
marijn, rozemarijn m.; 2. wilde rosma- Ross-kamfer, (-kil fors, mv. -kilter) stander m. van een paardestaart; ein
rijn m.; 3. bergveronica v.; 4. wilde m. mestkever m.; -kamra m. roskam m.; Rasse von zwei —en, pacha met twee
-
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paardestaarten; (Pl.) Z. -schwanz; 2.
stinkend hoornblad o.;-strange v.(Kous.)
stang V. van den hefboom; -siert m.
beemd -vossentaart m.; 2. (Nat. kist.)
juffer v., vlinder m.; -tnuscher paarden..
tuischer, paardenkooper, roskammer m.;
-lduscherei v. roskammerij, paardentui
voorhoofdplaat v.,-scherijv.;lmn
voorhoofilschilti o. bij (le strijdrossen;
-trappa V. indruk m. van een paarden ho ei; -treibcr m. hij, die paarden ge!eidt
of bestuurt; -wall m. slechtste soort v.
van juchtleder o.; -wedel m. paardestaart
m.; -weide v. knotwilg m.; -werk o.
(Muntw.) do -gr paarlen gedreven pietmolen; -wirke v. (PI.) paardenhoon v.;
2. voorjaars-orobns m.; -wurm m. ingewanvlsworm m. van paarden; it. Z. -kd-

(er; -(eurs(el) v., Z. -riibe; -acihmer rn.
paardentemmer, pikeur m.; -zake m.
zwart bilzenkruid o.; (Delict.) gekristalliseerde koolzare kalk v.; -zaum m.,
-zucht V. ot, Z. Pierde-zaum &.
Rost, (-( e)s, mv. Rasle) m. (in een
kachel &), rooster m.; (Bonwk.) roos
Bene buis),roos--ter,gondbalkm.;(v
ter in., traliewerk o.; (1Vev.) traliewerk
o., tralies V. mv.; (Timm.) dwarsplanken v. mv. op de onderlagen van een bed;
(Bergw.) roosterwerk o.
Rost, (-( e)s) m., z, m. roest, koperroest v.; (PI., Landb.) brand m.;
(Bergw.) afschilfering v.; 2. (Muntw.)
toevoegsel o. bij het mengen van muntmetaal, alliage o.; 3. Z. Roos;; (Spr.) frisst Eisen, roest verteert het ijzer.
RQst-bett, (-( e)s, mv. -en) o.
(Bergw.) bedding v. waarop het roosterwerk ligt; - breien m. gebraad o., karbonade v.; -braun bijv. mv., Z. - f urben;
-brenner m. werkman m. met het drogen
tier ertsen belast; -dórner in. mv. roosterpunten o. mv.
R*ste, (- n) V. roosteren o., roosting
v., drogen o.; (van vlas), weeken o.; 2.
plaats V. om te roosten, te weeken, Z.
Rbstofen; (Landh.) rotplaats, roofplaats
v.; 3. roosting v.; (Landh.) hoeveelheid
V. vlas &, die op eenmaal geweekt wordt;
4. pijpmeekrap v.

Resteisen, (- eisens, mv. -eisen) o.

braadspilgzer o.

RQsten, (rostele, gerostel) o. ww.,
m. h. en s. roesten, verroesten, roest
aanzetten; (fig.) alle Liebe rostel nicht,
oude liefde roest niet.
R*sten, (rbslele, gerdstel) bedr.
WW. (Landb.) das Getreide -, laten drogen; Flachs -, weeken, roeten of rotten;
Korn -, in bundels neerleggen; 2. bedr.
en o. ww., m. h. roosteren; am Feuer -,
braden; Kaffee -, branden; Mehl -, branden, bruin maken; Rhabarber -, roosten,
zengen, schroeien; Era -, roosten; Rutter
-, bruin maken, bruineeren.
RDster, (- s, mv, Roster) m., Z.
Rostbrenner; it. hij die het vlas laat veee ken; 2. (-n) v., Z. Ruster (v.).

RQsterf, (roslerte, gerostert) o.

ww., m. h. en s.. Z. rosten.

11Mt.

Rot.-

RQstfarbe, (- n) v. roestkleur v.; rood o.; 3. vermiljoen n.; (gemeenz.)

blanketsel a.
RQth-aderig, bijv. nw. rond geaderd; -after m. aanmbeienworm m.;
-auge o. persoon m. niet ronde oogen;
(.lat. bist.) roodoog o.; 2. blei V. met
ronde oogen; 3, pijlkarper m.; 4. Eure), voor het roosterwerk bestemd hout o. peesche gnndvisch m., cpprisa3 nrphns;
R¢sthtitte, (- n) v., Z. Rosthaus. (Delict.) halvemaanshoren m. met ronde
RQstig, rQsterig, bijv. nw. roes- opening; -riii.giq bijv. nw. roodoogig,met
lig. verroest; - werden, verroesten.
rooie oogen; -hacke v. (vertil. - báckchcn
RQst-junge, n, mv. -n) m. o.) (gemeenz.) ronde, gekleurde wang v.;
tongen m. die het erts met een moker (Pl.) halfronde appel m.; -bdekig bijv..
;tuk slaat; - lays /er m. hij die het erts nw. met ronde, gekleurde wangen; —er
laar den oven kruit, ertskruier m.; -mei- Bursche, —es Mr dchen, jongen, meisje
!er m. opzichter m. eener gieterij; met ronde wangen; -band o. ronde blaas,Krijgsw.) inspecteur m. der wapenen. horen m.; -bart m. rosachtige of ronde
Rt>stofen, (-ofens, mv. -[en) m. baard m.; it. persoon m. met ronden
baard; (Nat. kist.) barbeel, baardvisch
)ven m. voor het drogen der ertsen.
RQst-papier, (- s) o., z. nn. roest- m.; 2. roode zeebarbeel m.; 3. eenti v.
Rapier o.; -p/'ahl m. paal m. van een met rooden kop; 4. roodborstje o.; -barlig bijv. uw. met rooden baard, een rooroosterwerk, grondpaal, heipaal m.
RQstpfanne, (- n) v. (Kookk.) den baard hebbende; -bauch m. epecht,
)raadpan, bakpan, roosterpan v.; it. Z. wielewaal m.; -b3uchiq bijv. uw. met
rooden buik; -baum m., Z. Lerchenbaum;
Bratp/'anne.
RQstra, o. mv. (n. Gesch.) rede Z. judasboom m.; -beLre v. aardhei of
oude Romeinen.
-iarstoelm.d aardbezie v.; -bein o. snip v.; -beinig bijv.
Rostr&l, (-( e)s, mv. -e) o. (Mus.). ow. met rooie pooten; -binder m. kuiper in.; -blïschen o. waterhoen o.;-bins,ijntrekker m., lijmpen v., rastraal m.
RQstrecht, e)s, inv. -e) o. rot- se v. ronde bles, vlak v. op het voorhoofd;
;ing, rooting v., recht o. om het vlas er- -bleierz o. rood looderts o.; '-bluttg bijv.
nw. rood bloed hebbende; -braun bijv.
;ens te laten rotten.
RQst-rinderbraten, braless, nw. roodachtig bruin, ros; -braunstein:nv. -braten) in. snel geroosterd of half era o. rood bruinsteenmetaal o.; -brush
,ebraden 'randvleesch o.; -rippe v. cs-te- m. (Berges.) ijzer o. in gloeienden staat
,et v.; -scheibe v. geroosterd sneertje onder den hamer brekend; -bruchig bijv.
brood o.; - schicht v. gieten n. van ge- uw. (van ijzer), bros; (van hoot), sprokkig, verrot; -brust v., -br-u.stchen,-brastroosterd erts.
RQstschlacke, (- n) V. slak v. Sein, -bruslel o., Z. -kehichen; -briistig
bijv. nw. met roode borst, eene roode
van geroosterd erts.
RQst-schlager, schlagers, mv. boost hebbende; -buche v. roode beuk
-schidger) m. werkman rn., die het erts m.; - bustien, - bushen bijv.nw. van rood
klein staat; -schnille v. gebraden gehakt beukenbout; -dóbel tu. karper m., blei
a.; -schoppen m. (Bergw.) loots v. om v.; -drossel V. vijgenbijter m.(eenekleine
het erts te roosten; -schwelle v. drern- lijster)
pel m. in de grondbalken; -stab in. staaf Rijthe, v., z. m. roodheid, rosheid
V. van een rooster; -sladel m., - statte v. v., rootle,vermiljoen o.;(aan den hemel),
(llergw.) oven m., plaats v. om het erts rood o.; (Very.) meekrap v.; (PI.) kleine
Le roosten; -luie v. verroeste kegelvorm meibloem v., walkruid, walstroo o.; (gem.; -weide v., Z. Rossweide; -weihe v. meenz.) blos m., schaamte, blozing v.
vischarend, gier m.; -wen-ier m. (BergRQth-eiche, (-n) v. steeneik m.;
w.) werkman in. die het te roosten erts -eisenstein m. rood,verroest ijzer o.;(fig.)
omkeert; -zwitler in.maat v. van 60 voer oligistisch ijzer o.. glanssteen m.
Rothel, (-s, mv. Rólhel) m. voren
of 180 kar erts,
RQtang, (-( e)s, inv. -e) m. riet o., of voorn m.; .. roodaarde v., roodkrijt
o.; 3. hloedsteen, bruineersteen m.
rotting m.; it. wandelstok m.
RotatiQn, v., Z. in. omwenteling, ROthe1-arde, v., z. m. roodaarde,
omdraaiing v.; -sniaschine v. oinwente- ijzerhon;lende aarde v.; -farbe v. roodaardekleur v.; 2. poodle kleur v.; -farben,
lingsrnachine v.
Roth, (rother, rólhest) bijv. en b. - /'asbig bijv. nw. roodkleurig, rood;-geirood; (van liet gelaat), rood, blozend; 2. er ni. torenvalk m.; -jaspis in. bloed(van Bene koe), rood, rosachtig; (dacht - steen, bruineersteen o. en m.; -kreide v.
w.) Z. -wild; - unslreichen, - auflegen, rood krijt o.
ROthe1n, (rólhelte, geróthelt) bedr.
rood maken, blanketten; - fdrben, rood
kleuren; - werden, rood worden, b!ozeu; ww. met rood krijt teekenen; 2. met
tem. - machen, doen blozen; -er Dauus,-er krijt rood maken; II. o. ww., m. h. beKonig, hartenaas, hartenkoning; - aus- ginnen te blozen.
Rijtheln, v. fnv. mazelen V. mv.
spielen, in de harten spelen; -er Zucker,
bastaardsuiker v.; (Bergw.) -es Gebirge, ROthe1-stein, (-(e)s, mv. -e) m.
ijzer bevattend gebergte; II. (-( e)s) o., Z. Rolhei (3); -stilt m. rood krijt o.;

-farben, -(arbig bijv. nw. roestkleurig,
)ruin;- fleck m., -/leckchen o. zeelraak m.;
.fleck(en) m. roestvlak, roestvlek v.;
-pvisch, Z. Roslbraten.
RQst-gabel, (- n) V. ronstervork
P.; -haas o. (llergw.) roosthuis o.; -holt

(-

(-(

(-

(-

R*sterwerk, (-( e)s) o.,z.m. hou- is. m. rood o., roode kleur v.; 2.(Schild.,

-weihe v., Z. -Beier; -zeichnung v. tee-

ten roosterwerk o. (over scheepsluiken). Very.) rood o.; Spanisches -, karmijn- kening v. met rood krijt.

Hot.

Hot

Rot.
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RQthen, (rothete, gerochel) o. ww.,' barbeel m.; -kop fig bijv. uw. met rooden tend; -stift m., Z. Rothel; -slrei fig bijv.
m. h. (w. i. gebr.) Z. rolhen.
kop; -kraut o., Z. -kohl; -kupfer o. rood nw. met ronde strepen, rood gestreept;
R¢then, (rróthete, geróthet) o. ww., koper, rozetkoper o.; -kupferera, -kap- -strumpf m. persoon m. met roode kou
roodkous m.; 2. kaneelkleurige pad--sen,
m. h., it. wed. ww. sich -, blozen, rood ferglas o. rood kopererts, geoxydeerd koworden, schaamrood worden,(zich)kleu- per o.; -laths m. roode zalm, zalm m, denstoel m.; -sucht v. hoogroode uitslag
ren; ihr Angesicht rolhef sich wieder, met vleeschkleurige schubben; -laifer m. m.; -süszel, -züssel m. (Volkst.) persoon
krijgt de kleur terug; II. bedr. ww. rood vleeselhkleurige druif v.; -lauf m. (Gen.) m. met rood haar; -lanne v., Z. -fichte;
kleuren, rood verven, doen blozen; Eisen roos v.; 2. bloedloop. roode loop m.; -vogel m. kleino nachtegaal m.; Z. -fink
(2); 3. distelvink, putter m.; -wálsch
(Veea.) roode vlekken v. mv.
, gloeiend maken.
RQth-ento, (- n) v. reigereend v.; RQthlauf-artig, bijv. uw. roos bijv. nw. Boheemsch, plat, gemeen,
-kraut o. ro--achtig,rodelp; straatjongensachtig, diefachtig; U. o.
2. steenvalk, torenvalk m.; -erle v. gewone els of elzeboom m.; -fahl bijv. nw. brechtskruid o.; -kugel v. pil v. tegen de zelfst. dieventaal v.; 2. brabbeltaal, kromtaal v., koeterwaalsch o.; 3. platte, gevaalrood, bleekrood; -farber m. rood- roos of den rooden loop.
verver m.; -foul bijv. nw. (van hout), R*thlein, (-( e)s, mv. Róthlein)m., meene uitspraak v.
Z. -bruchig; -feder v. (Nat hist.) roode Z. Rolhforelle.
RQthwälsehen, ( rot hwc lschte,
zeebarbeel m.; 2. Z. -auge (2); - fichte R¢thlich, ( er, -st) bijv. en b. gerolhuwdlscht) o. ww., m. h. dieventaal
V. roode pijnboom m.; -fink m. vink m.; roodachtig, rosachtig, naar rood zweven- spreken: 2. brabbelen, kromtongen; 3.
2. bloedvink; -fisch m. zalm m. uit de de; -brawn, -gelb cjr, roodachtig bruin; eene platte, gemeene uitspraak hebben.
RQth-wangig,bij v.nw.met ronde
bergmeren der Alpen; 2. ridder m.(eene -keit v. roodachtigheid, rossigheid v.
forelsoort);-fleckig bijv. nw. roodgevlekt, RQthling,( -(e)s, mv. -e) m. (Nat. wangen; -warm bijv. uw., Z. -gluhend;
met roode vlekken; -/losse v. zeebrasem kist.) Z. Rothschwdnachen (1); 2. Z. -weide v. wilge(boom) m.; -wild o. rood
m. met roode vinnen; -/losserm. zeehaan Rothauge; 3. stekeleiunige visch m. uit wild o., b. v. herten en reeën; -wildbrdl
m. (een visch); -fóhre v. pijnboom m. den Atlantischen Oceaan; 4. Z. Both/lach of -wildpret o. herten- of reevleesch o.;
der Alpen; 2. kleine -, of - forelle v. (2); (19.) melkzwam v.; (Hand.) licht -wildhafer in. levend onkruid o.; -wurst
-rode V. bloedworst, varkensworst v.; -wurg
wijn, klaret m.
zalmforel v.; 3. Z. -fisch (2); -fuchs m.,
Z. Brandfuchs; -fuss m. (Nat. hist.) RQthmaohung, v., a. m. (Munt- V. witte, wilde maluwe v., zilvervingerroodvoet m.; 2. wilde gans, Noordsche w.) vermenging v. van zilver met eene kruid o.; wilde -, veldparelkruid o.;
gans v.; -fusaig bijv. uw., Z. -heling; grootere hoeveelheid koper; -mantel (n. -tvursiling m. roodborstje o.; -sage, -sahl
-gans v. meerend v.; 2. brandeend, vos persoon m. met rooden mantel; 2. v., Z. -schwanz;-ziegel m. ronde zeepislooien-sendv.;garbijwo (Krijgsw.) -, -mántler m. persoon m. sebed v.
gaar, looigaar; -gebirge o. roode rots met rooien mantel; 2. (Krijgsw.) ---, R¢tje, (-n) v. rotgans v.
v.; -gelb bijv. uw. roodgeel, roodachtig -mántler m. croatische soldaat m.;-maas RQttbirne, (-n) v. Frankfortergeel; -gerber m. looier, leertouwer ni.; V. Noordsche trekmuis v.; -melall o. rood peer v.
-gerberei V. looierij, leertouwerij v.; metaal, rood koper o.; it. mengsel o.van RQtto, (-n) v. (i. k. bet.) troep m.,
-gerste v. wintergerst v.; -geslreift bijv. koper en zink; -round m. purpervisch m.' bende v., hoop m.; der Anfdhrer der
uw. roodgestreept, met roode strepen; met bloedrooden bek; -mondig bijv. nw. Rduber mit seiner ganzen =, met zijne
-gieszer m. kopergieter, geelgieter na.; met rooden mond; -mulze v. persoon m. geheele bende; er, sie mit seiner, ihrer
-gieszerei V. kopergieterij. geelgieterij v.; niet ronde muts; 2. (PI.) brand m. in -, aanhang m., kliek v.; aufrührische -,
-gimpel tn. (Nat. bist.) Z. -fink (2); tiet koren; -nase v. persoon m. of dier oproerbende v.; 2. sekte, partij v.;(Jacht-gluhen o. roodgloeien o. (van het ijzer); o. met roodes neus; -nasig bijv. nw.met' w.) eine - Wolfe, troep m.; (Krijgsw.)
-gluhend bijv. uw. gloeiend rood, Z. een ronden neus, een rooden neus heb-', rot o., rij, afdeeling, divisie v., peloton
-warm; -glchhitze v. gloeihitte v.; -gul- bende; -nesselfaller m. pauwvlinder m.; o.; (Volkst.) reeks, beurt v.
den bijv. nw. rood met weerschijn van - netsen o. bloedwateren o.;-puss v. ronde RQtten, (rotlele, geroltet) o. ww.,
goud of metaal; it. hoogrood,donkerrood; noot v.; -rock m. persoon m. in rooden m. h. samenrotten, eene bende vormen,
-guldenera, -guldisherz o. hoogrood, met rok, roodrok in.; -rockig bijv. nw. met kabaal maken; 2. Z. ausrotten; H. wed.
zwavel en arsenik vermengd zilvererts een rooden rok, een rooden rok dragen- WW. sich -, samenrotten, zich in troepen
o.; -gunsel m. tormentilkruid o.; -haarig de; -raster m. (Pl.) Amerikaansche elm- scharen, samenspannen, Z. zusammenbijv. nw. roodharig, met rood haar, ros; boom in.; -sáure v. zwavelwaterstofzuur rollen.
-hafer m. wilde haver v.; -hals m. roo+I- koolzuur o.; -schar m. halve stokvisch RQtten-aufmarsoh,(-marsches,
hals m., dier o. met rooden hals; 2. Z. m.; -schenkel m. ridder m. (een vogel); mv. -mdrsche) m. marsch in. in gelede-ente; -hdnfling m.,Z. Bluthônfling;-hart 2. grauwe watersnip v.; -schimmel m. ren, in rotten voortrukken o.; -feuer
bijv. uw., Z -briichig; - heizen o. (Giet.) roodschimmel m.; -schimmelacht bijv. o. gelederenvuur o.; -geist tn. oproeriggloeihitte v.; -kirsch in. in den winter uw. bleek rood, witachtig rood; -schlag heid v., geest m. tot samenspanning,
bruinrood hert o.; -hola o. roodhout, m. (Bergw.) gele en ronde blende v.; partijgeest, oproerige geest m.; it. rad
verfbout, braziliehout o.;-huhno. woud - -schldgel m., Z. Dompfaf f; -schmied in.
-macher m. oproermaker,-draiem.;
hazelhoen o.; it. roode patrijs m.; -hut koperslager,ketelmaker m.; -schnabel in. opruier, raddraaier m.; -weise bijw. bij
m.,-kappe v.roode muts v.;(flg.,gemeenz., Braziliaansche musch v. met rooden troepen, bij benden; (Krijgsw.) in geleScherts.) roodmuts, persoon m. met eene snavel; 2. kleine meeuw v. met rooden deren, bij rotten.
roode muts; -karausche v., Z. -auge (1); snavel; 3. papegaai m. met rooden bek; Rotterei,(-en) v. samenspannen o.,
-kehichen o. roodborstje o.; 2. kruidvo- -schndbelig bijv. aw. een ronden snavel samenspanning v., kabaal o., muiterij v.,
geltje o.; -kehle v. (Nat. luist.) zwarte hebbende; -schnur v. timmermanskoord oproer o., oproerigheid v.
Egyptische slang v.; it. Indische slak o. met krijt bestreken; -schuppe v. roode RQttgans, (- ganse) v., Z. Rothv.; -kicker v, grauwe erwt v.; -knop[ m. zeebrasem m.; -schwanz m., -schwdnz- gans.
(Pl.) roode knop m.; -knufel m. strand- chen o. (Nat. bist.) dier o. met ronden RQttgesell, (-en, mv. -en) m.
looper m.; -kobollerta o. rood, aardach- staart; 2. roodstaartje o.; -seilig bijv. samengezworene m., lid o. eener partij,
tig kobalterts o.; -kohl m. roode kool uw., Z. -bruchig; -schwelken m., Z. lid o. eener sekte.
v.; -kblblein o. (Pl.) duizendschoon v.; Schlingbaum; -silberera o. rood zilvererts Rottjren, (rottirle, roltirt)o. ww.,
-kdnigskupfer o. (Giet.) rood koningsko- o.; -spatb m. roodspaath o.; -specht m. Z. rotten.
per, rood koper o. uit de slakken; -kopf ronde specht, bloedspecht m.; -spies- Rottjrer, (-s, mv. Rottirer) m., Z.
m, persoon m. met rood, ros haar; (Nat. glanserz, -spiesglasfedererz o. gedegen Rot tenmacher.
hist.) Z. -enge; 2. roode specht m.; 3. mineraalkermes o.; -stein m., Z. Rothel RQttland, (-(e)s, mv. Bontander)
wurger, vinkenbijter m.; 4. roode zee- (3);-strahlig bijv.nw.roodestraten schie- o. pas ontgonnen land o.
-

66

1042

Rub.

Ruc.

truc.

RQttmann, (-(e)s,mv. Roltleute), mv.; -lampe V. lamp v. van eene uitge- spreid; - mnachen, ruchtbaar maken, pu—meister, (-sters, mv. -ster)m.hoofd- holde raap; -rapunsel m. gele weederik, bliek maken; -keit v. ruchtbaarheid,
nachtkaars v.; 2. rapunsel o.; -retlig m.i algemeene bekendheid v.
man m. van een gelid, korporaal m.
RQttung, (-en) v., Z. rotten; it. knolradijs v.; -samen m. knolzaad, raap - Rechtig, ( -er, -st) bijv. en b.(versamenrotting,samenspanning v.;(Krijgs- zaad o.; 2. Z. Reps; -schabsel o. afsnijd oud.) Z. ruchtbar, beruchtigt.
Ruck, (-(e)s, mv. -e)m. ruk,schok,
knellen of rapen; -scheide v.-selo.van
w.) verdeeling v, in rotten; 2. uitroei raapscheede v.; -schnila m. schijfje, stoot, aanval m.; eine Last au[ einep ing v.
RQtulus, (onb.), RQtel, ( - s, mv. sneedje o. knol, knolschijfje o.; -stecher aufheben, met een ruk optillen; der SheRotel) o. pakje o., schrift vol o.; (Ger.) m. knollensteker m.; -sucker m. beet- fel will treinen -thun, wil niet aanschieten; 2. (Gen.)versterkte koortsaanval m.
wortelsuiker V.
hoop m. akten.
Ri besaat, v.,Rjbesamen, m. Ruck, (-ens, mv. -en) m., Z. RucRQt$, (-es) m., z. m. snot o., neus
ken.
kwade-kwijlv.;tsnoerghd(Va.) raapzaad, knolzaad o.
Ri besamenbl, ( - (e)s, mv . - e) Rgckabtretung, (-en) v. (Ger.)
droes m.
wederafstand m.
RQtZ — alaun, ( - (e)s) m., z. m., Z. o. raapzaadolie v.
Steinalaun; -bart, -bube m. (i. k. bet.) Rtbezah1, (-(e)s) m., z. m. Ru- RUckanspruch, spruch(e)s,
snotneus, vuile jongen m.; -druse v. bezahl, berggeest m. in het reuzenge- mv. -spruche) m. (Ger.) aanspraak v. op
vergoeding, tegeneisch m.
ber;te.
slijmklier v.
(-

RQtzen, (rotste, gerokt) o. ww.,

Rubio011, (-(e)s, mv.-e)m.(Juw.)

R ckantwort, (-(e)s, mv. -e) o.

wederantwoord n., repliek v.
m. h. (gemeenz.) snot uitwerpen, snot- roodgele robijn m.
terig zijn; 2. snuiven, snotteren; (Veea.) Rubi.$cjren, (rubi ficirte, rube fi- Riickanzeige, (-n) v. tegenbecirt) bedr. ww. rood maken, rood kleu- kendmaking v.
het snot, den kwaden droes hebben.
Ri. ckau$anger, (-gers, mv.-ger)
RQtzig,. -er, -st) bijv. nw. vol ren.
snot, vol kwijl, snotterig; (Veea.) - sein, Rub;n, (-(e)s, mv. -e) m. (Juw.) m. (Zeew.) tegenoplanger in.
robijn m.; blasser -, Z. -balass; (tig., ge- Rtekbank, (-banke) v. breibank
Z. rotsen; -keit v. snotterigheid v.
RQtzling, ( - (e)s, mv. - e),RQt$- meenz.) (op den neus), roode vlak v. v., breistok m. voor jachtnetten.
ltffel, ( -(els, mv. -fel) m. kleine snot- Rubjn —apfel, (-ap/els, mv. -dp-' R.ekbatterie, (-n) v. tegenbatfel) m. groote apiappel m.; -balass m. terij V.
neus m.
RQtzmaul, (-maul(e)s, mv. -mau- bleekroode robijn, ballas m.; -[arbe v. R(ekbetagen, (ruckbetagte, geIer) m., Z. -kart; -nare v., -ndschen o. robijnkleur v.; -[arben, -(arbig bijv. nw. rfdckbetagt)bedr. Ww. den datum achter
vroeger dateeren, een reeds-uitzen,
snotneus m., kleine vuile jongen m., Z. robijnkleurig, robijnrood; -/f uss m. nagemaakte robijn in., robijnachtig kristal o.; verloopen datum aangeven.
• -lo/fel; -schw%1 m. paardenzwavel v.
Rouleau, (-s, mv. -s) o. rolgor- -gland m. robijnglans m.; 2. (Nat. bist.) RUekbeitel, ( -tets, mv. -tel) ni.
wulp, welp m., pluvier v., nimmerzat m.; vierkante bestel m.
dijn o. en V.
Rouljren, (roulirte,roulirt)o.ww., -ring m. robijnen ring m.; -roth bijv. RU.ekbettung, (-en) v. kanon uw., Z. -[arben; -schwe[el m. zwavel vlakte v.
m. h. (Fin.) circuleeren, rondloopen.
-robijnm.;ste,Z
Rubin.
R(.ekbewegung,( - en) v. terngRoutier, (-s, mv. -e) m. zeeatlas
Rttbbl, (-(e)s, mv. -e)o. raapolie v. werkende beweging v., teruggaan, ach
m., zeekaart v., graadboek o.
-teruigano.,
achteruitgang m.
Routinjrt, bijv. nw. bedreven, ge- Rubrieiren, (rubricirte, rubricirt)
bedr. ww. (met rood) aanteekenen, mer- R ijc k bleibs e1, ( -.sets, mv. -sel) o.
slepen, gewend, geoefend.
Royalist, (-en, mv. -en) m. ko- ken; it. in klassen verdeelen, ouder ru- overblijfsel, restant o.; (Scheik.) bezink sel o.
brieken brengen.
ningsgezinde m.
Rubber, (.-s, mv. Rubber) m. zeil - Rubrik, (-en) v. afdeeling, klasse, Riickbliek, (-(e)s, mv. -e) m.
makersijzer o. om de naden te pletten. soort, rubriek v.; 2. roode titel m., op- terugblik, blik m. in het verledene.
Riiekbrett, (-(e)s, mv. er) o.
Rjbehen, Rtblein, (verkl.) o. schrift o.
knolletje, raapje o.; (Volkst.) einem - Rubsen, (-s, mv. Rubsen) m., Z. (Touwsl.) plank v. naet pinnen tot bet
Rubesamen; -acker m., -[eld o., Z. Ru-' uitspannen der draden; (Mol.) beweeg
schaben, iem. uitsliepen; 2. Z. Rube.
blok o. om het groote waterrad te-lijk
Robe, (-n) v. knol m., raap v.; benacker; -ól o., Z. Rubesamenól.
weisze of getbe -,peen v.,wortel m.; rothe -, RUeh, (-(e)s, mv. Ruche) in. (ver - stellen.
Ruckbringen, (brachte ruick,
beet, kroot v.; (fig.) weisses Ricblein, Z. oud.) reuk m.; 2. geschreeuw o., Z. Geruckgebracht) bedr. ww. onr. terugbrenRapunzel (2); (Hoefsm.) (van een paar ruch en Gerucht.
-n auf den Markt-destar),piv.;(1g
Rteheln, (ruchelte, geruchelt) o. gen.
R ckbi rge,(-n,mv.-n)ca. tweede
bringen, niet veel in te brengen hebben; ww., Z. rócheln.
Beim -viertel nehmen, al te zuinig zijn, te Rtiehen, (ruchie, gerucht) o. ww. borg m.
(veroud., Prov.) brullen, schreeuwen; 2. Rt ckburgschaft,v .,z.m:tweede
nauw opnemen.
Rubel, (-s, mv. Rubel)m. roebel m. bedr. ww. (verouri.) vragen, begeeren. borgschap o.
Rttbeland, (-land(e)s, mv. -lan- Rtjchig, bijv. nw. (veroad.) Z. Rickdenken, (dachte riick,ruckgedacht) o. ww. our., m. h., Z. zuriickruch(t)bar.
der) o., Z. Rübenacker.
Rubelle, (-n) v. schuurplaatje o. Ri ehgras, (-es) o., z. m. reuk- denken.
gras o.
Ri. ekdeuten, (deutete ruck, rucktot het onderzoeken der ertsen.
Ruben— acker, ( - ackers, mv. - dc- Ruchlos, bijv. nw. slecht, achte- gedeutet) o. ww., m. A. nadenken, tekeu) m. met knollen, rapen of wortels. loos, roekeloos, goddeloos, misdadig, rugwijzen.
bezaaid veld o.; -áhnlich,-artig bijv. nw.,Í schelmachtig; ein -er Mensch, slecht; -es Rt ckdeutend, bijv . nw.(Spraakk.) -es Zeitivort, wederkeerig werkZ. -fdrmig; -bau m. aankweeken o. van Leben, misdadig; 2. Z. geruchlos.
knollen; -baum m. knolvormige slinger- RUchlosigkeit, v., z. m. slecht- woord o.
boom m.; -beet o. bed o. met knollen; heid, achteloosheid, roekeloosheid, god- Rocken, (ri ckte, gerockt) o. ww.,
-boden m. voor de knollenteelt geschikte deloosheid, verdorvenheid v.; 2. (-en) v. m. h. en s. rukken, voortgaan, voortrukgrond m.; -fetal o., Z. -acker; -liege v. goddelooze daad, slechte daad v., godde- ken, achteruit gaan; von der Stelle -,van
^de plaats komen;mit dein Stuhie naher -,
knollenvlieg v.; -fórmig bijv. uw. knoi- loos gesprek o.
vormig;- parten m. knollentuin m.;-hah- Ruchsen, (ruchste,geruchst)o.ww., bijschuiver,; (fig.) mil eioer Frage naher
-, de vraag bepaalder stellen; kóher -,
nenf'usz m. knolvormige hanievoet m.; m. h. (van duiven), kirren, koeren.
-kerbel m. dolle waterkervel v.; -kohl m. Ruch(t)bar, bijv . en b. rucht- opgaan, klimmaa; (fig.) vorderingen makoolraap v.; -kraut o. knollenbladeren o. baar, bekend, algemeen besproken, ver- ken, bevorderd worden; nether -, (van
(

-

uc.
den tijd), naderen; heraus -, (van boomen), uitbotten; it. Z. herausrucken;
(Krijgses.) in ein Land -, binnen rukken,
invallen; vor eine Sladl -,het beleg slaan;
es rückl nicht, will nicht -, het gaat niet.
vooruit, het schiet niet op; (Krijgsw.)
weiter -, voortrukken; (fig.) mil der

Sprache -, heraus -, beginnen te spreken;
mit einer Mauer weiter hinaus -, een muur
vooruitbrengen; 2. bed r. ww. etw. von seiner Stelle -, verplaatsen; den Sluhl an den
Tisch -, bijsch u iven;den Top/ von& Feuer -,
nemen; - Sie den Tisch ein weeig zu mir
her, schuif de tafel wat naderbij;den Zeiger einer Uhr vorwdrts,ruckwártc -, vooruitzetten. achteruitzetten; (Spr.) jemn.
etw. aus den Záhnen -, iem. het hoofd
bieden; jemn. den Tisch -. een partijtje

Ruc.

Ruc.
m., ondersteuning v.; (Krijgsw.) reserve,
achterhoede v.
Rijeken -haut, (-haute) v. rughuid v.;2.rugvlies o.;-háutchen o.(verkl.)
rugvliesje o.; -hoeker m. (Ontik.) knobbeltje o. op den rug; -kamm m. rugkam
m.; -kiemer m. visch m. met rugkieuwen; -klinge v. kling V. die aan eenezijde scherp is; -korb m. draagkorf m.;
-krat ;er m. rugkrabber m.; -lehne v.
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R .ckfáhrte, (-n) v., Z. Hint er.
fáhrte.

Rt.ckfa11, (-jall(e)s,mv.. falle)m.
(van een leen), vervallen, terugvallen o.;
(Gen.) weer vervallen o.; einen — bekommen, weer instorten.
RUckfallen, (/lel ruck, rrickgefallen) o. ww. onr., Z. zuruckfallen.
Ruekfallgeld, (-(e)s, mv. -er)o.
inkomsten v. mv. der pauselijke schat -

rugleuning v.; it. rug m., leuning v. van kist.
een stoel; -mark o.(Ontik.) ruggemerg o. Rtekfâllig, bijv. nw. (van een
RUckenmarks -.arterie, ( - n) leen), vervallend,aan den leenheer terug

in eine Krankheit & -werden,-komend;
v. tot de ruggegraat behoorende ader v.;
-entzundung v. ontsteking v. van het weer instorten, weer invallen.
ruggemerg; -kanal m. ruggemergskanaal Rtckfallsreeht, (-(e)s, mv. -e)
o.; -loch o. tot het ruggemerg behoorende o. (Rechtspr.) recht o. van terngvailing,
opening v.; -nerve V. ruggemergszenuw reversierecht o.
v.; -schlagader v. tot de ruggegraat be- Rt ck$uss, (-jlusses, mv. -Hasse)
geven.
m. eb v., terug-vloeien, -loopen o.
Rikken, (-s, mv. Rucken) m. rug hoorende slagader v.
m., ruggestreek v.; einen krummen - Ri .cken-muskel, (-s, mv. -n) Rt ckfordern, (Jorderte rück,
machen, zich buigen; sich mit dem - an m. ruggespier v.; -nerve m. rugzenuw v.;' rdekgefordert) bedr. ww., Z. zuruckloretw. lrhnen, met den rug leunen tegen; -pf eife v. (Org.) pijp V. van het achter dern.
-p[erd o. (Zeew.) touw o. onder de-orgel;
(Kookk.) (van een haas 4'), Z. -stiick;
R ckforderung, ( - en) v. terug
(fig.) einen breiten - haben, een breeden ra om tegen te leunen; -platte v. staande
teruggaaf, re--vordeing.,schmt
rug hebben, veel kunnen verdragen; sei- schoorsteenplaat v.; -rgbe v., Z. Man- clamatie v.
nen - beugen, toegeven, zich onderwer- delkrdhe; -riemen m. rugriem m.; -rippe RUckfraeht, (-en) v. terugvracht,
pen; etw. mit dem - ansehen mussen, niet V. (Pl.) rist v.; -schanze v. halve-maans- retourvracht v.
krijgen, genoodzaakt zijn cam & te laten schans v.; -schild m. rugschild o.;-schlag Rt ckfrage, (-n) V. wedervraag,
varen; hinter ,hems. - etw. Chun, buiten m. slag m. op den rug; -schmerz m. pijn tegenvraag, aanvraag v.; it. verzoek, inweten, in afwezigheid van iem. &; jemn. v. in den rug; -schwimmer m. hij die op winnen o. van nadere inlichtingen; eine
hinter dem - Boses nachsagen, achter den rug zwemt; 2. (Nat. kist.) water- - hallen, ruggespraak houden, nieuwe
iems. rug kwaadspreken; dem Feinde in weegluis v., rugzwemmer m.; -seite v. inlichtingen vragen.
den - fallen,• den vijand in den rug aan keerzijde v., achterkant m., rugzijde v.; RUokfuhre, (-n) v. terugvracht
den Feind im - haben, den vijand-valen; -spatte v. waterzucht v. in de ruggegraat; v., Z. Ruckladung.
achter zich hebben; jemn. den - decken, -standig bijv. nw. op den rug staande,in ^ RUekfu.sz, (- fuszes, mv. -fosse)
halten, iem. beschermen, ondersteunen; den rug zich bevindend; -streif m. m. inwendig verhoogde bekleeding v.
einer Armee den - decken, de achterhoede ruggegraat v.; -stuck o. stuk o. van den van een dijk.
van & dekken; II. (Ontlk.) rug, achter rug, ruggestu k o.; (vair een varken), len- Rj1ckgaba, (-n) v., Z. Zurück-kantm.;(Mes)rugVtach- denstuk o.;(van een os),ribbestuk o.,barst gabe.
kant m., rugbatterij v.; 2. bovenkant m.; m.; -weh o., Z. -schmerz;-wehr v. (Vest.) Riickgang, (-(e)s) m., z. m. te(van eene pleister&),bovenkant m.,keer- vestingwerk o. dat den rug dekt, para- ruggang, achteruitgang, terugkeer ni.,
zijde v.; 3. (van een gebergte),rug,berg- dos m.; -werk o. (Org.) achterorgel o.; teruggaan, terugkeeren o.; (Hand.) ach
rug m.; (Lakencc.) verkeerde kant m.; -wind m. wind m. van achteren, wind
niet slagen, afbreken o.,-teruiganm.,
(Volkst.) einen - an einander naben, op m. in den rug; -winkel m. (Ontik.) tot mislukken o.
iems. hulp kunnen rekenen; au f dem - den rug behoorende boek m.;-wirbel m., Ruckgängig, bijv. nw. achterzur Kirche gehen, als lijk naar de doo- —bein o. ruggegraatswervel m., wervel uitgaande, teruggaande; (fig.)geen plaats
denmis gedragen worden; (Zeew.) Z.
--thiere o. mv. ge--beno.vadrug; hebbende, mislukkend; eine Heirath wervelde dieren o. mv.; -volle v. rug- machen, maken, zorgen dat & niet doerKatzenrucken.
RUoken -ader, (-n) v. rugader wol, beste wol v.; -zweig m. (Ontlk.) tot gaat; (van een koop),afspringen; - werv.; -band o. tot den rug behoorend liga den rug behoorende (ader)tak m.
den, mislukken, schipbreuk lijden; -keit
-bein o., Z. Rackgrat; -birne v.-mento.;
Rijoker, (-s, my Rucker) m. hij V. teruggaan o.; (fig.) Z. Ruckgang.
pondspeer v.; -Glatt o. staande haard- die rukt &; (Vuurw.) pinnetje of pen- R ickgangsrecht, ( (e) s, mv.
plaat, vuurplaat v.; (Beeldti.) achterge- netje o. om het uurwerk sneller of lang -e) o. recht o. om een tegeneisch in te
-zamer stellen.
te laten loopen.
deelte o. van een altaar, altaarstuk o.;
-blut o. (Veea.) miltziekte v.; -bruch m.
RUckerinnern (sick), (ruckerin Rt ckgedanke, (-n) v. gedachte
tot den rug behoorende breuk v.;2.breuk nerte, rückerinnert) wed. ww. zich we- v., denken, nadenken o. over iets dat
V. van de ruggegraat; -darre v. rugge- der herinneren, zich te binnen brengen. reeds geschied is.
mergstering v.; -druse v. rugklier v.; Riiekerinnerung, ( - en) v . ver - Rickgehen, (ging rück, ruckge-decke v. schabrak v., paardedek o.; -eisen nieuwde herinnering v.
gangen) o. ww. onr., m. s. teruggaan,
o. (Boekb.) fileet o.; -jell o., Z. -haut;
RUckerstattun.g, (-en)v. terug- terugkeeren.
- fláche V. rugvlakte v., oppervlak o. van gaaf, restitutie v.
R jckgewalt, v., z. m., Z. Reden rug; -(losse v. rugvin v.; -(losser m. RUckerzaun, (-zaun(e)s, mv. pressalien.
visch m. met rugvinnen; -gefáss o. tot -záune) m. schutting v. van dunne paal- RUekgrat, (-(e)s, mv. -e)m. ruggegraat V.
den rug behoorend bloedvat o.; -gelenk tjes, latwerk o.
o., Z. -wirbel; -granite v. (Pl.) rug- RUckfahren, (f uhr rück, ruckge- R ckgrats -beis, (-(e)s, mv.-e)
(ahren) bedr. ww. onr., Z. zuruck fah- o., Z. Ruckenwirbel; -hdhle v. ruggebaard m.
graatsholte v.; - kromme v. kromming v.
R.ck(en)-gurt, (-gurte) v. (Zad.) ren.
Ruekfá►hrig, bijv. uw., Z. rzxck van de ruggegraat, 'buit m.; -muskel m.
gordriem m.
ruggegraatspier v.; -ncrv m. ruggegraatsRilckenhaar, (-(e)s, mv. -e) o. angi .
( -en)
m. zenuw v.; -strecker m. uitstrekkende
tereu gkeer
9 IELUekfahrt
rughaar o.
s(
) v. ter
g
ruggegraatsspier v.; -wirbel m. ruggeR .ek(en)halt (er),m.(fig.)steen met rijtuig of schip.
-

-

-
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Ituc.

Iliuc.

!thc.

graatswervel m.; -wassersucht v. rrigge- RUekraf, (-( e)s) m., z. m. 'terug ontzag, zeer oplettend, terdeeg acht
graatswaterzucht V.
V.
-roeping slaande, met veel verschooning.
Rtekhaken, (- hakens,m v.-haken) Rickrufen, (riet' rick, ruckge- Rteksiegel, (-gels, mc. -gel) o.
In. weerhaak m.
ru/'en) bedr. ww. onr., Z. zuruckr'fen. tegenzegel o., tegenteekening v.
Rttekhall, (-( e)s, mv. Ruckhalle) R1 ckrufsehreiben, (- bens, mv. Rjcksitz, (-es, mv. -e) m. zitm., Z. Wiederhall.
-ben) o. brief m. van terugroeping.
plaats V. in een rijtuig, waarbij men achRtjckhallen, (halite rück, ruck- RUeksehein, (-( e)s, mv. -e) m. teruit rijdt.
gehalll) o. ww., Z. zurückhallen.
tegenbrief m., tegenbewijs o.; it. Z. Ge- Rteksprache, v., z. m. ruggeRttckhalt, (-(e)s) m., z. m. terug genschein, Revers.
spraak, onderhandeling v., mondgesprek
terughoudendheid v., voorbe--houding,
Rucksehemel, (- mels, mv. -mei) o.; - mil jem.n. hallen, nehmen, ruggehoud o., nevengedachte v.; 2. (Krijgsw.) m. (in zaagmolens), beweegbaar blok o. spraak houden, eene samenkomst hebz. Ruckenhalt.
hout om de boomen onder de zaag te ben met.
RU ckhalten, (hielt rück, ruck- brengen.
R cksprung, (-(e)s, mv. Rackgehallen) bedr. ww. onr., Z. zuruck- Rtckschere, (- n) v., Z. Ruck- sprunge) in. terugsprong,achteruitsprong
hallen.
bret t.
m.; (fig.) einen - thun, terugkrabbelen,
R ckhaltslos, bijv. en b. zonder Riicksohiag, (-( e)s, mv. Ruck- zijn woord terugnemen.
terughouding, zonder voorbehoud, open- schldge) m. terugslag m.; (Rijk.) achter
Rtickspur, (-en) v. verkeerd spoor,
hartig, open, vrij, rechtuit.
weerstuit, terugslag m.; 3.-uitslano.;2 valsch spoor o.
R.ckharnen, (- s) o., z. m. ach- terugsprong m.; (fig.) plotselinge veran- R .ckstand, (-(e)s, mv. R ckteruit pissen of wateren.
dering v.; (Fin.) plotselinge daling v. der siánde) m. mil einer Summe im - sein,
Rttckheime, (- n) V. huiskrekel m. fondsen; 4. tegenstoot, terugstoot m. ten achteren zijn, nog te betalen hebben;
Btekig, bijv. nw. een rug hebbende R teksehreiben, bens,mv.-ben) in - kommen,ten achteren geraken;2.ach(alleen in samenstellingen).
o. antwoord o., beantwoording v.
terstallige schuld v., restant o.; im -e
Rtckjan, (-( e)s, mv. -e) m. (Tikt.) RUekschreiten, (schril t rück, sein, (van soldij), ten achteren zijn; ver
keerjan m., de zes eerste velden aan den ruckgeschritten) o. ww. our., m. s. te,openbare schulden v.mv.-lorneRucksád
kant der tegenpartij.
ruggaan, terugstappen, achteruitstap- Rtjekstandig, bijv. nw. achter
schuldig, ten achteren; er ist-stalig,no
R .ekkauf,(- kauj(e)s, mv.-káufe) pen.
m. terugkoop m.
RUekschritt, (-( e)s, mv. -e) m. noch mil dieser Summe -, hij is & nog
Riekkau$ich, bijv. en b. terug schrede v., pas, tred m. achteruit of ach- schuldig, met & nog ten achteren; das -e,
te koopgin, op voorwaarde of bij wijze van terwaarts; (Cg.) achteruitgang, terug- die -e Summe, Z. Rockstand; -e Fordeterugkoop.
gang m.; -spartel v. (Pol.) partij v. van rung, achterstallige schuld.
Rtekkehr, v., z. m. terugkeer m., den teruggang.
Rtekstandler, (-s, mv. Ruckterugkomst v.
Rtjekseil, (-(e)s, mv. -e) o.(Zeew.) slándler) m.achterstallige schuldenaarm.
Rtjekkunft, v., Z. m. terugkomst, rakketalie, stuurreep v.
R'` ekstandsrechnung, (-en)
wederkomst. v.
Rtekseito, (-n) v. keerzijde v., V. rekening-courant, balansrekening) v.
Rt ckklang, (-( e)s, mv. Rück- rug, achterkant m.; (van een stoel),leu- Rtekstange, (-n) v. stang V. om
kldnge) m. terugkaatsing v. van het ge- ning v.
te verzetten, te verschuiven.
luid, weerklank, echo m.
Rjeksendung, (- en) v. terug
RUekstaube, (-n) v. groote hout terugzenden o.
-zendigv., duif v.
Riekladung, en) v. lading v.
op de terugreis.
Rteksicherheit, (- en) v. waar- Rtickstehen, (stand ruck, ruckR1eklauf, (-( e)s) m., Z. m. ach borg m. (in schuldzaken); it. Z. Gegen- gestanden) bedr. ww. our., Z. zuruckteruggang, terugkeer m.;-teruigan, sicherheit.
stehen.
(Zeew.) eb v.
RUeksicht, (-en) v., Z. Ríickblick; Rtckstellig, bij v. nw., Z. ruck-•
Rueklaufen, (lief rück, ruckge- (fig.) bijzondere oplettendheid. aanmer. gángiq, rucksldndig.
laufen) o. ww. onr., Z. zurucklau/'en.
king, overweging v.; - auf etw. nekmen, R.iekstieh, (-(e)s, mv. -e) m.
RUcklau$g, bijv. nw. achteruit letten op; auf Personen - nehmen, letten achteruitsteek, achterwaartsche steek m.
-gande, op, acht slaan; keine - au/ eine Bitle Ri1ckstosz, (-stoszes, mv. -slósze)
teruggaande, terugkeerend.
Rtoklehne, (- n) v., Z, Rucken- nehmen, geen acht slaan op, niet letten in. terugstoot m.; 2. (Nat.) afstooting,
lehne.
op; in - seiner Jagend 4', met betrekking terugstooting v.; (van een kanon), terug
wederstoot m. -sprongi.;(Schemk)
RUekleine, (- n) v. touwtje o. in tot, met het oog op; injeder -, in allen
den rug om het vogelnet toe te halen. gevalle, in alle opzichten; 2. eerbied m., Riiekstrahl, (-(e)s, mv. -en) m.
R oklieferung, (- en) v. (Hand.) achting v., ontzag o.; in - Ihrer, aus - terugvallende (licht)straal, weerschijn m.
teruggaaf v., hernieuwde levering v.
au/' of fir Sic, uit achting voor u; er RUckstrahlen, (strahile ruck,
RUcklings, bijw. ruggelings, ach nimmi - auf niemand, hij geeft om geen ruckgesirahll) o. «w., Z. zuruckstrahlen.
achterover; - jem. anfallen, in-terwas, mensch; in, mit, aus - auf, uit aanmer- Rt ekstreieh, (-(e)s, mv. -e) . m.
king van, met betrekking tot, met liet terugslag in.
den rug, van achteren.
RUekmarsch, (- marsches, mv. oog op.
RUchstreicher, (-chers, mv.
-mdrsche) m. terugtocht, terugmarsch, Rtjeksichtig, bijv. nw. in aan -cher) m. (Zwaardo.) eensnijdend lemaftocht, terugkeer m.
ach -merkingd,vschoemt mer o.
handelend, bescheiden.
-ting
RUekmarschiren, (marschirle
Rt ckstrieh, (-(e)s, mv. -e) m.
rück, ruckmarschirl) o. ww. (Krggsw.) Rt cksichtlieh, bijv. nw. met be- (van trekvogels), terugtocht m., terug
terugtrekken, den terugtocht aannemen. trekking tot, in aanmerking genomen dat;
-vlucht.
Riekprall, (-( e)s, mv. -e) m. - seiner, met opzicht tot hem; -keil v., Rileksturz, (-slurzes, mv.-slurze)
terugsprong, weerstuit, terugstuit m.; Z. Rïicksicht.
m. val m. achterover.
(van een geluid), weerklank m.
Rteksiehtslos, bijv. en b. niet Rilektratte, (-n) v. herwissel ni.
Rtekpra,mie, (- n) v. (Fin.) te- lettend op, niet in aanmerking nemend, Riicktritt, (-(e)s, mv. -e) nu. pas,
ruggaaf v. van eene premie, schadever- geen acht slaande op, zonder verschoo- stap, treil in., schrede v. achteruit; 2.
goeding v. voor eene premie.
ning, onverbiddelijk.
recht o. om een ambt wedder te aanvaar
Rtekreise, (- n) V. terugreis, reis Rteksiehtslosigkeit, v. geruis
zum Papstlhum, terugkeer m. -ilen;
V. naar huis, terugkeer m.
o, aan achting, verwaarloozing v.; (fig.) Rijokumwälzer, ( -kers, mv.-ser)
RUekriemen, ( mens, mv. -men) gestrengheid, onverbiddelijkheid v.
m. reactionnair, tegenomwentelingsgem. rugriem m.
Ricksiohtsvoll, bijv. uw. vol zinde m.
(-

(-

-

Ruf.

Ruch.

Ruc.
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Rijckumwälzung, (-en) v. (Pol.) van betaalde tolgelden; -giller o. mv. Ruderig, bijv. nw. (in samenstelgoederen o. mv. waarvan de tolrechten lingern), roeien of riemen hebbende.
reactie, tegenomwenteling v.
Ruder –kahn, (-kahn(e)s, mv.
Rijekung , (-en) v.,Z.rucken(ww.) teruggegeven worden.
(Muz.) verbindingsnoot, gesyncopeerde
R^ickzállig, bijv. nw. aan terug - -kdhne) m. roeibootje, schuitje o.;-kasten
V. (Zeew.) roeikast v.; -klampe v. riemnoot v.; it. verschuiven, verplaatsen, ruk gaaf der tolgelden onderworpen.
-keno.
Rtckzollsehein, ( - e)s, mv. - e) pin, roeidolpin v.; -knecht m. roeiknecht
Rjckverladung, (-en) v., Z. m. bewijs o. dat de betaalde tolgelden' m.; 2. slaaf, galeislaaf m.; -leute mv.
roeiers m. mv.; 2. galeislaven m. mv.;
moeten worden teruggegeven.
Ruckludung.
RUckversicherung, (-en) v. Rickzug, (-(e)s, mv. Rückzüge) -lichter m. (Zeew.)roerbroeking v.,touw
(Hand.) wederverzekering, herverzeke- m. terugtocht m.; 2. (Nat. kist.) Z. o. om het roer te lichten; -loch o. roer
-los bijv. nw. zonder roer, zon--gato.;
Ruckstrich; 3. (Krijgsw.) terugtocht, afring v.
Rttckwalzen, (wálzle ruck, ruck- tocht m.; zum -e schlagen, blaren, den der riemen; (fig.) zonder opzicht, begewalzt) bedr. ww. terugrollen, achter- aftocht slaan, blazen; -sordnung V. orde stuur of leiding; -meister m. opzichter
m. over de riemen eener galei.
V. van den terugtocht.
uit rollen, achteruit wentelen.
RUekwand, (-wdnde) v. (van eene Rijde, (-n, mv. -n) m. (van hon- Rudern, (ruierte, gerudert) o.ww.,
kast &), achterwand, achterkant m.;(van den &), mannetje o., reu, rekel m.; 2. m. h. roeien, sturen; aus Leibeskrdflen -,
zoo hard roeien als men kan; (fig.) mit
eene bank), achterleuning, rugleuning V. groote boerenhond m.
,Rtckwärtig , bijv. nw.rugwaarts- Rude, bijv. nw. ruw, onbeschaafd. den Frissen -, (van zwemvogels), zich
gaande, terugloopend, achterwaarts be- Rudel, (-s, mv. Rudel) o. (Kookk.) sturen; 2. bedr. ww. door roeien doen
kooklepel, roerlepel m.; (Vog.) die -, sta vooruitgaan, roeien.
wegend.
Ruder - Vlagel, (- nagels, mv. -naaan l;et vogelnet; 2.(Jachtw.)-kenv.m
Rt ckwarts, bijw. rugwaarts,achterover; 2. achteruit; in einer Kuische - troep, hoop m., kudde v.; (fig.) gemeen, gel) m.. roeidol, roepin v.;-pflock m. dolklamp m.; -pfosten m. schacht v., staansitzen, met den rug naar de paarden; - gepeupel, janhagel o,
gehen, - fallen, Z. -rücklings; (Zeew.) - Ri,deln, (rüdelle, gerudelt) o. ww. der m. van het roer; -pinne v. roerpin
gehen, deinzen, achteruit drijven, over m. h. (gemeenz.) bewegen, roeien, op- v.; -platte v. roerplaat v.; -rad o.(Werkstuur gaan; (fig.) .(vast zaken), achter borrelen, invreten; 2. bedr. ww. in be- t.) rad o. met riemvormige schepborden
Ruderrad –gehause, -geháu
teruggaan; Z. riickgdugig; it. zu--uitgan, weging brengen.
RUden, (-s, mv. Ruden) m. karper sea, mv. -gehduse) o. kap v. om den kop
rt ck.
Rjekwarts –dreher, -drehers, m. die hoofdzakelijk in staande wateren van het roer; -schaufel v. schepbord o.;
mv. -dreher) m. rugwaarts draaiende van Noord-Duitschland gevonden wordt. -welle v. as V. van het scheprad.
spier v.; -drehung V. rugwaarts draaien
Rijden–horn, (-horn(e)s, mv. Ruder–riemen, -mens, mv.
o.; -lage V. achterover liggende, houding -hnrner) o. (Jachtw.) houten of beenen -men) m. roeiriem in.; -ring m. roerpin,
jachthoren m. tot het verzamelen van dol v.; -schau fel v., Z. -platte; -schil o.
v.; -schreilen o. achteruit loopen o.
RUekwechsel, (-sels, mv. -set) wilde zwijnen; -hond m. op de wilde roeischip, roeivaartuig o.; it. galei v.;
zwijnenjacht afgerichte hond m.; - knecht -schlag m. slag, haal m. met de riemen;
m. (Eland.) herwissel m.
ekWeg, (-(e)s, mv. -e) m. te- an. jagersknecht m.; -panel V. (Jachtes.) -skiave m. roeislaaf, galeislaaf m.; -spicker m. roerspijker m.; -stange v. roei
rugweg m.; den - antreten, auf dem - jagersknechts m. mv.
roerstang v.; -stock m. helm--riem.;2
sein, den terugweg aannemen, op den Ruder, (-s, mv. Ruder) o. riem m.,
roei v., roeiriem m.; sdmmlliche - einer stok m., roerpen v.; -slropp o. roerstrop
terugweg zijn, terugkeeren.
Rtjekwehr, (-en) v. verschansing, Galeere, Z. -werk; it. roer o., roerpen v., m.; -latje V. roertalie v.; -triiger m. dak helmstok m., inspit o.; am - ziehen, aars (lolboord o. van eene galei; -vogel m.
borstwering v:
(

-

(

(

Rtckweiehung, (-en) v. achter - het roer zitten; (fig.) an's - kommen, aan
uitwijken o., terugwijken o.; (Bouwk.) het roer, bestuur, bewind komen; am intrekking, dikteverdunning v., in- sitzen, aan het roer zitten, aan het bewind zijn, het bewind in handen heb
sprong m.
ovale of langwerpig ronde-ben;(Br.)
Ruekweise, bijw. bij schokken,
schop v.; (Nat. bist.) (van zwemvogels),
bij stooten, hij horten.
Rtckwelle, (-n) v. as, kruias, zwernpont, zwemvleugel m.,zwemvlies o.
wiudmolenas V.
Redera, o . mv. pninhoopen m.mv.,
Rjekwind, (-(e)s, mv. -e) m. ruïnen V. mv., overblijfsels o. mv.
rukwind, valwind in.
Ruderation, v., Z. m. maken o.
R ickwirken, (wirkte ruck, ruck- van estrikken.
gewirkt) o. ww., m. h. terugwerken; Ruder–balken, (-kens, mv.-ken)
(Spraakk.) -es Zeitwort, wederkeerig m., Z. - trager; -band e. beslag o. van
een riem; -bank v. roeibank v.; (fig.)
werkwoord o.
Ruckwirkung, (-en) v. terug jem. an die — schmieden, als galeislaaf
reactie v.; it. Z. Zurückwir- -werking, aan de roeibank sineden; -besleuerer m.
matroos m. met het roer belast; it. stuurkung.
Riokwurf, (-(e)s, mv. Ruckwur - man m.; -bursche in. roeier m.; -dolle v.,
te) m. terugstoot, terugworp m.,Z.Ruck- Z. -ring; -elite V. eend v. van het Uralisch gebergte.
schlag.
Rtekzahlung, (-en) V. terugbe- Ruderer, ( - s, mv . Ruderer) m.
taling V.

roeier m.; 2. galeislaaf m.

k.) -es Zeilwort, wederkeerig werk-

- lillig in. slagveer v.; -fuss-nev.m;
m. zwemvoet in.; - fuszig bijv. nw. met
zwemvoeten; -ganger m. (Zeew.) stuur
loods in.; -gat o. roeigat, gat o.-man,
waarin het roer hangt; -grif m. greep
v., handvat V. van een roeiriem; -haken
m. mv. roeihaken, roeibanden m. mv.;
-hols o. roeiklamp m., roeipen v.

Rijekzielend, bijv. nw. (Spraak-

woord.

Rijckzielen, (sidle ruck, ri ckge-

ziell) o. ww. betrekking hebben op het

voorafgaande, doelen op het vooraf
-gande.

Rickzoll, (-zoll(e)s, mv. -zólle)
m. (Hand.) teruggeven o., teruggaaf v.

Ruder– federn, V. mv . slagpen

roervogel, hoog vliegende vogel m.; -volk
o. roeiers m. mv.; it. galeislaven m. nov.;
-wanre V. luis v, met roeivormige voet
-werk o. roeiwerk o., al de rie--wortels;
men ni. mv. eener galen; -zag m., Z.

-schlag.

Rudim@nte, o. nov. grondbeginselen, eerste beginselen o. mv.
Ruf, (-(e)s, mv. -e) m. geroep, geschreeuw o., kreet m., stern v., roepen
o.; au/icons. - hóren,luisteren naar ieins.
stens; an! den ersten -, op het eerste geroep; (van dieren), schreeuwen, geschreeuw o.; (Jachtw.) korengeschal o.;
(Krijgsw.) oproeping v., appel o.; der der Ehre, de stem; dem góttlichen -e
Tolgen, inspraak, roeping v.; einen - auf
ein Professorat noch L. erhullen, beroepen worden als; 2. roeping v., smaak m.
voor, neiging v. tot, gehechtheid v. aan;
seinera -e Tolgen, zijne roeping volgen; 3.
gerucht, praatje o.; der - geht, es geht
ein -, er loopt een gerucht, er gaat een
praatje, uien zegt; 4. gerucht, o., naam m.;
im guten -e steken, ter goeder naam beke.nd zijn, een goeden naam hebben;
in - bringen, een goeden naam geven;
(gemeenz.) in zwang brengen,ophef maken van; in - kommen, een(goeden)naam
krijgen, bekend worden; jem. in bósen bringen, iecns. goeden naam bezwalken;
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Rug.

Ruh.

Ruh.

5. (Jachtw.) lokfluitje o.; it. lokvogel m. neele rechtbank; 2. beoordee!aar, recenRufen, (riet, gerufen) o. ww. onr., censent, verbeteraar m.
m. h. roepen; zu Golt -, God aanroepen; Rlgen, (rugte, gerugt) bedr. ww.
Feuer -, brand roepen, schreeuwen; Ra - aanhalen, melding maken van,vermelden;
che -, wraak roepen; 2. jem. -, her -, roe- 2. aanklagen, aangeven; 3. beschuldigen,
pen, toeroepen, aanroepen; H. bedr. ww. telastleggen; 4. herispen, afkeuren, ver
hem. beien Namen -, roepen, oproepen,
straffen, kastijden.
-wijten;5.
noemen; jem. zu rich -, tot zich roepen; RUgeopfer, (-opfers, mv. -opfer)
it. (fig.) in het leven terugroepen, uit o. (J. gesch.) als boete te doen offer o.
den dood opwekken; die Stunden -, af
Rijger, (-s, mv. Ricger) m. aanklaroepen hoe laat het is; Sie kom -ro-epn, ger, beschuldiger m.; 2. beoor^leelaar,remen wie geru/'en, gij komt alsof gij ge- censent m.; 3. ontvanger m.
roepen waart, juist van pas; (fig.) meine Rige -richter, (-richters, nov.
Geschd fte - mich hin, roepen mij; jemn. -richter) m., Z. -meister (1); -cache v.
etw. in's Gedáchiniss -, in het geheugen aanklacht V. wegens beleediging of lasroepen, herinneren; III. o. zelfst. roepen, ter, correctioneele zaak v.; -lag m. zitgeroep, geschreeuw o., Z. Ruf.
tingsdag m. van het kantongerecht, teRufenberg, (-(e)s, mv. -e) m. rechtzitting v.

3. zwijgen, stilzwijgen; Z. ruhig sein; 4.
rusten, slapen, sluimeren, onbeweeglijk
zijn; ich tviinsche Ihnen wohl zu -, ik
wensch u wel te rusten, goeden melt;
zu Mittag -, een middagslaapje nemen,
een dutje doen; (fig.) im Grabe -, rusten,
liggen; (Bouwk.) auf der Mauer -, (van
een balk), liggen, dragen, steunen; -des
Fenster, niet opengaand venster;au f einem
Felsen -des Schloss, op eene rots staand;
(fig.) vertrouwen op; -de Brï cke, vaste
brug.

Ruhe- ort,

(-orl (e)s, mv. -one

of

-órter) m. rustplaats v.; -platz m. (verkl.
-plálzchen o.) rustplaats v.; (op eene
trap), overlooi in., portaal o.; Treppe mit
-platten, portalen; (Jachtw.) Z. Buhr;

(Zeees.) haven v. waar men bij slecht
weder of gebrek aan proviand en water
Rufendung, ( - en) v., Rufe - onbeweeglijkheid v.; keine - haben, geen binnenloopt; - polster o., Z. -kissen;
fall, (-fall(e)s, mv. -falle)m. (Spraak- rust hebben, Z. Rast; jemn. keine - las- -pulver o. (Apoth.) slaappoeder o.; -pun/ut
k.) vocatief, eerste naamval m. als aan- sen, geen rust laten, onophoudelijk lastig in. rustpuit, steunpunt, draagpunt o.; 2.
vallen; ich habe keine - vor ilam, in heb (Muz.) rust, pauze v.: 3. (Werkt.) rustroep. aanspraak &.
Refer, (-s, mv. Rufer) m. hij die geen rust over hem; (Scherts.) vor uur ' punt o.; -riegel m. (Art.) liggend kalf o.,
roept &, roeper ni.; (Zoutz.) arbeider soli er - haben, voor mij behoeft hij niet' koppelbalk m.; -sessel m. leuningstoel m.;
m. die de anderen aan het werk roept; bang te zijn; it. ik zal hein niet lastig' -sitz m. restplaats v.; -stab m. (Schild.)
vallen;gib -!,(gemeenz.) wees stil !,zwijg!; handsteun m., schildersstokje o.; -stand
(Zeees.) scheepsroeper m.
Ruff, (-(e)s, mv. -e) m. (Glasbl.) in - setsen, (van beambten), Z. -stand; In. stilstand m., rust v.; sich in — begein süszer - leben, een gemakkelijk leven ben, zich aan de zaken onttrekken; jemn.
zwarte en poreuze slak V.
R^'el, (-s, mv. Ruffel) m. roffel- leiden; die ndchtliche -, nachtrust v.; 2. in — versetzen, pensioneeren, op wacht
stellen; sick in — begeben, zich af--geld
rust, stilte, ontspanning v.; gwnnen Sie
schaaf v.
Ruffelbaum, (-baum(e)s, mv. mir ein wenig -, gun mij ecu weinig rust; zonderen, in afzondering begeven; -stalt,
sich zur - begeben, legen, zich ter rust be- - stuitte v. rustplaats, schuilplaats, afzon-báiume) m., Z. Ri f felbaum.
geven, gaan slapen; icii wünsche Ihnen dering v.; (Jachtw.) verblijfplaats v., hol
Ru$elei, (-en) v. koppelarij v.
f eter) m., eine angenehme -, ik wensch u wel te o.; (fig.) Z. -belt (fig.); jemn. das Geleit
Ruffeler, (-s, mv. Ruffeler)
-in, (-nen) v. koppelaar m., koppe- rusten; zur - of in seine - eingehen, de zu seiner - geben, iem. begraven,ter aarde
eeuwige rust ingaan, sterven jens. zu sei- bestellen; -stein m. ruststeen, steen m.
laarster V.
Ruffeln, rljffeln, (ru ffelie, geru f - ner - bringen, begleiteu, iem. begraven, om op te rusten; - stelle v., Z. -ort;
felt en rufelte,geruffelt)bedr.ww.(Volks- Z. - stalt; 3. rustplaats, afzondering v.; (Bouwk.) Z. -platz; (Spraakk.) rust v.,
t.) verwijten, afkeuren, berispen; 2. rof- (Jachtw.) verblijf, hol o.; (Werkt.) rust rustteeken o.; (Muz.) rust, pauze v.;
felen. wrijven; 3. koppelen; it. geheimen v., stilstand m.; in - stehen, stilstaan; -stórer, —in, rustverstoorder m., rustverstoorster v.; -stórung V. rustversto(Geweerra.) rust v,
hebben.
Ruff(er)ig, bijv. nes. hobbelig,on- Ruhe - altar, ( - (e)s, mv. - e of riug v., oproer o.; -stunde v., -stundchen
effen, ruw; (Heelk.) met eene korst of Ruhealti re) m. rustaltaar o., rustplaats o. rustuur, vrij uur of uurtje o.; it. tijd m.
v.; -bank v. rustbank, canape v.; —ho- om naar bed te gaan; des Herrn —, Sabroof bedekt.
Ruf-Kobel, (-bels, mv. -bel) m., bel m. lijstschaaf, rijschaaf v.; -belt o. batdag, Zondag m.; -volt bijv. uw. rustig,
rustbed o., canape v.; (fig.) rustplaats v., kalm, stil, zwijgend, onbeweeglijk; -zei el; -huhn o., Z. Rebhuhn.
Z. Ruffel:
Rufkraut, (-(e)s, mv. Ru fkrduter) graf o.; -bock m. (Vog.) steunhout o.; chen o. rustteeken o.; (Muz.) rust v.;
-brett o. (Art.) afstuitzool v.; -bühne v. -zeil V. rust tijd m.
o. (Pl.) scherp vlooienkruid o.
Rufo1k, (-(e)s, mv. -e) m., Z. (Bergw.) rustplaats v.; -feld o.,Z.Brach- Ruhig , ( -er, -st) bijv. ea b. rustig,
acker; -fuge V. (Bouwk.) strekkende of vreedzaam, kalm, bedaard, koelbloedig,
Aalquappe.
Rufpunkt, (-(e)s,mv.-e)m.(Nat.) streksche voeg v.; -gehalt m. pensioen, zwijgend; (van de lucht), stil; - sein, sich
phonisch middelpunt, stempunt, klank- wachtgeld o.;-jahr o. sabbatjaar o.;-kam- - verhalten, - liegen bleiben, stil zijn, bemer v., -kámmerchen o. slaapkamer v., daard zijn, blijven liggen; seien Sie despunt o.; -rost m. rijp, rijm, ijzel m.
Rugbar, ( -er, -st) bijv. en b. be- slaapkamertje o.; (fig.) Z. -belt (fig.); halb -, wees daaromtrent gerust, verrispelijk, strafbaar, te verwijten; -keit v. -kissen o. kussen o. om op te rusten, ontrust u daarover niet; -es Leben, rustig,
donzen kussen o.; -kupe v. (van indigo- stil, bedaard; -es Alter, rustige oude dag
berispelijkheid, strafbaarheid v.
IL ge, (-n) v. aangifte, aanklacht, bereiders), rustkuip v.; -los bijv. nw. m.; -e Nacht, rustig; (Ger.) -er Besilzer,
beschuldiging v.; die - thun, aangeven, rusteloos, zonder ophouden, onophoude- rustig; - werden, stil worden, bedaren.
aanklagen; 2. misdaad v., misdrijf, ver lijk; it. opgewekt, werkzaam; -losigkeit v. Ruhlánder, (-ders. mv. -der) m.
wijnstok m. met le d erkleurige zoete
onderzoek o.; 4. straf, be--grijpo.;3 rusteloosheid, beweeglijkheid v.
straffing, berisping v.; it. geldboete v.; Ruhen, (ruhie, geruht) o. ww., m. druiven.
das verdient eine -, berisping, vermaning, h. rusten, in rust zijn; (van een wagen), Rthling, (-(e)s, mv. -e) m. kik
-vorschm.
straf v.; 5. (veroud.) Z. Gericht; 6. (ver- stilstaan; 2. uitrusten, rust nemen, ophouden; er schla ft nicht, er ruhi nur ein Ruhm, (-(e)s) m., z. m. roem m.,
oud.) Z. Polizei- gericht, - gesetz.
Rjjge - amt, ( amt(e)s, mv. dm- wenig, bij rust maar een weinig; er kann eer v., beroemdheid v., groote naam,
ter) o., Z. Gericht; -buck o. register o. nicht -, hij kan zich niet stilhouden, hij goede naam m.; seinen - in etw. seizen,
der crimineele zaken; it. boek o. der kan niet stil zijn; ich kann nicht eher -, sich einen - aus etw. machen, zijn roem,
politieverordeningen; - gericht o., Z. Ge - als bis ich es habe, ik heb geene rust zijne eer ergens in stellen; das muss man
richt; -graf m. kantonrechter, president voor Si; eine Arbeit . lassen, laten varen, ihm zun& -e nachsagen, dat moet men hem
m. van eene correctioneele rechtbank; niet voortzetten; einee Acker - lassen, tot zijne eer nageven; sein - ist nicht
- meister m. rechter m. eener correctio- niet meer bebouwen, braak laten liggen; jein, hij staat in geels zeer goeden naam

R^.he, v., z. m. rust, stilte, kalmte,

geen erts bevattend gesteente o.

-

-

-

Runn.

Ruh.

Ruts.
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aandoeningen, gevoelig; -keit v. be- m. spijker m., pin v. in het gat van den
weeglijkheid v.; (fig.) gevoeligheid v. molensteen.
Rihr -bbttich, (-(e)s, mv. -e) o, Ruhr -nuns, ( - nusse),-pfïanze,
(Very.) Z. -kupe; -ei o. geroerd ei, ge- (-n) v. noot v., plant v. tegen den buik
Z. -kraut; -recht o. strandrecht;-lop;it.
klensd ei o.; -eisen o. pook m., porijzei
-rinde v. (boom)bast m. als middel
o.; (Br.) roerijzer o.
Ruhren, (ruhrte, geruhrt) o. ww. tegen den buikloop.
Rthrsam, ( -er, -st) bijv. nw., Z.
(veroud.) Z.'uhren.
RUhren, (ruhrie, ger%hrt) o. ww., rührig.
m. h. aanraken; 2. afleiden, ontstaan, Rt hr-scheit, (-(e)s, mv. -e) o.
voortkomen, ontspringen; dateer ruhrt (Bak.) roerplankje o.; (Br.) roerstok m.;
sein Ungl-tick, daaruit komt & voort, dat (Mets.) roerschop, kalkschop v.; -schnur
is oorzaak van &; woher rlAhri es, dass?, V. koord o. waaraan de lokvogel rond
-spate! m. (Wasl.) spatel v.;-fladert;
hoe komt liet?; (Leenvr.) von jemn. zu
Lehen -, erkennen leenman te zijn van; -spiel o. aandoenlijk treurspel o.; -stdbII. bedr. ww. etw. -, in beweging brengen, chen o. (Muntw.) zilverschilfertje o. dat
doen bewegen; den Lockvogel -, doen vlie- zich aan den roerhaak vastzet; -slange v.
gen, uitlaten; (fig.) jem. -, aandoen, in- (Pap.) roerstang v.; (Kolenbr.) roerijzer
druk maken op, doen ontroeren, aange- o., pook m.; -sterken, -stock m. roerstok
daan maken; sehr geruhrl, zeer aan m.; -stuck o. (Tooneelk.) aandoenlijk
diep bewogen; -d, aandoen -gedan, stuk o.
Rtjhrum, (onb.) m. (fig., i. k. bet.)
treffend; die Trommel - ,slaan; vom-lijk,
Donner geruhrt worden, getroffen wor- hij die zich met alles bemoeit, bemoeial,
den door; der Schlag hat ihn geruhrt, albedil m.
bij is door Bene beroerte getroffen; 3. Rtihrung, (-en) v. roeren o.; enter
Chocolade -, roeren, omroeren; Eier -, - der Trommel, onder het roeren der
klenzen; Gips, Mórtel -, bereiden, door- trom, met slaande trom; 2. ontroering,
eenwerken; (Landb.) einen Acker - of aandoening, beweging v.; 3. (Zeew.) anruhren, voor de tweede of derde maal kervoering v.; -los bijv. nw. zonder aanomwerken, omploegen; einen Ausfluss -, doening, niet aangedaan, ongevoelig.
schoonmaken, reinigen, doorsteken; III. "Ruhr-vogel, (-vogels, mv.-vogel)
wed. ww. sich -, zich bewegen, zich ver m. fladderende lokvogel m.; -wursel v.
er ist noch nicht todt, er ruhrt-roen; tormentilkruid o.; brasilische -, Amerisich noch, hij beweegt zich nog; ruhri kaansche braakwortel m.
each nicht von der Steile!, komt niet van Ruin, (-s) m., z. m. ondergang m.,
uwe plaats !; rühre dich 1, kom, haast u bederf, verval o., verwoesting, instorting,
ruïne v.
wat, steek de handen uit.
Rtihr- fase, (-(asses, mv. -(riser) Ruine, (-n) v. puinhoop, bouwval
o. karnton, boterton v.; -gabel v. roer m., overblijfsel o., ruïne v.
-genie v. vogelvangersroede v.-vork.;
Ruinen -förmig, bijv. nw. in den
met den daaraan fladderenden lokvogel; vorm van een puinhoop; -marmor, -stein
-haken in. (Landb.) haakploeg m.;(Verg.) m. ruïnenmarmer o., ruïnensteen m.
onbekend, vergeten; -losigkeit v. gemis o. roerhaak, klenshaak m.; (Giet.) vuur- Ruiniren, (ruinirie, ruinirt) bedr.
aan goeden naam, onbekendheid v.; -nary haak m.; (Mets.) kalkschop v.; (Muutw.) ww. jem. -, ongelukkig, arm maken, in
m. (gemeenz.) bij die verzot is op roem roerhaak m.; -holy ni. roerstok m., roer- het verderf storten, ruineeren; etw. -.
vernielen, verwoesten, bederven.
en eer; -neid m. nijd m., afgunst v. we- h out o.
gens iems. roem; -redig bijv. nw. pra- Rthrig, ( -er, -st) bijv. nw. roerig, RUllenloeh,(-loch(e)s,mv.- lacher)
leud, snoevend, zijn eigen lof verkondi- vlug, beweeglijk, bedrijvig, levendig; -keil o. (Bergw.) gat o. in de ertslade om het
gend, verwaand; —keit v. pralerij, snoe- V. beweeglijkheid, vlugheid, levendig erts uit te schudden.
bedrijvigheid v.
Rttlps, (-es, mv. -e) m. oprisping
verij, grootspraak, verwaandheid v.;
-heid,
-reich bijv. en b. roemrijk, roemvol, eer- Rjhr-kalle, (-n) v. pollepel,^roer- v.; (gemeenz.) boer m.; (fig., gem.) vlevol, Z. ruhmlich. -sucht v., -suchlig bijv. lepel m. -kefte v. roerketting m.;(Wijng.) gel, lomperd m.
Rtjlpsen, (rulpste, geralpst) o.ww.,
uw., Z. -begier(de) 4; -wurdig bijv. nw. roerstok m.
roemwaardig, Z. ruhmlich; -wurdigkeat Ruhr -kirsche, (-n) V. kornoelje m. h. oprispen, boeren.
v.; -krank bijv. nw. aan buikloop of roo- Rijipser, (-s, mv. hulpser) m. hij
v., Z. Ruhmlichkeit.
R1hmse(1)n, (r(chms(el)te, ge- den loop lijdend; -kraut o. (Pl.) kruid o. die oprispt; (fig.) Z. Rulps.
ruhms(el)t) bedr. ww. snoeven, groot tegen den buikloop; 2. katoenkruid o.; Rum(m), (-(e)s) m., z. m. rum v.;
-sprekn, 3. Z. - alant; 4. gewoon vlooienkruid o.; -brennerei V. rumstokerij v.
kwistig zijn met lof.
RUhmsam, bijv. nw. gaarne snoe- 5. Z. -wurg; 6. glaskruid, bingelkruid o.; RUmme1, (-s, mv. Rummel) m. gedruis, geraas, leven o.; 2. rommel, roes
7. unechles —, onecht roerkruid o.
vend, grootsprekend, pochend.
Ruhr, (-en) v. (Landb.) tweede of Ruhr -kricke, (-n) v. roerkruk m., vodden, lorren v. mv.; it. hoop m.,
derde omwerking, tweede omploeging v.; v., roerstok m.; (Mets.) kalkschop v.; zoodje o.; etw. im - kaujen, den ganzen
(Zeew.) stranden o., stranding v.; (Valk.) -kabel m. roervat o.; -kupe v. roer - kaufen, bij den roes, de geheele massa
lokvogel m.; (Vog.) Z. -vogel; 2. (Gen.)
-kuipv. koopen; (Sp.) aantal o. oogen van eene
buikloop m.; roihe -, roode loop, bloed
Ruhr -lerehe, (-n) v., Z. -vogel. kleur; seinen - angeben, spreken, zijn
-ganm.
Rijhr -16ffe1, ( -[els, mv. -(el) m., blad aangeven of noemen; den - haben,
Ruhr- alant, (-en, mv. -en) m. Z. -kelle; ---brett o. (Kookk.) pollepel - het vereischte aantal punten hebben;
kruid o. tegen den rooden loop; -arlig rekje o.; -michniclitan m. kruidje -roer- (fig.) zaak v.; er versie/it den -, bij kent
zijne zaken, hij verstaat de zaken; it.
bijv. nw. op den buikloop of rooden loop me -nipt 0.; -milch v., Z. Buiternailch.
gelijkend, betrekkelijk.
Ruhrmittel, (-tels, mv. -tel) o. (Volkst.) hi. weet waar Abram de mosR,hrbar, ( -er, -st) bijv. en b. be- (genees) middel o. tegen den buikloop. tend haalde.
weeglijk; (fig.) opgewekt, vatbaar voor' R .hr- nagel, (-nagels, mv. -nagel) Rijmmel, (-s, mv. Riimmel) m.

Z. Ruf; 2. eer, eerbewijzing v.; it. roemrijke daad v.
Ruhm - begier(de), v., z.m.zucbt
V. naar roem of eer; -begierig bijv. nw.
begeerig, verlangend naar roem, eerzuchtig; -bekrdnzt, -gekrónt bijv. nw. met
roem bekroond of overladen, beroemd;
-bild o. roemrijk voorbeeld o. ter navol
-durst v., Z. -begier(de).
-gin;
Rühmen, (ruh'iaie, geruhmi) bedr.
Ww. jem., eine That -, roemen, prijzen,
loven; ubermäszig -, ophemelen, opvijzelen; er wind als rechtscha(ener Mann
geri hmt, hij wordt geroemd als k; ich
werde es zu - wissen, ik zal er met lof van
spreken; it. dankbaar voor zijn; 2. wed.
ww. sich -, zich beroemen op, pochen
op, snoeven; er ruhmt sich dessen nicht,
hij beroemt zich er niet op; er ri hmt
sich mennen Beschutzer, hij zegt & te zijn;
1I. o. zelfst. roem, lof m., loftuiting V.
ophef m.; viel -s von etw. coachen, veel of
grooten ophef maken van.
R ihmer, (-s, mv. Ruhmer) W. (w.
i, gebr.) pocher, snoever,grootspreker m.
Ruhm - gier, v., -gierig, bijv.
uw., Z. -begier(de) cfr; -góttin v. godin
V. van den roem, Faam v.
Rtjhmlieh, ( -er, -st) bijv. en b.
roemwaardig, lofwaardig, prijzenswaardig, zeer eervol; das ist sehr - von ihna,
dat is zeer prijzenswaardig; - von jemu.
sprechen, zeer eervol; -es Zeugniss, eer
loffelijk; ein Amt - verwalten, loffelijk-vol,
waarnemen; -keit v. roemwaardigheid,
lofwaardigheid, prijzenswaardigheid, ver
-dienstv.
Ruhmliebe, v., z. m. begeerte v.
naar roem.
Ri,hmling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Ruhmer.
Ruhm -los, bijv. nw. zonder roem,

-

,
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Rung.

Run.

Run.

houtje 0. om eene zaag te spannen; schouders ophalen; it. leelijke gezichten den vorm aannemen; (fig.) eine Periode
-, afronden.
(Boschw.) zaagblok o.; (Meub.) keep, trekken.
R^.mpf-ho1z,(- holtes, mv.-hdlzer) Runden - gang, ( -gang (e) s, mv.
groef, sponning V.
Rummelei, (-en) v., Z. Rummel o. pottenbakkershout o. om de randen -gringe) in., —Weg, (-(e)s, mv. -e)
(1); 2. uitdrogerij v., Z. Rummel (2); 3. glad te strijken; -leder o. kapleder v.; m. (Krijgsw.) weg m. dien de ronde
-leiler m., Z. -bauw; -loch o. gat o. voor neemt; -zeichen o. teeken o. van de
oud, vervallen gebouw o.
R,ummeln, (rummelie, gerummelt) den tremel; -mulde v. tremelschoen m. ronde.
bedr. ww., Z. rumpeln.
RUmpfnase, (-n) v. steekneus m. Rund - erhaben, — erhoben,
bijv. nw. rond verheven, convex; -erhuRummelrtbe, (-n) v., Z. Run- die voor alles den neus optrekt.
Rmpfaange, (-n) V. (Giet.) benheit V. bolrondbeid, bolvormigheid,
kelydbe.
Rumor, (-(e)s, mv. -e) m. rumoer, tang v. om het tot een klomp verzamel- boogvlakte, convexiteit v.
Rundern, (runderte, gerundert) o.
geraas, geweldig leven, lawaai, getier, de, ontkoolde ijzer op te nemen.
gestommel, geschreeuw o.; - machen, Z. Rumpumpe (1)n, (rumpump(el) tee, WW. de ronde doen, de wachtposten begerumpump(el)t) o. ww., m. h. gedruis, zoeken.
poltern.
Rund —falte, (-n) v. (Mod.) ronde
Rumoren, (rumorte, gerumort) o. leven maken, tieren, razen, rommelen.
WW., Z. pattern.
Rund, bijv. en b. rond, kringvor- plooi v.; -(arbe v. leerlooiersverf v.;- fisch
RurnQrer, (-s, mv. Rumorer) m. mig, cirkelvormig, bolvormig, sfeervor- m. rondvisch m.; (Hand.) wijting v.,
levenmaker, lawaaimaker, bewegingma- mig, cilindervormig; (Schoonschr.) -el, schelvisch m.; -gang m. rondgang m.,
Schrift, ronde letters; ldnglich -, lang- omwenteling v.; -gatiet bijv. nw. (Zeew.)
ker, onrustig mensch m.
Rum^rhaus, (-hauses, mv. -hdu- werpig rond, ovaal; - erhabene, erhoben -, van achteren rond gebouwd, met ronser) o. (iii Weenen), wachthuis o., kor- rond verheven, convex; -hohl, hol verhe- den achtersteven; -yebdude o. rond ge
rotonde v., circus m.; -gemalde-bouw.,
ven, concaaf; - herum, in het rond, in
tegaard m.
Rumgrisoh, bijv. uw. onrustig, de rondte; - gehen, (van het hoofd),om- o.. Z. -bild; 2. panorama o.; -gesang m.
beweeglijk, geraasmakend, levenmakend. draaien, wenden; (fig.) (van dewangen), rondgezang o., canon m., rondeau, ron
o.; -haue V. (Bergw.) houweel o.-del
RumQrwache, (-n) v. wacht, bol, gevuld, rond; sich - essen, zich den
buik vol eten, zich dik eten; (genieenz.) om gras te steken.
nachtwacht, patrouille V.
Rumpel, (-s, mv. Rumpel) m. ge- sie ist -, zij is zwanger, moet bevallen; RUndheit, v., z. m., Z. Runde.
tier, gestommel, gedruis o.; (Prov.) ban- - etw. heraussagen, rondweg, ronduit, Rund -hobel, (-hobels, mv. -hoopenhartig, Z. Frei; eine -e Antwort geben, bel) m. ronde schaaf, holschaaf v.; -hohl
keroet, faillissement o.
ol Rille. een bepaald antwoord geven; -e Periode, bijv. nw. hol, rond uitgehold; -hóhlung
Bompel, (-n) v., Z. Rijd,
R mpel—baum, (-baum(e)s, mv. afgerond; -e Zahl, -e Rechnung, -e Sum- V. holrondheid v.; -hols o. rondhout o.;
-bdume) m. leerlooiersstok m. om vel me, rond getal, ronde som; das ist mir -kop! m. persoon m. met rond hoofd;
te schrapen; -bier o. tafelbier, schar -len su -, daarvan begrijp ik niets, dat gaat -kop fig bijv. nw. (van spijkers),met ron-rebio. mijn begrip te boven, dat is mij te hoog, den kop.
Rt ndlieh, bijv. uw. rondachtig,
Rumpeler, (s, mv. Rumpeler) m. te geleerd.
gedruismaker,levenmaker m.; it. opvlie- Rund, (-(e)s, mv.-e) o. rond voor - bijna rond, een weinig rond; -keil v., Z.
gend persoon m.; (Berges.) hij die alarm werp o., cirkel, bol m., sfeer v.;2.(Beeldh.) Runde.
Z. Rundwerk.
Rund—meistel, (-szels, mv.-szel)
slaat.
$ampel-geilt, (-(e)s, mv. -er) Rind—augers, o. mv. naalden v. m. (Beeldh.) ronde beeldhouwersbeitel
m., Z. Poltergeist; -hola o. alarmklep v.; mv. met ronde oogen; -dugig bijv. nw. m.; -messer o. stomp,boogvormig looiers-kammen V. rommelkamer v.; -karren, ronde oogen hebbende; - bdckig bijv. nw. mes o.; -mender m. slak v. met ronde
- kasten m., Z. Plunderkarre; (fig., ge- (gemeenz.) bolle wangen hebbende; -baum opening; -ochsenauge o. (Bouwk.) rond
meenz.) oude kast, oude huurkoets v.; m.(Werkt.) cilinder m., rolspil v.; (Berg- dakvenster o.; -perle v. ronde parel v.;
-mette V. (Kath.) donkere metten v. w .) boom m. van het windas; -beet o. (Gray.) stalen stift v.; -plats m. rond,
mv., namiddagsmis v. op Witten Don- rond (bloem)bed, perk o.; -bild o. medaillon o.; it. portret o. in een medaillon; -bldtterig bijv. nw. met ronde bladeren; -blume v. klootbloem v.; -bogenstil m. rondbogenstijl m.; -brüstig bijv.
nw. eene ronde borst hebbende.

derdag.
RUmpeln, (rumpelte, gerumpelt) o.
ww., m. h., Z. rumoren; (van een wagen), rommelen, ratelen, hotsen; es rumpelt ihm im Bauche, het rommelt hem &;
2. m. s. in das Zimmer -, binnenstormen;

Runde, ( n) V. kring, ronde om-

II. bedr. ww. (,3ergw.) jem. -, voor den loop m., rond o., rondte v.; in die - gegek houden, Z. -hdnseln; Ill. o. zelfst., hen, tanzen, in de rondte. in het rond;
sechs Meilen in der -, in het rond, in
Z. Rumor; - im Leibe, gerommel o.
Rumpennuss, - nesse) v. mus- den omtrek; 2. (Dansk.) ronde dans m.;
(Krijgsw.) ronde v.
kaatnoot V.
Rumpf, (-(e)s, mv. Ritcmpfe) m. Rtnde, (-n) v. rondheid, rondte
romp m., geraamte o.; den Kop! nom -e v.; (van eene uitdrukking), afgerondheid
#rennen, den kop van den romp slaan; (van v.; (Zeew.) bocht, kromte v.; (van een
Bene gebroken zuil), schacht v., stomp vat), ronding, bolrondheid v.
m.; (van een hoen), karkas v.; (van een Runde,( -n)v.(Wap.)rond schild o.
schip), romp m.; (vaneene laars).schacbt RUndeisen, (-eisens, mv. - eisen)
of schaft ,v.; (Mol.) tremel, trechter m.; o. rond ijzer o.; (Beeldh.) Z. -meiszel.
Runden, (rundete, gerundet)o.ww.
(Landh.) bijenkorf m.
(

rondeel o., ronde ruimte v.; -reise v.
rondreis v.; -sage V. stoelenmakerszaag,
schrobzaag v.; -sáule V. ronde zuil v.;
it. cilinder m., rol, wals v.; 2. gladde
zuil v.; -schau V. algemeen overzicht o.,
algemeene beschouwing;-schild in .rond
as V. en o.; (Pl.) Z. Schildkraut; -schldgel m. stempel m. om den vorm der ijzeren potten in het zand te maken; -schnab(e)lig bijv. nw. met ronden snavel;
-schnur v. liskoord,kloskoord o.;-schrei-

ben o. rondgaande brief m., circulaire v.;
-sprung in. sprong m. in het rond; -stab
m. astragaal, loofwerk o.;-slahl m. draai
m.; -stein m. ronde steen m.;-ersbitl
-slichel m. ronde stift v.; -stuck o. rond
stuk o.; -tan: m. ronde dans m.; -tempel m. ronde tempel m., rotonde v.;-theil
m., Z. -plats; -crank m. drinken o. in
het rond, gezondheid drinken o.

Ru,mpfbaum, (-baum(e)s, mv. m. h. en wed. ww. sich -, rond worden, Rundum, bijw. in het rond, in de
rondte.
- bdume) tn. tremelschraag,tremelsteuu m. een ronden vorm aannemen.

Rumpfelig, bijv . nw. gerimpeld,
gekreukeld, ineengefrommeld.
R jmpfen, (rump f ie,gerump f t) bed r.
ww. krommen, krombuigen, samentrekk en, fronsen; die Nase -, den neus optrekkeu, wet verachting neerzien op, de

Rtnden, rundiren, (rdtndete,
geruudet en rundirte, rundirl) bedr. ww.
rond maken, afronden; (Schild.) eine
Stelle -, den omtrek maken van; (Goudsm.) einen Kranz -, rond bijwerken; 2.
wed. ww. sich -, rond worden, een ron-

Rundung, (-en) V. ronding,rondheid, afronding v.; einer Sache die - geben, eene zaak afronden; 2. rond, rond
voorwerp o.; (Jachtw.) ronde plaats v.;
halbe -, halfrond o.
R1ndung, v. (van een lichaam

Run.
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Riffs.

Rus.

eerie plaats 4r), rondheid, afronding, ww., m. h. en wed. ww. sich -, (van de snoet, neus m.; (van een olifant), slurp
rondmaking v.
huid &), rimpels krijgen, rimpelen; (van m.; (fig.) mail m.
RUszel — drache, (-n) v. zeehaan
Runde —wache, (-r► )v.(Krijgsw.) kleren). in plooien vallen; 2. bedr. ww

ronde v.; -weg m., Z.Rundenwache; -werk die Stirne -, fronsen, rimpelen; (Nat. m.; -/isch in. visch rn. niet snuitvormig
o. rond verheven werk o.; -wurm rn. hist.) das gerunzelie Weib, Z.Dfcnnrippe verlengden kop; -flechte v. snuitvormig
darmnorm, spoelworm in.; -wurz(el) v., Runze1-ohr, (-(e)s, mv. -en) o., korstmos o.; -/liege v. aardbij, aardhom -zirkel rn., Z. Hohl-wurz &. Z. Meerohr; -schlange V. blindslang v.; mei v.; - fdrmav bijv. nw. snuitvormig.
RUszelicht , bijv. nw., Z. rüszel
Rune, (-n) v.(gewoonl. mv.)Runen, -slime V. gerimpeld voorhoofd o.; ((ig.)
oud -Noordsche letters v. nrv.; -nschri/'t boos gezicht o.; -srirnig bijv. uw. met fórmig.
Riszelig, bije, nw. een snuit of
V. schrift o. met oud -Noordsche letters; geritmipeldl voorhoofd; -volt bijv. nw. vol
snoet hebbende.
-nslab m. runenstaafje o.
rimpels, plooien, vouwen.
Runen, (runie, gerunt) bedr. ww. R^tnzifall, (-(e)s) m., z. ar. val Rtiszel—jungfern, V. mv . insec Len o. nov. met snuitvormige koppen;
kepen maken, kerfjes maken; 2. tot ruin rit ., verval, bederf o., ondergang m.
maken
Runzler, (-s, i-Iv. Runzler)m.(Ont- -ha/er ni. snuitkever ni.; -kranz nr. verRunge, (-n) v. (aan een rad),roug ik.) rimpelspier,sarnentrekkende spier v. binding v. der vlothouten door wilgetakv., rongstok m.; -horn o. ronghoren m. . Rupf, (-(e)s, nov. -e) m. plotselinge ken; - inaus v . gewone nmuis, aardmuis v.
-

.

Rung —sehale, (-n) v., —schim— ruk, greep, pluk, ruk m.; eines - thun, RUszeln, (ruszelte, yeriiszelt) bedr.
met, ( -meis, mv. -mei), —stock, rukken; im -e,in allerijl, in overhaasting. en u. ww., ni. h. woelen, wroeten; it. met
( - stock(e)s, rnv. - stócke) m.(Wag.)plaats RUpfe, (-n) v. plukken, trekken, deny snuit stooten; 2. o. ww„ Z. ruschelu.
RUszel—seheide, (-n) v. scheede

V. op de as, waarin de rong steekt.

rukken o.; 2. spinrokken o. vol.

Runkelrube.

ww. jem. bei den Hoeren -, trekken ; eis laag v. hout die het vlot verbindt; -t hier

Rungsel, (-s, mv. Rungsel) at., Z. Rupfen, (rup/'te, gerup%t) bedr. v. van den slurp of den snuit; -schril o.
Runisch, bijv .eii b.het runenschrift Haar aus dem Bart -, trekken, rukken. o. dier o. met een snuit of slurp, varken

ein Huhu -, plukken, de veeren uithaleu; 0., olifant ni.
betreffende of daart-re l,ehoorende.
Runkel, — rube, (-n) v beet- (Hoed.) de draden uittrekken; (fig.)jem. Buszen, (rustle,geruszt) bedr.ww.,
-, plunderen, van alles berooven; Charpie Z. beruszen; 2. (Teek.) eerre teekening

wortel m.

Runkelriiben-syrop , (-(e)s, -, pluksel maken; 2. wed. ww. sich -, wasschen.
Rssz -farbe, ( n) v. roetkleur v.,
nov. -e) m. beetwortelsuiker v.
zich de haren uit het hoofd rukken.
Runke (n), (-n(s), mv. Runken) m RUpfer, (-s, mv. Rupfer) rn. (i. k. Z. -braun (Z); -foss, -1»assrhen o. roet -

.

bet.) plukker, pluizer m.; (Looi.) knecht vat o., roettoer v., roetkuipje o.; -ham(runkle, ge- rn. die het haar van (le huiden schaaft; mei m. (gerueenz.) Z.-k. bel (fig.); -hutle
ronkt en rankle, yer-unkt) hedr. ww. ei- (Hoed.) -in v. uitpinisster v. van het be- V. zwartselmakerij v.
RUszicht, bijv. nw., Z. russartig.
nen Hengst -, snijden, ruinen, tot ruin verhaar.

dikke suede v . brood, krakeling m.

Runken, r0.nken,

maken

Rupf vogel,

.

-

(-

vogels, mv. - vogel)

Ruszig, bijv. nw. roeterig, vul roet,

Ranks, (-es, mv. -e) m. (Volkst.) m. geplukte vogel in.; -volle v. vlokwol met roet bedekt, besmeerd; (Laudb.) -e
groot, lomp stuk u.; 2. groote hond :..; v.; -zange v. (Hoed.) pluistarig, nop- Gerste, aangestoken; (Gen.) -e Zunge, we
Zdhne, zwart.
tang
v.
3. lummel m.

Runksen (sich), (runkste, ge- Rupp, ( (e)s) u,., z. m. werk o. Rusz- kamnier, ( n) v. roetka -

-

mer v.; - kobalt w. (Delfst.) zwart aard van hennep.
runkst) wed. ww. zich lui uitrekken.
Runkunkel , (-n) v. (Volkst.) Ruppe, (- ►e) v.,''1. Baupe,Aalquappe. achtig geoxydeerd kobalt o.; -kreide v.
rimpelig, bromtuig, oud wijf o., koorre-Ruppig, ( er, s1) bijv. en b. vol zwart krijt o.; kabel ni., Z. fass; (fig.)
lompen, slecht gekleed, slecht gekamd, onzindelijke kok m., vuile keukenmeid
pot v.
Ranse, (-n) v.(van een bergstroow, vuil, gescheurd, armoedig; ein -er Mensch, v.; -ól o. berkenteer o., creosoot o.; -rineene beek ),beddingv.;•'.gieufje,stroompje haveloos; (van geschenken), gering, nee- gel ►Yr. roetkleurige ringeisiang v.;-schabe
o. water. Lig, armzalig. v., -stuurre v. roetkratsber, roetschrap Runze1, (-n) v. (in papier), vouw Rupreeht, (-(e)s, env. -e) in. Ro- per rn.; -schláget m., Z. -kabel (fig.);
v.; (in een kleed), rimpel m., vouw, plooi hert m.; der Knecht -, boeman, bullebak, -schwurz bijv. nw., Z. -braun; 2. o. ielfst.
v.; (in het gezicht), rimpel m.; -n be- knecht m. van Sint Nicolaas; -skraut o., zwartsel, roetzwart o.; -silber o. (Bergw.)
zwart zilver o.; -(stein)kohle v. roetige,
kommen, rimpels krijgen; it. (van fruit), -storchschnabel m., Z. Roberlskraul.
verdrogen; (fig.) die -n der Stien verirei
Rur#b1, bijv. uw. landelijk, tot liet roetachtige steenkool v.; -stojf m. roet stof v.
landleven behoorende.
ben, het voorhoofd ontfronsen.
Runzel -bart, (-bart(e)s,uiv.-bar Rur&1kapite1, ( -tets, mv. -lel) o. Rust, (-en) v. (Zeew.) rijst v. der
hoofdtouwen.
te) m., —blatt, (-blatt(e)s, mv. -bidt- synode v. van dorpsgeestelijken.
Ier) o. gerimpeld blad o.; -blume V. Ruseh , (-es, tnv. Riische) m. hei- Rjst-baum,(-baum(e)s,mv.-báumeelbloem v.; -bond rt► . gerimpelde slak degron^l m., heide v.. heideveld o.; - and me) m. olmboorn ni.; (Bouwk.) steun balk m., hout o., naarop de steiger rust;
v.; -haul v. gerimpeld vel o., gerimpelde Busch, langs bergen en dalen.
huid v .
Ruseheln, (ruschelle, geruschelt) -bock m. stut, schuur, schraag m.; -breit
Runzelieht, bijv . nw. op rimpels, o. ww., m. h. (gemeenz.) Z. rauscheu o. steigerplank v.
RUste, (-n) v. (Kolenbr.) blokjes o.
(san(l); 2. ïcberhudeln
vouwen, plooien gelijkend.
Runzelig, er, st) bijv. nw. ( van Ruschlich, ru.sehlig, er, st) mv. om den oven.
de huid), gerimpeld, rimpelig; (van bijv. uw. slordig, achteloos, verwaarloo Risten, (rustele, gerustet) o. ww.,
rrr. h. toebereiden, voorbereiden, toebevruchten), verdroogd; (van kleeren), vol zend, al te vlug, onbezonnen.
vouwen, vol plooien, gekreukeld; - wer- Rusz, (-es, uiv. -e) m. roet, schoor- reidselen maken; zu einem Feste -, toeden, Z. r-unaeln (bekomnien); -keil v. rim- steenroet,schoorsteenvuil o.;(PI.)brand in. bereidselen maken; zum Essen -, de tafel
Rusz—artig, bijv. uw. roetachtig, dekken; 2. klaarmaken, het maal gereed
peligheid, gerimpeldheid v.
Runze1—kamen, {-kumm(c)s,rnv, roetkleurig; -baum m., Z. Kuster; -brawn maken; 5. (Mets.) (le steigers rijaken; 11.
-kárnme)m.kanivinuige riapslak v.;-krebs bijv. nw. roetbruiir, roetzwart, zoo zwart bedr. ww. es ist Alles gerislet, alles is
m. gerimpelde kreeft rn.; - ►neeruessel v. als roet; 2. o. ze!fst. roetzwart o.; -bulb► klaar, alles is in gereedheid, Z. zubesreiten; cinen nail etw., zu cite. -, toerusten,
geri ►npelde zeenetel v.;-maan ini.(Volkst.) v. zwartseldoos v.
RL.szehen, (-s, mv. Ruszchen) o. uitrusten, voorzien van; eineg► Soldaten -,
brompot, knorrepot ni.; -muschel v. ge
uitrusten, wapenen; Ill. wed. ww. sich
struiseend v.
rimpelde mossel v.
Rtszel, (-s, uiv. Russet) m. snuit, zu etw. -, zich voorzien van; sich zum
Ru,nzeln, (runzelle, gerunzeit) o.
-

-

-

-

-

-

.

(-

-

(-

-

-

-

-
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Kriege -, zich toerusten tot, zich wape- den krijg; 2. (Bouwk.) steiger m., steinen; (fig.) Bich wil etw. -, zich voorzien gering v.; (Vog.) vogelvangerstoestel m.;
van.
3. wapenrusting v., wapenen o. mv.; die
Rijster, (-s,mv.Risler) m. (Schoen- - anlegen, de wapenrusting aanleggen;
m.) voorstuk o.
Reiter in vólliger -, ridder in volle waRUster, (-n) v. (P1.) olmboom m ; penrusting.
rothe -, Vlaamsche olm- of ijpeboom m.; Rilst -wagen, ,( -wagens,mv.- wagen)
2. gewone mast- of ahornboom m.
m. ladderwagen, legerwagen m.; -woche
Rtistern, bijv. en b. olmboomen- v. Goede week v.; -zeug o. werktuig, wahout, van olmboornenhout.
pentuig o.; (fig., H. S.) uitverkoren werkRijstern, (rusterte, ,gerustert) bedr. tu ig , schepsel, vat o.; (Werkt.) katrol
Ww. voorstukken aan schoenen zetten. v., windas o.
R1ster- spinner, ( - ners,mv. - ner) Rtthchen, (verkl.) o. roertje,
m. gemarmerd schelpdier o.; -wald m. stokje, teentje o., Z. Ruthe.
olmboschje o.
Rate, (-n) v., Z. Ratite.

Rthe, (n) v. roede v., lange stok
m.; (aan eene bron), wip v., zwengel m.;
(van het anker), roede v.; (van den bezaansmast), ra v.; (Bouwk.) bindbalk,
draagbalk m.: 2.roedje, teentje o.; aus -n
geflochlener Korb, rieten korfje o.; 3. roede,
geeselroede, garde v.; einem Kinde die geben, met de roede geven; einee Ver
geeselen; der-brechmitns ,
- entwaclisen sein, de roede ontwassen
zijn; 4. roede v., decameter m. (eene
maat); (Jachtw.) staart m.; (Ontik.)
-er Krieger, wakker, dapper; -er Greis, roede v.; weibliche -, kittelaar m., vrouflink, fern; -keil v.vlugheid, vaardigheid, welijke roede V.
levendigheid v.; it. kracht, sterkte v.
Rothen, (ruthete, geruthet) bedr.
Ruist - kamroer, (-n) v. wapen- Ww. roeien, meten, viseercu.
magazijn o.; (Zeew.) konstabelskamer v.;
Rothen-bundel, (-dels,rnv.-del)
- kasten m., -kiste v. (Bergw.) kist v. om m. bundel m. roeden of roettjes; -Fischer
het erts uit te gieten; -leine v. lijn v. tot m. hengelaar m.; -fischerei v. hengelen,
het vasthouden van het anker aan de visschen o. met den hengel; -/órmig bijv.
fokrust; -leiter v. ladderwagen, leger- uw. roedevormig; -gänger in. (Berges.)
wagen m.; it. zijwand m. van den leger hij die met de wichelroede naar metaal
zoekt; -grngerei v. waarzeggerij-adern
-loch o. balkgat, steigergat o. in-wagen;
een muur; -meister m. opzichter m. van V. uit roedjes; -hieb m. slag in. met de
het tuighuis; it. handboogmaker rn.; -na- roede, geeselsiag m.; -kappe v. «orgel
gel m. spijker m. voor steigerwerk; -plate m., riempje o. (lat den dorschvlegel aan
m. wapenplaats v.; -saai m. wapenzaal, eten stok verbindt; -kraut o. priemkruid
wapenkamer v., tuighuis o.; -sell o. stei- o., berkwortel m.; 2. Syrisch tuinkruid
gertouw o.; -stange V. steigerpaal m., o.; -lang bijv. nw. eene roede lang, ter
steigerhout o.; -strick m., Z. -seil; -stock lengte van eens roede; -musket m. spier
m., Z. -stange;-tag m. voorbereidings- V. van de roede; -nery m. zenuw v. van
dag, dag m. vóór den Zondag, vóór den de roede; - schlag m., Z. -bieb; 2. slag m.
reet de tooverroede;-schlager m., Z.-gánfeestdag.
Rijst-gabel, (-n) v.(Kolenbr.) gaffelvormigstuk hout o. bij het kolenbranden; -gezeug o., Z. Rustzeug; -haus
o. tuighuis, arsenaal o.; -hols o. rekhout
o. tot het vasthouden der as van een
werktuig.
Rustic&1e, ( - s) o., Z. m. boe renstand m., boerenvolk o.; 2. landhoeve v.
Rastig, ( -er, -st) bijv. nw. vlug,
vaardig, levendig, wakker, bereid; it.
krachtig, sterk; - arbeiten, vlug, met lust;

-

geeselaar, scherprechter tuchtiger m.
Rut(h)i1, (-(e)s, mv. -e) o. (Delfst.)
titanium zuur o.
Rutsch-bahn, en v., -berg,
(-

)

(-(e)s, mv. -e) m. steile ijsbaan, glijbaan, Russische glijbaan v.
R^.7.tsche, (-n) v. (Boschw.) gijplank, houten glijbaan v., Z. Holzruische;
2. of Rutschel, (Volkst.) Z. Schaukel.

Rutseheln, (rutschelte,gerutschelt)

o. ww., Z. schaukeln.

Rutsehen, (rulschte, gerutscht) o.
ww., m. h. glijden, voortglijden, zich (a ten glijden.
Rtschenbinse, (-n) v. samen gepakt rietgewas o.

Rutscher, (-s, mv. Rutscher) m.
(sv. i. gebr.) glijder m., Z. rutschen; 2.
(Dansk.) galop m.

Rutscher - recht, ( - (e)s, mv. - e)
o. recht o. om voor eiken dag te late betaling dubbelen interest te rekenen; -zins
m. interest m. van interest, dubbele rente
v.; 2. (Leeuw.) pachthoeve V. waarop
het leenrecht rust om voor eiken dag te
late voldoening der pacht eene boete te
eischen gelijkstaande aan de te betalen
schuld.
Rutsehig,

(

-er, -st)

bijv. eu b.

(gemeenz.) glibberig, glad, glijdend.

Rttte1-Beier, (-geiers, mv.-geier)
m., Z. -uweihe; -holz o. gladhout, lik hout n.

Rj.tteln, (rultelte, geriittelt) bedr.
ww. schudden, stooten, schokken, hotsen, schommelen; von& Fieber geschutlek,
geschokt, bevangen, huiverend; (van eene
maat,)geriittelt,geheel volgeschud;(Landb.) das Getreide -, Z. wor jein; (Handsch.)
glad en glanzig maken.
R ittelweihe, (-n) v. muizenval k in.

RUitten,(ruttete,geruttet) bedr. ww.
onderste boven keeres, uitroeien.
Ruttieh, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.)
waterpeper v., scherp vlooienkruid o.
RUtticht, (-(e)s) o.,z. m. (Volkst.)
das - and Strütticht, wortel en struik.

Riistung, (-en) v. toebereidsel o., get; -segel o. (Zeew.) Engelsch zeil, drie - RUttstroh, (-(e)s) o., z. m. geuitrusting, wapening, toerusting v.; -en hoekig zeil o. aan eens schuinsche ra; hakt stroo e.
sum Kriege machen, zich toerusten tot -streich m., Z. -hieb; -schwinger m.

S

.

$, (S of S's, mv. S of S's) o. (19e let- S1 —bader, (-baders, mv. -bader) le m. papiermakersknecht m. die in de
m., Z. Salbader; -band, -buck o. kohier zaal werkt waar het papier gedroogd
ter en 15e medeklinker) s v.
Ba! tusscb. lustig!, heisa!, hopsa!o. van landerijen en de belastingen;-decke wordt; -gut o. goed o. dat vrij van beSaai, (-(e)s, mv. Sale) m. zaal v., v. zolder m., plafond o. van eene zaal;-[rei lasting is; -meister m. zaalopzichter,
groot vertrek o., groote kamer v.; gro- bijv. nw. tolvrij, vrij van belasting of huismeester m.; -schlussel m. sleutel m.
sier -, salon o. lasten; -gericht o„ Z. Hofgericht; -gesel- van eene zaal; -there v. zaaldeur, deur

Sab.

Sac.

Sac.
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V. van de zaal; -weide v. groote wilge - S&bbe, (-n) v. Sabbel, S&b- niet, dat gaat hem niet aan; in -n, welche
boom m .
ber, (-s, mv. Sabbel en Sabber) m. die Religion betreffen, in zaken betrefn . Z. Same(n).
SS&gmen,
(Volkst.) slabbe v., zeever v., kwijl v.; fende den godsdienst; 3. voorwerp, onder
^Crbren en, (-) , Z. m., Z. -Such o. kwijldoekje o., slabdoekje o.
werp o., zaak v.; die - ist diere, de zaak
Sod
Sjibbe(1)bart, (-bart(e)s, mv. is deze; das ist die ganse -, dat is de ge Saat, (-en) V. zaaien, uitzaaien o.; -bárie) m. kwijlbaard, zeeveraar m.
heele zaak, ziedaar alles; das ist eben die
Zeil zur -, Z. -zeil; 2. zaad, gezaaide o.; Sabbe(1 )n,sabbern, (sabb(cl)ie, -, dat is het juist; das Shut nichts zur -,
3. graan o., koren o.; (fig.) oogst m., gesabb(el)1 en sabberle, gesabbert) o.ww., dat doet niets ter zake; die - hal sick
dichte menigte; 4. (Landm.) 30 kwart- m. h. zeeveren, kwijlen.
gedndert, de zaak is veranderd, Z. Geroeden land o.; (Sp.) inzet m.,voorschot S,be1 , (-s, mv. Sábel) m. sabel v., stalt; zur -!, ter zake; wichtige -n, welche
o.; (Spr.) wie die -, so die Ernie, zooals houwer, degen m., zwaard o.
vor'allen, gewichtige gebeurtenissen; ratan
men zaait, oogst men .
Sabel -bein, (-(e)s, mv. -e) o. erzáhlt schone -n von ihm, men verhaalt
Sant- bohne, (-n) v. zaadboon v.; krombeen o.; -beinig bijv. nw. met krom- veel schoons &; das ist keine grosse -,
-egge v. zaadeg v.; -erbse v. zaaderwt me beenen; -bldtterig bijv. nw. sabelvor- die zaak beduidt niet veel; das ist eine
v.; -/ahre, -Iahrt, -/'urche V. (Landh.) mige bladeren hebbende; -bohne v. krom- andere -, dat is eerre andere zaak, dat is
laatst geploegde voor v.; -geld o. zaad- bek m., snijboon v.; -finne v. zaagvisch wat anders; 4. waar, stof v.; 5. nering v.,
veld, bezaaid veld o.; -/Tucht v. zaad- m.; -fisch m., Z. Schwert/isch (1); -[órmig goed o., bedrijf o.; 6. (van vrouwen), zavrucht v. bijv. mv. sabelvormig, zwaardvormig; ker v. mv., Z. Menstruation.
S%^tfurchen, (saalfurchte, ge- -/'usz m. kromme voet, paardevoet m.; SEjeh(en)recht, (-(e)s, mv. -e)
saatfurcht) bedr. ww. einen Acker -,voor -fuszig bijv. nw. met kromme of paarde- o. zakelijk recht, werkelijk recht o.
de laatste maal beploegen, de zaadvoren voeten; -ge/ass o. gevest o. van eene sabel ; Sgbeh - erklarung, (-en) v. ver
-gehenk o. sabelkoppel, sabelriem m.; klaring v. eener zaak; it. zakelijke of-trekn.
St-gerste, v., z. m. zaaigerst v.; - grif m ., Z. -ge/ass; -herrschaft v. heer- zaakrijke verklaring v.;-/'állig bijv.nw.-gras o., Z. Windhalm (1); -gurke v. schappij v. van het zwaard; -heuschrecke werden, het proces verliezen; jen&. —
zaaiagurkje o., zaaikomkommer v.; -ha- v. sprinkhaan m.; -bieb m. sabelhouw m.; erkennen, iem. veroordeelen, den eisch
ber m. zaaihaver v.; -hanf m. vrouwe- -hols o. krom hout, gebogen hout o.; ontzeggen; -/alligkeit v. verliezen o. van
lijke hennep m.; -hirse v. zaaigierst v.; (Zeew.) kromhout o.; -klinge v. sabel- een proces; -fries m., Z. Scha/'garbe;
-holz o. (Zeew.) Z. Kolschwein; -huh: kling v.; -korb ni. korfmossel v.; -krumm -/iihrer m. advocaat, procureur, zaakgeo. groene pluvier v.; -kd/er m. sprink- bijv. uw. zoo krom of gebogen als eene lastigde, bewindvoeder, agent m.; -gehaan, graankever m.; -karde v. kaarde- sabel, Z. -fórmig.
dáchtniss o. herinnering v. der feiten ot
distel, weversdistel v.; -komn o. zaad , Sabellianen, (-s, niv. Sabellianer) zaken; -geschlecht o. (Spraakk.) onzijdig
korenzaad o.; 2. zaaikoren o.; -krdhe v. In. (kerk. Gesch.) aanhanger m. van Sa- geslacht o.
zaadkraai v.; -lerche v. veldleeuwerik ni. bellius, die slechts aan God den Vader Saehheit, (-en) v. zakelijkheid,
Sli%tling, (-(e)s, mv. -e) m. uit geloofde.
werkelijkheid v., wezenlijke o.
zaad voortgekomen gewas o., zaailing m., S ,be1n, (sdbelle, geselbelt) bedr. en Sach - kenner, -in, zaakkundige
Z. Saathanf.
o. ww., m. h. sabelen, houwen, met de m. en v.; -kenntniss v. zaakkennis, ervaSt-1inse, (-n) V. zaailinze v.; sabel slaan; (fig.) pochen,zwetsen,liegen. ring, ondervinding, bedrevenheid v. in
-los bijv. nw. onbezaaid, niet bebouwd; S ,bel- scheide, (-n) v. sabel- eene zaak ; it. mit — von etw. urlheslen,
-perle v., Z. Sanienperle; -rabe v., Ze scheede v.; -schnabel m. kromsnavel, met kennis van zaken; -klage v. (Ger.)
-krdhe; -reihe V. zaadvoor v.; -rose v. sabelvormige snavel m.; -schndbler m. werkelijke aanklacht v.; -kunde v., Z.
herfstroos, uit zaad voortgekomen roos sabelbek n,. (een vogel); lesche v. sabel kenntniss; kundig bijv. nw. zaakkundig,
,

.

-

- -

-

v.; -see v. golvend graan of koren o.; tasch, huzarentasch v.
ervaren, bedreven; - kundiger m. zaak -springer m., Z. - koffer; -luch o. zaadzak S ,benbaum, (-baum(e)s, mv. kandige,deskundige m.; -lage v.taestand,
m.; -vogel m. zaadvogel m.; -wicke v. -bonnie) m. zevenboom m.
stand m. van zaken; -leer bijv. uw. niezaaiwikke v.; -reit v. zaaitijd m.
r
, Sabi&ner, (-s, mv. Sabianer) m., tig, zonder inhoud, zonder waarde of
Sabadjl, (-(e)s, 10v . -e), -ger- Z . Sabáer.
gehalte.
mer, (-mers, mv. -mer) m. (Pl.) nies- SabQn, (-s, mv. -e) in. groote druk - S&,chlich of s,%ehlich , bijv. nw.
wortel in.; -santen m. nieswortelzaad o.; letter v. voor titels.
zakelijk, wezenlijk, werkelijk; -es Recht,
saner bijv. uw., es Salz, nieswortel - Saburral$eber, (-fiebers, mv. Z. Sachenrecht; (Spraakk.) -es Geschlecht,
v.
nieswortelzuur
o.
zuur zout; -sdure
-Feber) o. uit onreinheden in het onder- onzijdig geslacht o.; (Bew. d. erts.) die
Saber, ( -s, mv. Subtier) m. Sa- lijf
koorts v.
-e Eig enscha/'
t, das -e, pp ositief;,- keit v.
j voortspruitende
p
beër, Perzische vuur- en sterrenaanbid- SaceophQren, m. mv. zij die in werkelijkheid, wezenlijkheid, zakelijk der m.
zak en asch boete doen.
beid v.
-

—

Sabaismus, (onb.) m. sterrend ienst , Saceul %rins, (oub.) m. zakken- Stich-register, (-stern, mv.-ster)
vuurdienst m., aanbidding v. der sterren roller m.
o. bladwijzer, inhoud m., inhoudsregister
en van het vuur .
Stich - bemerkung, (-en) v. aan- o.; -reich bijv. nw. zaakrijk, rijk aan inSabbath, (-(e)s, mv. -e) m. (J. merking v. op eene zaak; -beweis m. za- houd, leerrijk; -reichthum o. zaakrijk
-gesch.)Sabt(d,rugZonakelij
bewijs o.; -dienlich bijv. nw. tot heid, leerrijkheid v.
m. des Heeren; (Prov.) heksenfeest, ge- de zaak dienende, doelmatig, gepast, on-Suchse, (-n, mv. -n) m. Saks, indruismakend feest o., Z. Hexensabbath. dersteunend.
woner m, van Saksen.
S&bbath -frau, (-en) v. sabbat- S^che, (-n) v. zaak, aangelegenheid Sachsen - recht, (-(e)s, mv. -e)
vrouw, christenvrouw v.die op Sabbat bij v.; es ist eine schone - um das Licht, het o. Saksisch landrecht o.; it. —, -spiegel
joden dienst doet; -halter, - heiliger ra. licht is toch eene schoone zaak; Schon- m. Saksisch wetboek o. door Epkow von
sabbathouder, Jood m.; -jahr o. sabbat- heil ist eine vergángliche -, schoonheid Repkow in de 13e eeuw bijeengebracht.
jaar, zevende jaar o.;-schdnder, in,sab- is eenp vergankelijke zaak; 2. (Ger.) ge-Säehsiseh, bijv. en b. Saksisch,
Latschender m., sabbatschendster v.
ding, pleit o., rechtszaak v.; it. aange- uit Saksen, tot Saksen behoorend; -e
S&bbathstag, (-(e)s, mv. -e) m. legenheid, zaak v.; seine -n steken gul, Frist, termijn m. van 6 weken en 3 dagen.
Sabbatdag, Sabbat m.
zijne zaken staan goed; ,genaeinschajlliche Sacht(e) , (-r, -st) bijv. en b. zacht,
Sábbathst111e, v., Z. m. sabbat- - mit je'nn. coachen, gemeene zaak ma- zachtjes, stil; -klopten, zacht; ?. lang
stilte v. op den Sabbatdag.
ken; die - Colles, Gods zaak; der gulen zaam; 3. week; (Zeew.) -e Klippen, week;-stile,
Sabbathsweg, ( (e)s, mv. e) - zu lieb elw . Chun, ter wille van (le goede 4. weekbaar.
w. sabbatsweg ni.
zaak; das ist seine - nicht, dat is zijne zaak
Stich-verhalt, (-(e)s) m., z. m.,
--.

-

-
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Sac.

Sac.

Saf.

-verhaltniss,o . toedracht v. der zaak, -sleuer; 2. Z. Taschengeld; -geschwulsi
S cularisiren, (sdcularisirle, sdstand m. van zaken; -verhór o. verhoor V. zakgezwel o.; -gulle V. tiend v.; -hose ularisirt) bedr. ww., Z. sakularisiren.
o. omtrent eerie zaak; - verstand m. zaak- in. leger o. voor een haas; (Landb. )plek
S,dder, (-s, mv. Sadder) m. hei kennis, bijzondere en diepe kennis v. van of strook v. grond, die niet geploegd is ge boek o. (Ier vuuroanbidders.
eerie zaak; - verstandig 4' bijv. nw., Z. geworden; - hopten m. hop v. in zakken;
Sédebaum, (-baum(e)s, mv.-bau- kundig; -verzeichniss o., Z. -register; -hup/en o. zakloopeu o., zaklooperij v.
ie) m., Z. Sábenbaum.
-wall, -wailer m. zaakwaarnemer, pleit
Siackicht, bijv. nw.als een zak,zakSadducer, (-s,mv.Sadducder) m.
procureur, agent ni.-bezorg.advct, vorrnig, buidelvorrnig.

S&ehwalten, (sachuwaltete, gesach-

S&ckig, bijv. nw. (Pl.) met een zak

wallet) o. ww., m. h. pleiten, Bene zaak voorzien, in een zak hebbende of dra
besturen.
een bijzonder vlies be--z,end;(G.)i
Sachwalteramt, (-aml (e)s, mv. sloten.
-dnnter) o. ambt o., bediening, betrek - Sack-kalender, (-ders, rnv. -der)
king v. van advocaat, zaakwaarnewer &. m., Z. Taschennkalender; - knecht m. zak
Sachwalterschaft, v., z. m. ad-last V. last m. van 5 mal -kendragi.;
vocaatschap o.
schepels; -lepen o. geldleen o.;-tersof80
Sach - wort, ( - wort(e) s,urv. -. utórter) -leinwand v. zaklinnen, trielje o.

Sáckler, (-s, rnv. SOckler) rn., Z.
-wórlerbuch o. woordenboek o. van kun Sackmarher; 2, -, -in, handschoen -, beur wetenschappen, technologisch-sten een-, gordelmaker m. en maakster v.
woordenboek o.
S 4ekler -gese11, (-en, mv. -en)
S&ehwórtlich, bijv. en b. tot een m. handschoeun,akersknecht m.; -handzelfstandig naamwoord behooreude, als werk o. handschoenenaken o.; -junge m.
een zelfstandig naamwoord.
handschoenrnakersjongen m.; -meister m.
Sack, (-(e)s, mv. Sdeke) m. zak r., handschoenmakersbaas m.
tasch v., buidel m., beurs v.; - mil of valt Sack - linnen, (-s) o., z. m. zak Geld, een zak geld; er hal Geld int -e, hij kenlinnen o.; -macher m. zakkenmaker
heeft geld op zak, geld bij zich; (tintik., rn.; -mann m. (van eenestadl),plunderaar,
Heelk.) zak m., holte v.; (Naai.) diesea tlief rn.;it.plundering v.;einen — machen,
Kleid macht Sdcke, dit kleed staat met plunderen; -misser o. zakmes o.; -nadel
plooien; (fig.) plaats v. zonder uitgang; V., Z. Packnadel; 2. (Nat. pist.) Z. Nait. Z. -gasse; eies Narr in seinend - sein, delfisch; -neiz o. (Vissch.) zakriet, sleepaltijd op zijn voordeel uit zijre; fern. in net o.; -pfei/e v. zakpijp, herderspijp v.,
den - stecken, tegen glen muur zetten; it. doedelzak m.; -p(ei(er m. die op den
heenzenden, wegsturen; au! den - schla- doedelzak speelt; -pislole v., -puffer rn.
gen and den Esel meinee, op het zaal zakpistool v.en o.; -pumpe v.(Bergw.)zakslaan en den ezel rneenen, niet recht- pomp v.; -rad o. molenrad o. met gebrostreeks op het doel afgaan; im -e kau[en, ken schepraderen, dat van onderen door
eeue kat in den zak koopen; 3. (J.gesch.) het water gedreven wordt; -schwdmme in.
treurkleed o., zak m.; ier - uni••A..che mv. zakvormige padilenstnelen m. mv.;
Busse Chun, in zak en asch, in rouw, -spiegel m. zakspiegel m.; -spinde v. grijze
o. (Spraakti.) zelfstandig raamwoord o.;

aardspin V. die haar eierzak aan het ach

in droefheid boete doen.

Sock-band,

iev. -bandraagt; -schaufel v. scheprad o.;-terlijf
der) o. zakband o. en m.; - tirassen m., Z. -sprilze V. zakvormige spuitworm m..
-sleuer V. zakkengeld o.; -such m.(Zeew.)
-/losser.
8liekchen, Sacklein, (verkl.) groote knoop m.; - trager m. zakkendrager, Vakkendrager m.; (Scherts.) lastdier
o. zakje o., kleine zak m.
Sack-dieb, (-(e)s, mv. -e) m.zak- o., ezel m.; (Nat. pist.) dier o. reet een
kendief, zakkenroller in.; -drillich nr. zak of buidel; 2. —, —Irdgerin v., Z.
- spinnet 3. larve v. van een insect; -luck
zaklinnen, zaktrielje o.
Se,eken, (sac/sic, gesackt) bedr. ww. o. zakdoek, neusdoes m.; 2. Z. -Leinwand;
in een zak steken, in een zak doen; die -uhr v. zakhorloge o.; -wage v. unster
Taschen volt -, de zakken vol stoppen; v.; -wassersucht v. zakwaterzucht v.;
(Jachtw.) gesackt, (van een hert), dik -wespe V. ichneamonwesp v.; -zeh(e)nie
sith -, (van klee--buikg;2.wed m. korentiend v.; -zieher m. (Bergw.)
ren), in plooien vallen; (van Bene pijp) rnijnwerker m. die de zakken omhoog
zich uitzetten; (van een huis), inzakken. haalt; -zins m., Z. -zeh(e)nle; -zwillicli
Steken, (sdekte,ges'ickl) bedr.ww.,j m. trielje, zakkenlinnen o.; -zwvirn m.
Z. sacker; Z in een zak verdrinken. i pakgaren, zakkengaren o.
Seeker, (-s, mv. Sticker) m. bij die! S&cra, m. mv. heiligdommen, kerk goederen o. mv.; it. kerkgebruiken o.mv.
in zakken doet.
SackerlQt I Sackerment ! tas- SacramQnt, & , Z . Sal rarent.
Sacrileges, (oub.) m. heiligschenach. sakkerloot of sapperloot !
(-band(e)s,

,

Sgbck-$echte, ( - n) v. korstmos der, kerkroover m.
Sacristan, ( - (e)s, mv., - e) m. Z.
o. met zakken; -/liege v., Z. - veespe, -finseer m. roodachtige goudbrasem m.;-for- Sakrislan.
Sacristei, (-en) v., Z. Sakristei.
mig bijv. uw. zakvormig, in den vorm
van een zak, buidelvormig; -gans v., Z. S acristjtium, (- s, m v. Sa kris i al ien )
Krop gans; -garno.langachtig rond visch- o. interdict o., schorsing v. van de godsnet o.; (Jachtw.) patrijzennet, kwartelnet dienstoefening.
o.; -gasse V. blinde steeg v., slop o.;-geige S cularisatign, Z. SQikularisav. zakviool v., kleine viool v.; -geld o., Z. tion.

adduceër, loochenaar m. der onsterfejkheid v.; -lehrc V. leer v. der Saddu.érs.

Sidrach, (-s, mv. -e) m. vorst m.
er booze geesten; 2. booswicht m.
Stl(e) -land , (-land(e)s, mv. -lan„r) o. bezaaid land, zaailand o.; - kasten
., Z. -plug; -mann m. landman, zaaier
.; -maschine v., -p/lug m. zaaiwerktuig
zaaiploeg m.
Stien, (sate, gesd(e)t) bedr. ww.
uien, bezaaien, zaad strooien; Sala -,
rooien; (fig.) das Geld ist dunne bei
.m geselel, er zit niet veel geld bij hem;
ipr.) wie gewet, so geschnillen, met de

aat waarmede men meet wordt men
ik gemeten.
Stier, ( - s, mv. Stier) m., - in, (-nen)
landman, zaaier m., zaaister v.

Se-sack, (-sack(e)s, mv. -sdeke)
. zaadzak, zaaizak m.; -tuch o. zaaidoek
.; -weller o. zaaiweder, geschikt weder

om te zaaien; -zeil v. zaaitijd m.;
;eieg n ., Z. -maschine.

Saffian, (-(e)s, mv. -e) m. kordu^nleder, Spaansch leder, Turksch leder,
arokïjr o.

Safflijn - art, ( - en) v. soort v. van
arokijr,; -bereiler, -macher m. marojribereider m.; -fabrik v. marokijnfa•iek v.; -papier o. marokijnpapier o.;
Schuh in. marokijnen schoen m.
SaflQr, (-(e)s, mv. -e) m. (Pl.) sal)er(s) o., wilde saffraan, verversdistel
,; ?. roodachtig grijze kalksoort v.
SaflQr - gelb, ( - (e)s) o.,z.m.(Schei-

) safiloergeel o.; -piaster o. saffloerLeister v.; -roth o. safluerroud o.; -same
L. satfoerzaad, papegaaierood o.

Safr,n, ( - (e)s) m., z. m. saffraan
; wilder -, Z. Sailor; 2. Eberwurz; 3.
erbsl;ezllose.

Safran -baum, ( - baurn(e)s, mv.
5dume) m. saffraanboom, kornoelje
-blülhe v. safiraan--)oni.vaCel;
Loesem m.; -brannlwein m. saffraan
-[arbe v. safiraankleur v.;-randewij.;
rarben, - farbig bijv. nw. saffraankleurig,
'ffraangeel; -gelb bijv. uw. saffraangeel,
.el als saffraan; -geruch m.saffraangeur,
^íiraanreuk in.; -geschmack m. saffraannaak m.; -01 o. saffraanolie v.;- pfirsche
saliraanperzik v.; -p/lanze v., Z. Safran;
)Jianzuung V. saffraanplantsoen o.; -pflaer o. sairaanpleister v.

Saft, (-(e)s, mv. Stifle) m. sap o.,
)cht, nat o.; (van den grond), vochtig

o.; wedt r --eidv.;(anbom),sp
)eh Kraft haben, kracht noch macht
ebben; 2. dikke vloeistof v., stroop of
roep v.
Suft-blgchen, (verkl.) o. (Pl.)
ipvaatje o.; -behizlter m., -beh€illniss o.
'l.) honi(n)gkelk,boni(n)gbak m.;-birne
saprijk. zomerpeer, waterpeer v.;

Sag.

Sag.

Sah.
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-bldschen o. (PL) sapblaasje o.: -blatt n. -blátter) o. zaagblad, blad o. eener zaag; FIolz -, zagen, doorzagen, met de zaag
-blálterig bijv. nw. (Pl.) met getande bewerken.

lakmoes, blauwsel o.

bladeren; -blech o. plaat v. voor zagen; Sijgen-artig, -fc rmig, bijv.
stroopje o.; 2. geurig, bedwelmend -block m. zaagblok o.; -bock n). zaagbok uw., Z. sagenhaf't.
m.; -bttgel m. handvatsel o. van de zaag;
SUgenetz, (-es, inv. -e) o., Z. Sage
drankje o.
Suftdeeke, (-n) v. bekleedsel o. -/eile v. snijvijl v.; -fisch m. zaagvisch (Vissch.).
m.; 2. zwaardvisch m.; -formig bijv. nw. Sagen$iege, ( -ai) v. zaagvli,.g v.
van den honi(n)gkelk.
Soften, (sa/'lete, gesaflel) e. ww., zaagvormig; (Pl.) getand als eene zaag; Sagenforschung, (-en) v. onM. h. die Báume -schon, sap opnemen; (Vest.) met uit- en inspringende hoe- derzoek o. naar volksoverleveringen of
2. saprijk worden; die Birnen - durch den ken; -/'ortsatz m. getande beenverlenging sagen.
.Sack, het sap der peren loopt door den v.; -gerï2st, -gesteld o. zaagstelling v.; Sagengatter, ( -Iers, mv. -ter) o.,
-gri(f m. greep v. van de zaag; -gestell Z. Sagengestell.
zak.
Saigengesehichte, ( - n) v. faS&Reil, (sá ftete, gesel f Iet) bedr.' o. raam o. eener zaag; -grube v. zaag
m.; -/aai m., Z. -fisch; -klotz m.,-kuil belacli tige geschiedenis v.; 2. geschiede
WW., Z. saftigen.
legenden, verzameling v. van-nisV.ter
S$ft—fader, (- f aderas, mv. -Paden''' Z. -block m.;-kraut o. zaagkruid o.;-lohn
of -laden) m. (Pl.) sappige vezel v.; In. zaagloon o.; -mehl, (gewoonl.) Sag- (sagen.
-farbe v. sapverf, sapkleur v.; -láule V. mehl o. zaagsel o.; -meister rn. zagers- Stigenhaft, bijv. uw. fabelachtig,
bederf o. in de vochten of sappen; -(uge baas m.; 2. Z. -muller; -mühle v. zaag- volgens de overlevering; -e Erzahlungen,
Sv., Z. -ring; -/ulle v. overvloed m. van molen, houtzaagmolen m.; -muller m. overleveringen, legenden v. mv., sprook:sappen; (Gen.) volbloedigheid v.; -gang baas m. in een zaagmolen; -muschel v., jes 0. env.
S &gen - kunde, v., z. m. kennis
im., -ge/ass o. vochtvaten, watervaten Z. Sage (Nat. kist.); -musket m. getanV. der sagen &, mythologie v.; -kundiger
o. mv.; -grube v., Z. -behaliniss; -gran de spier V.
sbijv. uw. sapgroen; 2. o. zelfst. sap- Sagen, (sagie, gesagt) bedr. ww. m. sagenkeituer, fabelkenner m.
groen o.; -hola o. saprijk hout, hout o. etw., seine Meinung - , zeggen; nichts -, S4genmuskel, (-s, rnv. -n) m.
niets zeggen, geen woord spreken; er getande slier V.
waarin de sappen werken.
S&ftig, ( -er, -st) bijv. nw. sappig, sagle ja, hij zeide van ja; ich habe mir S&genreich, bijv.nw. rijk in oversaprijk; (van vleesch), sappig; -e Birne, - lassen, ik heb hooren vertellen, ik leveringen, in legenden of myt hen.
saprijk; (van pruimen &),dik en vleezig; heb vernomen; es liegt ihm nichts daran, S4gen-sehmied, (-(e)s, rnv. -e)
(fig., Scherts.) -er Scherz, ruw, smerig, was die Leute dazu - toerden, hij geeft rn. zagenmaker m.; -schnitt m.zaagsnede
er niet om, bet is hem onverschillig wat v.; -werk o. vestingwerk o. met in- en
vuil, vies.
S ftigen, (sá/'tigie, gesát'tigt) bedr. de menschen er van zullen zeggen; wei - uitspringende hoeken.

Silftchen, (verkl.) o. (gemeenz.)

,

ww. het sap doen opstijgen.
S ftigkeit, v., z. m. sappigheid,
saprijkheid v.
S ft —kraut, -kraut(e)s, mv.
-krituter) o. knoflookkruid o.; -leer, -los
(

bijv. uw. van sappen beroofd, droog,dor,
verwelkt; (fig.) dauw, smakeloos; - and
krafilos, kracht noch macht hebbende;
-losigkeit v. gebrek o. aan sappen; -mahl
o. (Pl.) merk o. van het honi(n)gsap;
•-muss o. likkepot m.,konserf o.,sLroop v.;
-pflanze v. saprijke plant v.; -pilaster o.
'weekmakende pleister v.; -ráuber m.
'woekerplant v. die leeft van de sappen
was andere planten; -reach bijv. nw.saprijk; -ring m. (aan boomen),jaarring m.;

-rdhre v. sapbnisje o.; (PI.) s3pvezeltje
o.; -sack m. zak m. aan liet roer eener
pijp, waterzak m.; -volt bijv. uw., Z. saf tig; -zeil V. tijd rn. waarin de planten
sappen krijgen, lente v., voorjaar o.

S&gapen, v., z. m. gom v.
8&gbar, bijv. en b. zegbaar,wat ge-

zegd, uitgesproken, medegedeeld kan
worden; -keil v. zegbaarheid, uitspreek
-barheidV.
S &ge, (-n) v. (gemeenz.) gezegde,
praatje, gerucht o., Z. Aussage; seiner nach, volgens zijn zeggen; 2. es gekt die
-, het gerucht loopt; 3. nach der - stand
hier, overlevering, legende, mare v.; die
- der Allen, sage, mythe v.
Sage, (-n) v. zaag v.; 2. (Vissch.)
zeeg v.; 3. (Nat. kist.) getande tel..
scheip v.
S ge —artig, bijv. nw.(Pl.) Z. -formig.
Sage—baum, (-baum(e)s, rnv.
—báume) m. zevenboom m.; -beiwort o.
^ i(jwoord o.

magen—blatt, (-blatt(e)s, mv.

ter habe ich nichis zu -, ik heb gezegd,

Sàgenwerksbatterie, (-is) v.

verder heb ik niets te zeggen; wie gesagt, batterij V. met in- en uitspringende
so gethan, zoo gezegd, zoo gedaan; inn hoeken.
Vorbeigehen gesagt, gezegd, bemerkt, S genzeit, (-en) v. fabelachtige
opgemerkt, medegedeeld; jemn. einen tijd, tijd m. der sagen of mythen.
guten Morgen -, goeden morgen zeggen, S&ger, (-s, rnv. Sager) m., -in,
wenschen; jemn. einen Grusa - lassen, (-nen) V. zegger iu., zegster v.
iem. laten groeten, Z. Dank; was will er S ,ger, (-s, mv. Sager) m. zager
damtt -?, zeggen, te kennen geven; was houtzager ni.; (Nat. bist.) Z.Ságesclendb
will das -?, beteekenen, beduiden; das Ier; -bock ui. (Zeew.) zaagbok in.
will -,dass ', dat beduidt, beteekent, wil
S gerippe, (-n) V. hartmossel v.;
zeggen; unter uns gesagt, onder ons ge- -schuabter in. zaagbek m.; -schnauze v.,
zegd; das liesze ich nicht von mir -, dat Z. -/aseb.; -span in., (gewoonl. -spine),
zou ik niet van mij laten zeggen; wao ich Z. -mehl;-spr•unge in. mv.(bij kinderen),
- wolrite, wat ik zeggen wilde, om op de huiduitslag m.; -laucher in., Z.-schnttibzaak terug te komen; ich sage nur so, Ier; 2. Z. Biberenle; -wagen tu. (in een
ik zeg het maar in gekheid; das sag! er zaaginoleit), wagen m., slee v. die het
nur so, dat zegt hij maar; gesagt wer- hout onder (le zagen brengt.
den, in de rede gebruikt worden; lasse Sijgewort, (-(e)s, mv. Sagewdrdir doch auch etw. -, luister toch ook ter) o. werkwoord, gezegde o.
eens; Bich etw. - lassen, rede verstaan; viel Sg,ge - Zahn, ( zahis (e)s, mv. - zá!,zu - Naben, veel te zeggen hebben, gezag ne) in. zaagtand in.; -zeili,iiy bijv. nov.
hebben, in aanzien zijt; ich habe dabei getand, zaagsgewijs; -zag w., Z. Sagen nichts zu -, ik heb daarbij geen invloed; schnit t.
2. zeggen, bevelen, voorschrijven, gelas- Sagittarius, (onb.) m. (Sterren ten; er hat darm nichis zu -, hij heeft k.) schutter m.
S^glich, hijv. uw., Z. sagbar.
daarbij niets te zeggen, dat raakt hein
volstrekt niet; er hal mir nichts zu -, hij Balgo, Saga, S&gum, (onb.) in.
heeft mij niets te zeggen, hij heeft geen sago V.
'` ego-gri tze, v. (-n) v. sagogrut
gezag over mij; 3. van belang zijn, beteekenen, beduiden; was will, was kann v.; -mehl o. psalmmeel, palmmerg o., sadas -?, wat wil dat zeggen, wat mag dat go v.; -baum m., -palme v. sagopalm ni.;
beduiden ?; das hat viel zu -, dat heeft 2. sagoboorn, broodboom ni.
S gum, (-s, mv. Saga) o. (R. g.)
heel wat te beduiden; das hat nachts zu
-, dat beteekent niets; das will schon krijesmantel,reismantel m.der Romeinen.
S&hl-band, (-band(e)s,mv. -bdnaetw. -, dat beteekent nog al iets; 1I. o.
zelfst. zeggen o., woorden o. mv.; seinem der) o. (van laken), zelfkant in.; (Berg- nach, volgens zijn zeggen, als men w.) grens V. van Bene ertsader;(Landb.)
hem hoort; alles mein - ist umsonsl, al (aan den ploegbalk), ring m.; -brief iii.
akte v. van afstand, schuldbekentei^is
mijn praten is vergeefsch.
Sagen, (sdgte, geságt) bedr. ww, v.; -ouch o., Z. Lagerbuch.
-
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Sak.

Sal.

Sal.

S^b1ing, (-en) v. (Zeew.) zaling, Sakramentlich , bijv. nw.tot een Salbehen, S^lblein, (verkl.) o.
zalfje o.
marszaling v.; die Dwars -en,dwarszalin- sacrament behoorend, sacramentaal.
Sakramcntsch ader, (-ders, Sa^1be, (-n) v. zalf v., balsem m.;
gen V. mv.
Sahlit, (-en, mv. -en) m. (Delfst.) mv. -der) m. ontheiliger m. van liet H. (Zeew.) dot ►rknede klei v.
Sacrament, heiligschender m.
Salbei, (-en) v. salie, scharlei v.;
weeksteen m.
Sakraments -tag, (-(e)s, inv.-e) rdnaische -, tuinscharlei, roomsche saSChlleiste, (-n) v., Z. Sahlband.
S$h11eistenkette, ( - n) v. (aan m. feestdag m. van het H. Sacrament, lie v.
H. Sacramentsdag m.;-worte o. mv.woor- Salbei-baum, (-bauin(e)s, mv.
den ploegbalk), ringketting m.
S&h1 - mann, (-mann(e)s,mv.-leu- den o mv. die gesproken worden bij het -bdume) in., Z. -strauch; -bialt o. salieblad o.; -blume, -bluthe v. saliebloem v.,
te) m. executeur,curator m.;2.mv.- leute, toedienen van een sacrament.
getuigen m. mv. bij het opmaken van Bakrist ., (-(e)s, mv. -e) m.kos- saliebloesem m.; —nzucker m. suiker v.
uit salieblaadjes; -essig m. salieazijn m.;
akten; -weide v. palmwilg m. met ronde ter, misdienaar, kerkbewaarder m.
Sakristei, (-en) v. kerkgereed- -grau bijv. nw. (Very.) saliegrijs; -ól o.
bladeren.
S$hnbretzel, (-n) v. zaan v., schapkamer v., sacristie en sacristij v.; salieolie v.; -samen m. saliezaad o.;-stock
-au/seherin v.opzichtster v.over de kerk- in. saliestruik m.;-strauch m. saliestruik
roomkrakeling m.
m.; 2. bergsalie v.; -weide v. wilg m.
íS%hne, v ., z, m. eerste room m. van sieraden in een nonnenklooster.
SákularisatiQn, -en) v. intrek- met salievormige bladeren.
de melk.
Sgk1ben, (saline, gesalbi) bedr. ww.
Sehnegieszer, (-szers, mv. -saer) king v. van geestelijke stichtingen, ver
-werldijkngv. jem. -, zalven, balsemeis; einen Leichnam
m. roompot m.
SjIhn -frau, (-en) v. roomvrouw Sakularisiren, (sdkularisirte,sd- -, balsemen; ein gesalbles Ilaupt, gezalfd,
v.; -kase v. roomkaas,vetkaas,zoetemelk- kularisirt) bedr. ww. geestelijk goed tot door zalving gewijd; die Gesalbten des
Herrn, de gezalfden des Heeren, de kosche kaas v.; -káschen o. roomkaasje o.; wereldlijk maken.
Säkularisirung, ( -esa) v., Z.Sa - ningen; (Kath.) einen Kranken -, liet H.
-kuchen m. roomtaart V.
Oliesel, de laatste zalving toedienen.
Site, (-n) V. (Muz.) (van eene vi- kularisation.
ool &), snaar v.; die -n ruhren, de sna- Salamander, (-s, mv. Salaman- Sa1ben -baum, (-baum(e)s, mv.
ren in beweging brengen, tokkele:i, aan- der) m. (Nat. bist.) salamander m.; 2. -brume) m. zwarte populier m.; 2. waslaan, doen spreken, Z. Darmsaite; (fig.) vuurgeest m.; -baum m. Chineesche lan- terwilg m.: -büchschen o., -buchse v.
toon m., Z. gelind, spannen; 2. punt o. rierboom m.; -eidechse v. aardsalaman- zalfdoosje o.; -behdltniss, -geschirr o.
waarover men spreekt; immerfort au( der m.; -haar o. (Delfst.) Z. Fed erera; zalfpotje, zalfdoosje o.; -du fiend bijv.
nw. naar zalf of balsem riekend; -kram
einer -, kratsen, altoos op hetzelfde aam - it. onbrandbaar vlas, amiant o.
Salamine, (-n) v. (bij de Tur- m. allerlei zalfjes o. mv., winkel m. van
,beeld slaan.
zalfjes; - kramer m. handelaar in. in
Siten - bondiger, ( - gers, mv. ken), rieten fluit v.
-er) m. groot vioolspeler m.; -bezug m. Salana, v., Z. m. hoogeschool v. zalfjes; (i. k. bet.) kwakzalver m.; -nuss
v. behennoot, myrobalaan v.
stel o. snaren; it. besnaren o. der viool; aan de Saaie, te Jena.
-breit o. vioolstaart, hals m.; 2. toets m.; Salanggne, (-n) V. Oostindische S&lber, (-s, mv. Salber) m. zal-instrument o. snaarspeeltuig o.; -klang zwaluw v. die de eetbare vogelnestjes ver in.
Salberei, (-en) V. zalven o.; it. Z.
m. klank m., geluid o. eener snaar, sna- maakt.
rentoon m.; 2. Z. -spiel; -masher m.sna- Sa1^r, Salair, ( - s, nov. - e), Sa- Sudelei,
renmaker m.; -spiel o. snarenspel, harp- 1arium, (-s, mv. Salarien) o. salaris S&.bicht, bijv. nw. op zalf gelijkend, als zalf, zalfachtig.
spel o.; 2. snaarspeeltuig, speelwerktuig o., wedde, bezoldiging v.
o. met snaren, snaarinstrument o.;-spie- Salariren, (salarirte,salarirt)bedr. S lbing, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Ier, —in, hij, zij die een snaarinstrument ww. salariëeren, salaris geven, eene jaar- Shcmndmg.
bespeelt, harpspeler, vioolspeler, har wedde geven.
Salbling, S&lbling, (-(e)s, mv.
harpspeelster, vioolspeelster,-pistm.,
Sa1at, (-(e)s, mv. -e) m. salade of -e) m. zalmforel V. uit de bergmeren der
harpiste v.; -ton m. snarentoon m.,klank sla v., latuw v.; 2. Z. Rainkohl; 3. Z. Alpen; 2. Z. Sálmling.
m. eener snaar; -werkteug o., Z. -instru- Kaisersalat; (Nat. hist.) karpervisch m., S &lb -uusS, (-nusse) v. (v erk l. -nitss'ment; -wurm m., Z. Fadenwurm; -zug m. ciprinus aspinus m.
chen o.), Z. Salbennuss; —baum m.,
(van een speelwerktuig), snaren V. mv.
Sa1at-artig, bijv. uw. saladeach- —ól o., Z. Behenól; -dl o. (Kath.) geSeitig, bijv. en b. met snaren, ge- tig, latuwachtig; -bauw m. judasboom wijrle (zalf)olie v., chrisma o.; -stube v.
m., wild joannesbrood o.; 2. Z. Leene (R. g.) zalfkamer, balsemkamer v.
snaard.
SIjker(falk) , (-en, mv. -en) m. (Pl.); -beet o. saladebed o.; -blaft o. sa- Sulbung, (-en) v. zalving, wijding,
ladeblad o.; -bohne v. gewone snijboon balseming v.; (Gen.) inwrijving v.; (fig.)
sakervalk m.
Sakrament, (-(e)s, mv. -e) o. sa v.; -gabel v. saladevork v.; -gewáchs o. (van eene rede, een boek), zielroerende
genademiddel, bondszegel o.;-srament, plant v. die met salade gegeten wordt; kracht, zalving, stichting v.; volt -, vol
eieen Kranken mit den heiligen -e verse- -haupt o., -kop! m. krop v.salade;-kraut zalving; -sreich, -svoll bijv. nw. (fig.)
en, het H. Sacrament der stervenden v. salade v.; -lofel m. saladelepel m.; vol zalving, roerend, zeer stichtend,
of de laatste H. Sacramenten toedienen; -napi m., Z. -schlussel; -ól o. saladeolie plechtig.
it. (gewoonl.) bedienen.
v.; -p/Zanze v., Z. -gewachs; 2. jonge laSaldirbuch, (-bush(e)s, mv. -büSakramentalen, m. mv. zij, die tuw v.; -same m. saladezaad, Iatuwzaad cher) e. balansboek o.
de onschuld van den beklaagde willen o.; -schi asel V. saladebak, saladeschotel Saldiren, (saldirte, saldirt) bedr.
bewijzen, getuigen m. mv. á decharge. m.; -wurm m. oranjekop m., keverrups ww. (Hand.) eine Rechnung -, vereffenen,
afbetalen; durrh Gegenrechnung -, ver
Sakrament&li.sch, bijv . nw., Z. v.; 2. witte worm m.
-efn,liqudr.
sakramentlich; 2. godslasterlïjk.
S&lbader, (-s, mv. Salbader) m.,
Sakrament-fast, (-(e)s, mv. -e) Z. Quacksalber; 2. stamelaar, stotteraar Saldirung, (-en) v. slot e. van
rekening, saldo o.
c., Z.Sakramentstag;-jhaauschen o.(Kath.) m., Z. Schwátzer.
hostiekastje o., tabernakel m.
Salbaderei, (-en) v. kwakzalverij Se1do, (-s, mv. -s) o. (Hand.) overSakramentiren, (sakramentirie, v.; 2. zwetserij v., vervelend gebabbel o. schot, het schuldig geblevene, saldo o.;
sakramentirt) o. ww., m. la. vloeken, Sglbadern, (salbaderle, gesalba- - in unsern Gunsten, saldo ten onzen
donderen, lasteren.
den) o. ww., Z. quacksalbern; 2. wauwe bate; - su Ihren Lasten, saldo ten uwen
-len, laste; - au f neue Rechnung, saldo op rekezwetsen, vervelend snappen.
Sakramentirer, ( - s, mv. Sakrarnentirer) m. sakramentist, hervormde, S^,1bar$t, (-es, mv. Salbdrzte) m. ning; - vorgetragen, per saldo; per - quituren, volledig kwijten, volledige quitanprotestant m.
kwakzalver, badmeester, barbier m.
(
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tie geven; den - zithen, het saldo, de binding v. van zwavelmetaal met ammo- Salsament, (-(e)s, mv. -e) o. geniakzout o.; -spiritus m., Z. -geist.
zouten spijs v.
balans opmaken.
Se1se, (-n) v. pekel v.;2. ingekookt
Saldo-betrag, (-betrag(e)s, mv. Salmkopf, (-kopf(e)s, mv.-kópj'e)

verdikt vruchtensap o.
m. zalmkop m.
Salmling, (-(e)s, mv.-e) m.kleine S&1sen - dorn, (-dorn(e)s,m v.-dóreenjarige zalm m., jonge zalm m.
ner) m. zuurdoorn, berberisstruik m.;
S^i1m - nett, ( - es, mv. - e) o., Z. -kraut o. knoflookkruid o.; -speise v., Z.
-garn; -parsch m., Z. -bórs; -schnitte v. Salsament.
Salto, (-s, mv. -s) m.sprong,luchtmoot v. zalm.
Salmniter, (-s) m., z. m., Z. Sal- sprong m.; - mortale, gevaarlijke sprong,
halsbrekende sprong m.; it. gevaarlijk
peter.
S&leb, Sa1ep, (-s) m., z. m. salp Salomonssiegel, (-gels,mv.-gel) waagstuk o.
SalutatiQn, (-en) v. groet m.,
V., 'Turksche drank m. uit salepwortels; o. (PI.) salomonszegel o.
-wurzel V. salepwortel m.
SalQppe, (-n) v. totebel v., vuile, groetenis V.
Salutiren, (salutirte,salutirt)bedr.
S4lier, (-s,mv. Salier) m. dansende morsige vrouw v.
Salpeter, (-s) m., z. m. salpeter, ww. groeten, begroeten, salueeren; 2. o.
priester m. van Mars.
ww., m. h. (Krijgsw.) salueeren.
Saline, (-n) v. zoutgroef, zoutkeet, steenzout o.
Salpeter-alaun, (-(e)s, mv. -e) Salvatellader, ( - n) v. (Ontik.)
zoutziederij v.
Salinisch, bijv. nw. zoutachtig, m. salpeteraluin v.; -enig bijv. nw. sal- milt bloedader v.
peterachtig; -Bilher m., Z. -naphla; -bilSalvatiQnsschrift, ( - en) v.
ziltig.
Salinogruidus, (onb.) m. zout- dung v. salpetervorming v.; -blumen v. (Rechtspr.) verdedigingsschrift, laatste
mv. (Scheik.) salpeterbloemen v. mv.; tegenantwoord o.
meter m., zoutwaag v.
S&lisch, bijv. uw. (R. g.) Salisch; -dampt m. (Scheik.) salpeterdamp m.; Salve, (-n) V. (Krijgsw.) groet m.;
-er priester, Z. Salier; -e Jung[rauen, Sa- -druse V. gekristalliseerd salpeter o.; (met kanonnen), salvo, saluutschot o.;
lische maagden; ,.(Desch. van F.) Salisch; -dunst m. salpeterachtige damp m.; -garde v. veiligheidswacht, bedekking
das -e Gesetz, de Salische wet v., waar - -erde v. salpeter bevattende aarde v.; v., vrijgeleide o.
Salvjren, (salvirte, salvirt) bedr.
bi de koningsdochters van de regee- -[rast m. bederf, invreten o. van salpering waren uitgesloten; -e Guter,landen ter in de muren; 2. door salpeter aange- ww. redden, behouden, behoeden.
o. mv. die onder de Frankische krijgs- tast gedeelte o. van een muur; -gas o. SILlvus conductus, (onb .) m.
lieden na de verovering van Gallié ver salpetergas u.; -geist m., Z. -sáure;-gru- vrijgeleide o.
werden.
-del be V. salpetermijn, salpetergroeve v.; Salz, (-es, mv. -e) o. zout,kookzout,
Saliterer, (-s, mv. Saliterer) m. -grundlage v. (Scheik.) salpeterbasis v.; keukenzout o.; - siedev, zout zieden; in -hallig bijv. nw. salpeter bevattend; legen, in het zout leggen, in de pekel
salpetergraver m.
SaliQ,nk, (-(e)s, mv. -e) m. (PI.) -laiitle V. salpeterhut, sálpetermake- leggen, inleggen, immnaken; Fische aus
dem -e, gezouten visch v.; (gemeenz.)
rij V.
Celtische nardus V.
Saliva, v., z. m. kwijl v., speeksel SalpQtericht, bijv. uw., Z. salpe- Fleisch in das - Jaareen, vleesch zouten;
terartig, 2. (Scheik.) -e Sdure, salpeterig (fig.) geestig gozegde o.,bijtende scherts
o., chijl v.
Saliviren, (salivirte, salivirt) o. zuur; -saner bijv. nw., —e Salse, salpe- v.; mit - gewürzt, geestig, kernachtig;ein
heb aus dery -e, harde slag m.
ww., In. h. kwijlen; Z. bedr. ww. door terig zure zouten.
Selz-abgabe, (-n) v. zoutbelasSalpeterig, bijv. nw. salpeterhoukwijlen genezen.
ting v.; 2. belasting v. van zoutwerken;
Salizin, (-(e)s) o., z. m. (Scheik.) dend, met salpeter bedekt.
Salpeter-kelle, (-n) v.,alpeter- -accise v., Z. -abgabe; -ader v. zoutader,
wilgentuf v., wilgebitter o.
SBelle, S&1e, (-n) v., Z. Sahlweide. schop v.; -kessel m. fust o. voor het zout - waterader v.; -amt o. zoutkantoor,
Stj1m, (-(e)s, nov. -e) m. zalm rn.; eerste salpeterziedsel; -krystall m. sal- kantoor o. waar de belasting op het zout
kleiner -, Z. Salrnchen; (Giet.) blok o. peterkristal o.; -kiichlein, -kugelchen o. betaald wordt; 2. bestuur o. der zoutmijsalpeterkoekje o.; -lauge v. salpeterloog nen; -arbeiler m. zoutmaker, zoutwerlood of tin, zalm m.
Salrna(i)gandi, Salma(i)- v.; -kift v., Z. Stickstoff; -inuiter(lauge) ker m.; -art V. zoutachtige hoedanigheid
gQndis, (nub.) o. hutspot v., poespas V. eerste salpeterloog v.; -naphia v. v.;2.zoutsoort v.;-artig bijv.nw.zoutachtig; (Scheik.) zoatdeelen bevattend;
(Scheik.) geest m. van salpeter.
m., mengelmoes o., potpourri v.
S&1m -bars, ( - es, mv. - e) m. zalm- i Salpeternaphtaweingeist, -áther m.,Z.-naphta;--geist m.,Z.-naph(-(e)s, mv. -er) un. pijnstillende, salpe- tageist; -aufseher m., Z. -inspektor;-bad
baars in.; - brassen m. zalmbrasem m.
o. zoutbad, zoutwaterbad o.; -basen v.
Slmchen, Sálmlein, (verkl.) tergeest bevattende drank m.
Salpeter-plantage, (-n) v. mv. in zout veranderbare grondslagen
o. zalmpje o., jonge, kleine zalm m.
S&Imen, m. mv. visschep m. mv. kunstatatige salpetergroeve v.; - salmiak m. mv.; -beamter m. ambtenaar m. bij
In. salpeterzuurzout o. van ammoniak; de zouutmijneu, ambtenaar m. op het
van tiet zalmgeslacht.
SIj1m - fang, (-/'ang(e)s,mv.-fringe) -salzsäure v. salpeterzoutzuur, konings- zoutkantoor; -bereiter m., Z. -sieder;
m. zalmvisscherrj v.; -[orelle v.zalmforel water o.; -saner bijv. nw. (Scheik.) sal- -bereilung V. zoutbereiding, zoutmakerij
v.; -garn o. zalmnet o.; -grund m. zalm peterzuur; —es Gold, salpeterzuur goud; v.; -bereitungskunst V. zoutbereidings(plaats).
-vischerj. —e Luit v., Z. -left; -saure v, salpeter kunst v.; - bergwerk o. zoutmijn v.; -beo.; - schaurn m. salpeterschuim o.;-zur schreibung V. zoutbeschrijving, beschrijSt1mi, (-s, mv. -s)o. gestoofd wild,
-schwe[el m. zwavelverbinding v. met ving v. der zouten; -bildend bijv. nw.
wild gevogelte o.
Salmiak, (-(e)s) m., z.m.(Schei- ammoniak ; -sieder ui. salpeterkoke:' m.; zoutvormend; -bilder m. (Scheik.) zout
k.) ammoniakzout o., ammoniak m.; -siederei v. zuivering v. van het salpeter; vormende basis v.; -bildung v. zoutvor2. Z. - hotte; -stoff m., —gas o. stikstof, ming v.; -binse v., Z. -gras; -blei o.
ier -, chloorkalk v.
Salmi%k-beschlag, (-(e)s) m., stiklucht v.; -strauch m. salpeterstruik azijnzuur lood o.; -block m., Z. - kuchen;
z. m. uitbloeiing, verweering v. van am- m.; -táfelchcn o., Z. -kugelchen; -theil- -blaser m. zoutblazer m. (een toovenaar
moniakzout; -blumen v. mv. (Scheik.) chen o. salpeterdeeltje o.; -wand v. sal- m. bij de Esthen en letten); - blumen v.
ammoniak bevattend loogzout o.; -geist peterige muur of wand m.; -wasser o. mv., -bluthe V. zoutkristallen o. mv.;
m. geest m. van ammoniak; -kruste v. salpeterhoudend water o.;-wur. el v.(Gg.) -boden m. zoutzolder m.; -bohnen v. mv.
korst v. van ammoniakzout; -rinde v. bij het afkrabben der muren overgeble- ingemaakte snijboone n v.mv.; -born m.,Z.
korst v. van met zand vermengd ammo- ven salpeterwater; -zeltlein o., Z.-kuch- -brunnen; -brodem m. zoetdampen m.
mv.; -bruch m., Z. -girabe; -brdhe v. peniakzout; -rubin m. (Scheik.)roode ver- lein.

-betrage) m. bedrag o. van het saldo,
saldo o.; -übertrag, -vortrag m. overbrengen, overboeken o. van het saldo;
-wechsel m. wissel m. voor een saldo;
-zahlung v. betaling, som v. die op een
bedrag te kort komt.
Salebr¢s, bijv. nw. hobbelig, ruw,
niet vloeiend.
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kelsaus v.; -brunnen m. zoetbron v.; 3. zoutbeziestruik v.; 4. zoutkruid o.; sodastruik m.; -streiclier m., Z. -messer;
-buchse v. zoutvaatje o.; -bode v. zout- 5. Z. Milchkraul; -krebs in. gezouten -stube v. vergaderbak ni. voor zout wawinkel m.; -bund m. (fig.) duurzaam, kreeft m.; -krücke v. foutkruk v., zout- ter; -stuck o. zoutbrood o., hoeveelheid
eeuwig verbond o.; -butler v. gezouten ziederswerkstok m.; -krystalle m. mv. v. zout, welke in eens in eene pan geboter v.; -cucumer v., Z. -Burke; -dösel, zoutkristallen o. mv.; - kuchen m. met zoden wordt; -sumpf, -leich m., Z. -mo-dóscher o., Z. -büchse. zout bestrooide tarwemeelkoek m.; 2. ras!; -iheil m. zoutdeel o.; -theilchen o.
S&.zen, (salzie, gesalzt) bedr. ww. Z. -klosz; -kupfererz o. zoutzuur koper- zoutdeeltje o.; -tonne v. zoutton v.;-topf
Fleisch -, zouten, pekelen; Berne gesal- erts o.; -kunde v. klant m. die zout m. zoutpot m.; -(rockeno fen m. oven m.
Zen essen, gaarne gezouten vleesch eten; koopt; -lathe v., Z. -morasl; -laden m. om het zout te lrogeu; -trog rn. zouttrog
(fig.) gesalzen, gezouten; it. (van klap- zoutmagazijn o., zoutwinkel rn.; -lake m.; -versilberer m. opzichter m. van
pen), gezouten, hard, geducht. v., Z. -bruhe; -lauge v. pekel v.; -leckev. den zoethandel; -verwaller m. bestuur S&1zen, bijv. en b. (w. i. gebr.) ge- zult, zont o. voor het wild om te lekken; gier m. eener zoutmijn; -verwallung v.,
zouten, ziltig, zoutachtig. -magazin o., Z. -haus; -mane m., Z. Z. - regie; -rage v. zoutwaag v., vocht.
SqU-arde, v., z. rn. zoutaaarde, -tuhrer, -kárrner; 2. Z. -handler; -markt meter m.; 2. zoutproef v.; -wasser o.
zout bevattende aarde v.; -J'abrik v., Z. m. zoutmarkt v.; -marmor m. gevlekt zout water, pekelwater, pekelnat o.;
-siederei; -vaktor m. inspekteur m. der marmer o. met witachtigen glans als -werk o., Z. - bergwerk; 2. zoutziederij,
zoutmijnen; 2. opzichter at. op den zout- zout; -mast o. zoutmaat v.; -masse v. zoutkeet v.; -wèsen o. zoutwezen o., alzolder; 3. bestuurder m. van het zout- zoutmassa v.; 2. zoutbank v.; - messen m. les wat tot bereiding, verkoop van zout,
kantoor &; -[ass, verkl. -[a sschen, -(ass- zoutmeter m.; -mesle v. zoutvaatje o.; tot het bestuur der zoetmijnen behoort;
lean o. zoutvat, zoutvaatje o.;it.Z.-buch- 2. vleeschkuip, pekelkuip v., pekelvat o.; -wirker m., Z. -sieder; -zins m., Z.
se; -flack m. gezouten vistb v. en m.; -morast m. zoutplas m., zoutmeer o.; -steuer (2); -toll m. zouttol rn.; -zóll-fleisch o. gezouten vleesch, pekelvleesch -miihle v. zoutmolen m.; -muller v. be- ner rn., Z. -beamler.
o.; -fluss m. (Giet.) zout hevattend giet- zinksel, grondsop o.in zout water;-naph- samen, (-s, mv. Samen) m. zaad,
set o.; -(rachi v. kosten m. mv. van ver- ta v. chloorwaterstofether m.; -nailer voortbrengend stofje o.; 2. zaadkorrel v.;
voer van het zout; -J'reiheil v. vrijdom v. adder v. in de Caspische zee; -nieder- 3. zaad, koren, graan o.; it.Z. Keimknolm. van den impost op het zout; -[uhre lage v. (Hand.) zouthoop rn., zoutinaga- len; 4. (Ontlk.) zaad o., voorttelling v.,
V. zoutvracht v., vervoer o. van zout;—n zijn o.; -niederschlag m. (Delfst.) zout- kiem v.; (fig.) zaad o., nakomelingschap
thun, zout vervoeren; 2. zoutkar v.;-fah- laag, zoutbedding v.; -0l o., schweres —, v.; - der Zwietraclrt, zaad o., oorzaak, rerer m. die zout vervoert, zoetrijder m.; chiorure bevattende ether m.; -ordnuny den v.; 5. (Giet.) slakken V. mv. die nog
- fütterung V. met zout vermengd voeder v. wettelijke bepaling v. op het bereiden eens gesmolten moeten worden; 6. nakoo.; -gast m., Z. - kunde; -gerst m., Z. van en den handel in zout; -pacht v. metingen, afstammelingen in. mv., na-naphla; -ge►ioss m. aandeelhouder m. pachten of verkoopen o. van zout, zout- komelingschap v.; (H. S.) der - Abrain eene zoutwinning; -gericht o. zout- pacht v.; -pachter in. zoutpachter, path- hams, nakomelingen m. mv.; (van zijdezolder m.; it. zoutkantoor o.; -gesiruert ter m. van den zouttol; -pass m. bewijs wormen &), eitje, zaad o.; (van visch),
bijv. nw. zoutzuur: -geschmack m. zout- o. van vrijdom van belasting op het zout; kuit v.; einen Teich mit - besetzen, knit
smaak m.; -gewerk o., Z. -genoss; -graf, -pfanne V. zoutpan v.; -planner m. aan- werpen in; (Delfst.) kort geslagen me-grá/'e m. opzichter m. over de zoutmij- deelhouder m. in eene zoutwinning; taalhoodende ertsstof v.; (PI.) in -.schienen; -gras o. onecht rietgras o.; -,rube -prennig m. belasting v. op zout; -plan- 530n, in zaad schieten.
V. zoutgroeve v.; -gurke v. ingelegd a- ze v. zoutbevattende plant v.; -prefs m.
Samenader, (-n) v. zaadader v.,
gurkje n.,ingelegde komkommer c.;- hal- zoutprijs, prijs m. van tiet zout; -probe zaadvat o.; -geschwulst v. aderspattige
lig bijv. nw. zoathevatLen(l; 2. zoutach- v. znutproef v.; 2. Z. -wage; -quelle v. zwelling v.; -schnur v. zaadstreng v.
tig, naar zout sinakend;- handel m. zout- zoutbron v.; -regie v. zoutbestuur o.;
S,men-balg, (-balq(e)s,tnv.-bcilhandel m.; verbolener —, slnikhandel in. -ricliler nn., Z. -eira/;-rinde v. zoutkorst ge) m. zaadhulsel, zaadvlies, o.; -baum
in zout; -handler, —in, zouthandelaar v.; -rinne v , Z. -trog; -samenkraul o. in. (Boschw.) zaalboom m., die bij het
m., zouthandelaarster v.; -haring m. ge- zeewierhalm m.; -saucer bijv. uw., —e kappen der bosschen blijft staan; -bezouten haring, pekelharing m.; -haufen Salze, zoutzure zouten; -cdule v. (H. S.) halter m., -beháltniss o. zaadbal n.;(PI.)
m. hoop m. zout; it. Z.-niederlage;-haus zoutpilaar m., zoutkolom v.; -saure v. zaadhuisje o.; -bereilung v. zaadbereio. zoutmagazijn o.: -háulclien o. zout- (Scheik.) zoutzuur o.; -schrik in. zout- ding v.;-bláschen o.zaadblaasje; o.;-blall,
korreltje o.; -hecht ni. gezouten snoek verkoop m. in het klein, zoutwinkel m.; -hli tichen o. zaadlob v., zaadlobbetje o.;
in.; 2. groote snoek in.; -herr m., Z. -schaum m. zoutschuim o.; 2. vuile -blulader v. (Ontik.) zeadader v.;-blunie
-junker;-hake,-hól er m.,-hókin,-hókerin, schuim o. der zoutbron; -scheibe v. zout- v. zaadbloem v.; -boden in. zaadzolder
komenijsman m., komenijsvrouw v.
maat v.; 2. Z. - kuchen (2); - schenk m. in.; (P1.) zaadbodem m.; -bohne v., Z.
S&.Zicht, bijv. uw., Z. salzarlig. kleinhandelaar, koopman m. in zout; Saalbokne; -bohrer m. zaadtor v.; -brei
S&1zig, bijv. nw. zout bevattend, -schiffl'o. zoutschip o.; -schlag m. (Delf- m. (Ontik.) buitenvlies o. van (le vrucht
ziltig, gezouten; -keil v. ziltigheid v. st.) fijnkorrelig, zoutachtig kwarts o.; der baarmoeder; -bruch m. zaadader
-schmant m. (Zoutz.) pansteen m.; breuk, zaadbreuk v.; -büchse v. zaaddoos-S^1zinspector,(mv.-)
opzichter m. over de zoutmijnen; -kaper -schópp m., Z. -,stein; -schrape v. zout- v.; 2. zaadhulsel, zaadvlies o.; -decke v.
m. ingelegde kapper v.; -kasten m.zout- schrapper m.; -schreiber nu. schrijver in. zaadbolster m.; -drüse v. teelbal, zaadkast, zoutkist v.; -kdrrner m. zoutrijder bij het bestuur eener zoutmijn; -schwa- bal ni.; -dunst m., Z. -ól; -erbse v., Z.
m.; -klost m. zoutklomp m., zoutbrok den m., Z. -brodem; -schwa rzer in. zout- Saalerbse; -ergieszung v. zaadloozing v.;
m.; (voor duiven), zoutbrood o.; -klum- sluiker, zoutsmokkelaar m.; -schweisz 2. zaadstorting v., zaadvloed m.; -erreupen m. zoutklomp m.; -knappe, - knecht m. zout bevattend zweet o.;-see m.zout- gend bijv uw. zaad verwekkend; -erzeum. zoutziedersknecht, zoutzieder, hand- plas m.; -sieder in. zoutzieder m.; -sic- Bung v. zaadverwekking, zaadbereiding
langer m. in de zoutkeet; -koch m. in- derei v. zontzieden o.; 2. zoutziederij v.; v.; -lach o. zaadzak m.; -[euchligkeil v.
zouter m.; -korb m. zoutmand v., zout- -sohle v. zout water o.; -speicher m., Z. vochtigheid v. van het zaad; -/isch m.
korf m.; - ./!echter m. zoutkorfvlechter -haus; -spindel v., Z. -wage; -slálte v. pootvisch, vijvervisch m.;-floss m. zaad m.; —(:filler m. zoutkorfmaker m.; -koen zoutplaats, plaats v. waar het zoutwater vloed m., zaadvloeiing v.; -fust m. nao. zoutkorrel v.; -kothe V. zoutkeet,zout- verdampen moet; -spindel v., Z. -wage; velsnoer o. der zaadkorrels; -gang m.
ziederij v.; -kothenarbeiterm. zoutzieder -stein m. steenzout o.; 2. Z. -schmcnl; zaadleiding v.; -gciriner m. boomkweeker
m.; -kram m. komenijswinkel m.; -krd- 3. Z. -schaurn; -sleuer v., Z. -abgabe; m.; -ge/ass o. zaadvat o.; -gehecht o.
mer, —in, komenijsman m., komenijs- -stock m. zoutvoorraad m.; -slSssler m. (Ontlk.) tot het zaad behoorend weefsel

vrouw v.; -kraut o. soda v.; 2. Z. -gras; kleinhandelaar m. in zout; -.strauch m. o.; -geháuse o. zaadhuisje, zaadvlies o.;
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-gerste v., Z. Saatgersle; -gelreide o. v. zakvortnig binnenvliesje o. van liet (Laadti .) kleine tobbe v. waarin ue 1ruizaaikoren o.; -gewáchs e., Z. -blume; zaadhuisje der rnosplanten; -weisa o. ven uit den wijngaaid maar de pers
-gurke v., Z. Saalgurke; -haber m. eiwitstuf v., Z. -kern; -werk o. (geineenz.) gedragen worden; (Waterb.) vergader zaadkoek m., zaadlob v.; 2. Z. Saatl►aber; zaad o.; -wcrkseug o. (Outik) zaadwerk- bak in.; -schrift v., -werk u. letterkundig
-halter in. zaadbal in., zaadhuisje o.; tuig o.; -^apfen nr. (Pl.) kegelvormige magazijn, mengelwerk o. uit verschilleu-handel m. zaadhandel m.;-handler, —in, plant v.; -zwiebel v. zaadbol m., zaad de schrijvers; - scliule v. school v. van
zaadhandelaar in., zaadhandelaarster v.; schietende ui v.; it. spruitje, bulletje o. verschillende soort van leerliligeu, gemengde schoot v.; -wort u. verzatnel-kaut v.,-háulchen o.(P1.) zaadvlies(je)o.; dat aan een bloembol komt.
Sarnerei, (-e ►c) v. allerlei planten- woord o.; -wórllich bijv. uw. als ecu
it. Z. -decke; -/aolz o.uit zaad voortgekomen hout o.; (Boschw.) Z. - baant; -Mille en bloemzadeu v. rnv.; - handel c-, Z. verzamelwaard, collectief; -salut v. verv. zaadhdlsel o.; -helse v. bast, dop m., Samenhandel; -verzeichniss o. Iijst,pr"s- zawelend getal o.
S&mm(e)l, (-(e)s, rev. -e) in. fluzaadscheede, zaadschil v.;-/cä/'er in.zaarl- courant v. van zaden.
kever m., zaadtor v.; -kapsel o. zaad- S,mhaus, (-es, mv. Sánsltriuser)o. weel u.; (Volkst.) - am►m Kragen, Hunger
i►n Magen, hoe grouter pronker, boe ka huisje o.; -karpfen m., Z. Sutzlcarp[en; zeerntouwerij,zeemlooierij v.
Sgmig, bijv. uwv. (iii sameustellin- Ier jonker.
-keim iu. zaadkiem v., embryo o.; -kelch
S&mm(e)t-artig, bijv. uw. fluw. zaadkelk m.; -kenner, -kundiger nr. gen), zaaddragend.
S4miseh, bijv. uw. zeeutledereu, weelaclitig; (Tuint,.) pluizig, dor,z:g,
zaadkenner m.; -kern in. zaadkern v.; 2.
pit, kern, amandel, zaadkorrel v.;-klappe van zeemleder; -es Leder, Z. Sámischle- wollig, Harig; -band o. fluweelen lint o.;
V., Z. -lappen; -kohl ni. in zaad gescho- der; Felle - macheu of yárben, tot zeem- -blame v. (verkl. -biic►nciwu o.) fluwee!ten kool, tot zaaien bestemde kool v.; leder bereiden, tot karrnoesleder maken; bloem v.; ( PI.) Indische anjelier v.; `^.
-knop[ m., -knospe v. zaadknop in.; schwarz - naachen, bronskleurig maken. imuiergroen, duizeudschoon v.; 3. baneSamiseh-gärber, (-gdrbers,mv. karn m.; -blunichen u. kleine ganzebl'uem
-knoten m. zaadknoop in.;-kopf m. zaad
doos v., zaadhuisje, klokhuis o.; -korb -ydrbcr) in. zeerrilc(d)erbereider, zeeei- v.; -boric v. fluweelen boordsel, iluweeai. zaadmand v., zaadkorf ui.; -koen o. touwer n► .; -garberei v. zeewtouwerij, lea oplegsel o.; -biirsle v. fluweelburstel
zaadkorrel v.; 2. Z. Samen (3); -kraut o. zeemlooierij v. (plaats en handwerk); in.; -decke v. fluweelen deken v.
Sgmm(e)ten, bijv. en b. tluwce(Tuintb.) kool v. die reen in zaad laat -leder o. zeemleder o.; - »nathee o. zeemten, van fluweel; (lig.) Z. saminenveicl► .
schieten; (PI.) fonteinkruid, zwarnkruid Ieder bereiden, zeerntouwen o.
Samkost, (-en) v. spijs v. uit zelf Samm(e)t-ente, (- ►n) v.fluweel
o.; 2. watertluizendblad o.; 3. waterdeieend v.; -orde v. fluweeraarde v.; -erz u.,
zendknoop m.; -krone v. zaadkroon v.; verbouwde vruchten.
-kugelchen o. zaadbolletje o.; -kunde v., S&mkosten,Sgmmelkosten, Z • Fe'dercrz; -%ubrik v., Z. -weterei;
Z. -lchre; -lack in. korrellak o.; - lappen v. uiv. gemeenschappelijke onkosten ei. -gkfn:e ►ncl, -haarig bijv. ow. tluw ec:laciim., Z. -bldllchen; —los bijv. nw. zonder rnv.,geineeuschappelijke bijdragen v. nv. tig; -gras o. flu ►veelgras o.; -hose v. fluzaadvliesjes; - telure v. zaadleer v.; -leiler S**mling, (-(e)s, nlv. -e) in., Z. weeleu broek v.; (tig.) ruigpuntige duif
v.; -huh», -huhnchelw o.Europeescb rietm., Z. -gang; -linse v., Z. Saatlinse; Samenreis.
-locke v. (Boschw.) uit zaad voortgeko- Samme1-bi1d, (-(e)s, niv. -er)o. hoen o.; -holle v., Z. -decke; -hut ui.
men boompje; -lode v., Z. -Locke; -los verbrokkelde caricatuur v., die door een fluweelen hoed n► .; -kleid o., -ileiduny
bijv. nw. zaadloos, geen zaad gevend; ruitglas gezien tot een geheel wordt; v. fluweeleil kleed o., lY:iweeleu klceding
(van menschen), geene kinderen of na- -brod o. gebedeld brood o.; -buck o. v.; -kragen in. fluweelen kraag iii.;-leder
kornelingen hebbende; - manlel in. zaad- boek o. met aanteekeningen of uittrek- o. rui;; le(d)er o.; -lánl'er ul., Z. -ha/us;
-macher in., Z. -weber; -ntanc/►esler w.
vlies, zaadhuisje o.; .'inilch v. (Apoth.) sets.
plantennielk, zaadmelk v., koeldrank m.; Sammele_i, (-en) v. onverstandig, (Hand.) katoenfluweel o.; -»mantel as.
-móhre V. in zaad geschoten peers v. of blind verzamelen zonder geregeld plan, fluweelen mantel us.; -messer o. fluweel scheerdersuies o.;-niille v.fluweelachtige
wortel m.; -moos o. blaaskoraal o.; -mul- sansentlausen o.
Ier, -nelke v. zaadschietende anjelier v.; Samme1-fleisz, (-es) m., z. m. aardworni in.; - ►►► oos o. lluweelruos o.;
-nath v. naad m. van de bekkeneelbeen- vlijtig opzainelen o.; -glas o. collectief- -muschel v. ruige Noachsark v.; - mailre
deren van den balzak; (Pl.) zaadrib v., glas o. dat de stralen van een bolrond v. fluweelen muts v.; -ne/he v. windnaad ni. der zaadvaten; -ól o. zaadolie, glas opvangt en verzamelt; - kasten m. bloem v., keukenkruid o.; -poppel v.iluolieachtige stof v. in liet zaadineel; -perle vergaderbak m.; (Ou► tik.) chijlvateu o. weclinaluwe v.;2. koerest v.,kaasjeskruid
v. stofpareltje o.; -reis o., Z. -locket mv.; -horn o. ingeoogst graan o., graan- o.; -nasen o. kort afgesneden zode v.;
ra-upe V. fluweelrul^s v.; -rock t,► . tlsr-rippe v. zaadrib v.; -róhre v. (Ontlk.) oogst M.zaadbais v.; -rube v. zaadschieteude Samzneln, (sammelle, gesammelt) weeleu rok n► ., lluweelen jas v.; -rose
wortel ui., raap v.; -salt m. slijn► ig vocht bedr. ww. Obst -, inzamelen; Geld -. v. fluweelrous v.; . Z. -nelke; -schnec e
o. in de bevruchte zaadkorrel; -sdule v. verzamelen, ophoopen, opeenhuopen; v. iluweelsiak v.; - schub nu. fluweelen
(verkl. -sdulchen o.) zaadzuiltje o.; Nachrichten -, verzamelen, bijeenzame- schoen in.; -schavar; bijv. ij%v. fluweel-schlagader v. tot de zaadstreng behoo- lee;, (z. voorw.) ,[hir die Armen -, eens; zwart, zoo zwart als tluiveel;11. o. ze!fst.
rende slagader v.; -schnur v., Z. -strang; inzameling houden, eerie collecte doen; fluweelzwart o.; 2. -.phone V. fluweel -schote v. (pl.) peul v., dop m.; -schele N-iicher -, verzamelen; Trappen -. bijeen- spill v.; - spitzen V. ,r:Y. 11:uweu;ikarrt u].;
v. kweekerij, plantenkweeker v.; brengen; Kenninisse -, verkrijgen; ge- -slahl m. fluweelwccti ersstoel ui.; -Inds o.
-schwammwulst m. zwamachtig zaadge- sammelle Beistcuer -, collecte v.; seine fluweel o.; -luie V. fluweeltoot v. (eerie
zwel o.; -slaub m. bloemstof, zaadstof Gedenken -, Z. sich sammeln (fig.); seine kegelschells); -verb► anmu►ry v. tluweelcii
v., stuifmeel o.; -stein m. zaadsteen m., Kráfle -, herkrijgen; aus verschiedenen garnituur o.; -vogel, m. vlinder ut. niet
versteende zaadkorrel v.; -stengel ut. Schriften -, samenflansen, compileeren; fluweelachtige vleugels; -weber in. fluzaadsteel m.; -strang in. (Ontlk.) zaad- 2. wed. ww. sich -, zich verzamelen,bij- weelwever in.; -weberei v. fluweelwever,
streng v.; —nerve m. zaadstrengzenuw eenkomen, vergaderen, Z. versam►imeln; o., fluweelwever•ij v.; -weich bijv. uw.
v.; -strauss m. (PI.)zaadkolfje o.;-lheile (fig.) tot zich zelven komen; (van een zoo zacht als fluweel; -weiche v. zachtm. mv. (Ontlk.) teeldeelen, zaaddeelen schrik), sick -, tot bezinning komen,be- beid v. van fluweel; -weste V. fluweelcu
o. mv.; -thier o., -thierchen o. zaad- karen. vest o.
S&mmter, (-s, uiv. Summier) ui.,
diertje o.; -lragend bijv. nw. zaaddra- Su,mmel-namen, (-namens, mv
gend, zaadbevattend; -lydger m. zaad- -namen) m., Z. -wort; -orden m. bede- -in, (-een) v. verzamelaar, inzamelaar,
dragende plant v., mannelijke hennep laarsorde v.; -pans m. (gemeenz.) veel- opzarnelaar in., verzamelaarster, iuzainem.; 2. (Pl.) Z. -halter; -verzeichniss o. vraat m.; -plats m. vergaderplaats, bij- laarster v.; (voor de armen), collectant
lijst, prijscourant V. van zaden; -wand.eenkuu►st, plaats v. van samenkomst; rn.; (l.ar► rïl,. ijtige bij v.
-

-
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Sainm1ung, en) v., Z. sammeln; m. zandige akker m.; -ader v. zand kever m.; 3. doodgraver m.; -gras o.,
it. verzameling, inzameling, opzameling
-aderv. Z. -haber; 2. gierst v.; —gilge of —lilie
v.; (voor de armen), collecte v.; 2. oogst, Sandale, (- n) v. sandaal, voet- V. aardspinnekruid o.; -gries m. kiezel,
bundel m., ophooping v.; (fig.) bepein- zool v.
kiezelzand, grof zand o.; -grube v. zand
zing, innerlijke beschouwing, godsdien- Sandarach, Sand(a)rack, v.
zandkeil m.; -grond m. zand -groev.,
stige overdenking v.; -sglas o. collectief sandrak o., rood zwavel-arsenik m.;
(Giet.) gieten o. in-grondm.;us
glas o.; -punkt m. punt o., plaats V. van (Landh.) bijenbroed o.
zand, zandvorm m. bij het gieten; -gul
verzameling of bijeenkomst; it. brand- Slknd--art, en) v.zandsoori,soort 0. (Hand.) Z. Erdgul; - haargras o., Z.
punt o.
V. van zand; -artig bijv. nw. zandachtig, -haber (1); -haber m. zandhaver v.; 2.
Sammt, bijw. te zamen, gezamen- zandvormig; -auge o. argus m. (een' wilde haver, zwarte haver v.;it. Z.Spilalijk, met elkander; - and sonders, alle en vlinder), -ausler v. zandoester v.; -bad' liaber; 3. Z. -rohr; -hoger m., Z. - horst;
een ieder, alle zonder uitzondering; 2. o. (Gen.) zandbad o.; -ball ea., Z.-klosz; -halm m., Z. -rohr; -hase m., Z. Bergvoorz. (met den 3den nv.) met, bene -bank v. zandbank, zandplaat v., rif o.;j hase; (Keg.) einen --n machen,een poedas Hans - dem Garten, het huis-vens; (Bergw.) zandlaag v.; -barren m.,Z.-há-' del maken, geen enkelen kegel omwermet den tuin; er - allen ubrigen, hij en' ger; -beers v. haagappelbes, aardbezie' pen; -hait/'eia tn. zandhoop m.; -kirsch
v.; it. haagappelboom m.; -behalter m. m. hert o. dat zich in zandige streken
al de anderen.
Sammt-belehnung, en) v. (Glashl.) bergplaats v. voor het zand ophoudt; -hode v. (Gen.) opzwelling v.
gemeenschappelijke, gezamenlijke belee- boven den glasoven; -beinquelle v. been- der teelballen; -horn o. zandtoot, tootning v.; -hander m. medebeleener m.; versteening v.; -berg m. zandberg m., schelp v.; -horst m. zandheuvel, zand
-kauf m. koop m. in den roes.
ophooping V. van zand; -birne v. vrij
m.; -hagel ni zandheuvel m.;-hop
Semmtlich, bijv. en b. gezamen- groote, langwerpige, zoete peer v.;-bocks- (Zeew.) duin v.; -huhn o., Z. -ldafer.
lijk, allen, allen te zamen; die -en Ein- dorn m., Z. -kicker; -boden m. zand- Sandicht, bi,v. ow. als zand,zandwohner, al de inwoners; der -e Adel, de grond m.; 2. zandhok o.; -bohrer m. achtig.
geheele adel, al de adellijke personen; grondboor, putboor v.; -boot o. zand- Sandie, (-n) v. Zuid-Amerikaan
watermeloen m.
-sche
Schiller's -e Werke, al de werken, de ge- schuit v.; -bars ui., Z. Sander (2);-brod o.,
zamenlijke werken van Schiller.
Z. Erdmandel; -bruch m. ( Heelk.) kor- Sgindig, bijv. uw. zandig, vol zand,
Sampel, (- s, mv. Sampel) m., Z. relige beenbreuk v.; 2. (Prov.) zandkuil met zand bedekt; 2. Z. sandurtig.
m.; -bube m. zandjongen, jongen m. die Sand-insel, (-n) v. zandeiland
Zampel.
Samnjjte, (- n) v. huisjapon V. met' zand verkoopt; -buchse v. zandkoker m.; o.; -kd[er m. zandkever m., zandtor v.;
it. —, --nbaum m. Westindische note- -kapelle V. (Scheik.) zandkapel v., met
stijven kraag.
Semstag, (-( e)s, mv. -e) m. Za- boom m.; -capelle v., Z. -kapelle; - dislel zand gevulde pot m.; it. Z. -bad; -kdrV. zanddistel v.; -dódel m. blei v., wit- chcr, -kárrncr, nl. zandrijder m.; -karterdag m.
S&matigen, (samnstlgte, gesam- visch m.; -dorp m. zanddoren m.;-dórr- ren m. zandkar v., zandwagen m.; -kar stigt) o. ww. (Volkst.) Zaterdag houden, leiche v., Z. -mumie; -dubletle v., Z. toffel v. zandaardappel m.; - kasten m.
zandkist v.; -kaule v., Z. -grube; -kicher
-telline; -ebene v., Z. -/h2che.
poetsen, schuren.
S&mstaglich, bijv. uw. zater- Sandel, (-s) m., z. m., -hols, m. zanddragant ni., wervelkruid o.; -kis(-es) o., z. m. sandelhout o,; -baum m. sen o. met zand gevuld kussen o.; -klafdagsch, wat Zaterdag plaats heeft.
sandelhoutboom m.; -Çarbig bijv. nov. Ier m. (Nat. hist.) waterspuiter, groote
S mstags, bijw. 's Zaterdags.
Sanbenito, (- s, mv. -s), Sam- sandelhoutkleurig; -roth o. (Scheik.) eendesnavel m.; . -klinge v., Z. - horst;
benjte, (- n, mv. -n) m. martelaars- kleurig bestanddeel o. van het rood san- -knoblauch m. zandknoflook o.; - kobalt
hemd o. van ben die tot den brandsta- delhout.
m. (Bergw.) zand bevattend kobalt o.;
pel veroordeeld waren.
Blinden, (sandete, gesandet) bedr. -kócher m. zandkoker, rolvormige waSanciren, (sancirte, sancirt) bedr. ww. met zand bestrooien; (Mess.) met terworm m.; -koralle v. zandkoraal o.;
-born, -kórnchen o. zandkorrel v., zand
ww. heiligen, wijden; 2. bekrachtigen, zand schuren, scherpen, slijpen.
wettigen.
Sandendivie, v., z. m. (Pl.)fijne
zandgrond-koreltj.;(Landb)p
groeiend koren o.; - krabbe v. zandkrab
wilde mosterd m,
Sanet, bijv. uw., Z. heilig.
Sancti$cjren, (sancti f clrte,sanc- Sunder, (-s, mv. Sander) m. hij die v.; -kraut o. zandkruid o.;-kriecher m., Z.
tificirt) bedr. ww. heilig verklaren, on- met zand bestrooit; 2. (Nat. hist.)zand- -klaffer; - kuchen m. zandtaart, amandeltaart v.; -kuhle; v., Z. -grube; -lage v.,
der het getal der heiligen opnemen, ca- baars m.
noniseeren.
Sand-erz, (-es, mv. -e) o. zand Z. - schicht; -land o., Z. -boden (1); 2.
erts o.; -lass, (verkl. -fdsschen)o.-achtig zandig land o.; -ldu/'er m. zandhoen o.,
SanetiQn, (- en) v. bekrachtiging,
goedkeuring, sanctie v.; it. Z. pragma- zandton v., zandvat o.; it. Z. -büchse; zeepatrijs m.; it. steitlooper m.; 2. wa-teder v. wilde haver v.; -feld o. zandig terhoen o.; 3. Z. - kater; (Zeew.) Z.-uhr;
tisch.
8a .ctionjren, (sanctionirte,sanc- veld o.; -lennichm.,Z.-lieschkraut;-fischj -lieschgras o. zand -rietgras o.; -lilie v.
tionirt) bedr. Ww. goedkeuren, bekrach- m., Z. -aal; - fldche v. zandvlakte v.; zandlelie v.; -linde v. in zand groeiende
-/!oh m. zandvloo v.; - flótz o., - fluhe v. lindeboom m.; -loflel m. zandschop v.;
tigen.
S lotus, (onb.) o. (Kath.) sanc- zandbedding, zandlaag v., zandgebergte -mann m. zandverkooper m.; (fig.) slaap,
o.; -form v. zandvorm,vorm m. van zand; Morpheus m.; der -- kommt ihm in die
tus o.
Sand, e)s, mv. -e) m. zand o.; -[ormenmacher m. zandvormer m.; - fór- Augen, hij krijgt slaap of vaak; -meer o.
prober - mil Kies, kiezelzand o.; Feiner mig bijv. uw. zandvormig; -[rau v. zand zandzee, groote woestijn v.; -mergel m.
zandverkoopster v.; -fuhre v.-vrouw, zandachtige mergel v.; -mohn m. (Pl.)
-, fijn zand; it. zanderig land, zandige
streek; einen Reiter au! den - seizen, tot vervoer o. van zand; 2. zandwagen o.; klaproos, kollebloem v.; -motie, -motte
zaadruiter maken, op den grond werpen; -galle v. zandplek, zandige plek v. in V. (Prov.) zandbak, bak m. om zand te
(Zeees.) einen Kahn auf den - ireiben, kleigrond; -gamander m. zandgerman- halen; -mornell m. zandpluvier v.; -mühlc
doen stranden, op het strand zetten; auf der v.; -gang m. zandpad o., zandige V. door zand bewogen molen m.; -muden - laufen, stranden; einem - in die laan v.; -gebirge o., Z. -berg; -gepend v. mie v. in het heete zand verdroogd lijk
Augen streuen, iem. zand in de oogeg zandige streek v.; -gemolde o. schilderij o.; -nágelein o., Z. -nelke (2); -natter v.
-strooien, misleiden; (fig.) auf - bauen, v., teekening v. in het zand, met zand Z. -kriecher; -nelke v. zandanjelier v.;
-op lossen grond bouwen; den - zdhlen, vervaardigde schilderij v.;-glas o. zand- 2. zeeanjelier v., zeegras o.; -ofen m.,
glas o.; 2. Z. -uhr; -glimmer m., Z. Z. -bad; -papier o. met zand bestrooid
zijn tijd verbeuzelen.
Sndaa1, aales, mv. -aale) m. Katsenglimmer; -grdber m. zandgraver papier, zandpapier, glaspapier, schuur
o.; -panne v. (Bontes.) zandpan-paier
wandaai m. en v.; 2. Z4Sander (2); -acker m.; (Nat bist.) zandkever m.; 2. schild(-
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SanhQdrin, ( - s) m., z. m. (d.
gesch.) hooge raad m. te Jeruzalem.
2. messenhecht o.; (Delfst.) pijp v. van stoeldrager m.
zandsteen; -pfeifer m. kleine zeeleeu- Sanftheit, v., z. m. zachtheid, Sanjkel, (-n) v. berenoor o., saniweri k m., strand loopertj e o.; -p f rieme v., zachtmoedigheid v.; it. weekheid, lenig- cula v.
Sanitat, v., z. m. gezondheid, volks
-pfrie►nenhaber m. zandpriemgras o.; heid v.
v.; -scollegium o. gezond-gezondhi
-plan m. zandvlakte v.; it. renbaan v., SgbnfC-hertig, bijv . nw. zachtv.; -srath m. lid o. van de-heidcornms
strijdperk,worstelperk o.; -rad o. schep- moedig, goedhartig, week, gevoelig; keil
gezondheidscommissie v.; 2. Z. -scolle•rad o. tot uitdiepen: -ranke v. zandkers v., Z. Sanftmuth.
v.; -rdumer m. zandruimer, zandschep- Suftig, bijv. en b. (Berges.) zacht gium.
Sank, (-(e)s) o.. z. m. onbruikbaar
per m.; -rechnung v. (fig.) eindelooze hellend.
berekening v.; -ref of -rijf o., Z. -bank; S&nftigen, (sdn f tigte, gesd'i ftigt) vlothout o.
S&nskrit, 0., Z. m. sanskrit o.,
-regen m. zandregen m.;-reiter m. zand- bedr. ww. jem. -, doen bedaren, gerust
das Meer -, stillen, doen beda--steln; oude schrijftaal v. der Hindoesche priesruiter; (fig.) overwonnene m.; -retlig m.
na Sint-Jan gezaaide rammenas v.; -ried - ren; (Scheik.) die Sdure -, aanzoeten. ters.
(gras) o. zandrietgras o.;-rothen m. rogge S4nftlieh, bijw . zachtjes, bedaard. Sap, (-n) v. ondergraving, onderV. op zandgrond; -rohr o. riet o., bies v., Sanftmuth, v ., z. m. zachtmoedig- mijning, loopgraaf v.
helmkruid o.; -rdhre v. zeeworm m.; heid, goedhartigheid, weekhartigheid, Sapadiilbaum, (-baum(e)s, mv.
-báume) m. sappadilboom m. in Indië.
-rbhrschmiele V. rietvormig bundelgras gevoeligheid v.
o.; -ruhrpf ante v.zandroerkraid o.;-sack Sanftmüthig, ( -er, -st) bijv. nw., Sapaj^., (onb.) m. (Nat. bist.) sa
kleine Amerikaansche aap m. -pajoum.,
m. zandzak m.; it. zak m. met zand; 2. Z. san f therzig; -keil v•, Z. San f tmuth.
Sang, (-(e)s, mv. Sange) m. zang Sapenholz, (-es) o., z. m. don(Vest.) aardzak m.; -sdckchen o. zand
zakje o. met zand; (Gray.)-zakjeo.;it m., lied o., gezang o., muziek v.; (ge kerrood sandelhout o.
tuit - and Klang, met gezang en-menz.)
Sapeur, (-(e)s, mv. -e) ,S pper,
zandkussentje o.; -schaufel v. zand
-schelle v. met stuifzand be--schopv.; speelwerktuigen; -boden m. klankbodem (-s, mv. Sapper) m. bijlman, schansdekte plaats v.; -schicht v. zandlaag, m.; - dichter m. lyrische dichter, lieder- graver, pionnier. sapeur m.
zandbedding v.; -schiefer m. zandschie- dichter m.; -drossel v. zingende lijster v. Sapen, (sapte, gesapt) bedr. ww.
fer o.; -schilt m., Z. -rohr; -schimmel S&nge, (-n) v. (Zeew.) luik v. van ondermijnen, ondergraven; 2. o. ww., m.
h. loopgraven aanleggen.
m. vuilwitte schimmel m.; -schlange een schip, scheepsluik o.
v., Z. -kriecher; -segge v. rietgras o.; Sngeln, (sángelte, gesangelt) o. Sappe, (-n) v. (Vest.) Z. Sap.
-seihe v., -seiher m. fontein v. waarin ww. (Prov.) korenaren lezen; 2. neurién, SCppen, (sappte, gesappt) o. ww.,
m. h., Z. sapen.
zich zanddeeltjes bevinden; -sieb o. zand- slecht zingen.
zeef v.; - spitse v. zandpunt v.; -staub Sanger, (-s, mv. Sanger) m., -in, Sppengraber, (-bers, mv. -ber)
m. stuifzand o.; -stein m. zandsteen (-nen) v. zanger, zinger m., zangster, m., Z. Sapeur.
zangeres v.; (Letterk.) dichter, liederSapperlQt !, SappermQnt !,
m. en o.
Sndstein-arbeit, (-en) v. zand - dichter m., dichteres v.; - des Waldes, tussch. (Volkst.) Z. sackerlot.
steenwerk, werken o. in zandsteen; zangers m. mv. des woods, zangvogels m. Sap(p)hir, (-(e)s, mv. -e) m. saf-brech m. zandsteenbreke v.; -bruch m., mv.; 2. (Nat. bist.) bastaardnachtegaal, fier m., blauw edelgesteente o.; -blau o.
saffierblauw o.
-grebe, -mine v. zandkuil m.; -porphyr boschzanger m.
m. porfier bevattende zandsteen m.; Sngerei, (-en) v. (veroud.) Z. Sap(p)hiren, bijv . eu b. saffieren,
van safer; it. roet saffieren versierd.
- schiefer m. schieferhoudende zand- Gesang.
Bangerhaft, bijv . nw. naar de wijze Sap(p)hir-fiuss, (-Plusses, mv.
steen m.
-Hesse) m.nagemaakte saffier m.;-kryslalt
Band-streoke, (n) v. zandige van een zanger.
Sangern, (sángerte, gesáingert) o. m. gekristalliseerd, doorschijnend blauw
streek v.; -telline, -tellmuschel v. zand
kwarts o.; -rubin m. bleekroode robijn,
v.; -tort m. met zand vermengde-scbelp ww. (w. i. gebr.) voor zanger spelen.
turf v.; -torte v. zandtaart, amandeltaart S&ngersehaft, (-en) v. alle zan- spinel m.; -spath m. saffierspaath o.
v.; -trespe V. muurherrik, niuurdolik v.; gers te zamen; it. het bedrijf of wezen o. Sapphisch, bijv. en b. sapphisch,
volgens Sappho; -er Vers, sapphisch
-late v. zilverlaken V. (eene tootschelp); van een zanger.
-uier o. zandige oever m., strand o.; -uhr Sangerthum, ( (e)s) o., z. m., Z. vers o.
Sappiren, (sappirte, sappirt) bedr.
v. zandlooper m.; —stein m. (Nat. bist.) Sángerscha f t.
rolsteen m.; -volt bijv. nw., Z. sandig; Sang-fink, (-en, mv. -en) m. zin en o. ww., Z. sappen.
Sappirer, (-s, nlv. Sappirer) in.,
vink, slaande vink m.; -führer m.-gend
-wagen m. zandwagen m.; -wahrsager m.
zandwaarzegger m.; -wahrsagerei v.waar- voorzanger m., hoofd o. der koorzangers; Z. Sapeur.
zeggerij V. uit zand; -wásche V. wasschen - gedicht o. lied, liergedicht o.; -herd m. Sappjr- faschine, ( - n) v. (Vest.)
o. van het zand; -wasser o. zandig water vogelkooi v. met groote zangvogels; -ler- mutsaard m. die voor de ondermijning
gebezigd wordt; -galel v. ondermiiniagso.; -weg m. zandige weg, met zand be- che v., Z. Feldlerche.
strooide weg m.; -weide v. zandwilge-I S%nglieh, bijv . nw. voor den zang vork v.
Sarab&nde, (-n) v. (Dansti.) defboom m.; 2. roodachtige wilg m.; -wei - geschikt.
zen m., Z. -haber (1); -wespe v. zandwesp Sang - meister, (-sters, mv. -ster) tige Spaansche dans m., sarabande v.
v.; -wurm m. zandworm m.; (Hoefsm.) m., Z. Singmeister; -rede v., Z. Recitatie; Sijrass m., Z. Sarrass.
Z. Kronenwurm; -witste v. zandwoestijn -schwalbe v., Z. Gesangschwalbe; -spiel Sarc^stiseh, bijv. nw., Z. sar zangspel, zangstuk o.; -sksndchen o. sere- kastisch.
v.; -sucker m. keukensuiker v.
SarcenQt, (-(e)s) in., z.m. (Hand.)
Sanft, ( -er, -est) bijv. en b. zacht, nade, aubade v. met gezang.
zoet, liefelijk, gematigd, onmerkbaar; Sanguiniker, (-s, mv. Sanguini- sarcenet o.
Sardachat, (- (e) s, mv. -e) m.
ein -es Tonstuck, gematigd; -e Haut,i ker) m. man van een sanguinisch tem
-peramnt. vleeschroode of bruinachtige agaat m.,
zacht, lenig; -e Luft, zacht, aangenaam;
-er Regen, zacht, bijna onmerkbaar; -er Sanguinisch, bijv. en b. voor in- karneool m.
Abhang, zachte helling; -er Charakter, drukken licht vatbaar en met eene leven - SardQlle, (-n) v. (Nat. bist.) saraangenaam, liefelijk, goedaardig, toege- dige verbeelding bedeeld, sanguinisch; -e dijn v., sprot v.; 2. ansjcvis v.
SardQllen -bri he, (-n) v. sar vend, welwillend; - behandeln, toegevend, Ho fnungen, lichtgeloovig.
SBeng-vogel, (- vogels, mv. - vogel) dijnsaus v.; -fang m. sardijnvisscherij v.;
zacht.
S ofte, (-n) v. draagstoel m.,draag- in. zangvogel, zangvogel m.; -weise v., Z. it. plaats v. waar sardijn & geva n gen
wordt; -garn o. sardijnnet o.; -salat m.
koets, draagbaar v.; -np ferd o. paard o. Gesangweise.
v.; -pfeife V. zandpijp v. (eene schelp); voor eene draagkoets; -ntrdger m. draag-
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sardijnsalade, ansjovissalade v.; -tunke S sskraut, (-kraut(e)s,uiv.-krduter) o. knoflookkruid o.
V., Z. -bruhe.
Sarder, ( - s, mv . Sarder) Bar- Sassolju, (-(e)s) m.,z.m. (Scheik.)
dQn(i)er, (-n(i)ers, mv. - n(i)er) m. sassoline v., boraxzuur o. der heete bron
-ne
hij Sasso, nabij Florence.
(Delfst.) uit. veelkleurige lagen bestaande
onyx m., Z. Sardachat.
Stan, ( - (e)s, mv. - c), Satanas,
Sardjne, (.n) v. kleine sardijn v., (onb.) m. duivel, booze geest, hellevorst,
satan m.
sprotje 0.
,

SardQnisoh, bijv . n w.,-es Lachen,
gedwongen.

Sarg, ( - (e)s, mv. Sdrge) m. dood kist,lg'kkist v.;(Waterb.) (vaneene bron),
vergaderbak m., reservoir o.; -beschlag
m. metalen hengsels o. mv. en platen v.
mv. aan eene doodkist, beslag o. eener
doodkist; -deckel m. deksel o. van eene
doodkist.
Serge, ( - n) v., Z. Sarsche.

S rgen, (sargie, gesar9t) bedr.ww.,
Z. einsargen.
8&rg-slagel., (- nagels, mv. -ad gel)
m. doodkistnagel m., doodkistschroef v.;
-stein m. (o. Gesch.) bijtende steen m.
van welken men graven maakte; 2. zerk steen m.; 3. Z. Grabstein; -luch o. lijk
-kled,
kleed o. over de doodkist.
Sark sm, ( - (e)s, mv. - en) in. bijtende spot, bittere, scherpe spot m., vinnige spotrede v., bijtend gezegde o.

Sarkstisoh, bijv. en b. bitter

spottend, bijtend, scherp, sarcastisch.
SarkQm, (-(e)s,mv.-e) o. vleeseb -'
gewas, vleeschgezwel o.
Sarkophtg, (-(e)s, mv. -en) M.
(Oudh.) graftombe v., praalgraf o.
8&rrass, (-es, mv. -e) m. sabel v.,
lange degen m., rapier o.

Barsaparjlle, (-n) v. (Pl.) sarsaparille V.
Saraahe, (-n) V. (Hand.) serge,

serge, saai, lichte gekeperde wollen stof
v.; -fabrik v. sergefabriek v.; -weberei v.
sergeweverij V.
Saraohen, bijv. en b. van serge of
serge.

Sgrsoheweber, (-bers, mv. -ber),
m. sergewever m.
S&rter, (-s, mv. Saner) m. (Zeees.)'
scheerstrook v., spanthout o.
Serving, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.)
woeltouw o.

Sass, Sgsse, ( - (e)n, inv. - (e)n)

m. ingezetene, inwoner, bewoner, eigenaar m.; (Volkst.) Sakser m.; -jagen o.
jacht v. op honden; -kraut o. knoflook
-kruido.
Sassafras, (-ses) m., z. m. venkel
o.; -lorbeer m. sassefras--hut,safr
laurier m.; -cuss V. sassefrasnoot v.; -di
e. sassefrasolie Y.

Sassaparjile, (-n) v., Z. Sarsapa-',

rille.

$seen, m. mv. Saksers m. mv.; 2.

ingezetenen, Noord -Duitschers, Neder -

Duitschers m. mv.

8saig, S'lshat, bijv. nw. gezeten, eigen licht en vuur hebbende, eigen
haard hebbende.
SM Misah, bijv. uw. Nedersaksisch,
-Ne
der- duitsch, platduitsch.
S«sajagen, (-s) o., Z. m. herten jacht v.

eigendom o.; (Bouwk.) nok v. van een
dak, spits v.; (Spr.) in allen .Shcleln gerecht, van alle markten thuis;vom - leben,
van roof, als roofridders leven.
Settel-band, (-band(e)s, mv.
-bander) o. zadelband m.; -baum m. zadelboog m.; (Pt.) boom m. van zeer hard
hout; -beln o. (Ontlk.) Turksche zadel
iaat&nisch, bijv. en b. duivelsdi, m., gedeelte o. an den schedel; -blech
o. hand m., reepje o. van een zadelboog;
satansch, duivelachtig.
ratans -arbeit, ( - en) v. (ge- -bogen m. zadelboog m.; -dach o. gevelméenz.) duivelswerk o.; -engel ni. geval dak o. met twee schuinsche zijden; -decle
engel, hoovaardige engel m.; -hers-len V. zadeldek o., schabrak v.; -druck in.
o. duivelsch hart o., duivelsche inborst indrukking v. door den zadel; -J'ertig
v.; -kunst v.duivelskunst, zwarte kunst v. bijv. nw. (van een paard), gereed om te
Satelljt, (-en, mv. -en) M. lijf- zadelen, om op te zitten; (van een persoon), gereed om op te stijgen; -jest bijv.
wachter, trawant m., bijplaneet v.
Satin@tt, ( - (e)s) o., z. m. (Hsnd.) nw. zadelvast; (fig.) er is! —, hij is zeTurksch satijn o.; baumwollener -, ever- ker van zijne zaak; -fórmig bijv. nw. za
-forisats in. (Ontik.) uitste--delvormig;
last o.
Satire, (-n) v. geestig hekelschrift kend beet, wigbeen o. aan den schedel;
spotdicht o., satire v.; -ndichler m. sa- [.ei bijv. uw. (Leenes.) vrij van leen
te paard, vrij van ridderdienst;-dienst
tirendichter m.; -nschreiber m. schrijver
-gort m. buikriem, cingel ni.; -gut o.
van satires.
Satjriker, (-s, mv. Satiriker) m. goed o. dat vrij is van alle lasten en
Z. Satirenschresber; 2. spotziek, satirisch diensten, goed o. dat een gezadeld paard
in dienst moet stellen; -hammer m. za^nensch m.
SatisdatiQn, ( - en) v. borgtocht delmakershamer m.; -hol m. (Leeuw.)
Z. -gut; -hols o. bont o. waarvan men
in., cautie v.
Satisdatjren, (satisdatirte, satis- zadels maakt; (Pl.) nordamerikanisches
latirt) bedr. ww. borgtocht stellen, borg —, geurig populierhout o.; (Zad.) -hólaer
o. mv. dwarsbalken, karbeelen in. mv.;
blijven.
Satrgkpe, (-n, mv. -n) m. satraap, -kammer V. zadelkamer v.; -kissen o.
,zadelkussen o.; -knecht m. zadelknecht,
Perzisch landvoogd m.
Satrapie, (-n) o. gebied o. van een' palfrenier m.; -knopt m. zadelkop ni.;
-krdhe v., Z. Nebelkráhe; -lepen o.(Leensatraap.
Satt, bijv. en b. voldaan, genoeg, w.) leengoed o. dat een gezadeld paard
Joldoende, overvloedig; - zu Chun haben, in dienst moet leveren; 2. mannelijk leen,
genoeg te doen hebben; 2. verzadigd, zwaardleen o.; -muschel v. Poolsche of
genoeg gegeten of gedronken hebbende; Engelsche zadel ni. (een schelpdier).
Tbermdszig - sein, tot aan zijne keel toe
S#ktteln, (satlelte, gesattell) bedr.
rol zijn; ;em. - machen, iem.- verzadi- ww. ein P/erd -, zadelen, het zadel op;en; (fig.) sick nicht - sehen kónnen, niet leggen; ein Traythier -, een pakzadel
noede worden om te zien; sich - lachen, opleggen.
i*pielen, zich moede lachen &; eine of S ttel-paunch, (-es, mv. -e) m.
:finer Sache - werden, genoeg beginnen achterste zadelboog m.; -pfcrd, -ross o.
te krijgen van; des Lebens - sein, het zadelpaard, rijpaard o.; -pistole v. zadelleven moede zijn; 3. (van kleuren), don- pistool o.; -polster o. zadelkussen o.;
Ier, diep; (van letters), vol; ein -es Gelb, -ransen in. zadelransel m.;-Taupe v.(Nat.
Z. -gelb ¶V'; -er Wein, krachtige wijn m.; hist.) zadelrups v.; -riemen m., Z.
-er Reim, vol rfj in; (Bouwk.) - au fliegen, -struppe; -ross o., Z. Reitp/'erd; - rocken
behoorlijk steunen; (Spr.) der -e Weisz m. ingevallen rug m. van een paard;
nicht wie den& Hungrigen zu Muthe is!, -seite v. (Rijk.) linkerkant m., linkerzijde v., kant in. waar de ruiter opstijgt;
de rijke weet niet wat armoede is.
-steg m. (Zad.) zadelkam m.; -strucppe
S tte (-n) v. melkpan v.
S&ttel, (-s, mv. Saudi) M. tadel, v. zadeltasch v.; -tiet bijv. nw.ingedrukt
zetel m., zitbankje o.; fast in: - sitsen, vast door den zadel; - tragen o. (Gesch. van
in den zadel zitten; ein Pferd ohne - rei- ' D.) zadetdragen, honddragen o. (eene
ten, op een ongezadeld, los paard rijden; straf); -wagen m. geschutwagen m.;
iem. aus dem - heden, iem. uit den zadel -wunde v. wonde v, van het doorrijden,
lichten; (fig.) op den grond werpen, doen' blikaars m., blikgat o.; -zeug o. zadel
tuimelen; ein - auf der Nase, bult, bochel in., zadelwerk o.; -zivecke, -zwicke v.
m.; (Waterti.) (van palen), kop m.; zadelpinnetje, zadelspijkertje o.
;0ntik.) Z. -hein; (Br.) (van een eest), S ttgelb, s&ttgriin, bijv. nw.
gewelf o.; (Lakenw.) scheerbalk m.; donker geel, donker groen.
;Bergw.) ertsbreker m.; (Letterg.) zadel 8,ttheit, v., z. in. verzadiging,vern.; (Vest.) ezelsbrug v.; (Nat. bist.) zadigdheid, volheid v.; (fig.) Z. SdtiiKleefoester v.; (Instr.) Z. Steg; (Zeew.) gung.
Lolsem m.; (Giet.) slakken v. mv. in de Si&ttig, bijv. en b., Z. sdttigen(d).
;edaante van een zadel; (Vog.) paarden
Kittigen, (sdttigte,gesdttigt) bedr.
strik m.; (van eene noot), schei -iaren- ww. verzadigen, den honger stillen; -d,
flies o.; (Ger., oeroud.) verblijf, laud, (van spijzen), voedzaam, voedend, ver-
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(Drukk.) letterzetten o., zetterij v.; (Volkst.) beer m., mannetjes zwijn o.;
(Sp.) inleg, inzet m.; der ganse -, de -beere v. nachtschade v. met zwarte
geheele inzet, de pot m.; (Vissch.) poot vruchten; - beller m. op de wilde zwijv.; ein - Schachteln, stapel m. in-visch nenjacht afgerichte houd m.
elk. passende doozen; - Hols, houtsta- Sauber, ( -er, -at) bijv. en b. (van
pel m.; - Sleine, tas, hoop in.; (Pl.) pas kleederen &), zindelijk, net, helder, rein;
geplante boom ni., stek, loot v.; (Jacht - we Wdsche, schoone wasch; -es Haus,zinzadigen, genoeg eten.
w.) Z. Hornsalz; (Nat.) galvanischer -, delijk, net; cin Kind - halten, zindelijk,
S ttigkeit, v., z. m.voedzaamheid galvanische batterij v.; (fig., Red.) stel- schoon; 2. (Prov.) aardig, lief, bekoorv.; 2. Z. Sultheit.
ling v., voorstel, gestelde o., thesis v.; lijk, bevallig; - mit etui. umgehen, voor
(Scherts.) lis, liederlijk, be--zichtg;3.
S ttigung, (-en) v., Z. Sallheit; (Spraakti.) volzin m., voorstel o., peri(fig.) verzadigdheid v.; -spunkt m. ver ode v.; - aus der Bibel, gezegde o., uit rucht; ein —er Vogel, Zeisig, een rare
-zadignspto.
-druking,pasev.;(Mz)g kwant m.; -e Reden, mooie praatjes o.
Bi ttler, (-s, mv. Saltier) m. zadel (Jachtes.) - au f dem Horne,horenschal m. mv.; -e Wvrthscha ft, rare boel m., zon
manier v. van doen.
-derling
-maker.;itgaeumkr;it.j- Satz-baum, (-baum(e)s, n► v.
tuig- en za(lelmaker m.; (Nat. hist.)zee- -bdume) m. (Tuinb.) Z. -stock; -bildung Sauberer, (-s, mv. Sduberer) m.
V. woordschikking, constructie v.; -fisch bij die schoon maakt, reinigt k, Z. Sduhond m.
Battler -ah1e, (-n) v. zadelma w, pootvisch in. en v.; -brief m. schuld bern.
Bauberkasten, (-stens,mv. -sten)
v.; -arbeit v. zadelmakerswerk-kersl
pandbrief in.; -fugung V. aaneen -brief,
o., zadelsnakerij V.
volzinnen, samenstel--schakelingV.dr m. kast, kist v. voor gezift meel.
Sattlerei, (-en) v.,Z. Salllerhand- hug v.der rede;-gezdhe o.(Bergw.) stel o. Sauberkeit, v., z. m. netheid,
ererk; 2. zadelrnakers ►verkplaats v.
werktuigen; -hase m. (Jacht►v.) wijfjes- zindelijkheid, reinheid v.
8Uittler—gare, v., z. m. wijze v. haas m.; -herr m. ambtenaar m. die den S€kuberlieh, ( -er, -st) bijv. en b.
vin vetbereiding der zadelinakers; -ge- schuldeischer in liet bezitvan het eigen zuiver, rein, zindelijk, netjes; it. (fig.)
sell ni. zadelmakeraknecht m.; -handschuldenaars stelt; -hola o.-domes Z. sauber.
werk o. zadelmakerij v.; -junge m. zadel -' plantsoen o.; -karpfen m. pootkarper m.; Sauberling, (-(e)s, mv. -e) m.
makersjongen m.; -tinei f m. zadelma -lehre v. woordvoeging, leer V. van den overdreven zindelijk, net mensch m.
o.; -meister in. zadelmakers --kersnijm volzin, syntaxis v.; -loch o. gat o. dat Saubern, (sc uberle,gesdubert) bedr.
liet eigendom van deli muur aanwijst; ww. das Haus -, schoonmaken; Geschirr
baas m.
S ttlich, bijv. nw. licht of gemak -ló/fel m. ijseren gietlepel ni.; -mass o. -, poetsen, schuren; den Mund -, zich
-kelij (Art.) Z. Lademass; -erehl o.fijnste meel, den mond spoelen; eine Wende -, zuite verzadigen.
S&ttsam, ( -er, -st) bijv. ow. toe- zetmeel, aanzetsel u. van meel, stijfsel v.; veren, uitwasschen; Bdume -, snoeien;
reiken!, genoegzaam, voldoende, Z.-salt -nseissel in. klinkhamer m.; -►nóhre v. ein Belt von Wanzen -, zuiveren; eisen'
(Tuinb.) pootwortel m.; -rube v. poot Acker -, van steenes & ontdoen; it. von
(1 ); -kelt V. genoegzaarnlicid v.
in.; -schachleln v. mv. stel o. in elk.-knol Unkraule -, wieden; (Bergw.) opruimen,
Saturation, v., z. ni. (Scheik.)
passende donzen; -slangs v., -stock in. ontruimen; (fig.) das Land von Landverzadiging V.
naturel, (-en) V. peperkruid, boo- pootstok in.; -stuck o. hoofdstuk, artikel slreichern -, zuiveren; 2. wed. ww. sich
-, zich wasschen, zich reinigen; (van
nenkruid o.; deutsche -, tlrymberplant o.; -Inch ril. pootvijver m.
v., boonenkruid o.; -ól o. boonenkruidSttzung, (-en) V. reglement o., bijen), uitvlie;eu.
wetsbepaling, inrichting, instelling, wet S ubersieb, ( - (e)s, mv. -e) o.
olie V.
SaturLren, (saturirle, satrcrirt) v., voorschrift o.; (van eene orde), sta- (Mol.) meelzeef v.
tuut o.; (Gorig.) - of - sletere v. leerstelbedr. ww., Z. sallien.
Siiuberung , v., Z. sdubern; it.
Saturn, (-(e)s) n► ., z. m. (Fabelt., hug v., dogma o.; -slos bijv. nw. eon- luivering, reiniging, schoonmaking v.
der reglement; -srecht o. geldig recht, $au—blume, (-n) V. leeuwenland
Sterrunk.) Saturnus ni.
ni., paardenbloein, schurftbloem, hondsSaturnalien of Saturnsfeste, wettelijk recht o.
Satz — wage, ( - n) v. metselaars- roos v.; -bohne v. Z. Bohnenwicke; -boro. rev. (R. g.) Satiirnusfeesteu, feesten
0. ter tere van, Saturnus, saturualiën V. waterpas o.; -weide v., Z. -stock; -teeise ile v. varkeusborstel m.; -brod o. aard
(Pl.) varkensbrood o.;2. knol -apelrn.;
mv.; it. dagen u► . mv. van bandeloosheid bijw. bij zetten, bij sprongen; 2. bij sta
wikke v.; -bruch m. (Jacht►v.)-vormige
stuk voor stuk; 3. (Spraakk.) stel--pels,
en woest getier.
8aturnsring, ( - (e)s) m., z. m. hug voor stelling, punt voor punt, bij door wilde zwijnen omgewoelde plaats
zadigend; (fig.) seine Leidenschaft -,vol
seine Augen an elw. -, zich zat-doen;
zien; er ist nicht an - am Vergnügen, hij
is niet te verzadigen aan, heeft nooit
genoeg pret; eine Farbe -, donker maken; (Scheik.) eine Sdure -, verzadigen,
satureeren; 2. wed. ww. sich -, zich ver-

(Sterreuk.) ring m. van Saturnus.
Ssbtyr, (-s, mv. -n) m. veldgort,
woudgod, buschgod, woudgeest, sater iii.
Satyrs, (-u) v., Z. Satire.

Satyriasis, v., z. m. (Gen.) voort dlurende gespauneuheitl v. der roede,
ziekelijke geilheid, paringswoede v.
Satyriker, (-s, inv. Sat yriker)m.
schrijver in. van satires, dichter van hekelelicbten;2. bijterid,spottend menseh m.

Satz,

(-es,

mv. Siilze) ni., Z. Seleen;

it. Let, sprong m.; eiveen - than, een
sprong nerven; (Looi.) looien o.; (Muz.)
zetten o., compositie v.;(vari eene vlueistof), bezinksel, zaksel o.; (Sheik.) be-

zinksel o.; (Huish.) (van kolde), dik,
koffiedik o.; (Giet.) ovenvol v.; - von
schlechtem Theere, droes m.; 2. het gezette o.; (Vuurwo.) samenstelling, stelbug v.; (Br.) ter kieming gezette laag v.
gerst; (Bergw.) pompstelling v.; ein Gesahe, Z. -yezáhe; it. (Giet.) laag v.;

volzinnen; -welle V. mulenas v.; -a^ipf- v.; - barste v. stekelbuik m. (een cisch);

chen o. (Gen.) zelpil, steekpil v.; -zeil - dislel v. (PL.) konijnenkruid o., dauwV. (Jachtw.) tijd ai. waarin het wild J istel v., Z. Gdnsedislel.
Säueln, (sduelle,gesauelt),Sauen,
jongein werpt; -zwielel v.,Z. Samenzwie(saute, gesaut) bedr. ww. (Volkst.) vuil,
bel; (Tuiub.) pootui v.
Sau, (Sáue en Sauen) v. zeug v., smerig maken, beworsen; 2. o. ww. vuil
iuoedervarken, zwijn o.; (Jachtw.) wild rijn, morsen; ins Kolhe, auf der Straase
zwijn o.; (fig.) morsig, vuil persoon, ILeruns -, ploeteren, plassen; (fig.) vuile
ruorspot ui., su,erig wijf o., morsebel v.; praat uitslaan.
12. vlak, inktvlak v.; (fig.) lompe fout v.,
Satter, (-s, mv. Sauer) m.(Volkst.)
bok in.; 3. (Giet.) mengsel o. van me- varken, zwijn o.; 2. Z. -teig; (tig.) mortaal en schuim; (Zuiv.) ongezuiverd ko- ser, knoeier m.
Sauer, ( -er, -st) bijv. en b. zuur;
per o.; (Iiergw.) vang v. aan een hefboom; (Vern.) meekrapoven in.;(lluish.) (Pl.) wrang, zuur, scherp; - werden,zuur
pot in. met poolen en een deksel;(Spr.) worden; it. (van melk &), zuur worden,
die - króuaen, vuile aardigheden vertel- stremmen, bederven; das -e aas Mineralien, aas Pflanzen, zuur; -e Gurken, inlen.
San -aas, (- aases, mv. -dser)o. var - gelegd; -e Bruhe, Z. -bruise; -es Sala,
keaskost, walgelijke kost m.; (tig.) sme- azijnzuur zout; (lig.) - sehen, - aussehen,
rig persoon in.; -apfel m. wilde houtap- tuur uitzien, een zuur gezicht hebben;
pel in.; -auge o. varkensoog o.; (PL.) pa- Z. (van een arbeid), hard, moeielijk,
riskruid o., vossestaart in.;-bár,-bdtz m. ewaar; sick etw. - werden lassen, zich veel
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Sknern, (säuerle, gesduert) hedr. -haus o. kroeg, herberg v. waar sterk
Ivw. zuur maken, doen verzuren; den gedronken wordt; -held m. eerste dronkTeig -, emn-, in gisting brengen, doen aard m.
rijzen; gesduerier Teig, zuurdeeg; gesdu- Sa .finder, (-s, mv. Saufinder)m.,
ertes Brad, gezuurd, gedeesemd brood; Z. Saubeller.
Flussigkeilen -, zuur maken.
Sau$seh, (-es, mv. -e) nu. dolfijn,
Sauer-nickel, (-s) m., z. m. tuimelaar m.
(Delfst.) met zuurstof verbonden nikkel Saufkrank, bijv . nw. (gemeenz.)
o.; -ort o. (Bak.) holte v. in het brood; de dronkenmansziekte hebbende, ziek
-quecksilber o. samengedrukt natuurlijk van dronkenschap.
zwavelkwik o.; -salz o.zuurzout o.;-sehen áa illeiseh, ( - es) o., z. m. zwijnso. zuur zien, knorrig zien; -sen[ m. zu- vleesch o.
ring v.; -sichlig bijv. nw. een zuur of Sauf-lied, (-(e)s, mv. -er) o.
knorrig gezicht hebbende, zuurziende; drinklied o.; -lust v. zucht v.naardrank,
-sloff m. zuurstof, levensstof, levens- dronkenschap v.; - lustig bijv. nw. naar
drank verlangend, zuiplustig; -mduschen
lucht v.
Sauerstoff-haltig, bijv. nw. o. (Ontlk.) toevoerende oogspier v.;
zuurstofhoudend, zuurstof bevattend; -nápfchen o. (van vogels), drinkbakje
-lu[t v., Z. Sauerlu f t (1); -messer o. o.; -sack m. (gem.) zuipzak m., Z.
zuurstofmeter m.; -sáure v. zuurstof- Saufer; - schuld V. kroegschuld v.;
-schwesler V. zuipster, dronken vrouw v.
zuur o.
Sap.er-st sz, bijv. nw. zuurachtig Saugader, (-n) v. (Ontlk.) zuigzoet; -leig m. zuurdeeg o., gist v.; -top[ vat, opslorpend vat o.; it. watervat o.;
m., Z. -maul; -top figkeit v. knorrigheid, -druse v. watervaatklier v.; -lehre v.
gemelijkheid v.; -lópfisch bijv. en b. leer v. van de watervaten.
knorrig, gemelijk; —e Laune, knorrig- Saugamme, ( - n) V. min, zoogster v.
heid, gemelijkheid, kwade luim v.
Saperung, (-en) v., Z. sduern; it. Sau-gam, (-(e)s, mv. -e) •o., Z.
verzuring, gisting v.; 2. verzuring, ver -nets; -garlen m. (Jachtw.) perk o.
-kaling, voor wilde zwijnen.
oxydatie v.
S^uerungsfWhig, bijv. nw. ver- Saj.gblume, (-n) v.hennepnetel v.
zuurbaar, verkalkbaar, met zuurstof te Sin
" ge, (-n) v. zuigpijp v.; (Br.)
verbinden; -keil v. verzuurbaarheid,ver- gemetselde ovenpijp v. in den mouteest.
kalkbaarheid v.
Sauge-beutel, (- beugels, mv.
Sager -uren, ( - (e)s, mv. - e) m. -beulel) m. zuigzak m.; -borste v. (Nat.
uraniumoxyde o.; -wasser o., Z. -brun- kist.) zuigborstel m.; -bruder m. zoognen; -sucker m. (Apoth.) azijnsuiker v. broeder; -/'enkel o. speenvarken o.; - fisch
Sau-fang, (-/'ang(e)s, mv. -/'tinge) m. zuigervisch m.; (Vissch.) afgezette
m. jacht v. op wilde zwijnen, vangen o. plaats v. om visch te vangen; 2. Z. Sauvan wilde zwijnen; 2. slag m. met het ger; - flasche v., Z. -glas; -llecken m., Z,
vangijzer, nekslag, doodslag m.; - fa nger -mal; -fallen o. jong veulen o.; -ge/das
m. bulhond m. voor de wilde - zwijnen- o., Z. Sauggefass.
jacht.
Sattgegel, (-egels, mv. -egel) m.
Saufa^us, (-es, mv. -e) m., Z. Situ- bloedzuiger m.
Sauge -glas, (-glases, mv. -gldser)
- kobalt m. met ijzer vermengd kobalt- (er.
Saufbruder, (-bruders, mv. -bru- o., -horn, (-horn(e)s, mv. -hbrner) o.
erts o.; -kohl m., -kraut o. (Kookk.)
zuurkool v.; -kratie v. wilde appel, der) m. dronkaard, drinkebroer, zui- zuigglas, zuigfeschje, melkglas o.; 2.
(laat)kop m.; 3. glazen trechtertje o.;
houtappel m.; -tinder m. bewoner m. par m.
Sallfen, (soil, gesoffl'en) bedr. ww. ^ -kalb o. melkkalf o.; -lamm o. zooglam
van Westfalen; 2. ijzeren kachel v.
Säuerlich, ( -er, -st) bijv. en b. onr. (van dieren), drinken, zuipen; (van o.; -leder o. zuiger m., zuigleder o.
zuurachtig, een weinig zuur, rinsch;(van' menschen), sterk drinken, borrelen, á ugeln, (sdugelte, gesdUgelt) bedr.
spijzen), zuur wordend; (van planten),' zuipen; Tag and Nacht Pressen and -, ww. (Tomb.) enten.
azijnzuurachtig, zunrsmakeod, wrang. eten en drinken, vreten en zuipen; II. o. Sauge-loch, (-loch(e)s, mv. -láSauerlichsusz, bijv. en b. zuur- zelfst. drinken,zuipen o.,dronkenschap v. cher) o. gat o. waarin de das gedurende
Saufer, S'aufer, ( - s, mv. Sau - den winterslaap zijn snuit steekt; -mal
zoet, scherp zoet.
Sauerling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. [er en Saufer) m., -in, (-nen) v. zui- io. roode vlek V. van het zuigen; -mduler
Saueramp[er; 2. Z. Sauerbrunnen; 3. Z. per, drinker, dronkaard m., zuipster, ^o. mv. (Nat. bist.) rondmonden, zuigers
in. mv.; -mund m., Z. -russel; -munSauerdorn; 4. kleine meikampernoelje v.; drinkster, dronken vrouw v.
(Tuinb.) zure appel m.; it. kleine, wran- Sauferei, S uferei, ( - en) v. dung v. zuigmond m.; -mutter v. zuigge peer v.; (Wijeg.) verwilderde wijn- dronkenschap, gewoonte v. van te zui- pomp V.
pen; 2. Z. Saufgelag.
Bakgen, (sog, gesogen) bedr. en o.
stok m.
Sauer-luft, ( -lu f te) v. zuurstof, S ufer-wahnsinn, (-(e)s) m., ww. oer., m. h. zuigen; an einero Knoverzurende stof v.; 2. reine levenslucht z. m. dronkenmanswaanzin m.; -zittern chen -, zuigen, slorpen; (fig.);etw. ausden
Fingern -, uit de vingers of uit de teenen
v.; -machend, zuur makend, doende o. beven o. van dronkaards.
verzuren; -mulch v. zure melk, gestrem- Sauf-$nne, (-n) v. zuippuist, vin zuigen, verzinnen; 2. (van kleine kindede melk v.; - maul o. zuur, onvriende- V. in héi aangezicht, tengevolge van het ren en jonge dieren), zuigen, de borst
lijk gezicht o., zuursmoel, brompot,! zuipen; -gefdhrie m., Z. - breder; -gelag nemen, de moedermelk gebruiken; (fig.)
o. zuipgelag o., zuippartij, brasserij, der Schwamm saugt das Wasser in sick,
knorrepot m.
Sapern, (sauerle, gesauert) o. ww.,, zwelgerij v.; -gesell, -genoss m., Z. slorpt & op.
m. h. zuur worden, verzuren, beginnen -bruder; -gesellschaft v. gezelschap o.' Saugen, (saugte,gestugt) bedr.ww.
te bederven; Teig - lassen, laten rijzen; drinkers; -gier cfr, Z. -lust &; -gurgel v., zoogen, de borst geven, voeden.
-hals, -hans m. (i. k. bet.) Z. Sdufer; Sauge-napf, (-nap f(e)s,mv.- ndp(e)
it. Z. versauern.

moeite geven, al zijne krachten inspan
sein Verliest wird mir sehr -, valt-ne;
mij hard; diese Lebensart konimt ihm
sehr - an, valt hem niet gemakkelijk;
jemn. das Leben - machen, het leven zuur,
onaangenaam maken; das koslete mir
manchen -en Sch.weisz, het heeft mij wat
zweet gekost.
Sauer- ampfer, ( - s) m., z. m.
zuring v.; -banco m. zuringstruik m.
Sa ierbar, bijv . en b. verzuurbaar,
geschikt om tot zuur over te gaan.
Sauer -bissen, ( - bissens, mv.
-bissen) m. Amerikaansche kalcbasboom
m.; -blau o., z. m. dofzwart o.;2. slechte,
donkerroode wijnsoort v.; -blei o. chromiumzuur bevattend lood o.; -bralen m.
(Kookti.) zuur gebraden vleesch o.;
-brle/'chen o. briefje o. van onaangenamen inhoud, knorbriefje o.; -brühe v.
zure saus v.; -brunnen m. bron, zuur
ijzerbron, staalbron v.; it. water-bron,
o. plat naar vitriool smaakt; —salz o., Z.
Billersalz; -daltel v. tamarinde v.; -darn
m. berberisse v., zuurdoren m.; it. herberisboom m.
Sauereii, (-en) v. (gemeenz.) zwijnerij, vuilheid,morsigheid, smerigheid v.
,Sauer eisen, (-eisens, mv. -eisen)
o. roodachtig bruin ijzererts o.; (Schei. ) ijzeroxyde o.; -erde v., Z. -stein;
- f enchel m. wilde varkenswortel m.;
-fleisch o. gekookt vleesch o. dat vooraf
in azijn gelegen heeft; -gras o. scherp
rietgras o.; -hallig bijv. nw. (Scheik.)
zuur bevattend, zuurhoudend; -honig m.
(Apoth.) mengsel o. van wijnazijn en
honi(n)g, Z. Oxymel; -kdse m. roomkaas v.; -kirsche V. scherpzoete kers v.;
-kidvner m. slechte wijn m. uit Chiavenna; -klee m. zure klaver, zuring. zuringklaver v.; weisser, gelber —, koekoeksbrood o.; 2. Z. Scha Tamp fer; —sals o.
zuringzout o.; —sdure v. zuringzuur o.;
-

Sau.

Sau.

Sau.

1063

m. (Nat. hist.) zeepolyp m.; 2. (laad) - -bohne; -koben m. varkenskot o.; -koch persoon m., zwijn o.; -mandel v., Z. Erdkop m., luchtgat o.; -öffnung v. (Pl.) m. onzindelijke kok m.; -lathe v. mod- mande l.
opslorpende opening v.; -pfianze v. woe- derpoel m., zwijnenwed o.
Saumausgleieher, (-chers, mv.
kerplant v.; -pumpe v. zuigpomp v.; 2. Saulchen, (verk.) o. zuiltje, ko- -cher) m. bij die de randen van het blik
Z. -rüssel.
lommetje o., Z. Saule; (Pl.) zaadzuiltje, gelijk snijdt.
Saeger, (- s, mv. Sauger) m. zuiger zaadbuisje o.; -fórmig bijv. nw. (Pl.) in Saumbaum, (-baum(e)s, mv.
m., zuigend kind o.; (Werkt.) zuiger m.; den vorm van een zuiltje; -tragend bijv. -bdume) m. boom m. aan den zoem van
2. (Landti.) Z. -lamrn, - fellen, -kalb; 3. nw. (Pl.) van een zaadzuiltje voorzien. een wond L
(Nat. kist.) zuigvisch, schildvisch m.; it. Stile, (- n) v. zuil, kolom v., pilaar Siknmchen, (verkl.) o. (Nat. pist.)
honi(n)gzuiger m. (een kolibri);Z.Blut-,' m.; (van een ledikant), stijl m.; (Pl.) heimvormige schelp v.; 2. zoompje, randje
Enen-, Weidensauger.
zuiltje, zaadzuiltje o.; (Nat.) staande 0., Z. Saum.
Sápger (- s. mv. Säuger) m., Z. wals of rol v., galvanische kolom v.;(fig.) Sa_u-melk, -mileh, v.,Z.- diatel.
Sauger (1); it. hij die zuigt, lorkt, slorpt; voornaamste steunpilaar, held m.; (van Slijimen, (sdumte, gesdumt) bedr.
WW. emn Tuck -, zoomen, omzoomen,
2. (Zeew.) houten ring m. van het stag- rook &), wolk, kolom v.
zeil.
Sau-leben, (- s) o., z. m. slechte boorden; (Timm.) einen Baum -, vierSáugerin, nen) V. min, zoogster, levenswijze, zwijnenleven o.; -leder o. kant maken, vierkant schaven; (Pl.) gevarkensle(d)er o.; (fig., gem.) liederlijk sdumt, gezoomd, met een rand; 2. o. ww.
zo ogmoeder v.
dralen, aarzelen, weifelen, zijn tijd verSauge-rohr,(- rohr(e)s,mv.-rohre) persoon m.
o., -róhre, (- n) v. (Waterb.) zuig- Smeulen, (sdulte, gesdult) bedr. liezen, achterlijk zijn.
buis, zuigpijp v.; (Nat.) bevel m.; -rdhre ww.van zuilen, kolommen, pilaren voor- Saumenseh, (-es, mv. -er) o.
(gem.) Z. Sauleder (fig.).
V. (Waterti.) Z. -rohr; (Ontik.) Z. -ge- zien.
(ass.
Sulen-artig, b ij v. nw., Z. -[Or- Skamer, (-s, mv. Saumer) m., -*
Sangerohr-klappe, (- n) v., snip; -basalt m. basalt o. voor kolom (-eren) V. talmer, treuzelaar m., talmster,
zuilen; -beu m. zuilenbouw m.,-menof treuzelaarster v.; (gemeenz.) leeglooper
-vertil, (-( e)s, mv. -e) o. zuigklep,
bouwen, maken o. van zuilen of kolom- m., leegloopster v.; 2. hij, zij die zoomt;
zuigerklep v.
Sauge-riissel, russels, mv.-rus- men; it. zuilenvorm m.; 2. op zuilen 3. hij, zij die lastpaarden verhuurt; 4. Z.
sel) m. (van bijen), zuigspier v., slurf rustend gebouw o.; it. colonnade, zuilen Saumthier.
v.; -blame v. zuildragende bloem-galerij
v., snuit m. om mede te zuigen; -sand
Salim-esel, (-esels, mv. -esel) m.
m. stuifzand o.; -schale v. (Ontik.) (van v.; -dick bijv. uw. ter dikte van eene pakezel m.; -[arc m., Z. Adlerkraut;
visschen), luchtgat o. om zich vast te zuil; -fórmág bijv. nw. zuilvormig; -fuss -/losse V. randvin v.
zuigen; -schwamm m. spons v.; -schtve- m. voet m. van eene zuil; -gang m. zui- Saumhaft, ( -er, -st) bijv. en b.
lengang m., zuilenrij, colonnade v.; -ge- dralend, talmend, weifelend, traag.
sler V. zoogzuster v.
Si uge-thier, (-( e)s, mv. -e) o. sims o., Z. -knau[; -glied o. lid, deel o. S'aumig, ( -er, -st) bijv. en b., Z.
zoogdier o.; -warze v., Z. Saugwarze; eener zuil; -halte v., Z. -gang; -haupt o., saumselig; -er Bezahler, slechte of kwade
-werk o. (Waterti.) zuigwerk o.; -werk -knau[, -kopt m. kapiteel o. eener zuil; betaler; -keit v., Z. Saumseligkeit.
o. zuigwerktuig o., Z. -schale; it.-zeug -heilige m. (kerk. Gesch.) pilaarheilige Sae.-mileh, (-e) v. zeugmelk v.;
Z. -russet; -zaten m. zuigtand, melktand m.; -krans m. krans m., kring m. om -mist m. zwijnenmest m.
eene zuil; -kreis m. colonnade v., zuilen
Saumlatte, (-n) V. middenlat v.
m.; (Veea.) eerste paardetand m.
-kupp(e)lung v. zuilverbin--omgan.; in de wiek van een molen.
Saug-$eeken, (-(leckens,mv.-/lecken) m. zuigplek v.; -gefdss o. (Ontik.) ding v.; 2. groep v. zuilen; -laube V. S€iumling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
Z. -ader; -kalk m. ongebluschte kalk v. overdekte zuilenrij v.; -leuchier m. zuil- Sdumer (1).
S u,gling, (-(e)s, mv. -e) m. zui- kandelaar m.; -ordnung v. bouworde v. Satum-maulthier, (-(e)s, mv.
geling m.; (fig.) persoon m. van zwakke der zuilen; -platte v. dekstuk o. van het -e) o. muilezel m. als lastdier; -natb v.
kapiteel eener zuil; -raum m., Z. -weite; zoomnaad, zoom m.; -nachschleppend
geestvermogens.
Sau-glocke, (- n) v. (fig., ge- -reihe v. zuilenrij v.; -schaft V. zuil- bijv. nw. het kleed met een langen sleep
meenz.) mil der — lauten, vuile taal uit schaclht of schaft v.; -schórl m. (Delfst.) dragend.
-gras o., Z. Porsch (1); 2. varkens--slan; edele schort o.; -spath m. prismatisch of Spmniss, (-es, mv. -e) o. ver
zuilvormig spaath o.; -stein m. bazalt
achteloosheid, langzaamheid,-zuimo.,
gras, knoopgras, kreupelgras o.
Saug-warze, (- n) v.tepel m.,pram o.; -stellung v. schikking v. der zuilen; weifelachtigheid v., treuzelen, talmen,
v.; -wurm m. galwesp v., Z. Sauger 2. Z. -gang; -stuhl m. voetstuk o. eener getalm, getreuzel o.; 2. vertraging v., uitzuil; -thor o. met kolommen versierde stel o.
(Nat. kist.).
Sa_u-hatz, en), - hetze, n) poort v.; -tragend bijv. nw. eene of meer' Salim -ochs, (-en, mv. -en) m.
V. wilde-zwijnenjacht v.; -hirt, —in, zuilen dragend; (Pl.) stijidragend; -weite pakos m.; -pferd, -ross o. pakpaard o.
zwijnenhoeder m., zwijnenhoedster v.; V. zuilenwijdte v., afstand m. tusschen Saumsal, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
-hued m., Z. - beller; (fig..Volkst.,Scheld- de zuilen; -werk o; zuilwerk o., colon- Saumseligkeit.
Sau.m-sattel, (-.satlels, mv. -sdtw.) rakker, gauwdief, zwijnshond, lieder- nade v.; -zierath m. zuilversiering V.
l ijk persoon m.; 2. stekelbaars, zuiger- Sae.-locker, lockers, mv.-locker) tel) m. pakzadel m.; -saltier m. pakzadel visch m., zeezwijn o.; —sarbeit v. af- m. roodstaartje o. met zwarten hals;- loflel maker m.; -schicht v. laag v. pannen
waarop het dak rust; -schwelle v.(Timm.)
richten o. van een hond voor de wilde m. fonteinkruid, zwemkruid o.
Z. Saugerei; -tauter-zwijneacht;(fg.)
Saum, ( -(e)s, mv. Sdume) m. halve rib v., drempelstuk o.
chr, Z. -hirt; -igel m. stekelvarken o., paardevracht v.; (Hand.) - Wein, halve S a_umselig, ( -er, -st) bijv. en b.
emmer rn., 96 pint v. wijn; - Tech, 22 achteloos. langzaam, treuzelend, talmend,
egel m.
Së u.isch, bijv. en b. vuil, smerig, stuk laken; 2. (Naai.) zoom, rand, kant aarzelend, weifelend, zorgeloos, traag;
gemeen, als een zwijn, als een varken. m., franje v., borduursel o.; (aan laken), -keil v. achteloosheid, langzaamheid v.,
Sau-jagd, en) v., - jagen, zelfkant m.; 3. (Bouwk.) zoom, riem m., getreuzel, getalin o., traagheid v.
(-jegens, mv. -jagen) o., Z. -hats; -kanne plat bandje o. onder het ei van een kapi- Salim-spinree, (-n) v. franjespin
V. bak m. voor varkensvoeder; -kastanie teel; (Sterrenk.) Z. Rand; (Pl.) van een v.; -steig- m. ezelspad o.; -lau o. (Zeew.)
v., Z. Erdnuss; - kasten m. hok o. om bloemblad &), rand m.; (Sm.) soldeer- zoomtouw, randtouw o.; -thier o. lastmilde zwijnen te vervoeren; -kerl m.(6g., sel o., gesoldeerde plaats v.; (Hoefsm.) dier o.
Bikumung, v., Z. saumen.
Scheldw.) Z. -hued; -knoten m., -kraut Z. Krone.
o. klierkruid, speenkruid o.; 2. Z. -gras Saa- magen, (- magen,mv.-magen) Saumutter, (-naetter) v. moeder(2); 3. helle-donna, wolfhere v.; 4. Z. varkensmaag v.; (fig., gem.) liederlijk zwijn o., zeug v. met de jongen.
(-

(-

,

-
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Saumweg, (-(e)s, mv. -e) m., Z. hond m. die het zwijn onder het schot bedr. ww. Verse -, volgens de tijdmaat
drijft; -zilch m., 7.. -fang; -stock m. afdeelen, naar de versvoeten aflezen of
Sad,-nest, (-es, mv. -er) o. (fig., (llergw.) blok o. waarop het water uit opzeggen.
La:idb.) strook v. of stuk o. land, dat bij (len watertrog afdruipt; -sump! m. Scansign, (-en) v,, scanaie v., Z.
liet ploegen is overgeslagen; (gem.) var (I;ergw.) afvoerkanaal o. voor het vuil scandiren.
ellendige woning v.; -nett o.-kensot., water; -lanne V. wolfsklauw m.; 2. Z. Scapulier, ( - s, mv. - e) o. schoujachtnet n. voor wille zwijn^n; -nickel Por.cch (1); -hlubling, m. roode padden - derkleed o., schouderrok m., scapulier o.
n., Z. - leder; -ohr o. (fig.) varkensoor stoel m.; -tanz m. krijgsdans m. in volle Scaramuz, ( - es, mv. - e) m. sca o.; it. Z. Schlappohr; (PI.) groote weeg - wapenrusting; -tod m. bastaardpadden - ramouche, ltaliaansche hansworst m.
bree v.; -pels in. (fig.) Z. -ken; -robe v., stoel m.; -frank m. (fig.) varkensdrank Scarificiren, (scarificirie, scarijim.; -irciber in., Z. -hirt; -trog m. var cirt) bedr. ww. de huid inkerven, kop
Z. Ilillerszïsz (P1.).
zetten, kerven, insnijden, wonden. -pen
m.; - wildpret o. (Jachtw.) zwart-kenstrog
Sajiraoh, ( - (e)s, mv. - e) m. (Pl.)
Bearpe, (-n) v. (Vest.) inwendige
wild o.; -twwirlhschaft v. (fig.) varkens
berberisseboom m.
zwijnenboel m., vuile huishouding-boel, glooing v., escarp o.
Sayre, Satires &, Z. sater.
Sure, (-n) v. zuurheid,wrangheid, v.; -tinkle v., Z. -lathe; -wurs v. groot Scene, of SzQne, (-n) v. tooneel,
scherpte v.; (van wijn), wrangheid v.; 2. klierkruid o.; 2. gewone kruiswortel m.; tafereel o., vertooning v.
zuur o., zuurstof v.; (Gen.) zuurheid, 3. wit koraalmos o.
Sc@nisch, bijv. nw. tooneelmatig,
wrangheid v.; (Srheik.) zuur o.
Sav nne, (-n) V. savanna v., groote als een tooneel.
S€jire -bildend , bijv. uw. zuur ' grasvlakte of woudweide v. in Amerika. áceniten, m. mv. tentbewoners
makend, in zuur veranderend; -bildung Savonnerie, (-n) V. zeepziederij m. mv.
V. verzuring v., overgang m. tot den' r.; - Tapelen,T urksche tapijten o.mv.,die Scenographic, v., z. m. tooneelof decoratie-schilderkunst v.
etaut van zuur; -erzeugend bijv. nw. zuur- te Parijs gemaakt zijn.
stof oltleverenll, Z. - bildend; - erzeugung SavQyerkohl, (-(e)s, mv. -e) m. Scenogrphiseh, bijv. en b. de
tooneel- of decoratie- schilderkunst bev., Z. -bilducng; -[áhig bijv. iiw. voor Savooier kool v.
verzuring vatbaar; - ballend, -hallig bijv. Sayett- garn, (-(e)s, mv. -e) o. treffende.
wollen garen o.; -slrumpf m. wollen Scepter, (-s, mv. Scepter) m., Z.
uw. zuurhoudend, zuur bevattend.
Zepter.
Saureiszke, ( - n, mv. - n) m. var - kous v.
keitspaddenstoel m.
Sbirre, (-n, mv. -ra) m. gcrechts- Schaaf, Schaam, Schaar, Kz,
Z. Schaft.
Sdpre - messer, ( -messers, mv. dienaar, agent m. van politie.
-messer) ni. zuurmeter m.; -stoft m.zuur- Seabinijt, (-(e)s, mv. -e) n;. sche- Scheibaas, (-aases, mv. -riser) o.
van de huid afgeschaafd vleesch o.
penstoel, rechterstoel m.
stof, levensstof V.
Schab%tte, (-n) v.aambeeldblok o.
Sau-riegel, (-rugels, mv. -riegel) ScabiQse, (-n) V. schurftkruid o.
Schabe, (-n) v. (Nat. bist.) Z.
in. zilverkruid o.; -rude v. (Jachtw.) Z. Seadenza, (Scadensen) v. verval
een wissel.
-tijdm.an Motie, Millie; (Vleescl► h.) schrapper in.,
- beller; -ruilel o. troep, hoop m. wilde
zwijucu; -russel m. varkenssnuit m.;(Pl.) ScagliQ1arbeiten, v. mv. steen - schaafijzer o.; (Pott.) schraapmes o.;
z. -ohr; 2. -bluunze; (Nat. hist.) grauwe schilder werk o. op groen Moscovisch (Vissch.) dicht visschersnet o.; 2. (gemeenz.) schrap v.; (Volkst.) wenn die -n
lipviscli ni.; —fisch m. zeezwijn, meer - glas.
zwiju o.
Se1j1a, (Scalata) v. schaal v.; (Muz.) in•s Sala kommen, als de kalveren op het
Saus, (-es, m v. -e) in. gesuis, ge- toonladder v.; (Meelk.) graadverdeeliug ijs dansen.
v.; (Ontlk.) wentelgangen m. inv. van
Schbe, (-n) v. (van vlas), afval
druis, getier o.; (fig.) Z. birans.
Sa .salat, (-(e)s) in., z. m. vergif- het oor; della -, naaal m. van liet groote tin.; (Zoutz.) pansteen m. der ziedpannon.
tooneel te Milaan.
tige latuw v., varkenssla V.
Sausehorn, (-horn(e)s, mv. -hór- ScIj1de, (-n, mv. -n) m. (o. Gesch.) Schabe - bank, (-bil nke) v. (Darm. )
dichter, bard, zanger in. der oude noord schuinsche bank v. om de darmen schoon
ner) o. korenschelp v., triton m.
volken.
-sche te maken; -bauw m. (Looi.) schaafSap.se1, (-s) o., z. in., Z. Gesáusel.
boom m.; • blech o. schoonmakers strijk Saluse1arut, (-(e)s, nlv. -e) m. ScIL1e, (-n) v., Z. Scala.
Se&les, (onb.) ni. beenvlies o. van of likbout o.; -bock m. (Kamm.) schaaf
(Spraakk.) sisklank m.
m.; -breit o. (Looi.) schaafplank-bok
Sapseler , ( - s, mv. S^iuseler), het bekkeneel.
Sca11 nisch, bijv . uw., Z. skalli- v.; -degen m. (Zwaardv.) lemmet o. dat
Se^,xise11aut, (-(e)s, mv. -e) m. aan gepolijst moet worden; -eisen o. schrapnisch.
geblazen letter v., Z. Sauselaut.
Sauseln, (sduselie,gesáuselt) o.ww., Sea1pQ11, (-(e)s, mv. -e) o. woud - ijzer o.; -hals m. (Scherts.) Z. Knauser;
tu. li. (van den wied), suizen; (van eerre heelersaaes o. met vaststaand lemmet, -hobel m. schrapschaaf v.; -kelle v.
(Mets.) strijktruweel e.; -kiste v. (Suibeek), murmelen, ruischen; 2. trillen, scalpel ó.
fluiten, lispelen, ritselen.
Scalperen, (scalpirte, scalpirt) kerr.) kist v. waarover de suikerbrooSpsel-stimme, (-n) v. aaage- bedr. ww. de huid met het haar van de den uit den vorm genomen worden;
-klinge v. schraagkling v.; -krucke v.
hersenpan aftrekken. scalpeeren.
blazen toon ni.; -ton m., Z. - slimme.
Sausen, (sauste, gesaust) o. ww., Sealpirmesser, (-1rsessers, mv. schrapijzer o.; -manier v. (Gray.) zwarte
kunst, plaat v. in de zwarte manier,
ni. he (van don wind), suizen, bruisen; -messer) o. scalpeermes o.
(van bijen), gonzen; (van de ooren), ScammQnien -har$, Scam- middeltint, middelkleur v.; -messen o.
tuiten; 2. m. S. da/ier -, komen aan mQnium, (-niunis, mv. -nlena) o. pur- schraapmes, schaafmes o.
-ruischen;(vad geerkruid o., harsirinde v.; -salt m. pur- Schiabelbohnen, v . mv. snijboolucht), fluiten.
Sa .ser, ( - s, mv. Sauser) m. leven- geersap o.; -kraut o., -winde v. harswinde, nen v. mv.
maker, gei•aasmaker m.; 2. Z. Sauselaut. scammoniumwinde v.
Schaben, (schabte, geschabt) bedr.
Ba isewind, (-(e)s, ►nv. -e) m. Scandal, (-(e)s, mv. -e) o. erger- ww. Ease -, schaven, afraspen, schrapbruisende wind in.; (fig., gemeenz.) los nis v., schandaal o., aanstoot m., op- p en; Ruben -, snijden; Leder -, schrapen; (Gran.) een Blatt -, met sterk walichtzinnige knaap, wildzang m. -bol, spraak v.
Scandalisiren, (scandalisirte, ter laten uitbijten; jemn. das Ríbchenn
San-spiesz, (-es, mv. -e) in.
(Jaclitw.) vangijzer o., spies v. om wilde scandalisirt) bedr. ww. ergeren, erger- -, Z. Rubchen; (fig.) - and schánden, op
allerlei wijzen verzamelen, bijeenschrazwijnen te vangen; -stall in. zwijnenstal nis geven, schande aandoen.
ni.; -stecher ni. hij die een wild zwijn
Scandalbs, bijv. en b. aanstoote- pen; 2. wrijven; (Looi.) het leder afwrijven of afschaven; 3. krabben, afkrabben.
^looclsteekt; -stein m.stinkstcen, varkens- lijk. ergerlijk, schandelijk.
steen nl.; -stiller in. (Jachttin.) jachtScheben-fraszig, bij v. uw., Z.
á andjren, (standirle, scandirt)
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schabig; -gift o. wit arsenik m., wit f ch cher, (- s, mv. Schdcher) m.
rottekruit o.; -kraut o. wormkruid o.;2. moordenaar, dief in.; (fig., gemeenz.)
Z. Rainblume (1); 3. Z. Porsch (1); 4. ein armer -, een arme duivel m.
germanderkruid o.; -loch o. door wor- Schacherer, (- s, mv. Schacherer)
men aangevreten plaats v., wormgat o. m. kleinhandelaar, schacheraar m., Z.
itch&ber, (- s, mv. Schaber) m. l Knauser.
schaver, schrapper m.,Z.schaben; (Looi.) Schecher-jude, n, mv. -n) m.
schaver, leerbereider m.; (fig..gemeenz.) jood m. olie kleinhandel drijft,schacherZ. Knauser; 2. schaafijzer, schraapijzer, ! jood m.; -kreun o. (Wap.) gaffelkruis o.
schraapmes o.
Schachern, (schacherie, geschaSohbber, (-s,mv.Schdber),Scha- sliert) o. ww., in. h. kleinhandel drijven,
bi8deckel, kets, mv. -kel) m. woekeren, schacheren; (fig.) mil seiner
hoofddeksel o., hoed m., muts, pet v.
Ehre -, zijne eer op het spel zetten.
Schaberei, en) v., Z. Knauserei. Schach-feld, (-( e)s, mv. -er) o.
Schibbernack, (-( e)s, mv. -e)m.
v. op het schaakbord; - figur v. schaak(fig.) leelijke streek, gemeenti streek m., stuk o.; - figuren v. mv. stukken v. mv.
leelijke poets v.; jemn. etw. zum - Shun, bij het schaakspel; -fórmig bijv. nw. in
iem. eene leelijke poets bakken.
den vorm van een schaakbord, geruit;
Sehabernaeker, kers,mv.-ker) -kraut o., Z. Schachtkraut(2);-maschine
m. hij die gemeene streken uitvoert. v., Z. -spieler; -matt bijv. nw. schaakSchabernackisch, bijv. uw. ge- mat; (fig.) zwak, tot het uiterste gedremeene streken uitvoerend.
ven , machteloos; jem. -- machen, tot het
Schabe-ribehen, (verkl.) o. uiterste drijven, iem. uitputten; (fig.)
kleine raap v., die gesneden wordt; jemn. iems. krachten breken; -spiel o. schaakein — njachen of das RCbchen schaben, spel o.; -spieler m.schaakspeler m.; -stein
Z. Rubchen; -wolle v. wol v. van geslach- in. schaakstuk o., pion m.
te schapen.
Schacht, (-( e)s, mv. Schdchle) m.
Schgbig, er, -st) bijv. nw. kaal, (Boschw.) een - Hols, bosch o., uitgeafgedragen, versleten, wormstekig, van atrektheid v. boschgrond; (Landm.)
de mot doorknaagd; 2. schurftig, vrek vierkante roede V. ter dikte van een
gierig; -er IJund, schurftig; (fig.)-kig, voet; (Giet.) (van een oven), hol o.,
-er Geita, inhaligheid v.; it. kaalheid, mond m., opening; 2. Z. -ruthe; 3. vierversietenheid v.
kant o.
Schabk fer, kd Pers, mv. -kä- Schachtafel, (-n) v., Z. Schach! reit.
(er) m. pelskever, leerkever m.
SchablQn, (-( e)s, mv. -e) o., Schacht-arbeiter, (-arbeiters,
SchablQne, (- n) v. (Stuk.) model, mv. -arbeiter) m. putwerker m.; -bühne
staal o.; (Klokk.) vorm m., vormhout o. v. rustplaats v. bij liet nederdalen in
voor patronen.
mijnen.
Schabracke, (- n) v. schabrak v., Sch&chtel, (-n) v. (loos, houten
zadeldek o.; (Wap.) mil einer -,gescha- doos, kartonnen doos v.; (fig., Volkst.)
brakt, met een dekkleed.
vine alle -, oud, leelijk wijf o.; (JachtSchabri be, (- n) v. raap v., knol w.) oude hinde v.
in. die geschaafd kan worden.
Sehaclitel-boden, (-bodens, mv.
Schabsel, (- s) o., z. m. schaafsel, -boden) m. bodem m. eener doos;-borste
schraapsel, schrapsel o.; (Heelk.) los v. in een doosje verkochte schoenma
pluksel o.
-kersbotlm.
Schab-stein, (-( e)s, mv. -e) m. Scha chtelchen, Sch ,chte(Looi.) schaafsteen, schraapsteen m.; Lein, (verkl.) o. doosje o., kleine
-zieger, -kdse m. groene kaas v.; —kraut doos V.
o. geurige steenklaver v.
Schachtel-deckel, -hals, mv.
Schach, (-( e)s, mv. -e) m. (titel -hel) m. deksel o. van eene doos;
; -fisch
doos
in Perzië), schach m.; (Sp.) schaakspel m. koffervisch m.; -form v. doozenvorm
o.; - spielen, schaken; - bieten of - geben, m.; 2. vorm m. eener doos; -gut o., Z.
schaak geven; - dein Kónige, den koning -borsie.
schaak !; - and matt, Z. schachmalt;im Schachtel-halm, ( -(e)s) m., z.
- stehen, schaak staan; das Ab -, zet m. m., -heu (-(e)s) o., Z. m. schaafgras o.,
waarbij de koning slechts gered kan wor- schaafstroo o., paardestaart m.
den door de koningin op te offeren; Schachtel-holz, (-( e)s) o.,z. m.
(Heelk.) vierhoek m.
doozenhout o.; -kramer m. doozenkoopSchoch-blume, (- n) v.marmer- man, doozenverkooper m.; -kraut o., Z.
lelie, kievitsbloem o.; -breit o. schaak -halm; -macher m. doozenmaker m.;
-bord.;2 -maler m. doosjesschilder m.; -malerei
(Pl.) stapelia v.
schathen, (schachte, geschacht) V. doosjesschildering, vluchtige, slecho. Ww. schaak spelen, schaken, schaak tige schildering v.; -mann m., Z. -krágeven; 2. bedr. ww. in vierhoeken ver nier.
-deln;(gm.)rov,
moorden.
Sehachteln, (schachtelte, geSchather, (- s) m., z. m. of Scha-. schachtell) bedr. ww. etw.-,Z.einschacheherel, (- en) v. kleinhandel, woeker teln; 2. met schaafgras wrijven, schum., schacheren o., schacherij v.; einen - ren, polijsten.
machen, schacheren; 2. schaker, schaak
Seh 1kchtel-8aft, ( -sa f i ( e) s, mv.
-spelrm. -Mile) m. ingelegde vruchten v. mv.,
(-

(-

(-

(-

(-

(-
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marmelade v., konserf o.; -schiene v. zij
een doosje; -zarge v., Z.-wandm.v
-sch iene.
Seh$ehten, (schachtete,geschachtet) bedr. ww. in ruiten verdeelen, Z.
schachtein.
Sch4ehten, (schdehiete,geschachtet) bedr. ww. (bij de Joden), slachten;
(fig., gemeenz.) overvragen, bedriegen.
Schachter, (-s, mv. Schachter)
m. Joodsche beestensnijder m.
Schacht -er$, (-es, mv. -e) o. uit
de ertsader losgeraakt erts o.; -leger m.
putveger, putruimer m.; 2. (Nat. hist.)
groote smeerleng, poelvisch in.; -`nasa m.
(Landm.) vierkante voet m.; it. vierkant vlak o. van een voet lang en breed
en een duim dik; -gesldnge o. ( Bergw.)
pompwerk o. in eene mijn; -halm m., Z.
Schachielhalm; -haus, ( verkl.-hduschen)
o. (Bergw.) hut v. boven de mijn; -hols
o. getimmerte o. in de mijnputten; 2.
bekleeding v. der putten in de mijnen;
-hut m., -hülchen o., -kappe -mutze v.
vilten hoed m. zonder rand, pet v. zon
klep, mijnwerkersmuts v.; -kraut o.-der
behen v.; 2. gemeene brem v., bezemkruid o.; 3. verversbreni v.,ververskruid
o.; -latte v. lat v. waaraan de emmer,
kuip of ton in de mijn hangt; -linie v.
(Lapdm.) kubieke lijn v.; it. vierkante
lijn v. van een tiende dikte; -loch o.waterbak m. in eene leigroeve; -meister m.
opzichter m. in de mijn; -nagel m.mijnspijker m.; -richt m. (Zoutm.) galerij
v.; -ruche v. vierkante roede v.; -scheider m. scheidingwand m. in de mijn;
-schienen v. mv. banden m. mv. van de
planken in een mijnput; -statte v. plaats
V. van den mijnput; -schub m. vierkante
voet m.; -stempel m. wig V. in het hout
mijn gedreven; -steuer V.-werkvand
belasting V. op de mijnputten; -slosz m.
scheidingswand m. van een mijnput;
-tonne v. bekleeding v. van een mijnput;
-werk o. putwerk, putgraverswerk o.;
-soil m. vierkante duim m.
Sch%ch-weise, bijw. ruitsgewijze, in ruiten verdeeld; -aug m. schaakzet m.
Schacke(r)n, (schack(er)te, geschack(er)t o. ww. ( van een rijder),hotsen.
Schacker, (-s, mv. Schacker) m.
(Nat. hist.) kramsvogel m.; 2. lijster v.
met aschgrauwen kop.
Sch dbar, bijv. uw. beschadigd,
geschonden.
Schadbi rge, (-n, mv. -n) m.
tweede borg m.
Schade, (Schaden) v., Z. Schaden.
Schade -geld, (-(e)s, mv. -er) o.,
Z. Schadengeld; -kauf m. schadelijke
koop, koop m. waarop men verlies moet
lijden; -verkau/ m. verkoop m. met verlies of schade.
Schadel, (-s, mv. Schadel) m.schedel m., hersenpan v.

Sch*del-bohren, (-s) o., z. m.

schelboren o., openen o. van den schedel; -bohrer m. schedelboor v., trepaan
m.; -form v. schedelvorm m.; -formig
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Sch.

Sch.

Sch.

bijv. nw. schedelvormig; -haul v. sche- 2. geld o. dat meel betaalt om zich te gebracht, hij heeft zijne schaapjes op het
delvlies o., schedelhuid v.; -hbhle v.scbe- waarborgen tegen schade; -klage V. aan droge; 3. die - am Himmel, schaapswegens benadeeling; -lust v.-klachtv. wolkjes o. mv., witte wolken v. mv.; (Pl.)
delholte v.; -hdhe v. plaats v. der terecht
-knochen-steling;(H.S)Goha zucht v. tot schaden, plagen, benadee- zaadkelk m.
m. schedelbeen o.; -lehre v. schedelleer [en; -prefs m. berekening v. der schade; Schaf- darm, (-darm(e)s, mv.
v.; -Lehrer m. beoefenaar m. der schedel-! -rechnung, -schdtzung v. berekening, -dr rme) m. schapepens v.; -dieb m. schaleer; -nalh v. schedelnaad m.; -nuss V. taxatie v. van de geleden schade, averij v. pendief m.; -diebstahl m. diefstal nt. van
een of meer schapen; -droniedar o., Z.
(Pl.) schedelnoot v.; -schinden o. het vel, Sch&dfall, Sch,denfali,
o. van de hersenen wegnemen, scalpee-! (-fall(e)s, mv. -[alle) m. geval o. van be- -kameel; -danger ni. schapendrek m. als
mest, schepenmest m.; -egel m. leverschadiging.
ren; -statte v., Z. -hóhe.
Schade(n), (-(n)s, mv. Schaden) Sehgdhaft, bijv. en b. beschadigd,' worm tn.
m. schade v., nadeel, verlies, bederf o.,l bedorven, door bederf aangetast, aange- Schfeln(sich ), (schd/'clte, gevermindering v.; (Zeew.) averij v.; einenj stoken; (van gebcuwen),bouwvatlig, be- schdfell) wed. ww. met witte wolken
- Naben, leiden, schade lijden, beschadigd schadigd; -es Bein, gewond, ziek; -er bedekt worden.
worden; -thun, schade aanrichten, schade Zahn, aangestoken; (flets.) gespleten, Schafer, (-s, mv. Schafer) m., -in,
veroorzaken; 2. wond, kwetsing, kwet- gescheurd; - werden, (van gebouwen), (-nen) V. herder, schaapherder in., hersuur, pijn v.; offener -, open wond; it. 1 beschadigd worden, bouwvallig worden;' derin, schaapherderin v.; (Dichtk.) teegezichtszwakte v.; einen - am Auge, amp (van muren), scheuren, barsten; (van' der minnaar m., minnares v., sentimenteel persoon m.
Kopte haben, eene wond, kwetsuur &; - tanden), aangestoken worden.
nehmen, au - kommen, (van lichamen), Schadhaftigheit,v . beschadigd- Sehferdiehter, ( - Iers, niv. -ter)
Bene wond krijgen; 3. beschadiging v.,na- held, bouwvalligheid v., bederf, verval m. dichter ni. van herderszangen, idyldeel o., benadeeling v., onrecht o.; das ^o.; (van de gezondheid), benadeeling v. lendicbter nl.
that ihm -, dat benadeelt hem; seine Ge- Seh^digen , (schddigie, geschddigt) Schaferei, (-en) v. schapenfukkerij, herderskooi v.
sundheil leidel -, zijne gezondheid lijdt bedr. ww w., Z. beschddigen.
er onder; das wird ihm treinen - shun, Schád1ich, ( -er, -st) bijv. en b. Seháfer -flute,(-n) v. herdersfluit
dat zal hem geene schade doen; (Spr.) schadelijk, nadeelig, noodlottig; -e Dun- v.; -gedicht o. herderszang m., idylle v.;
durch - wird man klug, door schade wordt sic, schadelijke dampen, voor de gezond- -gesany in., Z. -lied, -gedicht; -hans o.
men wijs; it. besser nachgeben als - lei- 'beid nadeelige dampen; -e Luft, onge- herdershuis o.; -hund m. herdershond
der, beter te buigen dan te barsten; fur zond; -e Speisen, ongezond; -es Thier, m.; -holte v. herdershut, herderswoning
allen - gut sein, voor alles instaan; ohne schadelijk, kwaaddoend; der Wein ist v.; -junge, -knabe m. herdersjongen,her- davon kommen, er zonder verlies, ge- ,ihm -, de wijn is nadeelig voor zijne ge- dersknaap m.; - knecht m. herdersknecht
lukkig afkomen; zu Ihrem -, tot uwe scha- zondheid; -keil v. schadelijkheid v., na-' m.; -leben o. herdersleven, herderlijk
leven o.; -laaf m. wedloopen m. van
de, tot uw nadeel; das soli sein - nicht fideel o.; it. ongezondheid v.
sein of werden, dat zal hem geen kwaad Schadlos, bijv. nw. schadeloos, herders of herderinnen om een schaap.
Schferlieh, bijv . en b. herderlijk,
doen; 4. geldelijk nadeel, geldelijk ver- onbeschadigd; jem. - hallen, schadeloos
vergoeding geven; - burgschaft v.-steln, als een herder.
lies; - leiden, schade lijden, verliezen,
Seh^fer -Liebe, v., z. m. teedere
een verlies ondergaan; er bereichert Bich waarborg m. tegen mogelijke schade;
mit meinem -, bij verrijkt zich ten mijnen -haltung v. schadeloosstelling, vergoe- liefde v. zoo als zij in herderszangen
of idyllen geschilderd wordt; -lied o.
koste; mir ohne -, zonder mij schade te ding v.
berokkenen; die Schatden and Interessen, S chadloshaltungssumme, herderslied o., herderszang m.; -lust,
schaden en interesten; mit - verkau[en, (-n) v. schadeloosstelling, vergoeding v. -luslbarkeit V. herderlijk vermaak, geSchghdlosigkeit, (-en) v. toe- not o.; -miidchen o. herdersmeisje o.,
met verlies; Verkauf mit - , Z. Schaden verkau f; (Spr.) toer den - hal, dart' für stand m. van hetgeen beschadigd ge- herderin v.; junges —, herderinnetje
o.; -name in. herdersnaam m.; -nuss V.
den Spoil nicht sorgen, die de schade weest is, volmaakte staat m.
-

heeft, heeft ook de schande; 5. bijv. nw.
(onb.) es ist schade of schade dass sie
nicht da ist, jammer, het is jammer; es
ist se/sr -, ewig -, het is eeuwig jammer;
es pst - um ihn, het is jammer van hem;
(Scherts.) - far alle Schátze, wenn, foei,
de rijkdommen, wanneer L.

Schaden, (schadete, geschadet) o.

ww., m. A. jemn. - ,schaden, schade toebrengen, benadeelen; das schadel der Gesundheit, dat benadeelt de gezondheid;
was kann das -?, wat geeft dat ?, wat kali
dat schaden ?; es schadel nichts, het geeft
niets, het komt er niet op aan, het doet
niets ter zake; es kann nichts -, wenu <t,
er is niets te verliezen, het zal giet kwaad
zijn, het hindert niet, het kan geen kwaad.

Sch%den-bringend, bijv. nw.

schade veroorzakend, schadelijk; -ersatz
m. schadevergoeding, schadeloosstelling
v.; -freude V. vreugde v. over het leed
van een ander, leedvermaak, uitjouwen
o., hoon, spot m; -freund m. stokebrand,
twiststoker m.; -froh bijv. nw. zich ver
leed van een ander; —er-heugndit
Mensch, kwaadwillig mensch, hij die zich
verheugt over het leed van anderen; -froheil v., Z. -/reude; -geld o. Z. -ersatz;

Schadwerkend, bijv. nw. scha (PI.) aardnoot v., aardeikel m.; 2. roode
verderfelijk.

-delijk,bna steenbreke v.; -ordnung v. reglement o.,

Schaf, (-(e)s, mv. -e) o. schaap o., verordening v. voor de herders; -p/'cite

ooi v., ram m.; ein einziges ráudiges - V. herderspijp, herdersfluit v.; -roman mu.
steckt die ganse Heerde an, een schurftig herdersroman m.; -sitz m. zetel ni., zitschaap bederft de geheele kudde; it. een plaats v. van den herder; -spiel o. (Too-

neelk.) herdersschouwspel o., pastorale
v.; -slab m. herdersstaf in.; -stuck o,, Z.
-spiel; -stunde V. uurtje o. aan de liefde
gewijd; -tanz m. herdersdans m.; 2.
(Muz.) sicilienne v.; -tasche v. herderstasch v.; -welt o. herderlijk leven o.; it.
idyllisch leven o.; -wohnung v. herderswoning v.; -u olle v. wol v. die den scl,apen uitvalt, slechte wol v.; -zeil v. herwilde zuring v.; -art v. zachtmoedigheid ilerstijd m.; (fig.) gouden eeuw v. van
v.,geduld o.;2.schapensoort v.;-artig bijv. Saturnus.
Seh&f- euter, (-eaters, nov. - eauw. schaapachtig; -bats m. schapenmest

rotte appel in de mand maakt al het gave
fruit te schand; 2. (H. S.) lam, schaap
o., christen m. met betrekking tot den
leeraar of herder; 3. (fig.) een onschul.
dig of een zachtmoedig persoon m.; er
ist ein gules, frommes -, hij is zoo onschuldig als een lang; it. een onnoozel,
dom mensch, Z. Schafskopf (fig.).
Schaf- ampfer, ( - s) 1n., z. m.

m.; -bein n. schapebeen o., schape- ter) o. schaapuier m.
bout m.; - blutter v. (Veea.) pokken v. Schaff, (-(c)s, mv. -e) o. (veroud.)
fnv.; mat —n angesteckt, (van schapen), houten napje, kuipje, bakje o. om te
de pokken hebbende; -bock in. ram m., scheppen.
mannetjesschaap o.; -butler v. schapen - Seh,ft'e11, (-(e)s,mv.-e)o. schaaps-

boter v.

vel o., schapevacht V.

Schaffel, Sch ffe1, ( -[els, mv.
o. schaapje, lammetje, jong schaap, lam -fel) o. waterschepper m.
Schaffen, (schaff le, yescha fl en
o.; 2. (fig.) sein - scheren, goede zaken
maken; (fig.) er hal sein - in's Trockene schil j, geschaffen) bedr. ww. reg. en
Sch4fchen, Schafiein, (verkl.)

Sch.

Sch.

Sch.
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onr. etw. au - haben, iets te doen, te -harde v. schapenhok o., schaapskooi v.; Schaf- spiel, (-(e)s, nw. -e)o. spel
maken hebben; mil jemn. zu - haben, -husten m. droge hoest m.; -ïautte v. o. van den wolf en het schaap; -stall m.
zaken hebben met; mil einem Mddchen herdershut, herderswoning v.;-kameel o. schapenhok o., schapenstal m., schaapszu - haben, omgang, verkeering hebben -, kameelgeit v., Peruviaansch schaap o., kooi v.; -stand m. geheele veestapel m.
damit habe ich nichts su -, daarmede' lama v.; -káse v. kaas v. van schapen- van schapen; -sterben o. sterfte v. onder
heb ik niets te maken, dat gaat mij niet melk, Texelsche kaas v.; tkerbel m. wilde de schapen; -strop o. stroo o. voor scha
aan; immer viel su - haben, altijd druk' kervel v.; - knecht m. herdersknecht,her-suppe V. (Pl.) Onzer-lieve-Vrou--pen;
bezig zijn, veel te doen hebben; jemn. su dersjongen m.; -kopf m. (in Saksen), wemantel, leeuwenvoet in.
- machen, werk geven, verschaffen; das eene soort van kaartspel; (fig.) schaaps- Schaft, (-(e)s, mv. Schafte) m.
macht ihm su ., dat veroorzaakt hem kop, domkop m.; -kraut o. slagkruid, schacht, schaft v., steel m., handvat v.;
moeite, zorg, kommer; 2. arbeiden, wer- kattekruid o.; -damns o. vrouwelijk lam, (PI.) stengel m.; (Jachtw.) vrouwelijke
ken, maken; jemn. zu - geben, werk ge- wijfjeslam o.; -kung m. (PI.) judasoor geslachtsdeelen o. van honden&;(Bouwgeven, doen arbeiden of werken;3. (Volks- o., vlierzwam v.; -laub o. dor loof o. als k.) middelstuk o., schacht v.; (Zeew.)
t.) Z. befehlen; 4. verschaffen, voorzien schapenvoeder; -laus v. schapenluis v.; scheg of schegge v.; (van touw), streng
van; ein Pferd -, verschaffen, geven, be- 2. Z. -zacke; -leber v. schapelever v.; v.; (Wev.) halve gang m.; (Schoenm.)
zorgen, leveren; etw. an On and Steile -lecke v. lekkerbeetje o.; -leder o. scha - kap v.
-, ter behoorlijke plaatse, aan huis bren- peleer, bezaanle(d)er o.; -ledern bijv. Sch&ft ubling, (-(e)s, mv. -e)
gen; vine Sache aus dem Hause -, zich nw. bezaanleeren; -linse v. schapebes, m. groenachtig bladzwam o.
ontdoen van, aan de deur zetten,Z.Ha:s; klapbes v.; 2. --- of —nbaum m. schape- Schaft -auge, (-s, mv. -n) o. oog
jem. au$ dem Wege -, Z. rdumen; it. Z. boom, linzeboom, klapbesseboom m.; o. aan den kam van den weefstoel;-baum
Hul`e, Bath, Recht; jem. Ruhe, Friede -, -lorbeere v., Z. -mist; -markt m. scha m. recht opgaande boom m.; -bock m.
verschaffen, bezorgen; 5. scheppen, vorv.; -maul o. mond m. van het-penmarkt bok m., schraag v. voor een stuk geschut;
men, in het leven roepen, doen ontstaan; schaap; 2. (Pl.) veldsalade, veldlatuw v.; -draht m. draad m. voor den steel der
-der Geist, -de Kraft, scheppend; ' 6. -meister m. opziener, eerste herder m. spelden.
eener kudde; -much v. schape(n)melk Sehften, soh&ften, (scha flete,
(Zeees.) schoften, eten.
Seh$ffer, (-s, mv. Schaffer) m.,Z. V.; -mist m. schapenmest m.; -mulle, geschil fief en scha/iele, geschaftet) bedr.
Schopfer; 2. Schaffner; 3. Z. Erscha//er. -nzzlbe v., -mallen, -mummel m. kuisch- ww. ein Gewehr -, van eene schacht of
Schafferei, (-en) v., Z. Schaf^`'- boom m.; -muller v. moederschaap o.; schaft voorzien; einep Spiess -, van een
-nase v. dom gezicht o.; 2. (Prov.) soort steel voorzien; (Schoenm.) Stiefel -,
nerei.
Seh ertanz,( - tánzes,mv.- tánze) van zoeten appel; -ndsig bijv. uw. (fig.) laarzen voorschoenen; (Boschw.) (van
m. (Landh.) op boeren bruiloften, door dom, onnoozel als een schaap; -nuss v. booroen), hoog opgaan; (Zeew.) auf 20
lammertinoot v.; -orgel v. herderspijp Kanonen geschá f let, voor & geboord; 2.
de opzieners geopende dans m.
Schéf-fett, (-(e)s) o., z. m. scha - v., doedelzak m.; -pels m. schapevacht (Jachtw.) Leine -, zonder knoop verbinpe(n)vet o.;-/ink m.drekkever m.;-fleisch v.; 2. bontwerk o. van schapevacht; (fig.) den. aaneennaaien.
domkop m.; it. een wolf in schaapsklee- Sch&ft -fbrmig, bijv. nw. schafto. schape(n)vleesch o.
Schaffner, (-s, mv. Schaffner) m., ren; -p Perch m., Z. -harde; -pita m. roode of schachtvormig, steelvormig; -gesimse
-in, ( - nen) v. ontvanger, administra - paddenstoel m.; 2. oranjekleurige pad- o. (van eene zuil), kornis, van de schacht;
teur, zaakwaarnemer, opziener, oppasser, denstoel m.; -pocke v., Z. - blader; -ra- -halm m., Z. Schachtelhalm; -heu o.
hofmeester, leverancier m., zaakwaar punzel V. groene vlasvink m.; -rippe v. winterschaafgras o.; (stinkendes) —, Z.
-nemstr,opzich aefns- schaperib v., lamskotelet v.; 2. Z. -garbe; Schachtelhalm; -hola o. voor de laden
teres, huishoudster v.; (van een post- -rekel, -rade v. herdershond m.; -rusch van geweren geschikt hout o.
wagen,spoorwagen), conducteur m.; (in m. schaafgras o.; -saile v. snaar v. van Scha^ftieke, (-n) v., Z. Schafzäcke.
een logement), bottelier m., bottelier- schapedarm; -salbe v. schapenzalf v.
ster v.
Schafs -auge, (-s, mv. -n)o.scha- Sch ,ftig, bijv. en b. (van touw),
Schafherei, ( -en) v. betrekking penoog o.; (fig.) uitpuilend oog o.; 2. i zwei -, tweestrengsch, uit twee strengen
v., ambt o. van administrateur, ontvan- domme, onnoozele blik m.; -áugig bijv. vervaardigd; 2. met schachten, schaften,
stelen voorzien; 3. (veroud.) Z. geger &; 2. woning v. van den ontvanger; nw. een dom uiterlijk hebbende.
3. district, gebied o. van den ontvanger Sch%f-schatz, schatzes, mv. schdflig.
-schátze) m. belasting v. op schapen;
&, z. Schaffner.
Schuift-leisten, (- leistens, mv.
Schaf(f)Qt, (-(e) s,mv. -e) o. (Ger.) -scheere v. wolschaar, droogscheerders - -leisten) m. (Schoenra.) schaftleest v.;
schavot o.; (Bouwk.) steiger m., stel- schaar v.; -schelle v. belletje o., schei -model m. (Art.) houten geschutvorm
v. aan den hals van sommige schapen; m.; (Sp.) speldenmakersplankje o. als
ling v.
Schaffsack, (-sack(es, mv. -sdc- -schenkel m. schapebout m.; (Zeew.) maat voor de lengte der spelden; -nadel
sprietzeil o.; -schere v., Z. -scheere; v. (Kous.) kousenweversnaald v. tot het
ke) m. werkzak m., werktesch v.
—in, schapenscheerder m., leggen der eerste mazen; -pfiock m.(Tap.)
Schahang, (-en) v. schepping,
voortbrenging v.;2. oorspronkelijk voort schapenscheerster v.; -schor v. schapen- schaftschragen v. mv.
werk o.; -skraft, v. scheppings--brengsl, scheren o., schapenschering v.; -seuche Sch&f-trieb, (-(e)s, mv. -e) m.
v. schapenziekte, pokzieke v. onder de recht o. om schapen te weiden; -trilt
vermogen o., scheppingskracht v.
schapenweide, weide v. voor schapen.
Schaf-fuss, (-fusses, mv. -füsze) schapen.
m. schapevoet m.; -fuller o. schapen - Schafs- gelicht, (-(e)s, mv. -e) Schaft-Schneider, ders, mv.
voeder o.; -garbe V. (Pl.) duizendblad o.; o. schapegezicht o.; (fig.) dom, onnoozel -der), sehráter, (-Iers, mv. -ter) m.
2. wateraloë v.; -gene v., akolei v.; gezicht o.;-hirn o.schapenhersenen v.mv.; speldenmaker, naaldenmaker m.; -spie-glocke v., Z. - schelle; -gras o., Z. Ra (fig.) Z. -kop/; -kleid o. schapenkleed gel m. penantspiegel m.
v. schapenhuid v.; -haut--punzel;ha o.; ein Wolf in -kleidern, in schaaps- Schaftung, v., Z. schaften.
chen o. (Ontlk.) lamsvlies o.; -heerde v. kleeren; -kopf m. schapekop m.; (fig.) SchCf-vieh, (-(e)s) o., z. m. wol kudde v. schapen; -heu o. schapenhooi dom, onnoozel persoon m.; -kop fig bijv. vee o., schapen o. mv.; - wasser o.
(Ontlk.) water o. van het haarvlies; (geo.; 2. schaafgras o.; -kirt —in, schaap- nw.onnoozel, dom.
herder, schapenhoederm., schapenhoed- Schafsmas$ig, bijv. nw. schaap woonl.) water o.; -weide v., Z. - grift;
als een schaap; -e Miene, onnoo--achtig. -weizen m. onkruid o.; -wolle v. schapenster, herderin v.; -hock m. (Zeew.)schawol v.; -zácke v. schapenluis v.; -zoul m.
penhok o.; -hof m. plaats v. voor de zei, dom.
scP epen; 2. schaapskooi v.; -hund m. Sehefsnase, (-n) v. schapeneus schapentol m., belasting v. in schapen te
voldoen; -zucht m. schapenteelt, schaherdershond m.; 2. Turksche worm m.; m.; 2. Z. Schafnase.
(-
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penfokkerij v.; -zuchter m. schapenfnk-, helft v. van den gietvorm, mantel in.; Schalk, (-(c)s, mv Schklke) m.,
ker m.; -gunge V. weegbree v.; 2. scha (Zeees.) schaal, wang v., uitgeholde Seholkin, (-nen) v. (verond.) knecht
V.
-petong klomp m.; (Roeitb.) (van een boek), band m., bediende ni. en v., meid v.; 7 .schelm,
Schagrjin, (-( e)s) m., z. m. (Band.) rn.; (Vleeschh.) Z. Kalbs-, Hammels - 4- schurk m., vuile vent o., vuil .vijf o.;
sagrijn- of segrijn (Ieder) o.; -bereiter If. (Nat. hist.) messenhecht o.; it. Z. 3. (leg.) schalk, guit m., schalksche
vrouw v., deugniet m. en v.; (Spr.) er
m. segrijnbereider m.
Schiïlchen.
Schahl, e)s, mv. -e) of Shawl Sehaleisen, (-eisens, mv. -eisen) hat den - inn Hacken, hij heeft ze achter
de mouw; er kunn den - nicht bergen, de
(-(e)s, mv. -e of -s) m. sjaal, groote o. schilijzer o.
vrouwen-omslagdoek m.
Sehtlen, (schalie, geschalt) bedr. aap komt uit de mouw; der - sieht ihna
Sehijkal, (-( e)s, mv. -e en -s) m. ww., Z. beschalen; 2. (Waterb.) einen aus den Auugen, de schalkachtigheid kijkt
jakhals m., Z. Goldwel f.
Deich -, bekleeden, met planken beleg- uit zijne oogen.
Sehakarjil, v., z. m. witgrijze of gen; Messer -, met een hecht voorzien; Sch lkelei, (-en) v., Z. Schalkgroenachtige boomschors V. uit Peru.
3. (Jachtw.) hochgeschaller Hirsch, met ha f tigkeit.
Schalkhalft, scbalkiseh, bijv.
Sch&ke of Sehakenkette, (- n) hooge punten aan het gewei.
V. kettinkje o. met omgebogen schelmen;
Sehilen, (schrille, gescháll) bedr. nw. schalksch, loos, schelmachtig, gesleww. Aep[el, Sirnen -, schillen; Nüsse -, pen, doortrapt.
(Zeees.) schalm, schakel m.
Schakenholz, hofzes, mv. -hól- pellen, doppen, ontbolsteren; Gerste -, Sehtlkh(aftigk)eit, v., z. in.
zer) o. hout om de schalmen te buigen. pellen; Fdrterrothe -, schillen, de opper- sclialkachttghe!d, geslepettlieid, doorSchaker, (- s, mv. Sclidker) in., huid der meekrap wegnemen ; Eier -, traptheid v.; 2. (inc. -en), gnitenstreek
—in, nen) v. schalk, grappenmaker ni., schillen, pellets; (fig.) sic ist wie aus ei- ni., schelmerij -i.
grappennraakster v., bij, zij die gaarne nem Ei geschdlt, zij is netjes en zindelijk' Seha1kig, bijv. nw., Z. schalkha ft.
gekleed; ein Stuck Land -, het gras, (le Scht lk-leiste, ( - ►i) V. (Zeees.)
stoeit; `2. Z. Schncher.
Seh kere_i, (- en) v. grappenma zoden afsteken; Brod -, ontkorsten; Pa- rand in. valt de presenning; -knótchen
stoeierij, boert V.
-kerj, pier -, de vellen losmaken; geschaltes' o. inv. waterblaasjes o. env. op tie huid;
Sch kerhaft, er, -si) bijv. nw. Hol., op stam geschild hout; 2. wcd.ww.' 2. goed gewassen maar leege kool v.
rich -, vervellen, losgaan, uit den holster Schalkopf, (-(e)s,tuv. Schallop(e)
grappig, boertig, schalkachtig.
m. leeghoofd o., Moutkop, weetniet ru.
Seha'kerhaftigkeit, v., z. m. loslaten.
Schalks —auge, (-s, mv. -ia) o.
schalkachtigheid V.
Schalen - hnlieh , -förmig,
Schakern, (schákerle, gcschiikert) bijv. uw. schilvormig, schaalvormig; 2. schaltsche, scheltnaclttige blik ni.; -duo. ww., m. h. schertsen, stoeien, grappen (Nat. bist) schaalvortni ;, schotelvormig; gig bijv. nov. schalksche oogen hebit. roet eene schaal gedekt; -/'nicht v.noot, bende; -docket in. (lig. Scherts.) voornaken; mil eipander -, stoeien.
Sch%kerteufel, (- s) m., z. in. pit, kern v. eener vrucht; it. peulvrucht v.; wendsel, uitvlucht o.; -frage v. sclralkzuchtv., lust m. om te stoeien, te schert- -gehnuse v. slakkenhuisje o„ schaal, sche vraag v.; - [rende v. vreugde, Leed.
schelp v.; -kalk m. erwtsteen in.; -nicht vermaak o. over liet leed van anderen;
sen. te lachen, te verleiden.
Schakwerk, (-( e)s, m v. -e) o. o. (Mol.) uit zemelen gebuild meel o.: - freuuid ni. geveinsde vriend, huiehel(Zeees.) traliewerk o., rooster m. op het -schneider, -schróter m. (Mess.) hij iiie achtige vriend in.; -he,.s u. geveinsd
het beslag, het Becht van messen maakt; hart o.; - knecht ni. (H. S.) truuwelooze
dek van een schip.
knecht m.; 2. knecht in. die zijn plicht
Schal, er,-st) bijv.en b. (van dran- -shier o. schaaldier, schelpdier o.
ken), smakeloos, flauw, verschaald, beSehaler, (-s, mv. Schaier) m. vergeet; -narr ni. hij die voorgek speelt,
dorven; (lIg.) laf, gemeen, flauw, trivi- schiller, peller m„ hij (lie schilt &, Z. zich dorp houdt, grappenmaker in.; -ohr
U. luistervink m.; it. hij olie zich doof
aal, zouteloos.
schalen.
Schalandern, schal@htzen, Z. Sch&1—erz, (-es, inv. -e) o.(Berg%v.) houdt; -ruilt m. tronwelooze raad in.,
erts o. dat uit cie mijngangen is losge- geveinsd aanbod o.
schlendern, scharleuzen.
Schall, (-(e)s, inv. Schhlle) in.
Sch lbar, bijv. en b. schilbaar, ge- raakt; -/inch tu. kofervisclh ni.
schikl kunnende worden.
Schal—$sch, (-es, t nv. -e) in., Z. klank ;u., geluid o., schal nl., geschetSch ►lbe, (- n) v. kalf o., vaars v. Schel f sclt; -gang m. molenwerk o. voor ter o.; (van trommels), geroffel o., Z.
Schtkl-blech, (- (e) s, mv. • e) o. liet pellen van graan; it. Z. Graupen- Kiang; citaat& - gebal, Z. schallen; f'rO1ilichcr -, vreugilelcreet iii.; Jeerer -, in(Wag.) blikken beslag o. van de wagen gali,q.
schemel m., dwarshout o.; -breit-as;it.
Soh%l—gebirge, ( -ges, mv. -ge) houdslooze woori;cii.
.o., -dicle v. schaal v., eerste of laatste o. aangespoelde grond m., laag v. van Schii1-beckon, (- keurs, t nv. -kon)
plank of deel V. die uit een balk gezaagd aangespoelden grond; -gewicht o. (in o. cimbaal of ciinbel v., klaukbekken o.;
wordt.
Genua), gewicht o. voor zijde en andere - boden in., Z. Klaagboden; - brecltuug v.
klaaiikbrekiug v.; -breit u. klandbord o.
Sch&lehen, (verkl.) o. kommetje, kostbare waren.
schaaltje, tapje, kopje, schoteltje o.; (Pl.) Schalhacke, (-n) v. schopje o. Schallen, (schallle, geschalit en
schalt, yeschollera) o. VW. reg. eir our.,
dopje, schilletje,- peultje o.; (Nat. Hist.) om zoden te steken.
kokertje o. (een zeepolijp); 2. Z. Schale. SchClhaut, (-haute) v. vleugel ui. /i. klinken, luiden, geluid Vieve t of
kevers &).
-dekslvio.(an maken, weergalmen; ci a -des Gekichler
Seh &le, (- n) v. schotel v., kop m.,
kom v., nap m.; eine - (mil) Suppe, kom
Sehalheit, v., z. m. lafheid, zoute au[achlagen, uitbarsten van liet lachen;
-losheidv. -Ii, (van de stem), helder, doordringend;
v.; eine - Kal'ee, een kop m.; kalle -, koude
wijnsoep v.,bessennat o.rnet beschuit;(Pl.) Sch*lhengst, (-(c) c, mv. -e) m. (vutti eerre kerk), weerklinkend, goed
kliukeud, sterk resouueerettdl; -sier Bei/'sill
schil, peul,schors v.; ( van noten), sane -, dekhengst m.
schaal v.; grune -, bolster m.; Nusse aus Schalholz; (-es) o.,z. m.(Bosclhw.) luide bijval; (Jachtw.)geluid geven, aanden -n machen, noten ontbolsteren; (van schorshout o.; (van een dijk), beklee- slaan, Z. snelden; II. bedr. uw. (vats
een appel), schil v.; (fig.) bei der - steken dinghout o.; (Berges.) (van een mijn- klokken) ctw. -, luid klinkend verkoubleiben, sick aufhalten, zich aan de letter put), houtwerk o., stutten, schoren tn, digen.
houden; 2. (van mossels), schelp, mos mv.; (Bouwk.) bout o, tot vasthouding
Sch&ll—ente, (-u) V. schollevaar
nte; -gelach v.;Auslern aus -n machen, open--selchp van het pleisterleem; (Wag.) dwarshout m., Z. Quakeute; 2. L5#We
Ier o. schaterlach ui.; -gewudlbe o. gewelf
makeu; (van een kreeft), schaal v.; (van o.; it. Z. Schalbrett.
een boom), schors v., bast m.; (Wag.)
Sch &lig, bijv. nw. met eene schil, o. dat op den weerklank gebouwd is;
beslag o. der wagenas; (aan messen), Bene peul, een bolster, eerre korst omge- -glas o. straalbrekingsglas o.; -horn o.
hecht o.; (Timm.) Z. Schalbrett; (Berg- ven; -e Schnnecken, huisjesslakken; (PI.) wijd gedeelte o. van den jachthoren; 2.
bazuin, hobo v.; -lekre v. geluidsleer, leer
iv.) bekleedingr v.; (Giet.) buitenste we Gewv chse, peulvruchten.
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V. van het geluid; -loch o. (van eene vi- schaaldier, schelpdier o.; -kenner m. o.; (Vest.) trap v., gang m. achter de
ool of een klokkentomen), galtngat o.; -los schelpdierkenner m.; - kunde, -lehre v. borstwering; (van een zaagtnolen),zaagbijv. nw. niet klinkend, geen geluid ge- leer v. der schelpdieren, schelpleer v.
slede v.;(Art.)(van een mortier),schraag
vend; -mass o., -naesser m.(Muz.)klank- $ehialt-jahr, (-( e)s, mv. -e) o. v.; (Giet.) staart m. van denklaasbalg;
meter m.; -rohr o. spreekbuiis, trompet (Tijdr.) ingelascht jaar, schrikkeljaar (Wev.) bankje, krukje o., weversslot o.,
v.; -strahl in. (Nat.) geluidsgolf v.;-stuck o.; -monat m. ingelaschte maand v.; it. trede v. van het weefgetouw.
o., -trichler m. onderstuk o. van een ho- schrikkelmaand v., Februari m.;-satz in. Schamel-bein, (-( e)s, mv. -e)o.
ren, eene trompet; -welle v. golving V. (Spraakk.) ingelaschte volzin, volzin m. poot m. van een bankje of krakje; -bohvan het geluid; -werkzeug o. blaasinstru- tusschen twee haakjes; -lag in. inge- rer m. lepelboor v.; -geld o. plaatsgeld,
ment o.; -wort o. klanknabootsend laschte dag m.; it. schrikkeldag m.
standplaatsgeld o.; -mórser m. mortier
woord o.
Schgltung, (- en) v., Z. schallen; m. met vastgegoten voetstuk.
Schalm, (-( e)s, mv. -e) m.(Zeew.) it. vrije beschikking v., willekeurig be- Schamen (sich), (sclaumte, gelijst v. om de luiken; (Jachtw.) voor heer o.; Recht der /reien -, recht o. om schdmt) wed. ww. zich schameu,schaamte gevoelen; sich in die Seele, ins Hers
beweiding bestemd gedeelte van het vrij te beschikken.
bosch; -baum m. gemerkte boom tn.
Sch€i1t-wort, (-wort(e)s, mv. (hinein) -,zich in zijn hart schanten;p/'ui 1
Schalmei, (- en) v. schalmei, her- -ulorter) o. ingelascht woord o.; -zeile V. schámuedich,foei, schaam u wat;sich wegen,
ingelaschte regel ni.
uber etw. -, zich over iets schamen, bederspijp, hobo v.; (Org.) schalmei v.
Schalmeien, (sclaalnzeite,geschal- Sehulung, (- en) v. (Waterb.) be- schaamd zijn, toet beschaamde kaken
staan; sich vor Nierland -, zich voor
meis) o. ww. op de schatmei blazen, kleeding, bevestiging v. van een dijk.
niemand schamen; sich eines Falles -,
schalmei spelen.
Schal .ppe, (- n) v. sloep v.
Sehalmeienrohr,(- rohr(e)s,niv. Sehal-wage, (- aa) v. weegschaal beschaamd zijn, blozen wegens; sich an
-róhre) o. riet o., rieten pijp v. van eene v.; -wand v. (waterdichte) bekleeding einena nicht zu - haben, zich over iew.
V.
met planken; -weide v. amandelwilg niet behoeven te schamen; ich schámne
schalmei.
Schalmeisen, (- eisens, mv. -ei- ru.; -werk o. (van een dijk), bekleeding mich es zit geslehen, ik schaalp mij dat
sen) o. (Boschw.) merkijzer o., woudha- v. met planken; (van een korenzolder), ik bekennen moet, tot mijne schande
beschieting v. met planken; -witz ni. moet ik bekennen.
teer m.
Schalmen, (schalrnle, geschalnat) flauwe, laffe geestigheid, aardigheid v.; áehtim-erregend, bijv. nw.
bedr. ww. einen Baum -, ontschorsen, -wurm m., Z. Schalthier. schandelijk; -errdthen o., Z. -rólhe;
den bast afhalen; (Boschw.) door het Sehalzahn, (- zuhn(e)s,mv. -záh- -gang m. scheede, moederscheede v.;
uitsnijden van een gedeelte schors mer- ne) tn. afgebrokkelde tand, aangestoken -gefulal o. gevoel u. van schaamte; -gegeed v. (Ontlk.) scltaanistreek v.; -plied
ken; (Zeees.) met latwerk of eene lijst tand in.
beslaan.
Seham, v., z. m sclhaamdeelen,ge- o., Z. Schans (1); -haar o. haar o. van
Sch&l-misschel, (- n) v. mossel- slachtsdeeleu o.mv.;rnánneliche -, roede v.; de schaamdeelen.
Schamhaft, ( - er, -(e)st) bijv.
schelp v.; -obsi o. schilvracliten v. mv.; seine - nicht kónnen bedeeken, zijne naakt-ohr o. (Hoefcm.) te groot oor o.; 2. heid, schasnelheid v. niet kunnen dek- uw. schaamachtig, zedig, eerbaar,kuisch.
ken; 2. (w. I. gebr.) schande v., schimp Seh§mhaftigkeit, v., z. in. zehangoor, loboor o. (een paard).
SchalQng, (-( e)s) m., z.Uw.(Hand.) m., oneer v.; - and Schande, schimp en digheid, eerbaarheid, kuischheid, beschande; 3. schaamte, beschaamdheid, deesdbeid v.; falsche,unzeilige -, yalsche
fijne serge of sarge v.
SehalQtte, (- n) v. (Pl.) chalotte, schaainachtigheid v., gevoel o. van schaamte V.
schaamte; ober etw.-enapfinden, schaatste Seh%m-htigel, (- hugels,tnv. -hi sauslook n.
SehalQtten-blumo, (- n) v. gevoelen, zich schamen; falsche -, val- gel) in. (Ontlk.) venusberg, venusheuwindanemoon v.; -gras o. voedergras o.; sche schaamte; vor - rothen, van schaamte vel in.; -knochcn m. schaambeen o.
blozen; alle - abgethan, ira sick erstickt
-zuwéebel v., Z. Scicalotle.
Sohilmknoehen -ast, (-asl(e)s,
Scha1pflug, ( -pf ag(e)s, mv.-pfzrs- haben, geese acliaacnte in het lijf heb- mv. -riste) ui. tak ui. van het schaam ge) m. ploeg m. om braakland te pine- ben; nicht -, nicht Grain haben, zich been; -fuge v. schaambeenverbinding v.;
geil. voor niets schamen en om niets bekom- -stachel m. scliaambeendoorn m.
Scham-kraut, ( - bruut (e)s, mv.
Soh&lstein, (-( e)s, mv. -e) m. meren.
schaalsteen tn., mengsel van lei en koolSchamade, (- n) v. (Krijgsw.) -kráuter) o. (P1.) schaamkruid o., stiiiovergaafmarsch m., chamade v.; -schla- kende ganzevoet ei.; - lefzen, -lippen v.
zure kalk.
Seh%1t-bahre, (-n) V. kruiwa- gen, met de trommel een toeken geven mv. waterlippen V. mv. der lijfmoeder;
gen m.; -buchstabe m. ingelaschte let- dat de belegerde stad wil onderhande- -leiste ni. bilnaad m.
len.
ter V.
Sehemlich, bijv. en b., Z. schamSehalten, (schallete, geschaltet) o. Seham &ne, (-n, mv. -n) m. Tar- haft.
ww., in. he (van rivierschepen), stroom- taarsche priester, toovenaar m,
Schafin-los, ( -er, -est) bijv. uw.
opwaarts varen; 2. bedr. ww. eis Schiff` Seh%mapfel, (-aplels, mv. -ápfel) schaamteloos, onbeschaamd, vuil, oneer-, tegen stroom oprichten; 3. o. ww. m. wit en roodachtige wijnappel m. baar, onkuisch; -losigk& (mv. —en) v.
nut jemn. of etw. -, beschikken over, Seh&;n-band, (-band(e)s, mv. schaamteloosheid, onbeschaamdheid,onbeheerschen, naar willekeur besturen; -bander) o. toompje o. der voorhuid van eerbaarheid, onkuischheid v.; -nerve v.
jem. - and wallen lassen, iem. laten doen de roede; -bdndchen (verkl.) o., Z. -band; (Ontlk.) schaamzenuw v.; -p flunze v., Z.
Sinnpflanze; -ritze v. (Ontlk.) schaam en laten vat bij wil, naar goedvinden -Lein o. schaambeen o.
laten huishouden.
Schambein- heioker, ( -kers, snede, opening v. van de moederscrheede;
Soh%1ter, (-s, nlv. Schaller) m. mv. -ker) m. schaainbeenknobbeltje o.; -rotli bijv. uw. schaamrood,van schaamte
(oeroud.) bestuurder m.; Staalsschalter, -musket in. kamspier v.; -verbindung v. blozend; -róthe v. eerbare schaamte v.,
blozen o. van bescheidenheid, bedeesd rijksbestuurder in.; 2. Z. Ruderstange; 3. schaambeenverbinding v.
schuif v., waarmede een raampje bijv. in Sehilm(blut) -ader, (-n) v. heid v.; -seise v., Z. -bug; -theile m.tnv.
eene deur, in het geheele raam gesloten schaamader v.; -arterie v. schaamslag- schaamdeelen o. mv.; -zünglein o. (OutIk.) kittelaar m.
wordt; - auf der Briefpost, zwischen Kg- ader v.
-

the and Speisezinarner, raampje

o. &.; Scham-bug,

(-bug(e)s,

mv. -bis- Sehlind-altar,

(-altar(e)s,

mv.

7'MAren and - waren geschlossen, deuren ge) m. lies v.; -drasse v. liesklier v.
- altare of -altare) m. (H. S.) gruwelen vensters &; Brief-, brievenbus v.; Sehekmel, (-s, mv. Scharnel) m. altaar o., heidenaltaar o.; -balg m. bastSpeicher-, zolderluik o.
(aan eene koets), dwarshout o., zitbank aard m.; (Scheldw.) leelijke vent m.,
Soh&lthier, (-(e)s, mv. -e) o. v., bok m.; (voor de voeten), voetbankje leelijkerd m.; 2. lichtekooi, hoer v.
.
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SSch%ndbar, bijv . nw., Z. schdnd- -- verkaufen, voor een spotprijs ver- straf v.; -arbeiter m. schansgraver, pion
koopen; -gemalde o. ontuchtige schilderij nier m.

Zich (fig.).

Sehijnd - bi1d, (-(e)s, mv. -er) o. v.; 2. gemeene, beleedigende schilderij Sehanze, (-n) v. (Vest.) schans v.,

gemeen beeld, leelfjk beeld o.; bube m. v.; -geschichte v. (verkl. -geschichtchen fort o., schanskorf m.; auf die - geschickt
gemeene,liederlijke vent m.; -buck o. ge- o.) ontuchtige geschiedenis, gemeene ver- werden, tot den kruiwagen of tot kruimeen boek, schandelijk boek o.; -bühne telling v.; 2. vuile geschiedenis v.; -geselt wagenstraf veroordeeld worden; 2. (Zeev. kaak v., schandpaal m., schavot o., m., Z. -bube; -glocke v. klok v. die geluid w.) halfdek o.; 3. (Sp.) kans v.,inzet m.,
-deckel m. bemanteling v. der schande; wordt, wanneer een misdadiger naar de dobbelspel, hazardspel o.; auf seine dekmantel m. voor de schande; (Zeew.) strafplaats gebracht of de stad uitgezet sehen, op zijn spel letten; die - versehen,
potdeksel, schanddek, dolboord o. wordt; -kauf m. eerlooze aankoop m.; een verkeerden zet doen, eene verkeerde
Schande, v., z. m. schande, oneer 2. aankoop m. voor zeer lagen prijs; kaart trekken; (fig.) de kans verkijken;
v.; etw. su -(n) maclien, bederven; su -krieg m. schandelijke oorlog m.; -la- sein Leben in die - schlagen, zijn leven
-n gehen, (van zaken), bederven, bedor- ster o. schandelijke ondeugd v.; -leben wagen; Alles auf eine - seizen, al zijn
ven worden; jem. su -n prugeln, iem. met o. ongeregeld, schandelijk, ontuchtig le- vermogen op eene kans wagen, alles op
slagen terdeeg mishandelen; ein Schil` su ven o. eene kaart zetten; 4. Z. Mummenschans.
-n schieszen, doorboren; sich su -n arbei - Seh ndjren, (schdndirie, schán- Sch&neen, (schanste, geschanst) o.
ten, laufen, zich afbeuleu; ein P[erd su dirt) bedr. ww., Z. schánden. ww., m, h. aan de vestingwerken arbei-n reilen, door te hard rijden bederven, Schandlieh, ( -er, -st) bijv. en b. den; (lig.,gemeenz.) zwaar werken;(Sp.)
doodrijden, afjakkeren; 2. grove belee- schandelijk ,onteerend,onbeschaamd, vuil, dobbelen, spelen, winnen, kans hebben.
diging v.; 3. smet, vlek, schande, ontee- laag, gemeen, hondsch, op eene lage, Sch$nzer, (-s, mv. Schanzer) m.
ring v.; welch eine -1, welk eene schande; schandelijke manier; ein -er Mensch, ge- schansgraver, pionnier, galeiboef m.
das ist of gereicht ihm sur -, dat strekt meen, vuil, ontuchtig; - leben, handeln, Schanz — gerath, (-(e)s) o., z. m.
hem tot schande; (Spr.) Armuth ist keine ontuchtig, schandelijk; -er Tod, schan- werktuigen o. mv. tot het schansgraven
-, armoede is geen schande; jemn. ewe - delijk, onteerend; -keit v. schandelijk- benoodigd; -graber m., Z. -arbeiter;
anthun, iem. schande aandoen; it. alle - held, laagheid, gemeenheid v. -kleid o. (Zeaw.) schanskleed o., zeilanthun, met schande overladen; - einde- Seh&nd —lied, (-(e)s, mv. -er) o. schans v., schansdek o.; -herb m. schansgen, oneer inleggen, zich schande op den ontuchtig lied o.; -loge v. schandelijke korf m.; Werk von -kórben, bedekking,
hals halen; ein Mácdchen in - bringen, leugen v.; -lugner m. gemeene leugenaar verschansing v. met schanskorven;-krone
onteeren, verkrachten; zu seiner -, tot m.; -lust m. schandelijk vermaako.; -mal v. walkroon v.; -kunst v. vestingbouwzijne schande; su -n werden, beschaamd o. schandvlek v., brandmerk o.; -maul o. kunde v.; -ldufer m. schanslooper m.,
worden, met beschaamde kaken staan; lasterbek m., lastertong v.; -mitlel o. overjas v. zonder knoopen, kapotjas v.;
etw. -n halber Chun, om schande tevoor- schandelijk middel o.; -name m. schand- (van vrouwen), ruime japon v.; -nets o.
komen, eershalve; jemn. alle - nachsagen, naam, scheldnaam m.; -ort m. schand- vinkennet o.; 2. Z. -kleid; -pfahl m.
allerlei kwaad van iem. vertellen; - trei- plaats v.; -pjahl m. schandpaal m., kaak schanspaal m., palissade v.; -sack m.
ben, ongeoorloofden omgang met vrou- v.; 2. Z. -saute; -preis m. buitenge- zandzak m.
wen hebben; 4. Z. Scham (2); it. schan- woon lage prijs m.; -rede v. ontuchtige Schanzung, (-en) v., Z. schamen;
delijke daad, misdaad, schanddaad v.; II. rede v., gemeen gesprek o.; -saute v. it. verschansing v.
(-n) v. (Bouwk.) riool, afvoerkanaal o.; schandpaal m.; (fig.) onteerend gedenk- Sch,nz -wehr, (-en) v. slagboom,
2. kruiszeel o., Z. Schulterjoch; 3. lap m. teeken o.; -schnauze v., Z. -maul; - schrift hinderpaal m., grens v.; -werk o. bol
laken om de handvat van een v. schandelijk schrift, gemeen geschrift werk, vestingwerk, schanswerk o.; -zeug-lineof
strijkijzer. o.; 2. schimpschrift, schotschrift o.; o., Z. -gerdth.
Schijnden, (schdndete, geschándet) - sprache v. gemeene taal, schandelijke Sch^,ppe1, ( - s, mv. Schappel) m.
bedr. ww. schenden, kwetsen, vermin taal v.; stein m. steen m. als herinne (Volkst.) rozenkrans m., scapulier o.
ken; einen Baum 4' -, beschadigen; das ring aan eene schandelijke daad; it. Z .Schar, (-en) v. schaar, menigte v.;
Gesicht -, mismaken; 2. beleedigen, be- -pfahl; -stick o. ontuchtig stuk, gemeen 2. troep m., bende v.; (Jachtw.) troep
zoedelen, onteeren, krenken; seinen Na- stuk, schandelijk stuk o.; -that v. schand- m. wild; in of zu -en, Z. scharenweise;
men -, onteeren; ein Mddchen -, ver- daad, wandaad, schandelijke daad v.; eine - Truppen, afdeeling v.;himmlische -,
krachten, onteeren;einen Knaben -, schen- -titel m. schandelijke titel m.; -tod m. heir o. der engelen, hemelsch heir o.;
die feii.dlichen -en, vijandelijke troepen
den; geheiligte Binge -, ontheiligen, ont- schandelijke dood m.
wijden; den Sabbath -, schenden; seine Schijndung, (-en) v., Z. schJn- m. mv., legers o. mv.; 11. Z. Pflug; 2.
Ehre -, Z. sich -; (Spr.) Armuth schon- den; it. schending, schennis, heiligschen- (Bergw.) insnijding v.
det nicht, armoede is geene schande; 3. nis, verkrachting, onteering, eerlooze Schar, (-(e)s, mv. -e) m. wol v.
Z. schimpjan; H. wed. ww. sich selbst -, handeling v .Scharde, (-n) v. lettergrepen-

-

-

zich zelven onteeren, zich met schande Scheind—volk, (-(e)s) o., z. m. raadsel o., charade v.

overladen; 2. zich verminken, zich zei- gemeene volk o., gemeen o.; -weib o. ge- Scharbaum, (-baum(e)s, mv.
meene vrouw v., Z. -balg (2); -winkel -bthime) m. ploeghout, kouterhout o.
ve n) schenden.
Sch nder, -s mv. Schdnder m., m. kroeg v. krot o., gemeene plaats v., Sch rbe " -n v. (Nat. kist. zee-in, (-nen) V. schender, ontheiliger m., bordeel o.; -wort o. gemeen woord o.; 2. raaf, waterraaf v.; 2. kleine duikelaar m.;
schendster, ontheiligster v. scheldwoord o.; -wurz v. gemeene smeer- (Bergw.) eerste ontgraving v.
Seh&nd$eek, (-ens, mv. -en) m. wortel, waalwortel m.; -zeichen o., Z. Sch^rbe -brett, (-(e)s, mv. -er)
o. (Kookk.) snijplank v., hakbord o.;
(Hg.) schandvlek, smet v., hoon, smaad -mal. ..
m., bezoedeling v.; sick einen - anlean- Schane, (-n) v. (Mand.) geschilde -kohl m. of -kraut o. gehakte kool v.;
-messer o. hakmes o.
gen, zijn naam, zijne eer bezoedelen; der teen v., wilgetak m.
- seiner Familie sein, schandvlek, schan - Schank, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Scharben,seharben, (scharbte,
gescharbt en schdrbte, geschdrbt) bedr.
Weinschank.
de v.
nahand-friede, ( -ns, mv. -n) m . Schenker, (-s) m., z. m. (Heelk.) ww. Kraut 4' -, in kleine stukjes hak ken, snijden, kerven, Z. schaben.
schandelijke vrede m.; -gebot o. (Volkst.) venerische kanker m.
schandelijk aanbod, bod o. onder de Sch%nne, (-n) v. juk o. (om water SchSrbock, (-(e)s) m., z. m.
scheurbuik m.; -krank bijv. nw. met
waarde; -gedicht o. gemeen gedicht, on- te dragen).
tachtig lied o.; -geld o. (gemeenz.) loon Bohan —arbeit, (-en) v. werken scheurbuik behept; -mittel o. middel o.
o. van eerloosheid, schandelijk verkregen o. aan de verschansingen of vestingwer- tegen scheurbuik.
geld o.; 2. lage prijs, spotprijs m.; um ein ken; (Ger.) kruiwagen m., kruiwagen- Seh$rbook(s) -heil, (-s) o.,z.m.
(

Sch.

Sch.

Sch.

1071

bout m., puntige spijker m.; -dornig bijv. snijdend; -schuss m. met scherp geladen
nw. met scherpe dorens; -dornraupe v. schot, geweerschot o.; -schala, -schutre
iv. scherpschutter, geweerschutter m.;
stekelrups v.
Seharfe, (-n) v. (van een mes 8c), (Jachtw.), Z. Grenzfager; -sehend bijv.
scherpte, scherpheid v.; (van den zin), nw., Z. -sichtig; -sicht v., Z. -sichtignauwkeurigheid, fijnheid v.; (van het keit; -sichtig bijv.nw. scherpziend; (fig.)
geheugen), sterkte v.; (van het gehoor), helderziend, schrander, doordringend;
f jnheid, scherpte v.; (van rechters), ge- -sichtigkeit v. scherpziend gezicht o.;
strengheid v.; (Mol.) snijdende o.; 2. (fig.) Z. - bliek; -sinn m. scherpzinnigsnijdende kant m.; die - verlieren, bot held, schranderheid v., doordringende
worden; 3. (aan den hoef van een paard geest m.; -sinnig bijv. aw. scherpzinnig,
&), scherpe voorkant, toonwand m.; (van schrander; -sinnigiceit v., Z. -sinn;
een huis), hoekige o.; (fig.) gestreng- -spitte V. scherpe punt v.; -spitsig bijv.
nw. met scherpe punt.
beid, wreedheid v.
Seh rf-eekig, bijv. nw. scherp- Scharfstein, (-(e)s, mv. -e) m.
hoekig; —er Stein, scherpkantig, met boekbinderssteen m. om het leder uit
scherpe kanten ; -eisen o. (Zeew.) kal -' te dunnen.
Sleh#&rfang, (-en) v., Z. schaden;
Seharenweise, bijv. en b. bij troe- laatijzer o., voegbeitel in.
pen, bij hoopen, schaarsgewijs, in me- Seh&rfen, (schar/te, geschar fl ), it. opscherping, verzwaring, strengere
bedr. ww. (Boekb.) das Leder -, dun- behandeling v.
nigte.
fer, schdr/sl) bijv. en nen; 2. Messer - ,slijpen, scherpen, scherp Sch,rf- wink(e)1ig, bijv. nw.
Scharf, (schfir,
b. (van een mes Si), scherp, snijdend; maken, aanzetten; eine Sage -, scherpen, Z. -eckig; -zackig bijv. nw. met scherpe
(van punten), scherp, spits, puntig; (van vijlen; (Mol.) Muhlsleine -, scherpen, punten; -zkhnig bijv. uw. scherp getand,
wapenen), scherp, geslepen; - machen, billen; Hu/eisen -, scherpen; eine Feder met scherpe tanden.
Sch ,rfzeichen, ( chens, mv.
scherpen, slijpen; (Bouwk.) -e Kante, -, versterken; (fig.) das Gesicht -, ver
Speise -, sterker maken;-sterkn;i -chen) o. (Spraakk.) scherp toonteescherpe kant; - hehauen, kantrechten;
(Meetk.) -er Winkel, scherp; (Zeew.) - die Esslust -, opwekken; den Verstand -, ken o.
Sch ,rge, Schargen, Z. Scherge.
gebaut, fijn; (Pl.) scherp, ruw, hobbelig; scherpen; das Gehór -, fijner maken,
2. (fig.) (van den smaak), scherp, bij scherpen; (Spraakk.) vlug uitspreken, SchCrkluft, (-klu/le) v. kloof,
zout), scherp, bijtend; (van-tend;(va scherp uitspreken; eine Strafe -, stren- groeve V. die met eene andere kruist;
sappen), scherp, prikkelend; (van loog), ger maken, vergrooten, verzwaren; einee -kramme V. ploegschaarkram v.; -kreun
scherp, sterk; (van een bevel), streng; hefehl -, streng maken; jemn. das Ge- o. (Bergw.) kruisen o. van twee mijn(van een verwijt), scherp, hard, ge- irissen -, iem. ernstig toespreken; 11. gangen.
streng; (van straf), hard, gestreng; jem. wed. ww. sich an etw. -, zich wonden, Schjirlach, (-(e)s) m., z. m. schar
karmozijn o.; (Pl.) Z. -kraut. -laken,
- behandeln, - mil jemn. ver/ahren, iem. zich schrarnmen, liet vel afscheuren.
Schijrf- gespitzt, bijv. en b. Schar1ach-artig, bijv. nw.scharruw behandelen, gestreng behandelen;
etw. aura schdrEste unlersuchen, ten scherp gepunt; 2. (Nat. hist.) stekelpun- lakenachtig; (Gen.) scharlakenkoortsstrengste, nauwkeurig; - wagen, nauw tig; -hakig bijv. nw. met scherpe ha- achtig; -(beer)baum m. steeneik m.;
jem. - bewachen, streng bewaken;-keurig; ken; -hammer in. koperen hamer in. tot -beere v. scharlakenbezie, cochenille`v.;
(Volkst.) konzenielje v.; -blume v. scharetw. - _oerbieten, ten strengste; jem. - au- het uitdiepen der ketels.
reden, ruw; - gegen Kinder sein, gestreng Schi*rf- hobel, -hobels, mv. -ho- lakenbloem, vurige liefde v.
Sch%rlaehen, bijv. en b. scharzijn; jemn. elw. - einbinden, ten strengste bel) m. (Meub.) roffelschaaf v., voorloobevelen; (Recbtspr.) -e Frage, pijnlijk; per m.; - kamnier v. (in papiermolens), lakenrood, karmozijnrood.
Scharlach-farbe, (-n) v. schar - schen of ein -es Gesicht haben, een kamer v. om het papier te snijden.
scherp gezicht hebben; -er Bliek, scherp, Sch,rf- kantig, bijv. nw . scherp - lakenkleur v., scharlakenrood o.; (Very.)
doordringend; (fig.) doordringende geest kantig, met scherpe kanten; -klauig bijv. cochenillerood o.; -farben bijv. uw. schar
karmozijnrood; - fdrber m.-lakenrod,
ni.; jem. - ansehen, scherp, met door- nw. met scherpe klauwen; -klingend
dringenden blik aanzien; 3. (van het bijv. nw. scherp klinkend, doordringend; scharlakenverver m.; -fieber o. scharverstand), gezond, scherp, diep; (van -kohl m., -kraut o. scherpkruid o.; -lau- lakenkoorts v.; -friesel m. purperkoorts
het geheugen), sterk; - denken, ernstig tend bijv. nw. scherp klinkend, scherp. v.; -gesicht o. rood gezicht o.; -kehlchen
nadenken; 4. (van het gehoor), scherp, Seh'rhich, bijv. uw. meer of min o. (Nat. hist.) roodborstje o.; -kessel m.
(Very.) scharlakenroodketel m.; -horn o.,
fijn, sterk; (van het geluid), doordrin- scherp van smaak.
gend, schel, duidelijk; -er Husten, scherp; Schrfinesser, ( - .nessers, mv, Z. -beere; -kraut o. scharleikruid o.,
algoede v.; -laus v. cochenille v.; 2. ker(Spraakk.) scherp; -es Belonungszeichen , -niesser) o. besnij mes o., snoeimes o.
Seh&rfrennen, (-rennens, mv, mes o.; -lilie v. waterhalm, schachthalm
scherp toonteeken; - gehen, snel, gauw.
hard loopen; - C'ahren, hard rijden; - ar- rennen) o. tornooispel o. met scherpe m., Oostersche narcislelie v.; -moon m.
roode papaver v.; -nessel v. boschandobeilen, vlug; es ging - her, het ging ei wapens.
geducht langs; - laden, scherp; - schie- 1 Sch%rfrichter, ( richters, mv, ren in.; -roth bijv. nw. scharlakenrood,
szen, met scherp schieten; -er Schuss, - richter) m. scherprechter, beul m.; -amt zoo rood al scharlaken; -roth o., -róthe
V. scharlakenrood o.; -slaude v. (Pl.)
Z. -schuss; ein P[erd - beschlagen, scherf ^ o. scherprechtersambt o.
Scharfrichterei, (-en) v. betrek. cochenilleboom,coehenillestruik m.;-laubeslaan, op scherp zetten.
Scharf, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.; king v., ambt o. van scherprechter; 2, be v. Oostindische duif v.; -Inc/so, scharLakenrood laken of doek o.; -vogel m.
broeking v.; (Nag.) klein -, spijker m woning V. van den scherprechter.
van 13 duim; gross -, spijker van 2} duim ; Sch%rfrichter-haul, (-houses, scharlakenroode vogel m.; it. scharla(Art.) scherp o.; mit - geladene Kanone mv. -hiïuser) o., -awohnung, (-enj kenroode papegaai m.; -wurm m., Z.
-laus.
met scherp geladen; loses -, schroot o. V., Z. Scharfrichterei (2).
Scharlei, (-(e)s, mv. -e) m. (P1.)
Sch%rf-riechend,bijv.nw.scher
hagel m.
Seh%rf-bauch, (-bauch(e)s, mv . riekend, een sterken reuk van zich geven. scharlei v., scharleikruid o.
-bduche) m. spitsbuik m.; -bldll (er)i de; -schieszen o. scherp schieten, schie. SeharlQnzen, (scharlenste, gebijv. nw. met scherpe bladeren; -bliek in . ten o. met scherp; -schmeckend bijv. nes scharlenzt) o. ww.,Z schiendern.
scherp gezicht o.; (fig.) scherpziend S scherp,wrang smakend, bijtend; -schnei- itch&rling, Sch'rling, ( - (e)s,
blik m,, doorzicht o.; - bolsen m. scherp e dend, -schneidig bijv. nw. scherp, scherf mv. -e) m. heelkruid o.

Z. -kraut; -klee m. waterdrieblad o., bitterklaver v.; -kraut o. lepelblad o.
Seh%r-botten, (-lens, mv. -ten),
-bolzen, (-zens, inv. -zen) m. bout
m. tot het vasthouden der schaar.
Sehtrde, (-n) v. heilbot v.
Schardeich, ( - (e)s, mv. - e) m.
(Waterb. i dijk m. die liet meest aan den
vloed is blootgesteld.
Schare, (-n) V. stutpaal. schoorpaal m.
Soh %ren, (scharle, gescharl) bedr.
WW. scharen, verzamelen, vereenigen; 2.
in hoopen of troepen verdeelen; 11. wed.
ww. sich -, zich scharen, zich vereenigen; (Bergw.) sich -, zich vereenigen, in
elk. loopen.

-

(

-
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Seh%rm inter, (-sters, mv. -ster) Schbrricht, itch&rrsel, ( - s)o., ww. verjagen, verdrijven, afdanken; 2.
uitschelden.
m. aanvoerder m. an een troep, kapi- z. m., Z. Scharre (2).
tein m.
Seharriegel, (-gels, mv. -gel) m. Sch%sterium, ( - s, mv. SchasteScharmUtzel, (-s, mv. Scharmu- [er) m. aardgravers, kevers in. mv. die rien) o. kerfinesje o. in den laatkop.
izel) o.(Krijgsw.) schermutseling v.,voor- in den grond graven.
Schatilger, ( - s, mv. Schatilger)
postengevecht o.; 2. (gemeenz.) papieSchllrrmaus, (-mouse) v. graaf m. schrijnwerker in.
Schatt, (-(e)s, mv. -e) o. (ho-muisV.
ren zakje, toetje o.
SoharmUtzeln, scharmuzi - Sehar-saehs, (-es, mv. -e) M. ni(n)grnaat, 132 ton v.
ren, (scharmutzelte, gesscharmutzelt en (oeroud.) scheermes o.; -stock in. zware Schotten, (-s, mv. Schatten) en.
schaduw v., lommer o.; eioen - teer/en,
scharmuzirte, scharmuzirt) o. ww., m. h. stut, schoor m. van den mast.
schermutselen.
Schtirt - deieh, ( - (e)s, mv. - e) m. schaduw werpen; der - der Báume, schaScharmUtzler, (-s, mv . Schar - ingezakte, afgeslagen dijk m.; -stuck o. duw v., lommer o.; in: - spazieren gehen,
in de lommer wandelen; (Spr.) sick oor
mutzler) w. schermutselaar, tirailleur m. kansstuk o. van eene kuip.
Scharnagel, (- nagels, mv. -nagel) á3h%rte, (-n) v. (in een mes), seinem eigenen - /'urchten, voor zijne eim., Z. Scharriegel.
schaarde, schaar v. dieser Degen hat -n, gene schaduw bang zijn; ober seinen Sch^rnbulle, (-n,tnv.-n)in.mest- er ziju schaarden in dien degen; eine - in springen wollen, het onmogelijke beprueetw. machen, bres, opening, keep v., Z. ven; 2. Z. Schallenriss; 3. ijdele schijn
kever m.
Scharnier, ( -(e) s, mv. -e)o. schar- auswetzen; -n bekom'nen, schaarden krij- m., spookbeeld o., schim v.; nach dem ni
er o.
gen; (Vest.) Z. Schieszscharte; (Slot.) grei/'en, dem - naclijagen,naarde schaduw
Scharnier - band, ( -band(e)s,mv . insnijding, opening v. in den baard van grijpen, den schijn voor werkelijkheid
houden; 'I. (Teek.) schaduw v.; Lichter
-bander) o. scharnierkram v.; -dose v. een sleutel; (P!.) Z. Schartenkraut.
scharnierdoos, doos v. met scharnieren; Schart@ke, (-n) v. oud boek o. and -, licht en schaduw; tie/c -, don-eisen o. scharnierijzer o.; -feite V. schar van weinig waarde, misdruk o.; alle -n, kere partijen; etw. in - stellen, iets in de
-stift m. scharnierstift v.;-niervjl.; misdruk o., oude boeken o.mv.;-nhandler schaduw plaatsen, winder doen uitkomen; 5. (fig.) bescherming, beschutting
-zange V. scharniertang, tang v. met in. oude- boekenverkoolper in.
scharnieren.
Scharten-distel, (-n) v. haar v.; enter dem - des Allmdchtigcn, onder
v.; -kraut o., Z. Scharlei; 2. ge--distel de bescherming van den Almachtige.
$eharpe, (-n) v. sjerp v., schouderband m., 1 ijlgordel, otáciersdienst- ranium, amberbloem, wouw v., dui- 11 Schatten, (schatteie, geschattet)
venpoot m.; -schnkbler in. flamingo m.;! o. ww., in. h. schaduw werpen, lommer
gordel m.
Scharpfahl, (-pfahl(e)s, mv. -zeile V. (Art.) ledige ruimte v. tusschen verspreiden; 2. bedr. ww., Z. schattiren.
twee schietgaten eener borstwering,' Schijtten—behausung, (-en) v.
-pfdhle) m., Z. Strebep/ahl.
schimmenrijk, onderaardsch verblijf o.;
merlon m.
8eharpie, v., z. m. pluksel o.
Scharrdraht, (-draht(e)s, mv. l Beh
^ rti
gs b ijv.
J en b. vol schaar- -beherrscher m., Z. - forst; -bild o., Z.
-drdkte) ni. (Werkt.) klepschrapper m.i deu, met tanden; (Spr.) allzuscharf Trugbild; 2. Z. -riss; 3. Z. -werk; -er;
Scharre, (-n) v.(werktuig), schrap- macht -, te veel gestrengheid is nadee- o. samengepakt zwavelzuur lood o.;
per, krabber in., schraapijzer o.; 2. (ge lig, strenge heeren regeeren niet lang. -Parke v. donkere kleur, schaduwverf
aanslag m. in potten, afschrap--menz.)
Seh&rtonne, (-n) v. laatste boei v.; - fernarrohr o. horizontale zonnewijzer
met een telescoop ter waarneming van
sel o. van potten; 3. (Nat. bist.) Z. Mi- V. op de Elbe.
steidrossel; it. schar v.
Schartstiek, (-(e)s, mv. -e) o. den waren tijd; -/isch m. zeeomber m.;
Sch%rreisen, (-eisens,auv. - eisen) maanstuk o. aan den bodem van een 2. rivieromber m.; 3. ombervisch m. uit
het meer van Genève; -/'urst m. vorst
o. (werktuig), Z. Scharre; (Zeew.) kal- vat.
faatijzer o., voegbeitel m.
Scharwache, (-n) V.wacht,nacht- m. van bet schimmenrijk, Pluto m.; `l.
Schikrren, ( s, mv . Scharren) m. wacht, patrouille, ronde v.; 2. hoofd vorst m. die slechts in schijn regeert,
-wachtv.,reso zelf geene macht heeft; -gang m. lom
vleeschbank, vleeschhouwerij v., vleeschlaan v.; 2. overdekt prieel o.;-mcrijke
huuwerswinkel m.; 2. Z. Brodscharren;
Sch&rwachen, (scharwachie, ge(Waterti.) groote of dikke paal of pijler m. scharwacht) o. ww., in. h. de ronde doen, -gebend bijv. uw. schaduwgevend, schaduwwerpend, lommerijk; -gebung V.
Sehgirren, (scharrie, gescharrt) o. patroailleeren; 2. slapeloos liggen.
ww., m. h. scharrelen, krabben; (van, Seh&r - wehter, ( -Iers, mv. - ter) (Schild.) schaduwen o., schaduwing v.;
paarden), krabbelen; in der Erde -, w roe- in. soldaat in. die de ronde doet, de -ge/lid o. (Fabell.) schimmenrijk o.; -geten; nach Würmern -, zoeken; 2. bedr. wacht houdt; -wage v. (Vest.) werktuig stalt v. schaduw, schim v.,spook o.;(fig.)
ww. krabben, bijeenkrabben, bijeenschra- o. om de helling van den wal te bepalen; levend geraamte o.; -glitch o. hersenpen, ophoopen; ern Loch in die Erde -weise bijw., Z. scherenweise; -wenzel m., schimmig, denkbeeldig geluk o.; -grösze
V. grootte, afmeting v. der schaduw; (fig.)
maken, wroeten; etw. in die Erde; be- Z. Scherwensel.
graven; (gemeeez.) onder den grond SeharwQnzeln, (scharwenzelte, denkbeeldige grootheid,schaduw v., treustoppen; den Rusz aus dem Schornstein -, gescharwenzelt) o. ww., Z. scherwenzein. rig overblijfsel o. van vroegere groot-. schrappen, krabben; die Gluth unter Scharwenz1er, ( - (e) s, m v . Schar held; -hut m. zomerhoed m. met breedie Asche -, het vuur inrekenen; (fig.) wenzler) m. (Sp.) boer m. in het kaart- den rand, tuinhoed m.; -ká f er m. sluip
koning m. die slechts-kevrm.;ónig
spel; 2. hij die strijkages maakt.
Z. zusammenscharren.
Sch&rrer, (-s, mv. Scharrer) m. Bcharwerk, (-(e)s, mv. -e) o. in schijn regeert; -land o., Z. -Teich;
hij die schraapt, schrapt, krabt, trippelt, werkzaamheid V. die beurtelings door -leben o. schimmenleven o.; -leuchte v.
hars uitsnijdt, Z. scharren; (Nat. kist.) mannen eener compagnie wordt verricht; tooverlantaren v.; -licht o. halfdonker,
graafdier o.; (fig.) gierigaard, vrek m. (Timm.) opknapping, reparatie v.; it. schemerlicht o.; (Nat.) schemering v.;
Seh^rrfusz, (-fusses, mv. -Iusze) werk o. dat in ledigen of verloren tijd -linie v. lijn V. die den omtrek eener
schaduw aanwijst, schaduwlijn, schets,
m. voet m. waarmede men trappelt; 2. gemaakt wordt, knutselwerk o.
(fig.) compliment o., strijkage v., die- Schrwerken, (scharwerkte, ge- afschetsing v.; -los bijv. uw. schaduw
zonder schaduw, geene schaduw-los,
naar m.; Z. Kratz/usa; 3. bij die eene scharwerkt) o. ww., m. h. als manschap
compagnie beurtelings werk-penr werpend; -morelle v. morel v. die het
buiging, strijkage of dienaar maakt.
áeh4rrfi szeln, (scharrfuszelle, verrichten; it. herstellen, repareeren; it. liefst in de schaduw rijpt; -person v.
denkbeeldig, hersenschimmig wezen o.;
gescharrfdszelt) 0. ww., M. h. buigingen, knutselen.
Schusma, (-s, mv. -ta) o. plek v. ijzeren bout m. die de ploegschaar vaststrijkages maken.
( -Iers, mv. -ter)'' waarop men bloedige koppen gezet heeft. houdt.
in., Z. Krats fuszler.
Sch ,ssen, (schasste,geschassi)bedr. 8ehgrrk fer, (-kd[ers, niv. -kd.
-

-

Sch.
-reich bijv. en b. schaduwrijk, lommer
-reich o. schimmenrijk o.,-rijk,sombe;
Elyzeesche velden o. mv.; (lig.) rijk o.
naar den schijn; -richter m., Z. Hóllenrichter; -riss m. (van een voorwerp),
omtrek m., schets v.; (van een kop).
schaduwbeeld o., silhouet v.; (lig.)schets
v., vluchtig portret o.; -scheu bijv. nw.
(van paarden), bang voor de schaduw;
-schnitt m., Z. -riss; -seize v. (van een
huis&), noordzijde v.;(van eene planeet),
donkere zijde v.; (fig.) schaduwzijde
v., nadeelige o.; -spiel o. Chineesche
schimmen v. mv.; (Nat.) tooverlantaren
v.; (fig.) schijntooverij, fantasmagorie v.;
-spieler m. hij die Chineesche schimmen
vertoont; -spielkugel v. bal m. met ciliadervormig gat, waarin eene lens is aan
bij de donkere ka--gebrachtnuik
mer; -slufe v. schakeering v. der schaduw; -that o. lommerrijk dal o.; -u/'er o.
lommerrijke oever m.; -uhr v. zonnewijzer m.; -umriss m., Z. -riss; -vertheilung
v. verdeeling V. der kleuren; -weg m.
lommerrijke weg m.; -welt v., Z. -reich;
-werk o. (Schild.) schaduwen o., schaduw v.; 2. (H. S.) schim, verschijning
v.; (fig.) ijdele zaak, nietigheid, Hersen
v.; -veesen, denkbeeldig wezen o.;-schim
-zeiger m. naald, stift V. van den zonnewijzer.
Schatter, (-s, mv. Schatter) m.,Z.
Scheller.
Beh%tterig, bijv. nw. (van eene
stem), scherp klinkend, schel.
Schattern, (schatierte, geschatIer!) o. ww. schetteren, schateren.
Sch&ttig, er, -si) bijv. uw. schaduwrijk, lommerrijk, vol schaduw; -er
Baum, lommerrijk, vol lommer.
' Schattjren, (schattirte, schattirt)

Sch.
8chatzamt, amt(e)s, mv. -dmter) o., Z. Schatzkammer (2).
Seh&tzbar, bijv. nw. schatplichtig,
belastingschuldig; -keit v. schatplichtig held v.
Sch tzbar, ( er, -st) bijv. en b.
achtingswaardig, kostbaar, kostelijk; -er,
-ster Freund, waarde of waardste vriend;
-keit (mv. —en) v. prijs m., waarde v.;
(fig.) voortreffelijkheid, achtbaarheid,
verdienste v.
Schatz–collegium,(-giums, mv.
-glen) o., Z. - kammen (2); -einnehmer
m. rijksontvanger m.
S eh &tien, (schatste,geschatzi) bedr.
ww., Z. brandschatzen; 2. (veroud.) belasting betalen; it. belasting opleggen.
Seh tzen, (schatzte,geschdtzt) bedr.
WW. ein Gut, einen Diamant chr -, schatten,
waardeeren, taxeeren, de waarde of den
prijs bepalen; jem. -, schatten op, meenee
te bezitten, oordeelen; etw. auf 100 Dukaten -, taxeeren; eine Waare za hock -,
prijzen; der Schaden wurde auf 100 Gul
werd getaxeerd, begroot-dengschlzt,
op, Z. anschlagen; wie alt schátzt man
ihn, hoe oud schat men hein ?; eies. fur
eine Ehre -, Z. hallen; sich glucklich -,
achten; 2. achten, naar waarde schatten,
op den justen prijs stellen; einen Freund
-, achten, achting hebben voor; etw. za
- wissen, op prijs weten te stellen; man
schalzt diasen Prediger hock, men acht
8t, men prijst &.
(-

-
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lzungsschreiber; -tafel v. lijst v. van taxatie.
Seh tztafel, (- n) v. tarief o., lijst
V. van de taxatiekosten.
Schatzang, (-en) v. belasting v.;
2. Z. Abgube.
Schatzung,( -en)v. (van een goed),
schatting, waardeering, taxatie v.; gerichiliche -, taxatie v., Z. Anschlag;
(Zeew.) bestekberekening, gissing, gis
v.; 2. achting v., eerbied m., ontzag o.
Sch%tzungs–anlage, (- n) v. ta
-anschlag m. aan--xatie,bgronv.;
slag, overslag, hoofdelijke omslag ni.;
-geld o. uit de belastingen voortspruitend geld o.

itch*tzungs–preis , -worth,

(-(e)s, mv. -e) in. geschatte waarde, taxatie v.; it. kosten in. mv. der taxatie.
Sch&tzungs-recht, (-( e)s, mv.
-e) o. recht o. om belastingen op te leggen; Schreiber m. griffier, schrijver m.
bij de rekenkamer.
Schetz-verwalter, (-ters, mv.
-ler), -verweser, (-sers, mv. -ser) in.
schatbewaarder, schatmeester, penningmeester, minister m. van financien.
Schau, v.,z. m. gezicht o., tentoonstelling v., tooneel o.; zur - ausslellen,
legen, tentoonstellen; WVaaren - zur ausstellen, uitstallen ter bezichtiging; zur
öfenilichen - dasiehen, publiek te kijk
staan; sich, seine Schande zur - stellen,
zich tentoonstellen, zijne schande aan
Seh*atzens-worth, -wi rdig, den dag leggen; Tugenden zur - tragen,
( -er, -st) bijv. en b. achtingswaardig, te koop loopen met, aan iedereen bekend
eerbiedwaardig; - wurdigkeit V. achtens- waken; 2. schouw, schouwing, bezichwaardigheid v.
tiging, inspectie v.; etiv. au[ die -, in die
Schiltzer, (- s, mv. Schdizer) in. - nehmen, in oogenschouw nemen, beschatter, waardeerder, taxateur m.; (fig.) zichtigen, inspecteeren; auf - and Probe
kenner ui.
geben, op de proef geveu;die - eines Dei
bedr. ww. schaduwen, de schaduwen
Schi,tz-frei, bijv. nw. vrij van beeen dijk schouwen; der-chesvornm,
teekenen; (Schild.) schaduwen; die Far- lasting; -geld o. spaargeld o.; (Fin.) Z. Freier geht auf die -, de vrijer neemt
ben -, schakeeren; (Lakenb.) zachte over- -kamgeer (2); -grittier in. schatgraver m., een kijkje; (Zeew.) eine - machen, de
gangen maken; (Gray.) schuinsche kruis- bij die naar verborgen schatten graaft; vlag in sjouw bijschen; die Flagge ins -!.
-graberei v. schattengraven o.; -gut o. de vlag in sjouw 1
strepen maken.
Sehattir—garn, (-( e)s, mv. -e) o. belastbaar goed o.; -haas o., Z. - kamnier; Schuw-amt, (-a'ni(e)s, env. -aas2. magazijn, pakhuis o.; -herr m., Z. Ier) o. ambt o., betrekking v. van keurborduurgaren o.
Sehattirung, (- en) v., Z. schatti- Schátzer; -kommer v. schatkamer, schat- der; 2. (verzam.) bestuur o. met de
ren; it. schakeering, verdeeling v. der kist v.; 2. departement o. van linantiéu, schouw of inspectie belast; -ausstellung
kleuren; 2. verminderen o. der schadu- rekenkamer v.; --schein m. schatkist V. publieke tentoonstelling v.
muntbiljet o.; -kasten m. geldkist-biljet,
wen, schaduw v.; (Gray.) tegenarceering
Schaub, (-( e)s, mv. -e) m. (Laudh.)
v.; (fig.) kostbare verzameling v., schat bundel m., bosje o. stroo, schoof v.; (aan
v.; (fig.) weerschijn m.
SehatuUe, (- n) v. geld- of juwee- m., kostbaarheden v. mv.; -kástchen, eene stang), stroowisch ns.; -breit o.
lenkist v.; 2. particuliere schat m. van -kastlein (verkl.) o. geldkistje o.; -mei ovendeur v.; -dach o. stroodak o.
een vorst; kónigliche -, koninklijke schatbetaalmeester, rentmeester, pen--sterm.
Schali-beamte, (-n, env. -n) in.,
kist v.
ningmeester in.; —amt o. ambt o., be- Z. Schauherr; -begier v. lust m., begeerte
Schatullen–gelder, o. mv. par- trekking v. van betaalmeester; (van een v. naar vertooning; it. nieuwsgierigheid
ticulier geld, vermogen o.; it. spaargeld kerkbestuur), penningmeesterschap o.; v.; 2. schouwspel o.
o., zakgeld o.; -gut o. particulier goed, -meisterei v. kantoor o. van den betaal
Sehauben-bund, (-bund (e)s,mv.
eigendom o.
thesaurie v.; -preis m., Z. Scha -mestr, -bande) in. (Leid.) bundel in. stroowis-tzungswerh. schen voor liet dakdekken; -lage v. schik
Schatz, (- es, mv. Schdtze) m. schat,
-kingv.derstowch
bruidsschat, staatsschat m., schatkist v., Sehatzpreis, (-es, mv. -e) m.
goed, vermogen o., belooning v., kost- schatting, taxatie v., kosten m. mv. van Sch ober, (-s, mv. Schi aber) m.
bare verzameling v., parel v., kleinood o.; schatting &.
groot schepnet o. voor de kreeften ófentlicher -, staatskas v.; (tig.) kostbare Sehe tzrath, rath(e)s,mv.-ráthe) vangst.
zaak v., schat m.; (Spr.) Gesundheit ist m., Z. Schatzkammer (2); it. raadsheer Schaubhut, (-hat(e)s, mv. -hate)
der beste -, gezondheid is de grootste m. bij de rekenkamer.
m. strooien hoed m.
schat; ein - von Kenntnissen, een schat Sehijtzrecht, (-( e)s, mv. -e) u. Sehaubild, (-(e)s, mv. -er) o. ten
toon gesteld beeld, standbeeld o.; -brod
van kennis; 2. (gemeenz.) mein -, mein recht o. van schatten.
Schdtzchen!, beste vriend m., beste vrien- Seh%tzschein, (-(e)s, mv. -e) m., o. (J. gesch.) toonbrood o.; -bade v,
Z. -kammerschein; -schreiber m., Z. Scha- kraam, tent v. waarin iets te zieu.i,
d in v., schat m.; 3. (Fin.) Z. Steuer.
-
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-bühne v. tooneel o., schouwburg m.,
planken v. mv.; (fig.) tooneelkunst v.
Sehikabwerk , (-(e)s, mv. -e) o.
van stroo gemaakt werk, strooien dak o.
Sohauder, (-s, mv. Schauder) m.
huivering, ijzing. rilling v•, schrik m.,
afgrijzen o.; - vor Enlsetzen, vor Kille,
huivering, ijzing, rilling v.
Schajuder -bild, ( - (e)s, mv. - er)
o. huiveringwekkend beeld o., ijselijke
schilderij v.; -gefuhl o. gevoel o. van
afgrijzen; -geheimniss o., -geschichte, huivering wekkend(e) geheim o., geschiede
-gemalde o., Z. -bild.
-nisv.;

van koorts; (Volkst.) (van kinderen),am
- sterben, aan stuipen sterven.
Schauer - feber, (-bers, mv. -her)
n. koude koorts v.; it. tusschenpoozende
koorts; -geschichte V. ijselijke geschiedenis v.; -holt o., Z. Scheuerholz.
Schá lerig, ( -er, -st) bijv. nw. op
veilige plaats, geborgen, beschut; 2. hui
koud, koortsig; es ist mir -,-verig,l
ik ben huiverig; 3. (van het weder), hui
koud; 4. Z. schauderhaft.
-verig,
Schauer -kalt, bijv. nw. huiverig koud; -halte v. koude v. die doet
huiveren; -leule mv. (Zeew.) stampers,
Schauderhaft, -er, -st) bijv . heiers m. mv.
uw. huiveringwekkend, ijzingwekkend, Seha .erlieh, bijv .nw. doende rilafgrijselijk, verschrikkelijk, vreeselijk; len van vrees, van afgrijzen; (Gá.) schrik
ijzingwekkend, akelig, vree -weknd,
(gemeenz.) ellendig, slecht, gruwelijk.
ik ben zoo akelig, ik-selijk;mrto,
Beha^ta derhaftigkeit, v., z.
afgrijselijkheid, vreeselijkheid, gruwel-' sidder, ik ben niet op mijn gemak.
daad, afschuwelijkheid v., ongehoorde Schauermannskopf , ( - kodaad v.
pf(e)s, m v. -kop fe) m. waterknoop m.
Schaudericht, schauderig, in ken touw.
Sehauern, (schaverte, geschauert)
bijv. nw., Z. schauderha/'t.
Sehaudermahre, ( - n) v. afgrij - o. ww., m. h. (van den hagel), in buien
selijke geschiedenis v., huiveringwekkend' of vlagen neervallen; es schauerle Regen
herab, de regen viel bij stroomen neer;
verhaal, sprookje o.
Sehaudern, (schauderie, geschau- 2. Z. schaudern.
dert) o. ww., m. h. vor Eniseizen -, bui- Schauer -schiange, ( - n) v. boiveren, beven, sidderen; vor Freude -,op.. quira m. (eene soort van ratelslang);
springen; die Haul schauderte mir, ik ^ -stille V. akelige, ijzingwekkende stilte
rilde, huiverde; (gemeenz.) ik kreeg kip- v.; -that v. afschuwelijke daad v.; -voll
pevel; rnich of mir schaudert vor diesein bijv. uw., Z. schaudcrha[t.
Seha_u - essen, (-s, mv.Schauessen)
Ort, ik huiver voor die plaats.
(

Sehauder nacht,
—

(-ndchte) v., - gericht, (-(e)s, mv. -e) o. pronk -

Z. Schauernacht; -voll bijv. nw., Z. -ha/I.
Schaiien, (schaute,geschaul) o.ww.,
m. h. zien, met oplettendheid zien, bescbouwen, den blik vestigen op, zoeken
te herkennen; nach etw. -, met de oogen
volgen; in die Zukun ft - trachten te
doorgronden, in de toekomst zien; urnherr -, rond zien; (Spr.) Z. trauen; 2.
bezichtigen, in oogenschouw nemen; das
Brod -, onderzoeken; II. o. zelfst.,Schauung v. onderzoek o., bezichtiging V.

schotel m., die slechts ter versiering
dient, niet om gegeten te worden.

Sch€jufel, (-n) V. schop, spade v.;
2. (van een roeiriem), blad o.; (van een
waterrad), schepbord o.; (Tuinb.) schof-

fel v.; (Veea.) Z. -geweih; it. die -n, Z.
-zahn; (Zeew.) (van het anker),klauw m.
Schaafel -band, (-band(e)s, mv.
-bunder) o. (Slot.) zwaluwstaartvorinig
deurhengsel o.; -bein o. ongenoemd been
o.; 2. (van insecten), derde lid o. van de
Sehauende, ( -endes, mv. - ende) poolen; -Glatt o. (PI.) schopvormig blad
o.; -bohrer m. hofboor v.; -burger ni.
o. staal, monster o.
Schauer, (-s, mv. Schauer) m., daglooner m.
,

-in, (-nee) V. bij, zij die ziet, naziet 8i, Schi ifelchen, Bch ufelein,
Z. schaven; it. kijker, beschouwer m., (verkl.) o. schopje o.
beschoawster;(fig.,H.S.)Z.Seher; (Zeew.) Schi,ufel- ente, (-n) v., Z. Moderente (2); -fórnnig bijv. nw. schopvormig,
jong maatje 0.
Schauer, (..s, mv. Schauer) m. toe- bladvormig, schepvormig; (Vees.) kruinvluchtsoord o., schuilplaats v.; (voor' vormig, kroonvormig; (Pl.) spadelvormig; -gehórn, -geweih o., Z. Handgeweih;
wagens), stalletje o.
Schauer, (-s, mv. Schauer) m. re- -hirsch m. hert o. met breede, platte hogenbui, onweersbui v.,plasregen m.;it.ha- rens; -hose v. (Zoutz.) watervat o. tot
gelbui v., windvlaag v.; 2. Z. Schauder; afkoeling der schoffels.
es ldu f t mir ein - über die Haul, er komt Schaufelicht, bijv. nw., Z. schaumij eene huivering, rilling v. over het (elfórmig.
lijf; (fig.) aanval ra. van koorts, vlaag v. Sehaufelig, bijv. uw.(van een rad),
vats toorn,krankzinnigbeid v.;gule of helle met schepborden.
-, goede oogenblikken o.mv.; (Prov.) bet Schaafel-kasten, kaslens, mv.

werpen; 2. bedr. ww. Wasserráder -, van
schepborden voorzien.

Schaufel-ohr, (-(e)s, mv. -en) o.
schopvormig oor o.; -rad o. scheprad,
schoffelrad, rad o. met schepborden;
-recht o. spaderecht o.; it. recht o. om
op pachthoeven verbeteringen aan te
brengen; it. —, -schlag m., Z. Fegerecht;
2. plaats v. waar men dat recht heeft;
-stiel m. steel m. van de schop; -stuck
o. schouderstuk o. van een hert; -werk
o., Z. - kunst; -zahn m. (van het hert),
snijtand m.
Sehaufenster, (-sters, m. -ster)
o. kijkraampje o., uitkijkraam o.; 2.
( Hand.) uitstalli ngsraam o., glazen o. mv.
Schaufeule, (-n) v. uil, katuil,
nachtuil m.
Schaufler, (-s, mv. Schauf er) m.
(Vest.) spitter, graver, schoffelaar m.;
(Nat. hist.) dier o. roet snijtanden.
Schaufrei, bijv. uw., -er Deich,
goed onderhouden, onberispelijk, om niet
te zien.

Sehaufubren, bedr. ww. ten toon
stellen, rondloopen om te laten zien.
Schsu -fi hrung, v., Z. schaufuhren; -gang m. galerij v.; -gebung v.,
Z. -stellung; -gebühr v. entreegeld o.;
-geecht o. openbaar gevecht o. van worstelaars; -geld o. muntstukje o., spaar
gedenkpenning, pronkpenning-penig,
m., entreegeld o.; -geprange o., Z. Geprdnye; -gericht o., Z. - essen; -gerust o.
verhevene plaats, tribune v. voor de toeschouwers, tooneel o., planken v. mv.;
(llechtspr.) schavot o.; -glas o. kijkglas
o., kijker m., lorgnet o.; -groschen m.,
Z. -münze; -hans o. komedie v., schouw
burg m.; -herr in. opzichter, opziener,
inspecteur m.; -kdstchen o. kijkkast j e o.

Sehap.ke, (-n) v. (Zeees.) kiel v loed, drijvende bak m. van den kalfateraar.

Schaakel, (-n)v.sebommel,schopstoel, schongel m., wip v., slingerkoord
o.; -breit o., Z. Schaukel.

Sehaukeln, (schaukelle, geschaukelt) o.'vw., m. h. schommelen, slingeren; (van schepen), stampen, heien; mil
dem Kahne -, de boot doen stampen; au(
eznem Schaukelbrelte -, schommelen, wippen; 2. bedr. ww, hem. auf eineet of mit
dein Stuhle -, slingeren; 3. wed. ww. sich
auf einer hOngenden Schaukel -, schommelen.
Schaakel-pferd, (-(e).s, mv. -e)

o. (voor kinderen),hobbelpaard o.; -stuhl
m. schommelstoel, wipstoel m.; -system
o. basculestelsel, weifelen o. in de politiek; -crab m. (Rijk.) kleine draf, tel
telpas m.
-gan,
Schapkler, (-s, mv. Schaukler)
- kasterf) nu. (Werkt.) trommel v. van een m. schommelaar, slingeraarm.; (Dichtk.)
-n, nu en dan, bij tusschenpoozen.
Schauer-anbliek,(-(e)s,mv.-e) rad; -krans m. omtrek m. van een wa- choriambus m., trippelmaat v.
m. ijselijk gezicht; -bad o. (Geil.) stort- terrad; -kunst v. waterwerk o. met schof- Schali-kreis, (-es, mv. -e) m.
kring m. van toeschouwers; 2. circus m.,
bad o.; -bild o., Z. Schauderbild; -breit felraderen.
(-

o. linnenweversrol v. om het lijnwaad Schaufeln, (schaufelte, geschau- amphitheater o.; -kunst v. leer v.der ver
perspectief v.
-gezichtkund,
felt) o. ww., in. h. spitten, met de schop
glad te strijken.
SSehauerchen,( -chens, mv. schen) of spade werken; auf eihen Haufen -, Schaulegen, bedr. ww. tentoon9. lichte huivering v., lichte aanval m. schoffelen; etw. weg-, met de schop weg- stellen, uitstallen.
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SChau–lust, v., Z. m. nieuwsgie- (van den oorlog), tooneel o., plaats v. bont, veelkleurig; (van vogels &), gevlekt.
righeid v.; - lustig bijv. nw. uieuwsgie- waar de oorlog gevoerd wordt; der — SehQda, Sehcdula, ia) v.ceel
rig; die —en, de toeschouwers. verandert sich, het tooneel verandert; v., briefje o., open brief m.
Schaum, (-( e)s, mv. (w. i. gebr.) (fig.) de zaken krijgen een ander voor- Sehedel, s, mv. Schedel) m., Z.
Schdume) m. schuim o.; (van metalen), komen; -pracht v., Z. Geprdnge; -prahm Schedel.
schuim o., slakken v. my.; (fig.) schuim, m. boot, schuit v. van den kalfateraar; SchQden, (- s, mv. Scheden) o. paal
janhagel, gepeupel o.; it. ijdele zaak, nie- -puppe v. draadpop, marionet v.; -rund m., blok o. hout.
tigheid v., rook m.; su - werden, in rook o. circus m.,amphitheater o. voor de toe- Scheel, (-( e)s, mv. -e) o. (Scheik.)
opgaan, vervliegen; (Spr.) Trdume Sind schouwers; -saai m. zaal v. van den zwaarsteen, ijzerzwaarsteen o.; -sauer
Schdume, droomen zijn hersenschimmen schouwburg; it. kabinet o. van zeldzaam- bijv. uw., —e Salze, tungsteenzure zouof bedrog. heden, schilderijenkabinet o.; -sits m. ten; -saurc v. tungsteenzuur o.
Schsuxim-artig, bijv. nw. schuim- plaats v. in den schouwburg, loge v.; Scheel, er, -st) bijv. en b. scheel;
achtig; -hesen m. lange stoffer, kamer- -spiel o. tooneelspel o., tooneelvertoo- it. eeuoogig; (fig.) - su etw. schent, iets
bezem m.; -bier o. schuimend bier o.; uing, tooneelvoorstelling v.; (fig.) ver- met nijdige oogera aanzien; -er Bhick, val -blase v., -bldschen (verkl.) o. schuim- tooning V. 2. comedic v., treurspel, dra- sche, nijdige blik.
belletje, blaasje, pareltje o.; (fig.) zeep- ma, toineelstuk, comediestuk o.; 3. dra- SehQQlsi chtig, bijv. ow. wangunstig, benijdend.
belletje o.; -blume v. uit vischlijm ver- ma, blijeindigend treurspel o.
vaardigde kunstbloem v.; -breit o.(V'erv.) $ehauspiel-dichter,( - dichters, SchCCr–bank, (-ban/ce) v. snijschuimplank v.; -diele v. (Zeew.) lood- mv. - dichter) m., -in, nee) v. too- bank v.; (Lakenb.) scheerbank;v.;- becken
recht opstaande plank v. aan bet roer. neeldichter,tooneelschrijver m.,tooneel- o. scheerbekken o.; -block m. touwslaSehaumeister, (-slers, mv. -ster) dichteres, tooneelsclirijfster v., dramati- gersblok o. tot het aanweven van kabel. meester m. van een gilde, gildemees- sche dichter m. en dichteres v.;-dichtung garen; -boot o. scherenboot, kustboot v.
ter m., opzichter, inspecteur, visiteur m. V. dramatische poëzie v., tooneeldicht o. Schaere, (- n) v., Z. Schere.
Sehti,umen, (schdumte,gescladumt) Schauspieler, (-len, mv. -Ier) Schoor –$oaken, M. mv. scheero. ww., m. h. schuimen; -d, Z. schaumig; m., -in, (-nen) v. tooneelspeler m., wol v.; - Jutter, -garn o. &, Z. Schervor Wuth - ,schuimbekken van woede; 11. tooneelspeelster v., komediant m., kome- fuller <tÇ.
SchQffe, (-n, mv. -n) m. schepen
bedr. ww. schuimen,afschuimen; (Zeew.) diante v., acteur m., actrice v.
das Meer -, zeeschuimerij drijven; 2. af- Schauspiel-haul, (-houses, mv. m.; 2. draagstok m.
schuimen, het schuim wegnemen; 3. (fig.) -háuser) o. schouwburg m., komedie v.; Schoffel, (-s, mv. Schef'el) m. sche-kunst v. tooneelspelerskanst, dramati- pel o., decaliter m.; (Landb.) eira - Land,
kwijl, schuim uitwerpen, braken.
Schatimer, (-s, mv. Schaumer) m. sche kunst v.; -mdszig bijv. nw tooneel- de noodige grond om een schepel koren
(Pap.) wals v. tot het fijnrollen van lom- cnatig,als op hettooneel; -saai m.schouw- te zaaien; (Spr.) hast du's nicht mil -n,
so hast du's doch mil L8f'eln, al hebt gij
burgzaal, komediezaal v.
pen.
Sohumer, (-s, mv. Schdumer) m. Schaalstellen, bedr. ww. uitstal- niet alles, gij kunt toch tevreden zijn.
Sehoffelieh, bijv. uw., Z. lof ich.
hij die schuimt, kwijlt &; 2. Z. Schaum- len, tentoonstellen, te pronk zetten.
Schati- snick, (-(e)s, mv. -a) o. Schoffel–macher, (-machers,
kelle.
SChaj1m–arde, v., z. m. schuim- zeldzaam stuk o.; it. pronkstuk o.; 2. Z. mv. -macher) w. schepelmaker, maten aarde v.; -,tliege v. schuimvlieg v.; -gebo- -geld; -stu fe v. erts o. voor een kabinet maker m.; —arbeil v., —handwerk o.,
ren bijv. uw. uit schuim geboren of out- van delfstoffen; -lag m. kijkdag, inspec- -macherei v. schepelmakerij, metenmastaan; die —e, de uit het schuim der zee tiedag, schouwdag m.; -tans m. ballet kerij v.
geborene, Venus, Aphrodite v.; -gold o. o.; -tánrer, —in, balletdanser m., hal- Schcffeln, (schefelie, geschefelt)
letdanseres v.; -teu/'el m. als duivel ver- o. ww., m. h. (van koren), overvloedig
,schuimgoud o., Z. Muschclgold.
Sehaumieht, bijv. uw. Z. schaum- momd persoon m., masker o., verklee- zijn, met schepels opleveren.
ding v. als duivel; -lhal o. (H. S.) dal o. Schoffel–laat, v. zaad o. om een
artig.
$ehaumig, bijv. uw. vol schuim, van Josaphat; -that v. zichtbare daad v.; schepel vol te kunnen inoogsten; -sack
metschuim bedekt; (van dranken),schui- -thurm m. kijktoren, nachttoren m.; it. m. zak m.van een schepel inhouds;-schats
mend; -keit v. schuimigheid v. belvedere v.; (Ontlk.) sterrentoren m., m., -steuer v. ueetrecht o. op het koren;
Scha im-kalk, (-(e)s) m., z. m., observatorium o.; -tisch m. (J. gesch.) -weise bijw. bij schepels; -zeh(e)nte m.
Z.-erde; -kellev. schuimlepel m., schuim- tafel v. voor de tooubrooden; -torte v. tiend v. van gedorscht graan.
Scheg, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.)
spaan v.; -kefte v. (aan het paardegebit), pronktaart v.
kinketting m., keten v.; -koch m.schuim- Schautragen, bedr. ww. onr. ten ach v. van het schip.
koker m.; -kraut o. waterkers v.; -lava toon dragen, te kijk dragen, ronddragen; Scheibchen,Scheiblein,(verv. glasachtige lava v.; -toffel m., Z.-kelle; it. met iets te koop loopen, pronken, Z. kl.) o. schijfje o., Z. Scheibe.
Scheibe, (-n) v. schijf, draaischijf
schaustellen.
(Giet.) slakkenlepel m.
Schaumohn, (-(e)s, mv. -e) m. Schati-warts, (-n) v., Z. -thurm; v.; 2. (van een kompas), in graden ver-werk o. uitstalling v.; -wiirdig b jv. nw. deelde rand m.; (van de zon &), schijf
witte beken v.
v.; 3. schietschijf v., doelwit, doel o.;
Scha m-rislein, (verkl.) 0., Z. bezienswaardig.
Schaumohn; -salt o. klipzout, oeverzout Saheb@eke, (-n) v. (Zeew.) sjebek nach der - schiessen, schijfschieten; it.
o.; -stein m. schuimsteen, bruinsteen m.; v., driemaster m. van 12 tot 40 stuk- werpschijf v., palet o.; (van een appel).
schijfje o.; (van worst), schijfje, sneed je
-strudel m. schuimend water o., maal- ken geschut.
stroom m., draaikolk v.; -thierchen o., SehQcke, (-n) v. gevlekt dier o., o.; Fenster-, Glas-, vensterruit, glasruit
Z. scheckig; (Rijk.) bont paard o., Z. v.; eine - Honig, honi(n)graat v.; (Pl.)
Z. -wurm; -Ihon m. vollersaarde V.
Blau-, Schwarz-; (Nat. hist.) riethoen (in eene bloem), schijf v.; (Br.) laag v.
SCh' umung, v., Z. scháumen.
geweekte gerst; (van een hert), staartje
Schap.-mtinze, (-n) v. gedenk - o.; Z. bontkleurige leeuwerik m.
penning m., medaille v.; -munser m. ver- Sohceken, (scheckte, gescheckt) o.; (Lakenw.) plakje o. om het laken
vaardiger m. van gedenkpeuningen, gra- bedr. ww. vlekken, schakeeren, spikke- plat te drukken; (Giet.) verkoeld metaal
len, Z. scheckig; gescheckies P(erd, bont o. in een smeltkroes; (Uurw.) schijf,
veur m.
plaat, wijzerplaat v.; (Zeees.) tros m.;
SChaum-Weias, bijv. nw. zoo wit paard.
als schuim; -werk o., Z. -speise; -wirbel Sehoekig, bijv. en b. gevlekt, ge- (van een blok), schijf v., rad o.; (Pap.)
m., Z.-strudel; -wurm m. schuimworm m. spikkeld, bont; (Rijk.) -es Pferd, Z. zijgkorf m.; h. (Nat.hist.)Z.Scheibenflsch.
Schau-pfennig, (-(e)s, mv. -e) Schecke; 2. zwartgevlekt; (van marmer), Scheibelich, bijv. uw. als eens
m., Z. geld; -platy m., Z. -bühne; 2. gevlekt, gespikkeld; (van kleederen), schijf, schijfvormig.
(-

(-

(-

(-
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mv. schot; -bliek m.blik in. tot afscheid; -bock uioederscheede; -flaclie v. (Ontik.) opper

-äp/et) m. platronde appel m.; -artig, m. (Giet.) hok m. van de distilleerkolf;

-dhnlich bijv. nw. schijfvormig, schijf
als eene schijf; -auster v. korf-achtig,
v.; -bank V. draadtrekkersbank-jeschlp
v.; -blun`e V. schijfvormige bloem v.;

-vlako.derm sched;-/órnzigbjv.

-brief m. brief m., akte v. van (echt) - ^ nw. scheedevormig, kokervormig; -fort-

scheiding; 7, brief m. van verwerping, satz ui. (Ontik.) uitstek o. van de moe akte v. van afstand; -eisen o., Z. -[dic- derscheede; -gras o. wolgras o. met
stel; -eis o. gescheiden erts o.; (Scheik.)) scheede; -haul v. (Ontik.) tot de moe
vlies o.; -ká[er m.-derschbon
-bohrer m. drilboor v. met eerie schijf; opgelost metaal o.; -ía/ire, -/'urche v.
.buchse v. getrokken buks v.; -Fenster o. scheidvoor v.; -fdustel o. hamer m. ow kever m. met vleugeldeksel; -mundung
glasraam o.; -fisch m. egelvisch, zeeégel het erts los te kloppen; -gaden in. hut V. (Outlk.) opening v. der moederscl► eein.; -jiosser m. visch m. met schijfvor- V. waarin liet erts gescheiden wordt; de; -schlagader v. tot de moederscheede
mige buikvinnen; -form v. schijfvorm m.; -ge/dis o. vat o. waarin het erts klein behourende slagader v.; -vogel in. schee-fármig bijv. uw., Z. -arlig; -gat o. geslagen wordt; -gerust, -gesteld o. iso- devogel m.; -vorfiof m. (Ontik.) ingang
(Zeew.) schijfgat o.; -glas o. plat glas, leerstoel m.; -glas o. (Scheik.) peervor- ni. van de moederscheede.
vensterglas o.; -honig m. boni(n)g m. mige kraantrechter m.; -gold o. afgezon- Seheide-ofen, (-ofen rnv., - die's)
in de raat; -instrument o. astrolabium o.; derd goud o.; -grusz m. afscheidsgroet in. (Giet.) oven in. tot scheiding der
-keule v. (Glasbl.) glasbal nl., glaskolf v.; m.; -haken m. haak m. waaraan de de- ertsen door sterk water; -p%ad o. zijpad
-kobaU m. met eene schaal gedekt our- genscheede aan den koppel hangt; -ham- ^o.; 2. Z. -weg; -p[ahl w. scheidingspaal
spronkelijk kobalt o.; -kvnig un. schat mer in., Z. -[lustel; -haul v. (Ontik.) ni.; it. grenspaal m.; -presse v. pers v.
-kor/ m . pruikmakersbol-terkonigm.; scheidvlies, middelschot o.; -heir m. voor degenscheedeu ; -pankt m. punt o.
m.; -kraut o. naar knoflook riekend tasch- scheidsrechter, scheidsman u1.; -junge van scheiding; (Spraakk.) deelteeken o.
Scheider, ( s, mv. Scheider) m.
jeskruid o.; -kunst V. waterwerk o. met na. (Bergw.) jongen m., die het errs uit
klein slaat; -kamm m. (Wev.)-zoektf (tian ertsen), scheider, zifter in.; (Ger.)
wielen of schijven tut het optrekken der
emmers; -maschine v. electriseerinachine kam m. tot Liet optr ekken der kettingen scheidsrechter, scheidsman m.
V. met schijven; -mooi o. uitgebloeid aan den weefstoel; -kolben m. (Scheik., Sche_ide-schacht, (-(e)s, mv.
korstmos o.; -mutterkranz m. (Heelk.) Giet.) distilleerkolf v.; -kunst v. schei -e) in. (Berges.) scheidingsput m.; -silchemie v.; -kuustler ni. scl►eikun--kunde, ber o. afscheidsgeld o.; -spruch ui. uit
schijfvormige moederkrans m.; -nagel m.
scheidsrechter; -stein-sprakv.nde
ijzeren punt v. in het midden der schiet dige,chemist in.; -kunstlerisch bijv. schei
als een scheikundige; -kuss in.-kundig, w. grenssteen ui.; -slrom m. grensrivier
ij f; -pulver o. f ju buskruit o.; -qualle-sch
v. schijfvormige zeekwal, zeenetel v.;'' afscheidskus m.; -latte v. lat v. in de v.; 2. rivier v. die zich in verscheidene
-rennen o. schijlioopen o.; -rohr o., Z. mijn om de kuipen van elk. te houden; armen verdeelt; -slube v. (Bergw.) ka-bi chse; -rund bijv. nw. zoo rond als -linie V. scheidslijn v.; it. grenslijn, de- mer V. oui erts te scheiden; -stupide v.
eene schijf; -schieszen o. schijfschieten marcatielijn v.; -los bijv. uw. zonder ko- afscheidsuur o.; -trichter m., Z. -glas;
o.; -schnecke v.tafelbordschelp v.;-schutze ker, zonder scheede; -mansi in., Z. -herr; -trunk m. afscheidsdronk m.; -wand v.
V. schijfschieter, geoefende scherpschut- -mauer V. scheidsmuur, middelmuur, scheidsmuur in., rn iddelbeschot o.; (Ontlter m.; -stand m. schietschijf v., blank, separatiemuur ni.; (in een schoorsteen),' k.) middelrif o.; (Pl.) middelschot, vlies
wit o. om op te schieten; -Ihierchen o. tong v.; -mehl o. afval m. bij het erts- o. tusschen de zaadkorrels eener vrucht;
schijfdiertje o.; -wachs o. schijfv<as, was scheiden; - meister in. vrederechter, kan -, - wasser o. sterk water o.; -tveek m. bij
v. in schijfjes; -weise bijw. in schijven of tonrech ter in.; -manse v. pasmunt v., afscheid medegegeven brood o.; -weg m.
weg ui.die de grensscheiding uitmaakt;2.
schijfjes; -werfen o. (Oudh.) schijfroer- klein geld o.
pen, werpen o. met-de schijf of discus; Scheiden, (schied, geschieden) o. kruisweg ni.; 3. plaats v. waar twee wegen
-werfer m. schijfwerper m.; -werk o. ww. onr., m. s. scheiden, elk. verlaten,' uiteenloopen; ani —e steken, twee we(Zeew.) schijfwerk, blokwerk o., trijsch- uiteengaan; von einem Orle -, eene plaats; gen voor zich open ziet), besluiteloos zijn;
werk o.; -wurf m. worp m. met de werp verlaten; seinen Weg -, elk. verlaten en -werk o. (Bergw.) mijn v. die gescheiden
—weite v. schijfworp,-schijf;t.mo zijn weg vervolgen; von of aus der Well m oet worden; -zeichen o., Z. - pankt.
schijfworpsafstand m.; -zieker in. koper- -, sterven overlijden; das -de Jahr, het Seheidung, (-en) V. scheiding, af
-scheidngv.;t (Scheik.)
draadtrekker m.; -aug m. katrol v.,hijsch- jaar dat ten einde spoedt; 2. (scheidele,!
blok o.; -zwickel m. glazenmakersmes o. gescheidet en schied, geschieden), heir.' afzondering, ontbinding, oplossing, ontScheibioht, bijv. uw., Z. schei -I ww. reg. en onr. scheiden, oplossen, leding v.; die - des Kórpers von der Seele,
ontbinden, afzonderen; die Melalle -, op- scheiding v.; (Gen.) (van eene ziekte),
benarlig.
Schatbig, bijv. uw. met schijven Lossen; geschiednes Gold, opgelost goud;' crisis v.
bedekt, een aantal schijven of rollen heb (Scheik.) ontbinden, ontleden; (Ph.) af- Scheider, (-s, mv. Scheider) m.
-bend. zonderen; enne Sache von der andere -, (Sclieik.) zuiveraar m.; (Bergw.) erts
ertszifter in.; (Landh.) Z.-scheidr,
Scheldbar, bijv . uw., Z. trennbar; scheiden; ei►s Ehepaar -, scheiden, de
(Scheik.) oplosbaar; -keil v. scheidbaar- echtscheiding uitspreken; it. von Tisch Grens -, Landscheider; 2. scheiding v.,
and Bell -, scheiden van talel en bed;' sch .idsmuur m., middelschot o.
heid, oplosbaarheid V.
Seheidehen, (verkl.) o. (Pl.) sick - lassen, zich laten scheiden, van' Scheik, Scheich, Schech,
elk. afgaan; wir sind geschiedene Leute, (-(e)s, mv. -e) m. aanvoerder m. eener
scheedje o.
Seheide, (-u) V. scheiding v., punt wij hebben niets meer met elk. te ma- Arabische horde, Sheik m.
o. van scheiding, grens v.; 2. (van een ken of uitstaan; einen Streit -, slechten, Sch9in, (-(e)s, mv. -e) m. (Ster mes), schede v.; den Degen aas der - beslissen, eindigen; 3. wed. ww. sich -, reuk.) schijn m., schijngestalte v., Z.Gezieheu,den degen trekken; (van naalden), scheiden, uiteengaan; sick von jemn. -, dritler 4; it, schijn m., schijnsel o., ui
uiterlijke vorm m.; den bósen-terlijko.,
koker m., Z. Strickscheide; (Ontik.) om -, de betrekkingen afbreken; (van wegen),
vattend, omsluitend deel, bekleedsel o.; uiteenloopen; (van melk), stremmen, - meiden, den kwaden schijn mijden;
dem -e nicht trauen, niet op den schijn
it. moederscheede v.; (Pl.) bloemschee- stollen.
de, kolfscheede v.; (Nat. hist.) koker- Sche_idenadel, ( -ra) v. haarspeld,' afgaan; der - lrügl, schijn bedriegt; [alscher -, valsche schijn, bedriegelijke
visch m.; (van vleugels), vleugeldeksel o. haarnaald V.
Scheiden -artig, bijv. nw. schee schijn; sich den - geben, zich het voor
Schelde -bank, ( baake) v.(Berg
geven; uur sung -e etw. than,-komen
een koker-deachtig,opns f
w.) tafel v. tot het kortslaan, sorteeren,
ziften van het erts; -baun: m. slagboom, gelijkende; (Gen.) de moederscheede be- slechts voor den vorm, voor het oog iets
tolboom, grensboom m.; - berber m.glaasje treffend; -band o. (0ní1.) ligament o. doen; uur sum -e geschlossener Vertrag,
0. tot afscheid; -Gein o. (Ontlk.) ploeg der moederscheede; -entzundung v.(Gen.) denkbeeldig verdrag; es hat den -, als
achtersteel o. van het neus--0harbeno., scheedeontsteking, ontsteking v. der ob J•, het heeft den schijn, het voorko-
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vallige kleur v.; -Ieder v. (Slot.) (van zilver o.; -.sillsam, -sprbde bijv. ow. (i. k
een slot) zichtbare veer v.; -[eind rat. ge- bet.) schijnzedig, preutsch; -stra/'e v. gewaande vijand m.; 2. vijand in. van vein- waande straf v.; -sireit m. geveinsde strijd
zerij; - feindscha[l V. gewaande vijand m.; -such! v. zucht v. om te schitteren,
v.; - [rende v. valsche vreugde, ge--schap pronkzucht v., ijdele opschik m.; -suchtig
huichelde vreugde v.; -[reund m. valsche bijv. nw. pronkzuchtig,pronkziek; -thrdne
vriend, gewaande vriend m.; 2. vriend v. geveisde traan m.; -tod m. schijndood
m. van uiterlijk vertoon; -freundscha/'t in.; 2. geveinsde dood m.; -todt bijv.nw.
V. gewaande vriendschap v.; -/'riede m. schijndood; -lreu bijv. nw. schijnbaar
Schein-accord, (-( e)s, mv. -e) geveinsde vrede m.; -[ronini bijv. uw., getrouw; -treue v. geveinsde trouw v.;
m. (Muz.) overgangsakkoord o.; -adel rn . -l'rómmigkeit v., Z. - heilig 4r; - Porcht v. - logend v. schijndeugd, valsche deugd v.;
valsche adel m.; -amt o. ambt o. waar gewaande vrees v.; -gebilde o., Z. -bild: -libel o. schijnbaar kwaad, denkbeeldig
bezigheden verbonden zijn. -ange -ge/'echt o. gewaand gevecht o.; -gelehr- kwaad o.; -ursache v. schijnbare oorzaak
Seheinagel, nagels, mv. - nagel) samkeit V. schijngeleerdheid v.; -gelehrl v.; -verdienst o. schijnbare verdienste v.;
m. houten stop v. tot het sluiten van bijv.nw.schijngeleerd, het voorkomen van -vergnügen o. ijdel genoegen, ijdel vergeleerd aannemend; -geliibde v. voorge- maak, schijnbaar vermaak o.; - verfrag m.
het watergat in den achtersteven.
Schein-andacht,v., z. m.schijn - wende belofte v.; -geschafte o. uiv.,Z.-han geveinrd verdrag, geveinsd verbond o.;
heiligheid, valsche godsvrucht, schijn - del (2); -glaube ni. schijngeloof o.; -glie- -vollkonmmenheit v. denkbeeldige vol
v.; -wahr bijv. nw. schijnbaar-maktheid
vroomheid v.; - angriff m. gewaande aan derig bijv. nw. (Nat. hist.) schijnbaar in
-art v. (Nat kist.) bastaardsoort-valm.; leden gedeeld; -gluck o. schijnbaar, denk waar; -wahrheit v. schijnbare waarheid
geluk o.; -gold o. valsch goud,-beldig v.; -wechsel m. gefingeerde wissel m.;
v.; -auction v. gefingeerde verkooping v.
Scheinbar, bijv. en b. schijnbaar, nagemaakt goud, spinsbek, klatergoud o.; -welt V. denkbeeldige wereld v.; -wer/'er
voor het oog; -e Beweging, schijnbaar; -gross bijv. nw. schijnbaar groot; -grósze m. lantaren v.; -werk o. veinzerij v.; it.
-er Horizont, schijnbaar, niet werkelijk; V. schijngrootheid, denkbeeldige groot klatergoud o.; -veesen o. denkbeeldig wev.; -grond ni. schijnbaar bewijs o.,-heid zen, spook o., hersenschim v.; 2. schijn
-er Ort, (van eene ster &), schijnbaar;
2. waarschijnlijk; 3. zichtbaar, klaarblij- niet geldige reden, uitvlecht v.; -gut bijv. in., voorkomen o.; -wohl o. denkbeeldig
kelijk; 4. in tiet oog loopend, een goed nw. schijnbaar goed; 2. o. zelfst.denkbeel- welzijn, denkbeeldig geluk o.; -widersinn
uiterlijk hebbende; eire Waare - machen, dig goed o.;-handel m.,Z.-verlrag;2.geGn- m. schijnbare tegenspraak, paradox v.;
een goed voorkomen geven; a. (veroud.) geerde handel, handel m.,zaken v.mv.voor -widerspruch m., Z. -u'idersinn; -wort
schoon, prachtig, schitterend; -keil v, den vorm of voor het oog; -heilig bijv. o. niets beteekenend woord o.; -wonder
nw. schijnheilig, schijuvroom, huichel o. schijnwonder, schijnbaar wonder o.;
schijn m., waarschijnlijkheid v.
—es Wesen, Z. -heiligkeil; -er,-achtig; -worms m., Z. -kd/'er; -wurzel v. (PI.)
Schein-b©griff, (-( e)s, cnv. -e)
m. aannemelijk begrip o.; -begründung —e, schijnheilige, schijnvrome m. en v., bastaardwortel m.; -zahlung v., Z. -quitV. schijngrond m.; -behelf m. fijne uit- kwezelaar m., kwezelaarster v.; -heilig- tung; it. gefingeerde betaling v.;-corn m.
vlucht v., voorwendsel o.; -beichte v. heit v. schijnheiligheid, schijnvroomheid, geveinsde toorn m.; -zornig bijv. uw.
valsche biecht v.; -beter m., Z. -heiliger; huichelarij v.; -herrscha%l v. heerschappij veinzend toornig te zijn, zich boos of
-beweis m. valsch bewijs o., schijnbaar V. in naam, macht v. van het uiterlijk toornig houdend.
bewijs o.; - bieier m. gefingeerde bieder vertoon, denkbeeldige macht v.; -hoff- Seheisze, v., z. m. (gem.) Z. Unm.; -bild o. bedrieglijk beeld, spook o., nung V. bedriegelijke hoop v.; -holt e. rath; it. scheet m.
hersenschim v.; -blind bijv. nw. schijn- gliruhout o.; - hiil/'e v. geveinsde hulp v.; Sehe_iszen, (schiesz, geschissen)
blind, zich blind houdend; -bond m.voor -kd/'er m. glimworm m.; - kamp! in., Z. bedr. en o. WW. oor., m. h. (gem.) schijden schijn gesloten verbond o.; -busze v. -ge/'echt; -kau f m. voorgewende koop, ten, poepen, kakken.
Scheiszer, (-s, mv. Scheiszer) m.,
geveinsde boetvaardigheid v.; -christ rn. gefingeerde koop m.; -klage v. geveinsde
schijnchristen, huichelachtige, geveinsde klacht v.; -klug bijv. nw. verstandig naar -in, (-ncn) V. • (gem.) schijter, kakker
christen m., -chrislenthum o. geveinsde den schijn; - klugheil V. gewaand ver - in., schijtster, kakster v.; (fig.) lafaard m.
godsdienst m.; - contrakt m., Z. -bond; stand o.; -kórper m. spook o., hersen- Seheiszerei, (-en) v. (gem.) schij-cur V. schijnbare genezing v.; -deirstel- schim v.; -krank bijv. nw. ziek schijnend, terij, kakkerij v.; (fig., i. k. bet.) onbelung V. (Teek.) afbeelding v. van de veinzend ziek te zijn; der —e, gewaande duidend voorwerp o., nietigheid v.
Seheisz-kerl, (-(e)s, mv. -e) m.,
schijnbare ligging vair een voorwerp, zieke; -krankheit V. geveinsde ziekte v.;
teekening, schets, projectie v.; 2. ver -kunst v. ingebeelde kunst v.; -leben o. Z. Scheisser; -rube, -wurz v., Z. Zaunverhaal o.; -deckel m. dekman-zone schijnbaar leven, nutteloos leven o.;-lehre r i be.
voorwendsel o.; -ding o. droombeeld-tel, V. leer v. van het vergezicht, perspectief Scheit, (-(e)s, mv. -e of -er) o.
(verkl. Scheitchen, Scheitlein o.) blok
o., hersenschim v.; it. Z. -bild; -dorn- v.; -Lehrer m., Z. Idealist.
raupe V. onechte stekelrups v.; -ehe v. Seheinlieh, bijv. nw.,Z.scheinbar. hout, gekloofd hout o.; (Zeew.) in -er
schijnbaar huwelijk o.; -ehre v. ingeSehein-liebe, v., z.m. geveinsde, of zu -ern gehen, verbrijzeld worden; 2.
beelde eer of eerbewijzing v., klater voorgewende, gehuichelde liefde v.; -lob knevel, knuppel, spanstok m.; (Bak.)
-goud. ra. schijnbare lof m., voorgewende toe- roerschop v.; (Muz.) Z. Huckbrett; (Spr.)
Seheinen, (schien, geschienen) o. juiching v.; -lust v., Z. -vergnugen;-macht er hat ein - im Rocken, hij heeft een beww. onr., m. h. (van de zon &), schij- V. denkbeeldige macht v.; - naangel ni. remsteel ingeslikt.
Seheite, (-n) v. (van kinderen 1,
nen, licht geven, licht verspreiden, stra- voorgewend gebrek o.; -nmitlel o. denk
middel o., voor het oogenblik-beldig klapbus v.
len; der Mond schei'!!, de maan schijnt;
(fig.) Z. glanzen; 2. schijnen, toeschij- verzachtend middel o.; -nebel in., Z. Scheitel, (-n) v. of (-s, mv. Scheinen, het voorkomen hebben van, tien in- Sonnenrauch; - nulzen m. denkbeeldig tel) in. kruin v., schedel in.; it. naad m.
druk geven, dunken; es cheint mir, als voordeel o.; -philosoph in. schijnwijze, van het hoofdhaar; von der Fuszsohle bis
ob 4', het komt mij voor; er scheint eira schijuphilosoof in.; -philosophic v. schijn - su+n -, van top tot teen; (van wormen),
gelehrier Mann zu sein, es scheint, er ast geleerdheid v.; -polyp in. (Ontlk.) schijn - milden o. van den rug; 2. top m., topein c', hij schijnt &; es scheint nicht, dass polyp rit., onechte vleeschprop v.; -pracht punt o.; (Dichtk.) hoofd, voorhoofd o.
sic will, dass sic kwam!, zij schijnt niet te V. ijdele pracht v., schijnvertoon o.;-quit- Scheitel -hein, (-(e)s, mv. -e) o.
willen, niet te komen; es scheint schneien lung v. gefingeerde quitantie v.; -reue v. (Ontk.) kruipbeen o.; -/idche v. vlak o.
zu wollen, het schijnt te zullen sneeuwen; schijnbaar berouw o.; -rube v. schijn van den schedel; (van een berg), bergcri. denkbeeldige over--bareustv.;ig vlakte v., bergvlak, plateau o.; (Nat.)
-d, Z. scheinbar.
Schein-farbe, (- n) v. (Nat.) toe- winning v.; -silber o. kunstzilver, schijn- recht vlak, plat vlak o.; -gerad bijv. nw.
men &; Z. Anschein; 2. (van een licht &),
schijn m., schijnsel o.; (van de maan),
licht, schijnsel n.; der neue -, (Ie nieuwe
maan; (van een lichaam), glans, straalkrans m., helderheid v.; it. licht o.,
weerschijn m.; 3. (Hand.) bewijs o., quitantie v.; cinen - auselellen, quitantie
geven; it. schatkistbiljet, muntbiljet o.;
'i. getuigschrift, attest o.
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Z. -recht; -haar o. schedelhaar, hoofd- paardje o.; 2. (aan handen en voeten), springhengst m.; -hola o. schelhout, akhaar o.; -kappe v., -káppchen o. hoofd- boeien v. mv.; 3. (gemeenz.) Maul-, slag, kermaatsboat o.
kapje, kalotje o.; -knochen m., Z. -bein; klap, klinkende oorveeg m.;(Nat. hist.) Sehollig, bijv. nw. gespleten, ge-kreis m. (Sterrenk.) verticale cirkel m.; Z. Schellenhorn; (Tuinti.) Z. Kuchen- kloofd; (fig.) toornig, boos.
-linie v. verticale•lijn, rechte lijn v.; -loch schelle; 4. (Sp.) ruiten v. mv.; -n aasspie- SehQll-kraut, (-kraut(e)s, mv,
-hrhuler) o. zwaluwwortel, goudwortel
o. (Ontlk.) gat o., opening V. der sche- len, ruiten opspe'en.
SehQll-eisen, (-eisens, mv. - eisen) m., schelkruid o.; kleines --, klein schei delbeenderen.
Seheiteln, (scheitelte, gescheitelt) o. ijzer o. om de koppen der koperen kruid, spierklierkruid, lepelblad o.; -lack
bedr. ww. die faare au[ dem Kopre -, spijkers rond te slaan, klinkijzer o. m. schellak o.; 2. (Volkst.) pijpiak, zeeene scheiding of een naad maken in; die SehQUen, (schellte, geschellt) o. en gellak o.
naare gescheitelt tragen, eene scheiding bedr. ww. schellen, bellen, aan de schei Seh@11ung, v., Z. schellen; it. hein het haar hebben; 2. wed. ww. sick -, trekken, luiden; 2. neerploffen, Z. ser- vige slag m., beenkneuzing v.
schellen.
SehQll-wurz, (-wurze), -wur(van haar), gescheiden worden.
Scheitel-punkt, (-(e)s, mv. -e) Schollen - acht, (-(e)s, mv.,-e)m. zet, (-n) v., Z. -kraut.
m. (Sterrenk.) toppunt, zenith o.; (fig.) (Sp.) ruitenacht v.; -asz o. (Sp.) rui- Schelm, (-(e)s, of -en, mv. -e of
hoogste punt; -recht bijv. nw. loodrecht tenaas o.; -band o. halsband m. met -en) m. schelm, schurk, gauwdief m.;
op den horizont staande, uit het top- schelletjes; 2. schelkoord o.; -baum m. jem. zum -en ma-,hen, voor schurk schei Braziliaansche boom m. met kastanje- den; an jemn. zum -en werden, iem. verpunt, verticaal.
Scheitelung, (-en) v. scheiding vormige vruchten; indisctzer —, gerneene raden, bedriegen; kleiner -, schelm, guit,
blokjesboom m.; -blume v., Z. -pf ante; schalk, deugniet m.; loser -, schalk m.;
V., haarraad m.
Seheitelwinkei, (-kels, mv.-kel) -bube m. (Sp.) ruitenboer m.; -geldut, (gerneenz.) den -en of es hinter den Ohm. toppuntshoek m.; -kreis m. azimuth- -gerassel o. schellengeluid o.; it. schel- ren haben, een lnoze schalk zijn: armer
kompas o.; -linie v. azimuthlijn v., lijn tentuig, tuig o. met schelletjes; -hals- -1, schalk die gij zijt; -birne v. herfstv. uit het toppunt. band o., Z. -band; -horn o. geribde trom- peer v.
Seheiten, (scheilele, gescheitel) petschelp v.; -kappe v. zotskap v. met Seh^lme(1)n, (schelm(el)te, gebedr. ww. in blokken hakken, klooven. schelletjes; -kónig m. (Sp.) ruitenko- schelm(el)t) o. ww., m. h. guitenstreSeheiterhaufen, (-(ens,mv.-Ien) ning, ruitenheer m.; -klang m., Z. -laat; ken uitvoeren, schelmachtig handelen,
m. hostmijt v., mutserd, brandstapel m. 2. (fig.) zotteklap m.; -taut bijv. nw. met bedriegen, vervalschen; 2. bedr. ww.
Seheitern, (scheiterte, gescheitert) schelletjes luidend; (fig.) pralend, snoe- hem. -, voor sclielnm uitschelden.
o. ww., m. s. stranden, schipbreuk lijden; vend,voorbarig; -laut m. geluid o., klank Schelmen-gesindel,(-dels, mv.
au! einer Sandbank -, stranden; (fig.) m. eener schei; -masher m. schellenina- -del) o.schelmengespuis, canaille o.; -ge(van plannen), mislukken, niet slagen. ker, bellenmaker of -gieter m.; -narr m. zucht, Z. -gesindel.
Scheit-íiiisze, (-n) v. toestel o. nar, hansworst m. die de zotskap, de Seholm(en)-gras, (-es) o., z.
om blokhout of gekloofd hout vlot te marot draagt; -netzo. (Bilj.) netje, zakje m. snijdend rietgras o.; -kraut o. gen maken; -hauer m. houthakker m.; -hola o. met een schelletje; -pferd o. met tiaanwortel in.; -lied o. luchtig, vroolijk
o. gekloofd hout o.; 2. (Muz.) houten schelletjes getuigd paard o.; -sack m. lied o.; -pack m. (Volkst.) Z. -gesindel.
instrument o. met eenige metalen sna- zak in. met een belletje; (in de kerk), SehQ1men-rotte, (-n) v. bende
ren; -mast o. vaam m. voor gekloofd armenzakje o.; —trager m. diaken, col- v., troepm. schurken, schurkentroep m.;
hout; -meiler m. (Kolenbr.) houtstapel lectant m.; -schlange v. ratelslang v.; -sinn m. schelmachtigheid,schnrkachtigm. van gekloofd hout. -schlitten m. slede v. met schelletjes; heid v.; -stuck o., -streich m., Z. SchelSchei, bijv. en b. (veroud.) scheel, -schnecke v. gevlochten trompetschelp v.; merci.
scheeizinnd, loensch; (fig.) - zu etw. se- 2. Z. Knotzenschnecke; - spitse v. (Sp.) Schelmerei, (-en) V. schelmerij
v., schetmstuk o., schelmachtige streek,
hen, met nijdige of leute oogen aanzien; ruitenzeven V.
jam. - ansehen, van ter zijde; ein -es Ge- SehQUente, (-n) v. schateend, m.; 2. scbalksche streek, guitenstreek
m.; - treiben, heimelijk wegnemen, ontsticht su etw. machen, een teelijk gezicht scheleend v., bakelman m.
Seh&.tien -trommel, (-n) v. nu- stelen, ontfutselen.
zetten .
Sehelb ,bijv.en b.loensch,schuinsch, kelbom v., tamboerijn v.; -werk o. ket- Seholm-gesieht, (-(e)s,mv. -er)
tingstral, kruiwagenstraf v.; -werker m. o. schelmachtig gelaat, schalksch gelaat
dwars. half door, middendoor.
galeiboef m. die tot kruiwagenstraf ver- o.; -gesindel, -gezucht o., Z. Schelmen SehQlbe, (-n) v. vaars v.
SehQlfe, (-n) v. schaal, schil v., oordeeld is; -werkmeister m. gevangen- gesindel; -gluck o. (fig.) er hat --, hij
bewaarder m.; -zeug o. tuig o. met schel- is een geluksvogel,met een helm geboren.
dop m.; 2. schelf, plank v.
Seholfen, (schelfte, geschelft) bedr. letjes; -rug m. trekken o. aan de bel of Seholmiseh, bijv. en b. schelm ww. Obst -, schillen; Bohnen -, doppen; schel. achtig, schurkachtig, als een schalk, guit Nusse , pellen, schillen; 2. wed. ww . SehQiler, (-s, mv. Scheller) m. hij achtig; -er Weise,op schelmachtige wijze;
die schelt, belt; 2. Z. Bergeensiedler; 3. -e Augen, schalksch; -er Streich, Z.
sick - of schelfern, afschilferen.
grendel m.; 4. galg v.; 5. bergtop m.; Schelmerei.
Schell, bijv. en b.,. Z. schel.
Seholm -rede, (-n) v. gemeen
Schell- aller, (-adlers, mv. -ad- (fig.) scheldwoorden o. mv.
Ier) m. zeearend, vischarend, beenbre - SehQiierbse, (-n) v. groene erwt, gesprek o.; -sprache v. dieventaal, scharkentaal v.; -sireich m., Z. Schelm.erei;
ker m.; -aait V. moker m. om steenzout doperwt v.
kort te slaan; -beerbaum m. braambesse- SehQUern, (schellerle, geschellert) -stuck (verkl. -stuckchen) o., Z. -streich.
struik m.; -beere v. braambes v. zonder o. ww. grendelen; it. Z. schellen; 2. ver - Scholsueht, v., z. m. afgunst,
pit; -bra/en m. (Kookk.) ribbetjes o.mv., brijzelen, Z. eerschellen; 3. dem Gegner wangunst, jaloerschheid v., nijd m.
den Degen -, den degen uit de hand Seholsi chtig, (-er, -st) bijv.nw.
coteletten v. mv.
jaloersch, nijdig, waugunstig, afgunstig;
Schedehen, (verki.) o. schelletje, slaan.
Schell-$sCh, (-es, mv. -e) m, -keil v., Z. Schelsucht.
belletje, klokje o., Z. Schelle.
SehC11e, (-n) v. (aan eene deur), wijting, schelvisch m. en v.; breiter —, Seheitbar, bijv. en b., Z. schelschel, bel v.; (op de tafel), tafelschel, breede schelvisch m.,steenbolk v.;--stóhr lenswerth.
SChQ1tbrief, (-(e)s, mv. -e) m.
tafelbel v.; (van honden), schelletje o.; m. steur m.; --teujel m. spinvisch, schel
(van eens koe), schel v.; (Wap.) hals- vischduivel, vliegende draak m.; -ham- schimpbrief, brief m. vol scheldwoorden,
belletje o.; an der - zie/een, aan de schei mer m. moker m., houweel o. om stee- vol verwijten.
trekken; (Spr.) Z. Katze; it. es hat jeder nen kort te slaan; -hars o. pijnhars o., SehQite, (-n) v. scheldwoord o,,
seine -, ieder heeft zijn popje, zijn stok- witte wierook m.; -hengst m. dekhengst, schimp m., verwijt o.
-

-

Sch.
Soh@lten, (du schilist, er schilt,
.scholl, geschollen) be^lr. en o. ww. onr.
schellen, schimpel', beschimpen, huonen, uitschelden, beleed gen; au/' jens. -,
iem. berispen, beknorren, verwijtingen
doen; ober elw. - , knorren; jem., ctw. weder loten noch -, goed noch kwaad zeg
-genva;(Jchtw.)
schreeuwen.
S chQllenswerth, bijv. uw. beri^pelijk.
Seh&lter, (-s, mv Scheller) m. hij
die schelt, beleediger m., Z. schellen.
Schelt -schrift, (-en) v. smaad
-wonl o. scheld -schrift,nplo.;
uitdrukking v.,-word.,belign
schimpnaam nj.
.

Schema, ( s, mv. Schemata) o.
-

plan o., schets v., ontwerp o.
Schematisch, bijv . ow. naar acne
schets, naar een plan, ontwerp of voorbeeld.

Seh@mel, (-s, mv. Schemel) m., Z.
Schonael.

Sch.

Sch.
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m. schenkelzenuw, dijzenuw v.; -puls- Schar- bank, (-Make) v. snijbank
ader, -schiagader v. polsader v. in de v., scheerbank v.; (Wev.) bank v. voor
dijen; - schiere V. knieplaat v., dijstuk o.; de garenklossen.
-schmerz m. dij, 1n v.; -volle V. dijwol Scherbehen, Scherblein,
v.; -wursel V. (Ontlk.) heup v. -cirkel (vertil.) o. scherfje o., venusmossel v.
m. passer in.

Schenken,

(schenkte, gescheukt)

bedt. ww. Bier 4' -, schenken, inschenken, intappen, tappen, Z. einschenken;
(Volkst.) jenin. -, tappen; eicaena Kinde -,
zogen; it. Bier 4 -, tappen, in het klein,
per glas & verkoopen; (z. voorw.) eene
herberg houden, cent, tapperij houden;
hier wind Wein geacfie&.l, hier schenkt,
tapt men &; Sat: -, in het klein verkoolien; 2. je?nn. else. -, schenken, ten gescheiike geven; jemn. sein hers -, schen ken; jemn. seine Freundscha ft -, toestaan;
wean ihun Colt Gesundheit schenkt, als
God hem gezondheid schenkt; jemn. eine
Schuld -, schenken, kwijtschelden; die
Strafe -, kwijtschelden; es soli dir geschenkt sein, ik schenk het u, gij moogt
tiet houden; it. het zij u vergeven; dus
soli ihm nicht geschenkt sein, daarvoor
zal hij nog moeten boeten; jemn. das Leben -, schenken; (Krijgsw.) kwartier geven; 3. (Sp.) den Ball -, den bal toegooien; Z. einschenken.
SchQnk(en)amt, (-aml(e)s, mv.
-kniler) o. ambt o., betrekking v. van
schenker.

Schamen, (-s, mv. Schennen) m.
schaduw v., schaduwbeeld o., schim v.
Sehonbord, ( - (e)s, mv. - e) o.
scheenplauk V. in de sloep van den harpoenier.
Schenk , (-en, mv. -en) m. schen ker m.; 2. kroeghouder, tapper, herbergier m.; it. kleinhandelaar m.
Schenkbar, bijv . nw. wat als geschenk dienen kan; 2. drinkbaar, schenk
Seh@nker, (-s, mv. Schenker) m.,
te schenken.
-bar, -in, ( -iaen) V. schenker, begiftiger, doSehonkbier, (-(e)s, mv. -e) o. nateur m., schenkster, begiftigster,donabier o. dat in het klein, per glas ver- trice v.

Seherbe, (-n) V. scherf, potscherf,
glasscherf v., splinter m.; in -n zerbrechen, verbrijzelen; in -n zerfallen, aan
stukken vallen; it. schelp, schaal, oester
bloempot m., bloemvaas v.;-schelpv.;2
in die -n selzen, potten; 3. (Zuiv.) groot
aarden kapelleervat o.;(Schoenm.)smeerpotje, verfpotje, zwartselpotje o.; (Bergw.) Z. Scherbenkarren; (Zeew.) stuik m.,
scherf, samenvoeging v. van twee bouten.
Schor - beeken, - keus, mv. ken)
-

(

o. scheerbekken o.

Scherbellenkopf, - kopj(e)s,
mv. -kópfe) m. masker, momaangezicht,
mombakkes o.
(

Seherbelstein, (-(e)s, mv. -e)m.
talksteen in.

Scherben, (-s, mv. Scherben) m.
pot in., vaas v.

Seherben-arsenik, (-(e)s) m.,

z. ni. gedegen arsenik m.; -brume v. potbloem v.; -berg in. hoop m. scherven;
-durr bijv. nw. (gemeenz.) dood mager,
zoo nnager als een geraamte; -fuller o.
koperen inoJel o. tot het vormen der
kroezen; -gericht o. scherveugerecht o.,
Z. Osiracisnius; -gewdchs o. potplant,
kamerplant v.; -karren m. kruiwagen m.
die een schepel erts kan vervoeren; -kobalt m., Z. Arsenik; -kraut o. scharen kocht wordt.
Schonk —fase, (-Passes, mv. -[as- of sikkelkruid o.; - kuchen m. aschkoek
SehQnke, ( n) v. kroeg, herberg, ser) o. schenkkraft, karaft, schenkkan v.; m. in den ketel; -nelke v. potanjelier v.
tapperij v.; 2. kan, kruik v.; 3. zoetwin- -geber, —in, Z. Schenker; -ge/ass o., Z. Schor -beutel, ( -iels, nov. - tel)m.
keltje o.
-kanne; -gerechtigkeit v. recht o. om te scheerzak m.; -block in. (Zeew.) blokSeh@nkel, ( s, mv. Schenkel) m. tappen.
haak in.; (Touwsl.) blok o. tot het aan -

-

(verkl. Scheulcelchen o.) schenkel m.,
Sehg>nkhaft, bij v. en b. (ge- weven van kabelgaren.
schenkelbeen, dijbeen o., hij v.; (van vu- meenz.) vrijgevig, mild, gaarne gevend,
Scherchen, Scherlein, (verkl .)
gels), boutje o.; (Bouwk.) (van eene gul.
o. schaartje o. kleine schaar v.

deur), stijl in.; (van een passer), been
o.: (van een hoek), zijde v.; (Berge.)
(aan een lefboom), steunpunt o.;(Zeewv.)
schinkel m.; (Wijng.) jou; hout o.,
nieuwe scheut ni.; (van eene windlade),
zijwand nn.; (van eene ladder), stijl,
loom in.
Schenkel-ader, (-n) v. schen kelader, dijader v.; - aaltang in. ((intik.)
draaier in. van het dijbeen; -hein o. dij
o.; -binde v. vliezige uiitbreidiag-becn
tier dijspiereu; -biree v. langwerpige
peer, cuitsse- nadame v.; -bialt o. (Zaal.)

deel o. van het tuig dat den schenkel
(lekt, schenkelblad n.; -blutader v. dij ader v.; -brush m. dijbreuk v.; 2. breuk,
breking V. van het dijbeen; -deich m.
d^varsdijk m.; -dreher m. (Onttk.) Z. -anhang; -geschwulst V. dijgezwel o.; -haken in. (Zeew.) schinkelhaak m.; - hals,
-kopt m. hals, kop m. van het dijbeen;
-knochen m., Z. -bein; -n:aus v., -musket m. (Outlk.) dijspier, stokspier v.
Sehonkeln, (schenkelle, geschenkelt) o. ww. dijen hebben, schenkels heb
hebben; 2. bedr. ww. met-ben,pot
zijstukken, beenen, dijen voorzien.

Seh @rakel-nero, (-en, mv. -en)

SchQnkhaftigkeit, v., z. m. Schare, (-n) V. schaar v.;(Muntw.)
vrijev;gheid, mildheid, gulheid v.
rnuutschaar v.; (Aardr.) klip v., rotsachSchenkhaus, (-hauses, mv. -Mu- tige groep v., banken v. mv.;(Wag.)spriet
ser) o., Z. Schenke.
in.; (van eerre weegschaal), schaar v.;
SchQnkin, (-new) v. kroeghoud (Vest.) Z. Scherwerk; (van kreeften),
ster, herbergierster, tapster v.
schaar v., knijptang v.: (Zeew.) neut,pin
Schenk-kanne, (-n) v, schenk - v.; (van een vleugel), Z. Scherholz: (van
kan v.; - keiler m. kelder m. waar bier & het roer),vingerling,duimeling m.;(Rijk.)
verkocht wordt; -mac: o. schenkwaat, (aan liet gebit), stang v.; (PI.) wilde
herbergmaat v.; -nehnaer, —in, Z. Schen- kervel v.; (van paarden), holte v. onder
ker 4'; -recht o., Z. -gerechtigkeit;-slubei de kinlade; (van kalveren), krop m.
v. gelagkamer v.; -teller m. schenkbord, Scheren, (du scic(i)erst,er sch (i)ert,
blaadje, preseuteerblaadje o.; -tisch in. schor, geschoren) bedr. ww, our, scheren,
schenktafel v., bullet u.
afsnijden, afknippen; (Wev.) scheren;
Sch@nkung, (-en) v., Z. Geschenk; Gras -, af nijden, maaien; 2. den Bart -,
(Ger.) schenking v., legaat, dotatie v.; zich scheren; it. jemn. -, iem. scheren;
-sbrief, -surkunde v. akte v. van schen - jemn. eiree Platte -, de tonsuur scheren;
k i ng.
(Prnikni.) die Haare -, knippen; Schafe
Schonk —wein, (-(e)s, mv. -e) m. -, scheren; (Lakenes.) Tuch, Ilecken -,
wijn in. die in het klein verkocht wordt; scheren; Sonarnel -, met bineinwerk ver
-wirth, —in, Z, Schenk, Scheakin;-wirth- sieren; (Spr.) er schor sic alle ober einen
schaft v. herbergierschap o.; it. herberg, Kamm, hij schoor hen allen over éénen
kroeg v.; eine — hallen, eene kroeg hou kam, hij behandel de hen allen op dezelf-den, de manier; die Ganse -, plukken; (geherbergier zijn.
Schepp, (-(e)s, mv. -e) m. (Zout - meenz.) jent. uni elw. -, lastig vallen,
z.) pansteen m.
plagen, kwellen; lass naich ungeschoren !,
Scheps, Schöps, (onb.) m. (in laat mij met rust, val mij niet lastig;seine
Breslau), sterke biersoort v.
Leule -, scheren, onderdrukken; Unler,

-

Sch.

Sch.
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thanen -, Z. plagen, dríicken; das schiert Scherke, (- n) v. (Nat. kist.) ge- maken, kortswijlen; - mit jemn., mii
etw. -, gekscheren; mil sick - lassen,
rich nicht, dat kan mij niet schelen, is vlekte zeezwaluw V.
uiij onverschillig; was schiert ihn das?, Schar–kind, e)s, mv. -e) o. gekheid, grappen,' scherts kunnen ver
damit ist nicht zu -, daarmede-dragen;
wat gaat hem dat aan?, waarmede be- (Lakenw.) scheerdersjongen m.; -kohle
mncit hij zich ?; dieses Tuch ist auf 36 v. onzuivere steenkool v.; -kir fe, -Tube v. valt niet te schertsen; 11. bedr. ww.jem.
Ellen geschoren, de ketting van & is 36 scheerkuip v.; -latte V. scheerlat v.; -, bespotten, beetnemen, voor den gek
ei lang; (Zeew.) eis Schift-, de koppel- (Zeew.)Z.-sense;-Leine v.,-lien m.(Zeew.) houden.
Schorzer, (-s, mv. Scherzer) m.,
baanden en rahouten in orde brengen; die scheerlijn v., in verscheidene einden ver
touw o.
-del -in, (-nen) V. schertser, gekscheerder,
Planken -, in orde brengen; I1. o. ww.
(van ooievaars), zweven, wenden; (bij Scherling, (-( e)s, mv. -e) m.(Pl.) grappenmaker m., schertster, grappen
-maksterv.
het schaatsenrijden), zwieren; III. wed. berenklauw m., heelkruid o.
«w, sich um etu'., unt em. -, zich be- Schor –maschine , (- n) v., Z. SehQrz-feuer, (- feuers,mv.-(euer)
konnmeren, bezorgd zijn; sich -, (ge - -muhle (1); -maas v. aardmuis v., mol o. (Kunstt.) vuurwerk o.; - gedicht o.
m.; -mauser m. molleuvanger m.; -mes- boertig gedicht o.; -golf m. (Fabell.) god
meenz.) zich uit de voeten maken.
Sch$ren-assel, (- n) v. duizend- ser o. scheermes o.; --hef t o, scheermes - m. van de scherts, Momus, Jocus m.;
poot m., pissebed v.; -boot o., Z. - schift'; hecht of heft o.; —riemen m. scheer die -gótter mv. de spelen o. mv.
aanzetriem m. voor scheermessen;-riem,
Scherzhaft, ( -er, -est) bijv, uw.
-folie v. vloot v. van lichte vaartuigen,
die áe scheren bevaart; -/órmig bijv. nw. --schná bler m., Z. Scherenschndbler; schertsend, grappig, boertig, kluchtig,
schaarvormig; (Nat. kist.) tangvormig; -,rulle V. scheermachine v., scheermo- komisch; -er Weise, Z. schersweise; (van
- futteral o. schaarkoker m.; -schiftf o. len m.; 2. scheerraam o., weversboom liet humeur), vroolijk, opgeruimd; (van
Zweedsche kustvaarder m., schip o. dat m.; -nikel m. (P1.) Europeesch beren liederen), Z. Scherzlied; ein -er Mensch,
o.; -rahmen-or.;2SintJaskud grappenmaker, geestig mensch m.
de scheren bevaart of tusschen de klippen vaart; -schlei fer m. scharenslijper m. (Wev.) scheerraam o.; —breit o. ijze- Scherzhaftigkeit, (-en) v. boer m.;-schnzied m.messenmaker m.;-schndb- ren riempin v., dol m.; -sack m., Z. -beu- tige, kluchtige, komische, grappige o.;
Ier m. (Nat. list.) waterkliecer, water- tel; -schwans m. Peruaansche valk m.; it. geest m. van schertsen.
snijder, verkeerdsnavel ni.; -slahl ni. -sente v., Z. -gang; -stock m. (Zeew.) Sch@rz-1aune, (-n) v. lust, zin,
staal o. voor scharen; -stock m. (Giet.) schaarstok m.; it. luikhoofd o.; 2. Z. aanleg ni. tot scherts, vroolijke luim v.;
metaalsnippers V. mv.; -tragend bijv. uw. Scherenstock; -stube v. scheerwinkel, -launig bijv. nw. opgeruimd, vroolijk,
barbierswinkel m.; -tag m. scheerdag, dartel.
(Nat. list.) scharen hebbend.
Sch@rer, (- s, mv. Scherer) m., -in, plag m. waarop men zich scheert; -tanz Sch@rzlich, bijv. nw., Z. scherz(-nee) v. scheerder, schapenscheerder m. kruisdaas m.; -tisch m. (Lakenw.) haft.
In., scheerster, schapenscheerster v.; 2. scheertafel v.; -toch m. scheerdoek m.;
Scherzliebend, bijv. nw. van
Z. Bartscherer; 3. (Wev ) Z. Anzeiller; -trilt m. voetbankje o. der lakenwevers; scherts houdend, opgeruimd, vroolijk,
4. (Volkst.) plager, kweller m.; it. heel- -wentel m. (Sp.) boer m.; it. hartenboer dartel; -lied o. komisch lied, boertig
meester in. in het leger, Z. Feldscherer. m. in liet reversispel, kapucijn m.; 2. spel lied o.; -lage v. leugen v. uit kortswijl;
Seherere_i, en) v. (i. k. bet.) o. met de vier boeren; (fig.) mikpunt o., -lust v, zucht v. tot schertsen; -macher
scheren, gescheer o.; 2. knevelarij, pla- wrijfpaal, zondenbok m.; (van een woord, m., Z. Spaszmacher; -name m. spotnaam,
gerij, kwelling v.; das macht ihaa viele -, eene uitdrukking &), das ist sein —, dat bijnaam m.; -rede v. boertige rede, voor
is zijn stokpaardje; 3. poedel, waterwoord o. voor de grap gezegd,-drachtv.,
dat veroorzaakt hem veel moeite.
om te lachen; -treiber m. grappenma Scherf, e)s, mv. -e) m. en o. en bond, krulhond m.
Seherfchen, Scher$ein, (ver- SchQrwenzeln, (scherwenzelte, ker m.; -weire bijw. uit scherts, schertkl.) o. (tig.) scherfje o., kleinigheid, gescherwenzelt) o. ww. (Sp.) kaartspelen send, voor de grap; -wort o. grappig
penninkje of penningske o.; (fig.) sein met de vier boeren; (fig.,gemeenz.) laag woord, woord o. om te lachen.
vleien, voor sukkel, knecht, zon -hartig
Schotter, (-s) m., z. m. stijf linScher flein mil beitragen, het zijne bijdraspelen.
-denbok nen, gewast of grof linnen o.
gen, geven zooveel men kan.
Schor-werk, (-( e)s, mv. -e) o. Seheu, ( -er, -(e)st) bijv. en b.(van
Schor–flocken, m. mv. scheer
v.; -(utter o. (van een barbier),-wol (Vest.) buitenwerk o. met twee zijden vogels), schuw, angstig; (van paarden),
scheerkoker rn., scheerzak m.; -sabel v. en een inspringeuden hoek; -wolle v. schichtig; 2. (van personen), vreesachtig, blood of bleu, angstig, beschaamd,
(Lakenti.) scheervork v.;-gang m.(Zeew.) scheerwol v.
op de iuhouten gespijkerde latten v. mv. Sehorung, en) v., Z. scheren; it. verschrikt, bang; it. voorzichtig, behoed zaam, eerbiedig; -machen, bevreesd,bang
om de buiging der planken te bepalen; schering v.
-gare o. (Wev.) ketting in., schering v. Seherz, (- es,mv.-e) m.scherts,boert, maken; - werden, schuw, bang, worden;
Schorge, n, mv. -n) m. po!itie- klucht, grap, aardigheid, kortswijl v.,spel it. (van paarden), schichtig worden.
soldaat, gerechtsdienaar, diender, beuls- o.; etw. aus -, ira -e Chun, sagen, Z. schera- Scheu, v., z. m. (Rijk.) schichtigweize; - bei Seite, alle gekheid op een heid v.; 2. schuwheid, vrees v.; angst
knecht, handlanger m.
Sehorgen, (schergte, geschergt) stokje; ohne -, zonder gekheid, zonder' m., schaamte, blooheid v., schrik ui.;
bedr. en o. ww. drijven, duwen, vooruit schertsen, in ernst; - verstehen, gekheid it. voorzichtigheid, behoedzaamheid v.,
-storben, kunnen verdragen; sich auf den - ver- eerbied m.; (Spr.) besser - als Beu, bezich haasten, spoeden.
SchQrgen–amt, (-amt(e)s, mv. stehen, kunnen schertsen; seinen - mil ter te voorzichtig dan berouw hebbend;
-dinner) o. ambt o. van gerechtsdienaar, jemn. haben, iem. voor den gek honden, - vor etw. haben, bang zijn, vrees hebvan beul; -dienst m., Z. -amt; -volk o. beetnemen; einen - aus etw. machen,etw. ben voor; ohne alle -, zonder vrees, zon
schroom, zonder eerbied en ontzag;-der
als - aufnehmen, voor gekheid houden,
gerechtsdienaars m. mv.
Scher–glied, e)s, mv. -er) o. Z. Posse, Spasz; (Spr.) im - klop ft man ohne Scharr and -, zonder het minste
ankerring ni.; (Bergw.) ring m. van eene oft an, im Ernst wind aufgethan, het be- ontzag.
houvast, ring m. van eene katrol, touw' gint vaak in gekheid en eindigt in ernst; Seheuche, (-n) v. schrikbeeld n.,
vogelverschrikker m.
o., haak m.; -Naare o. mv. afgeschoren (Dichtk.) die -e, Z. Scheragátter.
wol v. van laken; -haken m. (Lakenw.) Seherzijndo, bijw. schertsend, Seheuohen,(scheuchte,gescheucht )
bedr. ww. Vogel -, verschrikken, wegjascheerhaak m.; (Zeew.) vlagbek o., hout beuzelend.
SehQrzbrief, (-(e)s, mv. -e) m. gen; die Hühner aus der Garten -, weg o. van den topstaander; (Lakenw.) hou
jagen; (fig.) den Schlaf -, verdrijven;
raam o.; -horn in. amnionshoren,-ten grappige brief ni.
kinkhoren m.; -kasten m. (Wev.) rolre- SehQrzen, (scherste, gescherzt) o. 2. schuw maken, bevreesd maken, hang
ww., ni. h. schertsen, boerten, gekheid maken, vrees of schrik aanjagen.
sister o., kanter m.
(-(

,

(-

(-(

(-

(-

(-(

Soh.
Scheucher, (- s, mv. Scheucher)
(- nen) v. schrikaanjager m.,

Seheusal, (-( e)s, mv. -e) o. gruwel, monster, schrikbeeld, spook o., vo
schrikaanjaagster v., hij zij die schuw
m.; sic ist cmn wateres -,-gelvrschik
maakt &, Z. scheuchen.
een monster van leelijkheid; jemn. ein
Scheu(chs)e1,m.en o.,Z.Scheu.sal, - sein, iem. een gruwel zijn; 2. Z. Scheum., –in,

Scheuche.

che.

schenen, (scheute, gescheut) o.
ww., m. h. vor eies. -, schuw zijn, een
innerlijken afkeer, angst hebben; 2.bedr.
WW. vreezen, schuwen, ontvlieden, ontvluchten, mijden, ontzien; thue Recht
and scheue niemand, doe wel en zie niet
om; II. wed. ww. sich vor jemn., vor
etw. -, vrees hebben, vreezen, bang zijt)
voor, schuwen, mijden, ontzien; it. een
afkeer hebben van; sick vor der Arbeit -,
den arbeid schuwen; sich der of vor der
Suede -, de zonde vlieden.
Scheuer, (- n) V. schuur, graan
voorraadschuur v.; 2. schuren,-schur,
wrijven o.; (Zeew.) schuring, boegdek
-kingv.
Schetter,( -s, mv. Scheuer) m. (veroud.) beker, dubbele beker m.
Scheer–burste, (- n) v. schuurborstel m.; -eule v. kleine uil m.; -/ass
o. waschkuip v.; (Speld.) schuurvat o.;
-test o. dag m. waarop het kantoor wordt
schoongemaakt; -frau v. schuurster,
schoonmaakster v.; - felle v., Z. -lass;
-bader m. schuurlap, vaatdoek m.; -hola
o. (Wev.) likhout, gladhout o.; -kraut
o. schaafgras, schaafstroo o.; - lappen m.,
Z. -such; -teller v. schuurladder v.; -magd

Scheuselig, bijv. nw. afschuwelijk, gruwelijk; -keit v., Z. Abccheulich-

v., Z. - frau.

Seheuern, (scheuerle, gescheuerl)

keit.

Seheuslich, ( -er, -st) bijv. en
b. afschuwelijk, verfoeielijk, mismaakt,
gruwelijk; -e That, afschuwelijke daad;
-keil v. afschuwelijkheid, verfoeielijkheid, mismaaktheid, misvormdheid v.;
(van eene (laad), gruwelijkheid v.; 2.
afschuwelijke zaak v.
Scheve, (-n) v. hennepstok m.,
scheef v.
Schicht, (-en) v. (Rechtspr.) ver
wettig erfdeel o.; (Bergw.)-delingv.,
dagwerk o.; it. rusttijd m. van het dag
(Giet.) ruimte, diepte V. van den-werk;
hoogoven; 2. (van kinderen uit een eerste
huwelijk), aandeel, erfdeel o., Z. Erbthei.lung; (Bergw.) Z. Schichtkux;(Giet.)

ovenvol v., oven m., smelting v., smeltcel
o.; 3. dikte v. van drie voet; 4. bedding,
laag v.; (van zand, steen &), hoop m.,
laag v.; (Mets.) laag v. steengin; - Hols,
stapel m.; - Kase, stapel ni.; (Scheik.)
laag v.; in -en legen, laagsgewijs op elk.
leggen; (Bergw.) die -en antreten, het
mijnwerk beginnen; - machen, ophouden
met werken; (Giet.) die -en beschicken,
den oven gereed maken; (van eene rivier),
bedding v.; 5. stand m., klasse v. (in de
maatschappij).
Schichtbank, (-b(inke) v. (Tinneg.) pletbank v.

bedr.ww. Gefusse -, schuren; einen Fussboden -, boenen, eine Treppe -, boenen,
schoonmaken; een Zimmer -, schoonmaken; die Nadeln im Scheuertrog -, schu- Schichtel, (-s, mv. Schichtel) o.
ren; mit Sand -, schuren, poetsen; (fig.) (Handsch.) tusschen twee vingers ingejemn. den Kopf -, (gemeenz.) doorbalen, naald stuk o.
den mantel vegen; 2. wed. ww. sich -, Schiehteln, (schichtelte, geschichzich wasscben, poetsen, reinigen.
telt) bedr. ww. de vingerstukken inSchetter-sack, (- sack(e)s, mv. zetten.
-sdeke) m. speldenmakerszak, naalden
Schichten ,(schichtete,geschichtet)
om de spelden of naalden-makersz. bedr. ww. verdeelen, scheiden; (fig.)
in spaanders of zemelen te drogen; -sand scharen, stapelen, vlijen, in lagen leggen;
m. schuurzand o.; -lag m. schuurdag, Haringe -, pakken; Hola -, opstapelen;
(lag m. waarop geschuurd wordt; it. Z. ein Schuif -, stuwen; 2. in klassen of
Aschermittwvoch,Marii Reinigung; -lenne standen verdeelen; (Ger.) das Erbe -, de
V. deel v., dorschvloer m. van de schuur; erfenis verdeelen; II. o. ww. schiften,
-thor o. schuurdeur v.; -trog in. (Speld.) stollen, kazen; 2. de melktanden verlietrog m., knip v. waarin de spelden ge- zen; das Kind but geschichtet, het kind
schuurd worden; -Inch o. schuurdoek, heeft (de tanden) gewisseld.
wrijfdoek, vaatdoek m.
Sehichter, (-s, mv. Schichter) m
Scheugestalt, en) v. schrik - hij die verdeelt, vlijt, stapelt &, Z. schichbeeld o., vogelverschrikker m.; (fig.) ten; (Zeew.) stuwer m.; (Ger.) Z. Erbschich ter.
gruwel, monster o.
Scheuheit, Scheuigkeit, v., Schicht–fuge, (-n) V. (Leid.)
voeg, schicht, ader v. van een leiblok;
z. m. schuwheid, schrikachtigheid v.
Scheu–klappa, (- n) v.of -leder, -gldlle V. in eens afgebroken zilverglit
(-ders, mv. -der) oogklep v., ooglap, o.; -hols o. stapelhout o.; (Kolenbr.) in
blokjes- gestapeld hout o.
blinddoek m.
Schichtig, bijv. nw gestapeld, in
Scheune, n) v., Z. Scheuer.
Scheunenborner, (- ners, mv. lagen liggend.
-ner) m. vliegend hert o.
Schicht-keil, (-(e)s, mv. -e) m,
Seheutenne, n) v., Z. Scheuer- (Zeew.) kept v. voor bet vaatwerk, stuwwig v.; -kux m. vol aandeel o. in eene uit
tenue.
4 dealen bestaande mijn.
Scheure, n) v., Z. Scheuer.
(-
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Schicht–loten, (-(e)s, mv. -e) m.
(Berges.) dagloon o.; -meister m. opzichter m. over het mijnwerk; 2. essaieur
m.; -meisterei m. opzichtersambt o.; 2. -,
—bezirk m. gebied v. van een opzichter
over de mijnen; -ruumer m. eigenaar,
ontginner m. van eene steengroef; it.
steenbreker m.in eene steengroef;-schreiber m. schrijver m. bij het mijnwezen;
-semmel v. stuk o. van kleine broodjes;
-theilung v. verdeeling v. eener mijn als
erfgoed; -trog m. ertsknip v.
Schichtung, (-en) v. verdeeling,
boedelscheiding v.; (Scheik.) laagsgewijze ligging v.; (Zeew.) stuwing v.;
(fig.) rangschikking, classificatie v.; it.
Z. schichten.

Schicht-Weise, bijw.laagsgewijs,
bij stapels, in lagen; -volken v. mv. laag
hangende wolken V. mv., nevel, mist m.
Schick, (-(e)s, mv. -e) m. wel voeglijkheid, goede manier v., fatsoen o.;
elw. in den (rechten)- bringen, iets in
orde brengen; seinen rechtigen - and Anstand haben, in behoorlijken en bevalligen vorm zijn; viel Sinn and - fur's Kriegswesen haben, veel zin en aanleg voor het
krijgswezen hebben; 2. (Prov.) gelegen
handel m., voor -heidv.;torlg
-delig
zaak v.

Schieken,

(schickte, geschickt) o.

WW., m. h. en bed r. ww. jemn. etui. -,zen den,sturen, toezenden; Waaren -, zenden,
doen toekomen; in die Sladt -, naar de
stad zenden; zu of an jem., einen Boten -,
zenden, sturen; fort -, etw. ze holen. iets
laten halen, sturen om; noch jemn. -, sturen om; een Buch in die Welt -, uitgeven;

(fig.) jem. in die andere

Well

-, iem.

naar de andere wereld helpen; die Leiden
4-, die Gott uns schicht, die God ons toezendt; Gott hat es so geschickt, God heeft
het zoo beschikt, gewild; II. wed. ww.
sich zu etiv. -, zich schikken, zich voegen, zich richten; sich in etw., in jem. -,
zich schikken; sick zu - wissen, zich
weten te schikken; sich in sein Elend -,
zich schikken, zich onderwerpen, gelaten zijn, Z. /'ogen; sich in etw. nicht könncn, iets niet begrijpen; 2. sich -, ge-

beuren, afloopen; man weiss nicht, wie es
sich noch - kann, wat er nog gebeuren
kan, hoe het nog kan afloopen; ween es
gerade so schickt, als het zoo valt; nachdem es sick schickt, al naar het valt, naar

gelang der omstandigheden; es hat sick
gerade so geschickt, dass, het toeval heeft
gewild; (Spr.) was sein soli, schickt sich

wohl, wat zoo wezen moet gebeurt toch;
3. sich -, zich gereed maken; der Himmel
schikt sich sum Regen, het begint regenachtig te worden; sich zusammen -, (van
personen), elk. verdragen; (van echtgenoot), bij elk. passen; (van meubelen),
bij elk. behooren; (van kleuren), overeenstemauen; dieses Tuch .schickt sick zu
einem solchen Kleide, past hij; diese zwei
binge - sich nicht gut zusammen, passen
slecht bij elk.; die Aalwort schickte sich
nicht auf die Frage, paste niet op 8i, Z.
Scheuren-biszler,-purzler, Sehichtling, (-(e)s, mv. -e) m, I passen, teugen; 4. voegen, betamelijk zijn,
behooren, passen; es schicht sich nicht
(-lers,mv.-ler) m.landlooper,vagebond m. kleiachtige jaspissteen m.
(-

(-

(-
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fur Sie, so zu handeau, het past, betaamt ten; den Riegel in das Loch -, schuiven, kruiwagentje o.; -werk o.(Bergw.)schuifinschuiven; bei Seile -, ter zijde leggen, werk o.; 2. schuiven v. mv.; -zange v.
u niet k.
(Art.) kruisstang v. uit een kanon gescho.
-zeug o. (in
heimlich an einen On -, wegstoppen; zaagmolens), schuifwerk o., sleden v.mv.
(Kookk.) geschobene« Teller, rondgaande Schied, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
schotels of borden; Kegel -, kegelen; um Bergurtheil; -buck o. boek o. waarin
den ersten Wur[ -, kegelen, werpen; (6g.) wetten, contracten en andere stukken
Z. Bank; die Schuld au[ jem. -, schuiven, betreffende het ai jnwerk zijn opgeteewerpen, zich verontschuldigen; er hat es kend; -mal o. grensteeken o.; -manke v.
auf mich geschoben, hij heeft mij de grensscheiding v.; -rain m. groen pad o.
schuld gegeven; einen Antrag von sich -, tot grensscheiding tasschen twee akvan zijn hals schuiven; jemn. etw. auf kers.
den Hals -, iem. iets op den hals schui- Schiedeschacht, (-schacht e of
ven; II. o. ww., m. h. en s.(van planten), -schdchte) V. grensmijn V.
wortel schieten; (van dieren), Záhne -,de Schiedlich, bijv . en b. vreedzaam,
melktanden afleggen; im Gehen -, voort - schikkelijk, toegevend, inschikkelijk;
drentelen, slenteren, sloffen; geschobene friedlich and -, in der minne.
Schieds - freund, ( - (e)s, mv. - e)
Schrift, loopend schrift; it. (Drukk.)
schuinliggende Latijnsche drukletters, rn. scheidsman, scheidsrechter, arbieter

Schieker, (-s, mv. • Schicker) m., Z. hinausschieben, wegschieben; etw. in

-in, (-nen) V. zender, afzender m., af- die 1 asche, in der& Mund -, steken; etw. ten; (Zeew.) raband m.;
zendster, zendster v.; (fig.) beschikker m.
Schjeklich, ( -er, -st) bijv. en- b.
behoorlijk, passend, gepast; -e Mittel,
passend; -e Heirath, goed, passend; -e
Frage, gepast; - aniworlen, gepast, behoorlijk; 2. welvoeglijk, betamelijk, bescheiden, fatsoenlijk, manierlijk; das -e,

liet betamelijke; -keft v. betamelijkheid,
welvoeglijkheid v.; it. gepastheid v., fatsoenlijke manieren v. mv., goede toon m.

Schjeklichkeits -gefi hl,
(-(e)s, mv. -e) o. gevoel o. van betamelijkheid, wellevendheid v.
Schjckloscher, ( schers, mv.
-loscher) m. roode Hongaarsche wijn m.
-

Schjeksal, (-(e)s, mv. -e) o. lot,

noodlot o., lotgeval o., lotswisseling, be- cursiefletters;geschobenes Viereck,gescho- m.; -gericht o. scheidsrechtbank v.;-ntann
stemming v.; ein Gewebe sonderbarer -e, ven vierkant o., ruit v.; geschobenes Kreua, m., Z. -freund; -probe v. beslissende of
aaneenschakeling v. van zonderlinge lot- Z. Schiefkreuz; III. wed. ww. sich-, ver derde metaalproef v.; -probenglas o. geeen schuinen stand aannemen;-^schuiken, kleurd proefglas o.; -richter m. scheidsrieden sein mit seinem -e, tegevallen; zufrieden
vreden zijn met zijn lot; 2. bestemming das Papier hat sich geschoben, het papier ruan, scheidsrechter, arbieter m.; —in V.
v., lot, noodlot o.; so hat es das - be- is verschoven; 2. (gemeenz.) sich -, zich scheidsvrouw v.; -richierlich bijv. nw,
schiossen, het noodlot heeft het zoo ge- uit de voeten maken; IV. o. zelfst., Z. scheidsrechterlijk; -spruch m., -ut heil
o. scheidsrechterlijk vonnis, eindvonnis
Schub.
wild.
Sehjcksals-deuter, ( -Iers, mv. Sehieber, (-s, mv. Schieber) m. o., uitspraak v. van scheidsmannen.
-ter) m., -in, (-nen) v. waarzegger, schuiver m.; (Draadtr.) draadtrekker m.; Schief, ( -er, -st) bijv. en b. (van
voorspeller, verklaarder m. van het nood- (Landti.) werkos, ploegos m.; 2. (Bak.) lijnen, vlakken &), scheef, schuin,
lot, waarzegster v.; -drama o. op het schop, schietschop v.; (Sm.) kolenschop schuins(ch), dwars, krom, gebogen;(van
noodlot berustend, fatalistisch tooneel- V., vuurhaak m.; it. Z. Schiebeblech; een muur), scheef, overhellend; - stehenstok o.; -gang m. loop rn. van het lot; (Timm.) (van een raam a c), schuif v., de Saute, scheef staande, overhellende;
-geseiz o. wet v. van het noodlot; -glaube grendel m., schuilluik, schuifblind o.: der Tisch stekt -, scheef, dwars; -es Holz,
m. geloof o., leer v. van het onvermijde- (Spoerw.) schuifklep v., schuifraam o.; krom gewassen;-schreiben, scheef, schuin;
lijk noodlot, fatalisme o.; -góttin v. godin (Vees.) kortademigheid, dampigheid v.;' dieser Wagen hangt -, hangt over; Ihre
Haube silzi -, staat scheef; seine Schuhe
V. van het noodlot, schikgodin v.; -macht (Keg.) kegelspeler m.
v. macht v. van het noodlot; -spruch m., Schieberad, (-rad(e)s, mv. -rd- - meten, scheef loopven; -e Reine, krom;
ein -es Maul machen, een scheef gezicht
-wort o. uitspraak v., besluit o. van het der) o. schuifrad o.
Schieber-.kasten, (-kastens,mv. zettenjem. - ansehen,van ter zijde,scliuins
noodlot; -tag m. door het noodlot aanof dreigend aanzien; (Pl.) -e Wurzel, -er
- kweten) ra. schuifkast V.
gewezen of bepaalde dag m.
Schjckung, ( - en) v., Z. schicken; Sehieberling, (-(e)s, mv. -e) m„ Halm, schuin groeiend;(Zeew.) -er Wind,
bij den wind; (fig.) die Sache geht -, es
2. zending, beschikking, boodschap v.; Z. Pfzfferling.
3. lot, noodlot o., lotsbestemming, lots- Schieber -natte, (-ndthe) v.(Tim- geht mil der Sache -, de zaak gaat ver
eta. - anfangen, verkeerd aanpak -kerd;
wisseling v.; sich Gottes -en verirauen, m.) raamsponning v.; -stange v. schuif-er Gedanke, valsch; (gemeenz.) -es-ken;
zich aan de Voorzienigheid overgeven; stang v.; -eentil o. schuifklep v.;-wandv.
Ur.-heil, verkeerd, eenzijdig; eine Sache
das sst eine - Gottes, dat is eene beschik - Spaansche wand rn., tooneelscherm o.
Schiebe -schloss, (-schlosses,inv. - nekmen, etw. - au[nehmen, kwalijk neking van God.
Sehiebbar, bijv. nw. te verschui- -schlósser) o. grendelslot o.; -stange V. men, verkeerd opvatten, euvel duiden;
boom m. om een rad & voort te duwen; (gemeenz.) mismaakt, misvormd, geven, beweegbaar, beweeglijk.
Sehieb -batte, (-n) v. disseltje, -stein m. (Tikt.) schijf v.; -th/t ni., Z. bocheld.
krom kuipersmes o.; -blinde v. (Zeew.) Schiebebleistift; -there v. schuifdeur v.; Schif-hein, Schief-being,
- eentil, —gehduse o. schuifklep, schuif &, Z. Krummbein &.; -betel m. breekbovenzeil o. aan den boegspriet.
ijzer o.
Schiebehen, (verkl.)o. vlierbes V. v.; -wand v., Z. Schieberwand.
Schieb - deekel, - kets, mv. - hel) Sehieb-fenster, (-sters,mv. -ster) Sehiefe, (-n) v. scheefte, scheef
dwarste, schuinte v.; 2. helling,-heid,
o. schuifraam o.; -karren m. kruiwagen
m. schuifdeksel o.
Schiebe, (-n) v. tuinschoffel v.; 2. m.; Schuit 4' im -- [uhren, kruien; buiging v., talud o.; H. (-s, mv. Schiefe)
smal pad o.; (Landh.) wijfjesschaap o. -kirrner m. kruier m.; - kasten m. schuif- o. valschheid, onjuistheid, verkeerdheid
Sohiebe-bank, (-bánke)v.draad- kast v., kast v. niet laden;-lade v. schuif- v.; 2. scheef, schuin voorwerp o.
trekkersbank v.; -blech o. schuifplank v., lade v.; -laden m. schuifluik, schuifblind Schiefer, (-s) m., z. m. lei o., leiknip m.; (Bak.) ovendeur v.; -bleisti/'t o.; -leuchter m. kandelaar rn. met eene steen, schilfersteen m., schiefer o.; 2. Z.
m. schuifpen v.; -bock m. trekwagen, schuif; -ochs m. trekos, ploegos m.; - ne - Splitter; 3. reehondje o.; (Vissch.) nauw
schuifwagen, kruiwagen m.; -breit o. m(en) m. zeel, helpzeel o., lichter ni.; visschersnet o.
Schiefer - alaun, ( - (e)s) m., z.m.
schuifplank v.; -deckel m. schuifdeksel -sack m. broekzak m.
Schiebsel-zwickel, (-kels, mv. pluimaluin v.; 2. Z. Alaunschiefer; -amio.; -kloben m. slotenmakerstang v.; -lineal 0., -neaszstab m. schuifliniaal v.,schuif- -kei) m. dwarsgebreide klink m. in eene aníh ni. gevlochten asbest o.; -arbeiter
(

maat v.

Sehieben, (schob, geschoben) bedr.

kous &.

m. bewerker m. eener leigroeve; -art v.

Sohieb-Stange, (-n) v.(Bergw.) aard m., hoedanigheid v. van den leisteen;
ets voort te 2. soort V. van lei(steen) of schiefer;
v., boom m. om iets

ww. our. den Tisch -, schuiven, voort schuiven, Z. herschieben; einen Karren -, duwen; (Org.) registerstang v., register -artig bijv. uw. leiachtig, schieferachtig;
voortduwen; Brod in den 0/'en -, schie- o.; -there v. schuifdeur v.; -wdgelchen o. -bank v. leigang m., leisteenbedding v.;
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-berg m. leisteen of schiefer bevattende leisteen bekleede mu -ir m.; -weiss o.bla- Schienbein, (-( e)s, mv. -e) o.
berg m.; -blalt o. blad o. leisteen, lei v.; derig of schilferig loodwit o.; -zahn m. scheenbeen o., scheen v.
-blau bijv. nw. leiblauw, zoo blauw als afschilferende tand m.; (van dieren), Schienbein-$ache, (- n) v. oplei; 2. o. zelfst. leiblauw o.; -block m. slechte, vooruitstekende,puntige tand m. pervlakte van het scheenbeen; -grate v.
blok o. leisteen; Stuck von einem —e, Sehief-hals, halses, mv. -hdlse) scheenbeenpijp v.; -knochen m. scheeneerste afdeeling V. van een leiblok in m. scheefbals, scheefnek m., hij die een been o.;-muskel m. scheenspier v.; -nerve
eene groeve; -brecher m., Z. -arbeiter; scheeven hals heeft; -halsig bijv. nw. een tot de scheen behoorende zenuw v.;-róhre
-bruch m. leigroeve v.; -buckel m. uit scheeven hals of nek hebbende.
V. kuitbeen o., kleine beenpijp v.; -schlagtwee blaadjes bestaande goudgelesteen- Sehief-heit, (- en) v., Z. Schiefe; ader v. tot de scheen behoorende slagbreke v.; -dach o. leien dak o.; —ham- it. scheef oordeel, onjuist oordeel o.; 2. ader v.
mer m., Z. -hammer; -(dach)decker rn. scheefheid, verdraaidheid, ongelijkheid
Schienchen,Schienlein,(verleidekker m.; -eisen o. (IIoefsm.) ijzer o. v.; (fig.) misvormdheid, mismaaktheid, kl.) o. scheentje, bandje, zwachteltje,
om de afbrokkelende tanden bij de paar verwardheid v.
spalkje o., Z. Schiene.
af te stooten; -(arbe v., -/'arben,-den
Schief-kopf, kop f(e)s, mv. -kó- Sehiene, (- n) v. (aan een rad),
-farbig bijv. uw., Z. -blau; -/Eats o., Z. pie) m. scheefhoofd o., scheefkop m., hij scheen v., metalen band m.; (Spoorw.)
-bank; -gang m. leigang, schiefergang Wien het hoofd scheef staat; (fig.) ver legger m., rail v.; aus den -n trelen, van
hoofd o., dwarskop m.; -kreun o.-ward de rails gaan, derailleeren; (Ontlk.) Z.
m., leigroeve v.; -gebirge o. leisteen of
schiefer bevattend gebergte o.; -gerust o. Sint-Andrieskruis o.; -lauf m. sclieeve, Schienbein; (Wapenk.) Z. Arm-, Beinvliegende stelling, leitlekkersstelling v.; schuinsche loop m., richting v.; (van een schiene; (Waterti.) halsijzer o. om de
-geschworener m. (Bergw.) gezworen in- schip), schuinsche vaart, lijn v. welke draaiposten der sluisdeuren; (Drukk.)
specteur m. eener leigroeve; -gestein o. een schuin zeilend schip beschrijft; -lie- (van de pers), band m.; (Muntw.) goud
leisteen m., schiefer o.; -gewerkscha/t v. gend bijv. nw. scheefliggend, dwarsligdraaistok m. ven het pot--blado.;(Pt)
vereeniging V. van eigenaars van leigroe- gend, overhellend; -mass o. winkelhaak tenbakkersrad; (Loodg.) handvatsel o.
ven; -gips m. bladerig of schiefer bevat- m., zwei v.; -maul o. scheeve mond m., om het soldeer aan te vatten; (Mand.)
tend gips o.; -glimmer m. schiefer bevat scheefmuil,scheefbek m.;-mdulig bijv.nw. Z. Flechtichiene; 2. spalk v.; (Heelk.)
-grau bijv. nw. leikleurig;-tendmikao.; met scheeven mond of bek; -nase v.scheef- spalk v. zwachtel m.
-griffel m., Z. -stift; -grube v., Z. -bruch; neus, scheeve neus m.; -nasig bijv. nw. Sehieneisen, (-eisens, mv.-ei sea)
-grün bijv. uw., donker groen; 2. o. een scheeven neus hebbende; -rund bijv. o. bandijzer, staafijzer, tot beslag diezelfst. groen verkoolzuurd koper o.;-hacks' nw. ovaal, langwerpig rond; (van paar- nend ijzer o.; (Spoorw.) ijzeren staaf,
V. houweel o. van arbeiders in leigroe- len) , onregelmatig rond; -schuamm m. rail v.
ven; -hammer m. leidekkershamer m.;' scheefgroeiende bladzwam v.; -segeln o. Schienen, (schienle, geschient)
-hauer m. mijnwerker m. die den leisteen wenden, over stag smijten o.; -sehen o. bedr. ww. sin Rad -, van schenen, ijze(Gez.) scheel zien o.; 2. scheelheid v.; ren banden voorzien, beslaan; (Heelk.)
losslaat.
Echiefericht, bij v. nw., Z. schie- -stege v. (Drukk.) kooihoutjes o. mv.; den Arm -, spalken, zwachtelen.
-wink(e)lig bije: nw. scheefhoekig, met Schienen-durchschlag,
jerartig.
Sc hieferig, bijv. nw. leisteen be- scheeve hoeken; —es Viereck, ruit v.
(-schlag(e)s,mv.-durchschldge) m.(Sm.)
vattend, uit leisteen-, schieferlagen be- Schiel, ( er, -si) bijv. en b. scheel, doorslag, spitshamer m. om gaten in de
staande; (Nat. bist.) geschubd; 2. (ver- loensch; -er Wein, Z. Schieler (2).
banden van een rad te slaan; -nagel m.
Sehiel-auge, (-s,mv.-en)o.scheel- bandnagel m.; -rdhre v. (Ontlk.) klein
keerd.) Z. schieferarlig.
Schiefer-knoten, tens, mv. oog 0.; -dugig bijv. uw. scheelziend, met kuitbeen o.; -ruthe v. ( Wev.) lange hou-ten) m. (Bergw.) leivoeg v.; -kohle v. scheele oogen; -brille v. bril m. voor het ten roede v. aan de scheerbank; -stemschilferige, bladerige steenkool - v.; -kop/' scheelzien.
pel m.,Z. -durchschlag; -stuhl m. scheenm. (Bergw.) met erts vermengde schie- Sehielen, (schielle,geschielt) o.ww., stoel m., ijzer o. waarop de rails dragen;
ferlaag, aardlaag v. met ertsbevattend lei; m. h. scheel zien, loensch zien; einwdris -weg m. weg m. met rails.
-latte v. leidekkerslat v.; -mergel rn. -, scheel zien; ein -des Auge, Z. Schiel- Schien-haken, (-hakens, mv.
schiefer- of leisteen bevattende mergel v. auge; er, sie schielt; hij, zij ziet scheel, -haken) m. (Giet.) plankhaak m. van
Schiefern (sick), (schieferle, ge- kijkt scheel; (fig.) (van stoffen, kleuren), den blaasbalg.
schiefert) wed. ww. (van 3teenen),schil- Z. schillern; it. niet juist zijn; -der Aus- Schinken, schinken,
feren, afbrokkelen, bladeren; (van been- druck, niet juist, gebrekkig; 2. scheefkij- (schienkte, geschienkt, en schiankle, gederen), met splinters vallen, afschilferen; ken, loeren; mii einero Auge nach etw. -, schiankt) o. ww. (Prov.) scheelzien; it.
2. n. ww., m. h. met een nauw net vis- loeren op.
de laarzen scheef loopen.
Schieler, (- s, inv. Schieler) m., Schien-kbrblein, (verkl.) o.
schen.
Schiefer-nagel , nagels, mv. -in, (-nen) v. scheelziende, loensche (Zoutz.) vergaarbak m.; -zange v.(Giet.)
-ndgel)m. leispijker m.; -nierev.(Bergw.) m. en v., loerder m.; 2. of Sehiler, m. tang v. met bladen.
schiefer- of leisteennieren v. mv.; per- bleekroode wijn m., klaret v.
Schier, bijw. (veroud.) Z. schnell;
gament o. leikleurig perkament o.; -platte Schielieht, bijv. nw. (van stoffen), 2. Z. bald; 3. Z. beinahe; It. bijv. uw.
v. lei v.; -schicht v., Z. -bank; -schnei- weerschijnend, duivenhalskleurig.
-es Hola, zonder kwasten.
der m. leisnijder m.; —klots m. leisnij- Schiet-ohr, (-(e)s, mv. -en) o. Schier-bart,(-bart(e)s, mv.-bdrdersblok o.; -schwarz o. oker v., schie- (Rijk.) scheef oor o.; -stein m. opaal m. te) m. baardelooze, melkmuil m.; -butte
ferzwart n.; -schwule v. leibevattende Schiem, (-( e)s, mv. -e) m. glans V. loogkuip v.; -hammer m. plethamer m.
kalkaarde e.; -spath m. bladerig of schil- m., schaduw v.
ferig spaath o.; -stein m. leisteen m., lei Schiemann, (-( e)s, mv. Schie- Schieren, (schierie, geschiert) bed r.
o.;—blatt o. lei v.; -steinern bijv. nw. van mdnner) m. (Zeew.) bootsman, hoog ww. schuren; (Zuiv.) klaren, louteren;
-botsnia, (Wev.) de schering opzetten; (fig.) ver
schieman m.
leisteen, leien; -steinprobe v. leisteen-hasten,
opwekken.
proef v.; -stift m. griffel v.; -stuck o. Behiemannen, (schiemannte, gestak o. lei; -tafel v. lei v.; it. Z. Rechen- schiemannt) bedr. ww. (Zeew.) opknap- Sehierling, (-(e)s, mv. -e) m.
tafel; -thora m. schilferig of leibevattend pen, opwerken, opslechten, optuigen,zei- scheerling, dolle kervel v., dolle peterselie v., pijpkruid o.; kleiner -, tuin
leem o.; -tisch m. tafel v. van leisteen, len aanslaan.
kleine hondspeterselie v.-scherlingv.,
tafel v. met leisteenen blad; -trepan m. Scheimanns-gare, (-( e)s, mv.
afschilferingskoker m.; -wacke v. schil- -e) o. schiemansgaren o.;j-gast m. schie- Scheerlings-becher, (-chers,
ferige, hoekige bergtop m.; -wand V. mansgast m.; -maat m. bootsmaat, boots- mv. -cher) m. giftbeker m.; -blaft o.
scheerlingblad o.; -gift o. scheerlingverwand m. van leisteen; (Bouwk.) met mansmaat, schiemansmaat m.
(-

(-

-

-

-

(-

(-
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gif(t) o.; -sart m. scheerlingsap o.; -tanne
V. kleine denneboom m. uit Virginie;
-frank m. giftdrank m., Z. -hecher.
Schiertuch, ( - tuch(e)s, mv. - lucher) o. grof vlaggedoek o.
Schiesz - angel, ( - n) v. schietan gel m.; -anger m., Z. -plats; -baten v.

Pfund schieszl, een twintigponder; Flinle
die weit schieszl, ver dragend; (fig.) Brod
in den 0/'en -, schieten; einen Graben -,
schoonmaken, uitdiepen; Geld -, neer
voorschieten; (Drukk.) in-werpn;it.
Kolumnen -, een blad opmaken; (Zeew.)
die Sonne -, schieten, waarnemen.
Schieszer, (-s, mv. Schieszer) m.
schietbaan V.
Schi_eszbar, bijv . nw. (Jachtw.) schieter m., hij die schiet, voorschiet,
onder schot, met schieten te bereiken. in tien oven schiet, inschiet; it. Z.
Schiesz -bedarf, ( - (e)s) m., z. Schiesze; (Sp.) knikker m.; (Nat. hist.)
m. schietbenoodigdheden v. mv.,amniu- inktvisch m.
Sehieszerei, v. (i. k. bet.) verveuitje v., kruit en lood o.; -baumwolle v.
schietkatoen o.; -blech o. stuk ijzer o. lend, aanhoudend schieten, geschiet o.
met eene lont voorzien om de rots te Schiesz -. sch, ( - es,mv. - e) m., Z.
doen springen; -bolsen m. in het want!, Horn fisch; -gat o. (Zeew.) schietgat o.;
van een vijandelijk schip geschoten ijze-' -geld o. geld o. voor het schieten, geld
o. voor eene jachtakte; (Bergw.) belooren bout m.; -breit o., Z. Selabreit.

Schiesze, (-n) v. ovenschop v. ning v. bij tiet springen van mijnen; -geSchieszeisen, (-eisen, mv. -ei- rechtigkeit v. recht o. om te schieten,

sen) o. (Bergw.) Z. Schieszblech; 2. hout, jachtrecht o.; -gewehr o. vuurwapen,
schietgeweer o.; -graben m. schietplaats
drijfnagel m.
Schieszen, (schors, geschossen) o. V. in eene droge gracht; -haus o. schiet
schietplaats v., doelen in.; -herd-huiso.,
ww. onr., m. S. (van water), in's Thal -,
zich storten, storten in; aus der Hnhle m. nest o. van een roofvogel: -hund m.
-, schieten; das Blut schieszt aus der jachthond, jagershond in.; - teutte v., Z.
Wunde, schiet, springt, loopt; au[ jen. -haus v.; -inhay in. overhaast,voorbarig,
su -, toeschieten, toesnellen; die Thrd- driftig persoon in,; -karren in. draagnen schossen ihr in die Augen, de tra- bare jagershut v.; -klinge v. (Speld.)
nen schoten haar &; das Glas ist mir maat v. voor den (]raad; -k►ugel v. kogel,
aus der Hand geschossen, geschoten, ge- geweerkogel, kanonskogel m.; -leira m.
glipt; geschossen kommen, komen aan hennep m., vlas o. met donkerder zaad.
Sehieszling, ( - (e)s, nov. - e) m.
Blicke - lassen, werpen,-schietn;(fg.)
slaan; eira Wort - lassen, een woord later, opgeschoten mensch, boom m.
ontvallen;einen Seu[zer - lassen, een zucht Schiesz-loch, (-loch(e)s, mv.
laten,slaken; -der Stern, verschietende' - losher) o. (Bergw.) gat o. om de mijn
ster v.; -de Augen, fonkelende oogen;; te doen springen; 2. (in kateelen), schiet
-mal o. doel o., mikpunt o.; Z. Z.-gato.;
-de Schiange, Z. Schieszschlange; -de'
Schmersen,tusschenpoozende pijn;( Slot.) -stand; 3. met-k, teeken o. van een vuur
-nagel in., Z. -zuwecke; -pat rone-wapeu;
-de Falie, klink, trekklink v.; (Zeew.)
das Tau - lassen, laten schieten, vieren; V. schietpatroon v.; -p ferd o. tot de

Sch.
su - versenden, te scheep, perschip, te water verzenden; (Wapenk.) - mit Segel und
Tauwerk, opgetuigd schip o.; 2. (Bouwk.)
schip, kerkschip o.; 3. (Br.) ontlastiugsbak m.; (Landh.) - and Geschirr, landbouwgereedschap o.; (Drukti.) galei v.,
zetplankje o.; (Wev.) weversspoel m.;
(Ontik.) (aan het buitenoor),00rscheepje

o.; (Pl.) (van boonen), schuitje o.; (Spr.)
das - geht nicht immer wie der Steuermann will, men kan niet altijd doen wat
reen wil, het gaat niet altijl vow den
wind.

Schiff-amt, (-amt(e)s, mv. -amter) o. admiraliteit v., zeeraad in., zeekantoor o.; - balken tn. scheepsbalk m.

Sehiffbar, bijv. nw. bevaarbaar;
-kelt v. bevaarbaarheid V.
Schiffbarmachung, v. (van

eene rivier), bevaarbaar maken o.

Schiff-bau, (-(e)s, mv. -e) in.
scheepsbouw ni., maken o. van schepen;
2. scheepsbouwkunde v.

Schiffbauer, (-bauers,mv.-bauer)
m. scheepmaker, scheepsbouwmeester m.
Schiffbau-hof, ( - hof(e)s, mv.
-hófe) m. scheepmakerswerf,scheepstim-

merwerf v.; -hola o. hout o. voor schepen;
-kunst v. scheepsbouwknrnst v.;

-meister

rn. scheepsbouwmeester ni.; -rath ni.
raad m. van tien scheepsbouw.
Sehiff-bein, (-(e)s, mv. -e) o.
(Ontlk.) handwortel, voetwortel m., been
U.slat den vormeenerschuit heeft; - beleg,
-beschlag in. scheepsbeslag o.; -besen in.
zwabber, scheepsbezem m.; -besteuerung
V.sturen o. van het schip, scheepvaart
-belt o. scheepsbed o., Z.-kenisv.;
Hangbelt; it. kooi v.; -bock m. lang, sinal
vaartuig o. op deco Weser; -bohrer ni.
scheepsboor v.; 2. (Nat. kist.) Z. - wurm;
einem P ferde den Zugel - lassen, vieren; drijfjacht gedresseerd paard o.; -pfiock -boot o. schuit v.; (Zeew.) stoep v.; klei(fig.) jemn. den Z•ugel - lassen, vrijheid la- m. (Bergw.) Z. -róhre; -plan, -plat., nes —, schuitje, bootje o.; 2. (Nat. hist.)
ten; in die Hóhe -, schieten, omhoog - m. schietbaan v., voor liet schijfschie- nautilus schelp v.; -bord m. scheepsboord
schieten; (van planten), snel opgroeien; ten ingerichte plaats v.; -prugel in. o.; -broei o., Z. -zwieback; -brush w.schipin Samen -, in het zaad schieten, zaad (Scherts.) geweer, musket o., buks v.; breuk v.; —leiden, schipbreuk lijden;
krijgen; dieser Salad ist (in Samen) ge- -pulver o. buskruit o.; —thee in. (fijne -bruchig bije. uw. schipbreuk lijdend,
schossen, is doorgeschoten; it. Z. an- thee, stofthee v.; -recht o., Z. -gerech- schipbreuk veroorzakend; -- tierden,
schieszen; 2. (van haring &), Z. laichen; tigkeit; -ring na., Z. -klinge; -róhre v. in schidbreuk lijden; —e Leute, schipbreuII. bedr. ww. einen Spiess nach jemn. -, ^ het schietgat gedreven pin v. met de kelingeu ra. én v. mv.; -bruchsputer o.
werpen; (van de zon), Strahlen -, schie- lout; -scharte v. schietgat o.; -scheibe v. mv. strandgoederen, gestrande goederen
ten, werpen; 2. schieten, vuren, afvuren, schijf v. om naar te schieten; -schlande o. mv.; -brücke v. schipbrug, op schepen
ontladen,lossen;mit einem Bogen -, schie- v. pijlslang v.; -schute v, marktschuit, liggende brug v.; -bühne v.verdek,sc:heelps.
ten; mil Kugeln -, schieten: im Fluge -, volksschuit, trekschuit, jaagschuit v.; verdek o.; -bundel o. vrijgoed o.,vrijl,akin de vlucht schieten, treffen, raken; -spied o. schieten, schetterspel u,;-spreitze kage v., goederen •lie de Matrozen &
nach der Scheibe -, schijfschieten; auf V. (Bergw.) wig of pin V. um de lout vast mogen meevoeren; -bursche m., Z. -jonge.
Schiffchen,Schifein, (verkl.)
elio. -, schieten, mikken, vuren, aanleg te houden; -spuhie v. (Wev.) schietspoel
[ehl of vorbei an dem Ziele -, mis -gen; m.; -stand m. plaats v. van waar men o. scheepje, schuitje, bootje, Bulkje o.;
niet raken, niet treffen; mit der-schietn, schiet; -stalt m., Z. -platz; - steiger m. (Very.) verfpotje o.; (Oritlk.) zoem nu.
Bl chse -, Z. bnrschen; einen Pfeil nach (Bergw.) mijnwerker m. die de rotsen aan het uitwendige oor; (Nat. bist.) zeeeinem Vogel -, afschieten, aftrekken; laat springen; -stuck o., Z. -blech; - tafel slak v.; 2. Z. Schift'.
jem. in den Arm, vor den Kop[ -, schie- V. schuiftafel v. (een :pel); 2. biljart, Schifi'en, (schifle, geschi fit) o.ww.,
ten; ;em. todt, ober den Flaufen -, dood - stootbord o.; -tasche v. jagerstasch, wei - m. s. varen, zeilen, de zee bevaren; nach
schieten, overhoop schieten; ei Schii in tascb v.; -wagen m., Z. - karren; -wand m. Englund -, varen, stevenen; her eira enges
Grund -, schieten, boren; em Haus in dept schietwand in.; -wall m., -we/ir v. schiet Meer -, overvaren, oversteken; langs den
v.; -wiese V. weide v. om op te-plats Kitsten fain-, varen, kruisen; vegen den
Grund and Boden - ,platschieten; (Jachtw.)
er hat nichts geschossen, hij heeft niets schieten; -zwecke v. bout m. voor de Strom -, tegen stroom varen; (Hand.)
geschoten, gevangen; (fig.) geschossen blaaspijp; 2. houten pin v. om in de schijf kustvaart drijven; 11. bedr. ww. per schip
sein, halfdronken zijn, een snipper op- te slaan, waar een kogel doorgegaan is. vervoeren, Z. verschifjen; 3. (Student.)
hebben; in eira Mádchen geschossen sein, Schiff, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.) pissen, wateren.
verliefd zijn op; (Bergw.) Berge herein schip, vaartuig o.; kleines -, Z. Schifchen; Schiffer, (-s, mv. Schiffer) m.;-in,
-, doen springen; eine Kannne die 20 zu -e gehen, scheep gaan, zich inschepen; (-nen) v. schipper, schnitvoerder, zee-
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voor de scheepvaart,scheepsmakelaar in.:
Schiff-seil, (-(e)s, mv. -e) ui.
-mann m, zeevaarder, matroos m.;(Riv.) scheepskabel m.; sammtliche -e, touw
-werk,anto.
schipper m.; 2. Z. Steuermann; -mánnisch bijv. en b. als een matroos, op de
Schiff(s)-$agge, (-n) v.scheepswijze der zeelieden; -mast o. scheeps- vlag v.; -form v. vorm mu. van een schip;
maat v.; it. Z. Schacht; -mast m. scheeps- (Zeees.) scheerstok m., scheerstrook v.,
mast m.; - nietszet m. deutel to., plug- scheergang m.;- tracht v.scheepsvracht v.;
ijzer, deutelijzer o.; •modell o. scheeps- —brief, •- schein ni. chertepartij v., conmodel, kaliber o.; - mórser m. zeemortier uossetncut o.; -%reund m. medereeder
m.; 2. scheepsmortier m.; -muhle v. wa- ni.; it. bevrachter, inlader m.; -führer
Schiff(er)lohn, (-( e)s, mv. -e)m. termolen rn op een schip; 2. scheeps- m. kapitein m.; -gebáude o., Z. -gerippe;
vrachtgeld o., schuifvracht v., schippers moleu m.; - muller tn. eigenaar m. van -gelegenheit v. scheepsgelegenheid v.;
-lon. een watermolen; -ntumme v. voor ver- -geleite o. couvuoi o.; -gerdth o. scheepsSchiffer-mtttzchen, (verkl.) o.' zending geschikt momhiero.;- uauschel v., toerusting v., scheepswant o.; -geripie
Chineesche aap, hoedaap m.; -mutze v. Z. -boot; -nbiutze v. schuitvorinige muts o. scheepsromp m.;- geschrei o.gescheeuw
schippersmuts v., matrozenhoed m.; v.; -nagel m. scheepsnagel m., spijker o. der matrozen; -geschutz o. scheeps-rock rn inatrozenkleeding v.; -schlag m, roet ronden kop; -o[en mu. scheeps- geschut o.; -geschwader o. snialdeel o.;
w., Z. - knolera; -sprache V. schipperstaal kachel v.; - ordnung v. wetten v. mc. op -hailer m., Z. Schild fisch;-hauplmann ni.
v.; -stechen o. worsteling v. met scheeps- de scheepvaart; -pech o. presenning v., scheepskapitein ui.; - heiliger ni, scheepsboomen tusschen twee in schuitjes ge- zeilkleed, pekkleed o.; it. pek of pik o.; heilige, patroon in. van een schip; -herr
plaatste personen; - zirkel m.scheepskom- mil — beslreichen, pekken; -p[ahl m. m. eigenaar m, van een schip; it. bemeerpaal, paal m. om liet schil; aati vast vrachter m.; -hintertheil o. achtersteven
pas o.; -zun/'t v. schippersgilde o.
Schiff-fahne, (- n) v. scheepsvlag te leggen; -p[erd o. jaagpaard, paard o. ni.; -journal o. scheepsjournaal, dagboek
v.; -/uhrer m. zeevaarder m.; - fahrt v. dat een schip voorttrekt; -p/and o. schip- o.; -judge m. scheepsjongen m.; -kanascheepvaart, zeevaart v.; it. zeereis v.; 2. pond o.; -prügel in. (Student.) Wa- mer v. kajuit v.; - kasteil o. vertuining
Z. - kunde; 3. eng kanaal o., vaarwater o. terpot m.; -pumpe V. scheepspomp v.; v., scheepskasteel o.; -kiel m. scheepsSehiffahrts -akte, (- n) v. akte -rechnungsschreur v., Z. Log; -recht o., Z. kiel v.; - knecht m. jonge matroos m.;
V. vats scheepvaart, akte v. van navigatie; Seerecht; -reich bijv. uw. veel schepen -koch m. scheepskok m.; -krone v. (R.
-comptoir o. kantoor o. voor de scheep- hebbende, bedekt toet schepen; -rose v. g.) krans m. voor hem, die het eerst
vaart; - gerdlh o. zeevaartkundige werk windroos v.; -ruslung v. scheepsuitrus- een vijandelijk schip beklom; -küche v.
instrumenten o. mv.; - geselt o.-tuigenof ting v.; 2. Z. -gerath.
scheepskeuken, kombuis v.; -lader m.
Sehiffsalmanach, (-( e)s, mv. scheepslader, inlader, bevrachter m.;
wet v. betrekkelijk de scheepvaart;-keii,il-ladung v. scheepslading v.; -last v.
niss V. zeevaartkntttlige kennis v.; -kunde -e) tu. zeevaartkundige almanak tu.
Schiffsand, (-( e)s) m., z. m. bal scheepslast o. (vaat); 2. scheepslading,
- kunst v., Z. Schi f izunde 4^.
-lastzndo.,bi scheepsvracht v.; -Interne v. scheepsSchiff- $Otte, (-n) v. vloot v.;
-%rmiy bijv. uw, scheepvormig; - Pracht Schifi'sangelegenheiten, v. latntaren v.; -leuchle v., Z. Schiffleuchte;
V. scheepsvracht v.; 2. - of -s/nicht v. mv. scheepsaangelegenheden, zaken v. -leute mv. scheepslieden,zeelieden,schipscheepslading, scheepsbevrachting v.; mv. betreffende de scheepvaart.
pers, schepelingen m. mv.; -linie v.
it. Z. - mniethe; -jrachtbrief, -[rachlschein Schiff- säule, (- 7i) v. met voor- scheepslijn v.; -listen v. mv. slagzijde,
m. vrachtbrief m., connossement o.; -ge- steven en ankers versierde gedenkzuil zwakke zijde v. van een schip; -duke v.
[echt o. zeegevecht o., zeestrijd, scheelps- v.; (lig.) spreekgestoelte o.; -bauch in. scheepsluik o.; -maat m. scheepsmaat,
strijd m., -geld o. vrachtgeld o.; -gerálh, buik in. van een schip; -bedur[iussc o. tweede stuurman in.; -macht v. scheeps-sgerdth o. scheepstuig o.; -gerippe o. mv. scheepsbehoeften v. mv.; -befehls- macht, zeemacht v.; -nut let m. scheepsscheepsramp m.; -grand tra. Jurk m.,leg- iyubcr m., 7. -hauptmnann.
makelaar m.; - maanscha /'t v. bemanning
plaats v. voor schepen; -grusz ui. scheepsSehiff(s)-befrachtungscon- V. van een schip; -materialien o. mv.
groet m.; - haken, -shaken ni. scheeps- tract, (-(e)s, mv. -e) m. chertepartij v.; scheepsmaterialen o. mv.; -miethe v. huur
haak (v.; -huller m., Z. Suuger(Nat.hist.); -bel leidung V. scheepsbekleeding v.; -be- V. van een schip; -muinme v. sterk bier
- handel m. scbeelpliandel m.; 2. handel sen rn.,Z.Schi/fbesen;-bestuterm. scheeps- o. uit tarwe gestookt; -obertheil o. bovenm. in schepen; - hduslein o. tent V. over l,evrachter m.; -boute v. prijsgetnaakt schip, verdek o.; -otjlsier m. zeeollicier
eene sloep of schuit; -heer o. vloot, schip o.; -blaft o. koperen scheepsbe- m.; -ókonona m. kasbestuurder m. op een
scheepsmacht v.; -holni rn scheepswerf, kleeding v.; -boden in. grond m. van het schip.
scheepLimmermanswerf v.; -hols o., Z. schip, bodem tn. van het schip; -boden- Sehiffsoldat, (-en, mv. -en) m.
-bauholz - kamp! m., Z. -ge/'echt; -kefte brief ni. scheepsbrief bevrachtingsbrief zeesoldaat, marinier m.; 2. soldaat m.
V. rij V. schepen; 2. scheepsketting rn.; m.; -boot o., Z. Schi/fboot (2); -bord o. van een schip.
-kiel v. scheepskiel v.; -kinder o. mv. boord o. van hetschip; - breire v.scheepsSehiffs-papiere, o. mv. scheepsbemanning, equipage V. van een oorlog - breedte v.; -brod o. scheepsbrood o., papieren o. mv.; -pappe V. scheepssmeer
schip; -kleid o. scheepskleeding v.; -kop/ sclleepsbeschuit v.; -capitan m. scheeps- o., pap v.; -part m. aandeel o. in een
schip; -partner m., Z. -/'reund; -patron
m. kop w. van een kanon; -korb tn . kapitein ai.
mars v.; -krult in. scheepskruik v.; -kuSchiff-sclinabel, (-schnabels, m., Z. - heiliger; 2. Z. -herra -pass m.
che v. scheepskeuken, kombuis v.; -kun - mv. -schnhbel) m. scheepsneb v., voor- scheepspas m.; 2. bewijs o. van gezondde, -kunst v. zeevaartkuude, stuurmans- steven m. van een schip; -schnecke V. heid; - pfandbrief m., Z. -bodenbrie('.
kunst v.; -kundig bijv. uw. zeevaartkun- meerslak, parelmoermossel v.; -schreiber Schiffspiel(-(e)s, mv. -e) o. spie dig; -kuilel v. zeemossel, zeeslak v.; -la- m. schrijver m, op een schip; -schuh m. gelgevecht o. te water.
Sohiffs-portion,(-en) v.scheepsder w. scheepsbevrachter rn.; -tafette v. lengtemaat v. van eene roede lang en
portie v., rantsoen o.; -prediger m. prescheepsaffuit v.; -lande v. landingsplaats een voet dik.
v.; - laterne v. scheepslantaren v.; -leine Schiffs-clarirer, (-rers,mv.-rer) dikant mop een schip;-pumpev.scheepsV. kabel v.,sjortouwo.; - loiter v. scheeps- m. uitklaarder m. van schepen, carga - pomp v.; -rash m. scheepsraad in.; -rand
ladder v.; -leuchte v., Z. -lalerne;-leuch- door, scheepsmakelaar m.; -clarirung v. m. scheepsrand in., boord o.; -rauw m.
ter m. kaarsensteker m.; -leute mv. uitklaring v. van een schip; ;-deeke v. scheepsruim,rui m o.; -rheder m. scheepsschepelingen, matrozen, zeelieden m, verdek o.; -eigenthunier m. eigenaar m. reeder m.; -ripper, v. mv. zijden v. nw.
uay., zeevolk o.; -lohn m. scheepshuur, van een schip, reeder m.; -equipage v. be- van liet schip; -rüstung v. uitrusting v.
$ebeepsvracht v.; - nuïkler in. makelaar v, rnauuiug v. van een schip, equipage v. van een schip; -schmiere v. scheepssmeer

vaarder, kapitein m., schippersvrouw,
schuitvoerster, kapiteinsvrouw v.; (van
een koopvaardijschip), kapitein m.
Schiffer-ausdruck, (- druck(e) s,
WV. -drucke) m. scheepsterm m.; -hose
V. schippersbroek, wijde broek, matrozebroek v.; - kalender m. zeen aartkuudige
almanak m.; - knecht rn. schippersknecht
m.; -knolen ni. (Zeew.) spring, sprenkel
m. op den kabel, kabelknoop iii.

1086

ach.

Sch.

Sch.

o.; -seite V. zijde v. van het schip; -spie - ongelijke sparren v. mv. aan een kruis- z. m. schilddoorbreker m., bijnaam van
den kri3gsgod Mars.
gel m. spiegel m. van het schip; -spur v. dak.
Behijten, m. mv. Mahomedanen Schilden, (schildele, geschildet)
zog, kielwater o.
Sehjftange, (-n) V. roeispaan, m. mv. welke de Sunna of overlevering bedr. ww.jem. -,meteen schild wapenen,
verwerpen.

wrikriem, riem ni.

bedekken, beschermen, een schild geven.

Sohikane, v., Z. Chikane.
Schjldente, (-n) v., Z. Loffelente;
scheepstouw, kabeltouw o.; -werk o. Sehjlbe, (-n) V. schilfer v., dun 2. wilde eend V.
plaatje o.; (Nat kist.) wijfjesschaap o., Schilderei, v., z. m. schilderen o.;
touwwerk o. van een schip, want o.
Sahjffsteller, (-Iers, mv. -ter) m. 'ooi v.; (Zoutz.) zoutmaat V. van I 2. (-en) V. schilderij v., Z. Gemdlde.
centenaar.
Sehjlderer, (-s, mv. Schilderer)
zuigervisch m.
Sehjff(s)tau, (-(e)s, mv. -e) o.

Sehjff(s) -theer, ( - (e)s) m., z. áehjlberig, er, st) bijv. nw. m. schilder m.; (Man.) kleurdec m.;
(Krijgsw.) schildwacht m.
m. scheepsteer o.; -tiefe V. diepte V. van schilferend, afbrekend, brokkelig.
een schip,diepgang m.; -tonne v. scheeps. Schild, (-(e)s, cnv. -e) m. schild, Schjlder -gaste, m. mv . (Krijgs wapenschild o., beukelaar m., borstbar- w.) wacht v.; -haus, (verkl. -hduschen o.)
ton V.
Schjff-stopfer, (-pfers,mv.-prer) aas, borstleder o.; runder -, rond schild schildwachthuisje o.
m. kalefateraar m.; -stop/hammer m. kal o., rondas v.; (R. g.) heiliger -, hei- Sehjlderhebung, v., z. m. ver-fathmer. lige, bronzen schildje o. van Nama Pom- heffing, opheffing v. der schilden; 2. opSehjff(s) -treppe, ( n) v.scheeps- pilius; sein Rang dient ihm sum --e, stand m.
trap v.; - tremmer o. mv. wrak o. van een tot schild; (Wap.) Z. Wappen; leeres -, Schilderig, bijv. uw. (PL.) schilfeledig vak o. in een schild; (fig.) etw. im rig, brokkelend, geënt.
schip.
Sehi tuck, (-(e)s, mv. -e) o. -e fuhren, iets in zijn schild voeren, voor- Sehjldern, (schilderte,geschilderl)
nemens zijn, van plan zijn; nichts Gules bedr. ww. (Jachtw.) geschilderies Feldstuk o. geschut op een schip.
$Chills-uhr, (-en) v. scheepsklok im -e führen, niets goeds van plan zijn; huhn, gevlekt; wohl geschilderles Gelidv.; --geháuse o. nachtbuis, kompashuisje 1I. (-(e)s, mv. -er) o. (Nat. hist.) (van gel, mooi gevlekt gevogelte; 2. Feldhriho.; -untersuchung V. nazien o. van een slakken), schild,huisje o., Z. Rocken -, ner -, met het schild verjagen; 3. schil
afschilderen, afbeelden, voorstel--dern,
schip; -untertheil o. onderschip o.; -ver Bauch-, Kopf-; (P1.) schildje, oog o. om
-!rachtungv.,Zbef ;-rladung te enten; mil einem Schildchen bedeckt, len; (Zeew.) die Masten '-, verven, teV. laden o. van een schip, aan boord bren- ingeënt; (Slot.) plaatje o. op het sleu- ren; (fig.) voorstellen, beschrijven; man
geno.;—scommis in. kommies m. bij het telgat o.; (Zeew.) schild, hakkebord, wa- hal mir ihn abel geschildert, men heeft
laden van een schip; —sschein m. bewijs penvlak o.; (Nat.) schild o., plaat, schijf' mij veel kwaads van hem gezegd; II. o.
m. van gedane inlading; -vermiether m. v.; (van petten), klep v.; 2. (Wap.) wa- ww., M. A. op schildwacht staan, schil
-dern.
schepenverhuurder m.; -vermiethung v. penschild o.; sum -e geboren sein, van
scheepshuur v.; -volk o. scheepsvolk o., adellijke afkomst zijn; den - niedern, den Schilderung, (-en) v., Z. schil
it. schildering, beschrijving v., ta--dern;
equipage, bemanning v. van een schip; adel verlagen; (van bedienden &), plaatje
-vordertheil o. voorschip o., voorsteven o. op den arm &; (van eene herberg, een fereel o.; 2. (Krijgsw.) schildwacht v.
m.; -wand v. hoofdtouwen o.mv.,scheeps-, winkel &), uithangbord o.; (fig.) das - Sehjld-farren, (-rens, mv, -ren)
want o.; -wappen o. scheepswapen o.; einziehen, zijn beroep laten varen; (Art.) m. (PL.) schildvaren v.;-Terkel m. schild -werft m., Z. Werft; -wurm m. hout kartets v., geweerpatroon, kardoes v.; varken o.; -fessel v. greep v., handvat v.,
paalworm m.; -zeug o., Z. -ge--worm, (dachtw.) vlekje o. op de borst van boen rand m. van een schild; -fink m. schild kloof v.; (Muntw.) plaat-ders;(Uuw.) vink m.; -fisch m., Z. Messer/isch; 2.
rdth; -haus o. arsenaal, tuighuis o. voor'
de scheepvaart; -zunge v. (Drukk.) tong v.; goldener -, gouden kroon, carotine v.; Z. Hemm fisch; -Jlechte v. wijnsteenig
korstmos o.; -Jloh m. schild vloo v.; - forV. eener galei; -zwieback m., Z. Schif- (6g.) voorwendsel o., dekmantel m.
Schild-abtheilung, (-en) v. mig bijv. uw. schildvormig; -fuss m.
zwieback.
Schjff-W^ehter, (-ters,mv. -ter) afdeeling v. van een schild, vak, veld o.; (Wapenk.) veld o.; -gerechtigkeit v. recht
m. wachthebbende matroos m.; -wechsel -amsel V. kraagnierel, schildlijster v.; o. om een schild te voeren; it. recht o.
m. bodemerij -wissel m.; -werft o., Z. -assel v. pissebed v. met 28 pooten; om een uithangbord te hebben of eene
-holm; --kaler m. watervlieg v.; -welen -bank v. (Zeew.) zijplanken v. mv. om herberg te doen.
B chjldgieszbeckenmuskel,
o., Z. Schifsangelegenheilen; -wetter o. het braadspit te houden.
(-s, mv. -n) m. (Ontlk.) spier v. van het
voor de zeevaart gunstig weder o.; -winde Schjldbar, schildbi rtig,
v.kaapstander m.,windas o. op een schip; bijv. nw. van adel, adellijk, rechthebbend schildvormig en bekervormig kraakbeen
(van het strottenhoofd).
it. kraan v.; -wundarzt m. scheepsdok- om een schild te voeren.
ter m.; -zdrte V. (Zeew.) ladingspolis Schild -Bauer, ( - n, mv. - n) m. Schildhahn, (-hahn(e)s, mv.
v.; -ziehen o. steepen o. van schepen; vrije boer m.; -baum m. condori m. met -hahne) m., Z. Birkhahn; -hailer m.
-sier v. scheepsversiering v.; -zimmer- zwarte korrels; -besen ra. (Pl.) wit pe- (Wapenk.) leeuw, wilde man m. die het
mann m. scheepstimmerman m.; -zim- perkruid o.; -blume V. schildbloem v.; schild vasthoudt; (van dieren), schildmerplats m. scheeptimmermanswerf v.; -burger m. (fig., i. k. bet.) hij die tot de drager m.; -haupi o. (Wap.) kop m.
-sell m. scheepstol m.; 2. strandrecht o.; burgerwacht behoort, schutter m.; (fig.) van het schild; -hecht m. schildsnoek m.;
3. - of —sidite V. kantoor o. waar de inwoner m. van Schilda, onnoozele hals, -helm m. helm m.; -herr m. beer m. die
scheepstol betaald wordt; -aug m. zee- sukkel, stakkert, abderiet m.; --slreich het recht heeft een schild te voeren,
adellijke, edelman m.; -hof m. boerderij
tocht m.; -zunge v., Z. Schi f fszunge; m. onnoozele streek m.
-zwieback m. scheepsbeschuit v.; -Zwang Schildehen, Schildlein, (ver- v. van een vrijen boer.
m. recht o. om als stapelplaats te ge- ' kl.) o. schildje, uithangbordje o., Z. SChildig, bijv. uw. van een schild
voorzien, met schubben bedekt.
.Schild.
bruiken.
Sohjftarm, (-(e)s, mv. -e) m. Sohjld-dash, (-dach(e)s, mv. Schild -igel, (-igels, mv. -igel) m.
-ddcher) o. (o. Gesch.) stormdak o.; netvormige zeeëgel m.; -kd /er m. schild(Bergw.) stang V. van een molenrad.
Sehjften, (schiflete, geschifiet) -decke v. (Wap.) bekleedsel o. van het kever m.; 2. runder —, Z. Sonnenkd jer.
bedr. ww. (Geweerm.) Z.schaflen; (Tim. wapenschild; -drossel v., Z. -amsel;-druse Schjldkehldeekel -band,
(-band(e)n, mv. -bánder) o. ligament o.
m.) einen Sparren -, verbinden, aaneen- V. (Ontlk.) schildklier v.
van het schildvormig kraakbeen en de
lasschen; (valk.) einen Falken -, eene Schjlddri sen-blutader,
slagveer inzetten; 2. o. ww. dun worden, - sehlagader, (-n) v. schildklier strotklep; -musket m. tot het schildvorschildklierslagader v.
-bloedar, mig kraakbeen en de strotklep behoo•
slijten.
Sehjftsparren, m. mv. (Bouwk.) Sehjlddurchbreeh er, ( -s) m., rende spier V.
(-

-

-
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Schild-klee, (- s) m., z. in. spur- de affuit ligt; -band o. (Geschutg.) spil- Sohjuings–batter, (-n, mv. -n)
m. erfpachter m. van eene plaats waarop
rie v., klavergras o.; -kiemen m. (Nat. band m.; -stuck o. tweede tapstuk o.
bist.) visch m. en v. met schildvormige Schildzungenbeinmuskel, belasting rust; -drahl m. ijzerdraad o.
vinnen; - knappe, -knecht m. schildknaap, (-s, mv. -n) m. (Ontlk.) tot het schild van n°. 18; -gul o., -ho f m. goed o. waarkraakbeen en het'tongbeen be--vormig op eene erfpacht rust; -lehen o. leen o.
schilddrager m.; -knopt' m. (Zeew.)
waarop eene erfpacht rust; -mann m.,
staande wantknoop in.; -knorpel m. hoorende spier V.
(Ontlk.) kraakbeen o.; -krabbe v. klui- Schilf, (-( e)s, mv. -e) o. riet o.; 2. Z. -bauer; -recht o. recht o.op erfpacht.
Sehillstick, (-(e)s, mv. -e) o.,
zenaarskreeft m.;- kraut o.,Z. Helmkraut; bies v.
-kráhe v. nevelkraai V.
Schiff–art, (- en) v. rietsoort v.; Sehille, (-n) v. plank v. tot bekleeSchildkrQtchen, (verkl.) o., Z, -arlig, -áhnlich bijv. nw. rietachtig, bies - ding.
Schildkró lenporzellane.
achtig; -bekrdnzt bijv. nw. met riet be- Sehilpe, (-n) v. schelp, schaal v.
Schildkrbte, (- n) v. schildpad v.; kransd; -bewachsen bijv. nw. met riet Schimmel, (-s, mv. Schimmel) m.
it. (Hand., gemeenz.) Z. -nschale; (Pl.) begroeid; -dach o. rieten dak o.; -decke wit paard o. schimmel m.; (van personen)
V. biezen mat v.; -dornreich m. riet aller, Brauer -, oudje o., Z. Graukop f; 2.
Z. Schildblume.
-muschv. schimmel v., beschimmeling, dufheid,
Schildkröten, bijv. nw. schildpadden, van schildpad.
Schilfen, (schil/'te, geschil f t) bed r. vochtigheid v.; (Pl.) stuifmos, haarmos o.
bimm el- anten, V. mv. (Pl.)
Schjldkrbten–arbeit, (- en) v. ww. met riet bedekken, met biezen bestuifmossoorten v. mv.; -artig, -ähnlich
werken o. in schildpad; -arlig bijv. nw. leggen.
schildpadachtig; -binde v.(Heelk.) schild
Schiff–gras, (- es) o., z. m., Z. bijv. nw. schimmelachtig; -fleckig bijv.
aan het hoofd; -jisch-padgezwlo. Segge; -gestade o. met riet bewassen uw. -e Leinwand v. pike o.; -geruch m.
schimmelreuk m., dufheid v.; -gran,
m. schildpad v.; -kafer m. rolkever m.; oever m.; -hutle v. rieten hut v.
2. mestkever m., kortwiek m.; -lans V. Schil$cht, bijv. nw., Z. schil(arlig. -grün bijv. nw. schimmelgrijs, schim schildpadluis v.; -nap%schnecke v., Z. Sch31$g, bijv. nw. met riet bedekt, melgroen.
S chimmelicht, bijv. nw. schim-schild; -porzellane v. schildpadschaal niet biezen bedekt.
v.; 2. karetschildpad v.; -schale v. rug- Sehilf–katze, (- n) v. wilde kat v.; melachtig, op schimmel gelijkend, als
geschild o.; 2. schaal v. van eene schild -klinge v. driehoekige, uitgeholde degen schimmel.
Schimmelig, bijv. nw. beschim-schild m. schildpad o., schildpad --pad;
v.; -krans m. krans m. van riet;-kling
schaal v.; (Nat. bist.) rond schild o.; -malle v. biezen mat v.; -meer o. met meld, vol schimmel, uitgeslagen, duf;
-schwanz m. schildpadstaart m.;- schwein biezen of riet bedekte zee v.; (H. S.) - werden, Z. schimmels.
m. gordeldier o.; -slein m. schildpadsteen Roode Zee, Schelfzee v.; -rohr o. riet o.; Schimmel-kraut, (-kraut(e)s,
m.; 2. Z. Echinit; -suppe v. schildpad- -schmalzer m. rietmusch v.; -slrauszgras mv. -krauler) o. katoenkruid o.; 2. roer
-kruido.,stblemv
soep v.; -tule v. slangenhuid v.; Z. Z. o. bundelgras o.; -vogel ni., Z. -schmalzer.
-schade; -versleinerung v. schildpadver- Sehilke, (- n) v. wijfjesschaap o.,' Schimmelli, (schimmelte,geschimmelt) o. ww., m. h. en s. beschimmelen,
steening v.
ooi V.
Sehildkrot(t), (-( e)s, mv. -e) o., Schill, (-( e)s, mv. -e) m. elft m. met schimmel bedekt worden, muf worZ. Schildkrótenschale (2).
Sehillbank, (- bdnke) v. (Zeees.) den.
Schimmer, (-s, mv. Schimmer)
Schild–kiirbiss, (- es, mv. -e) m.' sleutel, hefboom cu. van een windas.
groote, geheel ronde pompoen m. of ka
Schillebold, Schillerbolz, m. (van sterren, een licht á c), schijnsel
-laus, -(liege v. schildluis,-lebasv.; (-en, mv. -en) m. schoenlapper m. (een o.; bleicher, matter -, schijnsel; (van het
morgenrood), schemering v.; (van goud),
schildvlieg v., scharlakeninsect o., co- insect).
chenille of konzenielje v.; -lchen o.
Schiller, (- s, mv. Schiller) m.weer- weerschijn, glans m.; (van stof en),glans,
adellijk landgoed o. voor bewezen dien- schijn m., glinsteren o. met verschillende weerschijn m.; (van luchtverschijnselen),
fonkeling, flikkering v., lichtglans m.;
sten; -maner V. muur m. om het afspoe - kleuren; 2. glinsterend voorwerp o.
len van den grond te beletten, schild- Schiller-eidechse, (- n) v. ka- (6g.) vaisch licht o., schijnsel o.; - von
muur m.; -mehl o. fijnste meel o. voor rneleon o.; -farbe v. kleur v. in verschil Hoffnung, schemering v., straal m.; it.
tafelgebak o.; -nailer v. schildadder v.;
tinten spelend; -glans m. weer--lend glans, luister m., klatergoud o.; (Prov.)
avondschemering v.
-Mr o., Z. -/'essel; -padde v. schildpad schijn, weerglans m.
v.; -padden m. (Zeew.) kinnebaksblok Sehillerig, bijv. nw. in verschil- Schimmerhaft, bijv. nw. schito., schildpad v.; -pall o., Z. Schilelkrólen- lende tinten of kleuren spelend, schitte- terend, blinkend, Z. schimmern(d).
schale (2); —farbig bijv. nw. schildpad= rend.
Schimmer–ki fer, ( -ka fers, mv.
kleurig; —horn o. schildpad o.; -plan- Schillers, (schillerle, geschillen) -killer) m. glimworm m.; -licht o. schenendeckel m. (Art.) tappendekplaat, flap' o. ww., m. A. een weerschijn geven,' merlicht o.; -los bijv. nw. zonder schev.; -reiher m. mantelreiger m.; -riemen weerschijnen, in verschillende tinten spe- mering, zonder glans, dof.
m. scbildriem, riem m., lederen handvat len; 2. (van kleuren), in Roth 4' -, zwee- Sehimmern, (schimmerte,geschimV. van het schild; -schnecke v. huisjes- men naar.
mert) o. ww., m. h. (van de sterren),
slak v.; -schwamm m. schildzwam v.; Schillernd, bijv. en b., Z. schil - schijnen, schemeren, een flauw licht ver-sparage V. metalen beslag o. aan een lerig.
spreiden; (van eene lamp), schijnen;(van
schild; -stichel m. (Gran.) graveerstift Schiller–quarz, (-es) m., z. m. metalen &), schitteren, glinsteren; (van
v.; -Iragend bijv. nw. schilddragend, een weerschijnend kwarts o.; -spalh, -stein stoffen), weerschijnen; dort schimmert
schild hebbend; - trager m., Z. -knappe; m. weerschijuend spaath o., veldspaath etw., daar schemert, glinstert iets; 2. es
2. schilddrager m. (een dier).
o.; -slof m. groen of bruin looderts o.; schimmert mir etw. oor den Augen, het
Schildwache, v. schildwacht v.; -taffel m. taf o. waarvan de schering van schemert mij voor de ooges; -d, glinsteauf die - kommen, de wacht betrekken; eene andere kleur is dan de inslag; it. rend, schitterend, fonkelend; -der Wils,
.von der - kommen, afgelost zijn; -stehen, taf o. met een weerschijn; -vogel m. vogel Z. Schimmerwilz; it. valsch edelgesteenop schildwacht staan, wacht doen, op m. met. weerschijnende vederen; -wain te; (fig.) es schimmert ihm keine Hoffwacht staan; (fig.) - steken, oppassen, m. bleekroode wijn, klaret m.
nung mehr, bij heeft geen straal van
beloeren, bespieden; 2. schildwacht, op Schilling, (-(e)s, mv. -e) m. hoop meer; (fig.) schitteren, stralen,
wacht staande soldaat m.; (Krijgsw.) (Hand.) schelling m.; 2. (Landh.) eis - luister verspreiden.
verlorene -, uiterste wacht v. aan de voor- Stroh, zestig bossen v. mv.; (Bergw.) eis Sehimmer-reich, ( -er, -st) bijv.
posten.
- Era, vijf karretjes vol; (gemeenz.) nw. schitterend, glinsterend, fonkelend;
Schildzapfen, (-p jens, mv. -plen) einen - geben, bekommen, klap, oorveeg -scharomer m.(Volkst.) arms drommel m.;
ern. (Art.) spil v. van een kanon, die op m.; 3. (Nat. bist.) pantoffelschelp v.
-stein m. blende v.; (Juw.) edelgesteente
,
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o., juweel m.; -sucht Y. zucht v. om te Schijndel --nagel, (-nagels, mv. Sehiracher, (-rachers, mv. -raschitteren, pronkzucht; -wesen o. valsche -nagel) m. spijker, nagel m. voor dak cher) m. Hongaarsche, op champagne ge-natb v. sponning v. van eene-spane; lijkende wijn m.
schijn m., klatergoud o.; -witz m. schijnbaar geestige inval m., schijnvernuft o. dakspaan; -sparren m. spar V. voor dak- Sehirbel ( -s, mv. Schirbel) m. uit
stuk ruw ijzer o., Z. Scherbe. -gehakt
Schimpf, (-(e)s, mv.-e) m. schiwp, spanen; -slamm m. boomstam m. die
smaad, hoon m.,grove beleediging,oneer,' geschikt is om er dakspauen van te maSchirben, (-s, mv. Schirben) m.
vaatwerk o.; 2. maat V. van 3 kar of 3;E
schande v.; ,emn. eihen - anthun, grof' keu; -wand v. planken beschot o.
Sehindemesser, (-sers, inv. -ser) centenaar.
beleedigen; mie - and Schande bedekt
Sehirdel, (-s) m., z. m. (Bergw.)
sein, met schande overladen zijn; einee o. vilmes, vilderswes, scalpeermes o.
- schen, eene beleediging wreken, Z. Schinden, (schund, geschunden) zwarte schort o.
Schande; (Spr.) - will Schaden Naben, die bedr. ww. oer. ein Kalb -, villen, de SChirgen, (schirgte,geschirgt)bedr.
de schade heeft ook moet de schande dra -' huid afstroopcn; einen Hasen -, villen; ww. scherpen, schaven.
(Spr.) er schuwde eine Laus urn des Bal- Sehirken, (schirkte, geschirkt) o.
gen; 2. Z. Scherz.
Schimpfan, (schimptie,geschimpfl)' ges willen, bij is een vrek; 2. zich krab- ww. kweelen, piepen; (Volkst.) boterbedr. ww. beleedigen, smaden, schim -' ben, zich schrammen; den Fusz -, open- hammen smeren.
pen, hoonen; jem. einen Spitzbuben ••,' halen, openscheuren; einen Baum -, schil- Schirl—haar, (-(e)s, mv. -e) o.
schelden voor, behandelen als; 2. o. ww., len, ontschorsen; (tig.) kwellen, mishan- grof, hard haar o. in de wol; -horn m.
m. h. auf ,fern., au/' etw. -, schimpen,' delen, afpersen, het vel over de ooren riviergranaat m.
smalen, schelden, zich oneerbiedig uit- halen; - and schaben, nemen wat men
Schirm, (-(e)s, mv. -e) in. (Berges.)
maar krijgen kan, geld bijeenschrapen; (van een mijngang),voorzijde v.;(Jachtw.)
laten over.
Sehimpfer, (-s, mv. Schinip[er) cie P ferd -, afbeulen, te zeer vermoeien; ( van herten), bilstuk o.; 2. scherm, oog
lichtscherm o., oogklep v., pa--scherm,
m., -in, (-nen) V. hij, zij die scheldt, 11. wed. ww. sich -, zich afslooven; 2.I
schimpt &, Z. schimpten; it. beleediger zich eene schram geven, de huid open- raplu v., vuurscherm, lichtscherm o., Z.
halen of openscheuren.
Sonnenschirm, Regenschirm, Fallschirm;
m., beleedigster V.
Schjmpf— gedicht, ( - (e)s, mv. Sehinder, (-s, mv . Schinder) in.! (Krijgsw.) schild, harnas o.; (Pl.) bloem -e), —lied, (.(e», mv. -er) o. schimp -' vilder m.; 2. beul m.; (fig., i. k. bet.) scherm o.; (fig.) schuilplaats, toevlucht,
woekeraar, geldafperser ui.
bescherming v.; Schectz and - flnden, een
dicht, hekeldicht o.
Schinderei, (-en) v. villen o., toevluchtsoord vinden; jem. in Schutz
Schimpfiren, (schimp/irie, schim
bedr. ww. (Volkst.) Z. schimpen.-p/irt) vilderij v.; (fig.) afpersing, knevelarij, and - nehmen, iele. onder zijne hoede of
Sehimp$sch, bijv.nw.(gemeenz.) slechte behandeling v., woeker m.; 2.1 bescherming nemen.
Schirm -bauw, (-baune(e)s, mv.
schimpzuchtig, gaarne smalend, schim- vildersplaat v.; 3. vilderswoniug v.
Schindergrube, ( - n) v. vil- -bc ume)m. magnolia v. wier takken zich
pend, beledigend.
als een zonnescherm uitbreiden, beverSchimphich, ( -er, -si) bijv. nw. (ders)kuil m.
Schinderisch, bijv. nw.,Z.schin- boom m.; -blame V. schermdragende
beleedigend, schandelijk, smadelijk, ver
bloem v.; -breit o. (Giet.) vuurscherm,
-er Tod, smadelijk;-nedr,ho ; dermdszig.
-e Handluny, onteerend; - von jemn. Sehinder-karren, (-kar rens,mv lichtscherm o.; (Glasbl.) oogklap v.;
sprechen, op onteerende wijze; das ist - - karren) m. vilderskar v.; - knecht m. (Zecw.) opboeisel, zetboord o., zetgang,
masthals in.; -brief m. brief m. van vrij j'ur ihn, dat is beleedigeud voor hem; vildersknecht m.; it. beulsknecht m.
einen On - verlossen, schandelijk, op Schinderling, (-(e)s, mv. -e) m. geleide, pas m.
Sehirmehen, (verkl.)o. schermpje
schandelijke wijze; -e Redeu,beleedigend; (in Beieren), licht muntstukje o.
-keil v. schandelijkheid, smadelijkheid Schind-luder, (-ders, mv. -la-, u., Z. Schirm; (Pl.) bloeu,schercnpje o.
der) m. verachtelijke, gemeene behandev., vernederende o.
Schlrm-dach, (-dach(a)s, mv.
Schimpf-name, (-us, mv. -n) m. ling v.; mie jenin. - spielen, treiben, iem. -dácher) o. schutlak, afdak o., luifel v.;
v.
.schandelijk
voor
2.
Z.
gek
houden;
-rede
den
(Zeew.)
zonnetent, achterzonnetent v.;
scheldnaam m.; it. bijnaam m.;
schandelijk gesprek o.; -schrift v., Z. -aas; -mdhre v. vildersknol, oude knol 2. (Krijgsw.) houten bedekking, aard
stormscherm o.; 3.(Tuinb.)wind--kistv.,
Schmdhschrif t; -vogel m. lasteraar, spot- m., afgewerkt paard o.; -messen o. vil
slecht-^dersmo.;vih(gnez) scherm, afdak o.
vogel m.; -weise bijes., Z. schimp/Lich;
vee o. dat goed is voor den vilder.
Sehirmen, (schirmie, geschirmt)
-wort o. scheldwoord, schimpwoord o.
Sehind -aas, (- aases, mv. -aser)o. Schinckehen, (verkl.) o. ham- bedr. ww. beschermen, eene schuilplaats
.

kreng, dood beest o.; (fig.) gemeen wijf, (netje o., kleine ham v.; (vaneen paard), verleenen, beschutten, bewaren, behoeden; vor dem Regen beschirmt, beschut
kreng o.; -anger m., -grebe v. vilders- bilstuk o.
Schinken, (-s, mv. Schinken) m. tegen; den Leib -, (van een panser), beplaats, vilderij v.
Schindel, (-n) v. dakspaan v. of ham v., schink m.; (Spr.) ich habe bei schutten, dekken, onkwetsbaar maken.
dunne spaander m. onder de platte dak ihm of er hat bei mir einen - im Salze, Schirmer, (-s, mv. Schirmer) m.,
waar deze aan elk. stooten, ten-pane, ik heb nog een appeltje met hem te —in, (-hen) V. beschermer, beschermeinde daar het doorlekken te voorkomen; schillen, er ligt voor hem nog wat in heer m., beschermster, beschermvrouw
het zout.
v.; (Jachtw.) Z. Refter.
(Heelk.) spalk v.; (Wap.) blokje o.
Schinken —hein, ( - (e)s, mv. - e) Schiirm -fbrmig,bijv.nw.schermSchindel—artig, bijv. uw. dak
liggend; -baum m.-spangewijolk. o. hamulebeen o.; -messer o. mes o. om vormig, bij wijze van een scherm; -fut boom m. die geschikt is om er dakspa- ham te snijden; -meise v. koolmees v.;l ter, -(utteral o. koker m., overtreko.van
eene paraplu; -geld, -genoss, -gerechtignen van te maken; -dach o. met dak -schnittchen o. sneedje o. ham.
Schipp, (-(e)s, mv. -e) o. vlakte- ligkeit, -gott m., Z. Schutz-geld 4r; -herr
beschoten dak o.; -decker m. hij-spane
in. beschermer, beschermheer m.; -hul
die dakspanen maakt, dakdekker m.; maat van 2h vierkante roeden.
-eisen o. ijzer o. om de dakspanen vast Sehippe, (-n) v. schop v.; (Bak.) in. valhoed, tuinhoed m.; -kraut o. ster
schermkruid o.; -krieg m.-reblompj,
te zetten; -fuge v. voeg v., naad m. der groote vuurschop, rakelschop v.; (gedakspanen; -hauer m., Z. -decker; -holy ineenz.) die - bekommen, weggestuurd verdedigende oorlog m.;-lampe v.schermo. hout o. voor dakspanen; -kriecher m. worden; it. hanglip, tot schreien ver lamp v.; -leder o. (Wag.) klep v., klap m.
bist.) wijfjes--trokenlipv.;2(Na
Seh rmling, (-(e)s, mv. -e) m.
(Nat. kist.) boomkruipertje o.,specht m.
beschermeling, gunsteling m.
Sehindeln, (schindelte, geschin- schaap o., ooi v.
Schirm - macher, ( -chers, mv.
deli) bedr. ww. met dakspanen dekken; Sehippscheren, (-s) o., z. m.
(Heelk.) spalken; (Wap.) geschindelt, tweede en derde schering v. van zwart -cher) m. regenschermmaker, paraplu
laken.
-maner v. schutsmuur m.;-maker.;
met blokjes.

Sch.
-moos o. schermmos o.; -palme v. waaierpalm m.; 2. Z. Fdcherpalme; -pflanze
V. schermdragende plant v.; - trapend
bijv. nw. schermdragend; -überzug m.,
Z. - julter(al); -oogt m. voogd, beschermer, verdediger m.; it. beschermheer m.;
-wafe v., Z. Schuizwafe; -wand v.windscherm o.; -werk o.verdedigingswerk(en)
o. (mv.); -au+inge v. eind o. van de paraplu.
Sehirpen, (schirpte, geschirpt) o.
ww., Z. zirpen.

Behjrr, (-(e)s, mv. -e) o. (veroud.)
Z. Geschirr.
SSchirr -baum, ( - baum(e)s, mv.

-bdume) m. raketstok, koolkrabber m.;
-beil o. metselaar;-bikhamer m.
Sehjrren, (schirrle, geschirri) bedr.
ww. Pjerde -, optuigen, aanspannen.
Schjrr -geld, (-(e)s, my. -er) o.,
Z. Ceschirrgeld; -holt o., -ketle v., Z.
Geschirrholz chr; -kelle v. halsketting m.
der karrepaarden; - meister m. wagen
conducteur m.; (Sm.) voorsla --mestr,
ger m.; -nagel m. disselpen v., dissel -

bout m.

Schisma, . ( - s, mv. Schismen) o.
scheuring, geloofsscheiding v.
Schismtiker, (-s, mv. Schisma'tiker) m. scheurmaker, afvallige, geloofsverdeeler m.
8chismatisch, bijv. nw. scheurmakend, afvallig, eene scheuring bewerkend.

Sehiss, ( - es, mv. - e) m. (gem.)
scheet m.; (fig.) nietigheid v.
Schlabber, (-s, mv. Schlabber)m.
(Vissch.) buis, haringbuis v.; 2. - of
-luch o. slabbetje, morsdoekje o.
Schlabbe, Schl&ppe, (-n) v.
(Volkst.) hangmuil m., hanglip v.

Schlekbberehen, (verki.) o., Z.
Schiabbertuch.

Schlabberei, (-en) v. (gemeenz.)
gelepper,ge-3labbero.; (fig.) Z.Geschwdta.

Sehlébberente, ( - n) v. tamme
eend v.

B3chlabberer, (-s, mv. Schlabberer) m. slorper, slurper m.; (fig.) Z.
Schwátzer.
Seht&bberig, bijv . en b. slurpend,
slorpend; (fig.) Z. geschwdlzig.
Bch1abbermaul, (-maul(e)s,mv.
-mauler) o. (gemeenz.) babbelaar, wauwelaar, kletser m.

Sehlubbern, (schlabberte , ge
o.ww. slorpen, slurpen; (fig.)-schlabert)
gedachteloos babbelen, opdreunen, aframmelen, Z. schw!lzen.

Sehlaeht, bijv. nw. (veroud.) welgevormd, vriendelijk, eenvoudig, Z. geschlacht.
Schlaeht, (-en) v. slag, veldslag
m., gevecht o., strijd m.; (op zee), zeeslag m., zeegevecht o.; 2. (veroud.) slachting, verwoesting v.; 3. (Waterb.) - of
Schiflánde, kribwerk o., dam m.; 4.
(veroud.) soort v., slag o.
Beh1 oht-bank, ( - bdnke) v.
slachtbank, vleeschbank. v.; (fir.) our ftihren, ant die - liefern, naar de slacht
geleiden, aan den dood blootstellen.-bank
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Schlschtbar, bijv . nw. schlacht- v., reglement o. op de slachterijen ;
-p/'erd o. strijdpaard, strijdros o.; -plan
baar, goed om te slachten.
SCh1 cht -bar, (-en, mv. -en) m. m. plan o. van den slag; -pose v. slaggroote, sterke beer m.; -beil o. vleesch- pen v.; -rolde v. (Zeew.) slagrol v.; -ross
houwersmes o.; it. 2. strijdbijl v.; -be- o., Z. -p[erd; -ruf m. roep m. tot den
ruhmt bijv. nw. beroemd door zijne wa- slag; it. krijgsgeschreeuw o., wapenkreet
in.; -schaf o. vet schaap, slachtschaap
penfeiten; -block m. hakblok o.
Schl&chten, (schlachiele, ge- o.; -schil! o. linieschip, oorlogschip o.;
schlachlel) bedr. ww. einen Ochsen -, -schüssel V. schotel m. versch geslacht
slachten, dooden; (fig., Krijgsw.) doo- vleesch; -schuwert o. slagzwaard o.; -stall
den, eene slachting aanrichten; (H. S.) m., - stalt, -sidtlev.(Vleeschh.)Z. -haus;
seinen So/in -, offeren; 2. o. ww. nach -sleuer V. belasting v. op liet geslacht;
jemn. -, gelijken op, aarden naar, slach- -stuck o. stuk o. an een geslacht dier;
ten; (Spr.) man muss nicht mehr - als (Schild.) schilderij v. die een slag voorman salaen kann, men moet niet te veel stelt, slagstuk o.; -tag m. (Krijgsw.) dag
m.van het gevecht of den slag;(Vleeschh.)
hooi op zijne vork nemen.
Sch1^chten - bereit, bijv. nw. slachtdag, dag, waarop geslacht wordt;
strijdvaardig, kamjwaardig, ten strijde -verband m. (Zeew.) verbinden o. der
gerust; -gott m. (Fabelt.) krijgsgod, gewonden; 2. verblijf o. der gewonden
op het halfdek; -vieh o. slachtvee, vet
Mars m.
Sch1^chter, (-s, mv. Schlachler) vee o.; -wagen m. strijdwagen m.; -wolle
m. hij die slacht of doodt; (Nat. hiss.) V. doode wol, wol v. van geslachte scha
-cellel m. bewijs o. van verlof tot-pen;
kwartelvalk, blauwvoet m.
Schl*chter, (-s, mv. Schláchter) slachten;(Zeew.) connossement o.; -zeug
m. slager, slachter, vleeschhouwer m.; o. slachtgereedschap o.; -zeil v. slachttijd m.
(Nat. kist.) Z. Schlachlbdr.
Sehlchter -bank, ( - bánke) v. S chlwehtzitz, (-en, mv. -en) m.
vleeschhouwersbank,slagersbaak v.; -Geil poolsch edelman m.
Schlaek, (-(e)s, mv. -e) m.(Salp.)
o., Z. Schlachtbeil (1).
Sch1 chterfahren, ( -er, -st) bezinksel o.van salpeterloog; 2. (Jachtw.)
bijv. nw. bedreven in het oorlogvoeren, trage jachthond m.
krijgskundig.
Schlackdarm, (-darm(e)s, mv.
Schlchter - geselle, ( - n, mv. -ddrme) in., Z. Mastdarm.
-n) m. slagersknecht m.; - handwerk o. Sehlaeke, (-n) V. (Giet.) metaal
metaalschuim o., hamerslag in.;-AIakv.,
slagershandwerk o., vleeschhouwerij v.;
-lohn in. slagersloon o.; - meister m. I (Spoorw.) (van verbrande sleenkool),
ileeschhouwersbaas m.; -zunft v. sla asch v., sintel m.
Sehleken, (schlackle, geschlackl )
-gersildo.
Sehlgeht - erz, ( - es, mv. - e) o. o. ww., m. h. schuimen, schuim opwer(fig.) vuurmond m., geschut o.; feld o.' pen, slakken, sintels vormen.
slagveld o.; -fertig bijv. nw., Z schlach-' Schlacken-artig, bijv. uw. metenbereil; -gang m. loop m. van het ge- taalslakaclitiá, sintelvurmig; -bad o.
vecht; 2. wapenkans v.; -ge/tide o., Z. schuimbad o. met heete slakken van
-feld; -geld o., Z Schldchlerlohn; (Zeees.)' rood en zwart koper bereid; -belt o.
kaaigeld o.; -gemalde o., Z. -stuck (Giet.) Plaats v. waar de metaalslakken
(Schild.); -gesang m. krijg•gersng o.; worden heengeworpen; -blau o. grijs
-geschrei o. krijgsgeschreeuw o.; -ge- blauw, glanzig blauw o.; -blei o. bij het
tummel, -geuwuhl o. krijgsgewoel o., ver- scheiden van koper gevonden lood o.;
warring v. van den slag, scherp gevecht -era o. glazig erts, loodkleurig zilvererts
o.; -gevierte o. carré o.; -poll m. krijgs- o.; -fórmig bijv. nw., Z. -artig; -führer
god, Mars m.; 2. (Godsd.) God m. der in. (Giet.) slakkenrijder m.; -gang m.
heerscharen; - hau/'en m. hoop m. slaclit- -netaalslakkenbu;s v.; -grube V. slakkenvee; (Krijgsw.) bataljon o., bende, afdee- kuil m.; -gul o., Z. Schlacke; -haken m.
ling v., gelid o.; milllerer —, centrum haak m. om de metaalslakken uit den
o.; vorderer —, voorhoede v.; hinterer —, oven te halen; -halde v. hoop in meachter hoede v.; seilliche —, vleugels m. taalslakken; -holle V. (Berdw.) loods v.
mv.; -haus o., -hof m. slachthuis o., voor de de metaalslakken; -kienslock m.
vleeschhal v.; -herr in. opzichter m. over op den slakkenhaard achtergebleven koper o.; -klein o. gruis o. van metaalslak
het kribwerk o.
- kobalt m. glazig kobalt o.; -lava-ken;
Schl^chtig, bijv . nw. in den aard
V. verslakte lava v.; -ldu fer m., Z. -f hvallend, gelijkend, slachtend.
Schlecht - laterne, ( - n) v. (Zee- rer; -loch o. gat o. waardoor de metaal
uit den oven gaan; -ofen woven-slaken
w.) lantaren v. voor zeegevechten; -linie
V. (Krijgsw.) slagorder v.; -messer o. m. om de metaalslakkun te smelten;
vleesch houwersmes, slagersmes o.; (fig.) -rdumer m., -schaufel v. (Sm.) sto•)kijoffermes o.; -meister m. strandmpestcr, zer o.; -regen m. aanhoudende regen m.,
opzichter m. derdijken; -monat m. slacht - die de wegen morsig maakt; -scherbe v.
maand v., November m.; -ochs m. vette stukje erts o. om van metaalschuim te
os, os m. die geslacht moet worden; zuiveren; - schicht v.(Giet.) laag v. ijzer
-stein m. (Bergw.) slakkensteen-schuim;
-oper o.oáerdier,slachtoáer o.;2.prooi i•.,
offer,slachtoffero.; -ordnung v.(Krijgsw.) in.; -such m. (Giet.) eerste proef v. der
slagorde v.; 2. (Vleeschh.) verordening metaalslakken; -tiegel m. (Giet.) smelt69
-

-
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Schlaff, er, -st) bijv. en b. stap,
kroes m. voor metaalslakken; - grift v., bei einem Mddchen - , slapen bij, een meisje
Z. -gang; -trog m. slakkentrog m.; -werk beslapen; auszerhalb,seines Hauses -, aus- niet gespannen, los; - machen, slap mao., Z. -gut; -lange v. slakkentang v.; warts -, buitenshuis slapen; (fig.) sein ken, verslappen, ontspannen; (fig.) ont-aeiher m., Z. -rdumer; -sinn o. slak- Fusz schláft, ist eingeschlafen, zijn voet zenuwen, de veerkracht benemen; - warkentin, beste tin o. uit de slakken. slaapt; (Spr.) es - nicht alle, welche die den, slap worden, verslappen; -e Ohren,
Sehl&ekicht, bijv. nw. als me- Augen su haben, schijn bedriegt; ein afhangende ooren; -e Broste, slappe, han taalschuim, als sintels, metaalschuim- Loch in den Tag -, een gat in den dag gende borsten; 2. slap, krachteloos, mat;
achtig. slapen; -d, slapend, rustend, stil; (Zeew.) -es Pferd, stap, afgewerkt;(Pl.) -er Sten 8chlackig, er, -st) bijv. nw. -de Knie, Z. Schla/'er; (fig.) das Gewis- gel, slap, overhangend; (Gen.) slap, strak,
(van het we(d)er), vochtig, regenachtig, sen schla[t, slaapt, sluimert; eine Sache - bewegingloos; (fig.) -er Mensch, langbuiig; 2. vol slakken, vol metaalschuim. lassen, laten rusten; (fig.) dood zijn, zaam, treuzelend; -e Seele, krachteloos,
Sehl ekwurst, (-würste)v. beu- overleden zijn, in het graf rusten; (H.S.) dof; sehr -e Grundsátze haben, het met
de zedelijkheid zoo nauw niet nemen;
slapen, dood zijn; - gehen, sterven.
hog m., worst v.
Sehladden, (schladdete, geschlad- Seh1afenbein, (-( e)s, mv. -e) o. -heil v. slapheid, ongespannenheid v.;
dat) bedr. ww. (Zeew.) met oud touw- been o. aan de slapen van het hoofd, (Gen.) verslapping, slapheid, krachteloosheid v., gebrek o. aan veerkracht,
werk omwoelen. slaapbeen o.
Schladdiug, (-( e)s, mv. -e) m. Sehljfenbeins-fortsatz, ( - sa- matheid v.; (fig.) achteloosheid, werketzes, mv. -sdize) m. verlenging van het loosheid, verwijfdheid v.
(Zeew.) woeltouw o.
Sehiaf, (-( e)s, mv. Schldfe) m. slaapbeen; -fuge, -nath v. verbinding v., Sehl ffen, (schlafie, geschla/it) o.
ww. slap zijn, slap worden.
slaap m., sluimering, slaperigheid, rust naad m. van tiet slaapbeen.
v.; in - fallen, in slaap vallen, inslapen; Sohlhfen-(blut)ader, n) v. Schlaf-$eber, fiebers, mv. -fie
cie kann nicht nnehr vor -, zij heeft zulk bloedader v. aan de slapen van liet hoofd; ber) o. koorts v. met slaapzucht.
Bahl&ffseil, (-( e)s, mv. -e) o.
een slaap dat zij niet meer kan, zij kan -(blut)eckev. wiggebeenshoek m.; -fkiche
niet meer van den slaap; wieder in den v. oppervlakte v. van de slapen; -Port- slappe koord o.
Seh1af-ganger, (-gers,mv.-ger)
- bringen, weer doen inslapen; vom -e sats m. verlenging v. van het slaapbeen;
erwachen, erwecken, ontwaken, wakker -grebe v. slaapbeensholte v.; -muskel m. m. slaapwandelaar m.; -gast m. hij die
maken; im -e reden, praten in den slaap, tot het slaapbeen behoorende spier v.; in eene kamer overnacht; -gegend v.
hardop droomen; 2. (fig.) (van een -nerve m. tot het slaapbeen behoorende (Ontlk.) streek v. van de slapen van bet
lichaamsdeel),gevoelloosheid, verdooving zenuw v.; -rand m. rand m. van de sla- hoofd; -geld o. slaapgeld o.; -gemach o.
v.; sein Gewissen liegt ij -e, is ingeslui- pen; - slagader v. slaappolsader v.; -zwelg slaapkamer v., slaapvertrek o.; -genoss,
-gssell, —in, bedgenoot ni.en v.,slaapkamerel; er wird im -e reich, al slapende m. tak m. van de slapen.
Sehlufer, (- s, mv. Schlafer) ni. meraad,bijslaap m.;siesind—en,zij slapen
wordt hij rijk; der ewige -, de eeuwige
slaap, dood m.; 3. slaap m. van het (Zeew.) kromhout o.; - der Bcïtinge, Z. te zamen, op ééne kamer of in één bed;
Bátingsknie; - der Vorsteven, voor-slemp- -gesellschart v. bedgenooten m. inv., zij
hoofd; 4. (Prov.) slaapkameraad m.
Seh14&f-ader, (- n) v. tot de sla- hout o., knie v. aan den voorsteven, sla - die op cane kamer of in een bed slapen;
pen behoorende ader v.; -af je m. slaap- per m.; - der Binnenst'ven, binnensteven, - gewand o. nachtgewaad, nachtkleeren
aap m.; -apfel m. egelantierappel m.; 2. boze steven m.; - der Hintersleven, ach- o. mv.; -gott m. god in. vane den slaap,
Z. -beere; -arznei v. slaapdrank m.,slaap- ter-slemphout o., knie v. aan den ach- Morpheus m.; -haube v. slaapmuts,nachtverwekkend (genees)middel o.; -balsam tersteveui. muts v.; (lig.)slaapmuts, slaapkop, drooSehl*bfer, (- s, mv. Schld fer) m., mer m.; -hosen v. mv. pachtbroek v.;
m. slaapverwekkende balsem m.; -bank
v. slaapbank v.; -beere v. belladonna v.; -in, nen) v. slaper, langslaper m., -kamerad m. slaapkameraad m., Z. -ge-bef rdernd bijv. nw. slaapbevorderend; slaapster, langslaapster v., slaapdron- sell; -kammer v., Z. -gemach; -kána-bett o. bed o.; -boden m. slaapzolder, kene m. en v.; (fig.) slaapkop, droomer merchen o. slaapkamertje o.; (fig.) grafkuil m., graf o.; -kappa v., Z. -haube;
zolder m. waarop men slaapt; -bringend m., droomster v.
bijv. uw., Z. -machend; -bursche m., Z. Seh1—f(e)rig, er, -st) bijv. nw. - kasten m. slaapkast v.; -krank bijv.nw.,
slaperig, vol slaap zijnde, slaap hebbende; Z. -suchlig; -kop! m., Z. Schil fer;
-genoss.
Sehlbfehen, Sch1a$ein, (ver- er ist -, hij is slaperig, heeft slaap; - -krankheit v., Z. -sucht; -kraut o. gekl.) o. slaapje, middagslaapje, dutje o. werden, slaperig worden, beginnen slaap wone nachtschade v.; 2. bilzenkruid,
Soh1,f-deich, (-( e)s, mv. -e) m. te krijgen; - machen, slaperig maken, slaapkruid o.; 3. veldcipres, hoe-langer(Waterb.) nooddijk, slaperdijk m.; 2. slaap doen krijgen; -machend, Z. schlaf- boe-liever v.; 4. Z. -beere; -kuss m. nacht
geworden dijk m.; - dorstig machend; (fig.) (van personen), droo- kus m.; -kutsche v.gemakkelijke reiskoets-nodels
btjv. nw., Z. -trunken. roerig, vervelend, lusteloos, slaperig; V. waarin men kan slapen; -lied o. lied o.
Sehl" e, (- n) v. slaap m. van het (van paarden), niet levendig; - reden, over den slaap; it. slaaplied, wiegeliedje
langzaam, zonder vuur; - arbeiten, droo- o,; -lilie v. slaaplelie, affodil v.; -los bijv.
hoofd.
Sehl%fen, (du schld/'st, er schla ft, merig, langzaam, lammenadig; diese Sache nw. slapeloos, van slaap beroofd, zonder
schlief, geschla[en) o. ww. onr., in. h. geht -, wird - betrieben, er wordt geen te kunnen slapen; eine —e Nacht haben,
slapen, rusten, te bed liggen; san/t, ruhig voortgang gemaakt met die zaak, die een slapeloozen nacht doorbrengen; -lo-, slapen; er schld/t Eest, hij slaapt vast; zaak gaat langzaam vooruit, wordt ach- sigkeil v. slapeloosheid v., gebrek o. aan
in einero fort-, doorslapen; nicht mehr - teloos behandeld; it. -es Wetter, slape- slaap; -lust v. zucht v. tot slapen, sla kónnen, niet meer kunnen slapen, geen rig, niet helder; -e Unterhandlung, lang- perigheid v.; - lustig bijv. nw. zucht tot
slaap meer hebben; bis an den lichten, zaam gaande; 2. Z. ein-, sweischlaferig; slapen hebbende, slaperig; -machend bijv.
hellen Tag, in den Tag hinein -, slapen -kelt v. slaperigheid, neiging v. tot sla- nw. slaapverwekkend; - mittel o., Z. -arztot het reeds klaarlichte dag is; nach pen; (fig.)droomerigheid,traagheid,lang- nei; -rnutze v., Z. -haube; -mutzig bijv.
dem Essen -,een middagdutje doen; jemn. zaamheid, lusteloosheid, verveling v.; nw. (gemeenz.) slaapmutsachtig, lamwohl su - wünschen, goeden nacht wen- (in plichten), achteloosheid, verwaarloo- menadig; -pels o., Z. -rock; -pille v.
slaappil v.; -pulsader v. slaapader v.;
schen; jem. - legen, te bed leggen; - ge- zing v.
hen, naar bed gaan, zich ter rust bege- Sehl*afern,(schlaferle,geschla1ert) - ratte, -ralz(e) v. marmot, bergrat v.;
ven; weich, hart -, op een zacht, hard o. ww. onp., m. h. slaperig zijn, slaap it. zevenslaper m., slaaprat v.; (fig)slaapbed slapen; auf der blossen Erde -, op hebben; es schldfert mich, ik heb slaap, kop, langslaper m., langslaapster v.; -rock
den grond slapen; auf der Strasze, unter ik heb vaak; 2. Z. einschiafern. m. kamerrok m., kamerkleed o., kamerfreiem Himmel -, onder den blooten he- Schl&feréegend, bijv. nw., Z. japon v.; -rose v. hondsroos v.; -saai m.
mei slapen; bei jemn. -, met iem. slapen; schlafmachend. slaapzaal v.; -salbe v. slaapzalf, slaap(-
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Sehl3ge, (- n) v. (Sm.) groote ijze verwekkende zalf v.; -sessel m. slaapstoel goeden slag slaan, goede zaken doen;
leuningstoel, gemakstoel m.; -státle jemu. Schldge geben, iem. slaan, rossen, ren hamer, moker m.
- stelle V. slaapplaats, bedstede v., ledi• ranselen, klappen geven; es wird Schláge Schl ,geb€ uchen , schldgekant o.; -slube V. slaapkamer v., slaap selzen, er zullen klappen valen; rich vor bduchte. geschlágebaucht) o. ww. (van
vertrek o.; -stuhl m., Z. -sessel; -slundi Schlagen (, rchten, bang zijn voor klap- paarden), dampig zijn, sterk ademen;
v. uur o., tijd m. om naar bed te gaan. pen; (van eene pomp), Z. Pumpenschlag; -des of schldgebduchiges Pferd, dampig,
-sucht v. slaapziekte, slaapzucht v.; we. (Zeew.) Schldge machen, korte gangen sterk ademend; 2. Z. herzschldchlig.
chende —, wakende slaapzucht v.; (fig,) doen, laveeren; ober - segeln of wenden, Seh1a(ge)-block, (block(e)s,mv.
verdooving v.; —enig bijv. nw. slaap korte gangen maken; (fig.) die Schidge -blóske) m. hakblok, blok o. om op
-suchtig bijv. uw. met slaap -zuchtaig; des Schicksals, de slagen m. mv., ram- te klooven; -draw f m.''(Volkst.) vechtersbehept; 2. Z. -suchlartig; -tisch-ziekt pen v. mv., ongelukken o. mv.; das sst baas m.
m., Z. - kasten; -frank m. slaapdraak m.; ein barter far ihn, een harde slag,eene Sch1$gefaul, bijv. nw. ongevoe-tránkchen (verkl.) o. slaapdrankje o.; droevige ramp; 5. beroerte, geraaktheid, lig voor slagen; (fig.) verstokt, verhard.
-trunk m. dronk m., glas o. wijn voor bel verlamming; vom -egerührt werden, einen Sehlggeisen, eisens, m v. -eisen)
naar bed gaan; - drunken bijv. nw. slaap. - bekommen, eene beroerte krijgen; am o. (Jachtw.) val v.; (Leid.) fatsoeneer dronken, bedwelmd door slaap; -trun- -e Sterben, aan eerre beroerte sterven; ijzer o.;(Boschw.) merkhamer rn.;(Beeldkenheit V. slaapdronkenheid, slaperig- 6. Z. Schlagbaum; (van koetsen), portier h.) holbeitel m. voor parelvormig drijf
-werk;
(Mets.) kalkschop v.
heid v.; - wachen o. slapend waken o., o.; (van een duivenhok), duivenslag, slag
helderziendheid v.; - wachend bijv. nw, o.; (Vuurw.) springbus V.;(Vissch.)staart Sch1 gel, (- s, mv. Schlágel) m.
wakend in den slaap, helderziend; --er m. van den visch; (Giet.) dikke rand in. klopper, hamer m.; (Bergw.) moker m.;
Zustand, somnambulisme o., magneti- der klok, tegen welken de klepel raakt, (Muz.) trommelstok m.; (fig.) (van een
sche slaap ni.; -warns o. (gemeenz.) kort aanslag m.; (Meub.) hamerslag m.; it. dier), achterbout m.; (Bouwk.) hei v.;
en sluitend huiskleed o., beddejak o.; keep, voeg v.; (van zilver, goud), stem- (Straatm.) straatstainper in., juller v.;
-wandler m. slaapwandelaar m.; —in v, pel m.; (op messen), merk o.; (Muz.) (Waterti.) lap m. aan de afwatering van
V. slaapwandelaarster v.; -warts bijv. (van noten), ganzer, haiber -, heele,halve een dijk; (Bergw.) plaats v. waar genw. in de richting van de hoofdslepen; slag ni.; it. tijd, duur m., maat v., tempo werkt wordt.
-weizen m. onkruid o. onder de tarwe; o.; langsamer, geschwinder -, maat; den - Schlegel-arm, (-( e)s, mv. -e)m.
-wirkend bijv. nw. slaapverwekkend, be- frhren, de maat slaan; das Stuck steht boom m. der pers in oliemolens; -eisen
dwelmend; -zeil v., Z. -stunde; -zeug o. im ganzen -e, staat in de vierkwartsmaat; o. breekijzer o.;-fisch m. hamervisch m.;
it. (Lakenw.) baan v.; (Landh.) slag m., - geselt m. kameraad m. die op dezelfde
nachtgoed o.; - simmer o., Z. -stube.
Sehiag, (-( e)s, mv. Schláge) rn. afdeeling v. van bouwland dat men twee plaats in de mijn werkt; -grube v. ketel
slag, klap, stoot m.; es that einen -, liet achtereenvolgende jaren met verschil- in., diepste plaats v. in een vijver; -kop/'
gaf een slag; keller, heisaer -, (van den lende granen bezaait en het derde jaar m. hazekop, breede paardekop m. met
bliksem), slag, bliksemslag m., die geen, laat rusten; (lioschw.) (van een bosch), zeer dunnen bek; -kr :eg m. knuppeldie wel brand veroorzaakt; es kans - au/ hakhout o.; (Vest.) valdeur v.; 7.aanbod krijg, boerenkrijg m.; -lahm bijv. nw.
-, (van den donder), er volgde slag op o., prijs m., taxatie v.; schen, was Iíau[e schenkellam; -much v. karnemelk v.
slag; (fig.) Z. Donnerschlag; (Nat.) elek- and Schláge sind, de prijscouranten in- Seh1 gein, (schldgelie,geschlágelt )
bedr. ww. kloppen, herhaaldelijk slaan,
trischer -, ontploffing v.; einen gulen - zien, de markt nagaan.
haben, (van een geweer), een goeden
Sohl&gader, (- n) v. slagader v.;' spartelen, trommelen; 2. o. ww., m. A.
slag geven; 2. (van vogels), slaan, ge- -bruch m. slagaderbreuk v.; - entziundung' (Jachtw.) de achterpooten nasleepen,
zang o.; 3. (van een uurwerk), slag m., V. slagaderontsteking; -gang m. slagader- hinken, schenkellam zijn;(Gg., gemeenz.)
beweging, slingering v.; (van klokken), gang m.; -gebáude o. hoofdslagader v.; eene domheid, eene onvoorzichtigheid
klokslag m.; mil dem -e /'un f,precies ten -haul v. slagadervlies o.; -kammer v. begaan; (Scherts.) een bok schieten.
5 uren, met klokslag van vijf uren; mil hartkamer v.; - kunde, -lehre v. slagader- Schlagelnuss, misse) v. noot
-(e) zwol/', met klokslag 12 uren; es ist eer v.; - óffnung v. opening v. van de V. of noteboom m. van Ceilon; -welle v.
wals v. die den boom aan Bene oliepers
(au/ dem) -(e) vier, het zal aanstonds slagader.
4 uur slaan; (van liet hart), kloppen o.; Sehlag-a,derchen, (verkl.) o. in beweging brengt.
(van den pols), slag m.,slaan o., polsslag kleine slagader v.; - anfall m. aanval m. Schlsgen, (du schldgst, er schlágt,
m.; (van de zee), klotsen, slaan o. der van beroerte; -enig bijv. nw. als eene schlug, geschlagen) o. ww. oer., m. s. en
golven; einen derben - thun, neerplollen, beroerte, op eene beroerte gelijkend; h. slaan, slagen toebrengen, klappen geeen harden slag doen; (van munten), - balken m. (van eene brug), vleugel, mid- ven, stooten; die Wellen - an das Schift,
slaan, stempelen, munten o., stempel m.; delbalk, lijstbalk, wipslagboom m.; -ball slaan tegen &; die Flam'ne schlug in die
(fig.) Menschen von einem -e, slag o., m. kaatsbal m.; -band o. (Kuip.) Z. Hóhe, sum Heuse heraas, sloeg het huis
soort v., van denzelfden stempel m.; ein Feuerband; -balsam m. balsem m. tegen uit, sloeg omhoog; der llagel schldgl auf
das Bach, valt, knettert&; (van buksen),
schoner - Pferde, soort v., ras o.; wieder beroerte.
auf den - kommen, weer in zijne fouten
Sehl%gbar, bijv. nw., -es Holz, Z. stooten, terugstooten; mil dem Kopie an
die Wand -, stooten; hin-, nieder-, neervervallen, zijne vorige levenswijze weer Schlagholz.
volgen; (Zeew.) (van eenschip), lavee- Sch1%g-bauer, bauers, mv. vallen, zwaar neervallen; (van koude), in
rende gang m.; it. slag m. van een touw; -bauer) o. slagkooi, kooi v. met slagdeu- die Glieder -, de leden aangrijpen; das
ganzer of ronder -, ronde slag m.; dop- ren; -baum m. slagboom, sluitboom m.; Fieber isl dazu geschlagen, is er bij gepelle r -, halve slag; 4. slag, hamerslag -beere v. kruisdoornbes v.; - bereis bijv. komen; aus der Art -, ontaarden; 2. m.
m.; (met de vlakke haal), klap, slag m.; nw., Z. -[enig; -belle o. (Zeew.) naast h. stark -, (van buksen), geraas maken,
- mil der Faust, stomp, stoot, duw, dof de kiel van een schip gelegde balken in. knallen; in cie Heus -, (van den blik
inslaan; 3. (van een uurwerk),-sem),
m.; ohne einen - au ihuki; zonder slag of mv. bij het atloopeu; -blau bijv. nw. met
stoot; - suf -, slag op slag, onophoude- bloed beloopen, blauw van slaan; -bogen slaan; es schldgt sechs Uhr, bet slaat zes
lijk; (van een paard), slag m., achteruit- m. (Hoed.) wolboog m.; -bohrerm. slag- uur; sechs Uhr hal soeben geschlagen, het
slaan o.; (van een wild zwijn), houw m.; boor v., hamervormig, verstaald, puntig is zoo even 6 uurgeslagen; (van liet hart),
(Sm.) - hallen, slag houden, gelijk slaan; ijzer o. om gaten te slaan; -breit o. pa- kloppen; (van paarden), achteruitslaan;
(Vleeschh.) houw m.;(van een voertuig), let o., klopper m., raket o.; -brücke v.,Z. (van wagens), botsen; (van granaten),
botsen o.; (fig.) entscheidender -, be- Zugbrücke, -brunnen m. (van kinderen), springen; 4. der Schalt schlágt an das
slissende slag m.; it. staatsgreep m.; (ge- fontenel v.; -bug m. (Zeew.) boord o.; Ohr, treft liet oor; 5. in's Iilaue -, (van
Bene kleur), tweemen naar; das schldgt
tneenz.) einen schonen - machen, een -dame v. triktrakspel o.
(
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nicht in sein Fach, dat behoort niet tot -, zich scharen aan de zijde 'van; sich deersel o.; -maschine v. sl.rgmachine v.,
au einer andern Partei -, oj'errain, overloopeu; sick su etw. -, zich vereenigen
met, zich voegen bij; sich ins Mittel, sich
darein -, als bemiddelaar optreden, tusschepbeide koenen; sich an die Brust -,
op de borst slaan; sick mit seinen eijenen Wonen -, sich selbst auf den Mand
-, zich zelve(n) tegenspreken, zich met
zijne eigene woorden dooden; sich nail
Sorgen and Grillen -, zich kwellen, Z.
Blindheil; IV. o. zelfst. slaan o., klappen m. mv., slaag v;; (van eene ader),
lating, aderlating v.; den Feind zum bringen, dwingen om slag te leveren.
Sehlbger, ( - s, mv . Schlager) m.
hij die staat; it. werktuig o. waarmede
men slaat, hamer, klopper, houwer, stam -

^cl 1l)w•erkti1ig o.;-miUUt-1 o.middeel o. tegen
beroerte; -nagel m. (Uurw.) drukker m.,
knopje o. waarop gedrukt wordt om een
uurwerk te laten slaan; -net: o. (Jachtw.)
slagnet o.; (Vissik.) zegen v.; (Bals.) ra
noot v.;-ketv.;no(Muz)hle
-p/oh!, -posten m. (Waterti.) slagstijl
in.; -nla ► te v. slagplaat V. der goudsmeden; -puli'er o. knalkruit, donderkruit
o.; '2. poeder o. tegen beroerte; -pumpe
V. (Zeew.) zuigpomp v.; -ptitse, -putte,
-putze V. scheepsemmer m., lens v.; -regen m. slagregen, stortregen, plasregen
^n.; -rahmen m. (Schil-l.) tralieraam o.
gom de omtrekken van• figuren vergroot
of verkleind over te brengen; -riem m.
(Zad.) slagriem m.; -róhre v., -róhrchen o.
per m.; 2. vechter, vechtersbaas m.; 3. blikken lontpijpje, slaghoedje o.; -rdhrenhouwdegen m., sabel v.; (Looi.) Z. tasche v. foutzakje o.; -rotte v. slagrol
v.; -ruche v. (Mol.) klopper m.; -saai v.,
Schlaghola.
Sehl gerei, (-en) v. vechtpartij, -samen m. oliezaad o.; - schallen m. slagschaduw v.; - schala m., Z. Schldgschalz;
kloppartij v.; 2. duel, tweegevecht o.
Slchlègermi hle, ( - n) v. stamp- 2. indirecte belasting v.; -scheibe v. (Uurw.) lichter m. (ter hamertjes, slagschijf
Kessel -, gladkloppen, fatsoeneeren; Oel molen, papiermolen m.
..,slaan, persen; ein Pilaster -, eene straat Sch1^g(e) — schatz, - schat zes, v.; -schieber m. lange bakkers-ovenschop
maken; die Erde -, aanstampen; eire mv. -schitize) m. belasting v. voor het' v.; -schlussel rn. sleutel m. van den sluit
-schreiber m. schrijver, kommies-bom;
Brilcke -, maken, leggen; ein Lager -, recht van te munten; - zeicheno. (Uurw.)'
opslaan, Z. Ader, Bugader, Ldrm,Marsch, teeken o. dat het uurwerk zal gaan slaan, In. aan den tol of tolboom; -schwelie V.
(Waterb.) drempel m., onderlagen v.mv.
Riller, Trommel i5s; Orgel J' -, bespe-' voorslag m.
len; die Stunden -, (van uurwerken),' Schlag—fa11e, (-n) v.dichtslaande in eene sluis; -seite v. (Zeew.) zijde v.
slaan; den Takt -, de maat slaan; Eierf val v., vogelknip m.; -lass o. vat o. voor naar welke het schip overhangt; - sperre
in die Suppe -, klenzen; durch eis Sieb' pakgoederen; -Teder v. (van vogels),slag- V. (Uurw.) sluitveer v.; - spindel v. (Dr.)
-, ziften; (Krijgsw.) eine Schlacht -,leve. veer, slagpen v.; •l. (van staal),siagveer v.; doorslag m.; -spule v. sterkste slagpen
ren; die Armee hat geschlagen, heeft -[ertig bijv. nw. slagvaardig, strijdvaar V. aan ganzevleugels; - stampte v. (Pap.)
-Jluss m. beroerte v.; --millet o., Z.-dig; zware hamer m.; -sidnder m. (Waterb.)
slag geleverd; den Feind -, verstaan; aus
dein Felde, in die Flucht -, uit het veld -millet; -[iussig bijv. uw. tot eene be- slagpijler m.; (Scheepsb.) kattespoor u.;
slaan, op de vluchtjagen; (Tainb.) Wur- roerte behoorend; -gaiter o. (Vest.) val -Stange v., Z. -baum (I); -stein m.
-deur, (Boekt,.) klopsteen in.; -stock m. (Art.)
valpoort v.
sein -, schieteh; (Dam.) Steine -, slaand
geschlagener Mann, ongelukkig, geruï- 8chlaggen, (schlaggie, geschlaggt) Laadstok m.; (Touwsl.) Z. -hols; (Bals.)
neerd man; die Fringe in den Raub - ,(van o. ww. onp. in groote vlokken sneea- raketstok na.; -stuck o. (Geweerm.)rust,
veer v.; --[eder v. rustveer v.; -laube v.
arenden &), slaan; jein. in Fesseln -, in wen.
boeien staan, ketenen; Sils in Kórbe -,I lachlag-gevlucht, (-(e)s, mv. sla pluif v.; -uur v. slaand uurwerk, slagdoen; den Mantel urn sich -, zijn mantel' -er) o. (Uurw.) slaggewicht o.; -glocke uurwerk o., pendule v., repetitiehorloge
omslaan; etw. in em n Tuch -, wikkelen;' V. slaande klok v.; -gold o., Z. Blatt-, a.; - verband m. (Waterti.) sluitwerk o.
Bier in Faseer -, doen; Háringe in Fits- Knallgold; -hahn m. duikereend v.; -hana- van eerre sluis; -wachtel v. slaande k^varser -, kaken; (Touwsl.) ein Tau -, op- iner m. klophamer, goudslagers -, boek tel m.; -walij ni. hakhout, kreupelhout,
-haube v. ruitersmuts-bindersham.; kreupelbosch o.; -wand v. (Vog.) op-en
zetten; (Zeew.) Wasser -, scheppen; einen Graben -, uitbaggeren, uitdiepen; v.; -he[tlein, -he/'tel o. (Vog.) pinnetje neergaand vogelvangersneto.; -wasser o.
die Arme um jeins. Leib -, slaan, iem. om- 4). van den slag; -hola o., Z. - breit; water o. als middel teg.n beroerte; 2.
vatten; die Arme in einander -, in elk. (Hoed.) klopper m.; (Touwsl.) klophout alkohol m. van rozemarijnbloesems;
staan, kruisen; Schweine in die Mast -, o.; 2. (Boschw.) hakhout, slaghout, hout (Zeew.) water o. in het ruim van het
naar het bosch zenden om eikels te vre- o. dat geschikt is om geveld te worden, schip; -weise bijes. bij slagen; -veile V.
ten; (Naai.) Z. Faden; einen Kanten -, Z. Buschhola; 3. streek v. waarin het (Nat.) afstand m. welken Gene electrieleggen; die Augen gen Himmel -, staan, hout gehakt is; -hater m. zaadboom, ke vonk overspringt; -welde v. tegen andere aanstaande groote golf v.; -werk o.
verheffen; Zoll auf etw. -, tol heffen van, bo.nm m. die niet geveld wordt.
iets belasten; eine Ader -, laten; Hols -, Sohlagig, bijv. nw. in slagen,vak- (Uurw.) slagwerk o.; - welter o . hagelbui
v.; (Mijnw.), ontploffing V. van mijnbakken; die Unkoslen auf die Waaren -, ken verdeeld.
den prijs der waren met het bedrag der Schlijginstrument, ( - (e)s, mv. gas; -wande v. wond v. door een slag
toegebracht; -zeil v. (Boschw.) hak
onkosten verhoogen; die Zinsen sum Ca- -en) o. knalwerktuig o.
-tijdm.
pital -, bijvoegen; so and so veel auf eila. Sohl4gisch, bijv. nw. gaarne vechSchl&ken., (schlakte, geschlakl) o.
-, (bij koopen), bieden; (fig.) sich etw. tend, twistzoekend.
Sch1ag—korre, (-korn(e)s, mv. ww. (Zeew.) zeilen losmaken.
aus dein Sinne -, zich uit het hoofd zet
Schlgirnm, (-(e)s) ni., z. m. modetw. in den Wind -, in den wind-ten; -korner) o. belasting v. op dranken; 2.
staan, niet letten op; Ill. wed. ww. sich Z. Schlageschalz; -kraal o. geurige veld- der v., stik of slijk, moer o., bagger v.;
-, vechten, slaags zijn, een tweegevecht cipres v.; -krdutlein o. waterlook o.; Z. tin -e sterken bleiben, in de modder blijhouden; auf Hieb of Such sich -, steken Z. Gcïnsel; -kuh v. melkkoe v.; - lawine ven steken; 2. (-(e)s, mv. Schldmme)m.
en wouwen; auf Leben and Tod sich -, v. val m. van vaste sneeuw, sneeuwval (Aardk.) slib o., aanslibbing v.; (Giet.,
vechten op leven en dood; diese Kinder in.; -leine V. (Vog.) slaglijn v.; -leiste v. Bergw.) bezinksel o.
- eich besidndig, vechten onophoudelijk; (Meub.) slaglijst v.; -licht o. lichtstreep Schlammbeisz(k)er, ( - beisum. g8 rondelin gg
sich mit jemn. -, vechten met of tegen; v., sterk verlicht gedeelte, slaglicht o.; ( k ) ers, mv. - beisaer,
( k)
•ich links -, zich wenden; sich su jemn. -lien v. (Timm.) slaglijn v.; -loth o. sol- smeerling m.; -butte v. bezinkselvat o.

zijn vak; 6. (van vogels), slaan, flniten, zingen; (Jaclitw.) Z. anschlagen;
au( einen Raub -, neervliegen; II. bedr.
ww. slaan, kloppen, klappen geven; jem.
in's Gesicht- ,slaan, een klap geven; jem.
auf die Finger -, slaan, tikken; jemn.
bleue Augen -, blauwe oogen staan; jemn.
Arme and Beine entzwei -, armen en beenen aan stukken slaan, breken; fem. lode
-, doodslaan, dooden, vermoorden; If unden -, wonden, wonden slaan of toebrengen; (z. voores.) das Gewissen schldgl
ihm, zijn geweten klopt; an die Glocke -,
slaan tegen; in Sluike, entzwei -, aan
stukken slaan; (Jachtw.) das Geweih -,
Z. Tegen; Práhle in die Erde .,slaan,heien;
eipen Nagel in die Wand -, inslaan, indrijven; Ball -, kaatsen; einen Schuh
liber den Leisten -, op de leest staan;
(Boekb.) Bucher -, kloppen; (Lakenw.)
das Tuch -, aanslaan; Kegel -, omwerpen; Feuer -, slaan; Geld -, munten,
stempelen; Blech -, in bladen kloppen;
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Sohlgmmen, (schlammie, ge- Schlangchen, Schlonglein, v. mv. in plaats van haar; -haarig bijv.

schlammt) o. ww., m. h. als slijk bezin- (verkl.) o. slangetje, addertje o., Z. nw.met slangen in de baren; -hals ni. lan-

ken, slib aanzetten. Srhlange. ge, magere hals m.: 2. —oí — vogel m.
vogel m.; -halsig bijv. nw. een
S hchl ,nomen . Sehl ,mmer. Schlange, (-n) v. slang, adder v.: slangen
Jammerei & , Z. Schl^ mnien ^. verste ncrte -, slangversteening v.. ophi- langen, m geren hals hebbende; -haupt
Schlgmm - fang, ( - fang(e)s, mv. olieth m.; vielki$ /ige - , draak m.;(Wap.) o, slaiigekop m.; (fig.) hoofd o. met
-longe) m. modderpoel m., moddersloor slang v.; (Delfst.) das Schldng(c'l)chen, slangen in plaats an haar, Medusahoofd
v.; -fisch m. slikcisch m.; it.'ijvervisch jachthorentje o.; (fig.) slang v., draak, o.; -haul v., Z. -Galg; versleinerle —,
m.; -,gezcachs o. gewas o., plant v. gel- duivel m., verfcider m.;(H. S.)die alle -, ammonshoren m.; - hergig bijv. uw
liefst in modderigen grond wast: duivel m.; (Kunsit.) waterbuis, slang v.: val:ch, bedriegelijk, verraderlijk; -hols-k(e)
-graben m. (Bergw.) stikkanaal o.; -,gt•ubte (Geweerm.) schroevendraaier m.; (Art.) o. slangenhout o.; 2. — of —baum m.
v., Z. -fang; -herd m. maschplaats v. slangstuk, langwerpig stuk geschut o.: slangenboom m.: 3. kanonhout o.; 4. Z.
voor srts.
halbe -, ve;dslang v.; (Sterrenk.) draak -aurzel (2); (Delfst.) serpentijnmarmer
Sehlammicht, bijv. nw. als mod- m.: (Zeew.) waterhuis, slang v.; (Schei- o., slangsteen m.;-horn o. jachthoren m.
del, op slib of slijk gelijkend, naar mod- k.) slang, slingerende buis eener distil- (een schelpdier); 2. (Muz.) serpent o.,
der smakend. leerkolf: (fig.) eine - im Busen náhrLn, slanghoren m.; —bldser m.hij dieop den
Sehlammig, bijv. nw. vol mod- eene adder aan zijne borst koesteren. slanghoren blaast, slangborenblazer m.;
der, met slijk bedekt
Sehlgngelgang, (-gung(e)s,mv. -klugheit v. voorzichtigheid v. der slanSehl mmkreide, v., z. m. ge- -gt7s ge) m ., Z. Schlangcngang. gen; -knoblauch m. slangenknoflook o.,
zuiverde kalk v . Sehl^ngelicht, bijv. nw. kron- Spaansche ajalotte v.; -kopf m. slangeSehlamm - krtkcke, (-n) v. kelend, met slingers loopend. kop, kop m. der slang; (Gen.) ziekte v.
modderschrapper m., modderschep v.: Sehlängeln, (schldngclle, ge- waarbij men haar verliest; (Nat. bist.)
-kuste v. (Giet.) schrapper m. om het schldssgelt) o. ww., m. li. en wed. ww. Braziliaansche eend v.; it. porseleinslak
bezinksel gelijk te strijken; -lauge v. be- sich -, zich kronkelen, zich slingeren, v.; -kónig m. koning m. der slangen;
zinkselloog v.; -loch o. gat o. waardoor slingerend voortgaan; sich um clw. her- -kópfchen o. slangenkopje o.,sc:helpmunt
het bezinksel &; wegloopt; -muhle v. uni -, zich kronkelen ow; 2. o. ww., in. v., wit porseleinschelpje o.; -kbi fig bijv.
(Waterb.) moddermolen m.; -musehel h. ( fig.) zich kronkelen als eene slang. nw. een slangekop hebbende; (Wap.)
V. modderschelp v.; -net: o. moddernet Sehlongelung, (-en)v.,Z.Schlan- —es Kreuz, Z. - kreun; (Gen.) behept
a.; -peilaker, -piizker m., Z. - beisaker; genlinii. met de haarziekte, waarbij eerre kale
-panne v. (Zoutz.) schuimlepel m., Sehlgngen-anbeter, (- beters, plek in slangvormige wendingen voort
v.: -pjulze v., Z. -rang; mv. -bete-r) m., Z. -vvcrehrer; -anbelutig kruipt, ophiasis v.; -krans m. (Wap.)-schnimpa
-sack m., Z. Abguss; -schlich m. (Berg- v., Z. -verrhr ung; -art v. soort v., aard slangenkopkruis o.; -kraut o. manlijke
w.) bezinksel o. van schoon gewasschen m., natuur v.. instinct o. der slang;(dg.) eerepri s v., groeit slangenkruid o.,draakertsslakken V. mv.: -sc-hildkróle V. slik- trouweloos bait o. onder innemende wortel m.; -krone v. slangenkroon v.; 2.
schildpad v.: -schnecke V. ossenoog o. vormen verborgen; -arlig bijv. nw. als (Nat. hist.) Z. Sctmr lze; -k,umnier,
(eene schelp): -stein m. gewassclien tin- eerre slang, slangachtig; (fig.) valsch, -krummung v. kronkeling v. eerier slang;
erts o.; 2. scheersteen m.; -werk o. erts- trouweloos: -auge o. (Nat. hist.) slan- -lahn m. kling v. in den v-)ren eener
wassehen o. genoog o.; (Delfst.) (versteend )slangen- slang; it. gedraaid gouddraad o.; -lauf m.
Sehlamp , (-(e)s, mv. -e)m. (ver- oog o.; -balg m. slangeiel o.; -beam m., kronkelende loop m.; -leib m. slangeoud.) smulpartij v.; 2. (van een kleed). Z. hola (2); -beerbaum m. slangendourn, lichaam, lichaam o. eener slang; - linie v.
sleep m.: den - ausbreilen, met mooie slangenboom in.; -beere v. slangendoorn- kronkelende lijn, golvende lijn v.; -list
Meeren pronken. bes v.; -beschreibung v. beschrijving v. V. list, listigheid v. der slang; -loch o.
Schlamp&lie, (-n) v. morsig, eter slangen; -beschuwórer m. slangenbe- slangengat o.; -mnann m., Z. -irdger;
slordie vrouwspersoon o.;Z.Schlampe(2). zweerder ni.; -biegung v. kronkeling, -moos o., Z. Bátlapp; -mord m. (Pl.)
Schlamp&mpen, (schlampampte, bocht,kromte v.der slangen; -biss m.slan- schorseneer v.; -net o. slangennest o.;
geschlarnpampt) o. ww. (gemeenz.)zwel- geheet m.; -blerh o., Z. Schlange (Ge- -ostcrluzei v. slangendoodende baarworgen, brassen. weerm.); -blume v., -bluniclien o., Z. tel m.; -paar o. paar o.slangen; -papier o.
Sehlampumper, (-s,mv.Schlam- Schnee-glóckthen; -brut V. gebroedsel o. slangenpapier o.; -pfeife v. slangvormig
pamper) m. zwelger,brasser m.;(Bergw.) (ter slang; (fig.) slangengebroed, adder- pijpje of fluitje o.; 2. (Nat. kist.) Z.
Z. Schlemmer. ,gebroed o.; -ei o. slangenei o.; 2. Z. Seeschlange; -rachen m. slangernuil m.;
Sehlampamperei, (-en)v. zwel- -auge; -eidechse v. slangvormige hage- -rohr o. kronkelende buis v.; (Org.) 16
cerii, brasserij v.; (Bergw.) Z. Schlem- dis v.; -talk m. secretaris in. (een vo- voets orgelregister o., slangbasbazuin v.;
meeei. gel); -feit o. slangenvet o.; -fisch m. -ruche v. niercuriussiaf, slangenstok m.;
Sehlompe, (-n) V. slechte, dunne slangvormige visch m.; -form v. slange- -samen m. slangenzaad o.; -Mule V.
soep, horideirsoep,slobbering v.; 2. mar- voriu m.; -fórmig bijv. nw. slangvormig, kronkelende zuil v.;-schnirkel m.(Bouwals eerie sang; 2. (Schild.) kronkelend, k.) Z. Schnirkel; 2. (Nat. hist.) tafel sig, vuil wijf u.
Sehlvmpen, (schlample, ge- col bochten, kromten, golvend; - lormig- buidsehelp, schijfschelp v.; -schnur v.
schlanipt) o. ww., in. h. (gemeenz.)slor- keil v. slangvormigheid v.; 2. gekroukel zijdeweverskoord o., zijdeweversdraad
dig naar beneden hangen, flodderen; 2. o.; -fresser m. slangeneter m.; -gang m., in.; -schwana m. slangentaart m.;2.(Nat.
in. S. slordig gekleed zijn; 11. bedr. ww. kronkelende laan v.; -geissel . geesel ui., bist.) ster vv. met slangvormigen staart;
(vara honden), slorpen, zwelgen. zweep V. der Furiën of wraakgodinnen; it. slaugeustaart, slangaal m. (een visch);
Sehl,mper, (-s, cnv. Schlamper) -geschlecht o. slangengeslacht o.; (fig.) -schweif w. slangenstaart m.; -serie v.
addergebroed, slangengebroed o.; -ge- valsche, verraderlijke ziel v., Z. -her;;
m. morspot m.; 2. flodderkleed o.
Schlamperei, -en) v. morsig- : isch o. gesis o. eter slangen; -gift o. -legen in. bezweringsformulier o. tegen
held, );rooie onzindelijkheid,smerigheid, slangenvergif(t), venijn o.; -plall bijv. den slangenbeet; - spritze v. slangbrandvuiligheid, wanordelijkheid v. uw. zoo glad als eerie slang; (fig.) hui- spuit v.; -stab in. mercuriusstaf, slanSch1gmpieht, Schlampig, clielachtig, doortrapt, bedriegelijk; -gleis genstok w.; -slecher m. (Nat. bist.)
bijv. en b. (gemeenL.) eins -es Essen, o. kronkelend spoor o., kronkelende weg schoenlapper m., waterjuffertje o.; -step:
slecht bereid; (van het weder), vochtig, m.; -gras o. stinkende kruisdistel v.; Z. m. slangensteen, serpentijnsteen m.; —
nat, morsig; (fig.) morsig, vuil,onzinde- slangekruid o.; -gurke v. slangvormige of — fels, in. serpentijnmarmero.,slanglijk, smerig; -keit V. morsigheid,slordig- komkommer v., krom agurkje o.; -haar steen m.; -such m. slangesteek, slang•heid, smerigheid V. o, haar o. der wraakgodinnen, slangen beet m.;(Naai.) kronkelsteek m.;-slreif'en
.
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m. kronkelende streep v.; -lans m. Schlapphut, (-hut (e)s,anv. -h-die) Sehlapder, (-n) V. (Bouwk.) gevelanker, muuranker, Spaansch anker o.
slangendans m.; (fig., Dansk.) Proven- m. slappe, neerhangende hoed m.
caalsche dans m. na den olijfoogst; -lód- Schlappig, bijv. nw., Z. schla f, Schlauderei, (-en) v. slordig
-heidv.
ter m. slangendooder m.; 2. (Nat. bist.) nachidsslg.
pharaorat v.; 3. (Pl.) slangeniloodende Schlapp –ohr, (-(e)s, mv. -en)o. Sehlauderhaft(ig), -er, -st)
baanwortel m.; 4. (Fabell.) slangendoo- hangoor o.; 2. Z. -ohriger Hund; -ohrig bijv. en b. slordig, achteloos, slonzig;
(

der, slangenbestrijder m.; - trager m.
(Sterrenk.) slangendrager m.; -verehrer
m. slangenvereerder, slangenaanbidder
m.; -verehrung v. slangenvereering,aanbidding V. van slangen; -wahrsagerei,
-wahrsagung V. waarzeggerij v. doer
slangen; -weg m. kronkelweg, kronkelende weg m.; --dorp m., Z. -holz (2);
-weise bijw. als eene slang; it. kronkelend, gekronkeld; ---gehen, (lieszen, (van
eene rivier), kronkelend voortloopen;ein
P(erd -- reilen, kronkelingen laten maken; (Bouwk.) —gemachie Zierath, geslingerd sieraad o.; -uwendund v. draai
kronkeling v., Z. -krummung; (fig.)-ing;
draaien en wenden o.; -wlndung v. slingering, kronkeling v.; -wurz(el) v., Z.
-mord; 2. slangenwortel m.; 3. Z. -oslerluaei; 4. Z. - kraut (4); 5. kringsgewijs
salomonszegel o.; 6. amerikanische —,
christotï'elkruid o.; -wundkraut o. (PI.)
eereprijs v.; -zaten m. slangetand m.;
-zischen o., Z. -gesisch; (fig.) kwaad
laster m.; -zucht v., Z.-sprekndhiv.,
-brut; -,gunge V. slangetong v.; 2. Z.
Lasteraunge; 3. Z. Nalleraunge; 4. Z.
-zahn; -zíingig bijv. nw. een slangetong
hebbende, kwaadsprekend; -zungler ni.
slangetong v.; -zwang m., Z. -gras.
Schlank, ( -er, -st) bijv. en b. slank,

bijv. nw. met hangooren; —er Hued,
hond m. met neerhangende ooren.
Schlapps, (-es, mv. -e) m. lummel. lange slungel m.
Sehlappseil, (-(e)s, mv. -e) o., Z.
Schla/fse:l.

-keil

V. slordigheid, achteloosheid v.

Schlaudern, (schlauderle, ge-

schlauderl) o. ww. loshangen, slordig

werken, achteloos zijn; (van eene slede),
hotsen.
Sehlaue, (-n) v. dop m., peul.

Sehlar%ffe, (-n) v. leeglooper, schil v.
luiaard, nietsdoener m.
Sehlauen, (schlaule, geschlaul)
S chlarafen – gesicht, ( - (e) s, bedr. ww. doppen, pellen, schillen.
inv. -er) o. gek gezicht o.; 2. Z. Schla- Sehlauf, (-(e)s, mv. -e) m. waterraffe; (Bouwk.) apengezicht o., kop ui. put m.; 2. Z. Schlaue.
aan deuren &; -land o. luilekkerland o.;
Schlaufe, (-n) v. (Prov.) strik m.;
-leben o. lui, vadsig leven o., leven o. Z. Schlei%e; 2. (van merrién), teeldeeals in luilekkerland.
Len o. mv.
Schl&rfe, (-n) v. pantoffel, slof, Sohlaugewandt, bijv. nw. listig,
muil v.
geslepen, doortrapt.
Sehl%rfen, (schlar f le, geschlar (t ) Schlauheit, Schlauigkeit,v.,
o. ww., m. h. sleepvoeten, sleuren, slof- z. m. sluwheid, slimheid, geslepenheid,
fen; 2. Z. schlappen (ii.)
doortraptheid v.; -sine m. werktuig o.
Sehlarrhacke, (-n) v. (Volkst.) der slimheid.
lui, traag persoon m.
Schlau-kopf, (-(e)s, mv. Schlauáchl&ttern, (schlatterle, geschlat- kóp fe) m. slimme, doortrapte snaak, looze
tert) o. ww. met gedruis in een boek vos, sluwerd, slimmerd m.; -sine m., Z.
bladeren.
Schlauheil; -smug bijv. nw., Z. schlau.
8ehltting, (-en) v. (Zeew.) woel- $chleeht, ( -er, -(e)st) bijv. en b.
touw o.
slecht,van weinig waarde; -es Brod,slecht;
Schlau, ( -er, -st) bijv. en b. sluw, -lesen,sl echt;ungleich -er als c^r,veel,slechslim, geslepen, listig, behendig, door- ter dan; -er Hirsch, mager; dieser Hued
trapt; -er Kop[, Mensch, slimmerd, looze hal sine -e Nase, heeft geen sterken reuk;
vos, doortrapte kerel; sich - bei etw. be- –e Freunde sein, kwade vrienden zijn;
nehmen, handig, behendig iets doen, slim -e Zeilen, slecht, ongelukkig, duur; -er
te werk gaan.
Trost, slecht, mager; -e Lu/l, slecht,
Schlaube, (-n) v., Z. Schlaue. kwaad, ongezond; 2. slecht, ondeugend,
Sehlaueh, (- (e) s, mv. Schil uche) gemeen, laag, bedorven, zwak, gering,
in. lederen zak m.; (fig.) dik persoon, nietig, ellendig, mager, schraal, wrak;

rank, dun, tenger; -er Wuchs, slank; einen -en Leib haben, slank, tenger; (fig.,
gemeenz.) -weg, zonder complimenten,
zonder omhaal, rondweg; -heil v. slank
tengerheid ,rankheid,buigzaamheid,-heid,
sierlijkheid v.;(fig..gemeenz.)roiidheid v. dikzak m., Z. Dickwausl; (Pl.) celweefsel,
Bch%nkel, (-s, mv. Schankel) in. blaasvormig sapvaatje o.; eiven - fallen,
(Prov.) lummel, luiaard, slenteraar m., een zak, eene blaas vullen; 2. kanaal o.,
buis, pijp v.; (Zeew.) manviering v.; (van
Z. Schlingel.
$ch1^,n(k)e1n, (schlank(el)te,ge- brandspuiten), slang v.; (Kuip.) lederen
schlank(el)t) o. ww., in. h. slenteren, koker m.; (Kamm.) kern v. van een runderhoren; (Spr.) aller - fuss] neuenMosl
leuteren, beuzelen.
Sch14nkermagd, (-magde) v. nicht, ,ven duet geen nieuwen wijn in
meid v., die dikwijls van dienst veran- oude lederen zakken; (vanpaarden),voorhuid v.
dert.
Behlapp, ( -er, -st) bijv. en b., Z. Schlauch- hnlich, -artig,
bijv. uw. zakvormig; (Pl.) celvormig, uit
schiaff.
Sehlapp, (-(e)s,mv. -e) m., Z. kleine blaasjes gevormd; -bohrer m. vatKlapp; -brustig bijv. nw. met slappe, boor v.
Schiauehen, (schlauchte, gehangende borsten.
Sehlppe, (-n) v. klap, oorveeg m.; schlauchl) bedr. ww. met Bene slang,
(lig.) schade v., verlies, nadeel o.,neder- met eene huis, een zak voorzien, Z. sin-,
laag v.; elne - bekonamen, schatre lijden, ausschlauchen; Roteren -, doorsteken,
verliezen, eene nederlaag ondergaan; sick schoonmaken.
Schlauchfórmig, bijv.v. n w., Z.
von einer - erholen, een verlies te boxen
komen; 2. of Schldppchen, mutsje, ka- schlauchurliq.
Schiauchicht, bijv. nw. celvorlotje o.; 3. pantoffel v., slof v.;
Sch1gppen, (schlapple,geschlappi) mig.
o. ww., m. h. slap zijn; (van kleeren), 8ch1a.uch meister, sters mv.
slap hangen; 2. in sloffen rondslenteren, -ster) m. opzichter, inspecteur in. der
sloffen; 3. slorpen, slobberen; it. sabbe- pompbuizen; -näber m., Z.-bohrer;-rulhe
V. lange staak v. tot het schoonmaken
len, kwijlen.
8ch1 ppermilch, v., z. m. ge- van pijpen; - schicht v. vliesje o. dat de
kiem omsluit; -schwamm m. zakvormig
strewde melk v.
8ch1 ppheit, v ., z. m., Z. Schlaff- bladzwam o.; -spritze v. slangbrandspuit
v.; - ]hier, -Ihierchen o. infusiediertje o.
- heit.
-

(-

i

- sprechen, slecht spreken; von etw. -

spreclien, kwaadspreken; (van personen),
lasteren; cin -es Leben führen, slecht leven leiden; das ist - von ihin, gemeen;
mlr ist - of nicht wohl dabei su Mulhe,
Z. Mulh; etw. -er machen, bederven; -er
werden, bederven; (van handelshuizen),
vervallen; (van zieken), -er werden, erger, minder worden, afnemen; jem. machen, iem. belasteren, verdacht maken; an jemn. den -en machen, slecht
handelen jegens iem.; 3. gering, weinig
waarde hebbend; (van geld), slecht, van
gering gehalte; it. licht; urn sin -es Geld
kaufen, goedkoop, voor weinig geld;wenn
ich ihni nicht au - bin, als ik hem beval; 4. eenvoudig; sich - kleiden, zich
eenvoudig kleeden; von -em Holse, gewoon; er ist nur sin -er Burger, eenvoudig, gewoon; (gemeenz.) - and recht,
eenvoudig, rondborstig, openhartig; (H.
S.) deine Sache ist recht and -, uwe zaak
is goed en rechtvaardig.
Sch10chte, ( - n)v. (van eene zaak),
slechtheid, geringheid, nietigheid v.; 2.
(Bergw.) laag, bedding v.; 3. (Waterb.)

kribwerk o., Z. Bühne.

Schlechterdings, bijv. en b.
volstrekt, in elk geval, zonder uitzonde.
ring; ich will es -, ik wil het bepaald,
volstrekt; ieh thus es - nicht, bepaald,

Sch.

Sch.
stellig; das ist - nicht wahr, dat is vol
-strekoinh
geheel niet waar.
Sch1 cht-fa1k, (-en, m v. -en)m.
kwartelvalk, blauwvoet m.; -/'drber m.
hij die slechts zwart, blauw en bruin
verft; 2. hij die linnen in het klein ver-

zuur, wrang; -saf't m. sleepruimenmoes,
sleepruimensap o.; -vein m. prunellen wijn in.
Schleich -.brief, (-(e)s, mv. -e)
m. (Ger.) ruilingsakte v. over lijfeigenen,
l^ermutatiebrief m.; -druck m., Z. Nachdruck, Winkeldruck; -drucker ni. nakoopt.
Schlechtheit, v., z. m. slecht - drukker m.
Schleiche, (-n) v. (Nat. kist.)
he i t , slechte hoedanig heid, gemeenheid v.
Sch1 chthin, bijw., Z. schiech- blindslang v., Z. Blindschleiche.
lerdings; 2. eenvoudig, kortweg, zonder
Schleichen, (schlich, geschlichen)
o. ww. onr., m. S. sluipen, voortkruipen,
complimenten.
Schlechtigkeit, (-en) v. slecht - voortsluipen; durch die Wiese -, (van eene
heid, gemeenheid, zedeloosheid v.; 2. beek), zacht doorstroomen; (fig.) hei
handelen, Z. Schleichweg; (fig.,-melijk
slechte,lage,gemeene daad v.;3.(vaneene
zaak), slechte hoedanigheid v., slechte gemeenz.) einen - lassen, er een laten
vliegen, een wind laten; eine -de Krankstaat or toestand m.
Sch1 chtlich, bijw., Z. schlecht. heit, slepende ziekte; -des Fieber, Gift,
Sch1 cht -lbthig, bijv. nw. (van Z. Schleich/ieber 4•; 11. bedr. ww. (vereene munt), van weinig, gering gehalte; oud.) heimelijk binnenbrengen, smok
-that v. slechte daad, wandaad v.
einschwá rzen; III. wed. ww.-keln,Z.
Schlechtweg, bij v .nw.,Z.schlecht- sick -, binnensluipen, Z. - (I); sich heimhin (2).
lich herein -, heimelijk insluipen; sick
Schlock , (-(e)s, mv. -e) m. en heimlich of sachte davon -, wegsluipen;
Schl@ekbissen, (-bissens, mv. -bis - (fig.) mehrere Fehler haben sick in diese
Ausgabe geschlichen, er zijn in deze uitgasen) m. (oeroud.) Z. Leckerbissen.
Sehloeken, (schleckle, geschlecht) ve veel fouten ingeslopen; sichin jemands
o. ww. an etw. -, aan iets likken; 2. it. Vertrauen -, iemands vertrouwen weten
te winnen; (lig.) sick in die Seale -, (van
snoepen.
Sehloeker, (-s, mv. Schlecker) in. eene gedachte), opkomen.
Schleicher, (-s, mv. Schleicher)
—in, (-nen) v., Z. Lecher chr.
SchlQek(er) —bissen, m.,- spei - m., -in, (-nee) v. sluiper, kruiper,smokkelaar m., sluipster, smokkelaarster,
se, v., Z. Leckerbissen 4'.
Schleckerei, (-en) v., Z. Leckerei. kruipster v., hij, zij, die langs geheime
Schl@ekerhaft, bijv. nw., Z. lec- wegen zijn, haar doel zoekt te bereiken.
Schleicherei, (-en) v. sluipen),
kerha/'t c .
SchlQekermaul, (-maul(e)s, mv. kruiperij v., geheime praktijken v. mv.
-mauler) o., Z. Leckermaul.
Schleich-fieber, (-bers,mv.-ber)
S chlgek (er) markt, (-markt (e) s, o. langzaam toenemende zenuwkoorts v.;
-gang m. langzame gang m.; 2 geheime
mv. -mar/dc) ui. fruitmarkt v.
SchlQekern, (schleckerte,geschlec- gang, sluipgang in.; (fig.) Z. -weg; -gift
o. langzaam werkend vergif(t) o.; -gul o.
kert) bedr. ww., Z. leckern.
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Schleiericht, bijv. nw. sluier achtig.

Schleier —kappa, ( - n) v. gesluierde hoed, hoed m. met floers bedekt;
-lehen o., Z. Kunkellehen; -leinen o.,
-leinwand v., Z. -/lor; -los bijv. nw. zonder sluier, ongesluierd; (fig.) die —e
Walirheit, de zuivere waarheid; -macher,
—in, sluiermaker m., sluiermaakster v.;
-mantel m. sluiermantel m.; -meise v.
kuifmees V.
Sehlejern, (schleierte, geschleiert)
bedr. ww. ,hem., etw. -, sluieren, met een
sluier bedekken; (Bergw.) den Kolm -,
met werk, afval & sluiten; 2. wed. ww.
sich -, zich sluieren, een sluier voordoen.
Schleier-.natter, ( - n) v. spotvogel m., spotlijster v.; -taube v. sluier duif v.; -trdgerin v. sluierdraagster v.;
-tuch o., Z. -flor.
Schleif, (-(e)s, mv. -e) m. (ver oud.) glijbaan v., Z. Schleifbahn; 2. sluipweg m.;3. smokkelarij v., Z. Unterschleij'.
Schleif—bahn, (-en) v. glijbaan,
sullebaan v.; -bank v. slijpbank v.; -baun:
in. weversboom.

Schleife, (-n) v. (oerkt. Schlei f chen o.), Z. Schleifbahn, Holarulsche; 2.
slede v.; (voor misdadigers), horde v.;
(van een kleed), sleep m., Z. Schlepper
(Vissch.) sleepnet o.; (Jachtw.) streek v.
met dood aas langs den grond bedekt
om de wolven te lokken; 2. knoop, strik
m.; city. in eine - binden, in een knoop;
(Vog.) strik m.; 3. (van een vat), hoepel
in.; (op grenssteenen), keep v., merk o.

Schleifen,

(schlei f t e, gescli lei f l) o .

ww. reg., m. h. slepen, langs den grond
glijden; ihr Kleid schlei f t auf dem Boden,
sleept (langs den grond); Z. (Vissch.)
met een sleepnet visschen; II. bedr. ww.

(Spraakti.) einen Buchstaben -, sleepen,
(-lzoch(e)s, mv. smokkelwaar, sluikwaar v.; - handel m. verbinden; 2. clue. auf der Erde -, slee -köche) m. pasteibakker, koek- en ban- sluikhandel, smokkelhandel in.; —trei- pen, voortsleepen; jem.zum Richtplatze -,

SchlQekkoch,

ketbakker m.

Sehieef, (-(e)s, mv. -e) m. houten

pollepel m.; (gemeenz.) lummel, vlegel m.

Schleep of Schlepp,

(-(e)s,

mv.

-e) o..(Zeew.) sleep v., werktuig o. om
het schip op de helling te winden.
Schleet, ( (e)s, mv. e) o. dunne
boomstam in.; (van een schip), wrae o.;
(Landti.) bergplaats v. boven den dorschvloer.
SehlQg-kuh, (-kuhe) v. vette koe
-

v.; -ochs in. vette us m.

-

ben, smokkelen; -handler, —in, sluik
smokkelaar m., smokkelaar--handelr,
ster v.; -miene v. geveinsde, huichelachtige blik :n.; -treppe v. sluiptrap v.;
-waare V. sluikwaar v.; nail —is handeln,
sluiken, smokkelen; -weg ni. geheime
weg, verboden weg ni.; (fig.) omweg,
sluikweg m.; (Jachtw.) bijpad, toepad,
sluippad o.
Schle_ie, (-n) v. (Nat. hist.) zeelt
v.; 2. (Ontlk.) baarmoederhals tn.

Sehleier,

(-s, mv. Schleier) m.

Schleh, (-er, -st) bijv.en b. (Prov.) sluier tn.; den - nehrnen, den sluier aan
in een klooster gaan; (Pl.) beurs--nem,
Z. herbe.
SehlQh(e), (-n) v. slee, slee - vo ri ig vlies o . van jonge paddenstoelen;
it. zaadhulsel o . van varens; (tig.) der pruim V.
Schlehen, (schlehte, geschleht) o. der Nacht, sluier m., d uisteruis v.; it. dekww., nn. h. wrang zijn; (van tanden), mantel m., voorwendsel o.; ober etw.
stomp worden; 2. bedr. ww. die Zdhne einen - wenen, decken, iets verbergen,
geheim houden; den - wegheben, tuften,
-, stomp maken.
Schleh(en) —bauw, ( -baum (e)s, der ober etui. liegt, den sluier an een
mv. - Gasunie) m., Z. -dorp; -blithe v. geheim oplichten.
sleepruimbloesem m.; -bluthwasser o.' Schleiereule, (-n) v. nachtuil,
watero. van sleepruimenbloesems; -bunch, ransuil m.; -flor ni. kamerdoek, garen-dor* m. sleepruimeboom, wilde pruime- gaas, sluierfloers o.; -frau v., Z. -maboom m.; —/echte v. korstmos o. van cherin.
den sleepruimeboom; -pflauine v. slee, Schleierig, bijv. uw, gesluierd,
sleepruiiil v.; -roth bijv. nw. (Wijná.) +n'^t uien -Biier bedekt,

(op eene horde of koehuid) sleepen,sleuren;Waaren -,met de slede vervoeren;(Gg.,
Buuwk.) eine Schornsteinróhre -, sleepen,
scheef richten; 3. (Krijgsw.) eine Fest•ung
-, slechten, sloopgin; (Zeew.) eiu Schii
-, uit elk. nemen, sloppen; einen Knolen
-, losmaken; Federivildpret -, verstrik
strikken vangen; ein Band -, tot-ken,i
een knoop maken; einen Hut -, een strik
zetten op; (Sp.) eire Karte -, verzaken.
Schleifen, (schlif ',geschli fen) bedr.
ww. onr. polijsten, gladmaken; Spiegelgldser -, polijsten, slijpen; Brillenglaser
-, slijpen; (fig.) er muss ersl noch geschli/fen toerden, hij moet eerst nog wat
beschaafder gemaakt worden; 2. Messer -,
slijpen. scherpen, scherp maken; Marmor
-, polijsteu; 11. o. ww. glijden; auf dem
Eise -, op het ijs glijden, sullen; 2.
(Dansk.) walsen;3. (Jachtw.) (van hoen
schreeuwen.
-ders),

Schleif(en)laffette, (-n) v.sleea8uit v.

Schleifenpferd, (-(e)s, mv. -e)
o. paard o. voor eene slede.

Schleifer, ( s, mv. Schleifer) m.
-

(op het ijs), glijder m.; (Muz.) slepende
noot, roulade v.; (Vissch.) sleepeinde o,

Sch.
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van het snoer; (Dansk.) slepende danspas
m., wals v.; 2. messenslijper m.; (Spieg.)
polijster m.; (Nat. bist.) schoenlapper
m., juffertje o.
Schleiferin, nen) V. slijpersvrouw v.; 2. glijdster V.
(-

Sohlelf- haken, hakens, mv.
- haken) m. slijpershaak m.; -hamen m.
sleepnet o.; - handel m. sluikhandel,
smokkelhandel m.; -hotte v., -kothe v.,
Z. -mühle;-kanne V. groote houten wijn
v.; -lade v. orgelkist v.; -lohn m.-kan
slijpersloon, slijpgeld o.; -muhle v. slijpmolen, slijpsteen m.; -nadel v. haarnaald,
haarspeld v.; 2. Z. Schnurnadel; - pia fJee
(-

m. slijpende gezel m. bij het aannemen
van een leerling tot gezel; -rad o. slijprad o.; it. rad o. van een slijpmolen;
-rebe v. uitlooper m. van den wijnstok;
-sand m. slijpzand, schuurzand o.;-schale
-schissel v. metalen kokertje o. tot het
slijpen van bolronde brilleglazen; - Scheibe
V. metalen schijf v. tot het slijpen van
edelgesteenten; - schrilt m. (Dansk.)
slepende pas m.
Sohleifsel, (- s) o., z. m..Z.Schlei[spáne.
Sch1ef-spine, m.mv., -Staub,
m., z. m. slijpsel o.; -stein m. slijpsteen,
aanzetsteen m.; -stock m. (Mess.) rad stoel m.; -thy re v. geheime deur v.; -trog
m. slijpbak m.; -Ireppe v. geheime trap,
sluiptrap v.; -weg m. geheirne weg,sluipweg m.; (fig.) ongeoorloofd middel o.;
-aehnle m. schooventiend v. naar keuze;
-wig o. slijpgereedschap o.; -zegel m.
trens v., toompje o.

Sch.

(Ontlk.) slijmholte v. m.,-ifl,( -ren) v.(Bergw.) eriswasscher,
Schleimioht, bijv. nw.,Z.schleim- baggeraar m., ertswaschster v.; 2. zwel-

-nets; -hbhle v.
arlig.

Schle_imig, bijv. nw. siijmig, slijmerig, vol slijm; -e Flussigkeit, slijmige
stof; (PI.) slijmstof v.; -keil v. slijmerig -

held v.
Schleim- kapsel, (-n) v. (OutIk.) slijmklier v., Z. - beviel; -lerche v.

zeeleeuwerik m.; -natter v. slijmadder
v.; -nets o. slijmnet o.; -pilaster v. uit
plantenslijm vervaardigde pleister v.;
-polyp m. (Gen.) slijmachtige uitwas,
slijmpolyp m.; -ruche v. (Waterb.) Z.
Schlammruthe; -sack m. slijmzak m., Z.
-beulel; -sauer bijv. nw. slijmzuur;
(Scheik.) —es Sala, brandig slijmzuurzout o.; -sáure V. slijmzuur o.; -scheide
V. (Ontik.)slijmzak m. der moederscheede; -schlange V. slijmslang v.; -schuwindsucht v. slijmtering v.; -staar m. (Gen.)
slijmachtige gezichtsverduistering v.;
-sucht v. slijmzucht v.; -thier o. slijmdier o.; -wurm m. wormvisch, slijmaal
m.; -sucker m. slijmsuiker v.

ger, brasser in., zwelgster, brasster v.
Schlemmerei, (-en) v. zwelgerij,
brasserij, liederlijkheid v.
Schlomm -fase, (- f asses,m v.- fasser) o. vat o. om het loogzout uit de
plantenasch te zuiveren, kuip v. om te
laten bezinken; -graben m., Z. Schlammgraben; -pinsel m. (Mets.) metselaars kwast m. om de wanden vóór het witten schoon te maken.
EchlQmpholz,(- holtes, mv. -hólzer) o. (Zeew.) (aan de kluizen), rijbed,
kussen o.; (van de kiel), voorstevenknie
v.; (van den achter- en voorsteven),
knie v.
Schl ader, (-s, mv. Schlender) m.,
Z. Schlendergang; (Mod.) Z. Schleppkleid.
8chlDndergang, (-gang(e)s,mv.

-gdnge) M. trage gang, slentergang m.;
dem alten - folgen, seinen - gehen, de

oude sleur volgen; juristischer -, lang
slentergang m., lang -zamegn.;2
-zamlopen,
Schleisz, (-es, mv. -e) m. (Prov.)
vrachtgebruik o.; 2. pluksel o.
SchlDndrian, (-(e)s, mv. -e) m.,

mv. Z. Schlendergang (fig.).
Schlendern , (schlenderte, geSchleisze, (-n)v.lichtspaander m., schiendert) o. ww., m. s. slentereb, lanZ. Lichtspan; 2. (van linnen), pluksel o.; terfanten, drentelen, heen- en weer loo-

Schleiszbaum, (-baum(e)s,
-báume) m. pijnboom M.

3. (van pennen), baard m., vezels v. mv. pen.
Schleiszen, (schliess, geschliessen) Schl nge, ( -n ) v. (Waterti.) geo. WW. onr., m. S. (van kleederen), siij- vlochten rijswerk, kribwerk o., bekram ten, Z. sich abnutzen, abiragen; 2. bedr. ming v.
ww. Kienhola - in de lengte splijten,
Schl ngel, (-s, mv. Schlengel) m.
klooven; Steine-, doen springen;Federn -, (l3ouwk.) plaat, zware (eiken)plank v.;
de veeren afhalén: Binden -, schillen.
(\Vaterb.)staketsel o.;(Zeew.)slittouw o.
Schleihe, n) v., Z. Schleie.
Sohleim, e)s, mv. -e) m. slijm, Schle_iszenkiefer, ( -Iers, mv. SehlDngen, (schlengte,geschlengt)
slijmachtig vocht o., slijmige stof v.: -[er). m., Z. Schleiszbaum; -schnilzcr, bedr. ww. bekrammen, met kri bwerk
bevestigen.
duf der Brust haben, slijm c'; 2. vlee- ,-stock m. &, Z. Schleiszesticker.
(-

(-(

-

zige voorpoot m. van een vet rand; (Pl.)

Schleisze- schnitzer, (-schni-

plantenslijm o.; 3. (Volkst.) Z. Schlamm; raers, mv. -schnitzer) m. hij die licht (Tinneg.) afval m. van tin.
spaanders maakt; 2. spalkmes o.; -stock
Sohleim -aal, (-( e)s, mv. -e) m.,Z. ►n. ijzeren werktuig o. om de lichtspaan
te houden.
-wurm; - abfïchrend bijv. nw. slijmver-ders
drijvend; -artig bijv. nw. slijmachtig;
Schleisz-fader, (-n) v. groote
-aussonderung V. slijmafzondering, uit ganzeveer v.; -[ohre v., Z. -haum; -hols
V. van slijm; -btllglein o. slijm -werping o. kloofhout o.; 2. Z. Kienhols.
Schleiszig, schljssig, bijv. nw.
m. (Ontlk.) slijmzak-blasjeo.:ut
m.; -bltilig bijv. nw. slijmerig;(Gg.)koel, versleten, kaal, afgedragen; (van kaas),
flettmatiek; -blutigkeit V. slijmerigheid week en zacht.
V., flegmatisch temperament o.; -brdune
Sehleisz-lorbeere, (-n) v. kelV. (Gen). slijmachtige keelontsteking v.; lerhals m.; - markt, Schlissmarkt m.
-brechen o. slijmkraken o.; -darmgicht v. (Volkst.) laatste dag m. der kermis of
slijmige darmjicht v.; -drailse V. slijm - jaarmarkt; -zwiebel V. winterai v., winklier v.
terlook o.

Schleimen, (schleimte,geschleimt)

Seh1cnkeln, (schlenkelte,geschlen-

kell) Z. schlenkern.

SohlQnker, (-s, mv. Schlenker)m.,

Z. Schleppkleid; (Waterb.) plank, deel
v.; 2. Z. Schlender; -bein o. (gemeenz.)
slingerbeen, spartelbeen o.; -beinig bijv.
nw. sliugerbeenen hebbende; -fuss m.
slingervoet m.; - ftïsziq bijv. nw. slingervoeten hebbende; -hede v. werk o. om te
kalefateren.

Schlenkerer, (-s, mv. Schlenke-

rer) ni. spartelaar m.

SchlDnkermagd, (- waagde) v.
meid v. die dikwijls van dienst verandert.

Sch1Dnkern, (schlenkerte, qeSehlemj(e)hl, (-(e)s, mv. -e) m. schlenkert) o. ww., m. h. bewegen, slin-

ww., m. h. slijmerig zijn, slijm ver- ongeluksvogel m., Z. Pechvogel, Unstern.
wekken: 2. bedr. ww. het slijm wegne- Schlemj(e)hlthum, (-(e)s) o.
men; Fische -, van slijm zuiveren, af- z. mv. wezen en lot o. van een ongeluksschaimen; den Zucker -, zuiveren.
vogel.
Behleimer, s, mv. Schleimer)m.l Sehlemm, (-(e)s, mv -e) m.(Sp.)
hij die het slijm uithaalt; (PI.) Suri- alle slagen halen o.
naamsch slijmhort o.
Sehlemmen, (schlemmte, ge-

0.

(-

geren, spartelen; (Zeew.) (van schepen),
slingeren; die Arme - lassen, laten han
slingeren; die-gen;2.bdrow
Fûsze - of mit den Fessen -, spartelen;
mil den Armen -, zwaaien; 2. werpen,
schudden.

Schlenz, (-es, mv. -e) m. (Prov.)
bedr. ww. (Bergw.) Asche, scheur v. in een kleed.
o. slijmkoorts v.; -Fisch m. slijmvisch San i, Era -, wasschen; 2. van slijkdeeSchlenzen, (schlenzte, geschlenzt)
m.; -fluss m. slijmvloed m., slijmvloei- len zuiveren; einen Teich -, uitbaggeren; o. ww., m. h., Z. schlenkern.
ing v.; -gdhrunq v. slijmachtige opbrai- ( fiets.) eine Mauer -, voor den eersten
Schl nzer, (-s, mv. Schlenzer) m.

Sohleim-$ober,(- bers,mv. -her)

schlemmi)

sing v.; -geieebe o. mv. slijmweefsel o.; keer witten; II. o. ww., m. h. zwelgen, luiaard, lanterfant m.
-hars o. gom hans o.; -haul v. (Ontlk.) brassen, een liederlijk leven leiden.
Schlepp, (-(e)s, mv. -e) m. sleep
slijmvlies o.; 2. slijmig vlies o.; 3. Z.

Sch1Qmmer, (-s, mv. Schlemmer) m.; -bauch m. hangbuik m.; -boot o.,

Sch.

Sch.

Sch.

-dampfbooto.sleep(stoom)boot v.; -degen Schleuder-schwanz,(-schwanm. sleepdegen m.
ses, mv. -schwdnze) m. gordelhagedis v.;
Schlepps, n) V. (verkl. Schlepp- -stein m. slingersteen m.; -wurf m. worp
chen o.) sleep m.; (lach tw.) streek v. m. met den slinger.
met dood aas langs den grond om wol
Sehleuen, (schieute, geschleut)
te lokken; (Bergw.) helling v.
-ven bedr.ww. (Vleeschh.) die Ddrme -, spoeSchlQppen, (schleppie, geschleppt) len, uitspoelen, schoonmaken.
o. ww., m. he (van kleeren), slepen, na- Schejinig, er, -st) bijv. en b.
slepen, langs den grond gaan; (Zeew.) haastig, spoedig,snel, onverwachts, plot(van het anker), dreggen; -de Schreib- seling, gezwind, zonder uitstel; -e Hul fe,
art, sleepend; II. bedr. ww. eine Last -, dadelijke hulp; -aufbrechen, plotseling,
steepen, voortsleepen, voorttrekken; ein haastig; -keit v. haast, spoed m., snel Schijf -, steepen, op sleeptouw hebben; beid v.
den Anker -, op de ankers drijven; fem. Sehieunigen , schleunigie, gein's Gefangniss -, steepen; jem. snit sich schieunigt) bedt. ww., Z. beachleunigen.
-, medesleepen, met moeite voortdra- sehieuper, s, mv. Schleuper)m
gen; III. wed. ww. sich mit etw. -, met (Zeew.) spijker m. zond'r kop.
moeite voortgaan; sich an einen Ott -,
Schleuse, n) v. sluis v.; unlerirvoortsleepen naar; (fig.) sich reit jemn. dische -, goot v., riool o.; (Org.) giet
-vorm.de
orgelmakers.
-, iem. met moeite voortdragen; Bich mil
einer Krankheit -, gebukt gaan onder.
Schleusen-bau, (-( e)s) m., z.
8chl pp(en)träger, (- gers, mv. m. 4luishouw m., bouwen o. eener sluis:
-ger) m. sleepdrager, slippendrager m. 2. - of —kunst v. sluisbouwkunde v.:
Bchl ppig, bijv. nw. met een sleep -belt o., -boden m. sluisvloer m.; -einsalz,
-/'all m. sluispoort, sluiskamer v.; -Pígel
voorzien.
Sohleppisch, bijv. nw. slordig, m. sluisdeur v.; -geld o. sluisgeld o.;
(-

(-

(-

(-

Sehl@pper, (- s, mv. Schlepper) m.,
-ill, (-nen) v. sleeper m., sleepster v.,
bij, zij die sleept; (Landh.) Z. Hungerharke: (Zeew.) Z. Schlepplau.
Schlopp-garn, (-(e)s, cnv. -e) o.,
Z. -nets; - gewand o., Z. -kleid; -haken
m. (Bergw.) sleephaak m., houvast v.;
-hartre v., Z. Hungerharke; - karren rn .
stortkar, vuilniskar v.; - kasten m.(Bergw.) slede v.; -kefte V. sleepketting. ketting m. om iets voort te steepen; -kleid o.
kleed o. met een sleep; -kabel m.(Bergw.)
kuip v. die men kan voortsleepen; -manlel m. mantel m. met een sleep; -nets o.
sleepnet o.; -riegel m. groote schoot v.
van een slot; -sack m. (Vissch.) sleepnet o.; (Bergw.)hijschtouw o.; (fig.)lichtekooi v.; - schiene v. (Bergw.)wrijvingsstrook v.; -feil o. sleeptouw o.; fn's —
nehmen, op het sleeptouw nemen; -Strang
m. (Bergw.) Z. -soil; -tau o. (Zeew.)
sleeptouw o., sleeplijn v.; - ,wagen m. tri
sleepwagen m.; -werk o. (Be; .;w.)-kebal,
machine v. met een hefboom, sleei. ►verk
o.; -fug m. (Spoorw.) trein m. (wag-

gons).

Schleu, ( er, -st) bijv. uw. (van
-

het weder), luw.

Sehleuder, (- n) v. slinger m.; 2.
(o. G.) catapult v.; 3. riem m. waarmede
de maaier de zeis aan den arm bevestigt; (Heelk.) slingerband m.
Schleuder-affe, n, mv. -n) m.
slingeraap m.; -ball m. slingerbal m.
(-

Schleuderer, s, mv. Schleuderer) m. slingeraar m.; 2. (Hand.) beanhaas, loonbederver m.; -bund m. (Gesch.
(-

van F.) (ronde V.

Schleudern , ( schleuderte, geschieudert) bedr.ww. slingeren, met een
slinger werpen; (fig.) Bannstrahlen -, den
banvloek uitspreken; 11. o.ww., m. h., Z.
schiendern; 2. knoeien, slecht maken,
afro8'elen; it. onder den prijs verkoopen,
beunhazen.

Au fzug -, plakken; 2. ontwarren, in orde
brengen, schikken; Sleine au f einander
-, ophoopen, optassen; (BS.) uit den weg
ruimen, schikken; einen Streit -, beslechten.

Schljchtente, (-n) v. duiker

-endv.
Schljchter, (-s, mv. Schlichter)
m., -in, (-nen) V. hij, zij die gladmaakt, effent, polijst &, Z. schlïchlen;

(fig.) schikker, beslechter m., schikster
v.; (Boschw.) dijkwerker m.; (fig.) der,
die gutliche -, —in, bemiddelaar m., bemiddelares V.
Sehlicht- feite, (-n) v. (Slot.)
zoetvijl v.; -haarig bijv. uw. gladharig;
-hammer m. plethamer m.
Schlichtheit, v., z. m. gladheid,
effenheid v.: (fig.) eenvoudigheid v.
Schlichthin, bijw., Z. schk'chthin, schlechtweg.
Schlicht-hobel, (-hobeis, mv.
-hobel) m. roffelschaaf V.
Schlichtig, (-er, -st) bijv. nw.
glad, vlak, effen; -keit v. gladheid, vlakheld, effenheid v.
-grundboden m., Z. - boden; -hammer V. Schlicht-klinge,(-n)v.(Zeemt.)
sluiskamer v.; -meister m. sluiswachter stops v.; -meissel m. rechte, draaiersbeim.; -nagel in. sluisnagel m.; - rdumer m. tel m.; -creaser o., Z. -klinge; -mond m.
sluizenveger, rioolruimer m.; -rost m. (Looi.) schraapmes o.; -pinsel m. penboze sluisbedding v.; -schulze v. schuif- seel o, om de kleuren uit te wasschen;
of valdeurtje o., schutklep v. eener sluis; -rahmen ni. looiersraam o. om de vellen
-thor n., -th, re v. sluisdeur v.; -eenlil welke geschaafd moeten worden op te
o. sluisklep v.; -oorboden m. voorvloer spannen; -schwein o. tam varken •.;
m. van de sluis; -wand v. sluiswand m. -slahl m., Z. Glatleisen.
Sehlich, (-( e)s, mv. -e) m. ge- Schlichtung, v., Z. schlichten; it.
heime weg, sluipweg m.; alle -e in einem (fig.) beslissing, beslechting v.
House kennen, alle hoekjes en gaatjes Schljchtzange, (-n) v. (Looi.)
weten te vinden; (fig.) geheime streek m., tang V. om de vellen te spannen.
sluiksche handeling, intrige v.; jeans. -e Sehliek, (-(e)s, mv. -e) m. merentdecken, hinter ;ems. of jemn. auf die'' gel v., slijk of slik o., slib v.; (van een
-e kommen, iems. streken ontdekken; 2.' slijpsteen), slijpsel o.
(Berg*.) gezuiverd, kort geslagen erts Schljek -.balken, (-balken#, mv.
o.; 3. Z. Schlamm.
-balken) m. (Waterb.) slikbalk, balk m.
Schlich -fase, (-lasses, mv. -(as - onder den sluisvloer; -boden m. learnser) o. (Bergw.) vat o. om erts in te grond, mergelgrond, slijkgrond m.;-deich
wasschen; -kasten m. kist v. om erts in m. dijk m. van een slijkgrond.
te wasschen; -kübel m. emmer m., kuip
Schljeken, (schlickte, geschlickt)
V. om erts te wegen.
bedt. en o. ww.. m. h. (van het water),
Schlieht, ( -er, -st) bijv. en b. glad, aanspoelen. aanslibben.
effen, plat o.; (van het haar), glad, niet Schlicken -.gans,( - ganse) v.wilkroes; in - em Rock, in eene eenvoudige de gans V.
jas; (fig.) eenvoudig; (van het karakter), Schljeker-bahn, (-en) v. glijrechtschapen; der -e Menschenverstand, baan, sullebaan v.
het gezond verstand.
Schlj okerde, v., z. m. mergelSchlicht-axt, ( -axle) v., -bell, aarde v.
(-(e)s, mv. -e) o. (Timm.) breede bijl Sehliekerei, Sohljekerkost,
v.; -butt m. (Nat. hist.) schol V.
(-en) v., Sohliokerzeug,(-(e)s,nnv.
Schljchte, (-n) v., Z. Schlichtheil; -e) o., Z. Nd scherei.
(Wev.) pap, stijfsel v.; (Letterg.) aschSchljokerig, bijv. nw., Z. schlambri * v.
mig.
Sohljohteisen , (-eisens , cnv. Schljoker-maul, (-maul(e)s,m v.
- eisen) o. (Looi.) schaafijzer, schaafmes -mduler) o. lekkerbek, snoeper m.; -milch
o.; 2. (Kunstt.) Z. Gldtteisen, Glalleisen; V. gestremde melk, dikke melk v.
3. Z. Gárbeeisen.
Sohljekern, (schlickerie, gesclelicSchljchten, (schlichtete,,geschlicle- keet) o.ww., m. S. (van melk), dik wortet) bedr. ww. glad strijken, glad slaan, den , stremmen; 2. m. h. met geraas Iraeffenen, gelijk maken; einen Weg -, effe- slikken, opslokken.
nen; das Krumme -, recht maken; Zim- 13chlieker-ta che, (-n) v., Z.
merhols -, gladschaven; Glas -, slijpen; -maul; -zahn m., Z. -maul.
(Looi.) die Felle - ,afschaven; (Goadsm.) Sohljek-fall, (-fali(e)s, mv. -/dldie Sillerzdhne -, polijsten; (Wev.) den le) m. aanzetten o. van slib of slijk te(

morsig, Z. schlampig.
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gea den dijk; -4ãnger m. kleine buiten van lijfeigenen; ein geschlossenes Ganzes,^ -er Uurstand, moeielijk; das ist so - nicht,
om de slib op te vangen; -grond-dijkm. afgesloten, afgerond geheel; die Hdnde sn dat is zoo kwaad niet; das ist - genug,
m. slijkgrond m.; -hurke v. slijkhark v.; einander -, samenvouwen; 2. insluiten, dat is leelijk genoeg, dat ziet er gek uit;
-krap(e v., -krdpfchen o. (Kookk.) gebak
o., spijs V. van eieren, kaas en kruiden;
-land o. aangeslibde grond m.; -rolle v.
(Nat. bist.) midasoor o.; -uier o. (Waterb.) aangeslibde oever in.; -vatte v.
slijkgrond m.; -weide v., Z. Korbweide.
Schijeksche, (-n) v. (Prov.) vil ten pantoffel v.

Schlief,

(-(e)s, mv. -e) m. (Bak.)

nat, niet goed uitgebakken gedeelte o.
van het brood; 2. vettigheid, lijmiglreid V.

Sehliefen,

(schloffi', geschlofen) o.

ww. onr., ui. h. in etw. -, kruipen, sliripen; in Kleider -, zich kleeden.

Schliefer, (-s, mv. Schlie[er) m.
(Jachtes.) dashond m., Z. Duchs; 2.

(Prov.) Z. Muff.
Schlie$g, ( -er, -st) bijv. nw. niet
uitgebakken, kletsig, kleverig, taai, klef.

Schlier, (-(e)s, mv. Schliere) m.

sluier w., garen gaas o.; 2. (Aard k.) rner-

gelgrond, leerngrond m.

Schlieren,

beperkingen maken; (Kath.) geschlossene'' deslo -er, des te erger; was noch -er ist,
Zeit,besloten tijd;geschlosseneJagd,geslo- wat nog slimmer, nog erger is; eine -e
ten jacht v.,tijd in.waarin het jagen verbo- Nachricht , ongelukkig, noodlottig; -e
den is; geschlossene Gesellscha f t,gesl oren, Zeilen, duur, Z. schlecht; -er Zahn, bebesloten, bijzonder, particulier; (Landh., dorveu tand; -e Sache, leelijk; im -sten
Boschw.) einen Wald,eine Wiese-,omslui- Falle. -sten Falls, in het ergste geval;
ten; 3. einen `ergleich- ,sluiten, aangaan; alles von der -sten Seite nekmen, alles
einen Vertraq -, sluiten, aangaan, over- van de donkerste zijde bezien; auf das
eenkomen; Frieden -, sluiten; eihen Br ief -ste ge/'asst sein, op alles, op het ergste
-, sluiten, eindigen; einen Ueberschlag -, voorbereid zijn; 2. mir wird -, ik ben
opmaken; sein Leben -, eindigen; 4. be- onpasselijk, Z. Muth; 3. Z, boshaft, beisluiten, gevolgtrekkingen maken; was szig, streng, schlau; 4. Z. schddlich.
schlieszt er hieraus?, wat besluit hij, Schlimmen, (schlinamte, gemaakt hij hieruit op?; - Sie von sich an! schlimmt) o. ww., m. s. (sv. I. gebr.),
Andere?,beoordeelt gij anderen naar uzel- slecht worden; 2. bedr. ww. bederven,
ven; 11. wed, ww. sich -, sluiten, geslo- doen bederven, Z. verschlimmern.
ten worden; das Jahr schlieszt sick, sluit
Schlimmern, (schlimmerie, gezich, spoedt naar het eind; es schlieszt schlimmert) o. ww., m. h. (w. i. gebr.),
sick hieraus, dass, hieruit volgt &.
verergeren; 2. bedr. ww., Z. verschlimSchlieszer, (-s, mv. Schlieszer) m., mern.
—in, (-neii) v. sluiter, cipier m., sluit
Schijnden, (schlund,geschlunden)
portier m., portier--ster,cipv.2 bedr. ww.onr. verslinden, Z. verschlinden.

Schljngbaum, (-baunr(e)s, mv.

(schlierte, geschliert) ster v.; t. Z. Buumsch.lieszer, Beschtieszer,

bedr. ww. toet mergel of leem bestrij- Thorschlieszer; -amt o. ambt o. van ci- -brume) in. (Pl.) meelhoorn, wilde wijng aard ui.; 2. geelhout o.
kerr; 2. wed. ww. sich -, (van garen), in pier.
de war geraken.
Sehlieszerei, (-en) v. sluiten o.; Schtjnge, (-n) v. (Jachteg.) strik,
strop in.; Clasen mit der - Pangen, met
Schliesz, (-es, mv. -e) m. (Zoute.) 2. Z. Ge/'i nyniss.
omslag m. der onkosten, bestek o.
Schliesz —fader, (-n) v. (van gan- den strik vangen, strikken; -n legen,
Sehliesz - anker, - ankers, mv. zen), eindveer' V. van den vleugel, sluit strikken leggen; it. (Gá.) jemu. eine slotveer, sluitveer v.; -gat-ver.;(Slot) legen, een strik spannen; in die - gera-anker) m. sluitanker o.;-balken m. siuitbalk, sluitboom ac., schraag v., stander in. o., Z. Schlossgat; -geld o. ,luitgelal o.; 2.' then, in (1e val raken; (PI.) hechtrankje
Schlieszbar, bijv. nw. te sluiten, Z. Thorgeld; -gevierte o. (Drukk.) quà-' o., Z. Gabel (Wijeg.); 2. Z. Schlingbaum;
drast o.; -hahn m. sluitkraan v.; - haken' it. honrlswinde v.; (Zeew.) niarszalinvan een slot voorzien, sluitbaar.
Schliesz — baum, (-baum(e)s, mv. 'm. haak, klinkhaak m.; (van een hoek), gen v. mv.
Schlingel, (-s, mv. Schlinyel) m.
-báume) in. sluitboom m.; -blech o. sluit- slot o.; -holt o., Z. Schlossholz, -kappe v.
plaat ,v.; -bolzen m. pinnetje o., spie v. (Slot.) schoolplaat v .; -keil rn. (Dr.) bout luiaard, lummel, ondeugd, deugniet m.;
m. ow te sluiten; (Spoorw ) sleutel m.; grober -, onbeschofte kerel m.
in een bout.
Sehliesze, (-n) v. spie, spei, luns' -kette v. sluitketting irn., Z. Sperrketle; Sehlingelei, (-en) v. luiheid, onv.; Bouwk.) sluithaak in.; (Waterb.) val- -kloben m., Z. - haken; -knie o. klainp- 'leugendheid v.; it. kwajongensstreek,
deurtje, verlaat o.; (Boekb.) slot o., haak knie v.; -kohl m., Z. -kraut; -korb m. guitenstreek in.
sluitmand v.; -kraut o. kropkool, sluit m.; (van misdadigers), boeien v. mv.
Schlingelhaft, bijv. en b. lui,
als een luiaard, ondeugend.
Schlieszeisen,(• eisens,mv.- eisen) kool v.; -lattig in., Z. -selal.
Schlieszlich, bijv. nw. tot slot, Sehiingelhaftigkeit, v., Z.
o. sluitijzer o., sluitboom in.
Schlieszen, (du schlieszest of (ver - ten slotte, voor het laatst; -e Erkktrung, Schlrngelei.
oud.) sr.hleuszest, erschliesat of (veroucl.) slotverklaring; -es Uriheil, eindvonnis o.; Sehli,ngeln, (schlingelte, geschlàngelt) o. ww., in. s. luieren, leegloopen,
schleusal, schloss•, geschlossen) o.ww.onr., - bemerken, ten slotte.
m. h. sluiten, gesloten zijn; (van een Schliesz-m.auschen,00.,-mus- tuin ►neien, guitenstreken uitvoeren.
Schlingen, (schlang, geschlungen)
deksel), sluiten, passen; das Fenster kei , in. sluitspier v.; -nagel in. (van
schlieszt gul, sluit goed; eis Reiter der eene deur &), hout, grendelbooau in. om t), ww. oer., in. s. auf dens Boden kin-,
gut schlieszt, zit; (Krijgsw.) recht, links te sluiten, sluitpin, sluitpee v.; (Drukk.) kruipen; durch das Thai -, (van eene
-, aans!uiten; (van kleeren), sluiten, pas- kooihoutje o.; -pass us. zeefinakerswerk- beek), slingeren, kronkelen; Ii. bedr.ww.
sen; (fig.) (van sloten &), gul, schiecht tuig o. om het hout te klooven; -qua- slingeren, vlechten, omslingeren, om-, sluiten, houden, gesloten kunnen wor- drktc/hen o. (Drukk.) Z. -gevierte; - ringel strengelen, omtbuigeri; die Arme in emdgn; 2. in sick -, sluiten, bevatten, in- us. valslot o.; -sage v. smalle handzaag, ander -, kruisen, wringen; in eipander
geschlungene Scltríj'tzuge, in elk. getrokhouden; 3. eindigen met; hier schlieszt fijne zaag v.; -salat m. kropsalade v.
Sehli_eszung , v., Z. scltlieszen; it. ken letters; geschlungener Namenszug -,
der Brief, hier eindigt, sluit &; 4. vol
voortvloeien; I1. bedr. ww. sluiten,-gen, bei of mgt - der Thire, bij liet sluiten ineen gevlochten naaincijfer o., naamtrek
toemaken, dichtmaken, toedoen, op het der deuren; bei - der Predigt, aan het ni.; (tig.) Z. durchschlingen, einschlinyen; 2. Z. verschlingen, verschlucken; 3.
slot doen; eine There -, sluiten, op het slot o.; (van een verdrag), sluiting v.
Sehliff, (-(e)s, mv. -e) m. roolen- (veroud.) Z. schleudern; 111. wed. ww.
slot doen; einee Brief -, sluiten, dicht
verzegelen; einen Verbrecher -,-maken, draai in.; 2. snede v., draad in.; diesel sick -, zich slingeren, kronkelen; sich zuketenen, in boeien slaan; (fig.) um fem. Messer hat einep goten -, snede; (van dia sammeir -, zich samenvlechten, zich ingladheid v.; 5. Z. Schlei/spnne.-mante), censtrengelen; sick um etw. -, zich om
of etw. einee Kreis -, vormen; das Pferd
Schijfel, (-s, mv.Schtr(f'el) m.iom- iets heen slingeren.
geschiossen hallen, bet paard knijpen;
Sehlinger, (-a, rev. Schlinyer) m.
geschlossene Jagd, afgesloten jacht v.; perd, luminel, doa.,00r m.
(Krijgsw.) die Glieder -, sluiten, opslur- Sehlimm, ( -er, -st) bijv. en b. hij die iets ineenstrengelt , vlechter m.;
ten; im Reilen an einander -, naast elk. slecht, ongelukkig, spijtig; es steht - snit it. wat zich kronkelt; (fig.) Z. Schlucker.
Sehiingern, (schlingerle, geschlinrijden; geschlossenes Land, gestoten, ver ihm, zijne zaken staan slecht; it. het ziet
(Leeuw.) grond in., land o.-deigbar; er ongelukkig reet hem uit; das -ist rein' ge'!) o. ww., rri, h. (Zeew.) slingeren,
(
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Schlinger-pardune, (-n) v. -lau fen,schaatsearijd en; - eisen o.scbaats- wohner m. slotbewoner m.; -blech o.
(Zeees.) losse pardoen v.; -schlagbug m. ijzer o.; -fahrer, -ldu jer m. schaatsenrij- plaatijzer, slotplaat o.; -brunnen m. put
gang m. van een schip bij het laveeren; der m.
v. van het kasteel of paleis.
-stag M. los stag o.
Sehlitz, (-es, mv. -e) m. reet, spleet, Stbl*sschen, (verkl.) o. slootje,
$ehling-faden,(- fadens,mv.-(a- scheury ., barst m.; (aan een hemd), split slotje o.; it. klein kasteel of paleis o., Z.
den of -laden) m. gevlochten draad m.; o.; (Ontik.) opening v. van de groote Schloss.
(Pl.) Z. Schlinge; -hals nl. (Volkst.) krui- slagader; (Bouwk.) insuede, kérf v.
SchlQss - dame, ( - n) v., Z. - frau.
per, kruipend persoon m.; 2. slokop, gul
Behlitz -auge, (-s, mv. -n)o.wei- SchlQsze, (-n) v. (verkl. Schlósz-kraut o., -p f anae v. slinger--zigard(n.; nig geopend oog o.; -áugig bijv. nw.wei- chen o.) hagel, hagelsteen m., hagelkorplant v.; -rabe m. zeeraaf v., slokop m.; nig geopende oogen hebbend; -bldlterig rel, hagelbui v.; es gibs, es /allen -n het
-schwanz m. (Nat. bist.) grijpstaart m.; bijv. uw. (Pl.) in slippen uitloopende hagelt.
-suchl v. vraatzucht, gulzigheid v.; -Ihier bladeren hebbende; -eisen o. splitijzer o. SchlQszen, (schloszte, geschloszt)
o. (Nat. bist.) vraat, veelvraat m.
Schlitzen, (schlitzie, geschlitzt) onp. ww.,m. h. hagelen; es schloszt Steine,
Schlípf, (-(e)s, mv. -e) m. (Prov.) bedr. ww. jemn. die Wange -, eene snede er vallen hagelsteenen.
glijden o., Z. schlie(en; 2. afglijdende over de wang geven: einero Pferde die SehlQszen -ei, (-(e)s, mv. -er) o.
massa v., b.v. Erd-, Berg-, Schnee-.
Nose -, opensnijden; jemn. den Bauch -, ;rondachtige, witte, kwartshoudende kei Behlipp, (-(e)s, mv. -e) in. (van openen; eine Feder -, splijten; Hola -,splij- ^ steen m.; - komn o. hagelkorrel v.; - reeen
een kleed), slip, punt V.
ten, klooven; 2. o. ww., m. s. splijten, m. met hagel gepaard gaande regenbui
Schljppe, (-n) v. tusschenruimte barsten, openspringen; (van linnen &), v.; -sturm m. hagelstorm m.: -welter o.
v. tusschen twee huizen, gangetje o., Z. scheuren.
tijd m. waarin het gewoonlijk hagelt; 2.
Brandgasse.
Schljtz –feaster, ( - sters, mv.'I Z. - sturen; -volke v. wolk v. die hagel
Schljppen, (schlipple, geschlippl) -sier) a. lang, smal kijkraampje o.; -gra- aankondigt.
o. ww., m. S. (Zeew.) das Ankertau - I ben m. smalle besproeiingssloot, kleine Sehlgsser, (-s, mv. Schlosser) m.,
lassen, vieren; 2. slepen, sluipen; it.ont- gracht v. in de hoofdgracht.
–in, (-nen) v. slotenmaker m., sloten
snappen.
Sehlitzig,bijv.nw. met eetje spleet,
-makersvouwV.
Schljppermilch, v., z. m., Z. split of snede, gespleten, gebarsten.
SchlQsser –arbeit, ( - en) V. sloSchlickermilch.
Sehlit8 –mantel, (-mantels, mv. tenmakerswerk o.; -blech o. door slotenSchlitten, (-s, my. Schlitten) m. -mdntel) m.vrouwenmantel m.met arms- makers gebruikt wordend ijzerblik o.;
(verkl. Schlittchen o.) slede, ijssleJe v.; gaten zonder mouwen; -presser o. laat- -geselt m. slotenmakersknecht m.; -hand-[ahren, in eene slete rijden, sleden; 2. mesje, lancet o.; -slreif m. (Naai.) be- werk o. slotenmakersambacht o.; -innung
(Scheepst.) baan v. waarop het schip legstuk o.
V. slotenmakersgilde o.; -junge m. sloten
van stapel loopt; (van een zaagmolen), SchlQbbe, (-n) v.noordsche eend v.
-makersjong,ltemakrs lingm.;
slede v., Z. Seilschlitlen; (Zeew.) haak- Schlgdern, (schloderte, geschlo- -kunst v. slotenmakerskunst v.; -meister
boom m.; (van het roer van een schip), deri) bedr. ww., Z. schlaudern.
m. slotenmakersbaas m.; -rechnung v.
overloop M.
1SchlQfen, (schlofte,geschloft) bedr. slotenmakersrekening; -werkzeug o. slo•Schl;tten, (schlittete, geschitilet) wiv. Guru -, los weven.
tenmakersgereedschap o.
bedr. en o. ww. (Prov.) sleden, in eerre SehiQpe, (-n) v. breuk v., gat o.
SehlQss–fader, (-n) V. slotveer,
in een dijk.
slede rijden, vervoeren.
veer v. van het slot; - /logel m. vleugel
Sohlitten–bahn, (-en) v. slede - SchiQpen, (schlopte, geschlopt) m. van het kasteel; -frau v. vrouw v. van
baan, sneeuwbaan v.; it. door sleden ge- bedr. ww. (Scheepv.) ein Schift' -, sloo- het kasteel, burchtvrouw v. -garlen m.
baande weg m.; es wird bald — werden, pen, afbreken.
slottuin, tuin m. van het slot of paleis;
men zal spoedig kunnen sleden; – bal- SchlQrfen, (sckiorfie, geschiorft) -gesessen bijv. uw. een burcht bewonend,
ken m. balk m. waarop een schip van bedr. ww., Z. schlurfen.
een kasteel bezittend; -gewirr o. werk o.
stapel loopt; -baum m. boom m. van SohlQrre, (-n) v. pantoffel, slof, van een slot; -graben in. gracht v. om
V.
eene slede; -deichsel dissel v. eener muil v.
het kasteel; -haken in., Z. Schlieszhahete;
slede; -(ahrer m. hij die in eene stede SehlQrren, (schiorrie, geschiorri) -hauptmann m. kommandant, gouverneur
rijdt; -fahrt v. sledevaart, vaart V. in o. ww., Z. schlarfen.
m. van een kasteel, eerre vesting, sloteerre slede; - fuhrer m. bij die eerre slede Schloss, (-es, mv. Schlósser)o.slot, voogd m.; 2. ouderhofmaarschalk m.;
bestuurt; -gekïute o., Z. Schellengeldute; geweerslot, deurslot o., sluiting v.;/'ran- -herr m. beer, eigenaar m. van het slot;
-haken m. sledehaak m. (in zaagmolens); zósisches -, slot dat aan twee zijden kan -herrschaft v. eigenaar(s) m. (mv.) van
-kasten m. romp m. eener slede; -kufe geopend worden, Fransch slot o.; etw. het slot; -hof m. plaats v. in het slot of
v., -lauf in., Z. -baum; -pferd o. paard mil hinter - and Riegel verwateren, unter paleis; -kapelle v. slotkerk, kapel v. in
o. voor eerre slede; -rad o. slederad o.; - and Riegel hallen, achter slot, achter het slot, kerk in het paleis, hofkerk v.;
-recht o. recht o. van een heer op een kus slot en grendel houden; (fig.) jemn. ein - kasten m. (Slot.) slotkast v.; -keller eo.
van de dame, die hij in eerre slede gere- - vor den Mund legen, iem. het stilzwij- kelder m. van het kasteel; -knochen in.
den heeft; -reise v. reis v. in eerre slede; gen opleggen; man hat ihm ein silbernes heupbeen o.; -korb m. sluitmand v.;
-schelle v. schelletje, belletje o. aan eerre - vors Maul gelegt, hij is omgekocht; -kraut o. hennepbladerig leverkruid o.;
slede; -sddnde m. berkoen v. of schoor (Ontlk.)stuitbeen, staartbeen o.;(Bergw.) -macher m. geweerslotenmaker m.; -nagel
m. met landen om schepen te doen af- keep, inkerving v.; (Zeew.) slothort, m. slotnagel m., sluitpen v.; -plats m.
loopen; -welle V. boom m. van het slede - slotijzer o.; (Kuip.) kerf, keep v.; II. plein o. van liet kasteel; -prediger m.
rad; - weiger o. goed weder o. om te sle- kasteel, slot o.; it. vorstelijk paleis o.; predikant m. in de hofkerk, hofkapelaan
den; -zeug o. getuig o. voor eerre slede, it. vesting v.; (Spr.) Z. bauen; (Jachtw.) m.;-rei f m.slotring m.;-riegel m.slotgrentuig o. van paarden voor sleden.
Z. -trilt.
del m.; -sasse m. leenman m. die alleen
Schlitter, (-s, mv. Schlátter) m., SchlQss -arm,(-arm(e)s, mv. - ar - van den vorst afhankelijk is; -sdnger,
Z. Schlittenbaum.
me) m. arm m. van eerre as; -aufseher —in, zanger m., zangeres v. van het hof;
Sehljtterbahn, ( - en) v. slede - m. slotvoogd, burchtvoogd m.; (veroud.) -spieker in. slotsloijke. m.; -thor o.,-thure
baan, sneeuwbaan, glijbaau, sullebaan v. kastelein m.; -beamter m. bediende m. V. slotpoort, deur v. van het kasteel of
Schlittern, (schlitterle, geschlit- in het kasteel of paleis; -bein o. Z.Steiss- paleis; -Ihurm m. slottoren m.; -thurmer
tert) o. ww. glijden, sleden; 2. Garr -,i bein; -berg m. slotberg, berg m. waarop m. torenwachter m. van het slot; -trilt
een kasteel staat; -beschldge o. beslag e. m. (Jachtw.) opstaan o. van het hert met
spoelen.
Schlittsehuh, ( - (e)s, mv. - e) m. van het slot; -beugel m. zak m. met beu- een voorpoot; -verwalter m. portier, huisschaats v.; - of au f -en las/en, -fahren, gel, knipbeursje o., beugeltasch v.; -be- bewaarder in. van het slot; (veroud.)
;
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kastelein m.; -viek o. vee o. van bet slot; Soh1 eken, (schluckle,geschluckt)
.00gt m., Z. -verwalter; -vogue v. huis- o . WW., m. h., Z. schluchzen; 2. slikken;
bewaarster V. van het slot; -voglei v. slot- (gemeenz.) er konn gul -, hij kan goed
voogdij v., ambt o. van slotvoogd; -wache eten of drinken; 2. bedr. ww. opslokken,
V. slotwacht, wacht v. van het kasteel of inslikken, Z. schlingen; (fig.) verslinpaleis; 2. plaats v. voor de wacht van het den, verzwelgen; clue. in sich -, opnekasteel; -wachter m. slotwachter m.: men;die Erde schluckt das Wasser in sich,

Sch.
haast: 3. (-en) v. morsig vrouwspersoon o.

SCh1^lmpe, (-n) v., Z. Schlampe.
ISchlumpen, (schlumple, ge schlumpt) o. w w., m. h. toevallig outmoeten, toevallig gelukken; 2. die Kleider - lassen, flodderen, slordig hangen;

3. slordig gekleed gaan; 1I. bedr. ww.
Wolle -, kaarden.
-weiss bijv. nw. sneeuwwit, hagelwit: de aarde slorpt & op.
Sehluckente, (-n) V. langsna- Schlumper, (-s, m». Schlumper)
-aura V. averuit, averoon v.; - zinkel m.
m. slordig gekleed persoon m.; it. hij, die
veerlasser m.; -zwecke v. spijkertje o. vel m.
met breeden kop.
Schlueker, (-s, mvv.Scltlut-ker) m. zijne kleuren laat slepen; 2. Z. Schlepp. Schlot, ( - (e)s, mv. - e) m. sloot, lok ker, schrokker. gulzigaard m.: (fig.) hield; 3. wolkaarder m.
sa'mer -, sukkel, stakker(d) n.: It. (Nat. Sehlumps, bijw. bij toeval, onvergoat v.. riool o.; 2. Z. Schornslein.
Sob1Qte, (-n) v. (PI.) waterknlf c. hist.) Z. Schlingrabe; 2. Tauchergans; 3. warhts, plotseling.
Schlumpschuse, (-schusses, mv.
$chlQtter, (-s, mv. Schloiler) m. Ziegenmelker.
ISehluekerel, v., z. m. gulzigheid, -schüsse) m. (K rijgsw.) schot o. in het
bezinksel n. in zoutpannen.
wild, maar gelukkig raak.
Sehlotter - apfel, ( - ap fels, mv. schrokkigheid v.
Sehiund , (-(e)s, mv. Schlt nde) m.
Schluek—$eber,(-bers, mv.-ber)
-ãp/'el) m. rammelappel,kalvijnappel m.,
kinderbel v.; -bduchig bijv. nw. (likbui o. hikkoorts. koorts V. met hik gepaard :'' (Ontlk.) keelgat o., strot in.; it. slok
holte)-darm.,spijbuv;2(ane
een dikken buik hebbende; -bein n.-kig, -hals m., Z. Schlucker; -weise bijw.teugs-'
zwak been o.; -beinig, - fusaig bijv. nw. Bewijs, bij teugen: -warm bijv. nw. niet opening, diepte v., mond m.; (van een
kanon), mond m.; (fig.) vuurmond m.,
zwak ter been; -ei n. ei o. waarvan (le te warm nrn te drinken, lauw.
dooier beweegt: -fuss m., Z. -hein; -(ass Schluderig, ( -er, -st) bijv. nw. kanon n.: 3. afgrond, rrmuil m.
Schli redehen, (verkl.) o. kleine
n. wetsteenkoker m. der grasmaaier; slordig, achteloos; -keit v. slordigheid.
afgrond in.; 2 keeltje, slokdarmpje o.
- gang m. achtelooze gang m.; -hose v.. achteloosheid v.

Schludern, (schluderle, Qeschlu- Schlund-drttse, (-n) V. strot Z. Pluderhose.
SchlQtterig, bijv. nw. slingerend, dert) o. ww. achteloos, slordig werken, klier v.: -kop( m. keelgat n.
waggelen(], flodderend, onzeker; 2. clor- onzindelijk eten. morsen.
dig, achteloos, haveloos; -keil v. achtelonsheid. slordigheid v.

SchlQtter —kasten, ( - stens, mr.

-sten) m. (Zontz.) pansteenkist v.;-kop/'
m. schuddend hoofd o., schuddebol m.:
-milrh v. afgeroomde melk v.
SehlQttern, (schlotterie, ,geschlottert) o. ww., m. h. schudden, waggelen,
heen en weer slingeren, flodderen: der
Kop% schlottert ihm, hij schudt met het
hoofd: 2. waggelen, wankelen, niet met
vasten tred gaan.
SchlQtternd, bijv. nw. waggelend. wankelend, flodderend.

SchlQtter-schritt, (-(e)s, rr- o.

-e) m. waggelende, slepende,slingerenide
gans m.: -vogel m. kievit m.

SohlQttig, (-(e)s, mv. -e) m.land-

Sehli fel, Z. Schliffel.

SchlUfg, bijv. nw. kleverig, nog
vochtig: 2. achteloos, traag, lui.

Schluft,(-en)v.(Aardr.)Z.Schlucht;
(Steenh.) gewelf o. van een steenoven.
Schlug, (-(e)s) m., z. m. afval in.
von barnsteen, kleine stukjes o. mv.
barnsteen.

Schlund(kopf)-blutader,

(-n) v. tot het keelgat behoorende bloed
v.; -musket m. keelgatspier, strot -aderspier v.: 2. Z. -schnurer; -nerve m. keelgatzenuw v.; -schlagader V. tot het keelgat behoorende slagader v.; -schnurer m.
samentrekkende keelgatspier v.

Schlund - mäuschen,o., - muskel, m. strotspier v.; -itfner m. lancet
o. voor de snede van het slokdarmshoofd;
-nfrnung v., -schnitt m. snede, opening
V. van het slokdarmshoof►l; -róhre v.
(Ontik.) Z. Speiserc hre; 2. (Waterti.) Z.
Schlungrbhre; -adp/leinmuskel m. huig —

Schiummer, (-s, mv. Schlummer)
m. sluimer m., sluimering, zachte rust
v., lichte slaap m.; (fig.) verdooving v.,
dood m.; aus seinera - erwachen, uit zijne
slnimering ontwaken.
SchlUmmerduft,(-du ft(e).Q, mv. spier v.
-dü/Ye) m. slaapwekkende geur m. of Schlung, (-(e)s, mv. Schiunge) m.,
Z. Schluuck; '^. doorvlochten werk, krui lucht v.
Sch1Ummerer, (-s, mv. Schlum- selwerk o.: -beere vrucht v. van den meelmerer) m., -in, (-nen) v. sluimeraar in., boom; -róhre V. pompzuiger m.; -lhure

sluimeraarster v., hij. zij die sluimert.
Seh1 mmor-f ieber, (-bers, mv.
SchlQtzer, (-s, mv. Schlotzer) m.
-ber) o. slaapverwekkende koorts v.:
(voor kinderen), dotje o.
Schluch, (-(e)s, mv. -e) o. beide- -gait m. god ni. van rlen slaap, Morpheus
m.; -hugel m. graflienvel ni., (laatste)
schaap o.
Schlueht, (-en) v. ravijn o ., diepte rustplaats v.; -kop! m. slaapkop, dom
m.; -kdrner o. nov. slaap -melignsch
v., holle weg m.; 2. engte, rotskloof v.
maankruid, slaapkruid o.;-bolenm.v,
nauwe weg, afgrond m., bergpad o.; 3.
-kra f t v. verdoovende kracht v.; -kraul
Z. Riunsal.
Schluehterzwirn, ( - (e)s) o., z. a.slaapkruid o.; -los bijv. uw., Z. schlaflos.
m. verward, onnpgewonden garen o.
looper, vagebond m.

V. tochtdeur v,

Sehlunt,(-(e)s, mv. -e) m.(Zeew.)
scheepslantaren v., koekoek m.

Schlu.pe, (-n) v. (Zeew.) sloep,
bont, jacht v.

8chlupf, (-(e)s, mv. Schlüpfe) m.

enge pas m., engte v.; 2. sluipweg, sluip-

boek m.

Schlupf-bierre, -wespe, (-n)

V. slnipkever m., sluipwesp v.

Behlupfen, schlfjpfen,

Sohlummern, (schluminerle, ge-

(schlupfie, geschlupft en schlep%te, geschluchat) o. ww., m. h. snikken, luid schlummert) o. ww., m. A. sluimeren, schliiipft) o. ww., m. s., Z. gleiten; 2. in

Sohluchzen, (schluchzle ,

qe-

schreien; (Gen.) hikken, den hik hebben:
2. bedr. ww. snikkend zeggen. vertellen.
Sohl1chzer, (-s, mv. Schluchzer)
m. snik m.; 2. (Gen.) hik m.
Sohluek , (-(e)s) m., z. m. klok-

klok, klneklnek, klokken o.
Sobluek, (y(e)s, mv. -e) m. slok
sin., teug v.; in einem - e, wet eene enkele

teug: 2. - Wasser. slokje o., teug v.; 3.
Z. Relde; (Bouwk.) schoorsteen m.,
schoorsteenpijp v.; 4. Z. Schlug.
Sohlt.ekohen, (verkl.) o. teugje,
slokje o.

licht slapen, slaperig zijn; (fig.) im Grabe etw. -, sluipen, behendig inkomen, in-, liggen, rusten; 2. in kiem bestaan, op li dringen; jemn. aus den Handen -, glip
eire Kleid -, een kleed-pen,otsa;i
eene gunstige gelegenheid wachten om
aantrekken,luchtig over het hoofd gooien;
te ontluiken.
iSch1 miner-$tutte , - stelle, in eire Loch -, inkruipen; (fig.) leicht
(-n) v, slaapplaats v., sluirnerhoekje o.: icber eiw. hin -, ergens luchtig of los over
-trunken bijv.nw., Z. schlaflrunken;-wir- heen loopen, even aanroeren.
Sehlupfern, (schlep ferte, gekend bije. nw. slaapverwekkend, verdooschlupfert) o. ww. glibberig zijn, glijden.
vend.
Sehiump, (-(e)s, mv. -e) m. geluk, Schlupf fliege, ( n) v. sluipvlieg
gelukkig toeval o., Z. Zufall; - 1st sein v.; - gang m. sluipgang, geheime gang m.;
Oheim, Hans komt door zijn domheid -haten m. (Zeew.) kleine toevluchtshavoort; 2. haast, spoed in.; auf den -, in ven, zeerooversbaven v.; -lcd/er m. sluip—

-

SelL
kever, meelkever m.; -kdnig m. (Nat.
hist.) winterkoninkje o.; -loch o. sluipgat o.; 2. schuilhoek, geheime uitgang,
uitweg m.; (fig.) uitvlucht v.; -pforte v.,
-thor o. sluippoort V.
Sch1tpf(e)rig, ( -er, -st) bijv. en
b. glad, glibberig; es ist sehr - zu genen,
glad,glibherig;(fig.) eine -e Lage, moeielijk, netelig; 2. onkuisch, ontuchtig, onkiesch, gemeen, laag; -keil v. gladheid,
glibberigheid v.; (fig.), neteligheid v.; 2,
vuilheid, gemeenheid, dubbelzinnigheid,
onkieschheid v.
Sohlupf-weg, ( - (e)s, mv. - e) m.
sluipweg m., uitvlucht v.; (van dieven),
schuilhoek m.; (fig.) (van het hart),
schuilhoek m., verborgenheid v.; -wi^ikel
KIL, L. -loch.

8ch1up-kauf, (-kaul(e)s, mv.
-kdu[e) m. verdachte koop, koop m. van

gestolen geed; - mester m. stuurman m.
op eene sloep; -sage r•. zaag v. waarvan
het blad tusschen twee handvatsels staat,
schulpzaag, trekzaag V.
Se hluren, (schl urle,geschlurt) bed r.
ww. niet liet koord opmeten, naar de lijn
hou wen.

Sohitiren, (schlürie, geschlíiri)
o. ww. (Zeew.) stoeren, slepen.
Schlurf, Schlttrf, ( - (e)s, mv. - e)
m. slok m., teug v., Z. Schluck.
Sehltrfbar, bijv . nw., -e Eier,
eieren, die men opslorpen kan.

Sohl ,rfen, (schlurfle,geschlarft) o.

ww. sloffen, slepen; 2. bedr. ww. slorpen
of slurpen, opslorpen; (Volkst ) lepperen;
(lig.) met smaak proeven, genieten.
Sehlurig, schlUrig, bijv . en b.,

Z. schlauderha(t.

Sehiurre, ( - n) v. slof, pantoffel v.,

Z. Schlar/e.

1101

Sell.

gob.
van gevoltrekkingen te maken, redenee ring v.; -bald.Lu ni. siuitbale tn.; -bemerkung v. slotbemerking, laatste aanmerkin v.; -berechnung V. (Ger.) opneming
V. eener rekening; 2. Z. -rechnung; -beccheid in., Z. -erkenntniss; -bier o. metsela:irslest o. bij het sluiten van een gewelf; -blult o. (Meub.) handzaag v.;-bred

-nagel ni., Z. Schliesznagel; -nahme v.

-herr m. kamerheer m.; -kluppe v.(Slot.)

Sahmgch -.bedeokt, -bela-

besluit o., gevolgtrekking v.; -punkt m.

laatste punt o.; 2. (van een verdrag),
slotartikel o.; -rechnung v. afsluiten o.
der rekening, balans v.; - recht, -richlig
bijv. nw. logisch geredeneerd, juist gedacht; -rede V. slotrede, sluitrede v.,
slotwoord o.; -rei/' m. (Kuip.) kophoepel in.; -reihe v. reeks, aaneenschakeling
o. sl iitlplank v.; -cadens v., Z. -fall.
Slch1itsse1, ( - s, mv. Schlussel) m. V. van sluitredenen; (Krijgsw.) laatste gesleutel rn.; - der alle Schlósser óflael, loo- lid o.; -reim m. slotrijm, refrein o.; -richlrer, keizersleutel rn.; (Instr.) sleutel m.; ligkeit v. juistheid v. der redeneering;
(Muz.) muzieksleutel m.; (fig.) - eines -sdge v. fijne zaag v.; -sal: m. laatste
Geheimnisses, oplossing, ontcijfering,ver- term m. eener sluitrede of van een voor
besluit o.; -sitzung v. laatste zit--stel,
klaring v.; it. macht v., geweld o.; Geld
ist der - zu Allem, door geld kan men ting,sluitingszittingv.;-stein m.(Bouwk.)
alles gedaan krijgen; diese Feslung ist sluitsteen m.; (van een gewelf), sleutel
m.; -stuck o. (Mus.) laatste stuk o., finale
der - des Landes, sleutel.
Schllssel -ader, ( - n) v. (Ontlk.) v.; -urtheil v. eindvonnis o., beslissend
onder liet sleutelbeen gelegen ader v.; vonnis o.; 2. Z. -folge (1); -verg1eich m.
-asche v. potasch v.; - balken m. (Timm.) beslissende overeenkomst v.; - verfrag m.
sleutelstuk o.; -band o. sleutelring m., slotovereenkomst v.; -widrig bijv. nw.niet
sleutelband m.; -bart m. sleutelbaard, logisch, niet juist geredeneerd, inconsebaant in. van den sleutel; -hein o. sleu- quent; -widrigkeit v. onjuiste redeneetelbeen o.; -blutader v., Z. -ader; ring, verkeerde gevolgtrekking v.; -zei-muskel m. tot het sleutelbeen behoo- chen o. sluitteeken o.; (Muz.) dubbele
rende spier v.; —schlagader v. tot het maatstreep v.; (Spraakk.) punt o.; -zetsleutelbeen behoorende slagader v.; -blad tel m. koopmansschuldregister o.; - eiegel
o., Z. -bart; -blech o. slotplaat v.; -blumej in. Vlaamsche dakpan v.; -zierath m.
V. sleutelbloem v., primula veris v.;l l (Drukk.) vignet o. aan het einde van een
-büchse v. sleutel m. niet zundgat, om er boek.
Sohl^.tte, (-n) v. (Pl.) jodenkers v.
uit te schieten; -band m. sleutelbos m.
Sehitisselohen, (verkl.) o. sleu- Sehmach,v .,z.tn.smaad m., schan^le, oneer, beschimping, beleediging,
teltje o.
Schltsse1 -dorn, (-dom(e)s, mv. snoode behandeling v., hoon m.; jemn.
-donne of -dïrner) m. stift, sleutelstift v. eine - anthun, schande aandoen, beleediin een slot; -geld o. speldengeld o., ge- gen; - leiden, schande aangedaan worschenk o. in geld aan de vrouw of doch- den; f r tine - annehmen, tot schande
ter van heng wiens huis men koopt; rekenen; mil - beladen, met schande be-haken m. haak, ring m. voor sleutels; dekt.

Schurken, (schlurken,geschlurkl) souvereintang v.; -kraut o. zeepkruid o., den, -belastet, bijv. ww., Z. -volt;
o. ww. slotreu, Z. schlarfen.

aeepwortel m.; -loch o. sleutelgat o.; -haak m., Z. Pranger; -rede v. schin;prede v.; it. laster m., lastering, onteering
v.; - schrift v. schimpschrift,schotscbrift

Sohluss, ( - es, mv. Schlcïsse) m. —leckel m. plaatje o. op het sleutelgat;
(van de poort), sluiten o., sluiting v.; bell -reit m. sleutelkam m.; - riemen m. sleudein -e der Thore, bij het sluiten der poor- telriern m.; -ring m. sleutelring m.;
ten; (fig.) (van een gewelf), sluiting v., —formig bijv.nw.(Wapenk.) doorzichtig;
sluitstuk o.; it. Z. -stein, - balken; mii --kreuz o. (Wapenk.) doorzichtig, open
eta'. sum -e kommen, etw. sum -e brin- kruis o.; -rohr o. sleutelsteel m.; 2. —
gen, aan liet eind komen, iets ten eind of -rbhre V. sleutelpijp v.; - schild m., Z.
brengen; mil jemn. sum -e kommen, eene -lochdeckel; -sen/ce v. (Slot.) stempel,
zaak afdoen met; (van den rijksdag),
sluiting v.; (van een ruiter), vastzitten
o.; einep gaten - haben, vastzitten, bet
paard knijpen; keinen - haben, niet vastzitten; Tl:ure die einep guten - hal, dear
die goed sluit; (van eene rekening), sluiting v.; (van eene doos), sluiting v.,sluitwerk o.; (fig.) am -e des Jahres, bij het
eind van het jaar; 2. (Mitz.) steenval m.,
zangmaat v.; (Red.) sluitrede v.; 3. Z.

Enlschluss; 4. Iieschluss; 5.besluit o.,slotsom, gevolgtrekking v., gevolg, resultaat
o.; daraus mache ich den -, daaruit maak
ik de gevoltrekking; 6. (Jachtes.) bosch
o. waar de toppen der boomen elk. raken; it. spoor o. van het hert, wanneer
de achterpooten in het spoor van de
voorpooten treden.
3ohlss -acte, (-n) v. laatste bepaling van een tractaat, slotakte, slotbepaling v.; -art v. wijze v. van besluiten,

doorslag m.

Schl^.ss - erkenntniss, ( - e) v.,
Z. -urtheil; -fail m. laatste stemval m.,
slotmaat v., slotvers v.; -/'else v. besluit

o., Z. Schmaihrede, Schmdhschrijt.
Sehmaohten, (schmachtete, geschmachtet) o. ww., m. h. smachten, ver
verkwijnen, vurig verlangen;-smachten,
oor Hunger, Durst -, versmachten van
Sv; nach einem Trunke -, vurig verlangen.
Sohmeohtend, bijv. en b. srnachten(l, versmachtend, wegkwijnend.

Sehmachtharke, (-n) v., Z.
Hungerharke.

o. eener redeneering; 2. gevolgtrekking Schm§ehtig, -er, -st) bijv. en
v.; -form v. vorm m. eener sluitrede, b., Z. hongerig, arnalich; 2. uitgeput,
vorm m. bij het besluit; 2. eindformule mager, dun, schraal, zwak; -es Gesicht,
v.; it. slot o. vars een brief; -gebáude o. schraal; (van paarden), hoog op de poostelsel o. waarop men zijne sluitrele ten; (Tuinb.) dun opgeschoten; -keil v.
bouwt; -gedanke V. denkbeeld o. waar rnagerheiri, dunheid, schraalheid, rankeen besluit komt, laatste-dorment heid, slankheid v.
term m. eener sluitrede, liatstegedachte
Sohmijehtlappen, ( -pens, mv.
v., besluit o.; - gerecht o., Z. - recht; -ge - -pen) m. (Volkst.) Z. Hongerleider.
sang m. slotzang m., finale v.; -grand m. Schmi^ohtling, (-(e)s, mv. -e)
slotbewijs o.
tn. dan, schraal mensch m.
(

SchlUssig, bijv. nw. beraden,vastbesloten, vastberaden; - werden, een plan
opvatten, een besluit nemen.
8 ^h1uss -katte, (-n) v., Z. -reihe;
-kunst v. redeneerkunde v.; -leiste v., Z.
-zierath; -tndszig bijv. nw., Z. - recht;

Behmcoht-looks, (-n) v.
(Scherts.) lange, over de schouders han
lok v. van gekapt haar; - riemen-gend
rn. lijfgordel, lijfriem m,; (fig.) den -umschnallen, een riem om het lijf bie*
den tegen den honger.
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Sehmsehvoll, ( -er, -st) bijv.nw. Sehm4hung, (-en) v. smaad m.,
schandelijk, met schande bedekt, eer- schande, beleediging, verachting v., Z.
Schmáhrede (2).
loos. beschimpt, beleedigend.
Sehmaek, (-(e)s, mv. -e) m. geel- Sehmiihwort, (-(e)s, mv. -e of
hout, fustelhout o., smak v. (eene verfstof.

Sehmaek, (-(e)s, mv. Schmdeke)
m., Z. Geschmack.

Sehmsoke, (-n) v. (Zeew.) smak

v., smakschip o.

Sohmackgar, bijv. ow. (Looi.)
in geelhout bereid.

Sehm$ek(s)en, (schmack(s) te,
geschmack(s)et) o. ww. smakken, hoor-

baar kauwen en eten; 2. hoorbaar kussen, Z. schmatzen.
Schmaekhaft, ( -er, -st) bijv. en
b. smakelijk, lekker, lekker smakend, met
smaak.

Schmsekhaftigkeit, v., z. m.

Sch.
ten v. mv.; -schil o. smak v., smakschip
o.; -schnkb( e) lig bijv. nw. met smallen

snavel, smalsnavelig -schwans m. bastaard- boktor v.; -stern m. (Pl.) kleine
Schmuhwórter) o., Z. Schmáhrede (2). witte meibloem v.
Schmal, (schraler, schmdlst) bijv. Schmaltblau, (-(e)s,) o., z. m.
en h. smal, niet breed; (van een kleed), smaltblauw o.; 2. bijv. uw. met blauwe
nauw, eng; schmdler machen, versmal - brandverf geschilderd.
len;(van personen), tenger,mager,schraal; Schmalte, (-n) v. smaltblauw o.,
2. mager, arm, nietig, ingevallen, weinig, blauverf V.
licht; (fig.) (van inkomsten), gering; -e Sehmal-thier, (-(e)s, mv. -e) o.
Kost, mager, schraal; - leben, sjofeltjes. jonge, eenjarige ree v.; -vieh o. klein
Sehm&1bäekig, bijv. nw. met vee o.; -waare v., Z. -vieh.
Schmalz, (-es) o., z. m. gesmolingevallen wangen.
Sehm%1barten, (schmalbartete, ten vet o., reuzel, smeer, smout o.; 2.
geschmalbartet) o. ww. zuinig, sjofeltjes (Prov.) Z. -butter.
Schmalz-birne, (-n) v. boterleven, zich kommerlijk behelpen.
Schm&l-bauehig, bijv. uw., Z. peer v.; -blame v., -blümlein o. boter- leibig; -beet o. smal tuinbed o.; -bldt- bloem v., boterbloempje o., hanevoet m.,
terig bijv. nw. met smalle bladeren; -bock ranonkel v.; -butler v. gesmolten en geschuimde boter v.
m. bok m. van een jaar.
Sehmile, v., z. m., Z. Schmalheit; Schmelzehente, ( - n, mv. - n)
m. kleine tiend, tiend v. van klein vee.
2. (-n) v. (Zeew.) smak v.
Schm4len, (schmdlte, geschmilt ) Schmalzen, schm &leen,

smakelijkheid, lekkerheid v., lekkere
smaak m.
Schm$ek -leder, ( - s) o., z. m.
met geelhout bereid leder o.; -los bijv.
(sclamalste, geschmalzt en schmdlzte, geen b. smakeloos, flauw, zonder smaak; z. schmáhlen.
-p(und o. Riga's schippond o., 400 pond; Sehm^len, (schmalte, geschmalt) schmdlzt) bedr. ww. eine Speise -, boter,
-schwarz bijv. nw. met smak of blauw- bedr. ww. Meiler -, met takken dicht- vet, reuzel doen bij &; (Lakenw.) die
Wolle cfr -, vetten, insmeren; (Boschw.)
stoppen.
hout en wijnsteen zwart geverfd.
Sehmudder, (-n) V. dief m. aan Sehm %lente, (-n) v. kleine wilde den Boden -, met koren bezaaien.
Schmalz-fass, (-(asses, mv. - jdseend v.
de kaars.
Schm&dderbuch, ( - buch(e)s, Schmaler, (-s, mv. Schmaler) m. ser) o. botervat o.; (tig., gemeenz.) dik,
vet mensch m.; -fisch m. kleine vette
stoelennnakerssplijthout. o.
mv. -bücher) o. kladboek o.
Sehmaddern, (schmadderte, ge- Sehm&.ern, (schmálerte, geschma- visch m. en v.; -gebackenes o. botergeschmadderl) o. ww. morsen, kladden, lert) bedr. ww. smaller maken, nauwer bak o.; -grube v. (fig.) vet land, land o.
maken, dunner maken; (fig.) jems. Ein- voor de veeteelt geschikt.
knoeien, Z. sudeln.
Sehme h- artikel, ( - kels, mv. kunfte, Besoldung -, inkrimpen, vermin- Sehm&1zig, bijv. nw. vet, vettig,
-kei) m. beleedigend stuk, beleedigend deren; das Verdienst -, verkleinen; den vol reuzel.
artikel o.; -brief m. srnaadschrift o., be- guten Namen eines andern -, in minach- Schm&18 - kfer, (-kd/ersmv.-ká(er) m. bastaardkever in.; -kraut o. latuw
ting brengen, bezwalken.
leedigende brief m.
Sehmilhen, (schmahte,geschmdht) Schm41erung, ( - en) v., Z. schmá- v.; - kuchen m. in vet gebakken koek m.
bedr. en o. ww. jem. of au/' jem. -, sma- lern; (fig.) vermindering, beperking, Sehm&1zo11, (-zolles, mv. -stille)
M. belasting V. van klein vee.
den,schimpen, schelden,beleedigen,hoo- schending, schade v.
Schm%1 -$sch, (-es, mv. -e) m. Schmgh1z-pfanne, (-n) v. baknen, uitvaren tegen.
Schmaher, (-s, mv. Schmaher) m. visch m. en v. met smal en dun lijl. -/lu - pan v.; -sau v., Z. -schwein; -schnit te
-in, (-nen) v. beleediger, beschimper gelig bijv. uw. met smalle vleugels; -/lug- V. boterham v.; -schwein o. vet varken
m., beleedigster, beschimpster v., hij, Ier m. mv. smalvleugelige vlinders m. mv. o.; -sternblume v. klein schelkruid o.;
Sehm%1gen, (schmalgte, ge- -top( m. boterpot, vetpot, reuzelpot m.;
zij die smaalt &.
Sehm4hhandel, (-dels, mv. -del) schmalgt) o. ww. met vollen mond eten; -trog m. (Lakenw.) vettrog m.; -wáchter
m. (Prov.) jongen m. die de bruidsjufm. klacht v., proces, rechtsgeding o. we- 2. Z. schmaddern.
Schmél- hans, (-hanses,mv.-han- fer helpt bedienen; -wurg r. gemeene
gens beleediging, hoon &.
Sehma(h)len, (schma(h)lie, ge- se) m.(Scherts.) schraalhans, arme drom smeerwortel, waalwortel m.
Sehmant,(-(e)s, mv. -e) m.(l.andgierigaard, vrek m.; - ist da-mel.;it
schma(h)lt) o. ww., m. h. knorren,smalen, schimpen, schelden; aufjem. -,knor- Küchenmeister, daar valt niet veel te bik h.) room m.; (Berges.) bezinksel o. van
schraalhans is daar keukenmeester;'-ken, vitriool.
ren; 2. (van den reebok), schreeuwen.
Sehmenten, (schmantele, geSehmiahlich, ( -er, -st) bijv. en -hefe v., Z. Hauhechel.
b. schandelijk, smadelijk, beleedigend, Schmglheit, v., z. m. smalheid, schmantet)bedr.ww. afroomen; it. schuibespottend; -er Tod, smadelijk; -e Re- smalte, nauwte, geringe breedte v., ten- men.
gerheid, sierlijkheid v.; 2. Z. Verengung; Sehme ntleeker, (-Ikers,mv.-ker)
den, beleedigend, Z. schimp/lich.
m. liefhebber in. van melk.
Sehm^hlung, (-en) v.,Z.schmdh- (fig.) magerheid, schraalheid v.
Sehm1j1hols, ( - holses, mv. - hól- Sehmaragd, (-(e)s, mv. -e) M.
len.
8chm4h1ust, v., z. m. zucht v., zer) o. (Kolenbr.) onderste laag V. hout (Delfst.) smaragd m.; (Nat. bist.) Z.
lust m. tot smaden, beleedigen, schim - van den houtskoolbrandstapel; (fig.)hak- -schnecke.
Schmar%gden,bijv .nw. van smahout o.
pen.
Sehmth -rede, (-n) v. beleedi- Schmillich, bijv. uw., - keit, v., ragd; it. Z. schmaragd(arbig.
Schmar&gd -farbe, (-n) v.$magend gesprek o., beleedigende redevoe- Z. schmal, Schmalheit.
ring v., smaadrede v.; 2. scheldwoord, Schmal-kopf, (-kópf(e)s, mv. ragdkleur v.; -(arben, -farbig bijv. nw.
schimpwoord o.; --n gepen jem. aussto- - kop(e) m. (Nat. bist.) smalkop m. (een smaragdkleurig; -fuss m. groen kristalszen, scheldwoorden uitbraken; - schrift visch); -leder o. (Led.) dun Ieder o., ba o.; 2. valsche smaragd m.; 3. met vloei
- leibig bijv. uw. schraal,-zanledro.; spaathzuur oorbonden smaragdgroene
V. smaadschrift,schotschrift e.; -schriftIer m. schotschrijver, schrijver m. van dun, mager; (van paarden), met ingeval- kalk v.; -gran bijv. nw. smaragdgroen.
smaadschiften k; -sucht v., -suchtig len zijden; -leibigkeit v. schraalheid, dun- Schmaragdit, (-en, mv. -en) m.,
heid, magerheid v.; -saai v. peulvruch- Z. Schmaragdspath.
bijv. nw., Z. Lastersucht c'.

Sell.
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Sehmarggd-mutter, (-mutter) Schmauchig, bijv. uw. vol rook,
V. smaragdlooksteen m.;-praser m. (Delf- vol damp, vol walm.
S t.) smaragdpraser m.; -schnecke v.sma- Schma_uchzimmer, (- mers, mv.
ragdslak v.; -spath in. groen, smaragd - -mer) o. rookkamer v., rookvertrek o.
kleurig veldspaath o.
Schmaus, (-es, mv. .Schmáuse) m.
SchmarQtzen, (schmarolzie, ge- prachtig maal, gastmaal, feest o.; (gesclimarolzt) o. WW., rn. h. smarotsen, meenz.) smulpartij v., banket o.; einen
- geben, hallen, een maal geven; (fig.)
schuimloopen, panlikken, flikflooien.
SchmarQtzer, (-s, rnv. Schnia- heerlijk genot, onthaal o.
rotzer) m.,-in, (-nen) V. schuimlooper, Sehm ausen, (schmausl e, geklaplooper,tafelschuirner, panlikker,flik- schmaust) bedr. en o. «w., m. h. smul
goede sier maken; (gemeenz.) ban--len,
-floisterV. ketteeren, maaltijden houden, lekker eten;
SchmarQtzerbaum, (-bau- bei jcmn. -, een maal bijwonen.
ISchma^iser, (-s, mv. Schnrauser)
m(e)s, mv. -Music) m. (PI.) vanille V.
Schmarotzerei, v., z. m. klap - in. slemper, smuller, brasser, lekkerloopen, tafelschuimen(b., flikflooierij v. bek rn.
SehmarQtzerisch, bijv . en b. als Schmauserei, (-en) v.smulpartij,
slemperij v., heerlijk maal, banket o.
een kiaplooper, flikflooiend.
SehmarQtzer -krebs, ( - es, mv. Schmà_uslein, (verkl.) o. maaltje,
-e) m. (Nat. kist.) van andere insecten feestje o., Z. Schmaus.
Schmeekbar, bijv. en b. (w. i.
levende kreeft m.; -mcve v. roofmeeuw
v.; -nessel v. (PI.) brandnetel v. die zich gebr.) te proeven, wat men proeven kan.
met het sap van andere planten voedt; Schm@eken, (schineckte, ge-pflanze V. plant V. die zich voedt met schnieckt) bedr. ww. Speise -, proeven,
het sap van andere; -schwamm m. (Pl.) Z. kosten; it. smaken, den smaak onderpaddenstoel m. die op andere planten zoeken; er schuneckt niehts mehr, heen
smaakt niets meer, hij heeft nergens
groeit,,.
Schmurre, (-n) v. litteeken o., smaak in; die Freuden des Lebens -, smaschram v., snede v., veeg m.; jemn. eine ^ ken, ondervinden; II. o. ww., m. h. gul,
- in's Gesicht versetzen, eene snede geven, ubel -, goed, slecht of leelijk smaken;
saucr, si sz -, zuur smaken, zoet smaken,
toebrengen, eerre schram geven.
áehmsrren, (schnaarrie, ge- een zuren, zoeten smaalt hebben; wie
schmarrt) bedr. ww. wonden, striemen, schmeckl Ihnen dieser Wein ?, hoe smaakt
&; er schmeckl inir gul, hij smaakt mij
kerven.
Schm&rrig, bijv. en b. vol littee- goed, ik vind hein lekker; noch dem Passe,
/aulig -, smaken, den smaak hebben van;
kens, vol schrammen of striemen.
Qooier m., klaploopster, pantikster, flik
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-bauch; -wurzel v.zwarte kwartelbezie v.

Schmeichelei, (-en) v. vleierij
v.; (i. k. bet.) flikflooierij v.;2. overdreven
beleefdheid v., compliment o.; Henan. -en
vorsagen, iem. vleien, complimenten maken.
Schmeiehelhaft,

( - er, - (e)st)

bijv. en b. vierend, aangenaarn,gewenscht,
eerval, tot lof.

Schmeicheliach, bijv. en b., Z.
schmeichlerisch.

Schmeichelkatze, ( - n) v. liefkoozende kat v.; (fig.) vleier m., vleister
v., vleiend kind o., vleikons v.
Schmeicheln,

(schmeichelte, ge-

schmeichelt) o. ww., m. li. jemn. -,vleien,
aangename dingen zeggen, flikflooien,
strooplikken; it. liefkoozen, streeleu;
den Mädchen -, complimenten maken,
aangename dingen zeggen; 2. Z. liebkosen; jemn. mil elwu. -, vleien, hoop geven;
1I. wed. ww. sich mil etw. -, zich vleien
met, hopen, vertrouwen op; sich in etwv.
-, zich door vleierij ergens indringen.

Schme_ichel -name, ( - ns, mv.,
-n) m. vleiende, eervolle naam, vleiende
bijnaam m.; -rede V. vleiende redevoering v., Z. Schmeichelei (2); -wort o.
vleiend woord o., Z. Schmeichelei (2),
-name.
Schme_iehen, (schmeichte, geschnzeicht) bedr. ww., Z. schmeidigen.
Schme_ichler, (-s, mv. Schmeichler) m., -in, (-nen) v. vleier, flik
strooplikker ni., vleister, flik --floier,
aooister v.; (gemeenz.)Z.Fuchsschuwdnaer.

Schmeiehlerisch, bijv. en b.

Sehm&rting, v., z. in. (Zeew.) nuch gar nichts -, geelt smaak hebben; gaarne vleiend, zucht tot vleien hebbend,
nach niehr -, naar meer smaken, lekker, indringend.
woldoek o., smarting v.
Schm$sche, v., Z. m. wol v. der zijn; er weisi, was gut schmeckt, hij weet Schmeidig, ( -er, -st) bijv. uw.,
voor de eerste maal geschoren lamme -'I wat lekker is; (fig.) each der Schule -, Z. geschmeidig.

naar de school rieken; Ill, o. ww., it. onp.
Sohmeidigen, (schmeidigte, geren.
1Sehmatz, ( es, mv. Schrnátae) m. ww., m. h. das schnieckt mir, dat smaakt I schmeidigl) bedr. ww. smedig, buigzaam,
mij, is naar mijnsmaak; es will ihm nichts rekbaar maken; (fig.) gedwee maken,
(gemeenz.) klinkende kus, zoen m.
Schor tzchen vertil. o. klin- ^mchr -, niets Binaakt hem, hij heeft ner- onderwerpen, handelbaar maken.
kend kusje, zoentje o.; it. mondje, bek - gens trek in; er !asst es sich gut -, hij eet Sehmeisz, v., z. m. vliegendrek,
er flink van; (fig., getneenz.) das will vliegenstront m.
je o.
• Schmatze, (-n) V. houw, slag m., ihni. nicht -, dat bevalt hem niet, is niet Schmeiszen, (schmiss, geschmisZ. Schmiss; 2. (Boschw.) knuppel, stok, naar zijn zin; 2. (Volkst.) Z. -riechen sen) bedr. ww. onr. smijten, werpen,
gooien, Z. schleudern; 2. (van vliegen),
(libel, [aulig).
tronk m.; 3. (Bouwk.) Z. Wartslein.
Schmiltzen,(schmatzie, geschmatat) Schmecker, (-s, mv. Schmecker) scheten, eieren leggen.
o. ww., m. h. smakkende eten of kussen; m. hij die smaakt, proeft, proever m.; it. Schmeisz -Siege, (-n)v.vleesch2. bedr. ww. (Boschw.) de stronken uit- lekkerbek,Gjuproever m.;(Scherts.)mond, vlieg, strontvlieg v., klauwaars m; -werk
neus m.; (Jachtw.) (van het hert &), o. mijnwerkerswerk o.
roeien.
Sehm@lte, (-n) v. smelt v., zandSchm$tzk1after, ( - n) v. vaam bek m.
Schmuck-herr, (-n, mv. -en) m. aal m.
m. gerooid hout.
Schmauch, ( - (e)s) m., z. m. dikke bierproever m. van wege de overheid Schmelz, (-(e)s, mv. -e) m. brandaangesteld; -kórner o. mv. (Hoefsm.) verf v., emailleersel, smelt of smalt, glarook, smook, walm m.
Schmauchaal, ( - (e)s, mv. - e) tongtepeltjes o. mv.; -kra ft v. vermogen zuur o.; mil - versieren, met email of
o. om te proeven, smaak m.; -sinn m. brand verf overdekken; (van tanden),glam. gerookte paling m.
zuur o.; Kunst - zu machen, in - zu arbeiSchmauchen, (schmauchte, ge- zintuig o. van den smaak.
schmaucht) o. ww., m. h., Z. qualrnen; Schmeer, ( - s) o., z. m., Z. Schmalz. ten,smaltwerkerskunst v.; (fig.) schakeeSchm@Qr- apfel, ( aplels mv. - ip - ring v., boute - kleurenspel o.; (Bord.)
2. bedr. en o. ww., Z. rauchen.
Schm pchen, (schmáuchte, ge- fel) m. voor het gevoel vettige winterappel kunstgit, nagemaakt git o.
schmáucht) bedr. ww. Fleisch -, Z. rdu- al.; -bauch m. smeerbuik, onderbuik m., Schip 1z-arbeit, v., z. m. smelchern; 2. Bienen -, door rook verdrijven. pens v.; -birne v. boterpeer v.; -büchse ten, drijven o. van metalen; 2. emailleer Schmaucher, (-s, mv. Schmau- V. wagensmeerpot m.; -butte v., Z. Meer- werk, brandschilderswerk o.; it. kunst
barbe; -era o. zilverhoudend glaserts o.; v.om brandschilderwerk te maken; -arbeicher) in. sterke rooker, smoker m.
Schmauah-fewer, (-ers,mv.-er) -flosse, V. Amerikaansche wentelaar m. ter m. smelter m.; 2. brandverfschilder m:
Sehmelzbar, bijv. nw. smeltbaar,
o. rookend vuur o.; -gesellschaft v. rook- (een visch); -gebirge o. metaalbevattend
gezelschap o.; -holt o. hout o. voor pan- gebergte o.; -stein m. speksteen m.; te smelten, oplosbaar; -kelt v. smeltbaar
oplosbaarheid v.
-heid,
-vogel m. leeuwerik m.; -wansi m., Z.
nenbakkerijen.
-

l

-

004

Sch.

Sch.

Sch.

. Behmelz-blau, (-(e)s) o., z. m., ). ijzergieterij, ijzerlint v.; 2. brandsch il- nes, mv. -leute) m. lijder, zieke, marteZ. Schmaltblau; -buch o. (Giet.) smelt- lerswerk, email o.; -werker m., Z. -ar- laar m.; -mutter V. moeder v. welke met
smarten baart; (Kath.) H. Maagd Maria v.
register, smeltboek o.; -butter v. gesmol- ieiter; -zeug o. smeltgereedschap o.
ten boter v.
Sehmer, ( - (e)s) o., z. m. vet o. 8chmgrz (en) - stillend, bijv.
Sohmelze, (-n) v., Z. Schmelz- randen onderbuik, Z. Schmeer; 2. Z.Wa- uw., Z. - linderad.
SohmQrzhaft, schmerzlich,
,enschmiere.
hittte.
BehmQ1zei,sen, (-eisens,mv.- eisen)

Schmer—bauch, (-bauch(e)s,mv. ( -er, -(e)st) bijv. en b. smartelijk, pijn

beere, (-n) v. &, Z.

Wunde, pijnlijke wond; -e Nach--lijk;e
richt, bedroevend; schmerzliches Verlanbedr. ww. reg. smelten, doen smelten, Sehmergel, (-s, mv. Schmergel) gen, pijnlijk, smartelijk; das that ihm
vloeibaar maken; Wachs -, smelten; das n.(Pl.)klein schelkruid o.; 2. Z. Schmalz- schmerzlich weh,.dat smartte, bedroefde
o. gegoten ijzer o.

Sohmelzen,

.bduche) m., (schm elzle,geschmelzl ) Schmeerbauch 4%

Feuer schntelzt die Melalle, doet smelten; (Schild.) die Farben -, dagen ineen
-smeltn;(i.)malern,tbader[ beschilderen; geschmelzte Arbeit, Z.
Schmelzarbeit; (Kookk.) Z. schmalaen;
II. (du schmilzesl, er schmilzt, schmolz,
gescltmolzen) o. ww. oar. smelten, vtoeibaar worden; der Schnee schmilzt an der
Sonne, smelt, wordt vloeibaar, ontdooit,
verdwiuut; Butler - lassen, laten smelten;
(fig.) Oost, das au j der Zunge schmilz t,
smelt; 2. wegsmelten, verminderen, ver
sein Bauch ist geschmol--dwtjne,slik;
sen, geslonken, dunner geworden; die
Arme isl geschmolzen,is gedund; (Vuurw.,
Art.)geschmolzener Zeug,bommen-brandsas o.; (fig.) das Geld schmilst, smelt
weg, raakt op.

8ohmeizer, (-s, mv. Schmelzer)

m. (Giet.) smelter, gieter m.; 2. brandverrschilder m.
Sohmelzerei, ( - en) v.,Z.Schmelshitte; 2. smetten o., smelting v.
Bohm @lier- knecht, ( - (e) s, mv.
-e) m. smeltersknecht, gietersknecht m.;

- meister m. gietersbaas m.

ilume; (Bergw.) amaril m , smergel v.;
;Delict.) slijk of slik, bezinksel o.
SSchmergelascbe,v ., z. m. amaiilasch v.
Schmergeln, (schmergelte, gerchmergelt) bedr.ww. Stahl -, niet ama'il polijsten.
Schmergel —pulver, ( - s) o., z.
II. amarilpoeier o.; -staub m., Z. -asche.

Schmgrgler, (-s, mv. Schmergler)
n. hij die met amarilpoeier polijst.
Schmer -haut, (-haute) v. vetrlies o.; -kalk m. vette kalk v.; -kluft v.
^Bergw.) met leem of klei gevulde kloof
v.; -kraut o. berglongkruid o.; 2. brem raap v,
Schmerl, (-(e)s, mv. -e) m.(Valk.)
3merlijn, dwergvalk, steenvalk m.

SehmQrle, ( - n) v., Sohmer—
Ling,(-(e)s, mv. -e) m. smeerling, grondel m.
Sehmer -lappen, ( -pens,mv. pen)
m. vetlap m.; -leib m. dik, oud wagensmeer o.; (fig.) Z. -bauch.
Schmerlengrube, ( - n) v. (in
Bene beek), afgestoten plaats o. voor

Behmelz — esse, ( - n) v.(Sm.) sme- smeerlingen.

derij,smidse v.; it. koperslagersbaard m.;
iichm9r -1 inde, ( - n) v. Holland-farbe v. brandverf, smaltkleur v., email ache linde v.; -stein m. speksteen m.;
o.; -(ener o. smeltvuur o.; -form v. giet- -vogel m. veldleeuwerik m.; -wurz(el) v.
vorm m.; - gast m. vreemdeling, klant smeerwortel m.
HI. die laat smelten; ..gefilss o. smeltvat Schmerz,Schmerzen, (Schmero.; -gemalde o. schildering, schilderij v. ze(n)s, mv. -Schmersen) m. smart, pijn,
in brandverf; -glas o. veelkleurig glas o.; droefheid v., leed, verdriet o.; heftiger,
-heus o., Z. -Mille; -herd m. gietersoven beiszender of brennender -, hevige pijn;
m.; -hele v., Z. llauhechel; -halte v. smel- 2. leedwezen e.; mil -en erfahren, met
terij, gieterij, ijzerhut v.; -kammer v.' leedwezen vernemen; 3. ongeduld o.:mit
(Muntes.) smeltkamer v.; - kanter v. mv. -en au f f em. warten, met ongeduld &.
Sohmprzen, (schmerzte, ge(Bord.) kant V. van kunstgit; -kelle, gietlepel m.; -kessel m. smeltketel m.; -kunde schmerzt) bedr. en o. ww., m. h. smarv., Z. -gast; -kunst v. kunst v. van smet- ten, leed doen, zeer doen, pijn doen, pij
pijn lijden; seine Wande schmerzt-nige,
ten, kunst V. om te gieten; 2. kunst v.
om te emailleeren, brandschilderkunst ihn, doet hem zeer; der Fuss schmerzt
v.; -ktnstler m. gieter, smelter m.; 2. ihn, bij heeft pijn in zijn voet; hier
brandverfschilder m.; -leisle v. (Ontik.) schmerzi es mich, hier heb ik pijn; (fig.)
macbeeris m.; -ld/fel m. gietlepel m.; smartelijk aandoen, bedroeven, krenken;
-maler m. brandschilder m.; -malerei V. las schmerzte ihn lief, dat bedroefde
schilderen o. in brandverf; -u%n m. gie- hem zeer.
tersoven,smeltoven m.;-p f enne v.,-p fdnn- Sehmerzen — geld, ( - (e)s, mv,
chess (verkl.) o. smeltpan v., smeltpan- -er) o. schadevergoeding v., geld o. voor
netje o.; -muhle v. handmolen m. om ontvangen of toegebrachte wonden, boehet glazuursel klein te maten; -punkt m. te V.
(Scheik.) smeltpunt o.; -rohr, -róhrchen SehmQrzen-kraut, (-kraut(e)s,
o. blaaspijp v., blaasbijpje o.; -stahl m. mv. -krduler) o. vlooienkruid o.; -lager
gesmolten staal o.; -stein m., Z. Schat- o. ziekbed o.
stein; -lieges m. smeltkroes m.; --oren SchmQrz(en) —lindernd, bijv.
nw. pijnstillend, verzachtend, bedarend.
M. oven m. voor smeltkroezen.
5Qbmelzung, (-en) v., Z. schmel- lenigend; -los bijv. nw. zender pijn of
n,• .iet. ineensmelting v. (van kleuren); smart; -losigkeit V. afwezigheid v. van
•im=ttel o. (Giet.) smeltingsmiddel o. pijn, geen pijn hebben o.
8chm1j1z-werk, (-(e)s, mv. -e) BehmQrzen(s) - mann, (-man.

hem; (fig.) krenkend, beleedigend, kwet-

send.

SchmQrzvoll, bijv.uw. vol smart,
zeer pijnlijk.

SchmCtten, ( - s) m., z. m., Z.
Schmant.

Schmetterer, (-s, mv. Schmetterer) m. donderaar, trompetter, bazuin blazer m.
Schmetterling, ( - (e)s, mv. - e)
m. (Vat. bist.) vlinder m., kapel v., Z.
Tag-, Nacht -; (fig.) wispelturig, onbestendig, onstandvastig rnensch m.
Schmetterling$ech, ( - es, mv.
- e) m. zeevlinder m. (een visch).
Schmetterlings - artig, bijv.
nw. vlinderachtig, naar een vlinder gelijkende; (Pl.) vlindervormig; -blame v.
vliuderbloem, kapelvormige bloem v.;
-fang m. vangen o. van vlinders; -/'dr
bijv. nw., Z. -arlig.
-mig
8ehmettern, (schmetlerte, geschmettert) o. ww., m. h. daveren, geraas maken ; die Trompet e, das Horn
schmetlert, schalt; eine -de Slimme, eens
daverende stem; II. bedr. ww. jem. su
boden -, smijten, met kracht werpen,
smakken, Z. niederschmettern; in tausend Slucke -, smijten, verbrijzelen.
Sohmetternd, bijv. nw. geraas makend, daverend, oorverdoovend.
Schmied, (-(e)s, mv. -e) m. smid,
grofsmid in.; 2. hoefsmid m.; (fig.) selbst
seines Gluckes - sein, bewerker m.: (Nat.
bist.) smid m. (een klipvisch); 3.Z. Meerschmied; 4. Z. Schmerle; 5. Z. Schnellkd fer.
Behmiedbar,bijv . nw. smeedbaar,
te smeden.
Sehmiede, (-n) v. smidse, smederij v.; vor die rechte - gehen, zich aan
tiet rechte kantoor vervoegen, de beste
middelen aanwenden.

Schmiede —amboaz, ( - es, mv.
-e) m. smidsaambeeld o.;-arbeit v.smidswerk o.; 2. gesmeed werk o.; -balg m.
blaasbalg m.; -eisen o. smeedijzer, gesmeed ijzer o.; -esse v. smidshaard,
smidswinkel m.; -feuer o. smidsvuur o.;
-gerdth o. smidsgereedschap o.; -hammer m. smidshamer, moker m.; -handwerk o. smeden o., smederij v.; - knecht
m. smidsknecht m.; 2. (Nat.hist.)grauwe
zeehaan m.; it. Z. Schncllku fer; -kohle v.
smidskolen v. mv.; -kunst v. kunst v. om
te smeden; - meister m. smidsbaas m.
Sohmieden,(schmiedete,geschmiedel) bedr. ww. smeden, met den hamer
bewerken; sich - lassen, smeedbaar zijn,
met den hamer bewerkt kunnen worden;
lang -, ausschmieden, uitsmeden; (fig.,
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Volkst.) zwei Nagel in einer Hike -, twee die Taue mit Theer -, teren; (fig.) jemn. set o.; -millet o. blanketmiddel o.; -p11dvliegen in een klap slaag; (fig.) uitvinden, den Bucket -, afranselen, afrossen; den sterchen o. moesje, schoonheidspleistertje
smeden, brouwen; Ranke -, lagen leggen, Wein -, vervalschen; fem. -, omkoopen, o.; -pinsel m. penseel o. om te blanketten;
kuipen; Lügen -, verzinnen; Wórier -, de handen stoppen; 2. knoeien, kladden, -stein m. (Delfst.) gewone talksteen m.;
maken; eiven bbsen Anschlag -, smeden, broddelen, slecht schrijven; 3. stoppen, -lopf m. blanketselpot m.; -wasser o.
brouwen, op touw zetten; 2. fern. in die dicht maken; jemn. etu'. in den Mund -, schoonheidswater o.; -weiss o. wit blanEisen, an die Kelten, ant die Galeeren, an stoppen, steken; (fig.) wijdloopig ver- ketsel o.; -ivurz(el) v. (PL) pareikruid
Jte Ruderbank - ,smeden; (Spr.) Z. Eisen. klaren, lang en breed vertellen, voorzeg- o.; 2. salomonszegel o.
Sehmjrgel , m., Z. Schmergel.
Schmieder, (-s, mv. Schmieder) gen .
m. (Scherts.) stichter, aanlegger, aan - Schmierer, (-s, mv. Schmierer)in., Schmirgeln, (schmirgelte, ge-in, (-nen) v. bij, zij die smeert, in- schmiryell) bedr. ww. met mergel slijstoker, bewerker, ontwerper m.
Schmiede -sch1acke, (-n) v., smeert, inwrijft &;(fig.) knoeier, slechte pen, polijsten; 2. o. ww. naar vet, tabak
-sinter, ( -Iers, mv. -ter) m. hamer- schrijver m., knoeister v.; (Landh.) her- rieken, vunzig ruiken.
slag m., ijzerschuim o., sintel in.; -stock der in. die schurftig vee heeft. Schmiss,(-es, mv. -e) m.(Volkst.)
m. aambeeldblok o.; -werk o., Z. -arbeit; Sehmiererei, (-en) v. herhaalde worp, gooi m.; 2. houw, slag m.; -e ha-werkslatt V. smederij v., smidswinkel inwrijving, itismering v.; it. knoeiwerk, ben, bekommen, slaag krijgen; 3. woud,

schram v., litteeken o.
Schmier —fase, ( - (asses, mv. - [ás - Schmjssig, bijv. nw. (Student.)in
-gerdlh; -zunfl v. smidsgilde o.
Sohmiedin, (-nen) v. smids- ser) o. sine erton v.; -gording v. (Zeew.) een duel gewond.
smeergording v.
Sehmjtte, (-n) v. (Linnenw.) pap,
vrouw V.
Behmiedeweise, bijw. (Zeew.) Sohmierig, bijv. nw. vettig, sme- stijfsel v.; 2. drek m., vuil o.
geslurpt, met een hondsend geslagen. rig; it. morsig, vuil; sich, seine Kleider - Schmjttelgeld, (-(e)s, mv. -er)
Sehmiege, (-n) v. schuinte v., machen, smerig maken, zich beuuorsen; o. vergoeding v. in geld aan de wevers;
schuine kant m., schuinsche lijn v.; in 2. (van een weg), modderig, smerig; -es Z. Schmitte.
Schmitten,(schmittete, geschmildie - gepen, schuin loopen; 2. hoek m., Del, vet, Z. schmutzig.
werktuig o. om hoeken te meten, hou — Schmier - kase,(-Uses,mv.-kdse) let) bedr. ww. bemorsen, 2. bestrijken;
m. weeke kaas v. die men als boter kan eine Wunde -, smeren, zalven.
ten schroefpasser m., zwei v.
Sehmiegen, (schmiegle, ge- smeren; it. Z. Quarkkdse; - kille!, -ham- Schmitz, (-es, mv. -e) m. striem
schmiegt) bedr. ww. eine Thi re -, sa- mei, -michel m. smeerpoes, vuil, morsig m.,zweep v., zweepslag m.; 2. vuil o., vlak
menvoegen, pasmaken, Z. anpassen; persoon m.; -leder o. vetleder o.; -lein o., v., Z. Kiecks.
Sohmitze,(-n) v. (aan de zweep),
(Mets.) eine Wand -, schuins optrek- Z. Schmerle.
ken; 2. krommen, buigen; einen Degen -, Schmlerling, (-(e)s, mv. -e) m. touwtje o., slag m.; 2. zalf v., smeer o.; 3.
Z. Klecks; (Lakenw.) rand m. van het
buigen; 1I. wed. ww. sich -, (van hout), (Pl.) melkzwam, bladzwam v.
buigen, doorbuigen, gebogen kunnen Schmier—]veste, (-n) v., Z. scheerraam; it. mislukte snede v. van
worden; (fig.) sick -, toegeven, zich on- -büchse; -oren m. pekbrandersoven m.; den lakenscheerder; (Lederk.) zwartsel
derwerpen, gedwee zijn, buigzaam zijn, -pjanne v. (Zeew.) gesmeerde glijbaan, ©. om leder te verven.
inschikkelijk zijn; - Sie sich, es ist da waarop het schip afloopt; -prep( m. Sehmjtzen,(schrnitzle,geschmilsi)
niches zu machen, geef maar toe, onder- smeerprop v.; -quasi m. smeerkwast m.; bedr. ww. (veroud.) werpen, gooien,
werp u; sick vor jemn. -, zich vernede- -rack o. (Zeew.) rak o. van een enkelen smijten; 2. slaan, een zweepslag geven; it.
ren; sich unter jems. Gewall -, (zich) kabel; -salbe v. zalf v., balsem m.; - schaf Z. beschmutzen, klecksen; (fig., veroud.)
bakken voor; (Wapenk.) sick -d, neer- o. schurftig schaap o.; -seije v. zachte zwarten, zwart maken;(Lederk.) verven,
m.; -zange V. smidstang v.; -zeug o., Z. kladwerk o.; it. omkooperij v.
e

.

zeep v.; -tasche v. (fig.) mooiprater m., smeren, insmeren; (Wev.) Z. schlichlen;
hurkend.
Sehiniegsam, ( -er, -st) bijv. en vleikous v.; -vieh o. schurftig vee o.; (Boekdr.) door verschuiving slecht afb. buigenC buigzaam, rekkelijk, toege- -wolle v. smerige, vuile wol v., korte wol geven.
Sehmitzer, (-s, mv. Schmilzer)
vend, onderworpen, Z. geschmeidig; - heil V. van hals en pooten.
Sehmiete, (-n) v. (Zeew.) smijt, ei. vlekkenverdrijver m.; (Lederk.) leV., Z. Geschmeidigkeil.
Schmiele, (-n) v. (Pl.) bies v., schoot v., hals m., dik touw o. onder aan derverver m
Schmitzwort, (-(e)s, mv. -e en
zilvergras o.; 2. riet o.; 3. Z. Schwiele. de zeilen.
Schmier, (-(e)s, mv. -e) o. vet o., Schmink—balsam, (-(e)s, mv. Schmitzwórler) o. gemeen scheldwoord o.
Z. Schmiere, Wagenschmier; (Zeew.) -e) m. witte balsem m.; -beere v. (PL.) Sehm¢ker, (-s, mv. Schmoker) m.
smeer o. beet, biet v.; -bohne v. Turksclie snijboon prul v., vod v., slecht beek o.
Schmier &lien, o. mv. gesmeer, v.; -buchse, -dose v. blanketseldoos v.; 3Sehm*kern, (schmókerle, geschmókert) o. ww. slechte boeken lezen.
gemors o.; (Gen.) smeersels o. mv.; (fig.) it. doos v. met blanketsel
Schmjnke, (-n) v. blanketsel o.; SChmQlle, (-n) v. (Prov.) (van
kladderij v.; it. omkooperij v .
Schmier - arzt,(-arztes,mv.-ár:te) it. pleister v., bepleistering v.; •sie legt brood), kruim o., weeke o.; 2.Z. Bissen;
m. kwakzalver m., hij die smeersels ver- rolhe, weisse - auf, zij gebruikt rood, wit 3. Feltklumpen.
koopt; -baum m. wilde pijnboom m.; blanketsel; (fig.) schijn, valscbe tooi m. SehmQllen,(schmollte,geschmollt)
(Zeew.) loshangende boom rn.; -brand Schminken, (schminckie, ge. o. ww., m. h. (veroud.) glimlachen; 2.
m. brand m. in het koren; -buck o., Z. schminkt) bedr.ww. das Gesicht -, blan- pruilen, de lip laten hangen, brommen,
Sudelbuch; -buchse v., -eimen m., Z. ketten, met blanketsel besmeren; (i. k. knorren; mil einander -, tegen elk. zit-(ass. bet.) bepleisteren; sic tat roth, weiss ge- ten te pruilen.
SchmiCre, (-n)v. smeersel, smeer, schminkt,zij is rood, wit geblanket;(Gg.)SehmQller, (-s, mv. Schmoller)m.
vet o.; (Ontik.) vet, merg o.; (Gen.) zalf vermommen, huichelen, veinzen, het lee- -in, (-nen) v. pruiler m., pruilster v.
v., smeersel o.; 2. Z. Schmutz. lijke verbergen; seine Rede -, mooi pra- SchmQllis! tussch. (Student.)laat
Schmieren ,(schmierte,geschmiert) ten; 2. wed. ww. sich -, zich blanket- ons vrienden zijn!; - trinken, Z. schmolbedr. ww. smeren, insmeren. met olie, ten; (i. k. bet.) zich vermommen, hui- leren.
SehmQlliren,(schmollirte,schmolvet, zalf bestrijken; den Wagen, die Rá- chelen.
der -, smeren; mit Seife -, insmeren; Schmink -$eck, (-ens, mv. -en) liet) o. ww., m. h. (Student.) broeder mit Oel -, insmeren, oliën; ein Plaster m., - fieekchen, of -liippehen, schap drinken.
-, smeren; Butter auf Brod, een Butter- (verkl.) o. rood vlekje o., roode vlek v., SehmQ11—k^mmerchen,
brod - , smeren, eene boterham maken; moesje o.; - ldppchen o. lapje, dotje o. - stttbehen,o., -winkel, m., - Sim Lehm lAberetw. -,iets met leem bestrijken; om te blanketten;(Hand.)lakm,oes,blauw- mer, o. pruilkamertje, pruilhoekje o..
70
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SohmQrbraten, (-bratens, mv. Schmuggeln, (schrnuggelte, g
•braten) m. gestoofd vleesch o., boeuf a schmuggelt) o. ww., m. h. en bedr. w
smokkelen, sluiken.
le mode o.
Sohmgren, aahmQrren,
Schmuggelschifi, ( - (e)s, m
eohmQrehen, (schmor(r) te, ge - -e) m. schip o. dat sluikhandel drijft.
schmor(r)t en schmorchte, yeschmorcht) Schmuggler, (-s,mv.Sclinnuggle
o. ww., m. h. smoren, stoven, op een in. smokkelaar, sluikhandelaar, sluiker i
klein vuur gebraden worden; 2. m. s. Schmu(s)macher, ( chers, m
drogen, stikken van de warvete; II. bedr. -cher) m. hij die overal winst uit has
ww. smoren, stoven; geschmortes Fleisch, baatzuchtige m.
-

Schmunzeln, (schmunzelle, g
schniunzelt) o. ww., m. ii. (gemeenz
Z. braten, -kartofeln v. mv. gestoofde glimlachen, in het vuistje lachen, he
aardappelen m. mv.; -p/anne v., -tiegel, meiijk lachen, meesmuilen; it. vriend
-top! m. stoofpan v.; -stuck o. stuk o. lijk kijken, flikflooien.
dat goed is voor een stoofsel; it. Z. -bra- gehmurgeln, (schmurgelle, 9
schmurgelt) o.ww., Z. schmoren.
ten.
SchmQse, (-n) v., Z. hiasche.
Sohmurig, ( -er,-st) bijv. nw.v(
Sohmu(s), (-es,mv.-e) m.(Volkst.) vettig, smerig.
proQjt o., winst v.
Sohmusen, (schinuste, geschmus
Schmuck, bijv . en b. mooi, fraai, o. ww. kleine winsten zoeken, hebzncl
bevallig.
tig handelen; 2. Z. schmusern.
Z. Schmorbraten,

SohmQr -fleisoh, (-es) o., z. m.,

Sohmuok, (-(e)s, mv. -e) m. sieraad o., opschik, tooi m., tooisel o.; 2.
juweelen o. mv.; 3. feestgewaad o., pronk
m., staatsie v.; koniglicher -, koningsgewaad o.; it. kroonsieraden o. mv.; (fig.)
- von Pcrlen, tooisel o.; (it.) sieraad o.,
bloem v,; rednerischer -, redekunstige
versierselen o. mv.
Sohmijak - arbeit, ( - en) v. tooi -

sel o.; it. agodewerk o.; it. Z. Juwelier
vervaardiger m. van-arbeit; m.
voorwerpen tot opschik; it. Z. Juwelier.

8ohm1okbohne, ( - n) v., Z.

Schminkbohne.

Sohmuokebold, ( - (e)s, mv. - e)

ID. fat, saletjonker m., keurig gekleed
heertje o.

Sohmusern, schmuszen,

(schmuserte, geschmusert en schmuszl
geschmuszl) bedr. WW. Tonpfei/'en -, p+
lijsten en stempelen.

Sehmuttern,

(schmullerle, y^

schmullert) o. ww. (van vleesch), begil
nen te rieken, bederven.
Schmutz, (-es) m., z. m. onreii
held v., vuil o., smerigheid, vuilnis i
drek m., slijk of slik o.; - an etw. bril
gen, iets vuil, smerig maken; dieser Zei
nimmt den - an, is zeer besmettelijk; ([ig
vuile taal, gemeene praat v.; (in koren
brand m.; 2. smet, vlek, vlak v.
Sohmutz armel, (- armels, m
- armel) m. morsmouw v.; -bauch m. lij
visch m. met gevlekter buik; -bogen t
-

Sohmtloken, (schmuckte, ge- (Drakk.) verschoonvel, verschoonblad
schmickt) bedr. ww.jem. -, opschikken, -buch o., Z. Sudelbuch.
opsmukken, tooien; etw. -, opsmukken, Behmutzeln, (schmutaelte, g
versieren, verfraaien; die Brant -, tooien;, schmuizelt) o. Ww., Z. schmunzeln.
Federn -, opmaken, krullen, verven Sc; Schmutzen, (schmuizie, g
(lig.) sine Rede - ,opsmukken, met beeld schmutat) o. ww., In. h. morsen, klas
doorvlechten; 2. wed. ww. sich -,'
-sprak den, vuil maken, verkleuren; (Drukt
zich opschikken, zijne beste kleeren aan- afgeven, kladden; Z. abschmutzen; 2. b
trekken, zich tooien, zijn toilet maken. smetteli*k zijn, gauw vuil zijn, vuil wo

Sohmuoker, (-s, mv. Schmacker) den.
m. hij die iets versiert, opsmukt, de SohatUtz — entwurf, ( - wur f(e,
struisvederen voor het toilet bewerkt. mv. -war(e) m. klad, voorloopig pia
BohmUok -geld, (-(e)s, mv. -er) voorloopig opstel o.; - jarbe v. vuile klei
o. geld o. voor opschik, speldegeld o.; donkere kleur v.; - f'arben, - farbig bi;
-gerdth o. sieraden o. mv.; -gewólbe o., nes. van eene vuile kleur, van eene dot
-Itandlung v. winkel m. van bijouterieën, kere kleur, niet gauw vuil worden

juweelen, zilverwerk; - kasten m., -kast- kleur; -flak m.(Volkst.) Z. - kittel (fig
chew o. juweelkistje o.; -laden m., Z. 2. vuil mensch m.; -fleck(en) m. vut
-geven lbe; -los bijv. en b. onopgesmukt, vlak of vlek v.; -gran bijv. nw. vuilgr
zender opschik, eenvoudig; -nadel v. dia -hammel, -igel m., Z. - kittel (2).
speld, broche, borstspeld, doek -ant(e)
Sahmutzig, ( -er, -st) bijv. en
v.; -rednerei V. opgesmukte, bloem--speld vuil, smerig, morsig, onzindelijk, of
rijke taal v.; -tisch m. kaptafel, toilet- rein; (Gray.) slordig, slecht; (Drukt
gevlekt, gevlakt, afgevend; es ist - a
vel v.; it. pronktafel v.
Sohmuokung, v., Z. schmiicken. den Strassen, vuil, smerig, slijkerig, mo
ti ahmuokwort, (-wort(e)s, mv. sig, modderig; -er Mensch, onzindelij
'-wórter en -worte) o. titel, vleiende bij- onrein, vuil mansch; -e 1Veibsperson.vu
vijf, slorzebel, slons, totebel, slet
naam m., beleefd compliment o.
Sohml^.d(d)lig, b}jv.nw.(Volkst.) (van kleuren), vuil, donker; -gelb, -ro
t, vuil geel, vuil rood, niet helder gE
forsig, vuil, onzindelijk.
Sohmuggel, (-s) in., z. m., &; (fig.) -er Geiz, Geishals, vuil; -e !i
Sohmuggelei, (-en) v. smokkelarij den, vuil, gemeen, onkiesch, onzedelij
ontuchtig.
V., sluikhandel m., sluiken o.

Schmutz—k fer, - kalers, inv.
-kafcr) nl. (Nat. bist.) strontkever in.;
-kille! m. morskiel m.; 2. smerig, morsig persoon in., smeervink m.; -koch m.,
-kóc/ain v., Z. Sudelkoch - lappen an.
wrijflap, vaatdoek in.; -nickel m. (Volkst.)
vuil, smerig mensch m., slues, totebel,
slet v.; -papier o. papier o. om op te klad
kladpapier o.; it. vloeipapier, link--den,
papier, misdrek o.; -rede v., Z. -wort;
-riss m., Z. -zeichnung; -titel m. schutblad o., Fransche titel m.; -wort o. vuile praat, gemeene uitdrukking v.; -zeichnung V. schets, schetsteekening v., aanleg. in. van eene teekening.
(

Sohnébel, (-s, mv. Schndbel) ni.
(van vogels), snavel, bek m., sneb, nub v.;
(fig.) wond m.; sprcchen wie einem der
- gcwachsen ist, spreken zooals men geleerd heeft, natuurlijk, ongekunsteld
spreken; den - hallen, den mond hou
zwijgen; das ist nicht f r seinen -,-den,
dat is voor hem niet geschikt; it. dat
smaakt hem niet; er isi noch gelb um
den -, hij is nog jong, weet niet beter;
2. bek, snuit, steven m.; (Ontik.) uit
-steklo.vanhetsrobn;(vae
pen), "bek m.; (van eene kan), tuit v.;
(van eene fluit), mondstuk o.; (PI.)
schuitje, schuitvormig blaadje o.; (Zeees.)
(van een schip), steven, voorsteven m.;
(van de schepen der Ouden), sneb, snebbe

v.

Schnabel —aufsatz, ( - salzes,mv.

-sátze) m. hoornachtige uitwas m. op
den snavel; -bein o. pokdalige horen schelp v.

Schnilbelehen, (verkl.) o. snaveltje, bekje, tuitje o.; (V'l.) punt v. van
de kiem, welke naar den grond trekt.
Schnsbel —eisen,

(-eisens, mv.
o. (Pruikm.) krulijzer, brandijzer, friseerijzer o.; -finch m. gestreepte
lipvisch m. met snavelvormigen bek;.2.
walvisch m. met puntigen bek; -fate v.
bekfuit v.; - formig bijv. uw. snavelvorwig, bekvormig; -haul v. (van watervogels), huidvlies o. op den snavel; -hols
o. laatst gewassen hout o. van een wijn
-stok.
- eisen)

Sohnabelicht, sohnilbelig,

bijv. nw. van een snavel, een bek voorzien; (Volkst.) babbelziek, praatziek,
Wijsneuzig.

Sehnabeljren, (schnabelirte,
schnabelirt) o. ww. (Volkst.) snoepen,
proeven, smullen, Z. schmausen.

Schn &bel -korre, (-korn(e)s, mv.
-kórner) o. (Pl.) Italiaansche daphne v.;
2. bekvormig koren o.; - krokodil o. kro
-mantel m.-kodilm.vaneGgs;
Maltheezer riddermantel m.; -móhre v.
naaldkervel v.; -muschel v. snavelvormige schelp v.
Sehnabeln, (schnabelie, geschna.
belt) o. nw., Z. schnabeliren.
Sohn4beln, (schndbelie, geschnabelt) bedr. ww. met den bek of den snavel aauraken,pikken; 2.van een bek voorzien; geschnäbelies Schif, Z. Sehnabelschif; (Wapenk.) geschndbelt,gesnaveld,
met een snavel van andere kleur; (Volkst.)

Sch.
koozen, kussen; II. wed. ww. sicfa -,(van
duiven &), trekkebekken, elk. niet den
snavel streelen; (tig.) elk. kussen.
Schnabel-ring, (-(e)s, mv. -e)
m. ring in. aan tie achteras van een wagen; -sclteide v., Z. -haul; - schil` o. (bij

Sch,

Sch.

1107

Schn&zen, (schnalzle,geschnalzl) -tischer) 0. (Jachtes.) Z. Schnappe; -wei/e

V. haspel in. met een kuipje of klepje.
vingers knippen, met de tong smakken. Schn&rehen, (schnarchte, geSehnapel (-s, mv. Schnd pel) ni. schnarcht) 0. ww., M. h. snorken, ron
gron+lforel, meerforel v., adelvisch m.;
ademhalen; 2.-ken;(G.)sord
snorkend spreken.
2. Z. Hornhecht; 3. els, priern V.
Schnapp ! Schnapps ! tussch. Schnarcher, (-s, mv.Schnarcher)
tic Ouden), schip o. roet sane sneb;
m., in, nen) V . snorker m., snork-schudt bijv. nov. voorbarig, babbelziek; knap!, krak!, eensklaps i
-schuh, - stiefel in. schoen ai., laars v. Schnapp, (-(e)s, mv. -e) m. hap- ster v.
Sehnareh - hans, ( - es, mv. - e)
riet orngebogen punt; - spitse v. punt v. peu o., hap u2.; der (lurid that einee van den snavel; -stich, -slosa in. steek darnach, hapte er naar; (tig.)in einero -, m., Z. Schnarcher; - posten m. verst ge
plaatste schildwacht, verloren post v. -i
al. reet den snavel; - tuier o. (Nat.hist.) in tenen hap, in eens.
Schn&rr —bass, ( -basses,mv. - basvogelbekdier o., suavelotter rn.; -voll nl. Schnappbein, (-(e)s, mv. -e) o.
se) m. brombas in.; (Org.) Z. -werk;
snavelvol; -ivall m. walviscis in. wet pun- hinkebeen o.
Sehn&ppe, (-n) v. babbelaarster, -afronsel v.groote lijster,inisteltaklijster V.
tigeu muil; -weide v. lekkernij, snueperij
Sehnbrre, (-n) V. garenhaspel,
v.; (gerneenz.) gekus o.; -zange v. tang v. babbelkous v.
Sehnikppe, (-n) v. muil, snavel in.; ratel ui.; nail der - schnarren, ratelen;
tiet een bek; (Heelk.) kromme wond
-helrstangV. t (Jachtw.) valdoek o.; 3. (van eene (Nat.) slingertoestel m.;(Nat. hist.)riethoen o.; it. Z. Schnarr-drossel, -enle.
Schn bier, (-s, mv. Schn'lbler)in. zweep), slag m., touw o.
Schn^rreisen, (-eisens, mv. -eidier o. met kromleen sna+el;Z. verkehrier SehnIkppen, ( schnappt e,geschnappt
-, waterkliever, watersnijder, verkeerd - o. ww. (van sloten), losgaan, knappen, sen) o. (Goudsm.) aambeeld o. reet twee
snavel m.; 3. Z. Breit -, Kegel -, Sdbel-, overgaan; (van stalen veeren), toesprin- punten; it. etsnaald v. om het vuil van
gen; (Geweerm.) afspringen; (van eene gegoten goud af te nemen.
Sage-schndbler.
Schnack, (-(e)s) m.,z.m.(Volkst.) plank), opspringen, wippen; sie liesz das Sehnrrren, (schnurrie,geschnarrt)
gepraat,gebabbel o., gekkepraat v., onzin Kind -, zwikken, vallen; (Jachtw.) (van o. ww., ni. h. ratelen, snorren; (Mui.)
vogels), Z. sc/a►aallen (2); 2. nacla etw (van snaren), brornrnen;im Reden -,broum.; 2.. (Prov.) Z. Schnake (3).
Sehn %eken, (schnackie,geschaaackt ), -, happen, grijpen, pakken; der Hans wen, ratelen, snorken; (fig.) op knorrischieappt each den Fliegen, hapt, trachi gen toon spreken, snauwen.
o. ww. (Volkst.) snateren, babbelen.
Schnackerei, ( -en) v. Z.Sclanack. & te vangen; each Alhem, nach Lult -, Schnarrente, ( - n) v. snater Schnuckhaft, bijv . nw.praatziek, snakken, Bijgen; (fig.) nach etw. -, haken, eend v.
8chn%rrer, (-s, mv. Schnarrer) m.
vurig verlangen.
babbelachtig.
Schnde, (-n) v. halm in. van de Schnapper, (-s, mv. Schnápper) ratelw acht ui.
m. (Heelk.) laatvlijm v., kop m.; 2. Z.
haver.
Schngrr-heuschrecke, (-n)
Sehu dein, (schnadelle, geschna- Schndpperli►ag; (Nat. hiss.) Z. Fliegen- V. sprinkhaan in.; -p fei[e v. bruwLpijp v.;
schnápper; (lig.) babbelaar, snapper m. (van een doedelzak), baspijp v.; - wachtel
delt) o. ww. (Prov.) klappertanden.
Schnad©rn, (schuaderte, geschna- Sehnápperlein, (-leins,mv.-lein; V., Z. Schnarre (Nat. hint.); -werk o. register, tongwerk o., brompijp v.
dert) o. ww. (Prov.) haastig praten,sna- o. klepje o. van den blaasbalg.
teren, babbelen.
Sehn,pperling, ( - (e)s, mv. - e) Sehn^rzen, (schnarate,geschnarat)
o. ww., Z. schaarren, fursen.
Schni,ke, (-n) v. (Nat. hi ,t.) mug in. kluitboog m.
v.; 2. langpoot m.; 3. grap, gekheid v.,
Schnappermaul, (-naaul(e)s,mv, Schnat, (-en) V. (Prov.) rijsje o.,
scheut m., Z. Schóssling; 2. grens v. van
- mauler) o., L. Plappermaul.
Z. Posse, Schwank.
Schnoiken-stieh, (-(e)s, in. -e) Schnappern, (schnapperle, ge- een veld.
Schnat—pfahl, (-pfahl(e)s, mv.
mn. muggebeet m.; -kop[ in. (in Guinea), schnapperl) Z. planperen.
schelpmunt v.; -kraut o. varenkruid o.
Sehnipp—fader, (-n) v. •iotveer, -p/a/ete) in. greuspaal m.; -stein tu.grensSchn,kig, schngbkisch, bijv. knappende veer, springveer v.; - ,algen steen ni.
Sehnaitter, ( n) v. babbelaarster,
nw. (Volkst.) Z. yeschwalzig; it. possier- m., L. Wippe, Wippgalgen; -yarn o., Z.
Senkyarn; -haha in. (gemeens.) roover, babbelkous V.
lich.
Sehn1j11e, (-n) v. gesp v.; (Wag.) gauwdief, partijganger nn.; it. diendei Schn^tterente, ( - n) v.,Z.Schnarr-n, ijzeren stukken o. door welke de m.; (Geweerm.) haan m.; 2. Z. Freibeu- enle.
hangriemen eener koets gaan; (Slot.) (van ter ; - karren m. stortkar, wipkar v.;-mesSchnbtterer, ( s, mv. Schnatterer) ni., G. Schuwataer.
eene deur), klink v., knip in.; (Wapenk.) ser o. knipmes m.
Schnap(p)s,(-es,rnv.Schnap(p)se) Schn^tterhaft, bijv. nw. praatronde spang of gesp v.; (Perk.) spanriem
m.; (Urukk.) tong of lip V. aan liet m. (gemeenz.) slokje, borreltje, glaasjt ziek.
frisket der drukpers; it. galg v.; (Pl.) Z. 0., snaps in.
Schnuttern,(schnatlerle,geschnat.
Schnallenblame.
Schna^ppsack, (-sack(e)s, mv, lert) o. ww., ni. h. (vary eenden), snateren, kwaken; (van personen), snateren,
SehniMen, (sclanallte, geschuallt) -sacke) iii. knapzak m.
bedr. ww. gespen, toegespen, vastgespen;
Schnapps - breder, ( bruders, babbelen, snappen; (van ooievaars),klepdie Steigbugel langer -,de gesp lager vast- mv. -b►•uder) m., Z. -tricker; - baddel, pen; 2. vor Kalle -, klappertanden.
-belle v., Z. -fla.sche; -bede v., Z. -hans.
doen; 2. o. ww., m. h. klappen.
SchnChtter - tasche , —liese ,
Schn,llen -blech, ( - (e) s, mv. Schnilppschloss, ( - schlosses,mv. —gans, V., Z. Schaaller.
-e) o., - bilgel, (- bugels, mv. - bilgel) -schbJsser) o. veerslot, springslot o.
Sehnätz, (-es, mv. -er) m. knip m. beugel m. van de gesp; -blame v. (Pl.)
Sehn&p(p )sen, (schnappste, ge- mes o.; (fig.) scherp verwijt o.
roode papaver v.; - barste v. gespenbor- schnappst) o. ww., ni. fa.(gemeeuz.)slokSchnijtzel, (-s, mv. Schndlzel) o.
stel m.; -dorp in. gespetongetje o.; jes drinken, jenever drinken, borrelen. afsnijdsel o., Z. Schnitzel.
-guriel in. gordel m. met eens gesp; Schnapps-$asche, (-n) v. je - Schnau, (-en) v., Z. Schnaue.
- riemen m. gespriem m.; -ring m. gesp- neverflesch v.; -hans o., -keller, -laden m. Schnauben, (schnob , geschnobenr
ring m.; -schmied m. gespenmaker m.; kroegje, herbergje o.; -schwester v. lief- en schnaubie, geschnaubt) o. ww. reg.
-schuh, - stiefel m. schoen m., laars v. hebster V. van een borreltje; -trinker rn. en oer., m. fa. snuiven, blazen, adeuahaliefhebber m. van een borreltje,dronkelap, len, hijgen; (van paarden), snuiven, briemet gespen.
Schn%1zen, (-s, mv. -Schnalzen) broeder m. van de natte gemeente; ---in sen; (fig.) nach Bache -, wraak ademen;
die Nase -, Z. schnduzen; 2. toornig•
in. knip m. met de vingers; it. smakken, v., Z. -schwester.
Schn%pp—tuck, (-tucla(e)s, mv, worden.
klappen o. met de tong.
o. ww., Z. schnallea (2); it. met de
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Sahnáubern,
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(.cchnauberle, ge . Z. Wasserschnecke; (Zeew.) kriilwerk o, volstrekt geen kwaad gedaan; er will das

schnaubert) o. ww..snuffelen, Z. schnûj . aan tiet galjoen van een schip.

jein.

SchnQeken-abgleicher,,

Sehnau (e), (-n) v. (Zeew.) twee (-chers, mv. -cher)m. hij die cie kettingmaster m., snauw v., snauwschip o.; , spillen klaarmaakt; -abláu[er m. hij die
snuit, bek in.
de kettingloopen polijst; -achse v. as V.
Schnauen, (schnaute, geschnaut van de schroefvormige streep om eene
o. ww. willen bijten, den bek er hee 1 zuil; -art v. slakkenaard m.; 2. slakkensoort v.; -artig bijv. nw. slakachtig,naar
wenden.

Sohni;ufeln, (schndu/'elie, ge
schndufelt) bedr. ww. bereiken, met de
snuit doorwoelen; 2. Z. schnu fj^eln.
Schnaufen, (schnau(te,geschnau f
o. ww., Z. schnauben; 2. Z. wittern.

hebben, is uiterst gierig.
SchnC@ - am.mer, ( - n) v. (Nat .
hist.) sneeiiwmusch of moseh v.; -balen
V. sneeuwbaan v., in de sneeuw gebaande weg m.; -ball m. sneeuwbal m.; it. Z.
-lawine; (PI.) Geldersche roos v., witte
eene slak gelijkende; -auge o. slakken- hazelaar m.; (Kookk.) schuim o., wit o.

oog o.; 2. (Bouwk.) middelpunt o. eener van eieren; —baum, - ballen m., Z. -ball

krul; 3. (Meetk.) middelpunt o. eener
spiraal; -berg m. (Landh.) slakkenberg
m.; 2. (Tuinb.) slingerpad o. op een
Sohnaufer, (-s, mv. Schnau/'er berg; -blut o. rood vocht o. van de purUI. blazer m.; it. windmaker, hoogmoe perslak; -bohne V. snijboon m. met groote
bloemen; -bohrerm. spiraalboor v.; -bruhe
dige m.
Schnau-mast, ( -masten, my V. slakkensaus v.; -deckel m. schelpdek- masten) m. (Zeew.) snanwmast m, ; sel o.; -Ieder v. spiraalveer v.; - fórmig
bijv. nw. slakvormig, schroefvormig;
-segel o. snauwzeil o.
Schnáupe, (-n) v. (Prov.) Z -%rasa m. slakkeneter m.; 2. eten, voedsel voor slakken; -gang m. slakkengang,
Schnauze; 2. Z. Lichtschnuppe.
Sohnaus, ( - es, mv. - e), -bart gang m. van eene slak; (fig.) slakken
langzame gang m.; die Sache geht-gan,
(-bart(e)s, mv. -bane) m., Z. Schnurr
eihen ,---, gaat zeer langzaam; 2. kronbart.
,

Sehnau$ -band, (-band(e)s, my
-bander) o. aan weerskanten ingesnedei
hoepel m.
Sohnauze, (-n) V. (verkl. Schnduz
chen o.) snuit, snoet, bek m.; (van eei
olifant), snuit, slurp m.; (van vogels)
snavel m.; (fig., Volkst.) (van een per.
soon), smoel, snoet m.; jema. Eins au,
die - geben, een klap in zijn smoel geven
base -, kwade tong, lastertong; halt dig
-1, houd je smoel ! 2. (van eene lamp)
tuit v.; (van eene dakgoot), tuit v. aai
het eind van de pijp; (van eene kan)
tuit V.
Schn use, (-n) V. (kaarsen)snui.
ter M.
Schasauzen, (schnaurte,geschnaurt'

o. ww., Z. schnauben; 2. snauwen, grau.
wen, uitvaren.
Ochre' p zen, (schnuuzie,geschnaurt,
bedr. ww. das Licht -, snuiten; die Nasi
-, snuiten, afvegen; (van sterren), ver.
schieten; (fig.) Z. prellen, schnellen; 2
wed. ww. sich -, zijn neus snuiten.

Wasser aus dein - drücken, eind den - behalten, hij wil het onderste uit de kan

kelweg m., slingerlaan v., slingerpad o.;
-gehduse o., Z. -haus; - gevinde v., Z.
-windung; -getvólbe o. spiraalgewelf o.;
-grube v. schelpenkuil m.; -haus, -hduschen, -hduslein o. slakkenhuisje o.; -horn
m. voelhoren m. eener slak; 2. spiraal
horen, kinkhoren, zeeboren m.;-vormige
' -kegel m. spiraalrad, drijfrad, drijfwerk
o.; - Idee m. luzerne, Spaansche klaver v.;
-kloben m. mv. (Uurw.) haken m. mv.
van de kettingspil; -kohl m. roode kool
v.; -konig m. tuinslak v.; -krebs m. kluizenaarskreeft m.; -kreis m. slakkelijn,
spiraallijn v.; -lehre v. leer v. der schelp dieren, schelpleer v.; -linie v. spiraallijn
v., krultrek m.; -marmor m. oostersch
marmer o. met spiraallijnen, met versteende slakkenvormen; -muschel v.tweeschalige zeeschelp v.; -nudeln v. mv.spiraalvormige macaronis v. mv.; -post v.
(Scherts.) langzame boodschap v., trage
gang m.; mil der -- (ahren, langzaam
rijden; -rad o. (Uurw.) drijfrad o., snek
v.; -raupe V. slakvormige rups v.; -run-

(PI.); -bauw m. sneeuwboom m.; -beere
v. (PI.) roode verfplant uit Ainerika,chiococa v.;

-berg m., Z. -gebirge; (fig.)

groote hoop m. sneeuw; -biree V. witte
boterpeer v.; -blume v., -blumchen o.
(PI.) sneeuwbloem v., sneenwklokje o.;
2. berganemoon, v.; 3. Z. -ball (PL.); 4.
Z. -gldckchen; -bruch m. (Boschww.)breken o. der booroen of takken onder den
last van de sneeuw die er op gevallen is;
-brüchig bijv. nw. door den last van de
sneeuw gebroken; -dohle v. gemeene kerkkraai v.; -enzian m. (PI.) sneeuwgentiaan v.; -eerie v. witte uil ni.; -fall m., Z.
-lawine; -fink m. sneeuwvink m.; 2. Z.
Bergarak; -Hechte V. (PI.) sneeuwkorstmos o.; -flocke v. sneeuwvlok v.; 2. Z.
-blume (1); --nbaum m., Z. -baum; -gulle
V. sneeuwklokje o., sneeuwbloem v.; -gans
V. sneeuwgans v.; 2. wilde gans v.; 3. Z.
Krop/'gans; -gare o. pair zennet o.; -gebirge o. sneeuwgebergte o., met sneeuw
bedekte berg En.; -gefilde o. sneeuwveld
o., sneeuwvlakte v., met sneeuw overdek t veld o.;-gestóbero.jachtsneeuw,fijne
sneeuw v.; -gerólle, -gest ure, -gewhlze o.,
Z. -lawine: -gewölk o. sneeuwwolk v.;
-glóckchen o. sneeuwklokje, lentebloem
dat reeds onder de sneeuw bloeit;-pjeo.
'2. Z. -blume (1); -grenze v. sneeuwgrens v., Z. - linie; - grube v. sneeuwkuil
m.; 2. met sneeuw gevulde kuil m.; -hahnenfuss m. sneeuwhanevoet m.; -hase m.
veranderlijke haas m.; 2. Z. -huhn; -haube v., Z. -gare; - haufen m. sneeuwhoop,
hoop M. sneeuw; -huhn o. witte patrjs m.
-

Schnooicht, bijv.nw. sneeuwachSehna; azen-kamfer, ( - ka fers,mv dung v., Z. -linie; -schale v., Z. -haus; tig, naar sneeuw gelijkend, Z. schnee-

-ka fer) m., Z. Rilsselká fer; -kanne v -schlange v. kokerworm, regenworm m.;
tuitkan, schenkkan v.; -nadel v. witt< -schlich m. traagste slakkengang m.;
ceriet of horenschelp v.; -top( m. pot m -scheidewand v. (Ontik.) :spiraalvormige
scheiding v.in het slakkenhuis van Netoor;
met eene tuit.
Schna inform, (-en) v. tinnegie. -schneidezeug o.(Uurw.) werktuig o. om
tersvorm m. om de pijpen voor kannen de omgangen van de snek te snijden;
-schrift m.slakkenschrede v.; -stángel m.
te gieten.
Schnapzieht, bijv. nw. snuitach• (Bouwk.) gegroefde met lofwerk vertig, als een snuit, bek, snavel; 2. sneu sierde stijl m. aan het kapiteel, waaruit
de wrongen eener zuil oprijzen; -stiege
wend, grauwend, uitvarend.
Schnauzig, ache' wig, bijv v., Z. -treppe; -treppe V. (Bouwk.) wenen b. een snuit, bek of snavel hebbende; teltrap v., Engelsche trap v.; -werk o.
schelpwerk o.; -windung v. spiraalvor2. Z. schnauzicht (2).
Schnauz-kanne -n V. tuit - enige omgang m.; -zap/'en m. (Uurw.)
kan, pijpkau v.; -krug in. kruik v. mei snektap m.; -zug m. (Bouwk.) krul v.,
schroefvormige streep v. om Bene zuil,
eene tuit; top( m., Z. Schnausentop f.
iSohneoke, (-n)v. (Nat. bist.) slak, ramshoren m.
Schnee, (-s) m., z. m. sneeuw v.;
huisjessiek v., schelpslak v.; (Ontlk.) (in
het oor), slakkenhuis o.; (Bouwk.) (aan (Kookk.) Z. -ballen; (fig.) - der Haare,
zuilen), wrong, krul, rolneut v.; it. Z. grijze haren o. mv.; (Spr.) er hat den -ntreppe; (Heelk.) schildpadverband o.; im O(en getrocknet and fur Sala verkauft,
(Uarw.) snek, kettingspil v.; (Waterti.) hij is zonder reden beschuldigd, hij heeft

weiss.
Schn@Qig, bijv. nw. met sneeuw
bedekt; -es Welter, sneeuwachtig; ihr
Kleid ist -, zoo wit als sneeuw.
SchnoC -klumpen, ( -pens, mv.
-pen) m. sneeuwklomp m.; -kónig m., Z.
Zaunkónig; -kkuppe v. met sneeuw bedekte bergtop m.; -lawine, -láhne v., Z.
Lawine; -lerche v. sneeuwleeuwerik m.;
-licht o. schijnsel o. van de sneeuw; -linie v. sneeuwlijn, grens v. van de altijddurende sneeuw; -lult v. -sneeuwlucht,
grauwe lucht, koude en vochtige lucht
v.; -mann m. sneeuwman m., sneeuwpop v.; -masse v. sneeuwmassa v., hoop
m. sneeuw; -meise v. (Nat. hist.) bergmees v.; -merkar m.(Nat.hist.) sneeuw
-milch m. (Kookk.) geklutste-hoen.;
room m.; -monat m. Januari m.; (Desch.
van F.) sneeuwmaand v., Nivose m.
(van 21 December tot 19 Januari);

-pappel v., Z. Silberpappel; -p/lug m.

Scli.
:Spoorw.) sneeuwploeg m., ijzer o. om
de sneeuw van den weg te vegen; -pil.
ti). (PI.) getakte bladzwam v.; -reyentn.
niet suepuw vermengde regen ni.; -riese

Sch.
bedr. ww. onr. snijden,doorsnijdeu, hak'
ken, zagen; in Stiicke -, aan stukker
snijden, in stukken verdeeleu; eln Butlerbrod -, waken; nul dus herbholz i usnijdeu; das Getreide -, maaien; Hola hakken; Stro/s 4" -, hakken; grünes Fut
-, afsnijden; (Laudb.) eine Furche --ter
trekken, ploegen; Federn -, vermaken;
Leisten -, snijden; Sleine -, houwen;
Glas -, snijden; Kleider -, snijden, knippen; Sammet -, knippen; Riemen -, snij
die Sleine -, Z. behauen;-den;(:lts.)
(Pruiken.) die Haure -, snijden, knippen;
(Heelk.) den Stein -, van den steen snijden; einee Bruch -, snijden, opereeren;

Sch.
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kleermaken, kleermakersberoep o.; -herberge V. kleermakersherberg v.

8chneiderin, (-nen) v. snijster,

naaister, kleermaakster v.; it. Z. Schnei-

d ers f rau.
Schneider-1ohn, (-(e)s) m., a.
in. kleertnakersloon o.; -musket m. (OntIk.) snijdersspier, windelspier v.; -mei ster m. kleermakersbaas m.; -metae v.
schoenlapper m. (een vlinder).
8ehneidern, (schneiderle, geschrneidert) o. ww., m. h. kleermakerzijn,
kleederen maken.
Schneider-nadel, (-n) v. kleermakersnaald v.; -rechnung V. kleerma kersrekening v.; -schere v. kleermakersschaar v.; -seele v. zwakkelijk persoon,
lafaard m.
Schneidersfrau, (-en) v. kleermakersvrouw V.
-wehe v., Z. -hau f en; -weiss bijv. uw. (Tuiub.); Blume, Reben-, Z. beschoeiden; Schneider-tiseh, (-es, mv. -e)
sneeuwwit, zoo wit als sneeuw; -e Al- den Wein - ,versnijden, vermengen; (Biij.) m. kleermakerstafel v.; -vogel m. kleerpen, grauwe Alpen; sein —es Haar, zijn einen Ball -, snijden; (fig.) Gesichter -, maker m.(een vogel); - werkstate v. kleersneeuwwit, grijs haar; - wetter o. sneeuw - scheeve, leelijke gezichten zetten, trek- makerswerkplaats v.; -zunjt v. kleerachtig we(d)er o.; - witsel o. kleine witte ken; Capriolen -, luchtige sprongen doen; makersgilde o.
Schneide-eau1e, (-n) v. stelmawezel ui.; -wind ui. sneeuwwind, wind Geld -, of (z. voorw.) -, winnen, veel
m. die de sneeuw aanvoert; -volke v. verdienen; 11. o. ww. oer. snijden, zagen, kersraarn o. voor het bewerken der
sneeuwwolk v.; -wurg v. berenoor o., scherf, zijn; dieses Messer schneidel gul, assen; -scheibe V. (Uurw.) stalen schijf
smeerwortel m.; -zeil v. sneeuwtijd in.; snijdt goed, is scherp; diese Sage schnei- V. tot bet uitsnijden der tanden van een
det gul, zaagt goed, is scherp; (fig.) das rad ; -stein m. steen m. die gekloofd,
-zeg in., Z. -shun.
Schneide,( -n) v.(van een mes &J, schneidel in den Beutel, is zeer duur; es gebouwen kan worden, zandsteen, steen snede v., scherp gedeelte o., scherpe kant schneidet nsir ins Leibe, het snijdt mij drukkerssteen, arduinsteen m.; -stichei
in.; (van een beitel), schuine kant m.; door liet lijf; (Gen.) das -de Wasser, m. graveerstift v.; -werk, -zeug o. snij(van eerie boor). ijzer o.;(Zeew.) schegge moeielijke waterloozing, koude pis v.; werktuig, snijgereedschap o.; - wasser o.
v.; (van eens degen), lemmet o.; (van Wind der eineus in's Gesicht schneidel, schegge v.; -zahn m. snijtand m.; -zeug
den voorsteven valt een schip), luelhou- snijdende wind, scherpe wind; (fig.) das o. snijgereedschap o., snijwerktuig o.; 2.
der in.; 2. (Laudb.) vlasbraak, hennep schneidet mie in's Hera, dat gaat mij door snijijzer o.; (Jew.) slijpsteen m.; (Pap.)
-brakv.;(Jcl,tw)ogesiB- het hart; -d, snijdend, scherp; (van de Z. -messer; -zeiger m. kleine diamanten
w.) Z. Sch ►ieuze.
koude), scherp, gevoelig; (van pijn), snij- stift v. tot overteekenen op de steepen;
Schneide-bank,( -b nke) v.suij- den , snijdingen veroorzakend; (van -zirkel m. snijpasser m.
bank, werbbank v.; 2. Z. Stuckeltajel; woorden), scherp, hard; Iii. ww. sich Sehneidig, bijv. nw. (w. i. gebr.)
-block in. blok o, om op Le zagen, zaag -, zich snijden; zich in den Finger -,zich scherp, eene snede hebbend; (Berges.)
o.; -bohne V. gewone snijboon v.;-blok in Inn vinger of in zijn vinger sn ij den; gemakkelijk te snijden, te klooven, te
-bohrer m. steekboor v.; -breit o. snij- sick gab - lassen, zich goed, gemakkelijk splijten, week.
Sehneien, (schneite, geschneil) o.
plank v., hakbord o.; -buchse V. (Jew.) laten snijden; 2. (gemeens.) sick -, Z.
doos v. der diawantklouvers; -diamant (.rich) irren; 3. Z. (sich) durchschneiden; ww. onp., m. h. sneeuwen; es schncit,
m. (derv.) diainanL n,.; -eisen o. bak !v. 0. zelfst., Z. Schnitt; (in het lijf),' het sneeuwt, er valt sneeuw; 2. bedr.
ww. es schneit Bitumen, het regent bloeschaafnes, trekmes, schroefmes o.;-mes, suij+liug V.
-/'eile v. snijvijl v.; -holz o. (Boschw.)
Schneidep$ug, (-pflug(e)s, niv. men.
Schneise, Sohneisze, (-n) v.
hakhout, zaagbout o.; 2. licht wassend -piliigc) in. snijploeg m.
hout o.; - instruincnt o. snijwerktuig o.;
Schneider, (-s, mv. Schneider) m. (Jachtw.) vogelstrik m. met op den grond
-klotz in., Z. -block; -kluppe v. (Slut.) snijder, kleerwaker, steenhouwer, steen gestrooid voedsel; (Boscbw.)Z.Schneuse.
Schneisenbeere, (-n) v. vogel
dubbele staalplaat v. toi het afdraaien
beeldhouwer, graveur in.; (van-snijder,
-besV.
van schroeven.
paarden) lubber m.; (Jachtw.) jager m.
Sehneidel, (- s, mv, Schneidel) nt. die niets geschoten heeft. die platzak Sehneiteln, (schneilelle,geschneitweede rij v. in een houtstapel.
thuis komt; (Sp.) ongelukkige speler telt) bedr. ww., Z. schneideln.
Schneide-lade, ( ia) v. snijbank, m., die geen enkelen slag krijgt; jem. zoen Schnell, ( -er, -st) bijv. en b. snel,
hakselliank v.; -leder o. leder o. oin in - marl en, pit en kapot maken; (Volkst.) vlug, gauw, haastig, spoedig, ijlings, met
spoed; -gehen, gauw, vlug; -e Abreise,
lafaard, lammeling, knoeier ir,.
het klein te verkoopes.
Schneideln, (sCleneidel tc,yesch ►eei- Sehneide-rad, (-rad(e)s,mv.-rá- Antwort, spoedig;mit -en Schritten,haasIer) o., Z -zeug; -ráidlein o. (Past.) snij - tig; 2. plotseling, eensklaps; -er Tod,
delt) bedr. ww. Baume -, snoeien.
Schneide-1ohn, ( -(e)s) in.,z. m. radje, metalen rolletje om tiet deeg in plotseling; - mie den Kunde sein, vlug,
gauw spreken, spoedig antwoorden; 3.
zaagIaon, hakloon, maailoon o.; -maschine reepen te snijden.
V. snijmachine, zaagmachine v.; -messer Schneider-arbeit, (-en) v.kleer- steil, scheef, gedraaid, glijdend.
SchnQll-bank, (-banke) v. werp
o. haknes o.; (Knip.) mes o. met twee makerswerk o.; -bursche m. kleermakers
steenslinger m., catapult v.; -blei--tuigo.,
handvatsels; (Luodg.) suijmes o.; (Let-jongem.;2Z
- geselt.
terg.) snoeimes o.; (Bouwk.) drevel, dis - Sehneiderei, V. kleermaken, be- clue v. wasschen o. met bleekwater; -bock
m. bok m.; -bole m. snelbode, koerier m.;
sel wn.; (Looi.) suijines o.; it. Z. Be- roep o. van kleerwaker.
schneidemesser; (Pap.) lompensnijder m.; Schneider-$sch, (-es, mv. -e) -beschwingl bijv. nw. snelvliegend, weg-nsuhle v. zaagmolen in.; -muskel m. m. witvisch in., blei, bliek v.; - geselt m. ijlend, als met vleugelen voorzien; -bliek
kleermakersknecht m.; -haft bijv. nw. m. blik m. die in een oogwenk alles
(Ontik.) snijspier V.
Sclineiden, (schuilt, geschnitlen) af, lamzalig, knoeierig; - handwerk o. Dverziet; -brunnen in. pomp v,
V., Z.

-gestiirze; -rose v. gele, Siberische
roos, alpenroos v.; - ruiken o. schuins,
loet sterke vlokken si,eeu ven o.; -schuujel, - schippe V. sueeuwschoii v.; - schrnelze v. smelten o. der sneeuw, ontdooien o.;
-schuh nl. sneeuwschoen iii., sneeuw
-sperliny m., Z. -immer;-schatv.;
-slaeb m. fijne sneeuw, jachtsneeuw v.;
-steinbrech m. (Pl.) sueeuwsteeubreke
v.; -sturen m. sneeuwstorm iii.; -slzi%e v.,
Z. - linie; -slurz in. sneeuwval ui.; -tropfeit ni. mv. (verkl. -lriip%cheu o.) Z. 2. ein I'/'erd -, snijden, lubben, ruinen;
-blume (I ); 2. Z. -glóckchen; -veilciaer. einee Hand -, snijden; Bienensideke -,
o., -mole v., Z. -glóckcheu; -vogel ui., Z. den honi(n)g uitsnijden; (Gray.) gra-ar►nraer; 2. Z. -huhn; 3. Z. Seiden- voeren, griften; (z. voorw.) in Holz -,
schuaanz; - wasser o. sneeuwwater o.; beeldhouwen; in Edelstein -, graveeren;

-
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nug, springt, veert niet genoeg; eine
Wage - lassen, opwippen; 2. m. h. mil den
Fingern -, knippen; jemn. an die Nase -,
een knip voor den neus geven; li. bedr.
ww. werpen, slingeren; einen Pleit -, afschieten; 2. jem. -, een knip voor den
neus geven; (Jachtw.) den Leithund -,
een slag geven; 3. cinen Fuchs -, (fig.)

jem. -, Z. prellen.

Schncller, (.s, mv. Schueller) rn.
knip m, voor den neus; (Jachtw.) vogelkn ip m ,; (Geweerm.) trekker, haan m.;
(PI.) Z. Milchblume; (Nat. hist.) Z.

Schniepeln, (schniepelle,geschnie-

Schnopfe, (-n) v. snip v.; jufge -,

8 ehnolle, (-n) v., Z. Schnelligkeit.
Schnollen, (schnellle, geschnellt)

o. ww., m. h. en s. eensklaps vertrekken, plotseling heengaan, wegspringen,
wegvliegen; eiree Feder - lassen, laten
springen; diese Feder schncllt nicht ge.

Sch.

Sch.

Sch.

!l!) bedr. en wed. ww. (Student.) een

Schnep/chen.

Scbnepfen —braten,

d( aandoen of dragen; it. zich als een

(-bralenns,

leijonker aanstellen.

V. -bralen) m. gebraden snip v.;-drecic

Schniffeln, (schei/ elte, geschni j1!) n. ww., Z. schniffcln.
Schnigel, (-s, mv. Schnigel) m.,
. 1)om p (a jr.

. met eieren en meel gebraclen snip:ningewand o.; -lang m., Z. -jarld;
isch m. (Nat. hist.) zeesnip, watersnip
; 2. zeesnoek m., vlouw v.; - fliege v.
insvlieg, dansmug v.; -garn o. snippen ?t o.; -gasse v. (Jachtw.) wegm. in 1)et
isch voor de snippen; -jagd v. snippen
-kop! m. snip--cht,snipevag.;
kop m.; (fig.)

Sehnigg,

(-(e)s, mv. -e) m.,

^chngge, (-n) v. oesterschuit v.
Schnipfeln, (schnipfelle,ge schnip-

rlt) heel r. ww. snipperen, versnipperen,
Z. Dummkopf; (Nat. i stokjes snijden of scheuren.

Schnipp, (-(e)s, mv. -e) m.,
chnippeben, (vertel.) o. knip m.

ist.) herculesknots v. (een schelpd ier);
;chnabel ni. sniprpesnavel m.;(Nat.hist.)
. -kop!; -slosz m. sn:ppenvangst v. niet
me vlouw; -strirh m., Z. -zug; -zeil v.
Iachtw.) snippentijd, tijd m. voor de
,iippenj acht; -rug in. trekken o. der
lippen, voorbijvliegen o. van snippen;

iet den vinger; ein -schlagen, inct de
ingers knippen; 2. jenin. eire - schlagen,
en spot drijven met; ein - Tabak, een
kuifje 0.

lig vogels.

. Z. schnippeln; 3. forlschnellen; 4.(vau

i., Z. Schnápper.

!ena Schwanze, bewegen, opwippen; II.

Schnippel, Schnipfel, (-s) o.
Schnellkdler; 3. Z. Slrahne;4.Z. Schnell. m. afsnijdsel o., snipper v.
. jacht v. op snippen.
kulchen.
Sehnppeln, (schnippelle, (je( - huhn(c)s, mv
Sohneli— fahrer, ( - f ahrers, mv. Schnopfhuhn,boschsnip
clinippelt) o. ww., m. h., Z. schnipfeln;
v.
houtsnip,
o.
liuhner)
m.;
(Zeew.)snelsnelwagen
m.
4ahrer)
liet hoofd ^. cie hol; -, an eineet Ilolae -, snijden,
zeijend schip o.; -falle v.val v.,knip,Rtril Schng>ppe, (-n) v.(aan
neb v.-)oisel, erven.
n.,
slip,
puntje,
tipje
m.; .fewer o. (Art.) snelvuur o.; - finge•
Schnippen, (schnipple,geschnippl )
&; (Nat
rig bijv. nw. ving met de vingers, goel Pott.) tuit m. van eene kruik
v. van som • . WW., m. h. met de vingers knippen;
goochelend; -fingerigkeil v. vlugheid v 1st.) horenvormige kuif

.

van de vingers; -fassig bijv. nw. snel•
voptig, vlug ter been; - fussigkeit v. snel•
' voetigheid, vlugheid v. ter been; - galgen
m. wipgalg v.; -,genuss m. vluchtig ge•
not o., snel voorbijgaande vreugde v.
-gesang m. vlug gezang, allegro o.
.glaube m. lichtcrelnovigheid v.; -gláu-

Schnopper, (-s, mv. Schnepper, ijsters), zingen; 5. die Feldhiihner - reit
Schnopp -haube, ( - n) v. muts ^edr. ww. met de vingers wegschieten.

V., Z. -glatibe; -herz o.. Z. Pederharz.

. met eene punt op het voorlioofd,punt.
ants; -kanne v., -krug m. kan, kruik v
aet eene tuit; -mutze v., Z. -haube.
Schnerf, (-(e)s, nov. -e) M. wach
elknning in.

(.en) v. snelheid, vlugheid, gauwigheh

;. Sclrnórkel.

big bijv. nw. lichtgeloovig; -.gláubigkei

SchnQ11heit, Schnolligkeit

Sohn@11 —kamfer, ( - káPers, mv

:work
:züng

unster v., weeghaak m.; -wagen m., i

Schnipps, (-es, mv. -e) m., Z.

SchnCrre, ( - n) v., Schnerz gchnippchern; 2. Z. Schelppel; (gemeenz.)

-es, mv. -e)

cereltje, ventje o.

m., Z. Schnarrdrossel.

Schnirkel, (-s, mv. Schnirkel)m.,

Sehnose, v., Z. m. bij liet vogel

- kater) m. korenkever m.; -káulchen e

V. veerkracht, elasticiteit v.; - kro[Ii
bijv. nw. veerkrachtig. elastiek; -kugel i
.kugelchen o., Z. -kaulchen; -kulsche i
snelwagen. pnstwagen m., diligence v
ldul'er m. hardlonper ni.; -loth o. lick
; joe,ihaar wordend soldeersel o.; -nog
V. snelpost v.. Z. -kuische; -presse i
snelpers v.; —ndruck m. snelpersdrn
m.; - schon., -segler m. snelzeilend soli i
o., snelzeiler m.; -schlei[e v. (Jachtw.
Z. - /'alle; - srhreibekunst v. kunst v. va
snel te schrijven,stenographie v.;- ,schrei
bee m.enelcrhrijver,stenogràaf m.;-srhri
m. gezwinde pag, stnrmpas m.; -segeln
bijv. uw. snelzeilend; - segler in., 5
- schik`; -spiel o. ( Muz.) vlug gespeel
stuk, allegro o.; 2. wipspel o.; -wage

hij het snijden of knippen.
Schnippisch, bijv . en h. spntachig, vinnig, snibbig, bits, kort van stof;

Schn@rkel, (-s, mv.Schnerkel)m. .e Anlwort, bits; -es Mddchen, snibbig.

V., haakt. spoed Tn.

knikker m.;—spielers, knikkeren; -kra/

Sehnipperling, (-(e)s, mv. -e)

n., Z. Schnippel; it. knipsel o., afval m.

,

engen op den grond geworpen vogel

,

'oeder o.

(-nn)v.(Boschw.)small
weg m.; eine - bauen, een surallen we
n het bosch maken; 2. (Vog.) Z. Dohni

Schneuse,

Sprenkel.

áchne ize, ( - n) v. (kaarsen)snui

ter in.

Sehneuzen, (schneuzie,geschneuaí
), ww., Z. schnáuzen.
Schnjeken, (schnickle, geschnicki

bedr. en o. ww. trekken. Z. weken.

Sehnick-schnack, (-(e)s) m

c. m. (gemeenz.) gewauwel, gesnap o
brabbeltaal v., koeterwaalsch, gekheic
rnalligheid V.

Sehnieben, (schniebte, geschniebl
a. ww., Z. schnauben.
Schniede, ( - n) v . (Prov.) sneedj

^. Schnorkel; -nadel v. zuigeling m. (een
schelpdier); schnecke v. slak v. met
ronden leek; 2. Z. Tute(n)schnecke.
Schnirrbraten, (- bratens, mv.
•braten)rn. te spoedig en te hard gebraden stuk vleesch o.
Schnirrig, bijv . nw. te droog en te
bard gebraden, verbrand.
Schnirring,( - (e)s,mv. -e) ni. zeezwaluw v.
Schnitt, (-(e)s, mv. -e) n). snede,
insnijding, inkeping, kerf v.; (van het
haar), snijden o.; (van eene pen), snede
v.; ani -e sterben, aan de gevolgen van
het snijden o., van eene operatie v. sterven; Klcider noch dein neuesten -e, naar
de mode; (van een boek), snede v.; einen
- in etui. Chun, snijden in; (Gray.) der und der Nachschnill, graveeren en nasnijden; (fig.) voordeel o., winst, winst
onderneming, beursspeculatie-gevnd
-

kuische; - walser m. vlugge .vals v
o. werptuig n., slinger m.; -urn
m. jakhals m.; -wuchsig bijv. nw. spoedi
groeiend; -zange V. horlogemakerstar
getje o.; -alma o., Z. -lolls; -aug m., i
Eilmarsch; (Spoorw.) sneltrein ni
sfnder m. vuurmaker m., lucifer i
ig bijv. nw. rad met den mon
vlug in het spreken; -zungigkeit v. ra(

n., Z. Schuitichen.

mijt.

v.; einero - , seinen - bei elu'. ,nachen,winneu bij, voordeel behalen; it. Z. Prahle-

beid v. van tong .

(Student.) rok m.; it. iem. met een ro
saletjonker m.

enten; 5. snede v., stuk, schijfje, mootje
o.; ein - Brod, snede; (van viseb), moot

Schn@pfehen, (verkl.)o.suipje c

jonge snip v.

Schniedel, (-s, mv. Schniedel) n
tweede laag v. bout in eens houtskoler

áchniegelf, (schniegelle,geschni^ rei; 2. snede, wond, spleet, kerf, keep
qelt) bedr.ww. (gemeenz., i. k. bet.)ni, v.; (Wap.) verdeeling V. van het veld,
-4mukken, opschikken; geputst and gi Z. Wellenschnill; einen - ink Gesichl, am
xehniegelt of geschniegelt and gebiege^ Finger haben, snede; einen - in dasFleisch,
in einen Baum machen, insnijding v.;
alles in de uiterste puntjes.
Schniepel, (-s, mv. Schniepel) i (Tuinb.) in den - p[rop[en, in eerre spleet

Sch.

Sch.

Sch.
v., mootje n.; (van wijn), een half glas,
Halfje o.; (Naai.) patroon o.; (Glazenm.)
snede v., scherpe kant m. van den diamant; (Drukk.) houtsnede v.; (Meetk.)
- eines Kegels, kegelsnede v.; (Spr.) es

ist gut den - an (remden Tuche lernen,

-, snijden, versnipperen; eine Statuette schnhrkelt) o. ww., m. h. allerlei krullen
maken; (Bouwk.) allerlei krullen aan-, snijden, beeldhouwen.

Schnjtzen, (schnil: te, geschnilzt) brengen, Z. Schnárkel; it. met sieraden

bedr. ww. snijden, uitsnijden, vormen,
beeldhouwen; zierlich aus Hols -, beeld
eine Statue -, houwen, maken.-houiwen;
Schnjtzer, (- s, mv. Schnitzer) m.
beeldhouwer, houtsnijder m.; 2. beeld
-houwersbitlm.,njdfzero;
3. fout, taalfout v.; einen - wider die

aan eens anders baard kan men licht
scheren leergin; seinen - machen, zijn slag
slaan.
Schnittbank, (- Make) v. snijSprachlehre machen, Z. schnilzern.
bank, kerfbank V.
Schnittchen, Schnjttlein, Schnitzerei, (- en) v., Z. Schni(verkl.) o. sneedje, mootje, schijfje o. tzelei; 2. taalfouten maken o.
Schnittcher,( -s,mv. Schniticher) Schnitzern, (schnitzerte, geschniIzert) o. ww., m. h. (Spraak.) taalfouten
m., Z. Taschler.
Sohnjtte, (- n) v. snede, schijf, maken.
Schnitz-geld, (-( e)s, mv. -er) o.
moot V.
Schnjtter, (- s, mv. Schniller) m., belasting v., accijns m.; -kunst v. beeld
snijkunst, houtsnijkunst v. -houwknst,
-in, (- nen) V. maaier m., maaister v.;
Schnjtzler, (- s, mv. Schnilaler)
2. zager m.; -blame v. lavendel v. met
vierhoekige bladeren, stmchaskruid o.; m. beeldhouwer m.
Schnjtz-messer, (- sers, mv.
-lohn m. maaiersloon o.; -urtheil m. bei
partijen gelijkelijk bevoordeelend of-de -ser) o. snijmes o. beeldhouwers-beitel
m., mes o. om snijwerk te maken; -schere
bestraffend vonnis o.
Schnjtt-gras, (- es) o. scherp V. schaar v.; -tisch m., Z. -bank; -werk
rietgras o.; 2. Z. Scha/'theu; - handel m., o. snijwerk, beeldhouwwerk o.; -zeug o.
-handlung V. kleinhandel m.; -handler beeld houwersgereedscbap o.; 2.Z.Schneim. kleinhandelaar m.; -hobel m. boek dezeug.
SchnQb(b)ern, (schnob(b)erie,
werkbeitel m.; -hols o.-bindersplog,
stekje, poothout o.; (Boschw.)zaaghoat o. geschnob(b)erl) o. ww. snuffelen, beruiSSehnittig, bijv. nw. vol sneden, ken.
SchnQben, schnobte, geschnobl)
spleten, kepen.
Schnjtt-kohl, (-( e)s, mv. -e) M. o. ww., Z. schnauben.
Sehnijde, (- r, -st) bijv. en b. verspruitkool v.; -lauch m. bieslook, snijachtelijk, slecht, schandelijk; -r Gewinn,
look o.
Sehnittling, (-( e)s, mv. -e) ni., schandelijk; 2. hoonend, beleedigend, beL. Schntittholz; (Tuinb.) stek v., alleg- spottend, versmadend, snood; jemu. ger m., poot v., loot v.; it. Z. Schnitt- begegnen, schandelijk, met minachting.
lauch; (Landb.) jong gesneden os m.; SchnQdel, (- s) m., z. m. snot o.,
(Heelk.) door de keizersnede geboren Z. Rots.
Schngdesenf, (-( e)s) m., z. m.,
kind o.
Schnjtt-linie, (-n) v. (Meetk.) Z. llederich; 2. Z. Winterkresse.
snijlijn v., secans v.; -mnesser o. mes o. Schniidigkeit, v., z. m. schanom te snijden, snoeimes, snijmes o.; delijkheid, slechtheid v.; 2. verachting,
(Heelk.) insuijdingsmes o.; -riss m. versmading, geringschatting, beleediging,
(Bouwk.)teekening v. voor het behouwen beleedigende bespotting, laagheid v.
van steunen; -salat m. veldsalade v., Z.
SchnQlle, (- n) v. Geruis o. voor
Slecksalat; -schein m. coupon in.; -waart tabakspijpen.
V., Z. Ellenwaare; -weise bijw. bij sneSchnQpen, (schnopte, geschuopt) o.
den; -vergoldung v. (Boekb.) goudsnede ww., Z. schnauben.
v.; -wunde v. gesneden wond, snede v.; SchnQpfweife, (- n) v. garen-zwiebeln v. mv. (Tuinb.) gesneden uien haspel m. die door een snap de hoeveel
garen aanwijst.
-heid
V. mv.; 2. Z. Schuittlauch.
Schnitz, (- es, mv. -e) snede, schijf, SchnQp(p)ern, (scluuop(p)erle,
dunne snede, dunne moot v., vierde o, geschnop(p)ert) o. ww. snuffelen, ruiken.
Schngrkel, (- s, mv. Schnórkel) m.
van een appel, Z. Schuilt.
Sohnitzchen, Schnitzlein, (Scliooiiscllr.) krul, krulling, omslinge(verkl.) o. sneedje, mootje, schijfje o. ring, versiering v.,penuetrek in.; (Bouw Schnjtz-arbeit, ( esa) v., Z. k.) wrong, krul, rolneut v.; laubichter -,
S'chnilzwerk; -bare/c v. snijbatik v.; -breti versierde krul; kleiner -, schroeflijn, slak
spiraal V. oen eene zuil; (Tainb.)-kelijn,
o. snijplank, tafel v. voor het maken van
spiraalvormig sieraad o.; an dieser Bildsnijwerk.
Schnitzel, (- s, uiv. Schuitzel) o., hauerei sind zit siele -, krullen v. mv.,
L. Schnitschen; it. snipper v., snoeisel, lofwerk o.; (Volkst.) kortswijl, boert,
scherts v.
afsnijdsel o.
Sehnitzelei, (- en) v. snijden. in- SchnQrkelbeet, (-(e)s, mv. -e)
snijden; 2. snijwerk, beeldhouwwerk o, o. in allerlei bochten loopend bloembed o.
Sehnjtzeln, (schnilzelie, geschni. Schnijrkelhaft, bijv. uw. overIzelt) bedr. ww. Aepfel, Slócke -, ir laden met lofwerk, vol krullen.
stukjes snijden, zoo dat zij door dF
Sehn*rkelmodell, (-(e)s, rnv.
schil nog aan elk. gehouden worden; eins -e) m. (Slot.) boze rol v.
Silhouette -, uitsnijden; etw. yon; kids Schn*rkeln, (schnórkelie, ge(-

-
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of lofwerk overladen.
S cb n *rkel-p erp en dikel,
(-kels, mv. -kel) m. (Bouwk.) loodlijn
V. die door het midden van het slakken
kapiteel gaat; -zeug m. (pen--ogvanhet
ne)trek m. met krullen, krul v.
Schnorkulnt, (-en, mv. -en) m.
vriend m.van grappen, grappenmaker m.
SchnQrre, v., SchnQrren, o.
w w., Z. Schnurre, schnurren.
SchnQrzig, bijv. uw. (Prov.) Z.
misslaunisch.
Schnuffeln, schn jffeln,
(schnu felle, geschnu/felt en schnu felle,
geschnu felt) o. ww., m. h. snuiven; it.
snuffelen, door den neus praten; 2. snuf
overal den neus insteken; (Volkst.)-feln,
ruiken, bespieden.

Schn jffer, (-s, mv. Schnu filer)
m., -in, (-nen) v. snuffelaar, spion m.,
snuffelaarster V.
Schnuller, (-s, mv. Schindler) m.
dotje o., Z. Lutschbeutel.
SchnUpfen, (-a, mv. Schnupfen)
m. verkoudheid v.; (Gen.) hersenverkoudheid, zinkingachtige aandoening v.;
den - haben, bekommen, verkouden zijn,
worden; jenin. den - vertreiben, iems.
verkoudheid doen ophouden.

SehnUpfen,(schnupfte,geschnup(l)
o. ww., m. h. snuiven, door den neus
ademhalen; 2. bedren o. ww. (gewooni.)
snuiven, een snuifje nemen, opsnuiven;
Wasser in die Nase -, opsnuiven; aus
einar Dose -, snuiven; I1. o. zelfst. snuiven o.; 2. gebruik maken o. van snuif;
Bich das - angewbhneue, het snuiven aan

-wen.
Schnupfen-artig, bijv. nw. ver
- jieber o. uit verkoud--koudheiactg;
heid ontstaande koorts v.
Schnupfer, (-s, mv. Schnup[cr)
m., -in, (-nen) V. snuiver m., snuifster v., snuifneus m. en v.
SchnUpficht, bijv. en b. (can
personen), verkouden; (van het Neder),
verkoudheid veroorzakend;2. Z. schnupfenartig.
Sehnup$g, bijv. nw. aan verkoudheid lijdend, verkouden.
Schnupf- pulver,( -vers,mv.-vier)
o. niespoeder o.; -tabak m. snuiftabak,
snuif v.; —sbuchse, —sdose v. snuifdoos
v.; -lach o. zakdoek.
Schnupp, (-(e)s, mv. -e) m. doffe
slag m., gedempt geluid o.
Schnuppe, (-n) V. kaarsesnuitsel
o., dief m. aan de kaars; (Sterrenla.)
verschietende ster v.
Sehnuppen, (schnuppie, geschnuppt) o. ww. snuiven, Z. schnupfen;
2. bedr. ww. das Licht -, snuiten.
Sehnuppern, (schnupperie, geschnuppert) o. Ww. snuffelen, speuren,
zoeken.

Schnur, (-en) v.(veroud.)schoondochter v., Z. Schwiegertochler.
Scheur, (Schnure) V. koord, snoer
o., lis v.; it. Z. Schnürchen; seidene -,

Sch.

Sch.

'1112 Sch.
zijden koord; (aan een draaierswiel),
koord, touw o. zonder eind; - zum Mes sen, meetlijn v.;(Boekb.)garen o.;(Drukk.) drooglijn, drooglat v.: die Schnüre an
einero Beugel, koorden; Hanf zu einer zusammendrehen, touw spinnen; eine um dem Hul machen, dantil er enger
verde, een hoed omsnoeren, ombinden:
(Timm., Mets.) richtsnoer o.; nach der -

o. koord; -leib m. rijglijf o., Z. -brust;
SchQber, (-s, mv. Schober) m. van
-litze v. lis v., koord o., veter m.; -loch bont), hoop m.; - Heu, opper, hoop m.,
mijt v.; (van koren), schoof v.;2.(Landh.)
o. nestelgat, vetergat o.

ziehen, seizen, afmeten, richten naar de
loodlijn; (Tuinb.) noch der - gesetzi.
(van boomen), op eene rij geplaatst; 3.
- Perlen, snoer o.; (fir.) ober die -hauen.

waarop hooi geopperd ligt.
SchQbern, (schoberle, geschobert)
bedr. ww. op hoopen zetten,in schooven
zetten, opperen, aan oppers zetten.
Sehock, ( - (e)s, mv. - e) m. hoop
m., menigte, hoeveelheid v.; (van ooft),
-bane) m. kuevel,knevelbaard,cnorbaard zestigtal, schok o.; nach -en, Z. schocka i.; -bárlig bijv. n*. een knevel of snor - weise; balbes -, dertigtal o.; alter -,
haard dragende of hebbende; -borsle v., twintigtal n.; leichler -, veertigtal o.; 2.
grondbelasting v., grondlasten m. mv.
Z. -haar.
Schnurre, ( - n) v., Z. Schnarre; SchQek- anschlag, ( - schiag(e)s,
2. (Volkot.) Z. Schnauze; (flg.,gemeenz.)' mv. -schláge) m. schatting v. der gronden voor de belasting, aanslag m. in de
Z. Sehu ank.
Scheurrecht, bijv . nw. Z.schnur- grondbelasting; -baten v. kegelbaan v.;
-brunnen m. pomp V.
gerade.
Schnrren, (schnurrie,geschnurrt) SchQekeln, (schockelSe, geschoco. ww., m. h. (van kevers), gonzen,snor- kelt) o. ww. schommelen, zacht heen en
ren, brommen; 2. (van katten), spinnen; weer schokken, langzaam rijden, voort
-sukeln.
(Jachtw.) (van zeugen), tochtig zijn,
naar den beer verlangen; (van een rad), SehQeken, (schockte, geschockt)
snorren; 3. brommen, knorren, Z. an- bedr. ww. in schokken, bij zestigtallen
schnurren; 4. (van huiden), taai en hard verdeelen; 2. schokken, doen schudden,
worden; 11. bedr. ww., Z. betleln, ein- stooten; 11. o. ww., m. h. (van koren),
veel stroo opleveren; (Zeew.) (van schebetteln.
Schnurren: szler, m. mv. pen), beginnen vlot te geraken.
SehQeken, (-s) o., z. m. kegelen,
(Nat. hilt.) stekelvoeters m. mv.
Schnurrer, (-s, mv. Schnurrer) werpen o. uit de hand.
m., Z. Bettler, Betteljude.
SchQek-frei, bijv. nw. vrij van
Schnurrhaar, ( - (e)s, mv. - e) o. grondlasten; -hola o. bij schokken ver
talhout, klein hout o.; -sell o.-kocht
alleenstaand haar o. in de neusgaten van
schommel m.; it. trektouw o. van den
een mensch.
Schnurrichtung, (-en) v. lood- schommel; -wveise bijw. bij schokken, bij

de maat te buiten gaan, uitspatten; elw.

an der -, am Schnl^rchen hanen, iets naar
willekeur behandelen, naar zijn eigen zin:
it. va q buiten kennen, zeer handig zijn
in; er lebi recht noch der -, es ge1l bei
ihm alles nach der -, hij leeft zeer geregeld; von der - zehren, van den hoogen
boom leven, van zijn kapitaal teren.
Schnjr-band , (-band (e)s, mv.
-blinder) o. veter, nestel m., rijgsnoer
o.; -brust v, knrset, keurralijf o.; -brustchen o. korsetje, keurslijfje o.; -bond v.
eene slak.

SchnUrchen, SchnUirlein,
(verkl.) o. snoertje, koordje, lijntje o.,

Z. Srhnur.

Schnjreisen, (-elsens, mv. eisen)
o. (Perk.) ijzeren raam o. tot het opspannen der huiden.
Scheuren, (schnurle, geschnurt)
o. ww. in eene rechte lijn, in een recht
spoor loo pen.

Schnuren, (-s, mv. Schnuren) o.
(Jachtw.) de stappen recht achter elk.

zetten

Sohni ren, (schnurte, geschnfirt)
bedr. ww. einon Ballen -, met een koord
binden; eine Schnurbrust -, vastsnoeren.

Schnur - macher, ( - chers, mv.
-cher) m. lintwever, passementwerker
m.; -muhle v. weefstoel m. tot het ver
koord.
-vardigen
Schnttr - nachbar, ( - n, mv. - n)
m.(Bergw.) naaste buurman m.; -nadel v.
rijgnaald v.; -neslel, - riemen m., Z.-band.
Sebnurperle, (-n) V. doorboorde
parel v. om aan te rijgen.
Schnurrant, (-en, mv. -en) m.
$raatmuziekant, reizende mnziekant m.
Schnurr-bart, barl(e)s, mv.

(

rade, -gleich bijv. en b. lijarecht, lood-

recht, gelijk; das gent dem Befehle —
enigegen, dat strijdt lijnrecht tegen het
bevel.

Schnur-haken, ( hakens, mv.
-

- haken) m. vischhoek m.
Sohntr- hols,(- holzes,mv.-hólzer)
o. (Pass.) koordhout o., klos ni.; - kasten
m. een enkele edelsteen m. als slot in

een halsketting gewerkt; -lala m. stuk

Schbberchen, ISch$berlein,
(verkl.) o. hoopje, bosje, schoofje o., Z.

Scholier.

SellQber -fleck, ( - ens, mv. - en)

m., -$atsehe, (-n) V. plek, plaats v.

(-

,

zestigtallen.

toerijgen; etwv. - fest. vastsnoeren, vast- rechte richting v.

binden; seinen Bundel -, zijn goed pakken; (Boekb.) ein Buch -, op touwtjes
binden, kordeeren; (Veea.) einem mánnlichen Thiere die hinden -, afbinden, opbinden; 2. met koord, met passementwerk, lissen beleggen, bezetten; (Timm.) Z. abschnfcren; 3. overvragen, afzetten , Z. prellen; II. o. Ww., ni. h. tones
slaan, kabels maken; (Bergw.) mil einander -, aan elk. grenzen, liggen; III.
wed. ww. sich -, zich rijgen, een korset
aandoen.
SchnUrer, (-s, mv. Schnürer) m.
(Ontlk.) samentrekkende spier v. van
het slokdarmshoofd.
Sehnur - fewer, - Ïeuers, mv.
-loner) o. vuurwerk o. dat langs een
koord loopt, vuurpijl m.; -/'olge v. rechte
richting, rechte lijn v.; -fórmig bijv.nw.
in den vorm van een snoer of koord; -ge-

60 bos stroo.

Schnurrig,

(

-er, -si)

bijv. nw.,

Z. possierlieh.

, Schnurr- kamfer,

(

- ka Pers,

ScbQder, (-s) m., z. m., Z. Schuit.

SchQfel, schQfelig,

(-

er, - st)

mv. bijv. nw. (Volkst.) sjofel, armzalig, ar-

- kater) m., Z. Mistka/'er; -pfei[erei v. moedig, ellendig.
SehQfel, (-s, mv. Schofel) m. uitspeelgoed o., beuzeling, kleinigheid,gek
held, dwaasheid, snorrepijperij v., Z. schot, uitvaagsel o.; (gemeenz.)gemeene
Schnacke.

Schnj r-schuh, (-schuh(e)s,mv.
-schühe), -stiefel, (-s, mv. -n) m.
rijgschoen m., rijglaars v.; -schnur v. rijg
m.;-senkel in. nestelbeslag o.;—sti/t-vetr
m. malie v.; -stein m. grenssteen m.;
-alit m., Z. -senkel; -stock m. (Wev.)
lusstok m. aan het getouw der tapijt -

vent m.
Schtfel-torf, (-(e)s, mv. -e) m.
loodrecht met de schop gestoken turf v.;
-waare v., -zeug o. (Volkst.) slecht goed
o., slechte waar v., uitschot o.
SchOffe, (-n, mv. -n) m. schepen,
wethouder m.

Schijffen -amt,

(-amt(e)s, mv.

-limier) o. ambt o., waardigheid v. van
Schnurstracks, bijw. lijnrecht, schepen of wethouder, wethouderschap
regelrecht, rechttoe, rechtstreeks, on- o.; -bank v. bank v. der ,schepenen of
middellijk, dadelijk; - auf etw. zugehen, wethouders; 2. Z. - gericht.
regelrecht afgaan op; in den Meinungen SehOffenbar, bijv . nw. den rang
einander - entgegen sein, lijnrecht, geheel van schepen of wethouder hebbende, tot
dien rang behoorende.
en al, in al!e opzichten verschillen.
SchnUr - strumpf, ( strump[( e) s, Sch*ffen-bush, (-bush(e)s, mv.
mv. -strump/'e) m. (Heelk.) rijgkons v.; - busher) o. register, protocol o. van de
rechtbank der schepenen; - gericht o.
-zug m. ketting m., schering v.
Schob, ( - (e)s, mv. - e)ofSehQbe, rechtbank v. van schepenen, schepenstoel
(-n, mv. n) m. ein - Stroh, bos, bundel m.; 2. juridische faculteit v. tot Bene
rechtbank geconstitueerd; - meister m.
m., Z. Schaub, Schaubenbund.
SchQbbel, (-s, mv. Schobbel) m. president m. van den schepenstoel.
aan de kust aangespoelde mosselen v. Sehokol&de, k, Z. Chocolade.
Seholgbr, (-en, ulv.-en) m.leerling,
mv., steenen m. mv. 8i.
wevers.

-

Sch.

Sch.

scholier m.; it. kweekeling, student m. welijk geslacht; die -e Welt, de vrouSoholrch, en, mv. -en) m. wen en meisjes; sie ist nicht -, of - isi
schoolopziener m., lid o. van den raad sie nicht, aber artig, schoon is zij niet,
van toezicht over eene school.
maar lieftallig; - singen, spielen, mooi,
Scholarchat, (-( e)s, mv. -e) o. heerlijk, voortreffelijk; sie schreibt -, fraai;
ambt o., plaats, betrekking v. van school- das ldsst -, sieht - aus, dat ziet er mooi
opziener; it. woning v. van den school- uit; - gekleidet, fraai, netjes; - machen,
opzieiier; 2. schoolcommissie v.
verfraaien; - reilen, goed rijden, een goed
Seholgst, en, mv. -en) m. ein rijder zijn; (fig.) eine -e Seele, edel; -e
fahrenaer -, een rijzende student m.
Handlungen, schoone daden; ein -er Geist,
Scholaster, (- s, mv. Scholaster) een vernuft, een genie; -e Kunste, schoone
geestelijke ni. die met het onderwijs be- kunsten; -e Wissenscha/len, fraaie lettelast is.
ren; das ist nicht - fur einen of an eineet
Seholsstik, v., Z. m. middeleeuw- jungen Menschen, dat staat niet mooi
ache wijshegeerte, scholastiek v.
voor &; sich -, sich -stens bedanken, dan
Seholestisch, bijv. en b. tot de
zijn dank zeggen; it. (Scherts.)-ken,
middeleeuwsche wijsbegeerte behooren- -stens etw. Shun, iem. flikflooien, praatde, scholastiek.
jes wijsmaken; einee: Frauensimmer Scholsstiker, (- s, mv. &:holasti- thun, het hof maken; (Scherts.) das is!
ker) m. middeleeuRsche filosoof m.,scho- etw. -es, dat is wat moois, eene mooie
lasticus m.:(gemeenz.) schoolmeester m.; geschiedenis; da bin ich - angekonimen,
it. verwaande gek, waanwijze, pedant m. daar ben ik slecht te land gekomen;
Scholiast, (- en, mv. -en) m. ver - (Zeees.) - Deck machen, schoon dek maklaardler m. van het werk van een Grieksch ken; - Schift machen, schoon schip maken; 2. o. zelfst. das -e, het schoone o.;'
of Latijnsch schrijver, scholiast m.
SehQlie, (- n) v. korte aanmerking, Philipp der -e, Philips de Schoone; jemn.
aanteekening, kantteekening v. der oude viel -es sagen, heel wat moois vertellen,
vleien; das -ste dabei ist dans 4r, het
grammatici op een schrijver.
SchQlion, (- s, mv. Scholien) o. mooiste van de zaak is.
(Wisk.) aanmerking en gevolgtrekking Sch*n -adel, (-adels, mv. -adel)
V. aan eene voorafgaande stelling ont- m., Z. - edel; -áugig bijv. nw. mooie
leend.
ooien hebbende; -bart m. masker o., ver
(-

(-

SehQlken, (scholkte, geseholkt) o.
ww., m. h. (Zeew.) (van de zee), tegen
de wanden van het schip slaan.
SchQlle, (- n) v. aardkluit v.; (van
ijs), schots, schol v.; grosze -, ijsberg
m.; 2. (Nat. hilt.) platvisch m. en v.; it.
schol, tong V.
SehQllen,(schollte,geschollt) o.ww.
(van mollen).aarde opwerpen; 2. (Prov.)
wateren, Z. harnen.
SchQllen-httpfer, hup fers,mv.
-hupfer) m. (Nat. hiss.) witstaartje o.;
-kehrend bijv. mv. aardkluiten omkeerend.
sehQllern, (schollerte, geschollert)
o. ww., Z. kollern.
SchQllicht, bijv. en b. op eerie

Sch.
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-Peiler m. groenachtige kleine druif
v.; -/leckchen o. schoonheidspleistertje,
moesje o.; -8e[uhl o., 7. -heitsgejuhl;
-geist m. fraai vernuft o., belletrist,
dichter m.; -geisterei v. vernuft o.,geestigheid, belletrie v.; - geislerisch, -geistiq
bijv. en b. als een fraai vernuft, als een
geestig persoon, vol aardigheid; -gras o.
(Pl.) parelgras o.;- hárlein o.gewone everwortel m.
Seh*nheit, (-en) v. schoonheid,
fraaiheid, voortreffelijkheid v.;it. schoone
vrouw v., schoon meisje o.; it. aardigheid v.; jemn. -en sagen, complimenten
maken, Z. Artigkeit.

Schi nherzelei, (-en)o.gemaakte
hartelijkheid, teergevoeligheid o.

Seh§nheits-bild, (-(e)s, mv.

-er) o. beeld, model oo van schoonheid;
-ge/'uhl o. schoonheidsgevoel, gevoel o.
voor het schoone; -linie v. schoonheidslijn v.; -mille! o. schoonheidsmiddel n.;
-pflásterohen o. schoonheidspleistertje,
moesje o.; -muster o., Z. -bild; -sinn m.,
Z. -gefühl; - wasser o. schoonheidswater n.

Schtnherr, (-n, mv. -en) m.,
Sch*nherrchen, (verkl.) o. fat, saletjonker, pronker, modegek m.

Sch*n -holt,

(-holzes, mv. -hölzer)

a., Z. Schónbaum; -liebchen o. geliefde,
Dulcinea v., schatje o.

-kledingV.rvschouwein\Scht*nling, (- (e) s, mv. -e) m., Z.
berg; -baum m. lorkenboom m.; -blaft Schónherr.

o. (Pl.) schoonblad o.; -blind bijv. nw.
(vat, paarden), door het maanlicht ver
-bráunchern, -blondchen o. (ge -blind;
blondine v.; -dank m.-menz.)brut,
vriendelijke dankbetuiging v.; -druck ni.
schoone druk m.; 2. Z. - seite.
SehQne, (-n) v. schoone, schoone

Scht)n-p$aster, (-stern, mv.
-p$ästerehen, o., Z. -fleck-

-ster)

hen; -reder m. mooiprater m., bij die
mooie woorden gebruikt, niets beteekenende dingen zegt; - redner m. meester
spreker, voortreffelijke redenaar m.-lijke
SchQnsam, ( -er, -st) bijv. uw.,

vrouw, schoonhen! v.; 2. geliefde, be- 1. sparsam.
minde v.; 3. vischlijm v.
Schijn -sBu1ig, bijv. uw. schoone
SehQnedel, (- edels, mv. edel) m. zuilen hebbende; -schreibekunst v.schoonwijnstok m. met lichtgroene druiven.
;chrijfkunst v.; 2. schoonschrijven o.,
SehQneln, (schónelte, geschónelt) calligraphie v.; -schreiber m. schoon
a. ww. beginnen schoon te worden, te
-schwdizer m., Z. -reder;-zchi'jverm.;
zijn.
-seite v. (van eene stof), beste kant m.,
SchQnen, (schonle, geschont) bedr. beste zijde v., lichtgoede zijde v.;(Drukk.)
aardkluit gelijkende.
WW. verschooneii, ontzien,niet aanraken, eerste afdruk m.; -sinn m. schoonheidsSchQllig, bijv. en b. vol aardklui- onaangeroerd laten; seine Kleider -, ont- z in m.; -sonntag m. Zondag m. van Hezien; jem. -, met verschooning behan- roelvaart; -sprecher m., Z. -reder.
ten, met aardkluiten bedekt.
Schijn-kraut, (-kraut(e)s, mv. delen,geduld hebben,toegevend zijn voor; Sehbnst, schi?nstens, bijv. en
-kráuter) o., -wurz, (-witirae) v., Z. der Tod schout treinen, keines Menschen, b. zeer beleefd, zeer vriendelijk; (geverschoont niemand; (Boschw.) dus Holz meenz.) sick - bedanken, beleefd bedanSchelikraut.
Soh(>lung, (- en) v. (Zeew.) gol- -, beheeren, het hakken regelen;(Krijgs- ken; it. niet gediend willen zijn.
veode beweging V. der zee, slaan o. der w.) jc'n. -, kwartier geven; 2. wed. ww. seh¢n-thuer, (-thuers,mv.-thuer)
golven tegen de kust; (Vissch.) aanspoe- sich zu sehr -, zich te zeer ontzien.
rn., -in, (-nen) V. mooiprater, vleier
liog v.
Schenen, (schonte, geschaut) bedr. m., mooipraatster, vleister v.; -thuerei v.
Scholz, en, mv. -en) m. (veroud.) ww. W ein -, klaren; (Tuinb.) die Biume vleierij v., mooipraten o.
-, snoeien, toppen.
schout m., Z. Schuitheisz.
SehQnung, v., z. m. verschooning,
Schon, bijw. reeds, al; er int - fort, schQnenfahrer, (- [ahrers, mv. toegevendheid, sparing v., geduld o.,
hij is al weg, reeds vertrokken; ist er - -(ahrer) m. (in Lubeck en Hamburg),hij ►.achtheil, matigheid v.; 2. (Berges.) beda ?, is bij daar al; 2. /assen Sie Muth, es die haringbuizen uitrust naar Schonen beer o. over de bosschen; jem. ohne wird - gehen, het zal wel gaan, wel schik- in Zweden.
5ehandeln, zonder verschooning.
ken; er wird - kommen, hij zal komen;
SehQner, (-s, mv. Schoner) m. SehQnungs- brille,( -n) v. cones ast - wahr, aber 4, dat is wel waar &; (Zeees.) schooner of schoener m.
servatiebril m.; -los bijv. en b. zonder
wenn-, ob-, Z. wenn, obgleich.
schim- fahrsegel, (-gels, mv. verschooning, onmeedoogend,zouder meSchon, er, -st) bijv. eu b. schoon, -gel) o. schooverzeil, groot zeil o.; -[dr- lelijden, gestreng, doortastend; -reich,
mooi, fraai, bekoorlijk, verwonderlijk; ben m. verver m. van vaste of hooge -voll bijv. nw. vol medelijden, zeer toe-er Mann, -es Kind, schoon; das -e Ge- kleuren, kunstverver m.; -,'árberei,-/'dr- ;evend; -zeil v., Z. Hágezeit.
schlecht, het schoone geslacht, het vrou- bekunst v.kunstverven o.,kunstververij v.; Sch*nwissenschaftli ch, bijv.
(-

(-

(-
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nw, betrekking hebbende Of de fraaie SchOpfer -geist, (-(e)s, mv. -er) SehQppenweise, bijw . bij pinten,
m. scheppende geest m., vernuft, genie bij de pint, hij de halve flesch.
letteren.
SchQpperin, (-nen) v. baker v .
Schoosz, ( - es, mv. Schósze) m. o.; -hand v. scheppende hand v.
SchQppig,sch§ppig, bijv. en b.
schoot m., schaamstreek v.,boezem m.; ein Scht)pferiseh, bijv. en b. schep

Kind auf seinen - nehmen, op zijn schoot,
op zijne knieën; die Hánde in den - legen, de handen in den schoot leggen;
(fig.) werkeloos blijven; die Frucht, weleke sic in ihrem -e irdgt, die zij in den
schoot, in het lichaam draagt; (fig.) dein
Clucke im -e sitsen, een kind der fortuin
zijn;(Godg.)Abrahams-,Abrahams schoot;
der - der Kirche, schoot; im. -e seiner Femilie, te midden van, in den schoot; 2.
(Kleerm.) schoot m., slip v.: kleiner - of
Schuszchen, Schbszlein o. schootje o.

SehQQsz -hein, (-(e)s, mv. -e) o.
schaambeen o.; -(all m. (Ger.) geval o.
waarin de moeder het vruchtgebruik van
het vermogen des kinds erft; -hunt! m.,
-hündchen o. schoothond m., schootbondje o.; -jonger m. bevoorrechte leerli o g m.; -katte v. schootkat v.; -kind o.
schootkind, bedorven, vertroeteld kind
o.; -leder o. schootleder, schoutvel o.;
-neigung v. geliefkoosde neiging v.; -rippe
v. schootrib v.; -sonde v. kleine zonde,
kleine ondeugd, onhebbelijkheid v.; -tuck
o., Z. Schurze; 2. bisschopsvoorschoot o.
Sehopf, (-(e)s, mv . Schop(e) m.''

vruchtbaar, voortbrengend, gees--pend,
tig, oorspronkelijk; -er Geist, scheppende
geest m., vernuft, genie o.; die -e Nalur,
de scheppende natuur.
Sch ipfer -kraft, ( - krd fie) v.
scheppende kracht, voortbrengende
kracht v.; -macht v. macht v. van den
schepper; -rut' in. woord o. van den
schepper; -sluhl m. zitplaats v. van den
papierschepper; -wort o., Z. -ru f.
Seh^pf-gebau, ( - (e)s, mv. -e)o.
(Bergw.) pompwerk o.; -gefdss o., -gelte
v., -geschirr o. schepvat o.; -haken m.
schephaak m.
SehQpfig, bijv. uw. gekuifd, karig,
vezelig.
Schópf-kanne, (-n) v. schepkan
v.; -kelle v. (Zoutz.) schepvat o., schepLepel m.; -kessel m. (Waschl.) schepketel m.; -kübel ni. schepkuip v.; -lofel
m. scheplepel n^., schepper m.; -maschine
v., -rnichle v. schepmolen in.; -probe v.
(Giet.) schepproef o.; -quelle v. fontein
v.; -rad o. scheprad o.; `2. (Unrw.) slagrad o.

SchQpfraupe, (-n) v. gekuifde

(verkl. Schbpfchen,Seh*p$ein,', rups V.

o.), kruin v.; vom Zeh zum -, van top' Schi pf-rüssel, ( - sels, nov. - set)
tot teen; 2. haar o. op de kruin; jenn. m., Z. Sdugerussci; -schaufel v. schop v.,
beim - nekmen, iem. bij zijn haar nemen; hoosvat o.
it. kuif v., chignon v., haarbos m.; (van Schopf- stern, ( - (e)s, mv. - e) m.,
vogels), kuif v.; (van boomen), top m., Z. Schwanzstern; -laube v., 1. Haubenkruin v.;(Pl.)bos,bundel m.;3. Z. Schup- taube.
Schopf-topf, (-top[(e)s, fnv.
pen, Schauer.
Sehtpf, (- (e) s,m v. -e) m.,Z. Schóppe. - topje) m., Z. -kanne.
ger, (- gen, mv. -per)
SehQpfartig, bijv. uw. als eene SchQpftr,
kuif, als eene kruin; (PL.) vezelig, harig. (Nat. bist.) kuifdrager ni.
Seh$pf-Brett, (-(e)s, mv. -er) e. SehOpfung , (-en) v., Z..sclaóp f en;
schepbord o.; -brunnen m. put m., bron,
plaats V. waaruit het water geschept
wordt, schep m.. lepel m.; -eimer ni.
schepemmer m.; (Waterb.) (van een molenrad), putemmer, tuimelaar m.

SchQpfen, (schop /te, geschop/'t) o.

ww., m. h. met eene pluim, een bos bladeren, een afdak & voorzien; Z. Schop!.

Schgpfen, (schop fl e, geschop f t )

van eene pint, eene pint inhoudende.
Schop(p )s, (-es, mv. -c) m. gesneden schaap o.; (fig., Volkst.) onnoozele hals, sul m.
S c h ¢p (p) s en -br at en, ( - b ra l en s,
mv. -braten) m. schapengebraad o.;
-rndsaiq, -kop! m., Z. scha fmdtszig c ';
-talg m. schapenvet o.

SchQp(p)s-hutten, v. mv. maag

V. en ingewanden o. mv. van een schaap;
-kettle v. schapenbont m.
SchQre, (-n) v., Z. Schaufel, Spaten; (Zeew.) stut, schoor m.; (Waterb.)
Z. Deichp(ahl.
SehQreisen, (-eisens, mv. - eisen)
o., Z. Scharre.

Sehgren, (schorte, geschort) beds.
Ww. omspitten, otugraven, harken; 2.
wrijven, polijsten, gladmaken; 3. scheren; (Zeew.) schoren, stutten.
Schorf, (-e)s, mv. Schone) m.
(lleelk.) schurft o., korst, roof v.; 2. Z.
Kráitze; (Veea., Tulob.) schurft o.; (van
schapen), Z. Bdude; -erzeugend, eene
korst verwekkendl.
SchQrfen, (schortte, geschorft) o.

WW., m. h. liet schurft hebben, schurftig
zijn; ein Schaf das schorft, een schurftig
schaap.
SchQrfti g, bijv. uw. schurftig, niet
schurft bedekt;2.hobbelig,met schaarden.
SehQr -graben, (-grabens, mv.
-graben) ni. goot v. waarin de aalt uit
Glen stal loopt.
SehQrkopf, (-kotp[(e)s, mv.-kópfe)
m. geschoren hoofd o.; 2. geschoren
kruin v., monnik m.
Schort, (-(e)s, mv. -e) n). (Delfst.)

2. schepping v.; (fig.) stichting, oprich- schort, zwart kristal o.
ting, instelling v.; 3. geschapene o., SchQrl- artig, bijv. nov. schorlachtig; - blende V. hoornblende v., zwart
heelal o., natuur o.
SchQpfungs-geschichte, (-n) schort o.; -fels m. schorlrots v.; -grunat
V. geschiedenis V. der schepping v.; -kraft m. bijlsteen in.; - graniet m. met schort
v., Z. Schóp(erkra ft; -lag m. scheppings- vermengd graniet o.; -kórner o. fijne
schort o.; -krystall m. schorlkristal o.;
dag m.; -werk o. scheppingswerk o.
SehQpfwerk, (-(e)s, mv. -e) o., -quart in. met schort vermengd kwarts
^o.; -schiefer m. schorlachtige kiezelsteen
Z. Schvprrnaschine.
Seh§ppehen, (verkl.) o. kannetje, ni.; -.path m., Z. - blende.
Schgr(n)stein, (-(e)s, niv. -e) in.
vaatje, fleschje o.;eina - trinken,ecu glaasje
schoorsteen in.; (Spr.) der - schimp /i das
wijn, bier & drinken.
SchQppe, (-n) v., Z. Schoppen M. Ofenloch, de pot verwijt den ketel dat
Schbppe, ( - n, mv. - n) m., Z. hij zwart is; (Volkst.) alles durch den
- jagen, alles verbrassen.
Schó fl'e.
SehQppeln, (schóppelle, geschop- SchQr(n)stein-busen,(-busens,
pelt) o. ww. gaarne een glaasje drinken; rriv. -buien) m. schoorsteenpijp v.; -leger
nl. schoorsteenveger m.; —krebs m. kan (gemeenz.) pimpelen.
SehQppen, (-s, mv. Schoppen) m. ken m. aan den balzak; -haube v. schuorwinkeltje o. onder een afdak; (Wag.) steenkap v.; -hurde, -kappe v. dekstuk
wagenhuis, koetshuis o., inrij m.; 2. n. van den schoorsteen, schoorsteenkap
half pintje o., halve flesch v.; einen - Bier v.; - kasten m. op het dak opgaande
schoorsteenpijp v.; - kragen, -mantel m.
trinken, een glas bier drinken.
Schappen-becher, (-chers, mv. schoorsteenmantel in.; - rolare v. schoor
-stenpijv.
-cher) m. halfpintsbeker m.; -glas, -krügSchQrschaufel, (-is) v . (Tuinb .)
lein o. glas o. van Bene halve pint iuschop, spade v.
houds, groot bierglas o.

bedr. ww. putten, scheppen; einen Zither
volt -, scheppen, volscheppen; leer -,
leegscheppen, uitscheppen; (Jachtw.)
drinken; (Zeew.) Wind in die Segel -,
de zeilen naar den wind richten; Wasser
-, (van een schip), water inlaten, lek
(fig.) Z. Athem, Luft; Argwohn,-ken;
Verdacht -, opvatten; frischen Muth -,
weer moed scheppen; aus der Queue -,
op de rechte plaats putten; (fig.) jem.
eipen Gehalt -, verleenen.
Sela §pfer, ( - s, mv., Schop f er) m
-in,(-nen)y. schepper m., hij die schept;
(Pap.) papierschepper m.; 2. schepper,
putlepel, putemmer ion.; (Zeew.) emmer
m., waterschep m.; (Uurw.) Z. Schap(rad; (Zoutes.) Z. Schopjkelle; 3. schepper, voortbrenger, stichter, grond vester
m.; Cott ist der - aller Binge, schepper, Schoppen -schlag, ( - (e)s) m., Sehoss, (-es, mv. -e of Schósse) o.,
maker; er war der - seines Gliickes, hij z. in. afgehouwen takken m. mv. en Z. Schossreis; 2. Z. Stookwerk; 3. Z.Steuer,
Schatzung.
kruinen v. mv.
was zelf de grondlegger van 8i<.
.,

Sch.
SchQss -balg, ( -balg (e).s,mv. -bálge) m. bolster m. eener korenaar; -bank
V. bank v, met eene rugleuning; -bleihe
V. (Nat. bist.) jonge brasem m.; -both
o. cijnsregister, grondhoek o.; -bfihne v.
afdak o. boven de vnllingsplaats in eene
mijn.
Sch*ssehen,Schosslein,(ver-

kl.) n. sclientje, schootje n.; (Timm.)
raamsponning v.; (Leid.) stukje o. lood
om leien vast te maken.
Sch*ssel, ( s, mi'. Schiissel) m.
ovenschop v.
Sch isseln, (schósselle, geschósseli)
o. ww., m. h. (Kleerm.) een stuk aan
langer maken, verlengen, uitleg --zetn,
-

gen.

SchQten-artig, bijv. uw., Z. -formug; -blume V. berganemoon v.; -dorp
m. (PI.) gewone acacia v.: 2.witte gom boom m.; 5. boonehoom m. met acaciavormige bladeren; -dotter v. maagden
m.; -ertsen v. mw. doperwten, groe--palm
ne erwten v. mv.; -/nrmig bijv. nw. peul vormig, dopvormig; -geuwáchse n.m v.peulvruchten v. mv.; -kaper v. penldra£ ende
kapperhoom, kapperstruck m.; - idee m.
steenklaver v.; 2. honi(n)gklaver v.;
-lrzmmel m. brandige komijn m.; -pje/'(er n. Spaansche peper v.; -danse V.
peuldragende plant v.; - trapend bijv. nw.
peuldragend; -viole v. nachtviolier, stokviolier v.; -wederich m. waterweederik
V. met smalle bladeren.

SohQssen, (sclhosste, geschossi) o. SchQt -gat, (- (e)s,mv.-e)o.(Zeew.)
ww., m. h. en s. opschieten. uitloopen, lijzeilsschoot- kluisgat o.;-henne v. kriel
-kipv.;
-horn o lijzeilsschootgat o.
Z. schieszen, spieszen; 2. Z. sleuuern.
Schgsser, (-s, mv. Schi sser) m. Schott, (-(e)s, mv. -e) o. (w. i.
(Bak.) ovenschop v.; 2. - of Schisser— gebr.) karaat a.; (Zeew.) heschot o.; 2.
kin, Schnsslein, Z. Ili nfling; 5. ontvan- hout kwastm.;(Waterb.) valdeur, schuif
ger m. der belastingen.

SchQsseramt,

(-amt (r) s,m v.-am-

ter) n. ontvangersamht o.

Sehösserei,

(-en) v. ontvangers

-kantor.

Schgsserwohnung,

(

-er) v.wo-

ning v. van den ontvanger.

SchQss — fass,

(- f asses, mv. - fás-

ser) o. trouwkuip v.; -/'rei bijv. uw., Z.

steuer[rei; -!latter o., Z. Fallgatler; -geriling o. (van een molen), kanaal o.;
(Berges.) gestampt erts o.; -gras o. onkruid o.; -herr m. ontvaciger ui. der belastingen.

Sch .

Sch.

-deurv.n
sluis.
Schott, (-(e).c, mv. -e) m. puin o.,
uitgegraven grond m.
SchQtte, (-n, mv. -n) m. Schot,
inwoner m. van Schotland; (gemeenz.)
reizende koopman. venter m.; 2 zeem
-touwer,zmldbi.
SchQtten, v. mv., Z. Molke.
SchQtten-bruder, ( -bruderc,m v.
-briider) m. benedictijner (monnik) m.;
-tans W... Schotsche dans in.; - tracht V.
Schotsche kleederdracht,Schotsche kleeding v.
Schottisch,bijv . nw. Schotsch; er -
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kaak v.; 2. vleeschbank, slagersbank v.;
3. (i. k. bet.) slecht, ellendig bed o.;
er liegt an! dem -, hij ligt op het ziekbed; (Boschw.) hoop, stapel m.

Schragen,

(schragle. geschrdgt)

bedr. ww schuinmaken; eiste Mauer -,
schuin ophalen; 2. met muren omringen.
Schregenholz, (-holzes, mv.-hól-

zer) o. schraaghoest, schoorhoat o.
Schr ►gheit, v., Z. Schráge.

Schrèg— schnitt, ( - (e).c, mv. - e)
m. schuinsche snede, dwarssnede v.;
- schrift m. dwarstrede v.; - stempel m.
(Berges.) dwarshout o. tusschen de wanden van een mijngang; -strichroupe v.
rups v. riet dwarsstrepen over het lijf.
Schr^gung , (-en) v., Z. schrágen;
it. (van Bene vlakte), helling, glooiing,
schuinte V.
Schr^gzeilig, bijv.nw. (Pl.) mitswijze geplant.

Schralen, (schralte, gecchralt) o.
•w. (Zeees.) (van den wind). ongunstig
WW.
zijn, schraal worden.

Schram, (-(e).c, mv. Schráme) m.
(Bergw.) opening v. van Bene mijn, mijnput m.
Schram, (-er, -st) bijv. en b., Z.

schrOg.

Schromen, (schrdinte, geschrámt)
bedr. ww., Z. schrágen; 2. (Bergw.) een
mijnput graven.
►m—hammer, (-hammers,
Schr,

mv. -hommer) m. (Bergw.) puntbamer
m,; -hauer m. mijnwerker m. die de
openingen tusschen de steenen en de

ertsader maakt.
Schoss—jahr, (-(e) e, mv. -e) o. Tanz, Z. Schattenlan; .
jaarlijksche groei of wasdom m.; -kale SebQttlandisch, bijv. uw., Z.
Schrmmchen, Schr&mmlein, (verkl.) o. schrammetje, reetje,
V. lakruimte V. (in een wagen); -kiel .schotlisch.
Sch*ttling, (-(e)s, mv. -e) m. keepje o.
m. uitspruitende korenhalm m.; -kraut
speenvarken o.
Schr%mine, (-n) v. schram, opo. (Pl.) hazenoor o.
Sch§ssling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. SehQttständer, (-dens, mi•. -der) rijting, krab v.; 2. scheur, reet v., kras
v.; 3. Z. Schmarre, Schrunde.
Schossreis; 2. (aan den wortel),spruit v., ni. (Zeewo.) schootstaander m.
SchQUt bij Nacht, m. (Zeees.) Sehr%urmen, (schrammte, gescheut m.; (Bloem.) stekje o.; (Wijng.),
schranimt bedr. ww. oPenrïJten, schramZ. Schossrebe;junger - ,aflegger in.; (Pl.) schout bij nacht m.
SchQversegel, (-gels, mv. -gel)' men, krabben, kerven; 2. Z. schraf Z. Schossreis; Busch von -en, jong hak
ren (2).
o.; -e treiben, uitkomen, uitsprui--hout o. schooverzeil, groot zeil o.
Sehremmhusten, (- stens, mv.
ten;3. (fig.) Z. Schoszkind; it. flink op- Schrabbe, (-n) v. (Zeew.) zwabber m.
-sten) m. droge hoest m.
gegroeide jongeling m.
Sehoss -,loth, (- lof hes, mv. -lót he) Schraffiren, (schraftirte,schrafrt) SehrIammig, bijv. uw. geschramd,
o.(Giet.), schietlood o.; -mann m. belas - bedr. ww. (Teek.) strepen maken, bar- vol schrammen, krabben, kerven.
tingschuldige, schatplichtige m.; -pflich- ceeren; in's Kreun -, kruisstrepen maken, Schr^mmschuss, (-srhusses,m v.
-schüsse) m. schramschot o., Z. St mei!lig bijv. uw., Z. steuerpflichlig; -retie v. contreharceeren.
aflegger m. van den wijnstok; -reis o. Schraffirung, (-en) v.,Z. schra fli schuss.
-ren;
it. harceering v.
spruitje, scheutje o., spruit v., scheut ai.;
Schrank, (-(e)s, mv. Schrknke)m.,
Schr ,g(e), -er, -st) bijv. en b. kast, etenskast, spijskast v., buffet o.; 2.
(Wijng.) Z. -rebe; -raise v. veld tocht m.
waarvan de onkosten door belastingen schuin, dwars, scheef, hellend; - Flache, Z. Schranke; (Jachtw.) hertespoor o.;
betaald worden; -Tinne V. goot v. van schuin vlak, hellend vlak; die Kanone -ader v. voetader v.
Sehre,nkbalken,(-kens,mv.-ken)
holle pannen; -wurz(el) v. manlijke ave schiesat -, schiet schuins; der Weg lauft
kruipend panikgras o.; -zeil v.-ruitv.;2 - am Berg hinab, schuins, zacht hellend; m. dwarsbalk m.
- Schrift, schuinsch, Z. schiet.
Schrnkchen,Schrg.nklein,
vervaltijd m.
SchQtbolzen, (- bollens, mv. -bol- Sehr &ge, (-n) v. schuinte, dwars- (verkl.) o. kastje o.
te , Z. Schie/e; 2. helling, glooiing v.,
Schr&nke, ( - n) V. of Schr&nsen) m. (Zeew.) schootbout m.
ken, (-s, mv. Schranken) m..insluiting,
SehOtchen, (eerkt.) o. schilletje,' talud o.
Schrage -mast, (-es, mv. -e) o. afsluiting v., slagboom m.; -n um etw. sedopje, peultje o., Z. Schole.
SehQte, (-n) v. peul v., bast m., (Meub.) zwei v., houten schroefpasser tzen, palen zetten om,afsluiten; 2. strijd
worstelperk, renperk o.; (aan een-perk,
schil v., dop in.; aus den -n machen, m.; -maner V. trapmuur in.
Schragen, (- e, mv. Schragen) m. afgrond), hek m., leuning v.; 3. (bij geschillen, doppen; 2. -n, doperwten,
groene erwten v.mv.; 3. gelbe -n, steen schoor m., schraag v.; (Zeemt.) spanraam rechtshoven), balie v.; it. hof, gerechtslijzeil--klaver,pu .;4(Zw) o.; (Bak.) Z. Brodschragen; it. schraag h nf o.; dem Ehrgeiz -n setsen, paal en
V. van den baktrog; (Giet.) halsijzer o., perk stellen aan; jam., sich in -n halte;&,
schoot ni.
)

(
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Sch.

Sch.

Sch.

binnen de perken blijven, zich in toom in gezwollen, opgeschroefdeti stijl spre- schrikleer m. mv.; —er, fantasmagorie
ken; 2. jens. -, voor den gek houden, v.; -eid m. eed m. die alleen opgelegd
honden.
Sohr nken, (schránkte,geschrdnkt) misleiden, om den tuin leiden,bespotten; wordt om schrik aan te jagen.
bedr. ww. kruiselings leggen, onderling it. jens. -, um sein Geld -, zijn geld af-Schroeke, (-n) v. wachtelkoning,
verbinden; die Fusee -, over elk. leggen; persen; geschraubt, opgeschroefd, ge- sprinkhaan m.
Schrocken, (-s, mv. Schrecken)
it. kruiswijze zetten; (Gg.) op omwegen dwongen, overdreven, dubbelzinnig .
gaan; it. huichelen; 2. insluiten, omrin -Schrauben -baum, (-buunz(e)s, in., Z. Schreck; in - gerathen, schrikken,
gen, afpalen; it. die Arme um etw. -, slaan; m v.-bdume) m.schroefboom m.;-blech o. ontstellen; jem. in - seizen, iem. doen
II. o. ww., m. h. kruisen, kruiselings (Geweerm.) schroefplaat v.,Z.Schlangen- schrikken, vrees aanjagen, schrik aanjaover elk. leggen; (Jachtw.) de pootes blech; -bohrer m. schroefdraaier m.; -bol- gen; dens Tode oline - entgegen gepen,
onder het gaan verder van elk. brengen. zen m. schroefhaak m.; -danmp/schif f o. den vlood onverschrokken tegemoet gaan;
Selir,nkeisen, (-eisens, mv. -ei- schroefboot v.; -docke v. schroefdraaier (reudiger -, siddering v. van vreugde;
sen) o. buigijzer o. om de tanden eener m.; -dreher m. schroevenmaker m.; 2. Z. die - des Todes, verschrikkingen v. des
zaag goed te zetten. -zieher; -eisen o. schroefijzer o.; 2. ijzer doods. doodsangst an.
Schranken -los, bijv. uw. gren- o. voor schroeven; - fórrnlg bijv. uw . Sehr@eken, (schreckte, geschreckt
zenloos, onbeperkt, onbegrensd, teugel- schroefvormig, als eene schroef, spiraal- en schrack, geschrocken) o. ww. reg. eu
loos; -losigkeit v. onbegrensdheid, onbe- wormig; -cutter o. (Dr.) aan de spil ge- onr., ai. h. (Jachtw.) schreeuwen; 2. ni.
perktheid, teugelloosheid, buitensporig- schroefd buisje o. tot het vasthouden s. (van vaten &) , scheuren. splijten, barbeid v.; -- der Gewalt, oubeperktheid v.; van draadwerk; -gang m., - gevinde o. sten, kraken; 5. m. s., Z. erschrecken;
-werk o. grens V., slagboom m., afslui- gang ni. van eene schroef, schroefdraad 11. bedr. ww. reg. schrik aanjagen, doen
ting V. m.; -getriebe o. schroefwerk o., Archi- ontstellen, vrees inboezemen; geschreckt
Sehrbnk- feaster, (-sters, nov. medesschroef v.; -horn o. schroef- of durch die Worle, verschrikt, ontsteld;
-ster) o. venstertralie, jaloezie v.; -rah- spiraalvormig schelpdier o.; —scha f o. (Jachtw.) die Vogel -, verschrikken; it.
men m. kruisraam o.; -u►eise bijw. kruis- schaap o. van Cantlia; -kloben m. schroef- Z. abschrecken.
wijze; -werk o. traliewerk o.; -auun m. nijper m.; - knop!, -kopf nl. schroefkop Sehregekenlos, bijv. uw., Z. anm.; -krahn ni. schroefkraan v.; -kunbt v. verschrocken.
Laag, omheining v.
Schrtinne, (-n) v., Z. Schranken; waterschroefwerk o.; -linie v. schroef- SchrQckens - botschaft, (-en)
(Vleeschb.) Z. Schragen (2); (Bak.) Z. draad m.; - muller v. moer, schroefmoer v . verschrikkelijke, vreeselijke tijding v.;
v.; -nagel m. schroefnagel, schroefspij- -herrschaft v.schrikbewind o.;-herrscher,
Brodbank.
Schrans, (-en, mv. -en) m. (ver- ker m.; -presse v. schroefpers v.; -rah- -nlunn n,. lid o. van het schrikbewind;
oud.) Z. Ries, Knell; 2. flikflooier, hove- men m. (Drukk.) schroefraam o.; -reyi- - nacht v. ijselijke nacht nu.; -out nu.
ster o. (Dr.) schroefregister o.; -rei/' u) . schrikwekkende plaats v.
ling. klaplooper m.
Schrnzen, schranzen, (Knip.) schroefhoepel in.; -riegel in. Schr @eken -spur, ( - sparen ) v.
(schranste, geschranst en schrdnzte, ge- schuifwervel, schroefwervel m.; -ring rig . spoor o., nawerking v. van den schrik;
schrítnst) o. ww.. m. s., Z. schmarotzen. schroefring m.; - rollen v. cnv. schroef- -stein m. groen koolzuur o., schriksteen
Sehrnzenhaft, bijv. nw. vlei- rollen v. mv.; -ruder o.,Z.-getriebe; -su- ui.; 2. Z. Prallstein; -stunsm bijv. uw.
lat rn. schroefsalade v.; -sacs m. schroef, verstorud, verbaasd, ontsteld dour schrik.
end. flikflooiend, kruipend, laag.
Sehrgpe, (-n)v., Sehrpeisen, dommekracht, kelderwinde v.; -schieuse Sehr@ekens -system,(-(e)s,mv.
(.seas, mv. -eisen) o. (Zoutz.) schra- v. schroefsluis v.; -Schloss o. schroefslot -e) o. stelsel o. van vreesaanjaging,stelper m.. schraapijzer o. o.; -schlüssel ni. schroefsleutel m.; 2. Z, sel o. van liet schrikbewind; -lag m.verSchrepel , ( s, mv. Schrapel) o. zieher; schnecke v. versteende spiraal schrikkelijke dag an.
schelp v.; - schuur v. iiiutsenlint o.; -spin Schreck(ens)wort , (-wort (e)s.
(gemeenz.) Z. Schabsel.
Schr pe1n, (schrapelle, geschra- del v. schroefschacht v.; -slahl rn . schroef- ar v. -w s leg of -worle) o. schrikwekkend
pelt) o. ww., m. h. (gemeenz.) een wei- staal o.; -stein ni. schroefsteen in.; -ver- woord, verschrikkelijk woord o., bedrei nig schrappen. enkbohrer m. zinkboor v. met schroef; ging v.
Schrl&pen, (schrapte, geschrapt) - winde v. (Knip.) kelderwix;de, domme- Sehr@ekenszeit, ( - en) v. verbedr. ww. schrapen, krabben,schrappen, kracht v.; it. Z. -sate; -gunge v. schroef- schrikkelijke tijd ni.
tang v.; -wang o. gereedschap o. om Schreekenvo11, bijv . en b. vol
schrobben; aal der Geige -, krassen.
Schraper, (-s, mv. Schraper) m. schroeven te maken; -zieher m. schroe- schrik, verschrikkelijk, vreeselijk, ijseschrapijzer, merkijzer, ritsijzer o., rits vendraaier m.; -zirkel au. schroeflasser, lijk.
veerpasser m.; -zag an. katrol v., takel SchrQcker, ( s, mv. Schrecker)ui.
v.; (Prov.) Z. grouser.
Schr,tel, Sehr ttel, tels,mv. ni., talie v.; swinge v. (11eub.) span ijzer hij die schrikt.
o., klemhaak in.; 2. Z. -zieher; -zwinger Schrock-gedanke, (-ns,mv. -n)
-tel) m., Z. Kobold.
m. verschrikkelijke, vreeselijke gedachte
Sehraubchen,Sehr 'iiblein, m. bankschroef v. ,
Sehrauberei, (-eye) v. (fig.) Z. v.; -geist m. schrikwekkend spook o.
(verkl.) o. schroefje 0 . Sahrainbe, (-n) v. schroef v.; mil schraubenn; it. bedriegerij, knevelarij, kui-SchrQekhaft, ( -er, -est) bijv.nw.licht verschrikkend, schrikachtig, vrees
eiser - befestigen, anmachen. vastschroe- perij, opgewonden taal v.
ven, aanschroeven; - ohne Ende, schroef Schraub - horn, (-horn(e)s, mv. achtig, angstig, bevreesd; 2. Z. schreckV. zonder eind; it. kurketrekker m.; (van -hörner) o. tol ni.; -nauhle v. watermolen lisp.
een kelder), sleutel m.; (IIg.)seine Worte an. niet schroef in plaats van schepra -SehrQekhaftigkeit, v., z. ni.
au/ -n stellen, seizen, dubbelzinnig spire- leren; -stock an., -stóckchen o. schroef- schrikachtigheid, vreesachtigheid v.,
ken; die Sache stept nuf -n, de zaak is stok m.,handschroef v.; -werk o. schroef- angst m.; 2. Z. Schrecklichkeil.
Sehr^ckheerd ,(-(e)s, mv. -e) am.
zeer twijfelachtig; (Spr.) er steekt wat werk o .
Sehraun, (-(e)s, mv. -e) m., Z. plaats v. waarin de vogels door schrik
achter: (Nat. hist.) spiraalschelp v .
gedreven worden.
Sehrauben, (schraubte,geschraubl Molke.
en schrob, geschroben) bedr. ww. reg. en Schreck, (-(e)s, mv. -e) m.schrik Sehreeklieh , (-er, -st) bijv. en
oor. schroeven ,toeschroeven,vastschroe- m., ontsteltenis, vrees, verschrikking v. b. verschrikkelijk, vreeselijk,schrikwekven; it. de schroeven aanzetten,losdraai -SehrQekbar, -er, -st) bijv. nes., trend, ijselijk, geducht, afschuwelijk, afgrijselijk, gruwelijk; -e That, afscliuween; eis Schloss -, toeschroeven; jemn. Z. schreckhaft.
die Daumen -, iem. de duimschroeven Sehrook -beispiel, (-(e)s, mv. lijk; -es Ungluck, vreeselijk, ontzettend,
aanleggen; (fig.) seine Ausdrucke -, zijn -e) o. afschrikkend voorbeeld o.; - bildo. ijselijk; -e Drohungen, verschrikkelijk;
stijl opschroeven; geschraubt sprechen, schrikbeeld, spook o.; (fig.) vogelven- - schreien, geducht; sire ist - hassluch,ver-
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Scb.

Sch.

Sch.
schrikkelijk, uiterst; - saufen, geducht;
ein -er Mensch, een geducht mensch;
-keil v. verschrikkelijkheid, vreeselijkheid, ijselijkheid, afschuwelijkheid, gru-
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darum geschrieben, ik heb er om geschre- Schreib -lustig, bijv. uw. schrijfven; wo schreibt sich dies her ?, (van een lustig, gaarne schrijvend, veel schrijvend;

bericht), waar komt dat van daan?; it.
(van zaken), hoe komt men daaraan; 3.
7.. abschreiben; H. wed. ww. sich -, (ge
zich noemen, zich teekenen,-menz.)
lieeten; wie schreibt er Bich ?, hoe heet
hij ?; er schreibt sick von adeligem Geschlechte, hij teekent zich van adel;
woher schreibt er sich ?, waar is bij geboren?; III. o. zelfst., Z. Schreibart,
Schrift; it. schriftelijk werk, letterkundig werk o.; des - smude, het schrijven

-materialien o. mv., Z. Schreib(e)bedarf;

m. schrijfmeester, meester m.
in het schrijven; -papier o. schrijfpapier
o.; (Pap.) gelijmd papier o.; -pergament
Schroekniss, (-es, mv. -e) o., Z.
o. perkament o.; -pull o. lessenaar, schrijf
Schrecken; 2. reden v., voorwerp o. van
m.; -regel m. schrijfregel m.;-lesnar
schrik; jemn. -e ersparen, schrik m., ont-richtig bijv. nw. goed gespeld, zonder
steltenis v.
taalfouten; -schiefer m. schrijfsteen m.,
Schrock-pulver, -vers, mv.
leisteen o. en m., lei v.; -schrank m.
-ver) o. schrikpoeder o.; -schanze v.kleine
schrijfbureau o., secretaire v.; -schilverschansing, wijkschans v.; -schuss m.
ling m. onkosten m. mv. voor het afnoodschot,alarmschot o.; (fig.) loos schot,
schrijven van den leenbrief; -schule v.
valsch schot o.; -sprung m. (Jachtw.) moede.
sprong m. van het gekwetst wild; -slim- Schreiben, (-s, mv. Schreiben) o. schrijfschool v.; -schüler, —in, leerling
me v. schrikwekkende stem v.; -stein m. schrijven, schrift o., brief m.; lhr -; Ihr m. en V. van de schrijfschool; -selig
inalachiet, schriksteen, hoeksteen,schut- werthes -, uw brief, uw schrijven, uwe bijv. uw., -seligkeit v., Z. schreib(e)lustig
steen m.; -strafe v. voorbeeldige straf, waarde letteren v. mv.; 2. geschrift, 4''; -stein m. (Delfst.) schrijfsteen m.;
schrikwekkende straf v.; -toch o.(Jachtw.) schriftelijk bevel o.,aanschr"ving v.;durch -stift m. griffel v., potlood o.; -stube v.
schriknet o., schriklappen m. mv.; -vogel ein konigliches -, volgens een schrijven schrijfkamer v., kantoor, bureau o., grif
-stunde v. schrijfles, les v. in het-fiev.;
In. zaagbek m.; -wort o., Z. Schreckens- des konings; 3. Z. Handschreiben.
uwort.
Schreiber, (-s, mv. Schreiber) m. schrijven; -sucht V. zucht v. om te schrijSchrei, (-(e)s, mv. -e) m. schreeuw, schrijver m.; geschickter -, bekwaam ven; -suchtig bijv. nw. verzot ep het
roep, gil m., kreet, uitroep m.,geschreeuw, schrijver; (van een notaris &), klerk m.; schrijven, Z. -lustig; -tafel v. schrijfbord,
gerucht o.; einen - thun, een schreeuw (in een kantoor), klerk, bediende m.;' letterbord o.; it. Z. Rechenta fel, Schieein - des Ministers, secretaris m.; 2. ko- fertafel; —griffel m. of —nadel v., Z.
geven.
Schreib- rme1, (-:nels,mv.-met) piist, afschrijver in.; 3. (gewoonl., i. k.'' -griffel; -pergament o. stuk perkament o.
m. losse mouw, morsmouw v.; -art v. bet.) krabbelaar, knoeier m.; 4. (Nat.' in den vorm van een leitje; -lag m.
(Boschw.) aanschiagbiljet o. van den verwijze v. van schrijven; 2. schrijfwijze, Lust.) Z. -Fisch.
spelling v.; 3. stijl m., hand v.; hóhere, Schreiber - amt, (-amt(e)s, mv. koop; -tisch m. schrijftafel v.; it. Z.
:verlrauliche -, verheven, gemeenzame - ániler) o. ambt o., bediening v. van -schrank; (Hand.) kantoorlessenaar m.;
schrijver, klerk &, secretarisschap o.; '- trage, -faut bijv. uw. ongaarne schrjstijl.
vend, traag in het schrijven; -ubung v.
Sehreib(e) -bedarf, ( - (e)s) m., -dienst m., Z. -amt.
emeenz.)) schrijfoefening, schrijfles, oefening v. in
( -en)
- beha r, (-(e)s)o.,z.m.schrijfbehoeften, Sehreiberei^
C v.)(gCg
schrijfbenoodigdheden v. mv.; -blei o., geschrijf, gekrabbel, geschrift, schrift o., het schrijven; -unlerricht v. onderwijs v.
7.. Reiszblei; -buch o. schrijfboek o.; -ge- schrijfwijze v.; 2. beroep o., stand m., in het schrijven, schrijfonderricht o.;
bühr o. schrijfloon o.; it. onkosten m.mv. betrekking v. van schrijver, klerk &; sich -widrig bijv. uw. ongaarne schrijvend; it.
van expeditie, registratiekosten m. mv.; der - tvidmen, schrijver worden; .3. (i. k. tegen de spelling, onjuist, met fouten;
-gehulje, -heifer in. klerk, notarisklerk, bet.) gekrabbel, geknoei, slecht schrift o.; -zeug o. schrijfgereedschap o.; -simmer
kopiist; -geist m. zucht v. om te schrij- -verwvandter m. klerk,kantoorbediende m. o. schrijfkamer v., kantoor o.; -zeug m.
ven; 2. hij die behept is met de zucht
Schreiber-$sch, (-es, mv. -e) krul v., trek, omhaal m. met de pen.
om te schrijven; -geld o., - groschen m., m. visch m. met voornitstekenden,stomSchreien, (schrie, geschrien) bedr.
Z. -gcbühr; - kiezel m. schrijfjeukte, zucht pen neus; -hols o., -laub m. masthout - en o. ww. onr., m. h. schreeuwen, roepen, krijten, gillen;(van herten),schreeuv. om te schrijven; -kunst v. schrijfkunst boom m.
v.; -künstler m. hij die bedreven is in de Sehreiberin, (-nen) v. schrijfster wen; (van ezels), balken; (van een haan),
schrijfkunst, mooischrijver m.; -lust v., v.; 2. (Scherts.) geleerde vrouw, blauw- kraaien; Vogel welche immer -, schreeuw vogels; (van paarden), hinniken; (van
Z. -geist; - lustig bijv. nw. zucht heb kous v.
schrijven.
-bendto
Schreiber - 1ohn, ( - (e)s, mv. - e) koeien), bulken; jemn. die Ohren volt -,
Schre3ibeln, (schreibelte, geschrei - m. loon, honorarium o., bezoldiging eens iem. doof schreeuwen;ein Lied -,schreeubelt) bedr. en o. ww. krabbelen, kladden, schrijvers &; -posten m., -stelle v. be- wend voordragen ;it.schrecklich -,schreeubroddelen, onbeduidende dingen schrij- trekking v. van schrijver, secretaris, kan- wen; ober eine Ungerechtigkeit, einen
M$ssbrauch -, wraak roepen, klagen; um
toorbediende; -rose V. zomerbloem v.
ven.
Schreiben, (schrieb, geschrieben) Schreib - fader, ( - n) v. schrijfpen Hulfe, um Gnade -, schreeuwen, roepen;
bedr. en o. ww. onr., m. h. schrijven, op v.; (Nat. kist.) pluimbospolyp m.; -fehler nach Brod -, vragen om; Feuer -, brand
papier brengen, in schrift brengen; (fig.) m. schrijffout v.; -(enig bijv. nw. gereed roepen; 2. huilen, schreien, weenen; das
(van woorden &), in's Hers -, inpren- om te schrijven; 2. geoefend in het schrij- Kind schreit bestdndig, huilt, schreit onten;(Hand.);emn. etw. gut -,etw.in Rech- ven, vlug schrijvende; -fertigkeit v. ge- ophoudelijk.
Schreiend, bijv. nw. (van geluinung -, crediteeren, op het credit in- mak o. in het schrijven, geoefendheid v.
schrijven; etw. in's Reine -, in het net in het schrijven; -gesels o. schrijfregel den), schreeuwerig; (fig.) -er Advokat,
schrijven; eine Rechnung -,schrijven, uit- m.; -gold o. beschreven goud o.; -griffel schreeuwerig, die zeer hard spreekt;(van
schrijven; (fig., Spr.) ich werde es mir m. griffel v., grift v.; - kasten m. (ge- kleuren), scherp, hard; 2. das ist -, himhinter die Ohren -, ik zal liet niet ver woonl.) -kastchen, -kdsllein o. schrijf mel-, dat is verschrikkelijk, hemelterik zal er wel aan denken, in het-getn,
kokertje o. met schrijfbe--lesnartj, gend.
Schreier, (-s, mv. Schreier) in.,
oor knoopen, er notitie van nemen; 2. hoeften; -köcher m. pennenkoker, schrijf
-kohle v. potlooderts, zwart-koerm.; -in, (-flea) V. schreeuwer, omroeper,
(van eene pen), schrijven; gut -, goed
schrijven;
ven; d ieser Bleist i ft schreibt nicht, teekerikrijt o.; - kreide v. krijt v.; - kunde klager, levenmaker m., schreeuwster,
schrijft niet, geeft niet af; geschriebenes V. kunst v. om te schrijven, schoonschrijf- klaagster, levenmaakster v.; (Nat. hist.)
Buch, geschreven werk, manuscript o.; kunst, calligraphie v.; -lade v., Z. -ka- klappereend, kwakereend v.; 2. pluvier
v., schreeuwvogel m.;-pfeife v. zeer schel
Pin Ruch - ,schrijven, vervaardigen; jemn., sten; -leder o. perkament o.
Schreibler, (-s, mv. Schreibler) fluitje o.
an ,hem. -, :schrijven, een brief schrijven;
natb einer of um eine Sache -, schrijven m. krabbelaar, broddelaar, slechte schrij- Sehreierei, v., z. m. geschreeuw,
geklaag, getier, geroep o.
om, schriftelijk vragen om; ich habe ver, knoeier M.
welijkheid v.

(
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Schrei haken, haken, mv. V. rnv., lettervormen m. mv., letterstaaf een letterstaafje, lettercorpus o.; -kunst
-haken) m., Z. ICneiphaken; -hals m., Z.
olie -en ablegen, de letterstaafjes-jes; V. kunst v. om een geschrift op te stelSchreier; it. sc'.i reeuwend kind o.
in de daartoe bestemde vakjes leggen, len; -kur;uu g v. afkorting, verkorting v.
Schreiisch, schreierisch, distribueeren; 2. schrijven, geschreven van een geschrift.
bijv. nw. schreeuwerig, schreeuwend, schrift o., letters V. riiv.; (Boekb.) in die Schri,ftler, (-s, mv. Schrifiler) at.
- schneiden, in de letters, in den druk in. slecht schrijver m.
levenmakend.
Schrei-jahr, (-( e)s, mv. -e) o. snijden; man Pand es unter seinen -en, Schriftlieh, bije. nw. schriftelijk,
jaar o. waarin de pupil den voogd in onder zijne papieren o. mv.; seine -au/- per geschrift, geschreven, op schrift,
seizen, een schrift, een brief, stuk opma- zwart op wit; sick - mit jenin. unterhalrechten kan aanspreken; -mann m. ge- seizen,
tuige m. van gepleegd geweld of vau aan ken; der Advokal, welcher Hire -en macht, ten, briefwisseling houden met; -e Ant-gedanbliv. die voor u schrijft; diese - entladlt seine wort, schriftelijk.
Schrein, (- (c) s, mv. -e) m., Z. echl/'ertigung, dit geschrift, dit stuk; Sehriftling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
gedrukt werk, drukwerk o.; -en ver Schri/tter.
Schrank.
(letterkundig) cnengel--mischlenIat,
Schrift -m szig, bijv. en b. vol
Schreiner, (- s, mv. Schreiner) m.,
Schrift, den Bijbel, overeen -gensdH.
-in, (- nen) v. schrijnwerker, kastenma - werk o.; sdmmlliche -en, al de werken,
Schrift of schriftuur; -md--kotnsigde
k-er, meubelmaker m., schrijnwerkers -, e de gezamenlijke werken; kleine -en, brochures v. nov.; nachyelassene -en, tinge- szigkeit v. overeenkomst v. met de H.
meubelmakersvrouw v.
Schreiner-arbeit, Schreine- Laten werken o. mv.; 5. die heilige -, de Schrift; (van eene geloofsleer), echtheid,
rei, en) v. schrijnwerker, meubel Schrift, de Heilige Schrift v., de Bijbel gegrondheid V. op den Bijbel; - mdkler
in. bedilzieke beoordeelaar, letterzifter
inakerswerk o.; -geráth o. schri*nwer- tn., schriftuur V.
kersgereedschap o.; -geselt m. schrijn - Schrift-ahsatz, salzes, mv. t e.; - muller V. koperen lettergietersvorin
werkers-,meubelmakerskneoht m.;-hand- -sátze) m. afdeeliug v. van een werk, pa- En., cnatrijs v.; -probe v. proefschrift v.;
werk o. meubelwaken, schrijnwerken o., ragraaf v.; - dhiilich bijv. uw. op letter of letterproef v.; -punten m., Z. -stempelberoep o. van meubelmaker &; -holt o. schrift gelijkende; (Nat. bist.) met ge- -reich hijv. nw. veel (werken) geschremeubelhout, timmerhout o.; -kilt m. uit kleurde strepen, tuin of inner naar letters ven hebbende; . (Drukk.) veel letters
zaagsel en lijm bestaande stopverf v. nul de gelijkend; -auzeige v. schriftelijke be- hebbende; -sast in. vazal, leenman, ongaten en reten van het hout te stoppen; keudmaking of aankondiging v.; -art v. derdaan m. aan wien de gerechtelijke
- kim m. meubelmakersli*m v.; - meister soort V. van schrift, lettersoort v.; -aus- stukken schriftelijk beteekeu+i moeten
m. meubelmakersbaas, schrijnwerkers - leger in. verklaarder, uitlegger in. (Ier worden; 2. vazal, leenmaa in., die alleen
baas ni.; -werkstalt v. schrijnwerkers - H. Schrift; -uuslegung v. uitlegging, ver van den leenheer afhankelijk is; -sdszig
V. der H. Schrift; - beurt iteiluuty-klaring bijv. uw. onmiddellijk van den leenheer
werkplaats v.; -(uwerk)seuy o.,Z.-gerdth.
Schrein-gut, gul(e)s, mv. -yu- v. beourdeeliug v. van een werk, critiek, afhankelijk; -sdszigkeit v. voorrecht,prieer) o. goed o. waarvan de akte in de i recensie v.; -bewahrer rn. hypotheekhe- vilegie o. om de mindere rechtbanken
archieven bewaard wordt; -hailer m. ar- waarder m.; -bunzen m. (1 etterg.) door- voor incompetent te kunnen verklaren eu
slechts schriftelijk voor eene hoogere gechivaris, bewaarder m. van oorkonden; slag ui., krom uitsnijines o.
-plead o. pand o. waarvan de akte in de Schrifteln, (schri f l elte, geschri f - daagd te kunnen worden; -saute v. zuil
telt) o. ww., in. h. (genteenz., i. k. bet.) v. die een of meer opschriften draagt; i.
archieven bewaard wordt.
Schreipfeife, (- n) V. (Tooneelk.) schotschriften schrijven, blauwboekjes (Drukk.) kolom v. die afgezet is;-schnteider ni.graveur,letterteekenaar rn.;-schnteifluitje o. om een tooneelspeler uit te flui- uitgeven.
ten; (Org.) mixtuur v.
Schriften-beurtheier, ( -Iers, derei v. lettersnijden, graveeren o.; 2.
Sehreiten, (schrift, geschritlen) o. anv. -Ier) m. beoordeelaar ni. van een werkplaats v. van een lettersnijder of
ww. onr., m. s. stappen, treden, gaan, werk, recensent m.; -bewahrer in. archi- graveur; - schrap :lc m. kast v. om papieschrijden; vorwáris -, voorwaarts gaan, varis, griffier, hypotheekbewaarder m.; ren of geschriften in te bergen; (Drukk.)
vooruitgaan; weit -, groote stappen doen; -hammer v. archief o., griffie v.; -macher letterkast v.; -seite v. beschreven of bedrei Fuss weit -, een stap doen van drie m. (boeken)schrijver in.; - lasche v. drukte zijde, bladzijde v.; -setzer ni. letterzetter ni.; -spotter, —in v. hij, zij,
voet; ober eiven Bach -, stappen; 2. stap- brieveutasch, portefeuille v.
pen, met afgemeten stap gaan, treden;
Schriftenthum, (-s) o., z. m. die spot met the H. Schrift of den Bijbel;
-sprache v. schriftelijke taal, boekentaal,
(6g.) zu etw. -, overgaan; zat zweiten letterkunde v., letteren v. mv.
Ehe -, tot een tweede huwelijk overgaan;
Schrift-erz, (-(e)s, mv. -e) o. schrijftaal v.; 2. bijbeltaal v.; -stein in.
zum Werk -, aan het werk gaan, aan het' lettergoud o.; forscher in. scbriftgeleerde lettersteen m.; 2. vezelige, zwavelzure
m.; -forschung v. studie v. der H. Schrift; kalk v.; - stelle v. plaats, aanhaling v. uit
werk tijgen.
Sehreitfusz, (- Iuszes, mv. -Juste) - fuhrer in. secretaris, schrijver in. die de EI. Schrift of Bleu Bijbel, bijbeltekst in.
m. voorstappende poot of voet m., iean. de notulen houdt; -gelehrler in. (U.S.) Schriftsteller, (-s, mv. Schrift schriftgeleerde in.;-gewólbe o., Z. Schrif- steller) in., -in, (-nee) v. schrijver m.,
die met groote stappen loopt.
Sehreiton, ton(e)s, mv. -tone) tenkammer; -gieszer m. lettergieter m. schrijfster v.
m. krijscbende toon m.
Sehriftgieszerei, (-en) v. let- Sehriftstellerei, (-en) v. beroep
Schre_itung,v.,Z.Schreiten; (Wisk., tergieterij v.; 2. kunst v. om letters te o. van s,;hrijver, schrijven o. van boeken;
sich durcla - nuhren, dour schrijven aan
gieten.
w. i. gebr.) voortgang m., reeks v.
(-

-

R

(-

(-

(-

-

(-

Schreivogel, vogels, mv. -vó- Schriftgieszer-erz, -metall,
(-(e)s, mv. -e) o. lettergietersrnetaal o.
yel) m. schreeuwvogel m.
Schriek, (-( e)s, mv. -e) m. barst Schrift-gold, ( -(e)s) o., Z. m.
ru,, spleet, scheur v.; 2. houten blok o. op lettergoud o.; -granit m. lettergraniet o.;
-grósze V. grootte v. eener letter: -gusa
drie pooten.
Schrift, (- en) v. schrift o.. letters m. lettergieten o.; -halter m. (Drukk.)
V. mv.; geschriebene,gedruckte - ,schrift o., knipje o. aan de letterkast om het maletters v.mv., handschrift o.,hand,schrijf- nuscript te houden, visorium o.; -jaspis
hand v.; schrage, geschobene, laufende -, m. lettersteen, roode jaspis m.; -hammer
loopende hand v., loopend schrift o.; V. papierkamer, papierkast, bewaarplaats
gebrochene of deutsche -, ronde letters; V. voor papieren; - kasten m. ( Drukk.)
(Drukk.) Romeinsche drukletter v.; ge- letterkast v.; it. Z. -schrank; --[ach o.
heime -, geheimschrift, cijferschrift o.; (Drukk.) vakje, hokje o. van de letterit. (gewoonl. mv. -en), gegoten letters ,kast; -kegel m. (Drukk.) hoogte v. van
(-

den kost komen.
Schriftstellerisch, bijv. nw. als

een schrijver, letterkundig; -e Bescha[tigungen, letterkundige bezigheden v.tnv.

Sehriftstellern, (schri/'lstellerte,
bedr. ww. zich met letterkundigen arbeid bezig houden, schrij-

geschri[tstellert)

ver zijn.

Schriftstellerschaft, v. eigen
schrijver, waardigheid, eer-schapv.n
V. van schrijver te zijn.
Schriftsteller-stolt, (-es) m.
trots m. eens schrijvers, trotschheid v.
van een schrijver; -sucht v. schrijfwoe-

Sch.

Sch.

Sch.
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de, zucht v. om schrijver te zijn; -welt v. mv. om eens sloot & over te steken; 'Berg%v.) radkast v.; it. bekleeding, begezamenlijk levende schrijvers m. mv. -weise bijw. langzamerhand, trapsgewijs, ;choeiing V. der mijnputten.
Schrift-stempel, ( - stempels,mv. stap voor stap; -saltier m. pasteller m.; SchrQt -axt, (-fixte) v. houthak
-baum m. stijl m. van de-,(ersbijlv.;
- stenopel) m. (Letterg.) stalen, stempel 2. wegmeter m.
m., staafje o. met opgewerkte letter; Sehritz, (-es, mv. -e) m. wachtel- wagenladder; -bell o., Z. -axi; -beutel
m. hagelzak m.; (Mol.) zemelkist v.;
-stuck o. geschreven stuk, document o.; koning in.
(Drukk.) kopij v., manuscript o.;-text M. SehrQbben, (schrobb(e,geschrobbt) -bock m. blok o. hout bij het afladen van
tekst m. der fl. Schrift; 2. schriftuur- bedr. ww. schrobben, in het ruw bewer- Sen vrachtwagen; -bohrer m. putboor v.;
-breit bijv. nw. zoo breed als zelfkant;
tekst in.; - verachter in. hij die de H. tien.
Schrift, den Bijbel veracht; -verf lscher SchrQbel, (-s, mv. Schrobel) m. .büchse v. jachtroer o.; 2. karabijn v.;
- bunnen en. steekbeitel m.
m. schriftvervalscher ui.; -verralschung (Laketib.) groote, fijne wolkaarde v.

V. schriftvervalsching, valschheid v. in
geschrift; 2. tekstvervalsching, verandering v. in den tekst; - verstandiger m. in
de H. Schrift ervaren man m.; -versuch m.
schrijfproef, schrijversproef v.; -wechsel
m. briefwisseling v.; -wort o. woord o.
uit de H. Schrift; -zeirhen o. letterteeken o.,schrijfletter ,drukletterv.;(Spraakk.) punt, scheid teeleen, leesteeken o.;
-aug m. versierde letter, krulletter v.;
geheimer —, cijferschrift o.

SchrQbeln, (schrobelte, geschro- Schrijtchen, SchrOtlein,
belt) bedr.ww. niet de groote fijne kaarde ^verkl.) o., Z. Schrote.
kaarden.

Sehroff, ( -er, -st) bijv. en b. ruw,
hobbelig, oneffen; 2. -er Weg, hobbelig;
(van een berg), steil; (6g.) ruw en ongeuaakbaar, ontoegankelijk, gestreng, teSchrillen, (schrillie, geschrillt) o. rugstootend, barsch, op ruwe wijze.
SchrQffe, (-n) V. ruwheid, hobbeWw. schril klinken, gillen, piepen.
Schrimpf, (-(e)s, mv. -e) m., Z. ligheid v.; 2. steilte v., helling v.; 3.
steile rots V.
Schrump`.

Schrinden, (schrund, geschrunden) o. ww. onr. barsten, splijten, springen.

Schrin(n)en, (schrin(n)te, geschrin(n)t) 0. ww., M. fe. schrijnen,pijn
doen, zeer doen, pijn veroorzaken.
Schripfe, Schrjppe, ( - n) v.
roggebroodje o.; (Wev.) valsche plooi v.
Sohritt, (-(e)s,mv. -e) m. schrede
V., stap, gang m., tred tn.; grosser -,
groote stap; elnen - machen, thun, eerre
schrede doen, een stap doen; grosre, weite
-e coachen, groote stappen doen; mil
schnellen -en, met haastige schreden,
haastig; jemn. au[ allen -en and Trillen
.

SehrQte, (-n) v., Z. Schrot-eisen,

SchrQbs^ge, (-n) v. schrobzaag, -meis.-el; `2. (Lakenes.) zelfkant m.
steekzaag v.
SehrQteisen, (-eisens, mv. - eisen)
SehrQckstein, (-(e)s, mv. -e) m. o. snijmes, snoeimes o., steekbeitel m.
graveel o., eiersteen in.
Schrgtel, (-s, mv. Schrotel) o., Z.
Schrot (3).

SehrQteln, (schrotelte, geschrotell)

D. ww. half spoor rijden, een wagenspoor
Lusschen de paarden nemen.
SchrQten, (schrotete, geschrotet)
bedr. ww. (van ratten), knagen, knauwen, knabbelen; 2. Geireide -, kort snij
lijn stooten, grof malen; 3. uitgra--den,
SchrQffgewachs, ( - es, mv. - e) ven, uithollen; (Bergw.) die Erde, das
Gestein -, uitgraven; it. losmaken; I1.
o. (Pl.) zeegras, zeewier o.
SehrQfheit, (-en) v. ontoegan- (gewoonl.) dwars snijden; einee Baum
kelijlheid,ruwhetd,gestrengheid,barscli- in zwei Theile -, dwars doorzagen; Munzsizicke -, besnijden, besnoeien, afvijlen;
heid V.
Sehroll, (-en, mv. -en) in. klomp (Dr.) das Hola -, uit het ruw werken;
das Horn -, doorsnijden; das Getreide
u1., kluit v.
SchrQlle, (-n) v. gril v., muizenis- -, grof malen; 2. rollen, wentelen; eine
Last auf den Wagen -, rollen; (Knip.)
sen v. mv., Z. Grilse, Marolte.
SchrQpfe, (-n) v. (Landb., ge- Weila, ein Fads in den Keller -, kelderen,
in glen kelder rollen.
meenz.) Z. Schrop ung.
SehrQpfeisen, (-eisens, mv. -ei- SchrQter, (-s, mv. Schróter) in.
(1luntw.) besnijder, besnoeier m.;(Mess.)
sen ) o., Z. Schrópfsschnápeer.
Sehr*pfen,(schróptte, geschróp[t) hechtenmaker m.;(Kuip.) kelderaar,wijnbedr. ww. (Landb.) toppen, snijden, in- verlater, wijndrager, wijnkoopersknecht

nachgehen, iem. overal naloopen; - jur -' snijdingen in de schors maken;(Kookk.) m.; (Nat. hist.) vliegend Bert o., horengepen, stap voor stap doen; treinen - melir stoven; geschróp[te Aep(ei, gestoofde ap- kever m.; -lohn m. keldergeld o., betaChun kónnen, geen stal, meer kunnen pelen; (tleelk.);ern. -, snijden, eene in- ling v. voor het kelderen of aan huis bedoen; treinen - aus dent Hause Chun, niet snijding maken; rmaitSchrópjhópfeuu -, kop zorgen van wijn.
koppen zetten; (fig.) jewn. -, doen-pen,
SchrQt-fabrik, (-en) v. hagelfa
uit het huis komen; (fig.) schrede, han
schrootfabriek v., hagelgieterij v.;-briek,
v.; manchen vergeblichen - shun,-deling bloeden, laten betalen; (van rechters),
-(ass o. zemelenvat o.; -form v. hagel
vergeefsche pogingen doen; den ersten - veel gereclitskosten vorderen.
vorm m. om hagel te gie--vorm.;2
thun, de eerste schrede doen; 2. (leng- SchrQpfer, (-s, mv. Schróp[er) m.
temaat), 2 voet m.; es ist nur ein, -da- hij die koppen zet, insnijdingen maakt &. ten; -[órmig bijv. nw. hagelvormig; -giehin, het is maar een stap ver; 3. (wijze SehrQpf-$iete, (-n) v. koplancet sserei V. hagelgieterij v.; -gurtel in. havan gaan), stap m.; im - gehen, stapvoets o.; -glas o. kopglas, laatglas o., glazen' gelgordel m.; -hammer m. hamervormige
gaan; gleichen - hallen, gelijken tred kop, laatkop m.; -hopt ui. laatkop in.; beitel m.; -hobel m. roffelschaaf, groote
houden, even schielijk of langzaam loo- -lamps V. koplamp v.; -schnapper m. kop schaaf v., Z. Schdrfhobel.
SchrQtig, bijv. nw., Z. vierschró-lanceto.
pen; it. den pas aangeven; (Spr.) wer
Schrgpfung, (-en) v., Z.schrdp fen. tig 4r.
nicht - hallen karaa t muss traben, men
moet doen zooals men kan, met moet Scha Qpf-wunde, ( - nn) v. door SchrQt-kasten, kaslens, mv.
koppen veroorzaakte wond v.; -zeug o. - kasten) m. (Mol.) zemelenbak in., zeroeien met de riemen die men heeft.
Schrittchen, Schrittlein, toestel in., gereedschap o. om koppen te melenkist v.; -kleie v. (,Mol.) grove zemelen V. mv.; - koker, - koeher m. (Zeew.)
(verkl.) pasje, stapje o., kleine schrede zetten.
Schrot, (-(e)s, mv. -e)` o. en m. blikken kardoesbus v.; -koen o. hagel
v., Z. Schrift.
hagel m.; (Mol.) grof ge--korelv.,g
Schrittgánger, (-gers, mv.-ger) (Boschw.) afgebroken stuk, blok o. hout,
afgezaagde stomp v.; Z. ein - Leinwand, malen koren o.; -leiter v. toestel in., dubin., L, Passyanger.
Sehrittlings, bijw. - gehen, stap stuk o.; (Lakenti.) Z. Anschrote; (Muntw.) bele ladder v. om'iets te leiden, op te la(-

voor stap, pas voor pas, in den stap, stapvoets; - uber einero Graben stehen, dwars
over eene sloot staan.
Sehritt-mast, (-es, mv. -e) o. afstand m. van een pas; -mászig bijv. en
b. (Muz.) langzaam, andante; -messer in.,
Z. -zdhler; -schuh m. schaats v.; -stein
tn. mv. achter elk. liggende steenen m,

muntplaatje o. dat den stempel ontvan- den, neer te latËn.

gen moet; (Muntw. en fig.) Z. Korn; 3.
- of Schrólchen, Schrótlein o. afsnijdsel,
afzaagsel, afschrapsel o.; 4. hagel m.; mi$
- schieszen, met hagel schieten; (Sm.)
ijzerkorrels v. mv., ijzervijlsel o.;(Hand.)
(van koren), grofgemalen koren o.; 5. uit

SehrQt-mast, (-es, mv. -e) o., Z,
-buckse; -maus v. bergrat, slaaprat v.;
-mehi o. (Mol.) grof gemalen meet o.,
havergort v., zemelmeel o.; -meissel m.
scherpe beitel m. om metaal te hakken;

(Sm.) koubeitel m.; -messer o. (Schoenboomschors vervaardigd hoofddeksel o.; m.) Z. - eisen; -messing o. geel koperen
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hagel m.; (Sp.) draadknipsel o.; -modell
m., Z. - form; -mühle v. pelmolen m.;
-sack m. hagelzak m.;(Art.) druiventros kardoes v.; -sage v. schrootzaag, tinimermanszaag v.; (Kamm.) zoetvijltje o.;
(Meub.) groote trekbeitel vu.; -schere v.

scnrumpft) o. ww., in. s. Z schrurnpeln; fel v.;-walze v.schuifrol v.; -wand v.Spaan(van melk), stremmen, dik worden; sche wand m., scherm, schut o.; -weise
(van bloed), stollen; 3. (van het water), bijw. schuivend, als eene schuif; (van
Z. qefrieren.
soep), bij lepels; -wurst v. gebraden worst
Sehr^,mp$g, bijv. nw. gerimpeld, v.; -zeil v. (Waterb.) rusttijd m., rust-

muntersscbaar, koperslagersschaar v.;
-schwein o. zwijn o. van middelmatige
grootte; 2. met zemelen of gerat gemest
varken o.; -sell o. wijnverlaterstouw,
hijschtouw o.; -sieb o. hagelzeef, zeef v.
om hagel te sorteeren; -silbero. fijnkorrelig zilver o.; -speck m. in lange reepen
gesneden spek o.; -slahl m., Z. -meiszel;
-sidhler m. grof draaiijzer o.; -stock
m. stok m. om fijn te staan, te vergruizen; -stuck o. afgesneden stuk, afsnijd -j
sel o.; (Art.) 41-ponder m.; -lou o., Z. ^

schrumpelig.

-reil.

gekrompen, gestold, ingedroogd, Z. uur o., schemering V.

Sohrunde,( - n) v. of Schrund,

Sehiehtern, ( -er, -st) bijv. en
b. schuw, beschroomd, schroomvallig,
verlegen, bloo, Z. schee (2); - machen, Z.
einschuchtern.
áehichtern, (schuchterte, geschuchtert) bedr. ww., Z. einschüchtern.

(-(e)s, mv. Schrunde)m. (verk1. Schrundcéten, Schrtindlein o.) kloof v., barst m;
(van den grond), spleet v.; (van ijzer),
barst m.; (Gen.) huidkloof v.; (Veea.)
ontsteking v. aan de koot.
sehUchternheit, v., z. m. beSohrunden, (schrundete,geschrun- schroomdheid, schroomvalligheid, verle-

ww., m. s. barsten, springen, genheid v., Z. Schen (2).
kloven krijgen, splijten; geschrundene Sohuckel, (-n) v., Z. Schaukel.
ffdnde, opengesprongen, springende han
Schl^del, (-n) v. achteloos, onna-den. denkend, lichtzinnig mensch m.
let) o.

Sehrundenkraut, ( kraut(e)s,
-

Sohaffe, (-n) v., Z. Schaufel.

mv. -krduter) o. kloofkruid o.
Schuit, (-(e)s, mv. -e) m. schurk,
SchrQtthurin, ( - thurm(e)s, mv. Sohrupfen, (schrap f te,geschrup f t ) schoft, schelrn, gauwdief, smeerlap m.;
-thurme) m. toren m. om hagel te gie- bedr. ww. uit het ruw bewerken; 2. o. (Landt.) wrijfpaal m. voor vee; (Veea.)
ww., Z. schrumpfen.
schoft v.;(Pruikm.)krulhaar, kroeshaaro.
ten.
f3chrQtung, (-en) v., Z. schroten; sehr^.t– haten, (-hahn(e)s, mv. Seht^ftig, ( -er, -st) bijv.nw.nietig,
it. (Muntw.) verdeeling v. van een mark •hahne) m. kalkoensche baan m.; -huhn armzalig, min, slecht; 2. ellendig, schurk achtig, schelmachtig; - handeln, als een
goud of zilver in een aantal gelijke stuk- )., -henne v. kalkoensche ben v.
ken; (Kuip.) kelderen o.; 2. vervoer o.
Seh^.b, (-(e)s, mv. Schube) m. schurk, schurkachtig; -keil v. schurk SchrQt -wage, ( - n) V. (Mets.) Z. (Bouwk.) drukking v., druk m.; (Keg.) achtigheid, schelmachtigbeid v.; it. geBleiloth; -werk o. (Bergw.) betimmering worp m.; einen - thun, werpen, een worp ringheid, nietigheid v.
V. met gezaagde boomstammen; it. Z. boen; jemn. eiven - geben, iem. een stoot, Schuf't, (-(e)s, mv. -e) m. steen -gieszerei; -winde v. draaikruis o., spil duw m. geven; (van boomen), spruitje uil, nachtuil m.
v.; -zahn in. snijtand m.; -zeug o. (Munt - ).; (Hoefsm.) uitkomende tand m.; it. Schuit , (-(e)s, mv. -e) m. schoen
ten ersten - then, de eerste tanden krij- m., schoeisel o.; lloiz -, holblok o.,klornp
w.) snoeigereedschap o.
Schrubbeln, (schrubbelle, ge- 'en; (van koren), vervoer o. op een krui m.; er macht gute -e, hij maakt goede
schrubbelt) bedr. en o. ww., m. h. Wolle
den - thun, (de landloopers)-wagen;uf `schoenen; (aan laarzen), voorschoen m.;
)ver de grenzen brengen; 2. lade, schuif- 2. (van een paal k), beslag o.; (in een
-, karnmen, kaarden.
Sehrubben, (schrubbte,geschrubbt) lade v.; - Brod, baksel o., ovenvol v.; stampmolen), eind o. van den tremel;
bedr.ww.(gemcenz.) Z. scheuern;(Zeew.) (gemeeuz.) - Suppe, lepel m.; - Kegel, ke- (aan ankers), schoen, ankerschoen m.;
zwabberen, dweilen; (Meub.) in het ruw ;etspel, spel o. kegels; (Zeew.) ronding (Giet.) ijzeren pijp v. (van den blaasbalg); (van paarden), schoen m.; (Valk.)
bewerken, schrapen; (fig.) die Leute -, V. van het schip.
knevelen, afpersen.
Schub –amt, (-amt (e) s, mv. -dm- kluistertouw o.; (Nat. bist.) zeeëikel m.,

SohrQtte, (-n) v. sprot v.

o. hof o. van appel; - blech o. plaat zeepok v.; it. pantoffelschelp v., pantof -

Sehr^.bber, (-s, mv. Schrubber)
m. schuurder, wrijver m.; 2. versleten
bezem of borstel m.; (Zeew.) zwabber
m.; (Meub.) Z. Schrothobel.
8ehrub -buste, (-n) v. borstel,
boenborstel m.; -hobel m. roffelschaaf v.;
-sage v. handzaag V.
Sehruff, (-(e)s, mv. -e) in. houten

!er)

schotel m. met eene handvat.

schuifraam o.

Sohruf faas,

(-(asses, mv. -fas-

ser) o. drie toR v. visch; -tonne v. g ton
V. visch.
Schrull, (-(e)s, mv. -e) m.(Wev.)
onderlaag v. van het scheerraam.
Schrulle, (-n) v., Z. Schrolle.

Sehrumpel, (-n) v. (gemeenz.)
rimpel m., kreuk, plooi, vouw v.
$ehrUmpelig, bijv. nw. (gemeen z.) gerimpeld, gekreukt, verfrommeld,'
verschrompeld; 2. gefronsd.

Schrumpeln, (schrumpelte, geschrumpelt) o. ww., m. s. rimpelen, kreukelen; (Naai.) (van mouwen &), in val
plooien hangen; (ven leder), opkri m--sche
pen, verschroeien; (van bladeren), omkrullen, ineenkrullen.
SchrUmpen, (schrumpte, geschrumpt) o. ww., Z. schrumpfen.

Schrumpf, (-(e)s, mv. -e) m,, Z.
Schrum pel.

Sehrumpfen, (schrump jute, ge-

r. die den bakkersoven sluit.
feltje o.; (Spr.) alle -e ober einen LeiEchtbel, (-s, rnv. Schabel) m., Z. sten schlagen, alles over een kam scheren;
Schubriegel; 2. (van vlas &), handvol v.; jemn. etw. in die -e gieszen, de schuld
(Landh.) – Gras, bosje o.
lop iem. schuiven; jeder weisz am besten,
Schub -faeh, (-/'ach(e)s, mv. -[a- Wo ihn der - druckt, ieder weet het best
her) o. lade, schuiflade v.; -fácherchen, waar hem de schoen wringt; ll.(Landm.)
-fáchlein (verkl.) o. laadje o.; -feaster o. Z. Fusz 4.
Schuh-absatz, (-absatzes, mv.
hak in. van den schoen;
aw. zacht hellend, schuin afoopeud.
-ahle v. schoenmakersels v.; -anzieher
Sehub- karren, (-karrens, mv. m. trekker m. aan een schoen; -band o.
- karren) m. kruiwagen m.; -karrner m. schoenriem m.; -blaft o. bovenleder o.;
kruier m.; - kasten m.,(verkl.) -kastchen -blaizer m. schoenlapper m.; -blunse v.
3. schuiflade.v.; -lade v. lade, schuiflade Chineesche roos v.; -borsten v. mv.
v.; it. commode, kast V. met schuifladen. (Schoenra.) varkenspennen v. mv.; -barSehtbling, (-(e)s, mv. -e) m. ste v. schoenborstel m.; -buszer m., Z.
(Glaz.) Z. Schubfenster; (Vleesch.) Z. -blatzer.
Schubwurst; (Tuinb.) jong boompje, Schihehen, Sch .h1ein,(verstruikje o.; (Slot.) Z. Schubriegel.
k l . ) o. schoentje o., kleine schoen m., Z.
Schtjb -loch, (-loch(e)s, mv. -ló- Schuh; (Pl.) unser lieben Frauen Schuheher) o. (Giet.) gat o. om liet hout in lein, witte honi(n)gklaver V.
Le schuiven; -ochs m. (w. I. gebr.) Z. Schuh –dehner, (-ners,mv.-ner)
Schiebochs; -pass m. bevel o. om de land- m. leest v., vorm m. om schoenen uit te
loopers over de grenzen te brengen; -rie- rekken; -draht m. pikdraad m.; -eisen o.
?el m. schuifgrendel m.; -sack m. rok schrapijzer e.
broekzak, vestjeszak m.; —bralen-tak,
Seh^.hen, (schuhie, geschuht)bedr.
rn. (Scherts.) overgeschoten brokken m. ww. van schoenen voorzien, schoenen
mv. van een maaltijd; -schi f f o. kaper- aantrekken.
;chip o.; -schreiber in. schrijver m. bij Schuh –fleck, (-ens, mv. -en) m.
het hof van appel; -tisch m. behuifta- stukje leder o. onder de hielen, hiel-

Schubisch, schiebisch, bijv.

-absátze) m.

Sch.

Sch.

Sch.
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stukje o.; - flicker m. schoenlapper m.; 2. en v. schoolmakker, schoolkameraad m., -%rderer m.schuldeischer m.;-/'orderung
(Nat. kist.) schoenlapper m. (een vim- schoolvriendin v.; -bekannischa[t v. ken- V. schuldvordering v.; seine -- ist die alder; -flickerei V. schoenlappen o.,schoen- nis V. uit. de school; -besuch m. school- leste, zijne schuldvordering is de oudste;
v., rechtsg
eding voor
bezoek, J
schoolgaan
m. (ge-'--s'ache
o.; -bube
bijv. en
b. schoen-9
laPP
eri v.; - órmi
J
/^
g
(g
^v. zaak
g
o.
vorrnig; (Nat. kist.) panlof elschelpvor- mneenz.) Z. -knabe; -buch o. schoolboek, schuld; -frei bijv. ow. vrij van schuld,
mi g; -hader m. voetwisch, schoenwinch leerboek o.; -camerad, -college m., Z. onschuldig; mein Gewissen ist—, is vrij,
m.; (fig.) goede sul m., voetveger, wrijf- -ge/dhrte; -commission v. schoolcommis- verwijt mij niets; 2. Z. schuldenfrei; -gepaal, zondenbok m. sie V. bung v. tenlastieggiug, beschul diging v .;
Schuhig, bijv. en b. ein-, zwei -Schuld , (-en) v. schuld,geldschuld -yebuhr o. verschuldigde o., schuld v.;
v., verschuldigde o.; -en machen, schul- -ye[a+►genie m. en v. hij,zij die voorschuld
&, een, twee & voet lang, hoog &.
Schuh- knecht, (-(e)s, mv. -e) den maken; in -en gerathen, in schulde n gevangen zit, gegijzelde m. en v.; -gem. schoenmakersjongen m.; -kratse V. geraken; in -en slecken, in schulden ste- /'angnass o. gevangenis v. voor schulden,
laarzen- of schoenenschrapper m.;-laden ken, veel schulden hebben; ausslehende gijzeling v.; -genoss m. (1echtspr.) mem. schoenenwinkel m.; - lappen m. lap -en, uitstaande schulden, activa v. mv.: leschuldige, medeplichtige rij.; - gericht
m. op een schoen; it. schoenzool v.; -la- ach fordre meine -en, het mij verschitl- o. rechtbank v. voor zaken betreffende
ache v. trekker m., Ins v.aan een schoen; Bigde of toekomende o.; jemn. etw. als - schulden.
-teder o. schoenleder o.; - leisten m. anschreib.'n, anrechnen, iem. debiteereu Schuidhaft, bijv. nw. schuldig,
voor; 2. schuld, fout, misdaad v.; (Gorig.) verschuldigd, verplicht; 2. lijfeigeu.
schoenleest V.
Sehuhmaeher, (-s, mv. Schuh- zonde v.; je ►nn. etre. - geben, iem. ergens Schtjldheisz, (-es, mv. -e) m. fit,
macher) m. schoenmaker, laarzenmaker de schuld van geven, van beschuldigen; Z. Schultherss l-.
m.; -geselle m. schoenmakersknecht m.; die - von etw. tragen, de schuld dragen Schuldherr, (-n, mv. -en) m., Z.
-handwerk o. schoenwaken o., schoen- van; sich etw., sich Nachldssigkeil, eihen Gláubager.
makerij v., schoenmakersambacht; -in- Echter su -en kommen lassen, zich schul- Sehtldienst, (-(e)s, mv. -e) m.,
nung v., -zunft v. schuen^nakersgilde o. dig maken aan; tch bin ohne -, ausser -, Z. Sc hulami.
Schuh-markt, (-markl(e)s, mv. ik bin onschuldig ; 3. an etw. - sein, de Schuldig,(-er,-si of ammeisten-)
- mdrkte) m. sclioeneninarkt v.; - musz o. oorzaak zijn van; ich bin nicht - darun, bijv. en b. schuldig, verschuldigd, eermaat v. van een voet;2. schoenmaat,rnaat plat is mijne schuld niet ; 4. schuld, ver plicht, gehouden; er isi das su Chun nicht
V. van den schoen; 3. schoenmakersmaat plichting v.; ich bin noch in 1hrer -, ik -, hij is niet verplicht &; das bin ich seiv.; -nadel v. schoenrnakersnaald v.; -na- beu u nog wat schuldig; die - der Nutur ►oer Güle -, dat heb ik te danken aan, Z.
gel m. schoenspijker m.; (Sm.) kleine bezahlen, den tol der natuur betalen, ster- verdanken; ( Hand.) jenin. Geld - sein, geld
spijker m. met grooten kop;it. Z.-zwecke; ven; 5. misdaad v., misslag m., vergrijp schuldig, verschuldigd zijn, moeten be(Delfst.) twaalfvlakkig verkoolzuurde o.; (H. S.) (in het Onze Vader),schulil v. talen; viel - sein, veel schuldig zijn, veel
kalk v.; -nahl v. brandzool v., dun stuk Schuld-abzahlung, (-en) v. af- schuld hebben; (fig.) ich bin zhm eins
leder o. tusschen twee dikkere genaaid, betaling v. van schuld, schuldafdoening Aniwort -, ik ben hein antwoord schulrand, buitennaad m. aan een schoen; it. v.; -befleckt bijv. nw. door zonden be- (l ig; jemn. die Aalwort - bleiben, het antschoenmakers-naad, -steek m.; -pappe v. vlekt; - beladen, -belastet bijv. nw. riet woord schuldig blijven, geen antwoord
schoenmakerspap v.; -pflock m. houten schuld beladen, schuldig; -beweis rn.iGer.) tkunnen) geven; 2. schuldig, misdadig,
schoenpin v.; -pinne v. schoenpin v.; bewijs o. van schuld; 2. (Hand.) schuld- strafwaardig,verantwoordelijk ;einesFeh-puizer m. schoenpoetser m.; -riemen m. bekentenis v.; -bewussibijv. nw. zich zijne Iers -, schuldig aan; in dieser Sache gebe
schoenriem m., rijgsnoer o.; -rose v. schub! bewust; -bole m. bode m. va1i het ich mich -, ik stel mij verantwoordelijk ;
schoenrozet v.; - schacht v. vierkante gerecht,deurwaarder m.;-brie[m.schuld- sich eines Fehlers - coachen, zich schul-

voet m. van een duin dikte; -senkel in., brief m., schuldbekentenis, obligatie v.; lig maken aan; einer Strafe - sein, eene

Z. - riemen; -schmiere v. schoensmeer o.; -buch o. schuldboek o.; 2. rekeningen- straf verdienen, zich & op den hals hait. Z. -wichse; -schnalle v. schoengesp boek o.; er sleht to meinem—e, hij staat lea; er ist des Todes -, hij is des doods
m.; -schtudrze v. schoenmakerszwartsel bij mij in het beek. schuldig; 3. verschuldigd, toekomend;
o.; -spitse v. punt v. van den schoen,neus Schulden, (schuldete, geschuldel) jenin. die -e Achtung versagen, de verm.; -trádel m. handel m. in oude schoe- e. ww., In. h. (w. i. gebr.) schuldig zijn, schuldigde achting weigeren; ich babe
schulden hebben. Ilinen -st die Anzeige machen wollen,overnen.
Schuhu, (-s, mv. -s) m., Z. Uhu Schulden-frei, bijv. en b. vrij eeukomstig mijn plicht wilde ik u roei.

Schuh-wachs

(-es) o., z. m., Z. van schuld, geene schulden hebbende; den &.

-wichse; -werk o. (gemeenz.) schoenma- sick — machen, zijne schulden betalen, Schuldigen, (schuldigle, geschulkerswerk o.; -weger m. (Zeew.) planken afdoen; - genoss m. medeschuldenaar m.; digs) heir. ww., Z. beschuldigen.
weg m. in het ruim boven den water- - gericht o., Z. Schuldgericht; -last v. Schuldiger, (-s, mv. Schuldiger)
loop; -wichse v. schoenwis, schoensmeer schuldenlast in.; erne grosse -- auf deco m., Z. SchuLiner, lleschuldiger; (fig.. H.
o.; -wichser m. schoenpoetser m.;-wisch Halse haben, vele schulden hebben, tot S.) schuldenaar m.
m. schoenenborstelm.;-zwecke v.schoen- over de ooren in de schuld zitten; -ma- Schuldigkeit, (-en) v. verplichspijker m., pennetje, pinnetje o. in een cher m. (gemeenz.) schuldenmaker m., -ling v., plicht m.; es sst nicht mehr als
schoen. hij die veel schulden maakt; -masse v. - von iitm, tiet is niet meerdan zijn plicht,
massa v. schuld; -reich bijv. nw. veel hij is het verplicht; seine - thun, zijn
SOhulje, ( n) v., -nbaum,
(-baum(e)s, mv. -bdume) m. pijnboom m. schulden hebbende; -tilgur►y v. schuld- plicht doen, Z. J-'/licht; it. (ge►neenz.)
Schul -amt, (-amt(e)s,mv.-rimier) delging v., afdoen o.van schulden; (Fin.) seine - entrichten, zijne schuld betao. ambt o., betrekking v. aan eene (hooge) schulddelging, amortisatie v.; —s ford m., len.
school; 2. bestuur o. met liet toezicht —skasse v. amortisatiekas v., fonds o . Schuldigst, b ijes. behoorlijk, volover de scholen belast, departement o. waaruit de schulddelging betaald wordt; geus plicht, 1plichtwatig, Z. schuldig (3).
van onderwijs; -anstalt v. inrichting V. -veesen o. al wat betrekking heeft op Schuld -los, bijv. nw., -losigvan onderwijs, school, boogeschool v., schulden; it, openbare schuld v.; -solo- keft, v., Z. -brei cJ'; 2. Z. tinschuld;
instituut o.;• - arbeit v. schoolwerk o .;; lung v., —skasse v., Z. -iilgung chr; -zin- -maan m., Z. Schuldner.
-aufseher m. schoolopziener, inspecteur sen v. mv. interesten m. mv., renten V . Schuidner, (-s, mv. Schuldner)
m., -in, (-nen) v. (van geld), schuldem. van het onderwijs; —amt o. school- fnv. van schulden.
opzienerschap,ambt o., betrekking v. van Schuld -erlass,(-erlasses,mv• -er- naar m., schuldenares v., debiteur m.;
schoolopziener; -bank v. schoolbank v.; lasse) zn.,- erlassung, (-en) v.(Ger.) die ruckslandigen -, de achterstallige
(fig.) tijd m. om te leeren; -bekannie m. kwijtschelding v. van straf, van schulden; schuldenaars m. mv.; (fig.) da/'ur bleibc
-
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iclh auf immer Ihr -, daarvoor blijf ik u ww. zich als een leerling, stumper, be- V. schoolkas v., schoolfonds o.; -knabe

m. schoolknaap m.; -kenntniss v., Z.-geginner, schooljongen gedragen.
opfers, mv. -op.
Schol– erziehung, v., z. m. lehrsamkeii; -kind o. schoolkind o., leer Ier) o. zoenoffer, dankoffer o.; -pflicht v. schoolopvoeding, opvoeding v. in de ling m. en v.; -klasse v. klasse, afdeeling
schuldige plicht m., verplichting v.; -post school; -feierlichkeit V. schoolfeest o.; V. eener school; -kram ni. (gemeenz., i.
m. schuld v., schuldpost m.; -process in. -feierlag m. vrije dag ni. van de school; k. bet.) schoolwijsheid, schoolgeleerd.
proces, rechtsgeding o. wegens schuld; 2. die --e, vacautie, schoolvacantie v.; heid v.; -kraak bijv. uw. schoolziek,vein-register o. (Godsd.) schuldregister,zon- -lenen v. mv., Z. -feiertage;-fesllichkeit zende ziek te zijn; -krankheit v. (ge
schoolziekte v., zich ziek lion--menz.)
denboek, zondenregister o.; (Hand.) Z. v., Z. -feierlichkcil.
-ouch; -sache v. schuldzaak v.; (Ger.) Z.
Sehuldnken,(schul1inkte,geschul- den om de school te mogen verzuimen;
-process; in —n des and des, in zake de Snkt) o. ww., m. h. spijbelen, een slui- -kreis m. leerlingen m. en v. mv.; -lehrart v. schoolmethode, leerwijze v. dier
schuld van dienen dien;- schein m.; sckri f t pertje maken, de school verzuimen.
v.,Z. -brief; -thurm m. gijzeling v., toren
Schul-form, (- en) V. schoolsche school; -lepen o. recht o. van den schoolm.,gevangenis v.voorschuldenaars;im -- vorm, vorm m. volgens de regelen der meester te benoemen; -lehre v. schoolsitzen, in gijzeling zitten; - übernahme v. school; (Scherts.) verwaande, waanwijze les v.; 2. schoolsche wijsbegeerte v.;
schuldovername v.; - ubernehmer m. hij vorm m.; -frage v. schoolsche vraag v.; -Lehrer m. schoolmeester,onderwijzer m.;
die schuld overneemt; -verschreibung v., -fraize v. schoolgrap v., schooljongens it. opvoedkundige, paedagoog m.;—amt
waanwijze uit -strekm.;2(gnz) o. onderwijzersambt o.; —anstalt v.,
Z. -brief; -volt bijv. nw.(Zed.)met schuld
verkeerde meening v.; -frau-druking, —seminarium o. kweekschool v. voor
beladen; -oogt m. deurwaarder, execuZ. -halterin; - f reund, —in, schooivrien- onderwijzers, normaalschool v.; --- stelle
teur m.; -zettel m., Z. -brief.
Sehule, (- n) v. school, leerschool, d(in), vriend(in), beschermer m., be- V. onderwijzersplaats, betrekking v. van
kweekschool, leerplaats, inrichting v. van scherinster v.van het onderwijs;2.school- onderwijzer; -mann in. schoolman, eronderwijs, hoogeschool,academie v.,athe- vriend, schoolkameraad m., schoolvrien- varen onderwijzer, schoolmeester m.;
neum o.; hope -, hoogeschool, academie, din v.; - freur&dschafi V. schoolvrienil- -mantel m. schoolmantel m.,schooljas v.;
universiteit v.; lateinische of gelehrle -, schap v.; -fucks m. hij die pas de school -menig bijv. nw.,Z.-gerecht; -maszigkeit
Latijnsche school v.,gymnasiam o.;niedere verlaten heeft; it. letterdief m.;2. school- V. (van eene meening),overeenstemming
V. met de regels der school; "-meinung
-, lagere school v.; aus der - schwatsen, vos, pedant m.
(fig.) uit ;de schoot klappen; 2. leeruren
8chulfuehsen, (schul f uchste,ge- V. schoolmeening v.;- meister----tin,schoolo. mv., leertijd m., school v.; - hallen, schul f uchst) o. ww., m.h. (gemeenz.)den meester, onderwijzer m., onderwijzeres,
school houden; die - verslumen, de school, schoolmeester uitbaugen,verwaand spre- schoolmeesteres v.; —dienst m., Z. -amt
(1); -nieislerei V. schoolmeesterschap o.;
de lessen verzuimen; hinter die - gehen, ken.
spijbelen, schielookeren, een sluipertje Schul–fuchserei, -filohse- 2. woning v., huis o. van den onderwijmaken; 3. school, schoolgebouw o.; 4. rei, v. (gemeenz.) schoolvosserij, ver zer; 3. Z. Schulmeislern; -meisterisch
(verzam.) die ganse -, de geheele school,
-wandhei, bij v . ow. schoolmeesterachtig,onderwijpedanterie v.
al de. leerlingen; 5. onderwijs,ouderriclit' Schol-fuchaig, -fiohsig,bijv. zersachtig, pedant.
o., studie, manier v. van onderwijs,rich- uw. (gemeenz.) schoolvosachtig, school- Sehuirneistern, (schulmeislerle,
ting, methode v. van onderwijs; die pla- meesterachtig,pedant;- gebdude o.school- geschulnieisteri) bedr. en o. ww., m. h.
tonische -,de Platonische school; (Schild.) gebouw, school o.; it. tot een school be- (gemeenz., Scherts.) schoolmeesteren,
die italienische -, school, schilderschool boorend bebouw o.; -gebet o. school- den schoolmeester spelen; 2. (fig.) bev.; (Rijk.) school, manege, rijschool v.; gebed o.; -gebrauch m. schoolgebruik dillen, op ineesterachtigen toon spreken,
er blast dienes Pferd die -, alle -n ma- o.; -ge/'dhrte, -gefdhrlin, sch.00lkame- doorhalen,
chen, bij laat dat paard dresseeren; it. raad in. en v., Z. -Freund (2); 2. Z.
Schu1-meistertón, (-(e)s) in.,
alle tot de rijkunst behoorende figuren -gehülfe; -gefdnsgniss o. schoolgevan- Z. in. meesterachtige toon m.; - methode
maken; dieses Pferd hat alle -n durchge- genis v., hok o. in de school; -gehicl fe V., Z. -lehrart; -monarch m. ( Scherts.)
macht, dit paard heeft alle scholen door- m. ondermeester m.; -geld o. schoolgeld schoolmonarch, schooltiran m.; -ordnung
loopen, is geheel gedresseerd, is een o.; -gelehrsamkeit v. schoolgeleerdheid, V. reglement o. voor de school, schoolschoolpaard.
schoolsche geleerdheid, humaniora v.; wet, wettelijke bepaling v.; 2. orde, tucht
Sehjlen, (schulte, geschult)o.ww., -gelehrter m. schoolgeleerde m., huma- V. in de school, schooltucht v.; -ort m.
m. h. schoolgaan, de school bezoeken; 2. nist m.; -gemdsz bijv. uw., Z. -gerecht; plaats v. waar een school is.
Sehulpbohrer, (-rers, mv. -rer)
bedr. ww. (Rijk.) dresseeren; (Scherts.) -genosse m., Z. -gefáhrie (1); - gerecht
onderwijzen, onderwijzer zijn; er ist gut bijv. uw. overeenkomstig de regels der in. (Dr.) schulpboor, lepelboor v.
Schulpe, Scht ipe, (-n) v.(Prov.)
geschult worden, hij is goed onderwezen; school; —er Beweis, geldig bewijs;(Rijk.)
(fig.) jemn. tuchtig -, de les lezen, door- in de school gedresseerd;--reilen,kunst- Z. Schale.
halen, streng berispen.
matig, volgens de regels der kunst; -ge- áehul-pferd, (-(e)s, mv. -e) o.
Sehulentwurf, wurf(e)s, mv. richt o. raad m., vergadering v. van on- schoolpaard,gedresseerd paard o.;-pflich-w2rfe) m. schets v. voor eene schilderij derwijzers, schoolraad m.; -geselz o. lig bijv. nw. schoolplichtig, verplicht om
volgens de regels der kunst, karton o. schoolwet, wet V. op bet onderwijs; -ge- de kinderen naar de school te zenden;
Schuler, s, mv.Schuler) m., –in, sicht o. schoolmeestersgezicht of gelaat -pflichtigkeit V. schoolplichtigheid v.;
(-tien) v. scholier, leerling, kweekeling o.; -gewasch o. opvoedkundig gesprek o.; -philosophic v., Z. -weisheit; -predigt V.
m. en v.; die - Christi, de leerlingen &; -gezdnk o., Z. -zank;-halter,--in,school- schoolpreek v.; -probe v. schoolonderzoek
die - Platos,leerlingen,volgelingen m.mv. houder, bewaarschoolhouder m.,bewaar- o., schoolproef v.; 2. --- of -pro Tung v.
Sohilerarbeit, en) v. school- schoolhouderes v.; -grille v., Z. - fratse; schoolexamen o.
Sohuips ge, (-n) v. schulpzaag,
-handlusig v. handeling, plechtigheid v.
werk, werk o. van of voor leerlingen.
SohUlerhaft, bijv. en b. als een in e. o. a. school; -haul o., Z. - gebaade; trekzaag v.
scholier, als een leerling, schoolsch;(fig.) -herr m. directeur, hoofdonderwijzer m. Schl–rath, (-rath(e)s, mv. -riikinderachtig; - ven etw. reden, als een eener school; 2. schoolman m.; -inspec- the) m. schoolcommissie v., schoolraad
tor m., Z. -aufseher; -hond in. bel v. m., toezicht o. over de scholen; 2. lid o.
•schooljongen, schooljongensachtig.
Behilerhaftigkeit, (-en) v. van de school, het gymnasium; -jahr o. van de schoolcommissie, van den schoolschooljaar, leerjaar o.; seine —e coilen- raad;—stube V. schoolraadkamer v.;-ranschooljongensachtigheid v.
áe i lerisoh, bijv. nw.(gemeenz.) den, zijne leerjaren ten einde brengen; zen m. boekentasch, schooltasch v.;(6g.)
-jagend v. schooljeugd v., schoolkinde. pedant m.; -recht bijv. nw., Z. -gerecht;
4. schiïlerha f t tt.
8ohi,l,ern, (schíilerle,geschiáleri) e. ren o. mv.; -junge m., Z. -knabe; -kasse -rede V. rede v. in de school; it. rede v.
altijd dankbaar.

Schuld– opfer,

(-

(-

(-

(-

Sch.
bij de opening eener school; it. rede v.
bij eene prijsuitdeeling; -regel v. regel m.
derschool; -saai v. schoolvertrek o.; -sache v. schoolzaak v.; -sack m. schonltasch, boekentasch v.; (fig.) einen Buten
- mil auf die Universitát bringen, wel
voorbereid op de academie komen; -stinger m. schoolzanger m., hij die in eene
school zingt; -saltel m. zadel m. uit de
rijschool; - schil" schoolschip o.; -schlendrian m. (gemeenz.) sleurgang m. in de
school; -schri/t v. geschrift o. over onderwijs, opvoedkundig werk o., schoolprogramsna o.; 2. uit:ioodiging v. om liet
examen, de inwijding eener school b te
wonen; - schrift (n. regelmatige stap m.;
-sit: m. schoolbank, plaats v. in de school;

-sprache v.schoultaal,schooluitdrukking,
taal v.dergeleerden,geuritik o.van schooltermen; -stadt v.stad v.waar scholen zijn;
-stand m. onderwijzersstand m.; -slaub
m. schoolstof o.; (fig.) bekrompenheid
V. van schoolsche vormen; -steil bijv.
nw. schoolmeesterachtig, pedant; -steilheil v. pedanterie v.; - steile v., Z. - dienst;

Sch.

Sch.

Sehulmperlied, (-(e)s, m. -er) o.

kei m. (Ontik.) driehoekige armspier,

gemeen straatliedje o.

deltaspier v.

Sohtltern, (schullerle,geschultert)
bedr. ww. schouderen, op den schouder
nemen; (Krijgsw.) schultert's Gewehr 1,
geweer op schouder!; 2. schouders heb bende; breit geschullert, breed geschouderd.

Schulter - nakt, - narite) v.(Naai.)
schoudernaad m.; -pulsader v. tot den
schouder behoorende polsader v.; -punk!
m. (Vest.) zijde v. vair een bolwerk; -rie'nen in. schouderriem m.; -roctc m. schou(

Sehumpfen, (schumpfie, ge

ft) bedr. ww. aanvullen, volma -chumji
volstoppen.
-ken,
Schumpfereegel,( -gels,w v - gei)
o. (Zeees.) schooverzeil o.
Sehund , (-(e)s, mv. -e) m. (gemeenz.) afval m., vuil, afsnijdsel o.; 2.
kreng o.; (lig.) kleinigheid, beuzeling v.;
(Volkst.) Z. Kolk.
Sehundern, (schunderle, geschundert) bedr. ww . villen, afknagen, schu.

tlergewaad o., scapulier m.; -schleife v. ren.

(Krijgsw.) schouderkwast m.; - schuilt
In. (in een wapen), band m.; -stuck o.,
L.-blech; (Naai.) schouderreep m.;-lragbinde v., -Such o. (Ileelk.) schouderverband o., schouderzwachtel m. in den
vorm eener 8; it. Z. -rock; -wehr v.(Vest.)
hoek m. der borstwering; ----musket m.
(Ontlk.) halsspier V. die van de lucht
naar bet Lepelvormig uit -pijswervln
-sLeklvanht
slaapbeen loopt.

Schultheis$, (-es, mv. -e) m.

Schud--feger, (- fegers, mv. -feier) w. nachtwerker, sekreetruiii,er m.;
-grebe v. sekreet, riool o., Z. Kolhyrube;
-kóuuig m., Z. -leger.
Schenkel, (-n) V., Z. Schaukel.

Sehupf, (-(e)s, mv. Schup%e) nt.,
Sehupfe, (-n) v., Z. S&hupp (2).

Schupfen, (-a, mv. Sclhupfen) m.,

Z. Schoppen.

8ehupfen,

Schulterblatt-blutader, (-n)
V. (bloed)ader v. van het schouderblad;
-musket m. schouderbladspier v.; -nerve
m. schouderbladzenuw v.; -panne v.pan
V. van het schouderblad; -schtagader v.

tot het schouderblad behoorende slagader v.

Sehulter —blech, (-(e)s) o., z.m.
(van een harnas), schouderstuk o.; - breire
V. (Naai.) breedte v. van de schouders;
-breit o. leuning v.; -ende o. (Ontlk.)
schoadereincle o.; -federn v. mv., - /iltig
m. 'Nat. kist.) schonderveeren v. mv.;
'gehange, -gehenk o. draagband m.; -gewand o., Z. -tuck; -gewehr o. schouder
wapen o. dat men op den schou--gewr,
der draagt; -gicht v. schouderjicht v.;
-grath m.(Ontlk.)graat v. van het schouderbad; -haken m.(Ontlk.) ravenbekuitsteeksel o. van het schouderblad; -hbhe
V. hoogte V. van den schouder.
Sehulterig, bijv . nw. schouders
hebbende, geschouderd, Z. breit -, hochschullerig.

(schop%le, geschup f t )

bedr. ww., Z. schuppen (2).

-slots m. schoolmeesterstrots m.; it. pe- schout, burgemeester, rechter, baljuw m.
Schupfer,
danterie v.; -strafe v. schoolstraf v.; Sehultheiszer^ -amt, (-amt(e)s, wip, wipgalg V.

-streit m. schoolsclie twist v.; (fig.) oneenigheid v., twist m. in de schooi;-stube v., Z. -saai; - studien v. mv. schoolstudiën v. mv., schoolwetenschap v.;
-stunde v. schooluur o.; it. Z. -zeil.
8chulter, (-n) v. schouder m.; eine
hohe - haben, een hoogen schouder hebben; (Krijgsw.) das Gewehr au/ die -1;
geweer op schouder !; (fig.) da/'ur, far
dieses Amt cfr sind seine -n nicht stark
genug, daarvoor & schieten zijne krachten tekort; (gemeenz.) ober die -n ansehen, met den rug aanzien.
Sohulter -band, (-band(e)s, mv.
-bander) o.(Oiitlk.) schouderverband o.;
2. schouderband m.; -bein o. schouder
o.; -bande v., Z. -tragbinde; -blaft-ben
o. schouderblad o.
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(-s, mv. Schupfer ) m.

Sehupfrufen, (-[ens, mv. -jen)

mv. -amter) o. ambt o., waardigheid,

bediening v. van schout &; -burger m. m. dakspar V.

burger in. die ouder het district van het Schupp, (-(e)s, mv. -e) M. schop,
baljuwschap woont; -wohnung v. woning stout, slag, stomp, duw m.; jemn. einen
v. van den schout &.
- geben, ern stomp, stoot, duw geven; 2.
Schol —ton, (-(e)s) m., z. m., Z. wip, wipgalg v.
-meisterlon; -ubung v. taak, vertaling v., Sehuppdrossel, (-n)v. gekuifde
opstel, werk o. voor of in de school; -un- vliegen' anger m. (eene lijster),
terricht m. schoolonderwij3 o.; -verbesseáchuppe, (-n) v. (verkl. Schupprer m. schoolhervormer m.; -verbesserung ,!hen, Schiipplein o.) (Nat. hilt.) schub,
v. hervorming V. in het schoolwezen, schaal v.; (PI.) schubbetje o.; (Ontik.)
-verfassung v. schoolreglement o., school- .chiller o., Z. -ntlseil; '(Llouwk.) schub,
wet v.; -veruwalter m. bestuurder m., schelp , schulp v.; 2. korst v., huid, schil
hoofd o., directeur m. eenerschool; -vor- r v.;(op het hoofd),vuil u., roos v.;.(fig.)-fe
steher in. hoofdonderwijzer m., Z. -herr, die -n sind ihm von den Augen gefallen,
-wart m. schoolopzieuer m.; -weide v. eijut; ougen zijn hem opengegaan, de
(PL.) Z. Hartriegel; -weise m. schoolsch schillen zijn hein vain de oogeu geval
-len;3.
wijsgeer m.; -weise v., Z. -lehrarl; -weis Z. Schappe.
heil v. schoolgeleerdheid,schoolwijsheid
8ch(ppe of Schuppe, (-n) v.
v.; -wesen o. schoolwezen o.; Au/sichl (Prov.) schop m.; (geweenc.) jemn.die liber das --, schooltoezicht o.; -wissen- geben, den schop, zijn ontslag geven,
schaft v., Z. -gelehrsamkeit; -witz m. ontslaan, wezenden, Z. fortschicken; die
schoolsch vernuft o.; (i. k. bet.) platte, - bekonsnien, Z. Korb (bekommen); (Sp.)
flauwe aardigheid, geestigheid v.; -wort schoppen v. mv.; - spielen, in schoppen
o. kunstterm m., technische uitdrukking spelen.

Sohuppen, (-s, mv. Schuppen) m.
Schulze, (-n,mv. -n) m., Z.Schult- (Landh.) Z. Schoppen.
heisa; (lig.) der - von Belau of Milo,kerS3 huppen, (schupple, gexchuppt)
v.; - zaak m., Z. - streit.

sevink, dikbek m.

bedr. ww. (Volkst.) schoppen, stouten,

Schul-zeit, (-en) v. tijd m. ge- stompen, duwen, werpen; jem. aus dem

durende welken men de school bezoekt, Satter -, uit den zadel lichten; (fig.)jem.
leertijd m.; 2. schooltijd, tijd m. gedu- vom Anale -, ontzetten, h.et ambt ontnerende welken men in de school is; .zim- men; 2. jein. -, wippen, een wip geven;
mer 0., Z. -saai; -zucht v., Z. -ord- II. van schubben voorzien; geschupples
nunq ('2).
Thier, geschubd, met schubben bedekt;
Sohummel, (-n) v. (gem.)Z. Weibs- (Wap.) Z. schuppig; 2. van de schubben
bild.
ontdoen, afschrappen; Ill. wed. ww. sick
Schommelhaft, schummel- -, zich krabben; 2. afschilferen.
hafcig, bijv. uw., Z. schlampig.
Sehjppen, (schupple, geschuppt)
Sohumrneln, (schummelle, ge- bedr. ww. met de schop omroeren; Korn
schumrnelt) o. ww. rondloepen, rondslenverschieten.
teren; (van vrouwen), vuil, onzindelijk
v. u w., Z.
Sc huppen-artig, bijv.
Sohy,lter -kissen, (-kissens, mv. zijn.
-form:y; -bein o. (Ontlk.) schilferig
-kissen) o. schouderkussen o.; -kleid o., Sehummelkoeh, (-troch(e)s, mv. been o.
Z. -Lucia; -knochen m., Z. -bein; -mus- -kóche) m. onzindelijke kok m.
b 8chUppen-bube, (-n, mv. -an).
-,
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Schtjrer, (- s, my. Schurer) m., in,
m, schoppenboer m.; -dame v. schoppen
schoppenkoning,-vrouw.;kónigm (-nen) V. opstoker m., opstookster v.;
(Giet.) smelter, eerste werkman m.
schoppenheer m.
Sahuppen-butt$sch, (- es,mv. Scharf, (-( e)s) m., z. m.,Z.Schorf;
-e) m. (Nat. hist.) schar v.; -decke v. 2. (-(e)s, mv. Schurfe) m. (Heelk.) inschubachtig deksel o.; -eidechse v. ge snijding, snede v.; (Bergw.) opening v.
hagedis v.; -ente v. Amerikaan -schubde eener mijn.
ache smient v.; -fisch m. schubvisch,ge- Schurfarbeit, v. opgraven, opeschubde visch m.; - /!echte v. schubach- nen o. eener mijnader.
tig korstmos o.;-Hagler m. mv. stofvleu- Schurfeisen, eisens,mv. -eisen)
gelige insecten o. mv.; -fórmig bijv. nw. o. (Tuinb.) schrapijzer o., hark v.
schubvormig, schubachtig, met schub- Schtjrfen, (schurfte, geschurft)
ben of schilfers; -gras o. schubgras o.; bedr. ww. (gemeenz.) afschrappen, af-grind m. (Gen.) schurftig worden o.; schaven; (Gen.) afschilferen; die Gdnge
-kaut V. schilferige huid v.; -krankheit in einem Garten - , gelijk harken;die Haut
V. schilferziekte v.; 2. melaatschheid v.; -, schrammen; (Jachtw.) doodhakken;
-Iqs bijt. nw. zonder schubben; -mond 2. (z. voorw.) (Bergw.) -, nach Gangen
m. boom in. op Ceilon, welks bloesem -, opgravingen doen, zoeken.
schubachtige honi(n)gvaten heeft; -mu- SchUrfer, (- s, mv. Schürfer) m.
schei v. schubachtige mosselschelp, nap- hij die gelijk harkt, afschrapt &; (Bergslak v.; -nakt v. schubachtige naad m.; w.) mijnwerker m. die ontgravingen doet.
-panzer m.met schubben opgelegd of bezet Sehirf-geld, (-( e)s, mv. -er) o.
paneer o.; -rand m. (Ontlk.) binnenrand belooning v. voor den mijnwerker voor
m. van het slaapbeen; -raupe v. schub- het vinden van eene nieuwe ader; -gelachtige rups v.; -rocken m. (Nat. hist.) derkasse V. fonds o., kas v. voor de bezeemuis V. met geschubden rug; -aching looningen aan mijnwerkers voor het
m. (Boschw.) laatste hak v., hakken o. vinden van nieuwe mijnaderen; -gezdh
van de kruin en de takken; -schlange v. o. graafwerktuigen o. mv.; -hobel m.
schubslang v.; 2. horenslang v.; -schuit t roffelschaaf v.; - schacht m. eerste ontm. (Wapenk.) kartelrand m.; -schwamm graving v. voor het zoeken naar nieuwe
m. schilferig bladawam v.; -schwans m. mijnaderen; -veesen o. al wat betrekkiug
geschubde staart m.; -stein m. (Delfst.) heeft op het graven naar nieuwe mijn
-zettel m. schriftelijk verlof o.-adern;
schilfersteen m.; -theil m. (Ontlk.)schilferachtig gedeelte o. van het slaapbeen; van den mijnopzichter tot het doen van
-thier o. geschubd dier o.; 2. (Nat. bist.) opgravingen.
(-

Sehl .rgeln, (schurgelte, yeschurZ. -eidechse; tanggeschwdnztes, vier fingeriges -, langstaartig schubdier o.; 2. zil- gelt) e. ww. (Sp.) met noten in een
vermot v.; -vielarm m. geschubde draak kuiltje werpen.
m.; -weire bijw. bij schilfers; — abgehen, Seh ir-haken,( - hakens, mv. -haken) m. rakelijzer, porijzer o., stookijzer
afschilferen; -wurz(el) v. bremraap v.
Sohuppern, (schupperte, geschup- o.; -herd m. (Steenb.) ovenhaard m.;
pert) bedr. ww. sterk wrijven, krabben. -holt o. brandhout o.
SohUppieht, bijv. en b.,Z. schup- Sehurigeln, (schurigelie, geschurigelt) bedr. ww. (Volkst.) sarren, plapen formig.

S3ohuppig, bijv. en b. met schub gen, noodeloos kwellen.
schilfers, geschubd.
Schurke, (-n, mv. -n) m. schurk,
-ben,mt
Behy pp-messer, sere, mv. schelm, schavuit, boef, gauwdief m.; 2.
-ser) o. schubmes, mes o. om visch van wilde appelboom, wilde pereboom m.
Schrkenstreieh, (-( e)s, mv.
schubben te ontdoen; -otter v. kleine ot
m.; -thier o., Z. -ant hi er.
-ter -e) m. schurkenstreek m.
Schurkerei, (-en) v. schurkerij,
Schur, v., z. m.(Landh.)(van scha
scheren o., schering v.; (Lakenw.)-pen), schelmerij v.
scheerwol v.; 2. scheertijd m. voor schà- Sehrkiseh,bijv. en b. schurkachpea &; 3. schering, vacht v.; (Bergw.) tig, schelmachtig, op schelmsche wijze;
koek m. van overblijfsel in den smelt- -e That, Z. Schelmerei; -handeln, schurk achtig, als een schurk.
oven.
Sohur, (onb.) m. en v. mir sum of SehUrken, (-s, mv. Schurken) o.
sur -, tot mijn last, om mij te plagen. lichte huivering v. van koorts.
Sohur-baum, baum(e)s, mv. SehUrkneeht,(-(e)s, mv. -e) m.
-bdume) m. rakelstok m.;(Boschw.) jonge (Giet.) opperman, helper m.
uit zaad voortgesproten boom m.; -biech Sehi rlingsfeU, (-(e)s, mv. -e)
e. (Bergw.) gebogen blik o. aan eene o. (van schapen), huid v.met halfgeschomijnlantaren; -butte v. loogvat o.; -drukt ren wol.
m. naald v. om de pit van de lamp op te áchUr-loch, (-loch(e)s, mv. -lacher) o. stookgat, vuurgat o.; -maus v. (i.
halen; -eisen 0., Z. - haken.
SehUren, (schurte, geschut) bedr. k. bet.) mol m.; -schaufel v. schop v.om
ww. stoken, opstoken; mit der Ofenga-! ,de metaalslakken weg te nemen; -stab m.
bet -, oppoken, opporren; 2. bedr. ww. rakeistok m.; -stachel m. (Sm.) stookijzer
das Feuer, das Hols -, opstoken;die Lam- o. met houten handvatsel; -stange v.
pt -, ophalen; it. Feuer -, vuur aanrna- (Pot.) stookstang v.; -stock in., Z. -stab;
ken; (ág.) aanstoken, aanhitsen, twist- -wolle v. scheerwol v.; -tag m. Aschwoensdag m.
q;okeu.
(-

(-

,

Sch.
Sehurz, (-es, mv. Schürze) m.
(Berges.) ketting m. van de emmers uit
den mijnput; it. ketting m. om het vuil,
tiet hout & op te balen;(Bouwk.)schoorsteeninantel m.; II. (gewoonl.) schortje
o., boezelaar m., voorschoot o.; (van wilden), schaamteschort o., paan m., Z.
Schürze; it. Z. -fell; (Jachtw.) staart m.;
it. haarbos m. aan het achterste van een
tiert.
Sch irzange, (-n) v. vuurtang v.
Schurzband, (-band(e)s, mv.
-bander) o. schortband in.
sch .rzchen , 8chljrzlein ,
(verkl.) o. schortje, boezelaartje o.,smulletje o.
SchUrze, (-n) V. boezelaar m.,voorschoot, schort o.; it. sloof o.;(fig. Scherts.)
sich in jade - verlieben, op alle meisjes
verliefd raken.
SchUrzen, (schürzte, geschurzt)
bedr. ww. einen Knoten, elne Schlei[e -,
leggen; einen gerissenen Paden -, aan elk.
knoopen; (Tooneelk.) der Knoten dieses
Stacks ist gut geschurzt, is goed gelegd; 2.
ein Kleid -, opbinden, opnemem, opsteken, vastknoopen; ein Kind, einem Kinde
sein Kleid -, vastknoopen, opbinden; II.
wed. ww. sich -, zich opnemen, de japon
opnemen.
Schiirzen-amt, (-amt(e)s, mv.
-d-inter) o. door huwelijk of bescherming
eener vrouw verkregen ambt o., betrek
v.; -band o. band m. van het voor -king
stipendium o.,-schot,rbandm.;-unterstutzung v. door de voorspraak
eener vrouw verkregen ondersteuning of
toelage v.; -zins m. afkoopgeld o. van
den lijfeigene voor het verlof om te trouwen.
SehUrzfe11, (-(e)s, mv. -e) o.
schootsvel, lederen voorschoot o.
Schijrz-$eek, (-ens, mv. -en) m.
klein schootsvel o., borstlap m. van het
schootsvel; -gurlel m. gordel m., koord
o. om een kleed op te binden; -tuch o.
o. schortdoek o.; -werk o. gebouw o. uit
over eik. gelegde planken.
Sehuseheln, (schuschelte, geschuschelt) o. ww. fluisteren, sissen, sullen,
glijden.
Sehus(s)e1, (-n) v (gemeenz.)
lichtzinnig meisje o., onstandvastig persoon M.
Schus(s)e1ig, (-Cr, -st) bijv. en
b. lichtzinnig, onstandvastig, vluchtig,
oppervlakkig; -kei£ v. lichtzinnigheid,
onstandvastigheid v.
Schs(s)e1n, (-schus(s)elte, geschus(s)elt) o.ww.,m.h.(gemeenz.) licht
onbesuisd han--zing,ostadvj
deen, vluchtig werken.
Schuss, (-es, mv.Schusse) m. snelle,
overhaaste beweging v.;(van een stroom),
vaart, snelheid v.; (van een vogel), vlucht,
snelle vlucht, vaart v.; der Vogel iet im
-e, schiet toe;jem., ein P f erd, einen Wagen
im -e au /hallen, in de vaart stui ten, tegen
inden - kommen, (van personen),-houden;
in haast geraken, gauw worden; er kam
so in den -, dass er sick nicht meter hallen
konnie, hij liep zoo snel, dat H zich niet
;
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meer houden kon; im -e sein, snel voort
spoedig voor -ren,votlig;.
zaad schieten;-uitkomen;.(Tb)
(Landb.) scheut m., loot, spruit v., aflegger m.; 2. (met een geweer), schot,

cinen - than, een schot
doen, schieten; es feel, geschah ein -, er
viel een schot; sich sum -e ferlig machen,
zich gereed maken om te schieten; im
-e sein, binnen het bereik van het schot
zijn; das Wild in den - treiben, onder
het schot drijven; (Bergw.) - bohren, de
geweerschat o.;

rots doorboren, doen springen; 3. te weerschot, schot o., geschoten wond v.;
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lamp v., illumineerglas o., lampion v.;
Sehustergesell, ( - en, mv. - en)
-manschel v. napolak v.; 2. zeeoor o.; -leha m. schoenmakersknecht m.
o. leengoed o. dat de tafel van den leenSehusterhaft, bijv. en b.schoenheer moet voorzien; -lecher m. schuim makerachtig, als een schoenmaker.
-loperm.
Schuster - hammer, -hammer,
SchUsseln, (schasselle, geschus- mv. -hommer) m. schoenmakershamer m.;
selt) o. ww., m. h. opdragen, opdienen; -handwerk o. schoenmakersambacht,
schoenmaken o.; -herberge V. schoenma
2. goed eten, flink toetasten.
v.; -hola o. roode kornoel--kershbg
Schussel - pastete, ( - n) v. (gemeenz.) schotelgebak o.; -pfennig m. jeboom m.; -junge m. schoenmakersjonblikmunt, holmunt v.; it. kleine holle gen m.; -kleister m. schoenmakersdeeg
munt v.; -ring m. schotelring m.; -rund o.; -kneif m. schoenmakersmes o.; -kraut
bijv. nw. schotelrond; -schrank v. scho- o. (Pl.) orego, majoraan v.; -leim m.
telkast, bordenkast v.; -spulerin v. vaten schoenmakerslijm v.; -licht o. schoenma
(

v.; -stein m. schotelsteen m.;-waschter
eioen - haben, bekommen, door een schot
pitten; -mes--kerslamp,v.t2
getroffen worden; (Jachtw.) wond v.; -sti rze V. schoteldeksel o.; -trage v. eer o., Z. -kneif.
(fig.) einen - haben, een weinig dronken schotelrek o.; -tuch o. vaatdoek m.; -wage Schustern, (schusterie, geschuzijn,gek zijn;4.Iading v.,schnt o..kogel m.; v. weegschaal v. met bakken; -wormer stert)o.ww.,m. h.schoenen maken,schoeder - ist ihm durch den Leib gegangen, de m. schotelwarmer m.; -wáscherin v., Z. nen lappen; (Tikt.) winnen; (Rijk.) holkogel,het schot is hem door het lijf gegaan; -.spulerin; -wasser o. spoelwater, vaat lend, hard rijden.
-watero.
ein - Pulver, eene lading v.; er is! treinen
Schuster -patron,( - (e)s, mv. -e)
- Pulver ti erth, hij is het doodschieten Schjsser, SchUisser, ( - s, mv. m. patroon m. der schoenmakers, Sint
Crepin; -pech o. schoenmakerspek o.;
niet waard: (Bak.) der - des Brodes in Schusser en Sch(isser) m. knikker m.
den Ofen, het brood in den oven schie- Schu.ssern, (schueserte, geschus-' -pfrieme v. schoenmakerspriem v.;
-schwdrze v. schoenmakerszwartsel o.;
ten; ein - Jirod, een schietsel o.; it. ein - serf) o. ww., m. k. knikkeren.
Brod, Pf aumen, twee stuks; der - des Sehuss -fertig,bijv.nw.gereed om -waare v., Z.-arbeit; -werkstaat v.schoenGeldes, het geld bij worpen neertellen; te schieten,gereed om vuur te geven; - fesl, makerswinkel m., schoenmakerswerkein - Geld, worp m.; (Wev.) inslag- bijv. nw. zeker van zijn schot, onkwets- plaats v.; -werktisch m. schoenmakerstadraad m.
baar; 2. (van een helm), tegen het schot fel v.; -zeug o. schoenmakersgereedschap
Schuss angel, ( angels, mv. an bestand; - fectigkeit v. onkwetsbaarheid o.; -zwecke v. schoenspijker, spijker, nagel) m., Z. Schieszangel; - bartel in. onbe- v.; -(rei bijv. nw. schotvrij, buiten het gel m. zonder kop.
zonnen persoon, driftkop m.; -batnm m. bereik van het schot; it. tegen het schot, Sehute, (-n) v. ijzeren schop v.;
(in mijnpatten), schutbalk m.; - bolsen de kogels & beveiligd; 2. Z. -test; -gare 2. ontuchtige vrouw, hoer V.
m. (Muntw.) bout m. tot het afhakken o. gesponnen garen o.; -gaiter o. ontlas- Schtite, (-n) v.(Zeew.)p!atbodemd
van snoeisel; -breit o. valdeurtje o. eeaer Ling v. van een vijver; -gerecht bijv. nw. vaartuig o., schuit, aak, boot, sloep v.;
sluis, schutklep v.; -brtcke v., Z. -gerinne; (van paarden), aan het schieten gewend; -n fahrer m. schaitenvaarder m.; -nlohn
-bühne V. (Bergw.) afdak o., loods, L. binnen het bereik van het schot; -ge- m. schuithuur v.
scheur v.
rinne n., Z. ,Schossgerinne.
Schutt, (-(e)s) m., z. m. (Bonwk.)
Sehtssel , (-n) v. schotel m.; tiefe Schussig, sch^issig, bijv. uw. puin o., afbraak v.; den - aus eiher Strasze
-, terrine v.; (Kath.) - of -chen des Kel- voortschietend; it. steil; ( van personen), wegschafjen, het puin wegruimen; enter
che4, Z. Palene; (Delfst.) Z. -muschel; Iriftig, opvliegend, onbezonnen; 2. (w. lem -e begraben, onder het puin begra(PI.) (olien), kuiltje n., holte v. in som - i. gebr.) tot schieten, tot de jacht ge- ven; (Landb.) hoop m. koren;(Br.)mont
t). voor een brouwsel; (Vest.) dam, dijk,
mige ► leden der planten; (Jachtw.) (van ;chikt; it. Z. schucsmászig.
herten), oor o.; (Waterh.) Z. Kampf, Schuss keil, ( (e)c, mv. e) m., wal m.
(Kookk.) schotel m., gerecht n., spijs v.; Z. Richtkeil; -laden m. (Vest.) luik o
Schutt, (-en) v. eilandje o., zand (Volkst.) dreg -n leer and in der vierten Goor de schietgaten; -linie v. schietlijn bank v. in eene rivier; 2. Z. Schiitiboden.
nichts, schraalhans is keukenmeester.
v.; -loch o. schietgat o.; it. dooreen schot Schtittboden, (-bodens, mv. -boSchtissel alaun, ( (e)s) in., z. veroorzaakt gat o.; -má.s^ig bijv. en b. den) m. korenzolder m.
m. (Delfst.) sodazout o.; -bank v., -breit binnen het bereik van het schot; -pferd
Schitte, (-n)v. hoop,bos m., schoof
o. (Kookk.) schotelrek o.
i. aan het schieten gewend paard o.; v., stapel m.
Schi sselchen, Schjsselein, -recht bijv. nw. geschikt om te schieten; Sehtttteisen, (-eisens, mv. -eisen)
(verkl.) o. schoteltje o., Z. Schüssel.
it. geschoten kunnende worden; 2. Z. ). strijkijzer o., bontijzer o.
Sehtsseler, (-s, m. Schusseler) m. -masrig; -trilt m., Z. Fehltritt; - wasser Schijttel -kopf, (- kopj(e)s, mv.
schepelmaker, matenmaker m.; (gemeen- i. wondwater o.; -weide v., Z. Korhweide; - kopie) m. schuddekop m., schuddend
z.) Z. Frescer.
-weise bijw. bij schoten, bij worpen, met hoofd o.; (Nat. hist.) duif v.
Schtlssel- $echte, (-n) v. (Pl.) vlagen, nukken; (fig.) — etw. than, nu Sch'tteln, (schutlelie, geschutparmelia, eene soort van korstmos o.; is- 'n dan, in horten en stooten; -wunde v. dl) bedr, en o. ww., m. h. schudden,
lãndische —, 1Jslandsche mos o.; -fore: loor een schot veroorzaakte wond, ge- schokken, doen waggelen; er schdttelt aus
V. vorm m. van een schotel; 2. schotel- choten wond v.; -rcundivassero.,Z.-was- Schwache mil dem Kopie, hij schudt &;
vorm, vorm m. om schotels te bakken; eer.
ten Kop! über etw. -, het hoofd schud -fórmig bijv. nw. schotelvormig;. -Freund Schuster, (-s, mv. Schuster) m., ten; jemn. die Hand -, hartelijk de hand
m. tafelvrien(l m.; 2. schniínlooper m.: -in, (-nen) v. schoenmaker m., schoen - Irukken; eioen Baum -, schudden; von
-hader m. vaatdoek m.; -hecht m. snoek v akersvrouw v.; (Spr.) Z. Leisten, Kappe; Winde geschtittelt, heen en weer bewom. die groot genoeg is voor één maaltijd. ;Nat. bist.) schoenlapper m.; (Spr.) Z. ;en; jem. am Kopie, an den Haaren -,
'een en weer schudden; (fig.) das Fieber
Schtsselicht, bijv. nw. schotel - Schneider (werden).
vormig, napvormnig, bekervormig.
Schuster -ale, (-n) v. schoenma at ihn recht geschuttel t, geschokt; eine
-borste v. schoenmakersbor--terslv.; Predigt aus dery Aermel -, uit de mouw
Schissel-knecht, (-(e)s, mv.
-e) m.drnipreko.,draiproosterm.,druip- -tel m.; -bude v., -drab! m., Z. Schuh- schudden, onvoorbereid voordragen.
plank, vergiettest v.; -koch m. melkspijs md e.
Schitteltisch, (-es, mv. -e) m.
v. in een schotel in den oven gekookt; Sehusterei, v., z. m. handel m. in weegtafel v.
-korb m. schotelmand v.; - kreun o. kruis schoenen; 2. schoenmakerij v., schoen
SchUtten, (schaacte, geschutact)
-ma ^edr. ww. storten, gieten, uitstorten,
o. van schotels; - lamme V. illumineerkernwerk o.
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uitgitten; Korn in einen Sack -, doen; ligen -, God neme u onder zijne hoede o. omgehangen voorbehoedmiddel, amulet
Sand in den Keller -, storten, werpen;ei- en bescherming; Colt ist mein -, steun o.; -Reist m.beschermgeest,beschermengel

nei' Damm,Wall -,opwerpen;Erde um eine m., Z. Schirm; (Hand.) eine Ziehung auf m.; -geld o. belasting v. voor domicilie;
Mauer' -, werpen; Wasser in einen Krug jem,. in - nehmen, een wissel honoreeren. -ges'eit o. vrijgeleide o.; -genosse m. deel 4 -, gieten; Wasser tinier den Wein -, Schutz-befohlene, ( - n, mv. genoot m. in eene bescherming; 2.vreemden wijn vervalschen; it. (Volkst.) zoete
broodjes bakken; it. storten, Z. verschut ten; eine Flussigkeit in ein anderen Ge fdss
-, overgieten, overstorten; Oei in's Feuer
-, olie in het vuur gieten; (fig.) seiner#
J(unrmer in jems. Schooss -,zijn hart lucht
geven; (vat. bist.) gesehultete Gebirge.
samenhangend; das Vleh -, schutten, Z.
p fdnden; 2. o. ww., m. h. (Bergw.) veel
opleveren, rijkelijk opleveren; (Jachtw.)
Z. werfen; 3. wed. ww. sich -, (van
melk). Z. gerinnen.
Sohuttenstroh, ( - (e)s) o., z. m.

lang atroo o.
Seh@ttern, (schutterte, ,gesch-ut-

terl) o.ww., m. h. schudden, trillen, he-

ven, wankelen, geschokt worden;2.bedr.
ww., Z. erschutlern.
Sch^.ttfi firer, (-rers, mv. -rer)
m., Z. Srhullki rrner.

áchUtt-gabel,(-n)v.houten hooi -

vork v.; -gelb n. (Schild.) schijtgeel n.:

-geld o. losgeld o. voor geschut vee; -gul
o. (Zeew.) goed o. uit het ruim van een
schip.
Sehutthaufen, (-haufens; mv.
-ha:afen)m. puinhoep m.;dieStadt wurde
in eioen - verwandelt, werd tot puin ge-

dleling m., inwoner, ingezetene m. die doPalladium; -blallern v. mv., Z. -pocken; n.iicilie kiest of heeft; -genossenschaft m.
-breit o. verlaat, schotdeurtje,valdeurtje genot o. van dezelfde bescherming als ano., Z. Schulz; -brief m. vrijgeleide-brief, deren, gemeenschappelijke bescherming
respijtbrief m.; -brille v. conservatiebril v.; 2.(verzaan.) beschermelingen m. en V.
m.; -bühne v. kade of kaai v.; -bund m.,' mv. -gerechtigkeit v. recht o.van beaches'-bundniss o. verdedigend verbond, de- ming, recht o. op bescherming; -gewehr
fensief verbond o.; Trull and —, of- en' o., Z. -u'afe; -gesuch o. verzoek o. om
defensief verbond; -burger m. vreemde- bescherming; .geit m., -9Sltin v. beling m.die de burgerrechten geniet;-doch schermgod m., beschermgodin v.; -gottheil v. beschermende godheid v.; -gri f
o. schutdak, afdak, schermdak o.
Sohjtze, (-n, mv.-n)of Schutz, m. degengreep v.; -halen m. veiligheids(-en, mv. -en) m.schutter, scherpschut- haven, vluchthaven v.; - heilige in. en V.
ter, boogschutter m.; (órijgsw.) tirail- beschermheilige m. en v., patroon m.,
leur m.; 2. Z. Schutaenbruder; (Sterren- patrones v.; -herr in. beschermheer, be.) schutter m.; (Nat. hint.) langbek m. schermer m.; -herrin v. beschermster,
(een visch); (Schaaks.) raadsheer m.; beschermvrouw v.; -herrlich bijv. uw.
Wev.) spoel v.; (Landh.) Z. Feldschti 1z, van den beschermheer, als beschermheer;
-herrlgchkeit, -herrscha ft v. bescherm Flursehuls; 11. (-n) v., Z. Schulz.
8chi, tze1, (-s, mv. Sch4lzel) o. heerschap, protectoraat o.; 2. -herrschaft
opening v. in de sluis met het schut v., Z. -herr, - frau; 3. -herrscha jtsbezirk
-^ieurtj. m. tot het beschermheerschap behoo-n) m., Z. -emp johlene; -bild o., Z.

Schutz - empfohlene, ( - n, mv.

-n) m. beschermeline, pupil, cliënt m.

rende grondgebied o.

Sehjtztg, bijv. nw. beschermend,

sehUtzen, (schutaio, geschutai) bescheriiid,bewaard tegen; it. toereikend,

beilr. ww. beschermen, beschutten, ver- ^ voldoende.
leigen, bewaren; die Unschuld -, be- Schutz-judo, (-n, mv. -n)m.jood
schermen; jam. vor of gegen etw. -, be- m. die tegen belasting geduld wordt;
schermen, verdedigen; vor, gegen eine -kind o. beschermeling m. en v.; -kampf
schoten.
Seh .tthaus, (-hauses, mv. -Mu- Krankheil -, behoeden; -des mittel, Z. w. verdedigende strijd m.; -kasten m.
Schutamittel; dieser Baum schutzte unc kast v. boven het rad van een watermoser) o. magazijn n.. graanzolder m.
Sch^.tt - hbh1e, (-n) v. met puin gegen den R#'gen, beschutte ons &; gegen len; -kolben, m. fluitpin v. in een verlaat;
gevuld hol o.; - karren, -wagen re. stort olie of vor der Kalle -, bewaren; jern. in -krielt m., Z. - kampfa - legstang V. ver
-leno.va
bescherming.
wagen m. om puin te vervoeren;-karv., dem Besilze einer Sache -, handhaven;
-der Colt, -e Gottheit, beschermende; 2. ^ Sch tiling -(e)s, mv. -e)m. be-karrner m. puinrijder m.
Sehttttlér, (-s, mv. Schültler) m. das Kammrad einer Windmïdhle -, opslui- ^scherweling m. en v., bij, zij die onder
schudder m.,hij die schudt;(Gg.,Scherts.) i ten, schutten, stilhouden; das Wasser -, bescherming staat.
(

door een dijk, een verlaat, Bene schuif - Schutz -1jnie, (-n) v, verdedigingslijn
-los bijv. nw. zonder be^v.; .1
SehUtt - mohn, (-(e)s. mv. -e) m. dleur keeren.
maankop, slaapbot m. met hollen kop: Sehljtzen-baten, ( en) v., Z. scheming, zonder steun, verlaten,weerde koorts v.

-

-platz m. (Jachtw.) plaats v. waar men -plalz; -brigade v. schuttersafdeeling v.; loos, Z. hul flos; -logiykeit v. weerlooshet voedsel voor het wild neerwerpt: -bruder m. lid o. van een schuttersge- held, verlatenheid v., gebrek o. aan be-regen m. stortregen, plasregen in.; -sen/' nootschap; -brtiderschaft v. schuttersge- scherming; -macht v. beschermende mogend heid of macht v.; -maner v. borstm. (Pl.) gemeene maagdenpalm v., wilde nootcchap o., schietvereeuiging V.
mosterd m.; -salter m. open korenzol- Schhtzengel , (-Reds, mv. -gel)m. wering v., bolwerk o.; -millet o. voorbe-

beschermengel, engel - bewaarder m.; it. hoedmiddel o ; -opt m. schuilplaats, toevlucht v.;-patron, --in,Z. -heilige;-pfahl
Schuttung, (-en) v. (Waterb.) redder, be•chermner m.
Schutzen - gesellaehaft, ( - en) in. (Tuitib.) steunpaal m.; it. Z. Slutae;
dam. keerdaru m,
Schutz', (-es) m., z. m. dam, keer- v., Z. -bruderscha%l; -gilde v. schutters- -pochen v. mv.ingeënte koepokken v.mv.;
da m m., beschutting. bescherming v.;^ gilde o.; -graben m.,-hans o.&,Z.Schiesz- —gift o. koepokstof v.; —impfer m. in(Waterb.) verlaat, schotdeurtje o.; it. graben St; -hof m. schietplaats v.; it. Z. enter m. van koepokken; -- impfung v.
Z. Reich; 2. waarborg m., vrijgeleide'! Schieszho f; -kónig m. schutterkoning m.: koepokinenting, vaccinatie v.; -recht o.,
o., wal, keerdam m.; (fig.) bescherming, -loos o. lot, nummer o. in het schutter- Z. --gerechiigkeit; -rede V. redevoering
beschutting -v., steun, bijstand m., hulp spel; -meister m. schutterineester m.; V. waarin men zich verdedigt, verantverdediging v.;jern. in - nekmen, ietn.on- -plan, -plats m. schietbaan v.; -raupe woordt; (van een advocaat), pleitrede
der zijne hoede v., bescherming nemen; V. ruitvormige rups v.; -schmaus m. v.; it. (Ger.) exceptie v.; 2. verontschuluunler jeins. -e stehen,on^ler bescherming' schuttersmaaltijd m.; -stand M. plaatsi diging, bemanteling, uitvlucht v., voor
-wendslo.;
-redner m. verdediger, adzijn van; (gemeenz.) unler dem -e eines' V. van waar geschoten wordt; -ubung v.
Dachec, beschut door; sick sum -e des oefening v. in het. schieten; -wesen o. vocaat m.; -schrift o. geschrift o. waarin men zich verdedigt, verantwoordt;
Vaterlandes bewafnen, zich wapenen ter schutterij v., schutterwezen o.
Sehtitzer, (-s, mv. Schuttier)m., Z. -zeil o. (Bergw.) touw o.,kabel m. om in
verdediging van &; die Kleider geben ,geqen die Katie, beschutten; ins -e von Beschutter; 2. (Waterti.) opzichter m. den mijnput af te dalen; -sief o. (Waterb.) sluis v. in een dijk; -sucher m. hij
Bnurnen steken, door booroen beschut over eene sluis.
Sehutz-Stigel, (-gels, mv. -gel) die bescherming zoekt; -teich m. (Wazijn: gegen den Regen, Ver folgungen - suchess, eene schuilplaats zoeken tegen, Z. ai. veiligheidsdijk m.; -gaiter o. (Vest.) terb.) noodvijver m.; -verwandie m. en
Schutzorl; der - Gottes, Gods bescher- valpoort v., valhek o.; 2. (Waterb.) val v., Z. -genosse; -vorrede v. verdedigende
verlaat o.; -gehdnge-dleurtjo,nsi voorrede v.; -wache v. vrijgeleide o.;
miQg v.; Golt nehme euch ;n seinen heider m.: -drein in. gootsteen m.

Sch.
-ioai7e v. verdedigingswapen o., verdedigingsmiddel o.; -wand v. (Tuinb.)schutting V. tegen den wind; -weter v.,Z.-waf fe; (Waterb.) noodsluis v.; (Vest.) dam,
tijk m., bolwerk o., borstwering v.;
-wort o. beschermend woord o.; - zetlei
m. bewijs o. van goed gedrag, getuig
veiligheidsbrief, brief m,-schrifto.;
van vrijgeleide; -zeuge m. getuige ni
voor den beschuldigde, getuige in. à decharge; -zoul m. (Hand.) beschermende
tol m.;-zóllncr m. aanhanger m. van het
stelsel van haudelsbeschermiug; -zóllnerisch bijv. uw. het stelsel van handels
betreffende; -zollsystena o.-beschrming
stelsel o. van handelsbescherming.
SchwIlbacher,bijv. uw. - Schrift,
in Schwabach gemaakte of uitgevonden
drukletter V.
Schwabbel, (-n) v.dik,vet vrouwspersoon o.

Schwabbelbohne, ( - n) v. gewone Turksche boon V.
Sehw&bbelig, bijv.uw.(gemeenz.)
mollig, poezelig, vleezig, dik en vet.
Sehwabbeln, (schwabbelte, geschwabbelt) o. ww., m. h. (gemeenz.)

Sch.

Sch.
(van een stengel), slapheid v.; (van dei
ouderdom), zwakheid, gebrekkigheid V.
(vair krachten), afneming, verzwakking
v.; plólzliche -, bezwijming v.; es wan•
delle sic tine -an, zij viel in zwijm; 2
(fig.) zw akheid, broosheid, vruchteloos'
heid v., gebrek, zwak o.; ,ieder hal semi
-, eik heeft zijn gebrek o.; it. Z. Schwacic-
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king v.; 2. verkrachting, verleiding,
schending v.; -smitlel o. verzwakkend
middel o.

SchwUde, (-n) v. zwad, zwade v.
Schwgden, (-s, mv. Schwaden) m.

(Jachtli.) (van het hert), staart m.; 2.
(Zoutz.) damp, walm m., schadelijke uit
v.; giftiger -, (Bergw.) mijn--damping
lteilsfehler.
damp m.; 3. (Landt.) zwad, zwade v.,
Schw&then, (schwach l e, ge- hoeveelheid v. die de maaier met zijne
schwacht) o. ww. (veroud.)zwak worden, zeis in een zwaai neerlegt; in -n legen,
in zwaden leggen; II. (Pl.) vlotgras, pageroerd worden, toegeven.
Sehw^ehen, (schwdchte, ge nikgras o.
bedr. ww. verzwakken, zwak-schwát)
Schwaden -bau, (-(e)s) m.,z. m.
waken, krachteloos maken, ontzenuwen; aankweeken o. van panikgras; -gras o.
it. de kracht of sterkte doen verminde- vlotgras o.; -grülze v. parelkruid o.; -ried
ren; diese Arbeit hal ihn geschwdeht, o_ rietgras o.; -uweise bijw. bij zwaden.
Schwder, (-s, mv. Schwader) o.
heeft hein verzwakt; den Verstand, den
Mogen, die Nerven -, verslappen; tine (Zeew.) Z. Geschwader; 2. (Krijgsw.) - of
Armee -, dunnen; -d, verzwakkend, out- Schwadron, (-en) v. eskadron o.
Schwederer, (-rers, mv. -rer),
zenuwend; 2. eiii Mádchen -, bezwangeren, verleiden, onteeren, schenden, ver Schwadroneur, ( - s, mv. - s) m.
-krachten,sof. zwetser, pocher, opsnijder, bluffer m.
Schw Cher, ( - s, mv. Schwdeher) SchwadrQnenweise, bijw . sich
m, hij die verzwakt; it, schender, ver - au(stellen, zich in eskadrons plaatsen.
Z. schwdchen.
-krachtem.,
Schwadroniren, (schwadroninle,
Schw&ch—feuer, (-fevers, mv. schwadronirt) o. ww. (Krijgsw.) zich in
-Feuer) o. klein vuur, vuurtje o.; 2. (bij eskadrons scharen of plaatsen; 2. (geoostenwind), blauwe weerschijn m. in meenz.) pochen, zwetsen, snoeven.
het water; -gldubig bijv. nw. zwak van Schw4geln, (schwágeite, geschwdgeloof; -gláubigkeit v. zwakheid v. van gelt) o. ww. op de herderspijp spelen;
(fig.) rondslenteren, beuzelen.
geloof.

bewegen, trillen, beven, heen en weer
slingeren; geschwabbelt volt, boordevol;
2. babbelen, kletsen.
Schwabber, (-s, mv. Schwabber)
m. (Zeew.) zwabber m.
Schw&be, (-n) V. huiskrekel m.
Schw chheit, (-en) v., Z. SchwaSchw&be, (-n, mv. -n) m. Zwaab, che;2. (tig.) das ist seine -, dat is zijn zwak,
inwoner m. van Zwaben m.; der - muss zijn hoofdgebrek o.; er hat die -alles su
allezeit die Leber gegessen haben, de glauben, hij heeft de zwakheid, het geZwaab isaltijd de zondenbok;(Schoenm.) brek &; die menschliche -, zwakheid, ge
binnenzool v.; (Kuip.) dubbele hoeonvolmaaktheid v., ontoe--brekighd,
pel M.
reikende, onvolkomene o.
Schwaben— alter, ( - s) o., z. m. Schwachheits - fehler, - Iers,
leeftijd m. van veertig jaar; -geld o. mv. -ier) m. hoofdgebrek o., zwakheid
(Wap.) rood en wit veld o.; -gilt o. op v.; -simde v. uit zwakheid begane zonde v.
meel gelijkende giftaarde v., arsenik
Schwach-herr, (-n, mv. -en) en.
rattenkruit o.; -recht o. Zwabisch land- al te zwakke, toegevende meester, vorst
recht o.; - spiegel m. Zwabisch wetboek m.; -herzig bijv. nw. weekhartig; it. bui o.; -streich m. geweldige slag ni.; (fig.) ten staat zijne hartstochten meester te
domme streek m.; -weber m. bombazijn - blijven, lafhartig, moedeloos; -herzigkeit'
wever M.
v. weekhartigheid, groote gevoeligheid,'
Schwach, (schwacher, schwáchst) lafhartigheid v., gemis o. aan wilskracht;
bijv. en b. zwak, niet sterk, brons, licht -kop!' m. zwak hoofd, gering verstand o.;
breekbaar, machteloos, ziekelijk, kwij- -1óp fig bijv. nw. een zwak hoofd heb
neud, flauw, verwelkt; (van het lichaam),
simpel, zeer bekrompen;-bend,ozl
zwak; -e Gesundheit, zwak; -er Kopf, -kópfigkeit V. zwakheid v. van hoofd,
zwak hoofd, gering verstand; -es Ge- onnoozelheid, bekrompenheid v.
dcichtniss, zwak; -er Puls, zacht kloppend;
Schw^chlich, ( -er, -st) bijv. en
-e Stimme,zwak, zacht sprekend;-e Farbe, b. zwak, zwakkelijk, zwakjes, flauwtjes,
zwak, dof; (fig.) -er Grand, Bends, zwak, Z. schwach; -keil V. zwakheid v.
niet afdoend; -er Wein, flauw; -e Bribe, Schwachling, (-(e)s, mv. -e) m.
mager; eine -e Mutter, zwak, toegevend; (gcmeenz.) zwakke bloed, ziekelijk perschwdcher werden, verzwakken; (van een coon m.; (fig.) lafhartige, moedelooze
leger), in aantal verminderen: - macleen, rn.; 2. (gemeenz.) ventje, kereltje o.
verzwakken; auf -en Fuszea steken, zwak Schalach - meitikus, (u i b.) m.,
staan; (van zaken), twijfelachtig zijn; er . herr.
geht sehr - umher, hij loopt zeer moeieSehwach—moth, ( - (e)s) m., Z.
lijk; (fig.) die -e Seite earner Person, de -herzigkeit; -muthig bijv. uw., Z. -herzig;
zwakke zijde, gevoelige zijde; jern. bei -nervig bijv. uw. zwak van zenuwen,
seiner -en Seite angreifen, iem. in zijn cwakke zenuwen hebbende; -sichtig bijv.
zwak tasten; es wird mir -, ik word zwak, aw. zwak van gezicht; --keil v. zwakik begin te verzwakken.
beid v. van gezicht; -sinn m., Z. -kopt;
SchWwche, (-n) v.zwakheid,zwakte -sinnig bijv. nw., Z. -kóp/ig; -stein m.
v.; (van het lichaam), zwakheid v.; (van toetssteen m.
zieken), zwakte, verzwakking v.; (PI.)
Schw4chung, (-en) V. verzwak(

,

-

Schw4kger, ( - s, mv. Schwager) m.

zwager, schoonbroeder m.; 2. Z. Vetter;
3. (gemeenz.) postiljon, voerman, koetsier m.
Schwágerin, ( - nee) v. schoonzuster, aanbehuwdzuster, snaar V.
Schwigerlieh, bijv . en b. als een
schoonbroeder, als eene schoonzuster.
Schwègerschaft, v ., z. m. zwagerschap o., betrekking v. van zwager of
schoonzuster, bloedverwantschap v.; 2.

schoonbroeder m., schoonzuster v.; -lick
bijv. en b., Z. schwagerlich.

Schwáher,

(-s, mv. Schwdher) m.,

- in, (-nen) V. schoonvader m., schoonmoeder v., Z. Schwieger-water, -mutter.

Schwilherschaft, v., z. m., Z.

Schwa gerscha ft.

Schwa en, (schwaite, geschwait)

bedr. ww., Z. schweien.
Schwarlbe, (-n) v.zwaluw v.; (Spr.)
eine - macht keinen Sommer, één is geen;
er hat -n unterm Hute, bij groet niemand,
is onbeleefd; (gemeenz.) jemn. eine leben, een slag geven; 2. groszbeirtige -,
Z. Ziegenmelker; 3. gewone mossel v.
Schwalben — aller, - adlers, mv.
-adler) m. groote zeearend m.; -artig
bijv. nw. zwaluwachtig; -beerbaum m.,
Z. Wasserholunder; -eisen o. ijzer o. met
zwaluwstaart; -falk m. koningsvalk m.;
L. sperwer m.; 3. Peruaansche valk m.;
- fisch m. zeezwaluw v.; -flug m. vlucht
V. van de zwaluw; -fuzz m. zwaluwpoot
m.; (fig.) merkteeken o. om aanmerkingen van den schrijver aan te duiden, Z.
Muckenfuss; -geler m. sperwer m.; it. Z.
-adler; -gift o. met rattenkruit ver
aarde v.; -kraut o. stinkende-mengd
gouw v.; it. schellekenskruid o.; 2. Z.
(
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Sch.

Giftwende; 3. Z. Pfennigkraut; -lausliege

V. zwaluw- luisv!ieg v.; -mist m. zwaluw.
stront m.; -muschel v. zwaluwschelp v.;
-nest o. zwaluwennest o.; -schuwonz m.
zwaluwstaart m.; iI. (Nat.hist.) Z.Weihe;
2. Amerikaansch boomkruipertje o.; it.
eend v. met langen staart, zeebaan m.; 3.
groote venkelvlinder m.; (Berges.) — of
—bohrer m. boor v. niet twee punten;

Sch.
Schwmmen, (schwämmte, ge.cchawámmi) bedr. ww., Z. schawemmen.
Schwamm - fliege, ( - n)v.zwamvlieg v.; gewdchs o., Z. Schwarnm.

Sch.
komen, gewoonte v. worden; eine Mode
in - bringen, in zwang brengen;(Jochtw.)
(van het hert), licht spoor o.; -bauw m.

(Wag.) disselboom m., Z. Deichsel;-bett
o. (Zeew.) hangmat, kooi v.; -blei o. met
lood bezwaarde slinger m.
schurammartig.
Schwammig, bijv. nw. vol pad- Sehwange1, (-s, mv. Schwángel)
m., Z. Schwengel.
rlenstoelen, sponsachtig, poreus.
-

Schwr mmicht, bijv. uw., Z.

Sehw4mming, (-(e)s,mv. -e)m.,

Schwanger, bijv. en b. zwanger,

-schtvei f m., Z. -schwanz (3); -stein m. Z. Bracleat.
zwaluwsteen m.; -taube v. zwaluw-duif SchwIimm - koralle, ( - n) v, zeeV.; -wasser o. (Apoth.) zwaluwenwater paddenstoel m., koraalspons v.; -kraut o.
o.; -wurz v., Z. Giflwrende; 2. geranium (Pl.) moederkruid o., schnbwortel rn.;
-milbe v. paddenstoelmijt v.; -motie v.
v.; 3. Z. -kraut; A. Gelbuwurzel.
Sohwalch, Schwalg, (-(e)s,mv. zwammot v.; -nistler, -raubkd fer m.roof-e) m.. Z. Scnlund;2. (verourl.) Z. Felle. kever m. die zich voornamelijk in padSchwalke, (-n) V. (Nat. kist., denstoelen ophoudt; -raupe v. oorrups
v.; -sauer hijv. nw. (Scheik.) —e Salze,
Bouwk., Zeew.) zwaluwstaart m.
Sehwaj[ken, (schwalkie,geschtvalkt) paddenstoelzure zouten; -sdure v. padbedr. ww.(Bouwk.) met zwaluwstaarten denstoelzuur o.; -seife v. (Zeepz.) licht
verbinden; 2. o. ww., m. h. rondzwal- schuimende zeep v.; -stein m., Z. -horotte; 2. sponssteen m.; 3. versteende
ken ; (Zeew.) kaapvaren.
Schw ,1ken-beere, (-n) v. hes paddenstoel m .; -zucker in. (Schei k.) padV. van den vlierboom; -nagel m. (P1.) denstoel- poeier,. -suiker v.
eereprijs V.
Schwan, (-(e)s, mv. Schwdne) m.
SchwEilker, (-s, mv. Schwalker) zwaan v.; 2. witte nachtvlinder m. met

bevrucht; hoch -, boeg zwanger; von
jemn. - sein, zwanger zijn van, in de
kraam moeten bij; - gehen, zwanger gaan;
(fig )mit eluw. -, vol zijn van, in het schild
voerend, van plan zijnde, zwanger van
iets; 2. vol, met losbarsting dreigend.
.

Schw^ngerbar, bijv. nw. bevrucht kunnende worden.

Sehwangern, (schwangerte, geschwangert) o. ww. zwanger zijn, zwanger worden.
Sehwangern, (schtvdngerte, gesrhwángert) bedr. ww. ein Mddchen -,bezwangeren, bevruchten; (fig.) die Erde
mil Fruchtbarkeit -, vruchtbaar maken;
(Scheik.) eine Flussigkeit mit etw. -,
bezwangeren, satureeren;(Nat.)mit Dan-

m. zwhlp m.;(Zeew.)zeerot,onverschrok- bruin achterlijf.
sten geschwdngerte Luit, met damp beSchwánehen, Schwanlein, zwangerd.
ken zeeman. zeeschuimer m.
Schwall, (-(e)s. mv. -e) m. bewe- n., Schwnling, (verkl.) rn. zwaan- Schwingerschaft,v.,z.m.zwa ngend lichaam o.; (van de zee), groote

tje n.. jonge zwaan v.

gerschap, dracht v.

golf v.; (van eene rivier), aandrang ui. Sehwanen, (schwante, geschwant)' Schw$,ngerung, ( en) v. bevan water; (van vlammen), vuurstroom o. ww., Z. ahnen.
zwangering, bevruchting v.
m.; 2. verwarde hoop m.; ein - Menschen, Schwtinen - arm, ( - (e)s, mv. - e) Schwtang -rad, -rad (e)s,mv.-rátroep m., menigte v.; - von Worsen, over- m. arm m. zoo blank als eene zwaan; der) o., Z. Schwungrad; -seil o. springvloed m., woordenpraal, bombast v.; 3.' -bal m., Z. -boi: -belt o. donzen bed, bed touw, loshangend touw o.
-

(

(Nat. kist.) karpervisch, cyprinus aspi - o. van zwanenveeren; -boi m. fijne baai
Schwank , ( -er, -al) bijv. en b.
v.; -brust v., -basen m. boezem va., borst buigzaam. beweeglijk; 2 (van een touw),
us m.
Schw&tlen, (schwwallle, geschuwallt) V. zon blank als Bene zwaan; -dune(n) v. Z. schla f; (van de gestalte), Z. schlank;
o. ww., ni. h. golven, heen en weer slin- (niv.) zwanenveder(en) v. (mv.), dons (fig.) Z. schuwankend.
o.; -farbe v. zwanenkleur v.; -teder v.
geren.
Schwank, (-(e)s. mv. Schwdnke)
zwaneveder v., zwanepen, zwaneschacht m., Z. Posse; grappig, koddig vertelsel
SchwtL11ich, Schw411ig,
—weis: hijv. nw. zoo wit als zwanen- n., grap. klacht, poets v., streek m., aar(-(e).s, mv. -e) m. dijkbreak v.; it. uitgespoeld stuk grond, oever &.
veeren; -fell u. zwanevel o.; -flaum m., digheid v.
Schw^1pe, ( n) v. (Zeew.) zij - Z. -dune; -gans V. Gnineesche gans v.; Schwenkbaum, (-baum(e)s,mv.
schaal v.
-gesang m. zwanengezang o.; (fig.) zwa- -bdume) m. (van eene pers), zwengel m.
Schwamm, (-(e)s, mv.Schwdmme) nenzang m., laatste lied of gedicht o.van
Schwankbi rste, (-n) v., Z.
(PI.) paddenstoel m., zwam v.; - von een dichter; -hals m. zwanenhals, gebo- Scha'enkburctc.
Malta, Z. Hundsruthe: (Bouwk.) huis- gen hals m.; it. hals m. zoo blank als eene
Schwanken, (schwankte, gezwam v., duivelsbrood o.;2.spnuc v „(Na;. ;# aan;(van eenekoets),gebogen stang v.; schwankt) o. ww.,m.h.slingeren,zwaaien,
hilt.) sponsvormig plantdiero.; 3.(Heel- ^Bouwk.)boog m.,kromming v.;(Jachtw.) waggelen, zwenken; er schwankt im Gek.) sponsachtige uitwas m.; it. (in den Z. Fachseisen; (Fleelk.) Z. -schnabel; hen, hij waggelt; -de knie, waggelend,
mond van kinderen), spruw v.; (Vela.) (Zeew.) roerstang v.; 2. (van een draai- knikkend; die Pappeln - rom Winde bespat v., hard gezwel n.; (Vnikst.) er hal bos), kandelaar m., mik v.; 3. ijzeren ii'egt, waggelen; die Houser schwanklen
eihen - im Magen, hij kan drinken zoo- diephaak m.; -hand v. hand v. zoo wit i'om Erdbeben, schudden; 2. (van water).
veel hij maar wil.
,als, eene zwaan; -haul v., Z. -fell; -kiel vloeien, vlieten; (Zeew.) stampen, stooS c hw am m arti g, b ij v. n w. z w a m- m., Z. -Ieder; - kissen o. donzen kussen ten, Z. u+anken, u'ackeln; (van eene penachtig, sponsachtig; - artigkeit v. zwans -' I).; -krebs m. sprinkhaan m. der Middel (1ule), slingeren; (van weegschalen),heen
achtigheid v.; -bauw m. boom m. waar-leiti m. (fig.) blank Ii--lar,dschez; en weer gaan; (fig.) waggelen, weifelen.
aan zich paddenstoelen vastzetten; 2. chaam o.; -lied o., Z. -gesang; -pose v., aarzelen, wankelen, dralen; (Hand.) af(Boschw.) boom m. waarvan de schors Z. -Feder; -rein bijv. nw. zoo blank, wit wisselen; in seinen Antworten -, -d in
afvalt; -biichse V. sponsdoos v.; -bnichs- als eene zwaan; -schnabel m (Nat. bist., seinen Antworten sein, weifelen, dralen;
chess o. reukdoosje o.; -burstchen o.spons- Heelk.) zwanebek m.; -laucher m., Z. zwischen Furcht and Ho fnung -, zweven;
borstel rn.
Krop/gans (1); -leich m. zwanenvijver' -der Zusland, onzeker, weifelachtig; -der
igchw$mmchen, Sch wmm- rn.; -weich bijv. uw. zoo zacht als dons;) Begri f j, onbestemd; H. m. s. aus dem Gelein, (verkl.) o. sponsje, paddenstoel- -weisz bijv. nw. zoo wit of blank als eene frxsse hinaus -, door schommeling lootje n.; it. Z. Schuwarnm.
zwaan; -zucht v. zwanenfokkerij V.
pen, vloeien.
Schw3mmchen$ echte, v., z. Schwang, (-(e)s, mv. -e)mn. zwaai Schw*nken, (schwankle, geSn. sponsvormig korstmos o.
m., zwenking, slingering v., Z. Schwung; schiednkl) bedr. ww., Z. schwenken.
-

-

Schw%mm-dose, (-n) v. spons - eioer Glocke den - geben or eine Glocke Schwankeir, (-s, mv. Schwanker)
doos v.; it. zwarndons v., tonderdoos v.; in den - bringen, aan den gang maken; in m. slinger m., hij die wankelt, waggelt
-dracker m. (fig.) fat, gek, vrouwen - - kommen, aan den gang gaan; (fig.) im &, Z. schwanken; (fig.) besluitelooze m.
knecht al,
-e sein of gepen, in de mode v., in zwang
Schwgknk-masher, mashers,
T

t
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mv. -macher) m. (gemeenz., w. I. gebr.) haver v.; -hammer m. staarthamer,klauwSehwwrmen, (schwdrmte, geZ. Spassmachen; -rad o., Z. Schwung- hamer m.
schwdrmt) o. ww., m. s. (van muggen),
rad.
Sehwanzig, bijv. nw. een staart rondfladderen, rondvliegen; (van bijen),
zwermen; 2. (van menschen), Z. herumSehw&nkung , (-en) v., (Zeeti;.) hebbende, met een staart.
stampen, stooten o.; (fig.) aarzeling, on- Schw&nz-krÖse (-n) v. (Kuip.) schwdrmen; it.het vermaak najagen,licht-

besten^ligheid, verandering v.
gergelijzer, kroosijzer o.; -los bijv. nw. missen, doorhollen; (fig.) droomen, herSchwijnkweise, bijw., Z. spass- staartloos, zonder staart; -meise V. mees senschimmen volgen, dweepen; 3.(Land-weise.
V. met langen staart; -messer o. staart- h.) (van bijen), bij zwermen vliegen;
Schw$nsel, (-s, mv. Schwansel) mes o.; -metze v. (Gord.) lederen ring (Jachtes.) (van honden), van het spoor
m. vlasvink m.
m. aan den staartriem; -nap[ m. nap geraken.
Sehwanz, (-es, mv. Schwdnze) m. m., koen V. met twee hengsels; -papagei Sehwwrmer, (-s, rnv. Schwdrmer)
staart m.; einen Hund den - abhauen, den in. papegaai m. met langen staart; -per- m. (Vuurw.)zwermer,voetzoeker,zwermstaart afhakken; (Sterreek.. PI.) staart, rücke v. staartpruik v.; -p/'ef'er m.staart- pot rn.; 2. (Jachtw.) hond m. die nu en
sleep m.; (Muz.) haaknoot v., staart m.; peper, cubebepeper v.; -riegel m. staart clan van het spoor geraakt; 3. (Landh.)
(lig., i. k. bet.) eieen langen - an etre.
dwarshout o. van de-grendlm.;(At) bommel m.; (Nat. hist.) vliegende spin
machen, lang spreken over, langdradig affuit; —blech o. (Art.) onderklapmuts v.; it. sphinxsoort v.; it. gewimperde
zijn; (Bergw.) ring in. om den hals van v.; -r iemen m. (Zad.) staartriem; it. Z. klipvisch m.; 4. dweeper, geestdrijver m.
den hond; (Nat. bist.) staart m.; it. Slurzleder; -ring m. staartring m.;(Sm.)
Schwärmerei, (-en)v. losbandig
roede v.; (fig.) gevolg o., stoet, sleep m., ring ui. aan het eind van den hamer; leven, avontuurlijk leven o., uitspatting
aanhangsel o.; (Schoolt.) uitlating v., -rube v. (van een paard), stomp m. van v.; 2. overdrijving, verrnkking,geestdrijhiaat o. in school-schrijfboeken; (Spr.) den staart; -saai m. (Bouwk.) achter- verij, dweeperij, droomerU, overdreven
das Pferd Beim -e aufzaumen, eene zaak zaal v.; -stye V. (Instr.)staartzaag,hand- ingenomenheid v.; religiose -en, dweeverkeerd aangrijpen; (genieenz.) den - zaag v.; -scheur v. staartkoord o.;' perij V.
zwischen die Beine nehmen, afdruipen, -schraube v. staartschroef v.; —nbohreri Schw4rmereifer, (-s) m., z. m.
met hangende pootjes heengaan; auf den m. staartschroefboor v.; -schuppe v. dweepzieke ijverm., dweepzucht v.,fana- schiagen, zich iets onrechtvaardig toe- staartschab v.; -stern m. staartster, ko- tisme o.
eigenen.
meet v.; -stiel m. (Nat. pist.) staartsteel
Sehw^rmerin, ( -een) v. dweepSchwanz-ader, (-n) v. staart- m.; -stuck o. (van visch), staartstuk o.; ster V.
ader v.; -affe m. staartaap, aap m. met (van geslacht), achterbout m.; (Art.)
Sehw4rmeriseh , bijv. nw dweeeen staart; -bein o. staartbeen o.; -blall- bodemstuk o.; -tau o. sleeptouw o.; pend, geestdrijvend, dwaas ingenomen,
chen o. staartblaadje o.;-block m.(Zeew.) -taube v. duif V. met langen staart; -lheil overspannen; fur etw. eingenommen sein,
staartblok o.; -horde v. staartborstel m. F0. (Looi.) staartstuk o.; -thierchen o., met iets dweepen.
Schwnzchen, (verkl.) o.staart- IZ. Erdllo/a; -viertel o.(Vleeschh.)achter- Schw$rmerlich, bijv . en b. vol
je o.. korte staart m.
bout ni.; -veespe V. staartwesp, wesp v. verrukking, vol ingenomenheid.
Schw^nzdecken, (-n) v. staart wet een staart;-wurm m. staartworm m.; Sehwarmerling, ( - (e)s, mv. - e)
-dekno. it. vlekworm m.
m. geestdrijver, dweeper, hartstochtelijk
Schwiinzel, (-s, mv. Schwánzel) Sehwapp ! tussch. klets !, klap!, vereerder m.
m. staartje o., vlasvink rn.; (Bergw.) pof!
Sehwármer- stock, ( -stock(e)s,
licht erts o.
Sehw&ppe1-baeke, (-n) v.vette, mv. -slócke) in. (Vuurw.) zwermervortn
Schw$nzelmacherin, ( - nen) v, dikke hangwang v.; -bauch, -wanst m. m.; -top/' m. (Vunrw.) zwermpot m.
meid v. die de ingekochte waar aan haar dikke hangbuik m.
Sehwrmgeist, (-(e)s, mv. -er)
meester duurder in rekening brengt dan' Schw4kppelig, bijv . nw.,Z.schwab- m. dweeper, hartstochtelijk bewonderaar
zij ze ingekocht heeft.
belig.
m.: 2. Z. &huwurmer (Vuurw.).
Schw4nzeln, (schwdnzelle, ge-' SchwLhppeln, (schurappelte, ge- Schweirm-sack, (-sack(e)s, mv.
schwdnzelt) o. ww., m. h. (van honden),] schirappelt) o. ww., Z. schtvabbelri.
-cache) m. (Landh.) zak m.om de zwerkwispelstaarten; (fig.) flikflooien; 2., Sehwilppe(r)n, (schtcapperte, ge- men in op te vangen; -weise bijw. bij
bedr. ww. ,net een staartje voorzien.
schirappert) o. ww., m. h. dobberen,slin- zwermen.
Schwtknzelpfennig, (-(e)s, mv.'' geren, besluiteloos zijn.
Schwármzeit, (-en) v. tijd m.
-e) m. door de dienstboden bij den inSchw&pplich, ( -er, -st) bijv. en waarin de bijen zwermen.
koop gesmokkeld geld o.
b. (gemeenz.) slap, onaangenaam, week ^ Schwartehen, (verkl.)o.zwoordje
Sehwanzen, (schwánzte, ge- voor het gevoel; -volt bijv.nw. boordevol. o., Z. Schwarte.
schwdnzi) o. ww., m. h. Z. schwdnzelu; Schwapp (s) ! tussch., Z. schuwpp. Sehw,rte, (-n) v. (Jachtw.) wilde(fig., genreenz.) -, herum-, rondslenteSchwär, (-(e)s, mv. -e of -en) o. zwijnenhuid v.; 2. zwoord o.; (Timm.)
ren; geschwonzte Note, staartnoot v.: (gemeenz.) Z. Geschwur.
schaal v., eerste of laatste plank v. die
geschwanzler Komet, staartster v.; ein
Schwar, (-en) v. Bremer pasmunt van een balk gezaagd wordt; (Giet.) bui
Pferd -, den staart opbinden; 2. eine v., groot v.
boek o. in varkensleder;-tenkam.,3
Siunde -, verzuimen; die Schule -, de Schal rben, (s chwarbte, ge- it. nul boek o.
school verzuimen, spijbelen; (Scheepv.) schwarbt) bedr. ww. Hen -, in oppers SchwBerten-Brett, (-(e)s, mv.
das Holz -, vlot maken.
-er) o., Z. Schwarte (Timm.); -magen m.
bijeenharken.
Sehwgnzende, (-endes,mv.-ende) Sehwijren, (schwor, geschworen) pens, gevulde pens, hoofdkaas v.; -wurst
o. uiteinde, staarteinde o.
o. ww. onr., m. h. en s. zweren, etteren, V. zwoord worst v.
Schw$nzer, (-s, mv. Schwdnzer) in etter overgaan, etter voortbrengen.
Schw$rtig , bijv. en b. met zwoord
m. hij die het vlot afstoot. aan het drij- Sehwark ( -(e)s, rev. -e)m.(1'rov.) bedekt, dik van huid; it. hoornachtig.
ven brengt; hij die van de school blijft, zwerk o., wolken v. mv.
Schwarz, (schu'árzer, schwnrzest)
spijbelaar m., Z..cchwdnzen.
Schwarm, ( - (e)s, mv. Schwdrme) bijv. en b. zwart, donker; dieser Zeug ist
Schw4jnz -farn, ( - (e)s, mv. - e) m. (van bijen), zwerm m.; (van men- schon -,mooi zwart; - machen, - anstretm. (Pl.) vrouwenhaar o. met staartvor- schen), menigte v., troep m.; ein - Bar- chen. zwarten, zwart maken, verven; sich
mige bladeren; -/Ieder v. staartveiler v.; baren, bende, horde v.; ein - von Schri/t- die Hunde - maclien, vuil maken; an den
- /losse, - /loss[eder V. staartvin v.; -gegend stellern, menigte v., zwerm m.; Z. z. in. Kleidern, Hánden - machen, zwart, vuil;
V. staartstreek v.; -gone v. loodrecht - im -e leben. razen, tieren. lichtmissen; - beschivgen, zwart drapeeren; - siegeln,
staand koord o. aan den weversstoel; (Jachtw.) der Leithund hat den -, de met zwart lak dichtmaken; - gekleidet
-haar o. staarthaar o.; -hater m, wind- hond is van het spoor gebracht.
gehen, in het zwart gekleed gaan; it. rouw
,

-

1180

Sch.

Sch.

Sch.

dragen; er gekt fast immer -, bij is bijna o. roggebrood o.; -biichse v. doosje o, donkergrijs; -graulich, -grkulich bijv.
altijd zwart gekleed, in het zwart; -^ met zwartsel, schoensmeer; -dorp m., Z, uw. donkergrijsachtig; -gran bijv. n*.
Naare, zwart haar; (Aardr.) die -e, de Schlehdorn; 2. Z. Kreuzdorn; -drossel v., duukergroen; -grunlich bijv. nw. donzwarten, negers; (Very.) das -, zwart; Z. -amsel;-dunkel bijv.nw.donker zwart, kergroenachtig; -guldenierz o. zwart zilvererts o.; -haarig bijv. iiw. zwartharig,
schbnes, dunkles -, mooi, donker zwart zwartbruin.
o.; das -e im Auge, de oogappel m.; das Schwrze, ( - n, mv. - n) m., (..n) zwart baar hebbende; -hater m. zwarte
we in der Schieszscheibe, zwarte stip v., v. neger ni., negerin v.; (fig.) der -, de haver v.; -holt o. zwart hout, harsachtig
hout o.; 2. naaldhout o.; -kamra m.(Nat.
zwart o.; in's -e fallen, (van kleuren), duivel, booze geest m.
naar zwart zweemen; (Huish.) woher Schw^rze, (-n) o., z. m. zwarte, i bist.) zwarte kam m. of kuif v.; -kam
een zwarten kam hebbende;-'rnigbjv.w
kommt dies -e ?, zwart o., zwarte vlek v.; o., zwarte plek v., zwartsel o.; das - ir
(Schoolt.) -es Brett, -e Tafel, zwarte Auge, oogappel m.; das -e in der Scheibe, -kappe v. zwarte muts v., hoed m., pet
v. &; 2. zwartmuts m. (een persoon);
bord o.; it. tem. an die -e Tafel schrei- het wit op de schijf.
ben, op het bord schrijven; jem. in's -e Sehw^rze, (-n) v. (van het haar, -láppchen u. (Nat. bist.) bastaardnachRegister schreiben, in het zwarte boek ,de huid), zwart o., zwarte kleur v.; (ge tegaal m. niet zwarten kop; -kehle v.,
eine rechte -, de lucht is-menz.)sit (verkl.) -kehlchen o. zwarte keel v.; 2.
schrijven; ;ern. bei einem Andern - anschreiben, Z. anschwárzen (jem.); eta,. - ,zeer donker; (fig.) (van eene misdaad), (Nat. bïst.) -kehichen o. munrracbtegaal
auj Weiss Naben, zwart op wit hebben,' afgrijselijke o.; (van het karakter), ge- m.; 2. zwartkeeltje o.;(Jachtw.)Z.-fuss;
*ene obligatie, schuldbekentenis, schrif-' meenheid v.; (van eene gedachte), droe- 3. bootskruipertje o. met zwarte borst;
telijk bewijs hebben; (Zwaardv.) Stahl - vige o.; 2. (Landb.) (van hop &), brand -kehlig bijv.nw. eene zwarte keel of borst
anlaufen lassen, laten aanzwarten; (Druk- m.; 3. (Bergw.) metselaarde v.; (Hand.) hebbende; —er Taucher, noordsch duik.) su - drucken,te dik; (Muz.) -e Note, zwart, Duitsch zwart o.; (van boekdruk- kerhoen o., pooleend v.; it. Z. -kelilchen
toe noot v.; (Schild) - werden, donker kers, schoenmakers), Z. Drucker -, Schu- (2); - koele v., Z. Steinkohie; -kopt ni.
worden; -er Sonntag, Zondag m. van de sterschwdrze; chinesische -, Chineesche zwart hoofd o., zwarte kop m.; 2. zwart
persoon m. met zwart haar; (Nat.-kop,
lijdensweek; (Spr.) nachtsbei of in der inkt m.
Nacht sind alle Kuhe -, Z. Kuh; 2. (van Sehw^rzelbling, (-(e)s, mv. -e) hist.)diero. met zwarten kop, Z. -kctppchen; -kópf g bijv. nw. een zwart hoofd,
wolken, van den nacht &), donker, zwart;' m. groote, witte druif v.
(van de huid), bruin; sie ist -, die Sonne' Schwwrzen, (schtvarzie,geschwarst) zwart haar, een zwarten kop hebbende;
hat sie - gebrannt, bruin; -e Flecken ira o. ww., m. s. zwart worden, donker wor- -komn o. (Giet.) gezuiverd koper o.; it.
uit goud of zilver gescheiden lood o.;
Gesicht, zwarte vlekken, sproeten v. mv.-, den; (van de lucht), betrekken.
-es Brod, roggebrood o.; -es Eisen, ge- Sehwárzen, (schuwörzte, ge- -kragen m. (Nat. bist.) planer v. met
goten ijzer; (Giet.) -er Fluss, gesmolten' schu drzi) bedr. ww. die Haut -, zwart zwarten kraag; -kraut o. christoffelkruid
ijzer o.; -es Silber, onzuiver; -e Munze, maken; Stiefel -, zwarten; die Form -, o.; -ku nmel m. juffiirtje o. in het groen;
staafmunt v.; -e Wásche, vuil linnengoed inkt geven, opdragen; Weiszzeug -, vuil- 2. zwartbloem v.; 3. Z. Kornraden; 4. Z.
o., vuile wastb v.; (fig.) (van gedachten), maken, bemorsen; (fig.) das Leben -, on- Stechapfel; -kunst v. kunst V. om zwart
somber, droevig, droefgeestig, akelig, aangenaam maken; Waaren -, Z. ein- te graveeren; (Toov.) zwarte kunst,
Daar; -e Seele, boos; 3. (Hand.) -, -es schwárzen; (fig.) jew. -, an-, belaste Hekserij v.; -kianstelei v. uitoefening v.
Wolken - den Himmel, doen & be--ren; der zwarte kunst, zwarte -kunstenarij v.;
o. of - (onb.) zwart; das deutsche of
Frankfurter -, Duitsch zwart o.; eis trekken; 2. wed. ww. sich -, (van de - kunstig bijv.nw.volgens dezwarte kunst;
lucht), betrekken, • donker worden; der -kï nstler, --in,zwarte- kunstenaar m.,hij,
hartes -, donker zwart.
Schwarz -amsel, (-n) v. zwarte Himmel schw drzt sich, de lucht betrekt. zij die de zwarte kunst verstaat, hekseumerel v.; -auge o. (gemeenz.) zwartoog Schw%rzente, ( - n) v. rivierdui - meester m.;-k aipfer o. zwart of onzuiver
koper o.; —erz o. onzuiver, grauw kom.; (Nat. bist.) dier o. met zwarte oogen; ker m.
-áugig bijv. uw. zwarte oogen hebbende,' Schw4rzer, (-s, mv. Schwdrzer) pererts o.; 2. Z. Kup ferschwárze; --spine
m. mv. (Giet.) afval m. van ongezuiverd
zwartoogig; -backe v. (gemeenz.) zwarte, ^ m. smokkelaar, sluiker in.
boom- of ^ Schwarz -erz, (-es, mv. -e)o.zwart koper.
vuile wang v.; (Valk.) grosse
,

—,

leeuwerikenvalk m.; -backer m. rogge erts o.; -falke m. zwarte wouw m.; -farbe
-bdckig bijv. nw. zwarte-brodakem.; , v. zwart o., zwarte kleur v.; -/'arben bijv.
wangen hebbende; -bant m. (gemeenz.) nw., Z. - farbig; -Farber m. hij die slechts
zwarte baard m.; (Nat. bist.) Z. Hdn fling; zwart, bruin en blauw verft; - fárberci v.
-bartig bijv. nw. een zwarten baard heb zwartververij v.; it. zwart verven o.;- fár-bauch m. zwarte buik m.; 2. Z.-bend; big bijv. nw. zwart, zwart van kleur;
Nasling; -báuchig bijv. nw. (gemeenz.) - feld o.(Wap.) zwart, met zilver bespikeen zwarten buik hebbende; -beere v., Z. keld veld o.; -fleckig bijv. nw. zwart vlek
zwarte vlekken; - fleisch o. zwart-kig,met
Heidelbeere; -binder m. kuiper m. die
groot vaatwerk van eikenhout maakt; vleesch o.; -flugel m., Z. -flugler; - flu-blau bijv. nw. naar zwart zweemend gelig bijv. nw. zwartvleugelig, zwarte
blauw, zwartachtig blauw; -bláulich bijv. vleugels hebbende; -/lugler m. dikbek m.
nw. zwartblanwachtig; -blech o. onver- met zwarte vleugels; -fuchs m. donker tind ijzerblik o.; -blei o. (Giet.) zwart kleurig volpaard o.; - fuss m. zwarte voet,
lood o.; —erz o. zwart looderts o.; -bleich zwartvoet m., dier o. met zwarte poo
bijv. uw. loodkleurig, loodblauwachtig; ten; - fuszig bijv. uw. zwarte voeten of
it. doodsbleek; -blütig bijv. zwart bloed pooten hebbende; -gallig 4' bijv. uw., Z.
hebbende; (Gen.) door schijndood ge- -blutig 4"; -gar bijv. nw. (Looi.) door
troffen; (fig.) galachtig, zwaarmoedig, looien bereid, zwart, bruin geworden;
melancholiek; -blütigkeit v. melancho- -gefleckt bijv. uw., Z. - fleckig; - gelblich
lisch temperament o.; -braun bijv. uw. bijv. nw. donker geelachtig; -gelockt bijv.
zwartbruin, zwartachtig bruin, donker nw. met zwarte lokken; -gesprenkelt bijv.
uw. zwartachtig-bruin;dlchjv. uw. zwart gespikkeld, zwart gevlekt;
-gestreift, -gestriemt bijv. nw. zwart gebrain; —es Mádchen, brunette v.
Schwarzbrauneteinerz, (-es, streept, met zwarte strepen; -getup/ell
bijv. nw. zwarte stipjes hebbende; it. Z.
mv. -e) o. zwart bruinsteenerts o.
SehW rz-brod, (-(e)s, mv. -e) -ge /leekt, -gesprenkelt; -grau bijv. nw,
-

Sehwtrzlich, bijv. en b. zwart
tanig, bruinkleurig.
-achtig,
Schwarz-lockig, bijv. uw., Z.
-gelockt; -mantel m. zwarte mantel m.;
-mehl o. roggemeel o.; -meise v., Z.Kohlmeise; 2. Z. Tannenmeise; -ntund in.

zwarte mond m.; -nagelschmied in. spijkersmid, nagelsmid m.; -nase v. zwart
aap m. van Guyana; -nasig bijv.-neuzig
nu. zwartneuzig, een zwarten neus heb
—er Afle, Z. -ease; -cbr o. (ge -bend;
zwart oor o.; 2. (Nat hist.) ne -menz.)
grauwe ekster v.; (Hand.,-gendorm.,
Nat. hist.) karakal, steppenvos m.; -pappel v. zwarte populier m.; -pinsel ni.
schoensmeerkwastje o.
Schwgrz-platte, ( - n) v. (Nat.
kist.) Z. -kappchen; -plattig bijv. uw.,
—e Schwalbennaewe, Z. -káppchen; -probe,
V. (Very.) zwartproef v.; it. mengsel o.
om de zwartproef te bewerkstelligen.
Schwarz-quart, (-es, mv. -e)
in. schoenborstel m.; it.Z.Schwarzpinset.
Schal&rz -rand, (-rand(e)s, mv.
-render) m. (PI.) wolachtig duizendblad
o.; -raredig bijv. uw. met zwarten rand,

zwart gerand; - ringel m. zeebrasem m.;

Sch.
-rock m. zwarte rok m.;(Scherts.)zwartrok, persoon m. met zwarten rok; (i. k.
bet.) geestelijke, priester m.; - róckig bijv.
nw. in zwarten rok gekleed; -rotla o. donkerrood o.; -róthiich bijv. nw. donker roodachtig; -riïcken m. zwarte rug m.;
-schecke V. bruin gepikkeld paard o.;
-schecksg bijv. nw. met zwarte spikkels
op grijzen grond; -schimmel m. lijster
schimmel m.;-schlund-grijze,donk
m. plant V. met zwarte opening; -schnubelig bijv. uw., Z. geschnnabelt; -schwans
m. zwarte staart m.; (Nat. bist.) zwart
baars m. met zwarten staart;-star,
-schu'ánzig bijv. uw. een zwarten staart
hebbende; -seilig bijv. nw. met zwarte
zijden.
-

Schor%rasel, s) o., z. m. zwart1 , schoorsteenroet o.
Schwarz-silber, (- s) o., z. m.
zwart zilver, met koper vermengd zilver
o.; -specht m. zwarte specht m.; -stein
m. toetssteen m.; 2. Z. Trapp; 3. zwart
krijt, teekenkr**t o.; -slirnig bijv. nw.
(-

een zwart voorhoofd hebbende; —er
Sánger, nachtegaal m.; -strei/ig,-striemig
bijv. nw. zwart gestreept, met zwarte
strepen; -zucht v. (Gen.) zwartzucht,
zwarte kleur v. der huid; -lanne V. donkere den(neboom) m.; -tdp/lich bijv.nw.
met zwarte stippels; -umber m. zeeraaf
v.; -umwólkt bijv. nw. door donkere wol
omgeven, verduisterd; -wdlsche v.-ken
wijnstok m. met donkerbruine druiven;
- wasser o. ijzervitrioolwater o.; -weisi
bijv.nw. zwart en wit, bont, vuil; -weisa
m. werkboom m. wiens stam van onderen zwart en van boven grijs is; -weizen
m., Z. Wachtelweizen; -wiid(pret) o. wilt]
zwijn o.; -winde v., Z. Kornuwinde; -wisch
m. looierskwast m. om het gare Ieder te
verven; -wolkig bijv. nw., Z. -umwálkt;
-wolle v. zwarte wol v.; 2. Z. -wurg (1);
-wurz(el) v. (Pl.) gemeene smeerwortel,
waalwortel m.: 2. -kraut (1); 3. witte
wijngaard m.; 4. Spaansche schorsenere
v.; 5. brandnetel, lepelplant v.; -zahn m,
zwarte tand m. (Nat. pist.) noordsche
glimworm m.
Schw&tzen, (schwatzte, geschwatzt) bedr. en o. ww., m. h. babbelen, snappen, aanhoudend praten, wauwelen, kletsen; (van vogels), kweelen;
(van een zachten wind), suizelen; giber
dies and jenes -, over koetjes en kalfjes
praten; in's Gelag hinein -, van den hak
op den tak springen, doordraven; 2. op
onbescheiden wijze praten, beleedigend
spreken, beleedigende taal uitslaan, onsamenhangende taal uitbrengen.

Schwwtzer, (- s, mv. Schwdtaer)
-in, (-new) v. babbelaar, snapper,

m.,

kletser m., babbelaarster, snapster, Labbalkons v.; 2. onbescheiden spreker m.,
spreekster v.; (Nat. kist.) der bóhmische
-, gewone beemer, zijdestaart m.
Sehwatzerei, (- en) V. (i. k. bet.)
Z. schwataen; 2. Z. Geschwdtz.
Schwetzhaft, ( er, -(e)st) bijv.
uw. babbelachtig, babbelziek, praatziek;
2. onbescheiden.
-

Schal&tzhaftigkeit, v., z. m.
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babbelzucht, praatzucht, snepachtigheid derf) o. ww., Z. schwalzen, schwadroniv., geklap o.; 2. onbescheidenheid v.
ren.
Schwótzig, er, -st) bijv. en b., Schwwdisch, bijv. nw. Zweedsch,
Z. geschwdizig, schwatzhaft.
van of uit Zweden; die -e Jung /er, geSchwwtz-maul, (-maul(e)s, mv. vaarlijke klip v. voor Stockholm.
- mannier) o., Z. Plauderlasche; -sucht v. Sehwefe1, (-s) m., z. m. zwavel v.;
kakelzucht, zucht v. tot kakelen; -such- gediegener of nalürlicher-, gedegen zwalig bijv. nw. kakelachtig, twistziek.
vel, natuurlijke zwavel v.; vegetabiliSchwa_ude, n) v., Z. Truihahn. scher-, plantaardige zwavel v., heksen Sehw@be, (- n) v.in der - sein,han- meel o.; kunstlicher -, kunstzwavel v.
gen, zweven, hangen; (fig.) besluiteloos SchwQfe1-abdruck, (-druck(e)s,
mv. -drücke) m. afdruk m. in zwavel;
zijn; it. onbeslist zijn.
Schwebekiinstler, Iers, mv. -ader v. (Bergw.) zwavelader v.; -alkohol
-Ier) m. koordedanser, equilibrist m.
m. koolstofverbinding v. met zwavel;
SchwQben, (schweble, geschuwebt) -antimon o., -arsenik ni. zwavelarsenik
o. ww., m. h. zweven, in de lucht ban- m.; -arlig bijv. nw. zwavelachtig; -áther
gen; in der Lu ft -, zweven, fladderen; 2. m. zwavelether m.; —weingeist m. ge(van wolken), hangen, drijven, zweven; alkoholiseerde zwavelether m.;cgewoonl.)
auf dam Wasser -, (van schepen), drij- Hoffmanndroppels m. mv.; -bad o. zwaven, zeilen; jem. -d in die Hóhe hallen. velbad o.; 2. zwavelbaden o. m v.; -balsam
in de hoogte houden; ihre Lachen - au/ m. zwavelbalsem m.: -berg m. zwavel
ihren Schullern, haar haarfladdert, hangt bevattende berg m.; -bild o., Z. -abdruck;
&: -des Gewand, fladderend; -der Schrift, -blausdure v. zwavel -blauwstofzuur o.;
lichte tred m.; -de Brucke, hangbrug v.; -blei o. zwavellood o.; - blumen, -blülhen
an: Kreuze -, gehecht zijn aan; (Bergw.) V. mv. (Scheik.) bloem v. van zwavel;
-des Feld, uitgeputte mijn v.; -de First. -brand m. zwavelbrand m., branden o.van
top m. die dreigt neer te vallen, in te zwavel;• - bronnen m. zwavelbron v.; -cyan
storten; -de Millet, losliggend erts o.; o. zwavelblauwstof v.; -dampt m. zwa-de Sumpe, door een dam (in de mijn) veldamp m., zwavelachtige uitdamping
teruggehouden water; -de Gdnge, langs v.; -damp/'bad o. zwaveldampbad o.;
loopende gangen; -de Eisenbahn, hen- -dunst m. zwavelachtige uitwaseming v.;
gende spoorweg m.; (Muz.) -der Ton, -eisen o. zwavelzuur ijzer o.; -erde v.
triller m.; (fig.) te hoog verheven zijn, zwavelaarde v.; -erz o. zwavelerts o.;
eene hooge vlucht nemen, zich boven het -laden m. zwaveldraad m.;-jarbe v. zwaalledaagsche verheffen; hoch -de Gedan- velkleur v.; -/arben, -/'arbig bijv. nw.
ken, verheven; das schwebt mir immervor zwavelkleurig; -jeder v. filterwerktuig o.;
den Augen, dat zweeft mij altijd voor den -gang m. zwavelader v., zwavelgang m.;
geest; es schwebl mir noch im Geddchinisse, -geist m. geest m. van zwavel; /luchtiik herinner mij er nog wel iets van; es ger —, zwavelverbinding v. met ammoschwebt mir au( der Zunge, het ligt mij niak; -gelb bijv. uw. zwavelgeel; -geruch
op de lippen, ik wilde het juist zeggen; m. zwavelreuk m.; -gesáuert bijv. nw., Z.
(Rechtser.) (van processen), hangende -saner; -gesumpf o. moerassige streek v.
zijn, aanhangig zijn; (fig.) zwischen Furcht met zwavelachtige uitdampingen; -grebe
and Hoffnung -, zweven, weifelen, dob- V. zwavelmijn v.
beren; (gemeenz.) in Wollasten -, zwem- Schwefelhaft(icht), bijv. uw.
men, zich baden; in Gefahr -, in gevaar zwavelachtig.
verkeeren; es schwebt ein Unglück ober Schwwfel-haltig, bijv. uw. zwarnir, er hangt mij een ongeluk boven het velhoudend, zwavelbevattend; -hemd o.
gezwaveld hemd o.; -hóhle v. zwavelgrot
hoofd; (Muz.) trillingen maken.
Sehwwber, s, mv. Schweber) m., v.; -holzchen o. zwavelstok m.; -katte v.
zwavelhut v.
-in, nen) V. koordedanser m., koor dedanseres v.; 2. (Nat. bist.) Z. Schweb- SchwQfelicht, bijv. nw., Z. schwefelarliq.
fliege; it. leeuwerikvalk m.
Sehwebesehritt, (-( e)s, mv. -e) Sehwwfelig, bijv. nw. zwavelig,
m. (Dansk.) lichte tred, danspas m. waar- zwavel bevattend; -e Sdure, zwavelzuur;
bij het lichaam van den eenen voet op -sauer bijv. uw. —e Salse, zwavelzure
den anderen zich op de maat in even- zouten.
wicht houdt.
Schwwfe1-kali(um),(-kali(um)s,
Schwab-liege,( -n) v. aardbij v., mv. -kalien) o. (Scheik.) (oeroud.) zwaaardhommel m.; -forelle v. forel v. die vellever v.; (thans), zwavelverbinding v.
aan de oppervlakke des waters zwemt. met zwavelzure potasch; -kammer v.zwaSc hWQbung, en) V. (Org.) tre- velkamer v.; 2. (Lakenw.) zwavelstoof v.;
mulant m., orgelregister o. dat aan de 3. zwavelgroeve v.; -kies m. zwavelkies
o.; -kirsche v. zoete kers v.; 2. bonte
tonen eene trilling geeft.
Schw@de, n, mv. -n) m. Zweed Spaansche kers v.; -kobalt m. zwavelm., inwoner m. van Zweden; -nkopf m. kobalt o.; -kohle v. zwavelkool o.; -kohlenstof m., Z. -alkohol; - kuchen m. zwavel hoofd o. met kort gesneden haar.
Schwwderich, e)s, mv. -e) m. koek m.; -kup/'er o. zwavelkoper o., zwavelverbinding v. met koper; -iáuterung
schepnet o. in eene molengoot.
Sehwederlein, leins, mv. -lein) V. zuivering v. der zwavel; -leber v., Z.
-kalium; f uchtige —,zwavelammoniak m.;
o. bloedvink m.
SehwQdern., (schwederte, geschwe- -tuft v. (Scheik.) zwavelhoudend gas o.;
(-

(-

(-

(-

(-

(-

(-
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-mdunchen o. (Bergw.) zwaveltoorts v.; sleep m.; (fig.) langer -, sleep, tros m., zwijger m., hij die zwijgt; 2. hij die tot
zwijgen brengt.
-meister m. opzichter na. in eene zwavel- aanhangsel n.. Z. Schwanz.
e)s, mv. -er) Schweighaft, bijv. en b., Z.
smelterij; -metall o. zwavelmetaal o., Sehweif-brett,
zwavelverbinding v. met e. o. a. metaal; o. (Pass.) dwarshout o. tot het spinnen schweigsam.
der zijdekettingen; -bugel m. aan den Schweigsam, sehwojgselig,
-milch V. zwavelmelk v.
Schwwfeln, (schwefelie, geschwe- zadelknop hangende stijgbeugel m.;-eisen ( -er, s1) bijv. en b. zwijgend, stil, te(-(

rughoudend; 2. bescheiden, ingetogen;
felt) bedr. ww. zwavelen, aan zwavel- o. (Wag.) afronder m.
damp blootstellen; Wein, ein Fass -,zwa- Sehweifen, (schwei[te,geschwei/t) -keit v. stilzwijgendheid v.; 2. bescheivelen; 2. (Scheik.) geschwefeltes Silber, o. ww., m. h. (van een kleed), slepen; lenheid, ingetogenheid v.
2. (van personen), dwalen, ronddwalen, Schweigsystem, (-( e)s) o., z.
zwavelzilver o.
Schwefe1-natrium, natriums, rondzwerven; 3. Z. schiednzeln; ii. bedr. m. (Ger.) stelsel n. om den gevangenen
mv. - natrien) o. (Scheik.) zwavelver- ww. die Wdsche -, wasschen; cin Glas -, als straf het zwijgen op te leggen.
binding v. met sodametaal; -niederschlag schoonmaken, omspoelen; das Getreide -, Sehwe_imel, (- s, mv. Schtveimcl)
m. zwavelneerslag o.; -o/'en m. zwavel- wannen, ziften; (Pass.) die Kette -, op- m. zwijmel m., onmacht, duizeling v.
oven m.; -dl o. (Scheik.) dik geworden zetten; (Naai.) eihen Mantel -, rond uit- Schweimelig, er, -st) bijv.nw.
gesmolten zwavel v.; (Hand.) zwavelolie snijden, met ronde plooien maken; it. zwijmelig, duizelig.
v.; -oxyd o. zwaveloxyde o.; -panne v.; (Meub.) eira Slück -,rond uitzagen; (Pl.) Schweimeln, (schweimelle, ge-pfdnnchen o. zwavelpan v., zwavelpan - geschtveifte Blume, schijfvormige bloem; schtceimelt) o. ww., m. h. duizelig zijn,
netje o.; -pfuhl m. (H. S.) vuurpoel m.; 2. van een staart voorzien; schon ge- duizelen.
e)s, mv. -e) o. zwijn,
-pulver o. fijne zwavel v., zwavelpoeder schweift, (van een paard), een mooien Schwein,
o.; -qualm m. zwavelwalm m.; -quelle v. staart hebbende; enen Helm -, van een varken o.; (Jachtw.) wildes -, wild zwijn,
zwavelbron, zwavelhoudende bron v.; staart voorzien. everzwijn n.;,junges -,jong wild zwijn n.
-rauch m. zwavelrook m.; - rducherung Schweifhaar, (-( e)s, mv. -e) o. dat nog geene slagtanden heeft, frisli*n
n.; angehendes -, wild zwijn o. in zijn
V. zwavelrooking v.; -regen m. zwavel- staarthaar o.
Sehwei$g, bijv. nw. een staart vierde jaar; (Volkst.) zwijn n., vuil, mor regen m.; -róhre V. zwavelbuis v.; (Bew
d. erts.) buis v. van den tinoven; -roste hebbende, van een sleep,een staart voor - sib persoon m.; it. vlek, fout v., inktvlek
v.; (Zeew.) grondkolsem m.; (fig.) onV. (Bergw.) zwavelrooster m.; it. hoop zien; lang -, met langen staart, sleep.
m. zwavel voor het roosteren; -rubin m. Sehweif- komst, en, mv. -en) verdiend geluk o.; (Spr.) viel -e machen
doorschijnende gedegen zwavel v.; -salbe m. staartster, komeet v.; -rahmen m. den Trank ditnn, waar de varkens veel
V. zwavelzalf v.; - salmiak m. zwavelzuur passementwerkersraam o.; - riemen m., zijn is de spoeling dun.
Schweinbar, bijv. nw. (Jachtw.)
ammoniakzout o.;-salt n.zwavelig zout o.; Z. Schwanzriemen;- rube v. stomp v. van
-sauer Eisen, zwavelzuur ijzer o.; -sa ure den staart; -sage v. (Meub.)Z. Sc/neon;- -er Keiler, wild zwijn o. in zijn derde
V. (Scheik.) zwavelzuur o.; (Hand.) vi- ságe; -scheide v. (Gord.) staartriem m.: jaar.
trioololie v.; -schlacke v. zwavelslak v.; - spiegelnd bijv. nw. (van pauwen),pron- Sehwein-bar, (-en, mv. -en) m.
-schnitt m. (Kuip.) gezwaveld linnen o.; kends -spule v.(Pasa.)passementnerkers- tam everzwijn n.; -(be)schauer m. var -see m. zwavelmeer o.,zwavelzee v.; -span schietspoel v.; -stern m., Z. -komet; kensschouwer m.; -bete, -bede v. belas. (Kuip.) splinter m. van gezwaveld - trager m. sleepdrager, slippendrager m. ting v. op de varkens; - blatiern v. mv.
hout; -slange v., -stuck o. stok m. zwa- Sehweifung, (-en) v., Z. schncei- harde kinderpokken v. mv.; - braten m.
vel, zwavelstang v.; -stecken, - stbckchen ren; 2. ronde uitsnijding, boogvormige gebraden varkensvleesch o.; - brush m.
o., Z. -hólzchen; -strom m. stroom m. kromte, bolrondheid v.; (fig.) (in het door het varken omgewroete plaats V.
van zwavel; -theile o. mv. zwaveldeelen spreken), uitweiding, afwijking v. van Sehweinchen,Schweinlein,
o. mv.; -treibofen m., Z. -a/en; -tropfen het onderwerp, lange voorafspraak v. (verkl.) o. zwijntje. varkentje.jong wild
m. zwaveldroppel, droppel m. gesmolten Schweige, (-n) v., Schweig, zwijn o.; 2. dadelschelp, steenschelp v.
zwavel; -tuch o. (Kuip.) Z. -schnitt; (-en) v. kudde v., veestapel rn.; 2. boe- Schweindachs, (-es, mv. -e) m.
bunzing, dag m.
(Landh.) gezwavelde doek m. om bijen renplaats v.; (Zeew.) boeilijn v.
Sehweigegeld, (-(e)s, mv. -er) Schweine-brust, (- broste) v„
te dooden.
Sehwefelung, (-en) v., Z. schu'e- o. geld o. dat men betaalt om iem. te -bug, (-btig(e),s, mv. -buge)m.(Jaclitw.) borst v. van een wild zwijn.
doen zwijgen.
feln; it. zwaveling v.
SehwQfe1-verbindung, (-en) Schweigen, (schwieg, qesch?rie- Schweine-fett, (-(e)s) o., z. n).
v. zwavelverbinding v.;-wachso.(Schoen- gen) o. ww. onr., m. h. zwijgen, het varkensvet o., reuzel o., smout o.; - flei eh
m.) gezwaveld was o.; - wasser o. gezwa- stilzwijgen bewared. niet spreken; er o. varkensvleesch o.; -hal:, - hetze, -jagd
veld water o. kann nicht -, hij kan niet zwijgen;jem.. - v. wilde zwijnenjacht, jacht v. op wilde
Schwefelwasserstoff-ammo- heiszen, iem. het zwijgen opleggen, ge- zwijnen.
nium, (-s) o.. z. m. (Scheik.) zwavel- bieden te zwijgen; stille -, (stil)zwijgen, Sehweinon, hijv. en b. van een
waterstofverbinding v. met ammoniak; niet spreken; von of fiber etw. -, zwijgen varken, van varkensvieesch; -fleisch. n.
-gas o. met waterstof verbonden zwavel- van, het stilzwijgen bewaren over, niet varkensvleesch.
gas o.; -sauer bijv. nw., -saures Salz,zwa- spreken van; zu etw. -, verzwijgen; an Sehweinen, (schweinle,gescl treint)
velwateratofzuur zout; -sdure v. zwavel- einer Bewegung, Aeuszerung -, zich niet o. ww. (gem.) zwijnen, morsig zijn, Iiewaterstofzuur o. verzetten tegen, stilzwijgend laten voor- derlijk leven; 2. verminderen,afnemen.
Sehwwfelwein-Sauer, bijv.nw., bijgaan; (fig.) die Musik schweigt, houdt Schweinerei, (-en) v., Z. Saue-saures Sala, zwavelwijnzuur zout; -sáure op, houdt stil; jem. zuur - bringen,`iem. rei.
tot zwijgen brengen; (Art.) eine Batterie Sehweinern, (schweinerie, geV. zwavelwijnzuur o.
Scbwefel -Werk, (-(e)s, mv. -e) sum - bringen, tot zwijgen brengen, het schwceinert) bedr. ww. doen verminderen,
o., Z. - hotte; - wurz(el) v., Z. Haurstranq vuur doen ophouden van; (Spr.) Z. ver- doen afnemen, doen indrogen.
(Pl.); -zinn o. zwaveltin o.; dopeelt —, reden; sein Gewissen schweigt nicht, zijn Sehwein(e)- essen,( -s)o.(Volksgeweten zwijgt niet; II. (schweigte, ge- t.) varkensvoeder o.; (fig.) slecht, morsig
Z. Musivgold.
Sehwefze, (-n) v. (Vog.) trek- schweigt) bedr. ww. doen zwijgen, doen eten o.; -feiste v. (Jachtw.) vetheid v.
bedaren, stillen, sassen; ein Kind -, sus- van het wild zwijn; -felt o. zwijnenvet,
touw o. van het vagelnet.
Sohwejen, (schweite, geschweit) o. sen; seine Zunge -, weerhouden: sein Ge- varkensvet o., reuzel o., smout o.; - Tinne
wissen -, tot zwijgen brengen, in slaap v. gortigheid v. van het wild zwijn; -flsch
ww., m. h. (Zeew.) zwaaien.
m., Z. Sau/isch; -[rast m. varkensvoeder,
Schweif, (-(e)s, mv. -e) m. (van wiegen.
Sehweiger, (-s, mv. Schueiger)m. zwijnenvoeder o.; (fig.) Z. - essen; -gal.
leen paard), staart m.; (van een kleed),
(-

(-

(-(

(-
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lente V. varkensdril v.; -glocke v. vleezi- zoekt; -leder o., Z. Schweinleder; -magen door inspanning, met moeite, door zwage uitwas m. onder den hals van wilde m. varkensmaag v.; -rippe v. varkensrib ren arbeid verkregen; -/ieber o. zweet
Z. Sauglocke; -gulle v. be- v.; -rippchen o. (Kookk.) varkensribbetje koorts v.; -flecken m., -friesel o. zweet --zwijne;(fg.)
lasting v. op de varkens; -halter m. hij v., varkenscotelette v.; -russet m. var- vlekje o.; -fuchs m. zweetvos m., ros die varkens houdt; it. Z. -hirt; - handel kenssnuit m.; -schwanz m. varkensstaart paard e.; -geruch m. zweetlucht v.;-grube
m. handel m. `in varkens; -handler m. m.; —alle m. aap m. met een varkens- v., -grubchen (verkl.) o., Z. -loch; -hilze
v. hitte v. waarbij het ijzer begint te
varkenskoopman m.; -halz t., Z.Schwei- staart.
nehatz; -heerde V. kudde v., troep m . Sehwein(s)sprung, (-sprung(e)s, smelten; -hund m. (Jachtes.) bloedhond,
varkens; -hirsch m., Z. Eberhirsch; -hint mv. -sprunge)m. sprong ni. van het wilde brak m.; it. Z. Bárenbeiszer.
Schweiszig, bijv. uw. zweetig,
--in, zwijnenhoeder m.,zwijnenhoedster zwijn .
v.; -hund m. hond m. van een zwijnen- SChweinsstirn, (-(e)s, mv. -e) bezweet; (Jachtw.) bloedend.
hoeder; (Jachtw.) Z.Sauhund; (fig.)sme- m. bovenste gedeelte o. van den var- Schweisz-loch, (-loch(e)s, mv.
- losher) o. zweetgat o., porie v.; -mes rige, vuile kerel m.; -hüler m., Z. -hirt; kenskop.
-iel m. egel m.; 2. ijzervarken, stekel- Sehwein -stall, (- stall(e)s, mv. ser o. jagersmes o.; -melde v. glaskruid,

varken o.; (fig.) smerige, vuile kerel, -stalle) m. varkensstal, varkenshok o.; bingelkruid o.; -millet o. zweetmiddel
morspot m.; -igelei (—en) v.smerigheid, (fig.) vuil, smerig verblijf o.; -stein m. o.; -naht v. naad m. van tweeaaneengestinksteen m.; -slosz m. (Schermk.) de- smede ijzers; -schnur v. maat v. voor het
vuilheid, morsigheid v.
opzoeken van een aangeschoten hert over
Schweiniseh, bijv. en b. als een genstoot m. met gekromden arm.
Sehweins - thranen, v. mv. ge- de grenzen; -spuhle v. passementwerzwijn, morsig, smerig, vuil
Sehwein -jonge, (-n, mv. -n) huichelde tranen, krokodillentranen kersspoel v.; -zucht v.(Gen.)zweetzucht,
zweetziekte v.; -crank m. zweetdrank
m. jonge zwijnenhoeder m.; -koben m., m. mv.
Z. Koben; -kresse v. (Pl.) wilde kraaie-Schwe_insuhl, (-suhle) v. mest- m., zweetdrankje o.; -treibend bijv. uw.,
voet m.; -krieche V. wilde pruim of kers plaats. modderplaats v. voor de varkens. Z. -befórdernd; -trap/en m. zweetdropv.; -leder o. varkensleder o.; 2. (Kookk.) Schweins -waffe, (-n)v., Z. Hau- pel m.; -tuck o. zweetdoek, doek m. om
zahn; -wuhle v., Z. Schweinsuhl; -wurst het zweet af te vegen; (Naai.) stukje gezwoord o.
Schweinling, (-(e)s, mv. -e) m. v. varkensworst v.; -zahn m. varkens- wast linnen o. tegen het doorzweeten;2.
tand m.; (Nat. bist.) witte oliefantstand zweetdoek m.; -volle v. (Hand.) vettige
(PL) gele kampernoelje v.
Sehwein (e)-markt,( -markt(e)s, in. (eene schelp); (Delfst.) varkenstand wol v.; -uwurst v. (Kookk.) bloedworst
mv. -mdrkte) m. zwijnenmarkt,varkens- m.; 2. tandbrasem m.; -zeug o. stoet m. v., beuling m.
markt v.; -mast ui. vetmesten o. van voor de wilde- zwijnenjacht; -ziemer m. Schweizer, (-s, mv. Schweizer)
varkens, varkensmesten o.; 2. eikelmest bilstuk o. van het varken; -zunge v. var- m. (fig.) koeherder, kaasbereider m.; 2.
m., eikelvoedsel o.; -master m. varkens- kenstong v. deurwachter, lijfwachter, portier, huurmester m.; - meister m. opzichter m. over Sehwein(e) -tang, (-(e)s,mv. -e) soldaat m.; 3. (Nat.hist.) zwart gestreept
het varkenswesten; -melde V. stekelige m.(Pl.)zeegraso.;-trelberm.zwijnenhoe- eekhorentje; 4. (Biij.) bal m. die ver
varkensmest m.; der m.; -trog m. varkenstrog m.; -wild- loopt; 5. (Aardr.) Zwitser, inwoner m.-ganzevotm.;is
-mbhre v. pastinak v., witte wortel ni.; pret o. gebraad o. van wilde zwijnen; van Zwitserland.
-mutter V. zeug, zog v., wijfjesvarken o.; -wühle v., Z. -brush; -zeug o. (fig.) vuil-Schweizer -hart, (-bart(e)s, mv.
-pels m., Z. -igel (fig.); -pflaume v. wilde heid, smerigheid, morsigheid v., vuil o.; -bdrte) m. knevel, snorbaard m.; -bass
m. (Org.) pedaal v. van de flageoletpruim v.; -pil; m. (Pl.) gele padden- -zucht v. varkenshouden o.
stoel m.; -plan m. vlakte v. waarop var-Schweisz, (-es, mv. -e) m. zweet registers; -bohne v. Zwitsersche snij kens gemest worden; -ratte, -ratze v. o., uitwaseming, transpiratie v.; (Gen.) boon v.; -bund m. Zwitsersch bondge.

pharaorat v.; -salat m. wilde mosterd huiduitwaseming v.; (van een paard), nootschap o.; -canton m. Zwitsersch kanin.; it. varkenssalade v. damp m., zweet o., schuim o.; (van wol), ton o.

e (-s, mv. -n) o. vettigheid v.; (Jachtw.) bloed o.; 2. dam-Schweizerei, (-en) v. koestal m.,
Schuteins -au g^
varkensoog o.; (fig.) klein, langwerpig, pen m. mv., vochtig pleister o.; (aan melkerij, kaasmakerij v.
schuins geslepen oog o.; -backe v. kin- vensters), wasem m.; (Zoutz.) Z. Sala- Schweizer -fl ate, (-n) v. fluit
nebaksham v.; -blase v. varkensblaas v.; schweisz; 3. englischer -, Z. Schweiszfie- v.; (Org.) tlageoletregister o.; -garde v.
-borste v. varkensborstel m.; -brush m., her; (Veea.) bevangenheid, stijfheid v.; Zwitsersche garde of lijfwacht v.; -hose
in volleen -e sein, geheel bezweet zijn, in v. wijde, gestreepte linnen broek v.; 2.
Z. -wuhle.
Sehwein(e) -sehatz, (-schatzes, het zweet baden; (fig.) nach vielen Mühe (Pl.) nachtschaduw, nachtschoone v.;
mv.-schdtie)m.belasting v.opde varkens; and vielem -e hat er 4', na veel moeite (Tuinb.) rood en geel gestreepte peer v.;
-schldchter m. varkensslachter, speksla- en inspanning &; es hat manshen sauren (Delfst.) eenschalige schelp v.; -hut m.
ser m.; -schmalz o. varkensvet o., reuzel - gekoste(, het heeft menig droppel tweets Zwitsersche hoed m.; -hotte v. Zwitsero., smout o.; -schrot o. varkensmeel o.; gekost; dieses Geld ast sein sauerer -, dit sche hut v.
-schwarte v. zwoord o.; -schwingel m. is zijn zuur verdiend geld; (H. S.) im -e Schweizeriseh, bijv. nw. Zwitsersch.
defines Angesichts, in het zweet &.
(Pl.) drijvende dolik v.
Schweins -fader, (-n) v. (fig.) Schweisz -bad, (- bad(e )s, mv. Schweizer-k'ase, ( - kases, mv.
varkensborstel m.; 2. (Jachtw.) zwijn- - bader) o. zweetbad o., Z. Schwitzbad; -kdse) m. Zwitsersche kaas v.; -krankspriet m., korte spies v.; (Slot.) ijzeren -befórdernd bijv. nw. zweeten bevorde- heil v. heimwee o., weemoedig verlanhaak m.; (Volkst.) in —n schlafen, op rend; -bldschen o., -blattern v. mv., Z. gen o. naar huis; -krdutero.mv.(Apoth.)
Zwitsersche geneeskruiden o. mv.;
stroo slapen; -laumen v. mv. varkens- Hitzbldschen.
nierenvet o.; -hals m. hals m. van het Sehweiszen, (schweisate, ge- -marsch m. Zwitsersche marsch m.;
varken; (van paarden), varkensnek m.; schweiszt) o. ww., m. h. sweeten, uitwa- -papier o. velijn papier o.; -pfeife v., Z.
-hats v., Z. -jagd; -haul v. wilde-zwij- semen, transpireeren;(Jachtw.) bloeden; -f óte; -pflaume v. Zwitsersche pruim
eenhuid, varkenshuid v.; -jagd v. wilde- (van vaten), doorzweeten, doorzeeveren; v.; -rad o. rad o. om wol te spinnen;
zwijnenjacht v.; -káse m. (Kookk.) Z. (Giet.) (van ijzer), beginnen te smelten; -republik v. Zwitsersche republiek v.;
Presskopf; -keule V. varkensbil v.; -kno- 2. bedr. ww. das Eisen - aaneensmeden, -rose V. alpenroos v., rhododendron v.;
eken m. mv., -knóchelchen o. mv. (Kook- soldeeren; (Spoorw.) Schienen zusam- -taube v. Zwitsersche duif v.; -zwickel
m. Zwitsersch mutsje o.
k.) kluifjes o. mv.; -kop! m. varkenskop men-, aaneendrijven, soldeeren.
SchwQlen, (schwelte, geschwelt) o.
m.; (Rijk.) ingebogen paardekop m.;(fig.) Sehw eiszer, (-s, mv. Schweiszer
ww., m. h. rooken, walmen, smeulen,
domkop m.; -kopfabend m. avond m. m. hij die gloeiend smeedt, soldeert.
waarop de bruidegom zijne bruid be- Sehweisz -errungen, bijv. nw. branden zonder vlam; 2. bedr. ww. Kaf..
)
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fee, Thee -, trekken; Pech -, koken, gen boom m.; (van eene koets) , boom Glas -, bewegen, schudden; it. spoelen;
2. wed. ww. sich -, zich wenden, zich
m., lemoen o.
uitbalen.
SohwQler, (- s, mv. Schweler) m. Sehweller—band, (-band(e)s, omdraaien; (Krijgsw.) zwenken, erne
mv. -bander) o., -riemen, (-riemens, zwenking maken.
teerkoker, teerbereider m.
mv. -riemen) m. (Zad.) riem m. waarin SchwBnkern, (srnwenkerie, geSohwQlge, (- n) v. vlierbes v.
schwenkert) o. ww. dikwijls en aanhoaSohWQlgen ,(schwelgte,geschwelgt) de koets hangt.
o. ww., m. h. zwelgen, brassen, goede SehwQ11-farbe, (- n) v. (Looi.) Blend zwenken, draaien.
sier maken, een losbandig leven leiden; scherpe loog v.; -ton m. (Muz.) sterker Sehwenker, (- s, mv. Schwenker)
m. hij die zwaait; 2. zwaaiend voorwerp
in etw. -, iets genieten, zich baden in wordende toon m., crescendo.
het genot van.
Schw@11ung, (- en) v., Z. schu'el- o.; 3.(Uurw.) slinger m.; (Volkst.)vronSchwc1gen—baum, (- baum(e)s, len;, it. opzwelling, zwelling v., gezwel wenjakje o. met panden.
o., wassing, rijzing v.
Schwenk-fader, (- n) v., Z.
mv. -bdume) m., Z. Wasserholunder.
Sohw@lger, (- s, mv. Schwelger) SehWQmme,( -n) v.(van paarden), Schwing/eder; -(elder m. dweeper m.; it.
m. zwelger, brasser, losbol, lichtnis m. Z. das Schwemmen; 2. wed o., zwem- onbezonnene, zinnelooze,losbol m.; -kesSohwelgerei, (- en) v. zwelgerij, plaats v.; 3. drinkplaats v.; in die - rei- sol m., Z. -becken; (Kopf.) kandijketel,
ketel m. om te suikeren; —arbeit v.
ten, Z. schwemmen.
brasserij, uitspatting, verkwisting v.
Sohwelgerhaft, schwQlge- Schwemmen, (schwemmie, ge- (Kont.) suikeren, konfijten o.; it. in sairisQh, bijv. en b. gulzig, verbrassend, schwemmt) bedr. ww. ein P[erd -, dren- ker gekonfijte vrachten v. mv.; -rad o.,
zwelgend, losbandig, buitensporig. ken, in het wed brengen, laten zwem- Z. Schwungrad; -seile v. zijden draad m.
Sehwelho]z, o., a. m. (Boschw.) men; sein Belt mit Thra neen -, besproeien, door de kralen geregen.
bevochtigen; 2. (Scheepv.) Holz -, doen SehwBnkung,(- en)v., Z. schu'enharsachtig brandhout e.
Sohwelk, bijv. nw. verwelkt, ver- drijven, vlot maken, vlotten; fort, weg ken; (Krijgsw.) zwenking v., zwaai m.
-, (van den regen), doen voortdrijven; Sehwenkwasser, (- s) o., z. m.
dord, verdroogd.
SohwQ1kboden, boden, mv. 3. Land an das Ufer -, spoelen; 11. o. spoelwater o.; it. vuil, gebruikt water o.
-boden) m. (Br.) droogzolder m. voor zelfst. in het wed gaan, drijven, vlotten. Schwepe, Schweppe, n) v.
Schwemmer, (- s, mv. Sciswem- (Prov.) zweep, karwats v.; 2. zwingel,
mout.
Sohwelken, (schwelkte,geschwelkt) mer) m. hij die het paard & naar het zwengel, steel m.
SohwQpelsode, (- n) v. dunne
o. ww. verwelken, verdorren; 2. bedr. wed brengt, laat zwemmen.
SehwQ]nsel, (- s, mv. Schwemsel) graszode v.
.ww. drogen.
Schwer, er, -st) bijv. en b. zwaar,
SohwQl1ehen, (verkl.) o. balkje, o. (Bergw.) drijferts o.
SchwQnde, n) v. sponsachtig zwaar wegend, zwaar drukkend; sein
ribbetje, dorpeltje o., Z. Schwelle.
SehwCUe, n) V. (van eene deur), halsgezwel o.Koffer ist zehn Pfund -, is 10 pond zwaar,
drempel, dorpel m.; (van een gebouw), SehwQnden, (schwendete, ge- weegt &; eine -e Last, zwaar; - wiegen,
balk m., rib v.; (van een muur), dwars- schwendet) bedr. ww. (Prov.) afbranden, zwaar zijn of wegen; -es Geschutti, grof
balk m.; (Waterti.) grondbalk, legger m., vernielen, doen verdwijnen. geschut; -e Reiterei, - bewaffnete Reiter,
kesp v.; (van eene koets), boom m., Ie- Sohwengbaum,(- baum(e)s, mv. zware ruiterij v.; -es Geld, wichtig; -er
moen o.; er soli mir nicht fiber die - -baume) m. zwengel, handboom m., Zeug, zwaar, dik, vast; (Jachtw.) -er
kommen, hij moet bij mij niet in huis kruk v. Hund, groote hond, bulhond; -er Wein,
komen; (fig.) ingang, rand m.; an der - SehwQnge1, (- s, mv. Schwengel) sterk; 2. (fig.) zwaar, drukkend, overdes Verderbens stehen, op den rand des (van eene klok), klepel m.; it. klepel- stelpend, moeielijk; -e Arbeit, zwaar,
verderfs; liber die - schreiten, over den touw o.; (aait eene putbron), wip v., moeielijk; - zu vers`ehen, moeielijk; eine
drempel komen. zwengel, zwingel m.; (Drukk.) persboom -e Zunge haben, moeielijk spreken; -er
SchwQllen ,(duschwillst,erschwillt, Ln.;(aan een rad), Z. Schwengbaum;(van Kopf, zwaar hoofd; - begreifen, moeielijk;
schwoll, geschwollen) o. ww. onr., m. s. een windmolen), wiek v., molenvang v.; - haren, ein -es Gehór haben, bardhoorig
(van lichamen), zwellen, opzwellen, uit- (van eene koets),evenaar m.;(Nat.)slin- zijn; -e Hand, harde hand; - Athem holen,
zetten, opblazen, dik worden;geschwolle- ger m.,spil v.;(Giet)zwaaikolf v.,hefboom, moeielijk; mid -en Schriften gehen, met
nes Gesicht, dik, gezwollen; 2. (van wa- helmstok, kolderstok m.; it. (van blaas- zwaren tred loopen; -e Zeilen, ongelukter), zwellen, wassen, stijgen, hooger balgen), gewicht o. kig, naar; -es Wetter, drukkend; -e See,
worden; (van vrachten),grooter worden; Schwenge1—bronnen, (- brun- holle zee; das geht ihm - ein, dat begrijpt
(van den boezem), opzwellen; (van zei- nens, mv. -brunnen) m. waterput m. met hij niet gemakkelijk; es ist - mit ihm
len), zwellen; (fig.) die Brust schwillt zwengelof wip; -kunst v.(Waterb.)zwen- auszukommen, het is moeielijk met hem
ihm, zijne borst zwelt op; sein Gemuth gelwerktuig o.; -presse v. pers v. met een om te gaan; es ist - su glauben, het is
schwillt von dsesem Gluck, dat geluk boom; -pumpe v. slingerpomp v.; -ne- moeielijk, bijna niet te gelooven; bei dens
maakt hem trotsch; II. (schwellte, ge- men m. klepelriem m.; -stelae v. (Giet.) Abschiede wurde es ihm -, iel es ihm -,
schwellt) bedr. ww. reg. doen zwellen, hefboomsteun m.; -uhr v. slingeruurwerk werd hij aangedaan, bewogen; es woerd
doen koken, opblazen; einen Fluss -, doen o., pendule v.; -werk o. slingerwerk o. mir - Sie su eerlassen, het valt mij hard
zwellen, wassen; den Magen -, opblazen; Schwenk, (-er, -(e)st) bijv. nw. &; es wird - hallen, ob Sie ihn uberseuder Regen hat den Bach geschwellt, heeft slank, dun, buigzaam. gen kannen, ob Sie ihn je wieder ashen
de beek doen wassen, rijzen; Erbsen, SehwQnk-bauw,(- baum(e)s,mv. werden, gij zult hem moeielijk overtuiBohnen -, laten koken, laten opzwellen, -bdume) m. handboom m. van de pers, gen, ik twijfel of gij hem zult overtuigen,
uitzetten; (Looi.) mit Gerste geschwell- spil v. van den hefboom; -bier o. gerste- zult weerzien; - in der Faust liegen,(van
tee Leder, in gebroken gerst gaar ge- bier, witbier o. dat in de zoutpan gego- paarden), zwaar op de hand zijn; das
. kom v. om glazen macht mir das Hera -, dat bedroeft mij,
kookt leder; (fig.) den Muth -, aanwak- ten wordt; -becken m
te spoelen, spoelkom v.; -barste v. gla- dat maakt mij ongerust; etw. mit -em
keren.
BchwQlien—bauw, (-baum(e)s, zenborstel, glazenwasscher, ragebol m. Herzen sagen, overstelpt van droefheid;
mv. -bitume) m. boom m. die tot drem- Sehwenkel, (-s, mv. Schwenkel) jemn. das Hers - machen, iem. ongerust
maken; -e Trdume, zwaar; es liegt mir pel dient; -hols o. hout o. om dorpels m., Z. Schwengel.
Sohwenken, (schwenkte, ge- in den Gliedern,:k heb eene zwaarte door
van te maken, dorpelhout o.
SohwQUer, (-s, mv. Schweller) m. schwwenkt) bedr.ww. zwaaien, doen wap- al mijne ledematen; eis -er Kampf,zwaar,
(Bouwk.) bij die de drempels of dorpels peren, heen en weer slingeren; die Fahne hard, moeielijk, gevaarlijk, ernstig, hardlegt of maakt; 2. hij die doet zwellen &, -, doen wapperen, zwaaien; das Wasser nekkig; sine -e Speise, die - inn Magen
Z. schwellen; 3. (aan eene slede), gebo- l im Glase -, heen en weer schudden; das liegt, moeielijk te verteren; it.(van ziek(-
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ten), zwaar, ernstig, gevaarlijk; - darnie- vigheid, dikte v.; -lerniq bijv. nw (ge- -tdnze)m. (bij de Ouden), dans m. met
der liegen, gevaarlijk, ernstig, ziek zijn; meenz.) moeielijk leerend, hardleerend; zwaarden, krijgsdans m.; (in Neurenberg,
Zweden &), mommendans m.
die -e Noth, vallende ziekte v.; it. (van -lernigkeit v. hardleerendheid v.
misdaden), zwaar, groot; (van wonden), Schwerlieh, bij w. moe ielijk, ter- Schwert-fechter, (-Iers, mv.
ernstig, gevaarlijk; (van straffen), zwaar, nauwernood, bezwaarlijk, nauwelijks; er -ter) m. zwaardvechter, gladiator m.;
gestreng; - siind igen, grootglij ks; - stra- wird .. ko►nmen, ik vrees of hij komen -leger m. zwaardveger m.
SchwQrtfeger-arbeit, (- en) v.
[en, zwaar, streng; dies macht sein Ver zal.
Sehwer-linie, (- n) v. rechte lijn zwaardvegerswerk o.; -drahl m. metaalnoch -er, dat maakt zijne mis -brechn
erger, dat verzwaart-danogrte, v. door het zwaartepunt; -lóthig bijv. draad m. om het gevest van een degen;
zijne misdaad nog; it. (van belastingen), nw. zwaar, wichtig,zwaar wegend; -ma- -gold, -silber o. bladgoud, bladzilver o.
zwaar, drukkend, bovenmatig; -e Kosten, chend bijv. nw. (Nat.) zwaarte gevende; voor het vergulden of verzilveren van degroote kosten; das kostet -es Geld, dat - messen m. zwaartemeter m., weegschaal, gengevesten; -meister m. zwaardvegerskost eene massa geld; die -e Menge, de balans v., barometer, luchtdrukkings- baas m.
groote menigte, de groote hoop; -e Seu[- meter m.; - meiall o. zwaar metaal o., Schwert-Fisch, (- es, mv. -s) m.
zwaardvisch m.; 2. Z. Sage/isch; it. Z.
zer, diep; - betrübt, diep bedroefd; sick zwaarsteen m.
- argern, erg boos zijn; (Zeew.) - reilen, Schwermuth, v., z. m. zwaar Stacheldrache; -fórmig bijv. uw. zwaard droefgeestigheid, somber--moedigh, vormig, lang en spits; -forisatz m. (Ont(van schepen), moeielijk zeilen, varen;
einero - fallen, moeielijk vallen, pijnlijk heid v.; -kr+ink, Z. schwermuthig; -svoll ik.) gaffel v. van het borstbeen; -fuller
bij v. uw. uiterst zwaarmoedig, melancho- o. degenscheede, sabelscheede v.; -groaandoen; it. ten laste zijn van.
schen m. voormalige Keur-Saksische groSohwer-athmig, bijv.nw.moeie- lisch.
lijkademhalend; -befungen bijv. nw.(loor, Schwermi thig, ( - er, -st) bijv. scheu o.; -halbe v. bloedverwanten m.
zorgen overstelpt; - beladen bijv. nw. over- nw. zwaarmoedig, droefgeestig, somber, en v. mv. van vaderszijde; -hieb m. slag,
steipt,overladen, zwaarbeladen;(lig.) (van treurig; -keil v. zwaarmoedigheid,droef- houw m. met het zwaard; -klaspe v.
(Waterb.) vastgespijkerd kruishout o.;
den blik), overstelpt, bedrukt. • geestigheid, melancholie v.
SchwQrben, (schwerbte, ge- SchwQr-náther, (- thers, mv. -knopt m. knop m. van het zwaard; -lesch►werbl) bedr. ww. smeren. strijken, -ther) m. gemeene vent, slungel m.; 2. hen o. zwaardleen, manlijk leen o.; -lilie
uitvaagsel, gemeen o.; -punkt m. zwaar- V. zwaardvormige lelie, zwaardlelie v.;
wisschen.
Schwer-betri bt, bijv.nw. over- tepunt o.; -schrift m. loome,lompe,zware 2. iris v.; 3. Z. Schwerlel; 4. Z. Kalmus;
stelpt van droefheid, diep bedroefd; -blu- tred m.; (Dichtk.) voetmaat v. van drie -wage m. ( veroud.) bloedverwant m.
lig bijv. uw. dikbloedig; (tig.)zwaarmoe- lange lettergrepen; -selenit m. gekris- van vaderszijde, bloedverwant m. in opdig, droomerig, slaperig; -blutigkeit v. talliseerde zwavelzure kalk v.; -sine m., gaande lijn, agnaat m.; —nschaft v. agZ. -much; -sinnig bijv. nw., Z. -muthig; naatschap o.; 2. agnaten m. mv.; -maul
zwaarmoedigheid, droomerigheid v.
Sehwere,( -n) v.zn aarte v.,gewicht 2. kwalijk gemutst; it. moeieljk. te be- o. (gemeenz.) Z. -zunge; -orden m. ( rido.; (Gen.) zweer v.; (van eene misdaad), grijpen; -spatb m. of —erde v. zwaar der)orde v. van het zwaard; -pfahi m.
-stein m., Z. -meetall; —sauer-spatho.; paal in. waaraan een zwaard hangt, als
afgrijselijke o.,strafbaarheid v.; (van eene
straf), gestrengheid v.; (van een ambt), bijv. nw. tungsteenzuur; --sáure v. Lung- teeken van eene rechtsmacht, jurisdictiepaal m.; -recht o. recht o.van het zwaard;
moeielijkheid, zwarigheid v.; nach der -, steenzuur o.
(gemeens.) uiterst, hoogst, oneindig.
Sohwert, e)s, mv. -er)o. zwaard recht o. van den sterkste; -trilt m., Z.
Schwwrebene, (- n) v. vlak o.' o.; it. degen, houwer, hartsvanger m.; -schrift.
snit Feuer and - verheeren, te vuur en te Schwert-ritter, (-Iers, mv. -ter)
van het zwaartepunt.
SchwQremesser, (-sers, mv.-ser) zwaard verwoesten; hier muss das - eat- m. zwaardridder, ridder m. van de orde
scheiden, hier moet het zwaard, moeten. van het zwaard; -rocken m. mv. ( Nat.
m., Z. Schwermesser.
SchwCr -arde, v., z. m. zwaar de wapenen o. mv. beslissen; (gemeenz.) kist.) zwaardruggen m. mv. (visch);
manlat m.; —meiall o. barium-ardev., sie hat eine Zunge wie ein -, zij is zeer -scheide v. zwaardscheede, degenscheede
o., metallische basis v. der barietaarde; scherp in hare uitdrukkingen; it. (bij het v.; -schlag m., Z. -hieb; ohne —, zonder
-fall m. (Dichtk.) versmaat v. van twee hennepbrakea), zwengelhout, slaghout o.; slag of stoot; -schleifer m. zwaardslijper
lange en een korten voet; - fállig bijv. (Zeew.) (van een schip),zwaard o.; (Boek- m.; -schwanz m.zwaardvormige staart m.;
uw. zwaar, plomp, lomp, onbeholpen, b.) vouwbeen o.; 2. zwaard o. der gerech- 2. stekelhaai, zuigervisch m.; -schwdnze
loom, stijf; -fdlligkeit v. zwaarte, lomp- tigheid, doodstraf v.; zure -e verurtheill m. mv. schelpdieren o. mv. met zwaard
staart; -schock o. hoop m.,-vormigen
heid, plompheid, loomheid v.; -/'altig toerden, veroordeeld worden om ontbijv. nw. moeielijk plooiend; -lláche v. hoofd te worden; mil dem -e hinrichten, zestigtal o.; it. Z. -groschen; -seile v.
vlak o. van het zwaartepunt; -/lilssig bijv. iem. onthoofden; 3. geweld o.,00rlog m.; opgaande linie v.; -slange v. (Vog.) staak
uw. (Dew. der erts.) moeielijk te smel- zumm -e greifen, naar het zwaard grijpen, m. in den vorm van een zwaard; -strahl
ten; -flussigkeit v. geringe smeltbaarheid de wapens aangorden; (Volkst.) mein - m. glinsteren o. van een vlammend
zwaard; -streich m., Z. -schlag; -iduser
v.; -fvrderniss v. (liergw.) moeielijke schneidet auch, ik doe ook mee.
ontginning v.; -fuszigkeit v. zware gang, SchwQrtaffet, (-( e)s) m., z. m. Ill. gemaskerde danser m.; -theil o. erfdeel o. van vaderszijde; 2. (Ger.) dubbel
zware tred m.; - gebaren o. inoeielijk ba- zware taf v., gros de Tours o.
ren, verlossen o.; - gewicht o. gewicht,grof Schwert-aloe, (- n) v. zwaard- aandeel, o. van den man in de goederen
gewicht o.; -gktubig bijv.iiw. niet licht aloë v.; -blume v., Z. -lilie; -bohne v., Z. gedurende het huwelijk verkregen; -tra -gldubigkeit v. ougeloovigheid-gelovi; Sabelbohne; - breder m. lid o. van de rid- gend bijv. uw. een zwaard dragend; -trager m. zwaarddrager m.; -zungev. scherv.; •harnen o. moeielijk wateren o., derorde van het zwaard.
moeielijke waterlooziug v.; -háuptig bijv.l SchwQrtchen, Scharr§rtlein, pe tong v.; it. lasteraar m., lasteraar(verkl.) o. zwaardje, zwingelhoutje o., Z. ster V.
nw. een zwaar hoofd hebbende.
Schwer-wichtig,bijv.nw. zwaar,
SchwQrheit, en) v., Z. Schwere. Schwert.
Sohwer- hertig, bijv. nw. be- Sehwwrtel, s, mv. Schwertel) m. zwaar wegende, wichtig; -züngler m. hij
die moeielijk spreekt.
drukt, een bedrukt hart hebbende; -hó- lisch, lischbloem v.; 2. zwaardlelie v.
rig bijv. uw. hardhoorig; -h►rigkeit v. SchwQrtel-gras, (- es) o., z. m., Schwwster, (-n) V. zuster v.; leibhardhoorigheid v.; -kóp/lg bijv. uw., Z. Z. Schilj'gras; -maas v. rtiuis V. met rui liche of rechte -, eigen zuster; (kerk.
staart; -ried o., Z. tgelskolbe; -wur--gen Gesch.) graue -n, fromme, barmherzige
- heuptig; - kostig bijv. nw. kostbaar;
-kraft v. (Nat.) zwaartekracht v.; -leder zel v. Duitsche lischbioem v.;2. knoflook -n, grauwe zusters, liefdezusters, zus
barmhartigheid; it. geestelijke-tersv.an
o. dik leder; - leibig bijv. uw. zwaarlij o. met weegbree, vormige bladeren.
S ohwQrt (er) Lanz, (- tanges, mv. suster,non v.; •2.Moravische -, hernhutterdik, vleezig; -leibigkeit v. zwaarlij --vig,
(-(

(-

(-
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sche, kwakeres v.; (Wev.) dubbele ket- slaan dat het bloed er uit loopt; (Pl.) smerlijn, dwerg- of steenvalk m.; 3.
ingdraad M.Blatt 4' mit -n, verhardingen v. mv., zwemreiger m.; (Wag.) Z. Schwemmer;
Sehwesterblut, (-( e)s) o., Z. m. knobbels m. m.; (Bergw.) die -n im 4. (Penn.) blikmunt, holmunt v.
Schiefer, nieren v. mv.
zusterbloed, zusterlijk bloed o.
Schwjmm—fader, —$Osse,( -n)
Schw@sterchen, Schwester- Schrielen, (schawielle,geschwielt) v. zwemvin v.; -fase m. zwemvoet m.;
o. ww. vereelten, knobbels krijgen; it. -gurtel m. zwemgordel m.; 2. zwemblaas
lein, (verkl.) o. zustertje, zusje o.
v., dobber m.; -halm m. (Pl.) drijvende
Schwesterhand, hdnde) v. zwellen, oplonpen.
zusterhand, hand v. eener zuster; -kind Sehwielen-artig, bijv. nw. eelt- halm m.; -haul v. zwemvlies o.; -hemd
o. zusterskind o., neef m., nicht v.;-kuss achtig; -horn o. eeltachtig hoorn o.;-spin- o. zwemhemd o.; -hosen v. mv. zwemm. zusterkus m.
del v. schildvisch m. broek v.; -jacke v. zwembuis o.; -kdfer
Schwws1erlieh, bije. nw. zuster- Sehwielicht, bijv. nw., Z. schwie- m. waterkever m.; 2. draaikever m.,
lijk, als zuster, van eene zuster; -keil v. lenarlig; it. als eelt, als knobbels, als watervloo v.; -kiesel m., Z. -stein; -kleid
zusterlijke eensgezindheid v. striemen. o. zwemkleed o., scaphander m.; -kraft
Sehwwster-Liebe, v., z. m. zus- Sehwielig, bijv. en b. vol eelt, vol v. zwemkracht v., vermogen o. om te
'terlijke liefde, zusterliefde v.; -mann m. knobbels, vol striemen, zoo hard als eelt; zwemmen; -krdhe v. kleine zeeraaf v.;
zustersman, schoonbroeder, zwager m.; -es Gewvissen, verstokt; -keil v. eeltach- -kugel v., Z. Schwimmer (4); -kunst v.
-mord m. zustermoord m.; - mdrder,--iu, tigheid v., eelt o., verharding v. zwemkunst v.; it. -- of --stuck o. kunstzustermoordenaar in., zustermoordena- Sehwiemsehlag, e)s) m., z. stuk o. in het zwemmen; -künstler m.
res v.;-(n)paar o. zusterpaaro.;- (n)schar m. (Zeees.) im - lieven, voor den wind zwemmer, kunstig zwemmer m.; -plotter
m. dier o. met zwempooten; -plats m.
V. zusterschaar v.; -( n)zunft v. zuster- liggen, den wind voorin hebben.
schap o.; 2. (verzam.)al de zusters v.mv. Schwierig, er, -st) bijv. en b. zwemplaats v.; - schnecke v. zwemslak
Schwestern, (schwesterte, ge- moeielijk, bezwaarlijk, met vele bezwa- v.; - schule v. zwemschool v.; - schwans
schwestert) o. ww. als zuster omgaan; 2. ren verbonden, gevaarlijk, omslachtig; m. zwemtaart m.; -stein m. drijvende
non worden, zuster worden,ineen kloos- -er Punkt, zwarigheid v.; 2. (van perso- steen m.; (Delfst.) drijvend kwarts o.;
ter gaan. nen), ontevreden, lastig, oproerig, muit- -thier o. zwemdier o.; -vogel in. zwemSohwestersehaft, v., z. m. zus- ziek; 3. (van eene wond), zwerend, ge- vogel m.; 2. (Nat. bist.) watervogel m.;
-zeug o. zwembenoodigdheden V. mv.
terschap o., verhouding v. als zusters. zwollen.
Schwester- reele, n) v. zuster- SehWierigkeit, en) v.(van eene Schwin, (-( e)s, mv.-e)m. damp m.
ziel v.; -sinn m. zusterlijke gevoelens o. zaak), zwarigheid, moeielijkheid v., be- Schwind, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
mv.; -sohn m. zusterszoon, neef m.; zwaar o., hinderpaal m.; (van personen), Schwund.
-stimme V. zusterstem v.; it. stem v. die zwarigheden maken o.; ohne -, zonder Schalinde, er, -( e)st) bijv. nw.
veel overeenkomst heeft met eene ande- zwarigheid, zonder bezwaar; -en coachen, gezwind, gewiekt, met vleugels;(lig.)gere; - sprache v. zustertaal v.; - tochter v. zwarigheden maken; it. -en suchen,twist vaarlijk, zorgelijk, netelig.
Schwinde, (- n) v. (Gen.) vlecht
zustersdochter, nicht v.; -treue v. zus- zoeken.
terlijke trouw, zusterlijke gehechtheid v.; Sehwierigkeitshege, (- n) v. v., ringworm, dauwworm, haarworm m.;
-zunft v. gezelschap o. zusters, zusters- opwerpen o. van bezwaren, zoeken o. 2. (Nat. bist.) kaasworm m., mijt v.
Sehwindel, s, mv. Schwindel)
vereeniging v.; (Dichtk.) de negen Mu- naar hindernissen, uitvluchten.
Schwigten, (schwigtete, geschwig- m. zwijmel m., duizeling v., kolder m.;
zen V. mv.
Sehwette, n) v., Z. Schwemme. tel) bedr. ww. (Zeew.) het want inzwich- mil dem - behaftet sein, met duizelingen
behept zijn; den - bekommen, duizelig
ten.
Sehwi! tussch., Z. holt.
n mv. Schwigting, (-( e)s, mv. -e)m ., worden; es kam mir ern - an, ik werd duiSohwi(Q)bbogen, bogen,
-bogen) ta. gewelfde boog m.; (van eene —lien, (- e) v. (Zeew.) bokkenet o., zalig; (Veea.) Z. Drehkrankheil; (fig.)
windmakerij, ijdele voorspiegeling v.,bezwichting v.
brug), boog m.
Schwichten, sehwiehtigen, Schwigtfarving,( -en) v.zwicht- drieglijke handel, zwendel m.; wenn ihn
sein - anwandelt, als bij die kuur krijgt,
(schwichiete en schwichtigte, geschwichtel seizing V.
en geschwichtigl) bedr. ww. sussen, be- SehWilbe, (- n) v. (Bergw.) on- als hij het in den zin, in zijn hoofd krijgt;
vruchtbare mijngang, lonze mijngang m. (PI.) Z. Schwingel.
daren, tot zwijgen brengen.
Sohwjchtiger, (- s, mv. Schwich- Schwimm-angel, n) v. dob- Schwindel-aussicht, en) v.
tiger) m. susser m., hij die doet zwij- ber m.;- anslall v.zweminrichtiug,zwem- gezicht o. dat duizelig maakt; -beere v.
school v.; -bauch m. zwembuik m.; -blase belladonne v.; 2. wilde druif v.
gen L
Schwieger, n, mv. -n) m., Z. v. (van visschen), zwemblaas v.; -bruch Schwindelei, v.buitensporigheid,
Schwiegervater, -mutter.
m. drijvende grond m., drijvend eiland o. zwendelarij, kwakzalverij, opsnijderij v.;
Sehwieger-ä,ltern, mv. schoon- Schwimmen, (schwam.m, ge- 2. onbesuisdheid v., droom m., hersenouders m. mv.; -kind o. schoonzoon ni., schwon:men) o. ww. onr., m. h. en s. schim v.
schoondochter v., schoonkind o.; - kinder zwemmen; ober eioen Fluss -, zwemmen; Sehwjnd(e)ler, (- s, mv. Schwino. mv. schoonkinderen, aanbehuwd-kin- an's Ufer -, naar den oever zwemmen; d(e)ler) m. onbesuisde, onbezonnene m.,
deren o. mv.; -mutter v. schoonmoeder 2. (van vloeistoffen), bovendrijven; oben- hij die zich met hersenschimmen bezigv.; -mutierlich bijv. en b. van de of als auf -, bovendrijven; das Blut schwamm houdt; 2. zwendelaar, kwakzalver, beeene schoonmoeder; -sohn m. schoon- auf dem Boden -, stroomde; 3. (van hoot drieger m.
zoon,behuwdzoon m.;- tochterv. schoon - chr), drijven; -de Brucke, drijvende brug; Schwindel-geist, (-( e)s,mv. -er)
dochter, behuwddochter v.; - valer m. das Brett ist an's Ufer geschwom'nen, is m. zucht v. naar hersenschimmen, ver schoonvader m.; - vdterlich bijv. uw. van aangespoeld; (fig.) in seinem Blute -, ba- standsverbijstering v.; it. Z. Schwind(e)den of als een schoonvader. den; in Thrdnen -, baden, smelten; der ter;- haber m.(PI.) Z.Schwingel;2.Z.-korn;
Schwielchen, (verkl.) o.vlekje o. Boden schwimmt in Blut, de grond is -hoch bijv. nw. duizelingwekkend hoog;
tengevolge van eene bloeduitstorting, Z. met bloed overdekt; in Vergnügen, Wol- -hóhe v. duizelingwekkende hoogte v.
lust -, zich baden in, volop genieten; Schwindelig, (- er, -st) bijv .nw.
Schwiele.
Schwiele, (-n) V. (in de huid), (Bergw.) -des Gebirge, licht invallend; duizelig; ich bin -, mir wird -, ik ben,
eelt o., eeltachtigheid, vereelting v.; er (Waterb.) -de Mauer, met leem bekleede word duizelig, het hoofd begint mij om
bekommt -n an den Aánden,hij krijgt eelt gracht- of watermuur. te draaien; 2. Z. schwindelkóp/ig; (fig.)
aan de handen, zijne handen worden Schwimmer,(-s, mv. Schwimmer) onbesuisd, onbezonnen, grillig, hersenhard; (Heelk.) vlek, plek v. tengevolge m., -in, (- oen) v. zwemmer m., zwem - senschimmig; 3. erne -e flóhe,Z. Schwinvan bloeduitstorting; jemn. -n schlagen, ster v.; (Nat. bist.) Z. Schwimmkn[er; 2. delhóhe.
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Schwindel -kopf,( -kop f(e) s, mv. Schwinge-block, (-block(e)s,
- knip ( e) tn.,Z. Schwind (e) ler; -kola fiy bijv. mv. -blácke) m. blok o. om vias op te
nw. (gemeenz.) duizelend, zwijmeleud;^ braken; -breit v. vlas- of hennepbraak V.
(fig.) Z. schévindeln (fig.); -korn o. on- Schwingen, (schwang, gexclhwun
kruid o. onder het koren; 2. korian ►ler•- gen) o. ww. onr., tu. h. (van een slinger).
zaal o.; 3. staartpeper, cuhebelieper v.; slingeren, heen en weergaan; (van sna-lcraut o., Z. -kom n (2); 2. gernzenwor- ren), trillen; -de Beweytng, sliuger•en^le.
-
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Schwjrbeln, (schu►irbelle, gesch►virbelt) c,. ww., Z. wirbeln.
Sohwirren, (scicec-irrle,geschwirrl)
0. WW., nl. h. sttorr•eu; (ran ,ijlen), met
gesuis voorbijviiegen, snorren, ( van kr 'kek), zingen, piepen; (van keer•s),gnteen. brorumen; Ireru'n-,(van zwaluneu),
rotr^lzweverr; (lig.) Z. schwnrmen.
Sehwirr-$sch, (-es. rr,v. -e) m.
(Nat.liist.) zilver%,sell ui.; -/liege :i v. n,v.
gonzende i lieren V. mv.
Schwirrig, bijv. n% . snnrrenti,
gorrF.euel, reet get ruis. onrustig, verward.

tel m., reeb',kskr+aitl o.; -lolch, - luitic in., schornmeleucle bewegtug; 11. bedr. ww.
Z. - kom n (1); -macher m. (gemeenz.) Z. eta. in der hand -, slingeren, zwaaien;
Schwind(e)ier; -millet o. middel o. tegen den Arm -, zwaaien met; die Feline -,
heen er weer bewegen; eta. ober den
duiz»»ligheiet.
Sohwindeln, (schraindelle, ge- Kop[ hinter sick -, slingeren, werpen;
schwindel!) o. ww., m. h. duizelig zijn, die Fliiycl -, bewegen; jein. -, Z. schauSchwïrrung, (-en) v., Z. achzvirduizelig worden; mirschuwiudcll,het hoofd keln; jeni. au( day Pjcrd -, werpen, heldraait vrij om, alles draait voor mijne Peil; 2. Etachs -, braken; Getreide -, wan- ren; it. ges;tor, gegons, gebrntt,, gepiep o.
Sehwitz-bad, bad (e)s, utv.
Dogen; {(ie.) overdrijven, hersenschirn- tien; Nadele -, in zemelen of zaagsel
mige plannen hebben, zich in stoute spe - ^ciiudcler,; Nesse -, afslaan; M. wed. ww. - beider) o. zweetttad Q.; -bunk v. zweetculaties wagen; 2. bedr. ww. duizelig sich -, zich werpen; sich in den Sallel -, bank v.; (6g.) au/der — silzu, Z. sch'eimaken, buitensporige planren maken, zich in tien zadel werpen; sick in die Lu [l tzen, 2. Z. -bud; - bogen m ., Z. - Gasleer.
-, zich verlieffen,eene vlucht uenien;(lig.)
Sehwitze, v., z. in. zw eetc ri o.; 2.
zwendelen.
Schwindel - schimmel, ( - s) o., sich au[den Throne -, zich meester oaken ( - ►i) V. (Eenut.) zweetstoof v.; it. loog o.
z. ni. steenvlas o., -sucht V. (Gen.) dui- van; .--icic in die !lo/ie -, zich verheffen; vuur dik poolleder.
S3hwltzeln, (schwilaelle,geschuwizeligheil, duizeling, zwijining v.; (fig.) it. nuit seinen Gedenken sick -, eerre ho i gril, kuur v.; -sicchlig hijv. nw. duicelir, ge vlucht neven; 2. dansen, worstelen. tzeell) 0. ww. licht iweeteu, beginnen te
Sehwingenapf, (-nal►I'\e)s, ii,v. zweten, maar zweet weken.
met duizelingen behept, grillig, vol kuSchwitzen, (.vchwilzie, gesctru'itzi)
ren; - wasser o. water u tegen duizelin- -nip%e) ui. (Speld.) bak in. niet zaagsel
o. ww., in. A. zweeteu, trausprreeren;
of zernelen om cle spellen te glanzen.
gen; -uwura v., Z. -/corn (2).
Schwingen-krankheit, v., z. liber and ober -, eioor en Fluor zweetes;
Schwinden, (schwand. ge schwun
den) o. ww. our., m. s. ver•clwijnen,heeu- in. (Valk.) vleugeijsclit v.; -puur o.vleu-I ( Land b.) van binnen vuelniz wartien;
gaan; eines Verdacht - lassen, laten va- gets in. mv., vleugelpaar o.; -presse v.' (van eiuren), uitslaan; (lig.) bet eieer
Arbeit -, rue veel insparintug werken; 2.
ren; alle Farcht - lassen, bannen, zich vleugelpers V.
ontdoen van; alle Hof'riunq - lasve ►a, alle Schwinger, (-s, mv . Schwinger) bede. ww. uitclatnpen, uitwasemen. blut
hoop opgeven; cane Forderunq - lassen. ► u. slru_Nraar in., hij die slingert,zwaait, -, zweeteu ; mw/6 schu-itat, ik zweet;
(Looi.)die Haute -, in de zweetkist breuafzien van; elw. an einer Forderang - werpt; 2. vlasbraker, koreuwanner in.
Schwing-feder, (-n) v., Z.^ gen.
lassen. verminderen, vallen;S')rgen - las Schwitz-gold, (-(e)s) o., z. m.
sen, uien verdwijnen, wegnemen; 2.(vatt Schwuay Feder; (fig.) Z. Tr•ieb%eder; -gepersonen), verinagnreu, kwijnen, uitte- wichl o. slingergewicht o.; -!aula o. zweu- zweetgoud 0.
ren; (van krachten), afnemen, vertuiude- ;elhout, slaghout o.; -kolben in., -ki ib- Scnwitzig, bijv . en b., Z. schiveiren; (van grond), mager worden; (van chen o. (iaat. host.) knopje o. onder elke saig.
hout), werken, krimpen; (van geld &), slagveer; 2. balauceer•stuk in.; -kraft v. Schwitz- kasten, (- kaslens, env.
verminderen in waarde, af lijten; ge- vermogen o. om te slit,geren, slinger - -kaste'.; ti,. zweeLao.>uf v.; -n► eaver o.
schrcwundenes Glietl, vermagerd, u it ge- Kracl,t V., Z. Sclwung/cra/'l; -nick! o.' (llc,efsuu.) zweetut+rs n. -millet o., -pille
teerd; .yeschwur^denes Schijf, door de zon bloem v. van eiset, tueell,loetn v.; -inca- v., -putter o., Z. St•Iuiveisztnittrl4"; -viaver o. duik, korte hunner in.; -secl o. be v. z%veetkau,er, zweetstool v.; -shill
uitgedt•imed.
,
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Schwind-fall, (- /'all(e)s, mv. slingerto uw, scl,owrueltouw o.; it. kort ut. zweetstoel rt.; -trunk ti,. zweetdrank
-[die) in. vallende ziekte v.; -fiber o. tc. (van koor•declstiser•s); -sieb o. koren- in., zweetdrankje o.
SehwQde -fase, (-fajsses,mv.-fdsteringkoorts v.; -/lechle v., Z. Sch ccis,de Leef v.; -stein in. (Oudh.) slingersteen
(1); —narltg hijv. nw. ringwortnachtig; in., werpschijf v.; -.lock in. springstok scr) ei. (Zee, iii.) kalkui l , kalkhint ti,.
-yrube v. vil^lerskuil, put m., rio^ ► 1 O. in.; it. hennepbreker in.; -uhr v. slinger
-urweko.,
pendule v.
-knntchen o. (Gen.) r•ingwormpuistje o.
Schwindlich, ( -er, -st) bij v. nw., Schwingung, ( en) v., Z. schuingen; tt. slingering, sclrc ► u,tueling, tt•illiug
Z. schwundehg.
Schwind -slicht, ( - siichte) v. te- V., L. Schteung; Z. heen en weer bewering, uitleentig, ver•kwijt,ing, wegkwil- g en u., zwa;uiing v., zwaai m.
Schwingungs-bewegung,
niug v.; (Tainb.) vereiroging, verwelking
-

Schw0en,

(icliwóde ie, geschu , ó-

elet) bevir. ww. (Zeemt.) haute -, to de
kalk zetten.

SchwQdewedel,

( - dele, mv. - del)

rn. (Zeeuil.) + ►ssestaart tu. urn de huiden
wet kalk La bestrijken.
SehwQrbrief, ( - (e)s, mv. - e) M.

v.; die — bekonamen, cle tering krijgen. (-en) v. slrngereu,le, trillende beweegmg akte v. va:t eedaflegging.
SchwQren, (seinh or en schwur,ge--millet o. middel o. tegen de tering; v.; -knoten ru. punt o. vair trilling, st,n-suchtig lbijv. nw. teringachtig, met tering gert,unt o.; -punkt ui., Z. Schuwungspunkl; schwore n)bedr. uti o. w%y. our., tn. h.ewe-

behept; - xuc:h/igkeit v. teringachtigl,cid
v.; -wars V. schelkrui'l, ongeuklaar o.
Schwjnen, (schccinle, geschwvint)
o. ww„ Z. se.hwinden.
Sehwingarrn, (-(e)s, mv. -e) m.
krul v. alit een hefboom.
Schwinge, (-n) V. hraak,vlasbraak.
hennepbraak v.; (Tutiwvl.) zwengelhv nt,

- zeil v. aantal o. slingeringen.
SchWipp(s) ! ttr^sch. Z. schwapp;
2. btjw. es guy - schwapp, ei• vielen links
en rechts klappen.
Sehwippe,(-n) v. (van eene bron),
iwengel it,., wip, wipgap; v.; 2. Z.
Schwel►pe; 3. (:tarn eens zweep), slag ut.;
(aan vischroeden), aanslaan o.; (Vog.)

slaghout o.; (l3ergw.) hefboots ni.; L. Schuwe[ze.

(Landb.) wan v., wanm^ ► len m.; silt der-

Schwippen, (schuwipple, ge-

sáabern, wannen; (Nat. bust.) slagvede- schwippt) bedr. ww. w,lul ►en; 2. met de

rerr, een eed doeu,Itezwere+i,tuct eeile lie-

vest ogen; /toch and theuer -,hotbg en t huur,
bij Vuil en alle heiligen zweren; bet etw.
-, zweren bij; ich tronie +leernul f -, ik zo ► n
er op durven zweren, ik zou tiet durven
bezweren; jean. Freunclschaft, Treue -,
zweren; au/' dus Evungeliunz -, zweren;
einen leibliche►e Ed -, plechtig zeereu;
/ul.•clt -, een valsc;heu eed elueu; our
Fahue -, trouw zweten aan; jein. - las sen, een eel laten cine ti ; geachu'orcner

ren V. mv.; it. (fig.) Z. Fit/i9, Fliigel; it. zweep, niet eene roede slaan; 3. eins IVunctarzi, beëe►iigci; 2. vloeken, dreigen,
Z. Schaukel; (van eene wagenladder), Peilsche -, een slag, een touw & maken beloven, vervloeken; [lachen and -, 'dueken en zweren.
aan.
dwarshout o. aan den disselboom.
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Sohw*rer, (-s, mv. Sckwórer) m.
(w. I. gebr.) zeerder m., hij die zweert.
Sohw*r -haul,(-hauses,mv.-hduser) o. huis o. waar de eed van getrouw
wordt afgelegd; -herr m. hij die-heid
borg staat voor den trap van iems. adeldom; -tag m. dag m. waarop de eed
moet afgelegd worden; —sarlikel m. artikel, onderwerp o. waaromtrent een eed

Scr.

Schw .ng -bewegung, ( en) v. ketenen v.m v.; - kittel m., -lrleid o., -kleislingering, slingerende beweging v.;^ dung v. slavenkleed o., slavenkleeding
-breit o. springplank v.; -decke v. dek- v.; -krielt m. (R. g.) slavenoorlog m.;
veder v.; -Paden m., - gewicht o. slinger' -land o. onderworpen land, slavenland
m.; - federn V. EO!. slagvederen, slagpen- o.; -leben o. slavenleven, slaafsch leven
nen v.mv.; (Mod.)veeren, vederen v.mv.,j o.; -niádclien o. jonge slavin v.; -markt
pluimbos m.; -flugel m. slagvleugel m. m. slavenmarkt v.; -pflug m. door slaSehwunghaft, bijv. en b. onre- ven getrokken ploeg m.; -reich bijv. nw.
gelmatig, met eene onregelmatige bewe- slavenrijk, veel sloven hebbende; -rock
ging; - arbeiten, nu en dan; - sprechen, m., Z. -hield; -schar v. slavenbende v.;
-

moet afgelegd worden.
-schiff o. slavenschip o., slavenhaalder
Sehwuben, (schwubte, geschwubt) met nadruk, met verheffing.
o. ww. waggelen, slingeren; 2. bedr.ww. Schwung -kraft, (-krd fie) v.,Z. m.; -inn m. slaafsche gevoelens o. mv.,
Fliehkra/l; (fig.) kracht v. die aan de slaafsche gezindheid v.; -staaten rn. mv.
wasschen, spoelen.
Sehwijehteln, (schwuchtelte, ge- ziel eerre vlucht geeft; it. kracht v. om slavenstaten m. mv.; -stand m. slavenschwuch(elt)o. ww. liederlijk leven,licht- iets in beweging te brengen; -klammern^ stand m.; -chum o., Z. Sclaverei; -werk
V. mv. (van eene koets), hangriemen m. o. slavenwerk o.
miasen, zuipen.
Sohwuohtelbruder, ( bruders, mv.; -linie v., Z. Wellenlinie; -mann m.,' Selaverei, (-en) v. slavernij v.
mv. -breder) m. likkebroer, zuiplap m. Z. -redner; -rad o. (van eene machine), Scl%visch, bije. en b. slaafsch; -e
Sohwude 1 (tussch.) links !, haar 1 drijfrad o.; (Spoorw.) voerwiel, vlieg- Arbeit, slaafsch werk, werk o. van slaven;
Sohwtl1, ( -er, -st) bijv. en b. (van wiel, vliegrad o.; -redner m. hoogdra- it. (fig.) blind gehoorzamend, onderworbet weder), zoel, drukkend, drukkend vend redenaar ni.; - riemen m. hangriem pen, laaghartig; -es Volk, slaafsch, onder
-er Mensch, slaafsch, on--worpen;(fig.)
heet; -e Luit, zoel, benauwd; 2. ang- m. aan eene koets; -ring m. ring m. van
den hangriem eener koets; -reich bijv. derworpen, laaghartig; -er Sinn, lage
stig, benauwd.
Sehwule, Schwuihitze, ( - n) nw. vol verheffing, hoogdravend; -schau- ziel, slaafscliheid v.; -e Ueberselzuug,
v. stikkende warmte, zoelheid,drnkkende lel v. (Waterb.) schop v. met langen letterlijk; eliv. - nachmachen, letterlijk,
hitte v.; (fig.) groote verlegenheid, be- steel; -sell o. slap touw, slingertouw o.; zonder de minste afwijking; jem. - be- spankt m.(Nat.) slingerpunt o.; -stange handeln, als een slaaf.
nauwdheid v., druk m.
Sahw len,(schwi lte, geschwult) o. V. slingertang v.; -volt bijv. nw. vol ver- Seoloponder, (-s, mv. Scolopender) in. (Nat. bist.) duizendpoot, asset m.
ww. (w. I. gebr.) eene drukkende hitte heffing, hoogdravend.
ehwur, (-(e)s, mv. Schtvure) m. Seontriren, (sconirirte, scontrirt)
veroorzaken.
SQhwuli "t, (-en) v. (fig.) angst eed m., eedzwering v., plechtige verze- bedr. ww. afrekenen, verel%nen.
m., beklemdheid, ongelegenheid, be- kering v.; 2. vloek m.; (Volkst.) vloek SeQntro, (-s, mv. -s) m. afrekening, vereffening v., rescontro o.; -bush
m., vloekwoord, scheldwoord o.
nauwdheid v., ongeluk o.
Sohwulskopf, (-kopf(e)s, mv. Sehwur -briichig,bijv. nw. eed - o. rekening -courantboek o.; -tag m. dag
-kop(e) m. (Nat.hist.) grimsche antilope breukig, meineedig, trouweloos; — wer- m. van afrekening.
SCQrbut, (-(e)s) m., z. m. scheur
den, zijn eed breken; -bühne v. schavot
v., Guineesche geit V.
blauwschuit o.; -fieber-buikv.,scort
Sohwulst,(-en) v., Z. Geschwulst. o., stelling v. opgericht om iem. een eed
Sohwulst, (-(e)s, mv. Schwutste) te doen afleggen; -finger m. mv. vingers o. uit scheurbuik ontstaande koorts V.
-

m. (fig.) (van personen), trotschheid, m. mv. die men opsteekt, wanneer men SeorpiQn, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
opgeblazenheid v.;2.gezwollenheid,hoog- een eed aflegt; - eergessen bijv. nw., Z. lijst., Sterrenk.) schorpioen m.; (Delfst.)

-bri2claig; der —e Furst Rvollle c-, de Z. -schuecke.
ScorpiQn-artig, bijv. uw. schor
-pioenachtg;(PI.)schorpienvmg;
(van een schrijver), gezwollen, hoogdra- Seienz, (-en) v. wetenschap, ken-/liege v. schorpioenvlieg v.; -gift o.schorvend, opgeblazen, bombastisch; -keit v., nis, kundigheid V.
Scilioet,bijw. namelijk, wel waarom pioenveigif(t) o.; -schnecke v. (Nat.
Z. Schwulst (2).
bist.) vleugelschelp, schorpioenschelp v.;
Sohwfilstling, ( - (e)s,mv. - e) m. niet?, dat kunt gij denken 1
Sejolus, (onb.) m. waanwijze, wijs -schwans m. schorpioenstaart m.; (PI.)
trotsch, opgeblazen mensch m.; 2. hoog
-neusm. wrattenkruid o.; -senne v. (Pl.) tuin
bombastisch schrijver m., Z.-draven,
spinre v. onechte schorpi--kornieljv.;
Seirrhijs, bijv. nw. (Gen.) hard'.
schwutstig.
Sohwund, (-(e)s, mv. -e) m. te- gezwollen, verhard; -es Gewebe, knoest - oen m., schorpioenspin v.;-stich m. schor
-pioenstkm.
ring, uittering, uitdroging, wegkwijning, gezwel o., klierverharding v.
Sc1 ve, (-n, rnv. -n) m., Se1ti-' SeQrzo, (-s, mv. -s) m. verloopen
groote magerheid v.
Schwung, (-(e)s, mv. Schwünge) vin, (-nen) V. slaaf m., slavin v., lijf maand, verleden maand v.
SeorzonQre, (-n) v. schorseneer
v.; sum -n machen, in sla -eignm.
m., Z. Schwingung; eine Glocke in den werpen of brengen; (fig.) jems.,'-vernij v., schorseneerwortel m.
bringen, aan den gang maken; einenPenScossiQn, (-en) V. ontvangst v. van
de t -, doen slingeren; 2. (bij het sprin- seines Amtes - sein, de slaaf zijn van.
gen), aanloop, sprong m.; mit einem - Scheen - arbeit, (-en) v. slaven - wissels, gelden o. mv. voor wissels.
Sorgbe, (-n) v. gewone duikeend v.
auf dem Pierde, sprong m., zwenking v.; arbeid m., slavenwerk o.; -au fseher m.
sick eisen - geben, zijn aanloop nemen; (Zeew.)slavenopzichter m.; -bande o.mv., Scriba, ( - s, mv. - s) m., Z.Schreiber.
in den - kommen, in beweging komen, Z. -fesseln; 2. v., Z. -schar; -dienst m., Serib@nt, (-en, mv. -en) m. afbeginnen te schudden, te slingeren;(6g.) Z. Sclaverei; 2. slavendienst, dienst m. schrijver, kopiïst m.; 2. schrijver, stel(van de ziel &), verheffing, vlucht v.;' van lijfeigene; -eisen o., -fesseln v. mv. ler m.
tabertriebener - der Bede, verheffing, ver- slavenketenen v. mv.; (fig.) slavernij v.; Scribler, ( - s, mv . Scribler) m.
voering v.; (van de stem), verheffing v.; - furcht V. slaafsche vrees v.; -geist m. veelschrijver, kladder m.; it. schotschrifdravendheid v., bombast m.

Sohwlstig,

(

-er, -st)

bijv. en b. meineedige vorst &.

it. trillende, bevende stem v.; das gab
ihm reuen -, dat gaf hem eene nieuwe
vlucht; jem. of etw. in - bringen, in zwang
brengen, opgang doen maken; - haben,
(van verzen),verhevenheid v.;einer Sache
den gehbrigen - geben, de behoorlijke
vaart geven; 3. slingerende lijn v.; (fig.)
-

vaert, stoutheid v.

slavengeest m.; 2. slaafsche geest ni.
Sclijvenhaft, bijv. nw. slaafachtig, slaafsch, Z. sclavisch.
Sel&ven -handel, ( - s) m., z. m.
slavenhandel m.; -handler m. slavenhandelaar m.; -hers o. slavenhart o.; it.
slaafsche gevoelens o. mv.; -joch o. sla
slavernij v.; -kefte v. slaven--venjuko.,

tenschrijver m.

SeriptUren, v . mv. schrifturen v.
mv., beschreven stukken, geschreven
stukken, papieren o. mv.
Soripturj.st, (-en, mv. -en) m.

schriftgeleerde m.

SerQphel -krankheit, v., Z.

Scropheln; -kraut o. klierkruid o.

Sec.

Sec.

Sce.
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SerQpheln, v. mv. klierziekte v., w.) hert o. met gewei van zes punten. -ldglich bijv. nw. zesdaagsch, alle zes

Scohserlei, bijv. en b. zesderlei, dagen geschiedend; -lauscnd bijv, nw.
zesderhande; -e Gerichte, zesderlei ge- zesduizend; -tausendste bijv. nw zes
rechten.
-tausendstel o. zesduizendste-•luizendst;
S@chs -faeh, bijv. nw. zesvoudig; (gedeelte) o.
das --c, zesvoud o.; um das —e vermehSpchste, bijv . uw. zesde; der - Mai,
ren, verzesvoudigen; -f dcherig bijv. nw. de zesde Mei; den -n, am -n reisre er ab,
met zes vakken, met zes planken; -/dl- den zesden vertrok bij; Ludwig der -,Lodewijk de Zesde; 2. (-n) v. (Muz.)zesde
lig bijv. uw., Z. -lach.
stemmen ophaalt.,
Sl@ohsf ältigen, (sechsfaltigte, ge- toon m. van den grondtoon,sext v.;(Sp.)
Scrutinium, (-s, mv. Scrulinien) sechs%dltigt) bedr. ww. ein Gul -,verzes-^ zesde, zeskaart v., ces achtereenvolgende
kaarten v. mv.
o. onderzoek o.; it. opnemen o. der stem- vou^iigen.
men, stemopueming V.
SQehs -farbig, bijv. nw. zeskleu- SQchsteha1b, bijv. uw. zesdehalf,
Scudo, (-s, inv. Scudi) m. kroon rig, in zes kleuren; -fingerig bijv. nw.' vijf en een half.
zesvingerig, met zes vingers; -lach o.' SQehstel, (-s, mv. Sechstel) o.
v., daalder m.
Seulptur, (-en) v. beeldhouwwerk, zesvlak o.; -/lugelig bijv. nw. zesvleuge-' zesde (gedeelte) o.; -kreis m. zesde gelig, met zes vleugels; -Puss m. zesvoeten oleelte o. van een cirkel; (Sterrenk.) sexgesneden werk o.
Scurrjl, s eurrilisch, bij v. uw. to., dier o. met zes ponten; (Dichtk.)zes- tant m.
voetig vers o., hexameter m.;-fuszig bijv. SQehstens, bijw . ten zesde, in de
gemeen, grappig, koddig, potsierlijk.
Seurrilia, (Scurrilien) v. gemeene nw. met zes voeten; (Nat. kist.) met zes zesde plaats.
poolen; - luszler m. (Nat. bist.) zesvoeaardigheid, vuile geestigheid v.
SCchs-theilig, bijv. nw. zesdeeScylla, v., Z. m. Scylla, gevaarlijke ter m., dier o. met zes pooten; -gesang lig; 2. in zes gelijke deelen verdeeld;
klip v. bij Messina; (fig.) dreigend ge- m. zesstemrnig gezang o.; -herr m. zes - weibig bijv. ow. zes vrouwen hebbende;
een zesmanschap-man.;2lidov (Pl.) zesstijlig; Ordnung der —en P/lanvaar o.
Scyphus, (onb.)m.beker m.,drink- of regeering van zes mannen; -herr.Qchafl aen, klasse v. der zesstijlige planten,
V. zesmanschap o., hexarchie v.; -herr- hexagamia; -wink(e)lig b ij v. nw. zeshoeschaal v.
Scyt1e, (-n) V. geheim bevel o., schafilich bijv. nw. van een zesmanschap, kig; -wochen v. mv. kraam, verlossing,
perkamenten reep m. om den Veldheer- een zesmanschap betreffende; -hundert bevalling v., kraamweken v. mv.; -wostaf gebonden, beschreven en afgenomen. bijv. nw. zeshonderd; -hundertel o. zes chig bijv. nw. zes weken durende; -wr o.; -hunderlste bijv. nw. zes -honderst nerin V. kraamvrouw v.;-.sack m.lichaarn.
Sebenbáum, (-baum(e)s, mv.
klieren v. mv., kliergezwellen o.mv.
Scrophul*s, bijv. uw. klierachtig, met klieren behept.
Ser pel, (.s, mv. Scrupel) m. twij fel m., angstvalligheid v., schroom m.,
bezwaar o.
SorutatQre, (-n, mv. -n) m. (bij
eene verkiezing van een paus), hij die de

-jáhrig bijv. nw. zesjarig,-honderst;
van zes jaar; -jdhrigkeit v. zesjarigheid
v.; -jáhrllch bijv. nw. zesjaarlijksch, alle
zes jaar geschiedend; - kantig bijv. nw.
zeskantig, zeszijdig; -kópflg bijv. nw. zeshoofdig, met zes hoofden, met zes kop
-lóthig bijv. nw. van zes lood; -mal-pen;
bijw. zesmaal;-malig bijv.nw.zesmaal gelerij V.
Sech, (-(e)s. nw. '-e) o. (aan den schiedend; -mann m., Z.- herra- mdnnerig
bijv. nw. zes mannen hebbende;(PI.)zesploeg), kouter, ploegijzer o.
SQehen, (sechte, gesecht) bedr. mannerig; Klasse der —en Plenzen, der
zesmannerige planten, hexandria; -moww. met het ploegijzer openen.
SQeh -holt, (-homes, mv. -hblaer) natig bijv.nw. van zes maanden; -mona`o. ploeghout o.; -loch o. gat o. van het lach bijv. nw. zesmaandelijksch, hallaarploeghout; -ring m. kouterring, ring m. lijksch, alle zes maanden geschiedend;
-paarig bijv. uw. zesparig; -pfenniger m.,
van het ploegijzer.
Seohs I tussch. meiner -!, (volkst.) -pfennigslück o. half groschen o., munt
penningen; -p/under m.-stukjeo.'van6
sakkerloot!
Sechs, bijv. uw. zes; zu - Procent, zesponder m.; -pfündig bijv. nw. zes
zes pond; —e Kanone, Z.-pondsch,va
tegen zes percent; mil -en fahren, (in
een rijtuig) met zes paarden rijden; 2. -pfander, -reihig bijv. nw. uit zes rijen
(Rek.) (mv. -en) v. 6, zes v.; (Sp.) zes, bestaande; (van zuilen), Z. -sáulig; -ruderig bijv. uw. met zes riemen, met zes
zeskaart, zesde v.
SQchsachteltakt, m. (Muz.)zes- rijen roeibanken; -saitig bijv. nw.(Maz.)
zessnarig; -saulig bijv. uw. zes zuilen
achtkten -maat V.
SQchs-armig, bijv. uw. zesarmig, hebbende; -schaufler m. (Landh.)driejamet zes armen; -ástig bijv. uw., Z. -bei- rig schaap o. met 6 snijtanden; -seitig
nig; -dugig bijv. nw. zesoogig, met zes bijv. nw. zeszijdig, zeshoekig; -silber m.
pogen; -beinig bijv. nw. met zes takken woord o. van zes lettergrepen; -spaltiy
-blatiig,-btátterig bijv.nw. met zes blade- bijv. uw. in zessen gespleten; -scha f tig
ren; -blumig bijv. nw. zesbioemig, met' bijv. nw. (Wev.) zesgangig; -spánnig
zes bloemen; -buchstabig bijv. uw. met bijv. nw. met zes paarden bespannen; —
(ahren, (in een rijtuig) met zes paarden
zes letters.
rijden; -spiel o. (Muz.) sextet o., zesSgchse, (-n) V. (Rek.) 6, zes v.
Seohs-eck,(-(e)s, mv. -e) o. zes - stemmig muziekstuk o.; -stdndner m.
hoek m.; -eckig bijv. nw. zeshoekig, zes oude slaande vink m.; -stimmig bijv. nw.
zeskantig; -eimerig bijv. nw. zes-zijdg, zesstemmig; -sirahi m. zeester v. met zes
emmers bevattend; -ender m. hert o. stralen; -strahlig bijv. nw. zesstralig;
-sti2ndig bijv. nw. zes uren durende;
met gewei van zes punten.
SQehser, (-s, mv. Sechser) m.(Uur- -stundlich bijv. nw.alle zesuren geschie-báume) m., Z. Sdbenbaum.

Seb@ste, (-n) v. (PI.) zwarte borst bezie v.; -nbaum m. zwarte boschbezieboo m m.
Seeg&nte, (-n) V. (Meetk.) snijlijn,
secans V.
SecoatQ.r, (-en) V. plagerij, kwel -

;

voorwerp o. met zes punten of tanden;
-zackig bijv. nw. zestandig, zes tanden
hebbende; -zehig bijv. nw. zesteenig, zes
teenen hekbende; - zeilig bijv. nw. zesregelig, van zes regels; -ziukig hijv. nw.
zestandig, met zes tanden; -zóllig bijv.
nw. zesdnimsch.
SQehter, (-s, mv. Sechier) m. oude
Fransche inhoudsmaat v. van mud.

SQehzehn, telw. zestien.
Beehzehn-eok, (-(e)s, mv. -e)
o. zestienhoek m., zestienzijdig lichaam
o.; -eckig bijv. uw. zestienhoekig; -ender
In. (Jachtw.) hert o. met zestien punten
aan het gewei.

SQehzehner, (-s, mv. Sechsehner)
m. muntstukje o. van 16 kreuzers; 2.
(Jachtw.) Z. Sechzehnender; 3. (Rek.)
zestiental o.; 4. (n. Gesch.) lid o. van
den raad der zestienen.
SQehzehnerlei, bijv . nw. zestien

Gerichte J^, zestienderlei,zestien-derli;
verschillende spijzen 81 r.
Scchzehn -fach, - fa►ltig, bijv,
nw. zestienvoudig; -fuszig bijv. nw. zes
zestitan voet; -hundert-tienvosch,a
bijv. nw. zestienhonderd; -hundertel o.
zestieuhonderdste (gedeelte) o.; -hun
bijv. nw. zestienhonderdste; -jáh--derts

rig bijv. uw. zestienjarig, van zestien
jaar; -lólhig bijv. nw. zestienloodsch,van
Lestien lood; -mal bijw. zestienmaal;
-matig bijv. uw. zestienmaal; -monalig
bijv. nw. zestien maanden durend, zes tien maanden oud; -monaltich bijv. nw.

om de zestien maanden geschiedend;
-p/'tndig bijv. nw. zestienpondsch, van
zestien pond; -stündig bijv. nw. van zes
uren, zestien uren durende; -sUind--tien

lich bijv. uw. om de zestien uren gew.) drijfrad o. met zes tanden;(Muntw.) dend; -sylbig bijv. uw., Z. -silbig; -telgig schiedende; -idigig bijv. nw. zestien da muntstukje o. van zes kreuzers; (Jacht- bijv. nw. van zes dagen; 2. Z. -táglich; gen oud of durende, -taglich bijv. uw,
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zestiendaagsch, om de zestien dagen ge- Secret, (-(e)s, mv. -e) o., Z. Ab- SedQz, (-es, mv. -e) o. zestiende
formaat, in-sedecimo o.
schiedend; -tausend bijv. uw. zestien trill; 2. geheim zegel o.
duizend; tausendste bijv. nw. zestien - Secretor, (-(e)s, mv. -e)m. schrij- Sedez-format, (-(e)s, mv. -e) o.,
duizendste; -tausendstel o. zestiendui- ver, secretaris m.; geheimer -, geheim Z. Sedez; -band m. band m. in zestiende
zendste (gedeelte) o.
secretaris m.;-schrijvem.;(Nat) formaat; -buck o. boek o. in zestiende
formaat.
SQahsehnte, bijv. uw. zestiende; 2. :schrijflessenaar m.
der - Mai, de zestiende Mei;Ludwig der -,
SeerQtbuch, (-buch(e)s, mv. -büSediment, (- (e) s, mv. -e) o. becher) o. (Hand.) geheimboek o.
zinksel, neerslag o.; -stein m. bodemLodewijk de Zestiende.
SQohzehntehalb, bijv. uw. zes Beet, Bekt, (-(e)s, mv. -e)m. ma- steen, kegelsteen o.
vijftien en een half.
-tiendhalf, derawijn, kanariewijn m.
SQdlitzerwasser, (-sers,mv. -ser)
SQohzehntel, (-s, mv. Sechzehn- 8Dete, Sekte, (-n) v. sekte, partij, o. mineraalwater o. uit Sedlitz, Sedlittel) o. zestiende (gedeelte) o.; (Muz.) geloofssekte v.; -nmacher m. sektenma- zerwater o.
ker m., Z. Securer.
zestiende (noot) v.
Sedulit,t, v., z. M. vlijt v., ijver m.
Sco hntel-form, ( - en), SeetiQnl, (-en) v. (Ontlk.) ontle- Sedum, (-s, mv. Seden) o. (Pl.)
-grt sze, (-n) v. (Ooekh.) zestiende ding, opening, insnijding v.; 2. afdeeling, huislook o.
formaat, in-sedecimo o.; -snote v.(Muz.) verdeeling v., artikel o.
See ( - s, mv. - n) m. meer o.; der
Z. Sechseknlel; -spause v. (Muz.) zes
Sections - aufriss, ( - es, mv. - e) Gen/er -, het meer o. van Genève, Boden-tiendrusV. m. verdeelingsplan o.; -besleck o. ontle- see v.; 2. (-n) V. zee v., oceaan in., weSQOh$ehntens,bijw.ten zestiende, dingstoestel m.; -saai m. entleedzaal v.' reldzee v.; die o/Jenbare -, volle, open
in de zestiende plaats,
Seetjrer, (-s, mv. Securer) m.sek- zee v.; in - geiten, slechen, in zee steken;
S@ehzehn-theilehen, (verkl.) tenmaker, scheurmaker, dissenter, afge- our - reisen, ter zee varen; Handel our -,
zeehandel in.; 3. (Zeew.) golf, baai V.
o. zestiende (gedeelte) o.; -wbchentlich scheidene m.
bijv.nw. alle zestien weken geschiedende; Sector, (-s, mv. -en) m. (Meetk.) S Q -aal, (- (e) s, mv. -e) m. zeeaal
m.; —schlange V. gevlekte zeeslang v.;
-wóchig bijv. nw. zestien weken oud of sector m., cirkelstuk o.
durende; -sdilig bijv.nw.zestienduimsch. Secul%r, secul&risch, säcu- -ahgrund w. afgrond m. der zee; -adler
1$riseh, bijv. uw. honderdjarig; 2. m. zeearend m.; -akudemie v., Z. -schule;
SQohzig, bijv. uw. zestig.
-a fie v. zeeaap m.; -alpen v. mv. zeealSchziger, ( - s, mv. Sechsiger) m. wereldlijk, niet geestelijk.
zestiger, zestigjarig man m.; (Sp.) 60 Seculariseren, (secularisirte, se- pen m. mv.; -ananas w. ananasvuri nig
punten o. mv.; (Lakenti.) breekkam m. cularisirt) bedr. ww. geestelijk tot we sterkoraal o.; 2. Z. -nessel; -ungelhaken
m. zeehoek m.; -anker m. zeeanker o.;
voor het kaarden; (Hand.) wijn m. van reldlijk goed maken.
Secul&rfeier, (-n) v. eeuwfeest o. -arsenal o., Z. -zeuyhaus; -assecurana v.
het jaar 60.
-

S oh$igerin, ( - nen) v. zestigjari-

ge vrouw V.

BQch$ig -fach -iáltig, bijv.
:

nw. zestigvoudig; -/assig bijv. nw. zes-

lig pooten hebbende; -jdhrig bijv. nw.
zestigjarig, zestig jaar oud; -mal bijw.
zestigmaal; -matig bijv. uw. zestigmaal
geschiedende; -p[undig bijv. nw. zestig
pondach, van zestig pond.
$Dohzigste, bijv. nw. zestigste.
SQeh$igstehalb, bijv. nw. zes
negen en vijftig en een half. -tigdehalf,
S cheigstel, (-s, mv. Sechsigstel)
o. zestigste (gedeelte) o.
SQehzigstens, bijw. ten zestigste,
in de zestigste plaats.

Beojren,

(secirte, secirt)

o. ww.

(Ontik.) openen, ontleden, opereeren.
$Qokel, (-s, mv. Seckel) m. beursje,
zakje o.; (fig.) staatskas v.; (J. gesch.)
Joodsche munt, sikkel m., Joodsch gewicht o.
SQokel-amt, (-amt(e)s, mv. -ámIer) o., Z. Schatzamt; -biume v. tasch-

bloem v.; -kraut o. taschjeskruid o.;
-meister m. betaalmeester, penningmeester, schatmeester m.
S okeln, (seckelte, geseckelt) bedr.
ww. das Geld -, in den zak steken, op-

Beeulum, B` eulum, ( - s, mv. zeeassurantie v.; -asset V. zeepissebed v.;
Secula) o. eeuw v., tijdperk o. van honderd jaren.
Seet.nda, (Secunden) v.(Schoolt.)
tweede klasse v.; 2. (Hand.) - of -wech sel m. tweede wissel, secunda-wissel m.;
(Muz., Scher►nk.) Z. Seconde.
Secundéner, (-s, mv. Secunda
m. leerling in. der tweede klasse-ner)
van de Latijnsche school.
Seeund%nt, (-en, mv. - en) m. secondaut,getuigem. bij een duel;(Zeew.)
coovooischip o.; (Krijgsw.) helper m.;
(Muz.) hij die accompagneert.
Seeundarius, (onb.) m. tweede
prediker, middagprediker m.; (in kloosters), onderprior m.
Seeunde, (-n) v. (op een uurwerk),
seconde v., secondewijzer m.; (Maz.)seconde v., tweede toon m. van den grondtoon; (Schermk.) tweede stoot m.
Seeunden -uhr,(-en)v. uurwerk,
horloge o. met secondewijzer; -weiser,
-weiger m. secondewijzer m.; ..zifJerblall
o. plaat v. voor den secondewijzer.
gecund$anke, ( - n) v. tweede
flank v., middelwal m.
Seeundjna, (Secundinen) v. nageboorte v.

2. Z. Meerassel; 3. Z. Kd fermuschel;
-ausdruck in. zeeterm m., zeemausuitdrukking v.; -bad o. zeebad o.; 2. zeebaden o. n-iv.; -ball m. zeeappel m.; 2.
L. -quitte; -bank v. zeebaak v.; -bar m.
zeebeer, rub m.; -barbe v. zeebarbeel m.;
-barometer m. zeebarokaeter m.; -barsch
m., Z. -bórs; -baum in. havenboom, slagboom m. voor de haven; -bau ►nwolle v.
vreemde boomwal v.; -be[ehlshaber m.

admiraal, scheepsbevelhebber in.; -beschreiber na. zeebeschrijver ui.; -beschreibang v. zeebeschrijving v.; -besen w. zeebezein ui.; -beate v. buit m. op zee behaald; - betitel m. ijsvogel, duikerkoning
m.; 2. zeescheede v.; 3. hotothurie v.;
-binse v. groot riet o.; 2. zeegras, zeewier o.; 3. bronskleurige polyp m.; -blase
V. zeeblaas, holothurie v.; -blame v. zeebloem v.; gelbe —, Z. -rose; --nkoht m.

bloeiende zeenetel v.; -bock m. hoorn
m.; -bohne V. zeeboon v.; -boot o.-visch
zeeboot v.; (Nat. hist.) zeepissebed v.;
-bórs m. zeebaars m.; 2. Z. Sander;

-brassen m. zeebrasem m.; -branch m.,
Z. -gebrauch; -brehme v. zeeluis v.; -breite
V. zeebreedte v.; -bremnse v. zeebrems v.;
-brief m. zeebrief, scheepsbrief m., passteken.
Seeundiren, (secundirte, secun- poort, connosse►nent o.; -buch o. scheepsSQakelsenf, (-(e)s) m., z. ni., Z. dirt) o. ww., m. h. helpen, bijstaan, on- boek, scheepsjournaal o.; -buhne v. paal
aan de kust; -burg V. aan de zee-werko.
dersteunen; (in een duel), tot getuige
Secke^kraul.
gelegen burcht m. of kasteel o.; -cadett
8Qoken, (Seckens, mv. Secken) m. dienen; (Muz.) accompagneeren.
m. (braadt.) platrond ijzerdraad o.; Sleeundjr, (-en) v. viering v. van in. cadet in. der marine, zeejonker m.,
leerling m. der zeevaartkundige school;
-eisen o. platrond ijzer o.; -stock m. een vijftigjarig priesterschap.
aambeeld o. om gouddraad plat te slaan; Sedatjv, bijv. uw. pijnstillend, be- -carawane, -carte v., Z. -karawane 4;
darend; -satz o. (Scheik.) boraxzuur o.; -compass m. zeekompas o.; -consul us.
-aug m. draadtrekkerspers v.
consul m. voor de zeevaart, zeeconsul m.;
meeker, (-s, mv. Secker) m. schil -spath m. boraxspaath o.
V. van uitgeperste druiven.
SQde1, (-s, mv. Sedel) o., Z. Seidel. -consulat o. zeeconsulaat o.; -damra,
heckler, (-s, mv. Seckler) m. beur- Bedes, (onb.) V. stoelgang m., ont- -deich ni. zeedijk w.; -damp,fboot o. zeestoumboot v.; -dieb m. kaper, kaapvaarzenmaker, beurzensnï der m., Stickler. lasting v.
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der m.; - dienst m. zeedienst m.; - dor/o. vechten; -geschmack m. smaak m. voor pass m., Z. -compass; -kork m. zeekurk
aan zee of aan een meer gelegen dorp o.; (ie zee; -geschópf o. zeedier, in zee levend v.; -baum m. zeekurkboom m.; - karper
-dorp m. zeekruisdoorn m., Z. Meerkreua- dier o.; -geschrei o. geschreeuw o. der m. lichaam o. uit de zee; - krabbe v. zeedor n; -drache m. (Nat. bist.) zeedraak zeelieden bij het aanvallen van een vij- krab v., zeekreeft m.; 2. Z. Kraken; -kráhe
m.; 2. Z. Stacheldrache; 3. Z. -afe; 4. andelijk schip; 2. wachtwoord o. der v., Z. -hdher; 2. zeeomber m. (visch);
vliegende draak m.; -draht m. blaasko- iflatrozen; -gesetz o. zeewet v.; -buch o. -kranich m. zeekraanvogel m.; -krank
raal o.; -droscel V. zeelijster v.; -driftig wetboek o. voor zeevarenden; -gesicht o. bijv. nw. naar zee verlangend; it. zeebijv. nw. (Zeew.) in de zee drijvend; luchtspiegeling v. op zee, fato morgana ziek; -kraankheit v. zeeziekte v.; 2. ver-dung, -d%nger m., Z. -gras (3); -ei o. v.; -gespenst o. zeespook o.; -gevógel o. langen o. naar zee, landerigheid v.;-krebs
zeenoot v.: 2. zeeëi o.; -eiche v., Z. Meer- zeevogels m. mv.; -gewurm o. zeewor- m. zeekreeft m.; 2. hummer m.; -krieg
eiche; - eichef V. zeeéikel m.; versteinerle men m. mv.; -gewáchs o. zeegewas o., m. zeeoorlog, oorlog m. ter zee; -krieger
-, zeeëikelsteen m.; -einhorn o.zeeëen- zeeplant v.; -gewohnt bijv. nw. aan de m. zeesoldaat, marinier m.; -kriegskunst
horen m.; -elephant m. zeekoe v.; -elder zee gewend; -gras o. lintvormig zeegras V. zeevaartkundige krijgswetenschap v.;
gestreept duikerhoen o., lom m.; 2. zee- o.; 2. Z. Meergras (1); 3. zeegras, zee- -krone v. (Nat. bist.) diadeemspin, kruispapegaai m.; 3. fluiteend v.; -erbse v. zee- wier o.; d. noordsch zeewier o.; -gras- spin v.; -krop/er m., Z. - flasche; -króte v.
erwt v.; (Delfst.) kardiet m., harte- bank v. bank v. van zeewier; -grind m. zeeschorpioen m.; - kuchen m. zeekoek m.;
schelp v.; -erhallung v. beraadslaging v. zeewaterkleurig koraalrif o.; -gran bijv. -kuckuck m., Z. -leier; -kuh v. zeekoe v.;
tusschen den kapitein en het scheeps- nw. zeegroen; 2. o. zelfst. zeegroen o.; 2. Z. Flusspferd; - kundev.zeevaartkunde
volk; -era o., Z. Surnpjerz; -etat m. ma- -grund m. bodem m. der zee; -grondel m. v., kennis v. der zee, zeevaartkundige
rine v., zeewezen o.; -euter o.(Nat. kist.) zeegrondel m.; -halen m. zeehaven v.; kennis v.; -kunst v. zeevaartkunst v.;
ijsvogel m., duikereend v.; -father m. -hater m. onkruid o. onder de tarwe; 2. -kuste v., zeekust v., zeestrand o.
vliegende phaeton, keerkringsvogel m.; zaadhaver v.; 3. Z. -halm; -háher m. S Qlamt, amt(e)s, mv. -dmter)
2. zeewaaier m.; -[adenwurm m. zee- zeeraaf, waterraaf, waterkraai v.; -haan o. (Kath.) zielmis v., lijkdienst m., uit
-drawm
m.; -/'ahne v. statenvlag v.;it. m. zeehaan, maanvisch, zilvervisch m.; vaart v.
oranjevlag, prinsenvlag v.; -[ahrend bij v . 2. knorhaan m.: 3. zeedraak m., zeerat Sec-land, land(e)s, mv. -ldnder)
nw. zeevarend; -(ahrer m. zeevaarder, v.; 4. noordsch duikerhoen o., pooleend o. aan zee gelegen land, kustland o.;
zeeman, matroos m.; - kunst v. zeevaart- V. lom m.;-hallend bijv.nw.voor de zee- -lánder, -in, kustbewoner m., kust
v.; -Iahrt V. zeevaart, zeereis. vaart bestand; -hand v. zeemanshand v.; bewoonster v., bewoner m., bewoonster-kunde
scheepvaart v.; -(alk m. zeevalk m.; -tal- - handel m. zeehandel, handel m. ter zee; v. van een kustland; -laterne v.,Z.-leuchte.
ten m. waterhalm m.; -j'asan m., Z. Lal'- - handlung v., Z. - handel; - .sgesellschaft Seelbaum,(- baum(e)s,mv.-bdume)
felente; 2. Z. Meerbulte (glatle); -Ieder V. handelmaatschappij v.; -handschuh m. m., Z. Todtenbahre.
V. zeepen, dierplant v.; - feige v. zeevijg bolvormige spons v.; -hase m., Z. Meer- SQQ18, (-n) v. ziel v.; vernün ftige -,
v.; 2. Spaansche vijg v.; -lest bijv. nw. hase; 2. zeenetel v.; -heer o. zeevloot v.; geest, zin m., rede v.; thierische -, ge( van schepen),voor de zeevaart gesch ikt: -heher m., Z.-haher; -heide v., -kraut o. voel o.; Pflanzen-, wezen o. der plant;
= fichie v. stekelig polypenhuis o.; -fisch zeeheide v.; -held m. zeeheld m.; -helm es schmerzt ihn in der -,esgeht ihm durch
m. zeevisch m. en v.; fischerei v. zeevis- m. zeehelm m.; -henne v., Z. - eister; -herr die -, het gaat hem door de ziel, het
m. admiraal, bevelhebber m. over de smart hem in zijne ziel; er hat keine -,
scherij v.
SQe$sch-handler, lers, mv. zeemacht; - heerschaft v. heerschappij V. hij heeft geene ziel, geen gevoel; (Volks -ier) m.. -in, nen) v. zeev
ischhande- van de zee; -herrschend bijv. nw. dezee t.) meiner -!, op mijn woord!, mijn
laar, handelaar m., handelaarster v. iii beheerschend; -herrscher m. beheerscher gunst !; das spricht er in meiner -, bij
rn. der zee; -heu o. zeevenkel v.; -heu- spreekt alsof hij het in mijne ziel gele zeevisch; zoul a. zeevischtol m.
Sec- flachs, (- es) m., z. m. zeevlas schrecke v. zeesprinkhaan m.; -honigku- zen had; jemn. etw. auf die - binden, op
o.; -flarre v. zeenetel v., medusahoofd o.; then m. celvormig sterkoraal o.; -horn het gemoed drukken; jemn. an die - grei-/Easche V. zeeëgel m. met vier stekels; o. zeehoren m.: 2. Z. - heide; -hose v., Z. [en, iem. in de ziel grijpen, levendig
2. radijs v.., knol m.; - fledermaus v. zee- WWasserhose; -huhn o. zeehoen o.; 2. tong aandoen; (fig.) levend wezen o., ziel v.,
vledermuis v.; -/loh m. watervloo v., v. (visch); 3. Z. Meerhuhn; -hued m. persoon m.; treue -, goede ziel, sul m.;
kleitje zeekreeft m.; -Cor in. puntkoraal zeekoe v.; 2. zeehond, rob m.; -hündchen niedrige -, lage ziel; hier sind zweihuno. vol poriën; (gewooni.) korstkoraal o.; getijgerde haai, panterhaai m. dert -n, inwoners,personen m. mv.; keine
-/lotte v.(zee) vloot v.; -/lunder m. groote Sochund(s)-fang, (-(e)s) m., - weiss etw. davon, geen mensch weet
ijsvogel, kuifduiker m.; -[orelle, - fóhre Z. m. zeehondenvangst v.; -fell o., -haul er iets van;es ist keine lebendige-zu HauV. zeeforel, meerforel v.; - Prachtbrief m. V. zeehondevel, rnbbevel o. se, er is geen mensch te huis; 2. voorscheepsvrachtbrief m., connossement o.; S Q-igel, (-igels, mv. -igel) m. naamste beweger m., ziel v.; die - des
-J'reibeuler m. vrijbuiter m. ter zee, ka- zeeëgel m., zeezwijntje o.; -stein na. Handels, de ziel; 3. gevoeligheid, warmte
per m.; it. kaperschip o.; -friede m. zee- versteende zeeegel m.; - ingenieur m. in- v., diep gevoel o.; 4. (in eene veeren pen),
vrede, vrede m. ter zee; -[orsch m. kik- genieur m. bij het zeewezen; -Jung/rau inwendige, merg o.; (van haring), zieltje
kervisch m.; -fuchs rn. zeevos rn.; -/usz v., Z. Meer[rau; -kalb o. zeekalf o., kleine o.; (van een weversspoel), ziel, ijzeren
m. zeemansvoet m.; -gall m. (Nat bist.) zeehond m.; -kamm m. hoofdeloos poly- spil v.; (Hoefsm.) zool v. aan den hoef
gewone kievit m.; -gallerte v., Z. -beutel penhuis o.; -kanne v., Z. -blume; kleine van een paard; (Nat. bist.) pijlkarper m.
(3); -garnele v. garnaal v., zeekrab v.; -, drijvend waterdrieblad o.; -kante v., SQQ1eU-adel, (-s) m.,z.m. zielen-gat o. (Zeew.) zeegat o.; -gebrauch m. Z. - kuste; -karpfen m. meerkarper m.; adel m.; -amt o., Z. Seelamt; -andacht
gebruik o., gewoonte v. der zeelieden; -harte v. zeekaart, zeevaartkundige kaart V. innige vroomheid v.; -angst v. ziels-ge[ahr v. zeegevaar, gevaar o. ter zee; v.; -nbuch o., ---nsammlung v. zeevaart- angst m., groote bezorgdheid v.; 2. bijv.
- geecht o. zeegevecht o., zeeslag m.; -ge- kundige atlas m.; -kaslanie v. zeekas- nw. door gewetenswroeging gekweld; it.
Hugel, -9evógel o. zeevogels m. mv.; -ge- tanje v.; -kalze v., Z. -bar; 2. Z. Tinten- mir ist -, ik ben uiterst ongerust, mijne
gentl v. aan eene zee, aan een meer gele- Jisch; -kennung v. kenteeken o. van eene ziel is bedroefd; -arm bijv. nw. gevoelgen landstreek, zeestreek v.; 2. strand o.; zeestreek; 2. kennis v. van den bodem loos, ongevoelig, koud; -armuth v. ar-geisz v., Z. -gamete; - gemalde o., Z. der zee; -kiel m. beste soort van pennen moede v. van geest; -arznei v. opwek-stuck; - gericht o. gerechtshof o. der v. mv.; - kissen o. zeewuis v.; -kiste V. kend, opbeurend middel o.; -arst m.
admiraliteit; -geruch m. zeelucht v., reuk scheepskoffer m.; -knop` m. zeeknoop geestelijk geneesheer m.; -auge o. oog
m. van het zeewater; -geschafte o. mv. m., zeeknoopje o.; -kácher m. pluimbos- o. der ziel, verbeelding v.; 2. geestelijk
zeezaken v. mv.; -geschichte v.geschiede- polyp m.; -kohl m. zeegras, wier o.; 2. oog o.; it. scherpziend oog o.; -band m
nis der zee; 2.geschiedenis v. van zeege- zeekool v.; -kolben m. zeeriet o.; -kom- zielenband m., band m. der harten;-bliek
(-

(-

-

(-

(-

-
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m. inwendige blik, blik m. derziel;-bund o.; -pein, -plage v., Z. -angst, - jolter, S1-]Asesse, (-n) v., Z. -amt;
m. verbond o. der zielen, zedelijk ver- - leiden; -rausch m. geestverdooving v.; -.3orge v. zielzorg v.; -sorger v, zielzorbond, innig verbond o.; -erretter m. zie- -register o. lijst v. der inwoners, zielen- ger, geestelijke, herder, biechtvader m.
lesredder m.; -erschttternd bijv. nw. de getal o,; -retch bijv. nw. (van personen)
SQQlsorgeramt, o., $eQ1sorziel schokkend; -erschullerung v. ziels- verstandig, vernuftig; (van zaken), Z . gersehaft, v. bediening, waardigheid
aandoening v., schok m. der ziel, gevoel- -volt; 2. o. zelfst. rijk o. der zielen; (Fa- v. van zielzorger.
vermgen o.; -föhrmann m. (Fabell.) hell.) schimmenrijk o.; -ruhe v. ziele- S^Q1spende, (-n) v. uitdeeling,
Charon m., die de schimmen overvoert; rust, rust v. der ziel; -schaden m. schade gift v. aan de armen na den dood van
-[eind m. vijand m. der zielen; it. duivel v. aan de ziel; -schalz m . schat m. der den gever.
m.; -jest o. geestelijk vermaak o.; 2. ziel; -schlaj, -schiummer m. geestelijke S0e-1uft, (-tulle) v. zeelucht v.; 2.
(Kath.) allerzieleutlag m.; -jolter V. lol- slaap m., verdooving v. der ziel; -schmaus zeewind m.; -lunge v., Z. - jeige; 2. Z.
tering v. der ziel, zielskwelling v.; -[or- m. (gemeenz.) Z. -genuss; -schmerz in. -hase.
schend bijv. nw. de ziel onderzoekend; zielesmart v., Z. -hummer; -schwache V. S1-wartel, -wxter, (-telsof
-(orscher m. onderzoeker m. der ziel, zielszwakte v.; -schwung m. verheffing -Iers, mv. -tel of -ter) m. executeur in.
zielkundige, zielleeraar m.; - jorschung v. van geest, geestvervoering v.; -sorger van een testament; -warier m., Z. -sorv. zielsonderzoek o , zielkunde v.;- jreund m., Z. -hirl; amt o. ambt o. van ziel- ger; -weiti o. vrouw v. die van aalmoem. vertrouwde vriend, intieme vriend zorger, pastoorschap o.; -stark bijv. uw. ten leeft.
m.; -/rieden m. zielevrede v.; - jroh bijv. sterk van ziel, veel wilskracht bezittend; S -macht,(-machte) v.zeemacht,
uw. hoogst verblijd, zeer gelukkig, innig -stárke V. zielskracht, zelfbeheersching vloot, krijgsmacht v. ter zee; 2. zeemoverheugd; -jnhrrr m. geleider m. der v.; -stsch m. inwendig verdriet o.; it. gendheid v.; -machtig bijv. uw. machzielen. Z. - f4hrma»n; -gabe v. gave v. steek m. door de ziel; -stille v., Z. -rube; tig ter zee; -magazin o. (in eene haven),
des geestes; -,gejahr v. gevaar o. voor de •stosz m. zielsbedroevend voorval o.; entrepot o.; -makrele v. zeemakreel v.;
ziel; -.genuss m. zielsgennt, innig genot -sturm m. beweging, aandoening v. der -maan m. zeeman, matroos, zeesoldaat,
o.; -gvsprách o. geestelijke overpeinzing ziel, zielsaandoening v.; -tag ui. aller- marinier m.; -miunisch bijv. nw. den
v.; -qlüek n. geluk o. der ziel;-gross bije. zielendag m.. 2 November; -tod m. gees- zeeman eigen, op zee gebruikelijk;-mannuw. grootmoedig, edelmoedig, groot,ver- telijke dood m.; -tódter m., Z. -mórder; schaft v. zeemausstand m., zeelieden m.
beven van ziel; -grasze V. zielegrootheid, -trost m.zieletroost,troost m.voor de ziel. n,v., scheepsvolk o., equipage v., scheepsBeglentztekend, b ijv. nw. ziels- bemanning V.
grnotheid v. van ziel, grootmoedigheid
S@Cmanns -fiusz, (-fuzzes, mv.
edelmoedigheid, grnnte goedhartigheid: verrukkend
Se$1en-vergntgt,bijv.nw. ziels- - jusze) m.,Z. Seefusz; -kunst v. zeevaartv.; -gul bijv. nw. uiterst goed, goedig. een
goed hart hebbende, goedhartig; jemn. verrukt, Z. -froh; -vc'rkdtjer m. zielen- kunde, stuurmanskunst v.; -rock rn, ms-- sein, innig liefhebben; -gate V. goed- verkooper m.; (Zeew.) werver, zielver- trozenklee^l o.
bartieheid v.. Z. -groisze: -gister 0. mv kooper. ronselaar m.; -verkdujerisch bijv. S -maul, (-induce) v., Z. Meergeestelijke goederen n. niv.; -heil o. heil nw. als een werver, zielenverkooper,ron- maus; -meile v. zeemijl v.; -mensch m.
o. der ziel; -heiterkeit v. opgeruimdheid selaar; --es Handwerk, ronselen, werven zeeman m.; (Fabell.) zeemensch m.; 2.
V. van geest ; -bigt m. zielenherder,gees- o.; -verlust tn. verlies,ongeluk o.der ziel, Z. Meerengel; -merle v, zeemerel v.; -meve
telijke herder , leeraar, geestelijke, ziel- zielsverderf o.; -vermogen o., Z. -kra%t; v. zeemeeuw v.; -minister m. minister
zorger m.: -kamp! m. inwendige strijd. - verschwisterung V. nauwe vereeniging V. in. van marine; -moos o. zeemos o.; -morzielestrijd m.: -hols n. hout o. van den 'Ier zielen; -veetrant bijv. nw.(geroeetïz.) nell m. kraagpluvier v.; -muschel v. zeehnnd l ersehnnm: -koper hij die gaarne innig, intiem; -verwandt bijv. nw. over- schelpdier o.; essbare —, gewone mos,

.

.

bekeerlinsen msakt:-klanq m. inwendige eenstemmend in gevoelen; -verwandt- vel v.; -mówe v. Z. -meve; -mutze v. zeestem. stem v . des gevoels : -kraft v. ziele- scha jt v. geestelijke overeenstemming. muts v.; 2. zeenetel v.; -nadel v.(Delfst.)
kracht. wilskracht v.. zedelijke kracht vvmpathie v.: -coil bi^v. nw. vol geest, Z. Pjrieme; 2. zeenaald v., naaldvisch m.;

V.; -krank hijv. nw. zielsziek. zwaarmoe- vol vuur, vol ijver: —es Auge, gevoelvol: -natter v. zeeadder v.; -nebel m. zeemist,
die, melanchnlisrh : -krankheit v. ziele- —er Vortrag, gevoelvol, aandoenlijk, zeenevel m.; -nelke v., Z. -gras (3); 2.
ziekte, zwaarmnedieheid, melancholie v.: -wanderunq v. zi'-lsverhuizing v.; --slehre muizenoor o.; 3. Z. -nosed; -nessel
-bummer m. zielsverdriet o.. zielvkwel- v. leer v. der zielsverhuizing; -weh o., Z. V. zeenetel v.; 2. Z. -base; -nets o. zeeling v.: - kunde v. zielkunde, psychologie -schmerz; -wonne v. wellust m. der ziel; net o.; 2. draadvormige kokerworm m.;
v.: -kundiq bijv. nw. zielknndig. tot ale -zustand m. geestelijke toestand m.; -neunauge o., Z. Lamprele; -niere V. ijs
-weide v. genot o., voedsel o. voor den vogel m., duikerkoning m.; -noch v. ge--zielknhord,pcvlnaiseh:

-lahsal n. la`énis V. der ziel:-last v. ziele- ;eest: -z i'anq m. geestelijke dwang m. vaar o. op zee; it. schipbreuk v., storm
bezwaar o., gewetencwrne_*ins v., Z. Se lerehe, (-n) v. zeeleeuwerik m.; -oftisier m. zeeofficier m.; -orgel v.

zeeorgel o. (een schelpdier); -otter v.
-kirk n: -lier bijv. nw. ongevoelig. ge- m.: 2. zeeégel m..
voellong: -leere v. gevoelloosheid, onge- Sø1-erf'reuend, bijv. nw. ziels- zeeotter m.; 2. Z. -natter; --jell zeeotvnelieheid v.;-lehre v. zi+-leleer, zielkun- verrukkend; -erquickend bijv. nw. ziel- tervel o.; -papagei m., Z. - eister; 2. Z.
Meerpapagei; -pass in. zeebrief m.; -pade, psychningie v.; 2. verhandeling V. versterkend.
over de zielkunde; - leiden o. zielelijden. S -leier, (-n) v. (Nat. hist.) zee- slete V. sterkoraal o. met spinnepootvorgeestelijk lijden n., inwendige kwelling her v.; -leuchte v. (Zeew.) scheepslanta- mige stralen; -pfau m. zeepauw, kemp v.; -licht o. licht o. der ziel: -los bijv. ren v.: 2. (aan de kust), vuurtoren m., haan m.; -pjerd o., Z. Flusspjerd; 2.Wallnw., Z. lieblos; 2. ongevoelig, knel; -lust vuurbaak v.; (Nat. bist.) Z. Meerleuchte; ross; 3. aschgrauwe stormvogel m.; 4.
V. gee telijk vermaak o.. zielelnst m.; -leute mv. zeelieden, matrozen m. mv., -pjerdcheno.zeepaardje o.;-pjerdjiisze m.
- marter v., Z. -jolter; -me^se v., Z. Seel- zeevolk o.; -leJkoje v. zeeanjelier v.; -licht mv. (Ontik.) arnrnonshorens m.mv.,twee
amt; --register n. zielmissenbnek , obi- o. (Nat. bist.) lichtend, phosphorescee- achteruitsteeksels o. mv. der hersenen;
-pfianze v. zeegewas o.; moeke v.zeeéikei
tuarium o.; -mord m. zedelijke moord rend weekdier o.
m.; -polyp M. zeepolyp m.; -pomeranze v.
SQQlig, bijv. nw., Z. selig,
m.; -mórder m. zielemnorder m.; -mltrm.;-protest
derisch bijv. mv. geestdoodend; -mode SQQliie, (-a) v., Z. Seebiume. aan zes groeiende oranjeappel
bijv. uw. dondelijk afgemat; 2. vermoeid SQQl1ng, (-(e)se mv. -e) m. (Zeew.) m. (Zeew.) door den kapitein en het
van geest; -much m. moed m. der ziel: spoor o. dat achtergelaten is door een scheepsvolk opgemaakt protest o.; -quar-nahrung V. zielevoedsel. voedsel o. voor schip dat vastgezeten heeft. tiermeister m.(Zeew.)schieman m.; -quitde ziel, geestelijk voedsel o.; -noch v. Bog-liste, (-n) v. zeemansrol v.; te v. zeekwee v.; -rabe m., Z. Meerrabe;
zielsangst m.; -op/ er o. offerande v. voor -luwe m. (Nat. bist.) zoitiger —, zee- 2. Z. -hahn; -rand m. oever m. der zee;
de afgestorvenen; (fig.) geestelijk offer leeuw m.; glatter —, zeewolf m. -rush m. zeeraad, raad m. der admirali,

See.
teil;-ralhhaltung v., Z.-erhaltwiy;-ratle,
-ratze v., Z. -atfe; -rauber m. zeeroover,
zeeschuimer, kaper m.; - räuberei v. zeerooverij, kaperij v.; — ireiben, zeeschuimen; - ruuberisch bijv. uw. als een zee-
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boeg o.; -laucher rn. papegaaiduiker, den van het schip, grootspantmal m.
noordsche alk m.; -teu[el in. zeeduivel SQgelbar, bijv. uw. in staat om te
m.; 2. Z. Flussieul'et; 3. Z. - krabbe; -lhal zeilen.
o. dal o. aan een meer gelegen; -Ihier o. SQgel-baum, (-baum (e) s, mv.
zeedier o.; -tiefenmesser m. zeepeiler m.; -bilunie) m. (Zeew.) mast m.; 2. Z.
roover, als een kaper, kaperachtig.
-toiinc V. zeeton, boei v.; 2. tonschelp Sabenbaum; -boden m. ruimte v. in eens
S@Qräuber-schift, (-( e)s, mv. v.; -traubc V. (Pl.) zeedruif v.; -treffen zeilmakerij voor het naaien der zeilen;
-e)o. zeerooverschip,kaperschip o.; -staat u., Z. -schlacht; -trichier m. trechter -ducht v. dwarsbank v. aan den mast in
rn. rooverstaat m.
sterkoraal o.; -! rift V. zeewier o.;-vurcnig eerre sloep.
S@Q-raumte,( -na) v. zeesop,ruime it. wat door de zee op het strand ge- Seg(e)1er (-s, mv. Seg(e)ler) m.
sol, o.; -Taupe V. zeerups v.; 2. Z. -pferd worpen wordt; -triflig bijv. uw. door de schipper,zeevaarder m.; 2. zeiler m., zeil
(4); -rebhuhn o. (Nat. kist.) zeepatrijs zee op bet strand geworpen, op zee drijo.; guler -, goede zeiler; 3. (Nat.-schip
m. (een visch), tong v.; -recht o. zee- vend; -tro»tpele V. zeetrompet v.; 2. Z. kist.) Z. Schifskuitel; (Laadh.) duizelig
recht o.; -rheder w. render m. van een Kuhdarm (Nat. kist.); -druppen v. mv. schaap o.
zeeschip; -reise v., Z. -fe/In; - reiner,-rei- ( zeetroepen, zeesoldaten in. mv.; -tuch- SQgel-fabrik, (-en) V. zeilma
sender in., Z. -/ahrer; - richter in. rech ter lig bijv. nw. tegen de zeevaart bestand;
v.; -(enig bijv. uw. zeilree, zeil -kerij
In. van de adwirali teitsrechtbank; -rinds -tuchtigkeit V. vaarbaarheid v. (van een
-garn o. zeilgaren o.; -gewand-vardig;
v, (Nat. hist.) straalpolyp m.,korstkoraal schip); -uier o. Z. -strand; -uhr o. zee- o., Z. -loch; -gieszer m. (Zeew.) matroos
o.; -roman in. zeeroman m.; -rose v.zee- horloge o.; -unigebene bijv.nw. door de zee m. die de zeilen natgiet; 2. zeilgieter m.,
roos, zeebloem v., plomp in.; -rocs o., Z. omgeven; -umgrenzi bijv. uw. door de zee hoosvat o.; -jacht v. jacht o. met zeilen;
-p[erd; -róthe v., zeekruiskruid o.; -ru -, begrensd, bespoeld; -umsichtsbild o. pa- -kahn m. zeilboot, sloep v.; -klar bijv.
st•uny V. uitrusting V. eener vloot, krijgs- norama o. op zee, zeegezicht o.; -un- uw. zeilklaar, Z. -Jemig; -kleid o. zeil
toerusting V. ter zee; -cache v. zaak V. geheuer o. zeegedrocht, zeemonster o.;
kundig bijv. uw. kunnende-kledo.;
belrefende de zeevaart; -salz o. zeezout -usauz V. zeegebruik, scheepsgebruik o.; zeilen; -kunst v. zeilkunst v.; -linie v.
o.; -sal s.ïure V. (zee)zoutzuur o.; -saute - venushaar o. pluimbospolvp m.; -ver richting v. van zeilen, zeillijn v.; 2.
V. zuil V. aan de kust, dieueude tot e. o.
verkeer o. ter zee; -uersicherung-kehrin. (Wisk.) bochtlijn v.; -leinwand v. zeil
a. aanwijzing; -suudwurni m. zeezand- v.,Z.-assecuranz; -viel f usz m.zeed uizendo.; -los bijv. nw. zonder zeilen, de-doek
worw m.; -schuden m. zeeschade, averij been o.; -vogel m. zeevogel in.; -oogt m. zeilen verloren hebbende; -macher m.
v.; —berechnuny V. averijreke«ing v.; waterschout, opzichter m. der visscherij zeilmaker m.; -meister m. zeilmakers-schaurn w. Z. Meerschouw (4); -sclsisu- op een meer; -volk o. zeevolk o.; 2. Z. baas m.
mer w., Z. -rasher; - Scheibe v. zeeheli, -leute; -eorrathshaus o. magazijn o. voor SQgelri, (segelie, gesegelt) o. ww.,
in.; -scheide v.zeescheede v.(een schelp- scheepsbehoeften, zeearsenaal o.; -wanze m. h. en s. zeilen, varen, roeien; gegen
dier); -schi/f o. zeeschip o.; -schi fer w. V. zeeluis v., schurftluis v.; 2. Z. Kafer- das Ufer -, het land naderen; nach Osten,
zeevaarder iii.; -schiff%ahrt v., Z. -[uhrl; muschel; -warts v.wachttoren,sterrento- Westen
4' -, naar het oosten stevenen;
-schlucht v. zeeslag m., zeegevecht o.; ren m. aan zee; it. Z. Leuchtthurm.
nach Amerika -, varen, reizen, de reis
-schluyg m. geoord medusahoofd o.; SQQwarts, bij w. zeewaarts, naar maken naar; vul der offenen See -, in het
-schlauge v., Z. Meerschlange; (1, 2); 2. zee; - hallen, in het ruime sop sturen. ruime sop varen; urn erne Klippe serum
(Art.) aftrekker, krasser m.; -schloss o. SQQ-wasser, (-s) o., z. m. zee- -, omzeilen, omvaren; bei dens Winde -,
nabij de zee, nabij een meer gelegen slot water o.; -wechsel in. zeegrosse v.; -wedel bij den wind zeilen; mil halben: Winde -,
of kasteel o.; -schule v. zeevaartkundige m., L. -filcher; -weg m. zeeweg m.; -we- loeven, met zijwind varen; var dens Winde
school, school v. voor de zeevaart; -schuier gerich ni. zeeweegbree v.; -weide v. (Pl.) -, voor den wind zeilen; auf den Grond
m.,'L.-cadets;-schwalbe v.,Z.Meerschwalle; aan een neer groeiende wilg, waterwilg -, (van een schip), den grond schuren;
-schwein u., Z. Sauhand (2); 2. Z. Suu- w.; 2. polypenhuis o.; -weisz/isch m., Z. (fig.) durch die Lu ft -, de lucht doorrusset/isch; -skorpion m., Z. Meerskor- Brassen; -wermuth m.zeealsem rn.;-wesen klieven; 2. bedr. ww. ein Schii in den
pion; -soldat m. zeesoldaat, marinier w.; o. zeewezen o., marine v.; -wild o. zee- Grond -, in den grond varen, zeilen.
-sonue v. haarster, zeezon v. (een schelp wild o.; -wolf m. zeewolf m.; 2. Z. SQge1-nachen, (-nachens, mv.
2. Z. SounenFisch; —ublume v. zee--dier); -ten/el (1); 3. haai m.; -wort o. zee- -nachen) M. zeilboot v.; -nadel v. zeil
anemoon, zeenetel v.; -spiegel m. water- wausuitdrukking v., zeemanswoord o.;
v.; -ordnung v. bevel o.voor-makersnld
spiegel u1. der zee; (Zeees.) graadboek -wórterbuch o. zeemanswoordenboek,zee- den tocht met een schip; -pale:e v. ankero.; -spines V. zeespin v.; —nsleiu err. vaartkundig woordenboek o.; -wurf in., hand v.; -qualle v. (Nat. bist.) zeekoversteende zeespie v.; - spruche v. zee- Z.-trift;-wurm in. zeeworin m.;2.Z.Bolz- raal o., zeenetel v.; -ring m. zeilring m.;
manstaal v.; -stunt u1. zeemogendheid bohrer; '2. Z. Meerschlanige; —ngehause o. -schiff o. zeilschip o.; -schirn: m. tent
V., Z. -macht; it. zeewezen o.; - stalt v. zeegroene schelp v.; 2. zeekoker m., zee- V. over eene sloep of schuit;
-schnecke v.
zeestad v.; -städier in. inwoner ui. eener scheede v.;- zeiche►a o.,Z.-kennung; -zeug- opgerold zeil o.;-schnelligkeit v. snelheid
zeestad; -stands v. hoornkoraal o.; -stern haus o., Z. -vorrathhaus; -aoll in. zeetol V. van een schip; -seil o., Z. -tau; -spiel
nn. zeester v.; 2. noordsche duikereend m.; -zotteiikopf m. medusahoofd o.; -zog o. zeilenspel o.; -spinne v., Z. Kreuzspinne;
v.; -stille v. zeestilte, windstilte v.; -slink in. zeetocht, scheepstocht m., expeditie -spriet o., -slange v. steng, ra v., zeil
nn., L. Slink; -strand ul., Z. - /guste; —nel V. ter zee.
m.; -spur v. zog, kielwater o.;-stei-spriet l
zeeanjelier, zandanjelier v.; -slrecke-kev.
Sage, ( -ta) v. zeeg V.
bijv. nw. (van schepen), hard, stevig;
V. groote uitgestrektheid v. der zee; —
SQge1, (-s, mv. Segel) o. zeil o., -stein m. magneet m., kompas o.; -stricke
of -slrich in. strand o.; -strora m., Z. zeildoek o.; dreieckiges -, Latijnsch zeil; m. mv., Z. Brassen; -tau o., Z. -gam;
Meerstrorn; -stuck o. (Schild.) zeegezicht alle - au/'spannen,alle zeilen bijzetten; mil 2. toppenend o., gijntouw o.; -Such o.
o.; —maler m. zeeschilder m.; -stuhl in. -n and Ruciern fahren, zeilen ea roeien; zeildoek o.; --manufaktur v., Z. -/'abrik;
stoel in. die loodrecht blijft staan oen unier - gelen, onder zeil gaan, in zee -vogel m. flamingo, watervogel m.; -voll
waarnemingen te doen; -storm m. zee- steken; unter - sein, onder zeil zijn, sla- bijv. nw. veel zeilen hebbende; -wagen
storm, storm M. op zee; -sturzuny v., Z. pen, rusten; die - tragen, de zeilen zijn m. zeilwagen m.; -werk o. zeilwerk o.,
Sturzsee; -tuktik v. zeetaktiek v.; -tafel gezwollen, vangen wind; die - streichen, zeilen o. mv.; -wetter o. gunstig weer o.
v., -Labelle V. stuurinanstabel, stuur de zeilen strijken, verminderen; (fig.) om te zeilen; -wind m. gunstige wind m.;
zeekaart v.; -lang za., Z. -gras-maskrt, onderdoen; it. zeil, schip, vaartuig o.
-wirkung v. werking v. der zeilen; -zunge
(1); 2. najade v.; -tanne V. gewone den SQgel-áhnlich, bijv. uw. op een V. spits tooeloopende punt v. van een zeil.
in.; 2. langwerpig polypenhuis o.; -laube zeil gelijkend; -bahn v., Z. -spur; - balken
Qge , (-s, mv. Segen) m. bezweV. zeeduif, zeetortel v.; 2. klein duiker- m. lange dwarsbalk m. in het mid- ring, ooverkracht,betoovering v.; - spre-
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c1len, bezwpren; 2. gebed 0.; 3. zpgen, -, het teeken des kruises maken; (Spr.) w\jls; beijemn. nicAI gerne geseAen sein,
heilwensch m.; sein Anden- «er das Kre'Uz hat, segnet sieh, het hemd niet gezien z\jn bij; ick sehe nltr au]den
keR tlJirtl tn - bl"ibl'n, Z\ln aandenken is nader dan de rok, die het dichtst lq lViI/en, ik let slechts op &; .nan sie'" es
zal in zpg~n blU\'l~n; i,'nln. den - geb(!Il.. het vnnr zit warmt zich het best.
"ir;,/' gerlle, ,Ias,~ 4", men 71et niet aaarne;
iem, zpRpnpn, den zp~pn IIp\'('(); (Kalh.'
Segnung, (-fl) v., Z. segnen; it.be- t'oraus -, voorzien: duraus sehe ich, dass
d"n - machen. hpl tp~kpn des krl1i:O;PF rna- zwering, insn{irling, zegening v.; 2. ze- 4", daaruit vooraie ik; irhseheausse;nem
ken: Go" {lllbe s",np1I- doz«,C;od sehenke gen m., ~lJn~t v.
ltrie]«, ik zip, er b1ijkt mij uit &:; ni/~kt
dasraan z110 zegrn: [emn, zum - gere;Segregj,ren, (.~egrpgir'e, IPgregirl) nu] das Gdd -, niet op het apl.) zien,
ehe», iem, ten zPgtaU zijn; jemn. - brin- herlr. WW. afseheiden, afzonderen,
~epn geltJ ontzien: auf spine" NUI':en -,
91'11, ZPp'.,n, voorspflPd m., p'eluk 0.; derSehachse, (-n) v. rechte lUll v, z~lne belangen op bet oog hebben: lass
der Felder, opbrengst v.; 4. Inzegening, van het nn-ldelpunt van het voorwerp - I, laat zieul; las« -, nb ct, laat ODS aien
in" ii.hn~ v.
tut het mlddelpuut 'tan den oogappel, &; siclt an elw. blind -, zieh blind zien
Segen-korn, (-(e)s) 0., z. m, be- 1:ezicht..:lijn v.
aan, Z. salt.
la~tlllJf v, In koren "oor school en ~prk.
Sehbar, hijv. en b. riehtbaar, It' Sehens-werth, -wurdig,hijv.
-Ins hijv. nw, zoml-r Zta~pn, onvcorspoe- lien, ""a8r~flnOmtan knnnende worden. IIW. zienswaardrg, bezienswaard Ig;-1l1flrdill: -sehreiber m. hU die h-t h~zwerin~s- Sehe,( -n) v. gezicht, zien 0.: 2. oo~ digkeit v. hezienswaardigheid v.; 2. beIormnlier tp~pn brand Ilr koorts schr\jrl II., hllk 01.; (Ontlk.) (in bet oog), Z. tien~waardi~e o.
Segens-ernte, (-n) v.overvlne- Selilinse.
Sebepunkt, (-(e)s, my. -e) m.
di~p. ~pZp.~f'neJe oO~Qt m.: -flur v. fum
Sehen, (dr, siehst, er sie/lt, lah, fie- ~ezichtspl1nt o.
,,.lIrhtell pn Ilrnn"11 rUkf' ~trf'~k v.: -(01'- fiel"'n) o."''''. onr., m. k.ui17.ipu,hflt voorSeher, (-s, mv. S"ker) m., -in,
mt·l v. hpz\\"erin~~'orml1lit'r 0.: -(ii/Ie y komen hehb~n, gplijkpn, aar.len: saupr -, ~ -n,·tJ) v. hO, Z\], die liet. bese'hOlJwpr m.,
volhpi.l v. ,Ipr l.Pf!pnin~pn: -!land v. zp- IlInr zipn, nijtlig ",iken; rnth ., rontl "eschonw~ler v.; '2. I,rofef't m., profples
tr~npn,lo, wel.lopu.l*", hnn.) v.; -kra(t v. zipn: iih'l,lirll -, gleirh -, ~el\jken: dll" v.; 3. slcrrellkundige m. PO v.: (H. S.)
"rarhl v. vall t)pn l.t'gpn; 2. machl v. om "'ehtihmiihnlirll.dat gpl\jkt 0(\ hem:(fill.' ziflnp.r m., zienp.I'e~ ".; 4. spe('nlalpl1r,
tc l.PJlcnfln: -k,.lifliy h\jv. nw. vol zp~p'· .llIt i!'1 van hpm tP. \'erwnl'hten: rollllich \\'narnerner 01.; (Jachtw.) die - ne.' Hir.
nint'pn: -land o. rUk land, vrlJchlbaal' -, naAr rOOt) zwpp.mpn; 2, nilzieo, pPrI ,flclll!.~. oOllen o. mv.; -amI 0 zienp.r~ambt
la,,,L ~pzp~p.nll )#lOel O.
lIilzieht hflhbl'n: auf der SII'oSize -, nil· 0.; ·Mu/; m. hlik m. in .Ie t()ekorn~t.
Segen-sprechen. (-.~) 0 •• z. m. lien op; II. bptlr. en o. ""w. mit d"t, Seherfahrung, v.,z m, rloor bet
uit~l'r.'kpII 0 "an hpt bp.z\\,prinR~formn- AUfltJn -,zien. k\jkpn. h~srholl\\'f'n: tlmt l - l:eziet.t vprkrp.~I'n ontler\'inlJing v.
liPf: 2.• Ien ZP!?flll !,'pvpn. zp~pnpn: -.ft"r,.- lir', -, dllitlplijk, s"hprp zien; dU1Ikei Seherkunst, v•• z. roo kl1n~t 'Y.
zp,gt~n\Venseb,

ehpr m. hij tlie hpt bez\vf'rin~srormlJlipr Ilniqler zipn, ni..l ~oP') knnnPD zien;gtJal"
'oito'lprflek': 2. h:1 die fltn zp.4!pn l!el'fI. ',ir/lts. nirhl datI G"rinyde -.zipn.knnnPII

Ilm

I., \"Ilor~r~llpn; ill slerrenklJl1.1e v.

Seh·feld, (-(e).t,

my. -er) 0•• Z.
dip. zpgent; .spr'Uc/~ m. zegen m., zege- l.ipn,lloor het ~pzic'hl herkpnnen: it.hlin.l -krels; -qla,~ O. optiseh ~lns (\.~ -hilgel
nina v.
zijn; au( eine", Auqe nirhl -, lIit ppn OO!! Ill. (Onll.) hellin~ v•• ler ~pzic"ht~zp.Segensquelle, (-n) v. bron v nipl zien, aan ef'n oog laltn.l zon: ich kiln" nuwen, vt'rhevellheid V. in de h"r~pnen;
,an l.f-'!pnin!!pn.
"irht a,u den AUQPn ., ik kan nil mijllf' -~'eq,'l m. ~pzicht~kegpl m.; -krafl v. fleSegen(s)-reicb, bUy. nw. over- IlOllen niet zipn: (n~.) elw. mit qfJn'Z on· zl"hlsvermof!'eo 0.; -krei., m. ~pzichls
lI"l,.n ·mp.I zf'~pnin~PI1;
lallr. ",pZP. rI"rn Attgen -. nil ef'n andpr OO~JlI]Dt bp.- krin~ m.; -kuYlsI v. ~ezieht~kllndp. v.;
Ilpnl): 2 2nn~ti£!. vool~l'oprli~, voordee- lien: elll'. nirhl- !,'oll"n, ni~t willen zien -kiinslll'r m. ,zezichl~knn.Ii~p. m.: -l,'kra
ll~: ...mruc!l m., Z Seg"1l filprUt'k.
IIp, oo~en ~"Iitr.n \'oor: mil -den Allqp'l' v. ~pzicht~lepr, Iller v. "an lI..t zipn: -linie
See;enstunde, (-n) v. UIU O. van "linn sfJin,ziflntle hlintl zijn: jem. -d ma- v. ~Plirht"lljn v.; -li1ue V. (Oullk,) Z.
zt',pnin~en.
,h",I. zien,)p mnkpn. lu~l ~t"zi,.ht wpprlr!p- Kry,,,'allin.-lfl: -Inell, O. (SIt'rr'Ank.~ k,jkSell:enSwunsch.(-to"n,~rh(e's,mv "en; durch dllt, F,'nfillt'r, zum Fens/pr hin- 2at 0.; 2.l0ntlk.)Z. Pupillp; it. ~pzicht!'l
-tl,.,i",~rhe) m. zt'genweo~ch, heiIweoseh. "liS -, tll,)llr hpt ,'pn~lp.r zip.n; dllrr.h d,{' ~al Il.: -111111,'/ o. ICPl.ichl~mi.lllel O.
leIIJkwp.n~rh m.
HrilltJ-, zifm mpt bp.hllip van. Z. Finq('r.
Sehmheiszgleicher, (-c/~ers,
Segen-tropfen, (.f'l"r(I(e7ltl, mw 1;",(li,'III, Knr',.; "Of sic" hin -, voor zirh :OV. -rl,pr) ro. "Ipltel', bhkslAger m•
• Irmlr"n) 01. vrlwhlhare r"l!tm, ,)allw ffi. I.it'n; u'ennmnn i"ll.(l;I'I,', .cnille 'fnfln qla,,·
Sehnader, (-n) v. Pf'PS v.
-vnll hUv. nw., Z. sp.gen(s)reich; -u'olkt' ben, al!'\ rnpn hem ziet zon tnpn Olp.enen"
Sehne, (-n) v. i»pp.svlie~ 0., vlit'zige
Y. rpupnwolk v.
,~eine Lllst ar, efu'• • , ~aarnp zit"n: aul uitlJl'l'idinJ! v.eenel· (lee ol; (aan ep.n boo~),
Segge, (-n) v.,Z.Riedgras; 2.IVa,,- ,'Iw. -, het 006{ hp.Lhen op; (fig.) leltplI ppe~ v., snaal· v.; (Meelk.) koortle v.; 2.
lerrj"tlqra~.
01), ncht ~even (lr; • Sie, d'l.'l~ Sie illll "ool·d O.
Segler, (-s, mv. Segler) m., Z. S(~· llbL r: I!UfIt'n. zle elal ~\1 &, trar.ht hem tl' Sehnen (s~ch), (,flehnle, g(',~ehllt)
gelf'r.
I\verll1i~pn: irh 1Iill - , tOfU idJ ""',11 han", wetl. ""W. narh jl'mn., flack elUJ• •, vurlg
Segment~ (-(e)stIDv.-e) O. ~f'~mpn' Ik zal zipn &; AllerA"gel# - flllf illTl, ai- \ e,.IRn~en nanf, ~n.arhten, hllken.
0.; -"nq"n JO. hoo~ m. VAn ep.n ~pgmp,nl. ler on~~n Zijll op hprn ,ze\lesligd; siehl' Sehnen-haube, (-n) v. hersenSegnen~ (~eq7l(l''', gl"~"glWI) belli·. darau.(. diMS nicltl.(l (ehll, let er op: j"mn. I)ees\·li~~ Il.; -hald V. pep.~vlle~ 0.; -!lupW\V. dfO: F,·ul'l', I'ine Krallkllf,;t -, hp1.w,~. ill'.~ Gesicht -, ip.m. in hpt t:t~IClilt ~Ien I'"n 0., Z. -sT1ringp.n; -/;I'lppe V. zennwr~n: 2. z~~pnpn, t)pn zppopn ~p"f1n, d... n ZP· llI1rk ellJ.'. -, p.rgPIlS nARl' zien: it.. er Vnor ~IJOOP OJ.; -kllt}t'lIelck"no,(Ontlk.)~e~8m
gpu Ilit.;:prf·kp,n: tjc'lI)qJJeINI 'V,u.~er. wij. ~nrgpn: nark dllr Uhr -, or h.~l horloJH~ hep.nl.i~ 0.; -kundc, -Ie/Ire V. pef'skulJcle,
waler n.;einl'n T,JrnTJcl -, inw\1.If'n, iuz...• !.Ip.n, zi~n hfle laat hel i~;nar,!ldem K,.a"- \'el'hnlltleling v. over lie pePRvlit'zen;
gPIIPn: sp;" AtU/PTlk"n ft'ird gr".~pgnpl s('i". "·en -, een zi~keOI)paS~pn. verl'lp~en,zien -~c1tmiere V. (OnLlk.) ge\VI'icllt~watPr,
ziin aan.)pnken zal in zee~n zUn; dil' 'If hij niet~ oooelig h(~(lft: nacltni,:hls -. iellt'waler 0.; -schuur v. (Ontlk.) )leesW"ll -, vaArwel ze,:nlPn; 3. nlpt \\'pIe)a- IIPI'gen!" om gpvpn, !'lloreli~ zijn, Ar.hle- :IAn.1 m.; -springen O. pilltselingesprong,
dpn, ~'Hlstpn o"erIAti~n. ,'norqpopdl~ loos zOo; er siehl sellT auf seilte Elire -. ~chok m. in lie pees; -streif, -en m.
doen zi.in: GnU 'llolle 1Jr,,~er U"lerrlPhmPII htj stant stprk op zijne eer: jem. kom- pe(~~;1('hti~ ligAment o.
-, ~/)d z"Q"pnfll onze onel~rllemin~: Goll men -, iem. komp.n bpzoeken: etw. -las· Sehnerve,( -n, my. -n) m.(Ontlk.)
hn.1 ihn rpirhlich ge,fl,'gnet, Go.1 heert hel' ,~e", lilten zien, vertool1en; sicl" - lassen ~ezi ..hlsz~nIIW v.; -nhilgel m., Z. Sehmpt wpldaden o\'erhll!tm, rijkplijk gpze- deh vertoollPn, verseh\inen: zu - sein, Ip hugel: -nInth O. pee~gal o.
gpnd: mit %l'illithen Gii.lern. mit Ki"derll tlen zijn, zichlbaaf z\lo; (Remeenz.) sic" Sehnicht, b{jv. DW. peesacbtig, gegesRRnl'I s,'in, apzp~end zijn DJel;gt:s('gne- - lassen, zieb oDderscheit)po; sie da! spipl'tl, vol zeouwen.
'en Leibes 'ein, zwangf'r zijn, in gez"- IreR'e ich Sie hier! he, vind ik u hier!: 8ehnig f bijv. ow. vol zenuwen, vol
gentlen staat verkeeren; II. wed. ,vw.sicl" (fig.) sie - sicJ~ oft. zij zi~n tJlkaar dik- pezell of sp,ereu.
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. Seh~lich, (-er, -") bijV. ow. vu- S~idel, (-" mv. Seidel) m, (Hand.). z\1i1en waren; -kraut 0., Z. Flac/lskraut
rig, _ re.khalzf~ll, smachtend,. hakend; pi" - Wein, pint. kanv.:ein- HaherTvopr' (1): 2. wild vlaskruld 0.; ... laden m. zij- wll1lscllen, vung wenschen,reikhalzend (Berew.) pin- Knldell 4'\ 4 manden v.mv. lewinkel m., z\jilema~azijn 0.; -loeke v,
ver1an!Cen.. •
S~idel-baBt't (-(e)s, mv.-e) m.,Z. 10k v, van zijdeachtiR haar: -mantel m.
Sehnllnle, (-n) v., Z. Sehne -rinde; (PI.) - or -baum m. kellerhal.. z~jdpn mantel m.; -ma7lu(flklur v., Z.
(Mt't·tk.).
m., VijrVin2P.rkruicl 0., peperboompje 0.: -fabrik; -mnni o. zll,leachtig bladmos 0.;
Behnsuoht, ~., z. m. vurig rer- -rinde v, IUlet m. van het peperboomp]> -mnhle v. zijlJewinder m., molent]e o. om
lansen, sm~~htcn,.relkhalz..n o,
St!.ideln, (seide/le, geseidt:ll) beth'. zij()p lp winnen: -musehel'"., Z. Hnl(lerS~hnsuchtlg" sehnsuehta- ww, vnstblnden, ophindes.
muschel; -popiero. z\1deal~ht.i~p8pier, gevall, flYv. nw, VUl'lg verlangend, reik- Seidel-weise. bUy. en b. (Hand.) satineerd papier 0.: it. nit z~jc1en lompen
ha~zentl, hakend, snakkend; eine» -en h\j plnten, kannen &, Z. Seidel; -u'urzel vervaardigd papier 0.; -p/lallze v., Z.
Blick nac/I elute ,oerlen, een smachtenden '. Italisansehe kellerhals m.
-frueht; -p(,ihl m. peJnw v•• kussen o.
SE!iden, h\lv•en b. zijden, van z\jdp' -rJpl zUtlfln sloop: -rasch m. (Hand.) ras,
blik slaan Ope
Seh-organ, (-(e)s, mv, -p) 0., Z. -e Wflaren, zijden stoffen; (van de huid). 7.'jdpn ras v.: -ratlpc v, zlldeworm rn.; it.
-werkzeug (~); -punkt m. gezichtspunt, zachtheid v.
Z. Spinn7llilbe; -n zieh"n, zijtlp-wormen
ooepunt o, ..
S~iden-arbeit, (-en) v. werk 0 hnnden: -n.fliiure v., Z. RaupP1IslftlTP;
. Sehr, hlJw. zeer, sterk, in hooge van zijele. z,j(]ewerk 6., zijdemanurac- -reederei v, tweernen o. der zilffe: 2. Z.
male; - wenig, zeer weinlg: - viel, - gil', Inur v.; -arbeiter m. z\j,)ewprker m: -haspel; 3. z\ldetweprnprU, plast« v. waar
zeer reel, heel vep-I, heel goed; ich lieb« -art v. soort v. van z\ide: 2. z\iIJp~oorr -le Z\lde flP1 weernd wordt; -rp'irk bijv.
Sie -. so -. als tt, ik hemin u zeer; du» v.; -artiq b\l'" nw. z\]llpachlir: -b;;lglflin ow. veel zijde hevllttend: -rock m.• Z.
belL'ei.'lI. tde - er
hoe zeer &; ,flO - lie- o.~ Z. -gehri'Jse; -band o. z\jdpn lint -kleid; -rnUe v. z~j.lpkln!i=je 0., ziideklos
bensu'11rdig er i.d, so ',auensu'orlh isl sein l.\jdpn hand 0.: -bad m. ~chor~7.li(le v.. m.; -rupf m. z\iden st.ofv. mpt. wnl PR
Brud"r, ~on beminnell~waardig als hij is. hiamltonie~ v. rov.; -hau m. zlideteplt v.. linnpn vermpn~,J: -,~rhmetlt~rIi7Ig m., Z.
zoo hHlelUk is zijn broeder.
l.Uflewormenlp.elt v.: -Ireillen, ZUIJp- -faller:-!~chnl"v.z\i,)pn koor(J o.:-.f;chll'anz.
St'h-ritze, (-n) v. (G('z.) licht 0 •• wormen honcJen; -baum11'olle V., Z. -lllol" -llrhweif m. zijclp:lcht.i~e stftllrt m.; 2.
)jcllt~l,'aal m.; -r,./,r o. k11ke.·, verl'ekU- (2): -bereiter, -in, z'jIJ,.hprp.iiler m. 1.'111e~1HArt, pe~lvo~pl m.; -.cpin1ll'T, -in,
kp~, lelescoflJt m.; -,~ph;;re v. ~pzichts· 7.ijdebpreid~ter v.: 2. Z. ..fnhriltanl; -hirNU 'Uclespinopr m., Z'lclp~flin!i=tf\r v.: 2. Z.
kl'ln" m.; -.'llralll m. Ilezichtsstraal m. v. mp.t wolli~ haar bp.zet ritt 0.: -hlum,· -rau1't; it. Z.SpillnmillJe; 2. C:Cht:Ulfl o. met
Sehungsbogen, (-bngens, mY. V. zU,len bloem, nit zij,1e Y('rvattrdi~ch' fiine \Vol; -,.pi1l7lerei v. zUdp~pinnpr\i V.;
-boyeIA) m. p~ferrenk.) gelicht~hoo~ m. kllnslbioPOl v.; -bracher m. (Nat. hi~l.) -R'fIilze v., Z. -k(l1lle; -~pllie V.,
-Tolle;
Seh-warte, (-n) v., Z. Stern- ,Inn~rluvipr. v.: -llorle V. zU,len ~alon -.dflarm. z~itJp.ar.hfi1le lilfU'PPI1 W m.: -df'in
u"arle; -Zl'('ise v. zipn~\VU~, w\jze v. vnll lUcIen hoord~(li 0.: -fncon m. tonnpt,jp. n. hl1i~haar a~hp.st 0.: -.flli,·ker,-;lI. stikzien; -1ol';le v. ~ezir.hlswUclte v., af~tnn.1 JlOrje o. van den z\ideworm; -damast In ~er, bOI",Jllu."tler m.• ~tiksff'r" borcll1nr~t~r
ID., berpik o. van het ~ezit'ht; -werA·zlug l\j,len tJnma~t 0.; - l I ,(,ber m. zUden-da- v. in Z\l,le; -,flNcl.trpi v. Z\lilen horilnnro. gezichtklln'-)i~ in~troment 0., bril m., 'T1a!Ctwen~r m.: -dreller m. z\jf'leree,lel·. wp.rk, ~rikwerk 0., stikkerij, borduurtlerij
kijker m.: 2. (Onffk.) IlPzichtsol'~:lan O' I.\jdetweerner m.: -drflcker m. z{jtI~drnk- \I. in zijde.
-fl'inkp.l m. J(PzichtQhoek m.; -ziel 0., Z, ker m.: -druckerei v. zUrlpcJrnkkerij v.: Seidensticker-rahmen, m. or
-put,It/: it. voorwerp O. flat men ZiHt.
-ei O. eir.ie O. van den zij,leworm; -fJrnll' -8chiffchen, 0 zlidehordnl1rraam o.
Sehzielsflache, (-n) v. vlak 0 •• v.Z\jt1p.no~stm.:-er:o.al1asprte;o.:-(ahril S~iden-sto:ff, (-(p).'l, mv. -e) m.
v. zijlJp.fahriek v.: -((ulen m. zij,len(1raad 7.\jllen ~tor v.: 2. zUllen draail m.: 3. z\i,Je
van ...~ ~pzich'RI \jn.
Seich, (-(e)s) m., Z. m. or Seiche, ro.: -fa/ler m. vfinller m. van een zii,1p- v.: -slr(l1IfJe v. ~lren~ v. Z\j.1p.: -.~'rirk m.
worm voortkompnf'le; -(arbpr m. z\1lle- l\jllp.n koorf) 0.: -Irnqer m. hij ilie zUdp-1I
v., 7.. m. (Volk~f ) pis v., wale,' o~
Saj,ch-ameise, (-n) v. rflol)p. Vervp.r m.; -(aJ'berpi V. zijdp,'prv(~rU V.: Idp.eren llraasrt: -turh o. zUden doek, lias
bruine mier v.: -Illume V. paarJenIJloem 2. zOc)~vp.rvp.n 0.: -Rnl:ke v. vlnk v. zUclf\: ·n.: -tllU m.zU()p.n tlllle V.:-WI/flre v.zUllen
v., If'enw~ntancl m.
-(rurlllv.z!ideachrif.! hllnc)s~rae;o':-'Iehlilt- ~lf)f, zijlle, Z\1I)pwaar v.: -u'tJlte v. zijclen
SE!,icben, (spichle, gp,~eirlJ,l) ~. ww.. .'le.-ge'lpinnst 0., Z. ooc()cnn:-gp,Qanno. zij- wallen v.: -u'l'ber m. zijl)PWp.'·er m.: -toem. h. (Volkst.) pissen, watereo; (gem.) lien kleed 0.: -.qewphe o. zijdpn "'eer~el 0 I'erl'i V. 7.\1llpwP"fI'rU v.: 2. Z. -(flbrik.
zijkl~n.
~ewp,ven zU.1p.n ~tor v.; -g,.u'irk o. zill~pn
S~iden(weber)8tuhl,(-,~/ltlll(e)$,
S~icher, (-.f, mv. St';chel') m., -in, weer~p.1 0.: -glamrm. zij,le~lan~ m.; (Delr- mv. -~/iihll~) m. zi1llewp.ver~slof'!1 ID.
(-nt'/) v fli~~el' m., pis~fer v.
.;1.) zijclp-Rchfiee ~Ian~ m.: -gllin:elld hijv.
SE!.iden-werk, (-(e)s, mv. -e) o.~
Seicht, (-er, -(e).d) hijv. en h. on- II\V. lflO ~hlOzpnd nls z\llle; -gra,~ o. vl·ze· Z. -Il'oarp; -wir/der, -in, Z\lilpwinileT
diep, laa~, ~pmakkp.lijk te doorwadp.n Itge a.lam~naald v.;-hflar o. zUllen c1rllall 'n., z\l,le\\'indlilter v,: -li illde v.zUilpklos.ie
(fig.) OI)pervIAkki~, nipt ,JiPp intJrin~entl: m., zUclc·n vt'zpl Y.: (filr.) z\jdear.htiA' hAa...1.; -Il i r /rer m.• -fl'Jrkt'rpi v., Z. -IN'bllr 4-.
-e SI,.Jlt·" in ei"em, FIll.~sl!. on.Jit1ptpn. ·t.: -!laq,f;g btlv.nw. me1lijileachti~ haal': S~idenwirkerschnur,( -schulldnol"\vaaclbRl'e plaalli'en v. mv.; (fig.) -er -ilalldel m. z{jdehanciel m.; -hii71dlt'r. I'e) V. III"a:...) m., kOOl'd O. vaD den zijdeScl'I!"z, lar, plat; -e Kl!1lnlnisse. opper- -in, zlj,1phan,Ielaar Ill., Z\lllehanIJelaar- we,'p.r~~lflPI.
vlakki~: -e Grill/de, z\\'ak.
~ler v.; -ha11dlllnq v., Z. -ladt'n; -hase m.
SE!iden-wolle, (-n) v. z\jden wol
S~j.chtgelehrt, bU'. ow. opper.. Angol"a~ch konUo. wil konijno.:-nqarll v.; 2. Will v. van dpn kaasboom; -nbaum
vlakki~ ~plpf'rcl. niet ~r.ll)ili~.
I). ~ilren O. van konUn",nhaar; -nllaal' 11. kaa~hoom, kat.oenhoom m.: -U'w'm m.,
SQ.ichtheit, SE!ichtigkeit, o. zijlleachtigkonijoenhaar 0.: -llfJspel m. Z. -raupe; -zeug m. zijde.n stor, z'lde
(-eft) v. laaghalt.l, ondiert~ v.: (van eenp zijlleha~pel 01.; -/ta~l)leri", v. zij,lehfl~- v.; -zucltt v., Z. -ball; -zwarllen o. z\l.Je
Tivier),onlllPple. dllorwaadhare plaats v.: pell1arstpr v.; -hiiwlcht!no., Z. -ei;-hemri- I Weel·llp.n 0.; -:wirner, -ill,zij,1fhvep.rner
(fig.) oJlpervlakki~heicl, onvolled i~heill cheno.zijden hemlJje o. (eeneAppelsoort): ID., zij,letweernster v.; -z·winlmuhle v.,
v.; (ran een ~e~chrifl}.nppervlakkigheuJ, -hund m. Spaan~che hoeolierhoocl m.: v., Z. -'Imi.ll/e.
dOl"ht~ill. onbpdoiilenheil1 v.
-hu.t HI. zUllen hoed m.; -kaninrhen 0.. S~ider, (-,fl, my. Seider) m. moSeichwinkel, (-kels, mv. -kel) Z. -hase; -kante V. zij,len kant, lJlontlp lenaal" m. (vi~ch).
m. pi~hoek m.
V.; -Icarda/sehe v. knal'de v. or kam m. SQjdlitzer Salz, (-Cil, mv. -~) o.
Seide, (-n) v. zycle, z\jdestor v.; VOOI' vlokzijlle; it. zijcl~arval m., vlokzij Jt' Sedlitzer lOlit 0., zwavelzlJl'e magne~la v.
gellOtrnlc -, get\\'ijnde zijde; rohe -, ruwe V.; -kleid o. zijlJen kleed 0., zijden japon S~ien, (seile, ge$eit) bedr. "'W. eene
zijde; so Jart wie -, zoo zaeht als zUlle: v.; -knauel m. kluwen o. zijde; -~·orallinl' alpeoweideschaUen naarhetaantalkoeien
(PI.)Z.Sddelll,rau.l; lJifgini,che Z. Sci- v. blaaskoraal 0.; -I£ramer, -in, klein- dat zij voeJen kane
aCllrebl1.
hal1de1aar w., kleinhalldelaarster v. in S~fe, (-n) v. grine, schwarze -,
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Iroene seep, potascbzeep v.;.medicinische SQj:O.g, bijv. en b. zeephoudend, met m. (Pap.) zijgraam 0.; -korb m, (Br.)
., so~azeep v.;- s!ede1l,zeep aieden.maken, zeep ~estrel{en, met zeep ~oortl·okkeu. zijgmand v.; -p{anne s., Z. Seige; -rahbereiden; (Scbelk.) saure -11, zeepzuren S@~fnel:" (-s, my. Sellner) Ill. erts- men ID. zeefraampje 0.; -.~ac"rn. flltreer-

e. my.; erd'lge-ft, aardzeepv.;2. (Bergw.) wasseher, eigenaar m. eener ertswas- zak m.; -scluvam.n~ m. fillreerspons v.;
scber\j v,
-stein m., Z. Filtrirstein; -strol: o, onderwisch. wascbplaats v.
Bajfen, J.eifte, goseil') bedr. lVW. S~ifstein, (-(e)s, mr, -e) m., Z. laag Y. van stroo voor het mont: -top{
die Wasck,-, mzeepen, wasschen; (Berg- Seilenstein.
m. vergiettest v.; -triehter m. [Kuip.)
w.) wasscheo, spoelen,
S~ge, (-n) v. teems, zeef v., door- wijntrechter, trechter m, met eene lange
Sejfan-aloe, (-11) Y. zeepalos v:; slag m., vergiettestr., klensdoek m.;(Br.) pijp rol gaatjes; -tuck o. zijgdoek,klens-apfel m. zeepbal, zeepappel m.; -erbei! moutdrar o.
doek ID.; -zeug o, filtreertoestel w.
v. (Bergw.) erts wassehen, spoelen 0.; SE!ige-briihe, (-0) v. gezeefde, Sail, (-(e)s, my. -e) o. touw,kabel-aTbeiter m. ertwasscher m.; -arl s, seep- gefiltreerde saus s., doergeslagen vocbt touw, koord 0., lijn v.; starkes -, kabel800rt v.; 2. hoedanigheid v. van zeep; 0.; -rass o. filtreerkuip v., flltreervat o. touw 0.; d'lllUzeJl -, koord, koordje 0.;
-a,tig bijv. ow. zeepachtig: -asche v. S~igen, (seigle, geseigl) bell!". en o. (Jachtw.) strop m.; (Bergw.) - und Kuzeepboomasch v.; -bach m, (Bergw.) beek WW., Z. seihen.
bel, louw 0., ketting m, en emme!";zu -e
Y. waarin bet erts ~ewasseben wordt;
SE!igepfanne, (-n) v., Z. Seiye. bring~n, sc/ticken, uithalen, uitrafelen;
-bad o. bad o, om zijde in te wasschen; S~ger, (-s, my. Seiger) m. (rer- (\Verkt.) - 'und Kloben, katrol Y.; (Zeew.)
-balsam m. zeepbalsem m.; -(beer)baum oud.) unrwerk, ltorloge 0., Z. UI,r; it. -wul Freil, takelwerk 0.; 2. die ..e, (vall
m. zeepboom m.; -beer« v. zeepbes, bes wijzer ID •• Z. seigen; 2. (Seheepv.) diep- l"ijtlieJ"en), teugels ID. mv.Jeisels o, mv.;
9f bezie v. van den zeepboom; -bereitung lood, peillood 0.; 3. (Zoutz.) inspecteur (fig.) ilJ den -en der Liebe gehen,verlierd
v. zeepbereiding, zeepziederij v.; -blase m. der zoutm~in.
~ijn; jemll. das - tiber den Kop'tL'erfe1J,
v. zeepbel v., zeepblaasje 0.; -bruhe v. S~iger, h\l v.nw.(Bergw.) loodrecht. lem. in zijne strikken vangen; an ,il£em
zeepsop 0., zeepwat.er 0.; -buckse, -dose SQ.iger-arbeit, (-ell) v. zweeten, -e ziehel£, eene lijn trekken, gemeene
v. zeepdoosje, zeeppotje 0.; -erdev.zeep- smelten,zuiveren,scheiden o. vanertsen; zaak maken; 2. (Landm.) lenglemaat Y.
larde, walkaarde, yolaardev.;2.Z. Speck- -abtreiber m. s~heider m. van zilver uit van :150 voet; it. Wald -, 52 el of meter;
.Irin; -form m. zeepvorm m.; -gabel Y. lood; -biUzler m. oppel·man ID. in eeoe ~Yeiltbergs-, 64 et of meter; -iiber das plank v. met gaten en tanden om bet erts ertssmelterij v.: -blei o. gezuivertl 10ol1 werlelJ, overhet touw gooien.
nnder bet wasscben or te scbeiden; -!Ie- 0.; -tJ,on~ m. (Zuiv.) stukje koper o. na. SejI-artig, bijv. ow. touwachtig,
biTge o. (Bergw.) opslibbin~, aanslibbing het uitsmelten van bet zilver; -lliJrnlei'll lJ1cengedraaid als een touw. gevlochten;
v.: 'it. Z. -slein,' -geisl m. (Scbeik.) vloei- o. aCval m. b~l bet uitsmelten van zilver; -ureher m., Z. Seiler.
barp. zalf V., vloeibaar strijkmiddel 0.; -gang m. (UUl'w.) beweging v. van een SElilen, (seiUe, geseill) bedr. ww.
-gold o. gewa~seben goodkorl"els v. rov.; ll11rwerk, gang m.; 2. loodrechte miju- van een touw of vau touwwerk veor-k4fer m.zeepkeverm.;-kesselm.{Zeepz.) ader v.: -gerade bijv. ow., Z. recl,t; zien;2. met een touwvastbindeu;(ToQwzeepketel m.; -kraut o. zeepkruid 0.; 2. -gltitte v. b~j hel uitsmeltcn verkregell sl.) lijntlraaien; (Zeew.) trekkeD, sleeZ. -blume: 3. f(ipskroid 0., f(ipsplant v.: loodglit 0.; -l,erd m. smelthaard m. waar pen, Z. segeln.
06. waterweeRbree v.: -kugel v. zeepbal de ertsen gezuiverd worden; -kiUte v. Sftiler, (-s. mv. Seilf.Jf') mv., -in,
m.; -1(JuRe v., Z. -siederlauge; -nuss Y., smelthot v. waaf tie ertsen gezuiverd (-nel&) v. Louwslager, lijndraaiel" w.,
-aprel; -01 o. zeepolie v.; -pllaR"e v. wOt'den; -kturt v. loodrechte spleet v.; touwslagersvrouw, lijndraaiersvrouw v.
zeeplrewas 0., zeepplant v.; -pllasler o. -kratz o. afval m. bij het smelten of lou- S~iler-arbeit, (-ell) v. tOllwsla(Heelk.) zeeppleister v.; -probe Y. zeep- teren van ertson; -lin·ie vloodrecbte iijn, gel'swcrk 0., tou\Vslager~ambacbt 0.;
proef Y., zeepmonster0.: -sauerbijv. ow. loodlijn v.
-buluJ v. touwslagerij, lijnbanD v.; -garn
parelznur; -saure v.parelzlluro.; -schaum SQ..igern, (seiyerte, gese;qel't) beJr. o. scbieUlausgaren 0.; -gesc/,jr,. o. touwm. zeepscbuim 0.; -sieder, -in, zeep- ww. (Bergw.) Z. abseigern; (Zuiv.) lood s~agerggereedscl1ap 0.; -gesetL m. touwzieder m., zeepziedersvrouw v.
en zUver van koper scheitleo; 2. lootl- slagerskuecht m.;-gewerko. touwslagersSeifensieder-abfall, (-(e).f)m•. recht graven: 3. den tijd aanwijzen, de gild 0.; -/,al,dwerko. touwdlagersambacht
z. l8.arval m. bij de zeepziederij; -asche klok zetten, laten slaan.
0.; -iiecl,el v., -kamm m. grovehekelm.;
v. l.eepzieders potaseh v.
S~ger-ofen, (-ore/,s, my. -ole1/') -leicr of -tehre Y. (Schoenm.)klomp m.;
BeitensiederQj., (-en) v. zeepzie- m. zuivet·ingsoveo,smeltoven m.;-brucl, :mcisler v. lOllwslagersbaas m.; -plat: ffi.
derij v.
m. afval m. in den smelt,)vQu; -p"a7m~ z. -bahll; -fad, -radlelll o. touwslagersS~ifensieder-geselle, (-11, my. v. zuiveringspao, smeltpan v.; -riss m. ra&l o.
-n) m. zeepziedersknecbt m.: -gewerk, profiel o. van een mijogaog-: -rce/lt bijv. S~l(er)schlitten, (-leI'S, my.
-hafldtDerko.zeepziedersambaehto.,zeep- ow. loodrecht; -rol£re v. (Gid.) ontia~- -len) In. zcilsletle v., zellwagen m.
ziederij v.; -lauge v. zeepziedersloog Y.; tingsbuis v. van eel) smeltoveu; -scllachl S~ler-spule, (-II) v. haspel,touw..wister m. zeepzieder~baas m.
m. loodrechte m\jnput Ol.; -schar/I: v. winder [fi.; -waare v. touwwerk 0.; -ze'u,g
S@.ifen-spiritus, (oob.) m•• Z. ijzeren plaat v.in den smeltoven;-sckierer o. tl)u~vslagel·sg~reetlschap o.
-grist: -stein m., Z. Speckstein; 2. Z. m. koperkoek m., gezuiverd koper 0.; SE!J.l-fischbain, (-(e)s, mv. -e)
-gestein; -stiefel m. ertwassehersklomp -schlacke v. bij bet smelten opkomende 0., Z. ArJu/,ollit; -fischer 1.0. (w. i. gebr.)
m.; -stoff m. zeepstof v.; -tafet v. stukje, metaalslak v.; -st·ack O. stuk o. dat ge- hengelaar m.; (fig.) leugenaar JJ!.;-fiscl,csehijrje o. zeep; -talg m. zeeptalk v.: smoltenof ge:tuivel'd moetwordell; -teufe, rei v. (w. i. gebr.) heugelen 0.; -formig
-thOR m., Z. -erde, -trogelchen O. zeep- -here v. loodrechtediepte v.; -tiegeL w. bijv. llW. kabelvorluig; ..gauger m. koorbakje 0.; -wa.che v. wassehen o. met (Giet.) zuiveringspan v.; -zeug 0., Z. dedansel· m.; -gewacks o. Amel'ikaauzeep: eine- hallen, \V8sscheo; 2. met KUJ)ferk(j/~ig.
sche:s druiveboom m.; -,9url ID. tOQWzeep aewasscben linnengoed 0.; -wasser S~ge-stein, (-(e)s, my. -e) Ill. gordel m., brelel v.; -IJakell m. (Bergw.)
o. waschwater 0.; 2. zeepwater 0.; -werk filtreersteen m.; -luck o. klensdoek m.; looper, wrijrsteen m., dubhel gekromde
0., Z. Seite (Bergw.); -wur3el v., Z. -wage", m. mandenwagen m.
baak w. om een gesprongeo ketting te
-Icral",· -Iapfcken o. kegelvormig stukje SQ.ihe, (-n) v., Z. Seiye.
verbindeu; -hoil 0., Z. Sanikel; -kraut
o. zeep: (Apotb.) zetpil v.
Sf!.ihebriihe, (-n)v.,Z.Seigebrulte. o. wolfsklauw m., gordelkruill 0.; -kreu~
SQj.fer. (-s, my. Seifer) m. ertwas- SQ,j,hen, (sei/de, geseaJd) bedr. ww. o. (Wapell.) kabelkruis 0.; -Ulze v. bart
scber m.; 2. zeeveraar m.
laten doorzijgen, filtreereo, doorslaan; 2. 0., pit v. in bet touwwerk; -macker
Seifern, (seiferte, gesei(ert) o. ww. o. lVW. dOOl·zijpelen.
00., Z. Seile1'; 2. Z. Segelmacher; -mazeevereo, kwijlen; 2. hevi~ boo~ worden. S~he-fass, (-(asses, my. -{as:;er) schirte v. tOllwtoestel ID. om te bijseheo;
S~iflcht, bijv. nw••Z. sci(e"ai"tig. O. filtreerkuip v., filLreervat 0.; -k"~tul' -,·ad O. rad o. dat door een touw hewo-
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gen wordt; .ring m. (Zeew.) groote an- mij dunkt &; es ist doch, ala fe, menzan (van eene star), recbtsche kant m.; (van
kerring m.; -scheide v, (Zad.) rogriem zeggen dat &; ichu'eisJ, wiedu bisl, ik een muntstuk), krois 0.; linke -c linkerm.; -tanz m. dans m. opbet koord;-tan- weet hoe gij z ijl, ik ken u wei; welln ich zijdt' v., Jiokerkant m.; linke of unrechte
~en o, koordedansen 0.; -Ianrer, -in, wie du w4re, als ik u or in owe plaats -, (van stol), verkeerde kant m.; (van
koordec1anser m., koordetlanseres v.; was; dem sei nun, wieih,n sei, het mag een muntstuk}, montzijde v.; (Letterk.)
(Ontlk.) koordedanser m.; -Uhlierisch wezen zoo bet wil, hoe bet ook zij; es sei (van een boek), bladzijde v.; die erst» -,
bijv. nw, als een koordedaoser.
flun, dass, het zl], tenzij;das isl mir e1l1- (van een blad), rechtsche of:rectozijde;
S@.i1tanzer-kunst,v.,z. m. koor- behrlicll, dot kan ik missen; daskann ., it. dieumgekehl'le -, de versozijde; drehen
dedanserskunst v.; (Ontlk.) koordedans- Jat kan zijn, is mogelijk: es kanIJ -, dass Sie den Tisch auf diese -, naar dezen
&, het is mogelijk.misschien Ir.;das kann kant; die -n e;nes Wiirfels, kanteo; vorkunst v.; -sla'"le v, balanceerstok ID.
SfDl-weide, (-n) v., Z. Korhweide; nieh! -, dat kan niet, is onmogelijk: es dere ., (van een huis), voorgevel ro.; it.
-werko.(vao eene machine),vllurwerk 0.; war im llerbste. het was in den berfst; (van een muur), voorkant m.; (Juw.)
(Art.) kanonreep m.; (Zeew.)touwwerk, was solIdas -?, wat beteekent dat1 wat kant ID., vl8k 0.; (Mets.) einen Slein auf
want o.
moeL dat beteekenen?; was soU's .?, (ge- die breite, scllmate • lege", kant m.; die
Seim, (-(e)s, mv. -e) m. honi(n)g- meenz.) wat wilt gij?; wasistfar seine oslliche -, bet oosten 0.; V01l allen·n,
zeem 0., boni(o)g m.; (fig.) zoetighehl Muhe?, boeveel vraagt hij voor&; u.'ie van aile kanten,in aile rlehtingen v. mv.;
v.; 2. Z. Scldeim.
waTe es, welln Sie milgingen?, hebt gij von der guten of schone" Seitesich reigen,
SQj.me, (-,.) v. IUn r., touwtje, geen lust om mee te gaan1; wie war es, zijne schoooe zijde doen zien; alles von
koordje o.
wenn ich es ihm gahe, wat zoudt gij er der schlimmsten - n'nsehen, alles van de
S~men, (seimlt, geseimt) o. ww., vall ze~gen als &:; was ware esdenn,we". slecbtste, zwartste z\lde bescbouwen;von
iii. h. zeemachtig, slijmig, dik worden, auck, wat zou er uit vol~en?; es sei denll der ein~n - isl es zu bedauerll, van eeoen
z.jo; 2. beaJr. ww. Gerste·, dik koken; dass, tenzij dat; II. holpw. eT isl gekom- kant &; 2. (z. voorw.) (van personen),
Honig -, pijoen, zeemen.
men, bij is gekomell; er isl &0 schnell auf der-liegen,opdezijdeliggen;Sckme1"SQ.imhomg, (.(e),) m., z. m. bo- gelaufen, bij beeft zoo hard geloopen; es ren in der - haben, pijn in de z\jde hebni(n)gzeem 0., gezoiverde honi(n)g m. sind Briefeangekommen, er zijn brieven ben; jemn. Jur· sein, naast iems. zljde
SQimicht, bYi. nw. slijmachtig, aangekomeo; III. o. zelfst.zijn, he1ilaan, zijo; (6g.) b\1staan, helpeD, ontlersteuwezen, leven o.
nen; je'TII. vonder • ansehen, iem. zljdekle'erig, laai.
SQ.imig, bYv. ow. slijm bevattend, SQj.nbrief,(-(e)s,mv.-e)m.(Zeew.) lin~s aanziao; elw. vonder • zeichneR, ill
slijmhoudend, zeemgeventl, sap gevend. seinb."ier m.
profiel teekenen: (KrijRsw.) den Feind
Sain, (seiner, seine, sein) vooruw. SQ.ine, Z. seinige.
von der • angreifen, vanler zUde &, in de
zijo, zijoe; -e Kinder, zijne kinderen; er .. S~!ler, sQj.ne, s~nes, ,oorow. flank v. aanvallen; jem". nickt ,on der -es Theils, bij van zijll kant, wal hern Z. seinige.
/commen, iem. niet verlaten, adt\jd zijn by;
aangaal; it. (bij aanspraken), wie heftn- SQ.iner, voornw. (2e nv. van s,in), iem. auf die ., bei - riehel', iem. apart
se/hstwillen, voorzicb zelve(n). roepen; B'ut die - legen, zicb ferwijderen,
del sick • Valer?, uw vadel";der,die, das
-e, Z. Seinige.
SQ.inerlei, bijw. van zijne soort. eeo weinig heengnan; sick auf die - maSein,(ict. bin,du bist,er iSl,wir sind, SQ.inerseits, bijw. zijoerzijds, van chen, zich uit de voeten maken; Geldauf
die • bringen, .chaffeR, wegleggen, \\"egihr seid,sie sind, ich war.,., gewesen) o. zijn kan:.
ww. oor., m. s. ~ijn, wezen, beslaan; al- S~net-halben,-wegen,·wil· stoppen; jem. auf die • schalTen, iem.
Ie' wasist,al wat beslaal; esisl ein Golt, len, bijw. zijnentw~ge, om zijllentwil, verbergeo; it. doeD beengaalJ, heimelijk
er is eeo God; er isl n;chl mehr, bij is ow den wille van hem; it. Z. seinerseUs. wegzenden; it. heimelijk vermoorden,van
Diet weer, hij is dood, beeftopgeboudeu SQj.nige, (der, die, das) voorow. kant maken; auf die -I, maak plaats!,
le leven; ieh bin hier, hier ben ik; iell zijne; er {orderl nUT das -, hij eischt ter J;\lde!; eine Arbeit auf die • legen, ter
bin es, ik ben het; 2. zijn, gedaau wor- slechts wat hem tfJekomt; die -n, de zij- zijde leggen; u'ir u'ollen das bei • se,ren,
den, Z. alt, ',eisr,hungerig.leid,lieb,rec/d, Den, zijn gezin,zijuefamiJie,zijne bloed- wU willen dat laten rusten; Scher~ bei -I,
se/dafrig, ,e/lon a; Herr N. ist da gewe- verwaoten; das -e thU'", zijn plicht doen, scherts ter zijde!, geen scherts!: bei .,
sen, is bier geweest, is u komcn bezoe· Zijll best doeR; (Spr.) das - mit dem auf die • raumen,op z\ldeleggen; schwaken; es sind viele cia, auf Jem Balle, er Ricke1l a1isehen, buis en hof (moeleo) e/le ., Z. scl,wack; auf jems. - 'r8Ien,
zijn veel menschen &; es ~i"d rweiSlulI- verlaten.
iems. partij v. opnemeo, zieh scharen
den seit ct, bet is twee 00.· geleden dat SQ.isen, (seisle, geseisl) betlr. ww. aan de zijde van; jem. auf sei"e - rieken,
&, Z. gut, feil.d, Hoff"ung, -Kind, MUlk, (Zeew.) met seizings vastbinden.
tot zijne partij overhalen; vonder einen
Willen f; meirt gewesener Freund, mijll SQ..ising, (-e) v. (Zeew.) seiziD~ v. -and von der andern -, van beide zijdeo
gewezen vrientJ; es isl spal, hall ~, het Seit, bijw. en voorl. (met den 5en of kanteD; vonviJ,lerlicher -, van vaders.
is laat. koud; ei/ das warel,he!,wat zegt DV.) sedert, sinds, natlat; - dieser Zeit, zijde; V01l jems. • elw. sagen, vanwege
gij1, kom, dat :s niet waar; lusse"sie sedert, Da dien tijd, van dieD tijd af; - iem. iets ze~~en; auf meiner of lion meies gu, ., bet is nu geDoeg; lasses -, loat der Zeil daIS tt, nadat, sedert f"; - wann, ner ., van mijn kant, voor mijn part; von
bet liggeD, kom er niet aao; it. Z.lassen; sellert wanneer?; - seiner Geburt, van -II de, Konigs, des Rallies, vaDwege.
hier,du, si"d sie, bier, daar ~ijll Zu; es ist lijlJe gelJoorte af; - kurze1ll, sedert kort, SQ.iten-abriss, (-es, mv. -e) m.
mir bios.: U111 il,n, ik be~ommer mijalleen kOl't geleden; er ist - einem Jallre todt, leekening v. van ter zijde, pronel 0.;
om hern;bei sich -, zijoe rede gebruiken, hij is sedeJ't eeo jaar dood, vooreeu jaa.. -ablheil-ung v. verdeeling v. in bladzijzich bewllst zijn; des Todes ., dood,on- gestOl"Ven.
deo; -abtL'e;chung v. zijwaartsche, zijdegelukkigZijD; des Teufetl ., bezeten zijo SQj.tab, bijw. ter zijde, op zijde, lingscbe afwijking v.; -ader v. zijdeader,
door; ni,ogends zu sehell -, uergens te zijwaarls; • gehen, ter zijde gaan vao; ader v. in de zijde; -gang Dl. tot de
zieo zijn,oDlichtbaar zijn; /Iiel" isl gut -dem, -her, sedert, sedert dien tijd.
zijde behoorende bloedadergaog m.;-allee
-, gellen. bel is bier goed; es isl an mir S~tblicken, (scilblickle, geseil· v. zijlaao v.; -angri/f m. zijdelingscbe
ct, Z. an, Angst, bange, besser, daran, bUckt) o. ww., m. h. ter zijde blikken, aanval m.; -ansickt v. zijaanzicht, proOel
darul1~, ohne, rec/d, ubel, 'U'Ilwo/d. vor, zieD; 2. hedr. ww. jem• •, van ter zijde 0.; -anzeiger m., Z. -weiser; east m. zijtak
wold &; er ist ein Arzt, hij is dokter; das aanzieD.
m.; -au{riss m., Z. -abriss: -band o. zijist nicl&l fur micA, dat is Diet voor mij; Seitd~m, bijw. sedert, sedert dien debaud m.; 2. (OoLlk.) tot de zijde heit.dat bevalt mij Diet; 'Wie isl esmilihm?, lijd; - ich ihn sehe, sedert ik bem zie; 2. hoorend ligament o.
hoe gaat bet met hem1; wasid dir?,wat Z. seils.
S~tenbart, (-bart(e)s. rov.-barte)
scbeelt u?; es fllir so of mir ist, als ob S~te, (-n) v. zijde v., kant m.; m. (Nat. hist.) voelspriet, ,"oelhoren m.;
ick es geh6rl hatle, het komt mij voor, rlC/Jt, ., rechterzijde, recbterkant; it. (Org.) (aao pijl)en), 00l" 0.
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SQjten-bau, (-(e)s, mv. -e) m., v., z~itak m.; -19(~kt v. zijdelok v.: .loge zijdelingscbe wind m.;(Aardr.)tusschenZ. Anbau, Nebttlgehli'Ude; -beum m. zU- v. (Tooneelk.) z~jloge v.; -mauer v, zU- wind m.; (Zeew.) breede, ruime, bakwa~c v. (V811 eene affuit): -bein o, tot d., muor m.: (van een schoorsLeen), wane slagwind m.; sick des-es bedienen, lazijde behoorend been, zUbeen 0.: -bei- v.; -mllskel m. spier v, van het schild- veeren, opwerken; -wink m. zijdelilJgSl081 m. zijlade v.; -betrag ID. (Hand.) kraakheen en de hnig.
sch wenk v.: -1£ulIde v. wond v. ill de
bedrag o. vao eene ztde, transport 0.: B@itennasenschlagader, (-n) zijde; -zuhl v. pagina, pagineering v.;
-betlJegung v. zijdelinllsrhe heweging v.: v. z,idplin~sche slazader v. van den neus. -zahn m, zijtand m.; -rad o, rad o.met
-binde v. tot de zijde behoorend verband B~iten-p:flaster,( -ste'rs,mv.-sler) lijtauden, the evenwijdig loopeo aan de
0.; -blatt, -blattcheno.zijwaal·ts~roeipnd o. voetstraat, straat v. l'OOI" voetgangers, as; -zeigerm.(v1\n eenboekj.Iw.Lgebr.)
blaadje 0.; 2. ztlvIellgel m.; -bliUlerig trottoir 0.; -pun!:t m. (Aardr.) tusschen- inhond m., inhoudstafel v.; -zimmer 0.,
bijv. ow. met zijwaarts staande bladeren: streek v.; -rand m, zijrand m.; -ring m, Z. -kummer; -zungenbein o, (Ontlk.}groot
-blech o. (aan de affuit), z~lplaat v.; -bUck l.\irin~ rn,
tonabeen o.
m. blik m, ter zijde, zijdelin~sche blik, S~itenring-giesbeckenmus- Sejtenzungenbeinschlagavluehtige blik m.; (fi~) korte uitwei.. kel, (-.~, my. -n) m. zij,lelin~sche ring- der, (-n) v. (Ontlk.) diepe tongslagding v.; -1Jlulader v. tot de zijde hehoo- -pl-etspier v.; -schildlmoTpp.lballd o, z{j- ader v.
rende bloedader v.; -bliithe v, (PI.) zij.. delinesehe spier v. die de lochtpijp sluit. S~ithalb, b{jw., Z. seitwtirts.
91arts .wtkomende bloesem m.; -"rell Saiten-riss, (-p~, my. -e) m., Z. Seither, hijw. sedert, sedert dien
e. z\jplaok v.: -canal m., Z. -kanal: -abru«; 2. (Zeew.) schets, teekeniug v. tijd. ,'~n (lien. tijtl af.
,.dr""'Pel m. (Zeew.) zijhol1ten o, mv, en ,·;tn de z,jcJe: -srhime v. zijscheen v.; Seltherlg, bijv. nw. plaats heb-plankpo Y. mv.; -eeke v, (Meetk.) zijde- (Spnorw.) Z\l(lplin~s loopende rail s,
bende sedert; i/zre -en Verkaltnisse, hare
lir.l[~che, lichamt'lijke hoek m.; -erbe m.,
S~itenschildzungenbeinbetrekkingen 03 of ~edert dien tijd; sein
-"bin 'Y. ~rr~pnaam ID. en v. in den z\i- band, (-hand(e)s, my. -blinder) o. -er IVo/wl)rl, de plaats waar hij sedert
tak; -erbsrha{t v. erfeni!; v. van ef'n of Onllk.) z~jwaarts looppntl )j~alllellt o. dien t\jd WUOIll.
'foor een Z\ltak, -erhiih1lnq v. zijllf·ling- van de ~pi('r dip. de Inchtr\lP sluit.
S~tig, .bijv. ow., Z. einseitig, Iweisehe vf'rhoo~in~ v.~ (Onllk.) verheven- Seiten-schirm, (-(e)s, rov. -e) seilig -to
beid v. in de Z~lc1p; -flac', bUy. nw. mp' m. (Jarhtw.) zijwaart~che ~chnilplf1at!': S~itlich, bijv.en b. tot de zijde be'Vh,kkf' zijden: -flarhev. zijvlak 0.; -fleck v.; -.~c"lflg m., Z. -hieh; -adel· v. tot dp hool't'lule.
-flpcken m. lap m. op ile z{j,Ip,; (aall lijcle hehoorenrle slaga,ler v.; -.f(cli/ogc v., S~tlings, bijw., Z. seilu,'arts.
sr.hoeneo). zij~tl1kje 0.: (Nnt. hi~t.) ~e- -~c"/(j,!lel m., Z. -Ilammel'; ..sehmerz m. Beits, bijw., Z. allersei'.~, beiderseits,
'flf'kte omber\'i'trh m.; -fliigel m. z~j\'lel1" 1l\1n v. in de z\i1lp, steken o. in de zij,le. ikrerseil.~, jefl:ieils; it. Z. diesseil.~.
f!f'l m., Z. -!Jpbaude; -Iutler o. zUde,·oe- I'lenris v.; -schritt m. (D:lnsk.) pa~ m. S~itwarts, bijw. zijwaarts, Ilalr
rin~ v.; -gal/erie v. (Zeew.) lValegan~ ler zijcle, z,j(la~ m.; -sChtL'imr.ler m.vi~ch lie zijde, naal- den kallt, ter zijde.
wf'sterf!anf! m.; -gang m. zib:an~ m., z'l- Ill. die op ,lezijdezwemt;-segl'lo. (Zeew.)
Seladon,( -(e)" my. -e) m. verlierd
laan v.; (Zepw.) (van ~en schill), ~aler\i boelijnzeil '•.; -sprunq m.z\j"pl·on~.krom- pel":,onn 10.; it. smachtende hel'der m.
v., Z. Schwanz; (Tooneelk.) z\j~cherm 0 •. 'ne spl-on~ m.; -slandig b\jv. nw. zij- Seladgngrun, bUy. nw. (Hand.)
cOI11isse v.; -gnsse v. Z\i~trAalje 0., Zil- waarts staanc.le; -slechen 0., -slich m. I.eegroen; ~. o. zelfst, zeegroen 0., zee·
steeg v.; -gebiiude o. zijgp.bouw, neven- ~t.eek ID. in de l\jde, Z. -schmerz; 2. kleur v.
gebol1w 0.; -gebirge o. neven~eber~tp :Naai) zUsl~ek m.; ... sto.~z m. stoot m. Selbander, voornw. (veroud.)met
zYfrehprgte 0.; -gesirht 0., Z. -an.~ichl; In de zijde: 2. zijllelingsche stoot m.: OilS tweeell,met hun tweeen; - sein, met
..gtu'ehr o. z\id~ewepr fl., h;ll·t~"anA'pr. ·.~fra"ze v. zijstraat v., Z. -gas..u~; -slrt'i- hun (ons) twceen zijn; sie kamen -, zij
del!pn m., sabel v.; "'liebl" m. 2\jeevel m: ,fen m. zijtlelingsche stl"eflp v.: -streil- kW81uen samen of met hun beiden of
-hllar o. aan de zijtJe groeipnrl hanr 0: raupe v. rup~ v. met ~e~trpcpte zijdpn: l\\'et"cn; 2. o. zelfsl. samenkomst v. on..hammprm. hamer m, met platten klanw ..slrich m. z~jl~jn v.; (Aard...) Z. -punkl; JCI' vie.. oogeu.
-1.ebemasrhine v. z\j,lpling~che Ilf~rbooOl -strom ffi. ne"en~lrnorn, z\jlak ro.; -ti/;ic/,· Selbdrltt(e), bijv.nw. met ODS of
m.; -hieb m. zijd~lin~~che hOllw. houw. ·t. zij~tnk o.~ (fi~.) te~en~lllk, pp.ndanlo.: hUll clrieen.
stair nl. op z\ifle toe~pbracht. schnin~(·hC' -surnme v. tota31 v.vanfie SOllJlD~n eencr S~lbe,voorow., Z. derselbe, selbiger.
boow m.; 2. hoow, sla~ m. in het foor- hbdzijtle; -fa/tel o. (Zeew.) zijlijn v.: S~lbende, (-endes, my. -ende) 0.,
bijRAan; (~emep.nz.) hate1tjke aanmpr- -Iulje v. (Ze,~w.) takel 01., talif', dprdp Z. SullllJulld.
kin~, toesJlPling v., ~tep.k m. oOller water: 'ullld v., viet'looper Ill.; -ta..cclte v. Z\lZak
S~lber, bijw. er, sie -, bij zelf, zij-hobeJ m. bl)k~enmakprs~ch8ar v. om cl.' Ill.; -tkeil o. tot de zijl1e Iwhoorentllleel leU, Z. sl'llJst.
lade t8 gl"oev~n; -I,ijhle v. z\jdelin~~chf' I).; (~an een helm), (lorklcpj~ 0.; (vau Selbfij.nft(e), bijv. nw. met ons
holte v.; 2. (Onllk.) zijclpholte, tot dp ,'en klee,l), ~Iip v.: -UlOr 0., -l/Iii,.(n) v. of hUll vijveu.
z\jtle behoorendeholte v.; -llOlz o.zijllen- tupoort, z\jl1eul' v.: -Ikterrn ffi. zijtoren Selbiger, se1bige, s§lbiges,
bont 0.; (Ornkk.) z\1stlJk o. der p.~r~, 10.; -tisrh ffi. z\jlafe1, neventafel v.: -Iollne uijv. OW., Z. derselbe ct.
(Zeew.) ~chaal, wan{{v.; -Illiterm.(Ornk- v. (8ergw.)putplanken v.ruv.;-ve,.miicht- Selblich,selbmi1thig,bijw.van
k.) hlall\V8chter, voIR\\"ijzer. ClJstos m.: "t.IiS o. le~ilat o. van een bloedverwanl lelr of zehen, OIt eigell beweging,vrij-hammer v. nevenkamp.r, zijkamer v.. !lil tie zijlillie; -verwall.ller IU. bloedvel'- Willig.
nevenverlrek 0.; -liante v. Z\jkAut m.; want Ul. uit eeo zijtak; -veru'ant/schal' Se1bmiindig, bijv. ow. mondig,
-enu1inkc:l m. hoek m. vande zijwRngen: v. IJl0edverwnnischap v. VClIl of in eenzij- meerJerjarlg.
-kissen o. kllssen o. aan de zijde van cen 18k; -wand v. zijw8nll, zijml1Ul' 01.; (vall Selbst, bUy. ow. zeIr, zelte, zelven,
rijtlllg; -kop{lnaskel ID. (Ontlk.) zijde- eeu dakven~tp.l·), wangv.; (vaneene pers). in per~oon; ich -, wir -, ik zelr, \Vij zeIlin~sche draagsl'ier. v. \'an het hoof,1: l. -hob; (Tooneell(.) zijscherm 0., con- veu; sie - that el, thafell es, zij zelve
-kop{ll eh o. scbelt~ hoofdpijn v.; -/£unal lisse v.; -shein o. (Ontlk.) wantlbeell, deet! het. zij de,len bet zelr; er - warda,
m. zijkanaal 0.; -kt'aft v. (Nat.) zijtle- IU'ui~lJeen o. dar lu~rsenen; -tVl'g m., Z. laij zeU was tlaar, hij was tlaar in eigeo
lings \\'erkende kracht v.; -ltihmu11g V. Nebenweg; -weh 0., Z. -sclzmerz; -wehr o. persoon; die Sache an und fur ticll -, de
ve"lamming v. in de zijde; -lang bijv. tijclHm, zijJelingsche keerdam 00.; (Wa- zaak op zich zelve bescbouwd; auszer
nw. eene blal1zijrle lang, verscheitlellf' tel"l).) verlaat, stortebed 0.; 2. Z. -ge- ~ich - sein, builen zich zelven zijn; VO'I
blat.lzijden vulleod; -Ie/lne v. zijl.:mnin~ u:ehr; -weiser m. (\'an een boek), inhood sic/It -, van zelfof zelven; etw. VOIl - thun,
t.; -licht o. zijdelingscb lieht, licht u. Ill., registe.· 0.; -welldttng v. (Schermk.) van zeU, oit eigen beweging, vrijwillig,
'Vau ter zijde; -lier o. zijmuor m. (van tijwaArtsche wending Y.; -·werk o. (aao op zijo eigeo gezag doen; 2. bijw. zelrs,
den zOlllziedersoven); -lillie v. zijwaal'ts IlI'gels &), zijwerk 0.; (Vest.) tlank v.: bovl~ndien; - se'inel' Frau sagteer tiS nickt,
loopende lijn v.; 2. (Gesl.) zijlioie mit -ell versehen, o.ankeeren; -to;'71d w. zeUs aan zijne vrouw &; - auc'" die Reil
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.chen, zelfs &; sie ist die Tugend -, die Y.; -gefallig bijY. en b. voldaan over zich eigenliefde; -misstrau.en o. wantrouwen
Ga~e -, zij is de dcugd, de goedheid zelren, met ztch zelven ingenomen, ver- o. van zich zelven; -mora m. zelfmoord
zelve; 3. o. zelfst, (onb.) zijn eigen per- waand; -ge(iilligkeit Y. ingenomenheid m.; -msrder, -in, selfmoordenaar m.,
soon, zich zelve(n); sei1a - uber alles Iie- v. met zich zelven, verwaandheid v.; it. zeIrrnoorJenares v.; -marderisck byv. nw.
ben, zich zelve(n) &, Z. Ich,
Z. -ge{allell; -gl'{iihl o. geweten 0.: 2. zelfmoordend; -meister m, handwerks-

S§lbst-abtodtung, (-en) v, denkbeeld 0., gedachte v., dunk m. van man m, die zich zelven tot meester of
persoolJlijke versterving v.; -achtung v, zicb zelve(n); -qelehrter m. hij die door baas verheft; -peiniyer, -plager, -in, hij
aehung v. voor zich zelven; -anklage v. eigen stu-lie geleerd geworden is; -ye.. zij die zich zelve(n) kwelt: -peilligung,
zelfbe~chultliging v.: (fig.) gewetens- macltl bUy. ow. uit zich zelveju) ge- -plage v. zelfkastjjdlng v.; -pruler, -in,
wroegmg v., zdfverwijt 0.; 2. persoon- maakt: 2. (fig.) deukbeeldig, hersen- hij zij die zlch zehe(n) ontlerzoekt;-pruIVke aanklacbt v.; -an/dager m. hij die schimmig, ideaal: -genitgttam bijv. nw, (ung v. zelrbeproeviug v., gewetensonsieh zelven asnklaagt; -ansiclu v. zelf- zelfgeuoegzaam.z. verwaaud.trotsch.-ee- r.erzoek 0.; -qual V., Z. -plage; -qualer
beschouwing v.; -aufopferung v. zelfop- nuy.fl'l,mke.t v. zelfgenoegzaambeid, ver- ui., Z. -plager; -quatere; r., Z. -plflge;
offerlDg v.; -belleckung v. zelfbevlekkmg, waandheid v., eigenwaau m.; -genus,fi m. -raehe v, zelfwraak, persoonlljke wraak,
onanie v.;-befr.edigung v. zdrvol,loenin~ genet o. dat men III zich eelven vindt.it. eigen wraak v.; -racher m. hij die zich
v.; ..be{rucklung v, zp.lfbl.'vruchting v.; eigen genot o.; -gl'ller m, voornaamsle zelven wreekt, die zelf wraak ueemt; it.
-beherrschung v. zelfbeheerschrng v.; sohuldensar m.; it. burg m. voor de -riich~rin v. zij dre zieh zelve wreekt;
-bekennlniss v. bekeutenis v, die men schul J; -qeschoss o. wapeuo. flat denge- -recht 0. eigen recht, aaugemaugd recht
zicb zeh'e(o) doet; 2. bekenteoisv. om- £Ie doolJt die het aalll·(lakt;~.\Vindroel" o. 0.; -redelld bijv. ow. van zeUsprekeutl,
trent zich zclve{n); Rousseaus -bekennl- Se1bstgesetz-gebend, bijv.ow. klaal'blijkelijk, zeer duidelijk; -,.eller m.
nisse, conf~ssie, belijt.leois v.; -beliebiq zelfwelgeveuJ, onHfilankelijk; -geber m. hij die zlch zehen reJt; -rtchler m.
bijv. ow. wIHekeurlg, gewillig, van zelr. hU llie zelf wetlen geeft; -gebung v. a'eehter fil. over zich zeive(n);it. reebter
-b~mticldigung Y. zelfbemachtaging,ovcr- lelfwelgevlIlg, zelf."egee,·ilJg,aulonomie v. 10. ill zijne eigen zaak; -rilge v. zelherwelt.ligillg v.; -bereilullg v. onthaal o. Se1bst-gesponnen, bij\'. nw. wijt 0.; -nlger m. bij dlezich zelvenverdat men l.ch zelve(0) verscbaft;-be,Ychli(- zelfg~spoun,~u, wat men zeIr g~sponnelJ wijt; -rull1n m. p,.gen roem, ijuele roem
tigung v. bezlghelll v. die mell zicb zel- heeft; -gespraclt o. alleellspl"aak v.; -ge- ro.; ..ruluner, -in, hU zij t.lie :tlch zelveil vel'schart; -be.'ichauung v. zelfbe- sldndniss 0., Z. -bekennlntss; -gelriefJe o. ve(n) roetnl; -seklJ,lIder-in, Z. Olla"id;
schou\Vlng v.; -beslitnmung v. vrij\Villige zelflJe\Veger m., zelrwerkeud wel"ktuig -sckd.ndlmg v., Z. -befleckung; -sacher
hallJdmg v., eigen wIt rn.; ..belracltlll,ny 0.; -gewacluen btl". nw. "an zelve ge- tn. hy die zeU' zijne zaak voor tie ..echtv., Z. -beschauung; -belrug m. zelfbe- ~roeid; (fi~.) \'erwlIand, trotsch; -e,. iJank behande1t; ..schatzltng v. achting v.
drog 0.; -belra,'}er -in,zelfoeJrieger rn., KlJ,nslriehter, btl die ziclJ zelven tot VOOl" zlch zelve(n); -sellau v., Z. -bezelfbet.lriegsler v.; -b~urtlletllJ.1tg v. pel"- kUlistrechter opwel"f't; -gewalt v. zeir- scltfJuung; -sckme.chler, -in, hij, zij clie
soonluk on.Jerzoek 0.; 2. gewet~n~onller- heerscha,'pij, onbepaahJe heerschnppij v.: llCh zelve(n) vleit; -scll-uld v. elgen
zock n.: -bewuflderung v.zelflJewonderioj! It. Z. -lJelltJl'rsclllwg; -gczoye/, bijY. ow. schuld v.; -sehuld,ltcr, -tn, scbulrlelHiar
v.; -bewussl bij\r. ow. zich zelve(n) be.. uit zich zehe(lJ) gegroeiu; -glaube m. Ill.,schultleu&res v. voor eigen rclieuillg;
wast; -bet/Jusstsein o. zelfbewuslheid v.; lelfvertl"olJwen 0.; -/tas., m. haat lO. jc- ·sc/tuss ID. schot o. tegeo zicb ze1veln);
-d~m;j,llu!lung v. zelfvel'nec1tH'mg v.: gens zich zelven, eigcnhaat m.; -Itei.l m. (Jachtw.) sch"t o. daL van zeU al'gitat;
-denken 0. vl"ijwillige gedachte v., per- guichheil o.
-stltwdeher m.,-schu'dcltuny v.,Z.-seltansoonfijke overcJenklllg v.;-detlker Ol. zelf- Selbsthait, v., Z. Ie/their; 2. per- lier &; -sieg m. ovel'wiultlDg v. 01' zieh
I.elve(n); -spinnend btiv.D\V.lelfspiunellu;
deuker 10.; -dankelrn., Z. Dankel; -eiyell ~oolilyldlelJ V.; 5. Z. St!lIut.sllcltl.
bijv. ow. ziju elgeo, zich zeive(n), Z. Selbst-herr, (-n, m". -en) m. -11 Spindel, -spinner m. ze1('spIlHlel' m.;
eigen; -einkehr v. inkeel'in~ v. in zich zell'JJelwerschel' m.; It. Z. -/wrrscher; -sitz~r m. schelcJsrechter m.; -spoil 10.
zehe(n), z~ifbepl'oeviog v., b~I"Oll\V o. -/wrrschu{t v. zelflJeheersching y.;-kerr- ~pot m. met zich zelve(n); -slalld m.
Selbstel~, v., z. 1n.,Z. Selbstsuclll, .~cher, -In, zclfbebcer:;eher rn., zelfhe- ,JuafhankelijkhelrJ v.
S~lbstelektrisch, bijv. ow. op heerschel"e~ ".; -herrsellerei v.(i. k. bet.)
Selbstst3ndig, (-er,-st) bijv.ow.
zich zetve(u) el~xll'lsch, met-geleldend, zelfheersehappu, oubepaalde hcerschap- zell'stautllH, op ZIClJ I.eh'e(n) stllautl, unSelbsteln, (selbstelle, gesellJ~lell) pij, aulocl'alie v.; -/utl{e v. eigell hulp. afhankeluk, zelfgelJi~dellu; (rig.) stalldvaslig,zelf~tant.lig, J'erw,flinl\; (Sp,·aak.k.)
o. W\V., m. h. aao t.le inge\'lllg vangroote pe"soonlijke hulp v.
eigeubaat gehoorzllmen.
Se1bstig, se1bstisch, bijv. ow. -e WarIer, zel(staodige oaamwoorden;
S~lbst-entleiber, (..bers, mv. zell'l.llChtlg, lJa,ltzuchtlg.
·e la/tien, hooJ'Jgetallen; das -e in der
-bel') m. zelfulOortleuaar m.; -entleibung Selbstigkeit, v. zelfzucht, eigen- Rede, hr.tollderwerp;\ \Verkt.) -e Masckiv., Z. -mol'd; -enlsflgung v. vrijwililge bant v.
ne, Bewegullg, zelfstandig, vanzelve weronthoading v.; -enlschddigul~g v. scha- Se1bst-kampf, (-/campf(e)s, my. keud; -keit v. zelfstallcllgheld, onal'halldeloosstelling v. op eigcn gezag; -ent- -l,amp{-e) m. inwellclige strijd, tweestrijd kdijkheid, vastheul v. vao karakLer; it.
zundung v. onwillekeul"ige ontstekif)~ \'.; ffi. met zich zelven; -kennillis" v. kel1ni~ Z. Unablliingigkeit.
-erhaltung v. zelfbe\Varing v.; -erheblJ,ng v. V(fn ziclt zelven, zelfkennis V,; -/dug St)lbst-strebsD, 0., z. m. poginv. eigeo verhetfing v.; 2. hoogmoed m., lJijv. 1l\V. verwaand, ingebeeld; -klug/Ull gen v. IllV. die mell doet om zijn cloel te
trotschheid, verwaandbeid v.; -erkennl- v. ven\'aandheitl,zelfgelloegzaamheill V., lJel"eikell; -strett 10., Z. -kamp{; -sue/tl,
niss v. zelfkenni~ v.; -ermunterung v. eigenwaan m.; -kur v. zelfgenezing v.: -sae/delei v.zelfzuchl,baatzucbt v.; -suchopvroolijking, aanrnoediging Y. van zich -lautellit bijY. ow. klillkentJ, geluid ge- Ily bij\·. ow. zelfzul:htig, baatzuchtig,
zelve(n); -erniedrigung v., Z. -demuthi- vend; -laut(er) m. kllllker 01., kllllklel- cgoistlsch; ··sii,chllglceit v.zelfzucht,baatgung; -errungen bUY. ow. door eigen tel" v.; -leltre v., Z. -erziehung; -leltre,. luchllgbeld v.; -sue/tiler m. zeHzllchtlge,
moeite & verkregen; -erwa/llt bUY. nw. 10., Z. -erzie/ler; -lettle", o. (lien.)eigeo. lJaatzucbtige, egoist m.; -tadel m. berlszelC gekozen, vrij\Villig; -erzie/ter, -in, lijdlgheit.l Y.
I'lDg V. van zlcll zehen; -lfl'U{e v. doop
hij, zti die zlch zelve(n) onderwijst; -er- S~tbstler, (-s, my. Selbsller) , 10., doopell o. vall zich zelvc{n); -taltzie/lung v. of»voetllllg Y.,onderwijs o. V311 Selbstling, (-(e)s, my. -c) 111.baat- $ellung V. zelf,uisleit.liug v.,zell'IJedrog 0.,
zich zehe(n); -(rei bijV.OW.Vl"ij doorzich l,achllge, egoist m.
\Vaan ID.; -lkalig bUV.ll w. zelf\verkzaam;
S~lbst-liebe, v., z. m. eigeolierJe -t1tiiligkeit v. zetfwerkzaulDbeitl v.;- Mdzelve(n); It. 0113fhankelijk,meester zijn~r
datlen; -gebaeken bijv. ow. eigengebak- v., Z. Etge/tllebe;"l.ilberlriebe',e -,over- ler, -lodlung v., Z. -marder, -mord;-uberkell, te hui~ gebakken; -gebraul bijv.nw. Jreven elgenlieft.le, baatzucbt v.; -Liebig windung v., Z. -verliiugllung; -ullterrezeU gebrouweo; -gefallen. m. zelfvolt.llte- bijv. ow., Z. eigenliebig; -lob O. elgeu du,."g V. alleenspraak v.; -tlt/derrickt III.
Ding, eigenltefde v., zelfgenoegzaarnheid Jot', eigen roem m.; ·los bijv. ow. zonder dlgeo onderrJcbt, elgen onderw.ijs, zaICI
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onderriebt 0.; -veraclater m. hij die zieb perseleniom 0.; -ozyd o. seleninmoxyde Semeiographi§, r., z. m, leer v.
zelven veracht; -tJerachtung v. zelfver- 0.; -salle o. mr, selenlemzouten o. mr.; der rust en toonteekens.
aehling v.; -tJerbte"dung v. zelfverblio- -sauer bijv. nw., -Iaures Salz, seleni- Semester, (-s, my. Semester) o.
ding v.; -verbrennung v. zelrverbranding umzour zout; -sllure v. selenlumzuur o. halfjaar, semester 0., zes maanden v.mv.
V.i -verdienst ID. verdieoste r., wlnst v.
Selig, bijY. en b. zalig, gelukzalig, Semikolon, (-s. mv.-e)o.(Spraakdie men zelfbehaall; -verdient bijv. ow. welgclukzalig, eenwig gelukkig; -werden k.) komma-punt v.
zelfverdiend; -verfuhrung v. zeUverlei- zalig worden; -sterbm, zalig, alseen goed Semifusa, (-ta) v.(Mllz.)zestiende
ding v.; -vergessen bijv. ow. zich zelven vroom ebristen;ein -es End~",ehmen,een noot v.
vergetend, zich zelven verlooeheneod, zalig uiteinde or sterfbed bebben; -ma- Seminarist, (-en mv. -en) m.
verwaarloosend; -tJergessenheit v. verge- chen, zaligmaken, verlossen; die -es, de kweekeling, leerling m. van een semitelheidY. vaD zich zelven; -vergallerer m. gelukzaligen; Gott ';,abe ihn -I, God geve narie. .
zelfvergoder m.; -l1ergotterung v. zelfver- hem de eeuwige zaligbeid;sein -er Yater, Seminar (ium), (-s, mv. Seminagoding v.; -tJerltlugner, -in, zelfverloo- (gemeenz.) sein Yater -er.of -, zijn over- rien) o, kweekschool r., seminarie o,
eheoaarm., zelfverloochenaarster v., hij, leden vader, wijlen zijn vader, zijn vader Seminimia, (-ta) (Alnz.) kwartzij die zich zelve(n) verloocbenl; -eer- zaliger; meine ..e Schwester, wijlen mijne noot v,
laugnung v. zelfverloochening, zelfop- zuster,mijne overleden mster, mtlne zus- Semiologi§, Semigtik, v., z.
olering v.; .fJernichlung, .zernichtung v. Ler zaliger; -en Andenkens, zaliger ge- m. (Gen.) leer v. der ziekteteekenen.
zelfverwoesting v.; -versohnung v, ver- daehtenis; (Kath.) -sprechen, zalig spre- Semiologisch, semigtisch,
zeeniug v. met nch zelven; -verstumme- ken, beilig verklaren; (Scherts.) smoor- bYv. en b. (Gen.) volgens de leer der
lung v. zeUYerminking v.; -vertl~eidigung dronken; -hoit v.zaligheid v.,eeowig heil, ziekteteekenen.
v. zelCverdediging v.; -vertrauen o, zeIC- eeuwig geluk 0.; (flg.) groot geluk, he- Semmel, (-s, my. Semmel) m.witvertronwen 0., moed m., gevoel o. van melsch genot o.
tebrood, tarwebrood, broodje, kadetje o.
eigen kraebt; -vorwurf m. zelfverwijt 0., Seligen,(seligte,geseligt) bedr.ww., Semmel-backer, (-kers, my.
wroeging v.; -waltung v. bestunr, be- Z. beseligen.
-ker) m. wittebroodbakker, tnrwebroodheer o.,leidingv. vaneigenzaken;-werlk Selig-machend, bijv. ow. zalig- bakker m.; -beule 1. (Bak.) baktrog m.
m. innerlijke waarde, eigenwaarde v.; makend; -e Gnade; zaligmakende ge- voor wittebrood; -brei m. tarwemeelpap,
-wille v. eigenwil m.; 2. Z. Eigenloille; nade; -macker m. Zaligmaker, H/,iland, wittebroodspap v..; -brad o. wittebrood,
-willig bUy. ow., Z. {reiwillig; 2. Z. ei- Jezus Cbristus m.; -fllachung v. zalig- tarwebrood 0.; -klosa m., -kloszchen (vergenwillig; -wirken 0., Z. -wirksamkeit; making, verlossing v.,verlossingswerko.; kt.) o. stuk(je) o. deeg voorwittebrood;
-wirhend bijv. ow. zelfwerkend, zelfbe- -sprecher m. hij, die iem. zalig spreekt, -koch m. wittebroodskoek m.; -krume v.
wegend; -wirl'Samkeit v. zelCwerkzaam- heiligverklaarder m.; -sprechung v. za- kruim 0., krnimels v.mv. van wittefJrood,
beid v.; -wirl,ung v.zetrwerking v.: -wort ligspreking, heiligmaking, heiligverkla- wittebroodskruimels m. mv.; -meAl o.
o. (Spraakk.) zelfstandig naamwoord 0.; ring v.
meel o. V001' wittebroocl, bloemmeel 0.;
-Ierstorung v. zelfverwoesting v.; -Ieu.g- Sellen, (sellte, gesellt) bedr. W\V. -pastetev.)l3stei v.vall wittebrood; -rinniss o. getuigenis o. dat menvan zich (Prov.) tellen; 2. ruilen, verl'uilen, in- de v. korst v. van wittebrood; -schnitle
zelven geeft; ,,'ielo. doelo. dill menzich ruilen, vel'koopen.
v. sneedje o. wittpbrood; -teick m. witzelven voorstelt; -zu{rieden bijv. ow. Selleri, (-s) W., z. m. selderij v. tebroodsdeeg 0.; -tuerlc o. allerlei wittezeUtevreden, met zicb zelven te,'redell; S~lleri-blatt, (-blatl(e)s, my. brood o.
2. (i. k. bet.), Z. -gen'ilgsam; -Iufrieden- my. -blalter) o. selderijblad 0.; -I.nolle v. Sempel,{ -s, mv. Sempel) m.(Wev.)
heit v. tevredenbeid v. met zich zelven; knolse\derij v.; ·salat m. sehlerUsalade getouw, weefgetouw 0.; -schnur v. koord
2. (i. k. bet.) Z. -genugsamkeit; -sunder v.; -suppe v. selderijsoep v.; -wurzel v. o. van bet weefgetou\V; -slock m. stok
m.licbaam o.dat vanzelrontbrandt,vunr- selderijwortel m.; it. Z. -knoUe.
m. van bet weefgetouw.
.
drager m.; -luJang ID. dwang m. dien Sgll-mann,( -mann(e)8,mv. -mall- Semper-freie, (-n, mv. -n) m.
men zieh zelven oplegt; -zweck m., Z. ner) fll. (Jaehtw.) leihond m.; -scllenk vrijheer, baron, baal1derbeer m.; -leute
.ziel.
m. kastelein m. in eene herberg ,'ao een my. ingezetenen, stedelingeo, m.eo v.mY.
Selb-walt, v., z. ID. eigen macht gild; -tuck o. boezelaar m. met beugel- Sempitern, hijv. nw. altijddnrend.
Semse, (-n) v., Z. Binse.
v., eigen gezag 0., willekeltr, aUeenheer- tasch van uitdraagsters.
sehapplj v.; -waller m. by die allesop Belten, (-er, -st) bijv. en b. zeld- Senu,t, (-(e)8, mv. -e) m. senaat,
eigen gezag doet, alleenheerseher m.; zaam, schaarsch, weinig vool'komend, raad m.
-wartig bijv. nw. in eigen persoon aan- buitengewooo, zelden; -es Buc/~,zeldzaam; Senator, (-s, my. -en) ID. raadswezig, persoonlijk tegenwoordig.
(fig.) -es Gluck, buitengewoon; -e Ta- lid 0., senator m., lid o. van den senaat.
Sglchen,(selchte,geselcht)bedr.ww. lente, buitengewone talenten; -er Fall, Sen"torin, (-"en) v. vrouw v.van
zouten, rooken, pekeleo.
zeldzaam, bijzontler, zonderling geval. een senator.
Selgnblei, (-(e)s) 0., z. m. sele- Seltenheit,(-en) v. zeldzaamheid, SenatQrisch, bijv. nw.alseen sezonderlingbeid, scboarseble Y.; 2, zeld- natol·, als ean lid van den senaat.
niuwverbinding v. met lood.
Selgne, v., z. m. (Fabell.) de Maan, zaam voorkomend voorwerp 0., rariteit, Senatskonsult, (-(e)s, mv. -e)
Luna, Diana v.
merkwaardigheid v.; Sammlung !'on -en, o. raadsbesluit 0., raadsvergadering v.
Selgnicht, bijv.ow. (Scbeik.) se- verzameling v. ,'an zeldzaamheden.
Send, (-(e)s, my. -e) m., Sende,
leniumachtig; -e Saure, seleoiumzoren; Selterbrunnen,(-nens,mv.-nen) (-n) v. (verolld.) synode, rechtbank V.
-saure Sabe, konstmatig gips 0., zwa- m. bron v. van selterswater.
der synode.
velzure kalk v., seleniet m.
Selterser Wasser, (-s) 0., z. m. Senda, (-n) v. (Prov.) bies v.; 2.
Selenit, (-(e)8, mv. -e) ID. maan- selterswater o.
Z. Sending.
steen, spiegelsteen m., kunstmatig gips S,ltsam, (-er, -st) bijv. en b., Z. Sendbar, bijv. nw. te verzeoden,
0., zwavelzure kalkv.; 2. (-en, my. -en) sellen; 2. zeldzaam. vreemd, zonderling, tot verzendiog geschikt.
wonderlijk, grillig, eigenaardig; -er Zu- Send-bote, (-n, mv. -nj m. argem. maanbewoner m.
Selenitisch, by,. ow.gipsaehtig, (alt,londerlingtoeval;-eMeinungen, zoo- zant. zendeling m.; 2. (zend)bode m.; it.
selenitisch.
derling, vreemd, wonderlijk; -gekleidet, Z. Gesandter; -brie{m.rondgaande brief,
Selenitspath, (-(e)s) m., z. m. zOllderling; das ist dock ., dat is tocb brief m., missive, eireulaire v.; (van de
gipsachtig spaath o.
zonderling, vreemd, raar; -keil v., Z. apostelen),(zend)brier,epistelm.;-brdche
Selen(ium), (-s, mv. Sclenien) o. Seltenkeit; 2. wonde"lijkheid, vreemd- V. door tie synode opgelegde boetev.
heid, grilligheid, zonderlingbeid T.
Bendel, (-s) 0., z. m. avignon 0.,
(Seheik.) seleniom o.
Selgn-kupfer, (-s) 0., z. m. ko- Selve, (-n) v., Z. Salbei.
eene 800rt van taft
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Senden,("endete,!Jesendeten sandie, gen, schroeien; 2. bedr. ww. ein Schwein houden; -kolbm m, zinkboor r., doorgesandt) bedr.ww,reg.en oar, jemnletw. -, zengen, door de vlam halen; ein SchiH slag m.; -korb m. roosterm., draadmand
-, zenden, sturen, toezenden, alzenden; -, in brand steken; (Krijgsw.) - und v.; 2. (Bergw.) draadmand,zeer v. aan
nachjemn. -, laten halen:einen Kurier -, brennen, alles in brand steken; it. af- de pijp eener pomp.
SQnkler, (-s, my. Senkler) m., Z.
afzenden, afv8ardigen; der Gesandle -, hranden, door de zon doen uitdrogen.
de ,rez8nt, de afgevaardigde; it, de bode. Bengerig, bijv. en b., Zibrandicht. Nestelmacher.
Sender,(-s, mv. Sender) m.zender, Senge-strahl, (-(e)9, my. -en) Senk-linie, (-n) v.loodlijn,loedafzender, erpediteur m,
m. heete straal, braodende liehtstrsal rechte lijn v.; -loel: e, (MijnwI) zinkput,
Bend-fall, (-Iall(e)s, my. -laUe) m.; -strob o. stroo o. om vuur aan te zakput m.; (Wijng.) Z. -grube; -pfahl
m.bijde synodebehoorende zaakv.;-(iJllig maken.
m, (Wijng.) paal m, om de aOeggers
bijv. nw, tot de synode beboorend, aan Senior, (-s, mv, -es) m. (in ge- aan op te binden; -rebe v. aflegger m.,
de (bestrafflng der) synode onderwor- stichten), deken, oudste rs.; (Student.) afzetsel o,
pen; -gericht o, geestelijkerechtbank, sy- voorzittcr m. van een studentensenaat, Senkrecht, bYv. en b. loodreebt,
node v.; -gral m, buiteogewone rechter 2. OU.)8te zoon m.; it. chef m,
vertieaal; eine-e Linieziehen,eene loodm.; -herr m. hij die volmacht geeft,prin- Seniorg,t, (-(e)s, my. -e) o. de- lijn trekken; (Meetk.) loodrecbt,perpeoeipsal,eommittentm.; 2. lid o. van eene kensehap 01' waardigbeid v, van deken; tliculair; - fallen, (van de zon),loodrechsynode; -kosten mv. kosten m. mv. der it. van voorzitter van een studentense- te straleo sehieten; -stehende Mauer, te
zending; -mann m, hy die stem heeft naat.
lood staande muur;-e Wurzel,loodrechte
in eene synode; -mtiszig byv. nWI aan- Senkblei, (-(e)s) 0., z. m.(Zeew.) wortel, hartwortel m.; (Pl.) loodrecbt
spraak bebbend op eene stem in de sy- dleplood, peillood 0.; (Bonwk.) schiet- in den grond dringend; -e Lage,loodnode; -pflichtig bYv. nw, verplieht om lood,
recbte stand m.; -ketlig bijv. nw., Z.
.
eeue geestelijke rechtbaok of synode als Senke, (-n) v, (Tuiub.) stekjes I,ochkettig.
bevoegd te verklaren, onderworpenaan zeUen; (Heelk.) ZI Senknadel; (Visscb.) Benk-reis, (-es, my. -er) o.scheut
eene synode; -reekt o, recht o. om eene Z. Senkgarn; (Slotl)ZISenl,kolben;(Giet.) m., loot VI' enUakje 0., aRegger m., afsynode te beleggen; 2. geestelijk recht, uitgehoitie vorm ml; 2. Jage grond m., zetsel 0.; -reuse v. fuik v. die onder wareeht o. eener syuode; -richter Ill. rech- laagte v.; 31 alles wat men Jaat zinkenl ter gelegd wordt; -rippe v. (\Vaterb.)
ter m. in eeDe syDode, lid o. van een Benkel, (-s, my. Senkel) m., Z. kribwerk o. van een keerdam; -sclalacht
geestelljk gerechtshor; -schreiben 0., Z. Senkblei; 2. nestel, veter m.; (Bergw.) v. dijk m. met gezonken takkcobossen,
-brief.
hoak ID. om de latteD aan elk. te ver- dijk ID. met zinkstukken; -schnur v.
Sendung, (-en) v., Z. senden; itl binden; (Zeew.) baak m., kram v. om peillood, dieplood 01; -Jpaten m. (Giet.)
schop, spade v.; -stock m. plant v. waar·
(van een persoonaan bet hof), zending het kaJraatwerk te houden.
v.; (Hand.) zending,bezending,toezen- Senkel-blech, (-(e)s, mv. -e) 01 van men afleggers maakt; (Bliksl.) geding, commissie, consignatie v.
blikkell heslag 01 van den vele.·, malie groefd aambeeld 0.; -strich m. (liez.)
Bene(s)chal, (-(e)8, my. -e) m. VI; -holz 01 roerstok ffi. bij het ertswas- cathetus m.; -Slue!, 01 zinkstuk o.
landvoogd, drost, seneschal m.; -in v. sehen; • kiel m., ZI Ansteckkiel; -mac/ler Sgnkung, (-en) v., Z. seflken; it.
ml' Z. Senkler; -nadel v. (Heelk.) tent- verzakking v.
vrouw v. van een seneschal.
Senes-bilglein, o.mviseneknop- ijzer 01; -recht bijvI nw., Z. senkrecht; Sgnk-wage, (-n) v. vochtweger
jes o. mv.; -baum m. sencboom m.;-blatl -schnur v. dieploodlijn v.; -stift VI' Z. m.; -wasche v. met steeneD gezonken
o. seneblad 01; -st,.altclt In., Z. -baum. -bleclt.
takkenbos m.,zinkstuk 0.; -werko. zinkBenesschotlein, o. sellezaadbul- Senken, (senkte,gesenkt) bedr. wWI stuk 0.; -zeit v. gunstige tijd Rl. om afdoen zinken, doen zakken; in's Wasser -, leggel·s te maken.
sel o.
Senf, (-(e)s, my. -e) m. (Pl.) mos- onderdornpelen!, doen zinken; in', Grab, Senne, (-n, mv. -n) or Senn,
terdplant v., mosterdz3ad 0., mosterd in eine Grube -, laten afdnlen; de,~ Blick (-en, mv. -el~) m. alpenberder m., Z.
m.; (Kookk.) mosterd of mostaard m.; -, de oogen neerslaan; den 1'on -,verlagen, Senner.
sckwar~er, fDtiszer -, zwat·te, witte mos- doen zakken; (Art.) eine Kanone -,domSenne, (-n) VI kudde v. rundvee
terd; (fig.) langer -, groote woorden o. pen, met de monding benedeowaarts 0.; 2. kaasltut, vctweiderswoning v. op
mVI, vervelend gebabbel 0.; (gemeenz.) richten; (Krijgsw.) gesenkle Balterie, de Alpeo; 3. Z. Sel"ne; 4. (Pl.) Z. Sene,sinen langen - an etw.maclten, lang en batterij v. met nanr beneden gerichte baum.
breed praten ove..; seinen - aueh dazu, mODdingen; (Bergw.) einen Schacht -, S§nnen-alpe, (-n) v. alp, berg
geben, (Volkst.) ook een duit in het zakje uitgraven; (Tuinbl) eineRcbe -, pooten; m. waarop rundvee graast; -bulter m.
werpen, het zUne er toe doen.
einen Z'Deig ., enten; ~. o. WW., it. wed, boterv.vankoeien van de Zwitsersche AiSenf-brUhe, (-n) VI mosterdsaus ww. sicl~ -, zakkeo, dalen, zinken, llaar pen; -hutto of Sennhii,tle v.,Z. Senne (2);
VI; -bilcltSe v., -glas o. mosterdpotje 0., beneden gaan; (van gebouwen), zakken. -kase m. kaas v. van de Zwitsersche AImosterdglas 01; -gefass o. mGstel·dvaatJe Senkende, {-s, my. Senkendcj 0 1, pen.
0.; -handler m. mosterdverkooper m.; Z. Senker (Tuinbl).
Senner, (-I, my. Senner) m. alpen.kanne v. mosterdpot m.; -korn 01 mos- Benker, m. by die laat zinken, herder m.
terdzaadje 0.; -lolfel m. mostE'rdlepelm.; zakken, ZI senken; 21 (Dic~tk.) trocheiis SennerQj, (-en) v. melkerij, kaas-loffe/chen (verkl.) o. mosterdlepeltje 0.; m.; 3. (Tuinb.) loot VI' Rcheut m., makerij V.; 2. but v. op de Alpen, woning
-mehlo. fijne IDosterd, gemalen mosterd slekje 01' atlegger m.; (Visseh.) kruisnet v. van een alpenherder; 5. kudde v.fandm., mosterdmeeJ 0.; -mfj,kle v. mosterd- 0., totebel v.
vee op de Alpen.
molen m.; -ol o. mosterdolie v.; -pflaster S§nk-faustel, (-(austels, mv. Sens&!, (-s, mv.-e) m. makelaarm.
o. mosterdpleister v., mosterdomslag 01; -(az,,'el) m. (Bergw.) zware moker m. Sensatign, (-en) v.opzien·o., sen·,Iaprc/ten o. Z. -buckse; -samen mlmos- met langen steel; -garn 0., -hamen m. satie v., Z. Aursehen.
•
terdzaad 01; -schalcken 01' Z. -gerass; (Vissch.) werpnet 0.; 21 kruisllet 0., to- Bense, (-n) v. zeis v.
-schole v. mosterdzaadhulsel 0.; -schus- tebel v.; -grube v. (Bouwk.) Z. -loch; Sensen-baum, (-baum(e)8, my.
selchen 0., Z. -gerass; .leig m. (Gen.) (\Vijng.) zinkput, kuil ml om den wijo- -bitulIle) m. star m. der zeis; -eisen o.
moslerdpap v.; -lopr m. mosterdpot m.; gaardin te leggen; -hakell m.(Wev.)haak haarspit 0.; -ger681 o. kruk v. der zeis;
-weisding m. mosterdvlillder m.
m.; -hamen m., Z. -garn; .hammer m. -hammer m. haarhamer m.; -klang m.
Benge-feuer, (-feuers,m v.-feuer) hoefsmidshamer m. met gegroefd vlak; klinken o. van bet scherpen der zeis;
o. vuur o. dat zengt, zengvuur o.
-holz o. op den grond gezonkeo hout -klinge v. kling v. van de zeis; -mann m.
Sgngen, (sengle, gesengt) o. WW., 01; -knecht m. (Wijng.}wijngaardeniers- maaier m.; it. zeisdrager, met eene zeis
m. s. (van eene stor bij bet vnur), zen- pen v. om de sloat in den grond vast te gewapend man; (fig.) de dood, de man

Sep,

Ser.

Ses.

m. met de zeis; -schmied ID. zeisensmid Sequenz, (-ell) v, (Sp.) volg,'ij v, Servelu,twurst, (..wursle) v. eerm.; -lrager m., Z. -mann.
vall ten mingle drie kaarten, roem m, velaatworst v.
Sensiflciren, (sen.9ificirte, sensi- Sequester, (-s, my. Sequester) m, Service, (.. s, my. Service) o. serficir/) bedr, ww, vel'ziooelijken, aan- gerechlel\jke iubeslagnemer m,
vies 0., vaatwerk 0.; 2. verpl~fZjn~ v, V3D
schouwelijk maken,
Sequestration, (-en) v. gereeh- een ingekwartierde: -geld o. (Kl'ij~sw.)
Sensitive, (-n) v. kruidje-roer- leltlke mbeslagnemmg v,
verblijl'kosten m. mv, voor een 9ul.130t,
mij-lJiet o.
Sequestr3tor, (-s, mv. ..en) ID. geld o. VOOI' eeo ingekwartlerden solSensualismus, (oob.) m. leer v. inbeslagnemer, beslaglegger m.; it. be- daat; -zettel m. (Krijgsw.) brljet o, van
der zinnelijkhell.l, neiging v. tot zinne- waarder m. van ill heslag gennmen goed, rukwartiering.
lijkheicl.
Sequestriren, {sequestrirle, se- Servient, (-en, my. -en) m. (hij de
Sente, (-n) v.(Zeew.) scheergang m. questrirl) bedr, ww. gerechtelijk inhe- ~lallheezel'I'iclders),wapellknecht,dlenSLSentenz, (-f!1t) v. vonnis 0., nit- slagnemen.
duende ridder m.
spraak v.; ~. spreuk, zinsprenk v.
Serg,il, (-(e).~, my. -e) m, en o. Serviette, (-n) v. servet 0., tafelSentins" (-ta) v. dark ID., hoosgal pale's o. van den Turkscben keizer; it. dock, mouddoek, vingenloek m.; it.
0.; 2. (gemeenz.) versametplaate v. van Z. Harem.
seheerdoek m.; -n"'osz m. (Kookk.)koek
slecht vulk.
Seraph, (-(e)s, mv. -e of -im) m, m. in den znk, haugebast m,
Separl}t, bijv. en b. gescheiden, af- seraf, serafl]n, engel m.
Serv11, (-ef, -sl)bijv.en b.slaafseh,
gezcnuerd, in bet bijzonder.
Seraphinenorden, (-s) m., z. zeer onderworpen.kruipend.vleiend.laag,
Separg,t-conto, (-s, mv, -s) 0 m, orde v, der serafijnen.
Servilismus, (onb.) m. slaalsch(Haud.) bijzondere, particuliere reke- Seraphinisch, bijv. ow. sera- heid, sI3ilf~c~e gezindheid v.
Servilitit, v., z. m. slaafschheid,
ning, afzonderljjke rekening v.; -frtede fijnsch, van de serafijnen.
m. afzon,lerlij.ke 'l'ecl~ m,
Seraski~r, (-s. mv. -e) ID. Turkseh kl'uipel'i~}leit.l, laaghcid v.
SeparatIst, (-eft, my.-en) m.(kerk. legerhoofd 0., Turksch opperbevelheb- Serving, (-gn) v. (Zeew.) serving
Gesch.) afgescheidene, scheurmaker, se- be.' m.
v., woeltouw O.
parausr, drssenter m,
Serben, (seTblc, geserbl) o, ww. Serviren, (.fervirte, servirt) o. \V\\'.,
Saparatismus, (onb.) m.nfsehei- (Prov.) derven, ~e!Jrek lyden, ontberen; m. h. dien~ldoen, dienen, ill dlen~t zijn;
dingsgeest ID. in geloofszaken, separa- it. nilteren, sterven.
t. tarehHenen, opcJienen, opbr~ngen.
tisme o.
Serbet, (-(e)s, mv. -e) o.,Z. So,.bet. Servitium, (-s, rov. Servitia) o.
Separg,t-train, (-(e)s, mv. -e) Serche, (-n) v., Z. Serge.
leenlliellst. heerendienst Ol.
m. (Spoorw.) afzondel'lijke trein m.; Sereng,de, (-n) v. avoodmuziek, Servitut, (-en) v. dient;tbaarheid,
-verlrag m. arzonllerlijk ve.'drag o.
nachtmuzlek, seremade v.
bezwaarnis v., last m., servilClnt o.
Separiren (sieh), (separirle, se- Serenissimus,(onb.) m., Sere.. S"sam, (-s, mv. -e) of -kraut,
,ar&rl) !Jedr. ww. (Uand.) eene vennoot- nissima,{-ta) v. cJoorlnchtige nt.env. (-kraut(e)s, rov. -krauter) o. vlasduller
Serge, (-n) v. (Hand.) serge of v., Z. Oetsame; -bein 0., Z. Linse71bein;
schap & doen eincligen, mteengaan.
Sepia, (Sepien) v. (Nnl.lJisL) inkt- sar~e, saai, licht gekepel'cJewolien ~tof,. -ijt o. vlol'lduuerolie v.
vi~ch m., zeekat v.; 2. sepia o. (lJroine Sergel}nt,(-en,mv.-Clt)m.(KrijgsSesel, (-s, mv.Sesel)m.,-samen,
kleur).
w.) n(H.I~r(,nicler, sergeant m.
(-samens, mv. -samen) o. sesehkrUlcl,
September, (-St mv. Spptembe,.) Serio, (-II) v. (Hand.) reeks, rij, kornijn m.; 2. - of -kraut o. scseltk.'uid
m. Selttel.J.lb.~r m., herrstmaand v.
vol~I',j, serie v.
0., hergeppe v.
Septembrisiren, (septembri.f;irle. Serigs, bijv. en b., Z. ernstha(t.
Sessel-kissen, (-kisser,s, rov.
seplembrtSlTl) o. ww. seplelllbergruweSermgD, (-(e)s, mv. -e) m. ser- -kissell) o. stoelkussen 0.; -maeller nI.
leo (liegen, a~s in 1792 te Pilrijs.
moen m., preek v., Z. Predigt.
slodenmaker m.; -meidl!r nl. mee~ler lll.
Septenl}rium, (-s) o.,z.m.(Kalb.) Serone, (-,,) v. (Hand.) eeroen m. eencr loge; -rccltt o.(Gesch. van F.)l"echt
zeven ~Hcralllentell o. mv.
Bergs, bYv. nw. (Gen.) llaar bloecl- o. op e~n zetel;-trdger m. zelelcJrager ffi.
Septene,( -n) zevendaagscbe kloos- '\'aler or bloeflwei gelijkenll, waterach- Sesshaft, bijv. en b. gezetelcl geterstraf y.
t.ig, weiachtiH.
\eslIgd, woollachllg, ~ellomiellieerd; sic'"
Sept~nnium, (-s, mv. Seplennienj
Serosit~t, (-en) v. wateraehtig- - an eillem Ode fuederlassen, zich mclo. tijtlvuk o. vall zewen jaren.
heiti v., watel'achtig, eenigszins slijmig terwoon "e~tigell.
Sept-et-le-va, (-s, my. -ta) o. vochto.
Sesquipedg,liseh, bijv. ow. anzevenvoudlge Wlnst v. in het pbarospel.
Serpe, (-n) Y. bergpijnboom m. del'halven V(let lang; (Spraakk.) (van
Septidi, (-s, my. -s) m. (Ge~ch. Serpent, (-(e)s, mv. -e) o. (Muz.) woordell), ellenlang, hoogdl·avelld.
van F.) zevende dag m. eener decade. ~erpenl 0., slanghm'en m•. slangbazuin Sessbar, bijv. IlW •• Z. sessllaft.
Septiduum, (-s, my. Septiduen) V.; -blaser IU, slaoghflrenblazer ID.
S~ssel, (-s, mv. Sessel) m. zetel,
o. ullslel o. van zeven dagen.
Serpentin,( -(e)s, my. -e) m. slan- stoet ffi.
Septima, (-fa) v.(Schoolt.)zeven- gem~leen m.;(AI't.)vehlslang v., 2.1-pon- Sessleh(e)n, (-leh(e)ns, mv. -lede klasse v. der school; 2. - of Septime. der m.
hen) o. ,·oo.'waardelijk leen, uieL door
(Muz.) septime V., zevende loon ID. van Serpentin-fels, (-ens, mv. -en) krijgsdieoolt verwol'ven leen o.
den grondloon; kleine, gTosze, vermin- 10. serpentijnsleenrots v.; -hornfels m. SQssmann, (-tnann(e)s,mv.-leute)
derle-. kleine.gtoote,verkleincJe seplime. ~p,rpentijllhoreDl'ols v.; -marmo,. m., Z. m. hij die een voorwaarclelijk lcen heert;
Septima,nB, (-Ia) v. week v.
SerlJenlin; -porphyr, ID. serpelltijnpor- 2. scbei.151D8n m.
Septima,ner, (-s,mv. Septimaner) lit~r 0.; -spath m. doorschljnentl spa2tlh Session, (-en) v. (van eeoe ,ergaID. leerling m. del' zeventle klasse.
II.; -stein fU., Z.Serpentin; it. -{els; -wacke dering), Zilting, sessie v.
Septima, (-n) v., Z. Septima.
v. serl,entijnwakke v.
Soste~, (-s, my. Sester) ID. mud 0.;
Septimenaccord, (-(e)s,mv. -e) SerpentQse,( -n) v. (Vuurw.)voct- it. pUlltje o.
m. (Mllz.) s~ptllneakkoord o.
zoeker,zwermer ro,
Sesterz, (-es, mv. -e)m ..8esterSeptisch, bYv. ow. (Geo.) Z. {au- Serreiche, (-n) v. wollige eik m. zie, (-n) v. (0. Ge$ch.) ond R,tlllelllsch
lichl.
SertullJlrie, (-n) v. (Nat. hlst.) zilve"en muntstukje o. van oogeveer 7
Septuagesimi, (onb.)m. (Kath.) blaaskora<llo,
cent, ~esterz v.
'negen.le ZoncJag m. voor Paschen, sep- Serval, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. SssterH, (-ien) v. rekenpenoingm.
tU8ae~ima m.
bisl.) tij~erk8t v., serval m.
'an 1000 sesterzen.
Saptuaginta, v. (oob.) bljbel m. Servatitium, (-s,mv.Servatitien) Sestine, (-n) v. dichtvorm ID. van
der 70 overl.ettel's.
O. bergloon o. voor gesLrande goederen. 6 coupleLLen v., 6 regels ieder.
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Setzart, (.en) v. manier v. vaD kleed meL kant garneeren: (Bouwk.) die ten, Deem plaats; sich irglfUl tDohi" .,
tocnzetting, compositie v.
Sleine ., leggen, plaatsen;(Bergw.)Er:., ergens gaanzitten, Ilch ergens nederzetSetzbar, bijv. nw, (Drukk.) te zet- den oven ,ulleo; Erre ., bet erts was- ten; ,ich zu T~sche ., ean tafel gaall:sich
ten, wat gezet kan worden.
sehen; (Waterb.) met zoden bedekken: aurs Pferd, .IU Pferde ., te paard sty.
Setz-bord, (-(els, my. ·e) m. (Drukk.) Scl"i{t ., zetten; (Ger.) (van gen; sich in den Wagen ., insl.ggeo; lich
(Zcew.) zetgang m.; -brett o. (Drukk.) herders) de helft der pacht van bet ge- auf einen Baum·, (,aD rogels}, neerzetplankje 0.; ·biJhne v. (Bergw.) erts- bruik hebben; etw. IUfn Pfande ., tal vliegen; sich anjems. Stelle., zich in
was!'lcherg, waschplaats v.; -compass m. pand geven, verpanden; Geld auf eine iems.plaats stellea; lich an eineArlleil.,
(Hergw.) bandpasser m., mijnwerkers· Karte ., zetten: (Og.) etlO. aurs Spiel·, beginnen aan; ,ich in Gedanken iilJer
kompss e,
iets op het spel zetten; io de waagsehaal A.ndere ., zieb rerheffen, zich rerheren
Sgtze, (-n) v. (Prov.) wijnberg, stellen: in die Lotterie -, spelen; et», in achten boven anderen;sichaneinem Drte
wijnakker m.
Geld ., tot geld maken, verkoepen: Geld .,Z. niederlaslen; (Krijgsw.) post vatten,
Setzei, (-(e)s, my• • erj o, in ge- auf jems. Kopf·, gelduitloven,Z. Probe, zieh posleeren; Z. Bulle; sick wieder ••
smolten boter gebakken ei, spiegelei 0.; lins; seine Ehre in etw.•, zijne eer stel· (vao troepen), zieh bereenigen; 2. sich
·eisen o, (Sm.) beitel m. om gloeiend len in; er set:l elw. darein, dass er Geld ., (vangebouwen), zieh zeUen, nlet meer
hat, bij beroemt zlch, poebt, snoeft er werken, niet meer zakken; (vall den
ijzer kort te hakken,
Setzel, (.s, my. Selzel) m.(v8o een op dat hij geld beeft; 4. jongen,werpen; grond}, vast worden; (van een gezwel),
dljk), bedekking v. metzoden,bekleeding (Vissch.) Brut ., knit sebieten; eine Ge- afnernen, kleiner worden; 3. (vao vloei.
v. met zodeD.
gend u.nler Wasser ., zetten, onder wa- stoffen),ophelderen, bezinken;{ftg.)(van
Sgtzen, (setlte, geselzt) bedr. ww. ter doenloopen; eine Stadt in Flammen·, water), zakken; sich auf den Grund .,
zetten, plaatsen, stellen, leggen; auf dell in den brand steken; (Og.) jem.,dieEi,,· (van sehepen), vastraken; sinh aufflilch.
Hintern ., zetten, doen zitten: auf den bilduTlgskraft in Feuer ., in gloed zeUen, tigen Fusz ., de vluebt nemen, voorthol·
Schoos: ., zetten, nemen; a·ufden Boden verhitten; jem. in den Stand • etw. IU leo, wegvluehten; sick in Gefakr ., zich
., op den grond zetten, leKgen: {fig.} Ihun, iem. in staat stellen iets te doen; in gevaar begeven, zichblootstellen; sicIt
jem. auf den Tltron ., plaatsen; seine wieder in den tJorigen Stand·, weer in aus einander ., zicb uitzetten; sich mil
Kra{le an etw• •, gebroiken bU, aanwen- den ,origeo staat herstellen; (Ger.) re· jemn. •, overeenkomen met, de z8ak eenfl
den; all. daran ., allesin het wel"k stel- habiliteeren; jem. uberetw• •, aanstellen worden; it. mit GltJubigern ., eene schik.
len,niets of moeite Doeh kosten oDtzien; over, belasteo met; jem. in ein Amt ., king aangaan; $ich wider jem. of elw• •,
sick etw. in den Kop(., iets in den zin iem.aaostellen,een ambt geven, Z. ein- zieh verzetten; V. o. zelfst.zetten, plaat.
krijgen; Weingllste ., wijn tappen; der setzen; die Lel,en·, begeven; jem., elw. sen, stellen0., plaatsing v.; (Drukk.) zet.
Wein ,elzt Hefen .;u Boden, de wijn in Bewegung ., brengen, aan den gang ten 0.; (Muz.) eomponeeren 0., compolaat een grondsop aehter; geseblerMann, maken; etw. in's Werk ., in bet werk sitie v.; 2. zellen, ,ast worden 0.; 3.
gezet;it.bedaard; it.bejaard;2.Z. stellen; stellen, bewerkstelligen; in Erslaunen, sproDB, zet, overtocht m.
die Schissel, das Glas aul elw• •, zeUen, Furchl et ., verrllkt, bevreesd maken; Setzer, (.s, mv. Seller) m., -in,
plaatsen, rangsebikken; das Essen auf jem. in grosle Angst ., in angst breogen, (.nen) v. hij, zij die iozet, inzetter m.,
den Tisch., bet eten opdienen, op ta- beangst maken; jem. in Unkoslen ., op inzetster v.; (Bergw.) inlader, staml,er
reI breogen; elw. an seine alle Slelle, an kosten jagen; in Sclladen ., schade ver- m.; (Urukk.)letterzetler m.; (Muz.) com·
den tJorigen Pial, -, op zijne oode,vorige oorzaken; etw. IU rec/,t ., iets in orde ponistm.;2. (Art.) laadstok m.;(Vuurw.)
plaats zetten; elw. an of in die Sonne, an brengen; jemn. den Kop( aus einander., Z. Sel:,'osrel.
.
die Luft ., in de zon zetten, te loehlen iem. bet hoord op den hoi brengen; Par- 8etzerde, v., z. m. bekleeding v.
zetten, aall de zon & blootstellen; den tcien ., eensgezind maken. doen over· van den dijk meL graszoden.
Fus: au{ elw. -, den voetzellenop,stap- eenstemmen; (Mllz.) zellen, componee- Sgtzer-fehler'l (-{ehler" my.
pen of tred~n op, Z. Schwelle; 5.oprich- ren; ein Liedin Tone, in. of auf Nolen ., -(ehler) m. (Drokk.) zetfout v., drok·
ten, plaatsen, doen ve.·rijzen; ein Denl,· op notenzetten,in wllziek brengen, com· fout v.; ·lohn m. zetloon, loon o. van
mal., oprichten; Gl'enlsteine·, plaatsen; poneeren; IJoker, tie(er·, transponeeren; tlen letterzp.Uer; it. loon o. voor den
Bilume ., planlen; it. im Top(e·, zetten; Worte in Musik, in Noten -, op muziek eomponist.
Holl in Klafler -, bout vatlemen; ein brengen;aus dem Franlosisckenin.'s Deut- Setz-fass, (·fosse,f, my. ·falser)
Schiff auf den Strand ., op strand zet- sche ., vertalen, ove.'zellen, overbren· o. ,itrlOolvat 0.; ."lJ,stel m. (Herew.)
teu, doen stranden; (ftg.)jemn. denSlukt gen; eine Sac/Ie IU jemn. • ,overlatenaan Uzeren hamer m. tot het kortslaan v;an
tJor die Thflre ., icm. wegjagen, de dear het oordeel van; die Sache zum Recld ., ertsen; .garten m. boomk\\'eekerij v.,
wljzen, Z. AlIge, entgegen, hintan, Rede, beslissing vragen omtrent; jem. zu Recht plantentuio m.; ·graupen Y. m,. ertskorWe/,,.e, luruckselzen; eine Henne ·,op -, in rechten dagvaarden; II. o. wW.,m.II. rels v. mv.; -/,aken m. (Zuiv.) baak m.
eiereo zetten, laten broeien; (Bergw.) zetteo, een zet nemen,een zet ge,en,een om bet koper oit dell oven te halen,
Feuer., een brandstapel in de mijn aan· sprong nemen; diesel Plerd seld gut, (Bouwk.) bok m.; (Drukk.) Z• •schiff;
leggen; einen Tag Zl& etw• •, vastslellen, spl'ingt goed op; dber einen Graben·, ·kamen m. kroisnet 0., totebel v.; ·ham·
bepalen, aalJwijzen; liel tlndMas: -, be- springen, met een sprongovergaan; ttber mer m. (Sm.) hamer m. om gloeiend
palen, aangeven; jem. zum Vormund·, den #'I"ss -, de rivier overtrekken; an's ijzer te smeden; ·/,ale v. wijrje o. van
aan9tellen als, benoemen tot; den Fall., Land -, aan land gaan, landen; an die een baas; -holl o.stekjeso.mv.;2. planthet geval bp,polen; man Itann·, men kan Feinde ., de vijanden aanvallen; in die bout, pootbout 0.; .karp{en m. kleine,
aannemen; geselzl, es sei so, onderstel, Feinde ., een iDval doen op den vijand; jonge karper m.; .kasten m., Z. ·(ass;
aangenomen dat het zoo is, Z. t'oraus; durch die feinde -, heelldringen; in jem. (Drukk.) letterzetterskast, zetkast v.;
den Hut auf den Hop( ., zellen; jemn. -,aandringen bij;{Bergw.)(van eengang), -kohle v. groote kootskool v.; .kolben m.
Scltrop(kop(e, Btutegel4'"·, zetteu, aan· zicb uilstrekken, in de rots uitloopen; (Art.) stamper, laadstok m.; -kabel m.
leggeD; ;em. in Freil,eit ., stellen; jem. III. o. ww. onp'. es wird Bandel., er zal meng,at 0.; ·kunBl v. konst v.om te zet·
• lassen, doen gevangcn nemen; tin Kly. twist uit ontstaan; es foird Scldage., er len, letterzetterskllost,.; (Muz.) composlier ., ecn la'ement zetten: an's Land zullen klappen ,allen; es lull S6hlIJge ge- sitie v.; -lauge v. (Salp.) bezonken loog v•
•, aan land zetten; in einen Kafig ., zet· sellt, er zijn klappen gevallen; es leld Setzling, (-(e)s, my. ·e) m.(Bloe.
ten, doeD, opsluiten; iemn. die Pistole hier niclds, er is bier niets te doen; m.) spruitje of bolletje o. dat aan een
auf die B,.ust ., het pistool op de borst (gemeenz.) es wi,"d IL'as ., er zal beel bloembol groeit; (Tuiob.) zelplant ,.;
zeUen; ein Glas an den Mund ., brengen, wat voorvallen; it. er zal heel wat te (Wijng.) aDegger m., stekje 0.; (Vissch.)
zellen; ein St,ICk an daB aldere., zetten, zien zijn; IV. wed. ww. lich ., gaan poot,isch m.
verbindeo; Spilzen auf ein Kleid -, een zitten, plaats nemen; - Sie sick, ga zit- Sgtz-linis, (.n) v.(Drukk.) zellijn,
7~
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linie v.; -mann m. scheidsman m.; -mei- Sextaner, (-s, mv.' Sextaner) m. nw. krombeenig, kromme beenen hehsse' m. (Slot.) bamervormige slotenma- leerllng m. der zesde klasse.
bende; -bldtterig buy. nw, met zeisvorkersbeitel, drijfbamer m.; -ort m. (Herg- Sextant, (-en, my. -en) m, sex- mige bladeren; -blume v, korenbloem v.,
w.) plaats v. waar men de mijn laat tant, cirkelboog m. van 60 graden.
Z. Kornblu.me; -blutleiter m. (Ontlk.)
springen; -pfannev. (Zoutz.) kleinezout- Sexte,( -n) v. (Moz.) sexte v.zesde sikkelvormige bloedleider m.; -ente v.
ziederspan t. toL het afscheiden van het loon m, van den grondtoon,
eend v. metzp.isvormigeslagveeren;-fisch
zand; -pflanze v. slekje 0., plant v. die Sextett, (-(e}s, my. -e) o. (Muz.) m, getande haring m.; -/liege v., Z. Kaorergeplent kan worden; it. Z. Setzling; zestemmig lied or muziekstuk, sextet o. meelfliege; -[losse Y. zeisvormige yin v.;
-phiole v. (Scheik.) flool, Oesch v. met Sextidi, (-s, mv, -s) m, zesdedag 2. - of -flosser m. klipviseh m. met
platten hals; -rebe v. (Wijng.) aflegger m. eener decade, sextidi m.
zeisvormige vinnen; 2. volksnaam vall
01.; ~reiso. enttakje 0.; -,choler m, herSexuU!l, sexuell, bijv. ow. tot versehillende visschen, als den brasem,
der m. die als loon een aaodeel van de het geslacht behoorend, het geslacht of zalm &; -{ormig bijv. ow. sikkelvormig,
zeisvormig, krom, gcbogen; -fortsats m.
opbreogstgeniet; -Ie/tiffo. (Drukk.) zet- de sekte aandnidend.
zeisvormig uitsteeksel o. der hersenen;
plank v., galei v.; -,clu.ffer m. zetschip- Seyn, o. \VW. onr., Z. seine
per m., die geen eigenaaris vanhet schip; S-formig, hijv. nw, S-vormig, in -(roltne v. leendienst m. met de sikkel.
-schlich m. gezoiverd erts 0.; -sohle v. ded vorm eener S.
Sichelhaft, sichelieht, bijv.
(Doowk.) onderdorpel m.; -stange v. Sforzando, sforzato, hijw. mel nw., Z, sicltel{orm.ig.
ijzel-en befboom m.; -nau, -s((Ute v. onbepaalde omtrekken geschetst,
Sicheling, (-(e}s, mv, -e) m, zoo
(WVllg.) Z. Seize; -stein m. (Drukk.) Sgra:fllto, bU w• grijs op grijs (van reel oren als men met eene snede vall
zetsteen m.; -stempel m. (Bergw.) hamer kalkteekeningen).
den sikkel kan afmaaien, handvol v.
m.; -s'iJlle' ID. (Vuurw.) laadstokje 0.;
Shawl, (-(e)s, mr, -e of -s) m, aren.
-stile" o, (Bak.) Z. Be{enslilck; -teiek omslagdoek m., sjaal v.
Sichel-klee, (-s) m., z. m. sikm. pootvijver m.; -trog m., Z. Bubel; Sherif, (-(e)s, mv. -e) m. (Gesch. kelkla\'el" v.; -kraut Cl. waterveder v.;
-wage v.waterpas o.;-wasehe v.ertswas- van E.) laodrechter, opperambtenaar m. -kl'umm bijv. ow. zeisvormig, sikkelvormig; -merl, 0., Z. -'"aut.
scherljv.tertswasscheo0.; -weide v.poot- van een graafschap.
,,'Ug m., Z. Setzling; -wcrk 0., Z. -grau- Shrapnel, (-s, my. -s) lD. soort Sieheln, (sicllelte, gesic1lelt) bedr.
pen; -zapfen m., -s4pfcl,en (ferkl.) o. van graoateo.
ww. met de sikkel snijden, maaien, of(Gen.) zelpil v., zetpillelje 0.; -zeit v. Sialismus, (oob.) m., Sialor- maaicn; 2. met celieiikkc1,'oorzien,met
gescbikte tijd m. voor het planten cn rhUe, (-n) v. (Gen.) speekselvloed lll. eene sikkel wapcnen; der. gesicllelte JI07Zd,
enlen; (Jachtw.) werptijd m.; -zweig m. Sibbeere, (-n) v. hoschbezie v. de wassellde maan. H. wed. ww. siclt -,
aDegger m., afzetsel,slekje o.
Bibylle, Sibille, (-n) v. (R. g.) den vorm VCjIl eenesikkel aannemen,kroOl
Sejlche, (-n) v. ziekte v.; an- sibylle, waarzegsler v.; It. beks v.
worden.
stecke"de -, aanstekende, besmeLtelijke Sibylliniseh, bYv. en b. de sibyl- Sichel-schmied, (-(e)s,m v• -e)
ziekle, pest v.; allgemein herrsc/,ende -, len betrelfend, waarzeggend, voorspel- m. sikke1smid In.; -scltnabelm. sikkelbeerscbende ziekte, epidemie v.; (fig.) lend; -e Bricller, sibylhsche bocken.
vormige sna\'el ID.; 2. groenewelp,wulp
lvan de ondeugd), besmetting v.; ,fnOSic, bijw. zoo, op deze wijs, aldus. m. of pluvier v.; -scltntibler m. rmger m.
raliscl,e -, zedelijke besmelting v.
Sieh, 'VoorllW. zieh, elkallder; it. u; met ZeiSVOl"migen snavel; -schnitter m.
SSjlchen, (seuchte, ge,eucld) o. - loben,schmeicl"eln, zlch prijzen,"leien; Olaaier ro.; -schote v. sikkelvormige 1Ja~t
ww., m. h. ziekelijk zijn, sukkelen.
nur - lieben, aileen zich zelve(ll) bemin- m.; 2. erwt v. mel sikkelvormlge schil;3.
Sejlchen-jahr, (-(e)s, mv. -e)o. nen; von - reden, van zich zel\'c(n)SpI"e- condori Ol. met zwarLe hessen; -schwan;
jaor o. waa..in eene besmeltelijke ziekte ken; - selbst liiuscllen, zich hedriegen, m. sikkelvormige slaart 111.; 2. I)lalvisch
heerscht;
rD. aanslekende ziekle- zieh vergissen,dwalen;er, siekennt - nichl m.; -tluer o. (Nat. hist.) hooiwagen,
stor, smelstof v., miasma o.
mellr, hij,zij kellt zich zelve(n)nietmeer; langpoot m., kreeftspin, herdc."sspin v.;
SS)lchgrube, (-,,) v. plsats v. er, siedenkt nuran-, bij,zij denkt slcchts -wagen m. (0. Gesch.) slrijdwagen m.
waaf eenc aaDstekende ziekte heerscbt. aan zich zelve(n}; Freund/ nehme er - in met sikkels of zeisen gew81lentl; -zitts
Sej1fzen, (seufzte, geseu{d) o. ww., Achl, neem u in acllt, weesop uwehoede; m. oogsltiend "., helasling v. op den
m. h. zuchten, stenen, klagen, zuchlen Ste haben - Schaden gethan, Sie Itaben oogSl.
sl~ken; in einem -den To"e, op een kia- rlllr a·n - gedacht, gij hebt u zelven beSieher, (-er, -st) bij\'. en b. zeker,
geildentoon, a1 zuchtende; 2. bedr. ww. nadeeld, gij hebt slechts aall u zelven sleillg, gerl1sl, JJepaald, ,'ast; etw. - stelonder zachten zeggen,verhalen,klagend gedacht; it. (in den 5en pers.) siellabell len, iem. geruststelleu; (fig.) \'erzekereo,
mededeelen; nacll etw. -, naar iets stl'e- - Schadengcthall,sie&,zij t1ebbenzich zel- borg hlijven voor; jem. a'l cinell -en Ore
,en, verlangen; ilber elw. -, iets bekla- ven benadeeld, zij hebbell alleenaan zich bringeR, op eene veiligc plaats, in \'eiliggeo, betreoren.
zehen gedacht; jeder arbeitet (ur -,ieder heid brengen; vor mir silld sie-, VOOl" mij
Se]1fzer,{-s,mv. Seufser) m. Zllcht arbeidt voor zieh zelven; elw. o,ber-nelt- behoeft gij niets te vreezeu; - woltneJZ,ol'
m.; slarker -, snik m.; einen liefen - 110- men, iets overnemen, op zich nemen; eene veilige plaats; vor Regen, llagel & lerr, een diepen zucht slaken; den let:len etw. bei - Itaben, bij zich bebben; ei" an sein., beschut zijn tegen; -e Zukun{t, ze- IJUllto,zen, den laatsten snik geven; - unschadliches Mittel, cen op zich zeU kere toekomst; - a1lgclegtes Geld, zekel'
-Ion m. klagende, kermende toon m. onsebadelijk lDlddel; was Itat das auf -?, geplaalsl gcld; - ill elUJ. gelwn,zekCl' ZljD
Sgvenbaum, (-baum(e)s, my. \Vat beteekenL dal?; die 7'ttgend an - sel- van zijne zaak; - in elw. zu lVerke pellen,
-Mum e) m., Z. Sabenbaurn, Sade- ber, de dengd op zich zelve; nicltt bei - met zekel'heid te werk gaan; II' - ,,1£
bGum; -stein m. (Nat. hist.) zevenboom- sein, niet bij zijne kennis zijn, droomen; Wer'~e g~/lCll, allc angstig handeien, a1
steen m.
in - Ilalle", (,raneen boek), inhouden, te bezorgd Zijll; jem. - machen, de vrees
Sexaggsima of Sexagesima, bevatten; (vaH cen ,·erdragj, bevatten; benemell, geruslstellen; -er Sunder, vel'(oob.) o. Lweede Zoodag m. voarPaschen, In - zieken, (van hout), inkl'impenj Sic stokt, onverbeterlijk; er ist Nummer -,
!'elagesima v.
kaben - geir,.t, gij hebt u vergist, gij hij gaat op geenglad ijs;2.vertrouwd,vei-

-"on

8exagesmilJ,1, bij'. ow. sexagesi- dwaalt.
lig, onreilbaar, waarop menzicb verlalcn
maal; :'bruch m. sexagesimale brenk, Sichel, (-n) v. sikkel, kleine zeis kan, beproefd; -es P{erd, vel"trouwd
brenk v. die 60 of eene macht van 60 tot v.; (van de roaan), wassende maan v.; paal'd; er geltt -, ist - auf den Fuszen, hij
Doemer heeft;-rechnung v. sexagesimaal- (Ontlk.) sikkelvormig verlengscl o. del" gaat met vasten tred; eine -e Hand Itarekening v.
hersenen; (PI.) Z. -blume,
bell, eene vaste hand bebben;(Bilj.)einen
Sexta, v., z. m. (Sehoolt.) zesde Siehel-artig, bijv. ow., Z. -(or- -en. Slosz haberz,een vasten stoot hebben;
klasse Y.i (Muz.) Z. Settle. .
mig; -beino. krombeen 0.; -beinig bijv. -e Leute ',aben, vel'Lrouwde dienstbodeni

Sic.

i.,

Sie.

Sie.
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er ,einerLeule -, by rertrouwt ep &; c1Jel,chntibler; 2. Z. Sichel$cknabel; 3. v. bastaardbij r., hommel m.; -blatt o.
die Slra,sell .ind -, zijn veilig; e, isl gewone plarier v.
plat o. van de zeer; -boden m. bodem m.
dort nie/at -, het is daar niet ,eilig; -es Sichling, (-(e)s, my. -e) m. eUt van de zeef.
.
Geleil, vrljgeleide 0.; -e Nackricht, ze- m.; 2. sehildvisch m.
Si§ben, (sieble, gesiebl) bedr. ww.
ker, stellig, bepaald, ontwijfelbaar; das Sicht, (-en) v. (Hand.) zieht v.; lor1a -, ziften; (Bak.) builen; (Kookk.)
ill 9anl -, dat is bepaald zeker; von -er aur, nack -, op zicht, 11a zieht; drei Tage Erbsen -, ziften; it. door de teems laton
Hand, van goeder band, uit goede bron; naek -,drie dagen na zieht; auf :wei,d,.ei uitdruipen.
(fig.) -es GerQIII, zeker,[ulst: -es Spiel ,,'tIonate -, twee, drie maanden na ziebt, Sij'ben, bYy. nw. zeven; - Tage,'l.ekaben, - spielen, zeker spel hebben.
op twee, drie use's; auf kur:e -, op kort ven dageo; Zahl von - lahren, zevental
Sicherheit, (.en) v. zekerbeid, zieht, op korten termijn; au,:ere- gut jaren; Regierung von - Personen, heptarveiligheid, gerustbeid r., onbeperkt ver- beschaffen, er oiterlijk goed oitzieo; cbie v.; 7'onleiter 11011 - Tone", heptakkoord 0.; die - er,ten Bucker der Bibel,
trouweo 0.; in - sein, in veiligbeid zUn; (Hoed.) bol m,; (Zeew.) Z. Aussicht.
(van een bericht), zekerbeid, [uistheid, Sichtbar, bijv. ow. ziehtbaar, te de heptateueh; (Volkst.) me;"e - Sachen,
eehtheld v.; (van de hand), vastheid v.; zien, in bet oog vallend; -er Horizont, mijn bebbeo en houden; 2. zelrst. 7, ze(van den blik), vastheid v.; (van een sehijnbaar, zichtbaar; -werden, ziebtbaar ven v.; ein« - sehreilJen, eene 7 zetten;
middel), beproercJheid,onfeilbaarheid v.; worden, (Og.) doidelijk, klaarblijkelijk; (Sp.) zeven v.; (fig.) eine bose -, ondeu(van de liefde], beslendigheid,staodvas- -'£eit v. zicbtbaarheid v.; (fig.)blijkbaar- gende vrODW, xantippe v.; 5. o. zeUst.
tigheid v.; (van een persoon),zekerheid, held, duidelUkheid Y.
zeventalo.
eerlUkbeid, reehtsebapenbeid, beproefde Sichtbrief, (-(e)s, my. -e) m. Sij'ben-amt, (-amt(e)"mY. -timtrouw v.;(in handel en wandel). krediet, (Hand.) wissel m. op zieht,
ler) o. bestunr,toezicht o. overde grensvertrouwen 0.; 2. zorgeloosheid, onbe- Sichten, (siehtete, gesichlel) bedr. steenen,college o. van landmeters; -arzorgdheid v.; etw. mit - bel,auplen, 'met ww. mil einem Siebe -, Z. sieben; 2. mit mig bUv. n\,. zevenal·mig, met zeven arzekerheid staande houden; 3. (voor ge- der Schwinge -, wannen; 5. builen,doOl·- men; -auge o.zevenoog o.,prikm.,Iamprei
leend geld), zekerheid v., pand, onder- boilen.
v.; -baum m.zevenboom m.; -blfitt(er)ig
pand 0., assorantie v.
Sichte~, (-s, my. Sichter)m. zifter, bU v• nw. ze,enbIaderig, met zeven blaSioherheits-anstalt, (-en) v. wanner, boiler m.; {Waterb.} kanaal 0., deren; -eeko. zevenhoek m.; -eckig bijv.
inriehting v. voor de algemeeoe veilig- pUP. bois v.; -Ieug m. boil, meelboil m. ow. zevenhoekig, ze,enkantig.
heid, veiligheidsmaalregel m.; it. asso- Sichtig, bij'. ow., Z. sichtbar; 2. Si§benen,{siebente,gesiebent)bedr.
rantiemaatsebappij v.; -aus8chuss m. (Zeew.) (van het weer), helder.
ww. (vel·oud.) voorzeven getuigen ver(Geseh. van F.) comitee o. vanopenbare Sioht-korn, (-horn(e)s, my.-kor- hooren.
veiligheid; -behil,·de v.polilie v.; -band- fler) o. (Art.) korrel, vizierkorrel v.; SiAlbener, (-8, my. Siebener) m.
niss 8. verbond o. tot bAsehermillg der -kraut o. robertskroid 0., geraniom v. (R. g.) lid o. van den rand der zevenepenbare veiligheid;-diener m.gereebts- Siohtlich, bijy. ow., Z. ersickllieh. mannen, septemvir m.; (Landm.) Z.
Feldme,ser; (Rek.) zeven,7 v.; (PI.) Z.
dieoaar,agent m. vao politie; -geleite o. sichtbar.
vrijgeIeide e.; -karte v. veiligheidskaart Sicht-los, bU'. nw.zondergezieht, Siebenfarbe',blume; -amt o. septemviv., verlof o. om ergens te mogen ophou- van bet geziebt beroofd; -weck,el m. raat 0., regeeri~g vanzeveo mannen,bepden; -klappe v. veiligheidsklep v.;-lampe wissel m. op zieht; -welle v. spit v. die tarebie v.; -geriekt o. reebtbank v. van
zeven personen.
v. (Mijnw.) veiligheidslamp v.; -ort m. den meelboidel in beweging brengt.
veilige plaats v.; it.Z. Freislall, Se'~ld:- SioUianisch,bijv.nw.Sieiliaanseb, Si§benerlei, bijv. ow. (oob.) zeorl; -pfand o. pand, onderpand o.;-pro- van Sicilie; -e Ve,per, Siciliaansehe ves- venderlei, zeveoderbande.
le,t o. (Hand.) protest o. tot meerdere per v.
Si.§ben-fach, -faltig, bijv.nw.
zekerheid; -rohre v. veiligbeidsbuis v., Sickblums, (-n) v. geitebaard m. zevenvoudig,zp.venmaal zooveel;- Fruehl
lentiel v.; -schein w. (Hand.) bewijs o. Siokern, (siekerte, gesiekerl) o. lragen, zevenvoodige vrochten dragen;
vin onderpand; -schloss m. (aao eene ww., m. k. en s. doorzijpeleo, lekken, 2. das -e, zeveo,ood 0.; -(acherig bYv.
deur). veiligheidsslot, hangslot o.
droipen, droppelen; das Fass sickert, b~t nw. (PI.)met zeven hulsels;-farlJenblume
Sicherlich, bijw. zekerlyk, gewis, vat lekt; es sickert Wein durch ita' Fa,s, v. driekleorig ~iooltje 0.; -fingerig bUv.
stellig, bepaald, zonder twijCel.
er zijpelt wijn door bet vat.
zevenvingerig, met zeven vingers; -finSiohermaI, (-(e)s, my. -e of Si- SideraI, sidgrisch, bijv. nw. gerkraul o. zevenblad 0.; 2. ganzerik v.;
ehermaler) o. teeken 0., aanwijzing v. de sterren betreJfend, tot de sterren be- -flJrmig bUv. nw. in of onder zeven versehillende vormen; -fiiszig bYv. nw. nlet
van de grens; 2. teeken 0., aaowijzing boorende.
v. van de plaatswaar men veilig is tegen Sie, vaornw. zij, haar; 2. mv.zij,ben zeven voeten of pooten; 2. Z. -sel,uhig,·
bet sehot; 3. (veroud.) doe), mikpunt o. baar; S. (in de aansllraak). gij, u; flJO -fii,.der m. dier o. met zeven pooten,zeSichern, (sicherte, gesicherl) bedr. kommen - her, waarkomt gij van daan; venvoeter m.; (Diehtk.) versmaat v. van
ww. seinen Rack:ug -,in veiligheid bren- es ill fur -, het is voor n; .4. - (der Herr zeven voeten, heptameterm.;-gebirge o.
gen, dekken; jem., etw. -, in veiligheid of die Frau) sind au'gegangen, by, zij is groep v. van zeven bergen; -,eracl, m.,
brengeo; (Hand.) fur etw. -, waarbor- uitgegaan; 5. (van dieren), (mv. -n) v. Z. -gezeit; -gesehei(d)le m. overwijs,
gen, assnreerelJ; etw. -, bewaren voor; wijfje 0.; die - brutel, de hen, bet wUfje waanwijs persoon m.; -gestalt v.zeven(Bergw.) Ers -, wassehen.
broeit.
voudige gedaante v.; -gestirn o. zevenSicher-pfahl, (-pfahl(e)s, mv. Bieb, (-{e)s, my. -e) o. zeef,teems gesternte 0.; 2. Pleiaden, Hyaden v. mv.;
-prllhle) m. (Waterb.) Z. Muklpfahl; v.; (Art.) trommel v.; dareh ein -laufell -gezeil o. (PI.) blauwe hooi(n)gklaver,
-stein m. (Giet.) steen m. om het tin- lassen, Z. sieben.
blauwe steenklaver v.; 2. fenegriek 0.;
erts te Bruizen: -stellung v. borgtoebt Sij'b-artig, by'. nw. zeeraehtig, H. v. zelfst. (Kath.) uurgebeden o. my.;
m., paod 0., assurantie v.; -trog m. knip teemsaehtig; -beino. (Ontlk.)zeerbeen o. -hauptig bijv. ow. met zeven hoorden of
v. om het vergroisde erts te wasschen.
Sijlbbein-h6hle, (-n) v. zeef- koppen, zevenhoorllig; -haulig bYv. ow.
Sioherung, (-en) v., z. 'ichern;2. beenholte v.; -naht v. (Ontlk.)zeerbeen- met zeven vHezen; -herr m. lid o. van
naad m.; -nerve m. tot het zeerbee~ be- eene regeering van zeyen personen, hep(van erts). wasseben o.
Sicherungs-anstalt, (-en) v. hoorende zenuw v.;-offnung v.opeDing v. tareh m.; -kerrig by'. ow. zeven meesassorantiemaatschappij v.; -eill m. eed van de zeefbeenholte; -platte v. plat o. ters hebbende; -herrlich bYy. ow. tot
m. vao getrouwbeid; -haul o. bois o. van bet zeefbeen; 2. sehelpjes o. mv.van een bestoor van zeven personen behoobet zeefbe~n.
rende, heptarebiseb; -herrlehaft v. revan verzekering, van quarantaine.
I$iohler, (-s, my. Siehler) m. Si§b-beutel, (-beutels, my. -btu- geering v., bestuur o. van zeven perso{Laodb.}' maaierm.; (Nat. bisl.) Z. Si- tel} m. zak m. die als zee(dieot; -biene nen, heptarebie v.; -herrscher m•• Z.
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-herr; -llugelig bijv. ow. op zeven ben-
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Si§benzeh(e)ner, (-ners, my. m, h. ziek, ziekelijk zijo, RDD eene "it,els geboowd; -hflgelsladl v. stad v. der -1,er) m. lid o. van den raad van zeven- terende ziekte lijden.
zeven heuvelen, Rome 0.; -hundert bijv. lien personen; 2. (Wijng.) wijn m, vall Si~ch(en)-h8UB, (-hauses, mv.
ow. zevenbonderd; -11·underlste bYv. ow. bet jaar '17.
-1tiit&~er) o. ziekenhuls, hospitaal, lazaret
zeveohondertlste;- hUfidertstelo. zeren- Sijlbenzeh{e)n-fusz, (-{uszes, 0.; -kammer v. ziekenkamer v.; -klapper
honderdste (gedeelte) 0.; -jal"'ig bijv. mv. -(t18:e) m. (Nat. hist.) gestreepte m. klep v. waarmede melaatsehen zich
ow. zevenjarig, zeven jaar ood;2. zeven duizendpoot m.;-hundert bijv. nw.zeven- vroeger moesten aankondigen; -kraut o.
j3ar dureod; -jahrlich bijv. nw. aile ze- tienbonderd, een duizend zevenhon- wilda latuw r., melkkrnid 0.:..manlel m,
ven jaar gescbietlende; -kanlig bijv. nw, derd,
maatel m. voor melaatschen; -htiusler
zevenkantig; -kapselig bij'. nw, (Pl.)met Sijlbenzeh(e)nte, bij'. nw. ze- m. ziekel\jk mensch ID.
zeven zaadlliezcn; -klang m, akkoord o. ventiende; den -n Mai, den zeventiendeu Sij1chheit, (-en) v. ziekelljkheirl
van zeven toneo; -kopfig bijv. nw. met Mei.
v., zieke toestand m., zwakte v.;2. langzeven koppeo; -mal bUy. ow.zevenmaal; Si§benzeh(e)ntehalb, bijv.nw. durigeziekte v.
-malig bYv. nw. zevenmaal herbaald zesentiendehnll, zestienen een half.
Si§chkobel, (-bel~, mv. -bel) m,
wordeode; -mannerig bijv. ow. zeven Si§benzeh(e)ntel, (-tels, my. [Prov.) Z. Sieck(en)ha'Us.
mannen hebbende; (PI.) zevenmannerig, -tel) o. zerentiende (gedeelte) O.
Si~ch-meister, (-sters,mv.-der)
met zeven stengels; -meilenstiefel m, Sij1benzeh(e)ntens, bijw. ten 01., -in, (-nen) v. huismeester m.Jmlsmy. ze,eomijtslaarzen V. mv.; -monatig zeventiende,
meesteres v, in een ziekenhnis; -Iage m.
bijv. nw. zeven maaoden oud, zeven Si§benzehig, bijv. nw. met zeven mv. ziekendagen, dagen m. mv, dieeene
maaodeo durende; -mollatlich bij'. nw. tenen of vingers.
ziekteduurt,
ailezev.en msanden gesehiedende; -naehl Si§benzig, bij,. ow. zeventig.
Sij1chthum, (-(e)s) 0., z, 01., Z.
v, week v.; -pfortig b~v. nw. met zeven Bi§benziger, (-gers, my. -ger) m. Siecltheit.
poorleo, zeveo poorten hebbende; -pfun- lakenkaarde v.; 2. m., en -ill, (-'len) v. Sied, (-en), Si§de, (-n) v. kokcn,
dig bij,. ow. ze,enpondsch, ze,en pond zeventiger, manm.,vrouw v. van 70 jaar; zieden 0.; in der - sein, ko·ken, zieden,
wegende; -punkl(blatllaus)ktJ{er m. 00- it. wijn m. van het jaar '70.
aan het koken zijn: 2. (Landh.) veevoezes-Lieven-Heel's-haaotje o. met ze- Si§benzigerlei, bijv. ow.van ze- t.ler 0.; 3. Z. Hdckerling.
veil Ylekjes; -ruderig bijv. ow.metzeven veollg soorten.
Sij1de-bank, (-biinke) v.,Z. Hacriemen, zevenriemsch; -sachen v. mv. Si.§benzig-fach, -filtig, bijv. kerlinysbank; -bolticll o. (Landh.) kuip
boellje, zoodje 0., allerlei voorwerpen o. ow. zeventigvolltlig; -jiikrig bYv. ow. v. voor bet veevoedcr, spoelingkuip v.;
mv.;-sul; w.(Rek.)regel m.van zevenen; zeventigjarig, zeventig jaar oud. .
-grall m.,Z. -punkl;-haus o. zOlltzieLlerlj
-,chlafer m. ze'enslaper m.; (Scberts.) Si§benzigste, bijv. ow. zeven- v.; -I&ilze v. kookhiUe, bilte, warmte,
langslaper m.; (Berg\V.) bergratv.; (Pl.) tigste.
temperatl1nr v. om Ie koken, Z. -punkl;
Z. Sehla(ap(el; -schliJ.rerel,en 0., Z. Hii- Sij1benzigstehalb, bijv. nw. ne- -kiitle v. aillinstol(erij, salpeterslokerij,
chen$chelle; -schuhig bijv. ow. zeven- gen en zeslig ell eeo half.
snlpeterziedcrlj v.; -kasten m., Z. -bank;
vaetscb, zeven voet lang; -silber m.woorcl Sij1benzigstel, (-stels, mv. -stel) -Ices~el rn.kookketel m.; -knecht Ol. zoutO. van zeven leltergl'JPe.n; -silbig bijv. o. zevelltigste (gedeel'e) o.
zietlersknecht m.; -I£orb ID. manti v. voor
nw. oit zeveR lettergrepeo bestaantle; Si.~benzigBtens, bij\v ten zeven- gehokt ~troo als veevoetler; -kunst v.
-strald ID. zeesler v. met reven straten; tigste.
kook kunst, knnst v. omdoorkoking ver-,'rahlig buy. ow. met zeven stralen,ze- Si§benzollig, bijv. ow. zeven 8chillencle zonlen op te lossen.
venstralig; -stundenkraut 0., Z. -ge:eil duimsch, van zeven dnim.
Si§del, (-s, mv. Sieltel) o. of Sij1(I); -sHindig bij,. nw. ,an zeven uren, Si,!)ber, (-s, my. Sieber) m. zifter, del, (-11) v. (veronl!.) zelel m., bauk,
zeven uur tlurende; 2. om de zeven u,·en bailer m.; 2. Z. Siebmachtr.
zilplaat!; v.; 2. Z. Trulte; 5. lantlbollwplaats bebbencle; -t4gig bU'. ow. vall Si~b-rormig, bijv. nw. zeervor- kunllige inrichting, boeve, boerc)erij v.
zeven dagen, zeven daKen oud;2. zeven mig, teemsvormig; -handler m. zeven- Si~delade, (-en) v. Z. Siedebank.
dageo durencle; -e Zeit, week v.; -es koopman m.; -kastel& Ill. zeerkist., buH- SiedelQ.i, (-en) v.volkplanlillg,vesFieber, zevendaagsche koorls; -lausend kast, builkist v.; -knoc/,en m., Z. -bein; liging, kolonie v.; it. woning v.,.Iomicibijv. ow. zeventJuizend; -tausendste bijv. -tau(, -laurer m. (Dergw.) ertszeefv., lie, verblijf o.
fl\V. zevenduizendste; -lausendstel O. ze- kuip v. voor tIe ertszeef; -lau{en o. zeefSi§deler, Si§dler, (-,9, my. Sievendllizeodste (gedeelte) o.
loopen 0.; it. -dl'ehen o. draaien, toove,'- tl(e)Ler) m. volklJlauter, I(olonist m.
Si§benta, bijv. nw. zevende; Karl milldel o. om een schulclige to ontdek- Si~delhof, (-hof(e)s, mv. -ho{e)
der -, Karel de Zevende.
ken; -Loll1l m. zeefloon, ziftloon, loon o. m. hoeve, boel·derij v. die van lconclienSi~bente, (-n) v. (Muz.) zevende voor het ziften, \Vonnen of bnilen; -ma- sten vry ig.
toon m., septime v.
eher m. zevenmaker m.; -mehl o. gebniltl Si,!)deln,(siedelle, gesiedell) o. W\v.,
Bi.§bent(e)halb, bijv. ow. zeven- meel 0.; -misl w. llitziftsel 0.; -plaUe 01. I~. an ei,le11l Orle, in einem Lande -,
debalr, zes en een hair.
v. dl1n been o. met gaatjes; -sehiene v. ziclt oeel"zetlen, meUer\Voon vestigen,
Sij1bentel, (-s, my. Siebentel) O. zeefrand m.; -setzer m. (Giet.) erlswas- zljn !erblijr nemen.
zevenl1e (gedeelte) o.
scher m.; -slab m. zeelstok, teemsstok S1§delung, v., Z. Siedelei.
Siebentens, bijw. ten zevende, in m.; -staub m. llitzirtsel, stoifmeel o.
Si!lden,(soll, gesollen) o. W\v. onr.,
de zeveode vlaals.
Sijlbte, Sij)btheil, Z. siebente, 01. II. zieden, koken, op\Vellcn; fl(u WasSi§ben-theil, (-(e)s, m\'. -e) m., Siebenlel.
I ser sledet, ist -tl, het willel' kookt; -d
Z. Slebelile/.j -theilig bUy. ow. llit zeven Si.Jb-tuch, (-tuch(e)s,mv.-tiicher) 'I heis~, Z'o siedhei,9Z; in seinem eigenen
deeleo beslaande; -tkorig bUy. nw. mel 0. zeefdoek, zUgdoek m.; -wah,·sagerei Safle -, In zijn eigen S:lp J{aarkoken; 2.
zeven poorten; .thurnlig bijv. ow. van v. waarzeggerij v. uit uitziftsel 0.; -It'Crk bedr. ww. lalcn koken. afkoken; Sei{e,
ze,en torensvoorzien; -winkeligbijv.nw., o. zeef, teems v.; -wascher m.,Z. -selzel". Salpeter -, zieJen; Sal: -, zout zietlen;
Z. -eckig; -toochentlic/l bijv. nw. om de Siech, (·er, -81) bijv. en b. ziek,l Bier -, b.·ol1wen; Eier -, kokcn; Fll!iseh
zeyen weken plaats bebbentle; -wiJchig ziekelijk, zwakkelijk, lijdenll nan eene l-, br:ulen; 't·ois: -, (van mllnten), mat
bijy. nw. ,an zeven weken, zeven weken aanstekende ziekte, wegkwijnentl; -er ofdoC maken; Zucker -, rafflnceren; Seide
oud, zeven weken durende.
Korper, ziekelijK Iichaam; - werden, be- -, ontgommen.
Si§benzeh(e)n, bijv. ow. zeven- ginnen te kWijnen.
Sij1dend, sij1derig, bijv. nw.kotien;-eeko. zeventienhoek m.;-eckig bijv. Si.§chbett, (-(e)s, my. -en) o.lang- kenll, ziedend; (fig.) brnnllentl van drift.
DW. zeYentienhoeki,; -{ach, -fallig bijv. tlurig ziekbed O.
Sijlde-ofen, (-o{ens, my.-oren) m.
lI\t..z8ventienvoudig.
Si§ohen, (siechte, gesiecht) O. ww., (Muntw.) smelloven, oven m. om het
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goud oC zilver mat te maken; -pfanne v. zwart lak dichtmaken; it.lakken; (Ger.) zegetak,palw m.derOl'erwiuniDg;-panier·,
kookpnn, pan v. om te zieden, te trek- eine Urkunde -, verzegelen, bet zegel -panner o, zegevierend vaandel 0.; -pforte
ken; (Zoutz.) zoutpan v.; -punkt m. aanhechten, Z. t1ersiegeln.
Z. -hogen; -pomp m., -pracht v. praal v.
kookpunt o,
Si§gel-oblate, (-n) v. ouwel m.; der overwlnning; -preis m, prljs m. der
Si§der, (-s, mv, Siedcr) m. zieder, -presse v. pers v, tot het afdrukken van overwinning; -ral,b m. bnit m. der overkoker m., hij die kookt &, Z. Biersiede», zegels; -ring m, zegelring m.; -steeber, winning; ~. ontrukken o, der overwinSab.deder.
-stieker m., Z. -griibm'; -slock m. zegel- ning; -ruhm m.roem m,deroserwinning;
SiederQ..i, (-en) v., Z. sieden; 2. IJl0k 0., onderlaag Y. bij het afdrukken -saule v, gedenkzuil v. eener overwinzied~.·U, koke.'U v., Z. Alauntliederei.
fan zegels; -verwahre.' m., Z. -beeahrer; ning; .-sp'iele o, mv, (H. g.) zegespelen,
Sl~deschale, (-'I) v. (Muntw,) -wacl,s o. segellak 0.; -:eichen o. teeken everwinningsspelen e, mv.; -slarke v.
koperen vat 0.' of ketel m. waarin men o. in plaats van een zegel, enkele letters overwinnende kraeht v.; -slein m, (Nat.
de muntschliven witkookt.
v, mv. in plants"an een zegel, bYv.l..S. hist.) Z. Siegsteifl; -.dol; m. overwin8i~dheisz, bijv. en b. kokendheet, voor loco sigilli.
. naarstrots m., trotschheid v. tengevolge
zie,l~ndheet.
Si~gen, (siegle, gesieg!) o. WW., 01. der overwinning: 2. bYv. DW. trotsch 0Jl
Sl§dwoche, (-fl) v. (Zolltz.)week h. zegevieren.zegepraleu, deoverwinning de overwinning; -lag m. overwluuingsv, wsarin zout vervaardigd wordt,
behalen, de overhand hebben: uber jem. dag, dag m. del' overwinning; -Iaumel
Sieg, (-(e)s, mv, ve) m, zege, zege- -, de overhand hebben; siegend, zegevie- m. vreugde v., gejoel, tumult o. van de
praal, overwinning v.; it. triomfm.; stolz rend, zegepralend; 2. 0, ww, uitdrogen, overwinning; -thor 0., Z. -bogen; -tru,~
auf seine -e, trotseh op Z\111e overwin- afnemen, uitteren, sterven.
ken bijv. nw, dronken van vrengd over
ninge~; ~en - davon traqe», de zege of
Si~ger, (-s, my. Sieger) m., -in, d~ ov.erwinning, bedwelmd doorde overO\'~"wlf)lJmg behaleo; - oder Tod, over- (-nen) v. ovcrwinnan.' m., hU, zij die \VIDOI~g; -trunkenheit v. vreugdedronwinnen or slerven.
o\'erwint, zegeviert Ir;; einer Nation, ilber kenhe.d v.vanden overwinnaar; ..tI,laffe v.
Si§gel, (-s, mv. Siegel) o. zegel, ca- die Well - sein, overwinnaar zijn van,ze- zegevierend wapen 0.; -wagen m. zegewageD, triomfwagen m.; -zeichcn o. teechet 0.; 2. slempelafd.'uk m., zegelstem- gevieren over.
pel m.; das - eines Brie(es erllrechen,een Si!lger-heer, (-(e)s, my. -e) o. ken o. der overwinning; -Jug m. zegebrief openmaken; sein- au(tiruckell, ze- ol'erWinneDd leger 0.; -krone v. zegevie- tocht, zegevierende tocht, tocht m. van
een ~egevierend leger; 2. Z. -auflug.
gelen, sternpelen, dichtmaken; ill (fig.) renrle kroon v.; (PI.) Z. Prachllilie.
zijn ~tempp.I drnkken op; elUJ.unter -Ie- Si~gern, (siegcrte,gesiegert) o.ww., Sl~ggewohnt, buy. ow. gewoon
gen, Jets verzegelen; das (gerirhtlir.he) - m. h. (Bergw.) Z. sickern.
te o!erwlDnen.
abnehmen, ontzegelen; (fig.) Brief 'Und Si~gerstolz, (-es) m., Z. m. over- S~",ghaft, bijv.O\V., Z. siegreicl••
- uber etw. haben, de bewUs.~lukken beb- \\'innaarstrots m.
Sl~gmannskraut, Sij'gmarben; un/er dem - der Yersc/uoiegenheit, Si~ges-aufzug, (-:ug(e)8, my. kraut, (-kraut(e)s, my. -krliu/er) 0.,
onder het zegel del' geheimhouding; - -luge) m.zegetocht,triomrtochtm.;-bahn -wurzel, (-11) V. sigmaarskroid 0.; 2.
der Wahrheit, zegel, kenmerk 0.; - des V. baan \'. der overwinningen; -bdd o. liscbbloem, zwaardlelie v., zwaardkruid
Genius, kenmerko.
stondbeeld 0., gedellkzuil V. eener over- 0.; 3. Z. Rosenpappel.
Si.§gbedeckt, bijv. ow. met roem winning; -bogen m.triomrboog ro.;-denk- Si",gmuth, (-(e)s) m.~ Z. m. verbedekt, met l"oem overladen.
malo. gedenkLeeken O. eener overwin- trouwen 0., hoop m. op de overwinning.
Si~gel-bank, (-banke) v.(Laken- nin~, tropee v.; -ehre V. eor V. der over- Si~gprangen, (si,gprangte, geb.) plombeertarel v.; -bewahrer m. ze- winning; 2. aan den overwinnaar bewezen siegpra1lyl) O. wW. met de overwinning
gelbewaarder, kanselier m.; -bruch m. eer v.; -cinzug m. z~gevierende intocht pro~ken, een zegetocht houden; -d, zeverbreken 0, van een zegel; -bllclulei11 0.,1 m.; -epheu m. krans m. van klimop als gevlerend.
Z. -kapsel.
belooning del' overwinning; -fahne v. Sijlgreich, bijv. en b. zegeviereod.
Si~gelchen, (verkl.) o. zegeltje, vaandel o. dero\'erwinning; -reier, -(eier- zegerl"alend ••
lichkeit v. viel'ing v. der overwinning; Sl~g8tem, (-(e)s, my. -e) m. polyp
stempellje,cachetje o.
Si~g(e)ler, (.s, mv. Siegeler) m.hij -(est o. over\Vinningsfeest 0.; (B. g.) Z. m. ~et gesterde eel.
die zeJrclt, verze~elt.
-spiele; -festlicltkeil v., Z. -(eierlichkeit; Sl§gtrunken, bijv. ow.,Z. siegesSi~gel-erde, v., z. m. zegelaarde, ·tarsl m. zegevierende vorst m.; -gehen', trun~en.
Ojne, velte kleiaarde v. in verzegelde O. opgehangeo zegeteeken 0.; -genosse m. Slegwartisiren, (siegwfJrtisirte,
pakjes; -(ahig bijv. ow, (Ger.) het recht deelgenoot m. eeDer ov~rwinl1ing; -ge- siegwarlisirt) O. ww. sentimenteel zijn,
bebbende om zijne stukken te zegelen; prange O. praal v. der overwinning, piech- zijn leed aan de maan klagen.
-falscher m. namaker m. ,an zegels; tige zegetocbt m.; -geriUh O. gerucbt O. Si~hwurzel, (-n) v., Z. Siegmar-falschung v. namakell o. van zegels; eener overwinning; -gesang m., Z. -lied; wurzel.
-gebahr Y. zegell\osten, kosten m. mv. -geschreio. zegekreet, overwinningskreet, Si~h(e)! tussch.zieeens!,kijk eeosl;
van zegelen; -geld 0., Z. -gebahr; 2.geld kreet m.van vietorie,zegezang m.;-glilck -da, zleLlaar 1
O. "oor het lak; -graber m. zegelsnijder, O. geluk O. der overwinning; -goll m.
Si",hdichum, (-s) O. Z. m. pont
(~achet~nijder, stempelgraveur m.; -ham- god m. del' overwinning, zegegod, Mars O. waarV8n men een vergezicht beert,
mer m. hamer m. OlD teslempelen;-kap- Ill.; -gollzn v. gotlin v. del' overwinnin- belv~dere o.
sel v. zegeldoos, stempeldoos v.; -k,nt- gen, Vicloria v.; -hand v. zegevierende Sl~ke, (-n) V. wijfje 0.; (BUksl.)
lIiss, -kunde v. kennis v.vanoudezegels, hand v.; -hter O. zegevierend leger 0.; blikken overhongende rand m.; -nhamkennis v. van ramiliewapens; -lack m. -held m. zegevierenrle held m.; -jubel mer m. blikshlgershamer m.om den fand
zegellak 0.; Stange -, pUP v. lak.
m., Z. -geschrei; -kranz m., -krone V. te maken; -nstock m. (Bliksl.) bliksJaSiJgellack-fabrik,( -en) v.lak- krans m., k.'oon ". deroverwinniug; -lau/ gersaambeeld o.
(abriek v.; -fabrikant, -mac/Jer m. lakfa- m, zegevierende tocbt m.; -lau,b m. loof Si~kern, (siekerte, gesiekert) O.
brikant, lakbereider m.; -stange v. pijp o. als teeken der overwinning; -lied O. WW., Z. sickern.
v. lak.
zegezang m.; -lolln m.loon 0., belooning Siel, (-{e)s, my. -e) o. verlaat 0.00Siegel-los, bijY. ow. zonder zegeJ, Y. voorde overwinning; -lorbeer m. lau- der een dijk, Z. Schleuse.
niet verzegeld, Diet dichtgemaakt; -Ina- wer~n m. mv. der overwinning; -macht Si~lacht, (-en) v. stuk o.grond tot
s::ig bijv. D\V. bet recht bebDt'nde OrB V. zege\'ierende macht v.; -maht o. maal onl1erllood van bet verlaatondereend ijt.
een zegel, een familiewapen te voeren. o. ler eel'e eener overwinning; -malo.. Si§le, (-n) v. zeel,draagzeel, belp.
Si§geln, (siegelte, ge&iegelt) beJr. Z. -:eichen; -nachric1l' v. bericht o. van zeel 0.; P{erd da& wold in den- geht,goed
wW. einen Briel -, sluilen, verzegelen, de overwinning; -opfer o. offer O. der karrepaard; 2. (Berg\\'.) lederen draagtlichtmaken, toelakken; schwar: -, met overwinning; 2. slacbtoffer 0.; -palme V. riem m.
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Si§len, (sielle, gesiell) bedr. "w. lettergreep, achtervoegsel 0.; (Muz.) aan- v.; 2. zilrerwltte letter Y.; -buckellh.
bel waler door een verlaat aOeiden; 2. heuden 0., aanhouding v.; -weise bijw. zilreren gesp v.; -barste v. zilverborstel
wed. ~rw. (semeenz.) sich -, zicb kwel- letlergreep voor lettergreep, bU letter- m.; -busch m. struik m, met zilverwitte
grepen; -zeit v. quantiteit v., lengte, bladeren; (Pl.) Z. -bart (2); -diener m.
len, ~Icb 8(sI00ven.
Sl§len-bau, (-(e)s, my. -e) m. &, kortheid v. der lettergrepen.
zilvermeesler, zilvet·bewaarderm.;-dislel
Z. Schleusenbau 4"; -geschirr o. Fransch Silber, (-s) 0., z. m. ziher 0.; gill- v, zilvertlistel v.; -draAt m. ziherdraad
disches, gediege'nes -, goudinhoudend, ge- m., -mabie v.zilverdraadtrekkersmolen
span o,
Si§l.frei, bijv. ow. vrij van dijk- degen zilver; mit - belegen, verzilveren; m.; -:ieher m. zilverdraadtrekker m.;
lasten; -geschworen.e m". dijkara8f m.; 2. Z.. -geld; 3. Z. -geschirr.
. -druck m. zilverdruk m.; -dnue v.{Berg-wellerung v. wetering v. In verbaod mel Sllber-aal, (-(e)s, my. -e) m.sll- w.) opeengeboopt zilver0.; -dukaten m.
een !erla~t.
verpaling, zilveraal m.; -ader v. silver- zilveren dnkaat m.; -erl o. zilrererts 0.;
Sl§mann, (-~ann(e)I, my. -man- ader ~.; -ahnlich bYv. nw, zilverachtig, -dach o. (DelCst.) gedegen bismuth 0.;
1J!') m. man m. die ODder de pantotrel naar ~Ilver gelijkend; -ahOTn m., roode -(aden m, zilverdraad m.; (Diehtk.) ailz\1ne~ l'rouw staat.
Amertkaanscbe aborn m.; -anstnch m. veren draad m.; -fahlerl o. ziherkleurig
SI§zeD, (,ieJte. gesie:t) bedr. ww. verzUvering r., zilververnis 0.; -arbeit v. grijs kopererts 0.; -(arbe r, zilverkleur
iem. met Sie aanspreken, beleeld aan- zilverwerk 0.; -arbeiler ID. zilversmid m.; v.; 2. zilverwit 0.; -(atben, -(arb;g bijv.
spreken.
-arche v. parelmoerschelp v.; -ert v. zil- nw. sllrerkleurig; -(alan ID. ziherfazant
Sigill, Sigillum, (-s, IDV.Sigille) versoort v.; 2. soort v. van zilverwerk, m.; -federer: o. gevederd silvererts 0.;
0., Z. Siegel.
fatsoen 0.; -artig bUy. nw, zilveracbtig; -feilicht o, ziivervijlsel 0.; -fisch m, zitSigmaf6rmig, bijv.enb. (Ontlk.) -asche v. zilverascb v.; -alzslein m. hel- verviscb m.; 2. zilverkarper m.; 3. seesigmavormig.
sche steen m.; -auflOsung v. zilveroplos- maan v.; -flimmer m. schitteren,gliosteSipal, (-(e)s, my. -e) o. teeken, sing v.; (Apoth.) Z. -linklur; -auge o. reo o. van zilver, zilverglans m.; 2. v. sein 0., waarscbuwing v., alat"mschot, zilvcrling 0.; (Nat. hist.) raar v. met zil- of -flilter v. zilverleoverlje, paillet 0.;
signaal 0.; dal • lum Angriff blasen, hel verachtige oogen; 2. zilvervisch m.;-aus- -flotte v. zilvervloot v.; -flOlI o. ziherlug m. scbeiuen o. van bet ziher uit bel laag v.; -flusl m. zilvervloed m., gesmolsein tot den'aanval blazen.
. Signal-buoh, (-buch(e)s, my. erts; -bACh m.zilverachtige beek v.;-band len zilver 0.; (fig.) zilverachtige beek v.;
-bilc/ler) o. seinboek 0.; -brief m. sein- o. zilverwit lint 0.; 2. (Nat. bist.) Suri- -puth v.witte golfv.; -folie v.zilverroelie
brief m.
naamsche haring m. met zilverstrepen; v.; ~(orelle v. B."aziliaansche Corel v.;
Signalement, (-(e)., my. -e) o. -bar m. witte beer,ijsbeer m.; -barre v. -fuchs m. zilvervos, witte vos m.; 2. Virpersoon~bescbrijviog v., signalemeBt o. zilverstaaf Y.; -barren m. my.staafzilver, ginische vos m.; -(unken m. zilverlooSignalisiren, (signalisirle, signa- zilver o. in staven; -bars m., Z. -bars; vertje 0.; -(us: m. ziIveren voet m.;
lisirt) bedr. ww. iems.persoonsbeschrij- -bart m. zilverwitte baard m.; -baum m. -(uszig bijv. nw. met zitvereD voeteo;
vina opmaken, signaleereo.
zil,erboom 10.; 2. Z. -pappel; (Scbeik.) -gabe v. girt v. io zilver; -gang m. zilSignc.1-rakete, (-n) v. seiDvuur boom m. vaoDiana, philosophischeboom verader v.; -gare Y. volkomene loulering
"., seinraket v.; -schuss m. (Zeew.) sein- m.; -belaubt bijv. ow. (fig.) met zilver- v. van gesmolteo zitver; -getliegen bijv.
scbot o.
witte bladereo; -berg m. zilver bevaL- ow. van massief, gedegen zilver; -gefieder
Signatur, (-en) v. handteekening, tendebergm.,zilyermijn v.;2.Z.-hau(en; o. (Og.) zilvet"kleuriggevederteo.;-gehalt
oDderteekeoing v.; (Drokk.) bladbetee- -werk o. zilvermiJo v.; -beschlag m. zil- m. zilvergebalte, allooi 0.; -gehiil(e m.
keoing, signatuur v.; 2. - of -rinne Y. veren beslag 0.; -besponnen bljY. ow.met zilverbewaardersknecht m.; -geld o. ziIkerfje 0., signatuur v. der drukletters;3. zilyerdraad omwQDden; -blank m. zityer- Yergeld 0.; ill - bezahlen, in specie; -geopschriCt, merkteekeo o.
glans m., zilverwit 0.; -blatt, -blatlchen lock' bijv. ow. met zilver\vitle lokken;
Signet, (-{e)s, my. -e) o. cacbet, o. blaadje zilver; (fig.) zilverwit blad 0.: -gerath o. zilverwerk, zilveren servies
zegel o.
(Pl.) Z. -kraut; 2. Z. -blume; -blalterig 0.; -gelche1lk 0., Z. -gabe; -gericht, -ge
Signjren, (Iignirte, ,ignirl) bedr. bijY. ow. met zilverwitte bladeren;-blech schi" 0., Z. -gerJth; -gescl,meide o. zilww. eine Urkunde -, onderteekenen, tee- o. staafzilver 0.; -blei o. zilverhoudend veren sieraad 0.; -geschmilckt bijv. ow.
kenen.
lood 0.; -blende v. stuk o. zilvererts; met zilYer versierd; -geltickt bijv. nw.
Signum, (-I, my.Signa) o. (Hand.) -blick m. (Giet.) scbitteren0., ftikkering met zilver geborduurtl; it. met zilter
merkteeken o.
v. van het zUver in densmeltkroes;-blin- bestikt; -gewancl o. ziheren kleed 0.;
Si1aj1, (-(,),) m., J. m. (Pl.) var- kend bijv. nw. zoo blinkend als zilver; -gewebe of -gewirk o. weeCsel o. van
kensyenkel v.
-blume v. zilverkristallcn o. mv.; 2. zit- zitvel·; -gewebt, -gewirkt bijv. I1\V. met
Silbohen, (verkl.) o. lettergreepje verkleurige bloem v.; 3. maagviooltje 0.; zilver doorweven; -gewicht o. zilverge0., korte leUergreep v.
4. (Bergw.) zilverbloemen v.; -blumig wicbt 0.; it. gewicbt o. om zitver te weSilbe, (-n) v. lettergreep Y.; (fig.) bijv. ow. mel zilverbloemeo; -bogen m. gen; -geloolk o. (fig.) zilverwitte wolk
dation ""r,'ehe ich heine -, daarvan vel"sta zitvereD boog m.; -spanner ID. Apollo, Y.; -gilde v. (Delfst.) aardachtig geolYik niets, geen stip; er hat mir keine • doodel" m. van de PTtho; -bDI·S m.znver- deerd ~zer 0.; -glanl m. zilvergluDs m.;
dation gesagt, hij beert mijer hoegenaamd baarsm.; -borle v. ztlvergalon 0.; -brand- (fig.) zllvel'kleur v.; 2. (Bergw.) zwavelnieLs van gezegd; -n ,techen, woordeo erz o. met zilver vermengde aardpek- zuur zilyer 0.; -eT:: 0., Z. -ylaser:;
vitten.
achtigeaarde v.
-glan:e1,d bijv. nw. glanzend ais zitver;
Silben-bau, (-(e)8, my. -e) m. Silberbrauneisenstein,{-(e)s, -glaser: o. (Bergw.) glasachtig zilvervorming, sameDstelling v. der lettergre- mv. -e} m. met zilvel' vermengd, bruin, erts 0.; -glimmer m. zilverboodend mika
0.; -glocke v. zilveren klok, klok v. met
pen; .fall w. tijdmaat v., rbytmu8 m.; aardacbtig geoxydeerd ijzer o.
-klauber m. woordenvitter, muggenzifter Sj.lber-bratling, (-{e)s, my. -e) zilveracbtigen klank; -gra'u, o. en bijv.
Ill.; -kilrlung v.lettergreepverkorting v.; m. melkwitte paddenstoel m.; -braut ow. zilvergrijs 0.; -gries m. zilverachtige
-14ftge v., -mas: o. lettergreepmaat v., v., -brautigam m. bruid v., bruidegom grauwakke v.; -groschen m. silbergrolengte v. del' leLtergreep; Lehre von dem m. die de zilveren bruiloft yierl; -/iren- schen 0.; 2. (PI.) maaoviooltje 0.; -grube
_ malle, Z. Prosodie; -maszig bijv.ow. fler m. hij die het zilver10utert, zilver- v. zilvermijn v.; -g'''UNtl m. zilvergrood
volseDs de leuergrepen, metriscb; .mes- draadtrekker m.; -brennerei v.louleren m.; (Schild.) laag v. zilver; (fig.) (van
sun9 v. lettergreepmeting V -ratklelo. o. van het zilver; -bren'l.herd, -oren m. bet water.), zilveren bodem m.; .guhr
leLtergreepraadselo.;-schntJpper m., -sle- m. zilver-Iouleroven m.; -brocat m. hro- (Bergw.) vloeibaar zilvererts 0.; -gulden
cI,er m., Z. -klauber; -$techerei v. woor- cade, met zilver gebordllurde stuf v.; m. zilveren gulden m.; -haar o. zilyerdenvitterij, haarklooverij v.; -verltinge- -buche v. ~ilverbeuk, witte beuk m.; grijsbaaro.; -haarig bijy.nw.met zilverrUIIg v. (Spraakk.) vel·iengiag v. eenet· -bucltslabe IU. (Letterg.) zilveren leLter grijs haar; -haber ffi. zilverwitte haver Y.
or;
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Silberhaft, bijv. DW. zilverkleurig, 0.; -niere v., Z. -druse; -ozyd o. silrer- kleurige slroom m.; -slilek o, stuk zilzilverachtig, zilverwit o.
oxydeo.;-salzo.zilveroIydezouto.;-page ver 0.; 2. zilveren stuk, zil,erstok 0.: 3.
Silber-haltig, bijv. ow. zilver- rna page m. die met het bewareu van het Z. -stoff; (Nat. hist.) muggendrek, rllehoudend, ailverberattend; sel,r -, veeI zilverwerk belast is; -papier o, zilverpa- gendrek m.(eene sehelp): -sll/,(,v. staalzilver bevatteud; -hande! ID. ziherhan- pie." 0.; -pappel v. witte olmboom, witte Ije zilrererts 0.; -sl'umm bUv. ow. door
del m., zilverwinkel m.; -han] tn, silver- populier ID.; -pldllchen of -plallieil' o. omkooping tot zwijgen gebracht; -Ialk
witte haver v.;-',aulell m. hoop IU. silver; zilverloovert]e 0.; -plaller ID. zilverplet- m, kattenzilver, loodglit 0.; -Ianne v.
-/,aupt o. (flg.) zilvergrijs hoofd 0.; -hell ter, zilverdraadtrekker m.; -platlirung denueboom m, met zilverwitte bladeren,
bijv. ow. zoo helder als zilver, zilrerwit: v, zilrerpleuen 0.; -pranqen o.schittereu -taucher m. zilverduiker m.; ;g m. in
-herd m, tafel v. om kwikzilvererts te o. als zilver; -probe v. zrlverteeta m.; vortneu gegoten silver 0.; -leppicIJ ID.
wasschen: -hochzeilv.zilveren bruilolt V.; (Bergw.jsllverproe! v.: -pul~er o. zilrer- met zilverdoorwerkt tapijt 0.; -",aler m.
-hor» o. silrereu horeu m.; 2. zilverach- poeie.. 0.; -quast IU. or -quast« v. zilve- zilvel'en daalder of eig. thaler m.; .Ihall
tig hoorn 0.; -er: o, hooruzilver 0.; ren kwast m.; -quecksUber o. zilverhou- w. zilrerwitte dauw m.; -er~ e. (Berg-/,ulId m. zilvervos m.; -htute v. zilver- dead kwiksilver 0.; -quel! m, of -queUe w.) gedegen zilver 0.; -lisch m. ailveren
smellerij v,
s, (tlg.) heldere hron v.; -raupcheM o, talel v.; it. tafel v. voor het zHverwerk:
Silberig, silberisch, bijv. IIW. zilvereu draad m., zilverdraad m., che- -101& m. zilrerheldere toon OJ.; -'orient/,
zilrerhoudend, zilveren, vall zilver,
uille v.; -reqen m, zllverregen m.; -reich byv. uw, zoo helder als zilver klinkend;
Sj.lber-kafer,'( -/,alers,lOv.-kaler) bijv. 11W. rijk BUll zilver; (Bergw.) veel -lrac/Ilig bijv.u\V. zilrerheudend; -tress«
m. zilverkleurige kever m.; -/iaU, v, (vet'· ZilVCI· hevatteud: -reiher m, groote rei- v. zilveren galull 0.; -Iroplen m. droppel
oud.) zilverl'alk v., zilveroxyde o.;-I,am- gel' 10.; -rei" bijv. uw. zoo helder al5 w. gesUloltell zilver; (fig.) ziherwiUe
mer v. zilvel'kamer v.; -kammert!r, -ktim- zilver; -ri"g OJ. z.lvereu ring m.; -rolle cJroppeJ m.; -waare v. zilverwaar v., zilmerling ID., Z. -lliener; -karplel~ m. zil- V., (vel"kl. -rollc/lel& 0.) zilvcl·en t'ol v. of vergoetl, zilverwel'k 0.; -wagen w. met
velokarper m.; -I,ies w. zilvet'kie:J 0.; 2. rolletje 0.; 2. -rollc/len o. (Suheik.) rul- zilvel' beslageu W3"eO m.; (Berg".) zilzilverhoudellLl kies 0.; -klang rD. zilver- letje o. clun zilver; -rilll.e v. waterloop ver\Vageu 10.; -wcbeher, -in, zilverpoetklank m.; -/elar bijv. tHY. h~lder, schit- ID. om het zilvel' af tt~ koelen; -rose v. ser m., -poetsster v.; -was"r o. (Og.)
terend, blillkentl ais zilver; -/deia 0., Z. ~ilveloroos v.;
m. (U~rg\V.) zilverbe- zilve.·lleIJe.· waleI' 0.; (Scheik.) zilver-yetlJand: -kliPl'flsc/" ID. zilve.·visch Ill.; vattellli erts 0.; -suile v. zilvel·eu suail.' bevattellcJ \Vater 0.;"-weitle v. zil,erwitte
-klumpel" m. zilverklomp 010' staaC v. zil- v.; -sulb~i v. zilverkleurige sago v.; -sal- wilg(ebooUJ) m.; 2. zaodwilg w.; -weisJ
ver; -/,ol,ig m. (Scheik.) gesmolten zil- peler w. zilverbevatteud snJpeter 0.; -salz bijv.t1\V. zoo wit als z1lver, zoo blankaltl
vel', gedegen ;dlver 0.; -"orR, (verk!.) o. zilverlout 0.; -sand m. zil'et'zand 0.; zilvel', zllverwil; -weisJe v. zilverwit 0.;
-I.;jnu:/,en o. zilvel'ko."fel v., zilvel"loo- 2. wit zancJ, strooizalld 0.; -erz o. 2. zilverkleur v.; -welle v. zilverheldere
verlje 0.; -kram, m., Z. -I,alldel; -kru"z mikabevattent.le gl'auwakkc v.; -schale v. golf v.; 2. (Dichtk.) zihergotr v.; -wlrk
m. zilveren krans m.; -/;'ro",,1 v. ziheren zilveren schaal v., zilveren schotnl m.; u. zilverwerk 0.; -wirker m. zilvel'werker.
kroou, kroon v. van zilver; 2. (MuDtW.) -scl,uum, w. zilverschuim 0.; 2. Z. -blaH; tllverborcJuurder m.; -wirkerri v. zilver~ilVel"eD krooll v.; -kuc/,en rn., -/.ugel v. -scl,eibe v. zilvereu schur v.; -sc/,eider IU. hOI·dul·en 0.; 2. fubriek Y. waar met zilklomp m. zilver; it. verzilverde balm.; hij die het ztlver uit de ertseu scheidt; ver gehortluurtl wortlt; -wolke v. zil,er-lachs m. zilverkleurige zalrn Ill.; -lade'" -scllei" rna zilvel'glaus ro.; -se/lei/elm. witte wolk. V.; -zain m. staaf Y. zilm. zilver(smitls)winkel m.; -L(J,/~n m. zit- met zilverwit, grijs haar bedekt hoord 0.; vel'; -za/u. w. stukje o. gedegen zilver
ver o. in bladen, blaulilvel' 0.; -lul.ell m, -scllelle v. zilveren sellel, tafelsehel v.; in het erts; -.eufJ o. zilvergoed, zilver~i1verlaken 0.; -las'ur v. blau\Ve steen Wo -sclleloe v. (Goudsm.) zilvel'~chaur v.; werk o.
met zilverkletlrlge vlekken; -lal&b o. zit- -scl.ilf o. lDet zilver ~eladell schip 0.; Silentiariar,( -s, wy. Sileldiarier)
veracbtig loof 0.; -laut ID. (fig.) zilver- -scl"imlllcl m. ~ilver-grijze schimwel m.; Ill. tot zwijgeu vet'plicbte wOlloik, trapklank m.; -lebererz o.zilverkleurig lever- -sc/timmer m., Z. -ylalu (1); -sc/dacl£e pisl Ul.
erts 0.; -leder o. ziiverkleurig l~tIer 0.; v. zHvcI'slak v., Z. -sc/~(J,lJ,m; -sclda!Jer Sil~nu.s, (oub.) al. (Fabell.) SHe-leer bijv. uw. geen zilver bevatteud; lD. zilverpletter m.; -scllmel;er w. zll- llUS m.
-l~iste v. zilver811 roade, ve..~ilvertle l"Oe- versmeller Ill.; -sc/unieJ w. zilversmitl
Silge, (-II) v. peter~elie v., moerasde v.; -l~lle/I m. zllverklei v.; -lic/d o. m.; -schmieLe v. alpenbies v.; -scl".ar v. eppe v.
zilverwit licht o.
zilveren koord 0.; -scldagrQt/" o. z.lver- Silgenartig, bijY. DW. peterselieSilberling, (-(e)8, my. -e) m. (J. soldeel' 0.; -schral,,/i, w. zilverkast V.; achtig.
gesch.) zi1verliD~ m.
-scl"eiber m. schrij"er Ill. voor het zil- Silhou~tte, (-1&) v. scbaduwomSilber-locke. (-n) V.gl·ijze 10k v.; verwer'k; -sclloc" w. zez:;tig zilvergl'os~bcll trek In., schadu\Vbeeltl, zljporlret o.,sH-lockig bijv. nw., Z. -gelocl.t; -meer o. o. IDV.; -schrfJtU",g w. lilver~n wunt- houette v.
zilverwitte golvell v. my.; -mine v. zil- plaatje 0.; -sc/lilppe v. zilvergchilfer v.; Silhouettiren, (sililouellirte, 8ilvermijn v.; -molla lO. (fJicutk.) zilvel'en (ng.) zilverwitte schub v.; -schwur;e v. j,oueltirt) bedr. ww. jelll. -, in schaduwmaan v.; 2. wassellde maan v.; -I/I,o:le v. zwart zilverert:; 0.; -service o. zilveren beeld voorstellell.
zil\"ervlinder m., zilvermot v.; -mutm rIl. servieso.;-~t:iw,er,-i",zilverdraadSPin-1 Silicium,(-s,lDv.Silieie/J)o.(Scheiverweerd zilvel'elot~ 0.; -mul~d Ill. zilvelo- nel" OJ., -spinstel' v.; -slab m., -sla"ye v. k.) metalliscbe basis v. der kiezelaarde,
witte wond w.; (Nat. hist.) .tilvel"lDond tilVel"tHl staaf v.; -slu"llD. zllverkleurigllaa~ v. rnela31 outJor kiezelaarde.
ID. (een sch~lpdier); 2. kaweelparu.,l m';lstaal 0.; -sleil& ID, (Giet.) ztlverglit 0.;
Silicium-oxyd,(-(e)s, my. -e)o.
-1lI.iinze v. zilveren munt V., ~ilvel'geld 0., iJ,I;el,dlJr -, Z. llulleli$leill; -stickel',! kie.telaarJe v.; -melalleo. 1ll\0. kiezelvcr.
Z. -geld; 2. zilverstuk o.
-in,zilvc,.·Jraad-slikker m.,-stikstel· v.;lbiucJillgeu v. lilY.; -sauer bijv. IIW., -8S
Silbern, bijv. eo b. zilveren, ,an -~lic/;~rei v. bOI'duI'eu O. met zilverdraatI;ISljtz, kielelluur zoot 0.; -saure bijv. ow.
:tilver; (fig.) helder,edel, schitterend ais -stilt m.zilvel"tHl stitt v.; -$tj,mm~ v. stem I kiezeJluur o.
zilver; -e Hocll/~ej,t, ~ilve.'eo bruiloft; 2. v. zoo heltIer als zihrer; -stolf w. zilver-! Silla, (-II) v.(Vog.) riem w. ow beL
(van tonen), helder, als zllver klinkend; stor v., lilverlakeo 0.; -ell bijv. ow. uit licbaam van den lokvogel.
3. das -e Zeilatler, die -e Zeit, de zilve- zilverstofgemaakt,metzilv~rdoor\VeYen;1 Sillen, (lillIe, gesilll) bedr. ww.
ren eeuw.
-strald m. zilvel"strual m.; -~trej,le/~ m.,d,:r, I"ockooyel-, vastbiodeu.
Silbern, (silberle, yesUbert) o.ww., zilveren streep v.; -streitlg bijv. ow. met! Silphe, &, Z. Sylphe.
m. I". schittereo, blinken ais zilver; 2. zilverwitte stl"epen; -Slricl. m. streep v.1 Silo, (-s, my. -I) 10. ollderaardsc!l
met een zilv~l'ell sLiCt; 2.( Nat. bist.) fill- korenmagazijo o.
hedr. ww. verlilvel"en.
Silber-nadal, (-t,) v. zilveren verkleurige dagvlinJer Ill.; -stro""
Sim&re,(-n)v.sawdal· v.,lllngslccl'speld v.; -",ieaerseklag m. zilv61'neerslag ma:;sa v. gesmolten zUver; (fig.) zilver-: kleec1 o.
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Simaruba, (oob.) w. (PI.) sima- zaugkoor 0., zangers m.mv.; -drossel v., Sinken, (sank, gesunken) o, "w.
renbaboom m.
Z. Sangdro,sel; -piege v. bromvlipg v.; onr., m, s. im Wasler -, zinkeD,naar beSimaruba-holz, (-holIes, my. 2. krekel m.; -gedichl e, zanggedicbt 0., neden gaan; (van sehepen], naar den
-holler) f'. simaroobabout 0.; -rinde v, romance, eantatev.; -gedichtchen e, kleine grond gaan, zinken; (van gebouwen),
simaronbabasl m.
eantate v.; -kunst v. zangkunst v.; -lek- zakken, verzakken; (van den nevel),
SimbipUri, (-s, mv. -I) o, Gui- n'T ID. gezangmeester, muziekmeester, neervallen; in dl!n Kolh -, zakken; lur
neesche sehelpmunt v.
onderwijzer m. in den zang; -leiter v. Erde -, vallen, neervallen;(van een luehtSimilgr, (-I) 0., z. m, spiDsbek o. gezongen toonladder, gamma, scala v.; ball, dslen, neerkomen; unler einer Last
Simmer, (-s, my.Simmer)o. kwarL- -meister m. meester m. in den zang,vi.,- -, bezwijken; in Ohnmachl .., vallen;
mud 0., Z. Sester.
tunes m.; 2. Z. -lehJ'er; -messe r, gezon- in einen tiefen ScAlar -, vallen; In's Grab
Simon, (-s) m., z. m. of Sima- gen mis v.
-, in bet graf nederdalen: den Kopf _
niaous, (oob.) m, geestelijke, ambt- Singen, (,ang, gesuflgen) o, ww., lassen, bet heofd lalen bangen; it. die
woekeraar m., bij diezicbscboldig maakt m. h. zingen; - wre eine Nachligall, zin- Hande - lassen, slap lalen hongen; den
aaD simonie.
geu als eeo nachtegaal; (van vinken), Math - tasse«, dell meed verliezenanoeSimonis, v., z. m. woeker m, met slaan; (van awaluwen), sjiJpen; (vau tleloos worden; 2. dieSonne sinlrt, de zon
sprinkhanen],prepen; (vao vogels), flui- ~aa\ onder; bli -der Nacht, bij het valgeestelijke amblen, slmoJiie v..
Simonisch, bijv. en b. naar simo- len, kweelen; .3um K~a'Viere -, het pian~- len van den nacht; bis in die -tieNatht,
Die gelijkend, aan simonieecbuldig.deor spel met zang begeleiden; (fig.) zangeng lot bet nacht begon te worden; in einen
omk~OI)illg verkregen.
sl.rek~ll, op een z~ngende~ toon spr~ken; Seklu,mmer -, vallen; 3. (van kracbten&),
Slmpel, (-er, -81) bijv.nw., Z. ein- -d, zmgend; (Dichtk.) J~n. -, nngen verm!nderen, afnemen; in Verachluflq _,
fael., ein(dllig; II. (-s, my. Simpel) m., ter eere vall; it. beamgen.eieren.roemen; In mlnaehung geraken; bis Itlm Thier
Z. Gimpel.
{fig.) die Kugeln -, tluilen.~issen;2.lJedr. herab -, zich verlagen; II. bedr. ww•
•Simpel, Simplex, Simpli- ww. ein Lied -, ,zinge~, zlDge.~d voor- (Ber~w.) Z. senken. ,
CIUS, (oob.) m. onnoozele hals, sukkel, dragen; (Muz.) seaneShmme-,zljne stem, S}nker, (-s, mv.Sanker)m.{TuiDb.)
stakkerd m.
zijne parlij zingen; Bass -, eene basslem Z. Senker; 2. (8e.'gw.) hij die in eeoe
Si~plioia, o. my. eenvoodige ge- hebben; leine ~reude -, door geza~g te mtlfJ.nederdaalt, mijnwerker m.
nee~mlddelen o. my.
kennen geven, zlDgen, vanvreugd;{Spr.) SInkler, (-I, mv. Sinkler)m. (BergSims, (-es, my. -e) of Simsen, Z. essen; jemn. die Vesper -, iem. de w.) gezworen opzicbter m. over eene
(-I, my. Simsen) m. en o. uitstekende les lezen, de waarheid zeggen;II.o.zelCst. mijn.
lijst v., kant, rand, omgebogeo of omge- zingen, gezang 0., slem v.; Jierl~ches -, Sinkwerk, (-(e}s, mv. -e) o.
slagen rand m.; (van eeDe zuil), kornis modoleeren 0.; (van ~en leeuwerlk),ge- (ZOlllZ.) vergaderbak m. 'oor zoet wav.; (vao een ,enster), yensterbsnk v.; 2. zang 0.; (fig.),zangerlg .spreken 0.; ~vall ter; ~Bergw.) Z. Gesenk.
plank v., pJankje o. em iets op te zellen. de ooren), tunen, getult 0.; (gemeenz.) SInn, (-(e)s, mv. -e) m. zintoig
8ims-hobel, (-hobels, mv., -hobel) da hilft weder -, flo~h ,agen, daar belpt 0., zin m.; in die ·e fallen, de zintuillen
m. lijstenscbaaC v.; -stein m. kornissteen geen prateD, bij IS nlet over te balen. sendoeo,treO'en; in die -e fal/end, ill bet
m.; -werk o. lijstwerk 0., kroonlijst v.; Sing(e)-note, (-n)v. zangnoot v.; oog vaHeDd, gevoelig. voelbaar· IV -en
2. bovendeel 0., troon ,. eener plaat- -pull.m. JouzieklesseDa8~ m.
• kommen, tot zich zelve(n) kome~;~. geSInger, (-s, my. S.nger) m., -In, voel, oordeel, versland, instinct 0.· it.
drokpers.
8imulaorum, (-I,m,. Simulacra) (-nen) v., Z••Sanger.
neiging v" smaak,aanleg, zin m,;thi~i.
o. bp..eld, k~nlerreitsel o.
, Sin~erlioh~ bijv. ow•.(ge~een~.) seller -, Z. T/~ierlin,,; keinen - fur e'lIJ.
Slmullren, (,imldirle, ,imulirt) zlDgachtlg, tot zlDgen genelgd; I~m 1St ~aben~ geen zm, smaak,lust & hebben
bedr. ww. hoicbeleu, veinzeD; 2. o. ww., flick~ -, bij heen geen lust om1e zl~gen. In; ket~en - fur eine Wissenschaft haben,
m. h., Z. li"nen.
•
Blng(e)-satz, (-salzes,mv.-satze) geen ZID, gevoel, aanleg hebben voor· 3.
Simultaneum, (-s, mv. Simulta- m. zangparlij v.; -(~cha'lJ,)spiel o. zang- r~,de v., 'ersland 0., kennis v., bew~st
nea) o. gelijk recht, gemeeoscbaJlpelijk spel 0., opera v.; kltnnes -, operette v.; ZUD 0.; fDO katle irk meifle we, alst waaf
recbt o.
-schavspieler, -in, operazanger m.,ope- was mijD verstand toeD &. bei -en'sei"
8imus,(onb,)m. bij die een stomp- rlzangeresv.
bij zijn versland zljn; 'Von' -en kommen'
DeDS heert.
Sing(e)schauspielhaus,(-hau- van, zich zelveD faken, zgn bewus1Zij~
, Sina-apfel, (-apfel.,mv.-apfel)m. Ses, my. -hauser) o. operagdbouw p., verhezen; 4. gedachte, meeDing v., geslDaasappel m.; -baum m. sinaasappel- oper~ v.
vo~len 0., wijze v. van zien, inzicht 0.;
boom m.; -seide v. Chineesche zijdev.
SIng(e)-schIUssel, (-sels, mv. seanen - auf e.lw ricklen, zijne zinDen
-Sinapism, (-es, mv -en) m. mos- -,ell m.muzleksleutel m.; -schule v.zang- zellen op; sieh elw. in den - kommen
\erdpleister, mosterdpap v.
school v.; 2.- Z. ChorschOler; -schwan m. lassen, zich iets io bet boord zeUeo:
Sinau, (-(e)s, my. -e) m. Onzer- sissendezwaan v.; -slimme v.zangstem, jemn. elw. in den - geben, iem. iets in
lieve-Vrol1wemantel, Jeeuwenvoet m.
muziekstem, partij v.;-,tuck o. z8ogstuk, het hoofd prateD; anderes -eswerden van
Sinecu.re, (-n) v. voordeelige be- muziekstuk 0.; it. Z. -gediclil; groszes weening, gevoelen veranderen;elw. i';' -e
trekking v. met weinig of Bebeel geene -, oratorium 0.; it. Z. -.'piel; -slundev. haben, iets in den zin bebhen; Boses im
dear8ao verbooden bezigbedeo, sinecu- u,ur o. bestemd voor de~ zang: 2: mil- -e ha~en, van plaH zijn,voornemens zijo;
ziekles, zangles, les v. III bet zmgeo; auf se.nem -e bleiben, op zijnstnk staan
re v.
Sineourismus,(onb.)m. instand- ·tan: m. dans m. met zang; -ViJgel m. bij zijn gevoelen blijven; Eines -es sein:
houding v. der sinecuren, stelselo. van my. zangvogels m. mv.; -weise .v. zang- van hetzelfde gevoelen zijn; ,,' ist eines
heD ~Ie voor de sioecuren ZUD.
wijze, manier, wijze v. v.~n zmg.en: 2. -es mit !Rir, by is van betzelfde gevoe.
SIDg-anstalt, (-en), -akade- (van een zangstuk),zangwIJs "., air o. len als Ik, bij is bet met my eens; es
mia, (-n) v. zangschool v., c~oserva- Singrtln, (-s, mv. -e) 0., (Pl.) geld nieht nach soinem -e, bet «aat niet
torium o.
maagdenpalm m., maagdenkruid,wmter- Ila~r ZijD zin, zijn ,,'enseb;ein Mann flach
Sinlbar, bij!. nw. wat gezoDgen groe~ 0.; 2. ~. KreuJdorn (1).
. meane"'! -e, naar myn smaak, die mijbekan worden, 1e zlngen, voor den zang Slng-sute, (-n) v. (vao eene VI- v~lt; SIck ello. ausdem -e Ichlugen, zicb
gesebikt.
001), quant, quinlsnaar v.; -sang m. el- Ult het hoord zetten, niet meer denken
8ing(e)-akademie,-anstalt, lendig gezang o.
deDken om; jemn. etw. ausdem -e reden
(-en)v. zangschool,moziekscbool V.,coo- Singular, (-(e)" mv. -e) .m. iem. il!tsuit bet' boord praten; das lieg;
servatoriom 0.; -amI 0., Z. -messe; -basB (Spraakk.) enkelvoud 0., enkelvoudlge ihm Ilell im we, dat beeCt bij altijd io
bet booCd, daar denkt hij altijd over;
m. bas m., basstem v.; -chor m. en o. form m.
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Iroher, leichter -, opgeroimdheid v.; how byv. ow. in een poutdicht, als een IUJut- hoekpllntslljn v.; -Iabelle v. (Zeew.)
her ., rerheven geest m., verhevenbeid dieht; -glietl 0., Z. -foerk; -griin 0., Z. sinnstafel v.
v.; it. trotschbeid v.; 50(van een woord), SingTuti.
SlpmasB, (-es, mv. -e) o. korenzin m., beteekenis v.; dieses Worl hal Sinnig, bij,. nw. -er Mensch, b,j maat v. van ! schepel.
einen doppelten -, beeft eene tweeledige zijn zinnen,verstandig,beraden, bedaard: Sipp(e), (-en,mv.-en)m.bloedverbeteekenis; das Itat keinen -, dat betee- - da slehen,droomerill;-handeln,bedaard. want, neef m,
kent niets, dat beeft geen zin; im hock- met orerleg, verstandig; -keit», verstand Sippe,(-n)v.,Sippschaft,C-en)
den -e des Wortes, iD den oitgebreidsten 00' bedaardheld, vastberadenheid v.,over- v. [Seherts.) kliek v., boel m., gesloten
zin, Z. Bedeutung.
leg. nadenken o,
gezp.IFlchap 0.; 2. bloedrerwantsehap v.
Sinn-begabt, bijv. D\V. met zin- Sinnkraut,( -krauI(e)s,mv.-krau- Sippschafts-baum,-(batlm(e)s,
nen or zintoigen begaafd; -bUd o. zinne- ler) e. kruidje roer-mji-niet o,
my. -bdume) m, 'stamboom m.; -gJ·adm.
beeld 0., zinnebeeltlige voorstelltna.alle- Sinnlich, (-er, -sl) bUv. en b. graAd m. van bloedverwentsehap,
gorie v.; it. symbool, devies 0.; (Sehild., zin(ue)lijk, stotrelijk, met de zintuigen Sipps-theil, (-(e)" mr, -e) m.
Spraakk.) allegorie v.; -bildlick bUy. waar te nemen; 2. -e Liebe, zinnelijk; aandeel o. in de erfenisals bloedverwant;
ow. zinnebeeldig, allegnrisch, filtoorlijk: -er MeJlSch, \V~III1~ti{.!; -kei: v, zillnelijk- -sahl V., Z. Sipp.,ckfJ(lagrad.
-bildner m. bij die veelzinnebeeldeo ge- heid, stoffelijkheid VI: 2. geheehtheid v. Sir, (titel), Mtinht'erI2. (voor deepbrnikt; -die/ller m. puntdicbter, maker aan zinnelijk genet: 3. -en, zionelijke namen), baron, jonkheer.
m. van pnntdichten.
vermaken o, mv,
Sirach, eig, zelfst, o, Sirach; (H.
Sinnen, (aann, gesonnen) o. WWo Sinnlichtkeitslehre, v., z, m. S.} JI'S'" ., JeznC1C Sirach; dasBtcch lesul
onr., m. h. peinzen,denken, nadenken; leer v. der zinnelUkheid.
-, het boek van Salomon, Prediker IR.
'uber elw. -, nadenken, overpeinzen, zicb S~nn-los, bijv. nw, zinneloos, ver- Sire, (titel), Sirel; 2. (-n) v. (Pl.)
.
trachten te verklaren,ou(einentJerbrecl,,- standeloos, radeloos, krankzinnifl; 2.00- Z. KrlilZf1Iilbe.
,ischen Plan -, bedacht zijn, zinnen, geFijmd, zonder beteekeuis; -e Worler, Sirene, (-n) v. (Fabell.) meermin
broeden, smeden; 2. bedr. ww. met de nie,~beteekenend: -/osigkeit v. zinne- v.; 2. (Gesch.) bt'tooverende zangeres,
oo~p.n meten, vizeereD; itl ijken.
loosheid,verstandeloosheid,radeloosheid, verleirlster, sirt-ne v.; -ngesang m. !lireSinnen-all, {-(e)s) 0., z. m. zin- kr,,~kzinni~heid v.; 2. domheitJ Vo; 3. nenzlmg m.; -nlieder o. mv., Z. Zauberuelijke\\'ereld, Doillur v., heelal 0.; -bild .Iwaze daad, zinnelooze baodeling v.: ge.cii.71ge.
o. zinnelijk beeld 0.; -dur~' m. (fig.) -pflanze v. gevoeli~e plant v.; (PI.) ZI Sirius, (onb.)m.Syrills,hondsterm.
zionelijke dorst m.;-,easel v.boei v.,kllJis- -!"au/; wrede v. zinrijke redevoering v.; SirQP, Sirup, (-{e)a, mv. -e) m.
ter v. der zinDelijkbeid, stotfelijke band -reich bijY. en b. zim"uk, geestifr,scherp· stroop, siroop VO, Z. Syrop f.
m.; -genu.'s m. zinnelijk genot 0.; -gluck zinDig, vernuflig. Z. geislreich;-rilckhalt Sismometer, (-Iers, my. -ter) m.
o. zinDelljk gelok 0.; -knecklscho(l vo v. voorbeholld o. van gedachte, van nit- aarrlbevingmetp.r, sismometerm.
sla'eroij v. del' zinnelljkheld; -land o. legflting; -sckluss m. gevolKtrekking v., Sisgn, {-(e)s, my. -e) m. steen(veroutl.) land 0., grond m.; -Ie/Ire v. beslnit- o. volgem; de rede; -scllwer eppe v.
leer v. van de zintoigen;2. schoonheids- bUy. ow. moeiel\jk te begrijpen; 2. vol Sister, (-s, my. Sisler) o. kwartleer, aesthetica v.; -liebe v. zinoeJijke beteekenis, gewichtig, diepzinnig; -spiel mod 0.; 2. (-n) v. paunekoek m.; (FaHeftie v.; -lusl v. zinnelijke lost m.,zin- o. woordenspel 0.; -spruch m. zinsprcok bell.)srhellenstaf m•
..Iijk vermaak 0.; -probe, -prulung v. v., spreekwoord 0., voorbewijs 0., Z. Sistiren, (si&lirle,sistirt)bedr.ww.
b~proeving v. door Dliddel der zintoigeD. Denkspruck; -sprilcklich lJijv. ow. als ~rijpen, vallen, ~evangennemen, arresonderzoek o. door de zintuigen; -rausch eeDe zin!i&preuk; -tJerwandt bijv.ow. zi~- tepren;it. opscborten.
m. bedwelmiog v. der zinnen, zinnelljke \'erwant, bijna van tlezelftle beteekeDls, Sistirung, (-en) v., Z. ,isliren; it.

bedwelmiog, verbljstering v.; -reich o. synoDiem; -e Worter, zinverwante op~chorting, schorsin~ v.
rijk o. der zinnen; -schlaf m. rlJsl v.tler woorden, synoniemen; -verwandschaft v. Sitte, (-n) v. zeden v. mv., Rebroik
zintuigen; -sklatJe m. slaar m. der zinne- zinverwantschap, overeenstemmende be- 0., ~ewoonte v.; die -n tlnd CebriJuche
lijkheid; -spiel o. sJlel o. der zintuigen, teekenis,synonimiteit v.;-slehre v. leer, eines Landes, de zeden en ~ewoonten &;
begoocheling v.; -Iaumel m., Z. • rausch; verbandeling v. over de synoniemen: ea ist - beidiesem Volke, het is df\ ge-tau.schung v. zinsbegoocheJing v., zins- -sworterbuck o. woordenboek o. der wooDte &; das isl nicht meAr -, dat is
bedrog 0.; -'rieb m. zionelijke neiging synoniemen; -voll bljv. nw. vol beteek~- (~e gewoonte, bet gebrl1ik niet meer; '0
v.; -Irug m., Z. -/iJuacAung; -wahn 01. nis, Z. -schwer; -fl'erkzeu.g o. werktuig isl der Welt -, zoo ~aat het in de wereld;
\Vaan m. der zinnelijkbeid; -weide v., Z. o. van den zin, zintuig, orgaan o.
2. mv. -n, zedelUkheid, betamelijkbeid
-lusl; -well v. zinnelijke, stoffelijke we- SinQpel, (-a) m., z. ID. groen of v.; er Ita' keine, schlechte -ti, hU is een
reId v.; -wesen o. zinnelijk wezen, stor- rood krljt 01; (Wapenk.) groen o.
onbeschanCtl, onzedelijk mensch; seine -n
Celijk wezen 0.; (Ph.) stoffelijk voorwerp Sinsonte, (-n) v. Amerikaansche verbesseren, zich verheteren.
0.; -wollust v. zinnelijke wellust m.; Dachtegaal m.
Sj.tten-anmuth, '0., z. m. be,al-:auber m. zinsbegoocheling v.
Sint, bijw., Z. seit.
ligheid v. der zeden; -auf$t!her m. {R.
Sinner, (-s, rov.Sinner)m. ijker m. Sintemal, voegw.(veroud.)Z. weil. gl) censor m.; -bucll, -bllehlein (verkl.)
Sinnes-inderung, (-en) v.vcr- dieu'cil, indem; • ich, voor zooverik. o. zedekundi~ boek 0.; 2. hilndlehling v.
3uderiog v. van gevoelen; (Godg.) be- Sinter, (-s, mv. Sinter) m. (Sm.) voor de zedekonde, zedekuntlige handkeering v.; -art v. gezirJdheid,denkwijze hameloslag m., afval m. van yzer; 2. Z. leidiDg v.; 3. bnek o. waarin bet gedrag
v., gevoelen 0., meeoing v.; -eigen/teit Vo Tropfsttin; (Bleek.) of -asche v. asch v. wordt Aangeteel(end; -(ehler m. slechte
bijzonderheid v. del'zinnen:-kra(t v.zins- vau verbrand hout; (Kalkbr.) bezinksel gewoonle v.; -(einheit v. fijnheid v. vau
zeden; -(orsc/ter m. hij die onderzoek
kracht, kracht v. der zintoigen; it. Z. o. 'aD kalke
Denkkra/'t; -nerv Dl. zenuw v. vall een Sintern, (sintel"te,gesinlert)o.ww., doet naar zeden en gewoonten; -gericht
~intoi.g; -scltwarze v. (fig.) snoodege- m. s. (Bdrgw.) dropsteen vormen; 2. o. rechtbank v. over de zeden,rechtbank
dacbte v., slecbt hart 0., slechteinborst bezioken, hard worden.
v. van eer; -gear.hichte v. geschiedenis
v.; -werk:eug o. ",erktoig o. van eell Sinter-quarz, (-es) m., z. mo v. del' zeden; -lellre v.' zedeleer v.: 2.
der zinnen, zintuig, orgaan 0.; -wechael vormeloos, doorscb\jnend kwarts 0.; verhandeling v. over de zedeleer; 3. Z.
ID. waokelmoedigbeid, veranderlijkbeid -,oasser o. (Bergw.) droipsteen vormend -regel; -geselzo. zedewet v.; -lehrer m.
v.; -wirbel m. m'. ziosbegoocbelingeo watlfro.
zedeleeraar, zedemeester m.;-lehrig bijv.
,. my.
Sinto, (-s) 00'z. m.leer v.vanCon- ow. volgens de zedeleer; -los bYv. ow.
Sinn-gE)dicht, (-(e)a, mv. -e) o. fucius.
zedeloos, onzedelijk, losbandig;-losigkeit
pontdicht 0., epigram 0.; -gedickllich Sinus, (9nb.) m. (Meetk.)sinus m., v. zedel08sheid, losbandigbeid, oozede-
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Jijkbeid v.: -mrisler m., Z. -auf.eher: 2. recbt o. om te zitten, zetel m.; - und Sitzer, (-s, my.Siller) m, zitter m.,
-, -ifl, Z.. Hofmeister et; it. -prediger; Stimme im Rathe haben, sitting hebben by die zit; (Zeew.) verleogstuk 0., Z.
-milde v. zaehtheid, aangenaamheid v. in &; 3. zetel, stoel m., bank, zitplaats GeBas;.
der zeden; -milder""g v. ver6jniog v. v.; einen 1i.belll- haben,eene slechteplaats Sitz-:n.eisch, (-el) 0., z. m., Z.-leder zeden, besehaving v.; -pTtdiger m. hebben; 4. (van een stoel&), sitting v.; der; -(aSZB m, my. (Nat. hlst.) zitvoeten
zedepreeker m.; -predigt v. zedepreek, 5. residentie, woonplaats, verblijfplaats, m, mv.; -gebund, o, bos ID. stroo om op
zedeles v.; -rtgel v. regel m, der zede- wonina v., domicilie 0.; (van een oproer te zitten; -geld o. (Ger.) geld o. voorde
Jeer; -reich o. zedenheerschappij, deug- &), plaats v.; (Jachtw.) (van het wild), sitting: 2. geldo, voorhet zitten; 3. Z.
Scltulzgeld.
denbeersehapplj v.; -reinheit v. reinbeid schuilpJaats v.; 6. Z. Sitzer.
v. vao zeden; -richter m. reehterm.over Sitz-8nker, (-anker" my.-anl£er) Sitzhaft, bijv. ow. gezeten, ingezeden; (B. g.) censor m.; -amt o. ceo- m, vast aoker 0.; -arbeit v. zittend werk zeten,
sorsehap 0.; -richtung v. beoordeeling 0.: -bad o, zitbad 0.; -bankv. zitbank v.; Sitz-kasten, (-kastena, my. -"av. der zeden, eensnur v.; 2. riehtiug v. (Zeew.) of6eiersbank s, in eene sloep; alert) m. (Wag.) bok m.; -kissen o. kussen o. om op te zitten; -lager o.,Z. -bell;
die men aan de zeden en gewoonten -bein o, heiligbeen 0., stuit v.
geen; -rohheil v. ruwheid v. van zeden; Sitzbein-knorren, (-knorrena, -leben o.~zittend leven 0.; -knorre« m., Z.
-Bchule v. school v. der zeden; -lpTuch my. -knorren) m, knobbel m. van het -beiu; -leder o, (gemeenz.) gat 0., hilm. zedespreuk v.; .alrenge v. gsstreng- heiligbeen; -nerve m. tot het heiligbeen leu v. mv.;(fig.)geduld 0.; er hal keifl-,
beid v, van (de) zeden; -verbeBserer m. behoorende zenuw v.; -acklagader v. tot h\i kan niet langzitten; - lehen o. outlet'
hervormer m. der zeden; it. puritein m.; het heiligbeen bebooreode slagader v.; zekere voorwaarden afgestaan leen o,
-verbesserun9 v. bervorming v. der ze- -slackel m. (Ontlk.) dorenvormig uit- Sitzling, (-(e)s, mv. -e) m. hij die
den: -verderben, -vet terbniss o.zedenbe- stp.p.k~el o. van het heiligbeen.
gaarne te buis lit, een zittend leven
derf 0., bedorvenbeid v. van (de) zeden: Si,tzbett, (-(e}l, mv. -en) o. zetbed, leidl~ -slebe1& o. zitlend leven o.
-vltderber m. zedenbe lerver m.; -verrall ru~tbed 0., rustbank, canape v.
Slrtz-ort, (-nrt(e)s,mv.-orle of -orm. ver,al o. in de zer:~lijkheid, zedelijk Sitzen, (salz, geseslel1) o. WW. onr., ler) m. zitplaats v.; (8ergw.) rustplaats
~erval 0.; -ver/einm,"9 v. verfijning v. m. s. zitten, ~ezeten zljn, gaan zilten; • Y.; it. eind o. van den mijngang; filiI
der zeden; -welt 0., l. -reich; -werk o. Sie nieder, - Sie, ga zilten; bei 7'iscl,e -, dem -e (or/fa/Ire"" in de Jengte uilgrawerk o. over de zeder.; -roidrig bijv. nw. aan tarel zitten, gezeLen zijn, eteo; ich veil; -pfahl 10. (Bergw.) mijnwerkersstrijdig met de goede zedeo; it. onzedp,· litze hieT gut, ik zit hier goed, beh r~stplaat.s, zitplaat.s v.; -slure v. trap m.
lijk, zedeloos; -Jusland m. toesland m. hier eene goede plaats; g'ul, warm -, tlIe t?t zltplaats dlent.
der zeden,zedelljke welstand m.;-Jwany goed, \varm zitten; (fig.) op zijn gem3k Sltzung, (-en) v. zitting, vergadem. dwang ID. vauhet gebruik,etiquette v. zijn; Amt wobei ma1~ viet muss-, zit- ring v.; der - bei·tOoh-nen, de zilting, verSi,ttgelb.. btlv. enb. kruisdorengeel. tend ambt; zu Pferde -, zitten, rijden; gadering bijwonen; die -en auf eiue Zeit
Sittich, Z. Sittig.
auf den Eier1J,", (vau hoenders), op de lung einslelleJl, de zittingen niet doen
Sittig, -keit, Z. sillsa11l ~.
eie1'en zilten, broeien; (fig.) a'uf dem plaats hebben; -slag m. zittingsdag m.;
Sittig, (-(e)8, my.-e)m. papegaai m. papstlicken Stuhl-,zitten,gezelen zijnop -azin!mer o. vergaderkamer v.
Sittigen, (sitligle,gesittigl) bedr. &, pans zijn; 2. dem Maler -, zilten voor, . SI~-et-l~-va, (onb.) o. zesvouvvw.jem. -, beschaveo, besehaafd maken, poseeren, zijn porlret laten maken, zich dlge wlDsl v. 10 het pharo~pel.
Z. sittsam.
laten oitschilderen; .II' Ger'ichl -, zitting Scabin,( -(e)s, my. -e) m. schepen,
Sittig-grUn, b\lv. ow. papegaal- houden; im Rathe -, in den raad ziUen, schout m.
,roen; -hau. o. papegaaikooi v.;-karp/en zittiD~ bebben; uber etw. -, raadplegen, Ska1de, SkgJ.e &i, Z. Scalde tf".
m. bastaardkarper m.
beraadslagen; der -de Ralh, de raadsvet"· Skallenisch, bijv.en b. ongelijk,
Sittigung, v., Z. sittigen; it. be- gaderillg v.; 3. zum Verkauf·, publiek ongelijkzijuig.
schaviDI{ v.
verkoopen; auf dem Lande -, ziin ver- Skast, (-en, my. -en) w. vischSittlich, (-er, -st) bijv. en b. met blijr houden, wonen; immcr zu Hause -, arenl1 m.
de (goede) zedt·'l (lvereenstemmend,vol- altijd thuis z\in, zitten; stels tiber den Skat, (-(e)8, my. -e) o. ecarte o.
~ens het gebruik; 2. zedelijk; -gut,zede- Buchern -, altijd in de boekell snuffelen; (een kaartspel).
lijk goed; -e BJ1schtl(ligung eines Men- im Ueberpusse, Elellde -, leven; votter Skl}tlegen, (s1,allegte, ge$kaUegl)
schen, Z. Siltlic/:keil; (Spr.) landlich, -, Schulden ., met seholden overlatlen zijn; o. ww. ecal'te spelen, ecarteel'en.
's lands W\1S, 's landseer.
stUle -, stilzitten, niets doen; gefangen, Skel~tt,( -(e)s, my.-8) 0•. geraamte,
Sittlichkeit, (-en) v.zedelijkheid fest -, "eVangell zitten; er sitzt mir auf skelet 0,; -{ormig bijv.nw. skeletvol"mig.
v., zedelijk gedrag 0.; -sge{o,hlo. zede- dem Balse, ik heb bem op &, bij zit op Skelettiren, (skeleUirle, skeletmijn hals; sein Geld i1ll Spiele - lassen, lirt) o.WW., m. h. een skelet maken,ontlijk frevoe) o.
Sittsam, (-er, -st) bijv.enb.zedig, laten zitten, verliezen; viele Leule val' ei- leden,ontvleezen.
kuiseh, welop~evoed, besehaard, ingeto- ner Feslung -lasse/l,verliezen; seine Frau Skepticismus, (oob.) ID. tWij£elgen, beleerd, Z. -anslti.1tdig; -keit v. ze- - laBlen, laten zitten, vel"laten, achter- zucbt v., tWijfelge~st w., ongeloovigdi~heid, ingetogenheid, kuischheid, be- laten;- bleiben, blijven zitten,niets doen, heid v.
leefdheid v.
de handen niet uitsteken; it. (van een Skeptiker, (-a, mv. SI,epli/;,er) m.;
Sittm~zigkeit, v., z. m., Z. meisje), geen man vinded; lest ., vast- -in, (-mm) twijCelaar m., oogeloovige
Siltsafllkeil.
zitten; (Zeew.) (van schepen), vastzit- ID. ell v., tWijfelaa"ster v.
Sittvogel, (-vogel$, mv. -·vogel)m. ten; den Hul • lassen, niet afnewen; es Skeptisch, bijv. en b. tWij£elzuch..
blauwspeeht m.
sit;t Schleim auf seiner Br'use, er zit &; tig, aan niles tWijfelend.
Situation, (-en) v., Z. Lage.
einen Sckimpf auf sick - lassen, laten Skia;graphijl, Skiographi.!l,
Situiren, (8itui,'le, siluirl) bedr. rusten; 4. gut -, (van kleederen), goed (-e1~) v. scbaduwteekellillg, sebaduwbeww. in eene sitnalie, in om~tandigbeden zitten, passen, staan; schief-, (van de schrijving, zonnewijzerkunde v.
brengen; gut sit'uirl sein, (van boizen), muts), staan; ed, zittend; (PI.) onmid- Skie,(-s)m.,z.m.noordsche schaatsv.
loed gelegen zijo, eeneaangename lig- dellijk op den stengel of titk ziLtend; der Ski!lS, (oob.) m. in het tarokspel
giD~ hebben.
Konig auf seinem 1'hrone -d, geleten;II. eene kaart v.,waar men alles vanmaken
Sitz, (-es, mv, -e) m.zetel m.,plaats wed. ww. gaan zitten; I'ich made -, zicb kan.
V.i (Juf einen - elw.tl,un,zonder vanplaats moede zitten, Dloed~ worden van het
Skink, (-(e)s, mv.-e) ID. hagetlis v.
\e ,eranderen, ~onder zich te V8r1"Oere11; zltten; sicl& W'U76a -, zich wood ziLten;
Skisiren (sich), (sk'isirle,skis'irt)
swri 51'unden in e'inC1l~ - schreiblll, twee Itier lasst slcl,,'sgut., hier is betgoedzit- wed.ww. (Sp.) een ::,lag ontwijken; (fig.)
uren achter elk. aichf\jven; 2. ~itllng v., ten, hie." is eeat goede plaats.
heimelijk ontsnappec.

Sod.
SkiJize, (-11)

v. schets v., ontwerp es nie/It thun? zoo, wil hi; Ii; - hore v.mv.,zuur 0., branding v.inde keel; hefdoeh I, boor toch eens; III. voegw., Z. liges., zode r., scberp zour 0.; 3. pot
Hkizziren,(sk'illirle, skizlirl)bedr. wenn; 2. teen, dan, in dat geval; u"enn er m., bron, fonlein v.
"w. ein« Zeiehllung -, sehetsen, in ruwe kommen will, - 8011 es mir lieb sein, dan Soda, s.; z. m. onderkoolzure soda
trekken ontwerpen,
&; wenn sieIj·iehl reich isl, - isl siedoeh, v.; (Hand.) soda r., zoutasch r., asehSkI.ve, &, Z. Sclave.
dan is zij toch, zoo is zij tocb; is! dieses zont o.
Skolion, (-s, my. Skolia oC Skolitm) unsere P/licll', - [algI daraus, is dit onze Sod.nn, vOllgw. dan,alsdan, in dat
plicht, dan &; da er komml, - bedar'es geval, daarna, verrolgens,
o. tafelgezang e, by de oude Grieken.
Skgmma, (-s, mv. -tal o, geestlg keines, zoo behoeft men uiet; wie 'ieh ihn Sod-brennen, (-s) 0., z. m., Z.
gezegde, batelijk gezegde 0., spotlernij kenne, - ist er ein Mann ct, yourzoover Sod (2); -brunnefl m., Z. Sod (3); ·distel
v., spot m.
ik hem ken is hij een man &; - jUflg er v. aewone everwortel m•.
Skorpion &, Z. Scorpion.
ist, - kann er ef, hoejong hijookis,zoo Sode, (-11) v., Z. Sod (t); 2. zode
Slam, Schlamus, (onb.) m.slem kan hij; seine Freundscl,aft - u'crlh sie v.; 3. (Pl.) Z. Sodkraul; (Hand.) soda,
0., aile slagen m. my.in bet wbistspel. mirMuch isl,hoe dierbaarmij zijnevriend- zoutascb Y., aschzoot 0.; weisze -, sodaSmarHd, &, Z. Scl,maragd.
schapook is; - gern ich auch woUle, hoe zuurzcut 0.; .4. Z. Soda.
Smergel, (-s, mr, Snlergel) m. gaarne &; - unmoglich ist eI, zoo onIDO- Sodearsenik, (-s) m., z. ID., Z.
amarilsteen m.
gelijk is het,
Arseniksalz.
Sminuito, bijw.(Muz.)verminderd, Sobald, bijw. zoodra 81s, zoo spoe- Sodeimer, (.mers, my. -mer) m.,
llig mogelijk, zoo gaow mogeliik.
Z. Brllnnenei",er.
rerkleind.
Smyrnenkraut, (-kraul(e)s,mv. Saccus, (onb.) m, schoen m, der Sl)del, (-s, mv. Sodel) m. vuil,mor-krauler) e, engelwortel m., zwarte pe- oud-Grieksche tooneelspelers in bet blij- sig mensch m.
terselie v.
spel: (fig.) blijspel e, .
Sodekraut, (.kraul(e)s,m,.-krtJuSO,betr. voorow., Z. solck; it. welc/,; Sachen, (soehl, gelocht) o. "w., Z. leT) o. sodakruid o.
,
Sgden, (sodele, gesodel) bedr. ",w.
II. byw.zoo; - 9 'osl alsicl. hierangebe, siechen.
zoo groot &; - URDerschamt halleich ihn Social, bijv. nw. opdemaatscbappij zoden steken.
nickl geglaubt, zoo onbescbaamd hatl ik belrekking hebbelld, sociaal.
Sgden-deich, (-(e)s, mv. -e) Ill.
Diet gedacbt dat hij was; er /,at 11ur Socialismus, (onb.) m. maat- met zoden belegde dijk m.; -slec/ler m.
ftocb - viel, bij beeCt nogslecbtszoo veel; schappeliik stelsel,socialisme o.
zodensteker m.; -saIl o. sodazout o.'
- piele Menschen glaubell, zoo velen ge- Socialist, (-en, mv. -en) 10., -in, Sgd-erde, (-n) v. zodengrond m.;
looveo; - viel ich weisz, voor zoover ik (-"en) v. aauhange.· m••aanhangster v. -grahen, -graber m.,Z. Brun1len,qraben ct.
weet; 2. zoo, dusdanig, op deze wijze; van bet socialisme. socialist m.
SQdium., (-s, my. Sodien) 0., Z.
- .III sage", om zoo te zeggen, als bet
S ocialistisch, bijv. en bij socia- Nalr,um.
ware; wenn es - ill, als het zoo is; es is' Hstiscb, volgens bet socialisme.
SQdkraut, (-krauI(e)s, my. -kriJ,unick' fIIehr -, zoo is lJet Diet meer, bet Societij,t, (-ell) Y. gezelschap 0., ler) 0., Z. Soddislel.
is verauderd; - sina die Me"sche,., zoo maatscbiJppij, societeit v.; (Bantl.) han- Sodomit, (-etl, my. -en) m. knaZijll de menscben; - spric/d maN nicld delsvereeniging, compagnieschap, Yen- penschender, sodomieLer m.
mit fllir, op de:te wijze, zoospreekt men nootscbap v.; eille - erriehlen, eeneven- Sodomiter~i, (-en) v. tegenna
Diet Lot mij; - elw. isl mir 1,ocl. nie vor- noolschap opricblen, zich vca·eenigen tUllrlijke bev..ediging v. der geslacbtsgekommen, zooiets is mij DOg nooitover- mel; die - aufkeben, eene vennootschap drift, scbandelijke vereeniging v. van
komen; er mach I c:s auclJ -, hy tloet het outbinden; -sco,dracl, -sverlrag m. han- mannen, knapenscbenderij, ~odolDiete
evenzoo; die Sackc: stehl-, I!S verhal! s·ich tlelsveuuootscha p v", akkoord o. eener rij v.
-, de zuak is altius; una - loeUor, 'UIUJ vellnoolschap.
Sodomitisch, bijv. rov. als een
- forI, en zoo voorts, enz.; - schwer, Socinianer, (-s, mv. Sociliianer) klJapenschcnder of sodomieter.
zoo zwaar; 4. - recht, goed, goedzoo,Z. m. sociniaao, aanhanger m. van de leer Sod-ruthe, (-n) v. potzwengel
bald (6); - eillc:r, eilies, zoodanig, zulk; van Socinus; Lehre de.r -, Z. Socinia- m.; -stuhl m. (Br.) bouten trecbtervaL
ich habe - etw. gemerkl, ik hebzoo iets, nismus.
0.; -wasser 0., Z. Brunnenwasser.
iets dergelijks gewerkt; -? isl eswahr? Socinianisch, bijv. ow. socini- Sgfa, Sopha, (-s, my. -s) m.
sofa, canape, oLtomane, rostbank o.
he, zoo, is bet waar?; &Vie - 7, hoedat ?; aansch, volgens de leer ,an Socinus.
tlJie befilujc:t er siel.? - -, - /,i1', - c:rtrag- Socinianismus, (onb.) ID. soci- Sofern, voegw., bijw. in zoo,er,
lieh, hoe maakt bij bet? zoo zoo, lame- niaoislDe 0., meeningen v. mv. van Lm- in geval dat, voor zoover, indieo. ,
Jijk, Z• .Iiemlieb; -, -, das Iial ergesayt I, lius ell Faustus 80cillos.
So1f, (-(e)s) m., z. m., Z. sa'ufe,,; 2.
zoo zoo! beeft hij dat gezegtl?; - u"a - Sgcke, (-ll) v. sok, voelbekleeding Z. Schluck; 3. Z. Gesoff.
Diel, zoo eo zooveel; - will ie/., even als v.; 2. (Hoed.) vorm m.; aus Arnltd/. auf Soffite, (-1&) v. plaCond 0.; (Tooik; welU& er el nun eben - 'I1lachle, als by den ..11 gelle/I, zonder schoenen loopen; neelk.) -n, wolken v. mv.
uu hetzelfde deed, Z. ebtmso; 'wie - mal'- (gemeenz.) .~ich auf die -11 mac/,erl, aan Sgflling, (-{e)s, mv. -c) m. dronkches Mal J"JI 8r et I, hoeveel maleo ",I. het loopen gaan; 3. (Nat. hist.) kleine aard, zuiplap m.
.
f/'Qlleher, 11 eJ'lIIm, rc:cl.,; (gemeeuz.) er taling w.; 4. (Zoutz.) bodem m. eeDer Sofgrt, bijw. dadelijk, oogenbhkkekal - gtln: UI£reeld l,icllt, hij heert Diel zoutpau.
lijk,onmiddellijk.
beelemaal ongelijk; das war - recl,11,ach SQckel, (-s, my. Sockel) m. voet- Sofortig, bijv. ow. dadelijk, onseillem WUlIscl,e, dat was juist wat lJij sluk o.
middellijk, oogeoblikkelijk plaats bebwenschte; 'um - beSler, se/dimmer, des te Hocken, (soekle, gesockl) bcdr. ww. bende.
beter,des te erger;5.(gemecnz.) - sel,oli, Slr';lmpfe -, van 80kken voorzien, Z. be- Sog, (-(e)s, my. -e) m. zuiginS v.;
zOlltlertlal, overigens.buiteodien;erwira sockim; 2. wed. W\V. sicl. -, neerplolfen. e;nel. -Utun,zuigen; (Z~e\V.) tocbt. toc.ht- SChOll abreisell, in elk gevaJ; er ist - SQckenblume, (-11) v. (Pl.) bis- wind, trek w.; 2. basslD, dok 0.; 3. kaelSChUl' bose g81&'Ug, hij is no reeds boos schopslDut~ v.,bisscbopshoed ID.
waler, zog 0.; 4. Z. Sogbrilsl'uIIg; 5. (Pb.)
genoeg; 6. iel, lIil. nicl.' -, wie Siede"- Socr.tisch, bijv. ow., Z. sokra- moec.lerlUelk v., zog o.
kell, ik ben Diet zooals gU deokt; - wie lisc",.
Sogg,r, bijw. zelfs, ja zeUs, zeUs ook.
'man $(Jgl, uaar menlegL, Daar weD ver- Sod, (-(e)s, mv. ·e of Slider) m. Sgg-baum, (-baum(e)s, my. -ball,haalt; 7. sc:ila Si, - gUl und, WC~Si:OO goetl, gekookte, gerocbt, token 0.; im -e, Z. me) m. steiger w. boven de zouLpan om
heb de goedbeid &; - !Jul als lI&ogliel&,zoo Sud; (fig., gmeenz.) seill~m -e leben, de zootmanc.len ~e vollen; -bru~tullg v.
goed mogelijk; - daiS f, Z. aass (3); 8. naar eigen goetl\'iudeu; 2. hille, pijll v. beloop 0., besnijdlllg van bet schlp.
-{angel nun (J/', ntl,begin maar; - wilt er in de keel; (Gell.) ranzige oprispiugen Bogen, (sagle, g~,oyt) o. ww. ko0., schetsteekening v.
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ken, drnipeq, kristal schieten, korrelen. onderstuk o. eeoer mijnboor; -meisle,' ID, m, (Hand.) solawissel, eerste wissel m.
Sggenannt, bijv. ow. zoogenaamd, npzlener m, over de bronknechtsin zout· (zonder tweede),
zoeseneemd, bijRenaamd.
ziederijen; -rintle v. (ZOUlZ.) goot v.voor Bolch, (solelter, lolche. solches)
Hoggat, (-(e)" my. -e) 0, broe- bet zoutwater; -,dracht 111. zoutbron v.: voornw. zulk, zulke, zoodanlgfe}, derkinfl~at o,
-sr.hiene v. (aan den ploeg),beslag o, van gelijk(e), dusdanlgfe); ein -er Menlc/I,
Bgggen, (soggle, gesoggt) o. WW., het stl'ijkbord; -spindel v., Z. -wage; zulk een mensch; eine -8 F,'au, zulkeene
m. h. (Zootz.) Z. sogen.
-slein ID. (Giet.) grondsteeu m.; -stuck vrouw; ein -es Buch, ZQlk een boek,eeu
Sogger, (-a,mv.Sagger) m, (ZoltZ.) o. (van een vcorwerp), grondstuk 0.; zoodanig boek 0.; -e Mell,chen macken
werkman m.die dezoulpannen uitneemt. (Bouwk.) onderlaag.rib v.;(aanvensters), es nicht anders, zulke menschen doeo bet
BogIQj.oh, bUw. dadelijk, onmid- onderdorpelm.; (AI't.)stelplankv.; (Zee- niet anders; auf -0 Ar'reich werden, op
dellUk, aanstonds,eogenblikkeljik.staan- w.) grondstuk 0.; (Glet.) - der Poeh- zulk eene wljze; in -em Zustande wal'
den voets; er wird• kommen, by zal da- kaslen, dwarshout 0.; -wage v. werktuig damal« die Saehe, in zoodaoigen of zulk
delijk komen,
o, om bet gehalte van het zontwater te pen toestand was teen: - schones WetSohl-band, (-ba"d(e)s, mv.-ban· outdekken; -rvan'le v. (Zolliz.) kulp v, ter, zulk mooi weer:er hateine-eSliirke,
der) o, (Berllw.) ertsgrond m. welkeDiet am zootwater te putten; -weide v. kleine cine -e Scllttldenlast, dass ct, h{i is zoo
bewerkt wordt: -bank v., Z....hob; -beere wilg, teenwilg m.; ..sieher ID. (Zoutz.) sterk, h,j heeft zooveel schultJeo &.
v. zwarte Sint-Jansbes v.; -berg m. geene bronknecbt m.
Bolchemnach, blJw. derhalve,
erts houdendeplek v.te midden van twee Sohn, (-(e)s, mv. Sohne) m. zoon diensvolgeus, dns, dlentengevolge,
aderen,
m.; jem. an -es Stall annehmen, als zoon Solchenfalls, bijw. in zulk cell
Sohle, (-n) v, zontwater, zoutwel- aannemeo; (H. S.) der »eriome -,de ve."· geval, als dat ~eschiedt •.
water 0.; wilde -, moerloog v.; die - geh' loren zoon m.; (fiA.) - der Nalur, kind, Solchergestalt, solchermazu Snlz, het zont br.~int Ie kristalli~ee- natuul'kind 0., mensch m. in den naluur- szen, bijw. op tleze""tize, iD zulke amren; (Jacbtw.) Z. S"hll,lche: (Vest. Wa- staat; (Pl.) - nac/l dem Vater, rapunsel slandigheden,dus, in dier voege, Z. Geterb.) (van een d\ik), Z. Deirhsohle: 2, 0.; 2. (Wijn~.) Z. Senkrcbe.
stoll.
{,an den voet}, zool, voelzool, schoen- Sgbnaltar, (-tar(e)s, mv. -tare Solcherlei, bijw. ,an zolke SOOl"t,
zooI v.; (Jachtw.) voorslegedeeheo. van en -Iare) m. vel'loeningsaltaar o.
op zulke \t\jze, zoodanig; -e Waaren,
den klaow;(Hner~m,) schoen m.; fleue -n Sghnbar, bijv. DW. verzoenba81', te zulke, zoodanige, dtargelijke waren.
auf die SUttfel selzen, nien\\'e zolen zet- bOPle~. te verzoenen..
Sold, (-(e)s, my. -e) m. (Krij~s\V.)
ten op; (in stampwerktni~en), gront)- Sghnchen, Sohnleln, (verkl.) soldij, bezol1liging, belooning v., loon 0.;
llak 0., ')oer ro,; 3. (\Verkt.) Z. Sohl- o. zoonlje 0" jonge, klellle zoon m.
im -e slehen, soldaat zijn,in dienststaan;
stt'ltk; (van eene trap), grondplank v.: Bohnen, (sohnle, gesoltnt) bedr. !loherer, doppcller -, hooge,dllbbele soldij
(Landm.) ba~i~ v. (van een driehoek): ww. (vel"oud.) Z, aussohnen.
v.; de" halbe -, halve soldy; (van be(Art.) Z. Sohl.diick; (Hee!k.) werkluig SUhnerin,(-nen)v.schoondocbter v. tlientlen) loon 0.; (van beamblen), salao. om gebrokeD 'ellen in te lellgen:(Ber~- Sghnlich, bijv. ow. als een zoon, ri~, traktement 0., bezoldiging v.; urn w.) vloer m.; (Meub.) Z. Bahfl; 4. (Pl.) een znoo e~Ren, cell zoon toekoruend.
dienen, geld"erdienen,voorgeldin dienst
Z. Sohlwride; (Nat. hist.) tongv. (visch). SohnllCh, (-er, -8t) bijv. ow., Z. zijn;jemn. den - en',iehen, iem. hetloon
Sghlei, (-{e)s, mv. -e) o. in zout 'tJer.'rioluliich.
.
oOlhouden; (fig.) belooning v., prijs m.;
water flekookt ei o.
Sohnopfer, (-opfers, mv. -opfer) (H. S.) der Tod ist der Sanden ., is de
Bohlen. (so/die, gesohll) o. WW., o. zoennft'el' o.
belooninR, sh'af v. &.
m.l". (Giet.) ~tremmen, dik worden; 2. S oh:ns chaft, (-en) v. eigenscbap, Bolda,t, (-en, mv. -en) m. soldaat,
bedr. ww. Stiefel", ., lolen. yerzolen.
belreklung v, van zoon.
krijgsknecbt,krijgsman,W81)endl'ager m.;
Bohlen-bogen, (-bogens, my. Sohns-frau, (-en) V. ZOODt7'VrOUW, gomei1lcr.-,gcmeen soldaat;freiwilliger-,
-hogen) Dl, (Olltlk.) boog ID. vande voet- schoonuochter v.; -kind o. zoon!.'kind, Vl-\lwilliger m.; - lU'crden, unter elie -en
zoo); -ganger m. zooltreder m.: 2. hui- kleinkind 0.; -liebe v. khulerlijl,e heCtle gelle't, soltlaat worden, in tlienst gaan;
deldier 0., boideh'at v.; -hammer ID, v.; -soltn ID. kleinzoon, ZOODszoon tn.; die -en, de soldaten, detroepen;einguter
(SchoeDm.) zoolhamer ro.; -gewicht o. -locht~r v, zoollsdochler, kleindochterv. - sein, een goed soillaat zijn; wie ein werktnig o. om bet gehahe van het zout SOJe, (-n) v. (Hand.) dunne lichte ausselten, een kr\jgshafLig niterlijk bebte meten; -heber m. (Hoef~m.) werktuig ser~e v.
ben; alte, ausgeriiente -e"" veteranen m.
o. waarme(le de zool wordt opgelichl; Sokrat:sch, b\jv. nw. socratiseh, mv.; (gemeenz.) oude knorrepottell m.
-kieb m. slag m. te~en de voetzolen; volgens de leer van Socrates; -e Philoso- IllV.; -en spieleJl,~ exerceeren; (Nat. hist.)
-hob o. kurk v., kurkhout 0.; -Unie v. phie, socratische wijsbegeerte v,
kluizenaar~kreert. bel'nardskreeft m.
(Bergw.) oppervlak 0.; -macher m. voet- Sokratislnus, (onb.) m.leer,le43r- Soldl}ten-art, (-en) v.,Z.-bfaue/l;
zolenmaker m.; -muskel ffi. zoolspier V.; wljze, grondstelliog v. Yan Socrates,so- -auskub m. lichting v. sohlaten, krijgs-nertle ID. z(Jolzennw v.; -rilS m. (Berg- cratisme o.
opschrijving, recruteering v.; 2. recrulell,
w.) grondteekening V.; -schlagader v. Sol, (-(e)s) iD., z. m. (Fabell.) zon lotelingen ID. mv.; -belt o. soldatenbed
~'alZader v. in de "oetzool; -zu'ecke v. v., Hellos m,
0.; -bratlch ID. soillatenmanierv.,gebrnik
(Schoenm.)zoolspijkerv.,scboenmakers- SQlandgans, (-gtin,e)v.,Z.Sellot- 0., gewoonte v. onder de soldaten; naeh
spijkertje o.
tengans. •
. -, op de manier de~ soldaten; -br~d. o.
Sghl-fass, (-(asses, mv. fjjs.~er) o. SolanIn, (-s) 0., z. m. (Schelk.) sohlalenbrood, komlDlesbrood 0.; -dlenst
zoutzie.lersvat 0.; -hammer ID. schoen- b3Sisch pl3ntvormend deelo. ill de sten- m. soldatendien~t, militare dienst m.;
makershamer m. om het zoolleder te gels cn bladeren der oachtschat)e, sola- eillzel',er- , soldatendienst m.; -e ne/,,kloppen; -hob o. (BOlIWk.) bout o. voor nine Y.; -sabeo. mv. solaninezouten O.liDV. men, Z. Soldat (werden); -eid ID. soldaSollinum, (-8, m\. Solallen) o. teneed, militaire eed 10.; -teind m.vijaud
ribhen. dorpels, onderla~en.
Bghlig, bijv. nw. (Zoutz.) zout W8- nachtschadu\V Y.
m. van soltlaten; -fieber o. kallonkoorts
ler bevalCend; 2. (Bergw.) horizontaal, Sol&rium, (-s, IDV. Solarie/~) o. v.; it. (Schel'ts.) koorts v. vallvreesachwaterpas; (Nat. hist.) met zoleD, voet- grolldbelasLing v.; (Bouwk.) zoldel' m., tige BoluateR; -fi.'lch m. wentelaar, meirzolen voorzien.
balkon o.
val ID. (een klip"isch); ·frau v.~oltlatenSobl-kunst, (-kunste) v. (Zoutz.) Solarisch, bijv. ll\V. (Sterrenk.) vrouw,vrOI1\V v.van eensoldaat;-frei bijv.
pompllerk, zuigwerk o. om bet loute tot de zon behoorend, de ZOll betreO"end, ow, vry van de verplichtingomsoltlalen
waler op te baleD; -lache v. poel, plas Solormikroskop, (-(e)8, IDv.-e) te huisyesten, vlij yan inkwartiering;
m.; .leder o. zooUe(d)er 0.; -linie v. hori- m. zonmicroscoop m.
-fr~und m. vriend, minD88r m. van den
zontale lijn, basis v.; -Wffet m. acbtste Sglawechsel, (-sels, my. -sels) rnihtairen stand; -galgen m. soldaten-
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galg v.; -gat o, (Zeew.) gat o. wBarin -es, hij heeft niets van een soldaat, Z. moeteo zeggen; tIl' solld nicht tidlen.
de mast of de ra sleekt; ..geist m. mili- ,~oldatenha{t; auf gut -, als een echt mi- gij zult (moogt) niet doodslaan; Sie -es
taire geest m.; -geld o, geld o. dat de litair.
haben, gij moet het hebben: it. gij zult
soldaat tegoed heeft, oorlogsbelasting BoldGtschaft, v., z. m. militalre het hebben, ik zal hct n (doen) geven:
du sollst es'hun, gij zult, moet het doen:
v.; 2. uitbestedingskoslen m. mv, voor stand m.
BQlddienst, (-(e)s, mv. -e)m., Z. fvennessein soU,aIs het dan wezenmoet;
een soldaat; ..grOs:e v" Z. -mtuz,
BoldQ,tanhaft, bYv. nw. soldaat- Soldalendienst.
wem soilman glauben?, wien moet men
achtig, krijgshartig, als een soldaat, een Solda, (-n) v., Z. Hatte; 2.(Zontz.) no gelooven; soil ick es thun oder nichl?
soldaat eigen of toekomend.
zouthut, zontkeet, zoutstoof v.
moet ik het doen or niet; er soiliesen.
Soldatan-handwerk, (-(e)s, Solden, (soldete,g~soldel)bedr.ww.,hij moet, bij zallezen; er soil ?loch wiemy. -e) o. beroep o. van soldaat; -hau& Z. besolden; (flg.) betalen, beloonen.
der kommen, hij moet nog terugkomen,
o, kazerne v.; -herrschafl v, militaire S\')ld(e)ner, (-s, my. SiUd(e)ner) wordt nog terugverwaeht: das solter
heerschappij v.; -hu: m. soldatenhoed m. huurlmg, soldenier, hnursoldaat m.; wohl bleiben lassen, dat z81 bij wei nalam., soldatenmuts, schako v.; -hutte v. 2. Z. KOthener; -lohn m. buur m. van ten; 2. waarschijnlijkzijn, mogelijk zijn;
soldatenhut, barak v.; -kind o. sohlaten- een daggelder, dagloon 0.; (Krijgsw.) es soll ge,~chehen, men mag enderstellen
kind, kind o. van cen soldaat; -kleid 0., soldij v. van hunrlingen; -schar v. huur- dat het gebeuren zal; es isl mir,als sollie
ich ihn gesehen haben, mij dunkt, dat ik
-kleidung v, soldatenkleercn o. mr.ami- troep m.
Iorm v. van een soldaat: -knedu m, wo- Solder, (-s, mv. Solder)m.(Krijgs- hem gezien heb; der Friede sollgeschlospenknecht m.; -lebe» o. soldatenleven, w.) betaalmeester Rl.
.
~en sein, men zegt dat de vrede gesloten
krijtismansleven 0.; (flg.) degen m.; Sold-herr, (-n, mr, -en) m. be- is; er soilgelehrler seinals &, men zegt
-leiclle v. lijk o. van oell 8oldaat,solcla- zol<lIger, loongever m.; -lehen 0., Z. dat b"ij geleerder is dan Ii; man sollie
tenlijk 0.; -lied o. soldalenlietl, krijgse Reiterlehen.
glauben, e,~ sei, men zou meeneu dal bet
mansliefl 0.; -lusl v. soldatenvermaal( 0., Soldling, (-(c)s, my. -e) m., Z. waar is; 5. es soil bald geschehen, bet
moet gauw gebeuren; Sie - Recht haben.
soldalenpret v.; 2. lust ID. om soldaat te Saldentr.
worden; -manier v., Z. -brauch; -mantel SQldlos, bijv. ow. zonder soldij, ik wil wei aannemen dat gij gelijk bebt;
Sie - ihn nicht beleidigt haben, ik verm. soldatenmantel,solc.latenrok m.;-masz zonder loon.
o. vereischte lengte v. van een soldaat; Bole, (-n) v. wilg(eboom) m.; 2. onderstel, neem aan dat gij hem niet
-tnliszig bijv. ow., Z. soldatenl£a{l: -narr zOl1lbron v.
beleedigd heht; wenn es regnen sollte,
m. iem. die zeer met soldal.en is inge- Solenn, (-er, -st)bijv. en b.pIech- als het mocht regenen;sollte ereserfahnomen, soltlatengek m.; -pfcrd o. paard tig, feestelijk, heerlijk, prachtig.
ren, mocht hij het vel·nemen; sollteer es
o. van een sohlaat; -pflicht v. soldaten- Solfeggiren, (sol{cggirte, 30lfeg- sein?, zon hiJ het zijn, leh sollte das
plicht m.; 2. Z. -eid; -pressung v. pres- girl) o. ww., m. h. (Muz.) de toonlad.. lhun, ik zon dat doen: sollte eS'fIloglich
sen, werven o. van soldaten, 2. krijgs- der~ naar de letter~ zingen.
sein, zou het mogelijk zijn; Sie h4lten
opsclTrijving, militie, loting v.; (Zeew.) 801:0., m.mv.ZW:lveJafdrokkcn m.mv. selle1l -, 1l1ie "., gi,i had eens moetenzien
hoe &; 4. dlenen, nuttig zijn, dienstig
(in E.) werven o. van matrozen; -rock van kostbare steenen of munten.
zijn,bestemdzijn: fL'OZU soilsoviel Geld?,
m. soh.latenrok m., Z. -klei(l; -ross o.,Z. SOli, m. mv., Z. Solo.
-prere#,; -rolte v. rot o. sotdaten, twce Solid, (-er, -.d) bijv. en b. vast, waartoc dient zoo veeI geld?; was soil
nnnst elk. gaande soldaten; -sabel m. dicht, hecht, duurznam, stevig; (fig.) mir das Leben?, waartoe dient mij bet
soldatensabel v.; -sache v. militaire zaak ernstig, Rink; (Hand.) welgesteld,recht- leven?; tvas of wozu soli dass?, waartoe
v.; ..schritt m. soldatenpas m.; -schule v. schapen, ~oliell; minder -es Papier, min- uient daL? Sie - wissen, dass, gil dient
sohlalenschool, milibire school, cadet- lIer deugtlelijk, minder zeker; -e Burg- Le weten, gij moet weten dat &.
tenschool v.; -sinn m. millitaire geest ~cha{l, soliclle horstocht m.; -es HilUS,
S~11er, (-s, my. Soller) nt. (Bouwk ••
m.; 2. Z. -lust (2); -spiel o. soldaten- soHell hnis, achten-swaartlig (handcls)- veroull.)vliering v., zolder m.; 2.verdicspel 0.; (Sp.) (bij kintleren), kinllerspel huis o.
ping v.; 3. galerij v., plat dak, balkon o.
o. met 36 knarlen; it. spel o. met looden Solidg,ri:.ch, bij'". en b. verplicht, St)llern,(sollerle,gesollerl)bedr.w\V.
sotdaaljes;3. paralIc,exercitie v.;-spiesz onderllOg verplicht(md: (Hand.) - gee Korn -, zolderen,op den zolderbrengen.
m. lans v. van een sllidnat: -sprache v. troC/lcneJ' ~Vec}uel, wi!'lsel aan orlIer; -e Sollicitant, (-en, mv. -en) m.dinger, verzoeker, aallzoeker, sollicitant m.
soldotentaal v.; -sland m. sohlatellstanl1, Verbindlichkeit, ondel'ling, solidair.
krijgs!i\rnanstand, militai.·e stnnJ m.; vom Solidaritiit, v. gemecnschappellj- Solmisiren, (solmisirte, solmisirt)
- (rei, ""ij van den (militairen) diensl: ke verplichting v. vaD vel~n \loor ieder o. ww., Z. sol(eggiren.
-steuer v., Z. -gellt; -,!lube v.• Z. ~Vacll- (lcr medeverplichlen.
Sglo, (-s, mv. Soli) o. (l\luz.) Rolo
&lube: -tabak m. soltlatentabak v.; -Ie- SoliditiJJt, v., Z,~).stevigheid,dicht- v••alleenspel 0., alleenzang m.; (Dansk.)
stament o. mHilair testament 0.; -trackl heitJ, va~lheid, dllurzaamheid v.; (fig.) solo v., alleendans m.; (Sp.) sans prenv., Z. -kleidzlng; -Iucl" o. nniformlaken echlheit.l, recbtschnpenheid, vertrouw- tire o.
0.; -verordnun9 v. reglement o. voorsol- hnarheill v.; (Hantl.) vertronwcn, kreSo16cismus, (onb. mv. SoliScisdaten, militair reglement 0.; -volk o. tHet 0., soJic.liteit v.
men) m. 1aal£0llt v. tegan de woortlvoesoltlatenvolk, krijgshaflig votk 0.: 2, Solipsismus, (onb.)m.baatzncht, ging.
Bolokrat, {-(o)s, mv. -e) m. al(Scherts.) strijtUustig volk 0.; -u'eib 0., p.igenbnat, baatzuchligheid v.
Z. -(r"u; -loesen v. krijgswezeno.,dienst Solitij,r, (-(e)s, DIY. -0) m. (Jnw.) leenheerscherm.
Solosanger, (-ger,'l, IllV. -ger) m.
m., solllatenwczen 0.; -fvirth m. marke- alleenstaantle of ingevnttediamant m.
tenter m.; -in, markelcnlsler v.; -tvorl SolitUde, (-n)v.eenzaam lnst~dot o. solozanger m., hij die eene solo zingt.
o. soltlateuterm m., uiltlrnkking v. van Boll, (-(e)s) 0., z. m. (Han·l.)tlebel Sglstatte,{··n) v. onverdeelde bnesoMaten; -zltcht v. k'·ijg~tncht, (li~cipli- 0., schult! v., passier 0.; - und Huben,de- rcnplaats, boerenplaats v. in haar gene v.
bet en credit; -beslll7ld m. in het maga.. heel.
Soldatesk, bijv. nw. -er Geid, zijn & achtergebleven goederen o. mv.; S01stitium, (-", my. Solstitien)o.,
(brutalc) sol..lalenb'Cest.
-betrag m., -/tohe, -starke v. nanwken- Z. St)nnenlVende.
Boldateska, (Soldalesken) v. (Lk. rig bedrag o.
Solvent, bijv.nw. (Hand,) in stant
bet.) tengelloos krijgsvolk 0., samenge- SQllen, (soillc, gesolll) o. WW., m. om te betalen,goefl, solicde.
raapte snl,lalen m. mv.; Geist der -, Z. h. znlleR, moelen,zellelijk verplicht, ge- Solvenz, v., z. m. (Hand.) belaalsoldalesk(er) Geid.
honden zijn; er htJlle es tln,n -, bij zou vermogen, vermo~en o. om te beLaten.
Boldg,tisch, bYv. nw. als soldaat; het I1cbben moeten doen; man soUle es Somatologi.!), v., z. m. leer v.van
-es Aussehen, krijgshaflig; er hat nichts ihm !lagen, men ZOiI het hem hehben bet lichaam, lichaam!;beschrijving l'.
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Somit, voegw. biermede, derhalve, zie v.; -lager o. zomerverblijr 0.; it. Z. zomerwoning v., zomerverblijr 0.; -wolle
dientengevolge. bijgevolg. Z. folglich.
Lustlager; -leue v, (Boschw.) jong hont v. zomerwol, tweede seheerwol v.; -lOurSommer, (-I, my. Sommer) m, 0.; -laube v. zomerlooC 0.; -lehne, -Ieite z(el) v. (PI.)smeerkroid 0.; 2. leeoweo(Zeew.) lange, recbte boom, balk m.
v. (Hergw.) helling v. naar het zuideo; tand m.; -,eicl,en o, (Sterrenk.) zomerSgmmer,(-s, my. Sommer) m. zo- -levkoje v. somerstekrtolter v.
teeken 0.; -zeit v. zomertljd, zomer m.;
mer m.; (fig.) sieist nun sechrehn - alt, Sommerlich, bijv. nw., Z. som- -,eug o. zomerstof v.; -,wiebel,.zomerzesLien jaar; der - des Lebenl, de zomer, merhafl.
IIi v.
de sehoonste tijd m. des levens; im - Sgmmer-lied, (-{e)s, my. -er) o, SUmmseln, (sommselte, ge,ommseines Lebens slerben, in den zomer zijns zomerlied 0.; it. lled o. overden zomer; selt) o. ww., Z. summsen.
levens; 2. Z. -faden.
-linde v. zomeriindebooom m.; -loci, o. SomnambuI, bijv. nw,der, die -e,
Sgmmer-abend, (-{e)s, mr, -e) jaarlijksch uitkomend onkruid 0.; -lor.. slaapwaodelaar m., slaapwandelaarster
m. zomersvond m.; (Sterrenk.) - of beer ID. zomerlaorier m.; -luft v. zomer- v.; it. helderziende m. en v.
-punkt IA. westen 0.; -adonis m. so- lucht v.; -lustbarkeit v. zomervermaak SomnambuIiren, (Iomnambumeradonis v.; -acker m. akker m. met 0.; -mat e.; Z. -fleck; -mairan m. (Pl.) lirle, somnambulirt) o.ww., m. h. io den
zomergraan; -aufenthalt m. zomel'verblijl zomermarjolein v.; -monat, -mond m. slaap wandelen, slaapwandelaar(ster) zUn.
0.; -bau m. boowen o. in den zomer,zo- zcmermaand v.; 2. Joni m.; -morgen m. Sonach, bijw. dos,derbalve, bij&emergeboow 0.; (Landb.) zomerboow m.; zomermorgen; (Sterrenk.) oosten o.
volg, dientengevolge.
2. somergraen 0.; -baum m, hroeikas- Sommern, (sofllmerle, gesommert) Sonlrte, (-n) v. (Moz.) sonate v.
boom m.; -biber ID. (Bomw.) droge, rna- o. ww., m. h. es sommert, bet wordtzo- Sonde, (-n) v, dieplood o.;{Heelk.)
gere bevervellen o. my. van in den zo- mer, wij krijgen zomerweder; 2. (van Z. Sucheisen.
mer ge,angen bevers; -biere. Maartsch gewassen), uitkomen, oitbotten; it. seha- Sgnder, bijv. en b., Z. besonder; 2.
bier o, in den zomerverscbonken; -binse duw werpen; H. bedr. ww. (Landh.) yoorz. (met den "en nv.) (verood.) Z.
v. zomerriet 0.; -blume v. zomerbloem Vielt -, gedurende den zomer bouden; ohne.
v.; -blils m. zomerbroand 10.; -borslen v. (Landb.) einen Acl"r -, metzomergraan Sgnderbar, (-er, -st) bijv. ow.
mv. (van wilde zWijnen), donkerbruine bezaaien; 2. elw• •, (Prov.) Z. sonnen; scheidbaar; 2. zonderling, vreemd, wonborstels m. IOV. in den zomer; -braehe (Boschw., Toinb.) Baume -, snoeien.
derlijk, gek, io het oog vallend, buitenv. in den zomer braakliggend laod 0.; Sgmmer-naoht,{-nitchle) v.zo- gewoon; -keit v. zonderlingheid, boiten-buche v. beukeboom m.; -darn m. zo- mernacbt m.; -obst o. zomerooft 0., zo- gewoonheid, ~reemdheid, oorspronkemerdoren 10.; 2.leeuwentand m.; -dras- mervrouchten v. mv.; -palast m. zomer- lijkheid v.; 2. zoo4erlingheid, zonderselv.zomerlijster,zillgende lijsterv.,Z.Ge- paleis 0.; -pflan:e v., Z.-gewitcl.s; -plaU- liuge gewoonte, \VooderlUkbeid v.
stJngdrossel;2.gewone leeuwerik m.,goud. erbse v. wikke, platte erwt v.; -punkt m. Sgnder-bund, (-bund{e)s, my.
merel v.; -ticlle v. zomereik m.; ..enle v. (Sterrenk.)zomerpunt 0., zomca'sland m. -bunde) m. aCzonderlijk verhond 0.;
kuifeend v.; -(adenm. my. herr~ldradeu der aartle; -qua,otier o.(Krijgsw.) zomer- -bundler m.lid o. of voorstander m. van
m.mv.; -{ederv. zOOlel·veder v.;(Jachlw.) kwprlier 0.; -rappe m. helderzwart paard eeo afzonderlijk verbond; -bil"dlerisch
(van willde zwijnell), Z. -borslen; -(eld 0.; -regen ro, zomerregen m.; -rettig m. bijv. ow. belrekking bebbende op een
o. veld 0., akkertn.voor bet zomergraan; zomerradijs v.; -rock m.,Z. -kleid; -,·og- arzouderlijk verbond; -gut o. gescheiden
-fleck m. zomersproet v.; -/Ieckig bijy. gen ID. zomerrogge v.; -rose v., -riJscheti goed, denzoon overgelateo goed; it. eigen
ow. zomersproeten hebbelld, vol sproe- o. zomerr'00S v., zomerl·oosje 0.; -rothel gewonnen goed o.
ten; -floclten m., Z. -(aden; -flur v. mel o. looodborslje o. mel rooden staarl of Sonderheit, v. afgezonderdheid
zomervrl1chten begroeid veld 0.; -frucht zwarlen keel; -rubsamen m. koolzaad 0.; v.; 2. Z. SO'lderbarkeit.
v. zomervrucbt v.;(Landb.) zomergraan -saal ID. zomerzaal v.; -saal v. lomer- Sonderheitlich, bUy. ow., Z.
0.; -fuller v. 20mervoedel· o. van bet zaad 0.; 2. Z. -getreide; -saf.urei v. zo- sonderliek.
vee; -garten m. zomerluin m.; -gerste v. merboonenkruid 0.; -scl.'ag m. (Landbo) Bgnder-interesse, (-ses, my.
zomergerst v.; -gelreide o. (Landh.) Z. zomerslag 0.; -seldoss o. zomerzoelheid -se) o. afzonderlijk belaog 0.; -leute mv.
-(rucltt; -gew{J,clts o. zomergewas 0., zo- v.; -seitt v. zuidzljde v.; -semester 0., Z. (Leenw.) lij£eigenen my. buiten bet gemerplant v.; -Itaar o. zomerhaar o.
-halbjaltr; -sit: m. zomerverblij£ o.;-son- bied van den eigenaar.
Sommerhaft, bijv. nw. van den nev.zomerzon v.;-nlOendev.,Z. -wende; Sgnderlich, (-er, -st) bijv. nw.,
zomer, tlen zomer eigen; -es Wetter, zo- -spinnev.zomerspin v.;-sprossev.,-spros- Z. besonder, besollders; esisl nie/lt - a-usmerachtig weer. zomerweQr.
sig hijv. Ilw., Z. -fleck tf"; -~tand m. ge(allen, bet is niet bestuitgevalleo, niet
Sgmmer-halbjahr,.{-{p.)s, mv. (Jachtw.) (van bet wild),zomerverhlijl weI geslaagd; er hat keine -e Lust dazu,
-e) o. zomel'balfjaar 0.; -han( m. man- 0.; -lag m. zomerdag m.; -Ihier.:hett o. bij heeft geen grooteD zin daarin; ",ie/at
nelijke, vrucbtbare, bloesemdragende (Pl.) viooltje 0.; 2. sneeuwklokje 0.; 3. - beliebt, lIiet m·g, Diet bijzoDder; 2. Z.
benDep m.: -haUl o. zomerhuis, lusthuis, ezelsvoet m.; -tuelt o. zomerdoek 0., ka- sonderbar; -keit v., Z. Sonderbarkeit.
prieel 0.; -heis: hijv. nw. zoo warm als simir o.
Sanderling, (-(e)s, my. -e) m.
in den zomer; -keiter bijv.nw. zoo bel- Sommerung, Sgmmerung, zondeloling, \'reemd, eigenaardig, grillig
der, vroolljk, opgeroimd als in den zo- (-en) v. (I...andh.) onderboud o. van bel persoon, zooderliDg mo; (Godsd.) argemer; -herd m~ (Vog.) zomerverblijf 0.; vee gedur'ende dell zomer; it. Z. Sam- scbeidene DI.; 2. (Nat. hist.) van den
-hit:e v. zomerwarmle v.; -holder m. nlerfutter; 2. blootstellen 0 aan de zon; gewouen vorm afwijkende vlinder m.
wilde ,lier v.; -hose", v. my.zomerlll"oek (Uoscbw.) snoeieo 0., snoeiiog v.
Sgnderlingsmeinung, (-en) v.
v.; -huhn o. zomerboen 0.; -hut m. zo- Sgmmer-veilchen,(-cllens,mv. tegenslrijdlge meeoillg v.
merhoed m.;-hulte v. zomerhut v.
-cl.en) o. zomerviooltje 0., in den zomer Sgndern, (sonderle,gesondert)bedr.
Sgmmerige, (-s) 0., z. m. zomer- uitkomeDd sneeuwklokje 0.; -vieltgras o. ww., Z. absolZderJt" au,ssottdern; 2. wed.
graan o.
zomergras 0.; -viertel o. zomermaanden ww. siclt von der Kircl,e -, scheiden.
Sommer-kartoffel, (-n) v. zo- v. mv.; -vogel m. zoaiervogel, trekvogel Sgndern, voegw. maar, integenme,oaardappel m.; -kleid 0., -kleidung v. m.; (Nat. hist.) vHnder ID., kapel v.; deel, daarentegen, verre van daar;" flickt
zomei'kleed o.,lomerkleeding v.; -knospe -waid v. zomerweede v.;-webe v.,Z. -fa- nur er, - auclt sein Soltn, maar ook,maar
v. zomerknop mo; -koltlm. zomerkool v.; den; -Weide v. zomerweide v.;-weizen m. daarentegeo ook.
-kiJnig m. (Nat. hist.) gekui£d winter- zomertarwe v.; -wende v. zomerzonne- Sonders, bijw., Z.besonders,insonkoninkjeo.; -korno.,Z.-gctreide; 2. -rog- stilstand m. (21 en 22 JUDi); -ngurtel derheit; it. Z. sammt.
gen; -krieke v. zomenaling m.; -kuh. ,. m. mv. tropische aardstreken v. mv.; Sgnderung, (-en) v. alzondering,
(taodh.) zomerkoe v.;-lachs ID. zomer- -wetter 0., -witterung v. zomerweer 0.; scheidiog v.
zalm m.; -laden m. zonneblind o.tialoe- -wind m. zomerwind m.; ·wohnung v. Sgnderungs-ort, (-orl(e)s. my.
0
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-orle en -orter) m. plaats v. van afzon- zon gevoeld wordt;2.hemelstreek,locht- zonnesteek m.; -komel v., Z. -comet;
dering, aJgelegen plaats,eenzaamheid v.; streek v., klimaat 0.; -bUd o. beeld o. -korper m. ZOIl v., Iichaam o. derzon;
-pal'likel Y. (Spraakk.) scheidbaar rede- der zon; 2. Z. Parbenbild; -blick m. zon- 2. doorzicb zelven verlichthemellichaam
deel 0.; ·punkt m, (Spraakk.) seheidtee- nestraal m.; (fig.) heldere, lichtgevende 0.; -kram m. uitdragerij v.; -kraut' 0',
ken. deelteeken 0.; -wortchen 0., Z.-par- straal m.; -blume v. zonnebloem v.; 2. cichorei v.; -l"sis m. loopbaan v. der
likel; -zeiclzen u, scheidteekeno.
Icnollige -, zonnebloem v. met eetbare zon; 2. Z. -scheibe; 3. Z. -bahn; 4. Z.
SQndei·mogen, (-gens,mv.-gen) wortelknollen; -blumenol o, zonnebloem- -reich (2); -krtme v., Z. '-blume; -kugel
0., Z. Sondergul.
olie v.;-brandm. warmtev.der zon,ZOo- v. bol m. der zon, zon Y.; -lauf m. loop
Sondiren, (sondirte, son.dirt) o. nehitte v., branden o, der zon; (Gen.) m. der zon; -lellen o. vrij leen 0.; -leAne
ww., m, h. (Heelk.) met bet tentijzer 1"OOS v.; -eomet m, (Sterrenk.) zonneko- r., Z. -halde; ·licht e, zonlicht 0.; 2.
onderzoeken, peilen;(Zeew.) peilen, het meet v., komeetvormige lichtzuil v, na bijv. nw. Iichtbleud, Z. -hell; it. Z. sondieplood uitwerpen;(fig.) polsen,onder- zonsondergang: -compass m, kompas o, nig; -Unie v., Z. -b4hn; -10' bYv. ow.
zoekeo.
met zonnewijzer; -dach o. zonnetent V., van het zonlicht beroofd, oiet door de
Sondirung, (-en) v. peilen 0.; warande v., zeildoek o, als tent uitge- zon beschenen; (fig.) somber, treurlg:
(Heelk.) onderzoek o, met bet tentijzer. spannen; -deck o. zonnedek 0., Z. -dach; -lufl v. atmosreer v, der zon; -loffel m.
Sonett, (-(e)s, my. -e) o. klink- -dieeer m., Z. -anbeter; -dienst m., Z. (PI.) lepelkruid 0.; -mackel m., Z. -flecdicht, sonet o,
-anhetung; -{ficher m. zonneseherm 0., ken; -menscll m. verlichtpersoon,menscb
Bonica,v. (in het pbarospel),beslis- parasol v.; -lac/eel v, (Sterrenk.) lich- m. met een helder verstand; -me.ser m,
sende ksart v.; 2. bijw. slag op slag, tende vlek v. in de zon; -familie v. kin- zonsmeter m.;-mikroskop m. zonmicros[uist van pas, onmiddellijk.
deren o. mv. der zon, Inca's in Peru; 2. coop m.; -monat m. (Tijdr.)lonnemaand
Sgnna, Sunns, (-ta) v. monde- zonnestelsel 0.; -(arbe T. kleurv.derzon; v., 30 dagen to uren 25 miuuten 5 se2. door de zon gebruinde gelaatskleur v.; conden; -ndke v. nahyheid v. der zon;
linge overlevering v. bij de Turken,
Sonnabend, (-(e)8, m,'. -e) m. -(eind m. cactus m. Inetgrootebloemen; 2. dicbtste stand m. van eene planeet
Zaterdag m.;judischer -, sabbat, sabbat- -{enste,. o. door de Ion bescbenen venster bij de zon, perihelium 0.; -aiedsrgang
dag m.; - "or Ostern, Zaterdag m. van 0.; -{ernev.zonsafsland m.;2. (Sterrenk.) m. zonsondergang m.;-p(adm.•Z. -bahn;
grool.ste afstand m. eener plaoeet van de -pferd o. zonnepaard, paard o. van den
de Goede Week.
Sgnnabends, bijw.des Zaterdags. zon, aphelinm 0.; -fernrohro. zannekij- zonnewagen; -prac/Jt v. zonnepracbt,
Sonne, (-n) v. zon v., ster v. des ker m.; -fest o. feest o. ter eere van de pracht v. der zon; -prieste,' -in, priesdaags; (Fabell.) Phebus, dag m.; (fig.) zon;-(euero. vuur o. der zoo;-finsterniss ter m., priesteres v. van de zoo; -qualicht 0., lichtbrou v.; die - sC/leint, de v. zonsverduisteriog, zoneclips v.; -fisclJ drant ID. (Sterrenk.) zonnewijzer m.;
ZOIl schijnt; die - am Mittag, de middag- m. goudvisch m.; 2. maanvisch m.;-flam- -,'ado. (Werkt.)excentriek rad o.;..rand
zon; (Zetlw.) die - reist, steht, dale, de me ". zonnewarmte v., zonnestralen m. rD. ranrl m. der zon, kriog m. om de
zon rijst, staat, daalt; die - bettetunler mv.; -fleck m. zonnevlek v.; heller -,Z. zon; -rauch m. droge nevel m.; -regen
sic/~, de zon verbergtzichachter wolken; -fackel; 2. Z. Sommerfleck; -{lug m. m. door zooneschijn vergezelde of gedie - scltieszen, de zon schieten; etw. an (Dichtk.) hooge vlucht, stoute vluchtv.; volgde regen m.;-bogen m.(zon)regeodie - stellen, in de zon zetten, aan de stouLe, vel'metele poging v.; -(olgerm., boog m.; -reick by". llW., Z. sonnig; 2.
zon bloot!~tcllell; Abdunstung in der -, Z. -begleiter; -fol·mig byv. nw. zonvor- (Sterrenk.) zonnellrijk, zoonestelsel 0.;
,'erdampiog v.in de zon; (Gou.dRm.) (van mig, zonachtig; -freund, -in, zonnp.- -reiher m. zonnereiger, zonuevogel m.;
metalen), zon v., goud 0.; (Dichtk.) von vriend m., vriendin, minnaresv.vanden -ring m. zonnel"ing m.; -rind o. aan de
einer - zur andern, van den eenen dag tot zonneschijn; 2. (Ill.) -in, kruisplanlv.; zon gewijd, wit rund 0.; -rose v., -rosden anderen; (fig.) gelukkig gesternte -{ruc/ll v. Jonnevrucht v.; -gebiet o. cllen o. cistroos v., zonnekruid 0., goud0.; der Glucklichsle unler der -, de ge- (fig.) zonnestelsel 0.; 2. Z. -bezirk; roos v.; -ross 0., Z. -pferd; -roth bijv.
lukkigstemensch op de wereld;(Volkst.) ..geier m. gierenkoning m.; -gesic/~t o. nw. zoo rood als de zon.; 2. o. or -rolke
redenicht fvider die -, bloC niet legeo de zonnevlak 0., zonneschijf v.; -gespann o. v. rood o. tier zon; -salz o. door zonllemaan.
(Fabell.) zonnepaarden, paarden o. mv. hitte gewonoen zout 0.; -schauer JIl.
Sonne-beleuchtet,
-be- van den zonnewagen; -gestalt v.gedaan- (Nat. bist.)gestreeptehagedis v.;-scheibe
schienen, bijv.ow. door de zon vel'.. te v. del' zon; -gicht v. zonnestilstand Y. zonneschijr v.; -scltein m.zollneschijo
licht, bescbenen.
m.; -glanz m. glans m. der zon, schijn- m., schijnsel o. der zon; wir haben -,
Sonnen, sgnnen, (sonnle, ge- sel o. der zon; 2. (Gez.) Z. -sckuss;-glas de zon schijnt; (Spr.) allf Regen (olgt
ionnt en sonnle, gesonnt)bedr. ww. Klei... o. zonneglas 0., zonnekijker m.; -glut(h) -,oa regen komt zonneschijn; -schildder .., aaD de zon blootsteHen, in de zon v. zonnegloed m.; -gold o. zonnegeel 0., I"Ole v. zonneschildpad v.;-sckimfl~er Ol.,
leggen; 2. wed. ww. sic/£ -, io de zon, donkergele kleur v. der zon;2.(Dichtk.) Z. -glanz; -scllirm m. zonnescberm 0.,
in den zonnenschijll liggen,zicb in de wolken v. mv., zeeg-oud 0., door de zon parasol v.; -baum m. magnoliaboom m.
zon koesteren.
geelgekleurde wolken v. JDV.; -golt m. met I'Irie stengels; -SellMss m. (Hoersm.)
Sonnen-adler, (-adlers,mv• -ad- zonnegod, god m. oer zon, Phebus,Apol- Z. -koller; (Oogh.) zonnesteek m.;-seile
ler) ID. goudarend, koningsarend, steen- 10 m.; -Ilalde v. zonllekant m., zuidzijde v. zonzijde v., zonnekant m., oosten 0.;
arend 01.; -allbeter m. (J. gesch.) zon- v.; -haus o. aan de zon hlootgesteld huis (fig.) (van eene zaak), schoonste zijde
aanbiddel" m.;-anbetung v.zonvereering, o.;-heiler, -hell bijv.en b. helder, scbit- Y.; -spiegel m. zonnesplegel, zonnek:ijker
zonsaanbidding v.; -anbruck m. opgaan terend als de zon;2.door de zonverlicht, m.; -stand m. zonnestand, stand w. der
o. der zo~, 8allbreken o. van den dag, zeer doorschijnend; (fig.) helder als de zon; 2. -punkt m.,Z. -stillstandspunkt;
zonsopgang m.; -au{gang ID., Z. -an- dag, blijkbaar, duidelijk;-hells v.helder- -staub m., -sidubcken,-Slaublein o. zonbruch; 2. opgang m. eenel'ster; 3. oos- heid, klaarheid v. del" zon; (fig.) duide- nestoJje, atoom 0.; -stein tn. zonnesteen,
ten 0.; -augeo. zon v.; (fig.) helder oog lijkbeid v.; -/"ilze v. zonnehitte, zonDe- opaal m.; 2. kattenoog o.,sterresteen m.;
0.; 2. (Juw.) kattenoog 0., opaal m.; warmte v.; -kof m. lichte kriug ID. OlD (Nat. hist.) leliesteen ID., versteende
-ausd'l1nslung v. uitdamping v. der zon; de zon; ·/"ohe v. {Sterl"enk.} zonshoogte plantdiereOSOOl"l v.; -stern m. vaste ster
-hahn v. zonneweg, zOllsweg m., eelip- v., apogeiim 0.; -jallr o. zonnejaar 0.; v.;-stic/~ m. stekeno., warmte v.der zoo;
tiea v.; -ball m., Z. -kugel; -baum ID. -jungfrau v. priesteres v. van de zoo; 2. (Gen.) zonnesteek m.; -stillstand. m.
boom m. die veel zonneschijn lloodig -kaler w. goudbaantje, Onzes-Lieveu- zonnestilstand m.; 2. Z. -wende.
been; (Pl.) tamarindehoom m.; 2. aca- Heersdiertje 0.; -karte v. zonnekaart v.; Sonnenstillstands-hohe,(-n)
ciaboom m.;-begleiter m. planeet,dwaal- -klar bijv. en b., Z. -hell; -klarheit v., v. zounestilstandshoogte v.; -punkt m.
sler v.; -beherrscher m., Z. -gott;-bezirk Z. -heUe; -kotler ID. (Hoersm.) vel"blin- zonnestilstandspunt o.
m. omtrek m. waarin de werking der ding v. door de zon, woedende kolder, Sgnnen-strah1, (-(6)', mv. -en)
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m. zonnestraal m.; -kra1JIJe v. (Nat. verliebte zonnestreep v. tnssehen wol- drogredenen oitkramen; ein - treibender,
hist.) doizendbeen 0., doizendpoot m.; ken.
Z. Sophist.
-strasze l., Z. -bahn; -strich m, ZODoe- Sonnett, Z. Sonett.
Sophjstisch, bijv.eo b. spitsrenstraal, llehtstraal m, der zon; -stunde Sonnicht, Sonnig, bij'. en b. dig, op drogredeuen gebouwd, bedriegv. unr- o, van een zonnedag, -system 0., zonnig, aan de ZOIl blootgesteld, door de lijk. valseh, sophistisch,
Z. -reich (2); -tag m. zonnige dag m.; 2. zen beschenen: -er Tag, zonnlge dag, Sophronisteres, 0. mr, wij!oldag m, van 24 uren; (Og.)gelokkige dug heldere dag,dagm.waarop dezonsehgat; heidstanden m. my.
m.; -lempel m, aan de zon gewijde tem- (fig.) helder, vroolijk, prachtig,
Bophrosyne, v., z. m. wij~heid,
pel m.; -thaler m. gouden daalder m, of Sonntag, (-(e)s, IllV. -e) m. Zoo- mstigheid, kurschheid, onthooding v.
kroon v.; -tllau m. zonoedauw, dauw m. dag, eerste dsg m. der week; es war an Sopientia, o, mv. pijn!iltillende"
bij het opgaan der zon;2. (PI.) rossolis einelll -, het was op een Zonc.lag, op ze- kalmeerende middeleo o. mv.
Soporativ, bij'·.nw.slaepwekkend.
v.; (gewoonl.) jichtkruid 0,; (Dlst.) - keren Zondag.
or -branntwein m. op zonnedauwkruld Sgnntagig, bijv.nw. Zondags, den (fi~.) verrelend.
getrokken brandewijn m.;-«Itr v. zonne- Zondag durend,
Sopra-Agio,( -s,mv.-a) o.(Hand,)
wijzer m.; -lehre Y. zonnewijzerkon~t, Sgnntaglich, bijv.nw. elkenZon- sur-agio o.
kunst v. om zonnewijzers te maken; dug plaats hebbeml.
Soprg,n, (-(e)s, mv. -e) m. (Muz.)
-vieleck o. zonnewijzersveelhoek m.; Sonntags-abschnitt, (-(e)s, borenstem,hoogste stem Y., soprsan v.;
--weiser, -zeiger m. zonnewijzer, ,,·ij- my. -e) m, (veroud.) evangehe 0., tekst -scIAlii-sael m. sopraansleutel m.
m. voor den Zondag; -andacht v. Zon- Sopra-Tara, (onb.) v. dubbele
zer m, van een zonoewijzer.
Sgnnen-umlauf, (-lauf(e)s, my. dagsche godsdienstoelening v., Z. -ge- tarrs, tweede tarra v.
-lilule) Ill. aonsomloop, omloopstijtl m. bet; -arbeil, -be.~ch{j,ftig'lJ,ng v. bezigheid Sorb-apfel, (-apfels, mv. -4pfel)
der zoo; -untergang 81. zonsondergang v.opden Zondag,zondagswerko.; -bucll- m. sorbeappel m.; -bime v. sorbepeer v.;
m., ondergaan o, der zon; -t1erbran,nt stabe ID"(Tijdr.) zondagsletter v.; -esse» -ba'Um m. sorbeboom, spreeuwbezlebijv.ow.door de zonverbrand,geschroeid, 0., Z. -geric1&t; -evangeliuflI o. evangelie boom m.
gezengd, bruin gemaakt; -tJerelzrer ID., v. van een Zondag; -(eier v. viering v. Sorbeer of Sorbus-s&uer,bijv.
Z. -anbeler; -verehrung v. aanbidding v. van denZondag, zondagsruc;t y.; -gast m. nw., -siure, v., Z. Yogelbeersauer ct.
der zon; -vergroszerungsglas o. (Gez.) gast m. Oil een Zondag, zondag~gast m.; Sorbet(t), (-(e).t, mv. -e) Torkzonsmicroscoop m.; -t'iertelkreis ID. -llebet o. zondagsgebed, gebcd o. op den scbe koeltlrank ID., sorbet 0,
zonnewijzer m., zonnewijzerplaat v.; Zondag; -gerichl o. zondag~maal 0.; -ge- Sardine, (-n) v. (Muz.) geluidbre-vogel m. (Fabell.) Phenix m.; -vogel- sichl o. (fig.) lachelu.l, minzaam, opge- ker m., Z. DampIer.
chen 0., Z. -ka,fer; -wage,. m. zonneW8- rllimrl, vroolijk gelaat 0.; -goUesdienst m. Sgrdilne, (-n) v. (Org.) boor(lon
geo m.; (Fabell.) wagen m. van Apollo; Zondagschegodsdienstoerening v.;-hemd m., brompijp v. (een orgelregister).
-warm bUY. ow. door de zonverwarmd; o. Zondagsch herod 0.; -Ilut m. Zondag- Boren, (sorte, gesort) o. ww. uit-warme v. warmte v. der zon;-wedel.1D"; sehe hoed m.; -Icind o. op Zondag gebo- drogen, oiUeren, wegkwijnen, sterven.
Z. -wende (2); -weg me, Z. -bahn; -wei- ren kind, Zondagskind 0.; (fi~.) geluks- Sorente, (-n) v. taling, teling m.
ser m., Z. -ukr; -fL'eit bYv. nw. evenver kind 0.; -kleid 0., -staat m. Zondagsche Sorge, (-n) v. zorg, bezorgdheid,
verwijderd als de zon; -weite v. zons- kleederen o. my., Zondagr.ch pak 0.; ongerustheitJ, vrees,bekommering,droerwijdte v.; Z. -(erne; -well v. zonnenwe- sein(en) - anziellen, zijne beste kleede- heht v., angst m., treurigheid v.; immer
reid v., sterrenwereld v., beelal 0.; 2. Z. ren aaDtrekkell.
in FUTch' und - sein, allijd in VreeR en
-reich (2); -u'ende v. (Sterrenk.)zonne- Sonnung, (-en) V., Z. sonnen.
angst verkeereo; das fllackt ikm viele -,
stllstand m.; it. zonnestilst8nd~punt 0.; SQnometer, (-ter.~, my. -Ier) m. tlat verool'zaakt hem heel wat kommer,
2. (ill.) heliotrope,zonnewende, zonne- kblilkmetel" m.
angst; er siell.' au." alB ob er -n 'taUe, hij
bloem v.; 3. (Jnw.) Z. -wendestein; it. Sonst, bijw.allder~, zoo niet. in ge- ziet er zeer bekommerd oit; die -n {iir
Z. -auge (2).
val van niet; Ilel(en Sie mir, - bin ich, da$ Zeitliche, zorgen, bekommernissen
Sonnenwende-feuer,( -ers,mv. antlers. zoo niet tlan &; schweigen Sie, - v. mv.; (Spr.) ohne -,. leben, onbekom-er} o. Siut-Jansvour 0.; -gurtel m.tro- gek~ ich, anders, zooniet dan &; 2. wtln- merd, als vroolijk Fran~je leven, Gods
pi!'cbe aardgorllel m.; -jaspi.~ m., Z. .flcl,en Sie - flocll elw.?, bovendien, be- watel' over Gods akker laten loopen; 2.
-slein; -kiifer m., Z. Sonnenkd(e,'; -kreis halve dat; was konnte es - sein, wat zou znrg, nauwleUendheid, opleUendheid,
m. keerkring m.; -punkt m., Z. Sonnen- het anders kuonen zijn; - niclds, anders bezorgdheid v.; (ilr etw. - tragen, zorg
stilistandsp'Unkl; -stein m. jaspis m. van uiets, niets meel'" oiets andel'S; - ist er .lragen voor, zorgen voor; 3. (PI.) unblau\taehtig groelle klenr met Tootle ge.fl.J,nd, overigf'ns, voor bet overige; er nUlze -, vioohjeo.
stlppeD.
isl - ein sellr yuler Men.tilch, hij i~ anders, Sgrge-Ieute, mv.(Prov.) lijkstoet
Sgnnen-wendig, bijv. nw. Daar ovel"igens &; - woo ergemc anller~; wenn m.; -mann m. hij die den lijkstoet bede zon gewend or gekeertl;-e Bewegung ich - hier bin, talkens 31s ik hier ben; 3. geleidt.
v. elgenschap v. van sommige planten vroeger, eertljds; me/lr als -, meer dan Sorgen, (sorgte, gesorgt) o. ww.,
om met hare bloemen den dagelijkschen vroeger, meer dan gewoonlijk.
m. k. vreezen, hezorgd zijn,beangstzijn,
zoosomloop le "olgen; -u.'etler o. zonnig SQDstig, bijv. nw. antler, overig, vree~ koesteren; ich sorge, er werde nickt
weer 0.; -u:irbel m. (Stel"renk.)bewegin- vroeger; all!' -c Art, op eene andere wij- /tommen, ik vree~ dftt hij niet kornen znl;
v. der pinnell'" om de zon;2, zonneste!- ze. anders; 2. Z. ehemalig.
er sorgt, er mochte belrogen tJ.1erden, hlj
sel 0.: (Pl.) Z. -wende (2j: it. Z. -war- Soar, (-(e).~" my. -e) m. (Gen.) vreest, is oogerusl dat bij &; 2. zorgen,
Je1; -wirth, -in, herbel·gier m.,herber- mondz'''eertje o. van kinderen.
bezorgd zijn, zich ongerllstmaken; um
gierster v. in eene berberg waar de zon Sopha, Z. Sofa.
nichls -, nergens voorzorgen; 5. zorgen,
oithaogt; -wurz v., Z. Sommerwurz; 2. Sophismus, (onb••mv.Sop/lismen) zorg dragen, verzOl'gen; - Sie nicllt daOostindisch standelkruid 0.; -wurzel v. m. bedrieglijke sluitrede, slotrede v., [lira zorg daarvoor Diet, wees daarover
nlet belorgd, bekommerd; {ur das geleeuwetand m.,zonnebloem v.;-:e;ger m., verstrikkend beloog, sophisme o.
Z. -ah.r; (Nat. hist.) gestreepte oester Sophist, (-en, mv. -en") m. drog- meilze Besle-, voor het algemeen welzijn
v.; -:e" v. zonoelijd, door de sehijobare I'edenaar, sophist m.
zorgen; fur seine Kinder -, zorgen,zorg
heweging der zonbepaaldetijd m.;-rin9 Sophister~, (-en) v. bedri,ege-, dragen, zijne kinderen verzorgen; II.
m., Z. -;irkel; -Jell 0., Z. -deck; -:it"kel Iijke w\lsbeidsvertooning, sopbistel"ij, zorJ{en 0., bezorgdheid, vrees v.,angst m,
m., Z. -bahn; 2. (Tijdr.)zonneeirkel m.: spitsvondigheid v., dro·gredenen v. mv.; Sorgen-banner,( -ners,mv.•ner)
-zopf m. (gemeenz.) door de zon tot 2. snphisme 0., bedrieglijke sluitrede Y.; m. zorgenbanncr m. (bijnaam van Da.icb getrokken dampen mv.; it.laoge - treiben, spitsvondigheden gebruiken, chos); (fig.) Rlaap, wijn m.; -becker m.
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kelk m, des Iyden; -breeher IU. Z. -ban- VOII l·f}chern, allerlei soorten van laken: BoWlS, (onb.) o. Japansch mengsel
ner; -(rei by v. nw, ,rij van zorgen, [lland.] (remde -, rreemde soorten,
o, fall goud en koper.
onbezorgd, onbekommert.l; (gemeenz.) SOl'tenzettel, (-teb, mr, -tel) m, Sowghl, (bijw.) - als aueh, zoowel
lIans - of -10,', vrnolijke Frans; -last lijst, notuie v.der versehillende geldsoor- als, met aileen••.• maar ook,
v. last IU. der zorgen,drukkende last IDo, len in eene SOlD, speeiehrielje, borderelo, Spaden, (-s, IOV. Spatten) 01., Z.
druk 10.; -leer, -los hijv. nw., Z. -Irei; Sortiment, (-(e)s, my. -e) o, as- Spaten.
-lUger m., Z. -banner; -vall bijv. nw, sorthuent 0., sorteering v., wareuroor- Spadille, (-a) v. (Sp.) sehnppenzorg~lijk, zeer bezorgd, vol kommer, -e raad m.; (Boekh.) er tterkau{t nur -, hij aas 0., spadille v.
JlliclIe, bekonnnerd, bezorgd; -seuel, verkooptslechts eommissiegoed.
Spado, (-s, mv. as) ID. gesnedeue,
-sudu m. zorgstoel, leuniugsteel m.
Sortimgnts-bticher,o.mv.boe- ontuiande Ill.
Sorger, (-,fI, mv. Sorger) m. laij die ken e, mv. in eommissie; -buchl,an·jler Sp&h-auge, (-s, mv. en) o, bezorgt &, Z. Sec.·lsQr'ler, Versol'ger.
Ill. boekhandelaar m. die sleehts com- spiedeud oog, loereud oog 0.; -biene Y.
Sorge-sessel, -stuhl, m., Z. missiegoed verkoopt: -handel m, com- speurbj], roor den zwerm uitvtiegende bij
Sorgensessel ct.
. missiehandel m.; -lager o. magDzijn 00 '0; -blick ID. bespiedende blik OJ.
Sorgfalt, v., z. 111. zorgvuldigheld, van een commisslehaudel; -stei« m., Spiihen, (sptlhle, gespalLt) bedr, ell
zorg, bezorgdheid v.; - bei elto. tlmcen- -sluck o. stel o, steenen, stel o,
o, WW., Ill. h. spieden, loeren, bespiedeu,
den, zorgvuldig te werk gaan,nauwgezet Sortjren, sorten, (sorlirle, sor- traehteu te ontdekken; sein -der Blick,
zyn bij; ,,,it - l"antlel'/J, met zorg, nauw- tirt ell sortet«, gesorlel) bedr, W\V. JVaa- djn bespiedende blik; 2. nae/I. [em», _,
gezetheid v., zorgvllldig hamlelen.
ren -, sorteereu, uilzoeken; (;eltl-, lJij rem, bespieden, beloeren, in het uog houSgrgfaltig, (-er, est) bijy.ell b. soorten leggen; IVoile -, I,luizen; (Pap.) Jen; auf du.'. -, ergens0)) nit zijn, trachzorgvulcJig, bezologel, zorgelijk, w3akzaam, Lumpen -, SOl'teeren, uilzoeken.
leu le verkrijgp.u; lIacl& Ge,L'i1ll1. -, will~t
1l~lIwgezel; .eitle -e ,/!,'riielluIlg, z~rgv~l.
Sortirer, (-s, my. S~rfirer) Ulo, zoeken te lJe~alen, speculeeren; (\Vijsb.)
tJlge opvoetJlIlg; ·kelt v. zorgvuhllgbeld, -In, '-"en) v. sorteerc.ler, IJitzoeker III., -der JVellu'ezser, onde.oloeken,l, be~piena,,\v~ezeLheicl, bezorgdheitl vo
sorleerster, uilzoekstclo v.
gelelltl; das -de Leben, htt besl'iegeleucl
Sgrggr8S,(-es)o.,~.III. panikgras o.
Sortirung, (-eli) v. sorleering, he- lewell.
Sorghaft, (-er, -(e)sl) bijv. II"., zen.Jillll, bijeellscbikking, bezeutliug v.
Spiirher, (-s, mv. Spdher) mo, -in,
Z. sorgfiillig;.
Sosich, bijv. en b. (,an erts), in (-nell) v. bespieder m., lJespieeJster Y.;
Sorglioh, (-er, est) by'. 0\V., Z. waler opeenpakkend, slibbig.
lJespiegelenli wijsgeer m.; 2. SpiOIl, versorg{iiltig; 2. zorgelijk,gevaarlijk, moeie- Sospiren, lU. mv. zuchlen v. mv.; rader, aanbrenger 1lJ.
lijk; 3. -e Sac/lell, netelig, llreigentJ, ge- (~fllz.) rusleu, aelemhaleu o. onder bet Spih-gescbaft, (-(e)s, my. -e)
,aal"1ijk, moeielijk; -e Zeiten, ongelukkig, tingen.
beproeh.le handelsoueJernenulIg, speculazorgelijk; -keil v.zorgelijkheicl, zorg,be- Sostenuto, bij\V. (~Iuz.) ,olgehou- tie v.; -scl,ilT o. schip o. ,hit op ,'erkenlorRdhei.l, neteligheitl, moeielijkheitl v. den, aangehouden, 50slenulo.
[ling is Ilitgezouclen.
Sorgliene, (-tl) v. (Zeew.) lijn v., Sotherisoh, bijv. Il\V. redJencl, Spiihung, "(-en) v., Z. spdken; it.
tou" o. lot het. vaslhoucleu ,'an het zaligmakentl; (~lunt\V.) met den stempel bespleding, beloel'ing, ~peculatle v.
roer.
van het kruis voorlielJ.
Sp&ke,( -n)v. (Zeew.) sl,aak, han,I. Borglos, by•• nw., Z. Borgenlos; 20 Sothan(ig), bijv. nw. zoodaoig, spank Y.
onbezorgtl,onbekommercl,achteloos,zon- Jusc.lanig, Z. solch, dergeslall.
Splllen, (spalle, gespall) betlr.
tier nagctlachle, lichlzinnig, gerust; -e Sgttern, (sollerle, gesollerl) o. ww. met latwerk vool'ziell; ':l.splijlell kloonllrJ.
Er:iehung, ~~r\Vaal-~ooscle opvoediug.
hevig koken, zietlell; (lig.) treuzelen,3ar- Spali~r, (-s, my. -e) o. (Tninb.)
Borgloslgkelt, v., z. m. zorge- zelen, welrelen.
plauketsel, lak\\'el'k 0., omheilliug Y.;
loo~llt~icl, onacbtzil8mhehl, IichlziunigSOUbrette, (.n) v. kamerjutfer, (Krijgsw.) haag Vo; - mac/len, tin. - bilheill, acbteloosheid, oubezorgtlheitl v.; kamen'rouw Y.; (Tooneelk.) slnwdienst- :len, zich op eene rij sclulI'eli.
it. gerustheiel v.
lDei~je, kamerkalje 0,
Spali~rbaum, (-baum(e)s, IllV.
Sorgniss, (-es, mv. -e) 0., Z. Be- Souftlejlr, (-(e)s, rov. -e) m. (Too- -bdurne) au. l~iboolU. waaierboolU m.
$orqnisl.
neelk.) iublazer, loellllisteraar, foorz~gSpalijlren, (spalicrle, sl'al,e,.t) bedr.
Sorgsam, (-er, est) bijv. nw. zorg- ger, sounlelll" ID.
\tw. lDetlaL,,'~rk, leibooulell ,'ool·zien.
zaam,Z. ~org{tilt;g; -keit v., Z. So,.g(dl- SouftleJlr-buch, (-buck(e)s, my. Spali.!!r-frucht, (-(I'ile/lle) v. leitigkeit.
-bile/ler) o. boek o. van den ~oulneur; boolluruchl Vo; -'llagelau. leilJoomsfJijker
SQrg-saat, v., Bgrg-same, m., -kaste,~ m. bokjeo. yan .Ien soulDeur. m.; -obst o.leiboolllooft 0.; -u',.r. k o. lat-weizen III. Turksche gierst Y.
Souflligren, (souOlierfe, sOlilflierl) werk o. OlD boomen t~gell mlll'en op le
Sorites, (oob.) 10. keuing-sluit- o. en bedr. ww. inlJlazen, intluisteren. leidell.
retle v.
Soupge, (-s,m'.-s) o. 3fondeleno. Spalm, (-(e)l, mv. -e) m. (Zeew.)
Sororisiren, (sol'orisi"le, sorori- Soupijlren, (soupierle, soupiel'l) o. scheepcleer o•
.~irl) o. \vw. als zllslel'S met elk. owgaaA, \VW. het a,·olldelen gebruiken, soupee- Spalt, {-(e)s, mv.-e) m.orSP&lte,
tUslelolijk han,lelen.
ren.
(-n) Y. splcel, kloor, schellr, halost Y.:
Sorpel, (-8) ID., Z. lU. met zijtle Soutane, (en) Y. (({alh.)lang kleed (J~chtw.) - au'iscJlon den Klauen Jtr
omwoneleo (golltl)c1raad o.
o. met 1l8UWe !uol1\\,eo tier geestelijken. 1I'l'sc/Iliiu(e -, kloor v.; (Tuinb.) (om le
Sorren, (sorrle, gesorrl) bedr. ww. Bouterram, (-s, RlY•• e) 0., Z. K(I/- eaten), sillet't '0; (Heelk.) insnijding v.;
(Zeew.) !'jorren, vasl~jorren.
lergesckosl.
(AarcJk.) spleet,schear v.; 2. eill - /lob,
Borring, (-{e)s, Ulv.-e) m., Z. Sor- Souvenir, (-s, my. -e) 0., Z• .In- s()llnler ID., Llokjeo.;eine - Obs/,£chijrje
rung.
denken.
0.; (Uoekb.) blad o. bordpapier;(Drnkk.)
Borr-kat, (-e) v. zwaarallker 0., Souverin, (-s, my. -e) m. opper- koloIDY.; (Uelrst.) ,'ersteendschaaltliero.
meel paalru.; -I.-lampe Y. (Zee,'.) ~illo('- heer, oppermachlig VOl·~t., onbepaalcJ ge- Spa1t-ader,{-n)v. (in hout), atler
b3k~blok 0.; -pfahl ID., Z. -kat; -tau o. bietler, souvereio m.; 2. bijY. nw. huogst, Y. la11gs welke btt boot ~plijt; -alauR m.
~jorrings Y.
opperst, oppermachllg, oobeverkt beer- ~pIUt~al·e aluin 0.; -arlig bijv. nw.sple,AtSgrrung, (-en) v. ~jorren 0., !ljor- scbenc1.
vorlDlg; -QJ;t v. ~Ioorbijl v.
rinK Y.; 2. Z. -tav.
Bouveranetit, v., z. m. opper- Splltbar, bijv. ow. ~I!lijtbaar, le
Sorte,( en) V. Sool't,quahteit Y.,slag, macht,opperheeroschappij ,.,oppergebiecl k.leO\'ell, te splijteo.
Sp&ltbruch,C-bruch(e)s,rn'.-b, iigeslacht 0.; eine9ufe- .4t·p(cl,eene goetle 0., sOll~el'eillileit Y.
$oort (vao) appelen; hier eineandere Souverinetitsrechte, o. mv. eke) IU. ge~pleten break, break v. met
harsten.
-, bier is eeoe andere soorl: allerlei -n souyereiniteitsrechten o. m,.
0
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SPllte, (-n) r., Z. Spall; 2. splin- b.) dun plankje 0.; (Leid.) dakbord 0.; pen, plompen; (Volkst.) • tJorkommtn,
term, scbilferv.; it. gespleten voorwerp (Drukk.) zetplank v.;(Meub.) plat lijstje vreemd, enverklaarbaar; das sind ihm -to., Z. spatten; 3. (Nat. hist.) napslak v. 0., kranslijst v.; (fig.) los stuk 0.; Ce- DOrfer, daarvan bp,grijpt by niets.
Spl1teisen, (-eisens, my. -eisen) dallkenspane, losse gedachten; 2.(Bosch- Span-kohle, (-n) v. houtskool
o. (aan den ploeg),kouter, ploegijzer o, w.) (vao een boom), kern v., hart 0.; Y.; -kolben m. met blokjcs bedekte staaf
Spalten, (,'Ipallete, gesprJltet) bedr. (Zeew.) (van een sehip), doorsnede v., v. ran een drijfwerk; -korb m. spanen
ww. Holl -, splijteo, klooven, spouwen; proflel 0.; (Lakenb.) bordpapier o,
mand v.; it. maud v. met spaanders:
(Timm.) in de lengte zageu, splijten; Spp-balg, (-IJalg(e)s,mv.-b4Ige) -mtihle v. molen mv. om blok,jes tot.
(Juw.) klooven;{Slot.)verdeelen;(Mand.) m. blaasbalg m. met eene vouw; -bett staven te zagen.
splljteo,spouwen; (Ornkk.)in kolommen o, bedstede, sponde v., ledikant 0.; -bo- Span, (-(e)s, my. -e)o. span,paar o.
zetten; (Nat.) einell Lichtstraltl-, schei- den m. mv., Z. -platten;-brett o. plank- paarden &, Z. Gespann; (Zeew.)spaot 0.;
dell, verdeelen; (flg.) jemn. das Her: -, je o. mel een steel tot bet bUeenrakelen 2. (Ontlk.] wreefv.
doorklieven; (Looi.) krispelen (om de der krullen, krnllenschrapper m.; -brief Sppn-ader, (-n) v. zennw.pees,
nerl beter te doen nitkomen); 2. o. WW., m. gerechtelijk bevel o. om de sehuld- spier v.; -baum m. (Zijdew.) borstboom
m, s.; it. wed. ww. sich-, splUlen, bar- eischers in bet bezit te stellen van de m.; -beu 0., Z. Spanbetl; -dimst m.
spandieust, leendienst m. met pnarden
sten, scheuren; (vall gezelsehsppen), uit- goederen des schuldenaars,
eengsan, oneenig worden; (van (kaar- Spinchen, Spinlein, (verkl.) te verrichten; -draht m. (Schoenm.)
ten). losgaan, inseheuren; (van bout), o, spaantje, krolletje,splintertjeo.
spanriem m.
arsplinteren~(van moren) barsten, scheu- Spineln, (spanelte,gespanell) bedr. Splrnnagelneu, bYv. en b. splinren; Thiere mit gespaltenen Klauen, met ww. tot spaanders bakken, tot krnllen ternienw, uagelnieuw, vonkelnieow.
gespleten klauwen; (Wap.) gespaltener maken.
Span,ne, (-n) v. span v., lengte v.
Schild, verdeeJd in vakken; gespaltenes SPlnen, (spante, gespanl) bedr, vall de hand; drei - hoch, lang,driespan
Kinn, dikke kin v. met een kuiltje er in; ww. klooven, splijten; (fig.) scbeiden, hoog, langIi; (Boschw.) Z. Spannkelte;
it. Z. reiszen, Risse bekommen.
oneellig maken.
(Nat.hist.)Z.Spannraupe(2);(fig.)korle
SpGlten-buchstabe, (-ns, mv. Spinen, (spanle, geapant) bedr. tijd m.
-'II) m. (Dl'okk.) verwijzingsletter,nood- ww. ein Kind -, zoogenj 2. speoen,aao Spc.nneisen, (-eisena, mv. -eisen)
letter v.; -linie v. (Drukk.) tllsscbeolijn, de moedermelk ontwenoen.
0. schroero. tot bet vastzetten van den
SPlrn-farbe, v., z. m. (Verv.)verr, boom aan eeo weefstoel.
mterliniev.
Spalter, {-s, mv. Spalter)m. kloo- klenr v. van BraziliaaDsch bout, kleur- Spannen, (',Pannte,gespannt)bedr.
\'er m.; '2. kloofbeitel m.; 3. (KoJenbr.) sel 0.; -ferkel o. speenvarken o.
ww. spannen, iospanneD, aanspanllen;
- of Spal/er m. splijthout 0.; (Landb.) Spingchen, Spinglem, (ver- vast aantrekkenj eine Feder ., spannen,
ploegijzer o.
kl.) o. gespje, haakje, slootje 0., Z. einen Bogen ., spanneo; das Wasser,
SpeJ,t-feile, (-n) v. kJoorvijl v.; Spange.
einen Fluss -, doen zwellen, wasseD; ein
-(us,: m. gespleten boeC, klan~ m.; 2. Spange, (-n) v., Z. Spangenhaken; Seil -, spanoen; die Segel -, ontplooieo,
dier o. met gespleten hoer; -fus~ig bYv. 2. gou4en slot 0., goodeo armband,vroo- spannen; (Bonwk.) ein Getvolbe ., overnw. met gespleteo hoeven; -holl o. klooC- wentooi m.
spannen; elw. in den Schraubslock -,
bout, brandbout 0.; it. gekloofd bont 0., Sping(e)ler,{-s, mv.Spang(e)ler) vastzettenj (z. voorw.)sein Kleid spannl,
blokjes o. mv.; -'uJ,fer m. die!" o. mel m. blikslaler m.
knelt; die Pferde atl den lVagen ., voorgespleten hoeven of klauwen.
Sppgen-giirtel, (-gurlels, mv. spannen; (Spr.) Z. Pflug; Sailen auf ein
Sp'iltig, bUv. ow. licht splijtend, -gartel) m. gordel m. met gespeo;
Klavier -, spanneD, aantrekken;es spann'
barslend, vol spleten, gebarsten, met re- ken m.gesphaak m.,long v. eeoergesp; mir in den Gliedern, it beb eene spanten; (Drukk.) zwei-et,in twee&.kolom- 2. spang v., spangbaak m.; 3. gesp m.; Ding &; 2. d·ie Finger, die Hand -, uitmen.
(Wapenk.) ronde spang Y. of gesp m.; strekken; die Acille auf clem Klavier -,
Spilt-heil, (-(e)s, mv. -elm. wig, -mac/.er m. gordelmaker, gespenmaker een octaaf overspannen; so tL'eit man keg v.; -klinge v. kloofijzer 0., kloofbei,:, m.;-.raum m. metgespeo)galon en andere hann, zoo ver men kan o,erspaonen; 3.
lei m.; -lauch m. bierlook 0.; -machine versierselen versierde toom m.
met de span lDet~n; (Og.)eine Forder'Ung
v. kloofwerklnig 0.; -messer o. kloormes, Span-grUn, bYv. nw. groen,grijs- zu wei/. -, overdrijven, te hoog stelleo,
splijtmes, enlmes 0.; -neu bijv.nw. (ge- groeo; 2. o. zellst. kopergroeo 0.; -hobel Z. tlberspa1Jnen; die Ohren -, (van alen
meeoz.) splinternienw, rookelnieow;-iiff- m. boekbindersschaaf v.; -holz o.spaan- bond), opzetten, opsteken; (Og.) aaonung v. spleet v.; -,4ge v. handzaag ders m. mv.; 2. klooCboot 0.; -hut m. dachtig luistereo; it. auf einAmi -.loev.; -schnabel m. my. vogels m. my. met spanen hoed m.
ren, tl"achten te krijgen;alle seitle Kra(te
gespleten soavel; -IOp( m. (Toinb.) half Spinig, bijv. nw. volspaanders, vol., inspannen; auf gespanntem Fusze mil
gebarsten pot m. om het stekje aan den krullen; (fig.) verdeeld,oneens,betwist- jemn. s'ehen, in onmin zijn meL iem.
boom te laten wortel schieten.
baar.
Sp&nnen-breit, -hoch, &,
Spaltung, (-en) v., Z. spallen; it. Spanigl, {-(e)8, mv. -e) m.Spaan- byv. ow. eene span breed, boog; -kreis
scheur, spleet v.; (Godsd.) scheuring, scbe snniC v.
m. spanboog m.; -messer m. (Nat. hist.)
oneenigheid, verdeeldheid Y.; -STeckl o. Spaniolgtt, (-(e)s, mv. -e) m. Z. Spannraupe (2);-weiae bijw. bij spanrecht o. van benadering.
fijne baai v.; (Bouwk.) knipje 0., espa- nen; -weit bijv. nw. eene span ver, eene
Spa!t-wurz, (-wurze) v. prei v.; gnolette v.
span verwijderd; ·weite v. arstand m.
-JalJn m. gespleten land m.; -zeugung v. SpUlnisch, bijv. eo b. Spaanscb, vaoeene span.
voorLbrenging v., veroorzaken o. van als eeo Spanjaard, van Spanje; -e Spra- Spanner, (-s, my. Spanne:-) m.
che, Spaansehe taal v.; -e Schaftt, Spaan- spanner, inspanner m.; (Ontlk.) strekbarsten; -zwiebel v. winterui v.
SPIrIZ8 , (-n) v., Z. Spibe.
scbe schapen; -e Weickst:lkirsche v.bonte kendespier v.;{Landb.)bij die den ploeg
Spampannade, (-n) v. groot- Spaaosche kel's v.; -es Grun, Spaaosch & iospaDt; 2. (van eenezaag), handvatspraak,snoeverij, pocherij v., gezwets o. groeo 0.; -es..Rohr, Spaansch riet 0., sel 0.; 3. vHnder m.
Span,(-eels, mv. Spane) m. spaan- rotting m.; -e Wand,. looze wandm., Spanner, (-s, mv. Spanner) m.,Z.
der, splinter m.; (vao boot), krol v.; scberm 0.; -e Reiter, Z. Reiler;(Ger.)-er Allspanner; (Bergw.) Z. Eigenloh1ler;
(van ijzer), afval m., vijlsel 0.; (Spr.) es Mantel, mantelstraC v., SpaaDsehe man- (Zontz.) aandeelhouder m.;(Wag.)ein-,
{allen heine Spane, siewerden denn ge- tel m.;(Geo.)-erKragen,Spaansche kraag lwei -, r\jLnig 0., wageD m. voor eeo,
gel,auen, geen your zonder rook, men m.; -e Fliege, Spaansche vlieg v.; -es lwee paarden.
bakt geen hoot of er vliegen spaanders; FliegenpfJaster, Sllaansche-vliegpleister Spanneu, bUy. ow. oagelnieuw,
(Boowk.) (vaneeoscbip), kielv.;(Boek- v.; (fig.) -e SclJrilte tkun, zwaarslap- splioternieuw, fonkelnienw.
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Spann-feder, (-,.) v. spannende blijrt; -block m. (Zeew.) blok o, dat tlen spaarkaars, zuini gheidskaars v.; 2. zuiveer, veer Y. om te spannen; -fessel v, mast draagt; -brassen m. (Nat. hist.) nig licht 0.; -ofen m, spaarkachel v.,zuivoetboei v.; -/leck,fle v. spannende spier gondgele brasem m.; -breu o. (Mets.) nigbeidsoven m.; -pfennig m. spaarpenY.; ·(robne r., Z. -dienst; -haken m, handbord, kalkbord 0.; -bruder m. sui- ning m., bespaard geld 0.; -mund m.
spanheak, klemhaak m.; -hammer m. nig, spaarzaam mensch m.; -bzlchse v. matig, zuinig,spaarzaam mensch; (Spr.)
- und Nakrhand, kaufen andrer Leute
goudsmidsplethamer m.;.he{telo.(Vog.) spaarpot m.; -casse r., Z. -kasse.
pin v. OlD het [aehtnet te spannen;-hoch Spliren, (sparte, gesparl)bedr. ww. Land, met zuinigheid en vlijtbouwt men
bijv. nw, eene span hoog: -/101. o. span- Geld zu etw. -, besparen; et», auf den huizen als kasteeleu.
hout 0., pakstok m., dwarshont o, om andern Tag -, bewaren; overhouden, be- Sparren, (-s, my. Sparren) m.
twee stukken te verbinden, klamp m. sparen; (fig.) Z. sC/lonen, verschonen; it. spar v.; (Zeew.) rib v.; (Wapenk.) balk
Spinnig, bYv. nw., Z. ein-, :wei- sparen,spaarzaam gehrniken, bezuinigen, m.; (fig.) einen - zu viel habeR, een slag
.'lpa1lnigj (Bosehw.) -or Baum, by de auinig zijn OPt ontzien;10eder Fleisz floch van den molenweg hebben; it. jeder flat
span verkocht wort.lende boom.
M·uhe -, ontsien, sparen; die lVerte -, seinen -, ieder heert zljn stokpaardje o.
Spann-joch, (-(e)s, my. -e) o, sparen, niet gebruiken; Z. -ersparen; 2. Sparren, (sparrte, gesparrt) bedr.
(Bergw.)schraag v.stut,schoor m.,bru8v.j o. WW., m, k. sparen, auinig zljn,zoinig ww., Z. spannen, sperren.
-keue Y. spankettingm., spanketen, rem- leven.
Sparren-baum, (-baum(e)s, uiv,
keten v., landmelersketting m.; -kloben Sparen, (-s) m., z, m. schimmel -btiume) m, loodreehte spil v, aan een
hefboom; -feld o. leege raimte tussehen
m. schroefstuk 0.; -krafl v. spankracht, m., verrotting v., bederr o.
veerkracht, elasticiteit v.; -kra{tig bUy. SPlrrendchen, (verkl.) o. prorij- de latten en sparren; -geld o. belasting
nw. veerkrachtig, elastiek; -kraftmesser tertje o,
• v. voor haardsteden; -hoI: 0., Z. Sparrm, spankrachtmeter m.; -laUe v, (aan Sparer, (-s, mv. Sparer) m., -In, hoI:; -kopf kleine l\ist v. onder de kroonvlotbroggen), ~panlot v.; -leder o. (-"en) v. hij, zlj die spaart,opspaart,be- lijst; it. krol 0.: -'i,reu: o. (Wapenk.) ke(Schoenm.) spanriem m.;-leisle v.(Art.) zuiOlgt &, Z. sparen mv.; (Volkst.) ein - pel" v.
spanl.ijst v.; -leute IOV. lieden m. my. willeinen VerzelJrerhaben,zllinige vader, Sp&r-.rholz,(-es)o.,z. m.(Boschw.)
welke voorspan als leeodienst levereD; yerkwistende ZOOD.
~I)arhout 01
.
-loch o. gat o. in de boilkast; -muskel Sparfaden, (-{aden., my. -faden) SP&rrig, bYy. ow. vaneenstaand;
m. oitstrekkende spier v.; -nagel m. m. wolfsklauw m.
2. weerspanllig.
ijzer o. aan de schaarbank om de plan- Splrrgel, (-s, mv.Spargel)m.sperge, Sparrnagel, (-nagels, my. -nagel)
ken vaRt te honden; -pflock m., Z. -kef- asperge v.
m. sparnagel, groote spijkerm.; -werk
tel; -raupe v. processierups Y.; 2. span- Spargel-artig, bYv. nWlasperge- o. daksparren v. my.
rups v.; -reif m. (Knip.) hoepel m. om achtig, op asperge gelijkend; -haum m., Sparsack, (-sack(e)s, mv• • ,qacke)
de tluigen bljeen te houden; (van eene Z. Faulbaum, -beere v. aRp.3rgebes Y.; m. spaarzak m.
trommel), band m.; -riegel m. (Timm.) -beet o. aspergebed 0.; -brake v. aSlter- SpCP'sam, (-er, -sl) bYy. en b.
bindbalk, boofdbalk m.; -riemen m. gesau~ v.; -bohne v. a~pergebooll v.
spaarzaam, bezninigelld, zainig; -leben,
spanriem m.; -rippe Y.(Vleeschh.)groote Spargeld, (-(e)s, my. -er) o. Z. sparen (2); - mit etw. "mgehen, spaarrib v.; -riss m. (van een schip), verti- besp~ard geld 0., spaarpenningen m. my. zaam, zuinig; 2. hllishonllelijk; 3. karig,
cale doorsnetle of tee!ieniog v.; -sack- Spargel-erbse, (-n) v. aspet'ge- scbraal, Z. spartich; -keit VI ~paarzaam.
chen o. (Pass.) zakje o. met steenen dat erwt v.; -gran 0., it. bijv.nw. asperge- heid, zuinigbeid, karigheid, hnisholldede kettingen spant; -sage v. spanzaag v.; g"oeo 0.; -hahnchen o. aspergekruisdl'a- lijkheid v.
-schloss o. (Rijk.) voetkIuisters v. mv., ger m.; -klee m. spnrrie v.,klaverhooi 0.; Sps,rsgtte, (-11-) v. Spaansche kiaspanketen v.; -schnur v.(vaoeene trom- -kohl m. sprllitkool,ltaliaansche kool v.; ver Y.
mel), spannerFt ID. mv.; -seU 0., -slrick -kraut o. aspergekroici 01' piant v. weI- Sparsucht, v., z. m. zllcht v. tot
m. spantouw 0., spanriem m.; 2. Z. ker sproiten men eet evenals asperges; sparen.
-sessel; -span m. pruikmakershol1tje o. -pflan,e v. (Pl.) aspergeplant v.;(Tuinb.) Sps,rtl}nisch, spartisch by\'o .
om de draden der vlechten te scheiden; Z. -beet; -salat m. aspergesalade v.;-sa- en b. SI)al·taan~eh; (fig.) krijgszuchtig.
-.dab fD. (Wev.)Z. -hou;-tag m.(Land- men m. aspergezaad o.;Roomsche zwarle matig, bart.ivochtig.
'
h.) dag m. waarop de leendienst met komijn m.; -sauer bijv. n\V., -es Salz, Spasms" v., z. m. kramp v.
voor~pan geleverd moet wQI'den; -tau o. aspergezuur zout; -sall,re v. aspergezuur . Spasmgdisch, spas (ma)~pantouw 0.; -tripper m. (Gen.) door 0.; -schote v.,Z. -erbse;-schussel v.scho- tlSch bijv.en b. k.'ampachtig.
spanning veroorzaakte zaadloop, zaad- tel m. asperges; -stein m., Z. Sparkalh; Spass, (-e.~, mv. Spasse) m. grap.
vtoed m.
-stoff m. (Scheik.) a~pergcstor v.; -zeit klucht, aa"digheid VI' Z. Scherz; keinelt
Spa.nnung, (-en) v. spanning v.; v. aspergetijd m.
- verde/ten, §l;een gekschee,"en verslann;
(van de spieren), verlenging, uitrek- Spar-halen, (-ha(e"s,mv.-hlJ.{en) it. ongemakkelijk, gestreng zijn; aus -,
king v.; (fig.) spanning, angstige, ge- m., Z. -bilchse; -herd m. spaarkachel v. yoor de grap, oit aardigbeid.
spannen verwachtiog v., ongeduld 0.; Spark, (-(e)s, my. -e) ID. (Tuinb.) SPaBs-becher,( -chers,mv. -che,')
in grosler -, in grootespanning;(van ge- spurrie v.
m. beker nl. die schijnbaar gevuld is,
moederen), oneenigheid. koelheid. ge- Sp"r-kalk, (-(e)s) m., z. m. W88ruit het vocht door eeo gaat,je weg..
dwongenheid v.
pleisterkalk v., gips 0.; 2. gebrande kalk loopt.
SPlinn-winde, (-n) v. ijzer o. v.; -kasse v. spaarkas, spaarbank v.; Spisschen, (verkl.) o. grapje 0.,
om tlen voetboog te spannen; -wIlste v. -kache Y. zuinigbeidskeuken v.; -kunst kleine aardigheid v.
stuk o. rltndvleesch ,an het achtervier- v. kunst y. van te sparen; -lampe v. SplSsen, (spasste, gcspasst) o. ww.
schertsen, gekheid maken, kortsw\jlen,
del; -Jettel m. bewijs o..van indienst-lspnarlamp, zuinigheidslamp v.
treding voor de dienstboden; -lieher m. Spirlich, (-er, -Sl) bijv. en b. boerten.
Yeryaardiger m. van dakspaoen.
zainig,a.'moedig, mager, sober, dun; it. SP&Bshaft, bijY. ow. &, Z. scherrSp.n-platten, Y. my. (Mod.) ve- gering; it. don gezaaid; -lebeR, zuinig, haft et.
ters m. mv. VOOl' hoeden; -lieher m. sjo£el, armzalig, kommerlijk; -e Maid- Sp_ser, (-s, my. Spasser) m., Z.
,eit, sjorel, armoedig; -hinre;chen, nau- Spassmacher.
schepelmaker, mateDmaker m.
Sparadr&P, (-(e)., my. -e) m. welijks voldoende zijn; -keil v. mager- SpasserQj., (-en) v., Z. Spass.
hechtplei~ter V.
heid, soherheid v.; 2.zuinigheid,matig- SplSs-maoher, (-machers, my.
Spll1'-anstalt, (-tn) v., Z.-kasse;!heid. armzaligheid, geringheid,kommer- -macher) m., -in, (-nen) m. grappen-birne v. peer v. die zich lang laat ~e- lijkheid v.
maker, spotvogel m., grappenmaakster
waren; .bitUlen m. stnk eten o. dat over- Spar-lioht, (-(e)s, my. -er) O'i v., boertig, gee~tig pesoon m.; .1'ogel mOo
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steenvalk m.;(6g.)spotboer, spotvogel m. bevatlend, spaathaehtlg, Z. spalhicht; sender, arzonderlijk, in bet bijzonder,
Spat, (-er, -sl) Ifijv. ell b. laat,ach- (Veea.) de SltUt hebbend.
speeiaal, voor1l8melijk.
terlijk;Zl£ - komme«, telaat komen;(SIu',) Spithopfen, (-8) m.Iate hop v,
Speci&lien, o. Illv.1Jijzondel'e omdas komm! zu -, dat is mosterd na den Spu,th-salz, (-(e)l, my.-e)o.gips- standigheden v. lUV.
Illualtijd; it. wer zu - komn&l, 'tat'slVael,,- acbtig zout 0.; -salu), m, spaalhbeval- Specialisiren, (specialisirle, spesehen, wle te laat komt vilult den hond tend zand; -saure v.spaathzuur e.; -stein eialisirt) hedr, ww.in het bijzoncler beill den (lol; ill besser - als gal' fdeltt, be- W. spiegelsteen m., gipsspaath O.
paleu.
ter laat dan nooit; zu - gehen, (van hOI'- Spatium, (-s, my. Spatien) O. tus- Specialititt J (-en)o. bijzonderbeid
loges &). nagaan, te langzaam gaan.ach- schenruimte v.,bepaalde tijd ru.;(OI'ukk.) v.; (vanpersonen), iem.die zichop eenig
terloopeu; die- enZf!iten, de oudstetljden; spatie v.
gedeelte van een welellscbappelijk yak in
,,'u/t untl -, 's morgens en 's avonds, Sp~t-jahr, (-(e)s, my. -e) o. na- het bijzonde.· toelegt, or daarin uitmunt;
vroeg en Jaat; (r'iilt und - soi", vroeg op- jaar 0.; -kraut o. late kabuiskool v.; -kerte v. afzonderlijke kaart \'.; -miuet
staan en laat naar bed gaan; zuni-este» -lamm m. laat lamo.
o. afzonderlijk middel o.
of -eslel&s) , 01) zijnlaatst;- ilt dieNaGitt Spitling, (-(e)s, IDV. -e) m., Z. Spucies, v.(Rek.) tlie vier-, de vie.'
I,i,&cin,laat in den nacht;os isl se/tO'& - utll Spaljahr; (Landh.) laat geworpeu dier, hoofdregels m, mv.; 2. (Apolb.) drogeTage, es ist -, es winl -, bet is reeds laat kalfo. &.
.'ijen s, 111 v.; it. soort v.; (Hand.) specie
laat; die -e Jailreszeit, het gevorderde Spitmahl, (-(e)s, mv. -e of Spat- v., geldo.
jaal'getijde O.
maltIer) o. avondmaal, soupero,
Speciesducaten,( -tenl,mv.-Ien)
Spit-apfel, (-ap{els, my. -aprel) Sp&tobst, Spitobst, (-(e)s) 0., (Hand.) goudeu dukaat 10., dukaat m,
m. late al)j)el 10.; -bliil,ettd bijv. 11\V• laat z. m. laaL oort 0., Ilajaa.'sva'ucblen V.ID\'. illspecie.
bloeiend; -bltl,11&e v.lale bloem v.; -blul/te Splitregen, (-gens, OlV. -yen) 10. Si)eciesf&ctum, (-s, my.Specicsv. late JJloesew 10.; -breche v.lale Ileer\'. najaarsregen m.; 2. avondregen w.
facta) o. (Rechlspr.) feit 0., hewezen
Spite, (.n) v. late kornsL v.; (vau Spit-reif, bijv. nw. laat l'ijp; -,'osc daadzaak .v.
v. lale I'OOS, najaarsroos v.; • roUt o. SpecIes-geld, 0., -gulden,
den dag), avond m.
SPllteiche, (-n) v. gewone eik(e- avondrood o.;-sel,ein w.,Z.-sonne; -som- -thaler, w. geld 0.,gUlden, uaalder 0'
boom) m.
Iller 01. nazomer m.; -sonne v. onder- thaler m. in slJecie.
Spatel, (-s, my. Spatel) m. spatel gaallde zon v.; -slern m. avoudsler v.
Specifik, bijv. nw. sLuIL voor sLuk,
v., vedlllcs 0.; (Snikerr.) krabber ID. Spatz, (-en, mY. -ell) m. musch of elk artikel ill h~t hijzonder, arLikelsge\'001' dell botlem der suikerbl'ootlen.
moscb v.; 2. (van pe.·sonen), slimme vo- wijs, specifiek.
Splrtel-ente, (-n) v., Z. Loffelenle; gel m., Z. Schlaukopfj 3. (Koolik.) soo.'t Speciflcatign, (-en) v. arlikels-/lscl" Ol. zeedraak m.; -(orfltig bijv. nw. van meelspijs in den vornl van balleljes. gewijze aanduiding, sLuksgewijze ol)gaaf,
SI)alelvormig; -gans v., Z. LolJ'elgalis.
Spitzahn~(-zah1t(e)s,mv. -zii/nlt) benoemillg v. van iede.' deel in heL b\jSPllten, (-s, my. Spalen) m. (ijze- m.Iale tand .n.
loude.·.
l'en) spade,schOI) v.; mil denl - g.'abell, Spa,tze, (-/~) v. (aan wljlll'anken)>> Speciflciren, (speeificirte, specispiLLen; 2. (SI)')scboppeu ". mv.; -,'ee/tt knopje, oOlje o.
pcirl) beth'. ww. in het bijzonue.· 0l)geo. tlijkrechL o.
Spg,tzeln, (spalzelte, gespalzell) o. ven, stuksgewijs opgeven, specifieereu.
SP&ten, (spatete,gespalet)bedr.ww. ww. snappen, \'eel wool'den gebruiken; Specificum, (-s, lIlV. Speci~ca) o.
meL de schop bewel'ken, omg"aven, af- it. kijven, kibbelen.
gelleesmiddel o. uat bijzonder geschikl
sLeken; Gut -, inbeslagnemen.
SP&tzenhaft, bijv. 11\V. als eene is \'ooreene kwaal.
Sp&ten-bube, (-n, IDV. -t&) m. mosch, snoepachtig, geil &.
Speci:6.sch, bijv. en L. hijzonder t
scho(Jpenboer m.; -daus ID. scboPllenalls Spa(t)zi!tren,(spa(t)zierle,spa(l)- soorlelijk; (Nat.) -e Scltwere, soorlelijk
0.; -frau ". schoppenvrou\V v.; -ko/lig w. lierl) o.ww., m. h. \Vandelen, eene\Van- gewicht.
scboppen..kolling of beer m.; -recld o. d~lilJg doen, eell rit doen; ein Killtl - Specillum, (-s, mv. SpecUla) o.
rahren, leiden, leeren loepen.
(Beelk.) telltijzel' o.
dijkrecbt o.
Spiterbse, (-It) v. late erwt v.; Spa(t)zi~r-fahrt, (-fahrten); v. Speck, (-(e)s) m., z. m. spek, far-erl~le v. laLe oogsl ID.
wandelillg v.»toe.·tje o. in een rijtuig,rilje kensspek 0.; (Volkst.) gezetheid, dikle
Spitestens, bijw. op Zijll laatst. 0., tochtje, pleizierLochtje o. te water; v.; (Spr.) mil - fanyl man die Mduse,
SP&t-fihrte, (-n) v. (Jachtw.) -ga"g m. wandeling v.; 2. wandelplaats meL boni(ll)g ,'angL men vliegeu; das
pas eenige uren geleden gemaakt SpOOl' v.; -ganger, -in, wandelaa.' me, \Vande- giebl keinell· in der Wurst, dat brengL
\I.; -{rosl m.late vorst v.;-ga"g w. (Jacht- laarster v.; -plalz w. waudelplaats v.; 2. geene ZOdtHl nanden dijk.
\V.) gang ffi. van bet hert uaar het bosch Ilel'k 0., Il1aals V. OlD 1e rijden; -,'eisc v., Speck-artig, bijv. ow., Z. speekvoorhet aanbreken van dendag;(Uergw.) Z. Luslreise; -,'itt m. wandell'it IU., loe.'- ir:hl; -bank V. spekballk v.; -bauclt m.
van het oosten naar beL weslen loopende lje O. te paard; -Ilocl. m., -stockchen o. smee.'buik, spekbuik, tlikbuik m.; -beule
gang m.; -gebol'eller m. arslammeling, Ila- wandelslok m., wandelstoije 0.; -zeit v. v., Z. -gescltwulsl; -blatt o. geileblad 0.;
kOlueling m.; -geburl v. lale geboorte, lijd m. om 1e wandelen.
-boltne V. snijboon Y. DIet gebarslen schil;
lale bcvalling v.; -yerste v. lale gerst v.; SpecerQj., (-en) v. &, Z. Spezerei. -brei m.(Kookk.) hakbo"d o.;-bilck(l}iny
-glan: Dl. avonJrood O.
Specht, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. m. gezouten haring m.; -da'11Jm m.straaL
Spath, (-(e)s, wv. -e) m. (Delfsl.) hisl.) specht m.
v.,\'oetpado.inmoerassigestreken;-druse
spaaLb, kalkspaalll 0.; (Veea.) spat V.
Splchtartig, bijv. 11\\'. specht- V. vetgezwel 0., wen v.; -elite V. (Nat.
SP&th-artig, bijv.nw., Z. spal/lig; acbtig, op een specht gelijkend.
hist.) lluileend v.
-eise"slein m. sI)aalhlJevatleod ijzer O.
Spechter, (-s, my. Spec/ltel') W. Specken, (speckte, gespeckt) bedr.
Spitherbst, (-(e)s, my. -e) m. oauw d.'iukglas o. uit den Spessart.
wW. spekk~n, lardeereo; Hol: -, zeel'
einde O. van den hel·rst.
Bpecht-krahe,(-n)v. (Nat.bisl.) klein hakken.
Sp&therde, v., z. m. spaatbbevat- ~pecht m., gewone or zwartespeebt w.; Spgck-fass, (-fasses, my. -fdsser)
Lende aarde V.
-meise v. blauwe specht,llotenkraker m.; O. spekvat 0., spekkuip v.; -reist, -relt
Bpitheu, (-ee)s) 0., Z. m. nagras -wurzel v. (Ill.) esschek.'uid 0., woudle- bijv. ow. spekvet, zeer vet 0.; -fleder0., tweede snec v.
lie v,
fllaus v. groote vledermuis v.; -posse v.
SP&th:O.uss, (-es) m., Z. m. onechL Special, (-(e)8. mv. Speciale) m. (Nat. bist.) vetvin v.; -gescllwldst v.•
(kerk. Ges~h., van D.), hoofdopzieller, -yewacl" O. (Heelk.) vetgezwel 0., vetzak
spaath,spaatbaehtig k"islal O.
Spg,thicht, hijv.llw. op spaathge- surinlendantm.;(fig.)boezemvrieud, in- m.; -g,'iebe V. spekkaan v.; -grubev. (fig.)
lijkentl; (Veea.) op spal gelijkend.
Ueme ,'riend m.; 2. een glas wijn.
vruchtbaal- land 0., goudmijn v.; -guss
SPlthig, by". nw.(Delr~t.) ~[laa1h- Speci&1, speciell, bijv. en b. bij-·m. (Visscb.) vischbakje 0.; -haken w.
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(Vissch.) spekhaak,baakm. om het wal- Spedition, (-en) s, verzending, Spf!ichen,(speicllle.gespeicht) bedr,
visschspek ar te balen; -hals m, speknek, bezending, alzending, expeditie v,
ww, ein Rad ., met spakcn, speken, veldikke hals of nek m.; -handler, -in, Speditigns-bucher, o. mv, ex- gen voorzien.
spekhandelaar, spekverkooper IR., spek- peditieboeken o, mr.; -casse v., Z. -kasse; Sp@.ichenbein, (-(e)J, mv, -c) o.
handelaarster,spekverkoopsler v.; -hauer -geba/lren v,mv.verzendingskosteu.expe- lange dunne pijp v. von een been.
ID. (Vlssch.) h\j die het spek van den ditiekostenm, mv.;-geschtifl 0., Z. -lumSp~cher, (-s, my. Speicher) m.
walviseh uithakt; (Nat. hist.) butskop, del; -giiter o. mv,goederen o, mv.,koop- houten sehuur v.,solder,korenzolder m.:
bootskop, noordkaper m.; -hau r., Z. waren v, my. die rerzonden worden. (Hand.) pakhuis, magazijn o,
-schtt'arle; 2. spekachtige hnid r., spek- -/Iandel m.expeditiehandel m.vexpeditie- SpQ.icher-dieb, (-(e}s, my. -e)
vlieso.
zaak v.; -I,antller m, koopman m, die m. musch of mosch v.; -herr m, zolderSPlokicht, bijv. nw, spekachtig, terens erpedueur is; -!Iandlung v. expe- meester, magazijnmeesler m.; -mielhe v.
als spek; (Delfst.)speksteen bevattend. ditiehandel m., expedltieaaak v.;-/,eiralh zolderhuur, pakhuishunr v,
Spgckig, bijv. nw, vet, vettig; (van v, hu\\'elijk o. 001 geld; -kasse v. kas v. Sp~chern, (speicllerle,gesllcicherl)
brood), niet uitgebakken.
van den expediteur; ·plati m. plants Vo bedr, WWo, Z. allfspaiclierll.
Speck-kifer. (-ktifers,mv.-kiifer) vanafzending; -provision v.,Z. -gebllllTell; SpQj.cherwiesel, i-seu, my. -sal)
m. spekkerer m.; -A~ijnig ID. (Yisseh.) -rechnung v.erpeditlerekeningv.; -spesen o, wezel v. die zich op solders ophoudt,
haringkaker m.; (Zeew.) der - u1id die v. mv., Z•. -gebahren.
Sp~chh8mmer, (-/Iammers, mv,
-konigiTl, jongste matrczen m, my. welke Spedlto, speditamgnte, bij\Vo -hammer) m. (Sm.) remhamer m.
Sp~chig, bijv. nw. met speken,
op een groenlandsvearder aan het spek met spoed, .
werken; -kran3 m. (Vissch.) velkrans m. Speer, l-(e)s, my. -e) m, speer v., \"01 spaken, met velgen,
om het spongat; -kitc/len ID. spekpnnne.. sprier m., lans v.;(Jaehtw.) staak.paalm. Sp~del, (-s, my. Speidel) Ill. keg,
koek m.; -leih m. vet lichaam,dik, gezet Sl?eer-a,hnlich, bijv. nw, speer- wig v., Z. KeU; 2. wigvormige homp v.
licbaam 0.; -lilie v., Z. -blatt; -linde v. vorlDlg; -beruh7lll bUv. nw., Z. -gelOohnl; brood.
gewone lindeboom m.; -maus v. vleder- -beere v. spreeuwbes, kwalslerbes v.; -el- SpQ.iekel, (-,,) m., z. m. misselijkmuis, vleermuis v.; -melde v. bingelkruid ster v. bonle ekstcr; -(eierla'l 01. katho- heid, olipasselijkheiJ v.
o.;-messer 0.~pekmeso.;-10ibbev.varkens- Iieke reesttlag m. \yegens hel tm"ugvintlen SpQj.en, (spie, gespien) bctlr. W\v.
colelulte vo; -sal' V., Z. -schwein; -schnei- van de kruis~peer; -formig bijv. nw. onr. spuwen, spugen, kWijlcu; jemn. ill·.~
der 01. (Zeew., Vissch.) speksnijt.ler 01.; speervormig, lansvormig, lancetvormig; Gesiclll, ill die AUf/eli -, ~pngefl; Blld -,
-~c/'Ilill mv., -schnille v. (Kookk.) sllede -gewollnl bijv. llW. behendig, knap in het bloed spll,,"eu, bloeJ opgevcn; 2. overv. spek; -scllwarla v. zwoord 0.; -schwein banleeren van de speer&; -hai m. Speel"· geven, bl"aken; (fig.) (\Ian vulkanen),
o. varken, vet varken 0.; -seite v. zijde haai m.; -kampf lD. gevecht o. met de Feuer -, spll\Ven, uilbraken; Gifl unci
v. ~pck; (Spr.) eine Wurst nach cler - speer or lans; -mau o. maatstok m. der Galle - VUUI" ell \llam spuwen.
'L'erfen, een spiering uitgooicn om een tlmmelolieden in de mijllen; -reiler In. SpQ..ier, (-s, m\·. Speier) m., -in,
kabeljallw te yangen; -spanier m. mulat. speel'ruiler, lansier m.; -slich m. sleek (-lIell) v. spuger 10., Sl'uugsler v., hij,
bahe blallke m.; -"ain m. speksteen m.; m. met de speer; -umragt, -unutarrl zij die ~pUWl &; (~3t. hisl.) spuwelo,
-,hon m. velle leem 0.; -"tran m. \tal- bijv. ow. door opgesloken sperell om- wOlldslaar 01. (een hagellis); -baum mo
vischtraan v.; -wand m., Z. -/Jauch.
geven.
lotusboom m.
Spectakel, (-s, mv. Specla.~el) o. Spghnkopf,(-kop(e}."mv.-kopfe} SpQj.erling, (-(e)s, my. -0) JJl.
(gemeenz.) schouw~pel, tooneel 0.; 2. m. boom m. vall het braadspit om bel lotusbes v.; 2. sorbebes, sOI"bepeel" Vo;
leven, geLier, geraas 0., beweging v.,spek- anl~erh)uw vast le zetten.
-baum m.,Z. Speierbal&m, Sperberbaum.
takel 0.; - mac/ten, veel beweging, ka- SpQj.-arznei, (-en) v. braakmitl- Sp~-:O.iege, (-n) v., Z. Scl,meiszbaat makeD.
del, kWijhnilhlel 0.; -bockell o. spuw.. {liege; -gall o. spiegat, spijgat, porllilgal
Spectg,keln, (spectakelte, gespec- bakje, kWIspe(l)tlooloo.
0.; -groscltetl m. verkeelod geslempel,j
takelt) o. WW., m. II. veel beweging ma- SpQjche, (-n) v. (van een rod), Deiersch groschen 0.; -kasle71 m., Z. -beeken,leven maken, razen, tieren.
spaak, ~peek v.; 2. (Uunv.) stirtje, rae, ken; -kraul o. kruiskruhl o.
Spectakelsti1ck, (-(e)8, mv. -e) derspeekje 0.; (Ontll\.) elleboogsPUp v.; Speil, (-(e}s, my. -e) m. spijltje 00
o. tooneelstuk o. op effect berekentl, ker- 3. Z. Scltienbeinrohre.
SpQj.ler,{ .s,mv.Speiler) m.speetjeo.
misstuk o.
Sp~chel, (-8) 01., z. m. speeksel,
SpQj.lern,(speilerle,gespeilerl) becho.
Spectatorium,( -riums,mv.-rien) SPUU& 0.; (fig.) jems. - leckell, iem. Dik- ww. eell speetje insleken.
o. toolJeel 0.; '2. toehoorders m. mv.
Ilooien, ~aag ,leien.
SpQj.-Ioch, (-locll(e)s, mv.-loe/ler)
Spgctrum, (-I, my. Spectl'a) o. SpQJ.chel-abgang, (-gang(e}s,o., Z. -gall; (van een vUllrspuwenllen
gezicht, spook 0., zinnebeeld o.
my. -gange) m. spcekselvloed m.; -ab- bel"g), kraler m.; -nap( m., Z. -becken;
Speculant, (-en, mv. -en) m. sondernd bijv. nw. speeksel afzonde.·end; -nuss v. bloaaknoot v.; -rohre v. goot,
(Hand.) \Vinstzoeker,winstbespietler,~pe· -ausleerena bijv. nw. de afscheiding van pijp v. lot walerloozing; -schlange v. (,an
culant m.; (Sterrenk.) waarnemer, be- het speeksel beVOI"tlerenc.l; -auswerfung v., eene spuit), slang v.
scbouwer m.
-auswurf m. speekseillilwerping v.; it. SpQ.ise, (-n) v. spijs v., elen, voedSpeculatign, (-en) v. bespiege- spl1geo 0.; -CZ£T v. ((~eD.) kWijlkllur v., sel, gerecht, voedero., levensmitldelen o.
ling '.; 2. winslbejag 6., speculalie v. kWijling v. door kwik; -druse, -fislel v. mv., le,ensonderholld 0.; (voor diet·en),
Speculativ, bYv. en b. (Gaug.) speekselklier v.; -psc/" m. (Not. hist.) voeller 0.; it. lokaas 0.; - :lU sic/t nehmen,
beschouwend, lJespiegelend; (Haud.) -e1' kwab v., altijd mat slijm bedektevisch voeusel gebruik~n, elen; zltr - diene"d,
Kaufmann, Z. SpecK/anI.
m.; -/luss ffi. speeksel\lloed m.; -fliissiy- lot voetlsel dicnentJ, voedentJ; zuboreitele
Speculiren, (speculirle, spoculirl) I.eit v.speeksel0.; -gal'g m.speekselgang ., klaargemaakle spijs v., eten 0., Z.
O. WW., m. h. waarnemen, beschouwen, Ill., speekselkanaal 0.; -lecker m. lage llieisch -, Fastellspeise; 2. (Bergw.) slroo
diel) lJatJeokeu; (Hand.) gewaagde han- vleier, tlikOooier 10.; -millet o. slijm aI'- 0.; (~ieto) klokspijs, melaalspijs v., medelsonderDcmiogen doen, winst zoekcu, IlIrijvend mitldelo.
taalmengsel 0.; (Mels.) mot"lel v.; (Lel~peculeeren.
Sp~cheln, (Ipeichelle, gesptJic/telt) terg.) broll!;bloem v.
1
Speculum, (-.~, my. Specula) 0. 00 \\'\V., m. h. kwijlen,zevercll.
Sp~ise-amt, {-amt(e)s, my. -amspiegel m.
SpQ.ichel-stein, (-(e)s, my. -e) ler) o. (aan hOVtill). lafeibealllbleu ID.
Spediren, (spedirlc, spedi,") belli". m.sl'ceksclversleeuiug v.; -sloff m. spuek- III v.; -bier o. lal'elbier 0.; -brei Ill. maagww. vel"tenden, arzelldeu, expedieeren. selstofv.; -lop/'m., Z. Speiuap/,; -lreibend sap 0.; -cyLinller w. (\Verkt.) voedillgsSpediteJlr, (-8, mv. -e) m. ,er·· bijv. 11\\'. speeksel aflh·ijveDlI; -wurz v. bui~ v.; -lisc/" m. eelbare visch DI.; 2.
zender, ar~eotler, elpediteor m.
kWijlworlel w., bcrtramkruid o.
klelue visch v.; 3. visch v. als yoedsel in
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een sno~kvijver;. -gang m.,Z.-rohre; -gelb . SpQ..isig, bijv.nw. (Delfst.) kobalt- r., Z. Falketl8ule; -kraut o. (PI.) Z. Hao, en blJv. nw.hcbtgeel,naarroodzwee- beratteud, vol kobalt; 2. vol kerrels, bic/tlsk,aut.
mend geel 0.; -getriebe o. (Werkt.)voe- gekorreld.
Sperbern, (sperberte, gesperbert)
dingswerktulg 0.; -gewolbe o. provisie- SpQiskraut, (-kraut(e)s, mv., hedr, ww. heutkleurig verven,
kelder ID., etenskast v., -giller o. (in -krtiuler) o, vlaskruid o,
Sperberstein, (-(e)s, mv, -e) m,
kerken), kleioeuitge~erkte leuniogpUler Sp~(s)p6ttel, (-lels, mv. -lel)m. sperwersteen, haviksteeo m.
m.; -hau« o, eethuis 0., restaurane v.; gewone, witte behen v.
Spergel, (-s) m., z. m., Z. Spark; .
-kammerv.spijskamer,eetkamerv.;-kana
SpE}j.sung, (-en) v. eten,spijzigen, -baum m., -beere v., Z. Faulbaum tf";
m., Z. -rohre; 2. Z. Darmk.nal; -karte spijzen 0.; -sapparat m. (Werkt.) voe- -kraut 0., Z. Spark.
v, spijskaart v., menu 0., spijslijst v.; dingswerktuig 0.; -sg,.abenm. voedings- Sperling, (-(e)s,mv. -e) m.museh-kellt'T m. spijskelder m.;-kobalt m. grijs kanaal o.
of taosch v.; (SI)r.) die -e singen es auf
of wit, arsenikbondend kobalt 0.; -korb Sp~-tiubling,(-(e)"mv. -e) m, den Dachern, het wordt van tie daken
m. spijskorfm., spijsmand v.; -kraut o, (Pl.) vergiftige bladzwam Y.; .teufel m., verkondigd.
groenten v. mr., toespijs Y.; -kubel m, Z. -rohre; (VulJrw.) pisvnurtje0.; -'rank Sperling-artig, bijv.llw. museh(Mete:.) draagkalkbak m.; -kumm.el m, m., Z. Brechtrank; -voge'm. (Prov.) Z. of mosehachtig, naar eene museh gelijveldkomijn m., karwijzaad 0.; -mal'kt m. Spottvogel; -wurm m., Z. Sckaunlwurm; kend; -eule v. uil m.; -kraut o. akkermarkt v. voor levensmiddelen; -meiuer -wurzel v., Z. BrechwurJel; -eort o, guichheil o.
TO., Z. Kuchenmeister.
scbimpwoord, scbeldwoord o.spetnaam, Sperlingsammer, (-,t) v. geelSp~sen, (speiste, gespeist)bedr. en beleedigende nasm m.
vink, ortolaan,weduwaal m.
o. ww., m. h. eten, aan tafel gaan.roed- Spellen, (spellle, gespelll) bedr, Sperlingschrot, (-(e)8) m.,z.m.
sel gehruiken: zu Mittag -, het middag- ww., Z. spallen.
(Jaehtw.) musschenbagel m.
maal gebruiken, diaeeren; zu Abend, zu Spe11ert, (-(e)s, my. -e)m. werk- Sperlings-taube, (-n) v, (Nat.
Nache -, het svondmaal gebruiken, sou- tuig o. om mede te klooveo.
hist.) kleine torteldui1 v.; -waf'oS v, (PI.)
peeren; an GOUes Tische -, communi- Spellig, bijv. ow. licbt splijLend, muschwortel m.
S~ermaceti, (-s) 0., z. m. waleeeren, aan tarel gaan; 2. bedr. ww.jem. gemakkelijk te klooven.
-, spijzigelJ, voeden, te eten geven, on- Spelt of Spelz, (-es) m., z. m. schot o.
SpermQ,tisch, bYv. ow. zaadgederhouden, oOlhalen; (van berbergiers), spe1t v.
open tafel houden;(Vissch.) einen Fisch- Spelten, bijv.ow. van spelt.
vend, zaadhebbend.
teieh -, van jonge viscb voorzien; (fig.) Spelunke, (-n) v. spelonk v., Spermolog,(-en,mv. -en) m.babdie M'Ilhlsleine -, doen ineenvatten; hoi o.
belaa.·, prater m.
(Godsd.) de commnnie uitreiken, het Spelz, (-es, my. -e) m. Z. Spelse.
SPurr-baum, (-baum(e)s, nn.
avondmaal toedienen; (fig.) jem. mil SPUlzbli1thig, bijv. nw. (PI.)van -64ume) m. sluitboom, slagboom m.;
leeren Boffnungen ., paaien; II. o. ww., bard en droogweefsel.
-beinig bijv. nw. met vaoeenstaande
m. h. voeden, voedzaam zijn; das Brod Spelze, (-n) v. (Landb.) (vaD bet beenen o. mv.; -co,'don m. (Krijgsw.)
speist gut, is voedzaam; einen Sterbenden koren), kaf 0., kortgeslagen koren 0.; it. cordon 0., arsluitingstroepen m. my.
-, de laatsteH.Sacramenten toedienen. (van korenaren), baard m.; (Pl.) kelk- Sperre,( -n) v.,Z. SpeJ"rung; 2.(UUl'Sp@j.se-ol, (-(e)s, my. -e) o. bak- blaadje 0.; it. angel, bolster m.
w.) pal m•.
olie v.; -opfer o. (H. S.) spijsoffer 0.; Spe!zf6rmig, bYv. nw. speltvor- SperrelSen, (-eisens, my. -eisen)
-ordnung v. (Gen.) bevel o. omtrent de mig.
o. (Heelk.) Z. Augen-, Mundspiegel; 2.
voeding; 2. wetten v. my.oplevensmid- . Spelzig, bijv. en b. (vall brood), Bruchhalter; 3. (in zaagmolens), klem v.
deleo; -pumpe v. voedingspomp v.
vol stroovlielen; (Pl.) met harde blaad- Sperren, (sperrle, gesperr') bedl".
Sp~iser, (-s, my. Speiser) m.,-in, jes. bolster of baard bezel.
ww. die Beine auseinander -, vau elk.
(-nen) .hij, zij die eet; 2. spijsmeester Spendabel,
spendGlisch, zetten; (Drukk.) die Zeilen, Warler-,
m., slJijsmeesteres; 5. Z. -wirth 4·.
spendaschlich, z. spendsam.
verder v8ncenplaatsen, spatieereo; it,
SpQ.ise-rohre, (-n) 1'. (Ontlk.) Spende, (-n) v. uitdeeling v. van S~/l1lift -, dicht aaneensluiten; 2. einen
spijskalJaal 0., spijsbuis v., slokdarm ID. levensmiddelen, ruimegift, gave, scheD- Elngang, Durchgang -, ,ersperren, beSp~iserohre-gellechtJ (-(e).~, king, aalmoes v.; 2. liefdadigheid v.; let~en, sloit~n, insluiten; einen Hafen .,
my. -e) o. weefsel o. vanhet spijskansal; -fZeisl m. hel'haalde mildadigheid v.; slulten, den lngang beletten,blokkeerell;
-muskel w. slokdarmspier v.; -schlagader -herr m. aalmoezenier m.
ein Land, eine Stadt -, insluiten; eine"
\·.totdenslokda.·mbehoorendeslagaderv. Sp§nden,(spendete,gespendet)bt'dr. Strom -, tegenhouden; jem. in's Gef;,ngSpQ..ise-ruhr, (-rGhre) v. (Gen.) ww. Almosen -, uitdeelen, milddadig niss -, opsluite~; (fig.) de" Handel-,
spijsloop, buikloop m.; 2. diarrhee v.; geven, g,ooote geschenken geven; 2. be- verspe~ren, verbleden, belemmeren; 5. de
-saal m. eetzaal v.; -saft m. Inaagsap 0., steden.
beweglDg van een rad tegenbouden; II.
chijl v.; -salz o. zout 0.; -schrank m. Spender, (-s, my.Spender)m.,-in, wed. ww. sick - gegen elw., zich verzetetenskast v.; -slube v., Z. -Jimmer; -la- (-nen) v. oitdeeler m., uitdeelster V., teo, weerstand bieden, tegenspartelen;
tel v., -tise/" ID. etenstafel v., disch m,; schenker m., scbenkster v.
(van zaken), e, sperr' sick 'Und wiltnicld
.topt m. etenspot, kookpot m.; -tuch o. Spendiren, (spendit,t~, s1efldi,'I) heraus, het zit vast.
avondmaalsservet 0.; -trager m. (Mets.) bedr. ww. (Volkst.) verkwisten, ruim Sperr-feder, (-n) Y.'(Uurw.)sluitopperman m.;-fJogel m. eet,bare vogel m.; besteden; (Volkst.) er hat die Spendir- veer v.; -galgen m. kru.sgalg V.; -geldo.
-waare v. levensmiddelen o. mv.,eel- /"osen angeJogen, bij verkwist zijD ver- poortgeld, sluitgeld 0.; -glas o. spiegelwaren \ v. mv.; -u'firmer: m. tafelkomfoor mogen.
steen. ,rouwesteen m., mariaglas, gips0.; -wein rIl. tafelwijo m.; 2. avondSpgndsam, spendselig, lJijv. spaath 0.; -glocke v. poortklok v.; -hanlaalswiju ID.; -wirt/" m. gaarkok m.; it. ow. gaarne gevend, veel gevend, zeer ken m. sluithaak m.;(Goudsm.) Z. -1,oI'n;
--, -in, hij zij die eenegaarkeUkenl mild.
(Slot.) Z. Dietrich; -holl o. (Vleeschb.)
houdt; .Wi1'thscha/'t v. gaa,"keuken v.; Sperber,( -s. tnv. Sperber) m. spe,o- spalkhoDt 0.; 2. moodprop v., moodbal
-zerleger m. voordieoor, vuorsnijdel' m.; wer,spreeuw m.;(Art.) spel'wer m. (eeo m., mondprallg v., knevel m.; 3. Z.
-zettel m.• Z. -kcJ,t'te; -zimmer o. eeLka-1 kanon).
I-baum; -Itor,. o. aambeeld o. met k."ommer, eetzaal v.; -:ucker m. keukcnsui-I Sperber-apfel,( -apfels, mv.-tiP-II me puuten.
(el) m. sorbepeer v.; -baum m. lfOrbe- Sperrig, bYv. en h. ullgerekl, oilkerf kooksui~er v.
SpQj.s-hahn, (.'"ah,,,(e)s, rov. boom, spreeuwbesseboom ro,; 2. Z. Spei-Igespreid; (van boo~en), vap ~lk.verwij.
-haline) Ill. krHcln v. om eAn wHterw~rk erbaum; -beere v. sorbebes, atlasbes v.; derd; -e AtJsle, olteengespreld; 2. (van
te tlc)rll vnlleu.
~ 2, sOI"hepeer v.; 3. zuurdorenbes v.; -eule: waren), ,reel plaats ionunentl, Z. sparrig.
II'
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SPlrr-kegel,( -kegels, my. -kegel) auszer seiner ., dat llgt buiten zijn be- v.; - bekommefl, vlekken krijgen;(Timm.)
m. (\Verkt.) vanger m.;(Uurw.) palm.; reik, dat is beven zUne krachlen; ·nge- paneel 0.; (Heelk.) spiegel m., werktuig
-kett» v. tot alslulting dienende gespan- sa1zg m., -nmusik v. gezang o. der he- om zekere natllorlijke licbaamsholten
nell keten v. of kettiug m.; 2. (aan een melsche koren.
wijder te maken; (Zeew.) spiegel, achwagen), remketting m.; -klappe v.(Org.) Sphirik, V., z, m, leer v. der bel- tersteven m.; (Delfst.) spiegelsteen m.;
windklep v.; -kraut o. blauw spierkroid vormige lichamen.
(Vissch.) (aan bet net), groote maas v.;
0.; -leiue v. houten ~panlijst V., dwarsSphirisoh, bUy. en b. belrormig, (Past.) (van eene taart), geglaceerd
stuk o, dat de zijden vall eeu wagen bij- rond,
korst v.; 3. (fig.) einem den - Jeige",
eenhoudt,
Sphiroid,(-(e)s,mv.-e)o.(Meetk.) iem. zUn gedrag voorhouden, met V001'·
Sperrling,(-(e)s,mv.-e)m.(Pro,".) langwerpig, ronde bol (D., bolrondachtig beeld aantooneo.
Z. SperrholJ (2).
tichaam 0., sferoide v,
Spijlgel-aohtelkreis, (-es, mv
SPlrr-maul,(-maul(e)s,mv.-miiu- Spharoidisch, bYv. en b. naar -e) m. octant 01.; -artig bij'. OW., Z
ler)o. hy, die den mood wijd openspert; een boJ gelijkend.
spiegelichl; -becken o. scbeerbekkeo o.
it. nieuwsgierige, gaper m.; -ollen bijw. Sphii,rolit, Sphirulit, (-en, (als uithangbordje); -bl!leg ID. foeliesel
wijd spengesperd, wagewijd open; -rail mv. -es) m. (Delfst.) :veldsJlaatb o, ill o. van een spiegel; -beleger m. hij die de
o, sehakelrad, sluitrad g.; -riegel m, gren- ronde stukken; it. versteend schaaldier spiegels foeliet; -belegung v, Ioelien o.
del, boom, sluitboom m.; -ru/,e v., -stab, o. van bolvormige gedsante.
tiel' spiegels; -bild o, in den spiegel te-stock m. (Wev.) spanstek m., spanbout Sphen, (-(e)s, my. -e) ID. (Delfst.) ruggekaatst beeld 0.;2.luehtspiegeling v.;
0.; -sit: m. (Toooeelk.) gereserveerde kalksteen, wigsteen, sphen m.
-blank bijv.llw.zoo blank als eenspiegel;
plaats, stalle v.; -stange v., -strick m, Sphenisoh, bijv. en h. ongelijkzij- -bleu 0., Z. -beleg; -bltmde v. (Deltst.)
geel, doorschljnend.awavelhevattend zink
stang v., touwo. om te versperren; -I/,or dig.
o. poort v. welke (des avoods) gesloten SphinX, (-e) v. (Fabell.) sphinx 0.; -bock m, bok m. met een donkereu
wordt; -trommel v. tl'ommelslag m. voor m. en v., een "oofgierig monster o. dat loing 001 de oogen; -60gen m. boogvorbet sluiten der poort.
zich op eeoe rotH nabij Thebe ophielcl; mige versieriog v. aan den scheepsspieSpgrrung, (-en) v.(,'ao de poorl), (Nat.hist.) sphinxv.(eenavondvlinder); gel; 2. graadboog m. metspiegel; -braun
sluiteo 0., sluiting v.; (van den weg), (Og.) raadselachtig wezen 0.; -arten v. bijv. ow. spiegelbruio, koperbruin, koperrootl; -buch 0. in een hoek vereenigde
versperring, bal'loicade v.; (van eene ha- mv. (Nat. hist.) sphinxsoorten v. IllV.
veil), blukkeeriog, blokkade v.; (Hand.) Sphragistik, "., z. m. zegelkon- spiegelglansjes o. mw. van eell caleidosvel'bod 0., embargo 0.; (fig.) bardnek- de v.
coop; -decke v. plaCond o. met een spiekigewederstand m.
Sphragit,( -en,mv. -en)rn.(Delfst.) gel; 2. plafond o. uit een stuk; 3. deken
Sperr-ventil, (-{e)s, mv. -e) 0., zegelsteen m.; it. okerachtige aal·de v. v., kleed o. met een spiegel; -eben bljv.
Z• • klappe; -vogel m. my. vogels m. my. vanLemnos.
ow. glad als een spiegel; -ei o. spiegelei
met korten,breeden,licbtgebogen, sterk Sphygmoskgp, (-en, nn. -en), 0.; -ein(asSltng v. spiegellijst V.; -enle v.
gespleten snavel; -wage Ill. (Wag.) rem- Sphyamometer, (-ters, my. -ter) gewone eeod v.; 2. kwaakeend v.; -er: o.
wagen m.; -weit bijv. nw., Z. -offen; m. polsmeter ID.
(Delfst.) ijzerglaus, ijzerspiegel m.; -(a-zalule m. my. sluittanden m. mv. van Spitiij1ter, (-s) Ol., z. 10. (Delfst.) brik v., Z. -hutte; -(ecklen o. (Oudh.)
een fad; ·zeit v. tijcl m. van sluiting, zink 0.; 2. (s)piauter,mengsel o. van geel spiegelgeveeht, scbatluwgevecht 0.;(6g.)
veinzen 0., vool'geven 0., kwakzalvel'ij
tijd lD. waafop de poorten gesloten wor- koperen tio.
dell; -:eug o. (Slot.) sluitwerko.
Spicon&1'de, (-n) v. (Pl.) spijk, v.; -fee/del' m. (fig.) veinza3rd, huicheSpesen, v. my.(Hand.)kosleo, on- nardlls v., Z. Spick.
laar ID.; it. Z. Quacksalber; -fec/llerei v.,
kosten m. mv.,provisie v.; it. voorschot- Spicca,to, bijw. duidelijk, helder, Z. -(eckten; -{eder v. pao\\'eveer v. met
Len o. mv.; -rechnu'llg v. onkosteoreke- scberp.
schittereode oogeo; -(eld o. spiegelpaDing v.
Spiok, (-(e)s, mv. -e) m.(PI.) spijk, neel 0.; -(enster o. spiegelraam, raam o.
Spesen-buoh, (-buch{e)" my. grootelavendel v.; indischer ., Indische vall spiegeiglas 0.; (van eene koets),
.bilc/.el') o. onkostenboek 0.; -frei bijv. Dardus v.; romischer -, Z. Baldrian; it. raampje 0.; -fernrohr o. spiegeherrekijow. vrij van kosten; -nachnahme v. in- Z. E.elsgurke.
ker m.; -fisch ID., Z. Klumpfisch; 2. Z,
houding v. van voorschotten; -rechnung Spick-braten,(-bralens,mv.-bra- lVeerschmied; -f1ache v. spiegelvlak 0.,
v. onkoslenrekenillg v.
len) m. gelardeerd gebraad 0.; -brett o. oppervlakte v. vanden spiegel; -flecken
Spgtte, (.n) v. (Dew. d.erts.j vuur- lardeerplank v.; -damm m. lage dijk m. m. (~at. hisl.) spiegelvlek v.; tndbaak m.
door een moeras.
vt:rsehet.,spiegelbruiu, met vlekken; -flo,.
Spezer~, (-en) v. speceloij, kruiSpioken, (spiclde, gespickt) bedr. m. zijdeo gaas0.; -(olie v.foelie v.;-futderij, drogerij v., reukwerk 0., parCome- ww. (Kookk.) spekken, bespekken, lar- ter(at) o.spiegeldoosje,spiegelsebeede v.;
rie v.; (8. S.) welriekende balsem m., deeren; (Og.) seinen Beutel-, spekken, -garn o.neL o.metgrootemazeo; -gefecht
specerij v.
.
goed vullen; it. (in zaken),grootewins! 0., Z. -fechlen; -gemach 0., Z. -zimmer;
Spezer~-gewt)lbe, (-gewo'bes, bebalen; it. er kann seinen Beutel -, bij -gewolbe o. (Houwk.) gewelf o. met mid·
IlIV. -gewolbe) o. speceloijwinkel m.;-han- weet zijne beurs te spekken; mit Grie· delvak; -gieszer m. spiegelglasgictel· 01.;
tiel, -kram m. bandelm. in specerij~o, chisch 4" gespickt, doorspekt &:.
-gieszerei v. sI.iegelglasgieterij v.;2. z.
specerijwiokel, kfoide8ierswinkel m.; Spieker,(-s,mv.Spicker)m.{Kook.) -hutte; -glas o. spiegelglas o.,~piegel ID.;
-IUindler, -kramer m. kruidenier, drogist lardeerder m.;2. Z. Spieker.
-bla.ier m. spiegelglasblazer m.; -glatt
komenijsman m.; -in, kruidenierster Y.; Splok-gaDs, (-ganse) v., Z. Flick- bijv. ow. glad als een spiegel, spiegel-kiste v. specerijkist v., eeroen 01.; -lade gans; -haring m.bokking m.; -kraut0., Z. glad; -gldlle v. spiegelgladheid v.; -hav. specerijdoos Y.; it. peperbus v.; -la- -wurzel; -nadel v.lardeel'priem m.; -specl. ken m. spiegelbaak m.; -handel nl. spieden m. kruidenierswiukel v.; -p(elfer, m. (stukje) lardeerspek 0.; -wurzel v. gelbandel m.; -/'iJ'Ildler ID. spiegelhaode-strauch m. specerijstruik, meloenstruik groote valeriaan v.
laar, bandelaar m. io spiegels; -karl m.
m.; -waare v., Z. Spe:serei.
Spi.9gel, (-s, my. Spiegel) m. spie- spiegelbars, vioolhars 0.; -hell bijv. ow.
Speziflsoh, bijv. ow" Z. speci- gel m.; sich im - bese/zen, in den spiegel spiegelhelder, zoo helder als een spieJiseh.
zien; (_1g.) ller - der .seele, de spiegel gel; -kulte v. spiegelmakerij, spiegelfaSphire, (-n) Y. steer v., bol, kloot, der ziel; - der Tugend, spiegelm., vo~r- briek v.
bemelkloot RJ., globe v.; (fig.) (van een beeld 0.; (Voor".) voorradje 0.; (Art.) Spi§gelicht, spi§gelig, bijv.
()ersoon), kriog m., bereik, vermogen 0.; houten klos m.; 2. (van een steeomol'·1 nw. alli een spiegel, s.liegelachtig, met
nichl in seiner - bleiben, zijnesreer tellie..), spiegel m.; (Zeew.) waterspiegel spiegels; (Wapenk.) gespiegeld;(Delfst.)
buiten gaan; da'\
tlber seine -, liegt m.; (Boowk.) vlak 0.; (van valken),v1ek spiegelsleen bevattend.
I
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Ill. 1))\'.; -zeuy 0., Z. -ganl;
Spi§len, (spielte, gespielt) bedr.
(Nat. hist.) gerlekte karper -simme o. spiegelkamer, kamer v, mel ww. spelen, muziek makcn;all{ den~ K/am.; -kaste« 10. houten kast v, voor een spiegels voorzien.
vier -, piano spelen: ei,. SUlek -, spelen,
spiegel; 2. kapdoos, toiletdoos v.; it, Spiek, (-(,)s, 01\'. -e)m. of Spi~- voordragen; t'om Blatte fl'eg -, "an hel
hlad (niel oil het hoofd) spelen; 2. (\'all
naaikislje 0. met spiegel; (Nat.)donkere ke, (-,,) v., Z. Spiek.
kamer, camera obscura v.;-kies m.(Uelf- Spi~ker, (-s, mv, Spieker) m, het klokkenspel), spelen, beieren: die
st.) spiegelsteenbevatteud kies 0.; -kler seheepsspijker 01., nagel, bout m.
Kanone», das Gesel,ulz - lassen, het gebijv. I1W., Z. -hel';(fig.)klaar als de dag, Spi~ker-back, (-en) v, scheeps- schut .t laten werken; die Fahnen -lashoogst tluidelijk; -koball m, (Delfst.] kist]e 0. dat legen boord vastgespijkerd sen, laten wapperen; etw.in die n'eite,
spiegelsteen bevauend kobalt o.;-kuchcll staat; -bohrer m. (spijker)boor ".;-,isen ill die Lange -, Oil de lange baan sehuim, spiegeleieren o, IIlV.; -kugel v, bol- o. kalefaalijzer 0.; -/taut v, (Zee",.) ver- ven: (\Verkl.) werken, in werking zijll,
ronde spiegel m.; -kunu r., Z. -maehe,'- tlubhcliug, buiteuhuid V.; -loelt o. sJlij- bewegen; (Uurw.) gut -,goed gaon;(fig.)
A"unst; 2. -lehre; -lampe V. lamp v, mel kergat o.
ill'S Roth/iclle -, zweemeu naar; ill (van
weerkaetseml lichtschermi-tesre v, spie- Spi~kern, (spiekerte, gespiekerl) edclgesteenten}, schltteren; 3. (tol VeI'gelleer v.;-leiste v.spiegellijsL v.:-Ieuellte bed.". ww, (Zeew.) 8(1ijkel'eu,
maak), spelen, zich vermaken; mit del'
v., Z. -lampe; -leuchter DI. kaudelaarm. Spi~ker-nagel, (-nagels, mv, Puppe -, spelen, zich vermakeu zieh hemet weerkaatsend liehtscherm; -maeker -nagel) OJ., Z. Spieker; -pinne v, nagel- zighouden; -d eill'. lemen, al spelende:
ID. spiegelmaker m.; -kunst v, spiegel- prop v., nagelplug m.
fIlit jt..If1"'., mit ete, -, den spot drij,"eu
iuakerskuust v.;..manu{aktacr v.,Z.-I,alle; Spi~k-ol, (-(e)s, mv. -e) 0. laveu- met, voor den gek booden; e,'/ii.sst nich!
-meise '". groote koolmees v.; -mikros- deolie v.; -wasser o, ravendelwater o.
mit sidl -, hUlaat zich Diet beelncmell,
I;op In. slliegelOlieroscoop OJ.; -mullie v. Spiel, (-(e)s, InV. -e) o. (~Iuz.) spel, nil't voor den gek houden;fIlit dell IVorsl,iegelglassl\il'crij ".
lDuziekspel, mozieksluk 0.; cin se/.ones len -, \\ oorc1spelingen gebroiken; ,.:eineu
Spi~geln, (spieyeUe, gespiegell) 0. - /lUbell, mooi spelen; (Kl'ijgsw.) tfom- 'Vit: - lassen, \\'ool'd~pelingelJ zeggcn,
,,"w., 111. I,. ill eillefJl Zimme,. -,spiegelcn, mel, lI'om v.; mil klingendem -e, mel nm'lligbeden ,'ertcllen; mit jemn. tUlle,'
~liusl(,l'ell, glans Hlr~pJ'eiden; se/loll -der slaande trom, met de mllziek VOOI"O}); 2. ehlCr Deeke -, het cens zijn met; .t. i
Diama1ll, schilterend; 2. lJ.,dr. ww. te- ('Yerkt.) heweging v., spel 0.; (Zecw.) Spiel -, spelen; SC/lach -, f'chaken; B"cll
l'u~kaalsell, weel'kaatsou; 3. weLl. \\'W. (van tie ma~ten), ~pelin~, speell'uimle -, dammen; Karlen -, kaal'L~Jlelen;BQll-,
su:lt -, iu tlell spiegel zien; il, im li'asser ".; (lie Maslen /Iabe" -, staon los; 3. Z. mel tlen hal spelen; unylucklielt -,onge-, zicb spiegeleu; sie/l alljemn. -, zich SeI,au -, IfaDen -, Fisellerspiel; slumme lukkig zijn ill het spel; fllit jemn., gegcll
slJiegelcn aau, cell vool'heeld neUleu aan, -e, slomme I'ollell v. mv.,It3nlomime v.; .ief1l. -, met, tegen iem. sJlclen: IlOcll,niezicb iem. tot ,'oOl'heehl stell~D; gespie- '. spel 0., stukken 0. ml'., schij\'cn v. drig -, grof, laag f'pelell; tim. Geld -, 001
yell, (tan paarden &), ge,"lekl.
m,'., steenen Ol. m,".; ein- spieleu, spe- geltlspelen;IJl~rz,Rauten-,harten,roilen
Spi~gel-netz, (-cs, mv. -c) 0., leu; das - gewill"en, bet spel ",iDnen; opspelen; in Her; et -,in de harlen speZ. -ga,.,t; -oetallt IU., Z. -aeillclkreis; zu'ei -c mae/,e", tweespellen doen, lwee len; Solo -, solo spelen;es wirdItier nielLl
-uller V. Cilllalluscbc oller Ill.; -pfdler pal'tijen spelen; ein - Karten, eeo spel tIIell,· gespielt, men speelt hier niel mecr;
Ill. (Uouwk.) Jlenant 0.; -pLUlkt Ill. ("3n kaal'tl'n; ein - Kegel, eeu kegelspel; (fig.) (alsell, bct,.uglie/t -, ,'alscb spelcn;(Bilj.)
illsecteu), uilwendig orgaan 0.; -ralmze" geu'o,mell - Ita bell, gewollnen spel beb- eille Kugel in das Lo,;l£ -, een hal IDakeu;
lU, sJliegell\jst v.;-rand m. geslepen rand ben, de zaak te boven zijn; jef1ln. ge- (Tooneelk.) spelen,VOOl'dragell, tcnloom.; 2. Z. -Ir:isle; -"appe v. gliuunelU) wOltne" - yeben, VOOI' iem. ondel'doen, neele voeren; dell Liebllaber, deN Bezwart })aa.'tl 0.; -reil. bijv. 11\\'. heMel' iem. gcwonnen Silel geven; jem. mit in dienlen -, spelen voor, de 1'01 ,'ervullen
als eell sflicgd; -"Ocl,e,I. In. (Nat. hist.) das - mise/lell, icm.iu eene zaak betruk- van; malt spielt die ZauberflOle, men
gladtle rog m.; -"ullT ID. spiegeln".·..ekij- ken, wikkelen; das ist 'lilT ein - {ilr Um, geefl, ~(leelt. &; jcm• • , beilichelijk maker lU.; -saal m. sJliegelzaal v.; -se!lClbe dat is voor hem maar spel, tlat is hem keu; (fig.) deft eh.'lie/ten Mann -, zich
\'. ..nit v. "all spiegelglas; -schieler m. hoogst gemakkelijk; er versleltt sein -, \'oordoell als, spclen, nilbangen; jenJn.
(UoHst.) spiegeJschiefer 0.;
0. hij "el'staal zijne zaakwel,hijsl)eeltgoed; etw. aus d,!,. lland -, uit de handen we~cbill 0. mel vie..kauten ~piescl; -sc/tim- :nc/t aus dem -e ziellt.lfl, niet mee.. mede- ten te krY"'gen;jemn. eliD. in die Hand-,
fIlel Ill. wit paal'd o. melzwarlevlekkell; spelell;jemtt.das - 'lJerderbell, iems. spel ge,'en, doen krijgen.
-schlei{m' lU. spicgelsJijper Ill.; -seillei{- bedel"vclJ, ieans. zank bUlladeeleu; elw. Spi~ler, (-s, my. 8pieler) m., -in,
,,"';flle v. spiegellSlijpel'slllolen m.; -seelt- au!"s - setzen, 01) bet sJlel zeUelJ, in de (-tten) l'. f'peler m., speelstel'v.; {alselter
slelk1'eis, -~e:cla/lllll. seXlaut In. melSltiu- waagscllaal stellen; seine E/ll'e Ilu!"s - -, valscbe spelm'; {w'clt/samer -, banfle
~el, sJliegelsextaut m.; -see Ill. spiegelglad sclzt.m, zijne eel·op bet spel zctten; sei1t speIer; -ballde, -rolle v. (i. k. bet.) valruee.., meCi' o. zoo beltlel'81s eellspiegel; - mit jt..lfII1l., mit etto. I,abell, dell spOl, sche spelers m. my.
-so/Ille/.ulu \. zOlluewijzel' ID. lUel te..og- drijvell mel; ein - del ScltieliSals ,scin, SpielerQ.i, (-1m) '". sltel0., kindel'kaalsellu scbcrl1l; -SIJull~ Ill. (Uclfst.) sJJcelbal tn.; 5. (Gcweerm.) aauslag m.; 8chtigheid, beozeling v.; 2. Z. Spielsavltt.
~l'icgolspnalb 0., -slei" OJ. 8pieseisleelJ (Jachlw.) hewegelltle slaal·t m.; (Wag.)
Spi~lerisch, bijl'. en h. gaarne
IU.; -Iarel v. gl'ooLe spiegel Ul.; -laRet speeh'nimle v. tlls~cheu de velgeu' "au spelelltJ, slleelziek.
m. spiegclglud. glnuzig taC 0.; -teleskofJ cell rall; (Zeew.) Z. Spit; (Tooncelk.) Spi§l-feind, (-(e)s, my. -e) m.
IU., Z. -ren"oltr; -l!,Ute \'. spicgeMeur spel 0., ,'oordrucht, 1'01, opYOCrillg v.; 6. vijaud w. van beL silel; -freund m. lierkl()kkell~ltel o.
hebber, minnna.. m. van helspel;-{ullkOft
v.; -liselt OJ. kaptafel, toilcttaCel v.
Spi~gelung, (-ell) v. s)Ji~geling
Spi~l-arbeit, (-Cit) v. gculakke- lIl. diegenl1e vonk, sl)altcntle vonk v.;
v., sp.egoleu 0.; ~. \\'cN·kaalsiug v.
lijk wCI'k, beu~elweJ'k 0.; earl V. wijze -gebrtlueh fD. gebruik o. ill het spel;
Spi~gel-vergroBzel"ung8v. vall speleD, sfJel 0., spelill~ v.;2. (Nat. -ge(ii.Ilrle Ol. speehnakker, sl)ee)genool.
glas, (-ylases, mv. -yltiser) 0., Z. -mi- hist.) ve.'schcidcnbcid v.; -ball 10.- bal, speelkamel'aad m.; -gefaJlrli1l v., sl)celi;.roskop; -vicl'lellifeis lUI weerkaatsings- sfJeelbal, kaatsbal 01.; (fig.) sl)eelhal lU.; makkeJ', sJleelgennol(e) V.j it. Z. GolIuad.'aut 0.; -llogel ur. of -voyelcllelt O. -bani;. v. sl)celbalik v.;-brctl 0. tllIUlburtJ, sl'iele;-yetedtlo.geveinsd gevp.chl.,stoeien
blulIwkceltje 0.; -ft'aill'sayerei ". \\'aa..- schuakbor.l 0.; -bl'luJer m., Z. -yei"'; it. 0.; -yeltulte m. heiller, melleslaudel' 01.
zeggm'ij v. uit spiegels; -wagell IU. sJlie- -geJl.OSS; -bllelt o. sl,eelboek 0.; il, hoek n. ill Iwt spel; -geist m., Z. -sucll1: -gela,
gelwilgcu m., rijluig o. mel t;piegels; \Vila.·julle Jlartijcu worden aallgeleekcnt~; O. gelag 0., inzet IU. vau het spcl; -geld
-walid \'. peuauL o.;il.sl)wgehllllul',muur, -bade v. kl'aam v. waariliiolurij gesllceltl o. s}lcelgehl 0., inzeL m., gewounen geld
waud Ill. Illel NIHesels lJchaugen oC be- wonh, speelkraam v.; -bulmlJ v. Looueel 0.; ill sJleelpenuinsell Dl. mv., zakgeld
zel; -wer/i, o. (Zee",.) schild, bakkehol't.1 0.; -cas.,e Y., Z. -I,asse; -dod"e v. siteel- 0.; -ge1to.~s, -gesell m., Z. -ge{llltl'te; -yeo.; -worpell, -wra"yen ". mv. (Zee",.) IJUP v.; -dose ,·.wu~iektloos, speehloos l'. rust o. looneel, sclJouwlooneelo.; -geliIJU-

-pIe,,)

10.

l

-,dun'

; "

Spi.

Spi.

Spi.

1177

sellaft v, gezelsehap o. spelers, speelge- kegelepzeuer m.; -rvei,e blj\V. spelend, brecller -, spietsen: 2. Z. splissen; II.
zelscbap 0., societeit v.; in die - gehen, al spelende, speelsgc\Vijs; dim Kindern wed. W\V. sick seibsl -, zlch zelve(o)
naar de societeit gaao;-geseUsc/tafler m., ets; - beibringen, 81 spelende leeren; doorsteken,
Z. -gela/lrle; -gLuck e. geluk o. in het -zverk 0., Z. -soehe; 2. Z. Spielerei; do.s Spi~szente, (-n) v. eend v. mel.
spel, Iortuin v.; -guI"gel, -hons m. aarts- ist flUT ein - of ei» - fur i/tn, Z. Spiel; langen staart,
speler 10.; -hanse/len o. (Scherts.) kleine -wutlt v., Z. -suelu; it. hartstochteljjke Spi~8zer, (-s, mv, Spieszer) in.
snaak m.
zucht v. voor bet spel, razern\l v. om te (Jachtw.) Z. Spiesd,irsch; 2. piekenier,
Spijllhaft, spijlliisch, bijv. en spelen; -zeit v. speellijd m., Z. -strulde; lanskneeht m,
b. gaarne spelend, speelseh.kinderachug. -zeug 0., Z. -sac/te; -simmer o. speel- Spiesz-ferkel, (-hels, my. -kel)
Spi~l-haUB, (-I,auses,mv. -Itauler) kamer v.
o. aan het spit gebraden speenvarken 0.;
o, speelhuis 0.; -Iwller m., Z. -ge/tillle; Spier, (-(e)~, my. -e) m. (gemeenz., -formig hijv. ow. spiesrormig, lansvor-/"oLlo v. danshurs, speelhuis, krot 0., Prov.) naald, stilt, punt v.; 2. heuzeling, mig; -geltorn o, (Jachtw.) Z. Spiesz;
knip m.; -hu1Id m. jonge hond, speelsehe zier v., weinig, niets 0.; aue/t nic/d ein -qerte v. spitsroede, karwats v.; (Rijk.)
houd 01.; -Itundclten o, schoothondje 0.: -. geen zier, hoegenaamd niets; 3. Z. garde, roede v.; it. Z. -ruthe; -gesell m,
-jacllt v., -ka/tn m. pleinerjacht 0., plei- Sl,;ere.
spitsbroeder, makker m.; (i, k. bet.)
zierboot \'.; -kalende« ID. almanakm. voor Spi~r-8pfel, (-apfels, mv, -iipfel) medeplichtige m.; -glan: m., -glas o.
spelers; -kamerad m., Z. -ge(tJhrle;-kamp{ m•• Z. Speierling; -baum ID., Z. Speier- spiesglans, spiesglas0., antimonium o,
Ill. spiegelgeveeht 0.; -karte v, speelkaarl li1lgbaum.
Spi~szgl88-asche, v.,z. m,spiesv.; -7ltUac/wr m. speelkaartenmaker m.; Spi~re,(-n) v. (Zeew.) giek,spaak v. glansasch v.; -blumen v. mv., -blat/te".
•luuse v, kas v. in het spel; -kils/cllen o. Spi~rgras, (-es) 0., z. m. (PI.) aUlimoniumbloemen v. mv.; -bldter v.
8Ilp.elkaslje, speeldoosje 0.; -katze v., riet~."as 0.; 2. vossestaart m.
8ntimoniumboter v.; -druse v. opeenge-katze/tt'" o. speelsche kat v.; it. Herheb- Spi~rig, bijv. en b" puntig, dlln, hoopt zwayelzllur antimonium 0.: -erz o.
ster v. vall valsch sJlelen; -liegcllll. kegel s(Jierig; (fig.) weerspannig, onrustig, $}lieosglanserts 0.; -federer; 0., Z. -cr;;
m.; -klttbb OJ. societeit v. 8{)eelklllb \'"; eigellzinllig.
-glanz m. grij~ zW8velzuur spiesglans 0.:
-/moe/,e'" m. koot v., bikkel m.; -kragen Spi§rling, (-(e)s, my.-e) m. (Nat. -glas o. (Scheik.) spiesglansglas 0.; -holID. (Zeew.) scheepsluik 0.; -/i-ronlc/,en hist.) ~piering 10.; (I~I.) Z. SpeierLi'ig.
tig bYv. nw. spies~18nsbevaltend; -kalk
o. s()celkraosje 0.; -A·ugel v. hal, speel- Spi~rlingsbaum, (-banm(e)s, m., Z. -oxyd; -kermes m. mineraal kerlJal 01.; 2. Z. Se/,"ellktiulclle71; -I.unst v. m\'. -baume) DI. tamme sorbebooDl m. DIes 0.; -konig m. zuiver spiesglans 0.;
kunst v. om te spelen, Ulliziek v.; -leuclt- Spi§r-pflanze, -staude, (-n) -It:ber v. spiesglanslever v.; -metall 0., Z.
I.er Rl. kandeloar m. voor het ~pel; -Ieute v. l'ootle steenbl"ele v.; -sauer bijv. n\V., -I,on;g; 2. metalli~ch spiesglans0.; -moh,'
my., Z. -mann; -luke \'., Z. -krage,t; -es Salz, appelzuu."zout 0.; -saure v. m. spiesglaosmoor 0.; -oc/ler m. spies-lust \'. lUt:L w. in het 81)el, zllcht v.naar sorbezullr, appeizulir 0.; -schwalbe v. glansoker 0.; -at o. spie~glansolie v.;
het spel. speelzucht v"; -lustig bijv. nw. groote zwalu\V v.; 2. gierz\Valuw v.
-oxyd o. t\Veede spiesglansoxyde 0.;
~()eelziek, saarne sJ)elend; -mann, (mv.
Spiesz, (-tS, mv. -e) m. (Kookk.) -oxydulo.eerstespiesglansoxydeo.;-rubitJ
-llute) m. speelman,reizeode muziekant spit, braadspit 0.; am -e braten, aan het m. spiesglansrobijn m.; -safran m. half
m.; -tnarke v. slleelmerk, fiche 0., speel- spit braden; ein-voll Lerchen, eeo braad- doorschijnend, zwavelzuur spiesglanspenniug m.; -malz m., Z. -gurgel; -narr spit o. vol &; eitle/~ Braten 'lJom - fJ.'eg oxycle 0.; -salpetcr Dl. spiesglanssalpeter
m., -narrin v. ba."tstochtelijke speier m., essen, uit de hand eten; (Jacht\V.) (van 0.; -salze o. my. spiesglanszollten o. mv.;
sJ)eelstc." v.; -oelts m.slier,bul DJ.;-parlie het hert) eersle hout o. dat tegeo hel -schnee m.,Z. -blume; -schwefel ID. spiesv.party v.; -pfennig 10., Z. -marke; -pla'z tweede jaar op den kop was..; (Boekdr.) glanszwavel v.; ·vitriol m. spiesglansw. SlteeJplaats, kegelbaan, kaalsbilan v.; pin v.; (Krijgsw.) ~pies, piek v.; it. fans vitriool v.; -weisl o. spiesglansstruis 0.:
-puppe v. Rpeelpop v.; -raulI' m••"llimtel ,r.; (JacbLw.) paal m.; mil dem -e dllrt:l,- -zinnober 111. spiesglanshergrood o.
v. voor de yrije bewcging, speelrllimtev.; reruten, durcltsloszc7i, doorsleken; (Spr.) Spi~z-gr8S, (-es). 0., z. rD. (Pl.)
der ~Villkur zu viet-lassell, te veel spe- de,1. - hinterder TI,ure lassen, een gesp."ek rietgras 0.; 2. Z. -ampher; -',aar o. stijf.
ling laten; -rat;e v. hartstochtelijkelIef- eensklaps afbreken; (fig.) geld, splint 0.; borsteJig baar, yarkenshaar 0.; -I'eehtIn.
lJebster \'. van bet spel, valsche ~peel- mit goldnen -en kriegell, met geld OlD- spitsslloek OJ.; -/~irsclt UI. eenjarig vaal
ster v.; -reeltt o. recht 0., \'an bet spel; koo(len.
dier o.
-J"egel v. regel ID. vanof \'001" het spel; Spij'sz-ampher, (-phers, mv. Spi§8Zicht, bijY. IIw.pnntig,piek-I"olte v. lJeuc.Je v.(valsche) ~pele."s; -saal -pAcr lD. kleiue zu."iug v.; -baum ID. vo."mig; -es Haar, -e Druse, Z. Spies:ID. spcelzaal v.; -ssclte v. speelgoed 0 •• (Uel"gw.) arrolldingsbalk m.; -blatlerig Ilaar
speelbal IU.
bijv. uw. metlallsvormige blade."en; -bock, Spi~8zig, kijv. ow. met stekels,
Spi§lsachen-macher, (-cllers. Ul. (Jacbtw.) eenjal'ig vaal dier 0.; 2.iborstelsYoorzien,langpuntig;(vanleder),
my. -eller) m.spcelgoedmaker Ill.;-(abrik (Kookk.) bok m. vall het spit; -bratell bard en 81ljf.
v. sl)eelgoedfab.'iek v.; -/la7ldel ID. spee'-IIll. aan bet spit gebraden wild 0.; -bur- Spi!Jsz-kuchen, (.kucl,ens, my.
goet.lhalltlel m.; -I,andler, -in, sJ)cel- gcr 01. piekenier m.; it. kleinLurgel", -k'Uchel~) m. aan het spit gebraden k06k
goellvel"kOlllle'· II~ ••-,"erkoopsler v.
kl"uitlenier 10.; (Studr.nt.) })loert m.; -bi;',.- m.; -leinl m. lijm v.van Ilerkamen\snipSpi§l-schuld, (-en) v.speelscbuld'gerei v. of -bu'gt!rlhulI~ o. ge\Voonten v. pers; -lere/le v. ann het spit geb."aden
"".; -scl"u.'esler v. speelsler v.; -slunde Y. IIJV., vooroo.·deelen o. mv. del" bewonel's leeuwerikm.;2. velc.lleeuwerik m.;-recken.
s(leeluur 0.; -suelll v. sl)eelzucht, lierde VdO kleiue steden; (Stutlent.) I)loertel·ij ID., Z. -bock; -Tuthe v. spitsroede, karv. lot het spel; -silc/dig bijv. uw. speel- v.; -burgerlie/" bijv. cn b. kleinburger- wats v.; jem.-n jagen,-n laufenlassen,
ziek; -tag m. slJceldag m.; it. dag ID. vali achllg, 1)loe.'tig.
spilsroeden loopeu; das -nlattfeli, bel
uilsllalJuing; -lellfel ID. slleldllivel m.; it. Spi§szchen, \verkl.) o. spiesje, spitsroedenItlopeno.(eeneslraf);-71lti'uZ. -geisl; -teller 01. speelbort.l 0.; -lisel' Illlhtje, (Jiekje o.
Irer Ill. soMaat Ill. llie spilsroeden loopt;
m. speeltafel v.; -U/If v. ullr\\'erk o. wet Spijlszchenleim, (-(e)s) ID., z. -seha[l m., -stange v. stang v., stok ID.,
sJ)eehve.rk, s(leleud 1I111"WCl"k o.
Ill.vau pe.'ka(lJenlsllipJ)e..~ gekookte Jijm v•. kole v. van de spies; -scllfllirbel w...ing
Spij'lung, (-en) v. (Zeew.) \"311 Spi~sz-dreher, (-d,.cl,ers, mv. m. Ball de kolf' van de s••ies; -trliger m.
een masl), ttpcell"l,imle v., 8))elens o.
-drelter) 1Il. sl,itdraa'e." ro.; -ti$clt o.(lick- piekenie.·, lansknecbt, lam;d."ager, lanSpijll-verderber, (-bers. 111\'.\ ijzel· o.
sier, helieLaardier 01.; 2. Z. -bocl,.-Itirse/i;
-ber) IJJ. spellJ."f~k6l", J'u~tverstoo ..der 111.; Spi!Jszen, (s]Jtl!s':le, yespieszl) beth" -treiber,-wellder m.,Z.-dreltt~r; -wurzel v.,
it. bij die Iliet goed spelon kan; -wasrel W\\'. t.loUI"~lckcll; eiuen F,.o,,>ch·, dOOI"- Z. Plaldfl'w'zel; -Z,II,4 ID., Z.lltUld.'izaltll.
v. &, Z. -saehe; -wiil'lel, -u'iJ,rler DI. steken, Sltietstm, aan bel SI)it steken; Spietsch, bijY. lIW. spolleud, boo..
(Uilj.) warkeur m.; (Keg.) kcgeljougcu. mil dem Degel& -, donrotekeu; e;1Ie" Ver- neutl, Z. $polli~e/&.
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Spill, (-(e)l, my. -e) 0., SpUle, cher m, spillenmaker m.; -muskel m, Spinnerlohn, (-loAnCe)s, my.
(-n) Y. (Zeew.) windas 0.; as, wals v., spaakbeenspier v.; -nieter m, (Uurw.) -lohne) m. spinloon o,
klos m., rons v.,vlaggestok m., gangspil werktuig e, 001 de stang om tc kllnken: Spinn-llachs,( -es) 01., z, m. vias
v.; (Gymn.) sprong m. achteruit.
-press« v. pers v, die op eeoe spit loopt: o, dat gesponnen moet worden; -/liege
Spillage, (-n) v. (Hand.) sehade -raupe v. spilvormige rups Y.; -rolle v. v,paardenvlieg, luisvlieg v.; -frau v.spinv., verlies 0., ahal m,
rol v. die op eene spit gaat; -scltnecke v, ster v.; -gerilU, o. spinwerktuigen o. mv.;
Sp.ill-baum, (-baum(e)s, mv, zuiltje, pilaartje o. (eene schelpverstee- -Itan{ m, bennep m. die gesponnen kan
-lJitume) m. (Zeew.) spilboom m.; 2. Z. uing); -thei! ID. erfdeel o. van moeders- worden; -haken m, spinhaak m.; -haar
Spiudelbaum; -beu 0., Z. -speer.
zijde; -l,"eppe V., Z. lVendeltreppe; -walze o, gesponnen vias 0.; -haus o, spiuhuis,
Spille, (-n) v, (Zeew.) Z. Spill; 2. s, (Nat. hist.) spilvormige rolsehclp Y.; rasphuis 0.; it. spinnerij v.; -hulle v.
Z. Spi1.del; (Ontlk.) (van den arm tl). -welle v. (Art.) katoenklos 01.; -loirbel m. (van zijdewormen), popje 0.; -jung{er
spaakbeen 0.; (Sp.) duu uilgetrokken ring m. welke by bet spinnenaan de spit (Nat. hist.) schoenlapper m., waterjulijzerdl"aad 0.; (Bergw.) ljzel"eU staal'v. gedaau wordt; -zap{en m. spihap IH.
fer v.; -kopl m. (Zeew.) cloodsboofd 0.;
uit den kaapstaoder.
Spinell,(-(e)s.mv. -e) m, (Delfst.) 2. - of -holz 0 •• -blockm.doedsheofdsSpillen, (spillle, gespilll) bedr. ww. bleekroode robijn, spinel Ill.
blok 0.; -lappen m. (Touwsl.) spinlap,
handlap m, del' touwslagers; -laus v.
splijtell. kleoven: 2. o. WW. opzwellen, Spinelle, (-n) v. kruisbes v,
opsehieten,
Spinett, (-(e)s, my. -e) o. (Moz.) spinluis v.; ..magd v. spinster v.; -maArSpillen-bein, (-(e)" my. -e) o, spinet 0., kleioe elaveetmbel v.
cken o. oode-wijventtprookjc 0., tooverspillebeeu 0.; -bleclt o, spiJplaat v.; -I'ote Spinling, (-(e)s, my. -e) m, slee- vertelling v.: -maschine v. spinmaebine
Y. spilvormige orgelpijp v.; -holz 0., Z. doren 10.
v., spinwerktuig 0.; -meister, -in, opSpindelkob: -schneider Ol. kopsnijder m. Sp.innbar, bYv. en b. te spinnclI, ziehter m., Optichteres v.eeoerspmoerij;
Spill-gat, (-(e)s, mv. -e) ID. (Zee- spinbaar.
-mfJ,hle v. spinmoleo m.; -rad o. spinllew.) spilgat 0.; -hahn m., Z. Birkhahn; Spinnblume,(-n)v.herrsltijloosv. wiel 0.; -raupe v. zijdeworm m.; 2. Z.
-(Ctl)haspel v. spilhaspel m.
Spinne, (-11) Y. spin v., spiollekop Spannraupe; -reckl byv. ow. (V811 zijdeSpillig, (-er, -st) bijv. OW. dun, m.; langbeinige -, laugpoot, hooiwa- wormeR), op bet pnut ian ziehzelveu ill
rank, lang en schraal, mager,spichtig. geo m.
eeo toolletje te spinnen; it. geschikt om
Spilling, {-(e)s, mv. -e) w. groote Spinne-feind, -gehiiBsig,bijv. te spinoen; -,"ocke" m. sJlinrok, spinrokgele of blauwe pruim Y.; -baumm.gl"oote oW.zeer vijandig, doodelijk hatend;jemft. ken 0.; 2. - of eill-voll, spiorokkenvol
- sein,iem. doodelijk haten. hoog~t vU- Y.; -schule v. spinsehool v.; -seide v.zijde
geleof blauwe pruimeboom m.
Spill-klampe, (-n) v. (Zeew.) andig zijo; -{eif&dsch aft v. doodelijke v. om te spinneo,ragzijde v.; 2. (Delfst.)
spilklamp m.; -knop{ m. (Zeew.) spil- baat m.; -niftcl Y. llieht v. vanmoeders- kristalacbtig groen kopererts 0.; -stube
knoop m.; doppelter -, taliereepsknoop zijde.
v. spinkamer v.; 2. gezelschap o. spinm.; -/ii,u{er m., Z. -dreller; -mage(n} m. Spinnen,(spann, gesponneu) O.ww. sters; -nweisheit v. oude-vroo\venwijs(veroud.) bloedverwant m. aan de vrou- oor., m. II. spinnen, vlecbten; der Kreisel beid v., ou,Je-wijvenpraatjes, sprookjes
welijke ~~jde; -korb m. maod v. voor de spinnl, draail; die Katze spin",t, de kat o. my.; -st'uld m. spinstoel m.; -warze
klosJes; -rund o. spit v. om bet roer; spint; 2. bedr. ww. onr. spinnen, vlech- v. (van spinnen), wratje 0. waarllitheL
-seite v. (veroud.) bloedYerwantsehap v. tell; dieser Flach:; lasst siclt gut -, laat "ocht getrol,ken wordt om te spinnen;
aan de vrouwelijke zijde; -spacke v. zieh goecl spillneo,kan goed gespoBnen -webe v., Z. Spinnengewebe; -we,.kzeugc
(Zeew.) spilspaak v.; -speer v.ondeda- worden;Seile -, toowspinnen, touwslaan; o. my. spinwel"ktuigen, organeuo. my.
gen v. mv. van de gangspil; -t!lure v. op 7'abak., ineenrollen,ineendraaien; Gold om te spioneo; -wirbel, -foirtel 01., Z.
eene spit draaiende dear v.
., vleehten; einen Knopf .., met zijde Spinilelwirlel.
Spin&t, (-(e}s) m., z. m. spinaziev. overtrekken;gesponneneKnop{e,ovcrtrok- Spinozismus, (oob.) m. wijsgeeSpind, (-(e)s,mY .•e) o. spind, kast ken knoopell; He"-, in bosschen billdeD~ rig stelsel o. van Spinoza, spinozisme o.
v.; (van hoot) spint 0., Z. Splint.
(fig.) Ranke
smedeo, spinnen, 0Jn Spinozist, (-en, my. -en) m. a30Spindel, (-n) v. spit v., klos m., overleggell; II. o. zelfst. sllinnen.spin- banger m. van het stelsel vau Spinoza,
spoel Y.,spinnewiel0.; ander- &pil,nen,op werk 0., spinnerij v.; (fig.) list v., be- spinozist m.
bet spinoewielspinnen; ein - v,oll Garn, hendigeuitvinding, ~limheid ,..
Spint, (-(e}s,mv.-e}m.(vall brood),
een spiorokkenvol; 2. (Wel"kt.) spil, as Spinnen-artig, bijv. llW. (Pl.) deeg, niet uitgebakkeo brood 0.; (van
"., boom m.; (Uurw.) soek v.; (vao eene spinnewebvormig; - 0 Thiere, spinvor- bout), spint 0.; (Hand.) korenmaat v.;
schroer), moer v.; (Ontlk.) Z. Armspin- mig, op eene spio gelijkende; -dislel v. (Landm.) tien vierkante roedcnv. my.
del; (Bouwk.) spil Y.; (van een toren), gezegende distel, benedictenljistel v.; Spintrien, v. my. muoteo v. mv.,
stang v.; (Pl.) rist v.; (Nat. hist.) Z. -psch m. (Nat. bist.) spinvi~eb, schel- kostbarc steenen ID. my. met onLuchtige
-schnecke; (Toowsl.) klos m.; (Org.)spil- vischduivel m.; -{ormig bijv.ow., Z. -ar- beelden.
vormige orgelpijp \'.; (Dr.) Z. Klebe-. tig; -gewebe o. spinneweb, s(linrag 0.; Spintig, bijv. ow.(van brood), niet
Ring-, Schlagspu&del.
-geld o. spioloon 0.; -haul v. spintlekop- uitgebakken.
Spindel-bank, (-banke) v. l~n- fluid v.; (Ontlk.) etpinoewebvlies 0.; Spintisiren, (spintisirlc, spintitaren v. met klossen; -bau"~ ID. (Pl.) -kraut o. spiollekopskrl1id 0.; -krebs m. sirt) o. ww., Z. ausgT'ilbeln.
papenhootboom m.; 2. Z. ~Jlillbaum, spinnekopskreeft m.; -nest, -net: 0., S~ign, (-(~)s, my: -e) w. SpiOIl,
Pfalfeukfj,llein; -beine o. my.spillebceueo -webe v., Z. ..gewebe.
ve,'sp,edel' 01.; It. verkhkker, aanbrello. mv.; -beinig bUy. nw. spillebeenen Spinnenweben-artig, bijv.ow. ger m.
hebbende; ... birne v. spits toeloopende spinnewebacbtig,spionewebvol"mig;-gart£ Spioniren, (spion'iJ'le, spionirl) o.
peer v.; -bltclte v.hagebeuk,jokboom m.; o. (Jaehtw.) Ojn patrijzeonet 0.; -haut WW., m. h. verspiedell~ op de loer staall;
-dU1J'U bljv. DW. oiterst dun; -fl,ote v., Z. 0., Z. Spinnenhaul; -hul m. (Ill.) spin- 2. bedr. ww. bespieden, atloerell,uitvorSpiUeafl,Ote; -{oJ'mig bijv.ow. Sllilvol'mig, newebvormige hoed lD. (van l)addolJstoe- schen; it. verklikken.
klosvormig; (Pi.) I'istvormig; -gewolbe o. len &); -sckwamm m.spinnewehvormige Spionil'syst8m, (-s) 0., z. Ill.
(Bouwk.) spitstoeloopend gewell' o.
bladzwam v.
spionneerstelsel o.
Spindelioht, bij\·. ow. als eeoe Spinnor,( -3, mY. Spinlle,.) 01.,-in, Spirabel, bijv. nw. in 1e ademen.
(-nen) v. spinner m., spinstel' v., zijde-,Ioit te ademen; (6g.) vlucbtig, vervtiespil, Z. spindel{ormig.
Spindel-korb, (-korb(e)s, my. goud.., tabaks-spillnerm. en spinster v.;!gend.
-korbel ID. klosmand v.; -kraul o. (1)1.) (Nat. hist.) Z. Spinl£milbe.
I
Spiral, by'- ell b. spiraahOl·mig,
bastaardsaffraao v.,papegaaizaaid o.;-lap- Spinner~, (-en) v. spinncdj v.,lslakvo~lDiR, schroefvol"roig.
pell m. (UUl'w.) willdv8ngblad 0.; -ma- spinuell, spinwcl'k, vlecbtwerk o.
i SplraJ,e, (-n) v. schroetlijo, slak-t
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kelijn, krollijn, spiraallijn v.;· 2. schroef- stijl m.; -blii.tltig bijv. ow. met spitse der sehaar; -file/t o. (Boekb.) vergulde
draad m.; 3. spiraalreer v,
bloesems; -bIiUler;g bijv. nw, spitsbla- Iijn v, op den rug van een hoek, kantflSpiral-feder, (-tt) v. spiraalreer, derig; -bokrer 01. (Speld.) stempel ID. leet 0.; -gar'll. o. kantgaren 0.; -grund m.
slakvermige leer v.; -formig bijv. nw. om clen speldeknop te vormen en aan te kantgrond m.; -Iwlstuck o, kanten halssplraalvermig; -gefilsse o. mv, spiraalva- hechten; (Slot.) schruefboor, grondhoor doek m.: it. doekje o. met kant; -handel
ten o. my.; -linie v., Z. Spirale; -pumpe v., metalen priem m.; -bolsen Dl. puntige m. kanthandel m.: -ltdlldler, -in,koopv. spiraalpomp v.; -sirkel m. spiraalpas- pijl m.; it. seherpe bout m.; -brand lIJ. man III., koopvrouw v. in kant; -handser m.
(Landb.) (in koren), brand m.; -bubem, krause v. kanten barulboordje 0.; -haube
Spir-apfel, (-apfels, DiV. -apt,;l) spitsboef, schurk, gauwdiel, schelm, op- v. kanten muts v.;-/temd o. hemd o. mel
ru., -birne, (.,,) V. spreeuwbes v,
lichter m.; 2. spitse bask m.
kant; -/tol: o. kanthont 0.; -hssen 0., Z.
Spiritualen, m. mv. geestelijke Spitzbuben-bande, (-n) v. Z. KliJppelkisscn; (Nat. hist.) gevlamde adopzieners m. mv, over de zeden,
-roue; -essig m. pestazijn m.; -roue v. miraal m., lintschelp v.; -kleid o. kauSpiritualien, o. IDV. geestelijke bende v, schurken, spitsboeven; -sprache tenkleed 0.; -klijppel Ill. kantklopper m,
aangelegenheden -v, mv., zielsverzor- v. dieventaal v.; -streieh m. schelm- (werktuig]; -kliJppler, -in, kantwerker
ging v.; 2. Z. Spirituosen.
streek, sehurkestreek m.
m., kantwerkster v.; -korall« v, in eellen
Spiritu§ll, bijv. IlW. geestlg, ver- Spitz-bi1ber~, (-en) v, schelm- algedeeld koraal 0.; -kragen m. kanlen
uuftig; it. geestelijk, de ziel betreO'ende. achtigheid, schurkachtigheid, spitsboe•. kraag m.; -kram, m., Z. -handel; -krtm«
SpirituQs, bijv.llw. (v:1'l dranken}, very, schurkerf v.; 2. sehurkaebtige v, doorbroken kroon v.; -leinu'and v.
veel geest, alkohol bevattend, sterk, daad v.; -bubin v, vrouwelljke schurk, kantlinnen, zeer lijn linnen 0.; -maeher,
geestrijk.
bedriegster, oplichtster v.; -babi$ck byv. -in, Z. -kliippler; -ma"schette v. handSpiritugs8n, ft. my. geestrijke en b. als een sJlitslloef. als een schurk, bOOf·d 0., munchet v. meL kant; -mantel
dranken ru. IllY., sterke dl'ank m.
scbelmachtig, schLU'kachtig.
ID. met kantwerkbelegde mantel;-rnodel,
Spiritus, (ollb.) Ol. alkohol, spiri- Spitzohen, (verkl.) o. spitsje 0., -muste,. o. patroon o. voor kanlwerk;
los, geest, wijngeest m.
kleine spits v., puntje 0., Z. Spilze; 2. -nadel v. kautnaald v.;-scll/eief ID. kan-

Spiritus-artig, bijv. DW. spiri. los pUDtje o.
teo sluier, mel kant \'oorziene sluier rD.:
tusacbtig, oaar alkobol ~r wijngeest ge- Spitze, (-11.) v. (van een IIles &), -sliclt m. (Naai.) kantsteek ID.
lijk~nd; -geruch ID. alkoholluchl, spit'i- punt, scherpe punt v.; (van eene hoor),
Spitzente, (-,,) v. eend v. lIIet
tuslucht v.; -lampe v. spirituslamp V.j stift v.; (van eene vork), punt \'., poot, spits tueloollenden st'lart.
-wage v. alkoholmeter, vochtweger ID. tand m.; (van korenuren),baard m.; (van Spitzen-tragend, bijv. IJW. met
Spirk, (-(e)s) m., z. m. snorren, tarwe &t), scheut m.; (\'an bladeren), punleu, puntig; -luck m., Z. -holsl·uch.;
piepeo, gesnor, gepiep o. "an kleine vo- uiteinde 0., punt v.; (van een toren), to(l -werk o. kant v., kantwerk 0.;2. Z. -argels.
m., spits v.; (van een berg), kruin v.; beil;-wirl:c,·, -in, kOlllwerkelo mo,kantSpirzen, (spirzte, gespirzt) 9. ww. (van een gebouw), ook v.; (van een jong werkster v.; -zacken ID. kanten boordspuwen, spugen.
bert), eel'ste hout 0.; (aan den paarden- sel 0.; -zwirn ID. kanlgaren o.
Spital, (-(e)s, mv. Spiliik,') o. boef), punl v., prikkel m.: (van een Ie- Spitz-farn, (-(e)s, mv. -e) 11).
gastbuis, ziekenhuis, hospitaal 0.; (ge- ger), hoort.l 0.; (fig.) hoord 0., top m., puntvaren v., eugelzoet 0.; -leiIe v.
meeDz.) ich bin auch im - gellJe,en, ik kruin v.; an der - sle/ten, aan het boofd (Kamm.) zoetvijl, gladvijl, kamwakersbeb ook van de taart gebad.
staan; it. de eerste plaats hebben; jetnn. vijl v.; -findig bijv. en b. spitsvondig,
Spittdamm, (-damm(e)s. mv. die - bielen, iem. het boombieden,weer- gezocbt, listig, geslepen; 2. gezocbt,met
-dtimme) m., Z. Spickdamm.
stand bieden; sein Gluck slandauf der -, de haren er bij gesleept; 5. Atekelig,
Spittung, v.,z. m. zodeo sleken o. zijn geluk stood op bet spel; in eine - geestig, schertsend, hijtend; -e AnlSpitz, (-er, -81) bYv. en b. spits, auslau(en, pUlltig toeloopen, ineene punt, wort, bijtend, bits; -er Hop', spitsvoupuntig, scherp, stekellcJ; (Nat. bist.) spits uitloopen; (van eene grap), pit 0., dig mensch, scberpzinuige kop m.; -{ittscherp, toegespitst; (fig.) stekelig, sujb- aardigheid v.; II. -n v. mv.kuntv., kant- digf.eit v. spitsvol1digheid, gezochtheid,
big, bijtend, schamper, Z. spilzig; it. werk O.j -n machen, -n kliJIJpelu, kant- muggenzifterij v.;(gemeenz.)geesligheid
kortar, stuurscb, Dorsch, bits; 2. (fig.) werken, kant makeu; Bl'abanler -, Bra- v.; -flader rue Noorweegsche ahorn m.;
ick habe -e Finger, die Finger sind mir bantsche kant v.; (Sp.) zeven Y.
-/los8e v. spits toeloopende vin v.; 2. vorHalle., mijue vingerstintelen van LIe Spitzeisen, (-eiselts, mv. -eise7l) of -flosser lU. spitsvin v., visch ID. met
spitse vinnen; -flote v. van boven spitse
koude; (gemeenz.) ick katut das nic/,t - o. steenhouwershaodbeitel m.
kriegen, ik kan bet niet zien, ik begrijp Spitzeln, (spilzelle, gespitzelt) o. orgelptip v.; -peck In. (1)1.) binnenste
ww. (Sp.) met eieren tikken, even aan- navel m. of I:ern v. vanzaadkorrels;-gehet niet, versta elO niets van.
Spitz, (-est InV. -e) ID., Z. Spilz- pllnten; (fig.) scherp zijn, stekeu geven. lange 0. ~pits toeloopende akker m.;
hund (1); 2. roes m., dronkenscbap v.; Spitzen, (spit:te, gespttzl) bedr.. -glas o. glas o. met een voet,liken..glas
einen ., ein Spillchenhaben, een weinif;{ WW. pllnten, aanpunten, een~ pont ma..,' 0.; -gt'as o. kweekg.oas 0.; ·haber m.
drouken zijn; sick einen - trinken, zich ken; ei11en BleisU{t -, eelle punt mal,en haver v. met twee roode puntjes;-Itacke,
een 1'0e!1 drinken.
aan; (Speltl.) de puot aanslijpen; den -haue \'. (Hergw.) houweel o.;-haken ID.
Spitz-ahorn, (-(e)s, mv. -e) m. Mund -, ecn mondje zettel); die O/tren -, (Slot.) ~pitshaak m.; -hamme,' ID. spit~e
(Pl.) spitsaborn m.; -ais o. (w. i. gebr.) spitsen; (fig.) grooleooren opzetten,aan- hamer w., beeldbouwe.os.bamer m.;-harfe
hloed,jll, bloedzweer v.; -ambosz m.,dacbtig luisteren; tine Slichelrede -, hit- v. kleine harp v. met" koperen snaren;
aambeeld o. met twee punten; -aplel Dl. Iter doen gevoelen, steken gel'en; das ist -Itirsch Ill. piekenier, lalJsknecbt m.;
~pits toeloopende appel m.; -arbeiler In.lau{ rrzick gespitzt, dat is op mij gemullt; (Jachtw.)eeojarig vaal diero.,Z.Spies:er;
touwslagcr m. die slechts klein werk
wed. ww. sick -, zieh er op zetten, -Itorn o. tootschelp \..; 2. vijverslak v.;
maakt; -azl v. houweel, pUDtbooweel 0.; Izich el' op toele~gen.
.katler m.leerjongen 0). in de mijnen;
-bart m. spits tocloopende baard, geite-: Spitzen-ihnlich, bijv.llw.kanl- -hund m. wolfshond, DeensclJe buud m.;
baal'd m.; -ba"lig bijv.uw. ecn spits toe-1achtig, kantvormig,nllar kant gelijkende; 2. Z. SIl.uhund (2); -hut w. punthoed m.;
loopenden baard hebbende; -berg m.l-anzug m. kanlen kleed o. of kleeding (fig.) verrader, aanklager m.; (Hand.)
bergspits v.; ·beulel ID. zijgdoek m.;lv.; -arbeit v. kantwN°k 0., kant v.; -sr- suikerbroood 0.; (PI.) bisschop~Olutsje o.
•birke v. gewone berk(cbooru) m.; -blal-'mellD. met kant belegd mouwljeo.;-au(-, Spitzig, (-er, -sl) bijv. en b. spit~,
tern v. my. (Gen.) vliegende kinderpok. 1satz m., -besal: [fi., -beselz'uuy ". ga.oni-lllUlltJg, schf~rp, stekelig; (PI.) pUlltig,
,ies o. mv.; -bogen 10. (Bouwk.) spits.~tuur, belegsel o. van kant.;-band, -biind-'gepullt,pnntjes hebbeude; - Juschflcidett,
hoog. kruisboog m.; -arlig bijv. n,v.lchen o. kantje 0., smalle kant v.; oobleilals een punt; (Nat.) ~chel'p, SpilS; -er
spitshoogvorrnig; -styl 01. sllitsbogen-lo. (Lakenw.) siuk o. lOll,) tot hez\laring Wi/~kel, scherpe hoek; (lig.) spitsvondig,
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geslepen, listig; 2. Z. -findig (5); it. - bonwersbeitel 10.; -dockel m. (Speld.) bros, lot splinters orspaandersgemaakt:
tll,tworten, bits, bijtend, scherp; -I.eil v. aambeeld 0.; -t1turm m, spitsetoren m.; -er Bruch, brenk Y. met vergruizing, Z.
spitsheid, puutigheid, stekeligheid, vin- -trusche v., Z. Quappe; -wegeric/t m.(lll.) spallig, zerbrecklich, bruchig.
nigheid, scherpte, bltterheid v.
spitsweegbree v.;-'Ivcide v.roodeofzwarte Splittern, (splilterte,gesplittert)o.
Spitz-kappe, (-n) v, puntmuts, wilg(eboom) m.; -winder m.(Geweerm.) ww., m. I,. splinteren, splijten, breken,
spitse muts v.; -kegel m, spitsekegel m.; boor Y.; -wi",A'el m, scherpe hoek m.; in spaanders vliegen; 2. bedr, ww. in
(Nat. hist.) Z. Spil:enkissen; -keae v. -winkelig bijy. ow. scherphoekig, spits- splinters of spaanders doen vliegen.doen
puntkaars v.; -kesset m. koperen ketel boekig; -u1ort o. bijtend woerd, seherp, barsten, splijlen, in stukkendoen vlieID. zonder omgebogen rand; -kiefer m. bitter gezegde 0.; -zahn m. oogtand, gen; (Boschw.) eanen Baum -, by bet
(Nat. hist.) spitsmuil m.; 2. dier o. met hondstand m.; -ztlnge v. tang v, met vellen splinteren.
spits toeloopenden mull; -klee m. klein spitse D\ipers.
Splitternackt, bYv. nw.,Z. splittkliskruid o.;-kleie v. zemelen v. my. van Spl@j.sze, (-n) v.(van hout),spaan ternaekt.
grof gemalen meel: -klette v., Z. -klee; V., splinter m.; (Mand.) gekloofde teen Splitterneu, by'. nw, splinter-/di,.ge v. pnntige kling v.;-kopf m, spits m.,spaanhout 0.; (vanijzer), hamerslag nieuw, Conkelnieuw, geheel nieuw,
hoofd 0., spitse kop m.; (flg.) listig,ge- m.; (Naai.) pluis o. in de vouwen van Splitterrichten,(spliUerrichletc,
slepen, spitsvondig mensch m.;it. drift- laken; 2. Z. Splint (3).
gesplilterriehlet) bedr. ww. vitten, bekop m.;2. (Nat. hist.) leeuwerik m. nit SplQiszen, (spliss,gesplissen) bedr. dillen, op kleinigheden vallen, muggenKamschatka; 3. spitsmuis v.; 4. kwab v. ww, onr. Holz -, splijten, klooven; Fe- ziften, haarklooven; (Volkst.) op aile
(visch); -kopfig by'. nw, eenspits hoofd, dern -, Z. schleiszen; (Zuiv.) Kupfer -, slakken zont leggen,
een SpIlSf31l kop hebbende; (fig.)Z.-fin- zuiveren; 2. o, of wed. ww. sick -, splij- Spitter-richter,( -ters,my. -ter)
dig; -kugelv.(Krijgsw.)spits toeloopende ten, barsten, seheuren, loslateu,
m. vitter, bediller, muggenailter, haarkogel m.; -lauben m. (Nat. hist.) wit- SplQ..iszer, (-s, my. Spleiszer) m. kloover m.; -toll bijv. nw, razend drilviseh m., blei,bliek v.; -lerehe r, leeu- splijter,kloover m.; 2. mandenmaker m. tig, zeer boos.
werik m.
8plQ..iszherd, (-(e)s, my. -e) m. Spljttreiszer, {-,~zcrs, my. -szer)
Spitzling, (-(e)s, m\'. -e) m. zUherin~sov~n m.
m. Z. Spleis:er.
(TlIinb.) Z. Spitzapfel; (PI.) naar haver SplQ..1Sz1g, bYv. nw.gemakkelijk te Splitzen, (spUbtc, getlplitzt) bedr.
gelUkende plant, berl'ik, dolik v.
splijlen, te klooven.
W\v. (Zeew.) Taue -, splilsen.
Spitz-maul,(-matd(e)s,mv.-mtiu- SplQJsz-kupfer, (-s) 0., z. m. Spoliant, (-en, my. -en) m. (Ger.)
ler) o. (Nat. hist.)spitsmuil m.;2. moer- zuiver koper, rozetkop~r 0.; -mcister m. van ronfuescbuldigde,roover,arzetter m.
aal m.; -maulig bUy. nw. een spitsen zuiveraar m.
Spoli"t, (-en, mv. -en) m. aaomnil hebLJende, spilsmnilig; -maus v. Splenalgi§, (""l v. miltziekte v. kla~er m.over roof, berooying.
spitsmuis, kleine veldmuis v.; -meiszel Splendid, (-er, -st) bijv. en b. SpQlien, v. my. roor, boit m.,ontm., Z. -eisen; zeer kleine munt v.;-mu- heerlijk, luisterrijk, prachti~,schiUerend, roofde u.; 2. ontlerscheiding~teekenen o.
schel v. Z. Bohrmusehel;-miUze Y. punt- statig; 2. (Drukk.) den Sat: - lassen, my. van een overledene, welke men O~t
muts v.; -nadel v. ntlaldvisch m.; -name uitloopen, veel plaats met weinig letter zijne doodkist legt; -klage ". aaoklacht v.
m. bijllaam, scheldnaam, spotnaaOl m.; vullen, sllatieeren.
van roor.
-nase v. spitse neus m.; (fig.) scherp~ Splint, {-(e)s, mv. ·e) ID. spinto.; Spondiisch, bi;v. nw. -er Ver,'1.
)'eok m" fijne reuk m.; (Nat bist.) Z. 2. Z. SpliUel'; 3. (Slot.) pennelje,stiftje, uit ~poDdeeo bestaanj vers, Rpondei~t~h
-maul; 2. spitsneus, spitssnuit m.; -na.. tiun blaadje o. meLaal; -bolzen ID. spit}- Vet"s.
sig bijv. ow. een spit~en neus hebbende; bout 01., hout ID. die met een l)innetje Spondius, (onb., my. Spondiien)
-'/IUSS v. waternoot v.; -ohr o. puntig geslote~ worllt; -gal o. spiegat o.
m. (Dichtk.) verS\IJet m. van twee lange
oor 0.; -pfahl m. (Bouwk.) paal m. mel Bpllnt~r-nackend, -nackt, lettergrepen, ~ponl1Ct1s m.
eene punt, heipaal m.; -pferd, o. niterst bijv. nw. splernaakt, geheel naakt,r.we- Sponde, (-n) v. bed,ledikant 0.,
mager paard 0., knol m.; -pin,~el m. zeer dernaa~t.
spon,le, be:l~i}(l!ltle v.
fijn penseel 0.; -pocken m., Z. Wasser- Spl1SS, (-es, m\'. -e) m. spteet,reet, Spondiren, (spondirte, ~pondirt)
pocken; -pumpe v.1 nachtraaf v.; -rad o. scheor v.
I hf',lr. ww. beloven, eeoe belorte geven
(Speld.) draadtrekkersrad 0.; -rede v. Splisseisen, (-ei,ens, mv. -eisen'\ of doen.
scherpe, biltere, hatelijke I'edevoering 0., Z. SplissllOrtJ.
I Sponning, (-en) v. (Zeew.) sponY.; it. OikRooiery v.; -reim m.puntdicht, SplisseD, (splisstc, gesplisst) hedr. ning v.
eJ)igram 0.; -,oing m.(Speld.)slalen slijp- WW.illschielen,inlaten,ornsluiten;(Zeew.) SponSUtlien, \'. mv. ontlertrouw,
schijrv.;-spindel v. spi! v. vall de slijp- Tauwerk -, splitsen; ztt'ei SUleke /10/:: -, verloving v.
sebijf; -To/Jre v.,-,o/~rchen o.(Geweerm.) lasscheD, schervcn, vel'bintlcn.
Sponte, bijw. vrijwillig, uit eigen
huisjeo. waarin de laatlstok rust;(Mess.} Spliss-har:nmer, (-hammers,mv. bewegmg, uit eigen keus.
buisje o. waal"in de punt \'an een IDes -hd,nmer) m. (Zeew.) splithamer m.; Sponton, (-(e)s, my. -e) m. halve
sluit; -rutlte v., Z. Spieszrtdlle; -sat; m. ~. Z. ZalJnl,ammer; -/lOI'n o. (Zeew.) piek v., sponton ID.; -ad.uh m. ijzeren
spitsvondige stelling,fijn gedachte uit- splitllo~l'n ?
band ID. aan een sponton.
drokkmg Y.; -sJule v. obelisk, gedenk- Spl18S1g, bijv. ow. ge~pleten, mel SporlJ!disch, bUv. ow. (Gen.) nn
naald, pOlllzuil Y.; 2. pyltamide v.
splelen.
en dan voorkomentl, lerspreitl liggend,
Spitz-silden-artig, bYv. 8\\"., SplisBung, (-1m) v., Z. Spltss; it. verspreid voorkomend, ~po ..allisch.
Z. spi'zsiiulig; -(baueh)mt",skel lD. (Ont- splissen.
Sporangium, (-s, mv. SporanIk.) driehoeilige buikspier v.; -druse v. Splittapfel, (-apfel,~. mv. -apfel) gien) 0., Z. Samengehliu,e. '
bekervormige klier v.
m., Z. Augustap{el.
Sporapfel, (-apfcls, my. -apfel)
Spitz-saulig, bYv. en b. als eeue Splitter, (-s, IllV. Splitter) m. w., Z. Me/dbeere, Meltlboerbau"".
IJiralDide, pit'amideacbtig: -se/UllaR: m. splinter, spaander m.; (van ueendel'en), Spgrco, bijw. (Hand.) brlllo,ollSl,its toeloopende ~taart m.; (Nat. hist.) schilfer v.; ill einen - lretell,ecn splinter zuiter.
Z. ..euLe; 2. spit~slaart m. (eeo inge- ill den V(let lretlen; (vall ij~e ..), hamer- Bpgrei, (-(o)s, mv. -er) o. vuil ei o.
wandsworlO m.; -schu'anzig bijv. IlW. slag Ill.; (van eene laus &),sluk O.,slollll' Spgren, (sporte, gesport) o. ww.
met spiL~ell sLaa.ol; -spann ID. t.lrie~pan Y.; -bruGIl m. breuk v. m~L splilJtelo~; vert'ulten, be«lerven.
o. meL eell 1l8ard VOOl·uit; -spalen Ill. -!lob o. korL geslagen hout, klotJfhouL Spgren-sohleuder, (-'I) vo(PI.)
(Mijllw.) ossetong v.; -slald 01. (Dr.) 0.; (Boschw.).Z. llaul£ul;.
wilde ezelskolllkolllmer v.; -stiel& m.
draaiersbcitclm.; -sleanm.(SJJelll.)slijll- Splitterlg, bYv. IlW. vl.l splinters, sporcllsLeek ID.; (Pl.) gekrllistle gcotisteen m.;2. Z. -saule; -sUc/Jel m.sLeell- in ~plilllers, sltlinlClojg, licbt :-:ltlijtellcJ, aao v.; ~. vezeligc kruiswol"tel m.
,l
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bespotung, schande v.; bitterer -, tig bijv. ow. spotziek; -vogel m. (Nat.
biuere, bij1ende spot; 'Versleckter -, ironie hist.) Z. -drossel; 2. Z. Spotter (Nat.
Spor:8.eck, (-ens, mv. -ell) m, (in v., sehertsende 81101 m.; seinen - mit hist.); (fig.) spotvogel m., Z. Spotter;
papier), roestvlek v.
je1ll1t., mil et», treiben, den spot (Jrijven -weise bijw. spouend, sehertsend, boerSpgrgel-beerbaum,(-baum(e)s, met, voor den gek houden; der Leute- tend; -tei13 10. gave v. van geestig te
my. -htiu'1IIe) m., -straueh, (-strau- seitt, den Leulen zum -e sei», voorwerp konnen spotten, sehertsen; it. spottende,
ch(e)s, mv. -slra·"clte) ID. sporkelboom, o, van bespotting; (Spr.) wertielt Sclta- bijtentle seherts v.; -wold{eil bYv. en b.
vuilboom m.; -beere v. sporkelbes,vrucht den hat, dart' {ur de.,t - '1tlc/d sorgen, wie zeer goedkoop, schandekoop, bijlla te
v. van den sporkelboom.
verliest wordt uitgelaehen, Z. Sclladen. geef, bijua om niet,
Sp6rk, (-(e)s) m., z. m., Z. Koth.
Spgtt-benennung, (-ell) v., Z. Sprl!ch-ahnlichkeit, (-en) v.
Sporken, (sporkle, gesporkl) o, ww. -neme; -bit u, spotpreut, earicatuar v.; overeenkomst v. der talen, syuonynne
modderig worden, vuH worden.
-burye,. m.hurger IIJ. zonder burgerrecht; v.; -alter o, ouderdom m. van eene taal;
Spgr-kupfer, (-s) 0., z. m., Z. -dicltler w. spotdichter, satirendiehter -ailerlhum o, ODd manuscript 0.; -arfn
Spurkup(er; -leder 0., Z. Spornleder.
rn.; -drosst:l v. (Nat. hist.) spotlijster hijv. nw. arm aan woorden en uitdrukSporn, (-(e)s, mv. -en of -e) ID. s., spotvogel DI.
kingen; -arm'uth v. armoede v. eener
SpOOl· v., prikkel m.; (fig.) prikkel m., Spottelej, (-e~~) v. spetternj], bit- t3~1; -arl v, eigendommelijkheid v. eener
aausporing v., opwekkeod middel 0., tere of bijtellde aardigheid v., scherpe taal; 2. Z. Sprecha"l; -bau m. woordspoorslsg m., aanmanlug v.; die - en an- uitval ID., vinnige zinspeling v.
schikking, eonstruetie v.;-bote m. mees~eltnallent absc/t'tlalle'll, de sporen aan-,
Spotteln, (spollelle, gespottell) o, terkoecht w. die namens het gilde bet
losgespen; eillem P(erde den -, die- en WW., Ill. h. op eene fijlle mauler spotten, woord voert,
geben,eeu paard de sporen geven;~. (van steken onder water geven,
Sprg,che, (-n) v. taal, spraak v.,
vogels), spoor v.; IIalllt mil -en, haall Spgtten, (spollele,gespollet) o. ww., uitdl'ukkiugeu v. my. van eell yolk; - de,.
met sporeu; it. \'ool'klauw, aehterklauw 01. ID. II. spotteu, tlen spot drijven, sebert- rlliere, (Hel'entaal v.; die - verlieren, de
Spor(n)ader, (-n) v.(ltijk.) bOI'st- sen; ii.ber jefll.,itber elw. -, spotteu met, spl'aak, bet spraakvermogeu o. verliezeo,
ade.· v.
voor dell gek houdeD. den spot dl"ijveu uiet rneer kunnen spl'eken; (Og., geSpgrn-artig, bijv. nw. spooracb- met; uher Ullglackliche -, beschimpeu, meenz.) er will mit der - 'ticlll Jteraus,
tig; -blume v. bloem v. met eene spoor; den spot drijvell lUet.
hij wil het niet zeggen,wil zich niet verSpotter,(-s, IllV. Spoiler) ID., -in, klal'en; die Sac/'e l,a'l1l Z1&,' -, de zaak
(IJI.) leeuwerikeovoet m.
Spornen, (spornle, gesponlt) bedr. (-"ef')v. spollel' W., spotstel' v.; ~,(Nat. kW30l tel' sprake, Dlen begon te spreke£l
ww. ein P{erd -, de s).oren geveu; (lig.) bist.) meeuw v.
o\'el' &; (Hecbtspr.) diese Saclte u,1ird Jur
,ema -, Z. ansporne1l; 2. wed. ww. siel" -, Spotter~i, (-ell) v. spotlel'uij, - kOm1)le1., lie zaakzal voor de rechtballk
komen;2. eine scltwere -'.aben,mit der de spol'en aandoen; gesliel'elt U/U.l ge- scherb;, boel'terij v.; 2. Z. Spoil.
Sporttl, met spOI'en (lall de laal'zeu.
Spgttern, (spollerle, gespollerl) o. allslo.ze", moeielijk spreken,zich woeieSporn-:O:ugel, (-gels, UlV. -gel) ww. aauhoudelld en hillel·spotteo, sma- hjk uitdrukkeu; eitte san{le, a"geneltrlle
m. (Nat. 1Iist.) Sl)ool'vogelm., spoorwiek len, bOlleo.
- Itaben, oitspraak v.; seine - 'Verrjj,l/~
v.,chirurgijn m.; -(ormig bijv. nw.spoor- Spott-frage, (-n) v. bespoLtelijke -illn, zijlle spl·aak "erraadt hem; eille SOIl,"ormig; -{us: w. voet, poot m. met eeoe vl'aag v.,vraagv. om &tbespoltelijkte lUa- derbare - la/"e", zonderlinge taal oitspoor; -{dsze ID. my. vogels 10. my. met ken; -gebilde 0., Z. -bUd; -gebol o.schaD- slaan; (van het bart &), taal v.; 3. taal.
sporen; -gans v. spoorgans v.; -hai w. delijk bod,bodo.ooder de waarde;eitt- uitslJraak v.,taalgebruik,dialect 0., tongSI)Oorbaai 01.; -Ilalter m. spool'clragel' Ill.; lI'UIl, ondel· de \V3arde bietlen; -gedidtt val m.; ctfte - lernell, eelle taalleereu; die
-leder o. leed)er o. aan de sporen; 2. Z. o. spoldicht, hekeldicht 0.: -geist m. Deulsche -, de Duitscbet8al; 4. wisse,t-halleI'; -tad, -rade/tell, o. spooa'radertje spotzucbt v•• spollentle g~est m.; -ge- scha{lliclle -. taal v. der geleert.leo; ge0.; -,'iemon ID., Z. -leder; ~. voetriem, laC/dei' o. houend gelaeh 0.; -geldo. SpOl- scltriebelle -, stljl m.
souspietl m.; -scll.1zalle v. spoorgesp m.; prijs m., kleinigheitl v., lage prijs ID.; Spracheigenheit, Sprachei-stalig bijv. mv. (Rijk.) -es P{erd, bij ein - fur elw. bielen, onder de w8arde gentht1mlichkeit, (-el') v. eigenbet t;poren staan blijvend, niel naar de bietlen.
beid v. eeuer ta:lI, digenaardigheld v.
spol'en luisterenti; -stich m. steek m. mel Spgttisch, bijv. en b. spotlend, eener laal; deulsclte -, germanisme 0.;
de sporen; 2. (Pl.) leverkruid o.
bespottend, spolachtig, bits, smadelijk, {ranzosisc/le -, gallicisme 0,; hollartdisc/le
Spgrnstreichs, bijw. spoorslags, schalldelijk, beschimpend, Z. spall-weise; -, holiandisOle 0.; grieckisclle -,bellcllisin vollen ren; -laufen, loopen ZGO bard in einem -e1~ 1'one, op een sl)ottenden me o.
loon.
Sprg,chen-mischung, (-elt) v.
men kane
Spgrn-trager, (-gers, my. -ger) . Spottkauf, (-kau(e)s.mv.-kau{e) vermeoging v. der talen, taalvel'lllellging
In. ruiter m. met spoI·ell; 2. Z. -Ilaller; ID. koop Ul. \'001' e"n spolprijs, schanue- v.; -verwirrull9 v. spraakverwarrillg v.
3. spol·cntlrager m., diel' o. met sporen koop v.
Sprf,ch-fahig, bijv. nw. ill staat
SpottIer, (-s, mv. SpottIer) m., om Le spl'ekeo,lalen kennend,bespri1okt;
aan de poolell.
SparreD, v., z. m. ~puI...ie v., kla- -in, (-nell) v. lijne, laOe spotter ID., -{alligkeil v. bespl'aaktbeid v., vel'mogen
vergl'as o.
spoLslel· v.
o. ow Le spreken; -Ieger m. (Schel'ts.)
Sportel, (-s,mv. an) m. (gemeenz.) Spgtt-lied, (-(e)s, mv. -er) o. taalzifter,taalzuiveraar, purist m.; -(eltler
Oland v., korr m.
~potlied, hekeldicht 0.; -lob m. ironitS v.; Ill. taalfouL v.; -/e1lslt:," 0., Z. -giller;
Spgrtel, (-0) v. (Rechtspl'.) ge- -Iud v. spoLlost m.; -luslig byv. nw. -lerlig bijv. nw. bespraakt, kUDllende
rech\skos\en m.mv.,toevallige inkomsten spotluslig; -lI,iene v. spottend gelual 0., spreken; -{el'ligkeil v. bespraaktbeid v.:
v. mv., ,'ool'deelell o. IllV.; it. ollkosten honeotl gelaat 0.; "llac!lalunuTlg v. be- -forsc/ter 01. taalvorscher, etymologist
w. mv., legesv. mv.,\'acatiegelden o. mv. laehelijke llalJoolsiug, parodie v.; -"ame m.; -forse/lung v. taalVOI"Sching v., taulSpgrteln" (sporlelle, gesporlell) o.l m• spotoaam, schimpnaam,scheltJnaam kundig ontlerzoek o.,etymo!ogie v.; -gabe
ww., lU. II. toe,allige inkomsten, voor- ID.; -preis Ill. spotprijs, gerioge prijs m.; v. gave v. dCI· ~aal, vermogen om goed
deelen & opbrengell, afwerpen.
um ei1l,el' - kaufelt, Z. woltlled; -rede Le sprekeo; 2. seschikLheid v., aaoleg o.
Sporteltaxe, (-n) v.taxatie,schat.. v.spottend gesprek,schimpredev.;(Ued.) om ta~ell te leeren; -gebrauc/~ m. spraakting, raming v. der gerechbkosten.
satir~, ironie v.; -schri/l v. spotscbrilt, gebrolk 0.; -geleltrsamkeil v. taalgeleerdSportulv,nt, (-en, my. -en) m. hij hekelschriCt, hekeidicht 0.; -sehri{tslel.. heid v.; it. spraakkoDstige kennis v.; -gedie Loevallige inkomsten,voordeelell ont- ler Ul., Z. -diekler; -,praehe v. spotten- lekrtel' w. taalgeleel'de m.; it. spraakde taal v.; -,'ande/tell, o. ketelmuziek v.; kUDstenaar, grammatieus m.; -gemenge
vangt, die toevallige kosten onLvangt.
Spott, (-(e)s) m.t z. m. spot, sehimp -suc/d v.spolzuehtv., SpOllu8t m.; -siieh- 0., (gemeenz.) .gf!mefI9~el 0., Z. -enmi-
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sckung; -gelonlbe o. volgens de gehoor- keit; -verwirruIIg, -verunreinigung v., Z. voorziUer m. van bet bois der gemeenleer gebouwde spreekzaal, gehoorzaal V.; -mengerei; 2. Z. -gemengsel; -versUilttlig ten, spreker m.; (f:er.) scheidsrecbter ID•
•gittero. spreekTenstel·tje, spreekraam- bijv. uw., Z. -kundig; -wardein m, taal- SprecherQl., (-en) v. gepraat, gepje 0.; -gleiclt/o,'migkeit s., Z. -a/mUch- ailter, purist m.; -eeise v, wijze v. van bahbel, praatje o,
keit; -griibelei v. taa'zifterij, taalkundige uitdrnkking, sploeelutijs v.; -werk:eug Sprech...geld, (-(e)s, mr, -er) o.
kleingeestigheid Y.; -griibltr rD. taalail- o. spraakorgaan, spreekwerktuig o.,mond onkosten m. mr, van de rechlerlijke eitter, purist m,
m.; -toi.dr;f] bijv. ow. strijclig met de spraak; -gesa'llg m. spreekgezang, reciSprichig,(-el',-sl)bijv.nw.r.;praak- taal, tegen de regels der taal; -eissen- tatier o.
zaaru, onderhoudend, luid,Z. gesprilehig. ,~ehafl v., Z. -kut,de; -zimmer o. spreek- Sprechig,bijv.llw,~ploekend,groot,Sprachig, lJijv. nw, de taal betret- kamer v., spreekvertrek o.
sprekend, poehend, snoevend.
reDlt. talen hevattend, Z. spracillicit.
SprBll, (-(e)", [0\'. -e) m. reet, Sprech-kind, (-(e)" my. ..er) e,
Sprl!ch-kenner, (-kenners, mv. spleet v.
kind o, tlat in de kerk den cateebismns
-kenller) UI. taalkenner, taalkundige m.; Spra1lhaus, (-hauses, mv. -/ulu- moet opzeggen; -toerk 0., Z. MundlOerk;
-kentniss, -kunde v. taalkennis, taalknn- ser) o. (van een appel &:), klekhniso. -zimmer o. spreekkamer v., spreekrertie v., kennis v. van rersehillende talen; SprBtenkohl, (-(e)s, mv. -e) m. trek. o•
..kundig bijv. nw. taalknndig, spraak- spruitkool v.
Spregelmeuerer, (-rers, mv.
kumlig, verscheidene talen kcnnende; Spratzelholz, (-es) 0., z, m, in -rer) ID. hpvlseh m,
SprQhe, (-n) v. spreeuw m.
-kuRstv.,Z. -lenre. -wissen,~r1la{l; -"o'nsl- het vuur knappend hout o.
lich bijv. nw, taalkundig, spraakkunstig; Spratzeln, (spratzelte,gespralzelt) Spreil, (-(e)s, mv. -e) m, spijltje,
-taut 01. nitgesproken klank m., W90rt!, o. ww., m, It. knappen, knetteren.
speetje e,
spraakgeluid 0.; lelue ,. spraakkunst, SprIJtzen, (spral:le, gespral:l.l) o. Spr~ze, (-n) v.keg, wig v.,klool'spraakleer v.; -lehrer m. taalonderwij- WW., 10. h. (gemeenz.) Z. prasseln; It. Z. hout 0.; ~. Z. Spretse.
zer m.; 2. taalkuostenaar, taalgelee.ode spf'eitzen.
.
Spr~szel, (-s, my. Spreiszel) IU.
Ill.; -lekrig bijv. nw. volgens de taalkun...
Sprijp(t)zllng, (-{e)s, my. -e) m. (Zeew.) vertulningsplank v.,vel·tllinings...
de, ~praRkkl111stig, taalkuntlig.
(Giet.j opslag o. \/8n erts; (~at. bist.) boot 0.; 2. (aan eene ladder), SPOIt v.;
Spr~chlich, bYv. DW. de tual be- rorel v.
(aan bet gewei van herten). oitspruitsel,
treffend, door de 1aal geschiedend.
Sprebe1n, (sprebelte, gesprebelt) borentje 0.; 3. splinter, houtsplint~lo m.,
Sprach-los, bUy. nw. spl'akeloos, onp. ww. motregenell.
.
dorentje 0.; 4. Spreit.
bnitell staal om te spreken, zWijgend; Sprechart, (-ell) v. maDler v. van Spr~iszen, (spreissle, gespreisJt)
stehen bleiben, verstomd, verrast; 2. spreken, uitspraak, wijze v. vall spreken, belh.. en o. ww., Z. spreisen; 2. Z. ,prieZ. slumm; -lo,!igl.eit v. sprakeloosheid v., stijl m.; gemeine, vertraldielle -, uit- szen; II. becJr. ,,·w. uitrekkeo, uit~tl'ek
verlies o. van de spraak, stomheitl v.; spraakv.;~. Z. Mundart; S.recbtsspraak v. ken, spannen; Ill. wed. ww. sicl" -, leu(Og.) verbazing, ontsteltenis v.; -mann Sprechbar, bijv.ow.oit te spreken. nell, steuDeD tegeo.
ID. taalman, taalvorscher, taalkenner m.;
Sprechen, (d'U sprickse, er sp"ie/lt, Spr@..isz...feder, (-n) v. hOl'loge-miis:ig bijv. nw., Z. -riehtig; -meis/.er spracll, gesproclle7l) o. ~w. ~nr., m. h. veer v. die .de wintlvapg vasthoudt,;
m. laalmeester m., Z. -lekrer; -meiste- sprekeu, praten,zeggen,zlch lutd.·ukken; -halteli m. kolenbranoershaak m. om de
rei v. taalzifterij, vitterij v. in de taal; leise, laut ., z3cht, lnid spreken; vor sieh houtskool weg te halen.
·menger, -misclter, -in, hy, zij die ver- Ilin -,hinnensmond praten, prevelell; mil Spl·~ite, (-'I) v.droogplaats v. voor
schill~Dl)etalendool"eengebl'oikt;-menge- sich selb" -, in zichzelve(n) praten; eine bennep.
rei, -miseherei v. gewoonte v. om ver- Sprache -, spreken; deatsch -, Duitsch Spr~ten, (sp"eitele, gespreitel)
~chillenlle taleo door elk. te gebrniken, spreken; uber etw., von etw. -, spreken bedr. ww. spreiden, nitspreiden. vertall verbastering, taalverw810ring v.; it. over. spreken van; mit jeml&• • , met iem. sprciden.
koeterwaalsch 0.; -nerv ID. ~praatuenu\V spreken, tot lem. sprekeu; - Sie nock 8pr~t . . garD,., -(e)s, my. -e) O.
v.; -organ 0., Z. -werlrzeug; ..recltt bijv. einmat mit iltm,. Sie ikn noch einmal, vischnet 0.; -segel o. sprietzeil 0.
l1w.,Z.-riehtig;-regel v.taah'cgel m.;.. rein- spreek nog eens met hem;2. was hat er Spr~zbaum, (-baum(e)s, tnv.
Aeit, ·reinigkei~ V. zuiverheid Y. tan de gesprochen.P, wat heeft by gezegd?; ,er -baume) m. brouwerstaog v.
taal, van de spl'aak; -re'iniger m. laalzif- ~praeh It, ihm, hij zei~e hem;er id nicht Spr~ze, (-n) v.onderlaag v••dwarRler, purist m.; .,.einig'Ung v. taalzuive- IU -, men kan hem DIet spreken; er hal bOllt 0.; 2. schoor, stut m.
riog v.; it. -, -seifer m. taalzifterij v., d·ie ~Vahr"eit gesprochen, hij beeft de Spr~izen, (spreiJte,gesprei3t) bedr.
pUloisme 0.; -r'icktig bijv. nw. overcen- waarbeid gezegd; er isl jee:.l nicltl Z''U -, ww., Z. sUUzen; 2. nilspl'eideo; dieFiJsze
komende met tie taal, volgens lie spel- hij is ou Iliet te sprekeo; gut -, gemak- auseina1,der -, wijal \'aneenzetten; (Bak.)
liog, ZUtver, juist; -rickligkeit v. zuivel'- kelijk, goedsprekeu, bespraakt zijn; ver- speten; H. wed. ww. sick-, zich iutrekheid ,. van taal; -roltr o. spreekbuis, ·'tun(lig -, vel'standig sprcken, redenee- ken; (van pallwen &), prouken, de veeren
spreektrompet v.; -saal w., Z. -gewolbe; t·en; gut, GUles vonjemn. -, gunstigover opzetten; (fig.) pronken,pralen; (vaneen
-schatz m. (fig.) rijkdom m. eener taa', iem. spl'ekcn; er hatgut -, hij heert moOi boen), de veeren opzetten; 2. lennen
sebat m. van nitdl'nkkingen; ..schnitzer praten; keili Wort -, geenwoord spreken, tegell; (fig.) weerstand biedeo, zich ver(I)., Z. -fehler; -scllnitzler m. hij die een niten, niets zeggen; Rec/It -, rechtspre- zetten; it. wijdbeens staan, it. wateren.
goed gespeld wool"d in eeDe fOllt veran· ken, rechtdoeo; ein Urtl.eit -, uitspre- Spr~zling, (-(e)" mv. ..e) m.
dert; -sehule v. taalschool v.; -selig bYv. ken; in einer Sache·, uilspraok doen; (Giet.) Z. SpriJ,zhng.
ow., Z. redse'ig; -sinn m. aanleg ffi. voor je11J. in's Ge(iingniss. in's Zimmer -, tot Spr@.izring, (-(e}s, my. -e) m.
de taal, gave v. der .taal; it. toon, klem- gevangenisstraf, tot arrest ,eroordeelen" ijzeren ring m. aan de naaf van een rad;
toon m.; -stamm m. taalstam m.; -stu- Z. Segen; (iir feme -, voor iem. sprekell,. -stange v. dwarshout 0., slnhboom m.
dium o. taalstndie v.; -trickier m., Z. een goell woord doen voor; er ist nicllt Sprgngarbeit, (-en) v. bet doen
-rohr;-ubt&ng V. taalocfening v.,opstel 0.; gut 1M -, ,abel' Sie et zu·, hij is Diet weI- springen O. vanroLsen door buskruit.
-unreinigkeil v. vreemd \foord, bastaard- gemutst, hij is boos op u, Z. {rei,IJeilig Sprgngbar, bijv. n~. wat men kan
woord, barbarisme 0.; -tmlerrieltt ID. Il.; (fig.) welsprekend zijn, doen blijken, doen spl"ingen.
taalollderwijs 0.; -verbessel'er m. taalvcr- betuigen, getuigen, klaarblijkelijk zijn; Spr~ng-becher, (-beckers, mv.,
beteraar, taalbervorluel' 10.; (i. k. bet.) die Verzwez/lung sprieht aus iltm, de wan- -becker) 01. (Nat.hist.) zeeegel fO.; -block
purist ID., -verbesserung v. verbeterillg, hoop doet hem zulks zeggen.
.
m. blok o. om iets 1e klooven, te tloen
hervorming V. in de Laal; -verderber m. Sprecher,(-s,mv.Sprecher) m.-In, springeo; -base/leI O. wijkwast m.;-6ilckse'
taalbederver IQ.; (gemeenz.) radbraker (-ne,,)v.sprel{er,woordvoerdel· m.,spreek- v. (Alot.) springbns V.
m. eener t881; -vermogen 0., Z. -(itllig- ster,woordvoerstcrv.,reuenao,om.;(in E.) 8prengel, (-s, my. Sprenget) m.,
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Sprengwedel; 2. kerspel 0., paror.hie (Vog.) strik, vogel~lrik, sprenkel m.; 2. -to~tr'sl v. (Zeew.)om het want gevloehy., diocees 0.; 3. reehtsgebied 0., juris- sprinkhaan m.; 3. spikkel m., zomer- ten touw o.
dietie v.
sproet v.; -beinig bijv. IIW. krombeenig: Spring, (-(e)s, mv. -e) o, vooruitSprengeln, (sprengelle, gespren- -biirs m. gespikkelde baars m.; -fisc/t 10. sprong m.; (Zeew.) verhooging v, van
geLt) bedr, ww., Z. sprenkeln.
[gespikkelde gOlltlvisch ID.
bet dek; it. knoop 111. aan het ankertnuw.
Sprengen, (spreng/e, gesprengt) Sprenkelig 01' gesprenkelt, kabetknoop m.; 2. Z. -/Jrunnen: it. ~tas
bedr. ww. eillen Stein ., doen spriugen, bijv. IlW. gespikkeld.gemarmerd.gevlekt: ser{all.
urteenspringeu; (Art.) e;n Thor -, in de -eerden, (van valken),spikkels krij~en, Spring-anker,( -anker~,mv.-an
lueht doen springen; eine Kugel -, doen vlekjes kr\1~en.
ker) m. werpanker, noodanker, tuianker
springen.aiteenbarsten; eineSaite-, laten Sprenkeln, (,flprenkelle, gesprtn- 0.; -aft( o. (Pl.) lelie v. der dalen: -ball
springen;(Sp.) die Bank-, doeuspringen; Icelt) bedr, ww, besprenkelen.marmereu: m. bal, kaatslJal, elastieke bal OJ.; -beesrine Bankwl4rde ge&prengt, men liet zijne (Boekb.) splkkel-n, marmeren,
A"en o. kom v, eener Iontein; -boet: m,
bankspringen;2.uiteelJjagell, verspreiden, Sprenzel, (-,f, mv. Sprenzel) m. gazelle v., Kaapsche springbok m.•steenverstrooien; Erdt auf etw. -, uitspreiden; sPlil v., dwarshout 0., sluitboom m.
bok ID•• gems v.; -brett o, springplank
i. der Slube -, sprenkelen; [Boekb.) den
Spreu, v., z. m. (van koren), kaf, v.; -brucke v, springbrug,springplank v.;
Schnitl -, spikkelen, bespikkelen; 3. ",rin slechtste 0.; (fig.) uitschot 0.; (Spr.) es -brunnen m, Iontein, wei v., sprong m.;
Prerd uber einen Graben -, lalen sprin- stiebl davon, loie - 'Don Korn, bet stuift -brunnenbecken o. Ionteiubekken 0., Iongen, mel een sprongdoenevergsan; jem. als kaf uiteen.
teinkom v.; -btichse v. springbus r,
«berall heruf1& -. overal doen heenloopen; Spre..11-artig, bYv. en b. kafach- Springen, (sprang, gesprungen) o.
rinen Hirsch -, opjagen, najagen; Ge- tig, vol kof; (Delfst.) in den vorm van ww. our., m. h. en s. springen; (vau
rlic/"e -, doen loopen, verspreiden; 4. loovel·tjes, als schilfers, schilferachtig; hout), spl"iogen, barsleo, splljten; (van
(Bouwk.) einen Balken -, boogswijze -blattclzefl, o. (Pl.) ~lroohalm m.; -blume glazeD), springeR, bal·sten.scheuren;(vlln
krommen. een gewelf maken ,'an; II. o. v. hanekam m.; -boden m. karzolder ID. snaren), springen, brekeo; (van boizeD),
ww., m. k. en s. mitten durch dieFeinde Sp r 8J1en, (spreule, gespreld) onp. barsten; (Art.)nileenspringen,ontplotren;
-, heenspringen, rennen; mit tlinemPferde ww. motregenen, stofregenen.
2. springen, sprongen maken; iiber eine
tJorbei -, voorbijrennell, springen, jagen; Spre..11-formig, bijv. nw., Z•..ar- Mauer -, over een muur springen, met
gesprengt kommen, aanreoDen; mil seinem fig.
eeo sprong overgaan; die 1'reppe hinunter
Pferde uber einen Graben -, Z. - (3); 111. Spre..11 ig, bYv. ow. als kar, vol kaf. -, de trap afspringen; 'Dor Freude in die
wed. ww. sich mil seinem Sclliffe in die SpreJl-kammer, (-n) v. kafhok Hoke -, opsprlngen; zum Fenster kinaus
J~u(t -, zijn schip in de lucht doensprio- 0.; -kissen o. met kaf gevuld kussen 0.; -, uit of door bet veuster springen; auf
gen; IV. o. zelfst. verspreiding, vel'strooi- -regen m., Z. Slaubregen,' -staub m. zeer das P(era -, op het paard springen, oping, bespl'enkeling v.; 2. rennen 0.; 5. kort kaf 0., kafstof v.; -stein m. korl'elig stijgen; aus dem Kloster -, wegloopen,
onlploffing, uitbarsting v.
asbest 0.; -tragend bYv. nw. (PI.) kaf- ontsnappeo; (gemeeoz.) springe schnell
Springer, (-s, ml. Sprenger) m. draRend, kaf bevattend.
zu il&m,loop gaow naarhem toe,Z.lau(£tf&;
hy die iets duet (uileen)springen; 2. Sprichwort, (-(e)s. my. Sp,'ich- 3. m. h. sick mude -, zich moede sprinrenner, jager m., hij die reot,jaagt;(Nat. worter) o. spret1kwoord 0., ~pl'eekwoor- gcn; (fig.) uber die Klinge - lassen, over
hist.) sprinkbaan m.; (Bilj.) einen - ma- delijke uitJ,'ukking \'.; im -e of -sweise. de kHug jagen; jem. uber die Zunge chen, een bal doen springen; 3. scbroef spreek\Voordelijk; zttm -e werden,tot een lassen, iem. over dell bekel balen, belasv. met ringen(een folte.·tuig); (Jachtw.) spreekwoord worden.
teren; 'Dor Zorn et in die Lillle of an die
uil zljn leger opgejaagd hert o.
Spricllworterspiel, (-(e)s. mv. Decke -, opspriugen; vor Aerger aus der
Sprlng-fass, (-(asses, ID\'. -las- -e) o. spreekwoOl'denspel o.
Hattl - ,,:ollen, viln nijd & barsten;4. opser) 0., Z. -kanne; -[eder v. spl"ingveer Sprichw6rtlich,bij,.nw.~preel\- spl"iugen; das Wassel', das Blut sprang
v.; -gabel v. (Slot.) scbroevendl'aai.,r m.; woordelijk, als een spreekwoord.
aus (J', sprong uit &, ontsproot, spoot
-gerass 0., Z. -kannc; 2. gietel" 01.; 3. Sprickel, (-s, mv. Spriekel) 10. en uit &; 5. springen, opspringen, terugwijkwast m.; -glas o. straalbrekingsglas o. verdord takje. sprokkeltie o. hout. springen;diese,' Ballspringtnicht,springt
0.; -graben m. (Vest.) mijn, floddermijn
Sprickelig, btjv.nw. besprikkelll, Diet op, niet terug; es isl mir ein SUlck
v.; -gr4ber m. mijograver m.; (Krijgsw.) be~pl"Oehl.
an den Kop( gesprungen, er is mij & temineur m.; -grube v., Z. -graben; -kam- Sprickeln, (spl'iclidte,gesprirkelt) gen het bool'd gesprongen; die Wassermer v. mijll v., mijnkamer v.; -kanne v. bedr. WW., Z. sprenlt:eln.
kunsle - lassell, de fonteinen latenspringietkan v., gieter m.; -kelBel m. wijwa- Spri!tgel, (-s, mv.Spriegcl)m.boog. geo; (fig.) das springt in die Augen, dat
tervat 0.; -kiste v. (Zeew.) scheepsmUn hoepel m., boog~ge\Vij~ gespannen kap yah io bet oog, is zeer duidelijk; sein
v.; -kolben m. gietkolf v.;-kugel v.(Art.) v. (van eeoe wieg &).
Haus foirtl - mu~sen, zijn huis zal verspringkogel m.; 2.bom,granaat v.,spring- Spri~geln, (sp"iegelte, gespriegelt) kocbt moeten worden; er 'wird - mi;,~
bus v.; -meister m. springbusmaker m.; bedl~. ww. ei"e lViege, eine/~ Wagell -, sen, hij zalmoeten springen, hijzal zijne
-pin,et m. (Mels.) sprengkwast m.; eene kap ~pannen over.
betrekking & verliezen;6. m. h. (van een
(Boekb.) spikkelkwast m.; (Art.) vocht- Spri~gel-tuch, (-I'UcIJ(e)s, rov. hengst), b~springen, dekken, be\Tuchkwast m.; (Kath.) wijkwast m.; -pulver -Uecker) o. doek m. waarmede men de ten, bezwangereo.
o. mijnkruit 0.; -sUlek o. springbus v.; kap van tIe wieg bespant; 2. wagenkap Springer, (-s, my. Springer) m.,
-tonne v. ton v. die uiteenspringt;-lrir.h- v.: -wagen m. kapwagen w.
-in, (-nen) v. springer, kUDstenmakel",
ler ffi. wijntreehter, tuingieter ID.
Sprieszel, (-s, mv. Sprieszel) m., koordedauser m., spriogster, kunstenSprengung, v., Z. springen.
Z. Sprosse.
maakste,', koordedanseres m.; (Rijk.)
Spreng-wage, (-n) v. (vao een Spri§szen, (,~pross, gesprossett) o. spl'inger, sprongenmaker m.;(Scllaaksl).)
rijtlllg), zwenghout 0.; -wedel m., Z. ww. onr. (w. i. ~ebr.) Z. 'p"osse,,; it. paard 0.; (Nat. hist.) spl"ingha8s m.; 2.
-gerass (2);(Sm.)vochtkwast m.; -(or- sprei:etJ.
waterspin v.; Z. Schnabelwall, Springmig bijv. ow. naaf een wijkwast gely- Spriet, (-(e),~, my. -e) o. (PI·OV.) lisc/I.
kende, kwispelvol·mig;-u.'erk o. (Bouwk., gaffel, hooivork v.; (Zeew.j spriet m.
SpringerQj, v•• z. ID. spriogeo,geSlot.) versierd traliewerk 0.; (Boowk.) Spri~t-block, (-block(e)s, mv. sprlDg 0., gewoonte v. van te springen.
door stutlen ondersteunde balken m. -blocke) m" -holz, (..kolzes, my. -hol- Spring-faden, (-(adens.mv. -(amv.; 2. wel'ken o. mv., sLoffen v. mv. :er) o. (Zeew.) splllnekophout, scheer- den or -(aden) m. (Glasbl.) plotseling
geschikt om te doeR springen;-wisch m. hout 0.; -sege' o. sprietzeil 0.; -$egel- verkoelde glasdraad m.;2. elastiekedraad
oveodweil Y.
raa v. (Zeew.) blinde ra v.; -tau o. m.; -{eaer v. springveer v.; -fisch Ill.
Sprinkel, (-8, mv. Sprenktl) m. spriettol1\V 0., potting v., Z. Pltltingtap£; (Nat. hist.) vliegende vi~ch m.; -pun,
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v. (Zeew.) springvloed m.; 2. getij, lij Spritze, (-II) v. klapbus, spuit, SprUd-erz, (-es, my. ·e) o. ge0,; -(us: m, springvoet 10.; -gardil,e v, spuitpomp v.; - ZUni Feuer, brand- streept zwavelzuur lood 0,; -glaserl,
ophaalgOl'dijn v., [aloesie v.; -garu o, spuit v.
-ylalilerz H. hard zwavelzuur zilvererts
(Vog.) springnet 0.; -ylas o, droppel Ill. Spritzen,(spr·ilzle,gesprilzt)o.\Vw" 0.; -Iwlly bUy. IIW. (Uijk.) ruwhoevig,
gesmolten glas dien men ill water heelt 01. h. aus der Ader -, spuiten, spauen, ruwpooug,
Iaten vallen; 2. Caneslaauseh duikertje sprlngen; iI's Gesicllt -, springen; (vau Sprgdigkeit, s, z, m. ha rdheid,
0.; 5. Z. -kolbe»; -qurk« v, Z. EselsglAr- eene veer), losspringen; it. (van penuen), droogheul,sprokkighei,l, seherpte, ruwke; -haler IIJ. vergoediug v. in have,' aan spaueu: 2. bedr, ww. spuiteu; iem», fI,it heid v.; (lig.) preutsehheid,ouverselul. dell eigeuaar vall eeo dekheugst; -Ila/," der lIand Wasser i/~'s Gesic/,t -, goolen; ligheid, kuelheid, trotsehheid s,
m, haan 01. die treedt; -hahnehen o, jem. mil Kotl• • , bespatteu; (l'h.) Same" Sprosschen, SprQsslein,(v~l'
spriukhaan ID.; -luue Ill. spriughaas 10.; -, zau.l sehieten, bevruchteu, bezwauge- kl.) o. spruitje, lool]e o.
-Ilansm.{gemeenz.)wiltbaugm.,sp.'ing- ren; [Jachtw.] [em», itt eine ~Vulllle-l Sprosse, (-II) v.ofSpross,(-cs,
in-tt-veld, Ievendlge, dartele, v.·oolijke inspuiteu; 3. (z. vuorw.) spulten, water my.-eof .e,,) Ill. (van een lJool1l),sprllll.
knaap m.; -Ilellyd m, dekhengst m.; werpen, oppoiupen, inspuuen.stortbaden loot v., seheut m., nieuw uitspruitsel 0.;
-/,eenl m, metslaguetten omgeveu plaats toedleneu,
(van eeue ladder), spurt, trede r.; (vau
r.; -1,0". o, eene slak v.
Spritzen-arbeiter, (-t~I'I, my. eene wageuladder), dwarshcut 0.; (vau
Springinsfeld, {-(e)8, my. -e) -Ier) Ill. spuiteumaker, pompmaker me; eeue uioleuwiek), lat v.; [aau ramen),
m, [geuieenz.) Z. Sprillg/la'lu.
-~ollrer m. (Giet.) witboor, l)olijstboor raamroede r., glasroede v., Z. SommerSpring-kafer, (-kiilers,mv. -ka- v.; -Ilaus o. braudspuithuisj]e) 0.; -leute sprosse; (Jachtw.) tak Ill. van een gefer) IU. spriugkever OJ.; 2. stekelkever UJ. mv. spuitgasten DI. IDV.; -maeher Ill. wei; (fig.) Z. Sprossiillg.
01.; -kastell m., -kute v, (Zeew.) miju- spuitmaker 01.; it. brandspuiuuaker m.; Sprossen, (.'pro"~sle, gesprossl J u,
kist v. op sehepen; -/dap}Je Y. klep v. -7Ile;sler Ul. bl'untlmeestel', br8luJsIHlit- W\V., lU. ". (Tuiub.) uit~pl'l1ilell, uitluotier windlalle; -kolbell m. (Nal.) Dolog- meeslel'lU.; -roltr 0., -rollre v. buis, (lUI), I)eu, uitschielell; it. lIilLolteu; (vau ko..
nee~er tlistilleerkolf v., knalglas 0.; -kefll slilng v. ~au tie bruullspuit; (lleelk.) feu),olllkieUlen.
W. spl'ingkruid 0.; (Gen.) Z. Purgirkur- spuitpijlJje 0.; -slempel, -tllocl, 1lJ. zuigel' Sprgssen-bier, {-(.,)s, my. -e)
lIer; -Iuafl v., -kra/'lig bijv. nw., Z. Ill. eenel' (braratl)spuit; -sHefelw. Sptut- o. bier o. tlat met knoppen Vein suikerSclu,ell/craft et; -Itra-ut o. (Pl.) spring- schoen w.
riet zoetgemaaktis; -esse/u v. met kUQpkruid 0., wondbalseDJun v.; yeliJes -, Spritzer,( -s,my.Sprit~er) Ol. spui- pen VOIl silikel'l'iel zoelgeUJaukle wUn Ill.:
kl'tlitJje-roer-we-lliet 0.; -Icriebs 10. lee· te.', spuitgast Ill., hij ,lie spuil; 2. spat -lic/lle v. (PI.) Canatlasche maslboolU
spriukbaan m.; -!;ugel v. koortledausers- v.; (OuUk.) Z. Spril:mus/ael; (Nat. hisl.) ID. waa.'uil balsem vloeil; -ko/d ID. s()rllitkogel lU.; 2. sp.'illgkogel 01.; -I,un~t v. Z. Spril3fi~cI, (~).
kool v.; -motte,-scllabe v.knoltpell\\'ol'm,
~priugkullst, kunst v. 001 le spriugen,
Spritz-:O.sch, (-es, roy. -e) m. spruiljesworlll Ol.
kool'dedauserskulist v.; -lade v. (O..g.) (Nat. hist.) langbek, lipvisch 1lJ. mel Sprosser, (-s, my. Sprosser) III.
windlade v. metkleppeu; -leib m. spriug- puntigeu kop; ~. groote tlolfijn, kaze'ot, sterk slaaude waulletjes-Ilachlegaal 01.
buik, sweerbuik m.; -lulce v. (Zeew.) 'potvi~cb m.; -gebaelcelles 0., Z. -/mclle,,; Sprgssgewachs, (-es, IUV. -e) o.
luikje o. ill eell scbeepsluik; -made v. -ylas o. ~puitglas, ~las o. 0111 mede le plaut v. die spruitjes schiel.
kaasworm m., .lDijt v.; -maus v. kleine lJegietell, gieter m.; -gur/re v., Z. Esels- Sprgssling, (-(e)s. wv. -e) m.,Z.
spriughaas m.; -'luellm., -queUe v., Z. gurl,e; -kalUle v., Z. -glas; -kuclle" ID. Sprosse; (fig.) nakol11eliug m.; 2. (Zuiv.)
-brullllen; -Talle v., Z. Sp,inyer (Nat. (Past.) spl'ilsgebak 0.; -Leder o. spatle- Z. Sprtil./,IIY.
bisl.); -rei( Ill. koordetlallsershoepel me; tier 0., klep v.
Sprgssvogel, (-t'ogels, mv. -vo-reiter IU, kuuslrijtler m.j-ro/tr o.,-ro/lre Spritzling, (-(e)s, IIlV. -e) Ill'. gel) 10., Z. Sprosler.
v. (\Vaterb.) fouteiulJuis v., leilliug,buiq spl'il$ v. (eelle soort forel); it. Z. Spring- Sprott,(-(1!)8,lDv.-e)m. of Sprotv. de" rouleiu; -same/l w., Z. -korner; u'all.
ta, (-n) v. ~p ..ot v.; -er: o. zwuvelluur
~. ID. of -f"aut 0., Z. -I"allt ('I);
Spritz-loch, (-loc/I(e)" my. -10- loodo.
-sc/lill o. galeiY. Diet Lommen; -sChtOU,,3 cller) o. (Nat. 11lst.) luchlgal, sl'lIilgat Sprotten, sprutten, (.~proltele,
10. (Nat. 11ist.) slaal"l Ill. van springentl~ o. tier walvischachtige tJierell; .millet o. gesprollc:t ell sprullele, gesprulIet) o.ww.
insecteo; 2. Spdllgluis v.;5.k~ngoeroe \'.: iuspuiliug,klisleer v.,lavemenl 0,; -mus- (Prov.) uilspruilell,uilkomeu,ftlt\\"8ssen.
-spinne v. watel'spin v.; -slulige v. La- t,el w. verslltllellde spier v.; -nudel,~ v. Spruch, (-(e)I, illY. Sprii,c!le) ID.
lanseerstok m.; 2.-or·stockm. spriug. wv. (i\ookk.) ~IJUilnoedels v. IIlV.; -re- (ltechlspr.) ~ilspr8ak v., vOllllis,oorslok, POlsslok m,; -tau o. (Zeew.)sprillk gela w. stuirregell,1D0ll'egen an.; -TOIne v., tJeel 0.; riclderlicl'er -, rechlerlijkeuitID.; -u:all 01. (wal)viscb w. met sl,uil- Z. Spnlze, Sprit.ellro/tr; (Nal. hist.) (van spraak,rechlel'lijk younis 0.; 3un~ - brillgaten op tlen kop; ..u'Qlid v. hcbt toe- \\'e.l1Vi~5cheu), Z. -loe/I; (Olltlk.) spuil- yell, doo.' tie rechtLank laten uitwijzeu;
staand slagnet 0.; -",:asser o. Lrouwaler, kauaalo.; -tour v. (StutJeut.) ,'ijloer ,., ~. spreuk, zedespreuk,ziuspreuk v., ge\\"elwaler 0" waler~pfong ID.; -welle v. uil~laltje o. iu eell wageu; -u'all m., Z. zegtle 0., korte slelling v., g"oudregel 10.;
gelij 0.; -u'urm Ol. iligewaUt.ls\\'orm m.; -pse//' (~); -u:ur( IU. (Mets.) bespl'tmke- die Spruc/le Salomo, de Sl,reukeu vall
-u"urzel v., Z. -kraut; -zeit v. (Land- hug v. tJer pleister; -u'urm 10. :lpuit- Salomou; blbliselle Spruclle, bijlJelspreub.) paa.·lij,l, springlijtl w.; 2. (Zeew.) Wl-rm m.; 2. zt'eslak v.
ken, gemeellplaalscll Y. IllV. uil tie H.
t\l 0., tij\'loed w.
Sprock, lJijv. llw.(Prov.) Z.8prode. Scbl'ifl; 5. (Uudb.) godspraak v.,ol'akel
Sprinkel, (-s, wv. SprillLel) m, Sprock-aas, (-aases,lllv.-tiser) o. 0.; (t;emeelU.) ,oor de yuist gemaakL
\"o~elkDip m.
\'ooJ'jaarsvlieg v.; -forll,eillD. YOOl.'echl vel'sje o.
Sprinz, (-es, mv. -e) ID. bastnard- o. von den tieudplicbtige om four bel Spruoh-brief, {-(e}I, Ill. -e) ID.
nacbtegaal, reiger\'alk, gcwon6 sper- liend zijn koren Ie newell; -u'eide v. sclJ.·iflelijk vonnis 0., schriftelijke uitwer m.
brooze wilg(ehoom) w.
svraak v.; -buch,-bfj,e'"ein o. verzaweSprinzeln, (spri"zeite, gesprillzell) Sprode, (-r, -Sl) byv. en b. (van ling vall spreuken, van 81treekwoorden,
u. ww. knipoogen, lonken; 2. betlr. ",w., de bUid),d.·oog ellhartJ,ruw;{taat hout), \'e,'zaweling v. 'all bijhehek~lelJ; il. Z.
Z. spleize".
broos, hard, sp"okkig; (vall ijzer), bros. -"'eiser; -collcgiufI' o. scheidsrechte."s III.
Spritz-bad, (-bad(e)s, OJV. -£a- bard, sprokkig,licbt brekenll;(tig.) hartl- wv,; -die/ller m. ~preukendichter UI••
der) o. stortbatJ, gietbatl 0.; -beu'urfID. "oebUg, ouge\'oelig, oluerschillig,gellle- SprUchelohen, SprU,cblelD,
(Mets.) pleislerkalk v. waarmeue bet lijk, kuonig, ,"ertlrielig; -es Jladcl,en, (verkl.) slJreukje 0., korte ~preuk v.
muur\\'erk wordt "olgeraullt; -bre" o. Sprode v. l'l'eulsch mei~je; -IIUJ.n, zich Spruch-fii,hig, bij'.Il\'. htvoegd.
spatleller o. bovell de rat.leren der rijlui- preutsch "ourtloeu, eeuooven;cbillig ge- ~erechtigd om bet vuouis uil Ie spreseD; -bOcltse v., Z. Sprilze.
laat zetlen; 2. v" Z. SpTijdiyktii.
ken: -(ertig Lijv. o\v, (Recbtspr.) op bet
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pant ,aD uitS8sproken le worden, in st881 slaao; Sprunge machen, sprangeD maken, SpUle, (-11) r., Z. Schtt'efllme.
fan gewijsde; -geld o. ookosten m. my. springen; it. sleigeren; krumme Spr6"ge SpuleiseD, (-eisen" mr, -eisen)o.
ran bet vonois; ~ge8ang m. spreukge - machtn, kromme sprongeo maken, IiRl spilijzer, spoelyzero,
gebruiken, weerspannig zijn; jemn. aul Spulen, (splll/e, gespult) bedr. ww.
zung o,
SprUohlich, bljv. IlW. als eene uf hinterdie Sprflnge kommen, iems, lis- haspelen, op de spoel winden.
spreuk, kernsprenklg,
. len " onttlekken; [em, auf d" Sprunge SpUlen, (spIIl/e, gespull) hedr, ww.
Spru,oh-mann, (-mannee)., mv. bringen, jemn.au{d,e Sprfl7Iyeltet(en, iem, Glaser -, spoelen, wasschelJ,uitwasschen,
-mtln",r en -Ieute) in, seheidsreehter, Ran den gang, oil het spoor helpeu; wie- omspeelen; Kl.iehengeseharr -, wasschen,
bemiddelaar m.; -mas:;g bYv. ell b. als der au{ die etten Sprunge k01ll",en, weer schoonmaken; die Wasche ., spoelen,
eeoe spreuk, leerspreukig; -,'egi,ter o, in dezelfde Iouten vervallen; er u'ird keine uuspoelen; (Leoi.) Pelle -, sehuunuialijst v. van bijbelteksten; 2. Z. -xeiser; grosze Spr'unge mac/len, hij zal het niet ken, alspoeleu; (gemeenz.) die Eehle -,
-rtieh bUv. D\V. 'spreukrijk; -reim m. verbrengen; (Landh.) (vall een heugst), doorspuelen; it. drinken, zuipen.
spreukrijm 0.; -",preeher m. (in Neuren- bespriugen, desken 0.; den lJengli .um Spu!er, (-s, mv, Spu/er) m., -in,
berg), van wege tie regeeringaangestel- -e lassen, dell hengst laleu spriugen; (-ne,,) v. garernvinder m., gareuwind.
de rUmer, improvisator m.; -weise bijw. (Outlk.) Z. -bet"; (Jachtw.) Z. Hasen- ster v.
by wijze ran spreuk, in spreuken; -eei» sprung; (Zeew.) (wan een zeil), lengte eu SpU.lerin, (-Ilel') v. spoelster,
ser m. aanwUzing v. vau de versehil- hoogte v.; (Muz.) tllsscbentij&J m., Inter- W8SC!JVI"OUW r,
lende bljbdtekslen.
val 0.; (\Vev.) sprong, gang m, van den SpU.lfss8, (·fasses, my. -(a,ser) 0.
SprUohwort, {-(e)s, my. Spruel£- draacl door tie schenng.
spoenat u,
tDDrler) 0., Z. Sprie/£roorl.
Sprung-bein, (-(e)" mr. -e) o. SpU.l-t"drmig, bijv. 11\V. kluSVOJ'.
SprUohe, (-n) v. hrok m., stuk, (Oullk.) U~ll'ClglJallD., g.·001 htelueen 0.; IO/g. sl'0~I\·orl1Jig; -Ira« v., Z. Spuleriu.
gedflelle o. Vall de gemeenteweide,
-ye/ellk o. springgewricht 0.; -kisle v. bPUl-frau, (-en) v., Z. Spldt'I'in;
Sprudel, (-s, my. Sprudel)m. bor- kruilkisl v.; -k"oellen ID., Z. -bein; -iaul -ye/u., 0., -yelle v" Z. -lass;-g,e':er Ill.
relen, opwellen 0., borl'eling, opweUing III. galop m.; -rieme1t III. (Hijk.) sprUlg- (Zeew.) housvat o.
v., overvloedige broil, springentl, levelJd rielD Ill,; (van eell koetspaartJ), haam m., SpU1holz, (-e" mv. Spuillolzer) o.
water 0.; - von Wor/en, sto.'t,'loecJ m.; 2. lJurslrlCIll rD.; -lhalor JIl. belastlllg t. Da (\Vev.) s(Joeltwut, kloshnUL o.
Springbrannen.
tlen b.·uiloflstJag; -u:eise bij\\'. bU spron- SpU.lhonig, (-(e)s) m., z. w. bij
Sprudel-bBd, (-bad(e)s, ml'. -£ii,- gen.
bel OveulJJ'ekeu tJer korveo uitloopende
der) 0. slorlbacl 0.; -kopf m. beelhoofd SprUssel, (-$, IOV. SpruI.el) m" Z. boni(fI)g m.
0., driflkop ID.
Sprlessel.
SpUlicht of Spll1ig, {-(e)" mv.
Sprudeln, (.prudelte, gesprudell) Spy-oke, v., z. JO. spog, speeksel o. -c) 0., l. Sp'ilu.'aaser.
o. W\\,., Ul. h. ,,"plIen, borreleD, mo.·mebpu,O.ken,(spuckle, gelpuckl) O.\VW. Spuljungo, (-n, mv. -II) 01. gaJen, klateren;(van wale.'), golveD, stroo- spuweu, spugen, braken, ovel'ge\'eu.
reu"IlJlIer l~,.
men; (van wijn), schulmen, foukelen; Spu,cker, (-s, my. Spueker) lD.,
Spu.lkahn, (-(e)8, mv. -e) 111.
-de, n'a,ser, stl'oornend. golvenJ water, -in, (-,,,m) ". SpUWCl· W., spuwster v.. uit eeu Sluk gemaakte visscbersboot \'.
IDaalst.·oOID; (fig.) Sehmah;oorle., U11- Spuckig, bUv. nw. slU1wen&J, lDet ,SpU.l-kelch, (-(e)s, mv. -e) m.
braken; im Spreehe" -, stulleren, hak- spog lJellckt, zeevcrend.
(Kalll.) kelk m. wet ougewijden wijn:
kelen; 2. bet.lr. W\v. eeu stOl'lvlo"d van Spu,ok-beoken, (-becken$, UlV. -kessel, -kubel, -kump{ m. spoelkuil' v.,
\\'oorden uiten; it. uithakkelen, uitb.·ab- -becke,,) 0., -kasten, (-kaslcms, IUV. svoelkclel ID., s(loehal 0., sl'oeJkullI v.
belell.
-kii.slen) m., -napf, (-nap{(e)s, my. SpUlkOl'b, (-kol'b(e)s, mv.-korbe)
Sprudel-quel1e, (-n) '. barre- -ntip{e) lD. spoglJakje 0., kWlsl'el.Joor o. m. maud v. meL gurenklossen.
lende bran, wei Y.; -,'ein ID. «()elr~t.) Spuk, (-(e)s, lllV. -e) ID. leven, geSpUl-lappen,-lumpen,( -pOliS,
kalk3chtige torsleen m.; -wa.'lsero. brOil" tiel·,gel·aas, lawaal 0.; 2. spook 0., spuok- my. -petJ) 10. vaatcJock, schoteldoek Ol.;
waler, "'elwater o.
verschijning V., Z. Gespellslj (s~meenz.j -mllgd v., Z. -frau.
Sprudler, (-,Y, ruv. Sprudler) IU. onge\'al, ouaangeuaam geval 0., Sll'ekeu Spulmuskel, (-s, my. en) m., Z.
heethonl't.I 0., drirlige spreker m., Z. ID. my.
K'urmlllu,kel.
Sprudelkop{.
Spuken, (spukle, gespukl) o. ww., Sp'U.lnapf, (-napf(e)s,mv. -n~pfe)
SprUhs,uge,( -aug{e)s,Olv.-augell) m. h. (vall overlelleuen), als spook ver- m. spoeJkoUJ v.
o. VuuJ'schielelld aog o.
schijlleu; es spukl /£ier, bet spoukt bier; Spul-rad, (.,'ad{e)s, my. -rlide,.)
SprUhen, {spfllhl', gespnUd)bedr. (geUleenz., fig.) es spukli'l seUlem Kop/e, o. (Wev.) spoeh·ad 0., haspel m.; -,'lpinen o. lVW. Funken -, schielen, spallen; het maulthem lIoo." het bo",rd; das spukl del v. (\Vev.) spil v. "ao de spoel, spil
,'er Berg 'prflhl Flamm"" b.·aakt vlalJl- so durck die Glieder, dat trelU zoo door v. waal"op d~ spoel droait.
men uit; it. es april/d, (vau den regen), tie le&Jen, c.lat zit zoo in den aar&J; 2. Z. SpU.l-stande, (-tl) v., Z. -(ass;
er valL fijne regen; 2. (fig.) vonkelen, larmel,.
-steu£ m. gooLsteeu m.; 2. riool 0., gool
tinleleo, vonken schieten,verspreiden; it. SpukerQj., (-en) v.spoke.'ij, spook- Y.; -Irog m. (J..akenw). spoel1Jak m.;
-wanne. v., Z. -lass; -u'a.ser o. spoelwaschitteren.
verschijnillg, spol)k~eschiedeills v.
SprU.h-teuer, (-~rs, mv. -er) o. ~puk-geschlchte, .(-,,). v., ter, vutl waler 0.; 2. (Landh.) spoelillg
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kuellerend, von ken schletend vou'r 0.; -mahrchen, 0. spookgescbledenls v., v., sleehle kost m.
(Vuurw.) vuurregen m.,spaltend 'Iluro.; vertelselllje) o. van spoken; -slunde v., SpU.lwurm, (-wurm(e)s, m\'.
-rege,. In. motregen.fijne regen m.;-witz Z. Gespender., Geislersluude.
-wur.ner) Ill. spuelwol'm, dal'lD\Vorw IU.
IU. schitterent.le geesligheic.l v.; it. ovel'Spul-bs,l1m, {-bartm{e)s, my. Spun, (-(e)., my. SP'"~) ID., Z.
vloeleD o. van geestigheid.
-bfi.unze) m. papenhout 0" papenhout- Sp,nl, Splinl.
Sprung, {-(e)s, my. Sprullge) m. boom m.; -back 10., -bollich 0., -bulle v. Spund, (-(e)sl my. Spunde) 10" Z.
sprong m.; (ill hout), barst 10., reel, spoelbak m., spoelvat 0., spoelkulp v. -locll; 2. Z. -'Iap(efl,; (Gewcerm.) melaal
scheur v.; (in glas), harsl ro.; (vall een Spulchen, (vorkl.) o. k!osje, 8a- o. waarmede mell de hollen eo gebreken
muur), spJeet v.; (in den grond), kloof renklosje o.
ilan een gewcerloop vult; (Art.) stop,
v.; 2. sprong, opsprong, terugsprongm.; Spule, (-'I) v. klos, ~al·enklos m.; prop v., tap m.;{Bergw.)zijplank v.;(Lfll(Og.) korte tlJsschenpoos v., korte ar- (Wev.) spoel v.; (Lakenb.) lakenwe· lerg.) opening v. aan de gietvormell;
sland m.; es ill ein slarker - VOtl hier biB versklos m.; (Touw~I.) haspel,garenwiu- (MeulJ.) groef, sponning v.; (Tuillb.)
dahin, bet is eeo groote sprong, er is der m.; kleine -, Z. Spulcllen; (ZOUlZ,) prop, stop v.
eeo grooleafstand&;(gemeenz.) auf clem overJekt arw8teringskollaal 0.; (Hand.) Spund-bBnd, (-band{e)., mv.
-e ,IehlUI , op b~r. punt !;laau. 011 sprong Z. Fed,'rspule.
-blillde r ) o. boe('el m. om h~t spongat;
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-bautll m, (Bosehw.) bomn m. gesehikt bemerken, ruikeu; 2. zien, bemerken, aan de staar lijdeo(l, blind; (van bet
om dikke planken er van te zagen;(Mol.) bespeuren, waarnemen, ontdekken, be- oog), met de staar hehept; ..blind/leit v.
valboom m.; -bleel: o. ijzeren plaalje o. ginnen 10 gevoelen; icl& spill·C, dass er ef, blintlheid "~a ten gevolge der staar;-brille
lot stuiling vall het spongat; -boltrcr 01. ,k bemerk &; iclt spare Gabe1l, an i1lfIJ, ik V. b.'ilm.voer hen wier oogou geliehtzijn;
boor ". om bet spougal te maken; -brett bemerk, -bespeur dat hij talent heert; 3. -(ell o. staarvlies 0.; -haken m. staarhaak
o, sponduig v,
gevoelen, oudervinden; Ilitzc -, voelen; m.; -litue v. oogvlek v.; "lladel v. naald
SpUndchen,(verk1.)o.sl'0ngaatje, seinen Zoru - laue», ondervinden, ge- v, om de slaar te licbten; -opet'ation v.,
stoPJtI, pretpjli 0., Z. Spund.
voelen.
-slec/lell o. licbten o. van de staar; -slcSpund-diele, (-11) v., Z• ..breu.
SpUrer, (-s, mv, SpiiJ'c,') m. 0ll- ::llcr 01. blj die de staar licht,
SpUnden, (sp'lndelc, ges]Jundel) spoorder, spion m.; (Jaehtw.) Z. SpilT- Staat, (-(e)8, mv. -en) m. staatsie,
bedr, ww, ein Fass, dell Wei,••, eene Itu"d.
praeht, praal, pronkv.; das isl flUl' :Ufl.
spon in stoppen, dlchtsponuen, met eene Spurgang, (-9aIt9(e)s, 01V. -giin- -, dat is slechts V001" staatsie,tot pronk:
hom toestoppeu; gesp~,.deter lVein, on- gel m. onderzoek 0., uasporing, uaver- - mit elw. macltefl, met iets pronkeu;
gegiste wyn, most ID.; Mehl in Fassel' -, sching v.; (Jachtw.) spoor o. ill de Seitlell - vel'n.e/wert, zijne ultgaven nilin vaten doen; 2. (Timm., Meub.)in ein- sueeuw; H. SpOOl' o, na regen.
breiden; it. zijne staatsie vergrooten; 2.
a1lder -, sponnen, roegeu, zwaluwstaar- Spurgel, v., z, ID. spurrie ".
staat m., land, rijk 0., mogendheid ".;
len; 3. met plauken beleggen, bevloeren. Spurheard, (-(c)s, mv, -c) ill. das U'o/d des -(c)s, bet welzijn van den
SpUnder, (-3, mv, Spllndcl') m, loutermgsoveu m. met eene holte OlD staat, van het land; 3. stand m., stende
vntopsteker, wijukelders-, bierkelders- bel metaal op te vaugeu,
v.; die -ell, de stenden; dic Gencral -en,
knecbt m,
SpU.r-hengst, (-(e)8, mv. -e) lD. de Slaten-gencl'aal.
Spund-geld, (-(e)s, mv. -Cl') 0., bij wijzc van proeftocgelaten ltengst m.; St&iten-besohreibung, (-,m)
Z. O/ungeld; ..Ilere v. uit het Sl101183L ..JtUlld ID. (Jachtw.) speul'hond,brak m.; v. slaatkundige aal'tlrijkskuntle v.; ·blUl,l
loopende dl'oesenl 01.; -/lObel. m. grocf- (fig.) spioo. vel'spiedel", verradel· m.
lll. slatenve,'bond 0., uDie v.; -{ainu? v.
bchaar. spolluingschaaf v.; -/cork al. Spurius, (onb.) m. bastaal'd Ill., slalcn\'lag, priuseuvlag ".; -fhcker lU.
(Kuip.) sponkul·k, kUl'k v. O(l het spon- ualuul'lijk kind o.
onbevoegde, ongeroepen vel'betera31" lU.
gat; -loclt o. spongiit 0., spon v.; -ladc v. Spur-krans, (-krattzes, mv. van den staal; ..geschicltte v. geschiedeinecogcgl'oefdc wintllade v.; -mcs,fwr o. -kralllc) Ill. (SpOOl"\V.) spool'kl'ans m.; nis v. del' slalen; -kunde v. sLaatkulltle,
~ponmcs 0.; -llagellD. houlen llagel lD. -kupfe,. o. metaalkorrel Y.; -los bijv. en politiek v.; -ku"diger ID. slaa1kundige,
Olll lliankcn le sponnen; -pfalll m. dam- b. spool'1oos, zonder spoor achter te la- staa1sman m.; -lellre v. staatsleer,staatsplank,Sl'ond[Jlank l'. "001' bel fondamcnl teu;..nagcl m.(Del'gw.) geleillagel m.(aan welenschap, slutistiek v.; -wercin m., Z.
vau cen dijk &; -sage v. kuiperszaag ". dell bond).
-bund; -vcl'sammlutlg v. vel'gadel'ing ".
OlD bet spongal nil le zagen; -sUlcI. o.
SpUr-nasa, (-n) v. speurneus, del' slaten, del·afgevacU'digJen.
lijplank \'.; (Knip.) «luig l'. WaDl"in de speurhollclencus m.; (fig.) nieuwsgierig Stllitisch, (-c", -sl) bYv. en h.
spon zich IJe\'indt; -liefe v. diel1le v. lJcrsoon m.
prollkhevclld, prachtig, statig,metSlaatvan het vat op de hoogle van de spon; Spur·pferd, (-(c)s, illV. -e) o. sie; 2. Z. slaatlich.
-zaplcn m. spontap Ill., zwikjeo.
spoorpaard 0.; -ritt 01. uih'ijden o. des StlUttlich, byv. ow. \'3n cen 81a:11,
Sp1.1r,( -ell) v.(vanmcnschen) ,SPOOl", jagOl's bij IJ:lS ge"alleu sneeu\\"; -Scllllee ee~ 8Lt.lat, land, rijk & betretlende, lot
voelspoor 0., iudl'uk, voetstap m.; (van m. (Jachtw.) pas gevallen sneeuw v.
de staatkunde betrel(kelijk.
dicren), SPOOl" 0.; (van eon wagen), wa- Spij,r-Bchwalbe, (-11) ~.. Z. Stllts-acten, v. mv. l'ublielce
geuspOOI" 0.; it. Z. Geleis;( ,an een scbip), Spiersclltoalbe,· -si,tn 01., -kraft v. aan- stukken o. 01\'., openbal'e akLen v. mv.;
kielwalcr, zog 0.; je'lllll. auf del' - naclt- leg m., kl'acht v., vel'mogen o. ow op to -actien "~a mv. ptiblieke fontIsen o. 10V.;
gellclt, iem. op bet SpOOl' \'olgeo, icms. sporeu; (fig.) scberpzionigbeid,schl'all- -aUl.t o. l'ijksambt, slaatsambt 0., staats.
,'oetslloor ,'olgen; (Jacbtw.) dic - vom dCl'heid v.
.
hetrekking, opellbal'e lJell'ckkiug Y.;-attIVilde I&aben, bet wild 01) het spoor ziju; Spur-stein, (-(e)s, my. -e) Ill. gelege'1llteit ". staalszaak, sLautsaaugeledie - verUeren, het slJoor ,'ediezcll, \'un (Delfst.) steen m. met den indl'uk vau gellheid v.; -anlcilte v. staalsleelliug \'.;
het s1100r seraken; it. die - bellallcll, op het SpOOl'; (Ucw. d. e1'ts.) onZUiYCI" ko- -ann'uitdlen ~. my. slaatSl'elltell v. mv.;
bet spoor IJlijven, het rechle SIlOOl' vol- per 0.; -wiesel 0., Z. IcluteUmoll.
-a"walt m.procureul'-generaal Ul.,ol)ellgcn; it. auf die - Immme1&, Oil hct spoor Spy,rt-fohre, -fuhre, (-n) v. baa1' millisLerie 0.; -a1tlL'eisu1Ig v. pa(liekomcn; (fig.) jenul. auf die - kOnlmen, kleine, kromme (JijlllJoom Ill. del'·Alpen. rell geldo. dOOle den sloat ge\\'a8rbol'gtl~
jems. sLl'eken ollttlekken, iems. plannen SputatiQn, (-1111) v. afscbeidiug v. assiguatie v.; -allzeiger m. staatscoul'aut
tloorgl·ontlen; einer Sache auf die - kona- van speeksel.
\'.; -a,'cltiv o. l'ij;Csarchief 0.; -aufseltf!r
men, de lucht kl'ijgen ~all;jeml&. auf die Sputa, v., z. m. (Pl'OV.) spood m., ID. (0. Gesell.) cenSOl·, epboor In.; -a'us- ltel(en, iem. op het spoor helpcn; jem. haasL v.
yabe v. slaatsuilgaafv.; ·bank v. 0IJenVO'I der- abbringen,,'uu den rechten weg
Spu,tan (sich),(sputele, gesputel) bal'" bank, staatsbank v.; -beam.lcr, -beafleidell; 2. slloor, tecken, keuteeken, wed. ww. (gcmeenz.) zich haasten, zich dicmler lll. slaatsdicllaa1', rijksbeamblc
mel'ktceken 0.; es sind 'lOclt -CII davoa spoedel1, ijlen.
ID.; -bedicllung v., Z. -amI; -bedill'l'"it;$
iihrig, 01· zijll llog 8p01'Cl1 \'an over; 3. Sputig, Lijv.uw.ltaastig,metspoed, 0. bebocfte v. van den sLaat; ·beltorde
(Giel.) l'iool o.;(Zeew.)kolsew ID.,SpOOl·- ill haast, .n allel'ijl, spoedig.
w. publieke macht,ovel"heid v.; -besuel,
gal o. aan dell Joast.
Spu.tzen, (sptitzte, geslJiitzt) belli'. ID. bezoek 0. voor staatsie; -bele ID. bode
Spur-biene, (-ft) v. SpOOl'Wj, ho- ,,"w., Z. speien.
ID. van lIell staal; ..brief m. landsb1'ief,
ni(n)gbij v.; -ei o. vuH ei o.
St, tussch. sU, stH!, sLille!
slaatsbl'ief lll., slaaLssluk 0., depeche v.;
Spuren, (spurte, gcspurl) o. ww., Staar, (-(e)s, mv. -e) (Gez.) staal' -ba,.ger, -in, staatsburger, burger w.,
In. Ii. (vall eell wagen),SpOOl· hOlldeu; v.;gl'auer,wei8ze,' -,gl'allwe, wille staal· v.; burgel'es v.; -biirgerlicll bYy. nw. staats2. het SpOOl' volgen, in hel spoor bltiveuj schwa,'ze,' -, zW:ll'Le slaal' v.; (Gen.) vel'- bUl'gcl'1ijk, als bUI'ger \'au den slaat loe3. z. spare,,; 4. dur riekell,slecht rickcn. dUlsterjng v. vall het gezicht; s~ine Au- komend; .btu'gersc/~alt v. staalsbUl'gel'SpUren, (sparte, gespart) o. ww., gelL verduukeltt sicl& durc/" delt -, del' - schap 0.; -bztrge,'situ& ID. lUlrgerzin Ill.,
ID. I,. naclt jCllUt., naclt et·w. -, ontlcrzoc- set:l siGlt bei i/ul& an, hij krijgt tIe staal' hurgel'tleugtl, bUJ'geJ'lroUw v.; -capital
ken, llasporon; in allen Winl£elu -, suuf- op het oog; de)1 - Itabel', de staal' heb- 0., Z. -I'D/Ids.
felen; (JachLw.) nac}" dent U'ilde -, (van ben; (fig.) llict goetI zieu, slleeuwblind Staits-dame, (-It) ,p. staatstla1ll6
honl1eu), het spoor volgen van; iL. oLJ zijn; dell - stcchell, de slaal'opereereu, v.; (i. k. bet.) groote dame, In·oukllObet spoor zijn, bespeul'cn; II. bedr. ww. de slaar lichten; 2.(Nal. hist.)Z.Stalu·. vcnde tIamc v.; -degell w. slaalsiellegen
eille ~laus -, (van eClle kat), lJespelll'cu, Stalr-augig, -blind, bijr. llW. Ill.; -dielll:l' ill.,Z. -beamter; -di,merscka/,t
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v. hoedanigbeid Y. van l'ijksambtelJoar; sab; -miuister m, minister m. vanstaat: rijtuig 0.; -ueise
Z. -/dug «1'; -ueis2. rijl(sbeambten, staatsdienaren Ill. mv.; -/lallt v. (Schoenm.) halfdoorgeuaaide heit v. staatsmanswjlsheid v.; -uirtl: IU.
-diens! m, staatsdienst m., Z. -emt; nuad m. alleen tot sieraad dieneude: staathuishoudkuudige, economist m.:
-domane v. kroondomeiu 0.; -eill/ciln{le -uberllaupl o. opperhoofd o, van den -wirl/lscllall v. staathuishoudkunde s.;
IIlV. staatsiukotnsteu v. mv.; -eillr'iclltIUlg staat; -o/mnom 10. staathuishoudkundige, -wissellsc/lafl v. staatkuude, politiek v.;
v., Z. -t'er{assu7Ig; -{aelt o. staatsweteu- economist m.; -blumoml« v. staathuis- 2. mv. -ell,slaalswetenschappcn v. mr.;
sehap v.; -feierticltkeil s, openbare Ieeste- houdkunde v.; -paeluer Ill. paehter Ill. -zcissellsclw{llic/t bijw. staatkundlgj-cei'lijkheid v.; -lcimJ ID. Vij:Ull.l m, van den vanrijksinkolDslen; -papier o. staatspa- tung v. staatscouraut v.; -simmer o.
staat; -/i"alUelt v, my. stautsllnaucien v, pie.', effect 0.; 2. mv. -c, staatspapie- staatsiekamer, staatsiezaal v.
'mv.; -fonds m. publieke Ioudseu o. mv.; ren, staatstukkeu o. UlY., .'ijl(sarchief 0.; Stab, (-(e)s, mv. Sltlbe) m, (vau
-Iorseher ill. staatkuudige,staatsuian m.; -coltl's'Zellel ID. beursbericht 0., koers- hout), staf, stok ID.; (van ijzel'),slaaf v.;
-{rauleill o. staatsdame v.; -gcb{j,'utle o, brielje o, der staatspaplereu; -s-lunulel (van goud), staaf v.; (van eeu waaier},
staatsgebouw, gebouw o, vau den staat: fIJ. beurszakeu v. mv.;ill effeetenhaudel staafje, stokje o.;(vaneen tralieveuster),
2. tot den staat hehooreud gebouw 0.; m.; -perruck« V. staatsiepruik v.; -pferd staaf.stengv.;(vall een gereehtsdienaar},
-gebree/.el' O. gehrek O. in den staat, in O. staatsiepaard 0.; -ratl: m. stnatsraad, stok, deurwaardersstef m.; (van een
de staatsregeling; -ge{a"!JeluJ ur, en v, raadsheer 111., lid o. van den raad van waarzegger), toorerstok]e 0.; (Oudh.)
staatsgerangene m, en v.; -gefall!Jlliss O. state; -ratl,in, (rur, -/len) V. VI'OUW, roede v., herautsstaf m.; (Apoth.) pijp
staatsgevangeuis v.; -ge/teimnisso.staats- echtgeuoot V. van eon staatsraad; -re- s, drop; seinen - eeiter teIZe1Z, zijn weg
geheim 0.; -ge/teimscl"eiber m. staats- ehenkuns; V. effectenrekening v.; -reelt· vervolgen, verder gaau; (llg.) rechtsgegeheimsehrlper, secretaris vau staat in.; net Ill. financier IU.; -reelu o••·echt o. bie1, district 0., jl1risdlCLIC v.; d(ls Dorf'
-geldverrec/tllullg v••'ekeuplichligheid v. van deu staat; 2. slJatsrecht, gronthvellig stehl unler seillem -e, lJehoort lot zijll
vall den staat, comptabiliteil v.;-gele/l1'- r~cbt 0.; -rechtliclt bijv. llW. volgells hel rechlsgebieJ; tlell - ftber jem. breclwll,
samkeie v., Z.-wisSt)1lseluJ{l;-gele/tr/er DI., staatsl'echt,slaats,'ecbtelijk; -reelt/sleltre clell slar brekenover, ielll. \'el'oQrJeelell;
Z. -/tlJlldiger; -genosse IU., Z. -burger; of -ree/llswissellsc!ta{t '. leel· V. vau hel 2. (HanJ.) el, roelle v.; (Bouwk.) - of
-gese/ta{t o. slaatszoak, publiefie zaak v.; staal::;l'echt; -reclll"lellfer m.leemar lll. in Sliibclten, stafvorwig lofwerJ, 0,; (aau
(llg.) hoogst belaogrijke zaak v.; -ge- bet staalsrecht; -rede v. rede v. o,er bet kopiteel), rouLl lofwerli 0., aslragaal
scllicltle v.staalsgescbiedeuis,gescl1ietlellis staatkullllige zaken, politieke redevoe- m.; (aan den voet), voell'iug lll., ronde
v. van een staat; -geschirr O. staatsietllig dug v.; .regel Ill. slaatsregel m., Z. lijst Ill.; .. alt der L'er.ddblen Stlule, 1'0nll,
0.; -!lesel: o. staatswet v.; -gewalt v. -yrundsalz;-reicltlft.um m.I'UI(dom Ill. vau kool'd,·ormig lofn-ea'k 0.; (Arl.) (aan hel
staatsmacbt v.; -gewand o. stoutsiekleed den slaat; -roman lU.staatkuntlige .'oman geschut), laatband lUI ,'an den stootl.>o0.; -glii,ub;ger 111. scbultleischel' lUI van m.; -rlldero. (fig.) l'ocr o. van den staal; deru; (lIauJ.) Caseler -, uit Bazel gedeu staaL;-grilfm. staatsgreep,staatkun- -saelte v. slaatszaal, v.; -seltal: Ill.opcn- lUerkt p3piel' 0.; (\Vev.) gebrocheller -,
dige zet lU., inbreuk v. op de groudwet, bare schat IU.; -sellei" lU., Z. -pupier; (ill stor), gebl'okell t.ll'aden lD. mv.; 3.
coup tJ'etat 10.; -grulla lU. staatkuntlige -se/lilt' o. (fig.) schip o. vau deu slaat; «(ia'ijgsw.) staC lU.; 4. stok, wUIlJelstol"
groud lU. 01' rede v.; -grilltdyesel: o.~taats- -se/lfill v. polilick,slaalkundig geschrirt reisslolt m.; (Hg.) mitdemweiszt!/t -e Zltlll
gl'oudwet, grond\Vet v. van een Sl30t; 0.; -scllrillsteller Ul. sclll'ijver Ill. ower T/tore Illltausge/lelt, buis ell hof verlaten.
--yrulldsu,l:: fIJ. gl'olldslelling v. vall eeu slnall(Ullde,publici:;t w.; -.fle/,ultl v.st3uls- Stjbchen, St~blein, (\'crkl.)o.
staat; -tjld o. staat~goed, l'ijksgoed,open- schuld v.; -selluldlter 111. scbuldel1aar lU. staafje, stokje 0., Z. Slab.
haar goed 0.; -Italldbuc/, 0., Z. -/calender; van den slaal; -scllllidselleill Ill. COUpOlJ StUJbe, (-liS, lUV. -It) !lI., Z. Budt·-/tu,IIdellU. slaalszaak v., oneelligheitl v. IU.; -se/uelar lU. slaatssecretal'is, secre- slabe.
,tu3schell vel'scllillellde slalen; 2. tlOOI' lads w. vau slaat; -sie!Jel o. zegel o. van StU/b-einguss, (-es, mv. -e) IU.
dCIl staat geJ.-oven \VorJellc..le hanuel m.; Jell staat, rijl\slegd 0,; -spruell W. uit- staaf\'orUl, vonn IU. Olll stuven vall t~
-/taus/tall v. bellem' o. tIel' slaatsgeldeu; spraak v., voums o. in uaalll van den gietell; -eiselt O. staafijzel', ijzel' O. ill
2. huisboudillg v. van den staat, staat- slaat; -slelle v., Z. -ami; -streidt OJ., Z. staven; 2. halller ID. tot h~t smec.leu vall
huishoudkulltlu v.; -illteresse o. interest -grill; -slu-be v., Z. -zimmel"; -sucltt v. slaafijzer.
ID. der slaalsschulden; -kale1lder 8taats- pl'Ollkzuchl, pl'oufiliefcle v.; -t1,eoreliker
Stg.bel, Stibel, (-s, mv. Slabel,
ahuanak 1II.; -/callz(e)lei v. staatslmll- W. staatl,uullige 10. tlie geeu regeel'iugs- Slubel) U1. rcchtoll staauJ~ paal,stut IU.;
selarij v.; -kaltzlel' ID. staal~lwllseli~r Ill.; persoon is; -uitmallderu1l9, -um/ce/uuny, (\Vijug.) l~il.>\)olll IU.; (vall bop &),slaal{
-/casse v. staalskas v.; -/circlttJ v. slaals- -ltm~c/lalruIlY, -tt1llwtllzuny,-umwalldlu.ny Ill.; (Zolliz.) ZW31'e stut, SChOOl' lll.;-erbkerk v.; -/deitl o. slaatsieldeell 0.;- -/du!J V. St3iltlHJllllig~ ulllkeel·illg, olU\\"eule- sell V. mv. aan slokkell gl·oeiellt.l~ envbijv. ow. staatkuut.lig, cna.·en iudestaat- Hug v. in dell staal, .'evolutie v.; -um- len v. UIV.; -Ilerr W. opzienel' 111. ill een
kuude, poliliek; (fig.) geslepeu, metovel'- slur,: Ill. ollHerwerpiug V. vall den staat; tOfl1ooispel.
leg; -/duy/teit v. staatkuncle, politiek v.; -u.llteriltilldlel' OJ. olldel"haut.lelaal' m. vau Stg,beln, stjbeln, (~It1bellt!, ge-/dllger UI. staatkullLlige, staalslllan, po- dellslaat, diplornaCJt w.; -lu,terllalldlaIl9 sll1.beLl ell slabetle, geslabelt) bellI'. W\Y.
·liticus lU.; -Iuiil' Ill., Z. -arilf; -kjjrper v. opeulJal'e ollderbanJeling v.; -ursadle (Tuinb.) Erbsell, -, rijs zctteu bij lie
UI. staat:dichaam 0.; -Iwslen lIlv. stailts- v. staatkuntlige reue, oOl"zaak v.; -verdlt- er\VLeu; (\\"ijng.) aan stokken IJillden;
kosteu m. mv., Z. -aus!Jube; -Iudrle v. derull!J v. sla3lkundige veraudel'ing v., ()IUIlLW.) slaveu, lllunlslaafjes fil:-keu.
UIV. slaatskl'achLen v. IllV.; -Illellf~ v. hervorwing v., Z. -umalzderu."y; -lJerbesStlibeln, (slabelle, gestabelt) Led...
slatistiek v.; -kl'ltde v., Z. Slaatell/culldf!; seru~y v. staalkundige verbetering v.; \Vw. \ \erout.l.) :spellen; 2. "oorzegg~n;
-kul.sl v. sluutkulltle, politiek v.; it. l'e- -vcrb,.eel'clI o. hoogverraad o.,majesteits- eilte" Eid -, voorlezell.
geel'kullst, kUlJst V. om t" l'egeereu; schellllls v.; -verbrec/ler W. staatsmistla- Stlj,ben, (slable,ge$labl) bed... \VW.
-Icilllsller W., Z. -maIm; -liutse/le v. Jigel" m., slaatsgc,'angelle m.; -ver/tiill- Eisel.-, ill d~n vorUl 'all stavenurengcu.
staatsiekoets v.; ..ltlsl v. slaatsscbuld, lIiS$ o. staatkulld!go betrekkiug v.;· -ver- Stiiben, (sidble, gesliibt) bed.'. ww.
opellbar~ schuhl v., staatsla:;ten Ul. liV.; mO!Jen o. staatsvermogell 0.; -lJersamm- IVeillsLOcke -, mel slokken voorzien, a:lIl
-le/ue v., Z. • wissellsclla{l; ~. Z. Slu,a- lUIlY V. wel'gadel'iug V. del' staluu, slell- stoklien Lindeu; 2. (Looi.) Z. sch-It'il;cll.
lelde/lre; -Ie/uer m. leeraa.· w. iu de dell; -lJerffl,ssulIg v. grolldwet,collslltuti~ St~benbuch, (-buelt(e)s, IllV.
staal(huisl!oud)ltuude; it. Z. ·recltlsl.:/t- v.; -ue,.walter w. slaaUuesluurdel'm.; -bue/ler) o. (veroud.) spelboek ('., Z.
rer; -list v. 8taatslist v.; -maw. Ill. -l'ertoallull!J V. staatsuestuuro.; -sle/ue,Bttellstabirbucll.
staatslllUu. l'0lit.cus UI.; -mti,lUtisc/t bijv. v. leer Y. vall bet 3taatslJestuul"; -ver-I Stg,ber-gerinne, (-Iles, IUV. -ne)
IlW. als eeu staatsman, pulitiel(; -mantel walldlullg v., Z. -umanderltltg; -t'tH/cel,- o. \Valerwerk o. met raller..,ll well{e ,'an
w. (fig.) voorwelldsel o. ,an bet \Velzijl1 rUllg V. rnaaLregel UI. vanopenuarevoor-lontleren getlre\'ell wonleu; -rarl o. hellevan den sLaat; -lIla=ime ,., 1... -!Jrul.d- zorg; -wage", DI. staatsiewagen w.t gaI3-'denratl O. vau een watermolen.
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Stab-feuer, (-(euers, my• • (euer) -dolde v, Rtr.kel~ rnon, kliRk.'oon v.; ·dr,,- m. met 11rieho~kjge stekels; .tkirr 0. dier
o. smidshaard m. waaraan sla8flj~'" ge- cite m. aeedrank m.; -eidech.Re \'. (N:tt. o. met stekrls;; 2. Z. -schein; .tragentt
smeed wordt; -gericf,t o. reehtbank t, hist.) slekelha~e,Ji'4 v.; .(eige r, (PI.) bijf. llW •• Z. stnchelig; -(rilger m., Z.
over leven en dood, bloedban '11.: -gold '\jgel1iqtel, hloellvih; \'.; -tisch m. (NAt. -hattlflugler; -wnrt o. scherp.vinnig, b\lo, ~t;l8rgont1, gond o. in staren; -/lolter hist.) rl",del' -. kortvln ".; 2. Z. • 1Jjjr~; tcnd woord 0., scherpe, h\iteude rede v.
Y. stArtlrllgp.r, stokdragerm.: (IJPr.) "001'- 3. zep.cgpl m.; -/lieg,.. v, warel)\'lie~ ".; rol hall'lUkhttl~n, beleedigende uitdrukzitter Ol. eener erimineele rechthank: it.. -floII m, (Nat. hist.) ~tf~kelkefP.l' to.; king v.; -~unge v. l!'llWoontp v, om batt-..
plaatsversanger: -hammer m. hamer m. -{lOfSP' v. stekelvin v.; -{lols"r m, \ isch lijkhe.leo tf' 7.~~gpn; it. Iasterasr m••la~
om !'lfaafi.izer te smeden: 2. At3:lfijzerAl.JP- m, met stekelige vinnen: -/lundtJf UI. ste- leraarster \.
derij v.: -h()bel Ill. (Ml'ub.) helle blik- keli~e tnrbot v.; -/9rmig bUy. nw, ~Ip· Sta·ck, (-(e),~, mv, ·e) m.•lwarssehaal v.; -hob o. kuiphnnt,dnighout I).;: kelvormig, an~eh'ormif:; (Ontlk.) Ilmwn- ..hun ID. ill eene rivier,
-le/um o. bisschopsleen o.
aehtig; (~a(.. hist.) stekelpnutis: -{orl- Stu,ckdeich, (-(e).~. mv, -l') m.
Stabler, Stibler, (-s mv. Stab- satz Ill, (Ontlk.) .lnornig nitsteeksel 0., dOIU' paalwerk heschune dijk ID.
le« en 8lQ,Mer) m. (verond.) slilf.h·Rgp.r doornige beenverlengiug v.; -(rtlr1l.t v, Stacke, (-'n) "•• Z. Slake.
m., pedel m.; (Ger.) hijdiedcn ~pd \'nor- stekp,Ii~p. vrneht r.; ·frtlchti9 hij\'. IIW, Stacket(t), (-(e)s,mv.-e)o.(Vest.)
ze~t; 2. meester, baas IU.
mel stekellge vrnchten; -R~tvQ.c"s n, ste- staketsel, paalwerk ft., palissade v,
St~'!Jlich, hij\'. en b. (verond.) ~r- kelige plant, t.I.~orll[tlaut v.; -haa,'~q bij~'l S~ad) Staden, (-s, my. Stadetl)
rechteljlk,
ow. met st.ekphg haal', mel horslehg, st IJf m" Z. GeMade.
Stab-los, bYv. ell b, l.onder sial, hallr; -IUlII,' ". UlV., -/uhde" m. my••lie- Stq,del, (-s, IllV. Stadel) m. !lchnur
zonder stut, zontler ~tell ); -mas; 0., Z. ren Il. n)\'. mel gt~keligl' hnirl; -haul- v., stul m., hooiberg Ul.; (Ve~t.) bureht
Stab; -messt&ng v. stnafmeting, roede- P'itg/t'T m. ungelrlral:wr ID. (een iIiSlIct); m., eittldel ".; -Itor m. bo~renp'aat!o' v. in
metinR V.: -reckenkun.' Y., -recllnen 0., -1,ir,Ye ". sebaard(' ~iersl \r.; -h.er/.. o. b07.it ntn I?en Hocalman.
-rechnung v. rekenlluDsl V., rekenen I). Sl'a8n~che khncr \'.~ -/umd m. ~tekp~- Stadium, (-,~,mv. Stadien)o.(tien•
met slaafjcs, rhabdologi., 't.; -'rf~i"zer m. lmai. zuigerYi~cb m•• zeezwijn '1.
. fig.'; ttid~"cl'lol)p ll•• periode "., phftse ".:
houtkloo\'er, tluigenkloo\'er. bosehWf~t··
Stg,chelicht, bYv. ow. al... ~t.l'I,elloi, 2. renlJaan. lool)baau \'".; ::t. \"P,~ 10. \'an
ker m.; -schlager m., Z. -'"eiBze,'.
Ipnntig, nilsteken,l, Z. stocllpl{IJ,'mia.
t 25 pas.
Stabs-amt, (-aml.{e)s,m\'.-umfer; Stg,ch(e)lig, (.~r, -,'d) b\jv. IlW. Stadt, (SUidtc) v. slnd ".: ~ie - J,,0., -amtei, (-en) v. baljl1w~cha(\ 0.; steknlig, tol dOl·.m~, lH1l1lJ~. \,,,1 stl"h.t!I~~ ,"usolem, die h,?ilige -, ile ~tad Jeruzalem.
-lJmlmann m. balju,," Ill.; -ar;' m.(K.'ijgs- A. ~tekels hehberule; (Ii{!.) \ inuig, hnf~- de beiligp. stad; (Kr\jgsw., Hand.) stati,
w.)chirurgijn-m~joorm.;·capiUtn ••/&a,.#.pt- l\ik. lIetl'lig.
l)laat~, J{emeentl' V.; in del' - sein, in de
".ann m. kapltein-a,ij l1 clnnl m" kal'ilf~in
St&ahel-kafer, (-ka(el's.m\'. -/iii- ~tf~II, niet lmiten zijn; it. te huis zijn.
10, van den ~lar.
{t·") 111. ~'et\t,lkever m.~ _1(.OpJ' Dl, ~Iekel- Stg,dt-acht, (-en) \'. veJ'bannill~
Stabsilbel·, (-R) 0., l. HI. staar- k0l'. kopm.lllet stckel,;; -krall"p. \lot -luebslv, nit d~ stad; -ar.ker m. tot, de slad hr'7ilver, zllvero. in ~t,.ven.
(l). ~lt~kell"'(lcrt m.: -f."rUf/eu Ul. l.~eegel, hoorende akkea' m.;-adel Ol. adel Ill. vau
St,bs-ofH.zier, (..s, mv. -e) III. tWt' t' l8IHI all,; -kratt' u. ~tl'kelkrnid 0., tie "'tad, ~ladsa,i"1 01.: (R. g.) patrici8:\1
~tarotJicicr 01.; -quartif')' o. hoofdk\\'3r- IlrangwOl'lt~1 m.; -kre1l3hml.d 0, (Onllk.,! 0.: -adf!Ii~/f~" 10. ~tiulsedelmflll 01.: (R.g,·~
tip.r 0.; -quarliermeiste,' tu. "wartim'- dool'naehtig kruisverbaIllJ 'J.; -~'ugd '-. patri..'iel' 01.: -ami el. sledelijk Rmbt. 0.,
mee5ter m.; -,illmelSl,!I' m., Z. ../tallp'- zeeeJ.{el, Z.,~dl·~ak m.; -linip \'. (Nat. hilojl.) gtatlsbetl'f'kkiug \'.; ~. sladsbe~II1lJl" n.;
mann;-wundarzt m.chh·ul'~ijn-maj()or m. (ln~t v. ((len "ischj~); -IQch 0, l flntlk.) -amlmaJ''', nt. bnt'gt!meestel". ~chol1l111.:.
Btab-thierchen, (\'e.'kl.) o. infll- gat o. nlll ht~t doorllig wig~ebeeu; -lo.§ -awl'alt tH. ,'ofll"ziuer van dpn ~P,rut't'u·
sledlerljc; -I"dger m., Z. -holtm·.
btiv. llW. zOlldel' ~tekels, zon~~I' angl~l; leraa,l~ -,.,r,.es/ III•• l. -/lafl; -nrzt lII.
St81bung, (-etl)

I

zeeraket v,: -lfIn/U1 m, steuelijk ~en~e~h"t~I' m.: -bau/le,'r Ill,
UUt8ukop Ill.; -'''It..~kel st:)ll.~a.·chit.('ct tn.: ·beamler ID. stetlelijk
StUtb-wurz, (-U'iiJ'ze) Y. (PI.) an'- lU•• luol'nnchlig., spiel' v.
alUblenaiJl' m.; d;e -beamfi!lI, ~letlelijke
ruit v., citrocnkrnid 0.; wildt· -, \'cld- St~cheln, (stac/lelte, .9,".~lfl('hell) I-:unht.ennrcn; at. hel l'tt'.\elijk bestourll,:
3verl1il v.~ -mdl1l1leiM O. malllwlijke ')eth·. ww. ~h~keu. l\rjkkell~ (fi~.) P"ik-l-he/~lhf.r~/la~'e,. m.stad~b("velhebher m.;-IIt!lIveruit f.: -:ange v. (Sm.) tang \'. fml kelen. 0pwtt"l\p.n~ 2. \'fll) li:fek,~I:r; vOl)rzj~n"sa':lmgv. hezettin~ v. dt'r stnd; ·bewol,staafijzer te smeden; -,,'tcllellte m. met met slekels, (·(111 angel \'''ll'tAIHHl.
Inr.r m. &tallsbewolJPr m.,Z. Sladler: -(mle
de roc.le gemelen tiend o.
Stg,chel-nuss, (-ltIis:ce) ". waf.,r. m, ~t.a,tsbode m; -brauch m,. Z. -peStaccato, bijw. (MlIz.):tr~CS,olJlPn'lllt}ot ",; ':!. Z. SIechapl'et (I); -rlZupl: v. "rall.ch: -bItch II. h~'lJotheekbock o. Ilel"
kurt, ~eb"oken, !'laccato.
~lckelrup~ ".; -rede v., Z. -fl'Qrl; -reim stall. I·egislel' Il. tier stad: it. sled,~lij"e
Stl/chel, (-s, mv. -,.) m. ~lekel. Ill. pllotdidll. ~pigl'aU1 n.; -roc/Ie Y. ~tp- grillht \'.: 2. 501adskroniek \'.
prikkt~l, doren, angel tn.; (aan s(lol'eu), kelro~, vijlslaiU'l m.; -Nrllc?i(t,. v. C~at.
Stij,dtchen, Stadtlein, (".~rkl.)
vrikkel m.; (van eeo gcsp), l()n~ \I.; hi~t.) slckelige zeescheede ".; ~. (,'ou in- h. stadjp 0., kleine stad v.
(van eene bij &), angel Ill.: (van een 5ectcn),8n~elscbeede,'.; -st:herz m.scher- Stidte-ausschuss, (-SCIIUSStS.
egel), ~tekel ID.; (einer -, scherI' lon- pe, biUm'e sl~hel·ts v., hatelijke gee~tig- my. -Rcltihsp) m. commi~~i., v. \'IUl h'ifgClje 0.; (vall rozen), doren In.; (V811 ko- beitl v.; -sclwt!ckc ". ~tekctschelp, PUI'- gel'S nit \erschillc!!lIJe ~teden; -l,a,.k v.
renaren), baard m.; mil -11 bp.setzt, Z. pel'slakschelp v.; -.w~hrill ,to schotschrift" (\'eroud.) zitbank ". van tie argevaardiglttachelig; (ftg.)aanprikkeling. 8all~poring spolscbrirl 0., salh'e v.; -sckwamm UI, den titll' l'tjks~teden.
\'.: (Scheepv.) sclaippersboom m.; (H.S.) schelkfllicJ, ~chorpioeukl"uid 0.; -sckwaus Stidter, (-,f;. my. Sliidter) In. ~tCI
wider dell - lecken, zieb verzetten, \Vee.'- m. augehormige staart m.; (Nat. hisl.) ,Ieling. ~t()ltbe\\'nllf~r, Iliwoner Ill. cene..
spaonig zijn.
spoorvogel, lansvogel m.; 2.gewone stet·· slade
Stlchel-ii.hre, (-1lJ v. gt!b8a1'de' bagedi", v.; -~C/lWtt'l O. (Nat. hi~t.) st.,- Stjdtetag, (.{e)s, my. -e) m."firkoreml8f v.; 2. hanekam m.; -tlloe Y. kel\'Rrkell,ijz~I'vnl·keno.;-/is,~h rn.hoOl·n- gndering v. van dell raad, vergaderillg v.
stekelige nl06 v.; -barRC/~ 01., Z. -illirs; \'isr.h m.; -seehllllCi. m. slekelige leehond vnll argevaardigden der slade
-bart m. (Nat. hi~l.) gcslreepte lipvisch m.; -lleekti(er Ul.stl~kelig zecllui7.endbeen Stadt-feste,(-n),-festung,(-ell}
10.; -blJ.ucll ID. zCl'cbp.l 10.: -beere v. 0.; -sell! m. (Pl.) veldraket V.; -spit:c \', \t. citadel v.; -flur V. tot de stad behoo..
k..uisbes Y.: -beerstrallcll, lD, b.l·l1isbe:;!;e- slelielpuut v.; (N:tt. hist.) stekel, angel l"(mrte weicle ".; it. om de staflliggerule
boom m.; -bett O. ongemakkt.:lijl( bed 0.; 01.; -spilzi,q hijv. ow. ID(lt scberpe punt; ",eidt~ v.; -{t"eiheit Y. v..ijheitl v., p"lvil.~
(lig.) zickbed 0.; -bi'me\'. gewoll" w(H'k- (Nat. hist.) met slekel~; -stein m. ver- gie O. eener slad; -geb1ude O. sladsg~
bij v.: -hir"e V. (PI.) dl'ieboeliige cactos ~lN~nrlp. zee~~el 01,; -'l/,'al,li.!/ bijv. IlW. ho"tw 0.; -gebiet O. gehiell o. eener Slclt.l~
m.; -bo,.~ m. (~al. hist.) stekellJaarz; W.; mel Sl,'kr,!i~e sll'plcu; -tad.be Y. zeeegel -ge~t?'h1 v onl~h'ekcn \'. W\'. dl~l' stud;~.
lezing v.,

\'. ("f"\)11I1.) ".)IU'.. I-rn(:('rselz!' Ill. (PI.)
\'OOrlcggen o. van .I'~ll m~d.
(Pl.) lloornachtige
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~tallswijk Y.: -geld o, geld e, met hetldtne.r, -prieuer m, stadspredrkant, stadsStaifett~, Sta,f~tet (~n) t. ren~t8ds~vapen e~ op; -gebraltclt Ill: stads- priestur m.; -"atl, in, stellelijke raad m.; bode iu., ~slaleLle (0.: ,It. LUdllJ.~ v,
r;Cb.'Ulk, ,;ebrUlk 0., gewuonte s. In eeue -rf-r.hl It. ~lclleiiik rl~chl n.; :!. stadswet- Staff'lren, (.daRirle, slallu',) heilr,
slud; -gemcin(d)e v, geureeute, bUl'ger~i Leu, stael~verOlo~hmiu~ell v. mv.; 3, Z. ww. eitlt Klei~t -, versieren, gurneereu,

v, eener stad: -gerecltligkeit, -yel'eclttslz- -gerechtsfl'l1l1~: -"f!!li~rltIlY v., -rf!Uinuml met oplegsel & voorsien; ei,wtl Hut -,
ft. slcileliik be-tuur 0"
Z. -obl'i'1 lid/; opmakeu; eiue Lalldsella{t ..,; stolleereu,
-gerede u, stadspraatje o.;-gericht O. -;le- -richier ~i. stadsreehter, rechrer Ill. in mel Ilgureu, :'lallllbt!elclen, bouwvalleu
tJelijk gel'ech~shor 0., ~ledelijko reeht- eeu- stel1cl\jko rechtbank: -setuu: III, ~ versieren, II.,we.l.ww. sich -, zieh opbHnk v.; -gertr./,Isbu,tkcal v, gebled, res- stadssehat ID•• the-anrie v, flp.ner ~lall; dirken, zich bulteugemeeu eu smakeloos
sort o, eeuer stedeljlke rechtbauk: -ge.- -,~cll,liis,Yel Ill. HIY. sleutels Ill. IIH. der upsclnkken,
rueld u, gerueht o. tJaL in eeue ~t.lul stad; -schreiber Ill. ~I'imel' IU. ceuer ~tad;
Staffirer, (-s, UI\'. SIu,H£rel'j Ill. Oilloopt; -gesc/.ie/tle v. st~c.l:~In'aCltjp, 0,; -!le- -..~clttll,l v, stadsschuhl, sL.~tl.~ltlkc schuhl Witk~l" ~lolrl·Pl·lh·I'. ,",~I'gula.ler IU.; :!.Sft. o. stadswet v., L, -ora'tlmg; -ge- y.: -.\(~/,u"~ v. ~tchls8ehool v.; -sehultheis: of :}lltifil'malf!I' IU. grofschilder, \~rlJl~spriJel, o, stadspraat]« 0.; -yraben
roo sehnnt m••~ellcr~tad:-fmr.lm' 11.ambt StH' m, ,.
.
stadsgraeht, gracht v. ow eeue Sl8d:-!lU'IO" w(lareli~heid, bl.ti'l~kkinll v. vallsehout] Stafflrmalerel, v., Z.IO. opdruk~. tot e~~~ stad ~e~oorcnll geed o.;-~'afl ill eene ~lA~l; -~clllf}albe VI' Z. 8""cl,- ~~l:, ~. ,~'i!l1 kteurlageu Ul) hout, uietaul,
1. stadarrest 0., jenln. gehcn, rem, ,ych,oallJe; -siegel o. !'llad14ze£cdn.; ..."old,.,' .uZel\~t1I~.
stadarrest upleggen, rerbieden buite...del 01, ~ted.~l\ik solda.t, soldaat Ill. hij 114~ S,taifiru~gt (-«:1'), v. garuituur ~')
stad te gaan; .hauplmullft m. kalll le,in hurgerwaeh I. schnltl'r III.; ~. mv. - -ell, slll~~erlllg.r.; (U g.)op~clllk III.;~ v~u sellllw. der bUI'ger\Vacbt; -hau~ o. st:U.lhUl"l, schuUertl "I' ~r.hlJttiH'~ w. UI\'.; -scl,u'im- lhH'\lcul' hgul'c(J & Ler vCl'slerlllg van
raaclbuis o. ee,!ler stad; ~he,.,. lIl. lad f~. mr.r III. in vecrcn IHHlgell(l rijtuis-; ().qe~l1 hUlI.lsc,ha...:
VilU dell sLedel~keu ('aad; 2. he~(' rue Ult -steuer v. ~teclp.lijkp belnsting, sladslJeStag, \-ld).~, IUV. -.:) o. (Z~e\V.) dlk
de sla,~I, sl~dehng ~,.; -/'olz o. Z. -u'ald. la~tlJl~ ".; -,yndik:~,fl III. \\'OUI'lhoerder, ~cheepstollw u. ,'au 2~ ~treIlHell, stag 0.;
StadtlSch, bu v• en b. stecl)sch, ra,ul,.;p,\'m.. l'echts'if!rdedi~I~" lUI '~el1el" los,?s -, loosSlag, bortiSLa~ .).
burg.~rlijkJU1et ceue stad OH~I'CelJkOUll:.m(I'I~tall: -l/'eil 10., Z. _IJ;tJl'lel;-lhOl'n. sl:uls- St&g-auge, (-'" mv. -tl) o. stugtot eelJe sLacJ .hebool"elul; -e~ U'ellm, pomt v.; .llutr", 111, ~tall~tOl'fm Ill.; -uhr li.l'aag IU.; -bLOel' lI,.',81c.ghluk {I.; -srock
sleellsche walllel'eu \. nn.; - of aUI -ci ". shHI~klu~ ~.: -lfel'ordllr.ler IU. orge- w. slagfok, slonnllJ{i \'.; -k"J.ye" IU.
Art, steedsch, als cell sledelmg.
I \'mtl'lli~dt' lU. van (h~ ~t:ul: -lJe.rf)rd"e/~II- ~lagkraiJg IU.
, Stu,dt-:-jugend, "., l. til. stRU~- t'm',\ll1ln" bUI '.1, \'I'I'~(lIlerlll:: v. \'~m lien S~agnQl, (-(cjS,IJI\I. -fJj IG. (Svieg,)
J~ugd v.~ klluJ~..el.l o. mV,.d~r~18d;-jlt"y- sl,•.-delijkell rn:ul; -";f!,,'el o. ~lill'~wUk ~,; hlac!LUJ, \'Ul'toellcsel o.
ler v., Z. -lIladchtm; ·jUltkel' Ul. Slild~- -'Jogt IU., Z. -t&llt1.nUl.1li1, -.~/·/udlheis;; St&g-segel, (-yeb, OlV. -gel) u,
jOlJkt,,', pa.tl'icier m.; -/,am11ler v., Z. -I"'fI'et \'. bal,illWo;ch.lp o. t'Po:1f. r stall; sLiJgz~1l 0.; --stay tI. bras IIJ. vall d..,
-ka'J~e; -I,ununcret v. sladsrekeukam~r -t'ollt o. Slftlhwolk 0., l. -It!lttL-'' -u.:llclte ~elisIHel'~U; -Ia"el u. slaglakellU.; -U'e',~t:
v.; -ktintmcrer w. stadsontvangel' Ill.; v. ~lt~,.lelijke wa.~hf v.; -It'ar-:ltt1ftei,~lt:l' lU., lJij\\'t -~t!i.,. nf IIte/,elL, (Zeew.) (V8U hel
-/~allz(e)lel v. ~ta.~sk3uselarij \'.: -kasse Z. -mojor: -mapl.! v. slnil~\\':tug' \'.;-wa.,/H- all;~~I'I()U,,"), up ell ncel' ~!j~~.
\'. statlskils, ~leuelu~e kas v.; -keU~I' 01. mei.der Ull !i;t8d5w.laglllf~e~lt'i' ~p,; -u'!lltt Stahl" (-(CjS, IllV. S~fJ".Je) rll, sLaal
stadskel~Cl' m.; -ku,d o. kUld o. Utl de m. lnl t1elle sLud behoor'.'ii 1 ht):;;ch ull o.,; VUII .. , Z. ~1"j./~'e,·n; 1l~lu,.llclu:,., gerelstud; (hg.) 18nt~rranl, sU'alllslijper m.; wond 0.: -It'I).Il111. ~tad~wal Ill.; -U."'I'IIf!lJ I'''ylel' ., ..... Llhll·IUk, gCl.ulYet'll slCJal; (6;;.)
-kircl,e \. slausl.el'k v.; it. Z. ~llflskir- o. ~tfl.l"'wHl'tHl n.; -"'tide v. Sl811s\\'t~ilip., er i~t VOlt !'iSI1" U)llt -, htl heeft eCII ij~~r
die; -kLalst:/'e v. (Og.) hablJelaorsler, lot de ~l1l1i belllJonmde wchle v. of wei- Sl~I'k gesleii:t lilaicll \Verkluig 0,; (Linlhubbelkous v.; -lmee/It m. algent 10. Vall louden n. 111\'.: -WeSd,. o. zelkon v. mv., w.j sll"ijkijzel' 0.; lZ"etUl.) roull stuiJl
politic, dicllllcr, stallsbol1e w.; -kulldig Ltl.lhmgl)U o. IUV. *,p.llel· stall, l'lIlnd~ZillHm 0.; (Ih
~liJltle, boitels m. 11JV.; (fig.)
b~l\·. n,,'. IIJ de gehedc stud bekcncJ; \. UlY.; 2. lHt.1en, s;fil!\\'oonten \'. Ill" •• ltH' zwaard tI., khug \'., llolk m.; S. - of
_. u'erden, door de ~eheelc !ollatl bekeuu sf,all, !i;tadsmauiel' ,;.:-",ie,"~ ". ~tllclsweitle SZCi,hlcllelt u. sl~'al 0., staaltje, mou"'orden; -lehell o. stallsle..·cu IJ.; -lcufe \t'.: -wirth Ill. kO!i;teleill III. in eene ~tad: slet' u.
UlV~ .stede1i~gtm w. U1V.; -I1M,dc/'tll u. -/l'oIIUUIl!1 v. ~tad~wonillg, woniu;; v. ill I Stahl·ader, (-,") v. l3laalucl"I'v.;
UJelsJe ~. Ult de stiid; ~maYISl,.al Ill.• Z, eenp. ~tad; -u'uJ,dar:I 111. ~l('flclijk heel- -ul'b.:u ~'. "el'l,en ,0. 111 :.itilU~; 2. WCl'k u.
-obl'lgked, -,'alII: -major Ill. lllajooJ' UI, OIee~fer, stad~chirurgijn Ill.; -z;lIk"lli,,1 V.HI ~1(lai, slaalwtl'l\ tJ.; -arbcllm' w.wed,,·
vaD de ~tedeiijke wacbl; -Jnlu,iel'(cll) ". IU., Z. -musikanl.
lUau lUI dw :itaal \"cl'\\erkl; -urlig bijv.
(mv.) stetIeajke lUallier(en) \. (mY')'1 Sta,feisen, (-~) 0., z. IH. ~liullijl.er, uw. ::SlaulclchtiH; -cuenei v. (Geu.) slaalsleedsclJe besclJa,,'iug v.; -marluu'!I ". zer "'. if) staven.
r.uicldei, stallldc~leu bevalteUlI geueesaan~vij,ziDH .. v. \au ?c t~ ..~nz.eu tier staJ;1 Staff.ge, (-t') \'. (Schilel.) ~ton'age rllit.ltlel u.; -bad o. bat! o. va~ sLualwuler;
-maszl9 byv. 11\\"., Z. sliidhscl,; -"lauer \'., op eeue i)childt~rij \'oul"kfJmeude ne- ~. staaldt:ultHl IJt~vnUelHI wme.'aalwaLer
v. stad::smuur IH.; -meislel' w. (\'eroul1.) ,'enfigu1'l'u v. UIV.
0.; -blatt u. en bij\'. (~\V. SliJalhla,uw 0.;
g,?U,'erDeu~ rD. der ~tad; -mil;. v. stede-, St&ffel, (-n),'. l"ap \' f.'elle, ~por'l -bieelt n. slJalplaat v.; 7A. staal o. IIJ blaIgke wlhtle v.; -mu.,t:e ". stadsmullt
(fig.) Z. Stll.J'e; 2. (vall ep.ue ladd'~1'j, lltm; ~bl'l:l"te1' u. 8laaU.n'tllldCIl 0., staalIt. Z. -ge.'dj-'!"u,sika,d ~. sLadsUlulikilut
SjJ,.o,'J~e; (Haud.) Z. SI(Jpc:lj(Spi'i1a~~.) \OI'lUlllg ~'.; -,bft:f"leJ' lU. s~acl1wc"~~l' .m.;
m.; -/lttugked 'V. sladliDltmWS 0.; -Obl'iy- - df.'" V'cryleiclnmg, Z. Ver!lleickullgs~ttt{c, -bre,,,,el'el, \., Z. -hl'eluwl'j:l. sLHoUabrlck,
keit v. stcdeJijke o~\'erbeid v., sLcdel~k! Sta:ffel~, (-dn) '". (Schild.) ~chil- slaaHl.~t Y,; -b,.Ult"C!!. UJ., Z. -b~lt (~).
bestuur .0., st..,deluk~ raad UI.; -olfic1er l del'sezel IU.; -!ltmiiltle, -"Zitek 'J. olJ deu StQphlchen, \ vel'kl.) 0., 1... SIQ,I";
Bl. officler Ill. Jcr til3d, sLadsoflicier m.;/ez~l g(l~cblillerllt' ~I~hild~"ij \.,(~ehilller)- -btJ.clt o. staleubouk 0., miuBlerku8l't,
-ordnu"y v. sled..,lijk~ \'~l'ardenillg v.;it.' sluk o.
slaalkaal'l ".
Z. -poli3ei; -l'J'arre v. I,aloochie, pastorij St~ffel-f61·mig,ltij\·.II\\'.lJij l.,up- St~hl-degen, (-yell~,1 un. -91:16)01.
\. eellei' stad; -lJ{artvr ill. l'~SlOOl', pl'e- pen, l"2JP5g~\\'ijs; 2. -1A.'eise bij". stalen d,egeu w.; -derb, -d".:/u ~\J~: uw.
c~ikaDL. ~eestelijke m. eeuer steAd; -plei- llW. (KI'lig:;w.) sportsge\\ijs, in ~ieine staalbal'd, zoo haled als slaiJlj -arallt 01.
ler ID., Z. -musikanl; -p/lcge v.lJehl'cr o. op elk. ,·olf.end~ ufdeeliugl!u; -ytJsa1l!J Ill. stalen draad w.• staaldraad o.
d"r stedel~ke inkomsten; -ppeyet m., Z. beu..t~aug IU.; -sl.'l,eibe \., Z. SlaRcn; Stahlen, (~taldle, g~JJttJhltj bedr.
-kiimmel'er; 2. Z. -riehlet;-pllichlig bij". -wJise v. ladd~r\"ol'lOi~t!, silorlsgewijze \\'w. 1'uch -, wet een looden stempel
ow. ondel'Wol'llell aall de stadSW6tleu, stelling v.
voorzieu.
ttl1 bet rechtsgebied eeuer stad behoo- Staft'en, (-s,un;Sla!fel') W.(UUI'''.) Stithlen, (ItakUe, gCltaldt) bed.'.
rende; -physikus Ill., Z. -atzl; -polizei wijzerpl88t t. IDct l\HUllf ilrile~liligeni\Vw. \'erslaleu; 2. sLaalhard waken; 3.
\. stadspolaliti. stedelvL.tt l)UiiLie v.; -p,'e- \'00" de Dt'eu.
lEut:#' -, .""'lIefl, wet eene stal"o punt
file r., Z. -{rei/teU; ill stellelljk recht H.;
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voorzlen: (fig.) den Muth -, verslerken; tuiustask,boonenstaak m.; (Zeew.) staek sell, de hooge stammen, boomen laten
cin Clied .., ougevoelig maken.
m., paal m.
staan; (iin{zig Stiimmc BaullOlz, v\iftigStihlern, hijv. ell h. van staal, Staket(t), (-(e)s,mv.-e) o'IZ.Stac- voetseh hout opleverende boom m.; attf
stalen.
kett.
cincn tl;ildcn - p(roplcn, or een wilden
Stg,hl-erz, (-cs, my. -e) O. staalerts Stalactit, (-ell, mv, -en) m. drop- slam cnten;2.boomstronk m.,voet m. van
0.; -{abri/i. v. staalfabriek, stsalhut v:; steen, sbilaclll~t IU.
den stsm; 3. (van het kruis), boom,stam
-{arbe v. staalkleur v.; -tarbe», -{arblg Stalagmlt, (-en, mv,-ell) m.drop- m.; (van eene zuil), schacht v.; 4. (fig.\
hij\'. 11\\'. staalkleurig; (Schelk.)metstaal steen m. die op den hodem der grotten stam m., geslaeht 0., lijn v., afkomst v:;
liezwangerd; -Ieder V,. stalen veer ".; 2. door opdruppeling gevormd wordt.wrat- von k~niglichem -e, vau koninklijke afstalcn pen v.; -gaden m., Z. -llO{; -grau steen, stalagmiet,
komst, van konink1tjk bloed 0.; (Landh.)
bijv. IlW. slaalg.oijs; -grull bij\'. ow. 5t331- Stall,(-(c)s,mv. Sialle) m.stal.paar- ein - Yieh, ras o.,~oort v.;(Dergw.) aktie
groen, douker groeu; -hamme. m., Z. denstal, koeienstal m.; (Jaehtw.) plaats v., aandeel 0.; 4. (J. gesch.) slam m.;
-rabri/~; 2, staalsmedershamer m.; ..hart v. waar gejaagd mag worden; l'ieltin dtm (0. Gesch.) starn m., kaste v.; (Ger.)
lJij\'.nw. zoohard als staal; -harte v.hard- - thun, vee stallen, op stal zetten; (Spr.) nac/t Stammen erben, volgcns stambooheid v, van het staal; ./uirltmg v, har- gcduldige Sclw(c gellCll t1iel in eilwn ., men m, mv.; eincn flewm - an(allgen,een
den o. vau bet staal; -Iwr ID. (in Lon- er gaau veel makke duiven in een hok; nieuwen stamboom aanlcggen;focibliclter,
lien), pleuts v. waarde lakensgestempeld it. den - zuthun, tvenn's P{crd geslollien mallnliclwr - eines Gescltleclttcs, vrouweworden; -btut» "'1 Z. -rabri/~.
ist, den put dempen als het kalf ver- 1llke, manneliike lijn v.; (Spraakk.) Z.
St~hlitsch, (-es, my. -e) 111. put- dronken is; 2.(Uijk.)pisvloed m.;{Veea.) -eort; (Sp.) Z. -karte; it, -geld; -setsen,
tel', distelvink lD.
losuerer ., suikerpisvloed ID.
inzctten; (Kl'ijgsw.) (,'an een regiment),
Stg,hl-kette, (-1~) v. slalenkeUins ata.1l-amt, (-amt(e)s, mv. -anller) karler o.
.
lll. of kctCll ".; -/,iste v. kisl v. om hel o. besluutO o. met bet opzieht O\'CI' dOll
Stl/mm-accord, (-(e)s, 01". -e)
staal to gloeicll; -klumpc1I m. klomp w. slal bolasl; 2. slaldienst m.; -baum m. lll. (Muz.) stamakkoord o.;-aloe v.stam'"
staal; -/mop(mostalcn kllOp, slalcu knoop slallJoom, laticrboom m.; -beamter, -be- aloe ".; -filler" mv. stamouder8 m. mv.;
Ill.; -1woten Ill. (Hew. d. cl'lS.) toel"ocg- dienle,. 01. slallJedicnue, stall,neeht m.; -butt1n m. stamboom 01., slamtafelv., gesel o. bij hct slaal om bot goed bard to -bubc ID. staljongen m.; -blilld bij". ow. slaehlsboom m.; -bielle in holle boommakoll; 2. (DeUst.) bruinsteell o. en m.; dool' het langc stann in een t.lollkeren slammen lle~telende bij v.; -blatt o. aan
-lwbalt Ill. grijs kolJallet'\s 0.; ·',,'aut 0. slal ve.oblind; -bllJ'Stc v., Z. P{crdsbiirste. den stam groeiend blad 0.; 2. aIhurnblad
luoangworlel 111., stalklouid 0., ossebreke.o atjlIchen, ("erkl.) o. slalletje 0., of -blaadje 0.; -bllHIJig bij".nw.met bloeUl.; 2. daskruitl, ''fouwen"las 0.; 3. ijzer- kleillestal m.
men aan den stengel; -buclt o. stamboek,
kruid 0.; -kuc1lclt m. slaalkoek m.; -ku- St&ll-decke, (-IJ) ". }laal'dedek, geslaehtslJoek 0.; 2. album, gedenkboek
gel v. slalen kogel m.; 2. (Gen.) ballen dekkleed 0., sehabl"ak v.; -dwller m., Z. 0.; -blatt o. albumblad 0.; -buchreitcr
lU. Ul\·. ,'an Mars; -latwerge v. stualbe"at- -bcdientel'; -diell~t Ill. stald.icllst 01.; 2. m. iem. die cell auder met het schrijvcll
tonde slikarlsenij v.; -leuchtcr m. slalen Z. -amt (2); - eimc,. m. stalemmer m. van een albuDlblaadje lastig valt; -bucllkalldelaar m.; -mittelo., Z. -arzflei; -na- Stlilen, (statUe, gestaltt) o. "'W., stabe m. wortelletter v.; -burg 01. burcht
tiel \'. slalcn naald \'.; -platte v. stalen w. Il. (van paarden); stilstaan om te m. van tIcD slamvader.
pinal, sl8311)1ant ".; -lm[vel' o. staalpoeier piSSC!l; 2. beth:. "'w. SI allell,op stal bren.. Stamme~en, (-eisclll, mv. -eisc,,)
0.; -queUe Y. slaallJe"allcnue bron v.; bC,n; .~. den IJls\"loed hebben; (gemeenz.) 0., Z. Stemmctsen.
-ring lll. slalen ring m.; -saile v. stalen mtt e~nander -, ovoreellslemmcn, eens- Sta.mmeln, (slammclle, gesta.mSIl8,UO v.; -selliller m. sehilfers v. my. ill gezilld Zijll.
melt) O. ww., m. It. stamelcn, stoUeren,
het staal; -sclties:cn o. ~chieteu o. met Sta,ll..f ililen, (-{tillens, mv. -(ul- stamelend uitbrengen, aarzelen, Z. stolden luouisboog uaa.. bet doel; -se/malle len) o. slalveulen, "culen o. dat in den tel'n; 2. beLlr. ww. sei,J, Gebel, seineR,
V. slalcll gcsp m.; -scllneidcl° m. slaalsnij- stal wOl'dt gevocd; (fig., Scberts.) Z. DQ.ll'~ -, stamelen; cin -der, einc-de, stauer, Sl'a,'eu1' 10.; -spiegel01. slalen spie- Lade"IIiUcr; -f'ittterullg v. stalvoedetO 0., melaar, slotteraal' m., slolleraarster v.
~el 01.; -slab lll. slalen staar v.; -stcin m., slalvoellerillg v.; -gabel v. stalvork v.;
Stammen, (slafl~mlc, gestammt) o.
Z -CI'Z; it. ijzerspaath 0.; -stic/J m. gra- -geld,0. stalgeld 0.; -hengst m.stalhengst WW., Ill. s. slammen; (vaD personen), Z.
vUI'e v.op ~laal,slaalgl'avure, slaalplaatv. In.; -Jzmgc m., Z. -bube; -junker JD. stal- abstammeu, Ilerstammen; (PI.) oorsllrollStihlung, (-en) v. sluk O. staal jouk~r 01.; -l~ittt.'l m. grovelinnen kiel, kelijk zijn van; (Spraakk.) aneiden.
om lllcde to \'c.oslalen.
slalklel Ill.; -/mee/tt m. stalknecht, stal- Stiimmen, (statllnlle, geslammt)
Bt&hl-waare, (-n) v. klein ijzcr- jongen,IJalfrelliel' m.; -/'raut ~., Z. Stald- bedr. WW., Z. stcmmcn.
wcrk 0., staalwaren v. lll".; -tvasser O. I"a~t (1. 2); -loute mv. stalheden, ~t31- Stamm-ende, (-cndes, my. -cnde)
slualwalcl', tnineraalwale1' 0.; ..weinstein lJedlentJen lD. mv., slah'olk 0.; -mCf,ster o. (8~1D een boom), slameind 0.; -endung
m.(Seheik.)met staal bczwaugerde wijn- ffi. stalmeestertn.; -meisler~i V. sta.lmees- v. (Spraakk.) eersle naamva), nomioatief
steen m.; -work 0., Z. -a,'bcil; 2. -(a- lerschap 0.; -ra·um m. stalling, rllllllte V. m.; -erbe ID. el'Cgenaam m. van een gebrik.
om le stallen; it. slallen m. mv.; -roel' slaeht; 2. Z. -!lalter; -erbscha{t v.erfenis
Stahr, (-(e)8,mv. -0) 01. (Nat.hisl.) m.,Z. -kittel; -,'oss O. rijpaard 0.; -sc/u'ei- v. van een starn.
~p ..ceuw m.; ein Fluy of SclJwal'm -c,eone ber Ill. sch.·ijvcl' m. VOOI' de stallen; St&mmes-urkunde, (-n) ". gevlucht, een zwerm sprccuweu; 2. (Gez.) -sUiliselt bijv.nw.{,'anpautOdell),dcn stal slaehtsregisLe•., stambewijs 0.; -veru,'andZ. Staar.
niet willeude \'crlaten; -UtU"e v. sLal· ler m. stamgenoot m.; -verwandtscha{l
Stahr, (-(e)s. my. -e) m.,Z. St.'lLa{- deUi' v.
v. verwantsehap v. \'all stammen.
boc/..
ataJ,lung, (-en) v. (vool' het vee), Stg,mm-farbe, (-n) v.geslachtsSt~hren, (sta/trte, yestiihrt) o.ww., stallen m. my., stal m.; (voor paarden), kleur, oorspronkelijke kleur v.; -raul
Ill. h. (Landh.) (,'aD den ram), Slll'in- stallingv.;(Jaeblw.)metjacbtlletten om- bijv. ow. verrot in den stanl; -{olge
glm, dckkeu; 2. (\'au sel1apell), loehtig geven plaats v.; -s:ins Rl. stalgehl 0., v. geslaehtso}Jvolging, geslaehtslijst v.;
ziju.
slalhuui' v.
-/'01''''' V. vormmo van den slam,oorspl'onStahren-achat, (-(e)s, mv. -e) Sta,11zins, (-en, mv• ..ell) m., Z. kelijke slam, \Vol·tel ID.; 2. (Spraakk.)
Ill. oogjesagaal 10.; -Ilerd lU. (Vog.) Stallgeld.
stam m., stamwoord 0., wortel, wortelspreeuwcnnelo.
Stg,ltisch, bijv.nw. samentrekkend. ,orm Di.; -!,ormig bijv. ow. stamvormig;
St~hr-graU,O.ClllJijv.llw.spreeuStamm, (-(c)s, mv. Stamme) Ill. -!'reulu}, Ill. bloeuverwitut m.; ..friicltt;g
W~Aloijs 0.; -mesic ". spreeuwcllkuip \'. (van een boom), staUl, stl"ol1k, boom- bijv. l1W. lDet aan tlen ~ta1D groeiende
StUlke, (-n) v., Stgken, (-s, mv. starn 01.; (van eene plant), stengel m.; vl'lIchlen; -geld o. hoofdkapitaal, grondSlake,,) m.(Lalldh.)Z. Stttketlcj(TuiulJ.) (Hoschw.) die Itolte11 SUi,mme stc/ten las- kapitaal 0.; (Sp.) iuleg, inzet 01.; -gcnos,
I
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m, stamgenoot m., Z. -(reund; -gericht o, soortigheid v.; -vieh o. op den inventaris bak, trag, vijzel ID. om in te stampen;
(Ontlk.) stamgerecht 0.; -gesli(t o, stieh- blijvend vee 0.; -volk o, stamvolk, cor- -maschine v, stampwerktuig 0.; -mahle
ling, erfmaking v. ten voordeele der fa- spronkelijk volk 0.; -lL'appe'l o.geslachts- v. stampmolen, rnnmolen, papiermolen,
mille; -gut o, stamgoed, famihegoed 0.; wapen, familiewapen 0.; -wort o.(Spraak- oliemolen m.; -perle v. kleinste soort
2.(Leenw.) allodiaal geedo.;unveJ'lius:er- k.) stamwoord, wortelwoord 0., stam, parol v. als geneesmiddellot poeder ge..
licltes -, fideicommis 0.; 3. Z. -geld; wortel m.; -tourzel v, grootewortel.hart- stooten.
-hasr o. (Lakenw.) hard, borstelig wol- wortel m.; (PI.) tot den stengel behoo- Stampfreiten, (deelw, slamp{haar 0.; -haarig bijv. nw. (van de wol), rende wortel m.; -zeu v. (Spraakk.) geritlen) o. ww., m. It. (Zeew.) stampen,
hard, borstelig.
grolldtijd m.; -,I,'ort o. werkwoonl o. helen, stampen en hielen, stamprijden.
Stlrmmhaft, bijv.nw., Z.sltlmmig. als stamwoord,
Stampf-schlagel, (-gels, my.
StljIDm-halter, (.. hailers, mv, Stimpe, (-n) v, hamer, stamper -gel) m., Z. -klolf; [Straatm.) straat-Ittdter) m. stamhonder,voortplanter m. m, lot vorming van horlogekasten.
stamper m., straathei v.; -see m. stamvan een geslaeht; -haus o, stamhnis 0.; Stampe, (-n) s, stamper, stooter, pende, korte zee v.; -stag o. (Zcew.)
2. oorspronkeljjke woonplaats v, van een hamer m., heiblok 0., stampmolen m.; tweede loos stag 0.; -steve» o. achtergeslacht; 5. stam m. van verschillende (Huish.) vijzel m,
mast, mastbantl m.
rasseu; -I.ert' 01., Z.-valer; -hob o. stam- Stimpel, (-s, my. Sliim-pel) 01., Z. St&mpfstoszen, (deelw,slamp!'hout, hoog opgaand hout 0.; 2. bezaagd Stempel.
ge.r.los:en) o. ww, onr., m. II. (Zeew.)
Stg,mpen, stimpen, (stampte, sterk stampen.
hont o.
Stimmicht, bijv.nw.,Z. stii-n&mig. gestampt en stii1,.pte,ge.stiimpt) bedr.ww, Stlmpf-trog,( -trfJg(e)s, lllv.-lroStg,mmig, bijv. en b. een stam (Speld.) den kop aanstampeu: (Sm.) ye) m. (Landh.) slamptrog m.; (Pap.)
hebbende; (Pl.) als cen slam; (Bcsehw.) Locher ill die Hu{eise71 -, stampen, in- stampkuip v.; -toerk o. stampwerk 0.,
hoog opgaand, hoogstammig; 2. vandicht stooten, inslaan.
stampmolen 01., stampmachine v.; -ZIlC·
hout; (fig.) sterk, stevig, gespierd; -es Stamper, Stimper, (-8, my. ker m. fijne suiker, gestampte suiker v.
Hal;, hoogstammig bout,
Siamper en Stamper) ID. (Speld., go- Stand, (-(e)s, mv. Sltimle) m. stallli
Starmm-kapital, (-tales, mv. Dleenz.) kopaallzettm', kopper, aankoppel' ID., slaan 0., tocstantl lU., stelling, hOll-talienor-tale) o.grondkapitaalo.; -karle m.; 2. (lIoed.) stamper IU.; 3. pletter m. (ling, positie v.; keillen (estell - habell,
v. (Sp.) stokkaart v.; -kla(ter v. (Bosch- Stg,mpf-bau, (-(e)s, mv. -e) m. niet valt staan, beweeglijk Zijll; dieses
w.) vaaln m. stamhout; -land o. vader- ~estampt bOllwwerk 0.; 2. bOllwell o. op Ge(ass I.at einell gulell -, dit vat heert
land, moederland 0.; -Ielten o"familie- ineengestamptc aartle v.; -bilc/'so v. vij- een goedell stand, staat goed; 2. stand
Icen, stamleen 0.; -leislc v. lijst v. op de zel m.
m., plaats v.; seinelJ - a'i einelll Orlc I,a..
as vau cen wagen; -leiler v. (Muz.) Stg,mpfo, (-IZ) v., Z. Slam,pfen (0. ben, z\1n stand op eene plaals hebben,
toonladder,gamma v.
zeUst.); 2. stamper 01.; 3. stamptrog m.; ergens staan; (van het water &), stand
Stammler, (-8, my. Slammler) nl., (Londh.) benkspaan, kluppel, knuppel m., hoogte v.; -/taltell, stand houden, 01)
-in, (-nen) v. stamelaar, slolteraar, m.; 4. (Tuinb.) hakmes 0.; 5. (in olie- de plaats blijven; it. het gevaar t1'otsechakkelaar m., stalNelanrster, stotteraar- molens), stamper m.; (Bergw.) stamp- ren; (fig.) (van de Hefde), beslendig zijn;
ster, hakkelaarster l'.
molen,ertsstamper m.;(Pap.) Z. Stamp(- zu -e kommen, (vau een werk &), tot
Stimmling, (-(e)s, mv. -e) m. trog; (Straatm.) Z. Slamp(schagel.
stand komen, klaarkomen, voltooid worafstammeling, nakomeling m.; (PI.) uit Stg,mpfeisen, (-eiscns,mY.-eiseIJ) den; (van een plan), vel"wczenlijkt worden; etw. zu -e bringen, iets tot stalul
lien starn komende 1ak m.; (Spraakk.) o. 5tampijzer 0., stamper m.
van den starn afgeleid woord o.
Stampfen, (&lampf/e, geslamp(l) brengen, voleindigen, slagen in iets; lie
Stamm-linie, (-n) l'. geslachts- bedr. en o. ww., m. h. flJil den Fzlszen -, b,'achle es JU we, dass tf', zij slaagdee1'
linie v., familietak m.; 2. stamlijn v.; stampen, trippelen,lrappclen,stampvoc- in, bewerkte &; eille Heiratl. Zit -e brin..
-locke v. vlok v. stijf wolbaar; -lode v. ten; mit denJ Fusze auf dieErde -, stam- ge'l, een hl1welijk tol. stand brellgcll, be(Boschw.) aflegger m.; -los bijv. nw. pen; (Zee\v.) (van het schip), stampen, werken; 3. staat, stand m.; (van d'.}n
zonder stam; 2. (Pl.) van den stam be- stamprijden; 2. Zucker -, stampen, Ojn- hemel), stand m.; (van de planeten),
l'oord; -moos o. (Pl.) stammos0.; 2. (Nat. slampen; klein -, fijnstampen; Erz -, sland, schijn m.; (van zaken), voorkohist.) koraalmos 0.; -mutter v.stammoe- stampen, fijnstooten, vetbrijzelen, ver- men 0., toestand m.; (fig.) ei"ell schweder v.; -nadel v. (Schoenm.) driehoekige gruizen; (Huish.) Kraz&t -, Ojn hakl(en; ren, harten .. I.aben, moeite hebben, een
naald v. om leder te naaien; -nennwort Gelreide -, fijnstampen, klein stooten; harden strijd hebben; elw. wieder in den
o. stamwoord, zelfstandig naamwoord 0.; Gerste -, pellen; Gra'Kpe, Grtllze -, pel- 'vorigell • seben, iets in ill dell vorigen
-ochs m. bul, springosm.; -paar o.stam- len, fijnmalen; das Erdreich fesl-, aan- toestand of staat brengen; etw. im -e erouders m. mv.; -register o. geslacbtslijst stampen; Erde zum Bauen -, vast ineen- ',alten, iets in stand houden; im -e sein
v., Z. -baum; -reihe v. opvolging v. del' stampen; (Speld.) die Nadeln -, Z. slam- etw.3u thun,in staat zijn omiels te doen;
nakomelingen van een geslacht; -reis 0. pen; (Gondsm.) einen Loffel-, nitklop- etw. in - seben, in staat stellen, gel'eed
aOegger m., stamschent,wortelscheut m.; pen, uitdiepen; II. o. zeUst. stampen, maken; jem.in - setzen, iem.in staat stel-rind 0., Z. -ochs; -&cba(t ID. schacht v. stooten, stampvoelen 0.; 2. vergruizing len, gelegenheid geven; jem. aUSJer eenerzllil;-schwarm m. bijenzwerm m.tot v., fiJnstampen o.
setzen eliO. II' thun, iem. buiten staal
voortplanting;-schwein o.moed,erzwijo 0.; Stampfer, (-s, mv. Stamp(er) m. stellen,degelegenheid benemen; 4. stand,
-silbe v.,Z. -sylbe; -sitl m., Z. -haus(2); stamper m., hij die stampt, stampvoet staat, rang m., betrekkiog, hoedanigbeid
-sprache v. grondtaal,oorspronkelljke taal &t; (Zeew.) stamper, heier m., scbip o. v., maatschappelijke staat m.; der lediye
v.;-standig bijv.nw.opdeustamstaande, dat zwaar stampt; 2. (werktuig), stam- -, ongehuwde staat; Person ledigen -es,
er aan groeiend; -sylbev.stamlettergreep per me; (Art.) aanzetler,aanstampel' m.; ongehu\Vd persoon; der ehelose -, ongev.; -tafel v., Z. -baum; -"teil m. erfdeel, (Bergw.) stamper,vulstok m.;(Stra31m.) huwde slaat; - der Ehe, gehuwdc staaL;
aandeel o. dat een lid van den stam als stamper m., hei v.
ei", Mann von we, vom hochs'tn, fliedrifJerfgoed toekomt; -trager m., Z. Lehet&- Stg,mpf-erde, v., z. m. ineenge- sten we, een man van aanzien,aanzielllrager; -vater m. stamvader m.; der - stamptc 3arde v.; -fass 0., Z. -buchse; lijk man, man van den boogsten, laagder Mensc/.ell, de stamvader m.der men- -gang m. drijfwerk o. in een stampmo- slcn stand; der bllrgerlic/te -, burgel'lijku
schen,deeerste mensch, Adam m.; -ver- len; -hamfller m. (Gord.) plethamer m.; stand; der adelige -, adellijkestand, adel
fRficldniss 0., Z. -gesti(t; -l'ermogeu, 0., -haufen m. (Pap.) hoop m. lompell die m.; burgerlichen -es seill, tot den burz. -kapital; -verwandl bijv. nw. stam- gestamptmoeten worden; -Itaus o.stamp- ge1'slalld bebooren; der drille -, de derde
verwanl,gelijkslachtig,gelijksoortig;-ver- bois 0.; -ldol:& ffi. heiblok 0., stamper stand, werkende stand, burgerlljkestand
wa1ld'scl,aft v. gelijkslachLigheid, gelijk- m.; -loci" o. holte v, onder den stamper, m.; unte,' &e';ne11l -e Iteirallten, een bu-
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ZijD stand aangaan: der stand m. door gehnorte; 2. hooge adel (8aD bet grar), lijkrede v.; -rill m.sehets
boe.Janigheid v.vanover- m.; -eh« v. met den ~l"ild orereenkomend v. van een staand gebonw; -rokr o. pijp
heidsperseon: der - des SoldalelJ, Z. Sol- huwelijk; -erhnhllny v. standsverhefllng v. van eeoe ,n'onte brandspnlt,
dalellsland; der geistliche -, geestelijke v.; -frau v. vrouw v, \'AII stand, aanzien- Stg,ndschaft, (-en) v. rang m.,
stand or staat m.; seinen - verdnJern,vatl lUke vrouw V.; -y,·b,i!lr v. achting v. nan heedanigheul v. van een lid der staten;
staat, betrekking veranderen; 5. lid o, iems. stand versehuldigd; naclt -,over- 2. staten ID. my.
van de staten, gedeputeerde m.; dil~ eenkomstig den rilDg; -yemasz bij\'. nw., Stg,nd-stern, (-(e)s, my. -e) ID.
Stande lusammen beru(c", de stenden Z. -mfis;ig; -gleicllheil v. gelijkheid v, vaste ster V.; -,tuhl m., Z. Lau("uhl;
bljeenroepen; (Landb.) reestapel m.; 6. van stand; -herr m,aanzienlijk heer, heel' -tkier o. dier o. dat niet van leger rerplaats, betrekking v.; einen gulen - ha- ID. van rang; 2. vl'ijbeer, baron m.; 3, andert; -U/lr v. staande klok, pendule v.;
ben, eene goede betrekking helJben; it. verst, onmltJdellijk van den vorst alhan- -vogel m, (Jachtw.) vogel Ol. (he nietvan
slaudplaats v., winkel m.;(1D eene kerk), kelijke beer 10.; -herrlich. bijv. nw, vr\j- plaats verandert; -wind m. aanhoudende
plaats, zitplaot.s, bank v.; (Tooneelk.) heerlijk; -herf'schoft v.vrijheerschap,vrlj- wiord m:; -wild 0., Z. -thser; -,eic/mung
loge,stalle v.; (10 eeu stal).1l188ts v, voor hterlijklmid v.; -»,as:;g btlv. nw, over- v., Z. -rus.
t§f!o paard; (Jachtw.) verlJlijf,leger o. van eenkomstig den stand; -",aszigkeit v, Stange, (-n) v. stang, steng v.,
het wild; (vaD een arend&), nest 0.; 7. overeenkomst v, in stand; -persolt v. per- slaak ID., staaf V., stok m.; (Jaehtw.)
poot, voet, klaow m.
soonm. vanaanzien; -tmeht v, bijzondere (vall bet gewei), tak m.; (V811 de vos),
Standlrte,{-n)v.{Krijgsw.)stantl- kleeding v.; 2. kleeding v.overeenkomstig staart m.; (van een paardegebit}, stHDg
aartl m••runervaaa V.;2. hooge rrouwen- lien stond; -un/crackled m, onderseheid, v.; (van een wijnstok), drnivehoom 01.;
mUls,korlJcL v.;(Jachtw.)(,'an den V08&), verschil 0. in staotl; -vorurl/.eil o. voor- lVilase mit der - ab,fchlagen, met eene
sLaart ID.; (PI.) wit staot.lelkruid 0.; (ge- Clordeel o. van zeke.'en sland; -,'appeR o. staak, met een stok &; (\'aneeovaandel),
wapen, geslachts\\'apeo 0.; -u'idrtg bYv. stok m.; (van eeDe I;,os),li'tok 10., boot
meenz,) htDg, wager persoOD m.
Standarten-junker, (-kerl,mv. nw. slrijdig met den rang of stand, be- 0.; (voor VClIsters) , roede, gordljnroede
-ker) UI. vaaudrag, \'uaoIJetdrnger,onder- nedpn den stand.
v.; (10 vogelkooien), hOlllje, stokje 0.;
oOicler m.; ('eroud.) korllet ID.; -schuh Stindeversammlung, (-ell)'. (van e~n zonnewijzer), nnald v.; (Landm. ~taudaitrtJ~cboen m.; -slange v. stan- ver6[atJering v. der slentlen, rijksdagm. ID.) paketpaal m.; eine- Eisen, Gold,
daarcJstuk. vaant.lelslok m.
Stand-fest, (-eT, -est) bijv. II\\'. stBar v.; eine- Sieyellock eene pij(J v.lak;
Stand-barometer, (·barome- ~tevig staande, goed geboowd, hecht, (Hoscbw.) Z.-nholzj(Waterb.)(ap J slnisler,. UJV. -barometer) m. barometer m. slevig; (fi~.) sterk, stHnd\'aslig; -fisch ID. deuren), nnald 7.; (van een walerwe.·k),
die stH staat; -baum m. (in een stal), wisch v. die niet van plaaLs verandert; trekstang v.; (fig.) lang, mager perAoon
latierboom m.; uber den -Irelen, over -gebuhr, -geld o. I)laatsgeld, marktgeld, w., boonenslaak v.,lange~lungehD. en V.;
den lalierboom gaau;2.(Tuinb.) boogop- stagehl, staangetd o.
jemn. die - halle1', iem. helpeo, ondergaande boom ID.; -bUd o. slandheeld 0.; Stg.ndhaft, {-er, -(e)st) bijv. en steunen; beider - /,allen, (gemeeDz.) bij
-block m. (Zeew.) kauleelblok, ezels- b., Z. stalld(esl; (MUnw.) - brechen, zich zljn stuk blUven; nic/II beider - bleiben,
booftl 0.; -Hchle v. 8e\Veer o. Qm naar in ~8ngen uitsll'ekken; (fig.) stanlhaslig. van besloit veranderen; allf die -n sellen.
bet Wit te schieten.
bestendig, volhardend, oDverschrokken, aan tlen hoi 8aan•
Standchen, (-I, my. Siandc/,en) onverallderlijk, hedaard,voorldurend; -tr Stangel, (-" my. Stangel) m., Z.
o. (Muz.) avoudmnziek, serenade v.; it. Blick, zekere blik; - 1m U"gluck, stand- S',mgel.
Z. Siande; 2. Z. Morgeflstam~chenj it. Z. vaslig, moedig; -e I"iebe, be~tendig.
St&ngelchen,
StiDgelein,
Slander.
Standhaftigkeit, V.,Z,ID. stand- ("e.'kl~) o. slangetje, staakje, slaafje o.
St&nde, (-n) Y. (Kllip.) knil)v. met vastigheid, bestentligbeic1,volbarding, Oil- St&ngen, (Ilangle, gesling') bedr.
verleDgde dUlgen tot bodem di~nend, Z. ,'eranderl\jkheid v.
ww. vall ~18ngen, sLokkell, sLengen, staBullersUJ"deJ'.
Standbund, (-(e)" mv. -e) m. ven voorzlen.
Stande-er611i1ung, (-en) v.ope- (Jachlw.) vel'scbe bood, bond m. die Stangen-artig, bijv. ow. stangning v. vau lie "ergatlel'ing der staten; stit gestaan beeft.
yormlg, staakvormig; -besen m. stolTer,
-haul 0. vergaderzaal v.der staten;-krau' Stindig, (-er, -81) bijv. en b., Z. stoflJezem 01.; -hlei o. loodo. in blokken;
o. zUlJrkool v.
besliJ"dig; 2. staande op, groeiend nit, -bahnc v. soijbooo, stambooll v.; -bol"el'
StUinder, (-8, my. Slallder) m., Z. vast, b~paald.
01. slangboor ,.; -borslfOisch m. raagborSlander (Zeew.).
'
Sta.ndisch, bljv. eo b. (w. i.gebr.) stel; ra6ebol m.; -brUle v. hril m. met
Stander, (-" my. Slander) m. paal, lol zekel'en slan~ behoorende; 2. der -e staDgeljes; -biirste v. borslel m. met lanpilaar,staander ~.; (in eeo muur), grond- AUSlchuss, vergadering v. van de sLaten gen ~~eel; -eisen o. sLaafijzer 0.; (Dergw.)
balk w., draagbmt 0.; (WerkL.) (,ao eene of land!l~tp,nden.
v81l8\lzer 0.; -nbse v. aanstakengroeienkraan), spll v., opstaande boom m.; (,an Stg,nd-kramer,-in,straatkoop- de erwt v,; -fei.er v. stang"ee.' v.;-formig
een molen),molenstaander m.;2. slaaotle man m., straatkoopvrouw v., hij, zij die bijv.ow., Z. -arlig; ~gebiss o. stanggebiL
al'w8termgsbuis v.; (Zeew.) lantarenijzer met eene kraamop demarkL staat; -lager 0.; -gerade bijv.Dw.kaarsrecht,zoo recht
0.; it. - of Slandel', spit v. van lie gang- 0., Z. -quarlier; -Ieltre v. leer v. vao bet als eeoe kaars; -ger"s' o. stal1k, stllt,
spil; (van een touw), staander m., vast evcDwichL. statica '".; -linie v. (Meetk.) steuD, schoor m.; -gewehr o. wapen o.
eind 0.; (Wapeok.) geer v.; 3. (Pap.) pB- grondlijn, bnsis Y.; -musikv. serenadev.; met eeo, ~teel; -,iller o. tralieijzer, ijzeJlierkuip v. om het papier te aluineu; ,. -miilhig bijv. en b. staodvastig, oover- ren trahewerk 0.; -gold o. staafgouc.l 0.;
vergaarbak, vlj"er m.; 5. open boeken- schl'okken, onwrikbaar; -ort m. stand- -holz o. hakhoul, kreupelhout 0.: -hurde
kast Y.; 6. (fig.) belegd kupilaal o.
IJlaats V.; 2. (van een gebouw), gl·ond V., Z. -pferc/t; -kapg, lU. trali~kooi v.;
Stindern, (s/ii7tderte, yeslaNdel") m., terreio 0., err 0.; -pferd o. wissel- -knasler m. roltabak ".; -f.o/t1e v. schaftbedr. ww. (Waterb.) palenoprichten; 2. paard 0.; -p/lock IU. piketpaal m.; -platz vormige steenkool v.; -kraul o. EoroID., Z. -orl; -lJUllkt m. stalldpunt, ge- pee~cbe mODoiksbaard m., viltkrnid 0.;
(Wapenk.) gestrinderl, gegeerd.
Standerstock, (-slock(e)s, my. zichtspullt 0.; -quartier o. (Krijgsw.) -kugel v.kettiulkogelm.; -ku,ut v.werk-stocke) m., Z. Slander.
kantolluement 0., lcgcrplaaLs v., leger- tuig 0., machioe v. met trekstangeu;
Standerwerk, (-(e)s, lD\'. -e) 0. kW8.'tier 0.; -e bf:Jiehen, de le~erplaat- -kup(er o. staafkoper, kOIJer 0. in blokI'ij Y. van rechtop staande palenaan eene sen betrekken; -recltl 0. (Krijgsw.) krijgs- ken; -lack m. pijJllak 0.; (Bloem.) lakschutting.
raad 01.; 2. suel volt.'okkell doodvonois viooltje 0.; -Iater"e v. sloklanlal'en l'.;
St&ndesaal, (-aaal(e)s, DIV. -sale) o. volgens de krijgswel; -recktlicll bijv. -leinwand v. gewel'kt linnol) 0.; -leiter v.
nw. volgens de kl'ijgswel; -rede v. V001' stokladder ,.; -may'let 01. gemagnetim., Z. Sttindehaus.
Stlndes-adel, (-s) m., z. m.adel- de vuist gesprokcll rede, toespraak v.; seerde staaf v.; -p(el"ch 10. latteu schut-
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ling, scboU;og v. van staken; -pfer(/, o. onderworpen; -handel m, entrepothan- snel, schieJijk; - an el". denken, sterk,
disselpaard,roorpaard 0.; -pomade v. po- del m.; -hob 0., Z. -block; 21 stapel m. veel denken aan: man sprickt - datJon,
made, haarzalf v. in pijpen; -presse v. hout, hout o, in stapels,
men spreckt veel daarover; jem. - anstangpers v.; -reeht o. recht o. om ,er- St"peID, (.dopelte, geslapell) bedr. ~ellt!n, lem, slijf, strak aanzien; es isl
pand geed pllbliek te verkoopen; -reqe! ww, Hol:-, stapelen,opstapelen, op sta- ein« -e Slundebisdaldn,het ligt eengroot
v, (Vog.) stall,! VI tot het op- en neer- pels zeuen: (Zeew.) de". Kiel -, de kiel nur ver; (Spr.) e,~ isl keiner so -, er finlaten van den Jokvogel; -reiler m, voor- leggen.
del leinen Starker", altljd meester bowen
rijde.· m.; -salpeter DI. salpeter e. in Stepel-ort, (-orl(e)8, mr, -orte of meester; Z. seh»,
blokken or kristallen; -scilorl 01. edele -orler)m.,-platz,( -plalzt's,IDv.-pllil:e) Starkbeleibt, bijv. ow. zwaarlijschorl 0.; -tlchu'e(el m. zwavel "~I in blok- m, stapelplaats v.; -recll~ e. stapelrecht vig, dik, gezet,
ken; -sei(e v. barde zeep v., zeep v. in 0.: -stadl v. stapelstad v.; -waar« v., Z. Stij,rkblau, (-(e)s) 0., z. m, stijrstukken: -silber o, staaflilver 0.; .spalll -gut.
selblauwo.
m. 81alf,ormigzwavelzuur b~ryl 0.; -slalll Stapfen, (-s, my. Stap(en) m., Z. Stg,rkdenker, (-Irer" my. -ker)
m. staal o, inslaven;-stein m., Z. -sC/lorl; FUsJstQ'Pfell.
m. diepdenkeud man m.; it. vrijdenker,
-Iabak v. roltabak, tahak v, in rollen; Stg.pfen, stappen t (stap(Ie, ge- vrijgeest m.
-'l'e,'" o. stangwerk, slaaCwerk 0.; -zaum slap(l en slapptp., geslappt) o. ww., m. h. Storke of Starke, (-n) v, vaars,
DI. stangtoom m., stanggebit 0.; -zaun m, stappen, stap voor stall doeu, boog op- jonge koe v. die nog niet gekalrd been.
baag, schutting v. van staken; -zin", o. stappen; 2. m, s, langzaam Ioopeu. slen- Starke, (-II) v, dikte, gezetheid,
tin o. in hlokken, bloktin 0.; -zirkel m. teren,
zwaal·lljvigheid Y.; (vRn een boom),dikte
stangf'aSRer m,
Sta(a)r, (-(e)~', mv, -e) 01. (Nat.. v.; (vao een leger), sterkle, getalsterkte
Stank, (-(e)I, my. Stanke) m., Z. his!.} Z. Slahr; (Gez.) Z. Slaar.
v., aantal 0.; 2. slerkte, kracht, macht
Ge$/tJ"k; - (fir Dank, staok (gewoonl. Star or Stir, (-(e)s, my. -e) o. v.; - des Armes, kracht VI; 'tine • verliestroot) voor dank.
star m. (eellemaat); -bortJ, 0., Z. Steuel'- t~n, zijne kracbten verliezen; mil aller.,
Stinker, (-s, mv.·SUinker) Dl. stin- bordo
Ull aile macht; (Ii~.) (vande ziel), geestker, sllDkbok m.; 2. stinkend ,oor,,·erp Starenheerd, (-(e)s, mv. -e) rD. ~I'acht v.; jems, - ""nd Schwiiellc ke'lnen,
0.; (Nat. hist.) buozingor bonzing 01.; \'ogelv8ngersplaats ". met slagneltell.
lem. ~OOI· en koor kennen; in eine Kunst
(Pot.) sleunmuur m.; S. (\~olkst.)t\\"ist- Stark, (starker, starkst) bijv. en b. - bestl:en, erwaren, bedrevell zijn in; 3.
zoeker, krakeeler m.; 4. teer, wageD- sLel'k, stijf, bard, krachtig; (van ten (van een degen), scherpe kant ID.; (vlln
smeer o.
mUl1r), stm·k, ste\'ig, dik; (\'an bet een geYecht), heYigheid f.; (v8nden leefStinkerQj., (-en) v. (geDleenz.) Z. IIcbaaDJ),dik,gez\\'oll~n,gezet; (vall eenf.l tij~), kra.cht V.; (Schermk.) die halbe .,
Ge,/ank; 2. (Volk~t) gebabbel, praatje 0., stor), sterk, duul'zaam; (Jachtw.) -es ~lIddenk~lDg v.; (fig.) Lalei,.isl seine -,
lasler m., kWaRdl1prekerU v.
Wtldprel, ~root; -e, Tuc/,,. sterk. stevig; I~ LalelTt hal er seine -, bet I.. alijn i~
Stinkerig, bijv. IJW. stinkcod.
-e Familie, talrUk; w;e - ill die Za/.I der z\J.~ fort, hij munt oit in bet Latijo; II.
St&nkern, (sllinker/e, gesllinkert) Feinde?, hoe groot is het aantal vijan- SllJfs~~ V.
bedr. ~n o. WW., 11). h., Z. slinken; ill den.hoe ~tel"k isdevijanJ?;einen-enAn- ~tirkefabrik, (-n) Y. slijrselfaeinsltinkert.; 2. rlJikco, rieken; (fig.) hang haben, grooten, talrijkell aaflhang br.ek.~.
snutfelelJ, twistzoeken, krakeeleo.
hebben; -es Beer,talr,jk, sterk, machti~; Stark(e)-gummi, (onb.) o. stijrStanniol,( -(e)s) m., z. m.(Delfst.) 20000 Mann -, 20000 lORn sterk. len selgo~~ v., Z. Stdrkmeldgummi: -handler
bladtin, tin o. in bladen.
gelale &; der Zald nach starker, g.·ooter, m. stlJfselkoopman, stljr~elhandela8r m.
Stonte pede, bijw.staandenYoets, sterkel' in aantal; -en A"Jfu'and madten, St&!'ken, (starklt, ge,tarkt) o.WW.,
op staanden "oet, onmiddellijk.
,eel vertooD maken,verk\Visten; -e Aus- Z. entarken.
BtBntirt, bijv.n,,". (Schild.) gelekt, gaben haben, groote uitgavell heblJen; ein Btjrken, ("a,·kle, gealarkl) bedr.
stijf geschilderd.
Mer LoAn, hoogloon; -e Mahlzelt, over- ww. den Harper -, versterken,kracbt geStanze, (-n) v. (Goid.)modelplaalje vloedig, rijkelijk; 2. ~terk, stevig, ge- ven, ste.·k maken, ollder~teuDeD; (Gen.)
0.; 2. (Dichtk.) vers, couplet 0., stPDza, !1riel'd, krachtig; er isl sehr -, hij is zeer vel'stel'keo; dicser Wei", hat tllick gtstrophe v.; (Stadent.) stijrbeid v. van bet ~terk; - of starker a,t Krli(len. werden, starke, heert mij versterkt, verr!"ischL;
maullclijk lid.
versterken, toenemen in kra(~htt'n; (,'an (Og.) jem. - t11& Glden 4-, versterken;
Stanzen-brett, (-(e)s, mv. Mer) de beenen), sterk worden; eitle -e Hand, den (;Iauben -, versterken, bevestigen;
o. plallkje o. met gaten voor bloemen; Fausl/when, sterk in de band, vuist zijn: -d, versterkend, voedzaam; 2. (Linnen-bunsen ID. (Gord.) stempel ID. voor -e NertJen, sterke zenuwen; eine -e Na- w.) die Wtische -, stij,en, metstijfsel begordelversiersel~; -ltarnmer m. gordel- Ittr, Gesundheit habeIJ, een sterk geste} s~ereD; (Wev.) den Au/zug -, lijmen;
makersbamer m.; -stempel m., Z. -bun- hebben, goede gezondheid genieten; -e (\erv.) dasBad -, citroenSal) in de kuip
zen.
lleSlurtg, sterk; 3. (van gebouwen),ste.'k, doen om eell doukerder roodgeel bad te
Stapel, (-s, m\'. Siapel) ID. paal- hecht,stevig,solide; (van draoken),sterk. verkrijgen; Gold ., danslaan.
we."k 0.; (Zecw.) (timmermans)",erCv., geestrijk, bedwelmend: Mer Kaffee, sterke Starkenkalb,(-kalb(e)s,mv.-kf1lhelling, sleephelling v.; ein Scl.iff tJom - korfie; Mer Geisl, pel'sooll ID. van 81'oote ber) o. vaars v.
lut&J'en lassen, een schip vall stapellaten geeslkracht; it. vrijdenker, vrijgeesl m.; . Starker, (-8, mv. Sltlrker) m. bij
loopeD, le waler brengen;2. stapel, h06(t
Gedlichtniss, sterk gelteugell; -cr Ver- die verslerkt, kracbt. gceft Ie; 2. -, -in,
m., opgestapelde 0.; - Volks, meoigtc v. stand, g.·oot verstand, scberpziunigheid (my. -nen) v. slijver m., stijrster v.
yolks; auf einen - legen r selzen, opstape- v.; (ill eelle kuost), bedreveo, er'a.·en; Stark-ilieszend, hijv. DW. (van
len; II. (HaneL) stapelplaats v., entl'epot it. el' tst ein ·er Esser, iss' -, hij is eeu rivieren),snehlietend,met sterken ~Iroom
0.; 2. Z. -rechl; (Bonwkl) stelling v., stei- groote, flinke eter; Me,' Ausdn,cck, krach- gaaode; -geis' 01., Z. stark(er) Geist;
ger m.
tige uitdrukking v.; lias war ein 'lL',mi!l -, -geislerei V., Z. Freidenkerei; -geislig
Stlpelbar, bijy. ow. slapelbaar, dat wa~ wat sterk, waL kras; -e HoO;lung, bijt. ow. met eeDe sterke ziel begaafd;
wat opgeslapeld kiln worden; 2. (Haud.) gl'oole verwachting; -e Slimrne, stcl'k. 2. ,'eel zielskracht veinzelld; -getlJurzt
onder"'orlleu aao bet stap~lr~cht; -heil kracblig, cloordriogend; - schreiclI, ba."d bijv.llw.stet·k gekruid; -g14ubig bijv.ow.
v. stapelbaarbeid v.; it. ondcr\vol'pcnheid !'chreeuwen; -e)' Schlag, bartl, I!\l(~,ig, een sterk geloof bebbeode, v8stgelooV. a8n het stApelrechl.
Oink; • flach etw. s(;hllleclkn, sterk, erg \'end; -gliedt!I'ig bijv.ow. sterke ledema..
Stapel-block, -(block(e)s, 11)\'. smakell naaJ'; -or ScAlal, diepe slaap w,; len hebbeotle•
•bliJeke) m. (Zttew.) stapelblok 0., sloot- es geht ein Mer K/ind, bel wa2Jil be'fig; Stirkkleister, (.s) lU., z.m.stijr.
wig v.; -gerechligkeit v., Z. -reelI t; -gut Mer Regen, zware regen; Mer Rauch, dikke selpap, gekookte slijrsel \'.
O. goed 0•• (koop)waar v. aan stapelrecbt rook; -er Staub, dicbt; - lauren, hal'd,
Starkknochig, bijv. DW. knok-
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kig, scherp van beenderen, met sterk st&rr-:Osch, (-es. mv. -e) m, tril- hij, zij die eene stommerol vermlt,figuuitkomend heenderstelsel,
rog, kramprog, krampvisch m., -ka(s m., rant m, en v.; 2. Z. Slatiatikcr.
Stirkkraut, (-(e)a, my. Stark- Z. -"opf.
Statistik, (-en) v. staathuishoudkrauter) o. (PI.) leenwenbek, kalfssnnit StllTheit, V., z. m. stijCheid, ver- kunde, statenknnde, statistiek v.
m.; 2. wouw v., geelkrnid 0.; 3. ververs- stijving, strakheid, onbeweeglijkheid v.; Statistiker, (-s, mv. Slalisliker)
netel v.
(flg.) Z. Hartllackigkeit.
ID. kenner, beocfenaar m. der staathuisStarkleibig, (-er, -st) bijv. ow. St~rrig, (-er, -at) bljv. nw., Z. boudkunde, der statistiek,
zwaarlijvig, dik, gezet; -keit v. zwaarlij- halsstar,·ig.
Statistisch, bijv. en b. staathuisvigheid, dikte, gezetbeid v,
St~rr-knochen, (-knocltena, my. houdkundig, de staten beschrljvend, de
Stirk-macher, (-machers, mv, -knoehen) m. stuitbeen, staartbeen 0.; statistiek betreffende, statistlek.
-macher) m., -in, (-nen) v. stijfselma- -kop{ID. (fig.) 'stijfkop, eigenzinnige m.; Stativ, (-(e)s, mv, -e) o. (Mets.)
ker, st\lrselmaakster v.; -meltl o. stijfsel -kopflg bijv. nw., -kopflgkeit v., Z. hart- onderstuk 0., stellage, stelling v.
v., stijrselmeel, zetmeel 0.; -artig bijv. niickig et; -kramp{m. verstijvende kramp, Stits, byv. nw., Z. stets,
DW. stijfselachtig; -gummi o. stijCsel- doodskramp v.; -sinn m. stijfhooCdigheid,
Statt, (Statle) v, plaats, stede V.,
gom v.; -ztlcker ID. naar zetmeelgel\l- eigenzinnigbeic.1, onbuigzaamheid v., Z. oord 0., Z. Statle;- habenoflinden, plants
kende suiker v.; -mute! o. versterkend Ha1'tnackigkeit; -sinnig bijv. nw., Z. vindeu, gebearen; it. (van een verzoek),
(genees)middel 0.; -morselle v. verster- hartnaekig; -sueh; v. (Gen.) heroerte, ingewilligd, toegestaan worden; (vaneene
ledenverstijving v.; -siichtig bijv.nw,door aanklacbt), geldig zijn; cine Bille - {inkend artsenijkoekje o.
Stark-musk(e)lig , bijv. ow. zinvang, eene beroerte getroffen; -lodt den lassen, een verzoek toestaan, aan een
sterk gespierd: -miUbig bYv. nw, moe- bijv. ow. morsdood: -voll bijv. nw. (ge- verzoek voldoen; eine solche Freundschaft
dig, flink, ferm; -1uuthigkeit v.moed m., meenz.) propvol, geheel vol,
lindet selten -, zulk eene vriendschap siet
standvastigheid v.; -nervig bijv.nw. sterk Stasis, (onb.) v, (Gen.) stilstand men zelden, komt zelden VOOl"; oltne
van zenuwen; -riechend bijv. nw. rouf m., oponthoud o. van bloed en vochten. Tugend finaet kcin tva IIres Chick -, zonriekend, doCriekend; -er Atkem, sterke Stat, (-er, -at) bij\'. en b. staande, der deugd hestaat &; von -en gehen,goell
adem, stinkende adem m.; -schttl/erig vast, duurzaom, bestendig; -er Blick, gaao, siagen; :u -ell lcommen, te pas kobijv. llW. breed geschouderd.
vast; -c lVoknung, blijvend, vast; 2. aan- men,te stade komen, van nut zijn; toold
Stirkung, (-en) v. \"erslp,rking, boudend, voortdllrend, zonder ophou- zu -en kommen, \Vel te stade komen, zeot·
verfl'issching v.; (fig.) fur - deines Clau- den, levenslang. eenwig; -er Vorsalz, aan- nuttig of voordeelig zijn; jcmn.miteinem
be,zs, tot versterkingvao &; it. eine toaltfc houdend; jem. - of stiitig madlen,.iem. gulen Rathe.:tt -en kornmen, helpen met
• des Korpers, versterking, verfrissching; doen blij,·en: -e Bewegung, voortdnrend, &; (Spr.) eingules W·ort findet eine yule-.
2. (Linnenw.)stijfselen, st\lven0.; -smit- aanboudend; -er Regen, voortdurend; -er eeo goed woord vindt eenegoede plaats;
tel 0., -Irank ID., Z. Stiirl,,,.ittel.
Friede, eeuwigdurende vrede 10.; -es cines Andern. - 't'ertrelen, iems.plaatsverStirk-wasche, (-n) fijne waseb Gluck, bestendig; -es Her:, standvastig. vangen; er ist mir an Vaters -, hij is mij
v.; -«'asser 0. stijrseiwater o.
StatU!risch, bijv. nw. woord "oor een yader; jem. an Kindes - annchme1l,
Stark-wirkend,bijv. ow. (Gen.) woord verklarend, ophelderend.
iem. als kind aannemen; an Eides -,door
sterk eu soel werkend; (Nat.) (van dell Stite, v., z. m. bestendigheic.1,duur- of met een eed, onlle reel1e; II. voorz.
magueet), 8terl\; -u'ur; v. zwarte nies- zaamheid, voortduring '0.
(met den 2den ov.) - meiner, seiner, in
\Vol'tel m.
Stater, (-s, mv. Slater) m. zilveren plaats van mij, '·an hem, in mijnc, zijne
Stargst, (-en, my. -en) m. (in Po- munt v. van ongeveer f 1.50; it. gouden piaats; - dessen, in plaats tlaarvan; - J'U
len), starost m., landrechterm.; (Prov.) munt \'. van ruim 8 gulden.
gehen, in plaats van heen te gaan, Z.
hijenhouc.ler ID.
Stiitig, (-er, -sl) bijv.en b.,Z.sUit; anstatt.
Starost~, (-en) v. gebied o. van (van cene rij) , onafgebrokcn; ('Visk.)
Stllttbar, bijv. ow. toe te staan,
een ~tarost, Poolsehe landvoogdij v.
voortloopend; 2. z. fleiszig; ~. (Hoefsm.) betgeen toegestaan, ingewilligd, ,ergund
Starr, (-er, -st) b:ijv. en b. strak, koppig, den stal niet willende verlaten; kao worden.
stijf; vor Kalee -, verstijrd van koude; -keit v. aanhoudendbeid, bestendigheid, Stitte, (-n) v. plaals, plek v., OOf.}
(van den blik). strak; - va'· Schrecken, dunrzaambeid, voortuuring Y.; (Nat.) 0., woning v., verblijf0.; cine heilige -,
vor Furcht, onbeweeglijk; -werden, vel'- voortlool'en 0.; Ge$et. der -, wet v. van eene beilige plaats v.; keit£e bleibe"de stijven; - 11'aellen, doen verstijven; -e voortgang; 2. (Prov.) vlijt v., ijver m., haben, geene vaste woonplaats hebben,
Zutlge, onbeweeglijk; (fig.) jC1l~. - anse- volharding v.; 3. {Hoefsm.} koppigheid v. een zwervend leven leiden; -los bijv. nw.
hen, strak, met onbeweeglijken blik; -er Stitigen, (statigte, gesliiligt) bedr. zonder te buis, zonder blijvende woning,
Sinn,onbuigzaam,hoofdig,oiel toegevend. ww. bevestigen, bestendigen.
z\Ver\'end.
St&!,rauge, (-s, my. -en) o. sta- StQ,tik, v., z. m. standleer, even- St.tten, (s'allele,geslatlel) o. ww.
rend oog o.
wicbtsleer, weegkuncJe, statica v.
plaats vinden, te stade komen, van pas
St&rraugen, (starraugte, geslarr- Station, (-en) v. (op reis), pleister- komen; 2. bedr. ww. toestaan, vergnnaugt) o. ww., m. k. sfa.·oogen, stal'end plaats,staodplaats,wisselplaats '".;(Kath.) nen, inwilligen.
zien, aanstaren.
statie, biJplaats, bidkapel v.; (Zeew.) Stg,tthaft, bijv. ow. gebeurlijk, toc
St&1T-augig, bijv. nw. staroo- ligplaats v.; Quf einer - liegendes Schiff, te staan, te vergonnen; (Reehtspr.) aaugeud; -blind bijv. nw. stekehlind; -blind- wachtsebip 0.; (Spoorw.) station 0.; 2. nemelijk, geldig, Z. rec/dsgiiUig.
heit v. geheele blindheid v.
betrekking, plaats, bedieni!lg v.; it. kost Stg,tthaftigkeit, v., z. ID.aanneStarre, v., z. m., Z. Starr/leit; 2. Z. 01. en inwooing v.
melijkheld, geldiRheid, wettigheid v.
Slarrkramp{.
Stationir, (-{e)s, mv• ..e) m. hij Statthalter, (- •• my. Slatthaller)
Stg,rren, (.dar1'tt, yeslarrt) o. WW., die eeoe vaste betrckking heert;it. bulp- m. plaatsbekleeder, plaatsvervanger m.;
m. 1£., Z. erstarren; 2. onbeweeglijk zijn, predikel· m.; (gemeenz.) hy die zijn yak 2. (van eene provincie), landvoogd, gOIlonbeweeghjk den blik gevestigd houdeD; niet bijboudt, op eeoe boogte blijrt.
vernenr m.; die -in, landvoogdes, gouvon Golde -, overladen zijn met; die Statignsdiakon, (-(e)s, mv. -e) vernante,regentes v.; 3. luitenant m.; 4.
HafJt'e - mir, rijzen mijte berge; (Dieht- lD. vaste predikant m.
(in H.), stadhouder m.; 5. (in Perzie),
k.) in seiner Hatzd starrl sein Sc/uoert,
Statigs, bijv. cn b. (gemeeoz.) deC.. laodvoogd, satr8ap m.; 6. (R. g.) onder..
zijn zwaard blijft onbeweeglijk &; 3. auf tig, prachtig, opgeschikt, statig, met consul m.; (Kalh.) der - Jesu Chri.di,
elw. -, nach etw.'ti,£ -, staren, heensta- gtaatsie.
da plaalshekleeder m. vall &.
rcn, zien; je"•. mit -de1£ Aune1. fl,nblic- Stij,tisch, bijv. ow., Z. staHg.
Statthalter@j., v., Z. Slaltltalterkell, stt·ak aanzien; 1I. bec.1r. ww. verstij- Statist, (-en, my. -en) m., -in, scftart.
V61l, doenstollen, vcrkleumen.
(-nen) v. (Tooneelk.) stomme l'ersoon, Stg,tthaJterlich, bYv. nw. stad-
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houderlijk, van den stadhouder, land- nw. tot de stoCkotrjes betrekkingheb- Stajlbig, bijv.ow. stoflig, met stof
voogd &.
bende; -tragend bijv. ow. stefkolfjes bedekt, \'01 stor; (PI.) meelstof dragend;
Sta,tthaltern, (stattltalterte, ge- dragend; -blutl~e v, stampertjesdragende es ist - drauszen, bet is buiten stoffig;
stall/tO,lIerl) bedr. ww. (Scherts.) den bloesem, mannelijke bloesem m.; ..boden ..keit v, stofflgheid v.
plaatshekleeder spelen,
m, (Mol.) plaats v, boven den buidel om Staub-kafer, (..kafer" mv. -kaStu,tthalterschaft, V.,z. m, stad- bet stuifmeel op te vangen; ..bollst m., fer)
stofkever m.; -kalk m, stofkalk,
honderschap, landvoogdij v,
-schwamm (t); -brand ID. (in koren), in de lucbt gebloscbte kalk v., stoifkalk
Statthalterwiirde, v.,z. m, rang onder het dorschen verstuivende roest v.; ..kamm m. stofkam m.; -kapsel v.
(Uurw.) stofdeksel 0.; 2. (Pl.) Z. ..beum., waardigheid, betrekkingv, van stad.. m.; -biaste v, kleerhorstel m,
houder,
Sti-llbchen, Stillblein, (ver.. tel; ..kolben m., Z. -beutel; -I£orn, -kornStattlich, (-er, -st) bijv. nw. sta- kl.) o. storje, stofdeellje 0.; (fig.) .. Sal», chen o. stofje 0., stofkorrelt]e 0.; -lappen
tig, praehtig, schiuerend, deftig, indruk.. korreltje, greintje o,
m, stoldoek, wrijOap m.; -laftS v. stofmakend, plechtig, Z. praclttigj -es Amt, Stsjlbdeckel, (-I.els, mv. -kel) luis. boutluis v.; ..lateine v. stoflawine Y.;
aanzienlijk, veel opleverend; -er Mann, m. stofdeksel o.
-leeker m. (flg.) gemeen, laag man, lage
deftig man; it. zwaarlijvig; 2. Z. t!or- Stajlben, (staubte,gestaubt) o.ww., vleier, flikflooier m.
trelflich, kerrtieh; 3. gewichtig schij- m. II.• stuiven, als stof opvliegen; 2. onp, Stil1bling,( -(e)s, mv. ..e) m. (fig.)
uit stof geborene m., aardseh wezen o,
nend, Z. sclteinlJar; ..kei: v. staatsie, def- ww. fljn sneeuwen, motregenen,
tigheid, pracht v., aaozien o.
Stap.ben, (s/auble, gesliiubt) bedr. Stap.b-mantel, (-mantels, mv.
Statue, (-IJ)v. standbeeld, beeld 0., en o, WW. stof verwekken, stof maken; -mantel) m. stofmantel m., overjas v.;
eerzuil v.; .. ZfJ, Fus», standbeeld; - .zu (Jaehtw.) zich aehter kluitenaarde ver- -mehl o, stuilmeel 0.; -moo« o, stuifmos,
Pferde, ruiterstandheeld 0.; ..nmarmm" m. sehuilen; (van hazen &), stof opwerpen, haarmos 0.; -perle v, zaad o. van paarzuilenmarmer, manner o, voor stand- stuiven; 2. poederen of poeieren; das len; it. kleinste parelsoort v.; ..p il: m.,
beelden geschikt of bestemd.
IJaar mit Puder .., het haar pocieren; Z. -schwamm; ..pinsel m. penseel o. om
Statuiren, (staluirle,statuirt)bedr. (Grav.) eine Zeichnullg .., met wit krijt te stoffen; (l\fets.) vochtkwast m.: -reww., Z. behauplenj 2. Z. ordnen; 3. vast- sponsen; 3. ein Kleid -, afstoffen, bOl'ste.. ,en m. stofregen, motregen m.; lieblicher
stellell, bepalen, aannemen; ein E:ce,n- len; (Landh.) das Getreidc .., waDnen; -,.tauw 111.
pel an jem• .., iem. als voorbeeld stelleo; die Belte1J ., aCstoffen, arvegen.
St8illb regnen, (staubregnete, ge4. Z. dulden..
Stiljlber, (-s, m\r. Stauber) m.stor.. staubregnet) o. WW., ID. h., it. onp. ww.,
Statur, (-en) v. (hcbaams)gestalte, fer m., hij die stoft, afveegt &; (werk.. Z. stauber".
grootte, bouding v.
tuig), stoffer,stoCbezem m.,stoCva."I~en 0.; Stajlb-rock,( -rock(e)s,mv...rocke)
Status, (011b.) m. stand, toesLand, (Jachiw.) opdrijvende jachthond,speur- m. stofjas, reisjas v.; ..roth 0., .. rotke v.
aard m.
hond, brak m.
meekrapstor, fijne meekrap Y.; ..sackcken
Statut, (..(e)s, m~. -ell) m. weLte- Stajlberde, v., z. m. mestaarde v.; o. (Grav.) sponszakje o. met gewreven
lijke bepaliog, verordelllng v., reglement, 2. stofterige, fijne aarde v.
boutskool of Ojn wit krijt; ·samen ID.
statuut o.
Stijlbern, (stiiu~erte, geslaubert) (PI.) zaadstofje 0.; -sand m. stofzand,
Statutarisch, bijv. IlW. overeen.. bedr. ww. Z., aufsUlubern; (Jachtw.) das Ojn zand 0.; .. scluippchen o. stoCbevat..
komelde met de bepaling del' wet, vol- Wild .., opdrijven, uit de schuilhoeken of tend schubbetje 0.; -scltfoamm m. wolfsgens de statuten.
legers verjagen; (fig.) jem. -, ver.iagen, veest m.; 2. katoenacbtige bladzaffi v.;
Statuten-buch, (..buch(e)s, mv. doen verbuizen; (gemeenz.) ick will ihn -sieb m. fijnezeer, haren zeef v.; ..spinlle
-bacher) o. (Ge.".) boek o. behelzende .., ik zal hem wei wegjagen; 2. Kleider -, v. gewone spin v.; ..spitze v., Z• ..beutel;
de gewoonte-rechten; -recht 0. statuten.. Z. stauben (3); II. o. W\v., m. h. in allen ..tabak m. stoftabak, fijnc tabak v.; -thon
recbt o.
IViukcln .., snuffelen; III. onp. ww. als m. pottenbakkersleem 0.; ..triiger m., Z.
Stau, Stg,ve, (..(e)~) v. (Zeew.) stor neel"vallen, fijn sneeuwen, motrege- ..(aden; -vogel ID., Z. -flagler; ..u'edel ID.
stand m. Ulsschen tweegetijen,stilstaand nen.
stoffer, veger m.; -,oeg m. bloemstamStajlb-fach, (..fach(e)s, my. -fa- pertje 0.; -toirbel m. dwarlwind, wervelwater, stouwen 8.
Staub, (..(e)s) m., z. m. st.or, cher) 0., Z. -beulel; -fadenm. (PI.)meel.. wind m.; ..wolke v. storwolk v.; -zeug o.
zalldstor 0.; voll -, Z. staubigj den .. draad m.; -formig bijv.llw. meeldraad- kammakerszaag v. met twee bladen.
kehrctl, Z.' stauben (3); 2. poeder, gruis, vormi~; -standig bijv. nw. de meeldra.. Stauch, (-(e)s, mv. ..e) m. slagm.
steengrnis 0., aschv., stor 0.; I'll - mac/ten, den betreffende; -tragend bijv.nw. stor.. met de hand, klap, stomp m.; (vao een
vergruizen; (fig.) wir ,ind nur - und of meeldraden hebbende; -trager m. wagen), hort, stoot, schok m.; (van een
Asche, wij Zijll slecbts stof en asch; sick helmstijltje 0.; -feder v. dons 0., zwane- molenrad), bQrt m.; im -e geken, horten;
aus dem ..e machen, zich uit de voeten veer v.; -fege V. fijne zeer v.; -(leckie v. 2. (Prov.) mouwtje 0.; S. Z. Stauche (2);
maken, zijne biezen pakken; seinen Feind poederachtig korstmos 0.; it. Z. -moos; 4. sluier m.
in den .. legen, in het zand doen bijten; -/lugel m. stofvleugel m.; -fliigelig bljv. St8ijlche, (..n) v., Z. Stauch (t);
a. (6g.) jem. aus dem -e erlteben, iem. nw. stof,leugelen hebbende; ../lugler m. 2. -e Flachs, hoop m.
verbetTen, nit bet stoC opheflen; im -e m. stofvleugelig insect 0., ,lin del· m.; StBrjlchen, (stauchte, gestaucld)
li~gtm, kriechen, in het stol liggen, krui- -geboren bijv.nw. uit stor geboren, ster- bedr. ww. jen••.., slompen,duwen,druk..
pen, in armoetle verkeeren; (Spr.) aus feHjk; 2. van lage afkomst; -gefass o.,Z. ken, slaDo, schudden;(onder bet rijden),
dem -e in die Mahle, van kwaad tot erger, ..beulel; -gelchlechl o. menschtlom, men- borten, schokken; IVaaren in ein Fass -,
uit Jen regen in den clrop.
scbelijk geslacht 0.; -geschmack ID. stof- stuwell, stouweo, instampen; die OCl"e1J
Sta.!lb-arbeit, (-en) v.behangsel- smaak ID.; einen - haben, naar stofsma- -, prikken; 2. einen Arm .., verrekken,
papier o. waa."op metscheerwol verschil- ken; -gewilC/l fl , .. gewebe 0., Z. -moos; ontwrichten; sichdie Hand .., verrekken,
lende figuren zijn aangebracbt; ..arlig -/~aar o. vlasbaard m., zacht baar 0.; verstuiken; (Geweerot.) den Flintenlauf
bijv. IlW. sloCacbtig, op stoC gelijkend, -Italtig bijv.nw. poecler bevattcnd; ,,',anf -, met den stamperaanzelten; (Bergw.)
als stor, als poeder; ..bach m. beek v. die w. mannelijke hennep m.; ../taufen m. eine Aa:l .., uitc;meden; (Sm.) ein SUlek
als een waterval vel'stuift; -balg m. (PI.) hoop ID. stor; (Pl.) voortplaotingsslof o. Eisen .., uitsmeden, pletten, uitrekken;
Z• ..beutel; -bedeckt bYv. nw. met stoC del' mosplanten; "/Iaut v. (PI.) kiemvlies (fig.) einen Bach, das Wasser -, stuwen,
bedekt, bepoedel'd, bestoven; ..be/lalter 0.; -hemd 0., Z. -rock; -/u;,gel m. hoop m. stouwcn, doen zwellen, tegenhoudeo;
Di., ..behallniss 0., Z. ..beutel; -besen m. stof; -kuUe v. stofhulsel 0., doek m. & (Kookk.) Z. diinlp(enj (Landh.) Flachs ..,
stotrer, schuier, bezem m.; ..bcutel m. om het daarin gewikkelde voorwerp voor op hoopen zetten of leggen om te drogen.
(Pl.) stofkolrje 0.; -forrllig bijv. Il\V. stof te bewarea;(fig.)stofhulsel 0.; .. /uilse StS,l1chenti1cher,o.mv.(Hand.)
naar stofkolrjes gelijkend; -sitbICligbijv. v., Z. -beutel.
Appenzelsch batist o.
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Staj1cher, (-s, my. Staucher) m, opzett.en; II. o. zelfst. ver\\,ondering,\'er-, Dhre» -, gaal.ies in de ooren prikksn:
stemper, stuwer, slonwer 01., Z. stau- bazing, verstounning v,
(fig.) die~e,.; Pfel't/ etictu tier Hufer, flit
chen;~.(Prov.)mouwtje 0.; 3. pakgoedo.
Sttltj1nenswerth, hijY. IIW. ver- paard steekt c-)p haver, dn haver maakt
Staj1ch-weger, (-gers, my. -ger) hazend.verrassend, hewondereuswaard ig. dit paard vurig: it. (flg.) tI,!r Hafer,
m, (Schenp~b.) onderste stuitbalk m.; Sts,Jl,pbesen, (-besens.Il}\'. -be,;tm) Kil:el stieh! thu, het geluk maakt hem
-s.ng~. v. (Sm.) tang, ~,ijptallg .v.
m. I'oetl~, ge~selt·oet.le, geeseliug v.; den br(lod,h:uuken, de broodkruimels steken
Staj1d~~en, Stalldleln, (ver- - gebe1t, Z. sllJ.lIpe,,; den - bl,A"ommen,ge- hem; Silbe» -, de woorden letterlijk opgeeseld worden.
vatten: (Vlf'c~chh.) eine", Oc/uett ·.slachkl.) o, struik]e o.
Sts,j1de, (-n) v. struik, heester m.; Sts,Jlpe, (-II) v. Z. SlatqIIJI.',flell; 2. len; (Iiict.) den vorm doorLtoren;(Gr8\'.}
2. (genieeus.) eine - K,aul, kool v.; tine Z. Fuluuclu,
[graveeren, snijelen; in Slciu -,graveeren,
Stappen, (staupte, gesliiupl) bedr, lithographeeren: (Tuiub.) Busen -, slc- Salal, krop ,.
Stajldeicb, (-( e)s, mv. -e) Ill. WW. geeselcu, met roeden slsan, tuchti- ken; Tot] -, steken; (Kuip.) »'ein a'lS
nooddiJk m,
gen: eine» Dittb -, geeselen,
dem Fassl! -, tappen; (Sll.)mit La'l:en -,
Staj1den, (staudete, geslaudel) o. StsJIpenschlag,( -til'ltlug(e)tt,lOv. een steekspel houden; jem. afAR dttnt Sulww., 01. It., it. wed.ww. siclt-, als struik -schliJyt') m. geeseling v.
tel -, iem. uit den zadel lichten; naeh.
of heester opsehieten: (V3U saladc),kl'~PSts,JlPsaule, (-ft) v. Aeesell18al 10. dem Ringe -. 8t~ken;2, (ill het kaartspel),
pen, kroppeu makeu,
Sts,Jl,raum,(-raum(e)s,mv.-,.ti1J11Ie) afnemen, «pnemeu, aftroeven; mit dcm
Staj1den-apfel,( -8pfels, an,.-ol'- Ill. (Ztmw.) stuwruim, ruim o.; -s,:IIle'usc K(jn;g~ -. mel eenheerinbauuen.den slag
reI) m, paradijsaPlJe1 m.; -artig bij\'.nw. v. slulskmn v.
met. een heer halen; mi; [emn. -, (in b('t
struikachug, heesteraehtig; -beere v, Staurophgr, (-ell, my• ..en) 1lJ•• dobbelspel), opnienw gooien or werpen:
zwartb,auwe hoschbes v.;-dollel' DI. thls- (bij proces~ie"), kruisdrll~er m.
it. mil eillandc,' -, 101en, om het hoogSlti
dOLter v.; -/orlllig bijv. ow. Z. -al'lin; Sts,Jl,ung, (-(·71) v. (Zeew.)stuwiug, HUOlmer gooicu: (Og.) im Schreibtm 1I.iI
-gebusclt o. Ult stl"uikeu of bec8lers bo- stuu\\'llJg v., w8ssiug v. dc:i' walm'N; it. eillatlJer -,om den prijsschrijveu;(Jacblstaand boschje 0., heestp.rboscbje 0.; -gl!- 1),·erstroflOlin~ v.
,~.) tien Schflellt!I' -, ~p:'lnl1en~ II. o. ww.,
wachs 0.,
Slaudl~; -koralle v. isis,
Stealith, Steatit, (-en, IOV. -elt) lD. 8. (Jachlw.) ui.. bet leger komen,ziju
edelkoraal 0.; -flOp/,m ID. wilde hop v.; UI. ~peksteeli, zeppsteeu m.
hoI ,'erlalen: (Zeew.) itt die See -, het
-korn o. larwe v., rogge v. die eCIi ofmeer Stearin, Steo,tjn, (-(e)s,m\'. -e) Il'l1imr Sf'p kif~zeD, in zef~ ~teken; geg6n
sch~ulelJ doet uilkomen; -'lIelde v. \Iisch- o. (Schp.ik.) zuivere talkstof, steariDp. Y.; den ll'illll ... I.fll{:en dell wind o[.zeileo; bei
meldc ,.; -~alat m. kl'0Jh~uI8de v.; -sc/17lap- -I,er:e v., -lidll o. talk"aal's, slearine-,dcTI/, U'i,,,l,· -, voor den \\oind zeJleu; IV.
per m. Yliegen,"anger m.: -scllu:amm rn.. kaUl'S ".: -s,iul'l! f. lalkzl111r, slearine- o. z~lf~t. srekell 0., stekillg"., Z. Slicll:
struikvormige bladzwam v.; 2. padden- zour o.
(~all eeoe satire), bijleocJe 0.; 2. Ilflaldstoel 01.; -seUeri ID. lange of g"uole sel- Stech-apfel, (-apfels, mv. -arfel) sleek m., door~rikking v.: (in koper &),
lel'V v.
1lJ. doorlJl'ppel m.; ~. steeka(tpel m.; 3 grayurfl v.: (op ~teen), lithosr8phi~ \'.;3.
Staj1derich, (-(e}s, un. -e) Ul. Z. -paime; -I.,-ald o.lJilzenkrultl,doorn- (Sp.) steekslJel 0., Z. Fisch.erslecllc'i.
korrehge ganzcvoet 01.; 2. Z. Slauden-'appelkrnid 0.; 2. (Prov.) Z. Nacltlsdlat.. Stecher, (-,~, my. Steelier) w. bij
",elde.
len.; -baltn v. str\jdperk, renperk 0., die steekl &, Z. ,'licchttt,.; (in koper), graStaj1dicht, bijv.en b. 01) ~trlliken, I'enbaau v.; -baum ID., Z. -IJalme; ~. ~c- "Pour Ill.: (Sp.) kttmp,'ecbler. hmsbrebeeslers, ~roppeD gclijkcntl.
wone jeneverLtooro m.:-bflrl lfI. ~t,)k~ligf' ker Ul.: 2. (\\'el'ktllig),pl'ip'Dl lD.,lentijzel'
Staj1dig, bijv.en b. met heestel's, batll'lI fil.; -becken 0o, Z. Rdlscltie/Jer; 0., tlrietaucf m.; 3. «(~e\\"eerlD.) ,11'~prin
strulken, kroppen; -u'achsen, Z. staudcn. -bem'c v. slekelbe~ v.; -bel/lel m. slp-ek- gen o. dm' sJagvecr tan een geweer;
Sts,jldig, (-{e)s, rov. -e) ID. dicht ijzer 0., beitel, priem Ol.: -bobllft m. (Hoed.)vilLstuk 0.(V80 een hoed);(Zeew.)
struikgewas, kreopelhout o.
IspitKe boot m.; (Zcew,) touw n, 1.)1 be- knie ". (,'au til' buikst\1kkell); (Vissclt.)
StaJl,e, (-,,) v. stilstaandwater,moe-I vestiging van de reef aun de 1"3; -buell. o. 1Z. SlecllgalJt'/; (TikI.) ivoreu pennetje o.
ras 0., })oel m.; it.. boog waler, laag wa- lotp.rijboek 0.; -dallk w.lJelooniug v. VOOl' UIll de \\Iill~l aan te teckeneu; (Mand,}
ter 0., ,lo.,d m., eb v.; 2. Z. SIal4ung.
de overwinDing in het strek~pel: -degen stt~ekl'l"il~Ul, sleker 01., sluit\lZer o.
Staj1{e)deich, (-(e)s, rov. -e) Ul. m. slootdegcn m.; -distel \'. nll~lk41istel Stech-:flsch, (-es. IIlV. -e) OJ., Z.
nooddijk Ill.; -/,olz o. (Zeew.) stuwhoot, v.; -dorn m. steekdoorn. zanrltloorn m.; Slachelflo~sn; -lliegelA v. UlV.,Z. Slac/wislouwboot 0.; -/..iel Ill. (Zeew.) sluw- 2. Z. Kreuzdoru. (Pl.); 3. Cbristusdoorn (lit'gell; -gabel v. (Visscb.) drielund m.~
kiel v.
m.; 4. krnisbeziesll'uik m.; -ett:l,e l., Z. -yillster ID. doornacbtigc zeebies ,'.;-groStSJP,en, (staute.yes/aut) bedr. \\'w. -paltne; -cisen o. steek,jzer 0.; ((;iet.)or- scllell m. belasling v. e~ncr wedl1\\'c ,'oor
K'aaren -, stuwell, pakken, stouwen; 2. gestokeu smeltijzer 0.; (Meub.) Z. -be'u,- df~ vel'gunning om Ie bertl'ou\\,en;-IlamdaB Wasser -, stuwell, doen wassen, le- tel; it. pl"iem. cJoorslag Dl.
mel tn. hamel Dl. die geslacht moet ",orgenhoodell; 11. o. ww. (van water),boog Stecben, (flu stichst,cr slidtt,stut:lt, t1eu~ -1la1tdel 01. ruilh:lodel m.; -/,auren
worden, was~en, over!'\lroomen, o[lstn- yt:slachert) o. ww.onr.,m.h.(\'81t dnornen), fil. hoo~, ttl. :dachtvee; ..I,ebe,· w. (Kuip.j
weo.
~teken, pl'ikkell, stekende pijn \,t:rliorza-, steekbevel m.; -Itelm w. helm m. in f~ell
Stajler, (-8, mv, Stuuer) m.lZeew.) ken; (fig.) (\'un lie zon),stekrll, brand~n, sltwlispel; ../wl; o. (Giet.) steekhout 0.;
stuwer, sluuwer UI., bii die de lading in slrlalen sc.hieltm; (vall pUueD), li!lekell. -k"mm Ill. (SpellJ.) knm ru. ulD de ~1Jel
het ~chi(l bare IJlaats aanwij:lSl.
braudeu; cs slie'" mifll in der Seile. hel t1ellbriel]t~~ le prikken; -ka,me v. steel,·
Stajl(e)wasser, (-tl.'as.~el's. nn. steekt mij, ik heLt ~l~kf'l) ill de Z\lde;-der kau V., \'je.· Illengelen o. my.; -kel"" lO.,
-to(Js~eI'J o. stilslaand water C).; ill was- SpoU, bijteull, scherp,hatelijk; (gclller,ll· Z. -korn; -distelv.Onzer-lieve-vrollwesend water o.,Z. Stau.{e), Slauung.
z.) in die Arl.qer. -, stektu; ill die Nase -, tli~lel v.; -kisse'll o. (Grav.) IOcl Z8n()
Stauf, (-(e)s, ruv. -c) m. baker IU., prikkehm; \lig.) Ill'ikkelen, den lust 01'- gt~,'uld lederen kussell 0.; -klec ID. veel·
kan v.; 2. vuurstoof v.
wekkcn; 2. zw(~ewen, loopen ill, trekken \'oflJlige klat'er v.; -k.orn o. licve-vrouStauholz, (-llol~(e)s my. -hiilzer) uaar; in's Grune -, naar hr.t grot'ue tre~- wendislelkorrel v.; -dislel v., Z. -ke~'fl0, sluWhout o.
ken, z\\ctmcn; II. bed... en o. ,,"w., w. dislel; -kraut o. steekkruid 0.; 2. Z. -diBts,ukeil, (-(e)s, mv. -e) m. wig h. stckeu: mit eine" Nadel -, pl'ikken, stel; -lanze v, Rteeklans ".; -leuchler m,
v., blo'kje o. hoot om ecn \at va~lle stcken;die Bienen. -,stekeu;nacl. jemn.-, kandelaar ID. mel eene plant um ergens
boodeD.
steken DlIar; jt~fJI,. i'll dell Arm &:. ..,stcken, in vast te stekeu; -lit: m., Z. •~tiegld:;
Staunen, (statllde,yestaunt) O.\\'W., prikken; jemn. den Dolelt ill delt Leib -, -iOffe/ Ill. o. Icpd llJ. blj bet gieteo vall
m. h. 'ber elu'. -. verb38sd sLaall, ,er- ~t~kell; jemn.. dett Degeft durc}t dell Leib zilveren ul gouden staven gebruikl;
wouderd zijo, l'errast zijn, Z. erstaunen; -, iem doorboren; jem. todt -,ieln. dood- -meiszellU.,Z.-btJ1J,tel;-messer 0.( MUDLw.)
-et bel"tJchten, aangapell, groote oogellisteken, tlool'stektn; jemn. Locher itl die ijzeren .ooede \'. om de zih·ersteven te
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,or~en: -ntltlel v. !J!eekOSRId v.; -"e1kel len sleckt es, bet zit rnU hier, by het den, bijlbllndel m., onderscheidingsteev, windbleem v., korlanderzaad 0.; -"us', hart; es ster.kl mit i" allen Gliedern, het ken o, van sommige overheidspersonen
Y., Z. Slachelnuss: -palme r. steekpalm.lgaat mij dour al de leden; es ,.,ttckt mi,. in Rome; -degen m.stokdegen m.;-diener
hulst m.; -nbeere v. hulstbezie, hul~t-!atlf der Brust, het zit mij "P J(, borst; m, qtokkeknecbt, eipiersjongen m.; it.
bes Y.; -pferd o, paard o. voor een stpeli-Ie" sterk: till'. dahinler,f:r steekt iets aeh- soldatenjongen: -erbse v erwt v. die aao
spel; -pfr~eme v. (Pl.) verrersdistel ".:2. 1ter:el1t Belrug steek!d!lhill/er,danr schuilt -taken groeit; -kr~ech.' m., Z. -diener m.;
bez~mkrald 0.; -pille v, pit v. om de ont- bf"Jrog onder: e.'l .deckl me", hinterih,rn -kruu; o, gewone berkwortel m.; slinkenlastmg te bevordercn: -plats m, steek-]1ol« mel" »ermuthet, er zit meer by hem de« -, duivelstlrek m.; -pl'erd o. stok~8an v., tornooiperk0.: -ri7lg 111. steek-ldau men denkt: II. hndr, ww, eine« Na- paard.bouten paard.hobbelpasrd 0.; (fig.)
"nng m.: -roclle m, stekelrog m.; -rube '0. gel ill (U(! ~Vand -. lnslaan. indr\lVen;ellO. stokpaardje, zwak o.,Jiefhebherij v.;-rei- .
koolraap v.: -salat m.kropdunsel o.,bak- mit r.imJr Nadel an. dell Vorllllng -.steken, ter m. hlj die 011 een hohbel- or stoksalade l"l; -satte; m. zadel ur, in een vastmnken: eine N(ldel ill et», -, inste- paard rijdt; (gemeenz.) hy die gaarne
steekspel g"hroikt wordende: -,yaJI '0. ken: Krider an die An!lel -, :lRS a811 de op h~tzelrllp. onderwerp terngkomt, van
varken e, flat geslaeht moet worden: hneken doen; Flei,~ch an den Spies: -,ann tijne liefhebberj] spreesr, altijd dezellde
-scharo. ret sehaap o, dat g~sladlt moet het spit steken; den Dege" i" dieScheidc aardighedendebiteert; -schwamm m.stokworden; -sclleibe v, ~r.hijr \0.: -sehei« 10. -. sicken; dip, Sond(~ in cine J¥undr. -, vormige swam "'.;-s/.reiclllJl. sLokslag m.;
qnitantie \'.; .schUlten m. prikslede '0., eene wond peilen; Riihrc" illeinallder -, -weIbel 111. schout, diender m., bij die
tikker m.; -schmein o. (~emeen~.) "et steken, ~chui,en, pa~~en: eine" Bissell In iern. In arre~t. brengt; (Stndent.) pedel,
v3rkp.n o. dar. geslacht moer worden; den Jlund .., iu den mon.i sleken, nan stafd,'ageJ' m.; -zaun m. heining. schut-~eide. v. bordllurzijtle \'1: -spiel o. steek- dell moud br~ngt.'D; die Ha,zd in die Ta- ling v. VDn dunne lalje~ of houtjes.
~pel 0.: -staId ffi. (Dr.) slpekbelh 1 II1.; .,,,..Ite -, in nen zak ~lf~ken; (Cg.)viet Geld
Steck-erbse, (-n) v. pooterwt v.;
-viel1 f). ~I:-chtvet' 0.; -u.'Ilfre v. puntig ill ei,w Sadie -, \'('Ill geld in flcn",1.aak -lltlSJ m., Z. SlickflI4s;; -tarSier m. plaats"'apen 0.; -,t.'eide v. wilg(eboom) m. mel steIH~II; plu.'. zu sicl~ -,iels b\jzichsteken, v~r\'angendc hOlllvesler m.; -yarn o. hoenv\jfhelmige blop.sem~; -1t Jcite V. bel"eik o. moeleneruen, ziclt mees1er maken van; aJeroct, Ipeuwerikeuuet 0.; -hflube v. val,'all eene lans, e.·u slootdegen; -werl, o. StJ;,ten Kop{ in, dUTch ein Lodl -, stekell: kenkap v.; -Ilusten m" Z. Slickhu,te,,;
puntig gereeds~hltp 0,; 2. Jrt",sloken werk die Kop{e zusam7lZPII -, de hoof.lerl bij -I:iet m. (Dergw.) ond~r de pomp aaou" gravure, lithographie v.; -windt! v.,Z. elk. sleken, elk, iet~ ID hct oor lluisle- Kcbl'achte bnis \'.; -!:isSetl o. dOOIJkllsseu
-palme; 2. salsaparilla \'.; -toorl (u~eherlJ rNI; IJolln",Jslan:lelt ilJ die Erde -, sle- o. waariu het peelgehl gesloten wortlt;
woord 0., bUtend~ nittJrnkking v., Z. ken, zetten; eitlen Mait!ll -, een meiboom -kor1~ o. zaaikoren 0.; 2. Z. Slaudenkorn;
SlickellOort; -,ourlel r. \':II'konsvcnkel v.; planlen: etu'. ill da.~ K"flSSel' ., ~lekcn, -kraut 0., Z. Sldrkkra'ut; -leiter v. een2. kruisdistel ".
clompclen: eillen rerlJl'cc/ter a'ufde,~ Pfall' voucJig jagersnet o. naast de loopplaats;
Steck-ambosz, (-e.'f, mv, -e) IU•• , fUm clc~n schandpaal zetten; BO/l1wn, -lellcllter m., Z. Slechicucillpr.
0p een. voet sLa 8 Ilt .l..aambeeld 0.; -apfd ErbsrJlt -. tet.tpo; pUlelJ, planten;jemn. Steckling, (-(e)s, mv. -e) In., Z.
In. sphtappel m.; -armel.f). loss~ Oler- elm. ill die H'lnd -, heirnelijk toesteken; Slec/~rei".
lllOIlW, morsmoow v.; -baul'ft HI. jene- (fig.) jemfl. el,f'• • , in dill Hand -, iem,
St~ck-messer,
(-messers, my.
verbotJlD m.; -br'ie{ In. (Ger.) ~teekbriel Ilpimel\jk wH31'Sehuwf)u: jem. in'.~ Kloster -messer) o. sleekmes0.; -michein o. zakill., signalemellt 0., vet·zock o. lot aan- •• in het. liloo~',er 8tekell, doel}; jetllit. boekje, DQlilieboekje 0" necessaire v.;
lanudiug;-brae{Lid" bijv. llW. ei"e'J Fliicltf- ,I,nfr.r die So/dale,,, -, soldaat lat~n wot'.. -muse/leI v. kamdoublet,bolsterscbelp,zijlillg - ve/'/'olfjell, een be\'cl lot gevan- .lell; So/dalen Imler ein alld'!I'es Regiment descbelv v.; -nadcl v. speltl v.; tin Brief
geulleming IlJtvaal"ciigen tegeu.
-. inlijvlH1; ein flaus it' brand -,in bl'HOd -n, een brief' 1Jt. spelcleo; -bacllse v.
Stecken, (sleckle, ye.dcckltlll stttck ~teken; 2. eille Loc""; -, ,"astsleken, mel speldenkok~r na.; -IIOIIS 0 •• Z. -buchit;
ge$tochen) o. ",w. reg. en OOf., Rl. It. en 8lJe1,lp.n & \'erbinJer.: t~in Kop/:t·u'.'I, eille -A-isseu u. speh.lenkusseD 0,; -t,agel w.
$. slekell, Ya,~tsteken, vilslziUen. hlijven; H"ube -. opnwken: (n~,) 11m Ziel ., de piu v., bout rn.; -11iUe v., Z. Slecl/pllle:
der Nagel slfjckl II' de,. '·Vawl, steekl, Zit ~renzflll bell... lclI, t'en doel Rtellen, hcpPI·. -p"m,Je \'. eenvolldlge ~cheeps(lorop v.;
\'ast; die Nadel sler,A'1 ·im for/tang, de ken: ei'le,' Sac/Ie du~ Ziel -, ~en eiD.Ie -reis o. afzetseJ, 8tekje 0.; -rube v. pootDdnld steekt, lit aan de ~ordUIl; der roaken :lan; HI. wed.
es sleckl Stclt rilap v.; -zir/,el m. pa!ilser m. met Josse
Sc/lltisseL steckt tN£ Schlilsselloclt.,de slen- Ili~", him" zit het v:H;t~di(~ldl!n,IlCI,eit - SiC/I, heeDen; -:wiebelv. pootlook 0., pootui V.
lei zit &; (ler P(ald steckt lwei /t'usz tiel hoopeu zil'h op, verclringen elk.; sic/~ ill Steft, (-(e)s, mv.-e) ID. (Slu1.) slifL,
im Boden., steekt, zit; im KOllle - lJIeiben. Schultle"" -, zich in schuMml ~teken, pin, pen v., pennetje 0" Z. Slifi.
in lie modeler blijven steken;{van het wa- scbnhJen makeu; sil'l~ il. I"emile HtluSteg, (-(e)s, m"o. -e) m. (ovel· eene
ter), stilstaan; das ~Vus.~er isl itn Kanalc del -, Z. fIIi.'~c"en; siC/I. in Uilkn.dl"I' ., heek), bl'uggetje 01, vonder m., smalle
- yeblieben, is hlijven stilstaan; -in einer onko8ten maken; (Jal~hlw.) iiel" -, (VIlli ph-ok v., llaUW6 overtocht 10.; aber dtm
R~de • bLeiben, hlij\'eosteken, niet ver- ilf~t wild), zieh \'el'hergeu, zich ~chuB - geluUl, over tie brug gaan; (Bouwk.)
der gaan; bei jcdem Jforte - bl,..tben, bij houclell; ~it:ll hinler jtJm.. -,zich vt'J"schui- (a~-n DoriBche zuilen), verbooging v. van
ieder woord ophoutJen; ·tmfUe,. It& Hal4~c leu; it-licit plantsen: sicl~ ei1l Ziel-,zich hetft·ies;(Timm.) (vaneenezaltg),dwar~
-, altijd te buis zillcn; im Gefaflgniss -, een lIop.1 vuol'stellen; IV.o. zeIfst. staken, helUI tl.; (Bergw.) clwarsbalk m.; (Boekge\'augen zillen; (geJUeeDz.)ulO ..dec/it ei?, insleken, inslaall 0,; (Toillbl) planten, til'.) -0, formaathonlen o. mv.; (lnSlr.)
waar zit bij (t, waa.· is hij?, wa8t· han~l poten 0.: 2. stilstowJ m.; ·i,,'.~ • geratllen, (van ~enc viool), kam m.; (Zeew.) (op
bij oit?; -imlllel' beisammett -,altijd lc Z'l- ~tilboullcn, blijveu sleken; (ToiHlt~elk,) schepen), too~ Slag 0.; (Meub.) {aandenIllelt of byeenzijn; i'lt eillt!'fIl .Vi'lkel -, die Halldl1tTl!/ rid in',.. - ger(II"e~~, de ."(111), iulassching, Jlj~t v.; (Pap.) vorm RJ.
"e.'scholen zijn; Z. D,:cklJ; eimJ" Sclllll:~seL \,oOl'sldling is afgebr')k~lI; 7.. slne/wll.
OUI het Ilapie.' op te leggen; (Slot.) Z.
- lassen, op de deur laten ZilleR; je1ll. - Stecken, (-s, my. SllJcl,cll) m.~lok, Sattels/eg; 2. pad, voelpad 0., gang m.:
las,'en, iem. in dcn ~tcek lalell,in de ver- staf Ill.; an f!lnem - !/t'I't!71, met eell stok aUe ",'eye ·uuQ. -e kemlen, wegen cn stelegunheid Jateu; (fig.) iclt ,till dtJs 1lielll loopclI of gU8n; auf eillem - "eitfu" up geo kenllcn, ovel'lll den weg welen; wp- lassen, ik laat het Ct' DIet bij zittell; eeo stokp8al'd rijfleu: diiuner, .~ch,('a"/i.er li~r I~Te!l IlOclt - It'issell, beg Doeh steg
·i/' Schulden -, in schulden slp.kell,schlll- -, roede v., stokj~ 0.; (10 schoh~n), garde,lwetell, ,'olstrekt den weg niet weten;
tIen bebben; 'it~ NOlk, Elenr/. -, III nood roede "., ~tok m.; ~. ~;tok, uithlopperm.;!(fJ g.) au" j(!TI". Wege und -e' Acllt.IIZY
ziLten; die Sac/~e slechl, de zaakgaat niet (TuillLJ.) (\'001" hoonell &), slaak m.
gebel', OIl iems. gungell, haotlelingen,
voorllil: ich weisz u'o esslecA·t,toas dar141l- Stecken-bein, {-(e)s, mv. -e) O.lroaatregeJen letten; U'ege '"lid -e, knepen
ler sleckl, ik weet waar heL ba!)crt, Will lIiler~t mager been 0.; (gcOlcenz,) - 8 en slrekell m. mv.
eraebtersleekt;wassleckt ihmim Kop{e?, habe1l, spill~becuen hebben; -hollnc v. Steganographijl, "., z. m. ge·
wat. zit. bernin bet bCJofcl?; Ilicr im Iler-· ~tnmhf}on \',; -blindel o. bnndel m. roc- he'irn CJctJrift, gehClOl cijl'erschri£t o.
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Stlge-bereit8r, (-t8rs, my. -ter) siehlgesckrieben, er staat geschreren, bet wacke; sielt made -, zich moede sLaan;
epziehter m, der wegen, -kehrer ID. staatbeschreven;wasstelttinderZeitung?, 4. al& dem ~Vege·, aan den weg staau,
straatveger m., -rei] m. stijgbeugel ID.; wat staat elO in de krcant?; es sle/d eill geplaatstzijn,opgericht zijn; -d, staande:
(fig.) a'Us dem -e, dadelijk, onmiddel- Regenbogell am IIinlmel, er staat &; ',ocl, (Bergw.) recht naar henedeu loopend;
Ilk, onvoorbereid; it. ausdenl -e rede», -, hoog staau, hoog geplaatst zijo, een (Drukk.) met vaststaande letter gedrukt,
singen, predigen, spielet', voor de vuist, hoogen rang bekleeden; (vau het water), stereotiep; (Boschw.) -desHob, opgaaud
omoorbereid; Gediehl, Anlwort aus dem hoog z\jn; (van den barometer), 1l100i bout 0.; -de Feldfriicltle, te veld staulfrle
-e, geimproviseerd gedieht &; (Volksl.) weer wijzen; (Iustr.) hoog gestemd zijn; vruchten; -de Kniee, Z. Steellkt,iee; it. -d,
er n{j,hrt siel" aus dem -e, bij leert van it. Geld be; [em», - Itabe", geld hebben (vanwater), stllstaand; (van touwwel"k),
wat bij vatten en grijpen kane
uitstaan bij, geld te vorderen bebben van; stilstaand; (gemeenz.) -det& Fuszes, 01'
Stegereif-dichter, (-ter«; mv. Geld in der Balik· Itabe", geld in de staauden voet, staandeu voets; it. 011"
-ter) ID., -in, (..ne11) s, hij, zij die voor hank hebbeu staan; wie - die Sac/,elt?, middellijk; -de Bultlle, vast tooneel; -des
de voist gedicnten maken,improvisateur hoe staan of gaan tie zakell?; yut, -abel -, Heer,staandleger; -de« Alter,."ijpere leerm.; -die/dung r., ·gedickt 0. roer de (van een koopman), ill goeden, slechteu tijd m.; -der EI.e, gedurende of staande
vuist gemaakt gedicht 0., improvisatie v. staat zijn, goede, slechte zakeu maken; het buwelijk; -de Hebu.gell eiue« Gutes,
Stgglehne, (r,) v. leuning v, langs (vao eeu zieke), rooruitgaan,achterult- vaste iukomsten; (Zeewo) -der U'iltll,
een pad, tangs een vender, "
gaan; wic ste/d's um lhre Gesundl,eit?, staande wind, doorgaande wind m.; 11.
Steha]1f, (·(e)s,mv.-e)m. wipman- hoe gaat het~, hoe V3art gij?; wie stehl o. zellst, staau 0., stand m., houdiug v.,
nelje, doikelaartjc o.
es -un~ ftleineBucller?, hoezit bet, hoe gaat toestalld, staat m.; (van ue roede), opStghen, (sland, gestal£den) 0. ww. het wet; 'wiestellt's·umiltr Verspret;lIen?, rlcbtiog v.; (Scbeik.) (vall kwikzilver),
on1"., m. II. en s. staan; oor Mudigkeil hoe zit het IDet bare belofte?; so wie die vastlegging, vastmaking v.
Hic/d - kOtlnen, niet kunneo staan van Sacl"e/l -, zoo als de zakell nu staan; sicll St~h{e)-haus,( -I.auses, mv.-Ita,,vel"moeidheid; fest, gerade -, vast slaan, gut -, een goeden post, eene goede be- ser) o. (Zeernt.) plaats v. om de huidell
rechtop staao; (vau zaken), goed geves- lrekkiug hebben; g'ut, au!' einem yLde1i tc kloppen; -putt o. staande lessenuar,
ligd zijn; die Mauer ste/d nocll, de muur Fusze flJit jennt. -, op eell goeden voet scb.oUflesseuaar,kantoorlessellaaro.;-wur..
staat nog; am Fe"ster ., aan bet venster staan met; beijemn. Itoelt am Brette -, ilij :el v. starulelkruid o.
staan; bei jemn., nebeT/, jemn• •, staan, iem. in een goedblaadje staall, hoog aan- Stghkragen, (-krayelu, mv. -kr(lzich hevindell; um jem. I,erl&nl -, om geschreven staan; gut bei jem". -, bei ge1&) to. staaotIe k..U3g 10.
iem. been s~aall, iem.oUlgeven; ieh, sta1uJ jemn. 'il& Gunst -, bij ieOl. in gUllst staan; Stehlbar, bijv. en bo sleelbaar, te
dabei, als 4"., ik stond er by toen &c.;jem11. gut be;' einer Sac/,e -, zich wei bevin· steltm, gestolen kuuneolle worden.
itA Ltc/de·, iem. in het licht slaan, het dell bij; (Naai.) (van kleel"en), jenu..
Stgh1en, (du slie/llst, er ,~lieltll,
licht benemen; (fig.) iem. overscbadu- gt,t -, iem. goed staan, passen; (tig.) das staltl,yesto/del') bedr.ww.onr. stelen,olltwen; jem11. im Wege ., iem. io den weg sle/tt ihm nicld gut, dat staat h"nl niet rooven, heimelijk weguemel1; lislig-,hoistaan; (fig.)iem.hinderlijkzijn;(LalJdb.) wooi, Z. at,sle/letl; diese Dinge • gLd zu- melijk wegnemen,oull"utseleu, wegkapell;
vOl'lrel/hek -, (vall graan), uitlOulltent.l samrnell, komen goed bij elk.; es sleltt gel'l~·, tIiefachtig zijQ, langevingel"s hehstaan, heerlijk uitkomen; (Ontlk.) (van dahill, dat is te zeggen, dat hangl til' van ben; Llu solid ·lticltt -, gij zult lli~t slede roede), staan, stiji" zijn; nJuszig ., Ie.. ar, dat is nogniet zeker;aU(Llenl Sprunye lell; gesloltlellt~s GIll, gestolell goed 0.;
digstaan of leegstaan, niets dllell; -blei- -., op het punt staan; essIehl ein Preis (Spr.) wer eu/, Kt.db slieltlt, stiel,lt wold
be", still ., blijvenstaan, stilslaan; (fig.) auf sei'lem Kopfe, er staat een prijs op aucl" eil,elt O';/uell, \Vie iu het kl~ill stcelt,
bei etw. - bleibell, zich ophouden bij, lllet zijn hoofu; es stehl 7'odesstrafe, ller Gal- durft ook ill het grout steleu; etw. al6S
verder gaan; it. ophouden met; wo si1td yell et darau{, tIaaloop staat de tIootIstraf einem Ruelte -, ~elJ boek pIUllLlel"elJ, letwir - gebliebe1l?, (by bet lezen), waa." &; das Lebeu.stel..t darauf', bet leveustaat terdievel'ij plegeu, uit eeu boek llusClaloU"
zijn wij gebleven?, waar hebbeu wij op- er bij op bet spel; auf' der Lisle -, op de ven; die Zeit :su etw• •, deu lijll uitIJregehollden?; 'Hield - wollell" (vanpaaruen), lijst (ingeschreven) staan; das stelte bei ken; jem,lt. ,Jas llel"z -, ielOs. bart stelen;
niet willen staau, zich niet willen ophef- llulen, esstefttIIUltHI frei. dat staat U vl"ij, it. siC/" irgemt tvO/till -, ergells heen:illli..
fen; (van soldaten), niet pal staan, den hangL van u af; das sleltl bei GoUt tIaar- pen, lich el"gens verbe.·gen;sicl" aus llem
vijand niet willen afwachteu; jerlln. -, over zal God beschikkel1; far jemo ., ill- Hause ., bet huiR uitsluipen, \Veg~luipell
i~m. bet hoofdbieden,weerstand biedell; staao,borgblijven, verantwooLodelijk,aau- uit het huis; siel" aus del" Gesellscltall .,
it. rede geven,3nlwoord geveu; 2. (van sprakelijk ~ijn, z. MantI; far elUJ• •, in- het gezeh;chnp ter sluik vedatell, stillestroomen), benool'en zijn; (van den pols), staan; lar 'fI,·icltts -, voor niets instaan, tjes heengaall; ,icll ilt etw. -, hcimelijk
stilstaan, Diet slann; (van het bloed), ue.ogens voor veloaotwoort.lelijk ziju; da,~ binnellsluipell.
stilstaan,niet vloeien;· tas~e",laten staan, s:eltt in se·iner ltlacl,t, tIat staat in zijne Stehler, (-s, my. Sie/der) Ill., .in,
uiet aankomen, niet aanraken;lassdas -, macht.hallgt vanhenl af;ittdtu"ltldnL&lty -, (-nelt) Vo tlief Ill., diefeg~e v.; (LeLlel'k.)
1aatdat staan, kom daar Diet aan; alles - in de meening verkeeren, vau meeniug letteruief Dl.; (Spr.) Z. llelder.
'und liegctl lassen, alles vaalowel zeggeu. Zijll; -in Zweifel -, in tWijrel stann, aarze- Stehlerisch, bijv. llW.(W. i.gelllo.)
Haus 'Unet HoI .. Lasse", verlalen, vaalowel leu, weifelen; im Verdacltl -, verdacht Z. dielJiscll.
zeggen; (Rechtsw.) ontl°uimell, afstautl worden; -in einelll Amte-, eeu ambt be- Steh-mannchen, (-d"UlS, mv.
doen; iern. - lassen 'utld fortge/ten, iem. kleeden; darllacl" steltt seill SimI, daarop -elten) o. wipperlje, duikelaartje u.;
aan zijn lot overlalen; wieielt gelle u/~d heert ilij zijnezinnellgevestigd;,beijemno -plat: ID. staudplaat~, plaals \'.\\'8(UO lllt~ll
slelle. zooals ik ga en 8ta; (figo,Krijgsw.) tn der Leltre -, in de leel" ziju; bei jemll,. staat; -pull 0., Z. SleJI(e)pull.
im Lager ., kampeereu; (van legel's), ill, Arbeil -, bij iem. wel"keu; jem/,. IUJ,CIt St~ie, (-II,) v. hoelltlerbok, v81'keusvortheilhaft -" eeoe gunstige stelling,eeu dem Lebelt ., uaar helleveu staau, i~m. kot o.
vooriieeligen sland iunemell; das Beer bet leveu tracbten te benemon; tlach et- Steil,(-el", -sl) bijv. eu IJ. stijf, barll,
steltt afJ der Donau, bet legel" stant &; 3. nem, Anile ., Z. trae/ltelt; u/derden ~VtJ,f- st.oak, ollbuigbaalo, gespanncu; (van lebestaan,zijn, zich beviuden; uolll'ltrtllten fell -, ouder de wapeus staan, tl" wa- der), sterk, bard; (vande koutIe), streng;
., volhoanen staan; im SlaUe -, (vau paal°- pens dragen, soluaat ~ijll; untet" jenu/. -, uo,. Kalle ., \'erstijr&.l vau koutle; -e LeindeD),op stal sllLan,ill den stal zijn;Seltwet- ondel' iem. staan,oudergescbikl ~ijll ann; wa1,d, stijf linneu, gloof, gew3st IiUll~l1;
ne aufder Mast· Itabel"zwijnell om vetLe das steltt 31.£ wU1l.se/te,~, dat is le weu- -IS Plel·d, bevangelJ, stijf; ·iel" billgan,; -,
mestell bebben; dasHaltS steltt1Ioclt nieltl scheu; zu - l£om1llen, te staan koweu, ik beu geheel vel"stijfd vall koud~; dtJl"
lange, bet huis staat nog uiet lang,is Dog kostelJ, betl1"3gen; (Jachtw.) (van dell Arm - /laUen, SlijfhoutIeu, uiel gemak.
niet lang geledell gehouwd; ·so ta1"ye die hond), stilstaan, stilhoutlel1; (van den kelijk kUllueo bewegell; it. die O/trell We" slelll,zoolang de wereld b~staat; es vijand),stallu bOlldell; Z. Geuatter, Schild- I,allell, tIe oorel1 opzettell; it. de ooren
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openen; (Bakk., Kookk.) -er Teich, Brei, (gemeene.) een stijven kop hebbende; Leidenschafl, slerker wordende; (fig.)
dik, Slijr; (Unrw.) -er Kolbe", koperen (flg.) stijrboordig; -'ceit v, (fig.) stije- im Gche1t -, groote stappendoen;lI.bedr.
stsander m. waarop de rust vall een our- hoofdigheid, koppigheid v.; -leinwand v. ww, eine 7'reppe -, opkJimmen, beklimwerk draait: (Zeew.) -es Schiff, aan de stijf, gewast linnen o.
men, opgaan, opstjjgen.
zijden sterk schip 0.; (Pass.) -e Korden, St~:D.ing, (-(e)s, mv. -e) m. stijr. StQjger, (-s, mv. Steiger) ID. bij
strak, gespanneu; (flg.) stijf, onhandig, verwaaud, de vormen angstvallig inaeht- die stijgt, khmt &, Z. sleigtrl~; (Bergw.)
boersch,zich niet gemakkelijk kunnende nemend persoon m.
mijnwerkersbaas m.
bewegen, linksch; it. onbevallig, lomp; StQj.f-matz, (-es, mv. -e) m. ge- StQ.iger, bijv. ow. loedrecht,
die Unterltallung war-, gedwongen; I"ier ronnen melk v.; -meAlo. stijfsel v.; ge- St~ig(e)-rad, (-r:ad(e)s, mv. -rdgeht es • ZU, het goat hier stljf toe, men kodue« -,stijfsclpap v.; -ofenm.(Hoed.) der) o. scheprad 0.; (Uurw.)stiftje, rangis hier niet op zijn gemak; -es Betragen, hoedenmakersoven m.; -pfennig m. ge- rad 0.; -kloben m. aoker o. van bet
gedwongen mauieren v, mv.; - dberse- schenk o. van den peetoom aan de peet- vangrad,
tse», letterlijk vertalen; das ..e aus einer tante; -seheuer m. Z. -leimoand; -sckiis- StQ.igerer, (-s, mv. Steigerer) m.
Gesellschaft verb annen, het stijve, ge- siy bijv. met slljve schoten of panden afslager 10. (bij verkooprngen),
dwongene verbannen: (Schild.) -e Zeicl,- voorzien; ..sinn m., -sin'Rig bijv. nw., Z. St~gerlauf,( -lau(e)s,mv. -lattle)
nung,hard; (fig.) (van dellblik), Z.starr; Starrsinn et; -stie(el m. stijve laars v, m., Z. Steigerung.
jemn. - in die Augen sehen, iem. strak in St~fung, (-e,,) v. stijven, lijmen, St~gern, (sleigerte,gesteigerl) bedr,
de oogen zien; - u''I,d (est tibeJ' etw. hal- pappen 0.; it. toebereiding, appretuur v.; ww. ei1le ~Vaare -, duurder maken, ill
len, stipt inacht nemen: sich etw. - VOl'- {\Vatel'h.)stutten,schoren m.mv.sohoor- prijs verhoogell;de" Preis eiuerWaare -,
setsen, zieh erustig, vast roomemeu: sick werk o.
verhoogen; {by verkoopiugcn),opbieden,
- und (est einbilden, zich sterk inbeel- Steig, (-(e)s, my. -e) m. pad 0., baGger bieden, een hooger bod deen;
den; -e Liebe,bestendige Herde; -c" Si11'1~, weg m., steil pad 0.; steiler -, steil pad ;em. -, booger biedell dan; etw. zu se/tr
stijfhoofdigheiu v.; (Waterh.) -e Liuie, 0.; (Mol.) kap v. om de molenstcenen. -, le veel verhoogen, doen rijzen; del..
l'echte liju v.; (Zeew.) -er Wi1ld, sfijve StQj.gbar, bijv. nw. bestijgbaar, te Ton -,doellrijzen,verhoogen;eine Kranlikoelte.
bestijgen, te bekliwOleu.
heit -, verergel'en, doen toenemen; seiue
StQjf-bart, (-bart(e)s, mv. -barte) Stejg-baum, (-bau11J(e)s, IDV. Anspr'ucJte -, verder uitstrekken; eine,,,
ID. stijve baal"d m.; -bettler,-in, luiaal'u, -bti'Ume) fil. trapboom m.; -bereitel'm. Begrilf-, uitbreiden; eir" Wort -"erslerleegloopel', bedelaa1' 01., leegloopsler, be- opzicbtel· m. del' \Vegen; -boltne v. stam- ken,dekrachtvel'meerderen vao;(Sp1'aak(lelares v.
boon v.; -bugel m. slijgbeugel ro.; aus k.) in de tl"appen van vergelijklDg breuSt~fe, (-tl) v. stijCheid, strakheid, den -1t kOln11Jtln, tie stijgbeugels verlie- geu; (fig.) in den ove.·trefleodell t1'31)
slramheid v.; (Gen.) slijfheid, straanheid zen; (Leid.) der- , beenleder 0., lede- spreken.
lI.; (dOOI' de koude), verstijving v.; (vau reo leidekkersband m.; -lIluskel ID.
StE}j.g(e)-l·ohr, (-1"o/tr(e)s, IllV.
eell gewricht), stijfheid, vergroeiing v.; (Ontlk.) stijgbeugelspier v.; -rienze1t ID. -rollre) 0., -rohre, (-1") v. (~Vatel'b.)
(Hoed.) lijm v.; eilJem Hute die - geben,' stijgbeugelriem OJ.
persbUls v.; (Giet.) gietbui~ v.
Z. ste~fef~; einer Sacke die - be;leJ"met~, StQj.ge, (-/~) v. (Bouwk.) tl'ap v., St@.igerung, (-en) v. verkoopiug
slap maken, bUi&;baar maken; (fig.) stijr- opgang ID.; (Landh,) laddel' v.; it. Z. v. bij opbod; (Spraakk.) trap m. vau
beid, gedwongenheid v.; (van tIen stijl), Htlhnersteige; 2. l)lank v. om ovel' ean vergelijking; (Red.) chmaxm.;-sgradID.,
gedwongeheid, stl'oefheid, hartlbeid V.; muuI' te kunllen gaan; 3. vogelkooi \r., -stu/'t~ v. ll'ap m. van vergelijking.
(Zeew.) (vau ~el1 schip), vastestand m.; vogelhuis 0.; 4. keel·tou\V, leitou\V o.
StQj.gig, bijv. nw., Z. sleigbar.
(Schild.) (van eene liguu.'), h:u'Jhp,id, St~geisen, (-eisens,mv. -cisel'1,) o. St~g-kehrer, (-l'crs, IllV. -rer)
slijfbeid v.;2. (Lalldb.)Z.Slarke;(Timrn.) ijsspOOI' v.
m. (Zoutz.) hij die het voelpac.l veegtll
sluL, schOEn' 00,; (Delfst.) stut, school', St~gen, (stieg, gestiege'll) o. ww. schoon houdt; -klobc'1~ m., Z. Steige,'adsteulllJalk 01.; S. (Ilg.) onbuigzaamheid, 001'., ID. s. aulwarls -, stijgeo, klimmen, klobett; -leiter v. sp0l"tladder v.; (Art.)
stijfhoofdigheitl, sLijl'beid v. vun VOl'men, ill de hoogtegaan; a'u! eine/~ Berg -,sty- stormladder v.; -ltt3 m. slagboolll m. 01'
gedwongenheid v.
gen, klimmen; durcl" da$ Feruter in das eeu voetpatl; -rier/~en m. stijgbeugelrieoa
StQ.ifen, (sleifte,gestei(t) bed1·. ww. Z'immer -, klimrnen; ilt's Belt -, stilppen; lll.; -laufell, in de stijgheugeJs zitten;
stijfmakell; dit: GUetter -, doeo ve."stijven; in delt IVagen -, stijgen; ~t~ ein Schill' -, -schaufler ill., Z. -kehrer; -sitzel' 111. aan
~Vascl"e ., sLijven; dell 7'eig .., sLijf, hal'd scheep gaan, aan bOOl'd gaall; 'uber den een voetpad zittende hedelaar Ul.
cloeu wordell; (Hoed.) opstijven, lijlllen; Zau11 -, klimmen; auf einen Baurn -, StQjgung, (-e1£) v., Z. sleigen; it.
K/eider mit Stei/lei7twalld -, met ~Lijf lin- klirnmen, klautereu; zu Pferde-, slijgen; opgClnS 10., traIl v.; (SpotJl'w.) helling,
nell voel'en, opstijven; eine/~ Scltnurleib auf ei1~ P(ertt -, eell paarcl bestijgen; 2. hoogte.verhefling v.
fIlit Piscltbeitl -, mel baleillen voeren; argaan, naal' beoeden gaan,dalen, Z.ller- StQ.igzeug, (-(e)s) 0., z. m. geje'm. ill seinem Vorsatze -, stijveo, vel'- ab·, I"er'unterslcigelt; vom P{erde -, af- l'eetlschap o. OlD te stijg~D; (Kl'ijgsw.)
slerken; (lJouwk.) Z. sliltzen; 2. wed. stijgen; aus de,. Kutsche -, stappen;aus stol'mgereeuscbap o.
ww. sicll, -, Z. sicll sliltzen.
dem Belle ., uit bed stappeD,opstaao; 3. Steil, (-er, ..st) bijv. eu b. stijl,stel',k
St~fer, (-s,
Steilf!") m. stijvel' (vall vogeis), hooger gaan, booger vlie- hellend, bijna Jood1"echt;(vaD eeDe trap),
ID., bij tlie stijft, lijlllt, papt, stut &.
gen; (lHjk.) (van ()aarden), steigeren; steil.
St~iferblech, (-(e)s, lIlV. -e) o. (fig.) im Raltge ..., eene hoogere bell'ek- Stejle, (-I") v.(vauden weg),steilte,
stijrselbekk~n o.
king k.'ijgen, opklimmen in rang; (van grootehelhngv.;(Zeew. )stut m.;(Vissch.)
St~f-:6.sch, '(-es, mv. -e) lll. lril- het water), hoogm' \vo.·den, wassell; touwen o. mv.
l'og, kramprog, krumpvisch m.; .../onnig Ral.ele7~ - lassen, lat~o opgaall; in de" StEtilen, (steille,gesleill) bedr. ww.
lJijv. ow. gedwongell, plechtig, deftig, Kop{ -, (van wijn), naar het hoord vlie- steil afgl'aven; 2. uoel1 bellen, hellende
stijr van form; -/'aUf o. stijf baal" bOI·· geu; ill die Nase -, (van damp &j, viie- makeu.
sLelig baar 0.; ./,aa,.;g bijv.nw.stijfhal'ig, geo; die Slimn&~ - tassel", de stenl ver- StE1,j.lheit, v., z. m. steilbeic.l, hel..
borstelig; -Itals m. slijve hals m.; iL. hellon; -d, (van planken), klimmeoJ; ling v.
stijfhals, perSOOll lll. mel SLijvell hals. au(waJ'ts ..der SltH~get, opgaaude stengel StE!.il-hobel, (-I,obels, lOY• • I'obel)
St~ifheit, St~1i.gheit, v., Z. 01.; (Hand.) (van dtHl prlJs),slIjgell, rij- m. (Menb.) Z. HtJrl/tolJel; -o/~r o.(Prov.)
Slei{e; die - im Belte/"me/" stijl'beitl, ge- zen, hooger worden; im p,.eise -, stijgeu; opstaand 001' 0.; (fig.) ijtlel, trotscb perdwongeuheid, gem3a~theiJ. v.
(\fisk.) -de FurlscJueitu"g,opklimmeude SOOll m.; (Nat. hist.) zwarte vos of wolf
Stejf-kette, (-n) v. (\Vev.) mid- reeks; bei -de/~ Jal",.elt, met of tlij hel m.; -pl'ald m. (\Vaterb.) Joodrechte paat
delst~ ketling m.; -kOP!'lll. (gellleenz.) klimmen der jaren; 4.vermeerdel·en,toe- m.;-recltt bijv.nw.loodrecht,perpendicustijfkop,stijCbooCdige w.; -/~oplig lJijv.l1w. uelllen, gl'oolel', sterker woruen; eine-d~ lair; -loeg w. steiJeweg, beHeude weg m.
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SteiD,
my. -,) m. steen,kei- genezen;-bei':trm.dikbek m.(eeB vogel); -,rlngung;-trdev.steen8arde,metsteellsteen, vaarsleen,baksteen m.;(Nat. hist.) 2. Z. -schm413er= S. smeerling m, (visch); tjes vermengcJe aarde v.; 2. grallwakke
purperslak v.; os isl -, bet is steen; ZM - 4. Z. ·,auger: 5. zeewolf m.; -berg ID. V., zandsleen, biksteen 0.; 3. aarde v.
werden, versleeneo; IU • machen, i" - steenaehuge berg, steenbevattende berg die zoo bR.'d is als steen: (Giet.) kalk'Derwandeln, Z. tJersleinern; (Giet.) raw- m.; 2. Z. -hnufen: -besehreibe« m.steen- steen, vloeispaeth o,
"';~'.".'
steen, kepersteen o. en m., eine» Acker beschrijver, litholoug, mineraloog m.; StQ.inern, bU'. 11\\'. steenen, VDn
ton -en 'reinigen, de steenen sfhalen van; -beschreihung v, steenbesehrdviug.tirhn- steen; (flg.) -es Her», marmeren.uuge'011 -en bauen, vansteen bouwen; mil -en logie, mineralogie v.; -bescl,u:erde v. voelig, hareJvochtig.
pfla.~ern, met steen bestraten; es blieb (Gen.) graveel 0., steen m.; -bf~t1llng v.
StQ.in-erzeugend,bijv.nw.steenkein - auf dem andtrn,er bleefgeensteen steenlaag, steenbedding v.; -llier o. mel verwekkend, steenmakend, steenrorop den anderen;(Juw.) edelgesteente 0., gloeiende steenen gekookt bier 0.; -bUd mend, Z. t'erslei"ern(d); -erzellgu7lg v,
edelsteeo, [uweel m.; ein Ringmit -en, o. steenen beeld, standbeeld 0,; -bi/dung steenvorming v., Z. Yersleinertl"g; 2.
meL edelgesteenten; fein.e -e, Iljne, kosi- v., Z. -erzeuguttg; -llirnp, v. steenaehtige (Gen.) steenrormlng, steenzlekte Y.;
bare sLeenen; (Pl.) kern, vruchtkern v.; peer v.; 2. mispel v.; -blnuer o. steen- -esrlle v. groote esch m.; 2. gewone
(Gen.) steen ID.; den .,; schneiden, van schilfers », mr.; -blattern v, my. steen- beuk, steenbeuk m.
den steen snyden; ~. (in oon), pit, kern I)okken v, mv.; block m, blok o. steen, St~j.n(e)schieben,o.,z.m. steenY., steen m.; (van den bagel),bagelsteen steenklomp m.; -blume v. versteening v. werpeu o. (eel) spel der Alpenbewoners).
m., bagelkorrel v.; esgiebt -e, het hagelt, met bloemfigureo; 2. roerkrnid o.,zand- StQj.n-esel, (-esel" my. -est'l) m.
er vallen hagelsteenen; 3. (fig.) ein Her: bloem v.; 3. leverbloem v.; -blitthe v. molenaarsezel m.; -eule\'.steeouil, kerk1'07& - I,aben, eeo steenen hart hebben amiantachtige steen OJ.; -bock m, steen- uil 10.: -Iade« m, (Wev.) keulngdraad
bardvocbtig zijo; das moe/tie einen • (!'I•• bok m., wilde geit v.; -bocklein o.steen- m, voordohbelsteenachtig weerspl; -(al-.
barmen, dat zou een sleen vermurwen; bokje 0 •• kleinesleenbok m. der Alpen. ke ffi. steen\'ulk m.; -rail m. (Bcrgw.)
- der WeiseR, steeD der wijzen; - 'und StQj.nbocks-kreis, (-es), -zir- vallen, neerslorlen o. V8n sleenen, rotBein ,chw~,.en, by God en aUe be.ligen kel, (-s) m•• z. m. (Ste.'.'enk.) steen- sen; it. 01' ,'asten sleengrond geraken n.;
Iwe.ren; einen • auf dem Berzen haben, bokskeerkring m.
-fal'be v. sleenklellr v.; -farn m. steeneen steen op bet lIart l1elJben; einen - StQjn-boden, (-boden" nne -bo- val'en v., Z. Mil:kraut; -(ass O. houten
t10m Herzen wallen, een steeu van het dell) fD. steengrond, steenachlige grontl bakje o. met slljpzand 'oor de zeis; -fehart wenlelen, zijn bart lucht gaven; da tn.; -bogen m. (Bouwk.) steenen lmog der v., Z. -bred,; 2. - of -gras o.
i,t mi,' ~in groszel' • t10nl ller~en, dat is m.; (Krijgsw.j hoog m. om steenen te priemgras 0.; -(els ID. ~t.eenrots ,.; -~nk
miJ een pak, een steen ,an het hart; Z. \\'erl'en, slinger m.; -bohrer Ill. bij die 10., Z. -beiszer; -fiscl. m. versteende
Ansto.:;je"'", einen - in den ~'Veg legen, steen btlort; (fleelk.) steenboor v.; 2. visch m.; 2. lipviscb m.; (Haud.) zoutemoeielukhetJen veroorzake.-., hmde.'paleu (wel'kluig), sleenboor ,.; 3. (~al. bisl.) visch \'.; -flachs m. steenvlas, asbe:;l,
in tlen weg leggen; -e, (op kaarten),rUl- boorschelp v., zeedatlel m.; -balk m. amionl 0,; -p'Jdlte V. leverkruid, op rotteu v. mv.; (Hand.) steen 01., gewlCht o. scbelvisch 10. ert ".; -boiler m. (Art.) sen groeiencJ korstmos 0.; -flelselte ".
'aD 20 pond; (SI).) schijr v., sluk o.,pi- stcensll1k 0., drnaibos v,; -bra1zd OJ. ver- bastaardnachlegaal m.; -{orelle v. rivic.·sleend kOl'ian.Jerzaad 0.; -brech m.sleen- forel v.; -((lrm;g bijv. nw. steenvol·mig;
on m.; (Pap.) pak O. papier.
StQj.n-acker, (-ackers, mv. -ac- hreke v.; -b,.eehen m. sleenhotlwen 0., -(remd bUv. IIW. (@emeenz.) @'ebeel ell
k"') III. steenacbtige akker lO,; -weide uitgra"en 0.V811 steen; -breclumll bijv.n". al vreelDd, wilth'reemd; -frl!ssend bUv.
V. z8ndwHg m.; -oder V. steenatler, rols- (liell.)steenverbrijlelend,steenoplossentl: nw.sleenetclld, sl.eenvr~lAncJ; (Nal.hist..)
ader v.; 2. aller V. van eellsteen; -adler -breeller JJJ. mijnwerke.', sleengraver, Z. -boltrer (3); it. Z. -wurm; -(rucht v,
m. sleeuarend, goodarehd, koningsarentl sleenhouwer 111.; -bruch Ul. stcengroef, stlienvrncht. pitvrueht v.
m.; -all bYv. ow. (gemeenz.) sLokoud, of groeve v.; 2. (Nat. hist.) Leellverslee- StQj.nfrucht-artig, bijY. IIW.
zeer ODd, boogbejaard; -alf.tun m. steen- uing ,., beendersteen m.;-bri;cke v. slee- steen\'rlJchlachtig, naar eeue ~leenvl'ucht
aluin, rotsaluin o.;-ammerling w. groene nen brug v.; -hKc/,e v. gewolle beal" gelijkeude; -lrageiJd bijv. flW. sleenvlasvink, geelvink m.; -amsel v., Z. ~leenbel1k 10.; -Indle, -billie v. sleenen vruchten voortbreugende.
-drossel; 2. gew8ne wiedewaal of \Vedl~- kuip v.; 2. (Nat. hist.) - of -bull m. St~n-fuchs, ("f"c/ue" m,·.-(ilchwaal m.; -arbeil v. steenwerk 0.; -arbez- tarbot v.; -butter v. Siberische,gele,vette se) Ill. steenvos, blauwe vos OJ,; -(lIge v.
ier m. arbeider m. die steen ,'el·werkt, aluin v.; -cabinet o. verzameling v., ka- sleenvoeg v.; -galle v. (Bergw.) harde
steenhouwer m.; earl v. sleensoort v.; binet o. van ko~tbal·e of zeldzafDe slee- en niet veel o[Jle\'erendeste~n m.;(Landb.) sLeenachtige J)laalli; v. op den akker;
(Bergw.) galJgsteen m.; -arlig bijv. ow. nen.
steenacbtig;-artigkeil v.steenacbtigheitl Steinchen, Steinlein, (verkl.) (Veea.) wen v., zacht gezwel o. by de
V.; ear:' m., Z. -schneider (2); -assel v. o. sleeiilje 0., Z. Stein:
koot van bet paard; -gall m, steenvalk
steenmot,pissebed '0.; -as: 0.01) densteen StQ.in-colik, 'i.,' z. nl., Z. -kolik: m.; -geier m. steengierm.; -geisi v.gem~,
achtel'gebleven meel 0.; -a'uflosend bijv. -damm m. steenen dam of dijk m.; 2. wilde geit v.; -gem-aide o. schilder\\'erk,
llW., Z. -brechend: -aufschri(t v. op- sleenweg 01.; -deick m. sleenendijk,met schilderstuk o. op steen; 2. schilderij v.
schrirt o. op een sleen;-a-uster v.tusschen steen 1JekleE~de tlljk m,; -do/lie V. roode van ingelcgde ~t(lenefJ, moza.iek 0.; -gerotsell levendo oester \'.; -bach m. slee- steenuil m.; -drel,,~r Ill. (Nat. bist.) scltwul.d v. vel'~teenll gezwel, sleenge- .
neD bevattende beek v.; -bll·"d o. met sleelldr3aier m.; -drosset v. steenlijster zwel 0.; -yea-ae/IS o. steenplant v.,korallledelsleenen versierdearmband m,;-ballde v.; -druek m. sleendruk m.;2.steendrllk gewas 0" plalltsteen m.; -grand, -graul,
V. (We,.) .'uitenbandm.; -bank v. stee- m., Iithographie v.; -dl'ucker m, sleen- -gries D"I. keizand, kiezelzand, groC zand
nen bank v.;(Bergw.)horizontale sleen- tlrukker m.;' -drtJckerei v. steendrukkerij 0.; -grube v. steengroef, mijngroer or
laag v., -bar m. gewone beel' m.; -barhe v.; 2. drukken o. op sleen; -druckpresse Ilroeve v.; (Dergw.) plling.'oef V., kuit m.
\'., -barben m. barheellll.; -bar, m. tos- v. steendrukper~ v.; -druse\'o kristalvor- voor dell afval; -g'·1111, 0., Z. 8erg9,,171,
scben rotsen Ilch bevindende baars m.; min~ v. in 8teenen; (Veea.) snotlel·igbeid Kupfergrun;-grund m.steenacbl.ige grond,
-bau m. bouwen o. van steen; 2. steenen v. der paartlelJ; -duneil v. rlW. e;el'tlon~ sleeugrond 01.; (Zeew.) rotsaeh1ige bo~ebouw 0.; -baum m. troskerseboOlll m.; 0.; -durr.llbohrend bijv. nw. steen door- dem 111.; 2. (Bollwk.) (van eeo gebotJw).
-beere v., Z. Sandbel!f"e; 2. rotsbraambes bor(md; -eiche v. steeneik m.; 2. groeue fooelament of fondement 0.; -grundcl v.,
v.;5. baagappelbes v.;.t. z\\'arteruiscboos eik rIl.
.
Z. -beiszer (\"i:iilch); -gul o. lJelfLscb aarv.; 5. witte steenbesv.; -bein0.; (Ontlk.) StQj.neln, (sleinelte, gesleinelt) O. tlewerk 0.; -gUIClt bijr, ow. van Delftsch
steenachtig been 0.; 2. (Nat. his1.) been- ww. onp. hagelell, ais bagelsteenen neer- aardewerk; :'/I·acke v. steenhoowershouweel 0.; -hahn m. rolshaan m.; -hiikel
breoksteen m. kalksteenm.waarmedemen vallen.
eertijds meende beenbreuken te kunnen StQJn-entstehung, v.:- Z, mO., Z. I"D. (Giel.) hank lU. om de metilalslakkf'n
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bijeen te krabben; -handler m. sleen-Ibevauend gebergte 0; .gr4ber m. steen- -,eitsche V. zeejonker m,'(viscb); -plelhandelaar,koopman m. in steen; -hanl- kolengraver m.,arbeider m. in eenesteen- [er m. muurpeper r., buislook0.; -pflanling m. vlasvink m.; -hart byv. ow. kolenrnijn; -kamphl'r m. nit steenkool ze V. versteende ))llIot v.; 2. steenplant
steenhard, zoo hard als steen; (flg.) -es verkregen koolwaterstofverbinding v.; v.; 3. plant v. die blj voorkeorop steeHer:,onge,·oelig, bardvochtig; -harte v, -lage v, steenkoollaag v.; -moor O. aard- nen groeit; -pflastero. plaveisel 0., straathardheid v. van steen; (fig.) hardvoch- achtige steenkool v.; -01 O. aardpekkool- steenen m, mv.• steenen vloer m.; -pflin:
tigheid, ongevoeligheid V.; -hase m., Z. olie v.; -sehaeh! m. schacht m. eener m. ijzerbevattende koolzure kalk V.;-picBerghase; -haue V., Z. -hacke; -hauer m. ste~Dkoleo~ijn, .mijnplJt m.; -schiefer ID. Iter. m., Z. -beiszer; 2. post v. (viseh):
steenhouwer m.; -kunsl v. steenhou.. schilferachtig kies 0.; -sehlacke v. half- -pllz m. gele paddenstoel m., duivelswerskunst V.; -haulen ID. steenhoop m.; uitgebrande sleenkool v., sintels m. mv.; brood 0.; -plage v. (Gen.) graveel 0.,
eine Sladt in einen -tJerlOandeln, in een cokes Y. mv.; -theer m, aardteer o.
steen m., -platte v. steenen plaat v.;
puiohoop m. veraoderen; -hau{'tng v. op- St~n-kolik, V., z, m. graveelko- (Straatm.) vierkantevloersteen, tegel m.:
hooping, samenvoeging V. van klornpen Iiek 0.; -kopl m. kropsalade v.; -komlle (Leid.) vierkante lei v.; eine Kirc/le, Kuch,.
steen; 2. (Hew. d. erts.) ophoopsel,sa- v. kalkacbtigkoraal 0.; -kornig bYv. nw, mit -n belegen, met tegels bevloeren;
menhoopsel o, van gelijksoortige ertsen; vol steenachtigekorrels.vol pitteo die zoo (Grav.) steenen plaat ,., steen, graveer-heher m. notenkraker m. (een vogel); hard zijn als steen; -korpe,. m. steenen steen m.; -ndach o, steenen dak 0.;
-herd m, steenen haard m.; -herz o. hart Iichaam 0.; -krank bYv. nw. aan het gra- -pocken v, mv., Z. -btauern; -presse v.
o. van steen; (flg.) steenen hart, onge- veel, aan den steen lijdend; -kraut o, ser- bok ID. welke de steenen b\i het zagen
voelig hart 0.; -hirse v, steenbok m.; monteine v.; -kOSI v, kwik O. voor kort- vasthoudt; -puppe V. steenen pop Y.; 2.
-hof m. bestrate plaats v.; -hobelmatlcltine geslagen ertssteenen; -krankheit v. steen (PI.) jodenkers v.; -rabe v. gewone raal'
v. steenslijperswerktuig 0.; -/tolder, -hol- m., graveel 0.; -krebs m. in steenen Ie- v.; 2. berghop v.; -ramme v. straatmaunder ID. trosvlier v.; -hol: o. versleend vende kreeft, steenkreeft m.; it. "er- kersbei v., stra8tstamper m., jufTer V.;
hout 0.; 2. bout O. zoo hard als steen; steende kreeCt m.; -kreide v. steeoacbtig -regen ID. regen m. van 111chtsteenen;
-honig m. sleensuiker v.,oude honi(nJg krijt 0.; -kresse V. (PI.) steeHkers v.; 2. (fig.) hagelbui v. vansteenen; -reichby".
m. waarvao de 9uikertleelen gekristalli- Z. Goldmilz; (Nat.bist.) versteendegroll- ow. rijk aan (edel)steenen; (fig.) schatseerd zijn; -horno. (Nat. bist.) versteende tiel m.; -I,,'op(e v. (Mets.) wig v. welke rijk, olltzaglljk rijk; 2. o. zelfst. delfstofboren m.; 2. ammoDshoren m.;-horstm. men tusscben de steenen steekt om hen felijk rijk, rijk O. del' dcIrstoft'en; -riff O.
woud,boscho.ineene steenachtigestreek; op Ie hijschen; -krttg m. steenen kruik, (Zeew.) koraalrif 0.; -rinde v. (Steenb.)
-ho,gel m. door eene rots gevormde heu- aarden kruik v.; 2. (Nat. hist.) kruik- ~leenbast m., steenkorst V.; -ring m.
vel m.; it. heuvel m. van steenen; -/tuhn vormig, steenachtig lichsam 0.; -kruste steenell ring m.; -rUze v.scheur, spleetv.,
o. steenhoen 0., Grieksche palrijs m.: v. (D~lfst.) sleenen korst v., Z. Trop{- barst ID. in een steen; -roche v. steenrog
-hummel m. versteentle hommel m.;-hund stein; -ktlmmel m.paardevenkel v.; -kunde m.; -roschen, -roslein o. kleine daphne
m. kleille otter ffi.
'., Z. -ke1lntniss; -kundig bijv. nw. ken- v. of kellcrbals m.; -rothel m., Z. -drosStQ.inicht, bijv. nw., Z. steinart.ig. nis van sleenen bebbende; -kundiger m., sel; -rol: m. (Hoefsm.) wit snot O. van
StQj.nig, bljv. nw. (van een weg), Z. -kenner; -kiinstler Ill. (Heelk.) steen- paardeo; -rusz m. zwarte-Ieikleur v.;-,f/alt
volsteenen, steenachtig;(Gen.) densteen snijder m.; -kupfer o. tot korrels ge- W. steeovormend sap 0.; -sage V. steenbetreffende; (Delfst.) Z. sleincrZeltgend; bracht koper 0.; -lage V. steenlaagv.; zang v.; -silger m. steenzager m.; -sal:
2. bedekt met steenen; (Aardk.) rotsach- -lc/tm ID. hard leern0.; -leim m.,Z. -kill; O. steenzout 0.; -grube v. 7,ontmijn v.;
tig, met rotseD; (Tninb.) (van peren), -leinu:and v. steeDen wand m.; -linde v. -sa~e(n) m. parelkruidzaad 0.; 2. parelsteenig; -e Frueht, sleenige vrucht; Mer steenhnde v.; -lollel m. (Beelk.) steen- kruld, steenkruid 0.; -sammler m. liefSand, grof zand, kiezelzand 0.; das -e lepel m.; -malerei v. scbilderen o. op hebber, verzamelaar m. van steeuen;
Arabie,,,,steenachtig Arabie; auf -em lJo- steen; it. Z. -gemalde; -marder m. steen- -sammlung v.,Z. -cabinet; -sand m.steenden wachsend,opeen sleengrondgroeiend. marter m.; -mark o. klei v. in de S(lle- zaOd,grOf zand 0.; -sarg m. steenen zerk
St~nigen, (steinigte, gesleinigt) ten der steengroevcn; -masse v. steen- v.; 2. zerksteen m. en 0.; -sat: m.steenbedr. wW. steenigen, met steenen dood- massa v.; -mehl O. poeder o. van kort- 1laagv.; -sauger m.lamprei, prik v.; -satire
werpeD; (Zoutz.) diePfannen -, vanzout· gestnrnpte steenen, steenmeel 0.; (Oak.) v. steenzuur 0.; -schar o. steenschaap.
~leen zuivereD.
steenachtig meel 0.; (MoL) :lan de stee- muffeldier 0.; -schal' ID. (Zijdeh.) roeSt~niger, (-s, mv. Steiniger) m. nen hangcndmeel 0.; -meiSiel m. steen- den v. my. voor de ruitvormigeweersels;
steeniger m., hij diesteenigt, metsteenen houwersbeitel, platte beitel m.; (Giet.) -schale v. steenen schaal, kom V.; 2. Z.
wcrpt.
breekstang,riek v.;(Krijgsw.) kort vuur- -rinde; -schalig bYv. nw. (Nat. hist.)
St~nigung, (-en) v. steeniging v. wapen o. dal met eene hund worth af- met versteendeschaal; -sckeide v. overSt~n-inBchrift, (-en) v.,Z. -auf- gescboten: -mergelm. steenachtige mer- gang ID., verandering, scheidingv. welke
schri(l; -kaler tn. steenkever m.; -kamm gel v.; -messer o. (Heelk.) me~ O. om in de naluur onder de delfstoJlEm plaats
m. (Bergw.) rotswand m.; it. Z. -wand; van dell steen te soUden~ steensnijders- heeft;2.boorscbelp v.,zeedadel m.;-scl,ei-kat;e v.Kirgizische bergkat,wilde berg- mes 0.; -met: m., Z. -halter; -millel o. dung v. (Berg\V.) bag v. van vreemde
kat v.; -I.artaune V. steen5;tuk 0., draai- (Gen.) middel O. tegen het gra,'eel of bestanddeelen tusschen twee andere labus v.; -kauz m. RteenuH, groote kerk- den steen; -fnOOS o. sleenmos 0.; 2. Z. gen, bank v.; -schicht v. steenlaag v.;
nil m.; -kenner, -in, steenkeoner, erts- -{leckIe; -morsel" ID. steenmortiel' m.; 2. (Mets.) Z. -satz; -schleife v. (Bergw.)
kenner ID., delf~tofkundige ID. en v.; steenen mortiel' m.; -mortel m. pleister sleenslede, ertsslede v.; -sc/deifer m.
-kenntniss v. kennis v. vallsteenen, detr- v., cement, gips 0.; mit - uberziehen, steenslijper m.; -schleuder m. sleenslin~tofkunde, litbologie, mineralogie v.; bepleisteren, cemellten; -mun:e, -minze ger m.; (Oudh.) Z. Scltlcuder, -schma-kies m. gruis, steengruis, kiezelzand 0.; V. kattenkruid 0.; -muschel V. (Nat.hist.) t3er m., Z. -picker (t); braunke/Jliger-,
-kirsche v. (Tuinb.) late kers v.; -kiste Z. -bollrer (3); -nelke v. zandanjelier ,r.; bruinkeeltje, kruicivogeltje 0.; schwarzv. steenen kist v.; 2. steenkist v.; -kill -nessel v. (1)1.) Z. -mltnZe; -nuss v.steen- kehliger -, zwartkeeltje 0.; -sC/lmerzen
1O. steenlijm v.; -kiee m. steenklaver v.; bartle noot v.; -obsl o. sleenvI'ucht v.; m. my. pijnen v. my. tengevolge vaneen
-klippe v. klip, steenklip, rots v.; KeUe ~ba'Um m. steenvI"uchtboom m.; -olen steen of van het graveel; -schnalle v.
i10n - f t , rir 0.; -klu(l v., Z. Felsenklufl; m. steen(b:tkkers)oven m.; -ol O. steen- gesp m. van etlelgesteenten; .schnapper
-kokle v. steenkool v.; braune -, bruin- olie, aardolie, petroleum v.; -papier O. m., Z. -schmal:er; -schnecke v. verkool v.; gt:reinigle -, coke v.
bergkurk 0.; -pappe v.ontbrandbaar kar- steende slak v.; 2. aan de kust gevonden
Steinkohlen-bergwerk,
ton 0.; -pardel m. (~at. hist.) kraagplu- wordende horenscbelp v.; -schneidekunst
(-(e),;- my. -e) 0., -grube, (-n) v. vier v.; -palsche v. bastaardnacbtegaal v.steensnijkunst, graveerkunstv. in fijDe
steenkolenmijn v.; -gebirge O. ~teenkool- m.; -peck o. nardpek 0 •., jodenlijm v.; steenen;-scknerdeno.klooven O. van edel-

I

76

1202

Ste

Ste.

gesteenten, steensnijden o.; 2. graveeren o. op steen; 3. (Heelk.) snijden o.
van den steen; -schneider m. steensnijder m.; 2. graveur, graveerder m. op
steen; 3. (Heelk.) snijder m. ran den
steen; -schneiderei, -schneide(r)kunsl v.,
Z. -schneidektwnst; -schneidunq v. klooven o. van een steen; (Bergw.) Z. -scheidung; -schnit t m., Z. -schneiden; —messer o. (Heelk.) steensnijdersmes o.;
-schraube V. steenschroef v.; -schreiber
m. schrijver m. bij de begraafplaats;
-schrift v. opschrift o. op steen; `Z. stijl
m. tier gedenkschriften op steen,lapidaarstijl m.; 3. Schri ftzrsge zu einer —, letters V. mv. voor opschriften; -schrot rn.
steengruis o.; - schrale V. kweekerij V. van
steenvruchten; -schwalbe v. muurzwaluw
torenzwaluw, gierzwalnw v.; -s^hwamnn
rn. zwamvormig sterkoraal o.; 2. zwam aclrtig puntkoraal o.; -setzer m. plaveier,
straatmaker m.; (Nets.)steenlegger,steensteller in.; 2. gezworen of beeedigd landmeter m.

Steinsetzer-arbeit, (-en) v,
straatinakerswerk o., straatmaken o.;
-hammer m. straatmakershamer m., -tohr
rn. straatloon o., straatrnakersgelcl o.
Stein- sinter, (-Iers, mv. -ter) m,

druipsteen m.; -smirgel m. amaril, smergel rn.; -spiel o. spel o. dat met steenerg
of steentjes gespeeld wordt; 2. (Nat.hist.)

figuursteen m.; -stecher m., Z. -schneider, -hauer; (Onrlh.) steensnijder, gravenr ni. op steen; -stick o. stuk steer
o.; 2. (Art.) steenstuk o., draaibus v.
-tafel V. steenen tafel v.; -taube V. klip
rotsduif v.; -thier o. dier o. dal-dnif,
zich hij voorkeur tusschen steen ophoudt
2. steendier o.; 3. versteend dier o.:
-than m. verharde klei v.; 2. aluinsteer
m., Z. Alaun; -todt bijv. nw. (gemcenz.;
morsdood, zoo dood als een pier; -tops
m. steenen pot, aarden pot m.; -treibenc
bijv. nw. den steen verdrijvend; -trog m
steenen trog m.; - tremmer ni. mv. overbl:jffplen o. rnv. van steenen, puinhooi
in.; (Heelk.) overblijfselo. van den steen
-vergoldung v. veraulding v. in bladen.
-verhdrtung v. versteening v.; -versaischung v. steenmengsel o.; -vogel m
steenvogel m.; 2. Mexicaansche hocco
steenvogel m.; -wagen m. steenwagen m.
steenkar v.; -wahrsager m. st e enwaar
zegger, waarzegger m. uit steenen; -wahr
sagerei, -wahrsagung V. waarzeggerij v
of waarzeggen o. uit steeueri; -wale v
steen rol v.; -walser m. hij die een steer
rolt; (Nat. hist.) pltivier v.; -wand v
steenen inner m.; (Bergw.) rotswand m.
-wanzev. steenluis v., wandluis v.; -wars
V., Z. Stalagmit; (Pl.) ijsmos o.; -weg m
steenw.eg, straatweg m.; gep f asterter —
straatweg, bestrate weg m.: --dors ni
kruisdoorn m.; -tech o., Z. -schmerzen
-weichsel v. (Pl.) welriekende kers v.; 2
of --baurn in. luciehout o.; -weld+
V. zandwilg m.; -trein m. steinwijn, wijl
m. wassende bij Würzburg; -werk o. (aai
eene rots), schelpwerk o.; (van steen)
steenwerk o.; (van een gebouw), metsel
werk o.; -wicke v. wild zoethout, knob.
,

,

belkrnid o.; -wildpret o. (Jachtw.) bergwild o., gems v.; -windev. (Giet.) groote
katrol v.; -wuchs m. steenvorming v.;
2. ophooping v. van steen, versteening
v.; -wurf m. steenworp m.; jem. mii
-warren tbdlen, iem. steenigen; 2. ---,bereik o., afstand m. van een steenworp;
(Waterb.) steenen bekleeding v.; -wurm
m. steeneter, steenknager in.; -wur(zel)
v., Z. -[am; 2. leverkruid, boelkenskruid o.; -zange v. (Mets.) Z. -krópfe;
((leelk.) steentang v.; -weiger m. etsnaald v.; -zerklop Tung, -zermalmung,-zerschlogung v. operatie v. waarbij de steen
vergruisd wordt; -aermalmend bijv. nw.,
Z. -treibend; —es Instrument, Z. -zermalmer; -zermalmer m. steenverbr"zelaar m.; -zerreibend bijv. uw. den steen
verbrijzelend; (Heelk.) —es Werkzeug,
Z. -zermalmer; -zerreibung v. steenverIgruizing v.; -zeug o. steenen goed, aar
-siege v. gems, klipgeit) v.;-dewrko.;
-zunge v., -aunglein o. tongsteen m.,
slangetong V.
Steisz, (-es, mv. -e) m. achterste o.,
billen V. mv., stuit, aars m., g at o.; 2.
(van vogels), staart, stuit m.; (van een
valk), broek m., achterste o., aars m.
Steisz -hein, (-(e)s, mv. -e) o.
stuitbeen, staartbeen o.; -band o. tot het
heiligbeen behoorend ligament o.
Steiazchen, (verkl.) o. stuitje,
staartje o., Z. Steisz.

Ste_isz –feder, (-n) V. staartveder
v.; -fuss, -ganger m. (Nat. hist.) dodaars m., fuut m.; -horn o. tot het stuit
hoornachtig gedeelte o.;-benhord
-knoten m. tot het stuitbeen behoorende
zenuwknoop rn.; - krammer m. zitbeens-,
staartbeensspier v.; -musket m., Z.-krumnr:er, -schiagader V. tot het stuitbeen behoorende slagader v.
Steisz–draw, (-n) v. stuitbeen kiier v.; -federn V. mv. staartvederen v.
mv.; -/astel v. aardstel v.; -/losse v.(Nat.
hist.) aarsvin v.; -fuss m. dicht bij den
aars staande poot m.; 2. Z. Haubentaucher; -fiaszler, -ganger m. mv. stuitvoeters, aarsvoeters m. mv.
Steil, (-(e)s, mv. -e) o. steiger m.,
stelling, stellage v., schavot o.; (Zeew.)

eis - Segel, Masten, stel o.
Stell,ge, (-n) v., Z. Stelt.
Stott tinl, bijw. - gehen, in den
maneschijn wandelen, naar de sterren
gaan kijken; (Krogsw.) op den dril gaan.
StQ11 –bbittohen, (verkl.) o., Z.
-scheibe; -boden m. beweeglijke vloer m.
voor de gietkuip; -boltich m. (Br.) gistkuip v.; (Merv.) derde indigokuip, rustkuip v.; -brief m. aanstelling v., beroep
o.; 2. bericht, voorbericht o.
StQllehen, (verkl.) o. plaatsje o.,
ambtje o., Z. Stelle.
StQlldichein, (-s, mv. -s) o. afgesproken samenkomst, plaats v. van
samenkomst, rendez-vous o.
Stelle, (-n) v. plaats, plek, stede v.,
oord o.; e!w. von der - bringen, iets van
Zijne plaats zetten, wegnemen; von der kommen, van de plaats komen; wieder an
seine - legen, weer op zijne plaats Leg-

Ste.
ren; nicht von der - weichen, niet van de
)laats komen; nicht von der - wollen, (van
)aarden), niet willen loopen; eine - um
iuszuruhen, plaats om uit te rusten,

ustplaats v.; keine bleibende - haben,
;een te huis hebben; au! der - bieiben,
►p de plaats dood blijven; es brennt die
unter seinen Fuszen, de 'voeten jeuken
iem; eine - auf dem Eilwagen bestellen,
.)laats bestellen; au! der -, (gemeenz.)
ladelijk, onmiddellijk, oogenblikkelijk,
aanstonds; an Ort and - sein, op de plaatten zijn, ter plaatse zijn; nicht our - kom
(van brieven), verloren geraken;-ne,
'ine - in der Geschichte 4' haben, voorromen in &; - in einer Schrift, plaats,
uitdrukking, aanhaling, passage v.; (fig.)
sews ich an seiner - wore, als ik in zijne
plaats was, als ik hem was; setaen Sic
rich an meine -, zet u op mijne plaats,
stel a in mijne plaats; eines Andern - vertreten, versehen, iems. plaats vervangen;
iem. an eines Andern - seizen, iem. in de
!,laats stellen van; (Ger.) doen opvolgen,
doen vervangen; 2. plaats v., post m., betrekking v., ambt o.; jem. in eine andere uersetzen, iem. een anderen post geven;
(Dipl.) gerechtsplaats v., overheid v.,
lepartement o.; den gehórigen -n etw.
znmelden, bij de bevoegde macht; man
volle sick bei der unterzeichneten - meilen, men gelieve zich tot onderstaand
adres te wenden.
StQien, (stellte, gestellt) bedr.ww.
stellen, zetten, plaatsen, leggen, vestigen; ein Ge/'ass au[ den Tisch -, zetten;
Wasser an's Feuer -, water op (het vuur)
zetten; jem. obenan -, op de hoogste
plaats zetten; Truppen irgend wohin -,
plaatsen, posteeren; in Ordnung -, in
arde zetten; in Schlachlordnung -, in
,

slagorde stellen; etw. in Sicherheit -, in
veiligheid brengen; ein P/'erd in den
Stall -, zetten, brengen; eten. an seinen
On -, es .iahin -, (fig.) iets laten zooals
bet is, onaangeroerd laten; ich lasse es
1ahin gestellt sein, ob 4', ik wil niet beslissen, ik laat het in het midden &;

jemn. etw. vor Augen -, iem. iets voor
ooges stellen; etw. in Abrede -, ontkennen, tegenspreken, loochenen, Z. belieben, Probe, Rede; jens. auf frezen Fuss -,
Dp vrije voeten stellen, loslaten, vrijlaLen; (Jachtw.) die Garne -, spannen;
eine Falie -, opzetten; Vogel -, strikken
spannen; (fig.) au[ etw. -, haken, ver
naar, trachten te krijgen, gesteld-lange
eijn op; jem. nach dem Leben -, Z. trachten; eine Uhr -, regelen; das Geschz tz -,
richten; (Hand.) etw. auf Rechnung -, op
rekening stellen, boeken; (Zeew.) die
Segel -, uitzetten; (Wev.) els Gewebe -,
opzetten; 2. vor Gericht -, brengen, doen
verschijnen; (Krijgsw.) einen Mann -,
einen andern fur sick -, een plaatsvervanger stellen; einee Burgen -, een borg
stellen; einen Zeugen -, bijbrengen; 3.
stilhouden, ophouden, vasthouden; (van
een hond), das Wild -, vasthouden; eine
Uhr -, doen stilstaan; das Blut -, tegen
Mitch -, doen stremmen; Bier -,-houden;
in gisting brengen; cinema eis Dein -, een
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been lichten; uit den zadel lichten; II. (flg.) toestand m.; 2. (Krijgsw.) door StQmpel, (-s, mv. Stempel) m.
wed. ww. sick -, zich plaatsen, zich ves- een leger bezette plaats, stelling v.; 3. stempel m.; (van een mortier), stempel,
tilten, zich posteeren, eene plaats inne- (Uarw.) kompas o., pal m. stamper m.; (Sm.) stempel, doorslag m.;
men; sick -, sick in Ordnung -, zich rich- i StQ11 -vertreter, m., -in, v. (Hand., Pap.) papierstempel m., merk o.;
ten; sich auf den Kopf -, op het hoofd plaatsvervanger m., plaatsvervangster v.; (Boschw.) Z. -aait; (Bergw.)stut, schoor
gaan staan; 2..sich persdnlich -, in per-, (van het volk), vertegenwoordiger, alge- m.; (van eene luchtpomp), zuiger m.;
soon verschijnen; it.sich aneinem One -, vaardigde m.; (vaneen dienstplichtige), (Boekb.) versiersel o., stempel m.; it. Z.
zich vertoonen; sich -, (van het wild),' plaatsvervanger, remplaçant m.; (van een Flitter-, Knaulstempel; 2. opgedrukt teestilhouden, blijven staan; 3. sick -, vein- geestelijke), vicaris m.; -vertretung v. ken, merk o., stempel m.; (op brieven)
zen, houden als of, voorwenden, voor- (plaatsvervanging, vertegenwoordiging v.; poststempel m., postzegel o.; (in tolhui geven; er stellt sich, als ob er erzurnll -weg m., Z. -Jlugel; - zapten m. (Uurw.) zen), plombeermerk o.; mit einem wáre, als merke er es nicht, hij hield alsof stift v. an het kompas; -weiger m.(Uur- versehen, Z. stempeln; den - der Wahr&; sick krank -, veinzen ziek te zijn, w.) wijzer in. van het kompas; -zirkel m. heit tragen, kenmerk, zegel o. der waarhouden alsof men ziek is; sick ndrrisch, stelpasser m.
Beid dragen; (Spr.) die sind mil Finem treurig -, zich aanstellen, zich gedragen;
StQ1z-beis, o., -fust, m. stelt- geprdgt, zij zijn lieden van hetzelfde slag;
er stellt sick nur so, hij houdt zich maar voet, houten been o.; 2. persoon m. met 3. (Pl.) bloemstampertje o.
zoo.
een houten been.
Stempel-abgabe, (-n) v. zegel mv. ,(-n).;
-n
- o.
a
o. ; -amt o . ze gelkantoor
-stens,^tQ1Ze
Sto11en-re
18'ter
, ( -sters,
v . stelt v
au/' n ge recht
o.; axt v.
-ster) o. lijst v. van aanhalingen; -samm- hen, op stelten loopen; (Bergw.) stut, (Boschw.) bijl v. om liet te verkoopen
lung v. verzameling v. van aanhalingen; schoorbalk m.; (Spr.) kannst du regnen, hout te merken; -bogen m. blad o. geze-weise bijw. bij plaatsen, bij plekken, hier so kann ich au/ -en gehen, weet gij een geld papier; -bolzen m. (Timm.) steunen daar, ongeregeld. gat, ik weet een spijker. balk m.; 2. ijzeren bout m. om de spij-

Stg11er, (-s, mv. Steller) m., in, StQ1ze1, (-s, mv. Stelzel) m. en o. kers en pinnen in te drijven.
(-nen) V. hij, zij die stelt, zet, richt &, romp in. van een valk
Stempelehen, (verkl.) o. stemZ. stellen; 2. (Uurw.) regulateur, slinger Ste1zen-gang, (-gang(e)s, mv. peltje, stampertje o., Z. Stempel.
m., onrust v.
-gdnge) m. loopen o. op stelten; (fig.) Stompel-eisen, (-eisens. mv.
StQU-feder, (-n) v. (Uurw.) zet- einen --- haben, loopen alsof men op stel- -eisen) o. stempelijzer o.; - fdustel m.
veer v.; -flugel m. (Jachtw.) richting v. ten ging; it. trotsch heenstappen; -ganger stempelhamer m.; - f6rmig bijv. nw.
waarin de netten in het bosch geplaatst m. steltenlooper m.; -geier m.(Nat.hist.) stempelvormig, stampervormig; -gebt hr
worden; -garn o. (Vissch.) over een ge- slangenarend, slangeneter, secretaris m.; v., -geld o. zegelrecht, zegelgeld, stemheel vischwater gespannen net o.; -gra- -hahner o. mv. hoenders o. mv. met pelgeld o.; 2. stempelrecht o.; -gesetz o.
ben m. (Vog.) greppel v. waarin netten langen voetwortel; -lau[er m., Z. -gdn- wet v. op bet zegel; -kamroer v.,Z. -amt;
gespannen worden; -helen v. moer,droe- ger; 2. (Nat. hist.) steltlooper m., vogel -lujter m. fijne naald v. om den stempel
sen m.; -hola, -hólzchen; -hclzlein o. m. met lange pooten; -schrllt m. pas m. uit te halen; -meister m. hoofd o. van
stelthout(je) o., steunhout m.; (Landh.) alsof men op stelten loopt; -schuh m. bet zegelkantoor.
stelhout o. vaneene broeikas;(Vog.)knip- steltschoen, cothurnus v., hooge schoen átgmpeln, (stempelte, gestempelt)
houtje o.
m. dier tooneelspelers bij de Ouden.
bedr. ww. Waaren & -, stempelen, merStelling, (-en) v.(Bonwk.) stelling St^lzner, (-s, mv. Stelzner) m., Z. ken; Papier -, stempelen, van een stemv., steiger m:; (Zeew.) drijfbrug v.om te Stelaengánger, Stelaenldu/'er.
pel voorzien; Gold, Silber -, stempelen,
kalefateren.
Stgmma, (-s, mv Stemmala) m . stempel opdrukken; Zeuge -, merken;
Stelliongit, (-(e)s, mv. -e) o. be- geslachtsboom, stamboom m.
Cuter -, plombeeren; (fig.) jem. -, ondrieglijke verkoop,bedrieglijke handel m. Stamm-axt, (-axle) v. zware bijl derrichten,zijne les lezen; (Timm.)einen
v.,
-jagen,
v. om den boom aan den wortel te vel- Bolzen -, indrijven.
StQ11 jagd, ( -jagde)
o. klopjacht v.; -keil m. (Art.)stelwig v., len; -beutel m. platte beitel m.; -eisen o
St@mpel - papier, (-(e)s, mv. -e)
stelhout o.; -kloben m., Z. -keil; -klote stootbeitel, steekbeitel, hakbeitel m.
o. gezegeld papier, gestempeld papier o.;
iu. blok o. tot het uitspannen van laken; StQmmen,(stemmte,gestemmt)bedr. -recht o., Z. -geld (2); -schneider m.
-kluit v. (Bergw.) onderste spleet v.; ww. (Boschw.) einen Baum -,omhakken, stempelsnijder, medailleur, graveur m.;
-leute mv. (Jachtw.)personen mv. welke vellen; von einander -, klooven; 2. (Tim- -laze v. zegel o.; 2. zegelrecht o.;-waare
de netten spannen; -macher m. stelma- m.) Locher -, gaten hakken, met den v. gemerkte waar v.
ker, wagenmaker m.; —arbeit v. stelma- beitel bewerken; .3. die Fusee gegen die StQmpler, (-s, mv. Slempler) m.
kerij, wagenmakerij v.; -nagel m. (Art.) Wand -, zetten, stutten; den Arm auf hij die stempelt, merkt &, Z. slempela.
stelschroef v., stelbout m.; -ordnung v. den Tisch -, leunen; die Bande in die St@ndel, (-s, mv. Stendel) m. (Pl.)
slagorde v.; -p[ahl m. stelpaal, steunpaal Seile -, in de zijde zetten; (Volkst.) een standelkruid o.; 2. Z. -wurs (1); -gem., Z. -stange; -pflock m. (Vog.) piket- pot met twee opren maken; (Zeew.)- on- wdchs o. orchisachtig gewas o.; -tvurs v.
paal m. waaraan de netten gespannen derstutten; 2. Z. stítzen; das Wasser -, standelkruid o., orchis m.; 2. nackte —,
worden; -plats m., Z. -dichein; -rad e. Z. schavellen; H. wed. ww. sich -, zich tweeblad o.
stelrad o.; (Uurw.) regulateur m.; 2. steunen tegen; sick geien etw. -, leunen; Stange, (-n) v. (Zeew.) steng v.,
(Art.) stelschroef v.; -ramme v. in alle (Boschw.) sick -. (van het hout), in topmast M.
richtingen beweegbare batterij v.; -riegel stam schietei.
StQngel, (-s, mv. Stengel) m. (Pl.)
m. (van eene atuit), koppelbalk in. om Stemmer, (-s, mv. Stemmer)m.hij stengel, steel m.; mit einem - versehen,
het geschut te richten; -ross o. dissel - die leunt &, Z. stemmen; (Zeew.) leng een steel of stengel hebbende; in -aufpaard o.; -scheibe V. (Uurw.) kompas o.; v., hijschtouw o. met eene Ins. schieszen, een stengel krijgen; 2. holle
-schraube v.stelschroefv.;-stabm.(`og.) StQmm-geschwell, (-(e)s, mv. stengel, halm m.; 3. (van eene kooi),
stok m. waaraan de netten gespannen -e) o. (Waterb.) schoorbalken m. mv. stokje o.: (Jachtw.) (van herten),afwerworden; -stange V. bout m., stang, stask aan de deuren eener sluis; -leder o. pen o. der horens; (fig.) lang, schraal
V. waaraan het net bevestigd is; -stalt v. (Schoenra.) opstijlleder o.; -leiste v. op- persoon m.
plaats v. die geschikt is om netten te stijfleest v.; -nadel v. kromme schoen- Stgngel-aloe, (-n) v. stengel makersnaald v.; -ring m. ijzeren schoen - aloë v.; -artig bijv. nw. stengelachtig,
spannen.
Stgllung, (-en) v. (Kri gsw.) stel- makersring m.; -thor o. (Waterb.)sluis- steelvormig; -blatt o., Z. Stammblatt;
V.
ling, positie v.; (Bouwk.) stelling,schik- poort
-blume v. stengelbloem, uit den stengel
king, ligging, houding v., stand; (Too- StQmmung, (-en) v. velling v.,Z. groeiende bloem v.; -bohne v. aan stok
houding v.; (Stercenk.)stanii nn.;I stemmen. ken groeiende boon v.
-nPelk.)
.

.

-

.
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Ste.

Ste.

Stonge1chen, (verkl.) o. sten -

Ste.

Sterbe -bett, (-(e)s, mv. -en) o niet weten of men dan nog leeft; 2. na

sterfbed, doodbed o.; -blick m. blik in
8tQngel - erbse, (.n) v. aan stok- van een stervende; -buck o. sterflijst v.
k en groeiende erwt v.; -formig bijv. nw. register o. der overledenen; -fall m.sterf.
Z. -artig; -glas o. wijnglas o. met lan- geval o., dood m., overlijden o.; 2. in
gen dunnen voet; -kalk m. schaftvormige ^—e, auf den —, in geval van overlijden
kalk v.; -kohle v. schaftvormige steen- bij overlijden; 3. (Leenw.) recht o. vai
een leenheer om bij het overlijden vat
kool v.
Stgngeln, (stengelte, gestengelt) o. zijn vazal het beste stuk huisraad ui
WW., m. h. in stengel schieten, een sten diens nalatenschap te nemen; -f eckei
krijgen; 2. bedr. ww,. Bohnen,Erbsen-gel m. doodvlak v.; -gebet o. gebed o. vat
-, met staken voorzien, staken zetten bij; een stervende; 2. gebed o. voor overle•
denen; -gedanke m. gedachte v. over dei
gestengelte Blume, Z. Stengelblume.
át^ngel - ständig, bijv . nw. op dood; mil —n umgchen, aan den dooc
den stengel staande; -tragend bijv. nw. denken; -geld o. kosten m. mv. der be.
grafenis, begrafeniskosten m.pmv.; 3. aar
den stengel omvattend.
t bedr. de weduwe uitbetaald geld o. uit een be.
Sit
9)
^ n
g en
, ( sten
9 te
^9 esten
ww.esnen Schlund -, stol)pen,verstoppen.' grafenisfonds; -gerust o. schavot o.; -ge•
Stengen -stag, (-(e)s, mv. -e)m. sang m. gezang, lied o. over den dood
(Zeees.) stengenstag o.; -wand v.(Zeew.) 2. lijkzang m.; -geschichte v. geschiede.
stengenwant o.; -windreep . v. (Zeew.) nis V. van het overlijden van iem.; -ge.
;wand o., Z. -kleid; -glocke v. doodsklol
stengewindreep m.
Stenogr%ph, (-en,mv.-en) m.ste- v., luiden o. der klok(ken) bij begrafe•
nissen; -gras o., Z. Borstgras; -handlohi
.nograaf, snelschrijver m.
Stenogra phic, v., Z. m. snel- m. leen o. dat bij den dood van dei
vazal weer aan den leenman vervalt
schrijfkunst. stenographie v.
Stentgto, bijw. moeielijk pijnlijk, -haupt o. beste stuk o. huisraad & dool,
den leenheer te nemen bij het overlijder
smartelijk, weemoedig.
StentQriseh , bijv. nw. schreeu- van zijn vazal; -haus o. sterfhuis o.; it. Z
Trauerhaus; -hemd o., Z. Todtenhemd
wend, doordringend.
StQntorstimme, ( - n) v. stentor - -herr m. heer m. die het recht heeft on
stem, doordringende stem, luide,schreeu- bij overlijden van zijn vazal het beste stuf
huisraad uit diens nalatenschap te nemen
wende stem V.
Stephan -kárner, o. mv. (P1.) -huhn o. uil m.; -jahr o. jaar o. van iems
luiskruid o.; 2. stinkende zwaardlelie v.; overlijden, sterfjaar o.; 2. jaar o. waarit
-kraut o. heksenkruid o.; -orden m. orde groote sterfte heerscht; -kasre v. begrafeV. van den H. Stephanus; -stein m. Sint- nisfonds, weduwenfonds o.; - kissen o
doodkussen o.,hoofdkassen o. in de lijk.
Stephanussteen m.
Stepp-bett, (-(e)s, mv. -en) o. kist; -kittel m., (gemeenz.) -kleid o., Z
gestikte matras v.; -decke v. gestikte Todlenkleid; -kunst v. kunst v. om wel tE
sprei, gestikte deken v.; —nhándler, sterven; -lehen o., —sivaare v., Z. -hand•
—nmacher m. koopman, handelaar m. in, lohn; -lied o., Z. -gesang; -lisle V. sterfte•
maker m. van gestikte dekens; -draht lijst v.; it. overzicht v. der sterfte; -lust v
begeerte V. om te sterven, verlangen o
m. pekdraad m.
Steppe, (-n) v. heide, woestijn v., naar den dood; - lustig bijv. nw. naai
onvruchtbaar land, vlak hoogland o., den dood verlangende; -monat m. sterf•
steppe v.
maand v.; it. maand v. waarin groot(
Stoppen, (steppte, gesteppt) bedr. sterfte heerscht.
ww. eipa Kleiel -, doornaaien, stikken; StQrben, (du stirbst, er stirbt, starb,
gesteppie Arbeit, Z. Stepperei; erhaben ge- gestorben) o. ww. onr., m. s. sterven,
steppie Arbeit, verheven borduurwerk o.;' overlijden, den geest geven, ophouden te
gesleppte Decke, gesti kte deken v.; (Zeees.)' bestaan; selig -, goed afsterven, een zadie Leisegel -, spekken, spikken, meth ligen dood hebben; an einer Krankheit -,
aan eene ziekte sterven; nor Gram cj',
steekgaten doorrijgen.
Stoppen-Bauer, ( - n, mv. - n) m.'' Hungers -, van gramschap, van honger
boer m. die op de heide woont; it. —n, sterven, omkomen; eines naturlichen,
-bewohner m. mv. bewoners m. mv. der schrecklichen Towles -, een natuurlijken,
steppen; -fuchs m. stepl,envos m.; 2. vreeselijken dood sterven; fiber etw. -,
karnbal, steppenlijnx m.; -huhn o. woud- sterven te midden van; ich will -, wens
hoen, berghoen o.; -katze v. steppenkat, es nicht water isl, ik zal sterven als &;
wilde kat, bergkat v.; -lerc/he V. steppen - auf etw. leben and -, leven en sterven
leeuwerik m.; -4volf m. steppenwolf m.; met, tot zijn dood staande houden; -d,
-siege v. Scytische dwerggems, wilde stervend, in doodsangst; ein -der, eine
geit v.
-de, stervende, zieltogende m. en v.; 2.
geltje, steeltje o.

;

Stepper, (-s, mv. Stepper) m., -in, (fig.) ophouden, uitdooven, vergaan;(van
(-nen) v. stikker m., stikster v.
tonen), wegsterven, allengs zwakker worStQpp-garn, (-(e)s, mv. -e) o. den; (Gen.) Z. absterben; -des Feuer,
stikgaren o.; -nadel v. stiknaald v.; -nahl vuur dat uitdooft; -de Augen, doffe ooV. gestikte naad m., stiksel o.; -ont m. gen; alle seine Freuden sind mit ihr ge(Schoenm.) stikels v.; -rock m. gestikte storben, verdwenen; II. (-s) o., z. m.
jas v.; -seide v. stikzijde v.; -such m. stik- sterven, overlijden o., dood m.; um Lebens
and -s willen, voor de securiteit, men kan
steek m.

dood m.,Z.Absterben; it.sterfte v.-dern

Stcrbens - angst,

( - dngste) v.

doodsangst, doodsstrijd m., vrees v. voor
den dood; -krank bijv. nw. doodel"k
ziek; -milde bije. nw. doddelijk vermoeid;
-noch v. doodsstrijd m., zieltogen o.;
-seele v. (gemeenz.) keine —, volstrekt
niemand; -wort o. doodelijk woord o.;
-wórtchen(verkl.)o. hein -, geen woord,
hoegenaamd niets.
Sterbe-register, ( - sters, nov.
-ster) o., Z. -lisle; -r6cheln o. rochelen
o. voor den dood; -schrei, -seulzer m.
doodssnik m.; -schilling m. voor zonsondergang betaalde belasting v. van den
erfgenaam eens pachters; -sohle v. belasting v. aan de geestelijkheid voor de
toediening der H. Sacramenten; -stunde
v., -stundchen, -stfindlein o. sterfuur,
doodsuur, laatste uur o.; -thaler m. Pruisische daalder in. van tiet jaar 1783; -ton
m. toon m. van een stervende; -vogel m.
doodsvogel, lijkvogel m.; 2. Boheenasche
meerkol m.; -willig bijv. nw. bereid om
te sterven; -uoche v. sterfweek v.; -volle
,v. sterfwol, wol v. van een gestorven
schaap &; -zeil v. sterftijd m., Z. -stunde;
-settel m. akte v. van overlijden; -aimmer o. kamer v. waarin een doode ligt.
StQrblieh, bijv . nw. sterfelijk, aan
den dood onderworpen; der, die -e, ster
das -e, sterfelijk lichaam-velingm.;
o.; (fig.) (van vermaken &), vergankelijk, onbestendig, niet duurzaam; 2. - in
jem. verliebt sein, dol verliefd zijn op;
-keft v. sterfelijkheid v.; 2. sterfelijk leven o.; 3. groote sterfte v.
StQrbling, (-(e)s,mv. -e) m. ster
sterfelijk wezen o.;(fig.)-velingm.,
vergankelijk wezen o.; 2. jong gestorven
kind o.; 3. aan eene ziekte gestorven
schaap o.; 4. (Zijdeh.) cocon m., tonnetje
o. waarvan de pop voor het verdrogen
doodgegaan is; -swolle v., Z. Sterbewolle.
Storbweh, (-(e)s, mv. -e) o. doodelijke smart, pijn v.

Stereoriren, (stercorirte, sterco
bedr. ww. mesten, bemesten.

-rit)

Stereo-graphie, v., z. m. kunst

v. om vaste lichamen op een vlak af te
beelden, stereographie v.;-graphisch bijv.
nw.tot de stereographie behoorende;-metrie v. kunst v. om lichamen te meten,
inhoudsmeting, stereometrie, lichaamsmeetkunde v.; - metrisch bijv. nv. volgens de lichaamsmeetkunst; -shop m.
stereoscoop m.; -skopie v. stereoscopie v.;
-skopisch bijv. nw. volgens den stereoscoop m.; -tomie V. doorsnede,meetkunst,
leer v. van de snijding der vaste lichamen, stereotomie v.; -typen v. mv. vaste
lettervormen m. mv., stereotypen v. mv.

Stereotypen -druck, (-(e)s,

mv. -e) m. drukken o. met vaste lettervormen; 2. met vaste lettervormen
gedrukt boek o.; -drucker m.drukkerm.
net vaste lettervormen; -gieszer m. ver vaardiger m. van vaste lettervormen;
-gieszerei V. stereotypengieterij v.; - platte
v. letterplaat v., vaste lettervorm m.

Stereotypie, v., z. m. kunst v.

Ste.

Ste.

Ste.
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om vaste lettervormen of letterplaten te
Sternen, (sternte, gesternt) bedr. bijv. nw. sterrenkundig; der --e, sterren
maken.
-kunst v. sterrenwiche--kundigem.;
ww. met sterren or sterretjes versieren,
Stereotypjren, (stereotypirte,ste- met sterrren bezaaien; (Drukk.) met een larij v.; -kurbiss m. stervormige pout reotypirt) bedr. ww. met vaste letter- sterretje teekenen; gesternt, (van den poen m.; -lau[ m. sterrenloop, loop m.
vormen drukken, vaste lettervormen ma- hemel), gestemd, met sterren bezaaid, der sterren; -lru fer in. jongen m. die
met een lichtje in den vorm eeteer ster
ben, stereotypeeren.
vol sterren.
Stereotyp(iseh), bijv. nw. met Stern(en)–abend, (-( e)s, mv. rondloopt, kerstzanger m.; -leberkraut
vaste lettervormen gedrukt; (fig.) vast, -e) m. avond an. waarin de hemel met o. sterleverkruid o., woudmeester m.,
onveranderlijk, altijd hetzelfde.
sterren bezaaid is; -bahn v. loopbaan v. welriekend megerakruitl o.; -lekre v., Z.
Sterel, bijv. en b. onvruchtbaar,dor, der sterren;(fig.) hooge vlucht v.; -besáet -kunde; 2. sterrenkundige verhandeling
schraal.
bijv. nw. met sterren bezaaid, gesteend; V., overzicht o. der sterrenkunde; -licht
Sterlet, e)s, mv. -e) m. kleinste -bogen in. hemelgewelf, zwerk o.; -decke o. licht o. der sterren; -ncelone v. ster
meloen m.; -match m., Z.-vormige
steursoort V. uit de Middellandsche Zee. v. stervormig plafond o.; -/'alle in. stemSterling, (-( e)s, mv. -e) m. (eig.) valk m.; - f eld o., Z. -ge f lde; -feuer o. -eidechse; -moos o. stervormig naos, ster
levermos, gemeen leverkruid-rt,mos.;2
oosterling m., penning ni. van de zwaarte (Vuurw.) sterretjes o.mv.,sterrenvuur o.;
van tarwekorrels; een Pfund -, een pond -flimmer m. flikkering, glinstering v. der o.; - nacht v. heldere nacht in.; -p/lanze
sterling; Penning -, Fngelsche stuiver m. sterren;(Delfst.) kattenoog o.,sterresteen V. plant v. met stervormige bloemen,
Stern, (-( e)s, mv. -e) m. ster, star, in.; -ge Pilde o. gesternde hemel m.; -glans sterreplant v.; 2. Z. -kraut; -porzellanv., gesternte o.: (Zeew.) sich noch den' m. glans m. der sterren; -heer o. sterren- schnecke v., Z. Sternchen (Nat. hist.);
-en richten, zich naar de sterren rich- heir o., menigte v.sterren; -hell bijv. nw. -putze v., Z. -butzen; -rad o. stervormig
ten;(Waarz.) in den -en lesen, in de ster (van den hemel), gesteend, vol sterren, vuurrad o.; -rakete V. (Vuurw.) sterraket
lezen; voller -e, (van den hemel), vol-ren met sterren bezaaid; -kónigin v.koningin v.; -reiher m. sterreiger ni.; -roche v.
sterren, gesteend; (fig.) invloed m. der V. der sterren, maan, Selene v.; -stier m. spiegelrog m.; -saute v., -stein in. ster
zuil v.; -schanze V. (Vest.) ster -vormige
sterren, gesternte o.; unter einero gluck- God m.; -tag m., Z. Slerntag.
-scheibe v. sterreschijf v.;-reschanv.;
lichen - geboren sein, onder een geluk- Stern–fall, /'ali(e)s, mv. -fdlle)
kig gesternte geboren zijn; seinem -e tol- m. sterverschieten o., Z. -buizen; -fell o. -schein, -schietnier m. licht, schijnsel
gen, zijn gesternte volgen; die -e sind huid v., vlies o. over den oogappel; -fisch o. der sterren; -schlag m., Z. -arbeit;
ihm gunstig, alles is hem gunstig; er fiat in. zeester v.; -flasche v. (Nat.bist.) vier- -schnkuze, -schneuze, -schnuppe v. ver
ster v.; (Vuurw.) lichtbol m.;-schietnd
weder - noch Gluck, hij slaagt nergens tand, stekelbuik m.; -/lechle v. stervorin; -derHofnung, lichtstraal m.; 2. (fig.) mig korstmos o.; - flocicenblume v., Z. (Pl.) aardbloem v., nostoch v.; -schort
(van een ridder), ster, ridderster v., rid- Flockenblume; - fórmig bijv. nw. stervor- m. sterschorl m.; -schuss in. verschieten
derkruis o., decoratie v.; (in het ijs), mig; (Krist.) —durchwachsen, zesstralig; o. eener ster; -schussel v. napt:lak v.;
ster, breuk v., barst m.; (op de nagels), - f orscher m., Z. -deuter; it. Z. - kenner; -schwainm in. stervormige paddenstoel
sterretje o.; (in het oog), oogappel m.; -gang an. loop m. der sterren; (Tuinb.) m.; -schicanz, -schweif in. staart in. eener
der -, das Sternchen, (in boeken), ster stervormige laan v.; -gewáchs o. ster komeet; -seher m. sterrenkijker, sterren zeester-vormigeplant.;2(Nhs) wichelaar m.; it. sterrenkundige m.; 2.
(Pl.) Z.-retj,iwzngs o.;
-blume; 3. weisier -, witte narcis of aster v.,medusahoofd o.; -glanz m. sterrenglans, (Nat. hist.) sterrenkijker, hoogkijker,
V.; (Zeew.) spiegel, achtersteven m.; 4. glans m. der sterren; -glas o. kijker m. zeepaap m.; -seherei, -seherkunst v. sterZ. Sternlein.
tot waarneming der sterren, sterrenkun- renkunde v., kunst V. van de sterren
Stern–aehat, e)s, mv. -e) m. dige telescoop m.; -gruppe v., -haufeu in. waar te nemen; -sonnenjahr o., Z. -jahr;
steragaat n. en o.; -aderv. (Veea.) staart- sterrengroep v.; -pucker m. (gemeenz.) -spath in. vezelige koolzure kalk v.; -spinader v.; -anbeter m. sterrenaanbidder tn.; Z. -seher; -hagelvoll bijv. nw. (Volkst.) del v.stervormige klos m.of spil v.;-stamm
-anbetung V. sterrendienst m., aanbid- stomdronken; -hammer m. verstaalde m. zeepalm m.; -stein m. stersteen m.,
den o. der sterren; -anis m. steranijs v.; grofsmidshamer i.; -hell bijv. door de sterkoraal o.; -stór m. ge'sterde steur in.;
--ól o. steranijsolie v.; -apfel m. sterap- sterren verlicht, schitterend als eene -strahl m. straat m. eener. ster; -stralig
pel m.; 2. vrucht v. van den sterappel- ster; —e Nacht, Z. Slernnacht; -helle bijv. nov. stralend als ster v.; -stunde V.
boom m.; -arlig bijv. uw. Z. - fórmig; V. helderheid, v., schitteren o. eener ster; sterretijd in.; -sucher m. telescoop m.
-asbest m. sterasbest o.; -bahn v. baan, -himmel m. sterrenhemel, gesteende he- tot bet zoeken van kleine sterren; -tafel
loopbaan v. eener ster; -band o. oogband mel m., firmament, uitspansel o.; -hóhe v. V. sterenkundige tafel v.; -tag m. ster
sterren betrek -redagin.;uhVop
m.; -bauck m. groote dolfijn m. (visch.); hoogte V. der sterren, sterrengewelf o.;
hebbend uurwerk, sterrewijzer m.;-king
-beschreibung v. beschrijving v. der ster -hyacinthe v., Z. -blumchen; -hut m.vin-um o. berstbeen o.; -warre v. sterren
-bild o. sterrenbeeld, gesternte o.;-ren; gerhoed in. met een knopje.
-werk o., Z. -schanze, -wirbel-wachtv.;
-biode v. (Heelk.) verband o., zwachtel Sternicht, bijv. uw. als eene ster.
m. in de gedaante eener ster; -bliimchen StQrnig, bijv. nw. met sterren be- m. stervormige wervelworm in.; -u issenscha ft v., Z. -kunde; -zeichen o. (Druk o. sterrebloempje, zandkruid o.; -blume v. zaaid, vol sterrn, gesteend.
aster, sterrebloem v.; -bruch m. stervor- Stern–jahr, (-(e)s, mv. -e) o. k.) sterretje o.; (Sterrenk.) gesternte o.;
mige breuk v. of barst m.; -buhne V. sterrejaar, zonnejaar o.; -junge m., Z. (Ridd.) stervormig ordeteeken o.;-zeil v.
sterrenwacht v., observatorium o.; -bu- -Laufer; -karte v. sterrenkaart, hemel sterrentijd m.
Start, (-(e)s, mv. -e) in. (Prov.) Z.
v.; —nsammlung v. sterrenkundige-kart
Izen in. verschieting V. van eene ster.
Sternchen, St@rnlein,(verkl.) atlas m.; -kegel in. afbeelding v. van een Stern.
o. sterretje o., kleine ster v.; it. Stern- halven bol in een hollen, vlakken kogel; Sterz, (-es, mv. of StQrz©, (-n)
lein, weegbree v.; (Nat. bist.) Sternchen -keil m. (Sm.) koubeitel m.; (Bliksi.) V. staart m.; (van een windmolen), wiek
scherpe ijzeren wig v. om blik kort te V.; (van een ploeg), staart m.; (aan een
of Stern, stervormige schelp V.
Stern-deutekunst, v., z. m. slaan; -kenner in. sterrenkundige m.;' wagen). dissel in.
waarzeggerij v. uit de sterren, sterren- -kenniniss v., Z. - kunde; -klar bijv. nw.,' StQrehen, (verkl.) o. staartje,
wichelarij v.; -deuter m. sterrenwiche- Z. -hell; -Idee m. sterreklaver v.; -koralle wiekje o.
laar, waarzegger m. uit de sterren; -deu- V. sterkoraal o.; -kraut o. sterrebloem v., StQrzel,(-s, mv. Sterzel) o. staartje,
tung v., Z. -deuterei; -diener in., Z. -an- sterremuar m., vogelsterrekruid o.;-kreun steeltje o., steel in. van een kort voorbeter; -dienst m. sterrendienst m., ver o. (Wap.) kruis o. in den vorm eener werp; (gemeenz.) dreumes w., kereltje o.
St@rzen, (slerste, geslerst) o. ww.
V. der sterren; -distel v., Z. Floc--ering ster; --orden m. ridderorde v. van het
kenblume; -dunen v. mv. eiderdons o.; kruis met de ster; -kugel v. hemelglobe zich draaien, rondslenteren; (van vov.; -kunde v. sterrenkunde v.; -kundig gels), den staart oplichten.
-eidechse V. sterhagadis v.
(-(

(-

(-(
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át^rz-ente, (-n) v, wilde eend, en o. ww. (Zeew.) sturen, besturen; emn steking v., pijn v.; it. stekend, scherp
staarteend v.;-seuche v., -wurm m. staart- Schil` -, sturen; it. gegen Norden -, naar woord o., bijtende uitdrukking v.;
worm m., staartziekte V. (bij het rund- het noorden stevenen, richten, koers zet- (Vleeschh.) plaats v, waar het rund &gevee).ten; noch London -, koers zetten naar; stoken wordt; (Gray.) gravure, plaat v.;
t,
Stet &, Z. sla
gut -, (van schepen), goed sturen, naar (Zeees.) knoop m.; it, wijze v, om een
Stets, bijw, steeds, immer, altijd, het roer luisteren; neck etw. -, hande- knoop te leggen; 2. wat gestoken wordt;
onophoudelijk ,gesladig,aanhoudend; sein len, richten; 2. ausammen -, bijdragen; - Erde,schop v.; (Timm.)steek m.;(Giet.)
Versprechen - halten,altijd,terdeeg, flink den Armen -, aalmoezen geven; 3. be- gat o.; (Sp.) slag, haal, zet m.; alle -e
nakomen; - etw. ansehen, strak, stijf. lasting betalen; d. each etw. -, trachten coachen, al de slagen halen; (Vissch.) kuil
StethoskQp, (-(e)s, mv. -e) o. te verkrijgen; 5. einer Sache -, aan Bene m. in een vijver tegenover den duiker;
stethoscoop m., werktuig o. tot onder- zaak perk zetten; einem -, iem. tegen- 3. steile weg m., moeielijk pad o.; 4. Z.
zoek der borstholte. werken, te keer gaan, stuiten; einem Tausch; 5. jem., ets,. im -e lassen, in den
8tettiiner, (-s, mv. Stettiner) m. Uebel, Unfug -, voorkomen, verhinde- steek laten, aan zijn lot overlaten.
uoordsche winterappel nn.
ren, tegengaan, paal en perk zetten aan. j Stjch-axt, (-axle) v. steekbijl v.;
8teu.er, (-n) v, belasting, schatting Steuer -.nagel, (-nagels, mv. -tiJ- -balken m. steekbalk m.; -blatt o. (van
V., accijns, tol m., subsidie v, en o.; [rel- gel) m. stuurbout m.; -or•dnung V. ver- een degen), stootplaat v.; (fig.) jems. —
willige, geswungene -, bijdrage v.; 2, ordening v. omtrent de belastingen; sein, iems. steun, beschermer zijn; (Sp.)
collecte,inzaiireling v.van giften;milde -, -p/lichtig bijv. nw. schatplichtig, belas- (troef)kaart v, die den slag maakt; (fig.)
ruime collecte, rijke, milde aalmoes v.; tingschuldig; -rad o. (Zeew.) stuurrad, sein letatea •— daran setaen, zijn laatste
(fig.) zur - der Wanrheit, one hulde aan rad o. aan het roer; -ratte m. raadsheer redmiddel aanwenden; einem, jems. Wits
de waarheid te brengen. m. bij de financiekamer;(veroud.) raads- sum — dienen, tot mikpunt van iems.
SteU.er, (-a, mv. Steuer) o. (Z^ew.) heer m. bij de middelen; -reep m.(Zeew.) aardigheden dienen; -bohrer m. steek
roer o.; ober - gehen, achteruit- roerreep m.; -register o., -rolde v. lijst v. boor, zwikboor v., avegaar m.; -dunkel-stur,
varen; (fig.) das -ruder des Staates /'ich- der belastingen; -ruder o. (stuur)roer o., bijv. nw, stikdonker; -eisen o. (Giet.)
ren, am - sitaen,het roer in handen heb- riem m.; -cache v. zaak v. betreffende de laatijzer o.
ben, aan het hoofd staan van.
belasting; -schote v. (Zeew.) borgschoot Stjehel, (-s, env. Stichel) in. graáteller-amt, (-ant(e)s, mv. -am- m.; -schreiber m. griffier, schrijver m. veerstift, etsnaald v.; 2. voorboor v.
Ier) o. belastingkantoor o., rekenkamer bij de belastingen; -Stange v. roerstang
Stichelei, (-en) v. bijtende spot
v.; 2. betrekking v., ambt o, bij het mi- v.;(Wag.) dissel m.;(Scheepv.) roerhaak m., scherpe toespeliug v., steek m.onder
nisterie van financiën; -anlage v. taxa- m.; -tag m. dag m, waarop de belasting water.
tie, schatting, waardeering v.; -anschlag betaald wordt; -tale v. takel m. van de Stiehelhaarig, bijv. nw. borstekn. belastingbiljet, aanslagbiljet o.
roerstang; -umlage v. hoofdelijke om- lig, ruig van haar...
.,
Stiehelig, bijv. nw. vol hatelgke
Ste ierbar, &, Z. steuerpflichtig. sla; m.
Ste ier-beamter, m . ambtenaar, áteuerung,(-en)v.(vau een schip) ,I toespelingen, bijtend, bitter spottend.
beambte m. op het ontvangerskantoor sturen o., loodsen o.; 2. betaling v, der Stjeheln, (stichelte,gestichelt)bedr.
of hij de fluaucién, ontvanger m.; -be- belastingen; 3. (Werkt.) klep, veilig- en o. ww., m. h. fijne en herhaalde stejehl m, belastingwet v.; -betheiligung v. heidsklep v.; -scylinder ni. stoombuis v.; ken maken; au f hem. -, schimpen, smaverdeeling v., omslaan o. der belastin- -sstange v. (Berges.) stang v. om het op- len, hatelijke toespelingen maken; heimgen, hoofdelijke omslag m.; -bewilli- gaan van eerre waterkolom te regelen. lick -, steken onder water geven.
Bung v. toestaan o. eener belasting; -bord Steue -Verweigerung, (-en) Stjchel-naht, (-ndhte) v, naad
o, stuurboord o.; -brucke v. draagbalk v. weigering v. om belasting te betalen; m. in laken met enkele steken; -name m.
m.; -brief m. (Zeees.) kaperbrief m.; -verwilligung v., L. -bewilligung; -we- schimpnaam, scheldnaam, bijnaam, spot-buch o. kohier o, van belasting; it. ka- sen o. belastingstelsel, belastingwezen o.; naam m.; -rede v., Z. Stichelei; -sprache
daster o.; -einnehmer m. ontvanger m. -aahlend bijv. uw. belasting betalend; v, bijtende taal, schimptaal v.; -wily m.
hatelijke aardigheid v.; -wort o., Z. Stider belastingen; -ende o. eind o. van -zetlel m., L. -schein.
het roer; 2. --, (van een schip),achterdit@ven,( -s, mv. Steven) m.(Zeew.) chelei.
Z. hinter -, Vordersteven.
steven m.
Stich - entseheid, ( - (e)s, mv. - e)

Steuerer, (-s, mv. Steuerer) m. Stibjtzen, (stibitate, yestibitat) m. beslissende stem v.; Abstimmung
bedr. ww. (gemeenz.) stelen, kapen, zak- durch --, afstemming, verwerping v.
stuurman m.
tengevolge van de verdeeldheid der stemSteuer-federn, v. mv. staartre- kenrollen.
deren v. mv.; -/Iugel m. windvaantje. . Stich, (-(e)s, mv. -e) m. (van eene men. .
wimpeltje o.; -frei bijv.nw. vrij van be- brt), steek m.; (met eene naald), prik m., Sucher, (-s, mv. Stacker) m. dolk
lasting, vrij van schatting; -rreiheit v. steek m.; (met een degen), stoot m.; m., stilet o.
vrijstelling v., vrijdom m. van belasting; jemn. einen - geben, iem. een steek,stoot stjeh-fehler, (-fehlers,mv. -feh-fuss m., Z. -anschlag; 2. (Nat. hilt.) (met den degen) geven; auf den - lech- Ier) in. (Gray.) graveerfout v.; -freibijv.
stuurvoet, stuurpoot m.; -geld o. (in ten, met den degen vechten; tódtlicher -, nw, onkwetsbaar voor stootwapenen;
Saksen), geld o. volgens het muntstelsél doodsteek m.; (Heelk.)buiksteek m., af- -haltiy bijv. nw. steekhoudend, beproefd,
van het land, opbrengst v. der belastin- tapping v. met een puntig werktuig; standhoudend; -haltigkeit v, geldigheid,
gen; --nschein m. bankbiljet, inuutbil- (fig.) das ist eist - in's Hers, dat ver- beproefdheid v., steekhouden o.; -hol,
jet o.; -kompass m. stuurkompas o.; scheurt (mij) het hart, is een steek door o. afgestoken hout o.; -heber m. steek•-kreis m. district, gebied, ressort o. van het hart; (Naai.) steek m.; (Schoenra.) hevel, bierhevel m.; -heerd m. bekken o.
een ontvangerskantoor; - lastig bijv. nw. steek m. met de els; nicht - halten,(van waarin het gesmolten metaal loopt; -hols
(Zeew.) Z. hinterlastig; -leken o. leen o. het leder), geen steek Kouden; (tig.) o. (Giet.) houtje o. dat de opening van
dat aan schatting onderhevig is; -mall v. - halten, steek houden, de proef kun- den smeltoven aanwijst, door welke het
mal m., model o. tot vervaardiging van neu doorstaan; it. (van bewijzen), geldig metaal druipt; -klinge v, stootdegen m.;
een roer; -maan m. stuurman m.; (lig.) zijn, gegrond zijn; keinen - seleen, niets -kraut o. boskruid, longkruid, valkruid
kunnen zien; (fig.) einen - haken, een o.; -lanaette v. lancet o.
leider, aanvoerder m.
Steuermanne - hitte, (-n) v. roes hebben, een weinig dronken zijn; it. Stiehler, (-s, mv. Slichler) in.,
(Zeew.)kastje o. met het kompas; -kunst een glaasje te veel op hebben; (Hand.) -in, (-nen) v. hij, zij die steken onder
V. stuurmanskunst v.; -maat m. (Zeew.) (van wijn),zuurachtig zijn; (Gray.)steek water geelt, bi^teude, geestige spotter
stuurmansmaat m. m., punt v.; - mit dem Grabscheite, steek m., spotster v.
Stellern, (steuerte, gesteuert) bedr. m. van een voet diep; (fig.) steek m., stjehling, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat.
,
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hist.) kwikstaart m.; 2. stekelbaars m.; -Ieug o. borduurwerk 0., aile noodlge Sti~feln, (stiefelte, gestiefelt) bedr,
(Pl.) kauwoerde v.
voorwerpen om te bordureo.
ww. jem. -, laarzenaandoen.Iaaraen aanStich-mal,(-71Ial(e)s,lBv. -maier) Sti~ben, (stob, gestobell) o, ww. trekkeu; qestiefell, gelaarsd, met laarzen
o, litteeken o, van een steek.steekwonde onr., m, s. stuiven, als stof opvliegen: es nan de voeten; der gestie{elte Kaler, gev.; -mas» o. (heeldhouwersjmaat v. 0111 stiebt, het stuilt, er vliegtstof op; it. (van laarsde kat; 2. aan slaken himlen, aan
holten te meten; ..oren m. (Sm.) steek- den regen), stuiven; 2. (van vonken), stangen zeuen; II. wed. ww, sick .., zijne
zich verspreiden; aus einander -, (van (hare) laarzen aantrekken.
oveu, Z. -heerd.
Stichomanti~, v., z, m. waar- personen), uiteenstulven, onverwachts,
Sti~fel-nonne, (-n) v. non v,
zeggerij v. uit rijmwoorden of gp.tallen. plotseling uiteengaan: (van eene hoop), van de derde orde van den H. FrancisStich-presse, (-,,) v. (I..akenb.) vervliegen; (van zaken), verloren gaa{.; ICu~; -putser m. laarzenpoetser m.;.qutlde
persing v. na de warme persing; .probe man weisz nieh] wohin er gesloben ist, v. laarzekwast IU.; -rbhre v., Z. Stieiel
v, (Sm.) steekproef v.; -rechnung v. re- men weet niet waar hij gestoven of ge- (Watel"b.); -seha]! rue laarzeschaft v.:
keniog v. van ruilhandel; ·gage Y. steek- vlogen is; 2. ID. It. (Jachtw.) (van veld- -sehmiere v. schoensmeer n.; ..sclmur v,
aaag, handzaag v.; -schmelzen o. erts hoenders), drek loozen; II. bedr, ww, aus laarzenveter 111..; -schuh m. voorschoen
smelLen 0.; -seile v, (Giet.) kant m. van einander -, Z. slii,uben; it. Z. stauber'll. 01. vall de laars; -so/tIe v. laarzezonl, zool
den oven waar het metaal uitdruipt: Sti~ber, (-s,m,'.Stieber) 01. (Jacht- v. eener laars; -stripp« v, trekker.strop m,
-stange v, (Klokg.) staak m. tot het nit- w.) Z. Stauber; (PI.) wollsveest ·m.; 2. eener laars; -sll'ump( m, lage kous v.;
-struppe v., Z. -sh'ippe; -sHilpe v. schalt
stooten van bet zwikje uit het gietgat, Z. Nasertstieber.
-lag m. bepaaldedag,dag m, vanpubieke Stij)bern, (stieberle,gestiebe,.t)bedr. v., knieleer 0.; -raclu 0., -wiehse ".
verkooping; -waffev. wnpen o. met sober- ww. jem••, (gemeeaz.) een knip ,'oor Schocllsmeel', laarzensmeel' 0.; -wichser
pe pont, dolk fO.; -wand v. (Giet.) steen den neus geven.
m., Z. -pUller; -zieller m., Z. -hakeu; it.
m. op deD smehhaard; -wein m. steek- Sti~f-altern, mv. stiefouders m. -kneelll.
wijn m.; 2. zuurachtige,scherpe wijn an.; mv.; it. schoonouders m. mv.; -brudfJr Sti~f-freundschaft, lW z. Ul.
-weise bljw. met stekeo, sleek voorsteek, m. stieCbroetler m.; it. schoonbroeder, bloed\'erwanlschapv.,bloedverwanlp.n RI.
bij wijze van steek; -wort o. bits woord, zwager m.
ell \1. mv. door eell t\veede huwelijk;
scherp \Voord 0.; 2•.tot teeken aCgespro- Sti~fel, (-s, mv. -n of Stiefel) lll. -gescilloister my. slierkillderen, kinderen
ken \Voord, berkennmgswool'd, paswoord laars v., stevel m.; eil~ Paar -, een paal' o. mv. uit tweeeriei huwelijk; -kind o.
0.; (Tooneelk.) Jaatste woord, gezegde loarzen; jemn. die - an- und ausziehen, stierkind, SChoollkinl) 0., Z. -solln, -loc},0.; 3. (Drukk.) steekwool'd 0., blat!- iem. de laarzenaao- en uiltl'ekken; - ma- ter; -mitllmchen o. (PI.) Z. -tll'llt1l'rr.helZ;
wachter m.; .t. antwoord o. op een raad- chen, laarzen maken; (Ger.) scbeenijzers -muller v. stiermoeder, tweede Illoeder
sel; 5.aangenomen woordo.,geliefkoosde o.l11v.,scheenschroe\'eu v. mv.;(Waterb.) v.; it. ~chool1moeder v.; (i. k. bet,) 011uitdrukking v.; -wunde v. steekwond, ("ao eene pomp), zak ID., pompbuis v.; gevoelige, achtelooze 1Il0l~Jer v.; (fig.)
gestoken wond v.; -wur:(el) v.,Z. Slick- (vaneen vaandel),schoenm.; 2.(Jachtw.) seiner - klagen, tevergeefs klagen; -mill.
wurzel; 2. Z. -kraut; -Jettel m. quitan- gaffel v.; (Wijug.) staak m.; 3. ein - terchen o. stieCmoetlertje 0., vergeel-mijtie".
Bier, groot bierglas 0.; (VolksL.) el' kann niet, driekleurig viooltje0.; -miitterlil:h
Stick·dampf, (-dampf(e)s, Inv. einen guten - verlragen, hij kan een stevig bUy. en b. stiefmoederlijk, als eene stief-dampfe), -dunst, (-dunst(e) s, my. glas drinken; er Ilat einen - weg, bij heeft moeder; (i. k. bet.) lierdeloos, acblcloos,
-dunste) m. stikdamp, verstikkende een slok in Zijll kraag, is dronken, hep,ft ongevoelig, han.lvochtig, stiefmocde"lijk;
damp m.
eene laars aan; (fig.) slenter m., oudege- jem.- behandeln, iem.stiermoederlijk beSticken, (stickle, geslickl) bedr. woonte v.; er {alll mit -n drein, hij valt handelen; -multerlicllkeit v. ougevoeligheid, lierdeloosheid, wreedheid, gierigen o. \'W., m. h. stikken, borduren; mit met de dellr in Iuds.
Seide -, met zijde bordureo, slikken; Stijlfel-absatz, (-salles, mv. b~id v.; -schwager m. man m eener
eine Landscka(t -, borduren; geslickte -salle) m. hak m.van de laars; -anzielter stlefzuster; -schwagerin \'. \'J'ouw ID. van
Arbeit, borduorwerk 0.; 2. Z. erstickell. m. laarzent."ekker m. -banlt Q. rijgl"iempje ten stieful"OeJel'; -schwesler v.stiefzuster,
Sticker, (-s, my. Slicker) m., -in, o. trekker m., oor o. van eene laars; -bein balve zuster v.; it. schoonzustel' v;. -sohn
(-nen) v. stikker, borduurder m., stik- 0., Z. -(us: (2); -block m., Z. -lIob; m. stiefzoOD tn.; It. SChuouloon 01.; -toellster, bordunrster v.
-brett o. laarzenplank v.; -barste v. laar- ter v. stiefdocbter; it. schoolldocbter ".;
Stiokerarbeit, (-en) v. borduur- zellborslel ID.
-vater m. stieCvader m.; it. Schuollvatlel'
,,·erk o.
Sti~felchen, (vel·kl.) o. laarsje 0., m.; -valerlir.k bijv. 1l\V. als eellstiefv3der;
StickerQj., (-en) v., Z. sticken; 2. kleine laars v.
-verwalldte(r) Ill. 1Jloedvel'w81l1 ID. door
Sti~felerb~e, (-n) v. aan staken een tweetle huwelijk.
borduursei'o.; 3. borduur\\"erk o.
Stickerkunst, v., z. m. kunst v. groeieude erwt v.
Stieg, (-(e)s, IllV. -e) ID. (Prov.) Z.
Stiefelette, (-n) v. Jaarsje 0.; it. Steig.
van te borduren.
Stick-fieber, (-fiebers, mv.-fleber) slopkous v.
Sti§ge, (-n) v. trap, smalle ll"ap,
o.longberoerte v.; -fluss m. stikzinking Sti~fel-formig, bYv. nw.laars- ladder, tl"ede v.; (Prov.) verdieping v.;
v.; -garno. borduurgaren 0.; -gas 0., Z. vormig, in den vorm eener laars; -(uss Ju'ei -1& hoch 1l'0!tllen, op de t,,'eede ver-luft; -gold o. ~ooddraad 0.; -grund ID. w. (SclJoenm.) Z. -schuh; 2. voet m.die diepiog wonen; 2. (Hand.) - Eier, t.winleemachtige, kleiachtige zeegrond m.; gesebikt is om laarzeo ta dragen; -blatl tigtal 0.; - Leintoantl, twintig meters lD.
-hakchen o. borduurhaakje 0.; -flusten o. voorschoen m. van de laars; -(utter o. mv.; drei -11, zestig meters of el; -bnck
m. kinkhoest m.; -/,unst v., Z. Slicker- voering v. eeoer Jaars; -gestell 0., Z. m. laddersclll"aag v.
kunst; -lack m.pijplnk o.;-lien v.kabei m., -holl (I); -haken m. laarzentrekker m.; Sti~glitz, (-e.~, mv. -e) m. distellOIlW o.van zes draden;-ltlfl v.stikstoCv.; -holl o. laarzenleest v., laarzenbeell 0.; vink m.
2. koolstorzllur gas 0., stiklucbt, hedorven 2. (Vissch.) houlo. tot bet openhoudeo Sti~glitze, (-n) v. ovel'slap Ill.,
lucht v.;-mustero.borduurpatroono.;-"a- van den zak in een sleepnet; -kappe v. plankje o. by een pad.
del v. borduurnaald v.; -o.rydgas o. stik- laarzekap v., knieleder 0.; -knecht m. Stiel, (-(e)s, mv. -e) m. sleel m.,
stofgas 0.; -perlen v.:my. borduorkralen laarzenknecht, laarzenlrekker m.; -kol- handvat v., hecbt 0.; (vall eeue hijl, een
v.mY.;-TGhmenm.bordourraam 0.; -seide ben m. (Watel"b.) kannetje o. met om- bezem &), steel m.; (\'aneen mes), hecht
Y. bordourzljde v.; -silber o. zilvp.rdraad gebogen rand; -leder o.laarzenleder 0.; of heft 0.; (vaneenepau),steel m.,hand0.; -sloff m. stikstof v.; -hallig bijv.nw. -macher m.laarzenmakerm.; -manschette vatsel 0.; (Pl.) steel, stengel,starn,stronk
stiks\orbevattend; -trommel v., Z. -rah- v. laarze8cbaft v.; -masl o. laarzenmaaL m.; (Bouwk.) bindbalkm.; 'lJom -e losgemen; -werk o. borduul'werk 0.; -wur.ael v.; -mundung v. opening v. aao de pijp hen, van den steellosgaan; (fig.) eine"
,.• witte \\'ijogaard m.; 2. Z. Stichl..Taut; eenel' brandspuit &.
- .au eine,' At&t Su,chlm,een uitvlucht zgeo,
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ken, een middel trachten te vinden; der
Harke eioen - linden, eene mouw passen
aan; (Spr.) den - nach der Axt werfen,
den steel naar de bijl werpen, Z. Strunipr.
Stiel -ugig, bijv. nw. (Nat. hist.)
oogen aan de toppen der horens heb
-blaft o. steelblad o.; -besere m. be--bend;
zem m. niet een steel.
Stielchen, (verkl.) o. steeltje, stengeltje o.

Sti.

Stift, (-(e)s, mv. -er of -e) o. stift, o. mv. stichtsgoederen, goederen o. mv.
;licht, gesticht o., liefdadig gesticht o.,
G. Sliflunq; 2. klooster, bisdom, kapittel o., Z. Hochsti[t; 0". kapitaal o., huur,
pacht V.

Stiftblume, (-n) V. lelievormige
bloem v.

eener stichting, van een kapittel; -hauptma:in m. hoofdman m. van een kapittel;
it. bisschoppelijk stedehouder m.;-hauptmannschaht v. hoofdmanschap v. an
een kapittel; -haus 0. huis o. eener liefdadige instelling; it. huis o. van een kapittel; -herr m. kapittelheer, kanunnik,
stichtsheer m.; -h lle v. (J. gesch.) tabernakel 0., tent v. der samenkomst;
-jung fer, non v. in een burgerlijk klooster; -kanzler in. kanselier m. van een kapittel; -kasse v. kas v. van een kapittel;
-kirche v. domkerk v.; -mà szig lsijv. nw.
de vereischten bezittend om in het kapittel te worden opgenomen, 16 of 32
kwartieren tellend, van hooges adel;

Stiftehen, (verkl.) o. stiftje, puntj e, pennetje o., Z. Sti/'t m.
Stifteln, (stiftelle, gestiftelt) bedr.
Stiel-dolde, (-n) v. steeldragend WW. met stiften aanteekenen, stipjes zetbloemscherm o.; -eiche V. zomereik m. Len bij; 2. in strikjes snijden; 3. stippeStielen, (slielte, gestielt) bodr.ww. len; gesti/lelles Leder, gespikkeld.
Stiften, (stiftete, gesti[tel) bedr.
eiree Axt -, van een steel voorzien, een
steel maken aan; 2. van een steel of sten- ww. van een stiftje, pennetje voorzien,
eene spie voorsteken; 2. einen Orden -,
gel voorzien.
Stiel-ende, (-endes, mv. -ende) o. instellen; eine Kirche -, stichten; eine
einde o. van een steel; -glocke v. draag- Schule -, oprichten; eis Reich -, vesti- -mitglied o., Z. -glied; -planre v. tot
gen, grondvesten; eis Fest -, instellen; eeue domkerk behoorende pastorij v.;
bare klok v., tafelschel V.
Stielig, bijv. nw. een steel, stengel einen Yergleich -, tot stand brengen; -p/arrer m. pastoor m. eener domkerk;
eine Heirath -, sluiten; Freundscha ft mil it. pastoor m. in eene liefdadige inrichhebbende, Z. kurr-, langstieliy.
Stiel-kamm, (-kamm(e)s, mv. jemn. -, aangaan, sluiten; Cotes, Boses -, sing; -pfennig m., -p%ründe Y. domheer-kámme) m. kam m. met een steel; -kbo- doen, veroorzaken; Schwvierigkeiten -, schap o.; -prediger m. predikant m. in
ben m. staartschroef v.; -koralle v. ster doen ontstaan; einen Krieg -, doen out- eene domkerk; -propst m. domproost m.;
-loch o. (van eene bijl &), gat-koral.; staan, veroorzaken, aanleiding geven tot;' -regierunq V. bestuur o. van een kapito. voor den steel; -lus bijv. nw. zonder Frieden -, tot stand brengen; sein Ver- tel; -schule v. school v. van het kapitsteel of stengel; -losigkeit v. gebrek o. mogen zu Almosen -, aan de armen ver tel; -sladl v. tot een kapittel behoorende
(Scherts.) Sic haben du etw.-maken; stad v.; -staid m. toestand m. van een
aan een steel, afwezigheid v. van een
steel of stengel; -rippe V. (Pl.) middelrib Schónes gesti ftel, daar hebt gij wat moois aan het kapittel onderworpen grondgev.; -rund bijv. nw. goed rond, rond als uitgevoerd; seines Namens Andenken -, bied; - stelle V. domheerschap o.; 2. plaats
V. in de benoeming van een kapittel o.;
een steel; -stándig bijv.nw. op den sten- zijn naam vereeuwigen.
Stifter, (-s, mv. Slifter) m., -in, -tag in. dag m. waarop het kapittel ver
gel staande; -wurm m. steelworm m.
-unterthan in. onderdaan m. van-gadert;
Stieper,(-s, mv. Slieper)m.(Zeew.) (-nen) V. stichter, grondlegger, grondvester, aanlegger m., stichtster, aanleg een kapittel; -versammiung v. vergadeijzeren schepter, standaard in.
een oproer), bewerker m.,-sterv.;(an ring v. van bet kapittel; -verwalter m.
Stier, bijv. en b., Z. starr; -sinn
bewerkster v., Z. Friedens -, Handels- bestuurder m. eerier geestelijke inrichni., Z. Starrsinn.
ting; it. eener liefdadige inrichting; -viStier, (-(e)s, mv. -e) m. stier m.; suf Ier.
Wilder -, wildestier, buffel, bul m.; (Ster- Stjft -farbe, (-n) v. pastelkleur v.; carius in. genieter m. eener prove, proreuk.) de stier m. (een sterrenbeeld); 2. -gemálde o. pastelschilderstuk o.; 2 mo- venier m.; -wohnung v. woning v., ver
een gebouw van een kapittel. -blijfo.n
(Prov.) Z. -hammel; (Nat. bist.) der zaiek o.; -geld o. loon o. aan den gla-Iiiegende -, vliegend hert o. (een kever). zenmaker voor het vastzetten der rui - Stiftung, (-en) v. stichting, vestiging, instelling v., gesticht o., Z. stifStierehen," (verkl.) o. stiertje o., ten.
Stiftig, stiftisch, stjftlich, t en; 2. ruilde -, liefdadige instelling v.
jonge stier cn.
Stif,
Lungs-brief, (- (e) s, mv. -e)'
Stieren, (stierle, gestierl) o. ww., bijv. nw. tot een sticht behoorende.
Stiftler, (-s, mv.Sli filer) m. kloos- M. stichtingsoorkonde v.; -capital o.
m. h. (van koeien), naar den stier ver
kapitaal, fonds o. eener stichting; - feíer
Z. rindern, stóhren; 2. staren,-lange, terling m.
strak aanzien; H. bedr. ww. eine Kuh -, Stift-loch, (-loch(e)s,mv.-lócher) v. feest o. van de stichting; -gut o. tot
^o. gat o. voor eene stift; -macher m. stif- eene stichting behoorend goed o.; -jahr
dekken, bespringen.
Stier-fleisch, (-es) o., z. m. stie- tenmaker m.; -malerei v., Z. - gemalde; o. jaar o. der stichting; it. verjaardag M.
eener stichting; -urkunde v., Z. -brief;
re(n)vleesch o.;-ye[echt o.stierengevecht 2. pastelschilderen o.
o.; -hammel m. ram m., mannetjesschaap Stifts-amt, (-amt (e)s, mv. ni- -verwalter ru. bestuurder nr, cener sticho.; -haul v. stierenhuid v., stierenvel o.; Ier) o. domheerschap, bisdom o.; well- ting; -worle o. mv. (Kath.) woorden o..
-helze v. stierengevecht o. met honden; liches —, kapittel o.; -amtrnann m. lid der consecratie.
-Hirsch m. hertestier, gnoe m.; -jagd v. ^o. van het kapittel; -bauer m. tot een StjftZeit, (-en) V. buurtijd, pacht
-tijdm.
stiererijacht, jacht V. op wilde stieren, sticht behoorende boer m.; -beamler M.,
Stigmatisjren,(stigmat isirie,stigbuffetjacht v.;-kalb o. stierkalf o.; -kámp- Z. -amimann; -brief m. oorkonde v.,
Ier m. hij die met een stier vecht; -le- waarbij het recht van het sticht, kapit- matisirt)bedr.ww. brandmerken, schandder o. stierenleder o.; -mensch m. (Fa- tel bepaald wordt; 2. Z. Sli/'lungsbrie% vlekken, belasteren.
bell.) stiermensch, minotaurus m.; -ochs -brol o. brood o. voor bet kapittel; -bur- Stil, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Styl.
m. stier, os m.; -op/er o. uit een stier per m. tot een sticht behoorende bur- Stilbe, (-n) v. goudwesp v.
Sti1Qt(t), (-(e)s, mv. -e) o. dolk,
bestaand offer o.; -schild m. schild o. ger m.; -dame v. stichtsdame, non V. in
een adellijk klooster, domdame, kanoni- korte degen m., stilet o.
van stierenleder.
Still, stille, -(e)r, -est) bijv. en
Stift, (- (e)s, mv. -e) w. stift, tee- kes v.; -dort o. tot een sticht behoorend
kenstift v.; schwarzes -, potlood o.; (van dorp o.; -fi-au v., -frdulein o., Z.-dame; b. stil, onbeweeglijk, rustig, in rust, kalm,
een tand), stompje, afgebroken stukje o.;, 2. (Nat. hist.) - fräulein, kwikstaart m.; bedaard; sich - verhalten, bedaard blij(aan eene gans), schacht v. van nieuwe -gebdude o. gebouw o. van een kapittel; ven; - stehen, stilstaan; - sitsen, - liegeis,
pennen; (van spijkers), punt v.; - eltv. -gebiet o. gebied o. van een kapittel of stil, onbeweeglijk; (van zaken), stilstaan;
festzuhallen, spie, stift v.; Stab mil gol- sticht; -geld o. geld o. ven liet sticht; 2. Km Felde - liegen (van een leger), ge
zijn; - halten, stilhouden, te--kamperd
denen -en, met gouden spijkertjes, stift- geld o. dat iem. van bet kapittel ontjes o. mv.; (Tikt.) die -e, fiche o.; 2. vangt; -gemein(d)e v. parochie v. der genhouden, doen stilstaan; jemn. - hal
iem. laten begaan; bei etw. - stehen,-ten,
(van een veter), beslag o., malie v.; hoofdkerk; -yenoss m., -glied o. lid o.
van het kapittel, kapittelheer m.; -guter stilstaan, vertoeven, verwijlen; bei etw. (Scherts.) dwerg, dreumes m.
-
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sitsen, geen deel nemen aan; (gemeenz.) mit - übergehen, met stilzwijgen voor v.; -sammlung v. opzamelen o. der stemhier sleht mirder Verstand -, hierbij staat
-bijgan, men; -untersuchung v., Z. -prufung;
niet spreken over.
mij het verstand stil, dat gaat mijn ver
Still–sitter, (-sitzers, mv. -sitzer) -schlussel m.(Muz.) stemsleutel m.;-sicht
te boven; -es Wetter, stil; das -e-stand m. stilzitter m., hij die altijd te buis, V., Z. -pruTung; -záhler m. stemopnemer
Meer, kalm; it. (Aardr.) Stille Zee v..; stil zit, leeglooper m.; -stand m. stilstand m.; -zdhlung v., Z. -unlersuchung.
Stimmer, (-s, mv. Slimmer) m.
-es Wasser, stilstaand water; (Spr.) -e m., ophouden o. der beweging; (van eene
Wasser sind lief, stille waters hebben zaak), stilstand in., schorsing v.; (Krijgs- stemmer, orgelstemmer, pianostemmer
diepe gronden; 2. geen leven of gedruisch w.) halte v.; it. Z. Wa fj^enstillstand; (Gen.) m.; 2. stemhamer m.; 3. stembus v.; 4.
ii:akend, Z. schweigen; -sein, stil zijn, stilstand m.; einen --- machen, halt ma- hij die zijne stem uitbrengt, kiezer m.
zwijgen; jem. - sein heiszen, iem. bet ken, stilstaan, geene vorderingen maken, Stimm-fähig, bijv. nw. stemgestilzwijgen opleggen; - zu etw. sein, het niet verder gaan of komen; die Sache rechtigd; -gabel v. stemvork v.; -geber
stilzwijgen bewaren over; it. zich iets leidet einen —, de zaak staat stil, gaat j m. stemmer, kiezer, kiesgerechtigde m.;
-gebung v. stemming, stemuitbrenging v.;
laten welgevallen; von etw. - sein, zwij- niet vooruit.
gen over, niet spreken van; sei mit - da- Stillung, (-n) v., Z. stillen; 2. vol geheime —, ballotage v., geheime stemvon, spreek mij daar niet van; - !, - da!,
-doenig, ming; -geld o. geld o. voor het stemmen;
kalmte V.
stil!, stil (te) daar!; 3. stil, zwijgend, Stimmbar, bijv. nw. (Muz.) in -hammer m.stemhamer m.; -hola, -holzniet sprekend; -er Ort, stil, rustig; die -e staat om een akkoord te vormen, over- chen o. stapel, stut m. in den klankbodem der viool; -horn o. (Org.) stemha
Nacht, de stilte van den nacht; -e Felle, een te stemmen.
-mer.
zoetvijl v.; -e Jagd, kleine jacht, jacht Stimm-berechtigt, bijv. uw.
V. op klein wild; -es Gebel, stil gebed; stemgerechtigd, kiesgerechtigd; -draht Stimmig, bijv. nw., Z. ein-, drei-,
-e Gehele, (Kath.) stille gebeden, secre- UI. (Org.) stemdraad o. voor bet tong- vier-, vollstimmig.
Stimm–los, bijv. nw. zonder stem,
ten; ein -er Kummer, stil, zwijgend, ge werk.
ira -en Gules than, in bet geheim,-heim;
Stimmehen, (verkl.) o. stem- sprakeloos, stom; -losigkeit v. gebrek o.
aan stem, stomheid v.; - meister m. (in
in stilte; das -e Gericht, Z. Fehmgericht; metje o., Z. Slimme.
(Kalb.) -e Hesse, stille, gelezen mis; -er Stimme, ( - n) v. steun v., stemge- Keulen), raadsbeer m.; -ncrv m. (Ontlk.)
Freitag, Goede Vrijlag; -e Woche, Goede luid o.; helle, feine -, heldere, schelle, stemzenuw v.; -pfeife v., Z. -horn; -recht
week; -e Musik, stil, niet luid; (fig.) (van fijne stem; rohe -, ruwe stem; gegliederte o. stemrecht o.; das — haben, het stempersonen), stil, bedaard, rustig; es sst -, uitspraak v., woord o.; modulirte -, recht hebben, kiezer zijn; -reihe v. orde
jetyt gans - davon, men spreekt daarvan zingende, zangerige stem; (Muz.) stem, V. der steunmen; -ritse v. (Ontlk.) strot
v.;—nband o.stemspleet--splet,m
nu niet meer.
partij, zangstem v.; einzelne -, solo v.;
Still–amme, (-n) v. zoogmin v.; die gesammten -n, het koor o.; (van den verband o.;—ndeckel m.strotklep v., keel-anbeiszer in. hond m. die bijt zonder donder), rollen, geraaso.; (van Bene trom- lelletje o.; -rohr o. stembuis v.; -saite v.
te blaffen; (fig.) vaisch, verraderlijk per- pet), geschal o.; (1;g.) (van de natuur, snaar v.; -schlussel m. stemsleutel m.;
soon m.
van bet bloed), stem v.; 2. stem, stem- -setzer m. (Instr.) tangetje o. tot bet
Stille, (-n) v. stilte, kalmte, rust ming, uitspraak, meening v., gevoelen 0.; plaatsen van den stapel in de viool; -tag
V., stilzwijgen o., bedaardheid v.; (van de jemn. seine - geben, iem. zijne stem geven, m. verkiezingsdag m.
zee), kalmte v.; tiefe -, diepe stilte; - der zijne stem uitbrengen op; die -n sam-^ Stimmung, ( - en) v., Z. slimmen;
Nacht, stilte v. des nachts; in der -, in mein, de stemmen ophalen, inzamelen; it. stemming v.; einero Klaviere die rechte
stilte, heimelijk, in bet geheim; in der Sits and - im Bathe haben, in den raad - geben, eene piano stemmen; die - nicht
-e Bich verheirathen, zonder feestelijk eene stem hebben; (Org.) stem v., stem- halten, (van eene piano), ontstemd worm
-hedn. werk o.; alle -n zeehen, al de registers'', den, valsch worden; (fig.) die - des Ge-

St311en, (stillte, gestállt) o.ww., in. doen spelen; (van eene viool), stut m. muths, gemoedsstemming, gemoedsge-

steldheid, meening v., humeur o.; in einer
welgemutst zijn, in eene
WW., m. h. (van een instrument), stern- goede luim zijn; die ólentliche -, bet almen, harmoniëeren, een akkoord vormen; gemeen gevoelen o., de openbare meezuni Klavier -, met de piano harmonise- ning V.
ren; diese Geige st immt nicht, stimmt Stimmzettel, ( - tels, mv. - tel) m.
zu hoch, is niet gestemd, is te hoog ge-' stembriefje o.
Stimulans, ( - es, mv. - e) m. opstemd; (fig.) das stimmt nicht mil seinem
Versprechen, dat komt niet overeen met wekkend (genees)midel o.
(Gen.) -d, pijnstillend.
&; 2. stemmen, zijne stem uitbrengen, Stimulus, (onb.) m. prikkel m.,
Stiller, (-s, mv. Stiller) m., –in, verkiezen; auf den Tod -, voor den dood aansporing v.
(-nen) v. hij, zij die stilt, doet bedaren stemmen; II. bedr. ww. ein Klavier -, Stingel, (-n) v. staart m. van een
&, Z. stillen.
stemmen, den overeenstemmenden toon wild•varken.
Still–$ate, (-n) v. (Org.) zacht geven, eensluidend maken; hóher -, hoo- Stink, (-(e)s, mv. -e) m. stink,
fluitregister o.; - friedlich bijv. nw. zwij- ger stemmen; niedriger -, lager stem- stinkhagedis V.
gend en bedaard; -gedacht o. (Org.) ge men; (fig.) jem. -, invloed hebben op Stink – aas, ( -aases, mv. - dser) o.
-dekt iems. neiging; . jens. zu etw. -, gestemd stinkend aas o.; -ameise v. stinkmier v.;
fluitregister o.
St311halten, (-s) o., z.m. ophouden maken, stemmen voor; er 1st nicht gut -apfel m. stinkappel m.; -apfelbaum m.
o., halte v., stilstand m., onbeweeglijk- gestimmt, hij is niet best gestemd, niet stinkboom, tapiaboom m.; -asant m.duivelsdrek m.; -bauw m. troskerseboom
heid, stoornis, rust, inhouding, pauze v. Rel gemutst.
Stillheit, v., z. m., Z. Stille.
Stimmen - buch, (-buch(e)s, mv. m.; 2. stinkboom m.; 3. sporkeboom,
Still–lager, (-lagers, mv. -lager) o. -bucher) o. partituur, stemverdeeling vuilboom m.; -beere v. stinkbes v.; (Pl.)
vaste legerplaats v., kamp, kampement v.; -fuhrer m. aanvoerder, leider m. van spreeuwbes v.; -blume v. stinkende bloem
o.; -leben o.stil,gerust leven o.;2.(Schild.) het koor, directeur m.; (van eene verga- V.; (Pl.) hondsbloem v.; 2. Z. -kamille;
doode natuur v.; -masse v. stille mis, ge- dering), woorvoerder m.; (van eene par- -bock in. stinkbok, stinkende bok m.;
lezen mis v.; -salz o. pijnstillend zout o. tij), orgaan o.; -mehrheit v. meerderheid -bohnenbaum m., Z. -bauw; -druse v.
Stillschweigen, (schwieg still,' V. van stemmen; -minderheit v. minder- (Ontlk.) stinkklier v.; -eidechse v. stinkstillgeschwiegen) o. ww., in. h. zwijgen,' heid v. van stemmen; -pro fung v. onder-, hagedis V.
stilzwijgen, niets zeggen, niet spreken; zoek o. naar de geldigheid, onderzoek o.' Stinken, (stank, gestonken) o. ww.
-d, zwijgend; II. o. zelfst. stilzwijgen o.;, naar bet aantal stemmen, stemopneming onr., m. h. stinken, kwalijk rieken, on-

h. (Zeew.) bedaren; 2. bedr. ww. das
Blut -, stillen, stelpen; Thrdnen -, drogen; das Meer -, doen bedaren, stillen;
jem. -, doen zwijgen; (fig.) doen bedaren; einen Aufruhr -, stillen, dempen;
den Hunger -, stillen; Durst -, stillen,
lesscheii; jeins. Verlangen, Neugierde -,
voldoen, tevreden stellen; die Schmerzen,
ein Kind -, doen bedaren, Z. sdugen;

onder den kam.

Stimmen,

(stimmte, gestimmt) o.' guten - sein,
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aangenaam rieken, de lucht verpesten; Stirlen, (stirlte, gestirlt) o. ww., front o.; -sponge v. (J. gesch.) voorhoofdpranger m.; -stoszer m. monnik m.
nach Knoblauch -, rieken; -d, stinkend, peuteren, stooten, opporren.
kwalijk riekend; -der Athem, stinkende Stirn, (-e), Stirne, (-n) v. voor- olie inet religaieén te koop loopt; -stuck
adem; -d toerden, beginnee te stinken; hoofd, front o.; hope -, hoog voorhoofd o. voorhoofd, front o.; (Ontlk.) middel (Pl.) der -de Asant, duivelsdrek m.; -de o.; (fig.) hitsig vor der - sein, driftig, op- ste gedeelte o. van het voorhoofdsbeen;
Lege, gemeene leugen; -der Hochmuth, vliegend zijn; das sieht man ihm an der (Bouwk.) fronton, frontespice o.; (Zad.)
onverdraaglijk; (Zeew.) -der Sturm, olie- - an, men kan bet op zijn gelaat lezen; voorhoofdstuk o.; -tuck o. voorhoofdsgende storm; seinen Namen -d machen, die - hoch dragen, trotsch zijn; er halte doek m.; -wand v., Z. -leid; -wnrze v.
in opspraak brengen, gehaat maken; die - es mir zu sagen, hij had de onbe- wrat v. op het voorhoofd; -wicket m. pa(Spr.) Z. Eigenlob; seine Sache stinkt, schaamdheid het mij te zeggen; jemn. pillot v. voor het voorhoofdshaar; -win(gemeenz.) zijne zaak is smerig, vuil. die - bieten, iem. bet hoofd bieden, trot- ket m., Z. -cake; -wunde v. wond v. aan
Stjnk–faul, bijv. nw. geheel ver- seeren; (fig.) (van een berg), top m., het voorhoofd; -zweig m. (Ontlk.) tak
rot, stinkend vuil; (fig.) uiterst lui; -fisch kruin v.; (Bouwk.) (van een gewelf), kop in. van het voorhoofd.
Stjrren, (stirrie, gestirri) o. ww.
m. stiukvisch m.; 2. (Nat. hist.) pietaal, m.; (Art.) (van eene affuit), kop m.
spiering, grondeling m.; -/liege v. stink- Stern-ader, (-n) v. voorhoofds- (Prov.) staroogen, Z. stieren; 2. snufvlieg v.; -fuchs w., Z. -thier (3); -gasse ader v.; -arterie v. tot het voorhoofd be-' felen, Z. sufren.
V. stinkende straat, steeg v.; -hahn m. hoorende slagader v.; -band o. hoofd- StQa, V. zuilengalerij v. van Athene,
(Nat. hist.) hop m. (een vogel; -hars o., band m.; (van vorsten), diadeem o.; 2. waar Zeno en diens volgelingen lessen
rand m. eener test; -bein o. voorhoofds- gaven; 2. stoïcynsche wijsbegeerte v.
Z. -asant.
Stjnkig, stinkerig, bijv. nw been o.; -beschlageo.hoofdspansel,hoofd- St*ber, (-s, mv. Stóber) m., Z.
bindsel, hoofdsieraad o.; -binde v., Z. Slduber.
stinkend, stank verspreidend.
Stjnk–ka,fer, (-kalers, mv.-ká%r) -band; -blatt o. (Gen.) voorhoofdsom- Stoberig, bije. nw. -es Wetter,
m. stinkkever iii.; -kalk m. aardpekach- slago.,voorhoofdsband m.; (van paarden), sneeuwachtig.
tige kalk v.; -kamille v. stinkende ka- hoofdband m.; -blech o., Z. - bluft; -Glut- Stijbern,(stóberle, gectóbert)o.ww.,
m. h., Z. stáubern; 2. onp. ww. stofremille v.; -kohle Y. stinkkool v.; -kresse ader v., Z. -ader.
V. wilde kers v.; -vessel v. greote stip-Stirnohen, (verkl.) o. voorhoofdje genen, fijn sneeuwen; es stábert, er valt
fijne sneeuw; in der Lujt herurn -, (van
kende netel v.; -rats m. bunzing, boozing o., Z. Stirn.
m.; -roche m. stekelrog m.; -salm m. stun- Stirn-dreistigkeit, v., z. in. on- vederen), vliegen; (Jachtw.) (van honkende zalm m.; -schiefer m. stinkende beschaamdheid, schaamteloosheid v.; tien), gretig zoeken, speuren.
StQbholz, (-holies, mv. -holzer) o.
leisteen o. en m., Z. -stein; -schwamm -ecke v. (Ontlk.) voorhoofdshoek m.
m. stinkende paddenstoel m.; -spath m. Stjrnen, (stirnte, yestirnt) o. ww., (Giet.) houten ovenprop v.
stinkende koolzure kalk v.; -stein reu., Z. m. h. (Krijgsw.) gegen den Wald -, front StQcheln, (stochelle, gestochell) o.
ww., m. h. prikken, herhaaldelijk prik-kalk; -thier o. stinkend dier o.; -spirt- maken voor.
tus in. geest m. van salmoliiak; -top/' m. Stjrn–ende, (-endes, niv. -ende) ken.
(Uurw.) stinkpot m.; -wiesel m., Z. o. (Jachtw.) eerste hout o. (van herten);StQcher, (-s,mv. Stocker) m. pook,
-ratz; --winde v. (PI.) stinkende winde -(eld o. (Bouwk.) bovenste gedeelte o. porstok, tandenstoker m.
v.; -zink m. stinkend zink o.; -zinnober van den gevel, front o.; - fortsatz m. StQchern, (stocherle, gestochert)
m. stinkend bergrood, stinkend vermil- (Ontlk.) verlenging v. van het voor- bedr. en o. ww., m. h. peuteren, wroehoofdsbeen; -gegend v. tot het voorhoofd ten, porren; das Feuer -, opporren, opjoen o.
Stint, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Stink- behoorende streek v.; -geschmeide o. pooken; in einem Haufen Sachen -, ophoofdversiering v.; -grubler m. schapen- scharrelen; in den Zdhnen -, tandestofssch.
Stjut–hamen, -mens, mv. - men) vlies v.; - haar o. voorhoofdshaar o.; - hak - ken; immer in der Nase - , peuteren, wroe m. spieringkaar v.; -schlitten m. Bussi- then o. (Ontik.) haakbeentje o. van het ten; (Spr.) Z. Wespennest; 2. Z. stocheln.
sche voermansslede v.; -weib o. spiering- voorhoofdsbeen; -hócker in. knobbel m. StQcheskraut, StDchusop bet voorhoofd; 2. (Ontlk.) voorhoofds- kraut, (-kraut(e)s, mv. -kráuter) o.
vrouw, spieringverkoopster v.
Stint. (-es, mv. -e) m., Z. Stint. knobbel m.; -hóhle v. voorhoofdsholte (Pl.) groote lavendel, valsche nardus v.
StipatiQn, (-n) v. omgeving v., v.; -horn o. horen m. op het voorste Stock, (-(e)s, mv. Stocke) m. stok,
gedeelte van den kop; -hagel m., Z. vlaggestok, wandelstok, rotting m.; am
gevolg o.
Stipendi^rius, (onh.) ,Stipen - -hócker; -kamm in. kam m. op bet voor- -e, mil einem -e gepen, met een stok(je)
di3t, (-(e)s, mv. -e) ni. hij die eene ste gedeelte van den kop; -krankheil v. loopen; sick aal einen - lehnen, op een
beurs, prebende of prove heeft. (Vees.) druipoogen o. mv.; -krause v. stok leunen; jem. mil dem -eprugeln. met
8tipend (isr)ium, (-s, mv. Sli- krulbaar o. op bet voorhoofdkuif v.;-locke den stok slaan; 2. stamrozenstok m.,
pend(iar)ien) o. loon o., beurs, prebende, v. lok v. op het voorhoofd; -los bijv. nw. staak v.; die alien Stócke ausreiszen, de
prove v. (lig.) onbeschaamd, schaamteloos; -to- oude stammen uittrekken; ein - RosmaStipjtzen, (stipitzte, gestipitzt) sigkeit v. onbeschaamdheid, schaamte- rin, rozemar"nstam m.; eine Rose am -e,
bedt, ww. heimelijk wegnemen, out- loosheid v.; -maner v. voormuar, schoor- stamroos; (Pl.) (aan eene plant), stam,
vreemden, stelen. muur in.; -mduschen o., -musket m. voor- tronk, strook in.; (ilouwk.) Z. FensterStjppel, (-s) m., z. m. (van rund- hoofdsspier v.; -ncrv ni. voorhoofdszenuw stock; (van eene zuil), voetstuk, pedev.; - platte v. plat o. van bet voorhoofd, stal o.; (Hoed.) vorm m.; einen But ober
vee), dolheid v.
Stjppelform, (-en) v. patroon o. voorhoofdsvlak o.;-rad o.(Werkt.)kroon- den - schlagen, op den vorm slaan; (Kevoor katoenen stoffen. rail o.; -reitel m. voorhoofdsbeen o.; telm.) voering v.; (Naai.) (van een hemd),
Stjppelig, bijv. nw. gestippeld, ge- -riegel m. (Art.) koppelbalk nn.; -vie- romp m., lijf o.; (Boschw.) (van een
men m. (Zad.) hoofdriem, kopriem m.; boom), stam, stronk, tronk m.;(Bergw.)
spikkeld, met kleine vlekjes.
Stjpp -fass, -asses, mv. -asses runael v. rimpel m. op het voorhoofd; ruwe klomp m., massa v.; (Sm.) (van
o. sauskom v., sausbakje o.; 2. zandko- -runzeind bij v. nw. bet voorhoofd rim- een aambeeld), blok o.; (van cene kaars),
kertje o.; -milch v. karnemelk, geronnen pelend, fronsend; (fig.) donker, somber kandelaar m.; (Gray.) (van graveernaalmelk v. ziende; -runzlerm. (Ontlk.) fronsspier v.; den), handvat v.; (Drukk.) Z. BucherStipulatiQn, (-en) v. vaststelling, -schlagader v., Z. -ader; -schnalle v. gesp stock; (Jew.) Z. Kittstabchen; (Muntw.)
m. tot versiering van het voorhoofd; 2. zijde v. waarop de kop staat; (Org.)voet
bepaling, voorwaarde v.
Stipuliren, (stipulirte, stipulirt) —, -schneller m. slag m. op het voor- in. van de orgelpijp; (Dr.) Z. Doche; 3.
bedr. ww. vaststellen, bepalen, aanhalen, hoofd; -schwiele v. eelt o., wrat v. op blok o.; jem. its den - legen, rem. in boeien
aanteekenen, als voorwaarde bedingen, het voorhoofd; -seite V. voorzijde v., slaan; it. Z. -haus; (Br.) Z. Kahl stock;
(
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(Landb.) bijenkorf m.; (voor aalmoezen), gevlekt, gesprikkeld; -/inster bije. nw.,Z. StQck-seheide, (-n) v. rottingarmenkas v., offerblok o.; A. verdieping -dun/cel; -flintev. stokgeweer o.;-J'ranzose scheede v.; 2. holle stok m. die tot koker
v.; untersler -, benedenhuis o., begane m. echte Franschman, votblod Franach- dient; -scheider m. (Bergw.) gangsteen
grond m., straat v.; 5. ein - Vieh, Vieh-, man m.; -fremd bijv. nw. wild vreemd, m.; -scheit o. hoop m. blokhout, stom stapel, veestapel in.; (Hand.) kapitaal, geheel vreemd; -geige v. dansrneesters- pen: -schere v. droogscheerdersschaar V.
fowls o.; (Sp.) stok m., kaarten v. mv. viooltje o.; -garbe v. tiend o. van pas waarvan het einde in een blok zit;-schildie blijven leggen. tot bouwland ontgonnen boschland; -ge- ling m., Z. -schlag; it. gevoelige slagen,
StQck-aar, (-aar(e)s, mv. -care), lehrl bijv. nw. (gemeenz.) pedant, waan- stokslagen m. mv.; -schirm m. regen-Adler, (-adlers, mv. -adder) m.rwart- wijs, schoolmeesterachtig; -gerste v. be- scherm, zonnescherm o.; -schlag m.
bruine arend, koningsarend m.; -alt bib. dorven gerst v.; -gelriebe o. (Werkt.) stokslag m.; -schláge bekommen, stok
zeer oud, stokoud; -ambosz m. half- wiel o. van verscheidene spillen, drijf- slagen krijgen, klappen oploopen;-schlan--nw.
rond ketelmakersaambeeld o.; -ameise v. wiel o.; -glaube in. blind geloof, hard- ge v. rolslang v.; -schnup/'en o. hardnektrekmier, werkmier v.; -amsel v. kraag- nekkig, ingeworteld geloof o.; -gláubig kilte verkoudheid v.; -schraube v. stok
-arbeiter m. zonder rad wer- bijv. uw. blind geloovend; -gulden m. schroef, bankschroef v.; -schwamm m.-merlv.;
kende touwslager in.; -band o. bandje o. losgeld, ontsluitingsgeld o. uit de gevan- op boomgin groeiend paddenstoel m.;
aan den stok; -beschldg m. beslag o. van gewis; -gut o. oorspronkelijk vermogen, -spule v., Z. -kiel; -stachel m. punt V.
den stok; -besen m. bezem m. niet een fatnilievermogen,familiegoed o.;(Landh.) van een stok; -steif bijv. nw. stokstijf,
steel; -blind bijv. nw. stekeblind; -bild pas ontgonnen land o.; -hailer m. cipier, zoo stijfalseen bout; -slillbijv. nw. doodo. standbeeld o.; -bï►hnie in. echte Bo- stokbewaarder m.; -hamen m. kruiswet stil, bladstil, stilals eerie muis; —stehen,
hemer, volbloed Bohemer m.; -bórs m. 0. met een steel, schepnet o.; -handler doodstil staan, zich volstrekt niet bewegroote baars m.; -bronnen in. pomp v. m. koopman m. in stokken; -haue v. gen; — sein, doodstil zijn, geen woord
St*ekchen, (verkl.) o. st6kje o., houweel o. om boomes te rooien; -haus spreken; -alumni bijv. nw. geheel stom;
o. gevangenis v., gevangenhuis, rasphuis -sunder m. aartszondaar, verharde, verkleine (wandel)stok m.
StQek-degen, (-degens, mv. -de- o.; 2. blokhuis o.; -holm m. (nbehulp- stokte zondaar m.
StQCks-reiter, -spieler, -jobyen) w. stokdegen rn.; -deulscher m. zaani persoon, stoffel, stakkerd, sukkel
echte Duitscher m.; -dumm bijv. nw. zoo m.; -hola o. stronkhout o.; -holsig bijv. ber, (-era, mv. -er) m. speculant in. in
dom als eene eend; -dankel bijv. nw. nw., Z. -rieckig; (van vruchten), bard, effecten; -zettel m. bewijs o. van aandeel,
stikdonker; -durr bijv. nw. (gemee:rz.) droog, stokkerig; —er Ort, afgesloten en actie v.
vochtige plaats v.
StQck-taub, bijv. nw. stokdoof,
uiterst dor, uiterst droog.
StQeken, (slockle, geslockt) bedr. t StQCkig, ( -er, -st) bijv. nw. hard, uiterst doof; -laube v. wilde duif, woud
den Anker -, stokken; eis stokkig, pluizig, door vocht bedorven, duif v.; -taubling ni. rosachtige blad--w.(Ze)
zwam v.; -todt bijv. nw. geheel dood,
Ankertau -, van een stok voorzien; Wein- beschimmeld.
Berge -, stutten, van staken voorzien; St*ekisch, bijv .nw.(gemeenz.)on- zoo dood als een pier; -uhr v. staande
(Lakenes.) die Tischer -, oprollen; II. o)handig,liuksch,als een bout, stijf,koppig. klok, pendule v.
WW., m. h. blijven steken; (van een uur- StQCk—Jude, (-n,mv. -n) m. echte 8 Qokung, (-en) v., Z. slocken; 2.
werk), stilstaan; it. niet gaan, bokken; Jood in.; -kiel m., Z. -Feder; -kien m. stilstand m., staking v., oponthoud o.;
(van het water),stilstaan; (van het bloed), harsachtig bout o.; -knecht m. cipiers- 3. ophooping v. van vochten; (Gen.) aan niet meer rondloopen, stilstaan, stollen; knecht, stokkekrecbt m.; -knop! m. knop drang m., ophooping v. van bet bloed.
(van sappen), stremmen, stollen; (van Ui. van een stok; -knospe v. (PI.) onder StQck—viola, (-n) v. winterlakooi
eerre machine), stilstaan, niet bewegen, den grond blijvende wortelspruit v.; v.; -wache v. wacht v. bij de.gevangenis;
ophouden; zu - anfangen, beginnen te -kohle v. kleine houtskool v.; -kratsen -!cart, -warier m. cipier, gevangenbehaperen; (Hand.) (van geld), niet meer V. rnv. katoen -, zijdekaarden v. cnv.; waarder, kerkermeester, stokbewaarder
in omsloop zijn; (van den handel), kwij- -kraut o. (Pl.) vlaskruid, wild vlas o.; m.; -werk o. verdieping v.; unterstes —,
nen; (van eerre zaak), stilstaan, niet vlot- -kreide v. hard krijt o.; -lack m. pijplak benedenhuis o., begane grond m.; oberten; ier lieden -, stotteren, stamelen, o.; —sdure v. lakzuur o.; -lampe v. tuit- stes —, bovenste verdieping, zolderverhaperen; 2. stollen, stremmen, verstij- lamp v.; -leuchter m. staande kandelaar dieping v.; sechs Zimmer in einem —e,
ven; (van melk), stremmen, dik worden,Im.; -máuschenstill bijv. nw. doodstil, zoo op eene verdieping; (l3ergw.) opeengedoor vochtigheid bederven. i stil als eene muis; -meister m., Z. -hal- hoopt erts o.; -winde v. windas o.; -naha
^^) bedr.gemeenz.
ter; -meisterel v . cipierswoning v.,cipier- m. maaltand m.; (gemeenz.) kies v. van
Fit Cke]^,( stóckte, gest^c.^^t
ww. van stokken voorzien; jein. -, in de schap o.; -messer o. krom wijngaarde- verstand; -zange v. kleine, platte hoef
zetten, de boeien aandoen. niersmes o.; -miethe v., Z. -geld; -mor- smidstang v.; -aiemer m. (Nat. hist.)-gevanis
StQCk - englander, (-ders, mv. chel v. morilje v.; -naakt bije. nw. (ge- ringlijster v.; -swinge V. beslagring m.
-der) in. echte Engelscbman in.; -ente meenz.) moedernaakt; -narr in. volslagen om een stok.
v. Duitsche pelikaan m.; -erbse v. stok- gek in.; 2. (Nat. hist.) slVmvisch, rot- Stoft', (-(e)s, mv. -e) m. stof, vloeierwt v.; -era o. (Bergw.) erts o. dat in visch m.; -panster in. (Waterb.) vast stof, grondstof v. (Scheik.) stof, zelf
brokken of klompen gevonden moleurad o.; -petschaft v. (Hand.) stem- standigheid v.; (Nat.) ein/'acher -, en--stuken,
wordt; -cute V. kleine katuil m.; 2. kleine pel in.; -pfei[e v. beklluit v.; -presse v. kelvoudig lichaam o.; organischer -,
bertog m.; -fackel v., Z. Kienfackel; -luik (Boekb.) groote pers v. om gevouwen grondstof v.; brennbarer -, Z. BFennsloff;
in. havik, duivenvalk in.; 2. Z. Sakerfalk; bladen to persen; -probe v. (Muntw.) /luchtiger, schar%r, betdubender -, vluch-(aula v. verrotheid v. van den stain of bewaarde muntproef v.; -prugel m. mv. tige stof v., geest m.; (Delfst.) stofdeel stronk; -fáulung v. (Wijng.) verrotten stokslagen m. mv., ransel m.; -raust m., tje o.; (Hand.) stof v., weefsel o., Z.
v. van de benedenste ranken; -Ieder v. Z. ?Neubruch; -reis o. (Pl.) scheut in., Stoffage; (fig.) stof v., aanleiding v., oneind o. van Gene veder; -fidel v., Z. spruitje o., telg v.; -riinne v. uit een boom- derwerp o.; das gibs - sum Lachen, dat
-geige; -/lnster bijv. nw. (gemeenz.) Z. stam gemaakte goot v.; -rotte v. (Draalt.) geeft stof, rede v. tot lachen; lujl/ór-dunket; es ist -, bet is stikdonker; -fisch loodrechte rol v.; -rose v. stokroos, roze- miger -, luchtstof v., gas o.; adsiringirenin. stokvisch in. en v.; 2. kabeldauw malve v.; -rude v. op de wilde zwijnen- der -, looistof v.
stomp- jacht afgerichte hond m.
$tofffge, ( -ir) v. (Hand.) vaten o.
uni. , zontevisch v.;( fig.). domkop, domme kerel, stoflel m.; Stocks, in. mv. (Fin.) effecten,fond- i mv., pakwerk o., kisten v.mv. voor dromenscb,
'ge waren,
--Pang m. kabeljouwvisscberij v.; —fan- sen o. mv., actiën v. mv.
ger in. kabeljauwvisscher in.; -peck m. StQeks—besitzer, (-sitzers, mv. Stoffen, bijv. en b. stoffen, van
vlek v. door de vochtigheid ontstaan; -sitter) m. bezitter, eigenaar m. van effec- stof.
, Stoffen, (stofte, gestoft) bedr.
-/leckig bijv. nw. door de vochtigheid ten, actiën &.
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ww. einen Bul -, stoffeeren,opmaken. opziehter m, van de mijnwerken; -Bin- Stolterboltern, (stolterbolterte,
Stgffhaltig, bYv. ow. stotfelUk, (akrung r., Z. -befakrung; -firste v. geslolterboltert) o. ww., m, h, (Volkst.)
liehamelijk, nit stof bestaande; -keit v, (Bergw.) plafond 0., zoldering v. van balsover kopsehieten, omdnikelen;(fig.)
stolfelljkheid, liehamelijkbeid v,
eeu mijngang; -flugel m. vleugel, zijtak een hok schleten,
Stgf:O.g, bijv.n.goedgestofleerd.ran rD. eener galerij; -gebautle o, timmer- Stolz, (-er, -est) hijv. en b. schoon,
stoffen voorzien.
werk, houtwerk o. van een mijosang; rijk, heerlijk, prachtlg, deftig, statig; 2.
StOftlich, bUy. nw. stoffelljk, van -gerechtigkeil v. recht o. van alwatering (van personen), fler, trotseh; - auf etw.
stof, lichamelijk, nit uit stol bestaande. in eene mijn; -gerinne v, kanaal,afwate- sein, trotseh zijn, fier zijn op;'3. trotsch,
Stgff-IoB, bijv.nw. oostoffelijk, on- l'ingskanaal o. in een mijngsng; -gestilnge hoogmoedig, hoovaardig; - sprechen, op
liehamelijk; 2. zonder inboud, zonder o, my. stutbalken, sehoreum.mv. in een boogen toon spreken; - a'llf etw. sein,
waarde; (fig.) dor, droog, geen stof op- mijngallg; -haken m. (Giet.) rcerhaak trotsch zijn op, eene eer ergens in stelleverende; -losigkeit v. onstoffelijkheid m.; -kieb m. recbt o. tot bet uitslaan leo; - machen., verhoovaardigen.
v.; (fig.) dorheid, droogbcid v., akelig- yen erts; 2. uitgeslageo erts 0.; -karren Stolz, (-es) OJ., z. m, trotscbheid,
heid, armoedigheid v.; -name ID. stol- m. lBijn\\'erkerskruiwagen m.; -kau« v. fierbeid v., trots m.; edler -, edele trots
naam m., stoO'elijk zelfstaodig naam- afdak o. van een mijngaog; -kl'u(t v. m.; 2. (i. k. bet.) trotschbeid, hoogmoewoord 0.; -fJerwandlschaf' v. verwand- spleet v. in een mijngan~, waardoor deze digheid, hoovaardigbeid v., boogmoed
sehap v. der stof, aantrekkingskracht v. verlieht wordt; -neu'lltel o. belasting v. m.; 3. er ist der - seiner Nation, bij is
der verwante deeltjes; -wort o, Z. -name. van naburige mijnen voor bet gebrnik de trots van zijn volk.
Stghnen,(stollnle,gestohnt) O.\VW., makeu 'fan eene galerij; -lasu v. in het Stolzdi1rftig, bijv. DW. trotsch en
m. h. steuuen, steneo, zucbten, kermen; timmerwerk der mijn. gedreven houtje arm.
2. bedr. ww. stenend, zuchteod, ker- 0.; -reetu 0., Z. -gereclltigkeil; -rosche Stolzheit, v., z, m, trotsebheid v.,
mend oitbrengeo, vertellen,
v. open kaoaal o, voor de opening van trotsche inborst v.
Stoioismus, (onb.) m.leer ID. der een mijngang; -schackt m, put m, naar Stglzen, stolziren, (stol:;(ir)te,
stoieijoen, stoicisme 0.; (fig.) kalmte, een mijngang; -sollie v. bodem m. vau gestobt en stobirt) o. ww., m. h. mit
gelijkmoedigbeid, oDverscbilligheid v. in den mijngang of der galerij; -strecke v. etw. -, pronken,pochen,snoeven op, op·
groote smarten.
lengte v. ,all den mijngang of eener ga- her maken van; it. trotsch heenstappen.
Stoiker, (-s, my. Stoiker) ID. stoi- lerij; -Ieure, -tiefe v. tlieple v. van een Stolzer en Stolzirer, (-s, mv.
cijn, aanhangerm. der stoicijnsche wijs- mijngang beBeden den beganen grond; Stolz(ir)er) ID. tl'otschaard,pronker,snoebegeel'te, tot die wijsbegeerte behoo- .trager m. (Hak.) mand v. waarin men verm.
rende; (fig.) staodvastig, onwankelbaar; bet deeg laat rijzen; -u'agen m. blokwa- Stglz-kraut,(-kraul(e)s,mv.-krau..
gen m.; -wasser o. watero. in eell mijn- lel') 0., Z. Flackskraut; ",fJelag bijv. ow.
it. gevoelloos pel'soon m.
Stgisch, byv. ow. tot de stoieijn- gang; -weise bijw. als een mijllwerk, als uilerst trotsch, zeer hoogmoedig.
scbe wljsbegeerLe behoorende; (fig.) eeue galerij.
Stgpf-anker,( -ankers,mv.-a1~ker)
sland,astig, onwankelbaar, gevoelloos.
Stoll-hafen, (-hafe1~$, IDV. -/~a- lD. plechtanker 0.; -arzlIei v. stoppend
Stole, (-n of Slolen) v. (B. g.) lang (en) m. pot m. met pooten; -nagel m. (genees)middel 0.; -buckel v. (Spoorw.)
vrouwenkleed, sleepkleed 0., stoia v.; (Zad.) zadelspijker m.
stopbns v.
Stgllner, (-s, my. Stoll'Jer) ID. Stopfel, (-s, my. Stopfel) 01. stop,
(Kath.) stool v., krnisband m.
StolgebUhr, (-en) v. (lath.) on- eigenaarm.eeoer galerijof vaneen mijn- kruk v., prop m.; (van knrk), ftesschekosLen m. mv. voor geestelijke diensteo. gang; 2. Z. Slollenarbeiter.
stop ID., kurk v.; (in worst), v~lsel 0.;
Stgll-baum,( -baum(e)s,mv.-btiu- Stoll-art, (-orl(e)s, my. -orte of (fig., gemeenz.) kort, dik persoon m., Z.
me) m. (Boscbw.) voor stullen of seho- -orter) ID. (Bergw.) eintl o. eener galerij; Stockfisch.
reo gesebikte boom m.; -beule v. (Hoef- 2. gang m., kanaal o. van een mijnput,
Stgpfen, (stopfte, gestop{l) bedr.
sm.) sponziggezwel o.
naar eene galel'ij; -plaId m. (Zeemt.) ww. stoppen, toestoppen, kUl'ken; ein
Stgllchen,(verkl.)o. hotergebakje, met blik beslagell paal m. tot het rek- LOI;h -, (tlle)stoppen; mit Werg -,dichtkerstkoekje 0., Z. Slolle; it. StQllen.
keo der huiden; -.sckwamm m., Z. -beule; stoppen, kalefatereo; eineFlasche -, kurStolle, (-n) v., Z. Stollen;(Kookk.) -li,gel m.pot 01., pan v. met korte schui- ken, de kurk opdoen; sick die Ohren -,
botergebak, rozijnenkoekje, kerstkoekje ne pooten, smeltkrocs m. op scheeve ~ich de ooren dichtstoppen, lJiet luiste0.; it. bot.,rbam v., Z. Butterslolle.
pooten.
ren; 2. volstoppen, vulleo, voldoen; seine
Stglleisen, (-eisens, mv. -eisen) o. Stolp, (-(e)s, my. -e) m. stomp m., Taschen -, volstoppen, eine Pfei(eTabak
(Hands.) stolLs v., stoltsijzer o.
blok o.
-, eene pijp stoppeo; einen Leek -, stopStgllen, (-8, my. Slollen) m. stijl Stglper, (-s, my. Stolper), Stgl- pen, dichtstoppen; jemn. das Maul -,
m., zoU v., post, pilaster m., Z. Belt -, prian, (-(e)8, my. -e) m. strnikeling iem. den Ulond stoppen, Ganse -, vet1'ischs'ollen; (Wev.) (aanden weefstoel), v.; (fig.) domme zet, bok m.; einen - mesten; (Jachtw.) die Hunde -, tegenopstaandedraden m. mv.;(aan een hoer- machen, stroikelen; it. eene dommen zet houdel}; (Zeew.) ein Tau -, opbinden;
ijzer), spoor v.; (van lenningen), leu- doeo, een bok schieten.
(Gen.) das Blue -, stelpen; einen Durckningstijl,pilasterm.;(Moz.)(vaneen lied), Stolperer, (-s, my. Stolperer) m. lauf -, sluiten; den Leib -, (van spijzeo),
couplet 0.; (Bergw.) gang m., galerij,lei- struikclaar, sukkel, stakkerd, stum- eene verstoppiog veroorzaken; it. voedding v.; it. waterleiding v.
per m.
zaamzijo; -desMittel, Z.Stopfa1'znei;(fig.)
Stollen, ("ollle, gestollt) bedr.ww. Stglpergang, (-gang(e)s, mv. ein Loch·ine·inem Kleide-,stoppeu,dicbtein Hu(oisen -, scherpen, scherp maken; -gange) m. wankelende gang fi., wan- naaien; Strumpfe -, stoppen, mazen;
(Handsch.) die Haute -, stoltsen.
kelende scbrede v., struikelen o.
(Zeew.) Zeit of Ge:eit -, het anker laten
Stollen-angabe, (-n) v. wijze, Stglperig, bijv. IlW. struikelend, vallen; II. wed. ww. sick - mit Speise,
manier v.om een mijngang te doorboren; waggelentl, linksch, lomp, onhandig; it. zicb volproppen, zicb tIe maagoverla-arbeit v. arbeid m., werk o. in de gao- stoltel'entl, aanstootend, Z. hol,edg.
den; 2. stoppen, stilhouden, stilstaan,
gen of galerijen; -o,rbeiter m. arbeider Stglpern, (stolpert.:, geslo/perl) o. ophouden; 3. (van vloeistotfen), verstopt,
m. in een mijogang; -backer 01. koek- WW., m. h. struikelen, strompelen, drei- verslijkt worden.
bakker m.; -bau m. doorboren o. vaneen gen te vallen; nicht -, vast slaan; an, Stgpfer, (-s, mv. Slop(er) m., -in,
mijogang; 2. ontginoen o. van een mijn- uber einen Stein -, struikelenover;(~pr.) (-nen) v. (Naai.) stopper rD., stopster
gang; -belahrung v. nazien o. eener ga- ss stolpert auckwold eill gutesPferd, het v.; (ZolllZ.) vuller, zoullader m.; 2,P(eilerij; -beule v.(Veea.) gezwel o. dat ont- beste paard struikelt w~l eens;(fig.) in's (en-, pijpenstopper m.; (Zeew.) breeustaan is door een scherp ijzer; -breite v. Z~mmeT herein -, binnenstrompelen; wer, kalefa1eraar m.; (Org.) orgelkeepv.;
breedte v. eener galerij; -einfakrer m. (fig.) zicb links gedragen.
3. stop, prop v.; (Volkst.) dikke soep v.
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StQpf-arbeit,stopferei, en) fruit o.; -p/lug m. stoppelploeg, ploeg m. ww. (Hand.) eiven Posten -, richten,
(-

lapwerk o.;-farbe v.(Schild.) om de stoppels onder te werken; -pais ordenen, regelen, in orde brengen; eine
stopkleur, verf v. om schilderijen te repa- m. bladmos o.; 2. op halmen groeiende genommene Assecuranz -, de verzekerig
reeren; - fisch m., Z. Sauger (Nat. hilt.); paddenstoel m.; -roggen me rogge v. die opzeggen, verbreken.
-gemn o. stopgaren o.; -haar o. vulsel o. gezaaid is nadat de stoppels onderge- Stornirung, (-en) v. opheffing,
voor stoelen &; -bader m. (Berg.) stop- ploegd zijn; -rube v. augustusknol m.; vernietiging v. eener reeds gesloten ver
-zekring.
lap m.; -hammer m. kalefaathamer m.; -schwein o. zwijn o. dat op stoppelvel-hola o. (Giet.) stophort o.; -lappen, den gemest wordt; -sense, -sichel v. stop- Stbrrig, stOrriseh, bije. en be
-lompen m., Z. -kader; -meiszel m. kale- pelzeis v., stoppelsnoei mes o.; -vers o., (van personen), stuursch, knorrig, onfaatbeitel m., breeuwijzer o.; -Messer o. Z. -gedicht; -oogt me opzichter m. over handelbaar, halsstarrig, koppig, barsch,
(Kuip.) stopmes o.; -moos o. stopmos, het werkvolk in den oogsttijd; -weide v. verstokt; it. verdrietig, grillig; (van kinmos o. dat geschikt is om iets te stop- stoppelweide v.; -werk o. samengeflanst deren), koppig, pruilend, hoofdig; -er
Sinn, stuurschheid, onhandelbaarheid v.;
pen; -musket m. (Ontlk.) sluitspier v.; werk o.
-nadel v. stopnaald v.; -path v. (Naai.) Stopping, (- n) v. (Art.) gezwinde -keil v. stuurschheid, knorrigheid, koppigheid, onhandelbaarheid, halsstarriggestopte naad m.; -nudel v. deegballetje, lont v.
mestvoeder o.; -legel o.(Zeew.) los zeil o. StQppler, (- s, mv. Sloppier) m.,' heid, b4rschheid v.
Stijpfsel, (- s, mv. Stóp[sel) m., Z. -in, nen) V. nalezer m., naleesster; St¢rrogen, (-gens, mv. -gen) m.
kuit v. van steur, kaviaar v., Z. Stór.
Stop f el.
(fig.) letterdief, samenflanser m.
StQpf-stibbe, (- n) v. leembal m. St¢pse1, (- s, mv. St6psel) m., Z. StQr-Stange, (-n) V. (Vissch.)
bootshaak, pootspaak m.; -stock me roer om de opening in den oven te stoppen; Stóp[el.
-stick m. stopsteek m.; -stobbe v., Z. Stor, (-( e)s, mv. -e) m. steur m.; stok, stok m. om ergens in le snuffelen.
StQrthing, (-(e)s, mv. -e) me sta-stibbe; -stuck o. (Zeew.) stopstuk o., gesalzener -rogen, kaviaar v.
stopplankje o.; -takel o. (Zeew.) zijtakel StQrax, (- es, mv. -e) m. balsem - ten generaal me mv., rijksdag m. in Zwem.; -tuck o., Z. -hader.
achtige gomhars o. en v. van den sto- den en Noorwegen.
StQpfung, en) v., Z. stopten; raxboom, storax m. en o.; 2. Z. -baum; Strung, ( -en) v. (Ger.) stoornis
(Heelk.) opstopping, stelping v.; (Gen.) -bauw me storaxboom m.; flussiger ---, v.; (in een arbeid), stoornis, afleiding v.;
verstopping v.
amberboom,amberaborn m. uit Louisiana; it. verwarring, afwijking, afdwaling v.;
-s Frei, -slos bijv. nw. vrij, ongestoord,
StQpf-eentil, (-( e)s, mv. -e) o. -pflanze v. storaxplant V.
(Werkt.) stopklep v.; -wachs o. stopwas, Storoh, (-( e) 4, mv. Sturche) m. onbelemmerd.
Store, (-en) v. staak, stijl, stronk,
maagdenwas o. en v.; -wasser o. tegen ooievaar m.; ágyplischer -, ibis m.; der koelstronk, koolstruik m.
m.; -werg o. kalefaatwerk, werk-strom klappert, de ooievaar klept.
o.; -werk o. (Naai.) stopwerk o.; -wolle StQreh -hein, (-( e)s, mv. -e) o. StQrze, (-n) v. (Kaard.) kamwol v.
V. stopwol v., Z. -haar.
ooievaarspoot m.; (fig.) ooievaarsbeen, StQrzen, (storzte, gestorzt) o. ww.,
StQppel, (- n) v. of (-s, mv. -u) m. spillebeen o.; -blume v. klaproos v.; 2. Z. strolzen.
stoppel m.; die -n auf einem Felde aus- woudanemoon v.; -nest o. ooievaarsnest St*rzen, (stórzte, gestórzt o. ww.,
reiszen, abschneiden, de stoppels uittrek o.; -schnabel m. ooievaarssnavel m.; me he rondloopen, rondslenteren.
afsnijden; (fig.) (van den baard),-ken, (Bouwk.) kraanbek m.; (Teek.) teeken- StOSZ, (-es, mv. Stósze) m. stoot,
stoppels. haarstoppels me mv., vlasachtig aap m.; (Pl.) geranium v., ooievaarsbek slag, duw, stomp m.; - mit dein Fusze,
haar o.
m.; —arten V. mv., -schndbel me mv. schop, trap m.; der - eines Kórpers an
StQppel-Acker, (-ackers, mv. (PL.) geraniumsoorten we mv.; -stein in. etw., schok m.; (Schermk.) stoot m.;
(Sp.) slag m.; 2. (bij eene aardbeving),
-ticker) m., Z. -leid; -bant m. stoppel- dondersteen m.
baard, vlasbaard m.; -butter v. augustus StOreisen, (- eisens, mv. -eisen) schok m.; (van een wagen), hotsen o.;
(Jachtw.) einen - in das Horn than, op
boter v.
o. pook m., porijzer o.
StQppeldaeh, dach(e) s, mv. St *ren, (stone, gestort) bedr. ww. den horen blazen; 3. -, Eisstosz, losbre-ddcher) o. dak o. eener hut, rieten dak o. in alten Papieren -, snuffelen, zoeken; in ken o. van bet ijs, ijsgang m.; (Vog.) Z.
Stoppelei, (-en) v.(Scherts.) stop- einero Koffer -, zoeken, snuffelen, schar- -nett; 4. (Timm.) ( van eene naaf), kop
werk, lapwerk, samengeflanst werk o.; relen; was halt du hier zu -?, wat zoekt, m.; (van een kanon), kamer v., kulas m.;
2. Z. Stoppelgedicht.
snuffelt gij hier ?; im Feuer -, porren, (aan een vrouwenrok), stootkant, zoons
StQppeler, (- s, mv. Stoppeter) m., pooken; immer in der Nase, in den Záh- m.; (van een kalf), nierstuk o.; (van een
Z. Sloppier.
nen -, peuteren, wroeten; (fig.) jem. -, schaap), bout m.; 5. (Timm.) voeg v.; 6.
Stoppel-fader, (- n) v.lichte veer, storen, verhinderen, belemmeren; den ein - Holz, Bucher, hoop, stapel m.; ein
jonge veer v.; -feld o. stoppel veld o.; Frieden, die Freude -, storen, verstoren; - Akten, lias v.; ein - Vieh, stuk o. vee
-fiber o., Z. Marschkrankheit; -gans v. lassen Sie sick nicht -, laat u niet storen; voorongeveer dertig gulden;(fig.)in einem
vetgemeste gans v.; -gedicht o. samen (Ger.) jem. im Besila eiher Sache -, sto- - weg, zonder ophouden, achter elkangedicht o., cento o.; -gras o.-geflanst ren; jem. in seiner 1lrbeit -, storen, hin- der; 7. (Bergw.) eind, uiteinde o. van
eene doorboring; it. wand m. van een
stoppelgras o.; -heime . v., -heimchen o. deren, afleiden van; 2. Z. pfuschen.
veldkrekel m.
StQre(n)friede, (-dens,rnv. -den) mijnput; (fig.) das gibt seiner Ehre, seineva Glucke einen harten -, een gevoeliStoppelig, bijv. nw. stoppelig, vol m., Z. Friedensstórer.
stoppels.
StQrente, (- n) v. groote wilde gen slag m., teleurstelling v.; das wird
ihm den . geben, dat zal hem den doodStoppel-katte, (- n) v. tegen eend v.
Augustus geboren kat v.; -komn o. koren Storer, (-s, mv. Stórer) m., -in, steek geven, Z. Schlag.
o. dat gezaaid is nadat de stoppels zijn (-nen) v. snuffelaar m., snuffelaarster v., StQsZ- aar,( -aar(e)s, mv.-aare)m.,
weggeploegd; -mast me stoppelmest tn., wroeter m., wroetster v.; (fig.) stoorder -adler, (-adlers, mv. -Adler) m., Z.
Stószer; -apparal m.(Werkt.)werktuigo.,
m., stoorster v.
stoppelvoeder o.
toestel o. om den schok te verminderen;
StQppeln, (stoppelte, gestoppelt) Stbrerei, (-en) v., Z• Stórung.
bedr. ww. nalezen, naoogsten; in Wein- StQrger, (-s, m v. Storger) m. (Volkst. ) -axt V. stootbiel v.; -baten v. kegelbaan,
bergen -, de achtergebleven druiven pluk- kwakzalver m.; -buhne v. kwakzalvers- kolfbaan v.; -balken m., (Art.) Z. Querschwelle; -bank v. knipersschaaf v.;-beweken; (Landb.) stoppelen, de stoppels' tooneel o.
onderploegen; (fig., i. k. bet.) Z. zusam- Storig, bij v. uw. gaarne storend, gung v. schokkende beweging v.; -block
m., Z. Ramme; -bock m, oude bok m.;
gewoon te storen, hinderend, lastig.
menstoppeln.
StQppel -oost, (-( e)s) o., z. m. Starlet, (-(e)s, mv. -e) me steur m. (Krijgsw.)stormram m.; - bolzen m.(Art.)
na bet plukken aan de boonren gebleven Stornjren,(stornirte,stornirt) bedr. stootbout m.; -bdhne v. (Bergw.) rustV. stopwerk,
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plaats v.; -degen w. stootdegen, steekde- ten, zich een stoot geven; sich mil dem ring m.; -rinken m., Z. -ring; -rinse v.
gen m.; -eisen o. schermdegen m., floret Kop (ee gegen die Wand -, zich het hoofd (Bergw.) kanaal o. van een molenrad;
o.;(Bergw.)stamperm.;(Waterb.) ijzer o.' stooten tegen den muur; sich eis Loch -sage v. (Meub.) handzaag v.; (leelk.)
om het ijs van de pompen af te stooten, in den Kopf -, zich een gat in het hoofd spanzaag V. om beenen af te zetten:
stootijzer o.; (Bontw.) krom ijzer o. tot stooten; sich mil den Hárnern -, elk.stoo- -schale v.(Zeew.)mastklamp m.; -schauhet gladstrijken der huiden; (Landh.) teii; (fig.) sick an etw. -, zich ergeren fel V. (Bergw.) steekschop v.; -scheibe
stamper,vijzelstamper m.;(aan ale wagen (gemeenz.) sick an das Mandsttick -, een V. stootplaat v.; -scheide v. disteiplaat v.;
-as),ringm langen neus halen, beschaamd afdruipen; (Art.) tapstukversterking v.; -s chwelle
StDszel, (-s, mv. Stbszel) m. stam- daran stout sich die Sache, daar hapert V., Z. -balken: - seu f zer m. zucht m.,
per m.;(Straatm.)straatstacnper m.,hand- &; es stószt sick an nichis, als 4' dat' ontboezeming v., Z. -gebet; -spritze v.
spuit v. met dubbele persing; -stange v.
hei, juffer v.; (Poft.) bereide pottenbak hangt alleen af van &.
StQszer, ( - s, mv. Slower) m. stam - (Giet.) schop v. om het metaal los te
-kersliV.
maken; -stock m. (Biij.) biljartstok m.,
BtQszen, (du stoszest, er stószt,st iesz, per, vijzel m., Z. StQszer.
StOszer, ( - s, m s•. Stószer ) m., - in,', queue v.; -latje V. noktakel v.; - treil m.
gestoszen) bedr. ww. oar. jem., etiv. -,
stooten,dawen,schokken, horten, schud- (-nen) V. stooter m., hij, zij die stoot, drilboor v.; -trog m. (Lasdh.) stampden, stompen, een stoot geven: an die stampt, duwt &, Z. stosaen; 2. Z. Stosz- trog in.; -vogel m. groote roofvogel m.;
There -, tegen de deur stompen; jem. vogel, Enten-, Hasenstószer; (Valk.) Z. it. Z. -/'alk; -waffe V. stootwapen o,;
mit dem Fusze -, schoppen, een schop' Stoszfalk; (Veea.) dol schaap, kolderig -weise bijes. bij stooten, schokken, horgeven; jemn. mil dein Ellbogen -, stoo- schaap o.; (Landh.) Z. Stósael; (Bergw.) ten; (fig.) nu en dan, met horten en
ten; sit dein Fusze auf die Erde -, stam Z. Sloszkolben; (Watert.) stamper m. stooten; -werk o. (Uurw.) gang, lichter
StQSZ —arde, v., z. m. gestampte m.; (Nluntw.) schroef v.; -wind in. winddie Erde Eest -, stampen; etw. von'-pen;
sick -, van zich stooteu, duwen; mit dem aarde v., pisé m.; - falk m. tot de jacht vlaag v., rukwind, valwind in.; -winkel
Degen nach jemn. -, steken; jemn. dein afgerichte valk m.; -/'echten o. gevecht m. hoek in. der percussie; -zeug o. (LetDegen durch den Leib -, stooten; jemn. o. met den stootdegen; -/'vile v. stootvijl terg.) lettergietersla•le tot het richten
den Dolch lurch die Brust -, steken; v.; -leid o. (van een kanon), bodemstuk der letters.
einee P/'ahl in die Erde -,inslaan, inheien; o.; -(age v. stootvoeg v.; -,para o. oud StQtterer, (-s, mv. Stotterer) m.
2. (van ossen &), stooten; (van gewe- kabeltouw o.; (Jachtw.) roofvogelnet, stotteraar, hakkelaar m.
ren), afstooten; (van een wagen), hor- stoot o.; - gebet, verkl. -gebelchen o. StQtterig, bijv. nw. stotterend,
ten, schudden; (van bier), gisten, de schietgebed o.; it. onverwachts door hakkelend, stamelend; - reden, Z. stottern.
gist uitwerpen; jem. fiber den Hail fen -, nood of angst ingegeven gebed o.; -geerde StQttern, (stotlerte, gestottert) o.
iem. overhoop stooten, omverduwen; V. (Zeew.) keerlijn v.; -getriebe o. per- WW., m. h. stamelen, bakkelen, stotteren;
(Biij.) die Kugel in's Loch -,den bal ma- cassiemachine v., drijfwerk o. om de (fig.) loopen met horten, een hortenden
ken, in den zak stooten; (Meub.) eine wetten van den stoot te toones; -gewehr gang hebben; 2. bedr. ww. jem. etw.
Leiste -, schaven; 3. Gewttrs, Pfeffer -, o. stootwapen, steekwapen o.; -herd m. daher -, stamelend mededeelen, stame Gjustooten, fijnstampen, kleinstooten, (Bergw.) schuinsche plank v. tot schei lend uitbrengen.
StQtzen, (stotzte, gestotzt) bedr.
uit de losgeslagen-dingvaertsl
vijzelen; zu Pulver -, tot poeier stam
Butter -, karnen; (Bergw.) einen-pen; ertssteerien; it. tafel v. om het erts te ww. (Prov.) volproppen, volstoppen,opDamra -, uithouwen; 4. jem., etw. von wasschen; -hobel m. lettergieterssehaaf hoopen.
sick -, van zich stooten, wegjagen; jem. v.; -hola o. stoothout o., stamper ni., StQtzig, hijv. uw. (Volkst.) steil,
hellend.
aus dem Hause -, wegjagen; (fig.) jem. stamphout o.
StQ Pe, (-n) V. (Kookk.) stoven,
-, aan de deur zetten; aus einer Gesell- Stbszig, bijv en b. stootsch, gemesmoren o.; (Zeew.) teerbrandershut v.
schalt -, verwijderen; in's Gef't2ugniss -, lijk, stijf koppig; it. Z. anstósziq.
zetten, werpen; jam. aus dem Besitze ei- StQBZ-kante, (-n) v.(Zeew.) pre- StQven, (stovie. gestovi) bedr. ww.
net Gutes -, uit bet bezit verjagen; jem. senning v., berkhouten o. mv.; (Naai.) (Kookk.) stoven, smoren; (Zeew.) eis
vom Throne -, iem. van den troon stoo- stootkant m.; -kegetbahn v. kegelbaan v.; Tau -, teren.
ten, onttroonen; einen Tisch an den an- -kegelspiel o. kegelspel o.; -keil m. Strabeln, stripp®1n, stra
dern -, schuiven, zetten; zwei Bretter an scheepstimmermanswig v.; - kissen o. belte, gestrabelt en strappelte, gestrappelt)
einander -, zetten, verbinden; einen Stiel' (Spoorw.) stootkussen o.; -klainpe v. 0. ww. trappen, stampen, duwen, sparin eine Axt -, slaan, zetten; Aermel an (Zeew.) stootklamp in.; -ktinge V. oude, telen.
Straek, ( -er, -st) bijv. en b. (van
eis Kleid -, aanzetten, inzetten; (Muz.) lange stootdegen m.; -kolben m. (Sp.)
(-

-

die Noten -, uitstooten; gestoszen 1, stac-' kolf v., stootkolf v.; (Bergw.) stamper,. eene lijn &), (w. i. gebr.) recht, strak,

cato 1; in das Born, in die Trompete -, beukhamer m.; (Laudh.) karListok m.; stijf, gespannen; 2. -e Zahlung, prompt,
blazen; (Jachtw.) sein met den horen -kraft v. stootkracht v.; -krduel m. ijzer gereed; 3. -er Tod, plotseling, schielijk;
geven; 11. o. ww., m. s. au/' jem. -, toe- o. om breuken in gietwerk af te stooten; 4. Z. starrsinnig; -heit v. spoed m., plotvallig ontmoeten; an einander -, (van le- -lade v. (Meub.) schr uwerkersschaaf v.; selinge o.; 2. hoofdigheid v.
gers), op elk. stooten, elk. naderen; .-u, -lance v., Z. Stórtstange; - lappen m. Stracklich, bijv. nw., Z. strack
jemn., zu der Armee -, zich voegen bij, (Zeees.) stootlap m. aan een zeil; -ma- (2, 3); 2. nauwkeurig. stipt, nauwgezet;
komen bij; an etw.,gegen einander -,naast schine v., Z. -,getriebe; -matte v. (Zeew.) -keil v. nauwkeurigheid,stiptheid,nanwelk. liggen, aan elk. grenzen, dicht bij' mat v. in het tuig of op het touw; -maus I gezetheid V.
elk. gelegen zijn; auf den Grund -, (van v. kleine veldmuis v.; -mewe V. bruine Str%ekort, (-ort (e) s, mv. -orte en
schepen), op den grond stootên, vastra- zeemeeuw v.; -miltelpunkt m. (Werkt.) -órter) m. (Leid.) leienrand m.
Straeks, bijw. dadelijk, onmiddelken; vom Lande -, van land stooten, on- middelpunt o. der percussie:; - mórser m.
der zeil gaan; 2. m. h. auf einen Hasen, (Landh.) vijzel, stampmolen m.; -naht lijk, aanstonds; 2. regelrecht, rechtuit; 3.
auf eine Taube -, (van roofvogels), neer- V. (Naai.) stopnaad m ; -net; o. (Vog.) nauwkeurig, nauwgezet, stipt; 4. in gevliegen, neerschieten; an eis Haus -,(van Z. -yarn; -ochs m. os m. die veel stoot strekten draf.
Streif-amt, (-amt(e)s, mv. -ámter)
winden) op het huis staan; an etw. -, met de horens; -perle v. kleinste parel
geneesmiddel kort gestooten;-sortv. o. openbaar recht o., justitie, rechtbank
raken, gelegen zijn, begrenzen; der Garten stout an die Strasae, ligt aan, komt -polster o., Z. -kissen; -riegel m. (Art.) 'v., rechterlijke macht v., zwaard o. der
nit in &; an einander -de Zimmer; aan elk. koppelbalk m. voor het mikpunt; -rie- gerechtigheid; -r nderung v. verandering
grenzend; Deutschland stósat an Frank- men m. riem m. die den bak van een rij- V. van straf; -androhung v. bedreiging
reich, D. grenst aan F., wordt begrensd tuig met den boom verbindt;(Art.) kalf o.^ V. met straf; -anstalt v., Z. Zuchthaus.
door F.; Ill. wed. ww. sick -, zich ston- van erne affr^it; -ring m. binnenste naaf- Str&fbar,hijv. en b. strafbaar,schul-

Str.

Str.

Str.

4 215

dig, misdadig, ongeoorloofd; - handeln, strafbaarheid, beboetbaarheid, overtre- (in Granbunderland), openbare rechter
m.; -ruche we geeselroede v.; (Godg.)
zich schuldig maken, eene misdaad be- ding v. der wet.
Straffen, (strafte, gestrafl't) bedr. ramp, plaag, roede v. Gods; -sacs m.
gaan; -heit v, strafbaarheid, strafwaar
-dighe,msa v.;(Gr)zwte ww. strak aanspannen; 2. wed. ww. zich (Sp.) inzet m. als boete; -schicht v.
(Bargw.) straftaak v.; -schrift v. hekelStraf-befeh1, e)s, mv. -e) m. -, stijf worden.
bevel o. tot het toepassen eener straf, Strafffeder, (- n) sterk gespannen schrift o., satire v.; - schuld v. (Godg.)
schuld v.; -schwerl o. wrekend zwaard
uitvoeren van een vonnis, rechtertijk be- veer v.
vel o.; -be%reiung V. kwijtschelding v. Strffheit, v., z. m. stramheid, o.; -summe v. geldboete v.; -tag in. dag
m. waarop staf voltrokken wordt; (Boschvan straf, amnestie v.; - beispiel o. straf ruwheid v.
v. als voorbeeld, voorbeeldige straf; ein Straf-frei, bijv. en be vrij van straf,' w.) zittingdag m, der boschrechters; 2.
dag m. waarop de tot straf opgelegde
— geben, voorbeeldig straffen; -blick m. ongestraft; - freiheit v., Z. - erlassung.
bestraffende blik m.; -birch o. lijst v. der Straffseil, (-( e)s, mv. -e) o. strak,' leegdienst moet verricht worden; -libel
o. straf, bestraffing v.; -urtheil o. vonnis
boeten, strafregister, straf boek o.; -b%chse stijf gespannen touw o.
V. boetenpot m.; -clausel v. (Ger.) strafStraf-gebot, e)s, mv. -e) a.,' o., straf v., uitspraak v.; -wort o. bestraf
bestraffend woord o.; -wurdig-fingv.,
bepaling v.; -colonie v. strafkolonie v.; Z. -befehl; -gedicht o. hekeldicht o.,
compagnie v. (Krijgsw.) strafdivisie v.; satire v.; -geld o. geldboete v.; (Rechts- bijv. nw., —heit v., Z. strafbar J-; -zin-dichter m. hekeldichter m.; -dienst m. pr.) niedergelegte —er, door partijen' sen m. mv. als straf te betalen interest m,
gedeponeerde gelden o. mv.; -genoss in. Strahl, (-(e)s, mv. -en) m. straal,
slechte dienst m., ellendig ambt o.
Strafe, (- n) v. straf, kastijding, be- hij die dezelfde straf ondergaat; -gerech- lichtstraal, bliksemstraal, waterstraal,
straling, boete v.; kórperliche -, licha- tigkeit v. crimineele rechtbank v., wre- vuurstraal m.; (6g.)straal, trek m.; - der
mel ke straf, lijfstraf v.; - an Geld, boete, kende gerechtigheid v.;, -gericht o. cri- I1olinung, straal m, van hoop; -en schiegeldboete v.; bel schiverer -, op zware mineele rechtbank, justitie v.; gótlliches s;en, werfen, von Bich geben, stralen schiestraf; mir zur -, tot mijne straf, omn mij --, oordeel o. Gods, straf v. Gods; 2. ten; `Z. (van een rad), spaak v.; (van
te straffen; bei - von 4-, op straffe van; openbare gerechtigheid, justitie v.; -ge- eene ladder), sport v.; 3. (aan den paar
-denhof),
straal m.
jem. our - ziehen, jemn. eine - anthun, sang m., Z. -gedicht; -gesels o. strafwet
iem. straffen; zur - soil er 7, tot straf, v.; --buck o. strafwetboek, wetboek o. Strah1-ader, (-n) v. (Veea.) ader,
voor zijne straf &; in - of Geldstrafe ver van strafvordering, code penal m.; —ge- straalader v.; -asbest m, asbest o,in strasein, zich eene boete op-falen,idr bung v. strafwetgeving v.; -gewalt v. len; -sage o. flikkerend oog o.; 2. (Nat.
den hals halen, in boete vervallen; bei macht v. om te straffen; -góttin v. (Fa- hist.) straaloog o.; -baryt m. (Delfst.)
Leibes -, op straffe Iles doods; (Spr.) - bell.) Nemesis, de Gerechtigheid v.; die straalbaryt m.; -blende v. zwart zwavelum Sonde bleibt nicht aus, loontje kooit —nen, strafgodinnen, Furiën v. mv.; zuur zink o.; -blume v. straelblodm v.
om zijn boontje; (fig.) straf v., ongeluk -hand v. straf, wraak v.; — Gottes,straf- Strghlen, (strahlte, gestrahit) o.
fende hand v. Gods; -kasre v. boetenkas WW., m. he (van de zon), stralen, stralen
o., ongelukkige gevolgen o. mv.
Strgfen, (strafte, gestraft) bedr. v.; -klage v. aanklacht, beschuldiging v. schieten; (van diamanten), schitteren,
ww. jem., ein Vergehen 4- -, straffen; am met eisch van straf; -kldger m. officier fonkelen; (fig.) schitteren, blinken, spie
Wdrme -, (van de-geln;2.bdrw
Leibe -, straffen, kastijdeu,tuchtigen,eene m. van justitie, procureur -crimineel m.;
lichamelijke straf toepassen; am Leben -, -krielt m. oorlog m. als straf; -lehn o. zon), warmte verspreiden, uitstralen;
met den dood straffen; an Geld -, eenel beleening v. met de goederen van een (Ph.) uitstralen, zich uit e. o. a. pant
boete opleggen,beboeten; um hundert Gul veroordeelde; - lachre v. berisping, verma- naar de omliggende deelen verspreiden;
(Nat. hist., Pl.) gestrahlt, gestraald, met
gestraft werden, tot eene boete van-den ning v.
honderd gulden veroordeeld worden; ein Stri$ieh, ( - er, -st) bijv. en be Z.' stralen of strepen, gestreept; -d, 'straKind mit der Ruche -, straBNn, slaan; st►•albar; 2. Z. tadelnswerth; (Volkst.)' lend, stralen schietend; (fig.) schittejean. mit Ge/dngniss -, met gevange- verschrikkelijk, als een verdoemde; -keil rend, blinkend.
Strahlen, (strdhlte, gestrdhlt)bedr.
nis straffen, Z. Lage; (gemeenz.) Z. v. strafbaarheid, strafwaardigheid v.
Strahied, ' (- ( e) s, mv. -er) o., Z. ww. kammen, roskammen; Flachs -, heladeln.
kelen; 2. wed. ww. (gemeenz.) zich -,
Strgfengel, gels, mv. -gel) m. Strafgedicht.
Str'$ing, (-(e)s, mv. -e) m. schul- zich kammen; it., zich opdirken, zich
wreekende engel, engel m. der wraak.
Strafar, (- s, mv. Strafer) in., -in, dige, misdadiger, gestrafte, gevangene, opschikken.
S tr%hlen-angesieht, (- (e) s, m v.
(-nen) V. straffer, bestraffer m., bestraf- veroordeelde m.; 2. galeiboef m.
ster v.
Streif-los, bijv. nw. straffeloos, on- -e), -antlits, (-es, mv. -e) o. stralend
Straf-erkenntniss, (- es, mv. -e) gestraft, zonder straf; it. onschuldig; gelaat o.; -enig bijv. nw. straalachtig,
o. vonnis o., veroorcleeling v.; -erlassung (Krijgsw.) [ r — erkitiren, onschuldig straalvormig; -blume v. straalbloem v.;
V. kwijtschelding v. van straf, verminde- verklaren; -losigkeit v. straffeloosheid v.; -blutader v. ader v. onder de oogharen;
ring v, van straf; -erleger m. hij die eene it. vergiffenis, amnestie v.; -milderung, -brechend bijv. nw. straalbrekend; -breboete betaalt; -erleichteruung v. vermin- -minderung v. vermindering v. van straf; chung v. straalbreking v.; -buschel o.
-witlel o. strafmiddel o., straf v.; -ort (Nat.) bundel m, stralen; -slant m. stradering v. van straf.
Straft', er, -st) bijv. en b, strak, m. strafplaats v.; -pfarre v. pastorie v. leuglans, lichtglans m.; -hell bijv. nw.
stijf, stram, gespannen; ein Seil - anzie- waarheen ?en geestelijke tot straf gezon- helder stralend; -kegel m. (Nat.) lichthen, strak aantrekken, spannen; (fig.) den wordt; -prediger m. boetprediker m.; kegel m.; -knótchen o. (Ontlk.) peesknoop
-er Mann, gestreng, ruw; -es Cesicht, (fig., i. k. bet.) zedepreeker m.; -predigt m. ouder de oogharen; -karper m. stragefronst; (gemeenz.) dik, rond en vol; v. boetpredikatie v.; (fig.) jemn. eine — len schietend lichaam o.; -krans m. stra(Pl.) -e Hautfrucht, blaasvormig sap- halten, iem. berispen, vermanen, eene lenkrans m.; (van heiligen),stralenkroon
zedepreek houden tot; -recht o. straf- V., nimbus w.,glorie v.;(Ontlk.)rand,buivaatje o.
Strgf-fa11, (-fall(e)s, mv. -falie) recht, recht o. om te straftin; 2. strafrecht tenste rand m. van het regenboogsvlies;
m. geval o. om straf toe te passen; 2. o., strafwetgeving v.; 3. strafwetboek o., -krone v. stralenkroon v.; (Wapenk.) gestrafbare daad v.; 3. veroordeeling v.; Z. -gesetzbuch; -rechilich bijv. nw. straf- straalde kroon v.; -los bijv. nw. zonder
-/aflig bijv. nw. door het strafrecht voor rechterlijk, crimineel; -rechtslehrer m. stralen, zonder strepen; -meer o. zee v.
waarin het strafrecht voorziet; 2.-zien, leeraar, professor m. in het strafrecht; van licht; -nero m. (Ontlk.) zenuw v. die
strafbaar, schuldig, beboetbaar; — wer- -rede v. satire, schimprede v.; -register naar het regenboogsvlies loopt; -pinsel
den, straf, boete op den hals halen; etw. o. strafregister o., lijst v. der strafbare m. gezichtkundig penseel; -reich bijv.
—es begehen, eene strafbare daad begaan, gevallen; 2. lijst V. der veroordeelingen; nw. lijk in stralen, veel stralen schieeene misdaad volvoeren; -fálligkeit v. -richter m. rechter m. die straft; (Gesch.) tend; -schein m. stralend licht o.; (van
(-(
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heiligen), Z. -krans; -schlagader v. (Ont
het regenboogsvlies loopende-Ik.)nar
slagader v.; -speller m. prisma o., kantzuil v.; - theere o. mv., Z. P/lanzenthiere;
it. straaldieren o. mv.; -verbreilung v.
stralen schieten o.

goed, gestrand goed o., strandvond m.;
-giller o. mv. strandvonderijen v. mv.;
-haber m. strandhaver v.; -herr m.
strandvonder m.; -jager m. aan het
strand wonende jager m.; - kamille V. aan
het strand groeiende kamille v.; -kohl
Strahl–fide, (-n) v. (Veea.) et- m. zeekool v.; -land o. kustland o.; -ldatergezwel o. in de hoefholte van paarden; fer m. hij die langs het strand loopt;
-fewer o. vuurstraal m.; -l'ormig bijv.nvz. (Nat. hist.) strandlooper, kievit m.; 2.
straalvormig; -geschwur o. (Hoefsm.) Z. gepunkleter —, snip Y.; 3. gemeiner —,
-faule; -gips m. vezelige, zwavelzure kalk kleine zeeleeuwerik m.; 4. kannetvogel
v.; -glimmer m. gestreept glimmer o.; m., grauwe leeuwerikensnip v.; 5. Lappldndischer —, Laplandsche strandloo-hammer m. donderbeitel m.

Strahlicht, bijv . nw., Z. strahlen- per m.

artig.

stras, nagemaakte diamant m.; -baum m.
(Mol.) schuif v.
Str%sze, (-n) V. straat v., straatweg

in., weg, groote weg m.; (op de zee), weg
m., reis v.; 2. rijweg m.; ofentliche -.
openbare weg m.; 3. weg m., richting v.;
von der rechten - abkommen, van den
rechten weg afraken, verdwalen; (Ster renk.)Z.Milchstrasze;(Wap.)Z. -nstreife;
4. straat v., zeestraat, zeeëngte v.; (bij
Calais), Naaw o. van Calais; (Spr.)
wer da bauet an den -en, muss die Leute
reden lassen, die aan den weg timmert
heeft veel gezegs, bekijks, lijdt veel aan -

Strqjndlinge, m. mv. loodkruid - stoot.

Str€lszen – arbeit, ( en) v. werk
Strahlig, bijv . nw., Z. gestrahlt. planten V. mv.
Str hl–keil, (-(e)s, mv. -e) m.,' Stroud - nelke, ( - n) v. zeeanje- o. aan den publieken weg, herstellen,
-

Z. -hammer; -kies o. gestreept kies o.;
-muschel v. gestreepte kamschelp v.;
-punks m. straalpunt o.; -p feil m., Z.
-hammer; -pisse V. (Veea.) pisvloed m.;
-quarz m. gestreept kwarts o.; -rohr o.
pijp V. aan eene brandspuit, fontein Si;
- schort m. straalsteen, moedersteen m.;
weister —, witte straalachtige hoornblende, sterschor) m.; 2. Z. -stein (1);
-schwáren o., Z. -faule; -spatter m., Z.
-enspalter; -stein m. straalsteen m.; 2.
zeedadel m.; -schwinger m. dondergod
m., hij die den bliksemslingers; -streich
m. inslaande bliksemstraal m.

Strghlung, (-en) v., Z. strafalen;
it. uitstraling v..

Str6hn, ( - (e)s, mv. -e) m., Str^hno, (-n) v. (Speld.)bosje o. bereid koperdraad voor spelden; 2. (gewoon).)
streng v.; -hanf m. ongehekelde hennep m.
Strdhnehen, (verkl.) o. strengetje o.

lier v.; -ordnung v. verordening, wet v.
op de meerschuimvisscherij; -pfeffer m.
(Nat. hist.) kleine pluvier v.; -recht o.
strandrecht o.; 2. strandvonderijrecht o.;
-refter m. rijdende kustbewaker m.; 2.
(Nat. hist.) strandlooper, steltlooper m.;
-rohr o. aan het strand groeiend riet o.,
helmplant v.; 2. Z. Sandrohr; -schnepfe

v.oeversnip v.; 2. Z. -ldufer(3); -schwal-

be v., Z. U/'erschwalbe; -schwimrner m.
zwemslak v.
Strundung, (-en) v., Z. stranden;
it. stranding v.
Strand–vogel, (-vogels, mv. -vogel) m. strandvogel m.; -oogt m. strandvoogd, strandvonder m.; 2. (van rivieren),opzichter m. over de bakens; -wache
V. kustwacht v.
Strang, (-(e)s, mv. Strange) m.
touw o., streng v., teenen band m. of strop
v.; mit dem -e hinrichten, ophangen; sum
-e veruriheilen, tot den strop veroordeelen, veroordeelen om opgehangen te worden; 2. zeel, gareel o., trektouw o.; das

Strelcio, (-s, mv. -s) m. minne
schikking v.
-lijke Leder an den Strange%, strenglussen v.

Stralcjren, (stralcirte, slralcirt) mv.; (van eene klok), touw, trektouw o.;
bedr. ww. in der minne schikken, ver- dunner -, strengetje, koordje o.; (ge
wenn alle Strange reiszen-menz.,fig)
effenen.
solllen, als het op het ergste komt;(ZeeStramm, bijv . nw., Z. straf.
Str %urmen, (strammte, gestrammt) w.) streng v.; - Garn, streng V. garen;
(Ontlk.)streng v.; 3. galg v., arm, tak m.
Z. straffen.
Str%mpeln, (strampelte, gesiram- Strjjnge(1)n, (stráng(el)le, gepelt) bedr. en o. ww. met de beenen strang(el)t) bedr. ww. wurgen of wortrappen, scharrelen, Z. stamp jen; das gen.
Belt ausammen -, dooreenscharrelen, Strang -gesehirr, (- (e)s, mv. -e)
verfrommelen, geheel door de war halen. o., Z. Seilergeschirr; -haken m. haak m.
Strqkmpfen, (stramp1te,gestramp1t) om de strengen vast te maken; -leder o.
lederen scheede V. aan den reep; -ring
bedr. ww., Z. stampen.
Strand, (-(e)s, mv. -e) m. strand m.(Zad.)strengring, leiselring m.; -schláo., oever, zeekant m., kust v.; auf den - ger in. paard o. dat veel tegen de strenlaufen, getrieben werden, op het strand gen loopt.
loopen, stranden; auf den - seizen, op Stranguljren, (strangulirle,strangulirt) bedr. ww., Z. strdngeln, erdroshet paard zetten, doen stranden.
Straind–bars, (-barses, mv. -barse) el n.
m. (Nat. hist.) zeebaars m.; -beuer m. Str%nzen, (stranzte, gestranst) o.
aan het strand wonende, strandbewoner WW., m. h. lui rondslenteren, lanterfanten.
m.; -dor/ o. aan zee gelegen dorp o.
Stranden, (strandele, gestrandet) Strapgze, (-n) v. vermoeienis, ino. ww., m. s. 4tranden, op het strand spanning v., afmattend werk o.
geworpen worden.
Strapaziren, (strapazirle, strapaStroud - erbse, (-n) v. zeeèrwt v.;' zirt) bedr. ww. afmatten, afwerken, af-finch m. visch v. en m. die aan het beulen, vermoeien.
strand gevangen wordt; -/ischerei v. Strapazjrt, bijv. nw. es Gemdlde,
strandvisscherij v.; -gerechtigkeit v., Z. gekunsteld, verwrongen, doodgewerkt.
-recht; -gras o., Z. -haber; -gut o. strand- Strasz, (-es, mv. -e) m. (Glasbl.)
-

leggen o.van straatwegen of straten,openbare R erken o. mv.; -arbeiter m. sLraatwerker m.; -au/seher m. opzichter m. der
wegen, wegopzichter m.; -au/'sicht v. opzicht o. over wegen, staatpolitie v.; -bau
m. aanleggen van wegen, van een weg;
-beleuchlung V. straatverlichting v.; -bereiter m. wegopzichter m.; -behang v.
uitgraven o. van den grond om een weg
aan te leggen; -babe m. straatjongen,
kwajongen m.; -damm m. aarden dam,
gemetselde dam m.; 2. straatweg m.;
-dieb m. straatdief, straatroover m.;.fahrer m. schip, vaartuig o. dat door de straat
van Gibraltar zeilt; it. zeevaarder in. die,
door de straat van Gibraltar stevent;
-leger, --in, straatveger m., straatveeg ster v.; -geleit o. vrijgeleide o.; -gericht
o. rechtspleging v. in de openbare straat;
it. toezicht o. overde straatwegen; -junge
an., Z. Gassenjunge; -koth m. straatvuil
o., modder v., slijk of slik o.; -koter m.
hond in. die geen meester heeft; (fig.)
straatslijper m., straatmeid v.; -lat erne
v. straatlantaarn v.; -p/laster o. bestrating v., straatsteenen m. mv.; -raub m.

straatrooverij v.; —, treiben, straatroover zijn, stelen langs den publieken
weg; -rduber m. straatroover m.; -bande v. bende v. straatroovers; -placher in., Z. -rduber, -schdnder; -rduberei
v., Z. -raub; -rduberisch bijv. nw. straat
als een straatroover; -recht-roveachtig,
o. straatrecht o.; -stinger m. straat
liedjeszanger m.; -sáule v. mijl -zanger,
wegwijzer m.; -sperrung v. straat -pal,
v.; -stein m.straat--versping,bakd
steen m.; -schdnder m. straatschender
m.; -there v. straatdeur v.; -toll m.
tol in. op den (openbaren) weg; -zwang
m. rechtsban m. op den openbaren
weg.

Str,
szler, (-s, mv. Strdszler) m.
straatlooper, straatslijper, leeglooper m.
Strateg@m., (-(e)s, mv. -e) m.
krijgslist V.
Strategie, Strategik, Strategetik, v., z. m. veldheerskunst,
krijgslcunde V.
Strategiker, (-s, mv. Strategiker)
m. krijgskundige m.
StratQgisch, bijv. en b. krijgskundig, volgens de krijgskunst.

Straube–rbachen, m., -miinzo, v., –pfennig, m., Z. Bract eat.
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Strsjlben,' (strauble, gestraubt)
StrausB, (-e8, mv. StrtiuSJe) m., Z. king v., streven o. nasr; (fig.) ijver m.,
m. h. raw, stekelig opsteken.
Kamplt Streit.
vlijt, werkzaamheid v.
Strs,l1ben, (strauule, Ii.:.;;,";lubl) Strausz,(-es,mv.Striiusze en Strau- Streckbar, bijv.nw.rekbaar,buigbedr. ww. die Ilaare, Federn ., te berge szer) m, (van bloemen), ruiker, bloem- zaam, uit te zetten; -keit v. rekbaarheid,
doen rijzen, cloen oprijzen, opsteken; II. ruiker m.; (PI.) kegel- of piramidaalvor- huigsaamheid, uitzetbaarheid v,
wed. ww, sich -, (van het haar), teberge mige hloemtros m.: (Landh.) krans m., Streckbug, (-(e)s, mv. -e) Ill.
rijzen; 2. zich verzetten, tegenstribbe- kroon v. als uithangbord voor eene her- (Zeew.) beweging v. bij bet kruisen en
len, weerstand hieden: sick gege,." et», -, berg; (Nat. hist.) (van een vogel), laveeren.
zich verzetlen, zich verdedigen,verwc- kUiC. v.
Streckchen, (verkl.) o.,Z.Strecke.
ren,
strausz, (-es, my. -e) m. strulsro- Strecke, (-n) v., Z. ureeken; 2.
Strsjlben-mehl, 0., -teig,
g~l m.; amerikanische,. -, Z. Kasuar; 2. uitgestrektheid, streek, oppervlakte v.;
(-(e)8) m., z. ID. meel, deeg o. voor ge- IZtege"der -, zeezwaluw v.
grosze, lange - Landes, groote uitgeba!~.
Strajlsz-binderin, (-nen) v. strektheid, streek v.; it. eine gule - WeStrs,llb-fusz,( -huze«, mv. -(usze) bloememuersje 0., hloemenverkoopster v.; qe«, een goed eind, geJeelte o. wegs; die
m, paarderoet m. met borstelig haar -blume v. ruikerbluem v.; -blatltig bijv. • emer Meile, de uitgestrektheid v., afstand m. van &; gehen Sie ein Slreckcherl
aan de kroon en de verzeuen; -hahn m. ow. met thjrsvormige bloesems.
haan m. die de reeren opzet; 2. ruige Strajlszchon, (verkl.) ruikertje, mit? gaat gij een eindje mede1; in einer
haan m.; -kenne v. hen, kip v. die de kuilJe 0., Z. Strauss. •
-, in eens, achLereeu; it. eensklaps;
veeren opzet: 2. Japansche hen of kip, Straj1Sz(en)-el, (-(e)s, mv. -er) (Bergw.) gang 01., gnlerij v.; (Straatm.)
ruige hen or kip v.; -Ilukn 0., Z. -henne o. SU'UIS( vogel)ei 0.; -(eder v. struis- uitgebreidheid v., oppervlak o. van 24
(2); 2. Z. Braushahn.
ve(d)er v.
meters lang en 2 breed;3.(I..ooi.)schaafStrs,jlbig, striiubig, bijv. nw. StrajlSz-ente, (-n) v.kleineklap- boom m.
(van haar &), stekelig.opstaand, te berge pereend v.; -link ID. gekuifde fink m.; Streckeisen, l-eisen», IDV. -eiSeIJ)
rijzend; it. slecht gekamd, rerward, in -/copt ID. strursvogelkop m.; (fig., ge- o. rekijzer o. voor Jetlereo buitJeu, Z.
wanorde: 2. zich werend, verzet.tend, te- meenz.) domkop, tJomoor m.; -madchen Slrecl,e (3).
genspartelend; (fig.) ruw, st~kelig.
O. bloemenmeisje 0.; -magen m. SllouisvoStrecken, {streclde,geslreckl)bedr.
Str9illb-kopf, (-kop((e)s, mv. gehnaag v.; (fig.) sterke maag v.
ww. eill SeU ., spannen, I'ekkeu, IIllrek-kop(e) m. kroeskop m., kroes haar 0.; Str&zze, (.n) v. klad v., kladboek o. ken; das Eisen ., plelten, nilrekkeD;
2. kroeskop, IJersoon m. met opsLa:md, , Strebe, (-n) v.,.Z.Slreben(o.zelfst.}; Glas -, buigen;(JachLw.) den Zeug -, de
stekelig haar; (fig.) stijfkop, stijfhoofdig sac/" zu~ - selzen,. zich verzetlen, weer- netten 8pannen; (Looi.)die Haute., stoltpersoon m.; -rad o. ollderscheprad o. stand bleden; (TImm.) Slut, scboor OJ., sen; (Uouwk.) d,e Scltwelle -, leggeu,
van een watermolen; .zcug o. alles wat steuosel 0.; mil -,~ versellen, stutten, p13atsen;ei"en Websluhl-,spanllcn;(tig.)
tot bet waterwerk met oodel"scheprade- sch.oren, ondel'sleunen; .2. (aan, eeoe die X,.a(le a~ ,elw. -, illspaunell; (geren behoort.
s~uls~eur), slagbaJk m.; (fIg.) 8chuiDsche meenz.) aUe vzer von sick ., ("all paarStrauch, (-(e)st my. Slrli-uclle of rlchtlOg v.
den), met tIe poolen omltoog Jlggell; die
SlrallChe,.) m. slruik m., boompje 0.; 2. Strebe-balken, (-balkens, mv. Hande gell Himmel., tie hant.len ten hestruikgewas 0.; ill krenpclhoulo.;(Jacht- -batken) m. stutbalk, schoorbalk m.; mel hellen; die Oltren in die Hoke ., de
w.) die Slrau,8her durchklop(en, auf den - -band, -holz O. (Timm.) kruisbantl, ooren opzetlen; den Kop{ zu wcil ., I.e
klop{en, het kl'eupelhout afjagen; (fig.) t.lwarsbalk, schoor, stot 10., schoorhout vel' l1ilstrekken; die Zunge heraus -, de
onderzoeken, peilen, iem. dell pols voe- 0.; -bogen m. (~ou~"k.) ,sluitboog ro.; long uitsLeken; in geslrecktem Lau(e, in
leD; 3. ruige, beletsel 0.; 4. rooverij, -kal;e V. kat v. (he ZICIt verzet; 2. Pom- gestreklen loop;jem. zuBoden, zurErde-,
vechtpartij v.
mersche rount v.; (Sp.) touwtje rekken op den grond gooien; das Gewehr -, arStr8ijlch-ahorn, (-(e)s, mv. -e) 0.; (~g.) weerspannig persoon m.; -krafl leggen; (KI'ijgsw.) zich overgeven; (Bergm.struikahorn m.; -arlig bijv.ow.strllik- V. IDldlielpun1vliedentle kracbt, kracht V. w.) in de Jengte meten; 2. wed. ww.
siclJ -, zich oitstrekken, zieb uilloekken;
achtig, stroikvormig; -barl m. dikke van oiLzetting.
baard, ruwe, borstelige baard 00.; -birke Str~ben, (slreble, geslrebl) o.ww., sick in's Gras. ., op het gras Jiggen;
v. struikvorlllige berk(eboom) ID.; -b'und lD. It.(Nat.) streveu, neiging helJben om (Zeew.)die Kuslestreekt sic/J Nor'd, strekt
b0s m. rijshout.
te n3de:l}n; nacl~ dem lVillelp"~/de -, naar zich oit naar .het Noon.len;(fig.)sicIJ flack
Straucheln, (slrauchelte,geslrau- bet ffildt.lelpunt slreven, nelgeu; zum. der Decke ., de lering naal' de nering
cl"ell) 0: ww., m. k. en s., Z. stolpern; Millelpunkt -d. middelpuntzoekenll; V01ll zelteD.
(fig.) bijna vallen, mis~tappen; it. (ge- Miltelpunkt abslrebend, mit.ldelpunlvlie- Strecker, (-s, mv. Slrecl£er) m.
meenz.) aarzelen, weifelen, clralen; (fig.) t.lentl; nac~ der SOTlrte ., neisen, traeh- (Olltlk.) oitstrekkend~ spier v.; (Nat.
ick will ihm das - u'o/Il verbielen, ik zal ten te berelken; (fig.) naclt etw. -, StloC- bist.) Z. Sireclcflsch; (~lets.) st.oeksche
bem wei goed leeren loopen.
ven om, trachlen te doen; reich JU wer- sleen m.; 2. hij die rekt, plet &, Z.
Stro,jlch-fang, (-(alZg(e)s, mv, de~ ., zijn best tloen om; nach Ehren, slrecken.
-{ange)lU., Z.Bu!icll(ang;-{liege V. struik- Relclttltum -, trachten, haken uaar, zoe- Str~ck-flsch, (-es, mv. -e) m.
vlieg v.; -Ilallpt o. (WU1erh.) kribwerk I{~n te ~erkrijgen; nach ei/l(J~ Amte her· karper ID. van een tot t.lrie jaar; -luge V.
0.; -herd 10. (Vog.)met slrlliken bedekte llg -, dlDgeu; nacll RlJ,he, Frieden ., zoe- (Mets.) streksche voeg v.; -hammer m.
pla81s V. om vogels te vangen; -l'ob o. ken, Z. lrac/tlen, sick beslreben; 2. Z. plethamer m.; -/'eerd m. baartl m. OlD
!i;troikgewas Ot, struiken m. mv.; (Pl.) anslreben; 11. O. zelfst.streven 0., pogin- gesmolten ijzer voor bet smellen te louteren; -/Job O. plethout 0.; -lage v.strekwatervlier v.; .hop(en ID. wilde hop V. gen v. mv., neiging v., zoeken o.
Strajlchicht,bijv.nw., Z. slrauc/J- S~r~be-kl'aft, (-kra(te) V. kracbt selle laag, laag V. dwarsliggende steenen;
artig;2. vol slruikeo, bedekt met strui- v. die .~ts tracllt uit te werken; -mauer ·masckine v., -mulde v., Z. -werk; -rnusken or ~toik~e\Vas.
v. steunmuur m.; -ptalll ID. stellnpaal kel m. (Ontlk.) oi1strekkende spier v.;
StrBi)lchig, bijv. llW., Z. strauch- m.; -p!'eiler m. steullpijler, steonpilaar -oren m. (Glasb.) hersmeJtingsoven m.;
icht.
m.; -slange, .sh1tze V. stot, schoor m.; -rahme1l m. looiersraam O. om de huiStrs,)lchklee, (-s) m., z. m, -wand v., Z. -maUCi'.
den te rekken; -saal rn. (~Iuntw.) pletRtruikvormige sllorrie v.
Strebgeist, (-(e)s, my. -er) m.,Z. karner v.; -sckield v., Z. -lage; -teiclt m.
Strallc h 1ein,(verkl.) o.struikjeo. Strebsamkeil.
vijver m. voor pootvisch; -walze V. pletStrs,jlch-melde, (-n) V. slruikStrebsam, (·-er, -sl) by', en b. wals v.; ·waare v. gesmede ijzer,~·aar v.;
meltle v.; -werk O. krib\Vel'k 0.; 2. Z. strevenll; (fig.) ijverig, werkzaam, vlU- -werk o. pletwdrktuig 0., pletmolen m.;
Straflch (2).
tig, onvermoehl; -keil V. poging,strek- 'Sm.) pletwerk 0,
WW.,
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Strehn, (.. (e)s, mv.-c) m.,Z.Striiltn.

Str.

Str.

-, de zeilen strijkeu, onderdoen; ein Deck (Schild.) spatel V.; -modell o. r itsbout
Streich, (-(e)s, my. -e) m. slag, -, besmeren; die Riemen .., :doorsnijden; 0., Z. ..mass; -mond m. sikkelvorrnig
stoot, steele m.; harter -, harde slag; ..e 2. (fig.) jem. -, slaan; mit Ruthen -, met strijldjzer 0,; -nadel v. (Goudsm.) toetsbekommen, Z. Stocluchliu;«; (flg.) die -e roeden slaan.geeselen; [em, in's Anoesich: naald V.; -netz 0., Z. -garn; -of'en m.
des Schicksals, de slagen m. my. van het -, een klap in bet aangezicht geven; Geld (Scheik.) oven m. met omloopend vuur;
noodlot; (Scherrnk.) stoot, zet m.; nich- com Tische ., opstrijkeu, wegstrijken; -platz m. (Vest.) tweede flank v.; -rietiger ., looze stoot m.; 2. sleek, zet m., zusammen -, bijeenstrijken; Papier glatt men m., Z. -leder; -scheffel m, afgestrepoets v.; (Scherts.) schoner-, gekke streek ., gladstrijken; Butter auf das Brod -, ken schepel 0.; ..schinde! v. (Zoutw.) met
m., onbezonnenheid V.; lustiger -. aar- srneren; PIlaster -, smereu; einem Hinde leem bestreken dakspar v.; -schwamm m.
dige zet; unbesonnener, dummer .., domme Brei in den ft'/und ., een kind pnp geven; phosphorus bevattend hal's 0.; -spatel m.
zet rn., dwaasheid V.; .kluqer -, verstan- liegel ., vorrnen: Wolle·, kaarden, karn- (Apoth., Schild.) spatel v., strijkkwast
dige zet m.; 11luthwilliger -, baldadigheid men; den Messing -, gladtrekken: die m.; -stanqe v. (Mets.) steigerhout 0.;
V., rnoedwillige streek m., guiterij v., Geige -, bespelen, spelen op; ein ~Messer (Wag.) aehterstuk o. van het bowen;
guitenstuk 0.; [emn, einen - spielen, iern. -, sl ijpen, aanzetten; einen ~Valzer, ein -stein m.(Mess.) Z.lVetzstein;(Goudsm.)
eene poets spelen of bakken; (Uurw.) Menuet -, dansen: Gold auf dem Prob- Z. Probestein; -stock m. stok 1l1. om iets
(van een slinger), slingering, schommc- steine ., toetsen; (Jachtw.) Lerchen », uit te rekken, Z. -spatel; -tcicli m. pootling v,
tecuweriken strjjken, met een treknet vijver m., Z. Leichteich; -tiscli m, tafel
StrQjch-ballen, i-baliens, my. vangen; (Hand.) Getreule, Saiz -, nfstrij- v, om & uit te strijken, uit te rekken;
... ballen) m. (Kaart.) strijkbal rn.; -bank ken; qcstrichenes Alasz, algesrreken rnaat; (Steenb.) vorrntalel v.; -vogel rn., Z.
v.(Wev.) strijkbank, bank v. om de wol (Fabr.) die P(ei/en -, glad wrijven; Slrichvogel; -warle v., Z. ""garn; -wehl'e
te kammen en glad te strUken; -baum m. (Lool.) ein Felt -, afscha ven; (Rui p.) v. (Vest.) bastion o. om de omstreken te
(Looi.) schaafboom m.; (Wev.) strijl,- die Dauben -, glad strijken~ 3. eine Stelle bestrijken; -werle 0., Z. -wehre; 2. fhlll\{
boom m.; -bein 0., Z. Briefslreicher; in einem Buche -, schrappen, doorhalen, V.; -winkel m. hoek m. van de stl'\ik1ijn;
-blech o. schootplaat V.; (Art.) ldeine Z. ausstreichen; (Muz.) geslrichene Note, -wisch m.lap m., strijldap m., kaarde v.,
rondas v.; -bock m. bank v. om wol te gestreepte nooL, .~ noot v.; it. doppelt ge- strijldnvast m.; -wolle v. gekamde wol,
kaarden; ·brett o. (van een ploeg), strijk- stricheneNote, dubbel gesLreepLe, /tr Hool; geka3rde wol v.; -zeit 0" Z. Strichzeit;
bord 0.; (Lakenw.) slrijkplank v.;-bilrsle 4.jern. -, Z. Izerausstreichen; HI. o. zelfst. -ziindhOlzer o. mv., Z. -hOlzer.
v. (Verv.) kleurselkw3st m.;(~Vev.) gom- (van vogels), treI{kcn 0.; (van wolven Streif, (~(e)s, my. -e) m. t.ocht 111.,
kW3St m.
&), ritsigheid v.; (van viseh), kuit v.; 2. Z. Slrei[erei; 2. Z. Streifen.
Str€l.iche, (-11) v., Z. streichen; 2. (Bergw.) reehte richt.ing v.; 3. (van eene Str~ifapfel, (-apfels, my. -(Yp{el)
kam m.; (Lakenw.) kaarde V.; (Zeemt.) pleister), smeersel o.
m. gestreepte appel ill.; -armel m. morsZ. Slreicheisen; (Past.) strijkkwastje o.
Str~icher, (-8, mv. Streicher) m., mouw v.; -bettler m. landlooper, rond·
voor het eiwil; (Apolh.) spatel Y.; 3. -in, (-nen)v. (Lakenw.) kaarder, strij- zwer\'ende bedelaar m.
lieI', kammer m., kaardsler, strijkster v.;
Str~Jfchen, Str~iflein,(verkl.)
(Vest.) Z. Streicftlinie.,
Str~icheisen, (-eisens, mv.-eisen) (Sle~nb.) vormerm.; 2. (wcl'ktaig), wet- o. slreepje, reepje, handje o.
o. strijkijzer 0.; (Lalienw.) span\izer 0.; staal, slijp3taal 0.; (Touwsl.) strijker,
Str~if-corps, (-es, my. -e) m.,Z;
(Zeemt.) schaafmes 0.; (lloekb.) plel- wrijflap m. om gesponnen garen glad te -partei.
ijzer o.
.
maken; 3. (Dansk.) menuet 0.; 4. (fig.)
Str~...ife,( -n)v.,Z.Strei[zug; 2. werkStreicheln, (streichelte, gestrei- flildiooier, vleiel' m., vleister, flikflooi- tuig o. om strepen, groeven te maken~
chell) bedr. ww. streelen, liefkoozen; ster v.
rits\jzcr o.
.
jemn. unterm Kinne -, jernn. das Kinn -, . Str~~ch-fertig, bijv. nw. slrijJ..
Str~ifen, (-8, my. Strei[en) m.(van
strijl\en; (fig.) jem. -, vleien, flikflooien; vaardig, gereed om le slaan, te strijken; papier), slrook v.,reep m.;(van slof),band
ein I{ind ., streelen, lieflwozen, vertroe- -(ellcr o. (ScheiIL) rondomgaande "lam m., strook v.; 2. streep V.; (van eene
telen.
v.; (Art.) bestrijkend vuur 0.; Z. strei.. zuil), groef, canneleering Y.; (Pi.) nachL...
Str~jchen, (strich, gestrichen) o. chen(des Feuer); -feuerzeug o. vl1ursleen schade v.
ww. onr., m. h. ell s. durch die o,!fcnen m., vuurstaal 0., lucifer v.; ..fisch m. viscn
Str~fen5(streirte, gestreift) o.ww.,
Zimmer -, (van den wind), heentrekl\en, m. die knit schiet; -(orrn v. steenyorm m. h. an elw. im Vorbeigehen ... , langs
strijken; durch das Fenster ., waaien; ill.; -,qarn o. strijknet, sleepneL, treknet heenstrijken, even aanraken; (van een
gerade durch die Strasze -, rondzwerven, 0.; -hader m. (Tonvvsl.) wrijt1ap m. am kogel), voorbijvliegen, voorbljsnellen;
in eene richting voortgaan; in die Lult tOIlW glad te strijken; ..hamen Il1. langs jemn. das Gesicht, irn Gesichle, an den
., rondzwerven; in andere Lander ., trek- den grond slepend vischnet, dregge v.; Arm ... , (van eeo kogel), IClngs & vliegen;
ken naar; (Jachtw.) nack dem Geasze ., -holz o. strijl,hout 0.; (Hoed.) rolstok 2. m. h. en s. im Felde, durch das Feld
(van het wild), het aas b,ereiken; nach m.; (bij het meten), strijkstok, mcelstuk -, rondd\\'alen, rondzwerven; gegen Raudem Holze zu -, heenlJ'el{ken, zich be- m.; it. slrijkhou't o. om de zeis te scher- bel' -, rondloopen om & op 1e sporen; 3.
geven; dutch Feld und JVaid -, hecntrek- pen; -holzchen, -hOlzero. strijkzwaveltjes (Krijgsw.) stroopeo, strooptochten onken, gaan, zwerven, Z. herwnstreichen; o. mv., lucifers m. mv.; -instrument o. dernemen; II. bedr. ww. einen Ring vorn
2. zich nitstrekken, raken aan, loopen strijkinstrument 0., viool v.; -kalk m. Finger -, afstroopen, afhalen; die Beinlangs; der Garten streicht an den l--Veg, steenkalk v.; -'wmm m. wolkam, kaard- kleider von sich·, de broek afslroopen;
8tre1<t zich uit langs; (Bergw.) in eene kam m.; -karp(en ill. karper m. die knit die Aermel in die Holle-, de mouwen oprichting voorlloopen; (Vest.) -de Linie, schiet; -ldise m. za~hte kaas, smeerkaas ~troopen; ein Thier., die Haul von einem
lijn tangs welke geschoLen kan worden; V.; -lammel m., Z. -lummel; -leder o. aan- Tltiere -, de huid afhalen, villen; e-inen
..der Winkel,overdwarse batterij V.; -des zetleder 0., 3allzetriem, slrijluiem m.; Aal -, het vel artre!{ken; Federn -, van
F:euer, r~seel'end VUllr, l(lag bestrijkend ..lehm m. pleisterleem 0.; -leiter m. stel .. de baarden ontdoen; die BlaUer von eis·chot 0.; 3. m. h. mit del'!land iiber elw. ling, rolplank v. om wijn te helderen &; nemZ.weige -, afhalen, aftrekken; Bohnen
., strijken, heenstrijken, Z. streicheln; ..linie v. stl'ijldijn, flank v. van een bol- <t durch den l1fund .., opeten; 2. strepen,
auf dem Bode,n., (van kleederen),. aan werk; -lummel m. mes o. om glas glad van strepen voorzien; (Wev.) met stre ..
den grond komen, slepen; an die J¥and te strijken; -macher ill. grappenmaker m. pen weven; gestrei(t, gestreept; Ill. wed.
• , raken; it. (van een schot) Z. strei{en;'4. die allerlei gemeene slreken uitvoert; ww. sich -, zich de huid afschaven,open ...
(Jachtw.) (van wolven &), ritsig zijn; -rna-schine v.kaartlwerktuig 0.; -masz o. rijten, schrammen, lichtelijk bezeeren;
'mit einander., paren; (van visch), ({uit... strijkmaat, maat v. die vol zijnde afge- IV. o. zelfst. lichte wrijving, aanraking
schieten; II. bedr. ww. (Zeew.) die Segel streken wordt; -meiszel m. (Giet.) af- v.; 2. schram v.; 3. strooptocht m.
StrEtifer,( -s, my. Strei[er) m.stroo ...
,., str:ijken, inhalen; (z. voorw.) vorjemn. steekbeitel m.; "'messer o. strijl\mes 0.;

Str.
per m., hij die rondzwérft; (Krijgsw.)
partijganger, gewapende politieagent m.;
2. hij die strepen maakt.
Streiferei, (-en) v. strooptocht,
zwerftocht m., strooperij v.

Str.
einen Preis -, elk. den prijs betwisten;
vor Gericht -, pleiten; die -den Parleien, de
twistende partijen; die -den Theile vereinigen, ale partijen; (fig.) Z. kampren; die
-de Kirche, de strijdende kerk.

Streif-erz, (-es, mv. -e) o. ge- Streiter, ( - s, mv. Streiler) m., - in,
streept zwavelzuur lood o.; -gene v. (-men) Y. strijder, vechter, soldaat m.,
klauwijzer o.; -hase m. r'mndzwervende str deres v.; 2. twistzoeker m., twisthaas m.; -hieb m. slag ni. die schramt, zoekster v.; (Ger.) pleiter m., pleitster
eene lichte wond maakt; -hose v. ge- v.; - der Wahrheit, strijder m. voor, verlediger m. van.
streepte broek v.
Stre_ifig, bijv. nw. gestreept, met Streiterei, (-en) v. kibbelarij v.,
gekijf, krakeel o.
strepen.
Streif-jagen, -jagens, mv .-jagen) Streit -fertig, bijv. nw. strijdvaar M. lange jacht v.; -licht o. (Schild.) wei dig, tot rechten gereed; -[rage v. strijd
vraagstuk, geschilpunt, proces-vrag.,
licht gevend straallicht, licht o. dat-nig
door eene opening, scheur, reet & valt. o.; -geisl m. twistgierigheid, pleitzucht
Streifling, (-(e) 4, mv. -e) m. eene v.; it. twistziek persoon m.; -genoss m.
soort van appel m.; 2. kous v. zonder' strijdmakker,bondgenoot m. in den strijd;
-gesprach o. dispuut o.; -grund m. ondervoet.
Streif-.linie, ( - n) v. (Krijgses.) werp o. van een gesprek, van een geding;
raaklijn v.; -mais v. veldmuis v.; 2. rond -haten m., Z. Seep/'au; 2. kleine hagedis
wervende muis v.; -partei v. korps o.-z v.; - hamnel m. t^vistzoeker, krakeeler
partijgangers; (lig.) strooptocht, zwerf - rn.; -hammer m. strijdhamer m.; - handel
tocht m.; -refter m. rondtrekkende rui- m. geschil, punt o. van geschil, geschil
een proces; -hand--punt,oderw.va
ter, zwervende ruiter m.; -recht o. recht
o. van vervolging; -rilt m. strooptocht schuh m. strijdhansl^choen m.; - hengst
in. te paard; -schuss o. schampschot o.; m. strijdhengst m., strijdros o.
Streitig, bijv. nw. strijdig, be-wache v. ronde, patrouille v., rondtrek
wacht v.; -wuade v. lichte wond,-kend twistba a r, bestrijdbaar, strijdend; -er
schram v.; (Veea.) kwetsuur v. die het' Geist, Z.Streilgeist; -e Partei, strijdende,
paard zich door het aanslaan toebrengt; twistende partij v.; fiber etw. - sein, on-wurz(el) v. scherp patik, patientiekruid eenig zijn; -e Sache, Frage, -er Satz, beo.; 2. gekronkeld patientiekruid o.; 3.' twistbaar; (Schoolt.) -er Punkt, betwist
jemn. elut. - machen, iem. iets-barpunt;
Ui inzuring v.;-zug m. strooptocht, zwerftocht m., verkenning, patrouille v.; it.' betwisten, tegenspreken; -keit v. strijdigheid v.; 2. geschilpunt o., oneeniguitstapje o.
Streit, (-(e)s, mv. -e) m. strijd, heid v., twist m.
Streit--kolben, (-kolbens, mv.
twist m., gevecht o., kamp, oorlog m.,
rechtsgeding o.; 2. - in IVorten, verschil, -kolben) m. strijdkolf, strijdknots v.;
krakeel o., oneenigheid v.; - mit jemn. -kop[m: twistzoeker m., Z. -geist; -krá f te
au/'angen, twist zoeken; gelehrter -, dis - V. mv. strijdkrachten v. mv., strijdmacht
punt 0.; (Pl.) maagdenpalm v.; (Spr.) v.,leger o. waarover men beschikken kan;
wenn man einen - mit Wein begiesz1 kundig bijv. nes. strijdknndig, ervaren
richlet man mehr aus als durch einen Pro- in den strijd; -kunst v. strijdkunst, vecht
v.; 2. Z. - lefare ();3. list v., in een-kunst
zess, een mager verdrag is beter dan een
strijd aangewend middel o.; -lekre v.
vet proces.
Streit-abhandlun g, ( -en) v. betwistbare leer v.; 2. geleerde strijd
v.; -lehrer m.rede--kunst,diper
geleerde verhandeling, dissertatie V.,dispunt o.; -azt v. strijdbijl v.; (Delfst.) kundige; geleerde kampvechter, dialecticus m.
dondersteen m.
Streitbar, bijv. nw. strijdbaar, in Streitlich, bijv. nw., Z. streitbar;
staat onl de wapenen te dragen; zehnlau- it. streilig.
-
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deling v.; -suchl V. twistziekte, twistgierigheid v.; -suchlig bijv. nw. twistgierig,
twistziek; der —e, twistzoeker m., Z.
-geist; -tag m. dag m. van den strijd;
- theologie v. betwistbare godgeleerdheid
v.; -ubung v. oefening v. in het disputeeren; -ulaf fe v. strijd wapen o.; -wagen
m. strijdwagen, legerwagen m.; -weise
bijw. strijdend, als in den strijd.

StrQmma, (-s, mv.

-ta) o.

verrek -

king, verstuiking V.

Strommen (sieh),( stremmte, gestremml) wed. ww. zich met kracht verzetten, tegenstribbelen.
Strene, (-n) v. leiding v. van zout
water naar de keet.
Streng(e) , (-(e)r, -st) bijv. en b.
(van een arbeid), hard, ruw, gedwongen,
ingespannen; -er Herr, streng, gestreng,
hardvochtig; -e Obrigkeil, -er Richter,
streng, gestreng, onverbiddelijk; -e Be[ehle, streng; -e Religion, Tugend, streng,
de zinnelijkheid bestrijdend; -e regieren,
streng regeeren; -e stralen, gestreng,
zwaar straffen: -e/'asten, nauwgezet, stipt
vasten; -e arbeiten, hard werken; etui. -

nehmen, iets ernstig opvatten; im -sten
Verstande, in den striksten zin; (Spr.)

-e Herren regieren nicht lange, gestrenge
heeren regeeren niet lang; 2. nauw, eng;
(van kleeren), - anliegen, om het 1:jf sluiten; (fig.) (van den smaak), wrang, zuur
koude), streng, gevoelig,-achtig;(vnde
nijpend; (van de lucht), guur, ruw,streng,
bar; im -sten Winter, in het hartje van
den winter; 3. (van ertsen), stug, hard;

-es Erdreich, harde grond;(Schild.)hard;
-e Farbe halten, hard schilderen; (fig.,
gemeenz.) norsch, stuursch, terugstootend, zuurziend; 4. Z. gestrenge.
Strenge, v., Z. m. (van een rechter), gestrengheid, hardvoclitigheid v.;

(van het gedrag), ernst m., stiptheid,
nauwkeurigheid, nauwgezetheid v.; (van
de deugd), strengheid v.; (van de lucht),
guurheid, barheid v., Z. streng; nach der
-, in den striktsten zin; 2. hardheid v.;
it. w•rnugheid v.; (van het lot), hardheid
v.; 3.(Veea.) gewone droes m., verkoudheid v.
StrQngel , (-s) m., Z. Strenge (3).
StrQugen, (strengte,gestrengl) bedr.
ww., Z. anstrengen.
send Mann -e Leute, strijdbare mannen; Streit-lust, v., z. cri. strijdlust m., Strong-fiiissig, bijv. nw. (Giet.)
2. Z. kriegerisch; -keit v. bekwaamheid krakeelcucht, oorlogzuchtigheid v.; -lu- moeielijk te smelten; —keit v. hardheid,
stig bijv. nw. strijdlustig, krijgszuchtig; moeielijkheid v. oin te smelten; -tabak
V. om de wapenen te dragen.
Streit -begier(de), v.,z.m.strijd- -mr1thig bijv. nw.,-muthigkeit v., Z. -lu- m. slechte baai V.
lust m., krakeelzucht v.; -heil o., Z. stig, -lust; -p(erd o., Z. -Toss; -plats nn., Strenwerk, (-(e)s, mv. -e) m.wa-azt; -bold m. twistzoeker, kemphaan Z. Kamp/platz; -predigt v. preilikatie v. terleiding V. voor eene fabriek, een moover betwiste geloufspnnten; —en hal- len &.
m.; 2. spelbreker m.
Stretto, bijw. eng, mager, kort
Streiten, (strut, gestritlen) o. ww.! ten, over betwiste geioofspunten preeken;
onr., m. h. strij:len, vechten, twisten, -punkt m., Z. slrettig(er Punl1t); -rede smal.
Streu, (-en) Z. streuen; 2. stroo,
procedecren; mit einander -, vechten, V. dispuut o.; -redner m. hij die disputwisten; it. tegenstrijdig zijn, niet stroo- teert, eene dissertatie verdedigt; -richter strooisel o. in stallen; (Jacht.w.) afgevalken; die -den Machte, ede oorlogvoerende m., Z. -schlichier; -toss o. strijdros, len bladeren o. mv.; (voor personen),
mogendheden; gegenjem.-, iem. bestrij- strijdpaard o.; -sache v. proces, verschil, stroobed, strooleger o., stroomstras v.
den; mit Wonen -, twisten; mit jemn. -, geschilpunt o.; 2. debat, dispuut o.; eine Streu-bleu, (-es) o., z. m. fijne
twisten, verschil hebben; fiber eine Frage, -- verhandeln, een debat houden; -sale blauwsel, blauwselpoeier o.; -buchse v.
fiber elne Materie -, redetwisten; wider betwist punt o.; -schuchter m. vrederech- poeierdoos m., zandkoker, suikerstrooier
die Wahrheit -, strijden tegen, niet over- ter, bemiddelaar m.; (Krijgsw.) biecht- m., peperbus v.; --nbaum m. Westindieenkomen met; wider die Vernun ft -, vader m.; -schnepfe v., Z. Seep/'au;- schrift sche noteboom m.; -dose v., Z. -bzichse.
Streuen, (streute, gestreut) hedr.
niet strooken met, ' stuiten tegen; um V. Pleitrede, dissertatie, geleerde verhan-
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ww. strooien, bestrooien, verspreiden eener koe), speen v.; (aan een hemd), v.; -matte v. touwen mat v.; -month m.
Samen -, zaaien, uitstrooien; Mist auf sit bom, borststronk v.; (om eene muts), Franriecaner monnik, tninderbroeder in.;
Land -, uitstrooien, werpen, verspreiden band m.; 4. (op ezels), (zwarte) streep V.,, -nmuster o. patroon o. voor breiwerk;
Salz, Zucker auf die Speisen -, strooien kruis o.; (Pl.) -, Slrichlein o. ribbetje o.;l- aalel v. breinaald v.; (Nat. hist.) Z.
Sand in das Zimmer -, zand strooien 5. ein - Landes,eene streek, uitgestrekt- +Pfriente; -nahl v. (aan kousen), naad
werpen; Puder in die Haare -, bet haai beid v. lands, landstreek v.,gewest, dis- m. -reiler in. rijdende politiedienaar,
poeieren; Blumen au f den Weg -, strooi trict o.; (Zeew.) kuststreek v.; (Steenb.) gendarme m.; -scheide v. breischeede v.;
uitstrooien, den weg met & bezaaien,-en, ein - Ziegel, hoeveelheid v. achter elk. -schule v. breischool v.; -schiller, —in,
bestrooien; dem Yieh -, stroo geven; (fig.) opgestapelde steenen. leerling m. en v. ran de breischool;-spanvr
gestreule Tapele, Z. Streutapete.
Strieh-beere,( -n) v. roode bosch- o. touwslagerswerktuig o. met twee rol
Strew-gabel, (- n) v. hooivork,
gestreepte baars m.; ten om de draden to spinnen; -spinne v.-besv.;horm
hark v.; -glans m. goudzand o., strooisel -breit o. strijkbord o.; -compass m. weg- spin v. die een net kan spinnen; -stock
o. van goudblaadjes en veelkleurig me- passer m.
CL breihoutje o.; -stunt m. weefgetouw
taalvijtsel; -gut o. aan verschillende per
Strichel, (- s, mv. Strichel) m. (ge- o. voor kousen; •strumpf m. breikous,
sonen beboorend goed o.; -harke v., meenz.) streepje, lijntje o.; (van eene gebreide kous v.; -eerdeck o. op het dek
-harken m., Z. -rechen; -gold o., Z. -glans, koe), speen v.
geplaatst neto. tegen het enteren; - stupide
Streuling, (-( e)s, mv. -e) m. van Strtchelchen , Strjchlein, v. breiles v.; -wal;e v. breiklos in.; -werk
loof samengeraapt strooisel, afgevallen (verkl.) o. streepje, lijntje o., Z. Strich. o. breiwerk o.; -zeug o. (voor paarden),
bladeren o. mv.
Strieheln, (strichelie, gestrichell) net o.; 2. breiwerk, touwwerk o.; -zreirn
Strew-meh1,( -(e)s) o., z. m. grut- bedr. ww. lijnen, strepen trekken, met m., Z. -garn.
ten, zemelen v. mv.; -pulver o. poeier of Lijnen of strepen merken; (Pl.) gestrichel- Strict, bijv. nw., stricte, bijes.
poeder o.;(Oudh.) welriekend strooipoe- les Blatt, geribd blad.
nauwkeurig, stipt, bepaald, strikt.
der o.; —moos o. heksenmeel o.; -rechen Strjch-Ormig, bijv. nw. streep- Striegel, (-s, niv. Striegel) in.
m. (stroo) hark v.; -sand m. strooizand vornsig; -yeuwiller u. kort voorbijtrekkend (Giet.) spon v. van de ertswasscherskuip;
o.; --biichse v. zandkoker m.; -stroh o. onweder o.; -kiel m. klaarg( maakte kiel v. (Vissch.) (van een vijver), verlaat o.,duilegerstroo o.; (Landb.) meststroo o.; (van een schip); -koorpass in., Z. compass; ker nn.; 2. env. -n, (voor paarden), ros
-tapete v., -werk o. strooien gnat v., -punkt m. kommapunt o.; -Taupe v. geni.; 3. (Pl.) striga, roskamplant v.-kam
stroowerk o.; tucker m. poeiersuiker, streepte rups v.; -regen m. gedeeltelijke Striegel-formig, bijv. nw. ros fijne suiker, strooisuiker v.; --1 uchse v. regen, regen m. uit eene voorbijtrekkende kaiiivorn,ig m.;-haveiscn o.(Speld.)driesuikerstrooier m.
wolk, bui v.; -schindel v., Z. Streichschin kante vijl v.; -haus o. kap, kast v. boven
Strjbord, (-( e)s, mv.-e) m. stuur- ,del; -stein in. bazalto.; -tafel v.zeetafel v. een duiker.
boord o.
voor de verandering van lengte en breedte; Striege1icht, bijv. nw. roskauiStrich, (-( e)s, mv. -e) m. streek v., -vogel m., Z. Zisgvogel; -volk o. zwervend vormig; (1'I.) stekelig.
loop in., vaart, vlucht v., Z. Strecke; it. volk o.; -weise bijw. bij strepen, bij lijnen, Striegeln, (striegelte, gestriegell)
(van vogels), vlucht v.; - in ein anderen bij luchtstreken, bij enkele plekken; es bedr. ww. ein Pferd -, roskammen; (fig.)
Land, trekken o. naar; (van den wind), regnel —, het regent in sommige stre- jens. -, doorhalen, afrossen, roskammen,
richting v.; it. windstreek, hemelstreek ken; -zaun m. haag v. aan den kant van het vel over de ooren strijken; 2. kwel V.; (van visch), kuit v.; it. jonge visch, het water; - zeil v. tijd in. waarin de vo- Len, knevelen, afpersen.
pootvisch m. en v.; (van hout), aderen gels naar andere landen trekken; (van Striegel- schacht, (-(e)s, nov.
v. mv.; (van eene stof), vleug v.; each visch), tijd m. waarin zij kuit schiet.
-e) in. (Bergw.) gemetselde koker, put
dem -e biirsten,volgens de vleug borste- Strick, (-( e)s, mv. -e) n► . sterk m. ran een duiker; -staub m. roskamvuil
ten; vegen den -, tegen de vleug; die touw o., strop m., koord o.; (fig.) Z. o.; - zapten nn. tai m., sport V. van een
Naare gepen den - kammen, tegen de Galgen-, Fallstrick; ( Jachtw.) koppel- verlaat.
vleug karnmen; - mil der Tuchkratze, riem m., koppeltouw o., koppelband in.; Striegholde, (-n) V. heks, toostreek v. met de kaard; in einero -e aus- ein - Hunde, een troep m. jachthon- verheks v.
gekralzi, in eene streek gekaard; dem den; (Spr.) je urger -, je gri szer Glick, Striegler, (-s, mv. Striegler) su.
Tuche der. - geben, de vleug geven; - hoe grooter schavuit, des te meer geluk; roskamrner m.; (lig.) doorheler, bunsLerchen, vlucht v.; (Vissch.) zu -e stel wenn alle -e reiszen, als alles tegenvalt. per, kweller m.
het treknet spannen; 2. streek v.;-len,
Strjck-arbeit, (- en) v. brijwerk Striemchen, (verkl.) o. striempje,
ein - mil dam Kamroe, streek v.; (met o.; -aufgabe v. taak v. aan een breier of streepje o.
het penseel), streek v., trek m.; einen gu-, breister opgegeven; -bdndig bijv. nw. Strieme, (-n) v. striem, streep V.;
ten - haben, goed spelen, goed violist (Jachtw.) aan den koppelriem gebon- (van slagen), striem v., litteeken o.; volt
zijn; it. einen - haben, (van een mes), den; -beulel in. breizak m.; -breit o. brei - rotlier -n, (van de huid), vol striemen;
goede snede v. hebben, gemakkelijk snij plank v., breihout o.
(W apenk.) mit eiuer - um den Leib, toet
scheren; einen goten - hallen, goed-den,
Strickchen, (verkl.) o. touwtje o. Gene striem om het lijf; lange -n, (van
loopen, goed zeilen; gleichen - hallen nail Stricken, (strickte, gestrickt) bedr. een.stokvisch) zijstuk 0.
einero andern Schi/jee, gelijk opvaren; der an o. ww. breien, mazen, vlechten; ge- Striemen, (striemte, gestrienit)
- Lerchen, jacht v. op leeuweriken met strickle Hosen, gebreide broek v.; (fig.) bedr. ww. jem. -, striemen, striemen
bet treknet; 3. -, (verkl.) Strichlein o. verstrikken.
slaan.
trek m., streep v., streepje o.;(Spraakk.)
Strjcker, (-s, mv. Stricker) m., Striemen, (-s, Lnv. Slrieren) m.
komma v.; (Drukk.) dwarsstreepje o.; -in, (-nen) V. breier, m., breister v.; 2. zonnestraal m.
(Schoonsch.) trek m., krul v., haal m., spin v., spinnekop m.; 3. vlinder in.
Striemig, bijv. en b. (van de huid).
lijn v.; dunne -, fijne lijn v.; einen - durch Strtckerlohn, (-(e)s, mv. - e) m. vol striemen; (van een persoon), vol
eine Linie machen, eene streep door eene breiloon, breigeld o.
striemen, vol oploopende litteekens, boni
lijn zetten; (Spr.) Z. Bechnung; die -e int Strjck-garn, (-(e).s, mv. -e) o. en blauw; 2. Z. st rei f g.
Gesichle, de gelaatstrekken m. mv.; -e, breikatoen, breigaren o.; -gurlel m. gor- Strike, (-.a. mv. -s) m. werkstaking
(van een duim), strepen, lijnen v. mv.; Let m. van een Franciscaner monnik; V. der arbeiders oha hooger loon te krijgen
CZeew.) kompasstreek v.; (Goudsrn.) -kunst v. breikunst, kunst v. om te breien; Strippe, (-n) v. laarzenriem, laar
streek v. van goud op den toetssteen; -lehrerin v. breivrouw v.; -leiter v. ton- zeetrekker m., lis v.
den - hallen, van goed gehalte zijn; it. wen ladder,touwiadder v.; -linie v.(Wis- Strjppeln, (strippelte, gestrippel!
de proef doorstaan; (op den kerfstok), k.) kettinglijn v.; -manche v. breisteek bedr. ww. Stiefeln -, trekkersaanzettei
streep, kerf, insnijding v.; (aan de uier m.; 2. maas v.; -maschine v. breimachine van trekkers voorzien.
;
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Strïppso, (-n) v. (Zeees.) kat v. beeiien in te leggen; -lager o. strooleger m., loop m. van den stroom; -belt n.
o.; -latte v, lat v, van een strooien dak; diepste gedeelte o. van een stroomend
met negen staarten; 2. knoet m.
Strobel, (-s, mv. Strobel) m. den- -`eckwerk o. uitilampingswerktuig o. in water, stroombedding v., Z. -bahn.
neknop, pijnappel, kegel m.; -kopj m. zoutrnijnen; -lehm m. l)leisterklei, be -Str*rnen, (strómle, gestrón:t)o.ww.,
pleistering V. van stroo en leem.
m. h. stroomen, vloeien, vlieten; it. zich
warhoofd o .
Strobeldorn, (-dorn(e)s,mv. -dor- Str*hlich, (-(e), mv. -e)o. stroo- snel bewegen, Z. heraft -, hinab-, durch-,
heraas-, hervor-, hineinst►•órnan; der Releger, strooisel o.
ner) m. artisjok v.
Strofe, (-n) v., Z. Strophe.
StrQh - mann, (-mann(e)s, mv. gen strvrnt, de regen valt in stromen
Stroh , (-(e)s) o., z. m. stroo o.; -manner) m. stroopup v., vogelverschrik- neder; it. Z. heibeiströmen; (fig.) (van
(Leid.) riet o.; it, strouleger, stroobed ker m.; -malle v. mal v. van stroo; -mes- den tijd), vervliegen, heensnellen, Z.
o.; (Spr.) Z. dreschen; (fig.) daas isi - ser o, stroosnijmes o.; -mist m. stroo- /lieszen; 2. bedr, ww. met een stroom
ira Feuer, dat is een stroovunrt,je o.; our mest m.; -perle v., Z. -schmel:; -p/'eife verspreiden, uitstralen, uitschieten.
StrQm-enge,( -n) v. nauwe door-

- schlalen, op stroo slapen; (Iluish.) - v. rieten pijp, herderspijp v.; -ring m.

Gurben, bos m. stroo; - Biacklinge, in bosje o. strop; -sack m. stroozak m.; tocht in. van een stroom; -fink rn. stormstroo gepakte bokking v.;(Spr.) viel - and -schaube v. dekstroo o.; -scheune v. berg- vogel m.; -gang ai. stroom in., stroowenig Korn, veel geschreeuw en weinig plaats v, voor stroo, strooschuur v.; ming v.; -korb m. hordenwerk, rijswerk

wol; it. jeder hilt sein - fur Hee, ieder -schmeh m. Venetiaansche parel v.; o. in den stroom; (Visscb.) fuik v.
-schneider m. stroosnijder, hakselsnijder StrQm- aehnelle, (-n) v, snel ziet zijn uil voor een valk aan.
StrQt1-arbeit, (-en) v, stroowerk m.; 2. (Nat.hist.) stekelvisch m.;—stuhl leid v, vas den stroom of van de strooo.; -arbeiter m. hij die in stroo werkt; stroosuijdersstoel m.; -schuh m. stroo- ming; 2, plek v. waar de rivier door en
-band o, strooien baud m.; -bindchen o. schoen, strouien schoen m.; -soil o., Z. over verspreide rotsen schiet; -strich m.
stroobandje, gestijfd zijlen bandje o.; -band; -sparren m. spar v. van een stroo- stoomgebied o. eerier rivier; -that o, door
-belt o. str•oobed o.; it. Z. -suck; -bin- dak; -stall v., Z. -boden, -scheune; -slrcu eene rivier besproeid dal o.
der in. stroobossenbinder in.; -blume v, o. strooisel, strouleger o.; 2. Z. -lager; StrQmung, (-en) v., Z. Strom; 2.
van gedroogd stroo gemaakte bloein,pa- -stuck o. stroowerk o.; 2. met stroo of - im See, strooming v.; verborgener -,
pierl,loem, kunstbloem v.; (Pl.) stroo- riet bedekt gedeelte o. van een dijk; -sluhl maalstroom m.
bloem, papierbloern v.; 2. zaudroerkruid m, strooien stoel m.; -letter m. tafelring StrQm-weiSe,bijw, als een stroom;
o.; -b9delt rn. stroozolder m.; -breche v. m. van stroo; -uberaug m. stroodek o.; der Regen raUt —, valt in stroornen; das
werktuin o. orn stroo te snijden, stroo- -wanre V. nit stroo vervaardigd goed o.; Blut floss --, bij strooenen; -ainn m.
snijder in., -buckling m. in stroo gepakte -roeira in. (Hand.) zoete Elzasser wijn m., (Mijnw.) korrelig tinerts o.
Strontis n, (-s) m., z. m. stropbokking nl.; -bu►ad m. bas in, stroo; -bul- waarvan de druiven op stroo gedroogd
ter V. winterboter v.; -doch o, rieten zijn; -wiscfa m, struowisch m.; -wi`twe tiaanaarde v.
dak o.; (fig.) but V. van stroo; -damns v., - witlever m. onbestorven weduwe v., Strontigngebirge, (-gebirges,
in., Z. -stuck (2); -decke v. struucrlat v., weduwnaar m., verlaten vrouw v., verla- mv. -gebirge) o. strontiaanaarde bevat
-strodek,zaj.;
-decker in. riet- ten roan m.; -waif in., Z. -ring; -wolsi tend gebergte o.
v, strookussen o.; -wurm m., Z. Wasser- Strontianit, (-(e)s, mv. -e) m.
dekker, stroodekker m.
strontiaciet , koolzure strontiaan w.
StrQhern, bijv. nw, strooien, van motte,
stroo; (lig.) droog, smakeloos, krachtti- StrQigrohi', (-(e)s) o., z, m. uit-Stronti nsalze, o. mv. strontiaasaarde bevattende zouten u. mv.
geperst suikerriet o.
loos, als stroo.
- es, mv. e),
- StrQl - StrQphe
eh
StrQh- fackei, (-a
) v stroowisch StrotC
), (()
, •(-u) v. stro 1 he v., co uin.; -/'arbe v. strookieur v., stroogeel o.; eher, (-s, mv. Slrolcher) m. (Volkst.) plet o., versafdeeling v.
,

StrQphiseh,bijv . uw. bij strophen,
-jurben, -/arbig bijv. nw. strookleurig, landlooper, straatlooper m.
stroogeel; - feilen V. mv. in stroo ge SlrQ1chenge$ inde, (-s) o., z. strophiseh.
wikkelde vijlen V. mv.; - [suer o. stroo m. gespuis o. van lai dloopers, dieven Stropp, ( (e)s, mv. e) o. (Zeees.)
-

-

-

-

strop m.
vuur o.; -fiedel v. (Muz.) klakkebus v., pak o.
hout- en stroo instrument o.; -/lus:.he v. Strom,(-(e)s,rnv.Stróme)m.stroom, Strgsse, (-n) v. trap m., trede,
in stroo gewikkelde flesch, met stroo vloed, waterstroom m.; kleiner-,rivier v.; rustplaats v., portaal o. op eerie trap.
omvlochten fleseb v.; -falle r o. stroo- .vchneller -,silelvlieteude stroom m.,suel- StrQ98en-bau, (-(e)s, mv. -e) m.
voeder o.; 2. strooien koker m.; -gelb o. vlietend Rater o.; 2. stroom, vloed, loop, trapsgewijze uitstrekking v. Beuer galerij;
en bijv. uw., Z. -/'arbe(ia); -halm m. waterloop in.; nom -e forlgerissen, door -laiuslel in. moker, hamer tot het uit
-strohalm
m.; den -- ;ielien, (om) liet den stroom medegesleept; gegeu den - breken van erts.
StrQtte, (-n) v., Z. Molke.
(kortste) halmpje trekken; - hdlmchen o. schwi►nmen,tegeu stroom zwemuien;(Gg.)
stroohalmpje o.; (Nat. hilt.) Z. Seehalm; weerstand bieden, zich verzetten; - im StrQtzen, (slrotate, gestrotzt) o.
-handler, —an, l^andeioar, koopman m., Meere, Z. Slrórnung (2); gogen den - (als- ww., m, h. uiterst trotsch zijn, van hoog
-han/'en m. hoop ren, stroomopwaarts, tegen stroom va- moed zwellen; von Blul -, (van de ade--kopvruwV.inst;
In. sti•uu; -heus o.,Z. -duch; 2.Z.-hi lle;3. ren; (fig.) der - 4er Rede, vloed m. van ren), opgezwollen zijn; oor Gesundheit -,
strooischuur v.; -hochzeit v, bruiloft van woorden; der - der Zeil, stroom m. des overvloeien; vor Hochmulh -, vervuld
Bene zwangere; -hut m. strooien hoed in.; tijds; Strome Blules, stroomen bloods; - zijn van; (Zeees.) die Segel - im Winde,
-hutle v. strooien hut, hat v, van stroo; von Thri nen, een stroom, vloed m. van zwellen; 2. mit eiw. -, pronken, zich be-junge in. leerjongen m. (in zoutveer- tranen; der Regen fállt in Stromen, de roeinen op, opgeblazen worden.
Struck , (-(e)s) m., z. m. damastken); -juni er m. (Scherts.) landjonker, regern valt bij strooenen neder .
boersch, onbeschaafd edelwan til.; -karde Stroma, (-s, mv. Stromala) u. achtige wollen stof v., everlasting) o.
V. lakenweverskaarde v.; -kop! in. (fig.) strooisel, bout gewerkt tapijt o.; ?. mv . Strodel, (-s, mv. Strudel) m. maal
dornkop in ., onnoozele nr.; boeken o.mv, van verschillenden inhoud, stroom m., draaikolk v.; (fig.) der - der-leghofd.,
Vergnugungeis, maalstroom m.; (Kookk.)
- korb m., -kórbchen o. stroomaud, strooi- mengelwerk o.
en mand v.; -krans nr. strookraiis m., StrQm-ab, -abwarts, bijw. gevlochten deeg o.; (Slot.) krammetje o.
gevlochten stroo o. als onderlaag bij het stroomaf, met den stroom; — fuhren, dat de schoot of tong vasthout; (fig.)
dragen op het hoofd; 3. bruidskrai,s m. stroomaf varen; -an, -aa l, -aufwdrls bijes. bedrijvig leven, woelig leven, los leven.
eener zwangere; --rede v. boertige aan - strooinop, tegen den stroom. Str^delig, bijv. uw. een maalspraak v, aan pas getrouwdeli op den StrQm -anker, (- ankers, mv. -án- stroom bevattend.
Strodel-kopf, (-kopf'(e)s, mv.
dag na het huwelijk; -lade v. (Heelti.) ker) m. stroomaeker o.; -anwohner w
lade v., schenen v, mv. om gebroken oeverbewoner m.; -basin V. stroomgang kóp^e) in. warhoofd o., driftkop m.
.

-
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Strudeln, (slrudelte, ges/l'udell) 00 le(l)te, gestrutte(l)t) o. \IV",0, Z. strudelno vuurmond m.; hunder! - Yieh, honderd
m. h. (van rivieren), soel draaien, Stubbe, Stubben, (Shlbben(s), stuks vee; dasist ein (eines - von einem

WW.,

dwarlen, bruisen,malen; (Ilookk.) rond- mv, Slu~ben) m. stronk m. stomp v.
Menscllen, dat is een mooi mensch; eln
koleen, bruisen; (fig.) (van personen), Strychnin,( -(e)s) 0., z, m.(Schei- • ,on emem Gelelu"ten, een stuk, eene
bruisen, duizelen, zich overijlen, onbe- k.) loogzout o. uit braaknoten, strjch- 800rt v. van geleerde; eine Saule aus Eidachtzaam handelen,
nine v., sterk vergif 00; -salse o. my. ften~ we, eene zuil uit cen stuk; mehStru:ffbutt, (-(e)B, mv, -e) m. strychnine zonten o, my.
rete Morgen, lfiesen 4' an einem -, han
heilbot, stckeltarbot v.
Stl1bchen, (verkl.) o. kamertje elk, grenzend, gelegen; Zeug am -e kauStrumme1, Strij,m~el, (-s,mY. verlrekje 00; 2. mast v, van" pinten; - len, van bet stuk, per stuk o, knopen;
Slrummel of Slrilmmel) m. brok m., stuk Wcin, stoop Vo; 3. vuurstoof Vo; (Spr.) tin - Wein, een stuk, stukvat, rust 00
0.; 2. pninhoop m.
in's gemalte - (ahren, iem. lets op de wyn; in Einem -e [ort, achter elkander;
Strummeln,(slrummelle,geBtrum- monwspelden.
3. (s, K.) stuk, werk 00' schilderij v.,
melt) o. WW o, m. h. (Kolenbr.) (van nog Stube, (-n) v. vergaderbak m., kooi, schilderstuk 0.; schbne« -, mooi stuk;
vnurstoof Vo; 20 kamer vo, vertrek 00; 4. eingutes - Arbeit, een goed stuk werk,
brandend hout), vlammen, flikkeren.
Strumpelig, bijvo nw. struikelend, (Volkst.) die - zum Fenster hinauswer- eene groote task v.; ;,. tooneelstuk, mnstrompelend, kommerlijk,gerimpeld,ver- (en, een groot schandaal, leven maken. aiekstuk 0.; ein Stuckche» spiele», een
droogd,
Stu-ban-arrest, (-es) m., z. m. stukje spelen, voordragen: (Bergw.jwig,
Strumpeln, (strumpelte, ges/rum- kamerarrest 0.; - ha/Jen, kamerarrest wigge v.; (rig.) in diesetn -e lobeich ikn,
pelt) o. ww., m. II. strnikelen, strompe- hebben; -blume v, kasbloem v.; -bursehe in dit opzicht; in allen -en, in aile opmo kamerjongen m.; -deeke v, plafond 0., zlchten, punten o. mv.; aus [reien -en,
len, venlrogen,
Strumpf, (-(t)s, mv, Slriimp(e) m, zoldering v, eener kamer; 2. kamervloer nit eigen beweging; (gemeenz.) gros;e
kous v.; 20 (van een boom). Zo Stumpf. m., kamerkleed, vloertapijl 00; -{liege vo -e aufjemo hallen, veel houden, veel opStrumpf-band, (-band(e)s. my. hnisvlieg Vo; -gelellr/er mo kamergeleer- hers maken van.
-bander) o. kOl1seband mo; (Nat. hisl.) tie mo; -gemein.~ella(t v. wonen o. in StU,ck-arbeit, (-en) v. stuk o.
oaahlvisch m.; -brett o. breiplankje 0., r.ene zeUtle kamer; in - scin, in de- werk; it. stukwerk, per slnk o. betaald
kon~enform ID.
lelftle kamer wonen; -genoss, -gesell mo, wordcnd werk 0.; -arheiler m. stnkwcrStrUmpfchen, StrQ.mp:O.ein, Zo -bursche; (flap.) in de kamer \Vcr- ker m.
kende papiermakersknecbt mo; -haft Vo, Stuck-arbeit,( -en)v.stnkac]oors(vcrkl.) 00 kousje o.
Strij.mpfen,(slrump(te.gestrilmp(l) Z. -arresl; -herd. m. schoorsteen ID. in wel·k 0.; -arbeiler m. stukadoor ID.
bedr.wwo kort en stomp arsnijden; 20 met lie kamer; -heizer m. verwarmingstoe- Stuckaturarbeit, Ie, Z. SUickkOl1spn bekleeden.
stel 00; -hocker, -in, hij, zij die ahijd arbeil ct.
Strumpf-fabrik, (-en) v. kOIl- op zijne. hare kamer zit,janhen, droomer Stuck-bett, (-(e)." my. -e)o.
senrabrick v.; -(abrikant m. konseDfabri- mo, droomster Vo; -holz o. zwakkebalkeD -bettung,( -en) (Ve~t.) plat, bolwerk
kant ro.; -(altig bijv. nw. (Nat. hist.) m. mv. voor de kast van cen waLermo- 0., batterij v.; -boden m. (Suikerb.)stuk~olvend, ge,riamtl; -(o,.n~ v. konsevorm len; -junge m. oppasser m.; -kammer v. kenzolder mo, snikerzoltler m. ,,"aar de
010; -garn 0., Z. Slrickgarn; -handel m. kamer v. naa~t het stookvertrek; -tuft v. suiker in 'ormen droogt; -boltrer Pl.
kousenhandel, konsen'''inkel m.;-Iuindlel·, kamerlucht v.; -madchen 0., -magd vo (Art.) stukboor, kanonboor Vo; 2. wit-in, kOlJsenhandelaar mo, kousen,·er- kamermeis.ie 0., kamenier v.; -maier m. boor, polijslboorVo; -bohrerei Vo geschnlkoopster Vo; -handtung v. kOllsenwinkel kamerschilder m.; -oren m. kAchel v.; boorllerij Vo
010; it. handel ID. ill kou8eo; -hosen m. -orgel v. kamerorgel 00; -philosopll m. Stij,ckchen, (verkJ.) o. stukje,
gebreide broek v.; -manu{al'lur VO, Z. kamergeleertle mo; .-schabe v. f;rewoop. brokje 00' Zo Stilck;2. verlelsellje,grapje
-fo.br·ik; -solliev. kou~enzool, zool voeene.' kakkerlak m.; -schli,l.~sel m. kamerslentel 0., aardigheid, anecdote \"., streek m ,
kOlls; ..stricker, -in, kousenbreier m., m.; -sieck byv. ow. ziek, sukkelend ten- liedje 0., aarllige zet m.; jemn.ein - spiekOl1senbreister v.; -sluhl m. kOl1senwe- ~e"olge van bet thaiszilten; -silzer IIJ•• l~n, iem. eene poets ~peleD.
versgetonw 0.; -u'ebcr m., Z. -u'irker; Z. -hocker; -leben 0., thlliszilten,een zit- StU.ckdecke, (-n) v0' Z. Sllick·
(Nat. hist.) vink m.; -roickel m. opge- lend leven leiden; -thier o. kamerdicr, kappe.
rolde kous of kousen v. mv.; -u'irker m. huistlier 0.; -'hure v. kamerdeur v.; -uhr Stij.ckeln, (alackel/e, ge.duckelt)
konsenwe"er m.;-tL'eberei v.kOlJsen\l'cve- v. kamerklok, pendule Vo; -t'fJgel m. ka- bedro WW. (gemeenz.) Z. slucken;(Muntrij, kousenrabriek v.; -tL'irkereiv. koosen- mervogel m.; -.zans m. kamerhnur v.
wo) in stukken snijden, verdee)en, breweven 0.; 2. Z. -{abrik.
StUber, (-s, my. Sluber) m. stoi- ken.
Strunk, (-(e)s, mv. Slri;,nke) lll. ver m.; 2. Z. Nasenslilber.
StU.ckelscheere, (-11) v. ml1nt!'itronk,~ koolslronk m.; (van boomeD),
Stij,berrand, (-(e).'l) m., z. m. schaar v.
StUcken, (stuckle, gestzickt) bedro
stronk mo, stomp v.; (ann"het loof van (Kolenbr.) steenkoolasch v.
palmen I), slengel,tronk, voet m.; (Og.) Stucco, Stuck, (-(e)s) mo, z. m. WWo, Z. zers/tickeln; 2. Z. zusammen(van personen), slamhooftl 00' stamva- gips 0., marmersteenmorlel v., stuka- ,'ucken; 3. etU'. -, eeo slnk aanzetten,
doorwerk, stukmarmer o.
'erlen~en.
der m.
Strunk-artig, -f"6rn1.ig, bijvo Stuck, (-(e)s, my. -e) 00 ~tnk, ge- StU.ck-fass, (-(as~es, my. -(aBser)
ow. ~trClnkachtig, ~lronkvormig.
decile, deel 0.; in -e l/lei/en. Be/lneiden, o. ~tnkv3t 0.; -form v. geschntsvorm ID.:
Strungel , Strunzel, (-n.) v. have'll, in slllkken vercleelen &; ein - -geratllsclza(t v. benoodigde o. voor bet
strnntclecl·n. ~tloa3tmeid v.
Brod, een stnk brood; ein - Landes, een geschul; -geslell o. affuit v.; -gieszer m.
Strunken, (sl1·unklc, geslrt(nkl.) stnk Il'nd; - (ur - el'zdl,lf'n, ~lnk voor gescbulgieler 01.; -gut o. (Giet.) klokhecJr. ,,·w. vaneeo stengel voorzieno
stuk, achtereenvol~en~, op de rij af; ein spijs v.; (fland.) per sink verkocht worStrupp-bart, (-barl(e)s, mv, - l¥eges, een einel o. weg8; - ans einer dentle waar vo,stukgoed o.;(Zeew.)-giiler
-barte) ID. st('kelige haard 01.; -haar o. Rede, gedeelte, hooftlstnk, artikel 0., af- laden, slnkgoederen laden; -Iwuptrnann
stekf:'lig haar o.
deeling v.; - aus eiller Zeitscllri{l, nom- m. (verolJd.) kapilein m. der arlillerie:
Strupfe, v., Zo m. kloven v. my. in mer 00; it. er toUI drei - von diesem Bu- -"'olm. arlillerieperk00; -hu[e v. (Land..
de knieblliging dcr paarden.
ehe, drie nommer~, drie exemplAren 00 h.) slnk lands o. dat beploegd moet ,,"orStrUppig, (-er, -sl) bijv.nw. rnig, mv.; 2. zltlOl( - Baume, twaalf sluks, den.
hari~, bnrstelig, stekeli~, Z. draubig.
twaalC boomen; ,;wei Gulden das -, twee StUckig, hijvo oWo nil stukken beStruse, (-n) v. platbodemd rivier- gulden per stllk, elk twee gulden; ein - staande.
~chip o.
Geld, een stnk geld, geldstuk, muntstuk Stij,ck-junker, (-junkers, mv.
Strutten, strutteln, (strut- 0.; (Art.) st1.lk, slnk geschut, kanon 0., -jtJ,n/~er) m. (veroud.) kadet mo bij de
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artillerie, konstabel m.; - kantnier v., Z.
Stude1, Stude, (-u) v. (veroud.)
- boden; 2. broek, kamer v. van een ka- paal, post, stijl m., zuil, kolom v.; (Slot.)
non, kulas v.;-kappe v. (Art.) geschuts- haak, klamp m.; -ban m. paalwerk o. aan
kap v.; -karren m., Z. -geste!!; -keller den never; -/'eile v. haakvijl v.
m. kelder iii. voor stukvaten; 2. (Vest.)
Student, (- en, mv. -en) in. stukazemat v.; - kissen o. allaitkussen o.; dent m.
-knecht m. treinsoldaat, kanonnier m.; Studenten-blume, (- n) v. lndi-kohle v. stuk o. steenkool; - kreide v. sche anjelier v.; 2. herfstroos, afrikaan
krijt o. in stukken; -kogel v. geschutko- v.; -gesellscha[t v., -klubb m. studenten
gel, kanonskogel m.; -lade v. affuitlade
studentensocieteit v., stn--vernig,
v.; -lader m. stuklader m., schip o. dat dentenclub v.; -gut o. goederen, menstukgoederen inneemt; 2. stokstamper beten o. mv. & van een student; -haft bijv.
m.; -ladung V. lading v. van een kanon; nw. stutlentachtig, als een student; -jahre
o. mv. studentenjaren, studiejaren o.
-lafctle V. afuitwagen m.
Stitcklerin, (- en) v. (Muntw.) mv.; - Meid o., -kleidung v. studentenmuntwerkster v. die de muntplaatjes klee(de)ren o. mv.; studentenkleeding v.;
-leben o. studentenleven o.; - lust(barsneed en afwoog.
StUcklich, bijv. nw. in stukken, keil) v. studentenpret v.; -róschen o.
witte leverbloem v.; -sprache v. studenbij stukken; 2. op een stuk gelijkend.
StUck -linie, (- n) v.(Drokk.) linie, tentaal v.; -stand m. studentenstand m.;
lijn v. van geel koper; -meister m. in- -streich m. studentenstreek in.; -verbinspecteur m. over de artillerie; 2. Z.- arbei- dung v., Z. -gesellscha f t; -viole v, gele
ter; -messing o: geel koper o. in dikke boksboon, gele vijgeboon v.
bladen; -meiall o. stukmetaal o.; -modeli Studien, 0. mv., Z. Studium.
o. (Geschutg.) stokmodel o., stnkvorm
S tudentisch , studentikos ,
m.; -nessel v. groote stinkende netel v.: studgntlich, bijv. nw., Z. sluden-o/'en m. smeltoven nl. voor ijzersteen; lenho ft.
-patrone V. kardoes v., stukpatroon v.: Studien- direction, (- en) v. re-perle v., Z. Zahlpterle; -plerd o. artil- geling v. der lesuren of studien; -direcleriepaard o.; -p forte v. (Zeew.) geschuts- tor m. hij die de lesuren regelt of bepoort v.; lose of blinde --, looze gesch u ts- paalt, directeur m.; - genoss m. studie
-rath in. toezicht o., raad m.-maker.;
poort;—ndeckel m., -nklappev. poortluik,
luik o. eener geschutspoort; -probev. ge- van toezicht over liet openbaar onder
raad van toezicht-wijs;2.ldovane
schutsproef v.; -prober m. hij die een stuk
geschut beproeft; 2. ijzer o. waarmede op het openbaar onderwijs; -schule v.
men de ziel van het stuk geschut onder college o., lioogeschool, universiteit v.,
-pulver o. buskruit o.; -putzer m.,-zoekt; lyceum o.; -sti f`ung v. beurs, studie
-zeichnung v. (Schild.) stu--beursv.;
Z. -rcischer; -quadrant m. (Art.) kwartcirkel m., quadrant o.; -richter m. ge- die v.
schutsteller m.; 2. schroef v., hefboom
Studiren, (sludirte, studirt) bedr.
m. om geschut te richten, vizier o.; -rich- en o. ww., m. h. studeeren, student zijn,
lung v. (Art.) stellen, richten o. van het zich aan een geleerden stand wijden;
geschut; -ring m. ijzeren ring m. om hou Theologie -, hij studeert in de godgewaterbuizen; -sage v. groote zaag v.-ten leerdheid; eine Predigt -, instudeeren,
uit één stuk; -sager m. zager, houtzager van buiten leeren; (fig.) au/' etw. -, iets
m.; 2. (Nat. hist.) zaagbek m.;-schuss m. overpeinzen, nadenken over; ein studirkanonschot o.; —/'rei bijv. nw. bomvrij, ter Mann. bestudeerd, geleerd nian.
bestand tegen kanonschoten; -schutze m.
Studir-lampe, (- n) V. studeerkanonnier m.; -seil o. (Zeew.) kanonreep lamp v.; -stube v. studeerkamer v.; -zeil
m.; -stampier m. geschutstamper m.; V. tijd nn., uur o. om te stucleeren; -zim-verkauf m. verkoop m. ir. het klein; mer o., Z. -stube.
-verzeichniss o. inventaris m.,i,itgewerkte Studium, (- s, mv. Studien) o. stulijst V. der goederen; -visirer m., Z. -pro- die, letteroefening, wetenschap v.; (Schil
een beroemd schil -d.)teknigova
ber (2); -wagen m. kanonwagen m.; -wall
studie v.
-der,
m., Z. -belt; - twirler m. magazijnwachter m.; -u'eise bijes. stuksgewijze, hij Stij.fchen, St.$ein, (verkl.) o.
stukken; — erzdhlen, verkaufen, stuk voor trapje o., Z. Stuf e.
stuk; Wein, Tech — verkaulen, bij het St'Life, (- n) v. trap m.,trede v.;(van
stuk, per stuk &; -- arbeiten, per stuk een altaar), trede v.; (fig.) trap, graad,
werken; — austheilen, stuk voor stuk. bij rang m.; die hóckste - des Gluckes, de
stukken &;—verzeichnen, stuk voor stuk hoogste trap, toppunt o.; (Berges.) in de
aanteekenen; -werk o. stukwerk, werk o. mijn uitgehouwen trede v.; it. rustplaats
dat bij het stuk wordt afgeleverd of per V. in eene mijn; 2. stukje erts o., Z.
stuk betaald; 2. stukwerk, lapwerk o.; Goldstufe; (Schild.) schakeering v.,lang(fig.) half voltooid, niet afgedaan werk zame overgang m.
o.; (gemeenz.) knoeiwerk o.; -winkel- Stofeisen, (-eisens, mv. - eisen) o.
masz o. winkelhaak m. met quadrant en (Bergh.) mijnwerkersijzer o. om de rots
schietlood tot richting van het geschut; uit te houteen.
-wischer m. geschutwisscher m.; - zap/en Stufen, (stufte, gestuft) bedr. ww.
M. stop, prop v. van het geschut, mond- (Berw.) uithouwen; einen Berg -, trapstuk o., kanontap m.; -sug m. arUillerie- pen uithouwen of maken in; it. een terras maken; (fig.) Z. abstu fen,
trein m.
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Stfen-alter, (-s) o.. z. m. trap
V. des ouderdoms; -arlig bijv. nw. bij
trappen, bij graden; -breile v. ( van eene
trap), breedte V. der treden.

Stuf(en)-erz, (-es, mv. -e) o. erts
o. in stukken; 2. korrelig geoxydeerd
ijzer o.
Stufen-folge, (-n) v. opvolging
v. naar rang of graad, reeks v. van trappen; (fig.) trapsgewijze vooruitgang m.,
geregelde volgorde v.; -formig bijv. nw.
trapvormig; -gang in. trede v.; (fig.) Z.
-folge; -gesang m. trapgezang o., beurt
m.; -geld o. loon o. voor het hou -zang
trappen in eene mijn; -jahr o.-wendr
trapjaar, klimmend jaar, zevende jaar o.;
das grosse —, het 63ste en 84ste levens
o.; -kreuz o. trapkruis, kruis o. met-jar
trappen; -leiter v. trapladder v.; (Scheik.) graadverdeeling, schaal, tabel v. der
lichamen in volgorde van hunne soortelijke zwaarte; -p/'eire v. rieten pijp of
fluit v.; -psalm m. trappsalm, psalm m.
die op cie trappen van den tempel gezongen moest worden; -tanig bijv.nw.volgens de toonschaal, de toonschaal geregeld doorloopend,diatonisch; -weise l,ijw.
trapsgewijs,al honger en hooger,allengskens, in geregelde volgorde; einen Berg
— einrichten, trappen, treden, terrassen
uithouwen in; — gehend, geregeld.

Staf-erz, (-(e)s, mv. -e) o. zuiver
erts, uitgezocht erts o.; -probe v. ertsproef v.; -schlich in. gewassen en gezuiverd ertsslik o.; -werk o., Z. -era; 2.
schiften, uitzoeken o. van erts.
Stuhl, (-(e)s, mv. Sluhle) in. stoel,
netel m., zitplaats v.; sich auf einen selzen, op een stoel gaan zitten, een stoel
nemen; jenin. einen - hinsetzen, iem. een
,toel aanbieden, presenteeren, Z. Arm-,
Lehn-, Kirchen-, Beichistuhl; (bij de vrij metselaars), loge v.; (fig.) zetel, troon
m.; der pápstliclie, bischófliche -, pauseIijke stoel, bisschoppelijke stoel m.; (Spr.)
nzcischen zwei Sl uhlen niedersilzen, sick
bwischen zwei Slichle seizen, tusschen

twee stoelen in tie asch (gaan) zitten,
zijne plaats verliezen door eene andere te
toeken; jemn. den - vor die ThAre seizen,
tem. de deur voor den neus dichtdoen,
rijn ontslag geven; it. plotseling ontslag
vragen; 2. stilletje n.; zu -, auf den ?ehen, op het heimelijk gemak, een stil letje gaan, afgaan, ontlasting hebben; 3.
113ouwk.) stoel m.,kapiteel o.; (Sterrenk.)
,assiopeïa v., een der noordelijke ster
Z. Dach-, Glocken--renbld;(Tim.)
;tuhl; (Zeew.) -, Stuhlchen, vlaggestok
m.; (Lintes.) getouw o.; (Wev.) weef;toel m.

Stahl-arm, (-(e)s, mv. -e) m.
stoelarm m.; -becken o. pot in. van een
►tilletje; -beis o. poot, ;voet m. van een
stoel; -bruder in. domheer, kanunnik m.
StUhichen, (verkl.) o. stoeltje o.,

Z. Stuhl.
Stuh1-drang, (-(e)s) m., z. m.
aandrang in. tot outlasting; heftiger —.
stoelpersing, hevige neiging v. tot af
-erbe m. erfgenaam m. van den-gan;
troon; -erlediging v. openstaan van een
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pauselijken, bissehoppelijken & zetel; werden, stom worden, de spraak verlie-feder v. stoelveer v.; -feier v., -lest o. zen; (fig.) verstomd worden; (Spr.) er
(Kath.) Petri —, Petrusstoel m., feest- ist - unie ein Fisch, ein Sam 4, zoo dicht
dag m., feest o. van de vestiging van den als een pot; (Tooneelk.) -e Personen,
H. Stoel; -slechter, —in, stoelenmatter personen die eene stomme rol vervullen,
m., stoelenmatster v.; -gang m. stoel figuranten m. en V. mv.; -e Blicke, blik
niets uitdrukken; -e Sunden,-kendi
afgang nn., ontlasting v., Z. Stuhl;-gan,
-geld o. belasting, huur V. van een kerk- geheime zonden, zonden tegen de nastoel; 2. belasting V. aan den vertrek tuur; -e Feile, snijvijl v.; (Spraakk.) -e
eigenaar van een goed; 5. (Hand.)-kend Iluchstaben, stom, niet uitgesproken woruitstaand kapitaal n.; -genoss m. hij die dende; (Nat. hist.) -e Schneple, watermede in eene bank zit; (Ger.) hij die snip, rietsnip v.
mede afhankelijk is van eerre rechtbank; St jmmel, Stommel, (-s, mv.
-gericht o. veemgericht o., Z. Gericht; Stunaniel, Stommel) o., Z. Stump/'; ein -gorten v. mv. stoelriemen m. mv.; -herr Licht, een eindje kaars, 2. stompje,
m. voorzitter m., lid o. van eene recht kort pijpje o.
Stiimmelehen, (verkl.) o.stompje
domheer, kanunnik m.; -kappe-bank;2.
V. stoelovertrek o.; -kissen o. kussen o. o., Z. Stommel.
van een stoel; -knie o. (Zeew.) achter- Sttmmeln, (st'umrnelle, gestumteven m. der boot, die het roer draagt; melt) bedr. ww., Z. verstummeln, zer-lehne v. leuning V. van een stoel; -macher stiimmeln.
m. stoelenmaker, stoelenfabrikant m.; Stommen, (slummie, gestummt)
-polster o. haren kussen o. van een stoel; 0. ww., Z. verstummen.
-richter m. rechter, president m. van een Stummheit, v., z. m. stomheid,
gerechtshof; -rohr o. bies v. voor stoe- sprakeloosheid v., stilzwijgen o.
lenmatten; -rolle v. rolletje o. van een Sttmmler, (-s, mv. Stummler) m.
stoel; -sdule v. (Bouwk.) dakstoelstut, verwinker, knoeier m.
noodbalk m.; -schlitten m. slede v. waar
Stummwein, (-(e)s, mv. -e) ni.
een stoel geplaatst heeft; -schlos--opmen slechte, smakelooze wijn m.
ser m. smid m. die gede,Aten van den Sttimpel, Stampel, ( - s, mv.
weefstoel maakt; -schreib', in. grillier m.; Stumpcl en Slumpel) in. en o. stomp v.,
2. schrijfmeester, rekenmeester m.; 3. tol, m.; (Bergw.) begin o. van de erts
-waschplt.
opzichter m. over de kerkstoelen; -setzer,
—in, stoelenzetter m., stoelenzetster v. Stimpeln, (stumpelle, yeslumpelt)
-sits m. zitting V. van een stoel; -iaberzuy o. ww. strompelen, trippelen; 2. bederm., Z. -kappet -verhaliung, -verstopTung ven, te lour gaan, verslingerd worden;
V. verstopping, hardlijvigheid v.; -wand II. bedr. ww. den Meiler -, met kleine
V. (Bouwk.) ruimte v., vak o. tusschen blokjes vullen. •
twee balken; it. ruimte v. boven de ko- Stamper, (-s, iiiv. Stumper) ni.
lommen in eene kerk; -warse V. aambeien stumper, stakker, knoeier, beunhaas m.;
v. mv.; -zap/'en m., -zdp/chen o. (Gen.), (Sp.) domme zet m.; ein - in einer Kunst
steekpilletje, zetpilletje o.; -zwang m.,' 4. sein, niet ver zijn in.
Stttmperei, (-en) v. knoeiwerk,
Z. -drang.
StukatQr., (-s, mv. -e) m., Z. broddelwerk, werk o. van een schooljo ng en.
Stuckarbeiter.
Stuckatur, (-en) v., Z. St uckar- StUmperhaft, st jmperm-beit.

Stu.
Stumpf, (-(e)s, mv. Stump/e) m.
stomp v., stronk m.; (Jachtw.) (van een
hert),stomp v.,knobbel m.;(van een boom),
stomp v., stronk m.; (fig.) mit - and Slidl
ausrolten, met wortel en steel, geheel en al
uitroeien; man hat da weder - noch Stiel
yelassen, men beeft niets laten staan, alles vernietigd.
Stumpfbltterig, bijv. nw.(Pl.)
met afgeronde bladeren, met bladeren
zonder punt.

StUmpfchen, Sttimpfiein,

(verkl.) o. stompje, strotikje o.; 2. (Nat.

hist.) stompe vleugel m., onvolkomen
larve v.; 3. afgeknotte kamschelp v.

Stumpfeckig, bijv. nw. stomphoekig, met een of meer stompe hoeken.

Stumpfen, (stunrpfi , gestump/'t)

0. WW., M. h. stomp worden, bot worden; 2. bedr. ww. ein P/'erd -, kortstaarten; Brume -, geheel ontkruinen, niets
dan de stomp laten staan; ein Messer -,
bot maken; die Zdhne'-, eggig of stomp
maken; (fig.) die Augen -, dof maken,
verzwakken; die Sinne -, verstompen.

Stumpf.- ende, - endes, mv -ende)
o. bot eind, stomp eind o.; -fusz m.stomI^e voet, horrelvoet m.; -ganse v. blinde
straat v., slop o.; - haber m haver v. met
groote ronde korrels.
Stumpf heit, v., z. m. botheid,
stompheid v.; (van den geest), dofheid,
domheid, onbevattelijkheid v.; (van de
oogen), dofheid, zwakte v.
Stumpf—horn, (-horn(e)s, mv.
-hórner) 0. (Delfst.) helmvormige schelp
(

.

v.; - kaste Y.

stumpe kant, stompe hoek
m.; -kamtig bijv. nw. stomphoekig; -kegel

m afgeknotte kegel m.; -kop[ rn. platte

kop m., plat hoofd o.; (fig.) domkop,
onbevattelijk pgrsoou, idioot m.; -nase V.
stompneus, stompe neus m.; 2. stompneus, persoon m. met een stompen neus;
-nasig bijv. nw. een stompen neus heb
-schloss o., Z. -horn; -schwanz-bend;
m. korte, afgehakte staart m.; 2. kort-

Szig, bijv. nw. knoeierig, als een stum- staart m. (een dier).

Stulp, (-(e)s, mv. -e) m., StU1pe, per; etw. - machen, als een schooljongen Stumpfschwanzen, (stumpfschwá nzte, gestunep[schwdnzt) bedr. ww.
Stijipe, (-n) v. (van een hoed), rand,Í afknoeien; -e Arbeit, Z. Slumperei.

omgeslagen rand m.; (van laarzen), kappi Stijmpern, (staniperte,gestumpert) ein P/'erd -, Z. stump/'en (2).
v., knieleder o.; Stiefels mil -n, Z. Stulp -' o. ww., m. h. knoeien; auf ciner Geige -, Stumpf-s chw nzig, bijv. nw.
stie/el; (Kookk.) deksel o.; (Handsch.) ellendig spelen; 2. bedr. ww. knoeien, kortstaartig, een korten staart hebbende;
-sinn w. stompzinnigheid, stompheid,
bijeenlappen.
armstuk o. van een handschoen.
Stijlpen, (stulpte, gestulpt) bedr.' Stumpf, -er, -st) bijv. en b. (van domheid, onbevattelijkheid v.; angeboreww. einen Hut -, van eer, (omgeslagen) een mes &), bot, niet scherp; (,van den ner —, idiotisme o.; -sinnig bijv. nw.
rand voorzien; Stiefeln -, van kappen neus), stomp; -er Schwanz, afgeknot; -er stompzinnig, onbevattelijk; -sinnigkeit v.,
voorzien; 2. ein Gericht -, dekken, een Besen, afgesleten, kort; -er Degen, stomp, Z. -siun; -werden o. bot worden, stomp
deksel doen op; ein Butterbrod auf dus; afgeknot, zonder punt; -e Walen, stompe worden; -winkel m. stompe hoek m.;
andere -, leggen; die Perrucke an! den' wapenen; die Zdhne - machen, (van zure -win/dig bijv. rw. stomphoekig; -sahn m.
Kopf -, onhandig zetten, opwerpen; 3. Z. vruchten), eggig of stomp maken; (fig.) stompe tand m.
den Geist f - machen, stomp, dof ma- St .mpler, (-s, mv. Stumpier) m.,
neigen.
Stt 1per, (-s, mv. Stulper) n;. hij ken, verstommen, verzwakken; ;em. - Z. Sl amper.
die de randen aan hoeden, kappen aan machen, overbluffen, doen verstommen; Stt ndchen, St indlein, (v er laarzen maakt.
er ist all and -, oud en afgeleefd; - wer- kl.) o. uurtje o.; it. lesje o., Z. Stunde.
St i,1p-handschuh, (-(e)s, mv. den, bot worden; (Pl.) -es Blatt, afge- Stonde, (-n) v. uur o., stond m.;
-e) m. handschoen m. met groote om- rond, met afgestonipte punt: -er Sparren, eine - beslimmen, een uur, een tijd beslagen; -hut m. hoed rn. met rand; -leder gebroken spar; (Wisk.) -er Winkel,stom- palen; von Stund'an, van stonden aan, van
o. (Schoenm.) kapluier o.; -nase m. wip- pe hoek; -er Verstand, bekrompen, gering dit oogeublik af, oogenblikkelijk; jede -,
verstand; -er Wein, smakelooze wijn; von - zu -, van uur tot uur, ieder our;
neus m.; -stiefel m. kaplaars v.
Stumm, ( -er, -st) bijv. en b. stom, (Zeew.) -er Segler, slechte zeiler; -es zur -, dadelijk, aanstonds, onmiddellijk;
sprakeloos, niet kunnende spreken; (fie.) P/'erd, afgewerkt; (Hoefsm.) -e Schenkel, alle -n, ten allen tijde; die - des Wieder I seliens, het uur des wederziens, het oogenzwijgend, dof, bedwelmd, verstomd; -, recht.
(

Stu.

Stu.

Stu.

blik o. &; wann einst seine -, sein St•icnd- Stttndlich, bijv. en b. elk uur, om
lein kommen wird, wanneer eenmaal zijn bet uur, van een uur.
laatste uur zal komen; our ungelegenen -, St^tnze, (-n) v. hoog vat o.
op ongelegen tijd m. of uur; 11. les v., StupQnd, bijv. nw. verbazend.
onderwijs o.; - geben, hallen, les geven,
Stupf, (-e)s, mv. -e) m. prik, stoot,
onderwijzen; lateinische -, Latijnsche les,
les in het Latijn; (Fabell.) die -n, tijdgo
uurgeleidsters, Horen v. mv.;-dine,
111. uur o. gaans, afstand ni. van een uur;
es sind zuel -n bis dahin, het is twee
uren bier van daan.
Standen, (stundele,geatundet)bedr.
ww. een tijd bepalen; 2. uitstellen.

Stonden- blume, (-u) v. ket-

mia V. niet veranderende bloemen, bloem
V. van een uur; -breit o. (Zcew.) dol
o.; -[iihrerinnen v. mv. (Fabell.)-bord
tijdgodinnen, uurgeleidsters, Horen v.
mv.; -geber, —in, hij, zij die les geeft,
privaat -onderwijz:.r m., onderwijzeres v.;
.gebel o. (Kath.) uurgebed o.; -geld o.
geld o. voor lessen; -glas o., Z. Sanduhr;
-glocke v. klok v. die de uren aanwijst;
it. klok, bel v. die bij het begin der les
geluid wordt; -góltinneid v. mv. (Fabell.)

Z. -l'uhrerinnen; -halter, —in, Z. -geber
c •; -kraut o. welriekend lotuskruid o.;
-kreis m. uurcirkel m.; -krercz o. uurzuil
v., zonnewijzer m. in de gedaante van
een kruis; -lang bijw. -- wanen, uren
lang, gedurende geheele uren; ern —es
Gebel, gebed o. dat uren duurt, einde loos; -laaf m. loop m. der uren; -lehrer
m. privaat - onderwijzer ni. die per uur, per
les betaald wordt; -linie v. verdeeling v.
der uren op een zonnewijzer; (Iiergw.)
uurlijn v.; -mass o. wijze v. om met uren
(gaans) te meten; 2. uurweter, horometer m. (een werktuig); -messung V. uur
kunst V. om de uren af te me--meting,
Len; -rad o. (Uurw.) uurrad o., uurcir-

stomp m.

Stupfel, (-s, niv. Stapel) m . 1^rikkel, pribstok, stok n). om vee te drijven,
Stupfelig, stUpfelig, bijv. nw,
pokdalig, mottig.

Stupfen, (slu'^fte, gestvpfl) bedr,
Ww. een stoot, duw, stomp geven; eis
P/'erd 7,iit der Spiesagerte -, niet de kar -

1225

stormenderhand innemen; -din eis: Haus
eindringen, met geweld indringen in &,
binnenstormen; II. o. zelfst., Z. Sturm.
Stijrmer, (-s, mv. Sturmer) m.,
-in., (-nee) V. bestormer m., bestorm ster v., storrnlooper, vechtersbaas gin., hij,
zij die veel getier maakt; 2. Z. Bilder-,
Hinimelasturruer; 3. Z. Renommist; 4.
(gemeenz.) groote driekante hoed, steek
m.; (fig.) Z. Stormwind.
Sturm -fahne, ( - n) V. stormvlag
stormvaan v.; -(ass o. stormvat, kruid vat, brandvat, watervat o.; 2. Z. Fi uer(ass; -lest bijv. nw. tegen storm bestand;
(fig.) standvastig, onwrikbaar; - ficch in.
,

wats slaan; einee Ocksen -, prikken, met
den prikstok voortdrijven.
StUpfer, (-s, acv. Slupfer) m. hi stormvisch m.; (Nat. hist.) butskop,
bootskop, noordkaper in.; -flasche v. met
die prikt, stoot &, Z. stap/en.
kruit of brandbare stoffen gevulde flesch
Steppe, (-n) v., Z. Wert'.
Stuppwachs, (-es) o., z. m. maag. v.; - jfulh v. hooge vloed, springvloed m.;

-Jock m. (Zeew.) stormfok v.; -gaiter o.

denwas, stopwas o. en v.

Stopsen, (stupste, gest-upst) bedr, valpoort, stormegge v.; -glocke v. stormWW., Z. st upTen.
klok, brandklok v.; -ha jen m., Z. - flusche;
Sturm, (-(e)s,riv.Stiirre) m.storm -haken m. stormhaak m.; -haspel v. Friehevige wind al., onweder o.; reiszender sche of Spaansche ruiter m.; -haube v.
-, orkaan m.; plótzlicher -, windvlaag v., (Krijgsw.) stormhoed,.belm m.;-hut m.,
plotseling opkomende storm m.; (fig.; Z. -haube; (Pl.) wolfswortel m.
getier, geraas, leven o., schok, dwarswind
Stormig, bijv. nw. stormachtig, gesterke aandrang m., woeden, razen o. lijk een storm, onstuimig
den - abweuden, den storm afwenden
Sturmigel, (-igels, mv. -igel) m.
(vair de hartstochten), hevigheid, onstui• op de bestormers geworpen balk met stemigheid v.; 2. alarmklok, stormklok v. kels.
-ldulen, de alarmklok luiden; 3. (Krijgs•
Stjrmiseh, bijv. en b. stormachw.) aanval, uitval in.; - lauden, sturnj tig, stormend, onstuimig; (Zeew.) on-

loopen; mit - einnehmen,stormenderhanl stuimig, hol; (van personen), onstuimig,

innemen; - schlagen, blasen, bet sein ge. woedend, driftig, woest; -er Kopf, ^driftven tot den aanval.
kop ni.; -es Wesen, onstuimige inborst v.

Strm-anlauf, (-(e)s) m., z. in,

aanval, uitval cri.; - balken, -b(l)ock m
(Krijgsw.) Friesche ruiter, Spaansch(
ruiter in.; 2. stormram m.; -bander o
rev. (Krijgsw.) stormband m.; -breit o

Sturm-]tolben, (-kolbens, mv.
-kolben) m. vuurkolf v.; -krans m. (Vuurw.) zwermkrans m.; -kreun o. kruis o.
van vuurwerk; -krone v. (R. g.) muurkroon v.; -krug m., -kanne v. met kruit

kel, uurwijzer m.; -ring m. uurring m.; (Krijgsw.) storiuplauk v.; -briccke v of brandbare stoffen gevulde kruik, kart

-ru[e r m. hij die de uren afroept, nacht storu,brug, valbrug v.; - colonne v., -comuurcirkel, uurwijzer,-wakerm.;sdulv mando o. colonne V. olie aanvalt, bestor.
zonnecirkel m.; 2. mijlpaal ni.; -scheibe mers m. mv.; -dada o. stormdak o.
V. (Zeew.) (van liet kompas), streek v.; -dezch no. (Waterb.) keerlam m., Z
-schlag m. klokslag m., slaan o. van de Biaiiendeich; -dromnzele V. trompetge.
klok; mit deer —e ankoninen, met het schal o. als teeleen van aanval, stormbla•

slaan der klok, met klokslag aankomen; zen o.; -egge v. egvoruaig paalwerk o. me
-schuh M. (Sterrenti.) uurvoet m.; -sei- ijzeren punten urn ale bestormers af ti
ger m. horloge, uurwerk o., klok v., weren, valpoort v.; -eile V. vliegendi
tijdwijzer cri.; -slab m. staaf v. van den baast v.
zonnewijzer; - stofel v. schijf v. voor Sttjrmen, (sturtnle, gesturnit) o
het slagwerk; -stein m. mijlsteen, stee WW., ni, h. (van bet weder), stormgo
mijlpaal m.; -tafel v. (Sterrenk.,-ne onstuimig zijn, stormachtig zijn; es storm
Zeew.) uurtafel v.; 2. lijst v. der lessen; gewaltig, het stormt geweldig, er waai
-uhr V. uurwerk o., klok v. die de uren een hevige storm; it. (van den wind)
aanwijst of elk uur slaat; -veraeichniss o., hevig waaien, stormen; 2. Z. 'Sturm(lauZ. -laid; -weise bijv. en b. lier uur; 2. ten); 3. (Krugsw.) Z. Sturm(laufen); au,
per les; 3. per afstand m. van een uur, jean. -, toestormen, toesnellen; (fig.) iem
in uren gaans; - wenser m., Z. -seiger; 2. met vragen & bestormen,lastig vallen;ma4
Z. -zeiger; - winkel in. (Sterreek.) uur hat oft in ihn gesticrrrst, men heeft hen
m.; -aeiclsen o. (voor privaat-onder--boek dikwijls bestormd; au/ seine Gesundhei
wijzers), kaartje o., voor Bene les; - reiger los -, de gezondheid geweld aandoen; it
m. uurwijzer m.; 2. Z. Sanduhr; 3. Z. m. s. in das Zimmer -, binnenstormen
-

Sonnenu/ir; (Sterrenk.) uuraanwijzer w.; vliegen, ijlen; li. bedr. ww. Milder -, ver

,

eipi Haus, ern Zimmer -, me
vertrek der posten &; - cirkel m.; Z. kreis. geweld openen; eine Mire -, opeustor.
Stander, ( - s, mv . Slender) m. hij reen, stormloopeu tegen; eine Stadt die een termijn bepaalt, uitstel verleent. bestornien; ecu Lager -, storineurlerharo
Stundig, bijv. en b. van een uur, aanvallen; ein -der, bestormer, aanvaller
sine Stadt -d, reit -der Hand eroberii
een uur durende, een uur lang.
- settel m. aanwijzing V. van den tijd van brijzelen;

v.; -ku fe v., Z. -[ass; -lau f m., -lau(en
o. stormloopen o.; (fig.) onstuimige loop
m.; -tan/er m. stormlooper, bestormer
m.; - leider V. stormladder v.; 2. brandladder v.; (Zeew.) enterladder v.; -los
bijv. nw. kalm, stil, bedaard, beschut tegen den storm; -lucke v. bres v.; -mewe
V. mantelmeeuw v.; 2. Z. - vogel; -p[ahl
m. stormpaal m., palissade v.; -pleat m.
stormpijl m.; -pforte v. in den storm gesloten raam o. in de kajuit; -rei/, -ring

m. ring m. van vuurwerk; -sack m. brandzak in.; -schild m. schild, harnas o. der
bestormers; -schlag m. gelui o., slag an.
van de alarm- of brandklok; -schrilt m.
m. stormpas m.; -schrcalbe v., Z. - vogel;
-segel o. stormzeil o.; it. noodzeil o. eener
galei; -spiesz o., -stange v. (Krijgsw.)
stormlans v.; -steigers o. beklimming v.
met stormladders; -lop! m. met kruit of
brandbare stoffen gevulde pot m.;-umwirbelt, -umtobt bijv. nw. door een woedenden, razenden storm geslingerd; -ver
-vogel m. stormvogel m.; -wet--kïudiger,
ter o. stormachtig we(d)er o., storm m.;
-wind m. stormwind, storm, orkaan m.;
-zeug o. stormtuig o., alles wat bij eene
bestorming noodig is.
Sturz, (-es, mv. Sturae) m. val m.,
omvervallen o., storting, neerstorting v.;
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Stu.

Stu.

Stii.

'" eines Wassers, waterval m.; (fig.) val het water springen; sick itljems• .lrme -, wachte slag m.; auf den -, eensklsps,
m., bniteling, neerstorting v.; einenkar- zich in iems. armen werpen,
plotseling,onverwachts.
ten,schweren - tlzun,eenzwarell,~educh- Stij.rzel, (-s, mv. Slilr.el) 00 en m. Stutzarmel, (-armels,mv.-armel)
len val doen; it. einen - haben,eene barde stompje, elmlje, afgebroken stuk o.
tn. korte mouw v.
proef doorstaan; er ist seiuem -e nohe, St\1rzeln, (stiirzelte, geshlrzell) o. Stutz-balken, (-balkens, mv.
bij is zijn val, ondergang nabij; das Haus ww, struikelen, bijna vallen, dreigen te -ballien) m. stut, schoor m., zolderrib
ist dem, -e flahe, het buis dreigt in te vallen.
v., rloerbalk 010; -band o. (aan een balk)
storten; ein Glas mit einem -e austrin- Sturzende, (-endes, mv, -ende) 00 steunhand m.
'
ken, in eene ~eug v. uitdrinken; 20 (van argeh~l1\Ven eind, dikste gedeelte o. van
Stutz-bart, (-bart(e)s,mv,-bal·te)
eene kas), nanen 0.; (Bouwk.) (vandeu- een r\lslakkenbos.
m, knevel.knevelbaard m.; -bockmo pruiren &), bovendorpel m.;(van eenschoor- S~u.rze-ort, (-ort(e)s, mv, -orle kenbol m.: -buchse v, korte buks v., zinksteen), scboorsteenmantel m.; (Zad.) Zo of -orter), -platz, (-platzes, my. -pla- roe." 00' karabjjn v.
-stange; 5. (van een berg), steilte v., af- lie) m. (Bergw.) losplaats v.
Stutzchen, (-s, my. Slltlzcllen) 0.,
grond m.; (Bergw.) Z. Sturze; (Sm.) . Stij,rzer, (-s, mv. St,lr;er) ID. bij Z. Stut;sclluh; it. Z. Stl&t:armel; (Landh.)
dubbel plaatijzer 00; 4. Z. Stumpf; 5. die stort, valt &, Z. stilrzen; (Bergw.) vaatje,klein val 0., kleinekan v.;it. kleine
(van reeen, herten), korte staart m.; mijtl\Verker m. die bet erts & kruit cn ketel m, mel platten bodem.
(Wate.·b.) afgehakt eind o. der rijstak- lost; 2. deksel, klapdeksel 00: (Leid., St\1tzchen, St\1tzlein, (verk.l.)
kenbossen,
Prov.) blikken plaat v.; (gemeenz.) Z. o. stutje, schoortje 0., Z. suu» (t. 2.).
Stfj.rz-acker, (-acl,ers,mv.-acker) Sturzbecll(~r (flg.),
StUtze, (-n) vo steun, stut, stutm. na het braakliggen voor de eerste StUrzfass, (-fasses,rhv. -fij.uer) o, balk, schoor, steunpilaar m.; [Tuinb.)
maal heploegde akker m.; -hack m., Z. (Kookk.) vergiettest v,
staak v.; einem Baume «1. eine - qeben,
Gieszback.
Stu.rzfrei, bijv.nw.vast.vaststaand, een boom & stutten, eeu staak zettcn
Sturz-bad, (-bad(e)s, rov.-bader) buiten gevaar vall te '·allen.
bij; scltrag stellende -, ~choor, schoorbalk
o. stortbad, drnipbad, gielbad 0.; -baurn
StUrz-gut, (-gut(e)s, mv. -giiler) m" schoorhont 0.; (Zeew.) oor 00' klamp
m. (by harddraverijen), sillitboom m.; o. (Zeewo) goed o. dat in eell ~chip niet mo, mastwang v.; (fig,) steun m., hulp,
-becher m. beker m. meL klapt.lek~el;(fig.) gepakt maar gestort wortH; -halcen m. bescherming, onde.':,teulling vo; er ist die
zuiper, dronkaard m.; -bleck 00 geslagen haak m. om cle ton in ,Ie mijn te grijpen • diesel' F(~milic, hij is de ~leun &;(MeJt.yzer, plaatijzer 0.; -biihne v. losplaats v. en om te sLorten; -karre'''' m. stortkar v.; ko) (van een hoek), sinus mo; 2. Z.
aaD de mijneD; -drohend bijv. DW. drei- -leder o. (Zeew.) staartriem m.
Sht/.zchen (Lnndb.).
Sturz-mewe, (-n) v. bruine roof- Stutzen, (stulzle, gestulzl) o. ww.,
geode te vallen, in te storlen.
Stij,rzchen, Stij.rzlein, (ve!'kl.) meeuw v.; 2. slOlomvogel m.; -plat: m. m. h. (van lJokken), stooten; mit einano. dekseltje O.t Z. SUirze.
plaats v. in de mtln tot het nits~orten der., el:<. stooteD; mit Glasern -, aanStUne, (-n) v. (Bergw.) helling vo tIer kolen:-rad 0, rad, \Viel o. tot bet nit- ~tooten, klinkcn; (Bergw.) (van de lon),
OlD te lossen, plaats v. tot hel vnllen lIer ~torlen tIer gevulde mijnlonnen; -rattm aan~looten, blijven hangen, blijven haI,cn: (fig.) tiber eiw. -, zich verwondetonnen; 2. deksel 0., stolp v., Z. Slurz; mo, Z. -plat:.
-regen) ren, verhaasd, verwondel'd zijn, verbaasd
(aan den ploeg), slaa.'thout 00; (Bak.) StUrzregen, (-regens,
koperen doorpot m.; -becher m.,Z. StUTz- m. slortregen, p'a~rcgen m.
opkijken; (gemeenz.) de ooren o[lsleken.
hecher.
Sty.rz-Bchaufel, (-,~) '0. groote g.'Ollte oo#;en opzetten: in der Rede-,
StUrzen, (slilr:te, gestiir:l) 00 ww., schop v. tot het omwenden van f!l'aan; verslcld bl,jven stilstaan; (,Jachlw.) diem. s. vallen, oeervallen; zu Boden -, op -scharze v. keten m. van clen storthaak. ser HUlld slutzl, hlijft slann, vindt het
den grond vallen, omvervallen; in einen Sturzsee, (-sees, mv. -seen) m. ~poor niet; 2. (Prov.) pronken, praleD,
Abgrund -, neerstorten; fJom P(erde ., (Zeew.) storlzee v.
Z. Slaal(machen); II. bedr. ww. korlen,
vallen, arvallen, bllitelen; er sturzte mit Sturz-stange,( -n) ,-.boveodrem- kot'ler maken, "erkorten, Z. absttdzen;
dem Pferde, zijn paarrl vielonder hem; pel, bovendorpel m. eener denr &; -stall einem lloael die Fliigel -, eeo vogel kort(van water), vom Felsen -, neerstorten~ v., Z. -plat;.
wieken;jemn. die H",are -,'(nippeD;einen
(van roorvogels), neervliegen, toeschie- StQ.rzstatt, (-sliilte) v. plaats v. Baum -, toppen; eine Heeke -, scheren;
ten; II. bedr. ww. jem., etw. • , neersmij- waar aangescboten wild neervalt; -trog 2. e;nen llut. -, opslaan, opmaken.
len, doen vallen, omverwerpen; einen m. bak m. om het ertsslib in den oven te Stij,tzen, (slulzte, gesliilzl) bedr.
Feind JU Boden., oeerslaan; jem. -, in's werpeD.
W\v. ein llnus -, slulten, schragen, schoVerderben -, ieRl. in bet verderr storten, Sturzweg, (-(e)s, rov. -p) ID. zeer ren; eine A!auer -, schoren, ontlerstutten:
oDgelukkig makeo; einen Afinisler -, doeo stoile weg Dl.
mit Strebep{1eilern -, onderstnuen,ondervallen, noodzaken zijn ontslag te nemen; Stute, (-n) v. merrie v.
schrngen, schoren, van stutten voorzicn;
gestiirzt werden, buitelen, duikelen; in's Stuten-f"lillen,-fohlen, (-lens. ein Geu'iJlbe 4'" auf Satclen -, doen rusteD,
Elend -, sLorten, dompelen; 2. ein Gefass mv. -le,~) o. mert'ieveulen 0., jonge mer- doen steunen,opvangen; (PI.) gestiltzt,
-, omkeeren, leeggieten; (Hand.) die rie v.; -Ilals m. hal~,nek m. eener merrie, ontlerstennd, onderstut; (figo) seine MeiKasse -. oazien; die Glaser -, ledigen;ein dunhalzig paClrd 0.; -meistel m. o(lzich- nttng auf elw. -, docn stennen op; 2. wed.
Glas lVein l,inunter -, nnar benerlen ter ID. eener sloeter\i; -knecllt mo ~toe- ww. sic'" mit den .4rmen. den Ellenbogen
~ooien, uitdrinken; eine HrJltbe auf den terijknecht m.; .milch v. melk v. eener all' etw. •, leunen op; (fig.) sick auf ctUJ.
Kopf -, op het hoord zellen; ei1len 'Vor- merrie, paardemelk v.; -zibe v. speen ., zich gronden, berusten op•.
hang, einen ~Veiberroc" -, omkeeren; vo, oierlepel ID. eencr merrie; (PI.) mo- Stutzer, (~s, mv. St-uzzer) m. saletl'jOnker,(gemeenz.) saletrekel,pronker, fat
(Kookk.) gestii,rzte Eier, spiegeleieren 0, rine v.
mv.; das Gelreide ., verscbieten, om- Stuter~, (-en) v stoeterij, paar- rq.: (Sm.) aambeeld 00 der spijkersme~cbudden; (LClnllb.) einen Acker -. voor tlenfokket·U Vo; -kneclll m., Z. Stuten· den; (Steenbo) korta mop v.
de eerste maal beploegen: einen Deckel knecllt; -vertoalter tn. bcsluur.let" mo eener Stij,tzer, (-s, mv. Stalzer) m•• -in,
auf ein Gelass -, opdoen; III. wed. ww. stoeterij.
(-nen) v. hij, zij die steont, leuat &, Z•
.flich. ill ein Zimmer., eene kamer bin- Stut-fiillen, -fohlen, (-lens, stiUzen.
nenstormen; sick auf jem. -, op iem. toe- mv. -len) 0., Z. Stu/ental/en; -Itenost m. Stutzerchen,
Stutzerlein,
schielen; (Bergw.) sich in's Liegende, tlekhengst m.
(verkl.) o. pronkerlje, fatjeo., Z. Stuher.
Hangende -, (van een gang), van den Stutz, (-es, mvo-e) m. kort lichaam Stutzer~, (-en) v. gang m., houmoor, van bet dRk afgaan, Jiggen, han- 0., stomp v.; it. Z. -lnlch.se; (van een cling Vo, handelwijze v. van een saletjongen; sick in einen Abgrund., zfch stor- hoe,}), vorm m.; (van een helm), veder- ker.
t.en, zich werpeo; sick in's ~Vasser -, in bos m., plnim v.: 2. (gemeenz.) onver- Stutzgewa,chse, o. mv. (Pl.)

m,·.

o

•
o

Suc.

Sub.

Sna.

steungewassen, gewassen o. mv. die ge gronden m. mv. ter overtuiging of overzijn om andere te steunen.
-schikt reding.
Stutz–glas, (-glases, mv. -gldser) Subraten, o . mv. verzilverde (koo. glas o. met korten, dikken voet, kelkje peren of ijzeren) muntstukken o. mv.
Subaltern, l)ijv. en b. ondergeo.; -gut o. boerenplaats, hofstede, hoeve
V. die beleend, geruild, gedeeld mag wor- schikt; -officier m. (Krijgsw.) onderoffiden; -haken m. houvast v.; -handschuh cier m.; it. tweede luitenant m.
Subarrendator, (-s, mv. en) m.
m. polsmotje o., want v., handschoen n,.
-

Sti tzholz,

( - hofzes, mv. - hólzer•)

o. steunhout o., Z. Stutzc.
St^.tzig, bijv. nw. verwonderd, verbaasd, verrast, besluiteloos, versteld, ver
onthutst; -es Pferd, schichtig; --legn,
werden, zich verwonderen, verbaasd staan;
(fig.) koppig, hoofdig, weerspannig; -keil
V. verwondering, verbazing, verrassing v.;
(fig.) koppigheid, weerspannigheid v.

Stutz–kopf, (-kop[(e)s,mv.-k. pfe)
m. kaalkop m., hoofd o. met kort afgesneden haar; (fig.) koppig, hardnekkig,
weerspanning persoon; (Nat. hist.) har dervisch m.
St^,lr tzlich, bijw. (Prov.) oogenblikkelijk, onmiddellijk, dadelijk, aanstonds.'

Stutz-masehine, (-n) v . werk-

V., geldelijke hulp, ondersteuning v., onderstandsgelden o. mv.

Substantialitiit,

( - en)

v. zelf-

standigheid V.

Substantiv, (-(e)s, mv. -e) o.
zelfstandig naamwoord o.

Substantivisch, bijv. nw. als

zelfstandig naarnwoord.

Substanz, (-en) v. zelfstandigheid

onderpachter m.

zonder vingers.
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Subbass, (-es, mv. -e) m. (Org.) V., wezen 0.; (fig.) wezenlijke inhoud m.,

kern v•, gewichtigste v.; in -,in het kort.
SubstantiQll, bijv. nw. zelfstandig, wezenlijk, werkelijk.
S tbdiakonus, (oub.) m. onder - Substiren, (substirte, substirt) o.
ww. uithouden, uitstaan; 2. tegenwoordiaken, subdiaken m.
Subdititius, bijv. nw. onderge- dig zijn.
schoven.
•Substituiren, (substiluirte, subSubhastation, (-en) v. publieke, stituirt) bedr. ww. in de plaats stellen,
doen vervangen.
gerechtelijke verkooping v.
Subhastiren, (sublzastirte, subSubstrat, (- (e) s, :mv. -e) o. vloer
hastirl) bedr. ww. publiek, gerechtelijk m., onderliggende deden of planken V.
mv.; it. steigerwerk o.; 2. doek o.; 3.
verkoopen.
Subito, bijw. spoedig, snel, plotse onderhavig geval, gegeven onderwerp o.
-ling.
Substylarlinie, (-n) v. (ZonneSubj @kt, (-e)s, mv. -e) o. onder - w.) w ijzerlijn v.
w erp o.; it. persoon, mensch m., voorSubterfugium, (-s, mv. Sublerpedaalregister o.

Subdelegat,

(-en,
tweede afgevaardigde m.

mv. -en) m.

/'ugien) 0. uitvlucht v., voorwendsel o.
-ofirj werp o.
Subtil, ( -er, -st) bijv. en b. fijn,
SIjbjektiv, subjektivisch,
o. kort gesneden oor; P/erd mil —en, gekortoord paard o.; -perriccke v. ronde bijv. en b. tot het onderwerp behoorend, dun, teeder, scherp, doordringend, los;
persoonlijk, eigendommelijk, innerlijk, (fig.) (van personen), scherpzinnig, vlug,
pruik v.
tuig o. om paarden te kortstaarten;

Stiitzpunkt, (-(e)s, mv. -e) m.

behendig, spitsvondig; it. loos, slim, geSublim, bijv. nw. verheven, hoog. slepen, listig, sluw, subtiel.
Stiatz - rohr, (-rohr(e)s,mv.-róhre) Sublimit, (-(e)s, mv. -e) o. subli - Subtilisiren, (subtilisirle, subli
bedr . ww. fijner maken, dunner-lisrt)
o., Z. -buchse; -schiere v. (Ketelm.) schaar maal, bijtend sublimaat, tweede chloormaken, verfijnen, verdunnen, scherpen;
V. die aan een eind vastzit; -schwanz m. kwik o.
geknotte staart; (Rijk.) kortstaart m.(een Sublimeren, (sublimirte, subli- 2. o. ww. uitpluizen, haarklooven, mugmirt) bedr. Ww. (Scheik.) opdrijven,oni- genziften.
paard).
Subtilit,t, v., z. m. dunheid, fijnSttitzstempel, ( -pels, mv. -pel) hoog drijven, vluchtig maken.
m. (Bergw.) steunhout, schoorhout o., Sublimirung, v., Z. sublimiren. heid, teerheid v.; (fig.) behendigheid,
steunstempel m.
Sublimit^t, v., z. m. verheven- vlugheid, scherpzinnigheid v.
SubtraetiQn, (-en) v. (Rek.) afSttzuhr, (-en) v, uurwerk o. zon - held, hoogheid v., verhevene o.
der gewichten, pendule v.
Sublunarisch, bijv. nw. onder - trekking v.
Stygisch, bijv. nw. tot den stijx, maansch, onder de maan aanwezig, Subtrahendus, (onb.) m. getal
o. dat afgetrokken moet woaden.
de onwereld behoorende, Z. Slyx; (fig.) aardsch.
subjectief.

steunpunt o.

•

invretend, ontbindend, oplossend.
Subnormallinie,(-n) v.(1leetk.)' SubtrahQnt, (-(e)s, mv. -e),
Subtractor, (-s, mv. -en) m. (Rek.)
Styl, (-(e)s, mv. -e) m. stijl, schrijf- subnormaallijn V.
stijl nn., schrijfwijze v., schrijftrant m.; SubordinatiQn, v., z. m. onder aftrekker m.
gehoorzaamheid, afhanke -geschik-i
td,
(Bouwk.) stijl m.; (Schild.) bijzondere
Subtrahiren, (subtrahirte, subtrahirt) bedr. ww. aftrekken, verminbehandeling v., stijl, trant m., kunst Iijkheid v.
stijl m., tijdrekening v.-smak.;(Tijdr)
Subordiniren, (subordinirie, sub- deren.
Stylisiren, (stylisirte, slylisirt) ordinirt) bedr. ww. ondergeschikt ma- Subveniren, (subvenirte, subveflirt) o. ww. te hulp komen, bijspringen.
bedr. ww. een goeden stijl geven, naar ken, afhankelijk maken.
de kunst schrijven, een goeden stijl
Subrepiren, (subrepirte;subrepirt) Succade, (-n) v. gekouójnte cibedr. ww. ter sluik verkrijgen, sluiken,' troenschil v., sucade V.
schrijven.
Suceedan, bijv. nw. opvolgend.
Stylist, (-en, mv. -en) m. hij die onderkruipen, bij verschalking of verras
krijgen.
een goeden stijl heeft, schrijver, letterSuceesiQn, (-en) v. (in een ambt),
-sing
kundige, stijlist m.
Sub rosa, onder de roos, in liet opvolging, vervanging v.; (Ger.) erfop-

Stylistiseh, bijv. nw. naar de ver

stijl, den stijl betref--eischtnvad

fende.

Styptiseh, bije, en b. samentrek kend, verstoppend, bloedstelpend.
Styx, (-es) m., z. m. stijgt m., rivier
V. van de onderwereld; 2. schimmen -

volging, successie v.
SuccessiQns –f Ahig, bijv. nw.,
Z. eri^[ahig; -krieg m. (Gesch.) erfopvolteekenaar, geabonneerde m.
Subscribiren, (subscribirte, sub- gingsoorlog, successieoorlog m.; -recht o.
scribirt) o. ww. inteekenen, zich abon- recht o. van erfopvolging; it. belasting v.,
geld o. voor de inbezitneming eener erfeneeren.
Subseriptign, (-en) v. inteeke- nis, successierecht o.
ning v., abonnement o.; -sanzeige v. pros- Succrs, (-es) m., z. m. hulp v.,
bijstand m., ondersteuning v.; (Krijgsw.)
pectus 0.
Subsellien, v. mv. zitbanken v. hulptroepen m. mv.
mv. der toehoorders.
Succursale, (-n) V. hulpkerk, bijgeheim, verbloemd.

Subscrib@nt , (-en, mv.-en) m. in-

rijk o.
Suada of Suode, (onb.) V. (Fabell.) Suada, godin v. der weisprekendheid; (fig.) gave of gaaf v. der overreding, welsprekendheid v.; (Scherts.)
Subsidiarisch, bijv. en b. bij kerk v.
welbespraaktheid v., vloed m. van woor- wijze van subsidie, ondersteunend, hel - SUche, (-n) v., Z. suchen; (Jachtw.)
zoeken, snuffelen, opsporen; 2. (van den
pend, bevestigend.
den.
Suasgrien, v. mv. redenen v. niv,
Subsidien, o, mv. subsidie o. en jachthond), lucht v., reuk m.; 3. Zei!
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Sum.

Sud.

Sud.

our -, jachttijd m.; 4. jachtplaats, jacht Sudeler, (-s, mv. Sudeler) m., Z. Sufi ten, nn. mv. rechters m. mv.
in het oude Carthago, saffeten m. mv.
Sadler.
v., jachtnetten o. mv.
SUcheisen, (-eisens, mv. -eisen) sj.delhaft , bijv. nw. rnorsig, on- SuffragQn, (-(e)s, mv. -e), -bi-

sehof, ( - bi.sckot'(e)s, mv. - bischi fe)m.
zindelijk, vuil, unreiu, knoeierig.
5de1ig, bije. eu b., Z. sudelhaft; plaatsvervangende bisschop, wijbisscisop,
etui. Verlornes - ,zoeken, opzoeken, trach- -e Arbeit smerig werk o.; it. knoeiwerk o. coadjutor rn.
ten terug te vinden; ich suchle Sie, ik zocht Sudel - koeh ,(-koch(e)s,mv.-koche) Suggestivfrage, (-n) v. (Ger.)
Haar u; 2. onderzoeken, onderzoek doen rn. onzitidelijke kok, gaarkok m.;-kóchin strikvraag v.
SuggQStus, (nob.) m. redenaars naar, informeeren, navraag doen; (fig.) v. onzindelijke keukenmeid, vuile kookein Amt -, trachten te krijgen, zoeken; vrouw v.; -kocherei, -kiiche v. onzindelijke gestot:Ite o.
etw. zu essen -, eten zoeken; er hat dor! pot m., poespas m.; it. knoeiwinkel in.; SuhUaehe, (-n) v. (Jachtw.) poel,
nichts zu -, hij heeft daar niets te zoeken, -magd v., -mensch o. (Volkst.) vuilpoes, plas ni. waar zich het wild ophoudt.
S ee hnaltar, -altar(e)s, mv. -altdte maken, te snu8élen; zc/` weisz, wa s er slons v.; -maler me kladschilder m .
Stdeln, (saddle, gesudell) o. ww., re en -alfare) ni. zoenaltaar o.
dahinter sucht, ik weet wat hij er bij deukt
ich halte dies nicht bei ihm gesucht, ik in. he en bear. ww. ir orsen, knoeien, Sjjhnbar, bijv . nw. verzoenbaar,
had dat niet achter hem gezocht, ik had slobbereu,slechtafwerkeu;(Sellild.)klad- verzoening verkrijgbaar.
niet gedacht dat hij daartoe in staat ge- den; (Drukk.) vuil, slecht afwerken; int S ihn -blut, (-(e)s) o., z. m. bloed
o. ter verzoening gestort; -bock m. (J.
weest zou zijn; eliu . in einer Sucf e -, zijn Schreiben -, knoeien, kladden.
S.de1 -papier, ( - (e)s, mv. - e) o. gesch.) bok in. als zoenoffer.
roem stellen in, zich beroemen op; gesucht
(van uitdrukkingen &),gemaakt, gezocht, klad, kladpapier o.; -wäsche v. vuile wasch Si. hne, (-a) v. verzoening v.; 2.
gekunsteld; it. (van waren), gezocht, ge- v.,ocizindelijk behandelde wascli v.; -werk boeting, boetedoening v., berouw o., boete
wild; jemn. au schaden -, trachten; eis'. o., Z. Sudelci. v., boetvaardigheid v.
zu bekommen -, trachten te krijgen, zijn St den, (-s) m., c. in. zuiden o.; SL.hnen, (siihn(e, yesu/int) bedr.
best doen om, Z. trachten; it. Hdadel; vegen - reisera, naar het zuiden reizen. ww. uitwissehen, boete doen voor; die
(Zeew.) das Weite -, het ruime sop kir- SU.der, ijv. nw. z+.iidelijk, Z. iid- Parleien -, verzoenen, vereenigen, betui^l^lelen.
zen, bereiken; it. (fig.) de wijde wereld lick.
ingaan, vluchten; (Jachtw.) einen Hirsch Sjider - breite, (-a) v. (Sterrenk., S lhu-opfer, (-op/'ers, wv. -op/er)
o. (Heek.) tentijzer o., sonde v.

Suchen s (suchle,gesucht) bec1r.ww.

,

(

;

,

Aardr.) zuiderbreedte v.; -kreis to. zuid- o. atl'rraude v. tot boetedoening.
-, op goed geluk af nasporen.
Su.cher, (-s, mv. Sucher) in., -in, poolcirkel m.; -kreas o. (Sterrenk.) zui- Sthnung, v., Z. suhnen; it. ver (-nen) V. zoeker m., zoekster v., hij, zij derkruis o. (een sterrenbeeld); -sonne v. zceninng, boete, boetedoening, boetvaardie zoekt, Z. suchen; (Sterrenk.) kijker (Zeew.) middagzon v.; 2. Z. Saldoster- i digheid v.; -sopfer o. verzoeningsoffer,
zoenotler o.
m.; (Heelk.) tentijzer o., sonde v.; (Hoef- sonic.
Sid- frdchte, v. mv. vruchten v., SV hnversuch, (-(e)s, rev. -e)tn.
sm.) veegcnes, veegijzer o.
S .eh-glas, (- glases, mv. -gláser) cnv. van [let zuiden; - gevend v. zuiden o., ».1giug; v. tot bemiddeling of verzoening.
o. kijkglas o., microscoop m.; -hand cn. zuidelijke streek v.; -kreis m. steenboks- Suite, (-a) v. gevolg o., stoet, trein
speurhond m.; -i adel v., Z. - eisen; -ont keerkring rn.; it. zuiderkring m.; -land o. in.; 2. reeks achter elk. liggende ver m. (Berges.) gaanderij v. in eens mijn, zuidelijk land 0 .; -lander, —in, bewoner trekken o. nov., suite v.; 3. (Student.) Z.
die bij wijze van proef ontgonnen is; m., bewoonster v. van een zuidelijk land; Dec11; it. pieiziertje, pretje, uitstapje o.
-róhrchen o.,Z.-eisen;-stollen m.(Bergw.) -ldndisch bijv. uw. van een zuidelijk land, StIle, (-n) v. schoenrnoker sels v.
Si.1en, (suite, gesull) bedr. ww., Z.
tot de zuidelijke landen beiiooreu^le.
Z. -on.

Sueht , (-en) V. ziekte v.; anstec - Sudler, (-s, mv. Sailer) m., -in, sudelaa; it. b---.sudeln.
Sulfur, Sulphur, (-s) o., z. in.
kende -, besmettelijke ziekte; langwierige (-new) v. morseg, knoeier, broddelaar,
-, langdurige ziekte; lallende -, Z. Fall- kladder m., morsster, knoeister, brudde- zwavel v.
sucfil; (fig.) zucht v., hevig verlangen o., laarster v.; 2. Z. Sudelldopf, Kcichenjunge, Sulflarirt, bijv. uw. gezwaveld.
Sulfur0s, bijv. raw. zwavelachtig,
hartstocht, lust, trek m., neiging v.; it. Kilchenmagd; 3. (Drukk.) boekdrukkerszwavelig.
leerling m.
Z. Sehnsuchl.
SUchtau, (-(e)s, mv. -e) o.(Zenw.)

Sudlich, ( -ei', -st) bijv. uw. zui-

Sultan, (-(e)s, mv. -e) m. sultan,

clelijk, in het zuiden gelegen; . die -en groote Heer in.; 2. - of -blame v. wilde
dregge V.
S chtig, bijv. en be (van personen), Lander, de zuidelijke landen; der Wind arnberbloem v.
Sultan%t, (-(e) ^, mv. -e) o. snitauziekelijk, ongezond,zwak, zuchtig, moeie- ist -, do wind is zuid.
lijk genezend; (van kwade sappen), ont- Said-licht,(- (e)s,mv.-e) o. zuider- schap, waardigheid v. van sultan.
Sultanin, ( en) v. sultane, wettige
•steking veroorzakend; -e Geschwulst, et- licht o.; -oat in. zuidoosten o.; -osier
tervormend; 2. (fig.) Z. ehr-, geld-, sonne v. (Zeew.) 9 uur des morgens; echtgenoot V. van den sultan;(Nat.hist.)
-osllich bijv. uw. zuidoostelijk; it.naar bet purperiioeri o.; (Muutw .) Turksche gnuherrschsr chlig.
Sud, (-(e)s, mv. -e of Side) m, ko- zuidoosten geregen; -ostwind m., Z. -oat; den munt v. ter waarde van / 3,50.
ken o., koking v.; die Mitch ist inn -, is 2. zuidoostenwind in.; -pol in. zaidpu^il SUItansmandel, ( - n) v. sultansaan het koken, kookt, is aan den kook; v.; -pankt in. zuidpoot o.; -see Y. Zuid- auianlel v.
Sulze, S.1Ze, ( n) v. (Jccbtw.)
2. Z. Absud; 3. (van bier), brouwsel o.; zee, Stille Zee n.; -seite v zuidzijde v .;
gezouten
vleesch o ;( Zoutz.) z" routerts
it. Z. Mittay sseite; -sudost m. zuid-zuid- ziedsel o.
^
(van zeep), kooksel,
SiAd, (-(e)s) m., z. in. (Aardr.) oosten o.; 2. --wind zuid - zuil' osten- o., zoutkeet, zontinijn v.; 2. (Koukk.)
v.; 3. Z. Presskop/.
zuiden o.; (Zeew.) - zum Ossen, zuid- wind m.; -si dwest m. zuid - zuidwesten zult j
Buizen, (suizie, gesulzt) bedr. ww.
oosten o.; - rum Westen, zuidwesten; 2. o.; 2. —zvin^i m. zuid -zaidtivestenwind
rn.; -theil o. zuidelijk deel o.; -thor o. Fleisch -, zouten, pekelen; (Jachtw.)ddcs
zuidenwind m.
Sladel, (-s,mv.Sudel) m.,Z.Schrnut3; zuiderpoort v.; -volk o. zuidelijk wonend Wild -,tior zout a-cniokken;2.(Vleesehit. Z. Pfutze; 2. moeras o., poel, plas m. volk o., i ewoners in. mv. der zuidelijke h.) zult maken.
S delbogen, (-boyens,mv.- boven) laridet^; -warts bijes. zuidwaarts, naar het Sulzer, (-s, mv. Selder) in. zoutm. vet o. misdruk; -buch o. klad, klad- zuiden; -rasser o. auiderstroocu :.a.; -wel! werker, zoutzieder reu.
V., Z. -land; -west an. zuidwesten o.;
Sit1Z -mileh, v., z. m. dikke, zure
boek o.
Sudelei, (-en) V. gennors, gesmeer, (Zeew.) — duin Suden, zuidwest ten zui- (schapeu)melk v.; -stake v. zoutkast v.
geknoei, knoeiwerk o.; it. vuilheid, on- den; 2. —wind ni. zuid-zuidwestenwind in eene zoutmijn.
reinheid, smerigheid v.; 2. gerneene aar- m.; -westersonrne v. 3 uur na den middag;Sumach, ( (e)s, mv. ej m su mak of wraakstruik, looiersboom m.
-wind me zuidenwind in.
digheid, voile praat V.
-

-

.

-

-

-
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Summa, (Summen) v., Z. Sumsne; m.; -kiel m.; (Bergw.) pompbuis v., de m. insluimering v. in de zonde, gerust-

(gdmeenz.) in -, totaal, te zamen.
Summgrien, o.mv. korte opgaven
V. mv. van den hoofdinhoud; (Kath.)
misgewaden, koorkleederen o. mv.
Summarisch, bijv. en b. kort,
beknopt, zakelijk, bondig; -e Rechnung,
overzicht o. van eene rekening; -es Verhór, kort verhoor,proces- verbaal o.; - er
in het kort, in hoofdtrekken;-adhlen,
- entscheiden, kort en bondig.

SUmmchen, Simmlein, (ver-

kI.) o. sommetje o., kleine geldsoul v.

Summe, (-n) v. som v., bedrag,

beloop o., totaal o.; gauze-, gebeele sow
V., totaal o., totaal bedrag o.

Summen, (summie, gesumnat) o.

WW., w. h. (van bijen), gonzen, snor
klokken), brow men, weerklin--ren;(va
ken; (van de ooren), tuiten; 2. bedr. ww.
sine Arie -, neurien.

Summer, (-s, mv. Summer) m. hij
die optelt, samentelt, rekent, rekenaar w.
Summ ren, (summirte, summirt)
bedr. ww., Z. summen (2).
Summit5t, (-en) v. hoogste punt
o., grootste overmacht v.

Summvogel, (-vogels, mv. - vógel) in. vliegenvogel, kolibrie v.
Sumpf, (-(e)s, mv. Sump(e) in.

onderste pijp v. van eene pomp in eene heid v. in een zondig leven; -sold m. straf
mijn of een moeras; - Idee m. waterklaver, V. voor de zonde; -that v. zonde, misbitterklaver v.; -korb m. korf m. welke daad v.; -tilger m. hij die de zonden uit
Erlóser; -tilgung v. uitdelging-wiscbt,Z.
de buis van de pomp in eene mijn of een
moeras dekt; -tache v. moerassige poel, v. der zonde; -trieb m. neiging v. tot
plas m.; -land o. moerasland, moeras- zonde; 2. misdadige neiging v.; -vat er
sig land o.; -loch o. moeras o.; it. Z. m. vader m. der zonde; (fig.) groote zonSump/' (Steenb.); -lu[t v.moeraslucht v.; daar, duivel m.; -vergebung v. vergeving,
-moor o. moerassige aarde v.; -nabelkraul vergiffenis v. der zonde; -verzeichniss o.,
o. venussnavel m., navelkruid o.; -nadel Z. -register; -volt bijv. nw. vol zonden,
v. (Nat. hist.) moerasnaald v. (eene slak); met schuld beladen; -weg m., Z. -bahn.
Sunder, (-s, mv. Sun gier) m., —in,
-oiler v. kleine otter, moerasotter m.;
-pflanze v. moerasplant v.; -range v. moe - (-nen) v. zondaar, misdadiger m., zon
misdadigster v.; armer -, arme-dares,
rasw;atcrkers v.; -schildkróte v. moerasschildpad v.; -schnep/'e V. moerassnip v.; zondaar iii.; it. ter dood veroordeelde v.;
-tor f in. inoerasturf v.; -veilcheno., -viole (H. S.) die -in, de zondares, H. MagdaV. moerasviooltje o.; -vogel m. moeras lena; -hemd o. hemd o., kleeding v.
ni.; 2. steltlooper m.; -wasser o.-vogel waarin de misdadiger naar bet schavot
moeraswater, moerassig water o.; -WL'ihe geleid wordt.
Stndfiuth, v ., z. m. zondvloed m.
v. rnoeraswouw in.; 2. muizenvalk, bui
St ndhaft, bijv. nw. zondig, mis
fijn slib o. van-zerdm.;tvj,cigo
das -e Weib, Z. Sunderin;-daig;(H.S)
kort geslagen tinerts; -wicke v., Z. Platterlise; -wiese V. moerassige weide; -wurm' 2. Z. sundlich; it. met zonden beladen,
In. moerasworm m.; it. Z. Fadenwurmn. tot zonde geneigd, goddeloos.
Stndhaftigkeit, (-en) v. neiging
Sumsen, (sums/c, gesumst) o. ww.
V. tot zonde, misdadigheid, zondigheid,
sterk gonzen, snorren.
Sumtign, (-en) V. (Kath.) genot o. schuld v.
Stndig, bijv. nw., Z. sundhaft.
van gewijd brood.
Stndigen, (sundigte, gesundigt) 0.
SUmtus, (onb.) m. mv. kosten,

poel, plas, waterplas m.; in einero -slec- onkosten m. nov.

ww., m. h. zondigen, misdoen, zonde be-

rn. moerasvaleriaan v., kleine watervale- jammer, wel te betreuren; es ist Sand'
v.; -beere v. boschbes, blauwe bes, and Schande, het is zonde en schande;
kanneberg v.; -bei[usz in. veld -bijvoet (Spr.) gleiche -, gleiche Strafe, voor de
m., Sint-Janskrnid o.; -binse V. bies v., wet zijn allen gelijk, gelijke monniken,
riet o. van een moeras; -birke v. kleine gelijke kappen; - buszt sick selbst, loontje
berk(eboom) ru.; -boden m. moerasgrond komt om zijn boontje.
in., moeras o.; - distel v. moerasdistel v.; Spinden —bahn, (-en) v. pad o.
-dotterblume V. leeuwenland m., paarde - der zonde, weg m. des verderis; -bebloem, hondsbloem v.; -eidechse v. moe- kenntniss o. bel denis v. der zonden,
rashageil is V. met platten staart; -eisen- biecht v.; -bock m. (J. gesch.) als zoen -

dadig; (van eene winst),onrechtmatig; it.

ken bleiben, versanken, in de modder, in Sunau, (-(e)s, nv. -e) in. leeuwen - gaan, eene misdaad begaan, zich schuldig
maken; an jemn. of an etw. -, zondigen
een moeras blijven steken; die Pontini- voet, onzer-lieve - Vrouwenmantel m.
schen Siinzpfe, de Pontijnsche moeras- Sand, ( - (e)s, mv. - e) m. zeeengte, tegen de bevelen van, tegen iets zondigen; 2. bedr. Ww. nichts gesundigl hasen o. mv.; (Bergw.) verzamelplaats v. straat v., Sond v.
voor het gevonden erts; 2. vergaderbak
Sonde, (-n) v. zonde, overtreding, ben, Beene enkele misdaad begaan, bem., waterkuip, waterton v.; 3. dijk m.; misdaad v., vergrijp o.; kleine -, kleine dreven hebben.
S indiger, (-s, mv. Sundiger) m.,
(Sm.) koelbak in., koelvat o.; (Steenb.) fout, dage^ijksche zonde v.; etw. fair kuil m. om het leers voor pannen & te halten, voor zonde houden, als zonde be- —in, (-nen) v. zondaar m., zondares v.
kneden.
schouwen; 2. (gemeenz.) es ist Sund' Sjindigkoit, v., Z. Sandhaftigkeit.
Sumpf-baldrian, (-(e)s, mv.-e) and Schade da/ur, bet is zonde, het is S indlich, bije. nw. zon^liá, mis riaan

-

slein m., Z. -erz.

S .mpfen,

otfer geslachte bok m.; (tig.) --of

-biiszer

Z.si ndig; - leben, een zondig leven leiden;
-keit

v.zondige,misdadige o.; it.Z. Sonde.

St.ndisch, bijv. nw. -er fi dring,
uit de Sond komende.

Sind—opfer, (-op(ers, mv. -opfer)
o., Z. Siihnop/'er; -wasser o. zuiveringswater o.; (Kath.) wijwater o.
Super, voorz. en bijw. over, te over,
zeer, buitengewoon, buitengemeen, extra.
Superarbitriren, (superarbitrir-

(sump[te, gesumpft) o. m. bij die voor de verkeerdheden van te, superarbitrirt) bedr. ww. in het hoog-

ww. moerassig zijn, moerassig worden; anderen boet, (lie van alles valschelijk
(van water), stilstaan.
beticht wordt, zondenbok tn.; -erlass m.,
Sumpf—erz, (-es, mv. -e) o. klein -erlassung V. vergiffenis v. der zonden,
erts, gruiserts o., Z. Raseneisenerz; - fichte absolutie v.; -fall m. eerste zonde v., val
v., Z. -kiefer; -fieber o. (Gen.) Maartsche m. van bet eerste menschenpaar; -/'rei
koorts v.; -gelugeljagd V. jacht v., jagen bijv. nw. vrij van zonden, zonder zon
0. in de moerassen; -gegend v. meeras
-geld o.onrecht matig verkregen geld,-den;
streek v.; -geschmack m. gronderige-sige loon o. voor mi3daden; 2. biechtpenning
smaak m.; -heide V. nioerasheide v.; 2.^ m.; -heer o. menigte v. zonden; -knecht
Z. Rosniarinheide; -hfthner o. mv. water- In. slaaf m. der zonde, groote zonslaar
hoenders o. mv.
m.; -tast V. zoudenlast m., gewicht o. der
Sumpficht, bijv . nw. als een moe- zonden; -leben o. zondig leven o., schan-

ste ressort beslissen, beslechten, uitspraak
doen over.

Supererogiren, (supererogirte,
supererogirt) hedr. ww. meer doen dan
men verplicht is.
Superfein, bijv. en b. (gemeenz.)
zeer fijn, extra fijn, buitengewoon fijn.
Super$ciarius, (onb.) m. bebouwer m. van eens andermans grond.
Superinduet, (-(e)s, mv. -e) o.
buitengewone belasting v.
Superintendent, ( - en, mv. - en)
rassig, naar een moeras gelijkende; tlelijk, ongeregeld leven o.; -los bijv. nw. m. h+j die met bet hoogste gezag in de
-schmecken, (van visch), gronderig, naar zondenloos, zonder zonden, onschuldig; kerk belast is.
-losigkeit v. zondeloosheid, schuldeloos- Superintendentur, ( - en) v. opeen moeras smakende.
Sump$g, bijv. nw. (van een land), heid v.; -mas; o. maat v. der zonden; pertoezicht, opperbestuur o.
Superior, (-s, mv. en) m ., -in,
moerassig, veel moerassen bevattende. sein -- ist volt, de maat zijner zonden is
Sumpf—kiefer, (-kiefers,rnv.-kie- vol; -register o. zondenregister o.; it. (-nen) V. overste m. en v.,opperhoofd o.,
fer) m. in moerassen groeiende pijnboom (gemeenz.) roede, blauwe boek o.; -schlaf meerdere m. en v.
-
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Superior^t, (-(e)s, mv. -e)o.waar- rente v., interest ni. van wissels en ver - kl.) o. pronker, fat, flikflooier m.; -holt
o. zoethout o.; -soft m. drop o.; -sucker
schotten.
digheid V. van overste.
Superioritit, (-en) v. meerder- Supranaturalismus, &, z. Su- al. (Scheik.) zoethoutsuiker v.
Stiszigkeit, (-en) v. zoetheid v.,
heid, overmacht, overhand v.,overwicht, pernal uralismus.
Supremo, (-(e)s, mv. -e) o., Su- Boete o., zoete smaak m.; (fig.) vleierij,
Superklug, bijv. en b. overwijs, prematie, (-en) V. opperheerschappij flikflooierij v.

voorrecht o.

V., oppertoezicht o.

overvoorzichtig, uiterst verwaand.

Superlativ, (-(e)s, mv. -e) m.

SurQne, SerQne, (-n) v, met eene

Stisz -kirsehe, (-n) v. zoete,
Spaansche kers v.; --nbaum in. Spaan -

ossenhuid bekleede baal v., seroen ni. sche kerselsooin m.; -klee m. zoete,SpaanSterra, (Surren) V. Turksche tempel sche klaver v.; -kraut o. groote beren
heelkruid o.; it. witte kool v. -klauwm.,
geloof o. aan het bovennatuurlijke, bo- m. met het naamcijfer van den sultan.
Sarren, (surrie, gesurrl) o. ww. , m. SUszlich, bijv. uw. zoetachtig, ecu
vennatuargeloof o.
geinig zoet; (fig.) vleiend, flikllooiend,
Supernaturalist, ( en, mv. en) h. gonzen, brommen.
m. hij die aan het bovennatuurlijke ge- Surrogat, (-(e)s, mv. -e) o., Z. zoetsappig.
Ersatz, Ersutsmillel; 2. (lig.) liulpmid- Stjszling, (-(e)s, mv. -e) m. zoet looft.
sappig nian, [likhooier, mooiprater m.;
Supernaturalistisch, bijv. en del o., uitvlucht V.
Surtrbrand, (-(e)s) m., z. m. (Pl.) melkachtige paddenstoel m.; 2.
b. het bovenrnatuurgeloof betreffende.
beemsboksbaard in.
Superporten, v. mv. versierselen aartlpekachtige houtskool v.
o. mv., lijstwerk o. boven deuren.
Sosen, (suste, gesust) o. ww. (van SUszmachen, (-s) o. (Scheik.)
Supersediren, (suppersedirte,sup- wijn &), gisten, mousseeren, schuinen; verzoeting, ontzuring, ontzouting v.
St sz-maul, (-niaiul(e)s,mv.-nztupersedirt) bedt' . Ww. uitstellen, verschui- (van de tanden), pijn doen.
Susenni nne, (-n)v.wiegeliedje o. Ier) o., -mund -mund(e)s, mv. -mlinven.
Sgpertara, v. (Hand.) dubbele tar- Suspendiren, (suspendi^le, sus- de) ni. lekkerbek in.; -teiy m. ongezuurd
pendirl) bedr. ww. Geschr [le -, schor deeg o.; -wasser o. zoet water o.; —kalt• .
ra, tweede tarra V.
uitstellen, verschuiven:je^n. -,schor -sen, m. (Aardk.) zoetwaterkalk v.; —strich m.
Sjppchen, Slipplein, (verkL)
tijdelijk uit zijn ambt & ontslaan;-sen, stroom m. van zoet water, zoetwater o. (gemeenz.) soepje o., Z. Suppe.
stroom m.
Sappe, (-n) V. soep v.; spanisches suspendirt, geschorst.
Suppchen, giftdrank m.; (lig., Spr.) in SuspensQrium, ( - s, mv . Suspen- SUsz-Wurzel, ( -ia) v. zoetwortel
die - /'allen, een verkeerden stap doen, soriEn) o. draaiband, breukband m.,sns- m.; (PI.) Z. -[am; 2. eetbaar cipresgras
o., aardamandel v.
in den strik loopen; jemn, sine bóse - ein- pen^oir o.
brocken, iem. Bene leelijke poets spelen; SUsz, ( -er, -si j bijv. en b. zoet, ge- Smatter, (-s, mv. Salter) o. zeeslang
jein. in der - sleeken lassen, iem. in den suikerd; widerlich -, walgelijk zoet, geil v., naaldvisch m.
steek laten, niet uit de verlegenheid hel zoet; sötierlieh -, bitterzoet; - machen, Sutterkrug, (-krug(e)s, mv.-kriidie - ausessen mussen, de gevolgen-pen; zoet maken suikeren,aanzoeten;(Sclieik.) ge) m. langwerpuge kruik v, met engen
van zijne daden & moeten ondervinden; zoeten; - werden, zoet worden; genie - mond.
jemn. emn Suppchen koehen, iem. verge- essen, va!i zoet houden; -es Brad, Z. -b1•od; Stttern, (sutlerie,gesullerl) o.ww.,
ven, vergiftigen; Schwábische -, ilnnne -e Butler, versch gekarnde boter v.; (fig.) Z. sickerra.
Svegli^to, bijes, vroolijk, opgesoep v., veel water en weinig vleeschnat; -e Gedanken, aangenaam; -e Worte gebed,
mooie praatjes malen, vleien; - e Miene, w ek t.
1. grondsop o.
Soppen-freund, (-(e)s, mv. -e) aangenaam, behagelijk; er Brief, vleiend; Sv lto, bijes, licht, vrij, ongedwonm. liefhebber m. van soep; 2. klaplooper, -e Slimme, zoetvloeiend, welluidend; emn gen, stout geschilderd.
tafelschuimer m.; -freundschaft v. tafel -er h^err, minzaam; das -e, zoet o., Z. Swantowlt, (-en, mv. -en) in.
v.; -koch m.-vriendschap,kloj Oelzucker; it. zoetheid, zoetigheid v.; it. krijgsgod m. der Slaven en Wenden.
Sw1cPnt, (-(e)s) m., z. m. tabak
soepkoker m.; -ló/'/el m. soeplepel m.; zoet voorwerp o.; (fig.) vleierij, stroop -nap! m. soepkom v.; -schale, -schissel i k kerij; einem Md d chen eta'. -es sagen, V. van Sint Vincent.
v. soepschotel m., soepterrine v.;-ta[cl v. vleiende woorden zeggen; das -c um's Sybarit, (-en, mv. -en) m. Sybabouillonkoekje o. om soep te koken; -tel- Maul slreichen, honi(n)g om den mond riet m.; it. brasser, zwelger m., weekelijk, verwijfd persoon m.
smeren.
ler m, soepbord, hol bord o.
SupplemQnt, (-(e)s, mv. -e) o. S isz-apfel, (-apfels, mv. -npfel) Sybaritiseh, bijv. en b. als een
toevoegsel, aanvulsel, bijvoegsel o.;(Meet- m. zoete appel m.; -briefchen o. minne- Sybariet.
k.) aanvullingshoek m., supplement o. briefje o.; -brod o. brood o. zonder gist; Syenit, (-en, mv. -en) m. (Delfst.)
Supplementer— artikel, (- hels, (H. S.) onbedeesemd, ongezuurd brood syetstet 111., uit velilspaatli en hoorn
bestaande korrelige stof; -por -blend
mv. -hel) m. bijgevoegd artikel o.; -bo- o.; -bródchen o. beschuitje o.; -butter v.
syenietporlier o.; -schiefer !n.-phyrm.
gen m. (Wisk.) supplementsboog, aan ongezouten boter v.
SUszehen, (verkl.) o. lekkers, sui- syenietschiefer o.
-vulingsbom.
SupplieatiQn, (-en) V. smeek kergoed o.; (fig.) liefje, hartje, schatje, Sykophant, ( en, mv. en) nu.
verklikker, aat!gever, kommies tn.
-schrift,equo. meisje o.
Sylbe, (-n) v., Z. Silbe.
Suppliciren, (supplicirle, suppli- St .sze, (-ii) v. zoetheil v., zoet o.
cirl) o. ww., rn. h. smeeken, verzoeken, SL szelei, (-en) V. zoetsappigheid, Sylben-decker, -klauber,
laffe praat, tlikflooieríj, pluimstrijkerij v. - schrapper, - stecher, m. wooreen request of smeekschrift indienen.
SU.szeln, (siszelle, gesis ell) o.ww., ^lenvitter, muggenzifter m.
Supplik, (-en) v., Z. B$ltschrifl.
Supplik^nt, (-en, mv. -en) m. m. h. een zoeten smaak hebben, zoet Syllab3rium, (-s, mv. Syllabaverzoeker m., hij die een request of ver smaken; 2. (van personen), pl^aimstrj- rien) ,Syllabirbuch ,(-hush(e)s, mv.
indient.
-zoekschrift ken, zoetsa 1 )pige manieren hebben, íltk- -brcher) o. ab-hoek, spelboek o.
Syllabiren, (syllabirle, syllabirl)
Supplicium, (-s, mv. Supplicien) kooien, naar den mond praten.
Stj.szen, (sits;le,gesuszt) bedr. en o. bedr. w w, spellen, de letters samenvoeo. terechtstelling v.
Supponiren, (supponlrte, suppo- ww, zoet maken, zoeten, suikeren, Z. gen en uitspreken.
Syllabisch, bijv. en b. de letternirt) bedr.ww, veronderstellen, gelooven, siisa (machen en werden).
Sjjsz -arde, v., z. m. berilaarde, glu- grepen bet rellend.
meenen.
$uppQrt, ( (e)s,mv. e) o. (Spoor- cineaarde, zoetaar+le v.; -[arp m. (Pl.) Syllogisiren, (syllogisir(e, syllopuntvaren, engelzoet v.; -8óle V. zeker ^isirl) o, n w., m. h. gevolgtrekkingen of
w.) Z. Zap jenlager.
$uppQrto, (-s, mv. -s) m. (Hand.) fluitregister n.; -herr m., -lierrehen (ver- luitredenen i»aken, bijeenrekenen.
( Spraak k.) overtreffende trap m.

Supernaturalismus, (onb.) m.
-

-

(

-

-

-

-

-

Syn.
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Syllogjsmus, (nnb.,mr, Syllogis- .riseha tafel waarin de gelijktijdige ge-; Synopsis,(onb.) v.knrtoverzicht o.
heurtenissen in verschillende landen Lij-II Synoptisch, bYv. en b. bij wijze
Syllog;is tisch, bijv. en b. in den eengebracht zijn.
van oversicht, heknopt, bondig, samenrorm eener sluitrede, tot eene sluitrede Synchronismus, (onb.,mv.Syn-' gevat,
cllronismen) m. samenstelling v. van ge-! Syntaktisch,bijv.en b.(Spraakk.)
behoorend.
Sylphe, (-fl, mv. -n) m. kapel v.,:lijl\lijllige gebeurtenissen in de geschie.lde syntaxis of woordvoeging betreffende.
Z. Schmellerli1lg; 2. lnchtgeest m.
[denis, lijdssamenloop m.,synchronisme 0.1 Syntg,x, (-en) v.(Spraakk.) woordSylpbide, (-n, mv. -n) m.,
Syncbronist, (-ell, 01\'. -en) m.' voegmg, woordschikking, syntaxis Y.
Sylplle.
tijd~enoot m,
I Syntax;iren,(syntaxirte,synla:cirt)
SymbQI, (- (e)a, mv• -e) 0. zinne-! Syncbronistisch, bijv.en b. ge- bedr. en 0. Ww, volgens de synlaxis 01
Iwoordvoeging scbikken.
beeld, zinnelijk teeken o. vooreen be- ,lijkl\jdig, synchronistisch.
grip, symbool o.
! Syndica,t, (-(e)~, mv, -e) o. ambt Syntg,xis, v.,Z. Synta:c.
Symbolik, v., z. m. leer, kennis1o., waardigl.eid v. van syndicus; 2. ge- Synthese, (-n) v. samenstelling,
v. der zinnebeelden.geloolsleer v.,onder-lechlelijl\c nanmaning v. tot betaling, begripsrerbinding v., overgang van bet
zoek o. en verklaring v, van de leer der' Syndicus, (onb., my. Syndici) m. enkelvoudige tot het meer samengeChristelijke kerk.
ihoofdman m. van een gilcle; 2. secretaris stelde,
Symbolisch, bijv. en b. zinne- m. van den rand, gevolmachtigde m. van Syntethisch, byv. eo b. samenheeldig; it. de geloofsleer betreffende. [raad of stall, stadsadvocaat, landsadvo- stellend, verbindend, synthetisch.
Symboljsmus, (onb.) m. oor- :cant, syndicns m.
Syphilis, (onb.) v. (Gen.) venerispronkeljjke top-stand m. del' philosophi-l Synedrium, (-s) 0., z. m. hoogel'schp. ziekte, venusziekte, syphilis v.
, Syphilitisch,bijv.en b.metvenusscbe taal, waarln de begrippen enkel' raarl 1D. te Jerusalem.
door zinuebeelden uitgedrukt warden, I Synkope, ('-n) v.woordrerkorting, ziekte behept, syphilitisch, tot de venusSymmetri~, v., z. m, evenredig-; weglating v. vaneenelettergreep: (Muz.) ziekte behoorende,
held, overeenkornst, overeeustemmlng,' verdeeling v. van eene ooot tusschen Syringe, (-n) v. sering or syring
symetrie v.
tweemaatdeelen. syncope v.; (Gen.)plot- v.; 2. -, -nbuum, -flstrauch m. seringeSymmetrisch, bijv. en b. even-.selingo machteloosheid, onmacht, ffauw- boom, seringestruik m., -nbliithe v. serin~ebloesem ID.
matig, gel\jkmatig, overeenstemmend, te v.
~ymmetriek.
! Synkopiren, (syn.kopirte, synko- Syringstem (-(e)s, my. -e) m.
Sympat.hetisch, bijv.en b.over-'pirl) bcdr. ww. (Muz.) vcrbinden,synco- fi~telmes o.
eensternmend in gevoel, neigingen; 2. 1 peeren.
Syrgp, (-(e)s, my. -e) m. stroop,
medegevoelend; -erNerve, med~lijdende, I Synkretismus, (oob.)m.geloors- sil"oop v.
..
medegevoelende zenllw; 3. -e Cur, ge- ~ vereeniging, o\'erecnbrenging v. van vel·-' Syrgp-back, (-back(e)a,mv.-bacbeimkrachtige ~enezing.
'schillende gp.loorsbclijdenissen.
ke) m., Z. -trog; -haltig bijv.nw. stroopSympathi~, (-en) v.overeenstem-I Synodl}l, bijv. en b. de synode be- achtig, stroopbevattend; -Ilandel m. banming v. in gevoelen, gevoelsovereenstem-. tl"etfelldc, van de synotIe uitgaande, sy- del m. in stl'oop,stroopwinkel 10.; -handming,zieiverwnlllschap v.,medegevoel 0., I nOlJaal.
ler, -in, h3ndelaar m., handelaarster v.
sympalhie v.; (Gen.) medelijdendheid v. Synodg,l-beschluss, (-schlus- in stroop; -topt lll. strooppot m., stroopSympathisi,ren, (sympalhisirte, aes, mv. -scillusse) ffi. besluit,reglement kan v.; -trog m. (Suikerb.) stroopbak,
sympalhisirl) o. "W., m. k. overeen- o. van ~e synode; -gebil.llr v. recht o.dat strooptrog m.
stemmen, gelljke ge"oelens hebben, de- de gee~telijkel1 aan den bis!olchop betaal- Syrte, (-n) v. zandbank v.
zelfde neigingen he~ben, deelnemen, be- den om lie synolle I.e moge bijwonen; System, (-(e)s, mv. -e) o. stelsel,
lan~slellen.
-verordnung v.,Z. -be.llcl;luss; -vcrsamm- behoorlijk samengevoegd geheel 0., saSymphon:i§, (-n) v. (Muz.) veel- lung v. vergadel'ing, hijeenkomst v. tan menhang m., leerstelsel, leerstuk, sy.sslemmig rnuziekslllk o. voorspeeltuig£ln, de synorle.
teem o.
symphonie v.; -setzer, -spieler m. steller Syngde,( -11) v.,Syngdus,(onb.) Systema,tisch, bijv. en b. stelselm. van symphonien, hij iie symphonien m. synodp, ker(<vergadel"ing, velogadering matig, samenhangend, geregeld, volgens
speel; sympbonist.
v. van geestelijken voor kerkelijl(e aall- een stelsel, volgens een overdacht plan,
Symposig,rch, (-(e)s, rov. -e) m. gele~enheden.
wetenschappelijk, systematisch.
Synodisch, bijv. nw. tnt desynode Systematisiren, (syslematisirte,
vool'zitter Ill. van een gastm3aI.
Sympgsion, (-a, mv. Symposia en behoorende; -el' Monal, maanmaand v., .~ystemalisil't) bedr. en o. ww. wetenSymposien)o. gastmaal,feest.,drinkgelago. lUd m. tus~chen twee nieuwe manp.n,schappelijk rangschikken of samenstclSymptom, (-(e)s, IOV. -e) o. voor- (29 dagen 12 nren en 24 minuten).
lien, tot een steisel brengen, syslematiteeken, keilleeken, rne.·kteeken 0.; 2. Synonym, bijv. nw. van gelijke of.seeren.
toeval, teeken, verschijnsel o.
nagenoeg gelijke bcteekenis, gelijkbetee- Systilien, o. m. zuilengalerijen,
Symptomg,tisch, bijv. en b. ann- kellend, zin\'erwanl, ~ynoniem.
zuilenhallen v. mv.
w\jzend, kenleekcuend, tot de verschijn- Synonym, (-(e)s, mv. -e) o. ge- Systole, (-n) v. samentrekkillg,
selen eener ziekle & behoorend or daar- lijkbeteekenend woord,zinverwaot woord, samendl'ukking v. van bet hart.
mede overeekomend.
woord o. vall nagenoeg gelyke beteeke- Syzygi~, (-n) v. (Slerrenk.) pnot
Synagoge, (-n) v.synagoge, verga- nis, ~ynoniem o.
o. in de loopbaan der maan, waarin zil
dering v.; it. vergaderp!aals v. der Jood- Synonymik, v., z. m. gelijkheid, met de zoo en de aarde in eene rechte
sche gemeente, Joodsche tempel m., Jo- overeenkomst v. in beteekeni~, zinver- ltin is; (Spraakk.) uitlating v. eener letdenscbool v.
\l'antschap v.; it. leer v., lecrboek o. der tergreep midden in een woord.
Synchronisch, bijv. en b. gelijk- synoniemeo.
I Syrup, (-en) v., Z. Syrop.
durend, gelijk langtijdig, even lang dn- Synonymisch, bijv. en b., Z. ay-! SZf;lne, (-) v., Z. Sce1le.
rend; 2. syncbroni~tisch; -e Tafel, hlslo- nonym (bYv. ow.).
.
men) m. sluitrede v., syllogisme o.
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Tac.

Tab.

Tad.
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T, (T's of T, mv. T's of T) o. (twin- lung v., Z. - regie; -zimmer o. kamer o . Tachygraphie, v., z. m. snel
medeklinker) t v.

schri fkunst, steriographie v.
waarin gerookt wordt.
-tigselrnW
Tabagie, (-n) v. rookv-rtrek o..ge - Tachygraphisch, bijv. en b. de
snelschrijfkunst betref ende.
Tabg(c)k, (-(e)s, mv. -e) m. ta- mcene herberg, kroeg v.
bak, snuif v.; gemeiner -, gemeene,slechte T%ba1a, (Tabalen) v. negertrorn- Ta ckbolzen, (-bolzens, mv. -bolzen) m. (Zeew.) takbout m.
tabak; wilder of Englischer -, onechte mel v.
tabak v.; (Hand.) Z. Rauch-, Schnupfla-Tabarro, (-.s, mv. -s) m. mantel, Tact, (-(e)s, mv. -e) m.(Muz.) maat
tabbaard m.; 2. hij die een mantel of v., zangvaat v.; (Dausk.) maat v., gang,
ba(c)k; it. rauchen, schnup[en.
gelijke stap m.; den - schlagen, de maat
Tabs(e)ks –asche, v., z. m. ta- tabbaard draagt.
baksaach v.; -aufguss m. opgietsel, af- Tobbert, (-(e)s, mv. -e) m. ber- slaan; den - angeben, de maat aangeven;
treksel o. van tabak; -bau m. tabaksteelt keschors v. tot het aansteken eener hout- aus dem -e kom,nen, uit de maat gaan,
niet in de maat blijven; jens. aus dem -e
v.; -bauer m. tabakbouwer, tabaksplan- mijt.
ter m.; -beize v. tabakswater o.; -beutel TabQlke, (-n) v. zilverpopulier, bringen, iem. uit de maat doen geraken;
(fig.) iem. van den rechten weg afbrenm. tabakszak, tabaksbuidel m.; -blase v. witte populier m.
tabaksblaas v.; -blaft o. blad o. tabak
Tabellgriseh, bijv . en b. bij wijze gen; bei ihm geht alles nach dem -e, bij
-bruder m. (gemeenz.) rooker m., hij die van tabel, in lijsten, een kort overzicht 1 hem gaat alles geregeld; einen - auslasveel rookt; -büchse v. tabaksdoos v.; gevend; -e Uebersicht, kort overzicht in sen, eene maat overslaan; ein ganser -,
volle maat, geheele maat v.; 2. (fig.) slag
- collegium o., Z. -gesellschaft; -damp[ tabellen.
m. tabaksrook m.; -dose v. snuifdoos v.: TabQ11e, (-n) v. tafel, lijst, tabel m., behendigheid v., takt, fijne smaak m,
2. tabaksdoos v.; -dunst m. tabaksrook, v., staat m., register o.
Tact-art, (-en) v. maatsoort v.;
damp m. van tabak, tabakslucht v.; -ernte Tabernakel, (-s, mv. Tabernakel) -[eat bijv. nw. maatvast; (fig.) regelma V. tabaksoogst m.; -fabrik v. tabaksfa - o. (Kath.) tabernakel m., sacraments- tig van gedrag; (gemeenz.) meester van
zijn onderwerp, doorkneed; - festigkeit v.
briek v.; -fabrikant m. tabaksabri kant huisje o.
m.; -leid o. met tabak beplant veld o.;
TabQrne, (-n) v. kroeg v., kleine, maatvastheid, geregeldheid v., regel m.;
-Freund m. liefhebber m. van tabak, Z. geringe herberg v. ,
2. regelmatigheid v. van gedrag; -fuhren
-bruder; -geruch m. tabakslucht v., reuk
Taberner, (-s, mv. Taberner) ni. o., Z. -schlag; -fuhrer m. hij die de maat
slaat, muziekdirecteur, orchestmeester
geur m. van tabak; -gesellschaft v. ge- kroeghouder m.
zetschap o. rookers; -gestank m. tabaksTabes, (onb.) v. (Gen.) tering, in.; -halter m. hij die de maat houdt.
stank, stank m. van tabak; -handler m. longtering v .
Tactik, Taktik, v ., z. m. krijgstabakshandelaarm.;-lcampjerm.(Scheik.) Tabin of Tabin@tt, (-(e,)s, mv. kunst, krijgskunde, tactiek v.
vast en vluchtig bestanddeel o. van de -e) m. (Hand.) tabijn o., gewaterd Taetiker, (-s, mv. Tactiker) to.

Tgssche, (-n) V. pad, padde v.

;

,

tabak, nicotianine v.; -kdslchen, -kislchen taf o.

krijgskundige m.

o. tabakskistje o.; -Icauer m.tabakskauwer, Tabl@tte, (-n) tafeltjeo.; it. schrijf- TLLctiseh, bijv. nw. volgens de
pruimer m.; -klystier o. inspuiting v. met tafel v.
krijgskunst, als een krijgskundige.
tabakswater of tabaksrook; -krans m. ta- Tablett– kramer, (-tners, mv. Tact- linie, (-n) v., Z. -sírich;
bakswinkel m.; -krdmer, —in, tabaks- -mer)m. marskramer,rondreizende koop- -maszig bijv. nw. volgens de maat, naar
verkooper m., tabaksverkoopster v.; -la- man m.
de maat, op de maat, geregeld; -messer
den m., Z. -kram; -muhle v. snuifmolen Tabouret, (-(e)s, mv. –e) of Ta- m. maatmeter, chronometer m.; -nlessung
m.; -nose v. snuifneus m.; (fig.) Z. bouretchen (verki.) o. krukje, stoeltje o. v. tijdmeting v.; -note v. heele noot v.;
-schnupfer; -ól o. tabakolie v.; -prick- zonder leuning, tabonret o.
-pause v. rust V. van eene heele maat;
chen o. pakje o. tabak; -p/'ei/'e v. tabaks- Tabu1at, (-(e)s, rnv. -e) o. vloer, -schlag m. niaatslag m., maatslaan o.;
pijp v.; -pfeifenrohr o. pijperoer o.; ingelegde vloer rn.; (Scheeliv.) zitbank -schli ger m., Z. -fuhrer; -sirich m. maat pijpanze V. tabaksplant v.; -pflanzer m., v., voorste balk m.
streep v.; -ta/'el v. (Muz.) maatverdeeZ. -bauer; -pflanzung v. tabaksplantage, Tabulator, (-en) v. (Muz., Oudh.) ling v.; -theile m. mv. maatdeelen o.mv.
tabaksteelt v.; -qualm, -ranch m. tabaks- beteekenis v. der noten voor den zanger;
T^de1, (-s) m.,z.m.berisping,afkenring, veroordeeling, blaam v., verwijt o.;
rook, tabakswalm m.; -rancher m. ta- (Dichtk.) wetboek o. voor den rijui.
baksrooker, smoker m.; -ráumer m. pij- Tabulpt, (-(e)s, niv. -e) o. kastje heftiger -, hevig verwijt: sich - zuziehen,
penwroeter m.; -regie v. monopolie van o. met eene lade; 2. marskraam v.; -kram zich verwijtingen op den hals halen; das
den verkoop van tabak; -reibe v. tabaks- m. marskraam v.; -kramer m. marskra- verdient keinen -, dat verdient geene berasp v.; -rohr o. pijperoero.; -rolle v. ta- mer, reizende koopman m.; -kr roerei v. risping; der - is,' leichl, die Kunst ist
baksrol, rol v. tabak; (verki.) -róllchen als marskraaier handelen o.; 2. keopwaar schwer, het is gemakkelijker te berispen
dan zelf te doen; 2. gebrek o., ondeugd,
o. sigaar v.; -roller m. bij die de tabak v. van een marskramer.
tot rollen maakt; -salt m. tahakeap, ta- Tabune, v. (in Rusland &), paar- onvolmaaktheid v.; niemand ist ohne --,
niemand iszondergebreken; (Spr.) iedere
bakswater o.; (in de pijp), zakwater o.; denmarkt v.
-schmaucher m. Z. -raucher; -schnup[er Taehelholz, (-es) o., z. m. rood gek heeft zijn gebrek; ohne Furcht and -,
zonder vrees of blaam.
m. snuiver m., bij die snuif gebruikt; verfhout o.
-spinner m. tabakspinner m.; -spinneréi Tuchtel, (-n) v. (Volkst.) tik, Tadelbar, bijv. nw., Z. tadelhaft;
V. tabakspinner v.; 2. spinnen o. van klap, slag m. met de hand, muilpeer v. : - heil v., Z. Tadelhaftigheit.
tabak; -slange v. karostabak v.; - slaeb Taehteln, (lachlelie, getachlelt)
Tadelei, (-en) v. ongegronde aanm. tabaksstof o., fijne tabak v.; -slop[eribedr. ww. klappen, tikken geven, slaan. merking v., onrechtvaardig verwikt o.,
m., Z. Pfeifenstop/'er; -stube v. rookka-Taehygr^ph, (-en, mv. -en) m. blaam v.; (fig.) bedilzucht, hearklooverij v.
gier v.; -tasche v. tabakszak m.; -eerwal- snelschrijver, stenograaf m.
-

;
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Tade1–Seeken, (-kens, mv.-ken) -birne v. tafelpeer, dessertpeer v.; 2. Z. Tafel –vein, ( - (e)s, mv. - e) m.
m. gebrek o. dat iem. misvormt; -/'rei Flerrenbirne; -blei o. lood o. in bladen; tafelwijn, gewone wijn m.; -weise bijv.,
en b. als eene tafel, in platen, in platte
vlakken, Z. -fórmig.
Ttifelwerk, (-(e)s, mv. -e) o. paneelwerk o.; (in eene zaal &), lambrizeering v.; (vau den zolder), plafond o.;
th.) suikerknel;je o.; -decker m. hof- (van den vloer), ingelegd werk o.
meester, bediende m. die belast is met T4fel -zeug, (-(e)s, mv. -e) o. tahet dekken der vorstelijke tafel; 2. —, felgoed, tafelgereedschap o.; -;immer v.
—in, (in kloosters), tafelflekker m., tafel- eetkarper v., Z. -,daal.
lekster v.; -diener m. tafelknecht, tafel- T%ff(e)t, (-(e)s. mv. -e) m. taf o.;
-appel m. zijdealipel m.; -band o. taffen
bediende m.
lint o.
Tàfelei, v.. z. m., Z. Getá[el.
Tafel -ente, (-n) v. tafeleend, ri- T%ff(e)ten, bijv. en b. taffen, van
viereend v., roodhals m.; -/'dhig bijv. nw. taf.
van een stand om aan de vorstelijke tafel TLiff(e)t–leder, (-s) o., z. m.aruste worden toegelaten; -fisch in. taiel- selsch leder o.; -p/luster o. Engelsche
visch m.; - f5rmig bijv. nw., Z. -artig; pleister v.; -luck o. zijden of laffen (zak) —es Pianoforte, vierkante, platte piano doek in.; -weber m. tafwever in.
v.; - freuden V. mv. genoegen o. aan tafel; Tag, (-(e)s, mv. -e) in. dag in., dag-Bedeck o. tafellinnen o.; -geld o. tafel licht o.; es ivird -, de dag breekt aan, liet

bijv. nw. onberispelijk, zonder gebreken, -brol o. tafelbrood, gewoon brood o.
onbesproken; -gott in. (Fabelt.) Mo- Tjifelehen, Tilfelein, (verkl.)
o. blaadje, tafeltje o.; (Apoth., Past.)
mus m.
TtLdelhaft, ( -er, -(e) st) bijv. nw. koekje, schijfje o.
berispelijk, laakbaar. wraakbaar; 2. Z. TLfe1 - consistent,( - ien)v. (Apo-

tadelsuchliq.

T4delhaftigkeit, v ., Z. m. berispelijkhNirl, laakbaarheid V.

T,delig, ( -er, -st) bijv. nw., Z. Ia.

delha ft.

Tilde1 -los, bijv. nw., Z. -frei; -losigkeil v. onberispelijkheid, onschuld v.;
-lust v. bedilzucht v., vitlust in.; - lustig
bijv. nw. bedilziek.
Tadeln, (ladelte,getadelt) bedr. ww.
berispen, verwijten, laken, vitten, bedillen; ich kann ihn desshalb nicht-, ik kan
hem daarom niet laken, misprijzen; ein
Werk -, beoorrleelen; er findel an Allem
etw. zu -, hij heeft op alles wat te zeg-

vor -e, voor het aanbreken
-geschirr o. tafelservies, van den dag; mit anbrechendent -e, met
geene kunst, maar beter doen; it. de beste vaatwerk o.; -glas o. groot vensterglas, het aanbreken van den dag; mil Ende
stuurlui staan aan wal.
spiegelglas o.; -grond in. (Uoorz.) grond- des -(e)s, niet liet einde des daags, tegen
Tadel -rede, (-n) v., Z.-u}orl; -suchi kj n, basis v.; -gut o. leengoed, douiein- den avond; bei -e etw. besehen, bij den
V. berlilzucht v.; -suchtig bijv. aw. be- goed o. waarop het onderhoud der vorste- Jag, bij het daglicht; bei -e reisgin cfr,
gen; - kann ein jeder Bauer, besser machen
woird ihm saner, aanmerkingen maken is

dilziek; (gemeenz.) zanikachtig.

o.; -gerath o. tafelgereedschap o.,-geld wordt dag;

tafelgoed o.;

lijke tafel rust; (van een klooster), inko- overdag, des daags reken; in den - binoen,
bis an den hellen - schlafen, slapen tot
Tdfelholz, ( - es) o., z. m. hout o. liet reeds klaar dag is; bei hellem -e, op
klaarlichten dag; (fig.) in den - hinein,
voor aunbrizeeringen, plinthout o.
Tafel - indig(o), ( - a) in., z. m. zonder nadenken, onbezonnen, onbesuisd;
indigo V. in scliijljes; -kerze v. tafelkaars, er lebt in den - hinein, hij leeft als vroobougie v.; -kranz in. tafelring, servetband lijke Fransje; er schwatzt in den m.; -kogel v. biljartbal m.; -lack in., Z. leinein, hij babbelt maar door, springt
Schelllack; -land o. vlakland, plateau o.; van den hak op den tak; es ist of liegt
-lehn o., Z. -gut; -licht o., Z. -kerze; am -, dass, het is klaar, duidelijk &; an
- linnen o. tafellinnen o.; -messing m. den - bringen, aan den dag, aan het licht
messing, geel koper o. in bladen; -meister brengen, bekend maken, bekend doen
m.leisnijder in.;(Kleerm.) meesterknecht, worden; an den - kommen, aan het licht,
coupeur in.; -nmucik v. tafelrnnziek, mu- man den dag komen, uitkorren, bekend
worden; an den - legen, aan den dag legziek v. gedurende den maaltijd.
Tafeln, (tafeltil, getafelt) o. ww., gen, betuigen, te kennen geven; 2. (Bergm. h. tafelen, aan tafel zitten, tafel hou w.) bovenste oppervlakte v.; Erz zu i. gebr.) op tafel-den;I1.brw( rordern, de mijn ontginnen, het erts blootzetten, opdisschen; 2. (Very.) die Zeuge graven; II. dag in., tijdruimte v. van
24 uren; it. tijd in. gedurende welken
-, laten uitdruipen, uitwringen.
Tàfeln, (la/elte, getci[clt) bedr. ww. ale zon schijnt; heute ist der langste -,
ein Zt►nmer -, met houtwerk beschieten, het is heden de langste dag; der jongste
lambrizeeringen maken in; den Fuszbo- -, de jongste dag, het laatste oordeel
a.; ein schoner, heiterer, truber 4 -, een
den -, met ingelegd werk versieren.
T4fel–obst, (-(e)s) o. tafelvruch- mooie, heldere, sombere dag; den ganzen
ten V. mv.; -rechnen o. (Schoolt.) op de -, (lea geheelen of ganschen dag; es ist
lei gemaakt rekenvoorstel o.; -ring m., noch frak am -e, bet is nog vroeg; es ist
Z. -kranz; -riss m. teekening v. van een fiocl` am -e, het is reeds lang dag; am
servies; -rubin in. (Deifst.) tafelrobijn geslrigerr -e, gisteren, de dag van giste
gestrigen, morgenden -es, gisteren,-ren;
in.; -runde v. (Ridd.) ronde tafel v.; 2.
kring m. der gasten; -saai m. eetzaal v.; morgen; von - zu -c, von einem -e zum
-scheibe v. tafelblad o., Z. -glas; -schere sndern, van dag tot dag, van den eenen
V. schaar v. om metaalbladen te snijden; lag tot den anderen; fiber den andren -,
-schiefer m. schiefer o. in bladen; -schnei- Din den anderen dag; den - vorher, daags
der m. (Kleerfin.) meesterknecht, coupeur Le voren; den zweiten - vorher, nachher,
m.: -schórl m. schuil o. in platte stuk- eergisteren, overmorgen; den - nachher,
ken; -seine V. vier- of vijftlraadsche ket- Jen andern -, den volgenden dag, daags
tingzijde v.; -service in., Z. -au/satz (1); daarna; - /fir -, dag voor dag, dagelijks,
-silber o. tafelzilver o.; -spath m. spaath tederen dag; - and Nacht laufen 4', dag
o. in platte stukken; -stein m. (Juw.) en nacht, des daags en des nachts; sich
boven en beneden vlak geslepen diamant yule -e machen, veel pleizier helrben, zich
rn.; -tuck o. tafellaken o.; -uhr v. pen- vermaken; gale -e haben, goede dagen
hebben, op zijn gemak leven; er hat heute
dule o.
T felung, ( - en) v., Z. Tafelwerk . seinen goten -, hij is van daag goed in zijn

T%dels-worth, -witrdig, bijv. uien o.
nw. berispelijk, laakbaar, eene berisping
verdienende; -x rdigkeit v. berispelijke,
laakbare o.
Tadelwort, (-(e)s, mv. -e) o.
berisping v., verwijt o.
Tgdigen, (tddigle, gelddigt) bedr,
ww. (Prov.) in dier minne schikken, beslechten.

Tadiger, (-s, mv. Tddiger), Ts-

digamann, (-mann(e)s, mv. -manner

of - leute) m. scheidsman, scheidsrechter m.

TOdingen,

(tadingte, getridingt)

bedr. ww. (Prov., veroud.) voor het gerecht dagen.
Tadilis, bijv. nw. walgelijk, akelig,
lastig, vervelend.

Tadler, (-s, mv. Tadler) m., –in,
( -nep) V. berisper, bediller, vitter in., berispster, hedilster, vitster v., Z. tudeln.
T^fe1, (-n) v. tafel v.; eire -, spiegellas, plaat v.; eire - von Holz, houten
tafel; it. paneel o., Z. Rechenta[el, Schie(ertafel; (Ontlk.) (van hersenen), blad
0.; (Bouwk.) vlak, vak, paneel o., flint
o.; (Nat. hist.) blad o., plaat v.; (van
winkels &), uithangbord o.; (J. gesch.)
tafel v. der wet, steenen tafel v.;(Meub.)
blad o., paneel o.; (Doorz.) doorsnede v.;

H. tafel v., diach m.; die - decken, de tafel dekken; zur - gehen, aan tafel gaan,
gaan eten; sic!: zur - seizen, gaan zitten
om te eten; offene - halten, open tafel
houden; it. zeer gastvrij zijn.
Tgfe1 –apfel, (-ap[els, mv. -dp/'el)
m. tafelappel, dessertappel ni.;

-arlig

bijv. nw. (Delfst.) bladvormig; - au/satz
m. tafelservies, buffet o.; `Z. (tot versie
blad, plateau, milieu o.; -basalt-ring),
m. hazalt o. in bladen; -besteek o. couvert o., mes, vork en lepel; -bier o. tafelbier, gewoon bier o.; it. Z. Nachbier;
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humeur; (Gen.) hij heeft ven daag een dagelijksche verdienste v.;-kreis m.(Ster- bruik o., mode v.; an der — sein, aan de
heute isl sein boser -, van renk.) dagboog m., middagljn v., meri- orde van den dag, in de mode, in zwang
daag is zijn koortsdag; jemn. einen goten diaan m.; - kluft v., Z. -gehdnge; -lang zijn; -presse v. daghladpers v.; -schein in.
- wanschen, iem. goeden dag wenscben; bijw. dagen achter elkander, geheele da- daglicht o., helderheid v. van den dag;
ein Kleid fur, auf alle -e, een daagsch gen; -leuchie v. daglamp v.; -licht o., Z. -stunde v. uur o. des daags.
T%gestollen, (-slollens,mv. -stol
kleed, kleed o. voor alle dagen; vor acht Lichlloch; -lilie v., Z. Tagblunie; -lock o.
m. (Bergw.) gaanderij v. tot het-len)
-en, acht dagen geleden; dieser -e, in die- dakvenster, vallicht o.; -lohn m. dagloon,
sen -en, dezer dagen; ndchster -e, eerst daggeld o., daghuur v.; um — arbeiten, afleiden van water dat gedurende den
eines -es, op zekeren dag; - der-dags; in daggeld werken; -lóhner, —in, dag dag gerezen is.
T4&ges-warme, Y., z. m. dage dagloonster v.; —arbeit v.dag--lonerm.,
Ausjertigung der Unterschrift, datum m.;
lijksche warmte, warmte v. den dag;
mit Jahr and - bezeichnen, met jaar en dag Ioonerswerk• o.
aanteekenen, dateeren; (Ger.) Jahr and -, Tage1i hnern, (t agelóhnerte, ge- -zeil v. tijd in. van den dag; er dart zu
jaar en dag;(gemeenz.) sie haben Bich Jahr tagelóhnert) o. ww., m. h. (gemeenz.)per f eder — kommen, hij kan ieder uur of
oogenblik van den dag komen; bei puler
and - nicht gesehen, zij hebben elk. in dag werken of betaald worden.
jaren niet gezien; it. (Ger.) zitting,rechts- Tgge-luft (-lu/'te) v. (Bergw.) dag- — kommen, ankommen, op een goed uur
zitting v., zittingdag m.; einen - halten, lucht v.; -mand v. (Landh.) rnaaisel o. van den dag komen; bei holier—, bij volvergaderen, bijeenkomen; III. onbepaalde van een dag, wat in een dag afgemaaid len dag; bei spuiter —, laat op den dag.
Tsge -wahler, (-lers, mv. -Ier)
tijdruimte v.; in den -en Mosis, ten tijde wordt; -tnarsch m. dagmarsch m., dag
-musze v. rusttijd, schofttijd m. -reisv.; in. hij die uit bijgeloof voor bepaalde
van, in de dagen van Mozes; in unsern
-en, in onze dagen, tegenwoordig; in den Ta,gen, (tagle, getagi) o. ww., in. werkzaamheden vaste dagen kiest; -was-en der Revolution, ten tijde van, tt dens; h., gewooul. onp. dagen, lichten, dag ser o. (Bergw.) buiten de mijn of ban de
peut zu -e, heuliges -es, tegenwoordig, worden; es lagi, het wordt dag, de dag oppervlakte der mijn vloeiend water o.;
in dezen of den tegenwoordigen tijd; in breekt aan; wenn es au - beginut, als het -werk o. dagwerk o., taak v.; sein -- ver
zijne taak afdoen; 2. dagwerk,-richten,
seinen alten -en, op zijn ouden dag, begint te dagen, als de dag aanbreekt;
toen bij oud werd; seine -e beschlieszen, 11. bedr. ww. een dag bepalen, vaststel - werk o. van een dag; 3. akker in., mor
grond m. die in een dag kan wor--geno.,
zijn ]even eindigen; (Volkst.) das habe len; it. bijeenkomen, vergaderen; 2. (Ger.)
ich meine -e nicht gesehen, dat heb ik van jem. -, voor het gerecht dagen, brengen, den bewerkt ; -werker m. daglooner, ar
-wurm m. dagvlinder m., ka--beidrn.;
mijn leven nog niet gezien; (PI.) - and dagvaarden; cine Sache -, voor het geNacht, muurkruid, glaskruid o.; 2. Z. recht brengen, in rechten vervolgen. . pel v.; -zeit v., Z. -szeit; 2. vervaldag ,
- and Nachtkraut; 3. lichter -, Z. Tage- T %ge-pocher, (-chers, mv. -cher) tijd ►n. van betaling; auf —en ein Taus
m. bij dag werkende iuijnwerker in.; verkaufen, op tijd verkoopes; seine —en
leuchte (PI.).
T%g-amt, (-amt(e)s, mv. -ämter) -post v. dagpost, dagelijksche post v.;. bezahlen, op de bepaalde tijden betalen;
o. bij dag gehouden mis v., dienst m., -rechnnng v. dagel"ksche berekening, be- -zettel in., Z. - bericht; -cirkel in., Z.
Z. -messe; -blind bijv. nw. blind bij dag rekening v. bij dagen; -register o., Z. -kreis; -aug m. meting v. vau de mijn
dagblind, bijna blind; -blindheit v.-licht, -buch; -reise v. dagreis, reis v., weg m. op de oppervlakte.
dagblindheid v., uachtzien o.; -blame v. die in een dag afgelegd kan worden;' Tgg-falter, (-falters, mv. -falter)
dagbloem v.; 2. bloem v. die slechts een starke, kurze —n thun, groote, kleine an. dagvlinder in., kapel v.; -gebdude o.,
dagreizen maken; -rósche v. (Bergw.) Z. T'agegebdude; -halter m. rechter,
dag bloeit; -bogen m. dagboog m.
Tgge -arbeit, (-en) v. dagwerk o.; bovenste laag v.; 2. over den bovengrond' scheidsrechter, scheidsman in.; -hell bijv.
2. Z. -werk; 3. (van een daglooner), bij gelegd kanaal o.; -runde v. dagronde v. nw. helder, klaar als de dag.
den dag betaald werk o.; -arbeiler m. Tages - anbrueh, (-(e)s) :m., z.' T^gig, bijv. nw. een dag durend,
daglooner m.; it. hij die des daags werkt; m. aanbreken, krieken o. van den dag,' een dag oud.
- bedart m. rantsoen o., dagelijksche be- dageraad m.; -angabe v. datum, dag m. Tagiseh, bijv. nw. eiken dag anders geluimd, gemutst, veranderlijk.
hoefte v.; -bericht m. dagbericht, bulle- der maand.
tin o.; -blaat o. dagblad o., courant of Tag(e)satzung, (-en) v. zitting Tgglang, bijv. nw. een dag lang,
ecn dag d urende; --e Zeit, dag in.; -lerclse
krant v.; -bogen m. (Sterrenk.) dagboog v. van den landdag.
Tagesbefehl, (-(e)s, mv. -e) m. v. gewone leeuwerik m.
m.; -brief m. schriftelijke bepaling v. van
T,glich, bijv. en b. dagelijks(ch),
een termijn; -buch o. dagboek o.; (Hand.) dagorder v., bulletin o.
journaal o.; it. memoriaal, kladboek o.; T%ge-schacht, (-schachty) v. eiken dag terugkeereud, geschiedend, in
(Kash.) brevier o.; (Letterk.) dagblad, (Bergw.) mijnput nn., schacht v.;-schicht een dag geschiedend; seine -e Arbeit, danieuwsblad o., courant v.; -dieb, —in, v. dagwerk o. van een mijnwerker;-schld- gelijksch werk; die -e Erf ahrung, de da
fer m. gemeene of Europeesche geiten
ondervinding; sein -es Brod-gelijksch
dagdief, leeglooper m., leegloopster v.
nachtzwaluw v.; 2. zevensla--melkrin., haben, zijn dagelijksch brood hebben;
T&gedieben, (tagediebte, getagediebt) o. ww., in. h. (gemeenz.) dagdie- per m., bergrat, slaaprat v.; -schldger sein -es Klcid, zijn alledaagscb kleed; das
m. nachtegaal m. die des daags zingt; sieht man cj' -, dagelijks, iederen dag;
ven, luieren, leegloopen.
-zweimal, dagelijks, iederen dag tweeTgge - dienst, ( - (e)s, mv. - e) m. -schmetterling m., Z. -vogel.
dagelijksche dienst, dagdienst m.; 2. Tbges - cours, (-(e)s, mv. -e) m. maal; (Zeew.) der -e Anker, bijanker o.;
(Leenes.) werk o., leendienst m. des (Hand.) dagkoers, koers ni. van den dag; -es Ankertau, gewone kabel; -e Fluih,
daags te verrichten; -era o. aan de op- -fackel v. fakkel V. des daags, zon v.; gewone vloed.
pervlakte der mijn gevonden erts o.; -glans m. glans m. van den dag; -gott m. Tag-mah1, (-mahl(e)s, mv. -ntiáh-fahrt v., Z. - reises -falter m. dagvlinder god in. van den dag, Phebus in.; -helle v. ler). o. stuk o. gronds dat op eenen
m.; -feier v. feestviering v. van een dag; helderheid V. van den dag; -ldngc v.lengte dag beploegd moet worden; -raubvogel
-frist v. (Ger.) termijn m., uitstel o. van V. van den dag; 2. gedeelte o. van den m. dagroofvogel in.; -róthe v. morgeneen dag; 2. tijdruimte v. van een dag; dag gedurende hetwelk de zon aan den rood o.; -schacht v., Z. Tagesschacht;
-frohne v., Z. - dienst (2); -Futter o. da - hemel zich vertoont; -licht o. daglicht o.; -schalk, -schichter m. bij dag werkende
gelijksch voedsel, rantsoen o.; -gang m. das — erblicken, het daglicht aanschou- mijnwerker, daglooner in.; -schicht v., Z.
(Bergw.) bij de oppervlakte der mijn lig- wen, geboren worden, ter wereld komen; -eschicht; -scheu bijv. nw., Z. lichtscheu;
gende ertsader v.; -garn o. (Vog.) leeu- an's --- kommen, aan het licht komen, -schld fer m., Z. -eschlá[er; -schuier m.
werikennet o.; -gebdude o. (Bergw.) aan ontdekt worden; -meinung v. in zwang dagscholier, dagleerling, niet inwonende
de oppervlakte der mijn staande gebouw; zijnde meening v.; -neuigkeit v. nieuws leerling m.; -schuss m. (Zeew.) Z. Mor-gehánge o. dicht bij de oppervlakte ge- o. van den dag; -ordnung v. orde v. van genschuss; -sehen o. nachtblindheid v.,
legen mijngroef v.; -geld o. daggeld o., den dag, dagelijks terugkeerende, ge- dagzien o.; -.celeer m., Z. -halter.
goeden dag;

Tal.

Tal.

Tan.

'1235

Tqkgsl€inge, (-n) v. lengte v. des Talcium, (-s) o., z. m., Z. Magne- -gebirge o. mv. uit talksteen bestaande
daags.
bergen w. mv., talksteenachtige gronden
slum.
Tag - streeke, (-n) V. (Spoorw.) Talemtise, (-n) v. (Kookk.) kaas- m. mv.; -glimmer m. schilferig talksteen
m.; -heilig bijv. talksteenhoudend; -hyonderaardsche weg, tunnel w.; -tiglich koek m.
bijv. nw. (gemeenz.) Z. tdglich; it. dag TiAlen, (talie, getalt) o. ww., m. h. drat o. z oet water verbonden talkaarde.
aan dag, eiken (lag; -thierchen o. dag- (veroud.) stotteren, stamelen, hakkelen; Telbig, bijv. nw. taikbevattend,
talk inhoudend; (fig.) week, papachtig;
diertje, diertje o. dat slechts één dag 2. kinderachtig zijn.
leeft .
Talent, (-(e)s, mv. -e) o. talent it. laf.
Tag– and Nehtblume, (-n) o. (eene oud Grieksche munt); (fig.) T$lk–Ö1, (-(e)s, mv. -e) o. wijn v. driekleurig vinoltje, stiefmoedertje o. gave v., natuurlijke aanleg m., begaafd- steenolie, talkolie v.; -schie/'er m. harde
Tag - and N&chtgleiche, (-n) heid v., talent o.; er hat -e, hij heeft vee! talksteen m.; -spath m. met talkaarde
V. dag- en nachtevening V.
begaafdheid, is een begaafd meusch; -veil verbonden spaath o.; -stein m. talksteen
m.; -wurfel m. dobbelsteen in. van talkTag - and N%chtkraut, (-(e)s) bijv. nw. talentvol, zeer begaafd.
0., z. m. zwart koren o., koetarwe v., Ta1g, (-(e)s, mv. -e) m. en o. talk steen.
wild koren o.
V., vet, smeer o., ongel v., Z. Berg f ett.
Talmud, (-s) m., z. m. boek o. der
Tag–waehe, (-n) v. dagwacht , Tglg -artig, bijv. nw. taklaclitig; overleveringen en wetten a. der Joden,
morgenwacht, wacht v. van 4 tot 8 uur -beere V. bes, vrucht v. van den talk- benevens commentaar, talmud m.
des morgens; -wasser o. water o. dat ge- boom; -(beeren)bauna m. talkboom, Chi- TalmQ.disch, bijv. nw. den taldurende den dag van de oppervlakte in neesche ongelboom m.; -boden m. schijf mud betreffend, tot den talmud behoode mijn dringt; -weise bijw. bij dagen; v. vet of talk; -brinqend bijv. nw. talk rende.
-weite v. dagwijdte v., dagboog vu.; 2. voortbrengend, talk opleverend; (PI.) Talmudjst, (-en, mv. -en) Jood
dagzeis v.; -wirkung v. aan de oppervlakte talk- of vetdragend; -brod o. (Kaars.) m. die den talmud belijdt of aanneemt,
der mijn verricht werk o.; -nahl v. aan- talkbrood o.; -butte v., Z. -tiene; -drusen talmudist m.
tal o. dagen; 2. dagteekening v., da- v. mv. talkklieren v. mv.
TalQn, (-s, mv. -s) m. (van effecturn m .
Talgen, (talgte, getalpi) o. ww., rn. ten) talon m., strook v.
T,Sgza,hlon, (tagzahlie,getagzi hit) h. talk, vet bevatten; 2. vet worden; II. Tglpatseh, (-es, mv. -e) m. lompe
overschoen m.; (gemeenz.) persoon m.
bedr. ww. dagteekenen, dateeren, van bedr. ww. net talk of vet besmeren.
een datum voorzien.
Talgh ndler , (-s, mv. Talg- die een moeielijken, lompen gang beeft;
it. onhandig mensch, lomperd m.
T$gzettel, -zeltels, mv. - zettel) handler) m. kaarsenkoopman m.
m. dagbericht, bericht o. van verdaging; Talgicht, bijv. nw., Z. talgartig; Talutiren, (talutirte, talutirt)bedr.
(Ger.) dagvaarding v.
- riechen, vetachtig, als vet, naar talk &. ww., Z. bíschen.
Taille, (-n) v. lichaamsgestalte, Talgig, bijv. nw. vol vet, vetdeelen Tamarinde, (-n) v. of - nbaum,
snede v., bovenlijf o., taille v.; (Sp.) af- inhoudend, talkbevattend; 2. vet, vuil, (-baunz(e)s, mv. -báume) m. tamarinde nemen o. smerig, met vet besmeerd. (boom) m.; 2. tamarinde v., tamarinTailleur, (-s, mv. -s) m. kleerma- Talg - klompen, (-pens, mv.-pen) deboontje o.; (Gen.) purgeerdadel m.;
ker, kleedermaker m.; (Sp.) bankhou- in. talkklomp m.; -lampe V. lamp v. waar- -nmark o. tamarindemoes o.
in talk brandt; - licht v. smeerkaars, vet- Tamariske, ( - n) v., - nbaum,
der m.
•
Take, (-n) v. (Veea.) teek, dieren- kaars v.; -lammel in. lomp, oubeschaafd (-baum(e)s, mv. -bdume), -nstaude,
persoon ni.; -pf aster o. vetpleister, met (-n) v. tarnariskeboom m.; -hola o. ta luis v.
Takel, (-s, mv. Takel) o. (Zeew.) vet besmeerde pleister v.; -saner bijv. mariskhout o.
takel m., schijf, katrol v. om op te hij- uw. (Scheik.) -satire Salze, talkzure zou- TambQur, (-s, mv. -e) m. tamboer,
(

ten, stearine zouteti; -sáure v. talkzuur, trommelslager m.; 2. borduurraam o.

schen; 2. Z. -werk.

Takelage, (-n) v., Z. Takelwerk; stearine zuur o.; -scheibe v., Z. - boden; Tambourin, (-(e)s, mv. -e) o.
zu schwere - fuhren, te zware scheeps- -seihe v. talkmand v. ow liet smeer te (Muz.) handtrommel, schellentrommel v.,
toerusting voeren, te veel takelage heb- klauzen; -spitze V. punt v. van de vet- tambourijn m.; (Bord) borduurraam o.;
kaarsen; -stein m., Z. Speckstein; -sto f j° -nadel v., Z. Tambourii nadel, -schidger,
ben.
Takelei, (-en) v., Z. takeln; 2.7's- in. talkstof, stearine v.; -lieve V. vetkuip —in, hij, zij die op den tambour u speelt;
v.; -presse V. kaarsenmakerspers v.
-sticker, —n, hij, zij die met de tamboukelwerk.
Takel - gare, ( - (e)s, inv. - e) o. Talisman, (-(e)s, mv. -e) m. too- reernaald borduurt.
geteerd zeilu iakersgaren, takelgaren o.; vermiddel (voorn. tot bescherming die- Tambouriren, (tambourine, tam-haken m. (Zeew.) takelhaak m.; -mei- nende), tooverbeeld o., tooverring m., bourirt) bedr. ww. met de tamboureertooverplaat v., talisman m.
naald borduren.
ster m. takelmeester, optuiger m.
T%keln, (takelte, getakelt) bedr.ww . Taliter qugliter, bijw. zoo zoo, Tambourirnadel, (-n) v. tamboureernaald v.
(Zeew.) ein Schi/f -, betakelen, optake- middelmatig.
T%1je, (-n) v. (Zeew.) takel m., ta- Tamis, (onb.) m. wollen stof v.; 2.
len, optuigen, van takelwerk voorzien.
zeef, teeros v.
Takel - pack, (-(e)s) o., z. m. ge- lie, derde hand v., vierlooper m.
penpel, gemeen, j^iuhagel o.; -werk, -zeug
T% jen, (taljete, getaljet) bedr. ww. Tamp, (-(e)s, rnv. -e) m. kort eind
o. takelwerk, touwwerk, staand en loo- (Zeew.) van een takel, van eene talie touw o.
pend want o., scheeptoerusting v.
voorzien; 2. Z. auftaljen.
Tampen, (tampte, getampt) bedr.
Tiljereep, (-(e)s, mv. -e) o. (Zee- ww. roet een eind touw slaan, tuchtigen.
Takt, (-(e)s, mv. -e) ni., Z. Tcat
w.) taliereep m.
TaaktAk, v., z. m., Z. Tactik.
Tand, (-(e)s, mv. -e) m. dwaas ge-

.

T&ktiker, (-s, mv. Taktiker) m., Talk, (-(e)s, mv. -e) m. talksteen snap o., zottepraat v., gewauwel o., flauw

Z. Tactiker.

in.; 2. Z. -ende.

gesnap, praatje o.; alter Weiber -, oude-

Talapoin, (-(e)s, mv. -e) in. pries- Talk–artig, - erdartig, bijv. wijvenpraatje o.; 2. prullen v.niv.,nietig-

ter m. uit Achter - Indië; 2. (.dat. hist.) nw. talksteenachtig, uit talksteen ge- heil, beuzeling v., onbeduidend voor
aapje o. van Guyana. vorind. werp o.; it. speelgoed, klatergoud o. -zwartneuig
Tal&r, (-(e)s, mv. -e) m. plechtge- Talken, talkern, (talk(er)te, ge- Tändelei, (-en) v. beuzeling, kinwaad o., tabbaard m., priestergewaad, talk(er)t o. ww., m. h. met vollen mond derachtigheid, nietigheid v.; it. scherts,
lang sleepkleed o.; kóniglicher -, konings- spreken, onduidelijk spreken; 2. (Kaars.) gekheid v.
kneden .
T&nd(e)ler, (-s, mv. Tiind(e)ler)
mantel m.
Talgrien, o. mv. (Fabel.) vleugel- Tlk–arde, v., z. m. talkaarde, m., –in, (-nen) v. beuzelaar, talmer m.,
schoenen m. mv. van den bode der goden. magnesia v.; -/'els m. talksteenrots v.; beuzelaarster, talmster, treuzelaarster v.
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2. gekscheerder, schertsen m., schertster T^nnhirseh, ( - es, mv. - e) m.damT; 3. lichtzinnig persoon m.
hcrt o.
T,ndelhaft, tndelig, bijv, en Tannin, (-(e)s) o., z, m., Z. Gerb. grappig, grillig, speelsch, geksche- besto f.
rend; 2. beuzelend, talmend, luierend; it. Tant^1, (-(e)s, mv. -e) o. (Bew. d.
Z, tdndelhaft.
erts.) tantalium o.; -era o., Z. Tantalit.
Ta,ndelhaftigkeit, ( - en) v, beu- Tant^1ig, bijv. nw. -e Sáure, tanzelachtigheid, nietigheid, beuzeling v. taliumzuur; -saner bijv. nw., -e Salze,
Tandelkram, (- (e) s, mv. -e) rn., tantaliet m., zwarte metallische delfstof
Z. Trédelkram; -markt m., Z. Tródel- V. die uit tantaliumzuur, mangaan- en
markt; (fig.) kinderspeelgoedmarkt v. ijzerosyde bestaat.
Tndeln, (tándelte,getandelt)o.ww., Tant^1isch, bijv, nw. onvoldaan,
m. h. beuzelen, treuzelen, spelen, zich tevergeefs, smachtend en verlangend, als
met nietigheden vermaken; it. schertsen, Tantalus; -e Qualen, tantalusstraf v., ongrappen maken;mit einem Kinde -, sollen, bevredigd verlangen o.
spelen.
Tantalisijren, (tantallsirte, tantaTindel -puppe, (-n) v. kinder- lisart)bedr.ww. vruchteloos doen smachpop, speelpop v.; -schorre v, keuken ten, niet te bevredigen begeerten inboe-stbckchen o. wandelstokje-schort(je).; zemen.
o.; -woche v., Z. Flitterwoche; -zeil v. Tantalit, (-en, mv. -en) m. (Bew.
speeltijd m.
d. erts.) tantalium o.
Tang, (-(eis, mv. -e) m. (Pl.) lint- Tant^1-saner, bijv. uw., -saures
vormig zeegras o.; 2. wier, zeewier o., Sala, tantaliumzuur zout; -satire v. tanzeeui v.; -anten v. mv. zeewiersoorten, taliumzuur o.
naar zeewier gelijkende planten v. mv.
Tantalus, (onb.) m. (Fabelt.) TanTnge, (-n) v., Z. Tannzapfen.
talus m.; (fig.) lem. die tevergeefs naar
Tingel, (-n) v. naaldvormig, spits Mets verlangt en smacht.
toeloopend blad o.; -hola o. naaldhout, T$ntehen, (verkl.) o. tantetje o.,
dennenhout o.
jonge, kleine tante of moei v.
Tangante, (-n) V. (Meetk.) raak
Tante, (-n) v. tante, moei, vaders
tangens v.; (Muz.) tangent, wipper--lijn,
moederszuster v.
-of
tj e o.
Tan$, (-es, mv. Tanze) m. dans m.;
T,nger, (-s, mv. Tanger). m. den- 2. danspartij v., bal o.; eihen - halten,
nenbosch o.
een bal geven; zum -e gehen, naar het bal
Tani, (onb.) m. fijnste, Bengaalsche gaan; 3. dansmuziek, wals v.; 4. heet geof Indische zijde v.
vecht, luid rumoer, gekijf o.; an den Tnia, (Tänien) V. lintworm m.; 2. mussen, moeten dansen, aan den dans,
mv. (Oudh.) offerbanden m. mv.
aan het vechten moeten; einee - mit
Tjnne, (-n) v. den, denneboom, Junq[er Kirke (hun, gegeeseld worden.
pijnhoom m.
Tanz -bar, (-en, mv. -en) in. danT^nnapfel, (-apfels, mv. -hpfel) sende beer m.; -belustigung v. dansver-

cavalier m.; -ge/'dhrtin v. dame v. waarmede men danst; -gesellschaft v, danspartij v., dansers en danseressen, bal o.;
-heus o. danshuis o.; -krankheit v.,
Z. -sticht (Z);; -kunst v. danskunst v.;
-kanstier, --in, danser m., danseres v.;
-lied o. danslied o., wals v.; -lust v. lust
m. om te dansen, verlangen o., begeerte
om te dansen; - lustig bijv. nw, danslastig, gaarne dansend; -meister m. dans
-paar o. dansend paar o.,-mestr.;
danser m. en danseres v.; -p fend o. paard
o. dat huppelt of springt; -plan, -platz
m. plaats v. waar men kan dansen; -puppe
V. marionette v.; -saai m. danszaal v.;
-schaar v. quadrille v.; -schritt m. danspas m.; -schuh m. dansschoen m., dansschoentje o.; -schule V. dansschool v.; it.
Z. -stonde; -schïler, —in, leerling m. en
V. van de dansschool, hij zij die leert
dansen; -seuche v., Z. -sucht (2); -stuck
o. walsje o.; -stunde v. dansles v.; -sucht
V. danswoede, overdreven zucht v, tot
dansen; 2. Z. Tarantismus; -tour m., Z.
-gang; -wuth v. danswoede v., hevige
begeerte V. om te dansen; -zeichnung v.
dansteekening v,

m. pijnappel m.

selpapier; -handler m. tapijtenkeopman,

maak, bal o.; -boden m. danszaal v.

T^nneiche, (-n) v. steeneik m.
-

-

m.der Ardennen;-`ormig bijv.nw.denvormig, naaldvormig; -gehólz o.dennenbosch,
dennenwoud o.;-hain m.,Z.-gehólz; -harz
o. pijnboomhars o.; -heher m. notenkraker
m. (vogel); -hola o. dennenhout, naaldhout, pijnboomhout o.; 2. Z. -gehólz;
-kirsch m. damhert o.; -koralline v, naald
koraalmos o.; -krdhe v., Z. -heher;-vormig
- marden m. marter m.; -meise v., Z.Speermeise; -zadel v. dennenaald v., naaldvor-

dansen; auj dern Seile -, koordedansen;
(Rijk.) (van paarden), Z. tánzeln; die -de
Macke, Z. Tanz fliege; 2. bedr, ww. einen
Walzer -, dansen, maken; 3. wed. ww.
sick mikte -, zich moede dansen; hier
tanzt sich's gut, hier is het goed dansen.
T ,nzer, (-s, mv. Tenzer) m., -in,
(-nen) m. danser m., danseres v.; jeder
- mit seiner -in, iedere cavalier m. of
danser met zijne dame.
mig blad o. van den denne(boom) m.; T nzeriseh, bijv. uw. bij wijze
-sdure V. (Scheik.) denneharszuur o.; van een dans.
-schwamm m. dennezwam v.; -spross Tnzerlieh, bijv. nw. (gemeenz.)
m., -sprosse V. scheut m., spruit v. van danslustig; es ist mir nicht - zu Met he,
een denneboom; -wall m. dennenwoud, ik heb geen trek, lust om te dansen.
deneenbosch o.; -wanze v, denneboomTanz fest, ( (e)s, mv. e) o . dans—

luis v.

T,nn(en)zapfen,

TapQte, (-n) v.behangsel o.;papierne
gestreute -, behangselpapier o. waarop
met scheerwol verschillende teekeningen
of figuren zijn aangebracht; gestreute -n
von Leinwand of Zwillich, linnen behangset o.; mit -n versehen, behangen, met
behangselpapier bespannen.

TapQten — arbeit, (-en) v. behangerswerk o.; -bonte v., Z. - kante; -/'abrik
V. behangselfabriek, tapíjtfabriek v.; -handel m. tapijthandel, handel m. ia behang -

T nzehen, T nzlein, (verkl.) tapijthandelaar, koopman m. in behang -

Tanen, bijv. nw. dennen, dennen o. dansje, walsje o.; eln Tanzchen machen,
-houten. een dansje, walsje maken.
Tinnen apfe1, ( ap/els, mv. áp- T nzeln, (tïnaelte, getdnzelt) o.
(el) m., Z. Tannapfel; -baum m., Z. Tanne; WW., m. h. huppelen, loopen alsof men
-(blatt)[órmig bijv. uw. dennebladvor- danst; (van paarden), caracoleeren.
mig, spits uitloopend, naaldvormig; -breit
Tinzen, (tanzte, get'anzt) o. ww.,
o. dennen plank v.; -buschel m. top m. m. h. dansen; each der Viole -, op de
van een denneboom; -dunkel, -d'lster o. muziek der viool dansen; nach slem Tacte
donker dennenwoud o.; -fink m. bergvink -, op de maat dansen; - lehren, leeren
—

Tapt, (-(e)s, mv. -e) o. vloerkleed,
tapijt o.; etw. auT das - bringen, iets op
het tapijt, te berde, ter spraak brengen.

-

-

feest, bal o., danspartij v.; -(liege v. dans
dansmug v.; -gang m. tour m, ia-vlieg,
( -aap jens, mv.

-zapten) m. pijnappel m.; indianischer -, den dans, beurt v, om te dansen; -geananas m.
fahrte m. heer m. waarmede men danst,

selpapier; -kante v. behangselrand m. of
randje o.; -masher, -wicker m. tapijtmaker, tapijtwerker, tapijtwever m.; -nagel
m. kleedspijker, behangersspijker m.;
-papier o. behangselpapier o.; -thure v.
deur v, van behangselwerk; -wirker m.
tapijtfabrikant, tapijtwerker m.
Tapezerei, (-en) v. behangsel, behangerswerk o.

Tapeziran, (tapezirte, tapezirt)
bedr. ww. emn Zimmer -, behangen, bespannen, van behangsel voorzien, beleg
-gen,bkld.
Tapezirer, (-s, mv. Tapezirer) m.,
—in, (-nen) v. behanger, bekleeder m.,
bekleedster v.
Tapf, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Stap!.
Tapfer, (tapfrer, tapferst) bijv. en
b, dapper, moedig, stout, heldhaftig,
stout mo edig, volhardend, met moed, terdege; -er Soldat, dapper; -er Arbeiter,
Slink, degelijk; -es Volk, dapper, stoutmoedig, heldhaftig; -e Thaten, heldendaden; Bich - wehren, zich dapper ver
- zugehen, flink-deign;t.(mz)
gaan; -arbeiten, met moed, behoorlijk,
zoo als het behoort; jem. - ubprugetn,
terdege afranselen; (Spr.) - angegrifen
ist halb gefochten, goed begonnen, half

Tar.

Tas.

Tat.
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gedaan; -keit v. dapperheid, stoutmoe- Targ(c)kkarte, (-n) v. tarok- o. bierderstasch v, (een zeepolyp); -kreb,
digheid v.; it. moed m., volharding.
kaart v.
m. krab, zeckrah v., Z. Strandkrabbe;
Tapigka, v., z, m, (Hand.)zetmeel Targ(c)kkarten-macher,
-kresse v., Z. -kraut; -kuiut v.(Walerb.)
o. van den maniokwortel.
-handler, ID. Iahnkant, verkooper m. paternosterwerk 0.; -laterne, -leuehte v.
Ta,pir, (-(e)s, mv. -e) m. tapir m. van tarokkaarteu,
zaklantaren v.; -maul o. wijde muil m.;
Tapiren, (tapirle, tapirl) bedr. Tarpeisch, bijv. nw, (R. g.) -er it.eendvogel m. met wijden snavel; -flIesww, het haar in krulJen zetten, kappen. Felten, Tarpejische rots.
ser o. zakmes, knipmes 0.; -muschelslein
Tapp, (-(e)s, mv, -e) m., Tappe, TQ,rrass, (-es, my. -e) m.,Z. Tras«: m., Z. -stein; -musket m. zak- of beurs(-n) v. (van een beer), poet, lompe or TQ,rsia, (-ta) v. ingelegd werk o, vormige spier v.; -pfeffer m. Spaausche
logge voet m.; (van personen), zware Tart~ne, (-n) v. klein koopvaar- peper v.: -pistol 0., -puffer m. zakpistool
band, plompe hand v.; seine hasslichen dijschip o. op de Middellandsche Zee. o. en v., zakpistoolt]e 0.; -schloss o. knip-es, zijne vuile pooten, handen; 2. lomp, Tartg,r, (-eu, mv, -en) m. Tartaar, slot 0.; -spiegel m, zakspiegel 01.; -spiel
onhandig mensch OJ.; 3. schop, trap m.; inwoner m. van Tartaryc; (Rijk.) Tar- o. gooehelspel 0., goochelarij v.; -spieler
it. stap [0., SpOOl' 0., indruksel o. van taarsch paard o.
ID. goochelaar m.; -spielerei v., Z. -spiel;
dell voet; 4. klap, slag, tik m.
T&rtarchan, (-(e)s, my. -e) ID. it. goochelkunst v.
T&Ppen, (tapA'Jte, getappl) o. WW., Khan, vorst m, der Tartaren.
Tischenspieler-kunst, (-kunm. II. im Finstern -, rondtasteu, op den Tartlr(en)horde, (-n) v, horde, ste) v. goocbelkunst, goochelarij v.;
tast gaan; 2. lomp voortstappen, met beude v., troep ui, Tartareo.
-streich. ID., -shiclc o. goochelstuk o.
logge schreden gaan; 3. stooten tegen; Tartlrisch, bijv. nw, Tartaarscb, TQ,Schen-tintenfsss, (-fasses,
nach etw. -, grijpen, willen krijgen; in van or uit Tartarije; -es P(erd, Tartaarsch mv. -fasser) o. zakinktkoker m.; -tuch
cine Pfutze -, stappen: 4. (Schild.) met paard o.
o. zakdoek, neusdoek m.; -uhr v. zakonvaste hand werken.
Tartarisiren, (tarlarisirte, torte- uurwerk, zakhorloge 0.; -worlerbuch o.
Tg,ppig, t~ppisch, bijv. en b., risi,.t) hedr, ww, met wijnsteenzuur zui- zakwoordenboek 0.; -werk 0., Z. -kunst.
Z. linkisch.
veren,
T~schner, (-s, my. Taschner) m.
Tappa, (-es, my. -e) m. Z. 7'app (2); Tg,rtarus, (onb.) m. (Fabell.) Tal'- beurzenmaker, koffermaker m.
2. roesje 0., kleineroes m.;einen - habcn, tarU!~ m.. onderwereld v., scbimmenrijk Tass, (-es, IllV. -e) m. hoop,stapel,
0., verblijrplaats v. del' boozen na hUD- tas m. schooven &.
een weinig dronkeu zijn.
Tara, v., z. Ol. (Hand.) tar1'a v.,dat llen dood.
,
T~schchen, T~Bchlein, (verwat \'an het gewicht wordt afget1'okken T§rtsche, (-n) v. (veroud.) schild kl.) o. kopje 0., Z. Taase.
voo.o balen, vaten &; gettJohnlic.he -, ge- 0., .'nndas v., beukelaar m., sabeltasch v. Tasse, (-n) v. obere -, kop m., kom
wone t81'ra, korting v.
T&rtschentrager, (-gers, my. v., kopje 0.; unlere -, schoteltje 0.; die
Tara.ntel, (-n) v. (Nat. hist.) la- ... get), Ta.rtschner, (-s, UlV. Tartsch- obere und untere -, kop en schoteltje; 2.
rantulaspin v.
, ner) Ill. rondasd1'ager, met eenrondas ge- kom, kop vol v.; eine - Kaffee, kopkolBe.
Tarantel-biss, (-es, mv. -e) 10. wapend soldaat Ill.
TCissen, (tasste, gelassl) bedr. ww.
Z. -slich.
Tartij.ffe, (-ft, Inv. -n) ID. huiche- KOlon -, op hoopen zelteo; die Bansen -,
Tarantelle, (-n) v. larantelle v., laar,schijnvroome, schijnheilige schurk m. volstoppen.
volksdans tn. in Calabrie.
Tartu.:ffel, Tartiffel, (-fels, llH'. Tassenfdrmig, bijv. nw. in den
TarJ}ntel-lied, (-(e)s, mv. -er) -fell m. t1'utfel m.; it. aardappel m.
vorm van een kopje (PI.)schaal- of komo. tarantellietl 0., taranlelwijze v.; -stich Tiischchen,Tjschlein,(ve1'kl.) vormig.
m. steek, heet in. van de taraDtulaspin; o. zakje, taschje, beursje 0., Z. Tasche.
Tastatur, (-en) v. klavier, klavier-tan: lll. tarantuladans m., dansziekte v., T~sche, (-n) \'. (w. i. gebr.) kbp ID. werk o.
Sint-Veil~ of Vitllsdans 01.
met de vlakke hand, dat bet klapt;2. zak TI/stbar, (-er, -st) bijv.. en b. tastTarantismus, Tarantulis- m., tasch v., broekzak, vestjeszak m.; baar, \'oelbaa1', merkbaar, duidelijk; -keit
mus, (onb.) ID. (Gen.) dansziekte v., (van goochelaars), goochelzak m.; (S[lr.) Y. tastbaarheid, voelbaarheid v.
Sint-Veits of Vilustlans m.
das war eill Stucklt:in ausder -, dat was T&Ste, (-n) v. (aan het klavier),
Tararechnung, (-e71) v. (Hand.) eel) meesterstukje 0.; (fig., gemeenz.) toets m., klavier 0.; (Drieh.) tangens,
larrarekening, bel'ekening v. del' talora. smoel m.,muil,bek m.;jemn.etw.au/ die- raaklijn v.
Taratl}n, (-s, my. -8) m. soort vall gebetl, iem. een Shlg in het gezicbt ge- Tg,sten, (tastele, getastet) bed1'. en
mousseline.
yen; halt die -I, zwijg!; 3. (fig., Pl.) o. ,,"w. tasten, betasten, voelen, aanloa·
Ttt,rgumim, m. mv. Chaldeeuw- peul, scbil v.; it. Z. -nkra'ut (t); (Nat. ken, bevoelen; an, auf etw. -, aanraken,
sche bijbelvertaling v.
hist.) Z. -nkrebs; (Walerb.) putemmer, Z. antasten, 'betaslen; -d gehen, al tasTO/ri, (onb.) m. Oostindische palm- tuimelaar m.; (Zeew.) dubbelhuid v. ter tend, in den blinde tastend voo1'tgaan;
brandewijn m.
verwijdillg van een schip, buitenbuik m.; (fig.)het terrein onderzoeken,onde1'zoek
Tarif, (-(e)s, mv. -e) m. tarief 0., (Hoefsm.) donzig gezwel o. der paa1'den; doen.
prijslijst v., prijsopgaaf v.; etu'. in einen (Zad.) zadeltasch v.
T&Sten-brett, (-(e)s, my. -er) o.
- bringen, einen - uber etw.macken, cen T,schelkraut, Ta,schloin- klavier 0.; -instrument o. speehve1'ktuig
tarief maken van..
kraut, (-kraul(e)s, mv. -krauter) o. o. met toetseo, piano v., orgel 0.; lager
Tarifiren, (tari/i,.te, tarifirt) bedr. beursjeskruid 0., grachtvaren v.
0., Z. -brett; -leile" v. (Org.) toetsenleiww. een tarier opmaken van, eene prijs- Taschen-ausgabe,(-n)v.(Boek- der m.; -spiel 0., -werk o. klavier, speellijst maken van.
h.) zakuitgavc, uitgaaf v. in zakformaat; werktuig, instrument o. met toetsen.
Tariren, (tarirte, larirt) bedr.ww. -besleck Ol. mes, lepel en lork in een ko- T&8ter, (-s, mv. 7'aster) m. hij die
(Hand.) de larra be1'ekenen, het nelto- ker; -buck o. zakboek 0.; 2. almanak m.; tast, voelt Il, Z. tasten; 2. (Nat. hist.)
gewicht bellalen; tarirte Waa,oe. netto wa- -daclt o. aan eene zijde schuins alhan- voelspriet 01.; (Dr.) - of - lirkel m.boogren v. mv.
gend dak, dak o. met een zak; -dieb m. passer, kromme passer, diktepasse1' m.
T&rnkappe, (-n) v. onzichtbaa1' zakkenrolle1' m.; -fernglas o. zakkijker T3st-haken, (-hakens,mv.-haken)
Inakende nevelkap v. del' dwergen.
ID., torgnet 0.; -feuer:eug o. vuursteell m. (Zeew.) zelhaak m.; -lick bijv. ow., Z.
T&ro, (-s, my. -s) m. koperen muot 01.; -format o. klein formaat, zakformaat -bar; -lings btlW. op den tast, op het gev. op het eiland Malta.
0.; -geld o. geld 0., dat men bij zich op voel, in den bUnde, al tastend; -sehne v.
Targ(c)k of -spiel, (-(e)s, my. zak heeft; it. zakgeld, speldengeld o.;-ka- raaklijn, tangens v.; -sinn m. gevoel 0.;
-e) o. ta1'okspel 0., kaartspelo. dat met lender m. zakalmalluk m.;-kamm m.zak- -werkzeug o. voelwerktuig, or6;{lan o. van
78 kaarteogespeeld wordt,zevenkonings- kam m.; -kolben m. zuiger m. met lede- het Revoel.
spel 0.: 2.Z. -karte; -spielen, ta1'okspelen. ren ring; -koralline v.bursarin v.; -kraut Tatg,r, (-en, my. -en) m., Z. 7'arta,·.
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Tate1n, t te1n, (tatelte, getalelf Tauben -apfel, (-ap[els, mv. -dp- Taub -sucht, v., z. m., Z. Tob en tdtelte, getdtelt) o. ww., m. h. snap- fel) ui. duivenappel m.; -arlig bijv. nw. sucht; -tresse v. wilde haver, herrik,dolik
duifachtig; -auge o. duivenoog o.; (fig.) v.; -wurm m., Z. Tollwurm.
pen, wauwelen, babbelen, praten.
Tctsche, Tátsche, ( - 9e) v. ver- liefelijk oog o.; -boden m., Z. -haus; -ei Tauch - apparat, ( - (e)s, mv. - e)
achtel ijke benaming eener vrouw, vrouw o. duivenei o.;—[órmig bijv. nw.(Delfst.) m. duikertoestel m., duikerklok v., daibabbelkous &.
-menscho., den vorm van een duivenei hebbende; kerhelm m.
T'tscheln, (talschelte, ,getdtschelt) -ein f alt V. onnoozelheid, onschuld v.eener Tauehen, (tauchie, getaucht) o.
bedt. en o. ww., m. h. ein Kind, Pferd duif; -erbse V. duivenboon v.; -talk m. ww., m. h. duiken, neerduiken, onder& -, liefkoozende kloppen, streeleu; - duivenvalk, wouw in.; 2. Z. -habichl; duiken, zinken; It. bedr. ww. ouderdom und hdtscheln, vertroetelen, bederven. -farbe v. weerschijn m. van rood, blauw pelen, indompelen; jem., etw. unter das
T%tschler, (-s, mv. Tátschler) m. en groen, duivenkleur v.; -(asben, -far- Wasser -, onderdompelen; 2. insoppen,
big bijv. nw. duivenkleurig, met weer- indoopen; Eisen in's Wasser -, in het
bevoeler,'streeler, betaster, vleier m.
T%tsehen, (taischte,getatscht)bedr. schijn m. van rood, blauw en groen; -fug water dompelen, steken; Brod 4. in Wein
en o. ww., m. h. onhandig, lomp aan m. vlucht v. eener duif, duivevlucht v.; -, doopen, indoopen; (Very.) indieFarbe
-grijpen. 2. vlucht v. duiven; -fust m. duivepoot -, doopen, dompelen; III. wed. ww. sich
T%tte, (-n, mv. -n) m. (kinder- in.; -geler, - habicht m. giervalk, duiven -, zich dompelen, zich storten, duiken.
Tauehente, (-n) V. kleine klap
m.; -hals m. duivenhals m.; 2.1-havik
woord), vader m.
2. duikeend v.; 3. kleine ge--perndv.
Tattele, (onb.) verki. schuchteren (Delfst.) turkoois in., een blauw, ondoorschijnend edelgesteente; —[arbe, —far- ,kuifde duikereend v.
meisje o.
T tte1n, (tdttelle, getátlelt) o.ww., big, Z. -farbe 4"; -haus o. duivenhok, Taucher of Ttcher, ( - s, mv.
m. h. onhandig zijn, treuzelen, niet voort - duivenslag o.;-herz o. duivenhart o.;(fig.) Taucher of Taucher) m. duiker m.; it.
onschuldig hart o.; -jokel m., Z. -liebha- parelvisscher m.; (Nat. hist.) duiker, duiwerken.
Tattowiren, tatujren, (tas - ber; -kraut o., Z. -fuss; 2. ijzerkruid o.; kelaar ni., duikereend v.; 2. Z. Tauchtowirte, tattowirt en tatuirte, tatuirt) bedr. 3. weegbree v., weederik m., jodenkruid ente.
ww. bet lichaam beprikken, beschilde- o.; -kropt m. krop m. der duif; (PI.) T aucher - anzug, ( - zug (e) s, mv.
helmbloem v.; 2. Z. -kraut (2); 3. witte -zege) m. duikerkleeding v.,duikerklee-ren, tatoueeren.
Tatzchen, Tijtz1ein, (verki.) o. beken v.; -liebhabLr m. liefhebber, min- ren o. mv.; -boot o. duikerboot v.; -gans
pootje, klauwtje o., kleine plompe hand naar in. van duiven; -loch o., Z. -nest; V. duikergans, zeegans v.; -glocke v. dui-mist m. duivendrek, duivenstront m.; kerklok v.; -huhn o. duikerhoen o., Z.
v.; it. klapje o. op de hand.
TGtze,(-n)v. poot, klauw m.,plompe (Landb.) duivenmest, guano m.; -nest o. -ente; -kibitz m., Z. -gans; -kdnig m.
hand v.; it. (Schoolt.) klap m. op de hand duivennest o.; -paar o. paar o. duiven; ijsvogel, duif.erkoning m.; -kunst v. dui-ruf m. (Jachtw.) lokaas o. voor duiven; kerkunst, kunst V. o m te duiken.
met de plak.
Tgt$en–fbrmig, bijv. nw. poot - -schlag m. duivenslag o., duiventil m.; Taueherlein, (-leins, mv. -lein)
it. Z. -haus; -schnabel m. snavel m. eener o. (Nat. kist.) Cartesiaansch duikertje o.;
vormig, klauwvormig.
Tat$fusz, (-fuszes, mv. -(usse) m. duif, duivesnavel m.; -sinn m. onnoo- (PI.) Indische koningsboom m.
zelheid v. eener duif; -schwanz m. dui- Taucher - schiff, (-(e)s, mv. -e)
breede, lompe, plompe voet m.
Tau, (-(e)s, mv. -e) o. touw o., ka- venstaart m.; 2. avondvlinder in.; -stó- o. duikerschip o.; -taube v. Groenland
duif V.
-sche
bel v., touwwerk, want o.; (van een schip), szel m., Z. -%alk; -unschuld v. onschuld
Z. -werk; (Wev.) weefgetouw o., weef- v. der duiven; -oogt, -wdrier m. knecht Tau ch - gans, - ganse v., - huhn,
m. die de duiven oppast, die voor de dui- (-huhn(e)s, mv. -huhner) o., Z. Taugereedschap o.
Tau-anhalter, (-halters,mv.-hal- ven zorgt; -zehnte m. tiend o. van dui- chergans !t; -káfer m., Z. Wasserkd fer;
ter) m. teuwhouder, kabelhouder m.; ven, duiventiend o.; - zucht v. duiven -punmpe V. (Werkt.) duikerpomp v.
-melkrijv.
Taueln, (tauelte, getauelt) o. ww.,
-anker m. werpanker o.
Taub, (–er, -st) bijv. en b. doof, Tauber, Ta-iber, (-s, mv. Tuu- m. h. treuzelen, beuzelen, talmen, lang
v.,
-draig
te werk gaan.
niet hoorende; -er Mensch, ein -er, doove, ber en Tauber) m. mannetjesduif dofTauen, bijv. nw. touwen, van touw.
doof meusch m.; (fig.) - bei of fur etw. fer m.
sein, doof zijn voor, niet luisteren naar, Taub-gut, (-gut(e)s, mv. -guter) Tauende, (-endes, mv. -ende) o.
het oor niet leenen aan; (Spr.) -en pre- o. goed o. dat liet recht geeft om hout eind o. touw, kabeleind o.
Tauf-acte, (-n) V. doopakte v.;
digen, aan eens dooven mans deur klop te, sprokkelen; -ha/er m. windhaver v.
dof, verdoofd, verstijfd; (van le--peu;2.
Taubheit, v., z. m. doofheid v., -anal o. (van den H. Joannes), doopamt
dematen), verstijfd; (van kolen), uitge- gebrek o. aan gehoor; 2. verdooving, on- o.; -becken o. doopvont v., doopbekken
doofd; (van noten), hol, leeg; (van berg- gevoeligheid v.; 3. onvruchtbaarheid, dor - (F., doopboek, doopregister o.; -bond m.
(Godg.) verbond o. van den doop, doop
soorten), weinig opleverend;(van eieren), heid v.
v.; seinen — brechen, erneuern,-geloft
zonder kiem; (van korenaren), ledig; -e Të tbin, ( -enen) v. duif, wijfjeszijne doopgelofte verbreken, vernieuwen;
1Vessel v., Z. -nessel; -e Bluthen, onechte duif v.
Taxib-kohle, (-n) v. uitgedoofde -capelle V. doophuis o., doopkapel v.
bloeseins; -e Gerste, wilde gerst.
Tstiu.bchen, TA-^ablein, (verkl.) kool, doove kou! v.; -horn o. wild koren, Tau,fe, (-n) v. doop m., doopsel,
doopen o.; (fig.) doopwater, levenswao. duil)e o., jonge kleine duif v.; (ge- onkruid o.
meenz.) mein -, mijn schatje; it. Z. Taube. Táubling, (-(e)s), mv. -e) m. (Pl.) ter, water o. der genade; eis Kind fiber
Taube, (-n) v. duif v.; wilde -, braking verwekkende paddenstoel m. die - halten, aus der - heben, ten doop,
Taub -nessel, (-n) v. doode netel onder den doop houden; eine - ha ben,
duif, woudduif, houtduif v.; Pastete von
jungen -n, duivenpastei v.; (Spr.) es Plie- V., lainion, brandnetel v.; -schwamm m. (van een geestelijke), een kind moeten
gen einem keine gebratenen -n ins Maul, wolfsveest m.; -stumm bijv. mv. doof doopen; (Kalk.) jingste -, laatste zal
doop m., doopen o. van-ving.;(Zew)
eis —er, een doofstomme.
-stom,
zonder moeite heeft men niets; (fig.) einem unter die -n schieszen, onder Toms. Taubstummen-anstalt, (-en) iem. die de linie passeert; 2. inwijding
;

(

duiven schieten; wer sich zur - macht,
den /'rensen die Falken, al te goed is buurmans gek; (Nat. bist.) die kapsche -,
kaapsche duif v., gevlekte stormvogel m.;
2. das Tdubchen, tortelduif v.; 3. das
Tdublein, kamsteen m., versteende kam
-scheipv.

)

V., -institut, (-(e)s, mv. -e) o. doof- o. van klokken, schepen, kanonnen &; 3.

stomwenschool, school, inrichting v. voor
doofstommen, instituut o. voor doofstom
-lehrer m. leeraar, onderwijzer m.-men;
van doofstoinmen; -schule v., Z. -anstall.
Taubstummheit, v., z. m. aan
doofheid v., doofstom zijn o. -geborn

(Vaurw.) vuurdoop m., bad o. van pek;
4. doopmaal o., Z. Tau/'schmaus.
Taufen, (laufle, getaufi) bedr. ww.
eis Kind -, doopen, den doop toedienen,
naam geven; eine Glocke -, doopen, inwijden; getaufter Jude, bekeerde Jood;
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(tig.) den Wein -, met water aanlengen. mel in.; (Veea.) Z. 1)rehkrankhelt; (fig.) wed. ww. sick -, zich vergissen, zich beTfer, (- s, mv. Tdu fer) m. hij die im - des Vergnugens, der Freude, in de driegen, misleid worden.
doopt, inwijdt, een naam geeft, Z. tau- vervoering, den zwijmel, de bedwelming
Tauscher, (-s, mv. Tauscher) in.,
8i; 4. (Pl.) Z. Taumelloch.
-in, (-nen) v. ruiler, wisselaar m., ruilfen; Johannes der -, de Dooper m.
Tanf- essen, (-essens, mv. -essen) Taumel-becher, chers, mv. ster, wisselaarster v.
o., Z. -schmaus; -formel V. doopformu- -cher) in. bedwelmende beker m.; it. be- T'aku.seher, (-s, mv. Tauscher) m.,
lier o.; -gebrauch m. gebruik o. bij het ker in. waaruit meta zich dronken drinkt; -in, (-nen) v. bedrieger, misleider in.,
doopen; -geb4 hr v., -geld o. doopgeld o., -fisch in. dolfijn, bruinvisch m., zeevar bedriegster v.; 2. Z. Rosstáuscher.
-geist m. (fig.) zwijmelgeest in.,-keno.;
Tauscherei, ( -en) v. ruil m., rui onkosten m. mv. van doopen; - gedubde 0 .1
doopgelofte v.; -gnade V. genade v. des' bedwelming, razernij v.; -glas o., Z. -be- ling v., geruit o.
T uscher ©i, ( -en) v. bedriegerij v.
doopsels; -gesinnte m. en v. doopsgezin- cher; 2. Z. Tummler.
de, mennoniet m. en v.; -handlung v. Taumelig, bijv. nw. waggelend, Ttuisch-gewerbe,(- gewerbes,mv.
plechtigheid V. bij het doopen; -hemd o. wankelend, onvast, onzeker, duizelig, be- -gewerbe) o., - handel, (-s) m., z. in.
doophemd, doopkleed o.; -kanne v. doop- dwelmd; mir wird -, ik word duizelig; ruilhandel m.; -handler m. handelaar m,
vont v.; -kind o., Z. Tduf ing; 2. pete- - machen, bedwelrnen, duizelig maken. in oude en nieuwe goederen
kind o.; -kissen o. doopkussen o.; -kleid Taumel-k€lfer, kapers, mv. -ka- Tausehlitten, (-tens, mv. -ten)
er) m. draaikever in., watervloo v.; -her in. slede v. tot het draaien der touwen.
o. doopkleed o.; -lied o. dooplied o.
T,t$ing, (-( e)s, mv. -e) m. doo- bel in. neerhangende kervel v.; -loich in. T'pschlust, v., z. m. zucht v. om
peling m. en v., kind o. dat gedoopt bedelmend onkruid o. tusschen het koren. te ruilen, zucht v. om te wisselen.
T€jimeln, (taumelte, getaumelt) o. T'uschung, (-en) v., Z. tauschen;
wordt of moet worden; 2. petekind o.
Tauf-mah1, (-mahl(e)s,mv.-mdh- ww., in. h. en s. wankelen, waggelen, it. misleiding, begoocheling, bedriegerij
ler) o., Z. -schmaus; -name m. doop- duizelig zijn, bedwelmd zijn; -d gellen, v., bedrog o.; it. vergissing v.
naam m.; -pathe m. doopheffer, peter m.: waggelen; in das Zimmer -, waggelend in Tapsch-vertrag,(- trag(e)s, mv.
. petekind o.; -pal/sin v. doophefster, de kamer komen; zur Erde -, tuimelen, - trage) m. ruilcontract o., overeenkomst
meter v.; 2. petekind o.; - páthchen o., buitelen; (fig.) vor Liebe, Lust 4' -, ver - V. tot ruiling; -weise bijw. bij ruiling, bij
Z. TduIing; -schein m. doopbrief m., rakt, bedwelmd zijn; 2. in dronkenschap, wijze van ruiling.
Tausend, bijv. nw. duizend; -Thadoopakte. doopcedul v.; -schmaus M. bedwelming, zwijmel leven.
doopfinaal, doopfeest o.; -schmuck m.doop- Taumel-rausch, rausches, mv. ler, duizend thalers; zu viel - Malen, duikleeren o. mv.; -stein m. doopvont v.: -rdusche) m. bedwelmende roes in.; -stab zende keeren; eins fiber -, duizend en
2.(Delfst.)speksteen m.; Basler —, edele in. thyrsus, bachusstaf m. -taube v. tui- een; - mal -, duizendmaal duizend, millioen; ein - schelm, doortrapte schelm,
schort o., aschaantrekker in.; -tag rn . melaar in. (eene duif).
doopdag, dag m. waarop iem. gedoopt Ta;amler, (- s, mv. Zaumler) in. schurk; 2. tussch. - !, der - !, pols- !, wel
is; -toch o. doopdoek o.; -wasser o. doop- tuimelaar m., hij die wankelt, waggelt, verbazend! wel drommels!; II. (-(e)s,
water, water o. waarmede gedoopt wordt; tuimelt; 2. (Nat. hist.) Z. Taumelfisch, mv. -e) o. duizendtal o.; bei -en, bij duizenden; sie f elen zu -en, zij sneuvelden bij
(Kath.) wijwater o.; -windel v. doopgoed' Taumeltaube.
o., doopluier v.; -zeuge, -zeugin, Z.-pathe, TaureadQr, (- s, mv. -e) o. vel o. duizenden.
Tausend-arm, (-(e)s, mv. -e)m.
van een rund; 2. zweep, karwats v.
-pathin.
Tap.gen, (taugte, getaugt) o. ww., Taurilien, TaurobQlien, o. lichaam o.met duizend armen;-armig bijv.
nw. duizendarmig, duizend armen heba'. h. deugen, de vereischte hoedanigheid rfV. stieroffers o. mv.
bezitten, dienen; das taugt nichts, dat Tauring,( -(e)s, mv. -e) m.(Zeew.) bende; -bein o. duizendpoot m.; (Zeew.)
deugt niet, is niet goed; taugt dies noch strop. leguaan m., mat v. op de ra ter katrol v. met vele scbijven;(Touwsl.)plat
gevlochten touwwerk o.; -blatt o. (Pl.)
elw.?, is dit nog ergens toe geschikt? 2. beschutting tegen de wrijving.
au etw. -, (van eene zaak), dienen, dien- Tausch, (-( e)s, mv. -e) in. ruil m., duizendblad o.; -biattig, -blátterig bijv.
stig, gepast, geschikt zijn; (van een per- verruiling, wisseling v.; am -e eerlieren, nw. duizendbladerig, met duizend bladesoon), geschikt, bekwaam, in staat zijn; bij het ruilen verliezen; einee - treffen, ren ; -blumenwasser o. duizendbloemwadas taugt nicht, is niette gebruiken; wozu eene ruiling aangaan; bairn -e etw.drau%ge- ter o.
soil das -?, waartoe moet dat dienen?, ben, bij inwisseling iets toegeven;(Volkst.) Tausende, ( -ns, mv. -n) o., Z.
Tausendste.
waar is dat goed voor?; das taugt nicht - ist hein Raub, ruilen is geen stelen.
zur Sache, dat komt bij de zaak niet te Tausche, (- an) v.(van honden), teef Tausendeek, ( -(e)s, mv. -e) o.
duizendjioek m.; -eckig bijv. aw. duipas; das taugt %ur ihn, dat is goed voor i v.; (van varkens), zeug v.
hem; er taugt zu diesern Amte, hij is voor Tauschen, (tauschte, getauscht) zeudhoekig, met duizend hoeken.
dat ambt geschikt; zum Soldaten -, goed bedr. en o. ww., in. h. ruilen, verruilen, Tausender, (-s, mv. Tausender)
verwisselen, omzetten; mit jemn. -, rui in. (Rek.) duizendtal o.
zijn voor.
ruiling aangaan; (fig.) ich tau--ten,
Tau.senderlei, bije. nw. duizenTaugenichts, (- es, mv. -e) m.
sche nicht mit ihm, ik zou niet met hem derlei, allerlei; - Gestalten, duizend ver
deugniet m.
vormen.
-schilend
Tapglich, ( -er, -st) bijv. en b. willen ruilen, niet in zijne plaats willen'
(van personen),geschikt,bekwaam,brnik- zijn of staan; etw. gegen etw. -, verruilen; T aasend -fach, (- f ach (e) s, mv.
baar, in staat; (van getuigen), deugdelijk, ich will mil Ihnen -, ik wit met u rui- -father) o. derde maag v. van het rundvee; -lach bijv. nw. duizendvoudig; —e
geldig; (van zaken), geschikt, gepast, len.
dienend, bruikbaar, Z. brauchbar; -kelt T - .schen, (tauschte, gelduschl) Belohnung, duizendvoudige belooning;
v. geschiktheid, bekwaamheid, bruik- bedr. en o. ww., m. h. jem. -, misleiden,' -[altig bijv. nw. in duizend verschillende
baarheid, deugdelijkheid v., Z. Brauch- bedriegen, beetnemen; jem. in seinen Hoff- vormen; -/'órmig bijv. nw. in duizend
nungen -, teleurstellen; in seinen Ho f- vormen; -fuss m. (Nat. hist.) Z. - bein;
barkeit.
Ta-ugrae, (- es) o., z. in. honds- nungen getauscht werden, in zijne hoop -fosse in. mv. duizendvoeters m. mv.;
teleurgesteld, bedrogen worden; (van din- -guldenkraut o. duizendguldenkruid o.,
gras o.
Ta igsam, ( - er, -st) bijv. nw. goed gen), bedriegen, bedriegelijk zijn; -d, be- centaurie v.; -jahrig bijv. nw. duizendin gebruik, geschikt voor het gebruik, driegelijk; (van een plan), schijnbaar jarig, duizend jaar durend; das —e Reich,
goed; (van gelijkenis), treffend; -d, auf duizendjarig rijk; -knoten m. duizend
deugdelijk.
m.; -komn o. duizendkorrel v.; 2.-knop
Tajimel, (- s, mv. Taumel) in. tui -de Art nachahmen, sprekend nabootsen,
wankelen o.; 2. duizeling, be--melingv., zoodanig dat men het nagemaakte voor veelbloemig vlas o.; -kunstler, —in, duidwelming v.; 3. dronkenschap v.; (fig.) bet oorspronkelijke houdt; (Tooneelk.) zendkunstenaar, heksenmeester m., duiverrukking , droomerij, razernij v., zwij- sein Spiel ist -d, is hoogst natuurlijk; 2. zendkunstenares, waarzegster v.; -mal
(-

(-

(

(-
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Tee.

Tel,

Tei.

bijv. nw. duizendmaal; -matig bijv. nw, drijfskenner, kenner m. der bedrijfsleer,
Teig. kratze, (-n)v. bagtrogkrabduizendmaal herhaald; -namilt bijv. nw. teclinolong m.
ber, deegkrabber m.; -mal o. deegvlek v.;
duizendnarnig -p[undig bijv.nw. van duiTechnologie, v., z. m. bedrijfs- 2. schurft o. (van kalveren); -niesser o.
zend pond, duizend pond of kilogram leer, kunst- en handwerksbeschrijving, deegmes o.; -milde v. houten deegnap
wegende; -sasa m. der -, the drornmel- bedrijfskunile.warenkennis,technologie V. m.; -rad, -riidchen o.(Pad.) radje, raadje
sche vent, Z. Teufelskerl; -schatz m.beste,
Technologisch, bijv . en b. vol o. om deeg rond & te snijden; -schussed
bedrijfsleer, technologisch, kunst -gensd V. deegplaat v.; -speise v. deeg o.; it.
grootste schat m.; -schon o. (PI.) diii-be,r.hijvnd meelspijs v.; -scharre v., Z. -kratze.
zendschoon, fluweelbloem v.; 2. -schónbedrijfskundig.
chen o. kleine ganzebloem v., madeliefje o. TQchtelmechtel, (-s) m. en o., Teint, (-(e)s, mv. -e) m. tint m.,

Tausendste,

bijv. nw. duizendste; z. m. (Prov.) geheime overeenkomst v., gelaatskleur, kleur V. der huid.

das weixz der - nicht, niet een van de komplot, gekonkel o., knoeierij, vrijerij v. Telamen, (-(e)s, mv. -e) m. draagduizend die het weet.
TQckel, ( - s) m., z. m., Z. Dachs balk, schoarbaik m.
-

Tausend —stel, (-stels, mv. -stel)

TelegrLtph, (-en, mv. -en) m.
Tockelbohne, (-n) V. bilzen - verschrijver in., werktuig o., toestel m.

hunt.

-theil, (-(e)s, mv. -e) o . duizendste

waarmede men in de verte berichten
(gedeelte) o.; -tveise bijw. bij duizenden; kruid o.
-zü ngig hijv. nw. duizendtongig, met duiTeckholz,(- hofzes, mv. -hólzer) o. mededeelt, telegraaf v.; elektr(omagraet)(Hand.) tekhout o.
. ischer -, electro- magnetische telegraaf
zend tongen.
Tautochronismus, (onb., mv. Tectur, (-en) v. bekleeding, bedek - m.; -enlinie V. telegraaflijn v., telegraafdraad m.
Tauloclrronismen) m. gelijktijdigheid v., kin; v., overtrek o.
TedQum, (-s, niv. -s) o. lofzang Telegraphic, Telegraphik,
gelijktijdig plaats hebbende gebeurtenis v.
v., z. m. verschrijfkunst v., kunst v. om
Tautogr%m, (-(e)s, mv. -e) o. ge- m.. Te Deum o.
TQgel , (-s, mv. Tegel) m. mergel telegrafen samen te stellen en te gebruidicht o. dat met gelijke letters of wour-grondm.;2Z ken, inrichting v., beheer o. der openTiegel.
den begint.
Tautologie, (-n) v. noodelooze Tegiren, (tegirte, tegirt) bedr.ww bare telegrafen, kantoor o. van de elecherhaling, woordverspilling V.

TautolQgiseh , bijv. en b. het-

beilekken; (fig.) verhelen, bemantelen, trisrhe telegraaf, telegraphie V.
very*gelijken.
Tel©graphiren, (telegraphirle,te-

TegumQnt, ( - (e)s, mv. - e) o., Z. legraphirt) hedr.ww. door middel van de

zelfde zeggende, onnoodig herhaald, het-

Tec'rir.
zeifie beteekenend.
Tehse, (-n) v. (Zontz.) droogzolTauwerk , (-(e)s) o., Z. m. (ver
touwwerk, takelwerk, want o. -zam.) der in.
TavQrne, (-n) V. geringe herberg, Teianker, (-ankers, mv. -anker)
m. (Zeeg;.) vertuianker o.
kroeg v.
Tavol tta, TavolQzza, -ta) Teich, (-(e)s, mv. -e m. vijver m.,
V. palet o.; 2. aanteekenboekje, notitie - Z. Fischleich; in verbotenem -e fischt man
aan liebsten, verbnden vrucht smaakt het
bo e k j e o.
Tax, (-(e)s, mv. -e) m. ijp, ijpe- zoetst; -binse v. biergras o. in vijvers.
Teichel, (-s, mv. Teichel) rn.(Waboom m.; 2. das m.; 3. taxatie v.
TaxatiQn, ( en) v. taxatie v.; it. terb.) pijp, buis, waterleiding v., Z.Ilóhre;
(

-

waar^ieering V.

2. knipje o.

Te_ieheln, (teichelte, geteichelt) o.

Tax%tor, (-s, mv. -en) m. schatter,

telegraaf berichten overzenden, telegrapheeren.

Telegraphiseh, bijv. en b. de telegraaf of de telegraphie betreffende, te-

tegral►hisch; -e Nachricht of Drahlbericht m. bericht o. per telegraaf, telegram o.

Telegraphist, (-iz, mv. -en) m.
telegrafist m.

Telegrmm, (-(e)s, mv. -e) telegralisch bericht, telegram o., telegraphieche ilepeche v.
TelQphisch , bijv. nw. (Heelk.)
moeielijk genezend, verouderd, chronisch.
Telekat, Teletal, ( - (e)s, mv. - e)
m. slpreektrumpet V.

ww. (Waterb.) (w. i. gebr.) liet water
taxateur in.
Taxe, (-n) V. schatting, waardee- afleiden; (Tuinti.) fluitvormi;; enten.
ring, taxatie v.; niedrigste -, minimum! Teich-feder, v. (- n) kanariegras,
o.; hnchcte -, maximum o.; 2. Z. Steuer. glansgras o.; -feaster o. duiker m. om
Taxiren, taxen, (tax(ir)Ie, tl.x- water in en uit den vijver te laten; - fi ►ch Teleologie, ( - n) v. leer van de
irt en gefaxt) bedr.ww.Waaren -, taxee- m. vijvervisch m. en v.; - fischerei v. vis doelmatigheid van al het bestaande, om
ren; unbrllig, uberniásziq -, te hoog, on- schen o. in den vijver; -(orelle v., -karp- (laarrne^le het bestaan van een schepper
billijk taxeeren; 2. Z. schatzen.
(en m. forel v., karper m. uit een vijver; te bewijzen.
Taxirer, (-s, mv. Taxirer) m., Z. -giller o. vijverrouster m.; -kolbev., -kol- TeieolQgiseh, bijv. nw. -er Beben m., Z. Rohrkolben; -lálie v. lischbloem, wei:, Z. Teleologie.
Taxizlor.
Taxirung , (-en) V. taxatie, schat- zwaardlelie v.; -linse v. waterlinze v.; TeleskQp, ( - (e)s, mv. - e) m. verting. waar^leering v.
-nieicter m. opzichter m. over de vijvers; rekijker, telescoop m.
Tax—kreuel, (-s, mv. Taxkreuel ) -muhle v. molen m. die zijn valer uit TeleskQpisch, bijv. nw. den tem. snoeimes o.; -ordnung v. tarief o.; een vijver ontvangt; -nuss v., Z. Wasser- lescoop betreffende, door den telescoop
-tanne v. denneboom m.; -probe V. proef nuss; -p/Zanze V. vijverplant, bij een vij- waar te nemen.
ver groeiende plant v.; -rechen m. mod- T@lge, ( - n) V. (Prov.) tak m.; it.
V. tot schatting der waarde van erts.
Txusbaum, (-baum(e)s, mv. deregge v.; 2. vijverrooster m.; -Tinne v. jonge boonstam m.
-bitu;ne) n1. taxis, taxisbooru, ibisbooui, afvoerkanaal o. uit ueu vijver; -rohr o., Telgholz, (-es) o., z. m. blokjes
-schil( in. bij een vijver groeiend riet o.; brarrtlhout, talhout of telhout o.
ijpehoom in.
TazQtte, (-n) v. (Pl.) soort van nar - -schleuse V. sluis v. bij of vooreen vijver; Tolle, (-n) v. kuil, deuk v.; 2.(Prov.)
cis, narcissus tazetta.
- stander m., Z. -schleuse; -wirthscha ft v. belasting v., Z. Steuer.
TeehnemathotQk, ( en) v. ver- toezicht o. op een vijver; - zapten m., Z. T@lien, (tellte, getellt) bedr. ww.
(Prov.) Z. steuern; 2. o. ww. snappen,'
zameling v., museum o. van kunstschat- -(envier.
Teig, ( - (e)s, mv. - e) m. deeg o.; babbelen.
ten.
TQchnik, v ., z. m. wetenschap, leer (Beeldh.) pleistervorm m.; -abdrucld m. Teller, (-s, mv. Teller) m. bord, ta
o.; reine -, schoone borden; h5l--felbord
V. van de regels der kunst; 2. kunstterm gipsafdruk, zwavelafdruk m.
Te_igicht, bijv. nw. als deeg, als zener -, houten bord o.; ein - Suppe, een
m., handgreep, kunstvaardigheid, techbrij, deegachtig, week; -e Birne, zacht, bord, cene bordvol v. soep; eingeschobene
niek v.
-, tusschengerechten o. mv.; (Nat.) (van
Technisch, bijv. en b. kunstma- meelil, beursch.
Teigig, bijv. nw. uit deeg gevormd; eene luchtpomp), vlak o.; (van eene artig, naar 'de kunst, in kunsttermen uit
kunstvaardig, handig, technisch.-gedrukt. it. deegachtig, niet uitgebakken, pappe- tisjok), stoel m., vleezig gedeelte o.; (van
de hand), palm v.
TechnolQg, (-en, mv. -en) m. be- rig, klef.
-

4

Tem.

Ten.

Ter.
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Tg)1lerbrett, (-(e)s, mv. -er) o. tempelwijding v.; -zinne v. tinne v. eens TenQr–geige, (-n) v. tenorviool
bordenplank v.

v.; -stinger m., Z. Tenorist.

tempels.

TQ1lerehen, Te11er1ein, (ver- Temperamalerei, (-en) v.schil- Tenorist, (- en, mv. -en) nt. tenor -

zanger nn.
kl.) o. (op eeii kelk), schaaltje, plaatje, derwerk o. op droge muren.
dekseltje o.; (Pl.) schotelvortnig korst - Temperament , (-(e)s, mv. -e)
Tenor-schliissel, ( -sols, mv.-sel)
mos 0.
o. lichaannsgesteldlieid v., aard nn., in- m., -zeichen, (-zeichens, mv. -zeiTeller eisen, (-eisens, mv. -eisen) borst v., geaardheid v., temperament n.; then) o. tenorsleutel m.; -slimme v., Z.
o. vangijzer o.; -formig bijv. nw. als een -s[eliler m. gebrek o. in de lichaamsge- Tenor; 2. tenorpartij v.
bord, als eene schijf, borclvormig, scho- steldheid .Tentmen, ( -mens, mv. -men) o.
telvormig; -ha,nmer in. blikslagershamer Temperatir, (-en) v. warmte- (Student.) voorloopig examen, proefin.; -haube V. muts v. met platten bol; toestand, warmtegraad tn., tempera- examen.
Tepidarium, (–s, mv. Tepidarien)
-hu/ m. vlakke, breede paardenhoef in.; tuur v.
- knecht m. stomme kneclit m.; -A orb in. Temperiren, (tenrperirte, tentpe- 0. lauw bad o.; it. badkamer v.
bordenmaud v.; -locker, —in, klaptrio- rirt) bedr. ww. matigen, temperen, ver- TQppieh, (-(e)s, mv. -e) m. tapijt,
vloerkleed o.; (Tuinb.) groen, grasperk,
per, tafelschuimer, flikflooier, bordenlek- zachten.
ker m., klaploopster,tafelsclhuimster, bor -Temperirmesser, (-nnessers, mv. bloemtapijt o.
Teppieh.- arbeit , (-en) v. tapijt dentekster v.; -mutze v., Z. -haube; -ease --rnesser) o. (Schild.) strijkmes, temperwerk o.; -arbeiter in., Z. -wzrker; -band
v. breede, platte neus; -rechen m. bor - mes o.
denrek o.; -ring tn., Z. Tafelkranz; -rube
Temperhafen, (-hafens,mv.-ha- 0. tapijtrand m.; -besen m. tapijtstoffer
V. knolkool, raapknol v.; -schlecker in., fen) o. groote pot tri. utn gesmolten glas in.; -bieee v. kleine, in dell grond een zaatu nestelende bij v.; -decke v. vloer Z. -lecker m.; - schrank m. bordenkast af te koelen.
v.; -lach o., -tuchlean o. bordendoek- Temperofen, (-ofens, mv. -ófen) kleed, karpet o.; -drucker m . tapijtdruk ker m.; -handler m. tapijthandelaar m.;
(je), servet o.; -warmer m. bordeunar- in. (clash.) koeloven, temperoven m.
nier m., komfoor o.; -wirbel i.e. %%aterTempestiv, b ij v . en b.tijdig,vroeg- -macher m., Z. -wirker; -nagel m. vloerkleedspijker m.; -sticker, —in, tapijt worm m.
tijdig, in tijds, bij tijds.
Telline, (-n) v. telschelp, telmos- Tempiren, (tenll^irte, tempirt) o. stikker in., - stikster v.; -weber, -uwirker
sel V.
war. een; tijd bepalen, een termijn bepalen. rij• tapijtwever, tapijtmaker m.; -weberei,
To1lmuschel, (-n) v. telu:ossel- Templer, (-s, mv. Templer) in., -wirkerei v. kunst v. van tapijten weven;
2. tapijtwerk o., tapijten o. mv.; -werk o.
(schelf,) v.; 2. versteinte -, versteende Tempe lherr .
telmosselschelp v., telleniet m.; 3. (tiet Templinol, (-(e)s, mv. -e) o., Z. tapijtwerk o.
Terbutte, (-n) v. tarbot v.
een steel), Z. Entenrnuschel.
Z. Ki uniniholzól
Tellor, (-(e)s, mv. -e), – metall, Tempo, (-s mv. -s) o. (Krijgses.) TercerQne, Z. Terzerone.
-

-

.

(-(e)s, mv. -e) o. (Delfst.) tellurium o. maat v., stap m.; (Muz.) maat, snelheid Terebinthe, (-n) v. terpentijn( een metaal).
v., tempo 0.; (lig.) das - beobachten, een boom m.
Terebra, (onb.) v. schedelboor,
Tellurium, (-s, mv. Tellurien) o. gunstig oogenblik waarnemen .

toestel o. dat de beweging van zon, maan Temporglien, o. mv. tijdelijke trepaan V.
en aarde aanwijst, tellurium o.; 2. Z. voordeelen o. mv., wereldlijke inkoin - Terengeln, ttirengeln, ttiringeln, (terengelte, geterengelt cfr)
Tellur.
sten v. niv.
Tellur oxyd, ( (e ) s, mv. e) o . Tempor,
,r, bijv . en b. tijdelijk. o. ww. (Prov.) aarzelen, weifelen, utttellur iuwnoxyde o.; --salze o. mv. tellu -Temporiseren, (temporisirte,tena- vluchten zoeken.
riuruzouten o. mv.; -saner bijv. uw., porisirt) o. nw. toeven, dralen, tijd win -Tergiversiren, (tergiversirte,ter-saures Sulz, telluriumzuur zout o.; -was- nen; (fig.) zich naar de tijdsoinstandig- giuerszrt) o. ww. aarzelen, weifelen, uitvluchten zoeken.
serstoff in. tellurium bevattende water - heden schikken.
Terme, ( n), Termjt, ( en, mv.
stof v.; -wismuth m. tellurium bevattend TQmpus, (onb., mv. Tempora) o
en) m. witte mier, termiet v.; 2. hout bismuth o.
(Spraakk.) tijd ni.
Tempe, (-s, mv. Tempe) o. Temi.,e Temulenz, (_en) v. bedwelming, tuis v.
TQrme, (-n) V. pilaar m. half van
0.; (tig.) bekoorlijke streek v., heerlijke bezwijming, dronkenschap v.
landstreek V.
Teneululn, (-s, tnv. Tenacula), de gedaante van een mensch, tot grensTempel, ( - s, mv. Tempel) m. tem- Tenakel, (-c, mv.Tenaket) o.(Drukk.) steen dietlende.
pel in., bedebuis o., kerk v.; ji discher -, uijphoui.je, knipje o.; (Apotli.) zeefdoekTermin g (-(e)s, mv. -e) m. tertempel m., synagoge v.; turkischer -, in.; - klammer v. grijper, nijper, knijper m. m ij n, vastgestelde tijd m.; au[ - kaufen,
Turksche tempel m., muskee v.; (%'iev.) Tenailliren, (tenaillirte, tenrail- op tijd koppen; (Ger.) dag m. van ver vang m.
lint) bedr. ww. met de tang afknijpen. schijning; it. zittingsdag in.; Anberau–

-

-

.

-

-

-

Tempel–bau, (-(e)s, mv. -e) m . Tendenti*s, bijv. ell b. eene ze- mung eines -(e)s, een dag bepalen; it.

tempelbouw in., bouwen o. van een tem- kere strekking, richting hebbende; -er dagvaarding v.
pel; - dienen m. priester m.; 2. tempel- Zeitungsartikel, artikel o. in het belang Terminei, (-n) v. geldenverzameling v. voor de armen, collecte v.;2.uitgedienaar m.; - dienst m. eeredienst m., eener partij geschreven.
godsdienstoefening v.; -geuwólbe o. tem-Tendenz, (-en) v. strekking, rich- strektlieid v., gebied o. waarin de collecte
pelgewelf o.; -halte v. voorportaal o. van ling, neiging v.; -prozess ui. handeling, voor een klooster van bedelmonniken
een tempel; -haus o. tempelgebouw o., beweging v. eener richting; -roman in . mag gehouden worden .
Z. Tempel; -herr m. tempelridder, tem- roman m. die geschreven is met het oog Termineren, (terminirle, termipelheer, tempelier m.; (Volkst.) er sau/'t op zekere leerstelling. flirt) o. ww., in. h. eene collecte houden,
wie een -, hij zuipt als een tempelier, als TenQbrio, ( -neg', inv. -ne) m. dais- eene inzameling doen voor de armen;
-der 13ruder, bedelmonnik m.
een ketter; -herrenorden m., Z. - orden; terling, domper m.'
-herrisch bijv. nw. van een tempelier, als Tenesmus, (oub.) o., Z. Stahl- Terminirer of Terminrier,
(-s, mv. Teminirer of Terminarier) m.
een tempelier, tot een tempelridder be- zwang.
hoorende; -hof in. tempelhof o.; 2. huis Tonne, (-n) v. (van eene schuur), hij uwen een termijn bepaald is.
Terminologie, v., z. m. kunsto. der tempeliers; -orden in. orde v. der deel v., dorschvioer m.; -schlagel m.
taal v., kunstwoorden o. mv., kunstuittempelridders; -scháinder m. heiligschen- dorschrlegel m.
der m.; -schlaf m. (bij de Ouden), won -TenQr, (-s, mv. -e) in. (Muz.) te- drukking, kunstbenaming v., terminoloderdadige slaap m. in een tempel; -weihe nor, tenorstem, diepe middelstem v.; 2. gie v.
TerminolQgiseh, bijv. en b. de
V. wilding, inwijding v. van een tempel, Z. Tenorist
.
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Ter.

Tes.

Teu.

Terzergl, (-(e)s. mv, -e) o, zak- kogel m, om den smeltkroes glad fe rnadistooltje o,
ken; -p{anne. -schiissel v, ijzeren pan s,
Terminus, (onb.) m, kunstterm
TerzerQne, (-11, mv, -n) lD. iem. bij dell smeltkroes.
m., kunstuitdrukking v.; (FabeU.) Ter- van wiens ouders IJe een eeu blanke, de Tetartij,a, v. vierdendaagsche
minus. grensgod m,
ander een kleurling is.
koorts v.
Terminweise, bijw. ill terrnijnen; Terzett, (-(e)s, mv. -e) o. (MUl.)
TethriPpon, (-(e)8. mv, -e) o.
-sahlen, in termijnen, bij gedeelten,
driestemniig lied o,door drie personen te vierspan o.
Termit, (-en, my. -en) m.•Z. Terme. zingen, trio v.
Tetrachgrd, (-(e)8. my. -c) o.
Terne, (-n) v. (in de loterij). winsl Terzhaut, (-Iuiule) v, (Hand.) os- viersnarig speeltuig o.
Tetru,rch, (-en, mv, -en) III. vierv. van drie opeenvolgende nommers, senhuid v.
terne v.
Teschjne,( -It)v. getrokkeu buks v. rorst, tetrarch m,
Terpentin, (-(e)8, my. -e) m, terTest, (-(e)8, my. -e) m, (Scheik.)
TetrarchU!t, (-(e)8, mv.-e)o. heerpentijn u,
smeltkroes m.; ~. Z. -sehiusel; 3. vuil, schappi], waardigheid v. van eeu vierTerpentin-baum, (-baum(e)s, hoofdvuil 0.; (Goullsm.) alschrapsel 0.: verst.
mr, -baumc) m. terpentjjnboom m.; -fir- 4. (Gesch. van F.) afzwering v. van dell Tetrarchij), (-n) v, viervorsten"iss m. terpentijnverDis 0.; -geisl m, Katholieken godsdienst, testeed m.
doni 0.. onder vier hoofden verdeelde
Testac~en, o. mr. schaaldieren, staat ru,
terpentijngeest m.; -al o, terpentijnoTe]lanker, (-anl,er~. my. -anker)
lie v.
schelpdieren o. mv,
Terra cotta, (onb.) onverglaasd Testament, (-(e)s, my. -e) o, tes- m. toianker o,
potteuhakkerswerk o. ill ornauienten II. tament 0 •• uiterste wil m.; sein - mache»,
Tejlchel, (-s. my. Teuchel) m•• Z.
djn testament maken, zijn uitersteu wil Teichet.
bestaande.
Terrain, (-.~, rnr, -e) m. grond, te kennen geven; Anhang zu etnem -e, TeJlfe, (-n) v. [Bergw.] diepte v.;
bodem m.• oppervlakte v. van den grond, codicil v.; (flg., Godg.) alte«, neues -, (flg.) dlt~ ewige -. onbepaalde dieple.
terrein 0.; auf ei"em schwierigen -, op OuLI, Nieuw Testament o,
TeJliel, (-s. my. Teufel) m. duivel,
een moeielijk terrein.
Testament~r, (-(e)s,
-e) m. booze, booze geest, satan. hellevorst m.;
Terr&8se, (·n) v. lerras, pial dak executeur m. van een testament.
vom - bcscssen, van den duivel bezeten;
0., voorgrond m.
Testamentg,risch, byv. DW•• Z. zum - gehen. verloren gaan; jem. zum TerrllSsen-dach, (-dach(e)s.mv. ledalllenllich.
sc/ticken, naar den duivel wenscheD; geA'
-dacher) o. platdak. terrasvormig dak 0.; Testamenter, (-s. IllV. Teslamen- tum -1 loop Daarden duivell ich mochle
-formig bijv. ow. terrasvormig; ... gang m. ler) 10. erOater, testamentmakel· m.
des -s werden. ik zon woedend worden;
Testament-beilage,( -n) v.aan- was -! 8011 das heiszen!, watduivel! moet
tel"rasvormige laan v.
Terrass,iren, (ten·assirte. lerras- hangsel o. by een te~tamenl. codicil 0.; dat beduiden!; das ware der -, lIat zou
sirt) bedr. WW. als een terras bewerken, -erbse m., -erbill o. errgenaolD m., errge- de duiveldoen;den- altchl voorden d.'omeen aarden walmaken; (fig.) op den grond name v. volgens een testament; -craff- mel!. ",at duil'ell. wat bliksem 1; ich 'w'ill
werpen. tel' aa.·de werpen.
nltRg v. openen 0., opening v. van een des -s sein of hoI' mich der -, tvenn
TerreplE!in, (-(e)s. my. -e) m. testament; -(iilst:her lfl. testament,'en'al- de duivel hale mij als &.; er schwarl bei
(Vest.) walgang m.
sc~er m.
allen -11, daBS
hij zweert bij aile duiTerrine, (-n) v. soe(lkolfl, terrine v. illestamentisch, testament- vels; p!'ui -1 foei I ich(rage de1J - darnacl".
Territoriljl-gerechtigkeit, lich, bijv. IJW. volgens een testament ik geer er de weerlicht van; das isl de" -,
Y•• -recht, o. recht o. op het gl·onllge- bepaald.
daar zit de knoop; armer -, a.ome dromTestament-macher, -in,tes- mel m.; niirrilcher -, malle, snanksche
bied. heerlijk recht o.
Territgrium,( -8, mv. 7'erritorien) tamenlmaker m., -maakster v.; -saus- vent 00.; (Zeew.) den - jagen, den lhlivel
richler m. executeur m., hij die een les- jagen; (fig.) er isl ein ., hij is een duivel,
o. grondgebied o.
Terrorism(us) , (Oil b.) m.(Gesch. lament ten uitvoer legt; -schreiher ID. hij een woedende kerel m.; dasisl ei'n - von
VBll F.) schrikbewind o.
die eell teslament schrijft; -sclauset v., ei7lel1~ Weihe, sie ist ein wahrer -, eene
Terrorist, (-en, 111V. -en) ID. aan- Z. -beilage; -,1;unte7'scltiehung v. onder- uuivelin, eene heks v.; II. (Nat. hisL.)
hanger m. vaft het schrikbewind.
schuiving v. van eell testament; -sver!'al- groote Tartaal'sche aap, mandril 01., kortTerroristisch, bijv. ell b. als een scher m.• Z. -falscher; -svollzieller m., Z. staartig schaaldier. Formosaansch dui-sausrichter; -weise bijw. hij testaInenl, veltje 0.; 3. spinvi~ch, schelvischduivel,
880hanger van het schrikbewind.
Tertia, (-ta) v. (Schoolt.) derde in den vorm van een testament; -zeuge vlieg~nde draak m.; 4. gevorkte knorklasse v.
m. getulge bij een testament.
baan m.; 5. Z. Seeleufel; (Nat.) der KarTertian, (-te)s. mv. -e) Ol. derde Test8Bche, V.,z. m. asch v. uit den lesische -, Cartesiaansch duikerlje o.
smeltkroes.
TeJlfelchen, (verkl.) o. dniveltjc
loon w. van den grondtoon. terts v.
Tertianer, (-s, mv. Tertiantr) m. Testato, bijw. volgens testament. 0.; 2. (Nat. hist.) spriDkhaan m.
(Schoolt.) leerling m. der derde klasse.
TestU!tor, (-s, my. -en) m.• TeTeufel~,(-en)v. helschetoeleg m.•
Tertian-fieber, (-pebers,mv.-fie- statrix, (7'eslalricen) v., Z. -macher
duivelachtige streek m.; 2. vel'vloekte
ber) o. clerdendaagsch kOOI·ts v.; -kraut Testeid, (-(e)s. mv. -e) m., Z. zaak, tooverij v.; -en veritben, Z. teufeln.
o. drietlaagscbe koo.'tskruid o.
7'est (4).
Te]lfelhaft, te]lfelisch, teJlTertig,rier, (-s, mv. 7'et'liar·jer) m. Testikel, (-s,mv. 7'estikeln) m.teel- felmaszig, bijv. nw•• Z. teuflisch.
~"'ranciscaner monnik m. vau de derde bal, zaaLibal. kloot m.
Tejlfels-(ab)biss, (-(e)s, mv.-e)
'orde, tertiarier m.
Testimgnium, (-s, my. l'eslimo- scborhkruid 0.; -antlitz o. tweeblad 0.;
Tertiawechsel, (-sels, my. -sel) nia) v. getuigschl'ift, bewijs o. van goed -urheit \'. duivelsch werk. vermoeiend
ID. (Hand.) derde wissel m.
gedrag.
werk 0.; -bad o. meer o.. (bij Hersfeld in
Tertius, (onb.) m. (in Duitsche Testiren, (testirte, teslirl) o. ww., \Vestfalen); -bann m.duivelbezweriugv.;
scholen).derde meesterofonderwijzer m. m. h. zijn testament maken; II. bedr.\vw. -banner ID. duivelbanner, duivelhezweerTerz, (-en) v. (Muz.) derde toon rD. vOI'maken, bij teslament niJ~aten; 2. be- der m.; -bannerei v.• Z. -bann; -bart m.
valllIen grondtoon, lerts v.; (Spr.) Je.'de. tui~en, getuigen.
anemoon v. van de Alpen, duivelsbaard
driekaart v.; diese Saite is' in die - ge- Testirer, (-s, mv. Teslirer), -in, m.; -baum m. Indische vijgeboom. heispannl, deze snaar geeft terts aaD; - VOnll (-nel") v. erOater m., erflaatster v.
lige boom m.; -beere v. wolfskers, dolle
Kanige; derde van delJ koning or heer; Tgst-ko1-n, (.korn(e)s, mv. -kar- bes v.; -beschwarer m., Z. -banner; -be(Scbermk.) tierce v.; eine - aussloslen, tier) v. (Bengw.) korrel v. zilver die in scltworung v., Z. -bann; -biss m., Z. -abeeo tiercestoot doen.
den smeltkroes blijrt bangen; -kugel v. biss; -blume v. gewone sterrebloem v.;
kunsttaal of terminologie hetreffend, telo-

minologisc~.

ill"·.

ct,

ct,

ct.

Tha.

Tha.

Tha.

-braten in. (gemeenz.) Z. Rollenbrand, I bed, leger o.; (Landh.) bijenkorf m.;
Hóllenbralen; -braut v. waagzegster, heks, (Gez.) oogholte V.
tooverkol v.; -briicke V. duivelsbrug v.; Thalassarchie, Thalasso-brut v. helsch gebroed o.; -darm m. kratie, v., z. ni. heerschappij V. ter
veldwinde v.; -dienen in., Z. -verehrer; zee.
-dienst m., Z. -verehrung; -dreck in. Thal bach, ( bach(e)s,., mv. bö(gemeenz.) duivelsdrek m.; 2. klevend Cher) m. beek v. die door een dal loopt;
aardpek o.; -finger in., Z. - kegel; -ge- -bewohner, —in, dalbewoner m., dalbeaitcht o., Z. -brut; -hóhle V. duivelshol woonster v.; -buche v. roode heakeo.; -junge V. duivelsche jongen m.; -kan- boom in.
Thlchen, (verkl.) o., Z. Thal.
zet v. hoop m. rotsen; -kegel m. luchtThàle, (-n) v., Z. Kiefer.
steen, donderbeitel m.; -kent in. duivel
Thaler, (-s, mv. Thaler) m. daalder
kerel m.; 2. Z. -junge; -kind o. kind-sche
o. van den ' duivel, duivelsch kind o.; of eig. thaler m.
-kirsche v., Z. -beere; -klaue v., Z. Bdr- Thaler, (-s, mv. Thaler) m., –in,
lapp; (Zeees.) koppelbord, houten kom- (-nen) v., Z. Thalbewohuer.
pas o.; -kunst V. duivelskunst, zwarte Th,lerehen, (verkl.) o. kleine
kunst v.; 2. Z. Schwarzkunst; -lárm m. thaler n,.
(gemeenz.) duivelsch leven o.; -lekre v.' Thilerschein, (-(e)s, mv. -e) in.
leer v. van den duivel; -maner v. rots- papieren daalder m., muntbiljet o. van
wand m. bij Blankenburg; -mulch v., Z. een daalder of thaler.
Wolfsmilch; -peterlein o. gevlekte dolle' Th,l–$uss, (-flosses, mv, - flusse)
kervel v.; -p ferd o. waterspin v., -puppe m. rivier v., stroom in. die door een dal
V. jodenkers v.; -reich o. rijk o. van den gaat; -gehange o. helling v. eens bergs
duivel, helsche rijk o.; -sinn m. duivel naar den kant van het dal; -grund in.
gezindheid v.; -streich m. duivel -sche bodem in. van een dal; -gut o. zout
zoutpot m.; -hángig bijv. nw. hel -bak,
streek m., list v. van den duivel;-sche
,1; -hdnge o., Z. -yehange.
-len
-toll bijv. eu b. stapelgek, razend, bezeten; -verehrer m. duivelvereerder, dui- Thalia, v., z. m. Thalia, muze v.
veldienaar m.; -verehrung v. duivelver- van het tooneelspel, voorn. van het blijeering v., duiveldienst m.; -volk o., Z. spel.
-brut; -weg m. weg m. van duivel; -werk Thal –lauf, (-tauf(e)s, mv. -ldufe)
o. duivelsch werk, helsch werk o.; 2. m. loop nn. van een dal; it. van een stroom;
werk o. van den duivel; -tvurzel v. (i'1.) - leute inv. dalbewoners m. mv.; it. zoutwolfswortel m., monnikskapjes o. W. mijnwerkers m. mv.; -talie V. lelie v. der
-awirn m. (Pl.) meelkruid o., meelbloem 'dalen; -stadt v.iii een dal gelegen stad v.;
-strong in. door een dal loopende stroom
V., dievenkruid o.
Tejifen, (teutte, geteuft) o. ww., in.; -warts bijw. dalwaarts, naar het dal;
,

-

-

-
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-los bijv. nw. werkeloos, zonder
inspanning; —es Leben, stil, werkeloos
leven; -reich, that (en) volt bijv. nw. rijk
in daden.
ThLiter, (-s, mv. Tlidter) m., -in,
( -uien) v. dader, bedrijver m., daderes v.;
(van eene misdaad), schuldige m. en v.
Thathandlung, (-n) v.,Z. That.
Th^tig, ( -er, -st) bijv. en b. werk zaam, bedrijvig, vlijtig; -e Hulfe, werk
hulp; -e Liebe, werkdadige liefde;-daige
we Kraft, werkende kracht; -en Ant heil
an etw. nekmen, werkzaam deel nemen

-dr ang ;

aan; 2. handelend, doende, medewerkend;
-er Mann. werkzaam; etw, - treiben, levendig; (Spraakk.) -es Zeitwort, bedrijvend werkwoord; die -e Form,bedrijvende
vorm; -keil v. werkzaamheid, bedrijvig
dienst m_; in— seizen, in dienst-heidv.,
stellen; auszer — seizen, buiten dienst
stellen, schorsen, op nonactiviteit brengen.

Thtigkeits –kreis, ( - es, mv. - e)
in. werkkring m.; -trieb in. behoefte aan,
zucht v. naar werk, opgewektheid, leven digheid v.
That –kraft, (-krd fie) v. kracht v.
om te handelen, zielskracht v.; -kundig
bijv. nes. bekend,publiek,openbaar; --keil
V. algemeene bekendheid v.
Thstlieh, bijv. en b. -e Siinde, dadelijke zonde, zonde v. door daden; -e
Zahlung, werkelijk;sich an jem. - vergrei[en, ihn - misshandeln, feitelijk, geweld
metterdaad; - verfahren, geweld--daig,
dadig te werk gaan; das -e Verfahren,
feitelijkheid,gewelddadigheid v.;(Spraakk.) Z. thdtig; -keil v. dadelijkheid, ge-weg in. weg m. naar het dal; 2. weg in. welddadigheid v., slagen m. nov.; es kam
L. tie/en .
Ten$iseh, bijv. en b. duivelsch, door een dal; -ordnung v. reglement o. zu - en, men werd handgemeen.
helsch, arglistig, boosaardig; - heiss, ver- op de zoutmijnen.
That sache, ( n) v. daadzaak v.,
–

-

j Thalpsis, Th,lpos, (onb.) o. leit, gebeurde o.; -sáchlich bijv. en b.
sclirikkelijk heet.
Teamgat, (-(e) e, mv. -e) o.(Zeew.) vochtige warmte,voclitige verwarming v. feitelijk, op feilen berustend; -satz m.op

Than, (-(e)s, mv. -e) m. Schotsche
bombergat, tuingat o.
Teute, (-n) v. peperhuisje o., Z. graaf m.
Duce; 2. tuitkan v.
Thanen, (thante, gethani)bedr.ww.
TeutQniseh, bijv . nw..Z. Deutsch.', Segel -, tanen, taankleur geven.
Teutonjsmus,(onb.)m.Z.Dculsch-' That, (-en) v. daad, handeling v.,
feit, bedrif o.,verrichting v.; gute,schlechthumelei.
Text, (-es, mv. -e) m. tekst, bijbel te -, goede, slechte daad; au/' frischer (voor een lied), woorden o.-teksm.;2 ertappt werden, op heeterdaad betrapt
mv.; (fig.) uur ueiter im -e!, vooruit' worden; die - lciuynen, bet feit & loochemaar!, ga door!; jemn. den - lesen, Z. nen; - einesfelden,heldendaat v.;(Scherts.) das ist cine grosze-, dat is eene groote
lesen.
Textm szig, bije. en b. volgens' daad; grosze -en im Kriege, krijgsbedrijden tekst, letterlijk, woordelijk;(Drukk.) ven o. mv.; mil der - beweisen, iets wetparagon v., drukletter v. die het midden terdaad bewijzen; mil Rath and - beistehoudt tusschen dubbele dessendiaan en hen, met raad en daad bijstaan; er hat
den Namen mit der -, hij heeft den naam
tekst; (Ger.) letterlijk.
Textir, -en) v. weefsel o., sameu- en de daad; our - schreiden, aan den gang
gaan, beginnen; von Wonen zur - komhang in.
Textversta,ndiger, (-gers, mv. ^ men, handgemeen worden; in der -, in(

-ger) in. tekstenkenner m.

een feit gegronde stelling v.

Thau, (-(e)s, mv. -e) m. dauw m.
Than-beere, (-n) Y. frawbozenstruik in.; -eisen o. gloeiend ijzer o. tot
het ontdooien eener bevroren pomp v.
Than en, (thaute, gehaut) o. ww.,
in. h. dauwen; es thaut, het dauwt, er
valt dauw; 2. dooien, ontdooien; es thaut,
het dooit; vonden Ddchern -,(van sneeuw),
afdruipen.

Thauerde, v., z. m. mestaarde v.
Thauig, bijv. nw. met dauw bedekt
ihaumade, (-n) v. aardworm,
regenworm in.

Thaumatologie, v., z. m. leer v.

der wonderen.

Thaumaturg, (-en, mv. -en) m.,
Thaumaturgie, v., z. m., thauderdaad, (Spr.) vor der - gek' der Bath, maturgisch, bijv. nw., Z. Wunder-

Thaborjten, m. mv. Hussiten verzin eer gij begint.

thater cfr.
Thau-messer, (-messers, mv.
- messer) m. (Nat.) dauwmeter m.; -pun/st
Thal, (-(e)s, mv. -e of Thaler) o.l feit o., toedracht V. eener zaak.
dal o., vallei v.; kleines -, of(verkl.) Thai- Th telei, ( en) v. nuttelooze, doel - m. dooipunt o.; -regen m. fijne regen,
motregen in.; -roste V. door den dauw
chen o. klein dal; zu - (ahren, de rivier looze, benzelachtige handeling v.
afvaren; (Zoutm.) zoutwerk o., zout- Thaten – drang, (-(e)s) m., z. m. veroorzaakte roest m.; -saat v. met den
groei v.(Ontl.) gleuf v. in de groote her- behoefte, zucht v., verlangen o. naar da- dauw uitgestrooid zaad o.; -schlag in.
M. mv.

Thgtbestand , ( (e)s, mv. e) m.
-

-

-

senen, fossa Sylvii.

den, drift v., vuur o. om te handelen, gevallen dauw m.; it. spoor o. van bet

Thalamus, (onb.) m. huwelijks- zich te onderscheiden; -durst in., Z. wild in den dauw; -schlagig, -schidchtig
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The.

bijv. nw. met dauw bedekt; —e Nacht,
nacht waarin het sterk dauwt; -tropfen
m. dauwdroppel m.; -trdpfchen (verkl.)
o. dauwdroppeltje o.; -gasser o. dauw water o.; . sneeuwwater o., ontdooid ♦'
sneeuw v.; -welter o. dooiweder o., dooi
v.; es wird —, het begint te dooien, de
dooi valt in;

The.

The.

-wind m. dooiwind, ont-

dooiende wind. zuidenwind, westen
-windm.

The%ndriseh, bije . nw. goddelijk

The(e)r, (-(e)s, mv. -e) nn. en o. nehmen, deelnemen aan; ich nehme - an
teer o.; (Zeew.) scheepsteer o.; -brennen, seiner Freude, ik neem deel aan, ik deel
-schavelen, teer branden, koken; 2. wa- in &; zu - werden, ten deel vallen; Are
Liebe, eis Gliick it niir zu - geworden,

gensweer, barhuis o.

Theor -aufguss, (-gusses, Inv. is naij ten deel gevallen, ik heb & ver
-gusse) in. (Gen.) afgietsel, aftreksel o.
van teer; * -brennen o. teer branden, stoken o.; -brenner in. teerbrander, teerstoker m.; -brennerei v., Z. -hutle; -bfichse
V. teerpot ni.; -butte v. teerkuip v., teer
-docke v. (Zeew.) plaats v. waar-bakm.;
de schepen geteerd worden.
Th@Aren, (theerte, getheert) bedr.

-una -, ten deele, gedeeltelijk;-worven;
.,um -e hat er Recht, in zekeren zin heeft
hij gelijk, Z. theils; guten -s, voor een
groot deel; eines -s, andern -s, eensdeels,
anderdeels; (llergw.) ein -, een tweeën
aandeel in eene mijn; (Sm.)-dertigs

Z. Teul; 3. partij v., Z. angreifen, klagen
en menschelijk.
TheanthrQp, (-(e)s) m., z. m.
4 ; beide -e haben Unrecht, de heide pari ww. met teer besmeereu, teeren;(Zeew.) tijen hebben ongelijk; ich an meinem -e,
Godmensch, Christus w.
,

Theater, (-s, mv. Theater) o. too- can Schi fj", die Fugen -, kaiefateren; Taue [hr meihen -, ich meines -s, Ik voor mij,
ik voor mijn part; jeder - thue, was er
neel, schouwspel o.; 2..schouwburg m., -, teeren.
theater o.
Th@er--grube, (-n) v. (Bergw.) l;ann, ieder doe wat hij kan; (Spr.) viel
Theater-billet, (-(e)s, mv. -e) o. bergteergroeve v.; -hete V. bezinksel o. -e schmale Broeken, vele varkens maken
kaartje o. voor den schouwburg; -coup in teer; -hiitte v. teerhut, teerbranderij V. de spoeling dun.
m. tooneelzet in.; -dichter m. schouwThQericht, bijv. nw. teerachtig, Theilbar, bijv. en .b. deelhaar, te
verdeelent (Ger., PI.) deelbaar, scheid
speldichter, tooneeldichter m.; -direktor naar teer gelijkende.
-e Giiler, goederen die verdeeld-bar;
II]. directeur m. van den schouwburg;
ThQerig, bijv .nw. vol teer, met teer
kunnen worden; -keit V. deelbaarheid V.
-e ff ert m. tooneeleffect o.; -held, —in, besmet; 2. teerbevattend.
tooneelheld m., tooneelheldin v., held in.,
Thor -kelle, (-n) v. teerlepel m.; Theil begriff, (-(e).c, mv. -e) m.
heldin v. van een tooneelstuk; -kussirer -kessel m. teerketel, teerpot ni .; -ofen m. verdeelingsbegrip o., gedeeltelijk begrip
m.ontvanger,bureaulist m. in den schouw- teeroven iii.; -pinsel in., (Zeew.) -quasi o., gedeeltelijke bepaling v.; -bruch m.
burg; -kónig m, tooneelkoning m.; -leben in. teerka ast m.; -sand in. kleverig zand (Rek.) enkelvoudige breuk v.; -eisen o.
o. leven o. van tooneelpeler; -loge V. loge o.; -schweler nn., Z. -brenner; -schwelerei ijzeren werktuig o. om zilver kort te
V. in den schouwburg; -maler m. too- v., Z. -butte; -tonne V. teerte il v.; -was- hakken.
neelschilder, decoratieschilder m.; -per- ser o. teerwater o.; -seife V. teerzeep v..
The_ilen, ((hei/te, getheilt) bedr.
spectiv o. tooneelkijker m.; -prinzessin v. -wedel in. teerkwast m.; -wery o. kale- ww. deelen, verdeelen, indeelen, schei(S^herts.) tooneelspeelster v.; -routine faatwerk o.; -wisch in. zwabber ui., mien; cine Erbschaft -, dealen, verdeelen;
V. ervarenheid v. in bet tooneelwezen; scheepsdweii v.
eire Zahl -, dealen; die Stadt in zu?ei
-schriftsteller m. tooneelschrijver in.; ThQQ-schale, (-n) v., -schal - Theile -, in twee deeles verdeeleu, schei
die Heute -, onder elk. verdeelen;-den;
-streich m., Z. -coup; -stuck o. tooneel- ehen, (vertil.) o., Z. -tasse; -schaustuk o.; -styl m. tooneelstijl, dramatische felchen o. theeschepper un.; -sieb o. thee-' (Rek.) deelen, eene deeling maken; die
still in.; -uwesen o. tooneelwezen o., al zeef v.; -staude v., -strauch in., Z. -baum; su -de Zahl, deeltal o.; (fig.) ♦ems. Kumwat tot het tooneel en den schouwburg -sta/` m. (Scheik.) uit thee afgezonderde mer -, deelnemen aan, deden in; jenzc.
behoort; -zettel m. schouwburgbiljet, af- kristalliseerende stof, theïne v.; -tasse v. Freude -, mede genieten; 2. wed. ww.
fiche o.
theekopje o.; -ti.^ch in. theetafel v.; -topt sich -, zich verdeelen, zich scheiden, ver
zijn; sich in zwei Arme -, (van ri--del
Theatiner, (-s, mv. Theatsner), in. theepot, trekpot m.; -Crasser o. theevieren), zich verdeelen in.
-mn neh, (-(e)s, mv. -e) m. theati- water o.
nermonnik m.; -in, -nonne v. Theatiner
Theiding, Theidung, ( en) v. Theiler, ( s, mv. Theiler m., -in,
non V.
(oeroud,) termijn, bepaalde dag tn., pro- (-nen) v. hij, zij die deelt, verdeelt, Z.
Theatralisch, bijv. en b. tooneel- ces, pleidooi o., schikking, verdediging theilen; (Rek.) deelvr m.
T h eil- ganze, ( -g anz es, m v. -g a nz e )
matig, als een tooneelspeler of speelster. V.; (Prov.) gezwets, geklets, gepraat o.
Thee, (-s, mv. Thee) in. thee v.; - Theil, (-(e)s, mv...e) m. en o. deel, o. deel o. als een geheel; -genoss, —in,
mit weiszcn Spitzen, pecko-thee v.; gru- gedeelte, stuk, brok o.; kleiner - of Theil- deelgenoot m. en v., medeëigenaar in.,
ner -, groene thee; brauner -, - bohe, -buh, chen, deeltje, stukje o.; in - theilen, in vennoot in. en v., medeeigenares v.; -haroode of zwarte thee v.; -trinken, thee stukken verdeelen; der dritte -, derde ber, —in, Z. -genoss cJr.
drinken; (Pl.) europdischer -, Z. -kraut gedeelte, derde deel; -e der Welt, we- Theilhaft(ig), bijv. nw. deelach(2); westindischer -, zoete brem v., zoet reldeelen; -e der Luft, des Blutes, lucht-, tig, medlebezittend, deelhebbend, mede priemkruid o.; mexikanischer -, Z.-kraut bloeddeelen, bestanddeelen o. my. van &; deelend; einer Sache - sein, werden, deel
zijn, worden, deel hebben of krij--achtig
2. aandeel, gedeelte, deel o., portie v.;
(1); 2. thee v., aftreksel o. van thee.
The -ball, (- bali(e)s, mv. - balie) der halbe -, helft v.; der grös3te - der gen aan; jens. einer Sache - machen, deel
maken, doen deelen in; (gemeenz.)-achtig
m. dansleesto. waarbij voornamelijk thee Menschen denkt so, het grootste gedeelte
wordt aangeboden; -baum m. theehoorn fit, de meeste menschen; (fig.) sein(en) Z. theilbar.
m.; -blume v. theebloesem in.; 2. —n v. - bekommen, (van klappen), zijne portie Theilhaken, (-hakens, mv. -haInv. keizersthee v.; -brett o. theeblad, krijgen; (Scherts.) zijne straf krijgen, ge- ken) m. (Giet.) haak m. om het ijzer uit
presenteerblad o.; kleines —, theeblaadje straft worden; it. (fig.) jemn. sein(en) - den oven te halen.
o.; -buchse v. theekistje o., theebus v.; geben, iele. zijne portie geven; ems gut(es) Theilig, bijv. nw. deelen hebbende,
-geselischaft v. theegezelschap, thee- -, een goed aandeel; er cadre ciii gut - uit deelgin bestaande.
kransje o.; -kanne v. theepot, trekpot in.; reicher, hij zou veel rijker zijn; er hat Theil-los, bije. nw. zonderaandeel,
-kapsel v., -kdstchen, -kistchen o., Z. sein(en) - gelebt, hij heeft lang genoeg niet bedeeld; -maschine v., Z. -schei be;
-buckse; -kiste v. theekist v.; it. Z. -buch- geleefd; - an etw. haben, ergens deel aan -messer o., Z. -eisen; -nahme v. deelnese; -kessel in. theeketel m.; -klatsch In., hebben, dealen in, deelnemen aan; ich muing v.; ohne meine —, buiten mijn wetheepraatje o.; -kraut o. theekruid o.; 2. habe - an der Unternehinung, ik hel, aan- ten, zonder dat ik er deel aan heb; (aan
geurige thee v.; -kuchen m. koek m. bij deel in &; ich habe einigen - daran, ik eene misdaad),medeplichtigheid v.;—an
de thee in gebruik; -lofel m. theelepel ben er ook in betrokken; keia(en) - an gems. Gluck, belangstelling v.; nail vieler
m.; -maschine v. theeketel, trekpot m.; etw. haben, geen deel hebben aan, vreemd --- jem. anhóren, met veel belangstelling,
-p jianze v. theeplant v.; -pulver o. fijne zijn aan, niet betrokken zijn in, zijne deelneming v.; -- anjems. Ungtuck, deel
medegevoel, rouwbeklag o.,-nemigv.,
banden in onschuld wasschen; - an etui.
thee, stofthee V.
-

-

-

)

Thi.

The

The.

leedwezen o.; -nahmlos bijv. nw. zonder Theolgg, en, mv. -en) m. goddeelneming, koel, koud, onverschillig; geleerde, theoloog m.
-nehmend hijv. nw. deelnemend, belang
Theologie, v., Z. m. godgeleerdhartelijk; —er Freund, deelne--stelnd, heid, geloofsnis etenschap, theologie v.
mend, belangstellend; -nehmer, —in, TheolQgisch, bijv. nw. godgedeelnemer m., deelneemster v., Z. -haber; leerd, volgens de godgeleerdheid, theo-nehmung v., Z. -natime; -richter m. toe- logisch.
ziende voogd m.;-riss m.,Z.Theilungsriss.
Theologumena, o. mv. opstellen
over godgeleerdheid.
Theils, bijw. deels, gedeeltelijk, ten
deele, voor een deel.
Theomanie, v., z. m. waanzin in.
Theil-scheibe, (- n) v. horloge uit overdreven godsdienstbegrippen.
-makerschijfv.toerdlnvae Theomantie, v., z. n), voorspel tanden van een rad; 2. graadboog m.; ling v. uit gewaande ingeving.
-schuldschein in. (Fits.) gedeeltelijke TheophilantrQp, en, mv. -en)
schuldbekentenis v.; -schilling m. suc- in. I;oils- en menschenvriend, theophilantroop m.
cessierecht o;
Theilung, en) v. verdeeling, dee- Theophilantropie, v., z. in. leer
ling v., verdeelen o.; tin Gut 4- in einer V. en Godsvereering v. der theophilan- erhalten, bij eene verdeeling, bij eene' tropen.
erfenis krijgen; (van een rijk), verdee-' TheophilantrQpisch, bijv. en
Ling, indeeling v.; (van stemmen, gevoe- b. tot de theuphilautropie behoorende,
lens), verdeeldheid v., splitsing v.;(Rek.) theophilantropisch.
TheQrbe, (- n) v. (Muz.) oud guideeling, divisie v.; (van een wapenschild),
taarvormig muziekinstrument o.
verdeeling v.
(-
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-kugel V. kwikbolletje o. van een thermometer.

ThermopQlium, (-s, mv. Thermopolien) o. plaats v. waar men warme
dranken verkoopt.

ThermoacQp, (-(e)s, my -e) o.
wvarrnteaantoouer, thermoscoop m.

Thersit, (-en, mv. -en) Thersitee, (otib.) m. (bij Homerus) een leelijk,
bedilziek man, Thersites, hatelijke albe -

dil m.

Thesaurus, (onb.) m. schat m.,
schatkist V.
These, Thesis, (Thesen) v. stel ling, grondstelling v., strijdvoorstel o.,
thesis v.
ThesmophQrien, V. mv. feesten
o. mv. ter eere van Ceres.
Theuer, ( -er, -st) bijv. en b. dier
waard, geliefd, geacht, bemind; it.-bar,
duur, kostbaar. Z. kostbar, kóstlich; -ster
Freund, waardste vriend; hock and schwóren, hoog en duur zweren, zweren
bij al wat heilig is; hock and - verspre
einen -en Eid schwóren, plechtig-chen,
Theorem, (-( e)s, mv. -e) o. stelbelooven, een zwaren eed doen; 2. (van
ling, leerstelling v., theorema o.
TheQrensehif', (- (e)s), mv. -e) waren), duur, kostbaar, hoog in prijs;
- kaufen, bezahlen, duur, voor een booo. theoride o.
Theoretiker, (- s, mv. Theoreti- gen prijs; das ist mir zu -, dat is mij te
ker) w. beschouwer, beschouwend of be- duur, kost mij te veel geld; wie - ko►nmt
spiegelend beoefenaar m. eener kunst of Ihnen die Elle zu stehen, hoc duur, hoe
hoog komt u de el te staan; das kommt
wetenschap, theoreticus m.
Theorgtiseh, W. en b. beschou- vair - zu steken, dat komt mij duur te
wend, bespiegelend, tot de theorie be- staan, kost mij veel geld; es ist hier - zu
leben, het is hier duur leven; die -e Zeil,
hoorende, theoretisch.
Theorie, (- en) v. aanschouwing, dure tijd m.; dieser Kau%mann ist -, is
bespiegeling, leer V. der regels en grond -', duur, verkoopt zijne waren voor hooge
beginselen eener wetenschap of kunst, prijzen; wie - ist das? wie - ?, hoeveel
kost dat.
theorie v.
(-

(-

The_ilungs-glied, (- (e) s,ni v. -er)
o. (Red.) verdeelingslid o.; (Rek.) gedeelte o. van de deeling; -linie v. schei
v.; -punks m. scheidingspunt-dingslj
o.; -recht o. recht o. van te (ver)deelen;
-strich tn. (Spraakk.) deelteeken, ver
o.; -urkunde v. akte v.-bindgstek
van verdeeling; -versrag m. deelingsverdrag o.; -zeichen o. deelingsteeken, ver
divisie v.;-bindgsteko.;(Dru)
-zirkel m. verdeelingspasser m.

Theil-.wehr, (-( e)s, mv. -e) cis.
dam m. om het water af te leiden; -uweise
bijw. bij deel n of gedeelten; (Boekh.)
-herausgeben, in, bij deden, bij afleveringen; (Sterrenk.) gedeeltelijk; - Sonnen/Insterniss, gedeeltelijk, niet totaal;
(Rechtsar.) - besitzen, gedeeld, deels
-gewija.
Theil-zahl, en) v., - zhler,
zdhiers, mv. -záhler) m. (Rek.) quo
tiiint o., uitkomst v. eener deeling; -zahlung V. gedeeltelijke betaling v.; -zirkel
m. verdeelingspasser m.
Theismus, (onb.) m., Z. Deismus.
(-

(-

Theist, (- en, mv. -en) m., Z. Deist.
Thj)ka—baum, baurn(e)s, mv.
(-

-bdume) m. tekboom m.; -holy o. tekhout o.

Thema, (- s, mv., Themata of Themen) o. onderwerp o., hoofddenkbeeld,
thema o.

Themis, (onb.) v. (Fabell.) Themis, godin v. der gerechtigheid.
Theke, (-n) v. kast, doos, bewaarplaats v.
TheodicQQ, (- n) v. (Wijsb.) ver
rechtvaardiging v. der-deignv.Gos,
voorzienigheid v.
Theodosianisch, bijv. nw. van
Theodosius.
Theogonie, en) V. leer v. van
de wording of afstamming der goden,
leer v. der godenwording.
Theokratie, en) v. godsregeering, priesterregeering v.
Theokratisch, bijv. nw. tot de
gods-, priesterregeering betrekkelijk.
(-

(-

Theorist, (- en, mv. -en) m., Z.
Theoretiker.

TheosQph, (- en, mv. -en) m.godswijze, ervarene m. in goddelijke zaken.
Theosophie, v., of Theosophism(us), iv., z. in. Godswijsheid,
leer v. der theosophen, theosophie v.
TheosQphiseh, bijv. en b. de theosophie betreffend, theosophisch.
Therapeut, (- en, mv. -en) in. arts,
geneesheer, ziekenverpleger m.
Therapeutik, Therapie, v., z.
m. geneeskunde, heelkunde, leer v. der
toedieningswijze van geneesmiddelen.
Therapeutisch, bijv. en b. vol
geneeskunde, de heelkunde, ge -gensd
heelkundig, tot de leer der-ueskndig,
ziekenverpleging l)ehoorende.
Therit1k, (-( e)s) m.,z. m. theriak,
triakel m., tegengift o. tegen slangen
-bet,univrsaldo.

Therm, Thermen, V. tnv.warme baden o. env.
Thermidor, (-(e)s, mv. -e) m.
(Gesch. van F.) warnntetnaand v., Thermidor ni. (van 19 Juli tot 17 Augustus).
Thermogen,(- (e)s)o.,z. m.warm-

testof v.
ThQrmolampe, (-n) v. verwar mend en verlichtend toestel, spaarkachel,
spaarlamp, thermolamp v.

Thermometer, (-s, mv. Thermometer) m.warmtemeter, thermometer m.;

Theu(e)re,Theu(e)rung,(-en

v., dunne v., dure tikdl in., schaarschte
V., gebrek o., hongersnood m.
Theurg, (-en, env. -en) m. geesten
geestenbezweerder v. -zienr,tovua
Theurgie, v., z. m. kunst v. van
den geestenziener, toovenaar, geestenbezwertug V.
Theurgisch, bijv. en b. wonderiladig, wonderkrachtig, de geestenbezwering betreffende, van een geestenziener.
Thier, (-(e)s, mv. -e) o. dier o.; 2.
beest, wild dier o.; 3. muildier, lastdier
o.; (Jachtw.) bert o., hinde v.; (fig.) er
ist ein unvernun[tiges, dummes -, hij is
een lomperd, stommerik m.; das ritterliche -, wild zwijn o.
Thier-hnlich, bijv. en b. naar
een dier gelijkend, dierachtig, dierlijk;
(fig.) beestachtig, wreed, zinnelijk, instiuctmatig; -anbeter m. dieraanbiilder
m.; -anbetung v. aanbidding v. van dieren; -art V. diersoort v.; -arlig bijv. nw.,
Z. -dhnlich; -arz(e)nei v. geneesmiddel
o. voor dieren; 2. veeartsengkande, leer
V. van de behandeling van zieke dieren;
—schule V. veeartsenijschool v.; -arst m.
veearts m.; -beschreibung v. beschrijving
V. der dieren; -classe v. klasse v. van dieren.
Thierehen, (verki.) o. diertje,
klein dier o.
Thier- dienst, m., z. m., Z. -an-
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betting; -/ell o. (Scheik.) dierlijk vet o.;

-fleisch o. vleesch o. van een dier; -garten m. diergaarde, menagerie v., dieren
hertenkamp o.;-tuin0.;(Jachw)prk,
-gefecht o. dierengevecht, gevecht o. Lasschen dieren; 2. gevecht o. met of tegen
dieren; - gemalde o. schilderstuk o., schil
waarop dieren zijn voorgesteld;-derijv.
-geschichte v. dierenleer, natuurlijke ge
dieren; -geschlecht o.-schiednV.r
geslacht o. van dieren; -gestalt v. gedaante V. van een dier; 2. dier, beest o.; -haas
o, dierenhuis o., menagerie v.; -haul v.
dierenhuid v., huid v. van een dier; -heil
0., Z. Theriak; -heilkunde v., Z. -arzneikunde.

Thierheit,v . dierlijke natuur, dierlijkheid v.; 2. dierenwereld v., Z. Thierreich.

Thierinsekten,

o. mv. woeker

-diern,scto.mv
hijv. nw. dierlijk, als
een dier, zinnelijk; die -e Seele, voor gewearwordingen vatbare ziel; das -e Leben, het dierlijk leven; -er Magretismus,
dierlijk magnetisme; -es Oct, Z. Thieról;

Thierisch,

-er Extractivslotf o. geleiextract, alko-

Thr.

Tho.

v., dierlijk wezen o.; -zergliederer m. die- ThQrheit, (-en) v. dwaasheid, gek
zotheid, verblindheid, domheid v.;-heid,
renontleder m.; -zergliederung(skunde),
---kunst, —lehre v. ontleedkunde v. der eire - begehen, eene dwaasheid begaan.
dieren.
ThQrhtiter, (-Iers, mv. -ter) (n.,
Thjllmesser, (-messers, uiv. -mes - Z. Thorwdckler.
ser) o. hartsvanger in. der gemzenjagers. Th*richt, th¢rlich, bijv en b.

Thimian, m., Z. Thynaian.

Thnetopsychiten, m. mv. zij

die aan den dood der ziel gelooven.

ThQlus, (onb.) m., ThQ1e, ( - n)

dwaas, geit, zot, onzinnig, onbezonnene,
overijld.

Thbrin, (-new) v. gekkin, zottin V.

ThQr-kette, (-n) v. deurketting,
poortketting m.; -nagel m. 5,L duims
Thomas-baum, (-baum(e)s, env. spijker riet ronden kop, deurnagel m.;
-bdume) m. Sint-Thomasboom m.;-bohne -klappe v. klinket, poortje, deurtje, tra V. Sint-Thomasboon v.; -sonniag m. eer- lievensterije o.; -p/orte v., -p/'órichen o.
ste Zondag m. na Paschen; -tag in. feest sluippoortje o.; -pfoslen ni. stijl m. eener
-tucker m.-dagm.vneHThos; poort, deurstijl m.; -riegel in. poortgrenpoedersuiker, meelsuiker, keukensuiker v. del m.; -shale v., Z. -p/'osten; -schlieszer
Thon, (-(e)s, rnv. -e) m. klei, pot- ui., Z. -hiller; -schloss o. slot o. eener
poort, deurslot o.; -schluss in. sluiten o.
aarde v., leem o.
ThQn -artig, bijv. nw. kleiachtig,' der poort; —glocke v. klok v. die luit,
leemachtig; - beslag m. (Scheik.) kletbe- wanneer de poort gesloten wordt; -schlusslag o. van glazen kolven; -boden m., Z. set m. sleutel m. der poort, poortsleutel
-grund; -ersenslein ah. kleiachtig ijzer m.; -schreiber m. schrijver bij de poort;
o.; -erde v. (Scheik.) kleiaarde, leem-,
-erts i (Vest.) poortschrijver m.; —dienst in.
aarde v.; 2. klei, potaarde v., ieern o.; poortschrijversatnbt, ambt o. van portier;
reine —, aluinaarde v.; (Uelfst.) zuivere, -schwelle v. drempel m. der poort of dear;
natuurlijke aluinaarde v.; -drahl in. -sperre v., Z. -schl uss; -slube v. portiers(Pott.) koperen draad m. one de klei tee kamer v.; -wache v. wacht v. bij de poort;
2. poortwacht v.; - wachter, -apart, -wdrsnijden.
ThQnern, bijv . en b. van klei, uit ler in. poortwachter, portier in.; 2. (in
kloosters), portier in.; —stfubchen o. por
klei of leem gemaakt, aarden.
-weg m. oprijpoort,-tierskamjo.;
ThQn - gefass, - geschirr, ( - (e) s,'
mv. -e) o. aarden vaas v., aardewerk o.;! koetspeort v.; -weit bijv. uw. ter breedte
-grube v. leemkuil in.; -grond m., -land eener koetspoort; —ge6jfnet, wagenwijd
open; -weile V. breedte v. eener koetso. kleigrond in.
ThQnicht, bijv . nw., Z. thonarlig. poort; -zeichen o., - zettel m. poortbriefje,
ThQnig, bijv. nw. kleihoudend, briefje o. voor betaald poortgeld, verlof o.
oen de poort uit en in te gaan; it. passanleemhoudeua, leembevattend.
ThQn-lager, (-lager, mv. -lager) tenlijst v.; -zoll rn. accijns m., invoergeld
V. ketelgewelf o,

holisch extract o. van vleeschnat; 2. (van
hartstochten), zinnelijk, dierlijk; ein -er
Mensch, dierlijk, zinnelijk; -leben, als een
dier, beestachtig, dierlijk.
Thier-ka1b, (-kalb(e)s, mv. -kdlber) o. jong o. van eene hinde; -kampi
m., Z. -gefechl; -keim m. dierkiem v.;
- kenner m. diereukenner m.; - klasse v.,
Z. -classe; -kopt m. dierekop m.; -kórper m. lichaam a. van een dier; -kraft v.
dierlijke kracht, kracht v. van een dier;
-kreis m. (Sterrenk.) dierenriem m.;
—licht o. (Nat.) dierenriemslicht o.; o. laag V. klei; -maschine v., Z. -muhle; o.; it. L. Zollhaus, Zollstube.
-kunde v. dierkunde, zoologie v.; -leben -mergel m. leembevattende mergel v.; Thran, (-(e)s, mv. -e) m. traan,
o. dierlijk leven o.; -lehre v., Z. - kunde; -muhle v. molen m. tot het bereiden van walvtschtraan v .; - sleden, - brennen, traan
-Lehrer m. onderwijzer, leeraar m. in de l,otteubakkersaarde van leem; -sandsrein koken.
dierkunde; it. dierenbeschrijver m.; -lein- m. kleiachtige zandsteen in.; - schie[cr Thran-brenner m., -brennebaum m. kornoeljeboom in.; -maler ru. in. leiachtig teem o,; -schieferickt, -schic- rei, v., Z. -sieder, -siederei.
ThrOnchen, Thronlein, (ver schilder m. van dieren; -manlerei v. schil (erigbijv.nw. schilferig, bladerig; -schladieren; 2. Z. - gemalde;-derno.va gel in. (Pots.) kleistamper m.; -schneide, kl.) o. traantje o. Z. Thráne.
-mensch m. mensch m. in dierlijken toe- -schabe v. pottenbakkersijzer o. niet 2 Thrà^ne, (-n) v. traan m., oogvocht
stand; -nagelein o. anjelier, nagebloem handvatsels om de klei te vormen; -sei[e, 0.; (fig.) (aan den wijnstok), droppel v.;
v.; -ól o. dierolie, hertshoornolie v.; -qua- V. aluiuzeep v.; -stein m. harde klei v.;' -n vergieszen, tranen storten; yanz in -n
lerei V. dierenplagen o.; -Teich bijv. uw. -treler m. kleistamper m. (werkman);' schnielzen, heisze, bit tere -n wennen, in
tranen wegsanelten, bittere tranen schrei
vol dieren, veel dieren bevattend; 2. o. -wanre V. aardewerk o.
mit blutigen -n, met bloedige tranen;-en;
Thor, (-en, mv. -en) iel. dwaas, gek,
(Nat. hilt.) dierenrijk o.; -sand m. steen
2. (Prov.) hommelbij v., Z. Drohne.
m., graveel o.; -saute v. zuil v. met het onzinnige, kwast, zot m.
beeld van een dier; -sdure v., Z. Fell- Thor, (-(e)s, mv. -e) o. poort, deur Thr^nen, (thrdnte,gelhrant) o.ww.,
saure;-schau v. tentoonstelling v. van die- v.; mit dent Auf schlieszen, Schlieszer` des rei. h. tranen storten, schreien, weenen;
ren; -schinder m. vilder m.; it. dieren -es, bij het opengaan, sluiten der dear, (van (lea wijnstok), druipen; mit -den
m.; -schleim m. dierslijm v., mus -plager poort; it. stadspoort, oprijpoort v., toe- Augen, met tranen in de oogen; die Aum.; -schwamm m.. Z. Schwamm;-cus gang m.; den& Laster - and Thure of/tien, gen - ihna, de oogen loopen hem over,
-seele" v. dierenziel, instinct 0.; -sinn toegang verleernen; (Spr.) etui. ausehen tranen.
Thonen-auge, (-s, mv. -n) o.
in. dierlijkheid v.; -sprache v. taal v. der wie die Kuh das neue -, verbaasd staan
tranend oog, schreiend oog o.; (Gen.)
dieren; -stein m. steen m. met den af te kijken.
Thor-angel, (-n) v. poortgrendel traanoog, druipoog o.; -bach m. stroom
een fossiel dier; 2. diervormig-drukvan
in. van tranen, vloed m. van tranen; -been
mineraal o.; 3. diersteen m., versteend m.; (Vest.) boze poort, sluippoort v.
dier o.; -slimme v. stem v. der dieren; ThQrax,(oub.) m.borstholte,borst- o. (Uutlk.) traanbeen o.; -benelzt bije.
uw. door tranen bevochtigd; -birke v.
-stoff m. (Scheik.) dierstof v.; -stuck o.,' kas v.
ThQr-band,o .deurhengsel o.;-baum treurwilg in.; -dose v. (tintik.) traan
Z. -jjemdlde; -system o. tot de dierkunde
-/leisch; -feuchligkeit V.-klierv.;2Z
behoorend stelsel o.; -verehrer in., -ver in. slagboom m. aan eene poort; - fahrl
4.; -versteinerung-ehrungv.,Zabt V. koerspoort v.; -fugel in. toeslaande traanvocht, oogvocht o.; -/istel v. oogv., Z. -stein; -warier m. oppasser m. in vleugeldeur v., vleugel m. eener poort, ó stel v.; -/leisch o. traanheuvel m.; -/cuss
een dierentuin; -welt v. dierenwereld v., -geld o.; -groschen in. poortgeld o.; -glocke m. (Gen.) tranenvloed m., oogtraning v.;
-/ortsatz m. (Ontlk.) traanbeenveriendierenrijk o.; -wesen o. dierlijke natuur v., Z. -schlussglocke.
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ging v.; -gang ID. tranengang m.; -ge- komst v, asn de regeering; -bewerber m. te doen hebben, ik wil mij daarmede Diet
fass o. (Outlk.) traanrat 0.; -geschirr, bij die op bet bezit van den troon aan- bemoeien; mitjemn. Ztt - haben, met iem.
-glas 0., Z. -krug; -geschU'uf o. geiten- spraak maakt,pretendent m.; -bewerbung te doen hebben, zaken hebben met; mit
oog 0.; -gras o. [obstraan v., -grube v, v. aanspraak v. op den troon,
eillem Frauenzimmer zu - Itaben, omgang
(Ontlk.) oogholte v. aan de traanklier; Thrgnen,(lItrollte, gelltrOnl)o.ww., hebben, verkeerea met, Z. schaffen; it.
-guss m, stroom, vloed m. "an tranen; m. h. troonen, zetelen, op den troon zit- Z. Leid (2), nielu», NOt/I, fJ,'oltl, wek; 2.
-kamm m. (Ontlk.) traanbeenkam m.; ten. hersehen.
doen, indoen, ergens hrengen: Zucker in
-karunkelv.traanheuvel m.; -knocken m., ThrQn-erbe, (-n, 111\'. -n) m.err- den Kaffee -, doen; cineSache bei Seue «,
Z.o -bein; -krug m., -kr'ilglein (verkl.) o. genaam m. vandentroon, kroonprins (1).; ter zijde leggen; ill verbergen; etw. da(Outlk.) traankruikje 0.; -leer, -los bijv. -erbin v. erfgename v. van den troon, von, da:u -, er bij doen, er bij voegen;
nw, zonder trauen (te storten): -pun/cl kroonprinses v.; -erledig'Ung v, onbezet et», von 8ic/~ -, zich ontdoen van, Z. lem. (Ontlk.) traanpnnt 0.; -perlev, (fig.) zijn o. van den troon; -{olge v. noons- gen; Geld aus dem Beutel -, doen, halen;
kostbare traan v., zoo helder als eene pa- opvolging v.; -folger, -111, troonsopvol- Sclluhe an die Fttsze -, aantrekken; die
reI; -queUe v, bran v. van trauen; -reis ger m., troonsopvolgster v.; -himmel m. Hande i11 tlie Tasche -, de haaden in den
o. cipressentak m.: -rinne v., Z. -gang; trooonhcmel, baldakijn m.; -leh(e)t~ O. zak steken; das P(erd in den Stall -, zet..
-"oh1'e v. traanbuisje 0.; -sQckm.(Ontlk.) door den vorst gegeven aanzienlijk leen len, Lrengen; ein Kind in die Schute, in
0.; -raub 01, overweldiging van den troon; eine Anstall, zu [em«, -, doen; wie uni,'de
traanzak m.
Thrinensackblutader, (-n)\' ...rauber m. overweldiger m. van eel) er erst -, tL'eU'It tt, wat ZOU hij doen, hoe
tot den traanzak behoorende (bloed)- troon; ..rede v, troourede v.; -saal m. zou bij bet aanleggen &; 3. zich voorader v.
troonzaal v.; -sitz m" Z. Tllron; -stadt doen, eene zekere houding aannemen;
Thrinen-salz, (-es) 0., z. m.zilte \'. rcsiden tie(stad) v,; -stule v. trede V. angstlich -, beangst schij lIen; seAr bekannt
o. tiel' tranen; -schlagader v. tot de tra- van den troon.
mit jemll. -, gemeenzaam omgaan met;
nen behooreude slagader \,,; -scllwamm Thuer, (-s, my. Thue,') m. (in sa- mil jemn. schon ., sollen; mit einem Madm. treurmorille v.; -strom m., Z. -guss; menstelliDgen), b. r. Grosz-, pocher, chen sclton -, bet hof maken; geleltt'l -.
-thaI o. tranendal 0.; -trop(en m. traal} prale.', snoever OJ.
den geleerde uitbangen; vornnhm -, den
heel' uithangen; er lhut nur so, hij doel
v.; -urne V., Z. -1'Tug; -warze v., ..wiirz- ThUlich, b\jv, nw., Z. thunlich.
chen o. (Ontlk.) kleine tranenklier \'.; ThUmal, (-8, mv. Tlui,mel) m., Z. het slecbtsinschijn;it. hijdoet heL slecbts
-wassel' o. overvloed m. van traneD; 2. Z. Thym'~an,
voor de grap: - als ob man geken wollle,
-feuclltigkeit; -weg m., Z. -gang; -u'eidt! Thumerstein, {-(e)s, my. -e) ID. zich bouJell alsor &:; der ~~ilte alleintI'Ut
v. treurwilg m.; -weise bljw. ais tranen; Lhnlllsteen, bijlsleen Ol,
niehts, tie wil aileen is niet genoeg; es
-wein m. Chl'istustranen m.mv., Lachry- Thummim, ID. mv. Urim und -, ist damit nicllt getllan, daal'mede is het
mae Christi m., edele, donkerl'oode W\jo lJoj"~tschild o. van den hoogepriester; [liet gedaan, niet uiL; nicltts zur Sache -,
lU. aan den ,'oet vall denVesuvius; -nl'eig (fi~,) licht o. eD \'olma3ktbeid v.
niets tel' zake doen; daz'U -, er aan weI'm. traalllieentak m.; it. tot de trnanwe- Thumpfalle,( -11, my. -n) rn.rood- ken, er de hand aanleggen; es ist mir
daTum zu -, daarorn is het mij te doen,
geo beboorende ader v.; 2. tol de traneD borslige vink m.
bebooren&1e zenu,," v.
ThUD, (llIat, getllan) bedr.en o. ww. dat is juist wat ik verlang; ihm ist nur
Thr&n-fass,( -fasses, mv. -f{i..~se,.) onr.• ID. h. eloen, maken. 'lerl'ichten, be- un~'s Geld zu -, bet is hem slechts om
o. traanvat 0.; -fisch m. tl'aanvisch Dl.; wprk~nJ vervaartHgen; ge.~ayt, getl~(J,n, zoo het geld te doen; esist mi,' nur um seine
-geruch m. lraanlucht v.; -herd m. oven gezl\gd, zoo gedafln; dasist so gut alsge- Freundscllafl :u -, ik wenscb aileenzijne
m. om bel \\'alviscbspek tol tl'aan te ko- t!tali, clat is zoo goed als gedaan, als af; vrielu.lschiJp; wenn es nur darum zu - ist,
ken; -hillle v., Z. -siederei.
siclt elu'. zu • getrauen, zieh sterk maken als het aHeen daarom te doen is; es isl

ThrCi}nioht,

bijv.nw. traauaehtig.

om & te doen; .. was zu .. ist, doen wat mir urn Sie

3U .,

ik ben aileen bezorgd

Thrl}nig, bijv.ow. traanhevattencl; men moet rloen; fviedel' -, uoch einmal -, ovel' u;,:s ist nocl" umei11en Monat zu -,het
overdoen; nachjeT/u. Willen-, tloen, han- is nog OlD eene m8aud te doell, flog eene
2. mel traan bemorst,
Thrij,nig, bijv. nw. bet.-aand, vol clelen; jentn. denWillen -, iems. wil doen; maaotl; es isl um sein Glucl, zu -, Zijll
tranen.
,.echt, ii/Jel ., goed doeD, kwa8d doell;er geiuk is er medegemoeid, staat op bel
ThrDn-juften,(-ju(tens,mv.-ju(- hat wohl daran get/Ut", daaraao beef't hij spel; es ist umikn get/tan, het is met bem
ten) m. in walvischtraan gedoopt kaUs- weI gedaan; jenUl. 'Ll'ohl -, iem. weldoen, geuaan, hij is ongelnkkig, dOlt!; (Hand.)
leer 0.; -kessel m. traanketel, ketel ID. welUaeJen bewijzp.n; ·was soliich damit -? es ist dabei nichls zu -, er is niet meer;
om traaD te koken; -lampe v. traanlamp, \Vat zal ik daarmede doen,lJeginllen, uit.. II. wed. ww. sick zu jemn. -, bet gezelcloor traon brandende lamp V.; -seife v. voeren 1; was thut er mit diesem «t?, wat schap,de vriendscbap zoeken van; III. o.
traanzeep v.; -koclte"ei v., Z. -sicdel'ei; d'oel hij?; das lasst sick nichl -, dat kUII zelfsl. (,'an een persooD), gedrag 0., han-sieder ID. tl'aankokcr m.; -siederei ". niet getlaan worden; seine P{lic/tt -, ZijD delwijze, gewoonte v., wijze v.van doell;
traanSlokerij, traankokerij V.; 2. schil" plicht doen, vervullen, nakomen; jemn. das • und Lassen, bet doen en laten; das
gebouw O. waal'in het walvischspek tot einen Dienst-, docn,bewijzeD, Z.'fIlQclJen; isl meines -s nichl, dat is mijnezaakniet;
traan gekookt wordt; .speck ID. walvisch- einen 7'runk, Schluck -, eene teug drin- dieses tingstlicl,e -, die angstvalligheld,
spek o.
ken, Z, gut/hun, u"is,'iC1l. et; v1.el:1' - "a- bell3uwdheid v.
Thrl8o, (onb.) m. Tl'aso, pechel', ben, veel te doen, veeI werk hebbeD, het Thunflsch, (-'s, my. -e) m. (Nat.
snoever, bluffer m.
druk hebben; etu'. zu - geben, te doen bist.) tonijn m.
Threnodi§, (-n) v., ThrenQ- gcven, wcrk ge\'en; t1;el -, docn, uitvoe- Thunlich, bUy. en b. doenlijk, uit..
dion, (-(e)s, rnv. -e) O. klaaglied, ren; (Hanel.) groote zakeD doell; er hat voerbaar, te doen, mogelijk; wofern es eho. Wenige8 in del' Messkunst ,elhan, hij ist, in zooverre bet mogelijk is; ill -ster
treurlied o.
Thrombus, (onb., mv. 7'hl'ornbon) heeft een weinig aan de meetkunstge- Balde, zoo gauw of spoedig mogelijk;
m. klomp m. geronnl bloed, ceh"eef;:;el daall, bij heert zich een weiDig bezig ge- (fig.) voorzichtig, raadzaam; -keil V. moo. dat de bloedvloeiing verhilldert.
houclen mel; er hat zu - um soinBrod zu gehjkheid, doenlijkheid v.
Thron, (-(e)s, mv. -e) m. troon, tJerdieflen, bij heert veel moeite om &; Thiir, (-en) V., Z. 7'hure_
verbeven letel m., vorstelijke waardig- sich etUJ. zu - mache'fI, zichzehe(n) werk ThUrangel, (-n) v. deurhengsel
heid v., zetel m. der regeering; tlom -e verschaO'eo; (fig.) jernn• .BU - mac/ten, G., berre Y., deurduim m.
stolzen, van den troon stooten, onttroo- iem. werk geven; it. moeite veroorzaken; Thl1rangeln, (th'ilrangelte,. gediese Sache macht ilim viet zu -, veroor- thurangelt) bedr.ww.Jemn•• , (gemeenz.)
nen.
Thrgn-besteigung,(-en)v.(fig.) zaakt hem \'eel moeite; ich mag damit in het nauw b.'engen, piagen.
troonsbestijging, troonsbeklimming v., nichls zu - haben, ik wit daarmede niets ThU.re-band, (-band(e)s, mv.
1n
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-bander) o. hengsel o., scharnier v, aan (Schaaksp.) kasteel o.; (Org.) torentje o.; tikkern, een tik geven, even aanraken;
2. o. ww., m. he tiktakken, tiktak spede deur, deurhengsel o.; -beschlaq m., 2. (fig.) groote hoop, stapel m.
-beschldge o., deurbeslag o.
Therm–bau, (-(e)s, mv. -e) m. len.
Thtrchen, Thirlein, (verkl.) torenbouw m.; -decker m, leidekker m. Ticktak of Tieketak, ( - (e)s)
m., z. m. tiktakspel o.
o. deurtje o., kleine deur v., Z. Thiire; die torens met leien dekt.
2. sluip(leurije, sluippoortje o.
Thi rmchen, Thu"rmlein,
T iektaeken, (t icktackte, get ick ThUre, (-n) V. (van een huis 8i;), (verkl.) o. torentje o., kleine, lage to- tacki) o. ww., in. h., Z. lichen (2).
deur v.; die -n eines Schrankes, Z.Thurflu- ren m.
Tief, ( -er, -st) bijv. en be diep, laag;
gel (2); (Bergw.) Thürlein,(aan pompen). Thermen, (thurmte, gethiirmt) dieses Wasser ist 6 Fusz -, diep; etw. klep v.; our - kineingehen, de dear in- bedr. ww. ein Schloss -, van een of oreer in die Erde slecken, diep begraven; 2.
gaan; von - zu - gehen, van huis tot huis, torens voorzien; Schnee -, ophoopen; 2. (van een schotel &), (liep, hol; (van de
huis,aan buis, sein Brod vonden -n suchen, wed. ww. sich -, zich hoog versrellen. ougen), hol (staande); der Schnee liegt -,
bedelen; (fig.) jernn. die - weisen, iew. torenvormig opgestapeld zijn; zum Him- er ligt veel sneeuw; - hinunter fallen,
de deur wijzen, aan de deur zetten, weg- mel -, (van de golven), zich verheffen. laag neervallen; zehn Fusz - gehen, tien
Thtirmer, (-s, mv . Thurmer ) in. voet diepgang hebben; zu - ackern, es
jagen; die - suchen, sick noch der - umsehen, trachten weg te komen; die - ergrei- torenwachter m.; -in v. torenwachtster, beim Ackern zu - nekmen, te diep ploegen; seinen Hut - in die Augen drucken,
fen, /inden, heengaan, zijne biezen pakken; torenwachtersvrouw v.
(fig.) vor der - sein, naderen, voor de Therm–eu1e, (-n) v. torenuil, diep op het hoofd drukken; (fig.) sich deur staae, ophanden zijn,dreigen. (Spr.) kerkuil in.; -/áhnchen o., -/'ahne v. toren - erniedrigen, zich zeer of laag vernederen;
vor seiner eigenen - kehren, fegen.zich roet %lag v.; 2. torenvaantje o., windwijzer m. eine -e Erniedrigung, diepe vernedering;
zijne eigene zaken bemoeien; suit der - up een toren; -fall; m. torenvalk m.; - gebeugt, zeer nederig; 3. ein sehr -es
in's Haus fallen, met de deur in (muis val- -/órmig bijv. nw. torenvormig, zeer hoog, Haus, diep; (Krijgses.) die -e and /tache
l en; hinter der - Urlaub nehnien, Z. Ab tot in de wolken; -gel/Jut o. gelui o., Stellung, de diepe en breede of vlakke
-schtied;awnAglseck,Z. luien o. der torenklokken; -geschoss in. stelling; - in den Ways hineingehen, diep
torenverdieping v., plat o. van een toren, in liet woud doordringen; in& -sten NorAngel.
Th^.r-einfassung, (-en) v., Z. omgang in.; -glocke V. torenklok v.; (1'l.) den, in het honge noorden; - in See sein,
torenvormig klokje o.; -haus o. huis met in gedachten verzonken zijn; (Spr.) Z.
-fuller.
Thtrelrohr, (-e) v. (Bergw .) een toren; -herr m. gevangenbewaarder,' still; bis in die -e Nacht hinein, tot laat
concierge m. in de gevangenis; -hock bijv. in den nacht; - beschdmt, uiterst beklepbuis V.
Thtren, (lhurle, gethurl) bedr.ww. uw. torenhoog, zeer hoog, tot in de wol schaanid; -e Trauer, diepe, zware rouw;
-horn o. (Uelfst.) torenslak v.;-hater-ken; 4. (van tonen), laag, diep; ein -er Bass,
(Mol.) eene deur of deuren maken, plaatui, torenwachter m.
een diepe, lage bas; dieses Toniverkaeug
sen.
Thjr–fe1d, ( - (e)s, mv. er) o. pa- Thirmig, bijv. nw. een toren heb- ist zu -, is te lang, te diep; uni einee Toss
neel o. eener dear; -flugel m. deurvleu- bende; it. Z. thur►nfórmig; (fig.) hoog -er stimmen, een toon lager stemmen; 5.
(van kleuren), donker; (fig.) diepzinnig,
gel m.; 2. kastdeur v.; -/utter o. lijstwerk opgestapeld.
o. aan de deur; -yemdlde o. schilderstuk Thurm –knopf, (-knopf(e)s, mv. grondig; lt. (-(e)s, mv.-e) o. (Scheepv.)
o. boven de deur; - gericht, - gerust, -ge- eeknopfe) in. bal, appel m. boven op een -e, diepte v.
stell o. deurwerk, lijstwerk o.; -gesims toren; -kraut o. torenkruid o.; -konig in.,
Tief-ugig, bijv. nw. holstaande
o. deurlijst, kroonlijst v. eener deur; -gie- Z. Zuankónig; - meister in., Z. -herr; oogera hebbende; -blick in. doordringen bel m. driehoekig sieraad o. boven de -muhle v. op een toren staande windmo- de, scherpe blik m.; (fig.) scherpzinnig
deur; -grill m. deurknop m.; -haken m., len m.; -schi[[ o. (rain)torenschip u.;
schranderheid v., scherpzinnige-heid,
Z. -angel; -hammer m. deurklink v., klop- -schwalbe V. torenzwaluw, muurzwaluw, geest nl.; -blau bijv. uw. donkerblauw;
per m.; -hater, —in, deurwachter, por- gierzwaluw v.; - spitte v. torenspits v.; -braun bijv. nes. donkerbruin; -denkend
tier m., portierster v.;(Ger.) deurwaarder -uhr Y. torenuurwerk, torenklok v.; -ver- bijv. uw. diepolenkend; -denker m, diepm.; den Tag cfr — sein, portier zijn, t;e lieu o.onderaardsche hol o . in een Loren zinnige denker m., diepzinnig, schrander
deur open- en toedoen; -kette v. deur tot gevangenis, -wacky v. wacht v. op een man in.
-kliuke v. deurklink, klink-ketingm.; toren, torenwacht v.; - wachter m. toren
Tiefe, (-u) v. diepte, laagte v., ho-walde v. torenschelp v.;-wachterin.; dein in., diepheid v.; (van een zeil),
V. van de deur; - klop/er m. deurklopper
m.; -loch o. gat o. van de deur; -matte -wart, -warier m., Z. - wachter; -zinne hoogte v.; (Krijgsw.) (van een leger),
V. deurmat, mat v. bij de deur; -nagel m. V. tinne v., plat o. van een toren.
slikte Y.; in der - des Thales, beneden in
deurspijker in.; (Bergw.) nagel rn. van Thymian, ( - (e)s, mv. - e) m. tijm het dal; (Muz.) (van tonen), diepte, laagte
de pompkleppen; -nfnung v. opening v. of thijin m.; wilder -, wilde tijm, veld- v.; (Schild.) donkere o., donkerheid v.;
van de dear, deurkozijn u.; - posten m. tijm in., kwendel v., onzer-lieve-Vrouwe 2. diepe, (lonkere plaats v.; grundlose -,
deurstijl m.; - platte v. deurplaat v.; -ne- bedstroo v.; -ól o. tijmolie v.
bodernlooze diepte v., diepe afgrond in.;
gel m. grendel m. eener deur; -ring m. Thymseide, (-n) v. monniksbaard in der - des Meeres, in de diepte der zee;
deurring m.;-schlosso.deurslot o.;-schlus- in., viltkruid. wrangkruid o.
in eine - gerathen, in eene diepte, diepe
set m. deursleutel, sleutel m. eener deur; Thyroidoiseh, bijv. uw. (Ontlk.) plaats &; (fig.) aus der - des Hersens, uit
-schnalle v., Z. -klinke; -schwelle v. deur tot bet schildvormig kraakbeen of tot de het diepst o. van het hart, uit den grond
drempel m.; - spatte v. spleet v.-dorpel, schildklier behoorende; -e Druse, strot- dies harten; it. innigheid v., ondoorgronin de deur; -steher rn., Z. -hater; -stein klier v.
deli,ke o.
UI. hoeksteen m. aan eeue deur; -stock Thyrsus, (onb.) m, bachusstaf m . Ti_Afen, (tiefte, getieft) bedr. ww.,
m., Z. -pfosten; -strick m, touw o. aan Tiara, Tiaren), Tire, (-n) v. Z. au/tiefen, austiefen, vertie[en;(Zeew.)
de deur; -teppich m. kleed o. bij de deur; tulband in. der oude Perzische koningen; de diepte roeten, het peillood uitwerpen;
- st -uck o., Z. - gemalde; - verkleidung v., it. driedubbele pauselijke kroon, tiaar v. 2. wed. ww. sich -, dieper worden.
Z. -/utter; - oorhang m. gordijn v. voor Tick, (-e)s, mv. -e) in. (gemeenz.)
Tiefenmesser, (-sers, mv. -ser)
deur; -warier m., Z. - heter.
tik in., lichte aanraking v. met den vin- m. hij die de diepte meet; 2. (Zeew.)
Thurm, (-(e)s, mv. Thurme) m. gertop; it. lichte slag m.; (fig.) pik m., peillood n., dieptemeter m., werktuig o.
toren m.; Glocken-, klokkentoren m.; - lichte aanraking v. met den snavel; jemn. om de diepte te meten.
mit mehreren Thurmchen, groote toren etw. zum - of sum Possen thun,Z. Possen; Tifer, ( - s, mv. Tiefer) in. uitdiemet kleine torentjes bezet; hóchsler - 2. wonderlijke inval in., grap v., eigen per in., hij die uitdiept, dieper maakt &.
einer Festung, slottoren, vestingtoren,
luim, kuur v., stokpaardje o. -ardige
Tief– gang, (-gang (e)s,mv. -gänge)
wachttoren m.; 2. gevangentoren m.; Tjeken, (tickle, getickt) bedr.ww. m. (Zeew.) diepgang in.; –gehend bijv.
-
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Tig.
nw. diepgaande, veel diepganghebbende; -gefuht o. diep, innig gevoel, fijn
gevoel o.; -grubig bijv. nw. (Nat.
hist.) met gapingen, met holten voorzien; -grundig bijv. en b. diep, een
diepen bodem hebbende, op goede gronden berustende, door en door; -ham. mer m. diephamer m.; -her bijw. uit de
diepte, uit de verte; -herr m. opzichter
m. der baggerwerken, havenmeester m.;
-liegend bijv. nw. diepliggend, diep gelegen; -loth o. (Zeew.) dieplood, peillood
o.; -ordnung v. (Scheepv.) reglement o.
voor den diepgang der vaartuigen; -rund
bijv. nw. holrond; scha[lsg bijv. nw.
(Wev.) —er Stuhl, weefstoel m. voor
weefsels met ingewerkte, levendige figu-

reu; -Schauer m. diepdenker, scherptiu-

Tin
,

Ti s .

kat v.; h. jaguar m.; -klaue v. tijgerklauw
in.; -motie V. tijgermot v.
Tigern, (tigerle, geligert) bedr.ww.
met vlekken eu strepen als van een tijger
spikkelen.

Tiger-nadel, (-n) v. (Delfst.) tijgemaald v. (eeue schelp); -pels m. tij

gerhuid v.. tijgervel o., bont o. van tij gervel; -p/'erd o. tijgerpaard o.; afrikanisches --, zeebra v.; -porzellanschuecke

V. als een tijger gevlekte porceleinschelp
v.; -schnecke v., Z. -tule; -thier o., Z.
Tiger; -tule v. gestreepte toethoren m.;
-weibchen o. tijgerin v.; -wolf m. tijgerwolf nt.; 2. gestreepte ltijena m.; -wulp
V. tijgerwoede v.; -wecke v., Z. -lute.

Tilfen,

(til/'te, gelil/'t)

bedr. ww.

vlas braken, hennep braken.

bringen, iem. in verlegenheid brengen;
(Schild.) tint v.; ganse -, onvermengde
kleur v.; halbe - of snoei -n, halve tint,
halftint, middelkleur v.; er ist mil - reinyewaschen, hij is bij gebrek aan bewijs
vrijgesproken.
Tinten, V. mv. inktvisschen m. mv.
Tinten -beere, (-n) v. inktbes v.;
it. luciehout o., druilkerseboow m.; 2.
keelkruipbes v.; 3. wegedorenbes v.;
-beutel in. (Nat. hist.) inktzak ut.; -/'ass
in. inktpot in., in6 tkoker in.; -Ieder v.
schrijfpen v.; -fisch in. inktvisch in.;
•schwarz o. sepiaiukt m.; -Jlasche v. inkt
v.; -/deck in. inktvlek, inktvlak v.;-•esch
-glas o., Z. -(ass, -/lasolie; -horn o.horenschelp v.; -klecks m., Z. -fleck; -kleckser
iii. kladder, knoeier, I+apierverworser m.;

nig persoon m.; -schussel v. diepe schoTilgbar, bijv . en b. -e Schulden,
tel m., terrine V.; -sinn m. wijinereu,' aflosbaar, schulden die af te lossen, te
peinzen o., zwaarmoedigheid v.; 2. diep- delgen zijn; - keil v. aflosbaarheid v.
ziiinigheid,schranderheid v.;-sinnig bijv. Tilgen, (tilyle, getilyl) beilr. ww.
nw. wijrnerend, peinzend, droomend; 2., das Unyeziefer -, uitroeien, verdelgen.
zwaarmoedig, melancholisch; 3. diep. dus Uiekraul -, uitroeien, uithalen; eineg
denkend, doordringend, wijsgeerig; 4. Gebrauch -, uitroeien; die Feinde -, verdiepzinnig; -sinnigkeit v., Z. -sinn;-slim- delgen, verslaan; 2. (fig.) eine Schuld -,
miy bijv. nw. eene zware stem hebben- delgen, aflossen, voldoen; it. doorhalen,
de; - tonend bijv. nw. diep, zwaar, laag ilooratrijken; sine Rente -, delgen,amorttseeren; eine Feuersbrunst -, blussollen;
van toon.
Tiegel, (-s,mv. Tiegel) m.(Scheik.) die Sanden -, uitwisschen, vergeven.
Tilger, (-s, mv. TAlger) m. delger,
smeltkroes in.; (Kookk.) aarden pan v.
of pot in.; eiserner -, ijzeren pot m.; ititdelger, uitroeier, m.; - der Suilden,
(Urukk.) degel in.; (Volkst.) Schwarz and zaligmaker, verlosser m.
weisa aus einero - malen, wet alle winden Tilgung, (-en) v. uitroeiing, ver ^lelging, veru:etiging, verwoesting v.;(vau
draagyen.

Tiegelehen, (verkl.) o. pannetje,
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vtlaudeu), verslaan o., nederlaag v.; (van

-krult m. inktkruik v.; -pulver o. poeier
I). om inkt van te maken; -sack w., Z.
-beurel; -stecher m. inktkoker m. reet
eens punt om in de tafel te steken; -staan
in. (Deifst.) vitrioolsteen in.;-stcpfel m.
stop V. van eene inktllesch, een inktko-

ker &; -thier o., Z. -/isch; -vorschri/'t v.
recept o. voor inkt; -stein in. tintwijn,
Spaansche wijn m.; -wurm m., Z. -fi'ch;
-zeichnung V. teekeniug v. niet inkt.
Tinticht, bijv. en b. naar inkt gelijkende, inktachtig.
Tiintig, bijv. en b. met inkt bevlekt,
vol inkt; zhr Kleid ist -, zit vol inkt (vlakken).

Tipfstein,

(- (e) s,

mv. -e) m. t u f-

,teeii ut.

Tipp, ( (e)s, mv. e) m. lichte aan -

-

potje o.; (Giet.) kleine smeltkroes m., eene schuld), delging, betaling v.; (van rakitng v. wet de punt, spikkel, vlek v.,

(Drukk.) degel m.; (Glasb.) smelt- eerre rente), atuortisatie v.
Tiigungs-gericht, (-(e)s,
kroes tn.

Tiogel-druekmasehine,

mv.

-e) o. hof o. au cassatie; -kasse v. amor-

stipje o.; 2. naara van een kaartspel,
tip o.

Tippen, (tipple, getippt) bedr. ww.,

-presse, (-n) v. degelpers v.; -thon M. tisatiekas v.; -schein in. bewijs v. van Z. l ichen.

scliuliidelging; -stock in., Z. -kaese.
Tiquetirt , bijv. nw. gespikkeld,
gevlekt, gestreelpt.
Tllle, (-n) v., Z. Dille,
Tieger)
m.,
Z.
Tiger.
o.
ww.(Zeew.)
mv.
(tittle,getint)
Tirade, (-n) v. (Muz.) versiering
Tillen,
Tieger, (-s,
v.; 2. (Red.) tirade v., Z. Wortschwall.
Tieke, (-n) v. teek of trek, made v. zeer scherp gebouwd zijn.
Tiolbar, (-en, mv. -en) in., Z. Zei- Tillern, (tillerte, getillert), Z. lril- Tirailleur, (-s, mv. -e) m. scherp
-schuter,
tirailleur in.
tern.
delb4r.
Tirailleren, (hiraillirte, tiraillirt)
Tienchen, (verkl.) o. tobbetje, Telma, (onb.) o. plaksel o.
Timmerstieh, (-(e)s, mv. -e) m. bedr. ww. toet verspreide scherpschutkuiff'je 1).
Tiene,(-n) v.(Volkst.) tobbe, kuip .v. (Zeew.) knoop in. die twee touwen ver ters aanvallen, zonder commando schie-bindt. ten, tirailleeren; 2. (land.) in bankbil ' Tientling, (-(e)s, mv. -e) m. kurnoeljet,uorn in.
Timon, (-s, mv. -e) m. (eig.) Tinnon jetten handelen.
Tiger, (-s, mv. Tiger) m., -in, m. van Athene; (fig.) menschenhater in. Tir%nn, ( en, mv. en) m., Z. Ty(-nen) V. tijger m., tijgerin v.; (fig.) tij
Timp %no, (-s, mv. -s) in. pauk v. rann.
tijgerpaard o.; (Nat. hiss.)-gerhondm.,
Tjjnphahn, (-hahn(e)s, mv.-há.h- Tirass, (-es, mv. -e) (Jachtw
groot jagersnet o. voor vogels te vangen,
amerikanischer - , Z. - katae (3); 2. bonte ne) in. waterhoen o., zeeduivel m.
Tinetur, TinktUr, ( - en) v. tiras in.; 2. hondenaam.
duinkever m.
Tiger-brick, (-(e)s, mv. -e) m. (Apoth., Scheik.) verfsel, aftreksel, kleu- Tirassiren, (lirassirle, tirassirt)
blik in., oog o. eens tijgers; (fig.) bloed- rend vocht o., tinctuur v.; (Wap.) kleu- bedr. en o. ww. wet een tiras jagen.
Tiro, ( -nes, mv. -ne) m. recruut m.;
dorstige, gierige blik in.; -decke V. tijger- ren v. mv., email o.
Tingel, (-s, mv. Tingel) m. (Zeew.) (Schoolt.) beginner, groen in.
vel o. als paardedek; -era o. getijgerd
Tirocinium, (-s, env. Tirocinien)
erts o.; -%arbig, -fleckig bijv. uw. getij - lat v., teugel m.
Tingiren, (linyirte, lingirt) bedr. o. proefwerk o.; 2. leerboek o. voor eerst
gerd, gevlekt, gestreept; -fell o., Z. -haut;
-begind.
-(us; m. (Pl.) tijgervoet ni.; -haul v.tij- ww. verven, kleuren, oplossen, verandegerltuid v., tijgervel o.; -her; o. hard- ren.
Tisne, Ptisone, ( - n) v. gerstevochtige inborst v.; -hola o. gestreept, Tinkal, (-(e)s) m., z. m. ruwe of drank in., gerstewater o.
gevlekt hout o.; -hued m. tijgerhond in.; ongezuiverde borax of borazzure soda v., Tisch, (-es, mv. -e) m. tafel v.,
Tisch m.; den - decken, de tafel dekken,
tinkil m.
-illisz m. bunting in.
Tigeriseh , bijv. nw. tijgerachtig, Tinto, (-n) v. inkt m.; rothe -, roode het eten opdragen; sick an den -, zu -e
inkt in.; (fig., gemeenz.) in die - kom setzen, aan tafel gaan, gaan eten; am -e,
als een tijger, wreed, bloeddorstig.
sitsen, in de verlegenheid,-men,idr bei - sein, sitsen, aan tafel zijn, zitten,
Tiger -katte, (-n) v. gestreepte
kat v.; 2. serval m.; 3. wilde --, tijger- ongelegenheid komen, zijn; jem. in die - eten; (fig.) zu -e gehen, gaan eten; fiber

pottenbakkersleem o., potaarde v.; -probe
V. kleine ertsEproei v.

-

-
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Tis.

Tit.

Tóc.

-e, bei -e, aan tafel, onder het eten, bij na bet eten; -tuck o. tafellaken o.; -vein 'em. Excellenz -, den titel geven van,
het maal, gedurende den maaltijd; nach m. tafelwijn, gewone wijn m.; -zeil v. tituleeren.
-e, na het eten, na den maaltijd; der - etenstijd m.; -zeug o. tafelgoed, tafellin- Tituskopf,(- kopj'(e)s, mv. -kop(e)
des Herrn, avondmaal o., de heilige tafel nen o.; -zwehle v. servet o.
m. Tituskop m., Titushoofd o.; (fig.),
V.; au Gottes -e gehen, aan het nachtTitan, en, mv. -en) m. (Fabell.) kroeskop m.
maal gaan, het avondmaal gebruiken; hemelbestormer, titan ni.; 2. (-s, mv. -e)
Toast, (-( e)s, mv. -e) m. toast,;ge(Kath.) ten hoogtijd gaan, communicee- o. nieuw koper, titanium o.
zondheidsdronk m.; einen - ausbringen,
ren; 2. den - bei jemn. haben, in den kost Tit %n-eisen, (- s) o., z. m. titani- een toast uitbrengen, slaan; 2. geroosterd
zijn bij, Z. Kost; einen guten - (uhren, umzuur ijzer o.; -erz o. titaniumerts o.; brood o.
goed eten.
pyramidales —, blauwe, rechthoekige, TQback, (-( e)s, mv. -e) m., Z.
Tisch-aufsatz, aalzes, mv. -set- achtkante schort m.; prismatisches —, Taba(c)k.
tae) m. tafelservies o., tafelbenoodigd- titatriet m.; peritomes —, bruinroode TQbben, (tobbte,getobbt) bedr. ww.
heden v. mv.; it. Z. Ta(elau/satz; -becher titaniumschorl m.; -kalk m. kalkachtig met pinnen, bouten voorzien, beslaan.
m. gewone beker m.; -bedar( m., Z. -auf- titaniumerts o.; -oxyd o. titaniumoxyde TQbel, (- s, mv. Tobel) m. duizesats; -bein o. poot m. van de tafel; -be- o.; -(oxyd)salze o. mv. titaniumzure zou- ling, bedwelming v., zwijmel m.
steck o. couvert o.; -belt o. slaapbank v.; ten o. mv.; -sand m. titanium bevattend
TQben, (tobbe, getobt) o. ww., m.
(Oudh.) tafelbed o.; -bier o. tafelbier o.; zand o.; -sauer bijv. nw., (Scheik.) -saure h. (van personen), geraas maken, ra -blatt o. tafelblad, blad o. van de tafel; Salze, titaiiiumzure zouten; -sáure v. tita- zen, tieren, woeden, leven maken, bewe-bohrer m. (Nat. hist.) kloppertje o., niumzuur o.; -schórl m. aan de opper- ging maken; (van winden), loeien; (van
boorkever m.; -bursche m. (gemeenz.) vlakte gestreept, kalkbevattend titani- een stier), woedend zijn; (van wijn),
bruisen, gisten; er schreit and tobt den
Z. -gdnger; -barste v. tafelborstel m.
um o.
Tischehen, Tjsehlein,(verkl.) Titel, (- s, mv. Titel) m. titel, naam ganzen Tag, hij schreeuwt en tiert &;
o. tafeltje o.
m.; jemn. den rechten - geben, den gepas- vor Zorn -, razen; -de Leidenschaft, heTiseh-decke, (-n) v. tafelkleed, ten naam geven, den naam geven die hem vige hartstocht; , -der Schmerz, hevige
tafellaken o.; -decker m. hij die de tafel toekomt; (i. k. bet.) bij zijn waren naam pijn; es tobt mir im Kopie, ik heb hevige
dekt, Z. Ta/'eldecker; -diener m. tafelbe- noemen; (fig.) titel, ambtstitel m., recht hoofdpijn; das -de Meer, die -den Weldiende, tafeldienaar m.; -drill m.(Hand.) o., eeretitel m.; it. oorkonde v., be- len, de bruisende zee, golven; 2. Z.
tafellinnen, open gewerkt linnen o. wijs schrift, recht, voorwendsel o.; enter rasend.
Tjsehen, (tischte, getischt) o. ww., dem - eines Verwandlen, onder den ti- TQber, (- s, mv. Tober) m., -in,
(-nen) v. razer m., hij, zij die raast, tiert
m. h. (gemeenz.) de tafel gereed maken, tel &.
Z. auftischen; 2. aan tafel zitten, tafelen. Titel-bild, (-( e)s, mv. -er) o. &, levenmaker m., levenmaakster v.
Tjseh-Sasche, (- n) v. tafelkraft titelprent, titelplaat v.; -bildchen o.vignet TQberich, tQbrig, (-( e)s, mv.
of -karaf v.; -lórmig bijv. nw. tafelvor- o.; -bischot m. geestelijke m. die slechts -e) ui. (liergw.) werk o., taak v. van een
mig; (Ontlk.) —er Musket, Z. -musket; den titel van bisschop heeft; -blaft o. mijnwerker.
-/reund, —in, tafelvriend m., tafelvrien- titelblad o., titel m.; -bldttchen o. titel- Tobias$sch, (- es, mv. -e) m.,
din v.; -ganger, —in, kostganger m., blaadje o.; -bogen m. titelblad o.; (van Tobieschen, (- s, mv. Tobieschen) o.
kostgangster v., hij, zij die in den kost is; een boek), voorwerk o.; -buck m. titel- zandaal m.
Tobin, (-s. mv. -e) m. (Hand.)
-gast m. gast m. aan tafel; -gebet o. gebed boek o.; 2. Z. Staatshandbuch; -busho. voor of na het eten; -gedeck o., Z. -be- stabe m. hoofdletter, kapitale letter v. Oostindisch gewaterd taf o., tobijn o.
steck; -gefáss 0. tafelkom, vaas v. die op Titelchen, (verkl.) o. titeltje o., TQb-sucht, v., z. in. woede, razende zucht, dolheid, onstuimigheid v.;
de tafel staat; -geld o. tafelgeld, kost- kleine titel m.; 2. puntje o.
geld o.; -gemeinschaft v. tafelgezelschap Titel-fiirst, -kaiser, -kánig -suchlig bijv. nw. razend, dol, onstuio.; -genoss m. gast in. aan tafel; -genos- m. vorst, prins, keizer, koning m. die mig.
senschaft v. tafelgemeenschap v.;-gerath slechts den titel voert als zoodanig; Tocc ,ta, Toocatjna, (Toccaten
o. tafelgereedschap o.; 2. leinenes —, -kup[er o. titelplaat v.; -los bijv. nw. en Toccatinen) v. muziekstuk o. voor
tafelgoed o.; -gesang m., Z. -lied; -ge- titelloos, zonder titel. piano, in hetwelk beide handen afwissewhirr o. vaatwerk o.; -geselt m., Z. -gast; Tit©ln, (titelte, getitelt) bedr. ww., lend hetzelfde spelen.
Toccateglie, (- s) o., Toecatil-gesellschaft V. tafelgezelschap o.; -ge- Z. tituliren.
sprách o. tafelgesprek o.; -gestell o. on- Titel-narr, (- en, mv. -en) m. hij le, v., z. m. tiktak o.
derstuk o. vau de tafel; -glocke v. tafel- die verzot is op titels; -rath m. hij die TQChter, (Tóchter) v. dochter v.;
schel v.; it. klok v. die geleid wordt slechts den titel van raadsheer voert; 2. jonge juffrouw v., meisje o.; (fig.)
wanneer men aan tafel moet gaan; -kante -retch bijv. nw. veel titels hebbende; afstammeling v.; - Zions,dochter v. Sions,
V. kant m. van de tafel; -kappe v. tafel- -sucht v. zucht, verzotheid v. op titels; Kerk v.
laken, tafelkleed o.; - kasten m. tafellade, -suchtig bije. nw. verzot op titels;- vignette TQChter-anstalt, en) v.,
lade v. eener tafel; -korb m. langwerpige Y. titelvignet o.; -weise bijw. bij wijze -schule, (- n) v., Z. Madchen-anstalt 4'.
mand, ben v.; -lehen o., Z. Ta[ellehen. van titel, in den vorm van een titel; TQehter-bank, (-banken) v.
Tisch(1)er, (- s, mv. Tisch(l)er) -wesen o. gebruik o. van titels, titula- (Hand.) hulpbank v.
TQehterehen, T*chterlein,
m., Z. Schreiner; -arbeit chr v., Z. Schrei- tuur v.; it. Z. -sucht.
TitillatiQn, en) v. kitteling v. (verki.) o. dochtertje, meisje o.; 2. jonge
nerarbeit 4%
Tjsehlern, (tischlerte, getischlert) TitubatlQn, v., z. m. waggelen, jnflrouwtje o.
o. ww., m. h. kastenmaker, schrjnwer- wankelen, stotteren, stamelen. TQchter-herz, ens, mv. -en) o.
Titubiren, (titubirte, titubirt) o. hart o. eener dochter; (fig.) dochterlijk,
ker zijn.
Tisch-lied, (-( e)s, mv. -er) o. ta- ww., m. h. waggelen, wankelen, stotte- kinderlijk hart o.; -kind o. dochterskind,
kleinkind o., kleinzoon m., kleindochter
tellied, tafelgezang o.; -linie v. (Waarz.) ren, stamelen.
middellijn V. in de hand; -matte v. tafel- Titular, titul%r, bijv. nw. alleen v.; -kirche v. bijkerk, hulpkerk, kerk v.
laken o., tafelmatje o.; -messer o. tafel- den titel voerend, niet het ambt als zoo- die uit eene andere ontstaan is; -land o.
mes o.; - musket m. tafelspier v.; -nachbar danig bekleedend, titulair; -rath m., Z. volkplanting, kolonie v.; -lándisch bijv.
m. buurman, nevenman m. aan tafel, Titetrath. nw. tot eene volkplanting of kolonie benaastzittende m. aan tafel; -platte v., Z. Titulatur, (-en) v. titel m., hoe- trekking hebbende.
T*chterlieh, bijv. en b. dochter -blaft; -quehle v., Z. -zwehle; -reden v. danigheid v., titulatuur v.
mv., Z. -gesprach; -schrank m. kast v. Tituljren, (titulirte, titulirt) bedr. lijk, van eene dochter, op eene dochter
die tot tafel dient; -segen m. gebed o. ww. betitelen, een titel geven, tituleeren; betrekking hebbende.
(-

(-

(-

(-

(-

Tod.

Tod.

Tod.
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TQchter-liebe, v., z. m. doch- v. doodsangst m., zieltogen o.; (fig.) mv., trekken m. mv. waarop de nadeterlijke liefde, liefde v. eener dochter; groote angst in.; in -angsten liegen, lig- rende dood ligt uitgedrukt; 2. dood -mann in. dochtersman, schoonzoon m.; gen te zieltogen, sterven, op het sterf- strijd m.
-loge v. vrijmetselaarsloge V. die uit eene bed liggen; - anseige v. bekendmaking v. TQd-fall, (- [all(e)s, mv. - /'alle) m.
andere ontstaan is, dochterloge v.; -recht van een sterfgeval, doodbericht o., ad- (Ger.) toevallen o. door sterfgeval, doode
o. recht o. van dochters.
vertentie v. van overlijden; 2. kenteeken, hand v., recht o. op het beste stuk goed
TQchterschaft, v., z. m. verhou- voorteeken o. van den dood; -art v. wij- na den dood van den lijfeigene; - [ãllig
ding v. eener dochter, dochterschap, ze v. van sterven, wijze v. van doodstraf; bijv. nw. ouderworpen aan het recht van
kindschap o.; 2. afkomst, afstamming, - begdngniss o. begrafenis v.; it. (Katte.) naasting; -fehde v. doodelijke veete v.,
aaneenschakeling v. jaarlijksche viering V. van iems. vage- haat, wrok m.; -feind, —in, dood TQehter -Sohn, (-sohn(e)s, mv. dachtenis, jaargetijde n.; -belt o. dood- vijand, gezworen vijand m., doodvijandin
-sóhne) m. dochterszoon, kleinzoon m.; bed, sterfbed o.; -bild o. beeld o. van v.; - (eindschaft v. doodelijke vijandschap
-sprache v. dochtertaal, van eene andere den dood; -bldsse v. doodskleur, lijk- v.; -pass m. doodelijke haat, wrok m.;
afgeleide taal of spraak v.; -slaat m. kleur,doodelijkekleur v.; -block m.cloods- -kauf m. (Rechtspr.) koop m. die geldig
dochterstaat ni., volkplanting, kolonie v.; blok o.; -bole m. bode m. des doods; it. is tot bet uitsterven der familie; -krank
-stadt v. koloniestad, stad v. die door doodbericht o.; 2. hij die iems. overlij- bijv. nw. doodel"k ziek; -made bijv. nw.
kolonisten gesticht ofbewoond is; -schule den bekend maakt, aanspreker w.; -bot- doodmoede; -schlag m., Z. Todtschlag;
V., Z. -anstalt. schaft V. doodbericht o.; it. doodvonnis -schnaubend bijv. nw. moord ademend,
TQckel, (- s, mv. Tockel) m. enkel- o.; -brief in. (Fin.) bewijs o. van schuld- vol moordlust; -sucht bijv. nw. schijn
takel m.
delging of amortisatie; -engel m. engel dood m., hevige flauwte v.; -suhne v.-voudige
Tockiren, (iockzrle, tockirl) bedr. des doods; - fackel v., Z. Leichenfackel; verzoening v. wegens bedreven moord;
ww. (Schild.) de kleuren hard opleggen; -('all rn. sterfgeval, overlijden o.; im —e, -sonde v. doodzonde v.
2. Z. licken.
in geval van overlijden; -/eiex V. viering Todt, bije. en b. (van menschen),
Tod, (-( e)s) m., z. m. dood m., over- v. van iems. nagedachtenis; -frost m. dood, gestorven, afgestorven, overleden,
lijden, afsterven, verscheiden o.; it. engel koude v. des doods; - furcht v. vrees v. zielloos, ontzield, zonder uitdrukking,
m. des doods; jem. vom -e erretten, iem. voor den dood; -gedanke m. gedachte v. zonder geest; (van dieren), dood, gestorbet leven of van den dood redden; den aan den dood; -ge[ahr v. doodsgevaar, ven; seit gestern ist er -, is hij dood; er
- fur's Vaterland, der Ehre, der Gerech- levensgevaar, gevaar o. van sterven; in ist gans -, hij is dood, zoo dood als een
ten sterben, voor bet vaderland, een eer , — sein, in gevaar zijn van sterven; jem. pier; - nieder /allen, dood neervallen; Bich
vollen dood, den dood der rechtvaardi- aus einer — rellen, iem. uit levensge- - fallen, dood vallen; sich - lachen, zich
gen sterven; mil -eabgehen, met den dood vaar of het leven redden; -gesang m. lijk- dood lachen; sick - bluten, doodbloeden;
eindigen, een doodelijken afloop hebben; zang w.; -grauen o. afgrijzen, akelige o. sick - arbeiten, saufen, zich dood werken,
auf den - liegen, op sterven liggen, op van den dood, ijzing v. voor den dood; dood zuipen; jem.- schlagen,stechen,schieden rand van het graf ligen; auf den - -jahr o., Z. Sterbejahr; -kampf m. doods- sten, iem. doodslaan, doodsteken, dood fem. verwunden, schlagen 4r, eene doode- strijd m.; -krampf in. stuiptrekkingen v. schieten; ein Pferd - jagen, reilen, dood
woud toebrengen, doodslaan; auf mv. voor den dood; -loos o. noodlot o.; rijden, doodjagen; (fig.) stil, doodsch,-lijke
den - hassen, een doodelijken haat toe- -nacht v. nacht m. waarin iem. overlijdt; eenzaam; fur die Well -, dood zijn voor
dragen; das ist mir in den - zuwider, dat -noth v., Z. -gerahr; it. -angst; -op/'er de wereld, der wereld afgestorven; - mahaat ik als den dood; seine Krankheil ist o. offer o. des doods; -ort m. sterf- chen, doen sterven; (van een boom &),
nicht sum -e, is niet doodelijk, niet ge- plaats, plaats v. van overlijden; -pein v. dood; (van de oogen), dof; (van het ge
leidt niet tot den dood; doodelijke pijn, vreeselijke pijn of smart Iaat), zonder uitdrukking; (Boschw.) -es-varlijk;(H.S)
ich bin des -es, wenn cjr, ik ben een man v.; -plorle v. (fig.) poort V. des doods; Hola, dood hout; -e Kohlen, gedoofde
des doods, ik ben verloren als&; ich will -post v., Z. - bolschaft; -prophet m. hij kolen; -e Asche, uitgebrande asch; -es
des -es sein, wenn, ik zal sterven, ik die iems. dood voorspelt; -rashen m. bleisch, (van eene wond), dood vleesch;
mag sterven als; sick zu -e drgern, zich (fig.) kaken v. mv. des doods; -rócheln (van een schip), das -e Werk, bovenschip
dood ergeren; sich zu -e arbeiten, Inn- o. gereutel o. des doods, doodsnik in.; o.; (Nat.) -e Kraft,stilstaande; (Scheik.)
ken, zich dood werken, drinken; sich zu -schauer m. huivering v. van den dood; -e Kapital, renteloos; -es Pfand, dood
-e fallen, doodvallen; sick zu -e hungern, -schlaf in. doodslaap m.; (fig.) schijn- pand, pand o. waarvan Beene inkomsten
doodhongeren, van honger sterven; gum dood ni.; -schlag m. doodelijke slag,dood- gegeven worden, pand o. waarvan de bee fuhren, naar de strafplaats geleiden; slag m.; -schlummer m., Z. -schla/'; zitter den interest geniet; (Leeuw.) -e
sick den -, eioen -anthun, zich het leven - schmerz v. pijnen v. mv. des doods; Hand, doode hand; an die -e Hand etw.
benemen;zum -everliebt,razend verliefd; -schrecken m. verschrikkelijke o. van verkaufen, met de doode band; -es Wasauf den - gefangen sitsen, voor eene den dood; (fig.) doodelijke schrik m.; ser, stilstaand; 2.(van eene stad),doodsch,
groote misdaad gevangen zitten; (Spr.) -schwach bijv. nw. doodzwak, uiterst stil, eenzaam, weinig bezocht, doodstil,
jaar den ist kein Kraut gewachsen, Z. zwak; -schweisz m. doodzweet o.; -slosz Z. lodlenstill; 3.(Kunstt.) -es Haar, dood,
Kraut; - ist der Sande Sold, de dood is m. doodelijke stoot ni., doodsteek m.; zonder merg of sap; -e Wolle, sterfwol,
het loon der zonde; (Landb.) (in koren), -strafe v. doodstraf v.; bei — verboten, wol van reeds gestorven schapen; (Aardr.)
brand m.; (Nat. hist.) hooiwagen, lang - op doodstraf verboden; -streich m., Z. -es Meer, Doode Zee; (Berges.) - gehen,
poot m. (eeue spin). -slow; -stunde v. sterfuur, laatste our o.; (van het water), langzaam voortstrooTod-athmend, bijv. nw.een doo- -tag m.sterfdag m.;jdhrlicher —,( Kath.) men; - hauen, bijna zonder helling uit
vergif inademend, uitademend; jaargetijde o., Z. -[eier; -that o. dal o. hakken; eine Zeche cJ' - schreiben, voor-delijk
-belt o., Z. Todesbett; -Glass, -bleich bijv. van den dood; -crank m. vergiftige drank uitgeput verklaren; (Delfst.) das nw. doodsbleek, zoo bleek als een lijk; m.; -urtheil m. doodvonnis o.; -verbre- liegende, weinig opleverende, doode
- brengend bijv. nw. doodelijk, den dood chen o. groote misdaad v.; -vorbote in. grond.
voorbode m., voorteeken o. van den dood; TQdt hnlieh, bijv. nw. naar een
veroorzakend.
TOdderpfahl, (- pfahl(e)s, mv. -wahl v. keus v. van de wijze van ster- doode gelijkend, schijndood.
-pfáhle) m. paal m. in de weide om eerre ven; - weg m. weg m. naar den dood; TQdte, (-n, nov. -n) m. en (-n) v.
- werth, -wurdig bijv. nw. den dood waard, overledene, gestorvene m. en v., lijk o.;
koe aan vast te buiden.
Toddy, (onb.) m. wijnpalmsap o. den dood verdiend hebbende; -wunde v. das Reich der -n, Z. -nrezch.
doodelijke wond v.; -zeichen o. teeken TQdten, (lódtele, gelódtet) bedr.
waaruit men arak bereidt.
TQdes-ahnung, (- en) v. voor- o. van den dood; -zi ge m. mv. doods- ww. dooden, doodslaan, vermoorden,om
gevoel o. van een naderenden dood; -angst angst m.; (Gen.) doodel ke trekken m. het leven brengen, doen sterven; mil Gift
-

-
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-, vergeven, vergiftigen; M'iiisP, Raupen
-, ver,lelgen; (fig.) sein t'leisch -, clnoden, voor zinnelijk genot nngevorlig
ken; die Raare-, het vet uitkoken; Quecksilber -, blusschen; einen Verirag -, ver
die Zeit-,verbeuzelen; die Ner--nietg;
ven eines Zahnes -, ongevoelig maken;
2. wed. ww. sich -, zich het leven bene
zich van kant maken, zich om het-men,
leven brengen.
TQdten— acker, ( - ackers, mv.
-ticker) m. doodenakker m., kerkhof o.,
begraafplaats v.; -amt o. zielmis v., re-

Tod

Z. Slinf er; -kalt hij. nw. clnnds- wnestende, vernietigende, vergiftige o.
kou,l, zoo kool alp t^s!u ,Inlle; -kiste v. j TQdt-Ode, bijv, eii b , uitgestorbist.)

'ioot'.kist v.;

-lamp[ tn. kamlvechtrrs- e n, lunderuzaam; -schlag m. doodslag,
manslag, iiioord m.; -schldger m. dood-

strijd m. ter eere van een doode; -klage
V. klagen, keriueu o. om een doode, Z.
I Leichenklaye; -kleid o. lijkkleed, lijkgewaad o., doodshemd o.; -knochen ni., Z.
-hein; -kolf ,u, (loodshoofd o., doodskop,
schedel m.; (Nat. kist.) doodskopje o.;
•Z. doodshoofdkrab v.; 3. doodshonfdvormige zeeleeuw m.; 4. dooilshoofdvlinder
m.; (Landb.) brand m., ziekte v., zwart
o, in het koren; (PI.) leenwebek, kalfsquiem o.; -anaeige V. doodbericht o.; snuit, ossesnuit m.; (Scheik.) doodenkop
-anaeiger m, hij die iems, dood bekend m.; -kSpfchen o. (Nat. fust)) doodskopje
maakt,bidder m.; -asche v. asch v, van een' o., sapajou, kleine aap m.; -kórper ni.
doode; -bakre v. doodbaar, lijkbaar v.; m. lijk, dood lichaam o.; -kramp/' m.
-bein o. doodsbeen o.; —e, doodsbeen - doodskramp v., zieltogen o.; -krans ni.
deren o. mv., knekels m. mv.; it. reli-I lijkkrans, imniortellenkrans ni. op de
quieén Y. mv.; -beschauung v.lijkschou-', doodkist; -kraut o., Z. -yriin; -kreun o.
wing v.;-beschwórer m.geestenbezweerder' lijkkruis n.; -krone v., Z. - krans; -krult
m.; -beschw8rung v, geestenbezwering,' m. urne v.; -lade v., Z. - kiste; (Nat. hist.)
zwarte kunst v.; -belt o. doodbed o.;' gestreepte koffervisch m.; -lager o. dood -bild o. beeld o. van een doode; - blaas' bed o.; -lied o., Z. Leichenlied; -lisle v.,
bijv. nw. doodsbleek, zoo bleek als een' Z. -buck; (Krijgsw.) lijst v, der gesneulijk; -bitter m, doodbidder, lijkdienaar, velden; -mal o., Z. Leichenmal; -marsch
aanspreker, bedienaar in. ter begrafenis;) m. doodenmarsch m.; -op/'er o. (Oudh.)
-blásse v., Z. Todesbldsse; -bleich bijv. offer o. voor overledenen; (R. g.) doonw., Z. - blaas; -bleiche v., Z. -bldsse; denoffer o.; -orgel v. (veroud.) dubbele
-blume v. goudsbloem v.; -brief in. be- haakbus v., kanon o.; -register o., Z.
wijs o., akte v, van overlijden, doodakte -buch; -reich e. rijk o. der dooden, beV., doodbrief m.; -buck o, register o. der nedenwereld v.; -richter m. rechter m. der
overledenen; -erscheinung v, geestver- dooden of overledenen; -rujerin V. bazuin
schijning v.; -eule v., Z. Leicheneule; V. bij de opstanding; -schau v. lijkschou- farbe v., Z. Leichen farbe; - farben, -far- wing v.; -schauer m, lijkschouwer m.,
big bijv. nw, lijkkleurig, doodskleurig; hij die de lijkschouwing verricht; -schein
- feier v., Z. Leachen jeier; - fieber o. be- in. bewijs o.,akte v. van overlijden, dood roerte- koorts v.; - jlagge v. halve stoks- akte v., doodbrief m.; -schiller m. (Favlag v.; -fleck m, doodvlek, met bloed bell.) Charon in., veerman m, over den
onderloopen vlek v.; -/leckig bijv, nw. Styx; -schlaj m. doodslaap, slaap m. der
doodvlekken hebbende; -/liege v., Z. Lei- dooden; (Gen.) schijndood m.; (fig.)
chenfliege; -fleas m. (Fabell.) Z. Styx; diepe, vaste slaap m.; -schleier v. sluier
- frau v. (gemeenz.) Z.-wáscherin; - jriesel m. des doods; -schlummer ni. schijndood
m. kwaadaardige huivering v.; -yarten m.; -schweigen o., Z. - stille; -statte v.,

m., Z. -acker; -gebeine o. mv., Z. -beine;
-gebet o. gebed o. voor overledenen; -geldul o, doodsklok v., uitluiden o.; -geleit
o. begeleiding van een lijk; -gerdth o., Z.
Leichengerálh; -gericht o. doodengerecht
o.; it. laatste gerecht, laatste oordeel o.;
-gerippe o. geraamte, skelet o.; -geruch
m. doodslucht v.; -gerust o., Z. Leichengerust; -gesang m., Z. Todesgesang; -gesprdch o.gesprek o. tusschen overledenen;
-gewand o., Z. Leichengewand; -yewólbe
o. doodenverblijf o.,lijkenkelder m.;-glocke o., -gl8ckchen (verkl.) o., Z. -geldut;
2. klok v. die geluid wordt bij eerre begrafenis; -grdlier m, doodgraver m.; (Nat.
bist.) schildkever m.; 2. doodgraver m.;
-graft v. grafkelder m.; -gran o. kleine
maagdenpalm V.

Tol.

Z. -acker; -stein m., Z. Sargstein; -still
bijv. uw. doodstil, doodelijk stil; -stille
V. doodsche of doodelijke stilte v., diep
zwijgen o.; -tag m. tag m. toegewijd aan
de nagedachtenis der dooden; -sonntay
m. derde Zondag m. voor Paschen; -tanz
m. doodendans m.; -topt m. aschkruik,
!ijkbos, urne v.; -tuck o.,Z. Leichentuch;
-uhr v. (Nat. bist.) kloppertje o. (een
houtkever), die tikkend geluid maakt;

lager, moordenaar m.; -still bijv. uw.,

Z. lodtenstill; -lheilung v, verdeeling v.
van een stuk land tengevolge waarvan
alle gemeenschar c,l,lioudt.
TQdtung, (-n) v., Z. tadten; it.
dooding, terecbtstelling v.; (fig.) ver
-nietg,
uitdelging v.

TQdweissagend , bijv, nw. den
dood voorspellende.

Tof, (-(e)s, mv. -e) m., & L. Tuf.

TOfffna, TO$^nia, Tof apen of
Toffanien) v, langzaam werkend giftwa(

ter o., aqua-toffana o.

Toffel, (-n) v., Z. Pantoffel; 2. Z.
Karto f el.
TQfel, (-s, mv. Toffel) m. chris-

tollcl, stoffer, sukkel, sol, stumper, stakkerd m.

TQffeln, (tolelf, getofrelt) o. ww.
in pantoffels gaan.
TQffe1n, (td felle, getóletl)bedr.ww.
met de pantollel slaan.
Toga, ( Togen) v. kleed o. der oude
Romeinen, toga v.

TohuwabQhu, (-s) o., z. m. warboel v., chaos m.

Toilette, (-n) v. kaptafel, toilettafel v.; it. toilet o., kapsel o., kleeding v.,
opschik, tooi m.

ToilQtten—aufsatz, (-sataes, mv.

-sdtae) m. kaptafelgereedschap o.; -glas
o. toiletspiegel m.; -kasten m. toiletdoos,
kapdoos v.; -seife v. toiletzeep v.

TQjSO, (-n) v. Fransche lengtemaat,
toise V.
Tok^jer, (-s,mv. Tokaier),—Weiy1,
(-(e)s, mv. -e) m. tokaver (wijn) m.
TQ1e, (-n) v, bedekt kanaal o.

Tole, (-n) v. borst v.; (dachtw.)
hinde v.
Tolerênt, bijv . nw, verdraagzaaro,
inschikkelijk, toegevend (voorn. op het
punt van godsdienst).
TOlerantismus, (onb.) m. stel sel o. van verdraagzaamheid in zaken
van godsdienst.
Toler^nz,v ., z. m. (godsdienstige)
verdraagzaamheid o.
Tolerj ren, (t olerirl e, t olerirt) bed r.
ww., Z. dulden.

-urne v., Z. -top f; -vogel m. pestvogei
Toig, (-(e)s, mv. -e) m. (Prov.) Z.
m., muurspecht, kerkuil m.; -vágelchen Klecks.
o. sphinx m. (een vlinder); -wagen m., Tolgat, (-(e)s, mv. -e) o. (Zeew.)
Z. Leichenwagen; -wdscleersn v., Z. Lei- dolgat o.
chenl'rau; -welt v., Z. -reich; -zettel m., Tolk, (-(e)s, mv. -e) m. (veroud.)
tolk ni., Z. Dolmetsch.
Z. -lisle.
T*dter, (-s,mv.Tódter) nn., Z. Todt- TQ11, ( -er, -st) bijv, en b. hard,00rverdoovend, verschrikkelijk; -er Laïrm,
schld yer.
TQdtenhaft, bijv. en b. als een Tgdtgeboren, bijv. nw. doodge- oorverdoovend, verschrikkelijk; 2. woedend, uitermate toornig; i^ber etw. - werdoode, als een lijk, lijkachtig.
boren.
TQdten—hand , (-hdnde) v.doods- T*dtlich, bije. en b. doodelijk, den den, sein, woedend, razend ; jem. - mahand, hand V. des doods; (fig.) ijs- dood veroorzakende, den dood ten ge- cl^en, woedend, razend; - au` jem. werkoude hand v.; (Leenw.) Z. Todfall; volge hebbende; -e Wunde, doodel^jk; den, driftig worden tegen; das ist sum (Nat. hint.) voortbrengsel o, van zeein- (Gen.) (van sappen, planten &), ver werden, dat is om razend te worden;
- krank,-woestnd,vrig f; jemn. den Kopf - machen, iem. het hoofd
secten, duivelsbrood o.; -heus o., Z. Leichenhaus; (fig.) grafgo.; -hemd o. doods doedelijk ziek; -e Wafen, moordwerktui-' op hol brengen; 3. dronken; - and voll
o.; -hdhle v. hol o. waarin zich een-hemd gen o. mv.; (fig.)jem. - hassen, iem. een sein, stomdronken zijn; á. razend, woelijk bevindt; it. graf o.; -kdjer m. (Nat.j doodelij ken haat toedragen; -kelt v. ver- dend, krankzinnig, waanzinnig, dol; f.
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gek, mal, dwaas, grillig; -e Unternen- lompbeid, linksbeid, oobescboftbeid v., ren), doorgeluidente kennen ge,en,doen
mung, gek, dwaas; der -e Pobel, bet ge- domme streek ru,
hooren,
meene volk; Sie machen's miT %U -, gij TUlpelhaft, bij". ow. lomp, on- Ton-fall, (-(all(e)tl, mv. -fill/e)
maakt het m{j te erg, te gek; 6. bed wel- bandig, Iiuksch,onheschoft, vlegelachtig, m, sternval, val m. van maat or toon, camend; die -e Bilse, Z. -kraut (5).
Tolpeljahre, o. my. [ongensja- dans v.; -(olge v. opvolginl v, der tonen,
Toll-apfel,( -ap(els, my. -tip(el)m. ren n, RI\'.
toonladder, toonschaal v.; -(ilhrut" v,
melanzaanappel m.; -beere v.,Z. -kirseh«; Tglpeln, (to/pelle, getolpelt) o, ww., modnleeren 0., stemvcrwissehng v.; -(iille
-dreist bijv. en b. dol driest, vermetel, 01. h, zich lomp, onhandis, onbeschofL v. volbeid, helderheld r. van het tleluitl;
stout.
get) ragen,als een vlegeldaarheen stappen, -(us: m, stemvoet 10., stemmaatv.; -ga'lg
Tglle, (-n, my. -n) m., (-n) v. delle Tolpisch, bijY. eo b.,Z.lolpelhaj't. m., Z. -(olge; -geber m., Z. -angebl'r;
ID. eo v., gek, dwaas m.,~ekkin v.,krauk·
TQmback, (-(e)s,mv. -e) m.spins- ,.ge.~chlechl o. (Muz.) toonsard m., tOODzinnige m. en v.; 2. Z. Tollheil.
bek 0., tombak 0.; -braunbijv. ow. tom- ladder v,
Tollen, (lolltl, gelolll) o, W\V., Ill. bakhruiu; -dose Y. dons v. vall tom- Toni, (onb.) s, buterbloem v,
h. woeden, razen, krankzinnig zijn.
hak,
Tgnica, (-ta) v, (Mnz.) grondtoon,
Toll-fusz, (-/us:es, mv, -(usze) m. Tombacken, bijv. nw.tombakken, hoofdtoon m.; (Gen.) versterkend gelompe, misvormde voet m.; 2. persoon nit tombak vervaardigll.
neesmiddel n,
m, met lompe, misvormde voeten; -haus Tgmbackschlager, (-gets, l.J1V. Tonisch, bijv. en b. (Gen.) spano. dolhuis,gekkenhuis,kranksinmgenge- -ger) ID. tombakslager m.
nend, veerkrachtig, tonisch,
sticht 0.; -hilusler m, krankzinnige, ra- Tomfeld,( -(e)s,mv.-er)o.(Boekb.) Tonka, (onb.) m., z. m. Spaaosche
zende m.
plaats v. op den rug van een baud, waar snuif Y. met gestamptetonkaboooen verTollheit, (-en) v. dolbeid, krsnk- bet eijfer van bet boekdeel staat.
mengd.
zinnigheid, razeroij v.; 2. woede, drift, TQmmen, (-s, mv. 7'omme,~) m. Tonka-baum, (-baum(e)s, my.
vervoering v. van toorn;3. drookensehap kleine, magere kaas v.
-bilume) m. tonkaboom m.; -bohne v.
v.; (fig.) dwaze bandeling, gekke daad, Tomus, (oob.) w. boekdeel, deel o. tonkaboon v.; -kamp(er m. kamrer v.oit
dolheid v.
Tomotoki§, v., z. m. verlossing de tonkabooo.
Toll-kerbel, (-s) m., z. m. dolle v. door de keizel·snede.
Tgn-kunde, v., z. m. toonleer,
kervel,dollepeterseliev.; -ke'ulen m.wijze Ton, (-(e)s, my. TUlle) m. toon m., geluidsleer,geboorleer v.; -kunsl v.toonY. van vischvaolst door op het ijs te geillid 0., klaok m.; (vao eeDe stem), kunst, keouis Y. VIU de moziek; -kunstig
kloppeo eo de visch te bedwelmen; -kir- toon m.,stembuigingv.; (van eene klok), bij'. ow. op de toonleerbetrekking hebscke v. belladoDlle, D8chtschaduwbes v.; geluid 0., klaok m.; (Muz.)toon m.; gan- hende,toonkullstig, de muziekkeonende;
2. doodsboord 0.; -kop{ m. (,.emeeoz.) .er, halber -, beele, halve toon; aus dem -kanstler,-in, toonkunstenaar m.,toon..
driftkop. dolkop m., opvliegend, doldrir- -e kommen, oit den tooo, ,an de wij~ kuostenares ".; vollkommener -, virlig,oobezoonen persoon m.; -kjjp~g bij'. raken, Z. angeben; 2. toonaard m.; diese t0009 m.; -lekre v., Z. -kunde; it. Z.
ow. doldrirtig, oobesoisd, onbezonneo, Arie gehl aus einem andert. -e, aus dem KlangleAre; -leiler v. (Muz.) toooladder,
I'azend, woedeod; -korn o. (Hand.) Le- -e A, dit air staat in een anderen toon- toon~chaal v.; 2. gamma v.; -lock o. (van
v8ntscbe bes, vischkorrel ,.; 2. doorn- aard, staat in A; 3. (van een lied), wljs, eene nuit), tooo,at 0.; -losbij,. ow. (van
appelzaad 0.; (Pl.) z. m. onkruid o. on- melodie v.; .t. stembuiging v.; (Dichtk.) personen), geen geloid gevend, stom; 2.
der het koren; -kraul 0., Z. -kirsche; 2. risle,lraurige Tone, aaogename ofslree- (van ,oorwerpen), dof, geen geluid geZ. -kerbel; 3. zwart bilzenkruid 0.; -kuh" lende, droe,ige tonen; 5. (lig.) den - 'end; (Spraakk.) stom; -nUJSI o. (Moz.)
bijv. ow. 'ermetel, stout, Z. -dreist; anderA, een anderen loon aanslaan; aU$ maat, qoantiteit v.; (Spraakk.) lengte v.
• kilhnheit v. doldl'iestheid, vermetelheid, einem anclerfl -e spreche11, op een aode- der lettergrepen, qQaotiteil v.; -meister,
stoutheid v., onbescbaamde moed m.; ren toon spreken; in ehem herrischeJi -~, -in, toonmee~ter m.• toonmt'esteres v.,
-sinn m. dwaasheid, dolzinnigbeirl, gek- op gebiedendeo toon; it. aus einem hol'en virtuoos, artist m., arti~te v.; -",esser m.
heirl v.; -sinnig bijv. ow. dolzinnig, on- -e sprechen, 01' een hoogen, trotschen toonmeter m.; -mess"ng v. klankmaat,
besuisd, Z. toll; -sinnigkeil v., Z. -sinn; tOOI1 sp.·eken; 6. (Ilg.) loon, li;maak m., pro~odie v.; -muse v. muze v. der tooo-silcht v., Z. -leit; -wurm m. worm m. welvoeglijkheid v.; der gule -, ~e goede kun~t, Euterpe, Terpsichore v.
aan welken men de eigensebap toe- toon, welvoeglijkheid Y.; 7. (Spl"aakk.) Tonn&ge, (-n) v. tonnegeld 0.,
schrijrt om razend Ie maken, belscbe klemtoon m.; 8. (Schiltl.)toon m., kleor- lODnemaat v., tOOO kilo·s; 2. ~cheepsforie v.; (Veea.) (van honden), pees v. 1000 m.
ruilntp-. !ocheepslading v.
onder de tong; (fig.) den - haben, gek, Tgn-abstand, (-stand(e)s, mv. TUnnchen, (verkl.) o. toooetje.
krankzinnig, waanzinnig zijn, bet in het -slande) m. (Muz.) toonsafslalld Ill.; "aatje, kuipje o.
boord bebben; -wurzel v., Z. -kirsche; -achle v.achtste 1000 01. of noot V.; -an- Tonne, (-n) v. lon v., vat 0., kuip
-wulh v. krankzinnigheid v.in den hoog- geber m. toonge,er, voorgaoger m., bij v., rust 0.: eine - mil, au Wasser, eene
die het voorbeeld geeCt, woordvoerder ton water; Wei" in -en (ullen, in tono~n
sten gl·aad.
Tglpatsch, (-es, my. -e) m. tol- m.; -arl v. loonaal·d. toon m., melodie, doell, in valen docn; Pulver, Hdringe In
patsch, Hongaarsch soldaat m.; 2. lorn- zangwijze v.; harle, u'eiche -, harde, -n packen, schlagen, kaken, inzooten; 2.
perd, onhandig,dompersoonm.;3.lompe zacbtetoonaardm.,zangwijze v.inmajeur, vat o. (als maat), too v.; eitle - Bier, vat
overschoen m., sok v.;4. soort vangroote in mioeor; -auS'U'eJ,r,hung Y. modnlatie Y.; bier;e'Ine - Haringe, ton Y. haring;it. twee
hondeo.
.
-beJirk o. oclaaf 0.; -breckung v. breken schepels; (Ze~w.) scheepston Y.; ein
Tolpatschig, bijv. en b. ollhaD- o. van het geluid,tooobreking v.; -bah."e Schiff von tOO -n, van fOO ton, Z. Seedig, lomp.
v. orkest 0.; -dickler m. toondiehter, tonne; eine - Goldes, eene ton gonds; 3.
Tt)lpel, (-s, mY. TiJlpel) m. (vaD toonzetter, compoliist m.
mod 0., hectoliter m.; 4. (Zeew.) baak,
een gevelden boom), stomp Y.; (Spr.) Tgnen, (tonIe, getont) o. ww., m. h. boei v.; «(~iet.) plaat Y. met zand; (Wa"her den - (allen, domme, lompe ~treek klinken. llliden, weerkhnken, ",eergal- terb.) arehimedcsche schroer v.; 2. mobegaan; jem. uberden- sto,:en, iem.beet- men, geluid geven, bet oor tretJen; -des lenrad 0.; (Nat. bi~t.) tODschelp v.; (Spr.)
Demeo; 2. (fig.) (van personen), bot- Erl, helder kliokend; die Glocken -, rle leere -n geben gros:en Schall, bolle "aten
lerik, botmoil, lomp mensch m.; (Nat. klokkenluien, men hoort de klokken; -de bommen het meest.
hist.) dronte, doedoe,dodaars, walgvo- Stimme, heldere, weer~almende, scbelle Tonnen-band, (-bant.l(e)s, my.
gel rD.
stem; seine Stimme, Freude tont durch's -bander) o. hoepel m.; -bauch m. boik
TOlpelchen, (verkl.)o.(PI.) droir- ThaI, weerklinkt,weergillmt; 2. bedr.ww. m. van eeue ton; ·bodet. m. bodem m.
ker~eboom, trosker!"ehoom m.
jems. Lob -, doen klin"~n. rhpn w~{'r-I":n ('CB Vil(; -I',ojl! ". (Zeew.) Z. To/ult';
TalpelQj, (-en) v. onhandisheid, salmen; seine EmP!ina"ng ., (van die- -boje#' m. (Zeew.) boeier m. (eeo vaar-
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tuig); -butter V. toeboter v.; -brett o.
(Bergw.) legplank v.; -[ach o. (Bergw.)
ruimte v., vak o. tusschen twee balken;
- fisch m. visch v. die in tonnen verzonden wordt; -furmiq bijv. nw. tonvormig;
-tracht V. tonnevracht v.; -gefángniss o.
opsluiting v. in eene ton; -geld o. tonnegeld o.; -gestell o. tonstelling v.; -ge-

Tor.

Top.

Top.

pot verwijt den ketel dat hij zwart ben, op het droge geraken ; 2. (Hand.)
s; es ist noch nicht im -e, worin es kochen ein - Flachs, 40 bossen.
poll, bet is nog niet in het vaatje waarin T¢ppchen, (verkl.) o. topje,punt-

iel, de

het zuren moet.

je

o.

TQpp-au$anger, (-gers,mv.-ger)
.baum m. potboom m.; -blume v. pot- m. (Zeew.) topoplanger m.; -brennen o.,

TQpf-auster, (-n) v. palet o.;

bloem v.; -bord m., -brett o. pottenplank Z. -feuer.
Toppee, (-n) v., Z. Toupet.
v.; -butter m. boter v. in een pot.
T^ppe1, (-s, mv. Tóppel) m. of
TQpfehen, (verkl.) o. potje o.
wólbe o. tonvormig gewelf o.; -haring m.
tonnetjesbaring m.; -hecht m. snoek m. TQpfdeckel, (-kels, mv. -kel) m. TQppelhuhn, (-huhn(e)s, mv.-huhner) o. kip v. met eene kuif.
die in tonnen verzonden wordt; -hola o. potdeksel o.
duighout o., duigen v. mv.; -honig m. TQpfer, (-s) m., z. m. geronnen TQpp-fewer, (-4) o., z.m. Sint-Elmusvuur o.; -pardune v., -reep o., -rei/
honi(n)g m. met de was in tonnen gepakt; melk v.
-mass o. tonnenmaat v.; -pech o.(Schoen- T¢pfer, (-s, mv. Top fer) m., in, m. topreep m.; -schilling m. handgeld,
m.) zwart pek o.; -muhle v. tonmolen, (-nen) V. pottenbakker m., pottenbak - strijkgeld o.; -zegel o. topzeil o.; -sense
v.(Zeew.)potdeksel o., deklijst v.; -stanwaterschroefmolen m.; -stab m. duig- kersvrouw V.
hout, vaathout, pijphout, wagenschot o.; TQpferarbeit, (-en) v. potten- der m. standaard, breede wimpel m.
Tor&jlle, v., Z. m. ruw, onbewerkt
-waare V. tonnewaar v.; -weise bijw. in bakken o., pottenbakkerij v.
Tbpfere, (-en) v. beroep, ambacht koraal o.
tonnen, bij tonnen.
TQnometer, (-s, mv. Tonometer) o. van pottenbakker, pottenbakkerij v.; Torbitze, (-n) V. fakkel v.
Torehenez, (-es, mv. -e) m. prang2. plaats, werkplaats v. eens pottenbak
m. klankmeter m.
pottenbakkerij V.
-kers, ijzer o., neusnijper m.
TQn-reich , bijv. en b. rijk aan tonen, zangerig, welluidend; -reihe v., Z. TQpfer -arde, v., z. m. potaarde, Toreular, ( (e)s, mv. e) o. draai- jolge; it. -leiter; -sate m., Z. -setsung; pottenbakkersaarde, klei v.; -era o. zwa- b oom m., draaikruis o., haspel m.
-schluss m., Z. -fall; -schlussel m. toon- vellood, glaszuurerts o.; -geschirr, -gut Toreador, (-en, mv. -en) m. besleutel, muzieksleutel m.; -setzer m., Z. o. aardewerk o., potten m. mv. en pan- reden stierenvechter m.
-dichter; -setzung, -setzkunst v. leer v. nen v. mv.; -handwerk o., Z. Tápferei Toreno, (-s, mv -s) m. stieren
te voet.
-vechtrm.
der toonzetting, compositieleer v.; -silbe (1); -modell m. o. pottenvorm m.
-

-

Toreuma, (-s, mv. -ta) o. snijTopfern, bijv. en b. (gemeenz.)
V. lettergreep V. waarop de nadruk valt;
-span m. (Org.) toonspaan v., cilinder- aarden, van aardewerk, Z. thónern, irden. werk, beeldwerk o.
Toréutik, v., z. m. snijkunst,beeldraam o.; -spiel o. muziekstuk o.; it. con- TQpfern, (tbpjerte,getopfert) o.ww.
houwkunst, draaikunst v.
cert o.; -spieler, —in, muziekant m., potten bakken, aardewerk maken.
TQpfer-ofen, (-ofens, mv. -ófen) Torf, (-(e)s, mv. -e) m. turf m. en
muziekante v.; -sprache v. muziektaal
v.; -sprechung v., Z. -messung; -stuck o. m. pottenbakkersoven m.; -scheibe v. potmuziekstuk 0.; -stufe v. (Muz.) omvang tenbakkersrad o.,wiel o.; -schurs m. pottenbakkersvoorschoot o.; -thon m., Z.
m., uitgestrektheid v. eener stem.
Tonsur, (-en) V. kruinschering, -erde; -waare v., Z. -gut; - werkstatie v.
Z. Tóp(erei (2); - zeug o., Z. -gut.
tonsuur v.
TQn-sylbe, (-n) v., Z. -silbe; TQpf-form, (-en) V. (Giet.) vorm
-system o. muziekstelsel o.;2., toonlad- m. tot het gieten van (ijzeren) potten;
- gewarhs o. potplant v.; - glasur v. verder v.; - tag m. kijkdag m.
Tontine, (-n) v. onderlinge levens - glaassel o. van potten; -gucker m. potkij-

v.; -b rennen, turf branden, stoken; 2. kluit

v., Z. -stack.

TQrf-artig, bijv. nw. turfachtig;
-binse v. kluitriet o.; -boden m. turf opleverende grond, veengrond m.; 2 turfzolder m.; -erde V. turfachtige aarde v.;
-feuer o. turfvuur o.; -feuerung v. turf-

stoken o.; -/uder o. turfweg m., turflaag
V.; -grdber m. turfgraver, turfsteker m.;
-grdberei v. turfgraven, turfsteken o.; 2.
Z. -grube; -grube v. veenderij v., veen
turfland o.; -gewblbe o. turfpak -land,
turfmagazijn o.; -hafer m. tweede-huis,
gewas haver v. op nieuw land ; -handler
m. turfkoopman m.; -heide v. veenrijke
heide v.; 2. moerasheide v.; -hitte v.
hitte v. van turfvuur; -korb m. turfmand
V.; -land o. turfland o., turfgrond m., Z.
-boden (1); -mirte v. geurige gagel m.,
wilde rosmarijn v.; -moor o., turfbevat-

verzekeringmaatschappij v., lijfrentengezelschap o.
TQn-ver nderung, (-en) v.verandering v. van toon; -rerhalt m., -ver
o. klankmaat, dichtmaat v., ryth--hdltnis
mus m.; -verseizung v. verplaatsing v.
van den klemtoon; -wallung V. modulatie,
schikking v. der tonen; -werk o. toonwerk, muziekwerk o.; -versldndig bijv.
nw. kennis van toonkunst bezittend, muzikaal; -werkzeug o. muziekinstrument o.;
-wissenschaft v. muzikale kennis, kennis v., leer v. der muziek; -zeichen o.
(Spraakk.) toonteeken, accent o.; (Muz.)

ker, janhen, keukenpiet m.; -kdse m. in
een pot gekneede kaas v., Z. Schmierkdse;
- kuchen m. aschkoek m. in den ketel, Z.
Aschenkuchen; -lecker m. panlikker, snoeper, gulzigaard m.; -markt m. markt v.
voor aardewerk, pottenmarkt v.; 2. verkoop m. van aardewerk; -nascher m. (gemeenz.) Z. -lecker; -nelke v. potanjelier
v.; -óhr o. oor o. van een pot; -p/ianze
V., Z. -gewdchs; -rosine v. rozijn v. in
potten; -scherbe v. potscherf o.; -schlecker m., Z. -lecker; -stein m. potsteen, tend moeras o.; -moos o. moerasmos o.;
dufsteen, tufsteen m.; -stollen m. poot -ried o. (PI.) rietgras o.; -scheuer V. turfm. van een pot; -sturae v. deksel o. van schuur v.; -stiller m. turfzolder m.; -ste-

noot V.

een pot, potdeksel o.

Topqjreh, (-(e)s,.mv. -e) m. burg-

heer, vrijheer m.
Topas, (-es, mv. -e) m., Topasier, (-s, mv. Topasier) m. topaas m.
Topfis-fels, (-ens, mv. -en) m.
(Delfst.) topaasrots v.; -tliegenvogel m.
topaaskleurige vliegenvogel m.; -/fuss m.

TQpik, v., z. m. de vakken of on-

derdeelen o. mv. eener wetenschap; - der
Rechtswissenschaft, de rechtswetenschap
met al hare vakken; 2. redeneerkunde,
leer v. der bewijskunde.

TQpisch, bijv. nw. (Gen.) plaatse-

lijk, uitwendig.

Topographic, v., z. m. plaatsbekunstmatige topaas, onechte topaas m.;
it. -- of -krystall m. topaaskieurig kris- schrijving, topographie v.
Topogrgphisch, bijv. nw. vol tal o.
Topf, (-(e)s, mv. Tóp[e) ni. pot, gens de plaatsbeschrijving ,topographisch.
aarden pot sm.; ein - volt Mitch, eene Topp ! tussch. (gemeenz.)top!, fiat!,
potvol melk; (Kookk.) papinischer -, ge- het zij zoo!, aangenomen!, afgedaan!
Topp, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.)
sloten metalen kookketel m.; (Nat. hist.)
Z. - schnecke; der - lacht fiber den Kes- punt V. van den mast; vor - and Takel trei-

chen o., Z. -graberei; -stecher m., Z. -grdber; -stuck o. stuk o. turf, kluit v.; -substanz V. turfachtige zelfstandigheid v.,
olmstof, ulmine v,
T Qrkel, (-n) v. wijnpers v.; 2. Z.
Taumel; 3. (Prov.) hevige slag m. die
iem. doet tuimelen.
T orkeln, (torkelte, getorkelt) o.ww.
(Volkst.) tuimelen, waggelen, struikelen,
rollen, vallen; 2. bedr.ww. Wein -, (veroud.) persen, tappen.
Tormentj le, (- en), -vuur$,
(-wiirze) v. zevenblad, zevenvingerkruid,
tormentilkruid o.

Tornados, o. mv. orkanen m. mv.
gedurende den regentijd.

Tou.
TQrnholz, (-hofzes, mv. -hblaer)o.
(Zeew.) vlothout o.
Tornister, (-s, mv. T ornister) m.
ransel, reiszak m., reistasch v., gewoonl.
met een vel bekleed.

Tra.

Tra

.
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sen) o. krulijzer, friseerijzer o.; -kamra (Zeew.) beladen, lading inhebbende;
m. pruikkam m.; -nadel v. friseernaald (Landb.) (van den grond), vruchtbaar;
-e Knospen, Z. Tragknospen; -keit v. (van
v.; -aange v., Z. - eisen.
Tour, (-en) V. uitstapje, reisje o., een dier),drachtigheid,dracht v.;(Landwandeling v., tochtje o.; 2. (Dansk.) b.) vruchtbaarheid.
Traciren, (t racirte, tracirt) bedr.
TQrntau, (-(e)s, mv. -e) o.(Zeew.) beurt v.; 3. valsche haarlok, tour v.
touw o. om een afloopend schip te hou Tourist, ( - en, mv. - en) m. reizi- ww. trekken, afbakenen, afteekenen.
Tract, (-(e)s, mv. -e), Tractus,
den.
ger m. die eene bepaalde reis doet.
Torpid, bije. nw. (Gen.) gevoel Tourmalie, Tournier, Z. Tur- (onb.) m. streek, landstreek v., eind o.
weegs; 2. gezang o. in de Vasten.
ongevoelig, verdoofd, verlamd, ver -los, malin, Turnier.
verkleumd.
-stijfd,
TournUre, (-n) v. losheid V. in Tractament, (-(e)s, mv. -e) o.
(Volkst.) bezoldiging v., loon, trakteTorpiditot, v., TQrpor, ( - s) m., bet gedrag.
z. m. verdooving, verstijving, verlam- Toxicologie, v., Z. m. leer v. der m ent o.; 2. onthaal, feestmaal o., traktatie v.; 3. inkomsten v. mv.
ming, gevoelloosheid, ongevoeligheid v. vergiften.
TorquetQn, (-(e)s, mv. -e) m. TQxicum, (-s, mv. Toxica) o.ver- TraetLA, (-(e)s, mv. -e) o. kleine
verhandeling v.; 2. blaadje, vlugschrift
voorstelling v. van de dagelijksche bewe- gif(t) o.
ging van den evenaar in de zonnebaan. Trab, (-(e)s, mv. -e) m. draf m.; o. door godsdienstige genootschappen
Torquiren, (torquirte, torquirt) den - gehen, d raven; einen kleinen - gehen, verspreid, traktaatje o.; 3. verbond o.,
bedr. ww. folteren, martelen, kwellen; in kleinen draf gaan; im schlanken, vol- overeenkomst v.; 4. -e, onderhandelinTabak -, spinnen, rollen.
ten -e, in vollen draf; - reilen, im -e rei- gen v. mv.
Tract&tchen, ( - s, mv . TractdtTorriegUische Rohre, ( - n) v. ten, in een draf rijden.
barometer m. door Torricelli in 1661
Trabant, (-en, mv. -en) a,. lijf chen) o. (verki.) godsdienstig blaadje,
uitgevonden.
trawant m.; (Sterrenk.) bijpla--wachter, traktaatje o.
Tractgt— geseUschaft, ( - en) v.
TQrsehe, (-n) v. (veroud.) fakkel, neet, maan v., satelliet m.
toorts V.
Traben, (trabte, getrabt) o. ww., traktaatgenootschap o.
TQrschen, (-s, mv. Torschen) m. m. h. en s. (van paarden), draven, op Tractiren, (tractirte,tractirt)bedr.
(Pl.)stengel m.; (van kool), struik, stronk een draf gaan; (6g.) (van personen), hard ww. (gemeenz.) jem. als Kind -, behanm.; -trdger m. (veroud.) fakkeldrager m. loopen; poch -, hoog draven; (fig.) een delen, bejegenen; 2. onthalen, trakteeTQrsO, (-s, mv. -s) m. romp m. van hoogen toon aanslaan, groote aanspra-' ren; 3. onderhandelen.
een verminkt standbeeld.
ken maken, eene hooge vlucht nemen; Tradiren, (tradirle, tradirt) bedr.
ww. overgeven, ter hand stellen, overTort,(-(e)s,mv. -e) m. poets v., na- it. een hoogdravenden stijl hebben.
deel o.; jemn. einen - thun, iem. eene TrELber, (-s, mv. Traber) m. dra leveren.
TraditiQn, (-en) v. overgave, overpoets bakken; er that es mir zum -, om
harddraver, hardlooper m.
-ver,
mij te plagen.
Tr^ber, (-s, mv. T'rdber) m. (Br.) levering, traditie v.
Tbrtchen, T*rtlein, (verkl.)o. draf m.; (Wijng.) uitgeperste druiven v. Traditionell, bijv en b. volgens de
taartje, gebakje o.
mv.; (Spr.) wei sich enter die - mengt, overlevering.
TQrte, (-n) v. taart v., gebak o., pas- den %ressen die Sáue, waar men mede ver- Trudsteine, m. mv. grenssteenen
tei V.
keert, daar wordt men mede geëerd; 2. m. mv. van eene weide.
TQrten —breker,( -kers, mv. -her) (Veea.) duizelig schaap o.; -schlitten m. Traduciren, (traducirte, tradum. pasteibakker m.; -blech o. taarten door een harddraver getrokken slede v.; cirt) bedr. ww. vertalen, overzetten; jem.
-, doorhalen, hekelen.
Z. -p Panne; -form v. taart--platv.;2 -tonne V. drafton v.
TraductiQu, (-en) v. vertaling,
vorm m.; -modeli m. taartenvorm m.; Trabg nger, (-s, mv. Trabga'nger)
overzetting v.; (Ger.) uitlevering v. aan
-pfanne V. taartenpan v.; -telg m. taar- m. draver, harddraver, hardlooper m.
tendeeg o.
Tracht, (-en) v. juk o.; (Bouwk.) de rechtbank.
Tortur, (-en) V. pijnbank, folter dracht, draagkracht v.; - haben, (van Tra$elknt, (-en, mv. - en) m. koop pijniging, marteling, kwelling,pijn--bank, balken), dracht hebben, dragen, steunen; man m. in zelfvervaardigde goederen.
Trafik , (-en) v. handel, koophan
lijke vraag v.
(Hoefsm.) hoornig omkleedsel o. van den
nering v., bedrijf o., trafiek v. -delm.,
paardenhoef; (Zad.) die - der Siege am
TQrus, (onb.) o. huwelijksbed o.
TQry, (-s, mv. -s) m. (in E.) aris- Sattelbaum,kromming v.;2 lost m.,dracht, TragQla, v., Z. m. Spaansch vrij
-beidslo.
tocraat, tory m.
vracht v.;eine - Hola, Obst 4, vracht, laTQsen, (toste, getost) o. ww., m. h. ding v.; eine - Schidge, Prugel, pak o., Trggaltar, (-tar(e)s, mv. -tare en
(van den wind), loeien, ruischen; (van vracht v. slaag; (Kookk.) eine - Speisen, -tare) m. draagbaar altaar o.
, g^
- es
nt ^ ((
nt^ g
Tra ak
a
water) bruisen; (van personen), tieren, aantal o. schotels die te gelijk worden Tra
)
_
razen; woeden.
opgedragen; 3. dracht, kleederdracht, mv. -e) m. gomdragant m.; 2. draganL
m., wervelkruid o.; -arbeit v. suikerwerk
TQsen, (toste, getost) o. ww. (w. i. kleeding v., kleeren o. mv., mode v.
gebr.) Z. tosen.
TrLLehten, (trachtete,getrachiet) o. o. tot versiering der tafel; -sto(i m.
Tost, (-(e)s, mv. -e) m. punt v., ww. trachten, streven, zijn best doen, (Scheik.) dregantstof v.
Trag—ast, (-ast(e)s, mv. -aste) m.
top m.; 2. kwast, staart m., pluim v.,bos, beoogen, zoeken te krijgen, vurig ver
dahin -, dass er geht,-lange,br; met vruchten beladen tak m.; -auge o.,
helmbos m.
Tot&1, bijv. en b. geheel,. gansch, het er op toeleggen &; nach einem Arnie -, Z. -knospe; -bahre V. draagbaar, berrie
zoeken te krijgen, solliciteeren,staan naar, v.; - balken m. draagbalk, draagboom m.;
volkomen, totaal.
TotB,lflnsterniss, ( - e) v. totale', dingen naar; (fig.) jem. noch deer Leben -, -band o. draagband, draagriem, breukband m., bretel V.
iem. naar het leven staan.
verduistering V.
Totalitit, (-en) v. geheel, geza- Tr%chter, (-s, mv. Trachter) m. Tragbar, ( -er, -st) bijv. nw. draaghij die tracht &, Z. trachten; it. mede- baar, te dragen; 2. niet te zwaar; 3. (van
menlijk bedrag, totaal o.
kleeren), draagbaar, aan te trekken; 4.
Tot%lsumme, (-n) v., Z. Tote- dinger, sollicitant, adspirant m.
Tr%chtgarn, (-(e)s, mv. -e) o. (van akkers), vruchtbaar; 5. (van booWat.
men), vruchtdragend; (van dieren),
TQttel, (-s, mv. Tottel) m. (Prov.) groot vischnet o.
Trchtig, bijv. en b. (van eene drachtig, dragend; -keil v. draagbaar driftkop m., Z. Tollkopf.
Toupee,(-n) v., Toupet, (-(e)s, koe), drachtig, moetende kalven; -e Han- heid, vruchtbaarheid v.
din, - Stute, teef, merrie die moet jon - Trg—baum, (-baum(e)s, mv.
mv. -s) o. toupet, pruikje o.
Toupee —eisen, ( - eisens, mv. - ei- 1 gen; - sein, moeten jongen,drachtig zijn; -baume) m. (Werkt.) draagboom, draag-

Tril.

I 256

Tra.

Tra.

vloer m., stelplank v.; -stitae v. steun,
schoor m.
Trog-weite, (-n) v. (Art.) draag
-werk o. steun -wijdte,gschu v.;
o., Z. Stutze; 2. ver-werk,scho
plaats v. in een werk.
-ruimde

balk m.; -belt o. draagbaar bed o.; (in vat V.; (Ontlk.) - des Kop(es,draaier,eerIndië), palankijn m.; -beutel m., Z. -band; ste halswervel m.; (Bouwk.) draagkalk,
-binde v. (Heelk.) draagband, breukband' pilaar, pijler m., kolom v.; it. steunbalk
m.; -bock m. bok n., onderstel o.; -bohrer m.;(Nl.,w.i.gebr.)meelblrand m.;(Timvn.)
m. trepaanhoor v.; -buche V. vruchtdra- dwarsbalk m.;(Leid.)draagbak m.;(Rijk.)
gende beukeboom m.; -butte, -butte v.,l plat gedeelte o. van rle kaak eens paards
waarop de stang van bet gebit draagt;
knip, tobbe V. op den rug gedragen.
Trudge, (-n) v. draagbaar, berrie v.; (Zeew.) roeipin V.
Tragerei, (-en) V. vreemde manier
2. (van dieren), baarmoeder V.
Trage, (-r, -st) bijv. en b. laf, ach- V. van dragen, aanhoudend dragen o.
Tri,ger - 1ohn, ( - (e)s, mv. - e) m.
telons, lui, traag; - arbeiten, achteloos.
lusteloos; (van een werktuig), slap; -s ^lraaloon, draaggeld o.; -musket m.
Ger:irth, lusteloos, traag; (Nat. hist.) draagspier V. aan den eersten halswervel.
- Sehnecke, langzaam kruipend; (Zeew.) Traget, (-en) v. (Prov.) zooveel
- werden, sein, niet meer werken; (Nat.) iem. op eens dragen kan, Z. Tracht.

Tragzeit, (-en) v. (van dieren),
dracht, zwangerschap v.; -sweig m., Z.

,

-ast.

Trajonisch, bijv. nw. van Trajanus, Trajanisch; -e Sáule, zuil v. van
Trajanus (te Rome).
Train,

(-(e)s, mv. -e) (Art.) ge
stoet, sleep, trein m.;-schutreinm.;2
(gemeenz.) slenter, sleurgang, oude gang,
Trag-ese1, (-esels, mv. -esel) m. loop m. der zaken.
-r Knrper c', traag.
Trggen, (du trdgst,er trdgi,trug.ge- lastezel m.; -f'nhig bijv. nw. kunnende Tra1ge, Tratje, (-n) v. tralietragen) bedr. ww. onr. dragen; an[ der dragen; -fabigkeit v., Z. - krat; -hebel werk, rasterwerk, roosterwerk o.
Tr,11e, ( - n, mv. - n), Tra11eSchulter,au f dent Kop% -, dragen; Holz -, m. (Werkt.) hefboom m.
huilt dragen, vervoeren;einen Brie/'au/'die Tri,gheit, v., z. m. traagheid, lui- watseh, (-en, mv. -en) m. (Prov.)
Post -, naar de post brengen; (Bon^vk.) heid, achteloosheid, lusteloosheid v.; eine' sul, sukkel m., Z. Tolpel.
(van een balk), dragen, steunen, belast - des Kórpers of des Geistes f telen, l oorn- Trtjllern, (trnllerte, getrdllert )bedr.
zijn; 2. etw. feil -, te koop aanbiéden, heid, zwaarte V.; (Nat.) traagheid v.; en o. ww. (Prov.) neuriën, zingen, Z.
trillern.
uitventen; jem. su Grabe -, grafwaarts -skra%t v. traagheidsvermogen o.
Trag -himmel, ( -mets, mv. -met) Tram, (-(e)s, mv. -e) m. (Prov.)
dragen, gaan begraven; den Arm in einer
Binde -, den arm in een doek hebben: m. troonhemel, draaghemel, baldakijn Z. Balken; 2 stang, sport v.; (Pott.)hoop
(fig.) eine Krankbeit devon -, zich op den in.; -hols o. draaghout, juk o.; 2.(Tuin- in. leem; (Wev.) inslag m., spoel v.;
-baum m. (Bergw.) dikke balk m.;-sdule
bals halen, opdoen, Z. davon; 3. (van ijs), b.) steunpaal m.
Tragiker, ( - s, mv . Tragiker ),Tra- V. (Bergw.) schoor, stut m.
sterk genoeg zijn; so and so viel -, (van
schepen), dragen, inhouden; 4. Z. träch- gQde, (-n, mv. -n) m. treurspeldich- Tr$me1, (-s, nov. Tramel) m.knnptig (sein); (Landh.) Fruchte -, dragen, ter, treurspelsch rij ver m.; 2. Z. Tragód e. pel m., zaagblok o.; (fig.) traag pervoortbrengen; reichlich Korn -, veel koorn Tragikgmiseh, bijv. en b. treu- soon m.
Traminer, (-a, mv. Traminer) m.
voortbrengen;.idhrlich 100 Thaler -,(van rig-vroolijk, half treurig, half vroolijk.
Tragikomijdie, (-n) v. treurspel druif v.; it. wijn m. van'l'ramin in Tyrol.
een goed), opbrengen, opleveren; 5. cineli
Tramontane, (-n) v. (in Italië),
Hut, Ring, Schuhe -, dragen, op hebben, o. dourruengd met lachwekkende toonoordenwind m.; 2. poolster v.; (6g.)
aan hebben; den Kopf hock -, het hoofd neelen, blijeindend treurspel o.
Tragiren, (tragirte, tragirt) ber. spoor o.; die - verlieven, niet weten wat
opsteken; (fig.) den Kopf, die Nase hoch
-, den neus in den wind steken; 6. die WW. in tragischen stijl spelen, als een men doen moet, van zijn stuk raken.
Tribmpe, (-n) v. plantstok m .
Kosten einer Unternehmung -, dragen, treurspel vertoonen.
Tr$mpe1, (-n) v. plomp, onhandig
bekostigen, voor zich nerven; einesAnderna' Tragisch , bijv. en b. treurig, tra Schuld -, de schuld draven voor eN i, gisch, op het treurspel betrekking heb - vrouwspersoon o.; 2. koetspaard o.
Trampe(1)n, (tramp(et) te, getramander; seine Leiden -, verdragen, lijden, bende; (fig.) noodlottig, droevig.
uitstaan; ich muss es wohl -, ik moet het , Trag-knospe, (-n) v, knop m .' p(el t) 0. ww., Z. stampten.
wel verdragen; jeins. Gebrechen tt -, ver die in bloei staat; -korb m. draagkorf m., 1 Trampel -thier, (-(e)s, mv. -e)
dulden, verdraagzaam zijn jegens;-dragen, draagmand v.; -kraft v. draagkracht v.,' m. druuiii► edaris m.; (fig.) lomp voort
persoon m.; -bonne v. ( Bontw .)-stapend
7. jems. Namen -, dragen, voeren; Ach- Z. Traybarkeit.
Tr"ghch, ( er, st) bije. en b. dra ' ton v. tot het week trappen der vellen.
tung cfr gegen jem. -, gevoelen voor, toeTram-saulen, v. mv. door een
dragen, Z. Sorge; Gram im Herzen -, gelijk, te dragen, te dulden .
Tr^gling, ( (e)a, mv. e) M. lui,'I boom bgeengehouden ,stutten in. mv.;
koesteren, voeden, Z. Bedenken, Lehen,
-seide v. inslagzij^le v.
Leid J; etw. in ein Bach cj'r -, Z. eintra- traag persoon' m.
TragQde, ( n, mv. n) m. tooneel- Tranchirbrett, (-(e)s, mv. -er)
gen; (Muz.) die Slimme -, aanhouden;
o. wipplank v.
!l. o. ww., m. h. (van een geweer), dra- speler ni. voor tragische rollen.
Tranchiren, (tranchirle , Irangen, reiken; 200 Schrille -,100 pas dra - Tragodie, (-n) V. treurspel o.
gen; 111. wed. ww. sick -, ged ragen worm TragQdien-dichter,-schrei- chin) bedr. v<w. snijden, voorsnijden.
den, afdragen; wie trdgt er sich?, hoe is ber, nn. treurspeld ichter, treurspel - Tranehirmesser, (-sers,m v. -ser)
o. suijii,es, voirsnijiues, groot tafelmes o.
hij gekleed ?; (van het lichaam), zich schrijver m.; -spieler m., Z. Tragbde.
houden: sick gerade-,rechtopgaan,staan,
Tr%g-orgel, (-n) v. draagbaar or- Trandelei, (-en) v. (geineenz.) ge zitten &; 2. rich gut, schlecht -, (van gel, draagorgel o.; -p%filer m. pijler, stut, treuzel, geslenter, lanterfanten o.
Tr,nd (e)1er,(-s,mv. Tránd(e; Ier)
stoffen), gedragen kunnen worden; 3. --choor m., juk o. an een waterdrager,
sick mit einero Gedanken -, rond loopen, haak m. van een pakkendrager; -riegel in., -in, ( -oen) v. treuzelaar, lanterdenken over; 1V. o. zelfst. dragen o.; m. (in een windmolen), boom m.; -ne- fanter m., treuzelaarster, lauterfantster
men m. draagriem m.; it. Z. -band; -ring, V., besluitelooze m. en v.
(van wapenen), wijdte V.
Trikger, ( s, mv. Trager) m., in, - Tinken m. kussentje o., draagkrans m.; Trndelhaft, trndelig, bijv .
(-nen) v. drager m., draagster v., hou - -sack in. baarmoeder m.; -salted m. last- en b. treuzelend, treuzelachtig, lanterder m., houdster , v., Z. Last-, Sdn/'ten- zadel m.; -saute v. steunpilaar m., draag fantend, langzaam.
v.; - scha[ o. drachtig schaap o.; -zeil-zuil
Triindelhaftigkeit, v., Z. Trdntrbyer 4; (fig.) draagbak, draagstuel m.,
voertuig o.; Worle sind - von Vorstellun- o. draagtouw o.; -sessel m. draagstoel delei.
gen, woorden zijn voertuigen der begrip in.; 2. palankijn m.; -spritze v. draagbare Trijndeln, (trdndelte, getrándelt)
gin Charakler der als- eines Drama's-pen; brandspuit v.; -stange v. draagstang v.; 0. Ww., in. h.(gemeenz.) treuzelen, slenau/Frill, een karakter dat de ziel is van (van een gewelf), steunbalk, stut, schoor Leren, aarzelen, talmen, lanterfanten.
&; 2. (van eene klok), draagstoel m.; it. m.;-stuhl m.,Z. -sessel; -state v. drach- Tranikel, (-a, mv. Tranikel) m.
Z. Hosenir4yer; (van eene pers), hand- tige merrie v. - stempel m. (liergw.) berenoor o.
,
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Trank ,(-(e)s, mv. Trdnke)m.drank,

dronk m., drinken o.; Speise and -, spijs
en drank, eten en drinken; (Apoth.) medic ij n v., drankje o.
Trjjnekehen, Trijnklein, (ver kl.) o. (Apoth.) drankje o.
Trnke, (-n) v. drinkplaats v. voor
het vee, wed o., Z. Tránktrog.

Tronken, (trdnkte, getrdnkt)bedr.
ww. ein Kind -, te drinken geven; it. an
der Brust -, zogen; das Vieh -, drenken,
laten drinken; Papier mit Oel -, doortrekken; einen Hut -, met lijm bestrijken; die Wiesen -, (van den regen), bevochtigen; (Scheik.) eiven Korper -, verzadigen; (fig.) jem. mil Thrdnen -, over-
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TranspiratiQn, v., z. m., Z. -en) m. (Hand.) trekker m. (van een

Schweisx, Ausdunstung.
Transpiriren, (transpirirte, transpirirt) o. ww., Z. schwitzen, ausdonsten.
Transponiren, (transponirte,
transponirt) bedr. ww. in een anderen
toonaard overbrengen, transponeeren.

wissel).

Trassgt, (-en, mv. -en) m. (Hand.)

betrokkene m., hij op wien een wissel
getrokken is, acceptant m.

Trassiren, (trassirte, trassirt) o.

ww., m. he au/' jem. -, trekken, een wis
afgeven; in Blanko -, in blanco trek--sel
TranspQrt, (-(e)s, mv. -e) m.
vervoer o., overvoering, overbrenging v.; en; trassirter Wechsel -, getrokken wis
borduurwerk), den omtrek-sel;2.(van
(verzam.) transport o.
Transportabel, bijv. nw. ver- teekenen.
voerbaar.
Trgtte, (-ii) V. (Hand.) wissel m.,
Transporteur, (-s, mv. -e) m. traite v.; -nbuch o. wisselrekening v.
graadmeter, transporteur m.
Tr&ttstein, (-(e)s,mv.-e) m.grensTransportïren, (transportirte, steen m. van eene weide.
transportirt) bedr. ww. overbrengen, ver
Trau, v., Z. m. trouwen o., huwe-

Z. fortschal'en. -voern,tasp lijksplecbtigheid v., Z. Trauung; 2.bruids-

stelpen.

Tr,nker, (-s, mv. Tracker) m. hij

TranspQrt -kosten, mv . kosten geschenk o.; -altar m. trouwaltaar o.

m. mv. van vervoer, transportkosten m. Tranbe, (-n) v. druiventros m .; 2.
die Iaat drinken.
druif v.; kleine - of Tráubchen, Trdublein
Tr%nkfass, (-(asses, mv. -/lasser) mv.; -schii o. transportschip o.
Transrhenniseh, bijv. nw . aan o. druifje, druiventroaje o.; (Art.) druif V.
o. drinkvat o., drinktrog m.
van het bodemstuk van een kanon; (HeelTr,nk-gebiss, (-es, mv. -e) o. gene zijde van den Rijn gelegen.
(Hoefsm.) drenkgebit o., watertoom m.; Transcendent, transseen- k.) druifgezwel, druivenoog o.; (Landti.)
hoop of klomp m. hijen.
-herd m. (`log.) kooi v. om vogels te dentsl, bijv. ow. bovenzinnelijk.
vangen bij de drinkplaats.
TranssubstantiatiQn, (-en) v.
Trank - kitbel, ( -bets, mv. -bel) verandering v. van ale eene zelfstandig-

he i d in de andere; (Kath.) transsubstanm., Z. -/'acs; -opfer o. drankoffer o.
TrO nk-rinne, ( - n) v. goot v. om tiatie v.
TranssudatiQn, v., z. m, door bet vee te drenken; -tonne v. ton v. om
zweeten. doorzijpelen o.
het vee te drenken.
Trank -tonne, ( - n) we waterton v. Transsumt, ( - (e)s, mv. - e) o. leTriinktrog, ( trog(e)s, mv. tróge) gaal afschrift, duplicaat o.
-

-

Trauben - abfall, ( - (e)s) m., z.

m. droesem m.,. draf m. van druiven;
-apfel m. apiappel m.; -artig bijv. nw.
druifachtig; -auge o. druifgezwel o. aan
het oog; -beere V. draivebes v., druivepit
v.; -blut o. (6g.) druivennat, druiven
wijn m., Z. -sa f t; -bohrer m.-bloed.,
boor, druifboor v.; -butte, - bultte v. druivenmand v.; 2. knip v. om druiven te
trappen; -cur v. genezing V. door drui-

m., Z. Trankfass.
Transversale, (-n) V. (Math.)
Tranksteuer, (-n) we belasting v. transversaal V.
Trant, (-(e)s, mv. -e) m. stap, gang ven, druivenkuur v.; -eiche v. steeneik,
op sterke dranken.
Transact, (-(e)s, mv. -e) m., n;.; 2. trant m., manier, wijze v.; it. klee- altijd groene eik m.; -erbse v. Indisch
TransaetiQn, (-en) v. minnelijke ding v., mode v.; 3. slenter, sleurgang m. geiteblad o.; -era o. groenachtig lood
-lamn m, druivenvaren, waterva -ertso.;
TrapQz, ( - es, mv. - e) en TrapQ schikking, vereffening v., verdrag o.
v.; -/'suer o., Z. -schuss; -form V.-ren
Transalpiniseh , bijv.nw. Trans- zium, (-s, mv. Trapezien) o trapezium,
ongelijkzijdig vierkant o. met twee evenH tlruivevoraa m.; -rórmig bijv. nw. druifalpinisch, aan gene zijde der Alpen.

Transatlgntiseh, bijv.nw.trans-

atlanlisch, overzeesch, Amerikaansch.

vormig; -gebirge o. wijnberg m.; -gelán-

wijdl ige zijden.

der o. tegen een muur geleide wijngaard
ezoP
hQr,(
-s, )
mv.m.
-e
Trap

Transohen, (trancchle,getranscht)' figuur v. die eene tafel, een blad draagt.
0. WW., in, he lomp heenstappen.

OOf wijnstok m.; -geschwulst v. druifge-

Trappi tussch. klanknabootsing v.^ zwel o.; -gott m. god me van den wijn,

van den galop of hoefslag eens paards;''
2. (-(e)s, mv. -e) m. getrap o., zware
tred of stap m., gedraaf o.
Trappe, (-n) v. voetstap, tred, trap
in.; it. indruk m. van den voet; 3. val v.
Trappe, (-n, m v. -n) m. trapgans v.
Trappel, (-n) v. plank v. welke
de stangen voor het papier - drogen vasthoudt.

Bachus m.; -hagel m. (Art.) schroot o.;
-hals m. hals m. aan de druif van het bodeinstuk eens kanons; -haul v, druifvlies
o.van het oog; -hautchen o.druifvliesje o.;
-holder m. trosvlier v.; -hagel m. met
een wijngaard beplante heuvel in.; -helse
v. druiveschil v.; -hyacinthe v. troshyacint v.; -ká/er m. roofkever m., rooftor v.; -kamra m. druivensteel m.; -kern

Tr%ppeln, (trappelte, getrappelt)
Transigeren, (transigirte, transi- o. ww. trappelen, kleine stappen maken,

m. druivepit v.; -kirschbaum m. troskerseboom m.; -kirsche v. troskers v.; 2.
kers v. in trossen; -koralline v. zeedruif
v.; -korb m. druivenmand v.; -kraut o.
druivenkruid o.; -lese v. druivenlezing o.,
wijnoogst m.; -leser, —in, die druiven
plukt, leest; -mal m. (Heelk.) manvrucht,
misgeboorte v.; -must o. druivenmoes
o.; -nachlese v. nalezen o. (van den wijnoogst); -reich bijv. nw. (van den wijn
beladen met druiven, vol druiven;-stok),
(van een land), veel wijn opleverende;
-salt m, druivensap o., wijn m.; -sdure
V. druivenzuur o.; -schuss m. (Art.)
schrootschot o.; -sirup m. druivenstroop
v.; -spath m. druivensteen m.; -stengel,
-stiel m. druivesteel m.; -stock m, wijnstok m.; -treter tn. druiventrapper in.;
-zeil v. druiventijd, tijd m. van don wijn-

TranscolatiQn, v., Z. m, doorzijRing v., filtreeren o.

TransfiguratiQn, ( en) v. verbeerlijking V. van den Zaligmaker; it.
schilderij v, daarvan.
TransfusiQn, (-en)v. (Gen.)overgieting V. van het bloed van een mensch
in het lichaam van een ander.
TransgressiQn, (-en) v. overschrUding v. van eene wet, eene belofte 8i.
-

girt) o. ww. overeenkomen, een verdrag
maken, schipperen.
Transitiv, bije. nw. overgankelijk,
bed rij vend.
Trgnsit(o), ( - s) m., z. m, doorvoer
me,recht o. van doorvoer; -gut o.,- handel

Z. trampeln, trippeln.
Trappen, (trappte,getrappt) o.ww.
stampen, met zware schreden stappen;
2. heir. ww., Z. ertappen.

Tr&pp - gans, ( g4nse) V. trapgans
v.; - gebirge o. trapgebergte o.
-

Trappist, (-en, mv. -en) m. trapm., Z. Durekgangsgut 4e'.
TransltQriseh , .bijv. en b, voor pist, monnik m, van de orde van La
-bijgand, Trappe.
vergankelijk, vluchtig.
Transpadniseh, bijv. nw. aan Trapp-porphyr, (-(e)s) m., z.
m. trapporfier o.; -sandstein m. fijnkorgene zijde der Po gelegen.

Transparent, bijv.nw. doorschij- relig, met kiezelachtig cement samengenend; 2. (-(e)s, mv. -e) m. doorschïjn- kleefd kwarts o.; -tuft' m. trapvormige
bladl, transparant o.; 3. doorschijnend tufsteen m.
Tress, (-es) m., z. m, tras o., vul
beeld, opschrift o. &, transparant o.
tufsteen m. -kanischpo.,tre
Transparans, V., Z. ro. doorschijTrassGnt, TrassQnt, ( - en, mv.
neadheid, doorzichtigheid v.
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oogst; -Iucker m.druivensuikerv.;-,aweig Y. rouwlamp v.;-laut m.,Z. -klang; -Ieute (Spr.) Z. Regen; 5. zoom m. van bet
m. ta k m. van den wijnstok.
mv., Z. -gefolge; -lied 0., Z. -gesang; bosch.
Trs,j1big, byv. ow. vol druiven. -maId o. rouwmaal 0.; -manschetlen v. Trajlfeln, (traufelte, getraufelt) o,
Trs,l1bicht, trs]lbliCh, bijv. my. rouwmanchetten v, mv.; -mantel m. ww., m. h. druipen, droppelen of dropnw. op druiven gelijkend.
rouwmantel m.; 2. (Nat. hist.) vulkaan pelenin, droppels neervallen; 2. bedr. ww.
TrRjlbrief, (-(e)s, my. -e) m., Z. m, (een schoone dagvlinder); -mahre v., of triiu{en, Milck in den Thee -,droppelsTrauschein.
Z. -botschaft; -marsck m. rouwmarsch, gewijs gieten; (Dist.) laten doorzijgen,
Trsjlen, (traute, getraut)o. ww., doodenmarsch m.; -monal m.rouwmaand distilleeren.
m. h. jemn. -, rertrouwen, vertrouwen v.; -monument o. ledig graf, praalgraf, Tr&l1felbutte, (-n) v. (Salp.)
stellen in; auf Golt -, vertrouwen,hopen; gedenkteeken o, ter eere van iem. die leogkuip v.
jemn. nicht -, nlet rertrouwen, wan- elders overleden is; -musik v. treurmu- Trajlfen, (trau{te,getrauft) o.ww.,
trouwea;einer Sache -, rekeneo, bouwen, ziek v.; -mulh v. droefgeestlgheld v.; m. h. en s., Z. Iraufeln;(fig.) orervloeien,
verlrouwen op; (Spr.) Irau, schau we1n I, -mulhig bijv. nw. droefgeestig, zwaar- overv!oedig zUn.
aie toe,op wien gijvertrouwt,weesvoor- moedig.
Trap.fen, (traurte, getrauft) bedr.
zichtig met uw vertrouwen; dem IVetler Trajlern, (tru.uerte, getrauert) o. ww., Z. Irau{Jln; 2.0. ww., Z. Irau{en.
nickt -, niet vertrouwen, niet gerusl zijn ww., m. h. tAm elw.,uber etw.-, treuren, Tr8il1f-fass, (-falSes, my. -(asser)
over, vreezen dat het weer veranderen bedroefd zijlJ, weenen, beweenen, betreu- o, druipvat, vat o. dat het regenwazal; II. bedr. ww. trouwen, huwen met, ren, zich bedroeven over; lief -, diep be- tar opvangt; 2. zijg\rat 0., vergietlesL
door den band van het huwelijk ver- droefd zijn; 2. in ronw zijn,rouwgewaad v.; -kaken m. hoekspar v., waterbord
eenigen; sich mil einer Person - lassen, dragen; tier, leicht -, in zwaren, lichten 0.; -nass bijv. nw. druipend nat, door
trouweo; it. (van een geesteljike), het rouw zijo; II. o. zeIrst. geween, treuren, en door nat; -platte v., Z. -dach; -reelu
buwelijk iuzegenen, trouwen; III. wed. schreien 0., treurigheid, droefenis V., Z. o, recht o. van uitwatering, gootrecht
Tl'aurigkeit; It. rouw ID., Z. Trauer;(Spr.) 0.; -rinne v. goot v.; -rohre v. pijp v,
ww. sich -, Z. gelrauen.
Trajler, (-n) v. rouw m., droef- - falgl aufs Lac/'en, na regen komtzon- van de goot; -slein m. (Bouwk.) leksleen m.; 2. Z. Tropfstein; -wasser o.
heid v.; 2. rouw m., rOllwgewaad 0., neschijn.
rouwkleeren o. mv.; - anlegen, in den Trajler-nachricht, (-en) v., Z. gootwater 0.; -wein m. lekwijn m.
rODW gaao; - tragen, roow(kleeren) dra- -bolschaft; -nadel v. zwarle (haar)speld Trsjl-gebii.hr, (-en) v., -geld,
gen; in - gekleidcl, in deo rouw,in rouw- v.; -ordnung v. bepaling v. vanden rouw, (-(e)s, my. -er) o. onkosten m. my. bij
sewaad; leichte, halbe of kleine -, Iichte wijze v."waarop en boe lang gerouwd zal hel tl·oowen.
rouw; 3. Z. -zeit; 4. (gemeeoz.) Z. -ge- worden; -ort m. plaatsv.vanrouw,nood- TraJl,1ich, (-er, -Sl) bijv. en b.
{ol,qe.
lollige plaats V.; -papier o. rouwpapier vertt"ouwelijk, vertrouwd, innig,gemeenTrajler-anzug, (-.iug(e)s,mv.-Iu- 0.; -pferdo. rouwpaard, paard o. met een zaam, intiem, Z. verlraulichj - beisamge) m. rouwkleed,rouwgewaad 0.; -baum rouwkleed; -post v., Z. -botscharl; -recht men sitzen, vertrouwelijk bijeenzitten;
m.Arabischejasmijnboom m.;-begangniss o. recht o. van den leenheer om na den
v. vert."ouwelijkheid, gemeenzaam0., Z. Leichcnbegangniss; -bild o. beeld dood van den leenman het beste stuk heid, innigheid, hartelijkheid v.
o. van den rouw, beeld o. vandroefheid; Olt diens nalatenscbap voorzich te hou- Trsjllied,( -(e)s, my.-er) o. tronw2. doodsbeeld 0.; -bindev.rouwband m., deo; -rede v. lijkrede v.; -redner m., Z. lied o.
rouwftoers 0.; -bUck m. treurige blik UJ.: Leichenretlnerj 2. lofredenaar m. vall een Traulismus, (onb.) m. lispelen,
-botschaft v. treurig bericbt 0., dl·oevige overledene; -rock m. roowkleed 0.; -rolle met de toog aanstooten o.
tijding, doodbericht 0.; -brief m. rouw- v. treorigerolv.; -rosso.,Z. -pferd;-~aule Traum, (-(e)s, mv. Traume) ID.
brief m.; 2. brier m. van rOllwbeklag; o. zuil v. als gedenkteeken aan eenover- droom m.; im -e reden, hardop droo-bfjhne v., Z. -geriJst; 2. Z. Blulgerast; ledene of eene droevige gebeurtenis; mell; einen - habe"" Z. tTaumenj (fig.)
-cfJpresse f. (PI.) treurcipres m.; -decke -schleier m. rouwsloier m.; -schmuck m. droomb~eld 0., hersenscbim, begoocbev. touwkleed 0.; -degen m. rouwdegen rouwopschik m.; -spiel o. treurspel 0.; ling v.; jemn. aus dem -e helfe'l', iem. oit
den droom, uit de dwaling helpen, iem.
m.; -denkmal 0., Z. -monument; -{ackel it. treurige, droe\'ige gebeurtenis v.
v. rODwfakkel v.: -{ahne Y. rouwvlag v.; Trs,jlerspiel-artig, bYv. DW. inlichteo; dlls ist mir nichl im -e einge-fall m. noodlottig geval 0.; it. Sledge- treul"spelachtig; -dichler m. treorspel- fallen, dat heb ik niet gedroomd, daarval 0.; -fest o. trouwfeest 0.; 2. lijkfecst dichter m.; -muse Y. muze v. van het aan beb ik nooit gedacht.
0.; -flor m. rouwfloers 0., zwart krip 0.; lreorspel, Melpomene v.
Traum&tisch, byv. DW. gewond,
-geberde o. droevig gelaat 0.; -gedanke Trsjler-stimme,( -n)v.bedroefde gekneusd, open.
m. droevige ge4achtev.; -gedichl o.rouw- stem v.;-stfjcko. droevig stok o.,Z.-spiel; Trsj1m-ausleger, m., -auslegedicbt 0., lijkzang m.; -gefolge o. lijk- -stunde v. nur o. van roow, 'an droef- gung v., Z. -,leuter etj -biltlo.droomstaatsie '.,lijkstoet m.; -geffj,/,' o. gevoel beid; -lag m. droevige dag, noodlottige beelu 0., hersenschim, verschijning v.,vio. ,an lreurigheid; -gelaut o. luiden o. tlag; 2. rouwdag m.; -ton m. droevige, sioen 0.; -buck o. boek o. waarin men
der dooilsklok; 2. doodsklok v.; -geleil treurige toon m.; -tuch o. lijklaken 0.; de verklaring van een droomvinden kan;
0., Z. -gefolgej -geprange o.lijkstaalsie -verse m. my. (gemeenz.) lijkdicht 0., -deuter, -in,droomuitleggerm.,droomY.; -gerust o. katafalk v.; -gesang m. Jijkzang, treurzang m., treurlied 0.; -1'011 uitlegster v.; -deu,lerei v. (i. k. bet.)
lijkzang m.; 2. rouwzang m., droevig byv. nw. voll·onw; -wagen rD. rouwwa- droomen uitleggeno.; -deutung v.droomgezang o.;-geschichte v.droevige geschie- gen, lijkwagen m., Z. -kutsche; -Jeichen uitlegging v.; -deuterisch bYv. nw. als
denis v.; -gesicl&l o. droevig gelaat 0.; o. teeken o. van rouw; -zeit v. rouwtijd, een droomuitlegger.
-gewafulo.,Z.-kleitl;-gelono.,Z.-gelaut; duur m. van den rouw; -weide v. treur- Tr8ijlmen, (traumte,getraumt) o.
-hall m., -haus o. zaal v., huis o. waar wilg m.; -Jug m., Z. -gefolge; 2. (in bet ww., w. h. droomen, een droom hebeen lijk is tentoongesteld, sterfhuis 0.; gelaat), droevige trek m.
ben; ich traumte, es triiumte mir, dass
-haube v. rouwmuts v.; -hose v. rouw- Tr8il1f-bad, (-bad(e)s, my. -b4- ct, ik heh gedroomd dat &; ich traumte
broek v.; -hut m. rouwhoed m.; -jahr o. der) o. slortbad, gietbad 0.; -bau.m m. von Schlachlen, lk droomde van, dacht
rouwjaar 0.; 2. noodlottig jaar 0.; -kafer boom m. die aan het eind of den zeOlD aall;verWOl'renes Zeug -,gekheid droomen,
m. zwarte kever m.; -kappe v. rouwkap van het woud slaal; -bohrer m.,Z. Trau- malen; (fig.) ich glaube, du, lraumst, ik
v.; -klage v. treurige, droevige klacht, benbokrer; -dach o. ardak o.
geloof dat gij droomt; er traumt, ihm
weeklacht v.; -klang m. treurige, droe- Trs,]lfe, (-n) v. (voor waler), goot, traumt 'VOT' nickts als von Blitlen, bij
vigetoon m.; -kleid 0., -kleidung v.rouw- dakgoot v.; (Dist.) distillatie,doofzijpe- droomt vao, denkt aan niets dan danskleed, rouwgewaad 0., rouwkleeren o. liog v.; 2. dl·uipen 0., droppelen 0., drop partijeo; 2. peinzelJ, mijmeren,verstrooid
mv.; -kulsche v. rouwkoets v.; -lampe m.; 3. plaats v.waar de drop neer,alt; 4. zijn, in gedachlen verdieptzijn; II. bedr.
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ww. einen Traum -, droomen, hebben; sen, inspanningen v. mv., afmattend drukking), juist, nauwkeurig; etw. -d
sich glucklich -, zich wanen, meenen te werk o.
beschreiben, treTend beschrijven; -d antTrove, (- n) v. (Scheepv.) samen worten, juist, snedig, bepaald; 5. eine
zijn; das hitte ich mir nicht - lassen,dat
p
e
r
s
i
n
g
V.
der lading (bijv. wol of ka Bute Wahl -, eene goede keus doen; eine
had ik in de verte niet durven denken;
-toen) Ileirath -, huwen, een huwelijk doen of
om plaats te winnen.
lass dir das nicht -, reken daarop niet,
Tr%venvogt,(- vogt(e)s, mv. -vog- sluiten; Anstalten -, toebereidselen madaaraan moet gij niet denken; ein getrdumler Sieg, eene gewaande overwin te) m. (in Lubeck), havenmeester m. ken; II. o. zelfst. ontmoeting v.; (Muz.)
Traversiren, (traversirte, traver-' juistheid v.; (Schild.) gelijkenis v.; 2.
-nig.
Trumer, (- s, mv. Tráumer) m., sirt) o. ww., m. h. (Rijk.) dwars gaan, (Krijgsw.) gevecht o., slag m.; kleines,
—in, (-nen) V. droomer m., droomster niet in de rechte lijn blijven.
sufalliges -, schok, stoot m.; es kam zu
Travestie, (- n), Travesti- einem -, het kwam tot een gevecht, een
V.; (fig.) mijmeraar m., droomerig perrung, (- en) V. boertige inkleeding, ( slag, Z. Schlacht; (Krjjgsw.) linie, hoede
soon m. en V.
V., Z. Vordertreffen, Hintertrefen; (fig.)
Traumerei, (- en) v. droomerij v.; travestie V.
Travesteren, (travest irte, trave- als es zum - kam, sagte er, toen het er
(fig.) mijmerij, hersenschim v., visioen o.
Traumer illt,bijv.nw.,Z. traum- stirt) bedr. ww. (van een verheven on- op aan kwam, zeide hij.
derwerp), door veranderde inkleeding Troffer, (- s, mv. Treffer) m. (Sp.)
voll.

Tr -umerisoh, tri umisch, belachelijk voorstellen, travesteeren, pabijv. nw. (van personen), droomerig, rodiëeren.
TrQber, (- s, mv. Treber) m., Z.
mijmerend, peinzend; (van verwachtinTraber.
gen), denkbeeldig, hersenschimmig.
Traum—gebilde, (-bild(e)s, mv.

TrQbse, (-n) v., Z. Trepse.
Trecken, (treckte, getreckt) bedr.

-bilde) o. Z. -bild; -gesicht o. droomgezicht, nachtelijk gezicht, visioen o.; -ge- en o. ww. trekken o.; das Schif -, sleespenst o. spook o. dat men in den droom pen, op sleeptouw hebben; Eisen -, trekken.
ziet, Z. -bild.
Traumhaft, bijv. nw. droomach- Truck—gat, (-( e)s, mv. -e) o.
(Suikerr.) windgat o.; -junge m. mijntlg, als een droom; it. Z. trdumerisch.
Trumig, bijv. nw., Z. trdume- werkersjongen m.; -schuif o., -schute V.
trekschuit v.; -seil o. jaagtouw o.; -weg
risch.
Traum—gott, (- es) m.,z.m. god m. m. lijnpad, jaagpad o.; -werk o., Z. Tragder droomen,Morpheus m.;-volt bijv. nw. werk.
Treft', (-( e)s, mv. -e) m. (gemeenz.)
vol droomen, vol droombeelden of hersenschimmen; -welt v. rijk o. der droo- Z. Schlag; 2. treffende, snedige opmerking v.; 3. (Sp.) klaveren v. mv.; -blalt
men, denkbeeldige wereld v.
Traun ! tnssch. trouwens, zeker!, o. klaverenkaart v.; -bube m., -zehn v.

lot o. dat wint, winnend lot o.; (Volkst.)
gunstige kans v., buitenkansje o.; 2. schot
o. dat treft, stoot m. die raakt &, Z.

treffen.

Trofieh, ( er, -st) bijv. en b.
voortreffelijk, uitstekend, verwonderlijk,
uitmuntend, Z. prachtig, vortrefflich; ge/'allen, uitstekend; -keil v., Z. Vor-

trefflichkeit.

Treib—ambosz, (- es, mv. -e) m.

(Uurw.) drijfaambeeld o.; -anker m. drijvend anker o.; -asche v. kapelasch v.;
-áste m. mv. tegen elk. ingroeiende of
elk. hinderende takken m. mv.; -beet o.
(Tuinb.) broeibed o.; -bolzen m. drijfbout m., bout m. om planken tegen elk.
te drijven; -brief m. gilderecht o. tot
het wegjagen van slechte knechts; -bunzen m. drijfijzertje o.; -buhne v. kribstellig!, waarlijk!, voorwaar!, op mijn &, klaverenboer m., klaverentien v. &. werk o. in eene rivier; -eis o. drijfijs o.;
Troffen, (du triffst, er tril fi, tra!, mit -- gehen, (van rivieren), kruien;
woord!
Traprede,( -n) v. predikatie, rede geiro flen) bedr. en o. ww. our. treffen, -eisen o. drijfijzer o., drevel, doorslag m.
raken, bereiken; nach jemn. of etw. werTreiben, (trieb, getrieben) o. ww.
V. bij eene huwelijksvoltrekking.
Tra .rig, ( er, -st) bijv. en b. treu- fen and ihn of es -, treffen, raken; das our., m. h. (van wolken), zweven, voortrig, bedroefd, droevig, zwaarmoedig, Ziel -, bereiken; von einer Kugel getroffen, gaan; der Schnee, Sand treibt, de wind
somber, melancholisch ; um, fiber etw. - door een kogel getroffen; nicht -, (bij het stuwt de sneeuw & voort; auf dem Wassein, Z. trauern; 2. (van het gelaat), schieten), niet raken, niet treffen, mis- ser -, drijven, niet zinken; das Eis treibt
treurig. (van planten), kwijnend; (vang sen; nicht alle Schusse -, niet alle scho- auf dem Flusse, kruit, drijft; an's U`er
eene tijding),droevig,noodlottig; een -er ten zijn raak; der Schuss hat das Rein -, aan den oever spoelen; (Zeew.) (van
Trost, treurige troost; -keil v. treurig getroffen, het been getroffen, geraakt; schepen), drijven, voor anker drijven,
droefheid, droefenis, zwaarmoe--heid, (fig.) Bich getroffen fuhlen, zich getrof- bijleggen; vor dem Winde -, voor den
digheid, somberheid v.; 2. betreurens- fen voelen; dieser Vorwur f tri ft nicht wind drijven; *por Topp and Takel -, Z.
7nich, raakt mij niet, is niet op mij van Topp; vor Anker -, op het anker rijden;
waardig geval, ongeluk o.
Trap-ring, (-( e)s, mv. -e) m. toepassing; wen trifj't die Schuld ?, wie is 3. (van het anker), stampen; 4. (Tuinb.)
trouwring m.; -schats m. huwelijksgoed de schuld, de oorzaak er van; 2. auf jem. (van planten &), uitkomen, uitschieten,
o., huwelijksschat m.; -schein m. trouw- of etw. -, ontmoeten, vinden, tegenko- uitbotten; 5. (Giet.) (van zilver), zich
akte v.; 2. schriftelijke vergunning v. om men; hem. in Paris -, aantreffen; im Bette van het lood scheiden; II. bedr. ww. neue
-, vinden; 3. die Reihe wind ihn auch -, Zweige -, nieuwe takken krijgen, doen
te trouwen.
Träp.sehen, (tráuschte,getrduscht) hij zal ook eene beurt krijgen; das Loos uitkomen; 2. een Schuif-,-, (van den wind),
hat ihn getroffen, het lot is op hem ge- voortdrijven; eine Muhle, een Rad -, in
o. ww., Z. dràuschen. •
Trausinn, (-( e)s) m., z. m. trouw vallen; mich Irifft alles Ungluck, alle on- beweging brengen, drijven, doen gaan;
vertrouwelijke stemming v.-hartiged, gelukken treffen mij; es trof Bich, dass, (Bergw.) einen Stollen -, uitgraven; Era
Traut,( -er, -st) bijv. nw. vertrouwd, bet gebeurde dat &; A. den rechten Weg aus der Grube -, uithalen; (Giet.) Me-, treffen, vinden, inslaan; den rechten talle -, zuiveren; (Looi.) die Haute -,
trouw, innig geliefd, waard, dierbaar.
Trautchen, (-s, mv. Trautchen), Sinn -, vatten; er hat es getroffen, gera- schoonmaken; (Pap.) den Zeug -, doorTrautel, (- s, mv. Trautel) o. (Prov.) den; (Muz.) den toon aanslaan, zuiver eenroeren; (Tuinb.) Gewáchse, Bdume -,
geliefd voorwerp, schatje, lief meisje o., zingen of spelen; (Schild.) treffen, doen sterk doen groeien; (Nat.) die -de Kraft,
gelijken; jem. gut -, iem. goed trefen, bewegende kracht; it. (van den grond),
lieveling m. en V.
Tra Lung, (-en) v. trouwplechtig- een juist portret maken van; das Bild groeikracht v.; die Kuhe au f's Feld, in
heid, huwelijksvoltrekking v., trouwen, ist nicht getroffen, Sic sind nicht getroffen, den Stall -, drijven, jagen, leiden; Vieh,
huwen o.; -skosten mv., Z. Traugebuhr; die schilderij is niet getroffen, gij zijt Schweine -, drijven, hoeden; een P[erd,
niet getroffen, gij gelijkt niet, het portret einen Ochsen -, doen loopèn, voortdrij-sschein m., Z. Trauschein.
Travde, (- n) v. (Scheepv.) zware is niet gelijkend; -d (van een portret), ven; our Arbeit -, aanzetten; das Wild -,
storm m., noodweer o. en hetgeen er op gelijkend, sprekend; (van een verhaal), opjagen; in die Flucht -, op de vlucht
treilend, karakteristiek; (van een ant- drijven, jagen; jem. von Haus and Hof -,
het schip bij verricht wordt.
Travgji11en, v. mv. vermoeienis- woord), flink, snedig; (van eene uit- verdrijven, verjagen, uitzetten; (fig.) jem.
-
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von einem Arnie -, Z. vertreiben; it. Z. gedreven wordt; -kórner o. mv. bij het losmaken; timelier -, doorzagen; die (eendEnge, Paar; es, die Sache Ireibi :hn, laat drijven van zilver b; afspringende kor- lichen Glieder -, doorbreken, doorslaan;
hem geene rust; es treibt mich zu Sluhie, reis v. mv.; -kunst v. (Bergw.) draairad etw. Gendhtes, ein Kleid -, lostornen,
ik moet naar &; (van den nood), drij- 0.; -land o. (Zeew.) denkbeeldig land vaneenscheuren;(Neube) das Holz -,in de
lengte doorzagen; (6g.) Gaiters, eine Ehe
ven, noodzaken, aanzetten, dringen, vo. - o.; -leute mv., Z. Treiber (Jachtw.)
ren; (fig.) etw. zu weit, zu hock -, te ver Treibling, (- (e)s, rnv. -e) rn. drijf -, scheiden, de echtscheiding uitspreken
drijven, overdrijven; ,fern, auks Aeusaerstc
ledige korven ge -rado.;(L,h)ine over; Freunde, eine Parlei -, oneenig, ver-drevn deeld waken; getrennt leben, gescheiden,
-, iem, tot het uiterste drijven; eine au
bij, verhuisbij v.
verkaufende Sache in die HShe -, opjaTreib—mittel, tels, mv. -tel) o., van elk. verwijderd, afgezonderd leven;
gen, in de hoogte jagen; 2. etw. -, zich Z. -heard; -musket m. (tintik.) afvoerende wir mussen uus -, Rij moeten scheiden,
bezighouden met, zich afgeven met, doen: spier v.; -nupf m. (Zuiv.) zaiverings- elk. vaarwel zeggen, van elk. afscheid
vine Handthierung -, een handwerk uit ketel m.; -ofen m. (Giet.) smeltoven m.; nemen;ein Kundniss,- verbreken;(RechtsHandel -, handel drijven; eine-oefn; -pech o. (Goudra.) pikbal m.; -pulver o. pr.) eine Kluge -, losmaken van eene
Sprache -, beoefenen, zich toeleggen op, poeiertje o. als drijfmiddel, zweetpoeier andere; -d, (Spraakk.) scheidend; etw.
zich eigen maken; eine Wissenschaft mil o.; -rad o. drijfrad o.; -reis in. spruitje in Geelanken -, afzonderen; II. wed. ww.
cinem Kinds -, een kind eene wetenschap o., scheut m.; -sand m. drijfzand, wel sick -, sch :eden, uiteengaan, loslaten,
onderwijzen; (Spr.) wie man's treibt, so
los zand o.; -schacht in., Z. Fór--zand, oneenig worden.
ge/it's, al doende leert men; Scherz mil derschachl; -scheibe v. (Uurw.) werktuig Tronnlieh, bijv. nw., Z. treurbar.
etw. -, schertsen, gekscheren, den spot 0. om de tanden in het rad te maken; TrQnn—me3ser, messers, mv.
drijven met; schlechte Sact en -, uitvoe- -scherben in.(Giet.) smeltbroes m.;(Tuin- -meeser) o. tornmesje o.; -punkie m.mv.
ren, Z. Possen, Mulhwillen; (i. k. bet.) b.) bloempot in. tot het trekkeu eerier deelteeken o.
er Ireibi es zu arg, hij maakt het te bont, plant; (Goudsm.) toetstegel m.; -veyel o. TrQnnung, en) v., Z. trepanen;
te grof; sie naben es lange genug get rie- lijzeil o.;-stashed m. ossendrijversstok in.; it. scheiding, verdeeling v.; (van een hu ben, zij hebben het lang genoeg gedaan; -stock m. stuk o. zwavel; -weg m. weg welijk), echtscheiding, ontbinding v.;
einen Rei/' an das Fuss -, een hoepel om m. waarover vee gedreven wordt; -werk (Delfst.) scheiding, oplossing v.
TrQnnungs-bangigkeit, v., Z.
& slaan, drijven; eiven Nagel in die Wand o. drijfwerk o.; it. Z. Triebuwerk; (Giet.)
-, drijven, slaan, einen Pfahl in die Erde lood o. tot het drijven van zilver; -zeug -weh; -fall we ( Spraakk.) zesde naam -, drijven, heien, slaan; die Kugel -, (van o. (Jachtw.) patrijzennet o.; th strand- val, ablatief in.; -/lachen v. env. (Krist.)
bet kruit), voortstuwen; Schweisz, Harn goed, aangespoeld goed o.; it. op het natuurlijke scheiding v.; -punkle mv., Z.
Trenripunkte; -tag in. dag in. van schei -, doen uitkomen, opwekken; 3. den Teig water drijvend vuil o.
-, uitkloppen ;(Goudsm.)Silbergeschirr -,
Trefdel, (- s, mv. Treidel) m. of ding; -zeichea o., Z. Theiluagszeichen.
TrQnnwort, uwort(e)s, mv.-wordrijven, drijfwerk maken van; getriebene Treil, (-( e)s, mv. -e) m. (Zeew.) trekter) o. (Spraakti.) scheidwoord o.
Arbeid, Silbergeschirr von getriebener Ar lijn v., sleeptouw o.
beit, drijfwerk, gedreven zilver o.; ltild- Tr eideln of treilen, (treidelte, Trenbe, (-a) v. (Rijk.) lichte toom
werk in Gold -, drijfwerk maken; aal getreidett of treitte, ,getreilt) bedr. ww. m., trens en bit ' .
Trgnseln, (trenselte, getrenselt) o.
Blei, Kill -, snijden; H. o. zelfst. drijven (Leew.) trekken, sleepen.
a.; (van gewassen), groeien o.; 2. drijf
Treinse, (- n) v. langzaam spre- ww., Z. dróseln.
TrQnsen, (lrenste, getrenst) bedr.
schok m.; (van zilver), zuiveren-ver., kende, zanikende vrouw v.
0.; (Jachtw.) drijfjacht v.; 3. bespoediTrQma, (- s, mv. -ta) o. deeltee- ww. (Zeew.) ran Tau -, trenzen, bewoe(-

,,

(-

(-

(-

-

ging v., spoed m.; 4. oefening v., bezig
drijven o.; das - and Drongen der'
-heidv.,
Menschen,de handel en wandel &.
Treiber, s, mv. Treiber) m. dij
die drijft, voortstuwt &, Z. treiben; (van
vee), drijver, veedrijver, hoeder m., Z.
Esels-, Ochsentreiber; (Zeew.) metaalzuiveraar ai.; (Jachtw.) opjager m. van
het wild; (Landh.) opzichter rn. over dc
arbeiders; 2. drijfhout o. der kuipers;
(Zeew.) Z. Treibsegel;(Vissch.) visschersschuit o. met naslepend net.
Treib-farbe, (- n) v. (Looi.) bijtwater o. tot bet zwellen van het Ieder;
-(ass o. zwelknip v.; -%suste! m., Z.
-hammer; -gar o. net o. tot het visschen
bij nacht, drijfnet o.; -hammer in. drijfhamer, stempelhamer m.; -paus o. smeltoven in.; (Tuinb.) broeikast v.; --%ruchi
V. vrucht v. uit eene broeikast; -herd m.
zuiveraarsoven, smeltoven in.; -herr rn.
eigenaar m. van een smeltoven; 2. (Prove)
opzichter in. der weiden; -hola o. loshout o.; 2. drijfhout, vlochout o.; 3.
(Giet.) hout o. tot bet stoken van den
smeltoven; 4. (Kookk.) strijkhout o.;
(Drukk.) kooihoutje o.; (Kuip.)Z.Triebel;
-hut m. (Giet.) ijzeren deksel o. op den
smeltoven; -hotte v., Z. -haas; -jagd v.,
- agén o. drijfjacht, klopjacht v.; -kasten
m. broeikast v.; -keil m, ingedreven wig,
tweede wig v.: -kitte v., Z. Gripelhettc;
-kilt m. was, cement o. waarop metaal
(-

lea; Z. met eerre trens voorzien; (Rijk.)
s, mv. Tremmer) in. dresseereu, sturen.
Tr@nsgarn, (-(e)s, nov. -e) o.,
pijpenvormer, pijpenpolijster m.
TrQmme(1)n, (tremm(el)te, ge- TrQnsing,(-e) v.(Zeew.) woeltouw o.
tremm(el)t bedr. ww. Thonpfei[en -, glad- TrQnteln, (trentelle, getrentelt) o.
ww. treuzelen, talinen; it. Z. tri dele.
maken, polijsten.
ken o.

Tremmer,

(-

TrQmrnkopf, (- kopf(e)s, mv. Trep&n, (-(e)s, mv.
- kop /e) m. hoornen stop v. om de mon- delboor v., trepaan in.

ding van den pgpekop te vormen.

TrQmpel, s, mv. Treinpel) tn.
(-

-e) o. sche-

TrepanatiQn, (-en) v. trepaneeren o.

Trepanjren, (trepanirte,trepanirt )
houten stut in. onder de drukpers.
TrQmpel, (- n) V. boterkuipje o. bede. ww. den schedel openen, trepaTr$mse, (- n) v.• korenbloem v., Z. neeren.

Trepidiren, (trepidirle, trepidirt)

Kornblume.

Trernulvint, en, mv. -en) m.
(-

o. ww. sidderen, beven.

bevende toon, triller in.; (Org.) -, -ensug Tr@ppohen, TrQpplein, (ver kl .) o. trapje o. +
m. tremblant in.
Tremuljren, (tremulir l e, tremu- TrQppe,(-n) v. trap, trede v.;(voor
lirt) o. ww., m. h. (Muz.) trillingen me- het buis), stoep in., bordes o.; drei, vier
ken, met trillende of bevende stem zin -n hock wohnen, drie, vier trappen of
-gen. verdiepingen v. mv. hoog wonen; (OntTrQndeln, (trendelte,getrendelt) o. Ik.) (van het oor), gang m. der holte
van het slakkenhuis; 2. drempel, dorpel
ww , Z. trenteln.
TrQnkwasser, sers, mv. -ser) in.; 3. soort van slak.
Tr@peen-absatz, (-satzes, mv.
o. biui.enwater o. achter een dijk.
Trennbar, bijv. en b, scheidbaar, -shlze) m. rustplaats v. op eene trap,
te scheiden, deelbaar, oplosbaar; nicht -, portaal o.; -backe v., Z. -wange; -ban en.
onscheidbaar, ondeelbaar; -kei. v. scheid - bouwen o. acne trap; - fórmig bijv. uw.
v trapvorunig; -gang in., -ge/áss o. trapbaarheid, deelbaarheid, oplosbaarheid Y.
Tr$nnen, trennte, getrennt) bedr.. vormig vat o., trapvormige vaas v.; -geWW. scheiden, afscheiden; Personen -, Muse o., Z. -paus; - geldnder o. trapleuan elk. s lia;i1va. verwijltorn; eind Serie s hing v.; -haisa n. haschot. o., kast W. waarverwijderen, in de trap staat; -Shafer m. traplooper
von eiher andern -, scheiden, verwijderen
(-

(

Tre.

m.; -lehne V. trapleuning v.; -mantel m., richt -, voor bet gerecht komen, ver
Z. - /raus; - klampen v. inv. aan de bui
jemn. zu nahe -, icm. te na-ichjneu;
een schip gespijkerde trap--tenzijda kou,eu, te dichtbij komen; jens. Ehre au
pen v. mv.; -mauer v. trapmuur m.; -mu- riahe -,aau iems.eer te kort doen;an's Land
schel v. trapvormige schelp v.; -raum ui. -, aan land gaan, voet aan laud zetten;
trapgat o., opening v. voor eene trap; (fig.) aus den Schranken -, de palen te
-ruhe v., Z. -absat;; - spindel m. trap- buiten gaan; (fig.) zu jemn., auf jems.
spil v.; -stein ni. trede v., trap in., dor- Seite -, zich schikken aan de zijde van;
pel, drempel m.; -wange v. boom ni. eener Th, in jeins. Stelle -, in iems. plaats tretrap; -stufe v., Z. -s(ei ,; -witz m. ge- den, komen, iems. plaats vervangen, in
iems. plaats treden; in ein Amt -, een
meenz.) flauwe, platte aardigheid v.
Trgschak, (- (e)s) m.brelan,tuisch- ambt krijgen, aangesteld worden; in jeins.
Dienste -, in dienst treden, gaan dienen
spel o.
Trosekammer, (- n) v. schatka bij; in gems. Rechte -, inbreuk maken op
-mer,ka. iems. rechten; dazwischen -, in's Millet
sacristie v.
Trilsen, (- s, mv. Treseu) m. tafel -, tusschenbeide korren; in's Gewehr -,
ander de wapens komen; it. in die Blume
V. met eene lade voor de kas.

TresQr,( -(e)s, mv. -e) m. schat m.;
2. zilverkast, zilverlade v.
TresQrehen, (verki.) o. schatje o.

TresQrschein, (- (e).c, n,v. -e)

m. schatkistbiljet o.

Tresen, (treste, getrest) o.ww.treuzelen, draaien, dreinzen, op schreienden
toon dwingen, klagen.
Trgspe, (- n) v. (Pl.) naar haver
gelijkende plant, herrik, dolik v.; 2. onkruid o. onder het koren; 3. wilde haver v.; 4. veldkomijn m.; -spinnner w.
herrikvlinder m.
Tressband,(- band(e)s, mv. -bander) o. gebloemd lint, galon o.

Trgsschen, Tr@ss1ein, (verkl.)
o. treusje, vlechtje, galonnetje o., Z.
Tresse.

Tresse, (- n) v. goudboordsel, zilverboordsel, galon o., trens, vlecht v.
Trossen-hut, (- hut (c) s, in v. -hg.le) m. hoed m. met galon; -Meid o.
kleed o. met galon, roet galon bezette
rok m.
Tressjr-bank, (- bdnke) V. trensbank v.; -eisen o. trensijzer o.

Tressjren, (tressirte,tressirt)bedr.

ww. vlechten, trensen.
Tressirer, (- s, mv. Tressirer) m.
haartrenzen, haarvlechter m.
Tr9ster, m. mv. draf m. van druiYen, schillen en stengels, afval m. van
druiven, Z. Trûber.
Tresterwein, (- (e) s, mv. -e) m.
te wijn m.
slechte
TrQteisen, (- eilens, mv. -eisen) o.
ijzeren haak, stok m. tot het vaststampen der palen bij den wijnstok.

Trgten, (du trittsi, er trill,trul,getreten) o. ww. onr., m. h. auf etty. -,

Tri.

Tre.

eens bekentenis), oprechtheid v.; jem.
mit aller - warten end pflegen, Z. treulich; die - brechen, verletaen, zijn woord
breken, ontrouw worden; die eheliche -,
huwelijkstrouw v.; (gemeenz.) (bei) mei
-ner1,
op mijn woord!

Treueid, (-( e)s, mv. -e) m. eed m
van getrouwheid.

Treuep$icht, (- en) v. plicht v.
der getrouwheid, bezworen trouw v.
Treuergeben, bijv. nw. zeer gehecht, zeer genegen.
Treuga Dpi, v. (in de middeleeuwen), godsvrede, wapenstilstand m. van
Vrijdag tot Maandag.
Treuge, bijv. nw. droog, gedroogd,

Z. trocken.

-, (van sappen), optrekken, dringen; Treuge-boden, (- bodens, mv.
hbher -, (van water), wassen; (van tra - boden) iii. droogzolder m.; -plat: ni.
jemn. in die Augers -, iem. in de-ne), droogplaats v.
Dogen komen; (fig.) in bet licht komen, Treu-halter,-hinder, in. exeworden, verschijnen; mit etw.'1, cuteur m. van een testament; - handgist
an's Licht -, voor den dag komen; II. o. waarborgspand o.; -herzit' bijv. en b.
bedr. ww. etw. -, treden, stappen op, trouwhartig, onverholen, getrouw; —
Lrappen; jemn. auf das fileid -, trappen; griiszen, hartelijk; —sprechen, oprecht,
jem.,etw.mit Fuszen,unter dieFusze -,met onverholen, openhartig; jem. — machen,
voeten treden, trappee op; 2. Bich eznen iems. vertrouwen winnen; -keil v.trouwNagel in den Fusz -, zich een spijker in hartigheid, oprechtheid, openhartigheid
Bleu voet treden; entzwet, in Stucke -, aan v.; mil vielen — sprechen, openhartig
;tukken trappen; die Schuhe schiet -, spreken; it. Z. Herzl:chkeit.•
Scheef loopen; die Orgel -, trappen; eire Treuleistung, v., z. m. afleggen
Glocke -, luiden; den Takt -, met de voe- 0. vas den eed van getrouwheid.
Len de maat slaan; die Trauben -, tre- Treulieh, ( -er, -st) bijv. en b. gelen, trappee; die Henne -,(van den haan), trouw, getrouwelijk, volgens zijn plicht,
treden;(,Student.) jem. -, aan eene schuld eerlijk; es - mit jem. meinee, Z. treu; manen; zum Duell -, uitdagen; dus Pila- warten and plegen, trouw verzorgen,
4er -, langs de straat slenteren, fiance- trouw oppassen.
reu; Wasser -, water trappen, staande Treflos, bijv. nw. (van personen),
e wemmen.
trouweloos, mijneedig, eedbreukig, onTrQter, (- s mv. Treler) m., -in, eerlijk, verraderlijk; (van minnaars), on(-neti) v. hij, zij die treedt, stapt &, Z. trouw; (van vrienden), trouweloos, onbeten; (Lakenb.) trapper ni.; (Org.) or- trouw; (van handelingen), trouweloos,
geltrapper m.; (Nutt.) kneder, perser m.1 verraderlijk; der, die -e, trouwelooze m.
Trot-hartre, (- n) v. hark v. tot' en v., verrader m., verraadster v.
bet dichtmaken der pootgaten; -kufe v.
Treulosigkeit, v., z. m. trouwe
kneedkuip, perskuip v.; -rad o. kraan-losheid,vac meindghv.,
rad o.; -schemel in. (Wev.) trede v., verraad o., ontrouw V.
treed bankje o.
Tree-muth, (- (e) s) m., z. m. geTreu, ( -er, -est) bijv. en b. trouw, trouwheid,getrouwe gezindheid v.;-pfand
getrouw; -er Liebhaber, trouw, stand- o. pand, onderpand o. van getrouwheid
vastig; -es Bekenninis, oprecht; -e Copie, v.; -plicht v. bezworen getrouwheid v.;
nauwkeurig, met bet oorspronkelijke -ring m. trouwring, verlovingsring m.;
overeenkomende;. seinem Versprechen - -vereint bijv. nw. oprecht vereenigd,
sein, getrouw zijn aan; einer Sache, jennn. trouw vereenigd.
- ble:Gen, getrouw blijven, gehecht blij- Trezaljrt, bijv. nw. (van verven),
ven; (iechtspr.) -er Besitzer, rechtma- gebarsten, gesprongen.
tig, wettig; - ubersetaen, erzdliten, nauw
Triangel, (-s, mv. Triangel) m.
getrouw; (fig.) - gesinnt sein,-keurig, (W isk., Sterrenk.) driehoek in.; (Muz.)
oprecht, genegen, eerlijk; er meiut es - triangel m.
u it Ihnen, hij meent het oprecht met u, Trjangelmuschel, (-n) v. drie
hij beoogt uw welzijn.
-hoekig
karnschelp v.
Tree-blatt, o. of die - blotter, Triangulijr, bijv. en b. driehoeo. bloeiend varenkruid o.; -brecher, —in, kig.
trouwbreukige, trouwelooze m. en v.;
Triangu1jirsahl, (-en) v. drie
-hoekig
-bruch m. trouwbreuk, woordbreuk,ongetal o.
trouw, trouweloosheid, schending v. van
Trigndria, o. mv. planten v. mv.
trouw, verraad o.; -bruchig bijv. uw., Z. met drie meeldraden.

treden, stappen, gaan, den voet zetten,
loopen, komen; daneben of fehl -, misstappen; zwischen zwei binge -, tusschen
door loopen; auf seine FiAsze -, gaan,
staan; auf die Zehen -, gaan staan; 2. o.
WW., m. s. an das Fenster -, naar het
venster gaan, aan het venster gaan staan;
bei Seile -, zich verwijderen; it. plaats
maken; aus dem IHause -, gaan, komen;
in das Zimmer -, gaan, treden; auf die
Trjas, v., z. m. Z. Dreizahl; it. drie
Bank, die Leiter -, stappen; zum Altar, -los; --keil v., Z. -bruch.
-vuldigheV.
an den Tisch -, het altaar naderen; einen Treue, v., z. m. trouw, getrouw
nauwkeurigheid v.; (van een af--heid,
Trjbook, (-bock(e)s, mv. -bocke)
Schritt weiter -, verder gaan; zujemn. -,
iem. naderen, aanspreken; vor fern. -, schrift), nauwkeurigheid, overeenkom - m. (veroud.) slingerwerktuig o. voor
jemn. unter die Augen -, komen; vor Ge- stigheid v. met het oorspronkelijke; (van groots steenen.
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Tribuliren, (tribulirte, Sri buurt)
bedr. ww., Z. plagen, qualen.
Tribun, (-en, mv. -en) m. (R. g.)
volksvertegenwoordiger, tribuun m.
Tribungl, (-(e)s, mv. -e) o. gerechtshof o., rechtbank v.; -ratte m.
raadsheer m. in eene rechtbank of een
gerechtshof.

TribunSt, (-(e)s, mv. -e) o. (R. g.)

waardigheid v. van tribuun of volksver-

tegenwoordiger.

Tribune, (-n) V. spreekstoel m.,
verhevene zitplaats, galerij, tribune v.
Trilbus, (onb.) V. (R. g.) afdeeling
V. van bet romeinscbe volk.
Tribut, (-(e)s, mv. -e) m. schatting, belasting v.
Tribut$r, bijv. nw. schatplichtig,
belastbaar, belastingschuldig.

ben; (van een kogel), werkkracht v.; 2.
(van eene plant), scheut nn., spruit v.,
uitloopset o., aflegger m.; ein - Ochsen,
hoede, kudde v.; 3. it. Z. -recht, Tri/'1
(2); 4. (Uurw.) Z. -rad; (fig.) strekking,
natuurdrift v., instinct o., drang, aandrang m.; aus eigenem -e, uit eigene beweging; treinen - zu etw. Naben, geen behoefte gevoelen, geen lust hebben in; it.
adrlliche -e, teeder gevoel o., liefde v.;
naturlicher -, natuurlijke neiging v., instinct o.

Tri.
derecht; -geld o. weidegeld, drijfgeld o.;

-gerechtigkeit v., -recht o., Z. Trill (4).

Triftig, ( -er, -st) bijv. en b. (van
gronden, oorzaken &), gewichtig, belangrijk, bondig, geldig, deugdelijk; (van
verontschuldigingen), geldig; (Zeees.) -es
Schzi, dobberend, drijvend, aan wind en
golven overgelaten; -er Anker, drijvend
anker; -keit v. bondigheid, geldigheid,
deugdelijkheid v., gewicht o., belangrijk
-heidv.
Trift-schafer, -schilfers, mv.
Triebel, (-s, mv. Triebel) in. klop- -scha er) m. herder en eigenaar m. eener
kulde; -stein m. grenssteen m. der weide.
per m., drijfhout.
Trieb-feder, (-n) v. drijfveer, be- Triga, ( -ta) v. driespan o.
weegreden v., motief o., aanleiding v., Triglyph, (-en, mv. (-en) m., Z.
aandrang m.; 2. springveer v.; -hammer Dreischlita.
m. drijfhamer m.; -hola o. sterk groeiend
Trigonometrie, (-en) v. drie
trigonometrie v.
-hoeksmting,
hout o.; -kórner o. mv., Z. Treibkórner;
-kraft v. drijfkracht v.; (fig.) veerkracht Trigonometrisch, bijv . en b .
v., aandrang m.; (PI.) groeikracht v.; volgens de driehoeksmeting, op de drie
betrekking hebbende, tri -hoeksintg
-mass o. horlogemakerspasser m.; -rad
-gonmetrisch.
D. drijfrad o.; (fig.) spil, ziel v. eener
onderneming; -recht o. recht o. om te Trihexagdrisch, bijv . nw. driemaal zesvlakkig, achttienvoudig.
drijven, te weiden.
Triebsam, -er, -st) bijv. nw. Trill, (-(e)s, mv. -e) m. (van een
(Landti.) veel opbrengende, vruchtbaar; spinnewiel), draaien en snorren o.; 2.
-keil v. vruchtbaarheid v.
(in eene herdershut), slaapstede, slaap

Tric nnium, (-s, mv. Tricennien)
o. tijdvak o. van 30 jaren.
TrichQrdium, (-s, mv . Trichor
dien) o. driesgprig muziekinstrument o.
Trichter, (-s, mv. Trichier) m.
trechter m.; (Vleeschh.) worsthorentje
o.; (Giet.) houten goot v. door welke
het gesmolten metaal in den vorm loopt;
(Mol.) tremel m.; (Heelk.) holpijp v.;
-platsv.
(Ontlk.) kegelvormige toegang m. van Trieb -sand, (-(e)s) m., z. m., Z.
het oor, (van een vuurspuwenden berg), Treibsaud; -scheibe v., Z. Treibscheibe; Trillbohrer, (-rers, mv. -rer) m.,
-stab m., Z. -stock; -stahl m. staaldraad Z. Drillbohrer.
krater m.
Trichter - fseh, ( - es, mv. - e) an. m. met tanden, getand staaldraad o.; Trillen, (trillte,getrillt) bedr. ww.,
trechtervisch m.; -iórrig bijv. nw. trech- -stock M. (in een horloge), spil v.; -werk Z. drillen.
Triller, ( -s,mv. Triller) m. (Werkt.)
tervormig; —keil v. trechtervormigheid o. drijfwerk o., werktuigen o. mv., marad o. aan bet kamwerk; (Muz.) triller,
v., trechtervorm m.; -gras o. gras- chine v., Z. Getriebe.
-

(

Trigdrisch, bijv. nw. drievlakkig.

tremblant m.; (1)ansk.) kuifflikker m.,
Trief-auge, (-s, mv. -n) o. druip- pirouette v.; it. een Schotsche dans m.;
bedr. ww. ein pass -, met den trechter oog, leepoog, loopend oog o.; -dugig bijv. (Prov.) mannelijk lid o.
Trillerchen, (verkl.) o. kleine
vullen; Wein -, door een trechter gieten. nw. met druipoogen, met leepoogen.
Trjchter - röhrehen, (verkl .) o. Triefen, (trof, getro/en en triefte, triller m.
Trillerkette, (-n) V. (Muz.) loop,
trechterbuisje o.; -schnarrwerk o. (Org.) getrie/t) o. ww. reg. en our., m. h. druitrechterwerk o., achtvoetig pijpwerk o.; pen,droppeleu,druppelen;(van de oogen), toonlooper in., toonrolling, roulade v.
Trillern, (trillerte, getrillert) bedr.
-schtund m. trechtervormige krater, af- loopen,tranen;-de Augen,leepoogen,traangrond m.; -schwamm m. trechtervormige oogen; der Nase trte/'t ihm, er trieft aus en o. ww., in. h., Z. trailers; it. een trem
maken, een triller slaan.
-blant
paddenstoel m.; -winde v. kardinaals- der Nase, zijn neus druipt, hij beeft een
bloem, roode jasiiju v.; -wurm in. trech- druipneus; -de Nase, druipneus; -d nass, Trillersprung, (-sprung(e)s, mv.
druipend nat, druipnat,door en door nat. -sprunge) m. (1)ansk.) kruissprong, flik terwrorm, spoelworin m.
Triefnase, (-n) V. druipneus m.;^ ker m.
Trichine, (-n) v. trichine v.
Trichinenkrankheit, (-n) v. -nasig bijv. nw. een druipneus hebbende; Trilling, (-(e)s, mv. -e) m. drijf
rondsel o.
-rad,
ziekte v. door bet gebruik van trichinisch -nass bij v. nw. druipnat, door en door
nat.
TrilliQn, (-en) v. trillioen o., milvarkeusvleesch ontstaan.
Tricinium, (-s, mv. Tricinien) o. Triegen, (triegle, gelriegi) bedr. lioen o. tot de derde macht.
WW.. Z. tragen.
Trilobit, (-(e)s, mv. -e) m. ver driesteumwig gezang o., trio v.
Trick, (-(e)s, mv. -e) in. (Sp.) Trial, (-(e)s, mv. -e) m. (van rund - steend insect o.
Trimester, (-s, mv. Trimester) o.
zevende slag of trek m. in bet whistspel. vee), kwab v., kossem ni.; 2. (Nat. hist.)
kwartaal, vierendeeljaars, trimester o.,
Tricktrack, (-(e)s o. (Sp.) tik - pluvier v.; 3. mond m., muil o.
Trielen, (trielte, getrielt) o. ww. drie maanden v. mv.
tak, verkeerspil o.
TricQt, (-(e)s, mv. -e) o. breiwerk, (Volkst.) zich met eten bemorsen, slob- TrimQrphisch, bijven b.(Krist.)
drievormig, van drie gedaanten.
beren, kwijlen.
gebreid werk o.
Tricycle, (-n, mv. -n) m. wagen Triennium, (-s, mv. Triennien) Trinitorier, ( - s, mv. Trinitarier)
0., Trieteris, (onb.) v. tijdvak o. van m. (Godg.) drieeenheidsbeleider, trinim. met drie raderen.
taris m.
TridQnt, (-(e)s, mv. -e) m. drie drie jaren, driejaarlijksch feest o.
attribuut van Neptunus.
TriQre, (-n) v., Z. Trireme.
Trimt%t, v., z. m. (Godg.) drie
-tandm.,
drievuldigheid v.; der erste,-ëenhid,
Tridi, (-s, mc. -s) m. (Gesch. van Trieze, (-n) v. windas o., katrol v.
F.) derde dag m. van de week van 10 TrliQlium, (-s, mv. Trifolien) o. zweite 4' Sonniag nach Trinitatis, de eerdrieblad, klaverblad o.
ste, tweede & Zondag na Pinksteren.
dagen.
Trieb, (-(e)s, mv. -e) m. (van eene Trilt, (-en) v. kudde v.; 2. weg m. Triduum, (-s, mv. Triduen) o.
machine), kracht, werkkracht, veer v.; dien het vee gaat; 3. weide v.; 4. weide (Kath.) driedaagsch feest, tridium o.
recht o. om zijn vee over-rechto.;5
Trinkbar, bijv . en b. drinkbaar, te
in den - kommen, aan den gang gaan;
(van een geweer), geschutswijdte, werp- eens anders land drijven, Z. Uebertrieb; drinken; (gemeenz.) goed om te drinken; -es Gold, vloeibaar; -keit v. drinkkracht, `leegkrachs v.; eioen starken - 6. (Werkt.) drijfrad o., hefboom ni.
áaben,ver vliegen, groote vliegkracht heb- Tr,1ft-frei, bijv. nw . vrij van wei- baarheid V.
plant v.

Trieht©rn, (trichterie,getrichtert)
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Trinkbecher, (-s, mv. Trink- Trjplik, (-en) v. tweede beant- orgelpedaal o.; -schlussel m. dwarsstang
V. (van de stang eerier luchtpomp).
becher) m. drinkbeker m.; -bruder m., woording, tripliek v.
Tripliren, (triplirte, triplirt) bedr. Trituriren, (triturirte, triturirt)
Z. Zecher.
Trinken, (trank, getrnnken) bedr. WW., Z. tripliciren; triplirte Quarte, bedr.ww, kortwrijveii, kortstooten, kleinstampen.
en o. Ww. oor., m. h. Wasser, Wein 4' -, Quinte, achttiende, negentiende.
drinken; jemn. au - geben, iem. te drin- Trapmadam, Tripemads me, Triumph, (-(e)s, mv. -e) m. tri
zege, zegepraal, overwinning v.;-omf.,
ken geven; aus elnem Glase, aus der (-n) v. huislook o., muurpeper V.
Flasche -, drinken; aus einer Quelle -, bij Tripod, (-(e)s, mv. -e), Tripus, einen - halten, een triomftocht houden;
-bogen m. triomfboog m.; -feat o. feest
eene bron drinken; eines of au%;ems. (onb.) m. drievoet n^.
Gesundheit -, op iems gezondheid drin- Tripp, (-(e)s, mv. -e) m. (Hand.) o. ter eere eener overwinning.
ken; ein Tróp(chenWein -,een weinig wijn' trijp, trijptluweel o.; 2. (Delfst.) arch= Triumphiren, (triumphirte, tri
o. ww., ni. h. ober jem., etw. -,-umphirt)
drinken;denBrunnen -,de wateren gebrui- aantrekker, edele scliorl m.
Trippe, (-n) v. pantoffel v. met zegevieren, de overwinning behalen, tri
ken; P/ende - lassen, laten drinken, dren-d, zegevierend; der -de Feld--omfern;
ken; 2. drinken, aan den drank overge- houten zool.
geven zijn, Z. sau(en; 3. zuigen, slurpen; Trippein, (trippelte, getrippelt) o.' herr, overwinnaar m.
einem Kunde zu - geben, een kind laten WW., m. h. trippelen, trappelen; 2. met' Triumph -kleid, (-(e)s,mv. -er)
o. triornikleeren o. mv.; -marsch m.; overzuigen; (fig.) den Regen -, (van den kleine stappen loopeu, drentelen.
grond), inzuigen, opslorpen; II. o. zelfst. Tripper, (-s, mv. Tripper) m.' winningsmarsch m.; -wagen m. zegewadrinken o., drank m.; sein Essen and - (Gen.) zaadloop m., zaadvloeiing v., drui- gen, trcomfwagen m.; -zug m. zegetocht,
zegevierende tocht m.
per m.
hahen, te eten en te drinken hebben.
Trnker, (-s, mv. Trinker) m.,-in, Trippler, (-s, mv. Trippler) m. Triumvir, (-n, mv. -n) m. (R. g.)
drietaan Di., triumvir w.
(-nen) v. hij, zij die drinkt, drinker m., ^trippelaar m.
drinkster v.; er st emn schlechter -, hij is
Tripp —sammet, ( - (e)s) m., z. Trium vir^t, (- (e) s, mv. -e) o.
driemanschap o.
een slechte drinker, kan niet veel drank m., Z. 'Tripp (1); 2. mokiluweel o.
verdragen; 2. Z. Sáu[er.
TrirQme, (-n) v, galei v. met Trivi&l, ( -er, -st) bijv. en b. al ledaagscb, afgesleten, plat, gemeen, triTrink - fahne, (-u) V. met eene drie rijen roeibanken.
vlag geteekende drinkschuld v.; -test o.
Trisehak, Trisch k, ( - (e)s) viaal.
drinkgelag o., drinkpartij v., gezelschap m. of —spiel, (-(e)s) o., z. m. brelan, Trivialit t, (-en) v, alledaagschheid, platheid, gemeenheid v.
o. drinkers; -gast m. gewoon bezoeker m. spel o. met drie kaarten.
eener herberg, drinkebroer m.; -gelag o., Triseln, (triselte, getriselt) o. ww.' Trivialien, v. mv. gemeenheden,
platheden, gemeenplaatsen v. mv.
Z. -feat; -gejass o, drinkvat o.; -geld o. dwarrelen, malen, draaien.
drinkgeld o., fooi v.; - geselt m. drinkeTrisel-strom, (- (e) s, mv. -e) m. Trivi^lsehule, (-n) V. lagere
broer m.; -gesellscha%t v. gezelschap o. maalstroom m.; -wind in. dwarrel -'^ school, buurtschool v.
Trivium, (-s, mv. Trivia) o. drie
drinkers; -glas o. drinkglas o.; -gold o. wind m.
schoolwetenschap--sprongm.;(Schlt)
vloeibaar goud o.; -haul o. herberg, kroeg
TrisQtt, TrQsett, (-(e)s, mv. -e)
v.; -horn o. drinkhoren m.; -kanne v. o. spel o. met 40 kaarten tusschen 3 pen v. niv., gramrnatica, rhetorica en dialectica.
drinkkan v.; -lied o. drink:ied o.; -lust personen.
Troc^r, (-s, mv. -e) m, driesnijV. drinklust, lust m. tot drinken; -schale Trisis, Trismus,(onb.)m.monddend mes o. 0111 het water af te tappen.
V. drinkschaal v.; -spruch m. gezond klem v.
m.; -stube v. drink--heidsronk,ta
Trismegistus, (onb.) m. Mercukamer, gelagkamer v.; -sucht v. drank- rins in. der +'gyptenaren; (Urukk.) midzucht v.; -suchtig bijv. nw. tot drinken delbare kanouletter v.
Trisse, (-n) v. (Zeew.) blinde gegeneigd, verzot op drank; -topt m. drinkpot m.; -trog w. drinktrog m.; -trógchen schutslijn v.
o. drinkensbakje o.; - wasser o. drinkwa- Trassen, (trisste, getrisst) o, ww.,
m. h. de blinden brassen.
ter o.
Trio, (-s, mv. -s) o. (Muz.) drie
Trist, bijv. nw, treurig, bedroefd.
-stemig
muziekstuk o., trio v.
Trisr, (-en) v. lijst, versierde
TriQle, ( n) v. (Muz.) triool v., lijst v.
drie verbonden noten v.mv. welke slechts Trisyllabum, (onb.) o. drieletde tijdswaarde van twee gelijk geteekende tergrepig woord o.
noten hebben.
TritQrne, (-n) v. driemaal in drieën
Trio1Qtt, (-(e)s, mv. -e) o. acht - verdeeld blad o.
regelig versje, waarvan de vierde regel
Triton, (-s, mv. -en) m. (Fabelt.)
gelijk is aan de eerste, en de twee Triton m., zeegod m.; -shorn o., -schnecke
V. zeetrompet v.; 2. ammonshoren m.
laatste gelijk aan de twee perste.
Tritt, (-(e)s, mv. -e) m. tred, stap
TriQnen, m . mv. (Sterrenk.) zeven
wagen, groote beer m.
-gestrno., gang m., schrede v., Z. Schritl; einen
Tripel, (-s) m., z. m. tripel, tri - sicheren - haben, een vasten tred hebben; einee schweren, leichten - haben,
poli m.
zwaren, lichten stap hebben; einen fat Tripel, bijv. nw. drievoudig.
Tripel - allianz, v., Z. m, (Desch.) schen - thun, een verkeerden stap doen;
drievoudig verbond o., triple alliantie v.; jemn. einep - geben, een schop m. ge-ende v., Z. Tripel; -salz o. (Scheik.) ven; 2, verhoogde zitplaats v., optred m.,
drievoudig zout, driezout o.; -schiefer m. neet v.; 3. trede v., dorpel m., L. Stufe;
tripelschiefer m.; -stein m. tripelsteen m. (voor eene deur), drempel, dorpel m.;
Tripeltakt, (-(e)s, mv. -e) m., (aan eene koets), optrede v., (Wev.) Z.
-brett; (van Bene piano), pedaal o.; 4.
(Mus.) trippelmaat, huppelmaat v.
Tripliciren, (tripticirte, triplicirt) tred, voetstap, indruk m. van den voet;
bedr. ww. verdrievoudigen, driemaal ne - (Jachtw.) spoor o.; -breit, - brettchen o.
men, driemaal grooter maken, verdrie- (Wev.) treeplankje v.; -eisen o. vossen
v.; -harfe v. pedaalharp v.; -kolt o.-val
dubbelen.
-

Troeh&isch, bijv . nw, trocheisch,
uit trochees bestaande.
Trocheus, (onb., mv. Trochden) m.
trocheus m., versvoet m. bestaande uit
eeue lange en daarop volgende korte
Iet tergreep.
Troek, (-(e)s, m., z. m. eene soort
biljartspel.
TrQeken, -er, -st) bijv.en b.droog,
niet nat, niet vochtig; - werden lassen,
laten drogen; - halten, drooghouden,niet
nat of vochtig laten worden; eis Kind leyen, een kind droog maken, schoon
goed aantrekken; can Schiff - legen, op
het droge brengen; (Landti.) droogleggen, droog maken, het water afleiden,
draineereu; -e Steinfrucht, vrucht v.waarvan de pit verdroogd is; -es Futter, -e
Krduter, droog; es $st -, het is droog(weder); -en Fusses, droogvoets; (Spr.) es
ast hein -er Faden an ihrn, hij is door en
door nat; (fig.) er ist hinter den Ohren
noch nicht -, hij is nog niet droog achter
de ooren, hij is nog maar een kind; ins
-en sitsen, sein, op het droge zitten, tegen regen beschut zijn; (fig.) gewakkelijk leven, welgesteld zijn; it. - sitsen,
op een droogde zitten, niets te drinken
hebben; (fig.) uitgeput zijn, niets meer
hebben om van te leven; etw. in's -e bringen, tegen de vochtigbeid beveiligen, in
het droge brengen; (tig.) terzijde leggen,
redden; -es Brod, droog brood; it. niets
(
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dan brood; eine -e Mahlzeit, droog masl TrUd(e)ler, (-s, mv, Trofieler) m, TrUmmelchen, (verkl.) o. tromn, zonder drinken; 2. -er Himmel.drich, oitdrager, kleerenkooper m.; 2. Z. Trdnd- meltje o.
droog; (Katb.) -e Messe, mis v. zonder ler,
TrommelE!.i, (.en) v. getrommel,
lnsegening; (fig.) -el Vieh, droog, geene Trgdelfrau, (-en) v. uitdraag- geraas, geLier, gestommel, aanhoudend
melkgevend vee; diese Huh siehl -, deze ster v.
en verveleud trommelen o.
koe staat droog, geeft geene melk; 3. TrUdelhaft, bijv. DW., Z. Iril.ndel- Trgmmel-feder, (-n) v, (Uorw.)
droog, koel, ernstig, onversehillig; [em. haft.
tronunelveer v.; -lell o. trommelvel 0.;
- e,np{angen,koel, onverschlllig, niet hat- Trgdelhaftigkeit, v., Z. Tran- (Ontlk.) (in het oor), trommelvlies 0.;
telijk; -er Gegensland, dor, niet boeiend, dele;..
-fisch m, trommelvisch m.; -haut v.,
droog; -.I. -e Yergoldung, rergulding in TrUdel-kram, (-(e)s, my. -e) m. -lulu/ellen 0., Z. -{ell; -hohle v. (Ontlk.)
bet vuur; (Sehild.) -e Farbe, pastelkleur nitdrsgerf v., ultdragerswlnkel, oude- trorumelholte v.; -kaslen ID. trommelv.; (Mol.) der -e Fall, gedeelle van de kleerenwinkel m.; -leute my. uitdragers, kast v.; -klijppel m., Z. -seillagel.
vaog dat Diet in het water komt; (Berg- kleerenkoopers m. mv.; -mann m. nit- Trommeln, ("'ommeltc, getromw.) die ErJe - poc/,en, droog vergruizen: drsger, onde-kleerenkooper m.; -markt melt) o. WW., m. k. trommelen, op de
(Hand.) -er Wech,el, wisselaan eigen m. oude-kleerenmarkt, voddenmarkt v. trom slaan, de trom roeren, de roffel
order.
Trgdeln, (tradelle, ge/rodelt) o, slaan; (flg.) auf jern. -, iem. ten speelbal
Trgckenbeerwein, (-(e)s, my. ww., m. I,. uitdrager zUn, oude kleeren maken; it. (van dieren), Z. (auc/le,,; 2.
-e) m, sect, sec, koslelijke wijo m. uit koopen en verkoopen: 2. Z. trandeln.
bedr,ww. Feuerlarm -, trounnelenomdat
gedroogde droiven, zoete wijn m. uit T.r~del-ordnung, (-en) v. rer- er brand is; eitlen Marsch -, slaan,
Spanje en van de Canarische eilanden. ordening,wet v.op de ualdragerij; -u'aare Trgmmel-saite, (-n) v. (Ontlk.]
Trgokene, (-n) v. droog[aarge- v. oude kleeren o. mv., oud ijler o. &, trommetvheskoord 0., snaar v. vall het
tijde 0.; 2. (Zee",.) droge 0., zandplsat Z. -kram; (Volk~t.) Z. Trandelei; -weib trommelvlies 0.; 2. Z. -senne; -schlag m,
0., Z. TriJdlerin.
lrommelslag m.; mit dem ertsen -, met
v.; 3. droogbeid, dorheid v.
Trgoken-gemalde, (-gemaldes, Trodler, (-s,mv. Trodler) m., -in, den eersten trommelslag; 2. ellO. beimy. -gelllalde) o.pilslelsctllllJerij v.;-haus (-nen) Y. nitdl'ager, oode-kleerenkooper bekannt ma.chen, wet slaande trom beo. (Giel.) droogbuis 0.; -haulzg bijv.nw. m., IlItdl·aagster oode-kleerenkoopster v. kend makelJ; i.i. tromrnelen, gelrommel
Trog, (-(e)s, my. Troge) ID. trog, 0,; -schlagel m. troulfuelstok m.; -schldmel droge schil of drogen bust.
Trgckenheit, v. droogte, droog- baktrog In.; (Giet.) bak m. \\'aarlO het yer m., Z. l'rommler: -schnire v. my.
beid v.; (van dell grond), dorheid v.; metaalerts van de aanhangende aarde ge- trolDmelsllaren v.mv.;-sen1ie v.snaarv.on(tieD.) (van de oogen), droogheld v., zuivel' wordl; (Grav.) 1311e V.; (Art.) kist. deraan de lrom; -slock m., Z. -schlagel;
gebrek o. aan traauarscheiding V.; (van TrUg(elichen, TrUglein,(vel'- (Zeew.) vlaggestok m.; -sue/d v. windlocht, lromUJelzucbt v.; -taube v. maandeen land), dorheid. onvruchlbaarheid v.; kl.) o. tl'o~je, bakje o.
(van een men!i\ch), koelheid, onYer~chil- Trogkahn, (-(e)s, my. -e) m. oit dOlf, tronlloeldlJir v.
Trommler, (-s, mv. Trommler)
hgheid, lau\\'heid v.
een boolll~tam gehOIJWen boot, kuno v.
Trgcken-herd, (-(e)s, mv. -e) Troglodyt, (-en, mv. -en) m.hol- ID. lrOUHlJelslage.·, tawboer m.
Trompetchen,
Trompetm. da'oogbaard m.; -halse v., Z. -haul: bewoner ID.
-kammer v.(Zeernt) drongkamer v.; -le- Trogscharre, (-n) v. trogkrab- lein, (verkl.), trolDvetje o.
gURg v. (Landb.) droogle~gen, drainee- ber m.
Trompete, (-n) v.trompet,schllir.
ren 0.; -machen 0., Z. Trocknung; -loch Trokar, (-s, my. -e) m., Z. Trocar. trompet, bazuia' v.; die - of au!' der o. loodrecht geboord gat o. tot het doen Trgbach, (-bach(e)s, my. -bache) blasen, de trompet blazen; (Ol·g.) - of
-71werk o. kromboren 10.; (Uutlk.) die
springen \'lIn I'otsen; -maier m. pastel- m., Z. Gies:abach.
schilder m.; -malerei v. pastelschilderen Troll-blume, (-n) v. botranon- Euslachische -, Eustacillsche lJuis, ver0.; -oren m. droogoven ro.; -mauer v., kel, kn"lbloem v.
lJinl1lDgsbuls v. tusscbcn tie t.·ommelzonderkalkopgetrokken muur m.; -platte Trolle, Trulle, (-n) v. (Volkst., holte van het oor en de keel; it. Z. Mutv. droogplaat v.; -platz m. droogplaats fig.) dlk vroll\\'slJe,,~olln 0., schommel m. terlrolllpete; (Nat. bist.) naaldvisch m.
v.; -dallge v. droogslok 01.; -trommel v. Trollen, (trollle, getrollt) o. ww.. Trompeten, (trompe/ete, getrom(Pruikw.) drooglrommel v.; -poclllverk m. 8.. 1gemeenz.) voortsokkelen, voort- petel) o. WW., 10. h. de tl'ornpeL blazen,
o. stampmolen m. voor zuiver bl'ekend rollen; 2. wed. ww. sick -, heengaan, zich lrompeLten, de trompet steken~ 2. bedr.
erts; - ttiek o. vee o. dat droog is, geen oit de voeten maken, zijne biezen pak- ww. ein Stitckcllen -, op de trompet hlamelk geefL.
ken.
zen.
Trgcknen, (trocknete, getrocknet) Troll:D.sch, (-es, my. -e) m., Z. Trompeten-baum, (-baum(e)s,
o. WW., III. I,. drogen, droog worden: es POllp."d~.
my. -bdume) 10. trolllpethoutboolD ro.;
hat 8c/~nellwleder ge/rocknel, het is weer Tromba, (-s) v. trompet v.
-blaser m. trompetblazer,troIDlletter 01.;
spoedlg droog gewor:ien; 11. bedr. ww. Trommel, (-n) v. trommel, trom, -blume v. trompetbloem, bigollla Y.;-ende
drogen, opdrogen, dl'oogmaken, ardro- keteltrulJ) v.; die - schlagen or ritltren, Z. n. (Outlk.) trompeleillde 0.; -geschmetKen; die"Hd"de -, afdrogen;(Bergw.)het Irommel,,: (Muz., Krijgsw.) grosze -, ler 0., Z. -rut: ..musket m. trornpetterwater uilscbeppen &; -d, opdrogend,bel groote trom v.; It/eine -, kleine trom, ~piel' v.; -regisler(werk) o.,-Jug m.kromlamboerijn V.; (Ontlk.) trommel v. (van hOI'en m.; -rut fII. trompetgeschal,stp.ken
water wti~nernend.
Trockniss, (-e) v.,Z.Trockcnlzeil. hel oor; (Bord.) bOl'doorraarn 0.; (Jacht- O. del· trompet; -rohre v. trnml,etbuis v.;
Trgcknung, (-en) v.,Z.lrockllen; w.) oetzak 01.; (Kookk.) ko16etrommel -schall m., Z. -rut.
it. druglDg Y,
Y.; (LIIlldh.) (van eene zeer), hncpel,zeerTrompetenschlundkopfTrgckstock, (-(e)I, my. Trock- rand m.; (Uurw.) lrommpi v.; (Zeew.) muskel, (-s, my. an) 10. (Untlk.)
s,ncke) m. kell v., trokstok m.
(van de galig:=pil), kop m.; (Volkst.) Jur IrollJpetspier, spier V. die van de lrolDTroddel, (-n) v. kwast, troetel m. - muss maPI p(eiren, men moet zich naal' pet vall Eoslachius naal· bet slokt.larmTrbdel, (-I, my. TriJdel) m. rom- de omstantligheden ~chlkkell.
hOor.l IOllpl.
mel OJ., prolien m. my., bop.l v.; 2. uil- Trommel-bass, (-es. my. -e) m. Trompeten-schneoke, (-n)
dragerij v., nitdragersbandel m.; 3. (Stu- lromlDelLas, eentlJnige bas m.; -bauch v. tl'olDpetschelp, hnrenscbelp v.; -"on
dent.) grap, grit v.
m.(gemeenz.) dikke blJik,gespannen bllik rD., Z. -rur; -sluck, -stuckchen o. moTrodelbude, (-n) 'f. oitdragers- m.; (Geo.) door de windwalerzucht op- ziekstnk(je) O. 'oor de trompet; -ton m.
winkel m.
gezelte buik ro.; -bleck O. tromruelkoper geillid o. der trompet; -t7ogcl m. tromTrtidel@, (-en) v. nitdragerij Y.; 0.; -boden m. bodem m. eener trom, pettervogel 01.,Hrazihaansche trapgans V.
~. Z. TrtJndelei.
trommelbodem m.
Trompeter, (-s, m'. Trompeltr)

Tro.

Tro.

Tro.
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m. trompetter, trompetblazer, horenbla- nw. druipsteenachtig, druipsteenvormig; Trost -quelle, (-n) v. bron v. va n
zer m.
-wanne V. (Laudh.) lektrog m.; -wein troost, troustgroid m.; -sruch m., Z.
Trompeter-blume, (-n) v. m. lekwijn m.; (Wijng.) Z. Ausbruch. -wort.
trompetbluein, begonia v.; -frau v. trom
Trophike, (-n) v. zegeteeken o., TrQstung, ( en) v., Z. trosten; 2.
-

v.; -gang m. galerij v., om--petrsvouw
gang m. van een toren, ivaar de toren wachter blaast; -marsch m. troml^etterwarsch m.; -musket m., Z. Trompe tenmusket; -p f erd o. trornpetterspaard o.;
-stuck o., Z Trompetensluck.
TrQpe, (-n) v., TrQpus, (onb .,
mv. Tropen) m. (Aardr.) keerkringsstreek v.; 2. (Red.) figuurlijke, overdrachtelij ke uitdrukking, trope v.
TrQpenlander, o .mv.keerkringslanden o. mv.

Tropf,

tropee V.

3. geruststelling v.; it. zekerheid v., borgtocht m.
TrQst-vo11, bijv. nw. troostvol;
-earl o. troostwoord o., vertroostende
uitdrukking v.
Trott, (-(e)s) m., z. in. draf nn.;
sein P/eed den - gehers lassen, laten draveil, in den draf laten looien.
TrQste, (-n) v. (veroud.) wijnpers
Z. Trost (1);

TrQpikvogel, -vogels, mv. -vóyet) m. vogel m. uit de keerkringslanden.
(

Trophologie, v., z. m. leer V. der

voeling, voorgeschreven leefregel m.
TrQpisch, bijv. en b. (Aardr.) lot
ale keerkitigen behourend,tropisch;(Red.)
figuurlijk, overdrachtelijk.
Tross, (-es, mv. -e) m. (Krijgsw.)
legertros, legertrein in., bagage v.; 2.ben- V., Z. helter.
die, horde v., troep, hoop ni., gespuis o. TrQttel, (-s, mv. Trottel) m. idiTross, (-es, mv. -e of -en) m.(Zeew.) oot iii., Z. Kretan; 2. Z. Troddel.
(-(e)s, mv. Trópfe) m. kwast, boeg l ij u v.
TrQtte(1)n, trottiren, (trot-

sal, sukkel, stumper, stakker(d) m.; 2. Tross-bubo, -junge, (-a, mv. te(l)te, getrotie(l)t en trottsrle, trollen)
eleader -, arme drommel; guler -, goede -n), -knecht, (-(e)s, in v. -e) m. tros- u. ww., nn. h. en s.. kort draven, in een
jongen, legerknecht, treinsoldaat m.; korten draf gaan.
-plead o. paard o. van den bagagewagen;
TrQtten, (trottete,gelrottel) o.ww.,
Z. keltern.
druipsteenachtige, witte agaat m.; -bad -wagen m. bagagewagen m.
TrQssweise, bijw. (Zeew.)als eerre TrQtter, (-s, mv. Trotter) m.(wijn)o. druipbad, stortbad o.
pe rser rn.
TrQpfbar, bijv. en b. vloeibaar; boeglgu, boeglijiisgewijs.
Trost, (-(e)s, mv. -e) m. troost m., TrQttg nger, gers, mv. -per)
-keil v. vloeibaarheid v.
TrQpf-bernstein,(- (e)s, mv . -e) vertroosting, opbeuring, verlichting v.; in. persoon w. die in een draf gaat,
ni. trosvurmige barnsteen to.; -bretl o. iemn. - zusprechen, iem. troost tuespre- paard o. dat draaft, draver m.
Trotz, (-es) in., z. in. stoutheid,
ken, trachten te troosten; das ist een leilekplank v.
TrQpfchen, TrQpfiein, (ver - diger -, dat is geen groote troost, ver - stouturoedigheidi, trotschheid, laatdunlichting, voldoening v.; 2. bei -e sein, bij keuheid v.; t. weerspannigheid v., ver
kl.) o. droiije, druppeltje o.
koppigheid, eigen -zeto.,gusandi
Trgpfeln, (trópfelte, getrópfelt) o., zijn verstand zijn.
hardnekkigheid, uubuigzaam--Linghed,
ww. von eineet Gewólbe herab -, drup- TrQst-amt, (-amt(e)s,ruv.- dmter)
pelen, in droppels neervallen; (van den o. betrekking v. van (zieken)trooster; Ireid v.; jemn. - bieten, fern. weerstand
neus), druipen; (van den regen), es tróp- -arm bijv. nw behoefte aan troost heb - bieden, trotseeren, braveeren; aus - elw.
sul m.

TrQpf achat, ( (e)s, mv. e) m.
-

-

-

(-

fell, bet droppelt, het regent niet hard; bende, weinig troost gevende.

Trustbar, bijv . en b. troostbaar,te
2. doen druppelen, in droppels doen
neervallen; et w. von einer Arznei -, eenige troosten, gevoelig voor troost; -keit v.
droppels afgieten; eine Essenz in eine troostbaarheid V.
Wunde -, laten druppelen; (Spr.) stets - TrQst-bedirftig, bijv.nw.troost
hohlet den Stein aus, de aanhouder wint. behoevend, behoefte aan troost hebben TrQpfen, (tropfle, getropfl) o.ww., de; -bedurftrgkeit v. behoefte V. aan

than, uit nioedwilligtieid; jein•. ziii -, zijns
-e etw. thuis, ten spilt van eerra. iets doen;

11. voorz. (met den 2en of 3err nv.)
(fig.) in weerwil van, ondanks, r,iettegenstaande, in spijt van; - allen of aller
Vorstellungen, in weerwil van, on+lanks; se ines geyebenen Worles,niettegensraande.
TrQtz-auge, (-s, mv. -n) o. trotin. h. druppelen, droppelen, in druppels troost; -beyierig bijv. nw. troost verlauneervallen, Z. tro pfeln; (van druiven), geride, troostzoekeud; -brief m. troost- sche, laatdunkende blik m.; -bitten o.
trotseeren o.
vloeien; (van daken, boomeu &), drui- brief, brief m. tot vertroosting.
Trosten, (tróstele, getróslet) bedr. TrQtzen, (trotzie, gelrotzi) o. ww.,
pen; die Nase tropft shm, zijn neus druipt;
2. bij droppels doen neervallen, indrop- ww. troosten, vertroosten, opbeuren; in. h. janus. -, iein. trotseeren, weerstand
fiber etw. -, troosten over; -d, Z. tróst- bieden, zich verzetten tegen; delis Tode,
pelen.
TrQpfen, ( s, mv. Trop fen) m. tach; `Z. wed. ww. sich in, mit Gott -, der Ge/a/sr -, trotseeren; er will noch -,
druppel m.; (Apoth.) vocht o. dat bid zich troosten; sick nail einem Gedaiskeu hij wit nog tegenstribbelen; blosz um zu
-, will er es nicht than, alleen uit harddroppels wordt toegediend; er trinki ker- -, zich troosten met; it. Z. yeiri sten.
nen - Wein, hij drinkt geen droppel of TrQster, (-s, mv. Trósler) m., -in, nekkigheid &; mil jensis. -, boos zijn op;
volstrekt geen wijn; so dhnlich wie een (-nen) v. trooster, vertrooster m.,troust- auf etw. -, trotsch zijn, zich laten voor - dem andern, gelijkend als twee drop- ster, vertroostster v.; (H. S.) Trooster, staan op.
pelen waters; can - ins Meer, een drop- H. Geest m.; (gemeenz.) alter -, oud
TrQtzer, (-s, mv. Troizer) m.,-in,
pel aan den emmer; 2. doorschijueud boek, Z. Scharteke; (Scherts.) stok m. (-sea) V. trotsch mensclr, trotsche man
in., trotsche vrouw,laatdurikende in. ets v.
kogeltje of bolletje o.; (Nat. hist.) tij om iem. af te ranselen.
tijgerslak v.; -fall in. drop m.,-gerin.,
TrQst fahig, bijv.nw.vatbaarvoor TrQtzgesicht, ( (e)s, mv. er)
doorzijpeliiig v.; it. leksteen m.
troost; -geber in., Z. Tróster; -yeda ►ske 0. trutsch gelaat, laat^luukenil uiterlijk o.
TrQpfenhaft, bijv. en b. sukkel m. troostende of troostrijke gedachte v.; TrQtzhaft, trQtzig, -er, -st)
sulachtig.
-achtig, - gedicht o. troostgedicht o.; -geld o., Z. bijv. eu b. driest, stout, veru,etel, weerTrQpfenweise, bijw . droppelsge- Schmerz(en)geld; -grund m. troustgrond spannig, hoogrnoellig, trotsch, laat^lunm., vertroostrug v.; -lehre V. troostende keud, hardnekkig, hoofdig, eigenzinnig;
wijs, b^,l druppels, in droppels.
ein -es Gesicht machen, een stuursch geTrQpf-glas, (-glases, mv. -gláser) leer V.
o., Z. Gtastrop%en; -hart o. droppelvorTr*stlich, bijv. en b. vertroos- zichtzetten, iem. nijdig aanzien; - reden,
mig hars o.; -kraut o. muurkruid, glas tend, geruststellend, verblijdend, troost- op hopgen toon spreken.
mannelijk varenkruid o.;-kruido.;2 rijk, troostend; das ist eken nicht sehr -, TrQtz(ig)1ich,hijv .en b .,Z. irolzig.
-nose V. duipieus m.; -nasig bijv. uw. (lat is nu juist niet zeer verblijdend; -e TrQtz-kopf, (-kopf(e) s,rn v.-kopfe)
een druipneus hebbende;- pfanne v.(Giet.) Nachricht, verblijdend; -keil v. vertroos- in. styfho filig , elgeuzinnlg persoon in.,
Z. Trolzer -; er ist eiti --, hij is een
lekpan v.; -regen m. regen m. die bij tende o.
droppels neervalt; -schwefel m. druiTrQstlos, bijv. en b. troosteloos, stijfkop m.; kol►fchen (verkl.) o. stijfpende zwavel v.; -stein m. druipsteen, hopeloos, zonder hulpmiddelen, zonder hoofdig kind o.; - knpfg bijv. uw. weerspannig, stijfboofdig, eigenzinnig; -maul
leksteen m.; —arlig, ---%rmig bijv. vrienden, verlaten.
-

-

-

-

(

-
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Tru.

Tru.
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o. (gemeenz.) nijdig gezicht o.; -rede v. Tramel—hund, (-(e)s, mv. -e) m.
laatdunkende rede v.; -sinnig bijyy. nw ., hond in. die afgericht is om truffels te
Z. -kapfiy; -stein m. hij het koperswel - zoeken; -jagd V. opzoeken o. der trriffels;
ten o!rt4taan^Ic metaalmassa v.; -winkel -idger, -sucher m. trrrf eizoeker m.
Trug, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Bet rasp;
in. pruilhoekje o.
TroubadQUr, (-s, mv. -s) m. Pro- it. Z. Tauschunq.
vencaalkch d!chter m. dier middeleeuwen,
TrUg—bi1d, (-(e)s, rnv. -er) o. hertroubadour, minnezanger w.
senschirn v., schijnbeeld, slook, sliooksei
Tribe, (-r, -st) bijv. en h. -s Was- o., schim, schijngestalte V.; - cadens v.,
eer, troebel, niet helder, niet klaar; -s Z. -schluss; -dolde v.loos scherm o.; -dolGlas, dof; - Augen, dof; - Left, -r Him- denbliithig bijv. nw. kruinachtig, scherm snel, donker, somber, betrokken, nevel dragend.
een spiegel), beslagen,-achtig;`l.(vn
Trilgen, (trog, getrogen) o. ww.
(lof; - werden, dof worden, beslaan; it. our., m. h. en Iiedr. ww., Z. heir gen; 2.
(van het weer), betrekken, betrokken in de dwaling brengen, doen dwalen; das
worden; (van edelgesteenten), dof; (fig.) kano nicht -, dat kan niet missen, niet
niet opgewekt, niet vroolijk, treurig, som-' anders.
ber, zwaarmoedig; - Gedanken, somber;' Trtj.ger, (-s, mv. Trager in., —in,
I1. o. zelfsi. das -tiran (Veine, droesem m.;' V., Trilgerei,( -en) v.,trtigerisch,
im -n ist gut fasehen, in troebel water is, bijv. nw., Z. Bctruger 4e-.
goed visschen; 111. v. zelfst. die -, true-' Trtjgerfilllt, bijv. en b. mislei bile, sombere o., somberheid v.; die - deud, vol beisrug, begoochelend, betlrieder Left ' machte chr, de sombere, be- genii.
TrUg —fdgig, bijv . nw. (Krist.) aftrokken lucht &; it. die -, somber, donker we(d)er o.; 2. (Bergw.) troebel wijkend gevormd; -gemalde o., -gestalt
V. ziusbe(lrog o., begoocheling, rnisleiwater o.
Trjben, (trable,getrubl) bedr.ww. ding, spookgestalte, hersenschim v.; -ge)

Trimmer - achat, ( - (e)s, mv. - e)
in. kalkaardige kwartsagaat m.; -arlig
bijv. nw. uit verweering, afschilfering,
sl'brokkeling ontstaan; (Pi.) op of aan
oude muren groeiend; -gestein o. (Aardk.)
samenhoopsel o. van verschillende stoffen: 2. brocatella o., kalkaardig marmer o.
Tr tmmerhaft, bijv. nw. in puin hooiien, als een Iminlioop.

TrUmmer-haufen, haufens,
(-

(nv. -kan(en) m. puiulioop m., hoop m.

puin; -porphyr m. kalkaardig porfier o.;
-slack o. schilderstuk o., schilderij V.

waarop een puinhoop is afgebeeld.

Trumm erz, ( es, rnv. e) o. erts
-

-

-

o. uit overblijfsels; -scheit o. (Muz.)
snaarinstrument o. dat tien klank eerier
trom pet nabootst.
Trumpf, (- (e) s, mv. Tri m p fe) m.
(Sp.) troef, troefkaart v., troefblad o.;
- /'ordern, troef vragen; - spiesen, troef
spelen, troeven; Trefel ist -, klaveren is
troef; einen - darau/' setzen, er eerre troef

op gooien; (fig.) door een keruaehtig
gezegde bevestigen; (lig.) Z. trumpfen

(jem.).

Trumpf—blatt, ( - blaft(e)s, niv.
eisen Spiegel -, den glans doen verlieten, webe o. aaneenschakeling v. van bedrie- -blotter) o. troefkaar v., troefblad o.;
dof maken, doen beslaan; (fig.) Wein -,' gerijen; -grand in. bedrieglijke grond, -babe ni. troefboer m.
Trumpfchen, Trump$ein,
Trughaft, bijv. uw., Z. triglicfi. (verkl.) o. troefje o., lage troefkaart v.

troebelig,ilrabbig loan worden of maken; schijngrond m.

jem. -, storen, hinderen; 2. wed. ww.

TrUglich, ( -er, -st) bijv. en b.
worden; (van het gelaat),betrekken,som- (van het weder), bedrieglijk, onstandber zien;(van den hemel),betrekken,don- vastig, veranderlijk; der Schein ist -, de
ker worden; (van bet we(d)er), betrok - schijn bedriegt; -er Mensch, bedrieglijk
ken worden, somber worden; (van een wensch, bedrieger; 2. misleidend, begoochelend; -keit v. bedrieglijkheid v.,
spiegel), beslaan, dof worden.
Trj.ber, (-s, m v. T rtber) in. hij die bedrieglijke o., schijn m.
TrUg -1os, bijv. nw. zonder bedrog,
troebel riraakt &, Z. truben.
Trj bheit, v., z. m. onklaarheid, zonder bedriegerij, oprecht, openhartig;
-losigkeit v. oprechtheid, openhartigheid
drabbigheid, troebelheid v.
Triblich, bijv. nw. meer of min v.; -cache V. bedrieglijke zaak v.;-satz in.
valsche stelling v., drogreden v.; -sinn
troetel, troebelachtig.
.vich -, betrekken, donker worden,troebel

TrUbniss, Trjibsà1, (-(e)s, mv.

-e) o. en (-e) v. droeflierd, treurigheid

V., bedroevende, ongeluk o., ramp v., tegenApoed m.

Tribselig,

( - er,

-

al)

bijv. en b.

droevig, treurig, beblagenswaardig, ellen
jammerlijk, rampzalig;-dig,nolet
(van den tijd), ongelukkig; -er Gedanke,
droevig, somber; -keit v. droefheid, treurigheid, ramie v.
Trjbsinn, (-(e)s) m., z. m. droef
-gestihd,zwaroenslcitigl^e!d, geef rukt heiel v.

Trjibsinnig,

(-er, -st)

bijv. nw.

droefgeestig, zwaarmoedig, neerslachtig,
terneergeslagen, gedrukt; (lig.) brornmig, ontstemd, wrevelig.

Truehe, Truoke, (-n) v., I.

Truhe.

Truchses8, (-en,mv. -en) w. (ver-

oud.) olipervoorsuijrler in. abn het hof;
2. schatmeester, archiefbewaarder m.
Trade, (-a) v. wijze vrouw, heks,
tooverkol V.

Trude1, (-s, mv. Trucdel) o. lorren,
prullen v. viii., onderkleeren o. mv., Z.
Tródel.

TrUffel, (-n) v. (PL.) truffel, aard
-notT.

Trtmpf-dame, (-n) v. troef-

vrouw v.; -claus in. troefaas o.

Trumpfen, (trample, getrumpft)
bear. en o. ww., in. h. (Sp.) troef shelen, troeven, met troef ueruen; (fig.) jens.
-, lean. troeven, doorhalen, zijn vet geven.
Trumpf-farbe,(-n) v. troelkleur
v.; -,'rage V. troefvraag v., troef vragen o.

Trunk, (-(e)s, mv. -e) m. dronk,
slok m., teug v.; einen - Shun, drinken,
een slok neonen; au[ Einen - ein Glas

ausleeren, in eene teug; & leegdrinken;
spel o.; -stoss m. (Scherrnk.) geveinsde 1 . dronkenschap v.; 3. Z. Trank.
Trinken, ( -er, -st) bijv. en b., Z.
stoat, boze stoot in.; -schluss m. valsche
sluitrede, verkeerde gevolgtrekking v.; betrunken; (lig.) von Freude. Liebe 4^ -,
-volt bij v. nw. vol bedrog, vol be^lriegerij; drunken van, buiten zich zelve(n) vare
-vorstellung v.bedriegiijke voorstelling v., &; oor Schla f -, slaapdronken, door den
bedrieglijk denkheelal o.; -werk o. bedrie- slaap bedwelind; (Spr.) - ge.►undigt,
,iuehlern gebiiszt, wat wen in dronkengerij, dwaling v.
Truhe, (-n) v. kast, lade v.; 2. tiprat schap breekt moet wen nuchter betalen.
Trunkenbold, (-(e)s, mv. -e)
v. van 20 vat kolen; (gemeenz.) etas. in
die langen -n legen, op (le lange haan m. droukaaril, zuiplap, zuiper in.
Trunkenheit, o ., Z. in. dronkenschuiven.
Trj)hlein, (verkl.)o.kastje,kistjc o. schap, besuslronkenheid v.; 2. bedwelming
Tr^.henmeister, (-meisters. niv v , roes ni.;(fig.) geestdrift, vervoering v.
Trunkenweizen, (-s) m., z. in.
- meister) m. rentmeester m. van een
bedwelinende lierrik v.
riddergoed.
Trilmeap, (-s,mv.-s) o. (ltonwk.) Trunkfrei, bijv . nw. in eene herberg vrij gehouden, vrij van liet gelach.
vensterpijler ni., penant o.
pp, (-(e)s, mv. -e) in. troep
Trumm, (-(e)s, nov. Triimnier) rn.
en o. brok rn.,stuk o.;(van eene kaars,een m., bende, menigte v.; ein - Soldaten,
draad &), eind, stuk o., overblijfsel o.; troep in., menigte v.; - Rduber, roover(Bergw.) smalle, lange streep v. erts; it. bende v.; 2. (veroud.) afdeeling v., baarm, tak in. van eene groote ertsader; 2. taljon, escadron o.; eire - Veela, kulde v.;
(gewoons. mv. Tremmer) puinhoopen in. - Jhcuen,zwerm m.; (fig.)(voiks)hoop m.
mv.,overblijfselen o. mv.; (van een schip), Truppehen, of TrUppohen,
wrak o.; (van een huis), puin o.,afbraak Trapplein, (verkl.) o. troepje o.,
kleine troep m.
v.; 3. overschot o.
Trummer, (-s, mv. Trummer) m. Trappe, (-n) T. (gemeenz .) gezelschap o., troepje o., groep v.;(Tooneelk.)
kleine druif V. uit Tirol.
in. bedrieglijkheid v.; -spiel o. bedrieglijk

.
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troep m.; 2. -n mv. krijgsvolk o., troeTUeh – fabrik , (-en) v. lakenra-. meen; -er Streich, valacne streek m.; -es
v.; - fabrikant m.lakenfabrikant m.; Pferd, kribbebijtend; 2. (gemeenz.)haatpen m. inv.
TrLippweise, liijw . bii troepen, bij -farber m. lakenverver m.; -gaden nr., d racenul.
hoot^err, troep4gewijs.
gewi lbe o., Z. -laden; -Italic V. laken Tiider,(-s, fly. Tkder) m. (Landb.)
TrUsel, (-u) v. taling rn.
ial v.; - brandel in. lakenhandel m.;-ltsnd- touw u. om vee in de weide vast te binTr^.sse1, Truszel, (-n) v. mor- er In. lakenkoopman nu.; -Irandlany V. tien.
gengter•, knoll V. met ijzeren pennen.
akenhar► del ni.; 2. lakenniagazijrr o.;
TUdern, (tuderte, geludert) bedr.
TrutatQren, rn. mv. ll ougaarsche . basen V. illy. lakensclle broek Y.; -kind wu• . Ku/re -, vastleggen, aanl,irlilen.
dichter, iu. lily.
). lakensch kleed o.; - knappe in. laken Tuf, ( - (e)s, illy. - e) m. (Lakenw.)
Trjt -haha, (- han n(e)s, mv. veversjongen rn.; - knecht w. (Jachtw.) gru' e, wollen stof, baai v., ba ►IIaken o.
-lráhne) in. kalkoeursche haan rn.; -hahn- ►rietbit, jager m. die tie netten spant;
Tuff, ( - (e)s, niv. - e), —stein, m.
chen o. jolige kalkoen in.; -hence v. kal - .kralze V. lakenwever•skaarrle v.; -kra- tufsteen m. en o.; -ar/i9 bija'. uw. tufkoeusche lien v.; -huhn o. kalkoen nu., ^aer in., Z. -rancher; -laden in. lakenwin- steenachtig; -erde v. tufsteeabevattende
Z. - halen, -henne; -hiiitnc:hen o., Z. {el nl., Z. - handlong (2); - lappen m.wv. aarde v.
-háhnnchen.
,,lacht•.) netten o. mv.; -lei.ste v., Z.
Tug, (-(e)s, mv. -e) m. Turksche
Truthahngekoller, (-s) o., z. 4 aschrote; -niaciier m. lakenwever, Is- standaard nn. niet ►aardestaart.
^errfabrikant m.; -nrurcherei V. lakeuwem. geleiuk o. tier kalkoenen.
Tugend, (-en) v. deugd, deugde
Trutschel, (-n) v. (Volkst.) dicke, rerij, lakenfabriek -v.; -nracliernrc'isler m.
► e,(l v.; 2. (van een meisje), zedig -lijk
lusrryc -, dikke, vroolijke zus v.
laken n%eversbaas m.; -niacherstuhl m. Ia
►lzaarr► heid, knuschlrekl v.; 3.-heid,ug
Trutz, (-es) in., z. m. (veronal.) Z.
in.; - manlel in. laken --ken%rsutol (vair eerie, plant), hoedanigheid v.
Trots; . aanval rn.; -b7 ndniss o . aanval- kche wantel m.; -manu[aktur v. lakeuTQ.gend - adel, ( - s) m., z. nr. adel
lend verborr ►1, apensief verbond o.; -u'a/- ►ve%erij, lakenfabriek v.; -motie v. la- rn. tier deugd; -arm bijv. ruw. arm aan
fen V. rrov. walpenen v.rnv. tot den aanval. keninot v.; -uradel V. J oeks1eld v.; -nop - deugd; -bairn v., Z. -pfad; -bund nu. (GeTrutz(ig)lieh, bijes. vermeld, per nr., Z. No/►'ier; -presse v. lakenuers ,cll.) genootschap o. onder den praam
v.; -ralrnrert Ui. akenwetiersi aam o. our van Tugendbund; -eiler m. ijvér rn. voor
stout.
TschakQ, (-s, mv. -s) in. sjako v., a Ie lakens te drogen; - rast/t in. sarge of e de deugd; -/eind m. vijand nu. der ► leugd;
sol^IaLenhoe^I w.
serge v.; -ratan rn latijn, nopjssgoed o.; -/ieu ►rd ill. vriend m. der deugd; -geTaohertaken, v. mv. hoogge- -rauher in. wolkrasser w.; -ring w. zak /uhl o. gevoel o. voor deugd; - gesels o.
bou%%de w al htllulzeli o.mv. aan cie Turk-rock nl. Iakensche jas v.,-doekr•ngm.; a et V. tier deugd, zedelijke wet V.
sche grenzen.
lakenlelie rok m.; -schere v. wolsclreerT . gendhaft, ( -er, -(e)st) bijv. en
TschQckel , ( - s, mv. Tschockel) in. dersschaar, droogscheerder•sschaar v.; b. delugdtaam, eerbaar, vroom.
-scheler in. wolsclreeriler, droogsclreer(11jinw.) groot snoeimes o.
T gendhaftigkeit, v., z. in.
Tsjaiken, Saiken, v. mv. roei - der in.; -schran m. gerote houten droog ileugdzaawheld, eerbaarheid, vroom -schrale v. zelf--schel•droutw.; Irein v.
schepru o. wv. op den Donau en den
kant ul.; -scheer v. schering v. van het
Uurester.
T,geed - held, — in, deugdzame
laken; -schwaintn m.(Pl.) spies- of larls- rllarl Diu.,%rouw v.; -iirichler. -- in, lui), zij
Tuba, ( - ta) v. trompet v.
TuberQse, (-n) v.tuberroos,herfst- vor•mige paddenstoel ui.; -slenipel in. la- die huichelt deugdzaam te zijn; - lekre v.
lrya(•ruth v.
kenstenllpel iii.; -sienipler in. hij die het zedeleer v., leer v. der deugden;`1.roorTubulit,( - cn, mv. - en) m. pijpvor- laken steuupelt of merkt.
schrift o. der deugd; -Lehrer in. zede mige versteeniug v. van eerie snort van
Tucht, v., z. w. (veroud.) Z. Tach- meester m.
plaatdier.
tigkeil.
T^tgendlich, bijv. uw., Z. t ugendTachtig, ( -er, -st) bijv. en b. de- fsa[1.
TQ.bulus, (onb.) m. pijpje o. om
de dsariuen op te blazen.
gelijk, goed, solied, deugdelijk, bruikT.jgendlos,bijv .nw. zonder dengd;
TQ.bus, (nut,.) w. verrekijker, te- baar; 2. groot en sterk, lliuk, ferny; ei ►^ -lo aiyke tt V. gebrek o.aan deugd of ileugdlescuop in.
-er Kerl, Iliuke kerel; ein -es Slitck 13rod, cr► aulileid; -'i/'ad o. pad o. der deugd;
TuCh, (-(e)s, nlv. Tucheren Tar/re) flunk, goed stuk; - aibeaien, tlruk, dege- -prediger in. I ► ij die over tie deugd birenikt;
o. dirk, laken o.; wolleacs -, laken o.; uur - ij k; - pro yelna, gedacht, terdeeg; 3. be- -reich bijv.nw. rijk in deugd,zeerdeugilgetcalkies -, ongewaikt lakere; hdn Eenes -, kwaarn, geschikt, doorkneed, knal ► ; -eer zaaru; II. o. zelfst. rijk o. der deugd;
leenexces -, lianen o.; yehildetes, yems- Lehrer, bekwaam; za eta. sein, bekwaam -reis ill. bekoorlijke o. der +Jeugd.
delles -, gel ► loeuld linnen. daallast, ser zLlu tut; zum Kriegsdlensle -, geschikt;
T ugendsam, bijv. nw., Z. t ugend►1 o ; 2. dock nu., laken, kleed o.,-vetgo -leert v. beknaaulirer,l, geschiktheid, de- heft.
dekkleed o.; it. wrijfdoek in.; weisze gelijkheid, deugdelijkheid v., aanleg w.,
Tugend-schein, (-(e)s) m., z.
Tucker, (van een bed), lakens o. nrv.; 3. talent u.
nr. schali in. der deugd; -,+mill in., Z.
zakdoek, halsdoek,neusduek, omslagdoek
T ach-waaren, v. mv . lakens o. -ge/ah!; - spiegel in. (lig.) spiegel in. tier
in.; (Liclrtw.) die 1 cher, jachtnet o.; 111V., lake ►lstulfeu V. inv.; -welke v., Z. deugd; -stolde in. hij clue zich ver.left op
(Sj;r.) er rcald das - an [uit/' Zr/i/ren [as- Walke; -walker nu., Z. Walker; -weber zijne deugdzaarnhei^l; -volt Ihijv'. uw. zeer
sert, hij wil een schaap met vijf biooien ill . lakenwever ril.; -weberei v. lukerlwe- deugdcaa ►r► ; - wandel in. ►leugiizawe lehebben; niv. Tuche, soorten van laken, verij v.; 2. Z. -ntanu/uktur.
ven•w;^n^lel m.; -weg m., Z. -p/ad.
lakens o. lily.
Ttchtig©n, (luclatigle, geluchligt) Tukan, (-(e)s, mv. - e) ril. peperTUch –art, (-n) v. soort v. van la- bedr.ww. (w. i. geb.) geschikt, bekv<aaaj Vreter, toekan in. •
ken, banen, soort v. van doek, laken - waken.
TulipLine, (-n) v., Z. Tui/e.
soort v.; - enig bijv. uw. lakenachtig,
T tichtighaft, bijv.nw., Z. I;cclr t ig. Tulipoinanie, v., z. m. tn 1 penlrurrenachttg; (Pl.) lal,vorruig; - ballen in,
Tucke, (-a) v. o ►udeugendlreid, zucht v.; (Desch. v;^u H.) tull,enhaudel,
baal v., stuk o. laken; -baunt m. kle+nu kwaadwilligheid, verborgen kwaadaar - wirr^lhandel m. in tulpen.
weverslaoorn in.; -bereiter in. lakenfabri. diglreid, valstarheid v., wrok m., hui
Tull, Tull, (-(e)s, mv. -e) m. tule
► tiglreld v., vaische streek ►n.;-chela V., netv,rr►uiA garenneefsel o.; -sj^itzen
kant m.; -bereitung v. lakenbereiding v.
-blau o, lakenblauw o.; -bleiche V. blee. -Dote w. dwaallucht o.; -bold in. listig, V. my talenkant v.
valsch, .erraderlijk persoon u2.; -spiel o,
ker g v.
Tulpe, (-n) v. tulp. V.
Tulpen -art, (-en) v. aard m. van
T j. chelchen, T ichlein, (ver. ge ►neene streek m.
kl.) o. doetje o.
Tj^ckiseh , bijv. en b. kwaadaar. de tulp; 2. tulpensoort v.; -arlig bov.
T^.chen, bijv. nw. lakensch, val dig, va l -,ell, verraderlijk, boosaar•dig,hui. nes, tulpachtig, naar eeue tulp gelijkend;
chelachtig; - handren, verraderlijk, ge. ,, -baunt in. tulpebuom in.; -blame v. tulp,
laken, vara lianen, linnen.
-

-

,
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Tiin.

Tup.

Tur.

tolpbloem v.; -liebhabcrm. mionaal",lier- TUncher, (-s, mv. To,ncher) m. Tupfwerk, (-(e)s) 0., z, m. mihebber m. van tulpen; -liebhaberci v. witter, pleisteraarm.;it. kladder, knoeier niatuurschilderen o.
smaak m, in, verzotheid v. op tulpen; m.; it. schijnheilige m.; -at'bcit v. wit- Turban, (-(e)s,mv. -e) m,tulband
-nar," m. hij die verzot is op tulpeo; werk, pleisterwerk o.
m.; (Nat. hist.) zeeeikel m,
-narrlteit v, overdreven liefbcbberij of Tftncher~, (-en) v., Z. tuuclten; Turbith, (-(e)s,mv.-e) m.,-winzucht v. voor tulpen, Z. Tulipomanie; 2. (Schild.) kladschilderen 0., kladschil- de, -wurael, (-n) v. Indische tur-stengel m. stengel m, der tolp;(Volkst.) derf v.; [flg.) Z. Tiiuschung.
bitstruik m,
durch den - . i l l verstehen geben, gref de Tl1nch-farbe, (-n) v. pleister- Turbulenz, v., z. m, onstuimigwaarheid zeggen; -awiebel v. tulpebol m. kleur v.; K'eisze -, witkalk v.; -seheibe heid, onrustigheid, woeligheid v., geTUlus, (onb.) m. eelt, eeltgezwel o. v. pleisterplankje 0.; -top! m. witpot, woe1o.
Tuman, (-(e)s, mv. -e) m. stra- kalkpot m.; -ulerk o. pleisterwerk 0., be- Tiirenneln, tftrengeln, (tulenkrans m., glorie v.
pleislering, kladschilderij v.
rennelte, getiirenneU of hlrengelle, geto,Tumba, Tumbe, (-n) v. graf- TUngel, (-s, mv. Tt"illgel), -kle- rengelt) bedr. ww. (Volkst.) brandschatber, (-bers. mv. -ber) m. (Pl.) wal- ting hellen zooals Turenne in i6Y6.
steen m., grafstede, graftombe v.
Tummel, (-s, mv. Tummel) m., kruid 0., kleinc meibloem v.
Turgesciren, (turgescirle, turgeZ. Taumel; 2. soort van beker m.; 3. Z. Tungstein, (-(e)8, mv. -e) m. scirt) o. ww. zwellen, oploopeo.
Getiimmel.
(Delfst.) zwasrsteen, ijzerzwaarsteen ni, Turibulum, (onb.) o. wierookTummel-bank,(-banke)v.(Zeew.) Tungstein-metall, (-(e)s, mv, vat o.
bank v. met laden in de kajuit; -baum -e) o, tungsteen, wolframium 0.; -seuer TUrkblau, bijv.nw.donkerblauw,
bijv. nw. tungsteenzuur; -saure v. tung- Turksch blauw.
m. gangspll v.; -deich m., Z. -werk.
Tummelig, bij,.nw.tuimellg, dui- steenzuur o.
Turk, (-en, mv. -es), TUrke,
zelig, Z. tuumelig; 2. haastig, woelig.
Tunika, (1'uniken) v.oud-Bomein- (-fi, mv, -'I)· m, Turk, Mahometlaan m.;
Tummeln, (lummelte, gelufnmelt) sche Iijfrok m.• kort onderkleed 0.; it. (flg., gemeenz.) wreed persoon m.
TUrkelchen, l-s,mv. Turkelclte,a)
o. ww., ID. b., Z. taumeln; 2. bedr. WW. tunica s,
jem. -, oerenen, aan den gang booden; Tunke, (-n) v. saos v.; (Kaars.) o. slee. sleepruim v.
eia Pferd -, afrijden; it. doen zwenkeo, gesmollen vet 0.; (Mets,) pleister v.; it. Tij,rken-blau, (-(e)s) 0., z. m.
laten galoppeeren; 3. wed. ww. sickmit kelder ID. zonde.· gewelf, knit m. in dCll Turksch blauw 0.; -bund m., Z. Turban;
jemn. herum -, worstelen, vechten, dar- grond; 2. gesopt broodo.
-gebel o. gebed o. om bescherming tegen
telen, spelen,stoelen; it. sick -,zich baas- Tunken, (lutlkte, geiulIkt) bed... de Turken; -kop! m. Turksche p\Jpekop
ten; komm,lummle dich! ,kom,haast u wat1 ww. indompelen, indoopen, soppen, Z. m.; (Pl.) pompoen m., kaleba~ v.; (Teek.)
Tummel-platz, (-plalzes, mv. tauchen; die Feder in die 7'inte -, doo- turkkop m.; -kor1£ o. Turksch koren,
-platze) m. (Rijk.) strijdpel'k, worstel- pen, indoopen; Brod i'n dieBriike -,doo- mais 0.; -'.rieg m. OOl"log m. tegen de
pel"k 0., rijbaao, speelplaats v.;it. slag- pen, soppen; (Verv.) einen Zeug in die Tllrken; -pfcife v. Turksche pijpv.; -satveld,eorlogstooneel 0.; -sattelm. (Rijk.) Farbe·, verven; (Kookk.) Fleisclt If itt tel m. Turksch zadel m.; (Ontlk.) Turkzadel m.voorde rijbaaD,heelzadel, konillk- Plener -, doopen; it. pepereD.
sehe zadel m., zadelvormige, lot hetwiglijk zadel m.; -we,'k o. vastgeslagen dijk. Tunk-form, (-en) v. kaarseoma- gebeen behoorende donkere g1"06\'6 v. of
grond m.
kersvorm m. tot het indoopen van het kuit m.; -spiel o. TUI"ksch spel 0.; -tllum
Tummler, Tummler, (-s, mv. katoen; ..napfchen 0., -schalev., -schus- o. Mahomedanisme 0., Turken m. mv.;
Tummler en 7'ulIlmler) In. (Rijk.) in de seIche" o. sauskomwetje, sausschoteltje -steuer v. belasting v. voorden oorlog
rijbaan afgericht paard,gedresseerd paard 0.; ·scknitte v. reepje o. brood ter in- legen de Turken; -aeug m. kruistocbt,
0.; 2. (Nat. hisl.) dolfijn m.; i~. zeevar- dampeling in lrlelk Ir.
kl'ijgStocht m. tegen de Turken.
ken 0., bruinvisch m.; 3. - of TUflJmel- Tunkinnest, (-(e)8, my. -er) o. Tftrkis, (-(0)8, mv. -e) m. (Delfst.)
taube, tuimelaar m. (eene duif); 4. soort eetbaar vogel nest o.
turkoois m.
van beker m.; 5. (Zijdeh.) 7'ummle,', Tunnel, (-s, mv. Tunnel) m.onder- Tij.rkisch, bijv. en b. Turksch, tot
scheerstok m.
aArdsche wegdl' gangm.,tunnel v.;-arbeil Turkije of de Turken beboorende; -er
TUmpel, (-s, mv. To,mmel) m. kolk v. graven o. van eene tunnel; -gang m. lland, Tu."ksche hand. turk; (verkl.) -es
v., (lIas ID.
inwendige o. van eene tunnel.
HD.ndcllen. Turkschhondje, turkje;-Blau,
Tumpholz, (-es) 0., z. ID. (Kuip.) Tupf, (-(e)8, IDV. ·e) m., Z. Tuprel. Z. Tilrkblau; -es Huhn, Z. 7'rul/tahn,
duighout o.
Tupl-ballen, (-lens, my. -le'l) ID., 7','uthuhn 4~; -e Gans, Guioeescbe gans;
Tumult, (-(e)s, m,. -e) ID. (ge- -ballchen, (verkl.) o. (Gray.) rob- -e Enle, Oostindische eend; -er Weizen,
meenz.) leven, geraas, tumult, gerucbt bert, wrijflap m.
Turksche tarwe v., mais v.; -e Bohne,
0., oploop m opschuddiog ,., getier 0.;
TUplel, (-s, my. Tuple I), Tu.- pronkboon v.; -er Bund, Z. TurbtJ,tI;
(fig.) (van hartstochten), geweld 0.; 2. pfen, (-s, mv. 7'u'P!en) ID. en o. punt (Past.) tulband m. (een gebak); -es PaZ. Aufruhr.
v., ~tipje, vlekje, moe~je o.
pier, marmerpapier 0.; (fig.) wre~d, barTumultuant, (-en, mv. -e1l) m. TU,pfelchen, TQ.pfelein,(ver- baarsch; mit jemn. -umgehen, iem.wreed
oproermaker, geweldmaker, raasbol, Ie- kt) o. punlje 0., Z. Tup(el.
behandelen; (~a8i.) die-eNaht, op beide
venmaker ID.
TUpfelfarn, (-(e)s, my. -e) m., zijtlHIl rechte naad m.
Tumultuarisch, bYv. en b. op- Z. Pun/dfarn.
Turlepin, Turliipin, (-(e)s,
roerig, muitziek, razend,tierend,geraas- TUpfelig, bijv. nw.gespikkeld, mel mv. -e) m. potsellmaker, grappenmaker,
makend, onstuimig.
stippen,met moe~jes.
zwelser, malle vent ID.
Tumultuiren, (tumultuirte, lu- Tij.pfelmaler, (-lers, mv.• ler) m. Turlupinlide, (-n) v. ropperij v.
mulluirt) o. ww., m. h. leven veroorza- miniatuurscbilder m.
Turlupiniren, (Iurlupini,·'e, lurken, geraas maken, een oploop doen TUpleln, (tup(elle.getup(elt) bedr. lupinirl) bedr. ww. jem. -, voor dengek
ww. Bilder -, stippelen, pointilleeren; houden, Z. hJnsetn (2 ell 3).
ontstaan.
TUncharbeit, (-en)o.,Z. TiI,nc/~- (Verv.) Kattun 4"., met moesjesverven. Turmalin, (-(e)s,mv.-e) m.edele
werk.
Tupfen, tU.pfen, (l"pr'e, getup(t schorl, aschaantrekker m.
TUnche, (-n) v., Z. ltinchen; 2. en tupfle, getup{t) bedr. en o. ww., m. Turmel, (-s,mv.Ttwmel) m.(Prov.)
melk v.; it. witselo.,pleisterkalk v.;(fig.) h., Z. tupfeln; 2. tikken, even aanrakeu, Z. 7'aumel.
vernis, blanketsel o.
aanstippen; (Grav.) den Firniss ., vernis Turnanstalt,( -en) v.gymnastiek..
TUnchen, (tiJneAte,geld"cht) bedr. iostampen; (Steenh.) einen Slein ., rllW school v., inrichting v. voorgymnastiek.
ww. witten, met kalk bestrijken; (fig.) of grof behouwen; jem• •, Z. tippen; Turn~, (-(e)s, mv. -e) 0., Z. Ttu"blanketten, kleuren.
('tleroud.) inenten.
nier.
l ,

Tur.
Turneien, (turneite, turneil) o.
WW. , Z. turnieren.
Turnen, (turnte, geturnt) 0. WW.,
m. h. lichaamsoefeningen houden, zich
in de gymnastiek oefenen, gymnastische
oefeningen maken, turnen.
Turner, (-s, mv. Turner) m. hij
die lichaamsoefeningen houdt, turner,
gymnasticus m.; 2. onder wijzer m. in de
gymnastiek.
Turnerei, (-en) V. gymnastiek v.,
turnen o.
Turnerisch, bijv. en b. op de
wijze,naar den aard van een gymnasticus.
Turnerschaft, (-en) v. vereeniging V. van turners.
Turnkalle, (-n)v.,Z. Turnanstalt.

Turnier, (-(e)s, mv. -e) o. tor-

nooispel, steekspel o..

Turnier —bahn, ( - e) v., Z. -plats;
-dank m. prijs m., overwinning v. in een
tornooispel.
Turnieren, (turnierte, turniert)'o.
WW., me h. een tornooispel houden; 2.
eene lans breken, in een steekspel mede
-dinge.

Tza.

Tut.
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Turteln, (turtelte, geturtelt) o.ww. te gelijk; (Sp.) vole v.; - %rutti, aller
kirren, koeren.
Tusch, (-es, mv. -e)

m., Z. Tusche;

vruchten; (fig.) allerlei, mengel -hande
-moes.

Twalch, (-(e)s) m., z. m. wilde
2. (Muz.) trompetgeschal o., fanfare v.;
3. (Student.) beleediging v. waarop eene rogge v.
Twiel, (-(e)s, mv . -e) in. scheepsuitdaging tot een duel moet volgen.

Tuschblau, (-(e)s) o., z. m. blauwe kleur v. van Oostindischen inkt.
T^.sche, (-n) v.Oostindische inkt m.
Tuseheln, (tuschelte, getuschelt)
0. ww. zachtjes spreken, fluisteren.
Tusehen, (tuschte,getuscht) o.ww.
met Oostindischen inkt teekenen, wasschen, kleuren; 2. bedr. ww. erne Zeichnunq -, wasschen; (fig.) den grond ver
jem. -, tot zwijgen brengen; etw.-legn;
-, sussen, te niet doen.
Tusch - farbe, (-n) v., Z. Tusche;
-/xechte v. puistachtig korstmos o.
Tusehieren, (tuschierte,tuschlert)
bedr. ww. aanraken; 2. (Student.) beleedigen, Z. Tusch (3).
Tusch -pinsel, (-pinsels,mv.-pinsel) m. penseel o. om met Oostindischen
inkt te wasschen; -Schwarz o. zwart o.
van Oostindischen inkt.

dweil v.

Twist, (-(e)s) m.,z.m. (Hand.) boomwollen garen o.
Tymp%n, (-(e)s, mv. -e) m.(Boekdr.) timpaan o.
Typ, (-(e)s) mv. -e) m., Z. Typus.
Typen, V. mv. (Drukk.) letters,
lettersoorten Y. mv., typen V. mv.
Typhon, (-s, mv. -s) m. Typhon,
god der oude Egyptenaren; 2. storm,
orkaan m.
Typhus, in. onb. (Gen.) kenuwzinkingkoorts v., typhus m.
Typisch, bijv . en b. als eene type,
Z. Typus.

Typogr%ph, (-en, mv. -en) m.
boekdrukker m., kenner, beoefenaar in.
der drukkunst.
Typographic, v., z. m. boek

-druknstv.
Tusculanum, (-s) o., z. n). land- Typographiseh, bijv. en b. het
tigd om deel te nemen aan een tornooi- goed o. van Cicero; (fig.) verblijf o. van boekdrukken betreffende, daartoe be-

Turnier —f hig, bijv. nw. gerech-

hoorende.
spel; -held m. held m. van een tornooi- een geleerde.
spel; -kamp f m. tornooispel, steekspel
Tute, Ttte, (-n) v. peperhuisje Typoli.t, (-en, mv. -en) m. beeldo.; - kragen m. (^Wapenk.)balk m.; -lanze o., toet v.; (Glasbl.) cilinder m.; (Giet.) steen m.
V. lans V. die bij een steekspel gebruikt proefstuk o.; (Nat. hist.) Z. Tuier; 2. Typus, (onb., mv. Typen) m.grondwerd; -mdszig bijv. nw. volgens de wet- scheede, schee v., koker m., foedraal o. vorm, modelvorm m., type o., Z. Urgeten op de steekspelen; 2. als een tornooi- Tute1, (-n) v. voogdijschap, cura- stalt, Urbild; der - eines Volkes, het eigenaardige in het uiterlijk of in het karakter
spel; 3. Z. - fdhig; -ordnung v. wet v., re- teele v.
glement o., verordening v. voor tornooien; Tutelarisch, bijv . nw. tot de voog- van een volk; der - eines Negers, eines
A fjen, het kenmerkende van &.
-pferd o. paard o. dat in een tornooi be- dij behooreude.
reden werd; -plats m. tornooiveld, str"d- Tutelarrath, (-rath(e)s, mv. -rd- Tyrann, (-en, mv. -en) m. (o.
perk o., renbaan v.; -preis m., Z. -dank; the) m. raadsheer m. in de weeskamer. Gesch.) heerscher, vorst m.; (teg.) dwin-rennen o. harddraverij v.; -richter m. Tuten, (tutete, getutet) o. ww., m.. geland, wreedaard, tiran m.
rechter m. bij een tornooispel; -ross o., h. toeten, op den horen blazen; 2. bedr.I Tirannei, (-en) v. tirannie, dwinZ. -pferd; - rustung V. wapenrusting v. ww. (gemeenz.)uitbazuiiien,rondkraaien, gelandij v., geweld o.
Tyrannen-gewalt, v., z. m.
in een tornooi; -sattel m. zadel m. in overal vertellen.
een tornooispel; -schild m. schild o. voor Tuten fôrmig, bijv. nw. toetho- macht v. van den dwingeland, Z. Tiraneen tornooispel; -schranke v. perk, hek renvormig, als een peperhuisje; -schnecke nei; (Spr.) - wird nicht alt, strenge hee o., slagboom m. van een tornooiveld; -spiel V. toethoren m., toot v. (eene schelp). ren regeeren niet lang; -mord m. tiran
moord m. van een tiran; -mór--nemord,
o. steekspel, tornooispel o.; -spiesa m., T^.thorn, (-(e)s, mv. Tuthórner)
Z. -lanze; -oogt m., Z. -richter; -wa fen o. toot v., toethoren m., nachtwachters - der ni. hij die een tiran, een dwingeland
vermoordt, tirannendooder m.
V. mv. wapenen o. mv. voor een steek- horen m.
Tyrsnniseh, bijv. en b. geweldTutie, v., z. m. (Scbeik.) tutia v.
spel; -zeug o. borstharnas o.
Turnipse, (-n) v., Z. Kunkel.
TutQrium, (-s, mv. Tutoren) o. dadig, onderdrukkend, willekeurig, eiTurn—kunst, v., z. m. turnkunst, schriftelijke benoeming v. tot voogd. 1 gendunkelijk , heerschzuchtig , tiran
-niek.
gymnastiek v.; -lehrer, - meister m. gym-' Titsche, (-n) v., Z. Tunke.
nastiekonderwijzer m.; -ubung v. gym- Titschen, (tutschte, getutscht) Tyrannisjren, (tyrannisirte, ty'rannisirt) bedr. en o. ww. als een tiran
nastische oefening v.; -plats m. plaats v. bedr. ww., Z. tunken.
of dwingeland regeeren, met wreedheid
om gymnastische oefeningen te houden.
Tutte, (-n) v. (Prov.) Z. Zitze.
Turnus, (onb.) m. (Ger.) gere- TUttel, ( - s, mv. Tuttel) m., Ti t- behandelen, willekeurig, wreed behangelde gang m. van zaken, orde, volg- teichen, (-s, mv. Tiitlelchen) o. punt delen of regeeren.
V., stipje, titeltje o.; (fig.) nietigheid v.; Tyremantie, v., z. m. waarzegorde v. ••
gerij v. uit de kaart.
hein -, niet het geringste, geen jota.
Torre, (-n) v. oud hoen o.
Tortel, (-n) v. tortelduif v.; -tdub- Tutten, (tultete,getuttet) bedr.ww. TzackQ, (-s, mv. -s) in. sjako v.,
soldatenhoed m.
chen o. tortelduifje o., j onge tortelduif v.; (Prov.) Z. sdugen.
Tutti, (onb.) (Muz.) tutti o., allen
-taube v., Z. Turfel.
-
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U, (U's of U, mv. U's of U) (5de gename toestand in.; -that v. wan+laad, blik, telkens; Brie/'e - Briefe bekomn►en,
misdeal, euvellaail, zonde v.; -1/inter, brief op brief krijgen; it. Chick - Cluck!,
klinker en 21ste letter) u V.
UQbe1 , (schlimurer, sclilimmst) bijv. —in, kwaaddoener, mistladir;er, booe-, welk een geluk 1; Freude - Freude !, welk
en b. slecht, kwalijk, onarcngeriaaru; mir doener in., buoscloensttr, inis^la^liter'eene vreugd!; - jem. geselar sein, boven
em. gesteld zijn; - Nacht ausbleiben,
i.%t -, es zvird uur -, ik ben, word misse- v.; -verlaaller► o. kwaaclwvilligheicl, bo'- iem.
lijk; devon wild mir -, ik word rni•selijk heil, afgunst v.; -n ollenc o. kwaadwil- ties nachts uitblijven, niet te huis komen
daarvan;( (i .)(lat maakt mij misselijk; it. ligheul v., slecht gedrag o.; -irollend bijv. slapen; - Nacht kann man sterben, in een
Z. sch►idlich, unyunstig, base, ge[ihrlich, nw., Z. abel (bijv.nw.); -aeilig bi;v. nw. tiaclit &, Z. Nacht, Tug; den Sicy - jem.
ccldlechl; - aussehe►a, er akelig,slecht uit- lastig, te uzipas kuchend, liiuderlijk, sto- erhallen, de overwinning behalen ol; 4.
zien; das ge/alit mir nicht -, clat bevalt rend. tuiscli. p/' ► i - den yarstigen Menschen,
mij wel eenigszins, Z. Muth; - von,jemn. Ueben, (i► bte, gecibt) bedr. ww. foei !, "ee &.
reden, kwaadspreken van; jenan. -(e)s, jemn. sein Gedr chlniss -, oefenen; in Ueber ,ekern, (r tberackerte,uberwenschen, - wollen, kwaad toevvenschen; einer Sp►•ache ,eitb!, knap, bed even, er- ackerl) bedt'. ww. overheen ploegen, met
-uwollend, kwaadwillig, kwalijk geLinl; varen in; geiibler Fecirler, ervaren, kn;^p, den leg even aanraken.
-(e)s !hun, kwaad doen; jem. - behan- geoefend, behendig; 2. Rache an jein ► . UQberaekern,(arkerteuber,uberdeln, jemn. - beyeynen, iem. slecht be- -, wraak oefenen, wraak nemen; 3. die yeackert) o.WW., rat. h. al ploegende eens
handelen, kwalijk bejegenen; - nehmen Recruten -, lrilleu; R. wed. ww. sich in anderen ;rond toeëigéneu.
UQberall,bijw.overal,opalle plaatof - aufnehmen, kwalijk nemen, ten etw. -, zich oefenen.
kwade duiden; eiw. Behr, duszerst - ach- UQben, bijw., Z. d(a)ruben, hier- sen.
Ueber,ntworten, (uberanlwormen, hoogst kwalijk nemen; - klinge►► d, ► ben, ha ►►uben.
Veber, bijw. es gehl alles bunt - of lete, uberantwortet) l,edr. ww. over hanwattklinkenil, wanluidend; - angebracht,
misplaatst; - angesehen, verkeerd be- zu, Z. bunt; - and - Hass 4, door en digen, overleveren, uitleveren, ter band
schouwti; - beruchtiyt, een kwaden naam door nat; 11. voort. (met den 3en nv. bij stellen.
hebbende; - huren, slecht hopren, hard- eene rust), over, hoven; - seinera Haupte, Ueber%ntworter,(-ters,mv: ter)
hoorig zijn; - sehen, niet goed kunnen boven zijn hoofd; - den lVimpern sich in. overhandiger m., hij die overhan zien, slecht ran gezicht zijt!; etw. - aas- befindlich, boten &; die Heinde - dern digt &.
leye►a, verkeerd uitleggen; es sleht - um Kopje zusamnaenschlageu,tie handen bo- Ueberggntwortung,(-en) v.teriia►a, urn seine Saclien, het ziet er slecht ven het hoofd in^'ensl ►,au; (tig.) klagen, han^lstellind Y.; (Ger.) overievering,ttitui t met &, zijne zaken staan slecht; erl wanhopen; 2. (reet den Oen riv. hij eenti levering v.
ist - zu Faze, hij is slecht ter been, kan 1 beweging), das Wasser geht ihm - den Ueber,rbeiten, (uberarlieilete,
niet goed looperi; duran hat er - gelhan,1 Kop!, over het hoofd; jump. - die Slir ►a uberurbeilcl) bedr. ww.ein lVerk -, overdaarmede heeft hij niet wel gehai,delil; hangen, voor het voorhoofd haugeu (van maken, oerwerken, bijwerken; 2. wed.
etueenz. er mu tvol► l odor - wollen, liar); 3. - jemn. uwohue ►a, boven iem. ww. sich -, zich overwerken, te hard
er muss, of hij wil of niet, hi,, moet, hij wonen; - seineen Rocke, oei' zijn rok; werken.
mart tegen wil en dank, willens of on- - dent Lesen, onder het lezen; - dena UQberarme1, ( -meis, mv. -met)
willens.
Spiele vergissl er, onder liet spel, al slee- m. overhaouw. morsmouw V.
Uobe1, (-s, mv. Uebel) o. kwaad, lende; - dein Plusse, aan gene zijde van Ueberaus, bijw. buitenmate, bobooze u.; 2. ongeluk, ongel u kkig _geval, de rivier; - Land reises, te landt reizen: matig, buiteitspi^rig, - viel Verstand, bui noodlottig toeval o., geesel n,.; (H. S.) die Beisen - das Meer, zeereizen; - time teugewoon; - yrosz, buitengewoon.
erlóse ons von den& -, verlos ons van den Brucke, - die Gasse gelen, over; time UQberbau, (-(e)s, mv. -e) in.
booze; 3. (Gen.) ziekte, wond v., lijden, Slunde - Paris hinaus, een uur boven (I$ouwk.) uitstek o., bovenbouw m.;
on;einak o.; (Spr.)von zwei -Ti das klein- Parijs; - den ganzen Leib schuilzen, over (Berges.) gebouw o. boven eenti mijn.
ste ndlalen, van twee kwaden het min- het gansche lichaam; niemand - seine UQberbauen, (buule fiber, fiber
Hitcher lassen, niemand aan zijneboeketi gebaat) bedr. eu o. vw. uitbouwen, een
ste kiezen.
U@belbefinden, (-s) o., z. m. laten komen; ich l►isse ahn - alles yehen, uitstek , ► aken.
Ueberbauen, (i berbaute, z berongr stkldlieil, onpasselijkheid v.
ik laat hein over alles gaan, ik vertrouw
U@bet - gesinntheit, (-en) v. vij- alles aan hem toe; er ist - daas jugend- baut) bear. w%v. overlouwen, bouwen op
ancligtieiil,vijatidigc geziuclheid L.;-yón-(lirhe Alter hr ►raus, hij is geen kind meet•, of boven; das unlere S:ockwerk -, eene
ner in. wanguuatige, afgunstige, nijdig - 1 Z. Ai►isichl, Berg, Feld, Geu•alt, Klinge, verdieping zelteu op; `?. wets. ww. sich
aard m.
Kura, La ►►d, Schuur, Schu.'elle; it. ár- -, zich arm pieken door bouwen.
Uobelkeit, (-en) v. misselijkheid, yern, beklagen, bringers, /allen, [reuen, Veberbehalten, (behiell fiber,
ongrstelmlliei l V.kommen, springen; - alle Eru art unq, te- uberbehullen) bedr. ww. our. overhouden,
Vebel-klang , (-klang(e)s, mv. geit of boven alle verwachting; es i.t - bevaren.
Ueberbein, (-(e)s, mv. -e) o.
klunye), laat, laut(e)s, env. -Mule) vier Uhr, het is over vieren; - Macht esm. wanklank tat., watiluidendlieid v.; seis, - Durst Binken, buiternsp)rig, meer i Huel'sui.) overheen, sclievel of schiaifel-laune V. kwade luim, kwade stem- dan noodig is, bovenmatig; esgehl nicl► Is b'eu o.; (Heelk.) overheen o., kraakbee- die Gesundheit, niets o%ertreft de ge- nige uitwas iii.; (aan beenderen), knobming v.
UQbelsein, (-s) o., Z. Uebelbe/in- zoncllieid; es ist - een Jahr, meer, langei belgecvvel o., Peesknoop m.
dan een jaar geleden; - zwei Thaler, meer Ugberbett, (-(e)s, mv. -en) o., Z.
den; 2, slechte toestand tn.
UObe1-stand, (-stand(e)s, mv. dan; een Mal - das andere, den eenei Decibelt.
Lj berbeugen, (beuyte iiber,uber-sldude) tn. ongel+ genheid, verlegenheid keer voor, den anderen na, herhaaldev.; '2. Z. Misslund; 3. misstand, onaan- lijk, herhaalde malen; it. ieder oogen- gebeuy`) bedr.ww. reg. en tberbie-
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gen, (bog fiber, ubergebogen) bedr. ww.
onr. ombuigen, overbuigen; 2. wed. ww.
sich -, zich buigeu; (Pl.) ubergebogen,
omgebogen, afhangend.

Ueberbieten, (iiberbol,uberboten)

beilr. ww. our. jem. -, hooger bieden
dan; 2. eine Wuare, jemn. etw. -, opbie-

deli, opjagen.

UQberbilden, (bildete liber, uber-

gebildel) bedr. Ww. een anderen vorm

geven, hervormen, veranderen.

Ueberbilden,

(uberbildele, uber-

bildet) bedr. ww. overdreven vormen,
verfijnen, met kundigheden overladen.

Ueb.

rer (eene rivier &) brengen, overbren- dixnyt) bedr. Ww. (Landb.) niet mest
,in, overzetten.
bedekken, mest strooien op; 2. met mest
Ueberbringer, ( - s, mv. Ueber- overladen, te veel mest brengen op.
anger) ni., —in, (-nen) V. overbrenger Ueberdunkeln , (z berdunkelte,
., overbrengster v.
dberdunkell) bedr. ww. met duisternis
Ueberbringung, (-en) v. ver - bedekken, te donker eiaken.
)er, overzetten o.
Uebereck , bijw., Z. schrap. schiet;
Ueberbringung, (-en)v. afgav e, (fig.) bei ihna gehl es -, alles is bij Item
,

'gifte, overgave.

in pie war.

Ueberbr eken, (uberbriickle, Uebereignen, (ubereignele, fiberberbruckl) bedr. vv w. einon Fluss -, over- eignel) bedr. WW. als eigendom overgeruggen, eerre brug maken of leggen ven, toewijzen.

Ueboreigner, (-s, mv. Uebereig-

Vit'.

Ueberbrjckung, (-a) v. over- ner) in. hij die &als eigendom overgeeft.

Ueberbildung, ' . valsche be- ruggiug V.

Ueberbritllen, (uberbrullle,uber-

schavirrg v.

UQberbinde, (-a) v. buitenste r-Wil)) bedr. WW. overschreeuwen, har
schreeuwen don.

band, buitenste zwachtel M.

Ucberbinden, (band fiber, fber-

yebunden) bedr. ww. binden op, upbinden, omdoen; warme Toeher -, omheen

-er

Ueberbttrden, (tiberbfurdele,uberIrdet) beLlr.ww. oerladen, een te zwaan last opleggen.

U$bercomplet, bijv.uw., Z. i ber-

binden.

Ueberb1jittern,

(uberblálterle,
uberblaItert) bedr. ww., Z. durchblrllern;

ihltch.

2. eine Stelle -, al bladerende overslaan.

ier) o. afdak, regendak o., luifel v.

Ugberbleiben, (blieb fiber, ubergebiwebe-n) o. ww. oer. overbijven; 2. die
Uebergebliebenen, overgeblevenen, ach -

acht) bedr. ww. overdekken, van een

tergelatenen, overlevenden.

UQberbleibsel, (-s, mv. Ueberblezbsel) o. o%erbiijlsel, overschot o., rest

V.; (van een waai), overschot, kliekje o.;
(van eene vloeistof), bezinksel o.; (van
heiligen), reliquie v.
Ueberbleien, (iiberbleite, iiberbleit) bedr. ww. met lood bekleeden,

reet lood overdekken.

Upberblick, (-(e)s, mv. -e) m.

overzicht o., oogopslag m., Z.Uebersicht.

Ueberblieken, (uberbdackte, uberblickt) bedr. ww. eluv. -, een blik staan of
werpen opp, vluchtig nazien; eira 1luch -,

doorLmen, inzien, Z. irberschauen, •fibersehen.

Ueberbl Then (sich),

(fiber-

bluhte, ziberblulat) wed. ww. Le sterk
bloeien.
Veberbot, ( -bot (e)s, mv. -bole) o.
opbod o., honger bod o.; it. bud o. bo-

ven de waarde.

tT@berbrand, (-(e)s) m., z. tn.

(Zuiv.) tijubeil V. van weer dan gewoon gebrand zilver.

Veberbrausen, (brauste Aber,
uberyebraust) o. ww. overbruisen, overkoken; (fig.) opluopend, driftig zijn.
Ueberbrausen , (iiberbrausle ,
uberbruust) bide. ww. door gedruis ver
smoren; 2. bruisende overstroo--doven,
men.
UQberbreiten,(br 3itete uber,ubergebreitet) be+lr. ww. overheep spreiden.
UeberbrQnnen, (uberbrannie,
uberbrannt) bedr. ww. oer. (Zuiv.) te
zeer branden, buiten mate branden.
. Ueberbringen , (uberbrachte,
ilberbracht) bedr. ww. our. jemn. Geld,
einee Brief -, overbrengen, ter hand
stellen; eire Meebracht -, overbrengen;
viel -, overbrengen, uitstaan, dulden.

UQberbringen, (brachte fiber,

i beryebracht)

bedr.ww. our. jem., e.w. -,
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Ueberdach, (-dach(c)s, mv. -de Ueberd^chen,

(iiócrda ch te, fiber-

Uebereignung, (-en) v. overgave v. als eigendom.
Uebereilen, (ubereille, aibereill)
heir. ww. jem. -, inhalen, vooruithalen;
(fig.) zoon der Nacht, vom Tode übereilt
werden,overvailen worden; 2. etw. -, verhaasten, overhaasten; ubereiller Entschluss, overijld, overhaast, in haast genomen besluit; 1I. weel. ww. sich in, bei,
mit eta'. -,zich overijlerr,zich overhasaten,
te haastig ijju, te driftig zijn; im. Reden
sich -, te driftig spreken, zich verspreken.

Uebereilung, v., z. in. overijling,
bijes. hu itendat, boven overhaasting v., te groote drift v.; etu.
nberdiesz.
-ien,Z. aus - sagen, iets in overijling zeggen,
Ueberda,uern, (uberdctuerie,uber- zonder er bij te denken.
auert) bedr. ww. overleven.
Ueberein, bijw. overeen, overeen
-stemnd,ovrkc.
Ej berdecke, (-n) v. dek o.,deking, deken, overdeken v.
UQbereinander, bijli. ov er elk Ueberdecken, (uberdeckle,i ber- ander; - gehen, elk. k ruisen,n ver elk.gaan.
eckt) en iberdeeken, (deckle fiber, Ueberein ndersetzung, (-en)
bergedecki) bedr. vvv. overdekken, he- V. kruising, legenoverstelling %.
ekken.
Uebereinkommen, (kam uber UQberdem, bijw., Z. uberdiesz. ein, ubereinyekommen) o. Ww. oer. overUeberdQnken, (2iberdachle,uber- eenkomen, gelijk zijn, overeensteni uien,
acht) bedr. wow. our. etw. -, overden - strooker, nuit der Urschrift -, overeen ,en, overpeinzen, nagaan, nadeuken over; stemmen, overeenkomen, Z. entsprechen;
'ohl uberdachler Plan, goed doordacht nuit jentu. fiber ets'. -, met ieur. overeen komen, bet eens worden omtrent; sie
plan.
Ueberdankung, ( - en) V. over- sind nail einander 'ubereingekonamen, zij
zijn met elk. overeengekomen, zij heb
,enking, overpeinzing V.
afgesproken, bepaald.
-benmtlk.
Ueberdiesz, bijw. daarenboven,
ovendier , behalve dit, behalve dat; ach Uebereinkommen, (-s) o., z.
ab ihin so viel and -, en bovendien, en m., Z. Uebereinkunft.
laarenboven; sie ist schon and - reich, Uebereinkommlich, bijv. en
ij is schoon en daarbij rijk; - sage ich b. overeenkomstig, overeenstemmend,
linen, overigens, buitendien, daarenbo. volgeus de overeenkotrrst.
Uebereinkommniss, (-es, mv.
'en zeg Ik u.
UQberdruck, (-druc!:(e)s, mv. -e) o., Uebereinkunft, ( -kun fte)
-drucke) m. (Urukk.) te veel gedrukt V., Z. Uebereinslimmung; 2.overeenkomst,
verk o.; 2. overdruk m.; 3. (Urukk.) afspraak v., verdrag, contract, verbond,
iree+lte v. eener kolom; -papier o. over- concordaat o. ,
lrukpapiero.; -tusche v. overdrukinkt in. Uebereinstimmen, (stimmle
Ueberdrang, ( - (e)s) m., z. in. te ,uberein, ubereingesti'nmt) o. ww., m. h.
sterke aandrang in.; (fig.) indringerij v. (van tonen), overeenstem men, stem men,
Ueberdruss, (-es) m., z. m. ver een akkourd vormen; (fig.) mil eineet
verzadigdheid, zatheid, verve--ahgin, Versprechen -, overeenkomstig zijn; ich
ing, walging v., afkeer, walg m.; aura -i ,slimme damit (berein, ik ben liet daarderden, Z. Ekel; ich babe das bis zuw -a mede eens; mil jems. Wunschen -, over^ehórl, ik heb dat tot vervelens toe ge- Ieensternmen,overeenkomstig zijn;2. (ran
I gevoelens), van hetzelfde gevoelen zijn,
ioord, Z. Sattheit.
UQberdrissig, bijv .uw, (met den overeenstemmen, sympathiseeren.
len riv.), verzadigd, zat, walgend, wars; Uebereinstimmend, iiberems. - werden, een ,hekel krijgen aan; e nstimrnig, bijv. uw. overeensterntes Lebens - sein, bet leven moede, zal mend, stemmend, een akkoord vormend;
(fig.) (van uitdrukkingen), overeenstem.1jn.
Ueberdi ngen, (uberdungle,iiber- mend, overeenkomstig.
ak voorzien.
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Uebereinstimmung, v., z. m. /logen) o. ww, onr., m. s. vliegen over, gefuhrt) bedr. ww. overbrengen, aan den
orerer^nsIernming v., akkoord o.; (fig.) overvliegen, vliegende overtrekken, naar anderen karnt brengen, overzetten.
eensgezindheid, svmpathie,nvereenkomst de andere zijde "liegen
Ueberfjihren, (uberfuhrle, uberV.; to - bringen, doen overeenstemmen
Ueber$iegen, (uher/ïog, uberflo- fuhr!) bedr. ww. mut Mist -, Z. uberenf
bedr. ww. oor. in de vlucht over- ahren; 2. mit Getreide iibPrfultrt, (van
f iiberein,gen)
Uebereintreffen (tra
(ibereingetrnff"en) o. ww, onr., m. h. stem- trekken; it. hooger vliegen; (fig.) snel markten), overveld met; (fig.) jem. einer
men, elk. bevestigen, just uitkomen, op doorloepen, met de ooges verslinden; Missethat -, overtuigen van; -d, overhetzeif^le neerkomen, Z. ubereinkomnaen, jem. -, nver^reffen. tuigend, duidelijk, klaar.
fb,rpiuglimmrn.
U^berfiieszen, (floss tibet', ober - Ueberfi lle, (-n) v. overvloed m.,
Uebereisen, ( - eisens, mv. - eisen) ,geflossen) o. ww. onr., m. s. (van een overtnlligheirl v.
vat), overloopen, overvloeien, zich uit-U^berfu11en, (fullte ober, ubero. (Hi^ef.m.) ravenbek m:
Uebereisen, (iibereisle, ubereist) storten, Z. uberlaufen (1); it. Z. austre- gefullt) bedr. ww. Wean -, in een ander
bedr. nw. niet ijs hedekken.
ten; (fig.) vor Liebe -, vervoerd, in ver- vat overdoen, overgieten.
Uoberempfangniss, (-e) v. rukking zijn; von Thrdnen -, tranen Ueberfullen, (uber/illte, uberstorten.
(Gen.) nv erhev rnchting v.
fullt) bedr. ww. boven mate vullen, te
Uebererzen, (ithererzte, ubererzt) Ueberfieszen, (uberftoss, ilber- vol doen; das flaus ist uberfullt, is overflossen) bede. ww. onr. met de golven vol; 2. (fig.) fens. -, overladen met eten.
bedr. ww, roet erts bedekken,
UeberQssen (sick), (uberasz, bedekken Ueberfijllung, v., z. m. overla (theressen) wed. ww. zich overeten, te U^ber$ueht, (-fluchte) v. over- ding, te grapte volheid v.
loopgin o., desertie v., deserteeren o .
veel eten.
UeberfUttern, (uberfutterte,uberUeberfahren, (f uhr z ber, ober- UQber$ug, ( - f iug (e) s, mv. - Huge) fut tere) bedr. ww., Z. iiberPullen (fern.).
gefuhren) o. Ww. onr'., m. s. overvaren, m. snelle overtocht in., overvliegen, uit- Ueberfjitterung, (-en) v. overmatige voeding v.
te scherp of in eerie schuit overtrekken. stapje n,
Ueberfahren, (iiberfuhr,uberfah- Ueberfljgeln, (uberflugelte,uber- U^bergabe, (-n) v. (van eene
ren) be^lr. vvvv. onr. over•rijilen, overheen hCuyelt) bedr. Ww. den Heand -, overvleu- zaak), afgifte, overgave, overlevering v.;
(van een persoon), uitlevering v.; (van
rij^len;eru Rind - ,overrijden; den Fluss -, gelen; (fig.) overtreffen, sterker zijn.
oversteken; (liergw.) eimen Gang -,donr - Ueber$t.gelung, (-en) v.over- eene vesting), overgaaf, overgave v.; sur
- auffordern, opeischen om zich over te
beren, een dwarsgang houwen in; einee vleugelaug v.
Acker snit Mi4 -, mest rijden op; f enen
UQber$uss, (-es, mv. Ueber/l osse) geven.
das Gesieht mit der Hand -, de hand m., Z. ober/liessen; 2. overvloed nj., over- UQbergfhren, (gohr ober, uberlariga iems. gezicht strijken; em Brett maat v.; Alles inn - haben, alles in over- yegohren) o. Ww. onr., m. h. en s, door
mit Leaniwasser -, bestrijken; (fig.) ei;i vloed hebben, van alles meer dan genoeg gisting overlonpen.
Gesetz -, overschrijden, overtreden, te hebben; es ist da alles im -, daar is alles Ueberg hren (siCh), (uberbuiten gaan; fen. -, kwetsen, beleedi- in overvloed, alles is daar overvloedig; gohr, ,ibergohren ) wed, ww. onr. te sterk
(tig.) zuur - eta. erkláren, beweisen, ten gisten, te veel gisten.
gen. nv erwet^ligen.
Ueberfahrer, (-rers, mv. -rer) m. overvloede; zuur - noch hinzusetzen, ten UQbergang, (-(e)s, mv. Ueberveer•rnaur , schipper m . die oerzet; (6g.) overvloede nog er bij voegen; (Nechtspr.) gunge) m. overgang, overtocht, overwet,vertre^lc.r m. sum - des Rechts, overmaat, overvolheid loop m., overlool,en o.; (gemeenz.) (van
UQberfahrgeld , (-(e)s, mv. -er) v.; (Spraakk.) - an W orten, overvloed tin. regens), es ist nur eis -, kortstondige
o. geld n. voor ale overvaart, veergeld o van woorden, overtolligheid v., pleonas- regen m., bui v.; (van gemoedsbewegingee ), kortstondige beweging,aandoening,
Ueberfahrsehiff, (-(e)s, mv. -e) me o .._
n, sttiil, o. ^;aarm^ile men overvaart,
UQber$Ltssig, bijv. nw. ov er - opwelling v.; 2. (Muz., Red.) overgang
vloerend, over•loopend, Z. i ber/lieszen; 2. m., verandering v.; (Schild.) schakeering
veer^eliip o., veerschuit, pont V.
UQberfah r t, ( - en) V. overtocht overvloedig, overtollig, in menigte, rij v., overgang in.; 3. overloopen, wegtoom., otervaart v,; 2. veer o.
•kelijk; -en Vorrath an,: Wein habeii, over- pen o., desertie v.
Ueberfa11, (-(e)s, mv. Ueberfálle) vloed van wijn hebben; mehr als -, meer UQberganger, (-s, mv. Ueberganm. overval in., verrassing, overrowpe- plan voldoende, overtollig; 3. Z. unnuta, ger) m., Z. Ueberldu /er.
mu.szig; - sein, overvloedig zijn, over-UQberg nglieh, bijv. nw. (van
ling v., onverwachte aanval m.
eerre rivie r), overtetrekken, overgetrokUaberfullen, (ttberfiel,iiberfallen) vloeren; -heit v., Z. Ueberfluss.
beilr. nw. oor. den Feind -, overvallen, U^berfuth, (-en) v. overstroo- ken kunnende eiorden.
onverwachts aanvallen; (fig.) verrassen. rnirig v.
Uobergangs -gebirgsart, (-en)
onverwai^lits aarsgrijpen
Ueberfluthen, (uber/luthete,uber- v. over•gaugsbergsoort v.; -kalkstein m.
overgangskalksteen, kalksteen m. tusUQberfalle, v., Z. m. huig v., Z. flutliet) bedr, ww., Z. uberstrórnen,
Uebei•eurf.
UeberfQrdern, (iiberforderte , schen verschillende aardlagen; -periode
U^berfs 11ig, bijv. nw. (Hand.) uberfordert) bedr. ww. jem. -, overera- v. tijdperk o. van overgang, overgangs
gen, te veel vragen.
periode v.; -recht o. overgangsrecht,-achr^.stlig
Ueberfallwehr, (-(e)s, mv. -e) Ueberforderung, (-en) v, over- recht o. van overgang; -sty` m. (Bouwk.)
vraag, te hooge vraag v.; (Rechtspr.) gemengde stijl m.; - tonschiefer m. overn. overlaat 0.
Ueberfeilen, (uberfeille,uberfeilt) ontuatige eisch m., overdreven vorde- gangaschrefer m.
ring V .
bellr. ww. vijlen, overvijlen.
(ubergatlerte,
Uebergattern,
Uoberfein, bijv . en b. zeer fijn, UQberfraeht, (-en) v. overvracht uberyattert) bedr. Ww. eis Gemdlde -,
v., overwicht o.
kruislijnen trekken op; 2. Z. ibergittern.
uitfrst lijn, Gnlir=r fijn.
Ueberfeine(r)n, (uberfein(er)te, Ueberfrehten, (uberfrachtete, Uebergsunern, (uberyaunerte,
i berfern(er)l ) bidr. ww. te fijn maken. uberfrachlet) bedr. ww., Z. %berladen. iibergaunert) be^ir. ww. door schurkerij
Ueberfr^ssen, (uberfrasz, ober bedriegen, in sluwheid overtrefièn.
Ueberfett, bijv. nw. al te vet .
U^bergeben, (gab ober, ubergeUeber$rnissen, (ober/irnissle, Pressen) heir, ww. oor., Z. uberessen
ubir f i•nisst) bedr. ww. met vernis be- Ueberfripren, (uberfror,uberfro- geben) bedr. ww. onr. er overheen geven;
dekken, vernissen. ren) o. ww. our. van boven bevriezen, fern. einen Mantel -, iem. een mantel
(ova r de voeten 8t) geven.
Ueberh^ ehten, (á ber/locht,uber- toevriezen, zich met ijs bedekken.
(tochten) beilr. ww. onr, vine Flasche -, UQberfuhre, (-n) v., Z. Ueber- U ^berg^ben, (ubergab, ubergeben) bedr. ww. onr. enen Brief -, overomvlechten, met vlechtwerk voordien. fahrt.
U^berSiegen, (/log ober, uberge- UQberfiihren, (fi hrte iiber, ober- geven, ter hand stelten; eine Stadt -,
.
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overgeven; eine Schrirt dem Druck -, in Uebergittern, (ubergitterte, aber- hangt) bedr. ww. behangen, bekleeden,
druk fleven, Z. uberlie(ern, auslil'fern; 2. gillert) bedr. WW. overtralien, van tra- als hehangsel bekleedeo.
Ueberbarsehen, (uberhaTschte,
wed. ww, sick .., Z. (sich) erqeben; it. Iiewerk voorzien; 2. Z. tibergalle1·n.
(sick) erbreehen; II. o. zelfst., Z. Ueber- Ueberglij,nzen,
(iiherglanzle, tilerhar,r;cht) o. ww., m. t; met eene
gtlbe; 2. oreraeven 0., braking v.
ubl'rgUinzt) bedr.ww. elw.-, glanzigma- korst bedekt worden, hard worden;(van
llebergebot,( .bot(e)8, my•• bote) ken,glanshrengen or werpen op: 2. over- eene wond), tot een liueeken overgaan,
0., Z. Ileberbot,
scharluwen, meer glans verspreiden dan. Ueberharten, (uberharlete, uherVebergebtihr, (-en) v. hoven- Ueberglasen, (iiberylasle, uber· hartet) bedr. ww, (het ijzer) te veel
mall~ loon 0., hovenmatige kosten m.mv. ylasl) bedr, ww, beglazen,overglazen, harden.
Uebergehen, (uberging, tibergan. met tzl;ts overdekken.
treberhau, (-(e)s) m., z. m. hout
gen) bedr, ww, om'. ein Feld », overgaan, lleberglticklich, bijv.ow.over- o, dat lang geuoeggestaan beeft om geveld te worden,
overloopen, loopen over; eine Rer.knung gelnkkig, hooast gelukkig,
-, doorloopen, nazien; 2. eine St,~lIe In UebergQlden, (ubergoldete,tiber- Ueberh&jlfen, (uberhaufte, uber·
einem Burke .., overslaan, niet berner- goldp./) b-dr, ww., Z. vergolden.
hall{') bedr, ww, mil etw• •, overladen,
ken; ein Wort -, overslaan,uitlaten, ver· Ueberggldung, v., z, m, ver.. overstelpen; (fig.) jem. mit Wohllhaten
geten; etw. fIlit Slill.r;chweigen -, voorby. guldsel 0., verguhling v.
-, overladen; mit Gescha(ten uberhafJ,(t
gaan;je,n•• , (b\l uitdeelingen),overslaan: llebergottlich, bljv. ow. meer sein, overladen zijnmetbezigheden, overstelpt zijn met &.
it. in seinem Testamente -, niet opne- dan ~ocldel\jk.
men; ein im Testamente ubergange1les Uebergrasen(sich),(ubergrasle, Ueberhsjlfung, (-en) v. overKind, onterfd kind: di, reehte Ob,'igkeit ubergrast) wed. ww, met gras bedekt laden 0., overlading, overstelping v.
-, voorhijgaan; den Schlaf -, den tijd worden,
ITeberhauig, bijv. nw. -es Holl,
waarop men gewooo is te slapen tot iets trebergreifend, bijv. ow. te ver groot genoegom geslagen,geveld te woranders besteden: ubergangen werden,vcr- tastend om te grijpeo; (Ontlk.) over elk. den.
Ueberhs,JlPt hijw. over het gegeten, roorhjjgesien, orergeslagen wor- li~~pnd.
den; (Muz.) (van noten), verbinden; II. llebergri:ff, (-(e)s, my. -e) m., Z. heel, in het algemeen, in massa, doorgaans, in doorsnede, gemiddeld.
wed. \\'w• •sick -, zich moede gaan, te Einyr;/f.
veer loopen, zich overloopen.
l1ebergrosz, bijv. DW. overgroot, treberheben, (hob uber, ubergel1ebergehen, (ging uber, uber- tp groot, rensachtig,buitensporig,boven· 'wben) bedr.ww. onr. helfen over, ophef.
gegallyen) o. ww. onl'., 81. s., Z. uber- mati~, kolo~saal.
fen over, overheeo tillen.
fheslen; die Augen gehen ikm uber, zijne Uebergrt)szern, (iibergroszerte, Ueberheben, (uberhob, uberhooogen schieten vol tranen; 2. overgaan, ubergrOszert)bedr. ww. boveomatig ver· ben) bedr. ww. onr. jem. einer Sache
in andere, (remde Bande -, overgaan, gl'ootf:'n.
-, onthefJen van, vrijstellen van,ootslaan
komen; zum Feinde -, overloopen, de- trebergurt,(·yurl(e)s,mv.-gu.rte) van, vrij~preken van; - Sie ikn die,er
serleereo; (van eeoe stad), zich aan den m. ~inlZel m. die over den zadelloopt. Muhe, ontsla, bevr\jd bern, spaar &; II.
vijand Qvergeven; Zlieiner andern Reli- UebergUrten, (itber9urtete,uber- wed. "'w. sick., zicb overbeuren, door
gion -, overgaan; Stur christlichen Reii· giirlel) bedr. ww. van een singel vot>r- opnemen ontwrichten, zicb vertillen; 2.
gion -, tot het christendom overgaan; zien.
(fig.) sick einer Sache -, zich vt'rbeffen,
Falllniss -, tot verrottin~ overgaan; lTeberguss, (-es, IDV. Ueber§usse) zich l'erhoovaardigen; it. sick-, te hooge
.ein Slolz geht in Hocl'mutk uber, zijn m. begleting, he~proeiing v.; 2. overgie. gedacbte van zich zelve(n) hebben, ijdel
trotsch gaat over in boogmoet.l; in Narr· ting v., overgleten 0.; 3. (van gips &), zijn, trolsch Z\ln.
keit -, tot dwaasheid overslaan; (Sp".) laa~, bekleeding v.
Ueberhebung, (-en) v. vrljstelwessendas HerztJoll isl,dess geht der Mund Vttbergut, bijv.nw. overgoed, meer ling, ,'rijlatilJg, dispellsatie v.; 2. bovenuber, waarvan het 11art vol is loopt de dan Ilnlld, zeer ~oed.
matige poging v. om op te heffen; 3. vermond ower; (Zeew.) (vao ballast), ov~r treberhalten, (hielt uber, uberge· waandheid, trotschheid v.
boord rollen.
hallell) bedr.ww. onr. overhooden,boo· Ueberher, hijw. overheen.
tJ'ebergeld, (.(e)s, mv. -er) o. den hoven: (Rijk.) hair spoor r\jden.
Ueberh§rrschen, (uberkerrschte,
overschot,restaot,overgehoudenof over- lTeberhand, (.'uinde) v., Z. Ober.. iiberherrscht) bedr. "'w. overheerschen.
bl\lVp.nd ~eld o.
ha1'd.
Ueberhin, bijw. er overheen;2. Z.
Vebergelehrt, bijv.nw. al te ge· Ueberh"nd, bijw. - nellmen, de obenhin.
leeI'll, Qvergpleerd.
overhandkrijgen, band over hand toene· Ueberhobeln, (uberhobelte, uberVgbergewachs, (·es, mv. -e) o. men; (van het vuur), zich uitbreiden, hobelt) bedr. ww. met de schaaf er over
oihvHS 10.; It. Z. Ueberbein.
toenempn; (van water), waSSf'n.
gaan, sehaven, overschaven.
l1ebergenug, bijw. meer dall ge· Ueberhg,ndeln (sich), (uber- Ueberhoch, bijv. en b. te hoog,
nOf'Il, oVflrvuldoentle, Z. uber{lussig.
handelle, uberhandelt) wed.ww. met na.. uitpl'sl hoog.
lTebergewicht, (.(e)s, mv. -e) tleel handel drij\'en, in den handel arm Ueberhghen, (uber/lokte, ubero. overwicbt, overgewicht 0.; (fig.) (van worden.
hoht) bedr. ww. zeer hoog maken, in
een persoon), ovel'w,cht 0., inwloed m.. lleberhang, (·(e)s, mv. Ueber- hoogte overtreft'en; (Vest.) bestrijken.
meerderheid, bovenhand v.; das - haben, /lange) m. uitslek 0., wat overhangt; treberholen, (holte ilber, ubergebet evenwicht verliezen; (fig.) de over- (van ellne tarel), blad 0.; (Bouwk.) Ult· koll) bedr. ww. im Hahne -, overhalen,
~tek, balkon 0.; (van eerl boom), over· overbrengen; (Zeew.) die Segel -, ver"
hand hehben.
Vebergewichtig, bijv.nw. meer hangend' takken m. mv., overhangende anderen.
.
we~flllde, te zwaar, 9verwicbtig.
vruchten v. mv.
Ueberholen, (aberkolte,ii,berholt)
trebergieszen, (goss uber, uber- l1eberhangen, (king abeT, uber- bedr. W\v. jem. im Laure -, voorbijsnelgegossen)bedr.ww.onr. overgielen, over- gehangen) o. ww. 001'., m. k. overhan· len: (Og.) overtretfen, vooruitgaan.
heenJ:it-ten. in een ander vat gieten.
gen, overheeohangen; (van hoizen &), l1eberhols, (.e8) 0., z. m., Z. OberUebergijlszen, (tlbergoss, ilber- overhellen, scbeef staan; it. Z. tJorsprin- hoiz.
gOlSen) bedr W\V. ein Bl'et -, begieten, getl; (PI.) -d, overhangend.
Ueberht)ren, (uberhorle uberhort)
Z. begie.zen; jem. mil Wasser -, over· Veberhangen,(luingteuber,uber· bedr. wW. elw. - ,niet hoorendoor onopgieten,natgieten;mitZucker-,bestrooien; gellangt) bedr. ww. overbeenhangen, lettendheid; 2. overhooren, lalen opzeg(fig.) (van den bIos), das Gesir.ht -,over- omhangcn; einen .¥anlel -, omhangen, gen.
Veberhosen, v. mv. bovenbroek,
trekken, zicb verspreiden over.
omdoen,'zich bedekken met.
Uebergijlsz'd.ng, v.,Z. Ueberguss. Ueberhingen,{ aber/tangte, uber- pantalon Y.
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Ueberhiipfen, (hi pf!e fiber, fiber- UeberkQehen, (uberkochte.uber- overloopen, Z. iiber/lieszen; die Augen
kocht) hedr. ww. suet laten koken, te hielen item uber, zijne ongen liepen over,
gehu,iIl) be^lr. ww ., Z. uberspringen.
tle tranen kwamen hem in de engen; 2.
UeberhUpfen, (uberhup[le, ober- eert knken.
bilpo) bedr. ww. eine Zeile -, overslaan, Ueberkohlensauer, bijv. nw. zu jemn., zur undern Se ite -, overino
overll)ringen.
(Schrik.) -er Stil;, dubbelkoolzuurzout. pen, overgaan; zum Feinde -, tot deli
Ueberirdiseh, bijv. ow. boven- Ueberkommen,(k am liber fiber- Gand over hopen , deserleeren .
aardsch; (fig.) geestelijk, hemelsch, on- gekommen) u. ww. onr., Z. hir,irberkom-Ueberlaufen, (uberlief, uberlaustoffelijk.
meu.
fen) bedr. ww. onr. omverloolpen; ein
Ueberjagdbar, bijv . nw. (Jacht- Ueberkommen, (7iherl;amn, fiber- Buch -, doorloopen; 2. overvallen, overkommen) o. ww. iinr. (Hand.) Z. em- komen: eis uberlief mich ein Schouder, er
w.) - er Hirsch, meer dan 8 jaar oud.
Ueberjagen, (jagte liber, überye- pfungen; 2. (veroud.) overmeesteren, ging mij eene rilling over het lijf; die
jag') bedr. ww. overheen jagen, naar den overwinnen; . overkoine!, overvallen: Wiesen -, overstroornen; (fig.) durch Beanderen kant jagen; 2. o. ww. overheen ein Gefuhl der Feeude uberkam neren, eert ruche -, overlopen, lastig vallen; it. overrennen. gevoel van b•.ijdsi•hap waakt zich van naij treffen, in het loopeu overtreffen; II. wed.
Ueberjagen, (icberjagle, uberjagi) - ►heester; das Alles ist ens Riberkonimen, ww. sich -, zich overloopen, te veel looplat alles is ons overkomen.
pen, te hart lonpeu.
bedr.ww., Z. uberholen (jem.).
Ueberj hrig, bijv. nw. ouder dan Ueberkrueten, (tiberkrustele. Ueberlufer, (-s,mv.Ueberlaufer)
•uberk►•uslet) hei1r. ww., Z. bckru%ten.
m. overloulier, deserteur m.; (Gosisd.)
gewoonlijk, verjaard.
UeberjLihrt, bij v . en b., Z. liber Ueberladen, (Ind mier, übergela- :ifvalli^;e, g+-loofsverzaker, apostaat m.
de►► ) limit •. ww. our., Z. umlailtn.
Ueberlaut, bijv. en b. overluid,
jahiig.
UeberjQds ure, ( - n) v.(Scheik.) Ueberladen, (zcberlud, i%berlade n) luidkeels, zeer laid, hard schreeuwend;
beilr. ww. overladen; chic Flinte -, te ein -es Gelächter, schaterend gelach; omlopend zuur o.
Ueb9rkaLken, (i berkalkte, fiber- sterk lapli n; 2. (lig.) sicli den Mageu -, lachall, schateren van het lachen; kalki) bedr. nw. met kalk bedekken,be- zijne maag overladen of zich de maag schreien, luidkeels schreeuweu.
vulproppen, te veel eten; H. bijv.i^w.mil Ueberleben, (überleble, •iiberlebt)
str ijken, overkalken.
Ueberkaufen (sich) , (liber Schulden - . overladen, bedekt.bedr. ww. jem. - , overleven, langer leUeberladung, (-eu) v. ovs-rla- veii dan; der, die -de, overlevende, na kuu/'te, iiberkau/'l) wed.ww. te veel kilopen, te duur knopen, Z. (sich) verkau- ding, overvracht, over•bevtachting v.: bestaande nn. en v.; II. o. zelfst. overle(Schild.) vollieiil,'overlading v.; (Gen.) tien o.; in: -s[alle, in geval van overle[en.
vine.
UQberkehr, (—en) v. (Landh.) overladen o. (van de maag).
uitgeslagen baarden m.mv. van gedorscht Ueberlang, bijv. uw. o ,erlang, te Ueberlegen, (legle fiber, ubergelang, teer laug.legi)
bedr. ww. boven op leggen; ein
graa n .
Ueberkehren, (uberkehrte, liber- Ueberlassen, (liesa ïcher, abeige- ('/laster -, er olI leggen, leggen op; ein
kehrl) bedr. ww. aan de oppervlakte ve- lasyeti) Z. hinAberlassen; it. t briglassen. Kind -, op tie billen geven; (Zeew.) des
gen, bovenafvegen; (Lanilh.) das Gelrei- Ueberlassen, (uberliesz, iiberlas- Ruder of Steuer -, omleggen; it. Z. weitsen) heelt•. ww.iinr jen► n. cliff'. -, lent. iet s dc ►r .
de in der Tenue -, dorschen.
Ueberkehrig, (-(e)s)o., z. m., Z. verlaten, meester laten van, laten be-Ueberlegw n, (fuberlegle, uberlegt)
:clttkkeu over; jemn. etas. aus Ge/álliy- be.lr. ww, nul Bilchern-, beleggen; (6g.)
Ueberkehr.
Ueberkippen, (ki1ipte (cber, fiber- keit -, afstaan; jemn. eire Ree/it -, af- ►nit Atbeil, mil Abgaben -, overladen; 2.
gekal.pt) o. Rw. het evenwicht verliezen staan; 2. jem. seinem Schicksale -, ietn. eine Sadie -, overwegen, Z. eruwRgen;
en vallen, omslaan; 2. 'bedr. ww. hel aan zijn lot overlaten, lie t te hillp kit - uberlegtcr Meeseh, nadenkend; etcv. rail
evenwicht doen verliezen, doen vallen. enen; eine Sache je in s. Willkur -, overla- jema. -, overleggen, bespreken, raadpleUeberkitten, (iiberl ittele, fiber- ten; - Sic es fluit, da/'t!ir zu sorgeri, laat gen; ztbevleyles Verbrechen, opreiteiijk,
kille!) bedr. ww. met lijm, stijfsel be- snij daarvoor maar zorgen, laat liet maar voorberade. n.
aan mij over &; jein. sictr selbst - , nay:
Ueberlegen, bijv. en b. sterker,
strijken.
Ueberklaft(e)rig, bijv. nw. zich zelve(n) overlaten; II. well. ww. ;naelstiger,overLrefend,lionger; -eMacht,
(Boscttw.) weer dan een vadem hout op- sich dein Zufulle -, zich verlaten ul►;sich erooter; jemn. - sein,, Z.zibertre/j"e►i; -heit
leverende. der !"rende -, zich overgeven sari. • v. meerderheid v., overwicht o., groote
Ueberkleben, (kleble fiber, -ober Ueberlasser, (-s, rtiv. (Jebe,•las- invloed in.
ser) in. hij die overlaat, afstand doet óL, Ueberlegeam, bije. nw., -keit,
gehlebt) bedr. ww. boven opplakken.
v., Z. be^luchisant 4%
Ueberkleben, (uberkleble, liber- afstanilfloener, erflater nu.
Ueberlassung, ( -eet) v. afstaud - Ueberlegtheit, Ueberle klebt) bedr. ww. omplakken, bestrijken
gung, v. overleg, nadenken n., benlachtVoberkleid , (-(e)s, mv. -er) o. doeniiig v., overlateii o.
boveukleed, opperkleed o., rok m., over -Ueberbisslich, bijv. nw. over te zaamttheid,overpeinzing v., onderzoek a.;
oh ►ie -, zonder overleg, ondoordacht,
jas v., bovenkleeding v., boveukleeren draseui, over te laten.
Ueberlast, (-en) Y. overlast, te, lichtzinnig; -skraft v. denkvermogen o.
0. mv .
Ueberkleidung, (-en) v. (Zeew.) zware gast rn., overvracht V.; (fig.)^noeite Ueberleiten, (leilete fiber, uber
V., overlast in., lastigheid, stoornis v.; yele► tet) bedr. ww. (w. i. geler.) jent. -,
boveeu^iek o.
Ueberkleistern, (uberkleislerte, jennn. zur - sein, iem. tot overlast zijn, naar den anderen kant geleiden; -d.
(Spraakk.) overgankelijk, bedrijvend,
,
Oberkleistert) bedr. ww. met stijfsel be- veel moeite veroi► rcaken.
Ueberlasten, (irberlastete, liber-I transitief.
strijken; (Wev.) stijfselen; 2. Z. Aber
Ueberlernen, (iAberlernie, iiberlash'/) beilr. ww., Z. •uberladen.
kleben; (fig.) Z. verkleistern.
Ueberklug, bijv. en b. (i. k. bet.) Ueberbistig, bije. nw. (Zeees. ) te leg hit) bedr. ww. seine Lection -, vluchte wijs, hoogwijl, verwaand, waanwijs, zwaar geladen, te zwaar bevracht; (fig.) tug overleeren, herhalen; jem. -, in het
ingebeeld; it. te voorzichtig. lastig, hinderlijk, storend, 'noeite ver- keren overtreffian.
UeberknQrpeln, (uberknorpelte, onriakend, o' erlast aauiloende; je ma. - Ueberlesen, (las liber, f bergele; sen) beilr. ww. oor. overlezen, herlezen,
uberknorpell) o. ww. of wed. ww. sich -, sera. iem. lastig vallen, tot last zijn.
Ueberlauf,(-(e)s, cnv. Ueberl4u[ee) vluchtig lezen.
(Heelti.) roet eene kraakheenachtige zelf
m. (heew.) Z. Oberlauf; (fig;.) menigte Ueberle3en, (uberlas, iiberlese ►e)
staroligheid bedekt worden.
bedr. ww, our. doorlezen, lezend doorUeberkoehen, (kochle i ber,uber- v. bezoekers, last m. van bezoekers.
gekocht) o. ww. overkoken, al kokende Ueberlaufen, (lief fiber, uberge- loopei; 2. onder het lezen overslaan.
lau/en) o. ww. onr., m. s. (van een vat &) , Ueberleuehten, (11berleuchlete,
overloopen.
,

-

-

.

-

.
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-
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uberleuchlet) bedr. ww. meer schitteren
dan: 2Z. veril nisteren (dour lichtglans át.)
Ueberlieferer, (-s, mv. Uelje► lie[erer) rn., —in, (-nen) v. hij, zij olie
aflevert, overlevert, brenger m., breng -

te sterk bemest; 2. (van ee), te veel ge-

ster v.

overinetselet,.

Ueberliefern, (uberlie[erte, uber-

Fe,tu„y -, overgeven.

Uebermauern, (iTbermauerte, UQbernehmen, (nahm fiber, fiberuberinauert) bedr. ww. einen Platz -, 9enon,me,e) bedr. ww. onr. nemen over;
overrrruren, met metselwerk bedekken, erne Decke -, eene deken over (de voetetn &) nemen; (Sp.)

levering, alle%ering, remise v.; bei de'
- des Briefes sayle er mie, bij het overgeven &; (Rechtspr.) die - einer gekacc/'ten Suche, levering v.; 2. overleverrttl:
v., mondeling overgebracht verhaal o.,
traditie v.
UQberliegen, (lay fiber, ubergelegen) o. ww. unr., u,. h. liggen over, boven op liggen.
Ueberliegen, (uberlag, iiberlegen)
weel. vvv. uur. sich -, (van fruit), door
liggen bederven.

ii berliegetag, ( - (e)s, inv. - e) rn.

eine Kane -, over-

Uebermeistern, (iibermeisterle, bannen, overnemen.
iibei nictslert) bedr. ww., Z. ubertref èn; UebernQhmen, (ubernahm, iiberU@bermeerisch,

nomnien) I►edr. v<w. onr. ein Anil, Gut

bijl. nw. over- 4. -, overnemen, in bezit neoren; den

zecsoi, transatlantisch, Amerikaarisch.

Ueberlieferung, (-en) v. over-

UQbernattirliah, bijv. nw. bovennatrrurl ijk.

roest.

lie[ei t) bedr. ww. leveren, afleveren,
overleveren, Z. liefern; einen Brief, ein i. bemeinlern, belu rrschen.
Pekel 4' -, afgeven, ter hand stellen; eine
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Uebermeiszeln,

Oberbefehl -, overnemen, aanvaarden die
;

(nber me iszelle, Reyierung -, aanvaarden; Geld f r jem. -,

ubermeiszell) bede. ww. met den beitel in ontvangst nerven; 2. etw. -, onderneruen, zich belasten met, op zich nemen;
bewerken, overbeits ien.
U'eberinenseh, (-en, mv. -en) ui. jew.s. Schulden -, overnemen, voor zich
bi' .uuatriur•l ijk weien 0.
nemen; (fland.) itber•nommene Gc[ahr,
Vebermenschlich, bijv. en b. voor eigen verantwoordelijkheiil,in risico;
bovenmenscl,I ijk, bovennatuurlijk, tie 3. fern. -, overvragen, te veel afnemen;
krachtf• t1 vat een r1ucosc h te boven gaande. (tig.) ein P/erd in, Reilen -, afbenlen;11.
UebermQtzen, (vibermelzle, it be r- wed. uw. sich min Essen and Trinken -, te
melzt) bedr. en o. ivw. (Mol.) te veel veel eten en drinken,zich te buiten gaan;
nemen.
sich in der Atbeil -, zich overwerken;

UebermQosen, (iberntoosle, uber- Ill. o. zelfst., Z. Uebernahme; 2. (Hand.)
afzetterij v.; 3. buitensporigheid v.
monct) Iierir. ww. met eios bedekken.

t1ebern@hmer, (-s, mv. Ueberneh;ncr) m., -in, (-nen) v. hij, zij die
overneeutt, aanvaariler in., aanvaardster v.
U eberordnen, (ord vele icber ,uberyeordnel) bedr. Ww. jena. dem Andern -,
boven een antler stellen.
v.; 2. hoogmoed in., trotschheid, onbe- Uebernutzen, (-reutzen.c,mv. -nuschaarndlhcid v., Z. tlochnzulh; 3. dat- (zen) in. te grootti winst, woekerwinst v.
telheil v.
v.
Ueberoxydirt,bijv .nw.ruet zuur UQbermL thig, bijv. en b. over- stol' oververzadigd.
inoetlig, onbescltarindd, versnetel, dartel, Ueberpaschen, (paschte fiber,
brooddronken, trotsch; -keil v., Z. Uebe-r- iberyepuscht) o. ww. over de grens smok
-keln.
ninth.
Ueberngchten, ubernachtele, Ueberphigen, (uberpfluyle,iberubernachtel) o. ww., m. h. overnachten, pflïcyt) bedr. ww. overploegen, met den
ploeg overgaan.
den nacht doorbrengen.
Uebernachtig, bijv. nw.,Z.nRcht- Ueberpiehen, (uberpichle, iiberlicic; 2. een nacht lurenil; (fig.) kort - piclit) bedr. ww. overpekken, met pek
stunuil;, vour•bij aat,d; das is! -, (Jat is bestrijken.
kort van duur; 3. -er Wein, verschaalde, Ueberp1 tten, + (uberpld t tele,übergedurende den nacht in een glas geble- plalte!) bedr. ww. even glad strijken,
ven; -e Speisen, ,les avonds overgescho- luchtig overheen si rijken.
UeberpQlstern, (uberpolsterte,
ten spijzen; - aussel«•n, verslapen; (ge
katterig; ( Itch tspr.) -es P/'and,-rnez.) uherpolster!) bedr. ww., Z. bepolstern.
TTQberquellen, (quoll fiber, fiberpand o. dat de houder 24 uren onder zich
gequolle,c) betir. ww., Z. ubersprudeln.
gehad heeft.
Ueberna,hen, (náhle fiber, uber- Ueberqu@r, bijv. nw., Z. ubergenaht) biolr. %%w. opnaaien, naaien ol), zwerch.
met ern naad heilekken.
Ueberquieken , (fïberquickte
Uebern4hen, (ubernrh(e, uber- uberquickt) bedr. ww. (Spieg.) overkwik náh!) bedr. ww. niet naaisels bedekken; ken, niet kwik bestrijken.
Uebermorgen, bijes. overmorgen.

(Zeew.) ligdag, dag m. tien het schip te
VQbermorgend , bijv. nw. overrnorgen plaats hebbende; der -e Tag,
lang blijft liggen.
Ueberlisten, (tberlisl et e, iiber- overiirorgen.
lislel) bedr. ww. overvallen, door list Uebermuth, (-(e)s) mu.,z.m. overmeester worden; `?. in list overtreffen, moet, onstuimige tuned rte., veruteteiheidl

geslepener zijn; 3. be+lriegen, bedotten,
in ile val lokken.

UQbermachen, (machte fiber,
ube, yr,,,achl) bear. ww. overmaken, nog
eelt, om

ken.

Ueberma then,

(12bermach l e,uber-

rncacht) be^lr. %%w. jenin. Geld -, overvi aken. zenden, doen toekomen, toezenden.
Uebermacher, (-s, tnv. Uebermac/tel) ni. hij, zij die overzenit; (vair
een +isQei), remittant m.

Uebermacht, v ., z. m. overmacht,
bovenhand, meerderheid, heerschal^lpij

V.; der - weichen, voor de overmacht
wijken.

Vebermächtig, tij V . uw. grooter
ma cht hebbende, sterker, de bovenhand
hebbende; it. te machtig, te veel rnacht
hebbende.

U®bermalen, (malle fiber, ubergenial!) beer. ww. eine Wand -, met

schilderwerk heilekken, beschrFleren.
Ueberm,len, (ubermalle, ubermalt) heir. ww. overschililereu, bijwerken, bijschilderen, retoucheeren.

Uebermannen,tubermannle,zibermanut) be(ir. ww. overuiarirten, over-

rneesteren,overwinnen; zoom Schla[e fiber.
meant werden, overmand worden, oversteltwt worden.
UQbermasz, (-es, mv. -e) o. overmaat, toemaat v.; - der Freude, overmaat
van vreng(le; 2. Z. Ueberrtuss.
U'gbermeszig, bijv. en b. boven -

(.

,

2. haas! ig naaien, rijgen.

Uebernahme,

(-n) v.overnemen,
aannemen u., aanneming v., Z. ubernehn,er,; 2 (van eene zaak), onderneming v.;
(van eene nalatenschap). aanvaarding,
overname v.; (van een ambt), aanvaar
overname v.
-ding,
Uebernahmsliste, (-n) v. lijst
V. der over te nemen goederen, inven-

matig, overdlaitig; 2. b ui tengewoon, over- tans in.; (Hand.) prijscourant V.

dreven, overtollig; 3. al te ruatig; -keil U eberni1hren, (iiberndhr le, AberV. overdrevenheid,burtensporigheid,over- ndhrl) bedr. ww. te sterk voeden.
tolligheid v.
Lj bernaht, náhle) v. overUebermgstet, bijv . nes. (Zeew.) uaa^l in.
te hung van wasten, te veel nasten heb - Uebername, ( -ns, mv. -n) in.
bijnaam m.; 2. scheldnaam, schimpbende.
Uebermstet,bijv.nw. (van land), aam m.
(-

Ueberragen, (uberragle,uberragi)
l,edr. ww. uitsteken boven, uitspringen
boven, zich verheffen boven, overtref -

fe n.

Ueberrgsehen, (uberraschte,fberruscht) be^lr. ww.jem. -, verrassen, overvallen, onverwachts aanvallen, Z. ertappen; -d. verrassend.
Ueberr%sehung, (-en) v. ver

-rasingV.

Ueberrasen, (uberraste, liberrast)

bedr. ww., Z. berasen.

Ueberrespo1n, (uberraspeite,uber-

raspell) beds. ww. even raspen.

UeberrQchnen, (uberrechnele,
uberrech,rel) bedr. ww. rekenen, berekenen, overrekenen, narekenen; noch ein-
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mal -, overreken; 2, wed. ww. sick -, Z,
verrech een.
UeberrQehnung, ( - en) v. nare
berekening v.
-kenig,
UeberrQden, (uberredete, uberredel) bedr. ww. ;em. -, overreden, overhalen, doen besluiten; jem.au elw. -,iem.
overhalen, bewegen; sick - lassen, zich
laten overreden, overhalen, bepraten; -d,
overredend, overtuigend; it. Z. bereden.
UeberrQdung, (-en) v. overre -

Ueb.

sproeiing, bevochtiging, bewatering v.;
-.^wiese v. heide v. die door midlel van
sloten bevochtigd wordt.
Ueberrjnden, (uberrindete, iiberrindel) bedr.ww, eine Halte -, met boom-

zich zelve(n) overschatten, zich knapper
& wanen dan men is, een te hoogen
dunk van zich zelve(n) hebben.
Uebersch ,tzung, ( en) v.overschatting, te hooge schatting v.; (fig.)
schors dekken,
Selbsi-, eigendank m., verwaandheid v.
Ueberrjndung, (-en) v . onukor- Ueberschaubar, bijv. uw . wat

sting v.

-

overzien kan worden.

UQberrock, (-(e)s, mv. Ueber-

Ueberschauen , (iiberschaute,
rócke) m. overrok m., overjas v., koor - uberschaut) bedr. ww., Z. ubersehen; 2.
overzien, een overzicht geven.

hemd o.

UeberrQsten, (uberrost et e, fiber-

UQberschäumen, (scháumle
UeberrQdungs-gabs, (-n) v. roslet) bedr. en o. ww. verroesten, zich ober, ubergeschdumt) o. ww. overheen

ding, overtuiging v.

talent o., gaaf v. om te overreden; -grund
m. overtuigende rede v.; -kra f t v. overredingskracht v.; - kunst v. kunst v, om
te overreden, te overtuigen, Z. Redekunst;
it. welsprekendheid V.
UQberreieh, bijv. nw, zeer rijk,

met roest bedekken, met roest bedekt schuimen. •
worden.
UQberseheide, ( - n) v. overtrek
UQberröthe,v ., z. m. roos v.(huid- o., buitenste scheede v., losse koker m.,
ziekte).
foedraal o.
UQberriiek, (-(e)s, mv. -e) m. Uebersehe_inen, (uberschien,
ronde stok m. aan het spinrokken,
iiberschienen) bedr.ww.onr.overschijnen;
ontzettend rijk.
UQberrLcks, bijw ., Z. rucklings, 2. verduisteren.
UQberreiehen, (reichte uber,uber- ruckwdrls.
UQbersehieken, (schickte Heber,
gereicht) bedr. Ww., Z. hinuberreichen.
Ueberrumpein, (uberrunipelte, ubergeschickt) bedr. ww. overzenden,
Ueberreiehen, (uberreichte, iber- uberrumpelt) bed r. ww. overrompelen, Z. naar de overzijde zenden.
reicht) bedr. ww. eine Bitischrift -, over- iiberraschen, uber/'allen.
Uebersehieken, (uberschickle,
reiken, ter hand stellen, aanbieden; einee Ueberrump(e)lung, ( - en) v. uerschickt) bedr. ww. overzenden, doen
Brief -, Z. ubergeben.
overrompeling v., Z. Ueberfall.
toekomen, toezenden.
UQberreiehlich, bijv . en b. over- U ebersen, (ubersd te, u bersd el Uebersehickung, (-en) v, toebedr. ww., Z. besaen; 2. wieder Frisch -,' zending, overzending, bezending v.;
vloedig, meer dan voldoende.
Ueberroiehung, (-en) v. over-' opnieuw zaaien; 3. te veel zaaien.
(Hand.) - einer Summe, remise v.
reiking, terhandstelling, aanbieding v.
Uebers^1zen, (ubersalzte, uberUQberschieszen, (schoss ober,
UQberreif, bijv . nw, overrijp, al te saiat) bedr. Ww. te veel zouten, te zout ubergeschossen) o, ww, oer., m. h. mil
maken.
rijp, zeer rijp.
einer Flinte -, overheen schieten; it. m.
UQberreife, v., z. m. te groote Uebersanden, (übersandete,uber- S. snel overheen vallen, loopen; (Jachtw.)
sandel) bedr. ww., Z. versanden.
rijpheid V.
(van honden), over de prooi heen schieUQberreifen, (rei jte ober, uber- UQbersatt, bijv .nw.ovet•verzadigd, ten; II, bedr. ww. eine Rugel, eiren Pfeil
gerez[1) o. ww., m, h. en s, te rijp wor- meer dan verzadigd; (Volkst.) zat, dron- -, overheen schieten; (Drukk.) meer
den; 2, bedr. ww. te rijp doen worden. ken.
exemplaren drukken dan noodig zijn; 2.
Ueberreifen, (uberrei f te, uber- Uebersttigen, (?ibersutligle, overheenvallen,overheen gaan, overschierei f t) bedr. Ww. emn Fass -, van hoepels iibersdtligt) bedr. ww. oververzadigen, ten; -de Summe, overschut o.
meer dan verzadigen; (Volkst.) dronken
Ueberschieszen, (uberschoss,
UQberreiten, (rilt ober, uberge^ maken;(Scheik.) oververzadigen; 2. wed. uberschossen) bedr. ww, oer. (Jachtw.)

voorzien.

ritten) o. ww., m. s. overheen rijden, in
een rijtuig of te paard naar den overkant rijden.
Ueberreiten, (überrilt, uberritten) bedr. Ww. emn Feld -, rijden over;
2. emn Kind -, overrijden; 3. jem. -, in
het rijden overtreffen; 4. emn P[erd -, af
doodrijden.
-rijden,

WW. sich -, zich volproppen.

íUebers,ttigung, (-en) v. over-

das Wild -, missen, verder schieten dan

het wild zit; eine Sladl -, bestrijken; eine
verzadiging v., misbruik o. van sterken Sunzme Geldes -. bij worpen neertellen.
drank.
UQbersehiffen, (schiffie fiber,
UQbersatz, (-sataes, mv. -sdtze) ubergeschi f"t) o.ww., m. s. each England
m., Z. Au f sala (1); 2. (Bouwk.) stellage -, overvaren, oversteken; 2. bedr. ww.
V., verdieping v, onder het dak.
Waaren -, per schip verzenden naar;
UQbersauer, bijv. ow. te zuur, Truppen -, te scheep transporteeren.
UQberreiz, (-es, mv. -e) m. over- overzuur; (Scheik.) Z. iberoxydirt.
U ebersehi$'en, (uberschiffle,uberprikkel i ng, te groote prikkeling v.
Uebersauern, (i bersauerte, i ber- schif l) bedr. ww. emn Meer -, overvaren,
UQberreizbar, bijv . nw. overprik sauert) bedr. WW. te zuur maken.
oversteken.
te prikkelbaar; -keil v, te groote-kelbar,
Uebersaufen, (lcbersoff, ubersof- Ueberschimmeln, (tiberschini
prikkelbaarheid v.
(en) b ;dr. Ww. oer. te veel d n nken,zich nzelle, uberschimntell) o. ww., Z. (ver)
Ueberreizen, (uberreiale, iiber- bedrinken, zich dronken drinken, Z. be-schimeln.
reist) bedr, ww. overprikkelen, te sterk mu/esa (sich).
UQbersch1ächtig, bijv. nw., Z.
prikkelen, overspannen.
lJeberschu11en , (überschallte, obersrhliicfslig.
Ueberreizung, (-en) v., Z. Ueber- uberschallt) bedr. ww. sterker klinken UQbersehlag, (-(e)s, mv. Ueberreis.
Ian, door geraas of geluid overstemmen; sclilage) m. overslaan o.; (van Bene
UQberrennen, (rannte iiber, i ber- lie Musik -, door geschreeuw beletten schaal), doorslag m.; 2. (aan kleederen),
gerannt)en tberrQnnen, (uberrannle, Le hopren.
Z. Aurschlag, Umschlag;(Heelk.) Z. Umzsberrant) bedr. ww.onr., Z. z berlaufen.
UQbersehaar, (-en) v. ruimte v. schlag; (aan eene muts), oorlap m.;(over
UQberrest, (- (e)s, mv. -e) m.over- tusschen twee mijngroeven.
een stoel), overtrek o.; (Bouwk.)bestek,
schot, overblijfsel, restant o., Z. Rest; it. Ueberschtten, (uberschattete, ontwerp o.; 2. omslag, overhangende
Ueberbleibsel; die -e eines Heiligen, re- uberschatlet) bedr. ww. overschaduwen, rand m.; (Hand.) overslag m.,schatting,
ligaieën v, mv.
met zijne schaduw bedekken.
berekening v.
-

UQberrheinisch, bijv, nw . over
rijnsch, aan gene zijde van den Rijn gelegen.
Ueberrieseln, (íberrieselte, íberriesell) bedr. ww., Z. berieseln.
Ueberrieselung, ( - en) v, be-

-

UQberschlagen, (schiug ober,
ubergeschlagen) o. ww. oer. omslaan,
Uebersehtzen, (uberschdtale, omvallen; mil seinem Reiter -, omverval-

Ueberseh^ttung, (

-

en) v. over-

schaduwing V.

uberschálat) bedr. ww. overschatten; 2. len; (van eene schaal), doorslaan; 2. bedr.
Le hoog schatten, op te hoogen prijs WW. emn Pilaster, warme Tucher -, omschatten; II. wed. ww. sich (selbst) -, slaan.
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Ueberschlg,gen, (uberschlug, -, een titel geven; Brielschaften, Akten- bet water),overloopeo,overv)oeiell,overiiberschlagen) 0. ww. onr, mil Schimmel slllcke ., een titel zetten op; Apolheker- stroomen•
•, Z, sehimmel«; (van vloeistoffen), om- bitchsen ., van etiquetten voorzien; 2. treberschwel1e, (-n) v. hcrenslaan; II. bedr.ww, (Jaehtw.) einen Hund jem». elw. •, melden, berichteu.
drempel, boveudorpel m.
-, door slagen bevreesd rnakeu; 2. ein Ueberschr~en,
(ilberschrie, lTeberschwellen, (schwoll aber,
Blall -, overslaan; 3. (Hand.) overslaan, ';.ibersch.l'ien) bedr. ww.onr.jeln••, over- uberyeschwollen) o. ww. OOf. (van het
een overslag makeo, berekenen, schat- schreeuwen, harder schreeuwen dan; 2. water), wassen eo buiten de oerers treten; etw. mil den Augen -, schatten, me- wed. ww. sich -, zich overschreeuwen, den.
Ueberschwemmen, (uberteo; III. wed. ww. siclt -, Z.•, o. ww. te hard schreeuwen,
Ueberschlagung, (-en) v., Z. Veberschreiten, (schrill iiber, schwe7llmte, uberschwemml) bedr. ww.
Ueberscldag.
uberyescluiltelt) o, ww. onr., m. s. over- overstroomen; ein Land -, onder water
Ueberschlij,mmen,
(tlber- heen stappen, overstappen,
aeuen,
schlammle, uberschltinunl) bedr. ww. met Ueberschr~ten, (uberschrill, Ueberschwemmung, (-e7l) v.
iiberschritlen) bedr.ww. onr. einen Gra- oserstrcsnnug v.
slijk bedekken. .
lTeberschlelchen, (~chliclt aber, ben, Bach -, overstappen; die GrenJen, Ueberschwenglich, by,. nw.,
uberyt1schlichen) o, ww. onr., m. s. das Ziel -, overscbrijden, te buiten gaan: Z. 'llberschwtillglick.
eversluipen, naar den overkant sluipen. (flg.) die Regelndeslfollistandes -, oyer- lTeberschwer, bijv. nw, overUeberschl~j.ern, (ttbersckleierte, ~Chl"ijt.len, te buiten gaan;Belelue -, over- zwaar,uiterst zwaar;(fig.) ulterst moeieuberschleiert) bedr, ww., Z. oerschleier». ~chrijden, te buiten gaan, te vel' gaan, lijk.
treberschlelfen, {sch/ei{le uber, Z. ii,bt!rtrelen; eine Summe -, te hoven treberschwimmen, (schwamm
uberge!lchlei{l) bedr, ww. naar een an- gaan: (Hand.) den Credil -, overtreffen, tiber, iibcryesckwommer,) o. ww. onr., 10.
deren kant steepen;2. in eene slede over- te boven gaan; ein Gul/la~en -, eeu wis- s.overzweunnen.naarden orerkaut zwemzetten, overbrengen.
sel trekken reor een hooger bedrag dan uien.
Uebarschlctifen, (ii,berschlei{le, men te goed heeft, 3. Z. abschreuen,
Ueberschwimmen,
(ilberubersdtlei{l) beth'. ww. jem., et·w. -,om- Vebarschrift, (-ell) v. opschrift, schu:alRl1I, -j.iiJerschwommen) o. ww. onr.,
yerfllijden.
adres 0., titel ID.
m, s. overzwemmeu, roorultzwemmen.
Ueberschl~men, (uberschleimtreberschritt, (-(e)s, my. -e) m. lTeberseeisch, bijy. ow., Z.uberte, uberscltleiml) bedr. ww., Z. verschlei- over~cllrijl1ing v., OVCI'locht, overgang meeflscl••
men.
m.; (fig.) dool! m., ovcl"lijc.len 0.; it. Z. Vebersegeln, (segelle aber, uberUeberschlemmen, (uber· Ueber/ritt.
gese.'lell) o. ww., Z. uberschiffen.
schlemmle, uberscklemml) bedl" ww., z. treberschub, (-(e)8, my. -e) m. Uebersegeln, (ul1ersegelte, iJber12berscltlammen.
overschoen m.; It. sok, slobkous v.
segell) beur. WW. ovel"zeilen, vluggerzeiUeberschlichten, (uberschlich- "U'eberschuss, (-es, mv. Ueber- leo; 2. eu& Meer -, overzeileD, zeilend
tete, f.iberschlichlel) bedr. ww. gelijkma- schii.sse) rD. overschot te veel 0.; (van oversteken; 3. ill den grond zeilen.
ken, glaJmaken.
eene rekening),onbelaalde, restant 0.; Uebersehbar, bijv.nw.overzienUeberschljngen, (uberschlang, (Bollwk.)uitsteko.,Z Ueberbau;(Meetk.) baar, wat overzlen kan worden.
uberschlungen) bedr. ww. onr. (Naai.) (van eell hoek), eOllll)lernent, aanvulsel Yebersehen, (sah uber, ubel·ge..
met strlkken omgeven; (Jachtw.) met o.;(Zeew.) v,lllen, ovel'hangen o.;(Wev.) sehe,,) o. ww. onr., ffi. k. overbeenzien,
nanr den ovel'kaot zien.
strikken, vallenomgeven; 2. verstrikken. weeffllul, gaal v.
Ueberschlu.cken(sich), (uber- treberschUBsig, bijv.ow.(D·luw. Uebersehen, (·abersah. ub~rsehen)
sc;Illuckte, uberschluckt) wed. ww. zich k,) ultstekend, uitspringeod; 2. over- bedr. ww. onr. etw. -, overzien,deoogen
ver~likken.
sehil'lLenJ, te veel
slaara op; d;e ganze Sladt -, overzien; ei11
"U'gberschmieren, (schmierle tJ'eberschtissling, (-(e)s, my. Feld, das mannichl- kann, dat men Diet
'Ilber, iibergeschmiert) bedr. ww., Z. auf- -e) 10. lang lot o. van eeu boom.
kao overzieD; (fig.) seinU"gliJ,ck ist RIChl
schmieren.
Veberschutt, (-(e)s, my. Ueber- zu -. is Diet te overzien; tr ubersieht das
Ueberschmijlren, (uberschmier- schulte) m. onllerlaag v. van dunne Ganze, by overziet alles; einen Plan -,
doorzlen; einen Probebogen, eine Recl.te, ubersckmiert) bedr. WW. met vet be- kalk.
strijken, besmeren; (fig.) Z. beschmieren. Veberschtitten, (sc/littlete llber, '/tung -, oazien; 2. vlucbtig doorloopeo;
Veberschnappen, (.~chnappte ilbergescltultel) bedr. W\V. overgieten, ttoch einmal -, overzien, herzleo; 3. jem.
itber, ubergeschnappl) o. ww., m. s. zlcn overstorten.
-, over iem.heenzien; (fig.) verstandlgor
verspringeo, over~pringen; das Schloss Ueberschij.tten, (12bersch-iiltele, zijn, schel'pzlIlnige,' zijn, Z. fj,berlrelfen;
schnappt uber, springt over, gaat over; ilbe1'schitllel) bed,·. ww. overladen,over- It. jem. -, over bet hooed zien, overslaan,
(fig., gemeenz.) gek worden, bet ver- stelpell, Z. 'iiberhaufen; 2. mit Erd,e -, vel"geleo; 4. (bij het lezen), overslaaD;
stand verliezeD; {j,.berschnappt, gek.
besll'ooien, bedekken; etw. mil Wasser., das hat er -, dat heeft hij overgeslagen,
UeberschnC!ien, ('iiberschneite, be~ieten, besproeieo, Z. i.iberha·u{e".
niet gelezen, niet gezien; jemn. etw. -,
itbersck"eit) bedr. ww. met sneeuw be- l1eberschwall, (-~e)s, my. -e) toegevea; jems. Fehler -, door de vinw. uvervlGec.l Ul.
gel'S zien; seine1J Killdern au viel-, te toedekken, Z. beschneien.
UeberschnUren, (uberschn'llrte, treberschwang, (-(e)s, my. gevend zijn.
12berschnurl) bedr. ww. met een koord Uebt:r~cltw(j,nye) v.ovel'vloed m.,overdrij- Ueberseher, (-s, mv. Ueberseher)
of koordell bedekken,omsnoeren; 2. met ving, overdrevcnheid, overmatigbeil! v. tn. nazleue.· 111.
een koord meten.
Ueberschwa,ngern,
(uber- Uebersehung, v., Z. iibersehen;
Ueberschraj1ben, (uberschra'Ub- schwfi,nyerle, ubt:rschwangerl) bedr. ww. (van eel) ml~~lag), door de vingers zien.
te, uberschraubl) bedr. ww. verkeerd ovel'bevruchten, herhaaldelijk bevruch- toe~evend zijn.
l1gberseits, by". uit den weg, op
schroeven.
ten.
Veberschreiben, (schrieb uber Ueberschwiinglich, bijv. en zijde.
iJberyeschrieben) betlr.ww.oor.eine Rech- b. overvloedlg, meer dan overvloed beh- tJ'gberselig, bYv. ow.overgeloknung ., overschl'ijven, kopiee."en.
bende; -e Gale Golles, oneindige goed- kig, boogst gelokkig, ten toppant van
Ueberschr~ben, (uberscllrieb, heid Gods; 2. ongemeen, bUltengewooD, geluk.
ilbersckrieben) bedr. W\V. er boven schrij- onuitpultelijk. onmetelijk; -keil Y., Z. Uebersenden, (ilbersandte, uberven; einen Brief., een opschrlft, titel, Ueberschwang.
sand') bedr. ww. onr. overzenden, doen
adres zellen; der Brief isl an Sie uber- V~berschwanken, (sckwankle gewo.'den, Z. ubersckicken.
schr'iebetJ, is aao u geadresseerd;ei1lBucl, aber,tlbergesckwallkt) o. WW., m. h. (van Uebersgnder, (-s, my. Ueb.rsenI
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-in, ( -tien) v. overzender, toe- hersenschiinmig; Lehre vom -en, boven

zender m., zendster v.

Uebersondung,

toezending v.

UBberstark, bije. nw. oversterk,
uurkunde; -feit V. bovennatuurlijk- -nal uiterst sterk, buitengewoon sterk.
(-en) v. zending, heil, bovenzinnelijkheid, afgetrokken Ueberstpchen, (uberstach, •0berslochen) bedr. vw. (Sp.) rmet troef mieheid v.

Uebersetzbar, bijv, nw. vertaalbaar, vertaald kunnende worden.

UUbersetzen, (setzte Ober, Obero. ww., m. h. overzetten. overspringen; (I3ergw.)een gang doorgraven,
doorheen graven; t oerzetten, aan den
overkant brengen; II. bedr. ww. einen
Top[ -, opzetten, over het vuur hangen;
2. Z. iibe►•[ahren; (Muz.) transponeeren;
(Tuinb.) Bilume -, overplanten.
Uebersetzen, (uberselzte, ubersetzt) bedr. ww.(Bouwk.) eiti Hans -, met
verdiepingen bouwen; nicht -, slechts
eene verdieping maken; 2. einen Tisch
tntt Speisen, Gerichten -, bezetten, overladen; einen parten mit Bdumen -, te
veel planten in; eine Sladi mil Soldaten -,
te veel soldaten leggen in; eiti Heus snit
Leuten -, te veel volk Plaatsen in, overgesetst)

Ueb.

Uebersintern, (übersinterte,iiber- uien; (Naai.) oEer•nasien; (Gray.) oversinlert) Ledr. w w . rnct eene harde stof ur lve'ren.
UQberstehen, (stand fiber, uber(-(e)s, nrv. -c) in.' geslu ►tle,► ) o.ww. onr., in. h., Z. vorslehen, vors grin yen; (van vruchten), te rijp
(Kr•ijesw.) toelaag, gratificatie v.
UebersQmmern, (ubersommerte, wnr1len; (vare bomen), te lang staan.
uberson► n► eri) o. «w. den zoeler doorUeberstehen, (ibersrand, fiberbrengen; 2. bedr. ww. Vieh 4 -, gedn.. s tanden) belr. ww. onr. seine Lehrjahre,
Dreusizeil -, doorbrengen, uitstaan, mlrende den zomer onderhou,len.
UQberspanig, bije. uw. -es Bol;. ^lren'u; eine Kra►rhheit -, doorstaan, niet
bedekken, met mariner bedekken.

Uebersold,

bezwijken of sterven aan; eitic Ge[ahr -,

hout rriet dwarote veeels.

UQberspannen,

(spanrite ober, uitstaan, ontkomen aan.
ubergeapannl) I,edr. «w., Z. au/spannen. Uebersteigbar, bijv. uw. over te

Ueberspnnen,

(übe►•span ►► re, ktio:rrrierr; (ti,.) o erkoiiielijk, te over•ko-

uberspunni) l,edr. wa.. met tie spart me - 1MAII, bea ijrb,^ar.

ten, overspannen; 2. te sterk sl^anrr' r ;
Uobersteigen, (stieg liber, iiber(fig.) den Geist -, overspannen; du.v Ner- gesi ►ege►t) u. ww. our. overlreenklirnrrren.
vensystena -, overspannen, te zeer aanUebersteigen, (ube-rstzeq, fberInca; uberspannt -, overdreven, buiten - slieyen) burr. ww . our . eiste Platter -,

laden; dieses Handwerk ist ubersetzt, er sporiu; seine Forderunyen -, overdrijver,' overklrrrrrneu, bekliminen;(Krijgsw.) mil
S/urnileitern -, niet storwlad^lers bezijn te veel bazen van dat amhacht;(Giet.) te rumtig stellen.
den 0/'en -, overladen, te voldoen; (Uur - Ueberspannung, v., Z. m., Z. klimmen; (fig.) Hindernisse -, te boven
w.) enne Uhr -, meer dan drie raderen iibersrurrnen; it. oven sannrrjg, overdro- komen; 2. (van tllerruun►eter•s), 22 Grad
aan gang- en slagwerk geven; 3. Waa- %ing. o'erpr•ikkeling'V., i. dweeperij v. -, hooger rillen dan; (tig.) jeins. Krri[ie
Ueberspinnen, (?iberspann, iiber- , te boven gaan.
ren -, te hoog stellen in prijs; it. Z. iibernehmen; 4. eiti fluch -, vertalen, over- sponue►e) bemir•. WW. oor. oversprnueu,
Uebersteigung, (- en) v., Z. uberzetten; eine Redensart -, in eerie andere mimet een weefsel betlekken, baspinnen: sleigen; it. bekliuiruiug v.; (met stormFader,aet Gold- of Srlberdraht -,ornSl,rrl- ladders), best„rrning v.
taal weergeven.
Uebersgtzer, (-s, mv.Ueberselzer) nen, ouiwoel,n; ci►►e Suite -, roet ijzer - Ueberste_ige n , (ubersteigerte,
m., —in, (-nen) V. vertaler ui., vertaal d raad oen winden; uberspounene Knol► fe, ubersteigert) bedr. ww. Wuar•en -, in
Krijs verhuogen, duurder maken; den
-sterV. gewenkte kuoapen.
Uebersetzung, v. overtocht tn., Uoberspringen, (sprang liber, Preis -, verhogen.
overvaart v.; (Turuh.) verplanting v.; ubersprunge►t) o. ww. oor., in. s. over- ^ Uebersteigerung, ( en) v., Z.
heenspriugen, overspringen, neet een ubrrst eiglern.
(Muz.) transpositie v.
Uebersetzung, (-en) v. vertaling sl,rorlg over•Iteengaan; iibersprungener Uebersteiglich, bijv.nw., Z.uberNcrv, versprongen; -des Fieber, tussclren- s!e ► ybar.
v., vertsalwer•k o.; 2. vertaald werk n.
' U@bersieht, (-en) v. (over eerie poozende koorts; (tig.) plotseling van Uebersteine(r)n, (u'ierslein (er) te,
stad), gezicht a.; eine t'ollstr;ndige - Vo ►e Lijn onderwerp afdwalen.
ubersle1 ►► (er)t) led r. ww. met eene stee etw. habei► , een volledig overjicht o. van
Ueberspringen, (i ber%prang neu korst bedekken, eene laag steenen
iets hebben; eire - der Ausyaben, over- ubersprungen) bedr. nw. oor. eitien Gre- leggen op.
ben -, overspringen, springen over; elm.
zicht o.; 2. Z. Au/'►icht, Durrhsicht.
Uebersteuern, (ubersteuerte,
Uebersichtig, ( -er. - *i) bov. nw. ins Lesen -, overslaan; (Mui.) auf de, uberslevert) heir. ww, te zwaar lielagkortzrclitig, bijziend, niet goed kunnende Geige -, rr,isgrijpen; (Uur•w.) (van de on- ten, te hoog belaiten.
zien; -keet v. kortzichtigheid, bijziend mat), overspringen; (van slagwerk),ver- Uebersticken, (i berstickle, fiberstreek m., dom -heidv.;(fg)on, springen, mirt str1houden ; jein. -, verder slick!) bedr. Ww. overnaaien, benaaien.
bok m.
-heidv., springen dan; 2. wed. w w..sich -, zich met boar i irwerk bekleeden.
UQbersiehtlich, bijv. nw . een versl,r•ingerr, zich kwetsen met springen, Uoberstiefel, m. mv. overlaar zen v. mv.
overzicht gevend, gemakkelijk te ober- te ver springen.
zien, helder, duidelijk; -keil v. helder- Ueberspritzen, (icber.cpritzle, Ueberstimmen, (Trbersrznnmle,
iber%p►•ilzi) belle. ww., Z. bespritzen.
ube►•stim;nl) heir. ww. eiti Klavier -, te
heil, duidelijkheid V.
U@bersiedeln, (siedelle uber,ziber- Uebersprudeln, (sprudelli fiber, (loog steil tien; 2. je;n. -, ale meerderheid
gesardelt) bedr. ww. verplanten, ver plaat- uberge prudell) U. WW., m. h. oier•stroo- trekben op; it. de meerderheid (vair steinseu; 2. o. ww., m. S. naar een an .kr land men, overborrelen, overvloeien, o'erko- uien) oI, zich vereenigen.
ken.
verhuizen, de wijk nemen naar.
Ueberstolz , bij v. nw. uiterst
Uebersiebenen, (ubersiebenle, Uebersprudeln, (ibercprud elle, trilheli, boveimiatrg trutsch.
ubersiebent) burr. ww. door zeven getui- iiberap►•u,lelt) bid r. ww. overspringen: UeberstQpfen, (uberslop[le,uher(fig.) met een vloed an & osersteti en. sli p/ t) heir. WW. seine P jei/e -, te vol
gen bewijzen.
VQbersieden, (colt fiber, uberge- Vebersprung, ( - (e)s, mv. Uebi r- stolpen, le vast stoppen; eine Gans -, te
sotlen) o. w w. our., in. h. overkoken, Z. .vpru►►ye) ni . sprong iii. o%er; eislet - wa- vol I,rol,l^erl; 2. die,Locher in eineet huge
yen, het Nagen er overheen te wringen: -, at pin, drelttstol^pen.
uberbor•l►en.
Uebersieden, (fibertoll, ubersot- (Bonwk.) Z. Voraprung; (Vog.)Z.Sl,renkel. Uaberstoszen, (stiecz ober, f berten) burr. ww. our. te hard laten koken. Ueberstu,g, bijw. (Zeewo.) overstag gestosoen) bedr. ww. our. naar den overUebersilbern, (ubersilberte,^iuber - Ueberstamm, (-(e)s, mv. Ucber- kant liven, overduwen.
siamese) iii. lederen rand m. aan het hosilbert) bedr. ww., Z. versilbern.
UeberstQszen, (uberstiesa, irberst onze ►r) bed. vv w. „nr. (Zeemt.) Felle -,
Uebersinnen, (iibersaun,uberson- venleer van een schoen.
nen) bedr. ww. overdenken, overpeinzen.' UQberstandig, bij v. uw. -es hot;, af•cha%en, afschr•ah^pen.
Vebersinnlioh, bijv . nw. boven te tang gestaan hebbende; -e Fruchte, Ueberstr%hlen, (uiberstruhlte,
uberstralill) bedr.ww. bestralen,met straafgetrokken, bovennatuurlijk,'-zineljk, overrijp.
-
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len bedekken, stralen werpen op, met zijn UQberthun, (that ( ber, ubergeglans overstelpen; 2. Z. ziherglnnzert (2). that#) bedr. ww. our., Z tiberziehen,uberUeberstreichen, (iiherslric►► , setzen, beislellen.
abers."richen) be ir. ww. onr. strijken. Uebertoll, bijv. nw. overdol, erger
bestrijken met, Z. bestreichen (1); it. dan I lol.
Uebertolpeln, (uberlólpelle,ubervernissen; mat Pech -, pekken; nrit Thee:
lólpell) hedr. ww. bedriegen, inisleiden,
-, teren.
Ueberstreuen, (streute uber,(ber- ^lul►seren; (Volkst.) v sngen, snappen.
geslreut) bedr. ww. Zucker -, hestrowen Uebertlpelung, (-e1► ) v., Z.
über ►ólpel►► ; it. misleiding v., bedrog o.
niet, overheen stronier.

Uebertreibung, (-en) V. overdrijving v., Z. uberlreiben.
tj bertreten, (tra! fiber, iibergetrelen) o. nw. our., rit. S. overheen stap pen, stappen op, treden op; (van paarlen), over de leisels stappen; 2. Sehuhe,
Slie/'eln -, ouilnnpen; 3. (fig.) zu jemn.
-, tot iems. partij overgaan, overloepen,
Z. ubergrhen; 4. (van water &), Z. austre-

m. (Hand.) (van eene rekening), trens
stre:11) bedr. ww., Z. beslreuen.
een post),(naar eene ande--lrot.;(van
Ueberstrieken, (icberstrickle,
überstrickl) bedr. ww. overbreien, met re Iil.+.ats), overdracht v.
breiwerk bedekken; (fig.) jem. -, Z. be- Uebertr%gbar,bijv .rtw.voor over•drancn geschikt, overdraagbaar; -heit v.
st ricken.
Ueberstrvmen, (strum l e fiber, overiiraagbaarheid v.
UQbertragen, (trog fiber, fiberuberyestrórnl) o. ww., m. h. overstronmen, buiten de oevers treden; (tig.) seine getrayen) betlr. ww. on:. overdragen,
Augen stró ►nten fiber, zijne nn;;en liepen overbrengen, naar den overkant brenover; von jeins. Lob -, uitwveiden in I^ ► f- gen; (fig.) in eire andere Sprache -, overtuitin;en; aum Feinde -, (van sol+laten). zetteit, vertalen; in sein B►cch -, inschrijin menigte overloopen; von Segen -, over- ven, aanteekenen; in die flcchnung -, inschrijven; einen Posten in eine andere
vloeien.
UeberstrQmen , (uberslrón:te, Rechnuny -, boeken, overdragen; eire
i`bcrslróml) bedlr. mow. ein Land -, over- lleelinung in een anderes Bach -, overstroomen, onder water zetten, bedelen. boeken; einen Wechsel an jein. -, overUeberstrOmung, (-en) V. over-' dragen, endosseereu.
Uebertr4gen, (ubertrug, iiberlrastrotiming V.
Veberstrumpf, (-(e)s,mv.Ueber- yen) bedr. ww. urtr. jen► n. cin hecht -,
overdragen, overgevers, Z. ablreten; das
sirutup%e) m. overkeus, slopkOus V.
Ueberscudiren, (uberstudirte, Eigenthu ►n eiher Sarhe au f jenin. -, overubersludirt) bwlr. mow. doorstudeeren, dragen, afstaan; eitien Wechsel -, endos nauwkeurig bestn^leeren; 2. in I1e' studie seeren; 11. wed. ww. side -, zich overvoorbijgaan, overtreffen in de studie; H. dragen, te veel dragen , zich beceeren roet

ten) beilr. ww. onr. die Gesetze -, over-

Ueberstreuen, (tber.^treute,ziber-

ij bertrag, (-(e)s,mv. Ueberlrige)

wed. mow. sich -, te veel studecren, de dragen; (lig.) (van vruclitboumen), door

geestvermogens door overdreven studie Le veel dragen uitzetten.

Uebertrjiger, (-s, mv . Uebertrd-

kre n ken.

UQbersti rzen, (st ,rzte zeber,uber-

ger) w. hij (lie overdraagt, afstand doet;

geslurzt) he^Ir. ww. einen neckel -, op- (van eelt wissel), en.lossant m.; 2. Z.
leggen; die Haube -, opzetten; `Z. o. wam•.,! Ueberselzer.
m. s. oinverwerlIen; (van zaken),omver-j Uebertrggung , y ., z. m., Z. it bertragen; it. oerdracht, cessie v... afstand
geworpen worden.
UeberstUrzen, (uberst(irzte,icber- in.; (Bard.) euduisseineut o.; 2. vertastarst) he^Ir. ww. omverwerpen, doen ling v.; 3. overdrachtelijke lignur v.
vallen, haastig doen vallen; 2. wed. ww. 1 Uebertroffbar, b ij v. nw . overtrel•baar, wat overtruti'en kan worden.
sich -, over het tiooIil buitelen.
Ueberstijrzung, (-en) v. over-I Uebertreffon, (iiberlra(, iibertro[(en) heir. mow. onr. jein. in of ani eta. -,
ijlinr, overhaasting V.
UQbersi sz, bijv. uw. overzoet, tee overtrefen, uitmunten boven; it. te boven gaan, voorl)ij'treven.
zoet.
Uebert%feln, (uberlá[elle, liber Uebertr@fi.ich, bijv.nw., Z. iiberUref/bar.
te joelt) beds. ww., Z. táleln.
Uebertreiben, ((rieb ilber, i berUebert€ nzen, (ubertae:le, fibertanzl•) b.,dr. mow. urnvertlansen, al Blau-I gelrcebe a) bed r. mow. oor. overheendrijven, overheenjagen; hier durf man keen
sonde onuverti;ergen; 2. wed. WW. sick
V ieh -, het is verholen hier vee overte veel Iaiisen.
UQbertara, (onb.) Y. (Eland.) heen te drijven; 2. (Scheik.) vluchtig

.

ten.

Uebertreten, (itbertrat, ubertretreden, schenden, inbreuk maken op; it.
eene overtreding, een misstap begaan;

sick den Fusz -, zich den voet verzwikken.
UObertreter, (-s, mv. Uebertreter)
in., --in, (-►►en) v. hij, zij die vats partij
verandert; (t(rijgsw.) overlooper, deserteur in.
Uebertr@ter, -in, overtreder,
schender, zondaar, misdadiger in., overtree lster, zondares, misdadigster v.
Uebertretung, (-en) v. overtreding, schending, misdaad, schennis v.;
-s%all in. geval o. van overtreding.
Uebertrieb, (-(e)s, mv. -e) m.,
Z. Urberlri/•1.

Uebertrieben,

bije. uw.

over-

dre v en, buitensporig; (Schild.) die Zuge
eines Bildes - darstellen, de trekken te

sterk ben uitkomen; - hof ich sein, overdreven, uiterst beleefd zijn.

Uebertriebenheit,

v. overdre-

veriheid v.

U bertrift, (-en) v. plaats v., weg
in. voor het vee over een stuk land; 2.
recht o. op een overgang; 3. weg voor
het vee op een land.
Uebertrinken (sich) (uberlrank, uberlrunken) wed. ww. te veel
drinken. zich aan drank of met drinken
te buiten gaan.
UQbertritt, (-(e)s, mv. -e) m.
overgang iii., bekeering v., overloopen o.,
Z. uberlrelen.
UebertrUmpfen, (Rrbertrumpfle,
,

i bertrunip(t) bedr. mow. (5p.) overtrue-

ven, met eeue hoogere troef netoen.
Uebertiinehen, (ubertunchte,
i berlunchl) bed r. ww. overpleisteren,
niet kalk bestrijken; (lig.) die Wangen -,
kleuren; die Waterheil -, bemantelen,
ontveinzen, glen schij i geven; (getneenz.)
eon vernisje geven.
UebervQlkern,( ibervólkerle,uóervëlkert) beilr. ww. nrerbevolken.
UebervQlkerung, (-en) v. overbevolking, te groote bevolking v.
wakren.
tweede tarra V.
Uebertaj ben, (ubertauble, fiber-'' Uebertreiben, (ubertrieb, itber- Uobervoll, bijv. nw. overvel, te
trieben) bedr.ww. our. P/'erde -, te hard vol, stampend vol, propvol, boordevol.
tlt ub1) bedr. ww., Z. beláuben.
Uobervollzah1ig, bijv.v. n w., Z.
V bertheuer,h^jv. en b. overduur, tlrOven,te hard laten balen, doodrijden;
zeer duur, uiterst ciutrr, buitengewoon; Arbeiler -, te veel aanzetten, te hard la- Aber;ahlig.
ten werken; (fig.) overdrijven, op over- UebervQrtheilen, (ubervortheilduur.
Uebertheuern, (.i berthe►serle, ^lrevene wijze voorstellen; er iibertreibt le, icbervorlheilt) bedr. ww. jem. -, te
iibert heuert) o.w w,, Z. ubernehmen,u&er- alles, hij overdrijft alles, maakt & erger groote wirrvten trekken van, zich verrijrordern, fcbersleigern; 2. bedr. WW., Z. dan het is; (Tooueelk.) eine Rolle -, alp keu ten koste van, overvragen, afzetten;
overdreven wijze voorstellen; (Hand.) (Ger.) woekeren, bedriegen; fiber die
bel heuern.
Uebertheuerung, ( - en) v. over- den Credit -, te hoven gaan, verder uit- Hdlfte -, meer dan de helft overvragen;
(geineenz.) verschalken. bedotten.
strekken.
vrageu o., te houge prijs in.
Ueberth*ren, (uberthórle, uber- Uebertreiber, (-s, mv . Uebertrei- Uebervgrtheilung, v., Z. Ober
ber) rn. hij die overdrijft, overdrijver m. vorlheilen; it. overvraging, afzetterij v.
thnri) bedr. mow., Z. belhdren.
-

-
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Ueb.

Ueb.

Ueb.

Ueberwlrchen,(tiberwackle.uber- weldsch, bnvenaardsch, bovennatuurlijk. UeberwUlken, (uheru1olkle,ilbe,o.
wackt) bedr. ww., Z. bewachen; 2. wed. Ueberwendlich, bijv. nw. -e wolkl) bedr, ,vw.• Z. bewolken.
WWo sich -, te veel waken, zich uitputten Nalk. Uebe"welldli"ysftalk v. overhand- Ueberwuchern, (uberwucherle,
door waken.
sche naad; - ofuberwendlings nallen, over- uberu''Ucllerl) bedr, ww. met een weligen
Ueberwachung, (-en) v. toe- hands naaien.
was.lorn bedekken,
zicht,opzicht o.
Veberwerfen, (warf aber. uber· Veberwurf, (-(e).c, my. UeberVeberwachsen, (wuchs tiber, geworfen) o, ww, onr. overgooien; mil U'ur{e) m, (Mets.) Z. Anwurf; (Naai.)
ubergeu'achsen) o. ww. onr. zich al was- einem Sleine -, met een steen overgooien; kiel, jurk, overjas v., pelsrok m.;(Tandsend of groeiend verhetlen, uitstrekken. 2. bedr. ww. overwerpen, naar den over- m.) tang v,
Ueberw&chsen, (iiberwuchs, kant werpen; seinen Mantel -, omgooien, Ueberwl1rzen,{11berwur:te,1tbertlberwachsen) bedr. ww. onr. bewassen, omslaan,over de schouders gooien.
wtirzl) bedr, ww. te sterk krulden,
begroeien, groeien op; mil Jasmin -e UeberwerfeD, ('iberwarf, iiber- Veberzahl, (-en) v. getal o. boven
Laube, begroeld met; 2. hooger groeien. a1orlen) bedr, ww, onr, mit Kalk -, be- het n()n.lI~e, overgetalo,
honger verhetren; seinen Bruder ., boven strijkcn, bepleisteren, Z. beuerten; (Sp.) Ueberz&hlbar, by'. nw. meer
het hoofd groeien; II. o. ww., m. s. mit [em. -, meer kegels orowerpen dan; (in dan telbaar, Z. :ahlbar.
Fleisch -, bedekt, begroeid worden; Ill. het dobbelspel), hooger gooien, meer Uebersahlen, (uberzahlle, tiberwed. ww. sielt ., te sterk groeien.
oogen werpen dan; 2. ein Haus -, over zahll) bedr, ww, te veel betalen.
Veberwagen, (wagle ·aber, 11ber· & heengnoien; II. wed. ww. -'etch -, om- Ueberzij,hlen, (uberzdhlte, ubergeu';;yl) bedr, \VW., Z. uberwiegen.
v~lllen, tuimelen ,over het hoofd buitelen: ziihlt) bedr, ww. tellen, te veel tellen;
Veberwagen, (wagle ii,ber, uber- (fill.) uck mit jemn. -Jn onmin geraken, nodt eiftmal -, overtellen:2. wed. ww.
gewagl) o. ww., m. k. wagen overheen Veberwerth, {-(e)s, my. -e) m. sicI, -, z.ch vergissen onder bet tellen,
te f!'Ran.
overwaanle v.
mistellen,
Veberwallen, (wallie ilber. tiber- Veberwichtig, bljv. nw, over- Veberzahlig, bljv. nw.overtallig,
gelOalll) o. ww. overkoken, overloopen, wicuug, overzwaar, overwegend; (Mllnt- memo dan eompleet, surnumerair; -e Beoverstroomen: flor Freude., buiten zich w.) te zwaar; • se~n, overwicht hebben; lJolkerung, overbevolking v.; ein -er, surzelve(n) zijn van.
-kcil V. ovprwicht 0., te grootezwaarte v. lIumeloalr OJ., niet in het corps ingelljrtl
Ueberwg,llen, (tiberwallle, 1i.ber- Uebarwi,ckeln, (uberwickelte, amhlenaar m.
walll) bedr. ww. (van den vloed), over- ijberu'ickt!lt) bedr. ww. inwikkelen, be- Veberzahn, (-{e)s, my. Ueber·
stroompll, onder water zellen; 2. wed. wlkkp.len. olDwikkp.len.
zahlle) m. uitwassende land m.
ww. (Tuinb.) sich -, eene schors krij- Ueberwi~gen, (iiberwog, uberwo- Ueberzajlbern, (tiberlauberle,
gen, met een ba:lt bedekt wortlen.
gen) bedr. ww. onr. elw. -, meer wegen uber:auberl) bedr. ww. als door tooverij
Ueberwa11ung, v., Z, ilberwallen; tJan, zwaarder zijn; jem. um 3eltn Pfund bedpkkpn.
it.overmeesterend gevoelo.,sterkeuiting ., tien ponti zwaarder zijn nr meel'wegen UeberzQigen, (uberleigte, uberv. van het gevoel.
dan; (Og.)jem. -, invloedhebben OPt ge- zeigf) bedr. ww••Z. tiberweist'n.
Ueberwiltigen, (iiberwtiltigle. zag hebbeo over, de overhand hebben op: l1eberzeitig, bijv. ow., Z. 11beruberu'altigt) betlr. W\V. jem. -, over- (van eene neiging). de overhand hebben, rei!,.
meesteren, oDllerwerpen, overweldigpn. sterker zijn; -de Grii,nde. over\\'~gende.
UeberzE!.itigen,
(11berzeiligle,
overwinnen; (van een vloed), overwehli- Veberwiegen, (wog ilber, tiber- uberzezttgl) o. ww. overrijp worden.
gen, vel'nieti~en. medesleepen; (van den ge1lJoyen) betlr. WW. onr. overweg~n, snel UeberzeJlgen, \tiberzeugle, tUberslaap). overm~e!i\teren, overmannen.
we~pn, het ~ewicht onLierzoeken.
zeugt) be.lr. ww. overtUlgen, overre:len,
Ueberwiltiger, {-s, mv. Ueber- Ueberwinden, (ii.berwand, iiber- .Joen inzien, doen erkennen, dnitJelijk
wtiltiqer) rn.nverwmoaar,overweldigerm. U''Un:.len) bellr. ww. oor., Z. uberlL'ickel,"; makeo; ich bin dat'on ublJrJeugt, daarvan
Ueberw~ltigung, (-en) v.over- 2. overwinoen, overtUlgcn, Z. -iiberwdlli- ben ik overlui~d.
welcligin~. overwinDing, overmeestering, yen; der Ueberwll,ndene, de overwonnelle
UeberzeJlgung, (-en) v. overtuiondprwel'ping v.
m.; 3. wed. ww. sich selbst -, zich zel- gin~, overre.liuf! v.•inzicht 0., in~praak v.
V~berwandern, (tvanderte iiber. "e(n) beheel"scheDozijn harlstocht meester
Veberziehen, (zog iiber, 1ibl~rgeuber~ewa."derl) o. WW., m. h. uitwijken, worden, zich bedwingen, bf'teugelen.
logen) o. ww. onr., Ol. s. overlrekken,
Ueberwinder, {-s, O1v. Ueber- overheenUoekken; (Jachtw.) ('an het
naar een aDder land trekken.
'tTeberwarts, bijw. omhoog, op- winder) m., -in, (-nen) v.overwmoaar, hert), van plaals verantJeren; 2. in .~eine
waRrt~. naar hoven; 2. Z. oberwarts.
beteugelaar m., hij, zij die overwint, be- neue Woltnung -, overgaan, zijne & beUeberwechseln, (uberwechselte, dwin~t &.
trekken, zijn iotrek nemen; II. be.Jr.ww.
uberwechsell) bedr. ww. (Hand.) in wis- Ueberwindlich, bijv. DW. over- ein Kleid -, overlrekken, aantrekken
winnelijk, te over\\'innen, ove.·komelijk; oyelo; Bellzeichen -, een ovel·trek omsels oVlIrmaken.
Ueberwehen, (tiberwehte, tiber- -keil v. oVf'rwinnelijkheid v.
L1oen; 2. van den anderen kant trekken,
webl) betlr. ww. overwaaien, overblaz."n, Ueberwindung, (.en)v.,Z.iiber- overtrp.kke~.
met zUn adem overheen gaan.
winden; it. overwmnmg, zegepraal, zege Ueberzi~hen, (uber:og, iiberzo·
Ueberw~isen, (dberwies, uberwie- v.; es gellort viele - dalu, um t, er be- gen) bedr. ww. onr. ovprtrekken. besen) bedr. WW. onr. aa.uwijzen, overLlra- hoort "eel zetrbeheersching v. toe &ri.
kleeden. bedekken; ein Belt -, overl.·ekgen, verwijzen naar; einen Wechsel -, Ueberwintern, (iiberwinterle, ken, een overt"ek leggen op, lakens op
endosseeren: 2. jem. eines Verbrechens -, ii,berwintert) o. ww., m. h. i" Feindes & le~~en; ilber:ogene Knnp{e, overtrokovertuigen; -d, overtuigend.
Land-, overwintel'en, den winter door- ken; (fig.) ein Land mil Krieg -, eeo illUeberw~isung,(..en) v., Z. tiber- brengeG; 2. bewaard IJlijven gedurellde val doen in; (Jachtw.) die Fahrle -,(van
weisen; it. aanwijzing, assignatie v.; il. den winter; II. bedr. ww. gedurende den een ja~er). het spoor van het wild voorendossement 0.; ('ao eene rekening), winler onderhooden, voeden.
tran~port 0.; 2. onomstootelijk bewijs, Ueberwinterung, (-en) v., Z.
afdoend bewlj~ o.
ii,berU'itilern; it. overwillle.oing v.,; 2. onUeberw~lich, bij'. ow. te over- del'houd o. ge.iure!lde dell winter.
tuilren, te bewijzeo, bewijshaar.
Veberwitz, (-es, my. -e) m.flauwe
UeberwQ..iszen,(uberweislle,uber- aardl~heid v., val~ch vernllft o.
fIIlis:&t) bedr. ww. witten, met kalk of Ueberwglben, (iiberwolble, uberwolbt) bedr. ww. overwelven, lDet een
witte verr bestr\jkeo.
Veberweltlich, bijv. ow. boven- gewelC overdekken.

hijloopen,zontlerhet Ie zien; 2. we•.J.ww.

sic" -, sick mil Wolken -, bt'trekkell, betrokken worden.

tJ'eberzieher,{ -s,mv.Ueberzieher)

m. nverja~ v.

Veberziehhosen,

v. my. reis-

broek.'overbroek v.
Ueberzi~hung, (-en) v., Z.uberzie/len; it.oyertrek o.,sloop,kussensloop v.

Ude.

Uhu.

Ueberzinnen, (iberzinnte, fiber- Ufer, (-s, mv. Ufer) m. (van de
zinnt) bedr. ww. vertinnen, met tin zee), oever m., kust v., strand o.; (van
eene rivier), oever m.; /laches, sandiges
bekleeden, Z. verzinnen.
7Qberzins, (-es, mv. -e) m. over- -, vlakke, zandige oever, kust; am hin fahren, langs het strand kruisen.
tollige interest m.
Ueberzuokern, (uberzuckerte, Ufer—aas, (-es) o., z. m. haft, oeveruberzuckert) bedr. ww. suikeren, met aas o.; -bau m. sterkte v. aan den oever,
suiker bestrooien; uberzuckerte Kdrner, kustvesting v.; -baukunst v. kunst v. om
suikererwtjes, zuikermuisjes; (fig.) uber- de oevers te versterken; -bewohner m.
strandbewoner, kustbewoner m.; -eigenzuckerte Worte, zoetsappige woorden.
Upberzug, (-(e)8,, mv. Ueberauge) thumer m. eigenaar m. van de kust;
m., Z. Uebergang; 2. overtrek, dekkleed -datum m. kade v., wal m.; -gebuhr v.,
o., sloop, kussensloop v.; (van een boek), -geld o. kadegeld o.; -gepend v. kust
landingsplaats v., wal m.; -grille-strek,
omslag o.; (van een stoel), overtrek o.;
3. overkleed, omkleedsel o.; (van kalk), v. veldkrekel m.; -kibitz, -lieu fer m.(Nat.
laag v.; (bleub.) Z.Yerkleidung; (Ontlk.) bist.) strandlooper in.; -lerche v. kleine
pluvier v.; -los bijv. nw. zonder kust of
opperhuid v.
Ueberzwereh, bijw. overdwars, oever; -passer m., Z. Strandrei!er; -p/'eidwars, schuins; ein Weg der - geht, dwars- ler m. losplaats, aanlegplaats v.; -schlich
weg; die Wege gehen -, kruisen elk.; m. oeverslib o.; -schno!e v. spits, riet- sehend, scheel, loensch; (fig.) Z. schief. ras o.; -schwalbe v. strandzwaluw, oeUbiquit't, v., Z. m. alomtegen- verzwaluw v.; -sladl v. kuststad, nabij
het strand gelegen stad, aan den oever
woordigheid v.
eblioh, bijv. en b. gebruikelijk, eener rivier liggende stad v.; -vogel rn.
gewoon, gewoonlijk; -e Sache, gewone steltvogel m.; -weide v., Z. Kortweide.
zaak; das ist bei uns so -, dat is bij ons Uh! tussch. 0!, hé!
zoo gebruikelijk; das ist nicht mehr -, Uh1an, (-en, niv. -en) m. ulaan,
dat is geene gewoonte meer; -es Wort, lansier m.
gebruikelijk, gebruikt wordend; das -e, Uhr, it-en) V. uurwerk o., horloge
(in de kunst), gewoonte v., zwang m.; o., klok v., pendule v.; H. uur o., Z.
.Stonde; wie viel - ist es ? was ist die - ?,
-kelt v. gewoonte v., gebruik o.
^.T+g)brig, bijv. en b. over, overig, hoe laat is het?; ein -, zehn -, een uur,
overblijvend, overschietend; seine -en tien uur of uren; geven zwei -, eil/ -, te-
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Uitlegger, (-s, mv. Uitlegger) m.

(Zee«.) uitlegger m., wachtschip o.
Ukalei, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Ukelei.
Ukas, (-es, mv. -e) m., Ukase,
(-n) v. bevel o. van den Russischen keizer, ukase v.
Ukele_i, (-en) v. witvisch m., blei v.
Ulk, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Iltiss.
Ulan, (-en, mv. -en) m., Z. Uhlan.
Ulm, (-(e)s) m., z. m. molm m., verrotting v. in het bout.
Ulmbaum, (-baum(e)s, mv. -bau-

me) m., Z. Ulme.
Ulme, (-n) v. olmboom m.
Lijmen, (ulmte, geulmt) o. ww. (van
hout), verrotten, vermolmen.

Ulmen-baum,

(-baum(e)s,

mv.

-brume) m. olmboom in.; -busch, -hairs
m. olmenboschje o.; -laus v. olmboomluis v.;-sauger m.olinboomrups v.;-schildlaus V. olmcochenille v.; -wald in. olmen woud o.; -wanne V. olmboornluis v.

Ulmin, ( (e)s) o., z. m. (Scheik.)
-

ulmine v., olinst'f v.; -sauer bijv. nw.,
-saurec Sala, ulinzuur zout; -sdure v.
olinziiur o.

U1timat, (-s) V., Ultimatum,
(-s, env. Ultimata) o. laatste bescheid o.,
laatste verklaring v., ultimatum o.

Ultimo-Corrent, bijw . (Hand.)
op Ien laatsten dag der loopende maand.
Ultor, ( (e)s, mv. e) m. wreker,
-

-

wraaknemer m.
Ultra, (-s, mv. -s) m. hij die alles
Tape, zijne overige levensdagen; es ist gen een uur, elf uren, Z. zwol/'; (Spr,)
kein Wein mehr -, er is geen wijn meer er ist ein Mann von der -, hij is een man overdrijft, uiterst is in zijne opvatting.
Ultracrepidisiren, (ultracrepi
over; es ist noch -, er is nog; -bleibend, van de klok.
overblijvend, overschietend; das -e, - Uhr — band, (-band(e)s, mv. -ban- disirte, ultracrepidisirt) o. ww. niet bij
bleibende Geld, het overschot, het over- den) o. horlogekoordje o.; -beerlocke v. zijne leest blijven, oordeelen over dingen
schietende geld; - haben, behalten, over- snuisterijen v. niv., charivari o. aan een waarvan men geen verstand heeft.
houden; genug Geld - haben um, geld horlogeketting; -bord m. (Zeew.)uurbord Ultramarin, ( s) o., z. m. ultragenoeg over hebben om &; - lassen, over- o.; -deckel m. rand nl. van ale horloge- marijn, azuurblauw o.
Ultramontgn, bijv . nw. aan gene
laten; 2. Z. ander; die - en Menschen, die kast waarin liet glas past; 2. horlogetilde van de bergen wonend; 2. ultrak ast v.
-en, anderen; ira -en, Z. ubrigens.
Uebrigens, bijw. overigens, voor Uhrensteller, (-Iers, mv. -ler) moutaansch; die -en, (i. k. bet.) ultram. regulateur, regelaar m. van uurwer- montanen, aanhangers m. mv. van bet
het overige.
pauselijk gezag.
Uebung, (-en) v. oefening, beoe- ken.
fening, practijk v.; - der Kunste, beoefe- Uhr—feder, (-n) v. horlogeveer v.; Ulltramontanismus, (onb.) m.
ning; aus - eine Sprache lernen, door -fuller o. horlogekastje o.; -gehange. leer v. en grondstellingen v. mv. der uloefening &; nicht in der - sein, niet be- -gehangsel o., Z. -beerlocke; -ge/sauce o. tramontanen, ultramontanisme o.
oefend worden; 2 oefening, thema v., horlogekast v.; - gewicht 0. gewicht o. Um, voorz. (roet den 4e nv.) om,
opstel o.; die -en des Leibes, lichaamsoe- eener klok; -glas o. horlogelas o.; -glocke' rondom; - den Leib, om liet lichaam, Z.
feningen v. mv.; durch - erworbene Fer- v. klok v.; -hammer m. hamer m. van een herum; rings - die .Ende segeln, om de
tigkeit, oefening, gewoonte, ondervin- uurwerk; - kapsel v. horlogedoosje o.; aarde heenzeilen. eene reis om de aarde
ding v.; (Spr.) - macht Meister of - -kasten m. horlogekast v.; -kette v. hor- doen; - sich her versannmeln, om zich heen
bringt Kunst, aldoende leert men.
logeketting m.; -macher m. horlogema vergaderen; reden wie es je►nn. -s Hera
-macherei, -macherkunst v. hor -kerm.; ist, spreken zooals het iem. op het hart
UQbungs —haus, (-hauses, mv.
horlogewaken o.; --ge--logemakr"v., ligt, het zeggen zooals men het meent;
-hduser) o. huis o. waarin de oefeningen plaats hebben, exercitieh uis o.; -kunst hulfe, --geselt m. horlogemakersknecht (fig.) om en bij, omstreeks, tegen; - 6 Uhr,
V. gymnastiek v.; -lager o. exercitiekamp m.; -rad o. horlogerad o.; (verzam.) Z. - 6 Uhr herum, omtrent, tegen 6 uren;
o.; -lekre v. practijk v.; -plate m. oefen- -werk; -sand m. zand o. uit een zandko- einer - den andern, eins -s andere, de een
plaats v., exercitieplein o.; -sate m. prac- ker; -schlussel m. horlogesleutel m.; na den ander, beurtelings; eznen Tag tijk v.; -spiel o. gymnastisch spel o.; - schrank in. horlogekastje o.; -tasche v. den andern, om den anderen dag; 2. ten
-stuck o. oefening v.; (Schild., Beeldh.)' horlogezakje o.; - trommel v., Z. Trom aanzien van, betrekkelijk, met betrek(Uurw.); -weisen m., Z. -zeiger; -werk-mel king tot, wegens, Z. geschehen, stehen,
studie v.; 2. opstel o., thema v.; -stunde,
-zeil v. tijd m. voor de oefening, les- o. werk o., raderen o. mv. in een horlo- Tag, verdient 4'; weis: er - diese Sache?,
ge, uurwerk o.; .-zeiger m. horlogewijzer weet hij van?, is hij bekend met?; es ist
n or o.
Uchtblume, (-n) v. tijloos v., m.; -zeit V. middelbare tijd, tijd m. dien etw. Schónes - eine Rose,eene roos is toch
iets schoons; 3. om, ten einde, opdat;
een horloge aanwijst.
hondsvergif o.
Uekerwjjlsoh, UokerwQn- Uhu, (-s, mv. -s) m. uil, groote uil, sick Muhe - etw. geben, moeite doen voor,
Z. anhallen, beverben, bitten, Hul fe, Ra
steenpil, nachtuil, groote hertog m.
diseh, (onb.) o. Wendisch o.
Wette 4r; 4. voor,-che,SpilnVrsug
UdetQre, (-n, mv. -n) m. rech- Uhuen, (uhute, geuhut) o. ww.
tegen den prijs van; - Alles in der Welt,
schreeuwen, krassen als een uil.
ter m.
-

-
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voor al het geld van de wereld; - die Are
rechten, om de eer; - Lnhn, Tagelohn ar
voor geld werken, in daggelal-beiln,
werken; it. - baar Geld kau jen, tegen
comptante betaling; - sehn Thaler elw.
kau fijn, koopen voor, Z. nichts; 5. - ein
Auge kommen, een oog verliezen; - -ehn
Thaler geslra/'t, beboet met; it. Z. bekummern, betruben, grámen, hdrmen, klagen,
leid(thun), Schade; (geineenz.) sic that
sehr - ihn, zij beweent hem; 6. wegens,
ter wille van; - seinetwillen,om zijnentwil,
Z. Willen; 7. - drei Jahre alter, drie jaar

Umb.

UMr.

buigen, omvouwen; 2. o. ww., m. h. bui - Umdmmen, (umddmmte, umgen, draaien; 3, wed. ww. sich -, zich' dnmmt) be^lr. ww. van een of meer dambuigen, Z. unrlegen.
men of dijken oumringen.
Vmbeugung, (-en) v. buiging, Umdeeken, (deckle, um, umgeombuiging, iubitiging v.; (fleelk.) - der decki) IjeoIr, ww. ein Dach - ,veranderen,
Geb í'rmuller, scheeve plaatsing v.
een ander dak maken; den Tisch -, anUmbiegschiene, (-n) v. (Art.) ders dekken; it. aan alle zijden dekken.
tappendeklilaat v. van het eind van de
Umdenken, (dachle um, umgeafl'nit.
dacht) bedr. v~ w. our. opnieuw denken,
Umbilden, (bildete um, umgebil- opnieuw overdenken.
det) bedr, ww. hervormen, vervormen,
UmdQrnen, (umdornte, umdornl)
van gedaante doen veranderen, Z. um- bedr. ww. met dorens omringen.
.chafen. umwcandeln.
Umdr,ngen, (umd rd ng t e, umUmbildung, (-en) v. ht rvorming, drhngt) be^lr .ww. jem. -,zich verzamelen
vervorming v.; `1. gedaanteverwisseling v.' om, omringen.
Umbinden, (band um, urngebun-' Umdrehen, (dreht e urn ,umgedrehl )
uien) bedr. ww. our. ein Tech -, omdoen,' bed'. ww. omudraaien, omwentelen, rond
ombinden;sich eine Schurze -,een schortje
spil r^mu hlraaien; (Zeees.)-draien,op
^'mdoen; einee Gust -, een gordel ot i -'' das Schif -, omwenden, Z. herum^irehen;
binden; 2. Gerben -, binden; ein Buch -,' it. Z. umwen►len; 2. weel. ww. sich -, zich
opnieuw binden; die Eisen -, herseneden; omilra;aien, zich koeren, zich wenden.
(Zeees.) die Wundruue -, omwoelen.
Urndreher,(-s, mv. U►ndreher) m.
Umbjnden, (umband, umbunden) (Outlk.) tweede halswervel m.; (van den
bedr. ww. onr. oinheenbinden, otnwiu- schenkel), ommlraaier, wender m.
ilen, omnwoelen;einen Balken mit Seilen -,
Umdrehung, (-en) v., Z. umomwoelen; die Stirne mit einero Bande -, drehen; it. omudraaiing, wending v.; 2.
,

ouder; - die H^ïlfte mehr, de helft meer;
- vieles, - zwei Thaler theurer, veel, twee
thalers duurder; - so mehr, des te meer;
- so besser, des te beter; II. voegw, om.,
- thm zu zeiyen,dus ,oin hen te tooneu,
teneinde &;er jet zuklug-ck, hij iste
verstarr^lig om, dan dat hij; Ill. t^ijw. sein, om zijn, voorbij zijn; - [zhren, kvan
een weg), on zijn; es ist zwei Slunden -,
bet is twee uren om, een omweg van 2
uren; - sein, (van een termijn), om zijn;
wean der Monet - ix!, als de maand vrij
of uit is, - and - of au[ allen Seilen, aai
omwenteling v.; -sachse.v. omwentealle kanten, om en om, rondom; IV. een doek doen om.
Umblasan, (b(ies um, umgeblasen) lirwgsas v.; -spankt m. punt o. van o ma tussch. - nail diesem Blaum, um, omver die
boom; (Kr"gsw.) rechts -,links -,rechts- bedr. ww. our. omblazen, omverblazen. wenteling, miml^Jelpnnt o,
Umb1 sen, (umblies, umblasen) Umdrucken, (druckle um, umom, linksom.
Umaokern, (ackerte um, umge- bedr. ww. our. met den adem rondgaan. gedrtuckl) betlr. ww. (Drukk,) anders
ackerl) bedr. ww. die Erde -, omploegen, Urnblattern, (bldtlerte um, umge-' drukken, overdrukken, herdrukken; it.
bldltert) beilr. ww., Z, unrschlagen (een aan axle zijden drukken.
omverlploegen.
Umduften, (umdu/Yete, umduftet)
Umackern, (umackerte, umackert ) Blatt).
bedr . ww. omheen ploegen, rondploegen. 'LTmblieken, (buckle um, umge- bedr. ww, geur verspreiden om, met
geur vullen, in geuren baden.
Umackerung, v., Z. umackern; blirkt) bedr. ww., Z. umsehen.
Umblthen, (umbluhie, umbluht) Vmduven, (dunte um, umgeduvl)
it. omploeging v.
o. ww. (Zeew.) wenden, over een andeUmanderliohkeit, v ., Z. m. ver bedr. ww. met bloesems omgeven.
ren boeg gaan, overstag gaan.
Umbra, (-s) v., Z. Umber.
khei+l V.
-anderl
Um'andern, (dnderte um, umge- Umbrassen, (brassie um, umge- Umeggen, (eggle um, umgeeggt)
dndert) bedr. ww. veranderen, vervor- brasst) bedr. ww. (Zeew.) ombrassen,' bedr. ww. omeggen, met de eg omwer,

-

naar den anderen kant brassen.

men, vermaken.

pen.

Umeinnder, bijw . om elkander.
braust) bedr. ww. (van golven), ombrui -i Umendbar, umendlich, bij v.
uw. (Spraakk.) verbuigbaar, verander Umarbeiten, (arbeitele um, umge- sen, bruisen om.
Umbrechen, (brash um, umge- lijk, vervoegbaar.
arbeztet) bedr. ww. die Erde, Getreide
-, omwerken; eioen Gaylen, Weinberg brochen) o. ww. onr. omvervallen en Tjmendeform, (-en)v.(Spraakk.)
-, Z. umgralieu, umhacken; 2. omwerken, breken; 2. bed r. ww. einen Baum -, (van verbuiging v., buigingsuitgang m.
vruchten), doen breken, vellen; (Landb.) Umenden, (endete um, umgeendet)
vermaken; eis Duch -, oinwerken.
Umlbrmen, (umarmte, umarml) einen Acker -, omploegen; (Drukk.) eine' bedr. ww. (Spraakk.) verbuigen, vervoegen.
bedr. ww. omarmen, omhelzen, kussen, Seale -, den vorm & losslaan.
Umbreehung, v., Z. umbrechen Umendlich, bijv .nw.,Z.umendbar.
Z. um f engen, um f assen, umhalsen.
Umgrmung, ( - en) Y. omarming, Umbrennen, (umbrannte, um-! Umendung, (-en) v. verbuiging,
brannt) bedr. ww. onr. alles in de rondte' vervoeging v.
omhelzing V.
Umf'hen, (um fahte, umraht) bedr.
Umbauen, (baute um, umgebaut) in brand steken.
bedr. ww. eis Haus -, bet inwendige ver- Umbringen, (brachte um, umge-' WW. omvatten, in zijne armen sluiten.
bracht) bedr. ww. our. jem -, ombrengen,' U'mfahren, (/'uhr um,umgefahren)
bouwen van.
Umbe uen, (umbaute, umbauet) dooden, om het leven brengen, om hals o. ww. onr., m. S. omrijden, een omweg
bedr. ww. ombouwen, met gebouwen om- -brengen, bet leven benemen; einander -, maken; 2. bedr. ww. een Kind -, omver•
elk. doodslaan; (fig.) jem. -, ongelukkig rijden.
ringen.
'C'mbehalten, (behielt um, um be- maken, ruïneeren; een Kleid, een Buch -, Umffhren, (um f uhr, umfahren)
halten) bedr. ww. een Kleid -, omhou- bederven; 2. wed. ww. sich selbst -, zich bedr.ww. onr.die Sladt -, omheen rijden,
zelve(n) van kant maken, zich bet leven Z. umschif j'en; 2. dén Zoll, das Weggeld
den, niet,, afleggen, niet uittrekken.
-, Z. ab/'ahren.
Umber, (-s) m., z. m. donkere benemen, een zelfmoord begaan.
aarde v.; - fisch m. ombervisch m., Z. Umbringung, (-en) v., Z. um- Umfahrt, (-en) v. omrijden o., ombringen; it. Z. Mort; - seiner selbst, zelf- weg m. te paard of in een rijtuig; 2. rit
Schatten /lach.
m., vaart V. om.
Umbetten, (betleteum,umgebetlet) moord m.
^Tmbringer, (-s, mv. Umbringer) Umfall, (-(e)s) m., z, m. omval bedr. ww. van bed veranderen, verbed
len, omvervallen o.; (van het vee), sterfte
-den. m., Z. Murder.
mbeugen, (beugte um, umge- Tjmbrueh, (-(e), mv. Umbrtiche) V., plotselinge dood m.
Umfallen, (liet um, umge/'allen)o.
beugt) bedr. ww. reg . en umbiegen, m. omgeploegd land o.; (Berges.) erts
-galerijv.d ww. our., m. s. omvallen, neervallen,
om eene mijn loopt.
(bog um, umgebogen) bedr. ww. onr. omUm',nderung, ( en) v. verande-

rinK , vervorming v.

Umbrausen, (umbrauste, um-

.

vinf.
neerstorten; 2. (Veea.) plotseling sterven .

Vmf allen, ([dllte uni, umgeJállt)
beu. ww., Z. /filler► .
tj mfalzen, (Palate um, umge[al:t )
bed r. a w. oiii vouwen, eervouwen, uver-

vouwen.

Umg.

Umg.
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Umfuhren, (fuhrte um, rrmge- ronilgaan; (rig.) (van amb( en), beurtejul►►'l) bedr. ww. oiitleiden, een rnwer lings, onar•g ► r,onmer, nnorileu; (vau ziek -

laten ruiken, langs een omweg brerlrt'ri,
inmi lleiderm; 2. zn der Stadt -, roii^llei^leu; (geweenz.) beetnemen, bedotten,
voor plein gele hmolen.
U'mgaffen, (ga/lie um, umyeyaf/'t)
(-(e)s, tnv. Ur/'ringe) m , bed r. v met open snood a,mustai err.

IF-rr), bcsiiietielijk zijn, es yeltl in desem

Iliac mesa, lift spi kt &; niet -der 1 1 cr,l,

lier onm ;.mande of terugkeereutle lost; 2.
Sell oorweg maken, o m lo pen; 3. snit

jonen. - , ormmgaarti, ver keereu,onigu ng heb bert, in betrekkiui; slaan tot; icla yehe
(v air e' lie stall &), uitgestrektheid, int aarsgapen; 2. wed. «w. sich -, verwun- lenste nut r/rna u ►n, ik ga l;a ►irne niet
omtrek m.; (vara een-gebridIuv., derl, g;Iper)ll s omden.
Trem ores, bell gaarne niet heal te doen;
boom &), omvang rl.; (van het land), Uurgang, (-s, mv. Umga nge) ni. er 1st ange reline limit ihni un► auyehe►a, lui)
uitgestrektheid v.; Figuren von glciche►n (van eau rail), ornl;nrrp in., owweutelerid^. is aaut;euaairt in den urrrgt► ug; mil den
-e, gelijk;(vait het liclra►arn), dikte, gezet- Beweging v.; einael ►► er -, vuilnop, uitigairg Leuten untauycl► en Ierse►► , nart ri^ ► nscljen
heid v.; (van wetenschappen), gebiedt, in.; 2. onigr+ng tit., processie v., rowi- ieer•eu uiugaau; 4. gut, libel unit jasera. -,
veld o.; (lig.) (van zaken), uitgestt•ekt- gang in.; .3. Z. Uniwey; (fig.) you► jenau. oef lr,iri. goed, steelt l^eliau+lelen. 5. (fig.)

Cmfang,

,

'

hei^l, ii tgehrei^lheld v.

einer Sac/me nicht - intuinen k6nne►a, niet

Umffngen,

(umfing, um jangen) kunneu verrntijrlen; it. nicht - nc-Irnrct►
be^ir. ww. our., Z. umyeben; 2. mnit den wollen etw. Yu slaan, sliet 00 Aleer nalaleu;
Armen -, om va tien ,outarraieu, ouw heizen . 4. (u,et tuensclleil), ouiguiu ; ui., ver Umfangslinie, (-n) v. omtrek keer v., betrekking v.; der - 7ual der til ell,
m., krornwelijn V. welke den omtrek ourgtina rr ► . roet ine, ► schen; - mat jens ►► .
aanwijst.
huben of plegen, oiugant; hebben, ierUmf arben, ((arbte um, unzge farbt ) keeren met; er ism angenehm ani -e, hij is
aangenaam in den orugang; 5. (liou %k.)
bedr. ww. oververven, anders verven.
Umf rben, (um/'nrbte, um[drbi) oinloolp,on,gang,umheerlluol)erlilt, boveubedr. ww. utnschilderen, aan alle zijdeti gang m.; it. singel in.; 6. Z. U►atcryany
schilderen.
(Hechtspe.).
Vmfarbung ,( - en)v.oververven o. Umgiinger, (-s, nov. Unagdnger)
Vmfassen, (Passie um, unige/'usst) w. hij die omgaat, rondgaat; it. greusbedr. ww. etnen Schmuck -, anders lat- komwres m.

uit eta , . gul - hn ►► ne- ►a, gel kurisien oingaa+u, weten te hautee i - en; stil einer Ultr
-, neten te tuten g ►aarr; r►► tl Li/yen, liefilmy -, ontaaau, zich opliriu(len; 6. nit

Of ale/ clue. -, peinzen, zich Ilezighouden,
het plan verveen; aril Todesyvdunken -,
ir;,n den dot denken; ruil gros cn, laohen

G► du ►rl;e►a, l ►alrrur/en -, grookche planeau/' ►rictus G ee les - , niets
gouts van lam zijn, in den zin liel► bett.

mien hellen:

UmgQhen, (i►►uying, urnyanyen)
heir. ww. our. eili likens -, ouiheengaan,

mout loopeti; die (: ►•eerzen -, iusl,ecteereu,
bei^ ► eoeu; (Jacht«•.) einen flusen -, insluiten; (Krijgsw.) eisen Weg, den Peind
ten, anders zetten; einen Stein -, anders
Umganglich, bijv.nw .aangenaarii -, ouiisingelen; eis Gesetz, ease Fraye -,
in den uulgaug, %rieudelijk, ruinzmraul, 11ntwijhcn , ontdrliken, Z. ausweiche►a; it.
vatten,
Umfsen, (um fasste, um%asst ) toegar:kelljk, gemakkelijk oru ine► le ow fem. -, Z. hiulergehc ►a; 2. weel. ww sich
bedr. ww. eisen Baum -, omvatten; jem. te gaan; -heit V. geruc,sruzaamheid, gezet - leicut - rif Untyany ►^ehmen koeenen, niet
kunnen n.mlaieii, em• ui; I buiten kunnen.
am K6rper -, omvatten, de handen oer, iighei^l v., aarraeuauie omgang w.

het lijf slaan; der alles -de Himmel, alles) Uurgangs—spraehe, ( - ►+) v. taal
omvattende, omgevende; (lig.) (van we- v. van het gezellig verkeer, geuieenzarr ► ^
tenschappen), omvatten, begrijpen; ei ►► ^ taal, beschaafde teal, slrreektaa+l v.; -well
viel -der Geyeusiand, veel owvatteud on- V. gezellige leven o., beschaafde iuyatschappij v.; -woclre V. week v. waarin dder
Umffssung, (-en) v. omheining v. processie I^lasts heeft.
Um.ffssungsmauer, (-n) v. Umgarnen, (umgarnle, umgarnl)
heir. w %v. vee Wild -, metten speuunrrm
riuginu'sr in.
Um$attern, (um/lallerte, urn/lal- om; (lig.) Z. beetricken.
Umgaukeln, (umyaukelle, unalen) be ir. Ww. om & heen flad+ieren.
Um$Qchten, (um/locht, urn/loch- gaulcrll) bede. ww. Jeu. -, om & Reeen
ten) bvdr. ww. oar. orrivlechten, ow- dartelen, spelen; it. allerlei scliuone beelstrikken; eine Flasche -, vlechtwerk ma- den voorspiegelen.
Umgeben, (gab um, umgegeben)
ken om.
Um$iegen, (um/log,um/logen) bed r. bedr. ww. our. jeni ►a. cinch Maales -, om nww. our. uiirheenvliegen, rondt liegen. geven, geven oen ooi te beu; die Horten
Um$ieszen, (urn/loss, um flossen) -, overgeven, anders geven.
bedr. ww. our. owheenvloeien, met een UmgQben, (unigab, unigeben) helm.
ww. our. omngeveu, ouirtuaeui, iustuiteu;
vloed insluiten, omringen.
UmflQren, (um/lorte,um/lort) bedr. mis Groben, Muuern cyr -, otnringert, inWW. met Doers omgeven; (fig.) verduis- sluiten; i)► it c ►►► em Gurtel -, onigoi leu.
Umgebung, ( - en) v, (van ecru;
teren.
U'm$ug, (-(e)s, mv. Um/luge) m., stad &), oungevrug v., omtrek een., out Z. U►nlau[.

U'cngekehrt, bijv . en b. ou,ge-

keer^l, t^•geuo ► Ccr•gesteltl, verkeerd; elw.
- uat/'fcsceo, verkeerd, averechts; (' ml k.)

(V ►ln verhouilirigeu), urnrekeerd; (Muut%v.) -e Site, keerzij^Ie; (f:g.) er iel uvie

- , gans - , hij is ale liet ware uimrgekeer^l,
eN u geheel au^lf'r ureusch geworden; 2.
tussch. keerons ! ; it. ruis

Uurgeld, (- (e) s, env. - er) o., Z.
Oh'►,yeld, It%r meestever..

U'mgelder, (-s, mv. Unigelder) m.
ontt ►^urer M. van dell wijmi -, bieraccij ns.

Uurgestalten, (yes/alle le urn, um-

ye:lullet) o. ww., Z. u ►►tbilden.

Urgieszen, (goss urn, un►yeyossen)
hedr. ow. our. oiugieteu, overgieten; 2.
ti e Glocke -, siiieitfii ell rro;; eens gieteu, anders gieten; 3. jonge P/langen -,
dour te veel water er ulo te gieten doen
^itlle mille' ii.

Umgieszen, (urn goss, uni possen)
bedr. ww. our. ooi iets lieengieten, om-

streken v. rrtv.; (van personen), oitige- ,,even reet.

Umf.Uthen,(um flutehle,um/luthet) ving v., gevolg o.; it. vertrouwde vrien-

U'mgieszung, ( - en) v. orngieting

bedr. ww. met zijne golven omringen. den en vriendinnen.
v., anders gieten o.
Vmformen, ([ormte um, umye- Umgegend, (-e) v. omstreken v. Uingittern, (umyilterle, umgtttnv., o^irlrek in.
lert) bel r.- Ww. suet tralies vege' en.
/ormt) bedr. WW., Z. umbild en.
Vmformung, v., Z. U►nbildung. T.^mgehange, (-s, mv. Umye- Umglnzen, (rr ►►,ylanzle, umylia ►► al) Weien. ww. omstralen, met glans,
Umfrage, (-n) v. omvraag, stem- hdnye) u., Z. Geheilige, Angeh^i ►eye.
wing, rondvraag v.; in der Stads - hal - Umgehen, (ging um, umyeyangen) Ini-zter omgeven.
ten, oh 4, in de stad overal vragen of &; o. ww. uur., in. s. roemt; aiuu. omgaan, Umgleiten, (glut one, urnyeglil- hallen, in oorvraag brengen, in stem- omgang houden, processie houden; (van', len) o. WW. u mr., een. s. omterglijden,
raderen), omgaan, rondgaan, rlra►uien, uLuau l ijlen.
ming brengen.
Tjmfragen, (f ragte um, umge/'ragt) bewegen; (Bergw.) (van smelthutten), Umglotzen, (,glol;te mini, umgeo. ww., m. h. rondvragen, overal vra- veerkeu; (van de wacht), de ronde doen; ylolal) be^lr. vi w., Z. • um,yalren.
eili Glas e ne Gesundheit - lassen, laten; Umg1 hen, (umyl•ulate, umyluht)
gen; 2. in rondvraag brengen.

Umh.

tJmj.

Umk.

bedr. ww. met gloed of warmte omrin- rend, rondom, oreral; rings -, rondom, jnichend omheen ofinbet rondspringen.
sen.
overal; 2. hier en daar; - blasen, blieken, 'tTmkalfatern,(kalfaterteum,um'tTmgraben, (grub um, umgegra- blinken, rond blazen, zien, schitteren; gekal(alert) o, ww. (Zeew.) opnieuw
ben) bedr. ww. onr. die Erde-, omgra- die - liegenden Dorter, omliggend.
kalefateren,
ven, opnieuw met de spade bewerken; Umherfahren,«(uhumher,umhe,"- 't1mkehr, (-etl) '. omkeer m., verftnen Baum -, entgraren,de wortels ont- gefahren) o. ww. our,rondvaren, rondrij- andering, verbetering, herstelling, begraven van, nitgraven.
den, ronddwalen; (gemeenz.) als een keering v.
Umgraben (umgrub, umgraben) wildeman, alsbezetene heen enweer vlie- Vmkehren, (kehrfe um, tlmgebedr.ww, onr, omheen graven, algravea, gen.
kehrt) o. ww., m. s. omkeeren, terug'tTmgreifen, (griff um, umgegri(- Umher:O.attern, (flatterte umher, keeren, teruggaan, aehternitgaan; plOtzfen) bedr. ww. onr.,Z. greiren(um sick). umkergeflatlert) o. ww. rondfladdereu, lick aut dem Wege wieder -, eensklsps
UmgrQ.ifen, (umgriR, umgriffen) Z. herum, kerumgehen, herumliegen.
omkeeren; (by bet rijden),.ru kttr: -, te
bedr. ww. onr. einen Stock -, omvatten, Umherffthren, ({uhrte umher, kort keeren, zijn draai te kort Demeo;
z. u'nspannetl, umfassctl.
ul1&her, ttmherge{uhrt) bedr. ww, rond- (flg.) Z. bekehren (sick); 2. bedr, ww,
Umgrenzen, (umgre9ute, um- gids dienen; (gemeenz.) bij den nens ein Blatt -, omkeeren,omslaan; den Bragre1&:I) bedr, ww, begrenzen, omringen, hebben, misleideu.
ten -, omkeeren; ein Kleid -, keeren, de
inslulten, grenzcn zetten bij; ,on Bergen Umhergehen, (ging umher, um- binnenzijde buiten brengen; (fig.) aile,
umgren:t, omgeven, omringd door.
hergegangen) o. ww.onr.rondgaan, rond- -, alles bet onderste boven werpen; it.
Umgrgnzung, (-en) v. begren- loopen, ronddwalen; (Volkst.) rondslen- vernietigen, vernielen,omverwerpen; Lozing, grens v.
teren.
garithmen -, verwisselen, verandereo; 3.
'tTmgucken (sich), (guckle um, Umherjagen, (jagle smher, um- wed. ww. sick -, zich omkeeren; it. van
umgeguckt) wed. ww.,Z. umseAen.
herhejagt) o, ww. hier eo daar jagen, partij veranderen, van richting verandeVmgiirten, (gurtete um, umge- rondrennen; 2. bedr, ww. overal jagen. ren; (Spr.) - ist besser ab irregehen,
gfi,rtel) bedr. ww. omgorden; den Degen Umherkommen, (kam umher, beter ten halve gekeerd dan geheel ge., 88ngorden; it. anders gorden.
umhcrgekommen) o. ww. weit-, vele lan- dwaald.
UmgU.rten, (umgl1rtete, umgllrtetj den bereizen, de wereld rondreizen.
l1mkehrung, (-en) v.omkeeriog,
bedr. ww. zich gorden, een gordel om- Umherlaufen, (lief umlter, um- omverwerping, vernietiging, vernieling
doen; (Zeew.) ein Schiff-, sjorren.
hergelau(en) o. ww. onr. rondloopen; v.;(Red.) omzetting v.;(Wisk.) omkeeUmgUrtung, v., Z. umgllrten; (Volkst.) lanterranten, rondslenteren.
ring,verwisselingv.;(fig.) (vaneen staat),
-stauwerk o. (Zeew.) sjortouwen o. my. Umherlegen, (legte u"lher, um- omwenteliDg v.
'tTmguss, (-es, mv. Umgusse) m., he"gelegt) bedr. ww. overal heen leggen, l]mkippen,(kippteum,umgekippt)
Z. umgieuen; 2. anders gegoten voor- overal verspreiden.
o. ww., DJ. s. oDlslaan, omvallen, lliimewerp 0.; it. omgietsel o.
Umherliegen, (lag umher, um- len, bet evenwicht verliezen, Z. umlalVmhaben, (katte um, umgehabt) hergelegen) o. ww. onr. in bet rond lig- len; 2. bedr. ww. doen omslaan, doen
bedr. ww. onr. omhebben, dragen, ge- gen, overal verspreid liggen.
omvallen; einen Stein -, omkantelen.
kleed zijnmet, Z. ankaben.
Umherreiszen, (rissumher, um- Umklg,ftern, (umkla{terte, umVmhBCken, (kackte um, ulIlge- kergerisscn) bedr.ww.rondsleepen, rond- kla(tert) bedr.ww. mil den Armen -, omhackt) bedr. ww. den Boden -, met de sleuren.
vatten.
bak oIDwerken; einen Bautn -, Z.um- Umhgrschieszen, (schossumher, Um'klammern, (umklammerte,
hauen.
umllergeschossen) o. ww. onr. omheen- uTl&klammert) bedr. ww. omhelzen, omUmha1sen, (umhals'e, unlhalst) schielen, inallericbtingenschieten; (fig.) valLell,in zijne armen drnkken, omklembedr. ww. jem. -, omhelzen, omarmen, als een dwaas heen en weervliegen.
men, knellen.
om den hals vallen.
Umherstreichen (sich),
Vmkleiden, (kleidete um, umgeUmhalsung, (-en) v. ombelzing, (strich temher, umhergestrichen) wed. kleldel) bedr. ww. ein Kind -. andere
omarming v.
WW., Z. umhertreiben.
kleereo aantrekken; 2. wed. ww. sick -,
tJ'mhBng, (-(e}l, mv. Umkangc) Umhgrtreiben (sioh), (trieb van kleeding verandereo, zich antlers
m. bebangsel 0., gordijn v.
umher, umhergetrieben) wed. ww. onr. kleeden.
Vmhiingen, (hangle um, umge- rontldwaleo, rondzwerven, als een vage- UmklE!iden, (umkleidete, umkleihangt) bedr. ww. omhangen, omdoen; bond le\'en.
del) bedr.ww. bekleeden. met een kleed
,seinen Mantel -, omhangen, omdoen; 2. Umherziehend,bijv. nw.,Z. her- omhangen; eine Hanzel schwarz -, met
aDders haogen, verhangen.
umliehend.
een zwart kleed omhallgen.
Umhiingen, (umhangte,umhangt) Umhin, hljw., Z.kinum; 2. nic/d - 1]mkommen, (kam urn, umgebedr. ww. behangen met, omheen han- hannen, ergens niet omheen kuonen, niet kommen) o. ww. our., m. s. omkomen,
gen; mil Blumen -, ombaugen, tooien, Z. kunnen llalaten, zetlelijk verplicht zijn, slerven, om hel leven komen, sneuvebehangen.
niet mogen verzoimeo.
leo, vergaan; er ist im Trelfen umgekomtJ'mhangen, (king um, umgehan- Vmholz, (-es) 0., z. m. roodbout men, gesnenveld,getJood;(fig.,gemeenz.)
gen) o. ww. onr. omheen hangen.
o. van een vat, eene knip &.
verliezen, kWijt raken, bederveo.
'tTmharken, (harkte um, umge- Vmhorchen, (horchle um, umge- Umkr~llen, (umkrallte, umltrallt)
harkt) bedr. ww. ombarken, omverhar- hare/It), umhoren, (harle um, lunge- bedr. ww. met de klaowen omvatten.
ken.
harl) bedr. ww. rondhooren,onderzoek 'tTmkrampen, (krtitnpte um,urnUmhlrken, (umkarkte, "mharkt) doen, onder",ragen, infol"meeren.
gekrampt) bed 1·. W\V. opstroopen, opbedr. ww. omheenharken.
UmhUllen, (umhilllte, umhullt) slaan, omslnan, omtuigen.
"tTmhauchen, (',auchte UnI, umge- bedr. ww. omhnllen. olll\vikkelen, be- Umkr&nzen, (umkritnzte, umhaucht) betlr. ww. omblazen.
dekkeo, verberRen, inrollen.
kraRzt) hedr.ww. mil Bl'umen -, bekranUmhaj1chen, (umhauchte, um- Umhij,pfen, (umhup(le. umhiJp(t) sen, met kransen behangen.
hauehl) becJr. ww. met geor omringen. bedr.ww. om & heen huppelen, omheen- V'mkreis, (-es, my. -e) m. omtrek,
'Umhauen, (hieb um, umgehauen) springen.
omvang m., uitllebreidheid; eine Meile
bedr. ww. onr. omhakken.ornbouwen; Vmirren, (irrte um, umgeirrt) bedr. im -e, in den omtrek, in het ."ond; die
einen Baum -, omhonwen, vellen.
ww. omheen dwalen, ronddwalen.
Stadt hat eine Meile im -e, beert eene
Umhs,j1en, (umhieb, umhauen) Um.ja,,]1chzen; umjubeln, mijl illomlrek.
bedr. ww. onr. in het rond kerven.
(umjauclizte, umjauchzt en umjubelte, Um~rED.8en, (umkreiste, umkreist)
Umber, bijw. in .1e rondle, in het umjubelt} bedr. ww. omheen jlJichen, bedr.ww. een kringomheentrekken, zich

Urn!.
in een kring bewegen om; 2. insluiten,
omsluiten, omvatten; it. Z. einkreisen.
Umkriechen, (umkroch, umkrechen) bedr. ww. oar. ombeenkruipen,
kruipen om.

Umkri mmen, (krummte um, um-

gekrummt) bedr. ww., Z. umbiegen.
Umladen, (ladete um, umgeladet)
bedr. ww. anders laden, overladen, opnieuw laden, verpakken; 2. overladen, in
een ander schip laden;(Zeew.) eis Schift
die Waaren in einero Schi[`'e -, overladen.

Umlage,(-n) v. (van

Umr.

Umn.

belastingen),

omslag m.; 2. omliggende o., rand m.,
alles wat ergens omligt, omringende o.,
omgeving V.
Umlggern, (umlagerte, umlagert)
bedr. ww, eine Sladi -, belegeren, met
een leger om & heen trekken om; einen
Tisch -, zich plaatsen om; (fig.) von
Schmeichlern umlagert, omgeven, om
-ringd.
Umlauben, (umlaubte, umlaubt)
bedr.ww. wet loof of bladeren omgeven:
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veranderen van richting; III. wed. ww. tet) bedr. ww. omnieten, omklinken.
sich -, (van schepen), naar den eenen Umnieten, (umnietete, umnietet)
kant overhangen; sich -, (van eene speld), bedr. ww, in het rond klinken, omheenbuigen, krom worden; (van een degen), klinken, omheennieten.
buigen, zich krommen.
Umpacken, (packle um, umgeUm1 @gen, (umlegte, u'nlegt) o.ww., packt) bedr. ww. verpakken, anders pak
-ken,
opnieuw pakken.
m. h. mit etw. -, omleggen, beleggen, om
& heen leggen.
UmpQcken, (umpackte,umgepackt)
Um1 gong, (-en) v. omlegsel o.; bedr. ww. omheenpakken.
(Zeees.) (van een schip), overhangen o.; Umpgnzern, (umpanzerte, um(Krijgsw.) garnizoensverandering v.; panzert) bedr. ww., Z. bepanzern.
(Fin.) (van belastingen), omslag m.
Umpf ah1en, (ump fdhlte, umU]nleiten, (leitete um, umgeleitet) pfahlt) bedr. ww. ompalen, palen zetbedr. ww. omleiden, langs een omweg ten om.
leiden.
Ump$anzen, (p/lanzte um, umgeUmlenken, (leekte um, umge-^ pllanzt) bedr. ww. Blumen -, verplanten,
denkt) bedr. ww. omleiden, oorsturen;' overplanten, opnieuw planten.
die P[erde, den Wagen -, oorsturen, doen Ump$gnzen, (unip/lanzte, umkeeren; (fig.) jem. -, van gevoelen doen pjlanzt) bedr. ww. omplanten, omheen veranderen; it. op den goeden weg terug planten; mil Bilumen umpfanzt, in het
doen wenden.
-breng;(iz.) rond beplant.
Umleuehten, (leuchtete um, um- Umpfiastern, (p/lasterte um, umgeleuchlet) o. ww., in. h. lichten (om lep/lastert) bedr. ww. eine Strasze -,
eerstraten, opnieuw straten, anders straiets te zoeken), in het rond lichten.
Umleuchten, (umleuchtete, um- ten.
Umpflastern, (ump/lasterte, umteuchtet) bedr. ww., Z. umg1dazen.
Umliegen, (lag um, umyclegen) o. p/lastert) bedr. ww. elne Strasze -, rondWW, oer., m, h. omverliggen, omliggen; Dm bestraten.
it. omringen, omgeven; -d, omliggend, Ump$tugen, (p f lug t e um, umgepfluyt) bedr. ww., Z. umackern, umbrenaburig.
Umliegen, (umlag, umlegen) bedr. chen.
ww. oer., Z. umlagern.
Umpragen, (prägte um, umgeUmmachen, (machte um, umge- pràgt) bedr. ww., Z. ummunzen; it. ommacht) bedr. ww. overmaken; (Landb.) stempelen, een anderen stempel geven.
L. umackern, umbrechen; 2. Z. umthun. TTmpurzeln, (purzelte um, umgeUmmähen, (máhie um,umgemáht) purzelt) o. ww., m. s. omduikelen, ombedr. ww, ommaaien, al maaiende om- tuimelen, buitelen.
Umriindern, (umrá^nderte, umwerpen.
UmmaU.ern, (ummauerte, um- rá ndert) bedr. ww., Z. berándern.
niauert) bedr. ww. met een muur omge- Umranken, (umrankte, umrankt)
bedr. ww., Z. beranken.
ven, ommuren.
Ummessen, (mass um, umgemes- Umr%sseln, (umrasselte, umrassen) bedr. ww. onr. overmeten, nog eens selt) bedr. ww. in het rond ratelen, weer-

Umlauf, (-s, mv. Umlaufe) m.
(van een rad &), Z. Umgang; (van de
planeten &), omwenteling v.; 2. (van
het bloed), omloop, bloedsomloop m.;
in - bringen, in omloop brengen;(Heelk.)
(aan den vinger), omloop, rondgaande
zweer, fijt v.; (Leeuw.) Z. Lehensyebuhr.
Umlaufen, (lief um, umgelaulen)
o. ww. oar., m. s. omloopen, een omweg
maken; 2.(van raderen), omgaan,draaien,
omloopen, wentelen; (van geld), in omloop zijn; (van den tijd), voorbijgaan,
vervliegen; (Zeew.) (van den wind),
verdraaien, anderen; -de Mdnze, geld o.
dat in omloop is; it. Z. herumlauten; II.
bedr. ww. etw. -, al loopende omverwerpen, omloopen.
Umlaufen,(unzlief,umlau[en) bedr.
WW. die Sladi -, om & heen loopen, rond
-lopen. meten.
Uml ufer, (-s, mv. Umlduter) m. Ummodeln., (modelte um, umgerondlooper, vagebond, straatslijper m. modelt) bedr. ww., Z. umbilden.
Umlaufs-capital, (-(e)s, mv. Ummünzen, (munate um, umge-ien) o. omloopend kapitaal o.; -geld o., munzt) bedr. ww. altes Geld -, vermun-mittel o. mv. geld o. dat in omloop is; ten, hermunten.
-scnreiben o. rondgaande brief m., cir- UmmUnzung, v., Z. ummunzen;
culaire v.;-zeil V. tijd m.van omloop, van it. hermunting, vermunting v.
omwenteling, omloopstijd to
Umnwehten, (umnachtete, umUmlaut, (-(e)s, mv.-e) m.(Spraak- nachtet) bedr. ww. met duisternis omk.) klankverzachting, klankverandering geven, in duisternis hullen.
V., umlaut m.
Umnhen, (náhte um, umgenáht)
Umlegen, (legte um,umgelegt) bedr. bedr. ww. omnaaien, anders naaien, overww. om & heen leggen, omringen, om- naaien.
geven, omwikkelen; einen Verband -, leg- Umn hen, (umndhte, umndht)
gen; Reife an ein Fass -, omslaan; 2. om- bedr. ww. omnaaien, omheen naaien,
leggen, op zijde leggen; ein Schiff -, kie rondom naaien.
das Schil` -, omleggen, op de-len;it.
UmnQbeln, (umnebelte, umnebelt)
andere zijde leggen; 3. omvouwen, om- bedr. ww. met nevel bedekken, in nevel
buigen, omslaan; 4. einen Balken -, ver- hullen, in een nevel wikkelen; (Zeew.)
leggen; (Timm.) ein Stuck Bauholz -, umnebelt, in een nevel gehuld, mistig;
afzagen; ein Steinp (laster -, verleggen, (fig.) Z. benebelen.
verstraten; (Tuinb.) Blumenzwiebeln -, Umnehmen, (nahm um, umgeverplanten; (Krijgsw.) Soldaten -, van nommen) bedr. ww. oar. onnnemen, omgarnizoen doen veranderen; das Ruder doen, zich bedekken met, zich voorzien
of Steuer -, Z. uberlegen; die Segel -, ver- van, voordoen.
anderen; 5. die Steuer -, verdeelen, een Umnetzen, (umnetzte, umnetzt)
omslag maken, omslaan; H. o. ww., m. bedr. ww. van netten omgeven.
h. (Zeew.) (van den wind), omslaan, Tjmuieten, (nietete um, umgenie-

klinken.

Umraumen, (rdumte um, umgeröumt) bedr. ww. anders plaatsen, ver
wanorde brengen, in de war-zetn;2.i
brengen.

Umreise, (-n) v. reis v. om (de

wereld b. v.) .

Umreisen, (reiste um,umgereist) o.
WW., m. s. omreizen, een omweg maken.
Umreisen,(umreiste,umreist) bedr.
ww. die Well -, eene reis maken om,
omreizen.

Umreiszen, (riss um, umgerissen)
bedr. ww. oer. omverrukken, omrukken,
omverhalen, neerhalen, vellen, Z. emreiszen, meitreiszen; 2. umbrechen.
Umreiten, (rilt um, umyeritten)
o. ww. oer., m. s. omrijden, een omweg

maken te paard of in een rijtuig; 2. bedr.
ww. ein Kind -, omrijden, omverrijden,
Z, uberreiten.

Umreiten,(umritt, uurritten) bedr.

ww. oar. einen Wald -, omrijden, omheenrijden, rondrijden.
Umrennen, (rannte um, umgerannt) bedr. ww. omverloopen.
Umrgnnen, (umrannte, umrannt)
bedr. ww. oer. omheenloopen, omheenrennen, hard omheenloopen.

Urns.
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1

Urns.

Umringen, (urtringle, zamringt) srhnurl) bedr. ww. met schuim om.

Cams.
Umsehlagsreeht,(-(e)s, mv. -e)
(I. recht n. van nverla^lru, overpakken.

bel r. %vw. jeni. -, omringen, oin-rugelen; enken.

Umscheinen, (unischien, urn. Umsehleiern, i umschleierle, umschil"glen) o. ww. our., in. s. omu chijneu sclrleterl) o. WW., Z. versehleiern,
Umschleifen, (schuif net, umgeUmrinden, (unirindete, unzrindet ) met licht omugeven.
beulr ww. wknr,ten.
Uurscheren, schor um, umge • sehli(len) be^lr. ww. our. omslijrpen, af-

em n hues -, owringen, orusingeleri, owgevt n, rrl-lnitpn, Z. •umgeben.

('

^lijl ►en, an^li rs slijpen, olmnieuw slijpen.
Umschichten, (schlichlete um Umsehlieszen, (umschloss, umomi rok m., sche• s v.; den - einer Figur
+rmyexrl► tchiet ! bei1r. ww. an,lers vullen vchlos.►en) hedr.ww. onr. omsir,ilen, met
mar•licn, eene ficunr sehet;en.
^ ene afsluiting omgeven, insluiten, Z.
Uinritt, (-(e)s, mv. -e) nl. omrij w),t) +elus v^lllen. opnieuw stopben.
U^ schichtig, bijv. nw. achtei um,ye ben; mit den Armen -, ouw vatten,
m., u^uweg irt. te earl of in ecu rijtuig.

Urriss, (-es, mv. -e) in. (Schild)

2. (van een beambte), r+inrlreis- V.

Urnrollen,

(rnlile una, unigerolll )

0. WW., m. s. ututt•11Ilen, omverrulleu; 2.
belt•. w« omrollen; ein Gemalde -, ( l1r )!len. ophalen.
U.nrQ11en, (umrollte,tamroldl) bed r.
WW. oulrullen, eene rol ontdoen,owheenrollen.
Umriihren, (rrrhrte urn, umgeruh ►•1) bed r. ww. Korn, llrej - , oinroereu,
bet eren, klutsen: ( 'iets.) Mdrlel -, uierlgen, to mei rrn.

Uinriihrung, ( - en) v., Z. umrulrren. it iuro trit1;► V.
Umr' tteln, (rulielle urn, uncgerurlrlt) heir. ww. muschtl^Iden.
Utnsac ken, (sack l e urn, umrlesackt )
be,ir. ww. in een anderen zak steken,
dun.
Urns gen, (sá'ile uni, umgesrgl )
bedr. ww. ecoera Baum -, omzagen , met
de zaag vellen.

.scharen) iet- +I r. uw. our. opnieuw scheren

lk,

Ier.

orulrr'li.en, nauw omsluiten.

Urnschieben, (schob uni, -um ye•

Umschlingen, (umschlang, umscltu,ben) bedr. Ww. onr. Kegel -, omver • srhtangen) bel r. w«•. onr. omslingeren,
ver'l1N,11.
^aruwik kelen, ornkrotlkelen; mit den ArUmschieszen, (schors yam, um• men -, omklemmen.
yesThos•ce^r) b. -dr. ww. oor. oinschieteu
Umschmeiszen, (schmiss um,
otn%erschreteu; 2. o. ww. (vail den wind) un►yeschmissen) bedr. ww. onr. omsmijoruscltieten, omslaan, plotseling verau- ten, Z. unttrer/en.
ereu.

Umschifibar,

Umschmelzen,

(schmelale um,

bijv. nw. omvaar. umyeschmel:t) bed r. ww. ornsmnelter,,
iIt)) , ml) var;etl kunnende wilsden.
^)lrtlieuw smelten, versmelten, bersmelUrnsehiien, (schil/te uni, umge- ten.
'

sc11r/]t) mm. ww,, UI. S. omuvaren,al vareudr

Umschmelzung, (-en) v. om-

reu omweg nm;^keu; 2. bedr. ww. Wuu- smelting. hersrnelting v.
ren -, Z. umla len; it. Z. lacrunawhi//en.
Umschmieden, (schmiedele um,
Umschif on, (umschi/rte, urn- umyeschnaeedel) bedr.ww. opnieuw smeCh//1) t,e^Ir. ww., Z. unisegel ►a.
den, anders srneden, versmeden.
,

Umsehlag,

(-(e) s, umv.U►nschlr'ige)

Umsehmieden, (umschmiedele,

ui., Z. Ui►iachlayera; (van waren), Z. Urn- umschmiedet) heir. ww. omheensnieden,
satz; it. verkoop in.. kermis v.; 2. iaau triet ijzerwerk omgeven.
Meereu), outsl,ig, opslag mrt.; (aan alen
teals), kraa` je, boordje o.; (anti een hoed),

Ums ,gen, (umsagle, umsdyt) bedr. o ngeiJogeu rand ui.; (aan eerre kaart &),
vurmwt je, hoekse o.; (Ileraw.) (van eerie
ww. vutha naaren, roodzagen.
U,nsalzen, (srü3le urn, umgusalzel) ^lljrl), teruggang m.; (van een brief &),

bed r. ww. opnieuw znut^-u.

uul:lag, couvert u., enveloppe v.; (van
(sa! ► ella urn, unige- cell tijdschrift), omslag 0.; (Heelk.) pap
satlell) he ir. ww. can I'fcrr1 -, een anrle- pleister v.; (iii cell boek), vouw v., ezels-

Urnsatteln,

Umschnallen, (schnalláe um, um-

gescl► nulll) bedr. ww. omgespen, anders
gespen, opnieuw gespen, Z. umgurlen.
Umschn*O ren, (schnurte urn, umgeschnurt)bedr. ww. op eeneandere wijze
tijgen; 2. met een koord, touw, vastma ken om.

Umschn eren, (umschntérte, um-

ren zadel o^n^luen; it. ander, zadelen; 000r o.;3. (Pl.) omkleed -sel,zaa^lvlies,zaad- schni rl) bedr. ww, omsnoeren, omheen (fig.) uIu-l.)au, an beroep, vu part)), tltaisje o.; it. Z.

au/Ic; (tiergw.) b(;venma- binden.

twe interest in.; 4. (lig.) (vau wijn, bier
van g lint veranderen.
Umsatz, ( - es, nvv. Unisrize) w. fit), hecttlksei, oulslraiu 0.; (van bet we-

Umsohr'nken,

(umschránkte,

anasclardnkt) bedr.ww. ompalen, met per(Ila)) 1.) (miz t iet., debiet, van de hand der), piotse lruar verandering v.; (van de ken otnzetten, beperken; umschránkles
fortuin), wending v.; in - gerathen, ons- Welen, eindig, beperkt, niet eeuwig.
gaan of doeu t)., Z. Ab.%alz.
U.nsehaffen, (scans um, umye- sla 1tt, vel'arlder•ell; 5. (S1m.) wittast V.
Umschreiben, (schrieb um, umschijifett) Ii '<Ir. ww. our., Z. umbildea.
Umschlagen, (schluy una, umge- .yesclariv'ben) bedr.ww. oor. anders schrijschl.ayea) o. Ww. uur., til. S. omstaan, val - Ven, overschrijven,
ui ua'rrle1 ►a, t'er•N`a'r^lelu.
Unlsehaffung, (-en) v. verau le- ► ett, Lummelen; 2. (%an liet weder), ver - Umschreiben, (umschrieb, um-

ring. geur! ntvvt r%% sienug, hervor^urug v. +udereu, oumsia,uu; (van eenezie.te), eerie
U rnsuh,nz;3n, (urmaseIia te, mm- (weiding neomen; (van de zwangerschap),
schat:') heir. ww. (Krmj.,w.) umusciratt- suet ceue mniskraus eindigen; (van zie
s) g, 'efttmu )I^rrc•ti(eu ulo.
instorten; (van melk), stre^ntuen,-ken),
Umschr nzung, v., Z. u ►nschan- omslaan; (van personen), van gedrag
Zen; it. oiu;cnau;irl v.; - statte V. 01.11- veranderen, anders worden; die Sache
schartsin ;sl jn, lijn, reeks v. van ver cat uingeschluyea, de zaak is omgedraaid;
-sch•tr,ngebolku. II. Wdr. Ww. oizlsl.^an, door slagen oul,

schrieben) bed r. WW. oor. omschrijven,

uunheenschrijven; cine M4nze -, een omschrift, ran(I^aIirift zetten op; (Meetk.)

einee lireleck mil elnern Kreise

-,

om -

Ileeuschr jven; (Spraakk.) eis Wort -,

omschrijven, nader verklaren.

Umschatt en, (u►nschutlete, una- een vulslab opleggen van; 2. lire Aermel -,
schailel) be(ir. WW. u:uichatluweu, niet ,inslaan, upstruopeu; den Kragen -, omslain; die Spuze erne, Ndgels -, ontslaan,
st^lmmul11n', Loulmumr oumgeven.

Umschreibung, (-en) v., Z. umschreiben; it. verandering v. in de schik
woorden; 2. omschrijving v. -kingder
Umschrift, (-en) v. omschrift,
randschaft o.; (van eene orde),opschrift
).; (van een zi^nnebeeld), beteekenis v.;
2. Z. Inschrift.

Umschattig, bijv. uw., Z. kreis- ,uik,oppeu; eis Batt in einero I/uche -,

Uurschrot, (-(e)s, mv. -e) M.

Umscharren, (.churr•le urn, urngear/os rl) hult•.

ww. usukrabheu.

werlreu; Kegel -, omllwerpeu; Toch -, o„i
(deal hals&) claim, Z. untleyen; Krauter-,

► inslaan; ci►`e Kalle -, koeren; (Zeees.) ^)lauken schutting V. van een grafheuUinsehau, V., Z. m. rondzien o. lie Segel -, voor rlea wind ou,wenderi, tel.
U.nschauen, (s cI aute um, unnge- galzen; Muitten -, Z. umprrryen; (Hand.) Umsehtrzen, (umschurzte, umkVauren -, naneuten, plaatsen, van de ^charai) bedr.ww. jean., sick -, een schort
sclrunt ; bdr. %Y%v., Z. unnselte ►a (rich).
schuIl r •y.

Urnscllaufain, ( ach •,u/'rlle uni, laud boen; (PI.) urnyeschla;en, (vau bla- noordoen,
Umsehutteln, (schullelte um,
umyesrhau/all) bedr. ww. Kona -, om lrren), gebogen, omtlgekrull.
f1aringe -, onder-scltupen,v•i;
Umschlsgen, (umschlug, om- inayeschuttell) bedr. ww. herhaaldelijk
bet z- uteu met dde rtief'seilop nulroeren. ^chlayera) bedr. ww. our. oulheeuslaan, ^mschud^len.
Umsehtitten, (schuttete use, um, mscha,p.71eu,(urnschiunate,un&- ,mnwikkeleri, bezetten met.
,
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ge,clull1et) hedr, ww. omverwerpen, in- trmsetzbar, bljv. nw. omretbaar, sprungen) bedr. ww. emheenspringen
storten: 2. overgieten, overstorten.
verhandetbaar, te slijlen, te verkoopen, romlspringen,
UmschUtten, (umsclul:tele, tim- om Ie zellen; -kei; v. emzetbaarheid v. lTmstand, (-(e)8, my. Oms/ande)
schuUe/) bedr, ww. omheengieten, om- l1msetzen, (selzle um, umgeselz/) ID. omstamlieheld v., vonrval 0.; besonheenslorten; Baume mit Erde -, aarde bedr, ww. omzetten, anders zellen, ver- derer -, bijzondere omstandlsheid, hyom de boomen heen storten om ze te plaatsen; (Muz.) transponeeren; Baum« -, zonderheid v.; elw. mit ollen Umsllinden
steunen.
.
verplanlen; (Drukk.) eine Form -, op- erza/llen, Z. unlsliindlirh; 'ich in e;flzel"e
Vmsehwirmen, (schu'armle urn, oieow inslaan; (Straatm.) ein Pflaster -, Umsldnde ein/assen, in bijlondcl'heden
umyesc!lIlirml) hedr, ww., Z. herum- rerleggen, rerstraten: 2.(Hand.)Waaren, treden: 2. tnestand, staat m.; - seine'
schwarmc',.
Geld, Papier, Wccl&sel -, emzeuen, ver- Verflulgens, Iortuin 0.; in &chlecAlen
Umscb.wirmen, (ufn,chw4rmle, koopen, verhsndelen, plaatsen, van de Ums/ti,nden sein, in ongelukkige omumschwarfltl) bedr.ww, omheeozwermeo, hand doen; eine Schuldverschreibuflg i" standigheden verkeeren; (,an zitlken),
ombeenvheten in een zwerm.
baares Geld -, inlossen, inwisselen, beta- III gevaar zijn, er naar aan toe zijn; in
Umsc}.weben, (ttm,chwebte, urn- len, afdoen; 3. o. en wed. ww, sick -, andern, gesegneten UmsUi"den sein, in
,chu'ebl) belr, ww, jeml' etw. -, om- (van dell wind), omslaan, veranderen, gezegende omstandighedeu verkeeren,
zweveD, onneenzweven; (flg.) (ven ge- Umsetzen, (ufnselzte, umselst) zwanger zijn; 3. Umsllinde, pleehtighedaehten}, beigbcuden, voor den geest bedr. ww, omheenzetten, omzetteu, be- den v. mr., complimenten o. mv.; llm»
zweven; (vangevaren), omringeo, drel- zellen met; mit Baumen -, bezetten,
sldnde machen, compllmenten, zwarigVmsetzung, (-611) v, omzeuing, heden maken; ohne lJmslande, zonder
gen.
Vmsch~ien, (schweile um, um- veranderiog v. van plaats; (Muz.) trans- complimenten; 4. omslag, omweg m., Z.
geschu'eit) bed, ww. (Zeew.) vooranker positie v.; (Gen.) vervoer o, ,an een UnlRrhf(~eif.
liggen, zwenker,
neke. .
'tJ'mstandlich, bijv.en b. omstanllmschWlif, (-(e)s, my. -e) m. l1mslcheln, (siellelte um, umge- dig, wljdloopig, breedvoerig, omslachtig,
omweg m., ahijkiDR, uitweiding, roor- sicllelt) hedr. ww. door den sikkel doen io aile lJijzOllt.lerheden; etw. - trlaklen,
arspraak VI' noa:lelooze omslag m.: olme gm\'allen.
in aile bijzonderheden, omstandig; -e
- elUJ. sagen, zomeromwegen; -emochen, Vmsicht, (-en) v. gezichto. om Erz4hlulIg, omstandig verhaal; elw. uitweiden, een embaal van woorden ge- zicb heen; (fig.) omzicbtigheid, bedacbt- uJi8len, van Dabij bekend zijn met; 2. met
zaamheid v., Z. Vorsichtj -bUd, -gemdlde te veel complimenten, te veel zwari,rhebruiken.
Vmschwefen,(schweifte um,um- o. panorama o.
den; das isl mir zu -, daaraon zijn mij
geschweif') bedr.,·w.,Z. herumschwei(en. Vmsichtig, (-er, -st)bijv.ow.em- te veel zwarigheden verboodeo; -keit
'tJ'mschweilg, (-er, -sl) bYv. en zicbug, bedacbLzaam, beboedzaam,voor- v.omslandigheid, breed,oerigbeid, wljdb. wijdJoopig, grekt, met vee I omsl.ag, zichtig; -heit v. beboedzaamheid v., Z. loopigheid v.; 2. gehechtheid v.aan vorUmsicht (fig.)
men, complimenteD ~ mv., overmaat
met veel complimnten.
'tJ'mschweDten, (schwenk'e um, Vmsinken, (sank um, umgesun- v. van plicbtplegingen, van zwarigbeumgescltwenkt) bee. ww.(Zeew.) Z.um- ken) o. ww. onr., m. Sl laogzaam neer- den.
sckweien; 2. wed.'W. sick -, Z. schwen- vallen, zi~h latee zakken.
Vmstandswort, (-wort(e)., ml.
ken (sich).
Vmsltzen, (sasl um, umgesessen) -worter) o. bijwoord o•
"g"mstaueu, (,taute um,umgestauI)
. Vmschwingtn, (schwang um, bedr. ww. ODr., Z. herumsitJen.
umgeschwulIgen) bdr. ww. onr., Z. UmsitzeD,(umsasi,umsessen)bedr. bedr. ww. (Zeew.) omstuweo, anders
(lIerum)9ChwilJgen.
.
WW. oor. iem. -, gezeten zijn, zilten om, stuwell.
Umschwingel,(umschwang,um- omheenzltleo.
llmstechen, (stach U11I, umge,toBehwungen) bedr. W\1\onr., Z. tJ,mschlin- UmsQnst, bij\v. ,oor niet,om niets, chen} bedr. ww. onr. overhoop steken;
ge".
gratts; (fig.) das soiler mir nichl - ge- 2. anders graveeren; Korn -, om~etten,
UmschwirreD(um,chwirrte,um- tl'an haben, dat zal hij niet ongestraft ferschieten;(Toinb.)Z.umgraben (Zeew.)
schwirrl) bedr. ww.ombeen snorren, gerlaan heben, hij zal wetendat hij dat aod~rs storen.
gonzen.
gedaan been; 2. tevergeefs, nutteloos, l1mstecher, (-s,
Umslecher)
Vmschwung, -(e)s, my. Um- doelloos; nichl - elu'. 'agen, niet tever- m. sluorman m.
schwange) m. omzwai m., omzwen- geers, zonder oogmerk. zonder opzet; tJ'mstecken, (sleckte um, umgeking, omkeeriog v.; 2. mbuiteJing, om- (Volkst.) - isl der Tod, geen geld, geene sleckl) bellr. ww. BlJhnen -, omsteken,
wenteling v.; (fig.) plotlinge veraode- Zwitsel's.
andel's steken; ein Kopf,eug -, anders
ring, wending '.; -sput.l m. omwcnte- Vmspannen, (spannte um, um- opzetten.
Iingspuot o.
gespannl) bedr. en o. ww. andel's span- Umstecken, (umsteekle,umsteckl)
llmsegeln, (sege. um, umgeae- nen; 2. andere paarden oemen, vanpaar- bedr. ww. omsleken; mit Pfdhlen f'
gelt) o.ww.omzeilen, eelOmweg maken den verwisselen.
umsteckt, omgeven met.
met zeilen; 2. Z. kerum'ge1n; II. bedr. Umspannen, (umspannte, um- Vmstehen, (stand um, umge,tanww., Z. ubersegeln.
spannl) bedr. ww. omapaoneD, om,at- den) o. ww. oor., Z. herumslehe,,; die
Ums§geln, (umseOle, um,egell) ten, met bet span, met de armen om- -den Personen, die-den, de omstanders,
de aanwezigen.
bedr. ww. die Welt -, oQeilen,omva- vaUen.
ren, eeoe (zee)reisdoen
ein Vor- Umspi§len, (umspielte, umspiel') Vmstellen, (stell'eum,umgesleIU)
gebirge -, omheeozeilen, ZIImschiffen. bedr. ww. jem. -, om iem. heen speleo; bedr. w\V., Z. herumslellenj 2. aDders
Vmsehen, (sah um~ .gesehen) o. (fig.) etw. -, den spot drijven mel, den stellen, verplaatsen, verzetlen, overzetww.oor., Z. herumsehen; II. ed.ww.sich t.lraak stekeo met.
ten.
-, om zichheeo zien; sich i~Zimmer -, Umspinnen, (um,pann, umspon- Umstellen, (umslellle, umste"')
rondzieo; sich nach jemn. -. m. met de nen) bedr. ww. oor. omspiDnen; (fig.) bedr. ww. (Jacbtw.) ein GehiJl:, einer.
aogen zoeken; sich nack elL, omzien lagen leggen, misleiden.
Wolf -, dmsingelen, zich om & been
oaar, zoekeD, trachten te krljb; 'ich an 'tTmspringen, (sprang um, umge- plaatseo; denTi,ch mit StiJhlen -,sLoelen
el1lem Orle -, het merkwaar~e bezieo sprung en) o. ww. onr., m. s., Z. herum- om de tarel ~eUen, plaatsen.
"an; 2. (fig.) sick in der W" in den springen; (fig., gemeeoz.) mit etw. um- lTmstellung, (-eft) v. verplaatB"chern -, rODdsnuffelen; 3. 'cll -, Z. luspring,nwissen, met iets wcten om te sing, verandering v.; (Ja~btw.) omsioumtlrehen (.dell).
springen; it. (,an den wiod), Z. um- geling v.
Vmselte, (-n) ,. (Hand.) Ierzijde, schlage".
lTmstempeln, (stempelle um, amverlo zijde v.
UmspringeD, (umsprang, tim- ge,'empel,) bedr. ww. den sL8IDpel 'er-
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Urns.

Urnw.

Umw.

anderen, anders stempelen, anders z^ - Umtaufen, (tau f t e um, umgetau[t ) Umwandlung, (-en) v. veranbedr. ww. herdoopen, opnieuw doopen, dering, gedaanteverwisseling, vervorming
gelen.

Umsteuern, (umsteuerte, un - een anderen naam geven.
steuert) bedr. ww. ombeensturen, Z. un - Umtaufer, ( - s, mv . Umtdu fer m
(Gesch.) Z. Wiederláu/'er.
schi f en.
Umstimmen, (slimmie um, un . Umtausch, ( - es, mv. Umtdusche)
m., Z. Tausch.
gestimmt) bedr. ww. gaan stemmen,
stemmen uitbrengen; (Muz.) ein Klavi^
Urtauschen, (tauschte um, um-, op een anderen toon stemmen; it. . getauscht) bedr. ww., Z. vertauschen.
Vmthun, (that um, umget han)
verstimmen; (fig.) jem. -, anders sten

.

bedr. ww. our. omdoen,aaudoen; `Z. wed.
ww. sich um of nach etw. -, Z. umsehen.
UmtQben, (umtoble, umtobt) bedr.
Umstimmung, (-en) v. verar
ww. oroheenrazen, omheentieren.
dering V. van akkoord.
Umthtirmen, (um t h i rml e, uniUmstoren, (umstórte, umslari
bedr. WW. in wanorde brengen, in d . lhurmt) bedr. ww. met torens omringen.
men, in eerre andere stemming breugei
van meening doen veranderen.

Umt*nen,

war maken.

Umstoszen,

(stiesz um, umgesic

sten) bedr. ww. onr. omstooten, omver
stooten, omverduwen; Korn -, Z. um
stechen; (fig.) einen Kau( -, breken, ver
breken, vernietigen, krachteloos maker
einen letzten Willen -, krachteloos ma
ken, te niet doen, vernietigen, nieti
verklaren; einen Beweis -, krachteloo
maken; Gebrauche, Einrichtungen af
schal%n, opheffen.

(umt8nte, umtónt) o.

ww., m. h. omheenklinkein, in de rondte
weergalmen.

UmtQsen, (umloste, umtost) bedr.
ww., Z. umloben.

v.; (Spraakk.) vervoeging v.

Umwandern, (wanderte um, umgewandert) bedr. ww., Z. herumwandeln.

Urnw ssern, (umwássarte, umwässert) bedr. ww. water rond gieten.
Umwgben, (umweble, umwebt)
bedr. ww. omweven, met een weefsel
omgeven.
Umweehseln, (wechsd te um, umgewechsell) bedr. ww. in etw. -, afwisselen, beurtelings doen, beurtelings gaan
of komen; in einero Arnie -, ;Ik. afwisselen in, beurtelings waarnenen; -d, af
Ged -, wisselen,-wiselnd;2.br
inwisselen; die Felder -, de bezaaiing
veranderen; die Schuhe -, andere schoenen aantrekken.

Umwechselung, ( - en) v., Z.
Vmtreiben, (trieb um, umgetrie- umuwechseln; it. inwisseling v.

ben) bedr. ww. our. ein Rad -, orndrij- Uurweg, ( - (e)s, m. - e) m. omven, ronddraaien, doen bewegen, Z. her- weg, te groote weg m.;durch -e, langs
umtreiben; (fig.) jem. -, vermoeien, af- gymwegen, niet rechtstreks.
slooven; eine Wirt hscha f t -, houden; ein Umwehen, (weht um, umgeweht)
Gewerbe -, uitoefenen; sein Geld gut
bedr. ww. omwaaien, den omwaaien.
Umstoszlich, bijv. nw. omstoo partij trekken van, zijn voordeel doen Umwehen, (unrvehle, umwehl)
telfik, niet goed gevestigd, herroepelijL met; 2. wed. ww. sich -, heen en weer bedr. ww. omheenwasen; (fig.) bezieloopgin, rondzwalken.
len, in geestdrift brngen; von jems.
gebrekkig, nietig.
Umtreten, (trat um, umgetreten) Geisle umweht sein, beield zijn door.
Umstrghlen, (umstrahlte, um
strahlt) bedr. ww. omstralen, stralei bedr. ww. onr. omtrappen, omvertrap- Umwenden, (vendete um, umverspreiden of schieten om, Z. umgldn pen, oniverschoppen; seine Schuhe -, om - lewendet) bedr. ww.onr. das Blatt -,
loopen; 2. Z. zibertreten, ubergehen.
zen.
)mkeeren, omwendet ein Kleid, einen
Umtrieb, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Teller -, omkeeren;d;umgewendeteSeite
Umstreichen, (sirich um, umge
strichen) bedr. ww. onr., Z. herumstrei Umlau/; (fig.) geheime -e, heimelijke pines Blattes, de verkerde zijde, de ver
-,

,

,

listen, kuiperijen v. mv., streken m. mv.,
intriges V. mv.
Umtri©bler, (-s, mv. Umtriebler)
bedr. ww. omstrooien, omheenstrooien
m. (Pol.) hij die met heimelijke listen
rondstrooien, bezaaien met.
Ljmstrieken, (strickte um, umge. of kuiperijen te werk gaat.
strickt) bedr. Ww. overbreien, ander:
Umufern, (umu%rte, umu f err )
breien, opnieuw breien; 2. Z. herum. bedr. met een oever omringen, omheen stroomen.
stricken.

verkeerde kant-;ozijdev.(anl),

then.

Umstreuen, (umstreute,umstreut;

Umstricken, (umstrickte, um•
stricl,t) bedr. ww. met breiwerk omge.
ven; (fig.) met strikken omspannen; it.

Z. beslricken.

UmstrQmen, (umstrómte, umströmt) bedr. Ww. die Stadt -, omheen.
stroomen, bespoelen.
Umstiilpen, (sticlpte um, umgestulpt) bedr. ww. oinkeeren, opstrijken,
omslaan, Z. au/'stulpen.

Umsturz, (-es, mv. Umsturze) m,

an meening doenveranderen; it. tot
-ene andere parti overgaan; er ist wie
imgewendel, hij i - geheel veranderd; 2.
L ww., m. h. mit'em Wagen -, keeren,
Umwachen, (umwachte, um- Iraaien, omkeere; (Zeees.) vor deur
wacht) bedr. ww. de wacht houden om. Winde -, Z. halse (Zeew.); 3. wed ww.
Umweichsen, (umwuchs, umwach- ich -, zich ornkeren, zich omdraaien.
sen) bedr.ww.onr. omheengroeien,rond- Umwerfer (war! um, umgeworgroeien, oniheenwassen; mit Gebusch -, en) bedr. ww. er. einen Mantel -, om
omringd, omgeven van; mit Felt -, beomgooit, omdoen; jem. -, om -verpn,
dekt, omgeven.
grond wer- -'erwpn,oIg)id
Umwgilden , (umwaldete,umwaldet) en; einen haur -, vellen; 2. o. ww., m.
bedr. ww. van een woud of bosch om- I. mit jemn. -,.. jem. -, (bij het varen),
ringen.
anvaren, ornv.en; (fig.) Z. umstoszen.
Umwerfng, (-en) v., Z. urnUmw&lien, (umwullte, umwallt)
bedr. ww. omwallen, Z. umschanzen.
er/en; it. orn rwerping v.

(van een huis), instorting v., invallen o.,
omstorting v.; (fig.) Z. umstoszen; (van
Umwlzen, (walste um, umgeeen staat), omverwerping v., onder wá lat) bedr. ww. omdraaien, omwenden,
-ganm. omkeeres, doen draaien; einen Stein -,
Umsttirzen, (sturzte um, umge- omrollen, omwentelen; (fig.) einen Staal
sturzt) bedr. ww. eis Kind -, omgooien, -, eene omwenteling bewerken in; 2.
omvergooien; eis Gebdude -, omverha- wed. ww. sich -, (van de aarde), omlen, doen instorten; (fig.) den Slaat -, wentelen, draaien om, zich bewegen om i
omverwerpen; 2. einen Top!, eis Glas -, hare as, Z. heruma 41zen.
omstorten, omverstorten; einen Acker -, Umwälzung, (-en) v. omwente- r
Z. slurzen; H. o. ww. (van personen), ling, draaiing, draaiende beweging v.,
omvervallen; (van gebouwen), instorten, Dmkeering, om(lraaiing v.
invallen; (van Pen wagen), ourslaen.
Umwandein, (wandelre um, um- I
Umsturzpartei, (-en) v. partij jewuandelt) o. ww., Z. herumw^indeln; 2.
bedr. ww. doen veranderen, van ge- c
V. van tie omwenteling.
Umsti rzung, (-en) v., Z. Um- laaute doen veranderen; (Spraakk.) ver- r
,

sturz.

n.; mit umgewendete Hand, met den rug
an de hand; wie tan eine Hand umvendet, in een oo{venk; (fig.) jem. -,

voegen; it.

Z. umgehen.

UmWic])ln, (uickelte um, umge!ickelt) bediww., Z. herumwickeln; 2.
raden -, wino. tot klosjes winden; eis

rind -, wilelen, in de luiers doen; 3.
. uurwindel

Umwiceln, (umwickette, umwicelt) bedr. W. mid etw. -, omwikkelen,
mheenroih; mit Stroh -, omwoelen;
dit Paden, omwinden.

Umwadeln, (windelte um, umpuwindeltdedr. ww. eis Kind -, andere
tiers aa oen, Z. umwickeln.
Umvnden, (wand um, umgewun,

.n) bec ww. our. anders winden, opieuw chten, Z. herumwinken.

Um inden, (umwand, umwunden)

Umz.

Una.

Una.

1289

bedr. ww. onr, omheenwinden, ombeen- pleats, Z. AUSJug; 2. processie v., om- Vnacht, r., z.m.,Z. Unackl'amkeit.
vlecbten, bekransen; mit Lorbeeren um· gan~ m.; 3. Z. Umhang, UeberJug.
l1niicht, bYv. nw. onecht, valseb,
wunden, bekransd met; mil den Armen -, Vnabiinderlich, bijv. en b. on- nagemaakt,nagebootst,ontleend, onwetumarm~n. umschlingen.
veranderlijk,onherrnepeljjk, vast, stellig, tig: -keil v. onechtheid, ralsehheid, onUmWlrbelD, (umwirbelle, umll'ir- zeker, bepaakl; -er ~Ville, (Spraakk.) en- wet.tigheid v.
belt) bedr. ww.omtlwarrelen,dwarrelend veranderlijk, onbuigbaar; -keit v. onrer- Vnachtsam, (-er, -st) bijv. en b.
omeeven,
ancJerlijkbeid, onberroepelijkheid, zeker- onaehtzaam, onoplettend,achteloos, verUmwggen, (tt1llu'ogle, umwogt) heid v.; (Spraakk.) onbuigbaarheid v. strooid, nalatig, onbesuisd, onbezonnen,
bedr, ww, met de golven omringen.
'lTnabbittlich,bijv,nw.onvergeeC- zonder nagedachte: -,~eit v.onaehtzaam ..
Umwghnen, (umwohnle, 'Um- lijk, niet te vergeven.
beid,onoplettendheid,achLeloosheid,ver.
wol,nt) bedr. ww. omheenwonen, in- lTnabbrti.chig, bijv. nw. zonder strooidheid, ualatigheid, onbesuisdheid,
WODen.
veramwoerdeljjkheld, onverantwoorde- onbezonnenheid, aOeiding v.
UmwQlken, (umwolkle, ulIIu'olkl) lijk.
lTnachtung, v., Z. Nichlachlung.
e, WW., m. h. met wolken bedekken, be- lTnabgebrochen, bijv. IIW. (van l1nadelig, bljv. en b. onadell\jk,
wolken, van wolken omringsn; (fig.) den vruchten}, nog niet geplukt; (van eene niet atlellijk, niet van adel, burgerlijk;
Geist, das Gesicht -, benevelen,
betsling), gebeel, zonder korting,
-keil v, lJurgerlijilheid v.
Vmwfthlen, (u."iihlle tim, umge- Vnabgegrenzt, hijv. ow. onbe- Vnahnlich, bijv. ow. niet gel\j.
will"') bedr, ww. omwoelen,omwroeten, grensd.zondsr hepaablegrensof grenzen, kend, Diet overeenkomende met, verlTnabgehaart, bUy. nw, (van ha- schillend: -liei' v. versehil 0" ongelijkomgraren, onderste hoven woelen.
Vmziihlen, (Iahtle um, umge- zen), behaard, niet ~evild.
heid v., gemis n, aan gelijkheid.
JaAII) bedr. ww, overtellen, opmeuw l1nabgeloscht, bYv. aw, (van l1nandacht, V.,z. m. ongodsdientellen,
kalk), ongebluseht,
stigheid V" gebrek o. aan godsdienstigVmwftnsohen,(ll unsc:II /eum,llm- Vnabgemacht, byv. nw. (van held.
gewiinscht) bedr. ww, den ondergang, eene zaak), onafgedaan, niet beeindigd, l1nandichtig, bUy. en b. ongodsonhepaalrl, onheslist.
dienstig, verstrooid.
den val wenschen.
l1mzapfen, (JalJfte tlm, umge:ap(l)
lTnabgesondert, bU'. nw. niet l1nanfechtbar, bYv. en b. onbebedr. ww. Bier -, overtappen,
geseheiden, niet afgezonderd.
twistbaar, onomstooteljjk; -keit v.onbetJ"mzaubern, (zauber/eum, umge· Vnabgethan, bljv. nw. onarge- twi~tb8arheid, jui!=tbeid "
Jaubert) bedr. ww. door looverij doen daan, niet geeindlgd.
Vnangebaut,bijv.nw.onbebouwd,
veranderell.'
17nabhangig, (-er, .st) bYv. en niet bebouwd.
Umz&llnen, (umzaunte, umzau,") b.onaChankelijk, vrij; (Spraakk.) vol- 'U'nangefochten, bYv. en b. on·
bedr. WW., Z. einJaunen.
slrekt; ·keit v. onafbankelijkheid, vry- gestClord. onbetwist, vry, rustig, veilig.
Umzapnung, (-en) v. beg, haag, heid v.
VnangefUhrt, bijv.ow. onaangeomheiDIDR. afslnitlDg v.
l1nabhiingigkeits-erkl8,voerd, niet a~ngehaald.
l1mzeichnen, (aeichnele um, um- rung, (-en) V. onafhankelijkverklaring l1nangehort, bijv.nw. ongeboord,
gezeichnel) bedr. WW. overteekenen, aD- Y.; -kamp{ m. onafbankelljkheidsoorlog, nipt. aangehoord.
l1nangeklagt, bijv. ow. DietaandeI's teekenen, opnieuw teekellen.
vrUheidsnorlog m.
Umz~chnen, (um:;eichnele, um- trnabhelflich,unabhillflich, geklaagd.
zeichnel) bedr. ww. met teekells omrin- bijv. nw. ougeneeslijk, onherstelbaar.
'Q'nangekleidet, byv. ow. ongelTnablassig, bUy. nw. onophoude- kleetl, Diet gekleed, on8angekleed,oaakt,
gen, met teekeningen omge\'en.
• l1mziehen, (Jog um, 'Umgdzogell) lijk, zonder ophouden, Yoorldurentl,aan- in npglige.
o. ww. 001'., m. s., Z. he"umziehen; it. houdeod, gedurig, steeds: -keit v. onopVnangelegt, bijv. DW. -es Geld,
van woning vel"anderen, vel'huizen,eener houdelijkheid, voortduring v.
niet geplaatst, liggend, dood; (van een
andere woning betrekken; it. in een anVnabloslioh, bijv. nw. (van in- tuin), Diet aangele~d, niet bebouwd.
deren dienst gaan, van meester verande- lerestcn), niet afloslJaar, onaflosbaar,Iliet Vnangemeldet, bijv. en b. onaangemeld,onaangediend.
ren; 2. bedr. ww. omtl'ekken, neertrek- af te lossen, eeuwigdllrend.
ken; Kleider -, Z. anJiehen; it. Z. um- l1nabmesslioh, bijv. en b, onme- l1nangemessen, bijv. en b. niet
wechscln; 3. wed. ww. sich -, Z. f4mklei- telijk, onmeetbaar; -keil v. (Meetk.) on- overeenkomstig, niet evenredig, slecht
den (sick).
mtlelbaarheid v.
gekozen, niet gepast, ongepast; 2. oiet
Umzij)hen, (um:og,umJogen)bedr.
Vnabsehbar, unabsehlich, aanRemeten; -keit v. ongepaslbeid v.
ww. onr. ein Gebirge -, om & heentrek- bijY. nw. onafzienbaar, eindeloos, onme- Vnangenehm, (.er, -.t) bUy. en
ken; die GrenJcn eines Gebietes -, bezoe- telijk; -kei' v, onafzienbaarheid, onme- b. onaangenaam, verdrietig, onbehaagIijk, onpleizierig; 2. -es o. onaangename
ken, rondgaan; einen Wald mit Nelzen, telUkheid v.
Tflcker'A ., omspannen; ei" Bt!tt mil Vor- lTnabsetzbar, unabsetzlich, 0., onaangenaamheid v.
hangen -, vGOI'zien; 2. mit canem Graben bUv. en b. o:Jafzetbaar, niet aC te zeUen; l1nangerfthrt, bUY. nw. onaange•
• , eene sloot graven om; 3. Z. uberJicl,en, (van waren), niet te verkoopen.
roerd, niet aaogeraakt; .lass das., laat
umgeben; II. ,,·ed. ww. sicl, " (van dell l1nabsiohtlich, bijv. nw,onop- dat onaangel"oerd, leom daar niel aao.
hemel), met wolken bedekt worden, be- zellelUk, zODder opzet, toe,allig, onwil- 'g'nangesehen, bij'. en b. onaan·
trekkeD.
lekeurig, niet met voorbedachten rade, gezien, niet 8angezien;it. niettegenstaao..
Umzingeln, (umzingelte, umlin.. onwillig.
de, ondanks; - seiner Dier,de, zonder te
yell) bedr. \vw. (Krijg~w.) eine Ji'estung lTnabtrennbar, unabtrenn- letten op, ondanks; - der Per.on, zon., omsingelen, insluiten; einen Tru.pp lioh, bU'. en b. onscheldbaar.
der aanzlen des persoons; 2. onaanzienMenschen -, omringen, omgeven.
lTnabtretbar, unabtretlioh, lijk, weinig bekend.
UmBirk, (-(e).,mv. -e) m., Z. Um- bijY. nw Diet afgestaan kunnende worVnangesessen, unangeBiekreis, Um{aRg.
deft, wat oiet afgeslaan mag worden.
delt, bYv. nw. geene vaste woonplaats
Umzirkeln, (um:irkelte, amzir- Vnabweislich, bYv. en b. niet af hebbende.
kelt) bedr. ww., Z. ei1&kreisen.
te wijzen,onYermijdelijk,@,ebiedend, hetVnangetastet, bijv. nw., Z. unUmzirken, (umlirkte, um:irkt) geen niet afgewezen, geweigerd kan oC angeruhrt; - du,rchkommen, onaangetast,
bedr. WW. omgeven, beperken, omgren- rna" worden, onbetwistba&r.
zonder hinderpalen of tegeokantingeo;
zen,lnsluiteo.
Vnabwendbar, unabwend- eine Meinung - lassen, onaangeroerd la·
Vmzug, {-(e)s, mv. UmzQ,qe) m. lich, bijv. en b. onvermijdelijk, niet af ten, niet spreken 'ao; jeml. Ehre • 'GS·
'erbuizing v., veranderiog v. van woon- te wenden; -keil v. onvermijdelijkheid v. sen, onaan~etast lateo.

z.

1

I
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Unb.

Unb.

Una.

Unangetrieben, bijv. nw. zon- -keil v. voortduring, duurzaamheid, be- vreesel"k; -er Durst, onlesch haar; - saustentliglieid v., (Godg.) eenwig voort - [en, bovenmatig, verschrikkelijk, ontzet
der aangeslrnord te zijn.

Vnangezapft, bijv. nw. (van vaten &), onafgetalit, niet getapt zijnde.

-keil v. ontembaarheid, uitgelaten --tend;

bestaan o., onvergankel"kheiii v.

Unau$ósbar, unau$bslich,

heiil, onhandelbaarheid, bandeloosheid,

Unangezogen, bijv. nw., Z. un- bijv. en b. onoplosbaar, niet op te los- woede v.
angekleidet.

sen: -keil v. onol)losbaarheid v.
Unaufinerksam, ( - er, - sr)

Unbarmherzig, bijv. en b. on-

bijv.

barnihartig, onmeeilongend, wreed, zon -

tastbaar, onnenml►aar, tegen eiken aan en b. onoplettend, achteloos; -keil v.onbeveiligd; (lig.) onberispelijk.
-val oplettendheid, achteloosheid v.
Unannehmbar, tjnannehm- Unaufsehiebbar, bijv, nw. niet
lich, bijv. nw. onaanneetnbaar, oiiaau- uit te stellen, dringend, niet uitgesteld
nemelijk, niet ontvangbaar, niet te ont- kunnende worden.
vangen; 2. Z. unangenehm; -keil v. on- Unausbleiblich, bijv. en b. onaannemelij kheid v,; 2. onaangenaamheid, verm jdelijk, ongetwijfeld, zeker, Z. unrelllbar.
onaangename zaak v.
Unans asig, bijv. nw. geene vaste Unausdehnbar, bije. nw. niet

der medelijden; -keil v. onbarmhartigheid, wreeiilieid, hardvochtigheid, on-

Unangreifbar, bijv . nw. onaan-

mee longenrlheld v.

Unbärtig , hijv. nw. baardeloos,
-kelt v. baardeloosheid v.
Unbau, (-(e)s) m., z. m. (Landb.)
ein Feld in - kommen lassen, onbebouwd

geen baard hebbende;

laten liggen, braakleggen.

rekliaar, niet verder uit te strekken.
U'nbaulieh, hijv. nw. (van velden),
oonbebouwd; 2. (van gebouwen), in slechUnansehbar, unansehlich , Vnausforschbar, unaus bijv. nw. niet aan te zien, onzichtbaar. forschlich , bijv. nw. ondoorgronde- ten staat, bouwvallig.
Unbeaehtet, bijv. en b. onopgeVnansehnlich , bijv. en b. onaan- lij k; -keil V. ondoorgrondelijkheid v.
zienlijk, nietig, gering, klein, onbedui- Unausfilhrbar, bijv. uw. onuit- merkt, ongewaardeerd, ongeacht; - lasdend; -e Kleidung, armzalig, armoedig; voerbaar, niet uit te voeren, ondoenlijk; sen, onopgemerkt laten, niet opmerken.
-keit v. onaanzienlijkheid, geringheid, -keil v. onuitvoerbaarheid v.
Unbeantwortet, bijv . en b. onkleinheid, nietigheid V.
Unausgebaeken, bije. nw. niet beantwoord.
U'nbearbeitet, bijv. nw. onbeU'nansthndig, -er, -st) bije. en uitgebakken, halfgaar.
woonlilazts hebbende.

(

b. onfatsoenlijk, ongepast, onbehoorlijk, Unausgebildet, bijv. nw. niet werkt, ruw: (fig.) onbeschaafd.
ongemanierd, plat, gemeen; -keil v. on- ontwikkeld, onbeschaafd; 2. niet volwas- Unbedacht(sam), bi v. en b.
onbedachtzaam, onvoorzichtig, onbezonfatsoenl"kheid, ongepastheid, onbehoor- sen , onvolwassen.
lij khei d , ongemanierdheid, platheid, ge- TTnausgefithrt, bijv. nw. niet tien, onnadenkend, onbequisd.
uitgevoerd, niet afgewerkt, niet ten uit
Unbedachtsamkeit, v. onbemeenheid v.
-voer daclhtzaanrheid, onvoorzichtigheid, onbegebracht.
LTnanstöszig, bijv. uw. geen aanstoot gevend, geene ergernis gevend, on- Unausgefertigt, bijv . nw. niet zonnenheid, onbesuisdheid v.
berispel"k; -keit v. ouberispel kheid v. uitgevaardigd.
Unbedeckt, bi v. en b. onbedekt,
Unantastbar, bijv. nw. onaan- Unausgeschnitten, bijv. nw. naakt, niet gekleed, niet toegedekt, open;
tastbaar, niet aan te tasten, onschend- niet uitgesneden, ingekerfd, onverdeeld. niit -em IIaupte, blootshoofd, met ontbaar; -keil v. onschenbaarheid v.
Vnausgesetzt , bijv. en b. onop- bloot hoofd.
ijnanwendbar, unanwend - houdel"k, onvermoeid, onverpoosd, zon -, U'nbedenklich, bijv. en b. zon lich, bijv. nw. niet toepasselijk, on- a der ophouden; die Stunden blieben -, de der aarzelen, zonder bedenken, zonder
bruikbaar, ontoepasseluk,niet te gebrui- lessen werden niet geschorst, afgebro-' gevaar, geruststellend, zeker.
ken.
Unbedeutend, unbedeutken; -keil V. onbruikbaaarheid v.
sam, bijv. en b. onbeduidend, niets
Unappetitlich, bijv . nw. onsma- Unausl6schbar, • unaus-

kelijk, niet veel eetlust hebbende, wal- 1 schlich, bijv. nw. (van inkt &), beteekenend.

onuitwischbaar; (van het vuur), on- Unbedeutsamkeit, v . onbeduigend, stuitend, Z. ekelha/'t.
Unart, (-en) V. ondeugendheid, bluschbaar, niet te blusseben; (fig.) -e dendheid v., niets beteekenende o.
Vnbedinglieh, bijv. en b. onstoutheid, bedorvenheid, onhebbeluk- Zuye, onuitwischbaar, onvergetelijk;
heid, verwendheid, onbeleefdheid v.; 2. (Godg.) -er Charakter der Sakramenten, voorwaardelijk, volstrekt, zonder tegenonuitwischbaar, eeuwigdurend.
slechte gewoonte v.
,tinart, (-(e)s, mv. -e) m. ondeu- Unausmessbar, bijv. nw. ongenil, stout kind o., ondeugd m. en v. meetbaar, niet af te meten; -keit v. onU'nartig, ( -er, -Si) bijv. nw. on- weetbaarheid V.
deut;r n I, stout, onhebbelijk, slecht op- Vnaussbhnlich, b" v . en b. ongevoed; :!. onbeleefd, onbeschaamd, lomp; verzoenbaar, niet te verzoenen.
-keil v., Z. Unart v.; 2. ondeugend, on- Unaussprechlich, bijv . en b .
onuitsprekelijk, niet te zeggen, niet te
beleefd gesprek o.
Unartikulirt, bijv. nw . zonder noemen; -kelt v. onuitsprekelijklieid V.
,

spraak.

Unbedingt, bijv . en b. onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud; (Ger.)
enkel en alleen; -er Gehorsam, onvoorwaardel íjk, blind.
Unbedungen, bijv . nw. zonder te
dingen; 2. niet verbonden, niet gehuurd;
it.

Z. unbedingt.

Unbeeidigt,bijv .nw.niet beëedigd,

ledematen, zonder gewrichten.
Unausstehlich, bijv . en b. onuit- onbeëedigd.
Unau, (-(e)s, mv. -e) m.(Nat. hist.) staanbaar, ondragelijk, wanhopig; -keil Unbeerbt, bijv. nw. zonder wetV. onuitstaanbaarheid, ondragelijkheid v. tige erfgenamen.
luiaard, ai m.

Vnaufgefordert, bijv. nw. on- Unaustilgbar, bij v. nw. niet uit Unbefahrbar, bijv. nw. ( van we geroepen, ongevraagd, plotseling, onge- te wisschen, onuitwischbaar, onverzoen- gen), onberijdbaar, niet te berijden.
U'nbefahren, bijv. nw. (Zeew .)
noodigd, uit eigen beweging, vrijwillig. baar, Z. unauslóschbar.
Vnaufgelegt, bijv.nw.ongestemd, Unausweichlich, bijv . en b. on- -es Volk, onbevaren zeelieden, die nog
Beene ondervinding hebben.
vermijdelijk, onmisbaar.
in kwade luim.
Vnaafgelbst, bijv. nw. niet op- Unauszudriieken, b"v. nw. niet Unbefangen, bijv . en b. onbevooroordeeld, zonder vooringenomen
gelost; (fig.) niet ontknoopt, niet gera- uit te drukken.
los, vrij, onpartijdig, onbevangen,-heid,
U'nauszuforschend, bijv. nw.
den.
Unaufhaltbar, unaufhalt-

ondoorgror^delijk, niet uit te vorschen.
Unband, (-(e)s, mv. -e) m. uit
persoon, deugniet, losbandige m.-gelatn
ITnbandig, bijv. en b. ontembaar,
Unaufhörlich, bijv. nw., Z. tin- uitgelaten; (fig.) onhandelbaar, bandeabidsstich; (Muz.) -er Canon, canon o.; loos, Z. augellos; (getneenz.) -er Hunger,

sam, bijv. en b. onweerstaanbaar, niet
tegen te houden; -keit v. onweerstaanbare kracht, snelheid, vaart v.

onafhankelijk,koelbloedig; it. onschuldig,
ongekunsteld, vrij, oprecht; -keil v. onbevangenheid, onbevooroordeeldheid v.;
2. gemis o. aan vooringenomenheid, los
vrijheid, eenvoudigheid, kinder--heid,

lijkheid v.

Unb.

Unb.
Unbefestigt, bijv. nw. niet van

Unbehutsam, bijv. en b. onbe-

vestingwerken voorzien, niet versterkt, hnedzaarn, onvoorziclrlig, onbezonnen;
-keil v. oubelroedzaatnheid, onvoorzichopen, zonder verdediging.
Unbe$edert, bijv. en b. ongeve-^ tighei^l, (ilbezonneuheid v.
Unbekannt, bijv . en b. onbekend,
derd, zonder vederen, zonder slagvedeongekend; das is! roEr - , dat is mij onren, zonder vleugels.
Unbe$eekt, bijv. nw. onbevlekt, bekend, daar weet i k niets van; (fig.) ein
zonder vlekken, vlekkeloos, onbesmet,) ilunhies and -es Leben, eenvoudig, stil
onbezoedeld; (van het geweten), zuiver; leven; ein -er, onbekende, vreemdeling
(van de deugd), onverwelkt; (Kalb.) on- 1

in.; 2. Z. nurwissend.

Unb.
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ongemak, ongerief o., ongerieflijkheid v.,
last m.

Unberathen, b ij v . nw. onoverlegd,
zonder raad gevraagd te hebben.

Unberechenbar, bijv . en b. onherekenbaar, verbazend groot,ontzettend;
-heil v, onberekenbaarheid v.

Unberedsam, unberedt, bijv.

nw. niet welsl^rekend, niet bespraakt,
mneielijk sprekend.

bevlekt, zonder vlek; -heit V. onbevlekt - Unbekanntschaft, v., z. m, on- Unberedlamkeit, v .on hespraaktbeid, vlekkeloosheid, maagdelijkheid, on- bekendheid v., gemis o. aan kennis, Z. heid v., gebrek o. aan aelaprekenmlheid.
Unwissen/wil.
schuld v.
Unbereist, bijv . nw. niet bereisd,
Unbefriedigend, bijv. nw. on- Unbekehrbar, unbekehr- weinig bezocht, eenzaam.
bevredigend, onvoldoende, weinig ge- lieh, bijv. nw. onbelieerbaar, onverbe- Unbereitet, bije, nw. niet bereid,
terlijk, niet te beheeren.
rusLsteIlend.
niet bewerkt, in ruwen staat.
Unbefriedigt , bijv. nw. niet zeer Unbekehrt, bijv. uw. onbekeerd; Unberichtigt, bijv . nw. (van eene
onveranderd.
Senn,
vollaan, teleurgesteld, onbevredigd, on- -er
zaak), onbepaald, onheslist; (van fouten),
Unbekleidet, bijv. en b. onge- onverbeterd; (van schulden), onbetaald,
voldaan.
Unbefugt, bijv. en b. onbevoegd, kleed, naakt, in murgenkleeding, in ne- onaangezuiverd; (van betalingen), onaf
niet gerechtigd, niet gemachtigd; 2. (van gligd.
Z. rucksldndig.
-gedan,
.Jnbekiimmerniss, v., z. m. Unberitten, bijv.nw. (van wegen),
eert rechter), onbevoegd, incompetent;
-heil, Unbe/'uguiss v. (van een rechter), onbezorgdheid, onl,ekommerdheid, zor- niet bereden, niet door paarden of rijtui
geloosheid v.
onbevoegdheid; incompetentie v.
bereden; 2. (van paarden), onbere--gen

Unbegreif bar,unbegreiflich, bijv. en b. onbegrijpelijk, unverstaan baar, onverklaarb,iar, verwonderlijk;
-keil Y. onverklaarbaarheid, onbegrijpeMkheid v., wonder o.
Unbegrenzt, bijv.nw. onbegrensd,
onbeperkt, grenzenloos, teugelloos.

Unbekummert, bijv . en b. on-

bekommerd, onbezorgd, zonder kommer,
zorgeloos; leien Sie desswegen -, wees
daarover niet ongerust, niet bekommerd;
-heit v., Z. Unbekummerniss.
Unbelaubt, bijv. nw. zonder lommer, zonder loof, zonder bladeren; it.
Unbegrundet, bijv. nw. onge- ontbladerd.
Unbelebt, bijv. nw. onbezield, legrond, niet gegrond, zonder reden.
Unbegiitert, bijv. uw. niet ge- venloos, stijf, als een stuk steen; -heil
goed, niet vermogend, onvermogend,wei- V. gebrek o. aan levendigheid; it. Z. Sleif heit.
nig vermogend bezittend.
Unbehaart, bijv. nw. onbehaard, Vnbelesen, bijv . nw. niet belezen,
zonder haar, niet harig, glad, niet ve- ongeletterd; -heil v. gebrek o. aan bele-

zelig.

Unbehaftet, bijv. nw. ongekun-

Mcld, niet gemaakt.
Onbehagen (-s) o., z. m.,Z. Missbe/au yen.

Unbehaglich, bijv. nw. onbehagelijk, moeielijk, ongelegen, onaangenaam; -es Ge/ühl, onaangenaam; es ist
mir -, ik ben niet op mijn gemak; -keil
V. onbehagelijkheid V., Z. Misshagen.
Unbehauen, bijv. nw. (van steenen ), niet bebouwen, ruw, ongelijk.

den ; 3. (van soldaten), te voet.

Unberueksichtigt, b ij v. nw.

niet in aanmerking genomen, niet gelet op.

Unberufen, bijv . en b. ongeroepen, onverzocht, op eigen gezag, vrijwil
willekeurig; 2. zonder roeping; 1I.-lig,
tussch. Goddank!, dank zij God.
Unbertthmt, bijv . nw. onberoemd,
zonder naam.
Unberuhrt, bijv . nw. onaangeraakt; (fig.) etmv. - lassen, onaangeroerd
laten, met stilzwijgen voorbijgaan.
Unbeschadet, bijes . zonderte kort
zenheid, onbelezeuheid v.
te doen, onverminderd; it. zonder schaUnbelieben, o., z. m. unbelie - de, zonder te benadeelen; -seiner Ehre,
v. n w., Z. Missbelieben, missbe- zonder zijne eer te benadeelen.
big, bijv.
liebig.
Unbeschhdigt, bijv. nw. onbeUnbeliebt, bijv. nw. onbemind, schadigd, ongedeerd, veilig, behouden,
niet gezien, niet populair; -heit v. impo- heelhuids.
pulariteit V.
Unbeschftigt, bijv . nw. zonder
Unbelohnt, bijv . en b. onbeloond, werkzaamheden, werkeloos, niet bezig.
zonder belooning.
Unbesehalt, bijv.nw. geene schaUnbemerkbar, unbemerk - len, schobben, schelpen hebbende, ononmerkbaar,
lich, bijv. aw.
onbemerk- geschubd, ongeschaald.
baar, onbespeurbaar; -keil v. onmerk- Unbeschattet, bijv. nw. onbe-

schaduwd, zonder schaduw.
Unbehauptbar, bijv. uw. (van baarbeid v.
eene meenirig), onhoudbaar, niet te ver- Unbemerkt, b ij v . nw. onbemerkt, Unbescheiden, bijv . en b. onbeonopgemerkt, zonder gezien te zijn; - scheiden, onbeleefd, onvoorzichtig; -heit
dedigen.
Unbehautet,bijv .nw. zonder huid, voricber gehen, onopgemerkt voorbijgaan; V. onbescheidenheid, onbeleefdheid, onlelies, onbekend.
zonder vel of vlies.
voorzichtheid v.
Vnbernittelt, bijv. nw. onbemid- Unbeschiffbar, bijv . nw. onbeUnbeherrschbar, unbeherrsehlieh, bij v, nw. ontembaar, deld, onvermogend, arm, geene fortuin vaarbaai'.
-

niet te besturen.

bezittend.

Unbeschnitten, bijv. nw. (J. ge-

Unbeherzt, bijv. nw. laf, lafhartig, Vnbenannt, bijv. nw. ongenoemd, sch.) onbesneden, niet besneden; (Munt zonder moed; -keil v. lafhartigheid v. naamloos; (stek.) -e Zahl, onbenoemd. w.) niet besnoeid, onbesnoeid; (l3oekb.)
Unbehoft, bijv. nw. zonder vaste Unbeneidet, bijv. nw. onbenijd, onafgesneden.
woonplaats; -e Leute, armen mv. der ge- niet benijd.
Unbescholten, bijv. en b. onbeVnbenommen, bijv. nw.vergund, sproken, onberispelijk, braaf, eerlijk; -heit
meente.
Unbeholfen, bijv . en b. onbehol- toegestaan, geoorloofd; das bleibi dir -, V. eerlijkheid, braafheid, onberispelijkpen, onhandig, lomp, links; -heit v. on- dat blijft u toegestaan; (Muntes.) onver- heid, onbesprokenheid v.
beholpenheid, onhandigheid, linksheid, valscht.
Unbeschoren, bijv. nw . niet ge Unbenutzt, bijv. en b. ongebruikt, schoren, ongeschoren.
lompheid v.
Unbehtiliiich , bijv. nw. onhan- niet besteed, niet ten nutte gemaakt, Unbeschrankt, bijv. nw. onbedig, gedwongen, onbehulpzaam, onge- zonder voordeel.
perkt, onbegrensd,onbepaald; 2.volstrekt;
dienstig, hulpeloos, zwak; -keil v. on- Unbequem, bija. en b. ongemak - -keil v. onbeperktheid v.
macht, onhandigheid, hulpeloosheid, ge- L•elijk, ongerieflijk, hinderlijk, lastig.
Unbeschreibbar, unbeTjnbequemliehkeit, ( - en) v. schreiblich, bijv. en b. niet te bedwongenheid v.
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Unb.

Unb.

Unb.

schrijven, onbeschrijfelijk, Z. unaus- Unbestellbar, bijv . nw. e Briefe, Unbeweint, bijv . nw. onbeweend,
sprechlich; - viele Menschen, onbeschrij- onbestelbaar, niet bezorgd of besteld kun - niet betreurd.
Unbeweisbar, unbeweisfelij k, ontzaglijk veel menschen; -keil v., nende worden.
Unbestimmbar, bijv. nw. niet 1ieh, bijv. en b. niet te bewijzen.
Z. Unaussprechlichkeit.
-

Unbeschrieben, bijv . nw. (van

papier), onbeschreven, schoon, wit; 2.
niet schriftelijk, niet uitgedrukt, niet
beschreven.
Unbeschrien, bijv. nw. niet belasterd, niet beleedigd, Z. unbescholten;
2. zonder door iem. aangesproken te worden, ongestoord.
Unbeschuht, bijv. nw. zonder
schoenen, ongeschoeid, barrevoets.

Unbesehwert, bijv . en b. onbezwaard, onbelast,vrij van belasting, portrij , niet met ballast geladen; (gemeenz.)
Chun Sie das -, wees zoo goed dat in uw

te bepalen.

Unbestimmt, bijv. en b. onbepeald, onbestemd, algemeen, onzeker; -e
Ausdrucke, algenmeene uitdrukkingen;
-reden,in bet algemeen spreken; (Spraakk.) onbepaald, niet bepalend; die -e Form,
onbepaalde wijs; 2. es ist noch -, ob cJr,
het is nog niet bepaald, onzeker; 3. Z.
unentschlossen; -heit v. onbepaaldheid,
onzekerheid, algemeenheid v.; it. Z. Unentschiedenheit.
Unbestochen, bijv . nw., Z. unbeslechbar.
Onbestraft, bijv. nw. ongestraft,

ledigen tijd te doen, te doen wanneer gij straffeloos.
Unbestreitbar, bijv . en b. onlust hebt.
Unbeseelt, bijv. uw. onbezield, betwistbaar, ontegenzeggelijk; -keil v.
levenloos, bewegingloos, zonder vuur, onbetwistbaarheid v.
zonder leven; -heit v. levenloosheid, be- Unbestritten, bijv. nw. onbetwist, niet tegengesproken.
wegingloosbeid v.
Unbesehen, bijv . en b. ongezien, Unbesucht, bijv .nw. niet bezocht.
Unbesudelt, bijv. ow. onbevlekt,
onbezien(s).

Unbewohnbar, bijv. nw . onbe
woonbaar; -keil v. onbewoonbaarheid,
ongeschiktheid v. voor bewoning.
Unbewohnt, bijv .nw. onbewoond.
Unbewusst, bijv. en b. onbewust,
onbekend, zonder te weten, zonder zich
rekenschap te geven, instinctmatig; sick
seiner - sein, zich zelve(n) onbewust zijn,
buiten kennis zijn; mir -, buiten mijn
weten.

Unbezahlbar, bijv .nw. onbetaalbaar, niet te betalen.

Unbezahlt, bijv. nw. onbetaald,
niet betaald;
openstaande.

-e Rechnung, onbetaald,

Unbezhmbar, bijv. nw. ontembaar, niet te beteugelen.
Unbezhmt, bijv. nw. niet getenul, wild.
Unbeziehlich, bijv. en b. geene
betrekking hebbende, niet zinspelende;
(Spraakk., Red.) onbepaald.

Unbezogen, bijv. nw. (lnstr.)zonVnbesetzt, bijv. en b. (van een onbesmet.
kleed), zonder belegsel; (van een ambt), Unbetastet, bijv. nw. onaange- der snaren, niet be- pannen.
Unbezweifelbar, unbezweionbezet, open, vacant; (van eene stad), roerd, nog niet aangeraakt.
niet bevolkt, ledig; (Krijgsw.) zonder Unbetheiligt , bijv. nw. geen felt, bija. en b. ontwijfelbaar,ongetwij
garnizoen; (van een vijver), zonder visch. belanghebbende bij, niet deelnemende feld, zeker.

Unbesiegbar, unbesieglich,

Unbezwingbar,unbezWing-

aan.

Unbetont, bijv. en b. den klembijv. nw., Z. unuberwindlich.
Unbesinnen, (-s) o., z. m. gebrek toon niet hebbende.
Vnbetrachtlieh, bijv . en b. niet
o. aan nadenken.
Unbesoldet, bijv. nw. onbezol- aanmerkelijk, van weinig gewicht of benigd, zonder bezoldiging, geene bezoldi- lang, onbelangrijk.
Unbeugsam, &, Z. unbiegsam chr.
ging genietend, zonder salaris.
Unbesonnen, bijv . en b. onbe- Unbevblkert, bijv . uw. niet bezonnen, onbesuisd, onbescheiden; ein -er volkt, onbewoond.
Mensch, onbezonnene, zinnelboze, dwaas; Unbewaeht, bijv .nw. onbewaakt,

lieh, bijv. en b. ontembaar, niet te beteugelen; (fig.) onoverwinnelijk; -keil v.
ontembaarheid v.
Unbezwungen, bijv. nw. onbedwongen, onoverwonnen.
Unbieder, bijv . en b. oneerlijk, niet
rechtschapen; -keil v. oneerlijkheid, onrechtscliapenheid v.

denkend ; -er Streich, onbezonnenheid, Vnbewafftet, bijv . nw. ongewaonbesuisdheid, onnadenkendheid v.; -heit pend, zonder wapenen, ontwapend; (Pl.)
V. onbezonnenheid ,onbesuisdheid,dwaas- zonder doornen; (Nat. hist.) zonder stekels, zonder horens.
heid, onnadenkendheid v.
Unbesorgt, bijv. en b. niet ten Unbewahrt, bijv . en b. ongewaaruitvoer gebracht, niet uitgevoerd; etw.' borgd, niet gewaarborgd, onbewezen,
- lassen, niet ten uitvoer brengen, niet twijfelachtig.
volbrengen; 2. Z. Borglos; Beien Sie desa- Unbewandert, bijv.nw. (Gg.)onwegen gans -, wees daaromtrent niet on- bedreven, niet ervaren in, onbekend met,
gerust, wet bezorgd; -heit v. onbezorgd - vreemd aan.

strak, stijf; (fig.) onwrikbaar, ongevoelig, onhandelbaar, stijfhoofdig; -keil v.

-e Handlung, onbezonnen, dwaas, onna- slecht, weerloos, zonder opzicht.

beid, gerustheid v.

Unbesserlich, bijv. nw. onverbeterl"k; -keil v. onverbeterlijkheid v.
Unbestand, (-(e)s) m., z. m. onstandvastigheid, onbestendigherd, onbestaanbaarheid v., Z. Yerdndertichkeit; 2.
Z. 1Vichtigkeit.

Unbestndig , bijv. en b. onbe-

stendig, onstandvastig, verauderlijk, Z.
schwankend, nschtig, verdnderlich; -e Farben, geen standhoudend, verschietend;
-keil v., Z. Unbestand.

Unbestechbar, unbestech-

Unbewegbar, 8t, (gewoonl.)un-

beweglieh, & bijv. en b. onbeweeglijk, onbeweegbaar, niet te bewegen; stehen bleiben, onbeweeglijk, stil; (Sterreuk.) (van sterren), vast; (Drukk.) -e
Schri[len, vaste letters, stereotyp;(Ger.)
-e Guter, onroerend; (fig.) onbuigzaam,
onbeweeglijk, onverbiddelijk, ontoegankelijk, ongevoelig, Z. unerbittlich; - bei
seinera Entschlusse bleiben, vast, bepaald
blijven bij; -keil v. onbeweeglijkheid,
onverbiddelijkheid, vastheid v.

Unbewegt , bijv. nw. beweging-

Unbiegbar, unbiegsam, bijv.

nw. niet buighaar, onbuigzaam, hard,
onbuigzaamheid, ouhandelbaarheid,stijfhooftligheid v.

Unbild , (-(e)s, mv. -er) o. mis

beeld, leelijk beeld, schrikbeeld o.,-makt
vogelverschrikker m.; (i(aart.) kaart v.
zonder figuur.

Unbilde, ( n) v. of Unbi11, ( en)
-

-

v. onrecht o., krenking, onbillijkheid v.
Unbillig, bijv. en b. onbillijk, onrechtvaardig, onredelijk; -keil v. onbillijkheid, onrechtvaardigheil, onredelijkheil v.
Unblutig, bijv. en b. onbloedig,
niet bloedig, zonder bloed te storten.

Unbrauchbar,bijv .en b.onbruik baar, niet te gebruiken, niet geschikt
voor gebruik , buiten gebruik, Z.unnutz,
untauglich; - machen, onbruikbaar maken; 1Nunzstempel -, misvormen; -keil v.
onbruikbaarheid, ongeschiktheid, nutte loosheid v., slechte staat in.
Unbrennbar, bijv . nw. onbrandbaar.
Unbttrgerlieh , bijv. en b. niet
burgerlijk; 2. niet geschikt voor burgers;
-kelt v. gebrek co, aan burgerzin of bar-

lieh, bijv. nw.onomkoopboar, niet veil, loos, zonder beweging; (fig.) niet bewobraaf, trouw; -keil v. onomkoopbaarheid, gen, niet geroerd, niet aangedaan; it.
ongevoelig, koud.
trouwheid v.
Unbesteigbar, unbesteig- Unbewehrt, bijv . nw., Z. unbe
lich, bijv. nw. onbestijgbaar, niet te wafnet.
Unbeweibt, bijv. nw. ongehuwd, gerdeugd.
bestijgen; -keil V. onbestijgbaarheid, on^Tnbuszfertig, bijv. en b. onboetongetrouwd, geene vrouw hebbende.
genaakbaarheid v.
-

ene.tne.

Und.
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vaardig, geen berouw hebbende, ster- dringbaar; -keit V. ondoordringkaar- vergeven o., amnestie, kwijtschelding v.
van straf.
ben, zonder berouw sterven; -keil V. on- heid v.
-

boetvaardigheid v. .

Unchrist, (-en, mv. -en) m. on-

17ndurchsichtig, bijv. nw. on-

TTneingeschrnkt, bijv. nw.on-

doorschijnend, niet doorzichtig; -keil v. beperkt, onbegrensd.
Uneingeweiht, bijv. nw. oninchristen,. niet- christen; (fig.) barbaar, ondoorschijnendheid v.
beul m.
Undurehwachsen,bij v.nw. (Pl.) gewijd, een leek zijnde in.
Uneinig, bijv. en b.(van personen),
Unchristlich, bije. en b. on- niet doorwassen.
christelijk, ongeloovig; (fig.) barbaarsch. Uneben, bijv. en b. oneffen, onge- niet eensgezind, oneenig; (van gevoeUneig1buchstabe, (-n) v. hoofd - lij k, hobbelig; (van een land), niet vlak, lens), niet overeenstemrnend; in einer
heuvelachtig, bergachtig; (Volkst.) nicht Sache - sein. Z. uneins (sein); - leben,
letter, kapitale letter v.
oneenig leven; mii jemn. fiber etw. - sein,
Und, voegw. en, ook; sein Bruder - -, niet kwaad.
ich, zijn broeder en ik; du - ich, gij en Unebene, (-n) v., Z. Unebenheit; het niet eens zijn omtrent; - machen,
ik; gek - sage ihm, ga hem zeggen; 2. oneffene, hobbelige, heuvelachtige verdeeld maken; -keit v. oneenigheid,
verdeeldheid v., twist m.; (gemeenz.)
uweggehen - schellen, scheldende heen vlakte v. of grond m.
sitsen - schreiben, zitten te schrij--gan;
Unebenheit, (-en) v. oneffenheid, ruzie v.; - stilten, twist stoken.
ven; zwischen 2 - 3 Uhr,tussclhen tweeën ongelijkheid, hobbeligheid, heuvelachtig - Uneinnehmbar, bijv. nw. onneembaar, niet ingenomen kunnende
en drieën,
held v.
Undank, (-(e)s) m., z. m. ondank Unebenmasz, (-es, mv. -e) o. on- worden.

Uneins, bijw., Z. uneinig.
Unempfnglich, bijv. nw. - fur
die Liebe, niet vatbaar voor, niet ontvankelij k; (Landb.) ondankbaar, onvruchtbaar, dor; -keil V. onvatbaarheid, ongevoeligheid v.
(vau metalen), onedel; (van steenen), Unemp$ndbar, bijv . en b. ondank(baarheid); -keil v., Z. Undank.
Undehnbar, bijv. ow. niet rek- gemeen, niet kostbaar; (van erts), arm, gevoelig, niet vatbaar.
m., ondankhaarheid v.; fem. mil - be- evenredigheid V.
zahlen, met ondank(baarheid) bonen; - tjnebenm3iszig, bijv . en b. oneist der Welt Lohn, ondank is 's werelds venredig, in geene goede verhouding,
loon.
niet gelijkstaande.
tindankbar, ( -er, -st) bijv. en b. Unecht, bijv. uw., Z. undcht.
ondankbaar, niet erkentelijk, met on- Cinedel, bijv. en b., Z. unadelig; 2.

Unemp$ndlich, bijv. en b. onweinig opleverend; (Bergw.) (van ganUndekagQn, (-(e)s, mv. -e) o. gen), weinig erts & bevattend;(fig.) (van gevoelig, onmerkbaar; (Gen.) ongevoe-

baar.

het gedrag), gemeen, laag onedel.

elf hoek m.

Undenkbar, bijv. nw. ondenk

lig, gevoelloos, verdoofd; (fig.) koel, on-

Unehe, (-n) v. onwettige, over- verschillig, koud; -keil v. ongevoelig-

waarvan men zich geen denkbeeld-bar, spelige samenwoning v.als mail en vrouw, heid v.; (Gen.) verdooving v.; (fig.) on-

kan maken, ongelooflijk, stuitend.
Undenklich, bijv. nw., Z. undenkbar; 2. onheuglijk, lang geleden, lang
verloopen; seit -en Zeilen, von -er Zeil
her, sedert, onhenglijke tijden; -keil v.
ondenkhaarhei^l, onheugl kheid v.
Undeutlich, ( -er, -st) bijv. en b.
onduidelijk, verward, onleesbaar, onverstaanbaar; -keil v. onduidelijkheid, on-

verstaanbaarheid v.

samenhuizing v., natuurlijke echt m.

gevoeligheid, gevoelloosheid, onverschil-

Unehelieh, bijv. nw. onwettig, ligheid, koelheid v.

UnQndlieb, bijv. en b. oneindig,
onecht, ongetrouwd, (van kinderen),onecht, natuurlijk, buiten het huwelijk ge- eindeloos, eeuwig, grenzenloos; das gekt
ins' -e, dat gaat in het oneindige, dat
boren, bastaard.
Uneheling,(-(e)s, cnv. -e) m. na - duurt eeuwig; (Wisk.) lterechnung der
tuurlijk kind, onecht kind, buiten hu- -en, berekening V. der oneindig kleine
welijk verwekt kind o., bastaard m. en v. verschillen; - viel Leute, ontzaglijk, verUnehrbar, bijv . en b. oneerbaar, bazend veel &; ich bin ihm - dafur veronzedig, onkuisch, onbetamelijk; -keil bunden, ik ben hem daarvoor ten hoogV. oneerbaarheid, onkuischheid, onze ste verplicht; -keil v. oneindigheid, eeuonbetamelijkheid V.
-dighe, wigheid, grenzenloosheid v.
Unehre, v., Z. m. oneer, schande Unentbehrlich, bijv . en b. onV.; ,lemu. - machen, oneer, schande aan ontueerlijk, onmisbaar, noodzakelijk; sick
mit -n, op eene onteerende wijze.-doen; - machen, zich onmisbaar maken; -keil
Unehrerbietig, ( -er, -st) bijv. V. onmisbaarheid, onontbeeerlijkheid,
en b. oneerbiedig, zonder eerbied; -kent noodzakelijkheid v.
Unentgeltlich, bijv. en b. koste
V. oneerbiedigheid v.
om niet, gratis, zonder belooning;-los,
Unehrlieh, bij v. en b. onteerd, met
schande overladen, gebrandmerkt, ge -keil v. kosteloosheid v.
schandelijk,-schandvlekt;2.or,
Unenthaltsam, (- er, -st)bijv.nw.
oneerlijk; J'ur - erklären, eerloos verkla- onwatig, niet matig, wulpsch, ontuchren; -keil v. eerloosheid, schande, trou- tig; -keil v. onmatigheid, wulpschheid,
ontucht v.
weloosheid V.

Undeutsch, bijv. nw. niet Duitach;
- sprechen, slecht Duitsch spreken; 2.
aan Duitschland vreemd.
tJndieht, bijv . uw. niet dicht, niet
sluiteu^l, doorlatend, open.
Undichterisch, bijv. en b. niet
dichterlijk, prozaisch.
Undienlieh, bijv. nw. tot niets
dienstig, onnuttig, schadelijk, niet dien
ongeschikt, oubruikbaar, ongelegen;-stig,
-kent v. ongelegenheid, ongeschiktbeid.
onbruikbaarheid V.
Undienst, (-es, mv. -e) m. ondienst, slechte dienst m.
Undienstfertig, bijv . nw. niet Uneigennutz, ( es) m., z. m.
belangeloosheid V.
dienstvaardig, niet gedienstig.
Undine, Ondine, (-n) v. water- Uneigenniitzig, bijv . nw. belangeluos, zonder eigenbaat; -keil v., Z. Unnimf v.
Vnding, (-(e)s, mv. -e) o. onding eigennuta.
o., hersenschirnmig wezen, monster o., Uneigentlieh, bijv. en b. oneigentijk, figuurlijk; -keil v. Gguurlijkheid,
warboel m., orngerijindheid v.
UndulatiQn, (-en) V. golvende) oneigenlijkheid v.
beweging, golving v.; -stheorie v. leer Uneingebunden, bij v .nw. (Boek b.) oningebonden, niet ingebonden, in
v. der golvende beweging.
Unduldsam, ( -er, -st) bijv. en b., losse bladen.
onverdraagzaam, dweepziek; -keil v. on-'' Uneingedenk, bijv. nw. einer
Sache -, zich niet herinnerend, niet geverilraagzaarnheid v.
Vndurchdacht, bijv. en b. on- dachtig, vergetend.
dourdacht, onnadenkend, overijld,
Uneingedenken, (-s) o., z. m.
vergeten, zich niet herinneren, niet ge
Undurchdringbar , unzijn; - eines Vergehens, vergeten-dachtig
durchdringlich, bijv. nw. ondoor-

Unentschieden, bijv. nw. onbepeakl, onbeslist, hangende; it. Z. unentschlossen; -heit v. onbepaaldheid.

Unentschlossen, bijv. en b. besluiteloos, weifelend, aarzelend, onbeslist; -sprechen, aarzelend, weifelend; ich
bin -, ob 4e', ik ben besluiteloos, ik weet
nog niet &;

-heit v. besluiteloosheid,

weifeling, aarzeling v.

Unentschitissig, bijv. nw.,

—keit, v., Z. unentschlossen chr.

Unentschuldbar, bijv. nw. on-

verschoonbaar, niet te verontschuldigen.
Unentsetzbar, bijv. nw. (Vest.)
niet te ontzetten.

Unentwickelt, bijv, nw. onontwi kkeld, niet ontwikkeld, niet volwassen,
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Une.

Une.

UnC.

grensenloos; -keit v. onmeetbaarheid, l1nerwecklich, bU'. nw. moelegfflllzeululJ",helll v.
Iijk l~ wekkeu, nu-t te wekkeu: (fig.)
Vnermtidet, bij'. en b. (van een LD.lt'ualijk te dl'H~t'II; 2. Z. u/le,.balllich.
persoon), uuvenuoeid, uiet moede of v~r- Vnerweichlich, IJU". II". olivermoerd; (van een werk), onvennoeid, on- IIIII rwbuar, uubulgzaam, niet te weeverpousd, ijverig,vlijllg; -arlJeden,ollver- ken.
pno~.I, ijverig, vlijli~.
Vnerweislioh, bYv. en b.onbeVnermtidllch, buy. en b.nnver- \\'iJl'uaar, llllliter bt!\\'ljs, met te bcaWijzc~n,
mneuJ, uiet te veruroereu.uuophoudetu«, zltullt'r lJewlj~, op tie veromlerstelhug
volbardeud, zouder uphoudeu; er i.\l -, gc~rontl.
hij IS ouvenuoeru, Jaat zich met "erllnerwiesen, bijv. nw. onbewezen,
uroeren: -keit v, ouverpoosde ijvel' ur, ulllJ·'ltl"'cl'.1.
billU'.
uuverumeide vlijL r.
l111erwogen, bUy. nw, onoverVnerfahren, hijv. ow. onervaren, Vnerofl'net, lJijy. ow. Dietgeopend.•lacut, uuoverwugen, met in aanmerklug
onbedreveu, geene undervinding hebheu- on"I'... ugebrukeu,
gen-uuen, meuegeustaaude.
de; -/'eil v. ouervarenheul, euhedreveullnerortert, buy. ClI b. niet opge- Vnerzahlbar, bijv. uw, niet te
heluerd.euheshst.uubepaald, (Ger.) han- verteileu,
heid v.
Unerforachb~r,unerforsch· gelJlle.
llnerzogen, b~v. nw, onopgevoed,
Iich, lJUv. nw. oudot1rgtlJntJeltjk,oll- Vnerreiohbar, bijv. IlW. oube- met gued opgevoed, zonder opvoeding;
(fi•• ) [oug, (Jog Diet verzorgd,
nasl'curl\jk. verborgeu; -kei; v. ondoor- rei"IJaal',ollgcuauklJaar.
Vnersattlich, bijv. en b.nnverza- VnfaQonnirt, buy. nw, (Hand.)
gronlle'ijkheitI. verborgenherd Y.
l]nerfreulich, buy. nw. onaan- delUK,gultlg, vnmlluehtlgi- kell v.vraat- ougelctsoeueerd, zonder sieraden, onopgenaam, geeue vreugde aaubrengend,
zuenugheid, gulzigheid, vraatzueht v. gemaakt,
l1nerftlllbar, buy. nw, DIet verl]nerschaffdn, bijv. IlW. (Gotlg.) Vnfahig, bijv. nw. einer Sache -,
vuld kuunende worden, niet na te ko- Diet geschapeu, ungeschapeu.
ZL& ete, -, onuekwaam, ongeschlkt, niet
men,
l1nerschopflioh, bijv. nw. ou- ill staat; -er Hopr, onhekwaam, zonder
l1nerfi111t, bijv. ow. onver~ultl, Ullpulte,ijk, 'U"lJel'~ie!llJar; (fig,) hieri" lalenten; -lieil v. onbekwaamheid, ollgeisl er -, blenD is hij ollulLputtelijk; schlktheul v., oovel'lllogeu o.
Diet nagekolDen.
Vnergrtindbar,unergrilnd- -ketl v. ol1uitpuLtcl~kheld v., o\er- Vnfahrbar, bijv. nw. (van welien, buy. (l\V. pelHoos, dlep, OlllUele- 'looll m.
geu), ollberijtlbaar, niet beredeu kunVnersohrooken, bijv. eo b. on- uelllio worden.
lijk; (fig) ooduol"f~rondelijk; -e l'ie{e.
peillooze diepte; ~. (van Gotl, van hel V.,rs~llI'ukkell, ouversaagtl, stoutmoelllg, l1nfall, (-(e)s, my. Un/aile) m.ollhart), ondool"grolltlelijk, vel·borgen, Z. vel'lllelel; -heit v. ollverschrokkeDheiJ, geval, ougeluk 0., ramp v., tegenspoed
unerlorschl.c/l; -ked v. peilloosbeld v.; ollve."saagdhetd, sloutmoedigheitl, ver- m., noodlullig voorvul o.
Vnfarbig, buy. ow. kleurloos, bel(fig,) olldoorgronde'ijklleld v., Z. Uner- anetelheid v.
{orschlichked.
l1nerschiitterlioh, bijv. en b. lIer wit.
Vnerhort, bijv. en b.ongehoord, oUUtHveeglUk, onwl·.kbaar, onverstoorl1nfasslioh, bijv. ow. onbeg.·jjfabelachtig; -yrausam,uiLersl,verschrik- baar, on\'erallderlijk; -I;,ell v. onbe\Veog- pelyk. t.luIsler, vel'ward, het begrlp te
kelijk, ijselijk; ~. - bleiben, (van eeD lykheicJ, onwrikbaal'heid, onveraudertijk- lJoven gaande; 2, Z. unbegreillicll; -keil
,erzoek), onverhoord blijveo, Diet loe- held v.
Y. onhegl'ijpe'ijkheid, duistel·beid v.
aeslaan worden,
Vnerschiittert, bijv. ell b.oo- l1nfehlbar, bijv. en b. onfeilbaar,
Vnerheblich, bijv. ow. onbedui- wrjkbaa.', stanJyastig, stevlg, vasL.
steHlg, zeker; d,e -en, zij die aan de ondend, onaallzienlijk, onbeteekenentl, van llnersohwinglich, bijv. nw. bo- fellbaarheid van deu paus gelooveu; -ked
weioig lJelaog; -keit v. onbeduidend- venmal'g, olllIJalig, bUllelisporig.
v. onfeilbaarheitl, l.ekerbeirl v.
Vnersetzlich, bijv. en b. onher- Vnfein, bijv. nw. niet Ojn;2.oDgeheid v.
Vnerkannt, bYv. eR b. Diet her- stellJaar, niet te vergoeden, oovergoed- IJast~ oubeliHoelijk, onbeschelden, ouratkellc.l; -reisen, oobekend, ineoguito; 2, bas.".
soeulijk, ongemanlerd, onkiesch; -heil v.
l1nersinnlioh, bijv. ow. niet te oubcscheiuenheid,onklcschheid,ollbelamiskeod.
Vnerkenntlioh,bijv.nw.ondank. verllDllen,olldeukbaar.
melijkileiLl, onratsoenlijkheid, ongemabaar, Z. unken'lilich; 2. Z. u1ldanklJaar;
Vnersprieszlloh, bijv.en b. Diets nienlheitl.
-Iceit Y. miskellnlOg v.
of weIDig opbl'ellgencJe, onvruehlbaal", l1nfern, bijY. ow. niet ver, llabij,
Vnerkeun.tniss, (-e) v. gebrek onvoordeelig, nutteloos.
ual.tu.·ig, met verwijderd.
'tTnfertig, bijv. ow. (Kans. st.) Z.
o. aan kennis.
. Vnersteigbar, unersteigVnerklarba.r, unerkliirlioh, llcn, bijv.uw. onbeldimbaar, oogelJaak- leicltl{el'lig.
bijv. nw. onverklaarbaar, onbegl"ijpe'ijk, baal', onbereikbRar.
l1nllath, (-(e)s, my. -e) m. vUliVnertraglioh, bijv. eo b. ondra- nis, vUlltgh~id v., vuil 0., drek m.; 2.
niet te onlcijreren;- (fig.) -er Mensch,
het is geLyk, onvenJragelijk, olluitstaaubaar, (VolksL.) Z. Unflii,l/Ier.
raadselaehtig; es ill mir -, wie
mij onverklaarbaar, ik begrijp Diet.
ouverc.lraagzanm; -keil v. ollverdrage'ijkl1nftather, (-I, my. Unfl4lher) m.,
Vnerkilnstelt, bijv. eo b. onge- beitl, olive."draagzaamheid Y.
-in, (-ne,,) v. vuilik, smeerpoes m. en
kunsteltJ, natuurlijk, waar.
Vnerwaohsen, bijv. llW. (Vi.lD v., hij or zij die vuile laal uitslaat.
Vnerlasslioh, bUY. eo b. onvcr- ~ersonen), niet volwaRsen, minderjarig,
UnflatherQj., (-en) v. vuilheid,
mijdelijk, noodzakelijk, onmisbaar; (van JODg.
verJierlijking, vut'e aardigheid, gem~engebreken), on,erscboonbaar, Diette verVnerwahnt, bijv. ow, onvermeld, beld v.; Il. hatelijkheid v.
schonoen, oo"ergeellijk.
oogelloemd; - lassen, Beene melding l1nflathig, bUY. ow., Z. schmutzig.
l1nerlaubt, bijv. en b. ongeoor- makeD van, mel slllzwijgen VOOI bijgaao. Vnfleisz, (-es) m., z. m. llliheid,
lool'd, onrechtvaardig; -heit v. onreehL- Vnerwartet, byv. en b. OD\'er- aebleluosheid v.
,aardigheld, onweLtigheid v., oogeoor- wacht, ollYe.'wacbts, niel getlacht, uiet 'tTn:fleiszig, bYv. en b. niet vlijtig,
loorde o.
vermoed. plolseling; da$ komml 'nir 8ehr lui, IIchteloos.
't1nermessen, bijv. en b.onmete- ., dat komt mij zeer olverwaehts, ik tTnfolgsam, bijv. ow. ongehoorlijk, oDeintlig groote
verw3clJUe dat DIet; -e Erbschafl,onge- zaam, ongezegtijk. ouleerlaam; -keit v.
l1nermesslich, bijv. en b. onme- daehl, niet 'ermoetl;. allkomlllcn,onver" oogelloorzaamheid, ongezeglijkbeid, on'e1Vk; (Meelk.) onmeeLbaar, eiDdeloos, wachts. eensklaps.
lee."zaamheid ,.
tJ"nentzifferbar, unentzifferlioh, hUv. IIW. met te I)lIlcijl~l·en.
l]nerachtet, voora. (IUd deu Sen
DV.) ell VUt'f.,(w •• Z. u/lyeaclliel.
trnerblttlioh, blJv. en b. onverbiJtJelijk, oubuiglualo, ouwnkbaar, niet
te venuurweu; -keu v. ollverbllhlelijkheid, euwnkbaarherd v.
llnerbrochen, bijy. en h.onnpengebrokeu, uugeupeuu, uiet opengebroken,
l]nerdenklioh, bUv.ow. ondenk-

z.

et,

Ung.

Ung.

Ung.
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Unft rmig, bijv . nw. zonder vorm, tjngastfrei, ungastfreund - ^Tngeburt, (-en) v. ongeboren
vormloos, rniavurm; -keil v. misvormd. lieh, bijv. nw. niet gastvrl^,onherberg- vrucht v., fosetus m., embryo o.
zaani.
tjngedanke, (-us, urv. -n) m. onheil, vorinelonsheid V.
redelijke gedachte, dwaze gedachte v.
Unf ormlieh, Unfármlich-' ITngastfreiheit, tjngastfreundlichkeit, V . ouberbergzaamv., Z. un/'(u•rig ct.
tinfrankirt, bijv . en b. ongefran-j heid, oiiga.ttrijheid v.

keit,
keer4l.

^Tngeaehtet, bijv. nw. niet ge - wikkel i ng, mislukking v.; (Gen.) te-

Unfranzl siseh , bijv. en b. niet

acht, veracht, geeue achting genietende;
Frausch; (fig.) anti-Fransch, den Frau- 2. voorz. Gilet den Zen nv.; oii+laiik`, in
weerwil van, uiettegenstitan ae; - xeuier
Sci1et1 v ijandig.
Unfrei, bijv, nw, onvrij, niet vrij. Juycnd, in weerwil van &; dessen -, desTjnfreigebig, bije. en b. niet vrij -' uiettegenstaaude; 3. voegw. - yuan es ver ge'ig, niet wild, niet liberaal; -kelt v.j bolen halte, hoewel, ondanks, ofschoon,
onvrOgevighei^l v.

Vnfreiwillig, bijv . en b. niet vrij-

urettegeustaaande.

tngeahndet, bijv. en b., Z. unge-

willig, onwillekeurig, onwederstaanha.^r, !slru/t.

geil w ongen; -kril V. onwillekeurighei+l,
gedwongenheid V.

Unfreundlich, ( - er, - st) bijv.nw.
onvriendelijk,onbeleefdl,ouheusch,barsch;
(rig.) (van bet we^Ier, van eerre woning).I
somber; jemn. -e Dinge sagen, onaangename dingen zeggen, harde woorden ge-

Vngedeihen, (-s) o., Z. in. ge-

mis o. eau uutwikke:iug, slechte ont

Tjngeahnt, bijv. en b. onvermoed,
uoutt gedacht.

U'ngebahnt, bijv. nw. niet gebaaud , uugeb,iaud, onbegaanbaar.

ring v.

tJngedeihlieh, bije. nw. niet gedijeud, niet vouruitaande, geen %oedsel
gevende, uiet slageu+le, niet tierende.
Ungedenkbar , ungedenklieh, bijv. en b. ouheuglllk, l aug geleden.

Jngedruekt, bijv. en b. ongedrukt, niet gedrukt, in handschrift.
tjngeduld, v., Z. in. ongeduld o.;
(l'I.) spriugkruid o., ualsamijuplauL v.
tjngeduldig,

( -er, -al)

bijv. en

b. ongeduldig, verlangoud, wet unge-

- werden, ongeduldig worden, liet
geduld verliezen; -keil v., Z. Unyeduld;
Ungeberdig, bijv. en b. kuren, (Spr.) - hil%t dem Kreuz nicht ab, onven; -keil V. onvriendeluiclleid,onbeleefdl- grappen wakend, grout getier makend; geduld baat niets, geneest de bija niet.
hei+l, onhenschheid v.; 2. hard woord o.,j secli - stellen, grappen maken; 2. driftig Vngefahr, bijv . en b. toevallig, bij
warden, weerspannig zijn; 3. ondeugend, toeval, Z. zu%ull:y; 2. ongeveer, nageonaangename zaak v.
uoeg, ten naastenbíj, omstreeks; 11. (-s)
Unfreundschaftlich, bij v, nw. oubeschoft.
LTngebeten, bijv. en b. ongenoo- o., Z. m. toeval o.; von -, bij toeval, toeonvriendschappelijk, onbeleefd, ongastdigd, op eigen gezag, vrijwillig, unge- vallig.
vrij: -keit v., Z. Un/'reundlichkeit.
Unfriede(n), (-s) m., z. m. on- vraagd, onverwachts, indringend; (Fig., Vngefallig, bijv. en b. niet bevallend, onaangenaam; 2. ongedienstig,
eenigheid, oneensgezindheid, tweedracht Scherts.) -er Gast, lastig schepsel.
Vngebildet, bijv. nw.ougefatsoe- onbeleefd, niet verplichtend; -keil v. onv., strijd, oorlog in.
Vnfriedfertig, unfriedlich, neerd, neet geheel gevormd; (Outlk.) -e gedierrstigheid, onbeleefdheid v.
bijv. en b. onrustig, oorlogzuchtig, vij- Frucht, onvolwassen vrucht, embryo; Ungef arbt, bijv. nw. ongeverfd,
niet gekleurd, wit; it. Z. ungeschminkt;
andig, in tweedracht, in vijandschap;, (fig.) onbeschaafd, lump, ruw.
- leben, in oneenigheid, tweedracht, vij- Ungeblattert, bijv. nw. geene (fig.) onopgesmukt, waar, oprecht.
tjngefasst, bijv. nw. niet ingeval;
andschap leven; -keit v. oueenigheid,I pokken hebbende, niet pokdalig.
ZTngebleicht, bijv. uw. (van lin- (Juw.) niet gevat, niet gezet, los.
vijandschap. vijandige inborst v.
Ungebandigt,bijv.nw. ongetemd,

tjnfroh, unfri hlich, bijv. nw.' nen), ongebieekt.

niet vrool"k, onopgewekt, terneergesla- Ungeblumt, bijv.nw. ongebloemd,
zonder bloemen,
gen.
Unfruchtbar, ( -er, -sa) bijv. en Q'ngeboren, bijv. nw. ongeboren,
b. onvruchtbaar, schraal, dor; (fig.) on-, niet geboren, nog in de kiem.
ZTngebrauch, (-(e)s) m. onbruik
vruchtbaar, weinig opleverende, ondankbaar; -keit V. onvruchtbaarheid, schraal o.; in - kommen, in onbruik geraken,
-heid, buiten gebruik raken.
dorheid v.
Unfug, (-(e)s, mv. Un(í ge) m. wan- Vngebr uchlich, bijv. nw onorde, ongepastheid, onbetamelijkheid v.; gebruikiijk, niet gebruikelijk, buiten geit. slecht gedrag o.; 2. straatschenderij, bruik, ongewoon.
U'ngebraucht, bijv. nw. ongeaangerichte schade v.
Unfi glich, bijv. en b. ongepast, bruikt, nog niet gebruikt, nog nieuw.
onwelvoeglijk, onbetamelijk, onbehoor- Vngebuhr, (-en) v. onbetamelijk; 2. onrechtvaardig, onbillijk; das ist lijbheid v., misbruik o., buitensporig
overdaad v.; mil Unrecht and zur-heid,
-, dat betaamt niet, past niet; -keil v.,
-, ten onrechte erg te onpas; 2. Z. UngeZ. Unfug.

^Tnfttgsam, bijv. en b. zich niet buhrlichkeit.

tjngebiihrlich, bijv . nw. onbetaVnf thlbar, bijv . nw. niet voel- melijk, ongepast, misplaatst, ten onrech-

schikkend, weerspannig, weerbarstig.

baar, onmerkbaar, niet merkbaar; -keil v.
onmerkbaarheid v., niet kunnen vollen o.
1nftindirt, bijv. nw. niet gegrond,
op lossen grond berustend.
tjngangbar,bijv .nw. (van wegen),
onbegaanbaar; it. weinig bezocht; (Munt w.) niet gangbaar, geen koers hebbende,
niet in omloop zijnde; (van woorden),
weinig in gebruik; -keit v. onbegaanbaar -

^luid;

niet beteugeld.

Ungefiedert, bijv. nw., Z. unbe-

fiedert.

Ungeflng^ert, bijv. uw. zonder
vingers, geene vingers hebbende; (Nat.
bist.) (van kreeften), zonder knijptangen.
Vnge$OSZt, bijv. nw. (van hout),
niet gevlot.
tjngefl igelt, bijv. nw. ongevleugeld, zonder vleugels.
Ungefragt, bijv. en b. ongevraagd,
niet ondervraagd, zonder vragen.
^Tngefi ttert, bijven b. ongevoerd,
zonder voering, zouter voeder.
ngegerbt, bijv. uw. ongaar, ongelooid.
Ungegessen, bijv. nw. onverteerd,
niet gegeten; 2. bijv. en b. zonder gegeten te hebben, nuchter.

Ungegliedert, bijv. nw. onge-

te , te onpas; (van het gedrag), onbe- leed, zonder ledematen, zonder gewrichschaamd; sur -en Zeil, te onpas,niet van ten.
pas; -keil v., Ungebuhrniss o., Z. Un- Ungegriindet, bijv. en b. ongefuylichkeit.
grond, niet gegrond, zonder reden; -e

ITngebunden, bijv .nw. ongebon- Nachricht, valsch.

den, niet gebonden, niet verbonden, los,
vrij; (van boeken), oningebonden, los,
in bladen; (fig.) (van de levenswijze),
losbandig, ongeregeld; -e Hdnde haben,
vrij kunnen handelen; 2. - sein, vrij zijn,
heid v.
Unggr, (--en, mv. -en) m. Hongaar onafhankelijk, niet gebonden zijn;
(Spraakk.) -e Schreibart, ongebonden
m., inwoner m. van Hongarije.
Ungar, buy. nw. ongaar, niet gaar,' stijl; -e Rede, proza; -heit v. vrijheid,
► ongebondenheid, losbandigheid Y.
rauw.

Vngehalten, bijv. nw. niet gehouden, Z. halten; 2. spijtig, boos, ontevreden, beleedigd, verontwaardigd;
ober eiw. - werden, boos worden op.
Vngehaubt, bijv. nw. (van vogels), niet gekuifd.

Ungeheiszen, bijv. en b. niet be-

volen, zonder order, op eigen gezag; -

Vornehmen hat kern put Au fnehmen,aan-

1296

Ung.

Ung.

Ung,

geboden diensten zijn zelden aangenaam

ongelegenheid v., ongemak o., overlas I ongehinderd, vrij, zonder complimenVngehemmt, bijv. en b. onb( m.; jemn. — machen, overlast aandoen ten; -heit v. vrijheid, vrijmoedigheid,
lemmerd, ongehinderd, niet tegengehot lastig vallen; machen Sie Bich meinetwe• . groote gemeenzaamheid v.
den, vrij.
gen keine —, stoor u niet aan mij, laai
Ungenossen, bijv. en b. niet ge

Ungeheuchelt, bijv. en b. ongf u door mij niet terughouden.
niet gesmaakt, niet geproefd;(6g.)-note,
veinsd, niet gehuicheld, zonder huich(
Ungelehrig , ungelehrsam, Z. ungeahndet, ungestraft; (Jachtes.)(van
larij; -e Freundschaft, ongehuicheld, on bijv. en b. niet leerzaam, niet kunnende honden), loopsch.
geveinsd, oprecht, waar.
leeren, dom; -keil v. onleerzaamheid
Ungenossen, (-s) o., -thaler,
Ungeheuer, (-s,mv. Ungeheuer) domheid v.; 2. Z. Ungelehrlheit.
(-lerç mv. -ler) m. (Leeuw.) belasting
monster o., ondier, gedrocht o.
Ungelehrt, bijv. nw. niet onder. V. van een lijfeigene voor de vergunning
Ungeheuer, bijv . en. b. zeer groo wezen; 2. ongeletterd, niet geleerd; -heil em te mogen trouwen met eene vrije.
verbazend, enorm, ontzaglijk; 2 (van d V. gebrek o. aan geleerdheid, onkunde,
Ungeniithigt , bijv. en b. ongemenigte), verbazend, ontzaglijk; 3. mon onwetendheid, domheid v.
noodigd, niet gedwongen, vrij, uit eigen
sterachtig, verschrikkelijk, gruwelijk, al
Ungeleimt, bijv. en b. ongelijmd, beweging, vrijwillig, zonder zich te doen
schuwel"k; - laufen, uiterst hard; - sau niet gelijmd, zonder lijm.
vragen.
fen, bovenmatig, verschrikkelijk.
Ungelenk, ungelenkig, bijv. Ungentigend, bijv . en b. onvolUngehindert, bijv . en b. onge nw, onbuigzaam, verstijfd; 2. niet mee doende, niet genoeg, middelmatig.
hinderd, onbelemmerd, vrij, zonder bin
stijf, Z. ungeschickt; 3. Z. unge--gande,
Vngendgsam, bijv. nw. moeiederpalen.
lijk te voldoen, ongenoegzaam, veelei lenksam; -heil v. verdorring v.
Vngehobelt,bijv .nw.ongeschaafd Ungelesen, bijv. nw. ongelezen, schend, onverzadelijk; -keil v. onverzaruw; (fig., gemeenz.) -e Sltten, onbc :onder gelezen te hebben, niet gelezen; del" kheid, ontevredenheid, ongenoegschaafd, ongemanierd; -er Mensch, lom ,tw. - wieder zuruckgebcn, iets ongele- zaamheid, groote behoefte v.
perd m.
:en teruggeven.
^Tngenuss, (-es) m., z. m. nietUngehi rig, bijv. en b. niet be Ongelogen, bijv. en b. (gemeenz.) genieten o., missen o. van het genot, gehoorend, onbehoorlijk, oubetamelijk, on. )ngelogen, zonder te liegen.
mis o.
gepast, ongeschikt; our -en Zeil, op on.
Ungeloscht, bijv. nw. niet uitge- Ungeni tzt, bijv. en b. ongebruikt,
gelegen tijd; au f -e Art, ongepast; -kei rluscht, niet nitgedoofd; -er Kalk, on- zonder Le gebruiken, Z. unbeniatzt.
V. onbetamelijkheid, ongelegenheid v.
;ebinscht.
Ungeohrt, bijv. nw.ongeoord,zonUngehorsam, -er, -st) bijv. nw Ungemaeh, (-(e).s, mv. (lnge- der ooren.
ongehoorzaam, ongezeglijk, niet onder. nuche) o. ongemak o., vermoeienis v., Ungeordnet, bijv. en b. zonder
worpen; jemn. of gepen jem. - sein, on• egenspoed m., kwaad, onheil o.; (van orde, ongeregeld, wanordelijk, niet gegehoorzaam zijn aan of jegens; wegen -et iet weer) , guurheid v.
regeld, niet geschikt.
Ausbleibens verurtheilt werden, bij ver
Ungemachlich , bijv. en b. on- Ungepaart, bijv. nw. niet ge
stek veroordeeld worden; 11. (-s) m.. emakkelijk, lastig, bezwaarlijk; -keil V.
onpaar, geen paar of koppel vor--1,ard
z. m. ongehoorzaamheid v.; (Kechtspr.) ngemakkelijkheid v., bezwaar, onge- mend; it. ontpaard.
weerspannigheid v.; it. verstek o.; -keci oak o.
Ungepragt, bijv.
v. n w. (M u n t w. )
V .ongehoorzaamheid v.
Ungemein, bijv. en b. ongemeen, Z. unyemunat.
Vngehbrt, bijv . nw., Z. unange- ngewoon, zeldzaam, buitengewoon; -e Ungepresst, (bijv. nw.) van (a hórt; jem. - verurtheilen, onverhoord, ichónheil, zeldzaam; sick - /'reuen, zich ken), ougeperst, niet geperst, ongedecazonder gehoord te hebben.
eer verheugen; - viel Verstand Naben,' tiseerd.
Ungeist, (-(e)s, mv. -er) m. ver. Buitengewoon.
Ungeracht, bijv. en b. ongewrokeerde geest m., slechte'denkwijze v.
tingemessen, bijv. nw. onge- ken, zonder zich te wreken; es soil nicht
Ungeistlieh, bijv. nw. niet gees- eten, tiet gemeten; 2. Z. unbescliránkt; - bleiben, het zal riet ongewroken, ontelij k, wereldsch, Z. welt Lich.
nbepaald; -e Rede, schimprede, scheld - gestraft blijven.
^Tngekannt, bijv. nw. onbekend, ede, rede v. met scheldwoorden door- Ungerade, bijv. en b. niet recht,
niet bekend.
schuin, krom, Z. krumm; 2. ongelijk,oupekt.
Ungekoeht, bijv. nw. niet ge
Ungemischt, bijv. nw. onver- evenredig; 3. (van getallen), oneven.
-kot, iengd.
ongekookt, rauw.
Ungerathen, bijv. nw. slecht geVngekr nkt, bijv. en b. onge- Ungeminzt, bijv.nw. (van goud, slaagd, mislukt; 2. ontaard.
krenkt, ongedeerd, niet beleedigd; an ilver), ongemunt, in staven.
Ungeraumig, bijv. en b. niet
meinen Rechten -, onverhinderd mijne Ungenagelt, bijv. nw. zonder na - ruim, niet grout, niet veel ruimte heb rechten.
els.
bende: - wohnen, klein gehuisd zijn.
Ungekiinstelt, bijv . nw. onge- Ungenannt, bijv.nw. ongenoemd, Ungereehnet, bijv . en b. niet ge
kunsteld, zonder gemaaktheid, eenvou- nbepaald, zonder naam; (Rek.) onbeongerekend; die Kosten -, niet-reknd,
dig, natuurlijk; -es Betragen, ongekun- oemd; -heil V. onbekendheid, onbe- medegerekend.
steld.
oemdheid, ongenoemdheid v.
Ungerecht, bijv. en b. onrecht Unge1, (-s) m., z. m. ongel v., reu- Ungenau, bijv. en b. onnaawkea- vaardig, onrechtmatig, onbillijk; die -en,
zel v. en m.
g, onjuist.
de goddeloozen.
,

,

(

,

Ongeladen, bijv. nw. niet uitge-

noodigd, ongenoodigd.

Ungelutert, bijv. nw. ongelouterd, ongezuiverd.

Ungeld, (-(e)s, mv. -er) o. (ver -

oud.) Z. Uurgeld.

Ungelder, (-s, mv. (Jngelder) m.
(oeroud.) Z. Umgelder.
Ongelegen, bijv. en b. ongelegen,
slecht gelegen; 2. lastig, moeielijk,te onpas; jemn. - kommen, ongelegen komen;
wenn ich Ihnen nicht - komme, als ik u
niet ongelegen kom; das ware +sir -, dat
zou mij slecht te pas komen; -heit v.

Ungenauigkeit, v., z. m. on-

auwkeurigheid, onjuistheid v.
Ungeneigt, bijv. nw. zu etw. -,
ageneigd,ongenegen,geen zin hebbende
1, tiet genegen, afkeerig; jemn. - sein,
ern. ongenegen zijn; -heit v. ongeneigdeid v., gebrek o. aan neiging.

Ungerechtigkeit, (-en) v. on-

rechtvaardigheid, ongerechtigheid, boosheid v.

Ungeregelt, bijv. en b. ongeregeld,
onregelmatig, verward, in wanorde.
Ungereimt,bijv. en b. niet rijmend;
(fig.) ongerijmd, onzinnig, onredelijk,
Ungenieasbar , ungeniesz- dwaas, gek, dol; -heit v. ongerijmdheid,
Lch, bijv. en b. niet te gebruiken, niet dwaasheid, gekheid, dolheid v.
^tbaar, niet drinkbaar, niet genietbaar;
Ungerippt, bijv. nw. (PI .) onge1g.) laf, vervelend, onbeduidend, on- ribd, Beene ribbetjes hebbende; (Nat.
ragelijk; -keil v. lafheid, onheduidend- hist.) geese ribben hebbende.
:id, ondragel"kheid v.
Ungerlein, (-s) o., z. m. fijne

Ungenfrt, bijv. en b. ongegeneerd, druivensoort v.

Ung.
Vngern, bijw . ongaarne, met tegen

niet gaarne of graag; er sieht es -,-zin,
dass 4, hij ziet ongaarne dat &.
Vngeroehen, bijv. nw. (veroud.)
Z. vngerdcht.
Vngesalzen, bije . en b. ongezouten, zonder zout, zouteloos; (fig.) laf,
onbeduidend, eiets beteekenend, kinderachtig; -heit v. (fig.) lafheid, nietigheid,
onbe^luidendheid, beuzelaclrtigheid v.
Vngesattelt, bijv. nw. ongezadeld,
zonder zadel; ein P%erd - reilen, op het
losse paard, een ongezadeld paard rijden.
Vngesattigt, bijv. nw. niet ver
-zadig,
onverzadigd, niet voldaan.
Vngesauert, bijv. nw. ongezuurd,
ongedeesemd; -es Brod, ongezuurd brood,
paaschbrood o.; (Scheik.) zonder zuurstof, van zuurstof ontdaan.
Vngesi uint, bijv. nw. ongezoomd,
zonder zuorrr, niet gezoomd; 2. bijw.
oogenblikkel"k. onmiddellijk,onverwijid,
zonder uitstel, dadelijk.

U'ngeschaffen, bijv. nw., Z. uner-

^oinpheid, onbeleefdheid v., Z. Ungezo-

Ungesehlifi'en, bijv . en b. enge - i)enheit (2).
slepen, niet glad, ongepolijst; (van mes
Ungesotten, bijv. nw. ongekookt,
niet scherp, bot; (van steenen),-sen), ongebraden.
ongeslnlren, ruw; (fig.) onbeschaafd, on- U'ngesponnen, bijv. nw. ongebeleefd, lomp; -er Mensch, lomp, onbe- iponuen. niet gesponnen.
Ungesprachig, bijv. nw. onschaafd mensch, lornperd m.; -heit V.
onbeleefdheid, onbeschaafdheid, ruw - spraa kzaa in, niet spraakzaam, stilzwijgen^l: -keil V. stilzwijgendheid.
heid v.

Vngeschmack, (-(e)s) m., z. m. Ungestalt(et), bijv. nw., Z. misswansmaak in., gebrek o. aan smaak, laf- yelnldet.
heid, zouteloosheid v.
Ungestaltheit, V. (van een voor U'ngeschmlert, bijv . en b. on- werp), inon4er, gedrocht o.; it. wanstal
liet lictraain), misvoriud--tighedv.;(an
verminderd, geheel en al, ten volle, zon heid v.; (van het gelaat), leelijklheid v.
der voorbehoud.
tjngesehmeidig, bijv. nw. niet Ungestempelt, bijv. uw. ongerekkelijk, onbuigzaam; (van ijzer), on- stem telt , niet ge.Leurheld.
sineedbaar; -er Mensch, weinig inschik Ungestielt, bijv. nw. ongesteeld,
kelijk; -c Sprache, haal, niet vloeiend. zuider steel, zanier stengel.
Ungesehmelzt, bijv. nw. niet ge- Ungestillt, bijv. nw. niet gestild,
sruulten, niet vloeibaar; -e Sappe, Wager, niet gelescht, onvoldaan, onbevredigd.
(Inn.
tjngestirn, (-(e)s, mv. -e) u.kwaad

Ongeschminkt, bijv. en b. onopgeswukt, oprecht, waar, onverholen;
tjngeschalt, bijv . nw. ongeschild, (van vrouwen), ongelrlanket.
niet geschild, toet de schil; (van gerst), LTngeschmolzen, bijv. nw. onongepeld; die Aep fel - essen, ongeschild, gesin^ilten.
^Tngesehehen, bijv. nw. niet geschied, niet gebeurd, niet voorgevallen,
niet gedaan, ongedaan; die Sache ist noch
-, is nog niet gedaan, is nog niet uit;
heure kano ich es nimmer - machen, nu
kan ik er niets meer aan veranderen; /'ur
- etw. angesehen, iets als niet geschied
of gedaan aanmerken.
tjngescheit, bijv. en b. onbedacht,
onverstandig, niet bij de hand, zonder
overleg; -er Ein/'all,onnoozele inval;sehr
- sprechen, zeer onvoorzichtig, onver-

heid v.
Vngeschickt,bijv.en b.ongeschikt,
onbekwaam, onhandig, lomp, links(ch);
su Allem - sein, nergens toe geschikt
zijn; (tig.) das war se/sr -, dat was zeer
onhandig, lomp, Z. linkisch; -heit v., Z.
Ungeschtcklichkeit.

gesternte, ongeluk o.

Ongestort, bijv. en b. ongestoord,
gerust, rustig.

Ongestraft, bijv. en b. ongestraft,
straffeloos, ongewroken,

Z. hingehen;

Ungeschnitten, bijv. nw . niet -heit v. straffeloosheid v.
Ungestum, bijv. en b. onstuimig,
Z. slurnzi.sch, heftig; 2. I-s,
spaard, niet ontzien; jem. - lassen, iem. rnv. -e) rn. en o. of -/teil v. ornsturiuighe id , woestheid, wildheid, drift, heftig niet ontzien.
Ongeschoren, bijv. en b. onge- heid v.; (van het weder), Z. Ungemach;
schoren, niet geschoren; (gemeenz.) jem. (van begeerten), tiurigheid, hevigheid
- lassen, iem. met rust laten, niet lastig v.; (van bet gemoed), hevige aaudoerling v.
vallen.
tjngeschuppt, bijv. en h. onge- LTngesund, bijv. nw. (van personen), ongezond, ziekelijk; 2. (earl spijschubil, zonder schubben.
Vngeschiitzt, bijv. en b. weer- zen), ongezond; eiace -e Farce haben, er
loos, zonder verdediging, zonder bescher- ongezond, ziekelijk uitzien; -heil v. ongesneden, Z. sclaueiden.

Vngesehont, bijv. nw. niet ge-

woest, wild,

gezondheid v.

standig; -heit V. onverstandigheid. dom- wing.

heid, ongerijmdheid, onnoozeiheid v.
Vngesclleut, bijv. en b. zonder
schroom, onversaagd, stout, niets ontziendle; seine Meinung - sagen. stoutweg,
ronduit; 2. (i. k. bet.) zonder ontzag,
onbeschaamd, zonder schaamte.
'Tngeschick, (-(e)s, mv. -e) o.
onhandigheid, lompheid, linkschheid v.
tjngeschicklich, bijv. en b. onhandig, onbekwaam, lomp, linksch; -heit
v. onbekwaamheid ,onhandigheid,linkscb-
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Ungeschlechtsreif, bijv. nw., tig; -heil v. zedeloosheid, onzedelijkheid,
Z. uurei f.

scha/j'en.

met schil en al opeten.

Ung.

Ung.

Ungaschwächt, bijv. en b. on-

Vngestrahlt, bij v. nw. geene straverzwakt, in volle kracht;2. niet onteerd, len hebbende, zich niet als stralen uit
-breidn.

niet verkracht.

ITngesehwnzt, bijv . nw. zonder

TTngetheert, bijv. nw. ongeteerd,

staart, geen staart hebbende; (Walenk.)
onteerd.
Ungesc voren, bijv. nw . niet
bezworen, niet door een eed bevestigd
es ist - wahr, het is waar zonder dat bet
met eer. eed bevestigd wordt; jernn. glauben, iem. op zijn woord gelooven.
Vngesehen, bijv. nw. ongezien,
niet gezien; 2. zonder gezien te worden.
Vngesellig, bijv. en b. ongezellig,
niet spraakzaam, achterhoudend, in zich
zelve(n) gekeerd, menschenschuw; -heit
v. ongezelligheid, achterhoudendheid v.
Ungesellschaftlich, bijv . en b .
ongezellig, strijdig met de maatschappij.

niet geteerd; (van een touw), wit.
Ungetheilt, bijv. nw. ongedeeld,
onverdeeld, vol, geheel, volkomen: -er
Be; fall, onverdeeld, eenstern neig; (PI.)
ongedeeld; -heit v. onverdeeldheid, volheil v.; it. eenstemmigheid v.

Ungethum, ( - (e)s, mv. - e) o.
monster, gedrocht, spook o.

^Tngetreu, bijv. nw., Z. treulos;
(van het geheugen), ongetrouw, doende
vergeten.

Ungetriibt, bije. nw. ongestoord,
rustig; (van vloeistoffen), helder, doorschijnend, niet troebel; (van de lucht),
onbewolkt.

TTngeschlacht, bijv. en b. (van
U'ngei bt, bije. nw. ongeoefend,
personen), ruw, buffelachtig,onheschaafd, Ungesetz, (-es, mv. -e) o. onreonbekwaam, onervaren; -heit v. onervalomp; (van een land), dor, onvruchtbaar; delijke wet v.; 2. wetteloosheid v.
-heit v. _lompheid, ruwheid v.
^Tngesetzlieh,bijv . en b. onwettig, renheid, onbedrevenheid, onbekwaam
-heidv.
Tjngeschildert, bijv. nw. van strijdig diet de wet; -keil v. onwettig
-heidv.;2
onwettige daad v.
tjngewahrsam, bijv. nw., Z. unschild, schaal, schubben beroofd; 2. niet
geschilderd.

T,^Tngesetzmaszig, bijv. en b. on-

'Tngesehlagen, bijv. en b. niet wettig, strijdig moet de wet, niet volgens
geslagen, niet verslagen; (tig.) - davon de wet; -keil v.str cliglieid v.met de wet.
Ungesittet, bijv. nw. onzedelijk,
kommen, heelhuids er af komen.
-

Vngeschlechtlich, bij.. nw.

geslachtsloos.

zedeloos, onbeschaafd; 2. slecht opge-

voed, onbeleefd, lomp, straatjongensach-

au finerksam, unvorsiclatig.

Vngewalkt, bijv. nw. ongevold,
niet gevold.

tTngewalt, v., z. m. misbruik o.
van macht.

Jngewasohen, bijv. nw. onge82
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Vng.

Ung.

tJng.

wasschen, niet gewasschen, vuil; (fig.) v. ongedwongenheid, losheid v.; (fig.) b. ongelukkig; 2, droevig, rampspoedig,
noodlottig; jens. - machen, ongelukkig
onzuiver, onrein, slecht; -es Maul, kwa- ongekunsteldheid v.
de tong; -es Zeug, Gerede; ongerijwd,
onbeschaafd, onbeschoft.

tjngeweiht, bijv, nw. ongewijd,
oningewijd, profaan; -er On, ongewijd;
ern -er, oningewijde, leek m.
^ngewiss, bijv. en b. onzeker, ong^wis, twijfelachtig; (van den gang),
wankelend, onzeker; weifelend; (van inkornsten),onzeker, toevallig; (Spraakti.)
onzijdig; 2. Z. unenlschlossen; das -e,
het onzekere; auf s -e, op goed geluk,
op het toeval; it. in het algemeen, twij-

Unglaube, ( -ns) m., z. m. onge- maken; - spielen, - im Spiele sein, ongeloof o., twijfel m., ongeloovigheid v., lukkig; -er Weise,ongelukkigerwijze,ongodloochenen o.

gelukkig(lijk); -e

Nachricht, Vorbe-dcu-

nglaubhaft , bijv.nw.ongeloofe- luny, noodlottig; - enden, een ongelukkig

lijk, onwaarschijnlijk, niet te gelooven. einde hebben, ongelukkig afloopen.
^Tngl ubig, bijv. uw. ongeloovig, Vngliioks-.bote, (-n, mv. -n)
rn. ongeluksbode, jobsbode m.; - breder
twijfelzuchtig.
Unglaublich, bijv, en b. onge-' ni, lotgenoot m., deelgenoot rn. in bet
loofelijk, Z. unglaubhaft; -telt v. onge- ongeluk.
loofelijkheid v.; 2. ongeloofelijke zaak v.; Ungliok - seher, ( sehers, mv.
—sgrund m. twijfelachtige grond m.
-seher) m. ongelukshrofee m.; -schwan^nglaubwiirdig, bijv. uw. niet ger bijv, uw, onheilbrengend, ongeluk
aanbrengend.
geloofwaardig.
felach tig.
^ngewissenhaft, bijv , en b. ge- LTngleich, bijv. en b. ongelijk, on- T nglieksei, (-(e)s, mv. -er) o.
elfen, niet glad, verschillend, afwijkend, windei o.
wetenloos.
ng1ickse1ig, bijv, uw. onge (.Tngewissenhaftigkeit, v. ge- onevenredig, niet gelijkend, onregelmalig, afgebroken; - yrósaer, besser, onein- lukkig, noodlottig, rampspoedig, ongeweteiiluosheid v.
LJngewissheit, v., z. m. onzeker- dig, veel, zeer; -e Grósae,ongelijk; (Kek.) lukzalig, Miep ongelukkig; -keit v. onge-e Zahl, olieven; it. (Meetk.) ongelijk, lukzaligheid v., groot ongeluk o.
heid, twi ielaclrtigheid V.
Ljngewitter, (-s,mv. Ungewitter) niet gelijkvormig; (Gen.) -er Pals, oii- Unglicks-fall, /'all(e)s, mv.
o. onweder o., storm m.; -voyel n., Z. geregeld; 2, verkeerd, onrecht; etw. - -/'alle) in. ongelukkig toeval, noodlottig
voorval o., ramp v.; -geschichte v. geSturnruogel; -welke v., Z. Gewilterwolke. ausleyen, verkeerd uitleggen.
ngewogen, bijv , uw., Z. unge- Ungleich—artig, bijv. nw, onge- schienlenis v., verhaal o. van een ongeneiyl; Z. (van waren), opgewogen, niet lijksoort!g, van verschi l lende soort; - ar- luk; -ye/ihrle au., -ye/dhrtin v., -yenoss
Irykeit v.ungelijksoortigheid v.;-bldtteriy m., -genossin v., Z. -bruder, -schwester;
gewogen.
Ljngewohnheit, v. ongewoon bijv. uw, met ongelijke bladeren; -/'arbiy -jahr o. ongeluksjaar, ongelukkig jaar
gebrek o. aan gewoonte.
-heidv., bijv.nw, ongelijk van kleur; -formiy Is jv. u., raiiipspoedig jaar o.; -kind o. ongetJngewöhnlieh, bijv . en b. onge- uw. ongelijkvormig; -[órmigkeit V. onge- iukskiud o.; -luos o. ongelukkig lot o.;
-prophet m., Z. -seher; -schwesler v.
wouD, zeldzaam, buitengewoon; -e Grosse, lijkvurmigheid v.
buitengewoon, zeldzaam; 2, ongewoon, Ungleiehheit, v., z, m. ongelijk- deelgenoot(e) v, in een ongeluk; -sohn m.,
ongebruikelijk, vreemd, zonderling; -er heid, onefenlieid, hobbeligheid v.; 2. Z. -kind; -stern m. (Sterreuk.) onheitZufall, vreemd, zouderling; -e Art sick oneveoreiligheid v.; (van personen), on- spelleud gesternte o.;-sti fter,--in,onlieilzu kleiden, zonderling; -heit v. uuge- eensgezinJheid,oneenigheid v.; (van den stichter an., onheilsticbtster v.; -stunde
wonniieid, zouderlinglieid, zeldzaam I►nlsslag), ongeregeldheid v.; 3. ongelijke V. ongelukkig uur o.; -lag m. ongeluk kige, noodlottige dag m.; -that v, onge-heidv. zaak, hoogte v., heuvel in.
tTngewohnt, bijv. uw. niet ge- Ungleich–hoep, bijv, uw. ver- lukkige daad v.; -vogel in. ongeluksvowend aan, niet gemeerizaam met, buiten selri^leude iu hoogte, van verschillende gel m.; (lig.) Z. -sillier; (Nat. hilt.)
de gewoonte; einer Sache - sein, niet hoogte; -jditrig bijv, uw. ongelijk van storwvogel in.; -vuil bijv. uw. vol ougegewend zijn aan; das kommt mir - vor, jaren, niet pan deuzelfden leeftijd; -klap- lukken, zeer ongelukkig; -woche V. ougepig bijv. nw. onigehjkschaltg; -tau/'end lukkige week v.; -wo,•t o, onheilspellend
daaraan ben ik niet gewoon.
ETngezhlt, bijv. en b. ongeteld, bijv.uw. ouevtnwijdig; -mdsaiy bijv. nw. woord o.; -zeit v. ongelukkige tijd m.
ongelijkmatig,onevenredig,- messbar bijv.
V ngnade, v., z. Ui. ougeuade v.;
zonder te tellen.
Ljngez hmt, bijv, en b. ongetemd, uiw, onderling onmeetbaar; - mcssbarkcit ill - fallen, yerathen, in ongenade vallen;
niet getemd; (lig.) teugelluos, unstui- V. onderlinge ouaneetbaarheid v.; -namzy die - der Goiter, ongenade v., toorn n.
urig; -heit v. wildheid, woestheid, teu- bijv. uw. ongelijknatnig; - schalip bijv. Ungnädig, bijv. en b. ongenadig,
uw., Z. -klappig; -sciliy bije. uw. unge- ongunstig; jerun., au[ jem. - sein, boos,
gellooslieid v.
1 ngezaumt, bijv. nw. niet ge- lijkzijdig, roet ongelijke zijden; -thedig verbitterd, vertoornd, ontstemd; elw. hijv. uw. (Nat. hist.) met ongelijktaliige au[nehmen, verkeerd opvatten, kv^alijk
toom(l, zonder toom.
Ungeziefer, (-s) o., z. m. onge- vuetlederi; -zeilig bijv, uw. niet gelijk nemen.
-tijdg.
^TngöttliCh, bijv. en b. ongoddedierte u., schadelijke insecten o. mv.
Ungeziemend , bijv. en b. onpas- Unglimpf, (-(e)s, mv. -e) m. ou- lijk, niet goddelijk; 2, aan God rnishasend, ongepast, onbetamelijk, Z. yezie- billijklieid, onrechtvaardigheid, hardheid gend, ougodsdrenstig; -heit v. onguusv.; it. beleediging, kwaadsprekendlreid dieustiglieid V.
mend; it. unansldndiy.
^Tngreifbar,ungreifioh, bijv.
^Tngezogen, bijv. uw. slecht op- V., laster m.
gevoed, un^gigevued, onbekwaam, lomp,' LTnglimp$ich, bijv. en b. ruw, uw. niet te grijpen, suet te vatten.
onbeschaafd, undeugend, stout, ongema- hard, gestreng, uubillijk, onrechtvaardig, Ungrund, (-(e)s, u1v. Unyrüinde)
m. scliijugrunl, zwakke grond n., onnierd; du -er Bribe!, ondeugende jou- brleedigend.
^Tng1ick, ( - (e)s, iuv. - e) o. on- groudiglreid, onwaarheid; mit -, zonder
gen ! ; -heit V. onopgevoedheid, onbeleeldheid, onbeschaafdheid, ongenra-' geluk, onheil o., ramp v., ongelukkig lot, grom/, tea onrechte.
nierdheid v.; 2. zedeloosheid, onbe-' noodlot o., raIrilral^oed m.; zuna -, ouge- ^Tngrindlichkeit, r., z. m. oplukkig(lijk); (Spr.) kein - so grosa,es /tal I►er1 Iakkigi^ei^l,haiftieid,ougrondigireid v.
schaaiudheid, onzedelijkheid v.
Ungeztgelt, bijv. uw., Z. unge- eis Gluck its Scliooss, geen ongeluk zero Unguin s, bijv, uw. als sail, zalfgrunt nif er is eeu gelukje i^ij; ein - kanend achtig, veilig, eet.
zálinrI (lig.).
Ungezweifelt, bijv . en b. ontwij- 'lie atleln,een ongeluk komt zelden allege; T^Tngi 1tig, bijv. nw. ongeldig, niet
jean, ins - bringen, slurzen, iem. onge- geldend, van geese waarde; 2. (earl nniun
felhaar, nnugrt%eijF Id.
Z. unyaugbar; - nrachen, eau nul-ter),
ngezwungen, bijv. en b., Z. ^nrkkig maken; -bole nr. ongeluksbode,
uny^•nóihtyl; - handetn, i rij, nit eigen be- jobsbode Fri.; -b,•sngend bijv. en b. onheil en) geeuer waarde verklaren; -knit v. ouweging, zonder drang; 2. (fig.) (vain d^ •^arrbrengend; -brirsyer nr. ongelukaan- gelilighrid V.
LTngunst, v., z. m. ongunst, ongehowling des licbriams), lo'n, ougedwon- brenger nu.
geu; -e Leibesgea1a1l, rank, slank; -heit Cngltteklivh, (er, .st) bijv, en Iia+.le Y.
-
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'tTngl1nstig, bijv. eo b. (vao her tTninteressant, bijv.nw. niet zeer tJ'nklagbar, bijv. ow. (Ger.) niet
weder), oJlgulISlIg; (van personen), on- belaugwekkeml, \'110 helaug nntbloot,
aan te kl;t~eJ), nll\'el'vul~l"lilr.
guustig, Z. 'utlye1leiyl; jemn.. - snn, iem
Unigenitus, (lJulJ.) Ol.(Godg.)eell- lJ'llklar, bU". JlW. tror'bel, Diet helk\\ill~lk gezhnl zijn.
geboreue Ill.
riel', OU"I;UII', beueveld,luiSlig, nevelachl'lngut, bijv. ow. Diet goed, kwaad, Unigenttuabulle, v., z. m, bul tig: ((j~.) orhhlllJelijk verwanl; 9111 -en
sleci.t; (gemeeuz.) etw, {iir - nehmen, v, ViHI paus Cleureus XI an 1713 uitge- sein, ouzeker zi;u, geen herder inzicht
kWill\}k nemen,
vanrdigd tegen de Jans-uisten.
hebben van,
'tlngiitig, bUy. nw, niet goedig,niet Urrionel l, bUv.en b.,Z. u"ionislisch. Vllklug, (unl'lDger, unklligd) bijv.
met ~ot~tlheitl, met met welwillendhenl. Unionist, (-en, OlV. -en) m, (t,;e- en lJ. nnverstandig, onvoornehng, ouheniet lielderjjk, ongevoelig:[em., elw. "ic/" sch.) aanhauger Ill. der Unie, unconist m. zonnen, met slim, dwsas: dus uar fin
- allrlle/tmell, met toegeveudheid aanne- Uniontstiseh, bijv. en b. tot de tt'cfliy -,dilt WClS wat onvoorlicltlig; -hed
men; -keit v. gebrek o. aan goedheid. unie hehourend, tot vereeniging gezinu. v. ouvonrzichtigheid, onbezouueuheid,
Unisono, (onb.) m. (Muz.) een- dwaasheul, dunrheid v,
ongevoetigheid v,
Vnhaltbar, bijv. nw, niet heud- klank In.
Vnkorperlich, bijv. en b. onbaar, met vast, onstevig: (vau eeoe ves- UnitlArier, (-s, my. Ullitarier) m, lichaUldijk, onslutJHuk, oiet lichametillg),nohotJrlbaar,ollvertledlgbaar;(Uerg- hij die aau een (jocJ geloon, unitaris m, lijk; -keit s. onslotrelijkbeid v.; -slellre
w.) (van ertsen), arm, weimg opleverend, UnitfA,risch, bij'·. nw. de leer del' leer v, der o(JstolldijldH~id; -s/e/uc,. m.
weiuig metaal bevattend: -er Sat», on- unitarissen hetreffende,
roorstander, leeraar m. ""0 de leer del'
houdf.aar, niet vul je houden; -es ferUnit~t, (-en) v, eenheitl v,
OIlSlutJ"I\jkheicJ.
spreelu», olJrno~elijk na te knmen; -keit
UniversQ,l, bijv. en b. algemeeu, Vnkosten, v, my.onkcsten, b{jkov. onhou.ibaarheid,onmogeljjkheid v,om e-nrg, universeel; -erbe Ill. eemge erlge- rueude kusteu IU. mv.; auf - Auderer
vol te houdeu, om te verdedigen, zwak- lIaUIU m.; -yebcltidtle v. algeuieene ge- reich sein, len kosten VJ.1l) anderen rijk
heir! v.
..chiedenis v.
1.~1l; Jemll. - machen, iCUl. ko~tell verVnheil, (-(e)s, my. -e) o. onheil, Universalittit, (-en) v.a!gemeell- lJOI'lakeo, up koslell jageu, Z. Hos/lm.
ongeluk 0., a'amp v., Z. Ungliick; - an- heicl v.
lJnkraftig, bijv. UW. (Villl gellees"ichlen, ollheil slIchlen.
Universaljst, (-en, my. -en) Ill. miduelcu), kl"flcbLeloos, zwak; (,-an ~Jtij
Vnheilbar, bijY. nw. ongeneeslijl(, voor~landel" lli. nUl het lJeginsellier ai- len), sllJa~elotJs, laf, zouleloos; -er Deionhc."sle:-IbfI8.·; -A'etl v. on~enee~lijkheit.l v gellH~ene vel'gitl'eni~.
s/t/,lId, z\\'ak, ~'el'illg; elf. U,.I/wit- machen,
'tTnheil-bringend, bij\', ow., Z. Universlj,l-mittel, ( -millels. IllV. krachlelous, Diet ~ehJI:':; -keil v. ~l'i'Cl1'tJltglacl~b,.i1IYI!fld; -srltwallyer bijv. ow, -millet) o. algemecll UJltlJel, afcloeutl lelu()~heiJ v.; 2. macblelovsheicJ, l1i~tlg
onbeil dreigend, Z. unyliickschwall.gcr. ulitJdel 0.; -lIloti.al'cl, ID. Qouvereil1 [H.; helrJ v.
-voll bijv. IlW. onheihol, Z. unglue/in'ol[ -molla1'c/lie v. opperheerschapl'ij, souve- 17nkraut, (-(e)s, mv. Ullkrli'Uter)
Vnheilig, bijv. en b. ollhcallg, lIIel I'eiuileit v.; -ore" m. oven lU., fornuis o. o. ollkl'Ulti 0.; 2. tlulik, htwik ".; (fig.)
heilig, onzahg, profaan, Z. 'UlI.gollLich; lot allel'lei dneleincJell bestemcJ.
(V811 personeu),deuglliet m..(Spr.) - 'Jer-er Orl, plaalS v. die Diet heilig IS, 00- Universell, bijv. nw., Z. unh'ersal. dullt of veryeht fucllt, onkruiJ verguat
gewijcJe plaats; -keit v. onheillgbeid, on- UniversitDtt, (-en) v. hoogeschool, uleL; -samelJ rD. nlJ~.·uldlaaJ 0.; (fig.)
gOtl!'tllensligheicJ v.
ilCadeuJle, IIl1lverSllcit v.
aanieidlllg v. lot ouheil en twist.
'Q"nheilsam,hijv.ow., Z. ullheilbar. Universit&ts-freund, (-(e)."
Vnkriegerisch, bUy. en b. niet
Vnheimisch, bijv. nw. vl'eemd, my. -e) lU. acatlemievnentl,studievrleud kl"ggshaftlg, uiel oUl'logluchlig, uiet
niet te hUls; (PI.) ultheemsch.
m.; -gerich' 0. rechlbank v. cJer booge- Sll·ljt.lhal'lIg.
l1nheimlich, bijv. en b. vreemd, ~cho(ll; -jaltr o. aan cle hoogeschool clour- "[Tnkunde, v., z. Ol. onkunt)e, 00onb.ohaaglyk, hUlveringwekkend, akelJg; gebrachl jaar, sLuuit~jaar 0.; seine -c weLcutlhelu, uuuekenuheitl v. wet, t.lOID-er (J1l, I,laals waar ruen zich niet thm!" silld geelldigt, hij heeft zijne stut.liell vol- helll, on~rvilrenhehl v.
gevneh; -es Haus, hlli~ waal"iu bet spookl. looid.
Vnkundig, bijv. en b. nnkundig,
\T'nheizbar, bijv. en b. niet te vel'- Universum, (-s) 0., z. m., Z. Oll\\t~tellt.l, olllJckentl, OIlt'rvarel1; eiuer
warlJJen, ZUllth~l" ~choLJI·:;leen.
~·Ve"all.
Saehe - seill, oulte"el1d Zijll met.
"tlnherstellbar, lJijv.enb.(ScheiUnivgk, bYv. nw. vao gelijke be- V'nlange, unlangst, bUw. onk.) ooherldt.llJaar; A!. onberstelbaar, 00- leekeuis.
lal1l("" ulel lung geledeu, kurt geleclen,
gelleeslijk.
'tlnjagdbar, bijv. nw. (Jachtw.) lailt~l.
Vnhoflich, bYv. en b. onbeleeft), onjaflghiliu', o.et jailglJaar.
'tlnlateinisch, bijv. nw. in slecbt
ollvri~IHJelijk, lIietholielijk,ougelllallicl'J;
'tlnjahrig, bijv. ow. bene~en cJe LaLU~).
(Uergw.) -e lee/te, mijll tIle weinlg 01'- jarrn, lHlIlllel"Jill",g.
VnUiugbar, hij". en h. onloochenlevel't; -keit v. oolJeleefJheltl, IOrDphcid, lJnkatbolisch, bijv. ow. niet kn- baa.., olJ\Vmjel'~(II'el\elijk, olllpgellZt'glU k,
beleella~illg v.
thollck, llnkathullt~k.
lJiel legeo le spa"ekeu, klaal'blijkt·lijk,
Vnhold, bljv. en b., Z. ullgeneigl; l]n'ke, (-n) v. C~at. hist.) kleine, lIiijkbmH", lJulleu l\\'ijfel; -keil \'. oule2. ollaougeu8aUl, ouhevallig,oovel'antler'· no~clliHlel Uke huisslaug v.; 2. grol)l.t ~elllt~glijkhcicl, klo81"UlijkelijlilleiJ, IJlijklijk.
lHonslerachllge pacJt.le v.; (fig.) Z. Stu.. !JiHU"helll V.
llnhold, (-(e)s, my. -e) ID. onbe- bell/lOcker.
'l1nlauter, bijv. ow. onzuiver, niet
,alllg, wanslaltig vel'suon 01,; it. bouze Vnken, (unkte, geu1Jkt) O. wW. helder, DIet I"eill, lIiellonle.·; (li~.) onge~sl, bl'lltsaartllg mensch,doivel m.,heks kWClkl\en als een kikvor~eh.
erlel, llublJelzlUlIlg; -e Abslt:lth'n, oliluiv., spook o.
V'nkennbar, unkenntlich, ver, tllll"cl"lijk; -"etl V. ollzuivel'hClrJ, 00llnholdin, (-nen) v. tooverheks v. bijv. UW.' oukcl1ltetar, DIet le herkcnneu; eerl\jkhellJ v.
Vnhorbar, bijv. eo b. ooboorbaar, -kf!it v. onkeuhilarheitl v.
. Vnleidig, bijv. nw. ongedulcJig;
niet hlllll'baal', met lUerkbaar.
V'nkenntniss, v., Z. m. onkuode, -kelt Y. oll~etlulrJ o.
Unifgrm, bijv. en b. eenvormlg, on\\"~lellllhcHJ V.
'tTnleidlich, hijv. ow., Z. unauIgelijkvol'l1l l g; :l. (-en) V. unifol"ro, mou.. "Q'nkepunz, (-es, my. -e) m.t Z. stc/tllel••
teerlllg. snh.latenkleelliog V.
PO/IIlIU.
Vnlenkbar, unlenksam, bijv.
Uniformiren, (-ullirormirte, Ulli- l1nkeusch, b~v. en b. ontuchtig, OW. oulluiglaaru, olJhanudhallr; tlig.)
(ormi,") betlr. ww. Ilnll'orlJleu geven,sol... onkulsch, onzet.lelijk; -heit v. onkulsch- ungehool"zuam; -A"eil v" oulluigzaamheu!
t.latflnkl(~pren geven, kleecJen.
heill v.
v.; (fig.) ong-ehoorzaamheitl v.
Uniformita.t, "., Z. m. eenvor- tTnkindlioh, bijv. en b. ~iet kin- Vnlesbar, unleserlich, bijv.
derl~k.
uw. onleesbaar, uieL dUlllelijk le lezt'n,
migheitJ,gelijkvorwigbeiJ. v.
l
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Unmenschlich, bijv. en b. on- zonder genade, zonder toegevendheid.
menschelk, %%reed, hat baarsch, hardUnnachsichtlich, bijv. en b.onVnlieb, bijv. nw. onwelkom, niet vochtig; -e f andtung, onmenschelijke meeduugend, zuu'ler genade, zonder toeaange11881n, onaangenaam, spijtig, niet daad, wreedheid, barbaarschheid v.; 2. gevend hetul.
lief; es ist msr nicht - zu horen, het ia (gemeenz.) - viel, gross, verbazeud, ontUnnaehtheilig, bijv. en b. niet
zettenil, Z. entsetzlich; -keil v. onnien- nasleelig, oi,.,i;ii.adelijk, getu bezwaar opmij aa ►ig+-naern, ik ben blijde &.
Unlieblich, bijv. en b. niet liefe- schelijkheid, wreedheid, barbaarschheid, leverende; - Ik-el V. wischadelijkheid v.
lijk, onaangenaam; -keil v. onaangenaam - hartl'.ochtigheiil v.
Unnahbar, bije . en b. ongenaakheid, uui bevalligheid V.
Unmerkbar, unmerk-lich, baar, ontoegankelijk.
Vnliebsam, b^jv .nw.,Z. missliebig. bijv. en b. onwerkbaar, ongevoelig, on- Unname, ( -ns, mv. -n) m. spotUnlbblioh, bijv. nw. onlut%lilk, gemerkt; it. heimelijk, eensklaps, -keil naa m , scheluuiaacu, verkeerde naam to.
niet I^ulfelijk, niet prijzenswaardig, be- V. onwerkbaarheid, ougevoeligheid V.
Unnatur, v., z. in. onnatuurlijk
risl^elijk.
Unmessbar, unmesshch,bijv.
gekunsteldheid v. -heid,untag
Vnldcherer, ( s, mv. Unlácherer) en tb. ouineeetbaar, niet to meten, onuie- Unnatiirlich, bijv. en b. onnam. hij Olie dens veter aan glen draad hecht. l elijk; -keil v. onmeetbaarheid, onmete- tuurlijk; 2.gedwougen; 3. bedorven, ontaard, nionsterachhtig; -e Siinde, zonde teOnlogisch, bijv. en b. onlogisch, lijkhfeid V.
niet gi'Ieiiielijk, niet geregeld.
Unmetalliseh, bijv. nw. niet me- gan de natuur; - essen, overdadig,onuuatig; - gross, verbazend, ontzettend; -keil
VTn1bsbar, unlbslich, bijv. nw., talli,cli, geen nieta'al bevattende.
Z. ltnUU116 b'ir.
Unmischbar, bijv . nw. niet ge- V. onnatuurlijkheid v., Z. Unnatur.
Unlóschbar, bijv . nw. onblusch- mengd kunnende worden, niet te ver- Unnennbar, bijv.nw.onnoembaar,
onnoemelijk, onuitsprekelijk, Z. unausbaar, niet uit Le dooven; -kelt v. oublusch- mengen.
baarheid V.
Vnmitleidig, bijv. nw. o n m ee- sprechlich.
Unnoth, v., z. in . (gemeenz.) das
Vnlust, v., Z. m. lusteloosheid, ver doogend, hardvochtig.
afkeer, weerzin, tegenzin in.;-veling.,
Unmittelba r, bijv. en b. onmid- ist eme grosse -, dat heeft geen nood, is
- zum Essen haben, geen trek, lust in dellijk, onalhankelijk, rechtstreeks; sich niet nood ig.
- an jem. wenden, rechtstreeks; -keil v. UUnnbthig, bijv.nw. onnoodig,niet
het eten hebben.
^Tnlustig, bijv. nw. lusteloos, ver onafhankelijkheid v., rechtstreeksche o. noodeg, overtuiilig, niet noodzakelijk;-keit
ontstemd, gemelijk, met tegen--drietg,
Vnmittheilbar, bijv. nw. on- V. ounoodiglield, overtolligheid v.; Z. Z.
zin; 2. - zu eta . sein, geen lust hebben mededeelbaar; -keil v. onmededeelbaar - unnitz(lich).
heid v.
in, teg^'nziu hebben in.
Unni tz(lieh), bijven b. nutteOnmacht, v., z. m. machteloos Unmodisch, bijv . nw. uit de mo- loos, doelloos, Z. vergeblich; (gemeenz.)
onvermogen o.,Z. Ohn--heid,onuactv. de, niet naar de mode, uit den snaak, -es Maul, beleedigend, kwaadsprekend,
ondeugend; 2. (van gesprekken), doel
ouderwetsch.
macht.
-los,
niets beteekenend, zouteloos.
Unmoglich, bije. en b. onmogeUnmchtig, bijv. nw. machte
onmachtig, onvermogend, Z. ohn--los, lijk, onuitvoerbaar, niet te doen; -heit v. Unntitzlichkeit, v. nutteloos onmogelijk heiai,onuitvoerbaarheid;(Spr.) heid, doelloosbeiul v.
mdchtig.
Unmanierlich, bijv . en b. onma- vor der - uweicht die Schuildigkeit, neen Vnordentlich, bijv. en b. onordelij k, %erward, in wanordé; 2. (van de
nierlijk, one emanierd,onfatsoenlijk,lomp, kan geen ijzer suet handen breken.
links(ch);-keit v.ongemanierdheid,lompVnrnonarchiseh, bijv. en b. niet levenswijze), ongeregeld, losbandig, onvorstelijk, den vorst niet gezind.
held, Iinkschheid V.
ordentelijk;(van den pols),onregelmatig;
Tjnmann, (-(e)s, mv. Unmánner) Unmoralisch, bijv. nw., Z. un- (van de Koorts), afwisselend; emn -es Lem. ontrnaude, gesnedene, castraat m.; 2. silllich.
ben /'uhren, een ongeregeld, losbandig
verwijfd persoon m.
Unmttndig, bijv. nw. onmondig, leven leiden; - durcheinander lau fen,verUninannbar, bije . en b. niet man- minderjarig; 2. onrijp, onnoozel; 3. -es ward; die Schule - besuchen, ongeregeld;
baar, niet huwbaar; -keil r. niet-man- Kind, klein kind o., zuigeling m. en v., - hommen, ongeregeld, niet op den bekind o. dat nog niet praten kan; -heit V. paaldleii tijd; -e Haushultung, ongeregeld;
baarheid V.
Vnmannhaft, bijv. nw., Z. un- minderjarigheid v.; it. onnoozelheid v. -hit v. onordelijkheid, wanorde v.
mhnnlich.
Unmiiszig, bijv. nw. niet werke- Unordnung , v., z. in. wanorde,
ordeloosheid, buitensporigheid v.; (in
Vnmannheit, v., z. m. toestand, loos, niet traag, werkzaam, bezig.
staat in. var, een ontmande.
Unmuth, ( (e)s) m., z.m. mismoe - zaken), wanorde, ongeregeldheid v.;(van
Unmänn1ieh ,bijv.en b.onmanne- digheid, verveling v., verdriet o., verbit- ale levenswijze), ongeregeldheid, losban
lijk, laf, een man onwaardig, weekelijk, tering v., wrevel m., ontevredenheid v.
v.; bei ihm ist alles in -, alles is-dighe
verwijfd; -heit V. onnianlijkheid, weeke- Unmuthig, bijv. en b. mismoedig, bij hem in de war; eine Muschtne in lijkheid, verwijfdheid, lafheid, karakter ontstemd, vervelend, verdrietig, verbit- bringen, in de war brengen; sein Zimmer
-losheidv. terd, wrevelig, ontevreden.
ist in -, ligt geheel overhoop; dadurch
UDmasz, (-es, mv. -e) o. buiten - Unmuthsvoll, bijv. nw. vol ver - komm.t der Slaat in -, daardoor komt
driet, vol verbittering, vol wrevel.
sporigheid v., Z. Untndszigkeit.
verwarring in den staat; in - kommen,
Unmaszgeb1ich, bijv. en b. zon- tlnmutter, ((Jnniïitter) v.ontaarde'I gerathen, in wanorde geraken; -sti%ter,
der aanmatiging, onder verbetering, be- moeder, onnatnurljke moeder v.
—in, hij, zij (lie wanorde veroorzaakt,
boudens beter inzicht; mein -er Vorschlag Unmtitterlieh, bijv. en b. niet ordestoorder m., ordeverstoorster v.
ware, ik zou u onder verbetering willen moederlijk, eene moeder onwaardig, lief- Onorganisch, bijv. en b. geene
deloos.
raden.
organen hebbende, anorganisch.
Vn.maszig, bije. en b. bovenmatig, Unnachahmbar , unn ach - tjnpaar, bije. nw. (van getallen),
buitensporig, buitenmate; - essen, onma- ahmlich, bije. en b. onnavolgbaar, onesen, onpaar; (van bijeenbehoorende
tig, overdadig; -e Preside, buitensporig; onovertroffen, bewonderenswaardig;-keil eaken). ongelijk, onpaar.
2. - im Essen and Trinken, onmatig, gul - V. onnavolgbaarheid V.
Unpapstlich, bijv.nw. niet pauszig; 3. verbazend groot, aanzienlijk; -heit Unnachbarlich, bijv , en b, niet gezind.
V. buitensporigheid, onmatigheid, over- als goede buurlieden.
Unparteiisch,unparteilich,
daad v.
Unnaehl'á,ssig, bijv.nw. niet na - bijv.nw. onpartijdig, Onzijdig, rechtvaariig; -heit V. onpartijdigheid, onzijdigheid,
tjnmenseh, (-en, mv. -en) in. on- latig, oppassend.
mensch, barbaar, wreedaard, dwingeland, Vnnachlásslich, bijv . en b. aan- rechtvaardigheid v.
houdend, voortdurend, onmisbaar;(Ger.)
tiran in.
Unpass, unp'asslich, bijv. nw.
niet geschikt om te lezen;-kelt v.onlees-

baarhei^l V.

-

2

,

-

Unr.

Uns.

Unr.

onpasselijk, ongesteld, onwel, misselijk. vaardig, onrechtmatig, onwettig; it. onUnpassend , bijv. nw. ongepast, eerlijk; -keil V. onrerhtvaardigheid, onmisliIaalst, (Inbetainelijk , oubese beidrrt. reelitmatit;hPitl. onwettigheid v.
Unpásshchkeit, (-en) V. onpas. - Unrechtmaszig, bijv. en b. onsel1lkhei I,ongeAeldheid, tnisselijklreid v. redt ttr► atig, onwettig, ot,reclttvaardi1;:
Unpersbnlich, bijv .nw. (Spraak - -keit v. onrechtmatigheid, onwettigk.) cc:fl^ersoonitjti.
tell v,
Unpflicht, (-en) v. buiLengewone Unrechtschaffen, bijv . en b . onverplichting, buitengewone belasting v., eerlilk, niet rerlitscliapen; -heit V. onverplichting v. tot oorlogs- en staatslas-

ten; 2. (veroud.) overtreding,ougehoorzaarnheid v.

Unp$iehtig , bijv. nw. niet leen
verplich i-plictg,onafrejk;2.is .
houden tot betaling an huiteu,;ewnrir
oorluis- en staatslasten: - /reil Y. vrijheid
V. van leenplicht; 2. Z. Unp/licht.
Onpoetisch, bijv. en b. uier dich-

Perlijkheid, onbsleffdheid v.

Unredlieh ,

( -er, -st)
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zij heeft eene reiskraam gehad, is o n tij_
lig bevallen; 3. onwaar, logenachtig,
valsch, uret in orde; it. onwettig, ver-

keerd; -keil v. onjuistheid, onnanwkeu'igheid , gebrekkigheid, ouregelwatigheidl V.; it , orlgetiastilrid v.

Unritterlieh, bijv. en b. niet rid^lerliik, niet ruiterlijk.

Unromisch , bijv. en b. een Rorneirr onwaardig; it. onr»omsch.

Unruhe, (-n) v . onrust, ongerust -

bijv. en b.

.meerlijk, bedrieglijk, op oneerlijke wijze; he'd, ontroering, heroerin2, ontsteltenis,
- an ,;emn . hand'tn, oneerlijk; -heel V. terwarring v.; das macht ihm -, dat

'un,et•lijkheinl, bedriegl(aheid v., bedrog ina;ikt hein ongerust; (fig.) das Meer int
in greszer -, de zee is zeer bewogen; 2.
,)., b►' Iriegerij V .

Unregelmaszig, bijv. en b. ors re-

•. el1riat i; , onceregel^i, storend;

(-n) v. onl u sten m.niv., troebelen v.mv.;

-lieit v. die - ►► stillen, ale orrlu^ten dempen: 3.

Urmw.) slinger iii., veer, unrest v.;(Nat.
,toornis v.; (Zeeti.) miswijzing v. van het lukt.) vlei.eelk^'llle, zweefl,ollje o.
Unpolitisch, bijv. nw. onstaat- kompas.
Unruhestifter, (-tens, mv. -ter)
o nregelmatigliend v., ongeregeldheid.

;

terlijk, o'nd iditeriijk.

kundig.

Unregsam, bijv. nw. werkeloos,

nr. onru , t.toher in.

UnpLnktlieh, bijv. en b. nier lei, traag; -heit v. werkeloosheid, lui
Unruhig ,( -er, -st) hijv.en b.onrnsnauwgeLet, onnrluwbeur ig; kril v. on - I
-lied. t ig, ongerust, ontroerd, ontsteld; - schiatraagheid v.
nai► wkeurigheii1 v.
Unreif, bijv. en b. onrijp, niet rijp: /en, onrustig: -es Kind, onrustig; -er
Unpressbar, bijv.nw . niet sarrren - (van ooft), groen; -er Edelstein, onvol- Kopf' of Mennch, rusteloos, woelzicck; -es
geper st kunnende worden, niet sau►en- inaakt,oneclit; (van mannen),onliuwbaar, ~leer, ou•turnrrg, hol, bewogen; jem. drtikbaar.
onrijp; (fig.) das -e Alter, prille jeugd, ►c► aclren, iern. ongerirst na ken, ve ro u trusUnrast, (-(e)s, mv. -e) cri. ruste- «in -er E► n/eili, nn+lirdlarht, 11 vaas. t e n; es ist auf der Slras3e, in dienen Celoos, onrustig persoon, onrust m. en v.,
Unreife, Unreif heit, v. onrijp- tien'! -, er i-A oproei' &.
2. v., z. m. onrust, ourustigl►eid v.
heid V.; (van ooft &), groenheid v.; (vriu Unriihmlich , bije. en b. roemv.; (van hel loos, zonder roem, niet roenirijk, geen
U.arath, ( - (e)s) in., z. in. afval ui., mannen), on li
vuil o., uitwerpsels o. mv., modder v., ver•tan^l ), gebrek o., gebrekkigheid V. roem Ver dienellile; -keil V. roemloos
-he:d,
oneer, schande v.
slijk u.; (fig.) dreigend ongeluk o., onUnrei$ich, bijv. nw., Z. unrer/,
raad m.; - merken, onraad merken, lont Onrein, bijv. en b. onrein, )iizin- Unruhstifter, in., Z. Unr uhestifruiken.
^leliik, on/uiver; (van de huid), onzin- t er.
Unra" thlich, unrathsam, bijv. lelijk, onrein; (van een glas), vuil, attic- Unruhvoll, bijv. nw. vol onrust,
nw. ouraadzaaw, niet raadcaaai, niet aan rig; -e (lande haben, veile handen heb- zeer ongerust.
te raden.
Uns, voorn w. ons; bei -, hij ons, ten
ben; -e Wdsche, vuile wasch; ([iergw.)
'Onrecht, bijv. en h. valsch, ver- -c Fásser, vtiten voor het vuil; (rig., J. onzent; it. bij ons te land; es gehort -,
keerd; - verstehen, verkeerd; -er Weg. gesch.) -es Thier, onrein; (H. S.) -er het is van otts, bet behoort Tian orts; er
verkeerde weg; -er Trilt, reisstaf, m.; in Cei.st, booze geest; (Landti.) (van scha - ant mis -, hij is van de onzen, behoort
-e ldade kommen, in verkeerde handen lien), vuri; (Juw.) (van edelgesteenten), tut onze I►artij.
Unsacht, bijv. nw., Z. unsan%t.
korven; das ist am -en D►•te angebracht, donker; (van goud), onzuiver; (Muz.)
dat is misplaatst, niet op zijne plaats (van tonen), valsch; i/ir e Slimme 1St -, Unsaftig, bijv. nw. zonder sappen,
gelet; an den -en Mann kommen, niet hij valsch; (tig.) (van gedachten &), onzui- geene sappen hebbende, droog.
den rechten elan te land komen; am -en ver, onkuisch; (van den stijl), onzuiver, Unsaglieh, bijv . en b. unuitsprekelijk, onbeschrijfelijk, niet te zeggen,
Orte be f irdlich, misplaatst; er wind - an- onjuist.
kommen, te oupas korren; it. hij zal ver
Unreinheit , Unreinigkeit, onmetelijk, oneindig; -keit V.onlieschrijte land komen; eten. am -en One-kerd (-en) v. (van water, lucht &), onzuiver- felijkheid, onmetelijkheid V.
angrei%en, verkeerd opvatten; our -en heid , onreinheid v.; 2. vuilheid, onziucle- Unsanft, bijv. en b. onzacht, niet
Stunde, ontijdig; etw. - auslegen, ver tijklreid v., Z. Unrath; (fig.) (van gedach- zacht, hard, net weinig verscliooaiug,
uitleggen; das ist so - nicht, plat-kerd ten &), onzuiverheid, onkuischheid v.; op aerie ruwe wijze.
is zoo kwaad niet; die -e Seise eines Zeu- (van den stijl), onzuiverheid, onjuistheid, Unsauber, bije. nw., Z. unrein;
(H. S.) -er Geist, booze geest ns.; -kelt
ges, de verkeerde kant; 2. onrehtvaar- gebrekkigheid v.
dig, onbillijk; daran shut er sehr -, daar- Unreinlieh, bijv. en b . onzinde V. onzuiverheid v., Z. Unreinheil.
Unscha.dhaft,bijv. uw.oubeschaaan heelt hij groot ongelijk; jemn. - than, lijk, riiorsig, vuil; -keit v. ouzindelijkdigd, ongesclioiiilen.
iem onrecht aandoen, grieven; (fig.) auf hcid, rnorsigheid, vuilheid v.
'Unschadlich, bijv , en b. onscha-en Wegen sein, op verkeerde, slechte Unrepublikanisch, bijv. nw.
delijk, niet naileelig; it. onschuldig; jem.
wegen zijn; das geht mis -en Dingen au, niet republikeinsch.
dat gaat niet eerlijk toe, daar steekt wat Unrettbar, bije, en b. onredbaar, - machen, onschadelijk maken, uit den
weg rui men: (Ger.) ihm and seinera Rechte
achter, daar schuilt bedrog onder; nichis reddeloos, niet te redden.
-es than, geen kwaad doen; H. (-(e)s)o., Unrichtig, bijv . en b . onjuist, -, zonder te schaden aan, onbeschadigd;
z_ rit. ongeregeldheid, dwaling, vergis - onnauwkeurig; (Spraakk.) (van den -keil V. onschadelijkheid v.
sing v., ongelijk o.; - haben, ongelijk stijl), gebrekkig, vol fouten; 2. (van eene Unschamhaft , bijv.nw.,Z.schamhebben; jemn. - yeben, iem. ongelijk ge- rekening), onjuist, onnauwkeurig, niet Los .
Ven; jemn. - thun, iem. onrecht doen; sluitend; - rechnen, fout rekenen, zich Unsehattig, bijv . nw. geene sclranuit -, ten onrechte; 2. onrechtvaardig- verrekenen, zich vergissen ouder liet re- duw werpend, schaduwloos; (Aardr.) die
heid, ongerechtigheid, onbillijkheid v.; kenen; (Gen.) (van den pols), Z. en- -en Erdbewohner, onschaduwigen, scha
-du%vlozen.
etw. mis - an sich bningen, zich onrecht- gleich ; (van eene maat, een gewicht),
vaardig iets toeëigenen; em ►: - begehen, valsch; - gehen, niet goed gaan; die Po- Unschatzbar, bijv . en b. onschatsten gehen -, ongeregeld, Z. unregelmá - baar, onwaardeerbaar; -keil v. onschateene onrechtvaardigheid begaan.
Unreehtlich, bije en b. onrecht- szig; (gemeenz.) es ist ihr - gegangen, baarheid V.
-

-

.
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Uns.

Uns.

Unt.

"g"nscheidbar, hijv. nw.onscheid- ist., dat is van ons, dat behoort aan veranderljjkheid,

rusteloosbeid, enrusnns: de7lkell Sle -vdenk aau ons, Z.erbflr- Lig-hpicl v.
l1nscheinbar,unscheinlich, men; 2. van «ns; - einer, een nnzer, tTnstatte,( -n) v.noodlottige plants,
b'lv. en b. weiuig op hel on~, klein, nie- iemand van ouzen stand; - waren %1I'~i. on~t·tl1kki~e plnat~ v,
tig, oubeduidend; - machen, doen ver- wij waren met nus beulen, lwepen; Yuter tTnstatthaft, hYv. nw.geene plants
dW\1uen; -uerden, (van kleuren), ver- -I, ouze Va.ler!~ YI!flenke -!, denk MHl hehhende: (van Popn verzoek ), niet tne te
schieten, v~r,hvij"pn: -k,'il v. dmsternis ons 1. wees nus or onzer imlachtig!
staan, niet te duhlen, ongeoorloofd: it.
v., ~phl'ek o.aau ~chijn of glans,
trns(e)l'ige, (der,die, du.ll) voornw. oureehtvannlia. on~t·lllilZ. onwettig,
"g"nschick, (-(e)s, mv, -e) m. (w. i. de, het ouze; die -u.rle onzen.onze blued- 't]nstatthaftigkeit, (-en) v. 00gehr.) onhandrgheul, lompheid.Iinksch- verwanten: wir 1/'01lt'n da« - thun, wij rnogelUkheiJ v. om toe te staan, on volheid v.; 2. (gemeenz.) ongeluk 0., tegen- willen'uuzen plicht, «ns uit-rste best doen. doerulheid, onweuigheid, ongeldiaheid v.
Vnsert-halben,-wegen,-wil- Vnsterblich, bijv. en h. on~ter·
spoec' m.
Vnschicklich, hij\r. en b. on- len, b\jw. ouzentwege, wat ons aangaat, r~lijk, niet nan den rlood underhevig;
,,'elvoe~I\lk,
ClnhelaalPltjk, onhamlig, OIH nnzent wil,
(lij.!.) on\'enmnkp.lijk, eeuwig: -Irei' v.
l]nsessbar, bijv. nw, geene vaste llu:O:lerfelijkhcitl,on\'ergankelijkheid,eeulink,;;(ch); (Sprr.akk.) Z. tmrirltliq (I);
-keit v. onhetam..lUkhl~id, onwelvoegljik- wonllplalll~ h-bhende,
\V1~Ilt'ill v,
hci.l, on~ppfl"lllt'itl v.
Vnsicher, hijv. nw, onzeker, niet Vnstern, (-(e)s, mv. -e) m. ongel]nschiffbar, bijv. nw. onbevaar- zeker, ni-t vel"trkpr.l, Z. tt1lg(!ld,~s; (van lukkrggesLpl'ulp,k"';latl gesternteo.itflg.)
baar.
een weg), onveilia;die ~Vl'ge - maehe», r.imp v., onaelnkkig toeval, ongeluk 0.;
Vnschlachtig, bijv. OW., Z. un- ttnv(lili~ lUa~t'u; hier isl es -, sleht man (vall rf'r~"lwn), on~f'lnki\\'o~pl m,
gescltl ll ,' '' ' .
-, hier is het, staat men niet ,eill~; it.
l]nsteuer, (-n) v. belasting v. op
l]nschlitt, (-(e),,) 0, z. m. talk Ilier id e.1l - ;u gl,/ien, hier i'" hpi nifll lev~II~lIIitl.:t·lml,
V., uuH·envet 0 •• lutarsvet, kailrSen~mE'('I' \'f'ilig.~e'nill'lijk nru tp. ~~nn: eille -e nand
'Vnstrafbar,unstraft.ich, hijv.
0.; ('HI Sclliffmil -beslrelChcll, met talk fwhell, J!ePlafl va~tfl harltl hebbplI; -lwit \'. ell lJ. onsll'arhaar, nlPI ~lrarh:lIl1', onbebel'lmp.rp.n.
')nze",.~rheitl, lI11veiligheitl, onvnsthehl V., I'i~pelijk, geene beslraffing vertlienf'ntle;
llnschlitt-geld, (-(e)s, my. -er) gt!\'f1al' o.
sein L"ben lSI -, onhel'i~pp.lijk: -ked v.
o. gpl,l n. aan tie mUu\\'t~rkel'~ ~eg'~"ell Vnsichtbar, hYv. en b. onzicht- on...;lrarlJaill'hei.J, onberispelijkhehl, onvonr ll,~ nRn~ehamng van kaarst}ll; -licll' baal" Vt~l'bnl'~ell; ((1:1..) - lL'erden, nnzicht-'schlllci ighc'itl v.
0., Z. T1l1Ulic/",
b,tar wHl'clell, \lel·tl \\\jufln; -kt!il v. onVnstreitbar, unstreitig, bijv.
Vnschlilssig, bijv. en b. hesllJite- lIChlhaaI'IH~IlI, verhnr~ell'H'ili v.
en b. nlliegelll.t·glijk, onbel\Vi~tbaar,zoo100"';, aal'lelenll, welffllentJ, wt'HeI8chlig, Vnsichtbarwerdung, v. ver- del' tflgen~pt'aflk, ni.'l tc~gell le ~preken.
dralplltl; -k,'il v. hp~llIjlel(losheitl v.
Ilwijnen 0., vercJ"'\jning v.
I 't7nstudirt, bijv. ow.ongelp.lIerd,
llnschmackhaft, b;jv. en b. on- l]nsinn, (-(e)s) m., z. m. onzin niel ge~luJeerd hehhende, on~elcwrd; 2.
smakelijli, h'f, ~nlilk ..ltle'\;, nt~t lpkker.
m., ongt>I'ijlllllhei.J, ll\\'a:l~heicl, onzinnrg-I (VIIIl eene preek &), niet voor·~,r be~ll1Vnschmackhaftigkeit, lJijv. heid \.; eS i.d t!ill -, so etw. Ztt lhun, het deeI'll, your tiE' ,'uisl, nnvool'bereid; (viln
D\\'. !i;llla"e'llJlIsllt~i(l, lafheill v.
is ollzin, tlwuasheid v., onzinnig zoo ietslep.n antw~OI'tl), vel'llurtig, openh31'lig,
Vnschmelzbar, bijv. en b. on- Le doeu; ll'US er spriclll 1St -, hij praat rnntlborsug; - predigen, voor de Vl1ist
smfllLltjl:ll'; -"I~I' v. 1l1I~IIWllh:·lllrheitl v. flit't~ clan nllz:n; 2. Z. l~'almsinn.
pl'p,akpn.
l]nschmerzhaft,unschmerz- ·U'nsinnig, lJijv. en b. onzinni~, Vnstihnbar, bUy. nw.onuilwischlich, LJijv. ell b. llIel pUlJlijk; (Gen.) dwaa~, gek, mal; man mlicJtle - darilber haar': 2. Z. 'Ilnver,\Ohlllich.
gev....llou!;.
U'erdf!H. dat is om ge" le worllen; -el
Vnsundig, hijv. nw. zontJer zondp.,
Vnschmiedbar, bijr. en b. niet Rechll'uPIg. gt'k; -e 811,"'/'Ullg, .hvaas, on-1onZUUlIi g; ~. mel lot eene zonde in staal;
SmHt~.IlJaal·, oJ:slueellhiHlr.
zlllnig, ollbe~lIistl; -eJC Zeug ,·edell, EWkke -kt';' v. n',zon,li~heid v.
'tTnschon, bij\'. ow. niet schoon, praat uitslaan~ -/Mndcln, onzinnig,t!wilas. VnsUndlich, bijv. nw. (van hanleel~jk.
als een onbezonnene; e.' ist ., so elw. zu, ueliugell), on!;c~hnldig; (van personen),
Vnschopferisch, bijv. en b. on- gla,,,,ben, ht'l i" tlwaa5lhei.1 &; 2.Z.tva/ln- onzolltJig, niet in ~Lilal te zontli~pn; -keit
vruchlbaitr, ar'Ul aan hnlpmhltlelen, geen .fiiuniy; -'ieit Y. onzillniglJpiti. tlwaa~held, Y. on!i;chllitl v.; It. Z. Unlltl1lfligl,,·U.
schpPltellt1 verll10gen hehbent.l.
'gp.kheid v., krankzillnigheid v., waan- l]nsymmetrisch, bijv. en b. on'tTnschuld, V"z. m.onsr.hnltJ,schnl- zin Ill.
evenredtg, ni~l t~\'enmalig, ill geene verdelolJ:-olat'lCl, oprechlllt'itl, reinheid v.; 2. Vnsitte, (-n) v. slechle gewoonte honlling tnl elk. sla~ntle.
Olllll)nll~lheili 0.; ilt aller - etw.sagen, heel v., Z. Ulllll"l.
l111tadelbar, bijv. DW. onberispeouschuh.llg,in aile onnoozelheill iets zeg- "g"nsittig, bijv. nw., Z. unflelillel;llijk, niel, le her'i~p~n.
gen.
-kelt v. ullweh'oeglUkheid, ollbetameVntadelhaft, untadelig, bijv.
l1nschuldig, bijv. en b. onschnl- lijkhp.ill, ()n~ernalliertlheitl v.
en h. olllJ~rl~Jtt'lijk.
dig, schultleluos; an ellD. - sein, Dlel Vnsittlich, Itij". en b. onzeitelijk, Untadelhaftigkeit,v., z. m. onSChllldlg, lJlISehllltli~ Zijll; 2. onuol)zf!l. zetlt>It)lJg; -!il'it v. onzedelijkheid, zetle-I heri~IU'IUkheili v.
l1nschwer, bijv. en b. gemakke- l~'ol'lhcitl v.
'tTntastbar, bijv. IlW. ontasthaar,
lijk. rtlet IIllleilijk.
lTnsorgsam, unsorglich, bijv. ni(if. \nellaaar; -,,"f'it v. untastballl'heici v.
l1nsogen, (-,~) m., z. m. vloek m., en b. zt)r'g~ln()S, oubt'komlDror.I, nnbe-I l1ntauglich, bijv. ow. ollgeschikt.
on~eluk H' t~~ell~l'0ed m.,onvruehtbaal·- zOl'f~,l, achleloo:;; -kl,it v. nnbezorgtlheitl, onhr lIlkh~H'I', onllul, niellJtmgen,Je, niets
ht~i,l v.; er hal nicltl als -, hij ~ln:lgl Ilt'r- znn~p.locl~h('i,l, 8t'hteloClsheitl v.
;\\'33rll, niel dlcn~Lig; zu Allem -, nprgens
glln~ in, aile:; loo(lt hem teben; der- rukl
l1nsperrbar, bijv. llW. niet ar-I'toe ge~clll kl; it. zu elw. -, onhl'niklJaar,
auf illm, .Ip. \'l.tek &.
sluil hnal', uiet Ie keel·en.
onge~chikl; -keit v. ongeschiklheit.l, onVnselbststandig, bijv. ow. on- 'tTllstat, bijv. en b. rl1!;te\oo~, on- brnikba3rhpitl v.
zelr.. talluq!, arhallkelijk.
rustlJ{, lJcw(~H~lijk, verarlflerlijk; -e.r; LI'hell'l Vntaxirt, bUy. nw.ongptaxeel'tI,
Vnselig, bijY. en b. (van (lersonen), zwel'\'elltl levcll; 2. verun1ler,ijk, licht- ong.~waardeerJ; eine -e Police, polis v. in
ongelllk"lg. un\o()nr~IH)eltig; (van znken), zinnig, onstalltlvaslig, vlnehtlg, Z. ullbe-I blallro.
ongt~IUI\k~, nnolll'ltlig; -er Streit, onza-I'",andlg; -er Simt, \vispelLul'ighehl, on-I Vnteutsch,lIijv.nw.,Z.undelllsck.
h~: -lidl v. oligellik 0., legen~l'lIp.tl tll. 'SlMlllva~ll~hpltl '".
Vnten, hijw. oruler, beuetlen; - im
Vnsar, vuoruw. OilS; - Hau.~, onsl Vnstatigkeit, v. (van vool'wer-, KeUer, lJenedeu m den kelder, - am Berge,
hni~; -e Hattfler, onze hnizen; -e ltl,tller, pen), gebl'nk n. aall vaslherd, onbeslpn-, bent!den, aan clen "oet van; von - a7" "an
ODze moeller; - Valer,ouze vatIet'; it. das digbeid, vluchtigheid v.; (van personen),!onlleren af; von .. auf" lao beneden naar

banr, niet re "rhpi.It' Il .
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boven; von - air/' gedient haben, alle ran- zegd; tuit jemn. - vier Augen sprechen, Unterband ,(-band(es), mv. -bangen doorloopen heiben, als gewoon sol - mrt iem. onder vier oogen, alleen zijn; der) o. (Heelk.) onilerztvachtel m.
daat begonnen zijn: hier -, hier onder;
dort -, daaronder; - her, - herum, bene
omlaag: - durchgr-hen, onder door--den,
gaan; - im Fas. i', op den bodem van het
vat; von oben his -, van boven naar beneolen; von oben bis - neu banen, geheel

- groszen Schmersen, onder hevige pijmien; - der Regierung nietes Fursten, onder, t ijllens de regeering &; - Wusser
xchwimmen, onder water zwemmen; - dir'
Zuhi miner niener jrnz. aufnehmen, iem.
optiemen onder liet getal zijner dienanienw bouwen; Wr'iter -, weer naar be- ren; - die Arme greifen, onder tie armen
neden, lager; - im

Lande, op hel platte

Unterbank,

(-bdnke) V. lagere

bank v.

Unterbass,

(-basses,

mV. -baste)

m. onderbas, tweede bas, diepe has of

bacelenr V.

Unterbau, (-(e)s, mv. -e) m. fonmlarrlent of fundament o., onderbouw m.,

nemen, helpen opstaan; it. een handje grorr^lslag m., ouderstel o.

land, niet op de bergen; -an gepen, si- helpen; jem. - die Erde bringen, iem. hetzen, de minste plaats hebben; 2. beue- graven, Z. brengen, 'pengen, misthen .
denste,onder•ste o., lagere deelgin 0. WV., rechnen, schwir neen, Segel 4'; - Mtrder
ye► athen, fallen, in (le handen van inuorgrond in.
Unter, bijw. naar beneden, bene- ^lenaars vallen; Broei - die A►•men ausden , omlaag; - nett thin, weg met hein; theilen, onder de armen; - die Soldaten
2. mrt - gepen, laulen 4-, met de ovenl- yehen, soldaat worden; - die Leute kon,gen memlegaan, loof Wn &, Z. uulerluu/'err; men, ormilnr de menuhen kousen; Ill.
es regnet nuit -, het rr-gent nu en Ilan, tirjv. en b. der, die, das -e, (vergr. trap
van tijd tot tijd; II. voorz. (luet de113eu -sla), nnmlerste, laagste; das -zie Stocknv. hij eerre rust en glen 4eu nr. bij eeii ir'erk, . eimie lste ver iliepirrg: das -e Kleiel,
beweging), - Tisch, - dein Essen, onder hot otr,ler•kleeil; der -e Theil, [let bene
tafel), laag--denstgr'l;(va
bet eten; - Tayes, des daags, overdag; Weyes, onderweg, op weg; 2. - Lichts, te einel, Z. Oberste; zu -si auj dam Ruutussch^n licht en donker, in de scheule- den, onderste boven up den grint; dus
ring; 3. owler; - dem T'i,•clre sein, - den -e, het beneden mte, liet Inag-Ate; (ti;;.) die
Tisch set :cpn; rumlei; an! and - dein Belle, -en Sldnrle, de lagere standen; die -n
op en onder; jem. - den Armeen [essen, Scholen, tie lagere scholi n; (Sprrakk.)
ietn. onder tie armen vatten; - such win- die -e Slu/'e, tie stellende tralp. die'-en, tle
ken, (ran geneesmid+lehen), naar betie- wind , rt'u; (Sp.) der - of -e, brier in.
Unter-abgeordneter,(ties -ab den werken; - freient Hi,nnrel schialen,
onder den blooten heinel slapen; - jenen. geordrreten, mv. -abyeor^inete en die -eb
rn.onderafgevaa ril igmle,plaats--geordln)
sijzen, wo/meen, ontkr, beneden eerli. zitten, wonen; - Wasser steken, ouder wa- vervanger in. van een afgeraariligile.
Unterabordnung, V. af+aariliter staan, overstroniiid zijre; - tier hand,

Unterbauch ,

(-buuch(e)s, mv.

-bdurhe) in. onderbuik in.; -gegend v.

onmlf'r•Irnikstreek V.

Unterbauen, (baule unler, untergeburrt) beilr. www. bouwen onder, funrlarnNntpn leggen, schoren, stut,ten,schragen: 2. Z. unlerhihlen.
Unterbeamter, (- beambten, mv.
-beumble en die -beamblen) m. onderanmIitenear in.

tTnterbaum, (-baum(e)e, mv.
-háume) in. (Wt'v.) voorste boom m.
;gall glen wevere to'l.

Unterbefehishaber, (-bers,mv.
-bei) in. reiner lie%elhehlr'•r in.

Unterbefehlahabersohaft,v.
rnilr•tievehlrr'librrseimap o.

Unterbeherrscher, (-.schers,
rrrv. -sr•her) iel. onilerregent, vice-regent,
undl-i koning in.
Unterbehárde, ( - n) v. onder -

geschikte aulhtenarerl in. mv.; 2. ouder
-geschtkin,
lagere rechtllank v.

Unterbeinkleid,

(-(e)s, mv. -er)

I). imuitirhrolek v.

Unterbeistosz,

oudersli:rulls, ill het gelleiLu, heimuetijk; ging v. 'an een plaatsvervanger eens af-

(-ctnszes, mv.

-slds.e) in. stootplank v. in de lijst eerier
etre. - den Handen haben, tets onder lieu- geva;eriligden.
den hebbm'u; it. bezu zijn eau; etw. - der Unterabtheilen, (ablheille an- deur.
Bank hervorziehen, van minder de biuk Ier, u ►rleraby••lheill) pede. ww. niumleraf- Unterbergmeister, (-slers , mv.
-ster) in. ouderdirecteur, orrderopzichuithalen; (lig.) - jens. Be/ehlen nierrem, mleel"n, eerue ouiler%erdeeling maken.
Unterabtheilung, (-en) v. on ter in.
onde r iems. bevelen starre; jells. - Au/•Unterbestand , (-(e)s, mv.-e) in.,
sichl haben, liet toezicht hebb i!Il over; derelict lig, imui er•velder^ling v.
Unteracht, v.,z. m. kleine ban in. Z. Unierp► ar'lil.
- Schloss and Ilieyel, achter slut; je►iirr.
Unteraekern, (ackerte unler, un- Unterbett, (-(e)s, mv. -en) v. on- die Augen konnnre,e, ouder ielus. oorere

komen, voor iemrr. verschijnen; jemn. etw. lerye►rchert) burr. ww., Z. unies p/likyen. derbeil u., maims v.; (Wev.) onderlaag
Unteradmiral, (-rul(e) 4, mv. V. van ei'n hoop well nuit te kaminin.
zicht zeggen, Z. Auge; weit - jemn• sein, -rite) in. onderaduriraal, vice-aduri- Unterbevollmachtigter,
( ren, my. - ten) in . tHeerle gev^ilinachver onder iern. staan; - diesels: Preese, raal in.
beneden; - zelen Thatern nicht, niet wie- Unteramt, (-amt (e)s, mv. -dmter) tigde, plaatsvervangende gevolmnachtrglie nl.
der dan; ei's Mann - scchaiy Ja/aren, be- 0. ambt o. van i nderschout.
Unterarche, ( - n) v., Z. Unter- Unterbibliothekar, (-(e)s, mv.
neden de 60 jaar; Kinder - zeha jahren,
-e) n. orrsleridibliotirekaris In.
kinderen beneden de 10 jaat•; - seinrui ler tie.
JVa;nen, onder zijn utaamn, Z. Schein, Von- Unterarm, (-(e)s, mv. -o) rn. on- [Tnterbinden, (band enter, untergebunden) bemlr. ww. (Heelk.) van
wand; - dieser liedingang, onder,, op deze derarin in.
Unteràrmel,( mets, mv. -mel)m. ondi'ren vastbinden, zwachtelen.
voorwaarde; - Trompeten and PeukenUnterbeute, (-n) v. onderste laag
schalt, met trompet- en bazuingeschal; ondernrunvv V.
- dem Donner der Kanones, onder het ge- Unterart, ( - en) V. ondersoort v. V. %an een bijenkorf.
Vnterarzt, (-arztes, mv. -dente) Unterbischof, (-bischn[(e).e, mv.
butler &; 4. onder, tusschen, te mid-bisch6je) in. onderbisschop, wijbisden van, uit het midden; viper - henen, in. tweede geneesheer m.
een onder u, een uwer; ist keiner - uns, Unteraufseher, ( - sehers, mv. schop m.
Unterblatt, (-blatt(e)s, mv.-bldtder 4 ? is er niemand onder ons &?; das -se/men) om. on^leroppzichter m.
Volk, - welchem ich iebe, het volk waar - Unteraufsieht, (-en) v. onder- ter)o. ouderblad o., foelie v., blad o.vloeipalmier.
onder ik leef; es herrscht Uneinigkeit - opzicht o.
Unterbleiben, (unterblieb, unterihnen, er heerscht oneenig;ieid onder of Unteraugenlied,(-(e)s, mv. -er)
blielien) o. ww. our. geene plaats hebben,
tusschen hen; der álteste - alte's, de oud- o. benedenste ooglid o.
ste van alien; es ist een grosser Unter- Unteraugenlieds-blutader, niet geschieden, achterwege blijven, opschied - den Menschen, er is een groot -schlagader, (-n) V. blued-, slag- houden, staken; (van begonnen zaken),
onderscheid onder &; - mie and ihm ist ader v. van bet benedenste ooglid; -sweig niet voortgaan, geen voortgang hebben,
gestaakt worden; das háttewohl - kónnen,
een grosser Unterschred, tusschen mij en m. tak m. van het benedenooglid.
hein &; - Freunden, onder vrienden; - Unterbalken, (-balkens, m v. -bal- dat had men wel kunnen nalaten.
Vnterbleibung, v., Z. unterbleiandern siehl mando ti', onder anderen &; ken) m.(Bouwk.) architraaf v.; (Drukk.)
ben; it. opschorting, staking v.
- uns gesagl, gesprochen, onder ons ge- kalf o. eener pers.
- die Auyen sagen, rear. iets lu het ge-

-
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vnterblinde, (-Il) v. (Zeew.) UnterdrUcker, (-$, my. llnter- Unterfressen, (uu/er(,.asz. tinterrazerl, hhud o.
dl'udier) Ill. ouderdrukker ID.
(resse',,) bedr, WW. ondervreteu.vanonder
llnterboden,(-bodenl,m,'.-boden) UnterdrU.ekung, (-en) V., Z, nlvrcten; 2. bij". ow. -er Zllltn, van onOJ. undervluer 01.; (Uurw.) achterplaat utllcrdriJ.clitm; it. ouderdrukking, ver- .leren argfl,'reten taud,
v.; -knopl m, nit twee plaatjes samen- drukkiug, mi-haudeliug v.
Unterfrtiehte, v, my. onder den
gestel.le knonp ID.
Vntereggen, (l'9yle unter, un Ie,.· gron.l wassend ... AI'oenlen, vruchten v.mv,
Unterbohren, (bohrle unter, un- yeeyyl) hedr, ww, dim Samen -, onder- 'tTnterfftrst, (-en, mv, -e;,) 01.
lerql'billlrt) hedr, ww, in den grond boreu. eggen, met ~H eg naar heneden werken, «mlervorst, vorst 111. van lageren rang.
lTnterbohren, (ul1lerbohl'le, un- Vnterelna~der, bijw. o,utlCI' elk- Vnterfusz, (-es, fir. UultJr{li.sze)
te,.iJnhrt) hedr.ww.boremle onderrnjjneu. ander: Wlr -, wlJ onder ons; slelt - ver- rn. oudervo-t m.. plat o. van den voet,
lJ'nterbonnette, (-n) v. (Zeew.) stehen, ZIC,~, mel elk. verstaau, het onder Unterfutter, (-s, my. Unler!'ulondflrlijzell o.
elk. ~ens zlJn; 2.dool" elkander, verward; ler) o. (\'(111 een kleed), ondervoering v.;
Unterbootsmann, {-mann(e)s, IlIer.~ alles -, Iller hgt allesdoor elk., hgt (van bet vee), voeder o, oat onder bet
JlJV. -marmer) ID. onderbootsman, boots- alles III de ":31..
overige gernengd wordt,
man-mast m.
Vnterelngelese, (-yelesl's, my. Unterfuttern, {unfer{utterle, unVnterbornmeister, (-siers, mv, -yt'lese) ,0. ouderste halvegedeelte o. van terr"flerl) be.lr, ww, lill·ider -, voeren.
-sle1') Ill. onderopzichterm. over de zout- den ta(JlJl\\'e.\"erskeL~lIlg.
llnterfiittern, ({iUlerleu',ler, unbronnen,
Vnterelntheilung, (-en) v. on- leryl'/ii.lter/) bedr. ww, in het voeder
Unterbrechen, (unlerbl'aeh, un- derufdeeililg. v,
.
,
IUPIl~ell. het vneder vermeugen met.
tel'broelieu) bedr. ww. nul'.alhreken, sto'Q'nterelsen, (-efsens, mv. -eiseu) Vntergahrig, hijv. nw, (81'.) ·es
ren: jetn. in seiner Rede -, in de rede o, (Kelelm.) aauibeeld o. om gaten te Bier, Villi umleren grsteud.
vallen.
uiaken,
't1ntergahrung, v., z. m. gisting
Unterbr~cher, (-s, mv. Unler- Vntererdgesehoss, (-es, mv.-e) v, op den bodem,
brec/ll'r) m. hU, die stoort, in de rede valt, o. kelder lTI.
l1ntergang,( .(e)s) m., z. nl. (\'an
Unterbreehung, (-en) y., Z. l1nterfach,( -fac/~(e)S,lllV.-raclle,') eene stele &), oncler~aan 0., on,lel'gang
unterlJrechen; it. stoorolS, ~lrlJl'eking, sta- o. 1J~nedel1val\ 0.; (\Vev.) ondersle halve m.; bei -, bij or met het onderg-aan der
king V.; -ueicllen o. (DI·ukk.) tlwars- kculIlg m.
zoo; VOl', flaeh ., VOlll', na zonsollder~aug;
SLI't'ppje o.
Vnterfahren, ({uk,. unler, unler- 2. westen 0.; (ng.) ondel'~Rn~, val ID.,
UnterbrEY.ten, (ttnterhl'eilele, un- ye/ulll't'11) L.!dr. W\'t. onl.. IOrijtlen.
\'el'val 0., tel'uggang m.; seinem - nahe
lerbreilet) beth'. \\'w. ouder uitsprp.itleu, Un~erf~hren, (uulfJr{uhr, ~nler- seill, zijn ondel'gaog oabij zijn; das ist
uitbl't'iclen;jemn. cineBitlseh1·i{I·, voor· (allrc#) helll'. ww. our. (Hel'gw.) Erze -, ,'Will -, tlal is zijn ondergang; (van een
le~gpn.
ullgl'U\'en, ,bloolgl'a\'el1, olu.lel'gl'a\'eu; slaal &), olldergang m.; (van een schip),
'Q'nterbringen, (brae/lie unlt'T, (Uouwk:) e~ne Mauer -, ondergl'aven, verlies,\'el'on~elul\ke(),,!el'g~an 0.; (Prov.)
unteryebl'al:!ll) belli" ww. onr. ill veilig- oneJel'IlI\jllel..l ,
bezllck 0., inspectie v. del' grenzen.
heitl bl'engen, ond~l' c.lak brengen; ei" Vntertahrt, (-en) v. plaals v. tol llnterganger, (-s,olv. UnlerganP{erd -, In dell stal bl'engen~ einen Wa- bergllig del: wagens. .
..
ger) m. (Prov.) hij die met hel topzicht
f)en -, in hel koelshui~ brengen; 2. Killder UnterI~ngen (sleh), (u,ntel'~ng, O\'CI' tie grenzl'n belast is; 2. beeedigd
., ecn onderkonu'n \'el'schaflen, in den unler/augen,) wed. ww. OHI'. Stclt CI,It el' laodmeter Ill.
kost dnen; sein Geld -, uitzellen; einclI Suehe·, cellezuak oudernemeo, wageu,op lJ'nterganglieh, bijY. nW.(PI·ov.)
Gl!sellen bet eillem Mei~ter·, werk "er- Lou\\, zellen.
-er Scldus~, 0001' de opzichlersdel' grenschntfen; nic/tl 1tnlerztthringende Brie{e, ,Unterf(!,ngen,' (-s) 0., Z.Il1. stou,L- zen opgema:d<t; das -e Reel", recht o. op
ollhel'telbare, gC'welg'H'cJe bl'leven.
!aeuJ. v., ~el'lUeLelhe1l1 '-., durven 0.; It. gel·p.chLel\i1'c aff!l·enzing.
Unterbrocken,(unlerbl'ockle,ttn- z. ~Yaystuek; ~, z. Ullle,."e/tme11.
Vntergattung, (-en) v.ontler·
terbroclil) bm.lr. ww. ill slukjes breken ~nterfasseIl:' (fCls,~I.e unler, unler.. soorl, L",cede soorl v.
en dnoreennatllll,(en.
ge/asst) ~eur.\Vw.Jem. -, lems. arm vat- Vntergebau, (-(e)s, my. -e) 0.,
UnterbUszen, '(unttrbuszte, up,- ten, op lelUS. al'[ll leunell, geal'md gaan. Z. U,,'erbuu; '2, Z. Untergesehoss.
lerlJu.',zl) o. W\\'. (Zoutz.) opbouueu te 'Q'nterfeldherr, (-'I, IlIv. -en) Ill.
Untergeben, (tUltergalJ, u'R,/ergewel'kpl1, het wel"k staken.
onlJc..v~h.lheer, OUdel"bevelhe1)ber, lUIle- ben) bedr.ww. 0111'. je1nfl. seine Kinder -.
l]ntercommissar, (-(e)s,mv.-e) olllll-genel·aalm.
Loev~rtr()uwen, aanvel'trouwcn, o\'ergem. nndel'cnmlllis...aris m.
"U'nterfaulen,(faullc unler, utller- \'~Il om op le voedeu; jenw. - sein, 00Vnterdaeh, (-(e)s, my. Utller- ge{llull) o. ww. van onderell ven'otten, tlergeschikt zijn, ollc.ler\Vorpell zijn, 21an
dde/Ie,.) o. b~neclentlak o.
vau outleren vergaan.
iems. toezicht overge~e"cn zijn; der -e
Vnterdechant, (-en, my. -en) m. Vnter~a8s,Vnter~assel,{-(e)s, Fall, het oOtlerhavig ge\!sl; 2. Wt~d. WW.
ontle"tj.~kell m.; AmI, 11'zirde eiltes -el" m\'. U"ler/a~sr! ell Unler/assel) Ill. (Uew. sielt einelll Herrn -, zich onderwerpen
oodp.I'dekanaat, \'ice-t.lekanaat o.
oer erts.) derde kast v. aao de wasch- aan, in clicnst treden b\j.
'Q'nterdamm, (-(e)s, IllV. Unter- plasls.
"
Untergebener, (des ·gebenen,mv.
dii.",me) In. b'~lleeleIHIUIII, lJeuedcnthjk m. l1nterfellen, ((et.lle utller, unle,.- -/It'!Jf'TW en die -gebenen) m. ollclerge'g"nterdeek, (-(e)~, m". -e) o. yel'~lll) bedr. ww. van onderen vijlcn, schikte 01" ondp.rge~ch.ikt pm"soon m.
(ZN~W.) bl~nedtlnclek o.
arq]len.
Untergebenhelt, v., z. ID. 011l1nterdeeke, (-n) v.ollde.odekeo v. l1nterfeldmarschall,
dCl'#lC~chiklheid v.
Unterdessen, unterdess,
(-,'i(;/taU(e)s, mv.-scltallc) lll.ondel·veld- Vntergebieter, (-ters, my. -Ier)
bij"'. 0IlJt'l'l113Scllell, illtusschen,terwijl, maarschalk Ul.
rn. ondel'gcschikL gebietler, olldel'baas ID.
gednrt'lItlc tl~t, ondcwwijl.
Untar:O.~ehten, (ulller{loc/lt, unUntergebiss, (-es, m\'. -e) 0, beVnterdominanto, (-n) v.(Muz.) lef'/lochl(71) bcdI'. ww. Olll". van" onuel'en lledl~llgelJit o.
OUtlPI'l!omin;tot Ill.
vlechten, met vlecbLwel'k VOOl'Zlen.
l1ntergebilnde, (-gebilndes, my.
Unterdrempel, (-pels, my. -pel) Vnterfluter, (-s, my. Ultler/luter) -gebullde) o. eincle o. waarbij Dlen eene
ID. ~Illlel'elorpfli m.
m, wale,'\'al m. bij een walerrnolell.
slrellg zijtle heRiot op le windell.
Unterdrucken, (ttnlcrdrllekte, Vnterforster, (-s, mv. Unlcr- Vntergehen, (ging 'ulller, tlttierunle,.d,.ilc!tt) bedl" ww. ondel'drllkk(~n; (order) lD. ollderhoutvester lll.
gegangen) o. ww. our., m. s. (van ~che·
ein Bw:h _, uud._'rmHHit'uklien; l\7eiguflger.
Unterforstel'~i, (..en) V. onder- pen), ten groude gaan, verzwolgtm \\'01'_, ondel'lh'nkken; das GeU'issen·, smoreu, hout\'eSlerschap 0.; it. vvonin~ v. \'an een dCII, ,"crnictigll worden, zinkcll, "f~l~g3nn:
tJoen iuslapcn.
onderhoutvester, olldel'huutvesterij v.
(van sledeuj, tenondel'gaan, ven'allen, in

Unt.
verval geraken; dieser Slaat ist em -, is
in verval; unlergeqangene 1'hierarten, van
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Unt.

Unt.

Untergras, (-es) o., z. m. nagras o. ren honnen, hakken; -e Wonde, onder

Unter run d

-rah•en.

- e .s, mv. Un ler-

Unterhaupt, (-(e)s, mv. Unlerin. onilergrc^nd, benedengrond
Wupler) o. on^lerlroof i o., onderste geondergaan, aan-gestorvn;(Sk.) In.: -p/lug m.: orrilergrondslploeg tn.
den gezichteinder verdwijnen.
Unterhalb , bijw. onder, beneden; leelte o. van het hoofd: -mann in. nnUntergehen, (unterging, tinier- 2. voorz. (toet den 2e'1 nv.) onder, be- ler kapitein in.; it. tweede luitenant m.
gangen) heir. ww. das Feld, die Mark -, neden, aan den voet van; - des Serges, Unterhaus, ( es, my. Unterhdu afloopen, de grenzen in9►c^cteeren; emoe s'an den voet van &: 3. bijv. nw. (Mot.) ccr) o. onderhuis o., Z. Unlergeschoss; 2.
((each. van E.) lagerhuis o.
vut einem Berge befindlicice Trappe -, on- -er ion, kleine seconde v.
der een troep die op een berg gelmsteerti
Unterhalt, (-(e)s) in., z. n,. le- Unterhaut, (-haute) V. onderis heenwenden, om hem van de overige vensonderhoud, bestaan 0., kost m., voecl- huid v.; blu/a^ler v. onderhuidsbloedsel o.; Air jens. - sorgen, voor iems. le- W er v.
troepen af te snijden.
Untergehiilz, (-(e)s) o., z. m. veusonderhoud zorgen; seinen - suehen, Unterheerfiihrer, (-rers, mv.
-reis) m. onderaanvoerder, onderbevel een lestaan of-kern.
(Boschw.) Z. Unlerholz.
Untergehorig, bijv. nw. onder - Unterh alten, (hielt unter, unter- -ehher, luitenant-generaal in.
honrig, lijfeigerc, enlier^vorl^én.
gehallrn) bedr. ww. oor. onder houden .
Unterhefen, v. mv. bezinksel o.,
Untergehiilfe, ( -'i, mv. -n) ui,. niet laten bovenkoten; die Humde -, er droesecn m. %an gistend bier.
onder Ironulen.
oncierkne-clrt m.
Unterhelfer, ( - s, nov. UnlerhelUntergeistlicher, (des -gems!Unterh4lten, (unlerhielt, unler-- rer) m. hij die helpt lager plaatsen;
Lie/ten, m v . -geisiliche en die -geislli- hollen) bedr. ww. oor . den dugs -, on- 2. hull,precliker in.; -amt o., - stelle V.
chen) m. hulpgeestelijke, lagere geeste- ^lerhouden, voeden, blijven koesteren, +mbt o., waardigheid v. van hulpprediaanwakeeren; 2. jem. -, onderhouden, ker.
lijke m.
tjnterhemd, ( - (e)s, nov. - en) o.
Untergelese, (-,geleses, mv. -ge- voeden, in ale behoeften voortien van;
lese) o , Z. Unler(ach (Wev.).
durch Gesprdch -, onderhouden, bezig ourlerheui^l o.
Unterheimbiirge, (-n, tnv. -n)
jein. -, beiighouclen , genoe--houden;it.
Untergericht, (-(e)s, nov. -e) o.
lagere rechtbank, rechtbank v. van eer- gen verschaffen; 3. wed. Ww. sick -, zich In. orrderreutrneester nt.
Unterher, bijw. onder door.
sten of tweeden aanleg, kantongerecht, vermaken.
de oppervlakte deraarde verdwenen, uit

grZdnde )

-

-

polrtit-gereclrt o.

Unterherd, ( - (e)t,mv. - e) n'. 0n-

Unterhglter, (-s, mv. Unlerhal-

Untergerichtsbarkeit, (-en) ter) m. ouderhouder, voeder, aan knee- ileroven iii.; it. benedenste gedeelte o.
V. gebied, district o., jurisdictie v. van
eene lagere rechtbank.

her u,.; it. gezelselialpper in.; (Kaaiti► .)
werk tuig o. om de landen te Bunten.

van den oven; ( (; iet.) Z.

Siichhecrd.

Unterherrschaft, (-en) v. on-

Untergerinne, (-rin nes, mv. -rin- Unterh$ltlich, bijv. uw. onder - derbev eIhebber in.; 2. - of -sbezirk m.
woning v. betrekking v., ambt o. van
ne) o. (Girt.) riool o., gout v. voor de hoaeleucl, spraal,zaan^.
ertswaschkuipen; it. erts o. dat uit de Untei h%ltung, ( en) v., Z. U n den onder leve lhel ► ber.
waschkuit^en ontsnapt: (Mol.) water- terhalt; 2. gesprek, onderhoud, vermaak Unterhin, bijw . onderheen.
Unterhof, (-(e)s, mv. Unterhó/'e)
werk o. dat de molenraderen van onde- o., naspanning v.
-

ren drijft.

Untergeriist, (-(e)s, mv. -e) o.

-

Unterheiltungs- blatt, (-blat-

in. voorplein u., voorplaats, beneden -

env. -blailer) o. onderhoudend blad plaats v.
(Bouwk.) (voor een gewelf), ma! m., o., uitspatiningslectuur v.; -gabe v. gave Vnterhofineister, (-.sters, mv .
v. van aangenaam te spreken, te verma- -ster) in onderhofmeester m.
stelling Y.
Untergeschoss, (-es, mv. -e) o. ken; -kasse v. kas v. voor het onderhoud UnterhQhlen, (uu/erhóhlte,unteronderste verdieping v., begone grond m., van &; - kosten v. nov. kosterf ni. mv. var, h a htt) be lr. ww., Z. unteryraben.
Unterholz,( - es) o., z. m.(Boschw.)
onderhoud; - kunst v. kunst v. om goed te
bene^lenlruis o.
Untergesims, ( -os, mv. -e) o. onderhouden; -ton in. toon m. van liet laag liout,jong hout, struikhout o.; (Zeew.) (van een schip), onderhout o.
gesprek.
(Bouwk.) onderlijst v.
Untergespann, ( - (e)s, mv. - e) Unterhendeln, (unterhandelte, Unterhosen, v . tnv. onderbroek v.
Unterirdisch, bijv. nw. onder unlerhandelt) o. ww. onderhandelen,oum. onderspan o.
Untergestell, ( - (e)s, mv. - e) o. derbauclelingen aanknoopen; wegen eta. aardsclr; -es Cerewólbe, onderaardsch ge-, onderhandelen over; (you eens ves- welf; (in eene kerk), crypte o.; -e Beonderstel, onderstuk o.
gribnisse, catacomben v. mv.; das -e
•Untergewand, (-(e)s, nov. Un- ting), onderhandelen, calrituleeren.
Unterh ndler, (-s, mv. Unler-' Reich, helsche rijk o., benedenwereld v.;
tergF cwánder) o. onderkleed o.
Untergewehr, (-(e)s, mv . -e) o. handler) m., -in, (-nen) v. onderhan -er Gott, helsche god, god m. der bel;
bemiddelaar, parlementair rn.,-delar, -er Geist, heleche geest m.
o. zijdgeweer o., sabel v., degen m., ba
Unterjagd, (-en) v. kleine jacht v.
klein geweer o.
-jonetv., onderhandelaarster, bewiddelares v.
les,

Untergieszen, (goss unter, enter- Unterh%ndlung, (-en) v. on- UnterjQehen,(unterjochle, unterbedr. ww. oar. ondergieten. derhandeling v.; sick in -en einlassen, jocht) bedr. Ww. onder bet juk brengen,
Unterglied, (- (e) s, mv. -er) o. -en p/iegen, in - tremen, in onderhan^ie- onderwerpen, tenonderbrengen.
ling treden; it. (v an vestingen), capitu- UnterjQcher, (-s, tnv . Unterjo
(Red.) tweede lid o.
cher) in. hij die onder het juk brengt,
Untergott, m., Untergiittin, parleleeren o., capitulatie v.
Untergottheit, v. god Ut., godin, Unterhgndlungs-bote, (-it, overwinnaar in.
I mv. -n) in. afgevaardigde w. om te on- Unterj Qchung, (-en) v., Z. ungodheid Y. van minderen rang.
Untergraben, (grub unler, unter- derhandelen; -kunst v. kunst v. ooi te terjochen; it. onderwerping v.
gegraben) bedr. ww. oor. gravende on- onderhandelen, diplomatie v.; -schifj o. Unterkmmerer, (- rers, mv.
ren) m. onderopzichter m.
menlairschip o.
derstoppen.
Untergraben, (untergrub, unter- Unterharz, (-es) o., z. in . onder - Unterkamm©rherr, (-n, mv.
gegossen)

-

-

graben) beilr.ww. oar. eihen Berg -, on- ste hars Y.; 2. (-es) in., z. m. Benedendergraven; (fig.) jems. Gluck -, ondermij- Hartsgebergte.
nen; den Glauben -, ondermijnen, doen Unterhaube, ( - n) v. ondermuts
v., oruderwutsje o.
verzwakken.
Untergrad, ( - (e)s, mv. - e) m. Unterhauen, (unlerhieb, untermindere graad m.; (Spraakti.) stellende hauen) bedr. ww. onr. neerhonwen en
dooreenmengen; 2. (Bergw.) van oudetrap m.

-en) arp. onderkamerheer in.
Unterkanzler, iers, mv. -ier)
m. vice- kanselier m.
Unterkappe, (-n)v. ondermutsje
o., onderkapje o.
(-

Unterkauf, (-(e)s) m., z. M. ma9
kelaarsberoep o.; it. opkooperij v.
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Unt.

Unt

Unt.

Unterkufer, -in, hij, zij, de (van een wagen),grondplank v.;(Drnkk.)
opkoopt, makelaar m.
onderlegsel o.; (Jaw.) foelie v., onderUnterkehle, (-n) v., Z. Unterkinn. legsel o.; (Spieg.) foelie v.; (Zeew.) weUnterk®llner, (-Hers, mv. -tier) ger in., wegering v.; (Sl t.) onilerplaat v.
m. tweede knecht m. in een logement, Unterlager, (-s, l nv . U,► lerlager)
o. onderlaag v., draagbalk, grondbalk m.
onderkellner m.
Unterkiefer, (-kle(ers, mv. - kic- Unterland , ( - (e)s, nu v. Unlerlán(er) m. onderkaak v., beneden-kake- der; o. benedenland, laag lame o.
been o.
Unterlander, -in, bewoner m.,
Unterkiefer -nero, (-en, mv. bewoonster v. van een laag land.
-en) m. olyderkaakszenuw v.; -schlagader
Unterl ndiseh, bijv . nw. tot een
V. onderkaaksslagaderv.; - winkel in. hoek laag land behoorendle.
m, an de onderkaak; -sweig al. lot de beUnterlass, ( es, ray. e) m. ohne ,
nedenkaak behooreniI uitstekend heen o. Z. uuall'iss►g.
Unterkinn, (-(e)s, mv. -e) on- Unterlssen, (unterliess, unlerderkin, dul► bt-le keu v.; -blulader, -schlvig- lassen) bedr.tvw.nnr. nalaten, verzuimen
ader vv. tot de onderkin bN hoorende(slag)- arch outhou wen; irh trill nicht - es ais
ader v.; -lade v., Z. Unlerk,e%r.
than, ik zal niet nalaten het le doen, iL
Unterkleid, (-(e)s, mv. -er) o. zal het niet ver,. uitren; er kunn d^► . Slret-

-

-

Unterl gen, bijv. en be (fig.) ondergeschikt; 2.

Z. unterliegen.
(- (e) s, mv. -e)

Unterlegepferd,

u. %x isselpaard, post paard o.

Tjnterleger,

(-s, mv. Unterleger)

In. blik o.; (Zeew.) keellichter m.

Unterleh (e)n, (-leh(e)ns, mv.
-lehen) o. onderleen, achterleen o.; -stall
in. verandering v. van leenrnan.
Unterlehrer, (-a, mv Unterleher),
.

f Unterlehrmeister, (-sters, mv.

-ster)

rn ondermeester, hulponderwijcer,

:eeslrlllallt ill.

Unterlehre, (-n) V. stellen o. van
het mfilenijzer dat de spil van den moell-4N en draagt..

Unterleib, ( (e)s, mv. er) m, on-

-

Irri ► It 0.

U me rleibs-b es chwerde, (- n )

onderkleed u.; rov. -er, ondergoed o., on- le ►s nicht -, hij kan list twl•ten niet na- '.PIJre in liet ►► rlilerlijf.l ►uikl,ijn v.;-kraukderkleeren o.nlv.; (Zeew.) (vaneen zeil), laten, hief afweuun-n; seine l'/liel► t -, ver- '.eit V. onsIerlijfsLrekte, buikziekte v.;
broodwinder 01., fats V.
zuninen; tine Geuwohnhe► t -, afwerrrl+n - luiden o., Z. -beseh ►cerde; -musiel in.
Unterklopfer, (-s, mv . Unler- It li uit!! nirhis -, .rus chr, ik zal niets ver - mikspier v.; -cchlaijuder v. toot het onzriiruen &, Z. unlerbletben (lassen); 2. Z. leut ijf beholirentle sluigailer V.
kloltt►er) in. Ii ii. li•nste spier V.

Unterkoch,(

koch(e)s,inv.-kóche) weylu.isen.

nl. l^nilerks ► k LU.

Unterluasung, (-en) v. verzniii

Unterleine, (- ►`) v. onderlijn v.

;mu p cI- ui ,jachtreet.

Unterkommen, (kam enter, un- o., staking, verwaarloozing v.; -sjehle► Unterliegen, (lag oneer, unlergeleyen) beter. Ww. onr. tinder iets liggen;
teryekon► men) o. ww. our., in. s. een nu- rel., -ssian^le v. zonde v. door 'eriulnr.
derkolnen vinden, huisvesting vinslen, Unterlast, (-en) v. onderlast, bal - ('an woorden), tot tekst dienen, inllg.elr, in u ► pgesloten liggen, Z. liegen.
eene schuilplaats vinden, een toevluchts- last in.
Unterliegen, ( ►► uterlag, unlerleoord vuureen; ([tand.) mil Papieren -, Unterlauf, (-lau[(e)s, mv. -lr u[e)

•;en) heser. %%w, onr. bezwijken, onderplaatsen, verkoupen, van de hand doelt; in. rtsue.lewli k U.
11. (-,c) o., Z. m, onderkameel o., toeUnt3rlaufen, (lief unler, unlerge- ben; fig.) overwannen wi ► r+len; dear
chmerze -, ondier ale pijn bi -tivijken.
vlucht v., schuilplaats v., toevluchts- luit/e ►t) o. ww. our., in. s. (fir.) "lit ►u'ler ulowrl( ►u)l,eu, mede lasloipen; da,
Unterlieutenant, (-en, mv. -en)
oord o.
Unterkc nig, (-(e)s, mv. -e) m. way so natic -, riot kan er wel onder door- m. 1'u-etc 111rtella111t in.

on.Iel•konrng m.

Unterkórper,

(-s, mv. Unterkórper) in., Z. Un ►erleib.
T 'ntorkothig, bijv. fles. (Heelk.)
van onderen zwerend; - werden, een etterzak vormen.
Unterkorn, ( (e)s) o., z. me licht
koren, als kat' weggewaaid koren o.
Unterkriechen, (k, •och unter, unleryekrochen) be'lr. ww oar. onderkruipen; it. (van gangen), onder doorloopen.
(unterkroch, unUnterkrchen,
ie
terkrochen) bedr. ww. onr. etw. -, kruipen onder, zich verschuilen.
Unterkriegen, (krielt te un ler,
unteryekriegl) be4lr. ww. (gerneenz.) er
onder krijgen, de bovenhand houden.
Unterkrjtzeln, (unlerkritzette,
unlerkrilselt) bedr. ww. etw. -, krabbe-

-

-

.

boer in.

i►errnan in.

Unterlefze,

(-n) v. benedenlip,

)nderllp V.

Unterlegen, (legte unter, unter-'
leleyl) bedr. ww. onderleggen;einen Span.

lend on^lerteekeneu.

Unterkunft,

1 ►apen; es ist ein Irrlhiim mit uulergeUatei•lippe, (-n) v. onderlip, belsiu/ea, er is eene dwaling ingesloperu; e► II ^iesrtrllip v.; -n'sera in, onderlipszenulw Y.
IVa,•! mit - lnsaea, laten ontler^loorlooper,
Untermaatbarte, v. mv . kleine
Unterlaufen, (unlerrlie[, unler- ;Wort van Waiiisehbaarsleu in. mv.
Untermagd, (-mdgde) V. tweede
au[en) bedr. ww. our. (Schermk.) jem.
-, den voet dwarszetten en doei vallen ineen v.
feml. den D,'yen -, een uitval ►Bleu o p. Untermrlh1en, (u ►itermahlte, unander den degen loopen; (Jachtw.) de's ler►►salult) butr. 'v W . meulkm alen.
A ►ierliuhn -, under het bereik van hel
Unterm%een, (unlermalle, unler;chat krijgen; 2. o. ww., m. S. die Haul such) bedr. ww. (Schild.) schetsen, ontist mil Blut -, ondergeloopen, beloopen. %Verpen.
rate Klul -es Maal, bloed vlek V.
Unterm&lung, ( en) V. schets v.,
Unterliiufer, ( s, mv. Unlerlc`cu- -untwerl, o.
rer) m. smokkelaar m.; (Zeeiv.) sunokUntermann, (-(e)s, mv Unlerkelaar, sluikllantlelaar m.; (Zoutz.) op- feule) in. linkervieugelrnan in.; (Sp.)

(Unlerkiin fle) v., Z. fin Hola -, nene onderlaag uakeui van

^inem Huhn Fier sum Ausbriileu -, een ►Unterku- tip rip eieren zetten, eieren oraler de hen
eggen; einem Kinde (rische Windeln -,
ster) in. onderkoster, suisse m.
Unterladung, (-en) v. laden o.; randoen; jenin. frische P[erde -, van post(Zeew.) onderlading, benedenlading v. aarden doen wisselen; mil unlergeleglen
Unterlage, (-n) v. onlerlaag v.; Pierden zeisen, met postpaarden, wissel 2. onderlegsel o.; 3. kiel v.; 4. gron►l- )aarden reizen; einem Worle eisten Sinn
balk, klamp m. waarop de dwalsbalken ., eene beteekenls geven, ouderschuiven,
rusten; einero Balken eine - geben, draag- ,oeschrijvcn.
balk nl.; 5. (Timm.) stelling, stellage v.; Unterlggen, (unterlegte,unterlegt)
(van een hefboom), steunpunt o., steun aedr. WW. , ► uderleggen, van onrlerlegse,
een vloer), bunt o.; (van een-balkm.;(vn roorzien; (Kleerm.) ein Kleid -, een zoom
kanon), blok o.; (van een brugpijler), naken aars; (Drukk.) die Schriften -, ongrondbalk m.; 6. (Honw k.) grondlaag v., lerlegsels leggen onder, de letters opfondament o.;(Naai.) zoom m.; (Landh.) zoogen.

Unlerkom;nen,

Unterki ster, (-s, mv .

Vntermasz, (-es, mv. -e) o. ver
aan gewicht, inn;'egen, inmeten,-lieso.
inslrngen n., onderinaat v.
Untermast, (-en, in v. -en) m.onulerrrlest in., insisting v. in den gromt.
Untermauern, (mau►-rle unter,
unlergetnauert) bedr. ww. onilermetselen,
een muur maken onder.

Unterrnauern, (untermauert e,untermauerl) bedr. ww. onslermetselen, met
een gemetseld fondament voorzien.
Untermaul, ( - (e)s, mv. Unter-

máuler) v. kill v.; (Hoefsrn.) (van een
1►aard), onderli p v.

Untermediante, (-n) v. (Nrrz.)
zesde toon in. hoven den grondtoon.

Untermeiending, (-(e)s,mv. -e)
o. dorpsgerecht o. ouder een onderschout.
Untermeister, (-s, mv . Unter-

moister) m. ondermeester, onderbaas m.

Unt.

tint.

Unt
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UntermQngen, (untermengte, un- ZTnterpf andlieh, bijv. en b. op Unters en, (sdele tinter, unteregternienyt) beilr. ww, mit etui. -, vermen- )nderpsrrd, geleend, verhypothekeerd, als shet) bedr. Ww. doorbeen zaaien, tegelijk
gen, er under uiengen; ?flit Klcie unter- )n^lerpanll; -e Sicherheit, hypotheek v. zaaien.
memit, mnt zernelen vermengd.
Unterpfandschuld, (-en) v. Unters^ gen, (unteraagle, untersag!) bedr. WW. jenin. etw. -, verbieden,
Untermiethmann, (-mann(e)s, i y p nthee.aire schaml V.
mv. -lrule) m. ond"rhuurder m.
Unterpfandsreeht, (- (e) s, mv. ontzeggen, Z. eerbieten; ;emn. die AusUnterminiren, (unlerminirte.un- .e) o. recht o. op onderpand, hypotheek - ï bung seinesAmtes - ,zijne bediening outnemen; (Ger.) e!w . - , verbieden.
terminirl) bedr. «•w, onderniijnen, on- rccht o.
derg raven.
Unterpfarre, (-n) V. parochie, Unters^gung , (-en) v, verbod o.;
Untermisehen, (un iernaisch te,un- kerk v. die door een vicaris bediend wordt. -sbt feht m. verbodsliepaling v., verbod o.;
termicehl) I^Nirr. ww., Z. unlermengen.
Unterpfarrer, (-rers, mv. -eer) -sschrerben o, verbodsbrief m.
Untersalpetersauer, bijv. nw.
Untermisehung , (-en) V. ver - m. oriderpasluor, vicaris m.
meuging V.
U'nterpfarrstelte, (-n) v . bedie -e Seize, onmlersalpeteri, zure zouten.
-

Untermiihlstein, ( - (e)s, mv. - e)

m. bene^Ien^te rneristeen in.

Untermuskel, (-s, mv. -n) m.

niria v , arrmbt o. 'eau vicaris.

Unterpflugen, (pfifyte unter,un-

►ergmii ligt) bemlr. ww. den Samen -, naar
beneden plegern.

bertNieugpier V.

Untermütze, (-n) v. on^lermats v.

Unterphosphorieht, bijv. nw.

' Untersalpetersáure, (-n) v.

onulf rsallmeterzuur o.
,

Untersass, ( en, mv. en) m. on-

-

derzaat, Ieenrnan rn.

Untersatz,

(-salaes, mv. -sltlae) m.

steun in., voetstuk o., voet, stuit m., Z.
teiy.-uaycl!) bedr. ww, van onderen vastUnterphosphorsáure, (-n) V. Unterlage; (lionwk.) grondslag m.; it.
steunmuur nl.; (Slot.) Unlersãlae, aan
DnuIfrl^hsluhorzuur o.
spij keren.
om te kloppen; •^. (Ned.) tweede-beldo.
Unternagen, (angle unter, unier- Unterprasident, ( en, mv. en)
term rim, eener sliurtremle.
genuyi) bedr. nw. van onderen uitkna- in. uruulir•voi,rzltter. vice-president m.
gen. lonrkuagen.
Unterraa, ( Unlerraaen) v. (Zeew.) Untersatzbrett, (- (e) s, mv. -er)
o. ('leg.) strijkbord o.
Unternahen ( náhte tinter, unler- beri^ulenra v.
geuáhl) blr. Ww, eep zoom aannaaien.
Unterreehen, (reehle unter, un- Votersehale, (-n) V. schoteltje
Unternahen, (unlerndhle, unler- lergere-clrl) beulr. naar beneden harken. o., L. Unlerinsxe.
UnterrQden (sieh ),(unterredele, Unterseharren, (scharrte unter,
náhl) b^dr. WW. van onder naaien.

Unternageln, (nagelte unler, un-

-e Sure, on^l*.r-Iih^msl^lrnrig zuur.

-

-

unterredel) veil, ww. sic/a mil jemn. -, unlergeschuer!) bedr, uw.eiw. -, at wroezich onderhoaden,sl)reken;sich tuit jemn. tende met aarde bevlekken.
Unternaht, ( - nähte) v. onder - wegen eiw. -, afspraak maken, afspreken, Untersch^rren, (unterscharrte,
bespreken; sirh mundlich mil jemn. -, unterscharrt) lede. ww, at wroetende
naa^l m.
uithollen.
Untern@hmen, (unler nahm, nu- sl^rsksn met, Pen unulerhoud hebben.
teruommen) bedr. ww. oor. ciiie Arbeit -, Unterr^dung , (-en) V. onder- Unterschtzen, (srhátate unter,

Unternahme, ( - n) v. onderne-

ming v.

ondernemen, beginner,, beproeven, op houd, gesprek o., Z. Unterhullung.

UntQrreieh, (-(e)s, mv. -e) o.

zich nemen; -d, ondernemend, stoat.

Untern^hmer, (-s, mv . Unler

vertulilf o, der dooden; (Fabell.) onder

iii., —in, (-nen) v, ondernemer-nehmr)

m., onderueem^ter V.

UnternQhmung,

(-en)

v. onder
-nemig,NObprovn.;(Kijgsw)

aanval in.; -sycist in. oudernewiugsgeest,
speculatiegeest m.

Vnteroberster,( -s,mv. Unterober-'
m. luitenant - kolonel in.
Un .terobrigkeit, (-en) v. onder-'

sten)

ges^'Immkte overhrr^lsperson m.

-wer+:1v.,schinujko

uriieryesclidtzt; beulr.ww.onder de waarde
schatten, te laag schatten; (fig.) mis-

kennen, niet waarc;eeren, niet op prijs
stellen.

Unterrheinisch, bijv. nw . aan Unterschatzmei$ter, (-slers,
glen tieuedeut -li jn gelegen, tut den Bene- mv. -.ster) iii. nn^lerschatnjeester m.
Unterseh tzung, (-en) v. onder
duim -Rijn behoorende.
Unterricht, (-(e)s) m., z. m. on- de waarde schatten o., te lage schatting
mierricht, on^lsrwijs o., les, aanwijzing v.; v.; (fig.) rniskeuuuuing V.
jemn. - zm Zeichnen 4' geben, onderwijs Unterseheibe, (-n) v, onderste
geven in, (Neren, Z. unlerrichlen; n/Tent- scluijr, benedenschijf v.; 2, benedenruit,
lichen - yeben, in liet openbaar onder - onderruit v.
Wijs geven; in den - gehen, naar eene les Unterseheid , (-(e)s, mv. -e) m.,

Z. Un!erschi cd.
Unterofzier, (-(e)s, mv. -e) m. taan.
Unterrijehten, (unterrichtete, un- Unterscheidbar, unter- .
Unterordnen, (ordnele unter, un- lerrichlet) bedr. ww. ;en:. -, onderrich- seheidlieh , bijv, uw. te ondersche i -

on^rerollieier m.

tergenrdne!) beds. ww. onderschikken, ten, onderwijzen, onderwijs geven, les
ondergeschikt naaken, afhankelijk ma- geven; im Sdngen -, leeren zingen, les
ken; unteryeordneter ticaniter, onderge- geven in het zingen, onderwijs geven in
den zang; 2. jem. von elmo. -, onderrichschikt arnImteraar.
Unterordnung, (-en) v.onderge- ten, kennis geven; sich von elty. -, inforschiktheid, alhaukelijkheid, onderhoo- rneeren; it. Z. belehren; -d, leerzaam.
righeid, onderschikking v.; in -, onder- Unterriehter, -Iers, mv. -ier)
m. uunilerrechtu^r•, lagere rechter m.
gese h i k t.
(

Unterpaeht, (-pach!(e).c, mv. Unterriehtsbrief, (-(e)s,mv.-e)
-páchle) om. onderpacht, onderverpach- m. suilviesbrief in.
Unterrinde, (-n) V. onderkorst,
ting V.
Unterp áohter, (-s, mv. Uri t er- onulerste korst v.
pdchler) m., -in, (-nen) V. onderpachter Unterrippe, (-n) v . onderrib v.;
- ngeqend v. (Umrtlk.) miltstreek v.
m., onderpachtster V.
Unterparlament, (-(e)s, mv.-e) Tjnterroek, (-rock(e)s, mv. - rócke)
o., Z. Unlerhaus.

Unterpfand, (-(e)s, mv. Unter-

m. 'irruler•rok m.

Unterrolle, (-n) v. onderste schijf

pfander) o. onderpand o., waarborg ni., V. ier eerre katrol.
hyp+1heek v., Z. P%and; durch em n - ge - Vnterrollnerv, ( - en, mv. -en) m.
deckt sein, gewaarborgd zijn door een (Oumtlk.) onderste schuinsche oogspier v.
onderpand; -gl ubiger m. hypothecaire tjntersaal, (-saal(e).c, mv. -sále)
m. benedenzaal V.
schuldeischer m.

den, ^►rmulerscheiden kunnende worden.

Unterseheiden, (unterschied,unlerschieden) bedr. ww. oor. scheiden, af-

scheiden, verdeelcn:2.onderscheimlen,verschil aanwijzen, onderkennen; das Wahre
vom Fale•chen -, onderseheideU; it. zwei
Sachen -, het verschil aanwijzen tnsschen, vergelijken; -d, onderscheidend,
kenmerkeud, karakteristiek; von einander
unterschieden sein, verschillend, Z. ver
-, eene onderscheiding-schiedn;3.fr

toeken nen.

Untersaheidung , (-en) v.scheiding, verdeeling, afscheiding v.; it. onderscheiding v., onderscheid, verschil o.

Unterseheidungs - begriff,

(-(e) s, mv. -e) m. (Red.) onulerschei-

dingsbegrip o.; -ja/ir o. jaar o. des ver stands; -kra[t V. onderscheidingsvermogen o., kennis,scherpzrnnigheid v.;-lehre
V. leer v, van de onderkenning der ziek-

ten; -name m. onderscheidingsnaam aa.;
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Z. -krafl; -:e;chen o. on- trnterschluc'ken, (schluckleun- tJ'nterseite, (-n) v. ollderzij,le,
derscheuliugsteekeu, huzonlJerkenteek-u ter, ufllcrYI.'sc/d""ckl) bedr, ww, opslok- bl"I ... tielJzOd~ v., ourlerkant m.
0.; [Spraakk.) It'e~te~ken, scheru teekeu I'~/Io in.. hkkvn.
Vntersetsen, (,"L'hlt! unter,untero.: -;''''','1 m, k-umerkeude trek, karaktetJ"nterschliipfen, (schllip{te Ull- 'iL·...,!I;I) bed I'. ww. onder zetten, onder
ristieke trek m,
ter, 'Ullle"y,'schbip{l) O. "'W., m. S. ou- plaatsen; seillen l\'amen -, e.' onder zet"g"nterschenk, (-en, my. -en) Ill. Ilt·.'..:llIipAII, heiruelijk omlergaau.
len, teekeuen,
oud-rseueuker Ill.
Vnterschnabel,( .scltnabels, my. Untersetaen, {unler,'iehle, unter'U'nterschenkel, (-s, my. UIII~r- -,'tCIUt1Ibt-l) IU. undersuavel m., beuedeu- .'el~l) hedr, ww, ein« Sfl.c!te mit et», -,
se/,,'n,kl'l) 111. 1J"nt~,It'nll ij \'., beeu o.
-te ~elle~lte o. van .ltlll suavel,
»nderzeuen, uuderstutten: «ntersetster
"g"nterschieben, (schab uuter,unUntersehneiden, iunterschnitt. Mcm~l~h,knrt,"1 k.ineeneedrongen mensch.
tergescllOben) b-dr, ww.uur, oud-rs hui- Itnlersclulilltm) hedr, WW. 0111". er onder Vntersetzer,(-s, lOV. lJllte"sel;er)
reu; (fig.) ein Testumeiu .., unecht IU tie ~uijdl'lI.
ur., I., Ilntertuss«,
plaats stellen: ein Kin,,-,ontler~cbul\en; Unterschgpfan, (ullferscltop(Ic, Vntersetz-napfchen 0.,
den ~Vo,.ten eine« (Illsclle,. SO", -, toe- u"'e,',.;c/,{j/,{I) bedr.ww, dl~lI JVutd -, 011- -seherbe, Y. schuteltje o.
kennen: ulltel'ge~c/lObe", onde..geschoven, -Ierscheppen. ":ll)gc~lJ.
Untersetzt, IJlJv.nw. kOl t, dik, invaloolch,onecht. .
Unterschreiben, ('ullldrSchl'ieb, eeugedrougen.
l1nterschieber, (-s, mv, Unter- ,cnl"rschnebetljbt·J.o.WW.OIl,'.oIHJerteekeUntersi~geln, (unlersiegelt", «11sc/utber) IU. oudersteek, heddepoi tu,
lieu; (z. VOItI'\\'.) auf eill Bud: ., iuiee- lerSll!!lelt) bedr. \Y\\". et», -, het z.,~el er
Unterschi~bu.ng, (-en) r, on- keneu; eine Qttiltung -, teekenen: eine» II!)I).,I· zetteu, Z. s;ef/l·l,t, be,~ie!Jeln;(Ge.o.)
darsehurviug v., z. ·""nlerbchlebe/~.
Verlray -, teekenen, ratifleereu; nul -, te~f'lell, Vf~l'ZCI~Wlt'u.
Vnterschied, (-(e)N, my. -0) m., «iede omlerteekeueu: iclt E""lcs Ilnter- "g"ntersinken, (sank unter, vnterZ. U,ttet'schetdu,IIg; 2. verschil 0.; e~ ist schriebener, ik ondergeteekeude; (fig.) ye,'iunl,en) C).W\\,. uur., m, s. zmken, 113ar
ein grouer· zwisclte" heiden, er IS, be- etu: -, ouderscnrjiven, gnedkeureu; 2 ueueden gsan, vergaan, Z. (v~r)si"kell.
staat eeu g.oot verschil tusscheu; der - wed. ww. siclt -, zijn naam zetteu, 011Vntersippschaft, v. hlnedverdes Slalldes,\'er~chal o.in stulltl;olmtJ - de,. de.·ltlc!'enen,
walltt~ll Hl. ell \'. H1\'. ill afgaalllJe lijll.
PeI'SOIl, Z. Allsehen; il. ei'fl.en - ·",,'tler dell l]nterschreiben, (scltrieb 'unler, Vntersitz, (-es, IIlV. -e) ID. laLeu/ell mac/wtt, de men~chell mel up tlc- u,flleryescltriehell) ht!d.". W\\". onl". van on- gCI'e zetel m. llan de andere.
zelftle wijze behanuelell;.ollne -, zOlu.lcr tlerPIi sell.·UHm.
Vntersprung, (-(e)s, my. UnleroOtleloscheld, ollv~rschlillg; 31&711 -e von, UnterschrE!.iber, (-St mv, Un- SprUllfJC) Ill. outlcrtlloaad W. van een ket1elO ooderscheidil1~ vall, in tegensleiling It!,,scluelbel') ID. outJeI'SChl'Uvelo, tweeJe lill~.
VUIl.
schloU,'er m.: 2. ondcrleekenaa.· Ol.
l1nterspii.len, (spulle unler, unUnterschi§den, unterllnterschrift,( -e/z)v.lluclel°litchrift teryt!spi'll) heth". ww. van OlJderell beschi~dlich, .lJljv. en b"Z. verschiede'l. 0., wat uutler iels geschre\'en i~; (vau spol~I~II, uitspoelen.
Vnterschlfl', (-.'e)s, mv. -e) o. ep.ue Itl°~nt), UlltlfH'schl'lft 0.; (ill 1JI'Icveu 't1nterst(e) , (de,., die, rlas) bijv.
onclel'sctIlVo., untJel'buld v.vilueenschlp. &), ollljerl~t:'kening, lu,".h.~t~kellifJg \'.; nw. OlIlJe.'~le, bl~lwcl~usle, laagste.
l1ntersohiffer, (-s, mv. Uldflf- der Tug tier -,dHtum 10.; -en sammL'ln,if.tJ"nterstab, (-stab(e)s, lilY. -sUille)
sclli/ler) lUI tweede stuurmau m.
lcekellillg houtleu, illteekenaul'stI:achteu Ill. lagel'e ofliciel'en Ill. fiV. vau den
Vnterschild, (-(e)s, U1\'. -e) o. te krijgen.
slaf.
(van eene schill.ad), bl~lkscb.ld o.
l]nterschub, (-(e)$, UlV. UnlerVnterstachelmuskel, (-s, my.
'U'nterschlachtlg, byv. ow. (van schubel lU. oluJerschui\'ing, tusschen- -n) Ill. (Ontlk.) olllle.o de l'ugg~graat gelegen ~pit'l° v.
moleus), van ont.lel'en duot" bet water ge- sLellin~, in~chl1ivil)g v.
Vnterschule, (-n) v. lagere Vnterstadt, (-stadle) v. beuedendrevell.
Vnterschlag, (-(e)s, my. U,,'e,'- sehoul Y.
slaLl "., lage ~etleelte o. de.' statl.
schUlye) 10. ve.'pluuteu 0.; 2. Z. Uuler- Vnterschiiler, (-lers, IllV. -ler)
't1nterstallig, bijY,llw. (Zeew.) op
schlei[; it. Verse IIlag; (Zee",.) VlIler- m. IC'tH'ling lU. eeue.o lagere school.
Jeri bodem nan .Jo kiel Aeplaatsl.
schUye, karveelhouleo, kulven o. my.
l1nterschul-lehrer, -mei- Vnterstallmeister, (-meisters,
tJ"nterschlagen, (scltlug unler, star, lll. ohdel'\vyzer, meeslelO m. eenel' mY. -meisle,.) lU. OUdl·.·slahneesler lfi.
unlergeseldagell} beur. WW.Olll'.:)laauou.. lag.~loe school, schnllllDec~sle .. Ill.
tJ"nterstatthalter, (-ters, my.
del', uutle.'slaan; jem". ein Bei,~ -, iern. Vnterschulterblatt-muskel, -ter) Ill. oll:lea·:.;Latlhollder nl.
OlD\e.·smijtcn; it. (fig.) den voet liclJlen, (-s, Ill\'. -n) lU. spielo v. van het 011l1nterste, bijv. IIW., Z. unlerst.
oDIJclscheppell.
tlf~rschouc.lerblad; -scltlagaaer v. tot het
tJ"nterstecheisen, (-eisens, my.
UntersChl&gen,(unlersekll£g,un- outlca·sebollue.olJlatl behoul'ende slaga- ..eiNell) o. (Ze\{~ntl).) sleekijzer o.,b')or v.
lersc/tlage't) bedr. w\\'. onr. ein Kleut -, tier v.
Vnterstecken, (slecldetmter, UIIZ. {utlefll, be8ehen; eiM Zimmer -, dOOlo. Vntel'schuss, (-schusses, my. Il!rgesll'ckt) lJed.·.ww.onJerstekcn; (figo)
slaau, eene scheidlDg maken iu; 2. Gel- -scllusse) Ill. (Lakenw.) \"alsc:!e plOOI v. Z. ulIlermischeTl; Soldl1lell -, inlijven.
der-, bec1rieglijk acbterhouden, \'erdllis- 't1nterschwefel-sauer,lJijv.nw. 't1nterstehen,(dtlud unlel', unlerteren, vertlonkeremanen; eine" Brief -, -IJ Salze, oIH.leJ"zwa,'eligzure zouteu; !Jl'!)'li.ulde,t) 0.\\'\\'. lIur" lD. h. (gerneenz.)
aChterhoudeu; ein 7'eslameld -, \'ernieti- -sau,.e v. ondelozwavelzuUlO o.
lJeschuL zijn "001' of tegen, \'eillg staan;
l1nterschweif, (-(e)s.mv.-e) m. Il. aan elCll voet (\'8n ~en berg &) staan,
gen. achterhoudeu.
Vnterschlagig, bijv. ow., Z. un- (Lakenw.) ondc~rsle lade v. ilan den we- lJeuecJen staan; it. onder (icm". be"elen)
lerscillachlig.
vers.,toel.
slaan; 2. ID. s. beinJ, Rt'IL'1l., schuilen.
Unterschlg,gung, (-en) v. (,'an
Vnterschwel1e, (-u), v. onde.o. unterstehen(sich),(tuttersland,
gelden), vel'duiste.·ing v.; (van een tes- dorpel, ondel'l'egei m.
unlel'sla1Uien) wed. W\\". our. elw. 2U th,U&
tameot), acbterhuuding ".; • eilleS Bei- llntersecretar, (-(0)8, IDV. -e) ., dl1rvell, de s\l)uthci,l ht~Lb~n, zlcb
tIes. olllvel'gooien o.
m. olld(~n;ecl'elal'is m.
ver5loulell. hel wagen; unle,'$!clle dich
Vnterschleif, (-(o)s, mv~ -e) 111. tJ"nterseeisch, bijv. DW. ontler- tlessen. nic/tt, heu hel hal·t nieL flat te
slUokkelarij, sluikerij, list v.; (io cell zeesch.
Iloen, Z. wayen; siclt - elw. I"" Slunde zu
alllbt) , lJed l"iegerij, schurkelouv.; (Zeew.) tJ"ntersegel, (-segels, mv. -segel) brim/en, zich sterk makeo.
ont.oouw, dieverij v.
o. (leew.) fokzeil, bezaanzeil o.
tJ"ntersteiger, (-s, mv. UnlersteiVnterschleifen, (schlei{le unler, ·U'ntersegaln,(unlt:rsegelle, unle,.- ger)mo(BerKw.)lweede meesterknecht m.
ulllergeschlei{l) bedr. ww. smokkelen, segelt) belir. ww. zeilend ontlerscl1ep- Vnterstelle,(-n) v.laagsle fllaats,
sluiken, steleu, lJedriegen.
l)ell, afsoijtlell.
benedcn plaaLs v.; 2.ontlergescl1ikte he-vermligen 0.,
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trekking v.; (van eene tafel), lagere ein- V. van weldadigheid; -fond(s) m, onder-
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Untertr^ger, (-s, mv. Untertrd-

steuningsfonds o.; -heer o. reserietroe- ger) rn. draagbalk m.
Unterstellen, (s lellte unter, un- pen, hulptruelpen m. mv.; -kasse v. ar- Untertrense, (-n, me. -n) m.
tergectelll) betlr. ww. onder zetten, be- menkas v.; -matter v. steunmuur, beer tretrs v. aan een Engelschen toom.
neden zetten; ;emn. ein Bein -, iem. om - m.; -punk! m. steunpunt o.
Untertr@ten, (untertrat, unterweipen, den voet lichten; 2. Z. unter- Untersuchen, (untersuchte. unee t.reten) o. ww. onr., m, s. onder den voet
stutzen; 11. wed. ww. sich -, zich bevei- tersucht) bedr.ww. onderzoeken, paspose treden, vertreden, vertrappen, verdruk
ligen, eene schuilplaats zoeken in.
ren, inlichtingen inwinnen, nazien, oononderdrukken.
-ken;(fig.)
Unterstellen, (unterstellte, tinier- ^lerzoek doen, exarriineeren; eine Rech- Untertunken, (tunkte unter, unsteil!) bedr. ww. schoren, stutten; (fig.) nung -, nazien; genau -, nauwkeurig on- tergetunkt) bedr. ww. onderdoopen, ononderstellen.
derzoeken, nasporen; (Ger.) onderzoek derdoiupeleu; Brod in eine Bruhe -, dooUnterstellung, (-en) V. onder - doen; -der Richter, rechter vats instruc- pen, soppen.
stelling, vnoronderste{ling v.
tie; (Heelk.) mit riem Sucheisen -, on- Unterverdeek, (-(e)s, mv. -e)
Unterstommen, (unlerstemmte, derzoeken, peilen; (Zeew.) mil dem Senk- o. onderste verslek o.
unterstemmt) beilr. ww. ondersteunen, blei -, peilen.
Untervermiether, (-Ihers, mv.
onderstutten, onderschragen.
Untersuchen, (suchte unter, un- -ther) m. onderverhuurder m.
Unterstempel, (-s, mv. Unter- lergesuchl) bedr. ww. zoeken ouder, be- Unterverwalter, (-ters,mv.-ter)
stempel) m. onderste stempel m., stem- neden zoeken.
In. onderdirecteur, onderbestuurder, oupel m. aan den onderkant.
Untersucher, (-a, mv. Unter- deropzichter m.; 2. onderschout. ouderUntersteuermann, (-mann(e)s, sucher) in. on+ierzoeker, examinator in. ba ijuw m.
mv. - leute) ern. onderstuurman, tweede Untersuchung, (-en) v, onder- Untervogtei,(-en) v.ondervoogdij
stuurman m.
zoek, examen o., iuformptie v.; gericht- v., onderbaljuwschap o.
Unterstoek,(•stock(e)s,mv.-stócke) liche -, gerechtelijk onderzoek; chemi- Untervormund, (-mund( e)s,rnv .
UI., Z. Erdgeschoss; 2. (Br.) bierbezink- sche -, scheikundig onderzoek; in - ste-^ -nmunder) rn, tweede voogd m.
sel o., droesem m.
hen, in liet verhoor zijn.
Untervormundsehaft, (-en) v.
Unterstreichen unterslrich un-' Untersuehungs-ausschuss , ondervoogdijschap v.
terstrichen) bedr. ww. our. eine Stelle in (-schusses, my. -schüsse) v. examen-com- Untervorsteher, ( stehers, mv.
eivena Buche -, onderstrepen, onder missie v.; - bescheid ni. eindexamen, eind -steller) m. onderdirecteur m.
-schrapen.
commissie-onderzk.;cmisV
Unterwachsen, (wuchs unter,unTTnterstreifen, (strei%leunter, un- V. van onderzoek, examencommissie v.; leryeirachsen) o. ww. oor., m. s. onder
tergestrei[t) bedr. ww. (Bouwk.) van on- -haft v. gevangenschap v. voor het on- groeien, groeien onder.
deren groeven.
derzoek, voorloopig arrest, voorarrest Unterwgchsen, (unteruwuchs,unUnterstreuen, (streute enter, un- o.; -richter m. rechter m. van instruc- terwachsen) o. ww. oor., m, S. er onder
tergestreut) bede. ww. onder & strooien; tie.
groeien, hier en daar wassen, groeien; die
den P/'erden Stroh -, stroo onder de paar
Vntertasse, (-n) v. schoteltje o. Wunde ist mit wildem Fleische -, onder
spreiden, strooien; (fig.) mit -, rnelle-den
Snit Felt -es Fleisch, met vet-groeid;
Untertauchen, (tauchte enter,
onder strooien, tegelijk strooien.
untergetaucht) bedr. en o. ww. onder doorgroeid vleesch, doorregen vleesch;
Unterstrich, (-(e)s, mv. -e) m. tlom peen, Z. tauchen; Brod -, Z. unter- das Getreide ist mit Unkraut -, er groeit
streep v., streepje o. onder een woord tunhen.
hier en daar onkruid onder de tarwe.
&; (Sppraakk., w. I. gebr.) komma v.
Vntertauchung, (-en) V. onder- Untarwagen, (-gent, mv. -gen)
Unterstrumpf, (-(e)s, mv. Un- dompeling V.
in. onderstel o. van een wagen.
terstrump(e) m, onderkous, sok v.
Unterthan, bijv . en b. onderdanig, TJnterwald, (-(e)s, mv. UnterwalUnterstube, (-n) v. onderkamer, onderworpen, afhankelijk; sick jem. - der) m , laag gedeelte o. van een woud;
benedenkamer v,
machen, zich onderwerpen; it. dienstbaar,', 2. Z. Unterwuchs.
Unterstufe, (-n) v. benedentrap, schatplichtig.
Unterwall, (- (e)s, mv. Unterwdlle)
onderste trap v.; it. lagere trap v.; Unterthan, (-(e)s, mv. -en) m., m. benedenwal m.
(Spraakk.) stellende trap in.
—in, (-nen) V. onderdaan m. en v.; it. Unterwand, ( wdnde) v. (Zeew.)
Untersti tze, (-n) v. steun, stut, schatplichtige, dienstplichtige, onderhoo- onderwant o.
schoor in., Z. Stutze.
rige in. en v.
Unterw^rts, bijw . naar beneden,
Untersti tzen, (slutzte unter, un- Unterthanig, bijv. en be onder benedenwaarts, van beneden, van den
teryeslutat) bedr.ww. einen P/'ahl -, ononderworpen, dienstplichtig, on--danig, onderkant; - des Berges, aan den voet van,
derstutten.
derhoorig; Ihr -er, -ster Diener, gehoor- beneden aan den berg.
Unterstt tzen, (unterstutzte, un- zaam, nederig, onderdanig, toegenegen; Unterwasser, (-s) o., z. m, laag
terstutzt) bedr. ww. ein Gebi ude -, on- -, -st bitten, zeer nederig verzoeken ;-'sit water, benedenwater o.
dersteunen, schoren, schragen; ein Ge- V. on(lerdanigheid, onderworpenheid, af
Unterweg, (-(e)s, mv. -e) m. bewólbe mit einem P jeiler -, ouderstutten,
nederigheid, gehoorzaam -hankelijd, nedenweg m.
ondervangen; (fig.) jem. -, onulerstendienstbaarheid v.; in — bitten,zeer'
Unterwegs, bijw. onderweg, op
-heid,
nen, bijstaan, helpen, Z. hellen, beistehen; nederig verzoeken; ich eerharre in —, ik, weg; (fig.) - lassen, achterwege laten,
sine hitte -, ondersteunen; von der Bei- lijf met onderdanigheid.
nalaten, niet doen; (Spr.) wer - iet, muss
terei unterstutzt, door de ruiterij onder
Untertheil, (-(e).4, mv. -e) v. on-' fort, wie A zegt moet ook Be zeggen.
einen jongen Menschen mit Geld-steund; derdeel, benedengedeelte, onderste ge- Unterweibig, bijv. nw. (Pl.)onder
-, ondersteunen, helpen, laten studeeren; deelte o., voet m., voetstuk o.
het stampertje of vruchtbeginsel vastgedie Armen -, bijstaan, ondersteunen, hulp Untertheilen, (theilie tinter, un- hecht; -keil v. aanhechting v. onder het
verleenen.
tergetheilt) bedr. ww. onderverdeelen, in stampertje.
Unterstjltzer, (-s, mv. Unter- onderileelen verileelen.
Unterweilen, bijes. soms, som
dan, menigmaal; 2. Z. in--wijlen,u
stutzer) m. schoor, stut, steun m.; (fig.) Unterthor, ( thor(e)s, mv. Chore)
dessen, unterdessen.
hij die ondersteunt, helpt, helper m.
'o. ouderdeur v., benedenpoort v.
Untersttitzung, (-en) v. onder Unterthi re, (-n) V. beneden- Unterweisen, (ivies enter, tintergewiesen) bedr. ww. oor. eene schuilplaats
schoring v., stutten o,; (fig.)-steunig, deur v.
ondersteuning, hulp v., bijstand m.
Untertreten, (trat enter, tinter- aanwijzen.
Unterst1tzungs-.anstalt, getreten) o. ww. oor., m. s. (ergens) TTnterweisen, (unterwies,unterwiesen) berir. ww. onr. jem.-, Z. unterrichten,
(-en) Y. liefdadige instelling, inrichting onder gaan.
de v.

-

-

-

-

iiio

Unt.

Unterweiser, (-s, mv. Unterweiser) m. onderwijzer in.
Unterweisung, v., z. m. onder
-wijso.,un^lerzgV
Ljnterwelt, v., Z. m. onderwereld,
benedenwereld v.; GOiter der -, helsche
goden, goden der benedenwereld; (fig.)
Z. Unterreich; 2. ondermaansche o.

Unterwerfen, (warn unter, unlergeu'or/'en) bedr. ww. onr. onder werpen,
gooien ouder.

TJnterwarfen, (unterwar f, unter-

wor(en) bedr. ww. our. ein Yolk -, onder

onder het juk brengen, dienst--werpn,
baar maken, ten onder brengen; jemn.
unterworfen sein, onderworpen zijn aan,
afhankelijk zijn van; einem Uebel, dem

Ungluck unterworfen sein, blootgesteld
zijn aan, ten prooi zijn van; 2. wed. ww.
rich den Gesetzen -, zich onderwerpen,
gehoorzaam zijn aan; sick dem Willen
Golfes -, zich onderwerpen aan, berusten
in;

sich (remden Urtheilen -, zich onder-

werpen, berusten in, zich overgeven aan.
Unterworfung, v., z. m. ouder werpiug, vermeestering v.; - in Gotles

bnU".

Unt.

Tgntragbar, bijv . nw. ondraagbaar,

Unterzeichner, (-ners, mv. -nee)

m. ondrrteekenaar m.; (op een boek &), niet gedragen kunnende worden; (van

inteekenaar , abonnent , geabonneerde, kleeren), niet draagbaar; 2. (van dieren
&), ouvruelitliaar.
Unterzeichnung, ( en) V. on- 'Ljntrennbar, untrennlich,
derteekening, handteekeuing v.; it. in- hijv. en b.ouscheidbaar; -keil v. onseheidbaarheid V.
teekening v.
Unterziehen, (tog unter, unter- Untreu, bijv. en b. ontrouw, ongegezogen) o. ww., in. s. langzaam onder trouw, valsch, ineineedlig; 2. Z. Ireulos.
iets gaan; 2. bedr. ww. onder trekken, Untreue, v., Z. m. ontrouw, ongetrekken onder, Z. ziehen; den Wagen -, trounlieid v.; 2. Z. Treulosigkeil; (Spr.)
onder het afdak & trekken, halen; die - schldgi ihren eignen Ilerrn, die een put
P[erde -, eene schuilplaats geven; (tig.) graaft voor een ander valt er zelf in.
eine Linie -, zetten, trekken onder, on- Untrinkbar, bijv. nw. niet drinkderaan zetten; ein Kleid -, onder aan baar, ondrinkl'aar, niet te drinken.
Untröstbar, untrbstlich,
-trekn.
Unterziehen, (untersog, unterso- hijv. en b. ontroostbaar, troosteloos, geen
gen) bedr. ww. our. euz Gebáude mil l troost gevild;-heit V. ontroostbaarheid v.
einer Mauer -, van orderen optrekken; UntrUglich, bijv. en b. zeker, on2. wed. ww. sick einer Sache -, zich be- twijfelbaar, stellig; 2. onfeilbaar, onbelasteu niet, op zich nemen, overnemen. drieglijk; -keil v. onfeilbaarheid v.; it.
T nnterziehstrumpf, (-strum- vulkousen zekerheid v.
pf(e)s, mv. -sir/imp/e) m., Z. Unter- Unt' chtig, bijv. nw. ongeschikt,
niet deuend, ondienstig, onbruikbaar;
strumpf.
Unterziehung, ( - en) v. onder - it. Z. ungesclticki, unlauglich; -heit -v.
ongeschiktheid v.; it. Z. Ungeschickt heil;
neming, taak v.
abonud in.

-

Willen, onderworpenheid, gelatenheid, ^Tnterzug, (-(e)s, mv. Unterzuge)
berusting v.
in., Z. Unt erziehung; (Bergw.) stut,
Vnterwerk, (-(e)s,mv. -e) o. on- schoor at.; (Timm.) draagbalk m.; -slánderwerk, fondament of fundament o.
der m. standrink in.
Unterweste, (-n) v. ondervest o.' Unterzungen-driise, (-n) v.
Unterwind, (-(e)s, mv. -e) in. (Outlk.) onder de tong liggende klier v.;
benedenwind nm.
-schlagader v. onder de tong liggende
T,jnterwinden, (wand un ter, un- slagader v.
tergeuunden) bedr. ww. onr. onder win- Unterzweek , (-(e)s, mv. -e) in.
den, beneden winden.
bijonunierk, nevendoel o.

Unterwjnden (sich), (unter-

Unlauglichkeit.

Untugend , (-ea) v. ondeugd v.,
gebrek o., onvolmaaktheid, slechte gewoonte v.; (van een paar!), gebrek o.;
2. zonde, ongerechtigheid v.
Cntugendhaft, bijv, en b. ondeugend, slecht, misdadig.
Uniiberdacht, bijv. nw. onoverdacht, onnadenkend.

Uniiberl' sslieh, bijv. nw. niet

Unthat, (-en) v. misdaad, wan- afgestaan kunnende worden.

wand, unterwundex) wed. w R. our., Z. daad, slechte daad v.
unterstehen (sich).
Unth iitchen, (Yerkl.)o.(gemeenz.
UnterwOlben, (unterwólbte, un- geringe misdaad, kleine fout v., vlekje,
terwólbt) bedr. ww. van onderen met gebrek o.
een gewelf voorzien.
'LTnth tig, bijv . en b. (van een per,

'Unuberlegt, bijv . en b. onoverlegii,overijid,ondoordacht, onnadenkend,
onbesuisd, lichtzinnig; -e Tiede, Aeusse-

rung, zonder nadeuken uitgesproken; -

hauudeln, onbesuisd handelen; -heil v. onUnterwuchs, ( es) m., z. in. soon), %%erkeluos; diet werkzaam, zonder uailent'.endheid, oubesuisdheid v.
(Boschw.) Z. Unterhola.
bezigheid, lui; (Spraakk.) -es Zeilwort, U'niiberleitend ,bijv.nw.(Sliraak
Unterwi hlen (sich), (while lijdend werkwoord; it. L. muszig; -keil k.) onovergankelijk, niet overgaukeiijk,
-

-

unter, unteryewtihll) wed. ww. onder V. ledigheid, werkeloosheid v.; it. Z. intransitief, onLijtiig.
wroeten.
U'nubersehbar, untibersehMus.-iggang.
Unterwthlen, (unlerwuhlle, un- Untheilbar, bijv. en b. ondeel- lich, bijv. en b. onoverzienbaar, eindeterw}uhlt) bedr. ww. ondergraven.
baar, reet verdeeld kunnende worden, lots, onmetelijk ver; -keil v. onafzienbaarheid, outuetclijke vlakte V.
Unterwundarzt, (-arztes, mv. -keil v. ondeelbaarheid v.
-rare) in. onderchirurgijn in.
Untheilhaft(ig) , bijv. nw. niet U'niibersetzbar,uniibersetzlich, bijv. nw. niet overgezet kunnende
Vnterwurf,( -(e)s,mv. Unterwisr[e) deelachtig, geen deel hebbende aan.
Untheilname, v., z. m. onver- worden; 2. onvertaalbaar; -kelt v. onmom. (vau een wild zwijn), onderkaak v.
gelijkheid v. oen over te zetten; it. ouverUnterwiirfig, bijv. en b, onder schilligheid, koelheid v.
onderdanig, nederig, gedwee,-worpen,
Untheilnemend, bijv. nw. geen taalbaarheid, onmogelijkheid v. om te
deeiitoedig, slaaisch, kruipend, laag; - deel nemende, geene belangstelling too- vertalen.
machen, Z. unterwerjen (2); -heit v., Z. tiende, onverschillue, koud.
U'ni bersteigbar, UniiberUnteruerfung; 2. gedweeheid, slaafsch- Unthier, ( (e)s, mv. e) o. ondier, Steiglich, bijv. uw. onoverkliiulr^ar;
(fig.) onoverkomelijk; -keil v. onrougebeid v.
monster, gedrocht o.
Unterzahn,( -zaahn(e)s,mv.-zdhne) Untief, bijv. nw. ondiep, niet sliep; lijkheid V. am over te klimmen; (6g.)
w. ondertand in.
2. (van eerie rivier), ondiep; -e Stelle, onoverkomelijkheid v.
Uniibertragbar, bijv. nw., Z.
TTnterzeiehnen, (zeichnete unter, L. Unite/'e (2).
uflergezeichnel) bedr. uw. onderaan teeUntiefe, (-a) V. weinig diepte v., uniiberset:bur.
kenen, teekenen ouder.
gebrek o. aan diepte; 2. (in eeue rivier), U'ni bertrefi'bar, unttbcrUnterzoiehnen, (unterzeichnel 1., ondiepte, waadbare plaats v.; sandige -, trefich, bije. uw. onovertrefbaar, onuvertretli'lijk, unriavolgbaar, uitmuntend,
unlerseichneL) bedr. ww. ein Zonshen -, zandhaak v.
Qnthunlich, bijv. en b. ondoen- bewonilereuswaarilig.
ondertekenen; seinen Namen -, teekenen:
einep Vertrap, Brief -, ouderteekeneti: lij k, unraotizaaut, onnitvoerbaar.
Uni berwindlieh, Iiijv . en b. onau/' ein Buch -, inteekenen; der Unter- Untilgbar, bijv. nw. onverdeig- overwinuelijk; (Vest.) unueenibaar. ((lg.)
zeschnete, de ondergeteekende; der unter- baar, onuitvoerbaar, onuitwischbaar, on- onoverkomelijk, niet te loven Le konen;
-kelt v. onoverwinnelijkheid, ouneentzeachnete Namen, de onderteekening, tierstelbaar, niet aaoshaar.
handteekening v.
Çntodtlich,bijv .nw.niet doodeltjk. baarheid v.
-

-

Vnv.

Ilnv,

Vnv.

'ttntlberwunden, bijY. ow. niet beid v.; it. oovergeeOijkheid, geweten- tJ'nvereinbar, -lich, unverb,erwonnen,onoverwonneo, onbeteugeld. loosheid v.
einlich, bUy. ow. onvereenbaar, 00trnilblich, bUy. ow. ongebruikellnverarbeitet, bijv. nw. onrer- vereenigbaar, onbestsanbaar; (fig.) 00Jijk, nngewoou,
werkt, niet afgewerkt, ruw, in de grond- vereenigbaar, OInerzoenlijk; 2.(vao ambl]numendbar,
unumend- slof.
Len), onvereenigbaar; -kei; v, onvereelioh, bijY. ow. (Spraakk.) oubuigbaar, Vnverauszerlich, bYv. en b. on- lIighaarheid v.
onvel':JnderIUk.
vervreemdbaar, niet over Ie doen, niet trnvererblich, b(jv.nw, Diet ertrnumganglich, bijv. en b. 00- te verkoopen; -kei: v. onvervreemdbaar- relijk; -e GiLler, niet overgeerfd kunnenhaudelbsar, niet mede om te gaan, onge- heid v.
de worden.
zellig, onvriendelijk; 2. onvermijd(llijk, 'tTnverbesserlich, bYv. en b. on- 'tTnverfalscht, bljY. ow. onvervolstrekt ooodzakelijk;- nothwendig,vol- verbeterlijk, uitstekend, geed; - gUI,vol- ralseht, onvermengd, zuiver,
l]nverfanglich, bijv. nw. oiet
strekt noodig; -keit v. ongezelligheid v.; maakt geed; -keit v. nnrerbeterl'[kbeid
2. volstrekte noodzakelijkbeid, onvermlj- v.; '2. volmaaktbeitl, volkomen [uist- listig, zonder strikvraag, opreeht, eeodelijkheid v,
beid Y.
voudig, notonrlijk.
Vnumgehbar, bUy. ow. (Og.) 'tTnverbindlich, bij'. nw. niet 'lTnverfassungs-maszig, bijv.
oDvermijelelljk.
, verbiudend, niet verpliehtend: 2, niet nw., Z. ver{.ssIlTlgstddrig.
Vnumgrenzt, bijv. ow. onbe- dienstvaardig, oovriendelijk, Z. unhof- l]nverfaulbar, bijv. nw, oiet
grensd, grenzenloos.
lieh;.. keit v.niet gehouden, niet verplicbt kunnemle bederven,
trnumschrankt, bijv. en b. on- zijn 0.; 2. onvriendeljikheid v.
Vnverf"llg1ich, hljv.ow. oiet beheperkt, onbepaald, eppermachtig, vol- lTnverblilmt, bijv. nw. onver- schikbaar.
strekt, sender voorbehoud; -er FUI'st, bloemd, zonder omwegen, zonder een Vnverganglich, bij,.uw. onversooverein; -keil v, onbeperktbeid, onbe- doekje er om le winden; -e lJedeutu"g ~onkeiijk, zonder einde; it. oDslerfelijk,
eeuwigdnrond; (van kleuren), standhougreusdheid.welstrekte oppermaeht, sou- eine« Worles, eigcnlijke beteekeois &.
'D'nverborgen, byv.nw.ollverbo- dend, niet versehietend; -keil v. emer'erpiniteit ~.
tJ'numstt>szlich, bijv. eo b. on- len. openlijk.
gankelijkheidr bestendigheid v.
'tlnvergeblich, bijv. nw., Z. unomslootelijk, niet om te stooten; (fig.) Vnverbrauchbar, btlv. nw, ononwederiegbaar, ontegenzeglijk; it. Z. verteerbaar, niet le verteren, onbruik- ver:eihlich.
unulidel'ru/bch;,. -keu v.onomstootelijk- ba:tr, niet le gebruikell.
l1nvergeasen, bij'. nw. oiet 'erheid, onmogelijkheld v. om om te sloo"(J"nverbrennbar, unvergeLen; das isl mir -, ik herinller my dat
brennlich, bijv. en b. ollbrandbaar; allij,l.
ten.
l1numwerflich, bijv. nw. niet -keit v. ollbraudbilurheid ,.
Vnvergesslich, bij,. nw. onveromver te werpen; (Og.) Z.unumstosJlich. 'O'nverbrilchlich, byv. en b. gctelijk,onoI1wischba31'; essollmir.. sein,
Vnumwunden, bijv. eo b. niet onverb.'eekbaar, onschelldbaar; -keit Y. het zal mij onvergelelijk zljn, ik zal bet
omwooden; (Og.) oj)recht. vrij, open- on,rerlJreekbaarheld,oDschendbaarbeid v. nooit vergclen; -kdt v. onvergetelijkburtig, zonder omwegeo, onverbloemd.
trnverbiirgt, bijv. ow. zondel' held v.
't1nunterbrochen, bijv.ow. Oll- waarborf{, Iliet gewoarborgd, onzeker, Vnvergleichbar, unverafgebroken, aanbondelid, zonder opbou- onecht, bevestiging eischend.
gleichlich, bijv. nw. onver~elijke
d~n, in eeoeo adem.
Vnverd:ichtig,bijv.ow. niet ver- lijk, ni.~l te vergelijkeo; 2. uil~tekeod,
Vnunterlassig, byv. en b. zon- dacht, geeue achlert.locht vel'diellend; llitmunlerllJ,vOtu'lreft'elijk, bewonuereus-keil v. vrijheid v. van verdenking.
\\aardlg; j. Dlel af te tloen, niet tol eene
der tlisschelJ(loozen.
Vnunterlasslich, bijv. ow., Z. 'Q'nverdaulich, bijv. ow. ODver- overeenkomst kunnende komen; (Nat.
unt"myunglicJ" (2).
leerhaar, Diet of moeielijk te verlel·en; lust.) die -e, parelkegelslak v.; -ked v.
"D'nunterscheidbar, bYv. en b. -keil v. ollverteerbilarbeld v.; 2. oover- oDvergeetlijkheid, voortreffelijkheid v.
niet Le onderscheiden, DIet te onderken- leet"bare sl'ijs v.; 3. (Gen.) slechte spijsVnvergntlgen, (-,t) 0., z. m. ongClJoegen 0., onlevretlenheid v.
nen.
Yel'lrring v.
tJ'nuntersucht, bijv.nw. llieL on"tTnverdaut, bYv. en b. niet verlTnvergnilglich, unverderzocht, zundel' onderzoek; ic/~ tt'ill - leerd, slecht '"erteerd; 2. niet doorge- gnUgsam, bijv. IlW., Z. ungen·iig,~am.
ldssell, ik zal niet ontlerzoeken.
werkt, onafgewel'kt, onlJegrcpeu.
tJ"nvf3rgolten, bijY. ow. onbetJ'nunterwtlrfig, bijv. ow. 01l8r- trnverderblich, buy. nw. niet loonLl, zouller beloolling, niet vergolden,
haukelijl(, niet onLlel"worpen; -keit v. aan lJel1err oncJerge\'ig, niet kunnende be- geene ver~~hJillg helJbentle.
onafhankelijkheid v.; 2. werzet o.
tlerveo, onbedel'felijk; -keU v. onbedel'- {J'nverhalten, bijY. ow. onverhoVnvaterlandisch,bijv.eo b.nict feliikheid v.
len, oiet vel'borgen; (fig.) ;emn. etw. Y8(!erlaotJslieven.J, DIet vadel'landschge- "(fnverdienst, (-es) 0., z. m. ge- lasflcn, bericht geven van, iem. waarzilHJ.
brek o. aall veruien~le, gebrek 0., gebrek- ~chllwen.
'tTnviterlich, bijY. ow. oieL va- ki~heid v.
tJ"nverhaltnissmaszig,bijv. eo
derlijk.
tJ"nverdienstlich, bYv. en b. niel b. onevenredlg, zontler verhou,ling, blliVnveraltert, bYv. ow. lIieL vel'- ven.lIell~leliJk, zoueler vel'ditmsle.
tenspollg; - grosz,boVenntRltggrool;-keil
oudet'd.
Vnverdient, bijY.Ow. ollverdiend; v. one\'enretllgllt~itl, hlJHen~pl)rlgbeid v.
'Unveraltet, bijv. IlW. nieL olld -er W~£se, zouder het vertlieud Le heb'lTnverheira'thet, bijv. nw., Z
zijnde; it. niet verslelen.
ben. on~e:huillig.
u1It'erellel"ht.
Vnveranderbar, unveranVnverdorben, bijv. nw. onbedor- l'lnverhofft, blJv.nw. onverwacht,
derlioh, bijv. ell b. oo\'erf'lu.leJ'lijk, '"eu, fri~ch, krachLlK; (lig.) onverdOl','en, niel gehoopl, onverwnchts; das kommt
niet le wel'ulu.lcl'en; it.oob~weeglijk;«(ier.) ~e ..l\Jk, braar, rein; -helt v. onbetlorveu- ihm gan: -, dat had lJij vol~trekt Diet
ollruerenll; -ked v. onveruollel'lijkheid heid,onvenlnrvenhcitl,eerlijkheiu,braur- vCI'wilcht.
v., nnbewE'egl\jkheid v.
lIeicl, on~chnld v.
trnverhoblen, bij'. ell b. oliverVnverandert, bUy. en b. onvertrnverdrossen, bijY. en b. oover- holen, DIet verbOl'gen; ol)enlijk, oprecht,
8ntl~rd, ZOIU.l~I· \"t~r81l.lering; ehc. - la,~- .Irolen, UIIVel'llJUeHI, ~el1uldig; -e 80r9- tonder omwegen, ooltewimpeld.
sell, ()lIv~randel·tI lalr.lI, lIi~l vel'8u.lerell. fall, on"erll1oeide z,.rg: .hf!U v. geduld 'tTnverhort, bijw.nw.niel \erboord
. Vnverantwortlich,bljv,lIw.on- IJ., volhurthng v., volharllentle ijver Ill., lijnate.
verillllwuord~IUk, Diet te verillJtwoor- tllJar~elJro!(elJ insp,.nning v.
Vnverhilllt, bijv. ow., Z. unvertrnverehelicht, bijv. ow. onge- /'oklen.
den, niet te rechu'8ar'lIigen; 2. OIHcrseelliJk; -keil ,. ollveraul\\,oordelijk. huwl1. ongelrouwd.
Vnverjahrbar, g,nverjihr-
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IJnv.

Uc^v.

Unv.

lick, bijv. nw. aan geene verjaring on- Unverniehtlieh, bijv. nw. onderworlen, onverjaarbaar; -keit v. on- v ernietigbaar, onverdelgbaar, niet ver
verjaarbaarheid v.
-nietgl
kunnende worden.
Unverjahrt, bije. ow. niet ver
Unvernunft, v., z. m. onverstand
oud urn te trouwen. -jard;it.e 0., onzin m.; nart - handeln, onverstandig
Unverkauf bar, unverkuf- handelen; 2. onredelijke daad v., domme
lich, Ibijv.uw. onverkoopbaar, niet ver streek in.
kunnende worden.
-kocht
Unvern' nftig, bijv. en b. (van
Unverkauft, bijv.nw. onverkocht, dieren), redeloos; (van personen), onniet verkocht.
verstandig, dorti, hersenloos; - reden, onUnverkennbar, bije. en b. niet zinnig, (loin, ongerijmd.
ontkend kunnende worden, onmiskenUnverriehtet, bijv. nw. onverbaar, blijkbaar,
richt, ongedaan, onafgedaan, Z. verrichVnverkiimmert, bijv. nw., Z. ten; -er Sache abziehen, onverrichterzake
unversehrl.
heengaan, zonder zijn doel bereikt, zon Unverktirzt, bijv . nw. onvermin-'' der iets gedaan te hebben.
derd,zonder korting;(ig.)zonder sebade.
Unverriiekt, bijv. on b. onbeUnverletzbar , unverletz- weeglijk, vast; (van den blik), op een
lich, bijv. en b. onschendbaar, Z. un- punt gevestigd of starende; (van het geverwundbar; -keit v. onschendbaarheid luk), duurzaam, bestendig.
V., Z. Unverwundbarkeil.
Unverriieklieh, bijv. nw. onbe Unverletzt , bijv. en b. ongeschon- weeglijk, niet beweegbaar, vast.
den, ongedeerd, niet gekwetst, niet geTJnversaumbar, bijv. nw. (Ger.)
wond, onbeschadigd, gezond en wel, ge- niet te verziiirnen, afdoend, beslis

verstand o., onervarenheid, ongerijmd

-heid,flomV.

Onverstanden, bijv. nw. niet begrel^eu, verkeerd begrepen.

Vnverst ndig, bij v. en b. onverstandig, onervaren, ongerijind;(gemeenz.) down, stom, onvoorzichtig; ein -er
Streicli, domme streek; -keil v., Z. Unver tand.
,

Unverstándlich, bijv . en b. onverstaanbaar, onduidelijk, onbegrijpelijk;
-heit v. onverstaanbaarheid, onduidelijkheid, onbegrijpelijkheid v.
Unversueht,b ijv.nwv. onbeproefd;
nichts - lassen, niets onbeproefd laten,
alle mogelijke middelen in bet werk stel-

len; it. Z. uner/'ahren.

Unvertheidigt, bijv. nw., Z.
uwehrlos.

Unvertheilbar, bije. en b. onileeibaar. onverdeelbaar.

Unvertilgbar, unvertilg1iCh, bijv. uw., Z. unverniclillich.

Unvertraglich, bijv. en b. on-send. verd ragel ij k, onverdraagzaam: 2. tegen
onhandelbaar, onbestaanhaar,-strijdg,
Unverlierbar, bijv. nw . onver - Unversehamt, bijv. en b. onbeliesbaar, niet verloren kunnende worden. schaatnd, onbeschoft, schaatnteloos, zon - kijfachtig, twistziek; -keit v. ouverdraUnverloren, bijv. nw. niet weg, ^Ier schaamte; (getneenz.) ein -es Maul, gelijkheid, onverdraagzaamheid, onhanheel en al.

niet verloren, in goede handen, veilig.

Unverlos chb ar , unv er

nnbeschaamii, brutaal; 2. onkuisch, on- delbaarheid V.
eerbaar, ontuchtig.

bije. nw. onoluschbaar;
-1osehlic,
Unverschxntheit, V. onbe-keil v. onbluschbaarheid v.
schaatndheid, oiit,eschoftheid, brutaliteit
Unvermahlt, bijv . nw., Z.unver- v.; 2. onkurschheid, oneerbaarheid, onehelhcht.
tucht v.
Unvermeidlich, bijv. en b. on- Unversehieblieh, bijv . nw. niet
verwijdelijk, niet noodzakelijk; -keit v. verschuifbaar.
onvertriijdelijklieid, vol Strekte noodza
Unverschont, bijv . nw. onver-kelijhdV. schoond, zonder verschooning; - lassen,
Unvermerkt, bijv. en b. onge- niet sparen, niet ontzien.
merkt, oevermoed, zachtjes, allengs.
Unverschuldet, bijv. en b. (van
Unvermindert, bijv. nw. onver - ' rampen), onverdiend; 2. (van personen)
minilerd.

Unvermiigenheit, v., z. m. on-

vermógen.

Unvermi glich, bijv. en b. onverniogenil, zonder fortuin, geene bezit
hebbend.
-tinge
Unvermuthet, bijv. en b. onverwacht(s), onvoorziens, eensklaps.

Vnvernehmbar , ,unvernehmlieh, bijv. en b. onwerkbaar,
onver4taanbear, onduidelijk, niet hoorar; 2. niet goed uitgesproken; -keit v.
onmerkbaarheid, onverstaanbaarheid,onduidelijkheid v.

Unverwandt, bijv. en b. niet ver
verwantschap hebbende; 2,-want,ge
onafgewend ziende, vast dein blik gevestigd hebbende; mit -en Augen, onafgewend oog.
Unverwehrt, bijv, nw. niet ver
geoorloofd.
-boden,

Unverweigerlieh, bijv.nw. niet

geweigerd, niet te weigeren.

Vnverweigert, bijv. nw. zonder

onschuldig, schuldeloos; 3. geene schut- geweigerd te zijn.

Unvermisehbar, bijv. nw. on-' Inn hebb: nde, zonder schulden.
vertueugbaar, onvereeiiigbaar.
Unversehwiegen, bij v . en b. niet
Unverrnischt, bijv. nw. onver- kunnende zwijnen, onbescheiden.
ruengd, onvervalscltt, zonder itimengsel. Unverschwiegenheit, v., z. m.
Unvermb gen, (-s) o., z. m. on- praatzucht, onbescheidenheid v.
verwogen o., otibekwaatnheid, machte
Unversehen, bijv . en b. mit eluc.
onmacht v.; (Fin.) - zu bezah--losheid, -, niet voorzien van, verstoken van; 2.
len, onvermogen, insolvent zijn o.
,onvoorzien, onverwacht; -er Weise, onTTnvermogend, bijv. nw. onver- verwachts, onvoorziens, eensklaps; 3. -s,
mogend, machteloos, onbekwaam, geen Z. unerwartel.
vermogen hebbende, insolvent, behoef- Unversehrt,bijv.nw. zonder scha
tig, arm, zonder fortuin; eis -er, onvergeleden te hebben; 2. geheel en al, Z.-de
mogende; ich bin - Mm zu dienen, ik unverletzt.
ben niet in staat, ik ben niet hij machte Unversiegbar, unversiegdt, ik ben in de onmogelijkheid; - sein lich, bijv. nw. onuitputtelijk, niet uit
Brad zu verdienen, niet in staat.
te drogen.
vermogen o., machteloosheid v., Z. Un-

Unverwahrt, bijv. nw. niet bewa:^rd,rtiet verdedigd; -e Sladt,open stal.

Unverweilt, bijv. nw. dadelijk,
on'terwijld, onmiddellijk, zonder uitstel.
Unverwelklich, bijv.nw. onver welkbaar, Z. unverweslich; (fig.) Z. unvergdnglich; -keft V. onverwelkbaarheid,
frischheid v., glans m., onsterfelijk
-heidv.
Unverwelkt, hijv.nw. onverwelkt,
frisch, in de eerste frischheid, in den
vollen glans.

Unverwer$ich, bijv. en b. on-

verwerpelijk, niet te verwerpen; -keit v.
onverwerpelijkheid v.
Unverweslich, bijv. nw. aan de
verrotting weerstaande, niet tot bederf
overgaande; it. onvergankelijk, onverantjnversiegelt, bijv. nw. onverze- derlijk; -keit v.onbederfelijkheid,onvatgeld, niet verzegeld, niet met een zegel baa rhei d v. voor bederf.
Unverworren, bijv.nw. niet ver gesloten. open.
TJnversóhnbar, unversdhn- ward; sick mil etw. - lassen, zich niet
lich, bijv. en b. onverzoenlijk, onver- bemoeien met, zich niet mengen in.
zoenbaar, haatdragend; -keit v. onver- Unverwundbar, bijv. nw. onkwetsbaar; -keit v. onkwetsbaarheid v.
zoenlijkheid, haatdragendheid v.
Unversbhnt,hijv.nw. onverzoend, Unverwiistlich, bijv . nw. onverstoorbaar, onvernielbaar, alles trotseeniet verzoend.
tjnversorgt, bijv. nw. mil etc. -, rendl; -keil v. onverstoorbaarheid v.
niet voorzien met, ontbloot van; 2. on- Unverzagt, bijv. en b. onversaagd,
verzorgd, zonder middel van bestaan; it. onverschrokken, ondernemend, kloek,
stout; -heit v. onversaagdheid, onverongehuwd.
Onverstand, (-(e)s) m., z. m. on- schrokkenheid, stoutheid v.

Unw.

Unw.

Unw.
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Unverzefhlich, bijv. en b. on waar, onjuist, vaisch, strijdig met de ontegensprekelijk, Z. unwidersprechlich.
vergeeflijk, onveraritwoortlelijk; -keit v. waarheid, leugenachtig; eiwo. [fir - hal Unwiderredlieh, bij v. nw., Z.
ten, voor onwaar houden, niet geboren. unwiderspreclrlich; -keil v. outegenzegonvergeeflijkheid v.
Unverzinsbar, unverzins— Unwahrhaft, bije. nw. onwaar- lijkheiil, duidelijkheid v.
Unwiderru$ieh, hijv. en b. onlieh, bijv. nw. geen interest upleve- achttg, niet waarachtig, Z. unwahr; (van
liersonen), niet waarheidlievend; (vats herroepelijk; -keit v. onherroepelijk rende.
Unverzollt, bijv. nw. vrij van tol, een geschiedschrijver), or► getrouw, par- heirl v.
tijdig; (van een getuige), valsch .
Unwidersprechlich, & . Z. unvrij van inkc► rrtentle rechten.
-

Unverzi glieh, bijv. en b. onmid - Unwahrhaftigkeit, v., z. :n.

bextreilbar.

dellijk, rladelilk,zoniler uitstel,00genblik- ongetrouwheid, ongel) ofwaarllrgheid v.; Unwiderstehlieh, bijv. en b. onweerstaanbaar; -heil v.or ► wetrstaanbaarkelijk; (Rechtspr.) ournirlilellijk, zonder it. gebrek o. aan waarheidsliefde.
verwijl, sr► muder; das -e Recht, summier Unwahrheit, (-en) v.nnwaarheid, heiel, onweer-taanbare kracht v.
recht ;-keit v.snelhei^I v.,spoed rn.,haast v. valscliheid v.; (van eene vertelling), on -Unwiederbringlieh, bijv. en b.
onherstelbaar, onherroepelijk, voor eeuUnvollbraeht, unvollsndet, waarheid v.; 2. leugen, logen V.
bij v . nw. onvoltooid, onafgewerkt, onaf- Unwahrnehmbar, unwahr - wig.
nehmlieh, bijv. en b niet waaruwem- Unwille, ( -ns) in., z. m. verontgedaan.
baar, niet waar te neuten, onzichtbaar. wa►ar'diging, spijt v.; gros:en -n geven of
Unvollkommen, nvo11standig, btly. en b. onvolkomen, on - Unwahrscheinlich, bijv. nw. auf jens. Nahere, zeer ver^.,ntw►rardid zijn
vulinaakt, niet in zijn geheel, niet af; Z. onwaarschijnl ij k; -Iceit v. ouwaarschijn- op; 2. verdriet, misnoegen o., ontevredetiheid v.; 3. onwil nl., kwaal williggebrekkig, incompleet; 3. -es Kind, on- lijkheid V.
Unwandelbar, bijv . en b. onver- herd v.; 4. afkeer, lekel in., walging v.;
vol,lragen kind .
Unvollkommenheit, tin- anderbaar, ouveraudeu•lijk; -kelt v. oever - mal -n, roet tegenzin.
Unwillfahrig, bijv. nw. &, Z.
vollstáandigkeit, (-ex) v. onvolko- au^lerlijkl ► eid v .
Unweg, (-(e)s, mv. -e) m. onbe- unyr/alliy cJ .
rneiihtid, gebrekkigheid v.; (van (len
Unwillig, bijv.nw. verontwaardigd,
menach), onvolunaakthek! v., gebreken gaat► bare neg m., eenzame, afgelegen
),laats v.; 2. verkeerde %v'g m., Z. Uni t'ey. s[► ijtig,uugeiluitlig, kwalijk gemunt; jem.
0. rrrv.
'Unvollstreekt, bijv. en b. niet Unwegsam, bijv. nw. onbeg;'au- - ruche► , buis, verontwaarrlrgd, nijdig
baar; (eau een weg), ongebaand, oube- tiaken; -fiber etw., fiber jens. werden,
voll'oerrl, onv(IItrolVken.
Unvollza,hlig, bijven b.niet vol - Baanbaar , ontoegankelijk; - inachen, on- zich verontwaardigen, boos, verstoord
tallig, incompleet, defect; -keil v. ouvol- Iiegnaubaar waken; -L eit v. onbegaan- worden.
Unwillkommen, bijv. en b. or,tallighei'l v,baarheid, ontoegankelijkheid v .
Unwehrhaft, b ►jv. nw., Z. wehrlos. welkom, wet welkom, ongew elfsekt, lasn, bijv. nw., Z. unroll
Unvollzoge
Unweib, (-(e)p, mv. -er) o. zij die Lig.
streckt.
UnwillkUrllich, bijv. en b. onTTnvorbereitet, bijv. nw. onvoor - geese vrouw is.
Unweiblieh, bijv. nw. onvrouwe- willekeurig, %au glen wil onafhankelijk,
bereid; - spree/zen, voor de vuist.
Unvordenklich, bijv. nw. on- lijk, wanlijk, iiiet )Passende voor eerie zon+ler opzet; -kerf v. onwillelteurighei^l v.
heuglijk; soit -er Zeil, sedert onheug- vrouw, strijdig niet uien aard & eenei Unwirksam, I;ijv. nw. niet wervrouw; -keil v. unvrouwelijklieid v.
keur), krachteloos, vruchteloos, niet af lijken tijd.
Unvorgrei$ieh, bijv. en b. niet Unweigerlieh, bijv. en b. niet te doend; -keil v. vruchteloosheid, kr;uclutel losheid v.
voorbarig, onpartijdig; Z. zonder voor- weigeren, zonder zwarigheid.
Unwirseh, bijv. nw., Z. unwillig;
oordeel, voorloopig, onder verbetering; Unweise, bije. nw. onwijs, niet
-

-

it. wrevelig, verdrietig, onwillig, koorseine Mennuny - sagen, zijn gevoelen- wils, dwaas, uuvoorzichtig.
Unweisheit, v., z. in. onwijsheid, rig, gemelijk, norscb.
uiten onder verlretering .
Unwirthbar, unwirthlich,
tTnvorhergesehen, bij v. nw.on- lw ►ias'ieid, our oorzichtiglteid v.
Unweit, bijv.. nw. niet ver afgele- bijv. uw., Z. unbewnhnbar.
voorzien, niet rooien.
Unvorschreiblich, bijv. nw . ren, niet verwijderd; 2. voorz. (riet den Unwirthschaftlieh, bijv. nw.
Zen nv.) - des Flusses, niet ver vau, nalij, niet huishoudelijk, niet zuinig, verkwis..
zonder iets voor te schrijven.
tend.
Unvorsatzlieb, bijv. en b. onop- in tie nabijheid van.
Unwerth, bijv. nw. van weinig of Unwissend, bijv. nw. onwetend,
zettelijk,r► uwillekeurig,z+► niler opzet, niet
moedwillig; -keit v. uni ► pzettelijkheirl, geette waarde, nietig, beutelarhtig; it. Z. uiikuiidig, onervaren, buiten weten; es
onwillf•keurialreidl v., geruis o. aan opzet. unwurdiy; 2. (-(e)s, nov. -e) m. nietig- ist mfr -, ik weet er niets van; mir -,
Unvorsichtig, ( -er, -st) bijv. en heiel, kleinigheid, beuzeling v.; it. on- buiten mjn weten; '2.d"un, onnoozel; in
easier Sac/se - .vei ► , onkundig zijn van;
b. otivorzichtig, onoverlegrl, onnaden- waardigheid v.
Unwesen, (-s, mv. Unwesen) o. ern -er, onwetende, domoor; 3. bijw. uit
kend, onbezonnen; eis -er Sireich, uube -

zoenen streek; -keil v. onvoorzichtigheid, onl,rtar ►telijkheitl,, wanorde, verwarring, onwetendheid; jenin. - schaden, onwetend, zottdler het te weten; - sundigt
stoornis v., inisl ►ruik o.
onrradenkentlheid V.
Unvortheilhaft , bije. en b. on - Unwesentlich, bijv. en b. niet nick!, or► wetendl zonfligt niet.
wezenlijk, Iterseusclrirntrtig, ingebeeld, Unwissenheit, v., z. m. onwevoordeelio. rtaileelig. c( harlelyk.
Unwachsam, bijv . uw. niet wrak- niets al'dloende. niet veel beteekenen^l; teurlheid, oukunde, onervarenheid, (loinzaatu,onwaakzaaiu; -keil v. ouwaakzaatn- -kegt v. onwezenlijklieidl, onstoffelijkheid herd v.; -sfehler in., -ssunde v. zonde v,
reit u►nwetenilhei+l.
heiui v. v.; 2. gering belang o.
Unwacker , bijv. en b. niet ronul Unwetter, ( - s, mv . Unwetter) o. Unwissentlich, bijw., Z. un ►risen eerlijk, onoprecht, ontrouw, valsch. onweder o., slecht, onstuimig we(d)er send (3); 2. bijv. nw. -e Sonde, Z. Uituwis%enheilssiiride.
stormwind
o.,
in.
arglistig.
Vnw gbar, bijv . nw. niet weeg- Unwichtig, hijv. nw. niet vol- Unwohl, bijv. en b. onwel, ongebaar, niet gewogen kunnende worden, wichtig, weinig wegende; (fit;.) onbedui- stein. onpsselilk, niet wel.
onweegl aar; -keit v. onweegbnrarheirl v. dead, niet veel beteekenend, benzelach- Unwohlmeinend, bije. nw. niet
Unwahlbar, bijv . nw. onkiesbaar, Lig, nietig, van weinig belang; -keil v. welreineen^l.
Unwohnbar, bijv. nw., Z. unbeonverkiesbaar, niet verkiesbaar, niet ver- gebrek o. aan gewicht; (fig.) onbeduikozen kunnende worden; -keil v. onkies- denrlltei^l, nietigl ► ei^l, beuzelachtigheid v. woh ►rbar.
Unwiderlegbar, unwider- Unwurdig, bijv. en b. onwaardig,
baarheid v .
Vnwahr, bijv. en b. onwaar, niet leglich, bijv. en b. onwederlegbaar, smadelijk, scluandelijk, gemeen, laag;
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Vrb,

Ura.

Unz.

einer Sache - sein, eene(r) zaak onwaardig zijn.

ting;

-keit v. vrijheid v. van belasting.

tinzucht, v., z. m. ontucht, on-

Urall, (-(e)s) o., z. m. oorspronkelijke schepping v., heelal o.

Unzahl, (-en) v. oneindig, on- knischheid, geilheid v.; mil einero Mád- TTralt, bijv. nw. aloud, overoud, zeer
chen - treiben, overspel bedrijven; - trei- oud; von -en Zeilen her, sedert aloude,
no:tttl,aar getal, oneindig aantal o.
Unzahlbar, bije. nw., Z. unbe- ben, (van vrouwen &), de hoer spelen, de oudste tijden.
Uralter, (-s) o., z. m. eerste tijd,
een ontuchtig leven leiden.
zahibar.
Unz hlbar, unz hlig, bijv. en Unziiehtig, hijv. en b. ontuchtig, overoude tijd, aloude tijd m.
Uraltermutter, (-mutter) v.o ver b. ontelbaar, niet te tellen, ouuoewelijk, ouknisch, losbandig; -keil v., Z. Unzucht.
talloos; -keit V. ontelbaarheid, oneindig' Unzuchtseuche, (-n) V. venerisclte riekte v..
groote heeveelheid v.
Unzahinbar, bijv .nw. ontembaar, Unzufrieden, hijv .nw. mit etw. -,
ontevreden, niet tevreden, onvergenoegd;
niet te beteugelen.
Unzart, bijv. en b. onzacht, on- - leben, ontevreden, oneenig; it. Z. Unkiesctt, hard, onbeleefd; -heit v. onkiesch- ersditlich; -heit V. ontevredenheid, mis
teleurstelling v.
-uoegdhi,
hetd v.
Unz,rtlich, bijv. nw. onzacht; Unzugangbar, unzug nglieh, bijv. uw. ontoegankelijk, onge-keet v. onzachtheid v.
Unze, (-n) v. ons o., (30 grammen); naakbaar, onbegaanbaar; -kelt v. ontoe(leg.) uus, hectograw o.; `Z. (Nat. hest.) gankelftheid, ongenaakbaarheid v.
once, onca v., kleine langstaartige pan- Unzulanglich , bijv. uw. ontoereikend, onvoldoende, gebrekkig; -heil Y.
ter m.
LTnzeit (-en) v. ontijd, ongepaste, ontoereikende o.
ongeschikte tijd in.; zur - kommen, tets Unzuhissig , Unzul isslich ,
001105, op ongelegen tijil kinnen; our - bijv. uw. ongeoorloofd, niet toe te stauu;
etw. than, ten oupas; (getneeuc.) zu -keit v. ongeoorloofde o.
rechter Zeil and zu -, gelegen en onge- Unziinftig , bijv. nw. niet tot een
gilde bt^huot•euile.
leget,, te pas en ten onpas.
Unzureichend, bijv. nw., Z. unVnzeitig, bijv. en b. ontijdig, bui tentij is, ougelegen; 2. misplaatst; -e auiuiiyl►ch.
Unzusammenhang, (-(e)s)m.,
Schaumhaftiyke► t, valsche schaamte; 3. L.
unreif; cute -e Geburt, ontijdige beval- a. in. gebrek o. aan sau,euliattg.
Unzusammenhngend, bijv.
hug, utiskraatn v.; -keil v. unttjdigheid v.,
(van eeue vrucht), onrijpheid, groen - uw. on^anteulisugeud , zonder samen-

hei ch v.

tang, zottiler verland.

Unzenperlen, v . rnv. kleine paar -

Unzusammenstimmend,bij v.

grootmoe,ler v.

Uraltern, mv. voorouders, voor vaderen m. mv.
Uralters, bijw. oudtijds, in den
ouden tijd, in den eersten tijd.
Uralterthum, (-(e)s) o., z. m.
hooge oudheid v.; 2. oudheid v.,gedenkstuk, overblijfsel o. uit den oudsten tijd.
Uraltervater, (-vaters,m v. -vdier)
m. ubergruotvader m.

Uraltmutter, mutter) v .,TJraltvater, (-eaters, wv. -valer) in., Z.
(-

Uryrosa-mutter, - valer.

Urn, (-s) o., z. m. uranium o.; era
-

o. urat.iuuierts o.

Uranfang, (-(e)s, mv.

Uran[ánge)

un. oorspr•unkel,,lk begin o., oorsprong m.;
(Scheik.) die vier Uranldnge, de vier ele-

tneuteu o. nov.

Uranf anglich, bijv. en b. oor s Irom%elcjk, to den beginne;

die -en

ftestandiheale, de gronilbestanddcelen; -e

Gebirgsarlen, oorspronkelijk.
Uranfangs, bijw . in den beginne,
in de oudste tydeu.

Urginglimmer, (-s) m., z. m.
t• o .
Ur ^ t ^ni^a ^L vO . , z. m. (Fabell.) Urania

ura

len V. wv., die wet het ons verkocht ii v. niet uvereeusteuiend , geen akkoord
v., eeue der negen Muien.
Mormrud.
wurtleu.
Unzenweise, bijw. bij hetons, per Unzutrglich, bijv . nw. onvoor- Uranijde, (-n) v. (Fabell.) hemeltleelt,;, geene winst opleverende; -heil v. bewoner, liewelburger, heuvelzoon in.; it.
oils.
Satntruus in.
Unzerbrechlich, bijv. nw. on- schade v.
Unzuverlssig, bijv. nw. onze- UranikQn, (-s, mv. -e) o. dubbele
(ver breekbaar, hard, taai; -keil v. Oil)

( ver)

ker, te illelaclitig;

breekbaarheid V.

etst -er Munst, niet te harp v.
Uraniskus, (onb.) nu. tenthemel,

Unzerlegbar, hijv . nw. niet te vertrouwen; -kegt v. onzeberlieid, twij-

ontleden, ondeelbaar, onoplosbaar.

trouuliewel in.

fela^htrglteid v.

Unzweckmiszig, bijv. nw. on-

Vnzersetzbar, bl^v .nw•.,Z. onzer

-leybor. doel,uatig, wiet doeltreffend.

Vnzerstorbar, bijv. nw. onverstoorbaar, onvernielbaar.

Unzertheilbar, bijv. en b. on-

Vnzweifelhaft, bijv. en b. on-

Uranlage, (-n) v. oorspronkelijk
beginsel, element o.

Uranographie, v., z. m. hemel bescl,rilvtug V.

twijlelliaar.

Unzweifelhaftigkeit, v., z. m.

UranoskQp, ( - (e)s, mv. - e) ni.

ontwijl'elbaarl,etd, volkomen zekerheid v. sterrest k ij kir nu.
Unzertheilt, bijv. en b. onver- UQppig, ( -er, -st) bijv. en b. (van Urn—oxyd , (- (e) s, mv. -e) o.
deeld,niet %erdeeld, in zijn geheel; ein I,et•suueu), prachtlievend, pronkzuchtig; tvnee,le uraniunnoxyde o.; -os;ydsatze o.
- leben, in weelde leven, weelderig leven, env. uraniumzouten a. uiv.; -oxydulo.eerGut - besitzen, onverdeeld.
(van een maal), overvloedig; (van plain- ste urantumoxydezouten o. mv.; -ppecherz
tjnzertrennbar, unzertrennlich, bijv. en b. onscheidbaar ten), weelderig, welig; 2. wellustig, on- o. cuurstolverbrttdtng v. met uratttutu.
Uranus, (milli.) m. (Fabell.) Uraonoplosbaar; -keet v. ondeelbaarheid,on- tuchtig, geil; -keil v. te grouse weelde,'
weelderigheid v.,overvlued w.;2.untucbt,j tius in., een der oudste Goden.
sch?Idbaarh;rd v.
Urban, bijv. uw. steedsch; (6g.)
LTnzertrennt, bijv. nw. niet ge- getlhetd v., wellust in.
Upper, ( - s, mv. Upper), —wall, welle%eu^l, welgetnanierd, beschaafd.
scbeideu, onverdeeld.
Unziefer, (-s, mv. Unsiefer) o., Z. (-wait k e)s, wv. -Waite) iii. opperwal in., Urbanitet, v ., z. til. steedsche beschating, welle%endbeid, welgewautardkust v. van waar de wind waait.
Ungeaec%er.
Unziemend , unziemlich , Ur, (-(e)s, mv. -e) m. (Nat. bist.) Ileid, verlijning v.
Urbar, bijv. nw. bebouwbaar, beLTnziemhchkeit, v., Z. u ►aanslan- wilde st ier in.
Urachus, (onb.) m. blaasstreng v. ploe,gbaar,urrtgrubaar; - machen, geschikt
dig J'.
Unzier(de) , ( - n) v. misvormd - ' Urahn, (-(e)s, mv. en) w. groot- waken oil, te bebouwen; -es Land, land
heit, attswaaktheid, wangestalte v.; sur vader, overgrootvader in.; 2. mv. -en, o. dat braak gelegen heeft; - machen,
- machung Y. ontginning v. van bri akvoorvaderen, voorouders in. mv.
- gereichen, tuisvoruten.
Unzierlieh, bijv. en b. niet sier- Urahne, (-a:), Uhrahnfrau, lan^l; 2. - of -buck o. kadaster, register
l ij k, leelijk; -keil v. leelijkheid, afzichte- (-en) v. grootvoeder, overgrootwue- o. der landerijen.
Urbar-mane, niann(e)s, mv.
der v.
lilkheid v.
T,Qrahnlieh, bijv. en b. voorvader - - leute) in. landman, landbouwer, boer
Unzinsbar, bijv . nw. niet cijns
m.; -steuer v. belasting v. op landerijen
niet sctiatplicbtig, vrij van schat--bar, lijk , op tie wijze der voorvaderen.
(ver)deelb ar,

-

(-

Urg,
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die ontgonnen worden,grondbelasting v. Vrgeprige, (-I, mr, Urgeprage) 'tTrkunden, (urkundete, geurkun'lJrbau, {-(e)s, mr, -e) m. overood o. oorsploonkelijke stempel m.
del) bedr.ww,(Ger.) getulgen, met stukgebouw o.
l1rgeschichte, (-n) v, gesehie- ken bewijzen, door oorkonden be\\ijzen;
trrbe, (-n) v.gondbrasem m., goud- denis v, van den alouden lijd, aloude ge- u!ir - und bekenne», \\Iij verklaren en beIorel r.
sehiedenis v.
Iljden; 2o wed. ww, sich -, Z. herschreiVrbede, (-n) r., Z. UrbuhT.
l1rgestalt,( -es) v, oorspronkelhke ben (sicla).
l1rbedeutung, (-en) v.oorspron- gedaante v., eerste vorm m.; 2. orlgr- llrkunden-bewahrer, (-rers,
kel{ike beteekenis v.
neel o.
my. -rer) OJ. archrvarrs m.; -bneeu m,
lTrbeginn, (-(e)6) m., z. m., Z. Vrgestein, (-(e)", my. -e) o, oor- schriflelijk bewijso.;-bucllo.ool'kontlenUrall{ollg.
sprunkelijke steen m. en o.
boek 0.; 2. verzamehng v, van akten &;
Vrbegriff, (-(e).~, my. -e) m. oor- Vrgicht, (-(e)l, mv. -e) o. (Ger.) -{orsc/ler 01. onderzoeker IDo van oorsprunkelijk begrlp, oorsvronkelijk deuk- hekeuteurs v, van een misdadiger op de konden, diplomaat m.; -geU'olbe, -haUl
beeld o.
pijllbauk.
0., .. kammer v. arehief 0,; -kenner m,
lTrbestandtheil, (-(e)l, mv, -e) 'tTrglanz, (-es) m., z. m. eerste kenner m. van oorkondeu; -kenntnu« v.
o. oorspronkelijk bestanddeel, grondbe- glans, oorsproukeluke glans m.
kenms v. van oorkonden; -lehre v. leer
ginsel, element o.
'tTrgranit, (-(e)s) m., z, m, oor- v. der staatsouderhandehugen, diplomaVrbewohner, (-nl?rs, my. lOner) sprun"elijk grauiet o.
. Lie V -saa! 10. archief 0.; -sammlung
m. onrspronkeljjke, eerste bewoner m,
lTrgroszaltern, my. overgroot- v., -sehats 10., -'wer" o. archief 0.; it. Z.
'tTrbild, (-(e)s, mv, -er) o, oor- enders Ill. mv.
-bueh (2).
spronkel\jk beeld, model, ideaal o.
'tTrgroszmutter, (-mUller) Vo l1rkundlich, bijv. ow. (Ger.) in
Urbildlich, bijv. IIW. op bet oor- orergrootuioeder v.
den vorm eener oorkoude, UIL de oorspr~lIkelijk beetd g~lij"ellde.
l1rgroszmiitterlich, bijv. ow. konden genom en, met het oorspronkelTrborn, (-(e)l, mv. -e) m., Z. tot eeue overgroouuneder behooreode. lijke overeenkoment.l; 2. op geschreven
Urquell.
Vrgroszvater, (-vaters, IDV. -va- stukken herustend, authenuek,
Vrbrief, (-(e)s, mv, -e) m.oor- ler) IU. uvergrooLvatJer m.
Vrland, (-(e)s, my. Urlallder) o.
koncle v.
l1rgroszvaterlich, bljv. nw. tot (Aarclr.) onr~profJkel\1k land o.
VrbUhr, (-en) v. mijnbelnsting v.; een OVCl'Kl'uotvduelo lJehooreutJe.
'tTrlaub, (-(e)s) m., z. m. velolof,
2. belastHlg v. acln den stlcbter eener llrgrund, (-(e).~, mv. Urgr·ande) afscheid 0.; aul'- sein, met verlor zijD,
slatl. ailn den ,urst.
m. eel'sle groud m.; (figo) eersle oor- \3Cantle hebben; (Krijgsw.) verlor 0.; Vrdeutsch, byv. ow. OUtJdnilsch. zaak v.
von jemn. nehmer., al'scheld neUien van;
l}'rdichter, (-s, mv. Urdlclller) Ill. Vrhab, l1rheb, (-(e)s) m., z. ffi. ~. verlor 0., verguoning, permissie v.; OOrli\l)rollktllij"ethchler,alouue dlchler w. zuulolleeg 0., gist v.
erllalten, verlor, vergunnlDg krijgen.
Vrdichtung, (-en) v. aloud ge- ° Vrheber, (-s, my. Urheber) m., Vrlauber, (-s, nn. Urlauber) m.
diehl, oflrSltI'Onkelijk getJichL o.
-In,( -nen) v. stichter, schepper,grond- soillaal 010 die met verlofis, verlufheeft.
Vreigen, bijv. uw. oOl"spronkelijk, legger, aaulegger rII., stichtsLer, grond- Vrlaut, (-(e)s. mv. -e) w. ooreigendollllilelijk, orlgmeel; -Ileit v. our- ie,;ster v.; sie isl die -in davon, zij is de sprnllkdij"e klank, kliuker m.
l1rle, (-n) v. e1s, olmboom, shornsprnnkelijkbeld v.; -lkfj,ml,c/~ byv. nw. stlchtster daarvan.
eigellt.loru melijk, van het begm al'elgen; Vrheit, \'.,z. m.oorspronkelijkheid, boom ro.
-thilmlichkeil bijv. DW. sedert het begin eigentlolUluehjkbeid v.
lTrlicht, (-(e)s, my. -e) o. oorl1rholz, (-es) 0., z. 10. top m. en !1lpronkelyk licht o.
bestaan,Je eigendommelijkheid v.
Vreinwohner, (-ners, mv. -ner) takken w. wv. lier boomen.
VrmBBz, (-es, my. -e) o.oorsprollm., Zo Urbeu'oh"er.
{Jrian, m. Herr -, mijnheerdinges, kel\lke maat, geijkte maat, ijk v.
Vrenkel, (-I, mv. Urenkel) lB., mijuhee.o •••• hoe heet bij ook; (lig.) Vrmann, (-(e)8, mv. Urleute) m.,
-in, (-nen) v. acbter~leillZOOlJ ID., ach- dUlvel, slecbt persooo m.
Zo U,.barmann.
terklelnllochter v., achterklemkmd o.
Uriasbrief,( -(e)s, IIJV. -e)m. tron- llrmensch, (-en, mv. -en) m. eerUrentia, o. m,. bijtwludeleu o. mY. weloole brief Ill., tl'ouwelooze lijdmg v. sle mensch, Adam ID.; 2. oorspronkelijke
l1rerbe, (-n, mv. -n) w., l1rerb- Vrim und Thumim, Ill. mv., mensch m.
in, (-nen) v. oorspronkelijke erCge- Z. 1'Iw,mim.
l1rmuster, (-s, my. Urmuster) o.
naam m., erfgename v.
Urin, (-(e)s, my. -e) m. pis v., oOlosIJlooukelijke vorm m., gedaante, geVrfall, (-(e)l, mv. Ur{alle) ID. blaas~aler 0., Z. Ha,.n.
slalte v.
(Sluoallkk.) eerste naamval, nominallet' m, Uriniren, ('urillirle,urinirl) o.w",., l]'rmutter, v., z. m, eerste vrouw,
Vrfehde, (IOn) v. eed ID. van nieL m. It. h~t waler loozen, watereo, pissen. Eva v.
tero~ Le l\olUen en zich niet le wre~en,
Vrkalk, (-(e)s) m., z. m. oOlo~pron- Vrnachricht, (-en) v. zeer oode
Vrfeind, (-(e)s, mv. -e) ID. aloude kelijke kalk v.
tijlJing v.; 2. aotbentieke tijding v.
vijaru.l 10.
Vrkampe, (-n) v. wild zwijn o.
lTrnacht, v., z. m. duisternis Y.
Vrfels, (-ens, mv. -en) m.oorspron- Vrkeim, (-(e)s, IIlV. -e) m. eerste voor de schepping.
kUWJ, oorspl"ollkelijke kieLO v.
Vrname, (-ns, mv. -11) w. oorkelijke ruts v.
Vrfeuer, (-s, mv. Ur{euer) O. oor- Vrkirche, (-n) Vo oorspronkelijke sploonkelijke na3m m.
Q'rnatur, v., z. m. oorspronkelijke
sprullkelijk ,'uur 00; 2. your o. als ele- kerk v.
mente
Vrkopf, (-(e)s, my. Urkop{e) m. naiulir v.
'tTrform, (-en) v. oorsprookelijke oor~prolikelijKe k0l' m., ve.onul't,gemeo. 'tTrne, (-n) v. orn, aschkrnik, tra'tTrkorperchen, o. ondeelbaalo nenklouik, pul, vaas v.; -nforn~ig bijv.nw.
vorm mo, itleaal o.
Vrgebirge,( -ges, mv. -ge) o. oor- slol'cleel'j~, aloolU o.
ornvnrlllig.
sprnnkeUjk gebergte, granielgebergte o. Vrkraft, (-kriJ,(le) v. oorsproDke- Vrochs, (-en, my. -en) m., Z.
Vrgeist (-(e)s, mv. -er) w. oor- lijke kracbt v.; -kriJItlg hijv. nw. zeer AIJIl",cIIS.
sprnllkelijke ;eest mo
k.oachlig, door en .Joo.o stelok, met oor- l1rp:8.anze, (-n) Vo oorspronkelijke
Urgemenge, (-s, my. Urgemenge), sp.·ollkclijke kracht hegaal'd.
plallt v.
l1rgemisch, (-el, mv. -e) o. bajert, Vrkunde, (-,,) v. oorkonde,akte llrplotzlich, byv. eo b. zeer 00chaos m., oorsproDkelijke verwarriog Vo, V., sclJrlftelijk bewijs 0.; beglaublgle -, verwHcht(s), plolseliDg.
mengelklomp m.
aUlheulieke akle v.; 2. getUlgschl"ift, be- 'tTrquell, (-(e)s, my. -e) m. eerste
Urgenz, v., z. m. driogeDde nood- w~s 0.,' geluigenisv.; Jur - deslen, in ge- broD v.,oorsl,ronkelijke, steeds vl~eieode
zakel~kbeid v., hoege nood m.
lUlgeols waarvao.
~roo '.; (fig.) oorsproog m•• beglD o.
o;

Uto,

Urw.

Urs.
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Crrind, (-(e)s, mv. -er) o. (Nat, Urstofdich, bijv. nw. op grond
gelijkende; `2. uit grondstoffen sa -ito-f
bist.) gewone roerdomp m.
Tjrsache, (-ii) v. oorzaak, aanlei- ,nengesteld.

Urwald, (-s, mv. Uru dlder) m. oor
,

voorwereldlijk woud o.-;pronkeliju,
Urweisheit, Y. oorspronkelijke
Vrstofftheilchen, (verkl.) o. wijsheid V.
ding, reden, beweegreden v., begin o.,
Urwellen, (urrrellie, geurulellt)
schuld v.; das war die -, dass 4', dat was itoi,111 0.
bedr. ww. sweden, uitsmeden, de sta oorzaak, de rede &; - an eta . sein, Z. Urstracks, bijvr., Z. urplólzlich.
Schuld; jemn. - zu elw. geben, aanleiding Urstick, (-(e)s, mv. -e) o. zeer ven Iolatsweden.
,

geven; ohne -, zonder reden; nicht ohne
-, niet zonder reden; ich babe - bóse zu
sein, ik heb wel reden &; man hat - zu
zweifeln, men heeft reden &; Sie Naben
nicht - zu danken, geen dank; einar geri'►gen - wegen, om eene nietige reden; aus
welcher - ?, om welke reden ?; aus gulen
-n, om goede redenen, terecht; - an
jemn. wollen, an Benin. sue/ten, iem. iets
kwalijk nemen, twist zoeken met.
tjrsacher, (-s, mv. Ursacher) m.
aanieider, veroorzaker m., Z. Urheber.
Ursachlieh, bijv . nw oorzakelijk,
aanleiding gevend, rede gevend; -keil v.I
oorzaak, reden V.

Z rsage, (-n) V. aloude sage v.

Vrsatz,

(-satzes,

mv. -sdize) m.

groudstelling v., axioina o.; 2. koopgeld,
handgeld, strijkgeld o.
Urschall, ( - (e)s, mv. Urschdile)
m. oorspronkelijk geluid o.
Urschón, bijv. nw. overschoon;
-heit v. denkbeeldige schoonheid v.
Urschrift, (-en) v. origineel, eigen
handschrift o.; -enbewahrer m. archivaris m.

Urschriftlieh, bijv. . volgens
het handschrift, handschriftelijk, echt,
authentiek.

)ud stuk o.; 2. oorspronkelijk stuk, onr-

Urweller,

(-s, iuv. Urreeller) m.

fined l o.

uitsineder in.

kelijke tekst m.

wereld, voorwereld V.

Ursulinerin, .(-nen) v. non v.van Urwellhammer, (-hammérs,mv..
le orde van de H. Ursula, ursuliner- -hammer) in. zware sntidshanier, moker m.
iron V.
Urtext, (-es, mv. -e) m. oorspron- Urwelt, v., z. mv. oorspronkelijke
Urtheil, (-(e)s, mv. -e) m. grond bestauddeel, element o.

Urweltlich, bijv.nw. voorwereld lijk, wat tot het tijdperk voor den zond -

Vrtheil, (-(e).s, mv. -e) o. (Ger.) vloed behoort, anti leluviaansch.
sorde^-1, vonnis o., uitspraak v.; ein - (al- Urwesen, ( - s, mv. Urrcesen) 0.
fun, een vonnis vellen; 2. gevoelen, oor - oorspronkelijk wezen, oorspronkelijk bedeel o., meening v.; sein -fiber etw. se- staan o., eerste toestand m.; 2. oorspronten, duszern, zijn gevoelen te kennee kelijkheid v.
geven; sick dem -e der Leute aussetzen, Urwissenschaft, ( - en) V. oor
-spronkelij
kennis v.
zich aan het oordeel der menschen bloot
TJrwort, (-(e)s, mv. Urwórter) o.
oordeel, verstand o.
-steln;3.
Urtheilchen, (verkl.) o., Z. Ur- wortelwoord, stamwoord, oorspronkelijk
woord o.
theil ar.
Urtheilen, (urtheilte, geurtheilt) Urzeichen, (-s, mv. Urseichen) o.
0. WW., in. h. von, fiber el ie., ober jem. oorspronkelijk teeken o.
-, oordeelen over, iern. beoordeelen, ieru. Urzeit, (-en) v. eerste tijd, aloude
veroordeelen, vonnissen, vonnis uitslire- tijd in., begin o. der tijden.
ken over; 2. (Red.) een oordeel uitspre- Urzeitlich, bijv. nw. in den aloudeu tijd, in de oudste tijden, oud
ken.
-tijds.
Urtheils-eroffnung, (-en) v.,
Z. -kraft; - fdhig bijv. nw. in staat om Urzustand, (- (e)s,mv. Urzustánde)
te oordeelen, in liet bezit van denkver- m. oorspronkelijke staat, oorspronkelijke
mogen; -geist in. zucht v.oni te oordee- toestand in.
len; -kraj't v, toestand m. van te kun- UrzWeck, (-(e)s, mv. -e) o. oor
-sproukelij
doel o.
nen oordeelen, oordeelskracht v.

Urschriftsteller, (-s, mv. Urschri jasteller) m. oorspronkelijke schrijUrtheil-spruch , Urtheils- Usage, Usgnce, (-n), Us%nz,
ver, eerste schrijver m.
Urselbst, (onb.) o. origineel o.; 2. spruch, (-sprucla (e) s, in v. -spruche) m. (-en) v. (Hand.) aangenomen gewoonte
uitspraak v., vonnis o., rechterlijke uitUrsitz, (-es, mv. -e) in. eerste ze- spraak v.; -stein in. balloteerballetje o.;
tel m., oorspronkelijke verblijfplaats v. -steller, -sverfasser m. hij die uitspraak
Ursprache, (-n) v. oorspronke- doet.
lijke taal v.; 2. Z. Slarem -, Mutlersprache; Urtheilsvermogen, (-s) o., z.
m., L. Urtheilskraft.
3. origineele tekst m.
Ursprung, (-(e)s, nov. Ursprunge) Urthier, (-(e)s, mv. -e) o. dier o.
m. oorsprong m., oorzaak v., begin o.; uit de voorwereld; 2. dier o. ol) den
(van eene rivier), oorsprong m.; seinen - laagsten trap van organische ontwikkevon etw. haben, zijn oorsprong nemen, ling, aanvangsdier o.
UrticatiQn, (-en) v. geeseling v.
ontspringen, afstammen, voortkomen uit:
-sort m. plaats v. waar iets (eene rivier met brandnetels.
Ururaltern, mv. overoud - grootB. v.) ontspr^ugt.
Urspriinglich , bijv. en b. oor ouders rn v.
Ljrurgrosz ltern, mv. grootoueerst, herkomstig. afkomstig,-spronkelij,
van den beginne af; - aus einero Lande ders mv. der overgrootouders.
herstammen, afkomstig zijn uit; -e Spra- Ururgroszmutter, (-mut(er )v.,
che, Z. brsprache; -es Recht, oorspron- Ururgroszvater, (-vaters, mv. -vá
kelijk recht o.; -kelt v. oorspronkelijk ter) in., Z. Ururgroszdllern.
Urvater,(-.s,tuv. Urudter)m. groot oorsprong m.
-heidv.,

oorspronkelijkheid v.

V., gebruik o., usance v.
Uso, (oub.) in. (Hand.) betalingstermijn, wisseltermijn, use m.; auf -,
op zicht; auf drei -, op drie maanden;
-wwechset at. usowissel, wissel in. op gewoon zicht.
Ustuliren, (ustulirte, ustulirt) bedr.
ww. bra ndeu, inbranden, schroeien.
Usu%rins, (oub.) m. vruchtgebruiker in.

Usucapjren, (usucapirte, usucapirt) bedr. ww. door recht van verjaring
verkrijger,.

Usufructu %rins, (oub.) m.

vruchtgebruiker m.

User, v., z, m. woeker m.
Usurpanz,(-en) v. gewoonte, henkomst %., gebruik o.

UsurpatiQn, (-en) v. overweld i ging, onrechtmatige inbezitneming, aan
-matignv.
Urstamm, (-(e)s, mv. Urst6mme) vader m. des overgrootvaders.
Usurpjren, (usurpirte, usurpirt)
Urväterlich, bijv . nw. voorvader
m. oorspronkelijke stam m.
-lijk. bede. ww. overweldigen, zich meester
Urstand, (-(e)s, mv. Urstánde)
Urversammlung, (-en) v. oor - waken van, onrechtmatig inbezitnem. oorspronkelijke toestand, aloude
staat in.

spronkelijke vergadering v.

Auer•ochs.

oorspronkelijk volk o.

Urstier, (-(e)s, mv. -e) m., Z,

Urvolk, (-(e)s, mv. Urvóiker) o.

Urstofi', (-(e)s, mv. -e) in. oor - Urwahl, (-en) v. (Gesch.) ver spronkelijke stof, grondstof v., element o. kiezing v. door de oorspronkelijke ver
-gaderin.
Urstofllehre, V. Urstoffiehr •
gebude, (-s) o., z. m. grondstof- Urwahler, (-s, mv. Urwdhler) rn.
eerste kiezer m.
leer V.

n►en, zich aan inatigen.

Usurpator,( - s, mv. -en) m. over-

weldiger iii.
Utensilien, env. gereedschappen,
werktuigen o. fnv., huisraad in.
UtQpia, (Utopien) v. denkbeeldig
gelukkige waatschapl^ij v., Nergensland,
Nergenshuizen, Luilekkerland, Utopia o.

Var.

Val.

Vat.
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Utraqujst , (-en, mv. -en) m. bij-!(in Rusland), opvoeder, goeverneur, on- pen, bedriegen, bedotten, beetnemen,
naam m. der Hussieten. (derwijzer m . Uziffr, (onh.) o. (Delfst.) uwenie v.
Utsehitel, (-s, mv. Ulschitel) m., Uzen, (uate, gewit) bedr. ww. fop- rood loodoxyde o.

C+^I
V, (V's of V, mv. V's of V) o. (22e ww. gelden, geldig zijn; (Hand.) eine Vgrinas, (onb.) in. varinas v.,
Summe - lassen, doen vatideeren,als gel- beste Virginische tabak v. van de stad
letter en 17e medeklinker), v v.
Vae nt, bijv. nw. vacant, open, le- dig erkennen; it. eiven Wechsel -, hono- Varine.
reeren; 2. bedr.ww. rechtsgeldig maken, VariQlen, V. mv. (Gen.) kinderdir, onbezet.
pokken v. mv., kinderziekte v.
Vac nB Vaeatur, (-en) V. on- bekrachtigen.
bezette betrekki
ng, vacature v.; it. rust- Valuta, ( Valuien) v. (Hand.) waarde Varioloiden, v. mv. gewijzigde
pokken v. fnv.
v., bedrag o,
tijd. viertijd m., vacantie v.

Vacc@tto, bijv. nw. (Muz.) vrij ValvatiQn, (-en) v. schatting, V%rtia, (-s, niv. -s) m. Oostindi-

waardeering, prijsbepaling, hegrooting v.; sche monnik m.
Vas 11,( - en, mv. - en)m., - in,( - nea)
Valviren, (valvirle, valvirl) bedr. v. vazal, leenman in., dienstplichtige m.
p[unq.
Vaceiniren, (vaccinirle, vaccinirt) ww. (Hand.) schatten, waardeeren, den en v., leenvrouw v.
Vasallogium, (-s, mv. Vasallaprijs bepalen.
bedr. en 0. ww., Z. impfen.
Vaeillirer., (vacillirle,vacillirt) o Vompyr, (-(e)s, mv. -e) in. (Fa- Bien) o. eed in. als leenman, verplichting
WW., ni. h. waggelen, wankelen, slinge- bell.) vampier ni.; 2. (Nat. hist.) groote V. als leenman.
Vas&llen-eid, (-(e)s, mv. -e) m.,
vlederinuis v.; (tig.) bloedzuiger to.
ren, schommelen, trillen.
Vaeiren, (vacirle, vacirl) o. ww . Vanadj,n, (-(e)s) o., z. ai. (Scheik.) -huldigung, -pflicht, (-en) v.
open zijn, niet bezet zijn, vacant zijn, vanadium o., staalgrauw poeder o. in vazalleneed, inhuliligingseed m.
spoedig.

VaceinatiQn,

( - en) v., Z. Im - - stabelle v. tarief o. der geldswaarden.

.

Vasallensehaft, v.,Vas,llenijzer & .
Vaeuiren, (vacuirte, vaculrt) bedr . Vanadin —bleierz, (-es, mv. -e) stand , in., Vas ,11enthum, o., Z.

vaceeren.

o. vanadiumzuur lood o.; -oxyd o. vane- Leh(e)nbarkeil.
WW. ontruimen, ledig maken.
Vacuum, (-s, nov. Vacua) o. ledi- diumoxyde o.; -sauer bijv. nw., -saures Vas,llisch, bijv. nw. van een leen Sala, vanadiumzuur zout; -sdure v. vana- man, als een leenman of vazal,leenplichge o., ledige ruimte v.
tig.
Vdi, (-a) v, inzet, inleg m.; 2. diumzuur o.
Vise, (-n) v. vaas v., bloemenvaas v.
Vandalen-roheit, (-ex) v.,
aandeel, belang o .
Vademecum, ( - s, mv. Vaderre - sinn, ( - (e)s) m., z. nm., Vandalis - Voter, ( - s, mv. Voter) in. vader,
-

mus, (onb.) in. beeldstormerij, ver- papa m.; (fig.) au den Vátern gehen, vercums) o. zakt nekje o.
Vagabund , Vagant, (-en, mv. nielingswoede V. van kunstwerken, van- rammelt werden, sterven, overlijden; it.
weldoener ,stichter,beschermerni.;(Spr.)
dalisme o.
-en) ru., Z. Landstreicher.
Vagabundiren,vagiren, (va- Vanille, v., z. m. (PI.) vanille v.; er ist au/ des -s Hochzeit gewesen, bet
g(abund)irte, vag(ubund)irt) o. ww., m. -npflanze v. vanilleplant v.; -nschoote v. is een neuswijs ventje.
Voter—auge, (-s, mv. -a) o.,
vanillescheut m.
h. als landlooper omzwerven.
V&and, Fe1and, (-(e)s) m., z. Vaniloquenz, v., Z. m. grootspre- -blick, ( - (e)s, mv. - e) m. vaderlijk
oog o.
kerij, windmakerij v.
m. duivel in.
Voreeh, Vrek, (-(e)s, mv. -e) I V'terehen,V,terlein,(verkl.)
V 1e ( onb.) o . vaarwel u .
Valedic^' ren. , ( valedicirle, valedl- m. zee gras, zeewier, sodakruid, zout- o. vadertje, paatje o.
(

bedr. ww. afscheid nemen, vaarwel kruid o.; - soda v. uit sodakruid getrok - Voter — erbe, ( erbes, inv. erbe)o.
vaderlijk erfdeel, vaderlijk versterf o.;
ken soda v.
zeggen.
ValedictiQn, (-en) v., Z. Ab- Vanit&tssttiek , (-(e)s, mv. -e) -[reude v. vadervreug le v.; -heus o. va derhuis, vaderlijk huis, ouderlijk huis o.;
o. fruitstuk, bloemstuk o.
schiedsrede.
Valet, (-(e)s) o., z. m. vaarwel, af- Vêria, o. mv. rnengelingen, ver- -herd m. ouderlijke haard m., ou^I'rlijke
woning v.; -gut o., Z. -erbe; -halb bijv.
scheid o.; -geben, vaarwel zeggen, afscheid scheidenheden v. mv., varia v.
nerven; it. heenzenden, wegsturen; (fig.) Variante, (-n) v. verschillende le- nw. van vaders zijde; -hers o. vaderhart
o.; -huid v. vaderlijke toegenegenheid v.;
der Welt - sagen, der wereld vaarwel zing, variant v.
zeggen, zich van de wereld afzonderen; VariatiQn,(-en)v. afwisseling,ver- -horn o. brand m. in het koorn; -land o.
-schmaus m. &, Z. Abschiedsschniaus. andering, afwijking, verscheidenheid v. vaderland, geboorteland o., gebo o rteVa1Qt, (-(e)s, mv. -e) m. knecht, Varieglien, v. in v . (Gen.) valsche grond m.
bediende m.;(Sp.)boer m.; (aan de deur), pokken, windpokken, waterpokken v.niv. Vaiter1andisch, bije. en b. va Variet t, (-en) v, verscheidenheid, derlandsch, tot het vaderland behoorende
gewicht o.
Volentinskrankheit, v ., z. m., afwisseling v.; 2. speling v. der natuur, of daarop betrekking hebbende.
V%terlands —freund,(-(e)s,mv.
bastaardsoort v.
Z. Veitslanz,
Valide, (-n) v. moeder v. des sul- Variiren, (varilrte, variirt) bedr. -e) m. vaderlander, patriot m.; -geilt m.
ww. doen afwisselen, verwisselen, veran- zucht v. naar het vaderland; -liebe v.
tans.
vaderlandsliefde, liefde v. tot hei vaderVa1idAren, (validirte, validirt) o. deren, verscheiden maken.
-

-

Veh.
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Ventil –bewegung, ( - n)v., - geVeilchen, (-s, mv. Veilchen)o.(PI.)
gebrek o. aan vaderlandsliefde; it.wereld- viooltje 0.
triebe, ( -bes, mv. -be) o., Z. Ventilburgerschap„ cosmopolitisme o.
Veilchen-.apfel, (-apfels, mv. s l eueru ng.
V$terlieh, bijv. en b. vaderlijk, -bp/'el) m. violetkleurige appel m.; -bleu Ventiliren, (ventilirte, ventilirt)
hijv. nw. violetkeurig, paars; 2.(-(e)s) o., 0. ww., m. /r. luchten, versche lucht doen
als eeii vader.
Voter–Liebe, v ., z. m. vaderliefde z. m. violetblauw o., violetkieur v.; -far- instroomen, de lucht ververschen, ven v.; -los bijv. nw. vaderloos; —werden,zijn big bijv. nw. violetkeurig, paars; -hola tileeren.
(haar) vader verliezen; -losigkeil v. va- 0. violetkleurig bout, vioolhout o.; -hoVentilirsehaeht, ( (e)s, mv. e)
derloosheid v.; -mord m. vadermoord in.; eeg, -julep m. violetkleurige koeldrank m. wijinput in, voor luchtverversching.
-mórder, —in, vadermoorder m., va- rn.; -moos o. violetkleurig mos o.; -rasen Ventil – klappe, ( - n) v. luehtderinoardenares v.; 2. Valermórder m. m. graszode v. met viooltjes; -salt, -si- klep v.; -steuerung v. toestel m. tot lucht
-versching,tloem.
hemdsboord, staand kraagje o.; -name in. rop m. violetstroop, stroop V. van vioolVentilQgium, (-s, mv. Ventilovadernaam, naam m. van vader; -p/lick! tjes; -stein m.violetsteen m.,straalgips o.;
V. vaderlijke plicht m.; -recht o. vaderlijk -stock m. vioolplant v.; -strau;z m. rui gien) o. weerhaan m., windvaan v., wind-wurz(el) v. viool -kerm.vanioljs; wijzsr m.
recht o.
VentQse, (onb.) m. (Gesch. van F.)
Florent usche iris v.; -zuc--wortelm.;2
Vaterschaft, v., Va^terstand,
wiudmnaan^l v., Ventose in. (van 19 Fe(-(e)s) m., z. rn vaderschap o., hoeda- ker in. vionl^niker V.
nigheid v, van,recht o.,stan^l in. als vader. Veilrebe, (-n) v. (PI.) jasmijn v. bruari tot 20 Maart).
Voter–schraube,(-n) v. schruel Veits-bohne, (-n) v. 'l'urksche Venus, (onb.) V. (Fabell.) Venus,
V.; -schivesler v. tante, vaderszuster v.; boon, gespikkelde boon v.; 2. witte wolf-- godin v. der liefde en schoonheid;(Ster-sóh ►nr•hen 0. va+lerskiniIje, verwend, ver boon v.; -tag m. Sint-Vitusda+g m.; -tuna, reuk.) Venus, morgenstar, avondster v.;
zoontje o.; -sorge V. vaderlijke-tro^li m. Sint- Vitusdans m.; -wurm m. navel- (Scheik.) koper o.; (1'I.) kruidje -roermij niet o.; (fig.) liefde v.
zorg v.; -stad! v., -stadtchen o. vaderstad worm m.
v.; -sladlisch bijv. nw. tot de vaderstad
Velamgnt, ( - (e)s, mv. - e) o. voor - Venus - bart, i -bant (e)s,mv.-bdrte)
behooreude; -stand m., Z. Vatcrschu/t; wends,el o., ouokleedsel o., bernanteling v. in. venusbaard in.; -berg m. (Ontlk.) veVeljnpapier, (-s) o., z. m. velijn nusl►erg m.; -bild o. beeld o. van Venus;
-stelle V. plaats, betrekking v. van vader;
-platter v., -bliimchen o. puistje, venus — bei jemn verfreten, de plaats van va- papier o.
Veljten, m. mv. licht gewapende puistje o. in het gezicht; -haar o. (1'l.)
der bekleeden l)ij; -!heil m., Z. -erbe;
venushaar o.; 2. zwarte hei tstong v.; -fin-unsex o. Oiize Vader, gebed o. des Hee- soldaten, jagers, tirailleurs m. mv.
Ve11 @da, v. Velleda, oud -Duitsche ger in. (Pl.) hondstong v.; –huyel m., Z.
ren; -tochter v., -tóchtcrchen, -tócleter-berg; -krankheit v., Z. -seuche; -mucchel
lein o. vaderskindje, verwend, vertroe- waarzegster v.
teld meisje o.; -zeil v. voortijd, oude Velleitet, v., z. m. halve of krach - V. venusschelp v.; -nabel m. (Nat. Dist.)
vennsnavel m.; -seuche v. venusziekte v.;
telooze wil iu., karakterloosheid v.
tijd m.
Vatican, (-s) m., z. m. Vaticaan VelQt,(-(e)s)o., z. in. perkament o. - spiegel in. vennsspiegel m., een viooltje;
o.; (fig.) zetel m. van den paus, H. Stoel Veltenstanz, (- tanges) in., z, m., -stern m. venus, morgenster, avondster v.
land, patriotisme o.; -losigkeit v. (Neol.)

-

-

-

.

%. Neuslans.
m.; it. Rome o.
Vaticinium, ( - s, mv. Vaticinien) VQlveret, (-s) o., z. in. katoenflu-

0. voorspelling, voorzegging v.

Veda, (-s, mv. -s) m. Veda m., hei
boek o. der Braminen.

-lig

Vedette, (-n) v. ruiterwacht v.
Veduten, V. mv. stadsgezichten,
landchat►pon o. mv.
VQgesack, m. eig. zelfst. Vegesack
0., een stadje nabij Bremen; (Volkst.)
- legt den Sack, te Vegesack wordt de
laatste cent verteerd.

Vegetabilien, o. mv. planten v.

mv., g -wvassen. kruiden o. mv.
Vegetabilisch, bijv . nw. tot de
gewassen en planten behuorende, plant.
,

aardig; w e Kra ft, grueikracht V.

VegetatiQn, (-en) v. wasdom m.,

groeikracht v., Z.Vegetabilien; it. voortbrengselen o. mv. van het planteurijk.
Vegetativ, bijv. uw. groeiend,
wassend, den groei of wasdom bevorderend; (Ph.) organisch.
Vegetiren, (vegetirte, vegetirt) o.
ww. groeien, wassen, een plantenleven
leiden.

VQggia, Vggglia, (-s) v. avond -

gezelschap o., avondpartij v., avond
-stondi.

VQhe, (-n) v. noordsch eekhorentje o.

Vehikel, (-s, mv. Vehikel) o. voertuig o.; 2. hulpmiddel o.
VQhtblume, (-n) v. narcis v. van

de Kaap.

VQhwam,

( - (e)s, mv. - e)

o. van het noordsch eekhorentje.

m. vel

Verkassen,

(veraa.^te, veraasi)bedr.

en o. ww. in aas veranderen, bederven.

weel o.
Verabfolgen, (verab/'olyte, verabVendetta, v., z. m. bloedwraak v. jolgt) bedr. ww. overgeven, afgeven, af
etw. - lassen, toezen -levrn;2.ow
Vendidqkd, (-(e)s) m., z. m. bur-den,trhasl.
gerlijk en kerkelijk wetboek o. in de
Zend -Avesta.
Verbreden, (verabredete, verabVene, (-n) V. bloedader v.; -nblut redet) bedr. ww. etw. -, afspreken, overo. aderbloed o.; -nentaundung v. bloed eenkomen, besluiten; heimlich -. samen
-aderontskigv.
brouwen, smeden; verabredeter-spane,
Venergbile, (onb.) o. (Kath.) Maszen, volgens afspraak.
hoogwaardige o., hostie v.
VerLibredung, (-en) v., Z. verabVenerie, V. z. in. venerische ziekte, reden; it. afspraak, overeenkomst, bepaling v.
syphilis v.
Venerisch , bijv. en b. venerisch, Vergbreiehen, (verabreichte,versvpliilitisch; -e Erankheit, Z. Lustseuche abreicht) bedr. ww. uitreiken, schenken.
(Gen.).
Vergbs^umen, (verabsáumte,verVenia, v., z. m. vergiffenis, verge- absáumt) bedr. ww., Z. versnumen.
ving v.; it. vergunning V.
Verabseheuen , (verabscheute,
Venigt, (-(e)s, mv. -e) v. dagvaar verabscheut) bedr. ww. verafschuwen,
-dingv. verlueien, een afschuw hebben van, een
Ven *s, bijv. nw. geaderd, met ade- afkeer hebben van; eta'. von 1Vatur -, een
natuurlijken afkeer hebben van.
ren.
VQnta, (Venten) v. (in Spanje), Veribscheuung, ( -en) v., Z.
verbascheuen; it. afschuw, afkeer in., ver
herberg V. aan den straatweg.
-foeing,
walging v., tegenzin M.
VentarQlen, m. mv. weerhanen
m. nov., windvanen v. mv., windwijzers Ver4bbscheuungs -Werth,
m. mv.; 2. ijskelder m.
-wi rdig, bijv. nw. afschuwelijk, wal VQntgiiter, o. mv. (Hand.) sta gend.
-pelgodrn.ms
Verabsehieden, (verabschiedele,
Vent31, (-(e)s, mv. -e) o. klep v.,' verabschiedet) bedr. ww. jem. -, afdanluchtklep, veiligheidsklep v.; it. lucht- ken, ontslaan, wegzenden, afscheid geven, afdanken; 2. (Rechtser.) beslissen,
gab.
Ventilator, (-(e)s, mv. -en) m. besluiten; 11. wed. ww. sick bei jemn. -,
tochtmaker, luchtgever, toestel m. tot zijn ontslag nemen.
Vergbschiedung, ( - en) v., Z.
kunstmatige luchtververschiug, ventilaverabschieden; it. afscheid, verlof, ontslag,
tor in.

Ver.

Ver.

Ver.
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paspoort o.; (Ger.) vonnis o., uitspraak, ein Kield -, veranderen, vervormen; 2. -snede v. verdedigingsrede, verdediging
beslissing v., Lesluit o.

Ver&bsehossen, (verabschosste,
verabschossl) veraccisen, (verac-

afwisselen; Il. wed. vw. sich -, veran- v.; -sweise hij w.. — von Gericht el iv. vor^leren: 2. eene andere woning betrekken. bringen, als verdediging, ter verilemliging.

Ver,nderung,

,

(-en) v., Z. ver -

Vergrbeiten, (veras britele, ver-

risle, veracrist) bedt. ww. belasting be- nndern; it. verandering, vervorming, af arbeilel) bedr. Ww. Holz 4' -, verwerken,
talen van, Z. versleuern ([land.).
i ng, omkeering v.; (Leenw.) over--wisel :.gebruiken, bezigen, iets maken man;
Verachten, (ve rachlete, verachlet) gong m.; (Muz.) afwisseling, variatie v.: !Ian( zu Suilen -, verwerken; verarbeitel,
bedr. ww. verachten, versmaden, ver (Sterrenk.) verplaatsing v.; -sgesetz o. (van metalen), bewerkt, ver%%erkt; 2. alles
minachten, trotseeren;(gemeenz.)-foein, overganswet v.; -skru ft v. beweegkracht v. -, alles gebruiken.
Versnkern, (verankerie,verankerl ) Vergrbeitung, ( - en) v., Z. verVerijehten, (verdch tete, nerd ch iet ) beilr. ww. met ankers verbinden, vast- arbeiten; it. verwerking v.
bedr. ww. in den ban doen, den ban uit eggen, ankeren.
Verargen, (verargle,verargl) bedr.
-spreknov,
vogelvrij verklaren.
Vernlassen, (veranlassle, veran- ww. jemf. elw. -, kwalijk nemen, ten
Verachter, (-s, mv. Verdchler) m. lasst) bad,'. ww. etty. -, veroorzaken, kwade duiden, laken om, Z. verdenken.
verachter, versmader, ninachter, gering - aanleiding geven tot; j,m. zu elw. -, sari- Verárgern , (vernrgerte, verárgert)
schatter m.
leiding geven, bevelen, overhalen, doen bedr. ww., Z. versrhlimmern.
VerLichtlich , bijv. en b. verach- besluiten.
Verhrgerung, (-en) v. verslirntelij k, suiadelijk, geringschattend, belee- Verenlasser, (-s, mv. Veranlas-', mering, vergrooting v., Z. vemdrgern.
digend; elw. - maclien, verachtelijk ma- ser) m., —in, (-nen) V. bij, zij die aan - Verergwohnen, (verarqu -ohnle,
ken; 2. minachtend, beleedigerrd, laag. lei d ing getft, oorzaak v.
verargu►ohni) bed r. ww. jem. -, den arggemeen; jemn. - beuegnen, met minachVer4n1assung , (-en) v. oorzaak. waan op iem. Werpen, iem. doen ver
-denk.
ting behandelen; in eiitem -en Tone, ol^ aanleiding, aanleidende oorzaak v.; au/
minachtenden toon; -keil v. (van eene mrine -, door m ijn toidoeu o.; - zu elw. Verarmen, (verarmte, verarmt) o.
zaak), geringheid, nietigheid, erbarme- qeben, aanleiding, rede geven tot.
Ww., m. s. verarmen, arm werden.
lijkheid v.; 2. (van een persoon), ver-, Ver4nnehmlichen , (veran
Verurmung, v., z. m. verarming
achtelijke o., laagheid v.
nehmlichte, verannehrnlichi) bedr. Ww. V., Z. verarmen.
Verachtung, (-en) v., Z. verach- veraangenamen, aanneemlijk maken, ver
Verarrestiren, (verarrest irte, verten; it. verachting, versmading, gering
-zoetn. areeslirt) bedr. ow. in beslag nemen,
minachting, schande v.
-schating,
Ver,nschaulichen, (veran- Iiee-lag leggen nip.
Vergchtungs-vo11, bijv. en b.l schaulichle, veranschuulicht) bedr. H w. Versten, (verdstete, verdslel) o.
vol verachting, mivachteud; -u'erth bijv.' aanschouwelijk maken, een denkbeeld ge- Ww., ni. s. vertakken; 2. bedr. ww. in
nw., Z. veráchllich.
Ven van.
takken verdeelen; 3. wed. ww. sick -,
Veraftermiethen, (vers f ter- Vernschlagen, (veranschlayle, zich vertakken.
miethete, vera/le► miethet) bedr. ww. bet veranschlugt) bedr. ww. aanslaan, schat- Veratrjn, (-(e)s) o.,z.m.(Scheik.)
gehuurde weder verhuren, onderverhu- ten, taxeeren.
nieskruid 0.; -salbe v. nieskrui^lzalf v.;
ren.
Ver%nschlagung,(-en) v.schat- -salie o. niv. nies&ruidzouten o. mv.;
Verhnliehen, (verdhnlichte,ver- ting, waarileering, taxatie V.
-s/lure v. nieskruidzuur o.
áhnlicht) o. ww., m. h. gelijk Ror,len, Verginstalten, (veranstallete,ver- Verauktioniren,(ve raukt ionirle,
gelijkvormig worden; 2. bedr. ww. gelijk anslallel) tie^lr. ww. ein Fest -, aanstal- verauktionirl) bedr. ww., Z. verganten,
maken, gelijkvor'iiig maken.
ten maken, in gereedheid brengen, toe- versleigern.
Vera^hnlichung, (-en) v., Z. bereidselen maken tot, voorbereiden; da. Verausgaben, (verausgable, ververah,ilichen; it. gelijkmaking v.
Nóthige zu einer Sache -, schikkingen ausgabt) heir. ww. verkwisten, uitgeVers1bern, (vcralberte, veralbert) maken, bezorgen.
ven; 2. lalsches Geld -, uitgeven, in omo. ww., m. s. suf worden, versutï'en; 2. Vargnstalter, tets, mv. ter) loop brengen.
bedr. ww. met beuzelingen doorbrengen. m., —ja, (-nen) v. hij, zij die toeberei d
Veraiszeriich, bijv. nw. ver-seln vreeinilbaar, verkoopbaar.
Verallgemeinern, (verallgemei maakt.
nerle, verallgemeinert) bedr. ww. alge
Vernstaltung, (-en) v., Z. ver - Veraiszern, (verduszerle, ver
maken, algemeen verspreiden. -men anslalten; it. toebereidselen o. mv., maat bedr. Ww. elw. -, verkoopen,-öuszert)
Verallgemeinerung, (- en) v ., regelen m. mv., schikking v.; - zu elw. vervreemden, overdragen.
Z. verallyemeinen.
trefleen, toebereidselen maken.
Verá^tlszerung, (-en) v., Z. ver
Verglten, (veraltete, veraltet) o. Verintworten, (veranlwortele,
it. verkooping, vervreemding,-duszern;
WW., in. S. oud worden, ou^lerwetsch verantuworlet) bedr. ww. verantwoorden, overdracht v.
worden, verouderen, afsterven, nit de rekenschap geven van; er hat es zu -, hij Verusserungs-recht, (-(e)s,
mode raken.
moet het verantwoorden, hij is er voor mv. -e) o. recht o. tot vervreemding;
Verltet, bijv. nw. verouderd, ge- aansprakelijk; it. etui. -, rechtvaardigen; -urlheal o. vonnis o. tot verkoop, tot ver
brekkig; (Spraakk.) verouderd, niet meer das tsl nicht zu -, dat is niet te verant-vrem^ling.
in gebruik; (van kleederen), oud; (van woorden, niet te rechtvaardigen; 2. wed. Verb, f.(e)s, mv. -en) o., Z. Verbum.
eene kwaal), verouderd, ingeworteld; -e ww. sick -, zich verantwoorden, zich Verb%eken, (verbackle, verbeecken)
Schuld, verjaarde schuld.
rechtvaardigen, rekenschap afleggen.
bedr. ww. (Bak.) verbakken, tot het bakVeránderbar,ver,nderlich, Ver &ntwortlich, bijv. uw . ver - ken gebruiken; 2. bederven met het bakbijv. nw. verauderlijk, veranderd kun - antwoor^lelijk, aansprakelijk, te verdedi- ken: das llrod isl -, is te hard gebakken.
neude w•ordeu,aan verandering onderwor- gen, te rechtvaardigen; 2. /'ar elw. - sein, Verb%den, (verbadele, verbadel)
pen; (van personen), veranderlijk, karig, aansprakelijk zijn voor, instaan voor; ich bear. ww. verbruiken met baden; 2. cine
onstandvastig, wuft; (van het we(d)er), mache Sic da/'ur -, ik stel u daarvoor Stunde -, baden gedurende.
veranderlijk, ongestadig, onbesteudig; aansprakelijk; -keil vv. verantwoordelijk
Verbal,bijv.eu b.mondelin; ,monde(SLerrenk.) -e Sterne, veranderlijke ster
-heid,a:nsprkl lijk, vo irdelijk,.met woorden; (Spraakk.)
khotid v.
prijs;-ren;(lad.)Vu,verlijk
Versntwortung, (-en) v. ver- van een werkwoord afgeleid.
-keil v. veranderlijkheid, oustaudvastig-. antwoording, rekenschap v.; eliv. au/
Verba1exegese, (-n) v. woord
herd, onbesteudigheid, afwisseling v.
seine - nehmen, iets voor zijne verant-verklaingV.
Verandern, (veránderte, verdndert) woording, rekening nemen; jem. wegen Verbiblinjurie, (-n) v. beleedibedr. ww. eene There -, veranderen, an- eta . our - z=eken, tot verantwoording roe- ging v. door woorden.
ders maken, een anderen vorm geven;' pen; 2. rechtvaardiging, verdediging v.; Verbgliseh, bijv . en b., Z. verbal.
ven met.
den spot drijven

.

-

(-

-

,

-

4320

Ver.

Ver.

Ver.

Verbalisiren, (verbalisirle, ver. de lippen bijten; der Hued hat sich ver balisirt) beilr. ww. mondeling verhande. bissen, heeft zich verbeten, hefaft zoo vast
len, letterlijk opschrijven; it. snappen gebeten, dat zijne tanden slechts niet
geweld krrrluen gescheiden worden.
praatjes maken.
Verbqj1ken, (verbalkle, herbalkt' Verbe_izen, (ve►-bei°te,verbeizt)becir.
bedr. ww. met balken verbinden, ver• ww. van voren laten nrtbijten, uitvreten.
Spel'l'en.
VerbQllen, (verbellte, verbellt) beul r.
Verbgllhornen, verballhor• ww. door geblaf aankondigen.
nisiren, (verballhornte,verballhornt er Verbone, (-n) v. (PI.) ijzerkruid o.
Verberatign, (-en) V. slaan o .,
verballliorni.irte, verballhornisirt) bed r•
NW. verslimmeren in plaats can te verbe- geese ling v.; (Nat.) golving v.
Verborgen, (herbarg, verborgen)
tereu.
Verband, (-(e)s, mv. Verbicnde,' bedr. ww. our. verbergen. verhelen, ge
houden; cinen Dieb -, verbergen,-heim
m. (Heelk.) verband o., hand, zwachte'
m.; (Mets.) verband o.; der gesellscha/t- l erstoppen; verborgener Ort, vc rborgeu,
liche -, maatschappij v.; -ldrpchen o. ver geheim; 2. etui. -, aan het gezicht ont-bandoekj., trekken; die Wolken - die Sonne vor uns,
zwachtel m.
Verbannen, (verbannte, verbanrit) verbergen; (fig.) seinen Hass, Kummer chr
bedr. ww. ,tem. -, ► erbanrren, in den barg -, verbergen, ontveinzen; Bane Absicht -,
doen, vogelvrij vertla. en; auseinem Lande niet laten merken, Z. verhehlen; er ver
nicht, hij onveinst het niet; 1I.-biryles
-, verbannen; nach Sibirien -, in bal
zenden, verbannen naar; (Pig.)-lingschap weef. ww. sich (oor) jentn. -, zich ver
zich schuil houden, zich verstop--bergn,
ems. -, verbieden, vervloeken, verwenpen: (van wild), zich schuil houden.
schen: 2. Z. verbu'len.

Verb4nnung, (-ea) v., Z. verban nen; it. verbanning v., ban m.

Verbannungs-ort, (-ort(e)s,m v.

Verberger, (-s, mv. Verberger)m.
verlierger, heler nn., hij (lie verbergt &.

Verberiren,

(verberirle, verberirl)

-orteof -órler) in. verbanningsoord, oord bedr. ww. slaan, geeselen; 2. doen gol-

o. van ballingschap; - urtheil o. vonnis o. veu, niocu trillen.
Verb@sserer, (-rers, mv. -eer) m.,
tot verbanning.
Verbarrikadiren, (ver barrika - —in, (- cruer) v. verbeteraar,hervormer m.,
dirle, verburrikad irl) bedr. ww. ver- verbeteraarster•, hervormster v.; (Drukk.)
corrector nl.

schansen , arslurtf'n, niet barricaden ver

Verbgisserlich, bijv. uw. voor
Verb sten, (verbastele, verbaslel verbetering vatbaar, te verbeteren, te her-spern,baicd.

heir. ww. die Haut vom Geweihe -, a f- stellen.

Verbessern, (verbesserle, verbesVerbauen, (verbaule,verbani) bet] r. sert) bedr. ww. ein Gut -, verbeteren, ir,

stroopen, aftrekken.

beteren staat brengen; seine Urnst4nde -,
verbeteren, beter doen worden: die Sitten -, verbeteren,hervorrneu; sein Lr'ben -,
beteren; can Kleiai -, ver•stellelr; emn Hums
ringd, ontt,ouwd; 2. door geb ► uwen irr- -, herstellen, repareeren; eta Gedicht,
sluiten; 3. ets'. -, verbouwen, aan deel rim Werk -, van drukfouten zuiveren,
houw besteden; sein Geld -, vertbouwen. corrigeeren; 2. door veel verbeteringen
4. slecht bauwen, niet bouwen bederven, slechter wraken; I1. wed. ww. sich -, zich
II. wel. ww. sich -, zich arm bouwen, beteren, een beter rnensch worden.
Verbesserung, v., Z. verbessern;
zijn geld verbouwen.
Verbapern, (verbauerte,verbauert ) it. verbetering, correctie, herstelling, her0. WW., m. s. boersehe manieren aanne- vorming v.
Verbosserungs-antrag,
men.
Verbeinen, (verbeinte, verbeinl)n. (-tray(e)s, mv. -traye) m. (Ger.) boete
WW., in. s. t"t been worden, in been ver. v.; -blalt o. (Drukk.) proef v., proefblad
anderen; 2. bedr. ww. met been voor- o.; 2. verbeterblad o.; -bogen in., Z. -blaf!
(1); -kosten mv. kosten in. van verbetezien.
Verbeinungspunkt, (-(e)s,mv. ring, her•stellingskosteu, reparatiekos-e) in. hunt o. waar de beenvorming ge- ten m. mv.
Vorboten, (verbelele,verbelet)bede
sc ih ifeI l t.
Verbeis zen, (verbiss, verbissen) ww. die Furchl, ein Uebel -, door bidbedr. ww. oer. verbijten, doorbtjten, den verdrijven; den Tag -, iu gebed doorkortbijten, aar stukken bijten; verbls.vene- brengen.
VerbQtteln, (verbetlelle, verbetBa ►dme, afgeknaagd; (fig., gerrreenz.)
Wórler -, inslikken, onduidelijk uitspre- telt) bedr. ww. den Tag -, bedelende
ken; (fir.) etiv. -, verzwijgen, verkrop doorbrengen.
Verbeugen (sich) , (verbeugle,
das Lachen -, zich op de lippen bij--pen;
ter, oen niet te lachen; die Schmer;en -, verbeugi) %%ed. ww. sick vor jernn. -,
geel uld ig d ragen; einee Scliimpl -, opkrop buigen, buigingen maken, neigen, eer,
niet laten nierken, ontveinzen; sei--pen, hienaar maken.
ee n Zorn -, inhouden, weerhouden; 2, Verweugung, ( - en) v. buiging v.,
die Zahne an eluv. -, zich de tanden be- groet, hiernaar in.
derven, zich bezeeren met bijten; 1I. Verbians, v., z. m. praalzucht v.,
wed. ww. sick -, zich verbijten, zich op woordenvloed m.
ww. einee Einyang -, door een muur.
een gebouw slariten; eincnr Hause die
Aussicht, das Licht -, door bouwen tiefleuren; mil Wotinhäusern verbant, omen-

Verbiegen, (verbog,verbogen)bedr.
einee Schiissel -, orrrbuigen,
krombuigen, verbuigen, misvormen, ver draaien; 2. wed. ww. sich -, orirbuigeu,
misvormd worden.
ww. our.

Verbietbrief, (-(e)s, mv. -e) m.
verbod t ruef in.

Verbieten, (eerbot, verboten) bedr.
ww. onr. etw. -, verbieden; (Ger.) ver
ontzeggen, afzetten, ontoeganke--biedn,
lijk maken.
Verbieter, (-s, mv. Verbieter) in.,
—in, ( -neen) v. hij die verbiedt, ontzegt.
Verbilden, (verbildete, verbildet)
benlr, ww. misvormen, een anderen vorm
geven, slechte opvoeding geven, verkeerde
richting geven.
Verbildern, verbildlichen,
(verbilderte,verbilder•t en verbildlichle,verb► ldlicht) bedr. ww. ondereen zinuebeeld
voorstellen.

Verbildung, ( - en) V. misvorming,
valsehe r ichting, slechte opvoeding v.
Verbandbar, bijv . nw. verbindbaar, wat verbonden kan worden.
Verbinden, (verband, verbunden)
bedr. ww. oer. verbinden, vereenigen,
^amenvoegerr; eitien Theil mit deur andern
-, ver•biniler,, samenvoegen; Bretter -,
aanenlasschen; ein Fass -, in gemeenschap brengen met; (Mets.) Sleine -,aan
► oegen; (Zeew.) tie!, niedrig verbun--cen
den, (van schepen), hooggeboord, laag
geboord; 2. (Scheik.) Sloffe -, vereenigen, vertnirrnlen, verlrrengen; (fig.) Beyrif j'e, Zahlen, Armeen mit einander -,
vereenigen, verbinden; das 1Vutaliche mit
dein Angenehmen -, voegen bij, vereeui;en; das lassi sick nicht mit einander -,
i lat kan niet verbonden werden; (fig.)
Slaalen -, Z. verba ►►den; 3. Kinder ehelich
mit einunder -, door den band des huwelijks vereenigen, uithuwen; (lig.) eire Amt
n► it eine►n andern -, tegelijk waarnemen;
ein Land mil einena andern -, annexeereu;
4.jem.zu etw. -, verplichten, noodzaken,
dwingen; jenin. [►:►r etiv. verbunden sein,
verplicht zijn, dankbaar moeten zijn, ver
hebben jegens; 5. aaueenbin--Iilchtng
ilen, samenbinden; vine Flasche -, de
kurk otpbilyden; 6. oinbinilen, een band
torn om, blinddoeken; jenin. die Augeu -,
gem. blinililoeken; sich den Kopf -, een

eine Wunde -,
verbinden, een verband leggen oen; 7.

doek oen het hoofd hoen;

viel Bind %oden 4' -, verbinden, tot bin-

lenr verbruiken; (Zeew.) Z. ombinden; 8.
(Eloekb.) verbiunlen, verkeerd binderg; H.
nv ed. ww. sick mit jein. -, zich verbinden, zich vereenigen, een verbond .►angaan; 2. sick zu elw. -, zich verbinilea, de verplichting ot ► zich nemen; sick
/ur jent. -, zich verantwoordelijk stPllen.
Verbindlieh, bijv. nw. verplicht,
genoodzaakt; 2. Z. gele/lig; 3: verplicht,
verbonden, gedwongen, gehouden tot;
rich zu cliv. - machen, zich verbinden,
^Je verplichting op zich nemen; -heit v.
(van enne wet), verplichting v.; 2. ver)lichtende o., voorkomendheid, beleefd-

meid v.; (fig.) jemn. viele --en schuldig,

Ver.

Ver.

Ver.
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,ein, veel verp1ichting aan iem. hebben, ken; 2. wed, ww. sick -, een bok schie- msken door zijDe verkwistingen; 2. sicla
iem. vpel te dsnken hebben,
ten, eene domheid begaan.
-, (van ppu wond), met meer bloeden,
Verbindung, (-en) v., Z. »erbin- Verbl~ib, (-(e)s, IDV. -e) m. ver- Verb1utung, (-en) v.bevige bloeden; 2. verbmtenis v., verband 0.; (tus- blljf 0., \'erhlijffllaat~ v,
dine. bloedstorung v,
sehen landen), gemeenschap V.; (van Verbl~ben, (vl'rblieb, t1erblieben) Verbodmen, (verbodmele, verbodtwee wetenschappen), betrekking v.,ver- o, W\\'. onr., m, s., Z. bleiben; 2. bei mel) bedr, ww, ein Sclliff -, geld op boband 0.; (tussehen twee staten), ver- seiner Meillung -, vnlharden, blijven bij; dflffiP,rij nemen.
bond 0., Z. Bund, Biind"iss; ekelieh« -, es dabei - lassen, Z. bewenden; es hal Verbohren, (verbohrte. ver6ohrt)
band ID. des huwelijks; mil [em». in - dabei sein-, tIaarbij hlijrt het.dat is eene hedr. ww, Locher -, verkeerd boren;
stehen, met iern. in betrekking staan; in uitgemaakte zaak; idl verbleibe Jhr Die- si,.h -. zich vergissen met boren; 2. eifl
- stehend, in verband,
nero ik hl,if, ik heh de eer te z\jn &.
Gebiillde -, doorboren.
Verbindungs-accord, (-(e)s, VerblQ.ichen, (verblich, eerbli- Verbgllen, (verbollte, ve,'bolll) e,
my. -e) m. (Mnz.) verbiudiugsakkoord, chen) o. W\V. onr., m, s., Z. eerblssse»; "'W. upzwellen, oploopen, dik worden,
overgangsakkoord 0.; -bahn v, (Spoorw.) (van iukt), verbleeken, hleek worden; lurilen k.·\l~en.
verbinrlingslijn v., verbindingsweg 01.; (vau klnnren), Z. »enehlesse»; des Tode« Verbollwerken, (verbollwerkte,
-begrilf m. verbindingsbegrip 0.; -bleche -, sterven 0.; der, die Yerbllchene, over- verbollwerkt) bedr. ww, met bolwerken
o. my. rerbindingsplaten v. IJJV.; -bolse» ledene OJ. en o.
omgeven, door bolwerken versterken; 2.
m, bout m.; -gang m. \·erhindingsgana Verbl~ien,(verbleile,verbleit) hedr, well. ww, (Ih:.) sich -. zich verdedigen.
m., gemeensehappelqke gang m.; -linie ww, met lood bekleeden: Waaren -, 100- VerbQlzon, (ve,.bolzte, verbotzl)
v. verbindrngslnn v.; -ylifd o. verbin- tI" 'II , plomheeren; (Glet.) das Erz -, met bedr, ww, ein Schiff -, van andere bouten or nagels voorzien.•
dingslid 0.; -kralt v. verbindingskraclu, lnoli verbinden,
verhmdende kracht v.: -los bUy. nw, Verblenden,(verblende/e, ve,.blen- Verborgen, (verborgle, ve,.borgl)
zonder verbaDd; -mittelo. verbindillg5- del) bedr, ww. verLlillrlen. blind maken, belh". ww. 100'gen, leenen, ill leellgeven,
middel 0,; -r,lhrt v. v~rbinllingsbuis, \'er- belelten te zieu;VOIl tierSMme verblende/, 01) kretJlf·'l gevl1n.
billdlD~8pijp v.; -strich 01. dwar~slreepje, door lie zon verblintl; (lig.) ve.'blintIen,
Verborgen, bijv. nw. \'el'hul'gell,
koppelleeken o.;·verh(Ulni,~s().\'erhoutlin~ Itegoodlt~len, rnislp-1l1en; dell Vff'lalld -, ht!dekt, vtJrscholen; -e Fdeh,!r, geheime
v. der bestalldtl8elen; -wort o. koppel- hp.~o'lchel.'n: (Jachtw.) den Zeug -, be- laden; - ble;be".\erbl)l'gen,ullblak~lIt1lJlij
wool'll 0.; it. voegwoo.'d 0.; -:&eichelt 0., tlek~pn. v"I'hpr~pn; (Be.·gw.) die Erze -, ven;il. (van t\jclillgell), IIlct bekelltl \\,0."Z. -s/rir-h.
hellflk~ ..'n;dit· (;tinye-,blindeeren; (Mels.) den; -er U'e;seof im -en. ill het verhoJ'l:ell,
Verbissen, bijv. nw. (fig.) verbe- "", ;.'''''.''1 -, 1t'·I'It1lsterell.
heilllel\jk, in hel geheilll; das -e, ve"borlell, verl,ropt, spijlig, verbitlerd, erge.·· V tlrb1endung, v., Z. t'e,.blellden; gflue, ollbekeude 0,; ilt's -e sehell. in het
it. \'I,.·i!lilllllllg. vr..'hlirHlheid v., bedro~ verhorgflll zien; -Iwit v. verhorgenheitl
lijk; -heat v. bitlerheill, ~pijtigheid v.
Verbitten, (t'erbat,verbelen) bellI'. n.; (BlJl1\\'k.) bf~k!et~llin~, bepleistering \'., verlJlu'gene, g~hellnzillnige,geheim 0.;
WW. onr. sicA eltO. -, ,erzOek~lll\m \'rU- v.; ~. dw,lltlll!, IIt~guocheling v.
In -leben, t;til, onbekend, ill de eenstellin~ Vfln, vt-rzoeken tial iets niet geVerblicken, (verblickle,ve,.blickt) zaarnheld leven; ':l. \erblijfplaats, sl:huilsctlietIe; 2. verzoeken niet le tIoen. V~I'- O. \\"\\1., Ol. h. (Glet.) (van zilver), glin- pbwts v•• ~chUllhuek m.
zC'eken Zich te Olo~en onthoudeu V;lll: stlll'fln.
Verbgs, bijv.nw.\\'ool'\lellrijk, wijdda~ verbitleich mir, ik verzoek u IJat niet
Verblj.nden, (verblindete, vtrblin- loopig.
meer te dnen.
,J~') o. WW •• IU. S. bllOd worden;2. betI.·.
Verbbsen, (verbos1e, tJerbost) o.
Verb;i.ttern, (verbitterle, ve,.bil- \\'\\'. hlilllJ lIIf1kell, \"erhlinden.
ww. bons worJell,slecht wortleD; 2.lJed.·.
lcrt) bedr. ww \'erhilleren, verslnr'elJ, Verbljt8en, (11erbltIZle, tJerblitd) WW. lwos maken.
er~erf'll; (6~.) bitter ffiakt-n; jem~l. tl'l!'i ". \\ w., III. h. (ll'hul1l1en le bllksemen: ill
Verbgsern, (verbo.¥erle, verboserl)
Leben -, verb'tleren, onaangenaam Dla- (lig.) verbl,lzl Iwben, niet meer schitte- u. ww. boozer, slechter worden; 2. bedr.
ken: 2. Z. erbi/l,.rn.
rell, lijn ~Iall~ 'erloren hehben.
wW. boozer maken, slechler maken.
Verbitterung, (-en) v. bitler- VerblU.:fIen, (ocrblliffle, verbllllTl) Verbot, (-(e)s, InV. Verbote) o.
beid v., Z. verbillern; (fig.) Z. Erbille- betlr. ww. vel'blllffell, ovel'bllJffen, in lie verbod 0., olltzegging v.; (Ger.) ontzegrung.
.
war rnnken, uit hel veldslaan; 2. O. WW., ~ing, arzetling v,; (\'an aOlbtsbezlgheVerb;i.ttlich, bijv. n\V. waarvan m. h. verschrikt zijll, schrikken, ve.·le- tlell), schursing v.; l van de o(Jeobare
men tich kan veronl~('hultligen.
geo worllen.
godsllieustoefening), schol'smg v., verVerbll}Sen, (f)l!1'blie.'i, verbln:,en) O. VerblU.hen, (verblahte, verbla",) bod, interdict O.
WW. onr., 10. h. adem scheppen; II. wed. o. wW., m. S. (van bloemen), opboutlen
Verboten, bijv. nW.-e Bacl,er, verww. we,:blazen; (Giel.) IlJuteren, Zllive- te bloeien; (fig.) (van tIe schoonheid). boden; (viln waren), verbotIen, geslDokren; (Schild.) die Fa,.be1t -, licht sehil- \'erwelkeD, vergaall, Z. sterben; 2. weg- keill. Z. vt!rbieten.
de.·eu; (Gla~b.) dIe Glflsmasse·, ~erb1a- sterven, vertIwijnen.
Verbotenus, bijw. woord '001'
zen; 2. eine FIOte, ein HlJrR -, met bla- VerblUmeln, (verbll1melte,vcl.',rti- woorll. woordel\jk.
•
zen bellerven; -heit v. (van kleul'en), melt) bedr. ww. oDder bloempjes ver- Verbgtschaften, (ve,bolscl,a(licblhtliti v.
bergen; (fig,) met blt)emwerk versiereu, lete,verbolsclla{lel) bedr. ww. boodschapVerbll8sen, (verblaSlte, vtrblassl) verrr'aaien. ofl~mllkken; 2. Z. bescl,onigen. pen. ruelden, hericbtcn, aankoudigen.
O. W\"., m. S. verbleeken. versehielen.
Verblijmen, (verblumle,verblumt) Verbr~men,(verbrdmle, verbramt)
Verb1,tten, (verblattele, vcrblal- bedr. wW. ferltloemen, met bloemen be- bcdr. wW. buorJen, met bont bezellen.
tet) be.dr. ww. den Weh. -, den w\jnstok dekken, onder Oloellltm verbe.·gen; (fig.) \'an een ritlld voorzien, met garneersel
verbloemen, bemanteleu, Z. bcscl,oningen. bezetlen, garneerel1; (fig.) elw. -, vervan tie over'l()llI~e blade."en ontdoell.
Verbliittern, (verbliilterte, ver- VerblUmt, bijv. DW. verbloemtI, sieren.
bl4ttert) beLir. ww. eine Stelle in eanem fJguorlijk; - reden, figuurlijk spreken, Verbrjmung, V., Z. l1erbrQmcn;
Buche -, eene plaats in een boek door blclemspraak gebl'uiken; - elw. sagen, in it. bont (J., .'and m,. garlleersel O.
bladeren \'el'hezen.
bedektetermeD; -eReden, figuurlijke taal. Verbraten, ('verbriel, verb,.alen)
Verblajlen, (verblaule, verblaut) Verb1u.ten, ('Verblutete. vel'blatet) bedr. ww. ,our. viellJuller -, verbraden,
o. ww., m. s. hlauw wordell.
O. W\V., ID. h. veel bloed verliezen; eine verbakken, verhrllikeu met braden; 2.
Verb1echen,(verblechte,ve,.blechl) Wunde - lassen, uitbloeden; seinLeben -, slecht briltlen, te slel'ken Lraden; II. u.
aan bloetlverlies sterven; II. wed. ww. ww•• lU. S. brandeD van hillel
bedr. wW. vnn bilk 'oorzien.
Verbleffen, (verblel/le, verbleffl) O. sic', -, doodhloeden, door bloedverlies Verbrajlch, (-(e),) ID.,~. m.,er..
WW., m. h. (Jachtw.) opbouden te lok- sterven; it. (fig., geDleenz.) zlch arm bruik 0., verteren o.
I
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Ver.

Ver.

Ver.

Verbra ichbar, bijv. nw. brui li -, branden; viel Lichter -, branden; 2.
baar, te verbruiken, verslijtbaar.
Verbranchen, (verbrauchte, ves
braucht) bed r. w• w. viel Geld, Holz s
etw. -, verbruiken, gebruiken, bestede
viel Wein -, gebruiken, drinken; es wit

dort viel Holz verbrauchl, er wordt dar
veel hont verbruikt.

Verbrauchs — gegenstand,

(-stand(e)s, urv. -stundc) m. verbruik s
voorwerp, artikel o. voor het verbruil
-steuer V. verbruiksbelasting, belastin
V. op levensmiddelen.

Verbro,nen, (verbraute, verbraui

bedr. ww. viel Holz, Matz -, verbrouwei
gebruiken tot het brouwen.
Verbraunen, (verbraunte, vel
braunt) o. ww., m. s. bruin worden, ge
heel bruin worden.

Verbuhlt,

hijv. nw. geil, wellus
ontuchtig, verzot op vrouwen; (van-tig,
nietigen; eine Stad! -. in de asch leggen: vrouwen), behaagziek, coquet; -heit v.
etw. su Asche -, tot asch verbranden; sic/► geilheid, ontucht v., wellust m.; it. coolie Beine am 0/'en -, zich de beeneis quetterie V.
Branden; (gemeenz.) sick das Haul -, den Verbogen, (verbrgte, verbugt)
^nonil verbranden; (Spr.) eira verbrannte bedr. ww. can Schwein -, boven de schoft
Kind /'urchlet sich var dens Feuer, Z. bren- afsteker..
►► en; 3. die Gesichts/'arbe -, (van de zon),
VQrbum, (-s, m v. Verba) o.
bruin rnaken, verbranden; sich in der (Spraal,k.) werkwoord o.
Sonne das Gesicht -, schroeien, zengen; Verbinden, (verbandere, verbun•k. Brod, Fleisch -, branden, roosteren; det) bedr. ww. verbinden, vereenigen; it.
(van staten), een verbond doen sluiten;
lil. wed. ww. sich -, zich branden.
VerbrQnnlich, & bijv. nw., Z. 2. wed. ww. sick -, zich verbinden, zich
vereenigen, een verbond aangaan; die
verbrennbar.
Verbronnung, ( en) v., Z. ver- Y'crbu►►deten, verbonden mogendheden v.
brennen; it. verbranding, vertering, ver my., geallieerden, boudgenooten in. mv.
-zengiv.
VerbUndniss, (-es, mv. -e) o.

einen Brief -, verbranden, door vuur ver-

-

Verbriefen, (verbrie f t e, verbrie f t )

verbood o., alliantie v.; 2. gelofte v.

bedr. ww. schriftelijk bevestigen, schrif- Verbtjrgbar, bijw. nw. waarvoor
bráunt) bedr. w w. geheel bruin makes telijk overbrengen, schriftelijk betuigen: ingestaan kan worden, waarvoor men
Verbrausen, (verbrauste, ver 2. wed. ww. sich /'ur jem. -, zich schrif- borg kan blijven.
Verbergen, (verblirgie, verbilrgt)
braust) o. ww., m. s. ophouden met gie telijk verbinden.
Verbriefung, (-en) v., Z. verbrie- bedr. ww. etw. - of wed. ww. sich fur
ten, uitdampen; (fig.) bedaren, uitrazet
den Wein - lassen, laten uitgisten; (fig, /'en; it. schriftelijke verbintenis v.; 2. etw. -, instaan,borg blijven;sach /'iir jem.
-, zich aansprakelijk stelten, borg blijvers;
hanilteekening V.
Z. vr,rtoben.
Verbringen, (ver brachle, ver - Finer l'ur Alle and Alle lor Ei ►►en sick -,
Verbrachen, (verbrach, verbre
chen) bedr. v<w. onr. verbreken, kort bracht) bedr. ww. our. sein Gut -, door- onderling en hoofdelijk aansprakelijk zijn,
breken, aan stukken breken, Z. zerbre brengen, verkwisten; die Zeil -, in beu zich solidair verbinden.
doorbrengen; (gemeenz.) doo--celing
Verbijrger, (-s, mv . Verburger)
chen; (Bergw.) ein Held -, beginnen t
ontginnen; (it.) eine Mine -, beginnen den; 2. elw. -, doen, voltooien, volbrengen. m., —in, ( -ne►► ) v. borg m. en v.
VerbrQdeln, (verbrodelle, verbro- Verbtirgern, (verburgerte, ver boren; 2. etw. -, misdoen, eene fout be
gaan; (Rechtspr.) eene misdaad begaan dell) o. ww. ver&laml)en, vervliegen, ver- burger!) bedr.ww. eineus Orte verbur y err,
burger zijn van, Z. einbargern; 2. o. ww.,
was hat er verbrochen?, wat heeft h koken.
VerbrQden, (verbrodele, verbrodel) m. s. burgerlijk manieren aannemen.
misdaan, misdreven ?, welk kwaad heel
o. ww. tot brood worden, in brood ver- Verb lrgung, (-en) v. borgtocht
hij gedaan?, 3. Z. verwirken.
in., borgstilling, verzekering, cautie v.;
Verbrochen, (-s, mv. Verbrechen anderen.
VerbrQdung, v., Z. verbroden; it. -smiltel o. onderpand o., hypotheek v.;
o. misdaad, overtreding, schuld, fout v
vergrijp, wanbedrijf o.; ein - begetsen, 2 broodwording v.; 2. leer v. van de tegen - -wechsel m. wissel(brief) m. waarvoor
verbrechen (bedr. ww.); jenin. etw. sum woordigheid van Christus in het brood men borg blijft.
Verbursten, (verburslele, verburmachen, iern. iets verwijten, als eene mis van het H. Avondmaal.
Verbrtdern, (verbruderte, verbru- sie!) bedr. Ww. met borstelen wegnemen;
das I aan rekenen.
Verbrgeher, (-s, mv. Verbrecher riert) bedr. ww. verbroederen; zwei Per- (Tiium.) ineeubossen.
VerbU.szen, (verbusste, verbiszt)
m., —in, (-nen) v. boosdoener, overtre lonen -, niet elk. als broeders doen omder, zonslaar, misdadiger in., boosdoen laan; 2. weel. ww. sich nail jemn. -, zich be+Ir. w w ., Z. buszen o. ww.
ster, mikdasligster, zondares, overtreed verbroederen; verbruderte Person, broe- Verbutten, (verbuttete, verbutlet)
0. WW., W. S. niet tot den vereischten
ster v., Z. Missethater; -colonie v. koluni der, medebroeder m.
Varbriiderung,v., Z. verbrudern; wasdom komen, onderblijven.
V. misdadiger.
Verbuttet,bijv.nw. (van een kind),
Verbrecherisch, bijv . en b. mis it. verbroedering v.; 2. broederschap v.
Verbrthen, (verbruhle, verbriiht )' onvoldragen, nietig.
dadig, zon^Irg, strafbaar, als een missla
diger; -e Handluny, misdaad v., Z. Ver bedr. ww. zengen, branden; sick die Fin- I Verelausuliren, (verclausulirle,
vercluusulirt) bedr. ww. onder voorwaarter -, branden.
brechen n. zelfst.
Verbreiten, (verbreit el e,verbreitet Verbrunften, (verbrun/iele, ver den bedingen, beschrijven, bepalen.
bedr. ww. (Jachtw.) ophouden-hrunflet)
Verdacht, (-(e)s, rrrv. -e) m. ver bedr. ww. verbreiden, verspreiden, uit
denking v., argwaan, achter,locht rn.;
strooien; west verbreiteles Journal, vet ritsig te zijn.
Verbr( sten, (verbri►stete, verbru- (Gera vermoeden o.; - schap(en, verdenverspreid; ein Gerucht -, verspreiden, uit
strooien; Z. we► 1. ww. sick -, versprei riet) bedr. ww. (Giet.) den Olen -, van k+en, avltterdocht hebben; eten - uweyen
else'. au/' jem. harsen, iem. verdenken van;
worden; sick fiber else. -, zich versprei 33ene borstwering voorzien.
Verbristung, (-en) v. borstwe- inn - des Drebsiahls steken, van diefstal
den over, zich uitspreiden op.

VerbrA;inen, (verbrilu.zle, ver

verdacht worden.
Verbre_iter, (-s, mv. Verbreiler ring V.
Verbrijten, (verbrutele, verbrt let) Verdehtig, ( -er, -st) bijv. en b.
m., —in, (-nun) V. verspreider, nit
strooier m., uitstrooister v., hij, zij di ^edr. ww. verbroeden, niet goed uitbroe verdacht, ach terdochtig, argwanend; eine
Lehre frir - tallen,verdenken; (van goud),
.len.
uitstrooit &.
VerbUben, (verbuble,verbubt) bedr. twijfelachtig, niet zuiver; des Diebstahls
Verbreitung, (-en) v. versprei
WW. sein Geld -, verbrassen, verkwisten. - sein, verdacht worden van; jem. - mading , nhtstrooring v.
VerbUchen, (verbr►chle, verbucht) chen, iem. verdacht maken, in verdenVerbrQnnbar, bijv . nw. (ver)
king brengen.
)eslr. ww. (Hand.) Z. buchen.
brandbaar; -kast V. brandbaarheid v.
Verbuhlen, (verbu/tlle, verbuhit) Verdachtigen, (verdicht igte, ver
Verbrennen, (verbrennie, ver
he^lr. ww. verdacht maken,-dáchlig)
brannt) o. ww. our., m. s. verbranden ). WW., m. s. een ongeoorloolIen omgang
door brand verwoest worden, Z. brennen 3 ebben met; 2. bedr. ww. seine Zest -, zonder bewijs beschuldigen.
brennen and doch nicht -, branden ei net vrouwen doorbrengen; sein Geld -, Verdachtigkeit, v., z. m. ver dachtheid v.
toch niet verbranden; 1I. bedr. ww. Tor verhoeren, Z. verbuben.
-

,

Ver.

Ver,
Verd$ehtigung, ( en) v. ver -

dachtmakiag v.

Verdt cht -1os, bije. nw. zonder
argwaan, zonder vermoeden; it. niet verdacht; -losiykeit v. zonder argwaan zijn o.

Ver.

V. zwakke spijsvertering v.; -stunde v. uur stoorster v.; (van een ambacht), loonbeo. waarop bet eten verteert; -werk o. ver- derver, beunhaas m.
tering, spijsvertering v.; -werkzeug o. Verderberiseh, bijv . nw. bederwerktuig o. voor de spijsvertering.
vendl, vernielziek.
Verde -antico, (onb.) m. groen Verdi)rblich, ( -er, -st) bijv. en
-aclitg,Greksh h. bederfelijk, verderfel"k, onderworpen
marmer o.
Verdeck, (-(e)s,mv.-e) o. (Zeew.) aan bederf; 2. noodlottig, gevaarlijk;

Verdmmen, (verda^nmte, verdammi) bedr. ww. verdoemen; ewig ver
werden, eeuwig verdoemd worden;-danimt dek, verdek o.; loges -, loos dek; oberstes
die t%erdaminten, de verdoemden; 2. jem. -, bovendek o.; durchgehendes -, botenzum lode -,veroordeelen, Z.verurliwilen; dek o.; %alsches -, loos verdek; platleg
(fig.) verdoemen, verwensclhen, vervioe- Fahrzeug ohue -, platbodemd vaartuig
ken; eine Lehre -, veroordeelen, sterk u.; halbes -, halfdek o.
laken; (gemeenz.) ein verdammler Bi se- Verd@ckbar, bijv. nw. bedekt
wicht,verwenscht, doortrapt; it.verdamm- kunnende worden.
Verdoeken, (verdeckle, verdeckt )
ter Streich, vervloekte streek; ei ver
!, verdoemd !, sakkerloot!
-daniml bedr. ww. dekken, bedekken, verbergen,
Verdtmmen, (verdmrnmte, ver verhelen, Z. verhullen, verbergen; ver bedr. ww. met een dam of dijk-dmt) deckle Worle, bedekte termen; 2. een
omringen; (Art.) Kammer and Kugel -, deksel opdoen, van een deksel voorzien,
den kneel en de prop op het kanon zetten. :i. %erkeerd dekken.

Verd%mmens-Werth, -wur-

1323

Verdeck-leder, (-s) o., z. m.

-keil v. bederfelijkheid v., verderf o.

Verdorbniss, Verderbtheit,
(van de zeden), bedorvenheid, verdor-

renheid v.; (van vleesch), bederf o.; 2.
oorzaak v. van bederf.
Verderbung, v. (van de zeden),
verkeerdheid, bedorvenheid, verdorven
spijs), bedorvenheid v.-heidv.;(an
V@rdet, (-(e)s) o., z. in. koper
-groen.

Verdeuten, (verdeutete, verdeutet)
bedr.ww. verkeerd uitleggen, misduiden,
verkeerd verklaren.

Verdeutliehen, (verdeutlichte,

(Rijk.) dekleder o.; -strick m (Zeew.) verdeutlicht) bedr. ww. verduidelijken,
verklaren, ophelderen, duidelijk maken.
Verd mmern, (verdamnierte,ver- over het plek gespannen net o.
Verdeckung, (-en) v., Z. ver Verdeutsehbar, bijv . nw. in het
ddmnzert) o. ww., m. s. in de schemering
verloren gaan; 2. bedr. ww. met een lich- decken; it. dekking, bedekking v.; (van Duitsch te vertalen.
eene planeet), verduistering v.
Verdeutsehen, (verdeutschte,verten sluier bedekken.
dig, bijv. nw., Z. verdun,muuyswerth.

-

Verde mmlich, bijv. nw., Ver-

VerdQnken, (verdachte, verdacht) deulschel) bedr. ww. ein Werk -, in het

dommlichkeit,v., Z. verdammungs- bedr. ww. our. jemii. eta . -, kwalijk ne,

Duitsch vertalen; ein Wort -,in hetDuitsch

men, verkeerd opvatten, verkeerd uitteg- vertalen,verduitschen,een Duitschen uit
geven.
-gan
Verdgmmniss, v.. z. m. verdoe - en. Z. verargets.
ming, verdoemenis, eeuwige straf, hel - VerdQrb, (-(e)s) m., z. in., Z. Ver- Verdeutschung, (-en) v., Z. ver
it. verduitsehing V.
-deuischn;
sche straf v.; in yleicher Schuld and - mil derben o. zelfsi.
jemn. sein, even schuldig en strafwaarilig Verdorben, (du verdirbst, cr ver- Verdiehtbar, bijv. nw. verdik zijn; sich die enige - zuziehen, eeuwig dirbt, veidarb, verdorben) o. ww. onr., haar, samenpersbaar; -keit v. verdikbaarin. s. bederven, in kwaad veranderen; hei l v.
ongelukkig maken.
Verd%mmung, v., Z. m. verdoe-- (van dranken), bedemen, verschalen; it. Verdichten, (verdichtete, verdich(lig.) (van de zeden), bedorven wor-' let) bedr. ww. samenhersen, verdikken;
mine, veroordeel t ng, verdoemenis V.
Verdammungs -sucht, v., z. glen; (van gebouwen), slecht worden; Z. seine Zeil -, met verzeumaken doorm. zucht v. tot veroordeeling; -urtheil o. (van waren), bederven, tot bederf over- brengen; I1. wed. ww. sich -, zich vervonnis o., veroordeeling v.; -werth, -wur- gaan, beschimmelen, verrotten; nichts dikken.
Verdichter, (-s, mv. Verdichter)
dig bijv. nw. doemwaardig, veroordee- - lassen, niets laten bederven, niets ver
laten gaan; (fig.) in seinen Ver -loren m. verslikker, samenperser m.
lenswaardig; it. strafwaardig, afschuweachteruitgaan, ver--móyensuikd,
Verdiehtung, (-en)v. verdikking,
lijk, afkeurenswaardig; -wurdigkeit v.
armen;verdorbener Kau[mann,geruineerd; samenpersing v.; 2. -spresse v. pers v.
doemwaardigheid v.
Verd%mpfbar, bijv. nw. ver - an thus ist ein Soldat verdorben, hij zou tot samenpersing.
dampl,aar; -keil V. verdampbaarheid V. een goed soldaat geweest zijn; vor Hun- Verdieken, (verdickte, verdickt)
Verdijmpfen, (verdamp fee, ver - ger -, sterven vals; '2. (verderble, verderbl) bedr. ww. verdikken, dikker maken; Z.
dampfl) o. ww., m. s. verdampen, ver bedr. ww. reg. bederven, beschadigen verdichten; I1. wed.ww. sick -, zich ver
dikker worden.
-diken,
overgaan; 2. bedr. ww.,-vliegn,damp benadeelen; in het verderf storten, zede Z. verdampten; (gemeenz.) viel Tabak -, loos maken; Fleisch, Spsisen -, bederven, Verdiekung, (-en) v. verdikking,
niet goed toebereiden; eine Uhr -, vaii samenpersing, ophooping, stremming v.
verdampen, verrooken, oprooken.
Verd%mpfen, (verdamp f le, ver- streek maken; ;den Magen -, bederven; Verdict, (-(e)s, mv. -e) m. uitdampil) heir. ww. doen verdainpen; 2. eine Freude -, storen; die Sitten -, be- spraak v. van gezworenen.
derven; junge Leute -, bederven, zedeloos Verdielen, (verdielte,verdiell )bedr.
Aep[el, Fleisch -, stoven.
Verdampfung, (-en) v. verdam- waken; (Gen.) die Stifle -, doen beder- ww. met planken beschieten,met (vloer) ping v.; -syefäss o. verdampingsvat o.; ven; ein Kleid -, bederven, vuilmaken; it. deelen beleggen.
Verdienen, (verdiente, verdient)
-svermogen o. verdampingsverin+'gen o. Z. beschadigen; jem. -, ongelukkig maVerdenken, (verdankle, verdankt ) ken, in het ongeluk storten; (Go^Ig.) Z. hedr. ww, durch Arbeit -, verdienen met;
bedr. ww. danken, verscliuldigil zijn; verdamnien; es mat niemand -, niemand sein Brod, seinen Unterhall -, zijn brood,
jemn. eta'. -, zu - haben, iem. iets te beleed gen; es mil jemn. -, bet bij iem. zijn kost verd genen, winnen; so viel habe
danken hebben, verschuldigd zijn aan. verkerven, in onmin geraken met, bet ich daran verdient, zoo veel heb ik daar
verdient; 2. etw. -, verdienen, waard-an
Verdsuen, (verdaule,verdaut) bedr. misnoegen op den halshalen van; 11. bedr.
WW. (lig.) verteren, verduwen, kunnen ww. sich durchs Trinken -, zich ongeluk- zijn; die verdiente Strafe, de verdiende
kig maken; Ill. o. zeifst. verderf, kwaad, straf; den verdienten Lohn erhalten, het
verdragen; it. verkroppen.
Verdaulieh, bijv. nw. gemakke- ouhei. I, ongeluk o., ondergang in., ver verdiende loon krijgen; sick um jem., um
schade v., bederf o., bedorven--woesting, etw. verdient coachen, zich verdienstelijk
lij k te verteren, gemakkelijk te verduren;
held v.; jem. in's - slurzen, in het ver maken jegens; ich habe das nicht um ihn
-keit v. verteerbaarheid v.
storten, ongelukkig maken, Z.-derfo. verdient, dat heb ik aan hem niet ver
Verd&nungs-gesoh ►ft,(-(e)s,
dat komt mij toe; (Spr.)es ist sein-dien,
nov. -e) o. werking v., gang in. der spijs- Verderb.
vertering; -kraft v. verterende krdclht v.; Verdgrber, (-s, mv. Verderber)m., verdienter Lohn, het is zijn verdiende
-millet o. middel o. voor de spijsverte- -in, (-teen) v. bederver, vernieler m., loon; (gemeenz.) dieses Kleid hat ein anring;-sart m.maagsap o.,chjjl v.;-schwáche bederfster, vernielster v., stoorder m., deres verdient, dit kleed eischt een ander.

wurd ig ' .

,
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Ver.

Ver.

Ver.

VerdijlDst, (-(e)~, m'. -e) m, rer- Verdgrnen, (verdornte, vp.rdornt) van, geen lust hebbende in; :u Allem •
dieuste V., 1000, inkomen, voordeel o., bedr. ww, van dorena venrzten: (n~.) sein, uergens sin ill hebhen; werdet nich'
wmst v.; ,las i.d mein ganzer -, dat is den Weg des Lebens -, met doornen be- • Gules zu thu», wordt niet moede &;
-heu v. ontevredenheid, lnsteloosheid,
mijne geheele verdienste, 1'1 wat ik vp.r- dekken,
diend heh; 2. (-(e)s) 0., z, m. verdien- Verdgppler, (-s, mv. Verdoppler) vervQ.lin~ v., l~~ellzin m.; it. lniheid v.
ste, ve'·llie()~tel\jkheid, aanspraak v, 01' m, verdubbelaar m.; it. (Nat.) dupliea- Verdrucken, (t'erdruckle, veTdankbaarheid, talent 0.; sich etu, ZltnJ - tenr m.
druckt.) hedr, \\'w. 'Viel Papier-, verdrnkam'el'knen, zich lets als eene verdieuste Verdorrung, v., z, m., Z. verdor- ken, ~phrl1iken om te drukken; 2. sleeht
aanrekeoen; nack - [em. belohllet&, rem. ren; it. \lr.rllorrin~, vera)ro~in~ v,
drukken, verkeerd ilrukken, misdruk1l88r venlienste belooueu; (Spr.) d,~m -r Verdrij,ngen, (verdrangle, »er- ken; die Seue» eints Bitches -, overdruk'eine Krone, eere wien eere toekomt; drdngl) bedr, ww, ien. von stJinl'fIJ. PlalzfI ken; ein verdrurktes Wort, Ioutlel ge-gehal1 m, pensicen e.
-, verdringen; den Feind ., nit zijne stel- drukt woonl: 3. Z~ verdriicken.
Verdi§nstlich,( -e", -8t) lJljv. en ling verdrjjven; (fi~.) jem. vom Arnte ., Verdr1j.ckell, (verdru,'kfe, verb. vel'dienslel\lk;2••lank verdieueud, ten drinaen nit, iem, den voet liehten.
drilrkl) b..dr. ww.jem.,ehu. -, w~fldrnk
algemeenen nuUe; ·keil v, verdleuste- Verdr&nglich, bijv. IlW. weg te ken, van de pleats drukken; (fltt.) Z.unlijkheltl, verdieuste v.
drinaen, vP"lJhIRI~haa...
tl'rdrucken; 2. verkeerde vonwell maken,
Verdi~n8t-los, bijv. HW. zunder
Verdrechseln,(verdrerhselte,ver- onder de pers bederven: rine Haube -,
rerdieuste: it. zouder winst of voonleel; tlrerhselt) bedr. ww, viel Holr -, ver- krenken, Z. :erdrfJ,cken; 3. wed.ww, sich
- scin, zouder verdleuste zUn, ge.~u in- draaien, mel draaien verbruiken: it.slecut -, (Bergw.) (~an gangen), dicht tangs
komeu hehbende: -volllJijv.llw. verdien- tlt':Htien, met llraaien bedef\'en.
~Ik. loop..n.
~Lelijk; ctU -er Manti, \e.'tlien~telijk.
Verdrehen, (verdrehte, verdreht) Verdruss, (-es, 01\1. Verdriesdichlatentvot, uilslekend; -es Ultler/,e/mum, bellr. ww. einen Schlii.ssel,eine S,:hraube·, keilen) m. verdl"iet 0., spijt v., leedwezen,
onlleroeminl{ v. ,lie van g.'oot nut is.
vCI'draaien, verkeerd draaien; ein Schloss berouw 0., arkeer, legellzin m., onaaoVerding, (-(e)s, my. -t) Ill. koo() ., vertlrnaien; den Arm,den FUR: ., ver- genaamheicl, moedeloosheu} v.; jemn. m., akkourd. verl.lrag 0., o\'t~relmko(JJ~l draaien, ver\\'ringen;(fig.) ein W9rt, eine machen, iem. verth·iet veroorzaken; mil
Y.; 2. aalllJesteding, verhnrin,.: v.; auf - Stelle -, verdraaien, eell antleren zin ge- - ellt'. thun, met tegenzin &; mir .zU'R -e,
elw. "berne/,me", lJij eontriJct aanuemeu. yen; jemn.dieWorte·, iem. ande.·e woor- mijns ontlanks, in weel'wil van mij; es
aannemer wnrlhm "all.
den In den monclleggen; dasRecht ., ver- wird • gellen, er zat twist komen.
Verdingen, (verd·uIIg. vertilt1'f}8n aJraaien, schenden; (gemeenz.) etw. tJe-r- Verduften, (t'erdtt{lele, tJerdu{tet)
en uerdi'.gte, tJt?,'di"gt) bedr. ww••'eg. ~n (treht hallen, verkeerd honden; verdreht o. ww., m. s. verdampen, ulldampen,
onr. ein Kind ill die Kosi -, in den kusL in~ Kop{e sein, gek zija; ein verdrel,'er vervliegen, uitwasemen; (fig.) verdwijdoen; iI' die Lehl8 -, ill t~e leer uoe,,; Kopl', verward boord 0.; 2. Z. verdrech- nell.
einet' Bau ., aanbestctlen; ver,lullf/elle seln.
Verdiiften, (verdfj{lete, verd·iJ,{tet)
ArlJeal mac/len. (lflilgenomen wl~.'k Illa- Verdreher, (-I, my. Verdreker)m. bedr. ww. doen vert.la mpell, lalen uilken; jemn. seifle Ze,l -, \\'ijden; '2. Wf~J ••·echtsveruraaie.' m.; 2. verkee.'de uitleg- WfI!;emen.
ww. sich -, zieh ve.'hllren; sicl. all (bei) ger m.
Verdulden,(verd'Uldete,'lJerduldel)
jem• •, zich ,erhll.'en, in ,1i.Hlst gaiHl bij. Verdrehung, (.en) v., Z. ver- bedr. ww. sein Leben ., in lijden doorVerdinger, (.s,m v• Verdingel') III •• drehung; it. verdraaiing, terwringing v. br~n~p.n.
-in, ~-nen) v. hij, zij die I; in den kosl, Verdr~fachen, (verdreifachle, Verdummen, (tJerdummte, vcrin lie leer doet; it. aaub"sleticr 01., oan- verdraifacht) betlr. ww. verd.·ievoudigen, dumml) o. ww., m. s. dom worden: 2.
besleedslt.Jr v.
vertlriedllbbeleu; 2. wed. \VW. sick -, bc.lr. ww.dom maken,doell versLommen.
Verdingung, (-en) "., Z. lJerdi,l- Zich verdrie\lolJdigeo, driemaal grooter Verdumpfen, (verdump{te, ver..
gen; il. Z. Verdi"g.
,,'or.len.
dumpft) o. ww., m. s. lIor worden; 2.
Verdolmetschen,(verdolmetsc/&- Verdr~fachung, v. verdriedub- bellr. ww•• lor maken, dompen.
Ie, l1ordolmelschl) bedr. W\V. \'crtolkl}n, beling v.
Verdunkeln, ('Verduflkelte, ververtaleu: it. ve.'ktarp.n. uitleg~en.
Verdrieszen,(f)erdross,verdros.~en) dunA"ell) bedr. ww. ve..donk~reo, \'erVerdolmetscher, (-s, mv. Ver- beJr.ww. ollr., wed.ww. onp" tn. h. ver- tluisleren, donker" maken; ein Licl" -, hd
dolmelscl,er) lli. lolk m.
d.'ieten, ~pijten, berouwen, vervelen, er- licht benemen, verbliuden, verduislerrn;
Verdglmetschung, (-en) v., Z. tlernis geven; das verllrieszl mich, dat die Augen -, verblindell, belettt.J1l le zien;
f1erdolmelsche7A; al. vel'tulkiug,,'erlaling v. spljt, mij, hin.len mij; sich elt.,. - lassen, eine Farbe -, t.lonkerder mak.~n. "erdooVerdonnert, bijv. 11\\". door lieu spijten, verdrielen; sichseine M','he-las- keren; ein Gemiilde -. sombcrllcr maken
(fig.) den Versland -, h~ne\'elp.n; jem. blikselll geu'otl'en; 2. ein -er Schuft, eeu sen. zijlle rnoeite bl~treuren.
doortrapte schurk ID.
Verdrijlszlich, bijv.nw. verdrie- iem~. goed~n noalll bezwiltken, it.Jm. op
Verdoppeln, (verdoppelle,vefdop- lig, spijtig, mislloegd, vervelenll, onaan- den aehtergrollli ~chlliven; 2. wed.
pelt) betlr. ww. die Wachen -, verduhbe- genaam, knorri~, b.'ommig, gemelijk; sick -, tionkl~l· w')J'den. verduisteren.
len; tin Schiff -, vau buiteD bekJeeden; (van bet we(d)er), akelig, oaar, somber; Verdunkelung, (-en) v. ver,e,',e SchriUe -, verLlubbeleo. "et"hctastell: • werden, sein, knorrig, verlh·ielig, ge- dllistering, eclips v.; (van bet gezieht),
leinenFleis: -, vermeert.l"rell; (8pl'aal(I(.) 'netijk; - mac/,en, boos maken. hinderen; verzwakking v.
-de Por'·ikel. verdubbelenLl herhaiellci. eine -e A,'beit ollaangenanm, lastig, ,'er- Verdunkler, (." mv.Verdunkler)
.Verdoppelung, (.el.) v., Z. ver· vetenll; das ist mir sehr., dat spijt mij m. h,j,zij tlie verduistert &, Z.tJerdunkeln.
tloppeln; it vertlubLtelill~ v,; (Svraakk.) zeer; das Warlen is' mir - ve.·veelt mij; VerdU.nnbar, bijv. llW. 'ertluntertlubbeling, herhaling v.; (Zeew.) Z. -keil v. (van cell persoon), knorrighcid, baal·,1e v(~rdunnen.
Dopp(e)lu1IY; 2. vertlllbbelin~, vel.IllCCr-, gemelijkheid v., kwaad hurneur 0.; 2. Verdu,nnen, (verdunnte, verdu'Ilnt)
tiering v.; u. voering v.
onaangenaamheid, moeielijkheid, ver\'e- bedr. ww. ein Breit -, vertlUDnen, tlllnVerdorben, bijv. uw.• Z. verde,.- ling v.; in -en geralhen, in moeielijk- uer maken; 2. Flus.~igkeiten -, verdunben; ·'.eil v. b~derr 0., bet.lorvcnheid v.; beid geraken, ongenoegen krijgen, kwade oen, aanmengeu, meer vloeibaar maken;
Z. Verderbniu.
vrienden worden; sich -en zuziehen, das Blul -, verdunoen; (Mets., Timm.)
Verdorren, (verdorrle, uerdorr/) zicb last op den bats haleD; um -eft zu einen Stein, ein Hob -, dunner maken.
o. ww., m. I.(van g.·as), ,'e.·dor.·en, ver- vermeiden, ten einde moeielijkheden te VerdU.nnern, (verdunnerle, ver·
drogen, ,erwetken; verdor, I, (van eell fOOI·komen.
dunnert) bedr. ww. dunner maken.
boom), 'erdord, tlood; 2. bed.·, ww.Obsl VerdrgBsen, bijv. Dw.ontevre- Verdunstbar, bijv. ow. vervlieg., droS8n, Z. (JorrfJ1&.
den, misnoegd, losteloos,afkeer hebbeBde baar, le lerdampen.
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I

t

Ver.

Ver.

Ver

Verdunsten, (verdunstele, ver vereenigbaar, te vereenigen, overeenstem

metalen), verbirrdbaar, ver--mend;(va
ww., m. s. (van vloeistoffen),-dunslet)o.
vervloeien, verdampen; (van planten &), eenigbaar•; (van partijen), overeenstem
-mernd.
uitwasemen.
Verdiinsten, (nerd irnstete, ver - Vereinbaren, (vereinbarte, ver
-einburl)
bedr. ww., Z. vereinigen.
dunstel) bedr. ww, doen verrlauipen,
doen uitwasemen.

Verd instung , (-en) v. %erdamping, vervloeiing v.; -stnesser in. verdamd ingsmeter m.
Verdursten,verdurstcte verdurstel) o. ww., nr. s. van dorst omkomen;
(fig.) dorst hebben, van (borat versmach
-ten.
VerdUsterer, (-s,mv.Ver dusterer)
m. dorp wr, vijand to. van verlichting.
Verdt.stern, (verdgsterte, verdü-ster !) bed r. ww., Z. verdunkeln.
Verdutzen, (verdutzle, verduizt)
bedr.. ww., Z. verbla/t"en.
Versbenen, (verebente, verebenl)
bedr. ww. glad maken, in een vlak ve:anderen.
Verseken, (vereckle, vereckt) bed r.
ww. van hoeken voorzien; (Jachtw.) (vara
herten), nieuw gewei krijgen.
Ver@dein, (veredelte.veredell) bedr.
ww. veredelen, verlieter•en, volmaken; die
Erzeugni.+se eines Landes -, beter loco
Worden; veredelle Metalle, edel toetaal;

2. wed. ww. sich -, zich veredelen, beter
worden; (van erts), meer opleveren.
Veredlung, (-en) v., Z. veredeln;
it. veredeling, verbeter•irrg, volmaking v.

Vereh(e)liehen, (vereh(e)lichle,
vereh(e)lirht) be+lr. WW. eire Medeben -,
uithuwelijken, ten huwelijk of tot vrouw
geven; 2. wed. Ww. sich -, trouwen, hoven, zich in den echt begeven.
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Vereins-gebist, o., -1 ander,

o. mv., -staaten, m. mv. gebied o.,

landen o. mv., staten in. mv., die tot een
verbond behooren; - gewicht o. gewicht
o. dat in vereenigde landen gebruikelijk
ic; -lkndisch bijv. uw. lot een verbond
Vereinbarkeit, v., z. m . vereenig - hehoorende; -micnae v. munt Y. die in
baarheid v.
verbonden staten gangbaar is.
Vereinbarlich, bijv. nw., Z. ver- Vereinst ,ndniss, ( - es, mv. - e)
einbar.
o., Z. Eztwersidndniss.
Vereinbarung, ( - en) v. vereeni- Vereinzeln, (rereinzelle, vereinging, unie v.
zelt) hedr•. ww. (Spraakk.) scheiden, af
Vereinen, (vereinte, vereint) bedr. ► nderlijk uitspreken; Waaren -, in het-z^
ww. vereenigen, bijeenvoegen, satnenvoe-, klein verkoopen; sine Buchersaninmlung
gen,verainden, in overeenstemming bren- -, per stuk verkoopen; eiar Gut -, schei gen, overeenbrengen met, bijeenvoegen, den. in enkele stukken verleden.
verzamelen; mit vereinlen Kri/'ten, niet l Vereinzelung, (-en) V. schei
vereettigde krachten; 2. wedt. ww. sic!,
verkoop in. in tiet klein; -szei--dingv.,
•ntt jernn. -, zich vereenigen, zich ver• c/ten o. scheiteelken o.
niet, een verbond aangaan met.-%er•binl
Vereisen, (vereiste, vereist) o.ww.,
Vereinerleien, (vereincrleile, ver in. r. in ijs veranderen.
bedr. w. vereenzelvigen,'-einrlt)
Verelteln, (vereitelte,: erri1ell )bed r.
eeneriei eitaken.
Ww .. verijdelen, nutteloos maken; der
Vereinfaehen, (ver ein fachle,ver- Plan ist vereilelt, het plan is verijdeld,
eiei/acht) bed r. ww. vereenvoudigen, een - mislukt; jems. Hof nung -, verijdelen, te%oudiger maken.
letirstellen, vernietigen; 2. oniverwerpen,
Vereinfachung, v., Z. verein[a- ben mislukken.
chen; it. 4ereetI ondlging V.
Vereitelung,(-en)v., Z. vereitein;
Vereinigen, (vereinigle, vereinig!) it. omverwerping v.; 2. verijdeling, mis
bedr. %% w., Z. rereinert; zwei Gorten nil!
-luking,
teleurstelling v.
eipander -, met elk. vereenigen, bijeen - Vereitern, (sereiterle, vereilert) o.
voegen; zwei Flusse nuit einander -, ver WW., in. S. or wed. ww. sich -, veretteFlatten mil eipander -,ver -binde;Hr, ren, lot etter worden, vol etter geraken.
in enten Miltelpunt -, vereeni--enig;
Vere_iterung, (-en) v., Z. vereitere;
gerr, coucentreeren; seine Bitten mit etuuei it. verettering V.
andcrn -, voegen bij; Meinungen -, in Verj kelu, (vere kelle,verekell) bed r.
overeenstennini Lig brengen, Z. verbinden; «w, jen1n. etw. -, ecur afkeer doen krijdie vereinzgten Niederlande, de vereenig^le gen van, iets tegen maken; 2. o. ww., m.
Nederlanden; !i. wed. ww. sick -, zich s. an' eta . -, een hekel krijgen aan, een
,

Vergih(e)liehung, v., Z. verehe^- vereeuigen, zich voegen bij; 2. sick viii afkeer krijgen van.

lichen; it. huwelijk o., echt in.
Verehren, (verehrle, verehrl) Ite^Ir.
ww. vereeren, ecren, eerbiedigen, achten, achting toedragen; die Heiligen -,
vereeren; (Hand.) einen. Wechsel -, ho rioreeren, betalen; jenin. sein. -, ten geschenke aantreden, vereeren met.
Verehrer, ( - a, mv. Verehr•er) raj.,
—in, ( -tien) v. vereerder in., vereerster

v.: 2. aanbidder m., aanbidster v.; 3. hewonderaar in.

Verehrlich, ( -er, -st) bijv. en b.
eerwaardig, achtingswaardig, eerbied
chr -es Schreiben, Lowe geëerde-wardig,
letteren.

Verghrung, ( -ets) v., Z. verekren;
it. vereering v., eerbiel in., achting v.; 2.
gave, gift v., geschenk o.

Verehrungs-Werth ,
dig, ( er, -st) bijv. nw. Z. vercrhrlich;
-

2. aanbiddelijk.

Vereiden,

jemn. -, zich verbitrden; 3. overeenstem - Vertinden, (verendele, verendet)
weu niet; sich nail. seinen Gláubiyern -, bede. ww eindigen, afuuaken, de laatste
eeuc schikking maken, een akkoord aan - band leggen aan; 2. o.ww.,rn. s, (Jachtes.)
gaau, accorieeren.
sterven. verrekken.
Vereinigung, (-ea) v., Z. verei- Verengerer, ;-en, mv . Verengeeigen; it. Z. V ereiri; (van ststen), ver- rer) in. hij die nauwer waakt &, Z. ver
boud o., verbintenis v., Z. Verbindung;
(Outik.) samentrekkende spier-engr;
(van twee struow,eu), vereeniging v.; V., sluitspier v.; (Aarde.) landengte v.
(van gemoederen), overeenstemming,
Vergnge(r)n, (veretty(er)te, ver harmonie v.
eng(er)t) bedr. ww. verengen, nauwer
Vereinigungs-gang, (-gen- maker,, meer aansluiten; (fig.) das Herz
y(e)s, mv. -gánye) in., Z. ti erbindungs- -, vernauwen; (1l rg^v.) das Erz -, zu l gully; -haul V. (Outlk.) bindvlies o. van veren, louteren; 2. wed.ww. Bich -, nauhet oog; -kraft V. (Nat.) aantrekkings- wer worden, krimpen.
kracht v.; -linie V. (Vest.) verbindings- Vererben, (vererbte, vererbt) bed r.
lijn v.; -millet o. verbindingsmiddel oo.; ww. jemn. etw. -, vermaken bij erfenis,
-art tn. plaats v. van vereeniging; -puukt tot erigenanrn beimemen van; Pia Gut -,
rat. vereenigingspunt, brandpint n. _ru/ vermaken, overdragen roan.
in. appel o.; -vertray m. verbond, ver. Verorber, (-s, err v. Vererber) m.
;

drag o. tot vereeniging; - u'cite v. afstand erflater, testamentinaker in.

in. van het vereenigin;spt,ut; -wort o. Vererblichen, (vererblichte. ver(vereidete,vereidet )heul r. (Spraakk.) verbindingswoord o.; 2. ver- erbliclrl) bedr. nw. erfelijk inakea.

ww. door een eed bevestigen, beeedigen.
Vereider, (-s, mv. Veretder) in. hij
die noodzaakt oen een eed te doen.
Vereidet , bijv. nw. door een eed
bevestigd, gezworen.
Verein, (-(e)s, mv. -e) m. vereeniging v., gezelschap o.: (van staten), ver
unie v.; gesellscha/tlicher -, so--bond.,
cieteit v., kring m., reunie v.
Vereinbar, bijv . nw. (van zaken),

zoeningswoord o.; -zeichen o. verbin- Ver @rbung ,(-en)v. erfelijke over^lrr^cht v., overgang n^. door erfenis.
dirrgsteeken o.
Vereinlieh, bijv. nw., Z. verein- Vererden, (vererdele, vererdet) o.
WW., w. S. in aar^l veranderen, tol aarde
bar; -let! V., Z. Vereinbarkei:.
Vereinsamen, (vereinsamte, t^er- worden; 2. in aarde doen veranderen.
einsamt) o. ww., in. s. eenzaam leven, Ver Qrzbar, bijv. nw. verertsbaar.
Vererzen, (:vererzle, vererzt) bedr.
verlaten zijn; 2. bedr.ww. eenzaam doen
Ww. veeertsen, versteenen, in metaal ver
zijn, alleen (aten, afzonderen.
-ander,mils.
Vereinsamung, (-en) v. een

afzondering v.

-zeambid,

VerQrzung, (-en) v. verertsing v.
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Vergseln,(vereselte,veresell) o.ww., eine verfallene Burg, vervallen; (fig.) (van Frage, strikvraag v.; -keil v. valschheid.
m. h. zoo dom als een ezel worden; II. de zeden), bederven; (van een recht), bedriegerij v., bedrog o.; 2. list, arglist
bedr. ww. dom maken; Z. tot een lastdier vervallen, niet meer geldig zijn; (van het v., trouweloosheid v.; it. dwaling v.
geluk),verminderen, afnemen; er verfdllt Verffrlgreeht, (-( e)s) o., z. m.
maken.
Verssen, (verasa, veress►;n) bedr. táylcch vichr, hij vervalt, vermagert, ver- recht o. van een overlevende oin de ren
eten verteren, vereten, ver- mindert iederen dag; (Hand.) failleeren, ten te genieten van de gelden & der kin--w.ourmet
smullen. failliet gaan, bankeroetgaan; 2. am Leibe deren van den overleden echtgenoot,recht
Verewigen., (verewigte, verewigi) -, verwnageren; an Kra ften -, afnewen o. tot vruchtgebruik.
hedr. ww. seinen Namen -, vereeuwigen, in; -es Gesicht, vervallen, ingevallen, af- Verf arben, (vertdrbte, verfdrbt)
doen voortleven, onsterfelijk maken; it. gevallen, vermagerd; S. in Sunde and bedr. ww.auders kleuren,anders verven,
der Verewiyte, de overledene; sein vere- Laster -, in zouden vervallen; in eire Us- eene andere kleur geven it. slecht verwigler Bruder, zijn overleden broeder, bel -, eene fout begaan; in Strafe -, ven, met verven bederven; 2. o. Ww., m.
wijlen zijn broeder, zijn broeder zaliger. zich straf op den hals halen; in eineGeld- S. verkleuren, verschieten; (Jachtw.) (van
Verowiger, (- s, inv. Verewzger) strafe -, eetre boete op den hals halen; wild), verharen, van haar veranderen; 3.
4. auf etw., auf einen Degenstand -, ko- wed. vi w. sich -, van kleur verandem. hij die vereeuwigt, Z. verewigen.
Verewigung, v., z. in. vereeuwi- men, zich overgeren aan; auf Locher- ren.
lichkeiten -, zich belachelijk waken; auf Verfusern, (verfaserte, ver fasert)
ging v.
Verfijeheln, (verfdchelte, verfd- eerie Meinung -, op de gedachten komen, bedr. ww. in vezels verdeelen, tot vezels
chell) bedr.ww. met den waaier verdrij- zich vcr•béblden; it. auf jem. -, iein. ver- overgaan, uitralelen.
ven.
deuken, vermoeden opvatten tegen teen.; Verfassen, (verfassle, verfasst)
Verf then, (verfachte, verfacht) (Zeew.) (van schepen), vervallen, afdrij- bedr. ww. ein Buck -, schrijven, ver
Z. verfdcheln; 2. in vakken ven; (Hand.) (van wissels), vervallen, vaardigen, maken, samenstellen; etw.-bedr.w,
verdeelen, indeelen; (Waterb.) met pa- betaalbaar zijn; das Pfand ist -, de tijd schri /'tlich -, in schrift brengen, stellen;
neelwerk voorzien. om & te lossen is voorbij; (Leeuw.) (van (Tituw.) die Stander -, verbinden, opVerffhrbur, bijv. nw. vervoer- een leen), vervallen; seine Guter sand dent vaneen.
Konige -, vervallen aan; (Ger.) van ecu Verf ster, (- s, mv. Verfaster) in.,
baar.
Verf$hren, (verfuhr, verfahren) recht), vervallen, niet weer gelden, niet -in, nee) v. vervaardiger, schrijver,
o. ww. uur. handelen, te werk haan. meer geldig zijn; eine Kluge - laseen, la- steller, maker m., vervaardigster,achrijfomspringen; wenn ich so mil ihm ver- ten vervallen, intrekken; -e Ei bscha/t, ster, maakster v.
fuhre, of - sollte, als ik zoo met hem vervallen, verbeurd; 1l. wed.ww. sich dus Verffssung, en) v. (van een
boek), vervaardiging, samenstelling v.,
handelde; nach der Schhrfe -, streng te Gesicht -, door vallen kwetsen.
werk gaan; in etw. -, handelen; gut, Verf&11(s)-erkli rung, en) v. schrijven o.; Z. (van een staat), grond schlimm wit jemn. -, handelen, omgaan, vervallen-verklaring ,verbeurtl-verklariiig wet, staatsinrichting v.; (van eene huis
goed, slecht behandelen; 2. o. ww. v.; -gut o. verbeurd verklaard goed, met houding &), staat, toestand in.; (van het-iem.
des Toeles -, sterven, overlijden • 3. in. h. beslag belegd goed o.; -tug in. vervaldag gemoed), toestand in., geaardheid v., Z.
en s. (liergw.) een grond Si; ontginnen; an.; -suche v. vervallen zaak v.; -wanre Fassuny; sich in tine gale - seizen, zich
II. bedr. ww. (Hand.) Wanren -, uitvoe- v., Z. -gut; -zeil v. vervaltijd m.; our —, in 1►ostuur• plaatsen of stellen; it. zijne
ren, invoeren, vervoeren; denZol! -, smok- op dein vervaltijd, op den vervaldag; vor vaatregelen uewen; auszer aller - sein,
kelen, den tol ontduiken; den Weg -, Z. der —, voor den vervaltijd; 2. tijd ni. on%erwaclrts aangevallen zijn.
Verf ssungts-los, lijiv. nw. zonsick -; die Wege -, bederven; einen Ac- van liet verval.
ker -, bederven door er over te rijden; Verf lsehbar, bijv. nw. voorver- der gruntinet, zou'ler bepaalde regeling,
regeriugluos; -luaiykeit v. gebrek o. aan
(Berges.) einen Gang -, naast eene ader valsetting vethaar, %ervalsclibiar.
werken; it. serre Schicht -, afdloen;(Zeew.)
Verf alschen, (ver[alachte, ver - eene grondwet, regeeringloosheid v.;
das Ankertau -, een weinig vieren, bij- /álschl bedr. ww, vervalsclieu, vermeu- -musziy beau. uw. grondwettig, volgens
vieren; 11I. wed. ww. sich in einander -, gen; ver/álseht, vervalscht, ondergescho- cie grondwet, overeeukouistig tie grondvan rijtuigen), tegen elkander rijden, ven; eine Schriflstelle -, ver•valschen, ver- wet; -m szigkeit v. grondwettigheid,
vastrijden; sick -, verkeerd rijden, een vinken. overeenkuinsL V. reet de grondwet; -urverkeerden weg oprijden; (Drukk.) sick Verfiilseher, (- s,mv. Ver/'ilscher) ku ►ade v. grondwet v.; -widrig bijv. en b.
-, de kar v. der pers te weinig, te veel n. vervalscher, bedrieger, falsaris m.; strijdig niet de grondwet, ongrondwettig;
vooruit schuiven. (van eene oorkonde), %er•valschiirg v. -widrzykeat v. ongrondwettigheid v.
Verffhren, (- s) o., z. m. gedrag Verf%1sehung, (- en) v. verval- Verfsten, (verfastete, verfaster)
o., handelwijze, handeling v.; gerichtli- sching, verminking, vervalschtheid v., bedr. ww. den Tag -, vasten, met vasten
doorbrengen.
ches -, procedure v, bedrog o.
Verffhrung, v., Z. m. (van we- Verf$ngen, (verfing, vervangen) Verfaulbar, bijv. nw. voor verren), vervoer o.
bedr. ww. our. ein Gut -, inbezitne- rotting vatbaar; -keil v. vatbaarheid v.
Verffhrungs-art,( -en) v. wijze uien, bezit nemen van; 2. (Zeew.) Z. voor verrot ting.
v. van vervoer; 2. wijze v. van haiiclelen, ublósen; 3. verg- ickeln; 4. emu Tuu -, stop- Verfalilen, (verfzulte, verfaull) o.
methode v.; -lekre v. leerkunde, ontwik- Iers opzetten, wet rustlijuen vastleggen ww., in. S. verrotten.
keling of voorstelling v. der leerwijze; die holing -, bet dek onderschragen; VerfQehten, (verfocht,verfoc/iten)
-weise v., Z. -art.
ll. 0. WW., [U. h. (w. i. gebr.) werken, in- bedr. ww. our. verdedigen, strijden voor,
Verf&.1, (-(e)s) in., z. m. verval o., vloed uitoelenen; nicht -, Lot nets die- in bescheriuing neiiren; sein Recht -,strijteruggan$, achteruitgang, ondergang m.; hen; 111. wed. ww. sich ins lieden -, zich den voor; jems. Sache vor Gericht -, bein - gerathen, in verval geraken, verval- zelven tegenspreken, zich vastpraten; blether.
len, achteruitgaan; - der Gesundheit, af- (van den wind), sich in eersen Mantel -, Verf@chter, (-s, mv. Verfechter)
nemen o., vermindering v.; (van eene zich vangen, opgevangen worden; 2. sich in., -in, (-nen) v. verdediger, bescheraanklacht), vervallen o.; (van de zeden), -, de stoutheid hebben on, &; 3. (Jachtw.) ener, strijder, voorstander m., verdedig bederf o.; (van een wissel), vervaltij4l sich -, Z. verbeiszen(sich); (Hoefsen.) ster, besclierinster, strijcleres v.
Verffehtung, (-en) v., Z. verm.; (van een recht), vervallen o.; -bitch (van paarden), bevangen worden.
o. (Hand.) wisselboek o.
Verffngensehaft, v., Z. Ver- /echlen; it. verdediging, bescherming v.
;

(-

(-

(-

)

Verff11en,(verfiel,verfallen)

o.ww. fangrecht.

VerfQdern, (ver/ederte, vertedert)

onr., m. s. (van gebouwen), vervallen, Verf iinglieh, bijv. en b. listig, o. ww., nn. h. verveeren, ruien, van veebouwvallig worden, in verval geraken; bedriegiijti, verraderlijk, belagend; -e ren veranderen.

Ver.

Ver.

Ver.
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Verfogen, (verjegte, verfegi) bedr. -, in de war brengen; I1. wed. ww. (fig.) verlucht theuer, vervloekt, verschrikke-

l ij k duur; (Volkst.) ver/lucht ! of ei versich -, in de war geraken.
Verflachen, (ver /Zachte, verflacht) flucht !, sapperloot, verdoemd !; 2. wed.
bedr. ww. jem. -, niet raken; die Zeit -. o. WW., m, s, it. wed. ww. sich -, af w w. sick -, Z. /luchen.
vlak worden; 2. bedr. ww., Z.-I^laten,
Verflucher, (-s, mv. Ver/lucher)
verzuimen; einander -, elk. missen; seinen
m. hij die vervloekt; it. vloeker m.
Zuweck -, missen, niet bereiken; den Weg ver/lichen.
of des Weges -, een verkeerden weg in- Verfldjehen, (ver/Zachte, ver/lacht) Verfluchung, (-en) v., Z. verslaan, verdwalen; seine Slellung im Leben bedr. ww. plat maken, vlak waken; 2. /luchen; it. vervloeking, verwensching v.;
war eine verfehile, hij heeft zijne carrière wei. ww. sich -, plat worden, zich af (Gotlg.) vloek m.
-platen.
Verfiuchens-Werth, -wurgemist.
Verffhmen, (ver[ehmte,ver%ehmt) Verfl Chung, v., Z. ver/lichen. dig, bijv. nw. vloekwaardig, te ver
-weischn.
bedr. ww. buiten de wet plaatsen, vogel- Vernaehung, (-en) v. helling, geringe schuinte v.
VerflUehtigen, (verfluchtigte,
rij verklaren.
Verfeiern, (verfeierte, ver/'eiert ) V erfgekern, (ver/lackerle, ver verfiuchliyt) bedr. ww. (Scheik.) vluchww. door vegen wegnemen.

Verfbhlen, (ver fehlte, ver/'eh It )

o. ww., in. s, uit eerie llikke--flacker)
bedr. ww. einen Tag -, in feestviering
riug afbranden; 2. bedr. ww. doen af
doorbrengen, vieren.
-brande.
Verfeilen, (verfeilte,ver/eilt) be^lr.
Verfl$ttern, (verflatterte, verflat ww. bederven roet vijlen.
Verfeinden, (verfeindete, verfein- tert) o. ww., w. S. verdwijnen, wegtladdel) bedr. Ww. vijaiidig maken; Freunde lereu; 2. bedr. ww. die Liluller -, (vaur
mil einander -, oneenig doen worden; 2. den w;nd), doen weáwaaieu; (fig.) seine
Z. anfeinden; 1l. wed. ww. sich mil jens ►r. Zit -, wet beuzelarijen doorbrengen; 3.
-, vijandig worden, zich de vijandschap wed. ww. sich -,al iladdereude van kleur
op den hals halen; 2. sich -,'L. anfeiudeu. versieren.

Verfeiner, (-s, mv. Ver jeiner) nn.

Verfachten, (ver/Zocht, ver/loch-

t ig wraken, doen verdaiupen; (fig.) ver
sich -, vervliegen,-^Iwijne;2.d
vliiclitig worden.

Verfl ehtigung, v., Z. verflucht igeis.

Verfluss, ( es, mv., Ver jlusse) m.,
-

Z. Verlaul.

VerfQlg, (-(e)s, mv. -e) m. ver volg o., vuortzettiug v.

VerfQlgen, (verfolyte, verfolyt)

bedr. ww. vervolgen, achternazetten; raw.
ten) bedr. ww. our. ineenvlechten, in -, vervolgen, voortzetten; mil Ste=nen -,
elk. vlechten; (l'I.) ver/tochten, door- wet steerien achternagouieu; flint Steck-

verfijuer,
lier, zuiveraar m.
Verfeine(r)n, (ver fein(er) le, verfein(er)t) bedr. ww. verfilnen,fijnerrna-' vluchten, in elk. gevluchten; it. (lig.) so briefen -, een signalement geven van;
ken; (Hew. d, erts.) luisteren, z u iveren; eerie Geschiclale, in eioen Handel ver/lach- (Krijgsw.) die Feiride -, vervolgen, ach
zetten; (fig.) seinen Weg -, ver--terna
die Sullen -. eerlijnen, beschaven; 2. wel. ten sein, gewikkeld zijn in, betrokken ^
ww. sich -, fi j firer worden, zich verf j nerf. Lijn in; mil einero andere G'eyeuslande volgen; sein hecht -, doorzetten, gebruik
Verfe_inerung, v., Z. verfeinern; ver/lochlen, ingewikkeld, verbonden; 2.' waken van.
it. verlijuiug, gladheid, zuivering, lou ducht sameuv lechteil; 3. viel Bohr -, ver- VerfQlger, (-s, mu. Ver jolger) m.,
-teringv. vlecllteu, gebruiken out te vlechten.
—in, (-nen) v. vervolger m., vervolg Verffrtigen, (verferligie, verfer- Ver$Qehtung, (-en) v., Z. ver - ster v.
tigt) betir. ww. ein Kleid 4' -, maken; f lechl en.
VerfQlglieh, bijv. nw. vervolgd
Verfleischen, (ver/leischte, ver kunnende worden, te vervolgen, na te
ein Gedicht -, maken, vervaardigen; WanWw., Iii. s, vleesch worden, iu-/leiach)o. gaan, te bewijzen.
ren -, fabriceereri, vervaard ge; Arznei
-, bereide,, klaarmaken; einen Plan -, vleesch veranderen; (Godg.) - Christi, VerfQlgung, (-en) v. vervolging
tuensch word i ng V.
V.; (van het wild), jacht v., vervolgen o.;
besr h rij ve n.
Verf'rtiger, (-s, mv. Verferliger) Verfliegen, (verflog, verflogen) o. (Godsel.) vervolging, one lerdrusking v.
m., — in, ( - glen) V. maker, vervaardiger ww. our., u,. S. verviieáen, IieeusneIIen,
VerfQlgungs — geist, ( - (e)s) in.,
m., maakster, vervaardigster v.: (van Ia - heeuvliegeu, vei datupen, uitdampen; die Z. M. vervulgzacht, uuverdraagzaawheid
ken), fabrikant m.; 2. werkman, kunste- Hetze der Soldaten - lassen, laten ver - v.; -sucht v. zucht v. tot vervolging;
vliegen; den Zorn - lassen, laten voorbij- -srichliy bijv. nw. vervolgingzuchtig.
naar m.
Verffr tigung, (-en) v., Z. ver- gaan; 2. wed. ww. .rich -, al vliegende Verfr ,chten, (ver/'rachtele, ver
bear. ww. Waaren -, vervrach--/rachlet)
ferligen; it. vervaardiging, samenstel- verdwalen.
Verflteszen, (ver/loss, ver/lossen) teu, vervoeren, verzenden; 2, jenin. een
ling V.
f -, vervrachten, verhuren; 3. het
Verfeuern, (ver/euerle, ver[euerl) 0. WW. uur., un. s, vervloeien, heeuvloeien, Schiff
bedr. ww. door liet vuur verteren; (Jacht- ,tig.) verloupen, voorbijgaan, Z. ver/al- port betalen.
w.) met schieten verbruiken; einen Plata len; das ver /lossene Ja/ir, het vorige jaar;
Verfrechter, ( s, mv. Verfrachdie ver/lossene Zett, the verleden of ver - ter) ui. (Zeew.) vervrachter m.
-, door vuur ouuringen.
Verfeuerung, (-en) v., Z. ver- loopeu tijd; naeb ver/losaenen ze/in Jahren, Verfrgehtung, ( - en) v. verzen
vervoer o.; (Geew.) vervrachting-dingv.,
feuern; it. verbranding, vertering v. door nadat tien jaren verloopeu waren; 2. (van
kleuren op eene vochtige plaats), uit v.; -scontract m. contract o. van vervoer.
vuur.
inkt), vloeien. -vloein,up;(a
VerfQrsten, (verforstete, verforVerfinsterer, (-s,mv. Ver finsterer)
Verflieszung, (-en) v., Z.ver/lie- stel) be^Ir. ww. buschgeld betalen van.
m., Z. Verdu.lerer.
Verfinstern, (ver/materie, ye/Ia- sze-n; it. vervloening v., verloop u., ver- VerfrQmden, (ver[reindete, ver siert) bedr. ww. verduisteren, very on- strijken o.;nach - of Ver/loss eines Jahres, frenidet) o. ww., in. s. vreemd worden,
vervreemden; 2. bedr. ww. vervreemden,
keren, niet oluisternis bedekken; (van dee na verloop van.
VertiQszen, (ver/lósale, ver/lósat) in den vreemde brengen, vreemd eiaken.
sterren), verduisteren; (lig.) sein Ge+ichl
-, duiker worden; 2. wed. ww. sich -, be^Ir. ww. doen vloeien; (Schild.) die Verfrossen, (ver/ras:, ver/'ressea)
barben -, ineeniuengen; (lig.) nauwer bedr. ww. onr. sein Geld -, vervreten,
verduisterd worden, betrekken.
Verfinsterung, (-en) v., Z. ver versenigen; 2. Holz -, als vlot vervoeren, verbrassen; 2. - sein, gulzig zijn; -heit
it. verduistering, eclips v.; (rig.)-Iinsler; vlotten; !l. wed. ww. sich -, ineeusuiel- v. gulziglreinl, vraatzucht v.
duisternis v.; -syeist m., -sucht v. zucht teu; (lig.) (vara het hart), zich verbinden, Verfreunden, (ver[reundete, ver
nauw vereenigen.
V. tot dornperij.
buur. ww. tot vrienden maken,-freundl)
Verfirsten, (ver/irsiele, ver firstet ) Verflachen, (verfluchle, verflucht) vriendschap doen sluiten.
bedr. ww. een flues -, met nokpaunen bedr. ww. jein. -, vervloeken, verwen - Verfrieden, (verjriedete, ver[rieschen, vloeken; (Godg.) den vloek uit del) bedr. ww. wet eerie heg of haag invoorzien, een dak waken op.
ver/lachte That, vervloekt,-spreknov; sluiten; 2. bevrijden; eine Sladl -, tot
Verfitzen, (ver jil ate, ver/list) bed r.
ww. vitten; (fig.) Z. verwickeln; 2.Zuwirn afschuwelijk, afgrijselija; it. (geweenz.) eene vrijplaats maken.
-
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Ver.

Ver.

Ver.

Verfrieren, (ver(ror, ver(roren) o. rerledea, Z. vergehen; -heit v. verleden den; 2. siclt -, zich beweging versehal-

"w.

our., -;JI. s., Z. er(rieren; ver{rorell tijd m., verledene o.
fen door te wandelen; II. bedr, ww, die
sein, knuweliJk zUn.
Verg&nglioh, byv. IlW. verganke- Slei{heil -, dour gaau verdr[ven, Ill. o,
Verfrischen, (ver(rischle, eer- lijk, onbestendig, bersenscbimruig, ijclel, \\TW. (van kleureu), versehreten, verblee(rise/,t) bedr, ww. (Dew. d. erts.) Ins- broos; (van kleuren), gee11 stand hou- ken; (van vlekken), verdwijnen, uugaan;
sehen,
dend, versehretend; -e Gitler, verganke- (van den mist), optrekken: (van de
Verfrljhnen,(ver{rohnle,ver(rohnl) lijke goederen; -keit v, vergaukelhkheid, schoonheid), vergaan; (van pijn), overhedr, ww, aan leendieust onderwer- oubestemhgheul, ijdelheicJ, broosheul v. gaan; (van kraehten), afnemeu, verminpen.
Verg@,nten,tvergalltele, vergatdel) deren; (van den tij.J), V()Ol'lJijglI31l, verVerfrUhen, (ver(ro,hle, ver(ruht) bedr, ww., Z. versleiyern.
loopen, vervhegen: vergantJene ~.yoclte -,
bedr. W\\'. bespoecJigen, vervroegeu,ver- Vergl!l'nen, (vergarnle, vergarnl) verleden week; ""ergaltgene." Jahr, verlehaasten; it. vroeg doen.
bedr'. ww.omstnkkeu, III eeu uet van- dell [aar, het vonge [asr; (Spraakk.) die
VerfUgen, (verfllgle,verfugl) bedr. gen; Jem~ -, lagen leggen,
~el'gan!Je1le Zell, verledeu tijd; die Lus;
WW. met voegen verbinden,
Verga.sen, (vergas/e, trcrgasl)lJedr. 1,81 tkm vergaliuell, tie lust is hem vel'VerfUgen,(ver{uglt,Ver{ugl) bedr. ww. tot gas mskeu, in gas doeu veran- gaan, flij heett geen lust meer &; (geww, heschrkkeu, bevelen, gehieden; ich deren.
meenz.) mir verging Horen Ulld Sehen,
flJerde - ft'US reehl ist, ik zal bevelen &: VetgiSten, (vergaslele, vergastel) hooren en zien verging lUij; oor Gram .,
'l'lber [em.; iiberetw. -, hescbikken;2. wed. o, ww., ui, I,. (Zeew.) die Zeit vergas/el, verteerd worden, vergaau: ~. vel'lfactu,
"'\W. sicll irgendUlohin -, zich vervoegeu, het llj IS over; 2. als gast zijo, blijven. erudigen, ophouden,sterven; AUt!s wird -,
'zich begeven: (Ger.) sich an Ort und VergllSung, v., Z. t1eryasen.
alles zal vergaau; im Feuer -, omkouien;
Stelle», ter plaatse ve.·scbiinen;siclt nacll Vergg,tterD, (vel'gallerle, vergat .. It. Z. zergeltelt; lV, o. zelfst., Z. VergeHau.ie -, zich begeven, naar huis gasn, lerl) beur, ww. achier trahes bewareut hUlIg.
VerfQ.ger, (-s, my. Vel"{uger) ID., mel tralresof latwerk afslulten;(Krijgsw.) .Vergehung, (-en) v. misdand v.,
-in (-'len) v. gebieder, beschikker m., 80ldalert -, appel slaau \'001'.
mlsslag, lUl~slal) m., Z. Verbrechell; it.
leb':ti~le ... hesclllkster v.
yer~~tthobel, (-Itobels, InV. -Ao- tUlllle, (onl. feil v,; 2. verliwijning v.
VerfUglich, bijv. ow. (van geld), bel) 10. 11Jue sctarlJuwerkersschaaf v.
Verg~hren, (vergellrte, t1el'gellrl)
be!'lchikbaat", gereed.
.
Vergeben, (vel'yab, veryehen)bedr. beth'. ww. lUtlt etHle ge,'r VUflr1.leo.
Verfij.gung, (-elt) v. be~cbikking w,w. on.·.J61,1/t.elw. -,g~.ven,arSlaan~ leUle Vergehrungskolben, (-bens,
v., bevel0., last m.; leUlwillige -.laatslf:' 1oc~"'1!1' -, ~en huwel1Jk geven; ern Ami mv. -belt) III. ((~Ial.) kolf v. lot b"t sol.
w.1 Ill., teslament 0.; -cn treffen, beve- an Jem. -, !CUI. uege\'eu met eell amul, deeren d'~I' ~eel'ell.
len gt~ven, maalregelen nemen.
eine Plarre zu - Ilabe,~, vel'geve~l, Oe- Verg~sten,(vergeistetetvt.'rgeistet)
Verf\1hrbar, bijv. nw. vervoer- sclukken over; 2. seUl, Rechl -, alslaall, lJetJ ... eu u. ww. Ulet geest \,oorzlen; 2.
baar, le vervoeren;2. verleidbaar, te ver- laleo varen; sick elw• •, vonsdnem llecll,le den gee~t vel'llezno.
leiden, zwak
~, afstaan; jemn. etw. von seitte"! Rec~le -,
Ve.rgE!.istern, verg~stigen,
VerfUhren, (ver(ilhrle, verfiiltrl) l~ms. ,rechten .~ellalleeleo; 3e'tner Eltre, (veryetslel'te, ver.'Jei,de,.t. en verget,'illg/e,
bedl'. "'W. vel'voel'eo; 2. vertlwalen,lang~ SICk nlchl.S -, :tune"cr ougeschondenbe- vergelsligt) bedl". ww. in geest vel'aude,e.'kp.erde \VcAgen leiden; (fig.) verleitlen, waren, met duhJen Llat men lern. belee- ren, tot g(~e~t Ilplossen.
dlgL; I1.je.m,n. ~11o. -, vergevcu, vers~booYerg~stigung, v., Z. vergeimisleiden. betJriegen.
VerfU,hrer, (-s, mv. Verfullrer) nen, vergltlerus ge~en voor; d,e S'~nden st(ag)en.
m., -in, (-.. "en) v. verleider 10., verleid- -, vergevell; Ill. (~p.) wed. ww. s1,clt -, Verge1tan,(vergalt,ve,'golten)bpdr.
ster v.
verkee..tl geven.
WW. onr. 'ie.'gelclell, vel'goedeD, Z, belohVerfUhrerisoh, bijv. llW. 'erlei. Vor~ebens, b~w. teverge~rs, nUl- /len; jemn. elUJ. -, icm, ~els vergelden,
dend; 2.\'el'leiLlelijk, vedokkend, boelend, telo?s, IJdal; alLes .st -, alielS IS leve..- ueloolJeu voor; Gules mil BiJ,r;em -, vergeluelJ, beantwOl)rtleD, Z. gleic!l; Gull
betooverpn.l, verblindend.
geels of vel"geefsch.
VerfU,hrung, (-en) v. (van \Va- Vergeber, (-s, my. Vergebel) l~. vergelt.'s illm.! liod vt~l·gelc.le het hem,
ren), ver~oer, transport 0.; 2. (llg.) ver- (van eeu iHlJ~L &), vergever Ill., h.1J Ule Vel"ge1ter, (-8, my. VergeUer) m.,
leilltng, misleiLling, beLoo\'ering, begon- het recbt heel.L 0111 le..beuoelUen.
-in, (../lell) v, vel'gelder m., vergeldsler
ehellng, vel'blinding v.; -smillel o. mid- VergebllCh, blJV. IlW. vergeefsch, v.; (Fahell.) -in, Nemesis, godin v. cJp.r
del o. ler ,'erleidmg.
Z. veryeiJ'lIts; 2. Z. vel'ze,ltl,clt; -ked v, wraak; Golt sei del,,, -, God vergelde
VerfUttern, (ver{ulterfe, ver'u'- DotLeloosheu.l v.
. het n, bp,lonne 11 t.laal"voor.
ter/) b.!clr. ww. tot voudsel verbruiken, Vergeb":l.ng, (-ell) v. vergevlOH VergeltUng, (-en) v., Z. verg,'lvervoederen; 2. Z. uber{ultern.
v. (met vergl(); (van ceo ambt), verg~- ten; it. ve.-gelding. bdooDlllg.strar,wrClak
Verg"ben,(vergable, vergabt) bedr. veu, benoemen 0.; (vau eeu recht), al- v., Z. ~'if!derverlJeltung; zW' - {ur 1Ilein~
ww. weggeven, schenken, leenen, begir.. sland . fD~; (van d" zouden), vergevlUg, Gfriilligke~t, tot helo()lJIn~ &:; -srecht o.
tigen.
v"rglffeDls. Y.; U1II - b~lten, om vel'gevlDg, recht tl. cJer weder\'el·~dcfing.
Vergaffen (sich), (vergaff'e, ver· vel'schoon~ng v. vl"age,u; :U1n .[, purtloul, Vergesellsohaften, (vergesellglJRt) well. ww. 'ith in or an elU}, -, Bicll verschoumngI. ve.~gltle,Dls I, eXelll1~!
sella/Ie/e. t!er!llNu~llschaflel) bodr. \VW.
I" Jem. -, sterk ingenornenzijn met, Ziel)
..v.ergegenw~r,~lgen, (veryeyen- vel'celJigtan, hijt~efJbr'f~lIgen, Ye.'g-ncl(~ren,
Ililcli vc.'blinden door; 2. zich vergapeu: fJ.'arl,ylf1, velgege/~wa"hyl) bedr. ww.ver- tot een gez,~lschap ,'or,llell;jem. -, ver(gemeenz.) zeer verlieft.l worcleD.
legeu\\'ool'ulgen, VOUI' d~1l geest halelJ, gezellen,gczefschap hOllden; em Gr!scllenk
Verglj11en, vergallen, -(ver- tlerlUDeren; :licit elw. -, Zich vool'stelleu, mi.l elw. -, vergt~ZellJ ,Ioell gaao van; mll
gaUle. vergaUI en vergiilUe, verga Ill) belJr, tlt~h verbeelLlen.
jenu,. -, zich veleentgen, eelle overeeDww. verl-talleo, de galblaas breken: (fig.) .Vergehe, ~., z. m.(Gen.) ~nel voor- kOlDSf., vel1noot~chap aaugaan; (fig.) tlie
verlHtteren, ver~allen; 2. o. ww. tot gal l)lJ~_aant.l" hu,uUltslag m..
1'ugellden mit Reizen -, vereeni~lm; das
wortlen; (fig.) in onmin geraken.
Vergehen, (vergIng, vergangelt) Gllick mit der KLuglteit vergescLLscha(tet,
Vergaloppiren (sich), (verga- well.ww, elU!'. Stc/~ -,een verkeel'dell \Vl~~ verel1nigcl 111ft. gep:tartl aan,
lopptrlt, trergalo/,pirl) weLl. ww. (n~., 1II~'naD, mi~l?open; (fig.) zich ~ergis~~ll, Vergesellschaftung, (-en) v.,
gemeenz.) zieh vergalo(lpeeren,ovel'vl'l feden,eeu IDlsslag begarHl, Zi)nliJ~ell; suit Z. ve"yt's,U.'icl;a/len; (~il() gedachten),
h8o.lel~n, cen bok Rchieleu.
f/eyeTt jem., siclt a't jeT/Hi • .., eeu UtI~Slil~ vereeuiging ,.
Verging, (-(e)8) m., z. m. verloo- begaau jegen;;, ollg"lijk aaudoen, helee- Vergessbar, hijv. ow. te vergepen, vermiuderen o.
,llgell; 'hallieh -, bantllaslelijk mi~,jc)tAlJ~ ten. vergelen kuuneode wOI·deD.
Verlpgen, bV'. DW. ,erloopen, lick wider das Gesell., de wet overLre- Vergessen, (verga~l, vergessen)
t

Ver.

Ver.

bedr.ww.onr.vergeten.verauimen, overslann, afleeren: 2, wed. ww. sie/~ ., zich
vel'&teltm, zieh over'ijlen.
Vergessen, bijv. IlW. vergeetsehtig.een ~Ieeht geheugen hebbeude: - sein
vel·g",,.lachtlg lyn; seiner Selllddiy1a"1!iI,
'ei"er Plltclll - seill, vergeten, verzurmen, nil!l nakomen: -/'t,il v. vergetelheld v.; in - kammen, ill vergetelheul,iu
het vpr~'lelblJ~k o, gerakeu,
Vergesser, (-s, urv. Verges,~er) m.
-in, (-ItI11') v, hu, zij die vergeet, vergeelnchtlf:e III. ell v,

Ver.

Vergll8bar,verglaslich, biiv,

Vergl~chB-instanz,
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nw, vergl,la:;lJaur, verglau=tcJ kuuueud- verzoemugsraad m.; -u:c:i~e bij\\'., Z. verworden,
'1'I1,cllnt 1i,'i;;g.
Vergll)gen, (verglasle,verglasl) o, Vergl~iohung, (-(,Ill) v.,Z. Verww., ur, N. lot glas worden; ~. hedr, ww, yletc/,elt; It. vCI'g.~IIJI\lIIK v.: eine • ZIl';.
Jltllt:l'ule ., tot glas iuaken; It. Z. yla- ,'it:ltl1" ZWI..i Persone« ul Sachen mocken,
snren,
eeue v~I'~elljkillf( lII;akelllll~~I'hl'll &:, met
Vergllj9ung, (-£II') v., Z. veryla- talk. vCl'g lijxeu; (vall gewich I), nerh-i..
sen; u, ~ergl ..tlll~ v.;:l. Z. Glalur ; -~leut!,. ,lIug v.; (UI'u"k.) 1U11I1,()uilllg v.; olllle -,
II. \'el'gICllIIJ~~V/lulou,
tlJUl'el' ua te zieu; ill - 111". !lC!/I!I, ef, In

VerglQj.oh, (-(I1)",lI1v•• e) m, ver- \'ergeIUklll~ fI/t~I. "cr~I~It'kl'lI h~j.
~tJlijkllJg, t;clukeUls, overeeukomst Y.;
VerglQJchungs-grad, (-(e)R,
etne: - zll'isclleH ::wei D,,,qL'n muche«. mv, -C) 111. (SpJ'ililkli,) ll'i1p III, vall "el·.
Verge3s1ioh, buy. II\V., -keit, eeue vergelU"lIIg maken tusseheu &, Z, gclijklflg; -yl'ulltl IU. l'l~dc v., gl'fJlld IU.
v.,
ver,/e,~s,"" rl1rycS&lmlu'iI.
Very/c:lehIU1y; ol",e -, iiber ulle« - scl"j 'illI \'cr~ ..I\lkl()g: -/llInkt m. punt n, "an
Vergestlilten, (verytJ"~'allele, »er- .1I\clogeIUkt'IUk seh.mu; II. verdrag u. v'~lo~t:lijklug; -:,Iu{p. v., Z. -grl''': en"I1-,
ge"ultt-l) h~lh'. ww., Z. verbi/,Jl1rn.
»vereeukurust v., \el'gelijk o., sclukkiug slell~uJ.., lnlp; ztl'etll1 -, vergr»..l~lIlle
VergeJlden, (l'eryeuclcHe, vergcu· v., akkoord II.; C;ItIJI, - mac/um, IrL'llr/', lrup; dritt« - , nvertr-ffeude lI'ill'; -weue
del) hedr. ww, verkwisteu, verspillen, cene schlkkrug naugeuu.eeu akkourd mu- lJU w • IJU \\"Jl~ "1111 \CllW'UkJIIg',
verbeuzelen, opmakeu,
ken; zu e'IIelll -e A'Olltlllelt, tol eeu verge- Vergl~iten,(tler!l"II, vI'r!llillelt) o.
VergeJlder, (-s, fiV. Yergcwier) I Uk kOU1~II, geschikL \\'onltm; die ~fJrI'r: "'W. "III'., III. .'1. ~llJllclldl~ ItcellKiian.
m., -in, l-IlCII) v. ve..k\Vlsl~r, yersllll- Iwmml. Zl' cu,,:m -c, w'JI'tH gescltikt; Vergli~djrn, (l'l'ry/wdetlt', t'erleI', tJuurhl'enger mo, vel'k\ViSl~ter, \'el·" IUfl' l'e,.mllle, ove"c~lIkoUJ~t 0111 III lei'· tlLirtt'HI) hell 1'. W\\", ;.l'llJlldf"·'ijk lIilspl·espil~lel·, tlOlll'hrengsler v., betltelaalo m. IUijllCIl le ueWleu; due Sladl auf· ci,,- Kell, Sdt~ld"lI, l, Zt'''ylil.,dt'rll.

I.,

z.

VergeJlderisch, bijY. ow.

kwislelld, s"lltH~k.

ver- ,,,:lullen, LJti \el'lll'ag.

Verglimmen,(v(-ryillmm,verylom.

VerglQ.iohbar, verglQj.oh- mel') u. WW. UIII·., IH. s. IdngzillUel'halJJ
Vergej1dung, v., Z. vergeude',; lioh, lJy\'. t:IJ b. "~I·geliJklJiJiJl', l~ HH·ge- ulIg;liIl1, 1IIIIIl1l1\'en.
it. vur"wl~LllIg,. ve"slJillllJ~, v~rbeu~e- IUkeu, vCl'gelekell kUlJueude \YUI'JtHl; :l. Verglimpfen, (v(!rglimp{Ie, vcrlilJ~

lot eerJt~ sClJikkJIIg le IJI'ellgeu;-keilv. V~ ..- !J1imi'1 t) l.J~lj 1'. W\\'. Illtell bedar~n, lot
V.OlD \'~I·gele· zilchlllloecJIK"eill slelllllJcn.
vergCll'ulliyl) bellI'. \V\Y. geweld u3lu.loell, ken le wOI'lleu.:2. ow g~sclllklle \\'ol'lltm.
VerglUhen, (vel'!Ilii./lle, l'ergliiht)
ge\\'el,lc.la,lig bdHIll,lele'l.
VerglQ.iohen, (veryltell, ver!/l,.. o. ",\Y. uplilluJCIl 1II~1 glueiell, ulldooVergew&ltigung, v., Z. verge- cltell)L,edl'.\\ \\,.UUI·. gelylimakeu; (Uou\\"- \'ell; (Sm.) \'el'l,oelen, kUllcJ \\'ur.lt-u.
waltit/el'; It. Kewt,lIIJ n., oliliertlrllkkill~ y. Ii.) dell /Jodell -, wulel'pCJs It'8geu; (NuDi.) VergnUgen,(Vl!ryllU!I'e, 1.'t'I'g II ii.tjI)
Vergewerken, vergewerk- de"" Ral&fleilles /lockes -, gUllJk kIJlpl'elJ. oedl'. "'\V., l. LII11'!.":U,',,; :l. st,ine lJ'lti"bischafc,en, (vf!rgcu'erk(~c/hJlle)le, Vt'l'- (POll.) de" 1'1,01" -, LlOIJl'huecJell; llig.j tier -. Lt~\TellcIJSldlell, \'1I1c11Jl'1I; sei"e
gewcrI,(.'1clta{lc)I) heur. ww. (Mel'gw.) iu Lul eeue sl:hikkiuH hloellgen, ~ell akku.,rd '~t"tleIlSeltu{leit -, vlJIIJ,U'n, 1It'II \'I·\if~n
wel'kplaaLsell, in pl4legeu v~I't.leelen.
dueu aangiliAu; slreilelUJIJ Pllrletcl, -, tUI leugel V1el"t~lI; mil weltlf/f!m t'erylliigl ,~L-"',
ltargewissern, (Vt'fgewisserle, ~~ue ~chll\klug lJreugclI, \erlOeU~I1,SlrL't- llleL weinlg tp.vreilcil lijll; 3. jem. -, gc..
tJergewisserl) lJellr. \\'\Y. verge\\"lsseu, "er· It,'Ikeiltm -, mel el". uw~re~lIbl't:lIgtm, LJe- noegell, VC)IlJocllin~ sl'hrllkert, Kt~n'Jf'~en
zekerell, ue\'esligell; ti,tel, Verll'ag -, ue- :;I~chlell; einen Verlu,l -, h~I'~lelleu; H. doel1; it. Z. be/us/lyell; II. WI-d. W\W. ,ft;fh
kl'iJchligell; sicI, eillef Sache, je11u• • , ziclt w~tI. W\Y. slel, .', ellu:m Siretle·, hel mil ellil. -, ZICIt \'Cll~~lIne~CJl mel, zich
"er~e\\'ls~en vall.
cellS ,,"ol'IJell, tl)t eell vel·gdijk kUIU~U, verllul~ell mcl; sidl all t-Iw• • , vel'luuak
Vergi§szen, (vergoss, vergossen) eelle schiklt.lug ilallgasu. stcl' yU11lC11 "ul schel'pt~JI ill. hclHlgrn sdwpppn ill.
bedr. ww. vel'glelcn, slololeu; IIetN;(' ewalldet -, e~ue lUllJlleluke schlkklUg VergnUgen, (-s, lilY. rCI'!ltl'ii.gen)
Tllriinen .., qlorleU; Dlut ., \'ergiel~lI, ,liJugaalJ; (vall rekelllll~el1), o\"el'eeuko- o. g~UOI-.WU, \'~I"I1:... k 0., uil~I':lIIlIllIg,
Sluloleu; 2. Zil"', Dle; cf-, tnt gietdu ge- IlIeU, ill OI·tI~ ZUII; (vall IIlkollJslCI1 ell llll- aau~ellilillulwid, \'ul"lJ(~ning V.,Z. Freuue,
bl'lliken; 3. fIIit Blei -, I'I0Jllb~ert1n; eill gilV~Il), t~gen elk. tll'wer;ell, elk. tJ~l(k~U; h,',.;'oluIIY; ~. zlim -, VUOI· I'll'il/l
Loclt tntl WflcllS ., "olgiel~lI; 4. clw. -, SII:lt nlil Siunel' GllJubiyer" -, e~ue Scllll\Vergnliglich, hOy. n". vt'lomokp.slecltl giel~lI. (TIIIIIIJ,) Ie slel'~( LJeglt~lcn, kiug aaugnun; sicll ,,:eyelt SL'tIler ScI&ul- lijl\, gt'n,.c~ell \cl'schatl'cnll; -/i.cII v•• Z.
Vergi,!)8zung, v., Z. vety,t:s:l1l1i dell mtl jelllll. -, eeo (I"kounl d3l1gaall. Vel'ylluy,-n 0.
('-8n bloetJJ, blo~tJverglelell 0" IJI0eJ- Vergl~ohen,(ve,.yl,cll,vcryl,cl"m) VergnUgt, (-er, -(e)6l) bUy. ow.
storlin~ v.
bccJl·.
UIII.. le/ll,o IIttl jL'nll'., clUJ. mtl ver~elJ')eHtI. \,olc.lilan, Le\.,.eJen~ ~. VIOOOVerg iften, (vl'rgif'ele, vcrgiflel) eluJ• • , veI'gelijkell, t~gelJo\-CI'sL~llell; IIlUII luk. npgel"lIiul,L·
bedr. ww. Vel"gll'l.lgt1n, \t-rgeyen, dOlll' kalln illlt lucid 11ul dir .., vel'gelu"eu; Z, VergnUgung, v.,Z. rf!rg71ii,~le" 0.
vel'gir duollen; ,lie Lu{l -, verpe~leu, lJ~- ell'Ctl Veryll1tc/" (muchf!I&); 8h·llt:1I til e'" (t);~. lite S'lIl1ltc.:/u:" -ell, zlIlIIel'lke "rio.
Sml'ltHli; Ilie IJel'sell -, be~oed~leu; all:' Uem Buelte -!' \el·~eIUlo.eu; (liuuJ:d.) dtr: IIwk.'u; u"sf!tllldIY(!-L'",ou~.h'Jltll~e"er.
Leben ., Yf"rhiUel·en.
';ol"bluller·,sorl~~I·clI, U11toekeu.(tiCl'.j I1J.I~~n o. ,"v Jlll":":lIll1ill~t~fJ v. lIIV.
Vergifter, (·s, lOv. Vergif/er) m., cite illveltl,rlclt SIii.t:liC mil d.:m JIII)~"ltJ- VergnU,gungs-ort, (-orl(e)s,
-in, (-"ell) v. flij zij t.lie vel"tcll'llgt.
I'tum -, v~I'g~IUk~u, lluticlI; 11. \\"~IJ. \\w. mv. -O,.'e cn -orlc/') III. phlal~ v. \illlilltVergiftung, (-e,') v., Z. very;'nllt jem". -, llCh \ergelukcn lllel, ~l'nUIJIII~: -rt'lch LJUv. II\Y. 'eel ni'l'\I'~J11len; il. \~r~lfll~lII~ v.
tlch gelijkslellen mel.; it. Stcll -, ,'el"g~le- !Illig lIl'le\"t~I·tHld ..; -surlll v. O\CI·c.lI'C\CIl
Vergissmeinnicht, (.(e)s, my. kelJ kUJlueu WOl"J~U, gCIJjk ziju, gelUk- tlJchl \". lIa,tl" JlII!4p'llI"il)~p.Il,
-e) o. (Pl.) "el'ge~L-wij-lllelje 0 .., UfUI- SOOI'IIt; tijll.
Vergglden, (llcryolti,-Ie, v,'ryn!del)
zennolO o.
Vergl~cher,( -~, my. Veryle;e/tt~r) LteJl"o W\Y. \l~q:1I1Iiell, guuJ dl)~1J ~chij ..
Vergittern, (tJe,.yillerle, vergil- Ill., .in,l-Ilelt) \'. 11 U, zij lIle eelJd st:hik- lIell, IIIcl ~1I1111 lJelt'ggeu.
lert) htllh·. \\'w. mellrahewerk vOOrtl~U, klDg 1118i1kl: ~. hij. zaj "I~ \'el·~elajkl.
VergQlda~, (-,'I, mv. Vergo/tlt'r) m.,
mel lrnli~\\'erk sl"ileo.
Vergl~iohgelnasz,lIyy.uw. vol- -in, (-Ilelt) v. \el"gulJer III., vCl'gllltlVergitterung, Y. tr3liewerk 0., gens J.' uv.,n~e"klllllst.
~lt~l· w.
lr,li,.s v. lIIV.
Vergleichmaszig, bijv. ow. lJij Vergglder-kunst, Vo, Zo m. ver!Verglanzen,(verglanzle,tlergltl1&::I) \\'ijze vau ;chlkklUg, IJU ovcl'eenkoWsl, gul,leu 0., kuusl Y. tll11 Le ,'el'gulden;
o. ww., w. "., ophuullen le scluLLereli. volg~ns hel ukkoortl.
-meS8er o. vtH'~ultllUes 0., lre~IlH~S 0.;

v.

Vergewiltigen,

(vergewalliglt" ~cluklJaal'heIJ,Ologt'lij~h~ltl

II"

"'\Y.

o,

"eI,
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Ver.

Ver.

VergrOszern, (tJergriJs:erle, tier- goederen; der ferlaa/lete, ge'8n~ene; 2.
fel v. vergnldlarel v.; -;ahn m, wollstaad grouel'l) bedr, "'w. verKrooten, vermeer- n, ww., m, s. verpliehtzijn. versehuldigd
m., bruiueerjjzer, polijstijzer o,
deren, uitbreiden; (Og.) overdrijvel!: zijn; it. flail P(andscl,a/len 'lJerha{lel, beVorgQldung, (-ell) v.• Z. 'lJergol- (tier.) verzwaren; 2. wed. ww. sich -, zwaard,
den; it. verguldiug v., verguhlsel 0.; grouter worden, toenemen, aangroeien.
Verhaft(s)-befehl, (-(e)s, mv,
fla."se -, Irockene -, nClt~ l1roog.vergulden; Vergrgszerung, (-C'I) Y. ver- -e) m, bevel o. tot gevangenneming;
kalte -, koude vergutding: I,etszp. -, rer- ~rootin\t, vermeerdenng, uitbreiding v.: -brief m, schrirl~lijk bevelo, tot gevanguhling in het vuur,
.
il. oYer,JIoijving, verzwaring v.; (Schihl.) genneming; -geld 0., -pfennig 01. handVerggnnen, (vergiJnnlc. tJP.rgonnt) overlallinl{ v.: it. earieatuur V.; lur - geld 0.
bedr, \Yw.Jemn. etw. -, vergunnen, rerlol seine,~ U"yUirks, lot overmaat van &.
Verhaftung, (-en) v. gevangen~cven, veroorloven, toestaan; it. Z. gOIlVergrOszerungs-gier(de),y., neming v., Z. Verha".
nen.
z. m, zucht v. tot vergrooung, uitbrei- Verhageln, (verhagelle, tJerhtJgelt)
VergUttern, (vergolterle, tJergot- ding, vermeerdering: -glas o. vergroot- o. ww. door den bagel verwoest worden,
lerl) bedr, ,~w. vergoden, al~ -eeu ~otJ glas 0., microseoop m.; -laterne v. too- verhagelen; (fig.) tJerl,ayelt, (van het geeeren; (Ii~.) Jem. -, bovenmatig bemin- verlantareo v.; -linse v. vergrootglas 0., laat), van de kioderpokkeo gesehonden,
nen, argodi!'\ch ingenomen Zijll met.
vergrootingsleos v.; -mas: 0., -messer m, mottig,
Vergotterung, V., Z. vergoUern; vergrootlngsmeter m.; -plan m. plan o. Verhagen, (verhagle, verktiql)
it. vergoding v.; (n~.) afgoderij v.
tot uitbreiding; -spiegel ID. holle spiegel bedr. wW.llIet eene heg of haaginsloiten.
Vergtittlichen,(vergoltUchle,tJer- m.; -suetu v., Z. -gier; -versuck m. po- Verhagern, (verhagerte, 'lJerhagotllic/,t) be.lr, ww., ·Z. tJcryoltern.
ging v. tot uithreiding; -!ahl v. cijrer o. gert) bedr, ww. vermageren, afvallen.
Vergotzen, (vergolzle, f1ergotzt) dat tie vergrootkracht der brllleglazen Verhtirkeln, (verhakelte, tJerhakelt)
bedr. \vw. jem. -, argoderij drijveo mel aantlnidt.
bedr. ww. meL haakjes verbinden, met
iem.
VergrU.beln, (vergrii.belte, vergrO- eell haakje sluiten.
Vergru,ben, (vcrgrub, 'lJergraben) belt) bedr. W\V. die Zeit -, verlJeutelen Verhliken, (verhakte, 'Derh4kl)
bedr. \vw. nor. begl'aven; (fig.) sein Pfund met muggenzirten.
bedr. ww. met hakeo verbindeo, in elk.
•, zijoe talenten verbergen, niet laleD VergrUnen, ('lJergrunle. vergrilnt) haken.
b'Uken; 2. eincn Acker -, eene sloot gl'8- o. WW., ID. s. ophllutlen te groenen, lIiel Verh,lftern (sioh), (verhal(ven in; (Krijgsw.) den lVeg -, afsDijden; meer groen wordell,het groen verliezen; terte, verllal{te"l) Wed. ww. (van paarII. we,!. ww. (van konijnen), sick -, zieh (Iig.) voorbUgaan, vergaan; nie -d, im- den), zlch in dell halster ver\Varrcn.
onder den grond vCl'bergeD; (fig.) s,cl, lIIergrnen; (Vel'v.) grneu wortlen.
Verhallen, (ver/,aIUe, IJerkalll) o.
in die Eansamkeit, in Bicl,er -, zich be- Vergu,cken (sieh), (verguckte, W\V., UI. s. (,'an g~hlitlell), weg~erven,
graven; (Krijgsw.) sick -, zicb verscban- vergue/d) wed. ww•• Z. vcrgaffen (sicll), langzamerband ophoudenLe klin~eD, versen.
Vergu.nst, (Vergllnste) v. verlor 0., IJwijnen.
Vergraber, (-s. my. Vergraber) m. loestellJming \'., Jlerrnissie V.; mil -, met VerhaIt, (-(-e)" my. -e) m., Z.
hij die hegraaft &., Z. tJergraben.
'erlof; it. ontler verbelering.
Ver/a.d.ltn&ss.
Vergrabung, V., Z. ve.'graben; it. Vergij.nstigen, (vergllnstigte,fJer- Verht\lten,(t'erkielt,tJerhalienbedr).
begrarcllIt'; v.
gunstigl) be.lr. ww., Z. vcrgonllen.
ww.ollr.del& Atlleln -, inhoullen;dtn Barn
Vergrg,sen, (vergrasle. IJergrast) VergU,nstigung, (-en) v., Z. -,ophouden;seine Tkranen -.\Veel"hotlllp,n~
o. WW., lD. I. met gras bedekt worden; vergOI&nelt; it. yel'gnnulllg, toe~tt~mlDing, das Bla' -, stelven; den Mor(j -, tegen2. bedr. W\V. das Getreide -, artop(len. permissie, concessie v., glJn!i\tbewij~, 'er- hout.len; (Jachtw.) die LocktJogel -, iu
VergrQj.fen, (vergriff, tJergriffen) tor, privllegie 0,; (Ger.) inwilliging, toe- eeDe duist~re I'laals hOllden; seinell Zorl"
bedr. ww. onr. (Hand.) opruimen. ver- lallDg, oogluiking v.; ein Gu.t au, - ge- -. inhouden, weerhuuden; elw. -, legenkoopen; tJergriffen sci,., opgeruimd, ver- Ilicszen. by vergunning bezitten.
houden, lerughoutlen, verbergen, tll(~hL
kocht zijn; it. (van boekell), IlItverkocht Vergurgeln, (tJergurgelle, vergur- huuJen. geslulen hOllden; jcm,t.niel,'s .,
zijn; H. we,I.ww. sick -, sichdie lland -, gell) lJetlr. ww. door de keel jagell, ver- verbe.'gell; jemn. den Mund -, iem. den
zich vergrijpent tie hand bezeeren met zui,aen, verdrmken.
moodstoppen, het spl'ekenlJeleLLeo,do~n
grijpen; it. sick -, zich vergrijpen, iets Vergij,ten, (vcrgutele. vergutet) twijgen; das Lache", ., inholltJen; 11.
verkeertls grijpell; 2. sick alt (remdem betlr.ww. (ZoUIZ.) meL ztlotsteen verry- wed. ww. sich -, (van het wild), zich
Eigenthum·, zich vergrijpen aan, eens ken; 2. Z. erset.en.
ergens ophollden; die Luft tJel'/t(J,U sich
alUJerseigendom aantasten,siekan offent- Vergij.tung, (-en) v., Z. tJerga/en; ftarin. de luelat worth daarin leruggelichen Geltiern -,geldeDstelen, vertlul~te- it. vergoeding, scbat.leloosst~lIin~, Lege- houden; 2. sich -, zicb verhol1tlen. Zich
reu; sick lIn jemn. -, zich 'iergrijpell aan, lDoetkolDang v,; -"'okr o. (Werkl.) Z. gt?d"agen, zicl1 voortloen; so ver/.rill sick
de hand slaan aao; sick an den Gcselzelt Speise,.ohr.
die SlJche, zoo staat de zaak; wen", essich
., mistJoen. de wet ovelolreden; sick au Verhaa.ren, (verhaarte, verhaarl) so vcr/,aU, als till zoo is, als dat de z8ak
gehealiglen Dingen -, zich betondigen;3. o. ww. verharen, het haar verliezen.
is; estJerhalt sickmit dell Dichtern wie mit
\08.) sick md Worten anjemn. -, iem, Verhack, (-{e)s, tOv. -e) m. ver- ct, het gaat met de dichters &; 3. sich -.
d001" woorden beleedigen. kwetse.n; 4. hak 0., vel'sperriog v. met gevelt.le boo- zich verhouden, in betrekking s'laan; wie
(Hand,) sick·, verkocht wordeD, opge- men, bonm'·elliog v.
- sicl, diese Dillge I'luammen. ill w~lke
ruimtl wordeD.
Verhg,eken, (verhackte, verhackl) verhouding, ill welk verbund sLaan &:;
VergrQj.tlich, bijv. nw. gemak- bedr. ww. k'lrlhakken, ill stukken hak- dasverh(Ut sich ganz gut :usammen, dat
kell; 2. inkol'lell; 5. verkeert.l hakken; is geheelin goedeverbouding; seehs verkelijk aan te grijpen, Z. vergJ·eifen.
Vergr~fung, (-en) '.lel'grijp 0., (Krijg~w.) ezn Lager -, eeo verhak ma- halt sieh zu Iwolf, tOle drei IU sechs,
Z. 1JergJ'et{en.
ken om.
zes staat tot twaalf gelijk drie lot zes,
Vergrellen, (vergrellte, 'lJergrellt)
Verhljft, (-( -e)s, my. -e) m. ge- 6 : i 2
3 : 6: 4. sic/,,·, Z. benekmen
bedr. ww. boosmaken, vel'bitteren, ,er· vangenDelDlOg, aaoranding v., arrest 0., (sick); sick ru/.ig -, zich stit houden.
lijfsdwang ID.; jem. in - nehmen, Z. ver- bedaard blijveu; sich so un€l so -, zlCh 8&
gallen, tergen, s.rren.
Vergrj.fI', (-(e)s, my. -e) m. mis- ha{ten.
bevinden.
greep m., Cout, inbreuk, schending v., Verhaften, {verka(tete, verha(tet} Verhiltniss, (-es, mv. -e) o. ververgrijp o.
bedr. ww. gevangennemen t aanhouden, boutling, betrekking, gesteldheid v.; €lie
Vergrt)szerer, (-s, my. Vergro- gevaugeo zeUeu, in de gevangenis wer- -e des Mens.:h.en, de hetrekkiog~n &; mit
slerer) ID. vergrooter m., hij die ver- pen, arresteereo; mit Leib untl Gul -, jemn. in - stellen, mel iem. in beLrek.
gfool &,Z. tlergrOlzern.
beslag leggen .op den persoon en zijne king staan; seine -e erlaulJefl es nichlt

-"i"selm. (Verft.) verguldkwast m.; -sta-
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zijne omstandigheden gel)oog,m het niet:lme 0.; -1Joll bijv. nw, neodlottig, ramp- maken door het gebakle niet we~ te rnituner - gt'l/en GolI, nnze verhouding ten spoedig, ouheilspellend, I'~jk 81tH gevol- meu; 3. (Vleeschb.) verkeerd hakken; II.
OltZlchte ran: 2, evelJrp"Jilo!heltl, verhon- aeu.
.
wed. ww, (Schermk.) .,;iel, .., nusslaan;
fling v.: dn» steht in keinem -. dnt linUlt,' Verhltrmen,(t,,~rluirmle,l·e,.hiil'ml) (g.arncflllz.) .'Iiel, im Rl!den -, zieh zelveu
niet in Yergp.lijkillg; naeh - seiner Schuld, bp.,II.. WW • •sem Leben -, III ver-lnet door- regenspreken,
in \'erhuUlJinJ{ Villi, naar e\'t'D1'.aeli~IWlellbf'l~l)geo: l',~,.hiir",', door zoruen overVerha.jlsen, (t'erhauste, tJerl,aust)
VAn; 1lacl, .., im -e ZRIIIl er meh "I" uur, stetpt.
bedr, ww, sei« Gut -, door slecht beheer
uasr verhou.llng, hell"eklinlUk betaalt hijll Verhctrren, (vI!rharrle, 'lJerharr/) verkwisten.
&; flack - vemer Dienste, naar evenre-he,0. WW., III. It. an einem Orle -, LJlij\'en,
Verh&jlten, (tJe"/laulele, tJerhauheiel w. van &: flach ..., naar ornstandig-] vf)I'bltjvt·n; ie" eerhorre nul EltrtJ,.blt~/11n!l, leI) van eeue huitl voorsien, bekleeden,
henl, naar ~'·Ian~ van ornstaudigherlen. !rk werhlijr met eerbied: au] einer JUeiVerheben, (verhob, tJer/lOben)hedr.
Verhaltniss-antheil, (-(ejs,lnUII!I, lit del' Sunde tf·, volha rden, hats- W\V. our. die Kal'len -, verkeerd arneIIIV. -e) Ill. betrekk... IUk aaudeel 0,; wan-lllo\l.nrri~ lijll; 2, bedr, WW • •seine Zei' ., men; (Buekh.) ein bucl. -, iu de war
:eigl!f m. (Hek.) verhnntlllJacc;;\\,\1ZPI' m.:ldoorbl'cngen met waehten, afwaehten,
makeu: 2. wecJ. ww. slcl, -, zicb verben-lo« bijv. n\\'o onevenre-hg, znmler Vtal"- Verha.rrlich, Verharrlich- ren, met beuren verwrichten, Zich \'erliehten.
houding: -'1&1&9::;g bijv. en h. naar ver- keit, V., Z. behurrlicb 'it.
hl)udin~. in eveuredrghenl. nvel"eflnkomVerhQ,rschen, (verhar~c'de, ver- Verheeren, (tJerheerle, tJerheert)
~lIg: -reqe!m.v-rhoudiugsregel m.:( Hek.) haf.'~c/fl) u, WW., Ill. s. veruarden, hard bedI'. W\'V, (Krijgsw.) ein Land -, ver.~velll't.'di~h(A,tI v. re~el m. vnu dneeu, wOI",I.m; (vau eene wond), met eeue woesten, 8fsl.I'OUpCII, allonpen; mit Feuer
~lIleJe(JI'egt~1 m.: -Iafl!l, -stu]« 'v. gr8;111 kurst be-lekt worden, liueekeneu, ge- ""d SC/lwerl-, te vuur en te zwnsrd \'erIU, rail \'prhltudinll; -thei! m., Z. -an-' IH)Zen.
cJelgtln, Z. venous/ell, zel'slOI'tn; die Fellheil; -widrig hijv. nw. f)ne\·e[)I'e.JI~; Verharten, (tJerl,artele, 'Derharlel) der .., (van ~Pl'iflkh8IJell), vel·IlI~len; das
-WOrt o. (Spl·.lakk.) Yo()rlelst~1 U.; it. hij- uetl!'. \VW. n~rllal'ti,~u, hal·.1 maken; (li~.) Feller vel'h"l'rlt die Sladl, ,'er\\'fJesUe; ..d,
wno..d 0.: -zal" Y \'e..hfllltlJng~~elal o.:\ldtJs Her; -, verhal'den, ongevuelJg llIa- \'.~I'wC)c.·~telleJ, \'eJ".Jelgend, \'eruieleud
(Seheik.) f,.rmule '·,.Iollal"lr.hlllll~ In.;-Zll'-. ken; jem. -, on~ev()ell~ maken; it. hals.
Verheerer, (-s, rDY. Ve"/'l'~rl!r)IU.,
!."elm. (Me~lk.) \'erhUllclill~:o'pa~~er' m. 'slcU'l'ig .hum worden; dell Leib .., hal'dell, -in, (-'I-ell) v. verwoester, \et'mdti'"
Ve~h&ltung, (-en) \;. (YMI hel besllllJd makeu t'·gen koutle &; (Bergw.) vel'll~Jgel' m., veruieb.te.·, ve"IJelgster. "er.
walt~I'), npbon,leu 0 •• nphltudlDg ".; (\'an vcr/tar/eler G,UIY, UJuClelijk te ontginllen; WtH!stsler v.
bet bloetl), slelpin~, 0p'lloppmg- \'.: 2. (fig.) verharteles Gewissell, ve~r~tCJkl, \pr-, Verhe~rung, (-en) v.. Z. tJerheeget.lrn~ 0., Z. Bellc/lmen.
bilrd.
I'en; If.. ve,·woc51Illg, \'ernleliug, vel'delVerha1tungs-art, l-£'Ilj \', wijze Verh(j,rtung, uf~erh.rtung, gilJ~ y.
v. val, ~eIl1'8gp.n; ..l'c{elll m, ill~ll·lJclie v.; (-,!It) \'. \"~l'hal'Jiug Y.; ((iurl,) oulaal'tJ.lIlg Verheften, (tJerJ,eftele, vcrllt(lel)
.'on·uglle 0,; (KI'ijgsw,) wilchtwonrcJ 0.; v. cle.. IClngltt~Sl,lUtlcJeeleli 10 eenp DCUU' bedr. w\V.t~ine ~Vllllde-, hechten;(Uoekb.)
-Iellre v. instrlJe~tiA v.: -rf!ypl lll. gecJ"flg~- level' g.~lijkemcJf~ ffiaS:ia; 2. eell. (J., vel"- aauhechlen, \'astbeclll..m, inuaalen; it. an.'p-gel ro.
edling, \'el'eelth(~ill v., wee.' 0.; (bij klD- liel's Iwchlell.
Verhandeln, (tll'rilantit1l1t!, ver- dereD), opstopping \'. ill en vtH·hal'cJiug Verhehlen, (verlte/lile, tJerhehlt)
hdlldtlll) be.Jr. ww. \'tal'hnllell~lell, hao,Je-1 v. van cJen bUlk; (YIII h~t hart), l1ureJ- In-dr. "'w. Yel'helen, Yerbergen, ~ebe.m
len o\'er, besprekerr; eillffn FI'ied,~n ., t.n- vocillighcld \.; -.ygescllIOIJlsl Y. knoe~lg~- hUIJlJen, verzwijgen; ~. outveillten, he,Jcrhantl~len ornll'elll, nnderlHHlllellllK~lJ Izwel 0 •• kllel'vt~ ..hill't.llUg v.
cJC:'k!~elJ; el' verl,ellU es ",ei", hy yp.rheelt
a3f1kIlIJOpeU; l'i""!1~ ~','rgleic/, -, U';.Ichltlu
Verh4speln, (lJerhaspeUe, fJerkas- het lIIel, OnIVe!o~l het niet.
lot slalltll.c brt~f)g.~o; 2, (Hanel.) elw. -, pelt) b,~dl'. \\'w. met haspclcn g'}bl'uiken; Verhehlung, (-ell) v" Z. tJerkel,.
verknnpfm. opruilw'o; eine", Wecll. ... elbriel~· 'el'l(~~rJ ha~peh'u, \'erkeercJ wludell. lell; It. vel'bel'grug, ver;:wijgiflg, vein-, verhalJcJ~len. Vi.n ,Ie tHlnd doell, di~- II, wed.ww. tUt:k ., 1m Redel" -, zi.;hover- tel'l,I v.
eonleeren,
ijlerl, lI~ hfl3!i;tlg sprekeuo
Verhehler, (-s, mv. Verhe/tler}m.
Verhljndler, l-s, IOV. Ver/landlcr.11 VerhQ,spe(l)n,(vcr/lasp(el)le,ver- heier, vel'berger Ill.; it. yerzwijger rD.
III. OIHlt.II'I)(lIl'(~lalll', hOIll/lJtlelaar rrl.; ;l.!lta.~p(el)l) betJr. ww. eitle 1'1"ilre -, vasLVerhE!.iden, (t'c"',eidele, lJerkddel)
(H.-.oel.) trek/<er. endo5isanL UJ.
!zeLLell, lUel eerJ klJlp, ~t'lie ht)lI\iI~L eJlchl- O.\VW. f~ell heiden worden; (fig,) "e,·wilVerh3ndlung, (-en) v. (":fn eelllllJak~lI,
,del'ell.
v(~rtlrag), slulten 0" sllllt.ing v.; -1.'11 III V
Verhg,ssen, (l',~rllallSle, verllaSSljl1 Verh~len, (verheille, tJerheilt) o.
oo.Jcl'balldehDgen ~. UJ\I,: (HancJ.) \'er- betJl'.ww. (verolJtJ.) d'JocJeluii halen; ver- WW. twelen, genezen, een litteeken yorkoo() Ill., verh:mdelen 0.; -sp"pit'l'r·n,mv., "(J.~sl, ~ehaat, \erfo~ill, \t'l'afsehuwd.
mell, lilteekeuen.
-schri{1t'n ,. illY. nkteu \'. 1Il\' •• I}I·ocl'~- ·Verha,sslicheJl, (ver!liisslieille, VerhE!.imlichen, (tJerheimlichte,
vel'uaal. pr"tncul fl., nolulell ". ruv. OVPI' fJer/lii . . sllt:lll j bee1r. WW, If'~1 ~jk rna ken, verhclmliclll) lJt~dr, ww., Z. verhehlen.
g,a"opr1Ie on1lel"llll l,lelmgtm,
larSCIIIl\veiijk makeD.
Verh Q.imlichung, (-e,,) v., Z.
Verh&ngen,(vf rl,.rl1,gll', Vl'dliingl)
Verhatsoheln,(v,·rluihcheLle,vt!r. vc,.helllelt; «(;er.) geheilUllluJt.lillg v.
h~dl'. WW. eme Or/rnall!" cilt Fenster -, /'ill,liellelL) ited.'. WW" Z. IJcr/,firleln.
VerhQj.rathen,(vel'/telrtJlhete,tJereell ~t)rtlijn hRn~e() VOOI': I!in IJild -, met
VerJIaj1, (-\(J),~, lOf. -f~) (I)., z. Itearull,e/) lJeJr.ww. sti"e 1'ochler -,nileell ~Iuit~r lJeelekk'm,dlC~fllhnng.~Il; 2, \'t~.' .. fel'/lac/;,.
hnwfHl; wieder -, eell lwee,Je of alleler
keer.J hangen; 3. dem P{erde d,'n Zltyel Verha.j1ben, ('t'ed,oubllJ. verhallbt) hll\\',~hjk aiJll~ailn; 2. '''etl. ww. Stel, -,
-, de tell~~ls slilp lateD haugen; mil vcr- belir. ww. eelle kllif of kal,optetlen. hnweu; SIC" 'wieder -, hertrnllwen; er .L'ill
hlill!Jf.em Zllgel. met lusse Icugels: (fig.) (\'alk.) eitlen Fall.·ell ., kapl,ell, ele kap sieh. - mil ih1', hU wll h881' huwell.
Goll hat (~.~ tlbt'" un,~ 1Je,.hiinyl, GocJ he.~rL lopl~LLell; l Bouwk.) ein yothi,!t:lICI Ge- . Verh~rathung, "., Z, 'Derke;hel ldO bt'schlkl; it, GoU. da,'i Sc/ur.k-."olbe., I·.hb.m.
Ifalll e,,; II. hll\\'elUK o.
sat Itat es,flO ver/la"yl, tiotl, hel n.,,,,lIull VerhBjlchen, :\vcrl,auchte, t1erVerh~iszan, (verhicss,tJerhei,ze,,)
he~rt hel Zth) I£f~\\'ih.l, besclllkl; die To- /tau.eltl) Uedl·. W\V., Z. a.II~/'llltr.ken.
belir, W\\'. ')111·. Jenln. elw, -, belu\'en.
de'(sll'a{e uhL'r iem. -. it~fD, lei· lionel ver'·! Verna.llan,\vel'hieb,'JI!I'ltauen)betll'. Loezeggen; II. o. zeHst. (Spr.) - machl
ooreJeeleli.
Iww. 0111'. h"uwen, vellen, met ele bUl be- SclutLd, h~If)I't~ milakl schuld.
Vehangniss,( -es, IIIV. -e) o. ntwll .. hOllwell. sunelen; it. ellten Helm -, ~Luk VerhQi,szer, (-s, lilY. Yerl,ei,;er)
lot, lot 0" b~SltHIJ(0I1l8, besdllkklOg \I., hakken; :l. (LRkt'nb.) seheren; (Wijug.) m., ·in, (.."etl) Y. belover m., b~loor
on~eluk 0., rami) Y.; -glau.b,yer UI. f,lla- snoelf~n, z. bescltnei,iell; den p(JS,~ -, Lie ster v.
Verhe1fen, (verllall. tJerholfen) u.
list m., hij cJie aan bel llontJ.lut geloot'l; passlIge duo" gewdtle booaneu Sll'eIJHn~n;
-Iell" v. leer v. vaD het ooo&1lot, fa181&8- die Zeche., het voortwerkeu oDlDogelijk ww. our., UJ. h.jetnn. JU etlD • • , helpen,
1
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hehulpznam zijn in. llij~lnn.l verleenen, ,,"W,. m, I, hotJtachlig worden, in hout Verimpten, (verimpfl', tJerimpf')
ollll,I.·:,I,IIIIII'n; er 1,,11 ,11111 LIlCl,h,zlt »er- O\'p,'!.!nnn,
bedr, W\V. tot euten gebruiken, vereuten,
IInlr"II. hij hccrl hem daann ,'cellJijilantl Verhgr, (-(e)." my. -e) o, onder- Verinnigen, (v~ri'",igle. tJerin\'l~.'I,·'lnll.
zoek, es.uuen 0.; (van getuigen}, ver- "i"/) bedr, ww, innig \'f'rlJinllen, nauw
Verhe1fung, (-en) v•• Z. »erke!« hour n,
ve..eemgen, innp.·lijk verhnnlen.
fen: II. Z. I/ iil/i"
Verhorohen, (fJorl,m·el,te. eer- Verinnigung,( -eJ') s, oouweverVerhenkert, hijv. nw. dulrelsch, "ore"') ue.lr. WW, niet goed be(,:rijpen eenunug v,
zel'" !'=1,·.·III, s-rlnnsch.
lJij 1I.,t nfliu-teren,
Veriuseln, (vcrinselte, tJl'rinsell)
Verherben, (lttrl,erble. v(Ir/&erbl) Verhoren, (vcrl,iJrll'.tterlliir/) herlr. beth'. ww, jemn., ein Ilaus-, aileen lateo
belli.. I'll u, \\ w, lnuenuaken, verbute- ww, uvprhotwell, ou.lervragen, omlereoe- sloan.
ken; elne» lJtI.luglen ., in verhoor ne- Verinteressiren, (fJerillleressirte,
ren. hill.'.' wnnh-n.
Verherrlichen, (ve,'llCrrlicl,'e, m-n: dif! Zelt~/ell. -. un.lervragen, uilvra- veril,lere.'9sirl) hetl r, ww. rente hetalen,
tler!lerr"l'ItI) br'tlr. ww, Golt .... verheer- geu; ge~/en eillaJ,der -v tegenover elk, on- interest lJetalen;2, well.\V\V.lie/1 -,renle
Jij~~n, I'rijzen, h"zin~t'n, \ ieren: 2. wed, tl.I.·vrilgen, eoulronteeren: it. L, t1111..,.IIo- i,hv,·rl'pn.
W\V. sir/I -, zrch vc.·hcerlijken. zich ver- r"II; 2. cine Er:l1.lllung. ein IVorl -, ni..1
Verirren, (verirt'Ie,fJerirrl) o. ww.,
hemin.
f:flCtl l...gr·UlwlI, niet goed verstaan; II. m. s.; it. wed, ww, sick -,aftl\\'alen, verVerherrlichung, (-en) Y•• Z. wed, \\'W. sicl& -. nietgoed hooren or ver- tlwilleu; (Ilg.) verloren gaan; fJBrirrles
fJerll",,./ll'Il,'II; it. vcrh,·....l\jking v., Infm. staan wat ecn ander zegt,
Scku], verduold sehaap,
Verhetzen, (t1e,.!le/Jle, fJerltfJl:l) Verhorer, (-s. my. fer/tiJrer) m. Verjagen, (verjagle. verjagl) bedr.
be.lr, \\ w, Z, 'lIcllu·l:el,.
hij die ondervraagt, in verhoorneemt &, \\'W. verjageu, wegja~ea. verdrijven,
Verhetzer, (-s. IIIV. Ver/leller) m, rechter m.
Verju,hrbar, verjahrlich,
O(l~lnktll" ~llIkl'hl'i11111 m.
VerhUr-gemach, (.getll4ch(e)s. bijv. IIW. verjaarbaar, ail II verjarig onderVerhej1ercr, (-s. my. Verl,t!lIerer) mv, -ye",a,·It,·r) o. \'~rhll"rzaul v.; -dell- he\'.~: -kt!it v. "e.·jila..banrheuJ v.
m. (Z'~t~\\'.) schecp=:ncrbuu.'de.·, scheeJls- ler m.• Z. t"er"nrer; -s('/".i{l v•• -sp,'olo- Verjiihren, (verjal""e. vc,.jlillrt) o.
r~'ltl"r' 10.
kol o. p.·0~e",-verb8nl o. van pen vel'lwl)r; ww. vel'Jill'en, mel lie jaren ,'cn'alleD;
Verhej1ern, (verh,!zcerle. fJerl,eu- -,d"be Y Z. -g"mac"; -slulltie v. IHU' o. (Ge.·.) elne rollrllachl - la,'4sell, Inll'n,'erer/) b.ld ... \\ w. "crhlll"'n, ill hllllr gP'''~II, "'aarof' het verhoor I'laat!1 hct'rl: -lllg m. jal'en; eille Sdut.ld (ur verjal&rl el'kltiren,
"el'lmt~hlell; ei" gclll'Uf!III!! S,'I,ilf "';I!,I('r ling m. ",mll'oll het ve..h'lor, bet outlel'- voor ver',iaarll ve,'~larcn.
-, t~ell J:c,leclle VUII h~l gehum'lIe schip loek I'lil:ll~ h~tlrt.
Verjahrung, (-en) v. v('rjal'ing
wep:' vflr'hllrt'n.
Verhorung, (-en) v., Z. tJcrl,oren; v.; -sgesfJl. o. weL Y. Oil de verjnring;
Verhej1orung, VI' Z. verl,euern; ill Z, Vel,/"lr.
-,~reeltt o. recbt o. op verjariug, it. verjait. hur.... 0 •• \erhll"en o. "Oil ecn ~~hi(l. Verhudeln, (fJcrl,utielle. fJerhu- l'ill,~recht o.
scllt'e(J~n'rilchl v••scheeploon 0., scheelJS- dell) lJed.·. ww. \'erknoeit!l), vermillken,
Verjlj,mmern, (t1erjammerte, tJerhllllr v.
hetlen'cn; it. sein Geld -, OIl eeoe los- jammerl) lJell.·. ww. IDeL jammerell of al
VerbeJltigen, (tter/leulig/e, tJer- ltandige w\1ze tloorlJ.·ellgen.
jarnme.·eDtle tlll'lI·brengen.
I,euliyl) bellI'. ww. IIfior lien hCthmllnng- VerhU,llbar, bYv. ow. te verber- Verja.Jlchzen, (verjauekzte, tJerschtJII ~rnank ve"fI.lllc.·..n, mnllel'ni"'ec.·en, gen. te \"t.·.·hl1llt~n.
Jaue";/) lJ~lIl·. WW. in gejuicb, gejubel
Verhexen, (t1er"('zle,verltezl)betll·. VerhU.llen, (verhiillte. ver/nilll) tlood)l'clI~en.
"'W. lt~tnll\el't'n, IJHhek~cll.
beclr. WW. h~tlekktm, vprhergen, verhKI- Verj'Ungen, (veljllngle, tterjii,llfl l)
Verhinderer, (-s, my. Vcr/lin- It~n. olll\\'ikkt'lml~ dlls Gesichl -. sluieren: bellr. W\\'. vel'jllngen, lie jeugtl lenlggedcrer) m. hij die belel, vel'hinde.·l, Z, den :(/J/1/ ., ve.·bergen; 2. wttti. ww. sic" 'en; verjallyl tOerdfJR, zu~h vel'joIlMp.n;
tJcrl,,,,de"n.
ill ",i",m, bllllliel -. zich wikkell~n; (fig.) (fig.) vel'kldnen, op een kleinel'en voet
Verhinderlich, bijv. ow. hel- lich !'luiertJll, zich Ye..~chl1ilell.
I.. ellgen; fJillc Zeirluumg -. verkl~illen;
Been \'t~I'hillllt·,·.I. 1...ltHl)lnt~nl, ve'·ij.leld V ~rhUllul1g, v•• Z. verhiilll'n; it. v(~rjaIl91cr M:;szslab, verkleinde schaal
kiln \\'o"ll... n~ 2, Z. fli"der/i,ll.
\'e,·lJp.·ging, ven;chuiling v.; 2. Z. Ver- v.; '2. ,vl~ll. ww. Stch -, zich ~e.·JongeD,
Vorhindern, (tJtl'/,i"tierle...'e,.I,in- Ilii.lllucl£.
\'e..j ..n~d wortlen.
dal) hl·.II·. WW. clUJ. -, \·~.·hinllel·Pll, lJe- VerhU.lltuch, (-tuch(e)s, mv. Verj ij,ngung, v.• Z. tJerjiJngen; it.
lelltJlI, lJelellllllel'ell. ~ttH'en, lPKtm\\'t'.·ken, -It;e/wr) o. sluier m., vermolllming V., Yerjnuglllg V.; ~. vel'kleilling v.
vc,'\lII..II·n; jem. - I'll arbeiteR, jem. all mfa~kel' o.
VerjU,ngern,(vcrJulIyerle, tJerjun..
der Arbl';' ., ipm. slnren.
Verhundortfaohen,verhun. gerl) belli'. ,,"w. vel'juDgen, jOllger (Daken,
Verhinderung, (-en) V., Ver- dertfaltigen, (verl,ulldfJrl(I1c1&/~.vcr-Jon~er dOPIl schUllen.
hinderniss, (-es,IIlY. -e) 0., Z.lJtn- lttJ.ndclll'ae/U en verltuIJtlerl(al/if/1e, ver- VerjU,ngungsbruoh, (-br,,derrll,u.
Illlflde,.,(alligl) betl.·.ww.\'e.·hontlerJvoo- e/t(e)l. IlIV. -brilche) m. verllauwing v.
Verhitzen, (verllitzle, verllUzl) tlig1m. hnll.lerlholltlig \'ermeerder~n.
van een ~chip.
betlr. "'W. \erltlllen; 2, wed. \VW. sie/J ., Verhu.ngern, (ver/,ullgerle, ver- Verka1kbar, bijv. ow. in kalk te
zich verhitlen.
I"myer') o. \VW., tn. s. verhongeren,van verantJerelJ. '"el'kalkhaar.
verbgchdeutschen, (verhoch- hUll~'lr umkomen of 9terveu.
Verkg,beln, (verkabelte, verkabelt)
delll,~rllIe, l'l!rltoclttleuhc"el) lJetlr. ",w. ill
Verhunzen, (verltunJle,tJtJrhund) bedr. ww. lJoar bel lot or in kavelingen
bel. IItJltJ,:tlllillilCh o\'E:rhrengen.
be,] I', ,,'w., Z. t'erkudcln.
verJeelen.
Verho1fen, (ver/UJffle, t'erhotrt) o. Verhunzer, (-s. my. Yer/mn:er) Verka1ben, (tJerkalble, tJerkalbl)
ww. IJeslulll.'luttS wordell, sltlslaal1; 2. :II. klltlfllel', ltellnha8s. loonbe.lerv~r m. o. \vW., 1Jt. It. le vroegkalven.
he.h·. "w.. Z. Iwllen.
VerhU.rden, (ver/uirdele, tler/lur- VerkU!lken, (tJerkalkle, tJerkalkl)
Verbohen,(tterltMtle,verlulhl)bedJ', del) bl·tlr. "'W., Z. ei"plerr"en.
bcth·. "'W. verknlken, tot kalk branden;
w\\". h()ogc.· 11l3kell, verhollgeu, opboo- Verhij,ten, (verltiUele. tJerh.iUtl) ~. oX)'lleeren; 3. tot kalk worden, met
he.Jr. ww. tin Uebel -. verhoetlen, voor- kalk vermengll worden.
gen; it. le hong makcn.
Verbohnen,( t'crltiJhn/l', tJeri'Oilnt) komen,\'erhintleren,arwenlJen, beletten; Verklj,lkung, (-en) V., Z. tJlrtal.
bellr. ,,"w. j,'m. -, hoonen, bespoLLen, be- dal u:olle Gott -. Go.1 verboede bet I; 2. ken; ill ve.·kitlking Y•• verzlIring V.
leelli~pn, ..,llnl·hen.
das Vit!!' -, !'lecht huedcll.
Verka1ten, (verlcallele, verkaltet)
Verhohnung, (-en) V., Z. fJer- Verhfttung, V., Z. verhillen; 2. Z. O. \\'\V., Z. erkalten.
l"l/well; il. lJcspollilig. lJeschimping, Le- ·slIlIlIl!l; 3. dUOI' achteloos hoeden ver- Verka1ten, (verluiltele, tJerktllt,t)
le~,llfd,,~ v.
t)()l'zaakt nadeel o. lUlU bet vee; -smillel bedr. "'W., Z. erlialten.
Verhglzen, (verlloble, tJerllobl)o. o. vool'b~bo~dlDiddel O.
Verk&Ppen, (vcrkal'pte, tJer!appl)
I ,

Ver.

Ver.

Vcr.

hedr. ,,"w. met eene kap bedekken, Z, ;t'mn. • hoben, omgang hebben met, ver- ~r.hnlf)j~pn. verketteren, nl~ kellf'r in ,IPR
fler 1Illllt'n;(Valk.} de knp opzeuen; (flg.) keprPIl met,
~,·rkbill. clOPII, H'rt)()I'lh'eIL'Il, l'XfOlllllmnvermommen, verkleeden. een "al~ch"1J Verkehren, (t'erk,.llrle, verkeltrl) uireeren, einel.ehre -, veroordeeleu, deu
naam aannemen: Vt,'k01Jpll"r Ritter, ri,l- o, ww., m. 11.(lIitlld.) in betn-kking ~Ianll \I..pk 1I'I~flrt'k"1I over.
der met gesloren vizier:1J~fkopplerSthr;fl- 101: It. mil [emn -, v('r~Pt'r,'n, flrJlpnn~ Verketzerung, (-rn) "•. Z, V(lrstelter. ongenoemd, onbekend; 2. wed, IIf-Jiben, Z. 'Vel'!.-"/u; (Tikt.) VC"rkf"('r'"llo ketzer»; n. "L"r~t"lll'nl't!, IUI~rhlllcll~ilJg
ww. sich -, Z. eermummen.
tiktak 8rJP1pn: 2. b,·cllo. "'\V., Z. t,mk,"/,- v. '1H1 ketteri]: -,\S",ltl O\"CI'II"'""f'lI (fuelsVerkeppung, (-en) v. rermom- rm; die Erb(n/g,'ordllll1lfl -, omkeercn, diplI~l\i\t~r fII., filltnll!'=l1lc o.;-.\.~iiCllli!l hUv.
minlf, verkleeding v.
die Augl'n -, wPlulpn: (fig.) die O,.,inullY IIW, .h""'I,zif'k. fitllol i,'k.
Verkljrrfln, (verkarrle, 'Verkarrt) -, omkeeren; du« Ilt'clll -, verIJrllaif'n; t';"
Verkijllen,( "t'lk,,·lIe,l'(·rkil·/I)ltedr.
hedr. ww, in eene kar vervoeren,
Geseb -, verkeerd toepassen,Z. verdre- ww, \':111 schachteu, peuuen, ,1"CI'fAU HlUIO.
Verkarten, (verkarlele, vtTkarlel) hell; da.fl lIerl -, hederven; II. wed, ww, lien; 2. o. WW., U1. II., it. wed, \\'W. slcl,
bedr. W\V. met bet kaartspel doerbren- .\id. -, zieh nmkeeren,
-, ('1111 \"(J~fl~), ruien, verveeren, andere
gen. verspelen,
Verkehrt, It\jv. nw, rerkeerd, om- veeren kr{jf!pn.
Verkpten, (verkaslele, tJerkaslel) gekeerd, verdraald; (Zrew.) -rr Auf/a,,- Verkinden, (t'rrlt·ind"fe,l,'crl.';ndel)
hedr, \\ w, door eene kast or door lim- uer, dwarsoplauger m.; ei» SC/1I11g filii II. \\'\V., III. s. kuulseh worden; ~. bedr,
merwerk bedekken,
der -m Hand, slag met tie boveuhaml: ww, killll~,'h maken,
Verkatzen, (t'erkalzle, vel'kalll) -e Seite, ('"l! eene stof), keerzijc)o, ver- Verkitten, (tIer/iiI/lIlt', fer/dltt"l)
bedr, "'W. Ill'ci Anker ., verbinden, door keerde ztjde; et». - aPlfus,"en, verkeenl, bedr, WW. mel leern IJe~lrijk('n, mel ceuiet f.!oetl: - lege.., verkeerd Ipggpn:· ment, mnstik, stopverf IH10 elk. voegen;
een anker versterken.
Verkajlt, (-(e)s, my. Yerk6,u(e) m. "eTs/l'IIt"n, verkeerd verstaan: (fig.) eme t. met cement sluueu, diehtmaken,
Z. Absalz; gerirl,'licher., gereehteljjke Sadie • angreirell,all(o"g('1~, iets verkeenl Verkittung, (-('n) v., Z. v,'r"illen.
verkonping v.; ein Gut gerickllich :um - :Ianvftllen, bt'ginnpn; -el'umpe, ppr:,pomp, Verkl,flen, (verliluffte, lJcrli/uDI)
an~tI"ugen, inbe~la~nemen.
tin K/eid .. allziellell, hel billn,~l)slt~ hill- hcc.lr. ww. jem. -, \'el'rnt.len; it. IJcla~le·
Verks,Jlfen, (verko'U{le, verkau(l) len aanl."ekken; da,' id die -0 IVell, dp reno
bedr. ",w. \erkoopen: Wein -, verkooplln, "erkeerde werelt); - denken, !lalldelll, ver- Verklg,gen, (t'ef'klagle, verla'lagl)
lappen, slijlen: ein Cutan jem. -, over- kee,·cl. onjnist, Diet Ilerpgeld, tI",nas, 011- hedr. ,,"W. ItClOklngf'n, beschllldi~ell, eene
doell, verkO(;pen: elw. tim Ie/In Gulden, eIOt'lmatig: 2.slecht, beliorweD; -erllensrll, klac'hl illl~vp.rell I~gell: der VerA'layle, de
jels voor & vcrkoopen: 2. IYaaren -, Z. ~Iecht, tJeclorven OIen~ch; -Ileit v., Z, ;UUt~fAkI;IIl~II(', heschllldi~t.le.
abselztll; (O~.) er ;sl vel'kaul/; hij is ver- V,'rkehrufly; 2. mv. - en, \'erkeerillwicl, Verkljger, (-s, my. Verkln{/er) m.,
loren; II. wed. ww. SIcA -, ,'el'kocluwor- bet.lor\·enhClel, d \\"aa~hei,1 v., on"erslanll -in, (-lie,,) '". aanklagCl", lJeo:chultl iger
01., aan~hl:J~~ler, beschlilt.li~~lcl· ".
den; sicA lticlll -, f[emakkelijk van de 0.; -.f;cllnllbt·I,Il. \'rrkeerdsna\'pi nl.
hand gaan; (fig.) siel' an Je1ll • • , zich la- Verktthrung, (-l''') v. omkperingo Verklg,gte, (-n,rov.-,,) m.en (-t,)
ten omkoop~n .loor; it. sich an elw. -, omchonalillJr, urn.wlilng. bedt'rving v.
v. bHk:;la~ele, he~chul"ig.le IU. ell v., '"erVerkehrvoll, bijv. nw, \'01 ver- ,,"eflrd"I' m" "eIOWefArloOtt'r y.
iets te eJlllir koopen.
Verkajlfer, (-s, my. Verktill(e r) keer, dl'uk, le\'emJig, n(lrm~rijk.
Verklg,gung, (-ell) \'., Z. t'erklam., -in, (-nen) v. ve.·kooper, koopman, VerkQ.ilen,(vel'lte,lIe,verk,lill}bedr. gell; il. 11t-~chllllhglllg, anllklncht v.
hanllelaar Ill., verkoopste.·, koop\'rou w v. ww. das BCII -, mel eena pin va~rtp.llrn, Verkl~mmen, (t'l·r/i/ulllmle. verVerka]l:ftich, bijv.en b. geschikl \Iastpinllen; den Tlscl' -, \'a~llellen, 2. ein Hamill I) o. ww., w. s. \'erkleumen, vcrom Ie ve"kun)tf'II, te koop, veil, gemak- Loch -, meL eene pin &.Iichtrnaken; 3, :'lij\f'n.
kelijk van de haneJ le doen; Allesisl11lir (Sludent.) seineB,ld,er -, ve,okool'en; it Verklammern, (vt!rklflmmt"rle,
-, ik ,'erkoop alles; 2. (vao amlJlen), sid' ., Z. ver/ie/lt''',
verlilummt'''/) bedr.ww.DJ~l ~hlml,elJ,ha.
veil; jemn. elU'. - t'lber/assen, iem. ie~s VerkEtilspitze, (-n) v. (Vest.) in ken v:I~1 milkeD.
verkollpen; -keil v. ~esdllklheid v. voor den ~rnntl ~elrt\kk~n g"oc'"e v.
Verklg,ren, (tJtrHlirle, vrrMa")
den velokoop, ~eilheiel,\'erkoopbaarheid v. VerkQjlspitzen, (t'erkeil,~pil31e, hetlr. ",w. (w. i. gehlo.) ,'er~lal'en, upVerks,j1fs-bedingungen, v. verkeilspl/31) lJf'dr. ,,"w. met g:-oe\'en, in hellleren,opklnrt'n;:vcl'klh,.,cs A"IIilzo upmy. voorwilartlen vau tlell vel'koop, veil- tlen ~.oor..1 fletr"kk~n lijnen teekenen. geklaarcl; tJe,.i,·tarler Lt';b, "erIH','rIUkt
ctlntlitiell v.mv.;-bucho.(Hunt.l.)verkoop. Verkennbar, hijv.nw. onkenhaar, lIchaam 0.; C/,rlS/IIsu'al'd auf dem rllubor
hoek 0.; -bude v. wmkcl m., kraam v.; mis~enbJur, vatLaar \'oor verkeerJe uit- ver/.l,irt, ,'erhecrlij~l; (ZCll!w.) (',n Sf!lil!
-laden m., -localo. ,prkoopzaal v.; -lager le~llinll.
., "elo~ln,oill~ v. nlll u"er\j opnla~efl.
o. "oorraad m. gnp-tIereD voor den ver- Verkennen, (verA-annIe, tJerkannl)
Verklg,rung, (-(",) v., Z. verA-til·
koop; .preis rn., ·,'echnulIR v. ,·erkoop·· bellI'. W\V. onr. mlskenoen, Diet DDal J'en; (vfln Chri:"tll~), ,'erhe"'rIUkill" V.
rekeoing v.; -"and m. uilslalling v. voor ",aarcle schallen.
VerklQ.t8chen!' (v(!r/i/tJlschlt',tlcrden verkoop; -aiel m. verkooplijd m.; Verkennung, (-en) v., Z. ver/ien- Ii/al'chel) l..,tlr. ww. cltt'. -, \erklal'pen,
-SImmer 0., Z. ·laden.
nen: il. mi~kenlllng v.
Itverbrle\'en; 2. jem. -, lJelaSlel'ell, 10
VerkaJlfung, (·en) v. verkooping Verker, (-s, my. -e) o. Turksch slechlen naam brcllf)en.
v., Z. vcr/taufen.
damhurtl o.
Verkl8rllseln, (vcrAlall,~f!lIe. fJerVerkebsen, (verkebsle. tJerkebsl) Verketteln, (verkelle/le, vel'kel. klausell) bl'dl'. wW. \'OOI'wllnrclen lJijvoebedr. ww. jem• • , een bij,,"ijr fJoemen; 2. tell) betlr. W\V. met ketlin~en Yerbiut.len, gen. aan voorwaarllrn ,'p.rlJilldfln.
seineFrau -, verslootenom bet met eene met schakels vaslmflken, vastkelenen; Verklausuliren, (z'('rk/uu.flillirle,
andf're le honclen.
eine 7'I'lire -. meL tI~n ketling sluiten. verk/awtulirl) lJet.lr. ww. t.loOI· fOUI'wuarVerkegeln, (tJer~'ege/lt', vcrkcgell) Verketten, (verkellele, ver~'ellet) dcn \\"aflrh.)r~en.
bedr. ww. verkegeleo, meL kegelen ver- bedr. ww. kplfAnen, in de ketens venvur- Verk1eben, (verkl,'lJle. vcr/de"')
Hezen.
reno aanpenketenen.
bet.lr. W\V. (Me!l~.) nul Stroll t~lId 1.t'1ul&
Verkehlen, (verkel"lte, tJtrkehll) Verkettung, (-en) v., Z. vcrket- -, !tpplrlsleren: tlie/ L"ltm -, gtthl'ul"en;
bedr. W\Y. met eeue lijst, een rtlDtl voor- len; It. alllU'cn~chakelillg v.; -sscliluss m., ~. ein J..udt -, .Iichlllw~ell; t:,s,"e an (!incr
zien.
' z . Ke/lt!lIsrlllu,fs.
7"Jui,.e -, cllchllllll~eo, slnpl'eu; elw. -,
Verkehr, (-(e)s) m., z. m. verkeer Verketzerer, (." my. Yerkelze- Ilil'hlltlnkkf'll, bl'l'la"~eo.
0., omgallg III., belrekking Y.; e, id dOl'I rtlr) m. hij clie ielll. van kellel"ij beschulVerklebung, (-"u) v. beklcctling,
fliel -, er wortlen tlaar veel zaken ge- digt, Z. tJc,.kel3ern.
verkleeldlll~, \eI'lIlOlllllliu~ v.
daan, er gHat claor veta) 0111; der - der Verketzern, (verkel:erle, tJcrke- Verklecksen, (t"',,;;/,'ck.fle, fJerWaare", halldel m., debiet 0.; (lIg.) mil tzerl) b~tJr. "".jem, ., van ketterij b~- klec/ul) lieu...ww. \el'worseu.vel'kuoeien;
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viel rinle, "tube ., verknoeien, verklad- Verkngchern, (verknOl'herle, ,'er-: Verkramen,(verkramtl',vf'rkrtJmt)
den.
knocherl) O. WW•• m. s., it. well.\V\V •• ~ichlbeli r, "'W. (g-meenz.) opkramen, verVerkl@den, (verkleidele.l1erklei- -, in hf't'n nverg'llIn, been worden,
Ile~gen, 't'rp!;ta;~".·n. iu de war hl'fln~p.u,
de') bpdr, ww., Z. bekleidflll; emenScllbchl Verkngcherung, (-en) v., Z. zewk maken,
-. beklp~llen; ein. Sch'ff -, bekleeden; :!. tt8rk".oclwrn; It. beeuwonling ~.; 2. tot] Verkri,9chen, ('tter/;roclt, eerk.." .
rerkleeden, vermomm-n: I'. WP.I). W\\'. ht,pn over~"f{JH'n voorwerp O.
Icitrin) ft. \\W. onr., m..s., it. wed, "'W •
•ieh al~ of in emen Bautl'''' -, zicb ver- VerknUpfen, (verknr1pl'c, l'er-I$il'h -, wp.~kl·l1ipen,zich verschnilen.sich
kleellplI als,
Imfj,pl'/) bedr, wW. vastknoopen: (fi~.) verbergeu, zich verstnppen; sirh if' ei1le
VerklQj.dung, (-etl) v., Z. eer- vereeuigen, rerbinden, samenvoegeu, Z.lllollle, in ei'1l.tll WinA'''' -, wegkrnipen:
kleiden; it. (vau een mUlIl'ul), heklee- verlnnden; 2. et«, -, te sterk knoopen; ~ich i'n den Sand -, (\an dell re~PIl), indrug Y.; (van eeu muur &), plint 0.; (fien.) (van een tlarm), fJerkmipI', ge- trekken; (fig.) er muss sirk ausSrham -,
(van een sehip), bekleediug v.; 2. - al« IiI'onkelcJ; (van een "1011), aan ElIgpl~che bij moet zich urt schaarnte verbergen;
Bauer, v(Jrkleet.lan~, venuounning v,
ticl,le lijtlentl; II. wed, ww. (Jachtw.) siell vor[emn., fJor et», - muss,'n, moeten
VerklQj.nerer, {-s, my. Vetklei- ,';Iclt -, (van wolven, vossen &), pnren, londenloeu voor; er muss ."irh vor illm .,
"trer) rn, verkteruer rue
Verknupfung, (-en) v., Z. Vet-Ihij mot" voor h..m de \la~ sll'ijken.
VerklQj.nern, (fJerkleinerlc, eer- ktt'lp/en; it. aaneensnoopiug V.; (fig.) Verkri~gen,('vl!rlcrif'gle,vfrkril'gt)
kleine"') bedr, ww, verklernen, kleiner verbinding, rereeniging , samenvoeaius bedr, ww, ~lIt oorlogen gebrurken, ver'maken, Z• ."erringer1~; eine,. Plan, ci'n V.; (fien.) Engelsche ziekte V.; -.su,,'hedl~pill~n.
Gemalde -, verkleinen, in het klein over- O. verbmdend vonnis 0.; -srort «. kflp-I Verkritze(l)n,(vtrkrilz(el)te,verbre()~en; [van ghlzt'n), verkleiuen, ver- pelwoord, verbiudmgswoon l 0.; it. kop- kril:.:(el)l) bedr, ww, I'apier -, volkrabklt-III.1 doen zren: 2. \fi~.) ete, -, (an hel pelwnord O.
hel....; 2. elw. -, "erkntt~ien, betJp.f\'en.
Iprekeu). verkleiuen, vermindel'en, vel'- Varknij,tten, (fJerklJiittelr, verVerkrgpfen,(verl.l'iipfle,verkriip(I)
la~lIli. gerlur(,"r duel) schijrum, als ~an /iniUlel) bedr.\\' W. met Lllu\\'~(} "astklloo- bl~dr. WW. {Mc\uh.) hakt'n, o·,reu 1II,.keD
mander b'"lung vourstdlen; jem. -, 011- PI~l1, met kfllHlptHl gC1brUlktlll.
8l1ll; (NiI~.) verkropl'It f."dgel -. slet·hle
guu"llt( vall lem. spreken; (Spraakk.)
VerkgChen, (verl"ocille, fJcrkocht) ..ltijk~ ..s; ~. '.\'tH'mal ig voel'ell; verlrriip{le
-de,fl Wnrt. vearkleillwoUl'.j O.
u. WW., m. S. ,erkukeu, dour ko~en vel'- G"n,'ie, "vl~r\'ne.ll~r.le g;,nzen: fJerkropfle
Verkl@Derung, (-en) v•• Z.ver- ltH,'ru wordell; die Kra{t isl fJf!r/iOdtl, tit' Killder, Z. t1erhullpn.
klei1lern; It. verkllmuug. veruJlutlel'lIJll. kracht i:; el' lilt ~ekooht; 2. be.lr. WW.
VerkrUmme{1)n,('lJerkrll7U7n(el),el'lul:lIJg v.; (vall vel't.lielJ~t"), verlUlU- das Illeisch -. lalt"o verkokeu;!/ar:u sellr, Ie, ver/.,umm(el)l) beth'. WW, B,.o,1. -, verderlllg Y.
au Brei - la~se", tnt Ulue~ lalen kl)kelJ~ KrllllD~lelJ, lot kl'uimels nwken; (fig.)
VerklQj.nerungs-glas, (-gla- llig.) den ZOOt, die bO:le Launt! ., litten sei" Geld -, lanJlzaulI'rhalitl verk",isl~n;
"S, illY. -yluser) O. \erku~iu~hls u.; -si/b,: uv~r~aan.
2. wed. W\V. sicA -, (tan geld), vf.'J'k",ist
Y. (Spraakk.) leU~rt(retlp v. WiWI·lIIet.le
Verkgdern,('oerkoclerle, 'vcl'koderl) wm·t1en.
verkl~lU\\'uorllell #le\'ol'lUll wOI·.len; -worl bUIll'. wW. Flsclle -, nls aa~ gehrlliken.
VerkrUmmen, (tJl'rkrfj,mm/~,verO. (S!u'a"kk.) ,erkleiuwuort! o.
Verkohlen, l'verkol,lIe,fJerkoltU) O. krtimmt) bell.'. ""W., Z. verfJieyen.
VerklQ..inlichen, (verkleinlicllle, ww., IU. S. ,erkcJI~II, t:)t kool worden;:t Verkruppeln, (tterkrilppel1e, Der'trkla-i"tich') belli'. ww. kleiner Ulak~u, bedr. ww. lhuH} \el'kIJlen.
Icrii,Pl'ell) o. wW., m. s, vermmkt ,,"or,erkleillen; 2. verlagen.
Verkghlung, (-en) V., Z. verkolt- deu; ~. bellr. ww. vermlDken: (till.) de,/'
VerklQ..istern, (verklei.derte, ver- len; it. Yel'kuling v.
Verslalut ., ~lecht Olllwikkelen; da,'i 'ein
kleis/e,.t) bedr. wW., Z. verklebe,,; it. be- Verkgmlnen, ('VerA-am, vel'kom- -, doe.. 'f.'rgroeielJ, sdleef cloen \Vol'deu.
ma"Iel".
mfm) O. ,,"w. 0111'., m, S., Z. {oI'lA'ommelt; .len f,:1'ot&i belelUllIeren \';tn.
Verklettern (aich), (t'erklct-;l. alhmgs vel"g:tan, omkoilleu; l'or Gtam VerkUblen, (verl,'uhlle, fJerkaJdlj
lerle, verkleiler') \\'t~d. W\V. le hong klilU- -, weg~ wijl1ell; • ausse/ten, bel'oolc) Ult.- O. WW., m. ~., Z. abk,i.Illefl.
men, zich mel ktiulJucu hezeel'eu.
zlP-n; -llell v.lJeruuille siaut, elieude, a.'Ill- VerkU,mmern, (verhimmerte.verVerklicker, (-S, my. Verklickel') lalagheitJ., beroouJheld v.; it. wegk\\"ij- kummtrl) bedr. wW. IIllJe~Iilglwmeu, l.eID. (Z~f~W.) klellle wlUthaan v.
IJlII~ v.
slag leggeu np; 2. jems. Fl'eudc ., 8tOVerklj,ngen,(verkluny,vel'klungen) Verkoppeln, (verliOl}pelle,tJerkop- ren, lJeueuwu; II. o. \VW., tn. S. or fJerO. \\'w. OU... , Ill. S. lrlugzamerhalld ophou- pelt) oeth·. ww. mel. eeu koppel \'er- /fUnlme,.n, "'an vt'I'cJl'iel umkomeo.
den te kliuken. wegsler\'cu.
blutlftn.
VerkU Inmerung,( -en)v.(Rechl~Verklinken,(verklillkle,verklit,k') Verkgrken, (tJe"korkte, vt!r/ior/rt) pr.) inia~:oOlaglflllllll)g v.
belir, W\V. ~a'/et -, killlken.
be Ir. ww. kurkt"u, Van kurk \·oOl"tit~lI,
Verkij.n(di)gen, ~'IJerkfj,nde/e or
VerklUften, (iterl.liiflde. ver/.ltil- eille fiasche -, t"u'keu; eill Loch -, 11:~l verli.ii,ltdiytt·,vf~rkl",Jd en verkulldiy/)lJet.lr.
leI) hellI'. "'W. del' n'Jl'Its -, In het hul eellf~ kurk .Iichllllilken.
ww. 'c~rklJnlligeu, arkoudigen, bekend
drij.eu; 2. we.l. ww. siclt -, zich ill lJo- Verkgrnen (sich), (verkofllle, makeR; 2. voors~ellen.
len Yerhel'~en, \·er~ehUllen.
verlcorlll) wed. \VW. III korrels neel'val- Verkl1ndigei', (-s, 111\'. Ver/cunVerkn311en, (verA"nfdlle,verkllfJ,Ut.) 1~1I, korrelen..
tLIger) ru., -in, (-nell) v. vel'koolliger,
O. WW•• Ill, S. vurdwUlIeo, mel een kraal
Verkgrpern, (verkorperte. verlior- aaukulillagrr, boutl~c'l:)pper m., hood·
hetm~aao.
perl) o. \\ W., 10••'. eel) lachaalO wurden; ~ehHp~ler, i.anknlllllJ!sler v.
Verkng,ppung, (-e;,) V. (ZHew.) II. bedl·. ww.dte Scllonheit -, ~erllclHlIlIe- Verk\i.ndigung, Verkij.nhalf rautsnen u.
IJjken, als per:oioon ,·ol.u·stellen; (Scbeik.) dung, (-en) V., Z. 1Jerkund(lg)ell; it.
Verknebeln, (verkllebellt!, ve,.klte- tot een lichaam makelJ.
v~rkol1dlging, afkolldlgillg v.; 2. aanknob~ll) bdllr. wW., Z. knebel".
Verkgrperung, (.en) v., 1.. ver-I dlging, lJo.,d~ehaJl V.; (Kalla.) Maria -,
Verkn~pen, (verkneipte, ver- korperll; ':l. vm'persoolllijking V.
Mal'la Hoot.lschap Y.
kneipl) betit·. ww. in .Ic ',roeg of knijlJ Verkosen, (verkosle, ve,'I,oet) bedr.
Verkundschaften, (verkulld\'erhH'cli.
WW. die Zeit -, kOlltentl doorbt'engen, ,,;cha{lele, verkttndscltaflel) bedr. ww., Z.
Verknistern, (."erl",islerle, ver- verlJab!>~len.
auskundscllallen.
knislerl) O. WW., m. h. (Schelk.) im Verkgsten,verkUstigen,(ver.
Verkundschafter, (-Ierl, 111\'.
Fe'UI~" -, oIiLploft'eo; 2. Z. ve"p"ppen.
!loslele, vcrkostet en verko~tiyle, 'Vt:rko- -Ie,.) ro, splun, b~~l'lea.l~r m.
Verknittern, (tJerknitlf!I'/e, 'Ver- stiyt) b~dr. ww., Z. bekijsli!len.
,V~rkU.nsteln., ('Ver/Lunstelle, verknitlerl) bedr. \\'w. Papler., verknocien, Verkra,llen (sich), (verkfalLle, k-iil'slcit) bellr. WW. dour gemaaktheicl
l"e! krel1kelNt, "(arfomCaaipfl of vprrom-,tJerkral/l) well. wW. Zich met ,Ie klauwen, betlflrven, dOI)I' o\'erlatilOg ,'ao sieradE-JI
(ooien.
~ ,,,stSI'ijpell, vastklamrnen.
I verknoeien; de', lVe"••, vervalscaeu.
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V,rkvpforn, (tJerkupferle. l1er· II. rondsartikel 0.; ·buck o, Iondsboek 0., verborgen; 2. wed. ww. sick ., zich rerkupf,r') bedr. ww. koperen, met knper in de eigen drukkerij pcdrokt boek 0.: kleeden, een masker aaudoeu,
l-edekken; fJerkuprerte Nase, ronde neus. -(buch)llandelmoboekhandt~1 mo;-(buch)- Verl&rvung, (-en) v., Z. fJerlarVerkuppeln,(l.'erkuppelte,fJerkup- ha"dler m. uitgever m.; -koslen my. kos- »e«; it. msskerade '.
pelt) bedr, ww, koppelen, hijeenbrengen; len m. mv, 'an drukken; -laqer o. rna- Verlg,8s, (-es,mv.-e)m. (w, i. gebr.)
(Spoorw.) fJcrk'Uppelte Rader -, eekop- gazlin o, van fondsartikelcn; -rech1lungs-ju'ol'oufisl heu! zu 1'age -,waaropkanmen
peld, aaneenverhomlen; 2. koppelen, tol buclt o. boek 0. voor de onkosten der zieh tegenwoordig vedaten ?,Z.fJcrlassen;
ontucht verleiden: 3. wed.ww.(gemeenz.) IlrlJkkerij; -rerht o. recht o, tot uitge- 2. z. lVo(:lIlo,~s.
sich mit ei'ler Person -, door huwelijk yen: -u'(',k 0., Z. -bucl~o
VerI asS en , (verliesz,verlassen)bedr.
sieh verb'nden met, Z. kuppeln.
Verla,hmen, (verlahmle,'verlahmt) W\V. onr, verlaien, achterlaten, overlaVerkl1rzen, (tJerkil'·31e., fJerkurzt) o. ww, verlammen, lam worden, Z. er- ten, in den sleek laten: die ~Velt, das
bedr.ww, verkorten, inkorten, korter ma- lahmen,
Lebell -, verlaten, vaarwel zeggen; it.
ken; (fig.) sein Leben -, zich het leven Verlij,hmen,( l.'erlaltmte, fJerlaltml) sterven: eincn Stand -, laten varen; sein
rerkorten, benemen; 2. u,n sicl, die Zell Z. lnhme».
Gf~dacllillis$ verlasst ihll, Zijll geheuaen
IU -, om zich den tijll te korten, omden
Verlg,mmen, (l.'erlammte, »er- hegeelt hem; [em, -, verhalen, in den
tijd door te brengen; 3. j(·mn. seine" Loh" lamml) hedr, ww. olllljdig lammeren steek laten; einHaus .., ontruimen, metterwoon verlaten; t'OIi allt'r 'ff'lI - sei»,
-, besnoeien, afhoocJen; [em, -, ongelijk werpen,
aandn..n, onrecht doen, sehade berokke- Verlanden, (fJerlandete, verl'lJldel) door iedereen verlaten: (Ger.) Haus UIUJ
nen: II. werl. ,,"w. sick -, korter worden, o. ,,·w. land worden: 2. bedr.ww, droog- Hor -, ontruimen, Z. hmterlassen; 2, ete,
VerkUrzer, (-s, my. Verkurzer) maken, tot land waken.
-, Z. veralJredcn; it. fJer/fJyt'n; ne habcn
ID. hij die verkort, Z. fJerkiir:en.
Verlangen, (tJcrlangte,tJerltJngt) 0. es so mil ei"a"der -, Z\j hebben dat met
VerkUrzung, (·en) Y., Z. 1Jerkur- WW., m, h., it. bedr,' ww. elu.'. -, verlan- ~Iko argesJllooken; sich aul etw. -,zich "er:en; it. ,'prkorling, kortinfl, "ermintle- gen, vra"p.n, eischen, willen hebben; u'as laten, ve.'lrouwen op; SIck auf jem• • ,
riug v.; (Outlk.) ('an zenu\\,en), samell- - Sie dafZir, hoeveel vraagt gij.Jaar"oOl·?; werlrlluwen stellen in, zieh \'e.o1;llen op;
trekking ,.; (Spraakk.)(van een woortJ), 2. eta-., 'Ilack I!tw. -, verlan~en. haken; sick auf rl'aume -, anndronmen ~elnoven.
afkorting v.; (Ge.·.) benadeeling v., na- ick verlange, es verlangt mick sehrnach VerlUJSsenheit, v., VerlljBsendeer 0.; 2. verkurling v., kort overzicht ihm of iAn su 0gehell, ik \'e."lang zeer, ik sain, (-8) 0., z. m. vel'laleliheitJ, hUlpe0., uiltrllksel 0.; -.flzeichen o. (Spraakk.) ben zeer velolan~entl naRr hPrD, ofom hem loo~heit.l v., vc."lalen tlle~tant.l 01.
aJ'korlin~step.ken o.
le zien; ihn fJel'langt .flehr naclJ der Frei- Verla.ssenschaft, (-en) v. nalaVerkutten, (verkutlete. fJerkutlel) keit,hy verlan§:t zp.ernnarvrijheill;(Jilcht- ten~chap v., oagelatell (roereode) goebedr.ww. ollder eene (momllk~}kap ver- w.) nackdem 1.41ii'lnckeft -, verlangell naa.o t.leren o. mv.
bergen, met eene (monoiks)kap beklee- het lIIannelje, ritsig Zijll, tochtlg zijn: Verl&8ser, (-s, mv. Verlasstr) m.,
dell.
nack jemn. -, verlangell~ was fJet'lllllgl er -in, (-/len) v. hij, zij die verlaat, Z.
Verl.chen, (fJerlachte, verlaclll) von tIIir?, \Vat verlan~t hij \'an mij" wal verlassen.
bedr. ww. ;em., elw. -, oillachen, voor ~.I hij vall mij hehben 1; ZAer Frau -, len Verljssig, bij'. uw., -keit, Y.t
den g~k houllen, den spot drijven met; huwelijk vrageu; e,ft verlangt miclt zu wis- Z. zuverlfisslY ct.
vo" Jedermann fJerlachl werdeR, lIonr ie- .fen, ob ct, ik wen~ch le weten, ik ben Verlu,ssigen, (fJerlassigfe,l.'erI4sdereen uilgelilchen worlJen; 2. dieZeit -, nieuw~glerig of &; II. o. zelf~t. verlangen &igt) bellr. ww. (Prov.) verzekeren,gelDet lachen doorln·engen.
t)., begeerle zlIcht ,.; sinnliches -, Ilist .ouststellen.
VerllCher, (-s, mv. Verlacherjm., m.; - naclJ elw. haben, tragen, naar iet~ Verlirsslich, bYv. ow., Z. JutJer-in, (-nen) v. hij, zij die uiLlacht Ii, Z. verlangen, lost hehben in; was isllkr -?, lassig.
verlachen.
wat is owe begeerte?; naek seinen~ -,op Verl&ssthum, (-Ihum(e)s, mv.
Verl.chung, (-en) v., Z. verla- zijn verlangen, volgens zijne hegeerte. -tktimer) 0., Z. Verlassenscha(t.
el'en: it. spoUernij, verachting '.
Verlij,ngern, (verltingerle, verlan- Verlljpssung, v., z. m. verlatingV.,
Verlv,cken, (verlackte, fJerlackt) I gerl) bedr. ww.verlengen, langer maken, Z. fJerlassefi.
bedr. ww. a's lak gelJruiken, dicbtlak- uitbreideo; (Ger.) ein(~ Frist -, een ter- Verlo,stern, (verlasterle,verlastert)
ken; 2, verh'kkeo, vernissen.
mun verlengen, uitstelleo; 2. wed. ww. bedr. ww. belasteren,bescbimpen, smaVerladen, (verlud, fJerladen) bedr. sick -, langer worden.
Ip.n.
ww.oor. Waaren -, vel"laden, overladen;. Verlij,ngerung, (-en) v.• Z. ver- Verlisterung,v., Z. fJerlastern;it.
2. verkeertl laden.
lil7lgern; it. verlenging, uiLbreiding v.; belaslering, bescbimping v., swaad, lasVerI.der, (-3, mv. Yerlader) m. (van een termijn), ultstel 0., verlenging ter ID.
'erlader; b~vrachter m.
v.; (Ontlk.) verlenging, voorlzeuinR v.
Verlat~nen, (fJerlaleinte, verlaVerlodung, (-ell) v., Z. verladen; Verlangerungs-linie, (-en) v. leint), verlateinisiren, (verlaleiniit. lading v.; -scommis m. scheepsmake- vet·lengingsl\io v.;-~llickn. YerlelJgstnko.; sirte, verlaleillistr') bedr. WW. In het
laar,scheepsagent m.; -sschein m. vracbt- -rellt'l m. (Hando) verlengbrief m.
Latijn overbrengen, ,erlatijni~eeloen.
brief m., connnssement o.
Verla.ngzettel,( -tels,mv.-tel) m., Verls,Jlb, (-(e)s, mv. -e) m. (Prov.)
Verlag, {-(e)s, IOV. -e) ID. (van een Z. lJestellzeltel.
Z. ErlaulJltiss.
boek),11itgaaf, uitgavev.,drllk m.,drak- Verlij,ppern, (verltil)perte, fJerlspVerlap.ben, (fJerlauble, verlaubt)
looll,llrokgehl 0.; it. drl1kken en uitgeveo pert} bet.lr. ww. sein Geld -, verspilleD, bedr. ",w. melloof of hladeren bellekken.
0., geLlrukte werkpo o. mv.; im -e bei, ge- versnoepen, verkwisten; Wasser·, verVerlaJlern, (verlauerle, l.'erlauert)
drllkt bij; ein Buch in - nehmen, den - worsen, verknoeien; (fig.) viel Wein -, bellr. "w. die Zeil -, loerend, wachlend,
eines Buches ubernehmen, een hoek IIIt- opllrinken.
ht.spiedend t!oorbrengen.
geven, laten drokken, de ui1.gaaf van een Verljrmen, (verlarmte, fJerlarml)
Verla]lf, (-(e)s, mv. VerllJ,ufe) m.
boek overneruen; tlas Buch k'lmml insei- bedr. \Y\\'. dieZei' -, tlerentJ, gedruisch- (vao den lUll), verloop, verloopen 0.;
118m -e herau.s, dal boekis bij bernuitge- ll1akend dool'brengcn.
(Ger.) - einer langen Zeit, tijdsverlonr 0.;
geven; er 1Jerkaufl bloszseinen -, hij ver- VerI.rvan, (verla,ovte, verlarvl) "ach - ei1liger Zeit, na verloop vaneeuikoopt aileen werkp.n uit zijn eigen fonds. bedr. ww. ve."rnommen, "erkleeden, ma~- gen lijll; nu.ck - fJon 6 7'ayell, n3 verloop
2. (voor eene ondernerning), l1ilgaar v., keren; dati Gesicht -, epn masker voor- \'an 6 clagen; flack - eines Jahrlluntierts,
onkosten m. mv., geld 0.; das er(order' IJoen; fJerlarvle Gesellsckalt, verlal'vle r na verlonp van 100 jaren; 2. (van eene
eillen groszen ., dat vereischtaanzlenlijke Au(:ug, maskeraLie v., gezelschap o. ge- zaak), verloop 0., gang m., loedracht,
maskerden 0.; (Pl.) verlarvl, tot eene onlwikkeliug, wijze v. waarop I: gesommen.
Ver1ags-artikel, (-kels,mv.-kel) lar,e gewol'deo; it. (Gen.) vermomd, schied is; den gan~en - der Sacke er~akI
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Verlebt, bU', nw, afgeleefll. OUI); toestllan:jtm. "em eingewisselnttchl t'ervonrvnl 'I., J!~lJlwrl'lni~ v,
2. d.....J. ~.~slu.·vcn.
Iltlle" ist, enneessinnari» 10.: Go" terleih«
Verla]lfen, (ver/il'f, t'el'ltJllfen) o. Verlechzent (verlec/ule.vt!rl"clu/) It/'tl Gnat/e, P"ll'delt4', Goll scheuke, ~er"'W. 011I'.• III. s, (v;ln wnter}, rerloopeu, u, \\'\Y•• Ill. s.Iek wTII·clr..n.schenren.sl'ltl- leene &.
"enlu... It'JI. wt'g~lrl)nIliPn: (li~.) (van den len, .Jllor droogts losgaan; 2. Z. »er- • Verl~her, (-I, mv, Verle;hCl') m.,
-In, (-JJel£j v, leener, verhuurder m.,
tijd), v...:-IoOI',III, \'oll.·b\itrHflll, vervllll,.,en. ,fll·hmtlr.lll,'n.
VtW",lrijk"II: die Prist isl -, verstrekeu;
Verl~ckern, (tJerleckerle, ver!ec- leeu-ter, verhuursier v,
ell,' du» [uhr -u/. vnnr .IClt ln-t [anr ".'r- ~'f!rl) "edl·. W\Y. verlekkeren, ann l-kkerVerl~ihung,( -ell) v•• Z. verleil,e1l;
strekeu I~: II. bpdr. \\"w.jemll. d,'pt Wt'Y nUen geweuuen: 2. ann lek~ernijen ver- it. beJel'IIIIIK v.; (van een recht), oetrooi
-, \ erspern-u, dell dllnrgilllg heletteu: Ill, k wisten: verleckert, verlekkerd, aan lek- &, eoueessie,nvenlracht v.; (vall een priwed, ww t;i';/, -, (\"111I lUll Willer). w.-~- k...·n\;'·n gewend,
\'ilr~'e), ~dlll nking v.
vloeien: [vnn (·rll hoop rn-n-eh-n), IlIl- Verlefzen, (t'erlefZle.t'erl,'(zI) bedr, Verl~imen, (vt'rle;mle, vt'r/eiml)
hetlr. "'W. mel IUm verbiudeu; 2. tot lijeeneaau: l Vall ~nillillllll) zh-h verstroeren: \\'W. l Or~.) 'fill 1I1'1'~1J voorzren.
(St:hiitl.) mt·~lIll)nptm; it'''' ,,'illmirh nit'lll Verlegbar, IIijv nw, verlegbanr, 1111'11 :,!p.hruikf'n.
Il'{!,l ., ik uII nu-t ver f,!llfin. Ik zill met verlegd kuuueude worden; 2. te drukken,
Ver1ttiten, (tJcrleilele, vl!r/eife/)
V.'I't1 ~,·;tI'llI. J!"~II verkeerdeu \\fll( iuslann: uu le geveu, uugegeven kuunende wor- he.lr, \\'W. verh-irlen, doen verdwalen;
-er lU"II!lrlt. K",.I v.~I'lnnl'fln mensch, "a- Jell.
(flg.) zu et», -, over hulen, verleiden: suk
flrholl,1 ru.; -r« Gt·.~illdt:l, trlll·1t m. beile- Verlegen, (':Jericole, flerlegl) bed.". z" ,!IIL'. «lassen, zreh laten verleuleu.slch
liI:tI'~; -,'r jM'lrl" hij t11t~ de mlllllllk~I'U WW. eiu«ltul.e Scllu/e -, verplaatseu, ver- laten oVII,·h:lIlIlI.
Iwen ilr;.:plt'gtl; ':l. slcl, -, ver.lwaleu: -e.\ ir~g~n, er~wns UlldlH'S plaill~~II; eillCIl Verl~iter, (." my. Vel"leiter) m.,
Sliil'k VIt·", ilf':ClhnUiltl; (Bllj.) sicl, -. Jul,rmarkl,eil,f"esl-,verletlen;aufeilll'II -in, (-IIel,) v. 'erle.ller m., verleid\'I"'lnlll,eu, zijn elgell lJal ill dell zakdoen ""d,!I'I, Tay -. helnlen. "ilsl~It'lIlm. ver- SIt.' v.
Villltin.
'wllllivell, u l~lellen; j"III., (·i" L,,"d mil Verlenken, (vcrlePJkltt, vl!rlenkt)
Verlii.p.fer, (-.fl, my. Ver/durer) ro. lfa't"t'li -, \'OOl'lleli. "e"~dli,lftlll; lfaart'" bedl'. \\"w. vcr·klle.·tl slu,·en. verkeerd lei
(Bi'i ) \r.I·III"p~l'll)l m.
-. '·el'kflopt~lI. ,'el·hall.lelelJ. ctllll.eLl.'Il~ ':l. dt''': t. \lIrmij.lt·n.
Verlajlgnen, (v"rlituqllele, t'er· (Bllekh.) tI.wn lJI"I.I,"e I en 1I11~t·vt!n. 3. Verlernen, (verlerl,'e, verlernt)
It,,,,!/,,,-I) ht!, II'. \\'w. ve,·lnlll·l...nen: sei" Hurlt'" -, ~Ic~cht le~~en; ,'lei" Ale.tl$er -, be,II'.ww. ,'i'll: Spl'llrhe -, "'}I·I.-eren, nneet'alel la"d•.w·i,,,' 1I"Ii~/i()lJ -. \·crlnuciumcil. vl'rke~l'.l I~~gen: Aklelt -, \erll'~g~n, 01' ,·~n. \'e"~elen; bow! Stllel' -. llChontdoeo
utel .'I'kllllll,llI: !Wllle U"""','lclni/'l -, 11l"- t'llue \'m'keenle Jltanl~ leg:,:clI; .t. jelllll. \811. lIah,lp.n; 2. lot le"ren lJe~tr.tlen.
ch"luaU.llirt willen ....k,·lIl1ell:jellll.G'·qell- dCI, I'Veg -, vel·slJ("·I·~n. \el·hlUlle.·~I1. heVerlQj.tung, (-e,,) v. vel'lcilling '"'
,(.'art -, hnuil.m Itl~"r m~1I ieru. lIIet ht'- leit,ln.
Z. vl''''ell,'".
nlf'l'kt~ (Sp.) ri"e Ftl,.be -. \el'zakl~lI: dlL'
Ver1egen, bUv.en h. (vao kleeren), Ver1esen, (verla.fl• verlt!.~en) he.lr.
Nal ttl" -, .Ie lIillulu' \'erza1,(111. 1~~1I1l lJI' III1IJ. v~nilclell. ...fge,h·agen; -e IVllflre. ww. nlll". votlrlet..n, Iuu'dlll» I.-zeu: die
oatulIl' h:·IIl.tf'l~n; (t;'ltl~.) Alle.f·, ull'l~ laug gelegeu hl~b1Jellllt~, ve"le~wn; -e~ OIM/. So/dalen -, arrnepen; iI.nPl'd hOlillell; 2.
vertal,,'n. ZII:h vall itlle~ '1IIIdo.m; 2. WI~11. "err"l: -er IVeil', lIlJlle wijn: 2. \,p.rlt~g~lJ. well. ww. sic!, -, vel'kee"d Jezen, cene
ww. sirl, .'6(·l/I\1 -, zwh z... h ell ".·..I,ltIche- lJe~lullolllo:;. un~eke.·; ill ,ier ~Valtl- sew. foul. he~;lan under hp.t teten.
nell; ,\i,.h - huse". lalen zeggell dat lU~1J 't~l'lrgen Zijll, IJcsllllldoos lijll; 3. he- Ver1eser, (-s. fllV. ~'erle,er) m••
niet I~ 1I111~ '~.
~\·hl·lIttllld. bellt~H~II. "e.·legt!lI. niet vrij. -in, (-11"11) V. vnorlt!l.er m.• vourl~zeVerla.j1gnung, (-ell) v., Z. tIer- ·1",,, v. verl~gellhel,i, heSitlllelttusheltl, •.~~ v., hU. zij .Iie voul"l"cst.
lallY""": l \illl eeae zank), Itnlk~nllllli~, hHtlc"'~tlheltl, lllllck.·rheiIJ v.; jf-'m. in. Ver1e3ung, (-en) v. ,ourlezing v.;
onll"llIlIllIg v.; (vnn,Iell A"III~llien:';l), ,'e.·- .\(-I;en. ielD. III \"e"lrgeliheid hl'eugell,\'el'- (K.·Ugsw.) IIppel o.
lool'flt'IIIIt,:; - .'leiller setb.d, Z. St'/h'fliler- leg... n maken.
Verletzbar. verletzlich, bUv.
liiuy"'wy; (Ge.·.) ("llll het L.-zit),olllkenVel'l eger , (-.fl, mv. Yerle"er) m.. 11\\'. k weLsu8ar, le kwetsl'u; lli::.) gevoetelll~ v.
-in, (-"t"',> V. ullgo\'el' m•• llilgt'ef~lel· v. JIg. zet~r kir~ch: -/;,ul v. k\\'elsbaal·heid.
Verls,jlmden, (verllilmlll,!le. vcr- Ver1ehnen, . (vl!rLt:"~Ile, vl'rltl'JlI) ge\'n,'II,rh ...id. kle~l~hhpill v.
Mu""I",) 1,..,11·. WW., Z. VerleUlllt"m.
hedl" wW •• l Llerlec/"',,;:l. III leell ~4H'ell. Verletzen,(verl,'lz/(l, v,!rlt·h/)be,lr.
VerI a]l t, (-(")'.IlIV. -e) III. ,Iem-e Verlehnung, (.,m) v. Leleellillg, "'W. jem. -. kWf'lsen. helell.liJfen, wllu,len,
rlarll. \'"I~"II~ hflll.:tlrllcltl, lIaa.· lIl.m ltl~l. iIlV.ISllluu.· v.
kr.'ck.·..; ei",m B'lltrl~ -, b,·~ehatli~I~II; die
Verlalltbaren, (t'el'/llIIIbarie, ver- VerlQ.ibdingen, (verleibdingle. Plll,atit-r -, kwelsen, zieh wOlltlen, zicb
lallll"'I't) II. ,,"\V., Itt. s. b,'ktHlII wnt·d ..... , lJerle,bdtllyl) bellr. \VW. et~ne I ijr"~lIte ge- 1i1H'lll, pn, zich lee" .Ioen.
)"lIchlbaar \\'lIt·tlen.lIillr.kkl '1. ht'dl·. WW \'t"ll, tll~n ko"l VIIOI' hd ItH'~1l geven.
Verletzer, (-s. mv. YerlelJl'r) m••
b.~k"'111 milk"", Ilo~lJ Illll~kkt!u, I"llchlVerl~iden, (t'crh'idell!. vetleitlel) -in, (-lIlm) v., kwet$(~r. bell'elliger,
baar d.lt'll "'1lI·tI,lll .
hetll" "W. jelllll. elUJ. -, eell afkee.· dot'lI krt'"k.'r m., k\Yt'l"~ler, lJeleellig.;ler v.
Verlajlten, (1Ier"uLlele. verlf,ulel) k"\iKell "lIlI, vel"ljllterell. tegellllli.tken, hel Verletzung, (-en) v.• Z. vI'rleI3e,,;
O. \"\\'., III. h. "ic"'." l!O" ell"'r S.jl·lte - ~"lIl1l bl',h~nen.
It. k\VulSIII~, bt~lt~f',h~llIg, krt'lIklllg v.;
ItJ.~.~e", Ilillekkt'll. bl~~"II.t ,I,WII wII.'deli.
VerlEtiern, (l'erleierle. ve,./eierl) (van de wet), n,'erl'·lHlintc. ~chending v.;
sic" - 1,,\s"Il, das.fl, Zif~h lal~1I IIUI\'»IIII" hetlr. ww. tilt! Zeit -, mel ~lec'll ~pl·len, (,an een verclrag), scbeollmg. sehenat.: ~. OI:p. \\''''. ,','1 "',~r/aulel, men z",.;I, lu~ul'lell l1ool"breugcn. verlJeuteleu, Yel"- illS v.
mtln \t·I·lrlf. el' Inltpt p.en f!ertwhl; fL'I" "'pilll'n. •
Verls.Jlmden, (verlellmdele. tJerve""l,tfet, IWflr men zegt, \'olgell~ het alVerI E!lhbuch, (-blte/,(e)s, my. lelCmrlel) lJellr. \Y\Y. la~lcrell: jem. -. he~em"'I'1i I'rp.itljt~,
-biidler) II. (Ue,·gw.) lijit v. del' leenen, laSlel'en, kwaa.l"preken vao. ierns. goeVerlauten, (v,.,./tiulefe. v"rldlllel) ly!'Ol Y•• Ier IIllhe=,lelJc mUllen.
den mU110 hpzwnl"en.
belli'.
llour IUlden, kleppen ver- VerlEtihen, (v~rliell,verlielle")beJI·. Verlejl~nder,(-",mv. Verleumder)
SIH·I·ltI~...
ww. unr. \'el'ltt~II,III, leellen. te leeu ~e- m.• -in, l-IItm) v. la!'ilerilar, k\\'ailCl~preVerleben, (verl,'b/e. verlt'bl) bellr. v~n; eille l~ullllUHg -, P{erde -, ve"hu- ker ID., laslP,rililr~lt~r. k\\'ailtlspl't!eksler v.
ww. Jool'hl'engell. ~Iijlell, lJele\'ell; 2. ver- nm, Z. vermit:III1H'; Geld auf ZUIS -. le VerleJlmderisch, bijY. en b.
slijlf'lI.
It'en ~even; jl!""'. eil' AmI -, ,'erlee.lt~lJ, la~le"lijk, lastcl·cnd. kwaadsprekenJ.ontVerlebendigen, (verlebendigl(!, ~chenken, ll)(~Vel'lI'Ollwcn; /la/fe -, ve....leel...n.t.
vetl"b'!'''''yl) hed.·. ww. (Aellleenz.) ,flicll leen~lI: it. hlilpschen~efl. he~lu~n; ein Pri- Verlejlmdung, (-en) v.laslering,
jc:m. -, Zich \'nlll·~I ..lIeli. lleh vuur dtm tllleglufII -. toeSlilall; Jem',. e""qldes ~Vorl kwailt.!~I'''Cl\ln.:. k \\"aadsprekendhe.t.l.la~f:crst twlen: sl,ille DIJfsleliungen -. \'el'- b,'i jem~. -, e.m gO'~tt \\,t,.."'.1 \'(.or..ielD.llel'lanl v.: 1;!"'l.~I· m.
. ..
..
le\'eudigeu. lJezlelen.
l.Ioell; eJl,e G"ade -, verleeuen,bewuzeo, VerllOltlren, (verlacd£fle, verhca-
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tir/} bedr, ww. bU opbod rerkoopen, Z. Verlobte, (-n, my. -,,) m., (-,,) v. het recht; bei • der Woaren, np Atratre
tJel",flll'iq"rn.
vcl'lnnf.le III. cn v., brnidegom m., bruld "HI verbeurilverklaring: - dt's Adels, verVerlijlbeln, (vlJrli,'belle, verlit·lJelt) v., mnlertrnuwrle nt. en v,
lips 0., ontnemiug v.; (Hand.) verminbelli', ww, SI'l/1I! besten J"/Irf~ -, Itlt't min- Ver1obung, (-en) v., Verlgb- ,1"I"rug, schade v.; (Mllntw.) vermindenarljpn, liefkuozmgen doorbrengen, rer- niss, (-cs, urv, -e) o, verloving, onder- I'in~ v, in 6itflwU'ht or gehalte,
spill"n.
trnuw v,
VerlUstern, (vel'Msler/e, verliJVerli§ben{sich), (tJl'rli,.able, ver- VeTIobungs-anzeige, (-n) v. ,'llerl) hedr.ww, begeerie, verlangend rnaliehl) wed.ww, siell in (line Person», ver- kpnuii~wvllI~ v, van eeu rooraeuomen ken, lu.. t opwekken; nack etw.tJerlt'i'lert,
HeM raken op: "jell in [em, In et». "ar- hu\\elijk, IIn"'tlIUk~b~k'~II.lrllaking v.; leer 1)I'ln~l naar,
risrh. -, "nl \el'lief,1 worden Oil.
-karte v, hnwelijkskaartje 0.: -ring m, Verlustig, hliv. nw, einer Sache -,
Verlij)bt, btiv• ell h. verlield: 171 IIOIlIJ\\'f'iug 10.: -lag m. vPI'I()\in,:s.JiI~ m., hernohl van, ~"ijt: eine« J)illges - verden,
[em, - set» v..rhefd Zijll 0(': "arl'/sI'hl'r "nl! m. waarop de ondertrouw I'laat~ \ erliezen, kwUll'aken: sidt einer Sac/Ie Weise - sein, verzul zijll 0", ,lui \el'llflrd heeft.
mechen, verliezen, zich berooven van; Zijll; slerMielt - sein, ~mllltl'l{lk verli.,rd
VerlQchen, (verlorkl, tJerlochl) des Adel«, \'PI'·.all~n van,
zijn: -heit v, \'prheflll..~i,I,v"'·lolllf'iel v.;2. he.h.. \\'W. begraven, onder den groml
Verlustigen, (vel'lustig/e, tJerluroes lIIo,,'p.r"'np.loin~ v.van zinnlllUkp lIt'r,le, "llll'flen.
.diyl) hedr.ww. 0p\'rolllijken; 2,jelll,einer
Verli§derlichen,(tJt'r!lederlicllll'. Ver1ochsteinen, (z'erlocl"'einle. Sarhe -, iem. iet!; doen verliezen,
tJerli"(/t"'/,d,,) b.'cll'.\\\Vo III li~clt'rlijl\hcitl vI'r/ocll,,,/(,tlll) lu'dl·. ww, (Bergw.) van VermQ,ohen,(tlprmarllle,tle,.mochl)
dOllr'l,rt'u!!ell, verkwi-teu, verbra-sen.
grensste-nen voorzien.
hp,It·. ww, (ge.ueenz.) sluiten, Z, zumaVerli§gen,(v(I,'lllg, tJrrlel/ell) o.ww, VerlQoken, (verlne1.'te, tJerlor./,t) ellen; 2. [emn. et», -, (bij testament),
onr., IU. II. ~II s. ,Juur (bJIIg) li~~pn he- he.Ia·. W\V. verlokkeu, verleiden, aaulok- Vt'I'mnl'fln, 1"g:llepren.
del'ven, Ie I;lng liegell; 2. "'t'cl. W\V. sir" ken,
VermQ,cher, (-,'l, mv. Vermachel')
., dour \\"erkeIClu~fWlel se·hat.lp.lijelf'n:(\'an Ver1ocker, (-.'l, my. Ver/ockl'r) m" m., -in, (-nl'n) v. lest:lmentmaker m.,
men~chen), ~lnlllp wOI',leu; (Y'III hOlleJCU), -in. (-""") Y' vtll'lei,ler m., vef'1ei.J~lf'l· v. It~~lamPfllmankster v., erOater m., erfonll,'~dli~l VIlIU' ,Ie jal'ht "'nrden.
V~rlockern, (verlocker/e, t'/!l'loc- Inalsler v.
Verli~rbar, bUy. nw. H~I'lle~I)lUlr. 1.""") hedr·. wW o in loslJantligheitllloorVermjchtniss, (-es, rov. -0) o.
Overlorc'll kUlillende ",oloJen; -Iced v. vel hren~en.
lp~t(lmelll
nitersle wil m,. uileloste
liesh:ulI'hpid v.
Ver1ockung, (-en) v" Z. tJerloc- wilshcHchikking Vo; oll1l,e - derben, ZOIlVerli~ren, (verlor, tJerloren) hc.lr. kell: il. \erlelliutg v., 3i1llinksel o.
eler t~slament gernnaktle hebbell; 2. le,,"W, UIlI .. ,'elolitlzen, k\\'ijlraken; don HopI
Veriodcrn, (Vt'rlot/erle, t'cr/oderl) Ilnat, el'flleel 0., prrmakin~ v.: -na/,me v.
-,(fhr.) huilen ZICIt zche(n) I'nken,keille" o. "'W., Ul. s. lIilhr'ln~cn, opholden Ie lI311\'allrtllOg v. eerier erft'nis; -nellmer,

n..

AII!lt'llblick -, "erliezen, vp.rluimen, \le!r- ,'Iammen, uitgecluurtl \\'OI'den, door de -ill. hti, zij .Iie eene el'reuis aan,'anl'dt.
10l'en hlleD ~aan: an emcr ~traare -, Wf'r- VlitrnllH'n ' ...·leer.1 wortlen.
Verma,gern, (vermagcrle, tJermazen Oil, met vel'lies l'erkoopf'n: an ClfJII:' Ver1od3rung, V' Z. tJ('rlodern.
gcr/) 0, ""W,, m. s., Z. abmogern.
o
-, Vfu mi'lIlerell in; ellll • au' dl'n Allgell,
VerlQgen, bU". nw., Z. lii!/en!lafl. Vermij,hlbar, bijv. ow. hl1\vbaar,
allS dem Ge."il'llie ., uit het oog ver'liez,'u;
Ver1ohnen, (verio/llllf, tIer/ohlin IIHwballr; -kell v. huwbaal'held, manbaartJ(lrlnrt"1 !I,'heR, vel'loren gaan, wegraken; hedI'. \\'w. Itcillollen. helalen: es verla/ml hel.1 \'.
(H. S.) ver.Jllelll.1 wor,len, vt!rlul'en gaan. die (gern,-'enz. der) Miil,e nielti, bet is de Vermg,hlen, (tJermahlte,tJermahll)
elK'. tJer/nre" gL'ben, vel'loren gevfln,
lIIoelle niel "'flfll'd.
beelr. \\'\V. Y"I·nwlen.
gevPll, lalen \"art~lI, uflipn "an: eillSpiel-,
Verlgschbar, bijv.ow. uilgedoorcJ Vermij,hlen, (vermal,lte,vermlJhlt)
verloren t!flveu; (Jachtw.) Vlr/orc" jflYl'1I, kllnnt'lllle wnl·lIen.
bedr. ww. Ullhu,'eJijken, len hu\\'elijk
(van hondcll), hel wal,1 ~nmell"I'ij\'t'n;
Verlgsohen, (verlo!lth, tJe,./oscllen) ge\'en; (OIC.) samen verblDden, vert"eni(Zee",.) - of v,'rlie(en, a(.lroijven; (Fill.) o. WW. our"" ID. s. nil~p..Jnllf.l \Vor.len. :.:cn; 2. wed. ww. siclt -, huwen, lrODfJerlorne AItssM Illie, Ilaekda",/c, Bchlt!I"- lIittlu"\'en, uilgllan; verlo."chent! Inlell,ifl, wen, zich door d(11l echt verel'nigen;
slHIlI~e ~chlll.len v. 11I\' •• oniuhilrp. Pl}~· uilgcwischl. uuleesbaar'geworcJeu; 2.lJeaJr, (till.) fHHI\V \'eIOt,pni~en, ineensme1t.en.
ten 10. mv.; (KI·U~~w.) vell',r"e S,:I"ld- \VW" Z, au,dii.'lc!le".
Vermihlung, (-e7l) v., Z, verluoel,,!, veI'loren lIlan. IIltPI'.;le schllll- VerlgschliOh, bijv. ow., Z. ver- miihll"'; II. hu\\'(~IUk 0., truuwplechtigheitl, br'nllort v.; -.fi{eier y. huwcltikswacht m.; (Mellb,) VI."'lnrt,erZap(e,,. ~pU- l·l.,r"b"r,
ker m., Iten Y. tilt! Dlel hOIl,IL: vl!rlo,'cn Verlgschung, (-en) V., Z. ver- I'It.chliuheit.l V.; -8fed o. hll\\'elijk~ree~t,
gcarbe.'el, (van ef.n ~cbil'), Ollil\'Orllll~ lfj.~c1/e',: Il. IIllcJnt)\iIlJf, uit\\'is~ching v. tnmwfeest 0., bl'uilort v.;-sl(19 Wo trouwgelJClII\\'II: elw. ver!ol'en mac"en."ur ver- Verlgsen, (i'erln."e, verlo,f/) be,lr, ehl~ m.
loren ,,,ir.JIIII'n, .Ineu vtlrd\vijI1l'fI, Ull- WW. \erlilten, 2. (Jachtw.) das JViid .,
Vermohnen, (vermfJhnle, tJerSchrll(lpflll: 2. We'..l. WW. ,ficlt -, \'erlol'I~1I IIp cle Illl'r I"g~fln naill·.
mal"'I) he.II·. "'W., Z. ernUl/tnen.
gfUIIl, ver.Jw~jIItHl, vfu°cJwal~n: ("an toe- VerlQsung, (-en) v. verloting, In- Vermikeln, (tJermtikelte, tJermaschII II \\"el's) , niteell~allnt heP,IlKilan: alt,' lel'~j v.
kelt) betlr. ww. als makelaar verkollpen,
delll t;e.\icltle -, yel·.hv\jllen: ,~/cll im lVl/cltVer1othen, (ve,.lallele, tJerlotllel) vel·hnnclelcn.
denke', - in Ilf'tlilchtcn ver.Jif'pt zijll; sir/I beelr. ww. SIJlelt'cren.
Vermaled~en,(vermoledeite.tJer
aftS ,lena Cceitirllillisse -, ull~e\Yischt WOI··
Verludern, (tJcrl'Uderle, tJerluderl) malt~dl.'it) bet.lr. ww. (gemeenz.) Z. verden: sit'l, -, (vnn klelll'en), ver~chielefJ, be.lr. \\ \V., Z. tJerliederlir.hen.
flurlwn.
it. (S,'hil,I.,GI'oY.) Rich in ei"!l.Hd~r ., in- Ver1u.mpen, (tJerlumple verlumpl) Verm&len,(verma/lt.vermall)bc~r.
eellvlnel..n: (vnn pijllen), over,caan.
o. \VW o, ID. s. in flarden neer\'allen, in \vw. tot schtltleren vel'brlJlken: 2. verVerlijlrer, ("so IlIV. Vllrlierer) m, Inrnl'en veranderen; verlumpt sein, in ket'rtl schiltJerelJ, door 8cbilderell bet.lerhij cJle vedlest, kWijlrankt &, Z. tJer- IO'llpe'1 geklced zijn; (fig.) arm worden; VCIl.
liere',o
(gelJlep.nz.) op de flesch gaan; 2. bellr. Verm EIIlmen, (vermalmlp., vcrVerlijls, (.es. mv. -e) o. olllJernaloll- ww.• Z. verUetierliehen.
malml) he,ll'. ww. \'ermol'zelen, verpletsche gev8ugeuis v., hok 0., gevallgenll)- Verlg,sen, (verlusle, verlu&t) betlr. leren, vprbrijzelen,fijnstampen, tot I10eren UI.
W\V•• Z. verln,'len.
del' ~larnpen.
Verloben, (tJerlohle. tJerlollt) bOllr. Verlust, (-(e)s, mv. -e) m. vpr.. VermQnch-, verm&nnich-,
verl,)\'en~ Jt~""', sci,'e Tochll~r -, zijue lies, lJacl~~IIl., schat.le vo; einen - leit/en, vermQ,nnig-faltigen, (-(allrglr.,
dochler Vfll·:..ven mel; 2. well. "w.
f!fln vc~l"Iies lijllen: ,m -e sein, verliezeu: -(altlyl) beelr. \V\\'. \ermenigvlIltlIRen.
mil ,~i',etn Madellen -, ein meisje lrollw- bei -, 01) stralfu ,an; bei - tie." Rec/tles, (Ir\\'I,,~plen, ,'erschelCl~nhei,1 ~tH·lIn.
lJelofte geveo.
op straO'e vao vervallellverklaring van Vermannichfilitigung, (-en)
J
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rermeuigmldiging, arwisseIiR~, ver- Vermengtheit, v., z.m.gemeilgd-Itrekker m.; (fig.) jems. A"'ehen -, rerseheidenheid v.
held, verwanle, ordelooze vermenaing v. minderen, doen afnemen; eineFreude -,
Vermannschaften, (vermutm- Vermengung, (-e,,) v., Z. 'L'er- doen verminderen; 2. well ww, ~ich -,
sella/tete, vermannscha(lel) bedr. ww, be- mengen; rt, vermenging, verwarring, ver- verminderen.minder worden.klelnerwormannen, van manschappen vnerzien, be- \Vis~elin~ v.: it. III t'ngsel u,
den: (Og.) die Sckmel'ze" - sich., worden
zetten met mansehappen.
Vermenschen, {ve,',ne"sc/tle,uer- mimler.
Verminteln, (verma,tlt'lll.', ,'cr- me"sclll) hedr, ww, mensch maken, een Verminderung,(-e1l) v.verminma,,'ell) bedr, ww., Z. lIem(in'el,~.
I' menscheljlken vorm geven: 2. o. WW., 01. dering, verkleming, verkorting v.; -stl1orl
Vermarken,(t,ermal'kle;UI1rma,.kl) s. mensch worden,
lo, (Spraakk.) verkleinwoord o,
bedr. W\V. met grenzen omsluiten, met Vermenschlichen, (vermenscl,.: Vermischen, ('vtrmischle, vetgrenssteenen omgeven.
liclt/e, ve"'I1lenschl1.c·hl) bedr. ww, oliderlmi~rllt) bedr, ww, mengen, "ermengeo,
Verm&rkung, (-etl) v., Z. l'e,.- een menschclijkeu \'01'01 voorstelleu; 2. onder elk. mengen; Mf'laUe -,een meugsel
mo.rken; it, emslulung v,
menscheljker makeu: 3. Goll-,~ene men- maken van; Wein mit Wasser -, Wijll verVerms,Jlern, (vermu'l(t!t1e, ,Itr- scheljike gedaante gevpn; 4.lwsch8vpn. valschen, melk wasschen: mehrere Weine
1II.J·lJert) bedr, ww. oiel Kalk -, tunnet-! Vermenschlicher,(-.~,IDv.Ver- mit eitlander -, "'ijn ver~nijden; sirkselen, tot uietselen verhruikeu; 2. tinel'lleuschlicller) m. hij die & onder eene las.~en, zieh laten vermengen: (Lakenb.)
Tlu"ife -, diehunetselen.
menscheljjke gedaante voorstelt.
1ge(drble ~Volle·, verschillend gekleurde
Vermehrbar, hijv. uw. v... ntle-\ Vermenschlichung, v. meu- wolsoorten nuder elk. mengen: 2. wed.
lIi~vllldi~l.Jaar, te vermeerdereu.
i schelijk of aan een mensch gelijk maken ww, sicA fleisrhllCh -, vleeseheljjke geVermehren,(tlermf~hrfe, 'l1ermf1/u-1) 10.: -slehre v. leer v. del' menschwordmg. meenschap hehben; (van dieren), paren;
bedr. ww. vermeerderen, \'er~rooten;1 Vermerk, (-(e)l. 01\'. -e) m. cum- (van rassen), zic~b kruisen,
tine Rede -, uitbreiden: ein Buelt -, ver- teekemng , uotitie v.
Vermischt. bijv. ow. -e Masst,
meerderen, uubreideu; sein Vermoget.
Vermerken, (ve,.merlite,vermerkt) ~elllengtJ; -e Geselbchafl, gemengd; -e
vergrooten, clorn t.ot'uemen; ZahLen -, bedr. ww. elf" . •, Z. merkefl; (11g.) e/~v. Zeugllng, krUlsing, vflrmenf!ing, V«.lorUeverlJlpnigvlIldigen; -lIe Zuld, vermenig-,ubel -, kwalijk Ilpmfm. ve.'keerrl ui1leg- ling v.: (Meetk.) -e Zald, gemellgcJ getal;
vuldigtal: 2. wed. ww. sich -, zich Yer- gen.
iI.. -e Linie, gebrokenHjn; -egelehrte,gemenigvulditlclI, toeuemen, gronter wor-l Vel~meSsen, (t'ermusz, 'vc'i'ft,essen) sch,clltlich,' cJ" Allfsiilze, mengelingell
den: (Pl., Nat. hist.) :tiell seh'tteU -, l.ich I bedr. ww. onr. Zellge -, met tie el nit- \1. mv., IDt'ngelwerk 0.; Sclu·;{le,. -eft
snel vnortplanlen, ,·oorltflen.
meten; (Uouwk,) eine A~la'ue1' -, opmeten; lnhllits, werken l1I~t gemeogden mhoud.
Vermehrer, (-s, Vel'1Ile'trt~") 01.,1 (Lantirn.) meleu, tll'lUelen; (Bprgw.) am Vermischung, (-en) V., Z. ver-in, (-nell) v. bij clie vermeerderl, Z. Tage -, aau tle 0Pllel'vla~tc~ llitmeten; 2. fIl1sclll it. vermengmg \I.; {leischliche-,
vermellren; it. uiLbreider us., nitbreitJ-ldas Land UP1 die .41llJauer -, naar fie 1118al vl('~~chplijke "ereeDi~lDg, paring v.; 2,
ster v.
I Vet·lleelen; II. weel ww. sidl -, vel'kee.'11 (Dew. d. erts.) mengscl 0 •• alliage 0., Z,
Vermehrung, (-en) ,'t. ,'el'lDee..-' U1clell. zich vel'gi~~pn by het meten; 2, Mi,flrllung.
dering, nilb..eicling,vt','gl'ootillg \'.; (f{~k.) iS1Ch dner Sarhe -, zich te hoog ~d)atten, Vermissen, (vermisste, 'Oermissl)
vermenigyul,llgm~ v.; -~/r~eb m., Z. Zel£- i zicb verslou1p.n; s-i':h zu viet -, ve.'waand beelr. ww. jem., etw. -, missen, vermisYUfl9.drleb; -sralll v. (Re~.) \'el'llienig- !zijn, zich vermelen; sick - 'lind schu:oren, sen; ich fJermisse ei" Buch, ik mi~ een
~ulcligtal o.
,'met eecle heve~li~p.n, hoog p.n laag be- hoek, ik wind een boek niet; 2. de arweVerm~dbar, verm~dlich, weren.
zigheid betreurell van; maR tL'i,'d mith -,
bijY. ow. te vermijden, te olllwijken, tel' Vermessen, (-er, -st) bijv. en b. mfl[l zal mij wei missen, men zal mijne
nrJl~aan,
veroletel. !'ltOtlt, koen, onbe~ehaamd; -heit af\\,p.zigheid wei gewaarwortleo; er isl
Vermf!.iden, (vermied, vermieden) \'. "el·melelheid,sloutheid, koenheid, 011- unler dep, Vermissten, hij beboort onder
bedr. \vw. onr. vermijden, ontwljken, beschaamc.lheic.l ,r.
de vermi~ten.
onlgaan; das ist "iel" zu -, dat i:5 ollver-,,' Vermessung, V., Z. f'er,aessen; it. Vermitteln, (vermittelle, vep'milmijclelijk.
opmetlllg v.
tell) bedr. ww.als bemicldelnaroptreden,
VermC!idung, (-en) \'., Z. ' Vcr-I Vermetzen, (1Je,.melzle, VI rmellt) ~chikken; einen Sired -, be~lechten; einen
Yergleiek -, tnt ~tand brengen; den f'rie",eide,,; it. vermij.JlDg, ont\Vij~ing v.; bei bedr. ww. het maalloon betaleu.
- seitter Ungnade, op straft'e vall Zijll on-' Vermi~then,("ermietl'3te,vermie-den -, ouderhandclen over, lot f;laod
genop~en op clen hals t~ haleD.
thel) lJetir. ww. vel'huren, in hlJllrgeven. hrfnl!'ell; elne Zusammenkun{t -, reitelen,
VermQ.iern, (tJermelerle, (ver- verpachten; (Zeew.) bevl'8('hten; l{lieder tloen l,laats hebbt~n; elfo. zu - suchen,
meiert) bedr. \VW. in pacht overtiragen, an A"dere-, in ontlerhlJul" gevell;(Zeew.) trachtell te I't'~elen, in orde le brengen.
ill o\'erclrac:ht verhu.'en.
ontlel'bevrachtpn; 2. \\'~tl. ww. slclt bel Vermittelst, bijw. ell yoorz., Z.
VermED-nen, (vermeinte,oermeint) jem. -, zu'.h verhnren, in dienst J:aan, millelst.
becl.". WW., Z mei"en.
Vermi~ther, (-s, OJv. Vermiether)
Vermittelung, (-en) v.tnsschenVermE!.int,{lich), bijv. llW. ver- ID., -in, (.nciI) m. verhulJrdel' m., Yer- kOlll~t, bemlddeling Y.; (Hand.) durch meenci, voorgewend, ~ewaancl, volgens h"ur~ler \'_, hevraehter m.,lJevrachtster v. der Herren N. N., door tusschenkomst
0llgave: der -e Vater, bij die men zegl de Vermi~thzettel, (-Ieb, mv. -tel) Vflll &; (vall eeo tWist) heslechLmg v.;
,adel· te zijn.
(aao hUI:ten), hllllfbl)r~je 0.; 2. huo.'- -ssch-reiben o. bemiddelingsbrier m.,akte
Vermeiszeln, (vc1meitlzelle, ver- cedul v.
v. "an lu~~chenkofUst.
m~i.uell) heti." ww. met den bf1ltel verVermi~thung, (-en) t., Z. ver- Vermittler, (-s, my. VermiUler)
knoeien, slecht beitelen.
mielllell; 11. verhllring, bevrAchting v.
m., -in, (-nen) v. bemitldelaar m., beVermelden, (vel'meldele,oe1'mel. Verminderbar, bijv.ow. vermin- middelaarster v., Z. Miltelsperson; 2. by
del) becJr. WW., Z. melden.
derb3al·,te "erminderen; ..',eit v. ,'ermin- cJi~ tu~schl'llb~icle komt.
Vermengen,(vennengle,vt'nllcngf) derbaarheicl v.
Vermgbaln, (verm;,belle, ,ermabedr. W\\'. ~t)rmellgell, ontler elk. men- Vermindern, (verminderte, ver- bell) belh·. W\\'. (w. i. gebr.) verkoopen.
gen, een meng~el maken \'an; (fig.) die mintlert) heclr. ww. \'ermincleren, ver- Vermodeln, (vermodelte, vermoBegriffe,ei"e StJ.chfJ mit einerandeT11-,vel·- aehten; ein Uebel -, verkleinen, bewim- dell) btlclr. ww., Z. verkanslf.jln.
warren, \'erwis~elen; in etw.vermtmyt se"'·, Ile'en; um die Hd'ffe, vermintleren; eill Vermgdern, (ve,.moderte, vermogewikkelcl zijn in; 2. wed. W\\'. siclt ndl RfJgiment -, in aautal "ermind~ren, ver- de,-t) o. wW.,m. s. lot onLhinding or verelw. -,zich rneo~en io, zich belOoeien met. zwakkeo; jems. Besoldung -, ve.·minde- rottill~ tlverJ!aan, vp.r.'oUen, vermnhnen.
Vermgnglich, bijv.nw. ~er/lleog _ ren, inkrimpen; cine Zulli -, artrekken; Vermgdgnlng, v.t Z. vermodern;
baar.
-(je Zald, artrektal 0.; III -de Zalll, af- iL. onLbindlog, "era'ouing v.
T.
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Vermoge, voorz. (metdeo2ennr.) Vermuckeln, (vermuckelte, ver-,worden; 2. bedr. ww. heelen, eloen ge~
krachtens,tengevolge van, door; it. over- mllckelt) o. WW., Z. »ermoder»,
I nezen,
eenkomstig met: - meines Amles, krachVermummen, ''L'e~'m'Umrtlte,
Vernlj,rbung, v., Z. ve",arben.
tells; - der CesI'lze, uit kracht van, vol- mllmmt) bedr, W\\'. vern;ummen. verklee-l Verna.rren, (vertJu"rle,verna"rl) o.
~ens,o\'~r~t'likolUstig; - meaner Einktlllf'le, den; (gemeem.) «msluieren, onihullen, W\I\'., 01..... g~k wOl'de~; 2. bedr. ww, Geld
door middcl van; - des Befeilles, overeeu- warm tflp.cJ.\kken; 2. wed. ww. sieh -, 4" -, clwaselyk verkwisten, aan dwaashekouisug; - meines Verspl'ecl,e1JI, volgens zich rermummen, sieh verkleeden,
[den verspillen; s. ~icll in etw. -, in jem.
mijue belofte,
Vermummung, {-en) v., ver-I-' dol verliefd worden op, verzot worVermogen, (vermocltle, VIU'1Il0Cltt) mummen; it. vermomn.ing, verkleeding v. den op, smoorlijk verlieren in.
n, WW. our., m, It. vermogen, de macht VermUnzen, (vermiinzle, l'L'''-1 VernQlrrt, bij\'o IlW. verzot, SlIJOOI"hebheu, ~unuen; elw.· of .-d sei" e~-l(.'. miinzl) bedr, ww, veriuunten, 81J1Jers lijk verliefd; -heu v. verzotberd v,
J'IJ, lI,u", iets kunnen doen, If) slaal ZUII, 1IIII1It~ll, met munten verhruiken.
VernQSchen, (vernaschle, verh~l\ Wi.alll zijn tot, lie maeht of bet \'1'1'Varmuthbar, h\]v. nw.• Z. »er- nascht) bedr. ww. rersuoepen,aan snoeinogen hebhen; ich vermag itick', ich bUt »lullll,th.
!per~ien uitgeven.
"icltl -d tQeiler zu ge/u~1', ik kan geen Verlnuthen, (vermuIIlrte. tln-' Vernehmbar, vernehmlich,
sLal) verder doen; vit!l bei jen,n. of j,bel mllihel) bedr. ww, V('I'IHOClh~n, ~i~sen. bijv. eu b. hoorbaar, verueembaar, verjem. -, vet~' veruiogeu bU. veel ifn luell clt1nken; es isl ZI/. -_ JaM tj., m-u kan \\'~I staanbaar, waar te nemen, duidelijk, helbebben bU, op; iel, /Iube es niellt ver- gi~sen; das haIJe il'l,. gle;r!1 l'L'""ulllel, del', klaar; -kei! v, hoorbaarheid, rer'!/Ioclll, Ik her, bet niet kunuen doen, Z•• hlt heb ik c1adel\l k wp.l gedacht; 1lichls staanbaarheid, duidelijkbeic.i, heltlerheid,
/;(ume,,; -de Kraft, vennogende kracht \'•• Gules VOII et». -, uiet vtiel ~c)eds "el'- kJilarheid v.
iunerlijk verlUogen; 2. beZllteo, hebL.en~ \\'Acht~n; hitra'Us las.,,! sick :, do,r;s 4", Vernehmen, (ven,ahm, vertlomwie 'Viel vermag er f.L'oht~, hueveel ZOU hiflruit laat zieh vCI'moetlen, hiel'uil kilU '1ilt'1I) hHII'. w\\'. our. lIIerkeD, heslJeuren.
hij wei heziUeu; -der lt1alul, verlllogeuu, men oprnak"n &; sic" elw. uidd -, niet waa rneUJtlII, bcmerken, hooren, onderweigesl.eltJ, gt~goell; seltr -~e Leule, vel'- verwachlen; II. (-..~) (t., z. m.vl"lomoetlen, ~cheiden. \·er~laan, begrijpen; 2. elw. -,
lU0to:t:IU.lC. rijke heden; 3.1 em• ::u elte. -, f,:lssen, d~llkpu, \'()ol'~evo(ll 0., schijn Ill., veruemen, tWVal'en, ondt'rl'icht worden
o\eI'lH.leu. duen beSluitell.
'tlrwilchting v.; 1J.'idel· alles -. tegen aile \'an; (gomeenz.) sic/a - lauen, zicb doen
Vermggen, (-,~) 0., z. w. vermo- verwachl ing.
hOOl'en; jem1l. :u - geben, iem. te vergen 0 •• machl, kl'ucht v., gelag 0., eig~n- Vermu.thlich, bij\'. .. n bo H~r- slaCJn, te kennen geven; 5. jem. iibf-If" eill'.
sellaJ' v., lllilJdel 0.; das IS' ur sle/It nicltl moecl~l\jk, denkel\ik,wmJl·schUII~ijk,denk. -, onelm·"I·ilgeu, h()ol'en~ einenGefangenfJlI
-in st!illlm~ -, das gehl uber #lei" -, tlal be'rtr; tier -e Erbe, ve"lDoedelijk; er ·wird -, Z. ve,./,oren; 11. wed. WW. sic/" nul
"il8L tijne wacht te buven,Z. Maclll; -jibe,. - ~'nmmen, waarsch\jnlijk, tlenkelijl,.
jenut. -, zich verslailu lIIet, overeellko- a,.bellen, hovell zijne krachten; du,I) - Vermuthung, (-eli) \. vcrmoe- men mel; 111. o. zelrsl. dem - ",arh, nAar
u'ollfm, ue eigeulijke WII Ill.; 2. goeu, eleu 0., ~ISSIUf', "Porwachting, ,'ooronder- men -vel·neellll. volgens het gerueht, het
verlllogtAU, forluin 0., bel.illillg v., lJl1ZIl "-telling \'.; da"a'U,~ zieile icll die -, dass, praatje 0.; 2. Z. Ye,.hor; 3.overeellkomst
0.; bewegl,ehes, 'llllbeU'eyltcltes -, l'oerelhl. tlaarnit maak il\ elt~ onder~t.ellillt:; t/it! - v., akkuord 0., \,crslUlulhoulling v.; fI.it
onl·oereUt.l gocd 0.; - Iluben, ei" groszeJ\ ist gegen ihn, hel vermoeden, de schiju Jemn. i1~ yUlem - sei"., mel iem. ill goede
• besllzen, (gemeellz.) viet ifll - Ilab~u, i!'1 (tlgen hem; aller - nach, naa.. 31leu \e..~tantltHJudiD~ slaan.
een g,·ouL CUI·LUIU lJezlueu; it. veel IU eJe ..:chiju; eifle slark,'-Ilaben, slt-rk vertlen- Vernehmlich, & bijw., Z. tlermc"lk Le hrokkelen belJlJen; 'L'dlel'lidlcs, ken; -~yru1,d 10. r~llell v•• grun.1 IIJ. tot lIehmbal' tj'.
tltfj,l/erliclles -, vauers bewijs, wOf'tJel's vt'l·ffinPllr.n, \\'aar~ehijlllijkhflidsgrolid Ill. Vernehmung, (-e,.) v., Z. Yerbe\\ij.;, vel'mogen o.\'au v3dc~l·s-,woedr.rs- Vernachlassigen, (vernachliis- ',or; -sberiel,' Ill. rapport, bel'ichl o. 010zijele; kei',en Heller melu im - Ilabell, siyle, 'oer"uclz[{i,ssigt) hedr. ww. vcrwaar- treut eell ~erecblelijk verboor; -sbuck 0.,
geen ceut meer bezilleu; lau:..end 1'ltult!f IUOZt~lI, verzuimen; se;nen Allzug -. ni~1 -sschrilt v. protocoHeuboek,prolocel,proim - I,abe", dtllzeud thalers riJk ZUll.
in acht nemen, DIet ootzien; 2. \\'cd. W\\'. ces-verhaal o.
Vermogenheit, (-el') v. vermo- siclt ... achteloos 1.\1n. zrjue klee.lereu VernQ.igen (sich), (verneig'e,
gendheuJ. geguedheld v., sLa,lt m. van ver\\,oarlnozell.
vel'neiyt) well. lVW. Ileigt-'n, bnigen,eefte
(urluin, verlllogen 0., rijkeJull1 10., lIIiu- Verng,chlassigung, (-en) Y. bui~ing finken, Z. tJerbeugen.
delen o. lI.v.; -ios lJiJ~. uw. onvlwwo-lverwaal'IUOliUg, achteluoze b:llaaudeliug VernEtigung, (..en) v.• Z. Verbeugend, zunuel· velomnKeu, arm.
v., \:erluim (J., Z. Nac!ll'lssiy/~eit.
gU"9.
_
Verlnggens-bestand, -be- Vernageln, (vel'auf/t·lIe. vernagtll) VernQj.nbar,vernQj.nlich,bijv.
trag, llJ., -masse, v., z. Vermiiyen-ltu~Jr. ww. eine 1'hllre, ei" Fen.dt!r -, tue- uw. Le olltheUU~IJ, te IOClchenen.
Iteil; -Malld m., Z. -ulllsliillde; -sleuer v. spijkeren, dicht~fl\lkeloeu; eine Kanone -, VernQ.inen, (vtrnei,de, verneinl)
beiilsLIOt:; v. op de bezitliugel1 t inkom- ,"eruugelfln; (fi~.) venlugell, d\\'aas, 1.0 1, L.e.Jr. WW. out~ennen, looeheuen, neeD
sLeubdastiug v.; -UflU 10, II de fil. DlV., Z. elnO), bekrompt-'o, onnoozel; (Zetw.\ ;", zeg~en 01'; eille F"age -, onlkenuend beVermoye"Ilell; ill gUle" -1~ sein, welge- Scl,,/f -, nag~leu, huulen nagel~ i:: .Ie ,1ul\\,uut°uen: -d. oDlkennend: (Spraakk.)
sLeld, veiolUogeud, njk zijn; -vel'u'aller m. builpnhuid ~Iaau.
- der Sats. nutkeunendezin,negalieve ZID.
beheertler Ul. der goeuel'~n; -vel"U'altuIlY Verniihen,(verntihle,verndhl )betJr. Vern~nung, (-en) v.ontkenning,
,. lJeheer o. van de goetleren of bezit- ww. t',el FadeJ~ -, verUilalen, tot naaien loocheUlIJ~ v.; 2. 01' -ssala m., Z. verllei·
tin~en.
ve,·hrUlken; 2. eit. Loch, -, tueuaaien, ne,.(dt!r Salz); -su'orl o. ootkenniog ,..,
Vermoglich, (-el', -sl) bijv. UW. uichLnaaien, een sluk zeUen up; 3. Geld onlkenn~ntl hij\\'ool'u o.
sterk, krilchLj~; 2. vermogend, g(lgoetl. in sei"em Kleide ., uaAien; 1I. well. ww. Vernennen, (t'er-nannle, verna",,/)
welr:esteld.
sielt -, \'el'keerd naaien.
bellr. \\ w. 011I·. ve,'ooemeo, zicb in den
Vermogsam, (-e,., -81) bij'. nw., Vern~hmlichen, (ven,a/.m/iel.- naam vergi~sen.
Z. vermoglu:k.
Ie, vermiltmlw/d) b~dl·. ww. vereeuzelVerneJ1en,.~verlleute,verneul) bedr.
Vermghren,(vermoJtrte,vennohrt) vh:en, (J1II1'"I· een be~rip brengen.
ww., Z. erlU.'uen.
be.ho. ww. stukkeo van een stoel in elk.! Vernarhterung, (-en) ". krib- Vernichtbar, bijv. nw. vernieLigzeUen.
Iwel'k u.
baar, verlllclL.aar·, \'erdelgbaar:
VertUOQsen, (tJermoosfe, uermoost) Vernal, U\j\'. n\\I. leutea(=hLig, lot Vel'nichten, (verniclilele,tle,.,.ichbedr. ww., Z. beTlloosen.
!de lenle belloorend.
leI) bellr. ww. ve,oDletigeo, verdelgeu,
Vermgrteln, (verrnorlelle, ver-I Vernarben, (fJel'narbte. vernarbt) ve.-woesLen, verlllelen, verijdelen; ein
mOI·tell) bellr. ww. met kalk besll'ljken,/o. W\v., m. I•• it. lV~d. ww. sick -, heden, Kllnslwerk -, verni~len; ein Gesetz -, afthcbtstrijken.
dichtgroeien, litteekenen, eell litteekenlschaft'en; ein Te,tamen' ., nietig verkla..
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meenz.) das i,d -, dass Sie kommen, g\j ordnete, de tot eenig ambt & aangewe-loet verstandig met te komen: -Iwit v. zen persoou, henoemde m. en v.
«vereeukomst v. met hvt gezoml ver- VerQrdnung,( -en)v. verordening,
stanrl; it. verstandeljjkheid, wijsheid v., bepaliug, vaststelhug, order v., reglement
Z. Vtrn"n(l.
o.; !iolliglic1le -, bevel 0., onlonnantie v.;
Vernunft-Iehre, v., z. m, rede- lin/Liche ., voorschnft.recept 0.; - GoUes,
ueerkuude v.;2. ver~hllulelUke leer v.; 3. hesclukking v., hesluit 0.; (van de wet),
redekumlige verhand-hng v.; -lehrer m. bepaliug \'.; bis auf weitere -, tot uader
Vernjchtigen, (vernichlig/p,ver- ierraar m. in de redekunst,
order; die- auf den Fall des rodt's,laatsle
flick/;gt) bedr, ww, vernlelen, vernieti- VernUnftler, (-s,mv. VerTlun(tler) wrlsbesehikking v.; -,"mtisz;g btl". nw,
m, spit.. vonlli~ p~ rsoon, drogredenaar 01. volgens IH~t voorschrift, overeenkomstlg
gen, verllpl~t»n.
Vernichtung, (-fin) v. rernieti- Vernunft-los, lJ\jv. nw, verslan- de verordeninz, volgens het reglement,
ging, verdelging.. afschalflng, verwoes- deloos, onrellelijli rede'oos. onveistan- Vergrten,(verorll'le, verortl!l)lJedr.
lin~ v.
IlIg, van ~c·zoncl verstand onthloot: It. Z. \YW. Putter -, laten liggen, overal heenVemicken, (t.'ernickle, vernickt) .mverllull//iq; -lm;;q/,('il ". verstamleloos- w... rpen.
bedr, ww. eine Slunde -, slapend door- h-id v., gebrek o. aan versland; ill Z. lln- VerpQ.chten, (verpachlele, verbrengen,
»emuntt; -",jj,.~zi9 bijv.nw. redeljik, ver- paclltel) hedr.ww. ein Gul -, verpachten,
Verni.!!r, (-s, mv. -e) m. werktuia ~l8nllel\lk, Z. ver1lun(lIig; - urtheilen, verhuren, in pncht or in hUIlI' geven.
o. om hneken en hogen te meren, hoek- met verstnnd oordeelen: -maszigkeil v. Verp&chter, (-s, mv. Verparhler)
meter, booameter, nonins m. (door Ver- nvereenkomst v, met het gezond verstand m•• -in, (-"etl) v. verpnchter, verhuurllier in 1631 nilgevnnllrn).
uf tle relle: -predigt v. redegelnovig~ preek ,lei" me, verpachl~le.", \'erhunrsler v.
Verni~ten, (vtrnielele, vernielet) V.; -p'ecllt O. op de re,le of hel gelonll
Verpllchtung, (-ell) v. verpacbbedr. ww. \'a!;lklinken, omklinkf'n.
verstanal gpgrolltl lel'ht, n8lIlU,"I\jk rechl; lin~, \eI"lHII'IIIf;t v.
Verni~tung, (-en) v. omklinking 0.; ·,.eligion v. natullrl\lke J!od~tlil'nst lU.,
Verplcken, (verpackte, tJerpackt)
v., Z. tJern,elell.
gnc1sJlel1~l m. tlPI' relle; -scilluss m. ~lull- helh". \V\Y. lVaaren -, verltakken, inpakVernU.chtern (sich), (verni1cll- I'ctle v.; -sitl,mlehre v. redelijke zellelepr kl'n; it. filet pa~ken vfrhruiken; 2. slecht
le1'le, t'err!uchl,'r/) well. W\V. zich ont- v.; -spr·'.lch ffi. nil~praak V. cler relle; 1)i1kkeu, slecht inpakken; II. ",ell. W\V.
nuchlerpn, onlb\jten; it. iets gehruiken. -tllier o. verslandelijk tlier, redelijk die.. s,c/" in Klcider -, zich er warm inbakeVernunft, v., Z. m. verslnnll (J., 0.; -U'aluheil v. op lie retle gegront!~ reno
rede v., geznnd verstantl, oorc.lpel 0.; da,f( waarheitl v.; -tl'eise m. \\"ij~geer, philu- VerpQ.cker, (-s,mv. Verpacker)m.
ist fiber aie -, dat gaat het ,'erstand te ~l)Or m.; -weisllf!il v. wij~heflp.erle, phl- \'erpn~ker, IOpak~er m.
boven; die gesunde -, bet gezonll vp.r- loso(llde v.; ··Wl'S,!Jl o. I1let relle ht'ga3r.t Verpallisadiran, (ve"pallisadirle,
sland; ti1l Mann ohne -, verstaodeloos. weZP'Il, retlelijk \VeleD 0.; 2. welen O. tiel' verpalltsadirl) betlr. W\V. met slormpalen
dom man; filii - zu Werke gelll!n, mel relle; .tL'idr;g Mjv. en h. sll"\jllig met tlt' voorzien.
oortleel.,'erslancl,o\rCI'leg o.le \Vprk gnan; relle, hagen het ~ezoncl verslantl; -wisselt- Verpan(t)schen,(verpan(t}schte,
der - Gl,hor gl"ben, naar retle Illi~teren; schofl v., Z. -ll'eislleit.
verpulI(1 j~c"/) bellr. WW. ovel'lolliggebeigltler - sein, wei bij zijne zinnen, wei Vernunft und VerstUrnd, lJrulkp.n, verknot~ien; 2. Z. du,'chprugeln.
bij het hooM zijn; die - verlicren, hel (onb.) n1. (Pl.) glllchheil o.
Verplnzern,(verpan:erle, ve"panversland verllezen; jem. zur - bringeR, Vernij,tzlichen, (vernutzlicllle, ierl) bell,". ww. 1'81l(t)seren; 2. wetl.\\'w.
iem. tot retle IH'en~en, rede doen ver- ve,'niUzlicll,) bellr. ww. nultlS maken, .'tlcll -, zich pan(t)seren, een pan(L)ser
aanlloen.
staal); ~r hat viet li'i/J', aber l.l·enig -, van nnl dopo zijn.
hij i~ \\'el gee~Li~, maar DIet ver~landl~.
Verijden, (veriJdele,veriJdcl) o.ww., VerpQ.(p)J?eln,(verpa(p)pelte,verVernunft-ahnlich, bij". ow. m. s. ",nest wu.·den, verlaten, ontvolkl pa(p)pell) beth'. ww. verbabbelen, vernanr relJe gelijkend; -ii,lmlicllkeil v.over- worllen; 2. bpdr. ww. verwoeslen, ver- l)ralen,
eeokom~t v. met bet ver~lantl or de rede: nirlpn, ontvol~en.
Verpg.ppen, (verpapple, verpappt)
..begflbl bijv. ow. met rede lJegaaral; -be'- Vergdung, (-en) v. verwoe~ting, becll". \\'w, lUet sliJr~elt met lJor,lpaltier
griff m. flenkhpeld o.
vcr"nielang, ontvolking, eenzaamheitl,ver- tlichlplakkcn; 2. aan stijr~el, bortlpapier
VerniinftelE!.i, (-en) v. ~pitsvon- lalenhpill v.
verbl"uikeu; 3. vc."keert! plakken.
digheid, klemgeesLigheid v., drogrede- Veroft'enbaren, (fJeroU'enbarle, Verpart,i.ren, (l,'erpartirle, tterparnen v. my.
veroU'(,"barl) beclr" WW. ein G,!ht!JTI",iss -, /irt) beal.".\\ \Y. hellnelijk Verbel"geo, wegVernUnft,eln, (ver"fA,n(lelfe, ver- llpellha."cn. bekcllfl maken,onldekken. sLoppen, stelen.
'111,,/Iell) o. \V\V., m. s. ~pitsvontligheden VerOft'entlichen,(ce,.o/fenllicltle. Verp&Ssen, (verpasste, verptls,')
of clro~r~llenen lCebrnikpn.
vernffen/llchl) hedr. ww. openlJaal" rna- bellr. W\Y. eine Gelegenlleil -, lalen voorVernunft-erklarung, (-en) v. lien. jln((Hllli~pn, linen kennen.
hijgnan, geen gebl"uik maken \'RII, ver..
op de rede gegl'unlle \'el'khll"in~ v.; -({Illig Verg:ff'entlichung, (-en) v. af· \\"iliJrloozen, verzuimell; (Sp.) ein Spiel-,
bijv. O\v. vpr~tandel\jk, rellelUk; -(iihirl- kOlllltglll~, hekentJmaklOg,waarschuwillg, pa8spn, niet meeo;pelen.
keit v. ver~tan,le'Ukheit.l, redl~l\iklwill v.: kennil'fi{~YlIIg v.
Verpechen, (verpechle, tJe,'pecht)
-(orsckt" m. w\j~g'eer 10,; -ror,~chu"g v, Vert)ftern, (ver,'(lerle, vero{lerl) betlr-.w\\". tel·en. plkllen, aan teer gebruiwij~geprig nnd~rzoek 0.; -gl,brlluch m. healr. W\V. seim!n Besuch -, dikwijls her- ken.
Rchrllik o. del' rede; -gemas: btlv. en b., halen.
VerpQ.ilen,(verpeUle, verpeilt)bedr.
Z. tJernunflig; it. overetmkonJ!';tig lie rellp, VerQfterung, (-en) v., Z. vero(. \VW. die lVas,tter/iefe -, peilel1.
met hel ~elonal verstantl overpp.nkmnen- fern; il. he.'haIIllK V.; -su'ort o. werk- Verp~izen, (verpeiJle, verpeiJt)
de; -ge,~eh o. wet v. Iler I'eclp; -!ll'lube \Vlmrtl O. ,inn herhalmg.
bel].'. W\\'. cine R6/;re -, dicbtstol'peo,
m. ~odsdif'n.;t m. der I'elle; -glitubiyer m"
Veronica, (.s) v. (PI.) eereprij~, allchtmnken, dicblslmten.
Nalurylriub,ger; -grund m. aan lie rede \'erooica Y.; -It'urz v. (Pl.) al'no of aruUl~ Varp~sten, (verpe.dete, tJerpeslet)
onlleend be\\'i1~ 0., ,"p.llenpering v. uit g~- kalrsvoet m•• ,:~rneene arollskclk m.
lJedr. W\\'. yerl'eslpll, besmelten.
zontl ver~land; -grunltsatz ffi. op tle Vergrdnen, (vernrdne/e, vernrdne/)
Verpetschiren, (tJerpelsr./lirte,
rede gp.~ronl1e ~telling v.; -Itei,'alh m. hcdr. ww. beveleD, gela~len, \'onr~chrij- verpehc/url) beth.. ~\v. met eeo zegel
buwelijk o. nil rRislln.
ven, bepalen; (Ger,) arkon·ligen, veror- ,Jichtlakken.
VernUnftig, hijv.eo b. verstandig alenen, vasl~lcnen,.bepalen; im l'e,\Iamenle Verpf&hlen,(verp{ti'/dle,verp(iJ,/,Il)
rec1elijk. met vp."~tnlJd he~aar,l, "erstand -, bepalen, be~cllIkken, legaleeren; Rtcll- hetlr. \\'w. \an paalwerk vnorzieu; it. lot
gebrulkende; "er M'J1lsch, verslandig; (ge- ler -, benoemen, aanwijzen; der, die ~·er- paalwel'k gebrulkeoj~. wed. \VW. {Krijgsren; (Ont.lk.) allenss dnen verdw\1nen:
vernirhte! werd t'1Z, vernietigd, verllpl~.1
worden: -de Klaw.cl, bepaliug die & uietlg maakt,
Vernichter, (-s, my. rernir''/er)
m., -in, (-PIt'") v. I\ij, zij die vernietigt
&, Z. vernicltll!fl; it, vernieler IU., vernlelster v.
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w.) sich ., zicb achter paalwerk rer- p/rflndet) bedr.ww.jem •• , eene prebende, prJ.mllt) bedr, ",w. aan opl=cbik, pronk
schansen,
loelaa~ geven: et». .., verpauden.
be~!pJen.
Verpfihlung, (-en) v., Z. »er- VerpfrUnder, (-s, rn v. Verp{riln- Verpudern, (verpuderte, verpup{iilll,'Il; 11.IJfIIt~~ntJe v.,slormpalen m.mv. de,.) m, h\j dre eeue prebeu.re geelt,
der/) hedr, ww, onder poeder verbergen,
Verpflj,nden, (fJer,'{dlldete, »er- Verpfuschen, \,'erp{uschte, ver- »an p')el}pr verhruiken,
I'fandel) hedr. W\~. verpanden, als o.n- pfu~clll J. bedr.ww, WISVOrmClJ, hederven, Verpuffen, (I'erpuffle, verpuff/) o.
derpnnd geven; sen, Verm;;gen ultd .~etlt(· \·el·k.wel'~~.
.
.
wW.'. Ill. It. \V~1l1 salpeter), met een pior
Pervm -, met goed en bleed borg bluven, Verplchen, (verplclde, verplcht) vervliegeu: (van zout), Z. »erprasseln; 2.
zich aansl'nlkelijk stellen voor; seine Ehre bedr, W\V., Z. »erpechen.
(gemeenz.jbe.lr. ww, Pulver -, laten eut., ,·e'·l'aIIlJ~~.
.:Verplg,lnpern, (vc~pld~Jperle,f)er- I~()!fl'n, nuuelons verselneten: (fig.) viet
Vorpffirndung, (-e'l) v., Z. ser- plamperl) bedr, ww, self~ Gellt -, ann &e,"/ -, ten nut ijtle ~p.e~lig zijn.
p(allt/en; it. verpanding, hypolheek v., tJllnllt,te diugeu ultgeven, Z. ver.'tcltlcltde- Verpu,lvern, (lterpulvf!~te, verpulpan.l, oml-rpaml o,
ren; ;I.'. wed, ww, siclt nut einem Mad- vi'rl) hedr, ww, tul poeder maken, verVerpfeffern, (verp{eOerle, verp{ef- dICIt, mit et"er alten 1ft/frau -, (gemeen- gruiz-n, tljnstampen.
fert) bedr. ww, te slerk peperen; it. Z. z.) hl~,'ell haugen auu, regen Zijll ziu Verpunsehen, (1 terpunscllle, vervcr/t'lr/en.
lrOIl\\'CII mel.
pun~cI,') be.lr. ww, ann punchgebruiken,
Verp:ftljnzon, (verpflanrle, »er- Verpla,ppern, (t'crplapperle, »er- mel puurh driuken verteren,
pllatu/) beth'. "!~V. verplanlen,' overplun- pltJ/,petl), verpla.jldern, (v~rplillt- Verpuppen (sieh), (t'erpupple,
ten; (fig.) Fa"ltl,ennac/~Amertka -, over- derte, vcrplallderlj ue.lr, ww. setne lett L1i,,.plI,1,pl ) wed, ww, en o, ww, 10 een
hreugen,
-, verbabbelen, verpraten,
(JuLie vernnderen,eeuepop worden; (flg.]
Verp:ft"n~er, (-s, mv, Yerpflanzer)
Verpllj.tzen, (vc,.pla13te, "verplatzt) verkleeden,
10., -in, (-lien) v, verplanter ur., ver- bedr, ww, Pulvel" -, verschieten,
Verpuppung, V., Z. vcrpuppen;
plantsler v.; H. we.'kluig o. om te ver- Verp1empern, (vt!Iplemperle,ver- -S!I,·"t;It,\t! U. 1'01. VI' lJopje o.
/lleIllJlert) ht~(lr. ww., ~. Ve, plampt!rlz.
Verpurren, (lJerl'urrle, verpurrt)
phlllllin.
Verpflanzung, (-en) v. verplan- V~rpobeln (sleh), (verpobeltc, LJel1l·. WW., Z Vcts/opl',·n;;2. Z.verdJirren.
tin~ v., Z. l'tH'I'/lllnJelt.
VCl'jJOlJell) \\'~cJ. ww. zh:h met gepeupel
Verpu,sten (sich), (l'erpltdcle,
Verpflg,stern, (verpflasterle, ver- ophltu.leu; It. gelUeen WUl'elell.
l'er/JU."'el) wed. ww. Illl.·usLelJ, uilLJlazen,
"llaslerl) bt~cll·. WW. vour pla\'t~isel gc- Verpgchen, (1Jt.·tpuc/'le, tlerpoclll) acJlamhi\len.
brniken, andf'rs bcstl·alell.
be,JI". WW. lBerow.) lijuslillupell; 2. etllt.'11
VerputZQn, (verpulzle, fJel'pllh/)
Verpflegen, (vcr/'Ilegte. verpfll'yt) AlJelllt., (Sp.) eeu avolld mtt kluppell bl~dl·. ww. JeHU' le "rei ~ier;..ltln IJC~cler
bedr. W\V. ctllen Kranke" -, verplegell. l1ourLJrengen.
\'en~ 2. sein Geld -, aan op~chik vprleren,
o[Jpassen; ei,wlI Armen -, vP"'pl~gen, on- Verpokeln, (vefpokelle, verplll.'ell) llilgtH'en; it. dOf'rbn~ngen; 3.olJkna(lpen,
del~lpunen, helpen, ve.-zorgell, vall Ie- bed.·.\\ w. te ~lerk p~kel~lI, le slerk zuulell. vel':olie"en, Z. aw;put:etJ.
venqmicJalplen vllorzien.
V£rpglstern, (verpolslerle, verpnl- Verqu&lmen, (Lter'lllulmle, verVerpflegor, (-s, my. Yerfleger) m., stert) Ll~lll". ww. Lol IUlssens gebrulhen, qualml) 0. ww., Ill. s. Zich als rnok, ats
-in, (-'len) v. verpleger, verlo.·ger (1)., Verpgltern, (llerpolterle, vt!rpol- cJikke walm vCI'hetr~ll, vel'spreiden; 2.
verpleeJ{sler, ve"zorgsler v., Z. Pfleye-va- tert) belir. ww. wet groot geller cJoor- bf~U r. ww. latpn vcrllnrnpell.
ter• -muller.
breugen.
Verqu~ckeln, (vl'rqltackelle, ver·
Verpftegung, (-en) v., Z. ver- Verpgnen,(ve"poIUe,verprlnl)befll·. quackell) beu.". \\'w. vel'spillen, verdoen;
pfleyclI; il. verpl~glDg, verzorging v.; \vw. bU ~Lriln'e verlJlcden; 2. z. IJerpl'cl- ~. Z. 'Vl.'rp["mpern.
'
(H.a,.Ik.) verblOden o.
Len (t).
Verqu~ck.salbern, (tJerquack-

Verpflegungs-amt, (-aml(e)s. Varprg,sseln, (vt!rpras.~t!lle, vcr- .f;alberle, velquac/."salbc,,') bedr. \VW. vermv. -amler) o. J:aslhuls, arlUhui~, zie- preludl) o. \\ W•• III. It. wegknappen,kllel- lIoldel"elJ.
kenhnis 0.; il. besluur o. met tie leve- Lel'ellU 01' kllappend wegsprlilgell; (vall Verquecken, (vel'quecl'le, verralllie van leven~UlitiJelen lJela:,l; -all- eeu lidal), IIllg,lClfl.
quec1il) u. "'"., In. s. (van eeo akker),
slall v. lieflJacJige inslelllllg v•• zieken- Verpr4sselung, v.,Z.verprassel,•. vol kwee"gl'a~ zUn.
bni~, gnslhui~,arlUh"is, weeshuis 0.; -beVerprJiSSen,(vcrpraSlle,verprassl)
Verquecksilbern, (t1erquecliSilam/c(r) m. ambleuaa.· m.tlie mel het loe- bedl·. ww. \erhras:;eo, in br(l~scrij of berte, 1)e,q"f!ck~/LlJerl) bedr. ww. kwik
ullll'ekken (Ull IIIctalen), vel"kwikkcn.
zieht ovel' de Icven~lJliddelen bela~t is; twelgel"ij llotH'ul'engen, verzwelgen.
-g•• ld o. verpleegko~lell, koslen ffi. mv. Verpr'}ssung, (-eIJ) v. verbras.. Verqueckung, v., Z.verq'tec'"en.
van verplegil!g; -haus 0., Z. -ansluU; !Sing, verl\WlsllIJg, zwelgrrij v.
Ve:-que11en, (t'erquoll, "l!lqllollen)
-sleuer v. belasliog v. \'oor het onl1el'- Verprellen, (L'erpre/lle, verprelll) o. W\V. 011I'., m. S., Z. verscltu:immell; 2.
bond van het leger; -weselt o. onele"houJ 'beli... ww. (U~elllhl) dC'L Stein -, doo.· door \'ochtlghei,l Ie veel zwellen;3. aloor
0., nnOllzakelijke o. voor de verzo.'ginS het l1iL~chielell \'ao dell beitel misslaau; t\\'elling lilchl gaan; 4. well. ww. sick .,
de.' armen.,
~. (Jachtw.) ein verprellter Fuc/ltl, door zich oplo~sell, zich ve.·liezlm.
Verpflichten, (verp/lichletc, ver- het loes\a811 van tie klem schuwgemaakt, Verquj,cken, (verqll;clile, tJerp/liclllel) bedr. W\V. ve.·pl:cluen, verbin- \'erjHagd.
quickl) !Jedr. ww. Gold -, mel kwik in..
den, Ilooalzaken; jem. III elw• • , nllotlzrl- Verprooessiren, (verprocessirle, eell~melten, mel kwik verbinden; verken, vt'rplidllen; Zit elIV. verp/llclltet seilt, verp,.oce~~lrl) bel1r. ww., Z. vl!rprozes- quickies /tlelall, mel kwik verlJolliJen; 2.
verphcht, genooelzaal,t, gehuuelen Zijll~ sircil.
Gold -, tlnul' kWlkzih'el' o(llo~sell.
2. Jem. -, in epd en plichl uemen;3.wecJ. Verproviantjren, (verprovian- Verqu1ckung, (-en) v., Z. t'erww. slclt zu ellD. -, zleh Lol iets v.~rbin .. lir/e, vel'provtaltttrl) b,~Jr. ww.vaulev~lIs- quicken; Il. verbi.lIlillg v. met kwik; 2.
den, zich aanspl"nk~lijk slellen.
lUll.lllelen vom'Zleu; ean Schiff·, valll)ro- Oplo:Ning y. door ~\Vikllher,am3Ig8111a o.
Verp:ftichtung, (-en) V., Z. ver- vlanll voorZlen, prl)\'laIlJecren.
Verra.inen, (verraillle, vt!rrainl)
p/lichtelt; it. vel'vllchLing, verlJlUtenis, Verproviantirung, (-en)v.pro- be~r. ,,"w. met eene gl'eppcl l.fslnHen.
a8n~prakel\jkhei,1 v.
viantlee"lIlg v.
Verramme(l)n, (verrflmnl(el) Ie,
Verpfl!jcken, (verpflockle, vcr- Verprozessiren, (verprozessirte, verramm(et)I) bed.". ww. verschallsen,
pflorkl) hedr. ww. met pinueo vel·lJhlllen. verpro3esstrl) lJellr. ww. met procedee- ver~pt'rl'en, lJf·dllilen, bar.·icacleeren.
Verpflijgen,(v~rpllLig'e, verpfli.gl) ..ell vel·hezen.
Verr3mmelung, v., Z. verranlbedl".ww. wegploegen; it. verkeel'd ploe- VerprU.geln, (verprtigelte, verpra- me/It; It. versl'lJaUsillg, \'erspe,·ri.ng, bargell) b~lh'. ww. Z. !l1tp,.ii.yeIR.
ric;llie v.
gen.

VerpfrUnden, (verp{rundete,ver-

Verprunken, (verprunlde, t1er-

Verranken, (verrankle, verran/d)
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wed. ww. sieh -, sich met de ranken of ww. sica ., zieh verrekenen, mi~rekenp.n'l Verri§chen, (fJerroch, tJerroc1len)
takken ineenslingeren,
zieh met rekenen vergissen, eene I'oUL n, ww, our., m. s., it. wed, ww. sirh -,
Verrlnzen, (v'1rran:te, ve,'ran:t) makeu in heL rekeneu;Icl' habemic'" beltr verdampeu, verschalen, den reuk verliebedr, ww. lieder1uk doorbrengen,
ver,.echnel, ik heb mu erg verrekeud.
Izeu: (van druuken). vervliegen.
Verrasen,('IJerrasle,ve,.rasl}o.w\V"
Ver.r~chnung, (-en) v., Z. ver-I' Verri~geln,(verriegellt,ve,.riegelt)
m. 1. met gras hegroeieu, zich begrazen; reehnel'; IL, misrekeuing , four v. in de beth'. ww. cine l'Il'ure -, toegrenrlelen,
2. Ill. h., Z. auslobell.
rekeurug,
met den grendel sluiten; ~. [emn, -, c,pVerraspeln, (-verr'J,fiipelte, verl'as- Verr~oken, (t'el'reckte, verretkt) o. sluueu; (Kuip.) ein f'ass -. den bodem
pelt} bedr. ww, afraspen, afvijlen, slecht WW., m..Y. (Vulksl.) sterveu, verrekkeu, mel eeu dwarshout verst-rken,
raspen, vijlen.
.
V·errechten, (t'errecl,tete, eerreeh- Verri~seln, (verrieselle, verriesell)
Verrosseln, (verrasselte, verras- tel) bedr, ww. met PI'OCCSSt.H} verliezen. 0, ww., ft). s, kabbeleud voortvloeieu,
sell) o. ww. zich rammelendc ratelend Verreden,(verrt'dele,verl't:tiel)lJedr.
Verrinden, (verrHtdele, "errindet)
verwijcJeren; 2. ophouden met ratelen. ww. das Spiel -, verzeggeu, b,~lt)veu af- 0, WW., m. s, met eeue korst, een LJa~t
Verrat h, (-(e)s) ID., z, m. verraad stand te doen van, beloven zichmet meer bedekt worden, een bast krij~t:m.
0., tp.l·r:it.lel'ij v,
al te geven met; 2. wed. ww, sioli -, zrch Verringern, (vlll'riny,~rle, »erriuVarrathen, (t'erriellt, tJerrathen) versprcken, t~ veel zeggen, eeue dwaas- qerl) bedr, ww., Z. vermindem; Au.~ga
bedr. ww. our. jem., sein Vuterlund -, heul zeggen; (Spr.) nul SclttVei~/e" rer- ben -, venuindereu, inknmpen; die Mli,,verradeu; eilt Gellelmniss -, verradeu, read sick niemulttt, men ueelt uouit ue- zen -, iu waarde verminderen; (Ilg.) ein
ontdekken, bekeudmnken; ie't 'will e,,, rouw te veel gezwegen te hebben; el' llal Yerbrecken ., verklemen: jem», ~·e,.d.en.
dir sauen, aber verrallle mid, nietu, i" biclt vel'redel, hij heelt zicn versprokeu, ste -, vermiudereu, gcringer sehatten; 2.
wil &i, maar verraad mij uiet; ich will Verredung, (-ell) v" Z, vel'fcden; wetl. ww. sieh -, (VilU h~t aanzien), vernickt gekan,d sein, - Sie 'illicit nic".l, mank iL. LelulLe w. 0111 Zich filet meel' lJezlg te luintlel'ell, afnemeu; (\'llli inkOlDslen),ltfmij Iliel bekentl; lfig.) jem. -, (vau t.le hOlld~n mel; ~. vel'~preken o.
1I.~lU"(J.
stem), verraden, tloen her~ennen; ~,a3n- Verregnen, (verreyllele, ver,.eguel)
Verrlngerung, (-ell) v., Z. fJergeven, overbl'engell, aanbl'engen; H, wed. o. WW., UJ. It. uour lien regen hellel'- rmgerll; II.. \'t,H'lIllllcleriug, vel'kleilling.
ww. sicl. setbst -, (bij hel spreken), zicb vcn, ult\\'lsschen.
kOl'llllg v,
wepr~prekell, zieh "erratlen.
VerrQj.ben, \~'errieb, tJerrieben)
Verrinnen, (verrann, verrollnrn)
Verrather, (-s,mv. Vel'nither) 111., bedl'.ww. Oill'. Fa,.bell -, go~t.l Wl'\jv~ll;~. O. ww. OUI", m. s. w~~vloeien, we~lf)n-in, (-,um) v. verl'allel', 8anbl'ellg~r Ill., a.Ue Fa,.ben ., af\\ rij\'t~n.
pen, Z. vel'/lit!s:en.
verl'aat.lster, aallbrengsler v.,tl'ouwelCJuze
V·err~chen, {ver,.eichl~,'lJel·lt:ichl}
Verritzen,(t'el'rilzie,fJerril.tj betll',
m. en v.
lJet.l!'. ww•• Z. vcrubreiclum.
ww. (litH'S"'.) ein Feld ., 1J,·gjIlU~tI le
Verrii,therE!.i, V., z. 01. vel'raderij VerrQ..isen, lveTl'elsle, t'erreisl) o. onlginuelJ.
v., velTalltl 0., Z. l'relllo&lgkeil.
"'W., 111. s. al'relzen, vel'lrel\ken, 0(1 I'eis Verrgcheln, (verrochelte, tJCI',.;jVerratherisch, bijv.en b. verra- gaali; 2. bet.lr.ww. sei/~ Geld -, Verrel.leU, chell) o. WW" Ill, II. OphOUlltHl 1e reuledel'lijk, Z. IrelJ,lo$.
aUII rtnzen lJeslec.l~Il, 0lll'elS ve..tereu.
leu, 81er vel1; ~. belJr. ,,"w. ,,,ei.lle Seele,
Verrij,thseln, {lJerrittluf'lIe, Vtl- VerrE!iszen, (vel"riss, 'uerl'isselt) sein. Leben ., reuleleud den gee~l gertllltseU) uellr. ww. in dell vOI'm van f~en beur. ww. OUf. door Ll'ckkell beder\'~u; veu.
ra8d~el inkleeden, overlJrengen.
.~. scheul'eu, iuscltcnl'ell.
Verrochen, Z. uerriecheIJ.
Verrajlchen, (verrtJ,uch:e, ver- VerrQj.ten, (verrill,verrillelt) beur, Varrolien, (verrol~te, verrollt) 0,
rauchl) o. WW., Ill. s. ill I'ook of t.lamp W\\'. om·. set" Geld -, lDet le paal't! I'Y-, ww., m. s. \\"~:.!rolJelJ,
opgaall, zich al~ rook ur .lamp vel'hetl'en; den \It~l'lel'ell, ~erl'ijcleu; 2. tile Jlo~en.
Verrgstdn, I.verroslete, verroslet)
2. door dell ..ook zwart wordell; (Kookk.) t.lool'rijt.1elJ, aan slukken r.ijt.len; 11. \V~u. o. W\\'., lll. s. vel·roe~lell, roeslig wOI'den~
eine Speise - la,.sen, laleR alkoelen lot ww. sien -, 'verk(~eru rydell, eell verk~"r-llUel roesl betlckt wOI·Jen.
dat & Iliet meer rookt 3. (fig.) denZol'''' den weg il)l'~cleo.
i VerrQstung, v., Z. r'I!TI'ostenj il.
- las.'ten, lalell voorbijgaan; eine Sflclle
Verrgnken, (verrenklc, uerrenkl) roc~t lD.
lassen, vergeten, laLeo rll~len~ seineHilze bedr. \\ w. l~Jn GUed -, verrekkea, olll- VerrQtten, \ ,'erroltele, verroUel)
ist uen'Qucht, i~ bekoelll; 4. deli Wein wricbleu; Rick dell. fuu -, verlwikken; o. \,'W" lD. ,1(, \el'rt)tl~lJ, I'ot worden.
tasse'l, lalen U1lwerken, lIilgisleu; II. bell ... Il. lite Hand -, \er"tuiken; dte flu/Ie -,
Verrucht, (-er~ ,d) bUy. ow. h~elw. JU Tabak -, verrooken; seille" oiliheupeo.
ruehl, sdadllJacbl:g,duor en door slecht.
Tabak -, 0l'rooken; 2. scin Geld -, an:'! Verr~nkung, (-ell) v., Z. vetre',- ~ollll~ltlos. ge,loekl; ein -Po'.' J.Ven,fiicli.
tabak beslellen; HI. wed. ww. sick -, ver- ke,,; Il. vel'rekklUg~ verzwlkklllt!:. \'er- schelm, goc.Jtlel..o~ mell~ch; -heit v. bedampen, ais rook opstijgelJ, ill rookovel'- sluikiog v.
rochlhei.J, scbp,lmat~hti~heid, ~odclelol.~ga811; 2. sich -, sic', schnell-, verbl'an- Verrennen, (verrannte, uerrannt) held v.
den, opgel'oukl worden.
betJr. WW. 0111'. jenllt, den ~Vey -, \er- VerrUcken, (vt!rl'tlclde, ·verruckt)
Verrajlohern, (verrducherle, 'Ver- ~p~l'ren, afsll\iJen; demFeillde die Pluc/u hrtll.. ww. eUtt:tl 1'i,~c"
\el·pl'lilt~ell,
r4uchel'I) 0, "'W., Ill, s. rookerig wortlt~ll. -, lJdeLLeu; 2. w~ll. ww. ,..ich -. v[l'Ilwa- vel'schui"eu: tin Seh,oh,' ., sutlers rlch2. lJedl'. ww. in den rOf)k hang•.~n, dl'ogeu; len,
leu; l!inell Plan -, ,'e.·ancleren: dell Zez.it. Z. verruurhen.
Verr,iohten, lvel','ichlele, verrieh- y~r ,~in('1' Ultr -, vcrzl~tteu, vool'zuilzetVerrajlohung, v•• Z, l1errauche".I'et) beor. WW. vCI'rlchlen~ doell, ull\'ue-Iten, achleruitl~llt'n.l(jg,) jemn. tlen. Ver.
Verrajllnen, l t'erraumle,verl'tium I) II'cu, be~\\'el'kslelilgell,Vtr\\"el~nlijkeu;se,,,eislulld, de,. HopI. dU.f Gelunt -, gek 1l1i4beclr. ww. we~I'nilUell, oncler hel rUlulf~Il' Albed ., dOfm, ,ll'maken; iclt "ube dOli keu. krankzinuig tloen wttI'den, hel hoofd
,erl...ggen, vel'pakken,
tlu'. ;u ., Ik hell t.laar iel~ Le duen, za- U() tlen hul bl'p.n!:pn~ ei." ve"I'ur,kler Mellsell,
Verraj1SoheIi, (verrauschle, veT- keu' seln Ami -, ulto"rtmen, Zich kWij- kl'8I1klinni";tA,
rauschl) o. WW.,lU.s.met gedruisch heen- ten vau.
VerrUckt, bijv, en h. gek, krank~,l errichtung,( -en) Y., Z. vel'ticl.- !ZiUlli[t, ZlIlIIeluos; -heil v. gekheill, iU'illll\gaan; (fig.) (van den lijd), vel'\lie~en,
schielijk \'oorbijgaan~ 2. ID. h. ophoutlell len; It. vernchllllg. uit\ oerllJg, varwe-Izinrugheitl, zilJn~loosheicl v.; 2. tlwaze
ledrui~ch te mdken,
zenlijking. bt'zigb~id v.; 2. lJiluer.!uillg, j slr ..~k m.• tlwaa!'\h~llI v.
Verrgohnen,(verrechnele,verrt'ch- bt~t.lteuiug Y.; it. eine - an eilJam
VerrUckung,(-en)v. vel'()laal~il,fC,
tlet) bedr. ww. eine Summe -, verr~ke- haben, e..gen~ iets te dueu hebben; gule "ersehul~llIg v.; It. Z. VerriC/it/uut.
oeD, ill rekenangarc.Joen, "frekenell mel;l- u:ill"clten. goed gevolg 0., goellcn OIl-, Verruf, (-(e)~, 11I'1. -e) In. sltchf,e
rin -des AmI, I'ekenl'lichttg ambt; -der ~lag 01.; 3., «(ilet.) smelling Y.: it. tijd uaam m.; ill - bri"gen, Z. verru{en; in B"".',r,rekeDphcbligamhteDaar;~.wed, rn. voor bet gieteo.
lerkltiren,voor eerloos verklareu;it.methel
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interdict beletrf!en; in- .rIeken, een stech-/ Versart, (-en) v. dichtsoort
Verschalung, (-en) v., Z. t'erten noam hehben, Z. Verse/I iss.
"dichllrant m.• diehtmaat v•• rythmus m., sr,halen; it. (van eeu roes), heeht o.
Verrufen, (verrier, verrlJ,ren) bedr, metrum u.
Verschijpmt, bijv... w, besehasmd,
W\V. onr. in sleehten naam brengen, ill
Verslj,tteln,(»ersanelt«, ve1'sallell) vel schaaiute; (gemeens.] ze.lig.preutsch;
I-er Armel', beschaamd, scharuel; 2. verdiskrediet brengen; (Mnntw.) tie waarde he.lr. ww, verkeerd zadelen,
I Versatz, (-es, my. Verstil%e) lII. 1Iegen, bedeesd,schroomachug, sehroomvan het geld doen veruiinderen.
Verrufen, bijv. en b. berucht, be- verpanden 0., verpauding Y.; (bouwk.) vallig; sie ist zu - uII,zy IS te beschroomd,
18amll, een kwnden naam hebbende.
vereeniging v, van balken tlour latten; j te verlegen OUI &; -heit v. beschaamdVerrufung, (-en) v., Z. »errule»; (8e w• d. erts.) allooi 0.; (Gen.) verplnat- heid, zedigherd, preutschheid v.; 2. rerit. kwat.l~ naam m.; (Mllotw.) verlagiug sing v. der ziekte, overgang IU. del'ziek-Ilegenheitl, bedeesdheid, besehroomdI~slof; (Slot.) trekker, rlrukker Ill. aan heid v,
v. van waarde; 2. afzetting v,
Verrunzeln, (verrun:elle, verrun- de veer "an een slot; (Looi.) tweede VerSChlinzen, (versehanzle, verJell) o. \V\V••'impelig worden; 2. hedr. schors v.; lk onderpand 0., pantl 0.; etu: sC/land) bedr.ww. versehansen, met vel'in - gebcn, iets te pand geven,verpanden; sebausingen omgeven.
ww. verkreukelen.
Vers, (-es, mv, -e) 10. rers, rijm 0.; -amt o, pandhuis 0., lombard, lommenl v, Verschanzung, (-en) Y. rerin - bringen,· op rijm brengen, een ge- Versajlen, (lJe1'.'tQlCle,versaul) bedr, schansing v.; -skunsl v. kunst v. om verdicht maken ,an; -e machen., verzen ma- ,,"W. (\'oll,sL.) hemorsen, verzwijneo; 2. schnnsmgen le maken.
Verscharfen, (ve".ieharf'e, verken, dicbten; 2. vel's 0., versregel m., o, ww. als ceo :twijn worden.
couplet o.
VerSBJlern, (versauerle, tJersauerl) l,~c/uj"ll) be,h.. "'W., Z. sclldrfen.
Vers&cken, (versackte, versaekl) 0, ww., 10. S. zuur worden, \'erllJrp.u~1 Verschg,rren, (verscllarrle, eerhedr. \VW. bij zakkeu meten.
(fig., gemeenz.) dell moed, den leveus- sL"lll.lfll) hedr. ww, (vau hoenders), ein
Versien,(verscile, versal) bedr.ww.llust verllezen, een e~qlollig leven leill~II'IBe'.'t -, oRlwoelen; 2. Geld
Z. einaile, Korn -, Ilitzaaien: 2. ei71en Weg -, Vers&pern, (7Jer",j,,,erle, ver~aue,,') sc!lts,.ren; einen 1'odlen -, (Volkst.) 00·
bezaaien; II. wed. ww. sieh -, \'erkeertl betlr. ww. te ZUlli' rnaken; (fig.) Z. v/~r-llt.lel' dell grond stoppen; 11. wed. "w.
zaaien.
ieid,Jn.
(Jadltw.) in den gn)l)t! kruipen.
VerBagen, (versagfe, versagt) belIr. Vers9rJlfen,(verso{f, verlm//fm)bedr. Verscharrung, (-en) v., Z. verww.,
ver.,p~echen; sei."e Hand -, zyoe w"'!. OUf. (Volkst.) v~rzuipelJ, Z, t:er-\sc!wrre".
band geven; ahr Her. ut scllon venagt, Ir",ken.
Verschatten, (versekattett', verzij beert haar hart ree.ls \\'eggeschunl\en, VersaJlmen,(-L1ersdumle,vel'suuml) scllallel) b~t.l ... ww. ein IJtld -, schadnzij is reeds verlollfd; 2. Z. VerlO(!;gerll; betll'.ww. \tH'lUlmelJ, verwaarluol.en, door wen, schadll\V annbrengeu op;einell Gang
II. o. W\V., 10. k. (wan eell geweer), wei- achlt~lonsheitl verlipztm, laten \·ocrbij~ai.n; -,ovt.-rschaLlllwen.
geren, ketsen,niet Hf~aall; (vau krachten), e~ ut kei"e Zeit zu -, er lil geeu lijd te Verscha.j1feln,(verschaufelle, verouthrekell, in gp.bl·eke blijveu, tekort- ver1.lIimen, le verliezp.u; - Sie esja ,uchl, le/,aM/eU) bedl'. ,,"w. met de scbop oiteenwel·keu.
scbleten; (van sch~pen), llIet goetl wind ill1l. tt, laaL vooral rtlet na h~lll &.
,allen.
VersBJlmniss, (-e) v. en (-es, IIIV. Versch8il1men, (versellaumle,verVersiigen, (versagte. versagt) bP.th.. -e) o. \'ertllllD 0., achleloo,heltl v., Z. s~hiiuml) o. W\V., ru. h. ophoutlell tt
ww. aan ~tllkkell zageu, klt.~in lagen.
Versaumu''''1; :t tijllverlte~ 0,; das maelll 8cIlilllIIen, te bl'oiseu; (van wijngeest),
Versg,gung, (-elt) V., Z, versagell; mir ZII ,)ie"~ ., tlaillrbij verlie~ Ik te 'eel ophnot.len te w~rkell, vervliegen.
it. weigerlllg v.;(van het recht),ontkeu- lljll.
Versch~den,(ver.sckied, verse/lieleni~ v.; (van een geweer). ketslIlg v.
VersBj1mung, (-mz) v., Z. 1)(!I'':' den) o. ww. onr., 01. s. ~tcr~ell, overlijVersalbuchstabe, (-n~, my. -,.) si;'umt!lI; It, Vel'lUllU 0 •• achtelnosheitl, den, den geest ttevco; im Herrn -, onLm. hool't.lleLLer. groote leller, kalJlLale verwaal'loozing v.
~lilpen; II. o. zelfst. overlijJen, sler\'eu,
letter v.
Versajlsen, (versau.de,versausl) o. vel"$chijt.len 0., tlood m.~ ina - seill, op
Vera.lien, '.UlV, boofdletlers, ka- ww.• IU. ,Il. ill lJl'tli~entle zich verwijtJel·ell. slerven IIggeli.
pitate leUers v. my.
Versbau, (-{e)s, IUV. -e) ID. VP.I'S- Verscht!inen,(verschiell, verschieVersalzen,lversalzle,versalzt)oetlr. bOllw m., tllchluHllIl v., ryllllllu~ m.
nen} u. \\'\V. verdwUllrn. vergaan, van
ww. te sl~.·k znllleu;' (Og.) Z. verbillf!rtl. Verschachern, v)er,~c/lac"erle, klel1.· ve.-ancJ··reu.
Versa1zung, V., Z. versaben.
uersc/uu;lterl) lJ,"th.. ww. (gellleelll..) mel Ver8ch~nken, (ver,flcken/de, flerVers.mmeln, (versammelte, 'vcr- woeke.' "erkooveu, verschilcb~reu, ter- schell/eI) bttlr. \tw. \Vegschellk~lJ, g~veo,
samfllelt) bedr. ww. ,erlamelen, ,eree- kwan';t!lell.
schenken, ten gescheuke geven; niehl
nigen, vergaderell, ~alDelJrOepen, byeen- Versch,,:fI"en, (verschaDfe, Llel- Leicht clIO. -. met geefaclllig zijn; 2. ita
.·oepen; (Krijgsw.) vel'eeDlgen; 2. welL sellaR") bed... ww. Gelll, Mlliel -, vel'- heL klein verknopeu, In beL klein oitww. sick -, zlch vereeui~tm, bijeellkomen, schaifen, bezol'gp.n, vOlll'lien in, Z. ver- ~chellken, tappen, eelle tapperij houdeo.
ve.'~aLlereD.
.
sellen; It. jenu,. elw. -, Z. au,t;miUeln; 2. VerschQnkung, (-tm) v., Z. tIerVersammlung, (-en) v. \'ergade- wed, ww. sie/. elw. •, zich VOOI'Zlen vall; sClletlken; It. SI:/u!IlkuIIg.
ring, \'ereelllglug, bijeenl'oepillg, bijeen- ,ick .eelhst Reehl -, zich zelven I'echt vel'- Versch~rzen, (verschel';'e, verkOlDst v.; (VlID kcutllDalell), r,nogrega- Schlllft>ll.
scht'rzl) belli'. W\\'. d,e Zeit -, schert~eluJ
tie v.
I Versch~ffer, (-s, 111\'. ~·enchalfe,.) tioorlll'cngen, verbeuzelen; 2. sein Gluck
Versammlungs-ort, (-ort(e)s, ID. hij die voul'ziet &, Z. vene/talflln; il. et -, door achleluo~held, Iichtziu,lighellJ
IllV. -orle or -arler) Ill., -platz, (-pta- beztlr~er HI.
verliezen, ~erspelelJ, "er~lullen, verw8al'lzes, my. -platle) ID. ve..zam~lplaats v... Verschaffung, (-ell) v., Z. tler- looz~ll.
,el'eelligingspunt 0., plaats v. vau veree-Ischaffen; it. ,er"chal'ting, lJelorgin; v.
Verscherzung, (-ell) v. yerlies·
niging; -Jil1lnler o. vel'gaderkamer
Verschikern, {,,-'ertu:.'JiJ.kerle, vet- 0., verwaarlouzlll~ v.
\'er~at.lerzaal v.
,~e/tilkerl) betJr. ww. dip Zeit -, ~ch8rLVerscheJlchen, (versclteuch'e,
Versanden,(versandele,versandel) send (I()orbren~en.
I:crsclwuchl) bcdr. "'We Vogel -, ,erbedr. ww. lUet zaud vullen; 2. Il.ww•• m'l' Verschalen,(verschalle, verschalt) schrlkken, ~chuwmaken, verjagen, verbelh'. ww. Messer -, ViIU llecbten '001'- Llrijven.
s., it. wed. ww. siclt -, verzandell.
Versandung, (-,m) v. ver~an.Jing zi~n; elw. -, mel ee,ne schaal, schil, een ~er8chicken" (verschickte, verv., Z. tJersanden"
I Jel\!'el, eene bekleeulfJg voorzlen.
scluekl) beltr. \Vw. Jem. -, wegzenden,
Versanftigen, (versilllfligle, ver-, Verschg,llen, (verschallle, ver- beelJzelJd~n; Waa,';m -, verzenden. afs4nftigl) bedr. ww. ,erzacbleo, doen be-lsch'llll)o.ww.,ID.s.,Z.verl'~lle,.: (Rechts- zenden.
•
dareD. yermindereq.
pr.) Z. versclaollen.
Verschickunr;, (-en) ,. Z.
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tJer.,rl,icken; it. versendlng, zeolJin~ v. Versohimmeln, (vt'rsr.llimmt'lle. "'W. (Jachtw.) SIck -, (van een schnt],
Verschi~ben, (vel'scllnll, ver.4iclto- I~er."r/t'm"'ell) o. WW., 10. S., Z. se/tim- missen, kets-u: (Villi het wild), weetnoben) hedr, "'W. our. einen Tisel: -, ver- III,'lu.
pen, nch ver-ehuilen: siclt ill den Zeu9
schuiven,verplaal~en;(Ullr\\'.)die Il'alz,,-,
Verschimmern, (vencllimnU'rle, -, (V:Ul het wild], in de ueuen verward
verzetlen; 2. (lIg.) auf eine andere Ze" ~',!rsdtl!l""""') u, W\V., m. II. ophuuder, rakeu; (nrc.) sirh, .~e;n Glllck
verwaurluozen: sic/t die KUlldel. -,zun~ klan-, verschuiven, mtstellen: die Ab,.ei.l(e urn IlJpl schitteren, in ~:lans afuemen.
eillen TtlII -, lIil~LCIl'''II, verdnzen: es ,'on Verschimpfen, (vel'scltimp(I,', L~II ,·el'.ia~ell.
Tag su Tuy -, "all lIt'n eem-n clag lnt .ltan lter,~r/li"','fl) bedr, ww, (gemeeuz.) Z. VerschlQ,gen, (-f'r, -sf) bijv. en
auderen nitstellen; II. wed, \\'\V. swlt -. bt!,\rlllll'p!,en.
b. It!'LI~, ShIW, ge~I~l'ell, don"ll'al'l~ ti,.
zich verplaatsen, zieh verschuiven; (vall Verschindeln,(versellintleUe,t'cr- -er Bursehe, een looze schalk, slunmerd
stollen), ~plijlen, uitrafelen: ill, Hals!ucll s('IIindt:ll) 1J,~,h·. ww, met dunue latjes III.; 2. afge,I\\'8nlll, lauwgewonlen: -hei:
isl f!,'r... cllol,,'n, zit nlpi goed meer.
b,'dta~ k...n, heiengvlen.
v, hst, sluwheul,geslepeuheid,doortraptVerschi~blich, verschi~bVerschiss, (-es, my. -e) m. (SlU- IWI.I v,
bar, laijv. en h. v~I'plaal"h:'ill', te VI":-- d..... t.) t'erlnush"'111 v., han m.; i" - er Verschllj,ghammer,
(-!lamplant-en. te "el·.. ehuiven, nil le st... lleu, liUren, voor eerlons verklaren, III deu mers, 111\'. -/Iammer) ur, koperslagersVersohij'bung, (-tu,) v., Z. »er- hall .In...n: ,Iiese K,'(';pe is! lilt -, die k"ol'~ I,It..Ihamer m,
se/.it,bclI; it. \erpln,'lsing v.: 2. verda- wonlt alnlll'~III,llllIlell J:elllt~Jfln, Z. Yerru] VerachlQ,gschatzen,(Ltel'Sc/,'aggina s., uitstel o.; 3. [Uurw.] knnp III.
Verschllj,chten, (l'I!I·.. clllac'dele..'iC/tul;le,u('rs,·/tl"y.ttc1lu.:zl) hedr, \VW. b,,Verschi~den, lJijv. en h. ver-chll- l'~rsdllf.lCltle') bedr, ww, slachteu, doo- taslllt~ IJt:lal~1I \'Uili' uruntrecht,
lend, "er~chllhlell, ah\'lsseleiIII , up ver- den,
Verschl&g-essen, (-l'ssen$) 0.,
schillen.le w\jz~, velerlei,\'(lerhan.le; »o» Versch1acken,(versell'ackle, v,'r- 1... OJ. eten o., lIIiwllij ll Ill. bij het underet». - sein, \'CI'~chillen "an; -er Ilt'intlR!! ,~cl"ucl,·,) o. W\\"" III. s. "el'shl~ kell, mel I.(wkeu e(lll~r zlIlIl walerhl'ou; -!Iammer
or A'uicll1 ,~e;", in ::~\'nelt'll vers,·hlllen. "lakkeu hcde~t \Vnr'IJ~n, m~l schuilllover· 'lI.k'll.er~hlge:'s-plelhalller~-so/"~ v.zolllVersch~~den-artig, bijv. n'\I. tl(·kl worillm; 2. lJl~lla·. \VW. v~l'slllkken. \\'ilh~:'lJl'on v. WnnrVfllJ hel gellnlte bij
"an \'ers(~llIlIc·lId.~ sunl'len, \'cler~ei;-(,rl'y- 'all ~l:lkkell ZUI"el'(~I1.
\\ tjll~ vall IU'lwf ulltlel'ztlchl \\'01'111.
A'eit v. ver~ch~i.Jelihelll v., ,'crschil,-un- Verschl~ckung, v.,Z.t 'ersc/t1ac- Verschla,mlnen, (eersc/dommle,
tle!'scheial n., \'urHHeil v.; .blti/lerig hijv, lien.
"er,\chl'lmml) O. \\'\\'., Ill. s. zich mel mudnw. yersclllllclhl \lUI biad; -(alblg btj\'. VerschlQ.fen,(v()r,~rhlic(, ver~chla- tiel' nJllen, IIH)(lllel'i~ wttl'Jen; (van llUinw. "el'~chillelltl "811 kleul'; -/Ol'flUY IJlJv. lell) lJe,ll.. ,,"w. nUl'. die Ze,' -, \·e..~hlptall, lCII &), ~I~rslnpl wo....l.m.
o\v. \'p.r~chillf~I)(1 Villi ,'o..m.
slitp~nde dltOl'hl'cngen; 2. sein Glue!; 4"
Verschlg,mmen, (t'cr.(cliltim"'fe,
Verschi~denheit, (-en) v. V""- -, vel"waarloozell; die Scllule -, V.~"Zlll- "ersel,'umml) IJI~lh.. WW. lIIel lOodJer,
schei&lellhelcJ, ilf\\'ISS~llllg v.; it. "e"schil, fI}(ln clnOI' le ~Iapen; die pI',·ti,!/1 -, ge(ln- filet slUk of shlJ \'lIl1en~ 2. wed. \vw. siclt
onllerscheid 0.; 2. (1)1.) verscheidcll- I'mllie & slapen; Sdnt!ll Kummer -, c1uor -, Z, t'cI'sr.llluIHmelZ.
heicl v.
.
den ~Iailp vcrgclell; - s,'in, le lang, Lt' Verschlg,mmung, v., Z. verVerschi~dentlich, bU". eo h. \'il~l g.~slapen IH~bben; (lig.) lui, sli'pel'i~ schl'Jmmen.
verschill~lllJ, 0lt v~r~clllllclI(.Ie wijzen; 2. Zijll; -heil ,. nelging v. tot slapen, sluVersch13mpen, verschlammeer dan eellma31, verschillellde malcn, periadl...i,1 \I.
Plmpen, (ver~cltlul1&(/'a"')lJle, verYer~('heillene keeren.
Verschlg,'ffen, (versel11affle, 'Per- ,cltla'''(l'am)pl) he(II·. \\'w. (gemeenz.)
Verschi§nen, (verschienle, vcr- ,flchl"III) o. WW. ver~lapl.en,slap wun.len~ vel'hrasseu, iu z\\'el~.~rU~n doOi b,"ellg~n.
schielll) be(II'. \YW. (He.~lk.) van spalken ~. btldr.\Vw.!dap maken,duen verslappen. Versch1echtern,(verseltleekl"rle,
vool'li~u, spalken; eif' R«d -, vau ijzel'ell
VerschllJ,g,( -(e)s, my. ~'~I'sl'I"flye) uersc/tlec/llel'l) lJed.,. "'W., Z. ver~e"lilll
banden voortien; (Spoor\Y.) van rail~ In. (in eene kame.'), I'lauken bl'sdwl 0" Iller".
voorzien.
~chul, sch~I'm 0.; il. zijkilinel'lje,kau·
Versch1echterung, v., Z. verVerschi~szen,(vpr.~cIIOSI,versc/IOS. lOOl'lje 0.; (Zeew.) looze sleiling v" z.~l- ,~c"lec"'cr,.; h. \er~l~t:hl~l'Ing, v~rslilO
sen) o. WW. 0111'., IIJ. s. (1I~.) (van klell- gang 01.; l. (A.'l.) prnp v. VilU hnoi l.1 IlIel"ln~ Y., bedtal'f 0.; (lland.) Larra v.
reu), verli'chieteu, vprbieeken, vel'welk~n, grtlS in het knnon: (lland.) g~ldkas v.: Verschiecken,(t'erscllleckle, verduf wnrden; (Schild.) Farhen ullmiihlil/ It. verknop m., ",iust V., voor(Jeel 0.: srl.lec/i.lJ bedr. ww. "~rslloepen,aall sno!~- lus&e1i, hlOgtamel"lulDd d,lf sclllitlerell, (ZOl1lZ.) ;:IIl1lp"l)t'( v.
l,eqjf1u IJtl'~l('den.
lalen I1Itvoeiell; 2. (\'an bUen), verdwa- VerschllJ,gen,(versc/tlllg,ver.~chla":' VerschlQ.ichen, (versc1lliell, ver"
len, af(hvalen van dell korf; II. lIel1l·. ww. qelt) hetlr. \\'w. uur. viel Niiuel -, vel'· . ,eltitc!leu) o. W\\'. nlll·., UI. s., it. wed.
Pulver -, ,'erschielen, al schlelen,l vel'- ..;lallIl, illslaan, indqjven; 2. Z. z'ullageln; w\\'. sil'/t in daJl Gebibcl" -, zieh vp.rberbrulken; aile seine Pfeile -, ver..chielell. 3. door slaan be,le"ven; Pell.l""\Iei,,e -, gen, tich ve"schllllcn, Z. lueyscllleicl.en,
weK~chieten; ~. (Urllkk.) eine Seill! -, vp.I'sliion,tloorslaao verbl'uiken; (Jachlw.) verll" Il"n, l'l'T/lie,neR.
verplaalsell; 3. (SdJiI,I.j die Fa,.belt -, \erjageD; 4. (8(1.) eine1l Ball-, ,lllen \,p.r- Verachl~ern, (verscl,l"ierle, verde klelll'en vcrzochlen; Ill. wed. W\Y. loupeD, wegslaan; 5. (Zecw.) (van lien sch'eicrl) lJl~dl" ,,"W. IlIcL eell sillier be(Jachl\V.) sieh -, verdwalcn; 2. Z. ver- win,L), das SckilT -, vau den koers linen ,I~kken, slUlcrell; (lig.) ei/l Verge/.ell -,
lie/Ie" (sir/.).
drU"~n; an eine Kasle - werden, op eelll' hellwnlcl~n.
Verschiffen,(verscltiffle.vcrs!"IIiff') kusl getlre\'en \vo.·den; den rt'c/,lelZ 'fey VerschlEtifen, (l'ersch/ei(Ie, tJerbeLir. ww. per scblIJ vervoeren, le waler -, mis~en, eeo verkeertlen wflg IIlslaau, .'tr/d,'i{l) belh". \Vw. \'el'~leepen, 10 cene
ver\'oeren.
I'llle Slelle in eiflem Buche -. lIoor om- ~Illtle 't'rVIlCI'cn; It. in el'1I6 ..lclle ep.o
Verschi:ffer, (-s, mv. Versclaiffcr) li;laan mel knnn('o "hulen, k\V{jtl'ilk"n; II. VCl'lieel'llen \\'eg npg:liln. 2. Z. vl!r."rll'"pm. ~Clllpptt", ~c·hllllenvoer(ler ID.
o. ,,"\V.,m./, (Jdchtw.) nielllleerschl'eeu- lie II, (~); 3. eilll!11 p,.n3f!S,~ -, \'erlengcu;
Verschiflung, (-en) v. vervoel' wen; (HUish.) (van het wallll"), kOlld It, (ve"l'hlilf, vels,~I!I'ff'!Il) b,·tlr.w\\,.llnr.
o. Jlpr ~clllp.
wnl'dell, lau\\" "'ttl'llen,Rrkoelcn; tillS lVtJ,,,- sl~chl slUpen, \el'k,lerJ slijpeu; it. door
Verschiffungs-gewicht,
St'r - lau('n, lalen hl'kuelen; (Veea.) !'Iijl talen !'1t!1"~1l "el":;I~ll~n.
(-(e)s, my. -e) o. ge\\'lcht o. "an de h.- wonlen; 2, nlc"" ., niels lIitwe.·kf li . VerschlE!.imen,(ve,'s('/,'eimle,tJertJing; ..spesen v. my. lalliil~skost(.ln m, geen gevolg helJben; das I.'alm AIIl!~ nie"'" ,'1rllletml) o. \\ W., III. s. IUt'L ~1\i11l hedekt
mv., ~eltl o. voor het vervoer per ~chil'~ -, (Ial hcl.~ekNlt allernnal niels: 3. (I'Vt'r- ,,"ol"dell, '"01 ~IUm \Vonlen; (Villi de l()Il~),
.,eil v. Iijllm. voor het ve"\,oer per schil', schlagl v;f'l, hel schcelt veto'l; it. tlat I!" "I!I'srhlciml, vel'sl ijuHI; (\'flO lie maag),
Verschilfen, (ver~c"ilflc, vl!r- \811 I!rnot b~l;lDg; du.'t versrllliiy' lIidll,~, \'01 ~lijlll; 2. uelll·. "'W. mel ~IUIO helll'kscl.i1ft) o. \\"w., rn. s. met riel hedekl Ilill beleekp.nt niel!'; u·a.~ .'enc!llfiyl
k~n, mel slijm vlJlltln; eH'e Ilnllrc -, do~n
worden; 2. bedr. ww. met riel betlekkell. das7,\Valkall bem dal schelen 1;111. wed. \el"stol'l,eil; das btul -, verJlkken.
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2. verzwelgen, ver- Verschm~szen, (t't','sr/lfn;ss, eerslimlen, inslikken; (fig.) sein Vermogcl1 -. sr1l7ll;ssen) hedr, ww.onr, wl'g~HnUlcn, van
Verschlej,szen, (v(Jr.f;chli.Iti,f;, rer- verzwelueu, verkwrst-n, oprunken: mil zieh werpcn,
,~r"lis.f;"'1.) fl. ron WCf1. \\''1. 0111"• . ·. ;rlt -, den A"!lelt . . , rerslin-leu; (Sl','mtkk.) ein
Verschmelzen, ("flr.,c!lmol;, ver~I~jten, nud worden: II. hedr. ww, ver.. ~V()"f, fine Silbe -, inslikkeu, niot boor- sellmo/ze1l) o, W\V.OIlI'., m. s. versmelten,
~l\ifen, Rfsl\jlen; 2. Z. t'erlmu(en.
haar uitspreken; flom /Ileerl! tler.~cllllt1lyen. wegsmelten, vlovihaar worden: it. rich
Verschlemmen, ("t?l'sr.!lltmmt.Il', merden, door de l~P verzwolgeu worden. oplossen; 2. (l'crscI11l1el;le, ,'eJ'scltmel:&t)
eerschlemmti hedr, ww, die Wi,'s,ln -, ·Verschlingel", (-s. mv. Verse/din,": bedr, ww, TPg. alle« IJlei -, versmelten,
Z. v(~rsc"lammen; 2. Z. l.'erschlam(pam)- ger) m., -in, (-fum) v, hU, zij die ver- gp.1Jl'uiken om tn smelten: M(!I"l1e mit
sliudt, m-lik] &, Z. Vdfscl./ingen.
emander -, versmelten, ondereensmeltnn;
pen,
Verscl11~ndern, (verscltll?1lderfe,
Verschljngung, (.C'l) " ••Z. ver- die Mllnzcn -, versmelten: (Schild.) die
fJer.f;(/lleuderl) bedr. ww, (gern~f~II1..) die scltl;llgell; it, omsllngerlng, inwikkeling Farben .,.Joen ineensmelten; (~Iul.) TOII!~
Z,!if -, verspillen, verkwisten, nuttelnos v.; ~. verzwelging, verkropping v.
., doen ineensmelten,
doorhreneen, verbeuzelen,
VerschlgBS, (-l'S, mv, -e) III. ge- Verschmelzung, (-en) v.,Z, verVerschleppen,('Jcr.~chl(lPP'e, eer- sloten plaats v,
sehmelsen; it. versmelting, ineensmelsclllcppl) hedr, WW. wegsleepen, mede- Verschlgssen, bijv. en h. zwij. ting v,
sleepnn; 2. Z. en.t't'enden; 5. (gemeens.) gend, in zrch zel'"e{lI) gekeerd, terug- Verachmerzen,(verscl,merzle.ver'·er~IUlp,n.
hondend; (G(~n.) gcslotplJ, niet open; it. scllmt1f'zt) bedr.
pin Uebel -, ~edolVerachleJl,derer, (•.s, my. Ver- dnen vcr.\'cll'os.'wwm J"t?ib babe», ~eel1 dig verdragen; einen Yerhu! ., zich gesr.ldelld(!rer) m., -in, (.ntn) v. ver- open lijf hehheu; (Lnmlh.) t'CI"licltlossene troosten; das ist seho» eersehmerst, rlat
kwistor, verwnarloozer OJ., verkwistster, ~Vieso ., ~e~I'Jtcn; hinten versrhlossene« is reeds geleden; eineBeleidiglt1'tg -, verPferd, paard met krnnune pooten: 2. ge- krnppen.
verwaarlonsster v.
VerschleJ1,dern, (vtrsclllellderle, ~dolen, ~,fgcsloLen, \'f~rSrl)rd, vcr~topt; Verscllmi~den, (ver.(cllmiedete.
t'f'rscll'eltderl) be(lr.ww. e;l1en Stein, aUe -heit v. slniting V.; (tien.) n~r~l.opring ver.\,cJtmiedel) bedr. ww. tlw. -, \'l~rsmc.
Sleine -, we~~lingel'en, met clen ~1inger \I.; (fig.) slilzwijgeudheid, tt~rughon- den; 2.vielEisen ., vCl'brllik.m met SlUewegwerpen; (fig.) ,\,pin Ge/d -, \'erkwls- denrlhellJ, inhnndin!?, \'{~rkr()pping ".
den; 3. die Gliedl?r Ztl e;ner Helle .., aanten; jems. VermiSgen ., opmaken; seine VerschlQszen, (-lJ(,l'srhloute, tJer- eensmellen.
IVllaren .., onder dc w:lD1"lle vcrkoopcn; scll.loszt) o. ww. oup., rn. h. rcrhagelen. Verschmi~ren,(t'erscl"nierle,ver
sein Gillek"'., verwnarloozen; die Zeit Verscblucken,(vr,..,cllluc!.:le, ver- seh.micrl) bedr.ww. "ersm~I'C(J, rnt~t ~me.
-, Z. verscll-lelidern.
.~clllltckf) belli'. wW. f'pslikken, "crzwel· ren ~ehrl1iken; viel Le/tfll -, tot pleisteVerschleJlderung, (-en) v., Z. gen, Z. vcrsc"lin.qen; (fig.) das Wasser -, ren verbrniken; (fig.) viel Geld -, ververschlt'udern; it. "erkwisting, verwaar- opslnl'(lcn; (Spr:lakk.) Z. l1er.~cltlinge,,; kWISlCIJ, verspillen, nntleluos nitge"en;2.
loozing v.; 2. verkoopOl, onder'dewaarde. etne Bese1limp!,lIng -, opkroppen, verdrs- besrncren; (fig.) I'iel Papiel'., volkladden,
Verschlichen, (verl~c/llicllle,ver- gen; das Wei"ell ., inhoutlen, zijne tra- verknoeien.
Ie/lUcId) O. wW. door mOllder,slijk ver- nen weerholJden; detl Scltme,'z -, ver- Verschmijlrer, (-s, my. Verstop" l.ijo,
kroppen.
schmierer) m. hij (he verSUlce,'L &, Z.
Verschli~sz, (-el, mv•..e) m. slijVerschlummern, (versr.Illum- verscltmieren.
leT\l v., Rlijlen 0., verkoop m.
merte, veNJcltlummer/) bedr'. ww., Z. ver- . Verschmitzt, hijv.en b. ~111\\', lisVerschli.§szbar, bijv. nw. sluit- selllarcn.
lrg, ges,lepen. doorl.rapt, gnitachtig; -or
baar, te ~h)iten.
Verschl\1pfen,(t1er,\,cltll1prte, ver- Hopf, ~hmmer,l; -lICit V. slil.l1heid. shnvVerschli,!)szen, (l'flrscltlou, ver· sc/tlupl'l) o. WW., m, ,'I. en well. wW. sic/I, lleld, list, geslepenheid V.
schlolsen) bedr.\Vw. onr. Wt~~sluitell,ach- ., wegslnipen, heensluipen; (,'an het wa- Versohmutzen, (vc,.scltmu,tzle,
ler fl;lot brengen, !'lilliten, llichtslniten; ter), wegvloeicn.
t1erschmul;l) O. WW., m•.'/. mOI'sig worein Zimmer -, slniten; mit dem Sr.IIl,i~,~el Verschluss,( -es, mv. "'ersclllii,s~e) ue~; 2. I,ed,·. W\V. bemorsen, verrnorsen,
., met den ~Ienlel sluiten; bei verschlos· lU., Z. Verseltlleszung; 2, im -, nater sei- vu11 maken.
senen TI"uren, met ~esloten dP.lJren; einew "em - habcu, Mchlc.· slot hebben; 3. slot Versohnappen, (verscltllapptc,
Hafen -, sluiten, den inJ,tang heletten van; 0., slujtin~ v.
verschnappl) o. "w., m. s. losgaao, lo~
(fig.) sci", HeJ'z f'ir jem. or ellO• • , zijn Verschmg,chten, (ver.~cltmaellte- springen, arglijden; siel, im Redl'n ..., zich
hart sluiten voor; it. jemn. sein Hel'z -, te, vt!r,,;cllnuwlllel) OoW\\'., m. II. \"ersm3~h- ve"praten, ontloordacbt zeggen.
z\jne gevoelen~ IT. voor iem. vHI'berf£en; ten, vel'kwijocn, Villl ~eh"ek omkomen; Verschnallen, (verse/mallie, ver2. opslniten, inslniten, wcg:;;lniten; (Ug,) vor /lunger -, ~Lm','p.n: iclt versclJmaclt1e .tcltnallt) lJetlr. wW. '·erkeerl1 loege~·
seine Empfindungen, seinen Ku.mmer in vor llitze, ik slik vand~ warmt.e; im Elende pen.
sieh -, verkroppen; 11. w~d. ww. siell ., ., kwijnen; 2. befh.. wW. sein Leben -, Verschn8ijlben, varschnallgesloten worden, toegaan: .\,;clt in .'liek een kWijnen,1 leven lt~iclen.
fen, (verscl.naubte, t1ersclinaubt eu "cr'"
selbst -, in zieh zelvp.n gekeerd worl)cn, Verschma.chtung, v" Z. ver- sclnlau{te, versehnaufl) O. WW., lD. It.
terl1~getrokken zijn.
scltmaeltlen; it. ver~macbting, wegkwij- adernbalen, uitblazell, nitR'IBLeD, lot zich
Verschli~szmuskel, (-s, mv. ning v.
zelven kornen; 2. bedr.ww. seil4Cn Zorn.,
-n) m. (Ont.lk.) sluit~pier v.
Verschmjhen,(tJerscllmaltle,ver- lateR badal'en; er hat ,te;nen Zorn verVer8chl~szung, (-en) 'F. slni- sr,hm;;,ltt) bedr. ,,"w. ein Gescllenk -, vel schnaubt, zijn toorn is bedaard.
ting, toeshJiting v., slot 0.; (Gen.) ~a- Rmaden, nict aanuemen; eine Bille·, niet ~ersohnQj.den, (versdl.nilt, vermendrukkin~ "~I
aanhom'en; jem. •, niet Rchten, minach- seltnillen.) bcdr.ww.onr. versni-idcn,korlVerschlimmern, (verse/dimmer- ten; den Reie/ttltum -, minachten.
snijden, ultsnijden; einen Kuchen -, in
Ie, verselz.limmert) becJr. WW. ein Uebel-, Verschmihung, (-,m) v.,Z. ver- stnkkell slIijden;Fleisch .,snijdcn;(Hnnd.)
'erergeren, erger maken; ein Gltt ., be- sehmfillen; it. ver~madmg, rninachting v. Zf!lIye -, in Jaet klein, mel de el vr.rkoodt~rven: 2. o. ww., m. s. en wed. WW.
Verschmij,lern, (vel'$cltmiilertt"pen; den H'ein., ve"~llijden; 2. met snij.
sieh -. verergeren, slechter worden.
verschmalert) lJedr.ww. ver~mallerJ, smal- den verbruiken; viel Tueh 3U einem Kleide
Verschlimmerung,( -en)v. vcr· ler maken, ink,'impell, Z. vermindel"n. ., versnijden; 3. die Nagel, IIaare -, snijVerschmaJlSen, (fJersekmausle, den, knippen; das Haa.r ein wenig ••
slimmering V., bederf O.
Versohlingen, (ver~cltlang, ver- verschmau8t) bet.lr. ww., Z. verschlam- korten; einen Baum -, toppen; die Flugcl
Ichlungen) bellr.ww.onr. inwikkelen,in- {pam)pen; 2. die Nae/II ., met smullen cines Vogels-, korlwieken; {Goudsm.)poeendraaaien, ineenslingeren; die Arme -, doorbrengen; sei" Geld. -, versmnllen, lijsten;4,met snijden bederven; ein Kl,itl
o,er elk. slaan, kroisen;(fig.) salnenvoe· aan smulparLijen verkwisten.
-, verknippen; 5. Z. be,ekneiden; (Muz.)
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ein Verschnittener, eastraat, onlmande, sehragt) bedr. ww. met eenestelling in- laden; ,ehr versehuldet ,ean, mel sehulgesnedene m,
sluiten, omeeven,
den overladen zljn, zeer veel sehulden
Verschn~idung, '.,Z. versehneiVerschrimen, (versehrtimle, ver- hebben; 2. elw• •, zich schuldig maken,
den.
schraml) bedr, ww. uitgrarmgen doea zieh op den hals halen, zich zehen te
~ ,VerschnQj.en, (versclmeite, ver- tussehen cleo steen en bet erts,
wijlen hebben; verschuldeles Ungluck,onscl,',etclJlJetll.. ww.uiet sneeuw bedekkeu; Verschrsj1ben, (verschraubte, geluk dat men zicb zelven le verwijten
vel'scIUle~,ler U't'Y, wet sneeuw bedekte verscllraubl) bedr, ww. reg. en (ver- heelt; was habe ich an of bei illm eerweg; :l. o. ww., ur. s, met sneeuw bedekt schrob, verschroben) bedr, W\V. onr. toe- sckuldel?, waaraan beb ik mij jegens hem
Zijll of wunlen.
schroeven, met eene sehroef sluiten; 2. schuldig gemaaktl; 3. wed. ww. sidt
Verschnitteln, (verschnitllelle, verkeerdschroeren.de scbroerverdraaien; schiL"er anjemn. of t(lider [em• •, zich verver&c/uulleU) bedr. WW. 10 kleane stuk- (flg.) jem. -,jenan. den Kop' -, het hoofd grijpen [egens, rem, grof beleedigen.
op hol brengen; verscltrobener Mensch, Verschu.ldung, v., Z. versc/ltdJes snjjdeu, versuipperen,
Verschnupfen, (t'erschnupf'e, warhooftl; verschrobene Yerh(jltnis,~e, Oll- den; it. in sehulden steken 0.; 2. straf v.;
versclmup/t) oedr, ww. viet l'abak -,op- aaugeuaam; (Spraakk.) seine Gedanken, 3••ergelding, weerwraak v.; ollne meine
SOUl ven; oi.et GeLd -, aan SIlUI' besteden; einePeriode ., verdraaten.it. oerscnroben« -, buiten mijne schuld, zonder mijn toe2. der 1'emperalurwecllsel Ital mlch, ver- Reden geben, dabbelalnnig antwoordeu. doen,
schnup(l, heelt Dlij verkoudeu gemaakt; Verschrecken,(versch,reckle,ver- Verschurren, (versehu.rrte, ver·
3. (lig.) da.. tlersc/tRap/le ,hn, dat ergerde, schreckl) bedr. ww. door schrik "egja- schurrl) O.\\'W. verschuiven,wegscbuiven,
hiuderde hem, uiaakte hem een weiuig gen: 2. o. WW., Z. ersrhreeken.
\Ve~glijtlen.
boos; 4. ver$chnttp/l, verkouden,
Verschr~iben, (verscllTieb, "erVerschUrzen, (ve,"schtlrzte, verVersohnUren, (oel"schmi.rte, ver- schrieben) bed.'. \VW. unr, versehrjiven, schllrzl} bedr, ww. lwei Bander -, aanBcltuurl} hedr, W\V. touweu maken aan; met schl"ijven verbruiken; aile Tinte -, eenknoopen; 2. slecht knoopen,verkeerd
(KletH·lJl.) d,e K,top/lOt:lter -, met koord versehrijven, opscbl'ijven; 2. verkeertl kooHI)en.
Olllllaiueu; jrJlUr&. dell Hals -, mel een ~chrijvell, eene fool maken met schrlj- Verschustern,(versckus'erle,verkoonl of lou\\' worgen;(801·gw.) eiltFeld yen; dieses Wort is. verschrieben, is niet schuslert) beur. wW. gebruikenom selloegoed ge~peltl; 3. jemn. elw.-, sdal'irtelijk nen van le maken; it. verknoeien,beder-, ulel het IllCelSIlUer UI~ten.
"erschgben, bijv. ow., Z. ver- verzekel'en; sein rermogen. -, schrifLelijk veo: 2. wed. W\V. sick ., achteruilgaan.
sc/tiebe/t.
verpantlen; sehle Seele tlem 7'eu(el-, ver- VerschUtten, (verscllullele, verVerschgllen, bijv. nw. a["oezigen koopen; .t. ~Vaa,.en, Bueller -, besleUen, schuttel) bedr. ww.einen Brunnen-,mel
vergHLeu; ~ liel".) er ul licllon lange -, well ontbie1len; 5. eine Arzllei ., voorschrij. puin volgooien, dichtgooien; von einer
heelL ill lang lllel mee1" \lall hemgeboonl; veo; II. wed. W\V. sich., Z. - (2); 2. ScJlneelalOine verschutlct werden, bedol~. VtH'Uluelicluk oVtu"lelien.
sich -, sick eigelilltindig -, zich schrifLe- \Oeu worJen; 2. Wein 4- ., ullstorlcn, verVerschgnen, (verschonlc, ver- lijk verbiullen; siC/I rur jem• •, scbrifte- ~pillen; (Spr.) das Killd fIIit dena Bade -,
Behold) lJet.lr. W\V. ei'teR elw. or jenls., lijl, borg blijven.
vuil ell schoon tegf~lijk weggooien; II. o.
eiller 8aclw -, ollUseu, Z. lic/tOlleu; jem. Verschr~ber, (-s, my. Ver- W\\". (van een bUis), inzakken, invallen,
flut emel1l Auflraye -, U~lll. verscbuouell selzreiber) Ill. (Hantl.) besleller m.
lllstol"len.
vau, v..ij~Lel1ell VUIl, niet laslig valleal Verachr~ibung, (-en) v"Z, ver- Verschij,ttung, (-en) v., Z. vermel; jcm. md eillcI" Slrate -, iem. gccnc schreiben; it. schrlftelijke '·el·binteni~ schiillen; it. uitslorting v.; 2. bedelving,
straf upleggcu; - Ste micll mil s9ld,elt ~chl-irtelijke beloCLe v.; (Hand.) bostel- lllvi,llmg, iuzakking V.
lleden, verscboull mij vau zulke gesl,rek- lillf!. t~ommissie, ortler V.
Verschwagern, (versckwtigerle,
ken"
VerschrQj.en,{versehne,verschrien) t1trsehwagert) beJr. ww. door huwelijk
Verschonerer, (..s, my. ~oerscltjj- ilelh". W\V. oor., Z. verr''U{en.
ZICU \'erruaagscbappell,2. wed. wW. sich
nerer) 111., -in, (-ne,,) v. verfraaler Ill., Verschr~iten, (versehrill, ver- mil jcmll.·, iems. zwager worden.
svhrillen) o. ww. onr. verkee....l gaan, Verschwi)gerung, (-en) V. ververl'raalsler v.
Verachgnern, (versc!&onerle, oer- 1l1ltslapl)cn; 2. bctlr. ww. onder bel gaau lDaal(~cbappilig V.
schtj,terl) lJ~UI". W\V. Vel'fl'aa,ell, fraaler 1)( ~laltlten terrekken.
Verschwaren, (verschwor, "erOlilkeu; durch lie/·ai/te" -, opsiel"eu, 01'VerschrQben, bijv. nw., Z. vera Bcnworel') O. ww. onr., m. s. eLteren, in
sUlukkeu; 7l. wed. ww. siclt ., zich touleu, schraubell; it. verschroeJd, vel"uratlitJ, \"er- ette." over~aao.
zich opsleren: ill SCllOOller W01"Jell.
wrongeo,wistOrllld, dwars, scheer,krom; Verschwjrmen, (verschwtirmle,
Verachgnerungsmittel, (-tel~ -Iteit v. verwfongellheiJ, mis\'Ol·md- oersc!twti,r"U) o. wW., W. h. eo wed. ww.
IIlV. -l,:l) u. ~erh"Uallug:;lIuudel, cosme- heitl, verwarde Hlorslellmg, scheerhmtl, sich ., (van lJijcn), zwerveud vert.lwalen;
tiek o.
getlwongenbeid v.; (van bet verstand), 2. ophoutlentezwermen; (lig.,gemeenz.)
Verschgnung, (-en) v., Z. ver- \'erwarllheitl V.
10 ,'e,"makell, in losbandigbeiddoorbrenscltOnell; Il. VI'USLelllug, vel'schoonlllg, gc- Verschroten, (verschrolele, ver- gen.
Dade v.;'um - btlll!l', Vel"glfteDIS, verscbuo- sckrolel) bedr. \VW. schaven,opeoscheuVerschWlrzen, (verschwa'"de,
niug, elCUU~ Vl"agen; It. vrijstelhng vel'- ren, wOluJeo.
oerschu:a".l) o. wW., ID. S. zwarler worVerschrumpeln,verschrum- lien; dassduvcrsckwarJest!, wordzwart I,
zuekeu.
,lerschriinken, (verschrankle, pfen, (versc/u'umpelle, verscllrumpetleu loop naar lien dUlvell
t:etscluattkl) b~tlr. wW. die Anile-, krUl- oe/..~c/u"umplte, verschrump{l) O. wW., rn. VerachwQ.rzen, (versehu;arzle,
sell, (1\er clh.leggen; mit cer$clu'Q,llklel' S. rimpelen, riwvelig W01"Uen, Z. ein· oel'scltu'arzl) hedr. ww. zwal"l waken;
A,.m~ll, met tie anueu oyer elk.; t. Aeli/c scllrttmpren.
\(ig.) Z, ansel,wiirzen•
•, lIlcell\'lechlcll; vel'scltraltl.le Bu,cll~/aVersohub, (·(e)s, my. Versc/tube) Vorschwatzen ,(verschwatJle,t1erbell, ll'eklellel's, krulleuers v. alV.; 3. lO. I1ItsL~1 U., \'erdaglugv., Z. Verse/.iebelt. schwalzl) b~lh·. W\V. (gemeenz.) die Zei'
slUllen, 1ll:;luiteu, olllsillileu; it. ve."spel-- Versch\1chtern, (versc/ui,cltter- -, veroabbeleu, ,e.-p."alen; (Pa"ov.) elw.-,
ren, lJiI"l"lCillle~I"Cll.
Ie, 1Jersch,achlerl) b~dr. W\V. beschroollJlJ l. aussch,UJIJlzen; 2. wed. W\V. siC/I -. zicb
Verdchr~nkung, (-ell) v., Z" nakeu, iJe\'re~stl maken, verblufteu; ~o \'e."bablJeleli.
ve,.schr,utliell; H. krulslllg, Ill~envlech- I). WW., nt. S. lJevreesd worden, lJeu"eesli Versohwuben, (verschwebte, vertin:.t, ~lUllIllg, bill"l"lCilUe V.
tijn.
,..ckwebl) O. \vW., W. S. wegz\Veven, zweVerSCugssen, (verscltossle, ver- Verschu1den, (v~rschuldete, vera ~ellJ verd\\'ijnen..
"
SC/lOliSl) lJCIU". ww. lJclasLiug lJelJleu; 2. ~c/uddel) bellr. ,,"W. c,n Haus -', mel V~rSChWE!lgen, (versc~lL't!g, ~er.
bUY. ell bo, Z. L1t!r3clueu cn.
"cuullien betwaren, verhyputhekeeren" ,..chwleyen) betlr. ww. our. eln Geliea.m\Terschr&gen, (f}el·schr4gle, ver- uerscltuldeler Ma"n, met scbultlen 0\'e1"- niss -, vertwijgeu, geheim boutlen;jemn.
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e'w. -, Yerzwijgen, verbergen; ich kann stert, wij ZUD allen breeders, 2. wed.ww. reoruitslea, hopen; iek kalle mick seitler
es nickl -, ik kan bet niet z\Vijgen; ser» sicl.mit einer Person ., zich als broecler nichl-, ik had Diet verwacht dat hij bier
scl.wiegen bleiben, verborgen blijven, niet en zuster vereenigen.
zou zijn; das halle ie/. mir vonihm nic/d
bekend werden; dasverschwieg er eeis- Verschwitzen, (versckwit:le,fJer- -, dat had it van hem niet ve,"wacbt;
lie"', hij was "'ijs genoeg dat te veuwij. scluoitlt) o, W\v., m. s, als zweet uitko- ich halte mir eher des Himmels Einslur:
gen, met slilzwijgen voorbij te gaan.
men, verzweeten; 2. ophouden te zwee- -, als 4", ik had eer gedacbt dat de beVerschwQj.gung, (-en) v., Z" len; II. bedr, ww. uitzweelen, in den mel zou insterten dan; 5. sich:u einer
verscltweigen; it. stilzwijgen 0.; (Ger.) ge- VO."IO van zweet rerliesen; (Og.)in zweel Saeke das Best« -, bet besle bopen,een
heimhoudrug, verberging v.; (van een baden.
goed denkbeeld hebben van; siclt nichls
bewijsstok), achterhouding v.
VerschwUren, (versc/twor, ,er- gules von it..",n. -, niets goeds van iem.
Verschwelgen,(verscl,welgle,ver- schlOoren) bedr.ww, onr.arzweren,~weren verwachten; eke ieh ,,,icA's versah, eer ik
,cAwelgl) bedr. ww. sei,. Geld, seine Zeit zieh le onthouden van; seinen Glauben -, er om dacht; III. o, zelfst. vergissing,
-, verbrassen, Yel"kwisten, Z. verse/dam- afzweren, verzaken; sein Valerland et -, dwaling.Ieut v., verzuim o.;eill - macheA,
(pam)pen.
alstand deeu van: II. wed, W\V. sieh -, een bok schieten; aus -, bij vergissing.
Verschwelger, (-s, my. Ver- zW6."eO, met eede bevestigen; 2. sicA mil Verslhren, (versekrte, ver,ehrl)
schweiger} m., -in, (.IIen) v. verkwis- jentn. -, eene samenzweriog aangaan, bedr, ww., Z. verlel:en.
ter, verbrasser, vp,rzwelger m., verkwist- samenspannen; sicA III elw• •, zich door Verslhung, (-en) Y. (,an een
ster ,.
een eed verhinden; die Yersehwornen. ambt}, uitoefenlng, ,oorziening, waarneVerschwellen, (versehwoll, »er- eedgenoeten, samenaweerders.
ming v.; (van eeoe vesting),proriandeescluoollen) beth". ww. met dorpels roer- VerschwUrer, (-s, BlY. Verse/,wo- ring v., bezorging v. van lerensmiddelea.
zien; 2. o. WW., m. s. opzwellen, dieht- rer) m. samellzweerder, sameuspan- VersQj.sen, (tJersei,'e, ,erseisl)bedr.
zwellen; it. dichtzweren.
oer m.
ww. (Zeew.) van seizings voorzien.
Verschwlmmen, (tJerschwenam- VersohwUrung, v., Z. versehluij- Verseln, (verselle, geversell) bedr.
Ie, verscl,wemml) bedr. ww., Z. fi,ber- ren; it. afzwering v.; ~. bevesLiging ,. ww. sleehte ver~en makeR.
,el&wemmen; 2. eine Wiese mit Scltlamm met etn eed, samenzwering Y.
Versenden, (versandle, versandl)
-, o,el"dekkeo; (Schild.) die Farben., Verschwunden, bij'.ow., Z.lIer- bedr. ww. 001". verzendeD, espedieeren.
Z. verschmelzen; 3. einen Hafen -, ,er- scl,w;ndell.
Versgnder, (-s, my. Yersender) m.,
sperreo, met slib verstopilen.
Versdrechsler, (-Ierl, my. -ler) -in, (-nen) v. ,erzendel· m., ,el"zend.
Verschwlnden, (vel"schwendele, m. rijmelaar,ve."zeosOlicJ, poetaster m. ster ,.
,ersckwendet) bedr. ww. Geld -, ver- Versebalje, (-n) Y. (Zee\V.) lon Versendung, (-en) v. vel"zending,
kwisteD, ,erspillen, nuttcloos uitge,eo; ,. tot bet verversehen vaD pekelvleescb. afzencJiog, zending,especJilie v.;-sarli/lIl
die Speisen, den Wein -, in o,ervloedvel'· Versgohsfachen, (verseeks(ach- ID. my. verzenllingsarlikclen o. mv.; 2.
schalen; seine Wo/dlkalell et -,nutteloos Ie, uersechsfaehl) bed... ww. verzeSVQu· (Boekh.) gezondco nieuwe werkeu o.m,.;
-sbrief m., Z. Frachlbrief, .sgesclttlfl o.
uitdeelen; aileErmahnulIgell sindan ihm digeo.
versehwendel,lluUeloos besleed,,erspihl. Verslgeln, (versegelte, lIersegelt) expeditiezaak v., expeditiehandel m., elVerschWlnder, (-s, m,. Yer- o. WW., m. I. (,ao eell schip), wegzei- peditiekanLoor o.
schwender) m., -in, (-nen) v. verkwis- len, zeileode verdwijoen; das Sel,ilT ist Versengen, (tJersengle, ,ersengt)
Ler m., verkwistster v., doorbreoger lB., ,er,egell, is uit het gezicht gezeild; 2. o. W\f., m. s. (van stoC bij bet ,uur),
doorbrongslel" v.
wed. "w. sieh -, vel"keerd zeilen, ,an zengen, ,erzeogen; 2. bedr. ''\V. die
Verschwenderisoh, bij,. eo b. dell rechten weg afzeilen.
Wasche -, zengen, inbrandeo; dieAehre,.
verkwistend, vel"spillend, overdadig, Versghen, (1Jer,al., "ersehen) bellr. -, (van de zoo), doen zeDgeD, brandeD;
onmatig; - fIIil etw. u".gehen, overdadig WW. oor. eine Gelegenheil -, verwaa."- siclt die Baare ana Lickle -, zengen,
te werk gaan; 2. (van ceo goslluaal), 100zeD, voorbijzien; (Og.) elw. -, es in schroeieo.
heerlijk,prachtig, rijk.
clw. -, zicb ve.·gissen, eene fOUl maken; Versenken, (verselll,'e. versenkl)
Verschwlndung, v., Z. ver- es bei jemn. -. Z. verscltulden; 2. je"•• betlr.ww. doell zinken; ill einen Moras'-,
IcAwenden; it. verkwistlng, verspilliog, fI.il etw. -, voorziell, geven, verscbaffen; iozakken; den Abgrund -, lJeerstorten;
overdadige weelde v.
(Krijgsw.) fnit Lebe"smilleln -, Z. ,er- in die Tiere des Meeres ., dompelen; eine
Verschwi§gen, bijv. nw. (van provianli,.en; eille Festung mil Kriegsbe- Leicl,e, eille" Sarg ., ill den grond, io
personeo),gehelmhoodeod, zwijgencJ, Z. LliJ,r{nisselt -, voorzien; ei" Zimmer mil bet grar doen nederdalell; del. Hopf einer
fJerlcllweigen; 2. gebeim,verzwegen, ver- GerallI6·, meubileeren; ein BeU mi' Yor- Schraube, eines Nagels·, iudl"ij,en; (Gez.)
borgen; -heil v. geheim 0.; 2. achterhou- ItJllgen -, vaogorcJijllen voorzien; (Kalb.) ejn Clas -, hoislijpon; (fig.)jel1l. il,Kumdeodheid, slilzwijgendbeid, terugbou- eiJ,el' Kranken., bet laatste oliesel tee- mer -, dompeleo; 2. wed.\Vw. ,ie/I-, zich
dieneo; (Haod.) einen Laden mil allerlei neel"storLen, zich dompeJen; (fig.) zich
dendheid v.
Versohwi§len, (,erscl,wielle,ver- Waaren -, ,oorzieo; gUI-sei", (van koop- ,erdiepell.
,ellwiell) bedr. en o. ww. ,el·cellen, ver- liedell), goed gesortee.·d zijn;einen Teich VerSlnkbohrer, (-boltrers, mv.
harden.
mil Fischel. -, bevolken; (Zeew.) das -bohrer) m. zinkboor ,.
Verschwimmen, (verscl,wamm, Takelwerk -, nazien, omwoeleo; 3. el1l Versenker, (-s, UlY. Yersenker)w.
tJerscku.'ontmen) o. ww. oor., m. s. ver- Anlt-, uitoerenen,zieb kwijteu vao; eines hij die laat zakken It, Z. vel·sel,kett.
,loeien, verdwijoen; (van kleuren), in- A1&dern Slelle, Amlsgesckalle -, waarne- Versenkung, (-ell) v., Z. verseneenvloeieo.
meo;eilten Gollesdiensl-, oitoeCeneo,vie- ke1J; it. t.hepte v.
Verschwinden,(verseh,uatld"er. reu; (gelOecllz.) das Haus, den Slall ., Versessen, bUy. nw., Z. uersilzen;
Ichwunden) o. \v\V.oor., m.s. verdwjjuen; bet opziebt hebbeo o,er; (Recbtspr.) Z. (Og.) el·ggesteld op, ve.·~oL op,dol inge2. (V80 ,erwachtingen), verijdeltl wor- 'I1erfilgen, verord"e,,; II. wed. ww. sicA -, nomen met.
-e) o. (Ol·g.)
den; (,an eelle mode), in oubruik gern- zich ,el"gissen, niet goed zien, vel"keerd Versett, {-(e)s,
ken, opbouden in ~\Vang te zijn.
zien; 2.•ich. -, zich ,ergissen, iets straf- Voo,"spel, tusscbenspel, preludium o.
Verschwestern, (verscl,weslerle, waardigs doen;siehanelw. -,(vau zwan- Versgtzen, (uerset,rte,verselll) bedr.
versehweslerl) bedr. ww. tot zuster ma· gere vrouwen), scbrikkenop bet geziebt ww. Stuhle, den Tisch -, verzeUeo, verken; 2. o. ww.zusters worden.
van; 3. sicA mil elw.-, zich yoorzien vao, plaatseD, eene aodere plaats geven; WorVerschwistern, (verschwi,'er'e, zieh aanschalfen; siela mj, Boll -, houl ler,Sdben,Bucltltdbell-, verzetlen; Ba'u,ne
versehwislerl) bedr. ww. (Ug.) Verbl"Oe- oplloen, inslaan; ic/, hi" nichl damit -, -, verplanten;(Bergw.)eine" Kasten -,met
dereo, nauw vereenigen, als broeder en ik beb bet niet, ben daarvao niet voor- steen bedekkel1; (Drukk.) aUe Schriflen
luter ,erlJiodeu; wir
aile v,rsc/Jlut- zieu; 4. ,;cI,einer Sac/ie -, verwacbten, -, aCzeUeo, gebeel zeUeo; (Mets.) eli'
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Sieine -, leggen, zatten; (Zeew.) den An- Versicherung, (-en) V., Z. "er- verzonken, diep iogeslapen; in das Stuher -, lichten: 2. jem. -, rerzeuen, eeoe sichern; it. verzekering, betuiging, bewe- diren -, in de studie verdiept: in Elend»,
andere plaats ~cvp.n; einen Beamten -, ring, bclofte v.: (Hand.) assurantle v.; overstelpt door ellende; 2. (van de zeden),
verplaatsen: unter ein anderes Regiment (bU ~eldleenin~en), borgtocht m.
bederven, ontaanlen.
»ersetzt werden, bij eeu ander regiment Versicherungs-agent, (-en, Versinnbilden, (versinnbl/dete,
ingedeeld worden; ab Am/mann nach tt mv. -en) m. agent m. eener assnrantie- versinnblldel) bedr.ww.ziunebaaldlg voorsersetst werden, verplaatst, orergeplaatst maatschappji; -amt 0., -anstelt v, :lSSU- stellen, onder een zinuebeeld voorstellen.
worden; [em. unter die Heiligen -, iem. rantiekantoor 0.; -capilalo. maatschap- Versinnbildung, (-en) v. zinneheilig verklaren; seine Residenz naclt B. -, pelijk kapitaal0. eenerverzekeringsmaat- beeldige voorstelling v,
overbrengen; 3.jem. in eine Loge, Nu/h· schappu"; -geld o. verzekeringspremie, Versinnen(sich), (versan", vertoendigkeit -, brengen; ein Md.dcllefl in assnrantiepremie v.; -gesellsclla{t v, DS- sonnen) wed.ww. onr.in gedachte verzinandere Umslande -, een meisie hezwan- surantiemaatschappf v.; -pramie v., Z. ken, in overpeinzing verdiept raken, vergoren; [em, in Elena, in Nolh -, dompe- -geld;-preism, taxatie v.der genssureenle strooid raken: 2. Z. belinnen.
len;in Sehreeken, Furdu, Freude -, schrik, goederen,
Versinnlichen, (versinnLir.}tle,
vrees aanjagen, vreugd veroorzaken; 4. Z. Versj.chtbaren, (ver.~ic"l/}(lrte, versilltllicht) bedr, ww, zinoelijk, aantJerp(anden; 5. eine» Sr.Illag, Slick -, ge- t1er!I';clllbarl) hedr, W\V. zichtbanr msken. schouwelijk voorstellen, verzinnelijken.
ven, toebrengen; 6. Z. enaiedem; 7. ver- Versickern, (vcrsickerte, versie- Versinnlichung, (-en) v., Z.
kcerd plaatsen, misplaatsen; die Gre1u- kerl) o. ww., ID. s, ophoudcn door te Versinnbildullfl; 2. vel"zinoelijking, aanstrine -, verzetten; 8. etw. -, versperren, zijpelen; 2. c1norzijpeleDde verloren gaan, schonwelijke voorstelling v.
helemmeren, hezetten, barricadcereo; Versi~chen, (versieclzle, versiecltt) Versintern, (versinterle,versinlert)
einen lfeg ., versperren; der /lauch »er- o. WW., m. s. verlnvijnen, sukkelen, een o, WW., 01. S., Z. sersiekern.
setste mir den. Alllem, heleue mij Ie ade- sukkelend leven leiden.
Version, (-en) v. vertaliDg, oeremen; 9. Gold mit SUbi'r -, \crbmLlcu; Versi~den, (versott, ver8ollen) o. nin~ v; tcr verlaling.
(Schilll.) die farben -, .Ic klenrcu men- ,,"w. onr.• III. ,~. ,'erkoken; 2. ophouden Versiren, (ver.'lirle, tJersirt) bedr.
gen; to. (Vnnl'w., Jl1w.) Z. besetzen; II. lc koken; II. bcdl·.ww. lot koken gebrni- W\V. heoefeneo; 2. o. ww. omgaan met,
o. WW., m. II. (Jilchtw.) ("nn ceu wijf- liell: die Sohle, alle,~ ~Vas.~er -, .loen ver- zich bezighouden met.
jeshel't), miswerpen: III. weel. Wn'. sic,," kokl~n; 2. Fleisch -, (gcmeellz.) In Illng Versittlichen, (versililicltle, "er-, zich er~ells andcrs plaalsen; sichin die lalr!n kokt'n.
.~iltlic1zl) bmll".\Vw. zellelijker makens beZeil, an de" Ort -, U'O (~r Lebte, lich ver- Versi~gbar, bijv.nw.opdrooghaar, scharen.
plaat~co in &, zich in iems.loestillul vel"· uitdl"OoghflHI', uilpullelijl{.
"versittlichung, (-ert) v.,Z. verphwt~en; ~. sick -, (vDn pijn), vall plaats
Versiegeler, (-,~, mv. ~'ersiegelt!,.) silllic!ten; it. beschaviog v.
ver811tlercn: (val\.. melk), strerrHllCII, dik nl. h\j tllt~-vel·zegelt, verzegelaal· lll.
Versitzen, (versa,~z, versessen)beu.".
\Vor.len; (Jachtw.) (van deo lias), zich V~rsi~geln, (versiegelte,versiegeLt.) \\"\V. onr. etw• •, met zilten verlle1.cn; die
in ,1~1l grond vel"schllilcl1.
hrllr. ww. eitten Brief·, verzegelen, toe- Zeit ., Vel"ZllteD; den Gertcltlstag -, zich
Verset.z..grube, (-1J) v. 111oiel"s- rn[lkcn, dichtmakeu; eine Erb.lIcka(l -, nict begeven naar, niet "el'~chijlleR op;
knil m.; -mnuer v., Z.Fuliermatter; -scllie- \'enegelen, het zegel aanbreogen; cinell 2. einc Schuld ., gevangen zilten voor;
nenv.mv.hcwcegba."e 1'ails v.lllv.;-schwlir- Vertrag -, bckrachtigen, bezeg~len; 2. II. \teet W\V. siclt -, door te "eel zitten
filer m. (Vunrw.) kleine zwermpol ru.; eine FLatlChe -, kurken, met laktJlchtma lijllC gezoullheid henatleelen, (-en zittend
-sltirkeo. my. (Tnoneelk.) COl1li~sen v. my. ken.
levcn leiden; auf elw. fJel'sessen sein, z.
Versetzung, (-en) v., Z. verse- Versi~gen, (versiegle, ver,-;iegl) o. l'CI"f;cssen.
tzen;it.\"el"f,lilal~ilJgtoverl'laatsing V.j("80 \V\V., ID. s. llitdrllgen, droog worden, 0(1- Vers-kunst, v., z. m. kUllSl v. om
eenerechtballk),ovel·brengmgv.;(Drul\k.) honden te \'lneien.
\'cr1.en te maken,dichtkunst v.; -/"lnsller
ver~chi~king,o:lIzelting v.;(Tllinb.) verVersifex, (.es, my. -e) m.rijmeliJar, Ill. verzeilmaker m.; (Schel'ls.) rijmelaar
plaatsin~, ,"erplanling v.; (ned.) olDzet- verz('usrnicl m.
m.; ..macker 10. vel·zenmakel", dichter m.;
till~ v.; 2.lOt~passin~, loevoegll1~,toebrenVersi:O.catign, (-en) v. '·CI"~ifiea- -maS3 o. versrnaat, dichtmaat v.; {lin{ging v.; 3. Z. Vcr,)filndung; 4. bijvoeging ~ie v.; it. Z. Versbau.
"~is:Jlges -, pentameter; sechsf,isziges-,
v.; (Dew. (I. el"t!'l.) ,ermengiug v., alliage Versi:flciren, (versi!icirle, 'VeI',~i{i- he~allleter; -tne.~sullg v. metriek. v., versknll~t. vcrsbouwknnsl v.
v.: (Schil,l.) mengiog v.;5.miswerpen o. cirt) bedr. \\"w. in verten brengen.
Versejlfzen, (t!erse·ufzte,verseufzt) Versikel, (-s, my. VtJrsikel) 111. Verso, lJijw. aan de keel"zijde, ommezUde, verso.
bedr. ,,"w. ,twin Leben., verzuchlen, in vcr~.ie, re~ell.ie, sprenkic o.
zucillen, vc"zllchlill~en duorhrengen; sei- Versilberer, (-,Il, IllV. Versilberer) Versgffen, bijv.ow. aan den drank
nefl Gram, seine Schme,-zen -, in zuehtell m. verzilvel·aa." tn.; :t (gcmcenz.), VCI·- \'crslaarll.
kOOpel" m.
Versohlen, (verso/die, versohll)
uiten.
Versicherer, (-s, my. Versichere,·) VersiJbern, (versilbe,'te,versilbcrl) bedl'. ,,"w., Z. besolilell; (gemeenz.) jemn.
m. (Hand.) verzc(,eraal·, assuratJeur m, bedr. ww. Kupfer, PiLlcn -, vel"zih'eren; den Hintern -, voor de billen geven.
Versichern, (versicherte, versi. 2. met zilve," heplakkcn, bc~hJan; 5. (He- VersQhnbar, versohnlich,
chert) bedr. ww. verzekeren; jcmn. elw., rneenz.) elw. -, te geille makeo; Schuld- bijv. ell b. \'erzoenbllar, vel"zoenlijk; (van
jem. von etto., einer Sac/Ie ., verzeke- $cheine, K'ecksel -, te gehlc maken, rea- p\~r~&)lJeD), tot vel'zoelling genegcn.
Versohnen, (versollnle, 't'ersollnt)
ren, ge."llstslelleD omtrellt: iclt versichcre liseeren.
Sie, Ik verzcker u; t'ersiclterl ~I!in, ze- Versilberung, (-en) v. verlilve- bedr.ww. Sanden -, vergeven,l1ltwisschen,
ker zUn van, gerust zijn omlrent; ein l"ing v.; 2. le gelde 0181,en 0.; -skunst. v. boelell voor; 2. weu. ww. siclt mit jcmn.
Schiff, ein Hau,,; - la.~sen, verzekereD, as- verzilveringsknn~t v.
-, lich verzucnen met.
snreel"en; der VeT,/uelterle, verzekel"tle, Versingen, (ver,~allg, versungen)
Versghner, (-s, mv. Verso/,ner)
Keassnreerrlc; eine Sclluld -, onder borg- bedr. ww. onr. die Zeit -, met zingen -in, (-tten) v.verzoencr 01., verzoeuster
tocht slellcu; eirlt:1l Jah1'gehall auf ein tloorbrengcn; die Sorgen -, al zingende v., muhlelaar m., middelares v.
Kamme,.gul -, aanwijzen; 2. wed. ,,"w. verdr\jven.
Versohnlich, bijv. llW., Z. "ersicll einer Sache·, Zlch verz(!kel·en van: Versinken, (versank, "ersunlicn) soltnbar; 2. geneigd, gereed om zich te
it.aangrUpcn;sichderMobelneinesSchuld· o.\V\V.onr.,ml,fl. zinkeD, verzinken,weg- verzoeneD; -keil v. geest m. van lerzoeflers -, lJeslng Il'p-gcn 01', inbeslagnc- zinken, bcdolven ,,"ortlen: (van gebon- ning,goedaardlgheiti, z3chlmoedigbeid v.
meo; sidleincrPt'I'son -,gUlelen:(Jachtw.) "en), inz~kkell,in~torten: in denAbgrund Versghnung, (-en) v. vel·zoening,
lick des Zeugcs -, cen ultgallg zoekenuit -, neerslo.'ten; (fig.) in Gedanken ., vel'- bemidtleling, verglll'enis v. V3D zonden.
de nelten.
zinken; i11 ScilLa", tJersunken, in den slaap Versghnungs·bock,(-bocl,(e),.
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mv. -bache) m, zondenbok m.; -Ien 0, splittert) bedr. W\\"'. in klcine stukjes, in Verspulen, (t1erspulle, verspult)
verzoenlngsfeest 0., zoenfeesl 0., viering splinters breken; (fig.)verbrokkelen, mel hedr. ww, Garn ., wlnden,
v, ocr verzoening; (J. ~esch.) verzoen- kleiuigheden hederven, verbeuzelen.
Versp\i.1en, (vcrspulte, t1er~palt)
dag m.; -opfer o. zoenoffer, verzoenings- VerspQtten, (verspotlelp, verspot. bed,".ww.den Weg ., [van water), afspoeoffer 0,; -tag ID. verzoeuingsdag 01.; (J. lei) bedr, ww, [em. -, Lespotten, uit- ICD.
gesch.) verzoendag 01.; -tod ID. zoeudood [ouwen, belachelijkmaken,den spot drij- Versp\1nden, (verspfindete, verm.; -eerl: o. verzoeningswerk, werk o. veil met.
spilndel) bedr. ww, ein Fass ., "an eene
del" verzoening.
Verspgtter, (.s, mv, Vel'spattcr) spon voorzien, toesponnen; eine Wand mit
Versorgen, (versorgte, versorgl) m., -in, (.nen) v., Z. Spoiler.
Breuer ., beplanken,
bed.'. ww, jam. mit etw• •, Z. »ersehe»; Verspottung, v., Z. Spott(en).
VerspU,ren, (vel'spurle, verspurt)
das GelJcI,iU; -, hezorgen: Arme-, ver- Versprechen, (versprach, »erspro- bedr. W\V. die Ji'irkulzg cines Mittels .,
zorgen, zorgen roor, ondcrhouden, aan cllell) hedr, ww, 001'. beloven, toezeggen, bespeuren, waarnemeu, gevoelen, weronderhoud helpen; seine Kinder -, aan zich verbinden; [emn. etw• •, iem. iets ken; Liebe et in sich ., gevoelen, ondereeu hestaan helpen: er ist ?loch niclllver· beloven; in iems.Namen ., beloven; ei7lcm viuden,
sorg', hij heelt nog geen middel van be· Made/ten die Eke ., trouwbelofte doen; Verssatz, (.es, mv, Yerssat:e) m,
staan.
(Spr.) • maclit zum Sehuldner, belofte vers, couplet o.
Versorger, (-s, my. Vel'sorg(Jl') ID., maakt sehuld; vcrsproc/le1J sein, (van een Verstij.hlen, (versldhlte, verstdhlt)
-in, (·nen) ,t, verzorger, verpleger m., meisje}, verloofd Zijll, aan het verkeeren bedr. ww, Messer ., verstalen,
verznrgster, verpleegster v,
Zijll, vrijeu; [flg.) viel ., (vau kinderen, Verstihlung, (.en) v. verslaling
Versgrgung, (-en) v. (van een van lien oogst), veel beloven, groote ver- v., Z. »erstahlo».
huis, eeue kerk &), verzorping, zorg v. wachting doeu koesteren; sick eiel von Verst~mpfen, (verslamp(te, »erroor: (van eeu kind), verzorgiug, vesti- [emn• •, von elw• •, groote verwachtm- stampfl) bedr, ww. Zucker., fijnstam~ing "., ruitlllel o. van hestaan; ?loch /.cine gen hehbellvan; 2. (gemeenz.) euze Siunde pen; ein Beet mit denFiiszell ., overhoop
- I,abell, nog gccn eigen mitldcl ,'an be- -, verpraleD, verbabbelen, met praten lrappen, in dc wal' trappen; das Gras .,
Slaan hebben; 2. levensnnderhoud 0.; doorhreugen; 3. eilt Wort ., verkeerd vertreden.
·sanstall v. invalitlenhnis, armhuis 0.; uilsprekeD; H. wed. ww. sick fur cineu Verstg,nd, (.(c)s) m., z. m. ver·sbank v. onderstcunillgshank v.
AbeJ1tl in eine Gescllschv(l ., zich vel'· stanel, oorlleel, hevaLtingsvermo~en 0.; 2.
Vers!JQrnen, (llerspaltle, vcrspaTd) biuden; 2. sick·, zich \'er~preken. zich gee~t m" \'ernurt 0.; 3. rede v., g~lOlld
helll". ww. Illet ,takplankjes voorzieu.
verglssell met spl'eken; er hat sick vcr- ve.'~tand 0., scherpzinni~heitl v.; keinen
Versp&ren, (t"er,~parle. v~rspart) sproelletl, hij heeft zich versproken.
• /tabcll, Ifeen "erslan,1 hebhen; t'in Mann
belh·. W\"'., Z. sparen; 2. auf.\chiL'ben.
Versprecher, (-.~, mv. Verspre- von -, vcrstandig man; eine,. gesllnl1en •
Verspiiten, (vel't~piitele, verspiilet) cher) w., ·in, (.nen) v. belover m., Le· !laben, cell gezond verstan,1 hebhen; seibeth·. ww. tJUle Sache -, \ertragen, op· loorSle.' v.
nell • llerlim'en, vom -e kommen, lIet verhoucJen, nitstellen; jem. -, ophondell; Versprechung, (-en) v., Z. ver- ~tantl \'erliezen, kranl\zinnig ,,'ol'den;
(Hill v.·llchtell), IHut uitkomen of rUp sprechen; ill belofte, verhintenis v.; 2. Z. nic/'t wohl bei • sein, ni~t ",p.I bij het
ziju; 2. well. \\'w. ,~iclt·, te laat komen, VerLobung; 3. vel"keel'de uilsprauk v.: hoord zijn; wieder zum - kommen, weer
seine - Itallen, zijn~ beloftehouden; -seid hij zijno kennis koropn. Zijll bewu~tzijn
zich ophol1l1en.
Verspij,tung, v., Z. verspaten; it. lD. eecl wa(lrbij IDcn &. beloofl.
herkl'ijgell; mit dcn Jahrell zum • komve.·lraglO~ V., ullslel O.
Verspr~ten, (ver,~preilete, ver- men, tol de jaren van ver~tand komen;
VersPE!.ieu,(versl,ie, vel'spien) bedr. s~reilet) bedr. ww. uit elk. sfJreiden; 2. dltS geht uber meinett ., dat gnat mijn
ww. onr. bespoLLen, met \'el'3chtlDg be· ull~preHJen.
versland te hoven; mit - lesen, met oorV"ersprQj.zen, (t'el'spreizte, t'er- decl; es mit - thul., met overlell; o/me balltlelen.
VerspQj.lern, (verspeilcrle, ver- spreizl) bellr.ww. van stntten v~orzien. reden, d\Va~sheden zeggen; mehr Gluck
speilel'l) bell.'. ww. met pinneo, wiggeu, Versprengen, (versprengle, ver- als - haben, meer ~ellik dan ver~tdnd
spUllies vool·ziell, ~Iuileu.
spre1zgt) beth". \\'w. niteen drijven, uiteeu hebben; seinen • bis an sein Ende /Jehal·
VerspE!.isen, (v8rspei.de, verspeisl) doen sl'.'ingeu; 2.uitl!Cujagen, in stukken te", tol alln zijn dood bij zijne keunis
bedl". WW. viet Fleiscll -, opetell, gebrlJi. doell vliegen; vel'sprengles Corps, uitcell- blij\'en; in diesem Buche ist kehl ., er zit
ken.
gejangd, van het le~er ufgeraakt kOl·pS; nieLs in dit boek; 4. zin m., bf·teekeVerspwren, (t'ersperrle,vcI'sperrl) 3. ~Va.~ser -, sprenkelt~n\ie npmaken.
nis v.; invorziiglicllem ·c, bij uitnemendVer3pri~geln, (!'cr..,priegeite, ver· heidi
bedI'. wW. eillc 1'ltiire •• ver~pera"en, af·
sillit~n; Stra,'iZC11., vp.rsper'ren, balTica- spriegell) betlr. ww. eine/I Wagen ., vall
Verst~nd(e)s-begriff,
(.(e)s.
deercu; eillcn OUI'r./lYfJ,llY ., belelten, be- eene buogvo.·mlge kap voorzien;(Bc~rgw.) mv•• e) 1Jl. (lied.) verslandsllt'g.·ip o.;..ka·
ICmmel'ell, ltrsluiten; jemn. dell ~Vc!l -,Z. tIe hollen,splelen metstul(je~ houl vullen. sten m. hoord 0., hersenen v. mv.; .kraft
versclllie,\zt'lt, e;lIseltlit!SZell.
Verspringen,(vef'sprany,versprun. v. verstantlelijk vermogen 0,; 2. ~terkte
Verspi~len, (l'erspit'Ue, t1erST'iclt) gen) bellr. WW. OUf. ei/l Glied·, tlllCU· v.vanhet verslanll;it. Z. -scluil'fe;-krank.
O. WW., Ill. It. ,rC"SI)t!len, bU hel spel \'e.·· sprllJgcn vel'stuikclJ,olltwfichten; die Zei' heil v. verslantlsvel'lJUoslering v.; -ml'n,'ich
Hezen; be~/antlig -, ongphl~kig spele-tl, -, mel springen lIool"lu"cmgen; 2. wed. ww. m. vcrstanllel\jk mensch m.; -srllarle v.
altijll vel'1icten; (Spr.) vel'selten isl alLc!t siclt ., I.ieh ve."~pringen.
scherpzinni~hcitl v.; ·well v. n~dp-lijke
vCI':;l'ieLt. \Vie zidl ver'l!ist \'el'lie~t; (fig.) Verspritzen, (versl,rilzle, ver- wereld v.;-weseno.versl8I1tJelijk wczell o.
d&f~ ~Vetle -, verliclen; 2, !Jedl". ww. :;eh& l~pl'ilzt) bt~dr.ww. ~Vasser ., hlef en daa.· -,~c"'U';,che v. zwakhoofuighclll v., klein
Geld -, ve,"spelen, oprnakp.lI ill het sp(~I; uoell uitsprulton, uitspallell; uUes Wl.user \'·e.·~tantl o.
seim] leit., "e.·spillen. verlJeu~~len; die -, versl'illen, vermorsen; (fig.) sein BILd Verstij,ndig, bijv. en b. verstanLanqeweile ., met het spel ve."llr'jvell. ., slorten.
di~, kunillg, pnaren, oo."tJeelkundi~, met
Verspi~ler, (.s, my. Vel'spieler)
Versprgchen, bijv. ow., Z. ver- recle, ~oetl oor.leel beg~tafll, sehranller.
m. hij die in het spel vHrlieli;l.
sprt'r.llen.
~cherpzillnig; ein in eiller Blulte ·er Malin,
Verspikern, (va,..~pikerte, verspi- Verspru,cb,( -(e),~, my.Verspruche) znakknrHIIKe; -es ,.yo"', \'el'~lantlig wflord;
kerl) bed... ,,"w. dichlspijke.·en, toespij· m. h..lufte, v.; 2. Z. Vel'lOblliss.
das -e Alter, jaren o. des verslantls, van
ke."en.
Versprudeln, (ver,"prudelte, vcr- ontlf.rschf'id.
Verspinnen, (vel"Spfln1l, verspon- sprudell) bedr. ww. mrt veel geraas \'e."· VerstQ,ndigen, (verstlindiglt', vernen) bed... ww. O[.ll". allen Flachs ., ver- spreu.len, in menif;tte uilweq)en; 2.o.\\'wI' sMlldiyl) Ledr. ,,"w. Jem. iiber elUt• •, it.
spinn.-n, verbrniken met splUnen.
ffi. h. en s. ophouJeDLe borrelell,ophou· jemn. e/w• •, iem. doen "er~taan, l)oen
Versplittern, (ver~plillerte. ver· den te vallen.
begrijpeo, verkla.'eo, duid.~lijk waken
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2. wed. "w. ,ich mil eintJftder -, Z. ,er- ,erkeerd steken: 3. diehtsteken, aaneen- (Seherts.) sick in einer Kunst nie'lt weil
,teken.
steken,loestoppen; 4. verroilen.
., niet hoog vliegen, niet zeer bedreVerstiindigkeit, v., z. m. rer- Versteck, (.(e)s, my. -e) m. en o. ven zijn.
stand 0., wijsheid, kunde v.
verschnilen 0.; schuilhoek mo, hinderlaag Verst~igerer, (-s, mv, Verstei.
Verstindigung, (-en) v. ophel- Vo; (Sp.) verstoppertje o.
gerer) m. bij die bij opbod verkoopl, Z.
dering, rerklaring v.; 2. kennisgeving v, Verstecken, (versleckte.versleckt) versteigern~
Verstindlich, bijv. en b. \'cr- bedr, ww., Z. tl('rbergen; 2. wed.ww, sich VerstEH-gern, (verste;gerle,verdei.
staanbaar, begrijpelijk, duidelijk, in het ., zich verschnilen.
gert) bedr. "'W. btl ophod verkoopen.
bereik .van; jemn. etw. - machen, iem, Versteck-Iehne, -liene, l-n) Verst~gerung, (-en) VO, Z. ver·
lets dOldelijk makeo, verklaren, nitleg- v. pin v. die de alfuit aan het roorste! sleigern; it. verkooping v, bij opbod: 2.
gen; allgemein -, algemeen rerstaanbaar, verbindt; -spiel o, verstoppertje, schuil- opbod,opbieden 0,; 30 inventaris m.,hoein ieders bereik: -heit v. verstaanbaar- hoekje o,
delbp,schrljvin~ v.
held, ~egrijpelUkbeid, doidelijkheid, hel- VersttJckt, bijv. nw, verhorgen, Verst~nen, (verdeinte, verste;"n
derheid v.
verscholen, in het geheim, heimelhk,ver- ~. WW., m.s. versteenen.tot steenworden;
Verstandkraut, (-(e),) 0., z. m, momd, geveinsd: (Og.) ein -er Men.tell, 2. bedr. ww, doen versteenen; (Landh.)
geveinsd mensch, veinaaard; - IIandeln, einen Acker -, vangrenssteenen voorzien,
guichheil o.
Verstiindliohen, (tJerstandlichte, zich verbergen, in het geheim bandelen; Verst~nern, ("ersteinerle, ververstandliehl) bedr. ww. dnidelljk ma- -/,eil v. verborgenbeid r., vermomming stein,:rl) o. WW., m. s. it, wed. ww. sich-,
ken, doen begrijpen, verklaren.
v.; it. vein~erij, huichelarf v,
~. versleinen; I(fig.) iclt bin versleinert,
Verstandlos, byv. en b. verstan- Verstehen, (verslalld, t'erltanden) Ik ben ontsteld, verstljrd, versteend van
deloos, zouder verstand, zonder oordeel. beth'. WW. onr. (door het flehoor), ver- schrik,
Verstindniss, (-e" my. -e) o. staan, hooren, vernemen; (door bet ver- VerstQj.nung, (-en) v. versteening
(veroud.) inzicbt 0., kennis v., verstand ~tand),begrijpen, vatten.rerstaau: Scherz, r., steenvorming v,
0.; 2. overeenkomst, verstandhouding v.; SPIJSS -, verstaall, kunnen verdragen; Verstellblock, (-block(e)., my.
geheimes ., heimelijke overeenkomst v.; (gemeenz.) etw. 'U"rechl -, iets vel'keerd -blocke) 10. klemholllje o. der diamant(Ger.) samenspanning v.; ein -. ein ge- verstaan, verkeerd opvallen; "'QS - Sie kloovers.
heimes - mit jemn. I,aben, met iem. in hierunter 1, wat verstaat gij hieronder?, Verstellen, (verstellte, ,erltellt)
verstandhooding slaan; in g'Ulem -e Ie- wat bedoelt gij hiermede 1; elw. mil bedr. ww. verplaatsen, verzetten, Z. ver·
befl, in goede verstandhouding leveD; it. tlarunter ., mede begrijpen onder; fIIit setzen; 2. (fig.) seine Stimme -, verandedarunter tJerstanden, er onder begrepen; reo, eene andere stem aannemen; seine
Z. Einverslandniss.
Verstv,nd-reich, -voll, bij'. en elto. II' - ,eben, le ,erslaan, 1e kennen Schrift -, onkenbaar maken; it. Z. en'b. zeer verstandig, vol verstand.
geven; den Sinn einer Rede ., begrijpen; stellen; II. wed. ww.sich-, zicb vermomVerstirken,(verstarkle, fJer,tlirkt) nun verstehe ich es, nn begrijp ik het, nn me.n, zich onkenbaar maken; 2. (Og.)
bedr.ww. versterken. sterker maken; eine zie ik het in; 2. eine Sprache -, verstaan, bUlchelen, veinzen.
Nauer ., versterken, slotten, seholoen; kennen, bekend zijn met; eine Kunst -, Verstellt, bijv.ow verplaatst, ver(Og.) eine Besat:ung, ein Beer -, ver- verstaan, kennen, nitoerenen; nichlsvon ze~; (van bet karakter), geveinsd; (,an
sterken; die Arbeiler -, vermeerderen; tier Sache -, niets begrijpen; II. wed.ww. vrlendsehap), hnichelachtig, gehuicheld;
Krankheilen -, verergeren, doen toeoe- siel& mit jemn. uber eluo• • , zich verslaan -er Weise, geveinsd.
men;(Sebeik.) die S4uren ., CODcentree- met,eeDeovereenkomslaangaan met; sick . Verstellung, (-en) v. verplaatren, sterkel' makeo; (Muz.) den Ton ., gut mil einaflder -, elk. goed verstaan, SlOg, misplaatsing, vermomming, veinversterken; II. wed.ww. siela •• zicb ver- goed met elk. over"'eg knnnen; sicA ," zerij., huichelarij v.; ohne - reden, opensterken, sterker worden; (V8D den wind), etw. -, toe!ltemmen in, zich leenen tot; ha.rtlg, oprecht;
v. kunst v. van
toenemen.
sich :u. Allcm -, tot alles bereid Zijll: vemzen.
Verstirkung, (.en) v. verster- sich auf etw. -, lich verstaan op, bekend Versterben, (ver,tarb, verstorben)
king, vermeerdering, ,erhooging Y., sa- zijn mel; 3. das vcrstehl sichvon selbst, o. WW. our., m. s., Z. sterben.
menlrekking V., Z. versldrken.
(gemeeoz.) am Rande, dat spreekt van Verstejlern,(Verst.rle,versteuerl)
Verstirkungs-flasche, (.ta) v. zeU; «'ie sich von selbst versleAI, zooals o. WW., m. Il. (van schippers),,erkeerd
(Nat.) Leidsche flesch v.; -Ioltlalen m. natuu,"lijk is; III. bedr. ww. 001'. eine sturen; 2. ein Gut -, belasling betalen
my. versterking v,; -wort o. voorvoegsel, Stunde -, blijven staan, staan gedurende; van; (Hand.) Waaren ., accijns, inkoIchtervoegsel o.
IV. o. WW., m. s. versla3n, le !flOg blijven meDde rechten belaleo van.
Verstarren, (verstar,'e, versla"') staan,dobrstaan bederven: (vanpandeD), Versticken, (verslickte, verstickl>
0. WW., m. s., Z. er.fII"rren.
verslaan; (van wijn), te lang staan zon- bedr. ww. verbruiken am te borduren;
Verstatten,(verstallete, verslattet) der gedronken te wlrden, verschalen;(van 2. Z. erSI;ck~n; (Student.) einverslickler
bedr. ww. jemn. eine Reise -, toestaan, een paard), stijr worden door te lang Slutlent, eengesjeesde, mislukte stadent.
Versti~ben, (verstob, verslobeN) o.
,eroorloveo, verguoneD, verlof geveD tot, blijven staan.
Verst8;l1ben,(,erslaubte"erstaub') Verstehlen, (tierstalll, ,er,'ohlen) ww. onr., W. S., Z. ver,'a'Ubell; (fig.) als
O. "w., m. I. als stor ver,liegen, weg- bedr. ww. onr. (w. i. gebr.) Z. stehlen; stor verstrooid worden; 2. Z. versl4usluiveu.
2. wed. ww. sich -, zicb heimelljk nit ben (I).
Versts,l1ben, (versla'Uble, ver- de voeten maken.
Versti§gen, bijv. DW., Z. veraleidaubl) betlr. wW. als stor doen heen- VerstQ.ifen, (versteifle, versleifl) gen.
gaan; 2. "iel Puder -, doen wegstoiven; bedr. ww., Z. sleiten; 2, o. WW., m.s.ver- Versti~len, (verslielle, versliell)
(fig.) tot stor or poeier maken; II. wed. stijven,stij£ worden.
bedr. ww. een andereu steel aanzeUell.
ww. ,ich -, Z. verstauben.
Verst~gen(sich), (verstieg,verVerstimmen, (ver~limmte, tJerVerstajlchen, (verslauchte, ver- sliegen) wed. ,,"W. anI'. in het klimmen stimmt) bedr. ww. ein Klavier ., ont,'aucht) bedr. wW. eineFeder -, beder- verdwalen; 2. te hoog stijgen,te hoog stemmeD, valsch stemmeD; (fig.) jem. -,
,en; sich die Hand -, verstuikeo; sicA klimmen; (fig.) (Red., Letterk.) eenete in slechte stemming Itreng~n, in kwade
den Fus: -, vel'slniken, verzwikken, ver· booge ,lacbt Demen; sich in A'Usdl"fjcken laim brengen; 2. o. WW., m. s. it. wed.
rekk~n.
-, zich van opgeschroerde uitdrukkingen "'W. ontstemd wordeD; versli,n,mt sein,
Versta.jlchung, (-en) v., Z. ver- betlieDen; siC/I in Fragen -, spitsvoodige (,all een klavier), ontstemtl zijn,valiCh
Itauc/,en; it. verstoiklog, verzwikkiDg v. ,ragen doeo; sich im Nachdenken -, zich zijn; (fig.) (van persoDen), ontstemd,
Verstechen,(ver,'ach, ,ersloelle,.) verdiepen; sick in Unlernehmuflgen -, knorrig, gemelijk, kwalijk gemotst, in
bedro \\'\V, oQr. Inet steken gebruiken; 20 zich wi1i=ell,zijlle kracbleutebuitengaan; kwade tuiln.
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Verltimmung,
t1erstimmen; droischen,inbrenk maken,Z.(ehlefJ,(s;ck) VerstUckeln, (ver,flliltkelle, verIt.ontstemming.wauluidendheid v.; (flg.) verreehnen; II. rerplaatsen, "'rgeluwen, sIOrkt'll) hedr. ww., Z. zeTslu('k"ln.
slechte stemming, kwade luim v.
voorlslootpn;vom Thnme-, van tlen troon Verstudiren, (t'ersltldirle, vetVerst gb ern, (versloberle, versli}- stouten, onttronen; vom Amt -, afzetten: sludirl) belli" ww, (gemeenz.) s('in Verberl) bedr, W\V. den ~Veg -, met sneenw aus einem BeRit:e -, rerstooten; seine» fliligen ., veueren; die Zell ., studeebedekken, doen bestuiven; 2. Hahner .., Inener », wef?ja~en; seine Frau -, ver- rend doorbrengen.
weJ.!jatren.
stooten; it. rerlaten; in ein Klosler·, Verstufen, (verstll{fe, t'ers/ufi)
Verstocken,(verslockte,vers/oclcl) stoppen, doen, npsluiten; einen SolIn -, hedr, ww. (Bergw.) das Gl·s/e'" ., in
o. WW., Ill. s. hard worden, stokkerie onterren; ,'on Colt - eerde«, van God trsppen, afdeehngen verdeelen; it. met
worden: (n~.) ongevoelig worden; »er- verlaten worden; eillen R,llh -, rerwer- lrilpftPI1 voorzren.
storkler Sllllder, verstokte zondaar, on- pen; 2. fljnstooten, vergruizen; 3. ~Iijpen. VerstUmmeln, (verstflmmelle,
,erbelerlij~e aondaar; 2. verstnpt worVarstoszung, (-en) v., Z. ser- ('erSlt;mmelt) bl-dr. ww, rernuuken, misden; 3. door vocbugheld bederven: 11o stosze»; it. verstoutmg, verjaging v.; (van vormen; eineBildsaille -, vernunken, hebe.lr, ww, JI'm• •, ongevoelig makeu.
een zoon), onterving v.
scharligen; einen Buum -, heschad i~f'n: 2.
Verstgcktheit,v.,Verstgckt- Verstrafen, (t'erstrafte, verslrafl) snijden, castreeren; [llg.) eine llcde .,
sain, 0" Verstgckung, v., z. rue berlr, ww, elnn)" uf met straf boeten vour, venuinkeu, '"(II',h'aidtin.
verstoktheid, ongevoeligheid, hardheul, Verstrg,hlen, (,..erstrekl», ver- VerstUmmelung, (-r,~) v.,
stokkerigheid v.
slro/'l) o. ww, uphuuden te stralen,
tll'r~/ii.lllmdll: It. VCI'IUlUkiHg, besclmdiVerstohlen, bijv. en b. heimeljik, Verstreckan, (verslreckle, ver- gill~ v.
ouaemerkt, ter ~1IJ1k, in het gehenn .li/rt·ckl) o. ww, (Jachtw.) D1eu\V gewei
Verstummen, (v"rslttmmlc, rerste~I!'l:ewij~; -er Bliek,heimelljke,!'chlJlII- krUe-till: (PI.) uitspruueu, 11111Ilullt~n.
."Iumml) u, \\ W., III. s. "fllo~lnlllfllf'II, ~Iftm
srhe hhk; -er Ifei,~e, heimelUk, tel' ~llIik
VerstrE!.ichen, (vl'rslrit'll, »erstri- \\"01',1('11, Jllftl~,-llIIg Z\\ \i1l,11I: (11,:.) be)et»,
VerstOhnen,(tJer.d ij/'"le.versMh l ll ) t"llel') o. ww, 011I'., III. s. (,'all lieulijll),\'er- -, VfH'sl II IIIIIIt'il, ~elrftJI'I'1i wortlt-n. tie
btltlr. ,,"W. (~eltlel!hz.) dUl Noclll·, zuch- ~fI'ijken, rel'll)0flPlJ, vnorltijt:aall; (van eell ~p ..aa" \erlleten; 2. 1,,·,lr. \\ w. doe.. vcr.
tell,le ,Ionrlll'cn~ell.
ha.'mUIl), "er"lr~ik,n, alluoppu; II. Le,II', stommen, tot zwijgen lJrt'u~,'n,
VerstQllen, (t'crslollle, verstolll) WW. mel slrij~~n gehr'likf'Il,,oel'slrijkpn: Verstummung,v.,Z.t'erslumml'n;
be.lr. "'W. c,i,l BelglL'erk ., galerijeu b~- ,'iel IJuII,'r ., vpr~lJIt'rell; 2. be~II'\jken. af. Vt'I'~loUlllllllg '0., ve.'lIes o. \'i.lll de
giun"ll Ie ~1'iI"pn.
tlldltslqjken: eine A/allt'r -, vulrclpflu; ~prllak.
Verstppfeln, verstOpseln, \ Mets.) die Fuyell der Sleine -, uallsltij- Verstumparn,(l,'er,~/Iimp"'fe, vpr(l,ent/nl'fd/", Vt',"\ldp{t·lt eu L'er,d,jl'."e/f,', ken. 'er~1 rUk"n.
~/llml'e"') bcd.,. ww. \ e.'kuocil1Il, ter.
tJe:-slii/,selt) lte,Jr. ,,"w. ein Lod" eilltFlu- Verstr~iten, (vers/rill, tlerslrit- Ill'o.ItIp,lflll.
selle·, tne~lo(ll'en, dlchlllla~en Illelceue It'tI) b~.II'. "w. SCIII Gf!/d -, Z. Verpr()3eSVerstUrmen, (l't'r,flliirmle, ver.
prlllt, kl1l'k &, ~nrkt'n,
siren:'2,"'11 bel \\"islfln,~hwllile ItUlJlleli. ,,,I,i11ll1 ~ O. \\. w" IU. II. (,",lfI hcl Wt'fI.'),
Verstglpern (sich), (vt!rslol- VerstreJlen, (lJc"SIrell/",llerslrerlt" j "I'hutlclen Ie rnl"II, "llhIllIlJ"1I Ie ~ltl".
perle, l'el'slulp",.,) wetL ww. een misslag hellr. ww. ti,e liMiter., vcr~II'IlI)IPn,llIl- mell, 1I'1~IOI'lIIf'n; 2. b'~th·. ",w. 8,;II'l/e -,
be~~nll. etan hnk ~clilelell.
..en~l rnni... n; VOlkt'r -, Yer"II'olli~ll, 'er- dthtl' slorm \'crsl rOlli ....l.
VerstQpfen, (vcr:.lnpfle, vers/apfl) ~tl'oClid dllPI) rakt'n: die IJlumelt ., Iller Verstunden,lt'(!r.'llm,d,·/fI,t't·rsfun.
bellr. ww., Z. t'er.tOplcl,,; Slcl, die OlucII I ' ll dnnr sll'f)oien, Z. ierslrcuen; 2. vll,l del) Iwd!". ww. lIil~lelh~11, tijll ~e\ell•
• , dlcltt~I"ppen, tueslnppen; 2. mil 'Very Sand -, hier en daal' stl'uoiell; it. lui VerstU,rzen,( L'l"""/urzle,verdiirzl)
., knl~rllieren; die Rtl;e" aI, eilltr TIllite st ....oien :.:ebrnlken.
lJe,II'. "'W., l. t'ersrllilllen.
-, dlchtuulkell. dichl~lOltpcm; eille R,I,"e VerstrejlUl'!g, (.en)v.,erstrooiing Verstutzen~ (ve,.,'(lu/~/(I, vprs/u/:f)
-, ,"pr!'Oltll'l'en; die Q'I('l!e -, stnltpen, linen v., Z. Z,·r,Y'"pu"'lg.
updr. WW. dll! l/,uJI'e .., kurlf'n, 1,11I1'11"'0;
ophuutleu; «(ittn,) den Unler/e,b ., celie Verstrioken, (ver.dritkle, fJPr- ciw'm fJ{crde die Olirel' -, 11(":11\1'1,,", it.
vel'sluppang ,'e.'oortakell ill; die lIlowJl- ,drid'/) betll'. W\V, \'ast~lrlkken, Vil.:lblll- de" Sdlll,'l'i(., i\nl't loil il31'lcn, Z. ,4iI,c/;ell.
lie/,e Jlei',iglwg -, ,l,)en opholilltm; (,'nu ,len; (Jilchlw.) vel'sll'ikkcn, in z;tl'ikkeu Ver,slJ,ch, (-(fI)~. mv. -e) III. pl'lII~r,
eeue Ifijl)), vCl',d()l'ft SCi", verSl0l't zijn; of I... Ueu vangen; (lig.) jl'm• • , ii' sei,ll' ll(lglll~ v.; (~ill.) pl'ut~r v.: nlll elII'. eiucn
II. \ved. "\Y. sicl" ., \lel'slnpt worden, Nel:e ., in ztjne neU~n verslrikken: it. - mud,e", ulI'iI,'llell, ,Ie "fnef IIClllen, ()I"O(Zee".) (vnn eeu lek). sicl, von selbst -, \'(Hl~pn, vf'rsehatkp.n, vt'I'rns~en: iI' e;I:e" beerell; es 1.'Olllnli aul cine,," UIl, men
toe~ilalJ, ,lidllI.IJlgen.
I/,jlldd verslrirkl ,licilJ,gp.wlkkel.1 zijn Ill. lIIoel ,Ie pl'lIe~r IIt'ni~1) mel; eili - "ber die
VerstQpfung, (-tn) v., Z. vet- ilt IJiebe -, ·vel'lief.1 ZOIl 1)£ I'akflll; il. ver- .11",.,,1. pru~r~dl ...fL o.
slop{ell; It. vel'sluPlllug, ~llIiling v.; (Gen.) . . Irtr./;I 'werdfllt, vel'sclwlkt wur,leu;2. "er- Versuch-anstel1er, (-It'rs, my.
,erS(nlll'illg, vCI'stol'lhei,1 V., gelJrek O. hr~iell, met hre~ien gebruiken; 3. dell -ltr) IU. by ,'i., ,Ie ,..'o"r lIt'f-lItl, 1'I',u~f.
aall olllla~ling; till' • Ilebe"c', 0IltI3~tentl; 1'uq -, mel breien dmu'bl'eugeu; II. we,1. uellJer ID.; -bohrer Ill. (Bergw.) "I'oerHeb,mll der -, ontla.,llll~ v.
ww. sith -,zich in lOIJ\Vell,~u'ikk ..n,net· lJo(1r v.
Ver..itorben, bijY. ow. overlptlfm, len vel'wan'cn; it. ill woelelijkhedell ge- Versuchen, (vc1'sltcl'fe, versu,,"')
gestorv...). dOlJll; der, die -e, oYerled~lIe. rak..n.
be.II'. W'Y, bepl'lIevt'n, pl'uhp."I'cm, pelle
leill -er V,Iler, Z. selig.
Verstl'iokung, (-en) v., Z. ver- pnging doen; • Sit! eo', (Jroheer hel rna~II';
Veratgren,(vcr.dijrle,vrrslorl)be1Ir. slricken; it. vel'slnkklllg v., \'alstrlk lD.~ e$ mtt jemn., m,' elw. .., bflIH'O,!VP,II, tie
WW., Z. sfOrt'n; vel's/orl, ;.:esloonl, onl- (lig.) -en tier Li~be, strikken ID. my., proef nernl'lI, ,.rnbl'crpn; • S,e fl.'; damit,
stelel, v~r~dlrlkt, verwiltlcl"1.
ketenen v. mv.
ueem er de proel' melle; SI'itl /I,'iI, ,'Iein
Verstgrer, (."O1\'. VerSlOre,.) ID. Verstrgmen, (verslromle, ve,'- GUic!e., befll'ot!veu; seine Kriille -, be·
stoll"llea' 10.; - dl!r yerlle&nen Rulte, rust- slroml) h~dr. "\Y. in stl'oomen ver!i;prei- prue"en, op ,Ie I)ruef sl..lfell: (genWflIll.,)
ver"lnor,ler m.
lien; 2. in st.'llflllIen ,Ioen \lloeien: (fig.) el' "at sid, ellt'. i" tI,!r ~Vt'i, lll'I',"Ul'lII, Iaij
Verstorung, (.en) v., Z. vel'slo- lIas Leben nail dem IJlute·, t.loodhluelen: hecfl vei~l gpl.ien, veellllldel'villlllllg: eita
ren; it. \lerwarl'ing, siourllls v.
ill'S Meer -, uillnopen, zich onlla~len. 'Jer.'illcllier AltJllIl, Pl'Hlren melO, lUan "an
VerstQsz, (-es, my. Verslos:e) m. (fig.) (van .Jeo qjll), verlnOI,en, voui'bij- "1l.lel'Villllin~:t·e"sllc"'e TrUppt''',ilall d,~n
,er~"ijlJ 0., lJusslag m., fout, reil, vel'gls- ~Iit'~en; 2. oJlholl,len Le sll'oolOen.
kl'Ug gewen.J; ~. ,'ille A,.,;",·i -, 11t~ pl'ocr
sing Y., alHli~ 0.; ei'lel. - gegt!ndell WQltl- Verstromung, (-ell) v.vervloeien n"lII~n ml'l, bepl'oeven: ,lit! Miill;t.'" .,
sllJ",l mac/,ell, Z. ver..tf.o.'~:e",.
0., 7,. vcr,If/,.ome".
ln~lsen: j,'nu. r,.eICl', ellum Frl'un,l -, op
Verstgszan, (verdil!sl, 1)el'slo.uen) Verstrossen, (verfllrossle, ver- lie I'rl)~r stellen: (Go,IK.) (;011 ., b'~pl'oe
o. "~We our., m. h. (fig.) gege", elw• • , slros"t) b~dr. wW. einell Stollen ., met ven; Goll verslCclll tens. Gnd bCl'rot'fl ons,
zich stooten; gegen den Wohlslancl ., in- trappen, overloopen YOOflien.
legt OllS beproevingen op; sicl. zu etw.
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t1ersucht filA/tn, neiging geroeleu tot; 5. Vert"geD, (t'erlagte, verlagt) bedr. dedigingslijn v.; -101 bijv. ow. weerloos,
elu'••, proeven, smakeu: - Sie diesen of ww. [Bechtspr.) verdagen, uitstellen, zouder verdedlging; -loser ZLtst'1.fld, (Villi
,on d;ese"~ .Veill, proef dezen wijn eens, VOOI' geeindigd rerklaren: 2. wed, WW, eeue v(·'.stiug), onhoudbaarheid v.; -miuel
proer eens van dezen wljn; II. wed. \\ w, sieJa ., atloopen, verjaren,
o, mlddel o. rau verdediging, rerdedi,id• •, zich zelve(n) beproeven, zijne Vertu,gung, (-ell) v. rerdaging v., gingsmiddel 0.; -mull. ID. moed om zich
of ieui, te rerdedigen; -rede v••'edevoekrachten beproeven; sich an, in elw• • , uitstel o,
de proef nemeu mel; III. o, zelfst., Z. Vertiindeln, (verUilzdelte, vtrliin- ring v. ter verdediging; -SclITi(1 v. verVerlllch; it. (van wijn), proeren 0.; u:as dell) bedr, WW Z. verseherse»,
dedigiugsschrilt 0., apologie v.; -stand
schadel., men kan het lieht heproeven, Ve~t~nzen, (ver/anzle, verlanzt) m. staat m. van verdediging: auner dem
probeeren,
bedr, ww, die Naeh! -, met dunsen door- -r, weerloos, zonder ven)edigiug; -wol';!
V~rsucher, (-I, my. Yerlucher) brcngen:2. met dansen verliezeu; 3. "001' v. verdedigingswapeu o.; -u'('isc s, wijzo
OJ., -In, .( -nell) v. by, zlj die beproeft, den dans uitgeven, aan danspartjien ver- v. om zich te' verdedigen; 2. bijw. rerde proef neemt, proefnemer m., proef- kwisten; 4. door dansendoonverdwjjueu. dcdigeuderwijs, uefensief.
l1eelDslerv.,Z.versuchen; (Munt"'o) geld. Vertij,tBcheln, ever/dlse/wlle, uer- Verth~len, (L'ertlwittt!, t'('rllteill)
toetser, keurmeester,essaieurm.;(Godg.) Id/sc/leU) bedr. w \V. vertroeteleu, ver- hedr, ww, verdeelen, uitdeelen; Gr:ltl -,
wennen, bederren.
uitdeelen, verdeelen; 2, 1'I'uppt'n -, in
rerleider, duivel, booze, Satan m.
Versuch-frage, (-1J) v. strik- Vert,tur, vgrte, tussch, sla (het afdeuliugeu scheiden: eine Last -, rerrraag v.; -jab·r 0., Z. Probejahr; -land- blad) om.
deelen; II. wed. ww• .'iien -, zich verdeewirthschlJfl y. boevev.waarmede de proef Vertliij1Schbar, bijv. ow. ruilbaar len, zich scheideu, zich splitseu: it. sicl&
genomen wordt; ·locl, o, (Bergw.)proef- \V isselbaar, inwisselbaar,
-, zich vergissen met deelen, bij het tleegat 0.; -lust Y. zucht, begeerle v. om Verts,jlschen, (vtJrsltluscltle, vel''' len zich z~hen \'el'geterJ.
proevell Le Demeo; -lUltig bijv. nw. be- lauscht) beth'. ww. elw. gegen rt., vcr- Verthej,ler, (-I, IOV. rerllieiler)
Reerig 011I pl'oeveu le Delllen; -ort 10., ruilen, I'uilen, val'wisselen, il1wisselea; Ill., -in, (-uell) v. vel'l1eeler m., vel'(Bergw.)Z. Sucllol'l;-scllachlm.(~lijnw.) eine P{runde -, l'uihm; it. eitl Wort mil deelsler v.
Verth~lung,{ -en) v., Z. verthdmijnput m. waarmede de pl·oef genomen dem andern -, vel'wis:;eleu.
wordt; -sweise bijw. bij wyze ~an proer. Verts,JlSchung, (-erl) Y. vcr.·ui- 1,m; it. verdeeling, uitJeeling v.; (vall
Versuchung, (-en) v" Z. versu- ling, iowisseling Y., ruil m.
beJasling),omslag 01.
chen; (Godg.) verzoeking, beproeving, Vert9illsendfachen, vertaJl,- Vertheren, (oc7'lllcrle, verl/,erl)
bekoring;die -en des Jlleilci,el, bekorin- sendfiiltigen,(verlausendla.;!lIe,ver- bed... ww. verleel'cn, aan teer gebrlJikell.
geu v. my. des vleesches; in - fit/~rell, jn tause-ndfacl,t en vet·'fJ'ustmd(altigte, verVerth£)J!ern,( verl/,euerle, vert/,e'z,bekOl'ing, verzoeking leidell;
sein, laulend{iiltigt) bcdr. ww. vel'tluizeDd- ert) bedr. ww. duuI'del' makeo, den prijs
gtrall,en, in verzoeking zijn,komeu; (fig.) vondigen, duizentlmaal groote.' makeu. opdrij\'eo.
beproefd worJeD, lust hebben om &.
Verteppichen, (verleppichte,ver- VertheJ1,erung, (-e1£) v., Z. verVersudeln, (versudelte, versudelt) tepp·icIJl) bed... ww. met tapijten bel1ek- tI.c'uenl; it. prijsverboogiog v.
bedr. ww. ,erknoeien, vermOI'SeD; Papier ken, van kleetlen voorzien.
Verthi§ren, (verlkierle, verthiert)
., hederven, vel'kladt.len.
VerteJlen, (v~rteute, verleut) bedr. o.WW., m. s. verdierlijken, een dier wor·
Versummen J versUlnsen, ww. (Zeew.) meeren, vertuieu.
dell; 11. bedr. W\V. vertlierlijken; 2. tot
(t1ersummte, ve,.summt en versumste, ver- VerteJlfeln,(-u'lrleu(eLte,verteulelt) eell dier maken.
SUf1JI') o. ww. opbouden te neul"ien, te o. ww. lot een duivei worden, boos wor- Verthi~rung, (-en) v., Z. vel'b..ommeD, te gouzen.
den.
tl£-ieren; it. verdierlijking v.
Versumpfen, (versumpfte, tlel'- VerteJl,felt, ,hijv. en b. tluivelsch, . Verthuer, (-I, my. Yerl/,uer) ID.,
lumpft) o. WW., rD. s. (vall eene land- venluiveld; eill ·er Kerl, verduivch.le, -In, (-nem) v. verkwister In., verkwist·
streek), lDoerassig wordell, in een moe- drommelscbe kea'el, t.luivel vall eon vent; stel' v.
ras vea-andel'en; 2. (fig.) in stifstand ,er- -es Weib, duiveliu,beks v,; -lagc1J,dromVerthulich, lJijv. nw., Z. verkeerell.
meisch,verduiveld,grof; (Volkst.)- Itdlz, schu.',mdel'iscll.
VersU,ndigen (sich), (vers·un- verduiveld, ,~r~chrikkelijk.
Verthy.n, (verl/lut, vert/tan) hedr.
digte, versundigt) well. "~We zondigen, Vertejlnen, (ve,.lt1lVdc, -peTteun') ww. om'. (gelUeeuz.) Z. vcrbrauL'hen; 2.
eene zoru.1e begaan, zich bezoudigeo; sich bellr. ww. (Zeew.) fi!Jer dem Raahol:e -, .Vaarelt -, verkoopeu, van de hand uoell,
an Goll una Meuscltell, zich bezondigen DIet planken beleggcn, vertuinen.
omzetten; 3. Z. verscluvendt!lJ.
jei!'p.ns; 2. sicJ~ all jenl1l. -, Z. verscl,ulden. Verth~idigen, (uerllleidigle, t'er- Vertica,l, bijv. en b. \'erticaal, loodVers'Undigung, (-en) V., Z. ver- tlzeidigl) Led". ww. vCl'lct.ligon; einen recht, Z. sclteilt:lrecht.
,ulld·igell; it. zonde V., vet'grijp o.
Sal. -, vertleuigeu, volhoutleo, staulide Verti§fen,(verliefte, vertie{l) beu.·.
Versunken, lJijv. nw. verzonkell, houllell; eillen Beklagle/& -, venletligen, W\V. cimu. Grabe" -, uildit~pen, diaper
uitgl'a\'en; eineScltussel -, diepe.' makeo;
Z. versil'ken; -heil Y. vel"laging, verne- pleitell VOOI".
tiering v,; (lig.) gezonkeu stllat m. uer Verth~diger, (-s, mv. Vertllei- (Schild,)meer OJ) den achtergrood vlaatz~ueu, zcdeloosheiLl, tliepc tertlorven- dig'!1') me, -in, (-nell) Y. ye'°tlediger, sell; (Heehlh.) llieller uitsnijdeu; in Gebait! \".
bes.chermer £0., ,erdcdigster, beschenn- da"l,el~ verlielt Sei/~, vel'zonken Zijll; 2.
Varsura, v., z. tn. OUlZt~ttjng v., stele v.; (Gcr.) advocaat,pleilea', verweer- wed. ww. siclt., zich vcrdiepen, tlieper
OlDzet Ill. \'all wnrell.
dcr Ill.
worden; (fig,) 8-ich ill elw. -, zich verVersU.szeln,(vers1'iszeltejVe"sli,~.:elt)
VerthQ..idigung, (-em) v. verLle- tJiepeu iu, dOll.'dringen in, ovel"I)ciuzen;
bed.,. ww. zoetachtig IlH,ken.
digmg, Leschel'ming, hau,lbaving Y.; 2. siclt iu eiutm ~Vtlld -, dieper iutlringen.
VersUszen, (versiiszle, versii,zl) l, Verthe;tUgullgssch.1'i{I.
, Varti§fung, (-tm) \'., Z. verlie/ell;
beth·. ww. verzoeken, zoel makeu; (fig.) Verth~idigungs-anstalt,
It. lIitdieping v.; 2. dieple, holte, nitdas LtJbell -, \'erzoelcll, vel'a:Illgen3weu; (-e,,) v. loeb~reidsel o. toL de ve.odedi- graying y" Z. HOItlulIg; 3. (in emJ~ .'iLeiden -, verzClchten; 2. te zoet maken. gillg; -au.sscltuss lfl. I'llad Oi. vau v~I'de- vier), dieple v.; (OuLlk.) holte, holligVers'Uszung, (-en) v., Z. versii- uiging, cOlllite o. v~n defcn~il~; -biilldIJiss haiti 'Yo; (SchiJd.) achtergrontl m.
'Jim: it. v~ ..zoelilJg, vera;mg'~naUlillg v. o. verboud o. V(ill ondel'tinge ve.'delii- Vertiganos, bUy. ow. duizelig,niet
Vers-weise, bijw. al~ ceu \"ers, ill J.;ing, tlefensief vel'bond 0.; -gru1IdlJl.\'Of- wei Ly !Jet hool'd.
tel'teu; -Il'·utl, \'. ,'el"Swoelle, ZlJcbl v. lot tlelligiugsgroud m.; -krieg 1Il. vel\tecli- Vertigo, (-8) v. duileling v.
vel'teOlllakeu.
gillgsuorlo~ 10.; -kum/e v. vel"lleIJigingiVertilgen,(vel'ltlgle, verlilyl)bedr.
Vert~feln, (-Vt!t'ta{elle, vCl'talell) knnde v.; -kt&1ls1 v. vertledig-in~skul1st v.: ww. Ye"Jdgelh vel'uieligen, uitl'oeieo,
be~r~ w~v,~ z, l!lrdll~
~/el.re v" Z. -/umde; ·lil&iev. (Ve~t.) vcr..IZ. lilyell~
o,
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(-s, mv, Verlilger) m., -widrlgkei' v. strijdigheid Y. metbet ver- met geweld keeren; dal Fieber -, verdJ"lj(-neff) v. verdelger, verwoester, drag.
yen; die Zeit -, verdrijven, doorbrengen,
uitroeier ~u., verdelgster v.
VertraJlen, (verlrQu/c, vertraul) 0, passeereu; (Hand.) fJerh'ieben werden,
Vert.llgung, (-en) v" Z. vertUye71; WW., m, It. au'" jem. • , vertrouwen 0)1, afdrijven; 2. van de haud doen, verkooit. serdelging, verwoesting, veruietiging vertrouweu stelleu ill; einer Sacne, auf pen; (Schild.) Farbcn ., verzachten: UlIIv.; .skl'ieg ID. verdelglugsoorlog ID.
eine Soclle -, vertrouwen stellen in; tlu! risse », verzachten; das Licht -, uitdoot.";Vertjren, (vertil'le, vcrlirl) hedr, Goll ., vertrouwen. hopeu op, berusteu Yeo.
•
ww. vertalen, overbrengen.
in; 2. b,'clr. ww, [emn. et», -, vertruu- Ve.rtr~ber, (-I, mv, Yertreibel')
Vertgben,(l.'erloble,uerltlbl) o.ww., wen, tuevcrtrouwen; it.opeuharen,mede- m., -In, (-lien) v, verdrijrer, verjilger
Z. austobe»,
deelen; 3. wed, lVW. sich jemn• •, ver- m., hij, zij die verdrijft. verjaagt &.
Vertglpeln,(L1el'liUpelle, 'lJerlOlpell) trouwen op, zich overgeveu aan,
Vertr~bung, V., z. vertreibe»:
o. WW., III. s, (gemeeuz.) dUI)} worden; 2. Vertrajlen, (-s) 0., z, m, vertrou- it. verdr~Vlug, verjagiug V.; 2. (Schilcl.)
hedr, ww. door zijue domheid verliezen, wen 0., hoop, verwachting Y.; sein - auf verzachting v.
Vertgnen,(verlOnle, 'verlonl)o.\\,w., jem., auf et«, selzen, vertrouwen stellen Vertreten,(vertrut,verlrelen) bed.'.
Z. verhaueu.
ill; - zujemn., zu eto, Iwben, fasse1J,vel'- ww.oor. vertreden, ,'el'trappen;das Grus
Vertosent (verlosle, IJeTlos/) o.ww., trouweu op; [emn, sein - schenken, Zijll -, rertrappeu: die Ki"derscl,uhe -, oUlm. II. ophouden te druischeu, ophuudeu vertrouwen schenken: 2. vertrouweljjk- wasseu; 2. [em», de,~ K'eg -, versperren;
met klinken,
held Y.; ete. im - saqen, ill vertrouwen, [em. -! [ems, Stelle -, vervangen; ete, -,
Vertru,ct, bijv. ow. verduireld.ver- vertrouweljjk, conlldentieel: it. im - ge- doen 111 de pleats van: die -de Gewall,
wenseht,
sagl, onder ODS; 3. das gulf] - erhalten, vertegenwonrdigers; [em, lJei einem AnVertrag, (-(e)s, my. Verll'lige) Ill. tie ~oede verstandhourling hewaren,
der» -, iem. vervangen, iems,plaats ,rel'_
verdrag 0., overeeukomst v., contract, VertrsJlens-amt, (-aml(e)s,IDv. vulleu, tusschen,beide komeu; vor Gtridlt
akkoortl 0.; (van een twist), schikkiug -iimler) o. arubt 0., post Ill., betrekking v~rdetllgen, plelten; II. sicl" den Fusz -,
v.; (van slalen), venJrag 0" conl'entie v.; v. die veel verlrOllwen "el'eischt; -voll zich ontlel' het ~tappen \'ersllliken.
einen • mit jem'l. iibel' elw. machen, eell bijv. uw. vol \'erlrouwen, vol hoop, vol . Vertreter, (.s, my. Verlreler) m.,
¥erdl'a~ aangaoll; -sul'likel 01., Z. -SpUll/,t. ,'erw3chling; -voIU1n o. votum o,,'an ver- -In, (-nell) v. verlegellwoordigcr,za:II~Vertra,gen, (t'e}'l l'ug, vcrlragen) lronwen.
Waarnelller, plaalsvervcUlger, verde..liger
bedr. \Y\\". onl". op eene vel'keenle plaats Vertrauern, (verlrauerte, vertrau- m., vertegenwoonligster, zoakwaal'neembrengell;jemn.ein Bw;/t -, vcrdri.lgell,nalu' erl) beJI·,ww. die leit -, tl'eurendedoor- stel" v.; (,'an bet yoU,), \'el'tegenwoordieene andere plaals bl'engen; 2. al'lll'ugcn, lJrengen, in dl'oefheid dool'breugen; 2. gel' ID.
met dl'agen verslijteu; 3. Vel'dI'Cl~en, vel'- jem• •, bClreur~n, rouw dragen om, Z. Vertretung, (-e,t) v. (van den
voet), \'cl'stuiking v.; 2. (Ilg.) - ri"e:;
duren, dulden,doorstaau;dell B'e;ll - kij,,- lrauc"lI.
nen, kunnen "enJmgen;das ~Vasser -, (viln Vertrsjllich, (-er, -d) LaYv. en L, A1td~rll,. plai~l~"ervauging v.; (vau t~en
wijo), vel'm~ugd !iunnen wonlcll; 11tchl vertl'ouwelijk, gCllIeenzaarn, vriendschllp- \'olk), Z. ~olksl-,efll'eluny; - jem.~. be;'
v.el - kOnllfm, Iliet stel'k zijn, uiet ,'eel I'elijk; - mit jtmlll. umgellen, sfJl'ecllelt, vrl'- jemll., plnats\'ervaugiuH, tusscbenkolUst
kuunen vel'dl'agen; (lig.) kiLLclool'ig zijn; ll'ollwelijk, vriendschappelijk; - werden, v,.; ~srecid o. recht o. op vertegcnwoorjeJns.Eigenheilen -, ven.ll'llgen,zidl schik- gcmeenzaarn wordcn;st1lu -, all;u - sein, uiglug.
ken naar; 4. (fig.) jem. -, vCI'clrilgen,,'el'- ZetH', aile gemeenzaam, vrij zijn; 2. (van Vertri~b, (-(e)s, my. -e) m. (vlln
draagzaam zijn, lIilstaall; H. wed. ,,"w. eClle mededeeling), ,'el'll'ouwelijk, confi- waren), ve.l'tier, deluet 0., all.·ek nJ.
sicll mil jemn. -, overeenkomen, e~ne dentieel; it. - fragen, in vel'lrouwen v.'a- Vertrl~ben, bijv. UW., Z. vel'ltciovereenkomsl sluiten; sicll -, (vau echt- gen; (Jachtw.) - gellen, gerllst op huit ben; de,', d.le -e, bann~liug ID. en v.
genoolen), eensgezind leven; sic/I. ubel-, ultg:wn; -kelt v. vel'lt'ouwelijkheiJ, geV!3rtrl~benhelt, V., z. m, vel'elk. slecht kUllnen verdl'agen; 2. sicll fnil meenzn80lheitl, vrientischappelijkheid v. hannlug v.
jemll. a,. eeu.akkoOl'd i.a~g~an, eeu vel'- Vertra»men, (vel'traum/e, ver- Vertrinken, (~erlra"k, verltlw..
drag slulLen; It. eelle SclllkkllJg aangaan; trduml) bedr. ww. ,tie Zeit -, verdroo- ken) vedl'. ww. OU1". stan Geld -, ver.ll'lII3. sich -, (vao zaken), overeeukomel1; roen, met droomen dool'bl'engen.
k~n, verlel'eo aan Jriuken; die Grille",
sicll gut ., {vau kleul'en), goed hij elk. Vertrsl1t , bijv. OW,) Z, verlruulich; del' Ve,'staruj -, met ul'illken verliet~ll;
passen.
eill -l'l' Umf/a"g, vertrollwd, vel'tl'ouwe- dell Abend -, doorlJrengel1 met tlrillk~lJ.
Vertrij,glich, bijv.en b. (vanper- lijk, gemeenzaam; auf -em Fusze mil Vertrgcknen, (vertrocknele, vel'sonell), verdl'aagzaaDl, vreLlelieVt~nd, ecn- jt!IIi1I. Leue"", op vertl"ouwelijkeu voet &; lrocknel) o. ww., m. s., Z. vcr/liegt'u; 2.
drachtig,eeusgeziuu,gcmakkelijl, om me- mil einer WissensdlufZ - SCi/I, vertrouwd Z. u;uslrock',et', verdortell.
tie olD'te gaan; - mil eiuullder lebe",eeus- zijn mel; sich mit jeT/til., mil elw• • ma- VertrQcknung, (-ell) v. vel'lh'ogezind le\'en; 2. (van zaken), passenl1, chell, zich gClOeeuzc::alll maken met; it. ging, Opth"ogiug, uit[Jutling \.
rijlllel141 , overcenkoweRd, vcreeniglJuiu'; (fig.) mil ciller Spr'lcke, eillem Dicilier Vertrodeln, (verlroddle. vedl'a-keil v. vel'd,'aagzililmheid, vreclclievclltl- - u'('l'dell, verlrollwil wortleu, beken,l dell) hctlr.ww.aaUIJitth'age.'s verkoopeu;
heid, halldellJaal"lleid v.; 2. (,run zaken), WOl"t.ltn rnp.t; 2. (yan eell vrientl), ver- 2. die Zeit -, vel'beuzelen, v~.'tJ"euzeleu.
passenc.lhcid v.
trouwcl, iUliem; it. eill -er lJellscll, eel) VertrQpfen, (verlrop[le, vertro/'ll)
Vertragmaszig, IJljv. en b. vol- vcrlrouwtl mensch; rler, die .e, vertl'Ou· o. ww. ophouclen lUet tlroppel~n, uiet
gens de ove.·eenkomst, overeelllionJstig weliug m. en V.; 3. Z. verlobl; -Ileil v. meer drllil'en.
Vertrgsten, (verlroslete, vedrahet ferlll'ag; -keit v. oYereenkollJsL(ig- g~mt'eIiZacl(llheid, vel'trouwcJheid v.
heid) v. met het vel·d.'ag.
Vertr~ck, (-(e)s,rnv.-e)o.(Zeew.) slet) oedr. ww.jem. -, ,crtl'ooslen,tloell
Vertragsam, bijv. (lW., -keit, kajUlt v.; -brieI'm. verll'ekbl'ief m,
bee)aren, hoop geven, lot gecluld aalllu:av., Z. verl,.iJ.yllcl" ~.
Vertr~iben, (-ve,./rieb, vel'lrieben) .um; jem. auj' elw. -, doe11 hopen, cJueu
Vertr&gschlieszer,( -scldiesze,.s, bed.'. ",w. Olll'. vCI'cla"ijvell, vCl'jugen, w~g· wacbt~n, wel jets vaaien;'von e;"er Zt:i:
1l1V. -scIlLieszer) 10., -in, (-nett) v. hij, jageu; dell Fd"d aus eimml Poslclt·, vcr- i'a" u1tdern -, uitste!len; 2. wed. ww.
zij dil~ etm venh'llg sluit, e~ne o"el'eel)- jagcn; jem. aus seillem Hause -, verjagen, siel" auf eho. -, zich mel ..Ie hoop \ leicli
korn~t aaugnal, cllnlraclant Ul. tan v.
wegjagen; Jem. VOlt Bu.u.'i WId IIor-, uit- getJuh.lig afwachteu.
Vertra,gs-punkt, (-pu"/d(e)s, jagen, \'ertll'ij\'en; jem, -, Z. verbanllell; Vertrgstlich, bijv.ow. door hoop
mv. -puul.le) U1. punt, 3l'likcl u. HIU het je1/l,. von .~eillem Gule -, uitzetten; Vogel of ll'oust loL bedarell le breugen.
vel'dn'H; -tvidriy bijY. IlW. ~tl'ijdig IfJt~l ., \Ve~jage(}; ei'l Verl)'iebener~ eine Ver- VertrQstung, (-en) v., Z. ve,'lrohet verdrag or Ilc overeenknlrlst; - I,arl- IrielJlme, banneling m. eu ".: it. v(~rjnagt.le slell; it. ll'uost ID., ve..troo~tillg V.i it. uitddll, in stl"ijd mel bel VtH'lh'ag halllicleu; w. en v.; Ge1('all m.it (;ewalt -, gewehl ~tel 0., vel'tlagioi; v.
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Vertrumpfen (sieh), (ver- VerunrQ.inigen, (verunreinigte, Vervi.!!lfiltigen, (tJervielftiltiglt
lrump(le, verlrump(l) wed. ww. zleh van verunreinagt) bedr, W\V. rerontreinlgm, veJ'vielf4lhyt) bedr, W\V. vermenigvulditroeven ontblooten.
vuilmaken, besmetten, bezoedelen; die gen; (van spiegels),terugkaatscn;2. wed.
Vertumnalia, o.mv, Ieesten o.mv. Lull -, verontreinigen, hesmelten; eine" ww. Slch -, zich vermeuigvukligen,
ter eere "an den tuingod Verlumnns.
l'l!mpel ., ontwij,~ell, ontherligen.
Vervi!llfaltigung, (-en) v, rerVertuschen,(verluscltle,verlusch/) VerunrEll.111gung, (.eli) V., Z. menigvuldrging v,
bedr, ww, slecht wasschen met Oostin- vermueimgen; It. reroutrciuiging, be- Vervi!lrfaehen, (tJerv;erfachle,
dischen inkt; 2. (fig.) verhelen, verber- smetting, ontheil'ging v.
t'ervierl'ac/Il) bedr, ww, rerviervoudigen,
gen, geheimhouden,
Verunstalten, (ventnstaitete,veJ'. viermaal zoo groot maken, viermaal neVertuschung, (·en) r., Z. eertu- unslultel) hedr, WW. nntsreren, mlsvnr- men.
schen; it. verherging, geheimhouding v, men, rerminken, wnnstaltig maken; jem. Vervgllkommnen, (vervollVerij,beln, (veriibelte,veriibell) bedr, -, (voneen kleed), leelijk stalin, niet pas· kommnete, vervollkommnel) beth'. ww.
ww.jemn. etu: -, Z. ilbel nehmen,
sen; (vonblacieren),onlsielofHl, het schoon volmaken, verbeteren, voltoolen, geheel
VerUben, (veruble, verilbt) bedr. henemen; ei71 galt: »enuutaueter Mensch, nIrnaken: 2. wee I. W\V. sick ., zich velww.begaan, be,lrijven,uitvoel·en;(Rechts. misvormd.
maken, volmaskt worden.
pr.) heelrij\'en, Z. begchel'.
Verunstaltung, (.en) V., Z. »er- VervQllkommner, (.f, mv. YerVer'Uber, (.s, my. Yeriibcr) m., Clns/~lte'tl; It•• ~)iS'OI'lUIIIK, outsiering V.; voilliommlier) m, volmnker, verbeteraar,
-in, (-nell) v. bedrijver m., betlrijfsler t. misvormdheid Y.
voltuurer III.
v. (vRn eene misdaad),
Verunsterbliehen, (verunsterb. Ver vollkommnung, (-en) r.,
VerUbung, (-en) v., Z. verilbe'lo "c~/e, verulIslerblu:lll)_ lied I'. WW. ouster- Z. »erooluommen; It. volurakmg, voltooiVerunedeln, (t'erIlRI'delte, verun- felUk uiaken, vereeuwrgen,
rug, verheteriug v.
edell) ,bt-dr. W\V. doen ontaardeu; 2.\\ell. ,yeruntiefen, (verun'ief'e, ver~n~ ..VervQllkommnungsfahig,
,'tWo sIch ., ontanrden, mmder ~netl \\'01'- /lell) hedr. ww, olldlt~p makeu; vL'r'ull"t'/' huv.uw. te volursken, \·t- r heterbaar; -kei:
den: (Bergw.) (V;lO errs), verarmen.
cerden, (van havens}, verzuuden,
Y. verheterbaarheid, vatbaurheid v. voor
Verunedelung, (.en) v., Z. »er- Veru.ntreuen,(t'L'rulttreule,verull- vulruakiug,
ttnedeln;lt. verlies.verruindering ,.:(Berg- Ireul) beur.W\\'. [emn, elw• •, outrouver, Vervol1stij,ndigen, (tle,ovolls/linw.) verarmine v.
nlltuemell, olllSlelen; dIe Geld,!r ., ,'er· ,ligle, ve,-voldiil"liyt) hetll·. ww. vnllallig
Verunehren, (veruneltrte, veru,,· Jilisleren, onhreeUJd~n, ve....loukerclllo· IlHlkelJ, vllikullit'll ~uaken, enmple~t ma·
ehrl} betlr. W\V. ontp-eren, geene eer aan· (Jell.
ken, cnmpleleertlil.
doell, schantJe aandoen: seme Fam'tlie ., Veru~treuung, (·elJ) v", Z. ~e,.·
Vervollsta,ndigung, v., Z. ver·
schande aandnen, oneer aandoen.
unll'euell; It. uutrou\lug, \"enlulslcnug, Lloll~/t1l1dlgl'"; It. \oll11akiug, vullooiing
Verunehrung, (.en) v., Z. ver- olllvl'cemcllllg.v..
,.
v., Inevoe~~(-'I 0 ••
fJlIeltren; It. on~f'r, ~~hande v.
Ve~unwllligen, (verunwilI19te,
VervQrthellen,(llervnllhtJilfe,ve,.Veruneinigen, (veruneit,igte.veJo- verunUJtlllyl) bpell'. \\ W. boo~uuak~II,. H~"· 10orlll"11I) lJelll.. WW. op he.II·IPglijke W\lle
uneinigl) IJPtlr°.ww. onpenl~ maken,lwce· ulltwaanllgen; =l. WCI.l.\\'W. su:h l1ul Jemll. vour.ltael Il'ekken Ull, wiust docu IDel, Z.
tlracht stuken llls~('hen; 2. wed. WW o ., buos w"rtJeu op, llCh buoswak~u op, IU [i/Jf'I'vol'lIulletl
sick -, in twist geraken, onl'ens worden. OllUlIll gerakcn IJII't.
VervQrtheilung, v., Z. vervor·
Veruneinigung, (-en) v., Z. ver- Verunwiirdigen, (verunU'f},rdig- Ihellen; il. Iwell'l(~gel'ij v., belh'og o.
uneinigell; it. oneeni~heid, t\\'ee(]rrH~hl v. Ie, verultll'u,rdtyl) bed!'. ww. jf1'm• • , 011- Verwg,chsen, (vel'lvllfhs, lleruoarhVerunglimpfen, (verltnl/limpfle, waurdig, slec~ll LehuuLlelell. ,
twn.l n,w\\ ounr" III. ,~. (van \\,onlh.1n).ververunglimplt) bedr. ww. beleet.ilgen, be· ,VerunZleren, (udruTlZl~rle, verun- gl'oelen,c.lichtgl°(lci~n;(\'all ceo IJltee'k~Il),
schimpen, iems. eer te na kornen, be- ."erl) belJ,o. "w. e.tIlLSltH·CIl, IlJISVOIOll1eu. "ergrumen, cloor heL ~roeipn vl'r,l\\'ijllen;
zoellelen.
Very.rsachen, (vel'ursadtle, ver- mit Gras 4'" - ,ein. b,'gl'oei,1 lijll; (van
Verunglimpfer, (.s, mv. Vel·un· 'Ursac/tl) beLlI". ww. vClooouakell, doell cen vij,-elo), vol krllidell Zijll; 2. ill ei,,·
glimpfer) In. beleetlh:er, la~tp.rMlr m.
oUlstaan, leweeght'ellgen, aanlcu.ling ge· under ., (\'an bUUlJlt'II), iueeugroelfln;
Verunglimpfung, (-e 1' ) v•• Z. ven lot, opwekkeu, aallslo~clI; Scllmer. (Ulltlk.) .'!.' BIII/yelli,Ys, vergruelll; (PI.)
fJerunglimp(en; it. beleetliging. beschim- 3en -, VerlJlHolakeu; Kraltk./wdeft ., \'er- ..alllengegrucitl; 3oolldel' hel gl'oeien eene
o

pin~. la~teloin~

oorzilkell, dlJen outslaHU; Du.I'~f. ., vetO- "el"kecrde nchting uemen, mi~~I°(Jden,
oonakeu, OpWt"lilil'lI.
\'ergl'o.:ien, 11I18\'01°[011 worden; varn und
,erulJglackl) o.ww., m. s. (vall zakell &)0
Veru.r~acher, (-s, mv. Vl'I'u1'sa- Itlnlt'fJ - ~ein, gr.boehchl, nllsvnrm,1 zijn;
schipbreuk lijden, misluklien, veronge- cker) ~., -In, (-"elt) v. v~I·~orlakl'.r 11Io, COl Y'lnz -el" illelUu~ll, lIIiSH11'1l1C1: II. belh..
Inkken, niet slagen; it. (v:1I1 personcn), hij,zU die ve..oeJl°I.(Hlkt,aaule~JUlg geelt Lol. ww. lilt! 01' ,"eUle Klelfier., uilg"otlien,zoo
verongell1kken, ongelllkkig l.ijn, omko- Verursacllung, (-eft) v. vetOour- hi)l',l grCJeieu lhll men Ii. uid IUcelO ge·
men; auf der See ., verongelllkken,ver- zaking. oU'·laak,. ilillileltJlug, opw~l\killg v. IJruiken krcn; III. weu. ww. sic!, -, (van
gnan, schipbreuk lijLlen; ein VerltllgUi.ckVerurthellen, (verurlhetlle, vel'· ktJl·fAU). getll \\,urIJell.
ler, verongell1kte, schipbrelll<elillg, on· urt/will) bellr. ~\V. jem. zu e~w. -, ,er- Verwg,hren, (t'entlil/IT/e, veru'ahrl)
gelnkkigr. m.
oordeelen, stl'atlen met, \OIlOiSSen; z'um beLli'. W\Y. LJeWdl'en, overhnuclen; zu - geVerung1t1ckung, (.en) v. on- 1'ode·, let' llolll1 velooonlei~len, het doutl- ben, in bewariug geveu; 2. selll Geld -,
gell1k, vcrlies, verderr 0., schipbr'f'uk v. vOlillis ultspl°t'ken uve.o; til dIe Koslen ., bewaren, hel'Hen, wtlgsluiten: mit Jluuer",
VerUngnaden,(verungnade/e.ver- in de ko~len vel:ourtleelen.
eillem ZUUIJ ., olllgeveIJ; die Tilure i,t gut
ungnadel) bec.lr. ww. in ongenade "allen; Verurt~eller, (.s,mv. V~ru,,'!lei- verU'a/trl, gnetl ~e.;lolen; 3. Ge[a"yf!lIc
2. jem. -, in ongenade doen vallen.
ler) m. h\i tile V~l'oolodeell, vonnlsl.
eage -, ill~lullcn; 4. vor dem. Roste ., beVerungtiltigen, (verungultigle, Verurthellung, (.en) v. veroor- wal'en,behoeLlen, vrijwaren le~wn;(Hund.}
verztngulligt} bedr. ww. ongelLlig maken. tleellDg v., womlls 0., schultligverlda- gut verwalul. goeJ iugepakl; (UechlsprJ
Verunh~ligen, (verunl,eiligle, dog v. .
sell'Reclit,sewc Gereclthume·, Z.· (wed.
ver'Unheiligl) bedr. ww. onlhciligen.
Vervl!lhen, (vel'vielde, verL'ichl) o. ww.); III. wed. W\V • •,iclt Yl'!}el' den BeVerunhEtiligung, (-en) v. ont· WW., m. s. velollJerlijken, tot een diet' yen -, zich be:o;ehultell, zich vrijWruen;
heiliging v.
maken.
sicl, gege" die of VOl' derKalte·, zich vrijVerunkosten, (verunkostete, ver- Vervijllfachen, (vervielfacl,te, waren LeKell; (RnchlspI·.) sich ., prole:;unkostet) bedr. ww. Ollkosten te betalen veruiel!,af;/d) betll·. ww. venllelllgvultli. teeren, zich verteltell, zlch voorlien te·
bebben; ich will nichls davon -, ik zal gen; 2. wed. WW. sick ., deh vermenig- gen.
er geen cent van belnlen.
vuldigeo, voorttelen.
Verwahrer, (." my. Yerwal"er)
v.

VerunglUeken, (verungltickte
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m., -in, (-nen) v. bewaarder m., bewaarster v,
Verwahrlich, bijv. en b. elto. haben, in bewaringhebben; - elw. niederlegen, in bewaring geven; 2. te bewaren,
bewaard kunnende worden.

selen; in Knoche" -, verbeenen; (Godg.) elw. -, i nweven; in einander -, vlechten.
in den Leib Christi verwandelt tverden, Verwebung, (-en) v.,Z.tJerweben.
veranderd worden in; 2. (Alg.) eine Gle;- Verwechseln, (veru'echselte, eerchung -, vervormen; sdn Gut in Geld -, u'echselt) bedr, ww. Gold -, inwisselen,
zijn geed te gelde maken, verkoopen: Z. Ivechseln; 2. seinen Hul -, rerruilen,
einen Wl!chsel-,betalen, verkoopeni{Ger.) inroilen; it. verwisselen: Strumpfe -, tot
Verwa,brlosen, (verwahrloste,ver- eine Strafein eine andere -, veranderen. andere paren maken; die Jfasrhe -, zich
fJ.'ahrlost) hedr, ww. et». -, verwaarloo- in de plaats stellen, vervangen; II. wed, verschoonen;Dinge, Begriffe -, verwarren;
zen, veronachtzamen, niet inachtnemen, ,,"w. sich -, zich reranderen, eeneandere [em, -, voor een ander hooclen.
laten bederven; dasFeuer -, niet letteu gedaanteaannemen; sich in Puppen -, tol Verwecbs(e)lung, (-en) r., Z.
verwechseln; it. verwisseling.verrulling v.,
op; verwahrlosl, (van de opvoelling),ver- pop worden.
waarloosd; verwahrlosle Kinder, verwaar- Verwg,ndelbar, bijv. nw. veran- roil m.; 2. vergissing, dwaling, verwarlonsd,
derbaar, verwisselbaar, Z. verwandeln; fiog v.
Verw&hrlosung, (..en) '. ver- -keit v. veranderbaarheid v.
Verwegen, (-er, -Sl) bij'. en b.
waarlooaing.reronaehtaaming, aehteloos- Verwandler, (-s, my. Verwandler) vermelel, stout, doldriest, waaJlhalzi~'
beid v.
m., -in, (-nen) v, bU, zij die rerandert, -lleit v. vermetelheid v., Z. Frec/illeil;
Verw&hrmittel, (-tels, mr, -tel) verwisselt, eene andere gedaanle aan- vermetele daad v.
o. v.orbehoedmiddelo,
neemt.
Verweben, (verweille, veru'eht) o,
Vel"'V&hrung, r., Z. veruJahren; Verwgpndlung, (-en) v., Z. Um- ww., m. s. ophouden met waaien, verit. bewaring, beboeding, bewaking v.; wandlung; it. verandcring, verwisseling, waaien, verspreid worden; 2. bedr, ww.
in seiner - hallen, in hewaring hebben; gedaanleverwisseling v.; (Hand.) (van verspreiden, ulteendrljven: (Zeew.) ein
etw.in- geben,in bewsringgeven;(Reehts- eeo wissel &), verkoop m.; -sftlckel v. Scltilf -, van den koers drijven, doen 8fpr.) protest, verzet 0.; eine - ei,degen, waskaars v. bij processlen; -Ilillse v. (Nat. drijven; 2. die Wege fIlil Schnee, Sand t
protesteeren; unter - meiner Rec/lIe, on- bisl.) lal've, pop v.
-, vnlwanien, dichtwnaien, betlekken met.
der voorbehoud, zonder nalleel van;-sarl- Verwa,ndruthen, {verlCand,'u- Verwehren, (verwe/lrle, verwehrt)
nei v., Z. Verwahrlllillel; -s"ander m. Ikele, verwandruthet) bedr. W\V. (Bergw.) hedr. \VW. belcHeD, weren, verbietlen,
balk m. aan wol om het aanstooten van einen Schachl -, met tijbalken ,oorzien niet toelaten: jemn.ela'. -, beletten, verbiedp,n; den Uebergang uber den Fluss -,
schepen te beletten.
tegen instorlen.
Verwaisen, (verfoaiste, verwaisl) Verwg,ndt, bijv. nw. verwant,ver- beletleo; das u,'olle Golt-! ,God verboede
o. WW., ID. s. wees worden, zij~e ooders maagscbapt; der, die ·e, bloedverwant het!. God beware ons daal'voor!
verliezen; ein verwaistes Kind, wce3 m. m. en v.; von v(iterlicl,cr Seile -, bloed- Verwehrung, v.,Z. verlOehren; it.
en v., weeskind 0.; (fig.) verlaten \\'or- verwant van vadcrszijde; dies, K'nste, verboll 0 •• beletting, werin,:t v.
den, aileen overblijven, holpeloos achter- Warier sind mit einander ., zljn elk. ver- Verwejben, (verlOeibte, vertoeibl)
blijven; verwaisles Haus, verlaten, llitge- want, komen overeen, stemmen overeen: O. ww., ID. ,fl. verwurd worden; 2. bedr.
storven; tJerwaisles Land, Innd o. waarwan unsere Herzen sindsich -, stemmen over- ww. verwijrd maken; 3. wed. ",w. sich
de vorst gestorven is, zonllererfgenamcn een; -e Geisler, van dezelrde natuur; -e mil jemn. •, iem. tot vroow nemen.
Wortcr, synoniemen; -e Bedeutung, ver- Verw~cheln, (tJer!oeichelte, verna te laten.
Verwallen, (ve"wallle, verlOallt) o. wante beteekeni!'l.
wciclleU) bedr. ww., Z. tJertL'eic/llichen.
ww. uiteengaan, al "oorttrekkende ver- Verwandtschaft, (-en) v.bloell- VerwQ.ichen, (verweichte, verdwijnen.
verwantschap, maagschap v.;jem. in gute u'eicht) o. "'W., m. s. week worden,"erVerwillen, (veru'illlle, verwalll) - bringen, eca goed huwelijklalen doen; weeken; 2. bedr. ww. te week maken, te

2:

(Spraakk.) - der ~ViJrter, verwantschap, sterk weeken, door weeken bederven.
overeenkomst v.; 2. (verzam.) bloed"el'- Verw~ichlichen, (verweir.hlich.
bedr. ww. bebeeren, besturen, waarne- wanten m. en v. my.
Ie, verll.'eichlicltt) bedr. ww. verwekelijmen, de leiding hebben, doen gelden;ein Verwa,ndtschaftlicll, bij,. en ken, ver\\'ijfd maken; 2. o. en wed. W\v.
Ami -, l1itoefenen, waarnemen; das Haus- b. verwant, als of van bloedverwant.
sich ., verweekel\lken, verwijrd wOI·lJen.
wesen -, besturen; -d, besturend, waar- Verwandtschafts-grad,
VerwQ..igerlich, bijv. nw. weinemend, beheerend, administratief.
{-(e)s, mv. -e) m. graad m. van bloed- gerbaar, te weigeren.
Verwg,lter, (-s, mv. Verwalter) verwantschap; -kraft v. (Scheik.) amni- Verw~gern, (vertoeigerte, verweim., -in, (-nen) v. waarnemer, bestonr- leit, kracht v. van samenhang; -Iehre v. gert) betlr. ww. jemn. elUJ. -, weigeren,
der,administrateor,renlmecsler m.,waar- leer v. over de kr3cht van samenbang; afslaan,DIet toe~taan,Z. abschlagen;jemn.
neemster, bestuurderes, hnisholldsler v. -mittel o. (Scheik.)verbindingsmiddel 0.; eine Gunst -. olltzeggen, onthooden.
Verwe,ltung, (-en) v. waarne- -tafel v.tabelv.,'an verwantschap, amni- VerwE!.igerung, (-en) v., Z. 'Verming V., bebeer,bestuur 0., administratie teitstarel v.
weiner,,; it. weigering v.,niet verleenen o.
Verwg,rnen, (verwarnle,verloarnt) Verw~len, (verweilte, verweilt) o.
v., opzicht o.
Verwa1tungs-ausschuss, beelr. ww.jem. -, nadrllkkelijk vermanen, ww., m. h. en wed. ww. siell -, Terbl\l(-Ichusses, mv. -se/tiisse) 10. commi~sie waarsehowen.
ven, vertoeven, verwijlen, zich ophouden;
v. van beheer; -beamter m. bestourt!er, Verw&Schen, (ver,ot£sch, verwa- lange beiei"er Arbeit -, treuzelen; eswird
administreerend ambtenaar m.; -behorde scke,,) bedr. ww. onr. verwasschen, "el'- sick lange -, bis seine Wunde heilt, het
v. raad m. van administratie; -be:irk m. broiken met wnsschen; 2. uitwasschen; zal lang duren eer & geneest; 2. bedr.
gebied, rechlsgebied o. van een beslollr; -e Farbe, door het \Vasschen verschoten; ww. jem. -, ophouden, doen verloeven;
-fach 0., -kreis, -zweig m. tak Ol. vall 3. door hel wassehen vel'slijten; (Bergw.) das U,.theil -, vertlagen, Ilitstellen, opbe8tuur; -kammer v. raad m. van admi- die Erze -, wasschen,zuiveren; (Schild.) schorten.
nistratie; -ratk ID. raadsheer m.; -sachen die Farben -, uitwasschen, verdunnen; Verw~nen, ('Verw,inle, tJerweinl)
v. mv. zaken v. mv.van bestuor; ..W3sen (fig.) Z. veT&chu1atzen.
bedr. ww. die Zeit -, in tranen dooro. beheer, bestuur o.
Verwij,ssern, {v.erwilsserte, ver- brengen; seinen Schmer: -, door tranen,
Verwij,lzen, (ver'lOii lzIe, verwald) wassert) bedr. ww. Wein -, te veel water geween verzachlen; sick die Augen -, de
oogen rood sf~hreien; verweinte Augen,
bedr. ww. l1ichtrollen, verkeerd rollen, bijdoen,verdonnen.
door rollen versllel·ren.
Verweben, (verweble, verloebl) oogen die rood zien van het schl'eien;
Verwg,ndeln, (vC1'lOandelte, ver- bedr. ww. Garn., gebroiken tot we- seinen Brief,sein Schnupfluch -, met zijne
wandell) bedr. ww. veranderen, vervor- Yen, tot een weefsel gebruiken; nur Wol- tranen bcsproeien. bevochtigen.
men, van gedaanle verapderen, verwis.l/e -, aileen weven in wol; 2. Blumen in VerwQ.is, (-el t my. -e) m. verwijt
bedr. ww. in kokend water doeo.

Verwalten, (vertt'altete, verloaltel)
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berispiog, vermaoiog v.; da, tJerdienl Verwerfung, (.. en) v., Z. tJerwer- Verwilligen, (vcru:illigte, tJcrtt'il-, dat verdient eeoe berispiog; [emn. (en; it. verwerpiug, aCwijzing, alkeuring ligl) bedr, ww., Z. bet.l'illigen.
uber elw. einen - neben, iem, verwijtin- v.; (Ger.) wraking v.; (vau dieren), onVerwinden, (verwand,veru'undclI)
gen doen over; jemn. einen tilchtigen - tijdi~ werpen o.
bedr, ww. onr. vervv·inden, iueenwinden,
gebt'R,lerdeeg berispen.ernstigvermanen. Verwerthen, (verwerlhele, vcr- ineenvlechteu, Z. vcndckelll (I. 2); Z.
Verw~en, (~erwies, verwiesen) wertllel) bedr. WW. ein Gut -, le gelde »erschmersen,
bedr. ww. onr.jem1i. einen Fehler -, ver- maken, verkoopen; seine Zeit., nuuig Verwirken, (verwir/ile, t'ertt'irkl)
wijten, berispenover, Z. Yereeis; 2.jem. besteden,
hedr, ww, verwerken, gebruikeu tol we•
•, verwijzelJ, naar een nuder heenwj[zeu: Verwerthung, v., Z. oeruerthen. ven: 2. tin Laster «, hegaan; 'u'as kabe
den Leser auf etw• •, verwijzen; 3. ver- Verwesen, (vel'·we.'~/e, t'ertl'ed) o. ich t'el'u·irlat? welk kwnad heh ik gebannen; it. verbiedeu, vermauen, beris- ww., m, s. verrotten, hederveu; ~. bedr, ,ban?; 3. tin Lehe» ., verbeureu, verliepen; aus dem Yuterlunde », verhaunen; ww., Z. 'V~/·U'allen.
zen; LeilJ und Gut ., verbeuren; jem«.
ein Verwieseller, banneling, balling 1lJ.
Verweser, (-e, my. VeTlt'l!ser) m. Guns: -, verliezen: eine Strafe », zieh
Verw~slich, bij". en h. herispe- hestuurder.beheerder, voogd ut.,Z.Aml~-, "P den hals halen;das Leben -, den dond
IUk.
Beicluvereeser,
verrllenen, het leven verbcuren,
VerwQ.isung, (-en) v., Z. Yeru'c;" Ver~eslich, bijv~ en b. aau beJerf Verw;i.rklichen, (verwirl,licille,
veru:ei~en; 2. vel·\\'ijzing v.; 3. verban- umlerhevig, aan verrotung ouderworpeu; vertdrklicltl) brdr. ww, verwezenljlken,
ning, ballingsehap v,
-keit v, bederf 0., bederfeljjkheid v,
dOtJlll'l"al~ hehhl"n,Wt'rkelijk geschieden,
Verwelken, (tJcrweU,te, vcrwdkl) Verwesung, v., Z. uereesen; it. Verwirklichung, v. verwezeuo, ~vw., ID. s. verwelken, verdorren, ver- ontbiudiug, verrouiug v., bederf 0.; 2. lijl\ing v,
drogeu; (PI.) (vao bloeuien), verwelken, bestuur, heheer o.
Verwirkung, v., Z. eereirke»; it.
rerflensen,
Verwetten, (vel'wcllele, verU'ellel) verheunlverklnring, verheuring ".
Verwelklich, bijv. ow. verwel- oc(h·. ww: verwechleu; 2., sein Gelll -, Verwirren, (L'erwirtle, t'enl'i,,·t
kencl, verdorrend; 2. venmnkelijk.
nJt~t wetlaJlllgschnpl,eu \'erhezen.
lIn 1JIUll'Orr, 'vertcorren) bedr. ww. reH.
Verwelkung, v., Z. t'erwelken; it. Vel'Wettern, (veru'elterle, ver- en our. GUrI. -, ill de war m:lkf~n, H~r.
vel·welkillg, v~rtlorrillg v.
lL't.'llert) bl~.Jr. ww. \'el'lu'ijzelen, aan W&.lITen; andl!re Dinge ., rI'eL elk. VCI'.
Verwaltlichen, (verU'elllichte, :)Luld\en slaan; 2. \'orl~agelell; 3. verv~oe- mengeu; (fig.) jemn. tlt!1lIlop{ -, iem. het
tJeru'eUlicltl) bp-ur. ww. Kloster · t lot we- kelt, \'el'wenscbeu: cUt VtJI'wellerler Ael'l, houftl 01' hoi IJl'en~(,IJ; eille Sache -, ill
rf~ldlUk goell maken, SeCl1lal"isceren.
tine vel'toellerle ::;tlclte, H~I'\'loekt, vel'- d" WcU" sf U1·...n; 2. we,L ww. siclt -, zich
Verweltlichung, v., Z, vcru.ell- \Vell~chl.
\ (,I'w:.rl·en; $ich in Seitlell Redell ., on.
lich~n; it. secularisatie v.
Verwattung, (-lUI) v., Z. Vel'wel. del· !leL ~1'1'okllll in tIe W(II· rClkell, er niet
Verwenden, (verlL'cndele, ver- lell; it. \V~~tl~n~ehap ~.
I\lJllnen uitkomeu, Z., ~'e"tl'ikkL'lll.
welldel en verwandle, veru1alldl) bedr. VerwJ:chen, bUY. IIW. vel"loopeu, Vervrirrt, hO". U\\'. ("illl eell proww. reg. eon onr. den Blick., afwell· verletlen, l'orig; -1m MOltlag, \'t~rl.,tlell ces), iU . ~t'\\'ikkeltl; (van cene hnishnuden: keill Auge von etw. •, afwentlen; Milau.tag, laalstloden of jOl1gstlcJell cltuz:), v~l'\\"ar,J, ongereg-rlcl,; dll geld aile.!;
Geld z" AlmosefJ -. besteclell, uittleelen llaulluag.
• ;U, tlaal' ~mlt allcs door elk.; il. -£'S
aan; (tot bonwen), ~ebrllikcu. bezigen~ Verwichsen, (ocrwicltste, vel'- Ce,H'!ll'ci, GCIO!~l!, \'C&)"Will'cl, olliluillelijli;
viel auf Kleider., bestetleu anu, veel ~eld UJiclt.~I) bellr. ww. IVuchs ., verlJueueu, -e uf vel'worl't:lIt! lJt.fgn(fe, vern-ural; 2. -er,
verkwistefl, uitgeven aan; viet Sory{tlll geul'uilien tot bucneu; ~. dllen 1I.;S$ -, veru:ol'rlJlll'I·/fup{,wal'houfd u.;jem. - maauf elw.•, zor~ besteden ann; viet Zeil UI~t was tocstoppeu, uil:htmakell; 3. ellett, it'lIl. in 111~ wnr maken, verl~gen
auf etw••, veel tijd bestedellaall; wieder, (Vullist.) jtJl1I. -, afro5scll.
lllukell, !lit lid \..1.1 sIClan;eri.~lim Kop{e
aul's Neue zu elw. -,opnieu\V 8ill1Wentleu, Varwickeln, (vcI'wickclle, vertL'ic- -, Idj is lIiel wd lJij hel hool'd; • sprlJ.
gebruiken; 2. well. ww. (fig.) sicl.!'o,r kelt) oeul.. ww. tot kluw"ns Illa~el1; tJlw. CIWIl, \'CI·W81",I, ondultlehjk;. a'usseheIJ,
jem., fur cliV.·, tussehenbcicle komen, iI' Papier., wikkclen; ~. GarB -, iu do vcrle~ell uihden.
voorspraak zijn, zich de belangen ann- war OIaken; die Puszt: itt elu'. -, \'erwal"Verwirrung, (-en) v., Z. vf!rwi,..
trekken van, zich inlere~scel'en voor.
l·cn; 3. (tig.) verwlkkclen; jem. mil alt rell; it. Vf~rwarrJn~, wnnonlc, ()lJgert~Verwendung, (.en) v., Z. vel'- cille Sacl,e ., iuwllil\elcu, illUlellgeu; geldheid v.; 2. 1Il\'. ·C"', ()ngelt'~en!witl,
'wendell; it. bezigheid v., uiLgaaC, besLe- verwickell, ingewikkcltl. \'er\'"aru; il. sa- \'erlegt'uheitl \'.; ilJ - IJI'iuge/t, Z. t'eru'ir.
ding Y.; 2. tussebenkomst,voorspraak v., llIo11gesteltl; II. weu. WW. SIC" ~Ii elw. -, rell; eincil Staal i,& - brill[Jcn, in opruHr
stap m.
tich met ceue zaal\ beUloelell, zich mell- l)J·rn~cn.
Verwarfen, (verwarf, verworfelt) gen in; sic/i, ill Sdtliuyett -, v~nval'l'cn; Verwirthschaften, (veru'irlh.
bedr. WW. onr., m. h. (van diel'en), on· sick itt seinc" liedtJ/l·, zlch III ue W,H' ,~clwrlde. L1el'wil'lllsclltJ.{lel) bcaJr. ww.,
tijdig werpen of jongen; 2. vcrwerpen, pl"alen, zieh \'el·glssen.
Z. vel'SCIW'(!lIde'lt.
verwijzen; eine ManJe., ,\'egwp-rpen; eine Verwickelung, (·elt) v., Z. vel'- Verwischbar, LJijv.llw. uitwisdlMeinung ., ver\\'erpen; (Spraakk.) eill i!Jickdll; it. \~I'\Yikk~!illg. ver\\"arriug v.; baar.
IVort ., verwerpen; vt1rwor/,ener Menscll, 2. "erleg~nheIJ v.; (I oUlleelk.) untkuoo- Verwischen, (llel"wischle, vel'Ycrworfener, \'erworpeling 10.: (Ger.) pin~, illlrige ".; it. kUlperij. list v.
wist/It) bedr. ww. uil\\'is~ehell, met tie
Zeuyen., wraken; 3. door elk. wcrpcn, Verwijl3en, uijv.uw., Z. -vtl·u'ei"lien. hiHlll uil\"egen; ei"e 1I...;,;/trift ., '"I~'·d..lin de war br~ngen. verkeercl "'tlrt,en; it. Verwi1de(r)D,(verwtl(le(rjle,vtJr- gen: (Sehilcl.) flit! F",.be'! ., Z.ver/,.d,bt"'.
Z. tJl'rlegc,,; 4. (Sp.) die Karlen -, Vel·· wilde(r)l) bedr. ww. Vel"Wllderen, dueu Verwitterbar, bijY.llw. verwcer.,
keeru uitwerpen; (Mets.) ei7'c Mauer -, ollla:JI'den, woest maken, hoos rull.ken; baal', aall VtH·\V~~I·ill~ ont.1el"hevig.
volrapell, met mOI·tel volwel·pen; einen (Jachtw.) w~t la,k~eu bedekkcu; 2. o. Verwittern, (t1cru:illerle, verl.dtRill, eill LoclJ -,toemakeu;5. (w. i.gelJ.) WW., Ill. s. venvlltlel'ClJ, Wild worden; lerl) o. \VW., m. s. v~rweel·en, door den
sich den Arm -, met werpen verrekken;11. (,'au Loomen), t~ stel~k groeien, te \'eel iu \"loed tlcl" Incht b~c.lel"\'en; 2. belli". ww.
wed. ww. sick -, verkeerll gooiell. zicb takken krijgen; etn Ktfld - la~seu, loten (Jadllw.) eilh! Faile., met ans \'f)orzien.
"fergooien; 2. sick·, zieh bezeeren,zich verwlldereu, ZUCJU~I" opvoetJiug lalen upVerwittibt, verwittwet, lJijv.
door werpen ontwrichteu; 5. (van bout), gl'oeien; verwildt.:rles P{erti, Wild, onlelU- 11w. weduwe gewol".len, ~ot wel1uwe ge.
baaI".
mail kt.
krom trekken, krow worden.
Verwertiich, bij\'. ~Il b. verwel·· Verwilderung, v., Z.fJerwildern; Verwittwen,(verwillu'ele,verlOitlpelijk, te verwerpen; -e JVaare, slechte it. verwlluerlUg, outaal·ding, vel·baste- wet) O.WW. we Juw~ \\'lJl't.len; 2. betlr.ww.
waar v., uitsehot 0.; .keil v. verwerpe- ring v., staat 10. van wiltlheitl, ruwheld, tot \vec.luwe maken.
lijkbeid, slecbte qoalitelt v.
oubesebaafdbeid Y.
Verwggen, (verwogle, verwog') o.
0.,
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ww.ophcuden te golven, niet meerstroo- Verwij,stbar, bYv. nw. verwoest- faltigen, (verzehn(acllte, verzehn(ackt
men.
baar, vernielbaar,
en verzehn!,iiltigte, verzeltn(altigt) bedr.
VerwQgeu, b{jvonwoo 7.. veru'cgen. Verwij,sten, (verwuslele, verWlt- ww, eine Zakl, sein Geld -, rertienvonVerWQhnen,(verwollnle,Veru!ohnl) stet) bedr, ww.verwoesteu.vernieleu, rer- dlgen, tienmaal zooveel nemeo.
bedr. ww. Kinder -, verwennen, vertroe- delgen, uitroeieu, verstoren,Z.verlleeren; Verzehnten, (verzf1hntele, vertelen, hederven; durcll lecker/112(le Spei» ein verw{tsletes Land, verwoest; 2. Kleider zekntet) uedr, ww, sein Obst 4'" -, het
sen -, verlekkeren: ein Vertllolmt(~,~ KiRd, -, bederven; (flg.) die Seele -,verwoeslen; tiend betalen van; 2. met het ueud bererwend, vertroeteld kind; 2. wed. ww, (van een hartstocht), verstoren;(Ilg.) -d, zwaren,
sick -, slechte gewoonten annuemen.
verwoestend, verdelgend.
Verzehntung, v., Z. verzehnten.
Verwt)hnung, VO, Z. verwohnen; Verwustar, (-s, my. Velowllder) m. Verzehren, (verzellrle, verzeltrt)
it. verwendheid, vertroetehlhehl, nanne- -in, (-ne7') v., verwoester, vernielcr, bedi.. ww. eiueSpeise -, verteren, opeten;
ming van gemaakte manieren, bedorven verdelger m., verwoestster,vernielster v. sci'" Geld ., verteren, oitgeven; sein VerSID8f1k m.
VerwU,stung, v.,Z. vel"wuslell; it. mogen -, verkwisten, verbrassen; 2. verVerwgrfen, bijv. ow. verworpen, venvoesliug,vernieLiging,verdelging,ver- teren, verteerd worden; wie viel',aben
8r~e\Vezell; (flg.) lang, gemeen,slecht; storing, uitroeimg v.
wiT verzehrt?, hoeveel hebben wij rer-heit v. laagherd, gerneenheid, slecht- VerwUthen, (tJerwutllele, tJerwu- teerd, te betalen?; ;(Spr.) Z. ernaltren;
held v.
tltet) o. ww., m. It. ophouden meL woe- 5. das Eisen -, (van roest), doen verteVerwQrren, bUy. IlW., Z. t'erwir- deud te zijn, niet meer razen,
ren; das Hob -, (van vuur), verteren,
ren; -heit v., Zo Vcrwirrung.
Verz~gen, (velozagle, verzagt) o. doen verbranden; (fig.) die Zeit verzeh,ot
Verwu.ndbar,verwundlich, ww., m, h, versageu, moedeloos worden, ulles, verslindt: it.jem. -,(van kommer),
bijv. nw. kwetsbaar, verwondbaar; -kei! den moed rerliezen, wauhopen; an et», verteren, doen kWijllen; (van een hartsv. kwetsbasrheid v.
-, wanbopen; an sick selbst -, allen moed tocht), verslinden; (vau preeessen), arm
Verwunden, (vcru'undele,tJerwun- verliezen, geheel rnoedeloos worden.
maken, ruineeren,
det) bedr.ww.verwonden, wenden,kwet- Verzl}gt, bij". nw. versaagd, moe- Verzehrer, (-s, my. Verzehrer)
sen; (fig.) krenkeu.beleedigen: (Jaehtw.) deloos, ontmoedigd, wanhopig, lar; it. - m., -in, (-nen) v. hij, zij die verteert,
(van het hert), cen spoor in den harden mae/len, moedeloo~ mallen, ontmoetligen; verbra~t ti, Z. ver:ehren.
grond maken; 2. wed. ww. sick -, zich - :1.' Werke gel,en, llloedeloos te werk Verzehrung, (-en) v. vertering
kwetsen, eeoe wond krijgen.
gaan.
°
v., verbrulk o.
Verwunderlich, hijv. nw., Z. Verza,gung, Verzg,gthelt, v. Verz~chnen, (verzeicllnete, tJerverWUlldersam.
z. m. versaaguheid, llJoedelooshelu,wiln- zeichnet) bedr. \VW. verkeerd teekenen;
Verwundern, (vertoflllderle, ver- hoop v.
2. aanleekenen, noteel"en, aanteekenillg
ft'unde1°t) belh". ww. ,oerwonderen, verba- VerzQrhlen (sich), (verzal,lle, honuen; iJ. lij~t hooden, ceo inveutaris
zen; jem. verlf'und(lrf. anSl!he71, \er,,"on- vcrzaltU) wed. ww., Z. verreehllen lsic/I). opmaken; sUickweise verzeichnet ubergederd, verb3a~ll; e.fl o,d "ie/lt Zt£ -, bet is Verz&pfen, (verzap{le, verzap{t) ben, gernerkL afgeven; zum vcrzeicl,neten
niet te ver\\'oudl'ren; 2o well. ww. siell hedr. ww. Wein·, in beL klein verkoo- Preise, legeu tlen nangegeven prijs.
iiber elll'. -, zich verwondel"en over.
pen, tappen, pet" Imn & vCJolioopen: 2. Verz~chniss, (-es, mv. -e) o.
Verwundersam, bUy. nw. ver- Crimm.) ein Slilel, Hol: -, Illet illkepin- opgaaf, lijsL v.; (,'an het verrnogen),sLaat
wondel"lijk. wonllerbaar, zonderling,vel·- geu voorzien om eene pin, eell houvaSL m., aangiftev.; (van goederen &), inveDbazend.
in le 'oegen.
taris m.; (van peaosonen), :lijst v.; (yan
Verwunderung, v., Z. vc,.wun- Verza,pfung, v., Z. vCTZflp(en; it. bo~ken), c3lalogos m.; - der durch den
derll; it. vet"wonderinr.. vel'bazin~ v.;jem. \'erkoop m. in bel klein; 2. vertapplUg, Pabst.1JerbolenenJJllcller,indexm.;(Hand.)
in - sel;;ell, iern. v~rb:lfl~d ,Inen ~tailil.
IIlkeping v. met pinnen en houvaslell.
(van prijzen), prijslijstv.,tal"iefo.; (Uruk.Verwu,nderungs-voll,bij\'.nw. Verzahhen, (verzannle, verzaluil) k.) • der KapUel et cines Buches,lllhood
vol vel"wondering; -zeicllell o. (Spraakk.) o. ww. op:lOut.len tanden te krijgeu; ::l. nl., inhoudsopgaaC v.; - der Druck[ehler,
oitroepingsleeken 0.; (Nat. hisl.) Il:lcht- beir. ww. van tanden, scherpe pouten errata o. mv.
voolozien..
Verz~hbar, bijv. ow., Z. f,'er:eik'linder nJ.
Verwundung, V., Zo vcrLOltnden; Verz&Ppeln(slch), (verzappelte. licll.
2. (-en) v. verwondl!1@, wOlld, liwelstJur verzalJpcll) well. ww. zich llitpullen door Verz~hen,(verziek,verziehen)bedr.
Y.; (fig.) kl"enking. beleelli~illg v.
veel beweging; siel. vor Ullgedutd -, mel ww.onl'. vergeven, verschoonen, verulltVerwUnschen, (verwtln,,:clllt,vcr- handen en vtJeten spattelen.
scboldigen; sicll etw. -, zich zelven verwtlngcltl) bedr.ww. jem., ellO. -, verwen- Verz3rteln, (verzarlelte, ver:ar- ontschuldigen; das isl flickt zu -, dat is
scbell, vel"vloeken; (Godg.) verdoemen, lel~) beth". ww. ein Killd -, vertrol.'lelen, uiet te vergeven; (gemeenz.) verzeil£
den vloek uitsprekeu over; sein Da,~ein, verwennen, bederven; dUTch Lec{,:freien mi'o's Golt /, Godvergeve het mij!; - Sie I,
sicll se/bst -, zich zelven verwenschen; -, v~rlekkeren; 2. wed. ww. sick -, ver- ver~chooning!, elcuns!
ein fJertounschler Wtll, verwellscht, '"er- lekkeren.
Verz~hlich, bijv. en b. vergeefvloekt, ongelllkkig; 2. elw" -, wen~chen Verzij,rtelung, v., Z. verJarleln; lijk, verscboonbaar, te verontschuldigen;
dat iets ver velowijderll is; 3. bekoren, it. vet"troeteling, \'erwenoing v.; 2. ver- -keit Y. vergeeOijkbeid, verschooDbaarbelooveren, beheksen; (,ine vcrw11nscllte lekkerdheid v.
heid v.
Prinzes.flin. bClooverde prinses.
Verzs,j1bern, (velozauberle,verJau- VerzQj.hung, v., Z. tJerzeillen; it.
VerwUnschung, (-en) v., Z. bert) bedr. ww. jem. -, betooveren, be- vergiffenis, verscbooning, vergeving v.;
verwfi,nscl,en; it. vet"wenschiug, vervloe- heksen;it. door betoovering ,an gedaante jem. wegen etw. um - bitten, vergilfenis
vragen, om verschooning vragen; um -,
king v., vloek m., betoovering, behek- veloandereu; 2. Z. ft'egzaubern.
sinl v.
Verz8ij1berung, v.,Z.verzaubern; meinlIerr!, exeuns mynheerl
VerwUrfeln,(verwii,r(elte,tJerlOur- it. hetoovcrlDg v.
Verzerren, (verzerrte, tJerlerrt)
felt) bedr. ww. sein Geld -, ,'erdobbelen, VerzQ,jlnen, (verziiunle, ver:aunt) bedr. ww. den Muntl -, vertlraaien, vermet het dohbelspel ,erliezeD.
bedr. wW.,Z. umJQ,unen; 2. den wegdoor trekkeD, verwringen, scheevegezichten
Verwurzeln, (verwurzelle,verwur- eene haag & arsloiten.
zeUen; das Gesicht -, vertrekken; einen
zeit) o. ww. met de worLels ineenslin- Verzajlnung, v., Z. tJerzliuneni Zeug -, verwringen; (Reelk.) tJerzerrte,
geloen, \Vortet schielen.
it. afslllitlUg v.
Auge, verdraaid, omgek.eerd.
VerwUrzen,(vertOurzle, fJertlJUrzl) Verzechen, (verzeckte, verzeckt) Verzerrung, v., Z. lJerJerrenj it.
verdraaiing, vertrekklng,verwringingv.;
bedr.w\\'.eine Speise -, te sterk kruiden; bedr. ww., Z. vertrinken.
2. bAder,eo.
Verzghnfachen, verzghn- (Heelk.) omkeering v. der oogleden.
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Verz@j.tungen, (verzeitungte, "er- Gebaude -, betimmeren, vertimmeren; 'llangl) bedr. ww. met geweld ergens
,eitungl) bedr. ww. door de dagbladen (Bergw.) einen Schacht -, ran hianen iodrukken,insehulven, insluiteu; it. naubekend maken, uitbazuinen.
bekleeden; (Zeew.) ein Schiff -, kaleCa- wer maken.
Verzetteln,(verzeUeU'e, verJetlelt) teren,
Verzweifeln, (verJweifelle, verbedr, ww. verspillen, verkwisten, ver- Verzimmerung, r., Z. verJim- Iweifelt) o. -ww., m. h. en I. an elw. -,
spreidcn; Papiere -, verfrommelen; Geld meTRe
wanbopen; sick verzweifell wehren, zich
-, verkwisten; Kleider -, verslijten.
Verzinnen, (verlinnle, verzinnl) vol vertwijreling verdedigen; (gemeenz.)
Verzettelung, v., Z. verzelleln. bedr. ww. vertinneo; verzin1&les Blech, vcrtwijrelen, aile hoop verliezen; II. o,
Verzicht, (-(e)" my. -e) m. al- vertind blik o.
zelCst. das ist lum -, bringt '/lick Jam -,
stand m., verzaking v.; - auf elw. thun Verzinken, (verzinkle, verJinkt) dat is om waohopig te worden; serof leisten, Z. verziclllen.
bedr, ww. Bretter 1', door pinneorerbin- zweifell verlicbt, dol; it. verduiveld, rerVerzicht-brief, (-(e)s, my. -e) den: ein Dach -, met zink bekleeden, vleekt,
m. akte v. van afstand; -eiel m, eed m, Verzinner,(-s, mv. Verlinner) m, VerzwQ.i:o'ung, r., z. m., Z. verwaarbij men afstand doet,
vertinner m.
Jweifeln; it. vertwijfelillg, wanhoop v.;
Verzichten, (ver:lichtete, versich- Verzinn-hiitte, (-n) v. rertin- jem. in of Iur - bringen, iem. lot wantet) 8. WW., m, h. auf etw. -,afsland doen nerij, vertinnerswerkplaals v.; -kolben boop voeren,wanhopig maken; in - gevan, lateu vareu,
m, (Glas.) ,ertinijzer 0.; -krug m. pot m. ratken, wanhopig worden.
Verzichtleistung, (-en) v, af- om naaldeu te vertinneo.
VerzwE!.igen (sich), (versweigte,
stand doen 0., afstand m., verzaking v,
Verzinsen, (verzinste, verzinsl) ver:weigt) wed.ww. zich rertakken, verVerzi§hen,(ver;og,verJogell) bed!". bedr,ww. eiue Sckuld -, den interest be- takkingen maken,
ww. onr, vertrekken, verwringen, scheel taleu van; eineSumme milfiinfvomHun- Verzw~gung, v., Z. ler:lweigen;
trekken, Z. venerren; nurdenMund :lum dert -, vijC percent interest betalen van; it. vertakking v.
Lacken -, rertrekken;denMund spottisclt 2. wed. W\V. sick -, interest opleveren.
Verzw§rgen, (1JerJwergte, »er-, een spolleodgezicbttreliken;2. Buck- Verzj.nslich, bijv. en b. reuteop- Iwergt) o.ww.dwergacbtig worden, klein
staben -, krullettel's, trekletlers maken; bt·engelld, op rente; Geld - aUlthulI, op blljven.
ler:()genel· Name, oaamteekening v.;(Sp.) interest zellen.
Verzwickeln, (verswickelte, vereinen Stein -, verzetten; 3. ein Kind -, Verzinsung,(-en) v.,Z.versinsen. :wickell) bedr.ww. met klinkeo,geeren,
verweonen, ,rel'troeteleo, verkeerd op- Verzischen, (verzi,chle, ver:liscl,,) zwikken voorzieo.
voeden, bederven; sein Bii,rgerrecht -, bedr. ww. uito.uiten; it. ophouden met Verzwicken, (verzwickte, lerverliezeu dool" zich elUers te vC3L1gen; lluilen.
zwickl)bedr.ww.deIAWeinstock-,snoeien;
,ein Geld -, Ulel dikwijls verbuizen VerzOgen, bYv. nw., Z. ver:iekell. die Nagel -, ombuigelJ, oUlklinken; eine
ullUlaken, verkwisten; II. o. ww., m. VerzUgerer, (-s, my. Yersogerer) Aa:l -, vao eeo steel voorzieu.
k. waehten, zich ophouLicoj - Sie noel, m. uilsLelier w.
Verzwickt, bijv. nw., Z. seUsam;
ein cse"ig, wacht DOg een weinig; 111. Verzggerlich, bijY. en b. uiLstel- 2. kitJlich.
wed. ww. sich -, (van den nevel), weg- lend, vertragenu, "erscbuivend,Z. ver- Verzwi§fachen, (verzwiefachte.
trekkell, optrekkellj (vao geltl), wegloa- zogern.
verzwiefacl,') bedr. ww., Z. verdoppeln.
ken; (Gen.) verdwijnen; (van kleeloeo), Verzggern, (verzogerte, lerJogert) Verzwillingen, (verzwillingte,
tl·ekken, Diet glad ziLLen; (Timm.) trek- bedr. ww. eine Sacke -, vert.·agen, uit- verzwillingt) bedlo.ww. geheelgelljk maken, krom trekken, krimpen; (Lakenw.) stellen, verscbuiven; seine Ankun[t um ken, als tweeliugeo verbind~n.
rekken; (Sp.) sick -, eeoe scbijf voor einige Tage -, vertragen; 2. wed. ww. Verzwisten, (verzwislele, vorJwi·
eell8 andere Demen; 2. verzeLten, op de sic/~ ., op de lange baan scboiven, ver- slel) o. ww. tweedracht zaaien, oneenig-

laDge baao sehuiven,lang duren; e~ ver- lraagd worden.
heid stokeD.
liehl sick ,nit der Sache, die Sache ver- Verzggerung, (-en) v. vertra- V~sen, (-s) m., z. m. spell v.
ziehl sick, de zaak duut·t lang, bet duul·t ging, verdagmg v.
Vesicatgrium, (-s, my. V~sica
h'Dg lDet &;IV. o. zelfst. (van den mond), Verzgllen,(verzollte,verzoIU)bedr. torien) o. Lrekpleister, Spaausche ,iieg v.
verul"aaiing, vertl"ekking v.; (van kinde- ww. tol betalen, belastingbetalen; (Zee- Vesper, (-n) v. vesper v., avond
I·eo) , vel"keerde opvoedmg v.; 2. uitstel w.) clareel"en.
m.; Jur - e.sen, (van kindereo), eene
0., vertl"aging v.
Verzgllung, v., Z. fJerlolien.
avondbotetOham elen; (V30 persooeD) ,
VerZijllen,(verzielte,verzielt)bedr. Verzu,cken, (ver:uclde, uerJuckt) vespel"hrood gebruiken; 2. (Kath.) vesww. verkeerd mikken, bet doel missen. o. ww. onuer stuiptrekkiogen sleL·ven; 2. per v.; in die - geltell, naar de vesper
Verzi§ren, (verzierte, verziert) bedr. ww. stuiptl"ckken, stuipachtig be- gaan;die Sicilianische -,Siciliaansche vesbed.o. ww. ,ersiel"en, Looiell,opsmukken, wegen.
per v.; - kalten, de vesperzingen, lezen.
vedraaieo; (TooDeelk.) decoreerell; 7'4- Verz\1cken, (verzti,ckte, verzuckt) V~sper-brod, (-brod(e)s, mf.
felu'erk -, opsieren, met kleine sieraden o. ww., Z, entzucken.
-brode) o. avondetell, vesperbrood 0.;
stofleeren; (fig.) seine Spraclte -, met VerzlJ,ckern, (verzuckerle, verJUC- ..g~ocke v. vespet·klok v.; die - lauten,
figuren doorspekkcll; tlersierle Schreib- kert) bellr. ww., Z. uberzuckern; 2. te de vespel'klok luiden; -kost v., -mahl 0.,
G,·t, Ogourlijke laal.
sterk suikereu; (fig.) ver.uckerte Worte, Z. -brod.
Verzi§rer, (-s, my. Ver,derer) m. l.oele Woot·t.ljes.
Vespern, (vesperle, geve,pert) o.
:versierder, verfraaier, decoraleur m.
Verz\1ckung, (-en) v. stuiptrek- WWo, ID. h. bet avoudeten gebruiken.
Verzi~rung, (-en) v., Z. verzie- king v.; 2. verrukking v.
Vgsper-prediger, (-gers, my.
reRi it. Yersieriog, opswukkiog Y., verVerzug, (-es, mv. VerJuge) m. uit- -ger) m., -predigt, (-en) v., Z. Nachsiersel 0., tooi, opschik m.; (Tooneelk.) stel, opontbouu 0., vetotraging, vedating mittags-pretiiger 4"; -schnille v. sneedje
decoratiev.,(Mod.)agloemento.;(Schoon- v.; ol,ne -, zonder uitstel, zonder ver- o. brood,oor bet avondeteD; -zeit v. vespel"tijd m.; (Kalh.) vesper f.
schr.) kloullen v. mv.; (Muz.) vel"siering wijl.
v.; -smaler m. decoraueschilder, deco- VerzUglich, bijv.ow. (Recbtspr.) Vespertiner,( as, my. Yelperti~&er)
raleur m.
Z. verzogertick; -kei' v. laogzaambeid, m. geestelijke rD. die bij de vesper preVerzifl'ern, (verzifferte, versiffert) treozeliog v.
dikt.
bed!". ww. met Dummers zetten, in elj- Verzupfen, (verzupfle, verJup!t) Vest, bYv. ow., Z. {e,t.
lers teekeDeo.
bedr. ww. uitra£eleu, uitbalen; 2. piuk- Vest&!ien, o. my. feesten o. my.
Verzimmern, (verzimfl,erte, ver- sel maken.
ter eere van Vesta, vestalien o. my.
simmert) bedr. ww. Holl -, vertimme- Verzwackt, bU'., Z. vertracld.
Vest.lin, (-nen) v. priesteres v.
reo, voor timmerwerk gebrllik.eD; ein Verzwingen, (verzwangte, ver- ,aD Vesta.
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Vestilrius, (onb.) m, opzicbter -prasident m.vlce-persident, ondervoor- -seuche; -pocke v., Z. Huh -, Scl,afpocke:
der miskleeden, der altaarkleedeo. ziller m.
-raub ID. diefstal ID. van vee; -rauber m.
(-8, mv, -e) m. naar Vicesimation, (-en) v. terecht- veedief m.; -reich bijY. ow. veel veehehden hyacint gelijkend olijrgroeo of bruin stalling v, van dell twintigsten persoon. bende, rijk in vee; -schade v. verties o.
Vi,chtel, (-n) v. loklluit]e o.
van vee; 2. door het vee veroorzaakte
edelsesteente 0., idokras m,
Vesuvisch, bijY. en b. hartstoch- Vicunna, (-La) v. scbaapkameel, schade v.; -schalz m., Z. -steuer; -schelle
telijk, vUI'iK, gloeiend,
Peruaansche kameel m.
v. klokje o. om den hals van bet vee;
Veterg,n, (-en, mv, -ell) m.oud Victug,lien, mv, Z. Lebensmittel; -sclilachler, -schlachter m.slachter m.van
soldaat, oud-gedieude, veteraan m,
-/landler m. vietuallekoopman m.
vee; -schvemme v., Z. Sckwemme; -seudu
Veterlj,nz, v" z. m. stand m. van Vidimation , (-en) v. verklaring v, veeziekte, veepest Y.; -sinn m, dieroud-gediende; (versam.) gezameolijke v, van de echtheid tier kopij, der hand- lijkheitl, cnbeschoftheid v.; -sillnig bijv.
leckcningen, legalisatie v.
nw., Z. vie/liscl,; -slall ID. veestal m.;
veteranen ID. my.
Veterinir, (.s, my. -e) m, vee- Vidimiren, (vidimirle, tJidimirt) -stamm m, soort v.van vee,ras 0,; -sland
arts m.; 2. bijY. ow. veearlsenijkundig; bedr, ww, de kopij, de handteekening m. vee 0.; -sterben o. srerfte v. onder
-e Sehule, veeartsenijschool v.
voor echt verklaren, legaliseeren,
het vee; -steuer v. belasting v, op het
Veto, (-s) 0., z, m. recht o. vaD Vidimirung, v., Z. vidimiren; it. vee; it. Z. -zoLl; -stock m. veestapel m.,
verwerping, veto, verbod o,
legalisatie v.
Z. -sland; -tranke v. drinkbak m, voor
Vettel, (-n) v. (Volkst.) aile -, oud Vidualitium, (-s, my. Viduali- het vee; -treiber m., Z. -hiilzaler; -lrieb
wijr 0.; lieaerliclle -, Iiederlijk vrouws- Hell) o, weduwengoed 0., lijrrente v,
ID., -trift v. recbt o. om het vee te laten
persoon o.
Vieh, (-(e)s, mv. -e) o. beest, dier grazen, weiderecht 0.; 2. - of -weg m.
Vettelhaft, vettelisch, bU v. 0.; (flg.) dom, ruw, weest, lomp, onbe- weg m. langs welken het vee vrij mag
en b. als een oud wijf.
schaafd wezen 0.; [gemeenz.] au aum- grazen; -weide v, weide v. voor bet vee;
Vetter, (-s, my. -n) m. Deer, ooms- mes -, stom dier 0.; fum - machen, ver- -zeh1lte m, veetiend 0.; -:ucht v. veezoon, tanleszoon 10.; 2. oom, bloedver- tlierlijkeD; 2. vee 0., rundvee0.; einSUlcI, teelt v.; -treibende Volker, herdersvolwant m.; -gunst v., Z. Neffenbegunsti- -, een sluk vee; allerlei - Iiallen, allerlei ken, Ilomadenvolkeo; -wurzel v. eereprijs
gung.
diel'en houden.
v.; -zi},chler m. veefokker m.
Vetterlich, bijv.en b.als cell neef, Vieharz(e)nQj, v., z. m. veeal't- Viel, (mehr, ,neisl) bijv. en b. Yeel,
als een hloeuverwant halll1elend.
senij v.; -buch o. verhandelillg v. over weiDig; -es Geld, -e Leule, veel geld,
Vetterschaft, v.,z. w. necfschap, de veea.'lsenij; -kunde, -k'lJ,'tlSt v. veeart- veel menscheo; - reicller, veel rijker; e,
bloeclverwan.tschap v.
Sen\lkunl1e v.
wird- sein, wenn 4"', het zal veel zUn als
, Vetturlno, (-,f. mv. Vellurini) rn. Vieharz(e)n~lich, bijv. ow. &; -e Gesclzicillscitreiber Itabell ct, vele
(IU lLalie), huurkoetsier ID.
veea.·L~tmijkuntJig.
geschietlschrijYers &; durcR -es Geld,
Vexatorisch, bijv. en b. druk- Vieharz(e)n~schule, (-n) v. /Jdlell 0/, doo.' veel geld &; die-en Met~kend, (llagend.
vee~lItsenij!i;chool v.
sclten, de g.'oole menigLe menscheu; o{l
~exir-becher,(-chers, mv.-cl£er)
Vi~h-arzt, (-arzt(e)s, mv.-arzle) u"d - sagell, t.llkwijls en veel zcggen; m., Z. Spassbechel'; -dose v., Z. -becher. ID. vcearts 01.; -assecurallz Y. veeverze- allders, veer 8fl;uers; 2. gleicll -, even
Vexiren, (ve3:il'le, vC3:irt) bed.'. kel'ing v.; -ausstellully v. tentoonslelliug veel; dasisl 'n'ir gleicl, -, Z. gleic/I; nicll'
WW., Z. necken.
v.van vee; -brenue v.•'undervheg.veevlieg. -, lIiet veti, weillig; 3. so ., zooveel; so•
Vex~rerE!.i, (-en) v., Z. Neckerei. paal'dellVlie& v.;..dieb m.veedicr m.;-dieb- icl, weisz, voorzoovel' ik weel; er Ilat soVexlr-glas, (-glalles, mv. -glaser) stahl w., Z. -raub; -dislel v. (Pi.) Ile\'e- Buclter, dass 4', bij beeft zooveel bocken
m.• l. Sprmgglas; -ring w. ring m. die vrouwe-distel.melktlistel v.;-du,nmbijv, daL &; el' !lat SO - urld noch druber, zoo
heimelijk opengaat; -scldoss o. gehcim nw.uitel'stdom;-du71Im/leil v.grooledom- veel eo meer; ehell, so -, evenveel; un-.
slot 0.; -spiegel ID. op vrcelDde manier heid, stornheid \'.; -{all 10., Z. -sl~rben; so- fIIelu. zooveel Le meer, des te meer;
geslel1en spiegel 10.; -uJIr v. goochelhor- -{liege v., Z. -bremsc; -fUller o. veevoe- u.m so- be$sel', zooveel te lJeLe.'; 4. wie-?,
loge o.
tJel', voedero. VOOI" het vee; -gLOckclten 0" hoeveel?; so ultd so -, zoo eu zoo veel;
Vezi~r, (-s, mv. -e) m. viziel' Ill., -glocke v.,Z. -schelle; -graso.gl'as o. VOOI' r.Oie - SlIld illrel', iuet liun hoevel~n zijn
minister Ill. van dell 'furkschen sultan. heL vee; -I,alld,el .n. hanJellll. in ,'ee, lij; wie - Menschell?, Pferdel, welk eeue
Vezier,..t, {-(e)s, IllV. -e) 0., Ve- veehanl1el m.; -handler ID. veehande- melligte lllenschenl; 5. zu -, te veel; das
zi~rswt1rde, (·.n) v. vizierscbap 0" laa.' ID.
isl ZU -, - zu -, dat is te veel, veei Le
waarc~lgheid v. van vlzie.'.
Vi~hbeit, v., z. 10. bruLaliteit, on- veel; (Spr.) was zu - ist, ist .zu -, zu Vl&ticum, (-s, my. Viatica) o. besclwfLheit.l, l'uwheiJ. lompheid v.
id u,ngesund, te veel is ongezond; (lig.)
Vi~h-hirt. (-en, mv. -en) w., -in, das isl ihm flicht zu -, daL is hem nlt~t
reisgeltJ. teerg~lu o.
Vibriren, (vibrirte,vibl'irt) o. ww., (-nell) v. veehoede.' ID., veehoedsler v.; Le veel,daartoe ishij welinslaat;it.daarw. h. tl'il!en.
-Ilof m. plaats ". VOOI' het vee; 2. hoeve tegen ziet bij oiet Ope
V~brirung, (-e'l) v. ll'illing v.
v. waarop vee \VoI'dt gehouden; ..hut v. Vijll-arm, (-{e)s, mv. -e) m. (Nat.
Vlc~r, (-s, IIlV. -e) ID. geeslelijke veehuet.lerij v.; -/tutuJ'ly v., Z. -weide.
bist.) veelvoet. veelarm, polyp w.; -al'pla8tsver Yangel', \'iC81'is, kapelaall m.
Viehisch, lJij\'. en b. redeloos, als mig bijv. 11W. veelarmig, fueL veel armen;
Vioariat, (.. (e)s, mv. -e) o.vlcariaoL eell uTer, beestachtig; -er ltlensc/I, bru- -arlig bijv. ow. veelsoortig; -a.stig bijv.
0., arnot 0., waal'uiglleid V. van vicH.·is. Laal, oulJescboCt; -e Lusl, -esLebell, dIer- Il\V. veeltakkig; -asligkeit v. veeltakkigVicariren, (vtCarirle, vicarirt) 0, lijk; - werden, ve.·dlel"Jijken.
beid v.; -auyig bijv. 11\'. veeloogig; -beWW" m. IJ. het vical'iaat iu eene!larochie
Vijlh-kneoht, {-(e)s, my. -e) m. deulend tJijv. nw. veelbeteekeneud; -bewaal'nemen.
knechL ID. VOOI' bet vee; -k,'allkheil V. gabt bijv. ow. zeer begaafLl; -beinig bijv.
Vicg,rius, (!lob.) m., Z. Vicar.
veeziekte v.; It. Z. -seuche; -kraut 0., Z. IlW. veelbeenig, met veel beeneu of pooVice-admiral, (-ral(e)s, mv. -gras; -1IIagd V. lDeld V. voor het vee; Leo; -besagt bijv. nw. veellJespl'oken,
.r4Ie) m. oudel'adUlII'aal, viceHLlmil'aal -mal'kl m. veema.·kt v.; -maszig bijv. weer gemeld; -besaitel bijv.uw. wet veel
m.; -collsl.d m. vicecousul 10.; -dlreklor m. llW., Z. viehisch; -mast v. mest m. VOOI' :maren; -besproclten bijv. ow., Z. -besagl;
ollde.·Jlr~cLeu.· m.
het vee; -1nasler ID. veemester m., vet- -blallig, -bttJ,lleri:/ bYv. DW. (Pl.) veelVicedom, (-s, my. -e) m. stad- weidel' m.; -mi.islu.llg V. veemesteo 0.; olaue.·lg; -b~umig, -blat/lig blJy.nw.veelhouJer m.
-pacIII m•• -pachluIlg v. veepacht v.; 1.Jloemig, met veel bloewen; -brii,del'ig
Vice-gouverneur, (-s, my. -e) -mullme, -muller v. opzicbLsLer V. over lJijv.nw. veelbroedel'ig; -bru,tig bijv.nw.
ID. olldergoeverueul' m.; -/.a",der m. vice- de weiden welke met het veebelast zijo; veel tepcJs hebbende; -deu,tig bijv. DW.
kanselier m.; -koRig m. ondel'koniog m.; -pac/.ter m. \'eep8cbter m.; -pest v., Z. veel beteekenissen hebaende, dubbelzinID.
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nig, reor versebillende oitJegging vat- veel knoopen; (PI.) met veel knnesten: k(e)lig hijv.nw. veelhoekig;-weniger bijw.
baar; -de.digkeit v. veelbeteekenende 0., -kornig bijv. ow. (van sren), vol korrels; veel minder, laat staan: -wissen o. reeldnbhelziuuigheid v.; -druc" m. (Drukk.) (Ontlk.) zeer korrelig: (PI.) Z. -kern.i[l; weterij. vcebdjrlige kennis v.; -foissend
veeldrnk m.; -eck m. veelhoek 01.; -erkig -kOll{ m, publiek 0.; -l.'iipfig b\lv. nw, h\jv. nw, veelweteud: -wi.c:.~PIl"eil Y., Z.
bijv.ow. veelhoekig; -elu v. veelvoudige veelhoofdig, met veel hoofden of koppen. -seissen; -lllis~('r m. veelweter, man m.
echt 01" veelwijverij V.; -ehig b'jv. uw, Viell~cht, bjlw, misschien, wel- van nlgemeene kennis; -wi.. sere; v. vp.(~I
veelgadig, veelwjjvig, veelmannig; -en- licht, mORelijk; 2. (-8) 0., Z. IJI. auf ein weteri], algr-meene kennis v.; -zalln m.
dig bijv.nw, (Jachtw.) met vele horens; - hin, aileen omdst het mogelijk is.
veeltandig hlnd 0.; -zaltn;g b\iv. ow. met
-erfallren bijv. nw, zeer ervaren,
Vi~1-1inig, bijv. nw, veellijnig, nit veel lanclen voorzien; -:zonig bijv. nw,
Vijllerlei, bijv. nw. velerlei, veler- veel lijncm bestaande: ..lOc/lerig bijv. ow. veleluchtstreken hehhemle: -zo.ngig hUv.
hande, van verscbilleudesoorten; auf - met veel gaten,
ow. veeltongig: (Letterk.) Z. -sprac/,ig;
Art of Weise, op velerleiwljzen,
Vij)lmal(s), bijw. dikwijl~, ver- -zllngler m. vogel m. die veel verscheiVi~lessen, (-,) 0., z. m. veeJeterij, scbeidene keeren, Z. 0{1; iclt dank« 11,- denheid in z\in gekweel heeft: -zloeigig
rraatsueht v.; -d bijv. nw. veeletend, nen -, ik dank u zeer; wie -?, hoe dik- bijv. nw., Z. -iislig: -sop] ID. zeester v,
vraateuchtig.
w\lls?
met meerdan 15 stralen,

Vi§lfach, bijv. en b. veelvoudig, Vi§lmalig, bijv. nw. herhaaJd, Viem, Vien, (-e) v. homlerd o,
Yeelzijdig, herhaaldeIijk, dikwijls,in zeer veelvnldig,
.
korenaren; (van hout), vadem 1l1.
veel opzlchten:(Alg.) -e Grosze, samcn- Vi§l-mannerei, V., z. m, veel- Vier, bijv. ow. vier; mit - Pferden,
gestelde, veelledige grootheid; -gelheill mannerf v.; -mannerig bijv. nw, \'eel- mil -en Iahren, met vier paanlen r\j,len;
bij'. ow. veelvoudig gedeeld, veclledig. manop-rig, veel meeldraelen hehbende. aile -e t'on sich. streeken, (van pnarden),
Vi§lfacherig, bijv. nw. III vele Vi~lmehr, bijw. veeleer, integcn- gaan hggen: (vnn personeu),zoolang meu
vakken verdeeld, in veeI afdeelingen of cleel, verre van.
is gaan liggen; Gcsang zu -, zu -en, vierVi~l-namig, bijv. ow. veelnamig, ~tcmmig gezang 0.; 1tliler - Augen, onhokken verdeelel.·
Vi§lfachheit, v., z. m. veclvou- veel narnen hebbellde; (Alfr.) Z. t'iel{ac/t.; del' vipI' oogen; eillander unler - Augen
digheld, ver~cheidenheid v., "er~chil o. -nu/zig hijv. nw. tut verschillp.nlle doel- schen, samenspt'eken, noder vier oogeo
Vi§lf'altig,. bijv. en b. veelvoudig, einden dleustig; -11aarig bijv. nw. met zijl); in - TIleile gellteill. io vieren of
in overvloed, overvloedig; 2. herhaald; veeI paren; -toderig bijV.llW. veel raderen ,ier (lt~elen ':crdeeld; es Itat - Uhr ge-keit v., Z. Yiel{ackheil.
hebbende; -reilti!J bijv.nw. in veeI rijen; slagen, bet heeft vier nren geslagen; (Sp.)
Vij)l-farbig, bYv. nw. veelkleurig, -sagend btiv.ow. "eel zeggend, sprekend, - Konige, Damen ct, vier heeren &; auf
bont; -l(Jrb;g~~eil v. veelkleorif,!heid. bont- veeluitdtOukking hebbende, veelbeleekc- allell -en "riec/ten, op banden en voeten
heirl v.; -fingerig bijv. IlW. veelvingcloig: nenrl; -sai/ig hijv. 11\V. vcelsnarig, veel krnipen; 2. (..e) v. 4, "ier v., viertje o•
..flacl, o. (Meelk.) veelvlak 0.; -posser m. sn3ren hebbencle; -sam;g bijv. nw. veeI Vi§r-achtel, (-teb, mv. -tel) o.
veelvin m.; -{lilgelig bij\l. ow. veehlell- zaad hevnttend; -saulig byv.nw. met veel of -snote, -spause, v., -takt, m.
gelig; -{ormig bijv. nlV. veelvormig; -for- zl1llen; (PI.) veelstijlig: -Rclto.lig bijv.ow. vicrachLsten-noot, rust, maat v.
mig/leil v. veel\"ormigheid v.; -{rasi m. (Nat.hist.) veel schsalhebbendc; -scltlitz Vi~ra,hren, (vierdhrle, gevieriihr/) ,
veelvraat m.; 2. pelikaan m.; 3. ~pekke- rD. (BOllWk.) sieraad o. met vp.el insnij- vijlrarten, ('Vierarlete, gevierartet)
ver m.; 4. leiachtige Spaan~che vlieg v.; c.lingp.n; -schotig bijv. 0"'. veel bast, veel bedr. \Vw. (L:mdh.) V00r hat wiutel"z8J1d
(fig.) (van personeo), vreter m., gulzig- schil hebbende; -scllreiber m. veelschrij- omploegen.
aarel m.; -{rat/zig bijv. nw., -{"iiszigkeit ver, broorlschrijver m.; -st;hreiberei ". Vij)r-augig, bijv. nw. vieroogig,
V., Z. ge(raszig tf; -(rucht v. (Pl.) "eel- ,eelschrijvcJ'ij v., hroodschrijver\l v.: vieroogen hebltende; -auglein o. tluikel·
vrucht. v.; -{tts: m. "eelvoeter m.; 2. -seilig bijv. ow. veeelzijdig; -e Kenlll- ecrul v.; -bahnig bij,. n\v. vieloballig:
katje 0.; 3. dnizendpoot. m.; 4. Z. -arm; nisse, veelzijdi~; ein - gebildefer Mann, -bailen v. ~poor o. van heL hert, wanne.·r
-scknecke Y. (Nat. hist.) duizendpoot veelzijdig ontwikkeld man; -"til v. de voorpooten in het SpOOl' der achlerm. (eene schelp); -{u,szig bijv. nw. veel- veelz\jtligheid v., veelzijdige onlwikl,e- pooten sta~m; -Mall o. vip.rblad, klnvervoeti~, veelpootig, veel pooten hebbende; ling v.; -siclltig bijv. nw. veelvlakkig, de blad u.: 2. \Volr~hes v.; -blatlerig bijv.
-gattig bijv.nw., Z. -allig; -gebarend bijv. voorwerpen verrnenigvllidigend; -silber IlW. vierbladerig, metvier bladen; it. vierDTV. (Nat. hist.) ,ruchlbaar, veel voort- m.veellettergrepig woord 0.; -silbig bijv. banig, van vier haneo; -blumig bijv. llW.
brengende; -geliebt bijv.DW. veel~eliefll, IlW. veellettergrepig; -.~inmg bYv. ow. vierbloemig, met vier bloernen;-bund m.,
zeer bemind; -gepruf' bYv. nw. zeer be- veleopvattin~ell hebbcncle, ,"oor \'erschil- -bu,nd"iu o. verbond o. van vier slaten;
proefd; -geru/tmt bijv.nw. zeer beroemd; leorle opvatlin~en valbnar, ,]nbIH~lziollig, -drlihlig bijv.1l\V. viet'dr;ladsch; -ding m.,
-yeslaltig bijv. DW., Z. -{iirmig; -gliede- onbepaald: -spallig hU'l ow. veel~plel.ig, Z. Vierling; -dornig bYv. o\V. mel vier
f'ig bijv. ow. (Nat. hist.) veelledig; -gOt- in 'eel spleten vcnleeld; -~pannig bij'. dorens.
terei v. veelgocJendom 0.; -griffelig bijv. nw. "eeispannnig, met veeI paal'lJen be- Vi~re, (-n) v., Z. Vier (2).
nw. (PI.) veelsteogelig, vele sLamperljes spanneo; -spebig bijv.ow. met velekap- Vij)r-eckig, bYv...w. vierhoekig,
hebbende; -gultig bijv. nw. veel waard, jes; -spitzig bYv. nw. met veel punten; vierl<allt; -e Glasscl£eibe, vierksnt;groole waarde liebbeode; -gut o. (Pl.) -sprachig bijv.nw.veel taleo bevntteorle; machen. vierkilnt maken, hehotlwen; mit
witte doorn m.
-slilnyelig of -,dengelig, -stielig bijv.nw. -crt Plallen or 7'afeln auslegen,p!la.dern,
Vi~l-heit, v•• z. m. veelbeid, me- veelsten~elig, veelspruitig; -slimmig bijv. mel vierkantp. te~el~ be'loeren.
uigte v., groot aanlal 0., meertlerhehl v. nw. (Mnz.) meerslemmig, veelsLemmig; Vi~reck, (-(e)s, my. -e) Il.vip.rkant
Vi§l-herrig, bijv. nw. veelmees- -sylbig b\iv.ow., Z. -~ilbig; -thiUig bijv. 0., vir.rhoek IDo, qnadraat 0.; gleicl,liiuters hebhende; -he,-rtlCha(1 v. beerschap- ow. zeer werkzaam; -theilig bijv. nw. in figes -, parilllelogram 0; ~r,hie{win.keli
pij Y. van velen; -hulsig bijv. ow. met veel deelen verdeeld; (Alg.) Z. 'Viel{aclt. ges of gl'scllobenes -, ~che~rhoekig vi~r ..
veel vHezen; -jliltrig bijv. ow. veeljal'ig; VielthuerQ.i, v., z. m. neiging v. kant, verschoven vierknnt 0., rnil ".;
-hu{er m. dikboidig zoogdier 0.; -kan- om veeI te doeo, woeligheid v.
ungleichlleili9f's -, trapezium 0.; langes,
fig bijv.nw. veelzijdig, veelkantig; it. Z. Vi§l-tonig, hijv.nw.,Z. -stimmig: recltfU'inkeU!les -, langwerpig viel'kanl,
-eckig; -kapselig bijv. nw. (Pl.) met veel -vermogend bijv. ow. veelvermogeod, rcchthoekig parallelogram o.~ (van gezaadhoisjes voorzien; -kerflig bijv. nw. macbtig; -verspecl'entl bijv. nw. veelbe- talleo), Yierkant. quadraat 0., tweede
met vele pitteD voorzien; -kiemer m. lovend; -weiher m. (PI.) plant v. van de macht Y.; in's - bringen, in de tweede
(Nat. bist.) veelkieower, visch m. met klasseder veelwijvigen; -weibereiv. veel- macbt breogen; Truppen in's - stellen, in
'eel kieuweo, weekdiero. met veel kieo- wijverij v.; -u.'eibig bijv. DW. veelwijvig; een vierkant stellen.
wen; -klappig bijv. nw. met veel kleppen -wendig bijv. nw. (Krist.) veelkantig; Vi§reiche, (-n) Y. wintereik m.
,oorzien; -knoterig, -kftotigbijv. DW. met -wendigkeit v. veelkaoLigheid v.; -",in- Vi§ren, (tierIe,get1iert) bedr. ww.
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FigN' -, vierkaot makeo; Bol:., Vi.trmiohtig, bij,.nw. rlermaeh- Vi.trt81, (-I, my. Vierlel) e. rierde
yierkant schaveo; (Wisk.) eine Zalll ., ti,.
deelof gedeelte o••nereudeel 0., k"'art Y.;
in bet vierkant brengen, in bet qoatlraat Vi.trmal, bijw.viermaal; - .o,iel, ei"e/!,'lIeund ean ',albes -,eellelell eeuhalf
brenllen; (Zeew.) Tau -, rleren, laten ,iermual zoo veel; .. geslrichen, Z. vier- viel'de; - de, Weqe"een vierde (gedt'elLe)
schleten,
ge,'richen.
vant.len weg; ei" - lJand,een k warL stul\je
Vi.trer, (-" mv• .Vierer) m., Z. Vier Vi.Jrmalig, bij'. nw. viermaal her- band; ei" - fl.1I( vier llhr, kwul'Uer over
(2): (HInd.) Z. Vierpfenniglluck.
haald,
drreen; drei - auf {il"l', kwaruer voor
Vijlrerlei, bUy. nw. ,ierde~lei, in Vijlr-mann,(-mann(e)s,m,.-man- \lUven; (van eene koe &), nerendeel 0.;
rier soorten; - Sprachen, vier rerschil- fler} m, rierman m., Z. -herr; -mannerig (Landm.) vrenle morgen 0.; eill, - 'fein,
lendetalen;auf· Ar',np vierderlel wijzell. bijv. nw. (Pt.) ,iermnnnerig, vier meel- vierde vat 0.; ein - ei,ler Studt, wijk 0.;
Vijlrfaoh, bUy. nw. viervoudlg, draden hebbende; -moisler m. (Lakenw.) eilienAp(elill- ,c/uleide/,. in viereu suUviermalll genomen; - t1ermehren. viermaal nudmeestar m.; -mol,alig van vier raaan- dell; (lll'u"k.) einen /Joye" Papler in meer nemen; - erselJen, dal -e erstallen, dell, vier maauden oud or durende; -fIIO- brecl,en, in nereu rouwen; ()lu~.) - of
,iermaal zoo'eel tern8ge,en; -e. Bi111ll- nallich bijv. nw, viel'maafltleIUk~ch, aile -"ole.v., kwartuooL ,.
Aiss, viervootlig rerhend 0.; -{ackerly vier maancJen gesehietlend; -nachtig bYv. Vl§rtel-ader, (-II)V. (hij dieren),
bijv. ow. ,it-rhokkig.
nw ,au vier nachten,
sehenselauer Y.; -'laue' m, !JOI'I' ur, t.lle
V~.trf~lt~g, bij'. ~w.~ Z: t1ierf~ck.
Vi,rorten, (t1ierorlele, gelJierorlel J e~n \luH'de, van de opbrengst kl'Ugt; it.
Vl,!)rtaltlgen, (vaerfall.g'e, VIer- bedr. "W,' Z. vieren.
die eeo vierde van de 1,Iaals gehuurd
(411i9 1) bedr. wW. viermaal zooveel ne- Vijlr-paarig, bUv. ow. (Pl.) vier- heeft; - boge11 m. kw~rt blad 0.; -d,.emen.
parig; -pa.." m. argppa~t vierkant 0.; scher m, durscher m. die iuet eeo vierde
Vijlr-:flngerig, bijv.nw.viervinge- -pfennig/dliclc o. vierpenningstuk 0" gedeelte van bet ~ra~n betaald wurtH;
rig, 'Ierlenig; -/la(~h O. vier,lak 0.; -1'4- muntslukjeO. van vierpenoingen; -p/fJ,n- -ello V. kW81'tei v.; -/or7l1,-yrol,e v.(Drukchig bijv.ow. vier,lakkig, met vier vlnk- tier m. (Art.) lierflonder m.; -pfundiy k.) kwarloyol'm w,; -1,err m. w\JklDeeskeo, vierzijdig; -fass O. vat 0.; -puge- bij'.ow. vierpondsch, vaD vierpond;-rau- Ler m.; -hu(e V. vierdeo. eeuel' bueve;
lig bUy. nw. viervlellgelig; ..far" m. ckeres,;g ID. pestazijn ro,: -raderig byv, -/,ufner m.,Z. ·b",uel'; -hu"derl 0. kW8l'tviervorst m.; -fiJr,'enUIum O. vier,or- uW. met vier wieleo. met vier raderen; hont.lerd, vijftmtwllillglal 0.; -jukr O.
steodom 0.; -fusler m. viervoetig dier -rippig bijv. ow. met vier ribhen; -rude- vierelld"eljaill's 0., dl'le Ulauodell v. mv.,
0,; -/illig byv.n w. vierpooteuhebbeode; rig bijv.nw.metvierriemeo, vierl'lemRch, La'iwesL~r 0.; -gehalllU., -yel,l o. kW31'die -1& Thiere, vier'oeLige dieren; 2. Wilt vier rijen roeibunken; -sailig bijv, Laal 0.; -ja/It;g bUY. nw. drle maunLlen
,ier voet lang, breed, hoog; -fa,der m., ow. (Mlu.) vier~oarlg: -samig bijv. ow. Llul'eut.l, vau dl'l~ maalldeu; -jtJlul,ch
Z. -(aller; -gadig bUy. ow., Z. -,'ockig; (PI.) vierzadig; -saulig bUv,nw. mel viel' en b. OlD de drle waanden, drielDaantJe-gesang ID. vierstemmig gezang;-gespaA" zuilen; -Ichaftig bUy. ow. (Wev.) vier lij~(~'~b), per drie IDaallt.leu; - be;aldf!n,
O. vierspan 0.; "''1e,/richen bijv.nw.{Muz.) lreden hebbeotle; -~cllaufler m. meer Jl'leUloouuelijks; -jai,rswetse bij\V. drleviermaal gestreept; --(J Note, .\ Root v.; dan lweejarig ~chaap o. dat de snijtanden luaanllelijks; -jal"lag m. qualel'lemper
dal -e F, ,iermaal gestl'eepte r of Ca; krijgl; -sc/~rolig bijv. ow. vierkanl; {van Ill.; -karlaune Y. ~4pollder ID.; -klll1Cld
-ge'heil' byv. nw., Z. -theilig; -gewinn boowenj, ge~chikt om er vier balkeD UII 10. doo.r heL bestuur aangesLelde oppasm. qoaterne v., vier winoeode nommer~ te zag"n; (Og., llelDeeoz.) (,an personen), ser W. III eeoe ~ijk;-krei' ID. y&tH'U" geO. mv.; -gliederig bijv. IIW. met vier Ie- slerk,gespierc.l, breetlscbouderig; it.lomp, deelte O. eellscU'kels, tjlladl'ilol 0.; -meile
den of geledingen: -hander al. vier han- ruw; -seilig bU'. nw. vierzijdig; -,eilig- '. kwartwijl '.; -meilier m. wijkmeesden of pooten bebbend dier 0., aap m.; keil v.vierzijdigheid v.;-silber m.woord o. ter~.
-handig bYv. II'. viel'handig; - 6 Thiere. vao vier lellergrepen; -~ilbig bijv.nw. uil Vlj)rteln,(t1ier'elle, gevierlell)bedr.
vierhaDdlge diereo; -herr m. lid 9. van vier letLergrepen bestaande; -sibi, bijv. WW., ~. v,el'Uletle,,; (Uurw.) de kW31'Lleeen viermanSt~hap; -',eber m. heCboom W. uW. -e Bank,voor vierpersooen, filet vier I'eo slaan; (Landb.) gI'l -, (van Koren),
mel ,ier armen; -herrschafl v. viermau- zitplaalsell; -Ipallig byv. ow. (Pl.) mel veel ~plevereo.
schap 0,; -herr,cher m., Z.-fiJrsI, -herr; vier spielen; -'p4nner m. I'ijtu:g O. mel Vl§rtel-note, (en) V., Z. Vier'el
-hiJrnic bYv. ow. meL vier horeDs, vier- vier paarden; -spannig bijv.llw. met viei' (~luz.); -01£111 W. vaercJe gel1celle o. van
hoornig; -hilgel m.dier O. met vierknob- paarden bespanoen; - (ahren, in eeu e~11 oksbool'J; -pause V. kwurtl'ust v.;
belsaan de hersenen; -kflnder' bUr. uw. rijluig met vier paardeu rut.len; -,piel o. -p(all~ O. kwartpond 0.; -pl'u/,dig bUY.
Yierhonderd; -hunderlelo. vierhoodertl- (Sp.) quadl'ille V.; (Muz.) vierstemmig uW. VIer pond wegenlle; -sc/day ID., Z.
ste 0.; -hunderlmal bijw. vierhondert1- lied, qllartet 0.; -spilzi.g bijY. O\Y. mel -nole; -werk O. uurwel'k O. tJatde kwarmaal; -hunderd,te bijv.ow. vierhonderd- vier punten; -slachelig bU,.nw. mel vi~I' li~I'tn slaat; -,chwenkuny v., Z. -wenste; -hunderlJunge v•.IUstel· v.; -jakr O. stekels; -sUmmig bijv. ow. vier~lemmlg, dung; -Igl,ed O. vierde fJeJld 0.; -slab m.
vier jaren o. mv., tgdvak O. van vier ja- ,oor een quarlet gezet; -es Sluck, quar- k Will't rood 0., kwurlstijl lD.; -ulric/I m.
reD; (0. Gescb.) olympiade v,; -jdlll'ig tet 0.; -stockig bU'. nw. vall vier vert.lle- (Zeew.)halveslreek v.; -,'ul,de v. kwar..
bijY. nw. vierjarig. van vier jaar, vier pingen; -,'undig bij'. ow. vier uren du- Ller 0.; -sluI,dig bUy. ow. eeo kWdrtler
jaar oDd; -jahrlich bij'. ow. aUe vierjaar rend; -sldndlicll bijv. nw. om de viflr IJurende; -Iliilldlich buy. ow. elk kwargeschiedend; -kanl;g bijv. ow. ,ierkant; oren; -,ylbig bijv. ow., Z. -,itbig; -Itlgiy Ller plaats hp.bbende; -takl m. (Mllz.)
-kapselig bijv. IIW. met vit'r z8adhQ.~jes, bij'. nw van vier dagen, vier dagen du- v."ruemaat,kwurLlUaat v,;-tOIJ m. kwartmet vier klnkbuisies; -klappig bUv.nw. rend; -tag/jch bijw. am de vier dageo Loon m.; -lag m. drl6maaud"lijksche
met vier klapvliezeo; -klauig bUy. ow. geschiedend; -e, Fiebqr, -tag,'fieber 0., v~rgaderlng V. der rldder:5chap van ceo
met vier klaowen; -kernig. -kornig bijv. vierdaagsche kl'orts v.; -tau,endbUv.ow. t.llstl'jct; -lonne v.kwarlLon v.,kWHrtmud
ow. (PI.) met vier pitten, met vier kor- vier tluizend; -lau,endsle by', nw. vier.. o~; -wendung v. (Krijgs\Y.) kW8l'lwenrels; -lappiy bij'. nw. met vier zaadlob- t.luizenllf'te.
dlllg v.;-wueksig bijV.DW. voorhet kleinben; -kop!iq bYv. ow. viel'boofllig, met Vi.§rte, bij,.nw. vierde; der - Theil, sLe getleelle gewasseo;-zdld1Ier m.kwarLvier koppen; (Heelk.) -e Binde, slinger- het vlerde deel or getl"elle; in dem -n celJlenaar O.
band m.; -14u(er m. talie V.
Slocke, op de vierde verdiepiog; '11m die Vi§rtens, bijv. ow. ten vierde, in
Vi.Jr1er, (-I, my. Vierler) 01., Z. - Stunde. legen vier our; Heinrich der -, Je vlert.le plaat,.
Yier"(ennig,,uck.
l1"ndrik de Viertle; er i" ,elb- gekom- Vi.§rthaJ.b, bij,. nw. (oob.) Z.
Vi"rling, (-(e)" my. -e) m. een men, hij is met zijll viereo gekomeo; 2. vier/ellalb.
van vier kinder.,·o oil eene moeder tege- (-,,) V. (Muz.) kwart v.
Vi§rtheil, (-(e)" my. -e) 0., Z.
Jijk geboren, ,ierliog m.; (Hand.) vier- Vi§rt(e)halb, bij,. ow. ,ierde- Viertltel.
peDDingsiuk 0.; it. liereodeel pond O. hall, tide en een half.
Vi§rtheUen, (vierlh,ilte, gevierrifl6

*
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theill) bedr. ww. in vieren verdeeleo; ~en; -e Fallen:eit, veertigdaagschevas- \"ioolmnziek v.; -quarlett o. vierstemmig
,ant'n Verllrecller -, viercndeelen; door len.
vioolstuk 0.; -,"a,'e v. rioolsnaar ,.;
vier paarJen laten raneenrukken: (Wa- Vi~r-zinkig, by'. nw., Z. -zac- -srhliissf'l m. riuotsleutel m.; -sc/ucle v.
peuk.) dal Scltilcl -, in vier ,akken ,er- kig; -zolliy bijv. ow. vierouuus-h, van yinnl~ehool v.; -spieler m. vionl~peler,
deelen.
•
vier duuu; -~u'eileltald m, vlertweeden- violist 01.; -steg m. vioolkam m.· -slimme
Vi~r-theilig, bijv. ow. in vier maat v,
s, vieolstem, viooll,arlij v.; -t'i;,uole m.
Vi§tsbohne, (-n) Y., Z. Scllmink- kunsteuaar m.
lie viool, uustekend
deelen verdeeld, vierrleelig; it. Z. -Ipalti9: (WI!k.) vierledig; -treffer m., Z. bol",,·.
violist 10.; -sp;cllen 0., Z. -sclliussel.
-gcll'inl',
VigilQ,nzschein, (-(e)s, mv. -e) Violoncell, (-(e)s, mv. -e) o, basVi§rtler, (.8, mv. Yierller) m., Z, ui. be\\ij..; o. dill een leeu vernieuwd is. viool, vinl'lDc·..l v,
Vier/lauer.
Vigilia,rius, (011 h.) IU. (Ill kloos- Violoncellist, (-en, m,. -en) m.
Vi~rt-mann, (-mann(e)s, my. ters), persoun UI. Ille belast is mel hell hU die op de viotoueel speelt,
-leulc}III. vierue man m, in de rij. vienle wlIkk..n voorden naeht- uf urorgendieust, Viper, (-It) v. (Nat. hist.) adder.
mall Ill. ill het gelid; -sehe;n m. (SterVigilia, (-n) v. (Kntll.) avonJ ur. slaug, ilJ,lcr:;hlllg ,.: -biss m, slaugebeet,

0"

renk.) kwartier o. vaD de maan, Z. ge- VIlOi' lieu l'eesh.hlA, vigiue 0.; 2. -n tar c1te .ulderheet m.; -br11he v. a.hlersaus v.;
vierl (St....renk.),
.'cl",'dorb,ll'l'n, nehmsseu v. my.
-yif'i o. culclflrgift, addervenjjn 0.; -",dler
Vierung, (-en) v. rierkant makeu Vigiliran. (vlgil;rl,!, vigilirt) 0. v. ~l(lc:el'!illang v.; -pulver 0. adderkrusd,
0.; (Wi~k.) verandering v. in lIell 'Ilia· \\'\V., Ill. h, uu] jelll. -, 01' ieur, loeren. ..;Ian~enkrllhl 0.; -sal: o. adderzou; 0.;
draal, 'luildratonr v., Z. ge,~iert, nere«; iem. in het oo~ houdeu; aul et», -, eeu -Wf!N/'e v. (Nat. hist.) katoeuvlieg v.;
2. Z. Viereck: -sgerichliykeit v. wetuge \\iltlktaalll onlC houdeu 01).
-U'ur;(pl) v. (Pl.) ad.lertung v,
brep.tlle v. eener mijn.
Vignette, (-,,) v. vlguet, druksie- Virago, (-..~) v. mallwur 0., belleVier-verein, (-(e)s, mv. -e) m., raad u.
V('PS? v.
Z. -bUt"I; -ver$ m. ~ip.rr..~ehR cOIII,lel 0.: Vigggna, . (Vigognas) v., Z. f ,- Virginientabak, (-s) m., z. m.
-tlier/cllak' m.(Mliz.) viel·kwarlsmaal v., Ctt1llla.
Vir~lIl1"(:lIe labak v.
,011e lIlaalv.; -d'eg III. kruil4wlig m.; -,,'ei- Vigorgs, bijw. krachtig, met Da- Viripotenz, v., z. m. manlijke
big bUy. n\v. vierw\jviJt; -'l'eibigl,eil v. lIl·II~..
.
kl'al'ht, IIIHllbaarheid v.
.
V~ritim, bijw. man voor man.
,ier\\ ijvi~heid v.; -u'i"kl·l,g bijy.nw. vi~r- 1; l~ljr, m•.&, z. VtC~~..
buckig; -'l'iirhenllicl, bijv.nw. om de vlt'r Vilipendlren, {fJdlpend,rle, v,lIVlrtugse, (-n, mv. en) ID. uitsteweken; -woc/,ig hij\·.nw. ,ier weken 01111, pI'IIdu") b~1I1·. ww.uespoLLeu, wel"a~lalen, kelllJ kUII"lt'1Ii181', virtuoos IIJ.
vier weken .Inrend; -zae/, m. vnnrwel"11 wel·smallen.
Virtuositat, v., z. m. hoet.lanigo. met vier pn'lhm. takkell, lnnll.·n,vi,·r- V~llat (Ville,,) v. lll:,lhuis 0., "illa ~. heill \'. vau gl'uoL kunslellaar, kUllsletanll m.; -zelcldg bijv. IIW. lIIel \'ier (lUll- Vlllane11e, (-n) v. herdel'slletJJ~ fIClIII·"(;lleut o.
Visa, (-,fl, my. -I) o. (Zaakb.) ziehl,
ten, einden, lilkken or lnnllen; -Zf1ltliq It.; :l. h'.'!I"l·mJ.lus lU.
bU'. ow. ~i~rlalhg; -zalllliy byv.ow.Yiel·- Villeggiatu.ra, (Villl'ggialurell) \'i~H, gt'zit~1I o.
tal)lli~.
!
v. zUllu'rvcl'ulUI', IcJutlelyk gt!oot u.
Visetholz, (-es) 0., z. m. geelVierzeh(e)n, by'. ow. veertien. Vindiciran, (l'UI(l,C,,.'e, vindu;irl) houl o.
_ Tug;, \'t~erllen llagen, l\\~ee weken; -Id- lJelll·•.ww. lcl'ugelscllell, loeelgelum.
Vision, (-en) v. visioen, oachlgegig bijy. IIW. ,eerllen dagell dllrenlle, Vlnolenz, v•• ~. Ill. dl'O~lkelJschap zichl 0., \'erschijmog v.
Tee..litln .Iagtln ond; -14ylich bijv~ en b. v. teugevolge "an bel overlUuug gebl'ulk Visionar, (-s, my. -e) m. bij die
,eel·li"lIllaa~~.·h.
,an "tIll.
gee",ten ziel, VI~loenen heert.
Vi§rzeh(e)nte, bijv. ow. veer- Viola, Viole, (-n) v.(PI.) viooltje Visir, (-(e)s, mv. -e) o. (van een
tielH.l~; Ludu.',y Iter -, Lode\fijk de Vee..- 0.; ~. (Mu,.) yiuol v.
geWtH~r), viZier, mlkpullt 0.; (van een
""lola di Braccio, v. altviool v. helm), vizier o.
lierule.
Vijlrzeh(e1ntel, (-tels, my. -tel) V~ola di Gamba~ v. vaulollcel r. Yisir~i8en, (-eisens, mv. -eilen)
o. "..erl i"lIll.. (~tlllc"ll~) o.
Vlole, (-Il) v. vlOolLJe 0.; gellJe -, Z. o. t Arl.) vlzlerijzero.
Vierzeh(e)ntens, bijw. ten 'eer- Vetlcl4cm; 'U,lalsclle -, gewoue kl'ullIuagd Visiren, (tJisirte, visirl) hetlr. ww.
tielltl~: III tie \eerll ..nJe plililt~.
ID.; lu,.kisclte -, woll'slJoon, vijgeuoulJ, (JachLw" KI"Ugsw.) mikken; (Knip.) peiVijlrzah(e)ntehalb, bijv. &W. lJlJl~lJ~on w.; 2. lit·rtle~yiool v.
leu, roeielJ, ijkell; ein Fllss -, pellen; 5.
,eerlit.u,ll·halr. Ilerliell ell eell hilU.
Violen-apfel, (-aplels,mv.-apfel ) Z. t1isiliren; 4. vour gezi~n verklaren,
Vier-zehig, bijv.uw. mel vier te- m. Huululoelll v.; -bla,.. o. eu bijv. 11\\'. \'isa zellen.
nen, l. -/illyeriy, -klaltig; -.t:il,y bijv. vioulbliluw 0.; -braun lJijv. uw. IJuars- Visirer, (-rers, my. -rer) m. peiD". vlerl'egelig, van vier regels; -:eit v. lJrullI; -reba v. j.tsmiju v.; -laclls m.zalua ler, I'oeler, ijker m.; 2. hij die bel ,is.,
III.; -rei".:r na. kl'abbeneter, bruille rOtH'- zel.
qualerleml)er lU.
Vigrzig, bijv. nw. veerLig; Anzalll Jomp m.; -scluoalllm m. l.ctar~~leu.l'Ig~ Visjr-gebilhr, (-e) v. ijkgeld,
,on -, \eel'li~lnl o.
...adll~usloel m.; -wur.el v. (PI.) Z. ~ed- peillouil 0.; -yrlluJlcll ,. III'. (Hew. d.
Vi~rziger, (-s, mv. Vierziger) m., cl,ellu.'urzel.
..
.
el·ts.! .kurl'elag gelJxy~eerd lin 0.; -4·orn
-in {-nclt) v.veerllgel", nUIIl ID., vrOIl\\ Vlolet, bu'. nw., Z. tJlolenblau; o. vlllel·korl·.·1 v., YIZler 0.; -kunsl v.
.
lichaamswelillg v., slereometrie v.; -Unie
v., v:n vcel'lig jaar; 2. hll n. van een b..- -all{e~ Ill., l. rtolf!nal,{el. .
stuur van 40 l'P,r~nllen; 3. wun III. VllU VIoletta, v. ~lelue Vlool v., vlool- v. (Arl.) llllkhJn Y.; -man o. ijkmaAl v.;
,
.
-ring lD., -rullte v., -slab Ill. ijkring,
het jaar 'oiO~ 4•. (\1uutw.) OIUI~lstuk n. tje 0.. •
dal de 40 v\llllilge ",aarde heelL YiHl de ViolIn, (-(e)s) 0., z. ID. (Schelk.) rC)el~tok m.; -selluss m. (Art.) kuu~leenheld.
vioolslol' v.
schilt 0.; 2. schtlt o. In het \V11t.l.
Vierzigjahrig, bijv. nw. veertig- Violin-bogen, (-bogens, mv.-bo- Visirung, (-ell) v., Z. t,isiren; it.
jarl~, ~,'ll \'ee: Ug .iaur, Z. Vitlrziyer.
yell) lu. YloollJUog v.; -duell o. duo v. visa, gl!llell o.
Vierzigste, bijv. rlw. \eerllg~te. \'our tie viuul.
Visitandine, (-n) v. non v. van
Vierzigstel, (-s, IAV. t'ier~iy.dc:lJ Viollne, (-n) v. (Muz.) viool, ve- tie \l1~llalle onle.
0. ve..rllgsl~ (~edeelte) o.
.
,lei v: . .
.
Visitation~ (-en). v•. 1~lJis~oeki~g
Vijlrzigatens,lJij". ten veerllgste, . VlC~llnl.st, (-~n,mv. -en) m~, VIO- v., u~Il.lerzoek 0., Insilectle,VISllallt', veri·
Ilnspleler, (-spaelers, my. -spieler) m. Oealle v.
in de \t.lel·lIg~le plaill~.
Vierzig-sttindig, bUy. llW. van vlotll~f1eler, YlOli!olt III.
Visitator, (-s, mv. -en) m. hij die
veeru§ lil"~lI, weel'llg Arell durelHI; -/4y'!! Vlolin-kasten, (-ktlstenl, mv. oDd~l:zo~k Juel,illspeeteur,\'erilica.l~ur m.
hijv. nw. veerllgdau@sch, \Ian ,eerlig da- ·!,a,'et, w. ,ioolkust v.; -'aot,n ,. my. VISIts, (-n) v. bezoek 0., vlslle v.;
l

Viz.

Vag.

Vog..
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-nkarte v. visitek,.arl.je 0.; -nzimmer o, Vliesz, (-es, mv, -.,) 0., Z. Fliesz. Z.-beerbaum; alri/aani.fJtlter _, ijzerboom
visitekamer, spreekkamer v.
Voclj,bel, (-n) v. woord 0.; -buel: m.; -kirselle v" kriek, vogelkers v.; -klaue
Visitenameise, (-,,) v. groote 0 l\"uUI'lleuhoek o.
v. vogelklanw m.; -kluppe v., -'clolJe,t m,
We~I.lOlJische trekmier v.
Voe,..l, (·(e)s, mv, -e) m. kliuker lijrnstang, lijml'oecle v.; -knolerirll m.
Visitjreisen, (-eisens, mv.-eisen) m., kliukletle.·v.; -eoneert o. voeael con- varkensgras 0.; -kop! m. vogelkop m.;
cert 0., uttvoering v. van zangstukken, -kraut o, munrkruid 0.; -/.-ullde v. nao. telllij~pr 0., sondeerijzer o.
Visitiren, (tJ;sUirte, fJisitir/) bedr. -musik v, zangmuziek v.
luurlijke hrstorie v. der vogels; -kundige
ww. bezoekeu, onderzceken, vlsrteeren; Vgcativ, (-(e)8, my. -e) m. vijfde m., Z. -kenner, -laus v. vogellnis v.;
(Heelk.) met het tentijzer doorzoeken, uaaiuval, vocstiefm.; 2. -UI, schalk, rare -leieh; bijv.ow. licht als een vogel; -leim
peifen.
snuuer ~.
m, vogellijm V.; -mild: v. vogelmelk v.,
Vista, r., z. m. zieht 0.; (Hand.) Voclren, (voeirte,voeirl) bedr, WW., veldajuin m.: -1Iap(eht n o, vo~elzaad.
a. •, op zicht; prima -, op bet eerste ge- Z. be~f4en.
_
LJakje 0.; -nest o. vogelnest 0.; (PI.)wiltle
Vogel, (-I, mv. Vogel) m. vogel m.; peenv.; -nets 0., Z. -garn; -orset v.draaizieht.
Visum-repertum, (onb.)o.rer- Vogel ~e/uelzen, vogels schieten; (fig.) urgeltjeo.lot afriehting van vogels; -perslag o, omtrent de hevindmgeener zaak, dell - In seiner Hand haben, den vogeJ III speklive v. teekeuing v. bij vo~el vlueht
d~ hand hebhen,kunnenbeschikkeo over; gezien, vogelperspectlel v.; -pteO'er m,
sehonwlna, lijk~chouwing V.
Vit&J,icum, (-S, mv. Vitalica) o. tOle der - au! dem Zweige, als eeo vogel Spaansche peper v•. -p(ei!e v, lokflnitje,
IijrrPllle v., w~dll\Vengeld o.
op een tak, zeer onzeker; (Spr.) - friss vogelfluitje 0.; -reelu o. (Valk.) recht o.
Vitriol, (-(e)~) m.,», m. vitriool o, oder stirbI, doortasten maar I; mil wei- van den vogel; -riemen m, ingewandsen v.; tJlauer -, Z. Ku,,(ervi!riol; weisier ellen, Vogeln man fliegt, mit dcnen wird worm m. bij vogels; -rokr o. erwtellbla-, witte vilriool 0., lW8Vel1.uur zink o. man gelangen, met wieo lDen verkeert, zer m., blaaspijp v.; -rolle v.schijr,draaiVitriQl-artig, bijv. uw. Yitriool- worlJ,L weo geeerd; jeder- singl foie i'ml scbijr v.; -sang m., Z. -yesang; -schau v.
achtlg; -J,lher m. vilrioulether, geest m. der Scllllabel gewacllsen isl, ieder vogellje (0. Gesch.) Z. -dcu/crei; -sc/tlluer 10., Z.
van vitriooJ; -erde v. vitrioolaarJe Y.; -er; zlugl zooals het gebekt is; loser, durelt- -deuter; -seltelle v. valkeuklokje 0.;
o. ,ilrionlerls o.
IrJt:beller -, loole ~n8al" geslepen kercl -8cheuelle v. vogelverschrikkcr w.; -sehieVitriolesciren, (vitrioleleirle, vi- w.; llJsliger -, vroolijke khmt m.; (ge- szen o. schielen o. naar den vogel: _
triole$eirt) o. ww. tot vltl'iool worden. I1leellz.) du kleiner -I, schalk, deugiliel hllltCIl, naar den vogel schielen; -seillag
Vitriol-geist, (-(e).) m., z. m. ill.; (Ndt.lust.)vlmIJer ID., kapel v.;(Sp.) 10. ,'ogelknip v., vogelslag 0.; -sc/dee'"
geestlO. \8n vltranol; -haUig bijv.nw. vi- vogel,papegaal m.; 2. (Uelfst.) ,ersleeucJe hUv.eu b. hurlzolJlaal, walerl'as; -se/lUnge
trioolhou,lencl: -hullev. vilrlC)()lfilbl'iek v. vogel m.; (Ill lie eiel'en), Z. [Jall',ett/flU. v. vogcl~lrik m.; -schllubelm. vogelsuaVitriolig, hY'. nw.,Z.vdrtolJlalliy. Vggel-abdruck,( -dl'uck(e)s,lllv. vel m.; -sclmell bijv. ow. sll':Jl als een
Vitriolisch, bijv. ow. VlLl'ioul- -druclt.eJ w. aftlruk m. vall e.,11 vogelop vugel; -sc/trecke v. vugelverschrikker ID.;
achliRe
sleeu; -amber Ill. Wille alII bel' Ill.; -arl -scl""ol (0" Z. -duns!; -seIde v. wild vias,
Vitriolisiren,(vitrin/i.drle,fJitrio- v. \og~ISOO"l v.; 2. aarti 10., llalulll' ,v. de.. v:askrult.l 0.; -sc/tU'atlzp{eilcl,en o. lokli~il'l) h,·dr. \\'w. \'ilrionl oplp.v(:r(~IJ.
voguls; -arli!J IJU v• nw. "ogeI8chLlg, ills UUllj., O. aau Jeu slanl"t vun eCrJ huuteD
Vitriolisirung,v.,Z.vtlriolisiren. eeu, vogel; -baaer m.en O. \'ogelhool v.; ~'ogel~ -spl'i[cr 10•• Z. -spiesz; -spei,'le v.,
Vitriol-kern, (-(e)s, my. -e) 10. Il. Z. -/tau.I(; -uuye (~. (PI.) :--leuldlJloellJ Z. -Iutll.·r; -spiel o. spel o. met den vo"itrioulbloelltp.o V. mv.; -kitS RI. vitriottl- v.; -becrlJaul/l, IU. (Wilde) sorbelJuolu m.; gel, vugelscllieLen n.; -spies: m. hl'aadbevatlell.1 klcs 0.;
m. vitrlool- -/}eel'e v. sOI'IJ~bes v.; -bl'ue v.vogelvaug",L ~Plt o. VOUI' vogels; -S/,Orll Ill. ~poor v.
kristal 0.; -Ialtge v. vilrloul bevallelllie v., vr.lktmJiJcht v.; -bulzen m. VroV v. HID eeu vogel; -spfll/cr Ill. gO(JcJmel'el v.;
1001( v.; -ml,i,!er 10. eigenaareelu·r vlll'i- \loor de bl,ja~pijIJ.
.
;l. lachvogel m.; -slallye v.staak V.Wilaronlfahrit·k; -"aphtha v., Z. -illher; -at o. Vggelehen, VOgeleln,(verkl.) up tie vogel t;f~plaUlsl ",ol'cH; (Vug.) lijmvitrlUltlnlie v.; -sab o. vitrlUOlztHlt 0.; o. vogc IIJe U., klelue JUla~e vugel 01.
I'oelle v.; (Ill eeue k()()i), Sl"kjl~ 0.; -stein
-,alCer bijv. II 'v. z\vllvellllur; ,·s,lttre v. Vggel-deuter,l-lers, IUV. -ler) lB. ill. vogelsleelJ, \'er~letHlde vOf;el m.;-,telzwave!Zl1l1r, vilriol)lzllur 0.; -sieder III. vlJg"IWjcll~laaJ', wadl'legg,~r m. Ull de len o. vu~elvuug~t v.; -steller m. vogeviLI'io,.lkoker 10.; -sel,manl m. ijzerhou- vluchl, heL cleO & (Ier "ugels; -deu/ere" Idar, vugelvalJf)el' lB.; -stern m., Z. -."Uclt;
deolJ beglD~tll h~j hel Yilrl()ltl~token; -,'lie- -dtllllllll.Jj v. vogehvld~c~ltll'ij v.; -dullsl Ill. - .../tmnte v. stem ". cens vogels; 2. lokderel v., Z. -/f/il/e; -de;'. III. vit"lo"l~teeli IllUSSCllelJllagelm.; -/aU{ m. gewuue sllel'- llullJe 0.; -s!rielt ID. trekqjd Ill. der vom.; -U'IlSIt!r o. vill'wol bevalten.1 walel'O.; wei' IU.; -{allg Ill. vugdvlIugsl v.; :l. l. gt!I$, it. trekkell o. dcr vogels; -lod m
-werk 0., Z. -,"alle; -zapfen 10. (Uelr~l.) -hel'd; -{allyer lU. vugehuuger, vogeluar g~~lekte dOll~ kel'v~1 v.; -verslcinerung
v8sle vill'inc)1 o. in den vorm vau krlslal- IlJ.; -Ilutle v. jachlge\\~el' 0.; -/lole v. v. vogchel'sleelJlug v., vCI'~leenJe vogel
len, Z. -sle;".
lukllullJe 0., tlCJg~ol~t Y.; -/luy Ill. vo~el- III.; -u'alll'~uyer cu., Z. -deuler; -wand V.
Vitroineter, (-lers, mv. -Itr) m..Vlucl~l v.;~. \'llIclll v. vog~ls; -{ras. aU., fJeLleu o. mv. 0111 de (tIel' \\'iior Illen vogla~melel' m. voor stralllbl·eking.
Z. -Jullel'; -fre, bUv• ow. vlJgelvl"ij. bUI- g~l~ ,,11 vangcu; -wie/it! Y., Z. -/teu;-Il'ild.
Vitzdom, (-(e)s, my. -e) m. on- Lei.• 11" .wet, III dCIi ball, jelll. {ur - e,.- brei o. gel."'8acJ o. vall ,'ogels, \\ illl gederregelJt m.; 2. bisscboPIJelijke leen- en I.:L'lren, lem. vogeivrij vel"klal'eu; -fUll. Ill. vogelte 0.; -:ueltl \I. houdcu, o,.k\V~eken
steclflhnUller m.
vogelpoot 10.; -fUller o. vogelvocc.ler 0., o. vau vogels; -zug m.,Z. -:dricll; -zullfJe
Vitzdomei,(-en),.,Vitzthum, -gaTTI o. vogel net 0.; -gullulIg v., Z. -ge- v. vogel tong, tOllg v.van eell vogel; (Pl.)
(-lIu~",(e)" my. -t1ttlmer) o. onc.lerre- ,.. ellled"'; -yeier m. kamgier 01.; -gestl.IlY vugelLon~ v.; (Art.) laadlepel m.; {Slot.}
gelltschnlt 0.; 2. waarlligheuJ v. van bis- lU. gezang, gekweel O. del' \'ogels; -ge- I'ollc.le 8111tge l'ijl v.
RCho(lpel\jk leen- ell stecJehouder m.
scldecltl O. vogelsoort v., gesli1cbt o. vall Vggler, (-I, my. Vogler) m. vogelVitzliputzli, (-s, rov. -8) m.dlJi- vogels; -gesc/".ei o. Meschreeu\V O. O~I' vangel', vl)g~laar m.; jeder - lobe seillcn
veJ m.
vogels; -Ita'tdel III. haucJe! 10. in YOKels; KflUZ, ielJel' llJeelJt zijn uil een valk te
Vivace, bijw. (~Ioz.) levendig,mel -kaltdler W. vogelkiJolHlJau, vogelmun au:; ~Un.
vuur.
-ltflulJe V. vugelkalJ v,; -/tUU,'1 o. vugelhuis Vogt, (-(e)s, mv. Vogtc) m. voogd,
Vivgrre, (-n) V. stinkdier O. (een 0., gl'ooLe vogelkoui v.; -11e(~ke v. bro~l- curalol' 10.; :-.t. (Villl eeu kln()st~I'), bemarler).
kmu v.; -I'l1r,), IU. vogeillcl 0.; -heu o. sLlIurJel', Up~lelJer m.; it. ~cholll. HOUVivipl1'en, O. my. dieren o. welke vogelwikke v.; -hu'sev. i,ar~lkrulaJ,sle:)u- Vel'ucur 10.; 5, (\'au cell kast~el), slotle'~n,le jougen Yoorturellgeo, zoodie- kl'uid 0.; -hulle v., Z. -I,aus; -Juyd v. ¥uo~cJ, iJul'chlvuugcJ m.,4. lIIe~slerkll(1cht
ren o. my.
vugeljacht v.; -kii/lg roo vogelkool v.; m.; 5. iIlJIJJlUlsll'al~ur, fflulmeesler ID.
Vizdom, (-(')1, my. -e) m. &, Z. -k,uuler m. vogelkell.u~r m.; -k,r~c'tlJaum Vggtding, V'(e)l,mv.-e)o.schouts..
Yitldom.
10. krlt~keJJoom, vogelkel'selJoow w.; ~. gerechL, balJLlw2iclJap O.
J
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Vol.

Vol.

Vol.

VogtQ.i, (-m) v. bestuor e, eeoer Volk-gefallig, bijv.ow., Z. fJolk- volksbesluit 0.; it. plebesciet 0.: -schrifl
provincie, gebled o, van een landvoogd mas:ig; -leer bYv. IJW. verlaten,onbe- v., Z. -buclt; -schriflsteller m. populaire
of baljuw, baljuwschap 0.; 2. voogdij v., weend: -mflszig bij'. nw, voer het volk schrijver, scbry'er m, vaD rolksboeken;
toezicht, opzicbt 0.; 3. toezicbt 0., he- gesehikt, overeenkomende met den geest -schule v. velkssehool, lagere school v,;
stunr 0.
van het volk, verstaanbaar voor het volk, -scltulwesen 0. rolksschoelwezen 0.;
VogtQ.ilich, bijv. en b. tot eene populair; It. minzaam, gemeenzaam, blj -schwar,,~ m, menigte v, yolks, volksvoogtl U 01 ten voogdijschap behoorende; het yolk gezien; -reich bijv.nw. volkrijk, hoopm.; -sinn m, volksneigiog Y.; -sitte
it. uil naam of op gezag van den voogd, sterk bevolkt.
v., Z. -gebrauch; -souveraailtlt v, volksden Iandroogd.
Volks-aberglaube, (-fts) m., z. heerschapllij, volkssouvereiniteit v.; -spiel
Vogt-geld,(-(e)s,mv. -er) o, reeht m, volksbijgeloof 0.; -(an)fullrer m. san- o, volksspel 0.; .spracke v. volkstsal v.:2.
o.vendenschuut:It. voogdijgeld o.;-ha(e,' voerder m, van bet volk; it. volksleider, populaire taal, taal v. voor bet volk;
m, haver v. als belastiogaan den (landj- volksmenoer m., -a7lgelegenkeil v., Z. -stamm m. volksstam m.; -sti'lime v.
yoof(d te betalen; -kind o. onder vO(l~dU -soehe; -all/kl4,"ng v. volkRonderwijs 0,; volksstem v.; -slimfllung v. volksstemstaand kind 0., pupil m. en v.; -Ieltn o. -flufrul", -allfstand m. rolksoproer 0., ming., geneigdh~id v.vanhet yolkj-stuckleen 0. dat aan denbesehermheer 'an een volksop~tand m.;-ausgabe v.'·ulkstlitgaaf chen o, volksstukje, stukje 0. veer het
klooster '\las overgedragen; -scha,z m., v.;-bewf'gung v. bewegiug v.,opschudding volk.
Z. Flurschutz.
v. onder het volk; -blau 0. yo)ksblad, Volksthum,( -eels, my. Volk,tku,Voland, (-(e)~, my. -e) m. Junker (tijd)schrift e. voorhet volk: -braud, m., mer) o, nationaal karakter, volkskarak-, durvel m,
Z. -yebrallck; ·buck o, volksboek, voor ter 0., Dalionaliteit v.
Vole, (onb.) m. (Sp.) alle slagen m, het volk gesehreven hoek o,
. Vglksthl1mlich, bUy. en b. namy. in een kaartspel,vole v.
Vglkschaft, (.en) r., Z. Volker- tionaal, vol~ells het rolkskarakter, eiVolk,( -(e)" mv. ViJlker) o. yolk 0., SCllO":.
gendoDlmelijk aan een volk, tot bet yolksoatie v.; das judische -, bet Jootlsche VOlks-diohter, (-ters, mv. -Ier) karakter behoorende; -/ieil v. owe.·fenvo!k, de Jnndsche oatie; kleine, -, klelll 01. vulkst.lichler II).; -d,cklun9 Y. volks- komsligheid v. met beL volkskarakter,
yolk. Z. ViJlA·chen; ein Baulen Cluswan- getlicht,'naliolJaal gellicbt 0.; 2. Z. -ge- oationalileit v.
der"den -es, Yolksstam m.; 2. Yolk 0., dic/lt; -(eilld m. vijane) m. \Ian het volk; Vglks-traoht,(-en)v. volksdracht,
lIeden mv,; das gemeine -, bet gemeene -/ei1ldiicl" byv. en b. vijandig gezind le- nationale kle~t.llIlg v.; -unrtchen v. my.
'olk, gp.meen, janhagel 0.; S. menigtev•. g~n het yolk: -(cst i).vulk~reesto.: -(reunel volksolllusLen, binnenlanll~che u'oebelen
~ronte hoop m., wereld v.; das - unll dcr ID. volksvl'ieotJ, vri ~nd In. van hel v(llk; Ill. illY.; -unlerTlcid m. volksonderwijs
Adel, heL yolk en de adel; es isl viel - In -{reuntUick bUy. en b" Z. volkye{d.ll,g; 0,; 2. openbaar onderwys 0.; -unwillem.
Paris, er zijo veel mensehen &; eille ·{reuRdllcltkf!il v., Z. Popularildl; -fu'!'- volksonwil m.; -verfii,hrer m. volksverMenge -s, eene melligte yolks; sickdurch rer m., Z.-an(IUlrer; -gebrauch m.Yolks- leltlel' m.; -tJersammlung Y. volksvergadas - durckdrangen, doo.· het yolk heen- gebl'uik 0.; -gedich'o. volkslied 0.; -geJSI cJering v.; -ver/reler m. ,"olksvertegendringen; das isl ein dumtnes., dom yolk; m. volksgeesL ID., openbare meening, pu- woordiger m.; (R. g.) tribuun m.; -verisl lau/er gemei"es - da, er is daa.. bheke opinie v.; -ged:ednge o. yolksge- Ire/utLg v. volksvel'tegen\Voordigin~ v.;
oipts dan gemeen yolk; (Krijgsw.)krijgs- t.lrang 0., menigte v. volks; -gesang m. -wille m. volkswil m.; -wind m. Yeranyolk 0., soldaten m. mv.; dieoslerreichi- volksgezang 0.; -gesellschafl v. volksver- cJerlijke slemming v. van bet yolk,volks.eken Volker, de Oostenrijkschd troepen; gaderillg, vereeniging v.;-glaubem.volks- gunst v.; -wirUl$ckafl v. yolkshuisboud.t. HetJen, onderdanen, bedienden ffi. en geloof 0.; -gunsl v. gunst v.van bet yolk, kunde v.; -wulh v. yolkswoede Y.; -leiv. mv., Z. Gesinde; (JacbLw.) vluebt Y., volk~gunst, popularileit v.; -hass m. pu- lung v., Z. -blatl.
zwerm m.
blieke haat, \lolksbaat m,; -htlufe m. Voll, bijY. en b. vol, gevuld;tin Fass
Vglk-arm, b\j". ow, niet bevol~l, hoop m. Yolks; -Itaus o.gemeentebuis0., - It'ein, vol; oin -esGlas, vol glas; /uJ,lb-,
weiDig bevolkt; -bel.errscher m., Z. l'·ol- buis o. der gemeenten; -I,errscha{t v. half vol; gaRI -, gebeel vol, boorde,ol;
kerbellerrscker; -be,~ch"eibung v. \"olksbe- \'olksregeeriog, democratie v.; -Ite,.r- :t goed yoorzien, overladen; (van a..en),
sehrijving, ethnopraphie v.; -bewimmell scl,a{llick lJijY. en b. volgens de volksre- vol; ein Arm -, eineHand -, eeoe armvol,
bijv. nw. r\ik bevolkt, talrijk.
gee.'ing, lot de volksregeerlDg behoo- eene hantJvol; mit -en Handen, met volle
Vglkchen, Vglk1ein, (verkl.) l'ende of. daarop bell'ekking bebbende, hantJen; - mac/len, vol maken, 'ullen,
o. volkje, klein yolk 0.; (Scherts.) ihr tJemocratlsch; -herrscher m. volksheer- vol doeD; ei"e Summe - machen, vol O1a,eid ein schones ., jelui zijt aardig volkjc; seber, prins, vorst, sou\'el'ein m.; ./,ymlle ken, eompleteereo; 3. ein -er Busen, ge2. (vao kinderen), mun/eres -, kleiue v. volkszaug m., volkshed 0.; -jammer vuld, rond, vleezig, poezellg; (van het
volkje o.
ID. volksramp v.; -kirche v. Dallouale gelaat), rond, vol, bol; (van de wangen),
Volker, o. mv., Z. Yolk; -bellerr- kerk v.; -kla~&e v. volksklasse v.; -lehrer hoi, dik; (van den arm), gevulcJ, dik,
scher, -/iJ,ltrer, -furs' nt. beheerscher,be- In. volksleeraar, publicist m.; -Liebe v. vleezig; 4. (fig.) - ,ein, - Weins .ein,
stuurder m. vallvolken; -beschreibung v. liefde v.van het volk; ~. vade.'landsliefde zat zijn, drouken zijo; sicl,- saufen, zich
volksbesebrijvlDg, ethnog)'aphie v.; -ge- ".; -lied 0. volkslied 0.; -liedler m,st),3at· Z8t zuipenj mit -en Segeln, met volle
,c1,ichte v. gp.~ehiedenis v. der yolken; zanger m.; -mahrc/len o. yolksveJ'telsel- zeilen; aus -em Halse lachen, luidkeels
-kunde Y. volkenkunde, ethllologie v.; lje 0.; -m4szig bijv. nw. met het karak- lachen; - Se/dafes, door den slaap over-markl m. volkenmarkt v.; -reclll0, vol- ter van bet yolk overeenkomend, natio- manll; 5. (fig.) fJon etw. - sein, vol ZU n
kenrecht 0.; -recht/iek bU'. nw. volgen! uaal,als het volk; -meinu,"9 v. volksmee- vao; - Verslalld, zeer veel versland hobbet volkenrecht, uit of tot het volken- DlUg, publieke opinie v.;-mengov. volks- bend; jemn. die Ohren - schreien, iem.
reehL behoorende; -reich bYv. ow. volk- menigtev.; 2. Z.-haufe;-name m. volks- de ooreo van bet hoord scht'eeu w~n; -es
rijk, Roe,J bevolkt.
Ilaam m.; -ralll m. raad m. van het volk, Gewickt haben, (van munten), bet volle
VOlkerschaft, (-en) v. volksstam -reck' o. reeht der volken, volksrecbt 0.; gewiebt hebben; in -em 7'rabe, in volm.; it. yolko. ui~ verschillentJe stammen -rede v. volksvool'dracht Y.; -redner m. len d.'af; -e Macht, onbeperkl; die -e
samenJresteld, be\'olklDg v., horde v.
volksredenaar m.;{o.Gesch.)volkstrJbuun Summt, de geheelc som, het totaal; ein
Vglkerschaftlicb, bljv. en b. m.; -regiorung v., Z• • /terr,cha!l; -reLi- -er 7'ag, ein -es Jahr, een volle dag, genatioua"l.
gion v. volks~odsdienst m.; -reprase,da," heet jaar; er ist -e dreiszig Jakr all, hij
V~lker-staat, (-(e)s, my. -en) m. w. volksvertegeowoorlliger m.; -sache Y. IS ruim derlig jaar oUd; -e Gtlluge thun,
oiL versclullentle volken beslaande staal vu!kszaak, volksaangelegeuheid Y.; -sage geheel voldoell: 6.· sein,(vau de moan),
m.; it. verbond 0.; -verein m. verbood o. v. volkslegende v., yolksverbaal, sprookje ~ol ZUD; - Staub, Scku.'eis:, K'o/ken, vol,
tus~hell volken; -wanderung v.volksver- 0.; 2. volks(lraalje 0.; -schlag m. SOOI't bedekt zijn met; ein Geld fur - almehhaizin, Y.; -lUll m., Z. -uJtu,derung.
Y. van yolk, sJago.van meoscheD; -,cklu" 'lien, Lesen de !olle waard., aaDoaweD;

e,

Vol.

Vol.

Vol.
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(Zeew.) ein ·er Bug, vette, belle, ronde, Rerti, onmatigbeid 1'.; (Volkst.) zatheid, menheid v.; 2. 'voltooiiog v., geheel 0.,
stompeboeg; - gebaute, Schiff, hol,rondo dronkensehap v.
ongesehondenheid v.
Vgllihrig, bU'. ow. met volle.ge- Voll-farbig, bij,. nw., Z. dunkel; Vollkommlich, bijw. geheel en
vnldearen.
-Ira.', m., Z. Yielfras'l.
al, volkomen, volstrekt,
Volland, Z. Voland.
VollfU,hren,(voUful,rte, vollfakr/) Voll-kornig, bijv. ow. vol korVollauf, by"'. volop, rijkelijk,over- bedr.ww, rolvceren, voltoolen, ten einde rels; -kraft v. volheid v. vaD kracht,
,Ioedlg, in overvloed: Aile' • haben, van brengen: 2. uitvoeren, bewerkslelligen, zielskracht v.; -kriJ.{lig bUy. nw, krachalles overvloed, volop hebben; - zu Iht&1l verwetenlijken.
tig, sterk, vol aielskracht; -kugel v. ka',aben, meer dan genoeg te doen hebben, Voll-gebaut, bijv.nw. relwassen, nonskogel m.; -leibig bijv. nw, gezet,
drokke bezigheden hebben.
geheel ontwikkelt.l; (Zeew.) rolgebouwd: z",aarlijvig, dik; -leibigkeit v. zwaarlij.
VQllaus, bUw. vol, gebeel en ai, -Qehall m. vol traktement, rljkelljk in- vigheid, gezetheid, dikte v.; it. Z. Feivolkomen.
komen, volle loon 0.; 2. (MlIntw.) volle stiglceil; -Ieh(e)no. hoofdleen, voornaamVOll-bickig, hijv. nw., Z. -wan- gehalte 0.; -genuss m,ovcrvloedig genot, ste leen 0.; -lichl 0., Z. -mond.
gig; -bouer m. boer m. die zooveelland rijkelijk genot 0.; -gepropfl, -gestop{l, Vollmacht, (Vollmachte) ,. volheert als met een ploeg kanbebouwd wor- volgepropt, volaestopt; -gerichl o. vol- maeht, onbeperkte maeht v.; 2. machtiden; -bliUig, bijY. nw. volbloedig, bleed- talligerechtbank v.; -gesa"g m. vnlstem- ging, procuratie v.; - geben, rolmacht
rljk; -keit v, rolbloedigheid, bloedrijk- mig gezang, koor, tuui 0.; -gesic/Il o. geven, machtigen: ·unbedingte -, onbeheld; -blulpferd o, paard o, van zuiver vol gezicht, rond "E'zicht 0.; it. ein Kopl paalde volmacht; -ueber m. hy die volim -e, (op munlen), kop m, van voreu macht ~eert, eommluent m.; -haber m.
ras,
Vollbringen, (fJol/brachle, voll- gezien; -griff m. (Muz.) volmaakt ak- volmaeht hebbende.proeuratlehouder m.;
brae/It) bedr, WW'. onr. vollJren~en, nit- koord 0.; -grubig bUy. nw, vol kuillj~~, -sblall'l"elt, -blall o. bewljs o. van volvoeren,yolvoeren, leu einde bren~en, 101 knilaclHig; -qflllig bijv. nw. (van IUlIlll- macht; -,schreiben, -surkunde v. procustand brengen,aflJlaken; flach voll/lra"',- slnklien), van de volle waarde, len volle ralie v.
ler That, na de daad volbracht te heh- geillig; 2. niet ar te wijzen; -keil v. Vollmichtigen, (vollmach/igte,
ben; (H. S.) e, is' vollbracht, het is vol- volle waarde v., voldoend gewicht 0., gevollmac/lligt) betlr.ww.volmacbt geven,
bracht.
yoltloende geleJi~heid v.; -ha'lrig bUv.nw. lIIachti~en, p"oclJralie geven.
Vollbringer, (-s, my.Vo1l6ringer) zeel' harig, gebaard; (,'an laken), rlJitr; Vgll-mii,ulig, bijv. ow.eenesterke
m., -in, (-nen) v. volbrenger, volvoer- -haltig bUy. nw. voor het volle gehalte, stern hebbende; -meier DI., Z. -bauer.
der, uitvoerder m., volvoerster, uitvner- van goed allooi; (fig.) (van eelle laal). Vollmond, (-(e)s) m.. z. rn. volle
sler v., hij,zijdie tot stand breDst;(Godg.) I'ijk; (van eene strar), vol, on'erminderd, maan v.; es id -, flJir /laben -, I.etis -volle
Z. Vollender.
~eheel; -handig bijv. ow. (Zee,,".) (van maan, de maan is vol; -ahnl;c/~ bijv. DW.
Vollbringung, (-en) v., Z. voll- het weder), slol'rDachtig, on~nllslig, on- 118ar de volle maan gelijkende; -anllil"
br·jftgen; it. volvoering, uitvoering, vol- !olluimig; -harig bij".ow. harig, sterk be- -gesicht o. vollemaansgezicht 0.; -nachl
tooiing v.
baar.J; -/liiring m. volle haring m.
v. door de volle maan verlichte nacht m.;
Vgll-brilstig, bijv.ow. met volle Vollheit, v., z. m. volheid v.,over- -schein m., Z. Volliehl, Vollmo"d; • 'eit
borst; -barlig bljv.ow. -e Bruder,SchUte- vloed m., Z. FuUe;2.zatheidv.,Z. Trun- v. hjel m. der volle maan.
,tern,lijrelljk, '01, eigeD. lIit e~n huwe- ken/,eU.
Voll-mUndig, bUv. nw. volmonren; -bilrtigkeit v. 8f~tamming v. van Voll-herzig, bljv. ow. volgevoel, dig; (Ger) Z. -jiihrig; -roth bijv. ow.
dezelfde ooder", nit eeu hllwelijk gebo- gevoellf[, etJelmoetlig; -huf m. 'oIvoet dOlJkerrood; -ruTul bUy. nlY. volkomen
IUk geborfln zijn; -busig bijv. OW., Z. ID.; 2. Z. IlufJwang; -huplI bUy. nw. vol- rond, ~eheel rond; -sallig bijv.nw. (van
-br""ig.
hoevig, voIvoelig; 2. Z.I,u{zwaflgig; -htil- boomeo), vol sappen, r.uk ann sappen;
Volle, (-n) v., Z. follheil, Faile. ner m., Z. -bauer.
(vaD vrllchlen), sappig; (van persoVollenden, (vollendete, volltJndet) Vgllig, bYY. eo b. volledig, volko- nen}, gezond, Rlerk, ~ri.chtig; .sofligbedr. ww. "olp-inden, voltooien, volvoe- men, ~eheel en ai, ten volle, Z. voll; ein keit v. sappif(heid v.• I'ijkllorn m. aan
rent armoktn;(Spr.) nach volle'l'ldeler Ar- -er Sclll!ffel, vol. bnorllevol; -er Ablass, sill'pen: -sliufer m. drollkaartl, zlliplap
bcil iodls gul ruhen, na gelJanen arbeid volle ~nnat; -e Freiheit, "olle "rijheid, m.; (fiK.) drinkebroer. k.·oeglonp' m.;
is f{oed rusten; 2. afdoen, ten emde tJnbeperkte vrijheill; eill -er Narr, vol- -siiulerez v. dr()nken~chap v.; -se/,ei"ig
brengen, volmaken; das Vollendete, die ~Iilgen gek; -e Grosle, volle groolheill: bljv. nw. een volkornen ci"kel vormende;
vollendele Arbeil, bet geheel; S. sein in -enl Slaale, in gala, met grootestaat- -scheinm.,Z.-m.ond; -sc/,aller m.(Zonlz.}
Leben ., sterven; der Vol/ende/e, overle- sie; dieses Kleid is' JU -, Le lang,te wijd; hij die het zoot Olt de pan in de korven
dene; der volle'ltlete Laul cines Planeten. er is' - JU Grund gerichlel, geheel ten schudt; -sein o.,'olheitl, zntbeH.l v.;-spande geheele loop,de omwentel'mg &; ein gronde gericht; -keit v. gezetbeid,tlikLe. -ner m., Z. -hufller; it. (Leenw.) hij die
vollendeler Bijsewicht, volsla,en boos- zwaarlijvigheitl v.
als leenplichlige voor!lpan levert.
wicht, aartR~chelm.
Vglljii,hrig, bijv.nw.(Ger.) meer- Vgllstandig, (-er, -sl) bijy.en b.
Vollgnder, (-s, my. Vollender) m., elerjarig, mondig; -keit Y. meerderjarig- volkomen, voitalllg, geheel en ai, toerei-in, (-nell) v. hij, zij die vollooit, vol- heid, mondigheid v.; -machung v. ,rij- kend, cOml)leet, gezamenlljk; (Zeew.) ein.ligt &, Z. vollenden; it. voltooier m., making, meerderjarigverklariog v.; it. bemann', voltallig; -keit Y. voll'omenvoltooister v.; (H. S.) Zaligmaker, Ilei- eOlancipalie v.
beill, vollalligbeid, toereikendheid v.
land m.
Voll-kantig, bljv.nw. (Boschw.) Vgllstimmig, bijv. ow., Z. einVollends, bijw. geheel en al; 2. vierkallt, bekaotrechL t in den haak ge- "immig; (Moz.) met aile stemmen, vol,
boventlien. daarenboven, nog;- :&uGrunde braeht; -klang m. volmaakt akkoord o. welllliLlend; -er Gesa"g, wellnideod geric/lien, geheel ten gronderichten;- aus- Vollkgmmen, (-er, -8t) bYv. en zang. koor; -es Tonslilck, ··e Musik,sym"den, uitspreken; (gemeenz.) bald -, b. volkomen, volmaakt, volledi~. geheel phonie v., coucert 0.; -keil v. overeeozeer spoediR, weldra; 3. auch• noch die- en ai, gaosch,compleet; ein-er Hofma11n, stemming, wellnidendheid v.
ses, bovendien nag.
volmaakt; ein -es Gluck, volkomen; -IU- Vollstrecken, (volldreckte, fJollVollendung, (-en) v., Z. vollen- frieden, volkomen tevreden, Z. vOl/stan- streck') bedr. Ww•• Z. volbiehen.
den; it. voltooiing, volvoering, volein- dig: -er machen, volmaken, verbeteren; Vollstr§cker,( -s,mv.Volslrecker)
ding, volmaking v.; 2. sterven, overlij- er hat - Recht, h\i heertvolkomen geJijk; m., -in, (-nen) v.volvoerder, uitvoerder,
dell 0 •• dood m.
- sich rechtferligen,zich volkomen rechl- volbrenger m., volvoers&er, uitvoerster,
Vgllente, (-n) v. geknifde eend, vaardigen, Z. fJiJllig; 2. gezet, rond; 3. volhrenKsler v.
stroiseelld v.
ongeschonden, oogedeerd, zonder ge- Vollstrgckung, (-en) v., Z. VollV611er@j., (-en) v. brasserij, zweI- brekeo; .h,1I v. volmaaktbeid, ,olko- Ijehung.
lI ' ·
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Von.

Yore

Vor.

Vgll-tonen~, -t6nig, bijv.. DW. Morgm bi«an den Abend, van 6 tot 7 our, voorrang; lasslmien -!, laat mij voorultvol khnkeml, Z. -stimmiq; (vanliestem), van 's morgens tot's avonds, van den gaan:4. - Hunger, K4lte, Freude. sterben,
helder, vol klinkend: (Diehtk.) (van rij- morgen tot den avond: - luer an, - dB sterven van &, Z. Angst. Sehrecken,
men), sterk: -wang;g hUv. nw. bolle wan- an, van bier af, van daar af; - hier bis SchmerJ, Veru1underung; Achlutlg - jemn.
gen hehbende; -1J.'idl/lfl hUv. ow.. Z. -hal- dallin, van hier tot daar; - hinten. van haben, aehting hebhen voor,Z. scheuen.
tig: (fig.) geldend, geleli~: -u'i(~hligkeil achteren; • vnrn, van voren: - allen Zei- erschreckm, ekeln. Ahscheu. JViderwille;
v• .ini~t gewicht 0.: -uueh» m. volwas- ten her. - Alters. van ouds; - Kindlleil II. bYw. voorheeu, rrneger, eertjuls; - wie
senheid v.; -zahl v. rend getal, vol ge.. an, van de kindschheid aft Z. flun: "om nark or nach tLlie -, voor en 113. alsallijd;
Kopl bis zu den Ftuse», van het heofd er lebte - wienach,hij wasst..erlsdezelfde;
tal 0.
Vgllzii,hlig, bijv. en b. voltallig, lot de voeten, van lop tot te..n; - oben (Spr.) - getllan ulId flach bedarlll, hat
eornpleet: - mechen, vultallill maken.cnm- kumlllen, van hoven komen; einer - un,,,, Mtlncken in grosl Leid gebracl,', eerst
pleteeren; -keit v. voltalligheid v.; -ma- een van ons, iemand onzer; - eem r'ill"l gedann en dan bedacht heeft menigeen
el,ulIg v, vohalli~ maken,completeeren 0. es her? wle is daarvan de oorzaak 1, ill leed gebrscht; 111. 0. zeUst. voor 0.;
Vgll-zahnig, bij\', nw, aile tanden door wien komt dal1: IL'O' tI'ill er - 2. vonrkenr v,
hebbeude; -zellunf/ bijv. nw, goed rljp, mir?, wat verlaoRl hij van mij1; - GO/- Vorabbilden, (bildele vorab, tJorgeheel I'ijp: -zeiliylieit v. volkomeu rljp- tes Gnaden, door de genade Gods; ein abgebildel} hedr. ,,"w. ,ooraf voorstellen,
belli v.; -zap( m, (Vulkst.) hrasser, zwel- Hucb ver(as"t - 4", vervaanhgd door:jemn. zich voorurt inbeelden.
ger. zuiper DI.
et», - sei'ler Besoldu11Y ab:iellen, iem, Vorabbildung, v.,
vorabbilVollzij)hen, (vollzog, voll:ogen) iets van zijn loon sfhouden, korten; - den.
beelr. \\'w. unr. vultrekken, volvo~rfllJ,\'nl- Hob, Slein, \Ian hOIlI. van ~leen. nit hOIlI, Vorabend, (-(e)., my. -e) m.
brtilJ~u'n, nil\'oer~n, lfln 1II1"oer brell~en; sleen vel'\'aardigcl; (gemeenz.) ein Scllelm voor:lVond, avon.) m. ,oor een feest; 2.
tine11 Berehl -. len uil\'(t~r brellgf1n; eit, - 6illl'm Ki,.dl', een den~lIiet van elln beili~e avond m.• vi,rilie o.
Urlhetl -. vllhoer~ll; die EJ,e -, voltrek- kind; lelein - Perso", klem van p..r~oon, Vgradamitisch, bijv.Dw.(Godsken.
\'an ge~lalte; vnm ,f;ehen jem. /te,men. iem. d.) ,uor AlJam gebellrd zljntle, voor de
Vollzijlher, (-s. m\·. Vo/bit'her) \all aiHlZlen kenllen; Ge,"cl,ir.hlf' - Eng- schepltin~. voor\\'er~ldsch.
m.. -in, (-nell) v., z. Vollslrec~·f'r f. land, gesrhierlenis \un E.: dcr Konig - Voraffen,(aD"t vor, vorgeaffl)bedr.
Vollzi§hung, (-en) v., Voll- Fratlkreit'h,tle konin~ vnn F.;(gcllltenz.) ww. al~ ~en Hap vunrdoen.
zUg, {-(e)s. mv. Vollzuye} III. volvne- er ne,,,,' sieh-, er ist ein Herr -, hij lloeml Vgrahn, (-(t')s, my. -ea) m. ,oarrilltz, vnlbJ'PII~lD~, nilvoerin~ v.:in· brin- zlch. ,~ van nelel.
vadtar III.
gen, Z. vollzi,.'1,en; -.,g.'walt. -snlllclil v. Voneing,nder, hijw.van elkandtr, Vorahnen,VQralten, mv.vooruil vuer~nde machl v.: -sI'a/h lIl. lid o. "antlen. ~~~( heielen, in h\'faetn, Z. enl. uudfr~, Vunr\811t'ren 01. mv.
van II~ lIitvI1PI"eruie marhl.
zu'e;; - brmgt'lI, /t'Ytn, machen. Ireflnefl. Vgrahnen, (vorak"te, fJorgeahflt)
Volontg,r,( -S.lnV. -e) m.(Krijgsw.) Ic/,eiden, Z.ausf'21lQntltr; - brt't~lltn. (van- bellr. ww. ,ermoet.len, een vool'gevoel
vrij\\'llIl~tlr. \oluillair m.
een)breken, \el"hreken; - gellen, l1ilt!en- hebltpn van.
Voltaisch, lJUv nw. (Nat.) ..e gaall, ~cheillen; (van horenq ) , zich ver- Vorahnung, v., Z. tJoraknen; it.
Sii,"/t~. kululII v. wan Voila.
wijden, vereler \'an t·lk.J!aall ~taan; - Ad- voorg..\'oel o.
Vglte, (-n) v. (Hijk.) volte, zwen- yl!II, tlonrza~i'n; - ~r.h"eidl.'n.llnor~lIt1dfan. Vgralterlich, bljv. nw. tot de
kio~ V.;(Sp,) volle v., slat( m,; die-sch/aVoneln, (von,·lte, gtll01l1!lt) bedr. \·oorul..I.~ ..s behnol'en.le. 0p de ,oorooge", de \'olte slasn, eeue kaart \vegrnuC. ww. III~l het \Vuol·dje I.'on voorzieo, tut del'~ helrekklO~ hebhende.
frltan.
den ild.·I~lalid \·erhel1~n.
Voraltern, mv., Z. Vor(ahreft.
Volti I, tnsscb. keer om!; - ,ubilo I. Vgnling, (-{e)s, m,. -e) m. edel- Voran, bij\V. ,'ooraan, "Horuit, a8D
kefll' ~II~I um I
H'!an, aclellijl\ pP.I·~OIl(1 m.
de Sl'ilS van. 880 bet hnord van. eerst;
Voltigiren, (voltigirle, volligirl) Vonnoth.vonngthen,hijw.noo- ',ur -, immer -, vonrllit maAr, ga maar
o. W\\., m. I". klillst~p ..ungen maken."01· di~, noollzal\'·Hik. vall llflmJe; elw. - ha- vunrUlt;' sick • begeben, zicb aao bet
tigPPl'pn.
befl, iels nnc)IJi~ of van noode hebIJen, boortl slflllen van.
Voltigirer, (-s, mv. Voltigirer) m. behClt1fle hebIJfoIn aan.
Vc,randeuten, (d,lulele voran,
knn""l~fI ..ill~.·r, \'olll~elJr m.
Vor, voorl.(met df.'n :Jen nv. b\j ep.n~ IIm'QlIyetleulel) hedr. \\'w. hier,',ren aanVOltigir-meister, (-siers, my. rll~t eu llflll .teu DV. b\j eeoe heweging}, balen, hu()~er lIanhalfin.
-stel') III. kllllsl~prilJgel'-;bllas m.; -I'ferd \'our; - rage, VOOI' hrt aanbreken Villi Vorg,ngehen, (9in9 voran, vorano. ,'oll.il:erl·lmal'd o.
elen dat?; .. Oslern, voor Pn~chel); - die- 9,'gallyen) o.\\'\\'.onr., m. s. vooraangalln,
Volu.men, (-s, m,'. Volumina) o. ,"em, - dt,tn, \oor dt'zen,eerl(jcls, VI·oe~er; \'uol'uitgaan, nan de spils traan: je",n. -,
boeklleel, deel 0.; (Nat.) volume 0., in- ~. (van de plilHt~), VOOI·; - dem Richlel', iem. voorbijlullen, vOOl'uil~nellen; jemn.
bOIJll m.
- GolI, voor r1t~1I recblflr. ,oor God; - sei- in die Ewi!Jkeil -. voorgaan; mil gil/em
Vol\J.te, (-n) v. krulwerk 0. nan nen 4ltgen. \00'·, onller zijne on~(n; • Beitlpiele -, voorgaan, een ~oet.l \'oorzuilen, WI'flIJK, krill. kl·ulncut v.; (Nilt. drr Tlrure, 'om' de deur; H. dflr Winler bt'eld geven; 2. yoorgaan, de voorkeur
hist.) rlll..:ch,'lp, tont v.
i~t - der Tliilre, de winter oadert. is 01'- beltlJen.
Vglv&, (Volvas) v. spoel v. aan bet handeu, Z. TllIire, toarle,,; eill'. - die Voranmerkung,( -etl) y. voomfspinrIPwiel.
II'Jnd 1Ie 1une11, onder hanelen nemen, be- gaandeoJlmer"ing of uunmel·kiug v.
VOlvulus, (oob.) m. darmkronkel ginnen aan, Z. AI,ker. (ordern. ll'gen, la- Voranordnen, (ordnete ltortua,
m.• ellll'mjlcht v.
den. zuscltlieszelJ; bis - die TI'ilre. tot vorollyeord"et) bedr. ww. vool'ar regelen,
Yom, Z, von (dem).
aon de rJeur; - der Hand, thaos, nu, op ~oo"'lr ~chikk~Il:(Gltdg.)voorbest..mmen.
Vomitiv, (-(e)" my. -e) o. braak- lilt oO~Pltblik; (fig.) - dlr lIabe ir.h keine Vgranschlag, (-(t}l, IOV. rormiddel 0.
Geheimni,,,,"e. vUllr u heh ik geene ~rbei- n.1lscllldge) m. VOOI"argemaakte berekeVgmito negro, (ollb.), m. gela mrn, Z. bell",Jlfl.'n. besrluilzen, bt,II'ii,len. nllll{ v.
koorts v.
lurchlen (,~lf;/I), srl,timell; 3. (in raflf(),
Voranstalt, (-en) ,. voorafgaaode
Von, voorz. (mel den 3p.n nv.) ,an. \'our, bo\eu: den Vurra1l9 - jem. I,abrn, DJanlrt'Rrl III., tot'bereid~el o.
nit, door, vall af; - u'em? Villi "'Ie(n) 1; bo\'en iplU. ~Pl'laalst ziju: em It"orl - eill Voranzeige, (-n) v. voorloopig
_ dem (of vom) t·aler, \ao dfolu villler; ich a"deres se/zen, vnor e..n Bluler, in t.:e heru hi 0., \onraff(aanlle R8nkoluJIging ,.
komme - 'louse, - Wien, van hillS, ,an plaat~ un f~ell aOllt'r zelleo: - ."ich gehf'n, Voranzeigen, (zeigle voran, voror nil Ween..n; elw. - sirh It'gen, van zlch geheuren. vuul"\'allen, plHal~ belJhrn, ge- anyezeigl) hrdr. ww. vool'uf aaukondileggen. aOeggen: tJom 11I1f';11 bis a1l4\ scbit-den; er gt'II' -, hij ~aat vnol'uit.I(l0l'l, gen, \llmrloopig berlchlen.
van den nijn ar tot &; - 6 bis 7 Ultr, vom voorop; u. hij gaaL voor, hij beefL denl Vgrarbeit, (-ell) ,. voorbereidend

z.

Yore

Vor.

Yore

i~67

werk n••,oorbereidende werkzaamheid Y. Voraj1ssehen, (,all ,oraus,I1or· king aannemen; 2. wed. ww. s~ch elw. -,
Vorarbeiten, (arbeilele "or, 110r- a'l.ugesellf:/£) o. WW. onr., m. k. voorzien, zlch iets vuorbehouden; sick et«, auf
gtarbeilet) bedr.. W\V. jemn. -, \\'f:lrken voornuzi-n.
eUlt andere Zdt -, zieh vourl,~ltoullen .
,nor, werken of arbeiden in tegenwuor- Voro,JlSsetzell, (selzte voraus, Vorbehe,ltlich, bijw. onder voordigheid YBn, voorwerken: 2. in het wer- L'orausY"'f!I;I) bedr, ww, (fig.) als voor- behoud, 01l11t'1" voorwnarde, reorwaardeken ,oorullhalen; 3. ello• •, het werk waarde voornr stellen, veorondersellen, l\jk. Z. (mit) t'otbel,aU.
roorbererden; 4. auf morgen ., in vonr- verwachten: vnrausgesel:l, dass es so ,ei, Vorb~, hijw. voo,'hlj, lsngs, langs
heen, ill hel vool'l,ij~aan, Z,-yellen, -(akraad werken, vooruitwerken; II. wed. \I~rnnderstel.1 i,
ww. siro'" ., zich vooruit werken.
VOrs,jlssetzung, (-ell) v., Z. vor· ren; - sei», VI~rletien zijn; es id - mit
Vgrarbeitung, (-en) v., Z. vor- aUlst·t:en; It. vunl.'nnt.ler~lelling v.
ikm, bel is mel hem gedaan, bet is oit
arbellen; it. voorlonplgewerkzanmheid v, VorajlSsicht, (-en) '. blik m, in met hem, hO is verloren,
Vgrarm, (-(8)S, mv. -e) ID. voor- lie toekomst, roorzlchtigheid v.; 2. Z. Vorb~beben, (beble l1or"ei,vorarm III.
Yorsicht,
beigebebl) o. WW., m. h. berende VOOl"·
Vorirmel, (-" mv. Vortlrmel) m. Vora.Jlssiohtlich, b\jv. en b. te bij~nan.
loozernouw val~che mUlI\V, morsuiouw v. voorneu, waarschUnlijk. mo~elijk.
Vorb~begeben (sich), (begab
Vorauf, hij\V. voorup, vooraan, van Vorajlsverktl.ndigen, (verkun- »orbei, 110rbeibeyeben) wed. ww. voorbijvor..n, aen het hoofd, het eerst,
digle voraus, vnra".~vt!I A'uttJtgt) bedr.ww, gaan,
VOP&j1S, bijw. rcoruu, vooraan, Z. vonrspellen, vnul'af aankoudiaen,
Vorb~j.blicken, {blackle vorbei,
-{al"eft, -gehen; 2. vooruil,lIij wijze vall Vorajlszahlen, (za/dle vora1U, vorbelgebltckl) bedr, ww, in bet voorbijvoarsehot, bij voorraad; et«, - tI, u", vorausgeJahlt) bedr, ww., Z. vorausbe- gann zien.
voorurt doen; Geld ;um • I,aben, bij wijle :a""·n..
VorbE!igang, (-(e)s, mv. Vorbeivan, in vuersehot; (fig.) viel - jemn.ha- Vgrbinde, ID. my. (Hand.) waar gange) ID. voorbijgaog m.; im -e, in bet
hel., iem. reel voorllit zijn, ,'eel voor ,. als ~ttlll1et o~. een pak ge,)lokt..
VOtll't'Ueaan.
hebben boven; jemn. etw. Jum - verma- Vorbau, (-(11)8, my. -e) m. voor- VorbE!igehen, (ging l1orbei,l1orchen, "om"schot geven; 3. (van den iijtl), ~ebou\Y, gelJtHlW o. voor een anller; 2. beig,'gall!ll'l') o.\\'w.onr.,m. s. voorb~gnan,
bi] voorraa.l, voo.'af; ina • sick freucIl, I'lli V., voorultsprong m.; (I).) maag- laugs gaan; (Ii~.) jem., eluJ. -, vool'bUzich reeds bijvoorraall \'erheugen; (Ge.".j t.lenwas o.
gaan, lIieL lellen op, o\"crslaan, Z. ti.ber3um - abJlehell, titeg"ehme", bij voorraad. Vgrbaueu, (baute un" vorqebaul) lie/len; eine Gelegel,heit • lassen, Z. vor-, lum - ,inl&~"mtm, nehme'" vooruit ne- be.lr. W\V, your & bonwen, vOOl'bouwen, beila';,"'lI.
men; lIl1tel sic/. - be:aliU IU 11Iflchell, llIet ltnll\\'cn voor~llI"ingt'n~ ti'len SIOt'k ., VorbQ.ilassen, (liesl l1orbei, vormhldel o. tui voorultbeLahng; e/w. J.tnl IJu~n vona'~pringell~ 2. bOIl\\'eu vnor:(Ii~.) be,gelas,,,,''') bf~.lr. ww.onr. jem. -, laten
- il' Be~it: "ehmen, by voorbllul; ., 111I ctll('m Uebel·, vool·komen, maalregeleu IIR~seerell; eine Gelf!genheil ., laLen voor-, zum· belakletJ, vooruit belal~n; (Uoek- IIcmPIi lt~gen, verhoeden.
lJij~Han, lIIf1l len nlll lPo maken.
VorbEtiscbieszen, (srl'oss vorbei.
h.) een ohuuuemeut nelllell;.4. Z. vo"'t.:,.; Vorbauung,( -en) v., Z. fJorbauen;
11. o. zelr~i. (hij e~ne erfeOls), legaat 0., it. \'e.'hoe.IIDI(, Yuorkoming v.; -smillel vorbeiyescltossrn) o. ww. onr.,m. s. ,oorvonrafgaillllie gift v.; (ng.) Stch ein • 0. vonrbHhnp,JlIli.I.lel o.
bij ~cllleten, lall~!i' f;chielell, mi~f;chielen;
nel,men, een vonrscbut nemen.
Vgrbedacht, {-(e),) ml' z. m. 2. scludijk vool'bljgaan, voorlJijschielen,

Vorajlsbestimmung, v.,z. m. vOllr.lacht, \'onrzlchLlgheitl

v.; mal·, mel H)orhij~lwllplI.
voorbeselukkinB, pre- \'ool'.lacht, met vonrbe,hlchten raile, np•. VorbQ.isein, (war vorhei, l1f)rbeldestmatie ,.
. tettclijk, mt!t opzet; ollne -, zontler op- Ilowe.,el') o. W\\' .. Hnr. vtlorb\j zUn, ve.-leVoraJlSbedingen,(bedingte 110r- zet, nn\\,illekellrtg, z'lOtler oYfirlell.
Jell zUn, ,'el'llIopt'n z\jn; it. Z. vo,.bei.
aus,vOI'ausbedingl) lJet.lr. \Yw. vooraf be- Vorbadachtig, bijY. nw., Z. 110r- Vorbekommen, (LJekam L'or, vor·
din~ell, als VOOI"waa."de stelleo.
sicl"ty; ~. meL vonrllncht, ,oorbellachl, b.:kommen) bl~llr .. WW. our. voorkrijgeD,
Vors,j1sbezahlen, (bt:3G/dte vor~ llIet o\el'leg, met volle bewustzijll,op- opk"U!:rn, toL to ,k krij~p.n.
aus, vorllusbezahll) oed.'. ww. Yoorult- zeU.-lljk.
Vorbemeldet, vgrbenannt,
betaien; (z. ,oor\V.) far eill Buell, ., zich Vgrbedichtlich, bijw., Z.(mit) bij'. nw. Voo."IlOemt.l, gelUeltl, bovenge.
Yordatl~l.
noemd.
abonuee.·en op, inteekellell 01)..
Vora.jlsbezahler, (-s, mv. Vor- Vorbedenken,{bedachlo vor,vor- Vgrberathen, (heriel'" 110r,vorbeausbeluhler) m. laij die Vool"uILlJetaalt, hedaclll) bedr.\Vw.ollf. vooraf bet.lenken, raillell) bedr. WW. onl". voorar heraadint..ekellaar, abonllellt m.
ovel'le,::~en, ovel'wegen.
~lcl~en,
VoraJlSbezahlung, (-en) v. Vgrbedeuten, (bedeutelevor,l1or. Vgrberegt, bijv. ow. boveo a80voornllbeLillll1g v.aUoekh.,alJonllelOenLo. bedeulcl) bedr. ww. voorlJtAteekenen, een ~eroerd, hnoger aongehoal.l.
VorajlSfahren, ({uhrvol'au,s,vor- VOlH"te~ken zijn van, VO()l"~I,ellen.
Vorbereiten, (bt'reilele 110r, iJor(Jusge{al,rel£) o. ww. oor., m. s. VOOI"UIL- Vorbedeutung, (-ell) v. ,oor- IJerei/el) lJellr. ww. vilorbel"ett.len, in slaat
rijtlt'lI, yonrllil vareu.
teekeu 0., vool·~pellilig v., voorbnlle m.; ~iellen, loebe.·eit.lselen makeo; ed, ,oor·
Vors,j1S:O.iegen, (flog voraus, vor- ei',e - aus elU'. z,ellen, iels als eeo voor· lJe."f·illenll.
tJusge/luge,,) o. ww. onr., ID. I. voorulL- Leeken be~chonwen.
Vorbareiter, {-s, mv. Vorbereivlit'~en.
Vgrbegriff, (-(e)s. my• • e) ID. ler) Ill. hij the voorbereidt, toebereidVoraus:O.iehen, (floll tJoraus, tJor· vo()rnl'~r1alltl b~~rlp o.
sell·" rnaakt.
ausye/lol,ii,) o. ww. 0111'., voraJ13- Vgrbedingen, (bedingle 1101', vor- Vorbereitschaft, (-en) v. voorfliichten, (flach/etc corau", 110rfJu,~ye- bettingl) betJr. ,,"w. voorar beulngell, als bllreitlin~ v., lnebereitl~el o.
pucillel) o. WW"ID. s. ,ooroltvlucbL61l, voul'\\,aar.le stplltm.
Vorbereitung, (-en) v., Z. 110rbel eerst\'lochlell.
Vorbehalt,( -(e)s) m., z. m. voor- bereilell; it. vUIJI'bereltJing v.; 2. voorbeVoraJlSgehen, (ging 110raus, vor- bchuud 0., bepoling, bellerking, lIilZOll- l"eltleru.le maat."p~.·1 m.
ausgeyallyel£) u. \V\V. our., w. s. vooruit- tJerlllg,reSel"Ve v.; tllil,u,tlerde", -e, dIlS,",
Vorbereitungs-kenntniss,
gaan. v......lnjhalpll. .
onder voorbehOluJ; mil - mcuaer RCfhte, (-e) v. vou.'1Jel't'idtHllle kennis v.; -millel
Vora.j1Sgeben, (gab vorQU" vnr- behout.lells mijm, rechlen; yeistllc/,er., o. voorlJel'ei.leull mitldel 0.; -,all m.
aUS!le"eIJct'J b"dr. \VW. Olll". vooruitgev~n, geestelijk vOlH"behoud; - in. Gedl/.nken, (Wi~k.) hlJll)~leihng v.; -scl,ule v. voor·
bij wijze V~IO voorl·echt vroegers~benken. lleYCllget.lachte v.
berei.hHltle schul.1 v., lagere !'lehonl ,.;
Vora.JlSDehmen, ("d/lm DOrc.us, Vgrbehalton, (behiell 110r, v()rhe- -slu,lIde v, voorbereidenlle les Y.; -ulller·
tloraulg.momlllen) belir. ww. onr. 'OOf- ',aU ell) be,lr. \VW. our.e/w. -, vool"behuu- Til'ht ID. voorb~reilJelld unller\Yij~ 0.; -wisuilnemeD.
den, als voor\vaartle ilelleo, ontler lJeper- aenscha(t v.voorbereident.le wetenschap ,.
~oorb6st6Ululiug,
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Vorberg, (-(e)" my. -s) m. voor- een mndel maken; (fig.) reor oogen stel- Vordimmern, (d4mmsrls" flor,
uitsprineende herg,voctm. van een berg. len, antp.pldt.o.
fJorgediifl,merl) o. "'W. in schemerlicht
Vorberioht, (-{e)" my. -e) m. Vorbilder, (-" my. Vorbilder) ID. verschijlleo, oiL de scbemering ziehtbear
voorher'ieht 0., voorrede ,., voorweerd o, model maker m.
worden.
Vgrberichten, (berichlele fJor. Vgrbildlich, bij'. en b. als een Vgrdatiren, (dalirte tJor, tJordafJorbericlllel) hedr, ww. eene voorrede voorheehl, als een toonbeeld, denkbeel- lir/) bedr, ww., Z. tJorbelagen.
waken, waarschuwen.
dif(, vnorhpel.h·IUk; 2. voorte stellen,
Vgrdeoke, (-n) v. voordek 0.
Vgrberilhrt, vgrbesagt, bii'. Vgrbildung, (-en) v., Z. t'orbil- Vgrdeoken, (deckle tJor, tJorgenw., Z. tJorbemeldet.
den: ill Iigllul'lijke voorstelllng v., model deckl) bedr. ww. van 'uren dekken; eiVorbesoheid, Vorbeschied, 0., tyJ'M '.: 2. voorbereidend on.lerwijs 0, "en Tilch -, recrdekken, dekken em iem.
(-(e)" my. -e) m, (Ger.) Z. ~'orlad""y; Vgrbinden, (band I:or, l torgebun- te leeren,het dekkcn voordoen.
2. voorloopig beseheid 0.,voorloopig vou- den) bedr, ww. van veren vastbmden; Vgrdeioh, (-(e)l, my. -e) m. veernis o,
cine Scho,rze·, voordoen; 2. zicb V90r- dUk, vonrdam m,
Vorbesoheiden, (he,chied l1or. zien mel behulp van,
Vgrdeiohen, (deichte fJor, tJorgeflorbe,chieden)' bedr, wW. onr, jem. -. Z. VgTbinder, (-s, my. Yorbi"der) deic'd) bedr, ww., Z. fJord4mmen.
flor/aden; 2. een voorloopig antwoord m., -in, (-nen) v. hU, zv die voorbindt; Vordgm, bijw.voordezeo,vroeger,
geven,
(Lamlb.) veerstesehonvenbmder 1O.:(voor eer1lids.
Vorbescheidung, (-en) ,. dag- lijkp'Il), om den mond gebonden doek m. Vgrder, vgrderst, (der, die,
vaardlll~, n(trocplOg V.
Vgrbitte, (-n) v. ,oorbede, roer- das -e}, vonfsle, eerste, buitenste, ranVor'beatimmen, (beslimmle tJor, sflraak v.: It. tussehenknmst v.
'oren zUnde; der -e 7'heil de, Ilau,e"
tJo,bl'sI;mml) & Z. 11nrl,erbe,dimmen.
Vgrbitten, (bat tJor, 110rgebeten) heL ,oorsle gedeelte, de 'oor,revel; die-fl
Vgrbestimmungsglaube, bedr. "''''. voorbede doen, tot voorspraak Zimmer. de voorkamers; (Drllkk.) der
(-ns) III., ~. ID. ~elnuC It. aau eeneunver- zijn, vonrar,ragen. tussehenbeide komen, -ne Theil de, Kegels, Z. -btJckchen; der
andel'lijke 'ctnrbeschlkking, gelooC o, aan Vprbitter, (-" my. Vorbitler) m., -"e, de voorste, de eerste, de aanvoer-in, (-"en) v. hij,zU die voorbede doet, der.
een on\'errnijeJelijk noodlot.
Vorbetagen, (belagle tJor, tJorbe- tus~r.henbr,de kOlllt.
Vorder-aohse, (-n) Y. 'oora~ v.;
tagl) bedr. wW. de dagteekenlog ver- Vorblasen, (biles tlor, fJorgeblasen) -anllchl V. vouraangezicht 0.; -arm m.
vrop~ell, anti.li-leeren.
o.ww., m. h. jemn. -, opeeo blaasinsLru- voorarlD ID.;-knocllen m.mv.vonrarmsVorbeten, (betele 1)or, tJorgebelet) ment ,oordoen, voorlJlazen; II. bedr.ww. beenderen O. m'.; -btJckcken O. (Drukk.)
bedr. ww. bicJden \'oor; ei"em Kranken -, jemn. ellO. -, in de ooren blazen, wijs vuorsle bakje0. vaoden degeleener pers;
'Voorbidden,de gebeden voorzeggen;{fig.) makeo.
it. Z. -(uu: -blatt O. voorschooderblad
jemn. immer daB naflll,che -, altijd bet- Vgrblioken, (bUckle tJor, tJorge- 0.; -bru,' V. voorborst v.; -bug m~,
zelr.le vprtf~lIen.
hlickt) bedr. ww. vooroitzieo, in de toe- -bI4lt; -btAne '., Z. Vor6uhne; -band·
Vorbeter, (-I, my. VO"beter) m., komst zien.
c1~en 0. bo,eosle beslag 0. van een mes·
-in, (-nen) V. \'oorbidder m., ,oolbul- Vorbohren, (bohrle 11or, tJorge- senhecbt; -cDslello., Z. -ka,'ell: -decko.
ster v., hij, zij die voorbidL, Z. fJorbelen. Ilohrt) bedr. wW. beginoen te boren, voordek 0.; -dot!ke v. (Werkt.) voorste
VorbeterfD, v., Z. m. (i. k. bet.) voorboren.
SI)ll v.; -faden m. ,oorsle draad m.;
voorbidtJen o.
Vgrbohrer, (-I, my. Yorbohrer) -/lagge v. 'lag v. ,an den boeg!&priet;
Vgrbetraohten, (betrac/dele 110r, m. vonrboor V.
-/leck m. (Schoenm.) ,oorslilk 0.; -fluflorbelrachlel) btdl'. 'WW. vooraf beden- Vgrbote, (-tl, my. -tl) m., Vor- gel m. ,00r,leogel m.; -(u., m. ,oorste
botin, (-nen) v. voorbode, ,oorlooper gedeelte 0. van den ,oet, voorvoet m.;it.
ken, vooraf overdenken..
Vorbetrachtung,(-en) V. ,ooraf m•• voorbodio, voorloopster v., voortee- voorpost m.; (Onllk.)middelvoet m. tusgernaakl~ o\'(~rdenkiDg v.
ken o.
schen bet gewrleht en de teenen; -geVorbeugen, (beagle 110r, tJorge- Vgrbram-raa, (-e) '. voorbram- haude O. voorgeboow 0., voorgevel m.;
beKgl) bp.cJr. wW. voorovcrboigen, naaf zeilsl'a v.; -segel 0. ,oorbramzeil 0.; -gebirge o. voorgebe.·gte 0.; -geschirr 0.
,oren buiRen; (Outlk.) -derMuskel, voor- -slenge v. voorbramsteng V.
borstbaroas 0.; -ge,chlepp 0. ,'oorste of
overblligeod; (fie.) voorkomend, legen. Vorbreiten, (breilele tJor, tJorge- boveuste gedeelte 0. ,ao heL lichaam;
maau'egelen oemend; elner Sache -, Z. breit",) hedr. wW. 'an voren IJltspreiden. -geslell 0. voorstel 0., voorste gedeelte
fJorbauen.
Vgrbringen, (brach'e tJor, 110rge- 0. vaneen wagen (b. v.); -glas o. voorVOl'beuger, (-" my. Vorbeugcr) brach') bedr. ww.oor. voorbreogeo, on- glas, ooderste glas O. in een kijker;-glied
m. (Oullk.) voorHrmspier V.
c.Jer de oogen brengen, aanwijzen; elrD. o.voorstelid o.;(Rek.)eerstehdo.;(Red.)
Vgrbeugung, v.,Z. tJorbeugen; it. Neues -, voorstellen, op het tapijt bren- eersle stelling v.; -grund m. ,oorgrond
vO\lrn\·erbulglllf{,':l.vool'behoedeude maal- ~en; eine Behauplung -, opwerpen: eine m.;{Tooneelk.)voortooDeel 0., voorgrond
regel 10.; -smilld Il. vool'behoeurniddel 0. Biage ., voorbrengen, inbrengen, illdle- m.; -96flel m. voorgordel m.; -haGr O.
Vorbewahren, (bewahrte tJor, nen; einen Bewei, -, bUbrengen: ~J'orte -, voorhaar 0.; -hal, m. voerhals, h:lIs m.;
tJorbel.'alll't) b...dl·. ",w.le voren bewaren. uilen; was hal er tJorJubringe'I?, wat -hand V. voorhand '.; (Ontlk.) voorste
Vorbewusst, hijv. nW' t Z. tJor- heert bij te zeStgen, in het midden te gedeelte O. der hand;{Rijk.) Z. forhand;
flJiss"".
brengen;(Art.) ein Geseha" -, doen aan- -',aup' 0., Z. -hopf: ':I. voorste gedeelte
Vorbezeiohnen,(beJeic/,nete vor, rllkken, op de batterijstellen; II. 0. zelfst. 9. van bet hoord; (Ontlk.)bovenhooCd 0.,
t1Orbezeitilnel) Lelll·. "'W. vooraf aauwij- voorgeven 0., uiting v., uitspreken 0.; it. kruio v.; -bein o. voorhoordsbeen 0.;
bloollegging '. (gemeenz.) opwel'ping v., -haus 0. voorhuis, voorsle gedeelte O.
zen, vnoraf Ie kennel) geven.
Vorbiegen, (bag 11or, tJorgebogen) bewerinft v.
'an bel huis; -Aeer 0. 'oorsle gedeelte
belir. WW. onr., Z. 11orbeugen.
Vgrbtioken, (hackle fJor, fJorge- O. van bet leger, voorhoede v.; -herd m.
Vgrbieten, (bot 110f, 110rgebolen) buckl) bedr. ww. vooroverbuigen.
(Hew. d. erts) ,oorbaard.eerste oven m.;
belh'. \\'W. oor. tJagvaardeo, oDlbleden.
Vgr-bilhne, (-n) v. ,oort(.oneel -hof m. vool'hoC 0.; -hu' m. voorhU~rDl.,
Vorbild, (-(e)s, mv. -er) O. voor- 0.; -bundel o. kribwerk. buitenste paal.. voorste Redeelte o. van den paardenhoer;
beeld, model, lnOlibeeld 0.: it. zlDoebeel- wel'k 0.; -b",ry V. citadel v.; it. kasteel -kammer ,.,ool·kamer,.; -ktJ,'ello.(Zeedige voorl'ltp.lling, deokbeeldigc voorstel- I)., voorste burcbt m.; -dach O. voordak ".) voorkasteel 0.; -keale v. (Vleescbh.)
ling ,., ideaal 0.; sicl, jem. sum -e neh· 0., Inifel m.
voorboliL m.; -kop! m. voorstegedeelte
men, zich ipm. tot v()(tI"beeld stellen.
Vgrdii,mmen, (dtlmmle ,or. fJor- O. ,an bet hoord; -la,' v. voorlast m.;
VorbUden, (bildele 1)or, vorgebil- gedtimml) bedr. ww. van voren met een -lauf m. (Jachtw.) voorpoot m.; -leder
d,t) betlr. wW. een voorbeeld makell, dam of dijk voo.·zieu.
O. voorled"l' 0.; -leib m.vooraLe gedeclte
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licbaam; -Ioe",,. \'oerlok \'.; Vgrdringen, Cdr4ngt, ,or, ,org'- ,rintl"') hedr. "w. eene ,oorrede ml-'IUlk,
?" bnitenste
,.bet\,oorsle
loge ,.; -Iuk, v. ,oor· tlr'"gl) bedr.ww. voordringen, ,oor'ln- ken; 2. ,oor.' melding maken 'In, voora'
Inik o.;-mann m.(Krijgsw.) drlngen, naarvoren dringen; 2. wed.ww. aanmerken.
0. VID

,oormlln m.; (Hsnd.) ,oorgaande eados- sich -, vooraandringen, zichopdenveer- 'Vorerinnerung, (-,n) v. voorsant m.;{gemeenz.),oorganger m.; -mast grond plaateen,
bericbt 0., reerrede ,.; 2. roorarglande
m. ,oormast, rokkemast m.; -matler ,. Vordrescher,( -',m'. Jlordreseher) aanmerking ,.
voormulJr,voorgevel m.; -muskel m.roer- m. voordorseher, eersledorscher m.
Vorerkennen, (erktJftnletJor, t1orspier, ,oonle spier ,.; -"ah' v.voornaad Vordringen, (tirang ,or, fJorge- erkannt) bedr.",w. onr.,oorafherkennen.
m.; -pferd o, roorste psard 0.; -pfot, v, druflgen) o. ww. onr., m, ,. met geweld Vgrerklaren, (erkliirte "or,'or1'oorpoot ro.; -rad o. voorwiel, voorrad 0.: vooruitdringen, voortdringen; (KrVgsw.) erk/tirl) bedr. ww. ,oorar verklaren.
-rtJum m. (Zeew.) voorruim 0.; -rucke" veortrnkken, terrein winnen; (fig.) -der Vorernte, (-II) ,. eerste oogst m.
m.voorsle,redeelteo. van den rug;(Ont- Geist, Z. ,ordringlich.
Vgrernten, (er,dele,or, ,orgeernIk.) borstbeen 0.; -sail m. (Sprllakk.) Vordringlich, bijv. nw. (fig.) leI) bedr, ww. voorar oogsten, een deel
voo~le lid 0.; (Bed.) reerste stelling v•• donntringend,
van den oog~t vooraf krijgen.
1'oorste term m. eener sluitrede; -,atlel- Vordruck, (-(e)" my. Vordruek,) Vgrerrathen, (e,,;elh ,or, ,orhol,o. houten klossen m. mv. ODder het m.mostm.van deeersteper'1infl;(Drl1kk.) erralhen) bedr, W\\'. enr, voorar raden,
voetbankje van den koetsiersbek: -sehall onrsprookelUke drok, eerste druk,preef- Vorersehen, (er,ah vor, 'Irer,ev. ,ootschar. v.; (Gewperm.) kolf v.; tlruk m.
hen) bedr. ww. enr, voorbestemmen, Z.
(We,.) bo'eosle sehacht of schaft v.; Vgrdrucken. (druckle ,or, ,orge- ,0rh",I,eslimmen.
-sellinken m. vGorham ,.; -schnill(Boek- drucA'I) bedr. ww. hel eerst drukken, Vorersehung, 1'.,z. m., Z. Vorb.) 'oorsnede v.;-""o,, m.voorschoot 0.; voo.,.f drukken; 2. seinen Namen -, voor herbeslimmung.
-"g,l 0. ,"oorzeil 0.; -,eil, v. voorzyll.. & clrukken.
Vorerst, bUw., Z.Juerst;2.Z.ein,'v., ge,el m., front 0.; ('an een gebollw), Vordrt1cken, (driiekte tJOr. "or- weilen.
voorgevel, voorkant m.; (van eeo schilt), gedrilckl) bedr.ww. ,oArtdrnkken, ,oort- Vorerwigen, (enDog vor, florer,oorsleven m.; -sill m. voorbank v. met duwen r ,oortslooten,naarvoreo dringen. wogen) bedr. W\v. onr. voorae bedenkeD.
den rag naar der paarden, voorsle bank Vgrebbe, (-11) v. begin v. ,aD den Vgrerwigung, (-en) '. voorafv.; KUIselle o/,ne -, coupt! v.; -sporn m. vloed.
gaande overdeukiog v.
(Vp.rR.) draaghorlt o.
Voreid, (-(e)" my. -e) m. gelui- Vgrerwihlen, (ertva/llte,or, florVorderst, bijw. allereerst, voor ai- geopell m.
etWa/"I) bellr. w,,". voorar ,erkiezen.
les, in de eersle plaats; 2. bijv. n\v., Z. Voreile, v., z. m. overhaasting v., Vgrerwihlung, (-en) v. voorflordilr.
te gronte baast, oDverstlntlige baast m., argRande keuze, voor.r gedaoe kensv.;
Vorder-stab,( -slab(e)" mv.-"a- overijlillg v.
!. (Godg.) voorbeschikking, predeslibe) m. (Art.) rmg m. aan den mond van Vgreilen, (eilte 'OT, ,orgeeill) o. oatie v.
een kanoD; -lIevm m. (van eeo schip), WW., m. ,. zich haasleD om 'oorl te ko- Vgrerwihnen, (,rfIJtiknle "or,
,oonte,en; -,tap(en m. (V8D een sloel). men; (Og.) voorkomeo, inhalen, in snel- ,orerulilhnt) bedr. ,,"w. einer Sache·,
voOrltool m.; -,tich m. voorsteek, zU- heid overtrefl'en,
vroeger or booger meldiDg maken vaD.
sleek m.; (Zad.) enkele sleek m.; -stube Vgreilig, bij'. en b. overha8st, Vorerwahnt, bijv. ow., Z. ,or1'. ,oorkamer v.; il. ·,UJbclle'J (,erkl.) overijld, 'oorbarig, ontijtlig; it. ondoor- benannl.
0. voorkamerlje 0.; -,Ulck 0. voorste ~tuk dachl, zonder nadenken; -ieil v., Z.
VgrerBahlen, (era4klle tJor, ,oro.; (Nat.bist.) voorRte gedeelte 0., borst Voreile.
eraithll) bedr."w. voorar verbalen, ,oor1'.; -the,l m. voorsle S8tJeeite 0. vao een Voreilung, v., Z. Voreile.
yertellen.
schip, ,oorsleV8n m.; (,an een hois), Voreingenommen, bijY. ow. VorerBii.hler, (.ler" my. -Ier) m.
z. -,rite; -tAor o. ,oorportaal 0.; -'hiJre filr e'w. - ,ein, vooringenomen zijnmet; voor,erleller m.
v. 1'oordenr, boiteodeur ,.; -treffen 0. -he;' v. vooringenomenheid v.
Vgreselshaupt, (-haupt(e)" my.
,oorboede y.;-viertelo.(Vleeschb.) ,oor- Vgrelterlich, bUy. IlW. voor,a- -Ailupter) o. (Zeew.) ezelskop m.
'ierdel 0., ,oorbout 10.; -wage v. even88r derlijk.
Vgressen, ("" m'. ~·ore,s".) 0.
m.; -waeht ,., Z.-'lJtJge; -wagen m.voor· Vgremp:O.nden, {empfantl "or, eersle spijs v., eersle gerecht 0., eerste
slel 0. van een waRen; (Art.) ,oorstel, ,oremp("nden} bedr. ww. ,oorgevoelen, schotel m., voorgerecbt o.
1'oorstuk 0. eeneraffuit; -ulantl '. voor- een voorge,oel behben '8D.
Vorfabeln, «(obelle "or, "org,(f/,moor ID.; (Drukk.) Z. Yorder; -,ah" m. Voremp:flndung, (-en) v. voor- bell) belJr. ww. rabels ,ertellen.
,oortand m.; -Jang' v. (Meub.) groote geyoel 0.
Vgrfahr, (-s, m'. -en) m., -in,
hoolen.schroer v.; -Ieug 0., Z. -geschirr; Vorenthalten, (enlhielt "or,"or- (-nen) v. voorganger g'J., voorgaogster
-,imm.:'r 0. voorkamer Y., voorverlrek o. ",thalten) bedr.ww. ollr. inhoudeD, af- v.; mein - in der Eke, de eersle man ,aD
Vordessen, Z. ,ordem.
houden, oDrechtvaardig oothouden, 8ch- mijne vronw; 2. m,. voor,aderen, voorVgrdeuten, (deulete ,or, ,orge- lerhollden; gewall,am -, berooven, ont- OlltJers m. my.
deutet) bedr. "w .• Z. f1orbedeulen; 2. de nemeo.
Vorlabren, (fuhr"or"orge(ahren)
toekomst voorspelleo.
Vorentwerten, {enlwarf1Jor,1Jor- o. ww. onr., m. h., Z. ,0raulfaAren; 2.
Vgrdeuter, (-s,mv. ford,ut,r) m. enl,,,Ior(en) bedr. ww. oor. oOlwerpeo, voorrijden, ,oorkomeo, met bet rijtoig
hij die de toekomst voorspelt, waarzeg- schetsen.
voor een buis Ii komen; die KUIscke •
ger m.
Vorentwurt, (-(')" my. fore"t- IllSen, lalen voorkomen; e, i" Bin GeVgrdeutung, (-en) v.,Z. Vordeu- wur(e) m.voorloopig ontwerp 0.,scheLs v. (iJhr' 1Jorgelakren, er is een rljloig voor
it. ,oorzegging, voorspelling, waar- Vgrerbe, (-n, my. -n) m. errge- de dear stllgehooden; 3. m. ,.jemn. -,
zeg~erij Y.
Daam m. die voorar een deel der nala- vooruitrijden, vooruil,aren, al rijdende
Vgrdichten, (diehlete "or, fJorge- tenschap geniet.
of ,arelllte,ooruitkomell of inbalen.
die/tiel) bedr. ww. jemn. elw. -, vertel- Vorerbe, (-s, my. Vorerbe) o.voor- Vorfall, (-{,)s, m,. Yor(411e) m.
len, wijRmakea.
oitmaking, \,ooroitgirt v.
val m. vooruit; (Oollk.) (van de baarVgrding, (-(e)" m'. -e) o. (fer- Vgrerben, (erbte ,or, ,orgeerbt) moeder), lIitzakking v.;it. Z. Auga,(e'-,
oDd.) rechtbaok ,. van eer; it. lagere bedr. ww. eene ,ooruitgirtont,angen. Augenlieder -, Hornhaul-; (vanbet oog),
rechtbank v., kaotongerecht o.
Vgrer:ft.nden, (errand ,or, ,orer- uitpuiJilJg v.; 2. (Uurw.) (van eeo slagVgrdociren, (docirte 1Jor, vordo- lunden) bedr. ww. het eerst viDden, uit- uurwerk),drukkerm.;3. (6g.) voorval,
elrl) bedr. ww. werktoiglijk Jeereo; vinden voor.
toeval, o,er,al 0., gebeorteois v.
(VoJkst.) voorkauwen.
VgreriDDern, ("ita,.erte vor, "or- VgrtalleD, (fie' t1or, ,orgt',Jl'ea)
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O. WW. nnr., m. s. vallen voor, roeruit- Vorfriede, (-nl, my. -n) m. voor- Vorgefasst, bijv.ow ., Z. vorfalsen.
,allen; 2. der I'orgefallene Theil, ,oor- arg8ande vredespuaten o, rov., prelimi- Vgrgefeoht, (-(e)I, my. -e) o,
ultgevallen, uitgezakt,uitgepuild;3.voor- nairen v. my.
yoorgflvpcbt n., gevecht o, dnt een slag
vallen, gebeureu, voorkomen; ed, (van Vorfriedenspunkt, (-(e)l, my. vool'afgaal, schermutseling v.; it. Z. VorEaken), voorkomend; bei -der Gelege11- -e) m, voorloopl~ vrede-artikel o,
det·/r,-!T,!n.
"eil, b\j voorkomentle gelegenheid, als de Vgrfrohner, (-s, my. Vorfroltner) Vgrgeffthl, (-(e)I,mv.-e) o. VOOI'ttelp,:euheid zicb voordoet; -hei: v., Z. m. voornaamste schuldeischer m., be- gt'vofll o.
Vorfall (2).
voorrechte schuldeiseher m,
VQrgehen, (ging vor, vnrnegangen)
Vgrfang, (-(e)I) m.,z. m,hemaeh- Vortrfih, bijv. nw. al te rroeg, o. WW. onr., m, s. vooruitgaan, eerst
tiging v., afuemen o. van gestolen goed, Vorfriihling, (-(e)8, mv. -e) m. gaan: gell' vor l, ga ronruit l; (van een
Vgrfassen, ({4ssfe vor, vorge(assl) tla~. tijd m.•lie de lente vooralgaat. nmlerkleed}, uitsteken; (ran muren),
bedr. ww, van voren valten, aang.'ijpen; Vgrfii.hlen, ({o,IlUa ,or, vorg~- uusteken; 2. gebeuren, ronrvallen, ge(fig.) vooruit rauen, vooruit bLlgr\ipen; (0,1111) he.lr,ww, voorgevoelen,een voor- schreden: damit isl ete; eine Verdnde,j',e Jleinung -, vooraf opvauen: vorge- gevnel hehben,
rU1I9 'DorgegallgelJ, daarmede is lets vnor(as$ler JleimJ.ng, rooringenomenheld.
Vgrftlhren, «(ft.krle VOl', vorge- ~evallen. heelt iets, eene reramlering
Vgrfasten, (Iaslefe vor, vorye- (uhrl) bedr, ww, voorbrengen, in iems, plnats gehad; wiihremJ, dieses v"ryinfl,
(allel J e, ww., m. h. vooruit vasten,
tegenwoordrgheid breugen: jemll. ,ei" ondertusschen, terwijl dit voorvlel; 3, Z.
Vgrfasten, v, my. dagen m. my. P{erd ., voorbrensen: .'lick ein Pferd - vorangehen; (fig.) vonrgaan, den voorvoor de Vasten; -sonnlag m. Zoodag m. lasspn, een paard laten voorkomeo.
rang hebben; it. overtreffen; etw, - las.roor de vasren,
Vorffthrung, (-en) v., Z. vorfill- sen, iets lateu voorgaan, .Ie voorkeur
Vgrfeohten, (fochtvor,vorgefoch- J'en; it. voorbrenging v.; -sbe(ckl m. geven; 4. dasgehlmir vor, ik hcb flaarleft) hetlr. ww. ollr. jemn. -, in'iems. (Gpr.) bevelo. tot voorbrenging.
van een voorgevoel; 5.jcmn. -, voorgaan,
tegenwoordigbeid vechten, schermen; 2. Vorgang, (-(e)s, my. Vorgange) voorOlthalen; jemn. inJ Aller -, in leerbet gevecht openeu; 3. schel'mmeeste.· m. voorr::lOg m.; (V30 ~chilldei~chers), lijd voorgaan; 6. (van horlogp.s), voorzijn.
"oorrang m., bevoorrechlillK v.; 2. nark gaan,te harelloopen; (Spr.) CLlokl- machl
Vgrfeohter, (-s, my. Vor{eckler) ,'le;nem -e, yolgens zijn voorbeelel 0.; 3. lJ.'ohl folgen, goed voorgaan doet goed
m. hij tlle vecbt in iems. tegeuwuortllg- Z. Vorfall (2); den - eil,er Sar.ke erliih- vol~en.
beid, scherlOmeester m.; 2. blj tlie b~1 len, de loe.lracht v. eenerzaak &;4. voo.·- Vorgeigen,(geigfe vor, l1orgflgeigt}
gevecht opent; 3. (fig.) kampgeooot, ganJr, ~anJr lD. in het voorhui~.
bellI'. WW, Jenln• •, \oor iem. op IJe viool
slrUtllllakker, voorvechter m.
Vorganger, (-s, rnv. Vorgtinger) ~pelen; ein Slilckchen -, \'ool'spelen, op
Vgrfeier, (-n) v.voorargaand ree~1 m., -in, (-1wn) v. \'oor~nngpr 01., your· eJe ,"inol !!tpelen; 2. jemn. -, op de viool
0.;
avolld ID. voor de viermg, avu[uJ ~ang~ter v.; (Zee\v.) lOIJW o. VHn eeh leprPfJ ~ppl ...n.
m. voor bel feest.
harltoen m.; it. voorsle tiud o. vao een Vorgeiger, (-8, IllV. Vorgeiger) m.
Vgrteile, (-n) v. ,oorvijl, middel- ankp.l·lnnw.
hij die Itp ele '101)1 voorspr.ell: 2, (in oen
Vgrgangig, bijv.en b. \'of)r~aanl), OI'I'hp~l), p.rr~le "iool v., eer~le ,'inlist m.
soort v. tau sloteumakersvijl.
Vgrfenster, (-sters, IOV. -sler) o. vnoraf~aaud, voorlooltig. p.'ovisioueel, Z. Vorgeisz, (-e) v. geit, gems v.
,oorraam, dlJbb~lraaOl, tegenvenstel' o. "orUill/i'/.
welk.e dean II'oel) vnorgaat.
Vgrfest, (-(e)s, my. -e) 0., Z. Vor- Vgrgangsreoht, (-(e)s, mv. -e) Vgrgeld, (-(e)I, my. -er) 0. recht
(eier.
o. rpchl v. van vnorrang,
O. n1ll belliltlering, recht o. vnn voorknop.
Vgrfledeln, (fiedeite VOl', tJorge- Vorgaukeln, (gaukelle vor,1Jor- Vgrgelege, (-s, my. Vorgelege) o.
~edellJ betlr.\vw.(;Jemeellz.) Z.vorgeigen. 'It!gall,4·,'ll} beelr. ww. j,-mn. ellll. -, vnor- (WattAI'b.) verhmlJiIlf( v. van twee ossen;
Vgrflnden, e(and vor, vorYI"u,,· ~otlchelen, mel gooehelll.erell ve.-makell, • mil Slor.kge/riebe, lalltorenrad o.
denj bedr. ww. our. voor deb vinJen, Oli~lpialef); (fig.) v..()r~(li('gelen.
Vgrgeleit, (-(e)s, rov. -e) o. voorvoor zune aankolDst 'iutlen; 2. wed.ww. Vorgebaude, (-s, my. VorgebtJu- recht u. "HII ~~Ieitle,
zieb bevindell,aanwezig zijn, gereedzijo. de) 0., Z. Vt'lrtiergebaude.
Vgrgelten, (galt vor, vorgegollen)
Vgr:llnger, (-I, IOV. Vorfillger) m. Vgrgeben, (gab i'or, vorgegebcn} 1'0. WW. our., IU. h. de voorkeur bebhell.
,vijsvinger 10.
beelr. ww. onl'. (hij het loopeD), vooruit Vgrgemach, (-(e)s, mv. forgeVgr:8iegen. (flng vor, "orgel/ogen) laten gann; (Sp.) voorgeven; jemn. einl'n mach"r) o. vnor\'el'tl'ek 0., voorkarner v.
bedr. W\V. oor., Z. fJoranpiegen, voraus- Scllu" -,\'oorgeven;it.voortloen:jcmn.elw. Vgrgemeldet, bijv. ow., Z. vor"iegen.
ZUni Lernen cJ' -, opgeven, ten tilak geven: berlln",t.
Vgrfl6sze, v., z. m. recbt o. om ll.voorgevelJ, voor\\"endell.be\Vel'en,v~in- Vgrgenannt,bij•.nw. voorooemd,
bout bel eerst ,Jot te makeo.
zen; seine vorgegebene Krankheit. zijnp. YoorJ{ennemIJ. Z, vorllennen.
Vgr:flUstern, (fJiJ.&lerle vor, vorge- yuorgc\\'enlle zlekte; so wie er tJorg,ebt, Vgrgenieszen, (genoss vor, vornaal' hlj vnnrgeeft, vonrwendt, beweel'l: gl-no,~.\el&) bedr. WW. oor. vool'uit genie/luIlerl) bellr. ww. vourflui~teren.
Vgrlluter, (-s, IllV. Vorfluler) m. III. o. zplr~l. vonrglAviug, uilyll1~ht v. ten. ,'ouraf ~enlelcn.
hi die bet eerst recht van hfwateriug Vorgebirge, (-s, my. Vorgebirge) Vorgenuss, (-(e)s) m.,z. m. voor·
0, \,o,-t Ill. van een berg; 2 voorgebergtelargaHlIl1 ~.llInt C)., voorsmaak m.
been.
Vgrfluth, (-en) ,. getij o. voor 0., knap v.
Vgrgerede, (-I, my. Vorgerede) o.
Vgrgeblioh, bij,. nw. voorge-, vooral'~l'rHak v.
den Vlc)e-II.
Vgrfordern, «(o,derle 1197', vorge- wentl, gewaand, gevemstl, ondersteld,i Vorgericht, (-(e)8, my. -e) 0., Z.
(ol'der') betlr. WW. vonrroeptm, 0pl'oe- zoo~pnnamcl.
Vore,'(.'iell; 4!. Z. ""I'gtinyig(es Ur/llell).
pen, dO.ln komen; (ltecht~l)r.) dagvaar- ~grgebot,.( -(e).~, m,v. -e) o. op- "Y'orgesang,(-(e)s,mv. Vorgestinge)
den, oUlbieeltm, doen versehijllen.
.'oel'lII~, du~wi.a"lll()g v.,Z. YOrfOrderUIIgolm. Inll~llt"n o. vall een Ilezang.
Vorforderung, (-en) v.oproe- Vgrgeboren, hYv. ow. vroeger Vorgeschmac'lt, (-(e),f) fIl., z.
geb..rtill.
1m. \nU""maak III., vnorl'ruer v.
ping. t.l1l~\Ia3r"illg, outhieoing v.
Vorfrage, (-n) v. voorargaaode Vgrgebung, (..en) v., z. vorge-I Vo:-geschwader, (-.'l, my. VorvraaR, vonrlonl'ige vraag v.
ben Ill.
gest·I"l'lltJ,'r) Cl. eel'~te e~katler o.
Vgrfragen,(frayleVOJ',tJorgt(ragl) Vgrgedaoht, bijv. IlW., Z. tJor- Vorgesehenl tlJsseh.nitdellwegJ,
0. WW., m. h. bij iem. aangaan om Le benall"'.
lOP ziJ !. rlllll) haan!, pIS op!
Vorgedanke, (-ns, my. -,.) m. Vorgesetzt, bijv. 1.W. en deelw.
,ragen.
Vorfreude, (-,,) v. voorafgnande vooralg218utle getiachte, aanleideodege- aan het huoreJ fwpl~atst, gesteld over,
,reulde ,.; (Volkst•.) voorpreL ,.
daebLe v.
beLgeeo vool'gesL"ld IS.
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Vorgesetzte, (-n, my.-n) m. op- -, zicb bedekken met; 3. (fig.)jmn. line vor"", vorh,rbedacld) bedr. ww. enr.,
zlehter, opaiener m.,meerdere m.; ,ei"en P/lirAI -, veorheeden, onder bet oug Z. florbede'llken.
-n gekorchen, zUn meerdereo geboorza- brengen; einen Fehler -, ver\\'ijteo.
Vorherbeschlieszen,(besehlo"
men.
Vgrhaltung, (-en) v., Z. vorhal- t'orher, vorkl..,.bescillossen), vorherbeVgrgesperr,( -(e)s.mv.-e) m.(van len; it. aanbieding v.; (fig.) verwijting, stimmen, (IJellimmle I:orher. vorherbet sleutelgat), sluiting v,
vermanlng v., ver\\'ijt o.
be,"'.",,,,') bedr, ww.,uoraf bepalen.roorVgrgespinnst, (-(e)I, my. -e) o. Vorband, (Vorllande) Y. voerhand uit bestemmen, voorar beschikken, z.
liehte eurdraeiing v. van den vlasdraad v.; ~. (fig,) jl·",n. die - lassen, de hand beslimmen; (Godg.) voorbesehikken; -d,
eer men hem op de spoel Iegt,
geven, de rechterhand reiken; it. tie (,an de ~enade), veorbesehikkend.
Vgrgestalten, (geslaltelevor,vor- vourkeur geven; (Sp.) voorhand v., recht Vorherbestimmung, v., z. m.
ges/allel) bedr, ,,"W. VOl men VOO1"; (fi~.) o, om eerst te spelen; die - habtn, aan voorlJes.-hlkkillg.prcdestlDatle v.; -.glauvoor den geest breugen.
de voorhand zltten, eerst moeten ~pe- be 01. ,eloof 0., leer v. der roorbesehikVorgest(e)rlg, bUy. DW. vaneer- len: 3. (van een paard), voorste deel o, king, leer v. der predestlnatie v.; -gI4ugistereu; der -e rag, eergisleren..
Vorhg,nden, bijv. nw, roerhan- biger m. hij die de l-er der voorbeiicbikVorgestern, bijw. eergistereo, den, aanwealg, bestaand, tegenwoordig; king is 10ef[Pt.laan; -slehre v. leer v. der
voorf;:lsleren.
tS isl noek Brod -, er is Dog brood voor- voorbeselukking,
Vgrgewicbs,(-es,mv.-e)o.(LaDd- handeu; die -m Mobeln, de voorhanden, Vgrherbst, (-(e)s,mv. -e) m.eerb.) lJuulg.leu\\,as, ruw of geel was o.
aanwezlge meuhelen: der -e Yorralk, de ste diltten III. IIlV. fan den herfst,
Vgrgssii.mpf, (-(e)s, my. -e) 0. voorhandeo voorraad; IS 'ill Gelahr -, er Vorherdasein, (-s) 0., z. m.
eerste werk o. lJij bet urtgraven eeoer is Ileyaar.
'ropger bestaan,
mijn.
Vgrhang,(-(e)s,mv. VorhtJ"ge) m. Vorhereilen,vorherfUbren,
Vgrgiebel, (-" my. Vor{1iebel) m. voorhangsel 0., gOl'dijn v.eno.; 2. Iaken, &; IJpdr. ww., Z. rora1leilen 4'.
voorg.·vel m., Irnnt e,
linnen 0.; der - gehl BtA{, {il III , het gortlijn Vorherempftnden, (empfand,
Vorgianzen, (glanlle t'or, vorge- ,,"ortlt opgehaald, tlet ~ordijn valt.
vorher, vorllerellll'l'"fldtn) bedr. \\w. onf.
gltilUI) U.W,,"., w. h. Dlel glall~ vel'schij- Vgrhangeblecb, (-(e)., mv. -e) \'ool't;evoelrn, een \oorge\,oel hebb"'11 'ao.
DeD; 2. in glans over1rt'O~n, ullsle~en.t m. phu1t v, leg.'D de blUe.
Vorhergehen, (ging florher, florzijn; it. 101 vuurheelt.! of Dlodel tllenen.
Vgrhangen, (/tillg vor, vorgehan- hlrgeyal1gell) lJedr. w\v. onr. vooraaoVgrgraben, (-s, mv. VOl"grabel') :gen) o. ww. onr., UI. s. voorhangell; 2, t:a8U, \00r1;8al1, aan hel hooftl galm vaD,
m. v.h'l·grachl v.
uVt'rhangen, uilstekell; (V811 kleederen), toOrar~8an; -d, vnorgaande, Z. vorlltrig.
Vgrgreifen, (griff Dor, flo"gegri{- ulLkomen.
Vorherig, bijv. ,,"w. \'oorafgaand,
(en) btttll·.\\,W. our. voorul grijpen, vuor- Vgrhingen, (llallgie flor, f}OrgE- \'orig, 18atsl; it. van gi~tefen, \'an eeruit grijpeo; (van paart.len), groote siall- hal,gl) Ledr. \VW. vool'hangen, voortloen, lijtls, ,all vroegerj der -e Gra(flon L.,
pen doen; 2. een vool'kum~lI aannaall- met een ~ordijn, een sluit'r, eell voor- tI., vorige ~rllar L.
gen; (Ger.)ilJbr~ok maken op; (Ol(.}jemn. hangsel hetlekkell; ein SClllos• •, eeD Vorherkommen, (ham lorA".,
-, inbrellk makell op lelllS. recilleu; it. haug~lot vnortloell.
vorherge/ion,men) bedr. ww. oor. 'oarieh willl/,nel' nicht -, ik wil niets doeo Vgrhangeschloss, (-,chlo",s, kompll, komeD voor,eer komen.
zonah'r u.
my. -~chJ,Jsst'r) 0, hallG,lot o.
Verherkosten, (koBlel, ,orh,r,
Vgrsreifticb, bUY. eo b.8aDma- Vgrhang- ring, (-(e)s, my. -e) vorl,eryekosle/} bedr. \VW. VOorar smakeo.
tigend. uuoovuegd. yoorbarig, willekeu- 0). gurt.lUul'ilig m.; -dlaller m. gortly..- voorult proe,en, een 'oorsmaak hebben
rig.
bOUcJt~I·, (o:ol"dijnballd m.;
Ul., ·,'ange \'an.
Vgrgri1f, {-{e}" mv. -e) m. in- v. gordilnroetl., v.
VgrherrscheD, (herr,chl' flor,
breuk, a.8UUU:lUglllg, wiliekeori,ze halide- Vgrhii,ring, (-(e)s, my. -e) Ill. te t'orgehe,'r,eJ,') lJetJr. ww. heerscbeo, de
boveDbaud hebben, de voorkeur hebboD,
ling, voorbarige baotleling v.,Z. fJorgrei- vroPJ: ge\'nll~en hnrang m.
(en.
Vgrhauen, (hieb vor, vorgehauen) bo\'en drijven, in zwaog Zijll; -d, beerVgrgrund,( -(el', mt. 'Vol"grilnde) bedr. "'W. Villi" &L hOllwen, h3kken &, z. sch~nd, de bo\'enhant.l bebbentle, io
mot Z, 'o,dery..,u,d.
vOl'odoern;(Slt'L.}ei11 Lock., woorhakl.en. zwaog.
Vorgucken, (guckte vor, florge- Vorhauer, (-I, mv. Vorkaulr) w. Vorhgrsage, (-n) v. Yoorzeggiog,
guckl) bedr. w w" Z. vorsehe,,; 2. (van hU die ht't eersl huuwl.
voorspelliug, profelie v.
kleetleren), oitstekeo, ullkijken, ziehl- Vgrhaupt, (-(e)s. mv. Yorhaup- Vorhgrsohauen, (schaul' florbaar zUn.
ler) 0., Z. YorderhaulJI.
her,vorhergescllfJ,ul) bedr. ww. \,oorzieo,
Vgrhaben, (halte vor,tJorgehabt) Vgrhaus, (-es, mv. Vor/lIluser) o. vooruilzieo, in de toekomst zien; it. gisbedr." w.our.ei"en SClllATJ -,voorhebben, voollllllS 0.; ~. jn~ang DI., \'eslibule v. sen, raden.
van voren drageu; (Jig.) jem. -, onder Vgrbaut, (Vorl"iule) v. (Ontlk.) Vorhlrsehen, (sah vorher, florbanden htbbeu, zicb bezlghUlulen; 2. 'oorlanu] v.; -band o. (Unllk.) voor- /;eryeael,en) bedr. ww. oor., Z. vorAerelw. -, van plao zijn, voorllemens zijn, huidsbaud m.; -senge v. (OnUk.) voor- scllauen.
voorhebben; eane Rei,e-, 0Jl het oog heb- hoi.lsvernRu'\'ing v., 8paan~chc kraag m. Vorhersehung, v., z. m. 'oorbeD, "an Illan zijD Ie makeo,zicb woor- Vgrheben, (11Ob vor, flo,'gekobl'n) ziening v., Voorlleo o.;{Godg.) gezicbt0.,
stellen; lI'as Ilabell Sie mit il,m vor 1, \\"at bedr. \\'w. vuorLllI~J), voortloeu; 2. wer- ver~chijniog v., vi~ioen o.
zijt gij met bem vanplan1; WQS haben bellen.
Vorhersenden, (,andle tJorh",
Sie danli' flor 1, wat bet.loelL gy daarme- Vgrbemd, (-(e)., mv. -en) 0., tJorllergesandl) betlr.ww. oor. "oorarzeode?; 3. ellD. -, te doen hebben; II. o. V grhemdcheD, (,'er~I.) Q.over- dell, te voren zeDden, vooruit zeoden.
zelfst. lJeduelillg, meen.ng Y., Illao, 'oor- hemd, o\el'hemtlje, half hemd 0., rhe- Vorherverkt1ndigen, (verkunoewtn o.
DJi~elte v.
digte vOl'her, vol'lltrverku,',d,gl) bedr. ww.
Vgrhalle, (-n) v. voorzaal v., por- Vorber, bijw. troeger, ,ool'af, te "uurtetcgeu, vool'~Jlellen, Yooruit verkootaal 0., gaug, io~ang w.
voreu; 11. VOOl"lut; ein Jllhr -, een jaar tligen; die .Villeruflg ., te ,'oreo DankonVgrhalt, (·(e)I, mv. -e) m.(Muz.} Le vuren; Ide ich - gesayl hube, ZIIO als .Iigen, YOorsllelien.
noot Y. die aallgebouden moel \\'onlen. Ik yooruil gezegd beb; tine - gemarlile Vorhgrverktlndigung, (-1ft)
Vgrhalten, (hleltvor,torgellalten) Schllld, vuorUlI, vl'oegergemaakte schuld; v., Z. vorl'e,verkulldiyell; it. voorzeggiog,
bedr. \\'w, our., Z. vorenthallen; 2. four- 2. Z. 1}",'liill/ig (bij".); las,t UI'S - diesJ voor~l'elling v., voolleeken 0.
hooden, aaubletl~n;jemn. ein S/ltrk Geld ,hlAn, lant OilS \,ool'af dit doen; 3. by Vorhgrwissen, (-s) o.,z.m.VOOf., aaulJledeJ), preseuLeerell; die Iland -, YOUl'l'aat.l.
loopige kt'UIII~, \Ool·..rgiuUJd" keonis ,.
zieb beL selaat .bedekkeo meL;d", SlihilrJ Vorh§rbedenken, (bedachle Vgrheucheln, (h,ucl&el~'lor.f)or..
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geAeuc"''') bedr. ww. reinzen, den hui- l10rgektJut eo Wtdet1or, 110rgekdut) bedr. sebijoen; es kommt mir 110r, aI, ct, bet
chelaar spelen; freue -, ,einzen.
ww. iem". etw. -, voorkaowen; (fig.)ge- komt mij veor, mij donkt; -heil v., Z.
VgrheuleD, (heulle"or,,,orgeheult) makkelijk makeo, letterlijkopgeven,voor- VorfaII.
bedr. ww. je"",. -, door geschrei of ge- zellRen:
Vgrkommniss, (-es, my. -e) 0.,
ween lastig vatlen, voorboilen.
Vgrkauf, (-(e)s, mr, Vorkatl(e) m. Z. Vorfall.
Vgrhimmel, (-s) ID., z. m. arge- voorkoop m.; 2. Z. Vorkaufsrecld.
Vgrkonnen, (kofl"te "or, "orgezonderde plaats '. bij de bel, voorbemel, Vgrkaufen, (kaufte fJor, vorge- konnt) 0. WW. onr., m, h. koonen voor,oorburg m. or voorgeborgte o. der bel; kauri) bedr. ww.;em. -, voorkoopen, op- gaan: it. vooruit knnnen,
(0,.) voorsmaak m. der bemelsche koopen.
Vorkopf, (-(e)8, my. Vorkopfe)
vreugde.
Vgrkiufer, (-s, my. Vorkaufer) m., Z. Vorderl,,!upt (2).
Vorhin, bijw. voorbeen, Z. t10rherj m., -in, (-ne,,) v. voorkooper m.,roor- Vgrkost, (-en) v. (Kookk.) eerste
koopstcr v.; it. opkooper m., opkoop- gerecht o,
2. zooeven, niet lang geleden, pas.
Vgrhof, (-(e)s, my. VOf'hofe) m, ster v.
VgrkosteJl, (kollete "or, vorge,oorhof 0., voorplaats ,., voorplein 0., Vorkautsreoht, (-(e)s, mv. -e) koslel) bedr. ww. voorar proeven, een
iogang m.; 2. (Bouwk.) vestibule v.,voor- o, recht o, van voorkoop m.; 2. recht o, roorsmaak hebben van,
portaal 0.; (Ontlk.) ingaDg m, 'aD het van benadering; 2.
Vorkrichzen, vorkrihen,
oor; -'ga"9 m. (Ontlk.) buitenste kron- Vorkehren, (kehrte vor, t'orge- (krachzle vor, "orgelTlich3t en kriJ/de tlor,
keliog Y. ,an de oorbolte; -sloch o. gal kehrt) bedr, ww. naar voren keere t ) of 1J0rgekrilht) o. WW., m, h. voor iem,
e, ,van de oorbolte; -sner"e Y. geboorze- wenden; 2. (fig.) ,oorer regelen.de noo- sehreeuwen, krijschen.
now v.
dige maatregelen nemen, mlddelen be- Vgrkrampf, (-(e)s) m., z. m.
Vgrh6h1e, (-n) v. voorste bol, ramen, toebereidselen maken; II. o, wW. (Gpn.) krampaehtige spanning v.
voet aan land zetten, af.lJlijgen; (io eene Vfp"'!:ratze, (-n) V. grove kaarde v.
eerste hut 0 •• ingang m. van een hoi.
Vorhtllle, v., z. m. ingang m. der herbera) ingaan,
V ~ . .' kundig. bijt. ow. vooroit
bel; it. Z. Vorhimmel.
Vorkehrung, (-e,,) v., Z. "or- ,\'elpn", bU vtlorbaat onderrichl.
VgrholB, (-el, my. Vorholzer) o. kehrtm; it. voorzorg v., voorzorgmaatre- VorkUstung, (-en) v. (van een
jogang m. van een boscb.
gel m., toebereidsel 0.; -en gegen etw. dijk). kllsling v. van bont en aarde.
Vorhut, v., Z. m. (Lilndh.) recht "ehmen, voorzorg~maatregelen nelD' 0; Vgrladen, (Iud "or, "orgeloden)
0. om eerst te weideo; (Krijgsw.) ,oor· -smiltel o. maatregel m.; -swei,e bijw. hellr. wW. onr. voorop laden,van voren
hoede y.
uit ,oorzorg.
ladpn: (Recht!'lpr.) oproepen,dag,aarden.
Vgrhftten, (hI11ele"or, vorgeh6tel) Vorkeil, (-(e)s, my. -e) m. voor- Vorladung, (-en) v. (Geweerm.)
bedr. ww. bet recbt hebben om eersL te steekpm, Apie v.
voorlading, lalling, v.YID voren; (Rechtsweiden.
Vgrkeilen, (keille "or, "orgekeill) pr.) dagvaarding, oproeping v.; erste,
Vgrhi1tte, (-,.) v.eerstebot, voor· bedr. ww. eene voorsteekpin inslaan, Ichri(ll.che -, exploot 0.; -sbefekl m.,
sle hut v.
spit-en.
-Slchreiben o. oproepingsbevel 0., opVgrig, bUv.ow. vorig, vroeRer, voor- Vgrkenntniss, (-e) v. voorar· roepingsbrief m.
gaand, voorargaand, verleden, laatst; die gaande kenlJis, voorkenois '.; 2. my. -e, Vorlage, (-n) v. wat men,oorlegt,
-e Zeit, vervlogen, verleden, 'roeger; der grondbeginseleo o. mv.,grooden m. mv. verlengsluk, aangebracbt stnk O. boot or
-e Za,'and dtr Dinge, vroeger; -el Jallr, Vgrkind, (-(e)8, my. -er) o. voor- steen;(S(~heik.)recipient m.;2.versch span
verleden jaar; (Tooneelk.) die -en, de kind 0.
0., versche paarden o. mv.~ 3. voorscbot
vorigeo. dezeUdeo; 2. die -en, de voor- Vgrkippen, (kippte "or, "orge- 0.; 4. onhverp o. van wet, conceptwet v.
oDders, voorvaderen m. mv.
kippl) O. ww. vooroitboitelen; 2. bedr. Vgrlagel', (-s, my. Vo·rlager) O.
Vgrinsel, (-n) Y. ingang m. ,an wW. doen vooroitboitelen.
boofl' 0., spits v., top m. van de legerVgrkirche, (-n) v. voorbof O. van plaats or een knmp.
het elland.
Vgrjagd, (-e) v., Z. forjage" III. de kerk.
Vorlagung, (-e,,) v. prop v.; 2.
Vgrjagen, Uagte "or,"orgejtJgl) O. Vgrklage, (-n) v. voorlooll~ge Z. Vorl"dullg.
ww., IU. I. vooroitrennen; 2. vnorrennen, klachl v.: it. vropgel'e klacbt v.
Vorland, (-(e)s, my. Vorlander)
eer~t jagen; II. bedr. ww. vooruitjllgen,
Vgrklug, bijv.nw. verwaand, wijs- o. voorh"ul, vnoruitstekenclland o.
Vorlangst, bijw. sedel't lang, lang
naar ,oren jagen; III. o. zetrsl. recbt o. nellzig.
om fJfrst te jagen.
Vgrkommen, (kam "or, "orge- gele.lell.
Vgrjahr, (-(e)s, my. -e) O. voor- kOf'llmen) o. WW. onr., m. I. voorkomen, Vgrlass, (-es,mv. Vorldsse) m. toevooruitkomen, naaf voren komeo; mtJn laling, au.Jientie v.; 2. voorloop m., Z.
jaar 0., lenle v.
Vgrjihrig, bijv. nw. vall bet vo- iann I10r dem Gedrange Riehl -, men Fedl'rlappen.
rige jaar, van bet laatste jaar.
kao door bet gedrang niet yooruitko- Vorlassen, (lies: tlor, "orgelosse,,)
Vgrjammern, (jammerle "or,tJor- meo; 2. jtmn. -, ,onruilkomen, vooruit- bedr. ",w. onr. voorlaten, uitlaten; 2.
gejammert) bedr. w\V.jemn. -, met zijo halen; 109.) einem Uebel-, voorkomen, latenvoo"gaao, ,ooroitlalen gaan;3.toeB~jllmmer, geklaag lastig vlllen.
verhoeden; 3. toegelaten wortl.en, toL iem. lalen.onuanlleo,gehoor verleenen; nicht
Vorjetzt, bijw. ,oor het oogeoblik, komefl,olltvungen worden; 4. (vaurechls- vOfgel4uen werden, uieL to080181en wor'
thans.
laken), ,oorkomen, opkomt\n, zich op- den,
VorjUngst, bijv. ow. voorlaatst, ttoen; eskam dieFrag'e"or, ob 4-, erdee.1 Vgrlassung, (-en) v. toelating,
op een na het jongst.
zicb de vraag op; it. es is' mir "orge- autlieulie v.
Vgrkammer, (-n) v. voorkamer k071lmen, dass, men heertlOij gezegd, ik Vgrlistig, bUY. ow. (Ze~w.) van
Y.; (Oullk.) hartekamer ,.
h~b vernomen; ICenn i/,m das "orkatne!, vorpn te ZWIIRr geladeo, voorlastig.
Vgrkampf,(-(e)"m,. York4mp/e) als dat hem ter oorek"'am; 5.zich voo.'- Vgrlaube, (-,,) v. prieel o. voor
m. ,oorge,ecbt, eerste ge,ecbt, ,roeger doeo,zich vertoonen; dzeser Fall ist mir een aOller; it. Ingang m. VDO Poen prieel.
le,ecbt o.
nocla Rle "orgekommen, is mij nog Dooit Vorlauf, (-(e)s, my. Vor14u(e) m.
Vgrkimpfen, (kampf'e "or,"or- voorgekomen; ill "Rem Buche -, ,oorko- loop m. 'oor; (Dist.) voorloop v.
,ekampf') beth'. eo o. ww. in bet gevecht men, zich bevintlen; diese, Wort kommt VgrlaufeD, (lief "or, "o,'gelaufen)
,00rRaan, den strijd openeD.
olt 17or, koml dik\Vijls ,oor, wordt dlk- o. wW. onr., m. S. voorloopen; 2. voorVgrkampfer, (-I, my. Vork4m- wijl.aangetroifen; im -dm Fall, in vonr- uitloopen; ;emn. -, voorloopen, vooroit,fer) m. bU die in bet gevecbt voorgaat, komend 8e,al; was kam bei der Pril(""g loopeD: it. hlrder loopen, voorbijloopen.
,oor,ecbler m.
tlor?, wat beert menop bet exameo ge- Vgrliiufer, (-I,mv. Vorlau(er) m.,
Vgrkau8n, -kii.U8D, (kau'e,or, yftagd?; 6. yoorkomeo, Bchijnln, toe- -in, (."en) T. ,oorlooper, bode m.,
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yoorloopster. bodin v.; (Gen.) roertee- liber Leichname, plantkoodige, ootleed- voermars Y.; .lee,eg,' 0. ,oormanlijzeil0.
ken 0.; (Vog.) lokvogel m.; 2. (Bergw.) kondige voorlezieg; ,ammtliche -en tlber Vgrmiirzlioh, bUy. eo b. (Pel.)
van voordeomwenteliog vanMaart 1848;
voorste mijnwerker m.
die Pltilosopkie, cursusm,
Vorliiu:8.g, bijv. en b. voorloopig, Vorletzt, bijv.nw,,00r18a1st, reor- 2. (Og.) voorzetLend, reactioooair. Diet
by voorraad, in afwachting, provisio- aCgaand,laatst voorgaande.
liberaal.
nee); -e Anzeige, voorloopige aankcndi- Vgrleuchten, (leuch'ete, tlor, tlor- Vormuz, (-e" my. -e) e. ijkmaat
gin~: (Ger.) - urlkeilen, bij reorbaat,
gelettchlet) bedr. ww. jemn. -, voorlicb- v., pell 0.
Vorlaut, bU'. nw, (Jachtw.) (van len, met licht voorgaan; (Og.) een veer- Vgrmauer, (-n) v. voormour m.;
honden), te vroeg aanslaand; (fig.) ver- beeld geven, tot voorbeeld strekken;2. (Vest.)wal m., bastion,bolwerk m.;(Og.)
waand, wysneusig, onbeschaamd; -er. in Jllans overtreffen.
ver~terking v.
Mensch, trotseh, sanmatlgend; it. dwaas, Vorleuchter, (." IOV. Yorleucl,- Vormauern, (mauer'e tlor, tlO,'onbezonnen; 2. bljw. enbeeouuen, onbe- ler) m. bij die voorlicbt; (Og.) voorbeeld, ge1llau,,") bedr, ww. een muur zettea
model o.
voor.
suisd, dwaflelijk.
VgrlauteD, (laulete tlor, tJorgelau- Vorl~§b, bUy. DW., Z. {urlieb.
Vgrmiulig, bijv.nw.• Z. tlorlaul.
let) e, ww•• m. h. (Spraakk.) hcoger Vgrllebe, '., z. w. voorlierde, veer- VgrmerkeD, ("Jerk'e ,or, tJorgeklinken dan.
kenr, vnormgenomenheid v.
mer"') bedr. ww. te veren bemerkeo; 2.
Vgrlege-fiissohen, (verkl.) 0. Vgrliegen, (lag tlor, forgelegen) yooraf bemerken.
bouten bakje o. der dlstillateurs; ..kelle bedr. ww. onr. ,oorli~gen, ~elf'Ren zijo Vormerkung, (-en) v. rcorgev. scheplepel m.; -liJffel m, seeplepel m.; V'lor, Z. liegen; el liegl e~n Schlo" tlor, reel 0., vourar gemaakte opmerking v.
-m,."tt· o, voorsoijmes e,
er han~t een slot aao; -de Reich,kreise,' Vgrmessen t (ma" tJor, vorgeme,Vgrlegen, (legle vor, tJorgeleg') aangrenzend; (Bergw.) -de Gange, gan- sen) bedr, ww. enr, voormelen, meten
bedr. ww. voordoen: tin Schlo" -, san- gen die nog niet door galerUen beveiligd In iems. tegenwoordigheid, toemeten.
hangen; (ri,che Plerde, voor~p~Doen; zUn; (fig.) "oorhanden zijn, legenwoor- Vgrmittag, (-(e)" mv. -e) m,
(Me~s.) Slal,I-, ui"drijven; 2. (aan lafel), dig zijn; es liegl ein Hinderni" tJor, er voorruill&.hlg,fJchtend, morgen 10.; (Volksvoorzellpn,voor8oijcJen,oluJienpn.de hon- betillaat &; im -den Faile, in bet tegen- t.) er iI' -I ein Narr f.U,tl Nackmittagl
DelfS ,,·aaruernen; den P(crden Heu -, woorcl ig geval.
nield gescheidl. bij is allijd eveugek.
voorleg~en; Waaren -, uitspreiden; 3. Vgrling, (-(e)I, IDV. -e) m. voor- Vgrmittagig, bijv. nw. van den
Ur!"Unden -, voorlrggen,nverleggen; Grun- gaaude leUe"Rreep v.
voorwlddag, den voormiddag durende.
de -, bloolJel[,zell: eine Fr.ge -, voorstel- Vgrlippe, (-n) v. bllitenlip v.
Vgrmittaglioh, bljv. ow. elken
len; ,eine Yollmach,-. toonen,doenzipn; Vgrlispeln, (Iispelle vor, tlorgeli,- voormlddag, gewoonlljk des Yoormiddags
4. jemn. etw. -. \oorletlgen, ,oorstellen, pelt) bedr. ww. voorOuisleren.
geschiedeode.
in overwegiog geven; Zeugen -, bljbreo- Vgrltlge, (-n) v. voorar beraamde Vgrmittags, bijw. voormiddags,
gen.
leugell ,.
des Yoormiddags, in den Yoormiddag:
Vorleger, (-s, mv. Yorleger) m., V orltlgen, (log tlor, tlorgelogen) Vgrmittags-gottesdienst,
-in, (-nen) v.voorRnijder m."oorsoijd- bedr. ww. onr. jem". elw. -, vool"liegen, (-(e)I my. -e) m. Yoormiddags-godsster v., bij, zij die de honneurs waar- leugens vrrtellen, wljsmaken.
dienstoerening v.,morgendieost m.,ochVorlust, (Vorlulte) v. ,oorar ge- lendpa'eek v., vroegpreek v.; -prediger m.
neemt.
Vorlege-schloss,( -schlosses,mv. smaakt genuegen 0., vOOl'l'rel v.
predikaol w. die de vroegpreek hOlldt;
-schllJSler) o. l1aogsloto.; -werko.(Ullrw.) Vgrmaohen, (mach'e tlor, vorge- -predigl v.voormiddagspreek, vroegpreek
voorwerk, wljzerwerk o.
machl) bedr. ww.jemn.elw. -, voordoen, v.; -,cl,u/, v. ochtendschool v.; -Ilunde
Vorlegung, (-en) v., Z. vorleyen; "'ijzen,toonen. voormaken; (Og.) Z. vor- v. morgenuur, nur o. in den yoormidit. voorle~ging, voo~snijdiDg, voorstel- Ulgen; jemn. Possen -. gekheden verkoo- dag; 2. morgenle8, voormiddagsles v.;
(Jen, grappen maken voor; 2. eine Schur- -wac/ie v. (Zeew.) wacht v. vaD 8 tot
ling. overl..~ging v.
Vgrlehnen, (lellntetlor,tlorgeleknl) ze -, ,oordoen; einen forhang·, voor- t2 uren in den morgen; -Ieil v.,Z. Vorbedr. ww. von voren leunen of steullen; .Ioen, voorhangen, bekleeden mel; einen mit/age
2. wed. ww. sick -, van voren leoneD of Zaun -, met eene helDing omringen.
Vormitternaoht, (-oacA'e) Y.
steoopo.
Vgr:nagen, (-" my. Vormagetl) tijd m. van to tot 12 uren des oacbts.
Vgrlehre, (-n) ,. voorafgaande m. (\Ian eenedUif), krop ID., voormaag v. Vormitternaohtig, bijv. ow.
les v.
.Vgrmahen,(fmillie vor,tlorgem41&1) lus~clJen to en 12 uren des Dachts geVgrlehren, (lekrletlor,tJorgelehrt) bedr. \\'W., Z. vorackern.
scbledend.
bedr. ww. ,'oordoen,leeren,ooderwijzen. Vgrmaher, (-" rov. Vormaker) Vgrmitterniichtlioh, bijv. ow.
Vgrleieren, (leierle tlor, tlorge- m. eersle maaie.' m.
tusscheu 10 Lot t:a uor des nachts plaats
leiert) hedr. W\V. voorspelen, voorneo- Vormal, (-(e)8, my. Vormaler) o. hebhende, voormidtJernachtelijk.
rien, vOOl'dreunen.
(Gp.n.) ,Iak v.als voorteeken eenerziekte. Vgrmund, (-(e)s, mv. YormanVgrleik, {-(e)s, my. -e) o. (Zeew.) Vgrmalen, (malle tlor, tlorgemalt) der) m. voogd III.; i.t. curator m.
voorlijk. kanlzeil o.
bedr. ww. voorschiltleren, het schlltJeren Vgrmftndenn, (-nen) v. voogVorlesbar, bUv. nw. geschiktom voortloen. leeren schiltleren; einem Ki"df.' des v.
•
voor le le~pu, voorleesbaar.
die Buckslaben -, voorschrijven; (fig.) Vgrmundlioh,bijv.nw.eenvooKd
Vorlese, (-11) v. begin o. van den jemn. elw. -, eene schildering geven Jail. betrelltuu.le, Lot de verphchting van een
wijnoogst; 2. recht o. om voor anderen Vgrmalig, bijv. Il\V. voormalig. voogd of eene \'oogdes behoorende; -e
den w,jnoo~st Ie beginnen.
vl"oeger. gewezen, oud, Z. ekemals, tlor- Sorge (o,r jem. tragen. voogd aUn oyer.
Vgrlesen, (Ialvg,·,vo'rgelesen) bedr. keriq. tJorig.
Vormunds-amt, (-amlCe)s, my.
WW. onr. Wein -, ,oor ander·en oogstell,
Vgrmals, bijw. vrorger,eertijds. -amler) o. vO\lgdambl 0., waardigbeid v.
2. in eillem Buche tf -, Jezen voor; einen Vgrmann, (-(e)s, my. VonlUi"· van voogd; 2. Z. Vormundschu(l,amt;
Brit'(-, voorlezen, bardop lezen.
lIer) m. (Krijgsw., Sp.) vool'man ro.; -be,'ellu"g v. a3nst~.lIen o. vaneen zaak·
Vgrleser, (-s, my. Vorleser) m., (Zeew.) voorsle schip 0.; 2. Z. Vorgan- waarnemer, aansLelhng ,. vaoeen Yoogd.
-in, (-nen) v. voorlezea- m., yoorlezeres ger; (Haod.) - eines Indossalen, voor- Vormundsohaft, v., z. m. voogY.; 2. professor m.
gaande endoss81lt m.
dijschap v.; it. curatorscbap o.
Vorlesung, (-en) v., Z. tlorle,cn; Vormarkten, (markle/e tlor, tJor- Vgrmundsahaftlich, bijv. ow.
it. vuorlezillf{ v.; (aan hoofleRChnlen). gemarklel) bedr. ww. opkoopen, weg- vall den voogd, lot de Yoosdijscbap be·
college 0.; offenllirhe -en hallen. open- koopen.
hoorende.
bare lezillsen houden;. utler Pflat,.en, Vgrmars, (-e" m,. -e) m. (Zeew.) Vgrmundsohafta-amt,
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Vorneigen, (ntiglevor,tJorgeneigl) Vorraths-gewolbs, C-beJ, mv,
vaD ,oold; 2. reehlerlijk college o.belast bedr, ww. naar voren buigen, ,ooro'..r -be) 0., Z. -kummer; -haus e. ma~az\1n,
met het toeziebtover minllerjarigen;-an- buigen; 2. wed. ww. sick -, vooroverboi- entrepot, tuighuis,arsenaal 0.: -kammer
gelege"heit v.zaak v.hetreffende de voog- gen.
Y. prcrisiekamer v.; -meuter m. providij; -geld n, aeldo, tot de vougcllj behno- Vorneigung, ,., z. m., Z. vornei- andmeester m.; -,'chrank m,provislekast,
spijskast Y.; -stube v. Illa~al\jn, pakhuis
rende; -recAnu"g ,. rekening v. over gell: ~. vonrmgenomenheid Y.
,oogdij; - ablegen, rekensehap aOellgen Vornennen, (nanntlJ vor, tJorge- 0.; -stack o, (AI·t.) wisselstuk, stuk 0.
van de voogdij; -redu o. reeht n, ran de nan,,') bedr, ww. onr. voerneemen, nne- dat in reserve gehoudeu wordt: -vervoogdij; -sac/Ie v.,Z. -angelege"lteil: -we- men; 2. ie-ren noemen, voornoemen; 3. zeicl,n;ss 0. IUSl v. van den rocrhsn0., Z. -Gmt; it. a1 wat de voogdij be- c'orq,nannl, Z. tJorbenannl.
den voorraad, inventaris m.; -wagen m,
Vornennwort, (-Ioorl(e)" my. (Sl'oorw.) tender m.
treft.
VormUssen, (mussle tJor, lorge- -U·ijrter) o. roornsamwonrd 0.
Vorrechnen, (rechnete tJor, tJormuss') bedr, ww. onr. rerplicht zijn ora Vororgeln, (ol'gelle tJor, tJorqeor- gerecknel) bedr. ww. voorrekeuen;jemn.
,oor te komen, vooreeae reehtbank moe- gelt) o. ww., m. h: [em, -, voororgelen, et». -, roortellen, in bijlonderhetlen verroor iem. (1) het orgel spelen,
klaren,
ten komen.
Vorn, bUw. voor, voren, van mren: Vorparlament, (-(e)s, my. -e) Vorreoht, (-(e)I, mv. -e) o, roor- go/,nen, reor, voorann; - salzen,8an het n, ((Jt'''eh. VRflU.) voorloopig parlement n, recht, privilege 0.
boord znten, de eerste I'laat~ inuemen;tJon Vorpfahl, (-(e)s, mv. VOl"p(n,hle) Vorrede, (-n) v. (,an eene rede),
- herein kommen, van mren.aan den ,our- m, 'ourf-Hrll, grondpaal m,(vaneendam); rooralspraak, inleiding v.;(vaneenboek),
roorrede, voorberieht 0.; (Spr.) - verkant; "Oil -en, van roren, aan den roer- i. l'notijzer o,
kant; (Moz.) tJon -I, opnienw, da eapol, Vorpfeifen, (1'~ffv(Jr, tJorgepfiffen) /ltUetNtJchrt'd~,eelle~oetleafspraakvo(lr,an voren aallI; ein IJucll tJon - blS ,.in- b~lIr. ww. nna". voorOuilen.
komt OI... enigheit.l.
ten le,en, gebeel doorlezeo, vanbegin tot VOrp:8.ioht, (-en) v.(Zeew.) ,oor- Vorreden, (redote "or, tJorgeredet)
eind lezen; tJon - anfanqen, 01.DlCUW hp- plprhl v.
0. ww., m. k. voor ielll. spreken; 2.I~eren
ginnen,vaD voren af aan be~inoen; nacA Vorplappern, (1J1apperle tJor, tJor- ~flreken, voorspreken; II. bedr. Vfw.jem•
• JU, naar ,orell; '011 - und hinlen, voor gt'plapperl) bedr. \V\V. jemll. elw. -, YOor- tlw. -, voorzp.ggen.
enaehter;-imBuclle,vooraan;(J{erneenz.) (,rnlfln, voorklel~n.
Vorredner, (-8, my. Vorredner)
iJberall- ur&d h"den sein, overal bij zijll; Vorplatz, (-es, my. VorpldlJe) m., m. schryver Ill. vall eene voorrede; 2.
tlberall - daran 'tin, oveNll haantjede Z. YOl'hu(.
voorzaan1le ~preker m.
voorale zijn; (RUk.) - Ichwark seill, zwak Vorplaudern, (plauderte ~or, vor- Vorreiben, (rieb tJor, tJorgerieben>
aan de voorpoolen zijn; (Volkst.) - liz, qeplaudel") bedr. ww.,Z. vorplappern; 2. hedr. \\'\v. on.". voorwl'ijVtln, leeren wrijkinlen nix 1, kale bluf; it. (gem.) vall Z. tJorlllgen: einem Madchen vonLiebe -, yen; 2:dieF(lrben -, "oorafwrijven; (fig.)
boven rond, V80 onder slront.
van lief.le praten.
Jemn. ellO. -, nrIlJer.c1en nen9 wrijven.
Vornachtig,hijv.nw.vanden vori. Vorpossekel, (-kels, m,. -/iel) m. Vorreiber, (-s, mv. Vorrelher) m.
gen nacht,den vurigen naehl geschled. ,oorhHmel·,.40 ponl] zware Illelhamer m. (aan PPIIfI clmlr), knipje, wervel1je o.
Vgrname, (-n" my. -n) m. voor- Vorposten, (-s, my. Vorpnlten) m. Vorreichen, (rtic/lle tJor, vorgeDaam, doopllaom m.
(Krijg~\\'.) vlJorpost m.; -ge(echl o. voor- reichl) be.lr.ww.loollen,laLt'n zien,,oorVgrnehm, (-er, -sl) bUv.ow. voor- pO~hln~ever.ht o.
hOlIlJen; 2. 0. WW., m. h. ,oorult~lp.keD.
naam,\oor1l8amsle; dal -sle dabei is/, hel Vgrpredigen, (predigte tJor, tJor- Vorreif, bijv. nw. ,roeg rijp,ourgp;
yoornaamsle, tie bour,lzaak; 2. uilsle- gt'predlyt) betlr.W\Y. 'oor lem. prediken; 2. Ie vrop~ olil\Ylkkeld.
kend, aanzienlijk, van hnogen stand; ein (fig.) jem• •, vonrpreeken, de les lezen, Vorreihen, (-I, my. Vorreihen)
-er Mann,,onrnaam,aauzienlijk man; das ;18nholl.I.
,oOl·hol1llen.
m. etll's'e rij. et'fsle dansrij v.; den - ha-, Leben, het I",en in de gruote wereld: Vorpreisen, (pries tJor, tJorgpprie- lien, II~n clan~ Ipilleu.
-tl We,en, vonrnaam lIiterlijk; die -slen Nen) LJ",.h·. ww. Ollr. your ielD. & prijzen, Vorreiszen, (riss tJor, tJol'gerissen)
in der Sladt, de aallzienlijksten &;-thun, roellwn.
bp,llr. \YW. 0111'. met ge\~eld vooro:urekd~n groolen heer ullhangen, een hoogeu
VQrprti~ng, (-en) v. voorl11ollig ken, naal' bllllen U'ekken, slellren, sleeondea'luek, yool'loupig examen, tenta- pen; 2. vOl)r~chetseu, vtJorleekent'n.
toon aannemen.
VOrnehmen,(nahmtJor,vorgen(lm- m..n o.
VQrreisze.r, (-8, my. Vorreisler)
me.) bedr. ww•. our. voorzich nernCll. Vorpunkt, (-(ejs, m,. -e) m.voor- m. {Tllllm.) trekpen v.;(Tllmb.)seIJrap,oor zicb zellen, plaatsen; 2. (fi~.) ei',e lotlpi~ I1lIl1t o.
ljzer 0.; (Unr",.) sleekbeitelm.
Sache ., onlJernemen, on.Jer handen ne- Vorquellen, (quoll tJor, tJorgeqltol- Vorreiten, (rill vor, fJorgerilten)
men, beginnen aall,. zich bezig hnud.m ltm) o. ww. our. oilvloeien, uitwellen, o. "'W. 001'., m. s. jem. -, vona'ryden,
met; er wirdel ., bij z.1er aall bflglOnen; U1t~lrootnen.
leeren rij.leo; 2. Z. voranrl'iten; II. b~dr.
,tw. Juerst -, beginnen \ met; 3. jem. -, Vorragen, (ragle tJor, vorgerGgt) ww. jem. ein P(erd -, (le paard) rijdeo
your.
iems. bekw80mheid underzoeken, exami- 0. \vw., Z. kervorl"fJgen.
neeren; it. ontler hancJen nemt'aJ,lloorhd- Vorrang, (-(e)s, m'. Vorrangc) m. Vorreiter, (-I, my. Vorrei/er) m.
len, de leslezen; II. wed.\\'w. sickelco. -, VOl1rrall~ Ill., vo()rk~ur Y., eerji;le rang m.; voorrijder, pikel1r, poqliljnn lD.
zieh voornemen,heLplanopv8tlen,be~luit tie'l - tJor jem. kuben, de overband beb- VQrreitknie, (-(e)I, my. -e) o.
makeo; III. 0. zelfst. voornemen, plan0•• ben 01' iem.
(Zep.\V.) kniesluk 0.
ondernemiog Y.
Vorrath, (-(o)s, my. Vorratlle) m. Vorrennen, (rannle vor, tJorgeVgrnahme, (-n) T. behantleling, vonrl'aalJ m., provisie v.; (Krijgsw.) pro- ran,") o. ww. onr., Z. tJoranrennen, vorbezorg'ng, oodernemiug v.
vianel, mnnitie v.; sicll ei"en - von etd'. anjngela.
Vornehmheit, (-en) Y. voor- anschafftn, \'oorraatl ol'tlocn,prllvi~ie op- VQrricbten, (rich~ete tJor, tJorgeD88mbeid, defligbeid ,., aanzien, ge- cloen; icl. hube - genug davon, ik heb richlelj bet.lr. ww. eine Ukr -, vOllruitWicht 0., belangrijkbeid ,.; il. Z. Vor- daarvan genoeg ,oor mijne behoerten; zellen; 2. elw. -, toeherpid~elen maken,
.ehmlhun.
im - habeR, in voofa'aad hebbell, in reserve gereedmnken, ,oorberpi.)en; 3. olltljcJig
Vornehmlioh, bijv. en b. voor- hebb~n; - an Kallee, "oorraad kame.
oor1leelen, voorll,opig IJilspraak doen.
namelijk, hoortlzakelijk, vooral, bovenal. Vorrii,thig, bij,. en b. voorhan- Vorrichtung, (-en) v. voorbeVornehmthuerQj., v., Vgr- tlen, aanwezig, voorratlig, in voorraad: reitJilig v., l()ebe..eicl~el 0., toerll~linK v.;
nehmthun, (-,) 0., z. m. gemaakle da' -e Mehl, het YoortulOllen meel; elw.~. (\Verkt.) tneslel 0., drijrwerk 0.;
trols ID., lIabootS8n o. ·,an den lOOD, de - habeR, voorraad hebbt'n vall, ¥oorzieo (St"helk.) rer.ilJient m.
mauieren • der groote wereld.
ZijD ,an; it. in reserve hebbeD.
Vorriechen, (rock fJor, ,orgero-
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chtn) o. ww. onr., m. k. het sterkst rie- werpen voor;(fig.)der Arglid -, zicb wa. Pflocke -, vooroi1slaan; (Art.) eene prop
ken. sterker rieken.
penPD Ipf{en.
op de lading doen: (Giet.) denZUlal, -,
Vorri~ge, (-n) v. (Landh.) deeI
Vorschein, (-(t)l, my. -e) m. sureltniiddelen doenbij;(figl,Hand.)overv. \\'Hal' g~ll()r~(lht wordt,
lieht o. dat den clageraad voorafgaat, vragen; 5. elto. -, voorstellen, op het laVorriegeln, (,'iegellevor,tiorgerie- eerste schijnsel 0.; rum - kommen, Ie I'ijt brengen;i,'m. JIJ eillemAmle-,voorgel/) bfllir. ww. den grendel voordoen. voorsehun komen, aan den dag komen, t.lloilJrrn, roorstellen,
Vorriss, (-el, my. -0) ID. voorloo- zich vertnonen, nehtbaar worden, hel Vorschlager, (-s, my. YorschltJpige ~che~:i'.leekening v.,onlwerp,plan o. licht zien; zIIm - brillgen, le voorsclaijn qer) ur, (SID.) tau die voerslaat; 2. (lig.)
Vorrltt, (-(e)l, mr, -e) m. tocht, brenaen, dnen 'er~chijllen.
voorsteller m,
rit m. om iem. te gemoet te gaan; it. Vorscheinen, (schien l'or, vorg,- Vorschlag-torm, (-en) v. pol,oorrijden 0.: 2. (Leenw.) verpllehting srhietlell) 0. ww, onr., m. s. in ~Iahs bo- loodertsuioleu m.;-hammerm.,Z.Sckrolv. om vonr te rijelen.
ven auderen billiken, glans uaar buiten hammer.
VorrUcken, (J'uekl' 110r, forge- werpen: 2. (fill.) onder andere roorwer- VorschUiglich, bij'. en b. ,oor
rilrkl) o. WW. \"ool'lJil~iUH), voortrukken, pen almst-ren, me...r rlans rerspreiden te steu-n, voul'~esleltl kuuuende worden;
voururekken: 2. bedr. 1\'W. elw.' -, voor- .1;111: 3. [em, -, vourllehten, voorstralen. ~. hlj \\'ijte v~ln 'oor~lel.
nitsehniven, doen voorultgaan; (Schihl.) Vorschicht, (-en) v. eerste lang Vorschlagzieher, (-lieherl, mv.
naderbij hrengen; (fig.) jem.etw.-, roor- v.; 2, (filet.) eersl gesmulten erts 0. ,au -,iellf:r) lUI {An.)hiJ die de prop lilt het
honden, vpr\\,\jlpn.
weilllJ! I:ph:lIIP.
geschut haatt,
VgrrUckung, (-en) v. voortftang Vorschicken, (srhiekte vor, 110r- Vorschleppen, (Ie/,lepple tlor,
10., "UI'cle"11I1l V., "onrllllRllan 0., vOO"- gest'll;f'kl) 1J~t.lr. "'W. roorzeuden; it.roor- t"orgead,/('ppl) hedr, WW. voondeepen,
oit!!nn~ III,: (fiJI.) vel'wijt 0 . '
uibrn.I"II.
vuonutsleepeu,
Vorruderer, (-s, mV. t'orrtcderer) Vorschieben, (se/lOb vor, vorge- Vgrschmaok, (-(e)s) m., Z. m,
WI vUllrr",'ipr m,
sr/,obe,,) hedr.w w, onr, vooruitschulven. heerscheude SlIut;lk m.; 2. "onrsIII8ak m.
Vo~dern, {ruderte vor, l'orgerv- (Krijgsw.) Puslen -, ,'oorUlllt»nden; 2. Vorschmecken, (sc/lr.ltckIO tlor,
der/)he.lr.\\ w. vOOl'l"oeh'n, vuuruilroelen. ,·tw. -, schlliven ,onr, voorschuiven; dell corge:.cll"u'cU J o. "',,,. eell heel'scben.len
Vorrtihmen, (rii,izmle vor, vorge- W'lgen -, "oor de poorl hren~en; den llie- ~llIaak hd"ben; :l. bedr. "'W. ,ooraf smaru/'ml) la..clr. \\ w. jt'fll. elwl -, roemen 1/('1 -, "oorcl"en. voor~chllivt'n.
kt.>lJ, eeu ,'oorsuaauk heJJben; (lig.) eeo
Vorschieber, (-I, 10". Ynrsehie- \oorge\oc·ltlu IwblJell.
voor, pr\lI.PI1 voor.
Vo rrUs ten, ('lislele 110r, tlorgerti- ber) III. (U.IIIWk.) anker 0.; (Thurn.) VorschmeisBen, (scAmis•. flor,
slel) belir. ,,"w. IOPrlJereideD, gereed ma- ~chllif YI' plalte ~rendel m.
vo"ge,\('I""tS~'#I) h~(ho. ""W. ocr. (geVorscbielen, (sclliellc vor, fJorge- llJeenz.) Z. vo,u:er/en.
ken.
Vorrt1.Qtung,(-,.n) v., Z. Yorrirh- .'rldell) o. WW., IU. h.• "an ter zijde aan- Vorschmled, (-(e)l, m,. -,) m.,
tung: :l. "nurber"'lclellde lOaalrE-~pl m. ziro.
Z• •-o,.sc1"ily~r l1).
Vorsaal, {-(t')I, my. Vorsale) m. Vorschieszen, (srilosl vor, t'orge- Vorschmiedeeisen,(-eisenl,m,.
,ooruJal. "unl'knmer V.
RrhoN8t!1l) o. "'W. onr. "O(lrllll~cbleten; it -eise,,) o. glashlilzel"sUler 0 om de liasVorsabbath, (-(e)l, m'• • e) ID. "ourull~llrlDl?en, vooruiBlnrten; (,'ao mas~1I v(JurJolJIJI~ te "(lrlUen,
8vooII m. Voni' dell salJhat.
walel'), m..t ~ewtlcl v(lnrl~lrooRleo: ('-an VgrSChneidemeSSer,(-serl,m,.
Vorsagen, (sagte tlor, tlorgesagl) binelllen), lIillmtlen; (UulI\\'k.) U1tsle- -,er) o. fourSUUlHes o.
beilr.wW.,lemn.elw.-, \,oorzegf{en; sel,o",! ken. voorllil~prlllgen: 2. h..clr.\\'w. \'oor- Vorschneiden, (schnilt vor,vorSllc/len -, voorJtrnlen: 2. ,0orzelZgen, 10- ~rhielen, let~nen; vOI'yeschosse"es Geld, gesel", i IIell) o. \\ "'. our"' DI./•• (Landb.)
blazpn, innui~le ...~n:~. upgeven,diclee- vour~p~chofen, IZpl,lE-nd geld.
"om'lUaalcn, eer~l lIJuRlen.(Kookk.),'oorren: dIll Yorgesagte. tJiclt'e v.
Vorscbieszer, (-s. my. VorBchie- ~IJU.lell, hel eersl sUijdelJ; It.leeren l'nijVorsager, (-s. my. Vn"rlager) m. szer) m. vonr~Cllleler, lef~ner 111.
11t~1I,~llijd~n voortJoelJ;~. vooriem.maClien.
(ToolJt'clk.) \'ourzegger, sontD(lur m.
VOl schiff, (-(e)s, m,. -e) o. voor- ~uijdelJ; (ti~.) jemn. (;p.s;el,'er -, 8el1chVQrsang, (-(e)s, my. VO r'S;;"9 P) m. !;chil-i 0., vnnr~le\'pn III.
11'0 lrekk~n voor; II. bedr. ww. voor~nijvoorlln~en 0., ,oorzang m.; 2. Z. VorVOrschimmern,("chimmerlet'or, .Ien.
$(jnYf'rllml.
,,torye,'1d,,mflw,'I) o. WW., OJ. 1,., Z. I'orVorschneider,(-s,m,.YnrlchneiVOrsanger,{-!,mv. Vorltinger)m., sd,,·in,'''.
der) Ill. eersle waller 01.; (Kookk.)\'oor-in, (-lien) v. voorzauger m., voorzing- VOrschlag,(-(e)s,mv. Yorseillage) ~u\JlIer m.
ster "~I
m. \'uur~IAg. pe"~le sll,g m.; (Mllz.)toul'- VQrschnell, bYv. en b. ,.oorbarig,
Vorsanger-8mt, (-amt(e)l, my. ~Iag m.; (Uurw.) fnllrl'llaf( 01.; 2. (Art.) t)\el'UllI, O\el'hHa~t, mel overhaasllllg; -limIer) o. amhl 0., WR,.rcJl~I)tlul, belrtlk- pr"l) Y., stopsel 0.; (GiE-I.) smeltmlcldel. 1m A~II.""de seUI, voorbDrig zijoin bel sprekin~ v. vlln toorzullfler, voorzanger~cba .. mi.ltlel o. dat het smellen be'·orllerl. ken; - url/letlen, YOOrbarlg, overijld.
0.; -fl"/lrdl~ v., Z. -amI.
(I...aicl., Met~.) ef'r~le 18a~ V.; (Hoekb.) Vorscbnitt, (-(tr)s,IDv.-e)lU.voorVorsatz, (-es, OlV. ~"ors{jlle) m. stulthoul H.; II. (fig.) vuurslaR m., vllor- 5Dt~.le v., recht u. om eerst 1e maalell.
(Sllraakk.) voorzin m., voorzlDllecl 0.: ~1p.1 0.; elu,'. in - br;n!l~n, Z. vorsciliayel' Vgrschnitter, (-I, my. Yorse/,,,il(Re.l.) Z. Yorder.flalz; 2. plgn, "ool'ne- (II): jf'mn. einen - f1lac/lIm, '!lut', t"11 tf.")lU. e~r~le uIPaie.· IU., lIijdie beL recht
meo, bef;lniL 0.; ei"t'n- (a\st", eeo hr- \'oorslel duen: nllch sl'iTlt'm -e, ,olgen~ 11t~..lt om eflrsl 1e maalen.
sluil nemen, een I'lan make~), zich voor- zijn \out'slel;e'nen - an"eJl1"eTl, een VOOIo• Vorschoss, (-(tjs, my.-e) W. benemeo;mil-, met opzel,Ollzellelijk, mel sl...l, voor~lag aanoeruen;.m -e"ein.voor- lasllllg v., 1lIIl,oSl, accbll~ m.
ge~t ..M zijn, in behandeling z(in.
Vorscbreiben, (sc/,rit·b vor, 11or\'oorllacht. etllres.
Vorsstzlich, hijv.en b. met ,oor- Vorschlagen, (sfhiug for, tlorge- gelellr,ebl''1') belll'lww, our. Jem. -, ,oordachl, opz~tlelijk, eXfll'es, met vOOlbe- IcllluYl·tt) o. "W. onr., m. I,. ,ourslaau, ~chl'ij\en, een voorbeeli 'oorscbrij\'en;
dachl..n r:ule.
hel eflr:i\t :;;Iaan; 2. vooro\'flrslnnn, o"er- jem. Buch:,tuben -, voorschr~jveD; (Og.)
VorschafIen, (schoff'e vor, vor- hangen;(Jachlw.)(van honden), Ie 'roeg Jemn. elw• • , voorschrij,'eo, bc\'eltn, geg('sr/,ull") b~,lr. ww. voorhrengen, voor- a:lDslaan~ ill van vOI'~n uilgra\'en;(Htr~w.) lasten; Gelel:e -,opll'ggen, ,oorschrijuilbrengen, maken dat & naar voreu het sein ~e\'en; II. bedl·. ww. elnen Ball \'en; 2. voor iem. sChrijven; dem Bueh,
koml.
-, vool'uilslaan, voorlslmm; (WapeLk.) seinen Namen -, aan bet begin ,an bet
Vgrschanze, (-n) v. voorwerk 0.; die ZUflge -, uitl'lel\en; 2. jemn. denTakl boek ~ schrijven.
kleine !lchans v.
-, voor~laan,cle maat$lann \,oor; 3.(Muz.) Vgrschreibung,v., Z. t1DrlchrriVgrschanzen, (,.cl,anJle vor, vor- I·in, N,,'e -, eeo voondog tcektoen; 4. e;n ben: ~. I.. Vorlc/.r'l'.
ge,chan:t) bedr. ww. eene sebans op- Brett -,l'laan ,oor, YOol'spijkeren;P/4hle, Vgrsohreisn, (lcArie,or, fJorge1
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,clari,,,.)bedr.ww. onr.schreeowen voor,ltJor, bel zweert mij voor den geest; Un- beid is de moeder der porceleinkast; 3
glilek ,cAwebl iAm flor, er hangt hem eeo Z. Yor"h.ng.
door geschreeow verdooven.
Vgrsohreiten, (,chritt ,or. 110r- oogelot boven bet boord.
Vgrsichtig, (-er, .sl) bUy. en b.
ge,ckritten) n, WW. onr., m. I. stappen Vorsohwimmen, (,chwamml1or. voorzlchUg, olDlicbtig, behoedzaam, met
,oor; (Og.) vooroitgaan, ,oortgaao, 'or- &'orgescAwommen) 0. ww.onr., DI. ,. reor- YOOI"zorg, wijselijk; -ke" r., Z. Vor,icht.
deringen maken; 2. voornitstappen.
zwemmen, zwemmeo voor.
Vgrsiohts-maszregel, (-n) Y.
Vorschrift, (-en) v. voorbeeld, Vgrsegel, (-" my. Vor,egel) 0. maatregel m. vao ,oorlichtlgbeid, veerschrijfvoorbeeld 0.; (lig.) ,oorschr!.ft, be- (Zeew.) voorzeil 0.
zorgsmaatre~el .m.;.-mille' 0. middel 0.
,elo.,orderv.;(Gen.)recepto.;(KrlJgsw.)
Vgrsegeln, (,egell' tor, vorge,,- dat de voorzlchllgbeld aan de hand geeft;
marschroute v.; - fur den Dien,t, on- gell) bedr, ww. voorzeilen, vooruitzeilen, -re!le' v. ~egel m. van voor~ichligbeid.
derrieht, voorschrift 0., iostructie v.; in het zeifell wiunen.
VgrBlel, (-(e)s, my. -e) 0. roorste
nscll der - ,er(aA"en, rolgens bet voor- V Qrsehen, (,ah flor, florge,ehen) gedeelte o. ,ao een aeil,
scbrirt handelen.
bedr.
onr. veorzien, verzorgeo, ge- Vgrsllbe,( en) v.(Spraakk.)voorste
VOrsohriftlioh, vgrsohrift- reed maken; 2. wed. WW. ,ich -, op zUne lettereree.p v., ,oor,oegselo.
miszig, bijw. ,olttens bet voorschrift. hop-de zijn,voorzorg gebruiken; ,eAIeuch VgrSlngen, (,ang flor, vorge,un,ol,ens het voorbeeld, naar bet regie- flor I, zljt op uwe boede I, opgepast I
gen) uedr, ww. onr, roer iem. zingen;
ment, ,olgens het reeept,
Vgrsehung, v. voorzlcbtigheid, Jem. ein Lielt -, voorzingen; jem. -, ziuVgrsohritt, (-(e)l, my. -e) m. roorzorg, voorliening v.; - csu«; Voor- gen voor,leerennngeu; 3. (in de kerk),
sehrede v. vooruit; (Og.) del' erlte -, de zlenlgheld v.; Ger.) wegen ,i,,,er Sache - ,oorziuge!l, voorzloger zuni
eerste schrede ,. of slap m.; 2. (in eeoe 'hun. voorzien in, besehrkken, regelen. ,VOrslts, (-es, my. -e) m. voorzitkunst &), vordering v.; 3. Z. forlrill.
Vgrsein, (war 110r, fJorgewesen) o. Ling v., v~orl·ang m., voorzlU"rschap 0.
VQrsohub, {-(,)s, my. Yorlchiihe) ww. onr., m, 8. voorzljo, vooruit 7.Un; Vgrsltzen, (sa" vor,l1orgese,s".)
m. (~p.) eerste worp, eerste sloot m.; jemn. -, iem. zijn; (gemeeoz.) e, warmir 0,, ww. our., ID. A. voorzlUeo,leideo. preden - haben, eersl mogen slooLeo: (fig.) vor, it bad er een voorgcvoel van,ik ver- ~ltleel'en;lt~r-de RaU.,Rich'er,Z. Yorsil.er.
bulp , .• bij!\tand lB.; it. overpein~ing, moedde bet wet; 2. da "~i Golt vor I, dal V~r8itz~rt (-s, my. Yor'alZtr) m.
overdenking v.; jem. - leis'en. hulp ver- 'erhoede God I, God beware oos daar- vOOrtllLer, lelder. bestourder, president
leenen, bijstaao; - Ihun, begull.tigeo, bei- ,oorl; 3. (vanpersooeo),voor zUn, Legeo- ill:; ~ Iter Milli,'er, yoorzlLter m.,an den
melijk sLeODeD; (gemeenz.) een handje woordig zUn, verscheuen Zljll, onder- mlolsterraad.
helpeo.
'vraagtJ worden.
Vgrsitzstreit, (-(e)s, my. -e) m.
Vgrsohuh, (-(e)" my. Vor,ch.he) Vgrseite, (-n) v., Z. Vorderseite. oneenlgbeul v., tWIst m. o\'er den voorVQrsenden, (satldle vor, fJorge- raug, over het vuorziUerscbap.
m. voorscboeo m., bovenleder 0.
Vorschuhen, (,chulde flor, "o"ge- sandI) bedr. ww., Z. floransenden.
Vgrsommer,(-', my. Vor,ommer)
schul.') betlr.ww. Sliefel-, voorschoeoeo. Vgrsetz-blatt, (-blIU(e)" my. m. voorzomer w.
Vgrsohuhleder, (-,) 0., z. w. -bI4tler) o. (Boekb.) scbutblud 0.; -blech Vorsorge, (-n) v., Z. Vor,ichl(t);
(Schoeom.) boveoleder o.
o. scbnifplaat v.; -deekel m. deksel 0. van (Spr.) Z.lVacl"orge; 2. voorzorg v.; - fur
Vorsohule, (-n) v. voorbereidende klei voor de pijpen in zW8,elsmellel·ijeo. 4" 'ragen, zorg dragen yoor.
scbool v.
Vgrsetze, (-n) v. wal voor & gezeL Vgrsorgen,{sorgle vor,tJorge,or9')
Vorsohuss, (-e" my. Vor,chus,e) wOfflL, scherm o.
bedr.,ww. voorJorg gebroiken, zorg dram. (met een geweer &), eerste scbot 0.; Vgrsetzen, (sell'e vor, vorge,etzt) gen; It. ,erzorg.eo.
2. (in geld), yool"Schot 0., leening v.; im bedr. ww. vooruitzetten; 2. voorzeUeD, . Vgrsorglioh, bijv. en b. voor-e ,ein, in vool"schol zijn; beijemn. - ,oorplaatsen; ,einenNamen. eine Yorrede zlcblt!, zorgvYldig, oit voorzorg.
haben, iem. geld voorgeschoten hebbeD; dem Buche-, scbrljveu voor, zetten ,oor; Vgrspann,( -(8)S, my. Yorsp4nne)
In - I.ommen,in voorschot komen; (Boek- 3.jenan. Speisen -, oSV e"en -, voorzeLteo; m. ,oorspan 0.; - fteh",en, versc.be paarh.) auf -, hij abonDement, blj iOleeke- 4. jem. einer Sac/le, eiuem La"de -, ,oor- den nemerl; (Zeew.) Z. Vorderspat.n.
ning; -,chein m. bewijs 0. van aboone- stellen;jem. dem Heere -, aan het hoord- Vorspannen, (spannle vor, tJorgemeot, inleekenbiljet 0.; -weil' bijw. blj stellen vall; 5. sick elto. -, zich voorne- spann') bedr.ww. voorspanoeo, aanspanvoorsc~ot, in ,oorschot; (Hoekh.) bij' in- men, van plan zijn; 6. (Sp.) voorzelteo, neD, s~annen ",oor; d"Pferde-, aanspaoteekeolog.
eersl zellen.
oen; "nem Reasenden -, versche paarden
Vgrachutt, (-{e),) m., z. m. win- Vorsetzer, (-I, mv. Yorset.er) m. verschalfen.
tervoeder 0. voor wilde zwljnell.
hij die \'oorzet. vooruitzet; (Hoed.) raod V~rspanner,( -', mv. Vor,panner)
Vorsohi1tten, (,chultelevor, flor- m. van eene hoedellmakerslarel.
m. blJ die verscbe paard~n verscbaft.
ge,cAaUet) bedr. ww.,oorstorten, voor- Vorsetzfenster,{ -,ters,mv.-sler) Vorapeise,( -n) v.eersLe gerecht0.
werpen, ,oorgeveu; den Pferden Haber o. voorzetraam o.
V:grspiegeln, (spiegelte vor, vor., ~even.
.
Vorsetzlioh, ~ij ... en h., Z. ,or- gespteg~lt) bedl·. WW. (fig.) jcnnn. elw. -,
Vorsoht1f.zen,(,chtllsievor,tJorge- ,atrlich; eke;' v. voordacht, opzettelijk- yoors!'legelen. met ijtlele hoop 'ervul,chill") bedr.ww. beschermeo. verdedi- heid v.
len,doeoverwachten;jemn. FreulId,cka(1
dilen, alsbescberming voorhonden;(lIg.) VgrsetB-mauer, (-n) v.,Z. Ful. -, wijslDaken.
e;'le Krankheit -, ,oorgeven, voorwen- termauer; -papitr o. (Uoekb.) schutblad Vgrspiegelung, (-en) v.,Z. fJorden; "~in Aller-, zich verontscbuMigen 0.; -,itbe v. (Spraakk.) voor,oegsel 0.; ,piegel,.; it. voorspiegeling, ijdele verwegens; ,ein, Unwi"enAeit -, ,oorwen- -topf m. pol m. tot het opyaogen vau wacbLing Y., misleitJiog , .• bedrog 0.; 2.
dell.
gezlJiverde zwavel &.
valsche belorte v.
Vgrsohiltzunl,v.,Z.florschtlllen; Vorsetzung, (-en) v. (SJlr88kk.) Vgrspiel, (-(e)" my. -e) 0. voorit. verdedigiog, bescberming v., voor- voorplaaising, voorvoeging v.; (Waterb,) spel. voorstllk, (.reladium o.
wendsel 0., verootRcbuldiging v.
bekleeding v. van epn dljk.
Vorspielen; (spielte flor, florgeVgrschwarm, (-(e)., my. for- Vorsetz-wand, (-,,'ande) v. ka- ,piell) bedr. ww. jemn. elw. -, ,oorsl)e,chw4rm,) ID. eersLe zwerm m. van eeo merschut 0., Spaansche wand m.; -wort len; 2. o. WW., m. h. een yoorspel speouden bljenkorf.
o. voorgevoegd woord 0.; it. voorzet- len: (Sp.) ,norspelen, eerst speleD.
VgrBchwatzen, (Ichwallte 110r, selo.
Vorspieler, (-I, mv. Vorspieler)
tlorgeschu.'alal) bedr. ww.,Z. fJorplaudern. Vgrsicht, v., z. m. voorziehligbeid, m. hij die eer~t sl)eelt, loorspelerm.
Vgrsohweben, (scAwebletJor,fJor- voorzorg v.; 2. owzichtigbeid v.; - brau- Vorspinn-masohino, (-n) ,.
g"cAw,b,) 0. ww. voorde oogen zweveu, ch,n, voorzorg gebroiken; (Spr.) - 14"t werklolg o. tot oaudraaiing vaD den
,oor deu ,eest l"e,eD; " IeA""b' mir nick' .Itt Scha"d,. werd,., loorzichtig- draad; ·"erk 0., Z. -mGsc.in,.
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Vorsteoker, (-B, my. Vor,tecker) stelling geven van; den Lie~haber -, de
m.hijdievoorsteekt, Z.f.'ordecken;(Land- rol vervullen van; 4. etw. -, etw. RechteB
b.) (aan den ploeg}, voorsteekpen v.; -, (van het oiterlijk),er goed uitsien:etw.
(Art.) stamper m.; (Timm.) ijzeren bout GroBzes - wollen, den heer uithnngen,
m., spie v.; (Sm.) luns, lens v.
voor reernssm willen doorgaan; 5. sich
Vorsteck-latz, (-(e)" my.-e)m. et», -, zich veorstellen, zich verbeelJen,
plancbetschuif v.; -lie» v. wagenlens r.; verwachten, zich een denkbeeld vormen
-loeke v. voorlok v.; -1iJ,nJe v. lens, luns, van; das kann ick mi,'nic/" -, dat kan
spie v.; -"agel m. roorsteekpen, Ions, ik mij niet voorstellen, daarvan kan ik
spie Y.; it. Z. VOrllecker,
mlj geen denkbeeld maken.
Vorstehehund, (-( e)s, mv. -e) Vgrsteller, (-s, mv. rorsteller) m.
uit~pringend.:
m, (Jaehtw.) Z. Vorsteher.
hij die veorstelt; 2. tooneelspeler, komeVgrspringen, (sprang tJor, tJorge- Vorstehen, (stand vor, tJorgestan- diant m.
sprungen) o. ww. onr., m. h. springen den) O.WW., onr., m. s. staan voor, voor- Vgrstel1ig, bijw. - machen: duivoor; it. voorspringen, heteerstspringen; uitstaan: (Bonwk.) uitsteken, ultsprin- tlelijk maken, verklaren.
2. voor~litspringen; 3. voorspringen, ver- gen; (fan kleederen), vooruitstaan; 2. . Vgrstellung, (-en) v. voorstelder sprmgeo dan; (\'an water), opsprin- geplaatst zijn roor; das -de Tite/kupfer, ling v.; 2 aanlneding Y.; 3. siC/I kein« •
gen;(Bouwk.)vooruitspringen; ·de Ecke, de titelplaat v.; die -de Seite, de vorige von et», mae/len konnen, voorslelliug v.,
bladzijde: -des hat er selbst geschriebe7l, J~?kbeeld 0.; 4. (van een ongelijk), rernltspringende hoek.
VOrsprung,(-(e)B,mv. Y~rlpru"ge) het voorafgaande; 3. (fig.) einer Sache., "\]t .0,; -en gegen et«, machen, tegenm. roorsprong.sprong m.voormt; 2.voor- san het hoord staan van, besturen, lei- Wtrl))n~en maken; 5. (van eene zaak),
ste 0., voorkant m.; (Og.) voordeel 0., den; emem Amle -, waarnemen, uitoere- Verkl~J'lIJg v.; 6. denklJeelc.l 0., gewaaroverhand v.;einen - vor jemn. I.aben, iem. nen; dem Hausrcesen -, hesturen; einer \Vordrng v.;. das gehl tiber alle ., tlat gaa\
'ooruit zijn, verder zijndan; einen - t10n Scl,ule ., aan het hoord staan van,Z. de verueeltlrng, aile begl·ip 1e boven.
lwei Tagen vor jem. haben,. iem.twee da- Vorlleher; -der Hund, Z. rorsleher Vorstell'~~gs-art, (-Cit) v.wijze
gen yooruitzijn;(Bonwk.)oitsteko.,voor- (Jaehlw,); (Ger.) voor het gerecht'oer- Y. van ".oorslelhug; -fal';ykeil, -/",aft v,
sprong m.
scbijnen; it. Z. b~vorsleIJell; es slekt mir voorstelhngsvermogen 0., verbeelelilJgsVorspuk,( -(e)8,mv.-e) 0., Z. Yor- ellll. vor, er hangt m\j &: boven het hoofeJ; kracht v.; -,.cclll o. recht o. om voor te
bedeutung.
(gemeenz.) es ~/e/d mir vor, Ik heb een slellen; -vcrmogell 0" Z. -/ttllfl.
Vgrspuken, (Bpukte tJor, tJorge- voor~evoel.
Vorstenge, (-11) v. (Zeew.) voorspukt) o. ww.,Z. vorbedeulen.
Vgrstehar, (-s, mv. Vorsteher) m., sleng Y.
Vorstadt, (Yor,'aille) y.voorstad v. -in, (-nen) v. bestuurder, dirt'cteur ID., Vgrstaven, (-s, mv. Vorsleven)m.
V9rst ii.d t e r , (-s, mv. VorBtadler) bestuorderes,dh'ecll'ice v.:(van eenklons- YOOrSleveu. m.
ID.,-ln, (-nen) v. bewoner m., bewooo- ler),opperste m. en v.;(vancene school), Vgrstlch, (-(e)s,rnv.-e) m. (Naai.)
ster v. der voorslatl.
Jirectellr m., directrice v,; (in semina_lvolJrSleek m.; (Glel.) eersle bormg Y.;
Vorstadtiseh, bijv. ow. tot de rien), president 01.; (Ontll,.) Z. -drase: -nald v. met den voorsLeek geoaaide
voorslad behoorende, van de voorslad. (Jachtw.)hoellderhond, slaande houdm. naac.l m.
Vgrstammeln, (slammelle tJor, Vgrsteher-amt, (-amt(e)s, mv. ~orstopfen, (stopfle tJor, vorgetJorgeslammelt) betlr. \vw. iemn. elto. -, -amler) o. waardlgheid v., ambt 0., be- stopll) betJl·.ww. •Vtrg -, voor & stoppen.
voorstamelen, stamelentl mededeelen.
lrekking v. van directeur &, c.1irccteur- Vgrstosz, (-es, mv. Vors/osze) tn.
Vgrstand, (-(e)B, mv. Vorlttlnde) schap,reetoraat, presidentschap 0.; -drQse stoot m...naar VOI'en, stoot m. \'an voren,
m. (Ger,) verschijnen 0, in persoon voor v. (Ollllk.) voorstande.·klier v., prostaat eersle slool m.; 2. (Uouwk.) ,"oorspl'ong
den rechler; 2. borgtocht m.; 3. Z. Yor- m.; -drusendriJ,cker m. samendrukkcnde m., uilslek 0.; 3. (Naai.) smal boorcJsel
sleherj it. bes1uur 0., directie,commis- sl'ier v. vande voorstanderklieren; -drfl. 0., smalle zoom m.; (Schelk.) slang v.
sen"aft voorslandersap o.
van een dislillecrketel; (Landh.) maagsie v.
Vgrstiind(n)er,(-8,mv. Vors/an- Vorsteherschaft, v., Z. Vorste- uen"as, ru\v of geel was o.
d(n)er m. (Boschw.) boom m. dien men I,eraml.
~grstoszen, (slies: vor, tJorgesloheert laten staan tot verderen groei; it. Vorstehlen (sieh), (stahl vor, s~en)hedl'.ww.onr. vooruitsloolen, voorboom die te dun is om geveld te worden. t'orgeslohlen) wed. WW. onf. vooruitglij- ul1uuwen, naal· voren stooten; 2. (Naai.)
Vorstechen, (stach vor, vorgeslo- den, vooruitsll1ipen. .
een smallen zoom leggeD; 3. (Uouwk.)
chen) betlr. ww. onr. (fig.) in het oog Vgrsteigen, (.dieg vor, tJorgeslie- vooruiLspringeo, uitsleken; 4. (fig.) gevallen, uilblinkeo, de overband hebben; gen) bedr. ww. onr. voorllitklimmen; it. beuren, voorvallen, zich vooruoen.
(Bouwk.) Z. tJorspringen; 2. ein LfJck i,,'s naar yoren klimmen; 2. eer klimmen Vgrstreekbar, bijr. nw. uitrekPapier -, yoorsteken; H. 0. zelrst. (fig.) dan.
baar, llllgestoken kUllllentle wOI'tlen.
voorrang m., overhand, meerderbeid v.; Vgrsteiger,( -I, my. Vorsleiger)m. Vgrstrecken, (streck'e fJor, tJO"·
(Bouwk.) Z. Yorsprung.
bij die voorklimt, die eerst klimt.
gestreckl) bec.lr. ww. Ilitsteken, vooruit.
Vorsteeher, (-B, mv. Yorslecher) Vgrstellen,(slclltetJor, v()rgestellt) steken, naor voren steken; (rig.) Geld .,
m. priem m. bij het zeUen vanjuweelen. bedr. ww. oaar VOI·eu zetten, vooropzel- voorschielen, leenen, verstrekken.
Vorsteehort, (-(e)I, my. -e) 01. ten, voornitplnatsen; eine 1Jllr-, voorzet- Vgrstreekung, (-en) v., Z. 'vor(Schoenm.) voorsteeksel!; v.
teo; 2.(Og.)jem. seinen Freunden -,voorwlslreck61l: it. leening v., "oorschot o.
Vgrstechung, ,. voorslekeo,ait- stelleo, presenteeren; sicllbei Hofe - laB- Vorstreichen, (strick vor, tJorgeblinken 0., Z. vorslecllen II.
sen, zich aandienen, zich laten yoorstel- slric/len) bedr. ww. onr. vooroitslrijken.
Vgrsteck-irmel, m. my. voor- len; das Rechtjem.:u einem Amle tJorJU- Vgrstreuen, (stre'de vor, 1)orgemOu\ven, manchellen v. mv.; -blume v. stellen, r~cht o. om voor te dragen; 3. slreld) bedr. ww. den Plerdell et I?uller
bloem v. die men op de borst steekt.
(Og.) einen Schitfbruch -, yoorstellen; -, voorst.·ooien.
Vorsteeken, (steckle 1)or, vorge- jemn. sein Unrecld -, voor oogen honden Vorstreuung, (·en) v., Z. tJor,teckl) bedr. ww. van yoren steken,vast- jem,. Person -, verlegenwoordigenj den slre'ulm: (Walerb.) tJijkbekleeding v. van
stekeD; 2. ein Ziel ., door palen aanwij- Wirth ., vervangen; jem. zum Musler -, slroo oC takkenbossen.
zen; (fig.) sick einZiel-, zich een doel tot voorbeeld doenstrekken;eine Sacke -, Vgrstrieh,( -eels, mv.-e)m.slreep
stellen;3. den Hopl-, vooruitsteken, op- ten toon stellen; it. uilleggen verklaren; v. voor een wool·t.I;(Slot.) (aan den sleusteken; (Mod.) jemn.eine Ilaabe -, voor unrickllg -, verkeerd niLleggen; einSchau- telbaartl), rand m,
iem.opmaken.
spiel., geven, voordragen, eene voor- Vgrstuba, (-,.) v. voorkamer 't.
Vgrspraohe, (-n) ,. kort bezoek,
aanspreken 0.; 2. vraag, voorspraak v.
Vgrspreohen, (Bprach vor, vorge,proc/len) bedr. ww. our, jemn. et», -,
zeggen, voorzeggen, voorpraten; 2. bei
jemn. -, aankornen bij, even bezoeken.
Vgrspreeher, (-I, my. Yor,precher) m., Z. FQrsprec/ler.
Vgrsprengen, (sprengle tJor, tJorgesprengl) o, ww. te paard vooruitspringen; 2. (Bouwk.) vorgesprengler Bogen,
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Vgrstilck, (-(e)s, my. -e) o. veer- v.; it. wijze v. van voordragen, manier reorturner, ondermeester m. in de gymstuk o.
s, vao sprekeo; einen ,c/,onen - haben, uastiek,
Vorstufe, (-n) v. voortrede s., eene s~hoone voordraeht bebben; 4. re- Vgrtlben, (ubtevor,vorgeubl) bedr.
roortrap m,
deroering, les v.; (vaneene preek), tekst ww. voorcefeningen houden, de beginseVgrstilrzen, (shlrzte vor, vorge- m., onderwerp 0.; den· haben, rapport len aanleeren, voerloepig oefenen,
,tilr:i) bedr, w\V., Z. hervorstllr:en.
moeten nltbrengen,
Vorij,ber, bijv. nw., Z. llorbei.
Vgrsuche, v.,z. m, (Jachtw.),oor- Vgrtragbar,~bUv.nw. voor te dra- Vgriibung,( -e») v.vooroefening v.
loopig opzoekeu 0. van het wild.
gen, tot voordragen gesehikt,
Vgruntersuchung, (-en) v.
Vgrsuchen, (such/e vor, vorge- Vgrtragen, (trug vor,vorgetragen) voorloopig onderzoek o,
,ucld) bedao.\yw.,Z. hervor,uchen; (Jacht- bedr, \Y\Y. dragon voor, voor iem.drageu;
Vgrurtheil, (-(e)" mv. -e) o.
w.) het wild opzoeken.
2. veoruitdrageu; 3. vooruitbrengen,voor- (Ger.) vocrlocprg vonnis 0.; 2. vooroorVgrsumpf, (-(e)., my. VarsiJmpfe) zeuen; 4. (Ilg.) mlindlich -, voordragen, deel 0., vooringeaomenheid v.
m. (Hel8w.) ziukput,zakput m,
eene roordraeht houdeu, mcdetleelen; Vorurtheilen, (urtlleille"or, vorVorsumpfen, (sump(le var, »or- jenln. seille NolA., hlootleggen, bekend geurlhellt) belli". \VW. (Ger.) voorloopig
ge,ump") bedr, W\V. einen Schac,\l -, makeu; et», ina llalhe-, voorstelleu.voor- ocrdeelen; (flg.) vooral oordeelen, overvoor~r3vell, beginnen nil te graven.
dragen; etw. gut "orzulragen wissen,goed haastoordeelen.
VOrsUnd:8.uthlich,bijv.nw.voor weten voor te dragen; scllriflliclt -, 01' Vorurtheiler, (-" my. VorurU"idenzoudvleed geschied, antuliluviaanseh. schrilt zetten; (Rcd.) eene roordracht ler) ID. hij die vooral oordeelt; it. die
Vgrsylbe, (-n) r., Z. Yorsilbe.
houden; (Ger.) rapport uitbrengen, rer- eerst oordeelt,
Vg~tanz, (-es, my. YorlallJe) m, slagdoen; mall mus, die~: dem KOllige -,
Vgrurtheil-frei, -los, bijv.ow.
eerste linus m.
voordragen, vcorstellen; 5. ein Lied-, zonder voorourdeel, zonder vooringeneVOl'tanzon,(lan.ztevor,voTgetand) veordragen, zingen.
meuheid; -voll bijv. ow. vol vooroordeebedr, ww, voordausen, den dans begin- Vgrtrags-art, (-en) v, wijze Y. len, vooringenomen.
nen, den dans leiden; 2.jemn. -,leeren van voerdregen, Z. Vortrag (3); (vaneen Vgrvater, m. mv., Z. Yaral/ern.
dun~en.
ont.ierwijzer), leergang m.,methode,leer- Vgrverktindigen, (verkundigle
Vgrtiinzer, (.s, my. VorI4nz,r) wijze v.; -kanst '". kanst v. om voor te lJar, vorverkiJlJdiyl) bedr. WW. levoren
m. voqrdaD~er m., eerste danse.· m.; 2. da"agen; -u'ei,e v., Z. -art.
aankondagen, voorafbekend maken, voor-, -in v. hij, zij die den dans leidt, bal- Vgrtr-effen, (-s, mv. Yortreffen) zeggen, voorspellen.
letmee~ler w.
o. Yoorgevecht, sevecht o.dervoorposlen. V grvernftnfteln, (verniJnflelle
Vgrtheil, (-{e)s, mv. -e) m., Z. Vortr~ftlich, (-er, -sl) bijv. en b. var, 'Va,'vernun[leU) o. ww. door drogYordertllci4; 2. vooruit ontvangen aan- voortreno~lijk, ulLstekentl, zeergoetl, uil- retlellen zoeken wijs te maken.
deel 0.; 11. voortleel 0., "inst v., proOjt, muntend; 2•. uitgezocbt. beerlijk; elw. Vgfverwandter, (YorverwandnuL 0.; fIIit -, Z. vorlheil/la(l; - au, ellLl., - ver:lellen, ultmunlcn in; ganJ -, boogsl te11, IOV. Varverwandtcn) ID. persoon ID.
au. Allem J;ellen, ergens voordeel uit haw voo.otrelfelijk; - Ian zen, uilmunlend, keu- van wieo ieOl. arslamt, bloedverwant m.
len, overal "iust uil halen; deT - einer rig; -keit v. uilllcmendheid. uitstekenll- in opklimmende lijn.
Bildung, voordeel. voor.oecht 0.; sick aul heirl, voorlretl'elijkheic.l v.
Vgrverwandtschaft, v., z. m.
,eillen - vers/e/,en, zijn belaog begrijpen, Vgrtreiben, (lrieb "or, 'lJorgetrie- bloedverwalltschap v. in opklimmende
ep \\"in~t uiL zijn; wa, /labe tcll daVatl fur ben) bedr. ww. onr. voorda"ijven, voor- lijn; 2. hloed\"erwanten m. en v. nn. in
-e1, welk vool·deel heb ik dasa"bij?j (lIg.) uilllrijven.
QIJklimmende lUll.
den-i&berje1l&.llaben,dlnvoorrangheb- Vgrtreppe, (-n) v. eersle trap, Vgrvieh, (-(e)s) o.,z.m.vee o.
ben boven; jcmll. den - abgewi1Ulen, d~ kleine trap v. voor eeoeg.oootere,stoep m. welks ondt'rhoud den herder niels kost.
bovenhoud krijgen Ope
Vgrtreten, (trat vor, vorgetrelell) Vgrvordern, ID. mv., ~o VartuUe,..
Vgrtheilhaft, (-er, -(e)81) bijv. o. lVW. our., 01. s., Z. hervart,.etenj 2. Vg!'vorig, bijv. ow. voorlaatst.
en b. vooaodeelig, winslgevend.
(Bouwll.) ,'ooruitspringen, uitsteken.
Vgrvorletzt, bijv. nw. (Spra:akko)
Vgrtheilig,vgrtheilisch,bijv. Vgrtreter, (-" OIV. Yortrelcr) m. -e Silbe, op twee na de lautste.
ow. woort.leel gevend, winsL opleverend, voo.-Iooper mo; 2. Z. Yarganger.
Vgrwache, (-n) v. voorsle waeht
belanghebbende.
Vgrtrieb,m.,Vgrtriebsrecht, v., vooq)ost m.
Vgrthier, (-(e)I, my. -e)o.{Jacht- {-(e)8, my. -e) 0., Vgrtrift, (-e,,) v. Vgrwachs, (-e.) 0., z. m. maagw.) ,'oor~le Jacbthontl m.
recbt o. om voor and~ren te lalen wei- Jenwils, ruw, geel was o.
VgrthuD, (thaI vor, "orgethan) den.
Vgrwachsen, (wuchs vor, borgebedr.ww. onr. voorlloen, van "orenaOll- Vgrtrillern, vgrtrallern,
u:acIISeIJ) o. ww. onr., m. ,., Z. ',eruordoen; die Yor"ange ., nee.obalen, lalen (lrdlerte "ar, vorgelrillel't en trallerle "ar, wClchsenj~. groeieo voor; 3. ill groei overzakken, voordoen; 2.jemn. elw. -, voor· vargelrtillel") bedr.ww. voorzingen, voor- trelfen.
doen, "Uzen hoe te doeil.
nelJrten.
Vgrwagen, (wagle vor, vorgeu'agt)
Vgrthl1re, (-n) v. voordeur, dub- Vgrtrinken, {lrankvor,vorgelrun- bedr. ww. dUl"Ven vooruitgaan, wagen
bele deur w.; it. tochtdelJr v.
Icen} bedao. en o. ww. voariem. drinken, vooruit te gaan.
Vgrtlinen, (liJnle vor, tJorgetOnl) 0, cer driukell lIan, bet eer~t tla'illkell; 2. Vgrwagen, (wog "or, vorgeU'ogen)
ww., m. h. (Muz.) den boyentoon heb- jemn. -, voorgaan in bet drinken, lot bedr. ww. ona'. voorwegeo; it. leerell weben, domineea'ell.
drinkeo aanzellen, noodzaken 1edrinkell. gen, het wegeo voortloell.
Vgrtrab, (-{e)I, mv. Vorlr4be) m. Vortrinker, (-s, m,. Yorlrallker) Vgrwall, (-(e)" mv. Vorwalle) m.
,oorhoe.le v.
m. hy die eea"st d.oinkt.
voorwal, eersle wal m.
Vgrtraben,(trable "or, vorgetl·abt) Vgrtritt, (-(e)" mv. -e) m. voor- Vgrwalteu, (wattele "or, varge.o. WW., m. s. vooruild.·aven; 2. voordra- rang m., vool'keur, overhand v.; den - ,vallet) bedr. ww. heerschen, de boveo·
,en, barder draven dan, in bet draven "orjemn. llaben, de overhand hellben op. hand belllJen; die Gnade • lassen, de bovoo,ouitgaan.
V grtrupp, (-en) v. eerste troel) venhand lateo hebbeo; hierwallet hein
Vgrtrag, (-(e)., my. Vortrage) m. m.; (Krijgsw.) -Jl, vool"lloede v.
Zweifel vorl bieraan is niet te tWijrelen.
,oordracht y., verhaal 0., vel"lelling v.; Vgrtuch, (-(e)" my. Vorlac/ter) Vgrwalzen, (wable I)or, 'Vorge(Ger.) verslag, rapport 0.; 2. openings.. o. schOl"lje, slabbelje 0.; it. voorsehoot, tvabt) o. "w.. m. k. voorwalsen, bet
rede, redevoering v.;den - thun,lieyoor· schort o.
eerst walsen.
dracht. bet voorstel o. doen; eine Sac/Ie Vgrtilchlein, (verkl.) o. schorLje, Vgrwalzwerk, (-(e)s, mv. -e) o.
ira • bringen,eene zaakvoordragen, ,oor- slabbetje o.
eerstewals, eerste rol v.
stelleo,hebandeleo; S.(Red.) voordracht Vgrturner, (-s, my. Vort"rner) m. Vgrwand, (-(e)" my. Yorwclnde)
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m. voorwendsel 0., dekmantel m., nit- verstandbooding v.; mit sei"em -, met Vorzeit, (-en) v.voortijd, verleden
vlucht v.
zijne voorkennis; ohne mein -, boiten tijd, oude tijd m., oudheid v.
Vorwand, (-wande) v. voormuur, mijn weten.
VorzQ.iten, bljw. eertijds, vroeger,
vooruitspringende muur m.; (Boschw.) Vorwissenschaft, (-en) v.voor- lang geleden, eens, in rroegeren tijd.
vcorultliggend bosch 0., rand, zoom m. bereidende kennis or kundigheid v.
Vgrzeitig, -keit, v., Z. fruhzeivan een bosch; (Vog.) (van een net), Vgrwittorn, (willer/II vor, tJorge- tig tt,
rand, roorkant m.
willerl) hedr, ww.tevcren ruiken; (fig.) Vgrziehbar, bijv.nw. voorgetrokVorwarts, bijw. roorwaarts, roor- roorgevoelen, een voorgevoel hehhen. ken kunnende worden, voor te trekken,
uit, naar"oren; - gel,en, - kommen, roor- Vorwitz, (-es) m.,z. m,onheschei- te verkiezen hoven,
uit gaan, vooruukomen, vordereu, Z.vor- dene nieuwsgierigheid, onbeseheiden- Vorziehen, (zog vor, vorgezogen)
rilckon; 2. van voren, aan de voorzijde, held, wijsneuzigheld v.
bedr.
onr, voortrekken, vooruittrekaanden voorkant; II. o.selfst,rocrwaarts Vorwitzig, bUy. en b. nieuwsgie- ken; elw. unler dem Kasten et -, uittrekgaan, voorttrekken o,
rig, onbescbeiden, wijsneuzig; ... keil v., ken, te voorscbijn balen; 2. trekken
Vorwarts-dreher,( -drehers,mv. Z. Yor."il:.
voor; 3. de voorkeur geven, verkiezen bo-dreher) m, (Ontlk.) voorarmspier v.;2. Vgrwollen, (wollie vor, vorgewollt) Yen, liever willen; dieses isl jenem vorzu(Gen.) Z. Vorkrampf; -slreben o, poging o, ww. om'. willen vooruitgaan, willen zieken, dit is boven dat te verkiezen; II.
v. OlD vooruit te komen; .zie/ler m. voorgaan.
o. WW., jn, s. vooruittrekken, voorgaan;
(Ontlk.) roorwaarts trekkende oorspierv. Vorwort, (-(e)s, my. Vorworter) o. 2. aan den voorkant gaan wonen.
Vorweg, bijW. vooruit, voorar, vroe- (Spraakk.) voorzetsel 0.; 2. voorwoord, VQrzimmer, (-8, my. Yorli,,~mer)
ger; - genie.uen, vooruit.
voorafgaand woord 0., inleiding, korte o, voorkamer v.
Vgrwegnehmen, (nallm vorweg, voorrede v., voorbericbt 0.; 3. eerste Vorzucht, (-en) v.bijenzwerm m.
vorweggenonlmen) bedr, ww. onr. vooraf woord 0.; thm gebuhrt das -, hem konu tot voortplanting.
nemen, als voorschot nemen.
het eerste woord toe, hij mag het eerst Vgrzug, (-(e)s, my. Vorzilge) m.
Vgrwehr, (-en) v.eerstewal, roor- spreken,
voorkeur v., voorrang m.; jemn. den wal m., voordam, vooruitstekende dam Vorwurf, (-(e)8, my. Yorwurfe) geben, de voorkenr geven; 2. veorrang
or d\ik m.; (flg.) voorpost m,
m., Z. tJorwe1'fen; 2. voorwerp, onder- m., voorrecht 0.; 3. meerdere v-oortrefVgrweinen, (weinte vor, vorge- werp 0.; 3. (Jachtw.) toegeworpen 10k- relijkheid, verbeyenheid v.; sein AmIgibl
weinl) o. ww., m. II. voor iem. weenen. aas, voorgeworpene 0.; 4. Z. Anwu.rl; ihm den - tJor t, geeltbem dp,n voorrang
Vgrweis,( -es. mv. -e) m. paspoort (fig.) ~erwijt 0:, berisping v.;jemn. Yor- boven; den - haben vor, den voorrang
0., verlorbrier m.
wurfe mae/len, lem. verwijtingen doen. bebben op; 4. uitnemenheid, verbeveDVgrweisen, (wies vor, vorgewiesen) ,oVgrwurfsfrei, vgr')VUrfslos, beid v.; (KI'ijgsw.) Z. Vortrab.
bedr. ww. onr., Z. tJorJeigen.
buy· nw. onberispelijk, onverwijtelijk, Vorzuglich, bijv. en b. verkie:;Vgrweisung,( -en) v.(Ger.) bloot- zonder vcrwijt.
lijk, meer vel'dienste hebbend, de voorlegJting v.
Vorwurfsvoll, bljv. ow. vol ver- keur verdienend; -er ~Yein, uitmuntend;
VOl'W'elt, v., Z. m. voorwereld v., wljtingen,..vol zetrverwijt, vol wroeging. - maten, uitstekend, buiteogewoon; -er
"oorvaderen, voorouders m. mv.; Ge- Vgrzahlen, (zalillevor,vorgezahlt) Mann, uitnemend, uitstekenll; elw. - liesclliel,te der -, geschiedenis del' voorwe- bedr. ww. vOOiotellen; soine Eigenschaf- be,~ tJor tt, bij yoorkeur beminoen; bereid.
ten -, opsommen, opnoemen, roemen. merken Sie -, dass, voornamelijk, hoordVorweltlich, bijv. nw. voorwe- Vorzahlung, (-en) v. opsom- zakelUk, vooral; -keit v. voortrefJ"elUkTeldlijk, van voor de schepping.
ming,ofJnoeming v.
heid,uitstekendbeid,uitnemendheid,verVorwenden, (waudle vor, tJorge- Vgrzahn, (-(e)s. mY. Vor:4hne) kieslijkheid v.
wandt) bedr. WW. onr. naar voren wen- m. VOOrLall~, voorultstekende tand m.
Vgrzugs-preis, (-ea, mv. -e) m.
den, voordraaien; (fig.) Z. vorgeben, vor- Vorzelchen, (-s, my. Vorzeic',en) eerste prijs 111.; -reeht o. recht o. opden
schlllzen.
O. voorteeken, kenteeken, merkteeken 0., voorraog; -fueise bijw. bij voorkeur.
Vorwerfen, (warf I19r, vorgewor- aanwijzillg .'" kenmerk o.
Vgta, Vgten, o. mv. slemmen v.
len) beelr. w\V.onr. naar voren werpcn, V:grzelchnen, (zeichnele vor, tJor- mv.; ~. geloften v. mv., zegenwenscheo
vooruitwerpen; 2. voor iem. werpen; den geze.ehnet) bec.lr.\Vw. jemn. elw. -, voor- m. my.
wilden Thicren -, ,'oorwerpell; 3. jemn. -, leekenen, aantoonen hoe te teekenen, ill Votu,nt, (-en, mv. -en) m. stemiem. voorwerpen, voorgooien; (fig.) eine icms. bijzijn teekenen; 2. (Kuusu.) aan- mer, kiezer w., bij die recht beeCt van
Frage -, opwerpen, doen; jemll. elw. -, wijzen waar geplaatst moet worden; 3. stemming.
voor de voeten gooieo, verwijLen, onder (Slot.) ein Loch -, voorschrappen; 4. Votatign, Votirung, (-en) v.
den neus \vrijven.
(Muz.) eill Tonsti1.ek -, den sleutel zeL- stemming v.
Vorwerk, (-(e)s. my.-e) o.(Vest.) ten by. .
Votiren, (tJotirle, volirl) bedr. ww.
buitcnwcrk 0.; 2. argelegeD boertlerij V. Vgrzelchner, (-s, my. Yor:eich- stemmell, eenestem uitbrengen.
Vgrwesenheit, v., Z. m. voorbe- ner) m. bij die voorleekent.
Votiv, bijv.ow.belooCd, tengevolge
staan o.
Vorzeichnung, (-en) v. teeken- eener belofle, toegez"gd.
Vgrweser, (-s, mv. Vorweser) m. voorbeeld, patroon 0., schets v.; (Muz.) Votiv-bild, (-(e)s, my. • er) O. ten
voor~anger, voo.-Iooper m.
:;leutel m.
gevolge eener geloCte geschonkeo beeld
Vgrwiegen, (wog vor, vorgewogen) Vorzeigbar, bijv. nw. toonbaar, 0.; -gelder o. my. ten gevolge eener geo. \V\V. onr., m. h. meerwegen; (fig.) vertoonbaar.
lofte geschonken gelden o.my.; -gernalde
zwaarder wegp,n, van meer belang ZijD, Vgrzeige, (-n) ,. (Ger.) 100neD 0., o. schilderij v. gescbonken ten gevolge
overwegend zUn,
vertooning v.
eener gelofte; -munJe v. munt v. met
Vgrwind, (-(e)s, mv. -e) m.(Zec- Vorzeigen, (reigle vor, tJorgezeigt) e. o. a. opschrirt; ·'afel v. plaat v. met
w.) wind m. van achleren, gunslige wind bedr. ww. loonen, vertoonen, doen zien, een opschriCt aan e. o. a. g,wijd.
m.; - segeln, voor den windzeilen, den te voorschijn baleD; einen Weehael -, Votivjst, (-en, my. -en) m. arm,
wind van achteren hebben.
tooDen, aaobieden, presenleereo; seine wereldlijk geestelijke m. die mel misVgrwinter, (-s, mv. Vorwinler) Vollmacllt -, laten zien, vertoonen.
sen lezen zyn brood verdient.
m. voorwinLer, vroege winter m., begin Vgrzeiger, (-a, mv. Vorzriger)m., Vgtum, (-s, mv. Vota) o. stem,
o. van den winter.
-in, (-"en) v. hij, zij die vertoont,laat stemming v.; 2. gelorte v.
Vgrwissen, (wusste vor, vorge- zien, Z. tJorzeigen; (valleen wissel),toon- Vox-hum.na, -virginea; ,.
Wllast) bellr. WW. onr. tevoreD weten; der. bouder m., toonster, boudslel" v. (Org.) menscbelijke stem, maagdelijke
II. o. zel£s1. medeweten 0 •• voorkennis, Vgrzeigung,( -en),-, Z. Vorreige. stem v. (een orgelregls1er).
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Vulgate, r., z. m. gewone Latijn-: Vulkanisirung, r., Z. tJuU,ani- rondloopend, zich gemeen gedragend.
sebe bijbelverlaling, Vulgata v.
jsiren.
VUlgo, bij\V. in het gewone leveu,
Vulk,n, (-s, mv. -e) m. (Fabell.) I Vulkanismlls,(onb.) m.(Aardr.) gewoonlijk.
Vulkanlls m., god m, van bel ruur; 2.lbeschouwing, meening r. dat de aarde Vulgus, (onb.) ID. en o. gepoupel,
murspnwende berg, mlkaan m.
Idoorvnur ontstaan is,
gemeen, grauw, janhagel o.
Vulklnisoh, bijv. en b. tot de Vulkanist, (-en, 10\'. -en) rn, hij Vulpinit, (-en, mv, -en) m. (Delfvuurspuwende bergen behoorende, vI11-! die de meening is toegedaan.dat de sarde sf.•) met kwarts gemengde, korrelige an;door vnur ontstaan is, vulkanisl m.
hy<.lrict m.
kanisch, plutonisch,
Vulkanisiren, (tJulkanisirle, vul-' Vulgar, bijv. nw, gemeen, laag, ge- Vultispax, (-e" mv. -e) m. gekanisirt) hedr.ww. das Kaulschuk -, met] ring, plat.
;laatkundige m,
zwavel verbinden, rulkaniseeren.
: Vulgivll, bijV.DW. rondzwervend, ,

vv.
W, (Wof W.s, mv. W. or W',) 0.(23e m, vervalscher m. va~ koopwaren; -(iiI- zijn, blUvell, niet gaan slapen; - werden,
letter en 188 medeklinker), w V.
schung v. verralrching v,van koopwaren; ontwaken, wakker worden.
Waage, (-1&) v. & Z. Wage ct.
-(ertigllng v. vervaardiging van waren; W~ch-aufzug, (-Iug(e)s, my.
Waara, (-n) s, wnar, koopwaar v.; -gescl,a{t 0., Z. -handel; -gew?ilbe o, pak- -zlige) m, (Krijgsw.) optrekken o. der
,erbo/ene -, smokkelgoed 0.; mit verbole- huis, magaz~o 0.; -handel m, handel m. wacht, betrekken O. del' wscht: 2. wachtnen -n handeln, smokkelen, sluiken; it. in koopwaren, goederenhandel m.; -/laus parade v.; -beerdorn m. krnisdnren m.;
kleint,kurle -,ijzerwerk o.;woU(me,seidene 0., Z. -gewolbe; -kenntniss, -kunde v. wa- -boo: o.wachtschip o.;-diensl m.op waeht
-, wollen stof, zijdenstol v.; das isl eine renkennis v.; -lager o. magazijn 0.; sei,~ staan, de waeht hebben o.
tkeuere -, dure stof r., duur goed0., dure - vt:rkau(en, uitverkoopen; -makler m. W~che, (-11) of Wacht, (-ell)
waar: (Spr.) jeder Kramer lobI seine -, makelaar m. in koopwaren: -niederlage v. waeht v.~ it. schildwncht ID. en v.;2.
elk IlfijSl zijne waar, ieder meent zijn s, entrepot 0.; -partie v. parlij v. koop- (bij zieken), waken 0.; die - I,aben, de
nil een valk te zijn; gule -lobi sickselbsl, waren; -preis m. prljs m. der waren of wa~ht hebIJen, Oil \Yacht moeten staan;
gocde wijn behoeft geen krans; it. gu/e. goederen; -probev. monslel' o. van wnren; - /tallen, - stellen, lIe w3chl houden,op
Worlc verkau(en bose ., met cen mooi l·recllnlHlg v. goederem'ekenillg, faetuur (schihl)w8cht staan; ate{ die - ziel,en, de
P"ootje kl'ijgt menveel geda31l, IDeo \'angll v.; -!buclt o. factuurboek 0.; -sconlo m \Yacht lJel"eliken; Vall der - abz;el,en, van
mcer vliegen met cell lepcl stroop dOll rekening ..courantbock 0.; -.'1cndung v. tIc wachl kllmen, afgelost zijn; Officier
met een val azijD; 2. eetwaar v.; grilne -, ~ending v. koopwaren; -sensal 01., Z. der - thun mu.~8, o(fiI~ler van de waeht;
groenten v. mv.; Malerial-, drogerij v.; -maIder; -steuer V. belasting V. Oil goe- 3. opzieht 0 •. hoelle, bewaldng v.; 4. Z.
Kramer-, kramel'ij v.
deren; -tausch ID. ruiling v. van ,varen, lfar.hhalu; 5.Z. lVae/ueit.
Wa,ren-absender, (-ders, my. rl1ilhaDdel m. lllet waren; -vcrl,att( m. Wachen, (wachte, gewacltt) O.WW.,
-der) m. (Hand.) bij die waren afzendt, verkoop m. van waren; -verlt.ehr m. om- m. II. waken, niet slapen, wakker zijn;
consignataris m.; -adresszcltel m. eti- zellen, yerkQOpell O. van wal'cn; -ver!oo- (bei) eineJn Kranlwn -, waken; (fig.)opqueUe v.; -angabezellcl, -angabesclteill sung v. verloting v. V3n waren; -versen- lellend zijn, wankl33ID Zijll; tUbel' elw. -,
m. bewijs O. van aoogifte van goedel"cn; der m. \·erzendel· roo van waren, expelli- waken over, lellen op, bcwakcn;(Zeew.)
-an8chlag m. taxatie v. van waren; -ar- tenr m.; -versendung v. vel"Zending V. -de Ba1~1" Boje 4'", wacht doende; II. o.
likel m. artikel 0., koopwaar v.; gangba- van waloen; -versic1lerung V. "erzekcrin~ zelf~t. waken 0.; ill w33kza3mheid v.
rer, couranter, gesuclder -, gezochte V. van waren; ..vertrieb m. verkoop ID. in Wachengel, (-gels, my. -gel) m.
waar; -auction V. verkooping V. bij op- het g"oot; -verzeicllniss O. Jijst v. der be~clwl'mengel m.
bod van gocderen; -au(seher m. opzich- wal'en or goelleren, prijseouf3ut v.; it. W'1!chenheudorn, (-dorfl.(e)s,
term. over de in eene entrepolstad ge- faclllur v.; (Zecw.) ladiogsbrlef m.; -vor- mv. -dorne of -darner) m. kruisdoren m.
alotenverkoopeo;-ballenm. baol v.koop- ralll m. \'oorracul m. aan \varen, goede- Wacher,(-s,mv"Vaclter)m.(Zeew.)
waren; -bedar{ m. behoefle v. aan, "raag ,·envoorraad m.; -!oinde v. wint.las o.voor bramhmtlc lout v.;(van een schip),wimV. naar goederen; -besieilligung v.(Hand.) goederen, kroan v.; -2eic,~en O. etiqueUe pel m.; 2. Z. toacl,er.
nazien O. van waren; -bestand m. voor- v.; -zeicl,ner m. hij tlie de waren merk1; Wl}ch-feuer,( -(euers, mv.-fcuer)
werpen, goederen o. mv. in magazijn; -loll JD. tol m., l"e~ht o. Oil koopwal·en, O. wacht\'l1lll" 0.; -{rau V. wokentle vrOllW,
-beslellungsbuc/~ O. bestellingboek, com- Z. Zoll; -lug m. goederentrein In.
ziekenoppa!lsler v.; -(I'ei bUy. en b. vrij
missieboek 0.; -be:ieher m. hij die waren W"be, (-n) V. honi(n)~l'aat v., ho- van de woeht, geene wacht mo~lende
invoert; -consignation V. toezending,con- ni(n)glcoek m.; 2. cellenweefsel O. eener cloen; -(reiheit v. vrijheid,vrijslcllir.g v.
signaLie v. van goedel'en; -conto m. goe- spon~.
vnn wacht tloen; -geld 0., -lolin m. geld
derenrekening v.; -credit m.krediet O. in WI/benartig, wabicht, bijv. O. voor het waken; it. geld O. voor het
koopwaren; -ein(uhr v. invoer m. van·nw. his eenc hODl(n)gl·aat, op eene ho- wacbtdoen; -glaso.(op een ~chip),lan(l
goetleren; -einkau(bucll o. inkoopboek 0.; ni(n)graot gelijkende.
looper m.; -!taller m. (Nat. hist.) hage-einsenderm.bij tliegoederen inconsigna- Wabenkopfgrind, (-(e)8) m" dis V. die nUlt bij het nadel·en van cen
krokodil; ..',aus O. w~iehlhllis 0., wflcht
tie zendt; -elltrepol o.,Z.-niederlage;-er- Z. m. (Gen.) dauw\Vorm. favus m.
Jeugni,s o.,Z.-(ertigung; -etiquelle v.eti- Wach, bijv.enb. wakker, ontwaakt, v.; ./tausclten o. wachthuisje,schilclerqocuev.;-/ach o.bandelstakm.;-{'lscher Diet slapend; - sein, - bleiben, wakker huisje, schildwacbtshuisje o.
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. Wltchhol~er, (-s, my. Wachhol· dik worden, veel hout krijgen; ube," jem. wassen parel, valsehe parel v.; .ppasler
der)m. (PI.) kl~lncr - of -~usclt, -strauei: hinatu ., boven het hoofd groeien,groo- o. (Heelk.) waspleister v.; .p{ei(e v. hom., -staude v: [eneverstruik ID.;gl"OSzer· ter worden dan; (fig.) (van kinderen), ni(n)gcel v.; -pommade v, pomade ,.
of -baum m. [eneverboom m,
de roede ontwassen, te groot worden om van was; ...p/(tI~ ru, plaats v. waar men
Wltchholder-beare, (-n) v, klappen te krijgel1; tiber ete, hi',al£~' -, het ~raan laat mouteu; -presse \'. pers V.
[eueverhes v.; -(becr)brallnl"wein rn. je- boven uit groelen; (flg.) da.• ist au!' sei- om het was te zulveren: -puppe v. wsssen
never m.; -drossel v.[encverljjster,groote nem lIodcn gcwachsell, dat is van zijnr pop V., wassen flguurtje 0.; -rOlzrcIle'l
lijster v., .-fr·udtt v, (Pl.) [euevervrueln vinding; geratie -. (V1HJ boomen), rechtop o. (Heelk.) tentijzer o. voor den pisweg;
v.; -gummtID., -hars o. saudrak 0.; -1JIoUe groeien; sr.hon gewachsell, eene schoone -rssehe» 0., L, -blume (PI.); -salbe v. uit
v. jeuevermoL v.; -al o. [eneverolie v.; gestalte hebbende; tib{!l geU'ac/,sen, mis- was vervaardigde zaICv.; -saurev.(Schei-rauel: m. rook v.vau brandeude [euever- vormd, dieser Knabe ist sehr gell'aChSel', k.) waszuur 0.; -sehabe v., Z. -mub«;
hessen; -sa{l m.sLI".~Op v.vau jenuve~bes- is zeer gegroenl, groot geworden; der -sclletbe v. schijr v. was, waskoek m.;
sen;-scllwamlll m.1Jhuos o.vau Lieu Jene- Fluss ist gewacltseli" (het water in) de ,-sr:hlli,ger ID. wasperser in.; -schmelle v.
verboum; -eoyel m., Z. -drossei; -uusser rivier is zeer gewasseu, hooa geworden: ('Vasl.) oven m. om was te smelten;
0., Z. -bec,.branllttriei,.; -wein m. wijn Ill. (Sterrenk.) (vnn de mnan),wassen; (van -scllnabel m, wassnavel m.; 2. vogel m.
van [eneverbessen,
.
een leger), sterker wordeu, in auatal wiens snavel van cene washuid of eeu
Wu,ch-hund, (-e)s, mv, -e) m, toenernen; einer Sat:he gewac/uel' sein, nebvlies voorzien is; -sei]« v. waszeep,
waakhond, lieLL~"ugho[~d, baudhond ~.;II opgewassen zUn tegen, in stnat ZijD toL, In~t was vermengde zce~ v.; -seihe v.,
(Jachlw.) Z. Barellbelszcr; -Lok" Ill., Z. bekwaarn zijn voor:jemn. gewaehsen ,feiN, -sleb o. zeef v. lot bet ZUlveren van was;
-geld; -meister Ill. ~Krijgsw.) wacht- legen iem.opgewasscnzijn, iem.in kracht -sonde v., Z. -ro!&I'chen; -span m., Z.
meestl~r, sergeaut-rnaJoor m.; -O,.dllung v.1 & o\'ertreflen of evellarell; seiner F,"au -band; -slapel ID. washaspel m.; -stock
bopaling v. vantlen wachldienst; -pal'ade nichl gewacllSel& 8t!in, niet in staat Zijll m. waskaars v.
v. wachtparatle. v.; -posltnl ID. wachLlwst om ziine v,"onw ta beheersdu}(l of levre- WUlchsstock-schachtel,
m.; -rolle v. (Zeew.) lijst v. der wacht- den t~ stellen;jemn. alldas Hel"z gtJusack- -schara, (-nj v. waskaarsenbak m.;
hebbclltle mauscllappell.
scn sein, (V~1l1 geld &), lin nan het hat't (Heelk.) Z. -rohrcllc,,; -zug w. makeno•
.Wachs, (-es) 0., z.~. wus 0,; spa-I gaan; 11. o. zeUst., Z. JIVuclts, JVac/utllum. vau wasknarsen.
tnsc/u:s -, 1ak 0.; (Nat. hISt.) gel~ sou- Wij,chse(r)n, bijv. nw. wassen, Wa,chs-strauch, (-3Irauch(e)s,
VelW01"tei ffi.
nit wa~ tervaartligd.
Inv. -stl'auc/ICJ') m., Z. -baum; -Ia{el ,.,
Wachs, (-es) m., z. m., Z. Wuclts. Wg,cl1sessel, (-sels. mv. -scI) ID. Z. -bodell, -li.uchell, -sclteibe; 2. gewaste
W&~hs-abc:truck. _ (-(e)s, w~. gemakkelijke ~toel m. om in te waken. tarel v.,met was bestreken taCel v.; -taffel
-e) iii. ailiruk Ul. III was; -ahnlzcll, -arhg
W &chs-fabrik (-en) v. wasfa- ffi. wasdoek. gewaste lar 0.; .tuc/. 0., Z.
bijv. llW. wasi:chtig, op was gelijl<elu.l. brie(( v.; -rackel v. tll~rLs, llambollw v.; -laDet.
Wa,chsam, (-er, -st) lJijv. en b. -(aden roo was,ll'aatl m.; 2. g~wast uraall W&chsthum, (-(e)s) m. en o.,z.
waakzaulD, w~kentl, \~ak~er, waaksch; -,0.; -{arbe ". \VHsklenr v.; 2. verr v. o~n m. wastlorn, groei.Ill., ycrmeerdering v.,
auf elw., ,a.u{Jem.· se,n,etl~ -es Auge aul op was 1e schihleren; -farben, -(arbtg loenemen 0., h.l.uel m.
elUJ., aul Jem. habell, een waakzaaw oog ttijv. llW. waskleurig; -P9 ur v. wassen Wg,chstraber, m. mv. (Wast.)
bouden op, .leltCl~ op, .nagaan; -.~ed v. beeldje 0.; -figurcnkabil~t:l n. kabinet o. vuti 0., slakkcnv. my.vangesmolten was.
waakzaamheld v.; It. 0IJZ1Cht, toezlcht o. van wassen beell1en' -(orm m. WRSVOl'rn
WIrChstubs, (-n) v. wachtkamer
Wachs-band, (-balld(e)s, illV. m.; 2. vorm m. vau ~vas; -(ormet· m., Z. v., wacbthuis o•
•lJiindlJr) o. was o. In slrook~n; -bau11l -bildlZel'; -gelb bijv. nw. geel als wa~; Wachs-tuch, (.tuc/l(e)&) 0., z.
ill. (Pl.) wasboom m.; 2. zwurLe populier -gemalde o. ~childerij v. op was; -gesic/d m. wasduek, gewasldoek 0.; -(abrik v.
m.; -bculc v., Z. -d,'asc ('~); -Incne Y. o. wassen gezicht 0.; -gieszer ID. was- w3sdoekfaLriek v.
bij v. die was \'ergaart; -bUd o. wassen kaal'seumaker m.; -/taarsalbe v. nit was Wlch-sucht, v., z. m. slapeloosbee1d 0.; -bildner m. maker 01. van was- ,"e"vnardig1le hoarotaU of pomade v.; heid, waakzl1cht v.; -silchtig bijv. ow.
sen beelden; -bildnerc'i v. kunst v. OlD -haken m.,Z. -baud; -',andler-in, knop- met slupelollsbeid behept.
wassen beeltlen temaken;-bltliclte v.Was- mOD, hanllelaar ID. III \VUS, hantlolaar.~ter.
W Utchs-varmogen, (-s) 0., z.
b1e~kerij v.; -oleiC/tell o. bleeken o. vau klJopvrouw v. ill was; -!taut v. wasach- 10. groeikl"acht v.; -:clle v. honi{n)gcel
het was; -bleicl:er 01. wasuleekel· mo; Lige huid v. (oan den suavel nln JODge v.; -zieher fil. waskaarsenrnaker, was-bleic/letei v., Z. -blci';!Ie; i. -bleic/lelt; vogels)' -Itut m. hoet! Ill. van wastloek, lichtverkooper m.; -zins roo in was te
-blume v. Ult was vel'vaardigde liUllSl- met g~wasle tar overtrokkcn hoe(l m.;IlJetaien belilsljn~ v.
lJloem v.; 2. (Pl.) wasbloem, hOlldslong -kerze v.,Z.-lie/lt; -',ramer m., Z.-Iuifld-! Wacht, (-el£) v., Z. Wac/,e.
v.; -boden ID. wasgl'ond m.; :t wuskoek ler; ../.cule v. afvill m. van was un del. W&chtafel, (-,.) v. (Zecw.) logm.; -bosseler, -bossirer m., Z. -biltllt(~r; tweetle persing; -korltlein o. my.waso. in I tarel y.
-buller v., Z. -ole
korrdljes; -kuchcnrJI. waskoek m.;-kum- Wg,chtbratt, (-(e)s, my. -er) 0.,
Wg,chschiff, {-(e)s, my. -0) o. mel m. karwijzaau 0.; -kiinsller m., Z" Z. WacIt16/'el.
(Zeew.) wachtschip o.
I-bildncr; -lampe v. w3slamp v.; -lappen W g,chtel, (-n) v. kwartel, wachtel
Wachs-consistenz (-en) v. be- 10. wrijo.ap. boenlap m.; -larve v. maskel" m.; 2. l,al1w, kel"likraai, tOI'ellkraai v.
stontlueel o. van ha;,t W..1S; -draht w. ge- o. van gcwast doek; -leder o. gewast Wiichtelchen, Wiichtelein,
waste tlraad lll.; -dl'ase v. bi1naatlk!lCl"lledcr, wasdoek 0.; -leinzoand ,. gewast (verki.)o. kwartelljc,wachtelljeo.•jonge
v.; 2. liesklier v.
llinnen 0.; -lic/It o. \V3slicht 0., waskaars kwarle1 m.
Wlichsen, (clu wac/,st, er wachSl,1 v.; -gieszer, -ne/ler nJ. w8skaarsen. W&chtel-falk, (-en, roVe -en) m.
IOUC/U, oewacltsen) o. ww. our., m. h. maker m.; -malerei v. wasschilderkuDst, kwarlelvalk m.; -rang m. kwartelv8nglt
groeien, wassen, grooter worden, toella- bl"antlschihlering v.; -11Iaske v. wassell'" v.; -{anger m. kwartelja¥er m.; -gant o.
men, vermeerderen; in die 1101le -, (van masker, maskcr o. van wasdoek; ..meld kwaloLe1uet 0.; -geschrea 0", Z. -schlag;
persouen), gl'oeien, gloootel· worden;(vau o. (PI.) bloemstof, bloesemstof v. aan de -habicht m. \VarLel 10.; -Itztna I,D. staa~~e
plantcll), olDhoog schieten; ill die Dicke meeldraden del" p1'.lllten; -milbe v. was- bond m.; -ka/lg. fIl. kwarte1kool v.;-/,on~g
-, dikker worden, toenemen ill t.likte; 2. mijt v.; -modell o. model o. vall was; ID. k\Varlelkonl~g m.; -lerche ~ v. hall(van p1anten), wassen, gl'oeien, tiel'ell; -modellirer m.,Z. -bildllc:r; -moUe v•.was- aans~he leeuwerlk ":I'! -neb 0., Z. -yarn;
l van water), wassen, booger \Vord~n; mot v.; ·ol o. uit was gelro.kken olle v,; -p(e.{e v. kwartelOllltJe 0.; 2. Z. -.sc/dag;
do,., waC/lSI kein Gell'eide, tlaar ~roeit, -opal ID. (Delfst.) opaalachtlg, naar bars -rut m., Z. -schlag; 2. Z. -p{el{e (1);
wasL &; in das Kraut -, veel bladel'enlgelijkend kwarts 0.; -pal!1&8 v., Z. -baum; .sc/dag m. ~wal·telsla~ m., kwartel~ezaDg
krijgen; in daB Hob ., schieLen, glooeieR, -papie,' o. gewasl papler 0.; -perle v. 0.; 2. Z. -kafig; -slre,cl,cn 0., -&trtch m.,
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z. -Jug; 2.jacht v.op kwartels met trek- ting v.; (Nat. hist.) klauw, slagLand m., dans m.; -thaI v. wapenfeit, heldenfeit

netten: -weizen m. zwartkoren m. en 0.; verdedigingswerktuig 0.; (flg.) verde- 0., heldendaad v.; -Iragen m. drageno,
2. wilde latow v.; -Ieil v. trektijd m. der digingsmiddel 0., werktuig o.;jem. mit der wapeneu; -tragend bijv. nw, de wawaehtels of kwartels; -lug m. trekken o. -n eersehe», iem. met wapenen voorzien, pensdragend, soldaat zijntle; -'rager m.
der wachtels or kwartels,
wapenen; jemn. die -n anlegen, eene wa- bij, die wapens draagt,krijgsman, soldaat
Wachter, (-s, mr, Wachter) m. peurusting aandoen, wapenen; JU den -n m.;(van eenridderj.wapendrager, schildwachter m., naehtwacht v.; (bij een zie- greifen, de wapens opnemen; zu de»-n I, knaap m.; -ubung v. wapenoefening v.;
ke), waker m.; die -tn, waakster, waak- te wapen I; Truppen vonverschit!denen -s, -verbrOderul1g v.,Z.-braderscltn(t; -wache
vroow v.; (Zeew.) - im Maslkorbe, rna- van verschillende wapens; jemn. die -n v. (Rilld.) bewaking v. der wapenen.
troos m. die op den uitkijk zit; II. o. au~ den Handen winden, iem. ontwape- W"ffnen,(toaffnete, geU'afflJ(~')lJedr.
zelfst. groote grijze valk m.; (Bergw.) neu, de wapens doenalJeggen; (Jachiw.) ww, -wapenen, uitrusten, van wapens
preefplaat v.
slagtanden m, my. van bet wilde zwijn. v90rzien; mil gl'lVaffneler Hand, gewaWaChter-geld, (-(e)s, my. -er) Waft'el, (-n) v. wafel v.
penderhand, met hehulp der wapenen:
0., Z. Wachlolln; -horn o, naehtwachts- W"ft'el-backer, (-backers, my. 2. werl. "W. sic/~ - mit ef, zich wapenen
horen m.; -ruf, -schrei m, roepen m.,ge- -bacl,er) m. wafelbakker m.; -eisen o, met, zich voorzien van; (Ilg.) sick mit
roep o, van den nachtwacht.
wafelijzer 0.; (Nat. hist.) netvormige ve- Gcdllid -, geduld nemen,
Wliohteln, (wachlelle, gewaclttell) nusscbelp v.; -I.uchen m.,Z.Wa/Tel;-stein Wafrnung, (-en) r., Z. tOaffnen;
bedr. ww. (Prov.) wakker uitschelden, celvorrnig sterkoraal 0.; -leig m. deego. it. wal)ening, uitrusting v.
Wlcht-glu, (-glases, mv.-glaser) voor wllfelen, wafelenbeslag o.
W"gamt, (-aml(e)s, mv. -amler)
o.zandlooper 10,; -meister ID. wachtmees- W.ffen-arbeit,v.,z.m. krijg roe- o. (stadsjwaag, openbare weegplaats v.
ter m.; -Ia(el v., Z. Wac/dafel; -thurm ren, oorlog ,oel'en 0.; 2. werk o. in den Wagbar, b\iv. ow. weegbaar, gem. wacbUoren, vuorloren ro.; 2. gevan- krijgsdiensL; -bruder ID. wapenbroeder, wogen kllnnende worden; -keil v. weegkrijgsmakker m.; -bruderschaft v.krijgs- baarheid v.
genis w.
Wlchtzeit, (-en) v. tijd m. van makkerschap v.; it. soldaten, krijgslie- Wage, (-n) v. (w. i.gebr.) waag v.,
de wacht; it. lijd m. dieD men op waeht den m. mv.; -fabrik v. wapenfabrlek v.; toeva1 0.; 2. waag v.,gewlcht, watel'pas
is; (Zeew.) wacht v.
-(allig bijv. nw. in staat OlD de wapeneD 0., evenwicht 0.; die- hallen, sick in der
Wacke, W&ke, (-n) v. ka1k- te dragen, weerbaar; -feld o. slagveld 0.; - !lalten, het evellwicht houcJ~n; it, der achlige sleensoort v. uit kwarts,zand -freund, -gefallrle m., Z. -br'Uder; -gat- haile1i, in evellwicht houden; einander die
en mika besLaancJe, wakke v.
lung v.SOOl·t v.van wapen; von allen -en, - halten, tegen ren ander o}lwegen, even
Wackel-haupt, (-haupt(e}s,mv. vanallerlei wapens; -geklirro. wopenge- zwaar& zijn; 3. lJalans, weegschaal v.;
-haupter) 0., -kopf, (-kop({e)s, mv. kletLer 0.; -genoss m., Z. -bruder; -ge- (fig.) seine IVo,./e auf die - leaell, zijne
-kop{c) m. hij die Diet het hoord schudt. p"iJ,nge o.zegeteeken o.vanwapenen; -ge- ,,"oorden arwegen; 4. (aaD den wagendisWa,ckelig, wackelhaft, bijv. rausch, -gelose 0.wapenger1lisch,wap8n- sel), zwenghouto.;5. (voorvloeistoften),
en b.waggelend, wankelend,heen en weer gekletter 0.; -gerust, -gestell o. wapen- vochtwegel', vochtmeter rn.; (Bouwk.)
schoddend; -es Hufeisen, los.
rek 0., stellage v. voorwapenen; -glitck Z. Senkwage, Selzwage; it. watef()as 0.;
Wackeln, (wackelle, geUJackelt) o. o. geluk o. der "apeneu; -gelii,mmelo. (Sterrenk.) weegschaal v. (een sterrenww., ID. /1. (,an bet hoord),schudden, gewoel o. van het krijgsleven, gewoel o. beeld); (Hand.) Z. -l~aus; eine - Eisen,
knikkebollen; (van een hoefijzer). los- van het gevecht; -halle v., Z. -I,aus; lading v.
zitten; (,an eene tarel), waggelen; (van -Ilandler m. wapenhandelaor rn.; -haus Wage-balken, (-balkens, my.
eeo tand), losstaan; tm Gellen ., wagge- o. luigbuis, arsenaal 0.; it. wapcnzaal v.; -balken) rn. weegschaalbalk m., balans
len, wankeleu; mit dem Kop(e -, schnd- -I,emd 0., Z. -rock; -herold m. wapenhe- v., eveoaar m.; -brett o. schaal, bouLen
den; fIlit den Fiiszen -, waggelen; der raut rn.; -kleid 0., Z. -roc"; -knecltt m. schaal v.; -fisch m. hamerviscb rn.; -geld
Kopf wackelt ihm, hij SChildt met het krijgsknecht, krijgsman m.; -kreis m. o. waaggeld, weegloon 0., onkosten m.
hoord, blj knikkebolt; -der Gang, wagge- kriug m. van gewapende mannen; -kunst mv. van wegen; -gerichl o. spil, scheer
lend; an clw. -, ergens tegeD stooteD.
v. krijgskunst, klillst v. om de wapenen v. van do balans; -hals m. waaghals, onWackelsterz, (-es, my. -e) m. te hanteeren; it. taktiek v.; -los bijv. IIW. bezonnen, doldriest persoon rn.; -gekwikstaartje o.
ongewapeDd, ontwapend, Z. wellrlo.i; -ort, sicltl o. vermetel gelast 0.; -haller Ill., Z.
Wacker, lJijv. en b. wakker, fiksch, -plall m. ,,·apenplaats, vertamelplaats v. -gericltl; -haltig bijv. en b. gewaagd,
werkzaam, waakzaam; 2. ontwaakt,wak- voor troepen; it. gewapende plaats, ver- "ermetel, onbezonnen, doldrlest; -haus
ker; 3. eerlijk, braar, rec,hlscbapen; 4. sterkte plants, "esting v.; -probe v. be- o. waag v.; -herr m. waagmeester m.;
moedig, ferm, Oink; .. (ressen, ferm, ler- proeving v. der "apenen; -puller ID. wa- -/doben m. scheel' v. eenerbalans; -kunlt
dee~; - abpr1igeln, terdeeg,flink aCrossen. (Iensmid, zwaardveger m.; -rechlo. reeht v. kunst v. om \veegschalen te makeR;
Wad, (-(e)s, mv. -e) rn. (DelCst.) o. der wapenen; it. re(~ht o. van den 2. of Wiigekunst v. evenwichtsleer, stageoxydeerde bruinsteen m.
sterkste; -rocl, m. wapeDrok, soldaten- tiea v.; -macl,er m. weegschaalmaker,
W"dbein, (-{e)s, mv. -e) o. (van ..ok, berautsrok m.; 2. soldatenjas v., balanzenmaker; -meisler m., Z. -Ilerr;
vogels), lange poot m., steltvoet m.; Vo- militaire kleeding, uniform v.; -rut ID. -mutk m. :.waaghalzerij, doldriesLheid,
gel mit -en, steltvoeters, steltloopers oproeping v. tot de wapenen: -ruhe V., vermetelheid v., 1B0ed m. om eeo waagm. my.
Z. -6ti1l6Iand; -Ta/,m m. krijgsroem ml; sluk uit lo vorl'en.
WI/de, (-n) v. kuit v., dik o. van -rustung v. wapenrusting V.; 2. krijgs- Wagen, (toagle, gewagl) bedr. ww.
bet been, vleeschachtig gedeelte o. ach- toerustmg v.; (Zee\V.) ultrusting v. tot etU'. -, wagen, beproeven, blootstellen,
ter de scheen; gar keine -n haben, geene den krijg; -salbe v. wapensmeersel 0.; dorven, ondernemen; seinLeben -, wakoiten hebben; starke, dicke -n, dikke -scllau v. wapensebouwing, revue v.; gen, in gevaar slellen, blootstellen: cine
kuiten.
-scl,mied m.wapensmitl, zwaard veger m.; Summe an elw. -, wagen, riskeeren; eiWlden-ader, (-n) v., Z. -blut- -scl,miede v. wapensmederij, wapenfa- ",en Schrill, einen Vorschlag -, wagen te
ader; -bein o. (Ootlk.) (klein) koitbeen briek v.; -scltmucl, m. wapenverslersels naderell, Ie doen; etUJ. auf gUI Gluck -,
0.; -(bein)muskel m. kuitspierv.; -(bein)· o. mv.; -sc1l.ranl, m.wapenkast v.,Z. -ge- op goed gelok wagen; it. es - etw. zu
nerve m. kuitzenuw v.; -(bein)schlag- flisl; -segen m. inzegening Y. der wape- thun, wagen, durven; er wagle es, mir
ader v.tot de kuit behoorende slagader v.; nen; 2. krijgsgeluk 0.; -stillstand m., .u sagen ct, blj durfde, waagcJe het, had
-blutader v.tot dekuit behoorentle bloed- -stille v. wapenstilstand, stilstand m.van de vermetelheid &; man muss es -, es
ader v ; -musleel m. kuitspier v.;-slecller \Vapenen; der - ist abgelauft", de \Va- muss gewagt sein, men moet bet wagen:
m. sleekvlieg v.
penstHstand is teD einde; -spiel o. wa- (Spr.) - gewinnt, .. tJerliert, ",ie waagt,
Waft e , (-n) v. wapen 0., wapenrl1s- penspel, tornooispel 0.; -la1U m. krijgs- die winL; it. (rilcl, gelOagt isl hatb ge-
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wmanen of es sei getJ}agl, tch lab', gewon- koetsbuis 0.; -schoss, -schott m. wagen- Wihlbar, bijv. nw. verkiesbaar;
flen, frisch gewaagd is half gewennen: it. schot 0., eikenbout o. van ~ tot;) duim -Ittit v, rerkiesbaarheld v.
6' isl gewagt, het lot is gewerpeo; ge- dik; -sehro! o. (Boschw.) hout o. dat
Wahl-bedingung,( -en) r.voerwagl, gewsagd, gevaarlijk; 2. wed, ww. voor rijtuigen geschiktis; -sit« m.rijtuig- waarde Y. waarop men verkozen wordt: 2.
sich -, zicb wagen,zich blootslellen aan bok m.; ·,peiehig bijv. nw. (van raderen), voorwaarde v. van bet kiesrecbt; -befeAI
I{evanr, met gevaarondernemen; sick auf niet vast zitten, los, waggelend; -sperre m. oproepingshrief m, van kiezers; -bedas Eis, in das Wasser, auf das Meer -, V. spanketting m.; -spur v. wagenspoor ree1lligl bijv,ow.kiesgerechtigd,het reeht
zich wagen; sick anjem. -, durren aan- o.;-sternem. (Sterrenk.) de wagen.greote hebhende om le kiezen, stemgerechtigd;
vallen; sick an ets: -, zich ergens aan beer m, (ecn sterrenheelcJ); -sten m, -betcerber m. eandidsat m. voor de verWII~pn, het wagen te nndernemen.
staart m. van den dissel; -trill m. trede kiezing; -bezirkm. kiesdistriet 0.; -bischo(
Wigelchen, Wij,gelein, (ver- v. voor een r\iluig; -Iueh 0., Z. -deeke; m. verkiesbare bisschop m.; -budev. kiekl.) o. wagentje, karrelje, rijtuigje,koelsje -u'etlrennen o. harcJrij(lerij v. met wagens; zershuis, huis o. waarin kiezersvergnde0., Z. Jfayen.
-winde v. dommekracht v.; -zug m. ringen worden gehouden; -blall o. (Sp.)
Wg.gen, (-s, mv, lVagen of Wagen) (Sponrw.) wngenvraeht V.
troefkaart v.,lroerblad o.;-bu/lncv.hoogm. waaen m., kar v.; 2. rijllJig 0., koets Woge-ordnung, (-en) v. veror- te, verhevenheid v, vanwaar men de mev.: Hoi: auf detn - (ahrell, per wagon dening, bepaling v. nmtrent het gehruik nigte kiezers toespreekt; -bilrger m. kiesrervoeren, In een wagen, pel' as rervoe- der stadswaag; -pfliclll v. weegloon o. gerechtigda burger m.; -candidat m., Z.
ren; i711 - (a/lren, in een rijluig l'ijden; Wij,ger, (-s, my. Wager) m, weger -beeerber; -capillliation v. (Gesch, van
ein -voll, eene wagenvol, eene karvol v.; m.; it.• waagknecht m.
IJ.) keizerlijkc eapitulatie V., kiesvel'drag
zweirtideriger -, sjee~, lilbury v.; (Oudh.) Wager, (-s, mv. Wager) m. wager 0.; -ce1lsus m. schatling, belasling v.
zege"'a~en ro.; ·(Sterrenk.) wagen m., m., h\i die waallt.
welke men betalen moet om kie~gerech
grooleheer m.
Wage-recht, bijv.en b. waterpas, ligde te zijn, census m.; -conlnlis~ar In.
Wigen, (wagle, geutagt en wog, ge- loodrccht, horizonlaal; -,eal: m. gewang- commis!'aris m. hijeene vel'kiezing; -canu'ogen) bedr. ,,"w. reg. en onr. wegen, cJe vooronderslelling v.; -schale v. weeg- vent o. klescollege 0., kiesvergaderillg v.;
bet gc\\'icht bepaten; mil der K'asseru'oge schaal v.; -sclleU o. (Mels.) plankje o. -elterfJ mv. ouders mv. die iem. als kind
-, walerpas~en; (6g.) overwegen, weife- om het walerpas op Ie zellen; -sclmur v. hehhen aangennmen, ple~gouders mv.
koord o. van de schaal, schaaltouw 0.; Wahle, Wale, (-n, my. -n) m.
len, in ovel"\\"egin~ nemen.
Wg,gen-achse, (-n) v. wagenas -schreiber m. schrijver m. bij de "':lag; bnilenll1n,ler, vreerncJeling m.
v.; -bauer m., Z. -mac/ler; -boum m. \Va- -spielo. kans!'pel, hazarc]spel 0.; -sliJnge Wahlen, (u'iihlle, gewa,~ll) bedr.
genhoom, lan~boom, disselhoom m. aan v., Z. -balken; 2. (Nal. hist.) vlengel- ww. klC~zen, verkiezen, uilzoeken,lJitkieeen \\'ag~n; -borten v. mv. rijluiltgalon 0.; kolrje, z\Vccfkolfje 0.; -stein m. steen m. zen;t'on zwei Utbeln daskltinsle -,kiezen:
-brueke v. rolbrug v.; -burg m.verschan- wt'lke lot gewicht dienl; -sluck o. ge- er hal diese Stelle gell'a/tlt, bij beeft &
sing, versperring, harricade o. van wa- waagde onderneming v., waagsluk 0.; gekozen; K'ollen Sie es oder u.'o/len Sie tl
gens; -bursle v. rijtnigborslel m.; -decke ..zellel m. gewichlbrierje 0.; -:unge v. nieht? - SicI kies dan; 2. "erkiezen, benoernen, aanslellen; J:um KlJnige geu'tilill
v. \l"agenkleed, zeit 0.; eine- ilber eillen naal,1 v. van de weegschaal.
Wagen ausspannen, een klefJd over een Wg,ghals, (-es, my. Wag1l.Use) m., werden, ,'erkozen worden; durcll Kligeln
wagen spannen; -deic/tsel v. disseJboom Z. Wage/lals.
-, lJalloteeren; 4"re/,,'s Loo, -,Iolen; (Sp.)
m.; -{leckIe v. hoepels Ol. my. waarop Waglich, bijY. en b. te wagen, gr- Trumpf-, harten gevraagd.
bet dekkleed gesl'anoen wordt: -(raclll \l"oagd kunnende worden; it. ge",aagcJ, Wahler, (-', ..'v. Waliler) m., -in,
v. wagenvracht v.; -(I'ohne v. leendienst gevaarlijk; -keil v. gewaagdbeitl V., ge- (-nen) v. hij, zij die kiest, kiezer, nitzoeker ID., kiesRler, uilzoeksler v., Z.
m.; -fu/lrer m. karreman, koetsier OJ.; it. ,aarlijke o.
vrachlrijcler m.; -geleise o. wagenspoor
Wg,gmeister, (-I, my. Wagmei- IL'a/lIen; 2. Z. lValdherr; "ausschus, m.
0.; -gerassel o. rammelen o. der wagens, ster) m. waagmeesler m.
kie~vp.rep.niging v.
wagengeratel 0.; -gesellirr o. tDig o. van WQ.gner, (-s, my. Jfagner) m. wa- Wahlerbe, (-n, my. -n) m. gekoeen \\'agen, Illig o. van een rijtui~; -qe- genmaker m.
..
zen erfgcnaam m.
stell o. wagenslel 0.; -geslirn m., Z. K'a- W"gner-arbeit, (-en) v. wagen- W&hlerisch, bijv. ow. moeieJijk
gen (Slerrenk.); -halter m. (aan het hor), maken 0., wagenmakerij v.; -geselt m. te vo!tJoen, kieskeurig, veel eischeod.
opzichter m. over de slaatsiprijtuigen; wligenmakersknechl m.;-junge m. wagen- Wahlerschaft, (-en) v. kiezers
-hauso. koelRhois o.;(vao huurkoctsiers), makersjongen, wagenmakersleerling m.; m. mY.
stal 01.; -"aden m. ka:1t Y., bak m. vaneen -hol: o. wagenh!llJl 0.; -kneeh' m., Z. Wahl-erzbischof, (-bischo(e)l,
rijtuig; -formig bUy. n'v. in den vorm -ge,fff'U; -zunll v. wagenmakersgilde o. my. -bi!Jchol'e) m. verkicsbare bisschop
van een rijtnigbak; -kelle v. pakruimle v. Wagniss, (-es, my. -e) 0., Z. Wag- m.; -(akig lJij'·. ow. kiesgerechligcJ, verkiesbaar; -lii/liglieil v. kiesf{erechligcJheid
in diligences en aode.·e rijlnigen; -Irette sUlek.
v. r\jtlligkelting m.; it. disselkeltin~ m,; Wagpfahl, (-(e)s,mv. Wagp(tilde) Y.; 2. recht o. OlD te kiezen; -fall m. geval o. van verkiezing; -(eld o. veld 0.,
2. remkelling,spankelting m.; -kneellt m. m. peilschiJal v.
koetsiel·:,jongen m.; -korb m., Z. -{lec/tle; Wgagsam, bijv. en b. gewaagd, ge- (,Iaals v. waarop eeoe verkiezing plaats
-lader m. wagenlaller m.; -leiter v. "11- vanrlijk, \l'i~selvl1lhg.
heefL; -(olge v. opvolgiog v. door kenze
genlatl.Jer v.;-sperrcv.dwarshout o.aan Wig-Bchale, (-n) v. groote hou- of verkiezing; -(rei/ltil v. vrijhcid v. oln
de di:1selboomen vaneen rijtuig; -mac/ler lcn ~chil(ll v.; -sclteit 0., Z. Jfagescheil. le ve.·kiezen, vrijheid Y. ,oan kellze; -Iarll
m. \vagenmaker m.; -Ienker m. (Olldh.) Wahl, (-en) o. keus, verkiezing v.; m. keUrVlll"st m.; 2. verkiesbarc vorst m.;
wagenmp.nner m., hij die den stl"ijwa- iemn.die - lasstm, iem.tie keusloten;etw. -(ilrstcn'"unl o. ileurvorsleudom 0.; -gegen sluarl; -leise v., Z. -geleise; -me;- ~u je1lls. - stellen, aan iems. keDS ovel'1a- sel: o. kieswet v.; -/landlung Y. verkiester Ol. wngenmeester,opzichter m. over ten; 2. (van een keizer &), verkiezing v.; zing v.; -Ilerr m. kieler m.; -illtrigue", ,.
de rijluigen; (Kr{jgsw.) brigadier m.; - durc/I Zettel, verkiezing, stemming v. mv. intrigen v. my. bij eene verklezing;
-pferd o. koetspaard, karrepaard, trek- door briefjes; - durch Kugeln, verkiezing, -kaiserID. verkiesbare keizerm.; -kaiserpaartl 0.; -plane v., Z. -decke; -rad o. slemming v. door balletjes, ballotagc v. l/lUnJ o. keizel·rijk o. waarvan de keizers
fad, \viel o. van een wagen; -remise v., W.hl-abt, (-abl{e)., my. -able) gekozen worden;-kind o.aaugenomen kind
Z. -haus; -rennen o. harclrijderij v. met m. ve.·kiesbare abt m.; -(Jct v., Z. -/,and- 0.; -ko,dg m. kOlling m. die gekozeo kan
wagens; -ring m., Z. -burg; -TOSS 0., Z. lung; -amI o. kiezersbetrekking v.;2. be- worden; -I£o,dgre;ch o. koninkl·ljk o. waar-pferd; -salbe v., Z. -schmiere; -schauer stuDr o. met bel toezicbt over de verkie- van de kooing gekozen worllt; -korper w.,
m., Z. -,choppen; -schnliere v. wagen- zing belast; -anaiehung v., Z. -"erwa"tlt- -korperschafl v.kiezers m.mv.,kie~ers'er
t;lQeef 0.; .,ch0f'pen m. waJenschour v.~ ,chatt,
eenigiog v.; -krone v. !erkiesbare krooD
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v.; -kugel Y. balloteerballetje 0.; -liste v. ,olgtrekking Y.; -,cheOel m. laatste, niet der kinder untlNarren, kinderen en gekkiezerslijst v.; -manti m~, Z. -kerr; -ort vol wonlend schepel o, graan; -scltichl ken zeggen de waarheid,
m. pleats v.waareene ~erkiezing gehou- 'I. toeral, lot 0., kans v.; -sinn m. waan- W,hrheits-eifer, (-s) m., z. m.
den wordt; -platz m., Z. »ort; 2.( Krijgs- zin m.,waaazinnigheid, krankzinnigheid, ij"el' m. voor de waarheid; -reintl m.vijw.) krijgsplaats, pleats v. die gekuzen is dolzinnigheid, dweeperij V., blind geleo]and m. van waarheid; -fors.;her m. onvooreen gevecht; -prolokoll m. schrifte- 0.; es tI.'iire - so etlo. zu glauben, bet zou derzoeker DI. naar de waarheid; -{reund
lijk beriehte.ran de rerkieaingen.proees- dolzinnigheid zUo &t; -sinnig bijv. ow. m. vriend del' waarheid, oprecbL mensch
verbasl o.eener verkiezing; -ralk m,kie- waanainuig.dolalnuig, krankzinnig; -sea- m.; -liebe v. waarheidslieCde v.; -liebend
zersraad m.; 2••'aodsheer-kiezer m.; 3. ne r, bijzon, nerenzon v.; -stol» bijv.DW. bijv.nw. waarheldslierend, oprecbt;-llAst
vergadering v. van kiezers, kiezersverga- verwaand, ingebecltl; -suehl v. waanziu- v., Z. -liebe; -,cheu bijv. ow. de waartiering v.; -reelu o. kiesrecht 0.; -reiel. nigheid, verhlindheld, krankainnigheid heid vreezende; -widrig bijv. ow. strijo. kellrrijk0.; -saa! m., Z.-simmer; -sulln '.; -silchlig bijv. nw. door een wasnOP-Idig met de waarheid, verzonnen, onwaar,
m. aangenomen :tOOD, pleegzoon me; gevat, door waan verblind, krsnkalnnig: selo~en.
-spruell m, zinspreok, leus v.; -sladt v. -weise m. waanw\jze m.; -witz m., Z. Wahrlioh, bijw. waarl\jk, zeker,
stad v. die bet reeht heeft om &; te ver- Wahnsinn; it. onzin m., ongerijmdheid naar waarheid.
kiezen; it. stad v. waariu eeneverkieling v.; -witzig bij'. nw, waanainnig, krank- Wlrhrlos, bijv. nw. acbteloos, zorgeloos, nalatig,
plaats heert; -stall, -stntt» v" Z. -0' I; 2. rinnig, gek; -keit v., Z. -will.
Z. -platz (2); -steinlD.,Z.-kugel; -stimme Wahr, bijv.en b., waar.zeker; der-e Wahrlosigkeit, v., Z. VerwahrY. stem v. bij eene verkiezing; -lag m, Gott, waar, waaraehtig; die -to llrsach», 10sulIg.
dag m. der rerki-zing,rerkieeingsdag m.; de ware, eigenlijke oorz3ak; kein -esWort Wlrhrnehmbar, bljv.ow. waar-toe/tier v. aangenom~n docbtel', pleeg- reden, geen woord waarbeid spreken; so ueembaar, zichtbaar,merkbaar, voelbaar;
dochter v.; -tilchlig bijv. nw., Z. -liJ,llig; • ich Lebe, zoo waar ik leer; so - icltehr- nichl -, onmerkbaar, onzichtbaar; -keit
-umtriebe Rl. my., Z. -ild,.igucmj -"R{a- licl, bin, op £Dijne eerlijkheid; (gemeenz.) IV. waarneembaarheid, zichtbaarheid,
hig bijv. QW. nietverkiesbaar, ni~t verko- so - Gatt Lebl, zoo waarals er eeo God merkbaa.'heid v.
zen kunnende worden, nietgerechligd om is; (Ger.) so - mir Gatt helre! zoo waar W.hrnehmen, (nahn& wahr,
te kiezeu; -urne v. verkiezingsbus, stem- helpe my God!; - sprecllen, de waarheid wahrgenommen) bedr. ww. onr. jem. -,
bus v.; -valer m. pleegvatler m.; -ver- spreken; (gemeenz.) nicht-?, niet waor1; zien, bemerken; etw. -, waarnemeo, besamllllung v.kiesvergadc.'ing v.; -veJ'wandt d~s i\t '!Jollkommen -, waar, juist; er hat merken,zien; mit detll Yerstande., waarbijv. ow. (fig.) gelijksoortig; -verwandl- das Sprichwort - gemacht, das Sprichworl nemen, opmaken; einer Sache -, letten
Se/larl v. (Scheik.) outlerlinge aantrek- ill an iltm - geu'orden, das, ef, hij beert op, zorg dragen voor; die or der Zeit -,
kingskrachL v. van verwante stoffen; 2. het spreekwoord be\Vaarluaid;~. waal'lijk, op den tijd letten; die of der Gelegenl,eit
(fig.)ovel"eenkomst v. ran gevoeleo; -vor- oplecht, getrouw, wezenlijk, werkelijk; -, de gelegenheid waarnemen, gebruil..
sland m., Z. -commissar; -;ellel m. slem- ein -er Freund, trouw, oprecht, waar. maken ,au &.
biljet, stembriefje 0.; -:euge m. stemop- Wahr-arzenei, (-en) v. voorbe- W"hrnehmung,(-en)v.waarnenemel' m.; -zimmer o. ve.·trek 0., kamer hoedmiddel 0.; -baum m. slagboom m. ming, bemerking v., zieu 0.; -s,ermogen
v.",aarin de verkiezing plaatsheefl; (van Wlrhre, (-It) v. bewaking, boede v.,lo. waarnemingsvermogen o.
de pauskeuze), conclay.e o.
ol'zieht o.
Wahrsage-geist, m.,-kunst,
Wahn, (-(e)s, mv. -8) m. \taoll w., Wahren, (wahrte, gewahrl) bedr. v., Z. Wahrsagergeist ef.
d\valiog, opwatLiog, overtuigiog, mee- W\f. (w. i. gebr.) u'~hrnehmen;(Hand.)
Wahrsagen, (,agle wahr, ...ahrniog, vcrblinding v., vool"oortleel 0.; ir- waarborgen, borg blijven VOlf, instaan ge,agt) bedr. ww. waarzeggen, voorspelrigcr -, verkeerde meening v.; jemn.sei- '001'; (Spr.) Hand muss Hand -. de eeDe len; it. Z. weissagen; sick - lassen, zich
nen - benel,mefl, iem. uil tie dwaling bel- hand wascht de andere; 2. etw. -, Z. be- laten waarzeggen; aUJ der Karte -, kaartpen; in dem -e slehen, als ob ct, in dell wal,ren; (Ger.)jems. Gerechtsame -, iems. leggen.
waan 'erkeeren.
recbteu bescbermen; II. wed.w\V. sicA -, Wa,hrsager, (-s, mv. Wakrsager)
Wahn-begriff, {-(e)s, mv. -e)m. zich wachten, zich boelten, oppassen.
m., -in, (-nen) v. waarzegger, boroverkeerd begrip, verkeerd tlenklJeeltl 0., Wihren, (wiJ.llTle, gewiJ,hrl) o.ww., ~coopt.'ekker, ziener,proCeet m.,waarzegve.'keerde meening, verkeertle opvatling rD. k. dlll"en, aanbouden, voortduren; es ster, horoscooptreksler, profetesv.; -buck
'.; -belt o. (Jacbtw.) (van een hert), U'irll nicld lange mell.r mil ihm -, het zal o. hoek o. dat bandett o,erwaarzeggerij.
,erlalen leger 0.; -bUd o. dl'oombeeld 0., niet lang meer duren met hem, hij zal WahrsagerQj., (-e,,) v. waarzeghersenschim, begoocheling v.; -cours m. het niet lang meer uithouden; ewig -d, ger\l, kunst v. om waar te zeggen.
(Zeew.)afwijking v.; -ecke v. (van hout), eeu\vigdul·end.
Wahrsagergeist,( -(e)s,mv.-er)
wankaol ID.
Wa,hrend,voorz.(met den 2ennv.) m. waarzeggende geest, voorspellende
Wohnen, (wahnle, gewtihnl)o.w\V., gedurellde; - des Winters, gedurende den geest m.
m. /1. wauen, gelooven, meenen; 2. vel'- winte..; 2. (voegw.) - er sosprach, ter- W"hrsagerisch, bijv.enb. waarkeerd op\"alten, dwolen.
wijl &.
zeg~end, waarzeggerachtig.
Wahn-fracht, (-en) v. (Zeew.) Wu,hrhaft, wahrh"ftig, bij\l. Wlrhrsager-kunst, (-kunsle) v.
stille latling v.; -geaallke 01. vt'rkeel'dt ~n b. waar, waarlijk, waoracbtig, ,vaar- waarzeggerskunst v.; -stab m. toovergednchte v., verkeerd begrip 0.; -gla'ube heidlievend, gelooCW8al'dig, wezenlijk; 2. stok.ie 0., looverstaf w.
01. verkeerd gelooC 0., dwaalleer v.; -gul tussch. bepaald, zeker, op mijneeel'.
Wg,hrsagung, (-en) v., Z.Wahro. dcukheeltlig goed o.
Wahrhaftigkeit, V.,z. m. waar- sagerei; 2. voor&'.egging, voorspelliog Y.,
W&hnhaft, bijv.nw.gewaand,ver- achtigheid, \\'aarheic.lslieCde, oprecht- orakel o.
meeotl, ingt,beeld, valsch, ongegrond, heid, geloofwaardigheid v.; 2. Z• •Vahr- Wiihrschaft, (-en) v., Z. Gewahr'er keel'd.
heit.
schaft.
W,hn-kante, (-,.) v. (Timm.) Wlhrhammer, (-s, my. Wahr- Wahrscheinlich,bijv.enb.waarwonkallt m.; -kllntig bijv. ow. waokan- litimmer) m. kolenbrandersbamer m.
schijnlijk,denkel~k, vermoedelijk;2. motig, w8ukaIJleo bebbende; -klugl,eil v. Wa,hrheit, (-en) v. waal'heid,wer- gelijk; -keit v.waal'schljnlijkheid v.,vergewcl8nd verst3IJd 0., ingebeelde wijs- kelljkheid v.; die - sagen, bei (jer - bLei- moedel\jke 0., schijo m.
beid v.; -korn o. ledig koren 0., ledige ben, de waarheid zeggell,waarbeid spre- Wahr-spruch,(-(e)s,mv. Wahrkorena.·en v,m v.; -licll bijv.nw.,Z.wahn- ken; in -/, in waarheid, waorlijk; um die spruel.e) m. oitspraak v. van de jary;
I,al'; -mackl v.onmacht.Oau\Vte, bezwij- • JU &agen, om de waarbeid te zeggeD, -tonne v. (Zeew.) bakeD v.
ming v.; -sehalTen bUy. n\V. misvormd, eigenlijk; (gemeenz.) jemn. die - sagen, Wjhrung, (-en) v. dour m.,lengle
wanscbapen; -schluss ID. verkeerde ge- iem. de waarheid zeggen; (Spr.) - 'isl v.; 2. (Hand.) (vall munlen), gehalle 0.,
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geldswaarde Y.; 3. borgtocbt m., waar- wilde bij v.; -bingelkraut o, glaskruid, ekster ,.; -hahn m. boscbbaan m.; -AtlmborR m,
bingelkruid 0.; -binse v. boschriet 0.; mer m., Z. -easen; -hase m. boschbaas
Wihrwolf,( -(e)s, my. W4h"wolfe) -bime v., Z. Iiotzbime; -'lume v. woud- m.; -haul o. buiso. in eenboseh: -ken",
m. weerwoJr m.
bloem ,i, ; 2. (PI.) arnica, wolverlei v., v., Z. -Itultn; -herd m. in een bsseh geWahrzeichen, (-s, mv. Wahrzei- boschkruid 0.; -boeksbart m. hoksbaard plaatste vogelvangershut v.; ·/,einze v,
chen) o.kenmerk,ooderscheidingsteeken al. der wouden; .bra"cl JD. bosehbrand boschblj v.; -herr m. eigenaar ID. van
0.; -zug m, beslissing, uitspraak v. van m.; -bruder m. kluizenaar m. die in een een bosch; 2. opzicbter m.der hosschen;
een derden landmeter.
bosch leeft; -buchev.,Z. ROlhbuche; -bur- (Nat. hist.) Z. -haher (2); -/lirsch m.,Z.
Waid, (-(e)s, mv. -e) m, weede v.; ger m., Z. -bewohller; -lnuze v. boete, Auhirsch; -/drse v. zwartkcren 0.; 2. pafalscher -,gewoonslallgellkl'(lid 0.;u1ilder straf v, voor hoschdleverh, strooping v, relkrnid,steenkruid 0.; 3. - of -ngra,
-, zeepkruid 0., zeepwertel m.
Wildchen, Waldlein, (verkl.) o. wilde gierst v.; -llOl{un)d,r m, trosWg,id-asche, v., z. m. weedaseh, o, bosch]e o,
vlier v.; -honig m. wllde honi(n)g m.;
potasch v.; -ball m.(Verv.) weedebal m.; We,ld-chor, (-chores, mv, -chore) -/.opfen m. wilde hop v.; -kom o, [acht-blau 0., -(a,-be v. weedeblauw 0., wee- m. zangvogels m.mv. des wouds; -cultur horen m.; ·/,ornblaser m. hij die op den
dekleur v.; -farber m. bij die met weede s. aankweeking v.der hossehen; -dislel v. [aehthoren blaast; -horni,' m.kunstenaar
verft, paslelverver m.; -farbe"ei v. pas- wouddistel v.; (PI.)hulst ID.; 2. krnisdis- m. die op den horen blaast, horeoblazer
telververij v.; -k'Uchen m. pasteJkoekje tel v.; -dor] 0. bijeen woud liggend dorp m.; -kornklu(l v, spleet, klooC v.aan den
0.; -kupe Y. weedekulp v.; -nu'U,le v. 0.; it. door bosschen omriogd do"p 0.; paardenhoef -hube 0., -hufe v., Z. -gepastelmolen m.
_ -dasle v. wilde mariolein v.; -drossel v. r4ume; -huhn o. boschhoen 0.; it. Z. AuerWaise, (-n) v. wees m. ell v.,wees- boschlijster v.; -dunkel o. duistere 0., Ilahn; -ho,knc/lell o. duizendguldeokruid
mei~je, weeskind 0., weesjongell m.,ou- duisternis v. van een wond; -eber m.wild 0.; -kaler m. boschwachter m.
derloos kind 0.; 2. (Nat. hist.) veeJkJeu- zwijn 0.; -eiclle v. troselk m.; -ein bijw. WaJ,dicht, (-(e)s, mv.-e) o. boscbI'ige ~r(lndel m.; (Delf~t.) gewolJeopaal m. boscbwaarts, het woud in; -einsamkeil achli~e streek v.
We,isen-amt,(-aml(e)s,mv.-4m- v. eenzaamheid v. der wouden; -risen o. Waldicht, bYv. ow. boschacbtig.
ler) 0., Z. -gericltl; -anstall v., Z. -Itaus; \izeren hamer m. om de verkochte boo- boschrijk.
-geld o. geld o. der \Veezen; -geric/ll o. Olen 1e merken.
. WaJ,dig, bijv. nw. boschrijk, vol
bestoOI· o. UJet het toezicht over weezen Waldenser, (-s, mv. Waldenser) hoot~ewas.
en onmondige kinderen belast; -haus o. ID. \Valdenzer, Albigenzer m.
Waldine, (-n) v. \Vijfje o. van een
weesbuis 0.; -Iterr m. regent, bestuorder Wa1d-eppich, (-s) m., z. 01. dashond.
w. vaneen\\"eeshuis; it.Z.-fJaler; -kind 0., klimop 0.; -erdbeere v. woudaardbezie v.; Wa,ld-kii,fer, (-kafers,my. -kafer)
Z.Waise;-kircliev. weezenkerk v.; -knabe -esel m. \Voudezel, zecbra m.; -eule v. m. (Nat. hisl.) vliegend bert 0.; -kat"
m. ooderlooze kllaap, weesjollgen w.; woudl1il ID.; 2. Z. Siocl.·eule; -(arll m., v. boschkat, wilde kat v.; -kauJ m., Z.
-madchen 0. ouderloos meisje, \ve'3S- -kraut o.,Z.Adlerkraul; -eppick m.klimop -eule; 2. Z. Scilleiereule; ..kreSl' v. wilde
mei~e 0.; -mutter v. weesmoeder v.; 0.; -{cier v. schorUijd m. tier bergwt'r- kers v.; -kummel m. wilde tUm, veldtijm
-sland m. ol1t1erlooze staat m.; -t'aler m. kers; -fink m.boschviok m.;2. ringmusch m.; -labkra"to.kleine meibloem v.; -land
weesvader, vader m. in een weeshuis.
v., grauwe vink m.; -{lachs m. wild vias o. boscbland, boschrijk land 0.; -Leben o.
Waisling, (..(e)s, my. -e) m., Z. 0.; -flote Y. hel"dersfluit, hel'derspijp v.; leven o. der bosschen; -leer bljv. nw.,
Wai~e, Waisenkind.
.-{orelle v. riviel"COrel v.; -(orsler m. bout- Z. -arm; -Ierche v., Z. Heidelerche; 2.
Waizen, (-$) m., z. m., Z. Weizen. vester. boschwachter m.; -(rnel m.bout- boschleeowerik m.; -leutemv.,Z. -mann;
Wake, (-n) v. (Delfst.) Z. WacAe; dieverlj, wildstrooperU, scbendiog v. van -lilie v. wootJlelie v.;-linde v.boscbliode
2. gat o. in bel ijs, bijt v., wak 0.; 3. een bo~eh; -frevler m. boschtJief, hout- v.; -maltJ8 v. boschmaluwe v.; -mangold
(Vissch.) groot sleepneto.
diel m.; -gebirge o. met hout bewassen m. (Pl.) rondbladel'ig wintergroen 0.; 2.
Wal, (-(e)s, my. -e) o.lijk 0.; 2. ge- gebergte 0.; -getlinge o. (Boschw.) vcr- eenbloemig winlergroen 0.; 3. ,'auiliger
vecht 0.; it. plaats v. van het gevecht. gaderiog v. van houtvesters; 2. staat m. -,scbermdragend win1ergroen 0.; -mann
Wald, (-(e)s, my. ~Valder) m.woud, vandehOl1tverkooping;-gc/higel o.bosch- m. boscbbewoner m.; (Jachtw.) da8bosch 0.; 2. boomen Ol. mv., houtgewas vogels, woudvogels m. mv.; -gegcnd v. bond m.; -mannc/ten, -mannlein o. (Fa0.; 3. evan eeo boom), booto., takken m. (Schild.) woudstok 0., scbilderij v. die bello) boscbgeest, kleine sater m.; (PJ.)
mv.; (Spr.) wieman in den - schreil, so eell bosch vOllrstelt; -gehage o. park 0.; Z. -mei.der; -marder m.marter m.; -mall
halll of schaUl es wieder heraYs, zooals -geier m. boschgier m.; -geiszbarl m., Z. v., Z. Holama,'; -maus v. groote veldrat
men anderen bejegent wordt men weer -bocksbarl; -gfJist m.boschgeest m.;(Nat. v.; -meise v., Z. Speermeise; -meier m.
bejegend, met de maat waarmede men bist.) gebaarde meerkat v., liengaalscbe gele pimpernel v.;' -1tleister m. opzichter
aap m.; -gekront bijv. nw. op den top m. der bosschen, houtvester m.; 2. (PI.)
meet word1 men ook gemeten.
Wald-afte, (-n, mv. en) m. (Nat. met een boscb bcwassen; -geraume o. sterleverkruido.,woudmeesterm.;-meldll
bist.) woudduivel, windaap m.; -ammer, uitgerooid boscbland 0., tot bouwland v. wlltie melde ,.; -melissev. (PI.) bijen-ammerling m.gewonevJasvink m.; -a1n- gemaakt bosch 0.; -gereckt bijv. ow., Z. kruid, citroenkroid 0.; -mensch m., Z.
leI v., Z. Ringdrossel; -amI 0., Z. Forst- (orstgereclll; -gericht 0., Z. Forslaml; -mann (t); 2. (Nat. bist.) boschmensch.
amt; -amtmann Dl. opzichter ID. overde -gesang m. gezang o. der woutlvogels; boschjesman, orang-oatang m.; -me&Ser
bosschen; -anemone v. woudanemoon v.; -geschrei o. jachlg\lschreeuw o. in een m.landmeter m.die de bosschen opmeet;
-(Jpfel m., Z. Holzapfel; -arm bijv.nw. bosch; -gesell m., Z.Jagdmann (Jachtw.); -milbe v. boschmljt v.; -mille o. midden
arm aan bout, geene of weinig bosscben -geselJ o. wet v. op de hootvesterij; -ye- o. van een bosch ofwoud; -mohn m. (PI.)
bebbentle; -azl v. houthakkersbijl v.; wac/Is o. in bosschen groeiende plant v., berglatuw v. van de Alpen; -morgen m.
2. Z. -eisen; -bach m. beek v. in een boscbgewas o.j -gilge v.,Z. -lilie;-glocke, morgen' o. boschland; -mu,ik y. boschwoud; -bauer m. houthakker, bosch boer -glockellblume v. boscbklokje 0., Onzer- muziek v.; -nachlschatten m. bella donna
m.; -baum m. boom m. in bet woud; Lieve-Vrouwe handschoen m.; -golt m. v.; -nessel v. grootestiokende netel v.;
-bedeckl, -bewachsen bYv. IlW. met wou- (.'abell.) boschgod, sater, faun m.; -goll- -ntitzung v. bebouwing v. vao boscbland;
den of bosschen bedekt, mel hout be- heit v. godheid v. del' bosscben, wOIJd- it. opbrengst v. 'an een bosch; -nymphe
dp,kt; -beere v., Z. Heidelbeere; -bereiler goud m.; -golli,. v. gotlin v. der bosschen, v. boschnimr, dryade v.; -ochs m. wilde
m. rijdende boschwachter m.; -beute v. boscbniruf, dryade v.; -grafm., Z. Hob- osm.;-ordnung v.,Z.Forslordnutlg;-parbolle boom ID. die tot Itijenkol'( dient; graf; 2. lfildgra(; -gras o. boschgras 0.; lieen v. mv. boschrijke landschappen o.
-bewohner,-in,boschbewooer m.,bosch- -grdserei v. weide f. in een boscb; -grille mv., boscbtooneelen o. mv.; -pech o. gebewooDsler 'v.; (Dicbtk.) diercn o. mv., v. veldkrekel m.; -gran bijv. nw. bosch- WOOD pek 0.; -p(ad o. pad 0., weB m.
vogels, boschbuwonel"s m. mv.; -lJienc v. groen; -1,aAef m. steenvalk m.;2. grau\fe door of in eeo bosch; -rabe v,woudraaCv."
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Doitsche papegaai m.; -reue, -rabe v. ww. Strilmp{e -, vollen, perseo; (flg., W.llfahrten, (wallfahrtete, geboschrat, Noorweegsche rat Y.; 2.gro"e Volkst.) je1n. -, afrossen, afranselen,
wallfahrtel) o, WW., m. s. eene bedevaart
- , groote wcudrat, trekrat v.;-raucl. ID., Walker, (-s, my. Walker) m. \'01- doen, een pelgrimstocht ondernewen; it.
Z. Weihrauclt; -rauke v. (PI.) wilde kers ler, perser m.; (Nat. hist.) Z. Weinka- trekken, zwerven,
v.; -rebe v. speklelie v.;-recht o.,Z.Forsl- (er.
Wg,11:flsch, (-(e)s, my. -e) m, walrecllt; 2. Forslgebilhr.
Walkerde, v., z, m., Z. fValkererde. visch m.; -alwlieh, -arlig bij\'. ow. \\'alWa1dreohten, (u,laldl'eehlete, ge- W"lker-distel, (-n) v. voliers-I,'iSChachtig, naar een walvisch gelijkeod;
waldrec/lIel) bedr, ww. (Timm.) ei"en distel v.; -erde v., -ttum m, rollersaarde -essel ". (Nat, hist.) baleinmotv.; -barte
Stamm Bauhob -, kantreehten, in het v.; -loltn m.Ioon o. voor bet vollen.pers- v. walrlsehbaard m.; -bein o, walvisehruwe behakkeo.
loon 0.; -roehen UJ. vollersrog m.
been,balein 0.; -bensei m.,Z"-rutlle;-boot
Wa1d-regal, (-(e)., my. -e) o. Walk-fass, (-{asses, mv. -(asser) v. wahischboot v.; -Ietuer ID. walvisehheutvestersrecht.wetbeeko.voorde hout- o. persvat, walkrat 0.; -gebiiude o., Z. vaarder,Groenlandsvaarder 01.; -fang ID.
vesLerij; -reien bijv. ow. boscbrijk; -rei- /taus; -/laar o. onder het vollen algestoo- walvischvangst V.; -Ianger m, walvischcAe, La7id, Z. -land; -reiter m. rijueu- Len \\"01 v.,k3ard~el 0.; -Itammer m.staui- vaanler, walvischvisscher 01.; -laus v.
de besehwacbter m.; -reeier o. onder- per m. in een volmolen; -"aus,o.(Hued.) walvisehluis V.; -lien v, (Zefnv.) harpoenhoatvestersehep 0.; -rotl,e v, Z. Krapp; walkhuis 0.; (Lakenb.) pershuis 0.; -Iwl; touw 0.; -1,in.~el m., Z. -ruthe; -r;ppe v.
-,ache v.,Z. Fors/saclle; -sanger m.bosch- o. walkhout 0.; -kessel roo walkketel m.; walvischrib, walvischzijtle v.; -ruth« V.
sanger, weudzanger m.; 2. (Nat. hist.) -mflille V. rohnolen m.; -muller m., Z. walvischroede v.,teellid o, van den mangrauwe nachtegaal m.; 3. (rerzam.) zan- WcdILer; 2. eigenaar m, van een vohno- IlJl(en walvisch: -~peck m. walvischspek
gers m, my. der bosschen; -riegel m, leo; -stocl, IIJ" Z. -Itol:; -rippe V. onder 0.; -I/tran m. wahischlraan,levertraan
(PI.) zilverblad 0.; -rubev. varkensbrood hel vollen olltslane IJlooi v.; -ta{el V. v.; -Iodter m. (Nat. hist.) z\Vaal'd,'i~ch,
0.; -ruthe v. meetroecle v.; -,clladen m., walktafel v.; -lrog 111. \\'ulklrog m.; -werk neorllkaper m.
Z. -{revel; -schau v. bezichtigiog, in- 0., Z. -mulde; -wolle V. k~ardwol V.
W~ll-gang, (-ga1zg(e)s, my. -ganspectie v. der bosschen; -scltlange v. Walkyren,v.m v• (~ab~lI.) slnggo- gel 10. \V31g3ug m.; -graller m. walgrawoutlslaog v.; -,c/,necke V. woudslak v.; dinnen V. wV. deroude lloo.'dscbe ,·olken. vel', schansgraver m.; -/lundm. zeelJood,
-,clluep{ev.\Voudsnip v.;-schnellev.gele Wall, (-{e)s,mv. W'alle) ID. \\'al m.; haai m.
en purperroodevingel"hoed 01.; -seltreiber mit Wallen umyeben, door wallen ?mge- W&llinga, v. (in Rusland), doem., Z. Forslschreiber; -schutze m., Z. veil; 2. (Prov.) 0llge\\'orpen dam, dlJk Ill.; delzllk m.
-hater; -SC/IRill. m. 2~ voet m.; -see m. (Zee".) stranll 0., oever 01.; an den - Wa11-kammer, (-n) v., Z. -keldoor bosch ornringd meer 0.; -sperling {a/tren, naar de kusl vareo; 3. verhoogle ler; -kalJe v. (Vest.)slormkat v.,wachtm. (Nat. bisL.) boschmusch, woullmuscll, yoetblraat v.; .4. eUI - 7'o~f, hoop, stop~1 toren m. op den \\'al; (Nat. hist.) zeeboutwusch v.; -,eil O. landmele."slouw m.; 5. (Kookk.) opborrehug, koklllg v.; ~chorpiocn 01.; -keller m. kazemot V.i 2.
o. van ,,~ ellaog; -stadt v. lol een bout- dell Eiern :u'et Walle gebell, tweemosl walkelder 01.; -',ugel v. ijzeren kDoonsvesterschap beboorende stad v.; -strecke lalen olJborrclen.
kogel m. met eene pnnt; -laffete v. \\'alv. gedeelte o. van eeo bosch; -slein m. Wal1absatz, (-{e)s, mv. Walla~- alluit v.;..leine v.(Zeew.) lood.·echt tou,,'
greossleenm. ineeo woud;-slreuv.slroo- 'fUze) 111. be.'w v., walwaug, walraod,m. o. lusschen het staanlle want; -meisler
legero.van100f,bladereno.mv.;-stro/Jo.,Z. Wall~oh, (-(e)s, my. -e) m. rUin, m.inspecleul' m.del" walleu; -nuss v.,,"alLabkraut; -strom m. woudstroom,slroom gesnellen bengsl m.
noot v.; -baum m. walnoteboom m.;
m. io eeo woud; -'auile v. houtdnir, Wallu.chen,(wallacllte,gewallacltt) -ot o. walnootolie v.; -plan m. vlak o.
boschduif v.; -'enne v., Z. -Ilerd; -'curel bedr. ww. ein P{erd -, ruinell, snijclen. op cleo wal.
m. (~·abell.) Z. -gott, -geisl; 2. (Nat. Wu.ll-anker, (-a~kers, mv. -an- W~llrath, (-(e)s, my. WaliTtitllt~)
hist.) Zuidamerikaansche aap, baviaan k~r) w. naiH" den \\'al ullgeworpen an- m. walschot 0., fi;(lerma-celi v.; -fell o.
m.; -thier o. wouddiero.;2. boscbgems v. ker 0.; -arbeit V. opwe.·l'en O. van wal- walscholvet 0., celine v.; -filch m. kazeWlrldung, (-en) V. bosch, wood len, vel'schansingen, dijken; -arbeJlcr ID, lol, potvisch m.; -licht O. sperma-ceti0.; schone -en Itabend, boschrijkeslreken hij die aan de wallen werkt; -bank v. kaars v.
aaDg~boogd pad O. achter den \Val of de W &llross, (-es, my. -e) o. walrus
hebbende; reich an -en, boscbl'ijk.
W"ld-verbrechen, -verge- borstwering; -beldeidung v. walbeklee- m.; gemeincs -, gewolle walrus m., zeehen, 0., Z. -{revel; -vogel m. boscbvo- tHug v.; -bruch ID. dijkbreuk, walbreuk. koe v.; -:altn m. walrustand m.; 2. nijlgel, casuaris m.; -vog' m. boscbwachler, bl'es v.; -bruder m. betlevaal'lgangcr, pel- paardsland ffi.
opzichter m. der bosscheo.
g."jm m.; -biic/.se v. geweer o. "aa.·I~elle
W&ll-same, (-n, my. -n) m. waW&J,dwarts, bijw. boschwaarts, van de wallen geschoten \~'ol'dL; -dtslel terkers v.; -selleit o. (Vest.) taludwater
m.; -,child o. (Vest.) Imilenwerk, raveoaar bet boscb, io de ricbtiog van het v. ,Friesche 01' Spaaosche .'ulter m.
Walle, (-n) V. (tiiet.) ~~unt O. v,ao lijn 0.; -schlagel Dl. (Vest.) plank v. met
bosch.
Wald-weg, (-(e)s, my. -e) m. weg eeo hoogoveo, waarop bet lJzel"SChUIW een ~teelloL het VDstzeUen vaocleo grooll;
m.door of oaar lIet bosch;-weide v.krui- alloopt.
-stl:er m. walzetter m.; -slein In. steenden o. mv., vruchten v. my.die door bet Wallen, (wallIe, gelOallt) o. wW., beeno.,d.'uipsteen m.; -,'rolt o.,Z. ~Vald
,ee en rood wIlcl worclen gegelcu; -wei- m. It. gOlV60, ~oken; (Vall lie zee), gol- dro"': -lag m. bel.levaarlsdog m.
tiericll m., Z. -meier; -wiesel o. fret 0.; Yen, bol ZUD, oosluimig zijn, be\V06~n Wallung, (-ell) v. koking, opwel-wintle Y. speklelie v.; -zetchen o. mer- zijo; (fig.) (van het bloed in ueaclel'eu), ling V.; (vandegolven),golvingv.; (tien.)
k.en, merk O. van verkocbte boomen in koken; (van het hart), kloppen;,~' roo s. (van bet bloed), kokeu0., kokirJg, opeen boscb; -:eisig m. gekuifd winterko- ler bedevaart gaao, een l'elg.'llDstochL bl'uising v.; (fig.) aalldoenlDg, beweniokje o.
doeo; auf der Erde-, (even; -d, gol\'enu, ging ,,; in - gerathen, aangedaan worWalhalla, (-,) 0., Z. m. (Fabell.) kokeod, borrelend; 11. o. zelfst. golvillg, den, bewogen, driCtig worden.
•
pal'allDs O. lIer oude noordsche volken, golvende beweging v., go~ven v. IOV.; Wg,ll-wind, (-(I:)s, mv. -e) m.
Walhalla O.
(fig.) aaot.loenlllg, klopping, kokio& v,; landwilld m.; -wur: V. smeerworLel m.
Warlkarbeit,:(-en) V. persen, \'01- ~. pelgrilDstocht m., beoevaarL v.
Walm, {-(e)s. mv. W~lme) m.walm,
len 0.; .t. geperst goed O.
Wallen, (wallie, gewalll) bedr.ww. damp 10.; ~. bell109, scbuJIlsche zijlle v.;
W.lke, (-,.) Y., Z. walken; dem laten 0iJlJol'relen, laten opkok~n.
(Volksl.) hooilllijt V.
Tucl.e die - geben, bet taken perseo, vol- W.ll-fahrer, (-rers,mv.-rer) m., Wu.lmdach, (-dacll(e)s, my. -ddlen; 2. Z. Walkmuhle; 3. Z. WalkholJ; 4. -in, (-ne,,) v. b"tlevaartganger, pelgrllD cller) o. tentllak, schuinsch dak O.
Z. Walkla{el.
m., bedevaarlgaogster v.; -{ahrl v. pel- WQplmen, (loalmle, gewalmt) bedr.
Walken, (walkl', gewalkt) bedr. grimstocbt m., bedevaart v~
ww. scbuios afdakkeo.
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Walm-gewol'be, (-gtUJolb(e)s, Unrath» -, zieh wentelen &; (fig.) siclt andering v. van pleats, plaatsbeweging
mv. -gewolbe) o, aan vier zijden gewelfd in Laden" -, in ondeugd baden.
v.;2. leven, gedrsg 0.; Handel "nd -, handak, kleostergewelf o.; -stein m. (houten) WQ.lzen-bolzen,( -zens, mv.-zen) del en wandel, manier v. vandoen; Handakpan v.
m. rol v. voor het afrouden van glazen del und - treiben, bandel drijven; 3. verW Q.lperkuh, (-kulle) v., Z. ~Val- platen: -(ol''fIlig lJij".llw.l'olvormig, cilin- ergering,verslimmering, versleehtlng, bepurq iskuIt.
dervnrrng, langwerpig roml; -gerltst o, derving v.: ohne-, zonderfout,volmaakt,
Wa,lplatz, (-es, OJV. Walplalze) m.,lslellins v, vooreene walsrnnchine; -gur- zonrler gebreken.
Z. lYalllpla/z.
l,en. n.v, (Drukk.) 1'01 v.; -f,ofer rna (Nat. Wlj,ndelbar, bUv. en b. beweeglijk,
Walpurgis, v., z. m, Ieest o. der hist.] wnlskever m.; -linie v, slinger m, veranderljjk, onstandvastig, lieht, vlnchH. \Vnlpl1rgis op den eersten Mei, wal-ISlingerlijn v.; -presse v. walspers v.; -rad lig, WI)(l; -lieit v. beweeglijkheid, reranpureisfeest o.
n, eihndervormig rad 0.; -schlange v. Jerlijkheid, onstandvastighald, gebrekWalpurgis-abend, (-(e)s, mv, (Nat.hist.jwalsvormige stang v.;-sclmecke ki#!IH~iIJ V., gebrek o.
-e) m, walpurgisavond m.; -fest 0., Z.I v., z. ~Val;c (~); -stein ID. (Dt'If~I.) ra- WQ.ndel-erde, (-n) v. planeet,
Wal'Jurgis; -krau:o, maankruido.;-kult V.II dersteen, bonuaeiuspeuning m.; -tute v., dwaalster v.; -fusz ID. (Nat. hist.) wandelvoet, veranderljjke voet m.; -gang m.
koe v, die den I. Mei als belasting moe' Z. lVal;e (2).
geleverd worLlen;-naclll v.wslpurgisnacht] W~lzer, (-",mv. ~ral;e,.) m. bij die wandeling v.; -geist m, verantlerlijkheid,
m., heksennacht m.; -tag m. dag,Ieest-]waist, walser, denser nr.; 2. wals v.; it. wultheid v., reranderljjke aard m.ambeda~ m, van de H. Walpurgis.
walsmuziek v,
-tendigheid v.; -kraut o. wiue behen v.;
Wilsch, bijv. en b. vreemd, bui- WUIlzer, (-s, mv, ~rdlzer) m. kogel- ·108 bijv. en b. onbJweeglijk, onverantenlanusch, uitheemsch: -er Hahn, kal- vorrnig waterdiertje 0.; (Dichtk.) tro- ,lel'lijk, vast; -matte v. weide v. waarvan
koensche haan m.; -es Iluh», -e Henne, cllC'ii~ m.
hct vruehlgebruik afwisselt; -miilllig bljv.
knlkoen m.; -e Bol,ne, snijboon v.; -e WE}lz-feile, (-n.) v. ronde vijl v.; nw. wanl(elmoeLlig, veranderlijk, onbeNass, \\"alnoot, okkcrnoot v.; 2. Gilliiseh, -!lammer m. grollle grofsmit.lshamel' m. stcnrlif(, wurt.
FI'ansch; die -e Scltu:eiz. l~ ..ansch Zwil- omtle v8ngel's ,'an eenl'nd o. uil te sla:.n; Wa,ndeln, (wandel/e, geu'andelt) o.
serland 0.; 3. Ilaliaansch, Uomaansch; -1101; o. rolhout 0.; -masdline v.,Z.-werk; \Vw., Ill. It. en s. gaan, loopen, zich be(fig., Volksl.) jcmn. - vorkommell, jeUl. -pclsclza(t o. cilinJenol'lnig cachel 0.; wegen, wantlelen; (Og.) uIlslr4/lich -,
vreemtl voorkomen, onbegrijpelijl< zijn; -lterl. o. J'oJwel'k, I'ekwerk, rolwe.'ktuig onbcrispelijk, braar, rechtschapen han-es GfQ.fl, mariclgras o.
0., rolm~chine v.; -zap(ell rD. smidszwik Jelen; 2. bedr. ww., Z. umwandeln; it.
Wlilschen, (u'alscille, geu'alscht) v. nm dillen te smeden.
lausC/lCn; 11. o. zeUst. of Wandlung v.
o. W\V. (fig.) ol1"er~t8anb3re taal oM.- Wa.mme, (-n) v. (,'an een os &:), galJ~, loop m., wandeling v., tocbt m.;~.
slaan, brablJeltaal spreken.
kossem 1D.,halskwabbe v.; (,"ancenhert), Z. Veru1andlung.
Walsch-kohl, (-{e)s, mv. -e) LJol'slslllk 0., kossem ID.: (Bontw.) bUlk- W@lndel-platz, (-platIes, my.
m. s:JVoyekool Y.; -li.Orn v. Turksche '"el 0.; 2. (Vleesehh.) geclarmte 0.; 3. -plcilzc) m. wandelplaats v.; -slein m.
grellssteen m.; -stern m. dwoalsler, piataf\ve v., mais 0.; -kraut 0., Z. Wirsing pcns v.
(u'eiszer); -land o. vreemd land 0.; (ge-Il W~mmig, bUy. 11". eene kwab neet v.; -weise v. (Spraakk.) "'ijs v.; bewoonl.) Itnlie o.
hebhpllcJe, met een ko~s('m.
stimmte -, bepaaltle wUs, aantoooende
Waltbote, (en, mv. en) m. gevol- Wamms, (-es, mv. lfammser) in. \Vijs v.; Imbestimmte -,aanvoegeude wijs,
machllgJe, afgezant m.; 2. stadhOllllerl wamlJuis 0.; fcurzcr - of lVammscllen, bijvoegeolle wijs v.; wunscllende -, ""enIlVammslein (verkl.) o. buisje, veslje, schende \\'ijsv.,optatief m.; gebietende -,
m.; 3. gerechtstlienanr m.
W.lten, (walle/e, gewallet) bedr.· kamizool 0.; (van vrouwcn &), korset, gebiedende wijs v.; abge.ogcne -, oobepllalde wij~ v.; -zoelter o. veranderlijkweww. heerschen, besll1l·en, beschikken, kClil'slijf, lijrje o.
bancleleo; in etw. scllalten und ., oaar W3mmsen, (wammste,gewam71lst) Jel' 0.; (gemeenz.) aprilweder 0.; -zeit v.
goeJvindenhandelen,1180r willekeurhan- beel r,ww.aCrossen,op den tabbel"ll geven. (SIJl"aakk.) tijd m.
deleo; (gemeenz.) absolute maeht oefe- Wampe, (en) v., Z. Wamme (1); Wg,nder-ameise, (-n) v. treknen; je71l1t. - lassen, de vrije hand Inlen; 2. (Unllk.) zijtle v.; 3. buik, onderbuik micr v.; -bucl, o. reisboek o. (van een
des Reichs -, \'oor bet behoud van hel ro,: (Scllel'ts.) pens v.
reizentlen handwerksgezel); -bundel o.
rijk waken; walte es Golt of wall's, das Wand, (Waude) v.wand,muur, bin- pakje, reiszakje o. van een reizenden
".'aUe Golt! geve de Hernel!, gave God!; nenmunr m.,beschot, scherm 0.; I,olzerne halu.lwel'ksgezel; -burscke m., Z. -gesell;
2. lJesehikkingen v. mv., be~tuur 0., op- -, honten wand ro.; mil dem Kopfe fvitit!1 -drfusel v. tl'eklijster v.
dte - remzcn. an die - fennell, met het Wg,nderer, (-s, my. Wanderer) m.
permacht v.
Wa.lz, (-(e)s, fiV. -e) m. wild zwijn hOOCll tegen den munl' loopen; (ng.) mil reizigcl', voelganger m.;it. zwerver,waD0.; -blech. o.ijzel-en plaat v. tot bet rollen dem Kop{e durch die - u'ollen, het onmo- l1eln n.., voorbijgan~er m.
gelijke Willen beproeven, door den muur Wander-talk, (-en, my. -en) m.
van ~Ias bij het blazen.
W~lze, (-n) v. rol v., rolhout 0., ei- willen heellkrllipen; 2. (, \Vag.) wand m.• edelvalk m.; -flec/tle v. (Gen.) kromloolinder m.; (Uurw.) trommel v.; (Pap.) paneel 0.; (Toolleelk.) seherrno.,eoulisse pende~ dauwworm m.; -geratll o. bagage
spil v. van de pnpierwals; 2. (Nat. hist.) v.; von Gestrauchen 4/0 gezogene grtlne -, v., reisbenoodigdheden v. mv.; ·gesell m.
cllin.Jervormige sink v.
ofschulting,palissade v.: (\'an eell berg), reizenrle handwerksman m.
Wg,lzen, (wu,lzte,gelOalzt) bedl""w. kant m., helling, schuiusche zijtle v.; Wandering, (-en) v. (Zeew.)loopeinen Acker -, met de rollJe\verken; einen (Ontlk.) (van de maog),kant m.; (Ja~ht- plank v. l«logs hel scheepsboord.
Gartengang -, ve."effenen; den Haber -, w.) geplaalsle neLlen I). mv.; (van een Wg,nder-jam, (-(e)s, mv. -e) o.
afslaan; den Teig -, kneden; 2. o. ww., mijnput), wand, k:.nt m.; it. sleen 10., rei5jaal', jaal' o. waal"in de handwerksOl. h. wolsen, een wal~je maken.
I'olstuk 0: (Zecw.) want 0.; (Hoefsm.) gezel zUne rcis doet; seine -e vollendefl,
Wilzen, (walzle. gewalzt) bedr.W\V. neue -, ovel'hoeC m., silo-llsgezwel 0.; II. zijne handwerl(sreis of beroepsreis ten
vool'll'ollen, vool'Lwenlelen; (Spr.) ein (-(e)", my. -e) o. goed, doek, kleell o. einde hrengen; -leben zwervend leveD 0.;
Stein, der immer geU'alzt or (are forlge- WQ1nd-bank, (-ballkc) v. aan den it. nomadisch leven 0.; -lust ,. lust m.
u1dlzl) wird, berast nic/lt, blijven doel wand bcwesligde bank '0.; ..b~in o. wand- lot l'eizen, reislust m.; -maus, -raUe v.
beklijveo, twnalf ambachten en dertien beell, w:lugbeen 0.; -bekleidung v. mUUI"- zwer\'entle muis, rat v.
oogelukken; (fig.) die SCllUld von siclt -, lJekleec.ling, lamlJrizeel'ing v.; it. behang~el WQ,ndern, (zvandertc, gewandert)
'an zich wcrpen; it. auf einen andcrn -, 0.; -bescn m. kamel'sloll'dr, bczem m. mel o. ww., m. It. en s. l'eizen,loopeD, gaao,
zjch vel'ontschuldigp.n, de sebuld op eeo langen ~tecl; -blac/i.er m. mllurblaker w. le ,oet reizen, eene voetreis doen; au,
andel' werpen, sehuiven; 2. wed. ww.sicll met een spiegeltje;-decIle v. behangsel o. der Stadt -, de slad verlaten; it. Z. au,-, voortl'oJleD, voorlwentelen; sic/J im Wandel, (-s, rov. Wandel) m. ver- wan:iern;indie fremde -, naar ~envreemd
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land gaan, in den rreemde gaan; (vaD (van eeue schaal), wang v.; (Bergw.) WQ,ppen, (-s, my. Wappen) 01 wabandwerkslieden),zijne beroepsreis doen, vleugels m. roy. van het pompwerk; pen, familiewapen, wapenhonl, wapenschihl, blazoen 0.; im - {lilu'en, als wapen
op Zijll ambaeht reizen; el" is' or er hat (Bouwk.) (van eene trap), spil v,
gewantlert, hij beeft zijne beroepsreis vol- W&ugen, (wanfl/e, gelOangt) hedr, voeren, in Zijll wapenschil.l dragen.elsea
bracht; durell ein Land ., trekken, rei- ww, van wangen, zijsLuklum, spulen, ke- das - blascuiren, insireu, iems, wilpen
zen; in der Welt herllt1t -, rondreizen: pen, vleugels voorzien,
volgons de heraldiek verklaren,
herum -d,rondrelzend;2. bedr.ww.seine W~ngen-bein, (..(e)s,mv.-e) 0., WQ.ppen-amt, (-aml(e)s, mv.
Z. Jocltbe'Il;-eisen o. ijzeren heslago. aan -am/.e,.) o. kantoor o. voor de zaken he·
Slras:e -, zUn gang gaan,
Wander-raupe, (-n) v. proces- zijstukken; -(ort,'talz m. (Ontlk.) verlen- treffende .In Iamiliewapens; -ausleger ni.,
srerups v.; -ratte s, zwervende rat v; ging v. van het wangheen; -gri;,lJchen o. Z.-kundiger; -balken m. tlwar-balk m. in
-sack m., Z. Rezsesucl..
kuiltje o. in de wang; -hobe! m. rahat- cen wapen; -bUd o. beeld 0., llguur v. in
WandersC:laft, (-en) v, reis v., schaafv.; -Itoeller m, heenknobbel ID. op een wapen voorkouiende; -bi11de v. watoeht, zwerftocht iu.; (van handwerks- de wang; -mu~kel m, wangspier v.; -nahl penbsnd m.; -bri(~r m, wapenbrief HI,;
lieden), reis v, op het ambacht, beroeps- v. wangnaad m.; -nerie ID. wangzenuw -bucl: o. wapenboek 0.; -decke v, wapenreis v.; auf die - gel,cn, op reis gaan; ill Y.; -sel'eilJe v. (Laudh.) nandell rand Vall mantel 01.; -Iurben v, my. kleuren v. mv.
op zijn ambacht GRlIn reizen; (Og.) loop- dell korf verbouden honi(n)gra3t v.
van een wapenschihl; -(eld o. veld o. in
baan v.
Wg,nke, (-It) v. (Lakeuw.) seheer- een wapeu, wapenveld,kwartier 0.; -fif/ur
Wandersmann, (-tnann(e)s, mv. klosje o.
s., Z. -bild; -gcI10~S, -in, hij,zUdie het-lcute) 01., Z. Wanderer.
W&nkelbar, wlinkelhaft, zelfde wapen voert, -nalter m.,Z Sl~hiltlWander-spiere, ID. IdV. (Zeew.) wg,nkelherzig, bijv. nw.wanl,elbaar, !lalter; -I,elm Ill. helm ID. in een wapen;
rondboulen o. my. bij hel buleD van wallkelmoedig veranderJijk,ollstandvas- -herold In. wapenhel'auL Ul,; ..!ie1mer m.,
zware vracht~ll; -stab fll. wandelstok, lig.
Z. -/iuJldiger; -/i.oll;y m.wapenkoning m.;
pelgrimsslar ro.; (fig.) den - ergreilen, Wa,nkel-laune, (-n) v. veran- -kulldev. w:lpenknnllc, heraltliBk v.;-kunop reis 8aan, eeoe plaalR verlalen, hel Jel'lijke luiOl v.; -mul/t m. wankelwoe- diger m. wal'eukuudige IU.; -1,u1lst "., Z.
land uiL\Vijken; den- wt:iter selzen, ver- digheid, wankelbaarheid, leranderlijk- -kunde; -maier [fl. wilpenschilder m.;
der reizen, zijDe reia vervolgen; -taube v. heicJ, onstant.lvastigheid v.; -mulllig bijv. -malerei v. wapenschilderen 0.; -"ocl, m.
lrekduir v.
nw., Z. wa1lkelbar; -milthigkeit V., -simt wa!Jeluol" Illalienl(older m.; -saum m.
Wanderung, (-en) v.,Z.lOande,n; m., Z. -mulll; -rede v. rede v., wOOl"den zoom m. in cen wapenschilll; -scltilll o.
it. reis, ,erhulzing v.,gang, toeht, zwerf- o. my.waarop men niet verLrouweD ',an. wapcnschild. wapnnbonl, blal.oen 0.;
lochL ID., bedeV8art v., pelgrimstoeht 10. WlJtnken, (u'allkte,gcwal1lil) o. ww., .scJtildc/Hna o. klei:lel' wapell~chih.l o. in
Warnder-versammlung,( .,m) m. h. wankelen, waggelcll, heen en weer een grootel'; -schneider Ill. \\'spemmijder,
,. zendingsfeest 0.; -vall. o. zwervencJ schuddell; (Zeew.)Z. schwall/ien; 2. m. s. slelllpe\~llijder, gravem' 10.; -Sprt(c/t Ill,
yolk,nomadenvolk o.
wankelenc.l gaan; (vou persoucu), wan- tlcvies 0.: -stecller ID., Z.-sellllt:lde,.; -!raWlrnd-fest, bljv. nw. muorvast, kelen,aarzelen, weirder.; (vau den moetl), ger rD., Z. -!lalter; ... zierde v. vCk·... ierselen
spijkervasl; -er Spiegel,in den wandge- wankelen; in seine" Redf!1l -, sloUerel1; o. mv. van een wapen.
metseldes(liegel m.; -flee/llev. mos,muur- weder weichen 110cl. -, onverzeUelijk blij- ·WIPpern, (lIJapperle, gewappel'l)
boomleverkruid 0.; -{liege v. wandvli~g ven; -d, wankelende, waggelend, aarze- o. ,,"w. (Zeew.) wapperen, heen en wep-r
Y.; '.gematde o. muurschiltlering v.;-gloc- lewJ, weifelentl.
slaan.
kenJielter ID. koord 0., keltmg m. vnn Wann, bijw. wanneer, op welken WQ,ppnen, (wappnele, geu'uppnet)
eene ,,,aodklok; -haken m. baak 10. in tijd, op welk tijtistip; Cb sei - es wolle, helll·. ww., Z. lL'uffllell.
deu muur; -I,aut v. wandbeenhuid v.; wanneer het ook zij; dann una -, nu eu Wc.ra, v., z. m. ~'l·eia, nool"(l~che
-hoI: o. zijbalk m. in een molen; -kalen- dan, "VaD Lijtl tot tijtl, Eomtijds, soms.
gotlill v. '"nn het huwelijk.
tJer m. kantooralmaoak, wandalmanak m.; Wij,nnchen, W&nnlein, (ver... WardQ.in, (- (e)s, mv.-e) fll.{ jlunL-kamm0. schoorsteenm. teg.en een muur; kl.) o. kuipj~ 0., kleille wan v. \
Iw.) munt~ee:"tel", essaiellr m.
-kirche v. kerk v. zonder ltJlaren; -kreJul
WlJlnne, (-n) v. (Lallt.1h.) wan v.; WardllJ!n, (-(e)s, my. -e) Ill. gal"·
o. muorkruid, kleelkruid 0.; -taus v.wand- 2. kuip badl\uip v.
dinan, opzlchler m. '"an een kh)()5tel".
lois, weegluis v.; -leucl&ter m. armblaker, W&nnen, (-lL'annte, yewa"nt) beth". Wardiren,(u·ardil'fe,u:u,.dirl) h~dr.
IDehter, instel" III.
ww. Horn -, wannen.
ww. (~l1111t\\'.) essaieeren, bet gebalt.e
Wand-maler, (-maiers, mv.-ma.. W&nnen,bijw.von., waul'vant.laan, ondel·loeken.
lcr) ID. Uloursehilder, buissebilc.ler m.; van waal'.
.
Warf, {.(e)s, my. -e) m. spoel v.,
-malerci v. muurschilderen, huisschilde- Wllnnen-macher, (-chel's, ID\'. keLLlOg m.
ren o.;-moos 0.muurmoso.;2.Z.-{lec/lle; -cher) m. wannenlllakel', mantlenmilker, "W~rgel,(-s,Ql,'.Wargel)o.,-holz,
-mukle m. aan eeo muor ve.-bonden mo- schepelmalim· Ill.; -arbetl \'. mnndcn- (-holze.'l, my. -Iujber) o. rolhout o.
len m.; -nalihbar w. naaste buurman m.; maken 0.; -reifUl. kuil'hoepel m.; -weller WQ,rgendistel, (_·It) v. kl~t~rtlis·
-pleil~r m. IDuurpilaal·, kleineuitstekeutle m., -weihe v. (Nat. hist.) torell\'alk m. tel v.
pilaster m.; -pianoforte v. rechtc, vier- Wanst, (-(e)s, my. ~fallsle) m. on- Warl, (-(e)s,mv.-e) ID., Warrel,
kanle piano v.; -rahmen m. (Lnkenw.) derbuik UJ.; ~. (Nat. hist.) pells v., klci- (•.~. IIIV. ~farrt!l) JIl. wervelm.
droograam 0.; -rutl,e v. (8el·gw.) stutlll. nel· ingew:lul1 0.; (Volkst.) waag,pens v. WlJrrlef, (-(e)s, my. -e) o. vi~chin de mijn tegen het instorten del· wanW I}nstig, lJijv. nw. tlik. vleezig. net o.
den; -sflulev. half uit den nlUllrLe voor- Wg,nze, l-II) v. hilS, wandJuis,weeg- WU!l'lo, (onb.) o. (~eew.) voorl·aad
scbijn komende zuil v. of pilaster m.; luis v.
.
m. Louwon.
-schmied m. (Nat. hist.) bouLworm m.; Wl}nZelt, (-en) v. stroODJ en tegen- Warm, (wiir'1ler, lvarmd) bijv. en
-schrank ID. te~en den IDuorsLaande kasl stroolO ID.
b. warm, nieL (wlltl, heet; mir isl -, ik
v.; -schraube v. schroefhaak w.; -spiegel Warnzen-brut, v., z. ID. weeglui- ben wal'm; es tf,'ird mir -, ik begin warm
m. penantspiegel m.; -stropp m. (Ze~w.) zeugebl·oel1. o.;-lirautu. weeglnizenkruid, te wOI·t.len; siclt- geh~ll, zich wal·ill 100touw 0.0(0 de wantlouweu neer to halen; poeael' o. legell weegluizcn; -melisse v. pen; it. loopen om waren le ","oilleu; die
-,'u,z w., Z. -v.I,r; -talel v. (Schoolt.) (Pl.) Uldlissek..uid, stinkeUll lUlskruili o. SOllne scheint seltr ., de zon sch Hill heel;
bOI·d o. legen den mUUI·; -leppiclt w. be- Warnzicht, bijv.en b. -er Geruci" -er of yew/jnn-ler ~Vei'l, warme wijo, heele
han~sel 0.; -uhr v. staande klok v.
wceglu13aehLig, op eelle wandluis gelij- wijl1; es ist -, het is warm (weel·); elw.
W"nge, (-n) v.. wang, kOO:l v.; kel1d.
- essen, W31"m eten; sich - i"eiden, zich
jemn. die ·ft streichen, iem.streelen, lief- Wanzig, bijv. en b. volwandillizen, \Val·m kleetleu; sicJ~ - 'machel~, warm makoozen; 2. (van eene pars &:), zijstuk 0.; '0) weegluizen.
ken, vcrw,armell; (gemeenz.) (van persot
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tien), driftig worden; (f g.) (van de lief- schiktheitl V. om warmtestof op te ne- WQrtung, (-en) v. zorg, verzorging, oppassing, verpleging , oplettendde),vurig, innig, hartelijk ; jentn. eten Kop[ mien.
- .nachen, ieni. liet hooft! warm maken, W'rmung, (-en) V. verwarming, heiel v.
opstolccn, aanzetten, verbitteren; man hal staving v.
WarU1fl, bijw . waarom, om welke
uns d^2 - gemacht, reeen Treeft ons daar het
W^rnen, (warnle, gewarnt) bedr. reden; - nicht ?, waarom niet ?; - degen ?,
hoofd warm gemaakt; dar ring's - zuu, liet ww. waar schijwen, vermaners; vor eiher waarom dan ?, waarom juist ?; - kormml
nirng er wa.•iull-► jes toe; - sitzen, warhl er Gefalir• -, waarschuwen; (Ger.) aanrna- er nicht ?, waarom, om welke reden komt
in zitten , gegoed zijn ; der Kopf rwwirdilimnfnen. hij niet ?; 11. o. zeifst. waarom o.
gleicla -, hij wordt cla. lelijk boos; (Spr.)
Warzelen, W ,rzlein, (verkl.)
Warn.-glocke, (-n) v. schelletje
- and kale aus einero Munde bla.sen, den o. in een molen; -millel o. middel o. tot o. wratje, tepeltje o.
mantel naar den wind hangen.•w aarschuwing .
Warze, (-n) v. wrat v., tepel m.;
.Irm -bad , (-bad(e)s, mv. -ba - 1 Warnung, (-n) v. waarschuwing, (Ontik.) (op de tong), blaartje o.; (aan
der) o. waren bad o., warme baden o. mv. vermaning v.; das ist eine gele -, dat is de borst), tepel, pram m.; (aan het oog),
Wármbeeken, (-bens, mv. -ken) eene goede waarschuwing, les v.; sich elw. wratje, strontje, puistje o.
Warzen -aloe, (-n) aloë v. vol
zur - dienen lassen, zich iets tot waar 0. bedwarmer in., beddepan v.
Warhl -bier, (-(e)s, env. -e) o. schuwing laten dienen, an eene les ge- wratten; -/órmig bijv. nw. als een wrat,
warm bier o. met brood, eieren &; -blíitig bruik maken; -sweise bijw. bij wijze van tepelvormig; - fortsatz m. leverkwab v.;
bijv. nw. warm bloed hebbende, warm- waarschuwing. - getvebe o. wratvormig weefsel o.; -kábloedig; - bronnen m. natuurlijke, warme Werpanker, (- ankers, mv. -an- fee m . wr attenkever m. Spaansche vlieg
bron v.
ni. werpanker, vertuianker o. v.; -kraut o. wrattenkruid, opperkruid
ker)
Warme, v., Z. m. warmte, hitte v.; Warpen, w rpeu, (wwwarpte, ge- o.; -kreis m. kring m. om den tepel; -/ü r2. hooge temperatuur v.; Z. l-Vármeslofj'; w arpt en it!ärpte, geuw rpt) bedr.ww.(Zee- biss m. (Pl.) ronde, dikke pompoen in.
(fig.) warmte, innigheid, hartelijkheid w.) cin SchifT -, door middel van een met wratten; -nmittel o. midlel o. tegen
v., vuur o. werpp<nket' vooruittrekkeu. wratten; -poe/ce v. steenpok v.; -ring
Wart, (-en, mv. -en) m. wachter, m., Z. -kreis;; -schnecke v. purperslakW ►rme -eleetrieitit, v., z. m.
schelp v. met wratten; -stein m. knobwaraite-electriciteii v.; -er:eregung v.ont- waker, oppasser m.
Warte, (-n) v. wachttoren in.; beisteen raj.; 2. tepelvormige dropsteen
wikkeling V. van warirrtestof; -grad m.
warmtegraad, graad in. van warvete, hitte (aan cie kust), vuurtoren m.; (Sterreek.) m.; -stern ni. wratvorrnibe zeester v.;
v.; - le ileed bijv . ow. (Nat.) wemote ge- sterrentoren rn., observatorium o.; 2. -theil m. tepelvormig gedeelte o. van
leidend; —er Kórper of -le iler ril . warm- w acht v., ,.post m. tiet slaapbeen; -zirkel in., Z. -kreis.
tegeleider m., warrntegeleidend lichaam Wartbaum, (••baion(e)s, mv.-bdu- Warzicht, bijl,. nw., Z. warzen [órnaiq.
o.; -leilung V. warrntegeleidiug v.;-rnagne- me) in. `Mets.) stut rn.
tisrrirus in. \r +rinteinagnetisrne o.; -ei as=
Warte -frau, (-en) v. oppasster, Warzig, bijv. en 1b. vol tepels, vol
o., Z. -grad; 2. Z. -nies.cr^r; - materie v., Z. cvaatei • v.; -geld o. waclitgeld o.; (van wratten.
Was, 1'oornw. wat, hetgeen, hetwelk;
-slo/f; -)nesser w. (Nat.) therulooieter, een beaiiihte), wiek t t'!d , pensioen o .
W ,rte1, (-s, mv. f vdrtel) in. he- - ist schoner als c5• ?, wat is mooier dan?;
warm te+ueter nr.; ?. ivar nitestofmnete r cel.;
-snessung V. warrnteinetin;; v.
raat, opzichter, wachter in. iri een tor- - sagt er ? wat zegt hij ? ; - gibi's?, wat
is er te doen ?, wat is er aan de hand?;
WT rmen, (warmte, gewdrrral) bedr. nooispel.
ww. waruien, war til 1oa ken, verwarmer,; ï Waren,, `zvartete, !iewarlel) o. ww., - Pepli ihni?, wat mank eert hem ?, wat
seine iacïnle -, waruien; 2. ein Zimmer -, in. h. IFS ach ten, afwachten, op de wacht scheelt hij ?; von - spricitt er ?, waarvan
verivarinen, stoken in; gut -, (vaal een staan, ui)zieu: au /juni., suf eliv. -,wac ► t- spreekt hij ?; - p st za than ?, wat te doen?;
oven), goed waren doen worden; eipi liel/ ten; zoor der Tlti ie - lassen, laten staan, - /sir ein, - fïir eineg ?, welk een(e), wat
-, warinen; (Sm.) das Eisen -, rood epee+, laten wachten; : Spi•.) lange -, langes - voor een(e); - f r Tech will er ?, wat
worden, gloeien; 3. an der Sonne -, dro - verdr•ieszl, het wachten verveelt; wee - voor of welk laken wil hij ?; - lacht er ?;
gen; 1l. wed. wo. sick -, zich warmen, kann, erlebi alles, ;eilul +l over« int alles; waarom lacht hij ?; - ? - ?, wat ? wat bezich vertvartnen. er, ich k ano lange -, wadi ten :Hall!' !, hij, lleft u ?; - denn ?, wat dan ?; 2. tussch.
Warmen, (warmte, gewarint) o.ww. ii,, kan lang wachten; 2. rruf elw. -, ver- wat!, hoe !; - wagst du 4?, vat!, hoe!,
warui oi'den, vvai,o zijn. wchteii; Init nw. -, iets uitstellen, ver- waagt gij &; ei -, lass! mich, och kom
Warmer, (-s, mv. Warnier) m.,'scliuiveo; aif side - lassen, zich laten &; ei, - ge/it mick das an!, welnu? wat
-in, ( -hela) v. hij, zij die verwarren; 2• vscsneu, niet konen, griet verschijnen; gaat mij dit aan !; ach -- heirallen, trouZ. tViirnibecl^era. (Merr.eeuz.) 7r'arte!, wacht u !, pas op!; wen, och kom !; (gerneenz.) - Sic nicht
SAT rmerchen, (verkl.) o. stóof v. 1I. bedr. w,ti. einrn of eines Kranken -, sagen!, hé! oat zegt gij? - `lir eineJah1V rm.e-r®hre,(-n) v.^varintebuis opga sen, verplegen; die Kinder -, ver- reszeit!, welk een jaargetijde ?; 3. betr.
v.; -summier in. (Nat.) perspomp v., con- zorgen; eieier Sac/ic -, zorg dragen voor; voornw.wat,hetwelk,lhetgeen; alles, - lebt,
densator m.; -sto/J cl. warmtestof v.; -ver- eieen Carlen -, in orde houden; einen al wat leeft; alles, - ich sage, al wat ik
doppler m. varmteverdubhelaar ier.;-zei - l'era un- lelen -, verbinden; seines Amles zeg, al hetgeen &; es .sci, - es wolle, het
-, , irrli kwijten van; 111. o. zelfsi. wach- moge zijn wat het wil; - auck daraus entger rn. ivarrrrteiviizer, ther•+noscoop in.
stelen mag, wat daaruit ook moge voortWárm- $ascue, (-a) v. flesch v. ten o.; 2. Z. lVar tunrt .
Wärter, (-s, env. Warier) m., -in, vloeien; er mag sagen - er will, hij mag
m et warmi water, beddeflesch v., lied; ( -neen; V. (van een zieke), oppasser in., zeggen vat hij wil , wat hij ooi, zeggen
wanner in .
W árzu -gar, bijv. nw. -es Leder j +[passter• v.; 2. (aan de deur), portier moge; it. hij heeft mooi praten =- das
net w'arxae run gaar gemaakt; - hertig ^ in., por•tir•ster v.; (in gevangenissen), Schltmniste ist, wat het ergste is; mich
bellri fi, wat snij betreft, wat wij aangaat,
bijv. nw. deelnerimen^l, warai, innig ga -ft ewlardei •, cipier in.
voelen+l.
= Warte-saai,(- saal(e)s, env. -sale) voor mijn part, ik voor snij; eire unbeWorm -kasten, (-hastens, mv. r iet. (Slpoor^v.) wachtkarnen v.; -schule v. kanntres -, een onbekend iets; it. (ge- lasten rn ,(Btioekb.) warenkist v.;(Larnrl- kinderschool, bewaarschoot v.; - zintimer +neenz.) das isi -Ander es, dat is wat andens, iets anders, dat maakt een verschil;
li.) - of - laslelies . stoof v.; -(sorb in. o., Z. -saai.
Wartsam,bijv.nw.waakzaam,zorg- Weisz er - Neues ?, weet hij iets nieuws ?;
vuurmand v.; -lanzpe v. spaarlamp, ther er lduf't - er kann, hij loopt zoo hard hij
molamp v.; -o/en ni. (Kaart.) warenoven lijk, zorgvuldig, oplettend.
Wart schanze, (-n) v. vooruit- snaar kan; 4. hoe; - sic schon singt !,wat
in.; (Kookk.) oven in. oni & warm te
houden; pfanne v., Z. -becken; (Zoutz.) spr ingende schans v. als een vuurtoren; zingt zij mooi !, hoe mooi $a.
W aseh -.amber, (-s)m.,z. m. gele
vuurpan v.; -stofjenmp/'ánglichkeil v. ge- - tikurne us. w achttoren m ., Z. Waite
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amber m., met eene korst bedekte ( n- digd opzichter m. over de ertschwas- kein - hallen, (van vaten &), lekken; zu
gelsche barnsteen m.; -anstalt v. wasch - scher ij.
- werden, (van sneeuw), smelten; (fig.)
inrichting v.; - bank v. waschbank v.;
Wasehhaft(tig),Wasehhaf- seine Ilofjnungen sind zu - geworden, zijne
-bar m. waschbeer m.
hoop is vervlogen, verijdeld; 2. water o.,
tigkeit v., Z. schwa/zlia/'t
Wwchbar, bijv. uw. waschbaar, Waseh- handschub :str oom, vloed tn ., wateren o. mv.; am -,
gewasschen kunnende worden; -e Farbe, (-schuli (e)s, rue. -schulre) m. handschoen aan den oever eter zee, aan het water;
niet verschietende tengevolge van liet m. welke gewas chen kan worden; - laaus' ilber dem -, je nseils des -s, aan den overwasschen; •-lceil v. bestendigheid v., niet o. waschhuis o.; -herd m. waschhlaats v. kant; das - ist niedrig, het water is laag;
verschieten o., waselibaarheid V. voor ertsen; -hol; o. linnenklopper m.; eira Land tenter - seizen, onder «waterzet W%SCh -beekefl, (-kens,mv.-ken) -kommer v.Iinnetrlkawer v.;-lif.ssel mm.loog- ten, doen onderloopen; zu - and zu Lande,
o. waschbekken o., waschkom v.; (Nat. ketel m.; -klarnnzer v. stokje o. om ho-^ te water en te land; zu - reisen, te water,
hist.) kamschelp v.; -beren tn. (Bergw.) non aan te drogen; -klop/'el rn., Z. - hola; i tel zee reizen; (Zeew.) aujlaufendes -,
boenbezem m.; -blase v., Z. -kessel; -korb ni.waschmnand v.; - B ilbe l in.,Z.-/ass; vloed m.; ablaufendes -, eb v.; hotel -,
-blau o. indigoblauw o.; -bläuel in., Z. -kale v., Z. -fuss; - koegel v. stuk o. zeep; holle zee v.; - schlugen, nutteloos werk
-holz; -bock m. waschbok m.; -breit o. -knp/er o. te wasschen kopererts o.; - luiste doen; (Sp.) Z. still; 2. wohlriechende -,
waschplank v.; -bühne v. «•aschplaats v.; v. krukstok m. om het te wasschen erts welriekende wateren o. mv., odeurs v.
-bolle v. wascbtobl,e, waschkuip v. om te roeren; - lappen m. vaatdoek m.;, rriv.; abgezogene, gebrannie -, gedistilWijsche, (-n) v. wasch, wassching -lange v. loogkvater o.; -leder o. leder o. leerde wateren o. mv., likeuren, sterke
v., wasschen o.; in die - geben of lhun, dat gewasschen kan worden, zeemleder dranken v. i_rlv.; kólnisch -, eau de Coin de wasch geven of doen, laten was- o.; -ledern bijv. nes. zeemlederen, van logre; (PI.) nat, zweet o., uitwaserning
schen; die - Boslel viel, het wasschee kost zeemleder; -leire v. drooglijn, lijn v., touw v. ; die Augen slepen ih.ni r oll -, zijne oogen'
veel; 2. wasch v., waschgoed o.; schrearze o. ow linnen te drogen te hangen; -loten zijn vol tranen; das - ldu[t ihni ober das
-, vuile wasch v., vuil waschgoed of lin- m., Z. -geld; - magd v ., Z. -[ran; -mange, Gesichl,het zweet,water loopt hem langs
nengoed o.; [rische of weisze - anziehen, -rolle v. mangal m.; - manier v. (Schild.) I het gelaat; sein - lassen, wateren, zijn
schoon linnengoed aandoen; 3. (Berges.) rnanier v. van wassclien, niet waterweel water loozen; 4. (Juw.) water o., glans
Z. Wasclihaus. te werken; -nark! m. (gen:eenz.) bijeen- in.; ein schónes - haben, (van parels),
T schen, (du wáschesl, er u•rxscht, komst v. van waschvroutiw eti; -masc/rine v. schitteren; it. (Hand.) goed gewaterd
wusch, getcaschen) bedr. ww. onr. den waschn iachine v., ivascli verktuig o.; zijn; vlas - des Mohres cj', gewaterde o.
Tisch -, wasschen, schoonmaken; das Ge- - meister rn.ertswasschersbaas in ; -pin.cel Wasser - ablass, ( - ablasses, mv.
sicht - , wasschen, afwasschcn; sick die ni. waschpenseel o.; - niullle V. molen m. -abliisse) m., - ableitung, (-en) v.
Heinde -, zijne handen wasschen; 2. was- om erts te wassehen; -plan in., Z. -herd; afleidiugskanaal o.; 2. wateraftapping v.;
schen, de wasch doen; Sieu•áschl mir, zij -platz m. waschplaats v.; -probe v. (berg- -abschlag rn daling, v. van water, aflaat
wascht voor vrij; morgen will sie -, mor- w.) toetsen o.vangewasschen erts; - schei- in. vvan water, ontlasting v.; - ablrilt m.
gen zal zij wasschen, de wasch doen; aus debank v. bank v. tot liet zuiveren r Ier waterplaats v.; (Volkst.) waterbak, pis,

=

,

-

dem ersten Wasser, aus dens Gröbslen -, ertsen; -schrarik ni., Z. -hasten; -scliiirze, hoek m.; -abuwi gen o. waterpassen o.;
in het eerste sop wasschen; (Kookk.)dus v. wasclivrouwenschort o.; -seliranlrnge - -abzap/ung v. (Heelli.) aftapping v. van
Geschirr -, wasschen, spoelen, afspoelen; sichl o. opgeb' azen, niets beteeki need liet water; -ader V. waterader v.; ganz
die Gláscr -, uitspoelen; (Drukt.) die gezicht o.; -schwarnm m. spoiis v.; Belde dunne —, waterstraal m.; --bruch ni.
Form -, wasscherf; (Very.) nach dens Far- v. zijde v. die gewasschen kan worden, (Heelk.) wateraderbreuk v.; -ahorn m.
ben -, wassclaen, uitspoelen; (lig.) jemn. -sei f e v. zeep v.; -stein m. onder deft ho- witte l;azelaar ni., watervlier v.; -alter
den Kopf -, iem. het hoofd wasschen, veegrond gevonden ijzersteen in.; -llio;i nl. gewone mastboom m.; -a-inpher m.
-

doorhalen; (Volkst.) das hat sirh geu•a-- rn. vollersaarde v.; -tisch tn. wasclitafel, (Pl.) Natik, patientiekruid o.; -ainsel
schen, dat ziet er goed uit; (genieenz.) toilettafel v.; -trog m. waschtrog, wasch- v. pluvier v.; -anit o. waterstaat in.;

sich die Kehle -, zich de keel doorspoe- bak in., nasclikrnilp v.; -wanne v., Z. -[a.^s; j -andorn m. wolfsklauw, wateranrlolen, een slokje nemen; (Spr.) eire Hand - wasser o . waschwatero.; 2. schoonheids- ren m.; -apfelbaurn so. lleschappelboonm,
wáscht die andere, als de eene hand de water o.; 3. R Kookt.) spoelwater, vaat- roomappelboom m.; -arm bijv. nw. arm
andere wascht zijn zij beide schoon; it. water o.; -weib o., Z. -frau; -werk o.pan water, weinig water hebbende; -arZ . Mohr; ich wasche meiree hand in ertswassehen o.; -tvolle v. gewasselieu'rni.th V. armoede v. aan water, gebrek o.
Unschuld, ik wasch mijne handen er lakenweversv of v.; -zettel in. wasclhlijst aan water; -assol V. waterrvot v.; -ast m.,
af; (Verg.) Gold -, zuiveren; (Teek.) einc v.; -zeug o. waschgoed o.; -zinn o . (Berg- Z. -schoss; -auge o. (HF elk.) vvatergeZeichnung -, wasschen; (flergw.) Erz -, w.) riviertin o.; -zither ni., Z. -butte.snel o., oogwaterzucht v.; -bach m. beek
wasscien, zuiveren; 3. (fig.) babbelen,Wase, (-n) V. nicht, bloe^lvernani v.; -back ai waterbak m.; (Zeew.) besnappen, kletsen.v.; (,emeenz.) bz.bbelkous v.
schot o. tegen (le kluisgaten; -bad o. waWaseher, (-s, mv. Wáschcr) in., W%asen, (-s, Inv. IVasen) in. (Prov.) terbad o.; (lig.) doop in.; -baij in. (Gen.)
-in,(-ncn) V. wasscher m., wasclivrouw zode, graszode v.; - steepen, zoden ste- vaterachtig zakgezwel o.; 2. (Werkt.)
v.; (lig.) Z. Schiedizer.
ken; 2. vilderij v.; 3. takkenbos, draag- -ba/ge fnv. kleppen v. mv. eener hyd auWeseherde, v., Z. m. vollersaar- riem nl.
i lisclre hers; -bond o. gewaterd lint o.;
de v.
a Wasen-amt,(-aml(e;s,mv.- eimier) -base v., Z. - slof; -bank v. plank v. naast
Waseherei, (-en) V. wasscherij v., o. vilrler•siietrekking v.; -bank. v. banksliet molenrad tegetr liet water; -ban m.
gewasch, wasschee o.; (lig.) Z. Gecrásch; v. van graszoden; binder tn. takkenbos- ivateri erk o.; 2. waterbouwkunde v.
Wäscherei, ( - en) v. wasscherij v.; i eenbinder m.; - Heisep o. aas, kreng o.; Í VTasserbau - amt, ( - (e)s) o.,z.m.,
2. plaats V. waar gewasschen wordt, -haue v. hak v. om zoeten te steken; -holt 1 Z. l Vasseraml ; - ingenieur m. ingenieur
waschhuis o. o. rijshout o.; -lru [er m. (Bergwo.) smalle,^in. bij den waterstaat. Z.-k-unsller; - lunst
Waseh -erz,(-es, mv. -e)o. (Berg- dicht onder Glen bovengrond gelegen mijn I v., Z. - (2); -l;ïcnsller, - meisier m. water.) wascherts o.; it. gewasschen erts o.; v.; - meister rn vilder n,.; 2. beul m.; bouwkundige m.
. fass o. waschkuip, waschtobbe v.; -fast - sloep o. grasperk o.; -wall ui. aarden
Wasser -baum, (-baumn(e)s, fnv.
o. waschdag m.; -frau v.waschvrouw v.; wal, net zoden bedekte wal in.
- bontmie) in. boon m. in tiet wzter,sluit-ge/'ass o., Z. -[ass; -geld o. waschgeld,
W a:sig, bijv. en b. net zoden be- boom in.; 2. fontein v. in den vorm van
waschloon o.; -yelle v., Z. -[ass; -gold dekt, groen.
een boom; -becken o., Z. Waschbecken;
o. riviergoud o.; -graben m., -grube v.
SÍasser, (-s, mv. Wasser) o. water (Tuinb.) vijver m., bassin o.; -beere v.
met hout beschoten kuil m. voor liet o.; bei - and Brod fasten, (gefangen) si- vogelkers v.; -behkller m., -behállniss o.
ertswasschen; -geschworene(r) m. beëe- tzen, op water en brood vasten, zitten; waterbak,regenbak,vergaderbak m.,reserV
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voir o.; -beiszer m. zeezwaluw v.; -bene- v.; -[ahrt v. tochtje o. te water; -/'all m. -be4dlter; -hammer m. (Nat.) glazen,
diklkraut o. waternagelkruid o.; -berg m. waterval m.; (van een molen), verval o. luchtledig, kegelvormig, met water gehooge golf v., waterberg m.; -beschreil►er van liet water; -fang ni. waterbak,regen- vuld buisje o.; 2. polshamer m.; -hanf m.
m. waterbeschrijver, hydrograaf m.; -be- bak m.; - farb, -farben, Z. -[arbig; -[arbe water- leverkruid o.; -komisch m. waterschreibung V. waterbeschrijving, hydro- v. waterkleur v.; 2. (Schild.) waterverf dichte, lederen kleeding v. bij bet dalgraphic v.; - biere v., Z. Drohnc; -besen v.; -- maler m. schilder rn. in waterverf; ken; -hart bijv. nw. (van leem &), in de
m. zoetwaterworm in.; -blásclien o. wa- --ncalerei V. schilderen o. roet waterverf; lucht gedroogd; -haat v. (Outlk.) baar
-blase v. waterbel v.; (Heel- -J'urbig bijv. nw. waterkleurig; -[arst m. vlies o.; -hebewerk,-hebezeugo.,-heburrgs--terblasjo.;
k.) waterblaar v.; (Gen.) waterblaas v.; (Pl.) watervaren v., waterkruid o.; -[ass maschine v. hydraulische pers v., pers pomp v.; -heil o. waterkers v.; -heilan-blatt o. waterklad o.; -blaller v. water- o. watervat o., waterton v.
Wasserfass, (-[asses, mv. - (lasser) stall v. watergeneeskunde v.;-heilkunstler
pok, waterblaar v.; 2. kleine kinderpok
ni., Z. -doctor; -heilmethode v. watergev.; -blau bijv.rw.waterblauw,lichtblauw, o. vat o. om iets in te weeken.
W isser-feld, (-fcld(e)s,mv. -[él- neeswijze, geneeswijze v. ]oor aanwen bleekblauw, bleekgroen; -blei o. zwart
der) o., Z.- flUche; -[ei v., Z. Nixe; -[enchel ding van water; -hell bijv. nw. helder,
looderts o.
Wasserblei -erz, (-(e)s, mv. -e) n.watervenkel v.;-[est bijven b.,Z.-dichl; doorschijnend als water; -helle v. helder. zwavelzuur lootlerts o.; glininierndes -/'euer(zcerk) o. watervuurwerk, vuur- heil v. van het water; -hennev., Z.-hukn;
—, koolstofhouclen ►1 ijzer o.; -glans nï., werk o. op liet water; 2. Grieksch vuur -herr m. eigenaar m. eener visscherij,
Z. -era; -kalk m. kalkhoudend looderts o.; -jilipendelwurzel v. waterrnoederplaut eigenaar m. van een water; -höhe v. wao.; -saner bijv. nw. waterloodzuur; -säure v.; - filz ni., Z. -Paden; - f rïche v., Z. - effene terhoogte v.; (Zeew.) Z. -zog; -hol(un)v. waterloodzuur o.; -silber o. waterlood- (1); -fláchliclh bijv. nw., Z. -pass; -flachs der m., Z. - ahorn m.; -hose v. waterhoos
zuur zilver o. m., Z. -garbe; -/lasche v. waterilesch v.; v.; -hu[e v. watervlak o. van ongeveer
^ÁTasser-blume, (-n) v. water- -Clechte V. watervlos o.; -flecken m. wa- 30 akkers; -hahn o. waterhoen o., pluvier
bloem, waterplant v.; -blut o. vlooien- tervlak, watervlek v.; -flieder in., Z.- ho- v.; -hi hnlein o. ruiter, waterlooper m.,
kruid o.; - bogen m. waterboog m.; -bohne lunder; -/liege v., Z. -simile; 2. watervlieg watersnip v.; -hand m. waterhond, poe v. (PI.) kalfsvoet ni.; -bract v. waterhoos v.; -floh m. draaikever ni.; 2. watervloo delhond m.; (Berges.) pomp v.
W sserieht, bijv. nw. waterhouv.; -brei m. waterbrij, meelbrij v.; -brush v.; - jlalh m.watervloed m.,overstrooming
m. (fleelk.) waterbreuk v.; 2. (Zeew.) v.,stroorn m.waters;-[órder•ungsmaschine deed, waterbevattend, als water, waterbreking V. van liet water; -butte v. va- v., Z. -liebewer•k; - /'rashl v. vrachtloon, achti;.
wï ,sserig,bijv.en b. waterig;(Gen.)
terbak m., waterton v.; -cement ni. tegen vervoer o. te water;-lreibijv.nw. (Delfst.)
watervrij, geen water bevattend; -/'rohne watereuchtig; (Scheik.) met water ver water bestand cement o.
Wásserehen, Wàsserlein, v. leendienst in. bij waterwerken; - frau lund; it. flauw, laf; (lig.) (van den stijl),
(verkl.) o. watertje, stroompje o., beek V. waternimf, rneerrnin v.; -[rosch ni. laf, zouteloos, onbeduidend; jemn. den
moeraskikvorsch m.; -furche v. greppel Mand noch ettu. - machen, iem. doen wav., meertje o., vijver m.
1Nasser-cisterne, (-n') v., Z. v., afloop m. van het water; -galre v. tertanden; -keil V. waterigheid v.; (Gen.)
-behalter; -cur v. waterkuur, badkuur, slijkgreb, natte plek v. op een akker; 2. waterzucht, waterzuchtigheid v.; (fig.)
genezing v. door het gebruik van water; stuk o. van een regenboog; (0^► gli.) flauwheid, lafheid v.
Wasser-igel, (-igels, mv. -igel)
die - gebrauchen, de baden gebruiken; zweertje o. aan het oog; (Veea.) gal v.;
-damns ni. dam, dijk m., kade v.; -dampi -gallerie v. gang m. in waterwerken; rn. zeeegel m.; -jagd v. waterjacht, een m. waterdamp, stoom, nevel m.; -darm -gang in. waterloop m., waterleiding, goot tienjacht, jacht v. op watervogels; -jungm. draadworm m.; - dicht bijv. nes. (van v., kanaal o.; (Uutllk.) buis v.; (in liet [er v. watervlinder m., waterjuffer v.;
een dam), tegen het water bestand; (van oog), traanbuis v.; -garoe v. waterkolom - kei/er m. waterkever m.; -lcanne v. wastoften), waterdicht, geen water door- v.; -gam o., Z. - garoe; - gauchheil o. (Pl.) terkan v.; -karre v.waterwagen m.; -kade
latend, waterproef; nicht — sein, lekken; waterguichheil o.; -geblase o. (Werkt.) v. zeekaart, rivierkaart, hydrographische
2. -- m. zelfst. (Spoores.) waterzak ni.; hydraulische blaaspijp v.; -ge/' ss o. sva- kaart v.; -kaslanie v., Z. -puss; - kasten
- dichte V. ondoordringbaarheid v. voor tervat o.; (Orrtlk.) -ge/'á.sse o. watervaten m. (Bouwk.) waterbak, regenbak m.; 2.
het water; -diele v. lange, breede plank o. me., wateraderen v. mv.; -gejtiigel o. Z. -be/taller; 3. zinkput, zakput m.; -hev.; - distel v. (PI.) waterdistel v. (een pad- watervogels nl. mv.; -getal m. watergeest gel m. waterkolom v., waterkegel m.;
denstoel); -doe/ce v., Z. jungfer; -doctor in.; -gerade bijv. nw. waterpas; -gerech- (Vuurw.) vuurregen m.; (Waterti.) wam. waterdokter, geneesheer m. die voor- ligkeil v. waterrecht, recht o. op de vis- terkolom v.; -kerze v. (Waterb.) watervoor- sel ► erí';
namelijk
^ ^ v. van verscheidene
J -g
9 erinne o., Z. Gerinne( 2)', --ge-i kaars, vereeniging
g
J water als geneesmiddel
schrijft; -dost ni heunipblazlerig lever- schcvulst V. watergezwel o.; -gevógel o.,I waterstralen in eene lijn; -kessel m. wakruid o., watergrimonie v., kattestaart Z. -ge%lugel; -gewachs o. waterplant v.; terketel m.; -kies to. ijzerachtige vuurm.; 2. Z. -han/; -drache m., Z. -hose; - gewand o. (Schild.) doorschijnend kleed , steen m.; (Scheepv.) kiezelsteen m.; -kilt
-drossel V. waternierel v.; -druck m. druk- o.; -glas o. waterglas o.; - gewicht o. wa- m. cement o.; -klampe v. (Zeew.) onder king v. van liet water; —Iehre v., Z. ter o. dat geschikt is om liet gehalte der laag V. voor de watertonnen op liet dek;
-krafilehre; —werk o. hydraulische pers zoutinijn te leeren kennen; -gleich bijv. -klee m., Z. -dreiblatt; - kleire v.hoefblad
v.; -dreiblalt o. bitterklaver v., water- en b. gelijk aan water; 2. waterpashori- 1 o.; - kluit v. scheur, spleet v. door het
drieblad o.; -drei;'ultigheit v. waterlinze zoutaal; -gópel m. door water gedreven i water uitgespoeld; (Bergw.) kolk v., afv., eendenkroos o.; -dunst to., Z.-damp[; hefboom m.;-golt m.god m.vau het wa-tgronrl, poel m.; - knecht m.(Bergw.)put-durrrvurz v., Z. - han/; 2. aschkruid o., ter, zeegod, Neptunus m., Z. plussgott,! knecht m.; -kolbe v. rietstengel in.; -knopt
aschplant v.; -ebene v. oppervlakte v. van eergoh; - gotlheit v. godheid v. der zee; i m., Z. Schauerntannsknopf; -kolik, v.
het water; 2. waterpasse vlakte, horizon- -gQllin V. godin v. des waters, Thetis v.; (Gen.) waterkoliek o.; -könig M. (Fabeltale vlakte v.; -eispe v. meting V. der -graben in. sloot, gracht v., afloop m. van ^ l.) waterkoning, god m. der zee, Neptumijnvaten met water; -eidcchse v. (Nat. het water; kleuter --, Z. -[urche; (Landb.) j nus m.; -kop/' m. waterhoofd o,; -koralle
kist.) waterhagedis v.; - eiloer m. water- greppel v.; -grebe v. waterput, waterbak, v. zeekoraal o.; -kraft v. kracht v. van
emmer m.; -em/al/geld o. havengeld o.; in.; 2. blek v. gronds vol water; -guss m.' het water; - .slehre v. leer v. van de be-eisen o. (Delfst.) zwavelzuur ijzer o.; sterke regenbui, stortbui v.; 2. zinkput, weging en drukking van het water;
-el ster V. (Nat. hist.) oestervisscher, vervalt► ut in.; -haha m. waterkraan v.; { - kramp /aderbruch m. met aderspatten geoestervanger m. (een moerasvogel); -eta- -hahnen fusz ni., -háhnlein o. (Pl.) wa- paarde waterbreuk v.; -krebs m. rivierheu m. waterpeterselie v.; -eppich rn. esa- terrasonkel v.; - halfend bijv. nvv., Z.!kreeft, zeekreeft m.; -kresse v. (P1.) waterluis v.; -erzeugung v. watervorming v.; - dicht; - haltig bijv. nw. (Seheik.) water- terkers v.; 2. Z. -retlig; -kropt m. groote
-Paden m. (Pl.) watermos o., conferve houdend, waterbevattend; -halter m., Z.I waterzak m. tengevolge van het gebruik
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van nat voeder; -krug m. waterkruik v.; sing; -motte v. watervlieg, watermot v.; o. waterhoen o., houtsnip v.; -recht bijv.
it. kruik v. water; -kryslall m. rotskris- -mucke v. water mug v.; 2. moerasluis v.; nw., Z. wagerecht; 2. o. zelfst., Z.
tal o.; -kabel m. kuipje o. om iels in te -muhle v. watermolen, door water ge- -leitungsrechl; -reich bijv. nw. rijk aan
weeken; -kugel v. waterballon m.; -kü- dreven molen m.; -munze V. (PI.) water- water, door water besproeid; 2. o. zelfst.
ge&chen o. waterblaasje o.; -kuh v., Z. munt v.; -murmelihier o. beverrat v.; waterrijk o.; -retie v. paardenziekte v.
See/cu/i; -kunde v., Z. - lekre; -kunst v. -muss o., Z. -brei. tengevolge van verhitting; -rei/' m. ijzel,
waterleidingskunst,waterleidingtnude v.; W ssern, (wáss. rle,gewássert)bedr. m., rijm m.; -reis o., Z. -schoss; -riese
2. •- of --stuck, -werk o. waterwerk, ww. Wiesen -, bevochtigen, besproeien; m. waterreus m.; -rinne v. (Bouwk.)wapompwerk o.; 3. fontein v., vvatersprong' Wein -, met wateraanmengen; Leinwand tergat o.; (Leid.) goot v.; 2. Z. -furche;
m.; -kunstler m.waterbouwkundige, ken- -, vochtig maken; (Looi.) eire Haut -, -rolre v. waterpijp v.; -rose v. zeeroos
ner ni. van de waterleidingkunde; -leun- in de loog zetten; (Man.) einen Zeug -, v., Z. -lilie; -ross o., Z. -Werd; -rube v.

stip bijv. caw. waterbouwkundig, op de wateren; (Zeew.) gin Schii -, met water witte knol m.; -ruslerm.Engelsche breed-

waterleidingskunde betrekking hebbende; vullen; 2. o. ww., m. h. der Mund was- bladerige olrnboom m.; -säbler m. (Nat.
-kilrbiss m., Z. -melone; -kuppe v. water- sert ihm darnach, hij watertandt er van; bist.) kluit v., blauwpootige strandruiter,
tang v.; -land o. waterachtig land, door (Jachtw.) (van het wild), wateren, pis- sabelbek m.; -sack m. (Heelk.) waterwater omringd land o.; -laub m. (Bouw- sen. zak nl.; 2. vergaderbak m., reservoir
k.) loof o. van water.; -lange v. slang, le- W sser - nabel , (-nabels,mv. -na- o.; 3. (Waterb.) ruimte v. tusschen twee
deren pijp v. op schepen; -latte v. leiding bel) m. waternavelkruid o.; (Ontlk.)door schepraderen; 4. (Mijnes.) moerassige
V. tot het drijven van een rad in mijnen; waterzucht verhoogde navel ni.; -artig plek v.; -sage v., Z. -aloe; -salaman-laef m. waterloop m.;(Bergw.) Z. -gra- bijv. nw. op waternavelkruid gelijkende; der m., Z. -molch; -salat m. (PL.) waben; -laufer, -ldu[er m. (Nat. bist.) Eu- ._..brush m. (Heelk.) waternavel in., wa- te salade v., dik eendenkroos o.; 2. beropeesch riethoen o.; 2. (Waterti.) wa- ternavelbreuk v.; -nachligall v. blauw- cabonga v. (een eereprijs); -sammlunag
terspleet V. op de helling van eene brug; borstje o.; -nadel v., Z. Wunschelruthe; V. verzameling v. van water; 2. ophoopen
-laus v., Z. -wanze; -leer bijv . nw . zon- -nep! m., Z. -münze; -nixe v., Z. Nixe; o. van water; -sand m. rivierzand o.;
der water, droog, van water ontbloot; -noch v.watersnood m.,overstrooming v.; -stein m., Z. Fillrirstein; -sa(p)phir
- lefzen v.mv. (Ontlk.) waterlippen v.m.; 2. Z. - mangel; -puss v. waterkastanje v.; m.waterkleurige saffier, bleeke hlauwach-lehre v. waterleer, hydrologie v.; -leim -nymphe v. waternimf, Nayade, Nereïde tiáe saffier m.; -säule v. (Waterb.) wam. vogellijn v.; -leiste v. waterpas o., lat- v.; (Nat. kist.) Z. Jung/er; -oberf oche ter kolom v.; 2. Z. -hose; -suure v., Z.
ten v. mv. aan liet paalwerk van een fart- v., Z. - spiegel; -ochs nl., Z. -pferd (Nat. Sauerslo f[; -schabe v., Z. - motte; - schacht
dament; 2. waterlijst v.; -leite v. water- bist.); 2. roerdomp, butoor us.; -opal tn. m. (Bergw.) mijn v. met pompwerk;
leiding v., duiker rn., kanaal o.; -kunst waterige opaal m.; -orgel v. waterorgel - schaden m. door water veroorzaakte
v., Z. -leitungskunst; -leilung v., Z. -leile; o.; -oiler v., Z. -schlange; 2. gewone ot- schade v.; (Hand.) averij v.; -schadha ft
(Ontlk.) Z. -gang; -sbruc!:e v. duiker- ter m.; -partie V. watertochtje o.; 2. bijv. nw. door water bedorven; (Hand.)
brug v.; -skunst v. waterleidingskunst (Schild.) landschap o. dat een meer,eene averij bekomen hebbende; -schar v. wav.; -(leilungs)recht o. recht o. orn eene rivier & voorstelt.; -pass bijv. nw. water- te ►bewoners iii. mv.; -schatz m. voorraad
waterleiding te maken; . ieger m. (Zee- Cas, horizontaal, Z. wagerecht; 2. (-es, m• aan water; •sehaufel v, schepplank v.,
sch e prad ,sche
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wage;
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w.) watervat o.; - ilie v. waterlelie
e; --perle v. valsche
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^
hoosvat o.; - ssclaPide
cheide
W sserling, (-(e)s, mv. -e) m., parel v.; - plukt m. paal m. in het water; v., Z. Messerhe[t (Nat. kist.); -scheidung
-p/au m., Z. Pfaureiher; 2. Z. -jung/'er; v. scheiden o. van wateren; 2. dijk m.
Z. Wassserbirne.
Wasser-linie, (-n) V. (Zeew.) - pfe[fer in. vlooienkruid o.; .pferd o. tegen liet water, scheidingsdijk in.; 3.
waterlijn v., gedeelte o. van een schip (Fabell.) zeepaard o.: (Nat. Bist.) nijl- plaats v. waar liet water zich verdeelt;

tusschen wind en water; -rinse v. va- paard, rivierpaard o.; 2. Z. Wallross; -scherer m. (Nat. kist.) grijze of geterlins v.; - lippen V. mv., Z. -le[zen; -pflanze v.waterplant v.; -pfuhl m., -p/'u- ineene stormduiker m.; -scheu bijv. nw.

-los bijv. nw., Z. -leer; -lohde v. (PI.) tae v. modderplas, modderpoel m.; -pla!z waterschuw, vrees hebbende voor water;
waterloot v.; -lot!e v. (Bergw.) plan- in. plaats V. waar noen water put; (Zeees.) 2. V. zelfst . watervrees v.; -schierling m.
ken waterloop tn.; -Bleke v. gat o. in den plaats v. waar men water inneemt; 2. (Pl.) waterscheerling, watervenkel v.;
tand (bij oude schapen); - modehen o. waterplaats v.; -pocke v. waterpok v.; -schildkróle v.waterschililpad v.; -schlag
(Fabell.)waternirnfv.,Nereïdev.;-mahrte -presse v. (Pap.) pers v. tot het uitdruk- m. (Krijgsw.) torpedo v.; 2. waterbev., Z. Kallschale; -malerei v . schileeren ken van pas geschept papier; -polei V. roerre v., -schlachi v. dijk ni. van takken o. met watererf; -rnluungel m. gebrek o. waterweegbree v.; -probe v. waterproef, bossen en graszoden; - schlamni m. wateraan water; -mangold m., Z. -ampher: beproeving v. door water; (Ger.) heksen- slib o.; 2.waterrnos o.,conferve v.;-schlan-mann fl1. waterdrager ni.; (Sterreek.) proef, koudwaterproef v.; -prophet m. ge V. waterslang v.; -schlauch m. lederen
waterman m.; -marke v. watermerk o. waarzegger m. uit water, waterwaarzeg- waterzak m.; (PI.) blaaskruid o., waterin papier; -nlasz o., Z. - messen; -mauer ger m.; -proplcc:eiung v. waterwaar - blaas v.; -schloss o. slot o. aan het water,
v. in het water gebouwde muur m.; 2. Leggerij, waarzeggerij V. uit water; -pro in het water gelegen slot o.; -schlolte v.
4teenen brug, steengin hoofdschutting v.; viant in. watervoorraad ni., proviand v. (Pl.) rivierpaardestaart m.; -schlucht v.
-maus V. watermuis, waterrat v.; it. Z, van water; -einnehmen, water innemen; kleine bergvloed m.,regenbeek v.;-schlund
-spitzmaus; -melmie v. watermeloen m., -pumpe v, waterpomp, potrsp, hydrauli- iii.afgrond,i,oel in., kolk v.;-schmellerling
Z. -kurbiss; -merk o. (PI.) Z. -eppich; sere pomp v.; -puppe v., Z. jung%er; m., Z. - motte; - schnecke v. waterslak v.;
(Zeew.) Z. - linie; -messer m. (Nat.) -pyramnide v. waterpiramide v.; -quelle v. (Nat. kist.) groote horenschelp, trom watermeter m.; 2. drijver m.; -messung, waterbron, wel, bron, fontein v.; -rabev. petschelp v.; 2. (Waterti.) Z. -schraube;
-messkunst v. watermeting, watermeet- waterraaf, zeeraaf v.; -rad n. rad o. om -schneider ni., Z. -beiszer; -schnepfe v.
kunst v.; -milbe V. watermot v.; 2. Z. water in beweging te brengen; (Vuurw .) watersnip, poelsnip v.; -schnöle v. water-spinne; -mohn m., -móhre v. witte wa- waternuurrad o.; - rakere v. waterraket rietgras o.; -schoss o. (Tuinti.) waterloot
terlelie, zeeroos, zeebloem v.; -match m. v.; -ralle v. (Nat. bist.) waterwachtel v.; - schoten v.mv.schooten v. der onder
m.; -mönch m. (Wa- m., Europeesch rietlanen o.; -rand ni. ste lijzeilen; -.cchraube v. (Waterb.)-waterslmnd
terb.) tap tn. voor het verlaat van een rand m. van het water, oever in.; -ranke schroef v. van Archimedes; - schreier m.
vijver; -moos o. (PL.) Z. -linse; 2. Z. v. (Tuinb.) waterloot v.; -ralle, -raize kropgans v.; -schuss m., ; Z. -schoss;
-fader (Pl.); -mórser m. (Vuurw.) lou- v. waterrat v.; 2. (lig.) waterrot, erva- -schwalbe v., Z. Uferschwalbe; -schwamm
ten mortier m. om watervuurpijlen te ren zeeman in.; -raam m. met water ge- in., Z. -schlarzm -schtaarm, -schwarwerpen; - mortel m.waterhoudende mortel vulde ruimte v.; (Zeew.) kielrui m o.; nier m. (Vuurw.) watervuurwerk o. van
v.; -most in wijn m. van de tweede per- -retie V. (Wijng.) waterloot v.; -rebhuhn voetzoekerq, op het water brandende
-
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voetzoeker m.; -schweif m. streep v., - trager, —in, waterdrager m., water- zandbank v.; it. eb v., laag water o.;
staart m. van waterachtige dampen; draagster v.; 2. (Nat. hist.) Z. Drohne; -nfahrer m platbodemd vaartuig o.;
-schwein m., Z. Sump f schwein; 2. berg- -transport m. vervoer, transport o. te wa- -nkraut o. (Pl.) wattenkruid o.
WtItkammer, (- n) v. (veroud.)
koe v., tapir m.; -schzvere v. (Nat.) soor- ter; -treibend bijv. nw. (Gen.) het water
telijk gewicht o. van water, zwaarte afdrijvend; -trense V. trens v. om de paar- kleederkamer v.
Wgt1ich, bijv. en b. (veroud.) dapv. van het water; -schivimmer m. zwem- den naar het wed te brengen; -treten o.
we r m.; -scorpion m. waterschorpioen in.; watertrappen o.; -Ire/er ni. watertrapper per, wakker, vlug.
Wat -maan, mann(e)s,mv.- leute)
-segel o. razeil o. onder het lijzeil; - Beige, m.; (Nat. hist.) Europeesch riethoen o.;
-seihe v. (Bak.) vochter m.; (Bergw.) -trinkcr, —in, waterdrinker m., water- m, handelaar, koopman m. in lijnwaad;
gevlochten draadwerk o. om het water drinkster v.; (Gen.) hij, zij die niets dan -sack m. valies o., ransel, mantelzak m.
Watsche, (-n) v. ( Volkst.) oorvijg
in eene mijn door te laten; -seite v. wa- water drinkt; -trog m. watertrog Lu.;
waterzijde v., waterkant m.; -sent rn. -trógletn o. watertrogje, waterbakje o.; v., oorveeg, klap m.; (Nat. bist.) eend v.
Watscheln, (watschelle, gewatwaterramenas v.; 2. wilde mosterd m.; - trommel v. (Bergw.) trommelvormige
-sieb o. Z. -seige; -snoth v., Z. -noch; vergaderbak ui.; -trompete v., Z. -hose; schelt) o. ww., m. h. en s. waggelen, dren-spiegel in. waterspiegel m., oppervlakte -truffel v. waternoot v.; -tulpe v. water- telen, loopen als eene eend.
Witte, (-n) v., Z. Wat(h)e (2).
V. des waters; -spiel o. waterspel o.; 2. lelie v.; -uhr v. waterhorloge o.; -uhrwerk
Wattiren, (watlirte, wattirt) bedr.
Z. - orgel; -spinne V. waterspin v.; -spilz- o. wateruurwerk o.; -umschl ge m. mv.
ww. met watten voeren, watteeren.
mauu V. waterspitsmuis v.; -spritze V. wa- natte kompressen o. mv.
Wasserung, en) v., Z. wdssern; Watt—sehiff, (-( e)s, mv. -e) o.,
terspuit,bi andspuit v.; -spritzer m.noordsche mossel v.; -staar m., Z. -amsel; it. besproeiing, bevochtiging, watering v. Z. Walhen fahrer; -trog in. waterloop ni.
Wasser -urtheil, (-(e)8, mv. -e) die de schepraderen van ecu molen drijft.
-stand m. waterstand m., waterhoogte v.;
Wetzel, (-s, mv. Watzel) m. (van
—lehre v. waterstandsleer, leer v. van o. (Ger.)Z. -probe; -viola v. waterviooltje
het evenwicht van water, hydrostatica o.; 2. bloeiend riet o.; 3. stekelige wa- een hert), strot m.
Wau, bijv. nw. (Zeew.) der Wind ist
v.; -slander m. waterbak, vergaderbak terweegbree v.; -vergoldung v. koud ver
o.; -visirstab m., Z. -hahn; -vogel-gulden -, kalm, bedaard, stil; 2. -! tussch. (gem., fontein v.; -station v. (Spoorw.)halt,
plaats V. om water in te nemen; -slein in. watervogel w.; -vorrath m. water- blaf van den hond), wau
Wau, (-(c)s, mv. -e) m. (PI.) wouw
in. (Liouwk.) gootsteen m.; 2. grenssteen voorraad m.; -wage v. (Nat. bist.) waterm. in het water, steenen peilschaal v.; pas, nivelleerwerktuig o.; 2. watermeter v.; -k upe v. wouwkuip v.
WauWau !, tussch. (nabootsing
3. Z. Filtrirstein; (Huish.)Z. Kesselstein; m., waterschaal v.; -wägekunsi v. kunst
-steize v., Z. Bachstelze; 2. riethoen o.; V. om te waterpassen; it. waterweegkun- van het geblaf van den hond), wauwau !;
-stern m. (Pl.) kleine waterplant v.; -stie- de, hydrostatica v.; - wagen, o. waterpas- 1I. m. zelfst. (gemeeuz.) boeman, vogel
-verschikm.
fel m. mv. waterlaarzen v. mv.; -staff m. sen o.; -wager in. waterpasser m.; -wágung v., Z. - wagen; -wahrsager m. &, Z.
Wawellit, (-en, mv. -en) in. door
(Nat. bist.) waterstof v.
Wassersto$—gas, (- es) o., z. rn . -prophet; -wanre v. waterweegluis v.; Wavel ontdekt wit mineraal, wavelliet o.
Webe, (-n) v., Z. Weben (o. zelfst.);
waterstofgas o.; - Baltig bijv. nw. water- -zvarte v. wilde cichorei v.; (Zeew.) Z.
stofhoudend, waterstofbevattend; -meiall Warte; -watte v., Z. Paden; -wegerich rn. 2. (Wev.) web, stuk o. linnen van 30 el;
o., Z. -verbindung; -oxyd o. waterstof waterweegbree v.; -wehr v., Z. Wehr 3. beweging, slingering V.
Webel, (-s, mv. Webel) in., Z.
-saure v. waterstofzuur-oxyde,watr.; (Waterb.); -weib o., Z. Nixe; -weide v.
o.; -verbindung V. verbinding v. van een waterwilg, zwarte wilg(eboom) m.; -wei Hascher; ( Krijgsw.) sergeant m.
(Pl.) weederik m. met thyrs -derichm.
Webeleinen, Webelienen,
metaaloxyde met water, hydraat o.
bloemen; -welle v. golf v. water;-vormige Webelingen, V. mv. (Zeew.) weveWasser- stollen, stollens, mv.
-stollen) m. boring v. tot afleiding van -welt v. waterwereld v., Z. -reich (1); lingen, weifelijnen, touwladders v. env.
Webelig, bijv. beweeglijk, opgewater uit de mijn; -strahl am. waterstraal, -werk o., Z. -kunst (2);2.Z. Springbrunwatersprong m.; -strecke v. (Bergw.) een; -iwicke v. waterwikke v.; -wiesel o. wekt, vroolijk, levendig.
Weben, (wob, gewoben en webte,
kanaal o. dat het water aanvoert; 2. uit kleine otter m.; -wirbel iii. draaikolk v.,
V. waters;-streich m.tweede,-gestrkhid maalstroom m.; -wolf m., Z. Regenp(eifer; gewebt) o. ww. onr. en reg., m. h. zich
nitdoovende bliksemstraal m.; -streif m., -wurm m. waterworm in.; -wurzel v. bo- bewegen; (fig.) beweeglijk, levendig,
-strieme V. (Bak.) onuitgebakken plaats, ven liggende boomwortel m.; -mouth V. vroolijk, vol leven, opgewekt zijn; (Zeew.)
V. in brood; -streifig, -striemig bijv. nw. (Gen.) watervrees v.; -zange v., Z. -kuppe;' de wevelingen vastmaken; 2. bedr. ww.
deegachtig, niet uitgebakken, klef; -strom -zaum ui. schuimgebit o., watertoom m.; (H. S.) etc. -, ten offer brengen; (Wev.)
In. waterstroom, stroom m. waters;-stru- -zeichen o. watermerk o.; -reist m. wa- weven, spinnen; Tuck -, weven;gewobene
del m. draaikolk v.; -slube v. vergader terrat, watermuis, v.; -ziehen o. (Weerk.) Strumpfe, geweven; leinene, wollene Zeuge
-stuck o. (Tuinb.) bloembed o.-hakm.; waterzon v., waterhaler m., schijnen o. -, weven; 1I. o. zelfst. beweging v.; (fig.)
met vloeiend of springend water, perk der zon tusschen dichte regenwolken; levendigheid, opgewektheid, vroolijkheid
o. met een vijver; -sturz in., Z. -fall; -zieke v. (PI.) stinkende paardestaart m.; v.; (Wev.) weven o., Z. Webe (2).
Weber, (-s, mv. Weber) m., —in,
-sticht v. waterzucht o.; —minel o. mid- -roll m. (Waterti.) duim m. waters; 2.
del o. tegen waterzucht; -süchtig bijv. watertol m.; -tuber m. waterkuip v.; -tug (-nee) v. wever, spinner til., weefster,
UW. waterzuchtig; -suppe V. watersoep, m. stroom m., strooniing, richting v. van spinster v.; 2. (Nat. bist.) herfstdraden dunne soep, schrale of magere soep; -tan- het water; 2. (van een schip), water- spinner m.
WQber—arbeit, (-en) v. weversnel o, schaafgras o.; -taucher m. duiker dracht v.
Wat, (-en) v. doorwaadbare plaats, werk, weefsel o.; -baum m. weversboom
m.; (Nat. bist.) duikereend v.; -taufe v.
m.; (Lintw.) scheerstok m.; -blaft o. wewaterdoop in.,doopen o. met water; -lau- wad v.
Wat, (-(e)s) o., Z. in. (veroud.) lijn- verskam m.; -distel v., Z. - karde.
sendblatt o. watervenkel v.; -ten/el in.
Weberei, (-en) v., Z. Weberhand,waterduivel m.; -theilcheno. waterdeeltje waad, linnen o.
Waten, (watete, gewalei) o, ww., werk; 2. Z. Weberarbeit.
o.; -thier o. waterdier o.; -thor o. waterWeber-einschlag, (-schlag(e)s,
poort, sluis v.; -tiefe v. diepte v. van het n,. s. int Wasser -, waden, loopen, baden;
water; (Zeew.) gedeelte o. van het schip im Kothe -, baden; durch einen Fluss -, mv. -schluge), —eintrag, (-trag(e)s,
mv. -iráge) m. weversinslag m.; -fischtusschen wind en water, diepgang ni.; doorwaden.
Wat(h)e, (- n) v. (Vissch.) sleep- lein o. witvisch m., blei, bliek v.; -gaden
- tolpel m. (Nat. hist.) witte gek m., wilde
kropgans v.; -tonne v. waterton v.; (Zee- net o.; 2. watten V. mv., fijne boom- m. weverskamertje o.;-gereisz o.,Z. -einw.) Z. Bake; -top/'m. waterpot m.; - tracht wol v.; mil -n unterlegen, futlern, voe- schlag; -geselt m. weversknecht m.; -glas
V. lading V. water; (Zeew.) Z. -tie/c; ren met watten, watteeren; 3. (Zeees.) o. weversglas o., microscoop M. om de
(-
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qualiteit van het linnen & te bepalen; -buch o. (Hand.) wisselboek o.; -bund o. ww., m. h. veranderen, verwisselen,
-hand werk o. wevershandwerk, weven o.; m. wederkeerig verbond, wederzijdsch verandering ondergaan; (van ambten),
-kamra m., Z. - blaft; 2. weverslemmet o.; verbond o.; -bürge nl. onderteekening v. afwisselen, bij beurten waargenomen
-karde v. kaardedistel v.; - kleister o., Z. van een wissel, verplichting v. om te be- worden; mit etay. -, veranderen van; it.
-schlichte; - knecht rn. weversknecht m.; talen; it. hij die aval geeft; - burgschaft v. afwisselen met, beurtelings gebruiken; 2.
(Nat .bist.) hooiwagen m.; -knolen m. borgtocht m. voor wissels, aval o.; -ca- wisselen, eene wisselbank houden;(Jacbtweversknoop m.; -kunst v. weverskunst vent in. borg in. voor een wissel; - cedent w.) op de weide komen; IE. bedr. wcw.
v., Z. - handwerk; -lade v. kas v. van hel, m. hij die een wissel endosseert, endos veranderen; eine Sache -, veranderen,
-chor o. wederzijdsch koor, af--santi.; anders maken; Kleider -, andere kleeweversgilde; 2. weversraam o.; -meisterl
m. weversbaas m.; -messer o. wevers - wisselend koor o.; -commision V. veran- ren aantrekken; Pferde -, van paarden
derlijke commissie v.; -contptoir o. wis - verwisselen; Zdhne -, van tanden ver
mes o.
Geld -, wisselen, inwisselen;-wiseln;
WQbern, (weberle, gewebert) o. ww. selkantoor o.; -conto o. wisselrekening,
v.; -contract m. onderling contract o.; Briefe mit jemn. -, briefwisseling houden
trillen, heen en weer schudden.
Wober- schamel, naels, mv. -copie v. kopij v., afschrift o. van een met; die IRinge -, wederzijds een ring
-mel) m., Z. - trilt; -schere v. wevers wissel; -copirbuch o. wisselkopijboek o.; geven; Worte mit jeinn. -, wisselen, spre-schiif o. weversspoel v.;-scharv.; -cours m. wisselkoers m.; —berechnung ken; Schriften gegen einander -, elk.
-schlichle V. weversstijfsel, weverspap v.; V. wisselrekening v., berekenen o. van schrijven; Blicke -, elk. wederzijds aan
(lig.). Kugeln -, wisselen, op de-zien;
-schilze m., Z. -schiif; -spule v. wevers- den wisselkoers; --zettel in. (wissel) spoel v., weversgarenklos m.; -stube v. koersbriefje o.; - courtage v. wisselcour- pistool duelleeren, op elk. schieten.
WQchsel-nehmer, mers, mv.
weverskamer v.; -stuhl n1. weefspoel m., tage v.; -credit rn. krediet o. op wissel
-devise v. zuiver bedrag o. van-brievn; -mer) m. houder m. van een wissel;
weefgetouw o.; -trilt m. trede v.van een
weefgetouw; -trumm o. eind o. garen; een wissel; -duplicat o. duplicaat-wissel -note v. voorslag m., kleine bijnoot v.;
-vogel ni., Z. Weber (2); - zettel m. weef m.; -fahig bijv. nw. gerechtigd een wis -operation v. wisselzaak v.; -ordnung v.
uit te geven; -fall m. uitkomst V. die-sel wisselrecht o., wettelijke bepaling v. op
-keting.
Webling, (-( e)s, mv. -e) in. ver tegen de verwachting strijdt; 2. wisse den wissel; -pari o. wisselkoers m. die
wisselvalligheid v.; (Toneelli.) bij -ling, pari staat; -pfa;•re v. pastorij v. waar
wuft persoon rn.
-anderlijk,
geen vaste eigenaar of bezitter is;-van
geval o. -fállig bijv. nw. voor-komend
WQbseheren, (webscherte, gewebschert) bedr. ww. (Zeees.) zeegangen op eene andere dan de verwachte uitkomst -pferd o. wisselpaard,postpaard o.;-plicht
geschikt; -farbe v. veranderlijke kleur v. wederzijdsche plicht v.; -platz m. wis
de inhouten spijkeren.
-portefeuille o. portefeuille-selpatv.;
Wechsel, (- s, mv. Wechsel) m. v.; -farbig bijv. nw. van veranderlijke
wisseling, verandaring, afwisseling, wis kleur; -leid o. akker m. die telkens met V. met of voor wissels; -preis m. wissel geluk), onbe--selvaighd.;(nt iets anders bebouwd wordt; -fieber o. koers m.; -protest m. protest o. van een
stendigheid v.; der - menschlicher Dinge, tusschenpoozende,afwisselende koorts v.; wissel; -prozess m. proces o. over wis
-rad o. (Uurw.) rondsel o.;-selzakn;
het wisselvallige &; - der Zeilen, afwis - emn- of allidgiges, zwei-, dreitagiges --,
seling v.; (van de, maan), schijngestalte, alledaagsche,anderdaagsche, derdendaag- -rechnung v. wisselrekening v.; -recht o.
phase v.; (van de lucht), verandering v.; sche koorts v.; -folge v. opvolging v.; wisselrecht o.; 2. voorrecht o. dat aan
2. (Jachtw.) (van een dier), af- en toe- - f orderong v. schuldvordering v. ten ge- wissels verbonden is; 3. wisselrecht o.,
loopen o.; 3.vereenigingspunt o.;(Bergw.) volge van een wissel; -frist V. zicht o., wetten v. mv. op wisselzaken; -rede v.
(van het timmerwerk), vernieuwing v.; respytdagen in. mv., uitstel o. van een tegenantwoord o., repliek v.; 2. samen
gesprek o.; -reime m. mv. wis--sprakv.,
(Uurw.) radje o. van de wijzerplaat; 4. wissel; -furche V. core v. tuassehen twee
inwisseling, ruiling v.; einen - treffen, akkers, scheidvoor v.; -geber m. trekker selrij me n o. mv.; -reiter m. wisselruiter
een ruil doen, ruilen; 5. wissel, wissel- m., hij die een wissel afgeeft; -gebrauch an.; -reiterei v. wisselruiterij v.; - richter
brief m.; langsichliger, kurzsichliger -, m. usance v. in wisselzaken; -geld o. wis - m. rechter m. in eene zaak betreffende
wissel m. op lang, kort zicht; reich an selgeld, bankgeld o.; 2. agio o.; -gelenk wissels; -sache v. zaak v. die wissels be-n sein, veel papieren hebben; getogener o. (Ontlk.) beenderscharnier o.; -gericht treft; in ---n, in zaken van wissels; 2.
-, .getrokken wissel m., traite v.; trassir- o. rechtbank v. van koophandel, recht zaak v., geding, proces o. over wisselza voor wisselzaken; -gesang rn-bankv. . ken; -satz m. (Red.) tweeledige stelling
ter -, assignatie v.; - auf Sicht, wissel op
zicht; - auf den Aussteller, wissel in. aan beurtzang m., canon v.; -geschaft o. wis - v.; -schenkung V. wederzijdsche schen
v.; -schlag m.-kingv.,wedrzjschft
eigels order v.; 6. geld o., betaling, over- selhandel m.; -gesprach o. onderhoud, i
gesprek o., samenspraak v.; -gláubiger in. opvolgende maat v.; -schluss m. (Red.)
zending v. van het geld, remise v.
WQehsel-accept, (-( e)s, mv. -e) schuldeischer in. wiens vordering door tweeledige sluitrede v., dilemma o.;
m. acceptatie v. van wissels; -agent rn . een wissel gewaarborgd. is; -grusz m. -schrift v. tegenschrift o., repliek v.;
wisselagent, agent [n. voor wisselzaken; wederzijdsche groet m.; - handel in. wis - - schriften v. mv. elk. bestrijdende ge-amt o. afwisselend ambt o.; (Hand.) Z. selhandel m., Z. - geschaft; -handler ni. schriften o. mv.; -schuld V. met een wis
aangegane schuld v.; -scontro ni.-selbrif
-gericht; -arbitrage v. wisselarbitrage, wisselhandelaar m.; it. bankier in.; -handwisselberekening v.; -arrest m. aanhou - lung v., Z. - handel; 2. — of -haus o. foliocijfer o. van liet grootboek ter betading V. van een wissel; -balg M. (ge- wisselkantoor o.; it. rekenkamer v.; -in- ling van wissels; -seilig bijv. nw. wedermeenz.) door een nachtduivel verwekt haber m. houder in. van een of meerwis- cijdscll, onderling, wederkeerig; -seitigkind o.; 2. ondergeschoven kind o.; (ge- sels; -jahr o., Z. Stu fenjahr; -kind o., Z. keit v. wederkeerigheid v.; -sendung v.
meenz.) duivelsch kind o., kleine duivel -balg; -klage V. aanklacht v. in wisselza- zenden o. van een wissel, remise v.; -sen nl.; -bank v. bank, wisselbank v., Z. - tafel. ken; - klager tn. aanklager m. in wissel- sal ni. makelaar m. in wissels; -speseu v.
Wechselbar, bijv. nw. verander- zaken; -kli lze rn. mv. om den houtsko- mv. onkosten in. mv. van of op wissels;
baar, wisselbaar; -keil v. veranderlijk - lenbrandstapel geplaatste stutten ni. mv.; -speculation v.,•-spiel o.beurtelingsch spel,
-knUlerich m. watervlooienkruid o.; -lauf afwisselend spel o.;-streit m. onderlinge
beid v.
Wechsel-begriff, (-( e)s, nov. -e) m. geregelde loop m.; 2. veranderlijke twist m.; -styl ni., Z. -gebrauch; -szveise
m. denkbeeld o. dat men in plaats van toop m.; 3. Z. - cours; -liebe v. weder bijw., Z. -eveise; -tag m. (Gen.) wisseldag
liefde v.; -los bijv. nw. zonder-zijdsche m. der crisis van eene ziekte; -thztiglceit
een ander stelt; -beziehung v., Z. -bezug;
2. incasseering v. van een wissel; -bezug verandering, onveranderlijk; -losigkeit v. v. wederkeerige werkzaamheid v.; -t baler
m. wisselbetrekking, onderlinge, weder onveranderlijkheid, bestendigheid v.; m. wisseldaalder m.; -thier o. tweeslachbetrekking v.; -blaft o. (Pl.)-zijdsche -mákler m. wisselmakelaar, makelaar m. tig dier o., amphibie v.; -tisch in. tafel
V. waarop gewisseld wordt.
veranderlijk blad o.; -bock m. bok m. aan in wisselzaken.
WQehseln, (wechselle, gewechseli) W@chselung, (-en) v. verarldehet pompwerk; -brier m., Z. Wechsel (5);
(-

(-
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Schtyanze -, (van honden), kwispelen, weg, eenvoudig, doodeenvoudig; gerupe
kwispelstaarten; 2. bedr. ww. die Flie- -, gladweg, zonder omwegen; vont Blafte
gen -, wegjagen, met den waaier keeren. - spielen, van liet blad spelen; 1. frisch -,
Wode1-schwainm, schwan: stoutweg, ferm; in einena -, hinler em
m(e)s, mv. -schwämme) m. waaiervor- ander -, in eetes, achter eik. ar.
m i ge paddenstoel ni.; -schwanz m. altijd WQgachzen, (chzle 'weg, weggein beweging zijnde staart m.; 2. (Nat. uchst) o. Ww. met klagen, stenen voort
-gan;2.wekl
kist.) kwikstaart ni.
Wegarbeiten, (arbeitete weg, weg Weder, voegw. noch; -er, noch ich,
gearlteilet) bedr. ww. wegwerken, door
noch hij, noch ik, Z. noel..
Wefe1, ( - s, rnv. Weldl) o. (Wev.) arbeid verkrijgen; (gerneenz.) ein Sliick
-, veel werk maken; it. verwerkers.
spoel v.: (Landh.) honi(n)graat v.
Wefeln, (we/alle, gewefelt) a. ww., Wegatzen, (alzte weg, weyyecïlzt)
bedr. ww. met sterk water laten uitbij
m. h. (van bijen), de raten vormen.
doen verdwijnen.
-ten,
WQfelspule, (-n) v. (Wee.) weWegbannen, (bannte> weg, teegversspoel v.
Weg, (-(e), mv. -e) in. weg, straat- gebannt) beds. ww. verbanen, door tooweg in.; it. overgang, doorgang m., pad verij verdrijven.
Wegbegeben (sich) , (begab
o.; schlimme -e, slechte wegen; der óf fentliche -, de publieke weg; hier ,geld eveg, wegbe;ebenn-) wed. ww. onr. zich
kein - durch, hier loopt geen weg door; heenbegeven, zich verwijderen, vertrek
sick von hier -, deze plaats verla--ken;
sich auf den - rnachen, zich op weg begeven; P. liegt mir zu weit aus dam -e, ten.
Wegbeiszen, (Liss weg, iveggebi.sP. ligt te ver van mijn weg; jentrt. aus
dens -e gehen, voor iew. uit den weg sen) beds. ww. ons. wegbijten, afbijten;
gaan, onderdoen voor; (geht) aus derf (fig.) jent. -, wegbijten, eioor bijten weg
jem. aus eisers Arnie -, iem. den-jagen;
-e ! uit den weg !, ter zijde !; (gemeenz.)
geh' deiner -e ! ga uw gang I; eist Slick voet lichten.
Wegbeizen, (beizte weg, wegge -es, een eind wags; am -e, aan dein weg;
es isl nar eis kleiner - bis dahin, liet is beizi) bedr. ww., Z. wcgálzen.
Wogbeten, (be/etc iveg, wcwceggebe
slechts een klein eind van hier tot daar;
auf halbem -e, halverwege; aal indirec- Ie!) bedr. ww. door aanhoudend smeetem -e, langs omwegen; Gluck auf den - ken, vragen of bidden verjagen, doen
wunschen, vaarwel zeggen; it. Bene goede, verdwijnen.
WQgbetten, (beltele weg, tvegyevoorspoedige, gelukkige reis weiischen;
(fig.) jemn. etw., Hindernisse in den - le- bellet) bedr. ww. verberlilen, ergens acrgen, iern. iets in den weg leggen, hinde- ders doen slapen.
Wegblasen, (blies weg, weggeblaren door, dwarsboomen; it. boosmaken,
-tafel v., Z. Wechselbuch c,•.
Week , (-(e)s, mv. -e) in. (Landh.) beleedigen, grieven; seinen - mnachen, sen) bedr. ww. onr. wegblazen.
^Wegbleiben, (blieb weg, wegge stuk o. boter; 2. (Bak.) wittebroodje o., den weg afleggen; auf gulem -e, op een
wegge v.; 3. (Wapenk.) stuk o. met tvwee goeden weg, terecht; (van zaken), goed j blieben) o. ww. our., m. s. wegblijven,
punten. ^I loopend; jeniii. im -e steken, iem. in den niet humeri, niet verschijnen; bleibeit Sic
Weeken, (weckte, geweckt) beds. weg staan, tegenwerken; es ist mir elwv. weg ga er niet heen !; it. nader niet; 2.
ww. wekken wakker maken; (gemeenz.) in den - gekommen, er is mij iets in den Z. ausbleiben.
opporren; (fig.) opwekken,aanwakkeren. weg gekomen, ik heb verhindering ge- Wegbleiehen, (bte ichte weg, weg Weken —backer, -kers, mv. kregen; jemn. aus dent -e gehen, voor gebleicht) beds. ww. !uitbleeken,. afblee-ker) m. wittebroodbakker in.; -mehl o. less. uit den weg gaan, iem. ontwijken. ken.
Wegblieken, (blickte weg, wegge vermijden; er gekt ihm in nichls aus dein
tarwemeel, weggenmeel o.
Woeker, (-s, mv. Werker) m. wek -e, fhij doet voor hem in niets onder; auf blickt) bedr. ww. naar den anderen kant
hij olie wekt; (Uurw.) wekker-kerin., dent -e sein etw. za thus, op weg zijn ors zien, den blik afwenden.
Wegbrechen, (bracts weg, weggern.; (Jachtw.) lokfluitje o.; -werk o.werk iets te doen; es ist einee Krankheil bei
ihm an! dein -e, er is bij herli eene ziekte bracken) beds. ww. oir. wegbreken, afo. van een wekker.
Week-glocke, (-n) v. wekker- ophanden; inn -e liegen las.^en, laten zwer- breken; eis St, sick van etc. -, afbreken;
klok v.; -hahn m. 's morgens kraaiende ven, ronslingeren; den - aller Weltt gehen, 2. uitbreken.
WQgbrenuen, (brannle weg, weg haan in.; -stunde v. uur o. om op te den weg van alle vleesco gaan, sterven;
staan; -uhr v. wekkerklok v.; -werk o. etw. zu -e kringen, iets teweegbrengen, gebrartnl) pegs. ww. onr. eine Warze -,
uitvoeren; es hal dainit gate -e, dat heeft wegbran±len, door branden doen verdrijwekken o.
WQda, v., z. m. Weda, krijgsgodin geen haast, kont er niet op aan; aller ven; it. Z. ivegOtzen; 2. o. ww., rij. S. af-en, allerwege, overal; leines -es, vol - branden, door vuur verteerd worden.
V. der oude Friezen.
WQdam, (-(e)s, mv. -e) m., Z. strekt niet, geenszins; (fig.) - der Ta- Wegbringen, (braclrie weg, wegpeed, weg m., pad o., baan v.; Mittel and gebracht) bedr. ww. ons, eimerg Slain -,
Vedarn.
WQdel, ( - s, rnv. Wedel) in . waaier, -e wissen, aar; alles eene rnoun' weten te wegnessen; Flecken -, doen verdwijnen,
staart m.; (Jachtes.) staart m., eind o. passen, voor alles raad weten; aal dein uitmaken; er ist nicht von hier weyzuvan den staart; 2. van bladeren voor -e der Post, per post; der - der Gewalt, bringen, hij is niet bier van daan te krijtak m.; (Werkt.) Z. Feuer-, Flie--zien der Gute, weg m.; in -e der Giste, rn der gen, men kan hein niet wegkrijgen; 2.
wegbrengen, vervoeren, transpo :•teergin.
gen-, Lösch-, Sprengwedel; (PI.) water- minne, bij minnelijke schikking.
WQgbi rschen, (bitrscltle weg,
Weg! tussch. - da! weg daar!, maak
plant V.
W$delfcirmig, bijv. uw. waaier- plaats ! ; - mil ihm !; weg suet hem!; rveggebiirschl) bedr.ww. (Jachtw.) al het
Hdirde -, handen weg; - m-it diasen Ge- wild dooden.
vorrnig.
WQde1n, (wedelte, yewedelt) o.ww., danken, weg riet &; 2. bijw. weg, verlo- Wegb u.rsten, (bu,•stete weg, weg rex. h. waaien, wind maken, met den ren; er, est ist -, is weg; weit - -von 4', `gel urslei) bedr. ww. wegborstelen; die
waaier slaan, beweging maken; Anil dent verwijderd; schlecht-, schlichl-, slecht- Haare vors Hate -, afborstelen.

ring, verwisseling v., beurt v.; 2. ruiling v.
WQehse1-uitkosten, in v. onkosten w. mv. van een wissl; -itsanz v., Z.
-gebrauch; -verbunden bijv. nw. belang
hebbende bij een wissel; -verhiltnzss o.
wederzijdsche betrekking, onderlinge
verhouding v.; -verjáhrung v. verjaringsrecht o. van een wissel; -verkehr m. wis
omloop rit. van wissels -vers-selvrko.,
m., Z. -reim; - vestrag m, wederzijdseh
verdrag o., onderlinge overeenkomst v.;
2. verdrag o. omtrent wissels, wissel
o.; -weise bijw. wederzijds; 2.-contra
beurtelings; ein Stick Land -- bauen,
beurtelings; 11. -- V. wijze v. van opvolging; weizen m. tarwe v. met veel takkige aren; -werk o., Z. Wechsel (Uurw.); -werth m. waarde v. van een wissel;
2. waarde v. van geld bij het wisselen;
3. wisselkoers m.; -wiesengrund ni. in
weiden afwisselende grond m.; -wild o.
wild o. dat zich in verschillende jachten
ophoudt; -wind'rn. veranderlijke wind m.;
- winkel ra. wisselende hoek m.; -wirkung
V. wederzijdsche werking, wisselwerking
v.; -wirlhschaft V. wijze v. van bebouwing, waarbij men de velden beurtelings
laat rusten; -wort o. antwoord o.;(Spraakk.) deelwoord o.; -wucher m. wissel
-zahlung v. betaling v. in-woekrm.;
bankgeld; -zahn in. melktand, wortel tand, wisselland m.; -zauge V. draad trekkerstang v.; -zusland na. wederkeerigheid v., wederzijdsche toestand m.
WQehsler, (-s, mv. Wechsler) m.
wisselaar m.; it. bankier m.; -buck o.,
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WQgeapern, (caperte weg, wegge
bedr. ww. wegkapen.
-capert)
Wegdenken, (dachte weg, wegge
bedr. ww onr. sich etw. -, weg -dacht)
niet aanwezig denken; sich von-denk,als
einero Orte -, zich verbeelden afwezig te
zijn; 2. etw. -, in gedachten afzonderen.
WQgdeuten, (deutete weg, wegge
bedr. ww. Z. wegerkldren.
-deut)
WQgdorn,(- dorn(e)s,mv. -dórner)
m. wegedoren v.
WQgdorren, (dorrte weg, wegge
o. ww. verdrogen, droog worden-dort)
en afvallen.
WQgdr ogen, (drangle weg, weg
bedr. ww., Z. verdrongen.
-gedrnt)
W @gdrueken, (druckle weg, weg
bedr. ww. ein Buch -, voort--gedruckt)
gaan met drukken, afdrukken.
WQgdrucken, (druckte weg, uegyedriickt) bedr. ww. wegdrukken, weg
jem. von seinem Platze -, weg -dringe;
-duwen.
Wegdi rfen, (durf te weg, wegge durft) o. ww. onr., in. h. wegdurven,
durven heengaan; it. mogen heengaan.
WQge—amt, ant(e)s, mv. -amter) o. opzicht o. op de wegen; -au/seher m. wegopzichter, opzichter m, van
bruggen en wegen; -bau m. aanleggen o.
van wegen, verbetering v. van den weg,
waterstaat m.; -bereiter m. rijdende opzichter m. van wegen, gendarme in.; 2.
Z. -au f seher; -besserer m. hij die aan de
verbetering van den weg arbeidt; -bes
V. herstel o. van den weg of der
-serung
wegen; -blaft o., -breit men o.(Pl.)weegbree v.; -distel V. mariadistel v.; -dorp
m., Z. Wegdorp; -enge V. nauwte, engte v.,
bergengte v.; -geld o. weggeld o., tol m.,
tolgeld o.; -haus o. tol(gaarders)huis o.
(-

WQgeien,
ww., m. S.

(eilte weg, weggeeilt) o.

wegijlen, heensnellen, weg
-snel.

W geisen, (- s, mv. Wegeisen) o.
ploegijzer o.

W ege-inspektor, (- s, mv. -en)

m., Z. -aufseher; -kerse v. zwarte wolbloem v.; - komn o. belasting v. in koren
voor het gebruikmaken van een weg;
- kummel in. veldkomijn m., karwijzaad
o.; -lagerer m. struikroover, straatroover m.
WQgelagern, (wegelagerte, gewegelagert) o. ww., m. h. zich in hinderlaag leggen om de voorbijgangers te berooven.
WQge—lagerung, v. straatrooverij,struikrooverij, hinderlaag v.;-lampe
v., Z. -leuchte; -lauf m., Z. - trilt; -leitung v. kunstig aangelegde weg of boog
dienste van een spoorweg,-brugv.ten
viaduct o.; -lerche v. kuifleeuwerik m.;
-leuchte v. straatlantaren v.; 2. (Pl.)
cichorei v.; -messer m. wegmeter, hoekmeter m.; 2. werktuig o. om de omwentelingen van een rad te tellen.
WQgen, voorz. (met den Zen nv.)
wegens, ten gevolge van,ter oorzalce van;
- Schulden gefangen sitzen, voor schuld
gevangen zitten, gegijzeld zijn; - seiner
Eigenschaften,ten gevolge van; - etw. Behr

Weg.

besorgt sein, ongerust zijn over; ihrer flossen) o. ww. onr., m. . wegvlieten,
Jahre - konnte sie c-, wat hare jaren wegvloeien.
aangaat, met betrekking tot &; - eiw.
WQg$Oszen, ( /lószte weg, wegge :nit jemn. sprechen, over iets spreken; /1ószt) bedr. ww. met vlotten vervoeren;
sich - des Alters en.tschuldigen, zich ver- auf einer Flösze -, op een vlot vervoeren,
ontschuldigen wegens; des Preises - einig vlotten; das Ufer -, uitspoelen.
werden, omtrent den prijs overeenkomen.
WQgfluchten, (flathl ete weg, weg
o.ww. heenvlieden, wegvluch--geflucht)
WQgenarr, narren, mv. - 9narren)
m., Z. Molch.
ten, op de vlucht gaan.
Wegenge, (- n) v. holle weg,pas m. WQgfluthen, (/luthete weg, wegge Wegopfennig, (-( e)s, mv. -e) Iiuthet) o. ww., m. s. ( van een water),
En. weggeld o.
stroomen; 2. bedr. ww. medevoeren, meWQger, (- s, mv. Weger) rm. (Zeew.) desleepen.
wegering v., binnenplank V. van een
WQgfressen, (frasz weg, weggeschip.
[messen) bedr. ww onr. wegvreten, opWege-rad, (-mad(e)s, mv. -rdder) eten, verslinden; (fig.) (van het vuur),
o. (Werkt.) wegmeter, wegpasser m.; verteren; ein Mahl, ein Gewdchs -, doen
-recht bijv. nw. (Jachtw.) --- and stege- wegvreten.
recht, den weg kennende.
Wegfuhren, (f iihrie Reeg, weggeWQgerich, Wegerig, (-( e)s, fiihrt) bedr. ww., Z. fort fuhren.
mv. -e) m., Z. Wegebreil.
Weggabeln, (gabelle weg, wegge WQgeringen, v. mv., Z. Weger. gabelt) bedr. ww. (gemeenz.) met de
WQgerklaren, (erklarte iveg, weg vork wegnemen, wegkapen; (fig.) Z. weqbedr. ww. door eene gezochte-erklát) fischen.
verklaring of drogreden wegcijferen.
WQggang, ( (e)s) in., z. inn. weg Wege—sau1e, (- n) v. mijlpaal,weg- gaan, vertrek, afscheid o.; bei seinen -e,
wijzer w.; -scheide V. kruisweg m.; -scheu bij zijn vertrek.
bijv. nw. (van paarden), schuw op den
W Qggeben, (gab weg, weggegeben)
weg; -sen/ ni. (Pl.) maagdenpalm v., bedr. ww. onr. weggeven, wegschenken,
herrik V.
ten geschenke geven; (fig.) ein Kind -,
WQgessen, (aso weg, weggegessen) op eene kostschool doen; it. uithuwen.
bedr. ww onr. alles-, opeten, verslinden.
WQggehen, (ging weg, weggeganWQge—stein, (-(e)s, mv. -e) m. gen) o. ww. onr., m. s. weggaan, heen
grenssteen, stootsteen m.; -Intl m., Z.
vertrekken, zich verwijderen; von-gan,
Tausendknóterig; -warte v., Z. Wegwarte; seiner Stelle, seinem Sitze -, opstaan, op-zehrung V. reisgeld o., vertering v.rop rijzen; gehet nicht weg, bis 4e', gaat niet
reis; -toll m. weggeld o.
heen voor dat &; jem. - heiszen, gebieWQgfahren, (fuhr weg, wegge f ah - den heen te gaan; (fig.) (van waren),
ren) o. ww. our., m. s. wegrijden, heen van de hand gaan, verkocht worden; (van
wegvaren; mil der Hand ulcer etw.-rijden, vlekken), verdwijnen; II. o. zelfst. heen
-, heenstrijken; 2. vertrekken, in een
vertrek, afscheid o.; beim -, bij-gan,
rijtuig afreizen; um fünf Uhr -, om 5 uur het heengaan, onder het heengaan.
vertrekken; über eine Klippe, über eipen
W Qggewöhnen, (gewöhnte weg,
Strudel -, heenklimmen; I[. bedr.ww. te weggcwóhnt) bedr.ww. afwennen te gaan,
land, per as, per schip vervoeren.
afwennen te komen; Tauben -, vervreemWQgfahrt, en) v., Z. Abfahri. den; 2. wed. ww. sich von einem Orte -,
WQgfall, fall(e)s, mv. - (ulle) rn . ontwennen, zich vervreemden.
uitlating, weglating v.; in - bringen, afW Qggieszen, (goss weg, wegge
schaffen, doen vervallen.
bedr. ww. onr. weggieten, heen --gosen)
WQgfallen, (fiel weg, weggefallen) gieten.
o. ww. onr., m. s. wegvallen, afvallen;
Weggleiten, (glittweg, weggeglit(fig.) weggelaten worden, vervallen, op- ten) o. ww. onr., ni s. wegglijden; (fig.)
houden, geene plaats meer hebben.
über etc. -, heenglijden.
WQgfangen, (flag weg, wegge Pan
WQggraben, (grub weg, weggegrabedr. ww. onr. wegvangen, weg--gen) ben) bedr. ww. weggraven; einep Todlen
kapen.
-, ergens anders begraven.
WQgfaulen, (faulte weg, wegge
WQghaben, (hatte weg,weggehabl )
., in. S. wegrotten, afrotten.-(ault)o.w bedr. ww. onr. seinen Loin -, ontvangen
WQgfeilen, (feilte weg, weggefeilt) hebben, gehad hebben; 2. (fig.) etw. -,
bedr. ww. wegvijlen, afvijlen.
begrepen hebben, kennen, verstaan; 3.
WQgfischen, (fischte weg, wegge ich habe den Stein weg, ik ben er in gebedr.ww. wegvisschen; (fig.) jemn.-flscht) slaagd den steen weg te krijgen; ich habe
etw. vor dery Mande, vor der Nase -, weg ihn weg, ik heb mij van hem ontdaan.
wegnemen; jemn. ein Amt chr vor-kapen,
WQghalfte, (-n) v. helft v. van
der Nase -, te slim zijn.
den weg, halve weg m.
Wegfiegen, (flog weg,weggeflogen) Weghalten, (hielt weg, weggehalD. ww. onr., m. S. wegvliegen, heenvlie- ten) bedr. ww onr. weghouden, vergen; (van een hoed), afwaaien.
borgen houden, verwijderd houden; die
WQgfliehen, ((loh weg, weggef o- Hand -, weghouden; den Kopf -, afwenhen) o. ww. onr., ni. s. wegvluchten, heen den.
-vluchten.
WQgh ogen, (hanyte weg, wegge WQgflieszen, (floss weg, wegge- tidngt) bedr. ww. weghangen, ergens an(-
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ders hangen; Kleider -, weghangen, weg- gels chell) bedr. ww. glimlachende doen maken, doen verdwijnen; jem. zum Soldalenslande -, pressen, als soldaat inlijverdwijnen.
sluiten.
W@ghasehen, (haschte weg, weg. WQglaehen, (lachte, weg, wegge - ven; das Tischtuch -, wegnemen, afnegehascht) bedr. ww. wegpakken, wegn e . lacht) bedr. ww. al lachende wegjagen. men; 2. verbotene <t'aaren -, verbeurd
men, wegkapen, wegmoffelen.
Weglassen., (liesz weg, weggelas _ verklaren; etw. gerichilich -, inbeslagWeghauehen, ( hauch t e weg, weg sen) bedr. ww. onr., Z. fortlassen; 2. nemen; 3. eine Festung -, innemen, verbedr. ww. wegblazen.
-gehaucit) (Hand.) overlaten, afgeven; 3, wir wollen overen; 4. Zeil -, innemen, wegnemen;
Weghauen, (hieb weg,weggehauen) ihn dabei -, wij zullen hein er buiten Baum -, innemen, beslaan; 5. (Heelk.)

bedr. ww. onr., Z. abhauen; 2. mit der 'laten, heng niet uitnoodigen; einen Punk! afzetten.
WQgpacken, (packle weg, wegge Peitsche -, wegjagen, wegslaan, wegran- -, uitlaten, weglaten, overslaan, verwaarloozen; 4. zich vrijmaken van, zich out- pack!) bedr.ww. ontpakken en wegbrenselen.
gen; den Koffer vorn von der Kutsche -,
WCgheben, (hob weg, weggehoben) doen van.
bedr. ww. onr. wegnemen, afnemen, afWeglassung, (-en) V. weglating, wegnemen; 2. wed. ww. sich -, (Volkst.)
tillen; 2. wed. ww. (fig.) sich von ciw. -, uitlating, verlating, verwaarloozing v.; Z. weggehen.
WQgpeitschen, (peitschle weg,
mi! - alles Ueberflilssigen, met weglating
heengaan, zich verwijderen van.
weggepeitscht) bedr. ww. met zweepslaWeghelfen, (half weg, weggehol - van al het overtollige.
(en) o. ww. onr., m. le. jemn. -, helpen
Weglaufen, (lief weg, w eggelau - gen verjagen.
Wegpfeifen, (pfif' weg, wegge (en) o. ww. onr., m. s., Z. fortlaufen;
heengaan, het vertrek bevorderen.
WQghetzen, (heizie weg, wegge - (van dienstboden), wegloopen, den dienst pfiffen) bedr. ww. onr. eine Arie -, ge
fluiten; 2. jem. - ,fluitende wegjagen.-hel
helzt) bedr. ww., Z. fortheizen.
verlaten; (van soldaten), deserteeren;
WQgprugeln, (pri gelte weg, wegWeghinken, (hinlcte weg, wegge - (van water), wegloopen, wegstroomen.
hinkt) o. ww., Z. forthinken.
Wgpglaufer, ( - s, mv. Weglaufer) geprügelt) bedr.ww. wegslaan, door slaag
verdrijven.
Wegholen, (holle weg, weggeholt) m. weglooper, deserteur m.
bedr. ww. weghalen, wegnemen.
Weglaugnen, (lciugnele weg, weg - WQgpumpen, (pumpte weg, weg
bedr. ww., Z. auspumpen.
-gepumt)
Weghl pfen, (hüpjte weg, wegge - gelaugnet) bedr. ww. het bestaan ontWegputzen, (putzte weg, weggehupft) o. ww., m. s. weghuppelen, heen - kennen, loochenen, verloochenen.
huppelen; (fig.) über etw. leicht -, luch- Weglegen, (legle weg, weggelegt) putst) bedr. ww. wegpoetsen, Z. abpubedr. ww. wegleggen, wegsluiten, weg- tzen; (fig., Volkst.) jem. -, dooden, dood
tig ergens overheen stappen.
(Volkst.) doodschieten; it. etw. -,-slan;
W@gjagen, (jagle weg, weggejagt) bergen.
bedr. ww. wegjagen, heenjagen, de deur Wegleihen, (lieh weg, weggeliehen) wegkapen, wegpakken, vermoffelen.
WQgradiren, (radirte weg, weg uitzetten.
bedr. ww. onr. leenen, ter leen geven.
WQgkämmen, (kà mmte weg, weg - Wegleiten, (leilete weg, weggelci- radirt) bedr. ww., Z. ausradiren.
weg, weggera ff t)
WQgra$en, (raffle
gekammt) bedr. ww. wegkammen.
tel) bedr. ww., Z. ableilen, fortleilen.
WQgkaufen, (kaufle weg , w egge - Woglenken, (lenkle weg, wegge- bedr. ww. wegnemen, wegpakken, weg
-ruken.
kau(l) bedr. ww. wegkoopen, opkoopen; leuk!) Z. ablenlcen.
(0mb.) Alles -, alles wegkoopen.
Weglesen, (las weg, weggelesen) Wegraumen, (raumte weg, wegge W@gkehren, (kehrte weg, wegge - j bedr. ww. our. nalezen, inoogsten, inza- rëunm-t) bedr. ww. wegnemen, wegruielen; 2. vlug lezen; 3. afplukken, weg
-- men; Schutt -, wegruimen, opruimen;
kehrt) bedr. ww. wegvegen, afvegen; 2. melen;
(fig.) Hindernisse -, uit den weg ruiwed. ww. sich -, Z . wegwenden.
pink ken.
Wegknieken, (knickte weg , weg
W@gleuehten, (leuchtele weg, men; (fig.) jein. heimlich -, dooden, van
bedr. ww., Z. abknicken.
-geknict) eeggeleuchlel) bedr. ww. jem. -, Z. fort- kant maken.
Wegräumung, (-en) v., Z. weg Wegkoehen, (kochte weg, wegge !euchten.
o.ww., m. h. wegkoken, vet koken.-kocht)
Weglorken, (lockle weg, wegge - raumen; it . opruiming v.; (fig.) vereffeWegkollern, (kollerte weg, weg !ockt) bedr. ww. weglokken, heenlokken; ning v.
Wegreiben, (rzeb weg, weggerie-gekolr) 'emn. die Tauben -, iems. duiven tot zich
bedr. ww., Z. forlrollen.
Wegkommen, (kam weg , wegge- okken; jem. aus seinem Zuftuchtsorle -, ben) bedr. ww. wegwrijven, door wrijven doen verdwijnen.
kommen) o. ww. onr., m. s., Z. iveggehen; okken, doen komen uit.
We,greise, (-n) v., Z. Abreise.
2.von einer Stelle -, vandaan komen,wege
WQglosehen, (losch weg, wegg-i
Wggreisen, (reiste weg, wegge komen; gul bei etzv. -, goed afkomen van; 'oschen) bedr. ww. our., Z. auslöschen.
3. wegraken, verloren raken; meine Uhr Wegli gen, (log weg, weggeloven) reist) o. ww., Z. abreisen, verreisen.
Wegreiszen, (rass weg, weggerislat mir weggekommen, men heeft mij & )edr. ww. our., Z. weglaugnen.
ontnomen.
Wegmaehen, (machte weg,wegge- sen) bedr. ww. onr. wegtrekken, weg
ein Brett -, wegtrekken; ein.-ruken;
Wegkánnen, (konnle weg, wegge nacht) bedr. ww. wegmaken, wegnemen;
-kont) Plecken -, wegmaken, doen verdwijnen, Haus -, omverhalen, reerhalen;(van wao. ww. our., Z. f orlkbnnen.
WQgkratzen, (kratzie weg, weg - litwisschen; etw. noch einander -, zich ter, wind &), medevoeren, medesleepen,
gekratzi) bedr. ww. our. wegkrabben, af iaasten & te maken; 2. wed. ww. sich -, wegvoeren; jemn. etty. -, ontnemen, ont-kraben. ;ich wegmaken, zich uit de voeten ma- rukken.
W egreiten, (rit! weg , weggerit ten)
WQgkrieehen, (kroch weg, weg (en; it. Z. fortlaufen.
o. ww. uur., m. s. wegkruipen,-gekrochn)
Wegmarschiren, (marschir le o. ww. our., m. S. wegrijden, te paard
zich verschuilen.
veg, wegmarschiri) o. vow., m. s. vertrek- vertrekken.
Wegrennen, (rannte weg, wegge
WQgkriegen, (kriegte weg, weg ren, heenmarcheeren.
ww. our., Z. abrennen, lort --rant)o.
o. ww., m. h. (gemeenz.) ont--gekrit)
W@gmOgen, (mochte weg, weggerennen.
vangen, krijgen, vatten, beetnernen, beet- noch!) o. ww. our., Z. fortmógen.
hebben, pakken.
Wegmussen, (inusste weg, wegge - WQgrichten, (richlele weg , weg
Wegktinsteln, (kunstelte weg, nusst) o. ww. onr., m. h., Z. forlmussen; gerichtet) bedr. ww elw. -, eene andere
weggekünslell) bedr. Ww. door drogre- ^. weggenomen, afgezet moeten worden. richting geven.
denen, kunstgrepen doen verdwijnen, uit
WQgnahme, ( - n) V. wegneming i WQgritt, ( - (e)s, mv. - e) m. heen den weg ruimen.
v., wegnemen o.: (Ger.) inbeslagneming gaan o. te paard, heenrit m.
Wegrollen, (rollte weg, weggerollt )
Wegkussen, (kussle weg, wegge- v., ontvreemding v,
kusst) bedr. ww. jemn. die .Thránen -,
WQgnehmen, (nahm weg, wegge - o.ww., m. h. wegrollen; ober etw. -, heen wegkussen, afkussen.
sommen) bedr. ww. onr. wegnemen, af- rollen; 2. bedr. ww. wegrollen, heenrolWQgl eheln, (Michelle weg, weg- aemen, medenemen; die Fleckeri -, weg- len, al rollende wegnemen.
-
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Wegrucken, wQgrucken,
(ruckle weg, weggerucht en rückle weg,
weggeruckl) o. ww., m. s. wegrukken,
beenrukken; nicht von der Stelle -, niet
van de plaats komen, zich niet bewegen;
vont Feuer -, verder afschuiven; 2. bedr.
ww. wegrukken, wegnemen, verder afplaatsen.
Wegrudern, (ruderte weg, weg
o. ww., m. S. wegroeien, zich-gerudt)
al roeiende verwijderen; 2. bedr. ww.
wegroeien.
WQgrufen, (riet weg, weggerufen)
bedr.ww. buiten roepen, wegroepen; aus
einer Gesellschaft weggerufen werden, geroepen worden uit &, Z. zuruckberufen.
Wpgsä gen, (ságte weg, weggesagt)
bedt. ww., Z. abságen.
WQgsam, bijv. nw. begaanbaar,
met wegen doorsneden.

Weg.

Wogsehleifen, (schuif weg, weg geschlifjen) bedr. ww. onr. wegslijpen,
uitslijpen; die Spilze -, afslijpen; den Ros!
von einero Messer -, afslijpen; II. wegsleden, voortsleden, in eene slede vervoeren;
jent. bei den Haaren -, voortsleepen; 2.
(fig.) eene letter slepend uitspreken; it.
bij het uitspreken weglaten.

weg, iveggeschwommen) o. ww. nnr., m.
s., Z. forischwimnien.
Wegsehwinden, (schwand weg,
weggeschwunden) o. ww. onr., m. s. ver
-dwijne.
Wegschwingen, (schwang weg,
weggeschwungen) bedr. ww. onr. weg
wegwerpen, wegschudden; 2.-slinger,
W©gschleifung, (-en) v., Z. wed. ww. sich -, wegvliegen.
wegschlei.fen (1I. 2); it. uitlating v.
WQgsehwitzen, (schwilzle weg,
Wogsehlendern, (schlenderte weggeschwilzt) o. ww., Z. ausschwitzen.
weg, weggeschlendert) bedr. ww., Z. fort-' Wegsegeln, (segelle weg, wegge schlendern.
segelt) o. ww., Z. absegeln.

WQgsehlenkern, (schlenkerte

Wegsehen,

(salt weg, weggesehen)

I eg, weggeschlenlsert) bedr. ww. weg - o. ww. onr., m. h. den blik afwenden,
schudden.
ergens anders heenzien; über elw. -, met
Wegsehleppen, (schleppie weg, geen blik verwaardigen, niet in aanmerI
eggesehleppl) o. ww., Z. forischleppen. king nerven, er boven staan.
Wegsehleudern, (schleuderte Wegsehnen (sich), sehnte weg
I eg, weggeschleudert) bedr. ww. weg -' weggesehnt) wed. ww. verlangen te ver
ergens anders te zijn.-trekn,wsch
Wpgsaugen, (sog weg,weggesogen) slingeren; eine Person von sich -, verstoo t.e n ; it. (fig.) Z. verschleudern.
Wegsein, (war weg, weggewesen)
bedr. ww. onr. wegzuigen, uitzuigen.
Wegschaffen, (scha [[le we g , weg - WQgsehmeiszen, (schmiss weg, o. ww. onr. wegzijn, afwezig zijn, niet
weggeschntissen) bedr. ww. onr., Z. weg - tegenwoordig zijn; (fig.) in geen goed
gescha/rl) bedr. ww., Z. (orlschalien.
humeur zijn; vor Freude -, buiten zich
Wegsehaffung, (-en) v. verwij- wer/'en.
Wegsehmelzen, (schmolz weg, zelve(u) zijn; 2. voorbij zijn, verloren
derin.., verplanting V.
Wegscharren, (scharrle weg, weg - I eggesc/iniolzen) o. ww. onr., m. s. weg - zijn, vervlogen zijn; nzeine Uhr isl weg,
I
versmelten; 2. (schntelzte weg, mijn horloge is weg, ik ben mijn horloge
gescharrl) bedr. ww. wegkrabben.
WQgschauen, (scliaute weg, weg - weggeschnzel.zt) bedr.ww. reg. uitsmelten, kwijt; fiber em. -, ergens overheen zijn,
versmelten, door smelting doen verdwij- niet meer aan denken; fiber eine Thorheit
hen.
o. i % w., Z. wegse
geschaut)
-, teruggekomen zijn van.
W@gsehaufeln, (schau felle weg, nen.
SA1 gsehnappen, (schnapple weg, Wegsenden, (sandle weg, weggeweggeschuufel!) bed r. ww. w'egschoppen ,
wegsche ) pen, met de schop wegruimen. iweggeschnappl) bedr. ww. (gemeenz.) sand!) bedr. ww. onr., Z. forischicken.
WTIpgschenken, (schenkre weg, (van een hond), wegpakken, weggrijpen, WQgsenf, ( - (e)s) m., z. m., Z.
Wegesen f.
weggesclier IJ) bedr. ww., Z. verschenken. weghappen; (fig.) Z. wegtangen.
W@gsengen, (sengte -weg, weggcWegscheren, (schor weg, wegge- Wegsehneiden, (schniit weg,
schoren) bedr. ww. onr. wegscheren, af- 1 weggeschnitten) hedr. ww. onr. Aeste -, sengl) bedr. ww. wegzengen.
Wegsetzen, (setzle weg, wegge
scheren, Z. abscheren; 2. wed. ww. sich afsnijclen; (Heelk.) uitsnijden, afzetten.
o . new., m. s. springen op; 2. bedr.-selzt)
- , (Volkst.) Z. forlscheren. Wegsehneidung, (-en) v., Z.
Wegseherzen, (scher; leweg,weg- Wegschrcciden; it. afsnijding v.; (Fleelk.) ww., Z. wegregen; ein Kind -, neerzetten;
(Zeees.) ein Schii -, op het droge zetgeschorst) bedt. ww. die Sorgen -, al uitsnijding, afzetting v.
1N gsehnellen, (schnelite -weg, ten, opzettelijk doen stranden; sein Rang
schertsende verwijderen.
Wipgscheuehen, (scheuchie weg, weggescltnelli) bedr.ww. wegwerpen,weg- selzi i/ia darüber weg, zijn rang plaatst
hem daarboven; 3. wed. ww, sich über
weggesclieucht) bedr. ww., Z. forlscheu- schieten, wegslingeren.
W@gsehreeken, (schreckte weg, Andere -, zich verheffen, zich meer ach
chen, versciceuchen
dan; sich liber else. -, fiber das Gerede-ten
Wegseheuern, (scheuerte weg, i weggeschreck t) bedr. ww. door schrik
der Lente -, zich verheffen boven, zich
wegge.sclteuert) he^Ir. ww., Z. abscheuern. verjagen; Vogel -, verschrikken.
^0 egschicken, (sch lekte weq,weg -W gsehreiten, (schrift weg,weg- niet storen aan, zich over & heen zetten.
geschritien) o. ww. onr., m. s. wegstap Wegsingen, (sang weg, weggesnngescltici^l) hel i' . ww., Z. foriscliicken.
Wpgsehieben, (scicob zeeg, weg- hen, heenstappen; über elw. -, heenstap - gen) bedr. ww. onr. die Sorgen -, al zin
doen verdwijnen; 2. (z. voorw.)-gend
gesclroben ) bedr. ww onr. wegschuiven, i pen over, over het hoofd zien.
wegduwen, Z. wegri eken; etw. von sick -, Wegsehiitteln, (schullelte weg, ferm doorzingen, zonderuitdrukking zin
bedt. ww. wegschudden.
vom Blafte -, van het blad zingen;-gen;
w
Z. allehnen.
Wegschieszen, (schoss weg, weg - Í Wegschutten, (schullele weg, hinter einander -, doorzingen.
Wegsollen, (sollle weg, weggesollt )
geschossen) o. Ww. our., m. s. wegsnel- !w'eggeschutiet) bedr. ww. weggieten, uit
als een bliksemstraal wegschieten; 2. ! storten, uitgooien.
-len, o. ww. our., Z. weganussen.
W gsehwá ren, (schwor weg,weg- Wegspeien, (spie weg, weggespien)
hedr. ww wegschieten; jemn. den Arnt
-, afschieten; Wild -, ner,rschieten, don- geschworen) o. ww. our., rn. h. wegzwe- hedr. ww. our., Z. ausspeien.
Wegspieren, (spielle weg, weggeden; eine Kugel -, Z. asbchieszen. ren, afzweren.
. egschifi'en, (schifrle weg, weg - Wegsehwarmen, (schwártnte spiel!) bedr. ww. door spelen verjagen,
geschiffi) o. ww., Z. abschijfen; 2. Z. (ort-weg, wegge.`chwarnit) o. ww. (van bijen), wegspeen; 2. (z. voorw.) met zekerheid
spelen, werk} uiglijk spelen; vom Blafte
zwermen wegvliegen.
in
schillen.
Wegschragen, (schlug weg, weg I Wegschweben, (sch weble weg, -, spelen.
Wegsprechen, (sprach weg,weggesclilagen) bedt. ww. onr. wegslaan, weggeschwebl) o. ww., in. h. wegzweven,
gesprochen) bedr. ww. onr. al sprekende
heenslaan; den hall -, wegslaan; ein Slick wegvliegen, Z. schweben.
W7gsohwemmen, (schwetnntle wegjagen; 2. (fig.) den Kummer -, ver
von eiriem Sleine -, afslaan; jemn. den
toespreken doen verminde--zachten,dor
Kopf -, afslaan; jesn. -, Z. forlschlagen. weg, weggeschwemmt) bedr. ww. (van het
Wegschleiehen, (schlich weg, water), medevoeren,uitspoelen;den Grund ren; Frei vont Herzen, von der Leber -,
eveggeschlichen) o. ww onr., m. s. weg- ani Fusze einer Mauer -, uitspoelen, doen ronduit spreken,openhartig zijn gevoelen
sluipen, heensluipen, Z. fortsch.leichen; wegspoelen; weggeschwenimte.s tolt, drij-, zeggen.
Wegsprangen, (sprengte weg,
(lig.) - of wed. ww. sick -, Z. wegma- vend hout.
W egschwimmen, (schwanzm weggesprengt) bedr. ww. doen wegsprinchen (sigh),
(
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gen; 2. o. ww., m. S. zu Pferde -, voort Wegtreten, (trot weg weggetre- len hcnngaan; von einer Stelle -, eenc,
springen, in galop heenrijden.
ten) o. ww. onr., m, s. weggaan, zich plaats willen verlaten.
WQgspringen, (sprang weg, weg verwijderen, heenstappen. zich afzonde- Wggwi nschen, (wiinschte weg,
,

o. ww. onr., m. s. wegsprin--gesprun)
gen, heenspringen; es isi etw. vom Glase,
von der Wand weggesprungen, er is iets
van & afgesprongen, Z. abspringen; (fig.)
Z. abgleilen.
WQgspritzen, (spritzie weg, weg
bedr.ww. Wasser -, doen spui -gespritz)
-ten;2.
wegspuiten, afspuiten.

Wegspillen,

(spulle weg, wegge -

spull) hedr. ww. wegspoelen, Witspoelen,
afspoelen, Z. wegschwemnzen.

W@gstauben,

(staubte weg, weg -

geslaubt) o. ww., m. s. wegstuiven, als
stof verliezen.

Wegstáuben, (slauble weg,wegge-

ren; 2. bedr. ww. die Erde von etw. -, wlweggewunscht) bedr. ww. jem., etw. -,

afstampen, door trappen wegnemen, weg wenschen dat & wegga, niet tegenwooraftrappen; die Absátze -, ailoo--trapen, dig zij, wegwensclien; 2. wed. ww. sich

pen.

Wegtrinken,

(crank weg, wegge
bedr. ww. onr. opdrinken, uit -trunke)
eine Krankheil -, door drinken-drinke;
verdrijven; seine Sinne -, door veel drinken verliezen.
Wegvernunfteln, (vernunflelte
weg, wcegvernun flell) bedr. ww. op klein
-gesti
wijze wegredeneeren.
Wegwii1zen, (vw(tlzle weg, wegge
-wulz)
bedr. ww., Z. wegrollen.
Wegwandern, (wandente weg,
weggewanderl) o. ww., m. s. heengaan,
vertrekken, het land verlaten.
WCgwanken, (wankle weg, weg
o. ww., 1n. S. heenwaggelen,-gewankt)
waggelend heengaan.

släubl) bedr. ww. wegstoffen, afstoffen,
als stof doen vervliegen.
Wegstecken, (sleckle weg, weggesteekt) bedr. ww. wegsteken, versteken,
elders planten; it. Z. verstecken.
Wegstehlen, (slahl weg, wegge
Wegwarte, v., z. m. cichorei v.
bedr. ww. our., Z. slehlen; 2.-stohlen)
Wegwärts, bijes. naar eene afgewed. ww. sich -, Z. sick wegmachen, weg - legen plaats.
schleichen.
Wegwaschen, (wusch weg, weg
WQgstellen, (steilte weg, wegge- j
bedr. ww. onr., Z. abwaschen,-gewaschn)
stellt) bedr. ww., Z. weglegen; 2. wed. wegspelen.
ww. van plaats veranderen, zich ergens
W gMwehen, (wekte weg, wegge
plaatsen.
-weht)
bedr. ww. wegwaaien.
Wogsterben, (starb weg, weg - Wegweisen, (wies weg, weggewiegestorben) o. ww. onr., m. s. wegsterven, sen) bedr. Ww. onr. jein. -, heenwijzen,
plotseling sterven, bezwijken, omkomen. de deur wijzen, bevel geven om te ver
WQgsteuer, (-n) v. weggeld, tol
afwijzen; aus dew Lande -,-trekn;2.
belasting v. tot onderhoud van-geldo., verwijzen uit, bevel geven & te verla-

ten.

wegen.

W@gstibitzen,

(stibitzie weg, weg

WQgweiser, ( - s, mv. Wegweiser)
bedr. ww. wegstelen, wegka--gestiblz) m. wegwijzer, gids m.; 2. mijlpaal, handpen, behendig wegnemen; (Volkst.) weg- wijzer m. op den weg; 3. (Heelk.) tentmoffelen.
ijzer o., wegwijzer m.; 4. (Nat. hist.)
WQgstoszen, (stiesz weg, wegge - sprinkhaan m.; 5. (Zeew.) katrol v. met
stoszen) bedr.ww. onr. wegstooten,voort- 8 a 10 schijven.
stooten, wegduwen; einen Fusz von elw. WQgwenden, (wandie weg, weg
-, afstooten.
bedr. ww. onr., Z. abwenden. -gewandl)
Wggstreiehen, (sirich weg, weg - WQgwerfen, (-wart weg, weggeworgestrichen) bedr. ww. onr. wegstrijken, fen) bedr. ww. our. wegwerpen, weg
overheenstrijken; die Haare von der Slimn
wegsmijten, verwerpen; (Sp.)-goien,
-, wegstrijken; Geld -, (van de tafel) af- Kanten -, weggooien, vergooien; (fig.)
strijken en in den zak steken; ein Wort, :lieses Geld ist so gul als weggeworfen, is
eine Zeile -, doorschrappen, doorhalen, zoo goed als weggegooid; nichts -, niets
doorstrepen; einen Punkl int Versrage -, weggooien, niet verkwisten; einen Bachschrappen; 2. o. ww., m. s. (van vogels), slaben -, uitlaten; 2. wed. ww. sich -,
wegvliegen, vertrekken.
zich verlagen, zich vernederen, zich laag
Wegstromen, (strómte weg, weg - aanstellen, zich vergooien.
gestrómt) o. ww., m. s., Z. wegflieszen;
Wegwerfung, ( en) v., Z. weg it. wegschwemmen.
werfen; it. wegwerpen o.; (Sp.) vergooien
WQgthun, (that weg, weggethan) o.; (Spraakk.) uitlating v.; (lig.) vernehedr. ww. onr., Z. weglegen; ein Kind aus dering, verlaging v.; -szeichen o. uitla einer Anstalt -, afdoen van, afnemen van;' tingsteeken o., apostrophe v.
einen Dienstboten -, wegdoen, zich ontWegwetzen, (wetzte weg, wveggedoen van, Z. wegschalen.
welzt) bedr. ww., Z. auswetzen.
Wegtraben, (trabte weg, wegge - WQgwinken, (winkle weg, weg trabl) o. ww., m. s. wegdraver, heen - 1 gewinkt) bedr. w w. zoeken heen te gaan.
draven. 1 WQgwischen, (wischle weg, weg WQgtragen, (trug weg, weggetra- gewischt) bedr. ww. wegwisschen, uit
gen) bedr.ww.onr.wegdragen,wegvoeren.
uitvegen, wegvegen; Thrdnen -,-wischen,
WQgtreiben, (trieb weg, wegge- afvegen, drogen; ein Andenken -, uitwis trielen) bedr. ww. onr., Z. verlreiben; schen; 2. o. ww., m. s. Z. wegmachen
jemn. sein Vieh -, uit de weide drijven, (sich); (fig.) ober elw. -, Z. weggleilen.
stelen en wegdrijven; 2. e. ww., m. s.
Wegvollen, (wollle weg, wegge (Zeew.) afdrijven.
wolli) o. ww. onr., m, h. wegwillen, wil-

-, wenschen afwezend of niet. tegenwoordig te zijn.
Wegwurf, (-(e)s, mv. Wegwurfe)
m., Z. Wegwerfung; 2. weggeworpene o.

Wegzaubern,

(zauberle weg, weg -

gezzauberl) bedr. ww. wegtooveren, door
tooverkracht doen verdwijnen.
Wegzebren, (zehrie weg, wegge
bedr. ww., Z. auf -, verzehren. -ze/int)
Wegzehrung, (-en) v. uitput
levensmiddelen, verslinding-tingv.a
V. van voedsel; 2. vertering v. op reis; 3.
Z. Wegsleuer.

Wegzeigen,

(zeigie weg, wegge -

zeigt) bedr. ww., Z. wegweisen.

Wegziehen,

(zog weg, weggezo-

gen) o. wiv. onr., m. S. vertrekken, heengaan, zich verwijderen; 2. Z. abziehen;
3. aus einer Wohnung, eineus Wohnorle -,
vertrekken, verhuizen, van woning of
woonplaats veranderen; aus einem Lande
-, uitwijken, het land verlaten; -de Vogel,
Z. Zugvógel; 11. bedr. ww. wegtrekken,
weghalen; jern. unler dein geslürzlen Pierde -, uithalen; die Hand -, wegtrekken;
den Vorhang -, optrekken, ophalen; (fig.)
jent. von of aus einero Orte -, uithalen;
von einer Partei -, afkeerig maken, doen
verlaten.
WQgzug, ( - (e)s, mv. Wegzüge) ni.
vertrek o., aftocht m.; it. tijd m. van

vertrek.

Weh, Z. wehe.
WQhausruf,

(-(e)s, mv. -e) m.

klacht v., geklaag, gekerm o.
W he!, tussch. au!, o!, oei 1, helaas !; 2. - dein !, wee dengene !; -! - din!
wenn die 4-, wee! wee u &; II. bijes. ihun, pijn doen, zeer doen; der Kopf thut
ihm -, het hoofd doet hem zeer, hij heeft
pijn in liet hoofd; es that min -, tiet doet
mij pijn; jenln. - then, iern. pijn doen;
(fig.) grieven, krenken, beleedigen, smart
veroorzaken: es lhut ihm in der Secle het bedroeft hem, het doet hem in de
ziel leed; sick - 1/sun, zich zeer doen,zich
bezeren; (fig,) seinera Munde - then, uit
den mond asparen; dein Fleische - shun,
geweld aandoen; es sst min -, es wind stir
-, ik ben, word misselijk; es ist mir um's Herz, het is mij wee om het hart;
M. (-s, my. Wehe) o. das - uber jemn.
2usr.ufen, wee o., vloek m.; 2. smart, pijn
v.; it. ongeluk o.; sein Wohl and - liegt
stir am Herzen, zijn wel en wee, zijn lief
^n leed ligt mij aan het hart.
WQhe, (-n) v. wee, barenswee v.
WQh(e)-frau, (-en) v. vroed
-gesang m. klaaglied o., treur -vrouw.;
elegie v.; -gefuhl o. pijnlijk ge--rangm.,
voel o., pijn v.; -geheul o. pijnlijk gewehreeuw o.; -gekreisch, - geschrei, weeklacht, jammerklacht v.; -klage v. weeklacht, jammerklacht v.
WQhklagen,' (wehklagle, gewehklagt) o. ww., m. h. über etw. -, weekla-
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gen, jammeren, kermen,treuren, weenen.
WQhling, e)s, mv. -e) m., Z.
Wiele.
Wehmuth, v., z. m. weemoed m.,
weemoedigheid, droefheid v., verdriet o.;
sich der - nicht erwehren kinnen, zich
niet kunnen verzetten tegen den weemoed.
Wehmtithig, bijv. en b. weemoedig, droevig, verdrietig, jammerlijk, aan
bedroefd; - sein, weemoedig zijn;-gedan,
- werden, weemoedig, aangedaan, bewogen worden; eine -e Erinnerung, droevig,
smartelijk; mil -er Slimme, klagend; -keil
V., Z. Wehmuth.
Wehmuthsvoll, bijv. en b. vol
droefheid, vol weemoed.
Wohmutter, (Wehntutler) v., Z.
Weh[rau.
Wehr, en) v• verdediging v., weerstand m.; sich zur - seizen, stellen, zich
te weer stellen, in staat van verdediging
stellen, weerstand bieden, zich yerdedigen; 2. verdedigingsmiddel, wapen o.;
(Vest.) wal n7., bolwerk o.; mit - uná
Waffen, geheel gewapend, van top tot
teen gewapend; (Jachtw.) lebendige -,
kring rn. van jagers die het wild insluiten; 1I. (-(e)s, mv. -c) o. (Waterb.)
keerdam, dijk m.,havenhoofd o.; (Landti.)
heining, haag v.; III. m. zelfst. paard o,
van drie jaar.
Wohr—anstalt, en) v. inaatregel m. ter verdediging, verdedigingsmaatregel m.; -baum m. (Waterb.) slagboom m.; 2. Z. Schlagbaum; -bock m. bol
m. tot steun van een pompwerk; -brie
in., Z. Gewáhrbrie[; -bundniss o. verdedigend verbond, defensief verbond o.
-busae v. geldboete v. voor verwonding
-damm m. (Waterb.) nooddam, keer•
dam m.
WQhre, (- n) v., Z. Wehr.
Wehren, , ( wehrie, *iewehrt) bedr
WW. jemn. elzv. -, tegenhouden, beletten
verbieden, zich verzetten tegen; sich nich
of nicht - lassen, niet luisteren, niet ge
hoorzamen, zich niet van zijn voornemer
laten afbrengen; 2. o. ww. dem Feuer
dem Wasser -, tegenhouden, zich meeste
maken van; einem Uebel -, afwenden, af
weren; der Krankheit -, weerstand bieder
aan; dem Laster -, zich verzetten tegen
den Leidenscha/'ten -, weerstand bieden
beteugelen; 3. wed. ww. sich -, zich ver
dedigen, zich verweren; sick seines Leben
-, zijn leven verdedigen; mil Handen uni
Fuszen -, zich verweren, spartelen.
Wehr-gehänge, ( ges, mv. -ge)
-gehenke, (- kes, mv. -he) o. degen
draagband, sabelriem m.; -geld o. geld
boete v. voor een beganen moord, bloed
geld o.; - gerust, -gestell o. wapenrek o.
-geselz o. verbod, wettelijk verbod o.
Wehrhaft, bijv. nw. in staat on
zich te verdedigen, weerbaar, dapper; -e
Riller, gewapend; - machen, wapenen
in staat van verdediging stellen; einet
Edelknaben - machen, een degen geven
(Jachtw.) einen Lehrling - machen, to
,jager bevorderen; ern -es Schwein, dri
a vierjarig wild zwijn o.
(-(

(-

(-

,

,

-
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WQhrhaftigkeit, v. vermogen o. Weiberhaft, bijv.nw., Weiberorn zich te verdedigen, verdedigbaarheid, haftigkeit, v., Z. weiblich c'.
We_iber —hals, ( -es) m., z. m.
weerbaarheid v.
WQhr—krieg, (- (e) s, env. -e) m., vrouwenhaat, afkeer m. van vrouwen, Z.
Z. Vertheidigungskrieg; -kunst v., Z. Ver- -/'eindschaft; 2. haat m. der vrouwen;
theidigungskunsi; -lehne v. veldborstwe- -hasser m., Z. -feind; -haube v. vrouring v.; -lick bijv. en b., Z. wehrha/t; wenmuts, vrouwenkap v.; -haus o. vron-linie V. (Vest.) verdedigingslijn, linie v. wenhuis o.; 2. vrouwenverblijf, serail o.,
van defensie; -los bijv. nw. weerloos, on- harem m.; (Oudh.) vrouweuvertrek o.;
gewapend, onverdedigd; -- machen, ont- -hemd o. vrouwenhemd o.; - heerschaft
wapenen; (fig.) zwak; -losigkeit v. weer- V. heerschappij V. der vrouw, vrouwen
-herz o. vrouwenhart o.;-reginv.;
loosheid v., gebrek o. aan wapenen; (fig.)
zwakheid v.; -mann in. krijgsman, land- -hof m. vrouwenhof o.; 2. hof o. waar
wehrman, militien, schutter in.; -mann- de vrouwen regeeren; - huld v., Z. - gunst;
schaft v. militie, schutterij, landweter v.; -hut m. vrouwenhoed m.;- knecht m.salet-wittel o. verdedigingsmiddel, wapen o.;' jonker, vrouwengek m.; -krankheit v.
-schanze v. verded igingsschans v.; -schau vrouwenziekte v.; -kraut o. (Pl.) bijvoet
v., -schmied m ., Z. Wa fenschau 4-; -schnur. m.; -laune v. vrouwenkuur.vrouwenlnim,
vrouwengril v.; -leken o.,Z.Kunkellehen;
V. cordon o. van troepen; -schrift v. ver
o., Z. Vertheidigungs--deignschrft -liebe v. liefde v. der vrouwen; 2. liefde
schrift; -stachel m. angel m.; -stand V. voor vrouwen.
We_iberling, ( -(e)s, mv. -e) m.,
m. krijgsmansstand, militaire stand m.,
krijgslieden m. mv.; -vogel m.groote moe Z. Weibermann.
Weiber-list, (-e) v. vrouwenlist
-vieh o. voor over--rasvogel,kmij.;
wintering uitgezocht vee o.; -wafle v. v.; -los bijv. nw. zonder vrouw, geene
verdedigingswerktuig, wapen o.; -wolf m., vrouw hebbende; -macht v. macht v. der
L. Wdhrwolf; -zahn m. (Jachtw.) slag- vrouw; -mdhrchen o., -mähre v. bakertand m.; -zins m., Z. Rutscherzins; -zug vertelseltje, oudewijvensprookje o.;-mann
m. verdedigingslijn v.; (Mijnw.) derde m., Z. - knecht; 2. goede man, goede echtafmeting V. eener mijn; -zwang m. dienst genoot m.
Weiberm,nnig, bijv. nw. (Pl.)
-plichtgedv.
WQhse, n, mv. -n) m. opaal,melk- met aan den stamper vastzittende meel
-draen.
blauwe edelsteen m.
WQhstand, e)s) m., z. m. treu- Weiber—milch, v., z. m. vrourige toestand m., droevige staat,bedroefde wenmelk v.; -mord m. vrouwenmoord m.;
2. Z. Weibsmnord; -mörder m. vrouwen
staat m.
Weibsmorder; -mutze-morde.;2,Z
Wehtage, m. mv. ongelukkige dagen, dagen ni. mv. van ellende, verdriet. V., Z. -haube; -name m.vrouwennaam m.;
Weib, (-( e)s, mv. -er) o. vrouw v., -narr m. vrouwengek m., Z. -mann;
wijf, vrouwspersoon o.; eis - nehmen, -orden m. ( Ridd.) vrouwenorde, riddereene vrouw nemen, huwen; alles -, oud orde v. voor vrouwen; (Scherts., gewijf o.; it. waarzegster,kaartlegster v.,too- meenz.) huwelijk o.; in den -- trelen,
verbeks v.; (Scherts.) verwijfd persoon huwen, trouwen, in het huwelijk treden;
m.,praatzieke man m.; (Spr.) das - and der -putz m. vrouwenopschik, vrouwentooi
0%n sollen zu Hause bleiben, eene goede m., vrouwensieraad o.; -rache m. yrouvrouw en eene goede kat blijven te huis, wenwraak v.; -raub m. vroewenroof m.;
wie zijne vrouw liefheeft laat haar thuis. -rduber m. vrouwenroover, vrouwen
n1.; -recht o. vrouwenrecht,-schaker
Weibbar, bijt'. nw. huwbaar.
Weibchen, (verkl.) o. wijfje, voorrecht o. van vrouwen; -regierong
vrouwtje o.; (Nat. hist.) wijfje o.; (Pl.) v., -regiment o., Z. -herrscha f t; 2. pantoffelregeering v.; -rock m. vrouwenstengel in.
Weiber-adel, (-s) m., z. m. adel rek, onderrok m.; -rolle v. vrouwenrol
in. van moederszijde, in de vrouwelijke v.; -sache v. vrouwenzaak v.; -sallel m.
lijn erfelijke adel m.; -anmuth v. beval vrouwenzadel m.; -scham m. vrouwelijke
vrouw; -arbeit v. vrouwen -lighedV.r geslachtsdeelen, vrouwelijke schaanudeevrouwenwerk o.; -art v. soort-arbeidm., len o. mv.; -schender m. vrouwenverV. van vrouwen; 2. aard m., manier, ge- krachter m.; -schandung v. vrouwenverwoonte V. van vrouwen; -/'eind m. vrou- krachting v.; -scheu bijv.nw. afkeerig van,
wenhater m.; -/eindschaft y. afkeer nu. bevreesd voor vrouwen; 2. v. zelfst. afkeer
van vrouwen; -Freund m. vrouwenmin- m. van, vrees v. voor vrouwen, vrouwennaar m.; -freundschaft v. liefde v. voor vrees v.; -schmuck m. vrouwenopschik m.,
vrouwen; -geklatsche o., Z. -geschwátz; vrouwentooisel o., juweelen ni. mv. der
-gelust v. vrouwenlust m., vrouwenbe- vrouw; -schneider m. kleermaker m. voor
geerte v.; (Gen.) belustheid v.; -geschlechi vrouwen, dameskleermaker m.; -schuh
o. vrouwelijk geslacht o., vrouwelijke m. vrouwenschoen m.; -schule v. vroukunne v., sekte y.; -geschrei o. vrouwen wenschool, school V. voor de vrouw;
o.; -geschwatz o. vrouwen -geschruw -schürze v. vrouwenschortje o., boezelaar
vrouwengeklap o.; -gesicht o,-geprat, m.; -sinn m. vrouwenzin m., vrouwenvrouwengezicht,vrouwelijk gezicht o.;-ge- hart o., vrouwenlust m., vrouwenkaraktrklsch, -gewdsch o., Z. -geschwatz; -glucl ter o.; -skiave m. vrouwenslaaf nu., Z.
o. vrouwengeluk o.; -gunst v. vrouwen- -knecht; -söldling m. in dienst van vrouwen zijnde man m.; -staat m. vrouwengunst v.
+

(-

(-(
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staat m.; 2. Z. -pulz, -schmuck; -stand (van yet weer), zacht, (zoel, dooiernd; Weich–herzig, bijv. nw. weekm. vrouwelijke staat m.; -stiefel m. vrou- machen, zacht maken, week maken; -hartig, gevoelig, teergevoelig; 2. bewogen,
wenlaars v.; - slimme v. vrouwelijke stem, werden, zacht worden, week worden;(fig.) getroffen, aangedaan; -herzigkeit v. weekstem v. eener vrouw; (Muz.) sopraan- (van het gemoed), genioedelijk, gevoelig,; hartigheid, gevoeligheid, aandoening v.;
stem v.; liefe —, lage alt v.; -such! v. vatbaar, ontvankelijk; es wind Hair so - -hufig bijv. nw. weekhoevig, met weeke
zucht v. naar vrouwen, genegenheid v. uni's Herz, ik word zoo aangedaan; - suer- hoeven; -knelen o. zachtmaking, weevoor vrouwen, verlangen o. naar vrou- den, aangedaan, bewogen worden; - ma- ; king v.; -kabel m. tobbe v., bak m. oin in
wen; -land m. vrouwenprullen, beuze- chen, aandoen, gevoelig maken; (Muz.) te weeken; -kufe v., Z. -boltich; -ki pe v.
liegen V. mv. tot opschik; -thrrnev. vrou- mineur; -e Tonart, miiieur- toonschaal; verfkuip v.; - leibig bijv. nw. aan diarrhee
wentraan m.; - tracht v. vrouwendracht, (fig.) -e Tone, zoete woorden, vleiende i ljdernde; -leibigkeil v. diarrhee v.
vrouwenkleeding v.; -treue V. vrouwen - woorden; -er Glanz, zacht; (Spraakk.)
Weiehlieh, er, -si) bijv. en b.
trouw v.; -tripper m. (Gen.) zaadloop, (van letters), zacht, zwak; - aussprechen, een weinig week; (Schild.) zacht; (van.
vloed m., vloeiing v.; -Irug in. vrouwen- zacht; - malen, niet scherp, niet hard, personen), weekelijk, verwijfd, laf, Z.
bedrog o.,geveinsdheid,listv.der vrouw; zacht.weibisch; 2. teergevoelig, kiesch; -keil v.
-unterrock m.vrouwen- onderrek m.; -volk We_ieh-beule, n) v. (Hoefsm.) weekelijkheid, verwijfdheid v.
o. vrouwenvolk o., vrouwen v. mv.; -zaak week koolgezwel o.; -bild o. beeld o.
Weichling, e)s, mv. -e) m.
m. twist m. tusschen vrouwen; -zeil V. dat de grens van eene stad aanwijst, i weekelijk,verwijfd,vertroeteld persoon m.
maandstond m., regels m. mv.; -zimmer stadsgebied o., jurisdictie v., stadsgrond Weieh- mangap, (-( e)s, mv. -e)
o. vrouwenkamer v., vrouwenvertrek o.; m.; -bildgericht o. rechtsgebied o. der o., Z. Braunstein; -máulig bijv.nw.(Rijk.)
(Ouch.) Z. -haus; -zirkel m. vrouwen- stad; -bildzeicheno. stadswapen,gemeen -zacht in den bek; -nil thig bijv. nw. &, Z.
kring m., vrouwengezelschap o.; -zwinger tewapen o.; -bntlich m. weekkuip, bron- - herzip; -pilaster o. pleister, pap v. tot
Ill., Z. -zimmer, -haus. verskuip v.; (Vero.) verfkuip v.; -busig verzachting; -schalig bijv. nw. met eene
Weibessohn, sohn(e)s, mv. bijv. nw. eene weeke borst hebbende; weeke schaal; -schwamm m. kussenvormi-sóhne) rn.uit eert vrouw geboren zoon m., -deckko fer in. weekhuidige kever ni.; ge bladzwam v.; -schwanz m. dier o. met
sterveling m.
-darn m. gewone kruisdoren m.
zachten staart m., kluizenaarskreeft, berWe_ibheit, v., Z. m., Z. Weiblich- We_iche, n) v., Z. Weichheil; 2. nardskreeft m.
keft.
weeke zijde, lies V.; (Ontlk.) weeke o.
Weichsel, -kirsche, n) v.
Weibig, bijv. en b., Z. weibisch. aan den buik; 3. (Spoorw.) beweegbare morel v.; -kirschbaum m. morelleboom
We_ibisch, bijv. en b. verwijfd, ver- rail v.; (fig.) gevoeligheid, teederheid, rij.; -zopf M. (Gen.) Poolsche vlecht, haar
-tr°oeld,
onmannelijk, laf.
zachtheid, kieschheid v.
ziekte v.
Weiblich, bijv. en b. vrouwelijk, Weichel, (- n) v. wilg(eboom) m. Weich-stachelig, bijv. nw. (PI)
roet de vrouwelijke natuur overeenstem- Weiehen, (wich, gewichen) o. ww. met zachte of weeke stekels; -stock m.,Z.
mend, als vrouw; it. zacht, teergevoelig, our., in. h. wijken, vluchten, buigen, toe- -bollich;-strahlig bijv.nw. ---e Fische,visschaamachtig; das -e Geschlecht, vrou- geven; 2. von der Stelle -, wijken, gaan, schen wier zwemvinnen met weeke punwelijk geslacht o., vrouwelijke kunne, de plaats verlaten; den Feind zum - brin- ten of graten voorzien zijn; -lhter o.weeksekte v.; nichts -es an sich haben, niets pert, tot wijken brengen, doen terugtrek- dier o.
vrouwelijks over zich hebben; -e Slimme, ken; aus dem Gliede -, uit de gelederen
Weichung, en) v., Z. weichen;
vrouwelijke stem v.; (Muz.) vrouwenstem gaan; jemn. aus dein Wege, voor iem. uit it. wijking v., terugtocht, achteruitgang
v.; (Spraakk.) -es Wort, vrouwelijk, van den weg gaan; it. iem. ontwijken, de in.; 2. weeking v.
het vrouwelijk geslacht; -e Reirne, zwak, ontmoeting vermijden van; von dem Wege
Weich –Vogt, (-vogt(e)s, mv.-vógvrouwelijk; (Gesl.) -e Linie, vrouwelijke -, afgaan; von jemn. -, (gemeenz.) van le) m. stadsschout m.; -zerrenhammer m.
linie, moederszijde v.; 2. (P1.) vrouwelijke fern. wijken, iem. verlaten; (fig.) der Liebe ijzerhut v. tot het bereiden van week jer.
plant v.; (Nat. kist.) vrouwelijk dier, -, onderdoen voor, wijken voor; 3. Z. Weid, (-( e)s, mv. -e) m. &, Z. Xid.
wijfje o.; -keil v. vrouwelijkheid v., vrou- weich (werden).
Weide, (- n) v. (Pl.) wilg, wilgewelijke aard in.; 2. zachtheid, teederheid,
Weichen–band, band(e)s, mv. boom m.; 11. Z. Weiden (o.); 2. weide,
teergevoeligheid, schaamachtigheid v.; it. - bunder) o. (Ontlk.) liesband m., band- hoede v., voedsel o.; auf die - treiben,
zwakte, kieschheid v.; 3. Z. Weiberzeit. spier v. der lies; -bruch m., -drüse v., Z. naar de weide brengen; zur - gehen, naar
Weibling, (-( e)s, mv. -e) m., Z. Leistenbruch 4'; - schiene v. beweegbare de weide gaan; (Jachtw.) op roof uitgaan;
lVeiberGing; it. door de vrouw beheerschte rail v.; - steller, -wdrter m. wisselwach- (fig.) lievelingskost in., genot o., lust m.,
uien m.
ter
m.
Z. Augen-, Seelenweide.
Weibmann, (-( e)s, rev. Weib- We_ich –erz, (- es, mv. -e) o. zwa- Weide–acker, ackers, acv. -acmanner) m. manwijf o., manvrouw v., vetzuur zilver, lood o.; - tederig bijv. nw. ker) m. als weide gebruikte akker m.;
hermapbrodiet m.
roet zachte veeren, zachte veeren heb- -brechen o., -bruch m. darmbreuk, bloed Weibs-bird, ( -(e)s, rev. -er) o. bende; - fasten v. rev. quatertemper m.; loozing v.; -darm. m., Z. Mastdarm; -fisch
(gemeenz.) vrouwenportret o., vrouws- -lass o., Z. -bottich; - jisch m. schelvisch m. van planten levende visch m. en v.;
persoon o.; duinmes —, gekkin v.; -gesicht nl.; 2. visch m. met weeke schubben; -freiheit v. vrijheid v. om te drijven, te
o. vrouwengezicht o.; it. (i. k. bet.) vrou- -/losser ni., Z. -fisch; -/Bigier m. vogel m. hoeden; -geld o. weidegeld o., loon o.
welijk gelaat, verwijfd uiterlijk o.; -gestalt met zachte vleugels; -friede m. stads- van den herder; -genoss m. jachtgenoot,
V. vrouwelijke gestalte, gedaante v. eener gebied o., jurisdictie v., Z. -bird; -ge- weidegerechtigde, deelgenoot m. in eene
vrouw; 2. vrouw v., vrouwenbeeld o.; schaffen bijv. nw., Z. -herzig; -gesotten weide; -hammel m. hamel m. als loon
- lente V. n;v. (gerneenz.) vrouwvolk o., bijv. uw. zacht gekookt; -gesottenes Ei, aan den herder te geven; -henne v. boen
vrouwlui V. mv.; -rnensch o. dikke groote zacht ei; -gretig bijv. niv. met weeke, o. als loon voor het weiderecht; -loch o.
vrouw v.; (geweenz.) vischwijfo.;- scheet- buigzame graten; -haarig bijv. nw. zacht- (van wildbraad), gat o.; - meier, -meister
der m., Z. Weiberschneider; -st-i ck o., Z. harig, met zacht, zijdeachtig haar; (Pl.) m. weidegraaf, opzichter m. over de ge-mensch; -süchtig bijv. nw., Z. iveiber- donsachtig; -hart o. weeke hars v.; -hun- meenteweiden.
si chlig; -volk o., Z. - leute.
lig bijv. nw. weekhuidig, met eene zachWeiden, bijv. uw. wilgen, wilgen Weieh, ( -er, -st) bijv. en b. week, te, weeke huid.
houten, van wilgenhout.
zacht, buigzaam, vleezig, poezelig; -es We_iehheit, i., z. rn. weekheid, Weiden, (weidele, geweidet) o.ww.,
Brod, zacht; -es Fleisch, malsch; -e Feder, zachtheid, buigzaamheid v.;(van destern), m. h. (van het vee), weiden, grazen; 2.
slap; -es telt, zacht; 2. (van de huid), zachtheid v.; (van spijzen), gemakkelijk- (van een herder), zijde kudde hoeden,
zacht; (van ooft), zacht; (van hout &), heid v. voor het verteren; (van het ge- laten grazen; 1I. bedr. ww. Vieh -, doen
buigzaam; (van spijzen), lichtte verteren; moed), gevoeligheid, teederheid v, grazen, weiden,hoeden; (fig.) seine Augen
(-

(-

(-(

(-

(-

r

(-

(-

(-

(-
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an etw. -, op iets vergasten; 2. (Jachtw.)
Weid—knecht, (- (e)s,mv. -e) m. gul fischen, van eens andermans leder is
einen Dachs -, uitweien, den buik open- boschwachter m.; -krant o. krriiswor- goed riemen snijden.
Weiher— ampfer, s) m., Z.
snijden; I11. wed. ww. sich an etw. -, tel m.
zich verlustigen, genot hebben van; sick
Vieidlieh, er, -st) bijv. en b., Z. Wasseramp[er; -andorn m.wolfsklauwm.;
mit Ho/`nungen -, zich vieien met de lebhal't; it. tap/er; 2. bijes. flink, ferm, -binse v. vijverbies v.; -Glatt o. waterhalm m.; -danzrra ni. vijverdam m.; -fisch
hoop.
dapper, moedig, zoo als het behoort.
Weiden— asehe, v.,z. m. wilgen - Weid—mahl, mahl(e)s, rnv. m. vijvervisch m.; -[usa m. (Pl.) weide asch, weedasch v.; -band o. wilgenband - máhler) o., Z. Haupt /all; -mann m., Z. ranonkel v.; -kolbe v. waterkolf v.; -puss
m., strop, band m. van wilgenhout; -bast Jager; -rcinnisch bijv. en b. als een jager, v. waterkastanje v.; - peterlein o., Z.
m. wilgenschors v.; -baum m. wilg, wil- tot de jacht behoorend; - maanschaft V. Wasserpeterlein; - haas, - hciuschen o. een geboom m.; -bdumchen o. wilgeboompje jagers m. mv., jagersstoet m.; it. jacht denhuisje o., eendenkooi v. in een vijver;
o.; 2. dwergwilg m.; -blaft o. wilgeblad v., jagen o.; - mannsspruch in. jagersgroet -ried, -rohr o. vijverriet o.; - schwarnrn
o.; -bohrer m. (Nat. bist.) Indische geit ni.; - messer o. jachtmes, jagersmes o.; in. moeraspaddenstoel m.; - wasser o.
v.; 2. wilgekever m.; -busch m. wilge- - recht o., Z. Jagerrecht; (Valk.) aandeel vijverwater o.
Weih—fasten, v. nlv. gnatertembosch o., zwijgwaard m.; -darn m. wilge- o. van den valk in de vangst; (Ger.) wei doren, zeekruisdoren m.; -drossel v.roer- derecht o.; -sack m., Z. -tasche; -sprosse perdagen m. mv.; -gabe v. offerande v.;
(-

( -

(-

domp, butoor of pitoor m.; -eiche v. wil- v. (Jachtw.) uitlooper m. aan het gewei; it. gift, schenking v. van e. o. a. gewijd
geneik, Amerikaansche wilg(eboom) in. -spruch m. jachtterm, jagersterm m., voorwerp; -gebet o. gebed o, bij de wij Weid(e)ner, (- s, mv. Weidener) jagersuitdrukking v.; (fig.) Z. Wahl- ding, inwijdingsgebed o.; -gelubde o.
m. jager m.; 2. jachtmes o.
spruch; -tasche v. weitasch, jagerstasch v.; gelofte, kloostergelofte v.; 2. geloftegift
Weiden -erde, v., z. m. vergaan -werk o. jagen o.; 2. jacht v.; 3. wild o. v.; - gemalde o. ten gevolge eener gelofte
wilgenhout o.; -[arbe v. wilgekleur v.; Weidwerken, (weidwcerkte, ge- geschonken schilderij v.; - gesang m ge-flóte v. uit wilgebast vervaardigd fluitje weidwverkt) o. ww., m h. jagen, op de zang, lied o. betrekking hebbende op de
inwijding;it.inwijdingszang m.;- geschenk;
o.; - geb%sch o., Z. -busch; -gene v. wil- jacht gaan.
gengarde, wilgenroede, wilgeteen v.; -geTeid—Wort, (-wort(e)s, mv. -wu r- o., Z. -gabe; -ketch nl. (Kath.) kelk m.;
stdude o., -gestrauch o., Z. -busch; -holt ter) o., Z. -spruch; -wund 4', Z. weide- - kessel m. wijwatervat, wijwaterbakje o.;
-kranz m. gewijde krans ni.; -kraut o.
o. wilgenhort o.; -hopen m. wilde hop 2vund.
v.; -kátzchen o. bloesem m. van wilgeWeife, (- ii) v. haspel in.; (Man.) gewijd kruid o.; -lied o., Z. -gesang.
We_ihling, (-( e)s, rnv. -e) m. hij
boorren; it. wilgenkatje o., aflegger m., zijdehaspel ni.; (Werkt.) zaagraam o.;
die gewijd, ingezegend, gedoopt moet
uitspruitsel o. van een wilgeboom; -kohle (Nat. his!.) Noachsschelp v.
V. uit wilgenhout gebrande houtskool v.;
W elfen, (wei/'te, gewei ft) bedr. ww. worden, doopeling m.
Weihmesse, (- n) v. mis v. bij
-korb m. teenen korf m., teener mand v.; Zwirn -, haspelen, afwinden; 2. (Volkst.)
de inwijding.
-kranz m. wilgenhouten krans m.; -kraut afrossen.
o. bloedkruid o.; 2. watergoudsbloem v.; Weigern,(weigerte,geu'eigert) bedr. Weihmuth-fiehte, -kiefer,
-laub o. wilgenloof o., wilgenbladeren o, ww., Z. verweigern; 2. wed. ww. sick - (-n) v. witte pijnboom M.
Weihnachten, v.mv,Kerstmis o.,
mv.; -lerche v. wilgenleeuwerik m.;-meise ciner Sache, etw. zu thun, zich onthou i kerstfeest o.; an, an! -, niet Kerstmis;
V. bergmees v.; -rnücke V. rietnachtegaal den, weigeren, niet toestaan.
in.; -palme v. wilgpalm m.; -plan, -plats Weigerung, en) v., Z. weigern; i ( Spr.) zit - in der Ernie, met Sint Jutm. wilgenboschje o.; -rinde v., Z. -bast; it. weigering, onthouding v.; (Bouwk.) temis.
W e_ihnachtlieh, bijv. en h. van
-rose v. wilgenroos v.; -ruche v., Z. -gene; stooten, niet indringen o.; -sj'all m. geval
Kerstmis, met Kerstmis, op het kerst -schóssling m. aflegger m. van een wil- o. yan weigering.
(-

geboom; -spine m. m•.•. wilgenspaanders Weih—altar, (-tar(e)s, mv. -tare feest betrekking hebbende.
m. mv.; -spats, -sperling m. boommusch en -tare) m. wijaltaar o.; -bild o. gewijd i Weihnachtsabend, (-(e)s, mi .
v.; 2. rietortolaan m.; -spinner m. wil- beeld o., gift v. ten gevolge van eene gelof- -e) m. kerstavond m.; - feier v. vie,

genrups v.; -stamra m. wilgestam m.; te; -bischo/' m. wijbisschop m.; -brad o. ring v. van het kerstfeest; - feiertag M.
-staude v. dwergwilg m.; - stofja m. wil- gewijd brood o., heilige ouwel m.; 2. tins- L kerstdag, feestdag m. van Kerstmis; -fest
kerstfeest, Kerstmis o.; -gabe v., Z.
genstof o.; -strauch m. struikwilg m.; tie v.; -brunnen m., Z. - lesset.o.
-vogel m. goudmerel v.; 2. Z. -spinner;
W eihe, (-n) v. (Nat. bist.) wouw, - geschenk; -gesang m.kerstzang m.,kcrst-

-wickler m. nachtvlinder m.; -zeisig m. kiekendief m.; 2. (van Bene kerk k), lied o.; -gei chenk o. kerstgeschenk, geboschzanger m.; it. Z. -mücke; -zinke v., wijding, inwijding, zalving v.; (van een schenk o. met Kerstmis; -gottesdienst m.
Z. -genie. bisschop), wijding v.; die - ertheilen, Z. godsdienstoefening v. op Kerstmis; -lied
Weide—ochs, (-en, my. -en) m., weihen (2); (fig.) mie - and Salbung o., Z. -gesang; -markt m.,-m.esse v. jaar--pferd, (-(e)s, mv. -e) o. os m., paard sprechen, met kracht en zalving spre-, markt, mis v. op Kerstmis; (Kath.) kerstmis v.; -tag m. kerstdag m.; -zeit v.
. in de weide vetgerncst; -platz m. weide ken.
;
v., weiland o.; -recht o., Z. - freiheil; 2.Weihel, (-s, mv. Weihel) m. sluier kersttijd, tijd m. van Kerstmis.
recht, voorrecht, privilege o. van een m. der kloosterjuffers.Weihrauch, (-(e)s) m., z. m., Z.
Weihen, (weihte, geweiht) bedr. -dam.pf; 2. wierook m.; (fig.) jemn. weiland.
W eiderieh, (-(e)s, mv. -e) m. ww. wijden, toewijden, opdragen; jemn. streuen, lof spreken van, met loftuitingen
(P1.) weederik m., egelkruid o.; - rother eine Schrift -, opdragen; sein Leben, sich overladen, ieni. bewierooken.
We_ihrauch—Baum,(-baum(e)s,
-, bloedkruid, gemeen partijke o.
Gott 4- -, wijden; 2. inwijden, zegenen;
Weide—stem, (-(e)s, :nv. -e) m. Brad, Wein -, zegenen, den zegen uit - mv. -bdume) ni., Z. -hider; -büchse v.
grenssteen m. van Bene weide; -vieh o. spreken over; it. (in de ruis), consacree- wierookvaas v.; (Katte.) wierookvat,
vee o. van de weide; -wald m. bosch, ren; eine Nonire -, den zegen geven; eiven 1 schuitje o.; -d(in?p f m. rook m. van branwoud o. dat tot weide dient; -wund bijv. Bischof -, wijden; einen Priester -, deldenden wierook, wierookdamp m.; -[ass
nw. (Jachtw.) gewond aan de darmen; wijding geven, in den geestelijken stand o. wierookvat n.; -Fichte v., Z. -kie/'er;
opnemen; geiveihter Ort, gewijde plaats; -holder m., Z. -strauch; -lcástchen o. wie-wunde v. darmwond v.
W eid—genoss, (-en, mv. -en) m. geweihte Hostie, gewijde hostie; gerwweihtes rookdoosje o.; -kie fer v. Noordameri kaan sche den m. die den wierook oplevert;
jachtgezel m.; - gerecht bijv. nw. kennis Wasser, wijwater.
van de jacht hebbende; - han /en m. hoop,Weiher, (-s, rnv. Weiher) in., —in, -korner o. mv. wierookkorrels V. mv.,
(-nren)v. hij, zij die wijdt, inwijdt, ze- (fijne wierook m.; -kraut o. Europeesche
troep m. jagers.
Weidicht, (-(e)s, mv. -) o. wil- gent, opdraagt &, Z. weihen; II. vijver, hazelwortel m.; -leer bijv. nw zonder
vischvijver m.; (Spr.) in /'remden -n ist wierook; (fig.) zonder vleierij; -staude v.,
genlosch o.
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-strauch m. Arabische wierookboom, je anderen zijn wijn te verknopen; -bau ni. v.; (gemeenz.) wijnzuiper m.; -flasche V.
neverboom m.; -vogel m. wielewaal m.; wijnbóuw m.; —treiben, Z. - (bauen); wijnflesch v.; it. flesch v. wijn; -)'ecken m.
-wachholder m., Z. -strauch; -w-u,-z v. -bauer m. hij die zich met den wijnbouw wijnvlek v.; -fleckig bijv. nw. wijnvlekV.
bezighoudt; 2. Z. -gartner; -becher in. ken hebbende; -frohne v. leendienst m.
rozemarijn
Weih—Satz, (-es) o., z. m. gewijd wijnbeker m., wijnglas, glaso. wijn; -beere bij het vervoeren van den wijn; it. leveren o. van wijnvaten aan den leenheer;
zout o.; -schallen m. schim v. van een af- v. druif v.
gestorvene; - schrift• v. opdracht v.;-spren- ; Weinbeer-hi lse, (-n) v. drui- - fuhre V. wijnvervoer o., vracht v. wijn;
gel rn. wijwaterkwast m.; -teller m., Z. vevlies o., druiveschil v.; -kern m. drui- -führer m.voerman m. die wijn vervoert;
Patene; - wasser o. wijwater o.; -wedel vehit v.; - kuchen m. koek m. van drui- -gabeln v. mv. kleine gaffelvormige takrr,., Z. -sprengel. venschillen; -musz in. moes o. van drui- jes o. mv. aan de wijnranken; -gaden m.
wijnkelder ni.; -gahrung v. gisten o. van
Weil, voeges. omdat, dewijl, wijl, venschillen.
vermits; 1I. bijw., Z. wáhrend
Wein-berg, (-(e)s, mv. -e) ni. wijn; -garten in. wijngaard m.; -gartner
Weiland, bijv . en b. eertijds, vroe- wijnberg, wijngaard ro.; —seil o. lengte- m. wijngaardenier m.; -gast m. gast, klant
get, voorheen, wijlen, Z. eherials, vorma- maat v. van 64 el;-beuiachsen hijv.nw. met. m. van een wijnkooper, wijndrinker m.;
lig, versiorben; die - Adeligen, wijlen de een wijngaard begroeid; -birne v. wijn - -gebirge o. wijnberg ni., heuvel m. met
adellijken; 2. bijv. nw. (onb.) wijlen, peer v.; -blatl o. wijngaardbad o.; -blat- wijnbergen beplant; -ge/ass o. wijnval.
overleden, zaliger; - König F., wijlen ter v. wijnpuist v.; -blume v. roode steen- o., wijnton v.; - gepend v. streek v. waarin
koning F. breke v., wilde wijngaard m.; -bliilhe v. veel wijn gebouwd wordt; -geist m. geest
Weilarbeit, ( - en) v. werk o. in wijngaardbloesem ni. 2. -- of zeil v. In. van den wijn; 2. wijngeest, alcohol
tijd m. waarin de wijngaard bloeit; m.; - gelag o. wijngelag o., drinkpartij v.;
de vacantie, vacantiewerk, bijwerk o.
We_ilehen, (verkl.) o.poosje,00gen- -branniwein in brandewijn m. uit drui- -geldnder o. latwerk o. met een wijngaard
ven; -brad o. in wijn gedoopt brood o.; begroeid; -gelb o. en bijv. nw. wijngeel
blik(je) o., korte poos v.
We_ile, (-n) v. poos, wijl v., tijd, -bruhe v. wijnsaus v.; -butte v. draag- o.; -gelle v., Z. -butte; -geruch m. reuk
rus t t ij d m.; es ist schon eine ziemliche korf, wijnkorf m., wijnmand v.; -dorp m., rn van den wijn; 2. wijnreuk m.; -ge-, het is reeds eene heele poos, tamelijk Z. -rose; -drossel V. iiruinroode lijster v., schmack m. wijnsmaak in.; -gescnk o.
lang geleden; über eire kleine -, noch 2. kleine lijster v., Z. Gesangdrossel; 3. stekjes o. mv. van een wijngaard; - gesels
einer kurzen -, na eene korte poos; in (gemeenz.) wijndrinkster v.; -drenst m. in. pootplaats V. voor wijnstokken; -gesotlen bijv. nw in wijn gekookt; - gierig
einer -, binnen kort; bei ndchilicher -, wijndamp m.
snachts,des nachts, gedurende den nacht
VNeinegeld, (-(e)s, mv. -er) o. bijv. nw. gaarne wiju drinkend, dorstend
naar wijn; -glas o. wijnglas o.; beim —e,
eine gule - wanen, eene goede of heele drinkgeld o. voor den zwijnenhoeder.
poos wachten; (Spr.) gut Ding will
Weineinsehlag, (-sclilag(e)s, onder een glas wijn, onder het drinken
Naben, al doende leert men; it. ecle mrt -!, in v. -schlage) m. mengsel o. om wijn te' van een glas wijn; -gluth v. hitte v. van
den wijn; -gott m. (Fabell.) god m. van
haast u langzaam !; it. langzaam gaat ze- kleuren.
IVeineln, (weinelte, geweinelt) o. den wijn, Bachus, Dionysos m.; -grau
ker; zu rechter -, te rechter tijd, juist
van pas; es hat gute -, het heeft geene ww. naar wijn rieken, smaken; 2. even bijv. nw. wijngrijs; -grun bijv. nw. groen
als een wijngaardblad; -gülte v., Z.-accise;
haast, het kan wel wachten; minter -, weenen, schreien.
unter -n, middelerwijl, onderwijl, intus \Deinen, (weinte, geuweint) o. ww.. -gus,s m. wijnoffer, plengoffer o., wijn schen; 2. rusttijd, ledige tijd m., vacant ie m. h. weenen, schreien, tranen storten; plenging v.; -hac;ce v. wijngaardeniers v.; lange -, verveling v.; lange - haben, (Scherts.) huilebalken; (van den wijn- houweel o.
zich vervelen; die lange - vertreiben, de stok), uitloopen; ober jem. -, over iem.
Weinhaft, bijv. en b. wijnbevatverveling benemen; (Spr.) wir sind nicht treuren, iem. beweerlen; überjems. Tod tend, wijnachtig, als wijn.
jur'die lange - hier,wij zijn hier niet voor -, over iems. dood treuren; heftig, bitterW ein handel, (-s) m., z.m.wijn -,
bitter schreien; sein Auge weint, handel m.; -handler m. handelaar m. in
niets.lich
Weilen, (weilte, geweilt) o. ww.,m. zijne oogen staan vol tranen; mil -den wijnen, wijnkooper m.; -handlung v.wijnAugen, met tranen in de oogen; II. hedr. pakhuis o.; 2. Z. - handel; -Mnfling m.
h., Z. verweilen; it. Z. zögern.
Weiler, (-s, mv. Weiler) m. klein ww.,Z. Throne; Blut -, blutige Thrjuen -, roode vlasvink m.; -have v., Z. -hacke;
dorp, gehucht, dorpje o.; 2. stokvisch bloedige tranen storten; sich die Augen -haus o., Z. -schenke; -heber m. wijnherotti -, zich de oogen rood schreien; sick vel ni.; -heten m. wijnmoer v.; —asche v.
m .; 3. sluier m.
Weime, (-n) V. (in een kippenhok), blind -, zich blind schreien; III. o. zelfst. wijnsteenasch v.; 2. weedasch v.;—grau
weenen, schreiers o., tranen m. mv.; sich o. wijrrmoergrijs o.; —geisl m. brandestok m.
,Vein, (-(e)s, mv. -e) m. wijn m., des -s enthalten, niet schreien, riet wee- wijn m.; -hola o. hout o, van den wijn stok; -hugel m. heuvel m. met een wijn druivennat, druivensap o.;junger, alter -, nen, zijne tranen weerhouden.
Weinenswerth, bijv . nw., Z. be- berg beplant; -hülse v. druiveschil v.;
jonge, oude wijn; leichler, schwacher -,
hider m. wachter m. in een wijnberg.
slappe wijn; schwerer -, sterke wijn; weinenswerlh,
zweijdhriger - tweejarige wijn; diesjak
Weinerlich, bijv. nw. (gemeenz.) Weiniehtbijv .nw. naar wijn smariger, heuliger -, wijn van dit jaar; abge- schreierig, elk oogenblik beginnende te kend, wijnachtig.
zogener -, afgetapte wijn; ungegohrener, schreien; mir ist -, ik zou wel kunnen l Weinig, bijv. nw. wijn bevattend,
gespundeler -, ongegiste wijn, most m.; schreien; 2. (van een brief), klagend, jam- ( wijn opleverend; 2. door wijn bevochzu -e gehen, naar de kroeg gaan; (fig.) merend; (van een schouwspel), droevig, I tigd; 3. Z. weira jleckig.
Wein jahr, (-(e)s, mv. -e) o. jaar
jenin. reinen - einschenken, iem. open- treurig;-loeit v.geneigdheid v.tot schreien;
hartig,ronduit de waarheid zeggen; (Spr.) 2. klagend uiterlijk o., klagende toon m.; o. niet een overvloedigen wijnoogst, wijn`jaar o.; -kafer m. mijnkever, druivenkeauf Bier, ralh' iels- dir, ,Bier au[ -, lass (i. k, bet.) groote gevoeligheid v.
Ten .ernte, (-n) v. wijnoogst ver m.; -kalischale v. wijnsoep v.; -kanne
das sein, wijn op melk is goed voor elk,?
melk op wijn is venijn; 2. wijngaard, m.; 2. -- of —zeil v. wijnoogst, tijd in.; v. wijnkan v.; - karren m. wijnwagen m.;
van den wijnoogst; -erzeugung v.opbrengst -kade v. prijslijst v. der wijnen; -haul
wijnstok m.; -bauen, wijn bouwen.
Wein aceise, ( - n) v. wijnaccijns^v. van den wijn; - essig m. wijnazijn m.; in. aankoop m. van wijn; 2. pint v. wijn;
m., belasting v. op wijn; -optel m. wijn- -%abrik v. wijnfabriek v.; -/'(Ichser m. -keller m. wijnkelder m.; -kellner m.
appel m.; -drnle v., Z. -ernte; -art v. stekje o. van den wijnstok; -j'ahne v. schenker m.; -keller v. druivenpers v.;
V. wijnsoort v.; -arlig bijv. nw. wijnach- uithangbord o. voor een wijnhuis; -farbe - kenner ni. wijnkenner, fijnproever m.
tig; -auglein o. berberisbezie v.; -bank v. wijnkleur v.; -[arbig bijv. uw. wijn- van wijn; -kern m., Z. - beenkern; -kipv., Z. - schonk; - bann m. wijnverkooperij kleurig; - fans o. wijnvat o., wijnton v.; per m. hij die in het klein wijn verkoopt;
v., recht o. van den leenheer om vóór (Nat. kist..) das ge/lecktc —, tonschelp -kirsche v. morel v.; -loch m. (Scherts.)
.
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maand v. Augustus, waarin de druiven sender m. reiziger m. in wijnen; - romer lag; - zeeher, —in, Z. -trinkcr 4; -:ehnte
door de warmte der zon gestoofd worden; in. wijnroemer m., wijnglas o.; -rose v. m. wijntiend o.; -zeichen o. uithangbord
- koster m., Z. - kenner; -kranz m. - krans wilde roos, hondsroos v.; 2. --of -ro- o. aan een wijnhuis, Z. -kranz; - zieker
m.als teeken dat er wijn verkocht wordt; senstrauch m, egelantierstruik m.; -roth m. wijnboer,eigenaar m. van een of meer
it. krans m. van wijngaardbladeren; -kraut ^o. wijnrood, zoo rood als wijn; 2.o.zelfst. wijnbergen; -zins m., Z. -accise; -toll
o. veldanemoon v.; -krduter o. mv. krui- wijnrood o.; -sauce v. wijnsaus v.; -sauer m. ingaande, uitgaande rechten o. mv.
den o. mv. om wijn geurig te maken; bijv. nw. zuur als wijn; -sáuerlich bijv. op wijn; - nuchter m., Z. -zieher.
-krieche V. sleepruim v.; -krug m. wijn- nw. wijnzuurachtig, een weinig zuur;
Weis, bijw. (gemeenz.) jemn. etw. kruik v.; -kabel m. kuipje, bakje o. voor -sáuerling m., Z. -ap/el; -sáuJer m.wiju- machen, iem. iets wijs maken, willen
lekwijn; -kufe v. wijnkuip v.; - kuier,' zuiper m.; -sa,ure V. wijnzuur, wijnsteen- doen gelooven; mir machen Sie das nicht
-koper m. kuiper m. van wijnvaten;' zuur o.; it.zuurheid v.van den wijn; -saures -, dat naakt gij mij niet wijs; machen
-kuhler m. vat o. om wijn te verkoelen;) Eisen, wijnsteenzuur ijzer o.; -schaf o. Sie das einero Andern -, maak dat aan
-laden m. wijnhuis o.; - lage) o. vaatie, 1 groote wijnmaat v.; -schale v. wijnschaal anderen wijs; it. einer Sache - werden,
tonnetje o. wijn, okshoofd o.; -lager o. v.; -schank au. verkoop m. van wijn in wijs worden uit, beginnen te begrijpen.
stelling V. voor wijnvaten; 2. wijnkel- het klein, wijnhuis o., kroeg, plaats v.
Weise, (-r, -st) bijv. en b. wijs, ver der, voorraad m. wijn; -land o. land o. waar wijn in het klein verkocht wordt; standig, wijselijk, met overleg; -r Mann,
waar veel druiven groeien, wijnland o.; —sleuer V. belasting v. op wijnhuizen; -e Frau, wijs, verstandig; it. waarzegger
2. land o. geschikt voor den wijnbouw; -schein nt. nieuwe maan v. in October; m., waarzegster v.; 2. der -, wijze, wijs
-lánder m. bewoner in. van een land - schenk, —in, kroeghouder, tapper, herWeltweiser; die drei -n aus-ger;it.Z
waar wijn verbouwd wordt; -laub o.wijn- bergier m., kroeghoudster, herbergierster! Morgenland, de drie wijzen uit het oosten,
gaardloof o.; 2. Z. - blaft; -laube v. priéel v.; -sclienke V. wijnhuis o., kroeg, tapperij de drie Koningen; Stein der -n, steen
o. van wijngaardloof; -laubkranz m. krans v.; -schmack m., Z. -geschmack; -schró- der wijzen.
m. van wijngaardloof; -laubstab m. (Fa- Ier in. wijnkeldersknecht, wijndrager m.;
^T eise, (-n) v. wijze of wijs,manier,
beil.) thyrsus, staf m. met wijngaardloof (Nat.liist.) groote nachtvlinder m., vlie- soort v.; - zu handeln, wijze, manier v.
der Bachanten; -lauch m. veldknoflook gend hert o.; -segen m. overvloedige van handelen, handelwijze v.; auf aller
o.; -lauer m. wijn m. van reeds geperste wijnoogst m.; -selzling m., Z. Gesenk;
op allerlei wijze; gleicher-lei,vr
druiven; -laune v. door den wijn veroor- -stab m., Z. -pfahl; - sladel ren., Z. -nie- -, eveneens, op dezelfde manier; lediger
zaakte vroolijkheid; -leire v. met wijn derlage; -stadt V. stad v. met veel w fijn- - sterben, ongehuwd sterven, als jonge
beplante heuvel m.; -leiter m.-bergn bergen; -slecher m. boor v. om de vaten
als jonge dochter sterven; 2. wijze,-ling,
schraag, ladder, slede v. waarop de va- open te steken; (Nat. kist.) wijnstok - manier, gewoonte v., gebruik o.; nach
ten uit en in den kelder gebracht wor- rups v.; -stein m. wijnsteen m.; 2. gerei - seiner - leben, op zijne wijze, naar zijn
smaak; jedes Land hat seine -, gebruiken
den; -lerche v. kuifleeuwerik m.; -lese v. nigter —, room n m. van wijnsteen.
wijnoogst in.; -leser, —in, wijnoogster
Weinstein—artig, bijv.nw. wijn o. mv., zeden en gewoonten v. ►nv.; das
-au flósung v, oplossing v.-stenachig; ist so seine -, dat is zoo zijne manier, Z.
m., wijnoogstster v., hij, zij die de druiven uitsnijdt; -lesezeit v. tijd in. van den van wijnsteen; it. wijnsteenoplossing v.; Art; (Spraakk.) wijs, wijze v.; (Muz.)
wijnoogst; -lied o. wijnlied, bachuslied, -erde v. wijnsteenbevattende aarde v., Gesang-, zangwijze v., air o.
drinklied o.; -los bijv. uw. zonder wijn, azijnzure potasch v.; kryslallisirbare geWeisel,( - s,mv. Weisel)m.(van bijen),
geen wijn opleverend; -mkhrte v., Z.-kalt- bldtterte -, azijnzure soda v.; -geist rn. moeder, koningin v.; -hans o. koningin
-neclv.
schale; -mdkler m. makelaar m. in wij- wijnsteengeest m.; -krystall m.wijnsteenWeisen, (wies, gewiesen) bedr. ww.
nen; - mangel m. gebrek o. aan wijn; kristal o.; -öl o. wijnsteenolie v.; -rah:n
-markt m. wijnmarkt v.; -mass o. wijn - m. room m. van wijnsteen; -salt o.wijn- ' onr. jenin. erin. -, wijzen, aanwijzen, toomaat v.; - meister m. opzichter m. van steenzout o.; 2. saures — ,dubbele, wijn- nen, Z. neigen; snit dem Finger -, aan een wijnberg, wijnbouwer m.; -messer m. steenzure potasch v.; -saverbijv .nw .wijn- wijzen; mit den Fingern auf jem. -, (fig.)
iem. met den vinger nawijzen; jemn.
wijnroeier m.; 2. wijnmeter m.; 3. -- o. steenzuur; -sáure v. wijnsteenzuur o.
klein snoeimes o.; -melk in. wijnmede We_in - steuer, (-n) v., Z. -accise; den Weg -, iern. den weg wijzen; it. Jem.
v.; -mischer m., Z. -ver falscher; -monal -stock m. wijnstok m.; (verzam.) wijn seiner Wege -, (fig., gerneenz.) iem. de
-slube v., Z. -schenke; -such--gardm.; deur wijzen, heenzenden; jem. zurecht -,
m. wijnmaand v., October m.; (Gesch. v.
F.) Vendimaire m.; -most m. most, wijn- lig bijv. nw. te veel wijn drinkend, van ieu► . terechtzetten, op den goeden weg
most, jonge wijn m.; -motie v. druiven - wijn houdend; -sappe v.wijnsoep v.; -todt brengen; (fig.) iem. berispen, de les lezen;
mot v.; -mucke v., Z. Essigmücke; -mus, in dronkenschap slapende, verstijfd als das wind sich -, dat zullen wij wel zien;
o. druivenconfituur o., Z. -beermusz; een doode; -tonne v. wijnvat o.; -träber Truppen in ihre Slandórter -, de stand-muster o. proefje o. wijn; -nutter v., Z. m. mv. uitgeperste druivenschillen v.mv., plaats aanwijzen; it. de kwartieren aan
-hefen; -niederlage V. wijnpakhuis o., droesem m.; -traube v. druif, wijndruif
2. jem. von sich weg an jem. -, Z.-wijzen;
wijnkelder m.; -öl o. vitrioololie v.;-pal- v.; -trester m.mv., Z. -traber; -trinker, verweisen; von sick -, iem. wegzenden;
me V. wijn opleverende palmboom m.; 2. —in, wijndrinker m., wijndrinkster v.; einen Anlrag von sich -, weigeren; 3. jemn.
waaierpalm m.; -pPahl m. stut m. van -Irunken bijv. nw. dronken van wijn; das Schreiben -, leeren, onderwijzen; sich
een wijnstok; - pfennig m. opgeld, hand- -umranki bijv. nw. met wijngaardranken - lassen, rede verstaan; er wird 's euch
geld o. bij den in- en verkoop van wijn; omgeven; -verderbsr m. hij die den wijn -, hij zal het u wel leeren; II. o. zelfst.
-p jlaume V. wijnpruim, reine -claude v.;1 bederft; 2. (Nat. kist.) wijnstokrups v.; of Weisung V. onderricht, onderwijs o.;
-pfirsche V. wijn opleverende perzik v.;i -ver fdlscher m. wijnvervalscher m.; -ver 2. berisping, vermaning v.; 3. instructie
vervalsching y. van den wijn;-fálschungv. v., bevel o.; (Ger.) Z. Bescheid; (Hand.)
-preisliste v., - zetlel m. prijscourant v.l
van wijnen; -presse v., Z. -keller; - pres -! - eerlasser m. wijnkooper, wijnhandelaar aanwijzing, assignatie v.
ser m. wijnperser m.; -probe v. wijnproef m.; - verlies; m. wijnkelder m.; -visirer Weiser, (-s, mv. Weiser) ni. hij die
v.; 2. monster o. van wijn; -prober, -pri - m. wijnroeier m.; -vogel in. nachtvlinder aanwijst &, Z. weisen; (Landh.) Z. Weifer m. wijnproever m.; -quelle v. wijn- m.; -vorrath m. voorraad m. wijn; -cvachs sel; (Nat. hist.) ezelsoor o.; (Uurw.) wij
bron v.; -ranke V. wijngaardrank v.; m. wijngewas o.; gulen -- haben, veel
(Sterreek.) die - des grossen-zerm.;2
-raupe V. wijngaardrups v.; -rausch m. wijn opleveren; -wage v. vochtweger m.; Bilren, achterraderen o. mv.
wijnroes tn.; -route v., Z. Gartenraute; -welter o. voor den wijnbouw gunstig Weiser—draht, (-draht(e)s, niv.
-rebe v. wijngaard, wijnstok m., wijn weder o.; -ivirlh, —in, Z. - schenk c-; -drähle) m. draad m. tot het boren van
-rebenasche v. wijngaardasch v.;-rankv.; -wurz v. benedictenkruid, nagelkruid o.; het gat in steenes pijpen; -hans o. cel v.
-reich bijv. nw. rijk aan wijnstof, veel -zahn m. lust in. om wijn te drinken; van de bijenmoer; -los bijv. nw. (Landh.)
wijn opleverend; -reis o., ^Z, -rebe; -rei- -zap/er m., Z, - schenk; -zeche v., Z. -ge- van de koningin, de moer beroofd,
!

Wei.
Weisheit, (-en) v. wijsheid v.; 2
wetenschap, kennis, ervaring v.; 3. Z
Weliweisheit; das Buch der -, het boel
der wijsheid, de Prediker, Spreuken v,
WV.; (Spr.) - kommt nicht vor den Jahren.
het verstand komt niet voor de jaren.

We_isheits-dankel, (-s) m., z,
m. verwaandheid V. op wijsheid, ingebeelde wijsheid v.; -[orscher m. philosoof,
wijsgeer m.; -forschung v. wijsbegeerte,
philosophie v.; -krant rn. (gemeenz.)
waanwijsheid v.; - kramer m. (gemeenz.)
hij, die met zijne geleerdheid pronkt,
schoolvos, waanwijze m.; -lekre v. wijs
v.; -lelirer m. wijsgeer, philo--begrt
soof m.; -lehrig bijv. en b. wijsgeerig,
philosophisch;-spruch m.wijsgeerige uit
v.; -volt bijv. nw. vol wijsheid;-sprak
-zaten m. tand m. der wijsheid.
We_islieh, bijw. wijselijk, met wijs
overleg, voorzichtig, slim; das-heid,mt
hat er - veischwiegen, dat heeft hij wij
-selijk
verzwegen.
Weisz, bijv. en b. wit, blank, helder,
rein, pas gewasschen; (Jachtw.) der -e
Leithund, de sneeuw; - machen, wit maken, witten; - anstreichen, fdrben, witten; ein -es (frisches) Hemd anziehen,
een schoon hemd aandoen; (Ketelm.) -e
Gluth, vertinsel o.; (Katte,) -e Woche, de
tweede week na Paschen; -er Sonniag,
eerste Zondag na Paschen; (Gen.) -er
Aussatz, witte uitslag m.; -er Fluss, witte
vloed m.; (Ontik.) -e Haut, wit oogvlies
o.; I1. o.zelfst. das -, wit o., witte kleur
v.; - au/legen, wit verven, wit blanketten.
Weiszagen, (weiszagte,geweiszagt)
bedr. ww. voorspellen, voorzeggen, profeteeren; (fig.) waarzeggen, Z. wahrsagen;
-d, voorzeggend, voorspellend.
Weiszager, (-s, mv. Weiszager)
m., —in, (-nen) V. profeet, waarzegger
In., profetes, waarzegster V.
Weiszagerei, (-en) v., waarzeg
-gerij,
voorspelling, profetie v.
We_iszagung, ( - en) v. voorspel ling, voorzegging, waarzeggerij, profetie
v.; -sgabe v. gave v. der profetie; -sschla/
ai., -slräumen o. profetische slaap, ver
-ruking,
extase v.
I

Weisz–alber, (-n) v. witte populier, zilverpopulier m.; -armig bijv. nw.
witte armen hebbende; -back ni. valk ir,.,
^luikeleend v.; - backen bijv. nw. —es
Brad, wittebrood o.; 2. o. zelfst., Z. -bäckerei; -backer m. wittebroodbakker m.;
-báckerei v. wittebrodbakkerij v.;-barsch
m. zeeblei v., witbaars m.; -bart iii. witte
baard m.; 2. mensch, man, aap m., dier
o. met witten baard; - bartig bijv. nw.
een witten baard hebbende; -bauch m.
(Nat. kist.) eend v. met witten buik;
-bauchig bijv. nw. een witten buik heb
-banns m., Z. -pappel; 2. gewone-bend;
ahorn ni.; 3. cajeputboom m.; -beinholz
o. (PI.) keelkruid o.; -heize o. sterkwater
o. om wit te laten uitbijten; -bier o. wit
bier o.; -binder m. kuiper m. van wit
hout, van klein vaatwerk; -birke v. witte
berk(eboom) m.; -bli tierig bijv. nw. witbladerig; -birne v. blanquette v. (eene
peer); -blau o. helder blauw, licht blauw;
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2. o. zelfst. groene staar v.; -bláulich keeltje, witborstje o.; -kies m. witte
bijv. nw. witachtig blauw; -blech o. blik kies m.; -kirsche v. Spaansche kers v.;
o.; -blei o. tin o.; —erz o. loodwit o.; -klar bijv. nw. helder; - kobalt m. grijs
-bliitig bijv. nw. wit bloed hebbende, kobalt o.; -kohl ni., --- krant o. witte kool
witbloedig; -bluthig, -blumig bijv. nw ., v.; -kop/ m. withoofd o., witte kop m.;
met witte bloesems, met witte bloemen ; 2. (Nat. hist.) zeearend in.; -köpfig bijv.
-trod o. wittebrood o.; -buche, -bu'hen nw. een witten kop hebbende; -kram m.
Z. Hagebuche 4; -buig bijv. uw. me t linnenwinkel, winkel m. van wit goed;
witte borst of boezem; -döbel m. jonge - kramer m. linnenkoopman m.; -kabel
baars m.; -dorp m. hagedoorn m.; -dros - m. wit kuipje o.; -kap/er o. wit koper o.;
—era o. wit kopererts o.; -laths m. vette
sel y., Z. Weindrossel.
Weisze, (onb.) o., Z. Weisz (I1); 2.. zalm m.
- isn Eie, eiwit o.; das - im Auge, wi t Weiszlich, bijv. nw. witachtig;
o.; (Jachtw.) wild, wildbraad o.; 3. der, -roth bijv. nw. (Juw.) bleekrood.
i die -, (Aardr.) blanke m. en v.; 4. witWeiszling, ( - (e)s, mv. - e) ni. tahug m., smient v.; 2. Z. Weiszfisck; 3.
heid, witte kleur v.
Weiszeiche, - n) v. ijzerhout- schelvlsch m. en v.; 4. wintervlinder m.
oom m.
Weisz —loth, ( - (e)s) o.,z.m.zacht
boom
W etszen, (lwweiszle, geweiszt) bedr. soldeersel o.; -mehl o. fijn tarwemeel o.;
ww. witten, wit verven; 2. o. ww. wit -melall o. wit metaal o.; -müllerchen o.,
bastaardnachtegaal m.; -nacken m. (Nat.
worden.
Weiszer, (-s, mv. Weiszer) m. wit- kist.) musch v. met witten hals; -nackig
bijv. nw. een witten nek hebbende; -nater, witverver m., Z. Tüncher.
Weisz-erle, (-n) V. zilverpopulier gelschmied m. smid m. die vertinde spijm.; -erz o., Z. Misspickel; -espe v., Z. ers maakt; -náhterei v. linnennaaiwerk
-pappel; -farbig bijv. nw. wit, wit van o.; -nase V. (Nat. hist.) witte neus m.;
kleur, witkleurig; - federig bijv. nw. wit -nasig bijv. nw. een witten neus hebbengevederd, met witte vederen; -Feuer o. de; -pappel v.zilverpopulier m., -pfen(Vuurw.) wit (Belgaalsch) vuur o.;-fch- nig m. Hessisch negenpenningstuk, Bote v., Z. -tanne; -/ieber o. bleekzucht v.; heemsch vierpenningstuk o.; -pinsel m.
-fink in. witte vink m.; -fisch m. witvisch witkwast m.; - riemen m. gordelmaker
in., blei v.; 2. karper m.; 3. witte huts- m. van wit leder; - scheckig bijv. nw. wit
kop in.; -fleckig bijv. nw. wit gevlekt, gevlekt, met witte vlekken; - schimmel
met witte vlekken; -dosser m. visch m. m. wit paard o., schimmel m.; -schnabel
met witte vinnen; - fuhre v. (Pl.) den m. m. (Nat. hist.) groote zwarte specht m.
met dubbele naalden; - [ohre v. forel v. met witten snavel; -schndb(e)lig bijv. nw.
met witte tanden; -Fuchs m. licht vos - met witten snavel, een witten snavel
paard o.; -/'usz m, witte voet m.; 2. dier hebbende; -schuppig bijv. nw. wit geo. met witte pootgin; - /uszig bijv. nw. schubd, met witte schubben; -schwamm
(Rijk.) witte ponten hebbende; -gallerte m. gele bladzwam v.; -seiden bijv. nw.
V. witte gelei v., koude bouillon m.; -gar witte zijden; -siedekessel m. koperen ketel
bijv. uw. gezeemd, zeemgaar; -- machen, m. waarin de muntschijven uitgekookt
Z. -gerben; -gef ugelt bijv. nw. witte worden.
vleugels hebbende; -gelb bijv. nw. witWe_iszsieden, (sot! weisz, •weisz,gesotten) bedr. ww. onr. witkokers.
achtig geel; —es Haar, blond.
Weiszgerben, (weiszgerbie, ge - Weisz — silbererz, ( - es, mv. - e)
'veiszgerbi) o. ww. zeeinleder bereiden, o. wit zilvererts o.; - specht m. bonte
specht m. met rooden kop.
wit looien, zeemtouwen.
Weisz — Berber, (-bers, mv. -bar) Weiszspieszglanzerz, (-es) o.,
m. zeemtouwer, zeemlederbereider m.; C. m. geoxydeerd antimonium o.
-gerberhandiverk o., -gerberei v. zeem Weisz-sprenkelig, bijv. nw., Z.
touwerij v., zeemtouwen o.; -geschwänzt -getup/ell; -stczmmig bijv. nw. een witten
bijv. nw. een witten staart hebbende; stare hebbende; -stein m. (Delfst.) wit
-geschildel, -getupfelt bijv.nw. met witte graniet o., witte steen m.; -slirnig bijv.
vlekken, witte moesjes hebbende; -glocke nw. een wit voorhoofd hebbende; -stuck
V. (Pl.) klokjeswinde v.; -glühend bijv. o. wit stuk o.; -sud m., Z. -sieden; -tanne
nw. wit gloeiend; -gliihhitze v. witte V. noordsche den m.; -veilchen o. (PI.)
gloeihitte v.;- golderz o.wit goud, platina wit viooltje, sneeuwklokje o.; -vitriol o.
graai bijv. nw. aschgrijs, lichtgrijs, (Scheik.) zwavelzuur zink o.; -warm bijv.
witachtig grijs; - groschen m. zilver - nw., Z. -gl- hend; - wasser o. loodwater,
sroschen o., Boheemsch zespenningstuk eau de Goulard; -zvein m. witte wijn m.;
).; -gran bijv. nw. witachtig groen; -gul - - werden o. (van haar), grijzen, grijs
lenerz, -gulligerz o. wit zilvererts o.; worden; -ivischen o. poetsen o. van ver
blik met roggezemelen en krijt;-tind
-gut o. witte tabaksbladeren o. mv.; -haa•ig bijv. nw. witharig, wit haar hebben - - wollig bijv. nw. witte wol hebbende;
ie; -hater m. witte haver v.; -halsig bijv. -zvurz m. meelbloempje o.; -zahnig bijv.
iw. withalzig, een witten hals hebbende; nw. witte tanden hebbende; -zeug o.lin- handig bijv. uw. witte handen hebbende; nengoed o.; -.zinnerz o. tungsteen m.;
•harz o. wit hars o.; -heit v. witheid v.; -zoef m. een vogel m. met witte kuif.
We_iszthum, ( - (e)s) o., z. m. we•holz o. wit hout, spint o.; 2. witte ha:elaar m.; -huhn o. witte patrijs m.; ten o., uitspraak v., onderzoek o. van
•kalk rn. ivitkalk v.; -kehlchen o. wit- deskundigen; 2. gerecht o.
(
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Weisung, (-en) v., Z. weisen; it.
aanwijzing, onderrichting, vermaning v.,
verwijt o., order v., bevel o.
Weit, ( -er, -(e)st) bijv. en b. wijl,
verwijderd, ruim, uitgestrekt, ver, zeer;
sehr - von hier, zeer ver (verwijderd):
-wie - ist es von hier nach B., hoe ver
hoe groot is de afstand van hier naai
b.; es ist -er dahin als nach S., het i^
verder dan naar S.; -er gehen, verder
gaan, te boven gaan; -er senden, verder
zenden, verzenden, expediëeren; zu - aug
einander, te ver van elkander; Baume .
von einander seizen, ver van elk. zetten :
-sehen c', ver; - and breit, wijd en zijd
overal,in den omtrek; - ausgebreitet, wijd
uitgestrekt; -, aussehend, ver gaande; -e)
Weg, -e Reise, lang; ern sechs Meilen -ei
Weg, zes mijlen lang; einen -en Weg zi
machen haben, een langen weg hebber
al teleggen; er hal noch - bis nach Hause
bij heeft nog eene groote reis te maker:
voor hij thuis is; - in den Wald hinein
diep in het woud; - sehen 4•, ver zien
(fig.) scherpzinnig zijn; sein Weg ist dei
-esle, hij is het verst verwijderd; eiz
-er Uurweg, groote omweg; 2. von -err
sehen, horen, van verre, Z. Weite o. zelfst..
3. - her, van verre; - hin, ver, zeer ver
verwijderd; (fig.) nicht - her sein, nier
veel beteekenen, van weinig beteekeni:
zijn, van lage afkomst zijn; es ist noch hin, bis dieses geschieht, het zal nog lang
duren &; - ent fernt, ver verwijderd; zehe
Schrille - von hier wohnen, tien passer:
ver van hier wonen; mit einer Zahluni
jem. - hanausziehen, lang uitstellen; -ei
vorwárts,zuruck,verder, meer; erst 1 Uhr
es muss -er sein, het moet later zijn; 4.
(van holle dingen),wij,d,ruim; (van kleederen), wijd, ruim; (van eene vlakte),
uitgestrekt; das -e Meer, het ruime sop:
in die -e IVelt gehen, de wijde wereld ingaan; ern -er Zwischenraum, groote tusschenruimte; -er machen, verwijden; werden, wijder worden, zich verwijden;
(van kleederen), wijder worden; - of[er
stehen. wijd open staan; 5. (van een kam),
wijd, grof; (van eene zeef), wijd, grof:
(van begrippen), algemeen, onbepaald;
(van het verstand), uitgestrekt, uitgebreid; (van eene stof), ruim; 6. ist ei
so - mit ihm gekomnien?, is het zoc

ver met hem gekomen ?; die Sache is

schon zu - gekommen, is reeds te ver gekomen; ehe mien so - kommt, eer men zoc
ver komt; es kam so -, dass er mir drohte,
het kwam zoo ver, liep zoo hoog &; dar

geht -, dat gaat ver, Z. gehen, treiben ';
so -, tot hiertoe, tot daar toe, tot zoo ver;
sich so - vergesscn, dass, zich zoo zeel
vergeten, zich zoo zeer te buiten gaan;
in so - sind sie einig, in zoo verre, in dal
opzicht, wat dat aangaat; in so - er err,
Mensch is!, voor zoo ver hij mensch is
so - er es für •gut findet, voor zoover hem
goed dunkt; in wie - glaubt er ?, in hoi
verre gelooft hij ?; 7. - kommen, (op eet
weg), ver gaan; (fig.) ver komen,vooruit.
gaan; -er kommen, verder komen, vooruitgaan, vorderingen maken; so - bin iel
noch nicht, zoo ver hen ik nog niet; - mij
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etw. kommen, ver komen met; in einer
Sadie es - brinyen, het ver brengen in,
slagen in, vorderingen maken in, Z. bringen; Klagen -er gelangen lassen, elders
inbrengen, hoogerop gaan met; -er f ort-

vermogen o.; (Sterreek., Aardr.) wijdte,
breedte v.; Z. verte v.; er sieht gut in die
-, hii ziet goed in de verte, is verziende;
die unerniessliche -, de onmeetbare ruimte, onbegrensde ruimte v.; 3. breedte v.;
fahrcn, verder gaan, voortgaan, vervol- (van een vat), ruimte v., inhoud m.; (van
gen, voortzetten, Z. fortfahren; -er lesen, ,een gebouw), breedte v.; (van den mond
verder lezen, doorlezen; nicht -er können, van het geschut), wijdte v., kaliber o.;
niet verder kunnen, niet kunnen voort- (van eene opening), grootte, wijdte v.;
gaan; dus geht zo -, dat gaat te ver, is te (Zeees.) afstand aa., verwijdering v.; ge verregaand; das gelat mir zu -, dat gaat segelte -, afgelegde weg m.; (Berges.)
mij te ver, dat gaat de palen te buiten; holte v. waar men het erts uithaalt; (I.
it. dat is buiten mijn bereik; nor -erf, o. zelfst. das - suclien, het ruime sop kieverder maar!, vooruit maar!; -er 'liber zen; it. op den loop gaan, ontsnappen;
elw. nachdenken, sprechen, verder; jemn. in's - sjoelen, op de lange baan schuiven;
-er hellen, iem. voorthelpen; it. im Ler- das yell in's -, dat gaat de palen te buinen -, helpen, terechtwijzen; nichts -er ten; (Volkst.) dat loopt de spuigaten uit;
lhun, verder niets doen, niets meer doen; 2. (Zeew.) (van een schip), breedte v.
nichts -er zu sagen haben, anders niets
Weiten, (weilete, gezveilet) bedr.
te zeggen hebben; was will er -er ?, wat ww verbreeden, ruimer maken, verwijwil hij nog meer ?; haren Sie -er, boor nu den; 2. wed. ww. sich -, ruimer worden,
verder, hoor reu wat er volgt; and wie zich verwijden, zich meer uitbreiden.
ging es -er ?, en dan ?, hoe ging het ver
Weiteil - Messer, (-sers, mv. - ser)
-er, verder, nader, later; -ere-der?;8. in. afstandsmeter, wegmeter m.; -mesNachrichten, Befehle, verder, nader; -er sung v. afstandsmeting, wegmeting v.;
melden, nader melden, Z. überdiesz: es -zirkel m. afstandspasser m.
braucht nichts -er, als 4-, er is anders
Weiter, bijv. en b., Z. w eit.
niet noodig dan; wenn es -er nichts is,
Weitere, (-s) o., z. in ., Z. weit (9)
als het anders niets is; bis auf -er ausWeiter-fressend,bijv.n w . (Heel setzen, verschuiven, tot nader uitstellen; k.) invretend; -lcriechend bijv. met haar
bis auf -er !, tot wederziens !; ohne -ere
behept; -schreitend bijv.nw. voort -worm
Schwierigkeit, zonder andere moeielijk-gand,
toenemend, progressief.
heid; ohne -eres, ohne -ere Umstc nde, zon
Weitern, (iveiterte, geweitert) Z.
andere omstandigheden; ohne -eres !,-der erweitern.
dadelijk, onmiddellijk, zonder uitstel;
Weiterung, v., Z. weitern; it. ver
wir brauchen einander -er noch, wij heb
verruiming v.; (veroud.) laatste-wijdng,
9. and so -er,-benlk.atrogdi; maatregel ell .; (fig.) slecht gevolg o.,
en zoo voorts, en zoo vervolgens, enz., et moeielijkheid v.
caetera, etc.; das -ere, de rest, liet oveWeither, weithin, bijw., Z.
rige; das -ere wollen lvir finders, het ov1e-' weit (3).
rige zullen wij wel vinden; - grószer,
Weitlaufig, (- er,-st) bijv.nw.riiiiii.
reicher als ich, veel, zeer veel &; - uber- verwijderd, ruim verspreid, op grooten
treffen, ver overtreffen; - anders, geheel afstand, ver afgelegen; (Scherts.) laf,
anders; 10. - gefehlt, dat scheelt veel; vreesachtig; it. zeer uitgestrekt, wijduit (Volkst.) mis; - getehlt, dass er , het gebreid; - gesetzte Bdume, ver var elk.
scheelde veel; man halt ihn für reich, geplaatst; zu - steken, te ver van elk.
- gefehlt, verre van daar; 1 '1. bei -em, op staan; zit - schreiben, te wijd schrijven;
verre na; bei -em nicht so grosz, als 4-, (fig.) - mit einander verwandt, ver; eiei
op verre na zoo groot niet; it. er ist bei -er Verwandter, een verre bloedverwant;
-em nicht so gelehrt, als 4-, hij is op verre 2. wijdloopig, uitvoerig, omslachtig, omna niet zoo geleerd als; das ge/alit mir standig,inbijzonderheden tredend;-erklhbei -em nicht, plat bevalt mij in lang niet, ren, wijdloopig, uitvoerig; es ware zu -,
in het geheel niet; das ist bei -em sein -wenn, het zou te wijdloopig, uitvoerig
bestes Werk, dat is verreweg zijn beste zijn &;einee Gegenstand - behandeln, uit
werk.
zijne onderdee--voerig,wjdlp.na
Weit-auge, (-s, mv. -n) o. (Nat. len; 3. (van den stijl), wijdloopig, gerekt.
hist.) grootoog o., konijn o.; -d.ugig bijv.
Weiti ufigkeit, (-en) v. ruimnw . groote Dogen hebbende; ---tern. anse te , verte, verwijdering, uitgebreidheid,
hen, rem. met groote oogen aanzien, iem. grootte, groote uitgestrektheid v.; (lig.)
aanstaren; -ausgebreitet, zeer uitgebreid, (van den stijl), wijdloopigheid, uitvoezeer uitgestrekt; -aussehend, uitgestrekt, rig'.eid v.; 2. omslachtigheid v., kleine
ruim; -bank v. vloer m., bekleeding v. in bijzonderheden v.; 3. —en machen, omi de waterleiding van een molen; -bauchig slag maken, complimenten maken; -en,
bijv. nw. (van vaten), wijd van bui k, een tegenspoed m., moeielijkheden v. mv.,
wijden buik hebbende; -beinig bijv. nw. noodlottige gevolgen o. mv.; 4. Z. Schwiewijdbeenig; -beruhmt bijv. uw. zeer be- rigkeit.
roemd ,wijd beroeind ,wijdvermaard; -blátWeit-maschig, bijv. nw. wijd
terig, -bliithig, -blumig bijv. nw met
mazen hebbende,rnetgroote-maz;g,rote
breede bladeren, bloesems of bloemen. steken; -maul o. groote mond m.; -manWeite, (-n) v. wijdte, verwijdering, lig bijv.nw. een grooten mond of bek heb
ruimte v., afstand m.; (van een weg),
-saulig bijv. nw. (Bouwk.) met-bend;
lengte v.; (Art.) ge.,chutswijdte v., draag- ver van elk. staande zuilen; - schauend
.
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bijv. nw. ver ziend; (fig.) scherpzinnig, van; rind - ruhmt er sich ?, waarop beroemt lijnen v. mv. door het wapenbord; -schreiber m. opzichter m. over het hout dat
veel doorzicht hebbende; 2. een verge- hij zich?
zicht opleverende; - schichtig bijv. nw.,
Welfen, m. mv. Welfen, Guelphen voor assen geschikt is; -schnur v. koord
o. dat de wals van het weefgetouw in
Z. -lriufig 4'.; (Bergw.) waarvan de lagen m. niv.
door eene groote ruimte gescheiden zijn;
WQlge, ( - n) V. gewone wilg(e- beweging brengt; -stein m. golfachtige
---loeit v., Z. -läufigkeit; -schi/f o., Z. boom) [n.
steen m.;- theorie v. leer v. der golvingen,
Schmacl:e; -schwei fig bijv. nw. met groote
Welk ,bijv.en b. verwelkt, verdroogd, theorie v. der slingeringen;-trilt m.trede
bochten, krommingen; (PI.) wijd uitge- verflenst, Verdord; - werden, verwelken, V. welke den cilinder in beweging brengt;
spreid; (lig.) Z. weitlriuig (3); -schwei- verdrogen, verdorren; 2. (van de huid -volt bijv. nw. golvend, onstuimig, hol;
figkeit V. wijdloopigheid, uitvoerigheid, &), rimpelig, gerimpeld; (van dcri uier), -wer fend bijv. uw., Z. -schlagend; -werk
o., Z. -rahmen.
omslachtigheid v.; - schend bijv. nw. ver- slap.
ziend; -sichtig bijv. nw., Z. -sehend; 2.
Welkboden, ( - bodens, mv. boden) Weller, ( - s, ►nv. Welier) na. (Sm.)
verzichtig; -sichligkeit v. verziendheid v., m. (Br.) zolder in. ma mout te drogen. Z. Schweiszer; (Fabr.) rol v. klei voor het
goed gezicht o.; 2. verzichtigheid v.;
Wolken, (welkte, gewelfl.) o. ww., pijpenmaken.
-spurig bijv. nw. (Wag.) een wijd spoor m. s. verwelken, verdorren, verdrogen,
Weller — arbeit, ( en) v.leemwerk
hebbende; - stellig bijv. nw. (Rijk.) -es rimpelen; 2. bedr. ww. doen verwelken; o.; -decke v. zoldering v. van leem, stroo
en kalk, plafond o.
Pferd, wijdbeensch, wijdbeens staand; ^ Obst drogen, Z. dorren.
-umfassend bijv. nw. veel omvattend, zeer
Welkheit, v., z. m. verwelktheid, Wellerer, (-s, mv. Wellerer) rn.
groot, zeer uitgebreid; -umschattend bijv. verdordheid, verflenstheid v., verdroogde hij die muren maakt van klei, leem en
stroo.
staat m.
nw. in de verte de schaduw werpend.
Welkofen, ( o jens, mv. dien) m. Weller-mauer, (-n) v. kleimuur,
Weitung, (-en) v., Z. Erweilerung,
(Bouwk.) (vaii eerre trap), ruimte, wijdte oven rn. om vruchten te drogen; (Br.) leeinwand m.; -stock m. stok m. van een
kleimuur; -wand v., Z. -tnauer.
oven m. om mout te drogen.
v.; (Rergw.) Z. Write V.
W eit-verzweigt, bijv. ow. in Well, (-en, mv. -en) m. hul, stier m. Wellern, (wellerte, gewellert) bedr.
de verte verspreid; -zahnig bijv.nw. (van
Well-bank, -há-nke V. voor de ww. Wände -, met hout, stroo en leem
schijf geplaatste pottenbakkersbank v.; vullen; 2. o. Ww. walsen, vlug dansen.
een kam), met wijde of grove tanden.
Weizen, (-s) m., z. m. tarwe v.; 2. -baum m. (Boscbw.) boom m. die ge- WQll — fleisch, ( - es) o., z. m. halfschikt * is om er eene molenas van te ma- gaar worstvleesch o.; -hola o. wals, rol
ti rkischer -, Turksche tarwe, mais v.
W oizen-aeker, (-ackers, mv. ken; 2. boom m. van een windas; (van v., cilinder m.
Wellig, bijv. en b., Z. wellenfárnng.
-c cker) m. tarwehakker m., tarweland, eene klok), gestel o.
tarweveld o.; -áhnlich bijv.nw., Z. -artig;
Wellehen, (vertil.) o. golfje o., Z. Welliloeh, ( loch(e)s, mv. lócher)
o. gemetseld gat o. voor den haard van
-ähre v. tarwenaar v.; -artig bijv. nw. Welle.
tarwenachtig, naar tarwe gelijkend; -ban Welle, (-n) v. golf, baar v.; krause, een kaasketel.
Welling, (-(e)s, mv. -e) m. (Zeew.)
UI. tarweteelt v., tarwebouw in.; -bier o. schäumende -, schuimende golf; -n schlatarwebier o.; - boden m. tarwegrond m.; gen, golven; (fig.) beweging, golving v.; berghuut o. aan tjalken.
-brei m. tarwepap, tarwebrij v.; -brod o. (Nat.) slingering v.; Z. cilinder, boom WQIl-rad, (-rad(e)s, mv. - rader)
tarwebrood o.; -ernte v. tarwenoogst m.; m., wals, rol, as v.; (Muz.) trommel v.; o. cilinderrad o.; -ring m. ring m. aan een
-essig in. tarwenazijn m.; -leid o., Z. die -n an einor Orgel, Z. -nrahmen; cilinder; -same m., Z. Walisamen; -sand
-acker; -garbe v. tarweschoof v.; -gefllde (Speld.) klos m.; 3. bundel m. takken m. (Zeew.) welzand, drijfzand o.; -stein
-bosen. m. cilindervormige steen m.; -zap/en m.
o. tarweland o., tarwevelden o. mv.; -gras
o. hondsgras, kweekgras o.; -graupe v.
Wellen, (tvellte, gewellt) bedr.ww., tap m.
Wels, (-es, mv. -e) m. (Nat. kist.)
gepelde tarwe v.; gries m. tarwegrutten Z. wallen; (Sm.) Z. schweiszen.
V. mv.; -halm m. tarwenhalm ni.; -hauWellen—artig, bijv. nw. golfach- wentelaar m.
Welsch, bijv. nw., Z. -wt lsch.
%en rn. hoop m. tarwe; -kleie v. tarwe - tig, golvend; -bad o. bad o. waarbij men
zemelen V. mv.; - komn o. tarwekorrel v.; liet lichaam aan de golven blootstelt, zeeWelt, (-en) v. wereld v., heelal o.;
-land o., Z. - boden; 2. -acker; -mal; o. had, rivierbad o.; -bewegung v. golvende Lehre der besten -, dass diese - die beste
tarwemout o.; -nacht o. tarwemeel o.; beweging, golving v.; - binden o. maken sei, optimisme o.; 2. hemellichaam o.;
-motte V. tarwen :ot v.; -reich bijv. nw. o. van takkenbossen; -binder m., Z. -ma- der iimmel mit seinen -en, met zijne werijk aan tarwe, overvloed var tarwe heb cher; -bldtt(e)rig bij v. nw. met golvende relden; (fig.) die andere, bessere - ,andere
-saai v., -säen o. tarwezaad o.; 2.-bend; bladeren; -bruch m. breken o. der gol- wereld, beter leven o.; 3. aarde v., aardtijd m., jaargetijde o. om tarwe te zaaien; ven; -[órmig bijv. en b. golfvormig, gol- bol m., Z. -ball; alle, neue -, oude, nieuwe
3. Z. -acker; 4. tarwe v., opgevangen tar- vend; (Wapenk.) gegolfd; sich — bewe- wereld; die beiden -en, beide halfronden
wekorrels V. mv.; -schröpfe v. toppen o. gen, golven, zich golvend bewegen; --e o. mv.; (fig.) auf die of zur - kommen,
van te geil wassende tarwe; - schrot o. Bewegung, Z. -bewegung; —e Linie, Z. ter wereld komen, geboren worden, het
vergruisde tarwe v.; -spreu V. tarwekaf - linie; 2. cilindervormig, rolvormig; - fur- licht zien, ontstaan; zur - bringen, ter
o.; -stroh o. tarwestroo o.; -suppe v. pap chend bijv. nw. de golven (door)klievend; wereld brengen, baren; (fig.) die -, de
-fusz m., Z. -kamra; -haft bijv. uw., Z. wereld, maatschappij v., menschen mv.;
V. van tarwemeel, melk en suiker.
Welch, wQleher, welche, -fórniig; -holz o. hout o. voor takken aus, von den allen -, van den ouden steinhout o. voor eerre as; -karnm-bosen;it. pel; so geht es in der -, zoo gaat het in
welehes, voornw. welke, welk, wie,
wat; der, -er es gethan hat, hij, die of m. arm ni. van den cilinder welke den de wereld, dat is zoo 's werelds loop; in
welke &; it. dat, hetwelk; von -em, von blaasbalg drukt; -kreis ni. golving v.; die - gehen, onder de menschen gaan; die
-er, van wie(n), waarvan;in -er, waarin, -lehre v., Z. - theorie; -linie v. golvende - lieben, zinnelijk genot o.; in alle - gehen,
in wien;2.(bij vragen), wie, wat, welk(e); lijn v.; 2. spiraailijn v.; -los bijv.nw. niet ontvluchten, ontsnappen; alle -, die gauze
3. -er Schade, -e Freude, welke een (e); 4. golvend, zonder golven, kalm, stil; -ma- - spricht davon, iedereen spreekt er van;
(verk.) er van; haben Sie Geld? ich habe cher m. takkenbossenbinder m.; -mád- vor den Augen der -, voor de oogen der
chen o., Z. Nixe; -rahmen m. (Org.) raam menschen, in het publiek; was sagt man
-es, ik hebwat, een weinig.
Weleherge s lalt, voegw. (vei' o. dat de rollen in een orgel insluit; in der -?, in het publiek; die junge -, de
oud.) boe, hoedanig, op welke wijze; 2. -randig bijv. uw. niet golvenden rand; jeugd, jonkheid v., jonge lieden mv.; die
-schiag m. golfslag m.,branding v.;-schla- grosze -, de groote wereld, de rijken,aanten gevolge waarvan.
Weleherlei, (onb.) bijv. nw. van gend bijv. nw. golvend, bewogen, onstui- zienlijken; die schone, /eine -, het schoone
welken aard, van welke soort, welke; -e mig; -spiel o. spel o., speling v. der gol- geslacht o.; die ' gelehrte -, de geleerde
Binge, wat voor, welke verscheidenheid ven; -schnitt m. (Wapenk.) golvende wereld, geleerden mv.; das Leben in der
-
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-
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Wel

-, het leven in de wereld; - besilzen,haben,
wereldkennis bezitten; um aller -, um
Alles in der - willen,voor de geheele wereld; in aller - nicht, volstrekt niet,geenszins; der beste Mensch von der -, de beste
mensch van de wereld; wie in aller - kann
er 4°?, hoe kan hij toch &?

WQ1t–aehse, (-n) v. as v. der

%Vel.

Wel.
wereldverlichting v.; 2. licht o.; -erl9send
bijv. raw. de wereld verlossend, zaligma
-erlöser m. verlosser m. der wereld,-kend;
zaligmaker m. der wereld; -erlösung v.
verlossing V. der wereld; - eroberer in.
wereldveroveraar in.; -eroberurg V. wereldverovering v.;-erschaffer nl., -erschaffung v., Z. -schöpfer j'; -[ackel v. zon
v.; -[eind m. vijand ni. der wereld, menschenhater m.; -Presser m. onverzadelijke
veroveraar m.; -[reude v. wereldsche
ijdelheid v.; 2. wereldsche vreugde v.;
-Freund m. vriend, liefhebber in. der wereld;it.wereldschgezinde m.;-gang m.loop
m. der wereld; -games o., Z. -all; -gebdude o. wereldstelsel o.; -gebieler m.,
Z. -herrscher; -gebrauch rn., Z. -branch;
-gedrdnge o.ged rang o.der wereld; -gegend
V. (Sterrenk.) wereldstreek, hemelstreek
v.; 2. aardstreek v.; -geist ni. wereld
natuurgeest, wereld--gestrn.;(Schik)
g eest m.; 2. geest (les tijds, geest der
eeuw, tijdgeest in.; -geistlicher m. wereld
wereldlijke priester, wereldsch-her,
geestelijke,seculiere geestelijke m.;-geistlichkeit v. wereld hoeren m. in v., seculiere
geestelijkheid v.; -geprdnge o. wereld
pracht, praal v.; -gepriesen bijv.nw.-sche
algemeen geprezen; -geruusch o. geruisch,
gewoel o. Ier wereld; - gericht o. laatste
oordeel, wereldgerecht o.; it. oordeel o.
der wereld (geschiedenis); -gerichtstag rn.
jongste dag, dag m. des oordeels; -geschichte v. wereldgeschiedenis, algerneene
geschiedenis, geschiedenis v. der wereld;
-geschóp[ o. schepsel o.; (lig.) wereldsch
rnensch m.; -gesetz o. wet v. der wereld;
-gesinni bij v.nw.wereldschgezind;-geti mmel, -geuwuhl o. woelige leven, gedruisch
van (le wereld; -glucko.aardsch geluk,
wereldsch geluk, tijdelijk.geluk o.; er hat
—, hij slaagt in alles, is in alles even
gelukkig; -giiriel ul aardgordel ni., zone

heil; -loge v. toestand ni. der wereld;

-lauf w., Z. -gang; -lebeu o. in de ne
veld doorgebracht leven o.; 2. wereldsch
leven, aardsch leven o.; -le/ire v. leer v.
van het wereldstelsel, cosrnologie v.; our
—. gehorig, tot de leer van het wereld
-leute-stelbhornd,cmgis;
mv. lieden mv. der wereld; 2. menschen
m. mv.
WQ1tlieh, bijv. en b. wereldlijk,
wereldsch; -gesinnt, wereldschgezind;das
-e, het wereldsche o., wereldsche vermaken o. mv.; 2. niet kerkelijk, niet geestelijk, seculier; der -e Slaml, werelillijke
stand in.; von -em Scande sein, leek zijn;
-es Gericht, leekengerecht o.; 3. (van de
geschiedenis), profaan, ongewijd; - machen, tot wereldlijk goed maken, seculariseeren; keil V . wereldlijkhei^l, wereldsche gezindheid, ijdelheid v, van de
wereld; 2. wereldlijke stand in.; 3. leeken, niet geestelijke personen m. mv.
WQ1t—licht, (-(e)s, mv. -er) o.
-

wereld; -all o. heelal o.; -aller o. ouder
wereld; 2. tijdperk o., pe--dom.er
riode v.; goldenes, silbernes —, eeuw v.;
-angel m., Z. -pole; -anschauung, - ansicht
V. wereldbeschouwing v.; 2. practische
stelling v.; -art v., Z. -branch; -auge o.
(Dichtk.) oog o. der wereld, zon v.; 2.
(Delfst.) doorschijnende opaal m.; -ball
m. wereldbol, aardbol in., globe v., hemelbol m.; - hou m. samenstel o. der wereld,
heelal o.; 2. wereldstelsel o.; Lehre von
dem —, Z. - lekre; - begebenheil v. geschiedkundig voorval o., gebeurtenis, wereldgebeurtenis v.; -beherrscher in. wereldveroveraar, wereldvorst nl.; -beherrlicht o. der wereld; -liebe v. liefde v. tot
schung v. wereldheerschappij v.; -bekannt
de wereld. gehechtheid v. aan de wereld;
bijv. nw. algemeen bekend,wereld bekend,
-lied o. wereldsch lied o.
wereldkundig ;rt.gemeen,plat,alledaagsch;
Woltling, (-(e)s, mv. -e) m., Z.
-beobachtung V. wereldbeschouwing v.;
Welikind, Weltmann.
-berühmt, -berufen bijv. nw. wereldbeWQ1t-1oS, bijv. en b. zonder levens
roemd, wereldbekend, wereldvermaard;
goede manieren hebben--wijshed,gn
-beru hmtheit v. wereldberoemdheid, wede, zonder ervaring; -lust v. wereldsche
reldvermaardheid v.; -beschreiber m. welust m.; -macht v. macht v. dezer wereld;
relbeschrijver, cosmograaf rn.; -beschrei 2. wereldsche macht, aardsche macht v.;
bung v. wereldbeschrijving,cosmographie
3. wereldlijke macht v.; -mann ni. man
v.; .uur -- gehorig, tot de wereldbeschrijm. uit de groote wereld; it. man al. van
ving behoorende, cosmographisch; -beervaring, man nl. van goede manieren;
zwinger m. wereldbedwinger, wereld
2.(bekwaarn) staatsman um.;3.wereldischm.; -brand m. algemeene brand-veroa
gezind man in.; -markt m wereldmarkt,
m.; -brauch m. algemeen gebruik o.;
groote markt, handelsstad v.; -nice' o.
-bühne v. wereldtooneel o.; -burger,--- in,
wereldzee v., oceaan m.; -mensch m. wewereldburger m., wereldburgeres v., cosreldsch mensch m.; -rnesser in. (Wisk.)
mopoliet m.; -biirgerlich bijv. nw.wereldwereldmeter m.; -musik v. harmonie V.
burgerlijk, cosmopolitisch; -bürgerscha/'t
der sferen; -nare, - nurrin, (gemeenz.)
v., -burgerthum o. wereldburgerschap o.,
cosmopolitisme o.; -biirgersinn in. cos- v.; -gut o. goed o. dezer wereld; -guter, aan wercldsche vermaken gehechte man,
mopolitische gezindheid v.; -dame v. dame mv. wcreldsch bezit o., tijdelijke goe- vrouw; -ordn ung V. wereldorde v., weV. uit de groote wereld; it. wereldsclhge- deren o. mv.; - handel m. wereldhandel reldstelsel o., natuurwetten v. mv.; -plan
zinde dame v.; -dank rn loon o. der we- m.; 2. — of - handel m. mv. wereld =che m. plan o. volgens hetwelk de wereld
reld, 's werelds loon o.; -dauer v. duur zaken v. mv.; - heiland m. Heiland m. der schijnt samengesteld te zijn, doel o., hein. der wereld; - denkmal o. duurzaam wereld; -herr m., Z. -beherrscher; 2. lieer, stemming v. der wereld; -pol m. wegedenkteeken o.; - dienen m.wereldschge- bestuurder m. der wereld; -herrscha[t v. reldpool v.; - pracht v., Z. -geprange;
zinde, werelddienaar m.; -ehre v. wereld wereldheerschappij v.; -herrscher m., Z. -priester in. wereldlijk priester, seculiere
eer v.; -eitelkeit V. wereldschgezind--sche -herr; -jahr o. platonisch jaar o.; -harte v. priester m.; -rad o. rad o. in het samen
wereld; -raunt in. wereldruim o.,-steldr
wereldkaart v.; it.mappemonde,planisfeer
heid, ijdelheid v. der wereld.
v.; (Sterrenk.) hemelkaart, sterrenkaart oneindige ruimte v.; -regierer m. bestuur Wettenall, &, o., Z. Weltall 4•.
WQltende, ( - s) o., z. m. einde o. v.; -kenntniss v. wereldkennis,ervaring v.; der m. der wereld; -regierung V. wereld der wereld; 2. jongste dag m., dag m. — haben, wereldkennis bezitten; -kind bestuur o.; -reich o. wereldrijk o.; -richo.wereldschgezind persoon, zinnelijk per- ter ril . wereldrechter m.; -rund o., Z.
(les oordeels.
WQ1ten-himmel, (-s) m., z. m. soon m.; -king bijv. en b. wereldwijshei^.l Erdenrund; -sache v. wereldsche zaak,
uitspansel, hemelgewelf o.; -meer v. we- bezittende, ervaring bezittend, staatkun- zaak v. der wereld; - schauplatz ni. wedig, doortrapt, geslepen, voorzichtig, met reldtooneel o.; -scheu bijv.nw. menschenreldzee v., hemelen m. mv.
WQ1t-entstehung, v ., z. m. ont- overleg; die -klugen, staatslieden m. mv.; schuw; -schópfer ni. schepper m. der westaan o. der wereld; Lehre der —, cos- -klugheit v. wereldwijsheid, ervaring, reld; -schóp`ung v. schepping v. der wemogonie v.; -erbauer m. schepper -ni. der staatkunde, voorzichtigheid v.; -konig, reld; -seele v. ziel v. der wereld; -sine
wereld, God m.; -erfahren bijv. nw. men- —in, wereldkoning, koning m., koningin m. werelds^hgezindheirl, ijdelheid v.; 2.
schenkennis, wereldkennis hebbende,be- V. der wereld; -kórper m. hemellichaam Z. -geist; -sitle v., Z. -branch; -so/in ni.
kend met de zeden en gewoonten; - erfah - o., wereldbol, aardbol m., aarde v.; -kreis mensch, sterveling m.; -sorge v. wereldrung V. ondervinding v. van de wereld, in. aarde, globe v.; 2. heelal o., wereld sche zorg, aardsche zorg, beslommering
wereldkennis v.; -erhaltend bijv. nw. de v.; -kugel v., Z. Erdkugel; 2. Z. Him- V. der wereld; -strich m. wereldstreek,
wereld bewarend; -erhalter m. onder melskugel; -kunde v. kennis v. van het aardstreek, tuchtstreek v.; -strong mm.
wereld; -erhallung v. on--houderm. wereldstelsel, cosmologie v.; - kundig bijv. stroom m. der wereld; -strudel wn. maalderhouding v, der wereld; -erleuchter rn. nw. ervaren in de wereldkennis; 2. — of stroom m. der wereld; -sturm ni. ver
gebeurtenis v.; -zucht v.-schrikelj
verlichter a,. der wereld; -erleuchtuny v. -klhndig, Z. - behangt; -kunst v., Z. -klug-

-

-

,
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WQndgesieht, (-( e)s, rnv, -er)
wereldschgezindheid, zucht Y.voor de we- lende laan v.; -gewólbe o. rond gewelf o.;
reld; -suclalig hijv. nw. wereldschgezincl; -sleig, -stieg m., -sliege v. kronkelend o. profiel o., zijaanzicht o.
Wpndung, en) v. wending, om-system o. wereldstelsel o.; -tafel v. we- pad o.; (Bouwk.) wenteltrap v.; -stein
reldtafereel o.; it. Z. -korte; -t/teil m. w. loopende molensteen,. slijpsteen m.; wending, omkeering, omdraaiing v.;
werelddeel o. -ton m. toon m., gewoon- . steene ► 1 wenteltrap v.; -sluize v. (Nat. (Ki'ijgswv.) zwenking, wending v.; 2. (vara
ten V. mv. der (groote) wereld, welle- bist.) ronde versteening v.; Ireppe S. eer, schip), wending v.; (valt een wagen),
draaispil v.; (tig.) (van eerie zaak), wenvendheid v.; -tragend bijv. nw. wereld wenteltrap v.
Wenden, (wendde, gewendel en ding, verandering v.; (Red.) wending v.;
dragend, steunend; (fig.) voor de wereld
boetende, de schuld dragende voor de wanrite, gewandt) bedr. ww. reg. en onr. eiste gele - nehrnen, gelers, wending v.; .
wereld; - remgang m, omgang m. reet de wenden, draaien, keeren, omkeerere; kein wending, kromrning, kronkeling v., draai
wereld, verkeer o. in de wereld; -um- Auge vort etw. -, afwenden; 2. ornkeeren; in.; bei der - der Slrasze, aan den hoek &;
giurler m. Neptunus m.; -urnsegelung v. ein Schi/[ -, wenden; ci,t P[erd -, doen /. vouw, bocht, plooi v.; (van eene rivier),
reis V. oen de wereld; -umsegler m. hij oinkeeren; Golt moge es zuin Besten -, kromming, kronkeling, Wicht v.; (Schild.)
die eerie reis om de wereld gedaan heeft; God moge het ten beste wenden; sein schaduw, slagschaduw v.; -spunk! ui.
-umwulzung V. omwenteling v. deraarde; Herz von jernn. -, afwenden; (fig.) seine puilt o. van wending.
Wenig, ( er of minder, -st of wirrtinlergang m. ondergang in. der wereld; Geda,iken auf elw. -, over iets beginnen
-uriheil o. oordeel, gevoelen o. der we- te denken; Fleisz auf etwv. -, besteden dent) bijv. en b. weinig, gering in aantal,
reld; -valer m. vader in. der wereld; aan; seine Zeil au/'elw. -, besteden, door- niet veel, gering, onbeduidend; -er, rnin-verbesserer. m. wereldverbeteraar m.; brengen; seine hru fle auf elw. -, zijne der; ant -sten, tea minste, voor het reinst;
(fig.) politieke tinnegieter m.; -verbesse- krachten besteden aan; viel au/' Kleider - Geld, weinig geld; -er werden, minder
rung v. wereldhervorming v.; -verlsdllniss -, uitgeven, besteden, Z. verwenden; eirte worden, verminderen; eies -, een weinig,
o. verhouding, betrekking v. tot de we- Unterredung -, van gesprek veranderen, een beetje; in -en Tegen, binnen weinige
reld; -verkehr in., Z. -urngang; - verlang- het geprek op een ander onderwerp been- dagen; - Freunde haben, weinig vrienden
hung V. verzaking v. van de wereld; -ver- gen; (Landli.) eisten Acker -, voor de hebben; die -en Verdienste, die , de gewuster ni. verwoester m. der wereld; -volk tweede maal beploegen; cie Gartenbeel -, range verdienste &; meine -en Bticlier,
o. wereldsche lieden, menschen in. env.; omspitten; Getreide -, verschieten, om- mijne weinige boeken, mijn beetje boe-weise bijv.en b.wijsgeeri;,philosophisch; schoppen; 3. ein Kleiel -, Z. urnwenden; ken; cinige -e, Mensc/ten,enkele rnenschen;
der, die —, wijsgeer, philosoof m., wijs- 4. ein Uebel -, afwenden, voorkorren, Z. es rind i/crier nur -e, zij zijn maar gering
geerige vrouw v.; 2. --- v., Z. -sille, abwenden; Gott wende es !, God verhoede in aantal;die -sle Freude,de minste vreugd;
-weisheit v. wijsbegeerte, philosophic v.; het !; 11. o. ww., in. h. zich omdraaien, - slons, zuin aller -sten, minstens, voor
-werdung v. wording v. der wereld, out- ornkeeren; mis dein Wagen -, keeres; 111. het minst; ic/ihalleden -sten ]'/ieildaran,
staan o. der wereld; - wissenschafi v. we- wed. ww. sic/i -, zich omkeeres, van rich- ik had het minste deel daaraan; dus 1Vereldleer, leer v. van de wereld; -'witz in., tang veranderen; (van den wind), oen- nige, liet weinige, de nietigheid, de klei Z. -klugheil; -wunder o. wereldwonder draaien, omslaan; (van het gelijk), ver- nigheld v.; eisein -es, mijn zwak verinoo.; -zerrüttend, -zerslórertd bijv. nw. we- keeren, omdraaien, veranderen; sichplotz- gen; sich nail -ent Legringen, reet weinig
reldvernielend, wereidverwoestend; -zer- lick -, plotseling van richting verande- tevreden zijn; die Hctlfte -er, de helft rnirr
slorer m. wereldverwoester in.; -zirkel ren; sick ;u jentn., gogen jent. -, zich tot der; das Venigere, liet mindere; das -sic,
1rj., Z. Himntelskreis. iem. wenden, zich richten tot; sich zur was er thuis konnle, het minste wat hij
Wem, voorn. aan wie(n), aan wie, Rechten -, rechts wenden; sielt vort jernn. doen kon; man achtel ihn -, rijen acht
aan wat ?; von -?; van wiep, van wie, -, zich afwenden, afkeerig worden van; hein niet zeer, hij is weinig geacht; cie
waarvan ?; (Spr.) Z. lrauen. sich noch der Stads -, zich richten naar; - zu viel, een weinig, beetje te veel; je
blommen, (wemmle, geweittrnl) sich an fern. -, zich wenden tot, zijn toe- -er er hal, deslo mehr cƒr, hoe winder hij
vlucht nemen; sick Anil seiner Klage an heeft, hoe ijleer &; uni so viel -er, deslo
bedr. ww. der, wijn oogsten.
WQmmer, (- s, mv. Wemnter) nr. den Kónig -, zich wenden tot, zich ver- -er, des te winder; er isl nachts deslo -er
voegen bij; (tig.) das Blatt hal sick ge- reich gertug, urn 4', hij is niettemin, deswijngaardenier in.
wijngaardenier
voornw. wiep, wie, wat, Z. evendes, liet blaadje isorngekeerd, de zaak niettegenstaande, nochtans; ;-peil v. gewei; (Spr.) •- /ran nicht jagt, der soli is veranderd; IV. o. zelfst., Z. Wen- ringhemd, nietigheid, kleine hoeveelheid
v.; (gerneenz.) es ist cane —, liet is eenre
nicht laufen, niemand bemoeie zich met dung.
andermans zaken.
Wonde -pfug, (-p/lug(e)s, nlv. kleinigheid, beteekent niet veel; (geWende, (-n) v., Z. Wenden o.; -p[l ege) m. ploeg m. om te wenden; meenz.) meire —, mijn persoon, wijn
(Sterrem:.) zonnestilstand m.; 2. Z. -punkt m. (van een lichaam), punt o. zwak vermogen, mijn geringe invloed,
-punke; 3. half morgen o.; 4. Z. Son- waarom & draait; (Sterrenk.) zonne- mijne weinige kennis.
Welligst- bietendo,
stilstandspunt o.; (Aardr.) keerpunt o.,
-neh-nenwende.
mende, m. en v. minst biedende in. en
Wende-boek, (-bock(e)s, nrv. pool V.
-bócl;e) in. (Berges.) Z. Wehrbock; -eisen We21d@r, (-s, mv. Wender) rn.,-tri, v.; dent —rt geben, afslaan, lager verkoc ► o., Z. -stange; -fahri v. tweede beploe- ( -tien) v. hij, zij die draait, keert, wendt; pen, laten afdingen.
\Venn, hijw. wanneer, indien, zoo,
ging v.; -furche v. tweede voor v.; -gra- 2. draaier m., spit o.; 3. draaispier v.
(-

;

-

-

-

ben

m. voor v. tot het poten van wijn-

Wende-ring, (-(e)s, env. -e) ni., als; - ich Sic seize, als ik u zie, zou dik -

gaardstekjes; -haken err. hefboom m. met Z. - haken; -rotar o. beweegbare pijp v. wijls &; - maan recht Beul, durf man, als
ijzeren haak;-hals rn. (Nat. hist.) draaier, aan eene brandspuit; -suule v. stijl in. aan aren rechtvaardig handelt &; - man so
draaihals m.; -kreis m. keerkring in.; — eerie sluisdeur; - schemel in. krowmne dis- lept wie er, als, indien, wanneer men zou
des Krebses, kreeftskeerkring in.; — des sel rij. op de vooras van een wagen;-schat- leeft &; 11. voeow. - doelt diese Zeil du
Steinbocks,steenbokskeerkring rn.; —vogel ten m. (Schild.) slagschaduw v. van ronde were!, o, dat die tijd daar ware; ac/c, voorwerpen; - schawel v. schop, spade ich doelt das nicht gelhan /tulle, och, had
n). keerkringsvogel m.

Wendel-bauw, (-baum(e)s, nov. v.; - spindel v. (Handsch.) keerspil v.; ik dat maar niet gedaan; - -ich cour wiissie,
-bourne) in. as v. van een windmolen; - slange v. keerstang v.; (Zeew.) staart als ik armaar wist; ?. wanneer, als, indien ;
2. wals V. met stangen tot opwinden ► ; en. van den kolderstok m.; (Sm.) ijzeren - ich will, als ik wil; - er kornml, als, wan(Bouwk.) middelzuil V. eenex wentel- stang V. om zware stukken ijzer te kee- neer, indien hij komt; - elwa, zoo rrlonrtrap; -beere v. zwarte aalbes v.; -boden ren; -slecken, -stock tn. (Handsok.) stokje lijk, misschien, bij toeval; - nicht, so 4•,
m. vloer m. van uit leem en stroo ge- o. oen de vingers te maken; -zehe v. vin- zoo niet, clan &; - anders, tenzij, mits; rnaakte pleister; -bohrer m. lepelboor v.; gel mu. dien men kan omkeeren; -zirkel auch, -gleich, - schon, ofschoon, hoewel,
-gang in. kronkelende gang m., kronke- m., Z. -kreis. alhoewel; - er schon rcic/rt reich is!, oh89
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schoon, hoewel, alhoewel hij niet rijk is; mir -?, wat zal er van mij worden?; was maken, arm maken; den Falken -, laten
- er gleich Jung isi, so hat er ',ofschoon ist aus ihyn geworden ?, wat is er van hem vliegen; den Kopfin die Hvhe -, het hoofd
hij jong is heeft hij &; als -, als wie -, geworden ?, hoe is het met hem afgeloo- opsteken; 2. die Kleider von sick -, afalsof; - nar, mits; - aber, maar als, maar pen?; es wird etw. aus ihm -, hij zal het werpen, haastig uitdoen; einen Mantel um
indien, Z. wann. ver brengen; daraus wird Piichtc, daarvan sick -, seinen Mantel um sick -, omslaan;
Wenzel, (- s, mv. Wenzel) m. (Sp.) komt niets; wieder gerund -, herstellen, einero Schleier -, zich bedekken met; eine
weer gezond worden; jemn. gut, (eind -, Besaizung in eine Festung -, leggen; in's
boer m.
Wer, voornov. wie; - hat es?, wie iem. goedgezind, vijandig worden; es Gefr ngniss -, in de gevangenis werpen;
heeft het; - da?, wie is daar?; (Krijgsw.) wird gut -, dat zal wel gaan; 1I. o. ww. seine Augen au f jem., au f elw. - slaan, veswerda l; 2. - schuldig ist, muss bezahlen, onp. es wird mir leicht ihn zu uberreden, tiger; Verdacht aal fern. -, kwaad ver wie, hij die &; - die Tugend liebt, wie de tiet zal mij gemakkelijk zijn; es wird mir moeden opvatten tegen, iem. verdenken;
deugd liefheeft; 3. es mag kommen - da immer wahrscheinlicher, dass c', ik vind Liebe, Hass aufjem. -, opvatten; [alsche
will, wie hij ook zij; - er auch sein mag, het hoe langer hoe waarschijnlijker; es Fallen-, (van lileeren),kreuken; (Schild.)
wie hij ook zijn moge. wird mir so gut nicht -, dat geluk zal mij die Fatten, die Geivánder -, met plooien
Werbe-anstalt, (-en) v., —bu— niet ten deel vallen; 2. zijn; and es ward schilderen; 2. kein gales Licht au`jein. -,
reau, (- s, mv. -s) o. wedinrichting v., Licht, en er was licht; ivie ward ich?, hoe in een kwaad daglicht stellen, doen schijwerfkantoor o.; frei, bije, nov, vrij van ontstond ik?; es wird bald Friede, er zal nen, doen voorkomen; II. o. ww., m. h.
werving, vrij van den dienst; -jreiheit v. spoedig vrede zijn; 3. jemn. -,ten deel val- werpen, jongen, kalven; it. bedr. ww.
vrijheid v. tot werven; 2. vrijheid v. van len, geworden; das Verlangle soil ihm -, viele Junge -, werpen, krijgen; III. wed.
den dienst; -geld o. werfgeld, handgeld het verlangde zal hem geworden, aan zijn ww. sick auf jent. -, zich op iem. wero.; 2. werffonds o.; -hauptmann m. kapi- verzoek zal voldaan worden; was ward pen; sick au f's Pferd -, te paard stijgen,
tein van werving, kapitein m. van recru- mir daf ur?, wat zal ik daarvoor krijgen ?; zich te paard zetten; (Krijgsw.) sich in
teering; -hans o. werfhuis o.; -kaste v. ein schreckliches Loos ist ihm geworden, eine Feslung -, zich werpen, zich legeren;
kas v. der handgelden, werfkas v.; -kreis een vreeselijk tot is hem ten deel gevallen; (Gen.) vastgroeien op; 2, sick -, (van
in. kanton, district o. tot werving aange- eines Andern -, een ander ten deel vallen; hout), werken, krom trekken.
wezen, militiekanton o.; -lisle v. werf- it. (van eene vrouw),een anderen man ne -.Werft, (-( e)s, mv. -e) o. (Zeew.)
men;4.(gemeenz.) weiler - , verder komen, werf, scheepstimmerwerf v.; 2. - of -e
lijst v.
Werben, (warb, geworben) o. ww gaan; wie ward es denn weiler ?, en dan ?, mv. Werfen v. (Lakenti.) schering v.;
onr., m. h. um else. -, vragen, verzoeken; hoe ging het vervolgens?; 5. (gemeenz.) - broche in. mv. (Wev.) gebroken draum ein Amt -, najagen, solliciteeren naar, duren, aanhouden; es wird nicht lange -, den in. mv.
Werfte, (-n) v. wilg m.; 2. staande
aanzoek doen om; um ein Mhdchen -, so ist er, liet zal niet lang duren of bij
aanzoek doen om de hand van, ten hu- is; es werd nicht naehr lange mid ihm -, Z. koornzeef v.
welijk vragen, Z. sick beverben; . bedr. wahren; 11. hulpw. worden; it. zullen; Werften-gehange, —gestell,
WW. (Krijgsw.) Soldaten -, werven; glit geliebt 4• -, bemind worden; eutschiedeu o. (Lakenw.) gestel o., stelling v. tot het
Gewalt, List -. pressen; neue Truppen -, -, beslist worden; ich veerde es than, ik drogen der kettingen; -zähler ni. (Wev.)
werven, in dienst stellen, recruteeren; zal het doen; ich wurde es sagen, ik zou opgever in. van het dradengetal voor het
stark -, groote lichtingen doen; reu ge- het zeggen;man wird es ihna gesagt Naben, te maken weefsel.
Werft-straueh,(- str•auck(e)s,mv.
worbene Soldaten, recruten; (fig.) Anhán- reen zal het hem gezegd hebben; I11. o.
zelfst. worden, ontstaan, begin o., oor- -strduche)m.roode wilg(eboom)m.; -weide
ger -, werven, tot de partij overhalen.
Werbe-officier, (-( e)s, mv. -e) sprong m., kiem v.; die Sac/se ist noch im v. teenwilg, kleine wilg m.
m. werfof icier m.; -ort o. verfplaats v.; -' is nog in hare wording.
Werg, (-( e)s) o., z. m. werk o., afW Qrder, (-s, mv. Werder) in. uiter- val m. van gehekeld vlas; (Zeew.) kale-pflichtig bijv. nw. dienstplichtig; -platz
n., Z. -ort; (fig.) open veld o, voor de waard v., langs eene rivier laag gelegen faatwerk o.; mil - verstopten, met werk
(wei)land o.; 2. eiland, eilandje o. in eene dichtstoppen; (Zeew.) kalefaten; -artig
pogingen der proselietentnakers.
WQrber, (- s, mv. Werber) m. aan- rivier; 3. dijk m.,aangehoogd pad o. tus- bijv. nw. werkachtig.
Worgen , bijv. nw. van werk.
zoeker m.; (Krijgsw.) werver m.; (i. k. schen twee riviermonden.
Werf, (-( e)s, mv. -e) m. en o.haven- Werg—Barn,( -(e)s) o., z. m. garen
bet.) ronselaar m.; - handwerk o. bedrijf
dam
m.
u. van werk; -Leinwand v., -leinen o. van
o. van ronselaar; (fig., gemeenz.) zielWerfen, (du wit /st, er wir[t, wart', werk vervaardigd linnen o.; -lunte v. lout
verkoopar m.
Werbe-sehein, e)s, mv. -e) gewor /'esa) bedt. ww. onr. werpen, gooien; v. van werk.
Werk, (-( e)s, mv. -e) o. werk o.,
m. bewijs o. van werving; -unterofficier mit Heftigkeit -, slingeren, smijten; in's
Feuer -, gooien; etw. von sick, auf die werkzaamheid, daad, bezigheid, ver•richm. werfonderofpicier m.
Werbung, (-en) v., Z. werben; Seite -, verwerpen; zum Fenster hinuus ting v.; ein gutes - thun, een goed werk
(om een ambt), aanzoek o., sollicitatie -, het raam uitgooien; (Sp.) viel Auger -, doen, eene goede daad verrichten; nach
v.; (vaneen mensch),aanzoek o.; (Krijgs- gooien; Wurfspiesze -, werpen; das Loos seinen -en gerichtet werden, geoordeeld
w.) werving, recruteering; auf - gehen, -, loten; das Loos liber etw. -, loten om, worden naar zijne daden; - der Barmop werving uitgaan; (Scherts.) ronselen. door het lot bepalen; jenin. etw. each herziglceit, werk o. van barrnhartigheith
Warde, (onb.) o.er zij,scheppings- dem Kopte, an den Kop! -, iem. iets naar - der göttlichen Altmacht, daad v.; eliv.
het hoofd gooien; jemn. ein Loch in den in's - stellen, setzen, in het werk stellen,
woord o.
Werden, (du wirst, er -cvird, ward of Kop! -, een gat in liet hoofd gooien; jemn. aanwenden, geb: uiken,verwezeulijken,ten
wurde, worden of geworden) o. ww. onr., em Auge aus dein Kop fe -, iem. een oog uitvoer leggen; 2. werk o., arbeid m.; die
m. S. worden, ontstaan, in iets overgaan, uitgooien; mit Steinen todt -, steenigen; Hand an das - legen, de hand aan het
veranderen te zijn; grosz -, groot wor- einander mil Schneebkiienà -, elk. met werk slaan; an das - gehen, zum -egehen,
den; ein Arst -, geneesheer worden; Edel- sneeuwballen gooien; mit Scheltworten chr schreiten, greifen, aan het werk, aan den
mann -, tot den adelstand verheven wor- urn sick -, scheldwoorden & uitbraken; arbeid gaan; wie muss er dabei zu -e geden; siewurden Freunde, zij werden vrien- mil Lugnern, Schurken um sich -,anderen hen?, hoe moet hij dat doen ?; er geht
den; aus einero reishen Manne wurde er voor leugenaars & uitschelden; (Zeew.) sehr rasch zu -e, hij gaat zeer vlug te
eira Bettler, van een rijk man werd hij den Anker -, het anker uitgooien, over-- werk; so geht ratan nicht zu -e, zoo doet
een bedelaar; zu Stein -, in steen over- pen; jem. zu Boden -, op den grond wer- men & niet; die -e der Kunst, de kunst gaan, versteenen; Staub -, tot stof over- pen, omgooien; etw., die Gesetze ober den werken; -e des Geistes, werken, voortgaan; Wasser -, vloeibaar worden; was Han/en -, onverwerpen; den Feind -, op brengselen o. mv.; das ist nicht sein -,
wird aus mir -?, wie wird es noch mil de vlucht jagen; (fig.) jen&. -, ongelukkig dat is zijn werk niet, dat heeft hij niet
,
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gedaan; mein Gluck ist Ihr -, mijn geluk te bewerken stof v.; -s.lube v. werkka- drag ontvangen; liber den - bezahlen, kauis uw werk,gij hebt mij gelukkig gemaakt; mer v.; -stuck o. hardsteen, arduinsteen fen, verkaufen, boven de waarde, meer
3. werk, boek, geschrift o.; Goethe's -e, o.; -stuhl m. (Wev.) getouw, raam o.; dan het waard is &; der gleiche -, dezelfde
de werken o. mv. van Goethe; Wieland's (Kaars.) werkstoel m.; -tag m., Z. Wer- waarde, dezelfde prijs; (Hand.) koers m.;
sïnamlliche -e, de gezamenlijke werken, kellag; -láglich bijv.nw. van een werkdag, in gleichem -, tegen denzelfden koers,
al de werken van Wieland; 4. verzame- dagelijkscli, op alle werkdagen; -tagsseele a pari; - in Faktura, factuurprijs; - in
ling van platen, plaatwerk o.; (Zoutz.) V. alledaagsch persoon, gewoon mensch Rechnung, waarde in rekening; gleichen
kooksel o.; (Pap.) pap v.; (Glashl.) (ritte ni.; -thulig bijv. nw werkdadig, werk- - habend, dezelfde waarde hebbende, even
v.; (gemeenz.) viel -s aus eiw. machen, zaam; 2. Z. - stellig; - thrligkeit v. werk duur, gelijk van prijs; (fig., gemeenz.)
veel beweging maken van, grooten ophef
-zamheidv.;2rwnljkg,e- tegen elk. opwegende, evengeel beteelijkheid, practijk v.; -lisch m. werkbank, kenend.
maken van.
Werk-bank, (- bánke) V. werk werktafel v.; - verstandig bijv. zaakkun- Werth- achturig, v., z. in. schatwerktafel v.; -behizltniss o. labora--bank, dig, in het werk ervaren; - verstandiger ting, achting, waardeering v.; -beslininier
torium o.; -biene v., Z. Arbeitsbiene; -blei m. zaakkundige m.; -zange v. (Goudsl.) m, schatter, taxateur ui.
o. (Giet.) zilverhoudend lood o. om te houten tang v.; -zeug o. werktnig, geW7' rthen, (werthele, gewerthet )
smelten; (Bliksi.) boden plaat v.; -breit reedschap o.; —c der Sinne, organen o. bedr. ww, waardeeren, taxeeren, eten prijs
o. werkbank, werktafel v.; -bolle v. (Pap.) mv.; (fig.) werktuig, middel o.; das — bepalen van; 2. wed. ww. sich -, ziel,
seiner Itache, het werktuig &.
papkuip v.
waardig achten.
Werkehen, (verkl.) o. werkje, ge- Wermuth, (-( e)s) nn., z. m. alsem Werth-ersatz, ersatzes, mv.
m.; 2. onecht moederkruid o.; (Spr.) -ersrtze) m. vergoeding v., wat evenveel
schrifi.je, boekje o.
waard is; -haltig bijv. nw. prijshoudend,
Werkeisen, (- s, mv. Werkeisen) billrer als -, bitterder dan alsem.
o. (Hoefcm.) steekijzer, veegmes o.
Wermuth-beclier, chers, mv. duur, van waarde; -haltung v., Z. -ach Werkeltag, (-( e)s, mv. -e) m. -cher) m. (fig.) lijdenskelk m.; -bier o. lung; -los bijv. nw zonder waarde.
werkdag m.; -smensch m. alledaagsch alsembier o.; -bitter bijv. uw. bitter als
Werthsehätzen, (werthschotzte,
alsem; 2. o. zelfst. (Scheik.) alsembitter gewerthschdlzl) bedr. ww. waard achten,
r uensch, gewoon mensch m.
Werken, (werkte, gewerkt) o. ww. o.; - bittere v. bitterheid v. va n den alsem; waardig achten, ophef maken van, hoog
'--busch m. alsemstruik -,n.; -extract rn .
werken, bezig zijn, arbeiden.
-schaten.
Werk-geräth, e)s, mv. -e) o. alsecnextract, aftreksel o.. van alsem; -ól Werth-schätzung, (- en) v., Z.
gereedschap, werktuig o.; -gold o. goud o. alsemolie v.; -salz o. alsemzout o.; - schatzen; it. Z. -achtung; —swurdig bijv.
o. dat verwerkt moet worden; -hammer -crank ni. alsemdrank ni.; -wein m. al- nw. achtenswaardig; -setzung V. taxatie,
prijsbepaling V.
m. groote ijzeren hamer m.; -haus o., Z. semwijn in.
Arbeitshaus; - heilig bijv. uw. huichelWerpen, (tverpte, gewerpt) o. ww. WQschelholz, (-es) o., z. m. paachtig, geveinsd, schijnheilig; -heiligkeil (Zeees.) werpen, de trossen uitwerpen. penhout o.
V. schijnheiligheid, huichelarij,geveinsdWerptross, (- es, mv. -e) o. tros m. Weselspule, (-en) v. garenklos
Wèrse, (- n) v. (Pl.) wegebree v., m om te kaarden.
heid v.; -hof m.werkplaats,werf v.;-holz o.
werkhout, timmerhout o.; -kunst v. werk- kruisdoren m.
Wesen, ( war, gewesen) o. ww. onr.
tuigkunde, mechanica v.; -kunstier m.
Werst, (-( e)s, mv. -e) m. werst, (veroud.) zijn, wezen; it. wonen, blij
leven, bestaan, in aanwezen zijn, Z.-ven,
werktuigkundige m.; -laden m. winkel Russische mijl v. = 1 Duitsche mijl.
Werth, er, -(e)st) bijv. en b. sein.
in. waarin voorwerpen van nijverheid
Wesen, (-s, nlv. Wesen) o. wezen,
verkocht worden; 2. werkplaats v.; -leder waard, waardig; eine of einer Sache -,
o. gewerkt leder o.; -lehre v. leer v. van waard zijn, waardig zijn; sein Anerbieten zijn, bestaan o.; 2. toestand m.; (van een
de goede werken; -leute mv. werklieden, ist aller Eiaren -, zijn aanbod is zeer edel persoon, in liet gedrag), uiterlijk, voor- sein, waard zijn, gelden, deu--moedig; ko men o., manieren v. mv., air o.; geambachtslieden mv.; -loch o. (Glasbl.)
zijopening V. in den oven; 2. (Werkt.) gen; es ist nicht der Mahe -, het is de zwungenes, gekansteltes -, gedwongenheid,
werkgat o.; -los bijv. nw. zonder werk, moeite niet waard; er ist es -, hij is het gemaaktheid v.; ungezuwungenes -, ongezonder bezigheid, ledig, niets doende; waard, hij verdient het; er ist nicht -, kunsteldheid, losheid v.; sic hal elw.
—er Glaube, dood geloof, geloof o. zon dass 4', hij is niet waard, hij verdient Edles in ihreni -, een edel voorkomen o.,
goede werken; -mann m. werkman,-der niet &; 2. waard zijnde, eene waarde heb- Bene edele houding v.; 3. das böse -, val
ziekte v.; 4. wezen o., werkelijk -lend
arbeider, ambachtsman m.; - meister m. bende, kostbaar, duur; viel - sein, veel
schijn m.; (geineenz.) verblijf o.,-heidv.,
werkbaas m.; (van eene fabriek), inspec- waard zijn, duur zijn, kostbaar zijn; 100
teur, directeur m.; -rnesser o. werkmes Thaler -, waard, de waarde hebbende van; woning v., verblijfplaats v., domicilie o.,
o., Z. - eisen; -ofen m. glasblazersoven wie viel ist das -?, hoeveel is dat waard ?, vestiging v.; was ist das fiir ein -!, welk
m.; -pfleger m. aandeelhebber ni. in een hoeveel kost dat ?, wat is de waarde daar- een leven !, welk een geraas!; nicht viel
mijn; -probe v. proef v. van het zilverge- van ?; es ist eins so viel -, als das andere, -s machen, niet veel complimenten, niet
halte in lood; -ruthe v. (Lakenw.) roede het is evenveel waard als liet andere; 3. veel drukte, niet veel beweging maken;
V. om het kruis van den ketting te schei waard, dierbaar, geliefd, lief; mein -er it. stilletjes leven; viel -s machen, veel
-saai m.werkzaal v.; -salt iu. plan o.-den; Freund, waarde vriend; - hallen, schatzen, ophef maken van; sein narrisches -, zijn
voor het sparrenwerk van een dak, spar- liefhebben, achten, waardeeren; lieb and lwaas gedrag; er isl noch immer das alle
-, hij is nog altijd dezelfde, nog niets
renwerk o.; -scherbel m. waterbakje o. - hallen, beminnen en eeren.
Werth, (-( e)s, mv. -e) m. waarde veranderd; das genteine -, het algemeen
van een pottenbakker; -schuh m. (Mets.,
Timm.) gewone voet m. van 12 duim; v., prijs m.; das hal für ihn viel -, dat welzijn o., de staat m.; das gelehrle -, de
-sitter o. bewerkt zilver o., zilverwerk heeft veel waarde voor hem, is hem veel etteren V. mv.; I1. wezenlijke, wezen o.,
o.; 2. uit lood getrokken zilverwerk o.; waard; ich lasse jeden in seineva -e, ik ►elfstandigheid v.; das - Gotles, het we-soole v. zoutbron v. waaruit later zout laat elk in de waarde waarin hij is; der en van God; das gehort zum - der Sache,
gehaald moet worden; - stalt, - státtc v. innere -, de innerlijke waarde v.; (Goud - lat behoort tot het wezen der zaak, tot
werkplaats v., winkel m.; (van een kui- sm.) - des Goldes, innerlijke waarde v., Ie eigenlijke zaak, tot den aard m., de
per), kuiperij v.; (van een looier), looierij gehalte o.; (Muz.) (van eenenoot),waarde 7atuur V. der zaak; die Einheil des -s,de
v.; (Vuurw., Scheik., Apoth.) laborato- v., duur,tijdduur m.; (fig.)elw.in seinera -e aenheid des wezens; (Gorig.) Z. -einheit;
rium o.; it. Z. -lisch; -statler m. koper - Oder Unawerihe beruhen lassen, iets in het Ill. wezen o., voorwerp o.; vernun/liges
slager m. in eene stad; -stein m., Z.-stuck; midden laten, niet beslissen;zwanzig Tha- -, verstandelijk wezen; das höchste -, liet
- stelle v., Z. -státte; - stellig bijv. nes. ler an -, ter waarde van &; den - für eies. hoogste wezen, het Opperwezen; IV. zelf
stof v.; klebriges -, kleverige-;tandighe,
volvoerd,uitgevoerd; -stof m.materiaal o., empfangenx, de waarde ontvangen, het be(-
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zelfstandigheid; brennbares -, Z. Brennsto fi'.
WQsen—einheit, v. (Wijsb.) een
wezen; -gleich bijv. en b. een --heidv.an
wezend, gelijk van wezen.
Wesenheit, v. (Wijsb.) wezen
eigenaardig be--heid,anwz v.
staan o.; th wezenlijkheid, werkelijkheid
v.; 3. wezenlijke o., zelfstandigheid v.
Wesen–kette, n) v., Z. -reihe;
-lekre V. leer V. der wezens, grondwetenschap, ontologie v.; -Leiter v. (fig.) rang
ni., rangschikking v. der wezens; -los
bijv. nw. hersenschimmig, denkbeeldig,
niet bestaande, ideaal; -losigkeit v. hersenschimmigheid, denkbeeldigheid v.,niet
bestaan o.; -reich o. wereld, zichtbare
wereld, levende wereld v.; -reihe v. keten,
reeks v. van wezen.
WQsenseinheit, v., z. m. (Gods.)
eenheid v. van wezen.
WQsentlieh, bijv. en b. wezenlijk,
werkelijk, bestaande, zelfstandig; - vorhanden sein, werkelijk bestáan, Z. wirklich; 2. werkelijk, samenstellend; der -e
Inhall, das -e einer Sache, het wezenlijke
o.; 3. samenstellend, een grondbestand
vormend, kenmerkend; -e Eigen --del
schavt,kenmerkend; - nolhwendig, hoogst
noodzakelijk; -kelt v. wezenlijkheid, werkelijkheid v., kenmerk o.; it. grondbestanddeel o., zelfstandigheid v.
Wespe, (- n) v. (Nat. hist.) wesp v.
WQspen-artitg, bijv. nw. (Nat.
bist.) wespachtig, wespvormig; -bein o.
(Ontlk.) Z. Keilbein; -[alk m. wespen valk m.; -fliege V. vliegenwesp v.; - f resser
m., Z. Bienen/'resser; 2. Z. - ['alk; -nest o.
wespennest o.; (fig.) in ein — stechen,stochern of storen, in een wespennest steken,
in een onverwacht gevaar geraken; (Spr.)
slapende honden wakker maken; -such
m. steek m. eener wesp; (lig.) gevoelige
krenking V.
Wess, wQssen, voornw. wiens,
wier, van wien, van wie,waarvan, van wat.
Wesshalb, wQsswegen, (gemee nz.,wQssenthalben,wQssentwegen), bijw. weshalve, waarom, om
welke reden, Z. warum.
West, (-( e)s, rev. -e) m. westen o.,
westzijde v., avond m.; (Zeew.) - zuna
Norden, noordwest; 2. westenwind m.;
(fig.) avondkoelte V.
Westehen, Westlein, (verkl.)
o. vestje, buisje o., Z. Weste.
Weste, (- n) v. vest, buis o.
Westen, (-s) m., z. m., Z. West (1).
Westende, endes, mv. - enden) o.
westeinde, westelijk uiteinde o.
Westen–futter, [utters, mv.
-[utter) o. voering v. van een vest, vestenvoering v.; -knop! nl. vestknoop m.;
- kragen m. vestkraag m.; -la.sche v. vest(jes)zak m.; -zeug m. vestenstof v.
Wester–&, Z. West -4.
Wester–hemd, (-( e)s, mv. -en)
o. doophemd, doopkleed o.; -henldchen,
-hemdlein o. fijn hemd o.; -kleid o., Z.
-hemd; -lege v. brengen o. van een (loopgeschenk in de kraamkamer; -sonne v.
zes uur o. 's namiddags.
(-

(-

(-
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Westffle, n, mv. -n), West.
flinger, gers, mv. -,qer) m. West.

-, wedden; zwei gepen eins -, twee
tegen een wedden; auf elw. -, om iets
faler, inwoner m. van Westfalen; (Spr., wedden; (Spr.) teer - will,muss einselzen,
wenn ein - aus seinera Lande reist, scharr die wil winnen moet wagen.
Wetter, (-s, mv. Weller) m., –ice.,
er den Weg hinter sich zit, een West.
Paler heeft liet overal beter flan in zijl (-nen) V. wedder m., wedster v., hij, zij
eigen land.
die wedt.
West-gegend, (- e) v. westelijk 4 Wetter, (-s) o., z. m. weder of weer
streek v.; -gewölk n. naar liet westen Brij• o., weersgesteldheid, luchtgesteldheid v.;
vende wolk v.; -grenze v. westelijk( gules, schanes -, goed, mooi weer; was
grens v.
ist /'ur -?, wat voor we(d)er is het?; es
Westindienfahrer, (- revs, mv ist übles, schlechles -, het is Teelijk weer;
-ver) m. West-Indievaarder rn.
bei dent -, met zulk een weer; (Bergw.)
West– indisch, bijv. nw. West. mv. -, luchtverversching v., Z. -fang;
indisch; —e Compagnie, Westindische frisches - ,frisch weder;böse,faule - ,(Bergcompagnie; -kante v. westkant ni., west- w.)schadelijke uitdampingen, zwavelachkust v.; -kuste v. westkust v.; -land o tige uitwasemingen v. mv.; schlagende -,
westelijk gelegen land o.; -ldnder, —in mijngas o.; es ziehl ein - auf, er verheft
bewoner m., bewoonster v. van een west- zich een storm, er komt een onweder op;
telijk gelegen land; -ldndisch bijv. west- (fig.) er ontstaat oneenigheid v.; 3. bliklandsch, tot een westelijk gelegen land sein, donder m.; jeinn• alle - auf den Hals
behoorende.
-wviinschen, (gemeenz.) vloeken uitbrakers
WOstlieh, er,-st) bijv. en b. wes- tegen; it. liber eta'. ein - anfangen, razen
telijk, ten westen, uit het westen, naai over, spektakel maken over; (gemeenz.)
tiet westen.
ein - sieden, twist veroorzaken; (Volkst.)
WQst –meer, (-( e)s, rev. -e) o alle , wel duivels.
westelijke zee v.; -nord in. noordwester,
Wetter-ableiter, (-leiters, mv.
o.; 2. —wind m. noordwestenwind m. -lei'er) in. bliksemafleider m.; -ableitung
---spilze V. noordwestkaap v.; —west rn . V. bliksema fleiding v.; -back m. door een
westnoordwest o.; 2.--nestwind m. west- onweder gevormde beek v.; -baum m. op
noordwestenwind m.; -nnrdlici' bijv. nw een boom gelijkende dikke wolk v.; -benoordwestelijk, ten noordwesten; -punki obachter at waarnemer m. van liet weder,
m. westpunt o.; -see iii. westelijke zee v. weerkundige, metereoloog m.; -beobach-seite V. westzijde v., westkant m.; -si c lung v. weerkundige waarneming v., mem. zuidwesten o.; 2. —(wind) m. zuid tereologie v.; -beslandig bijv. nw. bestand
-sudlich bijv. nw. zuid -westnid.; tegen het weer;-bldser m. (Bergw.) tocht
-blitz m. bliksem -maker,vntilo.;
zuidwesten; -südwest m-westlijk,n
westzuidwesten o.; -theil in. westelijk
m.; -brhlend bijv. nw. onweer-stral
deel o.; -volk e. westelijk volk o.
broedend, onweerzwanger; -doch o. afWestwarts, bijw. westwaarts, naai dak o., luifel m.; -eilung V. plotseling
voorbijgaande storm m.; -/dhnchen (ver het westen, westelijk.
WQstwind, (-(e)s, mv. -e) m. kl.) o. windwijzertje, weerhaantje o.;
westenwind rn.
-fahtze v. weerhaan, windwijzer m.; (ZeeWetsciter, (-s, mv. Weischer) m, w.) wimpel m.; (fig.) wispelturig persoor
m.; -fang m., Z. -bluser; - frosch m., Z.
ransel, mantelzak in., valies o.
Wett, bijv. en b. (gemeenz.) Z. quilt; Laubfrosch; -galle V. stuk o. van een re(Mijnw.) uitgeput, ledig.
genl)oog, Z. Wassergalle; -gebel o. gebed
Wette, (-n) v. weddenschap v.; o. tegen een onweder; - geldut o. klok
om tiet onweder af te wen--kengluio.
die - gilt, de weddenschap gaat door;
gilt es eind -?, wilt gij wedden ?; die - den; - gewand o. (lichte onweerswolken v.
gilt 10 Thaler, er wordt gewed oen &; mv.; -geivQlk o. onweerswolk v.; -glas o.
mil einander urn die -, in die - cliv. Chun, weerglas o., barometer m.; -glocke v.
weerklok, alarmklok v. gedurende het
om eerie weddenschap, om strijd.
Wette, (-n) v. waadbare plaats, onweder; -hahnn nl weerhaan, windwijzer m.; (fig.) Z. -fahne; (Pl.) zuurklaver
wadde v.
Wetteifer, (-s) rn., z. m. wedijver, v.; -haufen m. hooiberg m. in de open
wedstrijd m., mededinging, coricurren- lucht; -hi uschen o. hut V. waarin de
tie V.
werklieden gedurende het onwederschuiWQtteiferer, (-rers, mv. -ver) m. len; (Kríjgsw.) barak v.; -herr m. beschermheilige nm. tegen het onweer; -junge
mededinger, concurrent iii.
Wetteifern, (iveticiferle, gewelt- m. (gemeenz.) drowuaelsche jongen in.;
ei`ert) o. ww., m. h. wedijveren, mede - kasten m. (Bergw.) Z. - bluses; -keil m.
mil jemnn. in of an c' -, wedijve--dinge; (gemeenz.) drommelsche kerel, vent rn.;
ren met, mededingen naar; mil einander -keil m. dondersteen m.; -klee nl. steen -, wedijveren, elk. de overwinning & be- klaver v.; -kluft V. door de koude ver twisteu, concurreeren; ira Studiren -, sorzaakte spleet v.; -kl-uflig bijv. nw., Z.
wedijveren, om tiet hardst [eeren; an „iskluftig; -kühlung v. verkoeling v. der
[Ii lichkeit 4 -, om strijd beleefd zijn; Lucht; -kunde V. weerkunde, nnetereologie
v.; - kundig bijv. nw. weerkundig, meteum zu -, om te wedijveren.
Wetten, (wet f ete, gewet tel) o. ww., reologisch; - kundiger m. weerkundige,
m. h. wedden, eene weddenschap aan - inetereoloog m.; -laune v. luim, gril v.
;aan; 2. bedr. ww. elw. gegen jein., mit an bet weder; 2. van het weder afhan(-

(-

(-

jemn.

Wet.
kelijke luim v.; (fig.) veranderlijke inborst, w•ispeliurigheid v.; -launig, -launisch bijv. nw. veranderlijk als het weer;
(fig.) wispelturig, grillig; -láuten o., Z.
-geldule; -leiler in. bliksemafleider m.

Wetterleuchten, (wcllerleuchtele, gezoet lerleuchtet) o. ww. onp. weerlichten, bliksemen; es wetterleuclilet, het
weerlicht; 11. o. zelfst. weerlicht o.; it.
electrisch licht o.
Wetter – licht, ( - (e)s) o., Z. m.
Sint Elmusvuurtje o.; -lied o. lied o. voor
tiet onweder; -lock o. bergkloof v. waaruit de koude lucht blaast; -losung, -lotle
v., Z. -blaser; -butte v. (Bergw.) tocht
-coacher m. hij die stormen-maker.;
verwekt, tooveiiaar m.; -mdnnchen o.
weermannetje o., windwijzer m.; -maschine v., Z. -blaser; -mdszig bijv. nw.
(fig., Volkst.) wispelturig; 2. geweldig;
-Pluchen, vreeselijk vloeken.

Wettern, (welterle, jewelled) o.
ww. onp., m. h. onweeren, donderen en
bliksenten; es wetten, het onweert, het
dondert; 2. (fig., gemeenz.) vloeken, razen, schelden, tieren.
W@tter- nacht, (- nachte ) v.3
stormachtige nacht m.; -prophet in. (ge- I
meenz.) weerprofeet m.;it. barometer m.;
-prophezeiung v. weersvoorspelling v.;
-rad o. (Bergw.) rad o. in een ventila- 1
tor; -regen m, onweersbui v., regen m. 1
gedurende een onweder; -ritze v. scheur 1
V. in een dak; -satz, -sauger m. (Bergw.) c
tochtgat, luchtgat o.; -sáule v. windhoos r
v.; - schacht m. (Qergw.) koker m. om 2
versche lucht in de mijn te brengen, c
schoorsteen m.; - schaden m. door het
(on)weer veroorzaakte schade v.; -scheide E
V. plaats v. waar de donderwolken zich
verdeelen; 2. lijn v. waar de luchtstreek 2
of het klimaat verandert, weerkundige
grens v. waarover het onweer niet komt;
-sc ►'icin m., Z. -leuchlen; - schenkel m. e
rand m. aan het vensterraam tot afvloeiing van het regenwater, waterdorpel r
m.; - schim►i m. schuilplaats v. tegen liet
onweer; (Bouwk.) draagbare bliksemaf- e
leider iii.; -schlag m., Z. Donnerschlag; 2. e
van regen en hagel vergezeld onweder s
o.; 3. hagelslag m., door den hagel ver- t'
oorzaakte schade v.; -segen m, betoove- a
ring v. om het onweer te scheiden en te o
verdrijven; -seile V. kant m., zijde v. die
het meest aan. den regen of den storm is ti
blootgesteld; - stange v., Z. -ableiter;-stein
In. (Delfst.) Z. Donnerkeil (2); -strahl b
in., Z. Weller (3); -strecke V. (Bergw.) Z
luchtleiding v.; -strzch ni. richting v. van Si
het onweder, streek v. die door liet on- o
weer gevolgd of doorloopen wordt; -strick m. stuk touw o. als vochtmeter gebruikt; ii
-thure v. klep, deur v. over het luchtgat
in eene mijn; -trdchtig bijv. nw., Z. -brit- k
tend; - trommel v., Z. -rad; -uur v. vocht- V
meter m.; -veranderung v. weersverandering v.; -vogel m. stormvogel m., Z. w
Regenpfeifer; -wechsel m. verandering v.
van het weder; -tcendisch bijv. nw. (van
water), van de weersveranderingen af- v,
hankelijk, ongestadig; 2. (van personen),
Z. -launisch; 3. (Pl.) meteorisch; -wirbel w
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m., Z. -sdule; -volke v. c►nweerswolk v .; Wichdorn, (-dorn(e)s, mv. -dor-zeichen o. voorteeken o. van een on - ner) m., Z. Heckenrose.
weer, weerkundig teeken o.; it. regen -Wichs, (-es) m., z. in. opschik in.,
boog m.; - weiger m. weersaanwijzer m .; staatsie v.; (Student.) onthaal o.
-zotte v. (op vochtige muren), uitslag m ., Wjchsburste, (-n) v. schoen mos o.; -zug m., Z. -blaser.
borstel m.
Wett–gehen, (-gehens, mv. -ge - Wichse, (-n) v. wasbal m., schoen hen) o. wedloop m.; -gericht o. rechtban k smeer o.; (Volkst.) smeer o., ransel m.,
v. over weddenschappen; -gesang in . klappen m. nov.
wedstrijd in. in liet zingen, zangerswed - iehsen,
(wichste, gewichst) bedr.
W
strijd m.; -kanipf m. wed strijd m.; -kam - WW. met was wrijven, cireeren; it. poetlifer m. mededinger, worstelaar, kampioe n sen, opschikken; Sie Sind recht gewichsi,
m.; -lauf m. wedloop, wedren m.
wat zijt gij netjes!; 2. jem. -, afrossen,
Wettlaufen, (alleen in de onb. w . afranselen.
;ebruikelijk), o. ww. onr., Z. Wette; mi
Wjchslappen, (- lappens, mv.
emn. -, om het hardst loopes.
- lappen) m. boenlap m.; 2. schoenpoetW@ttläufer, ( - s, mv. Weltikufer) serslap m.
n. wedlooper, hardlooper, mededinges
Wicht, ( - (e)s, mv. - e) m. wezen,
n., Z. - renner.
schepsel, wicht o.; armer -, arme drom-Wottlauf–preis, (-es, mv. -e) in.. mel, sukkel, sul m.; 2. Z. Bósewicht.
tn. voor den wedloop.
Wichtchen, Wichtlein, (ver Wett–pfl gen, (-s) o., z. m. om kl .) o. wichtje, schepseltje o.
,

.et hardst ploegen, ons een prijs ploegen; W ichtel-pfeife, (-n) v., Z. Wachpolice V. (Gesch. van E.) politie v. over telpfeife; -zopf m., Z. Weichselzopf.
reddenschappen.
Wichtig, er, st) bijv. en b.
Wettreiten, (alleen in de onb. w. zwaar, wichtig, veel wegend; 2. (van geld),
ebruikelijk), o. ww. onr., m. s. om het gewicht houdend, het vereischte gewicht
artist rijden, een wedren te paard & hou - .hebbende; 3. belangrijk, aanmerkelijk,
en; 2. om den prijs rijden.
gewichtig; -er Mann, invloedrijk man,
Wett - rennen, (-rennens,mv.-ren- man van aanzien; sich eis -es Ansehen
en) o. wedren m., hardrijderij v.;-renner geben, een deftig uiterlijk aannemen; -e
(-

t., Z. -Laufer; 2. paard o. tot den wed ^n afgericht, renner m.; -ril ( m. hardrij erij v.; -rudern o. om liet hardst roeien o.,
)eiwedstrijd m.; -segeln o. om het hardst
uilen, zeilwedstrijd m.; -spiel o. spel o.
m eene weddenschap; -streit m. wedrijd, strijd m. om een prijs, Z. Weltfern; 2. woordenstrijd m., mededinging
; sich in einen -- mit jemn. einlassen,
ch in een woordenstrijd inlaten met.

WQttstreiten, (alleen in de onb.
. gebruikelijk), o. ww., m. h. strijden,
,n wedstrijd houden; it. disputeeren.
Wettwerber, (- hers, mv. -ber) m.

-

Griende, belangrijk; jemn. etui. -es sagen,
tem. iets belangrijks mededeelen; das ist
mir -, dat is voor mij van belang, van
gewicht; -keil v. zwaarte v., gewicht o.;
(fig.) belangrijkheid, deftigheid v., invloed m.; 2. belangrijke zaak, gewichtige
zaak v.
Wiekbohne, (-n) v., Z. Feigbohne.
Wieke, (-n) v. (Pi.) wikke v.; turkische -, Z. Gif lbohne; 2. Z. Erve.
Wicket, (-s, mv. Wicket) m. en o.
eis - Flacks, rolletje o.; eis - Hanf, gevlochten hennep m.; 2. (lig., Scherts.)
pruik v.; 3. (aan kousen), omgeslagen
gedeelte o. van den bovenrand; (Hand.)
cis - Tabak, eene rol tabak; eis - Wolle,
bos m.; 4. klosje, garenklosje o.; (Pruik.) papillot v.

ededinger, concurrent m.
Wetzel]., (welzte, gewelzt) bedr.ww.
n Messer -, wetten, slijpen, aanzetten;
ne Sense -, scherpen; (fig.) den Ver and -, scherpen; (Dichtk.) opwekken
Wickel–aal, (-(e)s, mv. -e) m.
t, aanzetten, Z. reizen; 2. o. ww., m. h. (Kookk.) rolletje o. paling; -band o. breed
if deco PPlaster mit dens Sdbel -, de sabel band o.; it. luierzwachtel m.; -blatt o.
'er de straat laten slepen.
opgerold blad o.; 2. dekblad o.; -blume
Wetzer, ( - s, mv. Welzer) m. wet - V. heksenkruid o.
r, slijper m., hij die wet &.
Wicket –$echte, (-n) v. parmeWtz– kiste, (-n) v. (van maaiers), lia v. (eene soort van korstmos); -frau
kje o. voor den slijpsteen; scliale v., V. baker v.; - haspel m. haspel m.; -kind
-stein; - schiefer m. slijpsteen, wet- o. kind o. in de luiers; (gemeenz.) Z.
-en m.; -slahl m. slijpstaal, slagersstaal -puppe; -moos o., Z. -flechte.
; -stein m. wetsteen, slijpsteen m.;
Wiekeln, (wickelle, gewickelt) bedr.
leinicht bij v.nw. als een slijpsteen; —.es WW. wikkelen, rollen, oprollen; Slrump fe
-od, brood o. met waterstrepen.
-, oprollen; Zwirn, Seide -, opwinden,
Whig, ( - (e)s, mv. - e) m. wijndrin - op klossen winden; (Pruikm.) die Haare
r m.; (fig., in E.) volksman, liberaal, -, in papillotten zetten; 2. oprollen en
big m.
vastbinden, Z. aufwickeln; einen Lappen,
Whisky, (-s, mv. -s) o. hooge open um elw. -, omdoen,omwikkelen; ei.n Kind
i gen m.; 2. lersche brandewijn m.
-, de luiers aandoen, in het pak doen, Z.
Whist – (spiel), ( - (e)s) o., z. m. einu'ickeln; Geld 41. aus dem Papier -, uit
aus einander -, ontwikkelen, los -doen;
p.) whist, Engelsch kaartspel o.; -mar/ce
(her)auswickeln; 3. wed. ww.-maken,Z.
whistfche o.
Wjbbeln, - ( wibbelle, gewibbelt) o. (fig.) sich aus einer Sache -, zich behenww. wemelen, krioelen, door elk. kruiperf. dig onttrekken aan, zich er uit redden,
-
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Wickel-natter, (- n) V. rolslang Widerchrist, (-en, mv. -en) m. M. steunmuur, schoormuur, steepen
v.; -puppe V. gebakerd kind o.; 2. groote antichrist, tegenstander m. van de chris- beer m.
pop v.; -ranke v. (Pl.) rank v. welke zich telijke leer.
Widerlegbar, widerleglich,
ergens omheenslingert, hechtrankje o.;
Widerchristenthum, (-(e)s) bijv. nw. wederlegbaar, te weerleggen,
te betwisten, tegen te spreken; -keit v.
-raupe V. rolrups v.; -schlange v., Z. o., z. m. antichristendom o.
-natter; -schnur v., Z. -band; -schwanz
Widerchristlich, bijv. en b. a n- wederlegbaarheid v.
Widerlegen, (legte wider, widerm. rolstaart, aap m. met een krulstaart; tichristelijk.
2. Z. -Meerkatze (1); -scrump/' m. rolkous
Widerdruek, (-(e)s, mv. -e) m. gelegt) bedr.ww. leggen tegen, doen steuv.; -tuck o. doek m. om in te rollen; 2. (Nat.) tegendruk, weerdruk m.; (Gray., nen tegen.
luiers V. mv., luiergoed o., zwachtels m. Drukk.) weerdruk m., keerzijde v. van
Widerlegen, (widerlegie, widerlegt) bedr. ww. wederleggen, logenstrafmv.; -zeug o., Z. -tuck.
een blad druks.
Wieken-brad, (-( e)s, mv. -e) o. Widerdrueken, (driickte wider, fen; (Rechtspr.) tegenspreken, betwisten,
wikkenbrood o., brood o. van wikken - widergedruckt) bedr. ww. tegendrukken; ontzenuwen, ontkennen, verweren.
Widerleger,—in, hij, zij die weermeel; -ernie v. wikkenoogst m.; -leid o. 2. weerdrukken, terugdrukken.
wikkenveld o.; -[utter, -genienge o., Z.
Wderehelieh, bijv. en b. tegen legt, loochent, verweerder ni., verweer
V.
-ster
o., Z. Wick[utter; -klee m. Spaansche het huwelijk, onechtelijk.
Widerlegung, (- en) v. weerleg
f uhr, widerklaver o.; -laus V. wikkenluis v.; -schabe
Widerffhren, (wider,
loochening, betwisting, tegenspraak,-gin,
V. wikkenmot v.; - schrot m. wikkengrut- Iahren) o. ww. onr., m. s. wedervaren,
ten v. mv.; -stein m. korrelige druipsteen gebeuren, overkomen, ontmoeten; es ist ontkenning v.; (Rechtspr.) verwering v.
Widerlegungsschrift, (- en) v.
m.; -stroh o. wikkenstroo o.
ihm ein Ungliick -, er is hem een ongeWickfutter, (- s) o., z. m. wik- luk overkomen; ihni wider[áhrt vielEhre, (Rechtser.) verweerschrift o.
Widerlehnen, (lehnte wider, wivoeder o., wikken v. mv.; 2. met wikken hem valt & ten deel; jemn. Recht, Gerechvermengd voedsel o.
tigkeit - lassen, iem. recht laten weder dergelehnt) bedr. ww. leunen tegen, sten-varen. sen tegen.
W iekler, (- s, mv. Wickler) m. hij
die wikkelt, rolt, oprolt &, Z. wickeln; 2.
Wíderfá'hrte, (- n) v. (Jachtes.) Widerlich, (- er, -st) bijv. nw. (van
spijzen), walgelijk, tegenstaand, onaan(Nat. hist.) Z. Wickelraupe; 3. Z. Wic- tegenspoor o.
kelnatter.
Widergange, m. mv. (Bergw.) genaam; (van den reuk), onaangenaam,
Wickstroh, (-(e)s) o., z. m., Z. !, onderaardsche mijngangen m. mv. die stinkend; (van een gezicht), stuitend,
van een gemeenschappelijk punt uitgaan, aanstootelij k, hinderlijk; -er Mensch, teWickenstroh.
rugstootend; -keit V. walgelijkheid, onWidar, (- s) m., z. m. (Fabell.) gangnet o.
Widar, zoon m. van Wodan, god m. van
Widergesetzlieh, bij v. en b. we- aangenaamheid v., terugstootende o., wal
-ginv.,
tegenzin, afkeer m.
derrechtelijk, onwettig, strijdig roet de
het stilzwijgen.
Widern, (widerte, gewidert) o. ww.,
Widder, (- s, mv. Widder) m. ram wet.
Wjdergift, (-(e)s, mv. -er) o., Z. m. h. jem. -, walging veroorzaken, doen
m., mannelijk schaap o.; (Sterrenk.) ram
tegenstaan, mishagen; it. walging gevoeGegengift.
m. (een sterrenbeeld).
Widder-fell, (-( e)s, mv. -e) o. Widerhaarig, bijv. en b. nood len, een afkeer hebben van, een tegenzin
ongelukkig, lastig; it. tegen de-lotig, hebben in.
vel o. van een ram; goldenes —, (Ridd.)
Widernati rlich, bijv. en b. ongulden vlies o.; -haupt m. ramskop, ge- vleug; -keit v. ongelukkige inborst, einatuurlijk, strijdig met de natuur, niet
bogen paardekop m.; -horn o. (w. i. gebr., genzinnigheid, weerbarstigheid v.
Widerhaken, (- hakens, mv. -ha- volgens de natuur; 2. bovennatuurlijk;
Vest.) ramshoren m.; (Nat. hist.) am-keit v. onnatuurlijkheid v.; it. bovennamonshoren m.; 2. Z. Posthorn; - kampt' m. ken) m. weerhaak m.
Widerhakig, bijv. nw met weer- tuurlijkheid v.
gevecht o. tusschen rammen, rammen Widerpart, ( -(e)s, mv. -e) ni.
gevecht o.; -kopt m., Z. -haupt; -punkt haken voorzien.
Widerhall, (-( e)s, mv. -e) m., Z. (gemeenz.) Z. Gegenpart; jem. - hallen,
m. lentesnijpunt o.
lem. wederstaan, Z. widersprechen.
Widem, (- s, mv. -e) o. en m aan Wiederhall.
Widerhalt, (-( e)s) m., z. m., Z. Widerprall, (-(e)s, mv. Widerde kerk behoorend stuk grond o.; 2.
vruchtgebruik o. van een kapitaal; 3. Z. Widerstand; 2. (Mets.) steunpunt o., pralle) m., Z. Rückprall.
W .derprallen, (prallie wider,wistut m.
Witthum.
Widem—gut, gut(e)s, mv. -gu- Widerhtilten, (widerhielt, wider- dergeprallt) o. ww., m. s. terugstuiten,
ter) o. kerkelijk goed, aan de kerk be- halten) bedr. ww. onr., Z. widerslehen; terugspringen, weerstuiten.
Widerr then, (widerrieth, wie
hoorend goed o.; -hof in. pastorie v., Z. 2. steunen, leunen; 3. van (langen) duur
beds. ww. onr., Z. abrathen. -derathn)
-gut; - kom n o. graan, koorn o. aan den zijn, duren; (van spijzen), tegenhouden,
Widerrather, (-lhers, mv. -ther)
niet spoedig verteren.
geestelijke of de kerk op te brengen.
Widemut, (-( e)s, mv. -e) o., Z. Wederhalter, ( Iers, mv. -ter) m. m. afrader, ontrader m., bij die ontraadt.
Widemgut; -bauer m. boer m. die ver disselhaak, lange boomhaak m.
Widerhaltig, bijv. nw. tegenhou- Widerrechtlich, ( -er, -st) bijv.
kerk behoorende-plichtsdeon
dend, weerstand biedende; (gemeenz.) en b. wederrechtelijk, onrechtvaardig,
landerijen te bebouwen.
Wider, voorz. (niet den Oen nv.), (van spijzen), voedzaam, vast, niet ge- tegen de wet, onwettig,willekeurig,eigenmachtig; (Rechtspr.) onbevoegd, onwettegen; - das Gesetz, tegen de wet; - die makkelijk verterend.
Wederhorst, (-( e)s, nlv. -e) m., tig, willekeurig; -keft v. wederrechtelijk Natur, tegen de natuur, onnatuurlijk; heid, onwettigheid, willekeurigheid,wileinander lou/en, tegen elkaar inloopen; Z. Widerrist.
Widerklage, (- n) v. (Rechtspr.) lekeur v.; •. willekeurige handeling, we- etiv. sein, ergens tegen zijn; 2. o. zelfst.
derrechtelijke handeling v.
Z. Gegenklage.
das Fiir and das -, het voor en tegen.
Widerartig, bijv. nw. van eene Widerkreuz, (-( e)s, mv. -e) Wederrede, (-n) V. tegenspraak,
andere soort, afwijkend, tegenstrijdig, 0. (Wapenk.) met kruisjes voorzien betwisting, tegenbewering v.; ohne -,
zonder tegenspraak, ontegenzeglijk; it.
heterogeen; -keit v. tegenstrijdigheid v. kruis o.
Widerbelfern, — bellen, (bel - W,iderlage, (- n) v. (Bouwk.) zonder iets te zeggen; keine -!, geene
(erte wider, widergebel fert en bellte wider, schoormuur, beer m.; 2. boogsgewijs ge- tegenspraak !,niet tegenspreken!
Wederrist, Widerri st,( -(e)s,
widergebellt) o. ww., m. h. tegenpraten, metselde steun m. buiten een gebouw;
(Rechtspr.) huwelijksgift v., bruilofts- mv. -e) m. (van een paard), schoft v.
tegenspreken, tegenstribbelen.
Widerruf, (-(e)s, mv. -e) m. herWederbeller, -in, tegenprater geschenk o.
Wederlager, (- s, mv. Widerlager) roeping v., buiten werking stellen o.,opIn., tegenpraatster v.
(-

-

Wid.

Wie.

Wid,
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heffing, ontkenning v.; einen - thun mus• ven tegenspreken; (in antwoorden), ziel tegenzin; 2. onaangenaamheid, walging
v., afkeer m.; einen -n gegen jent. lassen,
weerspreken.
WiderrLifen, (widerrief, widerru. WidersprQehend, bijv. en b een afkeer krijgen van; nalürlicher -, na
afkeer m., antipathie v.; jems.-turlijke
[en) bedr. ww. onr. etw. - , herroepen tegensprekend, in tegenspraak zijnde met
terugnemen, afbestellen; einen Be`ehl Widersprecher., (- chers, my -n auf sich laden, iems. haat op den hals
herroepen, intrekken; gegebene Auflragé -char) m., —in, (-nen; V. tegensprake: halen; 3. Z. Missvergnügen.
-, afbestellen; sein Versprechen -, herroe m., tegenspreekster v., bij, zij, die tegen
Widerwillig, bijv. en b. onwillig.
terugnemen; ein Gesetz -, buiten-pen, spreekt.
met tegenzing, afkeerig.
werking stellen; eine Schrift -, herroe
Wederwind, (-(e)s, mv. -e) m.
WidersprQchun.g, (-en) v., Z
-pen, Widerspruch.
intrekken.
tegenwind, ongunstige wind m.
Widerspruch, (- (e) s, mv. Wi. Wederwort, (-(e)s, mv. -e) o. teWiderruhich , bijv. nw. herroe
te trekken, terug te nemen; -keit-peLjk,in iersprüche) m. tegenspraak, tegenbewe. genantwoord o., repliek v.
V. herroepelijkheid v.
ring v.; ohne -, zonder tegenspraak v..
Widerzeit, (-en) v. (Zeew.) ver
liet tij.
-anderigv.
Widerruzfung, (-en) v., Z. Wi- protest, verzet o.; -sgeist m. weerspan derruf.
3ige geest, geest m. van tegenspraak,
Wedmen, (widmete,gewidmet) bedr.
Widersacher, (-s, mv . Widersa kwade geest m., verkeerde zucht v. van ww. wijden, toewijden, opdragen; jenin.
cher) m., —in, (-nen) v. tegenpartij v., tegenspraak.
een Buck -, opdragen; eine Sache zu etw.
tegenstander, vijand m., vijandin v.;
Wederstand, (-(e)s) m., z. m, -, bestemmen; sein Geld aura Unterhalt
(Rechtspr.) tegenpartij v.; (Godg.) dui- ve(d)erstand in., verzet o.; 2. Z. Gegen- der Armen -, bestemmen, geven, doen
vel, booze m.
vehr; -slinie v. (Vest.) verdedigings- dienen; 2.wed.ww. szch den Wissenschaften -, zich toewijden, zich toeleggen op;
Wedersatz, (-es, mv. Widersdtze) ijnv.
m., Z. Widersetaung; 2. tegenstelling v.
Widerstehen, (w-viderstand, wider- sicli einem Gewerbe -, een beroep kiezen.
Widerschall, Widerschein, tanden) o. ww. onr., m. h. w,2derstaan, Widmer, (-s, mv. Widmer) m.,
m., Z. Wíederschall 4e'.
ve(d)erstand bieden, tegenstand bie —in, (-nen) V. hij, zij die opdraagt, toehoofd bieden; 2. (van spijzen),-len,ht wijdtt &.
Widersehelten, (schalt wider,
widergescholten) bedr. ww. onr. tegenbe- egenstaan, walgen.
Widmung, (-en) v. toewijding,
schuldigingen inbrengen, zijn aanklager
Widerstehlieh, bijv. nw. te we- wijding, bestemming v.; (van een boek),
aanklagen.
lerstaan, af te weren; -keil v. weder opdracht v.
-ltanbrheidv.
Widrig, ( -er, -si) bijv. en b. tegen,
Widersehlagen, (schlug wider,
widergeschlagen) bedr. ww. onr. tegen- W .derstosz, (-stoszes, m v.-slósze) afkeerig, tegenstrijdig; -er Wind, tegen
slaan, slaan tegen.
U. tegenstoot, weerstoot, tegenstuit m.;
ongunstige wind; - gesinni sein,af--wind,
keerig zijn; gepen jem. - gesinni sein, een
Widersetzen (sich) , (wider - Pl.) Z. Meernelke.
se zte,widersetzt) wed. ww. zich verzetW iderstreben, (widerstrebie, 4vi- afkeer Hebben van; -e Schicksale, nood!erstrebt) o.ww., m. h. jemn., einer Sache lottig, droevig; -es Geschick, ongeluk o.,
ten weerstand bieden, opstaan.
Widersetzlich, & bijv. nw., Z. ,, weerstreven, zich verzetten tegen, wor- tegenspoed m.; -en Falls, int -en Falle,
telen tegen, tegenstand bieden; der Ver in het tegenovergestelde geval, zoo niet,
vriderslpanstig.
-, zich verzetten tegen, strijden-;unfl anders; 2. onaangenaam, walgend, afkeeWidersetzung, (-en) v. tegen rig; -keil v. tegenwerking, tegenkanting
net.
stand, wederstand m., verzet o.
Widersinn, (-(e)s, mv. -e) m. Widerstreber, (- strebers, mv. v.; 2. tegenspoed m.; 3. walging v., af(Spraakti.) tegenvoorstel o., tegenover streber) in. tegenstrever, tegenstander, keer m.
tegenspraak,-gestldbkniv.;2 ijand m.
Widrigens, bijw., Z. widrig(en
sen, genoodzaakt zijn te herroepen.

,

-

Widerstreit, (-(e)s, mv. -e) m., Falls).

ongerijmdheid v., onzin m.

Widersinnig, bijv. en b . strij- ;. Widerspruch.
dig met de beteetenis; 2. tegenstrijWiderstreiten, (widerstrilt, wi
dig; 3. onzinnig, ongerijmd; -er Satz, pao. ww. onr., m. h. einer Sache-erslin)
, bestrijden, betwisten, tegenstrijden;
radox v.
Widersinnigkeit, (-en) v., Z. fig.) een afkeer hebben van.

Widersinn.
Widerstreiter, -in, hij, zij die
Widerspánstig, — spenstig, est.rijdt &, bestrijder m., testrijdster v. !,
-er, -st) bijv. en b. weerspannig, weerWiderstrom, (-(e)s) m., z. m. Le -

(

strevend, tegenstand biedend, hoofdig,
koppig; 2.oproerig, ongehoorzaam; - sein,
weerspannig zijn, zich verzetten, tegen
bieden; -keit v. weerspannigheid,-stand
hoofdigheid v.; 2. wederstand, tegenstand
m., oproer o.; 3. ongehoorzaamheid v.,

enstroom m.; it eb v.; 2. draaiing v.,
^rugstroomen o.
Widersti tze, ( - n) V. stut, schoor,
Leun m.

Widertheil, ( - (e)s,mv. - e) m., Z.
7iderpart.

Wjderthon, (-(e)s) m., z. m. (Pl.)
olkruid o., kalfsvoet m.
tegendeel, tegenovergestelde o.; das Wi.derw rtig, -er, -st) bijv. nw.
hallen, het tegenovergestelde doen, te- ederwaardig, strijdig; der Nase -, ongenwerken, het hoofd bieden.
ingenaam; (van het gelaat), stuursch,
Widerspitze, (-n) v., Z. Wider- norrig; (van het gedrag &), onaangehaken.
1 aam, terugstootend, slecht; -er Mensch,
WidersprQehen, (widersprach, ,uursch; -e Frau, knorrig, gemelijk, Z.
widersprochen) o. ww. onr., m. h. jemn. -, idrig, widerlich; (Schild.) (van kleutegenspreken; seinen Worten - ,loochenen; 1 -n), hard, scherp; -knit V. onaangenaam
einer Nachricht -, in tegenspraak zijn
walgelijkheid V.; 2. wederwaardig--eid,
neet, tegenspreken, weerspreken; dieser eid, tegenstrijdigheid v., tegenspoed m.,
Satz widerspricht dem andere, deze zin .igeluk, onheil o.; (gemeenz.) knorrig
weerspreekt, is in tegenspraak met; 2.
-eid,
gemelijkheid, spijtigheid v.
einer Sache -, tegensprekenj, voor onwaar W jderwille, ns) m., z. m. teverklaren; II, wed. ww. sich -, zich zet- -nzin, afkeer, weerzin m.; ,mit -, met
verzet

0.

Widerspiel, ( - (e)s, mv. - e) o.

,

(

(-

Wie, bijw. hoe, op welke wijze, hoedan ig; - sagt man?, wat zegt men?; - ist
sein Name?, hoe is zijn naam ?; - kommt
es, dass 4-, hoe komt het &; -? - sagen
Sic ?, wat belieft u ?, wat zegt gij ?; - bald?,
wanneer ?; - hoch spielen Sic ?, waarom
speelt gij ? - oft ?,hoe dikwijls, hoe menig
stark war die Gesellscha ft ?, hoe-nal?,
;root was &, uit hoeveel personen bestond
t; 2. - viel, Z. wieviel; - wenig ?, hoe wei lig; - lange?, hoe lang?; - lange ist es,
lass 6-, hoe lang is het geleden; - lange
st er hier ?, sedert wanneer of hoe lang
s hij hier?; - weit ist es von hier each
', hoe groot is de afstand van hier naar
t; 3. - bald ist es vorbei !, hoe spoedig is
iet voorbij, gedaan !; - schon ist es! , wat
s het schoon !, hoe schoon is liet !; cicht kano man irren, hoe licht kan men
iwalen; 4. aber - erschrak er, als er sah
I , maar boe schrok hij &; 5. -, wenn er
!ennoch kome ?, wat, als hij nog eens
;wanre ?; - so?, - denn?, - dean das-,
toezoo ?, hoe dat ?; - anders ?, zeker, stel
wat anders; ich weiss nicht -, ik weet-ig,
tiet hoe, op welke wijze; ich weiss nicht
ich es manhen soil, ik weet niet hoe ik
iet zal aanleggen; - dens see, dem sei, hm wolle, hoe het ook zij, wat er ook
an de zaak- zijn moge; 6. - gelehrt er
.
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Wie.

Wie.

Wie.

auch sein mag, hoe geleerd hij ook zijn
Wiederabreisen, (reiscc wieder der auf, wiederaufgebliiht) o. ww., m. s.
moge; - schwer es mir auch anlcomrnt, ab, wiederabgereist) o. ww., m. s. weder weder bloeien, opnieuw bloeien.
Wi_ederauf bli hung, v., Z. zviehoe moeielijk het mij ook valt, wat het vertrekken.
mij ook koste; (Spr.) - man's treibt, so
Wiederabsagen, (sagle wieder deranfbluhen; it. herleving v.
Wiederauferstehen, (ersland
geht's, zooals men zaait, zoo maait men; ab, wiederabgesagt) bedr. ww. afbestel
11. o. zelfst. au/' das - ko;nnit es an, op
-len. wieder auf, wiederauf'erstanden) o. ww.
het hoe komt het. aan; 111. voegw. als,
Wiederabtheilen, (theilte wie- onr., m. s. weder opstaan, nit den doode
gelijk, zooals; einer - der andere, de een der ab, wiederabgelheilt) bedr. ww. on- opstaan, verrijzen.
zoowel als de andere; - lodi, als dood; derverdeelingen maken.
Wiederauferstehung, v. verem Mann - er, een man gelijk hij; die Wied erabtreten, (trat wieder ab, rijzenis, opstanding v.
Wiederauffinden, (land wieder
Sache so - sic ist, de zaak zoo als zij is; wiederabgelreten) bedr. ww onr. weder
- ein Schurke sick belragen, zich geclra- afstaan; (Rechtser.) weer afstand doen auf, wiederau fge[nnden) bedr. ww. onr.
hervinden, terugvinden.
gen als een schurk; - wenn, als - wenn, van.
Wiederaufgehen, (ging wieder
alsof; ich liebe niemand - ihn, ik bemin Wiederabtretung, v.,Z. wieder
niemand zoo zeer als hem; nicht so gross
wederafstand m.
-abtren;i. auf, wiederau[gegangen) o. ww. onr., m.
- ich, als ik; 2. - man sag!, so c-, naar
Wiederanfangen, (fang wieder s. weer opengaan.
Wiederaufheben, (hob wieder
men zegt; - ich sehe, naar ik zie; 3. (ge an, wiederange[angen) bedr. ww. onr.
au/', wiederaufgehoben) bedr. w'v. onr.
toen, op het oogenblik dat; er-menz.) weder beginnen, opnieuw beginnen.
kam an, - ich abreisle, toen ik vertrok; Wiederanfassen, (lassie wieder weder oplichten, opheffen, opbeuren;
so - er tinkam, zoodra hij aankwam, da- an, wiederangefasst) bedr. ww. weder (fig.) ein Geseiz -, weer intrekken.
Wi_ederaufkommen,(kam wie delijk bij zijne aankomst; 4. - man der aanvatten, opnieuw aangrijpen.
Ruhe braucht, so 4, evenzeer als men
Wi_ederangehen, (ging wieder der au/, wiederau fgekommen) o. ww. onr.,
rust noodig heeft &; - auch seine Frau an, wiederangegangen) o. ww. onr., m. s. m. s. weer opkomen, herstellen, beter
4, even als, zoowel als; 5. Z. wiewohl. (van den strijd), opnieuw beginnen, weer worden.
Wiebel, (- s, mv. Wiebel) m. kalan- beginnen; 2. zich hernieuwen, opnieuw W i_ederaufleben, (tebte wieder
auf, wiederaufgelebt) o. ww., m. h. herontstaan.
der, korenworm m.
Wiebeln, (wiebelle, gewiebelt) o.' Wi_ederangreifen, (griffwieder leven.
Wiederauflegen, (legle wieder
an, wiederangegriffen) bedr.ww. onr.weer
ww., G. wibbeln.
Wiede, (- n) v. (Pl.) Z. 'Weide; aanvatten; 2. opnieuw aangrijpen, weer au[, wiederaujgelegt) beds. ww. opnieuw
toepassen, opnieuw opleggen; ein Buch -,
(Landh.) in het water geweekt teenen aanvallen.
rijsje o., band o. van wilgenrijs; 2. (Pl.)
Wiederanknupfen, (1kn2p fle' opnieuw uitgeven, herdrukken.
Z. Wan.
wieder an, 2viederangekni pfl) bedr. svw. Wiederaulásen, (loste wieder
Wiede-baum, (- baum(e)s, mv. eine Bekanntscha f t -, weer aanknoopen; auf, sviederaufgelóst) bedr. ww. opnieuw
-bdume) m. vuilboom, sporkeboom m.; Verhandlungen -, vernieuwen, hervatten. oplossen, weder oplossen.
-hop[ m. hoppe v. (een vogel); —kraut
Wiederanlegen, (legte wieder Wiederaufnehmen, (nahm wiean, wiederangelegt) bedr.ww. vastleggen; der auf, wiederau fgenommen) bedr. ww.
o. (Prov.) spurrie v., klavergras o.
onr. weder opnemen, hervatten; eine
Wiedekraut, (- kraut(c)s, mv. eine Summe -, opnieuw plaatsen.
-kräuter) o. (Prov.) groote winde v.
Wiederanlegung, (- en) v. her- Rede -, hervatten, voortzetten; Gedanlcen
-, opnieuw koesteren.
Wiedelsilber, (- s) o., z. m. ge- nieuwde plaatsing v.
trokken zilver o.
Wiederanmachen, (mnachte wie- Wiederaufrichten, (richt etc
Wieder, bijw. weder, weer, op- der an, wiederangcmacht) bedr.ww. weder wieder auf, wiederaujgerichtet) bedr. ww
nieuw, nog eens, herhaaldelijk; - zu trio- vastmaken, weer op zijn plaats zetten, opnieuw oprichten, weder verheden.
Wiederaufschlagen, (schiug
ken verlangen, weer om drinken vragen; leggen.
Wiederannahern (rich), (na - wieder au!, wiederaufgeschlagen) bedr.
&omntt ein anderes Mal -, kom op een
anderen keer terug; es regnet schon -, herie wieder an, wiederangendhert) wed. ww. onr. weder omslaan.
Wiederaufstehen, (stand wieder
het regent alweder; ich bin schon - hier, ww. weer naderen.
Wiederannahme, (- n.) v. her- auf, wiederaufgestanden) o.ww. onr., m. s.
hier hen ik weer, ik ben al weer terug;
weder opstaan, zich weer verheden, her- in den vorigen Stand seizen, weer in neming v.
den vorigen staat brengen, herstellen;
Wiederannehmen, (nahm wie- rijzen.
Wiederaufwachen, ( wachie
ich lasse ihn - gruwen, wees zoo goed der an, wiederangenommen) bedr.ww. onr.
wieder au/, wiederaufgewacht) o. ww.,
hernemen, weder aannemen.
hem voor mij insgelijks te groeten.
Wiederabdruck, (-(e) s, mv. -e) Wiederanregen, (regie wieder m. s. weder ontwaken, weer wakker wor
an, wiederangeregt) bedr. ww. eine Frage den.
ni. herdruk m.
Wiederaufweeken, (weckte wieWiederabdrucken, (druckte -, opnieuw aanroeren.
wieder ab, wviederabged rockt) bedr. ww. Wiederanstellen, (slellle wieder der auf, 'iviederaufgeiveekt) bedr. ww.
an, wiederangestellt) bedr.ww.weder aan weer opwekken, weer wakker maken, to
herdrukken.
herstellen.-steln,idvrogsta het leven terugroepen.
Wi_ederabfallen, (feel wieder ab,
Wiederanstellung, v., Z. wvie- Wiederausbreehen, (brach vieiviederabgejallen) o. ww. oer. weder afderanstellen; it. hernieuwde aanstelling v. der aus, wiederausgebrochen) o. ww. oer.,
vallig worden, opnieuw afvallen.
Wiederansuchen, (suchte wie- m. S. weer uitbreken, opnieuw uitbar Wiederabfeuern, (f euerte wie
ab, wiederabgefeuert) bedr. ww nog-der der an, wiederangesucht) bedr. ww. op- sten.
Wiederausbruch, (-brur,ch(e) s,
nieuw aanzoek doen, weer solliciteeren.
eens vuren, weer schieten.
Wi_ederabjagen,(jagte wieder ab, Wiederantreten, (trat wieder mv. - broche) m. (van den oorlog), herwiederabgej agt) bedr.ww. dem Feinde etw. an, wiederangetreten) bedr. ww, eine Reise nieuwde uitbarsting v., Z. wiederausbrechen.
-, weer ontnemen, hernemen, heroveren. -, hervatten, weer beginnen.
Wiederausfuhr, (-en) v. 'uitWiedera.bj agung, v., Z. wieder - Wiederanzu.nden, (ziindete wie
bedr. ww. weer-deran,wigzut) voer, uitvoerhandel m., exportatie vv.;-arabjagen; it. herneming, herovering v.;
likel m. tot uitvoer bestemde koopwaar v.
ontsteken.
-srecht o. recht o. van herneming.
Wiederablaufen, (lief wieder ah, Wiederauf bauen, (boute wie - Wiederausgraben, (grub wviewviederabgelau fen) o. ww. oer., in. s. we- der auf, wiederaufgebaut) hedr. ww. we- der aus, iviederausgegraben) bedr. ww.
onr. opgraven, weer opdelven.
(ier afloopen; (van het water), weer zak der opbouwen, herbouwen.
Wiederauf bluhen, (bliihtc wie- Wiederaussöhnen, (sóhrn1e wievallen,
-ken,
V

-

Vie.

Wie.

der aus, 'wieder ausgesöhnt) bedr. ww. der, wiederbezalilt) bedr, ww. weder beweer verzoenen.

talen, terugbetalen.

Wiederaussiihnung, v., Z. wiederaussáhnen; it. verzoening v.
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Wiedereinnehmen, (nahm wie

-

der ein, wiedereingenommen) bedr. ww.

Wiederbezahlung, (-en) v. te- onr. hernemen, heroveren, weder innerughetaling v., rembours o.

Wi_ederbedecken, (bedeekle wie -

Wie.

men.

Wi_edereinräumung, (- en ) v.
der, wiederbedecki) l^edr. ww. weder be- wiederbezogen) bedr.ww. mr. ein Instru- weder in Vet bezit stelling v.
dekken, opnieuw bedekken.
ment, -, weer bespannen, andere snaren
Wiedereinreiszen, (riss wieder
Wiederbefahigen, (be/àh -igle opspannen; ein Haus -, opnieuw htrek- ein, wiedereingerissen) bedr. ww. onr.
Wi_ederbeziehen, (bezog wieder,

evieder,wiederbe/áhigt) bedr.ww.(Ilechts- ken.

pr.) rehabiliteeren.

Wiederbefähigung, (-en) v.

Wi_ederbit ten, (bat wieder, wie dergebeten) bedr. ww. onr. weder ver

rehabilitatie v.

opnieuw verzoeken; 2. (gemeenz.)-zoekn,
terugverzoeken, op zijne beurt uitnoodiwiederbegangen) bedr. ww. onr. (Ger.) gen, wederkeerig uitnoodigen.
weder begaan, opnieuw in een misslag
IViederborgen, (borgre wieder,
vervallen.
wiedergeborgl) bedr. '.w. op zijne beurt
Wiederbegehung, v., Z. wieder - leenen, wederkeerig leenen.
begehen; it.herhaling v. van een misdrijf Wiederbrauchen, (brauchle wie (Ger.) recidive v.
der, wredergebraucht) bedr. ww. elw. -,
Wiederbegehren, (begehrte wie - ' weer noodig hebben, opnieuw behoeven.
der, wiederbegehrt) bedr. ww. terugvraWiederbringen, (brachte wie
gen, terugeischen.
bedr.ww. onr. terug -der,wigbachl)
terugvoeren, in vorigen staat-breng,
W iederbekehren, (bekehrie wie-'.
der, -iviederbekehri) bedr. ww. weder be- herstellen.
keeren.
Wiederbringlich, bijv . nw. her-

Wiedorbegehen, (beging wieder ,

Wiederbekehrung,

vernieuwde bekeermng v.

afbreken; 2. o. ww., m. s. (van misbrui
weder ingevoerd worden.
-ken),
Wiedereinrichten, (richtere
wieder ein, wiedereingerichtet) bedr. ww.
(Heelk.) weder inzetten; (fig.) weder in
orde brengen, opnieuw vestigen, eene
nieuwe inrichting maken.
Wiedereinrichtung, ( - en) v.
(Heelti.) inzetting v.; (fig.) hernieuwde
inrichting, vestiging, reorganisatie v.

Widereinsaugen; (sog wieder
ein, wiedereingesogen) bedr. ww. onr.
weder inzuigen, opslorpen.
Wiedereinschiffen,

(schi// 'te

wieder ein, iviedereingeschi/fi) bedr. ww.
weder inschepen; 2. wed. ww.sich -, weder scheep gaan.

Wiedereinseblagen, (schiug
Wiederbringung, v. ,Z. wieder wieder ein, wiedereingeschlagen) bedr.

(-en) v. stelbaar.

it. herstelling, terugvoering v. -bringe; ww. onr. weder inslaan; 2. o. ww., m. s.
Wi_ederbeklagte(r), ( -klagten,
mv. -lclaglen) m. (Rechtspr.) tegenbeWiederdienst, (-es, mv. -e) m. weer naar binnen gaan.
klaagde, eischer m. tegen de klacht.
Wiedereinschlieszen, (schloss
wederdienst m.
Wiederbekommen, (bekam wie
Wiedereinbringen, (brachte wieder ein, wiedereingeschlossen) bedr.
bedr. ww. onr.-der,ïvibkomn) wieder ein, wiedereingebracht) bedr. ww. ww. onr. weder insluiten, opnieuw inwederkrijgen, terugkrijgen, terugbeko- onr. herstellen, inhalen; it. schadeloos- sluiten.
Wiedereinsetzen, (se/ate wieder
men.
stellen voor; die Kosten -, opwegen tegen,
Wiederbeleben, (beleble wieder, vergoeden. 1 ein, wiedereingeseizi) bedr. ww. weder
zviederbelebt) bedr. ww. doen herleven,i Wiedereinbringung, v., Z. op zijne plaats zetten, weder vestigen, in
herlevendigen, opwekken, in bet leven wiedereinbringen; it. herstelling, schade zijne betrekkingen herstellen, in het beterugroepen.
vergoeding v.; (Heelk.) we--losteing, zit stellen, rehabiliteeren.
Wiedereinsetzung, (-en) v., Z.
Wiederbelebung, v. herleving, derin;.etting V.
opwekking, verlevendiging v.
Wiedereinfuhr, (-en) v . weder - wiedereinsetzen; (Ger.) herstelling v. in
Wiederberuhigen, (beruhigte' invoer in.; - artikel m. weder ingevoerd betrekking, herstelling V. in vroegeren
wieder, wiederberuhigt) bedr. ww. wederg artikel o., weder ingevoerde koopwaarv. stand, rehabilitatie v.
Wiedereiusteeken, (steckte wiegeruststellen; 2. wed. ww. sich -, zich
Wiedereinführbar, bijv. nw,
der'ein, wiedereingesteckt) bedr. ww. weer
weder geruststellen, bedaren.
voor wederinvoer geschikt.
Wiederberuhigung, v. gerust
Wiedereinf i hren, (führte wie - in den zak steken, weer in de scheede
-stelingv. der ein, wiedereingefuhrt) bedr. ww. we- steken; in's Ge fángniss -, weer in de geWiederbesänftigen, (besdnf- der invoeren, opnieuw vestigen, herstel - va ngenis zetten.
Wiedereinstellen (sick);
ti-gte wieder, wiederbesán/ ligt) bedr. w. len.
weer doen bedaren.
Wiedereinhi,ndigen, (handig - (steilte wieder ein, wiedereingestelli) wed.
Wi_ederbeschuldigen, (be- te wieder ein, wiedereingehaizdigt) bedt. ww. terugkomen, weer voorkomen, zich
schuldigle wieder, wiederbeschuldigt)bedr. ww. weder ter hand stellen, teruggeven, weer voordoen.
Wiederentstehen, (entstand wieww. weder beschuldigen, opnieuw be- restitneeren.
schuldigen.
Wiedereinhándigung, ( - en) der, wiederentslanden) o. ww. onr., m. s.
Wiederbeschuldigung, (-en) V. terhandstelling, teruggave, restitutie v.' weder ontstaan, opnieuw ontstaan, herV. weder- beschuldiging v.
Wiedereinkerkerung, v. her- boren worden.
Wiederentstehung, (- en ) v.
Wiederbesetzen, (besetztc wie - nieuwde gevangenneming v.
der, rviederbeselzl) hedr. ww. weder he- Wiedereinlassen, (liesz wieder wedergeboorte v.
ei.n, wiedereingelassen) bed r. ww. onr. Wiederergreifen, (ergriff wie
zetten, opnieuw bezetten.
hedr. ww. onr. weer-der,wig/J'n)
Wiederbesinnen (sich), (be- weder toelaten, opnieuw inlaten.
sann wieder, wiederbesonnen) wed . ww.
Wi_edereinlassung, v . her - aangrijpen, weer aanvatten.
Wiedererhalten, (er hlelt wieder,
onr. zich herinneren,weer tot bewustzijn nieuwde toelating v.
komen; it. tot andere gedachten komen,
Wiedereinlenken, (lenkte wie - wiedererhallen) o. ww. onr., Z. wiederbeder ein, wiedereingelenkl) o. ww., m. h. kommen.
van gedachte veranderen.
Wiederbesitz, (-es) m., z. m. in den weg weder opgaan; im Reden -, weer Wiedererhaltung, v ., Z. wvieder- kommen, weer in het bezit komen.
op zijn onderwerp terugkomen; 2. van bekomnaen; it. herstel o.
Wi_ederbesitzen, (besass wieder, zijne afdwalingen terugkomen; II. bedr. Wiedererheitern, (erheiterte
wieder, wiedererheitert) bedr. ww. weer
wiederbesessen) bedt. ww. onr. weder be- Ww. tin Rein -, weder inzetten.
Wiedereinlösen, (loste wieder opvroolijken.
zitten, opnieuw bezitten.
Wiederbevolkern, (bevölkerie ein, wiedereingehssl) bedr. WW. weder Wiedererholen (sich), (erholte wieder, wiedererholl) wed. ww. zich
wieder, wiederbevólkerl) bedr. ww. weder inlossen.
bevolken.
Wiedereinnahme, (-n) v. her- herstellen, tot bewustzijn of tot zich zelven komen.
Wiederbezahlen, (beta/alle wie - overing, wederinneming v.
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Widererholung, v.,Z.wiederer.
holen; it. herstel o.

Wiederfangen, (fing wvieder, wie

bedr. ww. onr. weder van--dergfan)
Wiedererinnern, (erinnerte wie- gen, opnieuw vangen.
der, wiedererinnert) beds. ww. weer te
Wiederfinden, (farad wieder, zviebinnen brengen, weer herinneren; 2. wed, dergefunden) hedr. ww. onr. terugvinww. sich -, zich weer herinneren.
den, wedervinden.

Wie.
Wi_ederherstellen, (herstellte
wiedtr, wiederherstellt) bedt. ww. her-

stellen, in orde brengen; (Scheik.) te
voorschijn brengen, weder doen ontstaan.
Wiederhersteller, (- s, m v. Wie derhersteller) m. hersteller m.
Wiedererkennen, (erkanntc Wiederfindung, (- en) v. terug - Wiederherstellung, V. herstel
wieder, wiedererkanni) bedr. ww. onr, vinding, wedervinding v.
herstel o., nieuwe voortbrenging,-lingv.,
weer herkennen, opnieuw herkennen.
Wiederfiug, (-( e)s) m., z. m. te- herschepping V.
Wiedererkennung, (- en) v., Z. rugkeer m. der vogels.
Wiederherstellungs-kraft,
wiedererkennen; 2. erkentenis, dankbaarWiederfl.uss, (- es) m., z. m. (Zee- v., z. m. herstellingsvermogen o.; -miltel
w.) eb v.
heid v.
o. herstellingsmiddel o.; - vermogen o., Z.
Wiederfo(r)dern, (fo(r)derie -kraft; - withen o. herstellingsteeken o.
Wiedererlangen, (erlang te wie
-der,wilang)o.Zwiedr- wieder, wiederge[o(r)deri) bedr. ww. te- Wiederhervorbringen,
rugvragen, terugeischen, terugvorderen. (brachte wieder hervox, wiederhervorgehallen.
Wieder-erlegen, -ersetzen, Wiederforderung, (- en) v. te- bracht) bedr. ww. onr. weder te voor
-schijn
brengen, reproduceeren.
—erstatten, bedr.ww. teruggeven,ver- rugvordering v.
goeden, schadeloosstellen.
Wiederfruchtig, bijv. nw. her- Wiederhervorbringung, v.
haaldelijk vruchten dragend.
reproductie v.
Wiedererlegung, -ersetzung, -erstattung, V. teruggave, Wi_edergabe, (- n) v. teruggave, Wiederhineingehen, (ging
restitutie v.
vergoeding, schadeloosstelling v.
wieder h.inein, wiederhineingegange,a) o.
Wiederernennen,(ernannte wie- Wiedergang, (-( e)s) m., z. m. ww. onr., m. S. weer naar binnen gaan.
der, wiederernannt) bedr. ww. onr. weer (Jachtw.) teruggaan o., teruggang, terug- Wiederholen, (holle wieder, wie
keer m.
benoemen, opnieuw benoemen.
bedr. ww. terughalen, weder-dergholt)
Wiedererobern, (eroberte wie- Wiedergebaren, (gebor wieder, halen, opnieuw halen.
der, wiedererobert) bedr. ww. weer ver- wiedergeboren) bedr. ww. onr. weder doen
WiederhQlen, (wiederholte, trieoveren, heroveren, opnieuw veroveren. geboren worden; (Godg.) weder baren, derholt) bedr. ww. herhalen, voor den
herscheppen.
tweeden keer zeggen, repeteeren; aunt
Wi_edereroberung, (- en) v. herovering V.
Wiedergeben, (gab wieder, wie Ekel -, tot walgens toe herhalen; den Inbedt. ww. onr. wedergeven,-dergbn) halt einor Rede -, in het kort herhalen;
nete wieWi_edereroffnen, (eröffnete
der, wiedererö ffnet) bedr. ww. heropenen, teruggeven.
seine Rede kurz -, in het kort sanmenvatopnieuw openen.
Wiedergeblich, bijv. nw. terug ten; (Uures.) die Stunden- ,slaan; (Muz.)
-gevn etui. -, herhalen, repeteeren.
moetende worden.
Wiedereröffnung, v., Z.wiedererdffnen; it. heropening v.
Wiedergeboren, bijv. nw. (God- Wiederholer, -in, hij, zij die
herhaalt; ?. (Schooit.) repetitor m.
Wiederersehaffen, (erscha ffte g.) herboren.
wieder, wiedererschafft) bedr. ww. herWiedergebung, (- en) v. ,Z. Wie
WiederhQlt, bijv. uw. herhaald.
scheppen.
-dergab.
Wiederholung, (- en) v. herhaWi_edererseheinen, (erschien Wiedergeburt, (- en) v. (fig.) ling, hervatting, opvatting v. in het kort,
wieder, wiedererschienen) o. ww. onr., rn . herleving v.; (Godg.) wedergeboorte v.; kort overzicht o., repetitie v.; - szeichen
S. weder verschijnen; - lassen, weer uit
(Wijsb.) aangroeiing, herstelling v.
o. herhalingsteeken o.
opnieuw uitgeven, herdrukken. -gevn,
Wi_edergelangen, (gelangte wie- Wiederholwerk, (- (e) s, m v. -e)
Wi_edererscheinung, en) v. der, wiedergelungt) o. ww., m. s. zu elw. o. (Uures.) slagwerk, repetitiewerk o,
wederverschijning v.
-, weer geraken, herkrijgen, opnieuw in
Wiederkauen, (käule wieder,
Wiedererwaehen, (erwachte het bezit treden van; (Pol.) veer op den wiedergekáut) bedr. ww. herkauwen; -des
wieder, wiedererwacht) o. ww., s. weder troon komen.
Thier, herkauwend.
ontwaken, verrijzen.
Wiedergelangung, V. terug- Wiederkauer, (- s, mv. Wzederk uer) m. herkauwer m., herkauwend
Widererwäh1bar, bijv. nw. komst v. op den troon.
herkiesbaar; -keil v. herkiesbaarheid v.
Wiedergenesen, (genas wieder, dier o.
Wi_edererwLhlen, (erzvahlte wie wiedergenesen) o. ww. onr. herstellen, Wiederkauf, (-kauT(e)s,mv.-kaubedr. ww. herkiezen,-der,wi hlt) weer genezen, Z. wiederau(kommen.
fe) m. terugkoop, wederkoop w.; 2. - of
opnieuw kiezen, weer verkiezen.
Widergenesung, v., z. m. her- -srecht o. recht o. van naasting, lossing
v.; -sklage v. eisch rn. tot herkoop.
Widererwahlung, (- en) v.her- stelling, genezing v., herstel o.
kiezing v.
Wiedergewinnen, (gewann -wie- Wiederkaufen, (kaufle wieder,
Wi_édererweeken,(erweckte wie - der, wiederge-cvonnen) bedr. ww. onr. her- wiedergekau f t) bed r. ww. teru gkoopen;
der, wiedererweckt) bedr. ww. weder op- winnen, terugwinnen, terugkrijgen.
(Ger.) naasten, lossen.
wekken, doen herleven, in het leven teWiederglanz, (- es) m., z. m., Z. Wiederkäufer, -in, terugkoorugroepen.
Abglanz.
per, naaster m., hij, zij die terugkoopt,
Widererweekung, v. opwek
Wiedergri szen, (gruszle wieder, inlost &, Z. wiederkaufen.
-king, wiedergegruszt) o. ww., m. h. teruggroeterugroeping v. in het leven.
Wiederkaufiieh, bijv. nes. terug
Wiedererzahlen, (eraáhlte wie - ten, den groet beantwoorden.
te koopen, te lossen, te naasten, door teder, wiedererzählt) bedr. ww. weder ver
Wiederhaben, (jatte wieder, wie- rugkoop,lossing of naasting te verkrijgen;
opnieuw vertellen, oververtellen,-teln, der gehabi) bedr. ww. onr. terughebben, - verduszern,verkoopen met het recht tot
overbrengen.
weder hebben.
terugkoop.
Wiedererzeugen, (erzeugte wie- Wiederhall, (-( e)s, nlv. Wieder
Wiederkauf(s)recht, (- e)s,mv.
der, wiedererzeugt) bedr. ww. opnieuw
-hale)m.,ZWidrsc -e) o. recht o. van naasting, recht o. tot
voortbrengen; 2. wed. ww. sich -, zich
Wi_ederhallen, (halite w ied cr,wie- lossing.
verder voorttelen.
dergehallt), Z. -wiederschallen.
Wiederk uung, v., Z. wieder Wiedererzeugung, (- en) v. Wiederhasehen, (haschie wie- ltikuen; it. lherkauwing v.
voortteling v.; - skra[t v. voorttelingsver-- der, wiedergehascht) bedt. ww. opnieuw
Wiederkehr, v., z. in. terugkeer,
mogen o.
vangen, weder grijpen.
terugkomst v.; (Bouwt.) plaats v. waar
Wiederf ahrte, (- en) v. (lach tw. ) Wiederherstellbar, bijv. uw. twee daken elkander naderen; (Wev.)
herstelbaar, geneselijk.
spoor o. van teruggegaan wild.
eind o.; (fig.) ohne -, onherroepelijk.
(-

1419

Wie.

Wie,.

Wie.

Wiederkehren, (kehrte wieder, weerkaatsen, terugkaatsen,een weerschijn Wiederthon, (-( e)s m., z., m.,
1. Widerihon.
iviedergekehri) o. ww., m. s. wederkee- hebben.
Wiedersehelten, (schalt wieder, Wiederthun, (that wieder, wiederren, terugkeeren; 2. zu uns -, wederkeeren, terugkomen; 3. herhaald worden, wiedergescholten) bedr. ww., Z. wieder Welhan) bedr ww. onr. wederdoes, nog-schimpfen. maals doen, herhalen.
zich herhalen.
W iedersehenken, (schenkte wie- Widertonen, (lónte wieder, wie
Wiederkehrungspunkt,
-dergtönl)o.w,Ziderschan
(-(e)s, mv. -e) m. (Sterreek.) punt o. der, wiedergeschenkt) bedr. ww. terug schenken, wederkeerig een geschenk geWiedertritt, (-( e)s, mv. -e) m.
van waar & terugkeert.
Wiederkehrzweig, (-( e)s, mv.
-e) m. (Ontlk.) terugloopend takje o. van
de stemspier.

Wiederkiage, (- n) v. tegenklacht
v., tegeneisch m.

Wiederklagen, (klagte wieder,
wiedergeklagt) o. ww., in. h. eene tegenklacht indienen, een tegeneisch instellen.
Wiederkl ger, -in, hij, zij die
eene tegenklacht indient.

Wiederklang, (- klang(e)s, mv.
-ki nge) in.. Z. Wiederschall.
Wiederklingen, (klang wieder,
wiedergeklungen) o. ww. oer., m. h., Z.
iviederschallen.
Wiederkommen, (kam wieder,
iviedergekornmen) o. ww.onr.,m. s. weder
terugkomen; wieder zu sich -,-komen,

ven, een geschenk in de plaats geven.

herhaalde stap m.

Wiederum,

Widersehieken, (schicktewie-

bijw. wederom, op-

der, éviedergeschickt) bedr. ww. weder- nieuw, herhaaldelijk, Z. wieder.
zenden, terugzenden.
Widerumkehren., (kehrte wieWiederschieszen, (schors wie- der um, tviederumgekehrt) o. ww., m. s.
der, wiedergeschossen) o. ww. oer., m. h. weder omkeeren, terugkeeren.
weder schieten, opnieuw schieten; 2.
Wiedervereinigen, (vereinigte
snedig, scherp antwoorden,
wieder, wiedervereinigi) bedr. ww. weder
Wiedersehiffen, (schi fle wieder, vereenigen, hereenigen, verzoenen.
wiedergeschirfi) bede. ww. terytgvoeren,
Wiedervereinigung, (- en) v.
te scheep terugbrengen, overschepen, hereeniging, verzoening v.
overladen.
Wiedervergelten, (vergalt wieWiederschiffung, (- en) V. over- der, wiedervergollen) bedr. ww oer. weder vergelden, met gelijke munt betalen,
scheping, overlading V.
Wiederschimpfen, (schimpfee weerwraak nemen.
wieder, wiedergeschimp(t) bedr. ww. teWiedervergelter, ( Iers, mv.
rugschelden.
-ter) m. vergelder, belooner, wreker m.
-

Wiederschlag, (-( e)s, mv. Wie

weer tot zich zelven komen, zijn bewust slag ui.
zijn herkrijgen.

Wiedervergeltung, (- en) v.
ni. terugslag in.; it. herhaalde-derschig) wedervergeld ing, belooning, weerwraak

Wi_ederschlagen, (schlug wie

Wiederkriegen, (kriegle wieder,

v.; (Krijgsw.) weerwraak v., represailles
mv.; - srecht o. recht o. tot weerwraak.

V.

bedr. ww. oer. te--der,wigschlan)
Widerverhaften, (eerha f tete
wiedergekriegt) bedr. ww. Z. wiv,iederberugslaan, wederslaap, een slag terugge- wieder, wiederverhaj'tet) bedr. ww. weder
kommen.

gevangen nemen, weer gevangen zetten.
v., z. m weder- ven, een zet teruggeven.
Wi_edersee, (- e) v. eb v., ailoopen Wiederverheirathen, (verheio. van liet water.
rathele wieder, wiederverheirathet) bedr.
Wiederlebendigmachen,
(machte wieder lebendig, wieder lebendig Wiedersehen, (sah wieder, wie ww. weder huwen, weder een huwelijk
oer. wederzien,-dergshn)b.w aangaan, hertrouwen; 2. sich -, weer
gemachl) bedr. ww. in liet leven terug
trouwen, hertrouwen, eene andere vrouw
dood opwekken, doen-roepn,vad terugzien; auf -, tot weerziens.
Wiedersetzen., (setzte wieder,wie- nemen.
herleven.
Wiedermachen, (machte wieder, dergesetzi) bede. ww. terugzetten, weder Wiederverheirathung, (- en)
wiedergemacht) bedr. ww. weder maken, zetten; 2. wed. ww. sich -, weer gaan V. hertrouw v., tweede huwelijk o.
Wi_ederverj iingung, v., z. m.
zitten; (Krijgsw.) zich weder vereenigen,
herstellen, overmaken.
verjonging, herlevendiging V.
Wiedernahme, ( ra) v. terugne- zich hereenigen.
Wiedersprung, (- sprung(e)s,mv. Wiederverkauf, (- kauf(e)s, mv.
ming, herneming, herovering v.
Wiedernehmen, (nahm wieder, -spr-iinge) m. terugsprong, terugstuit m. -kdu(e) m. wederverkoop m.
te
Wiederstarken, (starkte wieder, Wiederverkaufen, (verkaufle
wiedergenommen) bedr. ww. oer. hernewiedergestárkt) bedr. ww. weder verster- wieder, wiederverkauft) bedr. ww. weder
men, terugnemen.
verkoopen.
Wiedernehmer, (- mers, rev. ken.
Wiederstosz, (- es, mv. -e) m., Z. Wiederverladen, (verlud wie-mei') in. terugnemer m.
der, wiederverladen) bedr, ww. oer. weWiderordnen, (ordnele wieder, Wiederschlag; it. Z. Widerslos .
Wiederstoszen, (stiesz wieder, der verladen, verschepen.
wiedergeordnet) bedr. ww. weer in orde
wiedergestoszen) bedr. ww. oer. terug
W i_edervermiethen, (vermiethebrengen.
terugstuiten.
-stoeu, te wieder, wiedervermiethel) bedr.ww.weWiedersagen, (sagte wieder, wie
Wiederstrahl, (-( e)s, mv. -en) der verburen,opnieuw verhuren; 2.onderbedr. ww., Z. -wiederholen; 2,-dergsai)
verhuren , in onderhuur nemen of geven.
m. teruggekaatste (licht)straal ni.
herzeggen, herhalen.

Wiederkunft,

komst, terugkomst v.

-

Widersammeln, (sammeltt W i_ederstrahlen, (strak/te wie- Wiederversammeln, (versamwieder, tviedergesammelt) bedr. ww. ver der, wiedergestrahlt) o. ww., m. h. terug ntelte wieder, tviederversammelt) bedr.ww.
bijeenbrengen.

afstralen, weerkaatsen; 2. bedr,-katsen, weder verzamelen, opnieuw verzamelen,
herza melen.
ww. stralen terugkaatsen.

-zameln,wr

Wiedersehaffen, (schaffle wie

Wiederstrieh, (-( e)s, mv. -e) m.
bedr. ww. terugbe--der,ivgschafl)
(van vogels),terugkeeren o.,terugkomst v,
zorgen, doen terugkrijgen.
Wiedersehall, (. -(e)s, mv. -e) Wiedersti.'om, (-( e)s, mv. Wie
-derslöni)m.,ZWto
m. terugklank us., teruggekaatst geluid
Wi_edertaufe, (- n) v. herdooping
o., Z. Wiederhall.
Wiedersehallen, (schallie wie v., tweede doop in., doop m. van volwasweer--der,ivgschalt)o.w,m senen.
Wiedertaufen, (laufte wieder,
klinken, Z. wiederhallen.
wiedergetauft) bedr. ww. wederdoopen,
Wiederschein, (-( e)s, nov.
m. weerschijn m., terugkaatsing v. var herdoopen, nog eens doopen.
Wiedertäufer, (- s, mv.Wieder
het licht; (Schild.) weerschijn m., terug
(Desch.) wederdooper, ana--tkufer)m.
licht o.
-gekats
Wiederscheinen, (scti.ien wie baptist, mennoniet m.; -lekre v. leer v.
ww. onr., m. h-der,wigschn)o. der wederdoopers, anabaptisme o.
,

Wiederversenden, (versandie
wieder, wiederversandt of versendete wieder, wiederversendet) bedr. ww. oer. en
reg. weder verzenden, verder zenden.

Widerversöhnen, (versóhnie
wieder, wiederversöhnt) o. ww., Z. versöhnen.
Wiedervorbeigehen, (ging
wieder vorbei, wieder vorbeigegangen) o.
ww. onr., m. s. weder voorbijgaan.

Wiedervorstellen, (stekte wie
var, wiedervorgestelli) bedr.ww. (fig.)-der
weer voor oogen stellen, opnieuw voorstellen, weder voor den geest brengen.
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Wie .

Wie..

Wiederwachs, (-es) m.,'z. m., Z. 1 Wieltross, (-es, mv. -e) m.(Zeew.)

Wil.

weide; -ranke V. weidekers v.; -tante v.,
^ wieltros m.
ge/be —, waterruit v.; 2. geel gamander
Widerwachsen, (wuchs wieder, Wiemo, (-s) v. stok in. in een kip- o.; -rebhuhn o. berghazelhoen, hazelkor
o.; -rispe v., Z. -gras; -rode, -rodung-hoen
wiedergewachsen) o. ww. onr., m. s. we- penhok.
der groeien, opnieuw groeien, hergroeien.
Wieneh , bijw . om welke reden, V. droogleggen o. der weide; -saran m.
Wiederw gen, (wog wieder, wie - op welke manier, hoedanig; it. Z. warurn. herfsttijloos, gemeene tijloos v.; -salbei
dergewogen) bedr. ww. onr. herwegen,
Wiener, (-s, mv . Wiener,) m.,-in,' m. wilde salie v.; -sch00rte v. ververs (-nen) V. inwoner m., inwoonster v. van wouw v.; -schil[o. wollig riet o.; -schleppe
opnieuw wegen, overwegen.
Wied©rwechsel, ( - sels, mv. - sel) Weenen; 2. of wienerisch bijv. nw. Wee- V. werktuig o. tot liet gelijkmaken der
m. (Hand.) geprotesteerde en hernieuwde ner, van Weenen, uit Weenen.
molshoopen; -schmetterling m.weidevlinwissel in.
ienz, (-es, mv. -e) m. (gemeenz.) der m.; -schnarre v. wachtelkoning,kwakkelkoning m.; -schrecke v., Z. Heuschrecke;
Wiederwerden, (ward of vuurde poes, kat v.
wieder, wiedergeworden) o. ww. onr., m.l Wiesbaum, (-(e)s, env. Wiesbuu- -schwalbe V. zandhoen o., zeepatrijs m.;
S. opnieuw worden, weder worden.
me) m. wagenboom m. op het hooi & om!,, -sc/i vamm m. eetbare psddenstoel in.;
-stein m., Z. -er;; -that o. met weiden
Wiederwiegen, (wog wieder, wie - het stevig te binden.
dergewogen) bedr.ww.onr.,Z.wiederwa gen.
Wieschen, Wieslein, (verkl.)' begroeid dal o.; -vogel in. weidenvogel;
-oogt in. opzichter m. over de weiden;
Wiederwollen, (wollie wieder, o. kleine weide v., weilandje o.
wiedergewolll) bedr. ww. oor. weder wilie$e, (-n) v. weide v., weiland, -wachs m. weidegewas, hooi, gras o.;
-trusser o. water o. van de weiden; -wedel
grasperk o.
len, opnieuw willen hebben.
Wiederwuchs, (-es) m., z. m. Wiesel, (-s, mv. Wiesel) o. wezel m.,Z.-bocksbart;-windblume v.wilde anenieuwe groei m.; (Boschw.) nieuw ge- v„ wezeltje o.; wildes of weiszes -, fret moon v.; -winde v. in weiden groeiende
o.; groszes -, hermelijnwezel v., herroe winde v.; -wolle v., Z. - flachs (2); 2. wol
wassen hout o.
stinkendes -, bunzing, bonzing m.;-lino.;
roerkruid o.,-gras,wnkuido.;3
Wiederzahlen, (zahlle wieder,
wiedergezahlt) hedr. ww. terugbetalen, agyptisches -, Z. Pharaosralze; -baunm stroobloem v.; -;ehnle n). hooitiend o.;
opnieuw betalen.
rn., Z. Wiesbaum; -beere v. witte vogel- -zeitlose v., Z. -safran; -zins m. belas ting V. van weiden; -ziltergras o. tril
Wiederzeit, ( - en) v. (Zeew.) te- kers v., kriek v.
-graso.
rugkeer in. van eb en vloed.
Wieselchen, (v erkl .) o. wezel^je''
Wiederzug, (-(e)s, mv. Wieder o., jonge, kleine wezel v.
Wieswachs, ( - es) m., z. m., Z.
-züge)
m. terugtocht, terugkeer in.
Wiesen -ammer, (-n) v. geel Wiesenwachs.
groene vlasvink m.; -ampler m.-vink,
W ieviel,bijw.hoeveel; - kostel das ?,
Wiege, (-n) v. wieg v.; (Kookk.)
Z. Wiegenmesser; (Gray.) graveerstift v.; tuinzuring v.; -andorn m. wolfsklauw hoeveel kost dat?, Z. viel (4).
2. (fig.) wieg, bakermat, kindsheid v.; it. m., gordelkruid, slangenmos o.; -anis rn. Wievielste, bijv. nw. der, die, das
wild anijszaad o.; -bach in. beek v. die -, de, liet hoeveelste; der - ist er ?, de
oorsprong m., geboorte, wording v.
Wiegemesser, (-sers, mv. -sers) door eene weide loopt; - balhengel ni. hoeveelste is hij ?, welken rang of welke
o. (Kookk.) hakmes,vleeschmeso.;(Gray.) kleine eereprijs v.; -bau nl. bebouwing plaats bekleedt hij, welk nommer heeft
V. van weiden, verbetering v. van weilan- hij ?; den -n haben wir?, den hoeveelsten
Z. Wiege.
Wiegen, (wiegle, gewiegt) bedr.! d en; -bertram m. nieskruid o.; -betonie hebben wi ?; den -n Band haben Sic, welk
ww. wiegen; (fig.) heen en weer schud- V. kalfsvoet, teerwortel m.; -blume v. wei deel hebt gij?
boterbloem v.; -bocksbart m-deblom, .
Wiewohl, voegw. ofschoon, hoeden, schommelen, zacht bewegen; (Kook- ^
k.) hakken; (Gray.) opkrassen, graveeren; (PI.) beemdboksbaard m.;-brahne v.kreu- wel, alhoewel, hoezeer.
2. (wog, gewogen) bedr. ww. oor. wegen, pelhout, voorhout o. van eene weide of
Wiggen, (wiggle, gewiggt) bedr.
het gewicht bepalen van; 3.o. ww., m. h. een Bosch; - distel v. ongelijkbladerige ww., Z. keilen.
Wild, ( -er, -(e) st,) bijv. en b. wild,
wegen; 4. wed. ww. sich -, zich schom- distel v.; -düngel m. nieswortel in.; -er
o. ijzererts o., ijzerertsgrond m.; -feld o. woest, niet getemd,niet tam; (van gewasmelen; (gemeenz.) drinken.
Wiegen - angebinde, ( - bind( e)s, weideveld, weiland o.; -flachs m. afvoe- sen), wild, in het wild groeiend; - wachmv. -binde) o. geboortegeschenk, ge- rend vlas o.; 2. ritsvormig wolgras o.; sen, in het wild groeien; 2. (van akkers),
schenk o. aan een kind in de wieg; it. -geld o. penningkruid, muntkruid o.; onbebouwd;-er Boden,onbebouwde grond;
verjaarsgeschenk o.; -band o, wiegeband -gerste v., Z. IKorngersie; -glocke v.,-glock- 3. (van eerre streek), woest, onherbergni.; -bogen m., Z. Spriegel; - feier v. vie- chen o. weideklokje o.; -gras o. weide zaam; 4. gruwzaam, woest, wreed, bar-grien o. groen o. der weiden;-graso.; baarsch; (Jachtw.) -es Ge/lugel, wild geren o., viering V. van den geboortedag;
-[est o. verjaarsfeest, geboortefeest o.; -grund m. grond m. die geschikt is voor vogelte, wild o.; 5. (van baden), mineraal,
-kind o. kind o. in de wieg, jonggebo- weiland, weidegrond m., weiland o.; 2. warra; (Berges.) -es Gestein, ruw; it. geen
rene m. en v.; -korb m. kindermand, met gras begroeid terrein o.; - haber m. erts inhoudend; -er Fisch, riviervisch,
luiermand, wiegemand, vuurmand v.; havergras o., weidehaver v.; -hobel m. meervisch; -e Lauge, zwelpap; (Heelk.)
-lied, -liedchen o. wiegelied (je) o.; -mes - ploeg m. met mollevallen; -hund m. wei -e Wehen, schijnbare weeën v. mv.; -es
eekhorentje o.; -klee m.,-denhom.;it Fleisch, wild vleesch; (gewoon!.) dood
ser o., Z. Wiegemesser; -pferd o. houten
paard, hobbelpaard o.; -spriegel m., Z. rother —, weideklaver, gewone of ge- vleesch; -e Menschen, Wilde, wilden; it.
meene klaver v.; gelber —, gele klaver v., woest, onhandelbaar, verwilderd; it. (van
Spriegel; -luck o. wiegekleed o.
Wieger, (-s, mv. Wieger) m:.,-in, klaverhooi o.; -knarre v., -/cnarrer m., Z. de levenswijze), ruw, ongeregeld, bande
losbandig, teugelloos; (van verma--los,
(-nen) V. hij, zij die wiegt, wieger m., -lerche; -knop j m.,-kraut o. sorbekruid o.,
groote weidenpimpernel y.; -land o. wei ken), uitgelaten; (van het oog &), wild;
wiegster V.
o., Z. -grund; - landschaft v. land--land (van het gemoed), woest; (van hartstochWiegewage, (-ii) v. weegschaal v.
schap o. met weiden; -larve v. (Nat. bist.) ten), heftig, hevig, onstuimig; (van knavoor erts in ijzersmelterijen.
grasvlinder m.; -láufer m., Z. -schnarre; pen), woest, levendig; (van de jeugd),
Wiegwehe, ( - n) v., Z. Weihe.
\Viehern, (wieherte, yewiehert) o. -lerche v. veldleeuwerik m.; -mand v. onstuimig, luidruchtig; (van paarden),
ww., m. h. hinneken; (lig.) schateren maaien o. der weiden; - mangold m. water- wild; - werden, woest worden, toornig
van lachen, stuitend lachen; 11. o. zeltst. klaver v.; -monat m. zomermaand, bloei worden; - nod zerstört aussehen, wild en
Juni, Mei m.; -nieswurz v. val -mandv., woest uitzien; - mnachen, wild maken,
gehinnik o., schaterlach m.
wilde nieswortel m.; -p/`ad o. pad-scheof toornig maken, vertoornen; cin Phier Wieke, (-n) v. (Heelk.) wiek, pluk
-seiwkv. o. door de weiden; - p/lan:e V. weideplant machen, doen schrikken.
Wild, (-(e)s) o., z. m. (Jachtw.)
Wide, (-n) v. (Zeew.) stuitbal- v.; -pimpernelle v., Z. -lcnop f; -plaitcrbse
v. platte erwt v.; -çjuelle V. bron v. in eene wilde dieren o. mv., wild o.; 2. wild len m. mv.
Wiederwuchs.

•

;

•

Wil.
braad o.; rothes -, reeën, herten o. mv.;

schwarzes -, wilde zwijnen; holies, kleines
-, groot wild, klein wild; 3. hinde V.
Wild-aeker, (- ackers, nov. - seeker)
m. bezaaid veld o. om liet wild te voeden; -bad o. natuurlijk bad, mineraal bad
o.; -bahn v. (Jachtw.) jaagland o., wildbaan v.; (Boscliw.) weg m. door eer,
bosch: 2. ongebaande weg m.; -bane m.
jachtdistrict o., private jack&, eigen jacht
v.; - Graten m. wildbraad, gebraden wild
o.; -bres o. (verzam.) wildbraad o.; 2.
edel wild o.; (Jachtw.) kurz —, teelbal
nl. mv. van het hert.
-len
Wildbret-braten, (- s) o., z. m.,
Z. 1Vildbraten; -bri he v. bruine saus
v.; -geschmack m. wildbraadsmaak m.;
-handler m. koopman m. in wild; it.
poelier m.; - pastete V. pastij v., gebak o.
met wildbraad.
Wild-deube, (- n) V. wilddieverij,
strooperij v.; -dieb rn. _wilddief, st ► ooper m,
Wilddieben, (svilddiebte, gewild(hebt) o. ww., m. h. wild stelen,stroopen.
Wild-dieberei, (- en) v. wilddieverij, strooperij v.; - diebstahl m. dief
ni. van wild.
-stal
Wilde, (- n, mv. -n) m. en (-n) v.
wilde rn. en v.
Wiidelster,(- n)v.grauwe ekster v.

Wilden-hirt, (- en, mv. -n) m.,
-meister, (- sters, mv. -sier) m. hij
die het opzicht heeft over het dekken der
merriën.
Wildanzen, (wildenzte,gewildenzt )
o. ww., m. h. (gemeenz.) (van vleesch),
een aangenarnen smaak hebben; 2. naar
wild rieken of smaken.

Wilderer, (- s, mv. Wilderer) m.,
Z. Wilddieb.

Wildern, (wilderte, gewilderl) o.

Wil.

Wil.
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Wildheit,

v., z. ni. wildheid, woest voornemens zijn &; wider -n, gegen seiruwheid ,barbaarschheid,wreedheid,-heid, nen -n, tegen zijn wil, zijns ondanks;
onbezonnenheid, dolheid, onstuimigheid, ohne mein Wissen and -n, buiten mijn
drift, onhandelbaarheid v.; 2. trek rn. van weten en zonder mijne toestemming; seinen -Si zit etw. geben, zijne toestemming
wreedheid, barbaarsche trek m.
Wild-heu, (-( e)s) o., Z. m. hooi geven tot, toestemmen in; aus freiem -n,
o. van hooge bergtoppen; -heuer ni. hij vrijwillig, uit eigen beweging; jeder hal
die voor liet vee het gras afmaait van seinen /reien -n, iedereen heeft een vrijen
onbegaanbare rotsen of bergtoppen; -hint wil; jemn. zu -n sein, leben, ihm seinen
nl. boschwachter, veldwachter m.; -hola; -n Chun, iem. ter wille zijn, doen wat
o., Z. Ginst; -huhn o. patrijshoen o., pa- iem. wenscht; was Jhr guter - ist, wat u
trijs m.; -jagd v. jacht v. op wild; -kalbÍ behaagt, wat gij wilt; ich steile das in
o. jong o. van eene hinde; - katzenstaude Jhreu -n, ik laat dat aan u over, gij kunt
V. kleine wilg, teenwilg m.; - knecht m.' daarover beschikken; mit beiderseitigent
jachtknecht, opzichter m. over de jacht; gulem -n,met wederzijdsche toestemming;
-born o. muurgerst v.; -kurbiss rn. ko- der gute -, de goede wil; mit dem guten
lokwint, kawoerdappe'i m.; -lauch m.' -n fur lieb nehmen, den goeden wil voor
wild knoflook o.; -leder o. leder o. van, lief nemen, den wil voor de daad nemen;
seinen eigenen -n haben, zijn eigen zin
de huid van wild.
Wildling, (-( e)s, mv. -e) m. wilde willen doen; er hal darm seinen -n, hij is
boom, ongeënte boom m.; (fig.) wildzang daarin meester; etw. zu seinen& -n haben,
woest mensch, onbesuisd persoon, iets te zijner beschikking hebben; nach
-n, naar wensch; mit aliens -n, volgaarne,
wilde m.
Wildmann, (-( e)s m., z. m. (P1.) van ganscher harte; auf seinem -n bestewilde papaver v.; -sgras o. kringswijs hen, zijn zin willen hebben; ist es sein -?,
geplaatst panikgras o.; - skruut o. berg- wil hij het?; daran geschieht unser -, dat
willen wij; letzer -, laatste wil, uiterste
anemoon V. der Alpen.
Wild-marder, raarders, mv. wil ni., testament o.; um -n, om, wegens;
-ntarder) m. boschwachter m.; - meister um ihrer Schönheit -n, om, wegens, om
m. jagermeester, opziener m. over de der wille van hare schoonheid; um seiner
jacht; - meisterei v. bediening, woning v., Schwester -n, voor zijne zuster; die Tupost nl., ambt o. van jagermeester; -mo- gend um ihrer selbst -n, de deugd om n
nat m. maand m. waarin de jacht begint, harentwille; urn Goltes -n, om Gods wil;
uni des Himmels -n, om 's Hemels wil,
September m.; -nett o., Z. -gain.
Wildner, (- s, niv. Wildner) in. Z. deinetwegen, meinetwegen 45.
Wi11e, in. mv. (Zeew.) achterste
wilddief, strooper m.
Wïldniss, (- es, mv. -e) o. wilder- gaffelhouten o. niv.
Willen -los,bijv.nw.zonder (eigen)
nis, woeste streek, woestenij, verlaten
plaats, onbebouwde plaats, woestijn v. wil, onbepaald, onwillekeurig, besluiteWildobst, (-( e)s) o., z. m. wild loos; -losigkeit o. gebrek o. aan wil of
wilskracht, onwillekeurigheid v.
ooft o., wilde vruchten v. mv.
Wjllens-auszerung, (-en) v.
W ldpern, (wildperte, gewildpert)
uitdrukking v. van den wil; -bestimmung
o. ww., ni. h., Z. wilslenzen.
Wild- pret, (-(e)s) o., z. m., Z. v. witsbepaling,uitdrukking v.van den wil;
-brei; -recht o. ( van honden), honden -erklárung v. wilsverklaring v.; -/'estigkeit
- reich bijv. nw.-andelo.rhtwi; v. vastheid v. van besluit, standvastigheid
rijk aan wild, veel wild bevattende; -ruf v.; - freiheit v. vrijheid v.vari den wil,wilsIll. geschreeuw o. van liet wild; 2. lok vrijheid, vrijheid v. van handelen; -geselt
-rufdreher rn-tluije,kwafo.; . o. zich zelven voorgeschreven wet, wil
v.; -gesetzgebung v. recht o.-lekurigwt
hij, die pijpen & draait uit het gewei van
wild; - schaden m door het wild veroor- om zich naar zelf gemaakte wetten te rezaakte schade v.;-schur v.wolfspels, man- geeren, autonomie v.; -kraft v. wilskracht
tel m. met liet haar naar buiten; - scftittze v., wi lsvermogea o.; 2. kracht v. van den
m. strooper ni.; 2. -dieb; -sprosse m. uit wil; - meinung v. wil m., begeerte v.,
horentje o. aan het gewei van-spruitel, verlangen o.; daran geschiehi unsere -, dat
een tiert &; -spur V. spoor o. van het willen wij; - vermogen o., Z. -kraft (1).
wild, Z. Fáhrte; -stand nl. plaats v., leger Wjllentlich, bijw. vrijwillig, uit
o. van tiet wild; 2. staat, toestand m. van eigen beweging, met opzet, opzettelijk,
liet wild; -taube v. houtduif, ringduif v.;. voorbedachtelijk.
Willfahren, (wiilfahrle, gewill-trage v. draagbaar v. voor wild; -wage
V. weegschaal v. om het wild te wegen; [ahrt) u. ww., m. h. jemii. in elmv. -, te
- wasser o. (Zoutz.) afgeleid water o. bij wille zijn, toegeven, toestaan, afstaan,
zoutbronnen; -weg m., Z. -baten (Bosch- gehoorzamen, inwilligen; einem Gesuche
w.); -werk o. allerlei soorten van wild -, inwilligen, toestaan.
Willf ahrig, ( -er, -st) bijv. en b.
o.; -zaun in. haag, heining v. om het
toegevend, inschikkelijk; 2. gewillig, verwild terug te houden.
Wille, ( -ns, mv. -n) m. wil m., plichtend, vriendelijk, gehoorzaam; jemn.
goedvinden, verlof, wilsvermogen o., toe- in etw. sein, Z. willfahren; -keit v. gestemming v.; Ereier -, vrije wil m.; mil willigheid, toegevendheid, inschikkelijkseinem -n, met zijne toestemming; okne heid, gedienstigheid, gehoorzaamheid v.
(-

ww., ni. h. wilder worden, wild worden,
verwilderen; 2. (Volkst.) stroopes, wilddieverij plegen; 3. Z. wildenten (2).
VWild-erz, (- es, rnv. -e) o. goud
-fahre,-ertso.phfagbe;
-[abri v., Z. -baks (Boschw.); -fang rn .
jacht v. op wild; `i. wild dier, gevangen
maar niet getenid dier o.; it. getemd of
weggeloopen wild paard o.; (Valk.) gedresseerde valk in.; ('l'uinb.) Z. Wildlint';
(tig.) jonge onbezonnene, wildzang rn .
en v.; -fever o. huiduitslag ni. in het gezicht; -flacks m., Z. 1Viesen f achs; -fleisch
o. wild vleesch o.; -/'remd bijv. nw. wild
vreemd, geheel vreemd, van de straat opgeraapt; -/uhre V. greppel v.; (Jachtw.)
vracht v. wild; -gans v. wilde gans v.;
-garn o. jachtnet o.; - garten m. herten
diergaarde v.; - gehage, -gehege-kampo.,
o. perk o., afgesloten ruimte v. voor het
wild; -geruch m. reuk in. naar wild, wildlucht v.; -geschi tack m. smaak m naar
of van will; -graben m.atleidingskanaal o.
voor rivier- of weerwater; -graf m. wildraaf ni.; -gras o. beemdvossestaart m.;
-grube v. kuit v. om wild te vangen;
-haber m. wilde haver v.; 2. woekerkruid,
levend onkruid o.; -haul y. huid v. van
Willig, ( -er, -st) bijv. en b. willig,
een wild dier; - houten bijv. nw. van de meines -n, zonder mijne toestemming,
huid van wild gemaakt.
buiten mijn wil; -as sein etw. zu thun, gewillig, vrijwillig, gedienstig, gaarne,
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van harte, zonder noodzaak, bereid, Z. eelting v., eelt o.; (in hout), knoest, kwast buil, grootspreker, pocher in.; (Past.)
klein Fransch gebak o.; -beutelei v. groot
freiwillig, gutwillig; -er Mensch, van goe- m.; 2. Z. Maser.
snoeverij, windmakerij, groot--sprekij,
Wjmmerig, ( -er, -st) bijv. nw.
vol eelt, eeltig; (van hout), knoestig, spraak, snorkerij V.
kwastig, vol kwasten; 2. Z. maserig.
Windbeuteln, (windbeutelte, geWimmern, (wimmerle,gewiinmert) windbeutelt) o. ww., m. h. snoeven,
o. ww., m. h. kermen, schreien, jamme- pochen, grootspreken, snorken, opsnijren, weersen, stenen, weeklagen; -d, (van den, wind maken.
Wind-bläsehen, (verkl.) o.
tonen), jammerend, kermend, klagend;
1I. o. zelfst. gekerm, gejammer, geklaag windblaasje o.; -blase v. windblaas v.;
o.; (van een pasgeboren kind), ge- -blotter v. (gewoonl.) —n v. mv. windpokken v. mv.; -blume V. windbloem,
schreeuw o.
Wimmervogel, vogels, mv. anemoon v.; -bohne v. klimboon, snij
v.; - brillen v. mv. bril m. tegen het-bon
heid, gedienstigheid.
-vogel) m. doodenkop m. (een vlinder).
Willigen, (willigte, Bewilligt) o.
Wimpel, ( - s, mv. Wimpel) m. of scheelzien; -bruch m. (Boschw.) scheur
ww., m. h. in etw. -, iets inwilligen, toe- (-n) v. (Zeew.) wimpel m.; it. vlag v.; V. in een boom m.; it. afgewaaid hout o.;
stemmen in, zijne toestemming geven tot. den - fliegen lassen, den wimpel laten (Gen.) windbreuk v.; -büchse v. windWillkomm, (-ens) m., Z. Will- fladderen; -holt o., Z. -stock; -gast m. roer o.; -darm m., Z. Grimmdarm; -dorp
kommen o. zelfst.; -becher m. bokaal v., wimpelrnan, matroos m. met den wimpel m. (Gen.) gewrichtsziekte v.; -drache
tafelbeker, berkemeier m.
belast; -slange v., -stock m. (Zeees.) wim- m. (Zeew.) windhoos v.; -durr bijv. nw.
door den wind gedroogd; (fig.) doodmaWiilkQmmen, er, si) bijv. en pelstok m., wirupelstang v.
b. welkom, aangenaam, gewenscht; seien Wimpeln, (wimpelte, gewimpell) o. ger, broodmager, zoo plager als een hout.
Sie mir -, wees welkom; jem. - heiszen, ^ ww., m. h. waaien, wapperen, fladderen
Winde, (-n) v. klosje o., klos rn.,
spoel v.;(Werkt.)dommekracht v.,windas
verwelkomen, welkom heeten; (fig.) das als een wimpel.
ist mir sehr -, dat is mij zeer aangenaam, ^ Wimper, (-n) v. ooghaartje o., haar o.; (Zeew.) kaapstander m.; (Bouwk.)
komt mij juist van pas; er ist mir stets -, o. der oogleden; -artig bijv. (Pl.) met dorumekracht, kelderwinde v.; (Pl.) winde v.
haren bezet.
hij is altijd welkom bij mij.
Willkommen, (-s) m., z. m. wel
Winde -baum, (- baum(e )s, mv.
Wimperig, bijv. nw. ooghaartjes
ontvangst, begroeting v., onthaal-komst, hebbende, van ooghaartjes voorzien.
-brume) m. boom m. van het windas;
o.; 2. maal, feestmaal o.; 3. Z. Willkomm- Wimpern, (wimperte, gewinipert) (Berges.) Z. Haspelbaum; -darm m.
hecher.
o. ww., m. h. knipoogen; 2. bedr. ww. (Ontik.) endeldarm m.; -draht m. dunne
Willkomm —lied, ( - (e) s, mv. - er) met oogharen voorzien; (Pl.) gewimpert, metalen draad m. tot het omwinden van
snaren en sterke draden; -eisen o., Z.
o. welkomstlied o.; -mahl o. welkomst met haar voorzien.
o.; -schuss m. salvo o.; -trunk m.-mal
Wimpfelfiseh, ( - es, mv. - e) m. Windeisen (2); - fórmig bijv. nw. klos
-gang m. kron--vormig,wndas ;
welkomstdronk m.; -wein m. eerewijn, spinvisch m.
welkomstwijn m.
Wind, (-(e)s, mv. -e) m. wind, kelpad o., kronkelende laan -J., doolhof
Wil1ku.(h)r, v., z. m. willekeur, luchtstroom m.; gezinder, sanfter -, zachte o.; -geld o. kraangeld o.; -.glóckchen o.
willekeurigheid, luim, gril v., goeddun- wind m., koelte v.; it. zefier m.; starker (Pl.) winde, wrange, convolvulus v.
ken o.; elwv. in jems. - stéllen, aan iems.' -, hevige wind; es gelat, es wekt ein -,
Windei, (- (e)s, mv.-er)o. windei o.
willekeur overlaten; nach seiner -, naar, het waait; - machen, (met den waaier),
Windeisen, (-eisens, mv. -eisen)
zijn goeddunken; das steht nicht in seiner waaien; 2. (Zeew.) mit halbern -e segeln, o., Z. venstereisen; 2. (Slot.) schroef v.;
-, dat hangt niet van hem af; (fig.) der - niet halven wind zeilen; mit vollen -e it. windsleutel, ijzeren sleutel m.
des zerstórenden Elementes preisgegeben, segeln, voor den wind zeilen; an den - Windel, (-n) v. luier, luur v.; in
aan de willekeur &; 2. willekeurig be- gehen, aanloeven,oploeven; auf dem -e,im -n wickeln, Z. windeln; Kind in -n, kind
stuur, despotisme o.; nach -, willekeurig; -, voor den wind; bei dem -e liegen, bij in de luiers, gebakerd kind; (gemeenz.)
-herrschaft V. willekeurig bestuur, despo- den wind liggen; das Schiif bei dem -e er trägt die -n noch ani Bauch, hij is nog
tisme o., tirannie, dwingelandij, onbe- schmeiszen, het schip opbrassen; in den niet droog achter de noren; 2. (Zeew.)
perkte heerschappij v.
- drehen, bijdraaien; den - vor sich haben, pekkleed o. om den mast.
Willki (h)rlich, ( er, st) bijv. voor den wind gaan, den wind voor heb- Windei —band, ( band( e)s, inv.
en b. willekeurig, luimig, grillig, despo- ben; vor dens -e wenden, de halzen toe- -binder) o. luierzwachtel m.; -boden m.,
tick, tiranniek, als onbeperkt beheer zetten; Segel aus dem -e seizen, killen, Z. Wendelboden; -bohrer m. handboor,
eensklaps, zonder nadenken;-scher;2.
loevert aanbrassen; den -, die Höhe des' spijkerboor, schroefboor v.; -kind o. kind
-keit v., Z. Willkü(h)r; 2. willekeurige -es gewinnen, den wind voor krijgen; den o. in de luiers, gebakerd kind o.
handeling v.
Portheil des -es haben, voor den wijd Windeln, (windelle, gewindelt)
Willwanken, (willwankte, gewill- zeilen; (fig.) elan. in den - schlagen, ir bedr. ww. em n Kind -, in de luiers wik
wankt) o. ww. wankelen, weifelen, wis- den wind slaan, niet letten op, lachen
bakeren; ein Rein -, zwachtelen. -keln,
pelturig zijn.
met; in den - reden, in het honderd praWindel — schuur, ( - schniire) v.
Wilster, (-n) v. welriekende wilg ten, in de woestijn pr ediken; 3. (Jachtw.) draai, slag m. om het windas; -treppe v.,
-(ebom). den Jager in - bekwnmen, (vair het wild), Z. 11'endeltreppe; -tuck o., Z. Windel.
Wimbel, (-s, mv. Wimbel) rn. ruiken; - bekommen, etw. in - bekommen, Winde -mäuslein, (verkl.) o.,
door een hert uiteengedreven mieren- (van honden), de lucht krijgen van; (fig.) —muskel, (-s, mv. -n) m. (Ontlk.)
hoop m.
von etw. - bekommen, ergens de lucht van bovenste schuinsche oogspier v.
Wimmat, (-en) v. wijnoogst m. krijgen, iets beginnen in te zien; 1I. Z. Winden, (windele, gewindet) o.ww.
Wjmmeln, (wimmelte,gewinimelt) Blahung; III. Z. Windhund.
reg.,m. li .waaien; (Jachtw.)(vanhetwild),
o. ww., m. h. wemelen, krielen, knoeien; Wind-rme1, (-mets, niv. -mel) de lucht krijgen; 1I. (wand, gewonden)
das wimmelt von Wurmern, het krioelt, m., Z. -segel; -ball m. luchtbol m.; -dhre bedr.ww. onr. winden,draaien, opwinden,
wemelt van &.; (fig.) (van menschen),' V. klaproos v.; -balm in., Z. -hhre; -bauch afwinden, vlechten; Whsche -, wringen;
wemelen.
m. (Gen.) trommelzucht, opzwelling v. die Hande -, wringen; Seide, Faden zuWimmeln, vimmen, (wiinm van den buik; -baum m. (Zeew.) boom sammen -, opwinden, klossen; jemn. etw.
(le)te, gewimm(le)t) o. ww., m. h. wijn m. van den kaapstander; -beschreibung aus den Handen -, wringen, ontwringen;
-ogst v. beschrijving v. van den wind, anemo- 2. Kru-nze -, vlechten, maken; 3. Gain -,
houden.
Wimmer, (-n) v. verharding, ver -' graphie v.; -beutel m. (gemeenz.) wind- opwinden, op klossen winden; 4 . (Werkt.)
den wil; sich zu eiw. - finden lassen, zeigen, zielr bereid toonen; ich war daze und bereit, ik stemde daarin van ganscher harte toe; aus -em Herzen, van
ganscher harte; - sterben, met gelatenheid; (Hand.) -e Annahme bereiten, honoreeren, voldoen; -e Kau fer finden, gezocht zijn, gretig koopers vinden; (Rijk.)
-es Pferd, gedwee; (Bergw.) -es Erz,
bros, licht breekbaar, gemakkelijk te smelten; -keit v. gewilligheid, bereidvaardig-
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m., Z. -bruch; -hose v., Z. -kessel; 2. windmolens), windmolentje, klepmowindhoos v.; -hund m. windhond, haze- lentje o.; (aan vensters), ventilator m.;
windhond m.; -hündin v. wijfjeswind -raum m. (Werkt.) windruimte v.; -reep
-hondm. o. (Zeew.) stengewindreep m.; -rehe bijv.
Windig, er, -si) bijv. nw. win- nw. (Hoefsm.) bevangen; 2. — v. bevandig, winderig; es ist -, -es Wetter, het is genheid v.; -riss m. windscheur v.; 2.
windering, het waait;2.(van een huis &), (Boschw.) Z. -bruch; -rohr o., Z. -buchse;
sick - wie er will, das hi/ft nichts, hoe aan den wind blootgesteld; (fig.) onze -röhre v. ovengat o. voor de blaaspijp; 2.
gewaagd, avontuurt ij k; es sieht - aus,-ker, (Org.) windgat o.; -rose v. kompasroos,
hij zich draait of wendt.
Wndenagel, nagels,mv.- nagel) de zaken staan slecht; it. twijfelachtig; windroos v.; (Pl.) anemoon v., 2. - róschen,
rrr. (Very.) wringschroef, schroef v. om -er Mensch, grootsprekend, als een wind- -róslein o. windroosje o., woudanemoon
het te verven goed te wringen; (Wev.) buil; it. lichtzinnig en praatziek, als een v.; 2. cistroos v.; -ruche v. kruisroede v.
werktuig o. om het garen op te winden. kwakzalver, leugenachtig; -keil v. (lig.) in eene molenwiek; -sack m. (gemeenz.)
Winden -fôrmig, bijv.nw. wind- lichtzinnigheid, broosheid v., gebrek o. windzak m., Z. -beutel; -samenkraut o.
asvormig; -harz o. scammoniumhars o.; aan stevigheid, onbestendigheid, kort berenoor, windzaadkruid o.
-stondighev.
-macher m. hij die assen, dommekrachW indsbraut, bráute) v. windten, haspels, windassen & vervaardigt.
W nd-instrument, (-( e)s, mv. vlaag v., rukwind m.
Winder, (- s, mv. Winder) m. -en) o. blaasinstrument o.; - kameel o. Wind-schacht, schacht(e)s,
(Jachtw.) herteneus m.; 2. hij die gewone kameel m.; - kommer v. windka - mv. - schachte) m. (Bergw.) windschacht
windt &; -blatt o. (Vuurw.) kardoespa- roer v.; - kasten m. (Org.) windkast v.; v.; -schaden m. door den wind veroor(Bergw.) Z. Wetterkasten; -kessel m. (aan zaakte schade v.; (Boschw.) windschade
pier o.
Winde -saft, sa ft(e)s,mv.-sd fte) eene brandspuit),pompemmertje o.,wind- v.; - Schauer v. hevige rukwind m.; 2. Z.
m. sap o. uit de harswinde; -reep m., -set! ketel m.; -klappe v. windklep v.,ventilator - schoppen; (Kolenbr.) muur m. die den
o. (Werkt.) kabeltouw, touw o. van het m.; -kolik v. winderig koliek o.; -kogel oven tegen den wind beschut; - scheider
windas; (Zeew.) dreggetouw o., jaaglijn V. V. (Nat.) windkogel,darnpkogel m.;-kunst m. (Bergw.) werktuig o. o:n versche
Windeseile, (- n) v. snelheid v. V. (Waterb.) door den wind in beweging lucht in de mijn te brengen; -scheu bijv.
van den wind; (fig.) groote haast v., gebracht perswerktuig o.; -lade v. wind- nw. bang voor den wind; -schief bijv.
lade, windbus v.; -laden ni. blind, ven nw. (Boschw.) scheef gegroeid, scheef
spoed m.
-latte V. (Leid.) windspar v.;-sterluiko.; getrokken; -schiffer m. luchtreiziger m.;
Windetau, (- (e) s, mv. -e) o.
-la(u)wine V. van wind vergezelde lawin -schifl`'fahrt v. luchtreis 'v., tocht m. in
hijschtouw o., stengewindreep m.
Wind-fackel, (- n) v. flambouw, v.; - leicht bijv. nw. zoo licht als de wind; een luchtballon; - schirm m. windscherm
toorts v. (die tegen den wind bestand -leine V. (Jachtw.) windlijnen v. mv., o.; (Wag.) Z. -schoppen; (Tuinti.) schutis), windtoorts, windfakkel v.; -fahne v. touwen o. mv. die de netten ophouden; ting v., heining v.; -schlag m., Z. -bruch;
windvaan v., windvaantje o.; (Zeew.) -licht o., Z. Tackel; -loch o. (Bouwk.) -schlauch m. met wind gevulde lederen
waker, windwijzer, topstander, vleugel' luchtgat, kelderluik o.; 2. (in ovens &), zak m.; (fig.) Z. -beutel; -schnell bijv.
m.; -fall m. (Boschw.) Z. -bruch; (Zeew.) luchtgat, tochtgat o.; 3. (Org.) windgat nw.zoo snel als de wind,pijlsnel; - schnelle
bui, vlaag, zeng v., valwind m.; -fang m. o.; -lotte V. (Bergw.) Z. Wetterlotte; - V. snelheid v. van den wind; - schöpfer
(Bouwk.) luchtgat o. (in een deur); machen o. (gemeenz.) Z. - macherei; -ma- m., Z. -lang; - schoppen m. windschut,
(Zeew.) ventilator m.; (Bergw.) Z. Wel cher m. hij die wind maakt; 2. waaier m.; windscherm o.; - schutzer m. mv. (Giet.)
(Uurw.) windvleugel m.; (fig.,-terfang; (Gá.) windmaker, snoever m., Z. - betitel; windbeschutter m., galerij v. op den
gemeenz.) opgeblazen persoon, groot -mackerel v. windmakerij,pocherij,groot-. schoorsteen; -segel o. (Zeew.) windzeil
- betitel; — getriebe, —rad-sprekm.,Z sprekerij v., Z. -beu,telei; -malz m. in o.; -seite V. windzijde v., kant m. van
o. windvleugelrad o.; fánger m. Euro- de lucht gedroogde raout o.; - maschine waar de wind komt; (Giet.) tegenwand
peesche geitenmelker m., nachtzwaluw V. door wind gedreven werktuig o., wind- m.; (Sm.) staande haardplaat, schoorv.; -Teder v. (Zeew.) windveer v.; -lege machine v.; (Bergw.) Z. Wettermaschine; steenplaat v.; - siech bijv. uw., Z. -such- messen m. windmeter, anemometer m.; tig ; - sparren m., ;Z. - latte; -spiel o., Z.
V. (Landh.) wanmachine v., wanwerk
-flage v. windvlaag v.; -flinte v.,-tuigo.; -messkunst, -messung v. kunst v. om de -hund; -stein m. (Giet.) tegenwand m.;
Z. -buclkse; -frei bijv. nw. (Zeew.) — kracht van den wind te bepalen, anemo- -still bijv. nw. windstil, kalm; es ist —,
sein, onder den wind zijn; -galle y., Z. metrie v.; -monat m. November m.; (Ge- het weder is stil, kalm, er is geen wind;
Wettergalle; -geschwulst v.(Heelk.) wind- sch. van F.) windmaand v., Ventose m., 2. (van eene zeehaven), tegen den wind
gezwel o., oplooping v. der wonden; van 19 Februari tot 20 Maart; -mühle v. beschuttend; - stille v. windstilte v.;- stock
m. stok m. waarin Bene windbus zit;
—artig bijv. nw. windgezwelachtig, naar windmolen m.
Windmuhl- balken, baikens, (Org.) kap v.; - stosz m. windvlaag v.,
een windgezwel gelijkend; -göpel m.
(Bergw.) werktuig o. waarvan de hef- mv. - balken) in. draagboom m. van een rukwind m.; -stószel m. (Vuurw.) houboom door wind wordt gedreven; -gott windmolenromp; -baum m. molenvang ten wals v.; - strebe v. stut m. die tegen
m. god m. der winden, Aeolus m.; -griff v.; -flügel m. molenwiek v.; - gehduse o. den wind beschut; -streber m., Z. - latte;
m. (gemeenz.) misgreep v.; -haber m. molenromp v., windmolen m.; -rad o. -strich m. windstreek, richting v. van
den wind; die Fahrt nach einem audern
windhaver, wilde haver v.;'-halm m., Z. molenrad o.
STind- muller, lers, mv. -ter) —e nehmen, van koers veranderen; - strick
-a/ire; - handel m. windhandel m., dwaze
handelsonderneming v.; -harfe v. wind- m. eigenaar m. van een windmolen, m. (Jachtw.) jachtlijn v.; -strora m.windharp, Aeolusharp v.; -hauch m. adem rn . (wind) molenaar m.; -nadel v. windnaald stroom in.; - stuck o., Z. -stein; -sturm in.
des winds, windvlaag v., windvlaagje o.; v., zeekompas o.; -0/en m. oven m. met storm, rukwind m.; - slurz m., Z. -braut;
-hou/en m. hoop m. hooi in de weide, eene windklep, kachelfornuis o.; - óhrlein -sucht v. windzucht, trommelzucht v.;
opper m.; -hetze v. windvlaag v.; it. o. pijp v. van een blaasbalg; -p fei f e v. (Veea.) bevangenheid v.; -stchtig bijv.
(Jachtw.) jacht v. op den haas met haze- (Giet.) blaaspijp v.; -pfropf(en) m. (Art.) nw. (Gen.) windzuchtig, met trommelwindprop v.; -pistule v. windpistool o.; zucht behept; -lreibend bijv. nw. winden
windhonden.
Windhetzen, (windhetzte,gewind- -pockets v. mv., Z. -blatter; -probe v. werk verdrijvend; - trommel v. trommelvorbepalen der windsterkte-tuigo.he mige ventilator m.
hetzt) o. ww., m. h. (Jachtw.) met haWindung, (-en) v., Z. winden; it.
in de blaasbalgen van een orgel,.anemozewindhonden jagen.
Wind-hetzer, hetzers, mv. -he- meter m.; -pulver o. windpoeier, wind- draaiing, wending, kronkeling v., bocht
tzer) m. jager m. van klein wild, hij die verdrijvend poeier o.; -rad o. windrad o. m.; 2. (van eene beek), kronkeling, slinmet hazewindhonden jaagt; - hodenbruch in een ventilator; it. - rádchen o. (aan gering v.; (van eerre lijn,van een gemeenmit einer Winde -, opwinden, omhoog
winden; II[. wed. ww. sick -, zich wik
zich kronkelen, ineenkrimpen; sick-keln,
durch eine Oeffnung -, zich wringen; sick
durch ein Thal -, zich kronkelen, kronkelend loopen; sick um etw. -, heenkronkelen; (Pl.) -d, kronkelend; (fig.) er mag
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schappelijk middelpunt), omwenteling, bovenkant; -deich m. vleugeldijk m.;. wenken, een wenk geven; mit den Augen
omdraaiing v.; (van eene veer), spiraal -drucker m. geheime drukker m.; -druc- -, knipoogen; 2. bedr. ww. jernn. Stillv.; (van eene schroef), draad in.; (Ontik.) kcrei v. geheime drukkerij v.; it. Z. -pres - schweigen -, wenken stil te zijn; jein. zu
slakkenhuis o., buitenste zoom m. van se; •-ecke v. (Wapenk.) kwartier o.; -ehe sich -, wenken om te komen, een teeken
v.geheim huwelijk o.; -eisen o.,Z.- haken, geven om te komen.
het oor.
Wind -viering, (- e) v. buiten- -nias;; -fasser m. zwei v.; - fórmig bijv. vVinker, (-s, mv. Winker) in. hij,
zijde v. van een schip tot aan den water- nw. hoekvormig, hoekig, in den vorm van die wenkt; 2. (Nat. hist.) krab v.,kreeft m.
spiegel; -vogel m. 'gewone pluvier v.; 2. een hoek; -gasse v. kromme straat, afgeWinne, (-n) v. (in een molen),
duikeend v., zaagbek m.; (Valk.) valk m. legen straat; 2. eenzame straat, steeg v.; tremelschraag v., trechterijzer o.
die goed tegen den wind vliegt; -wachel -gerade bijv. nw., Z. - recht; -geschwulst
Winselaff'e, (-n, inv. -n) in. sapsm., -wacht v., Z. - vogel; -wachs m. af- V. hoekgezwel o.; -haken m. winkelhaak, jou, kleine Zuidamerikaansche aap in.
val m. van gezuiverd was; -wage v., Z. schrijfhaak, teekenhaak in., liniaal v.;
Wiuseler, (-s, mv. Winseler) um.,
-messer; -wagen m. zeilwagen in.
(Drukk.) zethaak m.; -hebel in. gebroken -in, (-nen) v. klager m., klaagster v.,
Windwrts, bijw. naar de wind- hevel, gebogen bevel m.; -heiralh v., Z. hij, zij die klaagt, steent, kermt &.
zijde, tegen den wind; (Zeew.) —zeil v. -ehe; -hochzeif v. (gemeenz.) geheime
Winselig, bijv. en b. klagend, kerstroom ni. tegen den wind; jagen., in bruiloft v.; -holt o. houten winkelhaak in. mend, stenend.
den wind jagen.
Wink(e)lieht, bijv. nw. hoek -. 1STinseln, (winselie, gewinsell) o.
Wind-Wasser, (- wassers, mv. vormig, gebogen, gebroken, Z. winkel ww., m. h. klagen, kermen, zuchten, ste-[urmig. nen; vor Schmerz -, kermen; -d, klagend,
- wasser) o. winden verdrijvend water o.;
—bruch m. windwaterbreuk v.; —sucht
Wink(e)lig, bijv. en b. hoekig, kernend, zuchtend.
v. onderbuikswaterzucht v.; -wehe v. door een of meer hoeken hebbende; 2. in hoeWinselstimme, (-n) v. klagende
stern v.
den wind opgehoopte sneeuw v.; -weihe ken, niet hoeken.
V. boomvalk, leeuwerikenvalk m.; -zveiser
Winkel-kirehe, (- ni) V. geheime' Winspel, (-s, mv. Winspel) in., Z.
m. windwijzer m,; -wirbel m. dwarrel- kerk, geheime gemeente, kerk v. der dis Wispel.
geheime bijeenkomst, sluip -sident;2.
wind m., Z. -sbraut; -wurf m. (Boschw.)
Winter, (-s, mv. Winter) m. winZ. -bruch; -wurzel v. (gerneenz.) Z. Witv.; - klammer v. gebogen haak-vergadin ter m., koude jaargetijde, najaar o.; milterbaum; - reiger in., Z. - Weiser; 2. Z. ni. of kram v.; -kreuz o. rechthoekig ten im -, int hdrteslen -in het hartje van
- /leder; -zirkel m., Z. - vogel; -zug m. kruis o.; -linie v. hoeklijn, diagonaal v.; den winter, midden in den winter; ober
-ni.äkler m. beunhaas m.; -masz o. win- - bleiben, overwinteren; (Spr.) grüner tocht m.; (Bouwk.);ventilator m.
Win-feld, (-( e)s, rnv. -er) o. veld kelhaak m., zwei v.; - meister in. meester - macht den Kirchhof feit, groene winters,
o. der overwinningen; -gol f m. Oudnoord- knecht rn. voor eene kleermakerswedu- ongezonde zomers.
we; -messe V. geheime mis v.; -messer m.
sche tempel m. der vriendschap.
Winter-abend, (-(e)s, mv. -e)
Wink, (-( e)s, inv. -e) m. wenk, (Wisk.) boekmeter, goniometer m.; 2. m. winteravond in.; -acker m., Z. -field;
knik ni.; (met de ooges), knipoogen, (Landra.) astrolabium o.; 3. transporteur -anzug m., Z. -kleidung; -apfel m. winknipoog o., oogwenk m.; jemn. einen - n1.; -messung V. (Wisk.) hoekmeting, terappel in.; -arbeit v. winterarbeid m.,
geben, iem. een wenk geven, iem. wen- goniometrie v.; -naht v. (Ontik.) hoek winterwerk o.; -aufenthalt in. winterm.; -passer in., Z. - fas--nad,lmb verblijf o.; 2. winterwo ning v.; -au/gang
ken; einen - von der Seite geben, een zij
wenk geven; er gehorcht auf-delingsch ser; -prediger m geheime predikant ni.; in., Z. - morgen (Sterrenti.); - bedar/' in.
den -, auf den geringslen -, hij gehoor -predigt v. heimelijk gehouden preek v.; winterbenoodigheden v. mv.; -beere V.
dadelijk, oogenblikkelijk, blinde -zamt -presse V. geheime pers v.; -pulsader v. winterbes v.; -beule v. wintergezwel o.,
waarschuwing, aanmaning,-lings;(f.) hoekader v.; -ratte m. geheime raad m., winterblaas v.; -birne v. winterpeer v.;
raadgeving v., raad m., teeken o.; auf heimelijk gehouden raadsvergadering v.; -blunachen o. winterbloempje, roerkruid
den ersten - abreisen, op liet eerste bevel -recht bijv. nw. met rechte hoeken,recht- o., stroobloeni v.; •-blume v. winterbloem
o. &; jernn. einen-geben, iem. waarschu- hoekig; 2. o. zelfst. recht o. op een hoek v.; - broche v. (Laudb.) laten braak lig
wen, een wenk geven; auf den - bedient of zekere ruimte tusschen twee huizen;
landen gedurende den win--geno.dr
werden, op zijn wenken bediend worden. -schau fel v. dri.ikschaaltje o. zonder voet ter; -branasegel o. (Zeew.) bramzeil o.;
Winke, (- n) v. (Wev.) evenaar m. of oor; -scheibe V. graadboog m., astro- -beuer ft v. (Jachtw.l ritsigheid v. in den
Winkel, s, mv. Winkel) m.(Meet- labium o.; -scheller•m. lasteraar m.,kwade winter; -drossel V. roode lijster v.; -eiche
k.) hoek m.; rechter, spitziger -, rechte tong v.; -schenke V. heimelijk gehouden v. steeneik, altijd groene eik m.; -cute
hoek, scherpe boek m.; 2. hoek m.; (Wa- herberg, tapperij, kroeg v.; - schulc v. ge - v., Z. Eisente; -/'dllig bijv. uw. in den
peuk.) ruit v.; rechter, linker -, rechkr-,! heime school, onwettige school v.;-schul- winter afvallend, vermagerd; - leid o.
linkerzijde; in einen -- ctw. stellen, iets' meister m. onwettige schoolmeester m.; (Lando.) winterveld, veld o. voor winin een hoek zetten; jem. in einep - trei- -spiel o. (Sp.) stuivertje - verwisselen o.; tergraan; (Schild.) winterlandschap o.;
ben, iem. in een hoek duwen; (van liet -standig bijv. nw. (Pi.) tusscheri stam en -feldzug m. (Krijgses.) veldtocht m. in
oog &),hoek, ooghoek m.; eihen - machen, bladeren groeiend; - stutte v. (fig.) ge- den winter; - fenster o. dubbel raarn,tocht(van een muur), een boek vormen; 3. heime steun in.; -treppe v. verborgen raam o., Z. Vorfenster; - festeo. mv.(Oudhoek, schuilhoek m., verborgen plaats trail, sluiptrap v.; -verlobung v., -verlob- h.) winterfeesten o. mv.; -fink m., Z.
v.; (fig.) - des Herzens, verborgenheden, niss o. geheim huwelijk o.;-versasrcmlung Schreef nk; -fur v. velden o. inv. in den
plooien v. mv.; im - etw. thun, iets in V. geheime vergadering, vergadering v. winter, wintergezicht o.; 2. Z. - leid;
het geheim, verborgen doen.
met besloten deuren; - weisen in. he- -frucht v. wintervrucht v., wintergraan
Winkel-advokat, (- en,mv.-en) weegbare graadboog m. der landmeters; o.; 2. Z. -obst; - jutter o. wintervoedsel,
m. (Scherts.) advocaat in. voor slechte -werk o. (Vest.) klein vestingwerk o. voedsel, voeder o. gedurende den winter;
zaken, beunhaas m.; -band o. (Slot.) win- binnen een groot, recruit o.; -.zahn in. -garlen m. wintertuin in.; -gerste V. winkelhaak m.; -besldndig bijv. nw. (Krist.) hoektand, hondstand in.; - zinkel m. hoek tergerst v.; -gesellschaft v. wintergezel
altijd hoeken vormend; -bewegung v. hoeijzeren beeldhouwerspasser in.;-paser,
winteravondpartij v.; -getreide-schapo.,
kige beweging v.; -bogen m. (Bouwk.) -tug ni. (gewoon].) -zege m. mv. uit o. winterkoorn, wintergraan o.; -gewácics
boog m. in een Gothisch kruisgewelf;
omslachtigheden v. env., voor--vluchten, o. overblijvende plant v.; 2. winterplant
wendsels o. env.
(Meetk.) boog in. van een boek.
v., wintergewas o.; -gruis o. (Pl.) winWinkelchen, (verkl.) o. hoekje, Wjnken, (winkte, gewinkt) o. ww., tergroen o.; 2. maagdenpalm m., maag
schuilhoekje o.
rn. Ii. mit der Hand, dens Finger, den Augen
klimop o., altijd groene-denkruio.;3
Winkel-dach, dach(e)s, niv. -, wenken, een teeken geven; soit dein plant v.; 4. glaskruid, bingelkruid o.;
-dácher) o. dak o. met rechthoekigen Kopie -, wenken, knikken; jernu. -, em. -haar o. winterhaar o., wintervocht v.;
(-

(-
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-gut o. weide V. (net huis en schuur; 1
-haber m. winterhaver v.
Winterhaft, bijv. nw. winterachtig, als in den winter.

r gegeten kan worden; -palest m. win- o
rpaleis o.; -pflanze v., Z. -gewdclis; it. . -grun (1); -punkt m. winterzonne- r
ilstandspunt o.; -quartal o. wint,erWinter-halbente, (-n) v. La- wvartaal o.; -quartier e. (lirijgsw.) win- n
ling, teling m., smient v.; -halbjahr o. 1 rkwartier o., Z. Quarlier; - rapunzel n
winterhalfjaar, halfjaar o. waarin de win- . wilde rapunsel v.; - nettig m. groote,
ter valt; -handschuhe ro.mv.winterhand- varte rad ijs v.
schoenen m. mv.; -hanf m. zaadlooze
Wintorrinde, (-n) v. of Win-- n
hennep m., Z. Fimmel; -haus o. winter- 3r'sche R,inde, v. (PI.) schors v. u
huis o.; (Tuinb.) broeikast, serre, wan- in \ irnter; it. bast m. van de witte
jerie v.; (Pl.) winterbedekking, omhul - Magnolia; -nbauna m.welrieken^le magno- v
ling V. der planten; -holz o. winterhout, a V.
brandhout o.
Winter-rock, (-rock(e)s, mv. ti
Wintericht, bijv. uw. koud, vrie- rocke) m. winterjas v., winterrok na.,
interkleed o.; - roggen m. winterrogge r
zend, Z.7vinterhajt.
Winterig, bijv . acv. winterachtig; .; -ro,ce V. wiiiterroos v.; 2. fluweelroos
-es Welter, winterachtig, koud, vriezend. .; -rubsa?nen, -rubsen rn. knol, knolraap r
Winter—kilte, v., z. m. winter- i., winterkoolzaad o.; --sant v. herfstzaad ?,
koude v.; -kleiel o., -kleidung v. winter- .; 2. au%gegangene —•, winterkoren o.; 5
kleed o., winterkleeding v., winterklee- nalat m. wintersalade v.; -satarei m.
ren o. mv.; (lig.) sneeuwkleed o.; -kohl ergboonenkruid o.; -schein m. (Ster
nieuwe maan V. in November;-,nk.) c
nl. winterkool, groene kool v.; -köriig in.
(Nat. hist.) winterkoninkje o.; -kopf m. schla% m. winterslaap in.; -schlh fer in. f
wintersalade v.; - komn o., Z. -/'ruche (1); ier o. dat des winters schijnt te slapen; 2
-krdhe v., Z. Nebelkrhhe; -kraut o.kabuis- schlag m.(Landb.) winterslab o.; --eiche ^.
kool v.; -kresse v. winterkers v.; -huh . wintereik, laat uitbomende eik in.; 1
V. winterkoe, koe v. die 's winters melk seite V. noordzijde v.; -semester o., Z. a
geeft; -lage v. (Zeew.) plaats v. waar de halbjahr; -sonne v.wirrterzon v.;-sonnen- s
schepen des winters liggend; -- halten, ende v., Z. -ivende; - sonnenwendekreis
overwinteren; -lager o. winterleger o.; I. steenbokskeerkring rn.; -spinal m.
(Krijgsw.) winterkwartier o.; —bier o. r interspinazie v.; - snede v., Z. tinter- 1
winterbier o.; -lauch m., Z, -zwiebel; inde; -stand ra. (Jachtw.) winterver-lehne v. noordzijde, noordwaartsche hel- lijf o.; - stoppel m. winterstoppel n1,;
ling v.; -leite v., Z. -seile; -lerche v. stube v. winterkamer v., wintervertrek
sneeuwleeuwerik m.; 2. gewone vlasvink .; -sturen m. winterstorm m.; -tag m. I
m.; -levkoje V. nachtviolier, stokviolier v. Winterdag m.; -tuck o. winterlaken o.
Winterlieh, bijv. en b. winter- Winterung, ( - en) v. winterverachtig,van den winter, als in den winter. lij[' o., verblijf o. gedurende den winter;
Winter-lied, (-(e)s, mv. -er) o. van dieren), winterhol o.; 2. (Landh.)
winterlied o.; it. lied, gezang o. op den ;. Wintersaat (2); 3. Z. Wtnierhaus
winter; -linde v. steenlinde, zandlinde v. Tumb.); 4. Z Winter/utter.
Wintarling, (-(e)s, rnv. -e) m. Winter—veilehen, (-chens, mv.
(Nat. bist.) sneeuwortolaan,winterling ni. cheat) o., —viole, (-n) v. winterviooltje
Winter-?uft, V., z. in. winter - ^.; -verrgniigen o., -vergniigwig v., Z.-lust;
lucht, temperatuur v. in den winter; -vogel in. wintervogel in.; -vorrath in.
(fig.) ijzel, rijp, rijco m. van den winter; virrtervoorraad in winter provisie v.;
-lust, -lustbarkeit V. wintervermaak o., •rvaid m. wiriterweede v.; - weizen m. winwinterpret, wi nterverinakelíjkheid v.; ertarwc v.; -wende v. (Sterrenk.) witl-mdhrchen o. wintervertellinkje, vertel ,erzonnestilst.and m.; --kreis, -- zinkel
voor winteravonden; -maszig-seltjo. n. steeubokskeerkring in.; -wetter o. winbijv. en b. winterachtig; -melone v. late ei weder o.; -wince v. wikke V. roet breede
meloen m.; -merk ni. duikergans v.; bladeren; -wofintang v. winterwoning v.,
-meve v. wintermeeuw v.; -monet m. winterverblijf o.; - d'ol'le v. winterwol,
wintermaand v., November m., slacht- wol v. van de eerste, schering; - zeichen
maand v.; (Desch. van Fr.) vorstmaand Li. (Steerrenk.) ivintert.eeken o.; -zeil o.
v., Frimaire m., van 21 November tot tvintcrtijd,winter i».,koude,jaargetijile o.;
Z0 December; -morgen in. wintermorgen, z ur —, in den winter, ales winters; -zeug
morgen,ochtend nl.in den winter; puralkt m. winterstof o.; 2. vinterkIeeding v.,,
m. ooster, o., punt o. waar de zon in winterkleeren o. mv., wollen kleeding v.;
-z immer o., Z. -stube; -zwiebel v. wi nden winter schijnbaar opgaat.
Wintern, (winterte, gewintert) o. terni v.; 2. buisvormig knoflook o.; 3.
ww. onp., m. h. winter zijn, winteren; bieslook o.
Winzer, (-s, rnv. W inzer) m., —in,
es wintert schen, tiet wintert reeds, is
reeds koud; 2. overwinteren, den win- (-nen) v. wijngaardenier m., wijngaarter doorbrengen; 11. bedr. ww., Z. aus- denierster v.; 2. wijnlezer, druivenlezer
wintern, durchwintern; III. o. zelfst., Z, m., wijnleesster,druiverileesster v.;-hacke
V. wijngaardbak, spitstak v.; -messer o.
Winterung (1).
Winter-nacht, ndchte) v. win• snoeimes o.
W jnzig, ( -er, -st) bijv. en b. zeer
ternacht an.; -nett o. (Vissch.) winter.
net o.; -obst o. winterooft o., winter. klein, uiterst klein, gering, nietig, onbevruchten v, mv., fruit o. dat iii den win. daidend; -esMannchen,nietig,klein ventje
,
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, dwerg, lilliputter m.; 2. zeer weinig;
-eit V. onbeduidendheid, kleinheid, ge-

iigheid, nietigheid v.

Wipfel, (-s, mv. Wipfel) M. top
., kruin, spits v.; (van een boom), top
.; (fig.) toppunt 0., Z. Gip/el.

Wipfel-bruch, (-bruch(e)s, mv.
iniche) m., Z. Gipfelbruch; -dürr bijv.
iv. dood aan den top; -ende o. top m.,
torste punt v. van een boom.
Wipfeln, (wipfelte, gezvip felt.) bedr•.
w. einen Baum -, toppen, aftoppen.
Wipfelreich, bijv. nw. veeltak
veel toppen of punten.
-ig,met
Wipher, (-s, mv. Wipfler) m. boom
I. met eerre hooge, lommerijke kruin.
Wippo, (-n) v. gevaarlijke toestand
i.; 2. wip, wipgalg v.; 3. (Muntw.) Kippe
nd -, snoeien o.; 4. wipstok, balanceero k m., wipplank v.; 5. (Dr.) spanijzer o.
Wippel, (-n) v. korenworm in.
Wippen, (wippee, gewippt) o. ww.,
I. h. wippen, struikelen, schommelen,
alanceeren; 2. bedr. ww. ein Fass -,op
,tten, Z. kippen; einen Verbrecher -, aan
e wipgalg ophangen; Matrosen -, kiel alen; (Muntw.) snoeien; 3. wed. ww.
►,'ch -, wippen, op de wipplank spelen,
Ihommelen.
Wjppen-band, (-band(e)s, mv.
hö nder) o. teenen band m. om een tak
-bohrer m. bascuul v.; -s/cute V.-enbos;
Speld.) ijzer o. om de koppen te draaien.
Wipper, (-s, me. Wipper) m. wip
hij die wipt, iem. aan de wipgalg-erm.,
angt, heul in.; (Nluntw.) snoeier m.; 2.
;. Kipper.
Wipperei, (-en) v., Z. Kipperei.
Wipp-galgen., (-galgen.s, mv.
galgen) rn. wipbalg v.; -seil o. wip011W 0.
VA%ir, voorn`. wij; - sind es, wij zijn
iet; -, die - wissen, wij, die weten.
W irbel, (-s, mv. Wirbel) rn. woeing, draaiing v.; (fig.) Z. Schwindel; 2.
in water), maalstroom m.;(Zeew.) draaicull m., draaikolk v., warrelstroom,maal^troom m.; (van den wind), dwarrelwind,
,wervelwind in.; (Nat.) (om een planeet),
;t.ro+orning V. (Ier stof; 3. (op liet hoofd
van een mensch), kruin v., schedel m.;
'op den kop van een paard), kol, bles v.; ,
1. (aan een venster), wervel m.; (aan
ie kraan van een vat), sleutel m.; (van
acne viool), wervel in.; (van een klavier),
tnarenstift v.; (Ontik.) wervelbeen o.;
(Werkt.) zwengel, handboom m., kruk,
handvat v.; (aan een draaiwerktuig),
schijf v.; 5. (aan eene spil), knipje o.;
(Nat. bist.) oesterkam m.; (Zeew.) bram
een zeilstang), kin--zeilsvabok.;(n
nebaksblok o.; 6. (op de trommel), roffel
v.; (fig.) (van bezigheden, vermaken Sr;),
maalstroom m.; (Volkst.) vom - bis an.
die Sohlen, van top tot teen, door en door.
,

.

Wirbel — ader, - arterie, ( - n) v.
Z. -schlagader; - balken in., Z. -stock;
-band o. wervelverband o.; -baum m., Z.
Kiefer; -beere V. Amerikaansche kruisbes
v.; -bein o. wervelbeen o.; -blutader v.
(Ontlk.) tot de wervelbeenderen behoorende ader v.; -caries V. bederf o. in de
90
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Wir.

Wir.

Wir.

Wirr, bijv. en b. verward, in de war
zaken), werkend, afdoend; (Godg.) (van
de genade), werkend; 2. bédr. ww wer- verdwaald.
ken, bewerken, voortbrengen; Wunder -, Wirr-bund , (-bund(e)s,mv.-bundoen; Gules -, goed doen; ich kano wenig de) m. bos o. klein stroo, Z. -stroh;
-, ik kan niet veel uitrichten, ik ver^nag -bihndchen, -bundlein o. (verkl.) bosje o.
weinig; II. bedr, ww. werken, arbeiden, kort stroo.
een beroep uitoefenen; Tapeten -, vverWirre, (-n) v. verwarring, verwik
verwardheid v.
-keling,
ken, weven; (Bak.) kneden; den Fluf des
Wirren, (wirrte, gewirrt) bedr. ww.,
Pferdes -, uitvegen, uitsteken; dus Sale,
Z. verwirren; aus einander -, Z. entivirren.
-, zieden; III. o. zelfst., Z. Wirkung.
Wirker, (-s, mv. Wirker) m., -in, Wirr - gain, ( - (e)s, mv. - e) o. (gedraaiend, wervelactitig.
Wirbelhorn, ( -horn(e)s,mv.-hór- (-nen) V. hij, zij die werkt, teweegbrengt meenz.) verward garen o.; -geist m., Z.
ner) o. (Nat. hist.) perspectiefslak v.; 2. &, werkman, fabrikant, wever m., werk- -kop f, 2. wargeest m., warhoofd o.;
huisjesslak, spiraalvormige schelpslak v. ster, weefster v.; (lig.) oorzaak v.; (Bak.) -knduel m. kluwen o. verward garen;
Wirbelieht, bijv. nw., Z. wirbel- kneder, bakkersknecht in.; (Zoutz.) zout -kopt in. (gemeenz.) verward hoofd o.;
-ziedrm. -kop fig bijv. nw. een verward hoofd heb haft.
„, Wirbelig, bijv. en b. waar het Wirkerei, (-en) V. weverij v.; 2. bende; -kopiglceit V. verwardheid v. van
geest.
dwarrelt, ,draait; (PL.) wervelsgewijs ge- weverswerk, weefsel o.
Wirk-form, (-en) v. (Spraakk.) Wirrig, bijv . en b. verward, in ver
plaatst.
duister, in het donker. -waring,het
Wirbel - kasten, ( - kastens, mv. bedrijvende vorw in.; -grond ;n. beweeg
v.; -hans o. werkhuis o., weverij,-redn
Wirrsal, ( - (e)s, mv. - e) o. ver
- kasten) m. (lnstr.) bol gedeelte o. aan
verwardheid v.; 2. verwarde-waring,
den hals eener viool; -knochen ni., Z. fabriek, werkplaats v.; —besitzer m. eige-bein: -kop! m. (lnstr.) wervelknop in.; naar in. eener fabriek, fabriekeigenaar zaak v., rommel m.
Wirr-seide, v ., z. m. vlokzijde v.;
(lig.) Z. -geist; -krankheit v. tot de wer- rn.; -kreis m. werkkring m., Z. Wir-stroh o. kort stroo, kaf o.
velbeenderen behoorende ziekte; -kraut kungskreis.
Wirklieh, bijv. en b. werkelijk, Wirrung, ( en) v. verwarring, ver o. wervelkruid o.; 2. dragant m., wild
basilicum o.; 3. wondkruid o.; -los bijv. wezenlijk, waarlijk, voorhanden, effectief, wikkeling v.; (tig.) oneenigheid v.
nw. zonder wervels; —e Thiere, onge- positief; -e Zahlung, werkelijk; der -e Wirrwarr, ( - (e)s, mv. - e) m. (geBestand, de werkelijke toestand; -e Sun- meenz., fig.) verwarring, verwikkeling v.,
werveld, ongeleed.
Wirbeln, (wirbelte, gewirbelt) o. de, zonde sloor daden; -er Ilofrath-, warboel m., misverstand o., oneenigheid
ww., m. h. draaien, dwarrelen; auk' der dienstdoend; 2. in waarheid, feitelijk, v., gebrabbel, mengelmoes o., chaos, baTrommel -, trommelen, slaan; -der Ton, naar waarheid, inderdaad; - machen, ver jert m.
Z. gegenwartig; -keit v.-weznlijk;t.
Wirsching, Wirsehkohl,
geroffel o.; 2. (van vogels), kweelen,zin
rouladeu maken; (fig.) verwarren,-gen, werkelijkheid, wezenlijkheid, feitelijk- Wlrsing, (-(e)s, mv. -e) in. (Pl.)
duizelen; der Kopf wirbelt mir, het hoofd heid, bestaande zaak v., wezenlijke, feit krulkool, savoyetool v.; griiner -, groene
draait mij om; 11. bedr. ww. doen duize- o.; it. verwezenlijking, uitvoering v.; ,sur kool v.
Wirtel, (-s, mv. Wirtel) m. wervel,
len, verwarren, verward maken, duizelig — bringen, Z. - :Washen.
Wirkliehmaehung, ( - en) v. ring m. onder aan de spil van een spinmaken.
newiel; -bein o. astragaal nl., groot hiel
Wirbel-punkt, (-(e)s, mv. -e) verwezenlijking V.
o.; -/'örrnig bijv. nw., Z. wirbel fór--ben
Wirk - meister, ( - slers, inv. - ster)
in.,Z. Sciieitetpunkl; -radchen o. schijf
katrolletje, schijfje o.; -rauch-radjeo.;`Z m. wever, weversbaas m.; -rnesser o., Z. mig (2); (Pl.) wervelvormig geplaatst;
m. rook m. die dwarrelend opstijgt; - eisen; - minel o. afdoend middel o.; -kraut o. wervelkruid o.
Wirth, (-(e)s, mv. -e) in., —in,
-saute V. (Ontik.) wervelkolom, rugge- -mulde v. (Bak.) kneedtrog, baktrog in.
Wirksam, ( -er, -si) bijv. en b. (-nen) v.huishouder,hestuurder m.huisgraat v.; eine — habend, gewerveld, geleed, eene ruggegraat hebbende; -schlag- werkzaam, afdoend, krachtig; (van een houdster v.; eist guler - sein, een goed
ader v. tot het wervelbeen behoorende middel), afdoend; - coachen, doen wer- huishouder, bestuurder zijn; 2. landhuis
hoofd o. van een gezin,-houdknige.,
(slag)ader v.; -schmerz m. wervelpijn, ken, werkzaam uia_ken; -keft v. werk
afdoende o., Z. Wirkung. -zamheidv., boer, baas in.; (Scherts.) gastheer, outruggegraatspijn v.; -schnecke v., Z. -horn;
Wirk - stosz, ( stoszes, mv. - stósze)' baler m., gastvrouw v.; 3. herbergier, kas
-schnirkel m. (Nat. hist.) torensteen m.;
waard, logementhouder in., her--telin,
-stock in. schoorbalk m.; -sturm in. he- m. (tloefsrn.) stoot m. met het veegines;
vige storm, orkaan m.; -sucht v. duize- -stuhi m. (Wee.) weefstoel m.; (Pass.) bergierster, kastelei nes, waardin v.; (Spr.)
ligheid v.; -lanz m. rondedans in.; (fig.) werkstoel in.; -tisch rn. (Bak.) Z. - breit; Lieber deco - als den& Apotheker, beter bij
den bakker dan bij den dokter.
maalstroom m.; -thiere o. mv. gewer- -trog En., Z. -mulde.
Wirkung, (-en) v. werking, ver - Wirthbar,wirthbarlich,bijv.
velde dieren, geleede dieren; -wind in.
wervelwind, dwarrelwind m.; -wurm m. richting, uitwerking, uitkomst v., invloed nw. bewoonbaar, een aangenaam verblijf
ni., gevolg o.; - machen, Chun, werken, verschaffende; 2. gastvrij; 3. huis(e)lijk,
wervelworm m.
Wirkart, (-en) v. manier v. van gevolg hebben; (Bak.) (van het deeg), spaarzaam, huishoudelijk; -keit v. gast
vriendelijkheid, huis(e)lijk -vrijhed,
kneden o.
werken, wijze V. van bewerken.
-heidv.
Wirkbar, bijv . nw uitvoerbaar, te Wirkungs - art, ( -en) v. wijze v.
Wirthen, (wirthete,gewirthet) bedr.
verwezenlijken, doenbaar; -keet v. uit van werken; -[ahig bijv. nw. in staat om
mogelijkheid v. tot ver -voerbahid, te werken, om iets teweeg te brengen, ww., Z. bewirthen; 2. o. ww., m. h. eerre
-weznlijkg. -kra/'t v. vermogende kracht, kracht v. herberg houden, kastelein(es) zijn.
Wirk - brett, (-(e)s, mv. -er) o. van werking, uitwerkingsvermogen o.; Wirthlieh,bij v.nw.,Z.wirthscha ft(Bak.) kneedtalel, kneedplank v.; -eisen -kreis m. werkkring m.; (Nat.) atmos- lich; 2. wirlhbar.
Wirthsehaft, (-en) v. (van een
o. (Hoefsen.) veegmes o.; (Looi.) schraap feer v.; -los bijv. en b. zonder werking,
-meso. zonder eenig gevolg, nutteloos, tever- goed), beheer, bestuur o., administratie
'W rken, (wirkte, gewirkt) o. ww., geefs; -trieb in. zucht v. naar een werk- v.; 2. huishouding v., huishouden o.; 3.
herbergierschap, beroep o., van herberm h. werken, eene uitwerking hebben, rin g , lust m. tot werkzaamheid.
Wirk-ursaehe, (-n) v. aaiilei- gier; - treiben, herbergier zijn, eerre hereene werking teweegbrengen, indruk ma(fig., gemeenz.) leven o.,
ken; (Gen.) werken; au[ etw. -, op iets dende oorzaak, beweegreden v.; -wort o. berg houden;
v.; das ist eine saubere -, een
werken, iets beoogen; au f jem., au f jems. (Spraakk.) bedrijvend, overgankelijk of beweging
mooi huishouden; ermee schone - anrich.Hera -, invloed uitoefenen; -d, (van oor- transitief werkwoord o.
ruggegraat; -dost m. onecht koningskruid o.; -entzündung v. ontsteking v. der
wervelbeenderen; -forniig bijv. nw. wer-velvormig, dwarrelend; -gang m. (Ontlk. )
tot de wervelbeenderen behoorende gang
m., wervelkanaal o.; -gegend v. streek v.
van de kruin van het hoofd; -geist m.
wargeest, verwarde geest m.; -gelenk o.
wervelgewricht o. van de ruggegraat.
Wirbelhaft, bijv . nw. dwarrelend,
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len, heel wat verwoesting aanrichten; U.
Wismuth, (-( e)s, mv. -e) m. bis- zich veel laten voorstaan; über Alles etw.
herberg, kroeg v., logement o.
muth o.
-, over alles wat te zeggen hebben; ich
Wirthsehaften, (wirthschaftele, ismuth-asehe, v., z. m. bis -;will es gethan -, ik wil dat het gedaan
gewirthscha(let) o. ww., in. h. eene huis- muthasch v.; -aufiósung v. oplossing v. wordt; wer weisz, was geschenen wird, wie
houding besturen, een huishouden waar - van bismuth; -beschlag m., Z. -asche; l weet &; isi er hier? man kano nicht -, is
nemen; 2. een landgoed besturen, een -blumen v. [DV., -blüthe v, bismuthbloe- hij misschien hier ?, men kan het niet
goed beheeren; 3. eene herberg of een men v. mv.; -butler v. (Scheik.) bismuth- weten, het is mogelijk; es sleht zu -, ob
logement houden, herbergieroflogernent- boter v.
j', het is de vraag &; it. er denkt, wer
houder zijn; 4. gut -, zijne zaken goed
Wismuthen, (wismuthete, gewis- weisz, wie Teich sic sei, hij denkt dat zij
beheeren; it. mit etw. -, huishouden, muthet) bedr. ww. met bismuth soldee- verbazend rijk is; Sie hal ich teeisa nicht
spaarzaam zijn; abel -, slecht besturen, ren.
was Angenehmes, zij heeft ik weet niet
een verkwistend leven leiden; it. buitenWismuthen, bijv. nw. van bis- welk aangenaams; 2. dass ich nicht wuussle,
so viel ich Weisz, nicht, meines -s nicht,
sporigheden begaan; (gemeenz.) een muth.
helsch leven maken.
Wismuth-erz, (- es, mv. -e) o. voor zoover ik weet, bij mijn weten niet;
Wirthsehafter, (- s, mv. Wirth- bismutherts v.; -glanz m. loodgians m. was Neues? ich wusste nichts, ik weet
schatter) m.,— i]1,( -nen) v., Z. Wirth (1). van bismuth; -glas in. oxyde o. van glas- geen nieuws; ich wiisste niemand, der c-,
Wirthsehaftlieh, bijv. en b. achtij; bismuth; -graupen v. mv. bisrnutli- ik ken niemand &; weiszt du etw. ?, weet
huishoudelijk, spaarzaam; 2. landhuis- korrels v. mv.; -haltig bijv.nw. bismuth- gij wel ?; - Sie was Neues?, hebt gij, weet
houdkunde kennend; -keil v. huishoude- houdend, bismuthbevvattend; -kónig in. gij wat nieuws ?; weiszt du was? nun wol lijkheid, spaarzaamheid v. (Scheik.) metallisch bismuth o.; -horn len wir 4', weet gij wat ! laat ons nu &;
Wirthsehafts—amt, (- aml(e)s, o. korrel v. bismuth, bismuthkorrel v.; auswendig -, van buiten kennen; weder
mv. -ämter) o. bestuur o. van landgoe- -kryslalle m. mv. bismuthkristallen o. aus noch eis -, sich nicht zu helfen -, zich
deren, domeinbestuur o.; -beamter m. in- mv.; -niederschlag m. bismuthbezinksel niet weten te redden, geene uitkomst
tendant, administrateur, bestuurder,rent- o.; -ocher rn., Z. riche; -oxyd o, bis- weten; zu leben -, zich behoorlijk weten
meester m.; -gebdude o. gebouwen o. tot muthoxyde o.; salpetersaures —, Z. te gedragen; II. o. zelfst. kennis, kundig heid, wetenschap v.; ohne sein -, buiten
de boerderij behoorende; 2. Z. Wirths- -weisz; -weisz o. Spaansch wit o.
haul; 3. tot eene herberg & behoorend
Wispel, (- s, mv. Wispel) m. wis- zijn weten; mit - der ganzen Welt, bij
iederen bekend; mit - and Willen, wil gebouw o.; -regel v, regel m. der huis- pel m., korenmaat v. an 24 schepels.
lens en wetens, opzettelijk; wider besseres
houding, huishoudelijke regel m.
Wispel, (- n) v. wesp v.
Wirths-haus,(- fiauses, mv -han-Wispelbeere, (- n) v. wilde kers, - and Geivissen, tegen beter weten aan.
ser) o. herberg, kroeg v., logement o.; vogelkers v.
Wisselschaft, (- en) v.,Z.Kennt-junge m. herbergiersjongen m.; -magd
Wispeler, (- s, cnv. Wispeler) m., hiss, Gelehrsamlceit, lissen (II); 2. (env. herbergiersmeid v.; -stall in. stal in. -in, (- nen) v. fluisteraar m., fluister- kele) wetenschap v.; - der Sprachen, taalkennis v.; (van kunstwoorden), technovan een logement; -tafel v.,-tisch m. tafel aarsfee V.
v. in een logement, table d'hóte, open
Wispeln, ispern, (wispelte, Bogie v.; sich auf die -en legen, zich op
tafel v.; -wein m. wijn nl. uit eene her- gewispelt en wisperte, getvispert) o. ww., de wetenschappen toeleggen; - des UeberZ. flüstern.
sinnlichen, bovennatuurkunde v.; die
berg &.
Wis -baum, baum(e) s, mv. -ban- Wissbar, bijv. nw. te weten, te schonen -en, de fraaie wetenschappen;
me) nl. ahorn(boom) m.; -beere v. vogel- kennen, te vernemen, geweten kunnende (van eene kunst), theorie v.
worden; -keit v. mogelijkheid v. om gekers V.
Wissenschaftlieh, hijv. en b.
wetenschappelijk, grondig, theoretisch,
Wisch, (- es, rnv. -e) m., Z. - lappen; kenti te worden.
2. stroowisch rn.; (Leid.) kussentje o.;
Wssbegier(de), v., z. m. weet- afgetrokken, diepzinnig, geleerd, befig.) unter dem -e etw. Chun, heimelijk, gierigheid v., weetlust m., leergierig- spiegelend; -keit v. wetenschappelijk heid, theorie, afgetrokkenheid, geleerd in het geheim; it. etw. unler dein -e ver- heid v., leerlust m.
kau%n, heimelijk; 3. vod, lor v.; . schotWissbegierig, bijv. nw. weetgie- held v.
rig, leergierig, leerlustig.
schrift, pamflet o.
Wissensehaft(1)er, m. stelsel W jsehen, (wischte, gewischt) o. Wïsselei, en) v. oppérvlakkige matig geleerde, enkel geleerde m.
ww., m. h. ontsnappen, ontkomen, weg- kennis v., schijngeleerdheid, betweterij,
Wisseiisehafts-eifer, (- s) m.
ijver m. voor de wetenschappen; -kunde
sluipen; aus der Hand -, uit & glijden; in veelweterij v.
ein Haus -, wegsluipen; 2. bedr. ww. etw.
Wissen, (ich weisz, du weiszt, er V. inleiding v. tot de wetenschappen;
nit einero Tuche -, afvegen, schoonma- Weisz c5, wusste, leivusst) bedr. en o. ww., - lefare v. leer v. der kennis, wetenschap,
ken; etw. -, uitwisschen; sich den Schweisz m h. onr. weten, kennen, verstaan, ge- theorie v. der wetenschappen, logica v.;
von der Stirne -, zich het zweet van het leerel hebben, kunnen zeggen, bekend - ivesen o. letterkunde, geleerdheid v.
zijn met; nicht -, was ?nary thun soli, niet
voorhoofd vegen; (Teek.) doezelen.
Wissens-qualm, (-(e)s) m., z.
Wiseher, (-s, mv. Wischer) in. hij, weten wat te doen; titun als ob man es m. onbeduidende, nuttelooze, halve gedie afveegt, schoonmaakt &, Z. wischen; nicht wusste, houden alsof men het niet leerdheid v.; - werlh, - wurdig bijv. nw.
2. wisscher m.; 3. (Art.) aftrekker, kras - wist; (Spr.) was nian nicht weis?, macht wetenswaardig, belangrijk; - uwurdigkeit
ser ni.; (Teek.) doezelaar in.; (gemeenz., einero nicht heisz, wat men niet weet, v. wetenswaardigheid, belangrijkheid v.,
fig.) ernstige berisping, schrobbeering v. deert niet; ich Weisz von nichls, ik weet wetenswaardige o.; -zweig m. tak m.,
Wiseh-fang, (-/'ang(e)s,mv.-fin- nergens van; woher weisz er es?, hoe weet vak o. van wetenschap.
ge) m. (Vog.) bosje o. korenaren; -gold o. hij dat ?, waar heeft hij dat geleerd ?; um Wissentlieh, bijv. en b. bekend,
geslagen goud, bladgoud o.; -hader m., etw. -, van iets weten, kennis dragen van, met kennis, met overleg, voorbedacht,
Z. - lappen.; -kolben m., Z. Wischer(Art.); bekend zijn met, onderricht zijn van; sick opzettelijk, wetens, niet zijn (haar &)
- lappen, - lompen m. vaatdoek, wrijfdoek, schuldig -, zich schuldig gevoelen, weten weten, expres.
Wisser, (-s, mv. Wisser) m., in,
stofdoek m.; -kátzchen o. snoeperig poesje dat men schuldig is; niets mehr von zich
o.; - papier o. papier o. om af te vegen; selbst -, buiten kennis zijn; jernn. etw. (-nen) v, weter, kenner rn., weetster,
-loch o., Z. - lappen; -tuchlein (verkl.) o. - lassen, jemn. etw. zu - than, laten we- kenster v.
ten, berichten; cliv. zu - bekommen. iets
Wisslustig, bijv. nw., Z. wissbestofdoekje o.
Wisehwasch, (-es, mv. -e), Wi- te weten komen; nichts von sich - lassen, gierig.
Wissmut, (-(e)s) m., z. m., Z.
sehiwasehi (-s, nov. -s) m. gebabbel, niets van zich laten hoorera; Geld cS bei
gewauwel, gesnap o., nietigheid, bNuze- jemn. -, weten dat iein. geld & heeft; sich Wismuth.
viel mit etw. -, veel meet iets op hebben, Wist! tussch.(van voerlieden),links
ling v., wissewasje o.
-
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Witherït, (-( e)s, mv. e) m. kool zure zwaaraarde v., natuurlijke koolzure
baryt o. van Hauvy.
Wittere, (willerte, gewiltert) o.
ww., m, h. onweeren, donderen; `l. so
willent es seit 8 Togen, zulk weer is het
reeds 8 dagen; (gefneenz.) es ivillerl
durch das Dacli, de regen, de sneeuw
& dringt door tiet dak; 3. noch eiw. -,
ruiken; (van uitdrukkingen), schijnen te
komen, afgeleid schijruen; 1I. bedr. ww.
(Jachtes.) ruiken, de lucht krijgen; die
Spur des Wildes -, het wild op het spoor
komen, ontdekken; (fig,) elw. -, een
voorgevoel hebben van; er wiilerte es, hij
kreeg er de lucht van, hij begon het te
merken; sich - lassen, zich doen gevoeLen; (van muizen), zich ;ertoonen; IIi.
wed. ww. sic/.s -, (van bijen), in de zon
gaan zitten; [V. o. zelfst., Z. Willerung.
Witsehe, (- n) V. brem, paarden
-vlieg.
Witstock, (-( e) s, mv. Witstócke)
m. (getneeuz.) dorp inensch, lomperd m.
Witterhaft, bijv.nw. onweerdreigend, van onweer zwanger,
Witterling, (-( e)s, mv. -e) m.
mengsel o. van vettlspaathl,onika en zout,
Witterung, (-en) v. weder of weer
o., iuchtsgesteldheid,ternperatuur v.;ungesunde -, ongezonde lucht v.; (Berges.)
onderaart.lsche hitte, uitda[nping v.; 2.
(Jachtw.) der (fund hal - vond Hasen,
de hond heeft de lucht van den haas;
it. die - vom Wilde bekon meien, de lucht
krijgen van &, het wild op het spoor komen; erne gule - haben, (van hoaden),
een goeden reuk Hebben; 3. aas, lokaas,
sterk riekend aas o.

Witterungs-beobachter,
m. weerbeschouwer,
weerkundige, meteoroloog ni.; - beobachlung v. weerbeschouwing, weerkunde,
meteorologie v.;- kalender m.weerkundige
almanak sn.; - kunde, -lehre v. weerkunde,
meteorologie V.
W tterungslos, bijv. en b. spoorloos, zonder lucht.
W .ttfrau, en) v., Z. Wittwe.
Witthum, (-(e)s,rnv. Witthumer)
o. weduwgift v., lijftocht m., pensioen o.;
-gut o. goed o., hoeve v. als weduwgift;
it. tot lijftocht aangewezen goed o,
Wittmann, (-( e)s, mv. Willnzhnner) rn., Z. Wittwee.
Wjttwe, (- n) v. lange, Poolsche
rivierboot v.
Wjttwe, (- n) v. weduwe v.; (Pol.)
(-iers, mv. -ter)

(-

douairiére v,

Wjttwen-casse,( -n) v.,Z.- kasset
-gebuhr v. aandeel o. der weduwe; 2. Z,
-gerdth; -gehalt m., -geld o. weduwe.
geld, pensioen o.; -geralh o. goederen o,
welke eene weduwe boven haar aandee
uit de nalatenschap van den man mag
nemen.
Wittwenhaft, bijv. nw. als weduwe.

Wittwen- haken, hakens, my
- haken) m. goedje o. eener predikantsweduwe; -haus o. weduwenhuis o.; -jahi
o, weduwejaar. rouwjaar o. eener we.
(-

duwe, jaar o. waarin de weduwe de inkornsten van haar overleden man geniet;
-kasse v. weduwenfonds o., weduwenkas
v.; - kasten m. offerbus v. voor weduwen;
-recht o. recht o. eener weduwe oin de
inkomsten van haar overleden man te
eischen,.
W jttwenschaft, v., z. in., Z.

Witz —jagd, (-e) v. jacht v. op aar
Witzelei; -jager m. latte-dighen,Z.
grappenmaker in., hij die aardig tracht
te zijn, tlauwe aardigheden vertelt, Z.
-bold; -leer, -los bijv. nw. zonder aardig
laf, zouteloos.
-heid,
Witzier, (-s, mv. Witzier) m.,-in,
(-nen) v., Z. Wilzjdger.

Witz —reieh, bljv. en b. vol geestig
vol aardigheden, zeer geestig; -spiel-heid,
mv. -schleier) rn. weduwensluier in.; o. verstandsspel o.; -wort o. geestig ge-site m. woning v., verblijf o. eener we- zegde o., aardige zet m.
Wo, bijw. waar, op welke plaats;
;luwe of douairière; 2. (in de kerk), weduwenstoel in., weduweubank v.; -slanel - wolml er?, waar woont hij?; - er auch
tn. wedacvschap o., weduwstaat m.; -stahl sein niag, waar hij ook mugs zijn, waar
in., Z. -sitz (2); -sommerlein o. korte hij zich ook bevinden moge; - koinmt er
her?, van waar komt hij ?, waar komt hij
nazomer in.
Wittwer, (-s, mv. Willwer) m. vandaan?; 2. ergens; ich habe es - geselien, ik heb het ergens gezien; 3. toen,
weduwriaar m.
Wittwerleben, (-s) o., z. m. we- op een oo, en bl t k; zu einer Zeil, - ic/v
duwnaarsleven, leven o. als weduwnaar. gtaubte, op een tijd toen of dat &; 4.
Wittwerlich, bijv. nw. als we- voegw. zoo, ingeval; - nicht, zoo niet,
anders; (Spr.) - man gelóseht hat, muss
duwnaar.
*ittwerschaft, v., Wittwer- es gebrannt haben, er wordt geeue koe
stand, (-es) in., z. m., Z. Witlwer- bont genoemd of er is een vlekje aan;
it. geen rook zonder vuur.
stand.
Woaus, bij«. waarheen; -?, waar
Witz, (-es, mv. -e) m. geest m.,
geestigheid v.; Z. (gemeenz.) aardigheid, gaat gij teen ?; (lig.) nicht woein . wis grap v., geestige zet m.; falscher -, valsch sen, niet weten waarheen.
WQbbe, (-n) V. hondje, mophondvernuft o.; beiszender -, scherpe zet in.,
epigram o.; schtechter -, onbeduidende je o.
Wobei, bijw. waarbij, bij hetwelk,
scherts, laffe aardigheid v.; -e maathen,
grappen maken, geestig zijn, aardighe- bij welke(ii); das Haus, - er vorubergcrig,
den debiteeren, uien verkoopes; (Spr.) het huis waar hij voorbijging; - ich se/ic
(ri her -, (rit/ier Aberwitz, vroeg wijs, 4, waarbij ik zie; - soil ich erkennen,
class cJ-, waaraan &; die Meinung, - man
vroeg zot.
Witz -arm, bijv. nw. arm van geest, es beivenden lzesz, waarbij wen de zaak
onnoozel; -bold in. geestig persoon,geesti- liet rusten; das Millel, - er sich am besten
ge grappenmaker in.; it. (i. k. bet.) Z. be findet, waarbij hij zich het best bevindt;
- noch zu benierken ist, waarbij nog valt
Witzjïger.
W itzelei, (-en) v. hatelijke geestig - op te merken; - muss man ant fanagen ?,
heid, gemaakte aardigheid v.; 2. onge_ waar, waarbij snoet enen beginnen.
paste scherts, laffe aardigheid, laffe toe , WQChe, (-n) v. week v., tijdperk
speling v., Z. Witz; -en vorbringen, Z. o. van zeven dagen; erne - usa die andere,
om de andere week; die - ist an ihos, hij
wilzeln.
W itzeln, (wilzelle, gewilzelt) o. heeft de week, het is deze week zijne
ww., tn h. aardig willen zijn, geestig beurt; 2. werkweek v.; it. werkdag, dag
willen zijn, aardigheden vertellen; liber in. in de week; die - haben, dienst moe
doen; 11. die -it, kraam v., kraambed-ten
etui. -, toespelingen, glosses maken.
W tz-.fertig, bijv. nw. gevat ot) o.; -n hallen, in de kraam liggen; in die
aardigheden, dadelijk gereed om scherts -n ,kortmen, in de kraam komen, bevalte beantwoorden; -funken in. geestige t fen, verlost worden, baren; aus den -n
kopamen, uit de kraam komen; (Volkst.)
zet m., aardigheid v.
Witzig, ( -er, -st) bijv. en b. geestig, er sieht in die andere -, hij kijkt scheel.
WQehen—arbeit, (-en) v. weke vernuftig, verstandig, aardig, goed bedacht; -er Kop!, geestig, vernuftig, ver lijksch werk, werk o. van eene week;
-e Antwort, geestig ant--standigm; -besuch m. bezoek o. bij eene kraamwoord; -er Gedanke, Einfall,geestige zet, vrouw, kraamvisite v.; -belt o. kraam
Weche° (ll); -blaft o. weekblad,-bedo.,Z
geestigheid.
Witzigen, (wilzigte, gewitzigt) wekelijks verschijnend blad o.; -fieber o.
bedr. ww. jein. - ,wijzer maken, bedacht kraamvrouwenkoorts, zogkoorts v.; -gemaken, voorzichtig doen worden;-zamer bel o. wekelijksch gebed o.; -geld o. weekich bin gewitzigt worden, ik heli eene goede geld o.,wekeli lesche verdienste v., weke
inkomen o.; - geselt m. voor week--lijksch
les gehad, ben doorschade wijs geworden.
Witzi gkeit, (-en) v. aardigheid, loon werkende knecht m.; -geschenk o.
geschenk o. voor de kraamvrouw, spijs
geestigheid v., geestige zet m.
Witzigung, (-en) v. waarschu- V. voor (te kraamvrouw; -gottesdienst in.
wing v., voorbeeld o., les v.; das soli wekelijkschegodsdienstoefening v.; -kan mir zur - dienen, dat zal voor mij eene ne V. kandeel v.; -kind o. kraamkind o.,
les zijn, is eene goede les voor mij; lasse zuigeling in. en v., Z. Wickelkind; -kleid
es dir zur - dienen, laat u dat tot les ver o., Z. Werktagskleid; -lang bijv. nw. eerre
-strekn. week lang, gedurende eene week; it. weWittwenstand.

Wittwen- sehleier,

(-

schleiers,

,

-

Wog.

Woh.
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kenlang, weken achtereen; -/û/,n n1.v%EekW OgiCht, bij' .nw., Z. wogev örni^g. daard,wel goed overlegd,zeer voorzichtig.
loon, weekgeld o.; -niarki ni. cseekn askt WQgig, bijv. en b. (van de zee) , wghlbedäehtlich, bijv. en b.
v.;-prtdiger m. predikant m. die de week- roltiend, bewogen, ]tol, als golsen slaan- opzettelijk, met overleg, na rijpelijk te
beurt heeft; -predigi V. predikatie v. ir► de. brandende, stroornende. hebben nagedacht.
de week; -re(hnung v. wekelijksche reWeher, bijw. %an waar, vaar van
WQhlbe$fden, (-s) o.,z.m.vrelkeriing v.; - schrift v., Z. -blail; - st -iLl e v. laan; - sind Sie ?, w aar zijt gij yan daari; zijn, welvaren o., gezc,ndheid v., welstand
kraamkamer v.; -lag rn. dag m. in de - wissen Sie das ?, hoe weet gij dat?
m.; sick Bach jtrns. - erkundigen, naar
week, dag in. van de week; 2. werkdag m.;
WObin, liijw. waarheen, waar naar ietr► s. welstand vragen.
-láplicc/i bijv. ow., Z. wcerktdglich.
toe ?; - ir-/i avch schtn mag, waarheen ik
wQhlbegabt, bijr. n•. rijk lLeWgeb.entlieh , bijv. en b. vt eke- ook zie; 2. ergens, op eenige plaats; irgcnnd gaafd, met schoone hoedanigheden.
lijks(ch), door de week, iedere week, - ,ellen, ergens heen gaan, ergens naar
WQhlbefrugt, bijv. nes., Z. befog!.
voor elke week, op werkdagen; -e Nach- l foe laan; (fig.) - ziel! dies;?, waartoe
WQhlbegründet, bijv. nes. gerichten, wekelijksehe berichten o. mv.: dient dat. waarop heeft. dat Letrekking, ? grond, op goede gronden steunende, op
- hizohlrn, wekelijks
wohi.nter, bijes. waarachter, ach- goede tronden berustend.
Wgehen —weise,b ijw.hij de week, ter «vat.
W Qhlbegl tert, bijv. uvv. zeer
utrr de week; -zeilunrg V. wekeli ksche
wohl, (besser, best) bijw. viel, goed, gegoed, rijk.
courant v., Z. -blati; - zetlel ni. a eekbe- welvarend, gezond; er befindet sirh -,es isl
wohlbehaart,bijv.nw.zeer harig.
richt o.; (van tooneelspelers), repertoire ilcm -, hij is gezond,hij bevindt zich wel
wohlbehábig, bijv. nw. vielvao.; -zinnner o., Z. -slube.
is welvarende; nicht - sein, niet wel zijn, rend, rijk, eene goede gezondheid geniew^ehner, (-s, rnv. Wó(hner) ni. niet gezond zijn, onwel zijn, ziek zijn; tent.
ollicier in. van de week, ambtenaar in. (fig.) - au/' sein, vrooljk zijn, in goede
WQhlbehagen, (-s) o., z. rn. gedie de week heeft; 2. (Scherts.) iem. die Inini zijn; es ist mir so -, ik ben zoo op voel o. van welzijn, innerlijk genot o.,
pas een boek heeft geschreven en in het mijn gemak, zoo in mijn schik; ihni ist zelfvoldoening v., welbehagen o.
licht gegeven.
nun -, hij is nu van alle rampen & beWQhlbehalten, bija. nov. (aart
W7 chnerin, (-nen) V. zij, die de vrijd, hij is nu gelukkig; - lhun,goed doen, personen), welvarend, gezond, gezond en
neck heeft; `2. kraamvrouw v.
wel doen; die Wurnie,die Rube shut ihrra -, wel; (van zaken), in goeden staat, ongewoeken, (-s, mv. Woeken) ni., Z. (le warrite doet hem goed; - riechen,goed deerd, ongeschonden; (Hand.) onbeschaSpinniocken, -slub v. spinkanjer v. rieken; - schnzecken, goed smaken, tivel digd; (Zeees.) in goede haven,gezond en
Wodan, (-s) m., z. m. (Fabell.) smaken, lekker zijn; - getallen, goed be- wel, behouden.
Wodan, Odin, krijgsgod m. der oude vallen; jern. - wollen, iem. te wille zijn,
W7 Qhlbehangen,bijv .nw.(JachtSaksers.
goedgezind zijn; nicht - se/ten, niet juist w.) (van honden), langeafhangende oorin
VQdanstag , (-(e)s, ray. -e) m. zien; sehr - zufrieden, zeer tevreden; - hebbende.
Wodansdag, Woensdag m.
i/anm, dass er 4•, gelukkig voor hem, (lat WQhlbekannt, bijv. nw. welbeQdke, VTQdki, (-s) ni., z. rn. hij &; - dent, der 4, «el hem, gelukkig trend, beroemd, befaamd.
llussische brandewijn m.
hij &; - bekoninre es Ihneoa!, wel hekome
WQhlbeleibt, hijv. nov. zeer ge1t7odc reh , bijw. waardoor, door het a!: schlu%en Sie -1, slaap wel!, wel te zet, zwaarlijvig, dik; -heit v. zwaarlijvat, door hetwelk.
rusten!, goeden nacht!; glauben Sie -, vigheid, gezetheid, dikte v.
VNofern., voegw. indien, ingeval, als, dass 4, gelooft gij wel dat &; ob sic WQhlbereehnet, bijv. uw. goed
wanneer, sores; - er kornet, ingeval hij reicia ist:?, of zij ivel rijk is es mag - berekend, goed overlegd.
komt, als hij sums komt; - eer es nicht tine Loge sein, wie weet of het waar is,
W Qhlberedt, bijv. i:tiv., Z. beredl.
lhut, so soil er, als hij liet niet doet, moet het kan wel eerie leugen zijn; ich werde WQhlbereit, bijv. n;v. gereed, ge .

-

,

trij &; it. - er da i-St, mits hij daar zij, als mic/a - daran gewó /enen, ik zal er wel aan heel klaar, in goeden staat.
hij er bij geval is.
gewend geraken; Sie lsaben mich - nicht
wohlbesehafifen, bijv. nw. in
W oftir, bijv. waarvoor, waarorri, verslanden, gij hebt mij zeker niet ver- goeden staat, goed geconditionneerd.
voor welke, voor wat; 2. voor wie(ii), staan, waarschijnlijk hebt gij mij niet
wohlbesetzt, bijv. nes goed bevoor wat ?; - soli das gul sein ?, waartoe verstaan; ich habe es - gedacht, ik heb zet, goed gevuld.
moet dat dienen :aliet vvel gedacht; iiichts kaan - klarer
SQhlbestallt, bijv. nes. van alles
IQge, (-n) v. groote haar, golf v., sein, niets kan duidelijker zijn, dat iszoo goed voorzien, werkelijk, volslagen, uit z. Welle.
klaar als de dag; 2. sun -!, wel nu !; ganz gemaakt.
WogQgen, bijw. waartegen; 2. ter -!, heel wei !, heel goed !; ja -, ja wel, ja WQhlbestand.en,bijv.nw.(Boschver•goerling van, tegen hetwelk, tegen mijnheer; 3. er is! - reich, ober c ', hij is w.) zeer houtrijk.
welke; 3. - er ihm sein PJ'erd gab, waar- wel rijk, maar.
WQhlbetagt, bijv. nw., Z. betagt.
tegen hij hem zijn paard gaf; - hal er es)
'Tohl, (-(c)s) o., z. in. welzijn, heil, WQhlbewusst, bijv. nw. goed beeirzgetauschl ?, waartegen, tegen wat heeft ; behoud o.; es belr? f ft 1/ir -, het betreft wist.
hij het ingeruild; man nalint i/trui es, - I uw belang, uw welzijn, Z. We/i.
WQhldiefer, (-ners, mv. -eer)
man chin eili onderes gab, waarvoor teen ; 1161 ^ohlachtbar,bijv .nw. zeer acht- m., -in, á -eren) V. or,derdani e, slaaf-

hew eert ander in de plaats gaf; 4. opiliaar; -e ► Herr, zeerachtbare lieer.
sche dienaar m., dienares v., onderdaan
welke plaats ?
1 \,%oh1a,n ! tusech. welaan !, goed !, ui. e :i v., slaafsche ziel v.
Wogen, ( wogte, gewogt) o. ww., ni. i kom aan !, liet zij zen !.
-tiVQ .ledel(geboren), bijv. uw.
Ir. ;;elven, slaan, als golven strooitien, zien l \ ohlangebraeht, bijv. nes ge- i (oeroud.) weledelgeboren, weledel.
als golven bewegen; (fig) heli; beroerd I past, van pas.
i WQhlehrwi rden, bijv. uw. (tis tel), Euer -, uw weleerwaarde.
zijn, bewogen zijn; (valt granen), golven:
W Qhlafst ,ndig, bijv. uw.,
2. door de golven worden voortgestuwd. -keil, v., z. rn., Z.. ansldndig 4.
1QhlehrwUrdig, bijv. nw. eer 1Vohlauf! tu.ssch ., Z. 'wo/alan; 2. waardig.
VTQgen - bah ., ( - en) v. baan v.,
weg rn. die door golven wordt afgelegd; bijw. - sein, zich wel bevinden, gezond
Woh1erfah.ren, bijv. nw. goed
-berg m. berghooge golf v.; -bi•uch na. zijn, welvut•end zijn.
ervaren, veel ondervinding hebbende.
,

golfbreuk v., breken o. der golven.
W Qhlausgedaeht, bijv.nw. goed WQhlergehen, (-s) o., z. m. wel gaan o., voorspoed rei.
1Qgend, bijv. nw. golvend, bewo- ! uitge(lacht. vel verzonnen.
gen, hol; (fig.) kloppend.
1 WQhlbedaeht bijv. en b, goed wohler halten bijv. nw. goed
bijv. nes., Z.
J
g
bedacht, goed overdacht; alles -, alles bewaard.
w 4gen- förmi g^
J

ivellenforrnig; -Weise bijw. alp golven, goed overwogen.
WTQhlerwogen, hijg'., nw., Z.
golfsgewijs.W Qhlbedachtig, bijv. P„ - . i). be- 1 wohlbedacht.

Woh,
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WQhlerworben, bijv. nw. wel WQhlgerueh , (-(e)s, tnv.l Vohlye- nieetieiid, welgemeend, [let goede beverworven, welverdiend, eerlijk, wettig. ruche) m. geur m., welriekende lucht v. doeling.
STQhierzogen, bijv . nw. welop- parfumerie v., reukwerk o.; viii WWohlge- WQhlnohmen, (-s) o., z. rn.goedriichen ant`iillen, parfumeereri.
gevoed, goed opgevoed.
keuring, toestemming v., verlof o., wel ,

WQhlfahrt, v., Z. m. welvaart, Wohlgesehmaek, ( (e)s) m., z. nemen o.
voorspoed m., geluk o.; -sausschuss w. m. smallelijkheid v., lekkere snmaak, aan WQhlredekunst, WQhlre -gename smaak rn.
comité o. voor het algemeen welzijn.
dendheit, v., z. m. welbespraaktheid,
WQhlfeil, ( -er, -st) bijv. en b. Wohlgesinnt, bijv. uw. welge- welsprekendheid, radheid v. van tong.
goedkoop, laag in prijs, weinig geld kos- eind, goed gezind, welgemeend.
WQhlredend, bijv. nw., Z. berent.
tende, niet kostbaar; etw. - bekoninien, Wohlgesittet, bijv. en b. goede
Wohlriechend, bijv. nw. ^^'elrie
goedkoop koopen, voor lagen prijs koopen; zeden hebbende, betamelijk, welvoeglijk, kend,geurig,geur verspreidend; -e Sachen,
etw. - geben, goedkoop geven, voor lagen beleefd.
Zubereitungen, reukwerken o. nlv., parprijs verkoopen; -er, goedkooper, voor Wohlgespiekt, bijv. nw. (fig.) fun eriën, odeurs v. mv.; -e Handschuhe,
geparfumeerd; -e Wasser, reukwater; minder geld; verwerden, goedkooper wor- -er Herdel, goed gespekt, welvoorzien.
den, in prijs verminderen; am -sten, het Wohlgestalt, (-en) v. schoone coachen, welriekend maken, parfumeeren.
goedkoopst.
gestalte v., aangename vormen rn. mv., WQhlschmeekend , bijv. uw.
WQhlfeilheit, v . goedkoopheid v., schoonheid,welgemaaktheid v.,goed voor- weismakend, goed van smaak, lekker,
smakelijk, keurig.
korven o.
lage prijs m.
WQhlgeartet, bijv.nw. welgeaard, Wohlgestaltet, bijv.nw., Z. wohl Wohlsegeind, bijv. nw. (Zeew.)
goed zeilend.
welgezind, goedgezind, braaf, deugd- gebaat, wohlgebildet.
zaam .
WQhlgethan, bijv. nw. welge Wohlsein, ( s) o., z. in. gezond beid v., welzijn o.; lhr gates -!, auf Jhr
VATQhlgebau(e)t, bijv . nw. wel- maakt, welgedaan.
Wohlgetro$'en,bijv.nw.(Schild.) -!, op uwe gezondheid!
gebouwd, goed gebouwd; (van personen),
welgevormd, eene goede gestalte bezit- -es Bild, goed getroffen, gelijkend.
WQhlstand , (-(e)s) m.,z. m. wel WQhlgewogen, bijv. nw. wel - stand in., welvaart v., welzijn o., voor tende, welgemaakt
WQhlgebildet, bijv. nw. goed willend, genegen, zeer toegedaan; ,jemn. spoed m., gezondheid, gegoedheid v.; 2.
gevormd, welgemaakt, een goed uiterlijk - sein, iem. zeer genegen zijn; -heit v. Z. Aasland.
genegenheid, welwillendheid v.
hebbende, er goed uitziende.
WQhlthat, (-en) v. weldaad, oriWohlgezogen, bijv . nw., Z. wohl- dersteuning, hulp, aalmoes v.; jemn. eine
WQhlgeboren, bijv . nw. (titel)
-er Herr, Euer -, Weledelgeboren Heer, erzogen; -heil v. goede manieren v. mv., -, viele -en erzeigen, eene weldaad, eene
gunst v., vele weldaden bewijzen; (Gen.)
goede opvoeding v.
uw weledelgeboren.
WQhlgefallen, (-s) o., z. m. be WQhlhabend , bijv. nw. gegoed, die - der Natur, het weldadige o., heilzaauuheid v.
hagen, genoegen, genot o., voldoening be^niddeld, welgesteld, vermogend.
v.; (H. S.) welgevallen, behagen o.; nach Wohlhabendheit, v., z. n). ge WQhlthater, ( Iers, mv. ter) m.,
Ihrem -, Z. Belieben; sein - an etw. Naben, goedheid, welgesteldheid v., vermogen —in, (-nen) v. weldoener, ondersteuner
m., weldoenster, ondersteunster v.
behagen scheppen in; 2. sick alit - be- o., rijkdom in.
trachten, zich met welbehagen beschou- Wohlhergebraeht, bijv.nw. op Wohltha tig, bijv. nw. weldadig,
liefdadig, rriiddadig, liefderijk, heilzaam,
goed recht gegrond; it. welverkregen.
wen.
WQhlig, bijv. nw, behaaglijk, wel- nuttig, vruchtbaar; -e 4bsichten, weldaWQhlgef ä11ig, bijv. en b. welgedige bedoelingen; -kelt v. weldadigheid,
vallig, met innerlijk genot of genoegen, varend.
VJ h1klang, (-(e)s, fnv. Wohl- liefdadigheid, milddadigheid v.; it. heil met zelfvoldoening, welbehaaglijk, vriei klc nge) nl. welluidende toon in., schoon zaamheid v., nuttige o.
delijk, aangenaam.
WQhlthatigkeits—anstalt,
WQhlgefuhl, (-(e)s) o., Z. m. geluid o.; 2. welluidendheid v.
WQhlklangig , bijv. nw. wellui- (-en) v. inrichting v. van weldadigheid,
aangenaam gevoel, welzijn o .
liefdadige instelling v.; -ball m. bal o.,
WQhlgelaunt, bijv. nw. welge- Mend, schoonklinkend, harmonisch.
WQhlklingend, bijv. nw., Z. danspartij v. ten voordeele der armen.
rnutst, in goede luim.
-

-

-

-

-

-

.

,

-

-

-

-

Wohlhtun, (that wohl, wohlgeWQhllaut, (-(e)s) m., z. m. wel- than) o. ww. oar., m. h. weldoen, goed
doen, vermaak doen; 2. andern Menschen
WQhlgelehrt, bijv . nw. geleerd, luitlendheid v.; it. Z. WWohlklang.
WQhllauten, (laulele wohl, wohl- -, weldaden bewijzen; 3. goed handelen,
welonderwezen.
WQhlgelungen, bijv . nw. goed gelautet) o. ww., m. h. aangenaam kiln- Z. wohl bijv.; sich -, Z. gulltch.
WQhltonend, bijv. nw., Z. wohlgeslaagd, wel geslaagd, gelukkig voltooid. ken, welluidend zijn, een aangenaam gelaatend.
WQhlgemeint, bijv. nw. welge- luid geven.
naeend, goed gemeend, Z. meinep; das Wohliautvnd , bijv.nw., Z. wohl Wohluberlegt, bijv.nw., Z.wohlbedacht.
lclingend.
war -, de bedoeling was goed.
WQhlgemuth, bijv. nw. welge Wohlleben, ( s) o., z. in. wel Wohlunterriehtet,bijv .nw.welmoed, wel te moede, vroolijk, opgeruimd, lustig leven, lekker leven o., uítspannin- onderricht, goed onderricht, goed of wel
in goede luim; (gemeenz.) welgemutst, gen, genietingen v. mv., vermaken o. des onderwezen.
WQhlverdient, bijv. en b. (van
aardig, grappig; 2. o. zelfst. (Pl.) orego, levens.
WQhlleber, (-s, niv. WVohlleber) eeue straf), welverdiend, rechmatig, bil gewone majoraan v .
WQhlgenahrt, bijv. nw. goed ge-lui. bij die voor de wereld leeft en haar lijk; 2. (van personen), veel verdienste
hebbende, verdienstelijk; -ermaszen bijes.
geniet, vroolijke Frans m.
voed, doorvoed, welgedaan.
WQhlgeneigt, bijv . nw. welge-; WQhllebig, wQllebig, bijv. terecht, rechtmatig, billijkerwijze.
nw. gaarne wellustig lev7eilrl, gaarne de WQhlverhalten, (-s) o., z. iri.
daan.

WQhlgelegen, bijv . nw. welge- wohllïla.ngig.

lege,i.

-

-

-

-

goed gedrag o.
WQhlgenuss, (-es) m., z. M. in- wereld genietend.
WQhllbblieh, bijv. nw. zeer lof Wohlverkorkt, bijv. nw. goed
gekurkt.
WQhlgeordnet, bijv. en b. goed felijk, lofwaardig.

nerlijk genot o .

-

WQhlverlel, (-s, mv. -e) o., (Pl.)
W oh11ust, v., z. rn., L. kVollust.
geschikt, goed geordend, geregeld, goed
WQhlmeinen, (-s) o., z. in. wel- longkruid o., cnonuikskap v., nieskruid o.
geschaard, Z. ordnen
WQhlgerathen, bijv . uw. goed rneenend weid, welwillendheid v., wel- Wohlversehen, bijv. nw. wel
voorzien, goed voorzien.
geslaagd, welgeslaagd, gelukt; 2. (van meenee o.
WQhlmeinend , bijv. uw. wel- W Qhlverstanden, bijv. uw. wel
kinderen), rechtgeaard, welopgevoed
.

.

Wol.

Wal

Woh.

te verstaan, goed verstaan, goed begre- plaats v. ,domicilie o.;seine - an einem One
haben, gedomiciliëerd zijn; 2. woning v.;
pen.
Wohlversucht, bijv. nw., Z. verblijf o., huisvesting v., logement o.,
vertrek o.; eine schone -, mooie woning;
wohlerfahren.
WQhlverwahrt, bijv. nw . wel eine - von ze/in Zinrinern, een woonhuis
bewaard, goed bewaard, welbewaakt, on- o., behuizing v. met R,; eineeigene- haben,
eigen haard hebben, gehuwd zijn; die-en
der goed opzicht.
Wohlweise, bijv. nw. zeer wijs. int Himmel, der Seligen, verblijf o.; -sins
Wohlwei slieh , bij v. nw. zeer bijv. nw. zonder woning, zonder huiswijselijk, zeer voorzichtig,met veel voor vesting; -sveranderung v. verandering v.
das hater- blei --zichtged;(rmn.) van woning, verhuizing v.
ben lassen, dat heeft hij zeer wijselijk naWOhnzifS, (-es, nw. -e) m. huur
v., huurpenningen in. mv.;
gelaten.
Wohlwissend, bijv. en b. wel- Wowod, (-en, mv. -en), Woge—j
wetend, wetens, met bewustzijn; -, dass WQde, (-n, mv. -n) m. (in Moldavië
en Wallachije), vorst, stadhouder, gouer, wel wetende &.
W ohlwollen, (wollie wohl, wohl verneur m.
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beet m.; -bohne v., Z. Feigbohne (1); it.
paardenboon v.; -darn m. wolfsdoorn,
kruisdoorn m.; -eisen o. vangijzer o., val
v., voetangel m.; 2. jachtspies v.; -falle
v., Z. -eisen (1); -fang m. jacht v. op
wolven, wolvenjacht v.; 2. -lange m. mv.
hooge kromme tanden in. mv. van wolven, wolfstand m.; -/ilrbig bijv. nw., Z.
-grau; -finder m. (Jachtw.) op de wolvenjacht afgerichte bond m.;-fist m.wolfsveest m.; -fliege v., Z. Paubfliege; -fuchs
m. steppenvos m.; -Puss m. wolfsklauw
m.; (Pl.) Z. Herzgespann; 2. andoren m.,
malrowe v.; -garn o., Z. -netz; -garten
m. (Jachtw.) omsloten plaats v. voor
wolven; -gebiss o. wolfstanden nl. mv.,
wolfsgebit o.; -geheul o. wolvengehuil o.;
gewollt) o. ww. onr., m. h. jemn. -, iem.
Wolbbogen, (-bogens,mv. -bogen) -gerste v. gewoon haarmos, vrouwenhaar
o.; -geschwulst V. wen v., beursgezwel o.;
genegen zijn, iem. te wille zijn, iems. m., Z. Gewólbbogen.
welzijn wenschon.
Wglben, (wólbte, gewátbt) bedr. -gesicht o. wolfsgezicht o.; (PI.) krom
m.; -gift o. wolfsgift) o., vergif(t)-hals
Woh1W011en., ( - s) o., z. m . wel - ww. (Bouwk.) welven, wulven, overwelven, verwelven, boogsgewijs maken; einen o. voor wolven; (Pl.) Z,-kraut (1); -grau
willendheid, genegenheid, gunst v.
Wohlwollend , bijv. nw. welwil Weg ein wenig -, welven, bolrond maken; bijv. nw. wolfgrijs, grijs als een wolf,
goedhartig, liefderijk;-lend,wm 2. wed. ww. sich -, zich als een gewelf , wolfkleurig; -grube v. (Jachtw.) wolfsuitstrekken, zich tot een gewelf vormen, kuil m.; (Vest.) onder takkenbossen ver
- e Gesinnungen, genegenheid v.
loopgraaf v.; -hatz -hetze v.-borgen
Wohlwiinscher, ( - s, mv. Wohl- zich boogsgewijs verheffen.
wünscher) m.hij die iems.welzijn wenscht.,
WQlbstutze, (-n) v. steunpunt o.' (Jachtw.) wolvenjacht v.; -haul v. huid
van een gewelf.
v., vel o. van een wolf; -hand m., Z. -finbeschermer, Mecenas m.
Wohlziemend, bijv . en b . gepast, Wolbung, ( en) v. gewelf, verwelf, der; 2. Z. -fuchs; -hunger m. wolfshonger,
fatsoenlijk, betamelijk, passend, welvoeg•• verwulf o., boogvorrn m., bolrondheid v. vreeselijke honger m.; (Gen.) hondshonlijk.
Wolf, (-(e)s, mv. Wolfe) m. wolf m.; ger, geeuwhonger in.; -hykne v. hyena
Wohnbar, bijv . en b. bewoonbaar, it. wolfshond m.; (Spr.) die Scha /e dem m.: -jagd v., Z. - hetze; jáger rn. wolven woonbaar, bewoond kunnende worden; -e anvertrauen, de kat over het spek stel- jager m.;- kasren m.(Jachtw.)wolfsstal m.;
len; (Nat. hist.) scylischer -, zwarte wolf -kirsche v. wolfskers, belladonne v.;-klaue
-keit v. bewoonbaarheid v.
Wohnbett, (-(e)s, mv. en) o., Z. m.; 2. (een visch), Z. Stachelbórs; 3. Z. v. wolfsklauw m.; (Pl.) Z.Barlapp;-klinge
Bienenwolf; 4. (in het koren), brand m.; V. (Geweerra.) solinger degenkling v. met
Lager.
WOh11e, (-n) V. (in ijzer), scheur, (Sterrenk.) wolf m. (een zuidelijk ster het teeken van een wolf er op; -knoblauch
-spiel; (gemeenz.)-renbld);(Sp.Z m. wolfsknoflook o.; -kopf m. wolfskop
spleet v., barst m.
Wohnen, (wohnte, gewohnt) o. ww., sick einep - reilen, zich een blikgat rijden; in.; -lager o. wolvenleger o.; -loch o., Z.
m. h. in einer Stadt, Strasze -, wonen,' (van een strooien (lak), bovenbalk in.; -grube; -lucks m. losch, linx m.; - magen
verblijf houden; bei jemn. -, inwonen,; (Touwsl.)winst v.;(Giet.) slak v.;(Straat- m. wolfsmaan v.; (fig.) gulzige maag v.;
logeeren; avo - Sie?, waar woont gij ?, m.) straatstamper m., j ufl"er v.; (Lakenes.) -much v. melk v. eener wolvin; (Pl.)
waar zijt gij gehuisvest ?; in Wáldern -, wals v. met tanden, ijzeren bout m.; (Org.) wolfsmelk v.; -monat m. Januari m.; -neiz
zich ophouden, verblijf houden; in H^iu- (in een orgel), huilen, blazen o.; (Br.) o. wolvennet o.; -pand m. (Nat. hist.)
sern -, wonen; bequem -, eene aangena- droogoven, eest m.; "van een oven), uit once, onca v.; -pels m., Z. -balg; 2. pels
vlam v.; (Zeees.) (aan een-schietnd m. van een wolvenhuid; -rauch m. wolfsme, gerieflijke woning hebben.
WOhn — erbe, (-erbes, mv. -erbe) schip), wulf, verwulf o.; (Meub.) gergel- veest, paddenstoel m.; -riss m. (Jachtw.)
o. geërfd woonhuis o.; - gebdude o., Z. ijzer, kruismes o.; (Vissch.) zaknet o.; door wolven verscheurd dier o.; it. door
(Spr.) der - izndert sein Haar and bleibl wolven in het bosch aangerichte schade
-haus.
Wohnhaft, bijv . nes. woonachtig, wie er war, de vos verliest zijn haar wel v.; -saite V. snaar v. van wolfsdarmen!;
-scheide v. (Bor,tw.) rekschraag v., rek wonend, gevestigd, verblijf houdend; in maar zijne streken niet.
Wolfchen, Wo1flein, (verkl.) stoel, spanstoel m.; -schlucht v. wolven
der and der Strasze -, in die en die straat
wolvenhol o.; -schote v. grauwe-legr,
wonende; bei Herrn N. -, inwonende, ge- o. woltje o., kleine wolf, jonge wolf n1.
Wolfen, wQlfen, (wol/'te, gewoift erwt v.; 2. Z. Bocksdistel; - schrot o. wolhuisvest, gelogeerd; an einena 0t-1e sein,woonachtig zijn, gedomicilieerd zijn; en ivólfte, gewólft) o. ww., in. h. (van de venhagel m.; -spiel o. wolfspel o.; -spinne
v. wolfspin v.; -tatze v. wolfsklauw in.;
sich - niederlassen, zich metterwoon ves- wolvin), jongen, werpen.
2. Z. -fuss (2); -Trappe v. spoor o. van
Walfin, (-nen) v. wolvin v.
tigen.
Wohnhaus, (-es, mv. W ihnhdu - WQlferig, (-(e)s, mv. - e) m., Z. den wolf; 2. (Pl.) hartkruid o.; -traube
v., Z. -kirsche; -tiger m. jachtluipaard,
ser) o. woonhuis o., woning v., verblijf o. Wolfram.
Wohf1iCh, bijv. nw., Z. wohnbar;
Wolfiseh, bijv. en b. wolfachtig, jachttijger, guepard m.; -wurz v. (Pl.)
Z. -kraut (1.2); 2. wolfswortel m., won2. gerieflijk, gemakkelijk, aangenaam ter als een wolf, van een wolf.
Wolfram, (-(e)s) m., -metall, nikskapje o.; heilsame —, Z. Gi jtheil;
bewoning; -keit v. gerieflijkheid v., gemakkelijkheid v., gemak o. van eene wo (-(e)s) o., Z. nl. zwaarsteen,wolfrarnium -zahn in. wolfstand m.; -zeug o. (Jachtw.)
benoodigdheden v. mv., uitrusting v. voor
-nig. o., Z. Scheel.
WQhn — ort, — platz, — sitz m., Wolfs—angel, ( angels, mv. -an- de wolvenjacht.
WQlfverlei, ( - (e)s) o., z. m. nies —statt v., woonplaats, woning v.,woon- gel) in., Z. - eisen; -art v. (fig.) wolfsoort
oord, verblijf, domicilie o.; (van een vorst), v.; 2. wolfsaard m.; -auge o. wolfoog o.; kruid o.
Wolkehen, Wo1klein, (verkl. )
residentie v.; -stalt V. woning v.; -slube (Delfst.) weerschijnend kwartsagaat o.;
v., -zi,nmer o. woonkamer v., woonver- -balg in. huid V. van een wolf; -bart rn. o. wolkje o., kleine, lichte wolk v.; sich
beemdboksbaard in.; -bast m. kleine mil - pede -ken, met wolkjes bedekt wortrek o.
Wohnung, (-en) v. woning, be- laurier, peperboom m.; -beere v. paris- den; (Gen.) (in het water), wolkje o.
huizing,woonplaats v.;(Rechtspr.) woon- kruid o.; 2. Z. -kirsche; -bics m. wolfs- zwevende zelfstandigheid v.
-

-

-
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Wol.

Wol.

WQ1ke, (-n) V. wolk v.; bis in die
-n, tot in de wolken,zeer hoog; ein - von
Slaub, stofwolk v.; (fig.) beneveling v.;
(van sprinkhanen), dichte zwerm m.;
(Pruikm.) krulpruik v.; (Beh.) ruim han
venstergordijnen o. en V. mv.; (ge--gend
meenz.) wie aus den -n fallen, uit de wolken vallen; it. verbaast] zijn, verwonderd

,n weinig wol; it. er geht noch - aus,
lconimt absr selbst geschoren noch Hans,
Ie bedrieger bedrogen, wie ecu ► kuil graaft
oor een ander valt er zelf in; 2. (van
nazen, konijnen &),haar o.; (van planten),
ivolllige, vezelachtige o.; (van negers),
(wollig) hoofdhaar o.

opkijken.

VTQllen, (wollig, gewollt) o. en wed.
WW. sich -, de wol afwerpen; it. wollig
worden, boomwol loslaten.
lAÏ Qllen, ('ich will, du wil/st , er will,
tcollie, gewollt) bedr, en o. ww onr., m.
Ii. willen, den wil hebben, begeeren, ver
etw. nicht Ihun -, niet-lange,wsch;
willen doen, weigeren te doen; - oder
iiii,hl, of hij wil of niet; wollte Go/t, dans
er es thate, gave God dat hij het deed;
so Gott twill!, als God het wil !; was will
er von onir?, wat wil, wenscht, verlangt,

WQlken,

(wolkte, gewolkt) o. ww.
als eene wolk zijn, zweven,opoeblazen zijn.
Wolken (sich), ( wólkte , yewó1Iat)
wed. ww. met wolken bedekt worden,
zich bedekken met wolken;(van de lucht),
betrekken, verduisteren.
WQlken -an, bijw. tot aan de wol
-arlig bijv. nw., Z.-ken,wolhg;
wolkicht; -auf bijw., Z. -an; -bahn v.
richting, baan V. die de wolken volgen,
zetel m. der wolken; -beere v. bergbraambes v.; -bekleidel, -bekrönt bijv. nw. met
wolken omgeven; -berg m. berg rn. vain
wolken, opeenstapeling v. van wolken;
-bruch m. wolkbreuk v., stortregen m.;
-durst m mist, nevel m.; -fret bijv. nw.,
Z. -los; -gebirg o., Z. -berg; -[anger in.
(Zeew.) schanslooper m.; -himmel m.
streek v. waar de hemel bewolkt is; 2.
bewolkte hemel m.; -horn o. rolslak v.;
-kreisel m. groote pyrarnideschelp v.;
-leer, -los bijv. nw. onbewolkt, zonder
wolken; -meer o-. (fig.) zee v. van wolken;
-perrücke v. krulpruik v.; -rose v. rooskleurig licht o. bij zonsopgang; -saute v.
(J. gesch.) wolkkolom v.; -steig rn. (fig.)
duizelingwekkend hoog pad o. op de
bergen en rotsen; -zug m. richting v.
waarin de wolken voorttrekken, drijven
o. der wolken; - zugmesser in. werktuig
o. om de richting der wolken te bepalen.
W glkieht, bijv. nw. als eerre wolk,
op eene wolkgelijkend; (van diamanten),
dof; (van eene prik), gekroesd, in dichte
kleine krullen.
Wglkig, bijv.nw.bewolkt, beneveld,
met wolken bedekt.
Wol, bijw., Z. wohi.
W Q11 -ahnlieh, bijv. uw., Z. wollicht; -arbeit v. wolwerk o.; 2. wollen
werk o.; -arbeiter m hij die in wol werkt,
lakenwever m.;it.lakenbereider rn.;-artig
bijv. nw. wolachtig; -au[kdufer in. opkooper m. van wol; -aus fuhr v. uitvoer
m. van wol; -baum m. wolboom m.; 2.
Z. -samenbaum; -bereiter, -- in, wolbereider ru., wolbereidster v.; -beret/wig v.
bereiding v. der wol; -blicme v. wolbloem
v.; 2. Z. -kraut; 3. ijzerkruid o.; -bodenn
m. wolzolder m.; -bogen ►n. wolboog m.;
- distel v. kaardendistel v.; -doe/ce v., Z.
-kamm; -dorp m. (Pl.) haarboom m.
WQlle, v., z. in. wol, vacht,schapevacht v.;(Looi.) flockenweise ausgerupfte -,
vlokwol v.; kurze, [cie -, kaardwoi v.;
klein, grosz, breit gebaute -, korte, lange
wol; die - hat zv viel Abgany, gejat zurkel:,
de wol vlokt te veel, vermindert in qualiteit; mil -' handeln, in wol handelen;
(Gg.) in der - sitzen, er warmpjes in zitten; er hat dabei keine - gewonnen, hi
heeft daarbij geen cent verdiend; (Spr.'
riet Geschrei and -wenig -,veel geschreeuw

-

Wol.
het toch niet; ich mag kommen, wenn ich
will, wanneer ik ook kom; dem sei, wie
ihni volle, boe liet ook zij.
en, (ivóllt e, gewvllt) o. ww.,
WT^11
m. h. (Jachtw.) (van roofvogels), de ingeslikte haren en vetleren uitspuwen.
Wollen - band , (-band(e)s, mv.

W Qllen, bijv . en b. wollen, van wol. -bander) o. wollen band o., wollen lint

begeert hij van naij ?; lieber sterben - als 4.

liever sterven dan &; nicht an etu'. -, niet
aan wilien, niet willen doen, niet geneigd
zijn, niet kunnen; 2. vragen, eischen, ver langen; dit Unastdnde - es so, eischen

o.; -bawn in. wolboom, zwarte populier

m.; - fabrik v. fabriek V. van wollen goederen; -fabrikant m. fabrikant m. van
wollen goederen, of stoffen; -Ieder v., Z.
Flaunsn feller; -fell o. met wol bedekte huid
v.; -/locb.e v. vlok v. wol; -garn o. wollen
garen o.; -gras o. wolgras o.; -haar o.
wollig haar o.; - handel m. wolhandel m.;
-handler m. «volhandelaar, handelaar m.
in wollen stoffen; -haupt o., Z. Wollkopf;
-hulin o. gevederd hoen o.; -kd[er m. stekelkever in.; 2. nagender —, wolkever,
knolkever 01.; -kleid o. wollenkleed, kleed
o. van wol; -tramper m. bruin gevlekte
nachtegaal in.,; -waare v., -werk o. wollen goed o., wol v , wollen stof v.; -weber
171. wolwever m.; -swig o. wollen stof v.,

zulks; jem. wnhl, 'abel -, tem. genegen, Z. -waar.
WQllerzeuger, (-gers, mv. -ger)
niet genegen zijn; jens. zu Leibe -, iem.
te lijf willen, iein. willen aanvallen, twist m., Z. Wolfproducent.
WQ1letragend, bijv. nw. wol zoeken met; za wem - Sie?, wien zoekt
gij'?, wien wenscht gij te spreken ?; 3. dragend.
WQllfarben, bijv. nw,, Z. wollzich voorstellen, willen, bedoelen; erweisz
nicht, was er will, hij weet niet wat hij iurbig.
W Qll - f ríber,( - [urbers,mv: farber)
wil; ich sehe, wo Sie bin -, ik zie wel,
ik aar gij heen wilt, wat gij daarmede be- rn. wolverver m.; - jarberei v. wolververij
doelt; was will er donut sagen ?, wat wil v.; - farbig bijv. nw. --- e Zeuge, geverfde
hij. daarmede zeggen ?, wat bedoelt hij wollen stof v.; -/eder V. dons, pluis o.;
daarmede?; wenn Sic das -, 'Kenn Sie es -gras o., - handel m. &, Z. Woll(en)gras.
Wollicht, bijv. nw. wolachtig, als
so -, als gij dat wilt, als gij hei zoo wilt;
ich habe nur scherzen -, ik heb slechts wol, ruig; (Pi.) pluizig, niet pluis bedekt,
willen schertsen, mijne bedoeling was vezelig.
I%Qllig, bijv. nw. wollen, wollig, Z.
slechts te schertsen; 4. zullen; wir komrnen, wij zullen komen;ichwoill eslhnen wollicht.
sagen, wenn cp, ik zal liet u zeggen &; Wo11-kamm, (-kanim(e)s, mv.
wir - sehen, ob c', wij zullen eens zien, -khni'ne ) in. wolkam m., wolkaarde v.;
wij willen zien &; ivir - [rok sein, laat -hammer, -iii, wolkammer, wolkaarder
ons vroolijk zijn; wir - spazieren gehen, na., wolkaardster v.; -kämmmaschine v.
laat ons gaan wandelen; it. er will ster kaardwerktuigo..kaardmachine v.;- plette
hij gaat sterven, hij ligt te sterven;-ben, v. groote (berg) klis v.; - klopterm. wol eirif allen -, dreigen in te vallen, op liet klopper m.; -kopf ni. wollighoofd o.; (Pl.)
krant staan van in te vallen; er wollle [ast plant v. niet behaarden kop; -kram m.
loll werden, hij werd als het ware woe- wolwinkel m.; - krampel, - kralze V. wol dend; fallen -, dreigen te vallen, bijna kaar^le v.; -l;rampler, -kratzer m.,Z.-kamvallen; die Sache will nicht gehen, will men; -kraut o„ weiszes—, witte kamille
,licht vona Flecke, áe zaak wil niet vlot- v.; schwarz es---, zwarte kamille v., wol
o.; -lescr, --in, wolpluizer m., wol --kruid
ten, 't gaat niet vooruit, vordert niet;
das will ibin nicht ein, dat wil er lij hem pluisster v.; -markt m. wolmarkt v.; it.
niet ín, dat begrijpt hij maar niet; it. hi wolhandel ni.; -mnatratze V. wollen mawil er maar uïet in toestemmen; es will tras v.; -nesse V. wolmis v.,wolniarkt v.;
ihm nicht schrnecken, het wil hein niet -pelz m., Z. Schal' -, Ldmrnerpelá; -proweaken, hij krijgt er geen smaak in; er ducent in.wolfabrikant m.; -rad o.spinnewill es gesehen habera, hij zegt, beweert, wiel o.; -reich bijv.nw. rijk aan wol, wol houdt vol dat hij het gezien heeft; 5. in lig;-reiszer, —in, wolkrasser, wolkrasster
staat zijn, kut,rlen; ivo will er das Geld v.; -sack in. wolzak m.; it. zak in. met
iiernehnien ?, waar zal hij het geld vandaan wol; 2. (Gesch. van E.) presidentszetel
halen; tausend Trialer, das will ihni nicht m. van het huis der lords; -same in. wol viel sagen, duizend thalers beteekenen achtig zaad, wollig zaad, boomwolzaad
voor hem riet veol; ich ivillniich yeirrt ha- o.; --ubaumn m. wolboorn,katoenboom in.;
ben, veronderstel dat ik mij vergist heb; -samrnet in. katoenfluweel, manchester
er set cco er volle, hij moge zijn waar hij o.; -scheere v. droogscheerdersschaar v.;
wil; es sei, uWas es will, wat liet ook zij; - schlager ni., Z. - klop/er; -schluinper
ich mag sagen, was ich will, er t//int e. m. kaarder m. der kamwol, wolkaarder
Tech. nick t, of iI al praat of iiiet, hij doet iii.; -.schnttere v. schapenvet o.; - schuur
-

Won.

Wor.
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V. koord, touw o. tot het bijeenbinden
der geschoren wol; -schoppen ni. wol
v.; -schur V. schering v. der scha -lods
scheertijd m.; - spinnen o. spin--pen,
nen o. van wol; -spinner, —in, wolspin ner m., wolspinster v.; -spinnerei v. wol

-leben o. heerlijk leven o.; -month, -mond kleines -, Z. Wörtchen; (Spraakk.) rede
m. meimaand v., Mei m.; (fig.) lente v.;
/remdes -, vreemd woord; von-deltjo.;
-rausch m. bedwelming v. van vreugde, - zu -, van woord tot woord, woordevervoering v.; -reich 1►ijv. nw. vol be- lijk; 11. (-(e)s, mv. -e) o. woord o., uit
koorlijkheid, verrukkend; -schaker rn.
samenhangende rede v.; nicht-druking,
rilling, trilling V. an genot; -selig bijv. ein - sagen, geen woord spreken, niets
-spinnen; -streicher m.-spinerjv.,Z uw., Z. - tronken; - teumel m., Z. -rausch; zeggen; ohne ein - zu sagen, zonder iets
wolophaler m.; -ihier o. woldragend dier, -haul bijv. nw. verheugd en vertrouwe- te zeggen; mit wenig -en, met weinige
lijk; -lrunken bijv. nw. bedwelmd van woorden; jem. suit leeren -en abspeisen,
schaap o.
WQllust, ( Wollicsle) V. wellust m., innige vreugde, dronken van vreugde, met ijdele woorden afschepen, paaien;
groot genot, zinnelijk genot o.; verbotene vreugdedronken; -roll bijv. nw., Z. won- aal ein -!, een woordje, als 't u belieft;
-, wellustigheid v., wellust m., zinne- nag(lich).
mii Einem -e, in één woord; it. mit Einero
lijk genot, buitensporigheïd, losbandig WQfnig(lich), bijv. en b. genot- -e, was wollen Sic da flor, kortom, ineens
held v.; sich der - ergeben, zich aan wel - rijk, heerlijk, verrukkend, verrukkelijk, af, at wilt of vraagt gij daarvoor ?; Ein
lust overgeven; thierische, viehische -, vreugdevol, vol genot.
- so gut als lansend, een woord zoo goed
dierlijke wellust m.; die Sonde der -, wel WQQleord, (-(e)s) o., z. m. ge- alp duizend; das - haben, het woord heb
lustigheid, geilheid, ontucht, onkuisch- streept Engelsch wollen goed o.
aan het woord zijn; das - führen,-ben,
heid v.
Wooz, (-es) o., Z. m. Oostindisch het woord voeren; jen»n. das - reden,
staalerts
0.
WQ11ust-athmend, hij v.. nw.
spreken ten gunste van, een woordje doen
wellust ademend, wellustig; -beeper m.
WQppe, (-n) v., Z. Rispe.
voor; immer das letzte - haben wallen,
beker m.vau den wellust; -diener in. slaaf,
Wior4n, bijw . waaraan, aan hetwelk altijd het laatste woord willen hebben;
dienaar m. van den wellust, wellusteling aan wat; - er sich hielt, waaraan, aan das - nehmen, het woord nemen, beginm.; -[rende v., -genuss m. vreugde v. van hetwelk &; nichis, - man erkennen kann, nen te spreken; zum -e kommen, aar het
niets waaraan men &; eta.,- ilrnm viel liegt, woord komen; jemn. in's - fallen, iem. in
den wellust, wellustig genot o.
WQ11Listig, bijv. en b. wellustig, iets, waaraan hem veel gelegen is, waarin de rede vallen; mvi -en an eipander ge
losbandig, zinnelijk, geil, onkuisc;h; 2. hij veel belang stelt; - er sich mit dem
in woordentwist geraken; einige-rathen,
(van gesprekken), vuil,onkuisch;3. (van Kop fe sliest, waartegen hij zijn hoofd -e mit einander wechseln, eenige woorden
stootte; er weisz nicht, - er ist, hij weet met elk. wi,selen; viele -e machen, veel
vermaken), genotrijk, heerlijk.
WQlli,istler, (-s, rnv. Wolliisller), niet wat hij doet; ich weisz, - es liegt, ik praatjes maken; trein - mehr davon !, geen
W Qllilstling, (-(e)s, mv. -e) m. wel - weet waar het hapert, wat er aan hapert; woord neer daarover, laat ons daarvan
- denkt er ?, waaraan denkt hij of waar niet weer spreken; er will es nicht - halusteling, losbandige m.
WQll-vieh , (-es) o., Z. m. wol denkt hijJ aan?
ben, hij wil niet bekennen; jemn. gule -e
-dragen 4 V rora_uf, bijw . waarop, op hetwelk, geben, zoete broodjes bakken; das ist ein
vee o., schapen o. mv.
WQ11-wäsche, (-n) V. wolwas- pop welke(n); it. - wartel er ?, waarop , ein vernun ftiges , ein zu seiner Zeil,
scherij v., wolwasschen o.; -wäscher, —in, wacht hij, waar wacht hij op?; - man dat is een woord van pas, dat is flink
wolwasscher m., wolwaschster v.; -weber Ihauptaachlich sehen muss, waarop, op gesproken; (Godg.) das -, das - Gottes,
m., Z. Wollenweber; -weide v.riiige wilg(e- hetwelk, op welke(n) men hoofdzakelijk het woord Gods; (H. S.) das -, het Woord,
boom) m.; -werk o., Z. -arbeit (2); 2. moet. letten.
Christus m.; 2. woord o., belofte v.; -,
Z. Wollenwaare; -zauser m. uitpluizer rn. Woraus, bijw. waaruit, uit het,- sein - hallen, brechen, zijn woord, belofte,
der vachten; -zeh(e)nte m. woltiend o.; 'welk, uit welke(n); - schlieszt er das ?, houden, breken; ein Mann von -, een man
-zeug m., Z. wollenzeug; -znpfer m., Z. waaruit maakt bij dat besluit ?
van zijn woord, eerlijk, stipt, nauwgezet
-zauser.
WQrben, (worbte, geworbt) bedr. man; an! sein -, op zijn woord; auf mein
WQ1ps, ( es, mv. e) m. jonge, vette ww. hooi spreiden, wenden.
-!, op mijn woord; jem, beirn -e nehmen,
hond m.
Worein, bijw. waarin, in hetwelk,i iem. aan zijn woord houden; (Spr.) ein -,
WQ1verings, m. mv. huiden v.^ in welke(n); - hat er gewillig! ?, waarin ein Mann, een man, een man, een woord,
mv. van Engelsch-Amerikaansche veel -^ heeft hij toegestemd; - mischt er sich ?, een woord; it. ein gutes - fendet eine gule
vraten.
waarmede bemoeit hij zich ?; dus Ungluck, Stalt, een goed woord vindt eene goede
W Q1verlei, ( s) o., z. m. nies- - er sich gestürzt hat, waarin, in het- plaats; it. -e `lillen den Beviel nicht,
welk 8v.
kruid o., Z. Wohlverlei.
praatjes vullen den buik niet.
WQrfe(1)n, (worf(el)te,geworf(el) t) WQrt-ableiter, (Iers, mv. -ter)
Womit, bijw. waarmede, met welbeclr.
ww.
(Landb.)
ken, met welke, met hetwelk; (Spr.) wannen.
m., -ableitung, (-en) v., Z. -forscher
rnan umgeht, das hangt eiriem an, waar
WQrf(1)er, (-s, mv. Wor(f)ler) m., 4 ; -ahnlichkeit v. overeenstemming v.
verkeert wordt men geëerd. -medn -in, -nep) v. wanner m., wanster V.
van beteekenis; - anmerkung v. taalkunWonach, bijw. waarna, na hetwelk, WQrf-schaufel, (-n) v.wanschop dige aanmerking v.; -arm bijv. nw. arm
v.; - tenue v. wanvloer m.
waarnaar, naar het welk.
in woorden, weinig sprekend, karig in
Worin, bijw. waarin, in hetwelk, woorden; (van eene taal), arm; -armuth
Woncben, bijw . waarnevens, waar
nevens hetwelk, naast hetwelk,-nast, Z. worein; - besteht cJ-, waarin, waaruit V. karigheid v. in woorden; (van eene
bestaat &.
waarbij.
taal), armoede v.; -art v, rededeel o.,
WQrmsche Knochen, m. mv. soort v., van woord ;-aufwand m. veelheid
Wonieht , bijw. zoo niet.
WQnnbaum, (-baum(e)s, mv. (overtollige) sleutelbeentjes o. niv. aan V. van woorden; 2. Z. -kram; -ausleger m.
den schedel.
-báuume) m. berkeboom m.
woord verklaarder m.;-auslegung v.woordW Qnne, (-n) v. genot o., hekoorlij k- WorntLch , bijw., Z. wonach.
verklaring v.; -bau m. woordvorming,
-

-

-

-

-

-

..
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I

Worp, ( (e)s, mv. e) m.. (Zeew.)
heid, verrukking, innige vreugde, groote
aanslaande golf, deining v., Z. Wurf.
blijdschap, vervoering v.
WQnne-bebend,-begeistert, WQrpen, (worple, geworpt) o. ww.
berauscht, bijv. nw., Z. -trunken; (Zeees.) deinen.
-leid, -gelild o. (Dichtk.) Elyzeesche vel
WQrsteln, (worstelle, geworstel!)
heerlijke landstreek v.; -gar--deno.mv, bedr. ww. (Zeew.) den wind knijpen.
Wort, ( (e)s, mv. Wórter) o. woord
ten m. Eden, Paradijs o.; -gedanke m.
heerlijke gedachte v.; -gefuhl o. verruk - o., term m., naam m., lsenarning v.;
kend gevoel, zalig gevoel, genot o.;-gesang deulsches -, Duitsch woord; (Spraakk.)
r,,. heerlijk gezang, verrukkend gezang o.; naamwoord, zelfstandig naamwoord o.;
-

-

-

-

vorming v. van een woord, samenstelling
V. van een woord; -bestimmung v., Z.
-erklárung; -betrug m. bedriegerij v. door
woorden, drogrede v., sophisme o.; -bie gung V. (Spraakk.) verbuiging v., woord
vervoeging v.; —slehre v.-buignv.;2
leer v. der verbuigingen; -bild o. figuur
woord o., bloemrijke uitdrukking,-lijk
metaphoor, trope v.; -bildung v. woord

v.; -blame v., Z. -bild; -bruch-vorming
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W or.

Wor.

Wra.

m. meineed in., breken o. van zijne be- it. toon, nadruk m., accent o., klemtoon
lofte; -bruchig bij v,n w. het gegeven woord m.; -klauber rn., -klauberei v., Z. -grubbrekende, rneineedig, trouweloos; — wer- Ier 4; -kohl, - kram nr . ijdel gesnap, geden, zijn woord breken; -brüchigkeit v. wauwel o., woordenpraal v., Z. -geklingel;

zucht v. om woordspelingen te maken
-siren m., -slreiliglzeit v. woordenstrijd.
woordentwist m., dispuut o.; -strom m
vloed nl. van woorden; -stellung v. woord
- kramer m., —in V. babbelaar, snapper
Z. -broth.
V., Z. -fügung; -verbindung v.-schikng
Wc rtehen, (verkl.)o.woord je,klein m., babbelaarster, snapster v.; -krarrnerei verband o. der woorden, woordvoeging,
v., Z. - krans, - griibelei;-krieq m.woorclen- syntaxis v.; -verderber, —in, woordverwoord o.; (Spraakk.) rededeeltje o.
Wort-deuter, -deutung, Z. twist,woordenstrijd m.;-krilik v.critiek v. draaier, radbraker m. van woorden; -ver -ausleger c-.
over woorden, woordenvitterij v.; -k'tunde derbung V. bederven, verdraaien o. van
WQrteln, wQrten, (-ivórtelle, ge- V. kennis v. der woorden, afleidkunde, woorden; -verdreher m. woordenverpraetymologie v.; - kundig bijv. nw. taalkun- draaier, w000rdenvervalscher m.; -verdrewörlell en worlete, gewond) o. ww
ten, in woordenwisseling geraken; it. vit- dig, redekundig, spraakkunstig, elyn,o- hung v. woord verdr:► aiing, woordverval
logisch; it. geoefend in het spreken; -kunten.
kwaadwillige uitlegging V. van-schiugv.,
WQrter - buch, ( - buch(e)s, mv. diger n). taalkundige, etymologist m.; woorden; -verldngerung v. woordverlen-bücher) o. woordenboek o., dictionnair -kiinstelei V. gezochte uitdrukkig, hoog ging v.; -versetzung v. omzetting v. der
m.; —schreiber in. woordenboekschrijver,
uitdrukking v., verwrongen-draven woorden, inversie v.; -verstand m. letterlexicograaf in.; -classen v. mv. (Spraakk.) stijl, in., vreemde samenstelling v. van lijke beteekenis v. van een woord, eigenwoorden; -!ciinsller m. drogredenaar, so- l ijke beteekenis v. vary een woord; -ver
rededeelen o. mv.
scha ft v. overeenkomst v. van-wandt
Wort - erfinder, ( ders, mv. der) phist rn.; 2, letterkundi g e, taalkundige
ni. woorduitvinder, woordvormer, neo- in.; -kiirze v. kortheid v. van woorden, woorden in verschillende talen, verwant
woorden; - verwechs(e)lung-schapv.der
loog in.; -erfindung V. uitvinding v. van karigheid V. in het spreken; -kürzung v .
nieuwe woorden, neologie v.; -erhlarer woordverkorting v.; - larve V. ondnide- v. woordverwisseling, plaatsing v. van
in. woordverklaarder iii.; -erklarung v. lijk woord o.; (lig.) onverstaanbare uit - een verkeerd woord, vergissing v. niet
drukking v.; -laut m. klank m. der woor- een of rneer woorden; - ver:eichniss o., Z.
woordverklaring V.
den, letterlijke zin m.
^ -register; -coil bijv .nw. ,Z. -reich; -ivechsel
WQrter -kram, -krieg,
Wortler, ( - s, rev. Wortler) m. in. woordenwisseling v., Z. -streil; einee
—streit w., Z. Wortkranz ij" ; -ver: eichwoordenvitter, woordenzifter m.
— unit einander Naben, een woordenwisniss o. woordenlijst v,
W Qrt- familie, (-n) V. woordfa- Wortlieh, bijv. en b. woordelijk, seltiug met elk. hebben, redetwisten.
Wortweehsel.n, (ivortwechselle,
mi l ie v.; -[anger m. woordenvitter, woor- in woorden; 2. letterlijk, volgens +1e letdenzifter in.; -ƒechter m. hij die over de ter; der -e Sinn, letterlijke beteekenis; gewortwechselt) o. ww. woorden wisselen,
beteekenis van een woord twist ,redeneert ; - überselzen, woordelijk, let; dijk, woord twisten, kijven.
-`echierei v., Z. -gezänk; -fluss ni., -/tuth voor woord.
Wort-weiser, (-sers, mv. -ser)
Wort -los, bijv. uw. sprakeloos, in., Z. -register; -werk o.,Z. -kram; - -willig
V. vloed m. van woorden, woordenrijk
v.; -[olge v., Z. -[ugung; -forscher-heid verstomd, verbluft, zonder te spreken; bijv. nw. tot spreken bereid, gaarne te
rn. woordvorscher, etyrnol000 m.; -for- 2, trouweloos, niet op het woord te ge- woord staande, bekennend; -Wurzel v.
schung v.woordvorsching,woordalleiding, boven; -losigkeit v. sprakeloosheid, ver- wortel ni. van een woord, stain m. van
etymologie v.; -[orschunysbuch o. ety- bazing v.; `?. trouweloosheid v., gebrek, een woord, wortelwoord o., stamwoord
mologisch woordenboek o.; - f ugurég v. o. aan goede trouw; - coachen o. voor -' o.; -zaak, - zins! m., Z. -ivechsel; -zeil v.
verbinding v. der woorden; 2. woord den maken, samenstellen, smeden, eer - quantireit v. der woorden of lettergrepen.
-schikngv.;3(Spra)wode- zinnen o. vary nieuwe wo -)rden; iutacher
Woruber,bijw .waarover, over hetging, syntaxis v.; —slehre v. leer v. der in. woordenmaker, neoloog in.; - mangel welk, over welke, over wat; - ich mich
woordvoeging, syntaxis v.; -[uhrend bijv. in., Z. - armuth; - meager, - misther, -mi zuurdere, waarover ik mij verwonder; - er
nw., Z. -habend; -führer m. woordvoer4; -milde V.-scheri,Z.Stmang sich betriibt, over hetwelk hij zich beder ni., orgaan o., redenaar m.; (Oudh.) verzachting v. van een gozegde, Verzach droeft; die Wiese, - der Weg fuhrt, waar
uitdr ukking v.; - ordnung v., Z.-teud
welke; - ranken sue sich ?, waar -over,
coryphee in.; - f iille v. rijkdom rn valt
twisten zij, wat is de reden van-over
woorden, woordenrijkheid v.; -gebrauch - fiiyurtg; -prank sir., Z. -t,epramüe; -rrilhm. gebruik o. der woorden; - geklingel, selo. woordenraadsel, logo ryph o.; -reder hun twist ?, Z. liber.
Worum, bijw., Z. warurn.
-geprangeo.woordenpraal v.,opgeschroel'- in. voorspreker, verdediger in.; register
Worunter, bij w. waaronder, onder
de ijdele taal v., holle klanken in. rnv.; o. woordenlijst v.; -reich bijv. nnvv. (van
-gelehrsamheit V. kennis v. der woorden; personen), woor^.lerrrijk, welhespraakt; lhetwvelk, onder welke(n), onder hetgeen;
-gelón o., Z. - geklingel; -gewirr o. wartaal (van talen ), rijk aan woorden; - re!chth -uni - ich zrersiehe,dass', waaronder ik versta;
v.; -gezhnk o. woordenstrijd, woorden to. woordenrijkheid v.; (van talen), rijk - gulch be gi-i/[en ist,waarouder,onder hetaait woorden; - irhter in. woor--dom. welk, onder welke ook begr epen is; die
dispuut o.; -gleichheit v.,-dentwism.,
Z. -hhnlichkeit;-gr'i belei v.woordenvitten denvitter in.; it. (r. k. bet.) Z. -griibler; Lotte, - auch er ist, onder welke ook hij
o.; -habend bijv. nw . het woord voerend, - schatten na.onheduidend woord o.,woor(l zich bevindt , Z. unter.
o. zonder beteekeuis; -schmuck in., Z. ReWosolbst, bijw . waar , alwaar.
sprekend; -haber m., Z. -führer.
WQrthalten, (hielt wort, ivorige - deschmuck; -schwa!! in., Z. -kram; WOVQI, bijw. waarvan,van hetwelk,
hallen) o. ww. oer. woord houden, zijne -schwa/st w.gezwollenheid ,hoogdravend- van welke(ii), van wie(n), van hetgeen.
Wovgr, bijw. waarvoor, voor het belofte vervullen, zijn woord gestand heid v.; -selig bijv. nw. praatlustig, snapachtig, babbelachtig, praatziek; -seligkeit welk. voor welke, voor wie, voor hetgeen.
doen.
Wort-halter, (-halters, mv. -hal- V. praatziekte, snapachtigheid v.;-set u+ag Wowider, bijw. waartegen, tegen
ter) m. hij die woord houdt, zijne be- v., Z. -fiigung; -s ign iii. letterlijke zin hetwelk, tegen welke(n), tegen wie(n),
lofte vervult, woordhouder m.; i. presi- nl., letterlijke beteekenis v.; -sparsamkeit tegen hetgeen.
Woywode, (-n, me. -n) m. (Gedent m. eener vergadering, afgevaardigde v., Z. -kargkeit; -spiel o. woordenspel o.,
m.; -háufung V. opeenstapeling v. van woor dspeling, dubbelzinnigheid v.; it. sch.) Z. Wowode.
Wozu, bijw. waartoe, tot welk doel,
woorden; -held m. grootspreker, bluffer, rebus ni.
Wortspielen, (wortspielte,gewort- tot welk einde, tot hetwelk, tot welke,
snorker, potlier, snoever m.; -kampƒ nl.
woordenstrijd, woordentwist in.; -kart' spielt) bedr. ww. woordspelingen asaken, tot hetgeen, tot wat.
Wrack , ( - (e)s, mv. - e) o.,(van een
bijv. nw. karig in woorden, weinig spre- dubbelzinnig spreken.
kend, laconisch, kort van stof; -kargheit
Wort -spieler, -spielerin, hij, schip), overblijfselen o. mv., wrak o.; 2.
V. karigheid V. in het spreken, kortheid zij die woordspelingen maakt, dubbel- (Zeew.) strandgoed o., strandvonden m.
V. van stof; -klang m. woordenklank m.; zinnig spreekt; - spielerei, -spielsucht v. mv.; 3. -of -gut o. wrak goed, uitschot o.
-
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Wul.

Wuc.

Wuchsig, bij v. nw. groeiend, waswrakke haring, niet gesorteerde ha- send, wasdom hebbende, volwassen.
Vlucht, en) v. zwaarte, zwaar ring in.; - papier o.uitgeschoten papier o.;
-pipe v. noodleitje o.; -recht o. strand- heid v., wicht v., zware last m.; (Art.)
rechtop staande stutbalk rn.; -baum m.
rectit o.
Wrange, n) V. speldenmakers- hefboom in.
Vruchten, (wuchtete, gewuchiel) o.
wiel o.; 2. veeziekte V.
Wrieken, (wrickte, ge'tvriekl) o. ww., nm h. zwaar zijn, veel gewicht heb
-der Druck der Wagen, dracht v.;-ben;
ww. wrikken, eene boot met een riem
(1. bedr.ww. met een hefboom oplichten;
voortbewegen.
Wringemaschine,( -n) v.wring- 2. cliv. -, in de hand wegen, de zwaarte
bepalen.
niachirie v.
Wringen, (wrvringie, gewring t) bed r. Wudein, (wudelte,gewudell) o. ww.
ww. wringen, samenpersen, ineendraaien. wemelen. krioelen, krieuwelen; 2. koken,
Wij.cher, (- s) rn., z. nl. toeneming borrelen; 3. tieren, welig groeien.
Wuh1en, (wuhlle, gewuhil) bedr.
v., snelle groei m.; 2. (i. k. bet.) woeker
nl., bovenmatige rente v., bovenmatige ww. (Zeew.) Tau -, bewoelen.
Wu h1en, (wciihlte, gewuhlt) bedr.
interest m.; - treiben,auf - ausleihen,woekeren, niet woeker leenen; 3. (oeroud.) en o. ww., m. h. (Jachtw.) (van zwijnen),
wroeten, woelen; eire Loch- -, een gat maZ. Gewinn, Zins.
Wucherblume, (- n) v. gouds- ken, uitgraven; (van water), uithuilen;
mach Wi rmern -, wroeten; in der Erde -,
bloem, ganzebloern V.
Wucherei, en) V. woeker, woe- wroeten, woelen, kruipen; (tig.) to etw. -,
kerhandel in., woekerwinst v.,woekeren o. wroeten, peuteren; ier den Eingeweiden
Wueherer, (- s, mv. Wucherer) m., -, wroeten; (van pijnen),; de ingewanden
-in, nen) V. woekeraar in., woekeraar - aandoen; 2. (lig.) verwarring verwekken,
onlusten opwekken, woeien, in gisting
ster v.
WUcher—frei, bijv. en b. zonder brengen, agitatie verwekken; in den Han.
woeker; - gesetz o. wet V. op den woeker; ren -, in het haar grijpen; 11. wed. ww.
-gier V. woekerzucht v., woeker in.; -gie- sich in die Erde -, zich in den grond al
rig bijv. nw. woekerachtig, tot woekeren woelende verbergen.
W 1h1er, (-s, mv. lW"uhler) m.,-in,
geneigd.
Wueherhaft, bijv. en b. woeker (-men) v. !ij, zij die woelt, wroet &; 2.
woeker, als een woekeraar;-achtig,me 'dier o. dat in den grond woelt, mol iii.;
- verkaufen, niet woeker verkoopen; -en 11. (lig.) woelgeest, woelziek mensch in.
uhlerei, (-en) v. (Pol.) woel Au[wechsel treiben, agioteeren.
Wucher—handel, (- s) m., z. m. geesten), agitatie, heimelijke beweging v.
woekerhandel m.; Jude in. jood m. die om de menigte op te ruien, de gemoede een woekeraar is; -kraut o., -pflanze v. ren tot gisting tc brengen.
Wiihieriseh, bijv. nw. woelziek;
woekerplant v.
Wuehern, (wucherte, gewuchert) -e Unitriebe, Z. Wiihlerei.
T hlin.g, (-en) v. (Zeew.) woel o. ww., m. h. schielijk vermeerderen,
zich sterk vermenigvuldigen, steeds meer touw o.
WUhlkraut, (-kraut(e)s, mv.
en meer toenemen, welig groeien, voort
-woekrn;2. ,ehadlrij- -kränler) o. stinkende hondsmelde v.
Wuhl-maus, (-mouse) v. veldve u ; -mil de-ni Gelde -, woekeren, hooge
rente nenlen;(tig.) sein Geld - lassen,rente muis, veldrat v., mol m.; 2. aardmuis v.;
doen opbrengen, niet ongebruikt laten -wurm m. aardworm m.
WUhne, (-n) V. (in het ijs),bijt v.;
liggen; mit seineen Pfunde -, met zijne
talenten woekeren; II. bedr, ww. Geld cj'' (Landb.) moerassige plek,drassige plek v.
Wuhr, (-c) v. en (-(e)s, mv. -e)
zusammen -, bijeenschrapen, door woeker verkrijgen; I11. wed. ww. sich reich -, o., Z. Weiar.
Wulst, (-(e)s, mv. Willste) m. gedoor woekerhandel zich verrijken.
W.chersucht, v., z. m., Z. Wu- zwel o., opzwelling, zwelling, gezwollenheid v.; (Pi.) beursvormig vlies of hulsel
chergper.
Wt.eherung, en) v. snelle toe- o.; (Wapenk.) hoofdwrong v.; (Landh.)
neming, sterke vermenigvuldiging v., hoofdkussentje o.; (eertijds), hoepel ni.
voortwoekeren o., Z. wuchern; 2. (Gen.) aan vrouwenkleeren,hoepelrok in.;(Pruikm.) dikke, dichte haarbos m.;it. Z. Haarovervoeding V.
W .cherzins, (- es, mv. -e) m. wulst; 2. valhoed m.; (Veea.) overhoef
woekerwinst, bovenmatige rente v. of in- En., sponsgezwel o.; (Slot.) opgesoldeerd
stuk o. tot versterking; (aan nachtstoeterest m.
Wuehs, (- es, mv. Wüchse) in. groei, len), nood gevuld kussentje o.; (Zeew.)
wasdom m., gewas o., ontwikkeling v.; ( rand m., wrong v. aan een mast; (van
(Delfst.) vorming, formatie v.; seinen vol een dak), gootpijp v.; -haar o. kransvorzijn vollen wasdom-ligenrchtab, cnig opgekaond haar o.; -haarig bijv. nw.
bereikt hebben; (PI.) wasdom, groei in.; in den vorm van een haarkusseutje.
2. (van een persoon), gestalte, leest v., WUlstig,bijv.en;b.gezwollen,opgeblavoorkommen o.; einen schonen - haben, zen, opgezet; (van het gezicht), opgezwoschoon van gestalte zijn; (P1.) uitspruit len, opgezet, opgeblazen; (van de lippen,
scheut in.; (Delfst.) samen -selo.,tv dik;(van het haar),dicht,dik;(PI.)kussenvorming V.
-steling, vormig; 2. als een kussen,als een valhoed.
Wreek—haring, (-( e)s, nv. -e)
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Walst- Lippe, (-n) v. dikke lip,
gezwollen lip v.; -nadel v. lange haarspeld
v.; (Zevenm.) zeefmakersuaald v.; -stunge
v. loodgietersstang, blikslagersstang v.
om pijpen te buigen.
Wummer, (-n.) v. zijde v. (van
een hert).
Wund, bijv. en b. gewond, gekwetst,
bezeerd, geblesseerd; - schlagen, hauen,
kwetsen, wondslaan, eene wond toebrengen; sick - ge/neen, zijne voeten stuk loopen; sich - reilen, zich doorrijden, een
blikgat rijden, zitli bezeeren niet rijden;
sick - fallen, zichbezeererl met vallen; sick
- liegen, zich doorliggen; ein Pferd - dritcken, de huid doordrukken; am Widerriste
- gedruckies Pjerd,aan de schoft bezeerd
paard; gerne - werden, zich gauw bezeeren; (fig.) verscheurd, gekwetst; (vain
liet geweten), kwaad.
Wtndarz(e)nei, (-en) v. wond
wondmiddel, geneesmiddel o.,-artsenijv.,
balsem in., zalf v.
W andarz(e)nei- kunst, v., z.
m. heelkunde v., chirurgie, wondlleelkunde v.; -lehre v. heelkunde, chirurgie
v.; 2. leer v. der heelkunde; -,schule v.
school v. van wondheelkunde, clinische

school v.; -uwissenscha ft V. wondheelkunde, chirurgie V.

W u nd - arzt, (-arzles, mv. -i rz te)
En. wondarts, heelmeester, chirurgijn m.;
(Nat. kist.) spoor- of lansvogel in., spoorwiek v., chirurgiju m.; it. lansvisch in
-arzilich bijv. nw. heelkundig; -balsam
rn.wondbalsem nr.; -banns rn.,Z. -hola (2).
Nj.nde, (-n) v. wond, kwetsuur v.;
(fig.) krenking, beleediging, kwetsing,
grieve V.
VWundeisen, (- eisens, in v . - eisen)
o. tentijzer o., sonde v.
Wunden,(wunitete,yeuwunde!) bedr.

ww. wonden, kwetsen, bezeeren; (fig.)
beleedigen, grieven, krenken.
Wenden -frei, bijv.nw.ongewond,
onbezeerd, ongedeerd; -maal o. litteekeu
o.; -volt bijv. nw. niet wonden overdekt.
Wunder, (-s, mv. Wonder) o. ver
verrassing, verbazing v.; es-wonderig,
nimrrit naich -, dass c', het verwondert
wij, ik verwonder mij er over dat &; das
ninimt noch -, dat verwondert mij, dat
had ik niet gedacht; (fig.) sein -, seine an etw. seinen, iets met verwondering
aanzien; sein blaues - an etw, schen, iets
met groote oogen, vol verwondering aan
ich dachte - was es weire, ik (lacht-staren;
heel wat bijzonders te zien, te hooien; 2.
wonder, wonderwerk, mirakel o.; es ist
een -, dass er noch lebi, fret is een wonder &; es ist een - , dass man Sic einm.al
sieht, het is eene zeldzaamheid dat men
u ziet; es ut hein -, wenn c , het is geen
wonder wanneer &, het is niet te verwon
als &; (Godg.) -then, wonderen-dern
verrichten; (fig.) (vain soldaten), wonderen van dapperheid verrichten; sich - was
einbilden, zich heel wat verbeelden; -s
halber, wegen, voor de zeldzaamheid; ich
dichte - Wo sie ware, ik dacht dat zij op
eene heel andere plaats was; die sieben -

1436

Wun.

Wun.

Wijn.

der Well, de zeven wonderen der mereld; hand; -held m. bewonderenswaardige m. buitengewone zegen, wonderdadige
(Spr.) - aus einer Linse niachen,van eerie held m.; 2. Z. -thdler; -hond in. hond zegen m.; it. Z. Zaubersegen; -sellen hip.
m. die door zijne kunsten verwondering en b. (gerneenz.) uiterst zelden, hoogst
mug een olifant maken.
Wunder-ahnlieh, bijv. nw. opwekt; -ja/ir o. wonderjaar, jaar o. vol zelden; -seltsam bijv. en b. zeer zonder wonderachtig, naar een wonder gelijken- wonderen; - kasten rn. racekiek m., kijk- ling, zeer vreemd, hoogst zelden; -sonne
de; -ap/el m. wonderappel, balsamijn m.; kast v.; -kind o. wonderkind o.; -klein v. bizon v.; - spiegel m. tooverspiegel m.;
-balsam m. wonderbalsem, miraculeuse bije .nw.worderklein,ierwonderlijk klein, -slack bijv. nw. verwonderlijk sterk, vet'zeer klein, microscopisch; -horn o. spelt bazend sterk; -stern m. ster v • die zich
bal-em m.
Wjnderbar, ( -er, -st) bijv. en b. v.; -kra ft v. verwonderlijke kracht, be- zelden of op eene vreemde wijze vertoont;
wonderbaar, verbazend, verwonderlijk, wonderenswaardige kracht, wonderda- 2. (Sterrenk.) dwaalster, staartster v.;
ontzaglijk, onbegrijpelijk, verrassend, dige kraclit,t00%erkracht v.; (Codg.l ver- - slimme v. wonderschoone stem v.;
vreemd, tooverachtig, fabelachtig; das e, mogen o. om wonderen te cicen; - krant - strauch m. buitengewone struik, wonhet wonderbare, het verwonderlijke; o. wonderkruid, krukt o. van eene won- derbare struik m.; (PI.) wonderboom m.;
-heit v. wonderbaarheid, iet'wonderlijk- dercladige kracht; (Pl.) Sint-Janskruicï -sucht V. zucht v. naar wonderen, ge o.; -kar v., Z. -cur; -land o. land o. der woonte v. van wonderen te zien; -.auchlig
held, onbegrijpelijkheid v.
Wunderbarlich, bijw., Z. wun- feeën; - laterne v., Z. Zauberlaterne. bijv. nw. behept met de zucht naar wonderbar.
VTunderlieh , ( -er, -st) bijv. en deren; -such/Ier m. hij die steeds naar
Wunder-bau, (-(e) s, mv. -e) m. b. wonderlijk, vreemd, zonderling, gril- wonderen zoekt, overal wonderen in ziet;
verwonderlijke samenstelling v., bawon- lig, luimig, knorrig, geutelijk, bromrnig; -siisz bijv. en b. wonderzoet, wonderlijk
derenswaardig gebouw, wonder o. van -beft v. wonderlijklwid, vreemheid, zon- "oet; -that v. wonderbare daad, verwon
knorrigheid, gemelijkheid, lerlijke daad v.; 2. wonder, mirakel o.;-cler.nghid,
bouwkunst; -baum m. wonderboom m.;
2. miraculeuze boom m.; (Pl.) zilverpopu- grilligheid, onh.andelhaarheid v. -/hater, —in, wonderdoener m.,wonder^ ' nder — Liebe, v., Z. in. verlan - doenster v., hij, zij die wonderen doet;
lier, wonderhoorn, kruisboom m., palmy
Christi v., ricinus m.; .—lzórner o. mv. geit o. naar vnndeien,zucht v. naar won- -thilig bijv, nw. wonderdadig, miracuricinuskorrels v. mv.; —öl o. ricinusolie deren; 2. \ erwonderlijke liefde v.; - heb - leus; --e Hiil fe, wonderdadige hulp; -Ihdv.; -bild o. bewonderenswaard ig beeld lich bijv. owe. verwonderlijk beminnelijk, ligfeit v. gave v. om wonderen te doen;
o.; (Kath.) wonderdoend beeld, miracu- hef, hoogst verrukkend, boeiend; -nrachi -thier o. wonderdier o., verwonderlijk
leus beeld o.; 2. wonder o. van schoon V. wonderbare nacht v.; 2. (Godg.) Z. dier o.; (fig., Scherts.) wondermensch
-blau o. blauw mineraal o.; -blame-heid; -kra fi; -ntr hi• v. sprookje, wonderbaar tn.; - linie v., Z. -dinte; -lugend v. beV. bewonderenswaardige bloem v.; 2. vertelselt j o.; - maan m. (gemeenz.) ver- wonderenswaarilige deugd v.; -viole v.,
nachtschoone, wonderbloem v.; -brunnen wonderlijke roan, vrecrncle man n ► .; 2. Z. - biurne; -toll bijv. nw. vol wonderen;
m. miraculeuse bron, bron v. waaraan wonderdoener m., hi„ die wonderen ver - 2. wondervol, wonderbaar, bewonderenseen wonder verbonden is; -cur v. won-' richt; -niillel o. bewonderenswaardig waardig, verwonderlijk, toovfrachtig;
- wasser o. wonderwater, bewonderensderdadige genezing v.; -ding o. wonder, middel, verwonderlijk middel o .
VTundern, (wander/c, gewunderl) waardig water o.; -zverle in. mv. wondervreemd verschijnsel, wonderhaar ver
o.; -dinte v. geheime inkt,won--schijnel o . w«•. onp., in . h. verwonderen, verras- bare wegen m. mv.; -weizen m., Z. - kom;
derinkt tn.; -erde v. wonderaarde v.; sen, verbazen; das wanderf mich gar nicht. -n ell v. wereld v, der wonderen; -werk
sáchsische —, Saksische, bontgevlekte dat ver woi den t in ij volstrekt niet, daar - o. wonderwerk, wonder, wonderdadig
leemaarde v.; -ereigniss o. w onder o ., bo- over verwonder ik mij niet; es soil rrrich werk o.; die sieben —e der Well, Z. Wunvennatuurlijk voorval, mirakel o.;-erschei- -, ob er es that, liet zal naij ercvonderen, tier; -wesen o. wondei baar wezen o.;
nung V. wonderdadige verschijning, mi - ik ben nieuwsgierig &; 2. wed. ww. sich -uwirkend bijv. nw., Z. -thdtig; it. wonraculense verschijning v.; -gabe v. ver - -liber elrv., zich er gens- over v erwonde- derdoend, wonderen bewerkend; -ivirwonderbaarlijk talent-wonderlijkgav., ren , "erworidercl zijn over. kung v. wonderen doen o.; 2. wonderbare
Wunder -nase,(-n) v. (Nat.liist.) werking v.; ;eichen o. vreemd teeken,
o.; (Godg.) gave v. der wonderen, gave v.
om wonderen te kunnen doen; -gebäude hoefi jzerneus m.(eene vieeriniiis);-rac'lU o, vreenld verschijnsel, luchtverschijnsel o.;
o., Z. -bau; -geburl v. wonderdadige verwonderlijk riet, vreemd riet o.; ((Jt ► tik.) (Go^l^t.) wonderbaar teekea o.
geboorte v.; 2. wonderkind o.; -geschichte netvornug aderenweefsel o.
lurid - assem, (-en) v. wondV. wonderbare, fabelachtige geschiedenis
Wunderns-Werth,-^Purdig, clropl ► els m. mv.; -laden m. mv. pluksel
bijv.
en
b.
bewonderenswaardig, vernon- o.; -fieber o, wondkoorts v.
v.; 2. geschiedenis v. der wonderen of
mirakelen; -geschópf o. wonderschepsel, clerlijk, verrassenal, Z. bewun:ndern,,werth.. l Wundheit , (-en) v. gewonde toe1A7 rider- tinast,
(-palcrsl(e),s,Istand ►n., verwonding, kwetsuur,verschfabelachtig wezen o.; -geschrei o. ge
geroep o. over een wonder,-schreuw, mv. -palás!e) m. wonderpaleis, toover-heid v. eener wond; (fig.) bitterheid v.,
wonderbaar geschreeuw o.; -gesicht o. paleis o.; -p/ccfer m. r otiimelkrnid, toe- smartelijk lijden o., smart v.
wonderdadige verschijning v., visioen o.; kruid o., jarrmicapeper v.; -guellc v. wonW'und -holt, (-es) o., z. m. wond -gestalt v. wonderbare gestalte, wonder- kerbral► , won erdadige bron v.; - regen hout o.; (Pl.) esschenhout o.; 2. -- of
bare gedaante,buitengewone gedaante v.; in. (gernee ►lz.) wonderdadige regen m.; -bauna m. esscheboom m.; -kraut o.,
-geslaltig bijv. nw. wonderlijk gevormd, -rei ;h bijv. nw. rijk anti wonderen, ver- -Idee in. smeerwortel, hertrelsleutel m.;
van eene vreemde, wonderbare gestalte; wondlet•lijb; 2. woutlei'rijk, verbazend rijk; - uzistel o., Z. - armei; - narbig bijv. nw.
-gewachs o. wonderbare plant v.; -glauubc -ring iii., Z. Zauberring; - sacke v. won- vol litteekens; -ól o. wondolie v.;-pilaster
m. geloof o. aan wonderen; 2. geloof o. derlijke zaak v., wonder o.; -sage v • ver- o. wondpleister v.; -pulver o. wondpoevan wonderen; (Scherts.) verwonderlijk wonderlijke legende, vreemd sprookje o., der o.; -salbe v. wondzalf v.; -trank in.
geloof o.; -glaubig bijv. nw aan wonde- tooververtelling v.; -salbe v. wonde ►•zalf wonddrankje o.; - wasser o. vc•onderwaren geloovende; -gleich bijv. nw op een v.; -salty o. w onderzout o,; 2. glauber- + ter o. ; it. Z. Schusswasser.
wonder gelijkende, gelijk een wonder; lout o.
'unsch, ( - es, my. Wunsche) m.
Wundersam, bijv. nw., Z. wan- wensch m., begeerte v., verlangen o.,
-gluck o. wonderbaar geluk, buitengewoon geluk o.; -gold o. wondergoud, mets lerba?•.
hoop, verwachting v.; ,legas. WV nsche erViunder - sttmmler, ( -Iers, rnv. , fallen, ien► s. wert^chen vervullen, aan
goud vermengd geneesmiddel o.; -grow
bijv. nw. verwonderlijk groot, reusachtig, l^ -Ier) r►► . hij die allerlei wonderen bijeen- ;reins. verlangen voldoen; `rommer -, vrokolossaal; -gutig bijv. nw van eene ver- zamelt; -sehón bijv. en b. wonderschoot► , i rrie wensch m., gelofte v.; it. ijdele hoop
wonderlijke goedheid , buitengewoon wonderlijk schoon, prachtig, heerlijk, ver- v.; nach -e, naar wensch, gewenscht, zoo
goed; -hand v. wonderdadige hand v.; nikkend;- schónheit v.verrassende schoon - goed mogelijk.
Lottes --, Gods almachtige,wonderdoende held, verwonderlijke schoonheid v.;-srgerc
'i nschbar, bijv . nw. wensch-
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baar, gewenscht, begeerd, verlangd, ver ren, schatten, den prijs bepalen van, teerlingvorinig, als een kubus, vierkant,
kunnende worden;2. Z. wunschens--wacht taxeeren; eine Wohlthat -, op den rech- niet ruiten; (Wapenk.) - gesetzt, geruit,
2verlh.
ten prijs stellen, waardeeren; eine Schri/t ruitsgewijs geschakeerd; - schoeiden, Z.
Wt.nsehel-hut, (-hul(e)s, mv. -, beoordeelen, recenseeren; Minzen -, wi rfel; -er Zeug, geruite stof, stof v. met
ruitjes.
-hate) m., - hiitehen, (verkl.) o. too- eene zekere waarde geven.
verhoed m., tooverkap y., tooverhoedje
Wirdiger, (-s, mv. Wurdiger) rn., Wi, rfel-inhalt, (-(e)s, mv. -e)
o.; (fig.) hoedje, kapje o.; -rulfte V. too- -in, (-nen) v. schatten, taxateur m., tn. kubieke inhoud nn.; -kohle v. vierkante kool, kubieke kool v.; -masz o. inschatster, taxatrice v.
verstokje n.
W .nschen, (wünschte, gewvnscht) W .rdigkeit, ( - en) V. waardig - houdsmaat, kubieke maat v.; -meile v.
bedr. en o. ww., m. h. wenschen, ver heid, eerbiedwaardigheid, verdienstelijk kubieke mijl v.; -ruthe v. kubieke roede v.
W trfeln, (wur felle, gezvurf ell) o.
-heidv.
hopen, verwachten; jem.-lange,br
Wtrdiglich, bijv. nom•., Z. wurdig. WW., in. h. net dobbelsteenen spelen,
zu sprechen -, wenschen te spreken; icli
wunschte, dass das geschalte, ik wenschte
Wt.rdigung , (-en) v., L. wiir°di- dobbelen; uni eta'. -, dobbelen; 2. bedr.
dat (lat geschiedde, gebeurde, Z. Gluck, gen; it. waardeering, schatting, taxatie ww. Brod, Fleisch c -, in vierkante stuk
snijden; gervurjclter Zeug -, geruite-jes
Morgen, Tag c-; sich etw. -, begeeren, v.; (van een boek), beoordeeling, reten -'
verlangen; 2. wed. ww. sich an einen On sic, critiek v.; (fig.) acting, hoogach- stol, stof v. wet blokes; (Pl.) gewur/elt,
ruitsgewijs geplaatst.
ting v.
-, wenschen te zijn.
urf, (-(e)s, inv. V r rfe) tn. worp, Wiirfel- schiefer, (-a) m . schil Wjnschens--Werth, -wurdig, bijv. nw. wenschenswaardig, wen- gooi m., weipen, smijten, gooien o.; - ferige <lei v.; -schub m. kubieke voet in.;
schenswaard; -keil V. wenschenswaar- mit einenr Steine, steenworp w.; eines - -spath in. watervrije zwavelzure kalk v.;
thun, een worp doen, werpen, gooien; - -spiel o. dobbelspel o.; -spieler, —in, dobdigheid V.
W(Inse.her, (-s, rnv. Wunscher) 'nit Wur/'eln, worp, gooi Un.; den ersten - belaar m., dobbelaarster v.; -stein in.
m., —iii, (-nee) v. wenscher, verlangen haben,het eerste moeten werpen of gooien; teerliugvornlige steen m.; (Delfst.) teerm., wenschster v., hij, zij he wenscht, Sic haben den -, gij mot gooien; (lig.) lingvorinig kwarts o.; -talk m. kubiekder - 1st geschehen, de teerling is gewon - I vormige talk v.; -thon m. den teerling
begeert &.
Winschler, (-s, rnv. Wunschler) pen; jerna. in den - kommen, fern. toeval- betrelfende aarde v.; -tisch m. dobbelm., -in, (-nen) V. hij, zij die onophou- lig ontmoeten, tegenkomen); (geriieenz.) tafel v., dubbelbord, rijfelbord o., Z.
tegen liet lijf loopen; it. zich aan iews. - breit; -trickier m., Z. -becher; -vogel na.
delijk gelukwenscht uit eigenbelang.
W^7.nsch-Weise, bijw. bij wijze slagen blootstellen; 2. • -,Landh.) ein - gele vlinder m. met vier stippen; -weise
van wensch, in den vorm van een wensch; junger Hunde, nest o.; (Jachtw.) door bijv. fl W., Z. - fórmig; -wurzel, -zahi v.
2. v. zeifst. (Spraakti.) wenschende wij den wolf verscheurd dier o.; (Hand.) ein! kubuswortel,derdemachtswortel, kubiek -wiirdig bijv.nw.,Z.wunschenswerth.-zev.; - Geld, worp tn.; ein - Nadeln, handvol wortel m.; -zeug in. (Hand.) geruite stof
WUppe, (-n) V. wipkar, stortkar v. v.; (Schild.) bepleistering v., fresco o.;' v., schotsch o.; -tolt in. kubieke duim m.
Wierde, (-n) v. waardigheid v., auf passen - malen, muurschilderingen, j Wirfen, (wur[te, gewur[t) bedr.
ernst m.; obrigkeitliche -, rang, stand m., maken; (Beh.) behangselplooi v., val ni. ww. etn Stith[ -, door middel van het
vertuianker voorttrekken.
magistratuur v.; k nigliche -, koninklijke van eeii gordijn.
Werf- angel, ( -ar„gels, mv.-angel) Wjrf- erde, v., z. m. opgeworpen
waardigheid v., koningschap o.; prpslliche
-, pauselijke waardigheid v., pontificaat m. (Vissch.) sim, werplijn v.; -anker m. aarde v.; -/'essel v., Z. - riemen; -gains o.
o.; akademische -, graad m.; jemn. die (Zeees.) werpanker, vertui anker o.;---tau!. (Vissch.) werpnet, slagnet o.; -gerath_
akademische - verleihen, een graad ver o. ankertou w o., ankerkabel in.; - bacterie' -geschoss, -geschutz, gewehr o. werp
etw. enter seiner - hallen, bene--len; v. batterij v. voor wortieren; -bewegung tuig o., slinger, pijl, mortier m., stuk o.
den zijne waardigheid beschouwen; nach V. (Nat.) beweging v., boog m. door een geschut, projectiel o.; -haken m.scheeps-n jem. belohnen, iem. naar waarde, naar kogel & beschreven, projectie V.; -blei o. haak m.; - bomen m., -haube v., Z. -gare;
verdienste beloonen; - in der Schreihart, (Zeew.) dieplood, peillood o.; -eisen o. -!craft v. werpkracht, kracht V. van een
projectiel; - kreisel m. taatstol m.; -leiter
(Vissch.) werpijzer o.
deftigheid v.
Warfel, (-s, mv. !kuifel) in. teer- V. touwladder v.
Wt.rdelos, bijv . uw. zonder waar
Warher, (-s, inv. Wurfler) m. dobzonder ernst, alle waardigheid-dighe, ling m., kubus rn.; in Gestalt eines -, in
den vorm van een teerling, kubiek; (aan belaar in., hij die met dobbelsteenen
missende.
Wj.rden, (wrviï: dete,gewurdet) bedr. den zuilstoel), kapiteel o.; in - schneiLlen, speelt.
Werf -linie, ( - n) v. lijn y. die het
vierkant uitsnijden, in kubussen s.iijden;
ww., Z. wurdiyen.
Wjirdentrager, - tragers, mv. 2. (`p.) dobbelsteen, te!3rlirig m.; - spie- projectrel beschrijft, kogelbaan v.; -ma- trager) m. waardigheidsbekleeder, dig- lea, suet dobbelsteenen spelen, dobbelen; schane v. werptuig, slingertuig o., slinger
- reit abyeschlifenen lichen, dobbelsteen m., catapult v.; -nelz o., Z. -yarn; -pf'eil
nitaris m.
Wj.rdern, (wurderte, gewerden) roet ronde hoeken; blinder -, dobbelsteen m. werpspies v.; 2. (Vissch.) harpoen in.;
bedr. ww. waardeeren,schatten, de waarde die - slechts aan eerre zijde oogen heeft; - riemen nn. (Valk.) leireep m. aan den
falscher -, valsche dobbelsteen iii.; it. Z. poot van den valk; -schau/'el v. schop v.
of den prijs bepalen van, taxeeren.
om koren te verschieten, te wannen of
Warde -voll, bijv. en h. vol waar Drehwür[el.
W .reel-beeher, bechers, niv. te wenden; -schetbe v. werpschijf v., disverheven, deftig, ernstig, waar -dighe,
-zeichen o. teeken o. van eene waar -dig; -becher ) In. dobbelbeke; ru., dobbelkroes ens nn.; -schlange v., Z. P[eilnaller;
-dighe. m.; -bein o. (Ontlk.) teerlingbeen o.; - speer, -spiesz m. werpspies v.; -stein m.
Wgrdig, ( -er, -st) bijv. en b. waar- -blau o. (Hand.) blauw, blauwsel o. in slingersteen, werpsteen m., werpschijf
dig, waard, eerbiedwaardig, verdienste stukjes; -br•ett o. dambord, schaakbord v.; -streifig bijv. nw. (van weefsels), bij
gepast; sich zu etw., einer Sache --lijk, o.; -erg, o. olijvenerts, arsenikkoper o.; den inslag vol strepen; -waffe v., Z. -ge-/all to. getal oogen o. rev. op de gewor- schiitz; -weise bijw. bij worpen; -weile V.
machen, zich iets waardig maken.
Wi.rdigen, (würdigte, gewurdigt) pen dobbelsteenen, worp m.; -loan v. afstand m. welken een projectiel doorbedr. ww. waard achten, waardig oor teerlingvorrn, kubiekvorni in - fórntig loopt, dracht v.; -zeug o. slingertuig,
jem. einer Lintwort -, iean. met-deln; bijv. nw. teerlingvormig, kubiek; -fusz werptuig o.; it. Z. -gerdlh, -maschine;
een antwoord verwaardigen,zich verwaar- ta. kubieke voet m.; -gestalt v., Z. -form; -ziel o. doel o. waarnaar geworpen wordt.
Wt.rg-apfel, (-apfels,mv. -apfel)
digen iem. te antwoorden; eines Gehórs -, -gips m., Z. -spath.
Wi. rfelicht, bijv. nw., Z. war f el- m. slechte, wrange appel in.; -birne V.
wel willen verleenen, zich verwaardigen
wrange, slechte peer V.
gehoor te verleenen; jem. seiner Freund- fórmig.
schaft -, iem. vereeren met; 2. waardeeW .rfelig, bijv. en b. kubiek, WUrgebeil, (-(e)s, mv. -e) o,
(

(-

Wur.
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moordbijl v.; -kraut o. kruiswortel m.
Wurgen, (wurgte, gewürgt) bedr.
ww. jen. -, wurgen of worgen, verworgen, vermoorden, smoren, de keel toenijpen; (Spr.) Z. Burge; 2. door verstik
3. Z. erwürgen; (fig.) uit --kingdoe;
roeien, verdelgen, vernietigen; 4. Z. zurammenschnuren, einklemmen; 5. etw.
hinunter -, met gevaar van stikken inslikken; II. o. ww., in. h. alles inspan nen om te braken of in te slikken.
Wi.rgengel, gels, mv. -gel) m.
engel m. des verderfs; (Nat. kist.) steen
reuzenslang V.
-valkin.;2
WUJ rger, (- s, mv. Wurger) m., —in,
(-nen) V. hij, zij die worgt, moordenaar,
dooder m., moordenares v.; (Nat. bist.)
z. Wurgengel; -bande v. bende v. moordenaars.
Wirgerisch, bijv. en b. moord
-daig.
Wjirgerling, (-( e)s, mv. -e) m.
gevlekte dolle kervel v.
Wjrgestahl, (-( e)s) m., z. m.
moordend staal o., dolk v.
WUrgschwert, (-( e)s, mv. -er)
o., Z. Mordschwert.
WUrgung, en) v., Z. wurgen; it.
worging, vcrworging v.; `2. [noord m.; 3.
poging V. om te braken.
Wurm, (-( e)s, mv. Wormer) m.
worm m.; von Wurmern lurch jressen, ver
-wuhlen; (Nat.hist.) Z.-schlan--mold,Z.
ge; (fig.) der arme -, het arme schepsel
o.; (Veea.) worm m.; einem Hunde den nehmen, schneiden, een hond van den
worm snijden; (van paarden), schurft o.;
Pferd das den - hal, schurftig paard;
(Gen.) (aan den vinger),fijt v.; (Tuinb.)
den - haben,door wormen aangetast; (fi g.)
nagender -, (van het geweten), wroeging,
knaging v., Zelfverwijt o.; (Drukk.) druktitel m., signatuur v.; (Spr.) jeder hat
seinen -, ieder heeft zijn kruis; einen -,
Wormer im Kopie haben, muizenissen i ❑
het hoofd hebben; einem die Wicrmer aus
der Nase ziehen, iem. door strikvragen
een geheim ontlokken.
Wurm — hnlich, —artig, bijv.
nw. wormachtig, op ecu worm of wormen
gelijkende; -arz (e) nei v., Z. -millet; -arzt,
- doktor m. kwakzalver m.; - beulen m.
mv. (Veea.) worm in., paardenschurft o.;
-blume v. bitterkruid o.
(-

(-

Wirmehen,(verkl.)o.wormpje o.,
kleine worm in.

Wurmdoktor, (-( e)s, mv. -en)
m., Z. Wurmarzi.

Wurmen, (wurmte, gewurmi) o.
ww., m. h. kruipen, als een worm zich
kronkelen; (fig.) das wurmt ihm, dat bedroeft hem, dat doet hem leed.
WUrmerspeise, n) v.,Z Wurm frasz.
Wurm- essenz,(- en)v.wormd ran k
m.; -(ara nn. reinvaren v.; - feder v. worm vormige veer v.; - fieber o. wormkoorts v.;
-fórmig bijv. nw. wormvormig, worrnachtig; - forisatz m.(Ontlk.) wormvormige
beenverlenging v.; -[razz m. vermolming
v., worm m.; 2. -- of -fuller o. voedsel
o. voor wormen, wormmeel o.; -[rdszig
(-

Wur.

Wur.

bijv. nw., Z. -slichig; - gehhuse o. worm- kl.) o. worstje, saucijsje o., Z. Wurst.
staltig slakkenhuisje o.; -geschwür o.
Wurst –darm, (-darm(e)s, mv.
schurft o.; -haul v. buitenste koperbeklee- -ddrme) m. darm m. om worst te stopding v. van een schip.
pen: -dorp m. worstpennetje o.
Wurmig, bijv. uw. vol wormen, WUrsten, (rvurslete, gewurslet) o.
wormstekig; it. Z. wurmstichig.
ww. worst maken, worst stoppen.
Wurm —krankheit, era) v. WLirster, (-s, mv. Wurster) rn.
schurftziekte, worinziekte v.; -kraul o. worstrnaker, slager m. (lie worst maakt;
wormkruid o., Z. -[am; 2. gewone rein- 2. worsthorentje o.
varen v.; -küchlein o. wormkoekje o.;
Wtirst—fett, (-(e) s) o., z. m. wor-linie v. kronkelende lijn, kronkelende stenvet, worstvet o.; -fleisch o. worststreep v.; -linig bijv. nw. met kronkel - vleesch, vleesch o. om worst te maken;
lijnen, met strepen bedekt; -loch o.worm- -tulle v. gehakt o. waarvan worst gemaakt
gat o., wormsteek m., door wormen ge- wordt; -Puller m. worstmaker, worstmaakt gaatje o.; -lvcherig bijv. nw. met stopper m.; -hacker m. worsthakker m.;
wormgaten, wormstekig; -lówe m. leeuw - -handler, —in, worstkoopman m.,worst.worm m.; -mehl o. vermolmsel o.; 2. handelaarster v., worstverkooper m.,
wormmeel o.; -millet o. middel o. tegen worstverkoopster v.; -hout v., -hdutchen
normen; -moos o. Corsikaansch mos o.; o. worstvlies(je) o.; (Ontlk.) vlies o. der
-muskeln m. mv. wormstaltige spieren v. nageboorte; -holz, -hölzchen o., Z. -speiinv.; - morsellen v. mv. wormkoekjes o. ler; -horn, -hórnchen (verkl.) o., Z.- bilgel;
m.; ,-nudeln v. mv. (Kookk.) vermicelli -kraut o. worstkruid o., kruiderij, specev.; -nessel V. witte netel v.; -pflanze v., rij v.,die gebruikt worJt bij het worstmaZ. -kraut; -p/laster o. wormpleister v.; ken; -lippe V. groote, dikke lip v.; -ma-pille V. pil v. tegen de wormen; -rinde v. cher m. worstmaker, worststopper m.;
Jamaieaschors v., Surinaamsche schors -marmor m.,Z.-stein;-maul o.(gemeenz.)
v.; —nbaum nl. geoffrea m.; -röhre v. diklip in.; -rndulig bijv. nw. dikke lippen
Z. -gehhuse; it. Z. -slein; -salbev.
hebbende; -reiter m. klaplooper, tafel
zalf, zalf V. tegen de wormen; -same in
m.; -schlitten nl., Z. Wurst (3);-schuimer
(Pl.) wormzaad, zeverzaad o.; —ol o. -speiler, -spiesz in. worstpennetje o.;
wormzaadolie v.; -schlange v. oorworm, -stein m. poddingsteen, als een doorgeregenworm m.; 2. kokerworm m.;-schnei- sneden bloedworst geteekende steen m.;
der m. hij die honden van den worm -suppe V. worstesoep v,; -trzchter en., Z.
snijdt; -seele v. lage ziel v., laag, krui- - bugel; -wagen m., Z. Wurst (3); -zipfel
pend, slaafsch persoon m.; -stein in. zee- m. eindje o. worst.
ster v.; 2. versteend zeedier o.; -such Wurz,(Wi rze)v.wortel m.;(Jachtw.)
m. wormsteek m.; (in hout), vermolmd door het hert bijeengekrabde aarde v.
v.; -stichig bijv. nw. wormstekig,-heid
Wi, rz-apfel, (-ap[els, mv. -dp f el)
vermolmd; (van koren), door de wormen in. geurige appel m.; -blume v. welriedoorknaagd; --- werden,verrnolmen;-stock kende bloem v.; -biichse, -lade v. specerij m., wormennest o.; -strahl in. (Nat.hist.) doos, kriiidendoos v.; -duf t m. weiriezeester v.; -tod cn.doodelijk middel o.tegen' kende geur, lekkere geur in.
de wormen; 2. Z. Wermulh; -treibend bijv.' Wurze, (-n) v. kruid o.; 2. krui nw. wonnen afdrijvend; -trichler m. ko- derij,specerij v.; 3. welriekende zelfstankerworm, worm in. in den vorm van een digheid v.; (Br.) hop v.; 4. welriekende
trechter; -trockniss V. droge verrotheid geur, heerlijke reuk m.
v.; -weide v., Z. -rindenbaum.
Wurzel, (-n) v. wortel m.;- [assen,
Warren, (wurrte, gewurrt) o. ww., wortel vatten, zich wortelen; -n schlagen,
treiben, wortel schieten, wortelen; mil
in. h. bromomen, dof ratelen.
Wi. rsing, (-( e)s, mv. -e) in. sa der - ausreiszen, met wortel en tak uit-voyekl. roeien; (fig.) (van een tand, een nagel &),
SVurst, (Warste) v. worst, saucijs wortel in.; (van een woord), wortel, stain
v., beuling in.; Blut -, bloedworst v.; m.; (van een berg). voet in.; 2. (Nat.
Fleisch-, vleescbworst v.; (Bouwk.) Z. hist.) Z. -flaïche; (Tuinb.) wortel m.; it.
Pjuhl; (Art.) Z.Pulverwursl; (Bak.) deeg- wortelplant, leen, raap v.
balletje o.; (Zeew.) die - in der Wand,' Wt,irzel—ahnlich, —artig, bijv.
rustijzer, puttingijzer o.; (Loodg.) bout, uw. wortelachtig, op een wortel gelijm.; 2. of Wí rstchen, (van wilgehoornen' kende;-ausschlag m.loot v. aan een boom&),katje o., aflegger m.; (Spr.) - wieder -, strook; -poster v., Z. Baumauster; -baum
leer om leer; it. mit der - nach der Speck- in. Indische wortelboom mu.; 2. kaaiboom
seite wer f en, die - nach dem Sausack wer- in.; 3. Indische vijgeboom m.; -blatl o.
[en, een spiering uitgooien om een ka- wortelblad o.; -brod o. brood o. van worbeljauw te vangen; (gemeenz.) au[ der - telen; 2. brood o. van maniokwortelen;
herumfahren, op de klap loopes; 3. (Art.) -buchstabe en. wortelletter v.; -ende v.
zitbank v. op vier wielen (voor de be- (van een boom), worteleinde o.; -erde
diening van een stuk geschut); 4. (Stu- V. moerassige grond m.; - farbe V. verf v.
dent.) das ist mir -, dat is mij ouver- van notenbolsters; -[aser v. (Pl.) vezel
tn. van een wortel; -flache v. oppervlakte
schillig.
Wurst-baum, ba:om(e)s, mv. V. van den handwortel; -[órmig bijv. nw.
-baume) in. cassieboom in.; -blech o., wortelvormig; (Nat. hist.) das —eRóhrchen, kokerworm m.; -fruchtig bijv. nw.
-bugel m. worsthorentje o.
(-

(-

Wi rstehen, W .rstlein, (ver- met vruchten aan den wortel; -garten

Wur.

Wus,

m. moestuin m.; -gew chs o. gewas o.,
plant v. waarvan men den wortel eet; 2.
wortelplant v.; -graben o. graven o. rond
wortelen; 2. (fig.) zoeken o. naar den
wortel van een woord, naar de afleiding;
-gräber m. hij die wortelen verkoopt;
-grösze V. (Wisk.) wortelgrootheid v.;
-grund m. plaats v. der scheiding tusschen wortel en stam, kroon v.; -hals
m., Z. -grund; -/cola o. wortelhout o.
Wurzelieht, bijv . nw. op een wortel gelijkend.
Wurzelig, bijv. nw. van wortelen
voorzien, vol wortels, niet wortels bedekt,
worteldragend.
Wijrzel - keim, ( - (e)s, mv. - e)
m. (Pl.) wortelkiem v.; planzen v.
mv. planten v. mv. met wortelkiemen;
- kroten in . knoest m. aan den wortel;
-körper m. (Pl.) wortelstok, wortelstam
m.; -krone v., Z. - huls; -lode v. wortelspruit v.; -los bijv. nw. wortelloos, zon
wortel; -mann in. groenteboer,groen--der
teverkooper m.; -maus v. Siberische muis
v.; -mehl o. melig gedeelte o. van wortelen; (Apoth.) wortelmeel o.

(-nen) v. kreider ni., hij, zij die kruidt,
aangenaam maakt.
WUrz — essig, ( (e)s, mv. - e) in.
kruidenazijn in.; -gerucit in. heerlijke
reuk, geur in.; -parten rn. moestnir. tn.;
-geschmac/c in. heerlijke snaak m.
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Wut.

vernieling, verlaten plaats, woestenij' r.

Wuth, v., z. m. woede, razernij,

drift, vervoering, furie v.; in - gerat hen,
woedend worden, in woede geraken; jem.
in - seizen, ienz.woedend maken,woedend
doen worden; in der - des Schmerzens, in
Wirzhaft, wurzig, bijv. nw. de hevigheid v.van de pijn; -des Sturmes,
kruidig, geurig, welriekend, smakelijk, der Flammen, woede; 2. (Gen.) dolheid,
waanzinnigheid, krankzinnigheid V.,
heerlijk, lekker.
Wiirz — handel, ( - s) m., z. m., Z. waanzin m.; (van honden), dolheid, waGewi rzhandel; -handler in., Z. Gewurz- tervrees V.
handler; .icrauler o. mv. specërijen v.mv.,
Wuth beere, (-n) V. bella donna v.
welriekende kruiden o. rnv.; -kufe v., Z.
Wiuthen, (witthete, gewuthel) o.
-trog; -laden in. specerijwinkel in.; -los WW., m. /a. woeden, razen, woedend zijn,
bijv. nw . zonder specerijen, niet gekruid, tieren, als een razende huishouden, woeniet geurig; -miltel o. kruiderij, specerij dend worden, driftig zijn; vor Zorn -,
v.; -nágelein o., -nelke v. kruidnageltje razen als een bezetene; gegen jem. -, uit
vor Hunger -, razen van den hon--varen;
o., kruidnagel ai.; - reien bijv. nw. zeer
kruidig, heel lekker; -sc/tachtel v., Z. Ge- ger; in eineet Lande -, (van de pest &),
wurzschacfitel; -speise V. gekruide spijs woeden, verwoestingen aanrichten; (van
v.; -suppe V. geurige soep, kruidensoep den krijg), een land verwoesten; (van
v. -crank rn. kruidendrankje o.; -trog vlammen &), woeden, zich verspreiden,
in. (Br.) bierkuip V. inn te hoppen; -weihe verwoestiug aanrichten; in den EingeweiV., Z. Krautweihe; -wein in. kruidenwijn, den -, (van pijnen), de ingewanden ver
Rache -, wraak ademen.-scheurn;(fig.)
hipocras m.
Wusch, ( - es, mv. Wusche) m., Z. Wi thend, bijv. en b. woedend,
razend, als een razende; - werden, woeW urzeln, (wurzelle, gewurzelt) o. Husch.
ww., m. h. wortelen, wortel schieten;
Wuzseh ! tussch. plotseling, in eens, dend worden; it. waanzinnig worden;
ober der Erde hin -, de wortels versprei wip, bliksemsnel.
das Zahnwefi ist ein - es Web, kiespijn
gerade outer sicli -, rechtuit-denovr;
\vg.schen, (wuschte,gewuscht) be- is eene, verschrikkelijke pijn; -er L6we,
woedend; -es .Meer, woedend, onstuimig;
naar den grond wortelen; (fig.) wortel dr. ww., Z. busellen.
schieten, vasten voet krijgen; (Jachtw.)
Wust, (-(e)s, rnv. Wuste) m. ver -er Wind, hevige wind; das -e Heer, ver
leger; (Fabell.) het leger der-woestnd
Doop, boel, wart oel, chaos in.,-warde
(van dassen), wortelen zoeken.
W urzel-nager, (-gers, mv. -ger) bajert in., verwarring v.; it. lor, vod, prul schiinrneu;(gemeenz.) - reich, verbazend,
ontzettend, vreeselijk.
in. wortelkuager, worm m. die aan wor- v.; 2. Z. Schmulz.
WLithenbrannt, bijv. nw. in
tels knaagt; -pelersilie v. groote peterselie
Wast, ( -er, -est) bijv. en b. (van
v.; -rand iii. (Pl.) wortelrand m.; -ran/ce eene plaats), eenzaam, verlaten, onbe- woede ontstoken, razend, dolzinnig,hevig
V. wijngaardrank v., Z. Ranke; -raupe v. woond; - stegen, (van. velden), wows,, on- verwoed.
Wther, (-s, rnv.Wt llier) in., -in,
wortelrups, aan den wortel knagende rups bebouwd, braak liggen; (au steden) ,verv.; -reich bijv. nw. wortelrijk, vele wor- laten, slecht bevolkt; dis -e Arabien, (-nest) v. woedende, razende, bezetene
tels hebbende; -reis o. uitspruitsel, uit Woest-Arabië; 2. (fig.) Z. liederlich; it. in. en v., hij, zij die woedt, raast, tiert.
Watherfiillt, bijv. nw. woedend,
scheut m.; -riemen m. stuk o.-lopse., rob, gemein; (Prov.) Z. sr,-/amulaig, bassmet woede vervuld.
ossevleesch van liet achterviereiideel lich; -mac /gen, vuil rnakeii, bemorsen.
Wj. therich, ( (e)s, mv. e) in.
W .ste, (-n) v. woestijn, wildernis,
-sauger m. wortelzuiger tri. -saum rfl.
(Naar.) opgerolde, platgenaaide zoom m.; woestenij, verlaten plaats, heide, steppe dwingeland, tiran m.; (lig.) woestaard,
-schöszling m., Z. -reis; -si/be v. wortel v.; die arabischen -n, de woestijnen van wreedaard, barhaar m.; (Pl.) gevlekte
-spross in., -sprosse V. wor--letrgpv.; Arabië; our - mac/ten, tot eerie woestenij dolle kervel v.
Wj therisch, bijv. en b. als een
telspruitje o.; -sprossend bijv. nw. uit maken, verwoesten; die - des Oceans, de
schietend; 2, Z. -lode; -sländig-lopers onmetelijke vlakte; (Vleeschh.) stuk o. wreedaard, als een dwingeland, tiran
-niek.
bijv. nw. (Pl.) op den wartel staande; rundvleescli; it. (vanzw jrren), nierstuk o.
Wijsten, (wustete, gewustet) o.
W..th — fankelnd, bijv. nw . fon -stock m. stam m. van een wortel; -stockig bijv. nw. (Pl.) roet voortlevenden ww., in. /i. (getneenz.) in eta. -, ver keleud van woede; -gier v. woedende
aanbrengen, verwoesten; mit-woesting beg3erte v., aan waanzin grenzend ver
wortel; it. Z. -standig; -sin/fm. (Scheik.)
-gift o. gift o. der woede.
-lange;
grondstof v.; -suppe v. soep v. van wor- etw. -, verkwistend te werk gaan; 2.zich
W^ithig, bijv. en b. woedend, ratelen; -sylbe v., Z. -silbe; - tafel, -Labelle woest gedragen, een losbandig leven
zend, zeer hevig; (van houden), dol.
v. logarithtnentafel v., tafel v. der vier- leiden.
W^.th — kirsche, (-n) v., Z. TollWijstendurre, (-n) v. groote
kants- & wor tels; -lort' rn. turf v. van ver
kirsche; - kraut o, guichelheil o.
wortelen; - trager m., Z. -baum;-gane droogte v.
W tthling, ( (e)s, mv. - e) m., Z.
Wlistene_i, (-en) v., Z. Wüste.
-werk o. allerlei soorten v. mv. van worWljstheit, v., z. a1. woestheid, Wathmensch.
telen; -wort 0. wortelwoord, stainwoord,
W^.th — etenseb, ( - en, mv. - en)
grondwoord o.; -za /il v. wortelgetal o.; ruwheid, dorheid, onvruchtbaarheid,ver-zaser v., Z. -laser; -zeichen o. (Alg.) woesting, verlatenheid, eenzaamheid; 2. m., Z. Wutherich; - schaurn in. schuim o.
der woede; - scheerling m. vergiftige dolle
woestheid, dokleed, uitgelatenheid v.
wortelteeken o.
Wilstig, (- er,-st) bijv.nw.(Volkst.) kervel v.; -schnaubend bijv. nw. schuimWarzen, (wurzte,gewiirzt) o. ww.,
bekkend van woede; -sc/auss in. aanval
cri. h. een goeden smaak geven; 2. bedr. verward, vuig, morsig, leesijk.
Wustling, (-(e)s, mv. -e) in. los - m. van woede; -speichel m. speeksel o.
ww. (Kookk.) kruiden, met specerijen
voorzien; Bier -, h^)ppen; das Leben -, bandig meuscli, losbol, verkwister m.; van hen die aan watervrees lijden; -volt
bijv. nw., Z. weideend.
2. (Nat. bist.) vijgesnip v.
aangenaam maken.
Wurzer, (-s, mv. Würzer) m., -in,' Wistung, ( - en) v. verwoesting,
-

;

;

-

;

-

-
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Yat.

Ytt.

Yus.

X.
X, (X of X's, mv. X of X's) o. (24e let- I v.,lang en smal driemast-oorlogschip van Xjnto, (-s, mv. -s) m. een der drie
ter en 19e medeklinker) x v.; (Spr.) ein 12 tot 40 kanonnen, in de Middelland - godsdiensten in Japan.
- fur ein U machen, bedriegen, mislei- sche Zee gebruikelijk.Xylit, (-en, mv. -en) m. houtkeden, beetnemen, foppen; (Volkst.) knolXonie, (-n) v. (Dichtk.) gastge- fi ver m.
len vuor citroenen verkoopen.
schenk, vriendschapsgeschenk, nieuw - Xyaoglyphik, Xyloglyptik,
X%ko, (-s, mv. -s) m. (in Japan), jaarsgeschenk o.; it. albumversje o.; v., z. m. houtsnijkuuist, houtgraveereerste bonze, opperpriester m.
-ndichler m. dichter, schrijver m. van i kunst v.
Xanthin., (-s) o., Z. In. (Scheik.) albumversjes, puntdichter m.
Xy10—gr4ph, (-en, mv. -en) m.
gele kleurstof V. van de meekrap
XenodQehium, (-s, mv. Xenodo- I houtgraveur, graveur m. in hout; -graphie
Xanthippe, (-n) v.Xantippe,vrouw chien) o. pelgrimshuis, hospitaal o., her- v. houtgravure, houtsnede v., houtsnee V. van Socrates; (fig.) booze vrouw v.,i berg v. .
druk m.; -graphisck bijv. nw. de hout ondeugend wijf o., furie, helleveeg v.
Xenomanie, v., z. m. zucht v. naar i graveerkunst betreffend; -latrie v. ver I eering, aanbidding v. van houten beelden.
Xanthogen, (-s) o., z.m. (Scheik.)' al wat vreemd is.
xanthogeen o.; -sdure v. geelzuur, xan- Xerasie, v., z. m. (Gen.) haarver- Xystos, Xystus, (onb.) m. overtisch zuur o.
droging v., uitvallen o. der haren, kaal- dekte worstelplaats v., overdekt worstel perk o.
Xgnthopikrin, (-s) o., z. m. heid v.
(Scheik.) xanthopikrine o.
` Xereswein, (-(e)s, mv. -e) m.
Xystlireh, (-en, mv. -en) m. opXebecke, (-n) V. (Zeew.) sjebek Xereswijn m.
zichter m. in de worstelplaats.
.

Y.
Y, (Y of Y's mv. Yof Y's) o. (25elet-^ Ybiseh, (-es, mv. -e) m. witte
ter en Be klinker), ij, y v.zwaluw v.
Yacht, ( e) v., Z. Jacht; schift o.' Yonke, (-n) v. bruidsmeisje o.,
jachtschip 0.
bruidgeleidster V.
Yak, (-(e)s), mv., -e) m. buffel m . Ypsiloide , (-n) v. (Ontik.) hermet een paardestaart m„ yack m.
senschedelnaad m.
Yam, ( (e)s, mv. e) m., Yams Ypsilon, ( (e)s, mv. e) o. ypsiwurzel, (-n) v. jamswortel, brood- ion, grieksche ij, y v.
-

-

-

wortel m.

YInen,

-

—

-

-

o. mv.; -tantal of Yttroiantalit m. met
ytteraarde vermengde tantaliet m.

Ytterjt,

( - en,

inv. en), Gadoli-

njt, (-en, mv. -en) m. zwarte, ondoorschijnende, Zweedsche steen m.
Yttrium, (-s) o., z. m. vuurbestendige basis der ytteraarde, yttriu^a o.

Yttroeerit, (

-

en,

Ypsilonshosen, v. mv. nauw (Delfst.) yttroceriet m.
(yante, geyant) o. ww., m. sluitende broek v.

mv.

-

en)

Ill.

Ycea, (-s, mv. -s) m. (Pl.) brood-

h. (van ezels), balken.
Ysop, Hyssop, (-s) m., z. m. wortel, maniok m., adamsnaald v.
Yassa, (-s) v., wetboek o. der Tar- hysop v.
Yupflanze, (-n) v. Chineesch
tat• en.

m . (Delfst.) ytterYttererde, v,.,
z. m
Yatagin, Yatagan of Jata- aarde v.; - halftig bijv. nw. ytteraarde be-

vlas o.

Yustein, (-(e)s, mv. -e) ui Chigen, (-es, mv. -e) m. Turksche dolk m. vattende; -salze o. mv. ytteraarde zouten neesche agaatsteen ai.
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z.
Z, (Z of Z's, inv. Z of Z's) o. (26e let- Zag, -er, -st) bijv. uw. bioode, bleu, o. schatkamer, rekenkamer v., betaal.
kantoor o. van den betaalmeester, theter en 20e medeklinker) z v.; von A bis Zj bedeesd, versaagd, laf, bevreesd.
van A tot Z, van begin tot eind.
1 Zijgei, (-s, ni v. Zagel) m. punt,spits saarie v.
Zahlbar, bijv. uw. telbaar, geteld
Zaar &, (-(e)s, mv. -e) rn. &, Z.1 v., staart rn., uiterste einde o.; (Bergw.)
kunnende worden.
; vierde gedeelte o. van gezuiverd erts.
Czar chr.
Zabel, (-n) v.bord,dambord,schaak- Zagelmeise, (-n) v. staartmees v . Zc3h1bar, bijv. nw. (van personen),
Zagemuth, ( (es) m., z. m. bloo kunnende betalen; (van schulden), bebord o.
Zabier, Gijbier, ill. niv . volge- ',beid, bleuheid, versaagdheid, lafheid v., taalel moetendeworden,vervallen;(Hand.)
!vreesachtig zijn, bang zijn, aarzelen,wei- der Wechsel ist auf Sicht -, is betaalbaar
tingen van den H. Joannes.
(

-

-

op zicht.
Zabra, (-s) v. Spaansch schip o. van felen, dralen o.
Zhlbarkeit, v., z. nl. betaalbaar I Zager, (-s, rnv. Zager) m., —in,
60 tot 70 ton.
I (-men) v. hij, zij die bang, vreesachtig, heid v.; (van een wissel), vervaltijd, ver ZaCh, bijv. nw., Z. záh.
Zaehu.nbaum, (-baur(e)s, inv. laf, bevreesd, bleu is, lafaard, bloodaard vallag rn.
Zahlbrett, (-(e)s, mv. -er) o.
-bdume) m. balaniet m. (een Egyptische in., moedelooze in. en v.; (Volkst.) ein legt nimmer Ehre cin, die niet waagt (Hand.) toonbank v.; (Bergw.) bord o.
boom).
met gaten tot het tellen der bakken.
f wint niet.
Zack, bijv. nw., Z. ziciczack.

Zàekehen,Z ,cklein, (ver•kl.) o. Zagerei, ( en) v. bloolieid, vrees, Zahlbuehstabe, ( n, mv. n) in.
-

-

-

puntje, tandje, takje, eindje o., Z. Zac- i lafliartigheid, besluiteloosheid, weifeling, cijferletter v., Rorueinsch cijfer o.; -ninschrift v. chronogram, jaarschrift o.
aarzeling v.
ken.
Z^cke, (-n) v., Z. Zacken.
Z&ghaft, ( -er, -st) bijv. en b. vrees- Zahlen, (zahlte, gezalilt) bedr.ww.
achtig, bang; it. moedeloos, terneerge- betalen, voortellen, geld storten; nicht
Zácke, (-n) v., Z. Zecke.
Zaakeisen, (- eisers, mv. - eisen) slagen, neerslachtig; 2. laf, kinderachtig; gein -d, slecht betalend; im Slande zu -,
in staat om te betalen; (Hart].) aufhóren
- werden, Z. zagen.
V. kerlijzer o., Z. auszacken.
Zaakei , (-s, me. Zackel) o. schaap Z.1ghaftigkeit, v. z. m. bloo- zu -, zijne betalingen staken, ophouden
heid, bleuheid, erees, bangheid, lafhar-, te betalen; (fig.) elw. mid dein Leben -,
o. van Candia.
Zaoken, (zachte, gezackt) bedr.ww. tigheid, moedeloosheid, neerslachtigheid fiets met zijn leven boeten.
} Záhlen, (zahlte, gezzhll) bedr. ww.
tanden, punten, van tanden, punten tak- v.; it. Z. Feigheit.
ken voorzien; gezackt, zigzagsgewijze ge- i Zagmuthig &, bijv. nw., Z. zag - I die Sterne -, den Sand am fileere cl- -, tel len, het getal bepalen van; Geld -, tellen;
plaatst; gezackter Puls, ongelijkmatig, haft 4'.
noch einmal - , over) bijv.
"' 1
n Ppols.
j en b. taai leder-^ 2. aftellen, optellen;
Za,^..e,
(( -r, -a t )
p
ongeregeld slaande
Zeken -s, mv. Zacken) in. lunt'achtig• van ijzer), moeieli'k smeltbaar• i tellen; von einero Tae an -, rekenen van,
v., eind o.; (aan het gewei van kerteu), i (van vviju), kleverig; - werden, (van wijn), I tellen van; (Rek.) optellen; auf else., au/'
eind o.; (van eene vork &), punt v., tand taal, dik worden; -r Schleim, kleverig; klem. -, rekenen, vertrouwen, staat main.; 2. takje o., Z. -holz; (van eene rots),1(lg.) koppig, hoofdig, halsstarrig; it. taai, ken; jent. enter seine Freunde -, iem.
punt, spits v.; mit - versehen, Z. zacken. i vasthoudend, niet gaarne gevende; ein -s ouder zijne vrienden rekenen.
Zacken—blatt, (-blatt(e)s, mv.! Leben haben, een taai leven hebben,woeie Zahl(en)brueh, (- broch(e)s, mv.
-blátler) o, getand blad o.; - Pelsera rsi. in tijk gedood kunnende worden; (Giet.) -r^- broche) in. breuk v.,getalbreuk v.,breukgetal o.
zigzag oploopende steile rots v.; -holt o. Schlanim, fijne slib v.
Zahlen-folge, (-n) v. reeks v.
Z ►he, Zàh(igk)eit, v., z. in. taaitakje, twijgje, rijsje o., laatste en kleinste
takverdeeling v.; -kamm in. (Nat. hilt.) heid, knijperigheid, kleinheid v.; (van van getallen, getallenrij v.; -grösze v. hoegetande tapslak v.; - lomer o. inv. vrucht personen), koppigheid, hoofdigheid, vast-, veelheid, getalsterkte, grootheid v. in
V. van den wonderboom, ricinuskorrels houdendheid v. 'getal.
Zahlende, (-s, mv. Zahlende) o.
V. mv.; -kraut o. sakettekruid o.; -krone Zahl, (-en) v. getal, aantal, tal o.,
V. getande kroon, doorluchtige kroon v.; hoeveelheid, menigte v.; it. deelei m.,i top in. der kruin van een boom.
(Wapenk.) ouderwetsche kroon, antieke deeltal, vermenigvuldigtal o., vermenig- i Zahl(en)kuast, v., z. m. cijfer
v.; -linie V. zigzaglijn, inkeping v.; vuldiger m., aftrektal, aftrekker o., ver-;kunst, rekenkunst, rekenkunde v.
-kron
Zahlen—lehre, v., z. rn. getalleer,
(Vest.) verschansing v. niet palissaden; schil, product, quotiënt o.; gebrochene -,
-meiszel m. beeldhouwersbeitel, steen- breuk v.; benannte of concrele -, benoemd rekenkunde v,; -losung v. lotto o.; -lothouwersbeitel m.; -schndbler in. mv. getal o.; unbenannte of abstracte -, onbe- lerie v. loterij v. met nommers; -mehrung
vogels m. mv. met gekerfden snavel; noemd getal o.; mehrfache -, veelvoud o., v. vermenigvuldiging v.; -niensch M. cij-schnecke V. getande schelp v.; -schote v. meervoud o.; (Sterreek.) goldene -, gul- Eeraar, rekenaar, rekenmeester, wiskunwilde raap v., Z. -kraut; -walze v. ge- dengetal o.; zwanzig an der -, twintig in stenaar m.; -ordnung v., Z. -folge; -rechtande rol, akkerrol v. met punten om getal, ten getale van twintig; ohne -, tal - nung v. rekening v. niet getallen; -reihe
kluiten te breken; -werk o. tandwerk, loos, ontelbaar; in groszer -, in grooten'v., Z. -folge; -reins in. opschrift o. waarin
getand werk o., palissaden v. mv.; 2.I getale, in menigte; (Spraakk.) getal o.; de datum door de letters aangewezen is,
letn%ache -, enkelvoud o.; mehr/'ache -, chronograrn o.; -sanimlung v. sarnentel(Vest.) Spaansche ruiter in.
Zijckig, bijv. en b. getakt, getand, meervoud o.; (Rek.) of -zeichen o. getal- ling, optelling v.; -schloss o. nornmervan punten of tanden voorzien, spits, merk, cijfer, nominee of nummer o.; ró-slot o.; -sine m. lust m. tot rekenen, bij
ausschneiden, Z. zacken; -er mische -, Hoineinsch cijfer o.; (Mod.) een ! zondere aanleg M. tot rekenen; -tafel v,-scherp;
aantal strengen garen. ~rekentafel, tafel v. van vermenigvuldiAusschnitt, inkeping v.
Z4ffer, ( s, mv• Za/Ter) m., Z$ffra, Zahl, (-es, mv. -e) m., Z. Zagel. j ging; -theilung v. dealing v. (van getal or.
Zaah1amt, (-amt(e)s, mv. -ámter) len); -trennung v. aftrekking v.; -ver, (-a, mv. -s) m., Z, Safflor.
-

-
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hiiltnisl o. verhouding v, der getallen, geldswaarde v.; -zeit v., Z. -Irist; -retlel beeren o. der landen; -ein,elzun9, -ereveuredigheid v, der getalleu;-u.'altrsage- m, (.'10.) manduat o, van betaling,
lIeltc,.ung V. mzeueu e, vau uieuwe tanrci v, waarzeggerij v. uiL getallen; -WIS- Z~hl-verhaltnis8,(-es, Ill'. -e) Jell, auueuauden mzetten 0.; -cinscllnttl
~e"schlifl v. weteusehap v. tier getalleu, 0. ,ea'honding \. van g~tallell; -eers mo. Ill. 1l1sllljJ~n o. van eeu Land; -c&se" o.
Z. -reim; -Il.'el{e v,haspel Ill. die het "an- gutande beelduouwersbeuenu.; :!.(TanJgetsheer, rekeukuude v,
Z.hler, (-s, DlV. Zailler) 01., -in, lalolUwenlelingcll aauwijst;-'U';ssenschfll' ill.) Wel"kluig u, uui tauden nit 1., trekseu,
(-nell) v. hetaler m., betaalster v.; 8tiu- v., Z. Zahlemotnellsella/'l; -woe/Ie v. \\'ee~ taudsleutel ui.; So (SUI.) hehter m.; 4.
".iger -, slechte hetaler 10.
v, der hetalrng; -eon 0. telwoonl 0.; ~lailfUter o,
Z,hler, (-s, urv, Za/der) ID., -in, -:eiC/len o, getaunerk, cijr~a" o.
Zgn.neln, (::itlllielle, geziUulelt) e,
(-n,m) v. teller m., telster v., hij, ~ij die Zlhm, (-'w, -'I) bijv. en b. tam, ww., UI. II. tauden uraken; ~. eul. ltad -,
telt; ~(Jap.) ~ij die bet papier 111 buekeu mak, geteuid, afgencht, geuwee; -c: tand~n;\l\lets.)lallthve."k wakeu;(Uouwk.)
ell rieureu al'lc1L; (Hllj.) inarqueur 111.; Thiere, nuisdrereu o, W\'.; ..muclltUl, 1801 .uet taudeu, takk~ll V001"tl~11; :JfJ~alutelt,
(l\ek.) teller In.
makeu, temmen, gedwee uJ8ken;~. (vau l \\'apenk.) getand,
Z~hl-fa.hig, bijv. 11\\". in staat om boomen), uiet wild, tam; (van ertseu},
Z~hnen, (.a/ulle, ge:ahnt) c. \tW.,
te buLul"U; -/fl,/uyla.t:it \I, vennogeu o. om sUleltbaul (lig.) l van paardeu), mali, ,D. I•• taudeu uiakeu; dteses K'nd sutuu,
te lJetalen; -Jiyu,. v. cijl'el", getalurerk0.; (vau personen], gedwee,nandelbaar; -e I\I"ijgt tauueu; am - ld~rbJ", aau de tau-{rist v. leloWUlI Ill. vau hetauug, uustel fiSC/Ie, Vu\'el"VISch v.; -es Ifasser, "U ve."- Jeu sterven,
o. van belaliug; -geld u, loon o, VOOIO uel water o.
Z,hnen, (zii"'"te, gezahnt) bedr.
tetlen, llauugcld 0.; -gros;e v. getalleu- Za,hmbar, bijv. en b. telnbaar, te ww. lanuen, laudsg"\Vij~ \'el"oaudeo;
Bl'oolheid v.; -I.aspet w., Z. -welle; -hotJ lewuum.
J:t:lsen -, In sla\'cn ~eLL~n; (lleeldb.)laudo. LeltlOuL o.
Zg,hme, (.n) v. (Prov.) lage ~I(lell- \Verk waken Ill.
Zahlgroschen, (-schens, IOV. \VClLle, wet loofbout lJegroeat.l.~ streck ", Zlhn·entzundung, (-en) v.
-,citI:1t) w. I'I"onsat: ¥.
Zg,hmen, (:altlllle, 9r:zaJtml) o. LauuuuLslel\lug y.; -rael. u. lalldLtas v.;
Zinlig, lJijv. ell b. (in samenstel- ",W., w. It. t~wmeu, lam makell, al't'lch- -laeltflrig, hijv. nw. weL kasseu VoolOtlen,
liug.:u), lallig.
Leu, get.lwec malieu; (lig.) beLeug~len, ill ,&01, ullgehoh.l; -"aute v., -Iaut,tis, \'. be2it'hl-kammer, (.n) v., Z.-anu; Loom hout.lcllj ~. \\'etl. W\V. siclt -, zlcli J~I'f u. lU ue Landem, rolheld v. del" Lan-ka~~~ \. JJeLd3aK.aS, oulvuugel'skas, alge- weljrbouLlen. zijue hal"tstocblou buteu- .teu; -tede v. LUlllhyl v.; -jieber o. kOOI"L~
me~lle kas v.; -kfJrle v. speelkaal"L v. die g~l(,ll, waligen.
v. blj IJ~L taulleu ka"lJgell; -fi,.. eh Inot!1I1deeu ~ekel· aaulal oogen Lell; -tos JJijv.nw. • Z&b.mer, (-s, mv. Zahmer) mo, \llsell, vlsell lu.llae liHlc.1eu lJ~elt; -/islel
lallous, ua1L~lbaal"; -meisler Ul.beLaaIUlee~- -In, \ -"et.) V. lemme." 01., tel1lstor v., J. li:slel v. Hl ht~L lallthlee~cb; -JlaCI,~ v.
leI', scliaLIUt:elSLer w.; -anU o. aualJl o. rAij, zij ..he leUlt, bdleuge1t; (vall Wilde \ \V"I"ilLo) lUlll,h'lalHe v.; -/It:tscl, o. laull-·
vau betuahueeriLer, pouallnr;Uleester~cbal. dlu.-ell). dierentewwer w.
vleescb 0.; -ettl.::a"flulIg v. lalluwleesclJ..
u.; -perle v. kl~lue, by het ge\\'lcbL Vel"- Zahn, (-le)s, IlIV. Zahlle) m. taud . JlIt~Lelulig v.;-yelL'tlcll~o.(ll~elll.)tWalu
kucbL wordeulle parel v.; -p[ettlug au••11.; l vau eell rad, eeD kaan, eelle vUI. eelll' Jcbllge (ulwas Ill. Clall bel Lalh.hleoscll;
l"ukeulJeuUlug ut.; -I'etch bUy. ~u b. lal- ~aag &), taud Ul.; diese$ KLlld bel,olllltU -Ilc:l~clte"d btiv. l.lw. ldl1t.l~Ill\Ual":lellll;
rijk, IU gl'ooleU gelalo, iu gl'o\Jte allelllgl~; t'L'tlte, Iu"ijgl Laulleu; Z".llIte lOech~et", vall -1'che/tl1r ut. LUlidell~Ual"Ser 111.; -I"Jrtllig
-re.II& w., l. Zf£ltlelu"etn&; -selleit' lito, Z. Lau&.l~ll "~I"W1S~clclI,allllca"eLallU~1l kl"ijg~ll, "'\Iv. 11\\'. lalh.huruug, lU"ll.alikt!u, mel
Zu,ldu,ltgs,c1,eu.; -.'lp'f:l o. cijhn"spel 0., ,Ju,'CIt die Zahlte f'11rJ,el., dOOle de LaUiJeu IJUlll~ll; -/O,.tsfl,lz ll1. lot Lle taut.lku~ 11,,.lfl,l/ U1. lJ"Lallugsl1ag, dag Ill. vau ut'ta- ~tI"aLeO, mowpel~ll; lUg.) lem. aut d,ut - l&Oorclllje lJoell\·.~rlel1glUc) v.; -yelt:"k o.
liug; -lerllli,. 01.LorUl\JU w. vau b~lahug; {uldel., ielJJ. aall dell Lauel \'oeleu,l.ols~u; h)L ue lUlhlkass..,1l 1J"llO\JI"~Ut.l ~ehd 0.;
-llIt;k 1lJ., /.,. ·'Jf~lt; ·'ue/~ o. c3uel'ds 0., tlfJaru au!" aet. Zti,luttm "abr#', lIasl" op d~ -yescltwi;,r o. Lallli\'lee~uugez\Vcl tJ.,~weer"
o

;

-u,,{u,/uy bijv. llW. uieL in staaL ow L" LaIU.ltHl bebJJeu; }fHnl'. du: Zaltllt: 1uea~tm. Yo III b~llalh.lvleus~h; -YIJ~pe'"I'o,( \\' ~l"kl.)
belateu, lusonelll; -Ultrah,y/~ed W.OUIUO- Je LUlliJell luleu ~lell; Zf1,/"u, tn etl. liutl. liuevels lJ).~IllVo; -!l'asu,. v. giazullio o. ll"r
~"lijIUleld v. Ulll Le belal~ll, insuhcll- $c/",e,tkl', Lallden l1IaliUIl aan; (lJel"gw.) LauLlelli -Itaken Ol. LallLl~leUlel w.; "'''am\Ie \'.
Za/,ne, (aan ea"L~), puuleu o. UI\'.; er /"at "Ie'" Ul.~L~ellUOUWel"~lullll~lo,lgoUJ)SWIJ.Sm"hlung, (-en) Vo hetaling, voldoe- tJ£Men - fl,U/ fluel", hU 11eofL een hekel aau l1allle1' w.; -I,eel,t Ill. lu~e.'vdl, w~uLehli"'"
nilllh 2tlOI'Llug, a('doelllug, Lel'ugga\'e v.; l1lU; er I.al'" dte Za/'"1: rueltl ""e/If bedec- .u. (eell \'Is~h); -lwbcll1l. geLaude ~l:baar
Jur - a,.I,alleu, belahng elsclum, aauwa- lie'", by IS ullgellougel'd, lly ralOlllelt vau v.; -hultle v. luul1l1:Jlle, lauJkas v.; :l.
lIell; dtc - e"utellel',zlJue lJetalingeu sla- den bouge."; Iclt Wt" dt" d,e Kuclte,tzal""u nolte v. iu etHlt~ laud.
keu; blfl,llget al. -, WiU1IJetuhug v.;ge~elz- ~us~clt/,agefl, Ik zui u ddt suoepf;u wei Z4iJphuhohlen-bogen, (-bogel"s,
liche -. wcLUge kOel"S ill.; :to JJelallug v., "lleel'eu, U~1l lekk.eloeu laud Ullll'ckkclI; IUV. -lJlJycn) W. lot lie Laut.lllolLeu tJ~1100
10011 0., solc.1Jj v., daggett! 0.; ~ li~r.) !ius- (\Vel"lu.) luliel.lwg, kerf. keep v.; It. LallU (eude lJoog to.; -/'o,,'suta w., Z. Z~,'tn
1"11111. wv.; -leisle,&ol tllun,lJeLaleo; eene lU. van e~eU kalUrad.
l"orlsul:; -yang UI. loL de Lalulkassou bebelltllllg uoell.
Z~hn-arz(e)neit (-en) "., Z. tloOl"eud kanaalo.
Z.b.lung, (-en) v. tellen 0.; (llek.) -nuuetj -ur.l IU. taudmeesLel" w.; -aus- Ziunigt z&hnig, by". ow. eeo
telhug \'.
bets:er, ·aus~ielter Ill., Z. -brec/ler; -aus-Itau\.l ot Lalh.lell huuUuutl,,; (vall l'aJeren),
Z..hlungs-aufschub, (-(e)s) IteltIIU! 1&, -aUS%lellel. o. Ulltreklieu o. vau t;eLallll.
m., z. lU. S~llOI'SIUg v. Yallli~ beLalmg, t'eD of moelO tauden; -aurbruclt w.tallll~ll Z~hn-instrument, (-en, mv.
-/Jar,e w. borg IU. vod.o betaliug. a\tal- makeu, Lundell kloUg eo 0.; -batstJlII
o. l..uLlI1l~esL"":iWer"lulg 0.; -jucgevel" lU.; -clo""eil o. (U811do) beLallngs- l.aUdellbalselu lB.; -btiieker Ill. Landen- kel& o.jeul\llIg,lU"lkkeltug v. vauhet laudlluullcihe 0.; -etlisleUc&I.g v. schorsJUg w. lUlal"Ser, bij t.he de laudeD laat zieu; vl~~~cu; -/,elll' Ul. taudluew m.; ~. begin
vBlIlJulahllg; -la/tty bUv.uw. III staaL ow -b,.as~e" w. ~NaL. tusl.) lantlbl"asem Ill.; o. vall een tallaJ.
1e lJelaleu, -/a/uykei£ v., -verfl£ogen o. -brecltetsell. 0o, Z. -else,~; -brecller m. Ztl,hnklappe(r)n, (3a/.,.klapp'crluogell o. OlD te lJelaleuj -(r,st Y. be- lanL1euLre~kel" 10.; -/JlJ,chslabe w. Larul· (a'") '11, yeJfl,/ut"t~pp(er)l) o. ww., Ill. h.
taliugslermiju m.; -kuII"mer V., Z. Zaht- letter. v.; -bursle Y. lallLlellbo~:llel Ul.
klapl)el"lalulell••
alii'; -mitlt:t o. lJolaalwlJt.lalo.; -scl.e,n Zahnob.en, Za,hnlsln, (verkl.) Zahn-knlrachen, (-s) 0., z. m.
m. JJe\Vijs o. vall belallug. QUILilDli6 v.; H. tauLiJe o.
•
iLalilleu"ual'~CI1, Laul1cugeliuiu's 0.; -knir-termil& 111. lel'mijll w. vallb~Lallllg;-ul&- Zlhn-chlrurg, (-en, mv.-en) m.lscl£e'ld bUY. IIW. Lalldellkuafseud.
lahig bijv. ow., -I.eit v., Z. zaldu1l!,al,iy L:uu.tw~~stur, lalldbetslkuoaJige m.; -chi-! Zahn-krankheit,' -en) v.tand4'"; -vc:rui,ulticl£ked V. vUl'hinteUlg Y. LoL (urgiev.tantlbeelkunlle v.;-etec~ V.lSlol.) Iziekte \.; -I,raul o.,~. -w"r~et; -krone Y.
beLahug, 8cbuldbekenLeuIs, obhgatl6 V.j voorpl~at v. vau tieL :ilot~ waalOlU bet sleu- ikroo(lv.eellea" lues;.-"i.Rstler m., Z.-"r,t;
...lNI&ogeti 0., Z. -{a/ugke;t; -werlh m. leJgaL IS aangebral."t; -OJ"9.~' w. l)lom- :f. kousLenaar m. die zlch met het zeLleD
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van kunsttanden bezighoudt; -lade v., Z.
Zo,hweide, (-n) v. mandenwilg w. talen ringen aan een gaffelvormig ijzer.
Kunstlade; -latwerge v.met rozen honi(n)g Zaim, (-(e)s, mv. -e) m.(in Turkije), Znkeln, (zánkelte, gezankell) o.
ww., in. h. een weinig twisten, kakelen.
vermengd tandpoeder o.; -lehre v. tan-, beul m.
Z§nken, (zankle, gezanlca) o. ww.,
denleer, verhandeling V. over de tanden;' Zain, ( - (e)s, mv. - e) m. staaf v. meIn. h. twisten, kijven, krakeelen, kakelen;
- leiden o., Z. -schnr.erz; -los bijv. nw. tan-' taal. nnetaalstaaf v., gieteling in.
Zajneisen, (-s) o., Z. ni. staalijzer, fiber, urn etw, -, over iets, om iets twisdenloos, van tanden beroofd; —e Thiere,
ten; nail jemu. -, twisten, kijven, strijd
tandenlooze dieren, dieren zonder tan- ijzer o. in staven.
Z inen, (zainte, gezaint) bedr.ww. voeren; (Spr.) wkhrend zwei - um ein
den; -losigkeit V. gebrek o. aan tanden;
-ii cke V. holligheid, holte v. in een tand; tot staven brengen, tot staven vormen. Ei, slecki's der drille bei, als twee lion2. plaats v. waar een tand mankeert; -luiZdiner, ( s, mv. Zainer ) m., Z. den vechten om een been loopt een derde
er mee heen; 2. wed. ww. sick -, enit
kig bijv. nw. met ontbrekende tanden; Za i ri sch ni ied.
-maul o. mond m. rivet tanden; -meiszel
ZILin-hammer, (-hammers, mv. einander -, twisten, kijven, kra!eelen;
m. krasser, krabber m.; (Tapdm.) been- - Mramer) , —werk, (-(e)s, mv. -e) o. sick 'mude -, zich moede twisten.
Zanker, (-s. mv. Zd nker m., -in,
schrapper m.; (Mets.) ossetong v.; -millel ijzerhut, ijzersmelterij v.; -schmied m.
o. tandmiddel, middel o. tegen tandpijn;, asmid m. van staafijzer, werkman m. in ( -nep) v. twister, kijver, twistzoeker in.,
twistster, kijfster, twistzoekster v.
-motie V. mot v.; -muschel v., Z. -schnecke; eene ijzersmelterij.
-ni uskei m. gekerfde spier v.; 2. tandspier Zake, (-n) v., Zkelschaf, Zànkerei, (-en) v. gekijf, gekrav.; -nevi m. tandzenuw v.; -pein, -place v. (-(e)s, mv. -e) o. schaap o. met lange keel o., twist in., geknor, gebrom, oulredui ►dend geschil o.
kiespijn v.; - pulver o. tandpoeier,;, wol.
Zank -fieeken, m. mv. gele plektandpoeder o.; -rad o. tandrad, getand, Zekker, (-s, mv. Zäker) o. handjes of vlekjes o. mv. op de huid; -geist
rad o.; -ráumer m., Z. -slocher; -reihe, korfje o., vrouwenzak in.
V. rij V. tanden; die beiden —n, gebit o.;
Zamp - brett, ( (e)s, mv. er) o. in. twistziekte v.; -gier v. zucht v. tot
-r $hre v., Z. -schnecke; -róhrenstein m. plankje o. der linnen -darnastwevers voor twisten, krakeelzucht v.; - gierig bijv. nw.,
Z. lustig.
zeetand m.; -salbe v. tandzalf v.; -schater gebloemde stoffen.
Zampe1, (-s, mv. Zampel) m. (Zij - ZgInkhaft, bijv. nw. op een twist
in. tandschrapper m.; -schlüssel in. tand sleutel m.; -schnterz in. tandpijn, kies- dew.) weefstoel m. voor gebloemde stof- gelijkend; 2. Z. zánhisch.
pijn v.; —millet o., Z. -millel; -schmied ' fen, sempel m.
Zánkiseh, bijv. en b. twistgierig,
in. staafijzersmid m.; -schndbler m. vogels
Zampel- haken, (-hakens, mv. kijfzuchtig, kijtlustig, korzelig.
Zonk - laune, (-n) v. twistziekte,
m. mv. met getanden snavel; -schnecke' - haken) in. sernpelhaak m.; - knuppel m.,
V. Landschelp v., tandhoren m.; -schnitt Z. -stock, -scheur V. sempelkoord o;-stock zucht v. tot twisten; -lust V. begeerte v.
m. tandwerk, kasteelwerk o.; -setzer m.l in. sempelstok in.; . stultl m. weefstoel tot twisten, kijfzucht v.; - lustig bijv.nw.,
Z. zknkisclt; -lusligkeit v., Z. -lust; -maul
hij die tanden inzet, taudmeester m.; w. met een sempel.
-sickel v. getande sikkel v.; -silber o.^ Zán, (-(e)s, mv. -e) m., Z. Ochsen- o. (gemeenz.) twistziek persoon, twistzoeker m.; -schri/t v. twistgeschrijf o.;
staafzilver o.; -spindel o. (Dr.) getand ziemer.
Zánana, (-s) v. vrouwenverblijf o., -sti fier m. twiststoker m.; -sucht v. zucht
rad o.; (Nat. bist.) getande zeester v.;
V. tot twisten; -suchlig bijv. nw. zeer
-spitz felle v. (Kamm.) vijl v. om de pun- harew m. der Perzische vrouwen.
Z%nge, (-n) v. (Heel.) tang,schroef twistziek; -suchtigkeit v., Z. -such!; -leuten der tanden te vijlen; -slange v. schen
sluitrad o.; —ngetricbe o. in--kelrad, V. aan eerie verlostang v.; snit gill/zen- [el, -vogel m. (geineenz.) twistziek pergrijpen, invatten o. der radertanden in den -n zwicicen, met gloeiende tangen ,soon, krakeeler m.; -wort o. bijtend,
elk.; - stift m., Z. -stuntntel; 2. schroef knijpen; (lig.) (bij paarden), voortand scherp woord o.
Zenner, (-s, mv. Zanner) m. of
V. om een kunsttand vast te zetten; -slo- m.; (Jachtw.) (van hertin), voorste gecher m. tandenstoker, tandenpeuter m.; deelte o. van den klauw; (Vest.) tang- -barsch, (-barsches, mv. -bdrsche) m.
vorinig buitenwerk, tangwerk o. eener soudelbaars m.
spani.sche —, gele peen V.
Z4pfohen,(verkl.) o.tapje, pinnetje
Z4hnstocher-dose, (-n) v., schans.
Zángelehen, Zanglein, (ver - o.; (Uutik.) huig v., lelletje o.; das - ist
-etui, (-s, mv. -s) m. doos v. voor ot
ihm Mge/alien of geschosssen, de huig is
met tandenstokers; -móhre v. (Pl.) tand - kl.) o. tangetje o.
kruid, tandvleeschkruid o.
Zá,ngeln, (za tigelle,gezangelt) bedr. hein in de keel geschoten; -heber m.
Zéhn -sti mmel, -stumpen, ww. niet een tangetje nijpen, opnemen. huigspier v.; -kraut o., Z. Zap%enkraut;
Z,ngelmasz, (-es, mv. -e) o., Z. -muskel m. (Ontlk.) huigspier v.
-stumpf, m. gebroken tand m.; -tincZ4pfen, ( s, mv.Zap/en) rn.(Timm.)
tur V. drankje o. tegen tandpijn, mond Drahlmasz.
-frost m. (PI.) oogentroost-spoelingv.;
Z.%ngen - ahnlich, - artig, bijv. tap m., pin of pen v.; Verbindung mie -,
m.; - wasser o. tandwater o., mondspoe- uw. taugachtig, tangvormig; -breit o. tapverbinding, verbinding v. met pen en
ling v., mondwater o.; -wechsel m. ver (Meub.) schaafbankbla ►1 o.; -/órmig bijv. gat; einerf - in etw. schiagen, eerie pen
tanden; -weh o.,Z.-schmerr;-wiselno.dr nw. tangvormig; -ka fer m. oorworm ar.; slaan in; 2. haak m.; 3. (Kuip.) spon,
--bauw m., —holy o. kwijiwortel m.; 2. zandlooper, zaadkever m.; -ring m. iloiu v.; it. spongat o., kraan v.; (in een
-weinstein n3. tandwijnsteen m.; -werk (Art.) tangr ing m.; -schnauze v. tang- vijver), klep v., valdeurtje o., stop, prop v.;
o. tandwerk o.; 2. tanden m. mv. eerier vormige snuit m.; 2. vistb m. roet tang- 4. klepprop v.; (Pl.) kegelvormige vrucht
machine; -wuchs m. groeien o. van een vormiáen snuit; - trager m. tangdrager v.; (Wijeg.) besnoeide wijuraAk v.; (Ontltand; -wurm m. Landworm in.; -wurz v., m.; -werk o. (Vest.) Z. Zange; - winkel k.) Z. Zap[chen; (Bouwk.) druif v.;(Leid.)
Z. -kraut; 2. weegbree v.; -wurzel v. tand - m. (Vest.) hoek van het tangvormig bui haak m.; (Werkt., Uurw.) zwikje o., spil,
hoek m. eener zijde van een bol -tenwrk, as v.; (Volkst.) er ist der rechte - fur die
wortel m.; 2. groote valeriaan v.; 3. baneverdedigingslijnen van een-werkmtd Flasche, hij is juist de man voordie zaak.
voet m., tandkruid o.; -zange v. tang v.
Zapfen, (zap /te, gezapfl) bedr.ww.
van een tandentrekker; -zelle v., Z. -lach; hoofdwal.
-zweig rn.tot de tanden bebooreude tak m. Zank, (-(e)s, mv. -e) m. hevige Wein, flier -, aftappen; 2. tappen, in het
Záhrehen,Záhrlein, (verkl .) o. twist,levendige strijd rn.,groote oneenig- klein verkoopen; (Gen.) tem. -, het waheid v., gekijf, gekrakeel o.; - ansliften, ter aftappen; (Timm.) met tappen, met
traantje o., Z. Záihre.
Zahre, (-n) v. bittere traan v. van anrichten, oneenigheid opwekken, twist pen en gat verbinden, in elk. voegen.
Z,pfen —baurn, (-baum(e)s, mv.
veroorzaken.
medelijden.
Záhrling, (-(e)s, mv. -e) m. berg- Zink-apfel, (-apfels, mv. -á p[el) -báurne) m. zilverboom in.; -beere v, ei
v.; -beiszer m. kruissnavel,-presnot
m. twistappel m.;it. onderwerp o, van gevink m.
Z^hrtiegel, (- eiegels, mv. - eiegel) schil, oorzaak o. van den twist; -eisen o. kruisbek m.; -bier o. afgetapt bier, lek stuk o. Neurenberger speelgoed uit me- bier o.; 2. tonnebier o.; -bohrer m. zwikm. (Giet) sruelttegel m.
-
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boor v., avegaar m.; -blaft o. muurkruid weging maken; (Scherts.) opspringen,

Ztisern, (zaserte, gezasert) bedr.

o.; -botlich m. (Br.) gistton v.; -decke sidderen, beven; (fig.) lijden, hulpeloos ww. uitrafelen, uitpluizen; 2. wed. ww.

sich -, uitrafelen, losgaan, van zelf uit-

V. taphedekking v.; -deckel m. kompas- blijven.

Zgppler, (-s, mv. Zappler) m. spar- rafelen.
deksel o.; -drüse V. huigkliertje o.; - bralt
Zc3spel, (-n) v. streng v. garen van
o. rek o., kapstok m.; -`ass o., Z. -trog; telaar ai., hij die spartelt &, Z . zappeln .
ZILrge, (-n) v. rand, kant m., lijst 40 draden elk van 4 el.
-feld o. middelstuk o. van een kanon;
-[órrnig bijv. nw. tapvormig, als een tap, v., raam o.; (van een molensteen), kap Zatseheln, (zálschelte,gezatschelt)
als een zwikje, penvormig; -geld o. be- v.; (Meub.) klembaak m.; -nfórmig bijv. bedr. ww. vertroetelen, verwennen,overlasting v. op wijn; - gerust o. (in een nw. keepvormig. dreven liefkoozen.
Z ,tsehker, (-s, mv. Zr tschker)
Zargzi eher, (-ziehers, mv. -zie
molen), stelling v. waarop de as rust;
-hahn nl. tapkraan v.; -holz o. sporke- her) m. (Kuip.) bodemtrekker, opha- m boomnrlosch v.
Zauber, (-s) m., z. m. betooveboomenhout; 2. hout o. dat geschikt is Ier m.
en b. ring,
eesn v.,g behoochelingav,; 2.
bijv.
Zart, ( zárter , z^irtest
proppen
om stoppen,
^ bi
ji
g bhki
P PP & van te maken;
PE
-hopfen m. vrouwelijke hop v.; - kasten (van de huid), zacht,gevoelig; -es kleisch, toovermiddel o., tooverspreuk v.; (fig.)
m. kast v. over een duiker; -keil m. malsch, zacht; (tig.) teeder, zwak, dun, toovermacht., onweerstaanbare kracht,
(Berges.) wig v. om de tappen op te slui- broos, licht; -e Glieder haben, zwak van boeiende kracht, aanlokkelijkheid v.
Zauber -auge, (-s, mv. -n) o. beten; -lklotz m., Z. -geriist; - kom n o. brand leden zijn; 2. teeder, kiesch, lijugevoe m. in liet koren; - k rant o., Z. - bialt; lig; it. von seiner -en Jugend an, van tooverend oog o.; -baum m. betooverde
boom in.; -hecher m. tooverbeker, be-lager o., Z. - geritst; it. plaats v. van de zijne vroegste jeugd af.
Zárte, (-n) v., Z. Zartheit; 2. (Nat. tooverde beker m.; -berg m. betooverde
spil; (Bergw.) Z. -klolz; -loch o. (in een
berg m.; -bild o. betooverd beeld o.;
vat), spongat o.; (Timm.) lasch v., in- hist.) zeereus m.
kerving V. in een stok hout om er eene Zartelkind, ( - (e)s, mv. er) o. ((ig.) betoover end schoone gestalte, verpen & in te voegen; (Uures.) gat o. om bedorven kind, verwend kind, troetel- rukkende schoonheid v.; -bliek m. betooverenrie blik, boeiende blik m.; -brunop te winden; -coacher m. tappenmaker, kind, wittebroodskind o.
Zárteln, (zärtelte, gezdrtelt) o.ww., nen m. betooverde fontein v.; -buck o.
pennenmaker m.; - meistel m. (Heelk.)
wiek, langwerpige plukselvlecht v.; -eiut- m. h. vertroeteld zijn, verwijfd zijn, vrou- tooverboek o.; -buchstabe m. tooverletter
ter V. plaat v. met de spil waarop eene welijke manieren hebben; (gemeenz.) den v.; -burg in. betooverde burcht m., bepoort & draait; -eager nl., Z. -beiszer; zwakkeling uithangen; 2. bedr. ww., Z. tooverd slot of kasteel o.; -degen m. betooverde degen m.; -ding o. betooverde
-rand m. (Ontk.) rand m. van het wig- vert ,rteln.
Zartelwoehe, (-n) v., Z. Flitter- zaak v., betooverd voorwerp o.
gebeen; -palme v. sagopalm m.; -raupe
Zauberei, (-en) v. tooverij, hek V. kegelvormige rups v.; -recht o., Z. woc/re
ZtIrten, (zartete, gezartet) bedr. en serif, toovenarij v., tooverwerk o.; 2. uitSchenlirech.t; -ring m. ring m. van eene
spil; -röhre v. (Giet.) buis v. door welke i o. ww., m, h. en s. liefkoozen, met tee- werksol e. van tooverij; -lreiben, de tooverkur► st uitoefenen, tooveren.
derheid behandelen.
het gietmetaal vloeit; -rose v. knop m» derheid
van een tak, die niet goed gegroeid is; Zart -$soh, (-es, mv. -e) m. beste Zauberer, (-s, mv. Zauberer) m.,
-sage v. tapzaag v.; - schacht m. koker m. stokvisch m.; -flugler m. mv. (Nat. hist .) Zauberin, (-nen) v. toovenaar, hek waardoor tiet stangwerk loopt; -schrau- stofvleugelige insecten o. me.; -fuhlend, senineester in., toovenares, heks, tooverbe v. schroef v. met eerre stift; -schwetle -[uhlig bijv. nw. kiesch, een teeder ge- kol v.; 2. godin, fee, betooverend schoone
V. grondbalk, legger in., slijkhout o.; voel hebbende, teergevoelig; -fiiszig bij v. vrouw v.
Zauber -fädehen, (verkl.) o.,
-stander in. stijl m. met klamp aan eene nw. teedere voeten hebbende; -ge[iihl o.
sluisdeur; -stein m. dondersteen, belem- feeder gevoel, fijn gevoel o., kieschheid, - faders, (-[adens, mv. -[aden en - /'oden)
niet m.; - streich m . (Krijgsw.) taptoe v.; lij ngevoeligheid v.; i berlriebenes —,over- rn. tooverdraad m., tooverdraad je o.; -lest
den -- schlagen, de taptoe slaan; -stuck dreven kieschheid; -gliederig bijv. nw. bijv. nw. tegen betooveriiig, beheksing
beveiligd; -fisch m. betooverde visch m.;
o. tapstuk o.; -theil m. (Ontik.) gedeelte tenger.
Zartheit, v., z. m. kieschheid, tee- -flamme v. betooverde vlam v.; - flasclze v.
o. van het achterhoofd, wiggebeen o.;
-topas m. kegelvormige topaas m.; -tra- derheid v.; (lig.) lichtgeraaktheid, fijn- betooverde fiesch v.; -flóle v. tooverfluit
ger m. mv. kegelvormige vrucht dragende gevoeligheid v.; 2. lijnhei+, malschheid v. v.; (Muz.) naam eener opera van Mozart;
planten v. mv.; -trog in. (onder het vat), Zartlieh, bijv. en b. teeder, over- -flack m. betoovering, bezwering v., belekbakje, tobbetje o.; -2calze v. tandrad, dreven fijngevoelig, verwijfd, verwend, zweringsformulier o.; -fluss m # bekooinvallend rad o.; -wirlh m ., Z. Schenk- vertroeteld; it. sentimenteel; 2. teeder- rende vloed m., betooverde rivier v.; -forwirth; - oorzet v., Z. Pfahlwurze'; -wein (lijk), liefkoozend, met teederheid, met mei v. tooverformulier o., tooyerspreuk
liefde; (i. k. bet.) - thun, den teerge- v.; -garten m. betooverde tuin in.; it.
m. lekwijn m.
Zapfer, (-s, mv. Zap[er) m. tapper, voelige spelen; - anblicken, niet innig tooverachtig schoone tuin m.; -gebild o.
kroeghouder m., Z. Schenkwirth; 2. kraan welgevallen, met groote begeerlijkheid tooverbeeld o.; -ge/'ass o. betooverd vat
aanzien; -keit v. teederheid, kieschheid, o.; (Nat.) door Zahn uitgevonden waterv., kraantje o.
vat o.; -gehenk o. voorbehoedmiddel o.
Z4pfgeld , (-(e)s, mv. -er) o. be- lijngevoeligheid, sentimentaliteit v.
Zartling, (-(e)s, mv. -e) m. ver- tegen betoovering; -gemdlde o. verruklasting V. voor het recht om te tappen
Zápfler, (-s, niv. Zapfler) in., Z. wijfd man, vertroeteld, verwend persoon kend schoone schilderij v.; -.geráth o.
m., weekeling, verwijfde fat, pronker m.; toovergereedschap o.; it. betooverde dinSchenkwirlh.
gen o. mv.; -gesang m. toovergezang, tooZapflein (verkl.) o., Z. Zipfchen; (Nat. hist.) zwervende muis v.
Zart-muthig, bijv. nw. teeder, verlied o.; -geschichte v. toovergeschie-krau o., Z. Zap[enkraul; 2. klokje o.
Zapfner, (-s, mv. Zapfner) m. hij kiesch; -rindig bijv . nw . een zachte denis v.; -geslade o. verrukkend schoone
schors hebbende; -schnabler m. mv. dun- oever m.; it. betooverde kust v.; -glas o.
die tappen maakt; 2. Z. Schenkwirth.
Zapf-trog, (-trog(e)s, rile. -trope) snavelige vogels m. mv.; -schivamm m. betooverd glas o.; -gott m., -góltin v.
m., Z. Zapfentrog; -vein m. geringe wijn, zoet bladzwam v.; -sinn m. li j a gevoel, god m., godin v. die de macht heeft om
gevoel o. van kieschheid; -sinnig bijv. en te betooveren; -griffel m, tooverstokje o.;
dagelijks te verschenken wijn m.
-giirtel m. toovergordel, betooverde gorZ^ppelmann, (-mann(e)s, my. h. fijngevoelig, kiesch.
Z^ser, (-n) v., Z. Faser; -blume v. del in.
-manner) m. harlekijn, hansworst, grapmiddagsbloem v.; -gewdchs o. uitwas,po- Zauberhaft, bijv . en b. tooverachpenrnaker m.
tig, betooverend, begoochelend, boeiend,
Zlippeln, (zappelte, gezappelt) o. lyp M.
Z %seriekt, zaserig, bijv , nw.,Z. aanlokkelijk.
WW., m. "1h. spartelen, machtelooze po Zauuber- hand, (-hände) v. toogingen doen om ergens uit te komen, be- /'asericht.
-

-

.

.

Zau.
verband, hand v. die de macht heeft om
te tooveren; 2. betooverende hand v.;
-hu/le v. tooverachtige sluier m.
Zauberin, (-nen) v. toovenares,
tooveres, tooverbeks v.; (fig.) betooverend schoone vrouw v.

Zauberisch, bijv. nw., Z. zauberha f t.

Zauber-ketch,

(-(e)s, mv. -e)

Zau,
betooverd woud o.; - wasser o. betooverd
water o.; -wehr v., Z. -waffe; -werk o.
tooverwerk, o., betoovering, hekserij v.;
-veesen o. tooverij, hekserij v., alles wat
tot het tooveren behoort, Z. Zanbei;
-wort o. tooverwoord o.; -Wurzel v. tooverwortel m.; -zeictr.en o. tooverteeken,
tooverzinnebeeld a.,tooverletter V.,talisman m.; - celtel m. briefje o. waarop een
tooverspreuk staat,arnulet o.; (fig.) voor
tegen tooverij.
-behodmil.
Zauehe, (-n) V. teef v., wijfjesh o nd m.

Zee.
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Zaun, (-(e)s, mv. Zäune) m. haag,
heg, heining, schutting v.; (fig.) eine

Gelegenheit zum Streit vom -e brechen,
om eene kleinigheid twist zoeken; vom
-e brechen, bij de haren er bij halen, een
voorwendsel zoeken; er aal nicht !tinterm
- gefunden, vona -e gebrochen, hij is niet
van de straat opgeraapt: ein vom -e gebrochener Streit, strijd m. om niets, om

eerre kleinigheid.
m., Z. -becher; -ketle V. tooverketting m.,
Zaun-ammer, (-amrners,m v.-amtooverketen v.; •klang in. tooverklank
mer) In. haagvink m.; -binder m., Z.
m., betooverend geluid o.;-knoteu m. too-masher; -blunae v. haarmos o.; 2. itsverknoop m.; -kraft v. tooverkracht, tooZa_uden- gericht, (-(e)s, mv. -e) lige —, aardspinnerrkruid o.; 3. pauwevermacht v.; -kraut o. tooverkruid, hek
alruin m.; -kreis m. toover--senkruido., o. rechtbank V. over erfelijke en eigen staart ni.; -buche v. hagebeuk m.; -dürr
kring, toovercirkel m.; -kunst v. toover- goederen; -recht o. recht o. dat bij de bijv. nw. (gemeenz.) zoo mager als een
kunst, tooverij v.; 2. betoovering v.; -land rechtbank over erfelijke en eigen goede hout.
Zaunen, (záunte, geadunt) bedr.ww.
geldig is.
-ren
o.betooverd land o.;it.tooverachtig schoot'
Zauderei, en) v. dralen, aarze- omtuinen, met eene heining of haag omland, paradijs o.; -lalerne V. tooverlaritaren v. -licht o. tooverachtig licht o.; len, weifelen o., aarzeling, weifeling, be- geven, insluiten.
Zaun -gericht, (-(e)s, mv. -e) o.,
-lied o.tooverachtig liedo.;it.verrukkend, sluiteloosheid v., getalm o.
Zauderer, (-s, nov . Zauderer) in., Z. Pj'uhlgericht; -gerte V. teentje, takje
bekoorlijk lied o.; -macht V. toovermacht
v.; -nzkdchen o. (fig.) verrukkend schoon -in, (-nen) v. draler, talmer, treuzelaar o. tot het vlechten van heiningen; -gilge
meisje o.; -rnrhrchen o.tooversprookje o., in., draalster, talenster, treuzelaarster v., V. haaglelie v.; -glocke v., Z. -bionic; 2.
Z. - tuinde; - hopten m. wilde hop v.; -kir tooververtelling v.; -mantel ni. betoo- weift!lachtige, besluitelooze m. en v.
Zauderhaft, ( -er, -(e)st) bijv. sche v. geiteblad o.; -kónig m. tuinkoning
verde mantel ni.; -mdszig bijv. nw. tooverachtig; -ineisler m., Z. Zauberer; -wit- nw. dralend, aarzelend, weifelend, trea- m.; (gemeenz.) winterkoninkje o.; -lilie
V., Z. -blunie (3); 2. Z. -lcirsche; -macher
zelend, tal ►nachtig.
tel o. tooveriniddel o., Z. Zauber (2.)
Zaubern, (zauberle, gezaubert) o. Zauderhaftigkeit, v., z. Z. Zau- in. haagmaker m., hij die heggen, hagen,
heiningen maakt; -pfahl m. staak m.,paal
ww., m. h. tooveren, de tooverkunst uit derei.
Zaudern, (zaoderte, gezaudert) o. m. waaraan de heining verbonden wordt;
-oefn;2.bdrw etovru,d
tooverij doen verschijnen, oproepen, be- ww., m. It. aarzelen, treuzelen, dralen, -rebe v., Z. -rube (1); 2. bitterzoet v.;
talmen , langzaam zijn, besluiteloos zijn, -recht o. recht o. om eene heining te zet
heksen, bespreken.
onschendbaarheid v. van eene hei--ten,2.
Zauber-nebel, -nebels, mv. -ne- opzien tegen, uitstellen, op de lange baan
ning; -reis o., Z. -gerte; 2. klis v., klisbel) m. tooverachtige nevel of mist m.; schuiven.
-nett o. betooverd net o.; -ont m. betoo- Zaum, (-(e)s, env. Zciunle) in. toorn, kruid, kleefkruid o.; - eiegel m. gewoon
verde plaats v.; - Aalast m. tooverpaleis, teugel, breidel, tongr;em m.; ana -e j'uhren, keelkruid o.; -rind o. gewoon riet o.;
betooverd paleis o.; -perspecliv o. toover- bij (ten teugel houtlen; im -e hallen, be- -riss m., Z. -reis; - riller m. ridder m.
kijker, caleidoscoop m.; -p/erd o. betoo- teugelen; (fig.) seine Begierden and seine wiens adeldorn niet te bewijzen is; -rose
verd paard o.; -pinsel m. (fig.) verruk Zurige int -e hallen, breidelen, beteuge- V. hondsroos, wilde roos v.; -rube V.
witte wijngaard in.; zveisze —, varkens
penseel o., begoochelend penseel o.;-kend len, inhouden, in toorn houden.
hondskers, duivelskers v..-wortelin.,
Zuurbar , bijv. en b. te beteiige-ring m. tooverring m., betooverde ring
m.; -rotte v. bende v., troep m. toove- len, tegen te houden, te toonlen, in toom haarroos o.; 2. smeerwortel in.; —nbitter
o. (Scheik.) vergiftig sap o. van den witnaars; -ruche v. tooverroede v., toover.- te houden; it. te ►nbaar.
Zaum-binde, (-n) V. (Heelk.) ten wijngaard; -riilhe v., Z. -gerle;-schliestaf m.; -saal m. betooverde zaal v.;
-salbe v. tooverachtige zalf v.; -schall ni. breidel nl.; -bucket in. knopje o.aan weers- [er, -schliipfer in., Z. - honig; -schwein
o., Z. Igel; -slander in. tuinstaak in.;
tooverachtig geluid o.; it. verrukkend zijden van het paardengebit.
Zaumehen, (veekt.) o. (van de (Volkst.) iii nn wie een —,zoo vet als een
schoon geluid o.; -schein m. tooverachtige schijn in.; -schlaf m. tooverslaap m.; tong), toompje o., tongriem m., spanader Spaansch anker, zoo mager als een hout;
-schlag m. tooverslag in.; (lig.) verruk- v.; (van de roede), toompje o. der voor- -sleeken m., Z. -genie; -weide V. haagwilg,
wilg(eboom) m. geschikt om heiningen
kende slag m.; -srhloss o. betooverd slot huilt.
o.; - schrift v. tooverachtig schrift o.;
Zciumen, (:üícnate, yeziumt) bedr. te maken; 2. Z. -riegel; -wicke V. wilde
-schule v. school V. voor toovenaars; ww. brei^ieleil, in toorn honden, toornen, wikke v.; -winde v. klokjeswinde, haag
-windev.
-schwert o. betooverd zwaard o.; it. too- (ten toom aandoen; (fig.) die LeidenZausen, (:ausle, gezaust) bedr. ww.
verachtig zwaard o.; -segen m. bezwering schaften -, beteugelen; (kookk.) Kapaune
rukken, trekken, plukken; jem. bei den
v., tooverformulier o., betoovering v.; 2. -, opbinden.
Zaum-frei, bijv. en b. zonder ten- Haaien -, ► eun. bij het haar trekken; 2.
bekoorlijkheid, verrukking v.; - sierlel o.
tooverzegel o., betoovering v., talisman gel, zonder breidel; (fig.) teugelloos, brei - wed. ww. sick balden 'and -, rukken en
rn.; - spiegel m. tooverspiegel in.; -spiel delloos, vrij, zonder opzicht; -geld o. plukken; it. plukharen.
Zebra, (-s, mv. -s) o. zebra, Kaapo. verrukkend spel o.; 2. tooverspel o., drinkgeld o. aan een stalknecht bij liet
Z. Zuuberei; -sproch m., Z. -segen; -stab knopen of verkoopeu van een paard ge- selie ezel, gestreepte ezel m.
Ze,ch-bote, (-n, mv. -n) m. bode
m. tooverstokje o.; -sladl v. betooverde geven wordende; -los bijv. uw. teugelstad v.; - slimme v. verrukkend schoone loos, zonder teugels; (fig.) onbeperkt, tri. eeteer maatschappij van mijnontginstem v.; -slrauck ni. tooverstruik, too- geheel vrij, Z. :ügellos, -recht bijv. nw. tling; -brache v. oui de mijn liggend braak
o.; - breder in. hij, die deel neemt-land
verhazelaarstruik m.; -stuck o. toover- aan een toean gewoon, bereden, geclresstuk, tooverkuustje o., tooverij v.; 2. too- seerd; -scheide v. sti englus v., lederen aan eene drinkpartij; it. (gemeenz.) drinkebroer, dronkaard, nathals, zuiplap m.
verstuk, tooverballet o.; -ton in., Z.-klang; strengopliender in.
Zeche, (-n.) v. (in eene herberg),
-crank m. tooverdrank, ruinnedrank rn.;, Zaumung, ( - en) v. (fig.) beteugelag o., vertering, schuld v.; die - machen,
-Inch/er m. tooverachtige trechter, too-'. geling V.
Zuumzeug, (-(e)s, mv. -e) o. de vertering berekenen; (Spr.) die - ohne
vertrechter in.; - trommel V. toovertromwel v.; -tule V. nevelster, nevelvlek v.; (Heelk.) werktuig o. om de lippen eener den Werth coachen, buiten den waard rekenen; it. die - aalalen v ssen, het gelag
-waffe L. betooverd wapent o.; -said tin. wond aan te halen.
(-

;

(
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Zed.

Zeh.

moeten betalen, het lootje leggen; 2. Z.
Zechqesellscha fl; 3. gilde o., kaste v., stam
m.; 4. beurt, rij v.; nach der -, Z. Reihe;
5. (Dergw.) maatschappij v. tot mijnnntginning, mijnmaatschappij v., 128 aan
-delPn.mv,i
mijn.
ZQehen, (zechte, gezechl) o. ww.
drinken; it. sterk drinken, zuipen, groot P
verteringen maken.
ZQehen -eisen,( -eisens,mv.-eisen)
o. hamer m. om staafijzer te merken;
-haus o. verzamelplaats v. der mijnwerkers; -register o. lijst v., register o. der
dagelijk^che werkzaamheden in eene mijn.

ZQcher, (-s, mv. Zr^cher) m., -in,
(-nen) V. drinker, dronkaard, drinke-

ternosterboom m., Egyptische acacia v., bijv, nw. tienkantig, met tien kanten;
-klappig bije. nw. met tien kleppen, tien
koraalhnom m.
Zedrobalsam, (-(e)s, mv. -e) m., kleppen hebbende; -kreuzer, —stuck o.
geUlstuk o, van tien kreuzers, tienkreuz. Zedoarbalsarn.
Zedulka, (-s) v. russische draag- zerstrikje o.; -lvrlcig bijv. uw. van tien
lood, van vijf ons; (van zilver), van zeven

stoel m.

ZQhe, (-n) v. (Pl.) knoflookbolletje, penningen en twaalf korrels; -mal bijv.
knoflookklauwtje o.; 2. teen, toon m.: uw. tienmal; -- so viel, Z. -[ach; -nialtg
grosze -, groote teen of toon; ruil sec/is hijv. nw, tientnaal herhaald; -mann m.,
-, met zes teenen, zesteenig; auf die -n ,Z. -herr; -mánnerig bijv, nw. (Ii.) tienIre/en, sich au[ die -n slellen, op de too- helmig, met tien meeldraden; Classe der
nen of teenen gaan staan; au f den -a --cu Gewi chse, klasse v. der t.ienhelmige
gehen, op de toonen of teenen loopgin; planten, decandria v.; -monalig bijv, nw.
(Volkst.) er ist fiohl bis an die -n, hij is tien maanden oud, tien maanden uinrPnde, van tien maanden; - monallich bijv.
totaal uitgehongerd.
ZQh(e)n, bijv.nw. tien;die - Gebole, nw. alle tien maanden geschiedende, tien
de tien geboden; Hanen von - Rund naandelijks(ch).
Zehen-nagel, -nagels,m v.- nagel)
Garben, een hoop m. van tien schooven;
2. (-en) V. 10, tien v,, X (als cijfer); m. nagel m. van den teen;-nery m. zenuw
(Sp.) een tiende, tien op elk. volgende v. der teenen.
kaarten.
Z^h(e)n-pfennigsti ck,(-(e)s,

broer, zuiper, zuiplap m., drinkster, zuip ster v.
ZQch-fahne, (-n) v. gildevlag v.,
gildevaandel o.; 2. vlag v. ten teeken dat
Bene vergadering van mijnwerkers gehonden wordt; - %rei hijv. nw, gelagvrij, ZQh(e)nd, ( (e)s, mv. - e) o. tienkosteloos; jem. --- halten, iem. vrij hou - tal n.
ZQh(e)nder, (-s, mv. Zeh(e)nder)
den, het gelag betalen voor; -juhre v. om
beurten te leveren spandienst m.; -gas! m., Z. Zeh en 1 er.
m. gast m.;-pelage o. drinkpartij v., d rink- ZQh(e)n-eck, (-(e)s, mv. -e) o.
gelag o.; -genoss, -gesell m. lid o. van een tienhoek m., vlak, lichaam o. met tien
gilde; 2. Z. Zetlier; it. hij die deelneemt hoeken; -eckig bijv, raw. tienhoekig, met
aan eene drink part ij; -gesellsclta/t v, drin- tien hoeken; -ender in. hert o. met tien
kebroercgezelschap o., Z. -ge/age; -haul takken.
o., Z. Zechenhaus; -hut v, bij beurten te ZQh(e)ner, (-s, mv. Zeh(e)ner) in.
verrichten hoeding V. van het vee, beur tiental 0.; ^. die -, tienmannen in. mv.:
-teliugsch 3. tienman m., lid o. van den raad van
hoeden o.
-

Zeehjne, (-n) v. sechine v., gnuden munt in Italië ter waarde van 5L a
5 gulden.

Zech - meister,

( - sters,

mv.

-

ster)
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(

mv. -e) o. tienpenningstuk, muntstuk o.
van tien penningen; -p['under m.tienponder m.; -p/i ndig bijv. uw. tienpondsch,
tien pond wegende.

ZQhenrucken, ( - hens, mv. - ken)
m. bovenkant m van den teen.
ZQh(e)n-ruderig, bijv, nw. tien riemsch, met tien riemen; - sdulig bijv.
nw. tienzuilig, wet tien zuilen; —es Ge
tienzuilig gebouw, decastylon o. -bkud,

ZQhensaum, (-saum (e)s,m v.-sáume) in. kant m. van den teen; (van vo
-geis),
nagelvlies o.
tien personen; (Pl.) mirteboom m. met
geaderde bladeren; (Dichtk.) tienregelig
ZQh(e)nschuhig , bijv, nw. tien
tien voet lang, breed of hoog. -voetsch,
vers n.
ZQh(e)nerlei, bije. ow. tienderlei, ZQhenseite, ( a) v. zijkant van
den teen.
in tien soorten.
-

m. (Bergw.) Z. Z,'chennzeisler; 2. voor
ZQh(e)n-fach, -faltig, bijv. ZQh(e)n - silbig, bijv. uw. tien
bij Bene drinkpartij; - ordnung v.-ziterm,
uit tien lettergrepen be--letrgpi,
gil^lereglement o.; -probst m. armmeester, nw. tienvoudig, tienmaal zooveel; das -e,
diaken m.; - schuld V. herbergschuld v., het tienvoudige, tienvoud o.; -fuss in. staande; -silber m. woord o. van tien
vertering v.; -stein m. (Qer•gw.) gewone tienvoeter m., dier o. met tien pooten; lettergrepen.
Zehensohle, (-a) v. onderkant
wijnsteen m .; (Uelfst.) kalksteen m.; -lag, -[%sze(r) m. mv. tienvoetige schaaldiedriemaandelijksche vergadering v, der ^en o. mv.; -%iiszig bijv. ow. tienvoetig, m. vitn den teen.
ZQh(e)nspaltig, bijv. uw. (PI.)
mijnwerkers; -theil m vier aandeeles o. tien pooten hebbende; —e Kruslenthiere
iu tien deeten gekloofd, met tien spleten.
o. mv., Z. -[u.tizer.
mv. in Bene mijn.
Zeek, (-(e)s) o., Z. m. trekken, pla-' ZQhen-ginger, (-gers, mv. -ger) ZQhenspitze, ( - n) v. top m. van
m. teentreders m. mv., dieren o. mv, die, den teen.
gen. plukken, geplaag o., plagerij s.
ZQeke, (-n) v. (Nat. hiss.) teek of op de toppen der teersen loopen; -plied o.', ZQh(e)n-stadt, slädle) v, eerre
van tien steden; - strahl m. (Nat. bist.)
tiek v., schapenluis v.; -nkorn o, ricinus - lid n, van een teen, an een vinger.
ZQh(e)ngriffelig, bijv. nw. (Pl.) zeester V. met tien stralen; -slrahlig bijv.
zaad o.
ZQeken, (zeckle, gezeckt) bedr.ww.' tienstijlig, tien stampertjes hebbende. uw, tien stralen hebbende.
ZQhenhaut, (-haute) v, teenhuid,j ZQhenstreeker, Ker s, mv. -her)
trekken, plukken, stooten, plagen.
, (-(e)s, env. -e) or toonhuid v., vel o, van een teen of toon; m. (Uutlk.) uitstrekkende teenshier v.
ZQ
cklerhaar
2. vlies o. tusschen de teersen der plat -'i Z^h(e)n-shindig, bijv, uw, van
lang ha.'r o. op grove baai.
Z^der, (-n) v, ceder, cederboorn m.; voetige dieren, zwemvlies o.; -dec/ce v. tien uren, tien uren oud, tien uren du
c•ende; -stundlich bijv. uw. om de tien
russische of sibirische -, Z. Zeder fichle; bevlekking v. van net zwemvlies.
weisze -, witte ceder; - aus Lycien, jene- ZQh(e)n-herr, (-n, mv. -en) in. uren plaats hebbende.
tienman, deceivir i.; -luerrlich bijv.nw.
ZQh(e)ntacker, ( ackers, mv.
verhnom m.; it. levensboom m.
ZQder bauw, ( - bauni(e)s, mv. tot de tienmannen behooreride, de tien -Acker) in. akker m., land, veld o, met
betreffende; - herrsclua/t v. tien -mane een tiend bezwaard.
-ii unw) m., Z. Zeder; -(chle v. cedertien per--manschpo.,regivan
ZQh(e)n -t gig, bijv.nw, tiendenpijnboom in.; -holy o. bosch(je) o. van
sonen, decemviraat o.; -herrschalllich daagsch, om de tien daggin geschiedende.
cederbonmen.
ZQdern, bijv, en b. van cederhout, bijv. ow., Z. -herrlich; -hunderl bijv.nw. ZQh(e)ntamt, (-amt(e)s, mv.
tienhonderd, duizend, tienmaal honderd; - dntler) o . tiendkantoor, departement o.
cederhouten.
Zeder-nuns, (-isusse) v. pinie, -huuiderlste bijv. nw. duizendste; -jahrig der tienden.
Zeh(e)n-tassend, bijv. nw.tier,cederunot v.; -tisch nn. cederhouten tafel bijv. ow, tienjarig, tien jaar oud, tien
v.;-wachholder in. ceder-,jeneverboom in.; jaren durende; jdhrige Re^ieruug, regee- duizend; -lausendsle bijv. uw. tienduiring van tieru jaar; jchrlich bijv. uw. om zendste.
-wall m. cederworid o.
ZQdoarbalsam, (- (e) s, mv. -e) ie tien jaar, alle tien jaar geschiedende; ZQh(e)ntbar, ljijv. nw. in tienen
-ja %rfest o. tienjarig feest, feest o. dat te verdeelen; (Leeuw.) tiendplichtig.
In. Carpati;che balsem rip.
Zedr (c)k, (- (e) ^, rn v . -e) u,. pa- )sn tie tien jaar gevierd wordt; - kantig ZQhente, bijv. uw. tiende; 2. der,
(-

•
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die -, m. en V. tiende; am -n des Monals,
ZQhren, (zehrte, gesehrt) n. ww.,i, fares, sterrenkijkster v.; -deuterei, -dendon tienden der maand; Clemens der -, in. h. von ct-w, -, teren, leven, uitgaven lung v, verklaring v. van een of meer
Clemens de Tiende; zona -n, Z. zehnlens. boen, leven ten koste van: 22. (in de her- teekens; 2. wichelarij, waarzeggerij v,;
Zeh(e)nte, (-n, fnv . -ra) rn. tiend berg), verteren, drinken; 3. (van wijn in ^ -eisen o. merkijzer, stempelijzer o., stemo,; den - einni horen, het tienel heffen.
cell vat), indrogen; -(l, veel vertering pel m.; - feder v. teekennen v.; -gare o.
Zeh(e)nteinnehzner , ( - mers, makende; (Gen.) verterende. invretend:i teekengaren o„ -hammer m. teekenhamv. -mer) m., Z. Zeh(e)nler.
-dry Tiener, terin,knorts v.; ii. he il r.ww. nier, merkhamer m.: -knhle v., Z. Reis3
Zeh(e)ntei , (-s, rrrv, Zeh(e)ntel) (van thee &), uitdrogen; (van brantle -'
/;reide v. teekenkrijt, zwart krijt-kohle;
0. linde (gedeelte) 0 .
wijn), Glen eetlnvt opwekken: 2. verteren, n.; - kunst v. teekenkunst v.: -lekre v.
ZQh (e)nten, (zeh(e)rtle,gezeh(e)nl) doen vermageren, in dikte doen vermin- leer v. tier kenteekenen, leer v, der vnnrheil r. ww. het tiend heffen; 2 . liet tien/) deren.
teekenen; - /eiste v. (Glaz.) rij v.; -noisier
betaien; 3. (Krijgses.) ein Regirent 4 -,' Zehrer, (-.,, mv. Zvhrer) in. ver- m. teekenmeester ni,; -pull o. teekeneen nian van tie tien s'.ralfen, betalen, later m.; it. verteerder, doorbrenger m.; tafel v., teekenlessenaar its.; - renrum in.
afrinken &.
teekenraani o.; -rechenkrrnst, -reclrniing
(Stir.) Z. Sparer.
ZQh(e)ntens, bijw. ten tiende, in
Zehr — fieber, (-/ielers, mv. - favvher) V. relcenkrunst v., rekenen o. met teekens,
,

(le t lende Plaats.
Zeh(e)nter, (-s, rev. Zeh(e)nler)
nr. tientiheffer ;n.; 2. t.iendplic:bti e ni.
Z b(e)nt - ferkel, ( - ferl;els, mv.
-ferkel) o. tiendlvarken o., varken o. dat
als een tiend gegeven wordt; -free bijv.
nw. tiendvrij, niet tiendplichting; -/reiheit v. tienclvr ijheid v.; -/'rolroer rn. hij
die voor het tiend moet arbeiden; -garbe
V. tiende schoof, schoof v. als tiend;
ge1d n. t.iendgeld o., tiende penicing rn.
Zeh(e)ntheilig, bijv. nw. tien
tientallig; (Nat. hist.) tienspietig,-delig,

o. (Gen.) teringkoorts, hectische koorts algebra v.; -srhiefer o. teekengritïi'l v.;
V.; - frei bije. nw. knstvrij, vrije verte - (Delfet.) ieekenechiefer o.: -srhule v. tee-

ring heibende; ,jens. -- haltcsn, iem. vrij honden, iems. vertering botalen: -(rei heil
V. recht, voorr^'cht o. van kostvrij te zijn:
-gel^l o. reisgeld n„ teerpenning m.; -gris,
-krant o. betonié v.; 2. valeriaan v.; -p fenni.o ro., Z. -geld.

Zehrung,

( - en) v., Z. 7.ehren;

kenschool v.; -so/tie V. zont bruit V. die aan
arme knechten is afgestaan; -spiel n, tee-

kenspel, spel o. dat me t zeker e teekens
Gespeeld wordt: - sproche v. eebaarrlentaal, taal V. door teekens; it. mimiek,
pantomime

v.; -stub m. piket, stokje n,

it. tot teeken ; - .stempel in. stempel rn.; -sti/t

vertering v.: 2. Z. Zee/te: 3. Z. Auszeh- in . teekensti1t v. en o., teekenperi v.;
rung: 4. Z. Zehrgeld; 5. smeer, wagen - -s /trede v. teekenles v.: -liceh m. ieekensm:er n.
tafel v,; -inch o. doek, lap m.'om te merZehrungs-frei, bijv. uw., Z. zehr - ken 2. (Naai.) teekenlap m.
in tienen gekloofd, gespleten.
(rei; - kasten mv. kosten rn. mv. van onZeiehnen, (zeichnele, gezeiehnet)
Zeh(e)nt-herr, (-n, cnv. - eis) w. rlerhond; vertering v.: - steger v. belas heclr.wW. teekenen, sr'hetsen, eerie teeheereigenaar in. die fret recht van tiend -tingV.oplevsr kening maken; noch der Nalur -, naar
helling heeft, tiendhehler in.; -born o.
Zehr-vorrath., (-ratit(e)s, mv. tie natater teekenen: 2. merken, van een
tienrlkoren, tiendgiaan o,; -mann in. -rat/me) in. levensmiddelen o. mv., pro- teeleen voorzien: (rig. (ionrisla;in; 3.
tiendlrlichtige in.; -ordiiung v. wet v, oer viand o.; -ir'rrrm m. huidworm, haarworm Al fi n, Briefschaften -, onclerieekenen.
het tiendrecht, verordening v. omtrent m.; -Wurzel V. kalfsvoet in.; 2. teerwortel
Zeichner, (-.s, mv . Zeichner rn.,
de tiendbetling; -p/lichlig bijv.nw. tiend - m.; -zou rn. (Mol.) toegegeven duim in. -in, (-nen) V. teekenaar, merker m,,
plichtig; -p/ticl4tiykeit v. tieudplichtig- waters.
teet{enaaarster, merkster v.
heid, verlplicliting V. ore het tiend te
Zeichen, (-s, nov. Zeichen) o. tee- Zeiehnerisch, bijv. nw. naar de
betalen; -rechnuoy v. tiendeelige reke- ken o.; (Sterrenti.) teekeii, sterrenbeeld renels her teekenkunst.
rring, dccirntiairekeiting, tekening V. roet o., gesternte o.; unter einero glrlcklichen
Zeiehnung , (-en) v. teekening,
tiendeelige breuken; r'ccltt o. tieud- - geboren, onder een gelukkig gesternte afbeelding, schets v.: (Schild .) ems ,chl ae
re ►^h t o.
geboren; 2. toeken, kenteeken o.; - von -, teekening, voorstelling v„ (Scherts.)
Z$h(e)ntheil, (-(e)s, nmv. -e) o., Gesundheit, teeken, kenmerk o.; (van geklad, geknoei, gekrablel o.: tngtiirle,
Z. Zeh(e)nlel.
eeoe ziekte), kenteeken, herkenningstee- geiuisrhte, ge/use/tie, un..ccianllirte -, ge Zf.^hentritt, ( - (e)s, rite. - e) in. ken o.; ,Íemn, ein - geben, tem. een teeleen ►lnezel^le teekening, inktteekenint;, toeoer
de
teeneri
.
in.,
t
red
in.
tra; ►
neven: 3. sein, signavl o.; das - geben, het kenine V. sunder schaduw; 2. (van &-ne
Zgh(e)nt-sache, (-n) V. tiend - sein geven; arcs der Per ire gi'gebenes -, te - mossel, een hond &), vlek v.: -.ccnniploir
V.
betreffende
de
tienderi;.
zaak, zaak
legraphiech sein; it. (voor de gorisriiens±.- n. assurantiekantoor o.; -skunst v, tee(Ger.) geding o. betreffende de tiendetr; oefening), das eiste, <weile - geben, lair- kenknngt V.
-sanintler in ., Z. -einnehrer; -selacuer v. lea. voor de eerste, tweede maal de klok
Zeidel - bar, (-en, mv. -en) na., Z,
tie,rdsclruur v.; -schreiber iii. schrijver ' luiden; sum -, dais ie /a dort war, ten be- llonigb4r; -bast m., Z. Seidelba.ct; -baxum
in. bij het ticiudkautoor; schuldig bijv. wijze o. dat ik er was; 4. merkteeken o.: rn. bourn in. urn bijenkorven van te manw, tiendl► lictitig; - vetwand/ bijv. trw., (in een boek), teeken o.; Girt - bei einer ken; -girl o., Z. -f,ufe; -heide v. voor de
Z. -p/lie/Oiy.
Sehri/'lsielle maclien, een teeken zetten hijenteelt geschikte, weide v.; -hu fe v.
Zeh(e)n - viertelig, ijv. r,w. roet bij, een plaats in een werk aanstrepen: plaats, hoeve v. welke hel, recht heeft nor
tiert krvartieierr; - weibig t ► iv,rlw.(l l.) [riet er sehrieb geivisse - hin, hij zette zekere hijen te honden; -meister m. opzichter
tien starnl)ertjes; -winkelij bij vii tv tien - teekens; (vnn een koopman), merk, tee- I rn. der bijenkorven; -rnesser o. mes o.
hoekig, reet tien hoeken; -wr chenlliclr ken o.; (Pal ►.) stempel m., merk o.:1, tot het uitsnijden van honing; -mutter
bijv. nw. tienwekelijkse,, dle tier w ►^keu (Goudsm.) keur v.; (Timm.) voegschrap V., Z, -gul.
plaats heboe nde; -woe/rig bij v. uwe. tien V., treken, merk o.: (Gez.) roerkring m.. Zeideln, (zeidelle, geaeidelt) bedr.
tien wel7,err oud, tied wellen do--wekscb, streep v., op ale verr ek ijkerbiliZen -,(Zeew.) w ww . hijenkorven iitcnij llen.
rende; -zackig ldjv. nw. [net tiert punten brei, baak, zeeton V.; (Muz.) verwijzingsZeidei-ordnung, (-en) v . regle of tanden, tientarrdi.g; -zaftig bijv. trw. teeken, renvooi o.; (van den tijd), ken- ment o. op de bijenteelt; -reent o. recht
tienteenib, tiert teeuen hebbende; - zr iliy merle o.; 5. voorteeken o., voorspelling. o, orri bijenkorven in een bosch te hou b'ijv. nw. tieriregelig, uit tien regels tie- zinspeeling v. gates, Mises -, (voor)teeken ilent; -weld in. wond, bosch o. geschikt
staarl te.
o.; (Gel.) wonder, maairakel o.
om bijenkorven te honden; -weide v. voor
ZQhig, bijv. en b. teerreu bebber.de,
Zeichen - bild, ( - (e)s, mv. er) o.! lie bijenteelt geschikte 'plaats V. in een
van teener[ voorzien.
zinuebeeld o.; -brenner rn. hij die het bosch; -,zeicheri o. teeleen o. van eigenufrer'k & inbrandt; .bush o. teekenhoek. lom aan een bourn, waarin bijen nes
Zahn, &, Z. zeb(r)a
Zehrbedarf, ( - (e)s) rn.,z.rn.nroud- album o.; - deurend bijv, nw. zinnebeel-zins rn. belasting v. voor het recht-teln;
voorraad or., levensbehoef ten, rnundbe- ^ lig; -dealer, —in, wichelaar, waarzeg, -' om bijen te honden.
hoefteu V. mv.
ser, sterrenkijker rn., waarzegster, wicheZeidler, (-s, mv. Zeidler) m. bijen,

)

-

-

;

-

Zei.

'1448

Zei.

Zei.

Zeinbrief, (-(e)s, mv. -e) m.I vor der • niederkommen, ontijdig beval (Hand.) zeilbrief, convooibrief m.
I^ len; ibrige, freie -, ledige, vrije tijd m.;
Zeigbar, zeiglich, bijv.nw.toon- ZeisChen, (verkl.) o. sijeje o., Z. ich habe Veine - dazu, ik heb daarvoor
Zeisig; -kraut o. (P1.) guichheil o.
geen tijd; auf - kan[en, op tijd koopen,
baar, te toonen, vertoonbaar.
Zeige- b ank, (-bdnke) v., Z.- tael; Zeisel, ( a) v. spitsmuis v.; bar m.! niet kontant betalen; in - von, na ver- finger,--strecker m. wijsvinger m.; -mus (Prov.) zwarte beer, gewone beer, bruine loop van, binnen den tijd van; die - wird
uur lang, de tijd duurt mij lang, ik verrn. uitstrekkende spier V. van den-kel beer m.
Zeisig, (-(e)s, mv. -e) m. sijsje o.;? veel snij, Z. lang, Weile; A. (van vronwijvinger.
Zeigen, (zeigte, gezeigt) bedr. en o. (fig.) lichtzinnig mensch, losbol m.; wen), maanstond m.; it. regels m. mv.,
menstruatie v.; (Spraakli.) tijd m.; geWW., m. h. wijzen, toonen, doen zien, (Scherts.) sauherer -, wakkere klant
voordoen, betoogen; mit dem Finger etrw., it. schlauer -, slimme vogel, guit m.;' genuwurlige -, tegenwoordige tijd m.; unauj etw. , iets met den vinger aan%vij- -grïun o. geelachtig groeit, groenachtig ing.st vergangene - ,onvolmaakt verleden
tij^1; langst vergangene -, volmaakt ver
zen; jemn. elw. -, toonen, voordoen, laten geel o.
Zeisigkraut, (-(e).5) o., z. in., Z.
tijd; voraus vergangene -, meer dan-ledn
zien; jemn. den Weg -, wijzen, aanwijzen;
2. wed. ww. sich -, zich toonen, ver Zeischenkraui.
volmaakt verleden tijd; k'in[lige -, toeZeisiglein, Zeislein, (verkl.) komende tijd; eiast vergaitgene -, tweede
doen blijken; (i. k. bet.) klaar -schijne,
toekomende tijd,betrekkelíjk toekomende
worden, duidelijk worden, blij -blijke o., Z. Zeischen.
Zeist, (-es, wv. -e) m., Z. Zeisel.
tijd; (Spr.) - bring! Rosen, de tijd baart
zich voordoen, aanko--ken;(gmz.)
Zeit, (-en) v. tijd m.; von - Wait -, van rozen.
men, Z. erscheinen; (van ziekten), zich
vertoonen; das wird sich bald -, dat zal tijd tot tijd; zur - of der -, tegenwoorZeit, voorz., Z. seit.
spoedig blijken; es zeigle sick, dass 41. dig; noch zur - ,tegenwoordig, nog heden
Zeit -abschnitt, (-(e)s, mv. -e)
ten dage, tot hiertoe; nach der -, nader- m. tijdstip o., tijdsbegin, tijdvak o., tijdhet bleek, men bevond.
Zeiger, ( - s, mv. Zeiger) m., — in, 'hand, later; die - her, tot hier toe, ge- rekening v., Z. -raum; -alter o. leeftijd,
(-nen) V. aantooner, aanwijzer m., aan - durende dien tijd; seis der -, sedert dien tijd m., eeuw v.; das goldene —, de goutoonste r, aanivijsster v., hij, zij die toont, tijd, sedert; seil einiyer -, sedert eenigen den eeuw; in alien —n, ten allen tijde,
wijst &, Z. neigen; (Ontlk.) Z. Zeige fia- tijd; von der - an, van dien tijd af; mit door alle eeuwen heen; in unserm —, in
ger; (Uurw.) wijzer m.; (van het kom 'der , metter tijd; von langer, geraumer onze dagen, tegenwoordig; -angabe v.
naald v.; (Goudsen.) graveerstift v.;-pas), - her, lang geleden, sedert langer, tijd; opgaaf v. van den tijd, datum m.; -an!bei -en, bij tijds, van pas; vor kur:er, ge -wand m. besteden o. va n tijd, opoffering
(Hand.) houder, toonder m.
voor korten, geruimen tijd,-raume, V. van tijd, verlies o. van tijd; -bedarf m.
Zeiger—linie, (-n) V. lijn v. die
de zonnewijzer teekent; -musket in., Z. kort, lang geleden; unter der -, dass 41' tijd m. dien men noodig heeft, noodige
Zeigeingerstrecker; - platte v. wijzerplaat gedurende den tijd, onder de band dat, tijd m.; -bedri ckung V. verdrukking v.
v.; -rad o. wijzerrad o.; -stange v. ijze- middelerwijl; zo -en,somtijds, no en dau; ides tijds; - bedicr/niss o. behoefte v. des
ren staaf v. van den zonnewijzer; -uhr v. 'zu alien -en, ten alien tijde, altijd; jem. tijds; -beere V. zwarte Sint-Jansbes,
wijzeruurwerk, barloge o., klok, pendule in lingerer - nicht mnehr sehen, iem. in zwarte aalbes v.; -begebenheit v. gebeurV. zonder slagwerk; -werk o. wijzerwerk langen tijd niet meer zien; uni die - der tenis V. des tijds, tegenwoordige gebeur
Ernie, ten tijde van den oogst; znr - der
0., werk o. dat de wijzers doet gaan.
-beginn m. tijdbegin, begin o.-tenisv.;
Zeige — tafel, ( - n) v., — tisch, Sand/luth, ten tijde van, tijdens den ales tijds; 2. Z. -rechnung; 3. Z. -abschnitt;
(-es, mv. -e) in. tafel v. waarop uien zondvloed; an kende - gebunden sein, aan -behelf m. voorloopig middel, hulpmid
geen tijd, uur o. gehouden zijn; es ist
wijst, bord o.
middel o. om tijd te winnen, nood -del,
noch frith an der -, het is nog vroeg;
Zeiglich, bijv. nw., Z. zeigbar.
-berechner m. tijdrekenkundige-hulpv.;
u
elche
ist
es
?,hoe
laat
welum
is
het?;
m.; -berechnung v. (Zeew.) berekening
Zeigstein, ( (e)s, mv. - e) m. zeil eke
-?,
hoe
laat
?;
sich
in
(lie
schicken,
steen, magneetsteen m.
V. van den tijd, zonschieten o.; 2. tijd
Zeillen, (zeihte, gezeiïil) bedr. ww. zich naar de tijdsomstandigheden schik
-beschreiber m., Z. -berech--reknigv.;
k
e
n
;
die
goldene
-,
de gulden of gouden ner; 2. beschrijver m. van den tijd, chrojem. eiher S'ache, der Loge -, beschulditijd,
gouden
eeuw
v.; er hal yule -, hij nograaf m.; -beschreibung v. beschrijving
gen, aanklagen, betichten; 2. Z. iiberis recht op zijn geraak; das hal -, damit V. van der, tijd, Z. -berechnung; 2. tijd
ffihren.
Zeiher, (-s, mv. Zeilier) m., -in, hat es gule -, dat heeft den tijd, heeft
v.; -bestim--reknud,chogapie
(-nen) v. beschuldiger, aanklager in., geen haast; - oieines Lebens habeich noch m'.rng v. tijdsbepaling, vaststelling v. van
crie 4, in mijn leven heb ik &; - Lebens een tijd; -bild o. beeld o. des tijds,figuurbeschuldigster, aanklaagster v.
Zeiland, ( - s, mv. - e) rn. en o. (N1.) will ich ^, nrijri geheele leven wil ik &; lijke voorstelling V. van den tijd; -blume
;u mcteiner -, in wijn tijd; (genreenz.) du V., Z. -lose; -bock m. (Landh.) bok m.
aardleeuw, kemelshals in.
Zeile, (-it) V. lijn, rij v., regel m., meicue -1, ach Deere, mijn tijd !; zu rech- van meer dan tweejaar; -bogen m. (Sterstreep, reels v.; eine - Brume, eene rij ter - kommen, juist van pas kooien; es reuk.) tijdboog m.; -buck o. jaarboek o.,
boonren; in -n sdeu, in eerre rechte lijn ist -, dass cj", zu cf, liet is tijd &, om &; kroniek v.; -dauer V. tijdduur, duur m.
zaaien, strooien; in -n schlagen, (van za rechter - eliv. 1hun, te rechter tijd, van den tijd; - denkmal o. gedenkstuk o.
mest &), op rijen neerwerpen; zn'ischcn op den behoorlijnen tijd; auszer der - van den 1,ijd; - (l ief) m. tijddief m.
An -n leses, tusschen de regels Ioorie- eliv. shun, buiten tijds iets doen, ten on- Zeiten-buch, -buch(e)s, m.
Zen; (Drukk.) regel m.; Baum zuwisclien pas; die iheuere -,dure tijd, hongersnood -bottler) o., Z. Zeitbuch; -dunkel o. duism.; es ist hofre -, es ist die hóchsle -, het ternis v. der tijden, duistere tijd, onbezwei -n, interlinie, tusschenlijn v.
Zeilen, (zeille, gezeilt) bedr. u' K'. is hoog tijd, het is oneer dan tijd; 2. jaar kende tijd rn., onbeschaafdheid, onweseizoen o.; - der Btuthe, bloei--getijl, tendheid v. des tijds; -gott m. god m.
op lijnen zetten, op rijen zetten; (Bont.w.)
tijd ni.; - der Weinlese, tijd iii. van den van den tijd, Saturnus m.; -kreis ru. tijdaaneenrijgen, aaneennaaien.
Zeilen - gerste, v., z. in. zomer- wijnoogst; za seiner -, als bet tijd is, ten' kring in.; -kunde v., Z. Zeilkunde; -laaf
gerst v. tiet zes kwabben; -weise bijw•. gepasten tijde; 3. tijd m., tijdsverloop, i n. loop m. des tijds, tijzlsverloop o.;
lijnsgewijs, Lijn voor lijn, langs eene lijn. tijdstip o., termijn, bepaalde tijd rn.;jemn. -seise bije . vat) tijd tot tijd, riet tusZeilig, bije. nw lijnen hebbende, erne - Pestset;en, rem. een tijd bepalen; sclienpo +azen, im en dan, bij oogenblikjema. - za elic. gebent, iern. tijd geven oar; ken.
regels hebbende; wei-, tweeregelig.
Zeilsemnlel, (-n) V. wittebrood o. it. lassen Sic mir - dazu, laat mij flen Zeit--fehler, ( -Iers, rnv. -ter) m.,
Zen, (-s) o., z. UI. (Scheur.) bijzon- tijd daartoe; nicht meter viel - v ar sich Z. -verstosz; -Icier v. viering v. van een
.Ier plantvormend beginsel o. uit het zaad haben, niet veel tijd meer hebben: it.(van zekeren tijd; -Jluss m. (lig.) tijdstroom,
zwangere vrouwen), op liet laatst bogen; stroom m. des tijds; -[olge v. volgorde
tier mais, zeine v.
houder, imker of ymker m., Z. Zeidlermeisler.

-

-

-

,

-

,

-

,

(

-

,

Zei.

Zei.

1449

Zei.

v. van den tijd, opeenvolging v. der tijden, het leven, van mijn, (uw, zijn) leven; courant zetten,eene advertentie plaatsen;
aaneenschakeling v. van gebeurtenissen; -lehen o. tijdelijk leen o.; -lehre Y. tijd diere Frau ist eine lebendige -, die vrouw
-form v. (Spraakk.) tijdvorm m., wijs
-reknud, is als het ware eene courant.
chronologie v.
v.; -lorscher m., Z. -berechner; -/'orschung
V. tijdrekenkunde, chronologie v.; - fort-

Z eitlich, bijv. en b. tijdelijk, ver
kortstondig, sterfelijk, aardsch;-gankelij,
- and eivig unglucklich., tijdelijk en eeuwig, voor den tijd en de eeuwigheid; das
-e, het tijdelijke,de aardsche zaken; it. het
leven o.; das -e segnen, het tijdelijke met
het eeuwige verwisselen. sterven, overliiden; 2. -e Guter, tijdelijk, aardsch, wereldsch; -keil v. tijdelijkheid, vergankelijkheid, kortsiondiriheid v.; it. aardsche
leven o.; 2. tijdelijke macht, wereldlijke
macht V.
Zeit-los, hijv. 11w., Z. uuzeitig
(1. 2); -lose V. (PI.) tijloos v.; - mangel

schritt, -gang m. voortgang m. des tijds;
-geist m. tijdgeest, heerschende geest m.

des tijds, algemeene richting in zekeren
tijd; -geld o. geld o. dat men op zekeren
tijd noodig heeft; -gemdsz bijv. en b. met
den tijd overeenstemmend, overeenkom
tijd, gelegen, gepast; -genoss,-stigden
—in, tijdgenoot m., tijdgenoot(e) v.;
-genossenschoft v. a elijktijdigheid v.; 2.
(verzam.) tijdgenooten m. en v. mv.;
-geschd[t o. (Hand.) koop ni. op tijd,

koop m. die niet kontant betaald wordt;

Zeitungs-amt, (-amal(e)s, mv.
-änzter) o. advertentiekantoor, bureau o.
eener courant; - artikel m. dagbladartikel
o.; -blaf( o. dagblad, nieuwsblad, nommoer o. van een dagblad; -blr ttchen o.

nieuwsblaadje o.; -bringer m. couranten brenger, krantenjongen m.; - dichter m.
(lij die nieuwstijdingen verzint; -drucker
in. krantendrukker m.; -druckerei v. courantdrukkerij,krantendrukkerij v.;-expedition v. bureau o. der courant; - kramer

m., Z. -Ire ger (1); -krieg ni. twistgeschrijf o. in de couranten, polemiek v.;
-kundschaft V. opsporen o. van nieuwtjes:

-geschichte v. tijdrekenkundige geschie- nl. gebrek o. aan tijd; -mass o. tijdmaat -leser ni. dagbladlezer, courantenlezer m.;
denis v.: 2. Z. -buck; 3. geschiedenis v. V., tijdperk o., tijdrekening v.; (Spraakk.) -lexikon o. aardrijkskundig w;-oordendoor een tijdgenoot geschreven; -ge- lengte v. der lettergrepen, quantiteit v.; boek o.; -liebhaber m. liefhebber m. van
schmack m. smaak m. des tijds; -gewalt 2. (Muz.) tijdmaat v., tijd, rythmus ni; couranten; -mann m. krantenman m.:
V. geweld o., macht V. des tijds; -gewinn -mdsz ire bijv. nw., Z. -genzdsz ; -mensch - naclinch, t. -rleui,gkeit v, kranter^nieuw•s.
m. tijdbesparing v.; des --s wegen, omn m. mensch m. die zich naar de tijdsorn- bericht, nieuws o. uit de courant; -cedartijd te sparen, om tijd uit te winnen; standighedeu weet te schikken; -merk leur m. redacteur m. eener courant:
V. merkwaardige gebeurtenis -cvurdigket -sammler na. courantenverzamelaar m.:
-glauben m. geloof o. van een tijd; -glaubig bijv. nw. zwakgeloovig; -gleichung V.
tijden; -messer tri. hij die-senv.wdr -schmied m. (f;emeenz.) hij die nieuwtje
(Nat.) tijdevening; V.; -haten m. (Zeew.) den tijd afmeet: 2. chronometer m.; vertelt; -schreiber m. (veroud.) conranhaven v. die slechts op sommige tijden -messkunst, -messung v. tijdmeetkunde, tenschrijver, redacteur m. van een dag
-.tube v. verzendingskantoor n.-hlad&;
kan bevaren worden; -halter m. zeehor- chronometrie v.; (Spra,al k.) prosodie v.;
loge o. ter bepaling van den tijd op zee, -ochs in. tweejarige os m.; -ordnung v, eene courant, bureau o. van een dagblad
chronometer m.; -hammel m. (Landh.) tijdsorde, chronologie v.; -pacht v. tijde &; - trager, —in, hij, zij, the courantere
hamel m. die onder is dan 2 jaar.
pacht, pacht V. voor zekeren tijd:-lijke & ro ►rdbrengt, uitvent; 2. Z. -schmied.
Zeither, zeitherig, bijv. nw., -pflicht v. plicht m. die tot zekeren tijd Zeit-untersuchung, -en) r.
beperkt, is; - pinkt m. tijdperk. tijdvak tijdrekenkundig onderzoek o.; -verd.ndeZ. seither 4'.
Zeitherrscher, (-a, mv . Zeilh.err-' 0.; 2. tijdstip, oogenblik o.; -raubend bijv. runy V. door den Lijd veroorzaakte ver
(

verandering v. van tijd: -vec'--anderig,
schen) m. tijdelijk heerscher, tijdelijk! nw. tijdroovend, veel tijd kostende; -raum
vorst, dictator m.
m. tijdsbestek o., tijdperk o., periode v.; derb m. tijdverlies o.; -verderber m.
Zeitig, bijv. en b. tegenwoordig,, -rechner m. tijdrekenkundige,ni.; -rech- die zijn tijd verbeuzelt, verspilt, tijdverbedendaagsch, in den tegenwoordiger nung V. tijdrekening, jaartelling, tijdre - kwister m.; -vergang m. tijdsverloop o.:
tijd; (van eene straf), tijdelijk, niet een kenkunde v.; An fang einee —, begin eener -vergeuder in., Z. -verderber; -verirkltZ. zeitlich; 2. - genug kommen, tij --wig, tijdrekening; christliehe —, christelijke nisse o. nrv. verhouding v. der tijdsorndig, op zijn tijd, vroeg genoeg komen; 3. jaartelling; mahorneda.nische —, jaar standigheden; -verkitrzend, -verkü rzunj
-telingv.drMahomedn,hgirav.; V., Z. -ki rzend 4,•; -verlauf m. verloopen
Z. jruh; II. (fig.) vroeg rijp; - werden,
—sfehler m., Z.-verstosz; -register o.tijd- o. van sten tijd: 2. tijdsverloop, tijdsberijpen, rijp worden.
Zeitigen, (zeitigte, gezeiligt) o. rekenkundige tafel v., kroniek v.; -rente stek o., tijd m.; 3. duur rn.; - verlost na.
ww., m. h. rijpen, rijp worden; (Gen.) V. lijfrente v.; -ring m. tijdkring na.; tijdverlies o.; oboe —, onmiddellijk, da(van zweren), rijp worden, doorbreken; -schaf o. tweejarig schaap o.; - schelde v. delijk, terstond, onverwijld, zonder tijd
tijdperk, tijdvak o., periode v.; -schrift te verliezen; -verschwender m., -ver
2. hedr. ww. das Obst -, doen rijpen.
-sch2rendulv.,Z-erd/t,verb;
Zeitigung, ( - en) v. rijpwording,' v. tijdschrift, weekblad, rnaantischrift,
rijpheid v.; (van eene zweer), doorbre- maandwerk o.; -schrifter of (i. k. bet.) -versplitterung v., Z. -splilterung; -ver keno.; (Tuinb.) rijpheid v.; it. bespoe- -schriftler in . schrijver in. van blauw setzung v., -verctosz in. vergissing, fout
rn.;- schuringen v.-boekjs,parfltchiv v. in cie tijdrekening, anachronisme o.;
diging V.
Zeit-irrthum, (-them(e)s, mv. mv. vleugelen m. mv. des tijds, vlucht v. -vertrag an. tijdige onderhandeling, ver
omtrent. den tijd; -vertreib m.-drago.
-thunaer) m., Z. -verstosz; -karg bijv.nw. des tijds; - sparong v. besparing v. van
zuinig met den tijd, den tijd goed beste tijd; -splitterer m. hij die zijn tijd ver- tijdverdrijf o., tijdkorting, uitspanning
-kauf m. koop m. op tijd. koop m.-den; beuzelt, tijdverkwister in.; -splitterung v.; zum —e, tot tijdverdrijf, tot uitspan
sick einen — nail em. coachen, iets-nig;
die niet kontant betaald wordt; -kreis V. tijdverkwisting v., slecht gebruik o.
m., Z. Zeitenkreis; -kuh v. koe v. van van den tijd; - stroma m. tijdstroom, stroom doen tot tijdverdrijf.om den tijd te kor twee jaar, tweejarige koe v.; -kunde v. m. des tijds; (Zeew.) neer, sterke rafe- ten; -vertreibend bijv. nw., Z. -kurzend.
tijdkunde, tijdrekenkunde v.; - kundig ling of brabbeling v. in het water, op -vertreiber, —in, hij, zij dien den tijd
bijv. nw. den tijd kennende, tijdreken vaste tijden terugkomend getij o.,draaiing loet verdrijven, tijdkorter m., tijdkorf -kundig; V. van het water; -stu/e v. tijdperk o., ster v.; -verrvandler m., Z. -genoss; -ver
der —e, tijdrekenkundige m.;^
-verstosz; -tvdhler m.,-wechslungv.,Z
-kunst v., Z. - kunde; -kurzend bijv. nw.l periode v., tijdvak o.; -tafel v., Z. -register;
tijd kortend, aangenaam, prettig, vermag -^ -theil m., -theilchen (verkl.) o. tijddeeltje Í Z. Tagwdhler; -wandlun.q v. (Spraakk
kelijk; -kurzung V. tijdkorting, uitspan- o.; -itblich bijv. en b. in vroegeren tijd versvoeging v.; -wart ell., Z. -halter;-wec•hning v., tijdverdrijf o.; - lang bijv. uw. gebruikelijk, volgesis ale gewoonte desk, set m. verwisseling v, des tijds, wissel eire —, een tijd lang, eenigen tijd, ge- tijds; - ecostand m. tijdsomstandigheden; valligheid v.; - veilig hijv. nw. tegendurende een zekeren tijd; nur sine — v.; die jeizigen -urnstdnde,de tegenwoor- woordig., hetlendaagsch; 2.tijdelijk; -weire
bijw.van tijd tot tijd, nu on dan,op zekere
dauern, slechts een tijd lang duren, tijde dige tijdsomstandigheden v. ma.
Zeitung, (-en) v. tijding v., bericht, tijden; 2. tijdelijk, voor een tijd; -Weiser
zijn; -lange v. lengte v. des tijds; -lau f-lijk
m. loop m.des tijd; 2. mv. -Idufe, -laufte nieuws o.; 2. nieuwsblad, dagblad o., con- m. tijdwijzer, almanak m.; -wierig bijv.
Z,. -verhdltnisse; -lebens bijw. gedurende rant of krat v,; in die - seizen, in de New. tijdelijk, een zekeren tijd durend; 2.
!

,
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Zel.

Zen.

Zet.

chronisch, op zekere tijden verschij- 'o. dAk o. over eene tent, tentdak, dak o.
Wende ; - ttsindm.neriodiekewind,wind m. van eene tent. tentvormig dak, paviljoen
die op zekere tijden waait, pasfiaitwind o.: -dreke v zeil.
m.: - 2vnrt o . woord o. dat erin tijd aan -Zelten, (rellete, gezeltel) o. ww. in
dni^lt: (Spraakk.) werkwoord o.; --wort- iPene tent gaan wonen; Viel -, lubben,
lieh hijv, nw. als Pen werkwo ;rd,van een'sniiden.
Z$1ten, (-.c, mv. Zeilen) m. peper werkwoord. afgeleid van een werkwoord;
goo's m.: it. borstkoekje o.
-zrh l V. tijd :etal, jaartal 0.
Z9lge, (-n) v. (Landti.) omtuind
Zelter, (-s, mv. Ze ller) ril. telLyaneer m., hakkenei v.: -gang, - schrift of
lanl n.. nmtn&nde akker m.
Zellbruder, (-s, mt. Zr'llbriider) Zelfofflq , telvan; m.
Zelt-gerath, (-(e)s. mv. -e) o.
UI. klnizPnasr . monnik. heremiet, m.
Zellchen, (verkl.) o. cellesje o., tentgereedecban o., alles wat tot eene
tent behoort: - hates o. lent v., tanthni 2
kle;ne nel V.
Zelle, (-n) v. eel V. eenzaam Ver- o., paviljoen 0.: -leiowiin;l 1'. tentlinnen
bliif o.; (Ontlk.) eel v., vat n.: kleine -, n,; -prahl in. tentpaal m.; -pfer^l o. Paard
e,ellrtjn, vaatje o.; 2. klein klooster, bid- n. (lat de tenten draagt: -pfloek m., Z.
.

,

,

dent Rerzen, dat Ugt mij als een steen op
het hart: -schirere v, zwaarte v. van pen
centenaar: -stein m. steen m. die een
centenaar weest.
Zent-Or dnung , (-en) v. straf wetboek o .: -p/liclaliq bijv. nw.,

Z.zentbar;
-recht o. recht o. van iet hone gererhts l^of: -richter m. lijfstraffelijke rechter,
rechter m. in een crimineel cerechtshnf;
-car/ic v. crimineele zaak, lijfstraffelijke
zaak: - schriffe m. aesessor m. hij een

-sclireiber m.griffier m. lij het crimineel ger echtshof;

crimineel gerechtshof:

-vei'u:anit hijv. ow., Z. -bar: -vngt m.,
Z. - richter; -coache v. bewaking v. van
Pen migrladiger.

Zeolith, ( - (e)s, mv. - e) m. (Delfst.)

-pfnlil; -sclincider m. tentenniaker m.,laii clateen, zeoliet in.
verfrek n.
Zephyr, (-(e)s, mv.
Zeilen, (zellte, gezellt) bedr. ww. die hot linnen voor de tenten snijdt: -seil
n., Z. - Slrlrk ; -slange v., Z. -pfrhl:
van rellen vn , -' rzien .

-e) m. westen
-windm.,zefr'tn:(Fabel.)Zphir,

Zeilen. -fi rmig, hijv. nw. celvor- - slrick m. tome o. voor eens tent; - sltuhl coil m. der zachte winden: (fig.) zachte

mie. alk eene eel: -/'nrmigkeit v. celvar- m., Z. Feldsluhl; -ltrch o., Z. -leinu and:
migheirl v.: -genq m. kloostergang m. - zvagen m. tentwagen, wagen m. voor de
naar de cellen: -gehurlde A. celvormig ge- tenten: `?. teotwa,en m., met een zeil
know o.; - netvete n.. Z. Zellq, etrebe; -hou- nv'p llikte w ï1gen rn.
Zerna, (-.c) o., z. in. uitgekookte,
fen m. celvormige laag v. mosselen :-hens
0. huis o. waarin vele vertrekje, zijn: afeet;nokte n.; 2. zr!Pin 0.
Zernber-baum, (-bnnm(el.c. to v.
-koralle V. koraal o. met celvormige gaten, relknraal n.: -rare o. ra(l o. met Pen -hr unie) m ., Zembreaf.chte, ( - 7a) v.
waterhakje:- schrramm m.celachtiae sl)orOC, Siherieche deli, Siberische ceder ni.; -nuse
V.; -echieht v., Z. -hau fen; -cr/s1P1n o.cel- V. Wijnnoot V., r^ijna f(pel m.
Zet met, (-,s, mv.Zetnniel) m..jonee
lnlair stelsel o.; -veespe v.ir cellen wonende
wijnstok nt.; (Jac.htsv.) (van het wild),
ween V.
e1lerie, (-s) m., z. m., Z. ellerie. scale V.
Zellernuss , (-nAsse) v. lam mens - Zend —.Ave3ta., v.. z. ril. Zend noot. gi'note hazelnoot v .; -baum m .lam- r^vpfira v., bijbel m. van Zoroaster.
Zeenrr,, (-n) V. (Giet.) kolenmm v.
mertcnntehnnm m.
,

r

t

kocite v., aangenaam koeltje o.; -'alle v.
eefierwnl v.

Zepter, (-s, mv. Zepter) m. en o.
seher ► ter. staf m.

Zepter -baum, (-baum(e).c, mv.
-h/tame) m. amandelboom m.; -fihiq bije.
nw. in staat om te regeeren, den schep -

ter te voeren; - fithrer m. hij die een
echepter draagt. gekroond hoofd n.; -lepen

o. (verond.) rijksleen, kroonleen o.; -tau
n, valreep m.; -tragend bije. uw. een
schepter voerende, een staf dragende;
- lriïger in ., Z. - Pisbres; 2. stafdrager no.;
`Schoolt.) pedel M.

Zerac ern, (zerackerte, zerackert)
helt'. ww. kort en klein ploegen, geheel

Zell–gewebe, (-gewehes , mv . -qe- Z enith, (-(e .c. mv. - e) ni. (Ster - . en ,l donrnloeaen.
Zerarbeiten, (zerarheilete , zerarwebe) o. cellenweefsel o.: 2. celvormig rent;.) toeprint, zenith o.
Zegt. (-e ) V. rechtsgebied o., Jtiris - 1 lieitel) bedr. ww. doorwerken, door veel
lichaam n.: -heup v. celvliesje 0.
Zellicht . hijv. en b. als cellen, cel - d ict ie v.;2. Z. Zentgerichl; ► . Z. Gerichls- ,rrheiden verwoesten, in alle deden uit.wetter,: (flak.) door en door bewerken,
be l 4-k.
vormiz. cellulair.
Zent,(-(e)s, rev. -e) o.cent,honderd (loorkneden, vermalen : 2 . wed. ww. sick
Zetli€;, hijv. en b. vol gaten, toet

-e Frurcht, vracht v. met cellen: o.: ern -, percent, ten honderd.
(Ontlk.) -e Fla&, huid v. met poriën.
Zont -bar, l'ijv. ii v. tot, ie t rechts Zell- karper, ( - karpers, mv.- !çiir- gebied hehoore ln, aan het gerecht onper) m. celvormig lichaam o.; -stof m., derworpen: - bidlol in. bode ItCIIPI in. van
het gerecht: -ding o., Z. -gqerieht; -fall
Z. -omebe.
ZelQso, bijw. met nadruk, met vuur, m. geval 0. slat tot rte criminrpele rechthank hehonrt: - folge v. ver plichting v.
ijver! e.
cellen;

'

-, zi .h afwerken, zich dood werken.
Zer stelung,(-en)v. vertakking v.
ZerbeinZen, (zerhiss, zerhiseen)
hedr. ww. oar. kort en klein bijten. aan
tukken bijten, met de tanden vermalen,
kraken.

Zerbeizen,(zerbeizte,zerbeizt )he lr.
Zelot, (-en, mv. -e!n) n1., Z. Ei/'erer, tot hanrlhieding; -fret hijv. nw. niet voor ww. Fieisrh -, geheel en al doen nithijten .

Zerbersten, (zerbar.ct, zerhorsten)
dl( criminele rechthnnk verantwoorde
- gericht o. rechtbank v., reclht.Qne--lijk; Q. ww. oor., rn. s. aan alle kanten bersten,
hied o., crimineele rechthanik v., cr imi gehael e!i at niteene pringen, scheuren.
gnlolhn m.
Zerblasen,( zerblies,zerbla.cenl heir.
hof o.; -grn/'rn. rechter m.-nelgr.fht,
Zelt, (-(e)s, rrrv. -e) m. (Rijk.) tel
m.: den - gehen, den tel--gan,p j ill een crimineel gerechtshof: -gra/seha j! %vw. nor. wegblazen, aan stukken blazen;
t. w'v , sick -, zich moede blazen.
gang gaan: 2. (Apoth.) - of Zeilciters, V. tech teramlit ((.hij '('riP ; inrir;rrle r•ccht- 2
ZQrblattern, (zsrbld1terle, zee.hanit: -herr 1 ái. voorzitter to. van een
artconiikoek je o.
Zelt, (-(e)s, mv. -e) o. tent, hot v.: crimineel get•echt.elrnf; -klaqe V. frinl lact^t bid/let) beds. ww. ontbladeren, vin idaoben spitz zrclaufendes -, tent, paviljoen V. bij erne cr•iminpele rechtbank; -mat ii leren heronsen, afbladeren; 2. werf. ww.
n.; ei.n - a.0 fschlagen. eene tent opslaan: (mv. - lente) m . hij (lie aan eetre crimi- Och -, out bla(leren, de bladeren verliezen,
loslaten, schilferen.
2. (Dnilk.) voortzetting v. (Ier harde her- nePIP, reellth ,nnk onder wornerl jam.
Zentner, (-s, mv. Zentner) m., Z. Zerbl uen, (zerblu.ute, zerblrzut)
senhni^l; (0e.) gewelf o., dorp nr .
Zelt-baum, (-baur(e)s, fnv. -Mir- Zenlmann; 2. cenierraar n., Z. Certner. heir . ww. fem. -, afranselen, bont en
Zentner - gewicht, ( - (e)s, m v . blauw slaan.
me) m., Z. -stange; 2. palmboom m. met
Zerbohren, (zerbohrle, zerbnhrt )
verhazend groote bladeren; -he!t n. tent- -e) o. centenaarsgewicht, !ewicht o. van
ei , veldbed o.: 2. tentvormig ledekant . Pen centerotar; -jock o. (lie.) drukkend herlr. «•w. doorboren bederven,vol gaten
paviljoen o.; - bewoner m. tenthewoner jak, zwaar jak o.; -last v. last m. van een maken.
nentenaar zwaar; (fig.) groote list. zware Zerbr aten, (zerbratete of zesbrief ,
m,: -bode v. kraam. tent V.
Zeltchen, Zeltlein, (verki .) o. last m.: -schier bijv. nvv. een centenaar rerbralen) huls. en o. ww. oor. verbrawegende; (fib;.) centenaarzcvaar, zeer Llen . door vert braden bederven.
untie 0.
Gee t r- of Glatt

ferer.

Zeïotte, ( - n) v. Turksche zilver -

. \lef

-

Zelt=daeh, (-dach(e)s,mv.-dächer) zwaar, drukkend; das liegt mis — au/

Ze rbrQehen, (zerbrach,zerbrochen)

Zer.

Zer.

Zer.
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bedr. ww. onr. breken, verbreken, kort Zerfle_ischen, (zerfeischte, zer- hammem) bedr. ww. kort en klein slaan,
en klein breken, aan stukken breken; /icischl) bedr. ww. het vleesch afschep- met een hamer aan stukken slaan.
(gemeenz.) sich den Kopf hber eicc'. -, retr, aau stukken scheuren; von Hander
Zerha_uchen, (zerhazcrhte, aer:er•fteisc;ht werden, door de horden opge- hauehi) bede. wl". door zijn adem doen
zich het hoofd breken over iets.
Zerbrochlich , bij v.nw.breekbar'r. vreten worden; jean. -, verwinkcn, «•rc ►ed- verd wij non.
liclit I^reekbaar, zwak, broos, bros; -keil aardig erenoorden.
Zerk.4rcpfen(Sich),tzerlr(Jmp /'Ie
V. breekbaarheid, zwakheid, brosheid V. ` Zer iliegen, (zerfloei, zer/lo)enl o. i -cerkc mn/'/) Wed. ww. zieh vi ► r^lne-i"n
?1erbronnen, (zerbrannte, zer- WW. onr., na. s. wegvliegen; -de Iloare. ! d onr veel st rilden.
branril) bedr. Ww. 011r. verbranden, door ^liaddcrend i„1o.;r.
I Zerkaiien,(zerka,,cte,..erkaru/) bedr.
branden aan stukken breken.
Zerflieszen, (zer/i ss, :er/1ojsscw) ww. lijn: kauwen, kort kauwen, ver•niao.
v<'w.
our.,
in.
S.
vervloeiccrn,
vve
vloeie
ZerbrQckeln, zerbroel*en,
►r, len.
zerbrQseln, (zerbr'ockelle, .zerbriickell, % e;smeiten; (Scheik.) ileib..iar worden.. Zerkeilen,(zerkeille,zerkeilt) bedr.
zerbrockle, zerbrock l en Zerbroselle, zer- Ioplossetw; (fig.) in 1'h.rr4;rren -, we:;smel- w;•, rn"t. WI genn k!einnsiajmrr.
brósell) bedr. ww. verbrokkelen, in kleine ten; in Wehrnuth,rllitlei zer /lossen, door-! Zerkleinen, (rerkleiote, zerkleznt)
stukjes breken, verkruimelen; 2. o. en drongen van; II. o. celfa. of Zerfieszuny l ►edr. w w . in kleine stukjes ,laan, kleinweel. vcw. sich -, afbrrokkelen,kraimelen. V. s ►ineltitog, oplossing r'•
rt,al;er► .
ZerfQltern, (zer/ cliente, er/,►11c;•1) ZerklQpfeu, (erklop fle, eerklop fl)
Zerbruhen, (zerbr-iihte, zerbruhl)
bedr. tivw. door folteringen versclnr;rnicn;ïheclr. ww, aan stukken kloppen, door
bedr. ww. door broeiing bederven.
Zerb jtgeln, zerbUrsten, (zer- it. hevig ltvvellerr.
Iskian of kloppen breken; 2. eieren (lamZerfr^ssen, (zee frees., zcer%ressen) I nier -, door veel slaare bederven.
brïyelte, zerbilgelt en zerburtete, zrrb- rslel) bedr. ww. door veel strijken en bedr. ww. our. doorvreten, invreten.
Zsrklijften, (zerkl-uftetc', zerkliiidoor•kuagen; (gerneenz.') opeten, ol ► vre -lel) bedr. wwv door spletn of' kloven
borstelen bederven.
Zerdr@hen, (zerdrehle, zerdreht) ten, Z. /cessen; (van gift), invreten.
;sctiei^ien: .zerkl ►iflet, gespleten, gekloofd,
Zerfrieren, (zerfror, zerfroren) o. gescheurd.
bedr. ww. verdraaien, door draaieer heWW. one., W. S. door de vorst s ^►rin
derven, verwri ergen.
o k^ ".
Z^r.^luf^ung^
( -cnr n) v. splk,t-^,
^N1,
1
spl eet ,
Zerdreschen, (zerdrosch, zer•dro- dour de vorst of de koude vernield woe- I schr'ur v.
schen) bedr. ww. onr. kort. en klein dor- den.
I Zerkiiacken, (zerknuckle, zr
Zerg nglieh, l4jv. nw. smeltbaar, knorkt) bede'. yew. roet de tanden kraken,
schen; (fig.) afranselen, afrossen.
ZerdrUcken, (zerdruckle, zer- oplosbaar; `l. vergankelijk, onbestendig; (pule lcralcon.
d-ruekt) bedr. ww. kort Pr, klein drukken, -kent v. sineltbaarheid, oplosbaarheid v.
Zerknal1en, (ikacrllle, zerltirr, lll)
Zerg@hen, (zerging, hergangen) o. o. nw., err. lr, met een knal uiteensprinineendrukken, platdrukken, verpletteren,
ww. oni'. smelten, oplossen, vervloeien; gen, barsten; 2. hedr. ww. wet een knal
knerizen.
Zerf4hren, (zerfuhr, zer fahren) Z. Z. zer/lieszen. doen uiteenspringen.
Zergeiszeln, (zer•yeiszelle, zergei - Zerknaupeln, (zerknaupelle, zerbedr. ww. onr. met rijden breken, aan
stukken rijden, overrijden; 2. o. ww., m. szell) bede. ww. door zweepslagen ver- koaupelt) bedr.wvw. aan stukken plukken.
S. (van een ei), barsten, opengaan, open- scheuren, openrijten
Zerknauschen', zerknautZQrgen, (zergie, yezeryl) bedr. ww. schen, (zerl;nau(t)schte,zerk-rruri(t)schl)
springen; 11. bijv. nw. ordeloos, onsawenhangend, verward; (Kookk.) -e Suppe, tergen, sarren.
bed r•. s{ iv'., Z. zcrkniltern.
soep v. waarin eieren geklensd zijn; -heit
Zergliederer, (-s, env. Zerl,lie -Zerkneterr, (zerkuetetc. zerlrneletl
V. ordeloosheid, wanorde, verwarring v., dezer) in. outleedkundii;e, anatomist in.; be(lr. W w. goed bonk noden. fijnkre +lep;
(lig.) hij die ut ► tleedt, verklaart &, opt- 2. dor het kneden uiisvorriren.
gebrek o. aan samenhang.
Zerfall, (-(e)s, mv. Zer/alle) in., Ieder m.
Zerkuickon, (zer'kuickie, ze;rZ. Ver[all.
Zergliedern, (zeryliederle,zeryhe- kniekt) o. w., in. a. net een knak lireZerfallen, (zer/iel, zer fallerc) o. WW. der!) bedt. ww. ontleden, uitelk.nemen; ken, half afbreken, afknakken.
onr., m. S. in stukken vallen, uiteenval - (Ontlk.) ontleden; (fig.) ontleden, de
Zerkuirsehen, (zerknirschle, zerlen; (van gebouwen), invallen, instorten; bijzonderheden verklaren, uitleggen, uit- knirschrl) bedr. ww. verbrijzelen, verplet die Wórter - in &, worden verdeeld in; eenzetten.
teren; eipen Knochen -, breken, kneuzen;
(Delbs.t., Scheik.) tot stof vergaan, ver
Zergliederung, ( - em) v., Z. ze, ((ir;.) jems. HHer-. - , Verbrijzelen, vertee schilferen; (fig.) vervallen,-gruizen;t. gliedern; it ontleding, anatomie v.; (fig.) Meren, verpletteren; (Godsd.) Viii zerin verval geraken; mit femel. -, in onmin ontleding, verklaring, uiteenzetting v.
knirschles Herz, een door berouw of
geraken; •. bedr. ww. sich den Kopf -,
Zergliederungs — buhne
^( -n) ldlroefheid.onder het gf; ewicht der schande
v.ontleedkr,ndig
door een val breken, zich bezeeren met
schouwspel o.;2.ontleed- veeldei toni hart.
tafel V.; -haas o. ^gebouw o. waarin de
vallen.
'•
(-en) v. verZer^na.ischung,
Zerffllen, bijv. uw. vervallen, oud, anatomie beoefend wordt; -kunst v. opt- plettering, verbrnjzeling,kneuzing v.;(fig.)
in slechten staat; (van vrienden &), in leedkunde, anatomie v.; -me ser o. opt- innige droefheid, boetvaardigheid, ver
onrein geraakt.
-ledm.s,wonhr ;-uedwontb•i,lv.s
harten.
Zerfdjllen, (zerfdllle, erfluit) bedr. leedzaal, zaal v. voor de anatomie; 1a/el Zerknittern, (zerkoitler•le, zerww. ira Abiheilungen -, verdeelen, onder v. , -tisch M. ontleed t.afe! v.; -wissenscha/'1 knit lort) en zerknjllen, (zerknitllle,
maken; 2. besnoeien, Z. spallen.-ver^lihg V. ontleedkunde v., Z. - kunst.
Zrrrknulli) heir. ww. verkreukelen, verZerfasern, (zerfaserle, zer/aserf) Zergromen (sich) , (zeryrdntle, frurn nclen, cerl^a wenen.
bedr. ww. in vezels scheiden, uitrafelen. zeryrr grit) weel, ww. door zongen over -ZerkQehen, (z etkochle , 'erk(cht)
Zerfeilen, (zerfeille, zer feilt) bedr. stelpt worden.
beds. Ww. door koking in bouillon doen
ww. aan stukken vijlen; 2. door veel vijZerhaeken, (zerhackle, áerhackt) verar► deren; 2. o. vvv., in. s. verkoken.
bedr. ww. enzerhauen, (zerhieb, zer- Zerkraehen, (zerkruchle, zerlen bederven.
ZerfQtzen, (zerf el zie,ser%etzt) bedr.' hauen) bedr. ww. oer. aan stukken hak - 1 krach!) o. ww., m. s. neet gekraak breken.
ww. korthakken, aan stukken hakken; ken, kleinhakken, kort en klein hakken; I Zerkrallen, (zerkrallle, rrl;ralll)
jenan. das Gelicht -, verminken; jens. die; (Vleeschh.) eipen Ocfise;t -,afhakkeru; jem.l heir. ww. roet de klauwen verselieuren,
Haat mil der Peilsche -, openrijten, opeu- in Stiicke -, iern. in ,tukken houwen; var ► eer ► trehke ►i.
halen, openscheuren.
mil Nulhen -, het vleessla athaleri; jenan.
Zerkre tzen,(zerkrralzle,-,errkrat.,l)
Zerfattern, (zerfallerle, zei/lat- das Gelicht -, Z..zerfetzen; 2. ein Messer bedr. ww. ope-nkrabbelen, aan stukken
tort) o. ww., m. s. (van bloemen), out- -, door veel hakken bederven.
krabbelen; jean. errs Ge.cirhl -. openbladeren, ontbladerd worden.
Zerh ixtnaern 5 (;t,r;tarrirrtrr1e, zei- kraiilielein, 1 er L lrl►eir schemlen.
.

-

-
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Zer.

Zer.

Zer.

Zerkr .mein, (zerkrumelte, zer - Zernjchten, (zernichtete, zernich - Zerreiben, (zerrieb,zerrieben) bedr.

kruimelt) bedr. ww., Z. zerbróckeln.

let) bedr. ww. vernietigen, vernielen, Z. ww, onr. fijnwrijven, kortwrijven, tot
poeier wrijven, fijnstooten; Teiq -, Z.

Zerlgchen (sick) , (zerlachte,zer- eernichten.

ZQro, (-s, mv. -s) o. nul v.
zerknelen; 2. door veel wrijven verslijten.
lacht) wed. ww. hartelijk lachen, schaZerpeitsehen, (zerpeitschle, zer- Zerreiblich , bijv. nw., zerreibbar;
teren van het lachen
Zerlassen, (zerliesz, zerlassen) peilsekt) bedr. ww. met de zweep aan -heil f. wvrïjfbaarheid, brosheid v.
bedr. ww. our. smelten, oplossen, vloei - stukken slaan; jent. -, geeselen, afros -Zerreiehe, ( n) v. galeik m.
sen, zweepslagen toebrengen
Zerreiszbar, bijv. nw. gemakkebaar maken; Butler -, smelten.
.

-

.

Zerlgstern, (zerluslerle,zerl slerl) ZerpflUcken, (zerpf uc:te, zer- lijk te verscheuren, vau een tew rijten,
bedr. ww. (fig.) misvormen, ver►ninken. pfli cl,l) bedr. ww. wegplukken; einen verbreekbaar; -heil v. breekbaarheid v.
Zerl€ p.fen, (zerlief, zerlaufen) o. Vogel -, plukken .Zerreiszen, (zerriss, zerrissen) o.
Zerpfitigen, (zerpfl(tgte,zerpfliiyt) ww. our., in. s. (van draden &), breken;
Ww. oar., m. s., Z. zerflieszen; 2. bedr .
(va ►► kleederen), scheuren, inscheuren;
ww. die Schuhe -, door loopen verslijten, bedr. ww. wegploegen, Z. zerackern.
Zerpicken, (zerpickle, zerpickt) it. barsten; 2. bedt. ww. scheuren, in
atoopen; 3. wed. ww. sich -, zich over
bedt. ww. aan stukken pikken.
(stukken scheuren; eira Buch -, verscheuloopen, zich moede loopen.
Zerleehzen, (zerlechzie,zerlechzet) Zerplagen, (zerplagle, zerplayt) j ren; (van wilde di.eren ), verscheuren,
verslinden, doo ien; die Hand -, (van
0. WW., nl. S. springen, barsten, scheuren bedr. ww., Z. zermarlern.
Zerplatzen, (zerplaizte, zet•platzl) doieus &), openrijten, openhalen; eira
van droogte; 2. (van personen), van dorst
o. ww., m. s. aan stukken springen, bar- lileid -, scheuren; zerrissen, (van kleesterven, versmachten.
ren), gescheurd, haveloos; (lig.) eire VerZer1 eken, (zerleckte, zerleckl) sten, ontplofln.
Zerp1 azen, (.erplrzt:te, ".erplölzl) biidur^g -, verbreken; glas Her.- -, verbedr. ww. door veel likken bederven; 2.
bedr. vvw.doeu barsten, aan stukken doen scheuren, diep kret,ken, geweld aandoen.
Z. zerlechzen.
Zerreiszung, (-en) v., Z. zerreiZerlegekunst, v., z. m. ontleed- springen, doen ontplof en.
kunst, voorsnijkunst v.
Zerpochen, (zerpochle, zerpochl) szcnn; it. verscheuring, verslinding v.
.

Zier1 gen, (zerlegle, aerlegt) bedr. bedr. uw. aan stukken lil ►► j)pet► .

Zerprasseln,

Z8rren, (:errle, gezerrt) bedr. en

(zerprassetle, zer- 0. WW. vle t geweld trelkken,sleuren,sleepen, scheuren; jein. herunz -, bin and
demonteeren; (Ontlk.) Z. zer•gliedern; prasselt) o. ww., tn. s. doen kraken.
(Jachtw.) Z. zerwirken; (Scheik.) ontle Zerprgssen, (zerpressle, erprest) her -, sleel ►en, slitiren; jein. bei dent Arm
den, analyseeren; (Kookk.) eine Gans -, bedr. ww. an stukken persen.
c -, trekken, rukken; jenin. die Kleider
Zerpr gein, (zerpriigelle, áerprii- vore Leibe -, rukken; 2. wed. ww. stch
voorsnijden .
Zerlgger, (-s, inv. Zerleger) mj., geil) bedr. ww. geducht afrossen, afrat► - mill jernn. -, tinander -, rukken en pluk
der m., voorsulj d- ;selen, door slaan o Ipensche uret► .
voorsnijder
I^ ken, plukharen;
(Pap
(- nen)j
9
9 ezerrtes-inv.
( P•).) ungleich
P
Zerpulvern, (zt r•pulvcrte, zerpul - Papier, ongelijk geplet.
ster v., hij, zij die voorsnijdt.
Zer1 gung, (-en) v. voorsnijden vert) bedr. ww. fijnstar ► lien, tot poeif-,-r Zerren -Feuer,(-feuers,mv.-( ener)
o., Z. Renn%euer; -hammer in., Z. Eisenn., voorsnijding v., ontleding, analyse v• stampen, vergruizen.
Zerleoen, (zerlas, zerlesen) bedr. Zerqu len, (zeigr^olie, zerq?O11) hamnier; -herd m., Z. Rennherd.
Zerr onken, (;errenbte, zerrenkl)
ww. onr.ein Buch -, door veel lezen doen bedr. ww., Z. zerrnarlern.
verslijten, scheuren. Zerque:Ilen, (zer•quoll, zerquolleo) bedr. «•w. 'eerstuiken, ont vrichten, ver ZerlQehern, (zerlócherle, zerlo- Í bedr. wo'. our. Erbsen, Bu/toen -, in het rekken.
, Zerrginnen, (zei'rannie, zerrannt)
chert) bedr. ww. over al wet gaten door - koken doen barsten.
ZerquLarlen, (zerquerlte,zergrrer•lt) j bedr. ww.onr.(Giet.) doen sn,elten,vloeiboren.
ZerlQsen, (verloste, zer•lóst) bedr. bedr. ww. aan stukken roeren, ti jiiroeren. baar maken; (lig.) door rennen verbrijZerqu@tsehen, (zerquelschte, zer- ze'e ► t.
ww , oplossen, scheiden,
Zerlumpen, (zerlumple, zer lunzpi) que ls cht) bedt. ow. door kneuzing won - ` Zpri'er, ( - s, rnv. Zerrer) m., - in,
o. ww. in lompen neervallen; 2. tiedr.ww. den, vern ► orzeler► , verpletteren; eire A'us ( -ven) v. hij, zij, die trekt, sleept, sleurt,
Kleider -, afdragen, scheuren; zerlu rnpt , -, aan stukken slaan, kraken. Z. zerren; (Nat. bist.) Z. Misleldrossel.
ZerquQtschung, ( era) v•, Z. Zerrgeburt, ( - en) v.wangedt•ocht,
ia lompen, in flarden, haveloo`,gescheur d.
Zermahlen, (zermahlte, zerniahlt) zerquelschen; it. verrn>rzeling, verplet - i moister o.
(tering, ver ►vondin;; v.; (Heelk.) kueuzitig,I Zerrgem lde, (-s, mv. Zergebedr. ww. vermalen, fijnrnalen.
usa/de) o. caricatuur v., vertrokken -cZermi 1men, (zerrnalntle, zer- breking v.; (Apoth.) stamping v.
malint) bedr. ww. verbrijzelen, verplet - j Zerquillen, (zergoillte, zet quills) ; zicht 0.
Zerrgesieht, (-(e)s, mv. -e) o.
teren, kortstooten, tot poeder stampen; o. ww. onder het koken zwellen en olien ;scheef gezicht, vertrokken gezicht o.
mit den Zdhnen -, knabbelen, opknahbe- springen.
Zerr^dern, (zerruderle, zerr• dent) ; Zerri_eehen, (zerroch, zerrochen)
sen; (fig.) das Herz -, verbrijzelen .
; lierlr.n w. onr. door veel rieken bederven.
Zermalmung, (-en) v., Z. zer- hedr. ww. onder liet rad breken.
Zerrarnne1n, (zerrum'nelle, ver -; Zerringen, (zerrang, zerruogen)
ma/men; it. verbrijzeling v .
Zeren rtern, (zermarterle, zer- ranrynelt) hedr. ss w. sein Beft -, ineen - t bedr. w ►v. our. door veel draaien of wringen liederven; sich die Hand -, zich de
marlert) bedr. ww. afbeulen, doodsnar- frommelen. 1
Zerraufen, (zer•rau jte, zer rau/ 't) hand verdraaien.
telen, dooden; 2. wed. ww. sich -, zich
bedt. ww. jenen. das Haar -, door elk .
Zerrinnen, (zerrann, zerronaen) o.
afmartelen.
Zerm4tsehen, (zerinatschle, zet- halen, in de war brengen, uitrukken; 2. ww. onr., {n. s., Z. zer/lieszen; (fir.) ver matschl) bedr. ww. tot pap koken. wed. wo. sick -, de haren uit het hoofd (vloeien, versteelten, verdwijnen, voorbij
(zerrnetzelte, terme- rukken et wegwerpen; snit zerrauftem gaan, verloopet;; (Spr.) drie gewonnen, so-Zermtzln,
4^ Haar, met losha n gg end haar ,verw ard haar . zerronnerz, zoo gg ew onnen, zoo ggeronnen
ta e)
It bedr. ww. Z. zerselzen.
a
ZermQrseht, bijv. ww. gesmolten,, ZQrrbild , (-(e)s, ► nv. -er) o. cari- lof zoo gewonnen, zoo verteerd.
(zerritzte,
zerritzt)
bedr.
catuur,
overdreven
voorstelling,
helacheI
Z3rr
tzen,
opgelost , ontleed.
ww. openh,► leu, openrijten, openscheuZern€ gen, (zernagle,zernagt) bedra lijke voorstelling V.
ww. afknagen, doorknagen; 2. fijnkan - ! Zerrbildner, ( - s, mv. Zerrbildner) ren.
ww. eine Maschine -, uit. elk. nemen

,

-

•

-

wen.

m. caricatuurschilder m .

Zerrihren, (zerriihrte, zerruhrl)

Zern$hen,( zerndhte,zernáhl) bedr . Zerreibbar, zerre_iblich , bijv.,bedr. ww. door veel bewegen verwarren.

ww. sich die Finger -, wondnaaien, stuk uw. kort te wrijven, te vermalen, fijn ge -! ZQrrung, (-ii) v., Z. Verzerrrcng.
Zerr pfen, (zerrupfte, zerrup/'l)

raaien. stootera kunnende worden. ;

Zer.
bedr. ww. kortplukken, uitrafelen; eine

Zer.

Zer.
Zerschmglzen, (zerst'hmolz, zer-

Blume -, ontbladeru.

schniolzen) o. ww. our., m. S. smelten,

de war brengen, verwoesten. vernielen,
verstoren, onderste boven keeren; An
Slaat -, in verwarring brengen, beroeren; zerrulte(t)ter Zustand, verwarde
toestand, verwarring V.
Zers gen, (zersr gle, zersdgl) bedr.
ww. in stukken zagen.

ww. reg. doen versrnelten.
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-, uiteenspringen, losbarsten; (fig.) ver
worden, verkwist worden.
-spild

Zerr .tte(1)n, (zerriiltelte, zerrhl- wegsmelten; (fly.) vor of in. Liebe -, bran- Zersplitterung, (-en) v., Z. zertell) bedr. ww. in wanorde brengen, in den; 2. (zerschmelzte, zerschsnelzt) bedr. plittern; it. verspilling, verkwisting v.
Zersprongbar, bijv. nw. broos;

Zerschmettern, (zerschmellerte, (Delfst.) hetgeen men kan laten sprinzerschmetlert) bedr. ww. verpletteren, gen, voor uiteenspatting vatbaar; -keit

verbrijzelen, vermorzelen, kort en klein V. broosheid V.
slaan; sich den Kopf an elm. -, zich het
ZersprQngen, (zersprengle, zersprengt) bedr. ww. doen springen, uithoofd verbrijzelen tegen.
Zerschmeetterung, - en) v., Z. een doen springen, barsten; sick etw. ire
Zersehaben, (zerschabte, zer- zerschmeltern; it. verplettering, verbrij- Leibe -, zich verspringen, zich kwetsen
of bezeeren reet springen; 2. ein Heer -,
schabl) bedr. ww. schavend vernielen, zeling V.
doen afslijten.
Zerschmi_eden, (zerschmiedele, uiteendrijven, uiteenjagen.
(

Zerseharren, (zerscharrte, zer- zerschmiedet) bedr. ww. door smeden
scharri) bedr. ww. door gekrabbel in de aan stukken breken.
war brengen, dooreen krabbelen.
Zersehneiden, (erschnitt, zerZerseh Amen, (zersché unate,zer- schnzttere) bedr. ww. our. in stukken snij
scháumt) 0. ww., m. h. tot schuim workort en klein snijden, Z. zerlegen,-(len,
den, in schuim veranderen.
zergliedern; (fig.) das Herz -, doorboren;
Zerscheiden, (zerschied, zerschie- das Gesicht -, eerre snede geven over; 2.
den) o. ww. our., m. S. opgelost worden; door snijden bederven, versnijden.

Zerspringen, (zersprang, zersprungen) o. ww. our., m. s. uiteensprin-

gen, aan stukken springen, openspringen,
barsten; zersprungenes Glas, gesprongen,
gebarsten; in Stucken -, aan stukken
springen; (fig.) das Herz, der Kopf móchle
mir -, dat snijdt mij door het hart.

Zerstampfen,

(zerstamp fte, zer-

Zerschnipfeln, zerschnip- stamp/t) bedr. ww. kort en klein stamZerscheitern, (zerscheilerte, zer- peln, (zerschnipfelle, z^ersc/hnipfell eu pen, tot poeder stampen, Z. zerstoszen;

2. bedr. ww. oplossen.

scheitert) 0. ww., Z. schei/em.
zerschnippelte, zerschnippelt) bedr. ww.
Zersehellen, (zerschellte, zeg -' versnipperen, in kleine stukjes hakscheltl) bedr. ww. breken, aan stukken ken.
breken, verbrijzelen, met geraas vaneen - Zerschreien, (zerschrie,zerschricn )
breken; das Bein ist zerschellt, het been bedr. ww. our. ein Glas -, breken door
is gebroken; 2. kort en kleinslaan.
hard te schreeuwen; 2. weed. ww. sich -,
Zersehe_uern, (zerscheuerte, zer-, zich doodschreeuwen.
scheuert) bedr. ww. met schuren breken;' Zerschroten, (zerschrotele, yerit. door veel schuren kwetsen.
scha otet) bedr. vw., Z. zerstucken, zerZersehieben, (zerscheb, zerscho- sluckeln.
ben) bedr. ww. our. aan stukken schui-j Zersch ltteln, (zerschuttelte, zer
ven; 2. in de war brengen. j schiittell) bedr. ww. door schudden in
Zerschieszen, (zerschoss, zer-' de war brengen, dooreenschudden.
schossen) bedr. ww. our. doorschieten, Zerschwellen, (zerschwvellte, zerkort en klein schieten,aanstnkkenschie - i schellt) bedr. ww. reg. zoo zeer doen

etiv. wit den Fiiszen -, aan stukken stampen.

Zerstarnpfung, (-en) v., Z. zerstamp/en; it. stamping v.
Zerstuben, (zerstáubte,zerst¢ubt)
bedr. ww. als stof doen vervliegen; (fig.)
doen uiteenstuiven.

Zerstaubern, (zerstduberte, zersti vberl) bedr. ww., Z. zerstieben.
Zerst@ehen, (zerstach, zerstochen.)

bede. wvw. our. doorsteken, in verschil
richtingen steken; 2. sich an den-lend
Dornen -, zich steken; von den Bienen 4zerstocfien, door de bijen gestoken.
Zerst ®eken, (zersteckte, zersteckt)
ten, met een schot verbrijzelen, gaten zwellen dat & breekt, doen barsten; 2.' bedr. nw. doorsteken, doorboren, met de
schieten in, verminken; einem Vogel denI (zerschwoll, zerschwollen) o. ww. our. schop kortslaan.
Kopf -, met een schot verbrijzelen.
Zerstieben, (zerstob, zerstoben) o.
barsten, breken tengevolge van liet zwelww. our. verstuiven, als stof opvliegen.
Zersehinden, (zerschindete, zer-! l en.
schindet) bedr. ww. schaven, schrammen,
Zersetzbar, bijv. nw. oplosbaar, vervliegen; (fig.) verdwijnen, verstrooid
worden; sein Vermogen ist zerstoben, zijn
villen; 2. wed. ww. sich -, zich cie huid ontleedbaar, herleidbaar, te ontleden.
schaven, zich schrammen.
ZersQtzen, (zerselzle, zersetzt) vermogen is opgeraakt.
Zerschlagen, (z erschlug, zerschla-', bedr. ww. (Berg.) losslaan, afslaan, aan ZerstQrbar, bijv. nw. vernielbaar,
gen) bedr. ww. onr. aan stukken slaan, stukken slaa n; zersetztes Gebirge, gebergte te verdelgen, te verwoesten; -keit v. ver
-nielbarhdV.
kortslaan; 2. verbrijzelen, vermorzelen,' dat nit verschillende rotssoorten bestaat;
Zerstijren, (zerstórle, zerstórl)
kort en klein slaan; seinen Stockau[jernn., (Scheik.) ontleden, oplossen, herleiden;
-, zijn stok op gems. rug aan stukken das brinyt eine -de Wirkung hervor, dat bedr. ww. Feuer -, door in te roeren uit
vernielen, verwoesten, ver -doven;2.
slaan; ich bin wie -, ik ben als het ware veroorzaakt eene oplossing.
uitroeien; zerstorte Gesundheit,-deign,
lam geslagen; ein -es Herz, Gemulh, ver
Zersgtzmittel, (..tell, mv. -tel)
verwoest; -e HofJ`'nungen,vernietigde hoop;
terneergeslagen; 2. wed. ww.-slagen, o. oplossend middel, reagens o.
sich -, breken; (fig.) opgelost worden;
Zerseízung, (-erd) v., Z. zerselzen; -d, vernielend, verwoestend.
der Handel hat sich -, de zaak heeft geen it. oplossing,ontleding,anaiyse v.;-skunst ZerstQrer, (-s, mv. Zerstórer) m.,
voortgang gehad, is niet doorgegaan, v. scheikunde, ontleedkunst V.
—in, (-een) v. verwoester, vernieler,verheeft schipbreuk geleden; (Bergw.) zich
Zersp %aten, (zerspallele, zerspal- delger, uitroeier m., verwoestster, ver
-delrst
in verschillende takken verdee!en.
uitroeister v.
let), zerspQllen, (zerspellte, zerspellt)
ZerstQrlich, bijv. nw., Z. zerstór(zerschliff `',zerschli f 0. ww., m. s. splijten, aan stukken splij_
Zerschleifen,
[en) bedr. ww onr. door veel slijpen be- ten, splinteren; (fig.) zich verdeelen; 2. bar; (Ger.) beslissend, afdoende, bederven; die Schuhe -, afslijten door veel bedr. ww. doen splijten, doen splinteren; slechtend.
glijden.
Zersti rung, (-en) v., Z. zerstóren;
(lig.) verdeelen, scheiden; das Herz -,
it. verwoesting, vernieling, verdelging,
Zersehl©iszen, (zerschlzss, zer- vaneenrijten.
schlissen) o. ww. onr., m. s. door dragen Zerspaltung, ( - en.) v., Z. zerspal- uitroeiing V.
verslijten.
ZerstQrungs—geist, (-(e)s, mv,
ten; it. speet, scheur v.; (fig.) - in Sec-er) m. vernielzucht, geest m. van verZersehlitzen, (zersch`itzte, zer- ten, scheuring v.
schlitzi) bedr. ww. aan stukjes snijden,
Zersplittern, (zersplitterte, zer- nieling, lust m. tot vernieling; -krieg m.
kort en klein snijden, opensnijden, door- splittert) bedr. ww. doen uiteenspringen, verwoestende oorlog m.; 2. verdelgingssnijden, kerven.
splinteren; die Zeil -, verkwisten, met oorlog m.; -lust v. neiging v., zucht v.
Zerschmeiszen, (zerschmiss,zer- beuzelarijen doorbrengen; das Geld -, tot vernieling, vernielzucht v.; -sine us.,
schmissen) bedr. ww. onr., Z. zerwerfen. verspillen, verkwisten; 2, wed. ww. sich Z. -geist; -trieb m., Z, -lust. .
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Zer.

Zer.

Zerstgszen, (zersliesz, zerstoszen)
hedr. ww. uur. kortGtooten, kleinstooten,
fijnstampen, vergruizen; (lig.) sich den
Kopf -, zich het hoofd stootes, zijn hoofd
stuk stooten; 2. die Ecken diese,5 Buslis
rind -, zijn stuk gestooten, bedorven; 11.
wed. ww. sii h -, zich stooten, zich bezeren door stooten, zich eene wond stootPrl.

,

Zell.

verdeelen; (Bergw.) erts in stukken slaan,
Zerwjrken, (zerwirkte, zerwirkt)
bedr. ww. (Jachtw.) dooden, in stukken
trapsgewijs uithouwen.
Zertanzen, (zertanzie, zertanzt) hakken.
hedr. ww. door veel dansen verslijten.
Zerw .hlen, (zerwhhlte, zerwuhlt)
Zerte, (-n) v., ZQrter, (-s, rrrv. bed r. ww. omwoelen, door wroeten ver
-niel.
Zerter) rn. (Zeew.) ontwerp o. voor den
bouw van een schip, bestek o. van een Zerwtirfniss, (-es, mv. -e) o. onte maken schip; (Ger.) oorkonde v. die eenigheid v., verschil, misverstand o.,
doorsneden is en waarvan de deelen in twist m.; in - bringen, oneenig maken.
elk. passen; -parlei v. (Zeew.) vracht - Zerzausen, (zerzauste, zerzaust)

Zerstreiten (Bich), (zerstrilt,
zerstritlen) wed.ww.orir zich moede strij- cont.ract, o., chertepartij v.

bedr. ww. heen en weer schudden, ruk dlen, zich moede twisten.
Zertbeilbar, bije. nw. deelbaar, den en plukken, in de war brengen, ver
jetnn. die Ilaare -, in de war-waren;
Zerstreubar, bijv. nw. verstrooi -! verdeelbaar, te verdeelen.
baar, scheidbaar; -keit v. verstrooihaarZertheilen, (zertheille, : ert heidl ) maker,.
heid v.
bedr. ww, verdeelen, in deelen scheiden, Z erz^rren, (zerzerrt e, zerzerrt bedr.
Zerstreuen, (zerstreute, zerstreut) geheel en al uiteennemen, Z. theilen, zer- ww . loshalen, lostrekken, vaneenhalen.
bede. ww. verstrooien, verspreiden; Kiir- .^treuen, zerstuckeln; (Gen.) oplossen,ontZerzieben, (zer:og,zerzogen)bedr.
eer -, verspreiden, verstrooien; Wollen -, binden; (Spraakk.) scheiden; -d, schei ww. onr. door trekken bederven, aan
doen wegdrijven, doen verdwijnen; Mensich -, zich verdee--den;>.w tukken trekken.
schen -, verstrooien, doen uiteengaan; len, zich verstrooien; sich in Aeste -, zich
Zerzupfen, (zerzupfte, zerzup[t)
Lichtstrahlee -, verspreiden; jeins. Furcht vertakken, zich in takken scheiden.
beilr. ww. uitrafelen.
-, doen verdwijnen, doen ophouden; die
Zertheilung, (-en) v., Z. zerthei- Zerzwjcken, (.zerzwwickte, zerAu/merksamnkeit -, verstrooien; (fig.) len; it. verdeeling, ontbinding, oplossing, zwickt) bedr. ww. doodknijpen, dood jern. -, afleiden, afleiding geven, verstrooid verstrooiing, verspreiding, vertakking v. nijpen.
maken; 2. wed. Ww. sich. -, zich versprei
Zertronnbar, bijv. nw. scheid - Zestolusie, (-n) v. heet bad, warm
scheiden, uiteengaan; (van een g;e--den, baar, ontbindbaar; -keit v. scheidbaar - bad o.
zelschap), scheiden, uiteengaan.
heiil, onibiudbaarheid, deelbaarheid v.
Zeter ! tussch. wee!, moord !, help!;
Zerstreuer, (-s, mv. Zerstreser) Zartro nnen, (zerl rennte,;ertrennt ) - fiber fern. schreien, wee roepen over;
m. verstrooier in., hij die verstrooit,uit- bede. ww. scheiden, vaneenscheiden, ver - schreien, wee roepen, moord roepen,
splitsen, Z. trennen; eis Kickt -,-brekn, help roepen.
een doet gaan, afleidt.
Zarstreut, bijv. nw. verstrooid, Z. lostornen, uit elk. nemen; (Scheik.) einen Zeter-gebruld, -geschrei,
rerslreuen; hie and da - liegen, hier en Sto ff -, ontleden, scheiden, schiften; einen (-(e)s) o., z. m. verschrikkelijk gedaar verspreid, verstrooid liggen; -e Ster Contract -, verbreken.
schreeuw, geroep o. van moord, ►ruoordafgeconderde, verstrooide sterren; -e-ne,
Zertrenner, (-s, mv . Zertrenner) kreten, wanhoopskreten rn. mv.; -króte
Krankheit, sporadische ziekte, ziekte, m. hij die scheidt &, Z. zertrennen.
v. (Volkst.) leelijk mensch m., gedrocht
waarvan slechts hier en daar of nu en
Z ertrQnnlich, bije. uw., Z . zer- o.; -rnádchen o. ondeugend meisje, leelijk
dan een enkel geval wordt waargenomen; trennbar.
meisje o.; -mord m. moord m. die ver
(fig.) - sein, verstrooid , gedachteloos, afgaat van vreeselijk geschreeuw;-gezld
Zertronnung, (-en) v., Z. zergetrokken zijn; -heit v. verstrooidheid, trenuen; it. scheiding, splitsing,schiftiug, -schreier rn. moordschreeuwer rn.; -well,
erfachteloosheid, afgetrokkenheid v.
verbreking v., Z. Trennung.
o. (Volkst.) leelijk wijf o.
Zertrgten, (zertrat,zertreten) bedr. Zettik, v., z. m. kunst v. van
Z^rstreuung, (-en) v., Z. zerstreuen; it. verstrooiing, verspreiding v.; ww. our. vertreden, vertrappen, onder vragen.
(Gez.) uiteenloopen o.;(van lichtstralen), den voet treden, reet voeten treden.
Z@tscher, (-s, mv. Zetscher) m.
divergentie v.; 2. (tig.) verstrooiing, afZsrtrtmmerer, ( - s, mv . Zer - bergvink om.
leid in g,afgetro kken lie i d,on oplet tend herd, trummerer) in. verwoester, verdelger, Zetsehke, v., Z. m. zwarte vlier v.
onoprnei kcaamheid; it. verkwisting v.; vernieler m.
ZQttel, (-s, mv. Zettel) rn. briefje,
in der - legen, een verkwistend, losban
Zortrttmmern, (zertrummerte, biljet o., etiquette v.; (Ger.) cedul v.,
leven leiden; sleh -, zich verstrooien,-dig zertrum.mert) bedr. ww. vernielen, ver bewijs o. van leen; angeschlagener -,aan
verdelgen, met kracht en ge--woestn,
afleiding zoeken.
affiche o.; etw. au/' eines --plakbijeto.,

Zerstreuungs glas,
—

( - glases, weld verbreken, tot een puinhoop maken; schreiben, op e3n stukje papier schrijven;

mv. -yláiser) o. (.Nat.) glas o. waardoor
de lichtstralen verspreid worden; -kreis
m. verspreiding v. der lichtstralen op het
oognet; -punk! m. punt o. van uitstraling der lichtstralen, uitstralingspunt o.;
-sushi v. zucht V. naar verstrooiing, zucht
V. naar afleiding; - siichtig bijv. nw. begeerig naar verstrooiing, verzot op ver
-stroing.

(fi;.) eis Reich -, verwoesten, omver - (Wev.) ketting m., schering v.
werpen; >. 0. ww. instorten.
ZQttel — ankleber, ( - bers, mv.
Zertri mmerung, - en) v., Z. -'ber) m. aanplakker w.; -bank V. (Eland.)
zerlruminern; it. verwoesting, vernieling, bank v. waarbij met papieren geld be(

omverwerping, instorting v. taald wordt; (Wev.) scheringbank v.;
Zerumbcth , (-(e)s) m., z. m. -baum m.scheerboom rn.;-brie/ m. briefje,
wilde gen► lrer V.
biljetje o.

Zerw4sehen, (zerwusch, z erwa- ZQttelchen, ZQttelein, (verkl.)
schen) bedr. ww. our. aan stukken was- o. briefje, hiljetje o.
ZQtteln, (zetlelie, gezeltelt) bedr.
Zerstjcke(1)n, zerstjckern, schen, door wassclien verslijten.
(zersluck(et)te, zerstuck(el)t eu zerstuc- ZerwQhen,(zerwehte,zerweht)bedr. ww., Z. anzetteln, verzetteln.
kerle, zersluckert) bedr. ww. in stukken ww. door blazen doen verdwijnen, door ZQttel—rad, (-rad(e)s, mv. -rader)
!

o. (Wev.) haspel m. om kettingen op
snijden, verdeelen, hakken; (fig.) kin wind uiteendrijven.
Erbgut -, verdeelen; sein Leben -, verkor- Zerweichen, (zerweichte, zer- spoelen te winden; - trager, —in, rond ten; einen Staat -, oneenig maken, ver- weicht) bedr. en o. ww., m. s. te week brenger m., rondbrengster v. van aan
worden, verweeken, in de week koniligingen van tooneelvoorstellingen &.-makenof
warring brengen in; it. versnipperen, ver
-brokeln. zetten, laten verweeken. Zeug, (-(e)s, mv. -e) m. en o. stof,

Zerst(Ick(el)ung, ( - en) v., Z. Zerwgrfen, (zerwarf, zerwor/'en) bewerkte stof v., goed o.; (Geschutg.)
zerstuckeln; it. versnippering, verbrok- bedr. ww. onr. mil Steinen -, aan stuk- mengsel, metaalmengsel o., klokspijs v.;
ken werpen, gooien, smijten; kin Glas -, (Bak.) deeg o.; it. gist v.; (Drukk.) ver
keling, verdeeliag v. in stukken.
er iets op te gooien; 2. bre- sleten letters .v. mv.; it. stof v. waarvan-brekndo
ZerstUfen,(zerstu/'te,zerstult) bedr.
ww. in trappen verdeelen, in stukken ken door op den grond te werpen. de letters gegoten worden; (Nets.) kalk,

Zie.

Zeu.

Zeil.
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mortel v.; (Pap.) pap v.; (Wijng.) drui- en b., Z. -/rei; -protokoll m. register o., luchtig, uuluehliq, tot voortteling ge
-venkorlsV.t;iavIn2
lijst v. der af-eieade verklaringen, pro- schikt, ongeschikt.
kleediugstof v.; wollener -, wollen stol'; tocol o.; -recht o. wet v. op het al]eggen
Zugungs— fahig, bijv. nw. ge 5. Jachtw.) jachtbenoudil;dhedeu v. mv.; can getuigenis; -tabak in. tabak v. wet Schikt tut voortteling; -/tïhiykeit v., Z.
it, netten o. tnv., strikken in. mv., vallen groote, oti,ke hlaJer.,,it; .-i'erlrcir o. getut- -kta/'t; -fall in., Z. Zeugelall; -geschd fl
o. paring, yletrschelijke verrneuging v.,
V. mv.; (llergw.) bowlt v. om n liet water geuvrhoor u.
uit dell put te pompen; (t(rijgsw.) artilZ3ugepunkt, (-(e)s, mv. -c) m. bijslaap in.; 2. werking v. der voorttelerie v.; (Zeees.) tuig o.; (Wev.) weel:sel, Puit u► . ► au uitgang; 2. o. ze #fst. punt o. # tug; -giw l o., Z. -theile; 2. teellid o.,
doek o.; I, (Huish.) leuten -, iveiszes -, van vuurtlneogiiig.
roede v.; -kraft v. voorttelingskracht,
linnen goed o.; '. gereedschap, werf tuig
ZCugar, t-s, fnv. Zeuger) in., —in, tecikraclit v. of vermogen o. otn voort
o.; (getneenz., i. b. bet.) schlecltles -, (-rte ►t) i. teler, vuortbreger til., teelster, te brengen; -reide V. tuatlbaarheid, huwvoddet•tjeu v.tnv.;urtnat:es -,rlïetinitet^l V.; voortibrcrtgstet• v., vader tn ., inoeder v. Raarheid v.; -liteife ill. mv. teel^ieelen,
lau1er uurtulaes - maciten, nutteloos work
Z 3u g-1a brik, (-ert) v. f'^ifit•tek V. I geslachtsdeelen o. mv.; -trieb m. natuurdoen; atbrr•Ites, durnlltes -, zottepraat v., van wa^lul'acLureaa; -fetter in. kopervijlen drift, geslachtsdrift v.; -unfailtig hij V. nes.
dwaasheden v. lnv., gekkepraat v., zotte- tn.; - handel in. hauilel. tit. in stufi•en, ita- ongescttikt voor de voor•ttelirlg; -eu/ahigklap tn.; garsliyes,durntrnes-redeoa,gekke, iiul'actuurliaudel ill.; -hándier,--in,han- Ilea v. ottgeschilztheid v. voor de voort vuile taal speeleb; verworrertes -, war- delaar in., hatldelares v. n waitufactureu; teling, mannelijk onvermogen o.; -vertaal, bralibettaal v.; (Spr.) eiitem eltv. - ftauplwann rn . kapitein in. der artillerie, rnlrno.,Z.-&ru/l; -werko., Z.-gesc/ur ft.
am -e /ltckca, zich met Iemands zaken a,tillertekapitetil w.; -tuna o. (i rijgsw.) Zsu — wagen, (-wagens, rlly. -wabe m oeien.
tuiglluis, arsenaal o.; `.:. (Jachtes.) ge- /en) to, wagen in. tot vervoer van jacht Zeug—amt, (-amt(e)s, nay.-umler) bouw o. voor Ile jachtiietloodigtflledeu, gereedschap;- w art,-w tzrler w.,Z.-nteister;
0. herentic V. Vail tiet utaterieei der at•til- -ltosen V. rnv. wollen brick v.; -jayert u. . opziener in. over het jachtioatertëel;
lerie; -arbeiter in. uloietlwaeer in.; -art ja gen u. toet betten; - ii(ttttrn er V. V l,en- -wane V. ''achthuisje o. ol, ecue hoogte,
V. soort V. van stof; -urlay Letjv. uw. ais hatlter v.; 2. kleed kawetskast v. , balt iel. wachttorentje o. vanwaar toen het oog
(wollen) stof; - boete ill. buutn Ill. aan um de lompen te statupt•it; - lvid o. wol- heef t Oh den jachtstoet; - weber, -wirker
eea weefstoel omu de al•gewerkte stof ill) leut kleed o.; -l^rtec/ct in. ( Jacltt-vv.) knecht in., Z. -masher.
Zus, (uitli.) in. (F abell .) Zeus, Ju te rollen; -butte v. l)apierwakerskuil, v. ,n. die betast is niet de zng voor slet
met liet Bereide papier; - diencc w. (Art.) laciltgereedse;laii; (Art.) treirlsoLda+;at tn.. piter tn.
outlader w.; -druc/cer in. katueudrukkei -líoslea v. ulv. (Lfcrg v,) hosten m. wv .
Zeu3eln, (zeuselle, gezeusell) o.ww.
in., Ii j die de stull'èa watert.
tut onderhoud dir wet•t .tui en; -1eá /er o. onvuut •Lichtia wet vuur en licht oingaatu;
2 . met eeuc Brandende kaars in de kerk)
(-it, nv. -it) ill. getuige ni. #laruasieder o.
Z331ge,
en v.; yutltyer - ,geldige, wettige getuige,
ZCU,gina, (-s, nv. -ta) o. ([lad.) voor straf te pl unk Ataau .
Ziain, (-s, ►nv. -e) ra. Algerijusche
[aisciwi -, valsetie getuige; engen -it aid- verceutmg v. van niet bij cRK . passende
'

,

telt,

aou lelt iii oil V.
Girl getuige voort► t'etlgetl, tleiltett, woorden.
Zibbanlamm,
tot getuige tenttil, ate Zau—macha , (-machers, mv.

ZUrit -n uc/tiiien,

(- lamm( e)s,

mv.

getuide aanruepen; fern. ubcr, WCyert eiw. -»t acitci) ill. iaut•ltiatlt, wever in. vail -la+loiter) u. wuederlacn o.
zutn -11 uu/'ru/en, als getuige ul,roepett, ►oden stoll'erl; -rrta ►ctel n. mailtel in. van
Zib$b3, (-is) v. groote blauwe roals - au/helen, als getuige ul► tt•eden Guur wollen stof; -rnaitu/'alclur v. inaiiutacturic zijti. druil V. Vail Daivasetls .
v., tll,ikeu o. Vail wollen striff'etj; -rnetslel
Ztbgle, (-rt) v., Z. Zwiebel .
fist meurt -, God is uitje getuide.
Zauge — fall, ( - /all(e)s, mv. - ('alle) u. tuigaieester, veldtuigineester, tuaga -Z j,biG % Yn), ( - s) in., z. in. witachtige,
sterli t ientilde vetachtige zelf 'staudi held
m. 'Ntaabk. j tweede daguitval , gcttitt - Lijii veester w.
vus, teler, vout•tlr ellaer iii.; -ylccd u., ►v.) ul ►ctuuter iii. overde ja utbeuoodigd- v. van de civetkat; 2. -, -kale v. citvet-

xat v.; -niece, --tulle V. muskusrat v.;
-kru/t v., Z. Zeuyu'tyaylted 4'; -lime v. heden.
ouI Wetltet1UgS#t^ u, lijn v. door welker LieZ 3ugniss, (-es, env. -e) o. getut - - t/tier o., Z. Zui et(h).
reuts, imiuttt o. van een getuige, ver -ZLchQr18, v., Z. iii. cichorei v.
weging ectl Vida wrat vourtgebrac#lt.
Z.3ugen, Lrjv. en b. wollen, van i.lat•tilg v.; schel flliches •-, sciii iltelijk ge -Zicht, ( rit) V. beschuldiging, aan +

-

4 ttttaeuis u., scltt•iltelijke vericlai•iug V.; it. tij iitg, uetictltiug V.

wotteu awl.

Zju.gen,

(zeicgle,gezcugt)

bedr.ww.I (eau liet gedrag), getuigscttri t, attest Zieke, (-(e)s, mv. -e) m. zout o.,

Kinder -, tetuil, vuurtueeurieu; -d, voort- L► .; - aoleyert, ubstalle,t, getuigenis aaleg- Loutsuurt y . aan liet tueer van Neusiedelu.
te #etld; -de Ifni/'t, Z. Zeuyurxysl^ru/'t; 2. Z. dell, gctui ,, ca; bewaltrr' -e air /'uitren, Zieke, (-/1) v. geit, sik V.
Ztelsai, (-s, mv. Ztckel) o., Z.
erzeuyea, itervorbrtrtyert; 3. (Zeewo.) ecu l,,a rieittieke be vtdLeit bijliretlgen .
Zau g —pres e, (.it) v. mangel v .; Ztc' iciit.
Sc/ut/J' -, optuigen; breit yezeu ;jl, breed
Z,13kolcheri,(verkl.) o.,Z.Zicklein.
'getuigd; 11. o. WW., in. h. betuigen, ge- - prutsalt v. (:'.p.) siautlirltacl ► lue v.,
Z Lexal—fait, (-(e)s, wv. -e) o. geinulgeel, getuigenis alleaaen; water Jelui. -, stafup verktuig u.; -rad o., Z. Kart.;trad,
tegen leili . getuigen; (tig.) (ties zeuyt vo, -rasc/t in. ttc#,te large of serge v. ; -rock revel u.; -/tetsch 0. geitevleesetl 0.
einvrn bisen flemen, dat getuigt van, be-in. wollen ruk til., woi , eil jurk v.; - rolle i Zi4Kalschaf, (-(e)s, mv. -e) o.,
wijst, is ecu bewijs van een liedli Ilar•t,t V. inaiigel, warlgelrol v.; -roller ill. nail- L.. rockel.
Z1c1lein, (vert{l.) o. sikje o.,jonge
setae Sc/trt/trot - /ai acute fertrttrttsse,Ltjue l gelaar ill., hij Lite rlliltlgelt; -sc/tacftt in.

werbeii zijn getuigen &; duwes :euyte /ctrl Beràw.)1Juwl,l)ut in.; -scltmrtictl tit. tíleitl- geit v.; (Spr.) die - essen, eiut: die Getsz
voor de beer
in.; -.,cïtnr.tede v. klettlsine-" elarnait ate huid verkoopen
t i siuid egrstuid
0
p
die ttertttwtlltyhrtt des Vol/ces das Jo •/
abauwer/eu, dat bewees &; ill. o. zelfst., det•ij, egsulederij v.; -scfirteider in. ver- escliotetl is.
vaardiger ut. vair jacllttletten; -scltour V.
ZLek' ln, (zichelle,gezichelt) o. ww.,
Z. Zeuy ►tiss.
Zau gan—ablbrung, (-en) v. ge -, (Hoed.) ikourd o.vau deft woudoog ;- schrei- fl. rc. gouge geitjes werpen.
Z ckwather, (-s) o., z. m. apriltutgeuveruuor, veepunt o. der getuigen;1 oer tn. seluij ver in. hij het tutgtluis,
-aussage V. verklaring v. dei getuigen; -sleuer V. (tlergvv.) htiastiiig v. eenel weder o.
Zicazack, (-(e)s, mv. -e) m. zig-beweis tn. bewijs o. door gutuigetl; -eiel wijlt voor liet gebruik uiakeii van waterin . eed iii. der getuigen; - /ulltg tiíjv. nes. werken; -stop/c in. tletteiiStopper in.; Lag w., in scherpe naeken gebroken lijn
met bevoegd tot slet bijbrengen van ge- -strecice: V. (tJei•gw.) kuilstwaterletdina v.; (Zeew.) int - seyeln, korte gangen
tuigen; -/'red bijv. ell Ii. zonder getuigen, v.; -teich m. kuilsttnati,e vijver in. Moeit, laveeren.
Ziokzackig, bijv. nw. in zigzag
alleen, ouder vier oogeb, onopgemerkt; Z3uouxlg, (-en) v., Z. zeugen; it.
-/'uhrer m. hij die getuigen oijbreugt; (Vail htila eren) , voortbr enging , taling v., gebogen .
-loge V. bank v . der getuigen; -los bijv. geslacht o., nakomelingschap v.; zur - Zickzack—poraellane, (-n) v.
{

,
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venusslak v.; -reiher m. kleine pitoor -scheune v., - schoppen, - schoppen m. loods
m. uit Cayenne.
v. om steenen te drogen; - schicht v.
Zieche, (-n) v. overtrek o. van een
bed, kussensloop V.
Ziechklinge, (-n) v., Z. Zieh klinge.

Ziefer, (-s, mv. Zie/er) m. insect,
gekorven dier o.

Ziefer-beschreiber,

(-

bers,mv.

-her) m. kenner m. der insecten, insecten beschrij ver, entomograaf m.;-beschreibung V. beschrijving v. der insecten, entomographie v.; -Presser m. insecteneter
ED., dier o. dat van insecten leeft; - kunde,
-lekre v. kennis v. dec insecten, entornologie v.
Ziege, (-it) v. geit v., wij(;jesbok
W.;

lunge -, Z. Zicklein; wilde -, wllile

geit, dwerggems v.; 2. elft in. en v.
Ziegel, (-s, mv. Ziegel) rn. tegel,
tichel, tegelsteen, gebakken steen tn., pan,
dakpan v.;- brennen,tegels brartdien,steenbakken; mil -n decken, met pannen dek -

ken.
Ziegel—arbeit,. (-en) v. tichel werk, metselwerk o.; -brennen o. steen -

bakken, pannenbakken o.; -Brenner in.
steenbakker, pannenbakker m.; -breurzerei v., Z. - hotte; - brennofen in., Z. -o/en.

Ziegelehen, Ziegelein, (ver kI.) o. steentje, pannetje o., kleine lakpan v., tegeltje 0.
Ziegel-dash, (-dach(e)s, wv.
-dakher) o. pannendak o.; --fórmig bijv.
nw. hol, dakpanvornlig; -decker rn. paunendekker, dakdekker m.; -drescher in.,
Z. - schlager.
Ziegelei, (-en) v., Z. Zieyelbren-

nerei.

Ziegel-erde, v., z. ni . pottenbak kersaarde, potaarde v., leent a.; -era o.
steenkleurig kopererts o.; -[arb, - farben
bijv. nw., Z. -farbig, -/'arbe v. steenkleur,

kleur v. van gebakkei, steen; (Very.) in
die — fallen,steenkleurachtig zijn; -farbig bijv.ww. steenkleurig, naar gebakken
steen gelijkend; -leid o. steenachtig veld
o.; - form. v . steenvorm, steenbakkers vorm m.; -gut o., Z. -ende; -han fling in.
kleine vlasvink m. der weiden; -hans o.
steenen hnis,lruis o. reet een steenen dak;
met pannen gedekt huis o.; -holte v.
-iteenbakkerij v.; - kuchen rn. koek ni. in
den vorm van een steen; -latte v. lat v.
om de steenen op te drogen; - machen o.
steenvormen,steenbakken o.; - maileer m.
steenbakker, steenvormer rit.; -matter v.
steenen muur m.; -meiel o. gestampte
steen in., schuurgoed, schuurzand o.;
- meister m. steenbakkersbaas w.; it. eigenaar m. eener steenbakkerij.

Ziegelicht, ziegelig, bijv. ow.

eemachtige steenkolenlaag v.; - schlager
.n. steenbakkersknecht,steenvormer,panienbakker, werkman w. in de steen- of
)annenbakkerij; - sparren in. dakspar,
)anlat v.; -stein at. tegelsteen, tegel,
,ichel m.; --ól o. onding, iets onzinnigs
)., wat niet bestaat; -streichen o., Z.
•brennen; -streicher m., Z. -brenner;
—kunst v. steenbakken, pannenbakken
)., kunst v. om steen of pannen te bak
-streichmaschine v. werktuig o. om-ten;
;teen te vormen; -stiicic o. stuk o. steen;
.thou nn. leern o., pottenbakkersaarde v.;
-tor[ nt. gele turf ut. en v.; -wand v.
;teeueu wand in., Z. - maner; -werk o.
;teener werk, metselwerk o.
Ziegen - art, - en) v. geitensoort
v.; it. geitenras o.; - enig bijv. nw. geit
geit gelijkende; -auge o.-ichtg,oper
eitenoog o.; 2. (I leelk.) kleine, diepe,
^eltachtige zweer V. aan den binnenhoek
van het oog; (Juw.) Z. Bocksauge; -bart
rn. geitebaarrl, bokkebaard m.; `2. (P1.)
Koksbaard m.; -biirlig bijv. nw. een gei rebaard hebhende; -bock m. geitebok, bok
-n.; -bockleia u. geitebokje o.; -butter v.
boter v. van geitennnelk; -dille v.gevlekte
Tolle kervel v.; -einhorn o. steppengeit'
rv.; -/ell o. geitevel o.; 2. gefárbtes -,'
;eitenleder, clievreauleder o.; -/leiscit o.
(

-

eite(u)vleescli o.; -[us; rn. geitepoot,

;eitevoet m.; -`iisz2g bijv. nw. bokspooLen hebberiile, geitevoeten hebbende;
-[iiszler m. ietn. met bokspooten; (gereenz.) faun, satan, duivel m.; -haar o.
eitenhaar o.; -haarig bijv. uw. geiten
hebbende; -haarroth o. (Schil.d.)-har
geitenhaar rood o.; - hamer tn. (Student.)
;rooie dikke stok in.; - heiren hij' . nw.
geitenharen, van geitenhaar; - kirt m. gei tenhoeder rn.; -horn rn. geitenhoren m.;
.-kdse in. geitenkaas v.; -hire m., Z.Geiszblatt; -klappe V. 1,itterblaver v.; -lab o.
lebbe v. vara geitemelk; -Tatum o. lam o.
tiener geit, joeg tarn o.; -leder o,, Z. -fell;
,

-leib

in. lichaam o. eerier geit; - melker,
---err,, geitenmelker in. geitentnelkster v.,

hij, zij die ale geiten ineikt; (Nat. hist.)
Z. Schwalbe (`2); -much v. geite(n)rnelk
v.; -ochs rn. os m. uit Tartarije; -peter
in. (Volkst.) oorklier, verzwering v. in
het oor; -sauger m., Z. Schwalbe (2);
-schrot o. geitenhagel in.; -stall in. gei
-speckig bijv. nw. uit kwarts-tensali.;
en wolfram bestaande; -stein in. bezoarsteen, haarbal ni. in de maag van geiten;
- slimme V. geitestem V.
Zieger, ( - s, mv. Zieger) m. vei v.;
(in Zwitserland), groene kaas v.; 2. (in
het oog), dracht v.; (Leid.) kwartsader
v.; -auge o. drachtig oog o.; -kdse rn.
groene kaas, Zwitsersche kaas v.;-kraut o.,
Z. Steinkraut (blauer); 2. groote scheer ling m., dolle kervel v.; - wasser o. water
o. van de wei.
Ziegler, (-s, mv. Ziegler) m., Z.

als een steen, als eerre pan; it. van steel),
uit steen of pannen vervaardigd, steenen;
zeegedicht anstreichen, baksteensgewijze
sebilderen.
Ziegel - ofen, (-ofens, mv. -ófen)
in. steenoven,pannenoven,steenbakkersoven,pannenbakkersoven m.; -ól o.tichel- Ziegelbrenraer, Ziegelmeister.
Zieh, (-(e)s, mv. -e) m. (Glaz.)
olie, steenolie v.; - platte v. tegel, tegelsteen, tichelsteen m.; -roth o., Z. -[arbe; loodtrekker m., rad o. om bet lood tol
- ruiken m. steenkleurige zeerups v.; smalle repen te maken.

Zieh—arm, (-(e)s, mv. -e) m. hef
m.; - balken m. (Drukk.) balk-Jomsar
TI. van de pers; -band o. trekband m.;
;Slot.) haakvormig bandijzer o.; -bank
C. trekbank v.; (Meub.) werkbank v.
Ziehbar, bijv . nw. rekbaar, te rek
-keil v. rekbaarheid v.
-icn;

Zieh-bengel, (-gels, mv. -gel) in.
teugel m. eener pers; -brucke v., Z. Zughriicke; -bock mv. Russisch pijperoer o.;
-brunnen m. put in. waaruit men liet wa„er door middel van een rad & ophaalt;
-bersche in. weversjongen tn.
Ziehe, (-n) v. sloop v., overtrek (sel) o.

Zieheisen,

(-eisens,

mv. - eisen) 0.

trekijzer o., trekplaat v.; (Heelk.) haak iii.
Ziehen, (2:og, gezogen) berd. ww.
)nr. trekken; in olie Hóhe -, trekken, bal en, ophalen, oph ijseken; an sich -, tot
rich trekken, aantrekken; den Fusz an
dick - ,optrekken; sein Vermogen -, terug
(Ger.) die uweibliche Freiheit an-rien;
sick -, gebruik maken van; jem. an sick
-, ie,>>. tot zijne partij overhalen; Trupoen an sick -, omn zich verzamelen, conentreeren; einen Geruch an sich -, opnemen; (Gen.) trekken, trekking veroorzaken; (tig) Z. Schlinge; den Mund -, Z.
verzieken; ein Gesicht -, Z. schneiden; die
Achseln -, optrekken; den Pflug, den Wayen-, trekken, voorttrekken,voort.sleepen;
ein Schiff stromauf -, sleepen, op sleeptouw hebben; an's U/'er -, naar den oever
trekken; (Landh.) Z. Hechel; den Hut
vor jenin. -, afnemen; den Degen -, trekken, uit de scheede halen; den Kurzern -,
Z. kort; Draht -, draadtrekken; Gold,
Silber -, trekken, uittrekken; gezogenes
Gold, getrokken goud; Lichter -, kaarsen

maken; gezoyene Lichter, gegoten kaarsen; Federspulea -, bereiden; ein Biich-

senrohr -, trekkeu, groeven; gezogene
Kanone, getrokken kanon; Saiten auf die
Geige -, spannen; ftlasen -, trekken, doen
ontstaan, laters trekken; eire Linie -,trekken, zetten; eire Furche -, trekken, maken, graven; einen Graben -, eerie gracht
graven; eerre Mauer -, optrekken, waken,
metselen, ophalen; eire Lolterie -, loten;
die gezogerien Nunamern, getrokken, uit
Einkun[te von cit.-gekomnrs;
-, trekken, Z. Nutzen, Vortheil; (Kookk.)
die Suppe - lassen, zacht en lang laten
koken, meuken; (EIand.) einen Wechsel,
Geld auf jens. -, trekken; Stellen aus eiriem
Ruche -, een uittreksel maken uit; Salt
aus den Krkutern 4- -, laten trekken, een
extract maken of koken van; sick. eire
Lehre aus etre. -, eerie les nemen aan;
eire Folge, einen Schloss aus etc. -, eerie
gevolgtrekking maken uit; (Sp.) einee
Stein -, nemen; Sic mussen - !, gij moet
spelen !; in der of in die Dame -, dam
slaan; jem. var Gericht -, roepen, dag
doen verschijnen, oproepen; dit.-varden,
in Klage -, eerie aanklacht inbrengen; zus'
Tafel -, ten eten noodigen, aan den disch
noodigen; jem. zu Bathe -, tem. raadplegen, om raad vragen; mil in's Geheimniss
gezogen werden, ook in bet geheim betrokken worden; in's Ungbu.ck -, in het

Zie.
ongeluk storten; zur Verantwortung -,roepen; zur Strafe -, veroordeelen, eene straf
opleggen; Luft in sick -, inademen; Wein
-, tappen, aftappen; auf Flaschen -, in
flesschen aftappen, bottelen; Wasser -,
(van de zon), halen, wolken doen vormen; it. (van leder),opzuigen; (van schepen), lek zijn; Wasser in sick -, opslorpen; die Sonne ziekt das Holz krumm,
de zon doet het hout krom trekken; za
Betracklung, Erivdgung -, in overweging
nemen; in Verdacht -, verdenken, argwaan koesteren; etw. auf sich -, op zich
toepassen; Folgen nach sich -, na zich
steepen; sich eipa. zu Gemuthe -, zich bezorgd maken, zich ongerust maken, zich
iets aantrekken; Ungluck nach sick -, na
zich sleepgin, ten gevolge hebben;sich etw.
nu[ of fiber den flats -, zich iets op den
hals halen, zich berokkenen; das Leder -,
trekken, rekken; Draht 4 dunner -, trekken, uitrekken; 2. P[erde -, fokken; Seidenuwurmer -, houden, kweeken; Blumen
aus den Samen -, telen; Baurne - ,kweekeg;
ein Kind -, Z. erziehen; (Spraakk.) cmn
Wort, eine Silbe -, slepend uitspreken,
gerekt uitspreken; I[. o. ww. onr., m.s. zu
Felde -, (van landlieden), naar het veld
gaan; (Krijgsw.) zu Felde,in's Feld, in den
Krieg -, te velde trekken, oprukken, ten
krijg oprukken, ten strijde trekken; durch
ein Land -, trekken, gaan; auf die Wache
-, op wacht gaan, de wacht betrekken;
seine Strasze c' -, zijn weg vervolgen,
voortzetten; jem. - lassen, laten gaan,
vertrekken; it. (van vogels), vertrekken;
it. terugkomen; an einen Ort, in eine
Sladl -, gaan naar; aus einem Ilause -,
verhuizen, een huis verlaten; in ein
Haus -, gaan wonen in, een huis betrekken; in ein anderes Haus -, een ander
huis betrekken, in een ander huis gaan
wonen, van woning veranderen, verhuiszen; aus einero Lande -, een land metterwoon verlaten, uitwijken; zu einem
andere Herrn -, in een anderen dienst
gaan; von jemn. -, iems. dienst verlaten,
uit iems. dienst gaan; it. m. h. (van
slijpsteenen), goed scherpen; (van werk
goed gaan, goed doordringen;-tuigen),
Ili. onp. ww. es zicht, het tocht, het trekt,
er is tocht; (gemeenz.) es zicht mich in
der Schuller, het trekt mij in den schouder, ik gevoel eene trekking in &; IV.
wed. ww. sich aus einer Sache -, zich
onttrekken aan, Z. Lange; sich irgend
wohin -, ergens heentrekken; sich ant.
Meere hin, in's Meer hinein -, (van bergen), zich uitstrekken langs, zich in de
zee uitstrekken; (van vloeistoffen), sich
-, vloeien, loopen; die Manse - sich dar nach, de muizen worden daardoor aan
sich nach dem Fusze, nach dem-gelokt;
Leibe -, gaan staan naar; it. sich -, (van
hout), trekken, gebogen worden; (van
leder), rekken; (van een weg), langs loopen, voortloopen, Z. Lange; sich in's
Rothe -, zweemen naar; sich in's Enge -,
nauwer worden; sich in's Kleine -, kleiner worden; (Gg.) (van personen), zich
behelpen, zich beperken, zich bepalen;
V. o. zelfst. (van een schip), verhalen o.,
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erhaling v.; 2. aantrekking, aantrek
verlenging, rekking v.;-ingskrachtv.;3
. spanning v. der zenuwen, trekking v.;
. trekken, voortrukken o., tocht m., uit
(uit een huis), verhuizing v.;-vijkng.;
van vogels), heen en weer trekken o.;
. opvoeding, aankweeking, kweeking V.

Zieher, (-s, mv. Zieher) m ., in,
—

ling), termijn m.; (van eene zwangere
vrouw), tijd m. van bevalling; vor dem niederkomnien, ontijdig bevallen; (Gesch.
van D.) Z. Kammerziel; 2. (bij het schieten), doel, doelwit, mikpunt o.;

noch

item -e schieszen, naar de schijf schieten;
(lig.) doel, oogmerk o., bedoeling v.;
neben das - series: en, zijn doel niet bereiken; jemn. das - verriccken, iems. po
verijdelen; sich sum -e legen, be--gine
rusten, zich naar iem. schikken, toegeven.
Zielbiichse, (-n) V. buks v. om

-nen) v. trekker m., trekster v., hij,zij die
rekt &; (Kamm.) kamvijl v.; (Schoenm.)
choenmakersleest v.; (Kuip.) hevel m.,
uigpijp v.; (Hand.) trekker, trassant m.;
horn o. (Nat. hist.) ramshoren m.; -loten mede schijf te schieten.
a. verhaalgeld o.; it. jaagloon, trekloon o.
Zielon, (zie/te, geziell) o. ww., m.
Zieh-farbe, (-n) v. glans m. die h. mikken, doelen, ten doel hebben;(Art.)
an geverfd goud gegeven wordt, trek- aanleggen; gut -, goed mikken; (lig.)
erf v.; -garn o. treknet o.; -geld o. kost suf, nach etw. -, iets bedoelen, op het
minnegeld o.; -haken m. haak m. om-'eld, oog hebben, het gemunt hebben op; au[
e trekken; - harmonika v. trekharmonica elw. -, (in bet spreken), zinspelen, doe.; - heelzet m. hekel, vlashekel m.; -kind len; -de Zeitwórler, bedrijvend, overgan. voedsterkind o.; -klinge v. (Meub.) kelijk, transitief; 2. Z. erzielen; 11. o.zelfst.
talen polijstplaat v.; -kloben m. trek- doelen, doel, mikpunt o.; das Richten and
chroef v.; -kopt m. glazen kop, laatkop -, mikpunt 0.; (lig.) inzichten o. mv.,
a.; -kraft V. aantrekkingskracht v.; meeningen v. mv.; - au( elw., strekking,
.tpoth.) trekkracht v.; -leine v. treklijn bedoeling, zinspeling v.
., trektouw o.; -leiler v. trekladder v.;
Zieler, (-s, mv. Zieler) m. hij die
Wev.) buitenste raam o. van een damast doelt, mikt &, Z. zielen.
Ziel —geld, (-(e)s, mv. -er) o. geld
-loch o. trekgat, gat o.,-verstol;
ipening V. in den bijenkorf; -lu /ter m. o. dat men op zekere tijden verschuluitboor, polijstboor v.; (Speld.) spelden - digd is; -gerste V. Picardische gerst v.;
nakersstempel in. tot vorming en aan -punkt m. mikpunt, doelwit o.; -scheibe
-maschine-iechtngvadsplko; V. schijf, schietschijf v., wit, mikpunt o.;
. trekmachine v., trekwerktuig o.; -mit- (fig.) borstlap m., borstleer o.; jem. zur
el o., Z. Zugmiltel; -mutter v. voedster - seines Witzes naachen, iem. tot het voor
bespotting, van zijne scherts-werpvan
-ochs m.,Z. Zugochs; - panster-noedrv.;
L (Waterb.) scheprad o. dat men hooger maken, den spot drijven met; -schieszen
^n lager kan plaatsen; -p/'erd, -pflaster 0., o. schijfschieten o.; -stange v. staak m.,
. Zugpferd ; -platte v., Z. - eisen; -rad paal m. als mikpunt; -tag aa. bepaalde
r. rad o. om den molenstander hooger' dag m.
)f lager te plaatsen; -ring m. trekring' Ziemen, (ziemte, geziemt) o. ww.,
n.; -rulle v. trekrol v.; -sage v. trekzaag M. h., Z. geziemen.
r.; -schacht m. (Bergw.) put m. t9t lucht
Ziemer, (-s, mv. Ziemer) m. kramsmijngroef v. waaruit men-revsching. vogel in., jeneverbeslijster v.; 2. groote
le delfstoffen optrekt; -scheibe v. (Wast.) lijster v.; 3. lijster, merel v. met witte
loorboorde plaat v. tot het trekken van borst; (Jacl:tw.) lendestuk o., Z. Hirsch-,
kaarsen; -schifJ o. schip o. dat getrokken Reh-, Ochsenziemer.
wordt; -schnur v. snoer, koordje, getouw
Ziemlieh, bijv. en b. passend; 2.
). voor zijden stoffen; -scheibe v. trek- tamelijk, redelijk, matig, vrij goed, vri,^
;chroef v., schotbout in., werktuig o. tot wel, een weinig, een beetje; von -er Grósze,
iet krombuigen ven planken; -seil o. van tamelijke grootte, vrij groot; -e Lange,
rektouw, rektouw o.; -stange v. pomp- tamelijke, redelijke lengte; -er Menge, in
,wengel m.; 2. trekstang v.; -strong, vrij groote menigte; es war - spat, het
was tamelijk laat, vrij laat; - reich, mid-slrick m., Z. -sell.
Zihung, ( - en) v. (van eene lote- delmatig rijk sich's - schmecken lassen,
'ij), trekking v.; (van een kind), opvoe- vrij goed eten; 3. (gemeenz.) ongeveer,
ling v.; (van een boom &), aankweeking nagenoeg; er ist - so all als ich, hij is
r.; - sliste v. trekkinglijst v.; -stag m. ongeveer, nagenoeg zoo oud als ik.
;rekkingdag, dag m. waarop de loterij
Ziep-ammer, (-n) v . geelvink m.;
,rekt.
-drossel v. kleine lijster, zingende lijster
Zieh—vater, (-vaters, mv. - valer) v.; 2. Z. Weindrossel.
D. pleegvader, voedstervader m.; -wage
ZiepeA, (ziepte, geziept) o. ww., m.
V. weeghaak v., unster m.; -weg m. jaag - h. (van vogels), piepen, fluiten, kwinkepad, lijnpad o.; -werk o. hekwerk, draad- leeren, schreeuwen, tjilpen, sjilpen.
werk o.; (Werkt.) h ijsclzwerk o., kraan
Zier, v., z. m. versiersel o., versie v.; -zange v.trektang v.; -zeug o.,Z. - werk. ring v., sieraad, ornament o.
Ziel, (-(e)s, rev. -e) o. doel, einde
Zier — ffehen, (verkl.) o., —affe,
)., grens v., paal m.; einer Sache Mast (-n, tv. -n) m., Z. - bengel; (gemeenz.)
end - setzen, paal on perk stellen aan; saletpop v., pauwinnetje, behaagziek
iemn. ein - setzen, iem. zekere grenzen meisje o.; -d Eerei v. gemaakte behaag
-zucht,nferijopkgy.
voorscbrijven;das - uberschreiten,de grenzen te buiten gaan; - des Lebens, einde
Zierath, ( (e)s, mv. en) o. sieraad,
o. des levens, dood m.; (van eene beta- versiersel o., versiering, decoratie, tooii ng
;

-

-
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V., pronkjuweel o.; -maler m. decoratie- om in cijferschrift te schrijven, geheim- vertrekker; - geralho. timmergereedschap
o.; - gesell m. kamergezel m.; I. timmerschilder m.
schrijfkunst v.
n(e)s, mv.
bamn
Zier-bauw,
Zifi'ern, (zifferte, geziflerl) 0. ww., mansknecht m.; - handwerk o. timmeren,
beroep,ambacht o. van timmerman; -hduer
-bdume) m. boom m. die slechts tot sie- m. h. cijferen, reisenen.
raad dient; - bengel m. modegek, fat,
Ziffer-reehnnng, (- en) v. reken- m. (Bergw.) mijnwerker-timmerman m.;
pronker, dandy m.; -belt o. praalbed, kunstige rekening v.; - schlussel m. sten- -hof m.timmermanswerkplaats, timmer pronkbed o.; -bold m., Z. - bengel; -bush- tel m. ter ontcijfering; - schrift v. cijfer- plaats, werf v.; -holz o. timmerhout o.;
-junge V. timmermansjongen m.; -kunst
stabe m. krulletter, versierde letter v. schrift o.; -nahl v. cijfer o.
(-

Zierehen, (- s, mv. Zierchen) o.,
Z. Zierkkthe.

Zigeuner, (- s, mv. Zigeuner) in., v. timmerkunst v.; -katte v. (Bergw.) tim-in, (-nee) v. zigeuner, heiden, waar- roerhut v.; -laat in. ingelapt stuk timmer -

Zierde, n) V. sieraad, versiersel zegger m., zigeunerin, heidin, waarzeg - hout o.; -leute mv. timmerlieden m. mv.
Zimmerling, e)s, mv. -e) rei.,
o., versiering,decoratie v.; (fig.) roem m.; ster v.; (Volkst.) er taugt nicht zure -,
Z. Zamnaerháeer.
er ist die - der Stadt, hij is tiet sieraad hij liegt altijd.
der stad; die kleinen -n des Lebens, de Zigeuner-bande, n) v. zigerl- Zimmer- maler, (- malers, mv.
aangenaamheden &; -los bijv. en b. onop- nerbetttie v., troep m. zigeuners; -frau -maler) m., Z. Slubenmaler; -mann m.
timmerman m.; —skunst v., Z. - kunst;
v., Z. Zigeunerin.
smukt, zonder sieraad, eenvoudig.
Zieren, (zierle, gezien) bedr. ww. Zigeunerisch, bijv. on b. zigeu- — sschraube v. dommekracht v., keLlersieren, versieren, verrijken, opschikken, nerachtig,Boheemsch, Z. zigeunermrszig. vinde v.; -sschurz, m., Z. - schar,; -mei decoreeren, Z. schmi eken, verschbnern; Zigeuner- knabe, (- n, mv. -n) sier m. timmermansbaas m,
ein Buck mit Kupfern -, illustreren; (i. k. m. zigeunerknaap m.; -leben o. zigeuner- Zimmern, (zirnrnerte, gezimmert)
bet.) opsrnukken,opschikken; (Wapenk.) leven o.; (fin.) zwervend leven o.; -mad- berk. ww. timmeren, betimmeren, als
van eene schilddekking voorzien; geziert, chen o. zigeunermeisje o.; -m szig bijv. timmerI ►lan bewerken; Schiffe -, bouwen;
(van den stijl), opgesmukt; (Muz.) ge- en b. zigeunerachtig, als een zigeuner. cinera Trog -, maken; einen Brunnen -,
maakt; H. wed. ww. sich -, zich tooien, Zigeunern, (zigeunerte, gezigeu- betonnen; (lid.) lomp ineenslaan.
Zimmer-nagel,(- nagels, mv.-ndzich opschikken; (fig.) gemaakt aanstel- nerf) o. ww., in. h. als een zigeuner
gel) m. houten pie v.; -platz m. timmer len; it.rle(n) preutsche spelen,een zekeren leven, een zigeunerleven leiden.
toon aannemen; sie .giert sick, sic that
Zigeuner-rotte, (- n) v., Z.-ban- plaats v., Z. -ho/; -pourer ei. timnmersehr gezien, zij stelt zich zeer gemaakt de; -sprache v. zigeunertaal, dieventaal mans- meesterknecht m.; -prediger m.
aan, Z. zimperlieh; eira gezierter Mensch, v.; -tanz m. zigeunerdans m.; -volk o. huiskapelaan m.; -recht o. recht o. ore
opgesmukt mensch; 2. sick -, compli- zigeuners m. rev., bedelvolk o.; -weiti o., te bouwen; -rei/ie v. reeks v. van vcrtrekken, suite v.;-schur.z m.timmerrnansmenten maken, zich lang laten bidden. Z. Zigeunerin.
Zierer, (-s, mv. Zierer) m., -in,
ZikQrie, (-n) v. cichorei v.; gelbe voorscl► oot o.; -span m. spaander rn.,krul
(-een) v. hij, zij die versiert, opsmukt -, wilde cichorei v.; wilde -, leeuwen- v.; -spanne v. huisspin v.; 2. hooiwagen
m.; - steiger m. ( Bergw.) hoofdbeschieter
Z. zieren.
tand m,.
m., opzichter m. over het timmerwerk;
Ziererei, (-en) v.gemaaktheid,nnZikzak &, Z. Zickzack.
natuurlijke houding v., overdreven maZi11a, (-n), V. langwerpige donau- -stretcher m., Z. - steiger; -shack o. stak
o. timmerwerk; 2. kamerstuk o., karnernieren v. mv.
boot v.
Zier-fohlener, (-ners, mv. -ner)
Zimbel, (-n) v. schelletje, klokje schilderij v., binnenhuis o.; -thi re v. kamerdeur v.
m.Velteliner wijnstok m.; -garters m.l ►ist- o.; 2. cimbaal of strobel v.
tuin m.; - kunst v. kunst v. ore te verZimbel-blume, (-n) v. water-Zimrnerung, (-en) v., Z. zirnnaern;
sieren; -leder o, versiersel o. ap den weegbree v.; -kraut o. cirnbaalkruid, na- it. Zimnrerwerk; (tiergw.) beschieting v.
staartriem van een paard; -telma m. leem vetkruid o.; -register o. (Org.) klokken- Zimmer-verzierer, (-reis, mv.
o. tot het vormen der versierselen eener spel o.; -sackchen o. armenzakje o. net -rer) m. decoratieschilder in.; -verzierung
klsk,
een schelletje; -zag m., Z. -register. v. decoratie v., kamersieraad o.; -wer/'t
Zierlieh, ( -er, -st) bije. ow. sierZimmer, (-s, mv.Zimmer) o.kamer 0. timinerwert, scheepstimmerwerf v.;
lijk, fraai, keurig, lief, aardig, netjes, v., vertrek o.,zaal v.; Ileiiie -n,achter elk. -werk o. timmerwerk o.
bevallig, elegant; - sprecheu, bevallig; -keit gelegen vertrekken of kamers; wo hat er
Zin tn(e)t, (-(e)s) m., z. in. kaneel
Y.sierlijkheid, keurigheid, netheid, lief- seine -?, waar woont hij ?; ,jem. in's - ze o.; 2. Z. WWirtersrinde; eine Stange -,
heid, bevalligheid v.; (gemeenz.) aardig- gehen nóthigen, darein einsperren, ienl. pijp kaneel.
head v.
noodzaken tie kamer te houden;2.(BontZimm(e)t-apfel, (-ap /els, mv.
-rip/el) in. kaneelsappel m.; 2. fleschapZierling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. w.) stuk o. van 40 huiden.
Zierbengel,
Zimmer-arbeit, (-en) v. tint- hel, roomappel Ti.; -balsam rn. kaneel Zier -los, bijt. nw., Z. zierdelos; mermanswerk a.; 2. timmerwerk, door balsein nl.; -baum m. kaneelboom m.;
-nuss v., Z. Zirbelnuss; - meistel m. blik - sten timmerman te verrichten werk o.; -blunre v. kaneelbloem v.; -bidt/re v. ka slagersbeitel m.; -puppe v., Z. -effe. -axt v. timmermansbijl V. neelbloesern m.; -branntwein m. kaneel Zi_errath, (-(e)s, me. -en) m.,
Zim,nerbar, bijv. nw. getimmerd brandewijn m.; -braun o. kaneelbruin o.;
-bruch n ► . kaneel o. in stukken; -essenz
kunnende worrier► .
Z. Zieralh.
Ziesel, (-n) v., Z. -maus; -bar m. Zimmer-beil, (-(e)s, mv. -e) o., V. uittreksel o. van kaneel, kaneelextract
bruine beer m.; -maus, -ratte v. mar- Z. -axt; -bekleidung v. wenbelen o. mv., 0.; -/arbe v. kaneelkleur v., Z. -brawn,
mot v. huisraad o.; -brief m. contracto.omtrent -farben, -farbig bijv. uw. kaneelkleurig,
Zieser, (-s, mv. Zieser) m.,Z.Kicher. het bouwen van een schip; -blasse v. kaneelbrui ►► ; -geruch m. kaneelreuk in.;
Zjf 'er g (-n) v. cijfer, getalmerk, bleeke huiskleur, kleur v. tell gevolge -geschniack m. kaneelsmaak rit.; -hol z o.
nommer of nummer o.; etw. mit -n be- van veel thuiszitter ► ; -bock m. timmer- kaneelhout o.; -kampher m. kaneelkamfer
zeichnen, iets met cijfersaanwijzen,nom- schraag v.; -bursch m. timmerinansjon- v.; -koch, - kuchen in. (Kookk.) rijstetaart
meren of nummeren; 2. geheime schrijf - gen
in. v.; -konfekt o. kaneelsuiker v., kaneel letter v.; Kunst mil -n ze schreiben. Z. Zimmerehen, Zimmerlein, stokjes o. rev.; -kicgelchen o. kaneelkoekje
- kunst.
(verkl.) o. karpertje, vertrekje o. o.; -mantel v., Z. -konfekt; -ól o. kaneel Zkffer -baal, (-es, mv. -e) m., Z. Zimmer-doeke, (-n) v. plafond olie v.; -dude v. kaneelbast in.; -rohirchen
Generalbass; -blatt o. (van een horloge o., kamerzoldering v.; - Tackel v. vierkante 0. pijpje o. kaneel; -rose v. kaneelroos
&), wijzerplaat v.; -brief m. in cijfer- toorts v. die uit vier lichten bestaat; v.; -snure v. (Scheik.) kaneelzuur o.;
schrift geschreven brief m.; -brush m. -flosz o., -(lósze V. vlot o. van timmer- -schivamnr m. paddenstoel m. van den
breuk v., breukgetal o.; -kunst v. kunst v. hout; 2. houtvlot o.; -('olge v. reeks v. kaneelboom; - zvachs m. kaneelroos o.;
(-
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- wasser o. kaneelwater o.; 2. Z. -brannt- gam o. tinmengsel o.; -art v. tinsoort v.; o. tinoxyde o.; —salze o. mv. tinoxyde
wein; -vein m. kaneelwijn, hyprocras v. -asche v. tinasch v.; -auflosung v. oplos - zouten o. mv.; -oxydulsalze o. mv. tinsing v. van tin; -bad n, tinbad, ge- ox y duulzouten o. mv.; -pfanne v. tinpan
Zimperlich, zimpferlich,
(- er,-st) bijv.en b.gemaakt,preutsch,teer- smolten tin o.; - ballen n). opgerold tin v.; -p%eife v. tinnen pijp v.; - platte v.
gevoelig, overdreven, zekeren toon aan o.; -berg m. berg m. die tin bevat; —werk tinnen plaat v., blad o. tin; -probe v. tinoverdreven angstig, blonde;-nemd;it. o. tinmijn v.; - leao. leverkleurig ijzerkies proef v.; -quarz m. met tin vermengd
- thun, zich teergevoelig voordoen; -keil o.; -Glatt, -bldltchen o. bladtin o.; einen kwarts o.; -rost m. roostervormig tinerts
V. gemaaktheid, preutsch hei], teergevoe- Spiegel mit -bittern belegen, met blad o.; -salz o. tinzout o.; -sand m. met tin
beleggen, foeliën; -bleek o. tinnerf-tin vermengd zand o.; -saner bijv. nw. —e
ligheid V.
Zjmpern, (zimperte, gezimpert) o. plaat v.; - blende v. tinblende v.; -blunien Salze, tinzouten o. mv., chloortin o.;
WW., m. h. zich gemaakt aanstellen, een V.mv. tinbloemen v. mv.; -butter v. tin- -sure v. tinzuur o.
zekeren toon aannemen,glimlachen,vrien- boter v., uitbijtend zoutzuur tin o.
Zinnsoher MUnzfusz, (-es) m.,
Zinne, (-n) V. kroonwerk o. met z. m. standaard, muntstandaard m. van
delijk toe knikken.
Zindel, (-s) of -taffet, (-s) m., schietgaten; (van een paleis of tempel), liet klooster Zinna.
Zinnschl ger, (- schlagers, mv.
z. m. donne taf v., Avignon o.; 2. (Nat. tinne v., plat dat, plat o.; mil -n versehen, van schietgaten voorzien; (Bouwk.) -schhger) m. tinklopper m., hij die het
pist.) -filch m. meerval m.
Zindikiten, m. mv. hlahomedaan- nok v.; (Wapeak.) tinne v.; -mschnill rn. tin tot bladen bewerkt; -spath m. spaath
opening v. voor schietgaten.
bevattend tin o.; -sei/'e v., Z. -wásche;
sche vrijgeesten m. mv.
Zinner, (-s, mv. Zinner) m. ver -stein m. blok o. tin; (Giet.) gezuiverd
Zingel, (-s, mv. Zingel) m. spits v.
tinnegieter m.
-tiner, en gewasschert tinerts o.; -stock m. stok
van een hooge rots; 2. streep v., striem m.
Zingeln, (zingelte, gezingell) bedr. Zinne(r)n, bijv. en b. tinnen, van m. om het tin tot bladen te rollen; -tafel
tin, uit tin vervaardigd.
V., Z. -platte; -waare v. tinnegoed o.;
ww. omsingelen, insluiten.
Zink, ( - (e)s) cn.,z. m. zink o.;schwe- Zinn-erz, (-es, mv.-e) o.tinerts o.; -wage v. tinschaal v. om liet tin te we-feite v. tinvijl v., tiiivijisel o.; -JlQtz rn. gen; -wdsche v. wasschen o. van tinzout
('elsaurer -, Z. -vitriol.
Zink-ahnlich, -artig, bijv.nw. tinader v.; - /olie v., Z. -blatl; -gang m. uit aarde; (Giet.) loutering v. van kort zinkachtig, op zink gelijkende; -asche v. tinhoudende ertsader v.; -gebirge o. tin- geslagen tinerts; -wdscher m. tinwaszinkkalk v.; -tither m. zinkether m.; -baryt gebergte, tinbevattend gebergte o.; -ge- scher m.; -wUscherin v. schuurster v., zij
m., Z. Galmei; 2. Z. -spath; - blende v. rdth o., -gerathseha[t v. tinnen gereed- die het tinnegoed schuurt; -tueisz bijv.
zwavelhoudend zinkerts o.; - biurnen v. schap, tinwerk o., tinnengoed o.; -getter nw. zoo wit als tin, blauwachtig wit; 2.
mv. zinkbloemen v. mv., witte kalk v. ^o. opgerold blad o. tin; -gek rát z o. afval o. zelfst. tinstruis o.; -werk o., Z. -geráth;
van verbrand zink; -butter v. zinkboter W. bij liet smelten van tin; -geschiebe o. -twitter m., Z. -graupc; -zeichen o. tin(liergw.) tinerts o. in opgerolde stuk nen kenteeken, merk o. der mijnen; -tug
V., zoutzuur zink o. .
-geschirr o., Z. -gerblh; -gesell m.-ken; rn., Z. -gat/er.
Zinke, (-n) v. tak rn.; it. punt, spits
Zins, (-es, mv. -e) m. (vroeger),
V., tand m.; (Jachtw.) punt v., eind o. van tinnegieter(sknecht) m.; -gieszer m.tinhet gewei; (van eene vork), tand m.; (van gieter m.; -gieszerei v., -gieszerkandwerk schatting, belasting v.; 2. cijns, grond
leencijns in.; (van geld), Z. Zinre;-cijns,
knoflook), bolletje, klauwtje o.; (Pl.) Z. o. tingieterij v., tingieten o.; 2. -gieszerei
- blaft; (Muz., Org.) alpenhoren m., kla- V. tingieterij v., plaats waar bet tin gego- 3. pacht, huur v.; in - nekmen, in Buur
ten wordt; -grribcr m. werkman m. in eene nerven, huren, pachten.
roen o.
Zins - abzug, ( - (e)s) m., z. m.
Zinken, (zinkle, Bezinkt) bedr.wvr. tinmijn; - granate v. donkerbruin tinerts
takken schieten, uitschieten; (Meub.) Z. o.; 2. —, -graupe v. korrel, korreling v. korting v.,escompt.o o.; -acker m., akker
van gekristalliseerd tin; - groschen m. m., veld, stuk o. land waarvan pacht beverzinken.
Zinken -blaser, ( blasers, mv. stukje o. tin met den stempel der mijn; taald wordt.
Zinsbar, bijv. nw. (van goederen),
-bldser) m.horenblazer m.; -blaat o.hoorn- -grube v. tinmijn v.; - halfeg bijv. nw.
blad o.; -yehórn o. hertsgewei o. met drie tinhoudend tinbevattend; -hammer m. cijnsbaar, belastbaar; (van een volk),
of vier takken; -registero., -zug m. (Org.) tinhamer m.; - handel m. tinhandel, tin- schatpliclitig, cijnsplichtig; -kelt v.cijnsnewinkel m.; -handler, —in, tinhande- baarheid, schatplichtigheid v.
klaroenregister, horenwerk o.
Zink - erz, ( es, mv. - e) o. zink - laar nn., tinhandelaarster v.; -haver m., Zins -bauer, (-n, mv. -n) m. cijnserts o.; lu/'tsaures -, kalamijn, kalamijn- Z. -gr ber; -hobel ni. tinschaaf v.; -kalk plichtige hoer, boer m., die pacht betalen
steen m.; -glas(erz) o. kalamijnsteen m., m., Z. -asche; -kies iii. tinkies o.; -kram moet, tiendplichtige m.; -brie/ m. cijns
huurcontract o. met de be--briefm.;t
glasachtig zinkerts o.; -haltig bijv. nw. m. winkel m. 'an tinnegoed, tinwinzinkhoudend, zink bevattend; -fang m. keltje o.; -krátze v. grijze tinasch v.; paling der pacht; -buch o. cijnsboek o.;
(Giet.) werktuig o. om het zink op te -kraut o. schaafstroo o., paardestaart m.; 2. Z. Grundbuch; -busze v. boete v. voor
vangen; -horn o. Z. Zinke (Muz.); (Nat. -krucke v. (Org.) lade v. tot het gieten niet betaalde pacht; -coupon m. interestvan tinnen pijpen; -krystalle m. mv. tin- coupon m.
hist.) horenslak vT.
Zinkig, bijv. nw. takken, punten kristallen o. rnv.; -laden in. tinnewinkel Zinse, (-n) v. interest m., rente v.;
m.; -loth o. tinsoldeersel o.; -me/alle o. -n ant of von -n, interest van interest,
hebbende, getakt, gepunt.
Znkisch, bijv . nw. zin kachtig,naar mv. tin bevattende metalen o.mv.;-mut- samengestelde interest; trockene -n, Z.
zink gelijkend; -er Ojenbruch, overblijf- ter V. (Speld.) toevoegsel o. van gelou- Fruchizins; Geld das keine -n trdgt, dood
terd tin bij liet smelten van metalen.
kapitaal; au/ -n ausleihen, austhun, op
selen o. mv. bij het zink smelten.
Zink -kalk, ( - (e)s) m., z. m. zink - ZinnQber, ( - s) rit., z. m. vermil- linterest zetten.
Zinseinnehmer, (-mers, mv.
kalk v., geoxydeerd zink o.; - koeher m., joen, bergrood, cineober o.; gereinigter
-mer) m. ontvanger in. der pacht of der
Z. -glas; -oxyd o. zinkoxyde o.; - platte -, vermiljoen, bergrood o.
ZinnQber - blume, ( - n) v. koe - belastingen.
V. zinken plaat v.; -salz o. zout o. van
Zinsen, (zinste, gezins!) o. ww., m.
zink; -schlacke V. zinkslak v., zinkschuim koeksbloern, vuurbloem v.; -erde v. kwik o.; -spath m. zinkspaath o.; -stuhl m, houdend bergrood o.; -erzo. cinnobererts h. interest, schatting, belasting, cijns bezinkkuip v.; -vitriol m. zwavelzuur zink 0., vermiljoen o.; -glanz m.gedegen berg- talen; it. huur, pacht betalen, Z. Zins;
-oxyde. rood t► ., vermiljoenerts o.; -rotti bijv. nw. diesel Gut zinst nach D., betaalt cijns aan,
Zinn, (-(e)s, mv. -e) o. tin o., tin- zoo rood als vermiljoen; II. a. of -róthe is schatplichtig aan D.; diese Summe zinst
so viel, brengt zoo veel interest op; 2.
soort v.; englisches -, Engelsch tin; ge - o. vermiljoen o.
Zinn - ofen, ( ofens, mv. ól'en) in. bedr. ww. den cijns & betalen.
1 inges -, arm tin; 2. Z. -geschirr.
Zinn - after, ( alters, mv. a%ter)o. oven m. om tig te smelten; 2. tinoven Z ins en - ausg1eich, ( - (e) s, m v. - e)
ledige, uitgewasschen tinsteen m .; -amal- rn.; 3. tinsmelterij, tingieterij v.; -oxyd m. vereffening V. der interesten; -berech-
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nung v. interestrekening ,berekeningv.van
den interest;-bush o.,7,.-register;-fuss m.
rentestandaard,rentevoet m.;-reduction v.
rentevermindering, verlaging v. der rente;
-Labelle v., Z. Zinstabelle; -tragend bijv.
nw. rentegevend, interest opleverende;
-verzinsung V., -wucher, -zins m. samen
-gestldinr, m.vates
Zinser, (-s, mv. Zinser) m., Z. Zins

Zjnseszins,

Zion, (-s) m., z. m. Sion m., hemel mit dem - messen, met den passer meten;
m.; (J. gesch.) berg m. in Jeruzalem met (fig.)Alles mii dem - abmessen, alles met
den burcht van David; (lig.) rechtzinnige een passertje afmeten, in alles regel houKerk v.; -swr chler m. (fig.) wachter m. den.
van Sion, dweepziek ijveraar m. voor het Zirkel-abschnitt, (-(e)s, mv.
rechtzinnig geloof.

Zjper, (-s) m., z. m.'stof v. uit wol
en boomwol vervaardigd; (Nat. hist)
cypprsche kat V.
Z iper - gras, o., - katze, - wurz,
-man.
(-es, mv. -e) m., Z. Vo Z. Cypergras c5r; -hond m. Turksche,
l

cyperscrhe lionti m.

Zinsenverzinsung.

Zjns - f €illig, bijv. nw., Z.

-

bar;

Zir.

Zipf, ( (e)s) m., z. m. pip v.
-

-e) m. cirkelsegment o.; -ausschn'tt m.
cirkelsector m.; -bewegung v. kringvormige beweging v.; -binde v. (Heelk.)
rondloopend verband o.; -bogen m. cirkelboog m.; _(bouwk.) gewelf o.; -bogig
bijv. nw. boogvormig; -brief m. roadgaande brief m., circulaire v.; -bruderseha j't v. vroegere geestelijke broeder

-schapv.inLubek
Zipfel, (-s, mv. Zipfel) m. slip,
- feld o., Z. -acker; -[rei bijv. nw. vrij
Zirkeler ( -s, mv. Zirkeler) m. cirvan schatting, vrij van belasting; —es punt, spits Vo tip m., uiteinde o.; (aan
Cut, cijnsvrij, allodiaal; 2. vrij van huur, kleederen), strook, franje v.; (Spr.) er keltrekker m., hij die allerlei krullen of
pachtvrij, geene huur of pacht moetende sucht den fun flen - am Sac/ce, hij moet versierselen maakt; (fig.) angstig teek.naar m.
betalen; -freiheit V. vrijdom m. van be- het onderste uit de kan hebben.
Zipfel –Blume, ( - n) v. waterpor - Zirkel –$gur, (-en) v. cirkel m.,
lasting, cijnsvrijheid v.; -fusz m., Z. Zin
-gans v. gans v. als belasting;-senfuz; tulak v.; -bluthig bijv. nw. met in stip- cirkelvormige figuur v., rond o.; -/lathe
V. cirkelvlak o., cirkel m.; -form v. cir-garoe v. korentiend o.; -fielder o. mv. pen of riemen uitloopende bladeren.
interest m., rente v.; -gerechtigkeit v., Z. Zipfelehen, (verkl.) o. slipje. kelvorm, ronde vorm, kring m.; -fórmig
bijv.nw. cirkelvormig, kringvormig, rond;
- recht; - gericht o. rechtbank v. voor de puntje, til►je, strookje o.
-gestalt v., Z. -form; -instrument o.
Zipfelhaft, & , Z. knauserig 4'.
tienden; -gerste v. gerst v. als belasting;
Zipfelig, bijv. nw. met punten, slip- cirkelvormig werktuig o.; -lau/ m. cir-gesetze o. mv. woekerwet v., wetten v.
mv. op den woeker; - groschen m. cijns pen, gefranjed, met franje, met strooken. kelvormige loop, ronde loop, kring m.;
Zjpfel-kappe, (-n) v. puntmuts -linie V. cirkerlijn V., cirkel m.; -mass o.
m., som v. die men als cijns betalen moet,
belasting, huur, pacht v.; -gut o. goed, v.; -blufer m., Z. Itiemenlaufer; -pelz m. passer in.; -motte v cirkelvormige vlineigendom o. waarvan belasting, pacht of jas V. die met eerre langharige schapen- der m.
Zjrkeln, (zirkelte, gezirkelt) o. ww.,
huur hetaald moet worden; -haber m. vacht gevoerd is; -perrucke v. pruik v.
bavertiend o.; -hahn m. haan m. als be- met kwasten; -toch o. doek m met franje. m. h. omloopen, in omloop zijn, rond
rondgaan, circuleeren; 2. bedr.-lopen,
lasting; (fig.) roth, erhitzt wie ein —, ZipQlle, (-n) v. bieslook o.; -njungrood als een kroot; -hans o. huis o. dat [er v. meisje o. dat bijna scheef ge- ww. met den passer afineten, passen, een
cirkel trekken; (lig.) met de grootste
schatting, belasting betaalt; 2. huurhuis, groeid is.
Zippe, (-n) v. (Nat. hist.) vijgen- nauwgezetheid nagaan; gezirkelt, afgebuis o. waarvan huur of pacht betaald
wordt; -hebsr, —in, landheer, eigenaar bijter in.; (gemeenz.) nufje, geaffecteerd werkt, afgepast.
Zirkel –punkt, ( - (e)s, mv. - e) m.
m., eigenares V. die cijns, pacht, rente, meisje o.
ontvangt, rentenier m., rentenierster v.;'^ Zippelthränen, . ( zippellhrdnte, middelpunt o., centrum o.; -rund bijv.
2. tiendheffer,cijnshet%r m.; -herr m.,Z.l gezappelthrant) o. ww. veinzen te schreien, bijv. nw. cirkelrond, zoo rond als een
-heber (2); -hu/'e V. pachthoeve, hoeve i zich houden alsof rnen schreit; (gemeenz.) I, cirkel; - runde, -rundung v. cirkelrond o.,
rondheid v. van een cirkel; - schenkel m.
V. die aan tiend onderhevig is; -huhn o.^ krokodillentranen schreien.
hoen o. als belasting; -kom n o. tiendko- Zippen, (zippte, gezippt) bedr. ww. passerpoot m.; -schlussel w. kompassleutel m.; -schmied m. passermaker m.,
ren, korentiend o.; -leken o.schatplichtig bespotten, uitjouwen.
leen, leen o. waarvan schatting betaald Zjppenbeere, ( - n) v. sorbebes v. egsmd, kleinsmid m.; - scheur v. (Timm.)
moet worden; —buch o. register o. derf Zipperlein, (-s) o., z. m., Z. Gicht. cirkelsnoer, snoer, touw o. om groote
Zjpperleinskraut, (-kraut(e)s, cirkels te trekken: -schreiben o., Z. -brief;
tiendplichtige lemen; -leiste v. (Hand.)
- schwung m. cirkelvormige beweging, becoupon m.; -leistung v. rente geven o.; mv. -krdut,er) o. wilde angelica v.
Zippern, (zipperte, gezippert) bedr. weging V. in de rondte; -spilze V. passer-rnann m. (mv. -manner en - leute), tiend punt v.; -stein m. schrijfsteen, leisteen
heifer m.; 2. huurder, schatplichtige m.; ww., Z. zittern.
m.; -tanz m. rondedans, dans m. in het
Zipresse, (-n) v., Z. Cypresse.
- meister m., Z. -einnehmer; -pacht v.
Zirbel – baum, baunz(e)s, mv. rond; -vierung V. quadratuur v. van den
cijns m., pacht, huur v.; - pachter m., Z.
-mane (1); -p flichtig bije, en b. cijns- -bc ume) m., Z. Zederfichle; 2. welscher cirkel; -wurm m., Z. Tollwurm; -zahl v.
plichtig, schatplichtig; -rechnung v. in- —, tamme pijrlboom m.; 3. Z. Knopf- cirkelgetal, rond getal o.
Zirkon, (-(e)s, mv. -e) m. gom terestrekening v.; -recht o. cijnsrecht, baum; -dri se v. pijnappelklier v.; -drutiendrecht o.; -register o. cijnsboek o., senstiele m. mv. (Ontlk.) stelen m. mv. steen m.; edler -, gele hyacint m., zirstaat m., lijst v. van de te betalen pacht, der groote hersenen; -nuss v. cedernoot, koon m.; -ende V. zirkoonaarde v.; —salze
buur of rente; -rulle v. lijst v. van inte- driekantige pijnnoot v.; wilde—, pimper- o. mi,v. zirkoonaarde zouten o. mv.
Zirkonium, (-s, mv. Zirkonien) o.
resten; -schreiber m. schrijver m. bij de nootboom m.; — kiefer v., Z. -baum (1).
Zirene, (-n) v. sering of syring v. zirkonium o., metallische basis v.derzirbelastingen; -tabelle v. tafel, lijst v. van
Zirenen-baum, (-baum(e)s, mv. koonaarde.
interesten, interesttafel v.; -tag m. dag
m. waarop de belasting Sc betaald moet -baume) m. seringeboorn m.; -s/ranch Zirkular-bewegung, v.,
-brief, m. &, Z. Cirkularbewegung 4r.
worden; -taxe V. wettelijke bepaling m. seringestruik m.
Zirgelbaum, (-baum(e)s, mv. Zirkuljren, (zirkulirte, zirkulirt)
V. van den interest; -vertrag m. huur&, Z. cirkuliren c'.
contract, pachtcontract o.; -2veise bijw. -bau ne) in. lijsterbesseboorn m.
Zirneiche, (-n) v. wollige eik of
Zirke, (-n) v. krekeltje o.
bij wijze van interest, aic belasting; -weiZirkel, (-s, mv. Zirkel) m. cirkel, eikeboom m.
zen m. tarwetiend o.; -woche v. week v.
Zjrnenbaum, ( - baum(e)s, mv.
waarin de belasting betaald moet wor- kring in., rond o.; im - sick bewegen, zich
den; -wucher m. woekerwinst v.; -zahl in een kring bewegen; 2. vereeniging v., -baume) m., Z. Zirneiche.
V. (Tijdr.) (van de Romeinen), indictie kring m., kransje, gezelschap o.; im - Zirpe, (-n) V. huiskrekel m., kreV., hoofdgeld o. dat gedurende 15 jaar seiner Freunde, kring; feine -, hoogere keltje o.
Zjrpen, (zirpte, gezirpt) o. ww., m.
betaald moest worden; -zahlung v. be- kringen m. nay.; (van de jaargetijden),
l

.

(-

taling v. van den interest &.

afwisseling v.; 3. Z. Runde; 4. passer m.; h. tjilpen, sjilpen, piepen.
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frouw v.; (Tooneelk.) soubrette v.; -nrolle
V. rol v. van kamenier, rol v. van soubrette.
Zis&lien, V. mv. snoeisel, muntZQgel, (-s, mv. Zógel) o. stuk o.
e l o.
gesmolten ijzer.
Zisch, (-es, mv. -e) m. gefluister,
Zggerer, (-s, mv. Zógerer) m. talgefluit o.
wier, treuzelaar m.
Zjseheln, (zischelle, gezischelt) o.
ZQgern, (zógerte, gezogen) o. ww.,
ww. fluisterend spreken, fluisteren, momnn. h. dralen, tal men, trenzelen, weifelen,
pelen.
aarzelen, uitstellen; -de Einwilligung, niet
Zjschelstimme, (-n) v. fluistegaarne gegeven toestemming v.; mil der
rende stem V.
Zjsehen, (zisclite, geziseht) o. ww., keeltje, kruidvogeltje o.; -wets m. elec- Antwort -, - zu zntworlen, dralen met bet
m. h. fluiten; (van water op bet vuur), trieke meerval, trilwentelaar m.; -wurm antwoord.
ZQgerung, v., Z. zógern; it. tal razen; 2. bedr. ww. jemn. etw. in's Ohr Ui. trilwormpje o.; -wurz(el) v. scherp
ming, aarzeling, draling, vertraging v.,
patientiekruid o.
-, in het oor fluisteren.
Ziseh-laut, (-(e)s, mv. -e) m. sis - Zjtwer, (-s, mv. Zitwer) m. (Pl.) uitstel o.
ZQgling, (-(e)s, mv. -e) m. kwee klank m., sisletter v.; -lauter m. sislet- Oostindische bittere, specerijachtige worter v.; -maus V., Z. Zieselmaus; -nat- tel m. met verwarmende en oplossende keling, leerling m. en v.; it.pleegkind o.,
ter V. sissende slang, Amerikaansche ad- kracht, maagwortel, zedoarwortel m.; zuigeling m. en v.; sie ist mein -, zij wordt
wilder -, varkenswortel m., hondskers v. door mij opgevoed; 2. volgeling m.
der v.
Zisehmen, V. mv. korte huzaren - Zitwer-kraut, (-kraul(e)s, mv. Zoi%ker, ( - s, mv. Zoiaker) m. vee -krduter) o., Z. Zitwer; it. maagwortel - arts m.
laarsjes o. mv.
Ziselier, (-(e)s, mv. -e) in. drijf- kruid o.; 2. dragon v., keizerskruid o., ZQilus, (onb.) m. (fig.) Zoïlus m.,
keizersalade v.;-ól o. zedoarolic v.; - samen vitter, onrechtvaardige recensent m.
werkmaker, drijver, graveur m.
Ziseljren, (ziselirle, ziselirl) bedr. tn. zedoarzaad o.; 2. alsem i.; -wurzel ZQisch, bijv. nw. dierlijk, voedend.
Zoisjt, (-(e)s, mv. -e) m. bruine
ww. drijfwerk maken, drijven, gravee- V. zedoarwortel m.
schorlsteen m.
Zitz, (-es, mv. -c) in., Z. Zits.
ren.
Zjsel(erbse) , (-n) v. grauwe erwt Zitze, (-n) v. (van vrouwen), tepel Zo11, ( (e)s, mv. - e) m. duim m.,
m., borst, speen, pram v.; 2. boezem m.;' centimeter m.; nach -en messen, met duiv., Z. Kicher.
men meten; zwanzig - lang, twintig duim
Zitelabend, (-(e)s, mv. -e) m. 3. uier in.
Zjtzen, (zitzle, gezitzi) bedr. ww. lang; ll. (-(e)s, mv. Zólle) m. tol m., tol
afscheidspartij V. van eene Alp.
tolrecht o., invoerrecht, uitvoer--geld,
Zither, (-n) v. tither, guitaar, man- zogen, de borst geven; 2. o. ww. zuigen,
recht, transito o., belasting v. op in of
doliju v.; (Bouwk.) (van eene kerk), de borst, hebben.
Zitzen -ecke,(-n) v.(Ontlk.)tepel- uitgevoerd wordende waren; sládtischer
nevengebouw o.; -schldger,-spieler, —in,
vormig uitsteeksel o.; -[urmig bijv. r► w. -, stedelijke belasting v., octrooi o.; (tig.)
citherspeler m., citherspeelster v.
Zitrjnchen, (-s, mv. Zitrinchen) borstvoriig, pramvormig; -[orlsatz m. der 1Valur den -bezahlen, den tol aan de
tepeivormig uitsteeksel o. van het slaap- natuur betalen, sterven.
o. vink m.
been; -kraut o. wilde mosterd m., wilde
ZQII-abgabe (-n) v. verklaring
ZitrQne, (-n) v., Z. Citrone.
Zits, Zitz, (-es, mv. -e) m. (Hand.) kool v.; -loch o. tot het slaapbeen be- v. omtrent ingevoerd wordende waren;
sits, o., Oostindische bedrukte katoe- hoorend gat o.; -nahl v. verbinding v. -amt o. tolkantoor, tolhuis o.; 2. ambt
nen stof v.; - mit rolher Grund farbe, van het uitsteeksel van het slaapbeen; o. van kommies; 3. belastingwezen o.;
rood sits o.; -artig bijv. nw. sitsachtig, -rand m. rand m.van het tepelvormig uit -angabe v. invoerrecht o.; -ansatz, -anslaapbeen; -theil in.-steklvanh schlag m., Z. - tafel; - anschluss m. aan
naar sits gelijkend; katlun m. sits-kabij eenvormig tolwezen, Z.-sluitngv.
borstdeel, tepelvormig deel o.; -thiere o.
toe n o.
Zollverein o.; -aufseher m. directeur, opZjtscherlein, (-s, mv. Zitscher- my. zoogdieren o. mv.
ZQbel, (-s, mv. Zobel) m. sabeldier ziener i. bij het tolwezen; -ausschuss
lein) o. bloedvink, vlasvink m.
Zjtter-aal, (-(e)s, mv. -e) m. sid- o., sabelmarter, hermelijn m.; (Bontes.) m., Z. -behorde; -bank v., Z. -hans.
ZQ11bar, bijv. nw., Z. zollp/lichtig;
deraal, electrische oat in. en v.; -abel o., -, -balg m., -/ell o. sabelbont, hermelijn o.
ZQbel - fang, ( - (s)s) m. jacht v. (van waren), aan tol onderworpen.
Z. -mal; -afje m. sidderaap m.; -angst v.
vrees v., angst m., bezorgdheid v. die de op sabeldieren; -[anger in. sabeljager m., ZQ11-beamte(r), -bediente(r),
ondeugd vergezelt; -baum m., Z. -espe; hij die jacht maakt op sabeldieren; -fár- m. tolbeambte, tolgaarder, kommies m.;
-blase v. naar een worm gelijkend straal- ber m. zwartverver m.; -/ell o. marter- -behórde o.tolhuis, tolkantooro.; -bereiter
vel, zwart vel o.; -falter o. hermelijn - m.rijdende tolbeambte,rijdende kommies,
dier o.
Zjtterer, (-s, mv. Zit t erer) m. hij bont o.; -maus v., Z. Lemming; -muff m. opzichter m. der komwiezen; -beseher,
mof m. van martervel; -mutze v. met —in, hij, zij die de tolgelden ontvangt,
die siddert, beeft &; 2. kwaker m.
Zjtter-esche,-espe, (-n) v.beef- martervel gevoerde muts v.; -pelz m. her- tolgaarder m., tolgaardster v.; -buch o.
populier m.; -fisch m., Z. -aal; 2. Z. melijnen pels in., hermelijn o.; -rock m. tolboek, register o. voor de inning der
-roche; 3. Z. -wels; -/liege v. sluipwesp met hermelijn gevoerde jas v. of rok n.; tolgelden; -bude v. tolhuisje, wachthuisje
v.; 2. Z. Schwebfliege; -gold o., Z. Flit- -schivanz m. marterstaart m.; -straucher o. van een kommies; -bureau o., Z. -anit;
tergold; -gras o. trilgras o.; -grun bijv. m., Z. -muf; -I/tier, -wiesel o. Z. Zobel., -commissar m. commissaris m. der tolnes. staalgoen.
ZQber, ( - s, mv. Zober) in., - baum, len; -con%erenz v. vergadering v. over de
Zitterig, bijv. nw. beverig, trillend, (-baum(e)s, mv. -brume) in., Z. Zither. zaak der tollen; -credit m. krediet o. bij
Zodiac, Zodiacus, (onb .) m. de tolbeambten; -declaration v., Z. -abgasidderend.
be; -declarationsbuch o. register o. der
Zjtterling, (-(e)s, mv. -e) m., Z. (Sterrenk.) dierenriem m.
ZilterFisch.
Zodiacal- licht, (-(e)s) o., z. m. tolbeambten; -direction V. tolbestuur o.;
Zjttermal, (-(e)s, mv. -e) o. dauw - licht o. van den dierenriem, zodiakaal - -einnahme v. ontvangst v. der tolgelden;
worm m., roos v., huiduitslag m.; -mucke licht o.; -zeitraum m. Egyptische tijd 2. tolkantoor o,; -einnehmer in. tolgaarjaren.
-reknigva1450 der, ontvanger m. van in- en uitgaande
V. beefwaterspin V.
Zjttern, (zillerte, gezittert) o. ww., ZQbelchen, ZQbelein, (verkl.) rechten.
ZQ11en, (zoute, gezollt) bedr. ww.
m. h. trillen, slingeren, sidderen, beven, o. hermelijntje, sabeldiertje o.
ZQfehen, (verkl.) o. kamermeisje o. tol betalen, schatting, belasting betalen;
huiveren, rillen; ich zittre aan ganzen
ZQfe, (-n) v. kamenier, kamerjuf-^ (fig.) schatting betalen; jemn. Dank -,
Leibe, ik ril over bet geheele lichaam;

Zirsche -n) v., Z. Zirbel (puss) (

baum.

(fib.) vor Furcht 4' -, sidderen van vrees;
cor jems. Bache -, iems. wraak duchten;
-de Hand, bevende hand.
Zitter - nadel, (-n) v. tremblant
m.; 2. (J uw.) speld v. met een een edel
speld v.;3. van goud -gestn,jawl
gesponnen pijpje o.; -pappel v., Z.-dra
-baum; -roche v. kramprog in.; -rose v.
wilde of onechte narcis, gele narcis v.;
- slimme v. bevende stem v.; -Irespe v.
tootvormig bromium o.; -vogel m. bruin-

-

-
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iem. dank zeggen; jemn. Thrdnen -, iem. zen o.; -zeichen o. teeken, merk o. der woedend, door drift ontvlamd, ziedend
beweenen, tranen storten over.
kommiezen; 2. Z. -schein; - zettel m., Z. van toorn, door drift ontstoken; -gericht
o. gerecht, vonnis o. van een vertoornZQ1ler, (- s, mv. Zoller) m. hij die -quillung.

tol betaalt; 2. tolgaarder m.
den God, wraak, straf V. des Hemels;
Zona, v. (Gen.) Z. GArlel.
ZQ11-frei, bijv. nw. vrij van tol, Zone, ( -'ia) v. luchtstreek, zone v., -gesicht o. toornig gelaat o.; -gluhend
tolvrij, vrij van in- of uitgaande rechten;' aardgordel m.; heisze, kalte,gein szigte -, bijv. nw. Z. - en!brannt.
(gerneenz.) Gedanken sind —, gedachten' heete, koude, gematigde luchtstreek.
ZQrnig, ( -er, -Si) bijv. nw. toornig.
zijn tolvrij; - freiheit v. tolvrijheid, vrij -! Zoo—eherie, v., z. m. dierlijke boos, vertoornd; 2. driftig, opvliegend,
stelling v. van in- en uitgaande rechten; scheikunde, dieren-scheikunde v.; -goeie vergramd; 3. -e Worte, toornig, in drift
- freischein m. bewijs o. van vrijdom van V. ter wereld brengen o. van levende jon geuit.
tol, geleibiljet o.; -gebiihr v. tolrecht, tol -graph m. dierenbeschrijver, die--gen;
Zorn -los, bijv. nw. zonder toorn,
geld o.; -gerechtigkeil v. recht o. van tol renschilder m.; -graphie V. dierenbe- niet verbitterd, niet toornig; -much m.
te heffen; -gesetze o. mv. tolwetten V. schrijving, dierenafbeelding v.; -graphisch toorn rn., gramschap,opvliegendheid,drift
mv.; -heus o. tolhuis o.; —schein rn. tol- bijv. en b. de dierenbeschrijving betref - i v.; -naiclhig bijv. nw., Z. zornzg; -r-ulhe v.
biljet o.; —spesen v. mv., Z. -geld; -in- fende; -letrie v. dierenaanbidding v.; -lith (Godg.) hand V. Gods, toorn m. Gods;
spector m., Z. -au[seher; - intraden v. mv., in. diersteen m., versteend dier o.; -log -schale V. (Godg.) door den hemel opgeZ. -einnahme; -ja^ht v. toljacht, jacht o. in. dierenkenner, zooloog in.; -logie v. legde straf v.; -schnaubend bijv. nw., Z.
voor de kommiezen; -legestálle V. entre- dierenkennis, dierenleer, dierkunde, zoO- -en/brannt; - slimme v. toornige stem v.;
pot o.; -linie V. lijn v. der tollen; -maga- logie v.; - logisch bijv. nw. volgens de -volt bijv. nw., Z. zorn'ig; -wort o. in
zin m., Z. -speicher; -mass o. maat v. van lierkunde, dierkundig; -maguelisin(us) drift uitgesproken woord o.; -wuthig
rn. dierlijk magnetisme o.; -malisch bijv. bijv. nw. woedend.
een duim; it. maat v. in duimen.
ZQllner, ZQllner, (- s, mv. Zoll- nw. dierlijk; -morphit m. dierenafdruk - ZQster, (-s, mv. Zoster) m., Z. Guriel.
Zote, (-n) .v. vuil gesprek, ontuchtig
ner en Zóilner) in. tolgaarder, tollenaar m. sel o. in steen; -nornie v. leer v. van de
ZQ11-ordnung, en) v. tolregle- levenskracht, kennis v. van de wetten gesprek o., vuile aardigheid v.; (gemeenz.)
ment o.; -pacht m. tolpacht, tolverpach- van het dierlijk leven; -p/tag to. vleesch- gemeen woord o.; -n reiszen, vuile taal
ting v.; -pachter Y. tolpachter rn.; -pas- etend dier o., vleescheter m.; -phyt rn . uitslaan.
ZQte(1)n, (zote(l)te, gezote(l)t) o.
sirzellel m. geleibiljet o., tolbriefje o.;l plaatdier o., dierplant v.; -phylologisch
-p f ahl m., Z. -sdule; -p/lichtig bijv. nw. bijv. en b. de leer der dierplanten of WW. vuile taal uitslaan.
aan tol onderwerpen, tolplichtig aan tol- plantdieren betrefrende; -tomie v. dieZQten- gedicht, (-(e)s, mv. -e)
rechten onderwerpen; -pflichtigkeit v. renontleding, anatomie v. der dieren; 0., -lied, (-(e)s, mv. -er) o. ontuchtig
tolplichtigheid v.; -quittung V. bewijs 0., - tonisch Lijv. en b. de dierenontleding lied, vuil gedicht o.
ZQtenhaft, zQtenmäszig, bijv.
quitantie V. van betaalde tolgelden; -rech- betreffende.
Zopf, (-( e)s, mv. Zópfe) m. staart nw. vuil, gemeen, ontuchtig, smerig.
flung V. tolrekening v.; -regal o. kroon
nul tol te heffen; -register o.,-rechto. m.; it. haarbos m., kuif v.; in einen -, in
ZQten—reiszen, (-s) o., z. na. vuile
-rolle v. toltarief o.; -sáule v. tolpaal m.; Zopie f echten, tot vlechten maken; ge- taal uitslaan o.; -reiszer m. hij die vuile
-schein m., Z. - jreischein; - schik`' o. schip flochlener, sleifer -, lange haarvlecht v.; taal uitslaat; -reiszerei v., Z. - reiszen;
o. van de kommiezen; -sache v. zaak v. (lig.) pruikenstijl m., (Boschw.) (van -schreiber in. hij die vuile, onkiescbe
betreffende het tolwezen; - Schreiber m. 0ooinen),top m., kruin v.;(Gen.) Poolsche werken schrijft.
ZQtig, bijv. nw., Z. zotenhaft.
schrijver in. bij het tolkantoor; -schutz- vlecht v.; (lig., Scherts.) kleine roes m.;
Zotika, (oub.) v. dierlijke levens Tocchter m. tolwachter m.; -siegel o. tol jemn. einen - drehen, iew. beetnemen,
ki•acht v.
-speicher m. entrepot o., stapel--zeglo.; foppen, belachel ijk maken.
Zotiseh, bijv. nw. levenwekkend,
ZQpf—balle, (-n) V. weegbree v.;
plaats v.; -stab m. duimstok m.; 2. —,
tot het leven behoorend.
-stock m. maatstok m., landmetersroede -band o. breed, zwart haarlint o.
ZQtchen, ZQtlein, (verkl.) o.
ZQpfen, (zople, gezopfl) bedr. ww.
V.; -sladl v. stad v. waar een tolkantoor
bosje o., Z. Zolte; 2. Z. Zole.
is; - stalt, - statte V. tolplaats, plaats v. in staarten vlechten; 2. Z. zup[en.
Zotte, (-n) v. haarbos, baard t.; 2.
ZQpf—ende, (- endes, mv. -ende)
waar tol betaald moet worden, tolkantoor
o.; - stempel m. tolstempel m.; -strasze o. (van een boom), kruin v., topeind o.; (Ontlk.) ruigheid, harigheid v.
Zottel,(-n) v.kleine haarbos m.;wol,V. weg m. langs welken waren vervoerd -haar o. tot een staart of pruik gevlochmogen worden; it. weg m. waarop men ten haar o., staart m.; -hols o. (van een lene 4' -, vlokje o.; (aan versleten kleeren),tlarde v.;2. (Gen.) Poolsche vlecht v.
tol betaalt; - system ua. tolstelsel o.;-tabelle boom), tophout o.
Zgttel—bar, (-en, mv. -en) m.
ZQp$g, bijv. en b. met gevlochten
V. bord o. waarop het toltarief is aangeruige beer, langharige beer m.; -bant m.
plakt of geschilderd; - tafel v., -tart! in. haar.
Zapf-lerehe, (-a) v.kuifleeuwerik langharige, dichte baard m.; - bartig bijv.
toltarief o.; -tare v., Z. -rolle; -union v.,
Z. - verband; - unkoten v. mv. onkosten m.; -perrucke V. staartpruik v.; -stange nw. een langen, dichten baard hebbende;
m.mv. wegens tolgelden; -verband, -verein V., -stock m. boom m. aan den ploeg; haar o.in bossen afhangend haar o.;-haam. tolverbond o., overeenkomst v. over -trocken bijv. nw. (van booroen), dood rig bijv. nw. lang en dicht haar hebbende;
te betalen tolgelden; der preussische —, in den top; -weise bijw. bij vlechten, in -haber m. baardhaver v.
ZQttel]g, bijv. en b., Z. zollig.
het Pruisische tolverbond; -vereinigung vlechten, gevlochten.
Zoppe, bijv. nw. hinkend, lain.
ZQttel-kopf, , (-kop[(e)s , mv.
V. vereeniging v. omtrent het tolwe-'
Zorn, (-(e)s) rn., z. in. toorn in., - kopie) m. persoon m. met lang, ruig
zen; -vereinler m. lid o. van het tol verb000d;- vereinsgewicht o.,-vereinsmunze drift, vervoering, verbittering,gramschap haar; -locken v. mv. afhangende lokken,
V. gewicht o., munt v. bij het tolverbond v.; heftiger - ,hevige gramschap v.;jem.in krullen V. mv.; -lockig bijv. nw. met afin gebruik; -vergunsligung v. vrijstelling - bringen, zure - reizen, iem. toornig ma- hangende lokken; -n dhne v. in lokken
V. van tolrechten; - verfrag m. tolverbond ken, verbitteren;seinen - an jemn.auslas- neerhangende manen v. mv.; -nzd hnig
o., overeenkomst v. over te heffen tol- sen, zijne gramschap lucht geven jegens;' bije. uw. met lange, dichte manen; -matte
rechten; -verwaller m. directeur m. van (Spr.) man muss die Sonne nicht Ober V. touwen mat, uit touw vervaardigde
het tolkantoor; -verwallung V. tolbe- seineva -e unlergehen lassen, reen moet raat v.
ZQtteln, (zoltelle, gezotlelt) o. Ww.,
stuur o.;-veraeichniss o., Z. -rolle; -vor- niet toornig blijven.
Zorn-anfall, (- (alles, mv. -[Olie) m. s. (Volkst.) sukkelen,waggelen,moeieschusskosten m.mv. voorschot o. aan tol
-weg m., Z. - strasze.
-geldn; M. aanval nn. vara toorn; -blick m. toor- lijk voortgaan.
ZQttelroth, bijv. nw. lange, roode
aige blik m.; -blind bijv. nw verblind
ZQ1lweise, bijw. bij duimen.
2911-veesen, (- s) o., z. m. tolwe- foor toorn of drift; -enlbrannt bijv. nw. druiven dragend.
(-

Zu.
Zotten—blume, (-n) v. koortskla.
ver, waterklaver v.; -fisch in. kleine eek.
In. ruige kop, schapenkop m.; 2. (fig.;
persoon m. met ruig hoofd; (Nat. hist.'
Medusahoofd o., zeester V.
ZQtticht, bije. en b. (van klceren)
verscheurd, in flarden.
ZQttig, bijv. en b. harig,ruig,wollig
net eene kuif.

Zower, ( - s, mv. lower) ni. water-

vat o. met twee hengsels; it. Z. Zuber.

Zu, voorz. (niet den Sen nv.) te, in; -

doen;
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& dekken; (fig.) (van bijen), de cellen
toesmeren, gladmaken.
Zubiegen, (bog zu, zugebogen) bedr.
ww. onr. toebuigen, dichtbaigen.
Zubilligen, (billigle zu, zugebilligt) bedr. ww. toestemmen, toegeven.

dicht, gesloten; - sein, gesloten zijn, to
zijn; - machen, toemaken, sluiten; - ! - !
sluit dan toch!; (genieenz.) die Thure sluit die deur, die deur dicht !; 2. zu! zu.
kom, kom!, welaan!; halst u wat !; voor
gerade zu :, reclituit!; nachder Stad-uit!;
-, naar de stag, in de richting van de stad
au/' jem. - genen, laufen, op iem. afgaan
zich richten tot; 3; Gliick- !, veel geluk!
wel bekome het u !; Gluck - dein Kmnige !
leve de Koning !; 4. es [Ongi an - regnen
het begint te regenen; etw. - thun naben
iets te doeii hebben; Lust - lachen, Iasi
tot lachen; schwer - thun, r ioeielijk te

horeuvisch m.; -haar o. haar o. in bosjes
-haul v. (Ontlk.) ruig maagvlies o.; -kop,

Hause, te buis, in huis; - Tische, aan
tafel ; - Bette liegen, te bed liggen; Beltc genen, naar bed gaan, gaan slapen;
- B f orde, te paard, op een paard; Boden, op den grond, ter aarde; jern.
zur Seite, naast iemand ; - Hofe, aan
het hof, ten hove; eira Tref/en - Lande, zur
See, landgevecht, zeegevect► t; - Deutsch,
in het Duitsch; - Wien, te Weenen; das
Theater - Wien, degroote schouwburg te
tiVeenen; 2. zur Slunde, oogenblibkelijk,
onmiddellijk, dadelijk; - dieser Zeil,te (tier
tijde; - rneiner Zeil, in mijn tijd; - rechter
Zeil, te rechter tijd, juist van pas; - Zei ten, von Zeil - Zeil, van tijd tot tijd, nu
en dan ; zur Zeil der Noth, in tijd van nood;
von Stunde - Slunde, van uur tot uur, van
het eerie uur tot het andere; 3. zur Geni Ge,
genoeg, voldoende; zur Not/r, nauwelijks,

Zub.

Zub.

Zubinden, (band zu, zugebunden)
bedr. ww. onr. toebinden, dichtbinden;
die Augen -, een doek voor de oogen doen,
blinddoeken,

Z^lblasen, (blies zu, zugeblasen) o.
w,v, onr. , m . h. doorblazen, voortgaan reet
blazen; 11. bedr. ww. toeblazen,dichtblazen, door blazen sluiten; 2. jenin. etw. -,
iets blazen naar,toeblazen; (fig.) jemn.etw.
-, influisteren, inblazen, heimelijk teken
geven.
-ne
Z^tbläser, ( - s, mv. Zubldser) m. in(luisteraar, souffleur, inblazer m.

bereit - Tolgen, gereed om te vol -

gen; urn mnich - sehen, om mij te zien; hier
isl etui. - sehen, hier is iets te zien; it.
-, - selar, te veel, al te, in te hooge mate;

- theuer, te duur; er list es our - gewiss,
het is maar al te zeker dat hij het is, Z. gar.
Zibleiben, (bileb zu, zugeblteben)
Zuackern, (aclserle zu, zugeackerl) o. ww. onr., m. s. toeblijven, dichtblijven,
bede. ww. dichtploegen, toeploegen; 2. niet geopend worden, niet opengaan, ge-

voor de laatste wheal beploegen; 11. o. ww. sloten blijven.
Zt blieken, (buckle zu,zugeblickl)
voortip toegen, doorploegen.
ZUbaeken, (backle zu, zugebacken) bedr. en o. ww., in. h. toewenken, toeknikken, door een knipoogje te kennen
o. ww. onr., Z. zusamnlenbacken.
Zubauen, (baule zu, zugebaut) geven.
beds. ww. toebouwen, dichtbouwen, met
Zublinken, zublinze(1)n,
muren omringen; 2. o. ww., m. h. voort (blinkle zu, zugeblinki en blinz(el)te zu,
niet bouwen voortgaan,
-bouwen, zugeblinz(el)t) bedr. en o. ww., m. h., Z.

Zubebalten, (behiell zu, zubehal- yublicken.

Zubrennen, (brannle zu, zugebrannt) bedr. ww. onr. toebranden, dicht
einen Meiler -, laten-brande;(Kol.)
ternauwernood; - Tausenden, bij duizenZubehór, ( - (e; s, mv. - e) o., zi.doorbranden; (Giet.) die Erie -, uitbranden; (Muz.) - vier Hinden, voor vier han beh®rig, bijv. nw., Z. Zugehór c^.
; zum besten, ten beste;-den,áquatrmis
Zubeiszen, (biss zu, zugebissen) o. den, louteren; 2. o. ww., in. h. voortgaan
nicht zum besten, niet al te goed, niet te WW . our., ni. h. toebijten, de tanden in- met branden, voortbranden.
Zubringen, (brachte zu, zugebest ; zuur ersten, zum zweiten, ten eerste, slaan; 2. voorthijten, voortgaan met eten;
ten tweede ; zur Hizlfte, voor de helft; zu warher -, flink toetasten, met smaak eten. bracht) bedr. ww. onr. toebrengen, aan
verschaffen; Vermogen -, ten hu -breng,
Z-.bekommen, (bekam zu, zube/l. 5 rechnen, tegen / 5 rekenen; 4. - rnir,
medebrengen; zugebrachie Kinder,-welijk
- ihm gehen, tot mij, naar hein gaan; kommen) bedr. ww our. toekrijgen, nog
kinderen uit een vorig huwelijk, voor
sick - jemn. setzen, gaan zitten bij; sich krijgen.
2. jemn. es, ein Glas -,-kindero.mv;
Ztbenamen, (benamte zu, zube- jemn. wenden, zich tot ieni. wenden;
op iems. gezondheid drinken, liet tem.
- sich sleeken, in zijn zak steken; zur namt) bedr. ww. een bijnaam geven.
There, zuni Fenster hinaus, de deur, Zubenannt, bijv. nw. Bijgenaamd. brengen, iem. salueeren; die Zeil mit etw.
Zuber, (-s, mv. Zuber) in. tobbe v., -, doorbrengen, besteden, slijten, gebruihet venster uit; zum Tanz gehen, gaan
dansen; - Bier, - Wein geiten, naar een kuipje o., (,nip, wascizkuip, waschtobbe v. ken tot.
Zubringer, (-s, mv. Zubringer) m.
bierhuis, wijnhuis gaan; - Schi/fe genen,
Zberbaum, (-ba'unz(e)s, mv. scheep gaan, zich inschepen; - Vermogen 5d-unie) in. boou► , stok m. dien men door aanbrenger m., hij, die toebrengt, inkommen, rijk worden; - Ende geilen, naar, Je handvatsels der tobbe steekt; -to hirer brengt, doorbrengt; 2. (Werkt.) aan
ten) bedr. «'w. onr. toehouden, gesloten

honden, dichthouden, niet openen.

,

l

het eind loopen, afloopen, ten einde spoe -'i
den; 5. zum Fleische Brad essen, brood bij
het vleesch eten; zum Clavier slagen, zin gen met begeleiding van de piano; Recht
- etw. haken, Becht haken - 4', het recht
hebben tot; - etje. schweigen, met stil
voorbijgaan; zum neuen Jahre-zwijgen
Giflek wiinschen, nieuwjaar wenschen;
Wasser zum Trinken, water om te drinken,
drinkwater; Tuch - einero Kleide, vooreen
kleed;ein Pferd zum, Ziehen,een trekpaard;
6. - Staub machen, tot poeier wrijven, in
stof doen veranderen; - Wasser werden,
in water overgaan; zum Kvnige machen, tot
koning verheffen, als koning uitroepen,
kroones; zum Narren werden,gek worden;
jem.. zum Freunde haben, iem. tot vriend
hebben; er macht sick ihm zum Freunde,
hij maakt hem tot zijn vriend; zum armen
Manne machen, arm maken; sich - Tode
grinten, van verdriet sterven; - Todemartern,dood martelen. I1. bijes. toe,niet open,

V. fretboor V.
Züberehen, (verkl.) o. tobbetje,

-jagerm.

Zubrocken, - briiekeln,

(brockle zu, zugebrockt en brochette zu,
zugebróckelt) bedr. ww. (fig., gemeenz.)
'et) bedr. ww. toebereiden, gereedmaken, van het zijne mededeelen; etw. zuzuslaar maken, voorbereiden; 2. wed. ww. brocken haken, genoeg hebben om van to
;ich -, zich gereedmaken, zich voorbe- leven.
Zubrod, ( - (e) s,mv. - e) o., Z.Zukost.
eiden.
Z^.bereiter,( - s, mv. Zubereiter)m., Z ijbrullen, (brullle zu,.zugebrullt)
-in, (-nen) v. klaarmaker, toebereider bedr. ww. brullend toeroepen, toen., klaarmaakster, toebereidster v., voor brullen.
Zubristen, (brt slete zu, zugebru-)erid,vagm.erdistV
Zubereitung , (-en) v, toeberei- stel) bedr. ww. (Berges.) das Gestein-, de
Ílug, voorbereiding, gereedmaking v.; 2, rots voorloopig boren, toebereidselen maken voor de boring; ein Loch -, doorboren;
oebereidsel o.
Zuberklaus, (onb.) m. vreemd, 2. (Giet.) den Ofen -, het voorste gedeelte
onderling persoon m.; -slange v., Z. - van den oven sluiten; (Vest.) met eene
borstwering voorzien &.
aum.
cuip,je, stootje o.

Zubereiten, (bereilete zu, zuberei-

-

Z^berufen, (bene! zu, zuberu/en)

Zubiihnen, (biihnle zu, zugebuhnt)

iedr. ww. onr, toeroepen, aanroepen.
bedr. ww. (Bergw.) met 'lagen aarde en
Zubetten, (betide zu, zugebettet) zoutwerk bedekken.
edr. ww. toedekken, met lakens, dekens
Zubiirsten, (bierstele zu, zugebur,

Zuc.

Zuc.
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Zuc.

stel) bedr. ww. toeborstelen, dichtborste- m. eener gevangenis; -wurdig bijv. nw. WW., M. S. (gemeenz.) langzaam draven,
in een kleinen draf voortgaan; it voort
tuchthuisstraf verdienende.
len; 2. voortgaan met borstelen.
-sukeln.
Zlibusze, n) v., Z. Zugabe; 2. toe- Zucht-hengst, (-( e)s, mv. -e) m.'
laag, toegift v., te veel gegevene o.; dies dekhengst, springhengst m.; -huhn o.hoen
Zucken, (zachte, gezuckt) o. ww.,
Geld ist cine kleine -, is eene kleine gra- o. dat gehouden wordt voor de fokkerij; m. h. trekken, stuiptrekken, opspringen,
tificatie; 3. bijdrage v., opcenten o. mv.; -hundin v. teef v. die gehouden wordt trillen,zenuwtrekkingen hebben,kloppen;
mit dem Augenliede -, knipoogen; nail den
von seineen Vermogen - Shun of yeben, bij - om te fokken.
Z lchtig, er, -st) bijv. en b. zedig, Fiiszen -, trekken, trappelen; es zuckt
dragen van; (Bergw.)bijdrage v. deractiekuisch, eerbaar; 2. ingetogen, stil, deugd Erich in den Gliedern,het trekt mij door at
honders in een mijnwerk.
-zam. de leden; -d, stuiptrekkend; -derSchmerz,
Zibüszen, (bustle zu, zugebiiszt)
Zt chtigen, (zuchtigte, gezuchligt) snijdende pijn; -de Bewegung, stuiptrek bedr. ww. zijn aandeel bijdragen; 2. bij
verliezen.
-pasen,bijcht bedr. ww. tuchtigen, kastijden, straffen, king, stuipachtige beweging v., Z. Zuckung; du dar/st nicht -, zit doodstil, gij
Z ub usz-filden, m. mv.,- garn, straf opleggen; (fig.) verbeteren.
ZUchtiger, (- s, mv. Zuchliger) m. moogt u niet verroeren, pas op dat gij u
o. garen o. dat voor gebroken kettingen
moet toegegeven worden; -grube v. mijn hij die tuchtigt, Luchtiger, straffer m., niet verroert; 2. beds. ww. bewegen, trekken; die Achseln -, optrekken, ophalen;
V. waar geld bijgepast moet worden; -rech- Z. zuchligen.
Ziiehtigkeit, v., Z. m. zedigheid, den Degen -, plotseling uithalen; it. in
nung V. rekening v. van het bij te dragen
aandeel in de uitgaven; - stempel m. lands- kuischheid, eerbaarheid v.; (fig.) ingeto- eens naar boven, naar beneden, naar bui
halen.
-ten
zegel o. op de rekening van het bij te dra genheid, deugd v.
Zijchtigung, en) v. tuchtiging, Zucken, (óiickte, gez ickt) bedr.ww.
aandeel in de uitgaven; -zeche v., Z.-gen
bestralling, kastijding v.; (fig.) straf, ver das Schwert -, trekken; mit gezucklem
-grul'e; - tienel m., Z. -rechnung.
V.
-betring Schwerle, met getrokken zwaard, den deZucht, (Zuchle) v. fokkerij, veeteelt,
Zacht -ka1b, kalb(e)s, mv.-kdl- gen of het zwaard in de hand.
voortplanting, voortteling v.; gut zur -,
Zucker, (-s, mv. Zucker) m. stuip geschikt tot voortteling; Vieh zur - hallen, ber) o. kalf o. om voort te telen; - kerker
trekker m., hij die trekt, stuiptrekkinvee fokken; 2. tucht, orde, discipline v.; m. gevangenhuis, tuchthuis o.
Zuchtling, (-( e)s, mv. -e) m. ge- gen heeft &, Z. zucken.
unter, in der - hallen, onder zij.rre disciZucker, (-s, mv. Zucker) m. suipline houden; - des Vaters,vaderlijke tucht vangene, boef m., bij die gevangen zit;
v.; keine - annehmen, geene orde verstaan; -sarbeit v. dwangarbeid, arbeid m., werk ker v.; - sieden, suiker bakken; roper -,
- and Ordnung in einem Hause einjuhren, o. in een tuchthuis; -skleidung v. tucht ruwe suiker; Feiner -, fijne suiker, poeier
brauner -, bruine-suiker,ongv.;
-huiskledngv.
orde en tucht invoeren; 3. eerbaarheid,
Zt cht -los, bijv. nw. zedeloos, aan suiker v., ongerallineerde suiker v.; ra/kuischheid, zedigheid v., goed gedrag o.;
in aller - and Ehrbarkeil, in alle eer en geene tucht gewoon, onhandelbaar, on- finirter -,geratrneerde suiker,broodsuiker
deugd; Jungfrduliche -,zuiverheid,kuisch- gehoorzaam; - losigkeit v. ordeloosheid, v.; deutscher -, rozensuiker, aluinsuiker,
heid v.; in Zuchten and Ehren, in eer en onhandelbaarheid, ongehoorzaamheid v.; loodsuiker v., Aronswortel m.; mit deugd, zedig; mit Zuchten zu reden, met - meister m. cipier, gevangenbewaarder, suszen, met suiker aanzoeten; mit - beallen eerbied gesproken; 4. (Landh.) ras tuchtmeester m.; (fig., Scherts.) strenge, streuen, suikeren, met suiker bestrooien;
o.; von guler -, van goed ras; diejunge -, opvoeder, meester m.; it. plak, roede v.;' 2. (Scheik.) suikerstof v.; 3. (Apoth.)
de jongen; tine - hunger Huhner, een -miltel o. tuchtmiddel, middel o. van met suiker tot honi(n)g bereide stof v.;
tuchtiging, straf v.; - muller V. dier o. dat 4. (Scheik.) Blei -, loodsuiker v.
broedsel of broeisel o.
Zucht -amt, am(te)s,mv.-miter) gehouden wordt om voort te laten telen; Zucker- ahorn, (-(e)s, mv. -e)
o. bestuur o. dat roet de handhaving der' -ochs m., Z. -slier; -peitsche v. zweep v. m. suikeresdoren m.; -alaun in. suiker tucht belastis,censuurv.;- arbeil v.dwang- om de gevangenen of boeven te tuchti- aluin m.; -ap/el m. suikerappel m.; (Pl.)
arbeid m., galeistraf, tuchthuisstraf v.; - gen; - p/'erd o. raspaard, paard o. dat ge- flescbappel, roomappel m.; -art v. suiker biene v. bijenkoningin v.; 2. bij v., die men houden wordt om te laten voorttelen; soort v.; -arlen V. env. suikersoorten, sui- polisei V. correctioneele politie v.; —ge- kerstoffen v. mv.; 2. eigenschappen v.
houdt voor de voortteling &.
Zuchten,(ziichlete,gezuchlet) bedr. richt o. rechtbank v. van correctioneele Div. der suiker; -arlig bijv. nw. suiker
naar suiker gelijkend; (Bl.) sui--achtig,
ww. tot goede zeden opleiden, wel opvoe- poli tie; -polizeilich bij V. nw. correctioneel;
—es Gericht, Z. -polizeigericht; -ruthe kerstof bevattend; -back m. (Suikerr.)
den, in tucht en orde houden.
Zuchtentwohnt, b ijv. nw. zon V. tuchtroede v., geesel m.; (fig.) kastij suikerbak, bak m. voor ruwe suiker;
plaag v.; -rind o. rund --ding,bestral -bucker m. suikerbakker, banketbakker,
tucht, tuchteloos, onafgericht.
-der
Zachter, (-s, mv. Zachter) m. scha dier o. dat gehouden wordt om te laten confturier m.; (Suikerr.) suikerbakker,
ni.
-penfokr voorttelen; -sau V. zeug, zog v., moeder raffinadeur m.; -bckerei V. suikerbakken,
zwijn o. dat gehouden wordt om-varken, banketbakken o.; 2. suikerbakkerij, suiZ %jehtfàhig, bijv. nw. leerzaam,
buigzaam, handelbaar, geschikt om zich te laten voorttelen; -schaf o. schaap o. kerraffinaderij v.; -backwerk o. suiker
banket o., confituren o. mv.; -bau-werk,
aan tucht te gewennen; -gans v. gans v. dat gehouden wordt om te laten voortvoor de fokkerij; - geselt o. wet v. op de telen, fokschaap o.; - schilEerei v. sclra- m. verbouw m.van suikerriet,suikerplan-.
tucht; -gewohnt bijv. nw. aan tucht ge- penfokkerij v.; -schule v., Z. Pjianzschule; Lage v.; -baum m. Noachsboom m.; -beat
woon, aan orde gewoon, gedwee, gehoor- 2, school, kweekschool v. waar goede o. suikerhakker m., werktuig o. om suizaam; - hailer in. strenge opziener, mees tucht heerscht; -schwein o., Z. -sau; it. ker klein te maken; -bereitung v. suiker
suikerraffinaderij v.; -bildung-bakeno.,
m.; -hans o. tuchthuis, rasphuis o. -ter varken o. dat gehouden wordt om te
Zuchthaus-gefangene, m en laten voorttelen; -sldhr m. (Volkst.) ram V. (Scheik.) suikervorming, vorming v.
m. dien men houdt om te laten fokken; van suikerstoffen; -birke v. zwarte VirV. gevangene m. en v., hij, zij die tucht
ondergaat; -kirche v. kerk v. in-huistraf -slier m. stier m. dien men houdt om te ginische berk(eboom) m.; -biree v. suilaten dekken, springstier m.; -stute v. kerpeer v.; (Past.) peer v. van suiker;
een tuchthuis.
Zi chthäusler, (-iers, mv. -ter) rasmerrie v.; -vieh o. fokvee o.; - willig -blaft o. tuinbalsem m., vrouwenmunt
bijv. nw. (gemeenz.) aan orde en tucht v., Z. Frauenblall; -bohne v., Z. Schweim., Z. Ziichiling.
zerbohne; -boltich m., Z. -back; -branntZichthaus-prediger, gers, gewoon, gedwee, handelbaar, mak.
Zuek ! tussch. krak !; it. snel !, plot- wein m. suikerbrandewijn m., rum v.; 2.
mv. -ger) m. predikant m. in een tucht
li keur v.; -brecher m. suikertang v.; -bre-strafe v. tuchthuisstraf, gevange--buis; seling !, eensklaps!, wip!
Zuck, ( -(e)s, mv. -e) m. plotselinge zel in. suikerkrakeling m.; -brod, -bródnisstraf v.; bei —, op tuchthuisstraf; chen o. gebak, lekkers, suikerbrood o.,
valer m., Z. -verwalter; 2. opziener m. in beweging v.
een gevangenhuis; -verwaller m. directeur
Zckeln, (zuckelte, gezuckelt) o. kolombijntjes o. mv.; -buchse v.suikerpot
(-

(-

(-

(-

(-

,

(-

Zuc.

Zud.

m.,suikerdoos v.;. Gand m.kandij v.;brauner —, bruine klontjes o.mv.;-dicksa ft m.
stroop of siroop v.; -dose v., Z.-buchse; -eis
o.(Past.) glace o.,witte bovenkorst v.eener
taart; -erbse v. suikererwt v.; (Tuinb.)
peultje o.; -erde v. (Suikerb.) leem o.
om de suiker te zuiveren; -erzeugend bijv.
nw. suikerstof opleverende, suiker opleverende; - f abrik v., Z. -siederei; -foss
o. suikervat o., suikerton v.; it. vat o.
suiker; -form v. suikervorm in., suikerbrood o.; -fórmig bijv. nw. suikervormig;
-fresser m. (gemeenz.) hij die gaarne sul ker eet, die veel van zoet houdt; (Nat.
hist.) kanarievogel m., boomkruipertje
o.; - truchl V. zoete vrucht v.; it. vrucht
V. die suiker oplevert; (Past.) vrucht v.
in suiker; -gáhrung v. gisten o. der suiker; -gast m. (Nat. hist.) zilverkleurige
vlinder m.; -gebackenes o., Z. -backwerk;
-geist in., Z. -branntwein; -gesduert bijv.
nw., Z.-sauer;-geschmack m.suikerswaak
m.; -glas o. glazen suikerpot m.; -gusz
in. glacé o.; -hallig bijv. nw. suikerhoudend, suikerstof bevattend; - handel m.
suikerhandel m.; -harnruhr v. suikerpisvloed in.; -heten in. suikerbezinksel, bezinksel o. van suiker; -honig m. stroop
of siroop v.; 2. zoete honi(n)g m.; -hut
in. suikerbrood o.; —ananas v. kroon
v.; —form V. suikerbroodvorm in.;-ans
2. kegelvorm m.
Z^.ckerig, bijv. nw. suikerinhouden^l, suiker bevattend, zoet; (lig., gemeenz.) zeer lief, aardig, bekoorlijk.

Z^.ekerkant, (-(e)s, mv. -e) m.
kandijsuiker v.; brauner -, Z. Zuckercand;
-stein m. barnsteen o., amber m.

Zucker –kessel, ( - kessels, mv.
-kessel) m. suikerketel m.;-kind o. (Past.)
kind o. van suiker, suikerpopje o.; (fig.)
engeltje, zoet kind o.; (gemeenz.) bedorven kindje o., troetelkind o.; -kiste v.
suikerkist v.; it. kist v. suiker; —nholz
o. bout e. eener suikerkist; -kerb ni. suikermand v.; -koen o. (Past.) suikerkorrel v.; -kórnero. mv. suikererwten v. mv.,
muisjes o. mv.; - kuchen m. suikerkoek
m., taart v.; -kunstler in., Z. -bicker;
-touch in. gesuikerde prei v.
Z .ckerlich, bijv. nw. suikerachtig, zoetachtig,eenigszins zoet; (fig.) zoet
-sapig,
vleiend.
Zucker lippe, ( n) V. suikerlip
v.; - toffel in. suikerlepel m.; -mandel v.
suikeramandel, suikerboon, zoete amandel v.; -mann in. (Past.) suikerman
zoet mannetje o.;-netjo.;2(Gg)lif,
-maul, -müulchen o. (gemeenz.) klein
zoet mondje, aardig snoetje o., lekker
-meiel o. fijne suiker v.; -melde-bekm.;
V. tuinmelde v.; -melone v. suikermeloen
m.; -messer o. suikermes o.; 2. m. suikerstofineter m., werktuig o. om de hoeveelheid suikerstof te bepalen; -mi hle v.
suikermolen m.; -mend in., Z. -maul; 2.
snoeper, lekkerbek m.
Zeekern, bijv . en b. van suiker,
uit suiker bestaande.
Zuckern, (zuckerte,gezuckert) bedr.
ww. suikeren, suiker inleggen.
–

-

Ztcker-nascher, naschers,mv
(-

.

Zue.
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-nascher) m. suikersnoeperm., Z. -maul; bedr. ww. indijken, inpolderen, met een
-palme v. suikerpalm m.; - papier o. papier dijk sluiten.
o. voor suikerbrooden, grof blauw papier
Zudgm, bijw. bovendien, daarenboo.; -pastinake v. moespastina ke v.;-p flan- ven, overigens, voor bet overige.
zer in. eigenaar in. eener suikerplantage;
Zlidenken, (dachle zu, zugedacht)
-pflanzung v., Z. -bau, -rohrp/lanzung; bedr. ww. onr. jemn. etw. -, toedenken,
-pflaume V. zoete pruim, in suiker inge- bestemmen voor: noch elw.-, er bij denken,
legde pruim v.; (Past.) pruim v. van sui- in gedachte houden; 2. o. ww. voortgaan
ket; -pldlzchen o. suikerkoekje, suiker- met denken, doordeuken.
beschuitje o.; -preis m. prijs m. van de
Zudichten, (dichtete zu,zugedichsuiker; -puppe V. suikerpopje o., pop v. let) bedr. ww. dichtmaken, dichtstoppen,
van suiker; (fig.) lief vrouwtje, aardig toestoppen; 2. o. ww.voortgaan met dicht wijfje o.; it. bedorven kind, troetelkind maken.
o.; -rade v. peterselie v.; -ra f nerie v. Zt donnern, (donnerte zu,zugedonsuikerralinaderij v.; -reibe v. suikerrasp nerl) bedr. ww. toedonderen, met dondev.; -ring in. rond suikerkoekje o.; -rohrl rende stem toespreken; 2. o. ww., m. h.
o. suikerriet o.; 2. bamboes(riet) o.; voortgaan met donderen.
—pflanzung v., Z. -hou; 2. suikerplan - Zudrang, (-(e)s) m., z. M. toetage v.; -rohrwalze v., -roller m. wals, rol loop, aandrang in.; 2. oploop m., menig om de suiker fijn te malen; -rose v. bleeke te V.
roos, suikerroos v.; 2. rozeboom in. met
Zudrangen (sich), (drdngte zu,
bleeke bloemen; 3. (Past.) roos v. van sui- zugedraugi) wed. ww. zich verdringen om
ker; -riibe v., Z. Runkelrube; -soft m. sui- ergens been te komen, in menigte naderen,
kersap o.; (Suikerr.) sap o. van suiker elk. den toegang betwisten; (fig.) zich
stroop of siroop v.; -sauer bijv. nw.,-riet, overal indringen, indraaien.
zuringzuur; -saures Salz, zuringzuur zout
Zudreehseln, (dreckselie zu,zugeo.; -sdure V. (Scheik.) zuringzuur o.; - drechselt) bedr. ww. op de draaibank beschachtel V. suikerpot in., suikerdoos v.; werken; 2. voortgaan met draaien.
-sciiale V. suikerschaal v.; -schaum m. sui- Zudrehen, (drehte zu, zugedreht)
kerschuim o.; -sieb o. suikerzeef v.; -sie- bedr. ww. draaien naar, ergens heenrichden o. suikerbakken, suiker raffineeren o.; ten; 2. toedraaien, dichtdraaien, sluiten;
-sieder m. suikerbakker, sui kerrafónadeur den Hahn-, overdraaien; eine Schraube -,
m.; -siederei v., Z. -sieden; 2. suikerraf- aandraaien; II. o. ww., m. h. voortgaan
finaderij, suikerbakkerij v.; - stengel m. met draaien.
suikerriet o.;-sloff m.snikerstofv.;-sireuer
Zudringen, (drang zu, zugedrunm. suikerstrooier in.; -s.usz bijv. nw. sui- gen) o. ww. onr., Z. zudrángen.
kerzoet; (van woorden), zoetsappig, vlei
Zudringlich, -er, -st) bijv. en b.
-susze v. zoetheid v. dersuiker; (fig.)-end; indringend, zich opdringend, lastig val
zoetsappigheid, zoetvloeiendheid, pluim
onbescheiden; -keil v. indringend--lend,
v.; -syrup m., Z. -dicksaft; -t k --strijke heid, onbescheidenheid, indringerij v.,
felchen o., Z. -platzchen; -tarry m. suiker overlast m.
bevattend zeewier o.; -tanne v. den--stof
Zt drohen, (dropte zu, zugedrohl)
(neboom) m. met zwartbruin bout; -teig bedr. ww. bedreigen met, dreigen te doen;
m. boterdeeg, taartendeeg o.; -lhierchen `2. o. ww. voortgaan met dreigen.
o., Z. -gast; -linctur v, suikertinctuur, exZi.drucken, (druckle zu, zugetract o. van suiker; -tonne v., Z. -[ass; - druckt) bedr. ww. voortgaan met druk
trog m. suikertrog m.; -vogel ni kanarie
-ken,vortdu.
in.; 2. Z. -Presser; -waaren v. mv.,-vogel
Zudriicken, (driickte zu, zuge-werke o. mv. suikerwaren v. mv., suiker druckt) bedr. ww. toedrukken; die Augen
o.; -wein m. zoete wijn in.; -worte-goed -, toedoen, toedrukken, sluiten; ein Auge
o.mv.zoetsappige woorden,vleiendewoor- bei etw.-,toehouden,iets niet nauw nemen;
den o. mv.; -wurz(el) v.suikerwortel,wor- die Augen -, niet willen zien, door de vintel in., waaruit men suiker trekt; 2. Z. - gers zien; 2. o. ww., m. h. (gemeenz.) uit
rube (2); Z. Peruaansche winde v.; -zahn alle macht drukken.
in., Z, -maul; (fig.) fern. den — ausbreZuduften, (duftele zu, zugeduftet)
chen, iem. het snoepen alleeren; -zange bedr. ww. jemn. Wohlgeruche -, (van roV. suikertang v.; -zwieback in. suikerbe- zen), doen ruiken.
schuit v.
Ziebnen, (ebnete zu, zugeebnet)
ZLickung, v., Z. zucken; it. trekking bedr. ww. gladmaken, polijsten.
stuiptrekking„ stuip, kramp v.; - der AchZ^leggen, (eggle zu, zugeeggt) bedr.
sein, optrekken o. der schouders; it.schou- ww. toeëggen, dichteggen, met de egge
derophalen o.
dichtmaken.
Z.d mmen, (ddmmte zu, zuge- Zueignen, (eignele zu, zugeeignet)
.

(

ddmnzt) bedr. ww. toedammen, door een bedr. ww. jem. etw. -, toedichten, telastdam sluiten, dempen.

leggen, toekennen, wijten, beschuldigen

Zudeeken, (deckle zu, zugedeckl) van; jemn. ein Buch -, opdragen; 2. wed.
bedr. ww. toedekken, bedekken; (fig.) Z.
veriuschen; (Volkst.) jem.-, dronken maken, onder de tafel drinken; it. toetakelen, afrossen; 2. wed. ww. sich -, zich toedekken, zich dekken.

Z..deiehen,

ww. sich etw,-, zich iets toeëigenen, zich
meester maken van; sich die Arbeil eines
Andern -, zich zelven toeschrijven, zich
aanmatigen; (Spraakk.) -des Furwort, bezittelijk voornaamwoord o.
(deichiezu,zugedeicht)
Zteigner, (-s, mv. Zueigner) in.,
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Zuf.

Zuf.

Zuf.

—in, (-nen) v. (van een boek), hij, zij

bedr. ww. die Hánde -, samenvouwen; flustert) bedr. wvv. toefluisteren, influis2. wed. ww. sich -, zich toevouwen,zich teren, inblazen, aan het oor zeggen.
ZuRUsterung, (-en) v. gefluister
Zueignung, en) v., Z. zueignen; samenvoegen.
it. telastlegging, betichting v.; 2. opZufegen, (fegte zu, zugefegt) bedr. o,, inlluistering, inblazing v.
Zufluthen, (fluthete zu.,zuge flut het)
dracht v.; -sbrie f m. brief m. van toe- ww. dichtvegen, heenvegen, voortvegen,
o. «w., m. S. toestroomen, toevloeien,
wijdiiug v.; -schri/t v. opdracht v.
roet vegen voortgaan.
Zueilen, (eille zu, zugeeilt) ww., Zufeilen, (feille zu,zugefeill) bedr. toevIietett.
ZufQlge, v., Z. Folge; 2. voorz. (toet
in. s. toesnellen, ijlen naar, heenijien, ww. met de vijl bewerken; 2. o. ww.
den 2en of 3en nv.) volgens, krachtens,
toeloopen; dem Verderben -, tegemoet - voortgaan met vijlen.
snellen, in zijn verderf loopen.
Zufertigen, (fertigte zit, zuge- ten gevolge van; - des Befehles, dent BeZueisen, (eiste zu, zugeeist) o. ww., fertigi) bedr. vs'w. toezenden, toesturen, fehle -, krachtens het bevel.
ZL1fördern, (/'orderte zu, ze ge/orm. S. bevriezen, toevrezen, met ijs be- doen toekonen.
Zufi'e, (-n) v., Zuffel, (-.a, mv. den) beds. ww. uit de diepte der mijn
dekt worden.
naar de volplaats brengen.
Zuerhalten, (erhielt zu, zuerhal- Zuf/el) rn. pakje, bundeltje o.
Zufrage, (-n) v., Z. An [rage.
ten) bedr. ww. onr. dichthouden; elcv. -, Zufiattern, (jiatlerte zu, zuge(latZufragen, (fragte zu, zuge /ragt)
tert) o. ww. tledderen naar, toefladderen.
toekrijgen, bovendien krijgen.
Zu.erkennen, (erkannte zu, zuer- Zu.fiechten, (flocht za, zulte/loch- bedr. ww., Z. an/ragen.
Zufressen, ((rasz zu, zege fressen)
kun.nt) bedr. ww. onr. jemn. etw. -, toe- ten) bedr. ww. onr. toevlechten, dicht
ein Loch mil Draht -,met vlecht -vlechtn; bedr. wvv. onr., Z. zuessen; it. tachtig -,
kennen, toewijzen; jernn. eine Strafe -,
dichtmaken.
-werk Clink dooreten, voortgaan met eten.
veroordeelen tot, opleggen; jem.s. Guter
dem Fiscus -, iems. goederen vervallen
Zuflicken, (flickte zo, zege/licht) Zufrieden, (er, -si) bij v. en b. tebedr. ww. Strunipfe, - ,stoppen; ein Loch vreden, voldaan, opgeruimd, vergenoegd;
verklaren, inbeslagneweu.
Zuerkennung, en) v. toeken - in einem Kleide -, dichtlappen, toelap - - sein, lellen, tevreden, vergenoegd; mil
jemn., mil eiw. - sein, tevreden zijn over,
ning, toewijzing, toepassing v.; -sort heil, pen, een kleed verstellen.
-erkenntniss o. toewijzend vonnis o.
Zufliegen, (flog zu, zugeflogen) o. voldaan zijn over; -es Lelien, vergenoegd,
ZuQrst, bijw. eerst, het eerst, voor - ww. unr., M. S. toevliegen, toesnellen, bedaard, opgeruimd; jein. - stellen, iew.
eerst, ten eerste, voor alles; kommen, aanvliegen, eene toevlucht zoeken, zich tevreden stellen, voldoen; ich bin es -,
het eerst komen; 2. de eerste maal, voor verschuilen, zich vestigen bij; (Spr.) wo ik stens er in toe, ik heb er niets tegen,
Tauben sind, da fliegen Tauber zu, waar ik vind het .goed; jem. - lassen, iem. met
den eersten keer.
Zuertheilen, (ertheille Nu, zoet'- geld is wil geld wezen; (fig.) als door rust laten; sich - geben, bedaren, zich geShell!) bedr. ww. toedeelen, toestaan, tooverij voortkomen, gebeuren; it. van troosten, berusten, zich gerust stellen;
-heit v. tevredenheid, voldoening, vergepas komen.
geven, ten deel geven.
Zuessen, (as.- zu, zugegessen) bedr. Z u f iepen, (floh ze, zuge f open) o. noegdheid, geruststelling v.; (Spr.) —
ge/li i;ber Ileichlhunt, tevredenheid is
ww. onr. toeëten,eten bij; Brod zum Flei-' ww. onr., tn. S. vlechten naar.
Zuflieszen, (floss zu, zege flessen) weer waard dan rijkdo-.t.
sche -, brood bij het vleesch toeëten; 2.
Zufrieretl, (for zu, zuge/roten) o.
o. ww., m. h. zich dichteten, bovenma- o. ww. our., m. s. stroomen naar, toestroomen, toevloeien; dem Meere -, naar %vw. onr. toevriczen, dichtvriezen; it.
tig veel eten; it. voortgaan met eten.
Zufaehe1n, ((chelte zu, zugefk- zee stroomen; (fig.) in menigte, in over- voortgaan rnet vriezen.
Zuf gen, (fugte ze, zugefugt) bedr.
chelt) bedr. ww. Kuhlung -, met den vioed aankomen; die Worte (lieszen ihm
ze, hij spreekt zeer gemakkelijk, is zeer Ww. toevoegen, er bij voegen; 2. jenin.
waster koelte aanbrengen.
Zufahren, (fuhr zu, zugefahren)' woordenrijk; jenin. etw. - lassen, laten Schaden, Nachtheil -, veroorzaken, beo. ww. onr., m. S. au f etw. toesnellen, toevloeien, toekomen, begunstigen met, rokke:ien.
Zufi hlen, ([Malie zu, zuge j'iihlt )
aansnellen, aanvliegen; (fig.) gleich, blind toestaan; Wohlthaten jemn. - lassen, met
o. ww., iTt. h. nauwkeurig voelen, door
-, onbesuisd handelen, toegrijpen; 2. in weldaden overladen.
Zt,.$Cszen, ((lhszte ze, zage(lószl) het gevoel onderzoeken.
een rijtuig voortgaan, doorrijden; fehr
Zufuhr, (-en) v. toevoer, aanvoer
zu, Kutscher !, rijd door, koetsier I; frisch, bedr. ww doen vlotten naar, aanvlotLen.
Zt$öszer, (-s, mv. Zu/lnszer) m. to. van levensmiddelen; (Zeew.) aan
recht -, flink doorrijden, ferm doortas -komst,landigv.;2cotrsp,
ten; 3. (van Bene deur &), sluiten, toe- vlotter m., hij die vlothout te water aanvervoer o. van levenswnid-clelen; einer
gaan, dichtvallen; II. bedr. ww., Z. zu- voert.
Zuflucht, v., z. m. toevlucht, hulp, h'estung die - abschneiden, den toevoer
(uhren.
Zufall, (-(e)s, mv. Zufálle) m. toe- schuilplaats v.; seine - za jemn., zu etw. van levensmiddelen afsnijden.
Zufihren, (fithrle zu, zege/abri)
val, onverwacht voorval, blind lot o.; nehmen, zijne toevincht nemen tot; 2. Z.
durch -, bij toeval, toevallig; 2. voorval -sort; er sst rneine einzige -, hij is mijne bedr. ww. toevoeren, aanvoeren, vervoeo., onverwachte gebeurtenis v.; ein blo - eenige toevlucht, mijn eenige steun m.; ren, verschaffen, aanbrengen; jemn. einen
szer -, een zuiver toeval o.; 3. (Gen.) er hat nirgends -, hij heeft nergens eene Freund -, een vriend brengen bij, ecu
vriend verschaffen; 2. aanvoeren, vervoeaanval m. van ziekte, crisis v.; kranipf- toevlucht, vindt nergens hulp.
Zufluchten, (f iich(ele zu, zuge- ren; ein Loch stilt Schutt -, dichtwerpen,
hafle Zufdlle,aanvallen m.mv.van kramp;
toegooien, vullen; -de Gefdsse, (Ontlk.)
4. (Fabelt.) toeval o., Fortuin, noodlot o. fluchlet) o. ww., Z. zufiehen.
Zufallen, (feel zu, zugefallen) o. Zu$uchts-ort, (-(e)s, mv. -e of aanvoerende bloedvaten.
Zufuhrer, (-s, mv. Zufuhrer) m.
ww. onr., rn. S. (van eerie deur &), toe- Ze luchtsbrler) tn., — ,tAtte, (-n) v.toevallen, dichtvallen; 2. (lig.) toevallen, vluchtsoord o., schuilplaats, wijkplaats v. hi} (lie toevoert, aanvoert, verschaft, Z.
Zflug, (-(e)s) m., z. m. vlucht v. zu%uhren; it. geleider, gids m.
ten deel vallen; durch's Loos -, bij loting
Zuf ihrerin, (-nen) v. koppelaarten deel vallen; 3. jein. -, iems. partij naar, vliegen o. naar, ergens heen viiester, hoerenwaardin v.
gen o.
omhelzen, zich aansluiten bij.
Zufluss, (-(e)s, mv. Zuflasse) m. Zufuhr-schlauch, (-schlauch(e)s,
Zu.fallig, bijv. en b. toevallig, bij
toeval, niet zeker, onverwacht(s); -e toevloed, aanvoer m., aankomst v.; Ab- tay. -schlauche) in., Z. Zubringer; -hack
Einkun fte, toevallige, buitengewone in- (hiss and - des Meeres, eb 0. en vloed m. rn. voedingstafel v.; - valzen v. mv. voekomsten; -er Antheil, toekomend aan - der zee; 2. mv. Zuflusse, hulpmiddelen lingsro! v.
Zufiullen, ((kilte zu, zugefi llt )
deel o., portie v.; -kelt v. toevalligheid, 0. mv., hulpbronnen v. inv.; -graben m.
toevallige omstandigheid, wisselvallig - voedingsbuis Iv., voedingskanaal o., aan- bedr. ww. vullen, volmaken, volgieten,
toegooien; 2. noch Wein -, er bij gievoerbuis v.; -róhre V. luchtbuis v.
heid v.; 2. Z. Zufall.
Zufl stern, (fiislerle zu, zege- ten.
Zufalten, ([allele zu, zuge f allet)

die opdraagt.

(-

ON

(-

-

i

-,

Zug.
Zuftiller, (-s, mv. Zar fuller) m. hij
die vult , volgiet &, Z. zu/iillen.
Zug, (-)e)s, mv. Zuge) m. trekking
V., Z. zieken; (van de wolken), trekken o.,
richting v.; (van vogels), trekken o.; (van
troepen), marsch rei., voortrukken o.; 2.
(van de liefde), trek m., neiging v.; (van
de lucht), trekking v., tocht m.; den - der
Lufi be%órdern, de luchttrekking v., den
tocht rn. bevorderen; 3. verhuizen o., ver
trekken o. (eene-huízingv.;(Rectspr)
soort van pijniging); 4. trek, haal, ophaal m.; noch einen - and der Balken ist
oben, nog een trek, haal, ruk m. &; in

Zug.

Zug.
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- etw.geben,toegeven,iets als toegift geven. goed &), toebehooren o., sanheorigheden
Z tjgaffen, (ga ffl e zo, zugega ff t) bedr . V. mv.; (van een bed), toebehooren o.,

ww. gapend toezien.
dekens v. mv., lakens o. mv. &; (voor de
Zugameise, (-n) v. trekmier v. jacht, eene drukkerij &), benoodigdheden
Zugang, (-(e)s, mv. Zugi nge) m. V. mv.; (van eerre pomp), toestel m.
toegang, ingang m., poort v.; der - zu ihm
Zugehoren, (gehorte zu, zugehórt)
ist schwcer, het is moeielijk hem te naderen, 0. WW., M. h. toebehooren, toekomen; 2.
Z. Zutritt; der - der Lift, binnenkomen o. Z. gebi1hren, anstehen.
7,ugehbrig, hijv. nw, toebehooZugangel, (-n) v. (Vissch.) vischhengel rn.,trekhengel m., touw o. met vele rende, af hankelij k; - sein, Z. zugehoren;
vischangels.
-keit v. eigendom, toebehooren o., af han
-kelijhdv.
Zugang1ieh, bijv .nw.toegankelijk,
genaakl►aar, minzaam, vriendelijk; -keil V.
Zegel, (-s, mv. Zegel) m. teugel,
toegankelijkheid , genaakbaarheid v.
toom m.; ein P/erd am - fuhren, een paard
einem —e, met een enkelen haal, roet
Zug - anker, (-ankers, mv. - anker) bij den toom leiden, sturen; i'n - hallen,
een enkelen trek; wenn er einmal im -e m. trekanker o.; -arbeit V. inweven der in toom houden, beteugelen; den, die is!, als hij eenmaal aan den gang is; 5. patronen in bloemdamast; - artikel m. eines P f erdes anziehen, de teugels aan
trek, haal, worp rn met een vischnet; (Hand.) artikel o., koopwaar v. waarnaar
den, die - schlaf hallen, de teu--trekn;
(bij het drinken), teug v., dronk rn.; ein veel vraag is.
gelt slap laten hangen; den - schieszen
Glas in eineet -e austr irakert, in eerre enZugattern, (gatterte zu, zugegat- lassen, den teugel vieren; (van de regeekele teug uitdrinken;in langen Zicgen,rnet terl) bedr. vvv. met tralies dichtmaken. ring), teugels van het bewind; (Rijk.)
lange teugen; it. (Sp.) einen - 1 hun, slag,
Zlig - balken, ( - 1 alkens, mv. -bal- mit verhainglem -, met lossen teugel, in
trek m.; (Visch.) het net uitwerpen; (6g.) ken) rn., Z. -baum; -bond o. trekband o.; vollen ren; (Schoenm.) teugelriem m.;
keinen - then, volstrekt niet toegeven, (l3ou% k.) trekband m.; -banen loodrechte (Nat. hist.) (aan den snavel van vogels),
geen stap doen; einen Buten - (hun, een stang v. van een Spaansch anker; 2. trek- streep v.
goeden zet doen, een goeden slag slaan; ter, riem m.; -baum rn. (van eerre brug), Zegel-brassen, brassens, mv . - /fur - handeln, tegen koetante betaling wip v.; -bohrer m. trekboor v., ophaler m.; brassen) ui. (Nat. hist.) gestreepte brahandelen; ein - za Lande and zu Wasser, -brucke v. ophaalbrug, wipbrug v.; -bron sem m.; -hand v. (Rijk.) linkerhand,achtocht m., expeditie v., Z. Feldzug; (fig.)
m. bron v. waarbij eerre Wip is. -ne terhand v.; -los bijv. nw. teugelloos, zondie lelzten Zuge, doodsangst m.; in den Zt ge, (-n)v.(van een kussen), sloop, der teugels; (fig.) teugelloos, toorneloos,
lefalen Zitgen liegen, op het sterfbed lig kussensloop v.
onbeteugeld, losbandig; -losigkeit v. teudood worstelen; (Spoores.)-gen,mtd
ZL1.geben, (,gab zu, zztgegeben) bedr. gelloosheid v.; (fig.) teugelloosheid, los
- var einern Kolben, slag, gang rn.; - naah Ww. jenin. einen Gehii1 en -, er bij geven,
losbandige daad v. -bandighev.;t
vorwc rts, nach ruckwdrts, slag m. vooruit, toevoegen; (Sp.) bedienen, bijgooien, niet
Ztgeln, (zugelle, gezügell)bedr.ww.
slag m. achteruit; 6. stoet., optocht n., verzaken; (Hand.)toegeven,boven de maat ein P/'erd -, den teugel aandoen, optooprocessie v.; in einem -e gehen, op eerie geven, op (fen koop toegeven; 2. etw.-, toe- men; 2. door middel van (fen teugel sturij gaan, een stoet vormen, een optocht geven, toestemmen in, v'eroorlooeen, in- ren, geleiden; (6g.) beteugelen, breidehouden; in zwei Zegen gepen, in twee willigen, eens zijn; ich gebe za, dass es so len, inhouden; seine Ungeduld -, beteugelederen o. rev. opmarcheeren; sich dem ist, ik geef toe &, ik beken; das will ich gelen, weerhouden.
-e auschlieszen, zich bij den stoet aan recht gerne -, dat wil ik gaarne toegeven;
Zugeloben, (geloble zu, zugelobt)
in Zaligen marschiren,-sluiten;(Krjgw.) (fig., gemeenz.) klein -, zoete broodjes hedr. ww. plechtig beloven, gelofte doen
in gelederen marcheeren; in Zogen an[- bakken.
van.
marschiren, pelotons vormen; ein - schwe- Zugogen, hijw. - seint, tegenwoor- Zigelring, (-(e)s, mv. -e) m. teures Geschulz, artillerietrein m.; ein - dig, aanwezig, aanw ezend.
gelring m.
Ruder, een stel o. van drie even lange Ztgegláckchen, o. doodsklok v. Zijgemuse, o. mv. groente, toeriemen; ein - Vogel, een troep m., vlucht
Zegehen, (ging za, zugegangen) o. spijs v.
V. vogels; ein - Pferde, een span o. (van ww. onr., m. s. ab and -, af en toe gaan,
Zugenannt, bijv. nes. bijgenaamd.
2 of 4 paarden); ein - Ochsen, een kop- heen en weer gaan, gaan en komen; nieZ . genieszen, (genosszu, zsgeno-pel o., span, paar o.; (van eene pomp), mand dar/' -, de toegang is verboden; sei- sen) bedr. ww. onr. genieten bij, bovenzuiger m.; 7. luchtstroom, tocht m.; es nem Ende -, naderen, nabijkomen; nach dien genieten.
geht hier ein -, het tocht hier; (Bergw.) der Stad! -, naar de stad (toe)gaen, zich
Ztigeordnet, bij v .nw.,Z. zuordnen.
reeks v. van onderaardsche werken; it. begeven; 2. de schreden verdubbelen, den
Zegeritten, bijv. nw. aan stukken
tochtbuis v.; 8. (met de pen), trek, haal pas verhaasten, sterk, hard loopen, groote' gereden; it. afgericht, gedresseerd.
m.; zierlicher -, paraaf v., naamteekening stappen doen; aal einen Or!, au/' jem. -,
Zugerz, (-(e)s, mv. -e) o. niet een
v.; einen -machen, par afeer en, de eerste Z. zu; 3.gebeuren, voorvallen, geschieden, hefboor uit de mijn gehaald erts o.
of enkele letters van zijn naam zetten; toegaan, gedaan worden; iwie ist die Sache
Zjgesch^ft, ( - (e)s, mv. - e) o. onzierlicher - urn einen groszen Buchstuben, zugegangen?, hoe is die zaak toegegaan, dergeschikte zaak, bijzaak, nevenzaak v.
krul v.; in einem -e seinen Namen schrei - hoe heeft zich & toegedragen ?; es geht
Zugesellen, (gesellle zu, zu9esellt)
ben, met oen enkelen trek &; die ersten bei ihnt unordentlich zu, er heerscht bij' bedr. ww, einein jem. - ,toevoegen, tot hulp
Z, ge einer Figur, schets v., trekken rb. hem groote wanorde; wiegehl das za ?, hoe geven; 2. wed. ww. sich jemn.-, zich ver
mv.; 9. gelaatstrek m.; er hat alle Zuge gaat dat ?, hoe wcrilt dat gedaan ?, hoe doet
zich toevoegen aan, zich voe--enigmt,
von seinem Vater, hij heeft at de trekken men dat ?; es gekt, wunderlich zu, het gaat gen bij.
zijns vaders, gelijkt geheel op zijn vader; heel vreemd; nicht mi! rechten Dingen -,
Zjgest ndniss, ( - es, mv. - e) o.
10. karaktertrek m.; (Org.) register o.; niet natuurlijk zijn, niet in den haak zijn; verlof o., vergunning, permissie, toezeg
(Geweerra.) (aan den loop van een ge- es miisste mit dem Teufel -, wenn &, het
concessie v.
-gin,
weer), groef, holte v.; ein - S aiten, een zou wonderlijk moeten toegaan &; 4.
Z^lgestehen, (gestand zu,zugeslanstel snaren; (Naai.) (aan kleeren), schuif in eine Spitze of spitzig-, spits toeloopen, den) bedr. ww. onr. bekennen, toegeven;
v.; ein - Erz, uit de mijn gehaald erts o. puntig uitloopen; 5. (van deuren), toe- nicht -,niet bekennen,ontkennen,loocheZugabe, (- n) v., Z. zugeben; 2. toe- gaan, sluiten, toevallen; (van wonden), nen; 2. toestemmen, toestaan, veroorloogift v., toegave v., overwicht o., toemaat toegaan; (van ri vieren), bevr iezen, met ijs ven: nicht -, weigeren.
V.; (gemeenz.) fooi v.; (van een dagblad bedekt worden.
Zugethan, bijv. nw., Z. zulhun.
&), bijblad, supplement, bijvoegsel o.; als' Zegehor, ( - es, r nv. - e) o. van een Z^.gewahr, (-(e)s, mv. -e) o,
(-
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Zug.

bewijs o. van eigendom in eene mijn.

Zt^gewahren, (gewdhrle zu, zuge-

Zuh.
Zugrundriohten, (-s) o., z. m.

Zuk.
Zhauehen,

(hauchte zu, zuge-

tengronderichting, vernietiging,verwoes- haucht) bedr. en o. ww. jemn. den Athem

wdhri) bedr. ww. gekochte aandeelen in ting v.

-, toeademen, ademen naar; 2. Wohlgeeene mijn als crediet opteekenen.
Zug–schaft, ( schajt(e)s, mv. - ruche -, Z. zudu flee.
ZUg-fiseh, (-es, mv. -e) m. trek-! schi fle) m. rekbare laarzeschaft v.; -schif Zuhauen, (bieb zu,zugehauen) bedr.
visch m.; —linie V. (Zeew.) colonne v.; - o.jaagsch uit v., door paarden voortgetrok- ww. onr. Bauholz -, behouwen, den begarn o. treknet, sleepnet o.; -graben m. ken schip o.; -schism m. tochtscherm o.; hoorlijkeri vorm geven; 2. voortgaan met
tochtsloot Y.; -haken m., Z. -bohrer; -heu- - scheur v. koord, band, lint o. om iets toe houwen, bakken &, Z. hauen.
schrecke v. zwervende, trekkende sprink- te haler,; -soil o. trektouw o.; (van paar
Zthefteln, (heftelle zu, zugehejhaan m.
treklijn v.; (Art.) kanonreep m.;-den), telt) bedr. ww., Z. zuhdkeln.
Zl.gieszen, (goss zu, zugegossen) , (Zeees.) tros m.; -stange V. zuiger m.; Zuheften, (heftete zu, zugehef tel)
bedr. ww. onr. bijgieten, toepieten, dicht - stiefel m. (Schoenm.) i•eklaars v.; -strange bedr. ww. hechten, door een dunnen
gieten.
v. lijnen v. mv., teugels m. mv.; -stuck naad vereenigen.
Zugift, (-en) v., Z. Zugabe.
o. (Tooneelk.)tooneelstuk o.dat veel menZuheiien, (heilte zu, zugAheill) o.
ZUgig, bijv. nw. tochtig.
schen lokt of gewild is; -stub! m., Z. Zam- WW., M. S. (van wonden), heelen, dicht
Zugig, bijv. nw. geschikt om te trek- pelstuhl; - lakel, -lou o., Z. -seil (Zeew.);
toegaan, genezen, litteekenen; 2.-gan,
ken, uit een aantal rijen bestaande.
-taube v. trekduif v.; -!hier o. trekdier o.; bedr. ww. sluiten, heelen, doen genezen.
Z.girren, (girrie zu, zugegirri) o. -!hor o., -thure v. valpoort, valdeur v.
Zuheilung, v., z. m., Z. zuhellen;
ww. teeder toefluisteren.
Zugucken, (yuckle zu, zugeg-uckt) it. litteeken o.
Zugittern, (.gitteriezu, zugegillerl) bedr. ww.(gemeenz.)toekijkeu,aanstaren,
Zuheirathen, (heirathete zu, aubedr. ww., Z. zugal tern.
geheiralhet) bedr. ww. ten huwelijk meZ. zusehen.
Zug1e_i h,bijw. te gelijk, tevens, terl ZUgU"rten, (giirtete zu, zugegurtet) debrengen, als huwelijksgoed aanbrenzelfden tijd.
bedr. ww. toegorden, dichtgorden, vast– gen.
Z^.g- leder, (-s) o., z. m. rekleder, gorden; 2. met een gordel sluiten.
Zuhelfen, (half zu, zugeholfen) o.
gevold, rekbaar le(d)er o.; -leine v. trekZuguss, (-es, mv. Zugusse) m., Z. ww. oer., m. ti. helper. aan.
lijn v.; -lele V. tijd m. van verhuizing; - zugieszen; 2. bijgegoten vocht o., bijgieZuherrschen, (herrschle zu, zulinie v. kromme lijn, treklijn v.; (Zeew.) ting v., bijgegotene o.
geherrscht) bedr. ww. op gestrengen toon
colonne v.; -loch o. tochtgat, luchtgat o.; Zug–vieh, (-es) o., z. m. trekdie- bevelen.
-lult v. tocht, tochtwind m.; -lullig bijv, ren o. mv., trekvee o.; -vogel nn. trekvogel
Zuhinterst, bijes. bet laatst, ach UW. tochtig; -mans v. zwervende muis, m.; -volk o. nomadisch volk o.; -wagen teraan.
trekmuis v.; - meister m., Z. - fuhrer; - m. (Spoorw.) waggon m. die aan de loZuhobeln, (hobelte zu, zugehobell)
messer o. trekmes o.; - minel o. genees comotief verbonden is; -woalze v. trekrol beclr. ww. met de schaaf bewerken.
om blaren te trekken, trekpleis--midelo. v.; -weise bijw. troepsgewijze; (Krijgsw.)
Zuhorehen, (horchle zu, zugeter v.; -nagel m. (Wag.) treknagel m.; bij rijen,bij rotten; -werk o. ( Werkt.) trek- horcht) o. ww., m. h. luisteren, toehoo-nelz o., Z. -gare; -ochs rn. werkos, trek- werktuig o.; 2. kraan v., windas o.; 3. ren, atluisteren.
os m.; -ofen m., Z. Windofen; -oper v., (Mijnes.) trekwerk o.; 4. (Waterb.) trekZjhorcher, (-s, mv . Zuhorcher)
opera V. die veel toehoorders lokt; -ord- pomp Y.; 5. (Schoonschr.) trek, haal m.,;, m. luisteraar, luistervink m.
nung V. marsehorde, schikking, bepaling krullen v. mv.; -wind m. tocht m.; - -winde; Zu.hö ren, (hórle zu, zugehórt) o.
V. van den optocht; - papier o., Z. Ldsch- v. katrol v., takel rn., talie, kraan v.
Ww., m. S. jemn., einer Sache -, luisteren
papier; 2. papier o. dat tot trekpleister
Z.haben, (hattezu,zugehabt) bedr naar, aanhooren, het oor leenen aan.
dient; -p/erd o. trekpaard, koetspaard, ww. onr. toe hebben, op den koop toe
Z^.horer, (-s, my Zuhórer) nn.,
werkpaard o.; -plaster o. trekpleister v. hebben; 2. die Fenster-, toehebben, ge- –in, (-nen) v.hij,zij die toehoort, (toe)V.
(Werkt.)
krd
f(e)
Zijgkraft, (
hoorder in., (toe)hoorderes v.; die -, die
sloten hebben.
trekkracht,
Zuhaeken, (hackle zu, zugehackt) Zahorerschaft, toehoorders m. mv., audiZu.gleichen,(glich zu,zugeglichen) bedr. ww. met hakken den behoorlijken torium 0.
bedr. ww. onr.00k gelijken; (Muntes.) ge- voren geven; 2. o. ww., m. h. voortgaan
Zuhullen, (hintte zu, zugehullt)
lijkmaken, vereffenen.
bedr. ww., Z. verhullen.
met hakken.
Zugraben, (grub zu, zugegraben) Zuh keln, (hákelle zu,zugeh kelt) Ztjagen, (jagte zu, zugejagt) bedr.
bedr. ww. onr. toegraven, met aarde vul - bedr. ww. met haakjes toemaken, toeha ww. jemn. eiw. -, jagen naar, toejagen;
lea: 2. voortgaan met graven.
vasthaken.
-ken. 2. o. ww., m. h. zu Pferde -, toerennen,
Zjgramme, ( - n) v. (Bouwk.) ram Z^.haken, (hakte zu,zugehakt) bed r. toevliegen, jagen, rennen; auf jem. -, toem., heiblok o.
ww. toehaken, vasthaken, toekrammen. snellen, toescheten.
Zjgrapsen, (grapste zu,zugegrapsl) Zuhalten, (hie't zu, zugehalten) Z jauehzen, (jauchzle zu, zugebedr. ww. lomp toetasten, aanvallen.
bedr. ww.onr. die Hand, den Mund -, toe- jauchzt) o. ww., m. h. jemn. -, toejuichen,
Zug—raupe, (-n) v. trekrups,zwer- houden, niet opendoen, gesloten houden; met gejuich groeten; 2. bedr. ww. jemn.
vende rups v.; -rebe v. wijnstok m. van Il.o.ww.mit jean. -, van de partij zijn,tot I3eiialt -, toejuichen, applaudisseeren.
5 tot 7 scheuten gesnoeid; -recht o., Z. iems. partij behooren, bet eens zijn met;
Zujer, Z^iyer, (-s, mv. Zujer of
Abzugsrecht; 2. Z. 1Vü herrecht.
2. mit einero Mddchen -, ongeoorloofden Layer) m. herdersknaap m. op de Alpen.
Z jgreifen, (grif zu, zugegriffen) omgang hebben, heimelijk verkeeren.
bedr. ww. onr. toegrijpen, toetasten;
Zujubeln, (jubelte zu, zugejubelt)
Zuhaltung, (-en) v., Z. zuhalten;
Z. zujauch en.
(Zeew.) (van bet anker), vatten; (ge- (Slot.) sluithaak m.
meenz.) wegpakken, stelen; gerne -, lange Z^.hammern, (Mmmerle zu, zuZukaufen, (kau f te zu, zugekau jt)
vingers hebben.
gehammert) bedr. ww. toekloppen, toe- bedr. en o. ww. toekoopen, bovendien
koopen; (Sp.) ich babe nichts zugekauft,
Zag - riemen, ( - riemens, mv. - rie- slaan, dichtkloppen.
men) m. trekriem, trekker m.; -rind o.
Zuhangen, (hing zu, zugehangen) ik heb niets gekocht.
o. ww. oer., in. h. dichthangen,toehangen.
Zukarren, (karate zu, zugekarrt)
trekdier o.
Z..grinsen, (grinsle zu, zugegrinsa) Zthangen, (hdngte zu, zugehangt) o. ww. met de kar, den kruiwagen toebedr. ww. grijnzend aanzien,aangrijnzen, bedr, ww. niet iets behangen, dichthan voeren, aanvoeren.
Zu.kehr, (-en) v. zich keeren naar;
eerre gordijn behangen.
grijnzend toespreken.
-gen,mt
Zug – rl hre, (-n)v.rookgat o.,rook- Zu.harsehen, (harschte zu, zuge- 2. omgekeerd zijn, toegekeerd zijn o.
Zukehren, (kehrte zu, zugekehrt)
buis v.; -rolle V. katrol v., windas o.; -rosy harscht) o. ww., m. s. (van wonden),
bedr. ww. toewenden, toekeeren, keeren
litteekenen, toegaan.
o., Z. -p[erd.
-

-

of wenden naar; jemn. den Rocken -, iem., fen, voorzien van; 4. zu etw. -, Z. komden rug toekeeren; 2. mit dem Besen -, men; unie kommen Sie dazu ?, hoe komt
vegen naar; ein Loch - , dichtvegen, met gij daartoe?; 5. toebehooren, toekomen,
vegen volwerpen.
het eigendom zijn van, verschuldigd zijn
Zukeilen, (keiltc zu, zugekeill) aan; (Rechtspr.) toekorven, bevoegd zijn,
bedr. ww. met eene wig sluiten, toewig- competeeren; ihm kommt es zu daruber
gen , opsluiten.
zu urtheilen, het komt hem toe, hij is
Zuketteln, (keltelte zu, zugeket- bevoegd; 6. (bij eene erfenis), toekomen,
telt ) bedr.ww. met een kettinkje sluiten. ten deel vallen.
Z.jketten, (kettete zu, zugekettet) Zkönnen, (konnie zu, zugekonnt)
bedr. ww. met een ketting of eene keten bedr. ww. onr. kunnen bereiken, kunnen
sluiten, toeketenen.
naderen, Z. zukontmen.
Zu.kitten, (kittete zu, zugekittet) Z tkorken, (korkte zu, zugekorkt)
bedr. ww. met cement dichtsmetselen, bedr. ww. met eene kurk sluiten, kurken,
vastmetselen.
de kurk doen op.
Z iklammern, (klammerte zu, :u
Zi kost, (-en) v. toespijs v., Z. Zugeklommen) bedr. ww. met haken slui- gemuse; (Spr.) Fleisch ist die beste -,
ten, toekrammen ,dichtkrammen.
vleesch is het beste voedsel.
ZUklang , (-(e)s) m., z. m. over- Zjkratzen, (kratzte zu,zugekralzt)
eenstemming v. van geluiden, harmonie bedr. ww. toekrabben, dichtkrabbelen.
V., akkoord o.
Zukriegen, (kriegtezu,zugekr,,cgt)
Zuklappen, (kiappte zu, zuge- bedr. ww. eine Thure -, dichtkrijgen, sluiklappt) o. ww., m. S. dichtslaan, dicht - ten; seinen Rock -, toeknoopen; 2. toevillen; 2. de klap of klep sluiten.
krijgen, bovendien krijgen, op den koop
Z.klatschen, (klatschte zu, zu- toekrijgen.
geklatscht) bedr.ww. voor iem. in de han
Zi. kugeln, (kugelte zu, zugekuklappen, met handgeklap begroeten;-den gelt) bedr. ww. doen rollen naar; 2. o.
jemn. Bei fall -, applaudisseeren, zijne ww., m. I. voortgaan met rollen.
goedkeuring door handgeklap te kennen
Zlikunft, v., z. m. Christi -, komst
geven; 2. o. ww. met een slag dicht v. van Christus; 2. toekomst v., toekom -gan. stige tijd m.; in -, in de toekomst, toeZL.kleben, zukleistern, (klebte komstig, voortaan.
zu,zugeklebt en kleisterte zu, zugekleistert)
ZL1kunftig, bijv. en b. toekomstig,
bed r. ww., Z. verkleben fir.
aanstaande, voortaan, in het vervolg; die
Zukleiden, (kleidele zu, zugeklei- -e Zeit, de toekomst v., toekomende tijd
del) bedr. ww. bekleeden, bedekken.
m.; das -e Leben, het toekomstige legen,
Ztiklemmen, (klemnite zu, zuge- het leven hiernamaals; Are -e, uwe aan
klemmt) bedr. ww. dichtwringen, met
uw meisje, uwe bruid; 11. o.-stande,
inspanning dichtsluiten.
zelfst. das -e, Z. Zukun[t (2).
!

Ziklettern,

(kletlerte zu, zuge-

Zukunft-ahnend, - kundig,

klettert) o. ww, tegemoet klauteren, klau- bijv. uw. de toekomst vermoedend, voorteren naar; 2. voortgaan met klauteren. ziende.

Z uklimmen,

(klomm zu, zuge-

Zul.

Zul.

Zuk.

Zukutsehen, (kutschte zu, zuge-

klommen) o. ww. onr., m.s.overklimmen; kuischt) o. ww. in een rijtuig te gemoet
klimmen tot; (fig.) dew Gipjel der Ehre rijden, heenrijden.
-, het toppunt van eer bereiken. ,
Z Mcheln, (ldchelte zu, zugeZuklinken, (klinkle zu,zugeklinkl) ldchelt) o. ww., m. h. jemn. -, iem. toebedr. ww. met de klink sluiten; 2. o. ww., lachen; jemn. Bei/all -, glimlachende toe-

m. s. met de klink gesloten zijn.
juichen.
Ziknopfen, (knóp[te zu, zuge- Zulachen, (lachte zu, zugelachi)
knópft) bedt. ww. toeknoopen, dicht 0. WW., rn. h. jemn. -, lachend aanzien;
sich-knope,vast ;2.wd jemn. Beifall -, lachend toejuichen.
-, dichtgeknoopt worden.
Zulaeken, (lackle zu, zugelackt)
Zjkni pfen, (knop/te zu, zuge- bedr. ww. einen Brie/ -, toelakken, dicht
knup/t) bedt. ww. toehinden, dichtbinlak toemaken.
-laken,mt
den, dichtknoopen.
Zuladen, (lad zu, zugeladen) bedr.
Z.kommen, (kam zu, zugekom- ww.our. bijladen, bijpakken,geheel laden;
men) o. ww. onr., m. S. toekomen, komen das Schiff ist zugeladen, het schip is vol
bij, komen; man kann nicht gut -, men
-geladn.
kan er niet bijkomen, de toegang daartoe
Ztjlage, (-n) V. (Kunstt.) stukjes
is lastig; (Bak.) den Teig - lassen, laten o. mv. hout om de voorwerpen die men
rijzen; (Landh.) (van vee), drachtig wor- tusschen de schroef bewerkt vast te zet den; 2. jemn. -, (van een brief), toeko- ten; 2. (Bouwk.) (van Bene brug), boven men, bezorgd worden, geworden; diese balk m.; 3. (Timm.) hoop m. afgewerkt
Nachricht kam mirvon W. zu, deze tijding timmerhout; (Vleeschh.) gering vleesch,
ontving ik, gewerd mij uit W.; durch wen toegift v. van vleesch; (Landh.) verhooist ihm der Brief zegekommen, door wiens ging v. van daggeld, toelaag v.; (Krijgsw.)
tusschenkomst is hem de brief geworden verhooging v. der soldij.
of heeft hij & ontvangen ?, wie heeft hem
Zijlangen, (langte zu, zugelangt)
de brief ter hand gesteld ?; 3.jemn. etw. - 0. ww., m. h.lang genoeg zijn;(fig.) vol
zijn, toereiken, toereikend zijn;-doen
lassen, afstaan, overlaten; it. zenden, doen
toekomen, doen geworden; it. verschaf- der Zeug langt zu, er is stof genoeg; 2.
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(aan tafel), aanreiken, toesteken; H. bedr.
ww. jemn. etw. -, toesteken, aanreiken,
aanbieden, presenteeren; einander etw. -,
doorsturen, aan elk. overgeven.
Zulanger, (-s, mv. Zulanger) m.
hij, die aanreikt, toesteekt &; (Mets.)
opperman m.
Zulanglieh, bijv. en b. voldoende,
toereikend, genoeg; -keil v. toereikend
-heidv.
Zulass, (-es, mv. Zuldsse) m. toelast m., wijnvat, o., ton van 640 Desch
wijn.

^Z^7.lassbar, bijv. nw., Z. zulhssig.
Zkllassen, (liesz zu, zugelassen)
bedr. ww. onr. toelaten, dichtlaten, gesloten laten, niet openen; 2. jem. -, toelaten, opnemen, ontvangen, toegang ver
als lid aannemen; zur Audienz -,-len,
audiëntie verleenen; den Zuchtstier, den
Hengst -, laten dekken, laten springen;
3, elw. -, toelaten, toestaan, veroorloven,
permitteeren, dulden; wenn die Zeit es
zuldsst, als de tijd bet toelaat, veroorlooft; diese Erkldrung ldsst zwei Deulungen zu, deze verklaring is voor tweeërlei
uitlegging vatbaar.
Zul sEig, bijv. en b. aannemelijk,
te vergunnen, toe te staan, geldig; -keit
V. aannemelijkheid v.
Zá,1 asslic , bijv. nw., Z . zui Zssig.
Zulassung, (-en) v. toelating, ver
permissie v., verlof o.
-guni,

Z1ast, (-en) v., Z. Zulass.

Z^.lauf, (-(e)s) m. toeloop, toevloed
m., menigte v.; den - haben, veel toeloop
hebben,gewild zijn; (Tooneelk.) das Stuck
wird eine Woche lang - haben, zal eene
week lang toeloop h ebben; 2. der Ab- and
- des Meeres, de eb en vloed m. der zee,
z. Zu fluss.
Zuiaufen, (liet' zu, zugelau fen) o.
ww. onr., m. S. toeloepen, toesnellen;
(van het water), toestroomen; (van eerre
volksmenigte), toesnellen; alles láuft íhm
zu, alles loopt tot hem; dem Ziele -, naar
het doel gaan, op het doel afgaan; auf
das Herz -, loopen naar, uitloopen in;
spitzig -, spits toeloopen, in eene punt
nitloopen; (van een gat in het zand),
toeloopen, door vocht gevuld worden; 2.
voortgaan met loopen, zijn loop vervolgen, zich haasten, zich spoeden, schielijk
loopen.

Zulauf klotzehen, (-chens, mv.
-then) o. glasbiazershout o. om de glazen te splitsen.
Zulauschen, (lauschte zu, zugelauschl) o. ww., m. h. jemn. -, Z. zuhorchen.
Zulegemesser,

( - messers,

mv.

-messer) o. kniproes o.

Zt^.legen, (legte zu, zugelegt) bedr.
ww. eine Oe/faung -, sluiten, toedoen,
toeleggen, dichtvouwen; einen Brief -,
toevouwen; 2. bijvoegen, bijdoen, er aan
toevoegen; jemn. etw. zu seiner Besoldung
-, bijvoegen, vermeerderen met, het salaris & verhoogen van; noch zwei Gulden -,
er bij doen; sick etw. -, zich verschaffen,
zich voorzien van; sick eine Frau -, eerre
vrouw nemen, huwen; einen Bedienen -,

Zum.
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Zun.

Zun.

Zumin, (-s, mv. -e) o. (Scheik.)
Zander—artig, bijv. nw. zwam giststof v.; -sauce bijv. nw., --es Satz, achtig; 2. tonderachtig; -asche v. Silezimelkzuur zout; -sáure v. gistzuur o.
sche potaseh v.; -baum m. bergpijnboom
Zumisehen, (mischte zu, zuge- nn.; -brenner m. hij die de lont of den
mischt) bedr. ww., Z. zumengen.
kruitloop aansteekt; -buchse v.tonderdoos
Zumpel, (-s, thy. Zumpel) in. gek, v.; -erz o. bruinrood, bladerig zilvererts,
kwast ni.
zundererts o.; -haft bijv. nw., Z. -artiq;
Zumpeln, (zumpelte, gezanapelt) o. -holz o. tonderhout,eikenzwamo.; -kdstww. lui, traag voortgaan, voortsukkelen, chen o., Z. -bi chse; - lappen m. mv., slenteren.
schwamm. m. bereide tonder o.; -tá schZumpen, ( - s, mv. Zampen) m. chen o.vuurgereedschap o.,vuurslag,`•uursmeerwortel m.
steen m., Z. -buchse 4.
Zumurmeln, (murmelte zu, zu- Ziend -feld, (-(e)s, mv. -er) o. (van
Zuleiten, (lift zu, zugelitien) bedr. gemurmelt) bedr.ww. jemn. etw. -, [nom- een kanon), vlak o. waarop het laadgat
ww. onr. Leiden, richten, sturen naar, Pelend mededeelen, toeprevelen, toefluis- ligt; -holzchen o. lucifer v., zwavelstok m.;
Leren.
-hi tchen o. slaghoedje o.; -kort o. (Geheenleiden, beenriclhten.
Zuleiter, ( - s, mv. Zuleiler) m. hij Zumussen, (musste zu,zugemusct) weerm.) pijpje o. van het laadgat; -kraut
die heenleidt &, Z. zuleiten; 2. werktuig o. ww. onr., m. h. toervoeten, gesloten o. Pankruit o.,Z.-pulver; ---áu f diiie Panne
moeten zijn, dichtmoeten.
o. om iets te leiden naar.
schutten, kruit op de pan doen; -kugel v.
Zulenken, (lenkte zo, zugelenkt) Zumuthen, (maat/acte zu, zuge- boen v., congrevische pijl in., brandkogel
muthet) bedr. ww. jemn. etw. -, vragen, in.; -licht o. vuurschicht v.; -loch o. laadbedr. ww., Z. zuleiten.
Zu.lernen, i lernte zu, zuyelernt) eischen, verlangen, vergen; it. onderstel - gat, zundgat _,.; — kappe v. deksel o. op
bedr. en o. ww. bijleeren, nog meer lee- len dat Lem. genegen of verplicht is te het laadgat, zundgatkapje o.; -maschine
doen.
V. werktuig o. om te verlichten; -nadel ren, voortgaan met leeres.
Zumuthung, ( en) v. vraag v., 1 geivehr o. naaldgeweer o.; -papier o.
Zu1Qtzt, bijw. ten laatste, eindelijk,
dikke papierrook m. dien men door een
ten slotte, bij slot van rekening; - gehen, easels in., verzoek o., opdracht v.
Zun4ehst, bijw. dicht hij, zeer na- opgerold en aan het eene einde branhet laatst gaan, achteraangaan.
Ztlispeln, (lispelte zo, :ugelispelt) bij, liet naastbij; bei ihm -, onmiddellijk dend papier Lem. moedwillig in den neus
bij leem; dean Kranige - stehen, de eerste blaast; -pfanne V. pan v.; -plannendeckel
bedr. ww., Z. zu/lustern.
Z^.1othen, (lóthete zu, zugeihihet) plaats bekleeden na den koning; bedenken m. paradeksel o.; -puiver o. pankruit 0.;
bed r. ww. dichtsoldeeren, toesoldeeren. wir -, dass, laat ons vooral, ira de eerste -rbhre v. kruitloop m., pijp V. rlie het vuur
Zulp, (-(e)s, mv. -e) m. (Volkst.) plaats bedenken &.
gelsidt; -rut/ac v. lontstok m.; - schuur v.,
Zunageln, (nagette zu,zugenagelt) Z. -slrich.; -schwamm m. zwaan o., tonder,
popje, dotje zuiglapje, zuigpopje o.
vuurzwaan o.; -stange v., -stock m. lont Zuipen, (zulpte, gezupit) bedr. ww.' beds. ww. toespijkeren, toenagelen.
Zunahen, (nahte zu, zugenaht) o. stok m.; -doff rn. brandstof, brandbare
zuigen, lurken.
stof v.; -strick an. gezwinde lont v.; -stuck
Zulpflaschchen,(verkl.) o. zuig WW., m. s. naderen tot.
Zu.nhhen, (nahte zu, zugeuaht ) o., Z. -jeld; -worst v. dikke vuurpijl m.,
fleschje o.
Zum, in plaats van zu de,a, Z. zu. bedr. ww. toenaaien, dichtnaaien; 2. Z. met kruit ge v ulde pijp v. om het kruit in
mijnen te doen springen.
Zumaeh©n, (machte zu, zuge- zumachen.
Zunah (t)er, (-s, mv. Zundh(t)er) ZUnehmen, (nahm zu, zugenommacht) bedr. ww. toewaken, dichtma
sluiten; die Augen -, sluiten; in einero-ken, m. hij die toenaait; 2. (bontw.) knoeier m. men) bedr. ww our. noch eta . -, toeneZu.nahme, ( - n) v. veririeerdering, rnen, bovendien nemen; im Stricken -,
zugemachien Wagen [ahren, in een gesloten rij Laag rijden ;it.Z.zusiegeln,zuknóp/en, uitbreiding, toeneming, vergrooting V., meerderen; II. o. ww., m. h. toenemen,
zustop(en; (Bergw.) den 0/'en -, vullen, vooruitgang in., vordering v.
vermeerderen, vergrooten, zich uitbreiZuname, ( -ns, mv. -n) m. familie -' (ten, grootei worden, dikker worden, opgereed maken.
Zum%l, voegw. vooral, voorname- naam, geslachtsnaam, van in.; 2. bijuaam,I zwellen; (van het water), wassen; 2. am
Leibe -, dik worden; (gerueenz.) zich outlijk, bovenal, te weer, des te meer; - jelzt, toenaam, scheldnaam m.
Zunamsen, (namste zu,zugenamst) wikkelen; (van vee), dik, vet worden; 3.
vooral tegenwoordig, vooral thans; 2.bijw.
te gelijk, te zamen; es drangen alle - her- bedr. ww.een bijnaam geven,een scheld wieder -, (van een verloren lid),weeraangeven.
-nam groeien; 4. (van de maan), wassen; der -de
ein, allen drongen te gelijk binnen.
Zumasz, ( - es, mv. - e) o. toernaat Ztjnasen (sich) , (naaste zu, zage- Mond, das -de Licht, de wassende maan;
nast) wed. ww. (Giet.) aan de punt of (6g.) vermeerderen, toenemen, klimmen;
V., Z. Zugabe.
bei -den Jahren, op gevorderden leeftijd,
Zumauern, (mauerte zu, zuge- den neus verstopt worden.
Z ilndbar, bijv. en b. brandbaar, met het kliiiimen der jaren; an Zahl -,
mauert) bedr. ww. toemetselen, dicht. ontvlawbaar, ontplofbaar, licht vuur vat- toenemen, vermenigvuldigen; an Kra (ten
metselen, met muurwerk omringen.
Zumeist, bijw. meestal, voorname - tend, ontploilend; -keil V. ontvlambaar - -, in kracht toenemen; an Verstand -, ver
heid, brandbaarheid v.
werden; im Goten. -, vorderin--standiger
lijk, het meest.
Zumengen, (-asengte zu,zugernengt ) Zunddeckel, (-Fels, niv. -kcl) in. geu nr,keu;111. o zel fst.,Z.Zunahnee; (van
(Art.) deksel u. op liet laadgat van een het water), wassen o.; im - sein, vordebedr. ww. vermengen met, bijmengen.
ringen maken, vooruitgaan, toenemen;
Zumengung, ( en) v., Z. zamen - stuk geschut.
Zenden, (zundete, get undet) o.ww., (van de maan), inn - sein, wassen.
gen; U. bijmenging v.
Zinmessen, (masz zu, zugemessen) m. h. vuurvatten, ontvlamrnen,ontbranZuneigen, (neigte zu, zuyeneigt) o.
bedr. ww. onr. jemn. etw. -, toemeten,af- den, ontplofieii; 2. doen ontrla^umen, in ww. heenneigen, heenbuigen; 2. wed. ww.
meten,de maat geven;zugemessener Theil, brand steken, doen ontbranden; 3. jemn. sichjernn. -, zich neigen tot; (Meeti:.) sick
aandeel o., portie v.; einem Jedem das -, uitlichten; ll. bedr. ww . , Z. anziinden. -de Linien, elk. naderend, in een punt saaZunder, (-s, mv. Zender) in. lont meuloopend.
Seinige -, ieder het zijne geven; (fig.)
jemn. etw. -, ierv. iets telastleggen, wij- V., tonder, . zwam o.; der - fányt nicht,
Zuneigurlg, ( - en) v., Z. zuneigen;
ten, de schuld geven van, betichten met; het zwam vat geen vuur; (fig.) der - zu it. neiging, overbuiging, richting v. naar
eiriem Krieg.e, de aanleidende oorzaak tot; een punt; - zu jemn. Naben, neiging, ge
seine Arbeit -, aanwijzen.
voor.-neghid,to bv.eu
Zumessung, (-en) v., Z. zumessen. - der Liebe,vouk v.; (Giet.) metaalschuim,
Ztjmfern, (zumferte, gezum[ert) o. ijzerschuim o.,slakken v. mv.; it.gloeiende Zunestein, (nestelte zu,zugenesteit)
vonk v. die van het ijzer afspringt.
hedr. ww. met nestels toemaken.
Res, kermen, huilen.
in dienst nemen; einen dicken Bauch -,
krijgen; (Landh.) (van hoenders), voort
eieren te leggen; (Timm.) can-ganmet
Gebdude -, liet houtwerk bijeenbrengen
voor; (Kuip.) de noodige duigen & voor
Bene kuip bijeenbrengen; (Bergw.) het
plan naaken van de onderaardsche gangen eener mijn.
Zuleihen, (lieh zu, zugeliehen)
bedr. ww. onr. nog bijleenen, nog meer
leenen.
Zu1eim .-n, (leimte zu, zugeleimt)
bedr. ww. toelijmen, dichtlijmen.
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Zun.

Zun.

Zup.
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Zunft, (Zunfte) V. gilde, gild, ge die - geht ihm auf Slel: en, hij stottert, hij mossel, tongvormige schelp v.; - musket
m. (Ontlk.) tongspier v.; - naht V. tonglichaam o, ; (Scherts.) kaste,-notschap, praat als een dronkenman.
secte v.; 2. (R. ;.) afdeeling v. burgers,
Znge1, ( - s, mv. Zungel) m. brain- naad m.; - nerve m. tongzenuw v.; - pfeife
tribus m.; (Schoolt.) faculteit v.; (Eland.) roode visch in. en V. niet zwarte vlekken V. (Org.) tongpijp v.;-pfropfen V. (Tuinh.)
tongvormig enten o.; -register o. tonguit den Donau.
gemeenschap v.
register o.; -r2 ckenschlagader v. slagader
Z^ nft — brief, ( - (e)s, mv. - e) ai.gil- Zun ;elchen, Zunglein,
debrief m., statuten o. mv., privilegien o. (verkl.) o. tongetje, tipje, puntje o., Z. V. vaa den Longrug; - schaben m. tongkrasser m.; -scheide v. (Nat. bist.) tongmv. van een gild; -bitch o. gildeboek o.; Zunge.
Züngeln, (zungelte, gezungelt) o. scheede v.; -schlagader v. tongslagader v.;
-geist ni sectegeest m.; -gelehrter u1. lid
o., professor m. eener faculteit; -gemd.sz ww., m. h. de punt van de tong heen en -schneller in. miereneter in.; -schuert o.
bijv. nw. overeenkomstig de wetten van weer bewegen; (van vlammen), lekken; (fig.) lastertong, scherpe tong v.; -spitze
V. eindje, puntje, tipje o. van de tong;
een gild; -genoss m. lid o. van een gilde, (PI.) kronkelen.
medebroeder,acnbtsbroeder m.;(Scherts.)
Zungen-abtragung, V . afzet - (fig.) dieser Name liegt min auf der —,
sectaris ni .; -gesel; o. wet v. van een gilde; ting v Ier tong; -ader v. tongader v.; 2. deze naam ligt mij op de lippen; -stab m.
-glied o., Z. -genoss; -heus o., -stube v. kikvorschader v.;-aloev.tongvormige aloë (van een schoorsteen), stijl m. van de
gildenhuis o.; -herr m. hoofdrnan vaneen v.; -band, -bdndcheno. (Ontlk.) tongriem tong; -stein m. tongsteen m., tongvormige
rn.; -bei,a o. tongbeen o.; --muskel m.spier versteening v.; -slosz m. (Muz.) aanstoogilde.
Zt nftig, bijv. nw. toot een gilde v.van het schildvormig kraakbeen; —zun- ten o. met de tong; -sonde v. zonde v.
vereenigd; -es Handwerk, beroep dat het genmzcskel m. tongbeenspier v.; —zweig door woorden; it. lastering, ogen of leurecht heeft om een gild te vormen; 2. m. tongbeenvertakking v.; -blalt o. (Pl.) gen v., vloek m.; -vertiefung v. tonggat
tot een gilde behoorende; - werden, lid paardentong v.; 2. Alexandrijnsche lau- o.; -var/all nit. uitzakking v. van sae tong;
worden van een gilde; -keit v, gilde- rier v.; -blrzttchen o. druivenbloem v. van -warze v., -wárzchen o. wratje o. op de
de Alpen; - blaller v. (Gen.) puistjes o. tong; -werk o., Z. Mondwerk; (Org.) Z,
recht o.
ZLinft(1)er, ( - s, mv. Zunl t(1)er) m., mv. op de tong; (Veen.) tongblaar v.; - -register; -wurm m. (Veea.) Z. Tollwurblatlerig bijv. nw. met tongvormige bla- zel; -wurzel Y. tongwortel, wortel m.
Z. Zocnfigenoss.
Zunftigen, (zunftigte, geziin(ligt) ^leren: -blume v. tongvormige bloem v.; 2. der tong; -zdpfleiu o. lelletje o. van de
boerenmosterd, bastaardmosterd in wil tong, huig v.; —musket m. huigspier v.;
bedr. ww. in een gilde opnemen.
Zunft-mah1, (- manles, mv. -rnáh- kers v.; -blutader V. tot de tong behoo--de -zergliederuny V. ontleding v. Ier tong;
ler) o. gildemaal o.; it. maal o. dat men rende bloedader v.; -buchstabe m. tong- - szveig m. tot de tong behoorende vertak
aan een gilds geeft; -mdszig bijv. nw., Z. letter v.; -dmescher, —in, zwetser,pocher, king v.
Zuulgig, zungig, bijv. nw. (in sa -gemász; - meister m. gildenmeester m.;(R. snoever, woordverdraaier m., pochster,
g.) tribuun, volkstribuun, gemeen -man snoefster,woordverdraaister v.;-drescherei mensteilingen), voor eene tong, eene tong
m.; —amt o. gildemeesterschap o.; (R.g.) V. gezwets, gepraat o., woordverdraaierij hebbende &.
Zijingler, (-s, Irv. Z'angler) rn.snoetribunaat o.; -recht o. recht o. om een v.; it. gezanik, gezeur o., haarklooverij v.;
gilde te vormen; 2.;rech1eu, privilegiën o.' -driise v. tongklier v.; -enlzundung v. ont- per, lekkerbek m.; 2. Z. Schwatzer.
Zunk, ( - (e)s, mv. - e) m. (van een
mv., verplichtingen v. mv. van een gilde; stekirg V. der tong; - f aul bije. nw lang
spreken; -faulheit v. lang -zaminhet afgebroken tand), stomp m., stuk o.
-stube v., Z. -hans; -ver f assong v. reglespreken, lijmerigheid-zamheidv.nt
Zunieht , bij w. bedorven,vernietigd,
ment o., wet v. van een gilde, -versamm
lung v. vergadering V. -van een gilde; v.; - fehler m. gebrek o. aan de tong; 2. germiïneerd; - machen, hederven,vernieti-weise bijti. bij gilden; it.bij wijken,bij ge- fout v. in het spreken, spreekfout v.; - gen, vernielen,ruïneeren; - werden, bedermeenten; -zivang m. verplichtingen V. mv. feile v. tongvijl, tongvormige vijl v.; - ven, vernietigd wolalen.
Zunicken, (nicktezu, zugenickt) o.
van een gilde; it. belemmeringen v. mv. fertig t,ijv. nw. radsprekend, vlug in het
van de ontwikkeling der nijverheid; 2. spreken, welbespraakt; -ferligkeit v. ral- Ww., in. h. jemn. -, toeknikken, net een
held v. in het spreken; -fisch m. tong in. hoofdknik groeten; 2. bedr. wei. jemn.
dwingelandij V. der gilden,
Zun.ge, (-n) v. tong v.: (Kookk.) ge- en v.; -fleisch o. tongvleesch, vleesch o. Beifall -, door een hoofdknik zijne goedrducherle -, gerookte tong v.; (Lia.) cinera van de tong; —nerve m. tongvleeschze-, keuring te kennen geven.
ZL.nieten, (nietele za, zugenietet)
Kindedie-losen,een kind van den tongriem nuw v.; -form v. vorm m. der tong; (Org.)'
snijden; (fig.) jemn. die - l5sen, iem. aan vorm m. van de klep op de orgelpijp; - bed r. ww. toeklinken, dichtspijkeren, toehet praten helpen; einen Fehler an der - jormig bijv. nw. tongvormig; -(rei bijv. nieten.
haben, rnocielijk ter taal zijn; eine schwuere nw. los van tong, gemakkelijk sprekend;' Ztnothigen, (nnthigte za, zuge- haben, moeielijk spreken; eine heredle, -freiheit V. vrijheid v. van spreken; -Freund nóthigt) bedr. ww. jernn. etw. -, Z. auffertige - hanen, welbespraakt zijn, rad van m. mooiprater, vleier, huichelaar m.; -ge- d rc ngen,
Ziubthigung, ( - en ) V., Z. auftong zijn, gemakkelijk spreken; sein Herz (echt o. (fig.) wo )rdentwist m.; -geschwiir
auf der - hallen, openhartig, rondborstig o. zweer v. op de tong; -geráusch o. ge- drdngen; it. opdringen o.
Zjj.nslor, (-s, mv. Zünsler) m. licht zijn; eira Wort auf der - liegen haben, op snap, gepraat, gebabliel o.; -gewdchs o.
de lippen hebhen, jrnist willen zeggen; der (Reelk.) uitwas m. op de tong; -gewandt mot V.
Zuordnen, (ordnete za, zugeordnet)
Tod sitzt ihna ara[ der -, de dood. ligt hem bije. nw. rad in den mond, welbespraakt,
op het gelaat; (g;enieenz.) fern. liber die - goed kunnende praten; -halter m.(Heelk.) bear. ww. er bij voegerg, er bij scharen,
springen lassen, iem. over den hekel ha- ton lichter m.; 2. tangetje om de tong er naast stellen.
Zupacken, (packte zit, zugepackt )
len; eine bóse - haben, kwaadsprekerd zijn; vast te honden, 3. gegroefd tentijzer o.;
miff of in (remden -n sprechen, vreemde -haul v., -hiíutchen o. tongvlies(je) o.; 2. bedr. ww. inpakken, dichtpakken, er bij
talen spreken; (Aardr.) landtong, land- Z. - band; - held m.. Z. flaulhcld; -bieb pakken; 2. o. ww., m. h. toegrijpen, toeengte v.; (Zeees.) (van een zeil), punt v.; m. (fig.) slag m. met de tong; -kraut o.. tasten.
Zitpappen, (pappie za, zugepappt)
(van eene vlag), mitl.le(punt, hart o.; (van Z. -blaat (2); 2. kleine steekpalm ni.; een mast), staander m., tong v., koning kreb.a m. kanker m. in ale tong; - kunde v. bedr. ww., Z. zukleben.
ZUpatsehen, (patschte zu, zuyem.; (van een hef boom), korte arm m.;( Van overredingskunst v.; -laóina bije. nw. ver
spreken; -l(ihmung v. ver -legniht patscht) o. ww. met een slag toeslaan,
eens schaal), tong v.; (van een gesp), tong
-loch o., Z. -ver --lamingv.deto; dichtslaan; 2. waggelend aankomen; it.
v.; (van een schoorsteen), tong v.; (aan
orgelpijpen), blik o.; (Goudsm.) (aan ge- t2efung; -los bijv. nw zonder tong; (fig.) lomp toetasten.
Zupeehen, (pechte za, zugepecht)
goten stakken), aanhangsel o.; (van eene Z. sprachlos; -maul o. mond m. met eene
fluit &), mondstuk o.; (Nat. pist.) Z.Zun- tong; 2. dier o. dat Bene tong heeft, in- bedr. ww. met pek dichtmaken.
Zupeitsehen, (peitschie ,zu, zugegenji<sch; 2. tongval rn., taal v.; (Spr.) sect o. met spiraaltong; -muschel Y. tong,
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peitscht) bedr. ww. toeslaan, met de zweep
afrossen; 2. voortgaan met slaan.
Zupfáhlen, (p/áhlte zu,zugep jdhlt)
bedr. ww. met,palen of paalwerk afsluiten.
Zupfbar, bijv. nw. uit te pluizen,
uit te rafelen, uit te trekken.
Zupfeifen, (pfiff zu, zugepfi/fen)
o. ww. onr., in. h. door gefluit te kentien
geven; jemn. -, toefluiten, fluiten om te
roepen; 2. voortgaan met fluiten.
Lupfeisen, sens, mv.- sen)o.trek-

Zupressen,

Zur.

(pressie zu, zugepresst) recht, zurechtgemacht)

bedr.ww. in orde

bedr. ww. toepersen, door persen toe- brengen, gereed maken, klaarmaken;
maken, toesluiten, toeknijpen; die Brust (Zeew.) klaren, klaarmaken; das Essen -,
-, beklemmen.
gereed maken; 2. Z. zurechibringen; 1I.
Zuquellen, (quoll zat, zugequollen) weel. ww. sich -, zich gereed maken.
bedr. ww. our. (van scheuren), door de Zur@chtsetzen, (setzte zurecht,
vochtigheid toegaan.
zurechtgesetzl) bedr. ww., Z. zurechileZur, voor zu der, Z. zu.
gen; (fig.) jemn. den Kopf -, iem. rede

Zurammeln, (rammelte zu, zuge- doen verstaan.
rammelt) bedr. ww., Z. verrammeln.
Zureehtstellen, (steilte zurecht,
Zurathehaltung, v., z. m. spaar zurechtgestellt) bedr. ww., Z. zurecht-zamheidv., legen.
zuinig gebruik o.
ijzer o.; (Wev.) pluisijzer.
Zupfen, (zup/'le, gezupft) bedr. ww. Zurathen, (rieth zu, zugerathen) Zureehtweisen, (ivies zurecht,
trekken, heen en weer trekken; jem. beim bedr. ww. onr. aanraden, zijne goedkeu zurechtgewiesen) bedr. ww. onr. jem. -,
geven aan.
-ring den rechten weg wijzen, terechtwijzen,
Aermel, bei den Haaren -, trekken,schudZuraunen, (raunte zu, zugeraunt) onderwijzen; (fig.) een lesje geven, eene
den; der Eine zup f t ihn hier, der Andere
dort, de eene trekt hem hier heen, de an- bedr. ww. jemn. eta . -, toefluisteren, in vermaning of bestraffing geven.
dere daarheen; 2. uithalen, uitrafelen, uit- het oor fluisteren.
Zureehtweiser, (-sers, mv. -ser)
Zuraunung, (-en) v. influistering' m. terechtwijzer m., hij die terechtwijst
pluizen, plaksel maken; Gezupftes, uitge.
&, Z. zurechtcveisen,
rafeld goed; (op wonden), pluksel; 3. Blu- V., ,eiluister o.
Zurauschen, (rauschte zu, zuge- Zurechtweisung, (-en) v. temen -, ontbladeren; die Wolle -, kaarden;
(Lakenb.) die Knótchen aus dens Tuche -, rauscht) o. ww., m. s. zich met geruisch rechtwijzing, bestraffing v.
Zurede, (-n) v. toespraak v., troost
noppen; (Port.) met het trekijzer gelijk begeven naar, ergens heendruischen; 2.
maken; (fig.) sarren, plagen, kwellen; jem. bedr. ww. Beifall -, door gedruisch te m., vermaning, waarschnwing, aanmoebei der Nase -, bij den neus trekken; it. kennen geven, daverend applaudissee- diging v., aanspraak v.; 2. gebeden o.mv.
Zureden, (redde zu, zugeredet)
iem. bij de ooren nemen, eene kleine be- ren.
straffing geven; sich selbst bei der Nase -, Z .rchapfel, (-apfels, mv. -dpfel) 0. WW., m. h. jemn. -, toespreken, troosten, aanmoedigen, moed inspreken,overzich met zijne eigene zaken bemoeien, op m. appel in. uit Zurich.
Zurechenbar, bije. nw. toereken- halen te doen; eineon Kranken -, troosten;
zich zelven zien.
Ztipfen (sigh), (zup jte, gezup[t) baar, te verwijten, verantwoordelijk, toe sich nicht - lassen, zich (bij het eten)
wed. ww. zich buigen, zich vlijen, ineen te schrijven; -keit v. toerekenbaarheid, niet laten noodigen.
puntig worden.
-krimpen;t. verantwoordelijkheid v.
Zuredung, (-en) v., Z. Zurede.
Zupfer, (- s, mv. Zupfer) m., -in, Zurechnen, (reclinete zu, zuge- Zuredungsgabe, (-n) v. over(-nen) v. hij, zij die trekt &, Z. zup f en; rechnel) bedr. ww. toerekenen, aanre- redingskracht, gaaf v., vermogen o. om
it. plukker, pluizer, kaarder, nopper m., kenen, op rekening stellen, verantwoor- te overreden.
delijk stellen voor; jenin. einen Fehler -, Zureibemártel, (-s) m., z. M.
plukster, pluisster, nopster v.
Zupflastern, (p f lasierte zu, zuge-' betichten van, wijten, toeschrijven, be- (Mets.) gewreven kalk v. of mortel v.
Zureiehen, (reichte zu, zugereicht)
plaslert) bedr. ww. bestraten, plaveien,' schuldigen van.
met steenen bevloeren; eine Wunde -, eene Zurechnungsfähig, bijv. nw. bedr. ww. jemn. etw. -, toereiken, aan
toesteken, aanbieden; einander-reikn,
pleister leggen op, met eene pleister be- verantwoordelijk kunnen zijn, met oordekken, hechten, sluiten; (Scherts.) be- deel des onderscheids; -keil v. zedelijke etiv. -, elk. overreiken, aangeven; 2. o.
verantwoordelijkheid v., oordeel o. des WW., m. h. toereikend zijn, voldoende
dekken, bemantelen.
Zupfleinwand, v., z. m. (Heelk.) onderscheids, vermogen o. om te oor zijn; -d, toereikend, voldoende, genoeg;
-deln. -dheit v. toereikendheid v.
pluksel o. van linnen.
Zupfioeken, (p/ldckte zu, zuge- Zurecht, bijw. gepast, geschikt, in Zttreiszen, (riss zu, zugerissen)
orde, naar behooren, terecht.
bedr. ww. onr. dichttrekken, met een ruk
pJlóckt) bedr. ww. met pinnen sluiten.
Zjpfl gen, (pflugte za, zugep/lugt) Zur@chtbringen, (brachte zu- dichthalen.
Zureiten, (rilt zu, zugeritten) 0.
bedr. ww. dichtploegen, toeploegen; 2. o. recht, zurechigebracht) bedr. ww. onr. in
orde brengen, weer schikken; wieder -, ww. onr., m. s. auf etw. -, toerijden,
ww., m. h. met ploegen voortgaan.
Zupfmaschine, (- n) v. kaarde v., weer in orde brengen, terechthelpen; aanrijden; 2. voortgaan met te paard &
te rijden; 3. zich haasten met rijden, snel
einen Krant en, doen herstellen.
kaardwerktuig o.
Zupfropfen, (pfropfle zu, zuge- Z urQchtfinden (sich) , (land zu- rijden; II. bedr. ww. ein P[erd -, drespjrop/t) bedr. ww. toestoppen, met eene recht, zurechtge/unden) wed. ww, den seeren; vbllig zugeritlenes P[erd, gedresweg vinden; it. zich tehuis gevoelen, op seerd paard.
prop, eene kurk sluiten, kurken.
Zurennen, (rannle zu, zugerannt)
Zupfseide, v., z. m. uitgerafelde zijn gemak zijn.
Zurechthelfen, (hall zurechl, o. ww. onr., m. s. auf etw. -, toerennen,
zijde, plukzijde v.
Zupfsel, (- s) o., z. m. pluksel o. zurechlgehol[en) o. ww onr., m. h. jemn. aanrennen, toesnellen; auf jem. -, plotZu.pichen, (pichte zu, zugepicht) -, terechthelpen, op den goeden weg hel- seling tot iem. gaan; 2. toeloopen, toesnellen, toevliegen; 3. voortgaan met ren
pen; it. Z. zurechtbringen.
bedr. ww., Z. zupechen.
er tegen te loopen-ne;I.bdrwo
Zupilgern, (pilgerte zu, zugepilgert) Zur9chtkommen, (kamzurecht,
o. ww. ter bedevaart heentrekken, te ge - zurecht yekommen) o. Ww. onr., m. s. mil doen dichtgaan.
etw. -, klaarkomen, iets gedaan krijgen;
Z irgel, (-s,mv. Zurgel) of -baum,
moet gaan.
Zuplatzen, (platzte zu, zugeplatzt) rit jemn. -, overweg kunnen, eerre schik (-baum(e)s, mv. -bhume) m, lotusmaken, het eens zijn; (gemeenz.)-king boom m.
bedr. ww. (fig.) overhaast handelen, uit
Zurichten, (richtete zu, zugericheens uitvaren.
-valen,i nicht - bonnen, niet kunnen leven,nauwetet) bedr. ww. heenrichten, richten naar,
Zuplumpen, (plumpte zu, zuge- lijks genoeg hebben om te leven.
Zurechtlegen, (legre zureclit, zu- ovenden naar; 2. toebereiden, gereedmaplumpi) o. ww. lomp toetasten, onbesuisd
handelen, onhandig beginnen; it. ontsnap- rechlgeleyt) bedr. ww. in orde leggen, ken, aanrechten, in orde brengen; einen
Srhenktisch -, in orde brengen; Leder,
schikken, rangschikken.
pen.
ZUposten, (postete zu, zugepostet) ZurQchtlegung, (-en) v., Z. zu- Richer -, bereiden; vine Haut -, looien;
bedr. ww. (Boschw.) das Holz bij boo. rechtiegen; it. sch1kking,rangschikking v. ein Stuck Holz -, uit het ruw bewerken;
Zurechtmachen, (machte zu. (fig.) jens. ubel, schon -, iem. toetakelen;
pen tellen en afleveren.
,
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(Drukk.) toestellen, register maken, rand Zuri.ekbeugen, (beagle zuruck, I lebben om terug te keeres, terug mogen
maken; II. wed. ww. sich -, zich bemor- mruckgebeugl) bedr. ww., Z. zuriackbie- I tomen; it. den moed hebben om terug te
tornen.
sen; it. zich bezeren, zich toetakelen.
yen.
Zurüekeilen, (eilte zuruck, zuZUrichter, (-s, ruv. Zurichler) m. Zurtckbeugung, (-en) v. ach
hij die in orde maakt, klaarmaakt m. & ;
-terwasbuignv. •uckgeeill) o. ww. terugsnellen, terug
zich haasten om terug te gaan. -jlen,
it. snijder, dekker, stoffeerder m.; (DrukZurijekbezahlen, (bezahlte zu - i
k.) toesteller m., hij die opmaakt, toe- ruck, zuruckbezahlt bedr. ww. terugbeZ^.rUcken, (rockte ze, zugeruckt)
)edr. ww. naderbrengen tot, naderbij
stelt.
talen, restitueeren.
ZUrichtung, ( - en) v., Z. zurich- Zuri ickbezahlung, (-en) v. te- ;chuiven, toeschuiven; 2. o. ww., m. s.
iaderbij komen, naderkornen, beenruk ten; it. bereiding, toebereiding, schik rughetaling, restitutie v.
(Looi.) be--kingv.;(Dru)esto
Zurickbiegen, (bog zuruck, zu- 1 zen.
reiding v.; 2. opmaking, stoffeering v.
Zurj ckerhalten, (erhielt z e ruckgebogen) bedr. %vw. onr. achter
buigen, ombuigen; (Pl.) zuruck--warts ruck, zuriickerhallen) bedr. ww. onr., Z.
Zu.riegeln, (riegelte zu, zugerieyelt) bedr. ww. toegrendelen, dichtgren- gebogen, omgebogen; 2. terugbuigen, weer ,uruckbe kommen.
delen, met den grendel sluiten.
Zurt ckerinnern, (erinnerte zuin orde brengen.
Z irnen, (zurn(e, gezi rnt) o. Ww., Zuri .ckbiegung, ( - en) v. ach - dek, zur-i ekerrinnert 1 bedr. ww. jem. an
UI. h. auf, ober jem. -, raait jemn. -, boos terwaartsbuiging, ombuiging v.; it. Z. zu- Btw. -, herinneren, voor den geest roe[)en; 2. wed. ww. sich an etw. -, zich
zijn op, verbitterd zijn jegens; fiber, wegen ruckbiegen.
elw. -, boos zijn wegens, over.
Zurtckbitten, (bat zuriick, zu- iets herinneren, weer voor tien geest
Zurollen., (rollle zu, zugerollt) o. ruckyebeten) bedr. ww. verzoeken om halen.
ZurUekerinnerung, (-en) v.,
en bedr. ww. heenrollen, toerollen, rol- terug te komen.
l e n of doen rollen naar.
ZurUckbleiben, (blieb zuri ck, Z. zuruckerintern; it. aandenken o., herZtjrosten,(rostete zu,zugerostel) o. zuruckgeblieben) o. WW., m. s. achterblij- innering V.
ww., m. S. verroesten, met roest bedekt ven, achterlijk blijven; 2. blijven; 3. Z. Zuruekerobern, (eroberte zuworden.
hinterbleiben; (fig.) inn Wachsen -, ach - ruck, zuruckerobert) bedr. ww. heroveZurek , bijw. terug, achterwaarts, terlijk zijre, niet goed of spoedig ontwik- ren, hernemen.
achteruit; weiter -, meer achteruit; - kelen; es ist etui. von der Krankheit zu- Zur.ekeroberung, (-en) v. hersein, ten achteren zijn, Z. -sein; bleibt -, ruckgeblieben, er is iets van de ziekte overing, herneming v., Z. zuruckerobern.
blijftachter; - da !,- dort !,achteruit daar!; overgebleven; (Hand.) achterstallig wor- Zurijckersteheu, (erstand .zuit. Z. ruckwárts; 2. weder, weer, we- den, ten acht blijven; 4. niet verzon rack, zuruckerstanden) bedr. ww. oar. bij
derom.
worden, vergeten worden, achter -den eens publieke verkooping terugkoopen.
Zuruckfahren, (fuhr zuruck, zu-blijven.
Zuri ckbeben, (bebte zuruck, zuruckgebebt) 0. WW., in. s. van schrik ach
Zuruckblick , (-(e)s, mv. -e) m. ruckge(ahren) o. ww. onr., m. s. terug
teruggaan;vorSchrec--springe,lot
terugwijken van-teruigan,dz blik ni. achterwaarts, terugblik, blik m.
ken -, terugdeinzen, achteruitgaan; zu
ontsteltenis.
in het verledene, omzien o.
Zur .ekbegeben (rich), (begab Zurjekblieken, (blickte zuruck, Wagen -, terugrijden; fiber einen Flocs -,
zuruck, zuruckbegeben) wed. ww. terug zuriickgeblickl) bedr. ww orrizien, een terugvaren, weer oc'ervaren; 2. bedr.ww.
achteruitgaan, weeromgaan, om--gan, terugblik werpen op, een blik achter- fern. -, in een wagen of schip terugbrengen.
keeren.
waarts slaan.
Zurtiekbegehren, (begehrle zu- Z uruckbringen, (brachte zuruck, ZurUckfahrt, (-en) v., Z. zuruck, zuruckbegehrt) bedr. ww. terug zuruckgebracht) bedr. ww. onr. terug ruckfahren; it. terugrit, terugtocht m.
ZurUckfallen, (/iel zuruck, zuterugvoeren; eine Person -, te -breng,
terugverlangen;-eischn,wromvag
2. lust hebben om terug te gaan, terug
2. jem.n. sein Geld -, terug -rugben; ruckge/'allen) o. ww. onr., m. h. terug
achterover vallen; in eine Krank -vale-n,
willen gaan.
weerbrenger; zuur Gehorsam -,-breng,
Zuruekbegleiten, (begleitete zu- wederbrengen tot &; wieder in's Leben -, heit -, weer vervallen in, weer instorten,
ruck, zuruckbegleitet) bedr. ww. terug - terugroepen; (fig.) achteruitdrijven, doen weer ziek worden; in einen Fe/tier -, weer
vervallen in of tot; an jem. -, (van een
geleiden, naar huis geleiden, op den te- achteruitgaan, schade veroorzaken.
rugweg vergezellen.
Zurtckcediren, (cedirte zurfek, goed), weer vervallen aan; auf jem. -,
Zurtckbehalten, (behielt zu- zuruckcedirt) bedr. Avw. (Hand.) weder (van schande &), neerkomen; 2. omgevallPn zijn, vervallen, omgebogen zijn.
ruck, zuruckbehallen) bedr. ww. oer. afstand doen van.
terughouden, achterhouden, het overZuri ckdenken, (dachte zuruck,' ZurUek$nden (sick) , ((and
schot behouden; (Krijgsw.) reserveeren, zuruckgedacht) bedr. ww. oer. terugden- zuruck, zuruckgefunden) wed. ww. oer,
in reserve houden.
ken, aan het verledene denken, zich het zijn weg terugvinden, weer op den goeZuruckbehaltung, v., Z. zu- verledene voor den geest roepen; an jem.,' den weg komen.
Zur ck$iegen, (flog zuriick, zuruckbehalten; it. terughouding, voorbe- an etw. -, de herinnering verlevendiruckgejlogen) o. ww. onr., m. s. terughouding,achterhouding,reserve v.; -srecht gen.
o. recht o. tot voorbehoud.
Zuruekdeuten, (deutele zuruck , vliegen.
Zur .ckbekommen, (bekam zu- zuruckgedeutet) bedr. ww. terugwijzen; Zuruckfiiehen, (f oh zuruck, zuruckgeflohen) o. ww. oer., m. S. terug
ruck, zuruckbekommen) bedr. ww. orir. (Spraakti.) -d, wederkeerig.
vlucht gaan, terugvluchten.-gan,opde
terugkrijgen, terugerlangen, terugbekoZuriiekdrangen, (drdngle zuZurek$ieszen, (floss zure ck,
men; seine Bucher -, terugkrijgen; seine ruck, zuruckgedrangt) bedr. ww. terug
Capilalien -, weer in het bezit komen van.
doen achteruitgaan, achteruit --dringe, zuruckgellossen) o. ww. oer., m. s. terug
terugvlieten, terugstroomen; It.-vloein,
Zurtekberufen, (berie f zuruck, duwen; den Feind -, doen wijken, tot
o. zelfst. eb v.
zuruckberu/'en) bedr. ww. onr. terugroe - wijken noodzaken.
pen, doen terugkomen; einen Gesandlen
Zure ckdrehen, (drehte zuritck , Zuruckfordern, (forderte zuruck,
-, terugroepen; (van misdaden), her- zuruckgedrehl) hedr. ww. achterwaarts zuruckgefordert) bedr. ww. Geld -, terug
terugvorderen; das-vragen,tuisch
roepen.
draaien, terugdraaien, losschroeven.
Zure ckberufung, (-en) v., Z. Zuruekdru.eken, (druckte zu- Verlorene -, terugeischen.
Zurt ckfragen (sick), (Ïragte
zuruckberu[en; it. terugroeping, herroe - ruck, zuruckgedruckt) bedr. ww., Z. zuzuruck, zuriickgefragt) wed.wvv.door vraping v.
ruckdrd ngen.
" rfen, (darT zuriick, zu- gen den weg terugvinden, door vragen
Zurj ekbeugemuskel, ( - s, mv, Zure ckdu
ruckgedur[t) o. ww. oer., m. h. verlof te buis komen.
-n) an. terugtrekkende spier v.
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Zurtckfdhren, (fuhrte zuruck,
zuruckgefuhrt) bed r. ww. terugvoeren,
terugwijzen, terugbrengen; ((1r.) den
Frieden -, terugbrengen; 2. zum Ursprunge 4' -, terugvoeren, terugleiden; cinen
Begri ff -, in den eenvoudigen vorm terugbrengen, optieden; (Outik.) -de Gefdsse,
lijmphavaten, inzuigingsaderen.
Zurijkgabe, (-n) V. teruggaaf,
overgaaf v.; bei der - dieses 13uches, terwijl ik u dit boek teruggeef; 2. (van geld
Sc), teruggave, teruggaaf, restitutie v.;
(van eene vesting), overgaaf V.
ZurUckgang,

( - yang(e)s,

mv.

Zur.

heid v.; it. stilzwijgendheid v.; -slos bijv. afstand doen, afzien van; eta'. von seinen
nw. zonder achterhoudendheid, niet ach - Suchen - ,achterlaten, laten achterblijven,
terhoudend.
niet medenemer; Refeh.l -, achterlaten,
Zuri ckhangen, (hing zuruck,zu- hij zij vertrek geven; die Zariickgelassenen,
ruckgehanyen) o. ww. our., rn. h. achter - ^de achtergehlevenen, de overlevenden.
waarts hangen, van achteren hangen; Zurteklassung, (-en) v., Z.
zurucklassen; it. achterlating V.
de Uhr, terugbellende zonnewijzer m.
Zur .ckh ngen, (Itänyle zuruck, ZurLicklauf, ( - lau[(e)s, mv. - hu zuruckgeh nyl) bedr. ww. achteraan ►,an- fe) in. teruggang m., terugkeering, tegen, van achteren hangen, meer naarach- rugvloeiing v.; (Art.) (van het kanon),
Leren ophangen.
terugsprong, teruggang, terugstuit m.,
Zuruckheischen, (heischle z a - teragwijkiug v.; (Krijgs%v.)terngtocht m.;
ruck, zuruckgeheischt) bedr. ww. terug (van water), terugvloeiing v., eb v.
terugvorderen, terugvragen. -eischn,
Zurj cklaufen, (lief zurilck, zuZuruckhelfen, (half z uniek, zu- rzlckyelaafi n) o. ww. our., in. S. terug ruckyelcol%en) o. ww. our., m. s. terug - gaan, terugloopen, haastig terugkeeren,
helpen, helpen teruggaan.
terugvloeien, terugwijken; (Art.) terug
Zurjckherrschen, (herrschle
terugvloeien, af--springe;(vawt),
zuruck, zuruckgeherrschl) bedr. ww. op loopen; (Ontlk.) -d, (van spieren),terug-

-gdnge) m. teruggang, achteruitgang m.,
achterwaartsche beweging v.
Zurjickgeben, (gab zurucic, zuruckgegeben) bedr. ww. our. ein Ruch -,
teruggeven; einen Schall -, weergeven,
trekkend.
doen weerklinken, herhalen: (remdes Gul gebiedenden toon terugroepen.
ZurC* ckholen, (holle zuruck, zu- Zur cklegen, (legte zuriick, zu-, weergeven; geliehenes Geld -, teruggeruckye/toll) bedr. ww. eta'. -, terughalen, ruchgcleyl) bedr. ww. ter zijde leggen,
ven, rest itneeren.
apart leggen, afzonderen; Geld -, ter zijde
Zurtickgehen, (ging zuruck, zu- weeromhalen, terugbrengen.
Zuruckhufen, (Italic zaruck, zu- leggen, opleggen, besparen; sick cite. -,
rtickgegangen) o. ww. our., m. S. terug
aa n, achteruitgaan, den weg terugaan,-g rrickyehu/'t) o. Ww., in. h. teruggaan, ach - iets besparen, overhouden; sein zwanzigomkeeres; wieder liber einen Fluss -, weer teruitgaan, tral)pelend teruggaan, achter sles Jahr -, zijn twintigste jaar achter
2. bedr. new. cis Pferd -,-uitrapeln; den rui, hebben, bereiken; (fig.) cinen
overtrekken, Z. zuruckkehren; (lig.) aa/
Weg, eire Neile -, afleggen, doorloopen;
den Ursprung -, opklimtnen tot; 2. (van lassen, achteruit laten gaat).
Zurtjckjagen, (jagle zuruck, zu- (Zeees.) noch einmal so viel -, tweemaal
een huwelijk), afspringen, geen voortS. terugren - zoo hard loopen.
gang hebben, geen plaats hebben; 3. te- ruckycjayt) o. ww., tr }
Zuruc.legung, ( en) v., Z. zuruggaan, verminderen, achteruitgaan, nert; 2. bedr. ww. de% . -, terugdrijminder worden; (getneerz.) slecht gain, ven, terugjagen; den flail -, terugstaart; rucklegen; 2. vervrtilittg, volvoering v.;
niet slagen, mislukken; die Geschajlc ge- den Mauch -, (van den wind), terug doen 3. besparing v., afzondering, terzijdelegging v.
gaan.
hen zuruck, gaan achteruit.
Zurtj ekgeleiten, (geleilete zu- ZurUekkammen, (kánintle zu- Zurucklehnen, (lehnte zurAck,
ricck, zuruckyeleilel) bedr. ww. terugge- rucic, zuruckyckdninit) bedr. wwv. achter zuruckyelchul) bedr. %vw. achterover leu-wartsknime. nen; 2. weil.ww. sick - ,achterover leunen.
leirlen, op den terugweg vergezellen.
Zurickgezogen, bijv . nw. inge- Zur,.ekkauf, ( lcau[(c)s, mv. Zuruckleiten, (leilele zuriick,
zuricckycicilel) bedr. ww. terugleiden,
togen, eenzaaw, stil, afgezonderd, Z. zu- -kou fe) in. terugkoop, wederkoop m.
Zurj, ckkaufea, (kuujle zuriick, terugbrengen, terugvoeren, tot den oor
ruckziehen; -heil v. ingetogenheid, ecn-sprong
terugbrengen.
zaruckyelcau/l) bedr. ww. terugknopen,
zaamheid, stilte, afcondering v.
Zurilckg1eiten, (glil t zuruck, zu- wederkoppen, weder inkoopgin; (Ger.) ZurL cklenken, (lenkle zuruck,
;uritckgelenl^l) lied t. ww. terugsturen,
ruckgegletlen) o, ww. our., m. s. achter- eene verkochte erfenis naasten.
Zuruckkehr, (-en) v., Z. Ruckk- achteruitsturen, bij den teugel terug
uitglijden, terugglijden.
-sturen.
Zurj ckgucken, (guckle zuruch, kehr.
Zuruckkehren, (kehrte zuruck, Zurucklesen, (las zurucic,zurucl:zurickgeyuckt) bedr.ww., Z. zurucksehen.
ZurUickhaben, (hatlezuri ck, zu- zuruckgekehrl) o. ww., m. h. terugkee- gelesen.) bedr. tivw, our. terugleven, vair
ricckgehabl) o. ww. our., Z. zuruckbekorn- ren, weerkeeren, terugkomen; it. Z. za- achteren af lezen, achteruitlezen, van achnzen; it. er machte sein t'/orl Berne wieder ruckkonaren; wieder in sein !lans -, weer ter naar voren lezen.
Zuruckleuehten, (le uchiele zu-, hij wenschte wel dat hij zijn woord thuiskomen; (lig.) za seiner P/lic/ct -, tot
zijn plicht terugkeeren; zona Laster-, zich riick, zuruckyeleucicicl) bedr. en o. ww.,
niet gegeven had.
Zt riickhallen, (hallle zuruck,zu- weer schuldig waken aan; 11. bedr. ww. in. Is. terugkaatsen, de stralen, he;, licht
snit dem Besen -, naar achteren vegen, terugwerpen; `Z. jentn. -, naar huts lichten.
ruckgehalll) o. ww., Z. wiederhallen.
Zuruckliefern, (lie/'erle zaruck,
Zurt.ekhalten, (hielt zuruck,zu- terugvegen.
Zurtickkommen, (kam zuriick, zuracl^gelrelert) bedr. ww. terugbezorruckgehallen) bedr. ww. our. terughouden, weerhouden, vasthouden; den Athem zuruckyekommen) o. ww. our., m. s. te- gen, lerualeveren, wederom ter hand
inhouden; jemn. von eta'. ieui. van rugkomen, weerkonten, Z. zuriikkuhren; stellen.
Zurucklosen, (loste zuriick, zuiets terughouden, afhouden, tem. iets be- (lig.) von etui. -, ergens van terugkomen;
letten, verhinderen; seine hleinung -, ver von einer Meinung -, terugkorren, tatert rucicyelôil) bedr. ww. weder inlossen.
Zurekmarsch, ( - marsches, mv.
ontveinzen; die Furcht hull ihn-bergn, varen, van meering veranderen; in seinere
niarscllc) m. terugtocht, terugrnarsch m.
zuruck, de vrees houdt hem terug, weer- Vermnóyensurnsldnden -, achteruitgaan.
Zurlekkönen, (konnie zuruck, i Zurtckmarschiren, (marschir houdt kern; 2. o. wiv. -, -d sein, terug
zijn, achterhoudend zijn, om -houden zuriickgekoanl) o. ww. our., m h. kutr- Ie zuruck, zuruckntarschir t) o. ww. terug
terugtocht-marehn,tugkd
zichtig handelen; mil jedena Ausdruck der nen teruggaan, kunnen terugkomen, Z.
Meinung -, zijne bedoeling niet laten mer- zurukkonanacn; it. wegen seines Verspre- snaken.
Zurtekmelden, (meldde zur(ick,
ken; -der Mensch, terughoudend, achter chuns nicht -, zijn woord niet kunnen
zuruckgenaeldel) bedr. Ww. antwoorden.
niet gemeenzaam; mil elw. -,iets-houden, terugnemen.
ZurUckmö gen, (machte zuruck,
Zurt.ekkunft, v., z. m. terug
verbergen.
Ruckkehr. -komst,weilrav.Z zuruclkgcmochl) o. Ww. our., m. h. gaarne
Zur ckhaltung, v., Z. zur ickZurU.eklassen, (licsz zuruck, zu- teruggaan, willen teruggaan, lust hebben
hallen; it. terughoiiiling, achterhouding,
opstopping, belemmering v.; mil vieler - ruckgelassen) bedr. ww. our. achterlaten, om terug te gaan.
ZuruckmL ssen, (muscle zuruck,
reden,met achterhoudendheid,omzichtig- achter zich laten, verlaten, laten varen,
-
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roelen, terugroeien; 2. bedr. ww. terug- terugdrljven; den Mantel -, de slippen
roeien, reeiend tcrugbrengen.
.
opnemen van; III. wed. ww, sich -, ach'ZurUckrufen, (riof zuruck, su- ternverslaan, aehterovervallen,
ruckyerul'en) o. ww, onr., m. h. achter Zurij.ckschlagung, v., Z. IUiems. rug roepen; 2. bedr, \V\V~ [em, -, riifkschltlgen; it. ouverwaehte val m.;
terugroepun, roepen om terug te komen: «(;en.) inslaano. eener ziekte, zickleslof
ping v., tcrugneming v.; (V3D het ge- (flg.] elu'. in's Gediicldniss -, iets in hel v.; 2. lerugslag m., terugkaalsiog, weergeven woord), Lerngroeping v" terugne- guheugen terugroepeu.xioh lets herinne- kaatsing v,
mont herroepen 0.; • des Edilcles su ren.
ZurUckschleichen,(scltlich suNantes, herroeplng v. van het edict vau ZurUckrufung, (-en) r., Z. zu- ruck, zllriickgesclll;clltn) o, ww, onr., m.
riic!i.ru/im; it. teruuroeping, herroeping v. s. achteruitsluipen, lerugsluipcu; it. teNantes,
ZurUcknehmbar, bijv. nw. voor
ZurUcksagen, (sa!llo z·ul'ilclc, zu- ."ug~lijllen.
terugneming vathaar.teruggeuomen kun- rftckgesayl) hedr, ww. terugzeggen, aehZurUckschleppen, (schleppte
nende worden,
ter iems, rug zeggen; 2. antwoorden, zuruck, Zu,I"u'ckgesclllepl") bed.". ww. teZurUcknehmen, (nahm zuruck, besntwoonlen.
rugsleepen, acbteruitsleepen; 2. wed.ww,
~uriickgenonlTlZl!") bed... ww. onr. terugZurUckschaft'en, (sc/,alfle zu- $icl" ., al slepende teruggaan,
nemeu, hernemen, heroveren; eine ~Vaare r'Qcl&, 3U1'ii,ckyescltalj'l) bedr. ww. terugZuru'ckschleudorn, (,chieu-, terugnemen: ein Gesclu!n" ., terugne- voeren, terugzenden, terugbrengen,
derte z'ul'ltt'k, iUI'llckgeschlel£dorl) bedr,
men, terugtrekken: (flg.) sein Wort, sein ZurUckschallen, (schaille zu· ww, terugslingeren, met den slinger LeYersprecllen -, terugnemen, terugtrek- ruck, zuruckgescllalll) o. ww.,m.s. weer- ruawerpen.
," ken, antrckken;sein Gelubde·, herroepen; klinken, weergalmeu; 2. bedr, ww, einen
ZurUckschlieszen, (SClllosl fUeine» Austiruc/, -, herroepen; (Hand.) Ton -, doen weergalmen, doeu wesrklln- ruck, :·urQckgesclllo.Il sen) e, W\V. onr., m.
einen Aur'l'ag ., herroepen, terugncmen, ken.
It. uit het roorgaande een 'besluit trekafbestellen.
Zur\1c'kschaudern, (sc/,a'uderle ken, van bet een tot het anuere besluiZurUcknehmung, v.,Z. zurucl,- zuriick, z'ur-ii,ckgeschaudert) o. ww.. , 10'. h. len.
nohmen, ZUfucknal,mc.
van schrik. terugsprillgeo, huiverend Le- Z9-rUckschltipfen, (sc/t/ii,p(le
ZurUckneigen, (neigle zurucl" ruglreden.
zunlck, zuruckyeschluprl) o. ww., DI. I.
zuruckgeneigl) betla". ww. tel'ugbuigen, ZurUckschauen, (sc/laule zu- lerngsluipen, sluipen,J le.'ugkomen.
achtel'waarts buigen.
ruck, zurii.cltyescl,aul) o. ww., Z. :luruc/i.- ZurUckschnellen,(sclmellie zuZurUcknothigen, (niHhigle z'u- sellen. ",' "~
ruck, zuruckyescl,neILl) o. \Vw., fII. k. (vao
rilck, zuruckgellol/"iyl) bedr. ww. nood- ZUrU.~re~,.~~heinen, (schie1~ z·u- eene vee.'), te.'ngsp.'iugen; 2. bedr. ww.
zakpn om lerl1g te gaan.
ruck, ZUl1leliyescl,ienen) o. ww. onr., Z. jemn. elw. -, achlernawerpen.
ZurUckpeitschen, (peUschle zu- zurilclllllralilen.,
ZurUckschrauben, (schrauble
f'tlck, zuruckye,'eUschl) h~l!r. ww. door
ZurUckscheuchen, (sclleuchle 3uru('k, zuruckye,'tcltraubl) bedr. ww. tezwe~r)slpgen lerllg,h'ijvell, tel'ugslaan.
:urilck, zurilcl."ge~cl,eucl't) bed.'. ww. te- I'u~~chroe\'en, 1()~sch ..oevP.n.
ZllrUckprallen, (1IralLle zy,ruck, fugjagen, door vrees doen w.ijken, op de
Zu.rUckschrecken, (schreck/It
zUI'uckgep,'allt) o. WW., m. s. (vall eell yludlt jagen.
z~rjj,tk, zuri1ckge,~chre('kl) lJedr. W\V. vao
b31 &), lerlJgspringen,terugk;lalsen; (van
ZurU.ckschicken, (schickle zu- scbrik doen wijken, door schl'ik verja.
een steen), lerllgstuilen, Lerugspl'ingcn; riick, zuriic/,yescl,ickl) beul". W\V. Lerug- gen; (fig.) jem. t'Oll elw. -, afselll"ikken,
(,an lacht), terugkaatsen, weerkaaLseo, zenden, terugsluren.
eell arsch.'ik doel) krijgen 'an; der IlOke
terll~!'lll"nien.
ZurUckschieben, (schab I'U- Preis /lal miclt zuruckyesclll'eckt,tJe hooge
ZurUckprellen, (prellle zuruck, rucl" zurucl,ycscho!.Jen) bedr. W\v. onr. prijs heeft mij afgeschl'ikl; 2. o. \Vw."~.
~urii('kyeprelll) bedr. ww., Z. :;urucl,- terugschuh'en, achteruitschuiven; (fig.) s. van sehrik lel'lIl!d~inzen.
prallen.
etw• • , uiLsl~llen, verschuiven, vert.lagen; ZurUckschreiban, (scllrieb .IUZuruckrechnen, (recllnete zu- tinen lJt!weisgrund -, legeo zich zelVtHl ruck, z'uriickycscltrieben) b.,dr. \vw. onr.
rfj,c/~, zl4ruckycrcl;hnel) o. ww., m. h. k~eren; dell Eld a'uf je,". -, op iem. t.,rngsel~rijwen, sehrlfl.elijk auLwourd~n.
terll~rekenen, overl'ekenen; 2. ·beur. WW., schlliven.
.
ZurUckschreiten, (sc/trill JUZ. abrf'cllllen.
,ZurUckscl1ieszen, (schoss IU- ,.ack, zUl"ackyescltrillen) o. ww. onr., m.
ZurUckreise, (-11) v. terugreis v., ruck, zuritckgesc/tossen) o. W\V. onr., In. s. Lerugtrec.len, een paS"aChlerwaarls doeo,
Z. IU;'ckre;."e. "
s. in di'e Ttere - , te.·ugschieten, weeI' achleruiUrcdeu, terugwijken.
ZurUckreisen, (reislozuriLclc, ZlJ- schieten; 2. b~l1r. w\v. mit eilJem Ge- ZurU.ck.schwanken~ (,cllwankle
ruckyerelsl) o. ww., m. I. Lerllg.oeizen,op 'wellre -, achte.ollitschielen; eine Kugel·, zuruck. zuruf:kyescl,wallkl) o. ww., m. II,.
:&urilckgemu"t} o, ww. onr., m. h. verplieht zijn om terug le gaan, terug moeten 2nan, moeten terugkeeren.
ZurUcknahme, (-n) v, berneming, herovering, terugtrekking, herroeping v.; (van eene Iastermg), herroe-

de lel"ug.'cis zijn; it. lel"ugkeerell, terug- weer toe~ehieten.
'
gaan.
ZurUckschift'en, (scl,i/Tlezu"Qck,
ZurUckreiten, (ritt zuruck,.:lu- zuriickye:;cl,ill'l) o.
lerugvarcn, mel
I'uclc:}erillen) o. ww. our., m." s. te~'ugl'ij- eell schip lel"uggaan; 2. heLlr. ww. pel'
sehip terugvoereu. terugvaren.
den, Le paar lerugkceren.
Zurl1ckrichten, (ricltlelelurllck, ZurUckschlag,,( -(e)8, my. ZuzW'llclr.f/lJrlc!llel) lJeJr. ww. terugrichten; ruckscldiJye) m., Z. liQckschlagj it. Zueine" Ultr -, achterllitzellell.
.
rilckscltl'1gu1zg.
ZurUckrollen, (roUle, zuruck, ZurUckschlagen, (sc/dug ~u3urilckgerolll) o. \\'w., m. s. terugl"ollen, ruck, JUI'ii,cl,yescltlagtm,) o. ww. oor., m.
achlc,'waal'ts rollen, aebLeruitrol1en; 2. It. terugvallen, aehtcroverslaau, achtel'bt,dr. ww. achte."uit.oollen, tcrugrollen; uvervallen; (lig.) (yan ziekleu), wedel'(Nat. hi:;t.) zurucl,yerolll, uaar blliLen slaan op, ove.'slaan; (van prijzen) dalen;
opgcrold; (Pl.) omgebogen, achterwaal'ls t. (van licht), Z. zurackpralien; zuruck·
gekrnld.
yeschlagen, (Pl.) orngeLtogen; 3. (van lie
ZurUckrucken, (ruclae zur'itck, gulven), lerugslaan; (,"ao hellicht), wee.'zurilckyertlckl) o. ww., m. 8. aebteruit- kaalsen; II. bed.". W\V. achle."Ultlitlaan,
gaan, achlea"uilschlli'en.
lerugslaan, doeu wijken, uiteenilaan, omZurUckrudern, ('I"uaerle zuruck, slaao; dtJn Ball ., L~rugslaan; !&wei Kegel
zurilckgcruderl) o. ww., m. 8. achLerUI1. -.owslaall; eine Annee·, d080 wijken,

"w.

wankehmd turuggaan, lDet w3ukelende

sehr~t.lell Lerugkomen.

ZurQ,ckschwimmen,(scl,wamm

:ur{J,ck. :4ufuckyeschu:olllfllel') o. W\v. our.,
I•• en s. Lel'ugzwemlDen, z\Vemmeode
leruggaan.
ZurUc'kschwingen, (schufang
zuruck, JUluckyescllw'uilycn) bet.lr. w\v.
ollr. Lel'ugslingeren, aeltteruitslingel'en;
2. weLl. ww. sick -, zicb met eeD sprool
w.e"pen, met eeoe vaart vliegen.
ZurU-cksegeln, (seoolte :I·urick,
zurilckgesegell) o. ww., ,m. s. achleruitteilen; 2. terugzeilen.
ZurUcksehen, (sah zuruck, :'u.
riickgesellen) o. ww. our.,Z. zurUckblick,n.
Zurucksehnen (sich), (,ehnle
z'uruck, Jurilckyosehld) wed. ww. vurig
\Yenschen terug te zijn, wenscheo terug
le komeo; sich flacl' ~lw. -, i~L~ me:t
ID.
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Zur.

Zur.

Zur.

smachtend verlangen terugwenschen, vu heimelijk terugkeeren, wegsluipen, naar ruckgetónt) o. ww., m. h. weerklinken,
weergalmen.
achteren sluipen.
rig verlangen terug te zien.

Zurtickstellen, (stellte zuriick,
zuriickgestellt) bedr. ww. terugstellen,
terugzetten, achteruitzetten; it. weder
op zijne plaats zetten, Z. zuriicksetzen;
2. eine Uhr -, achteruïtzetten; 3. etw. -,
ter zijde leggen, bewaren.
ZurUckstimmen, (stirmmte zuZurj cksenden, (sandte zuriicl^
zuruckgesandt) bedr. ww. onr. terug ruck, zuri ckgestirnmi) bedr. ww. (Muz.)
lager stemmen, achteruitstemmen.
zenden.
Zuri.ckstosz, (-es, mv. ZuruckZuricksendung, v., Z. zuriick
stósze) in. terugstoot m., terugdrijving
senders; it. terugzending v.
Zurieksetzen, (setzte zurilck v., weerdruk m.
Zuruckstoszen, (stiesz zuriick,
zuruckgesetzt) bedr. ww. terugzetten, te
rugschuiven; wieder auf seinen Platz - zuruckgestoszen) bedr. ww. onr. terug
terugduwen, achteruitduwen;-stoen,
weer op zijne plaats zetten; das Dat ui
eines Briefes -, antidateeren, een vroege. (Nat. bist.) weerstooten, terugstooten;
ren datum zetten; 2. terzijdestellen, ach -de Kraft, terugwerkende, terugstootende
teruitzetten, verwaarloozen; (rig.) jem. - kracht; 2. achteruitduwen, naar zijne
de voordeelen doen verliezen, achteruit plaats duwen; (fig.) terugstootend zijn,
zetten, verongelijken, veronachtzamen afkeer inboezemen; 3. -d, (van het gejem. in seinen Geschil flen -, achteruit laat), terugstootend.
Zurjieksein, (war zuriick, zuriick
gewesen) o. ww. onr. achterlijk zijn;
terug zijn, teruggekomen zijn, te laat zijn
in einer Kunst noch weit -, ver ten ach
teren zijn, geene genoegzame vorderin
gen genaakt hebben.

,

,

,

Zur .cktragen, (trug zuruck, zuriickgetragen) bedr. ww. onr. terugdragen, achteruitdragen.

Zuri cktreiben, (trieb zuriick,
zuruckgelrieben) bedr. ww. onr. terug
terugslaan, te--drijven,achtu
rugkaatsen; Vieh von der Weide -, terug
afdrijven, uitdrijven; -d-drijven;(G.)
(van geneesmiddelen), afdrijvend.
ZurUcktreten, (trat zuruck, zuruckgetreten) o. ww. onr., m. s. terug
een stap achter -tredn,achui
doen; (van water), teruggaan,-warts
vallen, zakken; in's Ufer -, binnen zijne
oevers terugtreden; (fig.) zich terugtrek
zich niet meer bemoeien met; it.-ken,
zijn ontslag nemen; (Gen.) naar binnen
treden, ingaan; 2. bedr. ww. terugtrap
-pen,
achteruittrappen.
Zurtektretung, (- en) v. terug

ontslag o.; `2. terugtreden,-tredingv.,
Zuruekstoszung, (-en) v., Z. ingaan o.
zetten, de voordeelen doen verliezen, ver.
Zuru cktritt, (-(e)s, rnv. -e) w.
ongelijken; II. o. ww., m. h. achteruit. Zuruckstosz, Zuruckstoszen; (tig.) terug
v.; -skraft v. terugwerkende-stoing terugtred m., terugtreden o.
gaan onder het springen, een spron€
Zur .tikverlangen, (verlanyte
achteruitdoen; 2. m. s. weder ergens over kracht v.
Zur xckstrahlen, (strahlle zu- zuriick, zuruckverlangt) o. ww., m. h.
been springen.
,

—

verlangen terug te gaan; 2. bedr. ww.
i.erngvragen,terugverlangen,terugeisclhen.
Zur ckversetzen, (versetzie zuriick, zuriickversetzt) bedr. ww. weer in
den vorigen stand brengen; 2. wed. ww.
sich in andere Zeitrdume -, zich ver
-platsen.
D., reflecteur m.
Zur .ckstrahlung, (-en) v. te- Zur .ckwalzen, (walzte zuruck,
rugkaatsing Y. weerkaatsing v.; -s[dhig zuriickgewalzt) o. ww., m. h. terugwalbijv. nw. teruggekaatst kunnende wor- sen, achteruitwalsen.
len; -sfdhigkeit V. vermogen o. om terug Zur" ckwalzen, (wu lzte zuruck,
zuruckgewálzt) bedr. ww. achteruitrol;estraald te kunnen worden.
Zuri ckstreichen, (strich z a - ien, terugrollen; 2. terugrollen, rollende
ruck, zuriickgestrichen) bed r. ww. onr. die terugzenden; (fig.) den Fehler auf jem.
FIaare -, achterwaarts strijken, naar ach - _, de schuld op iem. schuiven, iems. be:eren strijken; das Haar eines Tuches -, wijs tegen hemzelven keeren, met gelijke
Legen den draad opstrijken; 2. o. ww., munt betalec^.
11. S. (van vogels), terugtrekken.
Zuruckwagen, (wagte zuruck,
Zurtickstreifen, (strei f te zuriick, zuruckyewagt) o. WW. wagen terug te
uuruckgestreift) bedr. ww. die Aermel -, keeren.

Zurucksetzung, (-en) v. achter. ruck, zuruckgestrahlt) o. ww., m. h. weerstelling, achteruitzetting,vernedering, be kaatsen, terugstralen, weerkaatst worden; 2. bear. ww. verlichten, doen weerleediging, minachting v.
Zurucksinken, (sank zuruck,zu. kaatsen.
riickgesunken) o. ww. onr., m. s. terug. Zurickstrahler, (-s,mv .Zurïcckzinken, achteroverzinken, ineenzinken strahler) m. lichtscherm, lampescherm
(fig.) in Laster -, weer vervallen in.

Zur icksollen, (solite zuriick, zuruckgeQollt) o. ww., m. h. moeten teruggaan terugwijken, terugmoeten.
Zur.ekspiegeln, (spiegelte zurtiick, zuriickgespiegell) bedr. ww. weerkaatsen, terugspiegelen.
Zur .ckspielen, (spielte zuriick,
zuruckgespielt) bedr. ww. eine Kugel -,
terugspelen.
Zur icksprengen, (sprengte zuruck, zuruckgesprengt) o. ww., m. s. (van
een paard), terugspringen, terugrennen;
II. bedr ww. achteruit doen springen,
doen terugspringen; 2. achteruitwerpen.
Zur.ckspringen, (sprang zu ruck, zuruckgesprungen) o. ww. onr., rn.
S. terugspringen, achteruit springen; fiber
einon Graben -, achterwaarts overheen springen; 2. (van een veer), terugspringen; (van lichtstralen), weerkaatsen; (van
een bal), terugstuiten.

Zur"eksprung, (-(e)s, inv. Zuruckspriinge) m., Z, zuruckspringen; i t. te rugsprong,achteruitsprong,terugstuit m.

Zur ickstecken,

(steckte zurilck,

zuruckgesteckt) bedr. ww. terugsteken,

terugplaatsen, terugzetten, achteruitzet -

ten, doen opschuiven.

)pstroopen, omhoog stroopeg.

Zurjtckwandeln,-wandern,

Zurtjckstrbmen, (stroante zu- (wandelre of wanderte zurilck, zuruckge'uck, zuruckgestri mt) o. ww., M. h. en
r. terugstroomen, terugvloeien; (fig.) in
nenigte terugkomen.
Zurtcksturz, (-es, mv. Zurucklurze) m., Z. zurücksturzen; 2. omver
eerping, achteruitwerping V.
Zurjickstiirzen, (st4rzte zurAck,
^uruckgesturzt) o. ww., m. S. omverval en; it. Z. zuruck/allen; it. in haast te'uggaan, terugsnellen; 2. bedr. ww. doen
omvervallen.
Zur.cktanzen, (lanzte zuruck,
;uruckgetanzt) o. ww., in. h. terugdan ,en, achteruitdansen.
Zurtjcktaumeln, (taunielte zu uck, zuruckgetaumelt) o. ww., m. h. te-

Zurj.ekstehen, (stand zuruck,
zuruckgestanden) o. ww. onr., m. S. ach
staan achter; ((1g.) achterstaan,-tersan,
verwaarloosd worden, uitgesloten wor- ugwaggelea, waggelend achteruitgaan.
Zurtckthun, (that zuruck, zuden; - mussen, moeten achterstaan; it.
jemn. an Keuntnissen -, moeten onder uckgelhan) bedr. ww. our. herstellen,
-doen veer op zijne plaats zetten; it. achter voor.
Zurjckstehlen (sich), (stahl ^itdoen, naar achteren zetten.
ZurUcktbnen, (tónte zuriick, zaauruck, zuruckgeslohlen) wed. ww onr.

wandelt of gewandert) o. ww., m. s. en
h. teruggaan, terugreizen, terugkeeren,
terugtrekken.

ZurUekweiehen, (wick zurück,
zuruckgewichen) o. ww. onr., m h. terug
achteruitwijken, op de vlucht-wijken,
gaan.
Zur ckweichung, (-en) v., Z.
zuruckweichen; it. terugwijking, vlucht v.
Zurxekweisen, (wies zur^uck, zuruckyewiesen) bedr. ww. jenin. den Weg
-, den terugweg wijzen, den weg terug
jem. -, terugwijzen, afwij--wijzen;(fg.)
zen; it. Z. abweisen; 2. o. ww. een teeken
geven om heen te gaan, om terug te keeren.

Zurckweisung, (-en) v., Z.
zuriickweisen; it. afwijzing, weigering V.;
2. verwijzing v.
Zurjckwenden, (wandte zuriick,
zuruckgewandt) bedr. ww. onr. omkeeren,
omdraa ien, omwenden; 2. wed. ww. sich

Zur.

Zus.

ogen,

Zus.
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(zwdngte zu - ww.onr. (van personen), vergaderen,zich
Zurt okzw
r4ek, zuruckgezwángt) bedr.ww. noodza vereenigen, bijeenkomen.
terug te gaan, achteruitdringen, ach -ken
Zusgmmenbehalten, (behielt
Zuruckwendung, ( - en) v., Z.
zuruc/ wenden; it. terugwending, om-teruidwn. zusammen, zusammenbehalten) bedr. ww.
draaiing v.
Zuriickzwingen, (zwang zuriick, onr. heel houden, in (zijn) geheel laten.
Zurfjckwerfen, (wart zuriick, zu- zuruckgezu.^ungen) bedr. ww. onr. dwin- Zusammenbeiszen, (biss zuriickgewor/'en) bedr. ww. onr. terugwer- gen om achteruit te gaan; it. dwingen, sammen, zusanimengebissen) bedr. ww.
our. die Záhne -,de tanden op elk. bijten,
pen, achteruitwerpen; it. op dezelfde noodzaken om terug te keeres.
plaats werpen; den Ball -, terugwerpen,
Zurudern, (ruderte za, zugeruderl) tandenknarsen, knarsetanden; 2. etw. -,
teruggooien; den Feind -, terugdrijven, bedr. ww. roeien naar; it. met roeien met de tanden verscheuren.
terugslaan; Lichistrahlen -, weerkaat- voortgaan.
Zusammenbekommen, (besen; zuruckgeu-orfen, (van licht), terug
Zuruf, ( - e)s, mv. - e) m., Z..zuru- kam z.esammen, zusammenbekommen)
bedr. ww. onr. Liebhaber -, bijeenbrenden Mantel -, omslaan; den-gekats;2. fen; 2. toejuiching, acclamatie v.
Kopf -, achterover richten; 3. etw. -, ver
Zurufen, (vief zu, zugerufen) o. gen, bijeenkrijgen.
afwijzen, bij den afval werpen,-werpn, ww. onr., in. h. jemn. -, toeroepen roeZusammenberufen, (beriefzu uitschieten.
pen tot; jemn. freudig -, iem. verheugd sammen, zusammenberufen) bedr. ww.
Zurickwerfting, (-en) v., Z. toeroepen, met toejuichingen ontvangen; l onr. bijeenroepen, samenroepen, doen
zuriickwerfen; it. worp m. terug; (van 2. voortgaan met roepen; 1I. bedr. ww. vergaderen, convoceeren.
licht), terugstraling, weerkaatsing V.; jemn. ctn. -, toeroepen; Bei[all -, iem.
Zusammenberufung, (-en) v.
-sebene v. vlak v. vair weerkaatsing; toejuichen; III. o. zelfst. toeroepen, ge- bijeenroeping, convocatie v., Z. zusammenberu/'en.
-swinkel m. hoek m. van weerkaatsing. roep o.
Zurekwettern, (wellerle zu- Zurunden, (rundete zu, zugerun- Zusammenbestehen, (bestand
zusammen, zusainmenbestanden) o. ww.
riick, zuruckyeweltert) bede. ww. vloe- det) bedr. ww. afronden, rond maken.
kend terugjagen.
Zurundung, ( - en) v.,Z.zurunden; onr., ni. h. bestaanbaar zijn met.
Zurickwerfbar,bijv. nw terug- it. afronding v.
Zusammenbetteln, (bettelte zugeworpen kunnende worden, weerkaatZ^xri sten, (rus tete zu, zugeriistet) sammen, zusammengebettell) bedr. ww.
send, weerstralend.
bijeenbedelen, bedelend bijeengaren.
bedr. ww., Z. rusten, ausruslen.
Zuruckwirken, (wirkle zuruck, Zu.rustung, (-en) v. toerusting, Zusammenbeugen, (beugle zuzuriickgewirkl) o. ww., tn. h. terugwer- gereedmaking v.; 2. toebereidsel o., toe- sammen, zusammengebeugl), zusgmken, Bene terugwerkende kracht hebben; stel rn. en o.; -en coachen, toebereidselen menbiegen, (bog zusammen, zusammengebogen) bedr. ww. onr. samenbui -des Zeilwort, wederkeerig werkwoord. maken; 3. Z. Ausrzstung.
Zurjckwirkung, (-en) v., Z. Zussen, (sale zu, zugesat) bedr.ww. gen, ineenbuigen, ineenvouwen, ineen zuriickwirken; it. terugwerking v.
afzaaiern, eindigen niet zaaien; 2. Z. een- plooien, ineenrollen; II. wed. ww. sich
-, zich samenbuigen, zich krommen.
Zurjckwollen, (wollie zursick, si/en.
zuruckgewollt) o. ww., in. h. willen teZus^mmenbinden, (band zuZusage, (-n) v. toestemming, inruggaan, willen terugkeeren.
stemming, overeenstemming, goedkeu - sammen, zusamnlengebunden) bedr. ww.
Zurickwunschen, (wunschte rig, adhesie v.; 2. toezegging, belofte v. onr. samenbinden, bijeenbinden, aaneen
een bundel maken van.
zuriick, zuruckgewilnscht) bedr. ww. jem..
-binde,
Zusagen, (sagle zu, zugesagi) bedr.
Zus€mmenbitten, (bat zusametw. -, wenschen terug te hebben, de en o. ww. jenin. etw. -, beloven, toezegterugkomst wenschen van; 2. terugwen - gen; 2. (gemeenz.) jem. -, (van zaken), men, zusammengebeten) bedr. ww. onr.
schen, op zijne beurt wenschen; 11. wed. bevallen, aanstaan, naar den smaak zijn; eine Gesellscha/'t -, verzoeken om bijeen
ww. sich -, Z. zuriicksehnen (sick).
3. Z. zuschreiben; 4. aannemen; (Spr.) te komen, bijeenroepen.
Zuriickzahlbar, bijv . nw. terug - macht Schuld, belofte maakt schuld.
Zusilmmenblasen, (blies zuld kunnende worden.
-beta
Zus4mmen, bijw. te zamen, ver - sammen, zusammengeblasen) bedr. ww.
Zurickzahlen, (zahlle zuriick, eenigd, gezamenlijk, samen, met elkan- onr. Glas -, aaneenblazen; 2. op het gezuruckgezahlt) bedr. ww. terugbetalen. Ier, bijeen; - zu Nacht essen, gezamenlijk luid der trompet bijeenroepen; II. o. ww.,
Zurijckz telen, (zihlte zuruck, het avondmaal gebruiken; das macht - m. h. aal Blasinstrumenten -, te gelijk
zuruckgez hlt) bedr. o. ww. terugtellen, eechs Gulden, dat maakt te zamen, bij blazen; (fig.) in Ein Horn -, het volkomen eens zijn, samenspannen.
nog eens tellen, van achteren naar voren elkander.
tellen; 2. aftellen.
Zus4mmenarbeiten, (arbeitete Zus %mmenbleiben, (blieb zuZurtckzahlung, (-en) v., Z. zu- O,usammen, zusammengearbeilet) bed r. sammen, zusammengeblieben) o. ww. our.,
riickzahlen; it. terugbetaling v.
WW. ineenwerken, ineensmelten, met elk. m. S. bijeenblijven, vereenigd blijven,zich
Zuriiekzerren, (zerrte zuriick, verbinden; (fig.) jem. -, afevasschen, niet scheiden.
Nuruckgezerrt) bedr. ww. terugtrekken, beetnemen, mishandelen, overrompeZusammenborgen, (borgle zusammen, zusammengeborgt) bedr. ww.
achteruittrekken.
Len.
Zuriickziehbar, bijv .nw. intrek- Zus4mmenbaeken, (backte zu- door leersen bijeenbrengen, overal te leen
baar; -keil v. intrekbaarheid v.
eaenmen, zusamniengebacken) bedr. ww. vragen.
ZusLLmmenbraten, (briet zuZuruckziehen, (zog zuruck, zu- ) nr. aan elk. bakken; 2. bedr. ww. aan
ruckge:ogen) bedr. ww. onr. die Hand -,
bakken met elk. ver -^enbak,dor sam-men, zusammengebraten) bedr. ww.
terugtrekken, intrekken; (6g.) Z. abzie-binde. onr., Z. einbralen.,
hen; 2. o. ww., 111. 8. terugtrekken, terug
Zusammenballen, (ballie zu- Zus %mmenbrauen, (braute zuteruggaan; in's Privalleben -, zich-kern, saenmen, zusammengeballt) bedr. ww. in- saminen, zusammengebraut) bedr. ww.
afzonderen, weer stil gaan leven; 3. wed. eenrollen, saInenhool ►en, samenpakken, (i. k. bet.) een mengelmoes maken van.
ZustImmenbrechen, (brach zu ww. sich -, intrekken, zich terugtrek - opeenho open, tot een klomp maken.
ken; (van een leger), den terugtocht aanZus^mmenbauen,(baute zusam- sammen, zusammengebrochen) o. ww. onr.,
nemen; (fig.) zich in de eenzaamheid men, zusammengebaut) bedr. ww ineen - m. s. met gedruisch breken, ineenstorten; 2. bedr. ww. Papier -, vouwen en
begeven, stil gaan leven.
bouwen, aaneenbouwen.
Zurtckziehung, ( - en) v., Z. zu- Zus4mmenbeben, (bebte zusam - brek,;n, vernielen, in stukken scheuren.
Zusommenbrennen, (brannie
ruckziehen; it. terughaal m.
men, zusammengebebl) o. ww., m. h. var
zusammen, zusammengebrannt) bedr.ww.
Zur.ckzug, ( - (e)s, mv. Zuruck &chrecken -, ineenzakken.
zuge) m. terugtocht, aftocht m.; it. herZusammenbegeben(sich), onr. in de asch leggen, tot asch verbran(begab zusammen,zusamneenbegeben)wed. den, door brand vernielen; 2. o. wo., m.
roeping, afzondering v.

-,zich omwenden, draaiende achteruit gaan.

1478

Zus.

Zus.

Zus.

s. in de asch gelegd worden, geheel ver

m. s. (van personen)

Z. zusammendrátn- men, zusammenge/lohen) o. ww. onr., m.

-brande. gen; var Schrecken -, sidderen, beven, van S. in gezelschap vluchten, zich onder het

Zus4mmenbringen, (brachie
zusamnmen, zusamrnengebrachl) bed r. ww.
onr. bijeenbrengen, verzamelen, ophoopen; B^1ulrö1zcr -, opstapelen; Geld -, ver
bijeenbrengen; Personen -, doen-garen,
bijeenkomen; zinc Uur -, opwinden; zusarnniengebrachte Kinder, !zinderen uit
verschillende huwelijken; zusammengebrachles Vermogen, huwelijksgoed, uit
-zetn.

Zusa,mmenbruch, (-bruch (c)s,

schrik bevangen worden; it. irn Schlafe -, vluchten vereenigeu; 2. te zamen vluchopsprrn;en; 2. (van Ieder), krimpen; (van ten. gemeensclral^pel i jk vluchten.

melk), ineenloopen,stremmen; 3.in einenl

Zusammenflieszen,

(floss zu-

Wagen -, te zaaien vertrekken, in gezel - sammen, -usanrnaenge llossen) o. ww.onr.,
schap rijden; 4. (van wallens &), tegen
elk. stootes; -d, (van zonnestralen), in
één punt uitloopei; I1. bedr. wo'. Steine,
Stlnd -, bijeenrij^aen, met een rijtuig &
bijeenbrengen; Personen -, in een rijtuig
laten halen.

ill. s. (van bronnen), ineenvloeien, samenvloeien, zich vereenigen; (van kien ren), ineenloopen; (Gen.) -, -d sein,
(van pokken), ineenloopen, naden vorrnen.

Zusammenfluss, (-fiusses, mv.

Zus mmenfall, (- [all(e)s, mv. -filsse) in. sarneuvloeiing, vereeniging

mv. -bruchc) m. (fig.) verval o., instor- - [d.11e) rim. puinhoop m.
ting V.
Zusammenfallen, (/iel zusamZusammendarben, (darble zu - men, zusanzrnengej'allen) o. ww. our., rn.
saininen, zusanlnterrgedarbl) bear. ww. s. invallen, instorten, tot een puinhoop
door uitzuirligiug bijeengaren.
worden; 2. vorvaflen, dreigen in te slurZus %mmendorren, (dorrie zu- ten; 3. am Leibe -, vervallen, vermagesani ►iren, zusanrinengedorrt) o. ww., rn. s. ren; er ist recht zusammengefallen, hij is
inkruipen tengevolge van de droogte, zeer vervallen; tin zusammengefallener
indrogen, verdorren.
Kolzhau fen, Bene omgevallen houtmijt;

VV.; (van water), ineenrloeiing V.; (van
rivieren), vereeniging v.; (tig.) (van
personen), toevloed, stroom, aandrang

in.; - mehrerer (Jurslande, samenloop rn.
van ornstandigheden; eis - von Verbrechen, een ol)eenstapeling v. van misladen; (i3onwk.) vergaderplaats v., ver-

gaderbak m.; (lig.) vergaderplaats, plaats
V. van bijeenkomst, middelpunt, cenZus %mmendrang, (-(e)s) m.,, eis zusaminenyefallences Fuss, een in dui- trunl 0.
z. in. gedrang o., drang m., driegende! gen gevallen vat; (Nat.) (van lichtstraZusammenfordern, (/'ordercc
nor^dlakelijkhei^l v.
(err),rn cinera Pinkt -, in een punt samen- zusamnmen,zusammengejórderl) bedr.ww.,
Zus^rtnendrängen, (drdngtc. vallen; (Jachtw.) (van patrijzen &), bij Z. zusa7nnrenberulen.
zusaniri«-n; zasaninaengedráng1) bed r. ww.
Zusammenfrieren, ((ro► zie-enkm.
sarnendrukliea, tneenrlrukken, ineendrinZusLtmmenfalten, ([allele zu- sommen, zusanzrnenge/noren) o. ww. onr.,
gen, sa nienl^er•sen; zusamnnncngedrdnyt, in- sammen, zsantnme gel'altel) bed r. ww. m. s. aaneenvriezen; 2. door bevriezen
eenge^lrongen.
ineeu^ ouwen; die (Made -, samenvoegen, verrnin^Ieren.
Zusommendrangung, v.,z.m., vouwen; (Zeees.) die Segel-, inhalen, in- Zusammenfugen, (luglc zusanimen, zusumncenge/'Qiq!) bedr. %vw. Korper
Z. zusurn ►rtendrängen; it. drang in., sa- binden.
men+lrukking v.
Zuszmmenfassen, ([assle za - -, sarnenvoegen, aaneenvoegen, bijeen -

Zusammendrehen, (drehte zu- .s'ammen, zusammenye/'assl) bedr. ww. voegen, verbinden, vereenigen; 2. Bausaninten, zusarnirnengedreht) bedr. ww. bijeenvatten, opnemen, omvatten; (lib.) holz -, lassclren; 11e/eren -, in elk. steken;
ineendraaien, ineenvlechten.
it wenig Worle -, samenvatten; zate. kitr- 3. (Delfst.) opkoopen; (lig.) Personen -,
Zus4mmendruckbar, bije. nw. zer -, verkorten, een uittreksel maken door het huwelijk vereenigen, verbinden;
sanlendrukhaar; -keil V. satneudrukbaar- van; das Gauze noch einmal -, in het kort II. wed. ww. sich -, Z. zusammendrt nhei^l v.
herhalen;seine Cedanken -, zich bezinnen. 7en; (Oritlk.) zich vereenigen, ineenZusammendrucken, (druckle

Zus %mmenfassung, (-en) v.,

zrusarrrnien, . usaniiiiengedruckl) bedr. ww. z. zusaninten[assea; it. sameuvatting,ver-

bijeeu^frukken, in een deel drukken.
Zusismmendrucken, (druckle
zusunt'nen, zusunannengedrucht) bedr.ww.
sarnendvu dien, ineeudr ukken, i neenper•sen; lest -, vast tneeu^lrukken; 2. wed.
WW. door eig.n gewicht instorten; it. de
gelederen sluiten, tegen elk. dringen.

Zusammendruckung, v., Z.

zusarnniendr •uckeu; it. sarnen^lrukking,sa-

Zusammendrucker, (-s, mv.
Zusarntnendrthker) ra. samendrukker n.;

(Oirtlk.) sarnen^irukken^le slier v.

Zus %mmendurfen,

Zus %mmenfuger,

(-gers,

mv.

ee-niging v., herhaling v.; (van gedach-

-gen) m., —in, ( -nes) v. hij, zij die ver-

terr), vereeniging V.

eenigt &.

Zusammenfegen, ([egje zusa ►n-

Zusammenfiigung, (-en) v.

men, zusurnmenge/egl) bedr. wsv. bijeen- samenvoeging, t)ijeenvoegiiig, verbinding,
vereeniging, íneenlassching v.; (Houwt.)

vegen, op een limp vegen .

Zus %mmenfesseln, (fesselte zu

-

lasch v.; (van eerre deur), paneelwerk o.;

.► amnien, zusanmmenycfessell) bear. w%v. ([leelk.) vereeniging v.; it. zetten o. (van

aaneenketenen.

Zusarnmenfilzen, (filzte zusam-

me►r, zusammengefilzi) bedr. ww. door

west)nrirJlg V.

groeien.

een gebroken beenma); (Slsraakk.) woordschikking, woordverbinding v.

Zus %mmenfuhren,

(f ihrte zu-

saniinen, zusainnienge/'i/trl) tedr. ww.

vilt vereenigen.

Zusammenfinden, ([and zu- r^ijeenl,rengen, samenbrengen, vereenisani'nen, zusamengefundcn) bed r. ww. gen, hijeenrijden.

(dart zu- ^ mr. bijeenvindeu, vereenigd vinden; 2.

Zusiammengatten, (gatlele zu-

sarunt,jn, zasannnieu;edur/t) o. ww. oir., wed. ww. sich -, vergaderen, bijeen- sammen, zusnntmengegaltel) be^lr. ww.
nauw vereenigen, door het huwelijk verrn. Ir. vergunning hebben om bijeen te komen, elk. ontmoeten.

Zus,mmenfl.echten, (/lucht zu-

zijn. bijeen gauges iju.

eenigen.

Zusammengeben, (gab zusameen Tun -, splitsen. men, zusaniriengeyeben) bedr. ww. onr.
rnenlool^en, in heiast bijeenkomen.
Zus %mmenflicken, (fick le zu - ein..Ehepaar -, door het huwelijk ver
sick -, zich-enig;2.wd(f)
Zusammenengen, (engle zu- sammen, zusantinerige/licht) bedr. ww.
sam ►nc'r, zuxammengeerigt) bedr. ww. Z. aaneenlappen, bijeenlap en, herstellen, door het huwelijk vereenigen, buwen,
repareeren, verstellen; seidene Zeuge -, trouwen.
zusanimen^ir(iragen.
Zusammenerhalten, (erhie ll verstellen; (fig., gerrleenz.) Woe/c, Stel. Zusc3m.mengehen, (ging zusamzusainnien, zusa ►nmerrerizallen) bedr. ww. ten 4 -, sarnenllansen; eines Kranken -, ►nen, zusammengeyangen) o. wo. our., m.
Zusammeneilen,

(zilte zusam- santmerr, zusanintenge/loclllen) bed r. ww.

rnca, z^ianinzenyeeill) o. ww., in. h. sa- onr. ineenvlechten:

generen.
our. inhlcsu^len, bijeenhi^uden.
(asz zusam-

Zusammenessen,

Zus4mmentliegen,

s. samengaan, in gezelschap aaan,met elk.

(fogzusani- gaan; 2. op eene plaats bijeenkomen, ter-

men, zu.^u ►nrnelegeyessen) bede. ww. our. wen, zusammengejlogen) o. ww. our., m. gaderen; 3. bij elk. i►assen, zich vereeni-

S. bijeenviiegen, naar elk. vliegen; 2. in gen, aan elk. sluiten; 4. (van deuren),
toeslaan; (van leder), krimpen; 5. (van
surrUnen, zusaiiinrenge/'uhren) o. vn'. oir., Zusaulmenfliehen, (/loh zusam- twee vertrekken), ineenloopen, aan elk.
gezamenlijk eten.

Zus %mmenfahren,

((uhr zu- gezelschap vliegen.

Zus.
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grenzen; 6. (van een voorraad), vermin- (van twee volzinnen), verband o.; (van eenkarren, met eene kar bij elk. brengen.
deren, afnemen.
eerie redev0ering ),ver volg o.,aaneenscha - Zusammenkauern (sic h),
Zusammengehoren, (gehórle keting v.; nicht im —e denken, niet gore- (kauerle zusamnren, zusamrnenyekauert)
zusammen, zusammengehorl) o. ww., m. gt Id denken; Schreibart ohne -, slordige wed. ww. ineenk: uipen,op de hurken gaan
h. bij elk. behooren; 2. met elk overeen- ;fijt, stijl m. waarin geen samenhang is. zitten.
stemrnen, bij elk. passen; (van hand- Zusammenhangen, (hing zu
Zusammenkaufen, (kaufle ze.
schoenen &), een paar vormen.
cantnteu, zusammenyehanyen) o. ww. our., sanunen, zusuniniengekau/1) hedr. ww. te
Zusammengehorig , bijv. nw. in. h. samenhangen, aaneenhangen, ver- zauren koopgin, gelijk koopen; it. in massa
bij elk. behoorend, bij elk. passend; (Pol.) band hebben, verbonden zijvr; (Nat.) aan- koopen; 2. Lebensnttllel -, inkoopen, op
met elk. overeenstemmend, homogeen. eenhangen, aaneenkleven, kracht van s3- konen.
Zusammengerathen, (gerieth meehang hebben; (fig.) ( van personen) , Zusammenkeilen, (keille zuausamme ►i,zusammengerallien)o.ww.onr., verbonden zijn, eensgezind zijn, aan elk. santnten, zusantmengekeill) bear. ww. met
in. s. bij elk. geraken, tegen elk . stopten, hangen, elk. onrlerstnnen; it. in betrek- wiggen verbinden.
elk. ontmoeten, twist krijgen, woorden king staan; (van (l ingen), met elk. ver-Zusmmenketten, (kellele zu.
krijgen, in twist geraken, elk. te lijf gaan, bonden zijn, met elk. vereenigd zijn; -d.e summen,a usantnienye kellet)bed r.ww.aan:4lalerien, klevende, met elk. verbonden; eenketerien, aaneenkluisteren, aaneen elk. aanvallen.
Zusammengesellen, (geseille -d, (van eerie ge^cliiedenis) , samenhan- schakelen, verbinden.
Zusammenkitten, (kittele zu.
zusammen, zusanalnenge selll) bedr. wcv. genii; -d spreeIten, geregeld .
tot deelgenoot (ian nemen , zich vereenigen
Zusainmenh ,ngen, (hiingte zu- santntert,zusammenyekitIet)bedr.ww.door
niet, eerie vennootschap aangaan.
sammen, zusantmengelidngt) bedr. ww cement verbinden.
Zusammengesellung ,v., Z. ze- bijeenbrengen, opeenhangen, met elk . Zusammenklammern, (klam sanrmenyesellv'n; it. vereeniging,associatie verbinden; Striimpfe tuin fasetien -, bij merle zusarranten, zusamntenyeklammert)
V., deel genootschap o.
paren binden. heir. ww.aancenhaken, vastkrammen,met
Zusammengesetzt, bijv. nw.sa- Zusamnlenhauen, (hieb zusam- haken of krammen versenigen.
mengestelra, niet eukelvoudig; ( Werkt.) -e nerf, zusant ►nenyeliauen) beds. ww. onr . Zusammenklang, (-(e)s) in., z.
Krui/'te, vereenigd, vereend; (Wisk.) -e in stukken hakken; (Krijasw.) in de pan m. (van tonen), overeenstem m ing, harmonie, welluidendheid, gelijkluidendheid
Zahlen, samengestelde getallen; 2. (fig.) hakken; (Volkst.) afrossen.
ingewikkeld, moeielijk te ontwarren; -heil
Zus. mmenh ufeu, (háulle zu- v.; (fig.) (van gedachten &),over•eenstemV. sameugesteldlr,,id samenstelling v.; 2. sarnmen, zusantntenge/zäuft) bedr. ww. ming v.
ophooperi, opeenstapelen, opeenhoopen ; Zusammenklappen, (kluppte
ingewikkeldheid V.
Zusammengie3zen, (goss zu- Scli+.itze -, opeenstapelen; (Aardk.) op- zusantmen, zusammengcklappt) o. ww., m.
h. dichtklappen, te gelijk klappen, reet
santnten, zusarnrnengegossen) bedr. ww. eerihoopen.
onr. bijeengieten, vermengen .
Zusammenh ufung, (-en) v., een slag teaen elk. stooten, dichtvallen;
Zusammengrenzen, (grenzte Z. zusantntenhc u fort; it. ophooping, op. (fig.) Z. zusamntenpassen; 2. bedr. ww.
{dichtdoen, toeklappen.
zusantmert, zusamntenycgrenzt) bedr. wcv, eensta,,eling v.; (fig.) vereeniging v.
aaneengrenzen, aan elk. grenzen
Zusammenheften, (heflele zu Zusammenklassen, (klasste zuZusammenhaben, (hatte zusam- samnten, zusammengeheflet) bedr. ww. santnten, zusatntnengeklasst) bedr. ww. in
men,zusantme►tyehabt) bede. ww.onr.alles aaneenhechten, met elk. verbinden, aan- klassen verdeeles, classitceeren.
Zus %mmenk latsehen,
1Vótitige -, bijeenlrebben, vereenigd heb- eenhaaien; eis Buck -, innaaien; mil Nadein -, vaststeken; ,nil eisernen Bándern -, (klalschle zusarrtmen,zusamntenyeklalscht)
ben, tij elk. hebben.
o. wow., m. h. toeklappen; 2. bedr. ww.
Zusammenhalt, (-(e) s, rev. -e) Z.. zusammenk larnrnern .
m. samenhang in., stevigheid v., stevig
Zusammenheilen, (heille zu- met de handen klappende bijeengaren.
verband o., samenklevende kracht v., sarnntea, zusamnteiigeheill) o. ww., in. s . Zusemmauklauben, (klauble
weerstand in.; (lig.) overeenstemming, genezen, heelen, dicht sluiten, dichtgaan; zusammen, zusantmengek1uubt) bedr. ww.
eensgezindheid v.,partij;eest m.,nationaal 2. bedr. ww. das Fleisch -, heden, aan- bijeentappen, met moeite verzamelen, sagevoel o.; 2. band in., verbintenis v. eennaaien; eiroe Wande -, dichtnaaien. menflansen.
(klebte zuZusammenhalten, (hielt zusam- Zusammenheilung, v., Z. ze.
men, zusantmeagehallerc) o. ww. onr. ver- samnte nitei!err; it. heeling, genezing v. I santrnen, zusummengeklebl) o. ww., m. h.
eenigd houden, bijeenhouden, sarnenhou Zusammenhelfen, (half zusatn- I aaneenkleven, vastkleven; 2. bedr. ww. saden, samenhang Izebben,kleven,eene vaste men, zusumrnengehol/'ea) bedr. ww. onr. menglakken, aaneenplakken.
Zusammenkleistern, (kleisterte
massa vorinen;(lig.) (van personen),eens- tot eerie vereeniging helpen, elk. helpen;
gezind zijn, van dezelfde partij zijn, liet (lig.) es hi/'1 alles zusantmen iltn arre zuI zusamrnen,zusanantenyekleistert)bedr.ww.
eens zijn, elk. verstaan, in overeenstem- slaelfen, alles spant samen; 2. (van per- met stijfsel aaneenplakken.
Zusarnmenklemmen, (k1emmte
ming wet elk. handelen; 11. bede. ww. sonen), eerie ver•eeuiging of verbintenis
zusamnten, zusamnaengeklernmt) bedr.
b(eerihoudvn, vereenigd Houden, bij elk, tot stamt helpen brengen.
houden; (ileelk.) -d, ver•bindenil; -der
Zusammenhetzen, (hetzte ze- ww.aaneenklernrnen, samenklemmen, sa Sloft', kleefstof, stijfsel, lijm v.; (fig.) -d, samnten, zusamntengeltelzl) bedt. ww. aan - meepersen; 2. sameudrukken, verwurdoor dezelf ,.le beginselen vereenigil, vol- (ritsen, bijeeeojagen; Personen -, tegen elk. gen.
Zusammenklingeln, (klingelte
gens dezelfde beginselen handelend; (fig. opzetten, in het harnas jagen.
zwei Dinge -, vergelijken.
I Zusammenholen, (holte zusant- izusatitrnen, zusaminengekltngelt)bed r.ww.
Zusammenhaltung, v., Z. ze men, zasuntntengeholl) bedr . ww. bijeen - door Chet luiden cener schel bijeenroepen.
sanamenhulte't; it. vergelijking v., samen- halen.
I Zusammenklingen, (kiang zuhang rn.;2.eerrsgezindlieiit,overeenstern -Zus ,mmen,Jochen, (loc/le ze - ( santmen, zusumnteageklaatyen) o.ww.onr.,
santnnen, zusarn'neuy^-jocht) bedr. ww .on-! m. It sarnenkhrtken, tegelijk klinken, samin;, ver eeniging v.
Zusammenhammern, (hint.- der hetzelfde juk brengen, onder een juk I inensternmen; it. tonen,geluid vermengen;
12. be,lr. ww. die Glaser , klinken.
merle zusamwen, zucarnrnengenammer•l) verbinden.
bedr. ww. aaneenktopperr, door (tamer- Zasammenk ,romen, (kammte t Zusammenknau(t)schen,
zusaminen, zusamnwngekárnntl) bedr. ww, (keau(1)schle zusuntmen, zusammenyeslagen vereen i gen; it . aaneerisrneden .
-

,

-

.

,

)

-

-

Zusammenhang , (-(e)s) m., z. bijeenkammen, opeenkammen; (Timm.) ^knau(t)scht) bedr. ww. ineenfrouamelen,
werkreuken, verfomfaaien.
rn . samenhang in., verbond o.; (Nat.) sa- zwalnwstaarteu.

menhang m., adhesie, coliesie v.; (van Zusammenkarren, (karrie zu- Zusammenknebeln, (koebelle
een gedicht &), draad in., overgang m.; samnten, zusantmengekari•t) bedr. ww. bij - I zusamniera, zusantrnengekncbell) bedr.ww.
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aaneenboeien, aaneensmeden, met de
boeien aan elk. verbinden.

Zus.

Zus.

men; Waaren -, bij elk. laden, in bet- eengaren, bijeenrapen; Geld -, inzame=
len, verzamelen.
zelfde schip & laden.

ZusLmmenkneten, (knelele zu- Zus mmenl ppern, (lápperte Zusammenliegen, (lag zusamsammen, zusammengeknelel) bed r.ww. sa- zusammen, zusammengelppert) o. ww. men, zusammengelegen) o. ww. onr., m.
menkneden, ineenkneden, dooreenkne- (van kleinigheden), tot eene som aan h. en S. te zamen liggen, bijeenliggen,
den.
-groein. samenslapen, in een bed liggen; in einem
Zusgmmenknittern, (knitterte Zus4mmenlassen, (liesz zusam- Quarliere -, in hetzelfde kwartier ligzusammen,zusammengeknillert) bedr.ww., men, zusammengelassen) bedr. ww. onr. g e n; 2. te zamen ergens liggen, Z. liegen.
Z. zusammenknauschen.
bijeenlaten, samenlaten; it. veroorloven
Zusammenlhthen, (lofbete zu
Zusammenknopfen, (knop/te elk. te zien, toestaan zich te vereenigen; sammen, zusammengelóthet) bedr. ww.
zusammen, zusammengeknóp/t) bedr. ww. 2. die Muhle -, den loopenden molen aaneensoldeeren, met soldeer verbinden,
laten zakken.
-sten bijeensoldeeren.
de knoopen dichtmaken,toeknoopen,vastknoopen.
Zusammenlauf , (-lau f (e) s, mv. Zusammenlothung, v., z. m.,
Zuse mmenknoten, (knotele zu- -ldu/e) m. samenloop, oploop m., bijeen- Z. zusamnaenlothen; it. soldeer o.
samnietn, zusanimengekuuolet) bedr.ww.met komst v., bij elk. komen o.; it. Z. ZuZusammenmaehen, (machte
een knoop verbinden.
sammen fluss; (Gez.) vereeniging v. in zusammen, zusammengemachl) bed r. ww.
samenvoegen, samendoen, te gelijker tijd
Zus %mmenknu11en, (kniillte zu- een punt.
sammen, zusammengeknullt) bedr. ww.,Z.
Zus4mmenlaufen, (lief zusam- doen,samen verbinden,samen vereenigen,
zusammenknauschen.
enen, zusamimengelau f en) o. ww. onr., m. bijeendoen; 2. een pak maken van; seine
ZuscLmmenknupfen, (kniipfte S. (van personen), in menigte toeloopen, Sachen -, zijne zaken inpakken.
susamrnen, zusammengeknup[t) bedr. ww. bijeenkomen; (van rivieren &), samen
Zusammenmengen, (mengte
zich vereenigen, ineenloopen;-vloein, zusammen, zusammenyemengt) bedr. ww.
aaneenknoopen; 2. (lig.) door een knoop
(van lichtstralen), in een punt samenko- bijeenmengen, samen vermengen.
een geheel maken van.
Zus %mmenkommen, (kam zu- men, zich in een punt vereenigen; 2. (van Zusammenmischen, (mischte
sammen, zusammengekommen) o.ww.onr., kleuren), ineenvloeien; it. Z. gerinnen; zusammen, zusammnengemischt) bedr.ww.,
m. s. sarnenkowen, bijeenkomen, verga (van laken), krimpen, ineenkrimpen; auj Z. zusammenmengen.
ontmoeten, elk. bezoeken; mil-dern,lk. einen Punkl -, in een punt samenloopen;
Zusammenmágen, (mochte zujemn. -, iem. ontmoeten; wir werden in enger -, nauwer toeloopen, allengs nau- sammen, zusamrnengemochl) o. ww. onr.,
Paris wieder -, wij zullen in P. weer bij- wer worden; II. o. zelfst., Z. Zusammen- In. h. elk. wenschen te zijn, bij elk. weneenkorren; - kónnen, kunnen vergaderen;1 laul; 2. (van rivieren), vereeniging v.; schen te zijn.
(Sterrenk.) mit der Sonne -, in een punt (van melk), ineenloopen, stremmen o.
Zusammenmunden, (mundete
Zus4mmenlaut, ( - (e)s, mv. - e) zusammen, zusammengemundet) o. ww.,
komen; (fig.) zich aanbieden; viele Schulden - lassen,ophoopen;viele Arbeil - lassen, 1 m. medeklank in., gelijkluidendheid v. m. h. (van aderen),door dezelfde opening
Zusammenlauten, (l utele zu- gemeenschap hebben, zich vereenigen,
verzamelen.
Zus mmenkoppeln, (koppelte sammen, zusamnzengelaulet) o. ww., M. 1 ineenyloeien, ineenloopen.
zusammen, zuucamnaengekol)pelt) bedr.ww., h. zum Goltesdienst -, voor de laatste
Zusammenmussen, (musste zumaal de kerkklok luiden; it. at de klok sammen, zusammengemusst) o. ww. our.,
Z. koppelra; (fig.) Z. kuppeln.
luiden; 2. bedr. ww. die Gemeinde -,-ken m. h. vereenigd moeten worden, bijeen Zusammenkriechen, (kroch zumoeten, Z. zusammenmachen, zusammensammen, zusammengekrochen) o. ww.onr., door klokgelui bijeenroepen.
Zusammenleben, (lebte zusam setzen; 2. (van personen), bijeen moeten
M. S. in eira Loch -, bijeenkruipen, samen kruipen; 2. Z. zusammenkugeln; 3. Z. zu- men, zusammengelebl) o. ww., m. h. te zijn, bij elk. moeten zijn.
sammenschrumpfen; eira zusammengekro- zamen leven, in gemeenschap leven, saZusammennageln, (nagelte zusammen, zusanzniengenagelt) bedr. ww.
chenes Mullerchen, een ineengekrompen rnenwonen.
oud wijfje.
Zus4mmenlegen, (leyte zusam- aaneenspijkeren, met spijkers, nagels ver
-binde.
Zusammenkrucken, (kruckte men, zusammengelegt) beds. ww bijeenZusammennähen, (n hie zuzusamnien, zusammengckriickl) bedr. ww. leggen, samenleggen, bij elk. leggen;
met de kruk bijeenbrengen, verzamelen. ^ sich in eira liet! -, bij elk. leggen; sein sammen, zusammengendht) bedr. ww. sa
aaneennaaien, dichtnaaien;-menai,
Zussimmenkrummen (sich), Plesser -, toeknippen, dichtdoen; einen
(kriimntte zusammen,zusammengekrumnit) Brief -, toevouwen; Sessel, der sich - zwei Stucke Zeug -, aan elk. naaien; eira
lassl, vouwstoel m.; zusammengelegter zugeschnittenes Hemd 4 -, aaneennaaien.
wed. ww. zich ineenkroinmen.
Zus %mmennehmen, (nahm zu Zusammenkuge1n (sick), (ku- Tisch,schuiftafel v.;das Tauwerk -,oprol
Geld -, bijeenleggen, opzamelen;-len;2. sammen, zusammengenommen) bedr. ww.
ge le zasammen, zusanimengekugell) wed.
onr. bijeennemen, samennemen, opne% w. als een bal ineenrollen, zich als een Tuch -, in plooien leggen.
bal omrollen.
Zusammenlegung, ( - en) v., Z. men; seinen Mantel - ,oprollen; seine Karten -, opnemen; (Rijk.) eira P[erd -, inZusammenkunft, ( -leun fte) v. zusammenlegen; it. opzameling v.
Zusammenleihen, (lieh zusam- houden; diese Umslánde zusammengesamenkorist, bijeenkomst, vergadering,
vereeniging v.; (Dipt.) congres o.; verab- men, zusamniengeliehen) bedr. ww. onr. nommen, szehl man, dass c-, al die omstandigheden bijeengenomen, ziet men
redde -, rendez-vous o.; - der Abgeordne- door leening bijeenbrengen.
ten, vergadering v.; - zweier Feste, samen
Zus4mmenleimen, (leiinle zu- &; Alles zusammengenommen, alles bijeen
liet kort, kortom; seinen-genom,i
gelijktijdigheid v.; (Sterrenk.)-valeno., sammen, zusammengeleim.t) bedr. ww.
Gedanken, den Kopf -, oplettend zijn; seine
samenkomst v.; -splalz, -sort m. plaats aaneenlijmen, door lijm verbinden.
v. van samenkomst, plaats v. van vereeZusammenleiten, (leitele zu- Gedanken wieder -, weer tot bezinning
niging; (Sterrenk.) punt o. in de loopbaan sammen, zusammengeleitet) bedr. ww. komen; 2. wed. ww. sich -, at zijne krach
inspannen, op zijne hoede zijn, veel-ten
der maan, waarop zij met de aarde en de zwei Flitsse -, naar hetzelfde punt leiden,
ineen doen loopgin, zich doen vereeni- geestkracht tooien, bedaren.
zon in eene rechte lijn staat.
Zusammennehmung, ( - en) v.,
Zusammenkuppeln, (kuppelte gen.
Zusammenlesen, (las zusammen, Z. zusammennehmen; it. vereeniging,
zusammen,zusannnzengekuppell) bed r.ww.,
Z. verkuppeln, kuppeln; Personen -, sa - zusammengelesen) bedr. ww. onr. eine krachtsinspanning v.
Zeilschrift -, gezamenlijk lezen, in ge- Zus4mmenneigen, (neigte zu
menkoppelen, met elk. verbinden.
o. ww., so. h.-samen,zu gi)
Zusammenladen, `(lud zusam- zelschap lezen, te zamen geabonneerd
men, zusammengeladen) bedr. ww. our. zijn op; it. in een aders lezen, doorlezen, naar elk. overhellen, onderling aantrek Gaste -, uitnoodigen om bijeen te ko- zonder ophouden lezen; 2. Obst -, bij- kend zijn.
-

-
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Zusgmmenrottung, (-en) v., Z.

sammen, zusammengenietet) bedr. ww. zusammen, zusantmengeprop/t) bedr. ww., zusammenrotten; it. samenrotting,samenZ. zusammenp/'rop/en.

aaneenklinken.

spanning, bende v.oproerlingen,oploop m.
Zusammenrucken, (rockte zu zusamnten,zusammengenvrhiyl) bedr. ww. zusamnien,zusamniengeprïgell) bedr.ww. sammen, zusammengeriickt) o. ww., m. s.
door slagen bijeenbrengen.
noodzaken cm bijeep, te zijn.
elk. naderen, dichter bij elk. komen; 2. o.
Zusgmmenordnen, (ordneie zu
Zusammenraffe(1)n, (raf(el)te WW., m. h. en s. (van personen), bijeen bedr. ww.'
-samen,zu gordt) zusasnnten, zusamniengeraf (el)t) bedr. rukken, bijeenschuiven, eene vereeniging
rangschikken, onderling scharen, vereeni- ww. haastig bijeenroepen; 2. wed. ww. l bewerken.
gen, classificeeren.
sich -, zijne krachten verzamelen, eerie' Zusammenruf, (-(e)s, mv. -e)w.
Zusammenordnung, (-en) v., wanhopige poging doen, zich met in- bijeenroeping, oproeping v., appel o., conZ. zusamrnenordnen; it. rangschikking, spanning gereedmaken.
vocatie V.
vereeniging, classificatie V.
Zusammenrammeln, (ram - Zusgmmenrufen, (rid/ zusarn Zus4mmenpaaren, (paarle 2u- melte zusamnten, zusammengerammelt) men, zusammengeru fen) bedr. ww. onr.
sammen, zusammengepaart) bedr. ww.l bedr. ww. des Belt -, verfrommelen, in bijeenroepen, oproepen, doen vergaderen;
(Jachtw.) een sein op den jachthoren gebijeenparen, bijeen koppelen, samenkop -^ de war brengen.
pelen; zusamntengepaart, bij paren geZusammenrauben, (raubte zu- ven om de honden bijeen te roepen;
rangschikt; (Pl.) paarsgewijs geplaatst. sammen, zusammengeraubt) bedr. ww. (Krijgsw.) appel blazen.
Zusammenpacken, (packte zu- door plundering bijeenbrengen.
Zusammenruhren, (ruhrte zusammen,zusammengepackt) bedr. ww. sa -,, Zusammenreehen, (rechte zu- sanimen, zusammengeriihrt)bedr.ww.Kier
menpakken, bijeenpakken, in een jak sammen, zusammengerecht) bedr. ww. -, klenzen.
doen; seine Sachen, sein Biindelchen -, bijeenharken, samenharken, met de hark
Zusa^mmenrunzeln, (runzelte
zusammen, zusammengerunzelt) bedr. en
zijne goederen & inpakken, zich reis bijeenschrapen.
maken; Papier rieszweise -, in-vardig
Zusammenrechnen, (rechnele 0. WW., Z. runzeln; (fig.) ein zusammenzusammen, zusammengerechnet) bedr. gerunzeltes Mutterchen, verschrompeld ,
riemen verdeelen. ,
Zus^mmenpappen, (papplezu - WW. bijeenrekenen, samentekenen, alles rimpelig oud wijfje.
sanimen, zusammengepappt) bedr. WW., rekenen; (Rek.) optellen, bijeentellen,
Zusammensbeln, (sabelte zusamentellen, sommeeren; mil jemn. -, sammen, zusamntengesdbelt) bedr. ww.aan
Z. zusamrnenkleistern.
Zus^mmenpassen, (passie zu- afrekenen, de rekening veretienen, liqui- stukken houwen, in de pan hakken.
sammen, zusammengepasst) o. ww., m. h. deeren; wenn man Alles zusammenrechnet, Zusammenschaben, (schabte
zusammen, zusammnzengeschabt) bedr. ww.,
bijeenpassen, bij elk. behooren, overeen als men alles bij elk. rekent.
gevoelens), overeenstem -stemn;(va
Zusammenrechnung, (-en) v., Z. zusammenscharren.
eensgezind zijn, eenstemmig zijn,-men, Z. zusammenrechnen; it. optelling, samen
Zusammenschafen, (scha fie
-telingv. zusammen, zusammen gescha ff t) bedr. ww.
sympathiseeren;(gemecnz.) overeenstem
samengaan, bij elk. passen, Z. pas--men,
Zus %mmenreimen, (reimle zu- opeenhoopen, bijeenbrengen,bij elk.halen,
sen; 2. bedr. ww. in onderlinge evenre sammen, zusammengereimt) bedr. ww.,
Zusammenscharren, (scharrie
zusummen, zu.sammengescharrt) bedr.ww.
brengen, van pas maken, doen,
-drghei Z. reimen.
oveneenstemmen.
Zusgimmenreis^en, (riss zu- bijeensch rapen, bijeen krabben, bijeen
-schareln.
Zus^mmenpfarren, (p(arrie sammen, zusammengerissen) o. ww. onr.,
zusammen, zusammengepfarri) bedr. ww. m. s. (van een kleed), verslijten, in flarZusammenschau(d)ern,
onder eene parochie vereenigen, tot eene den vallen; 2. bedr. WW. ein Kleid -, ver (schau(d)erte zusammen, zusammengeein Haus -, afbreken, slechten,-scheurn; 'schau(d)ert) o. ww., m. h. van afgrijzen
parochie maken.
huiveren, trillen, beven, ineenkrimpen,
Zusgmmenpfeifen, (p fiT zusant- sloopen, omverhalen.
men, zusammengepf/iffen) badr. ww. our.
Zus ,3mmenreiten, (rilt zusam- door vrees aangegrepen worden.
eritlen) o. ww. onr., M.
Zusammenschaufeln, (schaumet de fluit of door fluiten bijeenroepen. men, -Ousammen
9
Zusammenpferchen, (p[erchte h. te zamen rijden, in gezelschap rijden, felte zusammen, zusammengeschaufelt)
zusanimen,zusamrnengep[ercht) bedr.ww. net elk. rijden; 2. te paard bijeenkomen; bedr. ww, bijeenschoppen, bijeenschofete zamen in een perk doen; (fig.) in ééne Il. bedr. ww. ein P/erd -, bekaf rijden, len, met de schop bijeenwerpen.
doorrijden.
kooi, in één park opsluiten.
Zusammenschellen, (schellte
Zusammenpfiugen, (p/lugte zu- Zusammenriehten, (richt etc zusammen, zusanimengeschellt) bedr. ww.
sammen, zusamnzengep/tugt) bedr. ww., zusarnmen, zusanimengerichlet) bedr.ww. met eene schel bijeenroepen.
bijeenplaatsen, inrichten; zwei Uhren -,
Z. zusamnienackern.
Zusammenschichten, (sehich Zusammenpichen, (pichte zu- onderling gelijk zetten, het een naar het tele zusanamen,zusammengeschichtet )bed r.
ww. in lagen opstapelen, in lagen opeen sanimen, zusammenyepichl) bedr.ww. met andere zetten.
pek v^rbiuden, aan elk. pekken of pikken. Zusammenringe(1)n, (ring( el)- hoopen; Hdringe -, kaken; (fig.) op elk.
Zusammenplundern, (plun- te zu,sammen,zusammengering(el)t) bedr. pakken.
derte zusammen, zusantmengeplundert) ww. das Haar -, vlechten, in een kring
Zu ^ammenschicken, (schickte
bedt. ww. Geld 4" -, door plundering bij oprollen, in krullen vereenigen; 2. wed. zusammen, zusamnmengeschickt) bedr.ww.
samenzerrden; it. wederkeerig zenden; 2.
schrijvers), sa --enbrg;(fi.)va ww. sich -, zich krullen zetten.
menlansen, compileeren, door letterdieZusammenrollen, (roiltezusam- wed. ww. sich -, Z. zusammenpassen (o.
I men, zusamniengerollt) bedr. ww. ineen- f ww.); it. elk. wederkeerig iets toegeven.
verij bijeenbrengen.
Zusammenpfropfen, (pfrop[te rollen. oprollen,tot eerie rol maken; Haare ZusLLmmenschieben,(schob zu
zusammen, zusammengepfropft) bedr.ww. -, Z. ringeln, 2. o. ww., it. wed. ww. sich sammen, zusammengeschoben) bedr. ww.
samenproppen, dicht opeenpakken; (fig.) -, zich kroukelen, opgerold worden, om onr, aaneenschuiven, bijeenschuiven; die
haar), krullen; (van pa--krulen;(va Kegel -, omwerpen.
te zamen opsluiten; (Pl.) Bdume -, aan eenenten.
pier), opgerold worden; (van kogels) bij Zusammenschieszen, (schors
zusammen,zusammengeschoszen) bed r.ww.
Zusammenpressen, (pressie zu- elkander rollen, samenrollen &
sammen, zusammengepresst) bedr. ww.
Zusammenrotten, (roltete zu- our. ein Haus-, neerschieten, in den grond
samenpersen; (Scherts.) in een park situ- sanrmen, zusamnmengerottet) hedr. ww. sa schieten, omverschieten; ein Schuif-, in
-menrot,samenp u,zichop en; den grond schieten of boren; Menschen -,
ten; 2. te zamen enten.
Zus4mmenpressung, v., Z. zu- 2. wed. ww. sich -, een troep vormen, doodschieten; zusanzmengeschossen werden,doodgeschoten worden,door een schot
sammenpressen; it. samenpersing v.
zich tot eene bende vereenigen.

Zus^mmennöthigen,

(nóthig(e

ZusLtmmenprugeln, (prugelte

,
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getroffen neerzinken; Geld -, Z. zusan- Ling, versmelting v.;(fig.) vermindering v. eenzwemmen; it. samendrijven, bijeen drijven.
menlegen (2); ([)rukk.) eine Form -, op- Zusammensehmieden,

maken; If. o. ww., m. h. en s. (Gez.) naar (sci.ntiedele zusaninten, zusammenge- Zusammensehwinden,
elk. toeschieten, ineenloopen, convergee- schrniedet) bed r. ww. aaneensmeden, aan (schwand zu satnmen,zasammengeschwun ren; 2. gezamenlijk schieten, te gelijk elk. smeden; (fig., Scheik.) aan elk. ver- den) o. ww. onr., m. s., Z. schwinden.
Zusmmensetzbar, bijv. nw.
schieten; it plotseling naderen, naar elk. binden & .
toeschieten, dr iftig bijeenkomen; it. tegen Zusammenschmiegen(sieh) , sameuvatbaar, voor samenstellingen ge elk. stootes; II. o. zelfst. pelotonsvuur o.; (.chmiegle zusammen, zusa7nmenge-.schii;t.
Zusammensetzen, (setzte zu2. ineenlool ► ing v.; it. schot o., stoot rn.; schotiegt) wed, WW. zich tegen ell;. aan 3. vereeniging, samenkomst v.; 4. omver- vlijen, tij elk. kruipen; 2. zich verschui- sommen, zusamntengese lzl) bedr. ww.
len, neerhurken; (lig.) zich vernederen, Tische -, in elk. zetten; Arzeneien -,klaarschieten, bombardement o.
maken; lVQrler -, samenstellen; ( Spraak k.)
Zusammensehlagen, (schlug seer onderworpen zijn,
Worler naeb den liegel ►t der Sprachlehre
zusau iiu n,zusainntengeschtayen)bedr.ww. Zusammensehmieren,
onr. eis Belt -,opslaan,opmaken,gereed- (schmierle zusammen, zusammenge- -, een volzin vormen; sine (Jhr -, in
maken; die Erde -, ineenstanil^en;ein Tuclr schmiert) bede. ww. bijeenklad^len, hij- elk. zetten; it. olpwiiiden; e;n Gebnude -,
-, opvoawen, ineenvouwen; (Boekli.) bij- eensneren; Bucher & -, samenflansen, nit maken, bouwen, optrekken; die Fiillunceniloen; (hleerm.) eicc Kleiti - , in elk . stukken on brokken van andt;ren vervaar- gen einer Thiire -, in elk. voegen; Za/zien
zetten; die (linde -, in de handen slaar, +1igen sine ScÍtrifl -, dichtkladden. -, stut elk. verbinden, vereenigen, cornde handen vouwen; (fig.) van verivo,r- Zus^mmenschna11en, (schna l- hineeren; 2. well. ww. sich -, (van Perduring getroffen zijn; die 11{ande i beret le zusantmen, zusanimengeschnallt) bedr. ,orren), bij elk. gaan zitten, zich bij elk.
Kopf -, de ltar.der, wringen, wanhopig ww. toegespen, dichtgespen, aaneen- pla tsen.
Zusammensetzung, (-en) v.,
zijn; Guler -, vereenigen, bij elk doen; gespen .
Zus %mmensehni ren, (schnur- Z. zusamntensetzen; it. sa neustelling, bij 2. ineenslaan, bijeznslaan, door slaan ver eenigen; it. aan stukken slaan; 11. o. ww., le zusammen, :usantmengesclznr rt) bedr. eenvoeging v.; (van eerre machine), stel, h. en s. met geraas ineenstorten, in- ww. aaneensnoeren, aaneenrijgen; (tig.) len o.; (van letters), vereeniging v.; (van
vallen; die )'Vellen schlugen fiber Thin toeknijpen, dichtwringeu; sein Bindel -, geneesmiddeien), klaarwaking, bereiding
zusammen, de golven sloegen hem over Z. zusarnme npac ken; (Pl.) een zusammen- v.; (Nat.) (van een lichaam), samenstel het hoofd; (fig.) alles Ungluck schidgi yeschniirler Theil, ineengedraaid. ling V.; (Spraakk.) richliqe - der Warier,
fiber stir zusammen, alle ongelukken ver- Zus%mmensehnurung, v., Z. juriste schikking, constructie v.; it. juist
volgen mij.zzisanmeaschz r en; it. aaneeurijgiug, sa- gevor nid woord o.
;

Zus^mmerisehleppen,

rneririjging v.; (Gen.) vernauwiug,ver•en - Zusammensiegeln, (siegellezu -

vaninten, zusantmengesiegell) bed r. ww.
(schlepplezusainliten,zusantmengeschleppl) ging v. der pisbuis.
aaneenlakken, samenlakken, door lak verbedr. ww. bij elk. steepen, met moeite hij -Zusammensehnurren,
(schuurde zusuntnten, zusantrnenye-^ bin^Ien.
eenlirengen.
schnurri) o . ww.,Z .zusantrnenschr umpfen. Zus^mmensingen, (sang auZuss mmenschlichten,
samnten, zusantntengesungen) o . ww. onr.,
Zus4mmensehrauben,
(schlichlete zusammen, zusammenge
schlichtel) bedr. ww. in orde bijeen- (schrauble zusammen, zusammenge- ni, h. te zaruen zinnen, met elk. zingen,
schrautl) bedr. ww. aaneenschroeveu.
iijne stem vereenigen met, in koor zin legen, in lagen leggen.
Zus%mmenschlieszen, (schloss Zusammenschrecken, (schrack gen; 2. bedr. w%v. Geld -, met zingen inzusunanteru, zusantntengescitlossen) bedr. zusaminen, zusananse ngeschrocken) o. w'v. zamelen.
ww. oer, ineensluiten, aaneensluiten; aait oer., in. s. van schrik aangegrepen zijn. Zusammensinken, (sank zuKellen -, aaneen ketenen, door ketens ver- Zusammensehreiben, (scltrtcb saninaen, zusarnmengesunken) o. ww.
binden, aaa een ketting vastmaken; jen. zusamnien, zasainrnenyeschrieben) bedr. oer., m. s. ineenzinken, ineenzakken, inkruntnt -, ie^n. krom sluiten, de kluisters ww. our. te zamen schrijvers, gezarneulijk storten.
Zusammenspannen, (spannte
aan de voeten leggen; 2. o. ww., rn h.uauw schrijven, tegelijk schrijven; elw. in een
ineensluiten, goed in elk. sluiten, goed in /furl?. -, bij elk. schrijven; Worler -, aan - zusarnmen, zusarnntengexpanrtt) bedr. ww.
eenschrij^•en; it. een kuch -, vervaardigen, í,n '.er écrr juk spannen, te zamen voorelk. passen.
spannen.
Zus.tnmensehlieszung , o., Z. sarnenflarrsen, coinpileeren.
zusanmaenschlw szen; it. s luiting, ineen- ZusiAmmensehreien, (schriezu-1 Zusammensparen, (spad e zusluiting, nauwe vereeniging v., aaneen- santnten, .zasu ►nnlenyeschrien) bedr. en o. samisen, zusa ►nmengesparl) bedr. ww.
schakeling v.; 2. vereeniging v., naad m. ww. oer. bijeenschreeuwen, bijeenroepen; bijeensparen, opsparen, bezuinigen.
Zusammenspeisen, (speiste zuZusamrnensehlingen, (schlang it. gezamenlijk schreeuwen
samisen, zusammenyespeist) o. ww., m. h.
zusa)nnz -n, :usa »t ►nengescltlunyen) bedr. Zusgmmensehrumpfen,
WW. our. ineenslingeren; (tig.) nauw ver- ( Schruntjl /ie zusanttnen, zus^.ttnmenye - gezamenlijk eten, met elk. eten, samen
schrump[l) o. vvw., m. s., Z. einschrum - eten, samen het maal gebruiken,aau acne-eniu.
gemeenschappelijke tafel eten.
Zusgimmensehluss, (-schlusses, pies.
mv. - schlusse) at., Z, Zusamnzense/zlie - Zusamniensehiitteln, (scltul - Zusammensperren, (sperriezutelre : usarftrtten, zasantittengeschi lelt) sawmen, zusamntenyesperrl) beds. ww.
szang.
hedr. ww. bijeensclruddeu, door elk. bijsensluiten, in decelf^le plaats opsluiten.
Zusammensehmeiszen,
(schmdss zusuntnien, zu.santr.zengeschmis- schudden; 2. door schudden verminde- ^ Zusammenspielen, (spielle zesamnte ►t, zusantntenyespiell) o. ww., m. h.
see) bedr. WW . onr ., Z. . zusamittertwer/en. ren,
Zusamnlensehutten, (schut - te z ainen spelen, met elk. spelen; 2. bedr.
Zusgmmensehmelzen,
(scuts izie z- asainmc ic, zusammenge - lclezasawnten,zusarnmenyeschfittel) heir . ww. sick Geld -, met spelen bijeengaren.
Zusarnmenspinnen, (spaan z a schnielzi) bedr. ww.bijeensweltcn,sainen- vw. bijeeuwerpen, olihoolren.
Isantmen, zusarnmenyesponneri) bedr. ww.
Zusarnmensehweiszen,
smelten, onder elk. smelten; 2. (.cchniol z
zusammen, zusarnmengeschinolzen) o. ww. (schwetszte zusamnien, zusanirneege-`our, ianeerispinnen, samen piunen.
our., in. s. door smelting verminderen, se/weis;!) bedr. ww. gloeien! aarseen -) Zusammenstallen, (stallto zusamntc<a, zusariine nya stalit) bedr. ww. in
iusinelten; (lig, verininder en; fust gariz sme(len, soldeeren.
derrzelfddeu stal br'engen; 2. o. ww. in
zusantnienyeschmolzen sein, bijna geheel+ Zusammensehwimmen,
derrzelfrlen stal staan; (lig., gemeens.)
(schwarain zusantmen, zusamrne nyeversmolten zijn; it. Z. verschmelzen.
Zus %mmensehrnelzung, (-en) sch^contmen) o. ww., our., in. lt. en s. te on^l'^r Bene deken liggen.
V., Z. zusammrnschmeizen; it. ineensrnel-lzamen zwemmen, sarnenzwelnwen, bij-Zus%mmensteelsen, (slash za-

,
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sammcn, susammengeslochen) bedr. ww. strijd m.; (van eene menigte), gedrang o. (-(e)e, mv. -e) m. pant o. van bijeen
vaststeken; jem. -,
Zusammnenstoszen, (stiesz zu- komst, plaats v. van vereeniging; (Meetti..,-onr.aestk,
overhoopsteken.
saninten, zusammengestoszen) bedr. ww. Gez.) ontmoetingspunt o.
Zusammenstecken, (slechte our. schokken, tegen e!ic. stootes, botsen, Zusammentreiben, (1rieb zuzusantnten, zusa ►rtniengesteckt) bedr. ww. aanstooten; 2. zwei Tic/ze -, bij elk. santnten, zusa ►nrrtenge trieben) bedt. ww.
aan elk. steken, samensteken, met spel - schuiven; livhren -, aan elk. zetten; Bret- onr.Vie/t unterein Obdarh -. bij endrijven,
den vaststekels; die Ci p[e -, elk. in het ler -, ineenvoegen; die Glaser -, aanstoo- opa een !loop drijven; Gelder -, doen inoor (luisteren, de koppee bij elk. steken. ten, Minken met; (Kleeras.) Stitche eines komen.
Zusammenstehen, (stand zu- kicides -, aan elk. naaien; zwei Sterkt- Zusammentreibung, (-en) v.,
samisen, zusuttttrteiijesto.rtrJen) o. WW.onr., Zeug -, aaneeilzetlen; eimen Weg -, gelijk- Z. zusanmenlreiben; it. inning v.
Zusammentreten, (trut zusamm. It . bijeenstaan, samensta an, bij elk . stampen; in cutest Morser -, fijnstaml)en;
staan; (lig.) het eetas zijg, overeenstem- J. oni erstooten; 11. o. ww., m. It. en mens, zusanirc'nge lre le'n) o. ww . oar., in.
men, tot eene pall ij !►eliooreu; zu einor ,. tegen elk. stootelf, tegen elk. loopen; s. elk. naderen, naar elk. toe gaan, samen Uniernehntung -, zich vereenigen, deel (lig.) (van legers), op elk. stoeten, elk. komen,zicu vereenit;en,bijeenkomen:(Iig)
uitmaken aan, in betrekking staan tot; ontmoe ten; it. zich vereenigen; (van lino- zich vereenigen,gemeenezaak maken,zich
2. g ul -, goed staan, bij elk, passen; übe1 zen), aan elk. raken; (van kamers), ineen- tot erne maatschappij vereenigen, Z. sic/t
loopen; (van akkers), elk. begrenzen, aan verbinden; 2. (van rivieren), zich veree-, leeli, k staan.
Zusammenstehlen, (stalel -u- elk. grenzen; (van adereor► ), in een punt nigen, in elk. uitioopen; (van omstansa ►rtmen, zusatiiinenyesloltko ) bear. w v.,aitloopeu; diese Plichten slonzen zesairs- Ali;lie+ sen ),samenloopeu,bijeenkomen,geonr. door stelen bijeengaren, bijeenste- ntcn, et is een strijd, eeue tegenstrijdig- lijktijdig Plaats hebben; II. bedr.ww. Gras
-, plat treden, vertredet ► , vertrappen; die
sen; (fig.) in Buclter►t -, plund eren, let- (rei l in.
terdieverij plegen.
Zusammenstoszung, (-en) v., Erie -, ineentrappen, vasttrappen.
Zusammentritt, (-(e)s, mv . -e)
Zusammenstellen, (steilte zu- Z. Zus ontnte n. iosz, zit aninteustoszen.
santntcn, zusuntt„enycstclll) bedr. ww.
Zusammenstreiehen, (strich m. ver eeuiting, moatscha1► hij v., genoot beenzetten, bijeenl)iaatsen, sawenplaat- : usamtrten, .:usarnmeogestrichen) bedr. schap o.; (Ger.) bijeenkomst, vergadering
v., congres o.; it. vernieling, vertreding,
sen; 1'► sclu, StiAle -, lil elk. plaatsen; WW., Z. einstreicl► en.
in eisten Stall -, Z. ems/al/et; in cane
Zusiimmenstromen, (st ►•5rnle verwoesting V.
o. ww., Z.
Gru/►pe -, bij elk. plaatsen, groepeeren; zusainion , zusaminenyest r
Zusammentrocknen, (lrock2. vergelijken, eene vergt lijking na en zusa ►►tmer►/jies.,eu; (fig.) samenstroolnen, vele zasuiivlten,zusunti'nenyctrochnet) bed r.
ww. ineen^lrogen.
tussenets; Personen -, met elk. vergelij - lil tnenigle toesnelle n, bijeenkomen.

osa)

ken. Cotifi•onteeren.
Zusammenstueket1)n, (stuc- Zusammentrommeln, (tronmZusammenste11ung, (-en) v., k(el)te zusui ni neit,zi.%amtitcityestuck(el)t) matte zusanunen, zusaninten!lelromntell)

Z. zusuntinenstellen; it. bijeeuzett.ing v.; beter. %vw., Z. zusomme ttflickcn .

bedr. ww. net trornnielslag doen bijeen (lig.) saineustcelltng,vergelijkuig, samen-Zusammenstu'rzen,(stiirzte:u komen, bijeentrommelen, appel slaan,
Zusammentronipeten, (trom voeging v.; it. overzicht o.;(Setiild.)groe- sassafras, z usaminenycstQrzt) o . ww.. rit. s .
instorten, ineenstorten; (van een huis), petele Zu^arrtnte ►t, zasanttiteuge lrompe tet)
peel 111g, groep V.
Zusammensteuern, (steuerlel instorten, invallen; 2. 'bedr. ww bijeen- bedr. ww. door blazen op de trompet bij eenroepen, appel blazen; it. op de trompet
zusurrt ►neis, zusatnntcnyesteucrt) bedr.ww. werpen, bijeenstor teil.
door belastingerf bijeenbrengen, opzatue Zusammensuchen, (suchte zu- blazen om ale paarden te zadelen of op te
sant ►ne?t, zusumrnengesachl) bedr. ww. bij- stijgen.
sen.
-

-

Zusammenverbinden(sieh),
Zusammenstimtnen, (stimntle ieen zoeken .
zusutn ►nctt, zusaniniengestar►nmt) o. %vwv.,^ Zusammensurnmi.ren, (suns- (verba ►pct zusa +anten, zusant ►ncnverbunden)
m. /t. overeeuste ►iiuien, sainensternitlie n,lntàrtezL ant» te ►z,zu.^antt►teIesttntr)tirl)bedr. wed. ww. our. zich vereenigen, zich oneen akkoord vormen; nic'tl -, met over- Ww. 1► ijeentelleu, samecdellen, optellen. der ling verbinden.
eensteiuine n, oneens zijn; 2. bedr. ww. Zusammenthun, (that zu.Samn- Zusammenverschwáren
zwei klavtcre -, [toen stewme n ,doeii over - niets, z, ►asr► nrt»tengte tf► u)t) bei! r. ww. onr.bij- (sigh), ( verschwur zusantmen, ztisamcenstein wen,naierelk.stei:eweu;(Scilild.) ee ►n +toen, bijeenleggen, Bionet)leggen , Inj- tit enverscleworcn) wed. ww. oar. samen eenveie:;en, eerzau)elen; 2. wed. w%v. (ge- zeveren, samenspannen.
die %Uiw der T insen -, weef nplialell.
(-en) reeeenz.) Bich -, satceeu lo eu, gemeenschap- Zusammenverstehen (sieh) ,
Zus

V., Z. eaa'►etnceesla.►t ►ttc)t; it. eeesgeei:ld- Í pelijk handelen, in gemeenschap llandle- (verstand zusantnten, zusaenmcttvcrstun. den) bedr. ww. oor. elk. verstaan, het eens
heid, eenstemmigheid, ovcreenste ► nming i sen.
V., akk^ ►ord o.; (3Iuz .) harmonic V.
p Zusarnmentragen, (trugzusan - zijn, eensgezind zijn.
Zus mmensto fen Ito te zu- i en en, Zasa ►nnteii gifra giet beul r. WW. onr. Zusa mmenwachsen (rvuchs
sanielen, zusumiuzeitgeslop[t) bedt. wee. naar eetie plaats draden, bijeen dr agen; zusamnlcn, zusurntnengewaciesen) 0. ww.
sanlelistoppen, bijeenstolopen, dichtstop- Alles ale f einet Ilau fern -, verLaellelen;(lig.) oar ., iel. s . sainengroeien, ineengroeien ;
f)en. verzaniel ►_;il, iuzaireelen, in het zelfde boek (call Pen kanaal), iueenlo ►► l ► en.
Zusamm•enstoppciei, v., Z. inschrijven; ells h eed e - , sazrienllauset,, s a -Zusammenwalken, (spalk (e zusant ►)ren, zu.sant tettyeu'alkl) l ►e► lr. n w. te
Sto;►1►elr:i.
i rues ► stellen, conllrilecren.
Zusammenstoppeln, (stoppelte Zusammentragung, (-en)v.,Z.. gelijk v,,lkeu; (lig.) jens. -. afrossen, afzu.satit,iten,zusa titrne ►cyestnlrpe11) bed r.ww.!zu.cutitinentraqun; it. vei'Laoieling,coinpi-raltirlleii, een geducht pak staag geven.

nalezen, naoogsten; (lig.) Islet ►noeite Istie v .

Zusamen.enw lzen,

(w«I 1e zu-

bijeenrapen, overal incainelen ; Can Baclh! Zusammentreffen, (tra[zu.sam- sa ►nnie ►c ,zasat)tnteiege2Calzt) bed r. Ww. bij-

i

v. oar., tn. eenrollen, sameni'olien, bijeenw entelen;
-, saineiillansen. ?)ten, z e.saeninGnyctl'o//en) o. ev.
Zusamrnenstoppelung , (-en) h. hetcell'de beoo en, hetzelfde doel heb- it. ol ► lioopen, opstapelen.

V., Z. ztesatttrtte ►tsloj ►pclrt; it. saaienflan-lben, van dezelfde meen;ná zijn; (van om- Zusammenweben, (weh/ezusamlstar► eliglieden), te gelijk voorvallen, elk. neen, zusautttteaye webt) heir. ww. aaneensing, nalezing V.
Zusaxnmenstoppler, (-ler•s,mv.Iontinoeten, gelijktijdig plaats ► ebben; II. weven, bijeenweven.
- Ier) iii. hij die een boek & sawen(lanst ,lo. zelt'st, ontmoeting v .; (van twee fees -Zusammenwehen, (weltle zuteil), gelijktij ►liglleid e.; (van begrippen srtrramera,zitsa)nntenyeweht) bedr. ww.(van
cotut ilateur in.
Zusammenstosz, (-stoszzes, mv. fit), overeenkomst v.; (van lijnen &), sa- den wind), doen bijeenwaaien, op een
troop doen waaien.
-S1)%Ze) in. schok in., botsing, stootins Inenvallen o., ontmoeting V.
v.; (Nat.) wrijving v.; (v an Plichten &).' Zusammentrefungspunkt, . Zusammenwerfen, (war! zu-

1484

Zus.

Zus.

Zus.

,lammen, zusammengeworjen) bedr. ww. wieder -, (van legers), zich weer verse- Zusehärfung, (-en) v. Z.zuschdr-

onr. bijeenwerpen; 2. door elk. werpen, eigen; es zieht sich ein Gewitter zusam- fen; it. aanpunting, slijping v.; (Krist.)
bijeengooien; au[ einen Haufen -, op een men, er pakt zich een onweder samen; it. scherpe kant m., schuine rand m.
hoop werpen, op een hoop gooien; alles es zieht sich ein Regen zusammen, de lucht Z^tseh rfungs-eeken, v. mv.
in eine Masse -, vereenigen; 3. naar be- betrekt, het wordt regenachtig.
scherpe hoeken m. mv.; -f the v. gesleneden werpen, wegwerpen, weggooien,
Zusammenzieher, (-hers, mv. pen vlak o.; -theile m. mv. deelen o. van
Zusammenwiehsen, (w ichsle -her) m. (Ontlk.)sanaentrekkende spier v. den geslepen kant.
ausammen, zusamrnengewichst) bedr. ww . Zusammenziehung , (-en)v.sa Z ij scharren, (scharrte zu, zuge(gemeenz ) afrossen, afranselen.
mantrekking v.; it. vereeniging, vernau- scharri) bedr. ww. dichtkrabben; it. in
Zusammenwiekeln, (wickelte wing, verkorting v.; (van de darmen), ver- den grond verstoppen.
zusammen, zusammengewickelt) bedr. ww. nauwing v.; (van een geneesmiddel), sa- Zuschauen, (schaute zu, zugePapier -, ineenvouwen, ineenwikkelen, mentrekkende werking v.; (Gg.) verkor- schaut) o. ww., m. h. toezien, toekijken,
oprollen; Faden -, tot een kluwen winden, Ling, herleiding v.; (Spraakk.) samentrek- toeschouwen.
opwinden; etw. in en Papier -, wikkelen, king v.; -szeichen v. (Spraakk.) samenZ^lsehauer, (-s, mv. Zuschauer)m.,
trekkingsteeken o.
pakken.
-in, (-nen) v. toeschouwer,aanschonwer
Zusammenwirken, (wirkte zu Zusammenziffern, (Ni ferle zu- m., aanschouwster, toeschouwster v.
sammen, zusammengewirkt) o. ww., m. h. samnaen, zusammengezitert) bedr. ww., Zusehaufeln, (schau felle zu, zusamenwerken,gemeenschappelijk werken, Z. zusammenzdhlen.
geschaulell) bed r. ww. toeschoppen, met
in dezelfde richting of met dezelfde be - Zusammenzimmern, (zimmer- eene schop of spade dichtwerpen.
doeling werken, medewerken.
te zusammen, zusammengezinimert) bedr. Z^lsehieken, (schickle zu, zugeZusammenwirkung , (-en) v., ww. bijeentimmeren, bouwen, maken. schickt) bedr. ww. toezenden; 2. wed.
Z. zusammenwirken; it. samenwerking,
Znsammenzug, (-zug(e)s, mv. ww. sich -, Z. anschicken (sich), rusten.
medewerking v.
- ziige) m., Z. Zusammenziehung .
Zlisehickung, (-en) v.,Z zuschicZusammenwinden, (wand zu Zusammenzwangen, (zzvdngte ken; it. toezending, zending v.; 2. toebesammen, zusamnzengewunden) bedr. ww. zusammen,z-usammengezwängt) bedr.ww. reidsel o., voorbereiding v.
onr. bijeenwinden.
met geweld indrukken, samenpersen, in- Zusehieben, (schob zu, zugeschoben) bed r.ww.onr jenin.elw.- ,toeschuiven,
Zusammenwirren, (wirrie zu- stampen.
sanimen, zusammengewirrt) bedr. ww. in Zusammenzweeken, (zweckie schuiven naar; (fig.) toestoppen, heimezusanimen, zusanimengezwecki) bedr. ww. lijk geven; (Rechtspr.) jemn. den Eid -,
de war brengen.
Zusammenwollen, (wollte zu- met pinnen of spijkers verbinden.
opleggen; 2. dichtschuiven, toeschuiven,
sammen, zusammengewolll) o. ww. onr.,
Zusammt, bijw., Z. sanzmt.
door of met eene schuif sluiten; den Riem . h. (van personen), bijeen willen zijn,
Z^isanden, (sandetezu, zugesandet) gel int Fenster -, dichtschuiven; II. o.
samen willen zijn, zich willen vereenigen; o. WW., m. s. verzanden, Z. versanden.
ww., m. h. schiebt zu I, schuift aan, sluit
2. (van voorwerpen), nicht -, niet bij elk. Z^lsatz, (-es, mv. Zusalze) m., Z. aan'
passen.
zusetzen; 2. (bij een boek), aanhangsel, Zuschieszen, (schoss zu, zugtZusammenwuehern, (wucherte bijvoegsel o.;it.aan vulli n;;,vermeerderirig, schoszen) o. ww. onr., m. h. toeschieten,
.zusammen,zusammengewuchert)bedr.ww. uitbreiding v,; it. Z. Randnote, Beisat ; toesnellen, heenijlen; (van de melk), toedoor woeker bijeengaren, bijeenwoekeren. (van een brief), naschrift, post-scriptum schieten, optrekken; (met een geweer),
Zusammenwuchs, (-es) m., z. o.; (Ger.) (van een testament), codicil, schieten; 2. bedr. ww. Geld -, bijleggen,
m., Z. zusammenwachsen.
aanhangsel o.; 3. drogerij v., mengsel o.; verliezen; jenin. Geld -, voorschieten, bij
Zusammenz hlen, (zöhlte zu- (Muntw.) mengsel o., alliage o.; (Schild.) worpen tellen of geven; (Drukk.) een
sammen, zusammengezc hlt) bedr. ww. sar. verzachting v.; (Scheik.) tusschenrniddel, grootex aantal exemplaren drukken dan
mentellen, optellen; die Einwohner -, eene smelt middel o.;dieser Wein hat einep frem- besteld zijn, inschieten.
volk.-telling houden.
den -, is vervalscht; belruglicher -, (van Zuschiffen, (schiffle zu,zugeschifft)
Zusammenzeugen, (zeugle _zu- eene oorkonde &), inlassching v.; 4. hull) bedr. en o. ww. varen naar, zeilen naar;
sammen, zusammengezeugt) bedr. ww. te v., bijstand m. in geld, voorschot o., Z. 2. zijne vaart voortzetten; II. hedr. ww.
gelijk voortbrengen, te gelijk telen; 2. o. Zuschuss; - von Haus bekommen, van huis per schip vervoeren naar.
ww., m. h. te zamen getuigen, gemeen- of van zijne ouders geldelijke ondersteuZuschlag, (-(e)s, mv. Zuschláge)
schappelijk getuigen.
nine; krijgen.
m. (Rechtspr.) toewijzing v. bij koop; 2.
Zusammenziehbar, bijv .nw.sa Zusatzartikel, ( arlskels,mv. -ar- verbod o. tot uitvoer; 3. (Giet.) smeltmentrekbaar;-keilv.samentrekbaarheid v. likel) m. bijgevoegd artikel, toegevoegd middel o., smeltglas o.; (bij een doorbraak), stopping v. van den dijk.
Zusammenziehen, (zog zusam- artikel o.
men, zusammengezogen) bedr. ww. onr. Zsatzlieh, bijv. en b. als bijvoeg- Z^tsehlagemesser, (-sers, mv.
-ser) o. knipmes, zakmes o.
auf einep Haufen -, samentrekken, bijeen- sel, als aanhangsel.
trekken, bijeenhalen; 2. ein Band -, aan- ZUsatz—metall, (-es, mv. -e) o. Zusehlagen,(schlug zu,:ugeschlahalen, toetrekken; fester -, vaster aanha- bijgevoegd netaal, alliage o.; -rad o. (Uur- gen) o. ww., m. h. een slag richten, sla
Tau -, aansjorren; (Spraakk.) zwei w.) kroonrad o.; -taste v. (Muz.) bijge- gen richten op; 2. toeslaan, voortslaan,-len;
Silben -, samen verbinden; eine Materie voegde toets m.
doorslaan, voortgaan met slaan; it. m. S.
kiirzer -, verkorten, een kort overzicht
ZusCh, (-en) v.onordelijke,vergeet- met een slag dichtvallen, toeslaan, dicht. maken van; in Eins -, tot een geheel sa- achtige vrouw v.
slaan; it. Z. vutreten; aufjem. -, op iem.
mentrekken; (Gen.) samentrekken, ineen
Zusehalken, (schalkle zu, zuge- toeslaan; gerne -, siaagziek zijn; er schli gt
doen krimpen; jent. den Mund -, doen sa- schatkt) bedr. ww. (Zeees.) toespijkeren, gleich zu, hij slaat dadelijk toe; 3. passen,
mentrekken; 3. Truppen -, verzamelen, dichtspijkeren.
geschikt zijn; I1. bedr. ww. jemn. den
samentrekken; II. o. ww. gemeenschap Zusehalmen, (schalmle zu, zuge- Ball -, toeslaan, den bal slaan naar; jemn.
pelijk gaan wonen, eene woning gaan be- schalint) bedr. ww. (Zeew.) met schal- else. -, gerechtelijk toewijzen; einen Sarg
trekken, in een buis & gaan wonen; -der men sluiten.
-, sluiten; eine Thure -, toedoen, sluiten,
Mus/cel, samentrekkende spier; III. wed.
Zusehanzen, (schanzte zu, zuge- dichtdoen, toeslaan, met kracht dicht ww. sich -, zich samentrekken, zich pak- schanzt) bedr. ww. (gemeenz.) toestop- werpen; ein Fass -, dichtsponnen; (Giet.)
ken,zich sluiten,inkrimpen;(van spieren), den, verschaffen, geven, bezorgen; (fig.) een smeltmiddel bijvoegen; IIl. o. zelfst.
zich samentrekken; (van troepen), zich Z. verschanzen. (Rechtspr.) Z. Zuschlag.
verenigen,zich verzamelen; sichauf eiven Zuseh rfen, (schar/te zu, zuge Zuschläger, ( gers, mv. ger) m.,
Punk! -, in een punt samenkomen; sich schar/t) bedr. ww. aanpunten, slijpen.
—in, (-nen) v. hij, zij die toeslaat; (Munt-

-

-

-

-

-

-

-
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w.) munter m.; (fig.) doortastende man Zuschneide- tafel, (-n) v., Zusehwellen, (schwoll zu, zugesehwollen) o. ww. onr., m. s. toezwellen,
m., vroaw V.
—tisch, (-es, mv. e) m., Z. -brett.
Zuschlammen, (schlámmte zu, Zuschneidung, (-en) v., Z. zu- dichtzwellen, door zwelling sluiten.
Zsehwimmen, (schwamm zu,
zugeschl^zmmt) bedr. ww. met slijk of schneiden; it. snede V.
modder verstopt zijn.
Zuschneien, (schneite zu, zuge- zugeschwommen) o. ww. onr., m. s. heen zwemmen, heendrijven, zwemmen naar;
Zuschleiern, (schleierte zu, zuge- schneit) onp. ww., Z. verschneien.
sclileierl) bedr. ww. dichtsluieren, met
Zusehnellen, (schnellte zu, zuge- 2. doorzwemmen, voortzwemmen, voortgaan met zwemmen; it. zich haasten met
schnellt) bedr. WW. heenwerpen naar.
een sluier bedekken.
Zuschleifen, (schuif zu, zuge- Z tsehnitt, (-(e)s,mv.-e) m. snede zwemmen.
Zuschwod ren, (schwur zu, zugeschliffen) bedr.ww. onr.ein Messer -, slij- V., fatsoen o., taille v.; (fig.) die Sache
pen; spitzig -, door slijpen spits maken, ist schon im -e verdorben, de zaak is van schzvoren) bedr ww. onr. jemn. etw. -,
onder eede verzekeren, bezweren.
spits toeslijpen; glatt -, polijsten; 2. Z. begin af verkeerd geweest.
zuschleppen.
Zusehniiren, (schnürte zu, zuge- Zusegeln, (segelle zu, zugesegelt)
Z^.sehlemmen, (schlemmte zo, schnurt) bedr. ww. toesnoeren, dicht o. ww., M. s., Z. zuschi/J en; 2. voortgaan
ein Frauenzimmer-snoer,dichtjg; met zeilen, doorzeilen; schnelt -, zoo
zugeschlemmi) bedr. en o. ww., Z. zu-, liet korset aanrijgen; jemn. den Huls -, hard mogelijk zeilen of varen.
schlámmen.
Ztisehen, (sali za, zugesehen) o.
Zusehieppen, (schlepple zu, zu-' toeknijpen; it. iem. worgen of wurgen.
geschleppt) bedr. ww. sleepen naar; (fig.)
Zischrauben, (schraublezu, zu- ww. onr., m. h. bei etw. -, toezien, toegeschraubl) bedr.ww. dichtschroeven,toe- schouwer zijn, toekijken; er hat blosz zuheimelijk aanbrengen.
gesehen, hij is maar bloot toeschouwer
Zt schlieszen, (schloss zu, zuge-! schroeven.
schlossen) bedr.ww.onr. toesluiten, dicht - Zuschreiben, (schrieb zu, zuge- geweest; it. noch eine Zeil lang -, geduld
sluiten; jemn. die Thure vor der Nose -,' schrieben) bedr. ww. onr. jemn. -, schrij- hebben, wachten; (fig.) ich kann diesem
dichtdoen, sluiten; hinter sich -, de deur! ven aan; it. schriftelijk opdragen; (I land.) Un/uge nicht langer -, ik kan & niet lanachter zich sluiten; 2. wed. ww. sich -, jemn. eine Summe -, goedschrijven, kre- ger aanzien, dulden, verdragen; 2. - dass
diteeren, op order stellen, op rekening 4-, oppassen, zorg dragen, acht geven,
gesloten worden, zich sluiten.
Z^.schlingen, (schlang zu, zuge- stellen; (Ger.) toekennen; jemn. ein Buch letten op; sieh zu, dass du nicht (dllst,
schlungen) bedr. ww. onr. toerijgen, -, Z. zuetgnen; (fig.) eine Schuld, eine dass es an nichts (ehle, zie toe, let er op,
Arbeit 4-, jemn. etw. -, toeschrijven, wij draag zorg, pas op &; da snag er -, dat is
dichtrijgen.
-

Zuschmeiszen, (schmiss zu, zugesch.'nissen) bedr. ww. onr. toesmijten,
dichtsmijten, Z. zuwer/en.
Zuschmelzen, (schmelzte zu, zugeschsnelzt) bedr. ww. toesmelten, dichtsmelten; (Scheik.) hermetisch sluiten.

jemn. etw. -, betich--ten,lasg;i. zijne zaak, dat moet hij weten, daar moet
ten van; schreiben Sie es sich selbst zu,' hij op passen.
ZUsehend(s) ,bijw.zichtbaar,zienwenn 4, wijt het aan u zelven &; 2. o.
WW., ni. h. voortgaan met schrijven, door- deroog.
schrijven, toeschrijven.
Zuseher, (-s, mv. Zuseher) m., Z.

Ztsehreien, (schrie zu, zuge- Zuschauer.

Zusein, (war zu, zugewesen) o. Ww.
(schmetterte zu, schrien) o. ww. onr., in. h. toeschreeuzugeschmettert) bedr. ww., Z. zuwerfen. wen, schreeuwen tot of aan; 2. voortgaan' onr. toe zijn, dicht zijn, gesloten zijn.
Zusenden, (sandte zu, zugesandt)
Zuschmieden, (schmiedele zu, met schreeuwen.

Ztsehrnettern,

zugeschmiedet) bedr. ww. toesrnederr,
dichtsmeden; it. door smeden den behoorlijken vorm geven.
Z^lschmiegen (sich), (schmiegte zu, zugeschu iiecit) wed. ww., Z. anschmiegen (sich); 2.einschmeicheln (sich).

Zischreiten, (schritt zu, zuge- bedr. ww. onr., Z. zuschicken.

o. ww. onr., m. s. stappen naar,
gaan naar, naderen; 2. voortgaan met
stappen; it. bray, Qvacker -, doorstappen.
Z .schrift, (-en) V. (Hand.) brief
in., schrijven o., missive v., letteren v.
Zusehmieren, (schmierte zu, zu- mv.; (Letterk.) opdracht v.
geschmiert) bedr. ww. toesmeren, dicht
Zijschroter, (-s, mv. Zuschroter)
-smern;(Zw.)kalft2Schers m. vleeschhouwer, slager m.
morsen.

schrilten)

Z^.I.schub, (-(e)s) m., z. m., Z.

Zusehnallen, (schnallte zu, zuge- Vorschub.
schnallt) bedr. ww. toegespen, dicht - ZUsehuren, (schiirte zu, zugegespen.

schürt) bedr. ww. het vuur opstoken, op-

Zuschnappen,

(schnappte zu, zu- porren, hout bij leggen; (fig.) aanstoken,
geschnappt) o. ww., m. h. happen naar, aanhitsen, verbitteren.
bijten naar, toehapp-n, toebijten; 2. in.
Zu.sehuss, (-schusses, mv. -schusS. (van messen &), toevallen, dichtgaan, se) ar. (van melk in de borsten), sterke
dichtspringen.
toevloed m.; 2. (van geld), verhoogde
Zuschneide-brett, (-(e)s, mv. bijdrage v.; 3. geldelijke hulp v., bijstand
-er) o. snijplank, snijtafel v.; -leiste v. m. in geld, voorschot o.; (Fin.) opcenten
(Glaz.) winkelhaak m.; -messer o. snijmes a. env., buitengewone belasting v., bui
krediet o.
-tengwo
o.; -nodel m. (Speld.) doos v. om de

stompjes af te snijden.

Z^.schneiden, (schnitt zu, zuge
bedr. ww. unr. ein Kleid -, snij--schnite) den; jemn. Arbeit -, voorsnijden; (Schoenm. ) Oberleder -, afsnijden; (Speld.) de
stompjes afsnijden; II. o. zelfst. snede v.,
fatsoen o.; es im - versehen, verkeerd
snijden, Beene goede snede geven; 2.
jemn. die Bissen -, voorsnijden, Z. Zuschnil t.

Zljschuss —bogen,

( - bogens, mv.

Zsendung, (-en) v., Z. zusenden;
it. toezending, bezending v.
Zusetzen,

(setzte zu, zugesetzi)

bedr. ww. zetten bij, bijzetten; 2. bijvoegen, bijdoen; an's, au/"s Feuer -, op het
vuur zetten; die Speisen -, op het vuur
zetten, opzetten (om te koken); 3. ein
hletall zu einem andern -, vermengen;
beien Schmelzen Blei -, lood bijbieten;
(Fin.) een of meer nieuwe stortingen
doen, bijstorten, bijpassen; (Sp.) den inzet vermeerderen; (fig.) sein Vermogen -,
opofferen; 4. eine Oefinung -, sluiten,
dichtmaken, toestoppen; den Ofen -, sluiten; ein Gerinne -. tegenhouden, stopp en; (Zeees.) die Segel -, bijzetten; 5. Z.
hinziusetzen; II. o. ww., m. h. jemn. aanzetten,hevig aandringen bij; jenin.har
-, hevig aandringen bij;(Volkst.) iem. het
mes op de keel zetten; jemn. mit Bitten -,
lastig vallen, bestormen, overvallen; jemn.
ruit Drohworten -, dreigend toespreken;
mit Schldgen -, slaan om te noodzaken
iets te doen; einer Festung hart -, bestormen; seinem Gegner im Fechten hart -,
flink aantasten; 2. jemn. mit Geld -, onderstennen, helpen, te hulp komen; sich
im Essen and Trinken -, nieuwe krachten
verzamelen; nichts zuzusetzen kaben, van
zijne inkomsten moeten leven; (van het

- bogen) m. inschietvel o.; -papier o. inschietpapier o.; -steuer v. buitengewone
belasting v.; -lage m. mv. epacteu v. mv.
Z .schutten, (schullele zu, zugeschultet) bedr. ww. eine Grube -, vol
volstorten; it. bijstorten, bijgie--toien,
ten, door bijstorten verstoppen; 2. voort ;aan met gieten; schutte nur zu !, giet
lichaam), niets hebben om bij te zetten,
maar toe, ga maar voort met gieten.

Zuschneider, (-s, mv. Zuschnei- Z^.schwliren, (schwárle zu, zu- zwak zijn.
Z^tsetzung, (-en) v., Z. zusetzen;
der) m. (Kleerra.) voorsnijder, snijder, jeschwárt) u. ww., m. s. toezweren, dicht
coupeur in.
overal zweren.
-ewrn;2. it. bijzetting, bijstelling v. (Spraakk.)
;
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Zus.

Zus.

Zus.

bijstelling v.; it. uitweiding, aitbrei- gaan met spreken, doorspreken, door- val ten deel vallen, door versterf of erfeDis krijgen.
praten.
ding, vermeerdering v.
Zseyn, (war zu, zugewesen) o.ww . ZQspreehung , (-en) v., Z. zei- ZLlsteuer, (-n) v. belasting, buiten sprechen; it. i,e►•ich1liclie -, toewijzing v. gewone belasting v ., Z. Reisleuer, I+achonr. (verun i.), Z. zusein.
Zusiehern, (sicherte zu, zugesi- Zusprengen, (spr'engle za, zuge - slcuer.
chert) bed r. ww. jemn.elev.-, verzekeren, sprenyt) o. ww., ni . S. cauj jem., auf etw
Zusteuern, (steuerlezu,ztrgesteuerl)
l o, ww., nr. 4., Z. beisleuern; it.nacfislcuern;
-, t ►1e`1► rin;.yen, toesnelierr.
waarbor gen. de zekerheid geven van.
Zusieherung, ( - en) v., Z. .zu - I Zuspringen, (sprang zu, zuge - jII. toesturen, sturen naar, richten naar;
sichern; it. verzekering, waarborging v., I sprungen) o. w«. onr., m. s. au j jens.,! 2. voortgaan te sturen, doorsturen, den
au[ clw. -, toespringen, toeschieten, toe- I tocht voortzetten.
w aarborg m.
Zu.siegeln,(siegelle zu,zugesiegeli) snellen, zich werpen op; 2. voortgaan l, Z jstimmen, (slimmle zu, zvq-ebedr. 'vw. verzegelen, dicbtzegelen, toe- met springen, doorspringen; spring zu!,'slinr' ►rt) bear. ww . , Z. beislimnien.
spring maar toe!
Zt stimmig, bijv, en b. toesteinlakken.
Zusiegelung, v., Z. zusiegeln; it .
Zij.sprueh , (-(c)s, mv. Zuipruche) mend, oetlkeurend.
verzegeling V.
m. toesi raak, aan`praak, vermaning, verZu.stimtnung,(-erg) v., Z.BeislirnZUsingen, (sang -,u, zugesungen) treostin; v., troost m.; it. aanmoediging, ninny.
Ztstopfen, (slop/ic zu, zugestopil)
bedr. ww. onr. jenin. eiw. -, ient. iets aanhitsing, aansporing, hulp v.; 2. kort
toezingen;2. o. Ww., m. 1`. voortgaan met bezoek o., visite v.; galen - Naben, veel bedr. ww. toestoppen, dichtstopl►en; snit
klanten hebben; it. veel aanloop hebben; (Very -, Lalefst(er)eu; it. Z. zripjropjen;
zingen.
(Zee^v.) kalefateren; (Naai.) lappen,stopZuuspeise, (-n) v., Z. Zukost, Zege - 5. Z. Anspruch.
muse
Zuspiinden, (cpJ iidete zu, zulte- pen, ver strikken, een stuk zetten ir, .
.

Zusperren,

(sperrlezu,zugesperrt) spundet) bedr. ww. ern Pass -, met eene

Zustopseln, (slópseltezu,zugestópsell) betlr. ww. met eene kurk of prop
bom toestoppen, eene spon doen in.
Zuspielen, (spielle zu, zugespielt) ZUstammeln, (slamnielte zu, zu - sluiters.
Zutstoszen, (sliesz zu, zugesloszen)
bedr. ww. jemn. den Bull -, toewerpen; geslaniniell) bedr. wcv. toestamelen, stabede. ww. onr. jenin. den Bill -, toestoo(fig.) toestoppen, in de hand spelen, snek ud zeggen.
Zustamplen, (starnpjte zu, zuge- ten, stooten naar, Z. zuschlagen; 2. eire
op behendige wijze verschaffen.
Zuspinnen, (spans zu, Nuyespon- slump/I) bede. ww. diclrtstampen, toe- 1'Iriirc -, dichtstooten, toestooten, toetien) bedr. ww. our. met een spinneweb stampen; 2. o. ww., m. h. voortgaan met duwoir, door stootere sluiten; 11. o. ww.
jennn. -, overvallen, overkorrren; es Blies z
overdekken; 2. jeinn. etwv. -, door spin- stampen, doorstamper,.
nen verschafl'► n.
Zustand, (-(e)s, mv. Zucii nde) rn. thin v ine Ula ► imactr.t za, bij werd door eene
ZUspitzbank ,( - bonke) v.(Speld.) toestau^l,staat m.; in yule ' - zin goeden onruactrt overvallen, kreeg onverwacht
bank v. om de putten te slijpen.
staat; (van personen) gezeten; (van boe- eerre Ilauwte.
Zuspitzen, (spilzte zu, zugespilzl) ken &) goed uitziende; 2. gesteldheid v., Zustreben, (slreble zu, zugeslrebl)
bedr. ww. de punt makNn, aanpunten, voorkomen o.; it. lot o.; 3. (van liet ge- o.ww., iii. li. trachten naar, pogen, beproepuntig maken; eiiienBleisti/'t -, eene pisut moed), gesteldheid v., gernoedstoestanoi, tien, streven naar.
Zustreiehen, (sirich zu, zugeslrimaken aan, aanpunten; (Speld.) die Na- in.; die Zus! nde ties Lebens, verschillende
elzen) be^ir. ww. oor. toestrijken, dicht delra -, de boleten, de punt aanvijlen; ► mstanriighe^len v. env.
Zu.stiindig, bijv. en h, toekomentl, strijken, dichtstu ► ppen; 2. u. ww. blijven
(Bouwk.) ern Gewólbe-,ophoogeu : (Bergw.) nauwer toeloopen, spits urtld► opeu, toebehot,re,rd; -beis V. (van een goed), voortstrij uu, niet wrijven voortgaan, met
in een punt uitlool ►en; (\Napeuk.) ms/en eigendom o.; 2. recht o., Z. Befugai.as. strijken vun ► rtgaan.
Ztjstricken, (slriclrle zit, zegezugesptlzi, beneden toa'gesl ► itst ; 2. wed.
Zst nd1ich,t1ijv.en b. (SI ► raakk.)
WW. Bich - , in Bene snits of punt uitlou - (vair werkwoon •den),onzij^lig,intransitief, slrickt) hedr. `vw. ioebreien, dicl ► tbreien;
pen; (gerneenz.) jeinzage spilzl, lijn over- niet overgankelijk; 2. een toestand. be- Löclze r in neem Strump je -, ,ficlitbreieu,

bedr. ww., Z. versperren.

legit. slim. tr elfvnde. niezen; 2. niet koorden omringen; jenin.
Zuspitzer, (-s, mv. Zuspilzer) m. Zustandswort, (-worl (e)s, mv. uien hals -, toebic ► den, weergen of worgen;
(Slpeid.) puutslijper m.
-wórter) o. ouzijdig wer•k^ voord, intran- U. o. w•w., na. h. voortgaan met breien,

Z^.spitzung , (-en) v., Z. zuspit- siti ► f of niet ► vergankelijk werkwoord o. do ► rl ► reieu.
zen; (ll ,juwk .) ophooging v.; (Krist.)
ZuStechen, (slack zu,;uyeslocircn) Zuistrom, ( - (e)s, mv.Zuslróme) m.
vereeniging V. van twee of drie %lakken; bed;. ww. our. toen ►alen, ► lichtstekeu,;bij^tr ►oiii, neier ► struoni na .,neveurivierv.
Zu.strbinen, (stró,rrle ze, zege-sfbicleen, -skanlen V. mv. vlakken o. niv., ,ti('l ► tnaaierr; 2. o. WW., err. h. voortgaan
sIrbial) u. % w., in. s. (tig.) toevloeien, toekanten m. env. die in cane punt ustloo- met steken, steken naar, toesteken.
pen of zich vereenigen .
Zustecken, (steckle zu, -ugesleekl) strooinen, instrunmeu; 2. voortgaan met
Z' spraehe, (-ii) v., Z. Zuspruch. (r cl. %v%v. jemig. cliv. -, hengelijk toeste- stro'llileu; 19. o. zelfst., Z. Zust,o»t.
Ztisprechen, (sprucli .zo, :age- ken, in ►Ie hared stoppen; 2. c/iv. -, (roet ZLxstdlpen, (slull^lezu, ziigislu1pl)
sproclrer,) o. ww., n,. h. jemig. -, Z. zere- eerie speld), diclitsteken, toesteken; 3. beul r. i% w. bedekken, niet een stolp beden; jenin . Ireundlich -, aai{s j ► reken , liet VOOI t:;aan r liet steken, hoorsteken. dekbon.
,

woord richten tot; cinera Kranken -, toe Zustehen, (stand ze, zugeslanden ) Ztsturmen, (slurnrle zu, zugespreken, moed inspreken, troosten, op- o. ww. oi,r., n ► . la., Z. geboren; (lieclitspr.) slurnct) o. n w., in. s . au j ,sera . of cliv. -,
wekkeri;it. ter+lood voorber eiden; (Jacht- einero Gerichislioje -, tot het r essort be- toestormen, losstormen, zich werl ►en,ijlen
w.) den ll uitdeel -, toespreken, aanh itsen; Irooren van; 2. passen, betaulen, Z. ansle- naar, aarstonnen; it. blijven stormen, blij ven waaien.
(Rijk.) eieend Pferde -, aanzetten; (lig.) hen.
einer Speise gut -, flink eten van; (fig.)
Zu.sttrzen, (slürzlezu, zugeslurzl)
Zestellen, (slellle zu, zugestelit)
einer Flusche brae -, terdeeg aanspreken, bedr. ww. sluiten, stellen naast, in den o. ww., in. s. (van Gene groeve), toestorferm drinken van; I(, bedr. ww. jem..,.I we , stellen, versperren; (Jachtw.) cm n tea, instorten, dichtvallen; auj jens. -,
Muth -, moed inspreken, aan ►i► oedigen;Vagcn -, eerie jacht afsluiten; 2. (Giet.) zich werken; 2. bede. ww. eiere Grebe -,

jemn. Trost -,troosten,woor►len v an tr oost den 01en -, toestellen, gereed maken; it. volr^►oieii, diclrtwerpen, toewerpen.
ZuStutzen, (stutzle ze, zugestulzl)
toespreken, bemoedigen; 2. (Reclitspr.)^herstellen, Z. ubergeben; wieder -, Z. wie-

i'emn. elw. -,toewijzen,recht verschatfen;idergeben; jenin . Glauben -, geloof slaan o. ww., Z. sluizen, abslulzlen; (Sig., gemeenz.) einen junisen Menschen -, opvoe-des Uriheil, toewijzend vonnis o.; (ge-,aan, vertrouwen stellen in.
meenz.) bei jemn. -, aanloopen, iulooZusterben, (Blurb zu, zugeslorben) den, vormen; it. africhten, dresseereu, be-

pen, een kort bezoek afleggen; 2. voort- o. vv w. oor., ins. s. jemn. -, door sterfge- schaven.

Zuv.

ZuL.

Zuw.
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Zutakeln., (takelle zu, zugetakelt) bijv. nw. het vertrouwen waardig, te ver - zuvorbestanden) bedr. ww. onr. van te
voren bestaan, vooruit bestaan.
bedr. ww. (Zeew.) takelen, optakelen, op- iron wen.
tuigen, v an takelw erk voorzien
Zutraulieh, bijv. en b. vertrou - ZuvQrdasein, (war zuvor da, zu.

Ztitanzen, (tanzle zu, zugetanzt) welijk; - mit je ►nn. sprechen, vertronwe- vordagewesen) o. ww. onr. het eerst er

0. ww., in. h. at dansende gaan naar; 2. lijk, in vertrouwen met iem. spreken; 2. zijn: 2. vooraf bestaan.
vertrouwelijk, gerneenzaam, intiem; -keil
ZuvQrderst, bijw., Z. zuvor (2);
door4 lausen, voortgaan met dansen.
Zutappen, (lapple zu, zuyelapl,t) v. vertr ouwen,ver trouav elijkheid ,gerneen- it. in (ie eerste plaats.
0. ww., m. h. at tastende naderen, in den zaamlreid v .
ZuvQreinnehmen, (nahm zuv or
blinde rondtasten, onhandig aanpakken,
Zutreffen, (tra! zu, zugetrofen) o. ein, zuvoreingenonimen) bedr. ww. oor.,
, ww. onr., m. h. uitkornen, zich verwezen - Z . voreinnehn► en.
op sten tast verder gaan.
Zutappisch , bijv. nw. lomp, on - lijken, met de waarheid overeenstemruen; ZuvQrempfinden, (emp%and zu handig, onvoorzichtig.
au[ ci ►c Haar -, precies uitkomen; (van vor,zuvorempjunden) bed r. ww.onr.voorZtjthat, (-en) v. bijgevoegde stof v., eene uitdrukking), waar zijn; 2. mil elwv. af spaaken, een voorsmaak hebben, een
bijvoegsel. inmengsel o.; (Kookk.)Z.Zu- -, overeenkomen, overeenstemmen, Z. voorgevoel hebben.
behor; (Kleerm.) verschot, garneersel, eentre ffen.
ZuvQrkommen, (kam zuvor, zuversiersel o .
ZUtreiben, (Irieb zu, zugetrieben) voryekoninten) o. ww. oar., m. s. jenzn.
Z^.thatig, bijv. nw. indringend,zeer bedr. ww. oar. das Wild -, drijven naar, -, voorkomen, vooruit zijn, het winnen
minzaam, flikflooiend; -keil v. indringerij, jagen naar; een Fuss - ,hoepels drijven om, van; (fig.) jemn. mit etw. -, de loef afgroote minzaamheid, Ilikiooierij v. aandrijven,de naden doen verdwijnen; 11. steken; ich wol/te klagen, aber er kaag
Zttheilen, (lheilte zu, zu,e1heil1) o. ww., in. h. een overschot krijgen hij hair zuvor, hij kwam mij voor; jemn. mit
bedr. ww. jemn. elw. -, toedeelen, t ► ,ewij- het afdrijven van zilver; 2. voortgaan met Hb lichkeiten -, voorkomen; it. voorkomend zijn; einer Sadie, Kraukheit, eineg»
zen, voor zijn aandeel geven; gerichtlich jagen, voortgaan roet drijven.
Zijtreten,(lral zu,zugetreten)bedr. Uebel -, voorkomen; -d, voorkomend, ver-, toewijzen. 2. cinera Preis -, toekennen;
ww. our. dichttrappen, toetrappen; die plichtend; 1I. o. zelfst, voorafgaande waar Z. austheileu.
Zutheilung, (-en) v., Z. zutheilen; There -, dichttrappen; II. o. ww., in. s. chuwing v.; it. - of -heit v. voorkomend naderen, toetreden, naderbij komen; (van hei ► I, beleefdheid, gedienstigheid v.
it, toekenning, toewijzing v.
Ztlthulig, bijv. uw., - keit, v., Z. cene ziekte), overvallen, uitbarsten; (van ZuvQrkunft, v., z. rn., Z. Zuvorbrand), uitharsten; 2. deelgenoot worden, kommen(heil).
zuthiitip cf-.
ZuvQrlaufen, (lief zuvor, zuvorZithun, (that zit, zugethan) bedr. van ►le partij worden
ww.our. er bij doen,bijvoegen,toevoegen ;
Zttrieb , ( - (e)s) m., z. m., Z. zu- gelacu [en) bedr. ww. our., Z. vorlau[en;
2. toedoen, dichtdoen, sluiten; die Augen, trefben; 2. 'Zutv.) overschot o. bij he it. zuvorkornmen.
eta Auge -, toedoen, sluiten; it. (lig.) niet afdrijven va;:` zilver•.
ZuvQrsagen, -sehen, bedr. ww.,
zien, oogluikend toelaten, toegevend zijp,,
Zitrinken, (trank zu, zugetrun- Z. vorhersajen 4•.
door de vingers zien: 11. werl. wn•. sich bei ken) bedr. ww. onr. jemn. -, toedr•iaken,
ZuvQrthan, (that zuvor, zuvorgejemn. - ,trachten in tedringen,flik[looien; noo ► ligen om le drinken; jemn. cine Ge- than) be^Ir. ww. oar., het eerst doen; it.
jemn., einer Parlei zugethars sein, toege- sundheit -, toebr engen, op iems. gezond- vooraf pioen; (tig.) es jemn. an of in etw. -,
daan zijn, genegen zijn; Ill. o. zelfst. heipi drinken; 2. o. ww., in. h. voortgaan Z. ü bertref[en.
hij voeging v.; 2. medewerking, deelne- met. drinken.
ZuvQrwegnehmen,(nahm zuvor
Ztjtritt, (-(e)c, mv. -e) m. toerang ivey, zuvorcceyycnornnten) bedr. ww. onr.
wing v.
Zutraben, (trable zu, zugctrabt) o. rn.; - bei jemn, haben, toegang hebben vooruit nemen, opnemen.
ww., Ili. S. draven naar, heen^lraven; 2. tot, mogen naderen tot; der - zu item ist
ZuvQrwissen, (wusste zuvor, zus(hwer, het is moeielijk hem te naderen, vorue►vussl) o. Ww. our., Z. vonccrwissen.
donr^àraven, voortgaan met draven.
Zttragen, ((rug za, zagetragen) hij is moeielijk genaakbaar; (Tooneelk.) ZL.waehs, (-es) m., Z. m. aanwas
bedr. ww. our. dragen naar, aandragen, [reien - haben, vrijen toegang hebben; in., vermeerdering, grootere opbrengst v.,
heendragen; (tig.)Neuiykeilen-,aanbren- (tig.) toetreding v.
Z. E rtray; (Uoschw.) (van een bosch),
gen; (i. k. bet.) verklikkers; 2. o. uw., m.
Zttrumpfen, (trump/'le zu, zuge- aangroeien o.; (van ongeluk), overrr► ant v.;
Ii. ontvangen, vr(iclrtl)aarzijn; 3.v;•erl.ww., trump/I) bell. ww. troef toegeven.
(van de bevolking), toeneiniug v.; (van
Z. sick ereignen; 1t. o. zelrst., Z. Zalyd -Zttsehk nnehen, (verkl.) o. iaud) ,aanslibbing v .; - recicl v.,Z.Anwachspijl'kau v., zuigllrsch,je 0.
gerei.
recht.
Zt trager, ( - s, mv . Zuttráger ) m.. ZQ.tte1, ( - s, mv. Zuttel) m.,Z. Zottel. Zwaehsen, (w uchszu,zugeu ach-in, ( - nee) v. aanbr enger, verklikker m., ZQ.verlassig, ( -er, -si) bijv. en b..cen) o. ww. our., rif. s. aangroeien, aan zeker, stellig, gewis, bepaald, ontwijfel- wassou; (lig.) jemn. -, toekomen, ten deel
verklikster, aanbrengster v.
Zutrdgere_i, (-en) V. aandragen, haar, echt; -er Mann, beproefd, vertrouw- vallen; dadurch wac/lst hair een yroszer
aanbrengen,verklikken o.,aanbrengerrj v.; baar; -keit v. zekerheid, echtheid, ge- Vortheil zu, daaruit volgt voor mij &; 2.
(Tuinb.) (van de schors &), toegroeien,
2.nitlimje,vertelselije, nieuws, praatje o. trouwheid, ontwijfelbaarheid v.
Zttraglich, bijv . en b., Z. ergiebig; Z.versieht, v., z. m. vertrouwen dichtgroeien; ( van Bene ww on l),dichtgaan.
2. voordeelig, nuttig, heilzaam, dienstig; o., overtuiging, zekerheid, gerustheid , Ztwaehsungsroeht, (-(c)s,mv.
- e) o. (Ger.) recht o. van aanslibbing,
der Gesundlizit -, nuttig voor; -keit v. nut stellige verwachting, gegronde hoop V.
o., nattigheid, heilzaamheid v .,voordeel o .
Zjversiehtlich , ( -er, -st) bije. recht o. op aangeslrbden grond.
Zutrauen, (traule zu, zugetraul) nw,. (van de hoop), gegrond, zeker, vast; Z^1.wagen,(wog zu,zuge wogen)bedr.
bedr. ww. jenin. elw. -. iem. in staat ach- - sprechen, met gerustheid; - beten, vol ww. oar. jenin. etui. -. voorwegen, toeten; /erna. viel -, een goed denkbeeld heb- vertrouwen; -keit v. vertrouwen o., ge- wegen, in tegenwoordigheid van & weben van, veel vertrouwen stellen in; jemn. rustheil, stellige verwachting, gegronde gen; (tig.) toedeelen, het toekomend aaawenig - ,weinig vertrouwen stellen in,wan- hoop v. deel geven.
trouwen, een slechten dunk hebben van;
ZuvQr, bijw. te voren, vooraf, voor
Z^.wallen, (wallte zu, zugewallt) o.
jemn. Gu/es, Rechlscha/fenheit -, een goe- uit, Z. oorher; 2. vooreerst, aanvankelijk, ww., in. s. heengaan, heentrekken naar.
den dunk hebben eau, iem. voor goed, voor alles, voor alle dingen; 3. eertijds,
Ztiw lien, (redlzte zu, zugewdlzt)
bed r. ww. heenrollen, heenwentelen;(fig.)
rechtschapen aanzien; I1. o. zelfst. ver- voor dat &.
trouwen o., hoop, verwachting v., clunk ZutQr —andeuten, — beden - jemn. die Schuld -, de schuld schuiven op ;
m.; trein - zu jemn. haben, geen vertrou- ken, —bedeeten, & Z. vorherandeu- •l. cine IIohle -, dichtrollen, sluiten door
er iets voor te wentelen.
wen stellen in.
lea
4•.
.

-

Zjtrauens—Werth, - wi rdig, ZuvQrbestehen, (bestand zuvor, ZU,wandern, (wanderte zu, zuge-
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Zuz,

Zuw.

Zwa.

wanden) o. ww., m. s. heentrekken, heen wijn; — laulen, in tegenovergestelde rich- ;en; (fig.) zorgvuldig voorbereiden, netes afpassen.
gaan naar.
-reizn, Ling loopen.

ZWanken, (wankte zu,zugewankl)

o. ww„ m. S. waggelend heengaan naar,
heen w aggelen.
Zwarten, (warlete zu,zugewartet)
o. ww., m. h. wachten, in de verwachting
zijn, afwachten; -de Polilik, afwachtende
politiek.

ZuWQge, bijw.teweeg, te voorschijn,
in het leven.
Zuw@gebringen, (brachie zuwege, zuivegegebrachl) bedr. ww. onr.einen
Plan -, uitvoeren, uitvoering geven aan;
ein Kunstwerk -, slagen in, uitvoeren; eiw.
-, teweegbrengen, veroorzaken; 2. jemn.
elw. -, verschaffen, bezorgen, doen krijgen; jems. Gunst -, verwerven.
ZUwehen, (w ekte zu, zugeweht) o.
WW., m. h. (van den wind), door waaien
drijven, toewaaien, aanwaaien; 2. die Wege
mit Schnee -, door den wind bedekken
met.
Zuweilen, bijw. somwijlen, som
dan.
-tijds,nue
Zi weisen, (wies zu, zugewiesen)
bedr. ww. onr. jemn. eine Person -, ver
naar, adresseeren aan; jemn. Kun -wijzen
-, doen krijgen,recommandeeren,aan--den
bevelen.

Zuwenden, (wandte zu,zugewandt)

bedr. ww onr. wenden naar, toewenden;
jemn. den Backen -, toedraaien, toekeeren;
(fig.) jemn. etw. -, verschalfen, doen krijgen, toestoppen; Hoffnung -, vertrouwen
stellen; Zutrauen -, schenken.

ZUwerfen, (war! zu, zugewor fen)

Z^iwiegen, (wog zu, zugewogen)
ZUzueht, v., Z. m. fokken o.; 2.
bedr. ww. onr., Z. zuwr gen.
ong ,vee, fokvee o.; 3. (PI.) jonge boom
Zuwinken, (winkle zu, zugewinkt) n.. loot v.
a. ww. toewenken, een wenk geven, toeZ^lzug, (-(e)s, mv. Zuzuge) m.hulpknikken; 2. bedr. ww. jemn. Beifall -, roepen m. mv.; (in Hamburg), merk o.
)p haringtonnen.
goedkeurend toeknikken.
Zuwintern, (winterte zu, zugewin- Zizwangen, (zwdngle zo, zugetert) o. ww. toevriezen, dichtvriezen.
,,wu,ngt) bedr. ww. met geweld sluiten,
Zuwirbeln, (wirbelle zu, zugewir- net geweld dichtdoen.
bell) bedr. ww. met een wervel sluiten;
Zwubeln, (zwabelle, gezzwwabelt) o.
Svw., Z. zappeln.
2. o. ww. toerotlelen.
Z^Wispern, (wisperte zu, zugewis- Zwaekeisen, (-eisens, mv. - eisen)
pert) bedr. ww., Z. zuf ustern.
i. (Glasbl.) nijptang v.
ZWacken,(zwarkle,gezwackt) bedr.
Zuwogen, (wogle zu, zugewogt) o.
vw. jena. -, knijpen, Z. zwicken; (fig.)
ww., m. s. beengolven, golven naar.

Z.jwo1ben, (wólbte zu, zugewólbt)

,

'em. -, kwellen, knevelen, uitzuigen, af-

bedr.ww. met een gewelfof verwulf slui- eisen; .jem. bei dent Ohre -, trekken; it.
ten.

misleiden, bedriegen, beetnemen, bedot -

Zuw01ken, (wálkte zu, zugewólht) Len; elw. -, wegnemen, wegpakken.
bedr. ww., Z. bewolken,
ZwLteker, (-s, mv. Zuwacker) m.,
Z1 wort, (-(e)s, mv. Zuwórler) o. -in, (-nen) V. (fig.) woekeraar, vrek,
(oeroud.) Z. Unislandswort.
;ierigaard m.
Zuwurf, ( - (e)s, mv. Zuwur/'e) m. Zwagen, (zwagte, gezwagt) bedr.
ww. (Vo! kst.) hoofd en ooren wasschep,
(Naai.) aangezette lap m.
Zjzah1en, (z hlte zu, zugezuhlt) baden; Glk-ser -, den behoorlijken vorm
bedr. ww. jemn. etw. -, toeteken, voor ;even.
etw. zu der Zahl -, bijtellen; (Hand.)-teln;
ZW ,h1e, (-n) v. servet o., handjemn. etw. -, op rekening leveren.
bek m.
Zww41gen, (zwalgte, gezwalgt) o.ww.
Zijzahlen, (zahlte zu, zugezahlt)
voortwaggelen; 2. bedr. ww., Z. peitschen.
bedr. ww. bijuetalen.
Zuzaunen, (zc unte zu, zugezáunt) Zwang , (-(e)s) m., z. m. dwang m.,
;eweld o., macht v.; (Rechtspr.) pijnibedr. ww., Z. einzdunen, untzhunen.
;ing V. dwang, lijfsdwang m.; kórperZuzeiten, bijw., Z. zuweilen.
Zuzeugen, (zeugle zu, zugezeugt) licher -, lijfsdwang m.; - gebrauchen, gebedr. ww. (Zeew.) ein Baa -, optuigen. weld gebruiken, dwingen; (fig.) gedwonZt ziehen, (zog zu, zugezogen) bedr. óenheid v.; jemn. - anthun, tem. dwingen;
ww. our. trekken naar,heentrekken,heen- it. iem. belemmeringen in den weg legsleepen; (fig.) jem. dent Abgrunde -, iem. gen; sich - anthun, zich geweld aandoen;
in het verderf steepen; it. jem. zu etter. -, it. zich behelpen, zich ontberingen ge-

bedr. ww. onr. heenwerpen, heengooien,
werpen naar; einep Prugel -, toesmijten,
toegooien; jemn. ein Stuck Brod -, toegooien; verlieble Bticke -, werpen naar,
slaan op; 2. (fig., gemeenz.) einem Diener deelgenoot maken van;.jemn. zur Ta/'el -, troosten; einem Gesetze - anthun, eene
etw. -, geven, toestaan, schenken; (Naai.) uitnoodigen; zu einer Gesellschaft -, doen wet verkrachten; (Spr.) Hofahrt will toeslaan, Z. zu flicken; 3. einen Graben -, deel nemen aan, opnemen, toelaten; zu leiden, men lijdt veel door den hoogdichtgooien, volgooien, volwerpen; die einer Beralhschlagun.g -, oproepen; it. moed; 2. (Gen.) beklemming, benauwd
-heidV.
Mire -, dichtgooien, dichtsmijten; 4. den raad inwinnen van; mehrereAerzte -,
Zwang —anleihe, (-a) v.gedwonvoortgaan met werpen; it. uit alle kracht raadplegen, consulteeren; 2. veroorzaken,
zich op den,hals halen; sick den Tod -, gen leening v.; -arbeit v. dwangarbeid
werpen.
Zuwiekeln, (wickelte zu, zugewic- zich den dood op den hals halen; sich m., galeistraf v.; -backer, —in, ovenhoukelt) bedr. ww., Z. aufwickeln; 2. Z. emn- eine Krankheit -, zich eene ziekte op den der m., ovenhoudster v., hij, zij,die voor
hals halen; sich Handel -, twist krijgen, anderen het door hen opgemaakte brood
wickeln.
Zuwjder, voorz. (met den Sen nv.) oorzaak zijn van; sich ein Fieber -, de bakt; -backo%en m. gemeenteoven, dwang
waar de gemeentenaren ge--ovenm.
en bijw. tegenstrijdig met, in strijd met, koorts krijgen; 3. Vieh, Pferde -, telen,
in tegenspraak met, tegenovergesteld; dens fokken, kweeken; 4. die Vorhdnge -, toe- dwongen zijn hun brood te laten bakken;
Gesetze -, tegen de wet; dem Gesetze - halen, toetrekken, dichttrekken; einen -befehl, -brie/' m. dwangbevel o.; - dienst
handeln, tegen de wet handelen, de wet Knoten -, aantrekken, aanhalen; enne m. gedwongen dienst, leendienst, heereoverschrijden, de wet te buiten gaan, de Th ?ire -, dichttrekken, sluiten; II. o. ww., dienst m.; -drescher m. (Leeuw.) hij die
wet schenden; einem Vortrage -, tegen; m. s. zich richten, zich begeven naar, het koren moet dorschen voor leenplicht.
Zw nge, (-n) v., Z. Zwvinge.
it. jemn. - handeln, jemn. - sein, iem. te- trekken-naars w.vdrmern Gegenden -, naar
genwerken, dwarsboomen; (gemeenz.) warmer landen trekken, Z. ziehen; 2. -in. Zwngeinrichtung, (-en) v •
wenn Ihnen dieses nicht - ist, als dit niet h. voortgaan niet trekken, doortrekken. willekeurige inrichting, gedwongen inZ^lziehung, (-en) v., Z. zuziehen; stelling. inrichting v. die de vrijheid betegen uw zin is, als dit u niet mishaagt;
es mag thm - sein oiler nicht, of hij er te- it. uitnoodiging, toelating, vereeniging, lemmert.
Zwingen, (zwatigte,gezwdngt) bedr.
gen is of niet, of hij er iets tegen heeft hulp v., bijstand, raad in.; mit of unler
of niet; der Schaamha /tigkeit - sein, stui- jems. -, na & geraadpleegd te hebben; ww. (van nauwe kleeren), knellen; (fig.)
tend, kwetsend; 2. jemn. - sein, (van per- ich (hue nichts ohne seine -, zonder hem jem. -, kwellen, martelen,pijnigen; sehr -,
sonen), een afkeer hebben van, niet in- te raadplegen, zonder zijne voorkennis.' in moeielijkheden brengen; 2. ein Ding
Zuzimmern, (zimmerte zu, zuge- in etw. hinein -, samenpersen, met gegenomen zijn met; (van spijzen), een afkeer verwekken; er ist mir -, sein gauzes zimmert) bedr. ww. tot timmerhout ge- weld inpersen.
Zwang —gereehtigkeit, ( - en)v.
Wesen ist mir -, ik heb iets tegen hem, reed maken, schaven, hakken.
Zu zirkeln, (zirkelte zu,zugezirkelt) dwangrecht o., rechtsban m.; - gesels o.
zijn geheele wezen bevalt mij niet; der
Wein ist ihm -, hij heeft een afkeer van bedr. ww. nauwkeurig afmeten, afpas- willekeurige wet v.; it.tirannieke wet v.;

Zwa.

Zwe.

ZW(.
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-gesinde o. dienstboden mv. die verplicht. van twintig kreutzers; 4. (cijfers), 20. Maszregeln, ondoelmatig; -widrigkeit v.
zijn heerendiensten te doen; -gewall v., Zwgnzigerlei, bijw. twintigerlei, 3ndoelmatigheid V.
Zween, (veroud.)bijv.nw., Z. zwei.
Z. - recht; it. dwingelandij, tirannie v., twintigerhande.
geweld a.; -glaube m. opgedrongen geloof
Zwsnzig-fach, -fattig, bijv. Zwegen, (zwegte, gezweg't bedr.
o.; -haas o. gevangenhuis o., gevangenis en b. twintigvoudig, twintigmaal; 2. ten Ww. teweegbrengen, tot stand beengen,
v.; -herr, -herrscher m. tiran, d wingeland, I getale var, twintig; -flach o. (Meetk.) veroorzaken; 2. o. ww. terechtkomen,
despoot m.; 2. heer m. die dwangrecht twintigvlak, lichaam o. met twintig vlak zich verbeteren.
uitoefent, baanderheer m.; -herrschafl v.
kanten; -jdhriq bijv. nw. twintig -kenof
Zwehle, (-n) v., Z. Quehle.
dwingelandij v.; - huf m. (Hoefsen.) te
twintig jaar oud; -kreuzerstuck o.,-jarig,
Zwei, bijv. nw. twee; je - and -,
smalle hoef m., volvoetigheid v.;.-hufig Z. Zwanziger (3); -mánnerig bijv. nw. twee aan twee, paarswijze of paarsgebi, v. nw. volvoetig; -hu/igkeil v. volvoe- twintigmannerig, twintighelmig; Klasse wijs, bij paren; - Uhr, twee uren; 11.
tigheid v.; -kauf m. alleenhandel, uitslui- der —en Pflanzen, klasse der twingtig- (-en) v. twee, 2 v.
tende handel m., monopolie o.; -keller rn. helmige planten, isocandrie v.; -jdhrlich
Zwei-achsig, bijv. nw. met twee
leenplichtige wijnpers v.; -lehen o. leen bijv. nw. alle twintig jaar plaats hebben assen; -armig bijv. nw, tweearmig, met
o. met bet recht van leenheffing, leen o.
-pjunder m. twintigponderm.; -pfun--de; twee armen; -dstig bijv. nw. tweetak dat den leenman tot persoonlijken dienst dig bijv. nw. van twintig pond, twintig kig, met twee takken.
en zelfs tot bijstand met al zijne bezit- pond wegende; —e Kanone, Z. -plunder;
Zweia,ugeln, zwieáugeln,
tingen aan den leenheer verplicht; -lost -scha/lig bijv. nw. (Wev.) met twintig (zweidugelte, gezweiaugelt of zwiedugelte,
bijv. nw. ongedwongen, vrij, naar goed scheringdraden.
gezwieaugell) bedr. ww. met bun beiden
-vinde;
een Werk in —en Heften heraus-'
Zw%nzigste, bijv. nw. twintigste; elk. oogjes geven, elk. teeder toewenken
geben, een werk uitgeven in afleveringen der - des Monals, de twingste van de met de oogen.
van ongelijke grootte en op onbepaalde maand; der - Theil, het twintigste geZwei- äugig, bijv. nw. tweeoogig,
tijden; -losigkeit v. ongedwongenheid, deel te.
twee oogen hebbende; -bahnig bijv. nw.
vrijheid v.; -millet o. dwangmiddel o.;
ZwLinzigstel, (-s, mv. Zwanzig ^ van twee banen, twee banen breed; -bau-muhle v. gemeentemolen m. waar de in- stel) o. twintigste (gedeelte) o.
chig bijv. nw. met twee buiken; -beinig
gezetenen verplicht zijn te laten malen;
Zwanzigstens, zum zw^n- bijv. nw. tweebeenig, met twee beenen
-ofen m. Z. -backo[en;-pflichl v. gedwon- zigsten, bijw. ten twintigste, in de of pooien; -blall o. tweeblad o.; -bldllerig, -blallig bijv. nw. tweebladerig, met
gen verplichting v.; -presse v., Z. - keiler; twintigste plaats.
-recht o. dwangrecht o.; 2. (van een moZwLinzig-stundig, bijv. nw. twee bladeren; -blumig bijv. nw. tweelen, een wijnpers &), verplichting V. om twintig uren durend; -ldgig bijv. nw. bloemig, met twee bloemen; -bohrig b ij v.
te laten malen, persen &; 3. rechtsban m. twintig dagen durend, van twintig dagen; nw. dubbel geboord, met twee kanalen;
ZWangsaete, (-n) v. dwang - -theil o., Z. Zwanzigstel; -wóchig bijv. (Waterb.) van twee duim middellijn;
bevel o.
nw. van twintig weken, twintig weken -borslig bijv. nw. met twee borstels of
ZwSngsal, (-(e)s, mv. -e) m., Z. durende; -zóllig bijv. nw van twintig stekels.
-

Drangsal.

duim.

Zwcngs-arbeit, (-en) v. dwang-

Zweibraehen, (zweibrachle, ge-

Zwar, voegw. wel is waar, waarlijk, zweibracht) bed r. ww. een Feld -, voor de
arbeid, gedwongen arbeid m.; --anstall inderdaad, zeker, ongetwijfeld; das ist - tweede maal bewerken, voor den tweeV., --hans o. tuchthuis, gevangenhuis, wahr, allein 4', dat is nu wel waar, maar den keer omploegen.
rasphuis o.; -brief tn. dwangbrief m., &; er hat es - gelesen, hij heeft bet wel
Zwei -brüderig, bijv. nw. (Pl.)
dwangbevel o.
is waar gelezen, maar, ofschoon hij het tweebroederig; -buchslabig bijv. nw. van

Zwangsehenke, (-n) v. gemeen gelezen heeft.
-tekrogv.

Zwerk, (-(e)s, mv. -e) an. (SchoenZwongs-eid, (-(e)s, mv. -e) m. m.) pin v., spijkertje, pennetje o.; 2. (in
opgelegde eed m.; -jacke v. dwangbuis de schietschijf), doel, doelwit, mikpunt
o.; -miltel o., Z. Zwangmittel.
o.; (fig.) doel, plan o., Z. Endzwerk; zu
ZwcLngsoldat, (-en, mv. -en) m. seinem - kommen, zijn doel bereiken; zu
soldaat m. die ingekwartierd wordt bij diesem -e, tot dat einde, te dien einde.
iem. die nalatig is in de betaling der beZwQekchen,ZwQeklein, (ver lasting.
k l.) o., Z. Zweck.

Zw%ngs-pass, (-es, mv. -e) m.

Zwgckdienlieh, bije. nw. doel -

twee letters; -bund m., -bundniss o.

tweevoudig verbond, verbond o. tusschen
twee personen &; -bundlich bijv.nw. met
twee bundels; -chórig bijv. nw. (Muz.)
voor twee koren; -decker m. (Zeew.)
tweedekker m., schip o. met dubbel ver
-deutelei v. gewoonte v. om dub--dek;
belzinnig te spreken; 2. dubbelzinnige
handeling, dubbelzinnige uitdrukking v.

Zweideuteln,

(zweideutelle, ge-

gedwongen paspoort o.; -pflichl v. gewe- matig, voor het, oogmerk geschikt.
zweideutelt) o. ww., m. h. (van uitdruk
tensplicht m.
dubbelzinnig zijn, onduidelijk-kinge),
Zw@cke, ( - n) v. (Schoenra.) Z.
zijn; 2. (van personen), dubbelzinnig
Zwang -trieb, (-(e)s, mv. -e) rn. Zwerk.
natuurdrift v., instinct o.; - trefben o.
Zw()ek-einheit, (-en) v. eenheid spreken, dubbelzinnig handelen.
laatste drijven o. van het wild voor de v. van doel, eenheid v. van bestemming.
Zwei - deutig , bijv. nw. dubbel
groote jacht begint; -ubel o. noodzakeonduidelijk; —er Ausdruck, dub--zing,
ZwQeken, (zweckle, gezweckt) bedr.
lijk kwaad o.; -veráuszerung v. gedwon- WW. vastpinnen, met pinnetjes vastma - belzinnige uitdrukking; -- reden, Z.-deugen verkoop m.; -volt bijv. nw. vol dwang, ken; (lig.) Z. abzwecken.
leln (2); 2. (fig.) niet kiesch, onzeker,
uit hooge noodzakelijkheid; -weise bijw.
ZwQck-endniss, (-e) v., -fall, twijfelachtig; -deuligkeit v. dubbelzin uit dwang, door dwang, bij wijze van (- /alles, mv. -[alle) m. (Spraakk.) derde nigheid v.; (fig.) dubbelzinnige uitdruk
dwang, gedwongen, met geweld; -zaun naamval, datief m.; -lekre v. doelleer,
onzekerheid, twijfelachtigheid-kingv.;2
m. gemeentehaag v.
theologie Y.; -los bijv. nw. doelloos, zon- v.; -doppelt bijv. nw. (van een ei), met
ZWGnzig, bijv. nw. twintig; eine der doel, zonder oogmerk; das ist --,dat twee dooiers; -drahlig bijv. nw. tweeAnzahl von -, een twintigtal; es sind etwa is doelloos, dient tot niets; -losigkeil v. draadsch, met twee draden; —es Seat,
- Wochen, bet is ongeveer twintig weken doelloosheid, nutteloosheid v.; -mászig tweedraadsch touw o.; -dritlel o. twee
geleden.
bijv. en b. doelmatig, geschikt; --keil v. derden o. mv.; --st%ick o. Duitsche gul
—arbeit v. mijnwerk o.-den=2thalr;
Zw4nzigeek, (-(e)s, mv. -e) o. doelmatigheid, geschiktheid v.; -nagel m.
twintighoela m.; 2. Z. Zwanzigflach.
(Schoenm.) Z. Zweck (1); -voll bijv. nw. in 2 lagen door 2 werklieden in 21 uren;
Zwt nziger, (-s, mv. Zwanziger) gewichtig doel hebbende, een belangrijk -dunkel o. schemering v.; es war —, het
m. (in Venetië), een van den raad der doel hebbende; -widrig bijv. en b. on- was in de schemering, tusschen licht en
twintig; 2. -, -in v. twintiger m., man doelmatig, strijdig met het oogmerk, het donker; -eckig bijv. nw. tweehoekig;
m., yrouw V. van twintig jaar; 3. stuk o. tegendeel bewerkend, slecht gekozen; -e -ehig bijv. nw. dubbel gehuwd.
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Zwe.

ZWe.

Zwe.

Zweifel(s)-form, (-eye) v. twij
Zweieln, (zweielle, gezweielt) o.
ww. ia menigte voor de ooggin z weven, felachtige vorm in.; - frei bije. en b. zon der twijfel, onget%vijfeld, zeker; 2. buiten
duizelen, aarzelen, besluiteloos zijn.
Zwe_. n, (zweile, geziveit) bedr.ww. allen twijfel; - /reilietl v. zekerheid v.
Zweifelsgrund, (-(e)s,inv . Zwei in twee deelen verdeeles, halveeren; `?.
wed. ww. sic/t -, oneens worden, schei- rel^urutrcte) ii. reden v. tot twijfel.
Zweifelsinn, (-(e)s) in., z. m., Z.
den, uiteenga:.n, zich in twee deelgin ver
-deln. Zw(' i/'elyelst; c. Z. Zu► ei fclmutlt.

gevels; -gipfelig bijv. nw. met twee punten, met twee tol)pen; -gliecteriy bijv.nw.
tweeledig; (Alg.) —e Gri sze, tweeledige
groot leid.

Zweigicht, bijv. nw. nw. als een
tak, takacti tig.
Zweigig, bijv. nw. takkig, zich
vert,► kkeii ► I.

Zweig- recht, (-(e)s, mv. -e) o.
in. (lig.) knoop in., zwarigheid, (Boscltss.) recht o. om tikken af te hou Zwelerlei, bijw.tweeërlei,van twee moeielijkheid V. ter oplossing, Z. Zwei wen.
Zwei- griffelig, bijv. nw. met
-[elprtk.
soorten; aal - Art, op tweeërlei wijze; 2.
Zweifelsohne,bijw . zonder twij- twee st^i^r► pertjes; -yri/q bijv. nw. met
verschillend; - Kinder, kinderen uit ver
twee stelen of handvaten.
huwelijken; - Reden [uhren,-schilend fel, ► ngetwilfel^l, buiten twijfel.
Zweifel - sucht, v., z. M. twijfel- Zweigróhre, (-it) v. tak m. van
Z. zweiziingeln; (Spr.) man muss nicht (Dinge) aal einmal than, men moet niet zucht, zucht V. tut twijfelen, scel► ticrsine eerie buis, zijkatuaal o.
ZweigrQschenstiick, ( - (e)s,
o.; -si chliy bijv. nw. twijfelzuehtig; -volt
twee dingen tegelijk doen.
Zwei -fach, -f teltig, bijv. en b. bijv. nw vi twijfel, zeer onzeker ; - u^eide Inv. -e) u. stukje o. van twee groschen,
dubbel, tweevoudig; 2. dac —e, het dub- V. bastaardwilg rn.; -uweiser in. twij fel- tweegroschenstukje o.
Zweigstándig, bijv. uw. op den
bel, tweevoud o.; -/aicherig bijv. nw. niet zuchtige, twijfelaar, twijfelzuchtige, sceptak staiiii le, ol, rleor tak groeiende.
twee vakken, met twee holten; -Id,diy tic^ns in.; -zveislteit v., Z. - lekre.
Zwei -firner, (=s) in., z. m. twee- Zwei - hander, - /idnders, mv.
bijv. nw., Z. -dráklig; -falter m. ví+ttder m.; -[allig bijv. nw., Z. -[ach; -far- jarige «wijn til.; /liigelig bijv. nw. twee-!, -huit^ler) in. tweeitau+lig wezen o.,tnensch
big bijv. nw. tw3ekleurig; -[arhiykeit v. vleugeli ,rnet twee vleugels; - fórnzig bijv.' in.; -handig bijv. nw. tweehandig, twee
tweekieurigheid, tweevoudige kleurwis- nw ., Z. -yeslaltig; -/'un/lelscl^t'tn ni. stand handen hebbende; 2. beide handen even
ill. van twee planeten, (tie 144 graden gel kiinneude gebruiken; -/zaiiyig bijv.
seling V.
Zweifel, (-s) m., z. m. twijfel rn., verschillen; -/uszig bijv. nw. ►liet twee uw. aan twee zijden schuins alloopenonzekerheid, aarzeling, besluiteloosheid voeten, tweevoetig, Z. -being; - [u.,zr^l ^le; ([Suuwk.) in een tuit uitlooiieude;
v., vermoeden o., achterdocht m.: jeiit. t,ijv. uw. tweevoetscli, twee Root lang & -huuig lijm. nw., Z. -nidltctig; -haiiplig
Zweig, (-(e)s, mv. -e) in. tak, twijg bijv, nw. tweehoofdig, twee hofden of
aars einerra - reiszen, iemn. nit de onzeker heid helpen; in - steken, in to'ijfel staan, m., spruit, vertakkiug v.; (fig.) vertakking milieu hebbende; - huusig bije. nw. —e
aarzelen; it. besluiteloos zijn; jam. int - v.; (van eerie wetenschap &), tok in., P/lanzen, - /dader m. uiv pi;inten v. mv.
lassen, iem. in de onzekerliei{l laten; es vak, onderdeel o., afdleeling v.; it. der waarvan de tiianiielijke envrouwelijke
is! hein -, dass, het lijdt geen twijfel, er 1e/zie -seiner Familie, de laatste afstam bloe^nen gescheiden zijn.
Zweiiaeit, (-en) v. tweeheid, dubspruit v.; die vcrschledenei!-^neligm.,
valt niet aan te twijfelen; etw. in - zie hen, stellen, iets in twijfel trekken, be- -e des Handels, de verschillende takken, i ► elheirl, tweevoudigheirl v., uit twee een twijfelen; ohne -, zonder twijfel, orige- vakken; er icird nie aal einen gril en - lieden bestaan ►1 voorwerp o.; - slalire v.
Icommeri, hij zal het nooit ver brengen, stelsel o. dat de wereld door een goed
t wij leid .
Zweifeldig, bijv. nw in twee vel- er zal van item niet veel terechtkomen; en een kivaad beginsel geregeerd wordt,
it. hij zal er nooit bovenop korven, hij zal dualisme o.
den v n tech].
Zwei -hev.kelig, bijv. nw. met
Zweifelei, (-en) v. zucht v. tot nooit fortuin maken; (Wanenk.) lof
-werko. twee hengsels; -herr in. tweetram rn.;
twijfelen, twijfelzucht, twijfelarij v.
Zweig - bahn, (-en) v. (Spoorw.) -herrig bijv. nw. van twee heeren, aan
Zweif(e)ler, ( - s, mv. Ztvei f (e) ler)
m., -in, (-nen) V. twijfelaar tri., twij- rijtak n.; -basli V. bank V. van takken; twee heeren toebehoorende; -herrisch,
-vlast o. blad o. aan een tak; -bli the V. -herrlich bijv. nw. van twee mannen;
felaarztter V.
Zweifelfrei, bijv. en b. ontwijfel• bloesem m. aan een tak; -bíiit/ enlragend -ltcrrscliaft v. tweernanschap, bestuur o.,
baar, tuiten alien twijfel, ongetwijfeld. bijv. nw. bloesems aan de takken heb regeering V. van twee mannen, duuui-bend. vuraat o.; -herrsclter ni., Z. -herr; -herrZweifelgeist, (-(e)s) tri., z. m., Z.
Zweigehen, Zweiglein, (ver - ;curde v. waardigheid v. van tweeman;
Zweij'elet.
-/rvc %er m. dro,rierlaris in., dier o. met
Zweifelhaft, bijv . en b. twijfel kl.) o. tikje, twvijgje, spruitje 0.
Zwei- geflugelt, bijv.nw., Z.-flu- twee bulten; - höckerig bijv. nw. twee
onzeker, aarzelend, weifelend;-achtig,
geliy; - yeltu.usiy i ijv. nw. rnet dubbele bulten hebbende; - ltórner o. rrtv. dieren
(van I ► ersonen), besluiteloos.
Zweifelhaft gkeit,( - en) v. twij- schelp of schil; -ye/tcrr/Lrit bijv. nw., Z. u. mv. niet twee horens; - hórnig bijv.nw.
felactitiglreid, onzekerheid, besluiteloos- -henk,eliy; -yeltornt bij v. ww., Z. -h^rniy. twee horens hebbende; -hu/'er m. herZweigen, (ziveiyle, gezweiyt) bedt. kaiiwend tiler, dier o. niet gespleten
held, aarzeling V.
hoeven; -hufiq bijv. nw. niet gespleten
Zweifel -lehre, v., z. m. leer v. WW.. Z. p/rc ►1,/en.

Zweler, (-s, mv. Zweier) m., Z.
Zwei (2); 2. stuk o. van twee penningen.

Zweifels - knoten, - /;notens,mv
(

.

-/cnolea)

(

-

,

der twijfelaars, scepticisme o.; -los bije.

nw., Z. -s[rei; -lostykeit v., Z. -sfreihetl;
-moth m. twijfelzucht v., besluiteloos held, twijfelachtigheid v.; it. zwk gel oof o.; 2. ouzekerlieirl v.; -nriilhty bijv.
en b. twijfelzuchtig, besluiteloos, weifel
-moedig.
Zweifeln, (zweifelle, gezweifelt) o.
WW., m. It. an etw. -, twijfelen; ich.zweifle, ob er es thut, ik twijfel er aan, betwijfel, geloof niet; 2. weifelen, onzeker
zijn, aarzelen, dobberen; 11. bedt. ww.
elw. -, betwijfelen.

Zwei - geohrt, bije. nw., Z. - altrig; troeven; - huicdertel o. tweehonderdste ge-gesa,tyn}. tweezaag tn., duo, duet o.; deelte o.; - handerf bijv. nw. tweehon-

- yespallen ij v. nw., Z. -spell ig; -yespait^t
u. tweesl ► au o., twee paarden o. mv.;
-yespr ch 0. samenspraak v., gesprek o.
tussehen twee personen; -yestullig bijv.
Btw. onder twee gedaanten voorkoineud,
tweevorur ► g, zich onder twee gedaanten
vertoonenrle; -gestrichen bijv. nw. ► lub bet gestreept, met twee strepen; (Muz.)
—e ,dole, dubhelgestreept; -yetheilt bijv.
nw., Z. -lheilig.
Zweig - geschaft, (-(e)s, mv. -e)

deril; -hunderiste bijv.no, . tweehonderdste;

jaltrig

bijv.nw. twee jaar oud, tv ee-

,larig, twee jaar durende; —er Weis,
tweejarig; jalarlich bijv. nov. om de twee
jaar gescltieden ► le; -lra iipf m. tweestrijd,
tweekamp tn., tweegevecht, duel o.; zain
—e heruus/i rdern, tot een duel nitdagen;

sick in. eineet —e sclalagen, duel-

ieeren; -kdrnpfer m. hij die duelleert,
duellist in.; -ILupselig bijv. nw. tweevliezig, twee vliezen tiebben(le; -klapZweifelpunkt, ( - (e) s, mv. - e) m. o. depot o.; -geseliscitaft v. tak m eener fig bijv. nv. met twee klapvliezen;
-Icnop/ig bijv. nw. met twee knoppen,
twijfelachtig punt, onderwerp o. van vereenigiiig.
Zwei -giebelig, bijv.nw. met twee net twee schillen, met twee trossen;
twijfel.

Zwe.
-körfiq bijv. ow. tweehoofdig, met twee
koppen, met twee aangezichten; - korn
o. spelt v.; -kórnig bijv. nw. tweekor relig, met twee korrels; -lapJnq bije.
uw . tweekwabbig, tweelobbig; -laubig in.

tweejarige wijnga,irdrank v.; -laut (er) m.,
Z. Poppetlaul (er); - leibig bije. uw. me;
twee lichamen, tweelijvig; -licht 0., Z.
- dankel.
Zweiling, (-(e)s, mv. -c) m., Z.
ZW 11110íq .

Zwei-lippig, bijv. nw. met twee;,,
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denil, met twee scherpe kanten; -schnitZwei -theilig, bijv. nw. in tweeén
liq bijv. nw., Z. -máhdig; -schulcig bijv. verdeeld, gehalveerd; (Alg.) tweeledig;
n%v. tweevoetsch, van twee voet lang &; -theiligkeit V. tweeledigheid v., uit twee
-schiirig bije. nw. tweemaal in een jaar deeleg bestaan o.; -lheilung v. halveegeschoren kunnende worden; —e Wolle, ring, verdeeling V. in tweeën; -tónig bijv.
wol van de tweede schering; 2. tweemaal nw. uit twee tonen samengesteld; - lhurig
in een jar geschoren wordende; 3. —er bijv. nvv. met twee deuren, twee deuren
Ofen, oven ni. wet twee openingen; -sai- hebbende; -lydchlig bijv.uw. zwanger van
lig bije. nw. tweesnarig; - schwarizig l,ijv.j twee kinderen; (Veea.) tweejongen tegenw. twee staarten hebbende; -scilig bijv. !i lijk dragend; - treffer in. (Lot.) twee temrw. tweezijdig, met twee zijden; (PI.) Z. gelijk uitkomende nommers o. mv.; -trilt
-reiltiq, -zeilij; (Ger.) wemlerzijdsch; -sil- in. (Dansti.) tweepas m.

Zwei unddreiszigpfiinder,

lippen, tweelil pig, twee lippen hebben -

ber rn. woord o. van twee lettergrepen,

de; -1 cherig bijv. nw. met twee gaten,
dubbel gehoord; -Whig bijv. nw. twee
lood wegend; - nvichlig bijv. nw. tweemachtig; Klasse der —en P%lanzen, klasse,
der tweemachtige planten, didynamia v.;
-rnalcdiq bije. nw. tweemaal in een jaar'
gemaaid kunnende worden; -vial bijes
tweernaai; -maliy bijv. nw. twee maal

tweelettergrepig woord o.; -silbig Ibijv. (-ders, mv. -der) in. (Art.) twee en dernw. tweelettergrepig, van twee letter- tigponder m.

grepen; -si/bier in., Z. -silber; -sine m.,
-sinnig bije. nw., Z. Doppelsinn 4; -si 1zig bijv.nw. met twee zitlilaatsen; -so/dig
hjiv. nw. met twee zolen, met dubbele
molen; - spattig bijv. nw. tweespaltig, gespleten; (Drukk.) in twee kolommen;
geschiedende, tweereaal herhaald; -man- Í -spanner ni. tweespan rijtuig o. voor
nerei v.tweernanrrerij v.,toestand m.eener^ twee paarden; 2. 'oerman, hoer m. die
vrouw die twee mannen heeft, bigamie m°t twee paarden rijdt; -spdnnig bijv.nw.
v.; (PI.) liandria v.; -mdnnerig bije. nw.' met twee paarden bespannen; — (ahren,
tweemannerig, twee meeldraden hebben rijden in een rijtuig met twee paarden;
Klasse der --en Planzen, diandria v.;-de; -spclzig bijv. nw. tweevliezig; -spiel o.
-mdnni.^cii hijv. uw. geschikt voor twee (Muz.) muziekstuk o. voor twee persopersrunen, rui ante hebbende voor twee per- tien, duo, duet o.; -spitz m., -spitze v.
sonen, tweerrians, Z. -sclrld frig; (Wev.) (Straatra.) bikhamer m.; 2. (Beeldh.)
voor twee man werk gevende; -master, :leitel in. reet twee scherpe kanten; --amm. tweemaster rn., schip o. mei twee; bosz in. aambeeld o. met twee punten;
masten; (Scherts.) hoed m. met dubbe- -spilzig bijv. nes. twee punten hebbende,
len ran(]; -nzastig bijv. nw. met twee tweepuntig; -spraclre v,, Z. -gespr ch;
masten, twee masten hebbende; - monalig -sprdc/iig I)ijv. nw. in twee talen; -stachel
bijv nes van twee maanden, twee maan Ei). (Nat. pist.) tweestekelige baars m.;
durende; - monallich bijv.nw. om de-den -stachelig bijv. nes. tweestel;elig, twee
twee maanden geschiedende, tweemaan - stekels hebbende; -slanimiq bijv. nes.
delijksch; -namig bijv. nes. tweenarnig, tweestarnmig, twee stammen het,bende;
twee namen hebbende; -muskelig bije. -stinging bijv. nw. (Muz.) twee3temmig,
nw. tweespierig, twee spieren hebben- voor twee stemmen; —es Tonspiel, duo,
de; -óhirig, -ohrig bijv. nes. met twee duet o.; 2. (fig.) oneenig zijnde, verschil
oores, met twee handvatsels;-paarig bijv. vain gevoelen hebbende; - stirnig bijv.nw.
nw. met twee paren; gefederl, net (Fabell.) twee gezichten hebbende; -stoctwee paar vleugels; -p[enniger w. munt- kig, -slockig ij v. no'. met twee verd ie stukje o. van twee penningen; -p/'tender pingen; -stufig bij v. raw. met twee treden
m. tweeponder m., kogel rn. van twee of trappen; -slundig bijv. nes. twee uren
pond; -p[i ndig bijv. nw. tweepondsch, durend, twee uren oud; -slundlich bijv.
twee pond wegende; -polig bijv. nes. nw. om de twee uren geschiedend; -tágiy
(Nat.) met twee polen; -poliykeit v. twee bijv. tres. twee dagen oud, twee dagen
polen hebben o.; -punkt m., Z. Doppel- durend; ldglich bijv. nes. tweedaagsch,
punkl; -raderig bijv. nw. met twee rar1P- om de twee dagen geschiedend; - lansend
ren; —er Wagen, rijtuig o. met twee bijv. nes. twee duizend; -lausendste bijv.
wielen, sjees, tilbury v.; -reihig bijv. nw. nes. tweeduizendste.
in twee rijen, op twee rijen; -ruderiq
Zweite, bijv. nes. tweede; 2. der bije. nw. riet twee riemen, tweeriemsch; 1 des Monals, de tweede van de maand;
-sack rn., Z. Zwerchsack; -sainig bijv.nw. Friedricli der -, Frederik de Tweede; den
tweezadig, reet twee zaadkorrels; -sang' -7z Tag darauf, den tweeden dag daarna;
m. gezang, lied o. voor twee personen, -s Gesicht, tweede tooneel, gezicht; -s
duo o.; -schalig bijv. nes. tweeschalig, Ich, tweede ik, ander ik; sic ist mein -s
met twee schalen; - schattig bijv. nes. Ich, zij is mijn tweede ik, mijne rechter.
(Aardr.) dubbelschaduwig, tweeschadu- hand, zij vervangt mij in alles; 2. -, (-n)
wig; -schau/ler m. (Landh.) eenjarig V. (Mirz.) seconde v., tweede toon m. van
schaap o.; - schichtig bijv. nw. van twee dein grondtoon.
lagen; -schláfrig bijv.nw. (gemeenz.) (van
Zweitel, ( - s, mv . Zweitel) o. helft v.
bedden), tweemaas, voor twee personen;
Zweitens, bijw. ten tweede, in de
-schlilz rn. (Boucvk.) Dorisch fries o. reet tweede l)l^rats; it. ten andere.
twee hoogten; -sclhndblig bije. nes. tweeZweitgeboren, bijv. nw . der - e
snavelig,twee snavels hebbende; -schneide Sohn, naderhand geboren, jonger.
V. (Dr.) beitel m. met twee scherpe kamZweitheilen, (zwveilheille, yezweiten; -schneider m. tweesuijdeud werk - theilt) J,edr. ww. An tweeën verdeeles,
tuig o.; -schneidig bijv. no. tweesnij- halveeren.
—

-

Zweiunddreiszigstel, (-stels,
mv. -stel) o, twee en dertigste (deel) o.;

(Muz.) - of -snole V. twee en dertigste
noot v.; -spause v. twee en dertigste maat
rust v.; -tukt m. twee en dertigste maat V.
Zweiundsiebzig, (onb.) v. sep tuagenta v., bijbel m. der 70 overzetters.
Zweiviertels - note, ( - n) v.halve
noot, open noot v.; -pause V. halve maats
rust v.; -takt m. twee- kwartsmaat V.
Zwei-weg, (-(e)s, mv. -e) rn. dubbele weg rn.; 2. kruisweg, zijweg m.;
-wedhahn m. (Spoorw.) kraan v. met twee
pijpen; - weiberei v. tweewijverij v., toestand m. van een man die twee vrouwen
heeft, bigamie v.; in der — lelien, in bigamie leven, twee vrouwen hebben; - weibig
bijv. nw. tweewijvig, twee vrouwen hebbende; (Pl.) Z. -gri/felig; Ordnung der
—en Planzen, orde der tweestijlige planten, digynia v.; -u•inkeliq bijv. nes. tweehoekig, twee hoeken Hebbende;-wóchentlich bijv. nes. om de twee weken plaats
hebbende; -wochig bijv. nw. twee weken durend, twee weken oud; -wuchs m.
(Gen.) Engelsche ziekte v.; -wuchsig bije.
nw. aan de t;ngelsche ziekte lijdend; (van
wol), Z. -schiirig; -tack m. gaffel, tweetand nn.; -zackiq, -zinkig bijv. nw. met
twee tauden,gatrelvormig.- ,za /il v.(Spraakk.) dualis m.; 2. getal o. twee, tweetal o.;
-zahliy bijv. uw. tell getale van twee;

(PI.) uit twee bladdeeltjes bestaande,

twee aan twee groeiend, gepaard; -zahn

in. (Pl.) gaffelkruit o., tweetand m.; (Nat.
pist.) zeeegel in.; -zdhneig bijv. uw. twee
tanden hebbende, tweetandig; (PI.) gaf
-zehig bijv. nw. slechts twee-felvornig;
tenen hebbende; (Tuinb.) twee schillen
hebbende, met twee schillen; -zecler m.
tweeregelig vers o.; -zeilig bijv. uw.
tweeregelig, van twee regels; —e Aehre,
grasaartje, grashalmpje o.; -zeilig bije.
uw. aan twee tijdperken onderworpen,
van twee tijden; (Spraakk.) nu lang, dan
kort; -zinkig bijv. n'., Z. -zackig; -zóllig bijv. nes. tweeduimsch, twee duim
dik &; -zungelei V. dubbelhartigheid,
valschheid v.

Zweizi,ingeln, (zweizungelte, gezweiziinyelt) o. wees. luit twee monden
spreken, dubbelhartig zijn, valsch zijn.
Z wei-zíun gig, bijv. nw. dubbelhartig, valsch, gevemnsd, Z. doppelzungig;
-zunyler in., —in V. dubbelhartige m. en
v., valschaard m.
Zwereh, bij w., Z. quer, uberzwez ch.
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Zworch-arm, (-(e)s, mv. -e) a
Z. Querarm; (Zeew.) (van het anker
ankerstok m.; -art, -axt, - balken, -ban
-bank, -eisen ci', Z. Q uer -ast 5; -fell

(Ontlk.) middelrif o.; (fig.) jemn. das
erschultern, iems. lever doen schudde
iem. hartelijk doen lachen; (Nat. hist
schelp v. met twee holten.

Zworchfell-blutader, (.n)
tot het middelrif behoorende bloedad^
v.; -entzundung v. middelrifsontstekir
v.; -erschutterung v. uitbarsten o. va
het lachen, schaterend gelach o.; -neg
m. middelrifszenuw v.; -pulsader,-schlay
ader v. tot bet middelrif beboorende poli
of slagader v.; -zweig m. middelrifstok n

Zworchwall, (-wall(e)s,mv.-way
le) m. (Vest.) dwarswal in.
Zwerg, (-(e)s, mv. e) m. dwerg
klein wan m., ventje, kereltje o., Z. Ka
bold.
Zw rg-aloe, (-n) v. (Pl.) dwerg
aloë v.; -alpkirsche v. kerseboom m. va
de Alpen; -antilope v. dwergantilope v
-apfel m. dwergappel m.; -artig bijv.nv+
dwergachtig, als een dwerg, zeer kleli
-baum m. dwergboom, laag geleide boo(
m.; -beken m. dwergbehen v.; -bildun
V. vorming, oorzaak v. der dwergachtig
beid; 2. dwergachtigheid v.; -birke i
dwergberk m.; -bock m. dwergbok, Afri
kaansche,kleine bok m.; -bohne v. kruip
boon v.; -buche V. dwergbeuk m.; - buchs
(baum) m dwergpalm m.; -buffet m
dwergbuffel m.
Zworgehen, ZwQrglein, (ver
kl.) o. dwergje o,,zeer klein persoon m,
Z. Zwerg.

Zw6rg-distel, (-n) v. dwergdis
tel v.; -eichhorn, -eichhórnchen o. dwerg
eekhorentje o.; -enge v. dwergeend v.
-enzian in. (Pl.) kleine gentiaan v.; -erbs
V. kruiperwt v.; -cute v. kleine hertol
m.; -/eige V. dwergvijg v.; -feigenbaun
m. dwergvijgeboom m.; -Fichte v. dwerg
pijnboom m.; -fledermaus v. dwergvle.
dermuis v.; -gamander m. dwerggaman
der v.; -gattung v., Z. -geschlecht; -ga.
zelle v., Z. - antilope; -gein m. trochyt m.
versteende zeester v.; - genster m. dwerg.
brem v.; -geschlecht o. dwerggeslacht o.
soort v. van dwergen; -gestalt v. dwerg.
achtige gestalte, dwerggestalte v.; 2
kleine gestalte v.; -gewdchs o. dwergplans
V.; -granalbaum m., -granate v. dwerg.
,

,

granaat V.

Zworghaft, bijv. nw., Z. zwerg.
artig.

Zwgrg hase, ( - n, mv. - n) m
-

dwerghaas m.; -huhn o. dwerghoen,kriel-

hoen o.

Zwergin, (-nen) V. vrouwelijke
dwerg v.; (Scherts.) kleine vrouw v.
ZwQrgiseh, bijv. nw. dwergachtig,
klein.
Zwerg-jasmin, (- (e)s, mv. -e)
m. dwergjasmijn v.; -kabliau m. dwerg kabeljauw in.; -kastanie v., -kastanienbaum m. dwergkastanjehoom m.; -kiefer
m. dwergpijnboom m.; -ktirschbaum in.,
-kirsche v., Z. Heckenkirsche; -krebs m.
dwergkreeft in.; -lauch m. (Tuinb.)

Zwi.

dwergknoflook o.;-levkoje v. (Pl.) dwerg.
violier v.; -mandel v. dwergamand el v.
--baum m. dwergamandelboom in.; -ma.
szig bijv. nw. Z. zwergha/t; -maas v
dwergmuis v.; - mispel v., —baum m
dwergmispelboom m.; -net/ce v. zandanjelier v.; 2. berganjelier v.; -ochs in
dwergos, Afrikaansche of Kaapsche buffel in.; -palme v. dwergpalmboom m.
-pfzrsche v. dwergperzik v.; -reiher in
dwergreiger in.; -ruster v., Z. -ulme,
-schrift m. dwergschrede, schrede Y.
stap in. van een dwerg; -stein m. (Delf.
St.) versteende zeester v., radersteen m.;
-trappe v. dwerggans v.; -ulme v. dwerg.
olm in.; -weichsel v. bergkers, steenkers
v.; -weide v. dwergwilg m.; -winde v,
dwergwinde v.; -wittwenblume v. dwerg schurftkruid o.; -wolf m.,, Z. Goldwol/

len m., molentje o.; (fig.) winstgevende
zaak v., mes o.dat aan twee kanten snijdt,
dubbel voordeel o., melkkoetje o.; -nagel
m. rond spijkertje 0. met platten kop;
-schnur v. touwtje o. aan bet eind eener
zweep,slag m.; -stein m. wigvormige sluitt een in.; -zange v.nijptang,splintertang v.

Zwieback, (-(e)s, mv. -e) in. beschuit v., tweebak o.; -blume v, Indische
plant v. met vijf bladerige bloemen; -kam
-merv.
beschuitkamer v.
Zwiebel,(-n)v.ajuin m.;(Pl.)bloembol nj.; (Tuinb.) kleine -, kleine ui v., prei
v.; sick durch -n fortp f anzend, bolachtig;
2. (Kookk., Tuinb.) ui v.; -lauch m. knoflook o.; ein Bundel -n, rist v. uien.

Zwiebel-apfel, (-apfels, mv. -p

-

fel) in. appel m. met vrachtbundel; -arlig
bijv. nw. uiachtig, (bloem)bolachtig; --er
(2); -ziege v., Z. -bock.
Geschmack,Z. -geschmack; -auge o.op den
ZwQse, (-n) v. lat v. aan een da- wortel staande bloembol m.;-beet o.bed o.
mastweefstoel.
met bloembollen, bed o. met uien; -rinse
Zw@tsche, Zwotschke, ( - n) V. (Pl.) bolachtig riet o.; -birne v. uivormige zomerpeer v.; -bruhe v. uiensaus v.;
V. kwets, pruim V. van Damascus.
Zwetschenbaum, ( baum(e)s, -brut v. jonge bloembol rya., bloemn v. uit
mv. -bdume) in. kwetseboom, pruime- een bol.
boom in.; -kuchen m. pruimentaart v.; Zwiebelchen, Zwiebelein,
-muss o. pruimenmoes o.
(verkl.) o. uitje, ajuintje o., prei v.
Zwick, (-(e)s, mv. -e) in. (w. i. Zwiebel-fisch, (-es, mv. -e) m.
;ebr.) kneep v., knijpen o.; jemu. einen net uien toebereide visch v.;(Drukk.)pas. geben, iem. eerre kneep geven, knijpen; tei v., door elk. geraakte letters v. mv.;
t. Z. -mal; 3. (Kunstt.) Z. Zwecke.
• fischkramer m. slordige letterzetter m.;
Zwick-bart, (-bart(e)s, mv. -bdr- ./órmig bijv. nw. bolvormig, uivormig;
le) m. dichte baard in.; 2. spitse knevel, •geruch m. uienreuk in., uienlucht v.;
inevelbaard in.; -bohrer m.drilboor,zwik- .gericht o, gerecht o. van uien; -geschmack
)oor, fret v.
U. uiensmaak in.; -gewdchs o. bolgewas
)., bolachtige plant v.; -gras o. bolachtig
Zwjcke, (-n) v., Z. Zwickzange.
Zwickel, (-s, mv. Zwickel) in. ;ras o.; -haul v. vlies o. van eene ui.
'Naai.) klinkgeer v.; (in handschoenen), Zwiebelicht, bijv. nw., Z. zufie► ingerstukje o.; (in kousen), klink v.; ielartig.
Glaz.) glazenmakersmes o.; (Tuinb.)
Zwiebelig, bijv. nw. bollen bevat -

iechtrankje o.

Zwjckel -bart,

end, botdragend.
( - bat(e)s,

mv.

Zwiebel isop, ( (e)s) m., z. in.
-

-

brie) in., Z. Zwickbart; -beinchen o. roomkruid o.; -knospe v. jonge bloembol
nv. kleine, driehoekige beentjes o. mv. a., bloem v. van een bloembol; - kuchen
n de naden der hersenen, beentjes o. a. scheutjes, uitspruitsels o. mv. van een
ay. van Wormius.
Bloembol onder den grond; 2. panneZwickeln, (zwickelte, gezwickelt) oek m. met uien; -lauch in. knoflook o.;
^edr. ww Struinjpfe -, met klinken breien; maus v. muis v. die wintervoorraad ver
ezwickelte Strump fe, kousen met klin ken.
-amelt.
Zwjckelnaht, (-nahte) v. (Ont- Zwiebeln, (zwiehelte, gezwiebelt)
i.) bekkeneelnaad m.; -strump/ in. kous edr. ww. eine Speise -, met uien toebe. met eene klink.
iden; 2. met uien wrijven; (Volkst.) jem.
Zwjcken, (zwickte, gezwickt) bedr. kwellen, plagen, mishandelen; it. afiw. knijpen; jemn. eili blaues Mal -, iem. inselen.
ene blauwe plek knijpen; jern. mil Zwiebel- saft, (-saft(e)s, mv. lithenden Zangen -, knijpen; den Bart ïile) m. uiensap o.; -same m. uienzaad
, krullen; (Lakenb.) die Knótchen aus .; -schaft V. uienstengel in.; -schale v.
em Tuche -, noppen, uitrukken; (lig.) ienschil, huid v. van eene ui; 2. (Nat.
zwickt mich im. Leibe, ik heb snij
ist.) bastaardmossel v.; - stengel in., Z.
lijf; ein Fass Wein -,-ingedorht ►chaff; -schwertel v. gewone lischbioem
pensteken, boren.
,;-strange v. rist v. uien; -suppe v. uien
-tragend bijv. uw. boldragend;-^epv.;
Zwicker, (-s, mv. Zwicker) m.
nijper m., hij die knijpt; 2. nijptang, vicke v. bolachtige wikke v.; -wurzel v,
nijptang v.; (Timm.) zwikboor v.; (Kai- )lachtige wortel in., knol m.
) Z. Zwickbohrer; it. zwikje o.
Zwiebrache, (-n) v., Z. Zwei.

Zwjckern, (zwickerte, yezwickert)

-

ache.

ww. vlug zijn, steeds in beweging zijn,
,.en en weer loopen.

Zwiebrachen, (zwiebrachte, geuiebracht) bedr. ww., Z. zweibrachen.

Zwjck-loch,(-loch(e)s,mv.-lócher)

Zwi_efach,zwiefaltig, bijv.nw.,

(fig.) schuilhoek m.; -mal o.blauwe plek
van bet knijpen; -muhle v. (Sp.) mo-

zwei/'ach c'.

Zwie -gespráoh, (-(e)s,mv. -e) o.

Zwi.

Zwi.

samenspraak v., onderhoud, gesprek o.;
-gestalt v., Z. Doppelgestall.
Zwi_elicht, (-( e)s) o., z. m., Z.
Zweidunkel.
Zwier, bijw. (veroud.) Z. ,weimal.
Zwiesel, s, mv. Zwiesel) m. en
(-n) v. tweetakkige verdeeling v., gaffel
vorrn m.; (fig.) gaffel nn.
(-

Zwiesel-bart, (- bart(e)s, mv. bdrie) m. boksbaard, baard m. met twee
punten; -beere V. vogelkers, kriek r.;
—nbaum m. kriekeboom m.; -dorp m.
groote hulst v.
Zwieselicht, Zwieselig, bije.
nw. met twee takken, in tweeën gespleten. gaffelvormig.
Zwiespalt, (-( e)s) m., z. m. tweespalt, tweedracht, oneenigheid, verdeeldheid v., twist m.; -geist m. geest m. van
tweedracht.
Zwiespaltig, bijv. nw. in twee partijen verdeeld, oneenig, niet eendrachtig.

Zwiespaltsame, ( - ns, mv.-n) m.
zaad o. van tweedracht.

Zwiesprache, (- n) v., Z. Zzveigespro ch.

Zwi_etraeht, v., z. m. tweedracht,
verdeeldheid, oneenigheid v., Z.Zwiespalt.
Zwietraehtig, bijv. en b. nikt eendrachtig, in tweedracht levend, niet eens
niet overeenstemmend; -keil v.,-gezind,
Z. Zwietracht.

Zwietrachts- geilt, m,, z. M.
geest m. van tweedracht; -same m. zaad
o. der tweedracht, oorzaak v. van oneenigheid.

Zwiewuchs, (- es) m., z. m., Z.
Zweiwuchs.

Zwiggen ,(zwiggte,gezwiggt)o.ww.,
Z. zwitschern.

Zwilchen, (switchte, gezwilcht)
bedr. ww. afrossen, afranselen.

Zwillieh,( -(e)s, mv. -e) m.(Hand.)
tijk, beddetijk v.; (voor zakken), trielje o.
Zwillichen, bijv. nw. tijken, van
tijk: -er Kittel, Z. Zwillichkittel.
Zwillich- boden, bodens, mv.
- boden) m. patroon o. bij het trieljeweven;
-grand m., Z. - boden; -kitlel m. kiel m.
van trielje; -macher, -weber m. trielje(-

wever m.

Zwillige, m. mv. gaf eihouten o.rnv.
aan het pompwerk in eene mijn.
Zwilling, (-( e)s, mv. -e) m. tweeli n g m. en v.; -e gebaren, van tweelingen
bevallen.
p-[ei)
Zwjlling-apfel, (- apfels,mv. m. tweelingappel m.; -aprikose v.
tweelingabrikoos v.; -birne v. •tweeling
-bluthig bijv. nw. met paarsge--perv.;
wijs staande bloemen; -bruder m. tweelingbroeder m.; -cylinder m. tweeling
-empföngniss v. tweelingbe--cilnder.;
vrucbting v.; -frucht v. tweelingvrucht,
paarsgewijs groeiende vrucht v.;-geschwister mvj tweelingen m. en v., tweeling
tweelingzusters v. mv.;-broedsm.v,
-gestirn o. sterrenbeeld o. de tweelingen,
Castor en Pollux; -hauer m. een van twee
samenwerkende mijnwerkers; -krystall
m. holspaath o., kruissteen in.; -muskeln
m mv. tweelingspieren V. mv.; -paar o.

Zwi.
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paar tweelingen; (Sterrenk.) Z. -gestirn gaas o.; -kdstchen o. werkdoosje o.;
-schwester V. tweelingzuster v.; -stern rn. -knauel m. kluwen o. garen, klosje o.
Z. -gestirn; -strei fen m. mv. (`Wapenk.; garen, garenklosje o.; -litze v. garenklos
m.; -muhle v. twijnmolen m.; -rad o.
tweelingsstrepen v. mv.
Zwinge, (- n) v. (Meub.) schroef v. twijnrad o., baspel m. voor zijde; -rddklemhaak m.; it. Z. Zwingstange; 2. (Slot.; chen o. zijdehaspeltje o.; -seide v. tweern nijper, knijper, bek m.; it. mondslot o. zijde, naaizijde v.; - spitzen v. mv. garen
(van een messenhecht &), ijzeren ring kant v.; -stern m. klosje o. in den vorm
m.; (Drukk.) letterzettersnijphoutje o. eener ster om naaigaren op te winden;
Zwingeisen, eisens, mv. - eisen) -strumpf m. garen kous v.; -tasche v.
werktuig o. om het beslag om bet hecht werktaschje o , Z. -kdstchen; -wickel m.
rolletje papier o. om garen op te winden;
te persen.
Zwingen, (zwang, gezwungen) bed r. -winde v. garenwinder, haspel m.; -wurm
ww. onr. dwingen, noodzaken; jem. zu m., Z. Fadenuurm.
Zwjschen, (met den 3en nv. bij
etw. -, noodzaken, dwingen; die Noth
zwang ihn dazu, de nood dwong hem daar- eene rust en den 4en bij eene beweging),
toe; jens. - etw. Unbilliges einzugehen, voorz. tusschen; - mir and ihm sitzen,
dwingen, noodzaken, met geweld afper- tusschen mij en hem zitten; - uns beiden,
sen; gezwungener Weise, gedwongen, door tusschen ons beiden; - heute and mor dwang; er lasst sich nicht -, hij laat zich gen, tusschen vandaag en morgen; - zwei
niet dwingen; das ldsst sich nicht -, men and drei Uhr, tusschen tweeën en drieën;
kan dat niet dwingen; gezwungen,gedwon- er ist - dreiszig and viertig Jahren, hij is
gen, genoodzaakt, niet vrijwillig; (van de tusschen de 30 en 40 jaar oud; (fig.) der
houding), gedwongen, gemaakt, niet vrij; Unterschied - ihm and ihr, het onder(van het gelaat), gedwongen, geveinsd; scheid tusschen hem en haar; Verglei(van den stijl), gewrongen; -der Grund, chung - diesem and jenem, vergelijking
lringende reden; II. wed. ww. sich -, zich tusscben dit en dat, vergelijking van dit
lwingen, zich geweld aandoen; sich - eiw. met dat; (Spr.) - zwei Stuhlen niedertegen seineNeigung zu thun, zijne neiging sitzen, tusscben twee stoelen in de asch
;eweld aandoen; 2, sich zum Lachen -,' zitten.
Zwischen—act, (- (e)s, mv. -e) m.
;eel wougen lachen, gemaakt lachen.
Zwinger, (- s, mv. Zwinger) m. hij tusscbenbedrijf o.; 2. Z. -spiel; -augenlie dwingt, noodzaakt; (Vest.) ringmuur blick m. tusschentijd m.; - balken m.
n.; 2. bovenste galerij, uiterste borstwe- moerbalk, middelbalk m., moerbint o.;
ing v., dwinger m.; 3. afgesloten perk, -band o. (Ontlk.) bandspier v. tusschen
afgesloten hok o., gevangenis v., slotplein twee beenderen; -bau m., Z. -gebdude;
-begebenheit V. tusschenkomend geval o.;
.; 4. onderwal m.
Zwing -herr, -herrseher, m., it. tusschengevoegd verhaal o., episode
-herrschaft, v., Z.Zwangherr chr; -ho( v.; -begriff m. tusschenvallend denkbeeld
n. gevangenis v., slotplein o.; (Leeuw.) o.; -bemerkung v. tusscbenkomende aancasteel o., vesting v. waarvan de bewoners merking v., ingelaschte opmerking v.;
- bescheid m., Z. -spruch;-deck o. (Zeew.)
eendiensten moeten verrichten.
Zwinglieh, bijv. nw. dwingend, tusschendek o.; —spassagier m.tusschendekspassagier, passagier m, die bij de
ioodzakend.
Zwing-schraube, (- n) v. bank- matrozen zijn verblijf houdt; -dornmuschroef v.; -Stange v. schroefstang, schroef kel m., Z. -stachelmuskel; -einschzebung v.
tusschenvoeging,inlassching v.;falsche —,
r.; -stock m., Z. Schraubstock.
Zwirlbohrer, rers, mv. -rei) m. vervalsching v.; -erzuhlung v. tusschengevoegd verhaal o.,ingelascbte vertelling,
Lunstdraaiersboor v.
Zwirlen, (zwirlte, gezwirlt) bedr. episode v.; -essen o., Z. - gericht; -fall m.,
Z. -begebenheit; -/arbe v. tusschenkleur,
vw. snel draaien, ronddraaien.
Zwirn, (-(e)s, mv. -e) m. garen o., gemengde kleur v.; -gebáude o. tusschenweern, draad m.; grober, Feiner -, grof, gebouw o., vleugel m. welke het gebouw
iju garen; ein Faden -, een draad garen; verbindt, verbindingsvleugel m.; - gelegen
;gemeenz.) blauer -, slokje o.; it. malle bijv. nw. tusschenliggend; - gericht o. tusnvallen in. mv.; das ist mit blauem - ge schengerecht o., kleinere schotel m. die
dat is malligheid; it. verstand o.;-iáht, ria en voor een grooteren wordt opgedragen; -gerollt bijv. nw. (Pl.) ineengeter hat - im Kopf, die is slim.
Zwirn-band, (-band(e)s,mv.-bán- rold;-gesang rn.tusschenzang m.;(Dichtk.)
Ier) o. garenband o.; -blonde v. garen episode v., ingelaschte zang m.; - geschrift
garen kant v.; -brett o. tweern --tionde, o. bijkomende zaak, tusscbenkomende
zaak v.; -geschoss o. opkamertje, hang)lank v.
Zwirnen, bijv. nw. garen,van garen. kamertje o., tusschenverdieping, zeet v.;
Zwirnen, (zwirnte, gezwirnt) bedr. -gewinde o. tusscheuweefsel o.; -ha fen m.
vw. Garn, Seide -, tweernen, twijuen, entrepot o.; - handel m. tusschenhandel,
expeditiehandel m.; 2. tusschenkomende
neendraaien.
Zwirner, (-s, mv.Zwirner) m. ,—in, zaak v,; -handler m. expediteur,commis-nen) v. tweerner, twijner m., tweern- sionnair in.; -handlung v. tusschenkomend geval o.; (Tooneelk.) tusschenbeter, twijnster v,
Zwirn-faden, (-fadens, mv. -(a- drijf o.; -heirath v. dubbel huwelijk o.
ten of -laden) m. draad m. garen; -fran- Zwischenjnne, bijw. tusschen,
►e v. garen franje v.; -gaze V. garen tusschenin.
(-

(-
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Zwischen —klage, (-n) v. tus- rietstand m.; - .tonder m., Z. - peiler; ras o.; -geschópf o., Z. Z,wilfer; -krrfer m.
schenkornende klacht v.; -kldger m. tns- -stellung v., Z. -stand; -stilt m., Z.-raunr meikever m.; -pflanze v, bastaar^ll,lant
schenkomen^le cischer m.; -knochen m. (Drukk.): -slillev.stilte, pauze v.; -slim- v.; it. tweeslachtize plant, pant v. met
mv., Z. Zwirkelbeincben.
me v. (Muz.) middelstern, vulstem v.: 4amperijesen meel^lra^ten:- st )c/cm.groeZwischenknoehen —band, - clock m., — u'erl; o, tusschenverdieping, ve v, waarin onzuiver finer(. gevonden
( - band(e)n, mv. - brn^fer) o. tusschen de zeef v.; - ,ctrei/, - streifen m. (Wev.) bin- wordt; - wesen o. dul belzinnig wezen o.;
beenderen liggend ligament o.; - hluladei nenwerk, weefsel o. van kant tot sieraad - wort o. bastaardwoord o.; - zeilwort o.
v.biensbloedader v.; - mu. kel m,iusschen - tueschen twee strooken doei;; -slick o . (Sppraakk.) deponens o., werkwoord o.
beensspier v.; -schlagader v. tusschen- to schenstrak o., Z. -spiel; - stonde v. ins- plat een be^lr•ij^'eode beteekenis en een
beeneslagailer v. cchenmir, vrij uur, schaftnnr o.; -lief , Iijiln^Ien nitgan.; heeft.
,

,

Zwischen - kunft, V., Z. M. tas- V. (Bouwk.) ruimte v. tusschrn het •nij -Zwitzern, (zwi^zerte, gezrritzert)
schenkomsi, bemiddeling, interventie v.: werk eerier zuil; -ton m. (M u z.) middel- o. «•w. zich snel heen en weer bewegen,
-lage V. tusschenligaing v.; (Wev.) ijzeren toon m.; -lager, —in, ( (ig.;.) over- en glip teren, flik Leren, fonkelen.
Plaatje o. tusechen de schacht van den %veerprater, verklikker, praatjes ma ker m.,
Zwo, I ► ijv. nw. (v• eroud .) Z. zwei.
tapijtweversetoel; - kille v. (Goudst.) vul- over- en weerpraatster, ver klrksier ,tpraat- ZWolf, bijv. nw. twaalf; uni - Uhr,
bngslat v.; -Laufer m. beunhaas m.; _lou ► er esmaakster v.; -Irnyerei v. verklikken o., om twaalf nren;(fland.) - Duizend, twaalf
M. (Sf)raakk.) tnsschenklank, tweeklank over en weer praten, praatjes maken o.: dozijn, een gros; 2. (-en) V. 12, het gem.;-leistev.(Ontlk.)rnimte v.trlsschen hel _umcland m• bijkomende omstandigheid taimerk.
Zwb1f-achteltaet , (-(e)s, mv.
grnote en kleine dijbeen; -knie v. lijn V. v.; -uriheil o., Z. -•cpruch ; - versaniniltrnq
tusschen twee andere; (Drukk.) interlinie v. tnsschenvallende vergadering v.; -ier- -e) m. (Mus.) twaalf- achtstenmaat v.;
v.; in die --n schreiben, tueschen rte lijnen fftll m .,Z. -hegelerheit ,-uni.cland;-?Volt in. -110terig bijv. nw. (P1.) twaail'bladerig;
schrijven; -mahlzeit V. tusschenmaaI o.. rriesrhenwal, scheidingswal m.; (Vest.) -bole m . Apostel, leerling m. van Chriskonde maaltijd m,; -mauer v. (Bonwk.) rourtine v. tneschen twee bolwerken: ons; --nccheidurlycfaq m . scheidingsdag
tuscchenmunr,scheidingsmuur,separatie- -wand v. middelcclrnt 0., middelmuur m., r ro. der Apostelen, (15 Jc,Ii3; -eelc.o.twaaifmnnr m.; -mischung v. mengcel o., hij- Z. - mover : -n Bile V. tussrhenrrri,nte v.: hoek m.; - eeltig bijv. nw. twaalfhoekig,
komend mengsel o., tuccehenvoegsel o.: -wind m., Z.Nehenu'ind; -won o. (Spraak- met twaalf hoeken; -ender m. hert o. met
-nail/el o. verbindingsmiddel o.: 2. nijd- k.) tnsschenwerpsel 0.; -zaun m. schei- twaalf takken aan de horerrc.
Zw^1fer, (-s, mv. Zor l/'er) m. een
delweg m.: - mastcel m., Z. -koochenmuts- dinarhaag. haag v. die totscheiiling dient
kei; —band o. tnsschen ds spinren liggend -zeil v.. Z. - linie; -zc iliy bije . nw . met van 12 personen, li l o. van glen raad van
ligament o.; -Person v., Z. Mittel.cperson . tncschenlijnen , met interlinies;--e lleber- twaalven; (Rek.) Z. ZwrO1 f (2) : (!NTnntw .)
Mittelsmann; -pfeiler m. middenpijler, pi - .celzang , tcsschen de regels staande ver- muntstuk o. van 1`? kreutzers; (Wijng.)
laar m, tnsschen twee andere; -pfoslen m. taling; -zeil v. tnsschentijd m., tijdever- wijn van het jaar 1 R 12.
ZwQlferlei, bijv . en h. twaalfdlerlei,
middelpost, post m. tusschen twee an- loop m. tusschen; in der —, intnccchen:
dere: -plalz m. tnssehenplaats, tusschen- in. der -- ist es geschehen, in dien tus- twaalfdler hande, van twaalf soorten.
Z wulf- faeh , --f teltig, hijv. nw.
ruimte `v.; -quermuskel m. spier V. tos- ,chentijd & .
Zwischgold , (-(e)s) o.,z.m.blad- twaalrvon^li^ , twaalfmaal zooveel.
schen de dwarse nitsteekselsvandehals-,
Zw^lffingerdarm, ( darm(e)s,
goud o. waarvan de eene zijde zilver is ,
rug- en lendenwervels.
Irv. -ddrnte) m. (Ontlk.) twaalfvingerige
Zwischenraum, (-raum(e).c, mv. tweckieurig rond.
Zwist, (-(e).c, mv. -e) m. twist m., darm, dunne darm m. aan de rechter-rdume) m. tnsschenrnimte v., afstand
m.: (Drukk.) wit n.; (Nat.) die kleinen nneenigheid, ruzie v., vercchíl o., Z. monding van cle mace; -bltslader,-sehlaqZwi.cehenrdume in Kórpern, lcoriën v. mv. • Zwie.cpalt, Zrr'ielrarht; (Wev.) die -e, de wier v.tot den twaalfvingerigen darm behoorende bloeit -, slagader v.; -entzün 2. (van den tijd), tnsschentijd m., Z. lontpenile of langeche draden.
Zwistig, bijv. en b. betwist, on- -lung v. ontsteking v. van den twaalfvinZeilraum, Zsc'isehenzeit.
Zwisehen - ra,umig, bijv . nw. Penig , oneens; (gemeenz.) gebrouilleerd; gericen darm.
Zwilf flaeh, (-f aches,mv.-Jlache)
tusschenrnimte hebbende; (van hout &) 2. Z. streiliq; -keil v., Z. Zeist
Zwitsehern , (zwilscherle, gezwit- 0. twaalfvlak o.; -( rst m. een van de
Poreus ; - ráumigkeit V. por eusheiwl v .; it.
Z. -satz -redner m. hij die in de redt' .crhert) o. ww., m. Ii. kw eelen , kwetteren, twaalf vorsten, lid o. van de regenring
valt; -regierunq v., -reich o . tusschenre- piepen, zingen, zijn gezang doen hoor en: van twaalven, dodecarch m.: - fr"cr.clengeerine v.; (Desch.) interregnum o.; -reise (Spr.) wie die Allen sun gen, so - die reich o. door twaalf vorsten bestuurd rijk
Jungen, geiijk de ouden zongen, zoo pie- o.,dnrlecarchie v.:- grifeliq bijv. nw. met
V. tnsschenreis, reis v . tncse..hen .
twaalf stampertjes; -jiihrig bijv. uw.
Zwisehenrippen -blutader,v., pen de joneen.
Zwitter, (-s, mv. Zwitter) nl. (Nat. twaalf jaar oud, twaalf jaar durende;
-muskel,m.,-nerve,m.,-schlagader, v. tnsschen de ribben gelegen hiss.) tweeslachtig dier o. of mensch m.: jcthrlich bijv. nw. om de twaalf jaren
2. bastaard m.; (Tuinh.) hartaard m.: ieschieclende, alle twaalf jaar geschiebloedader, spier, zenuw, slagader V.
Zwisohenrollen . (route swi- (Delict.) Z. Wasser -, Rei.czhlei; it. Zinn- lende; -kopfa bijv. nw. (van vlas), met
schen, zw schengerollt) bedr. en o. ww. erz; (lig.) dubbelzinnig wezen, machte- twaalf koppen; -hlhiq bijv.nw. van twaalf
tus-zchenrnllen, rollen tusschen. loos schepsel o., zwakkeling m. lood, twaalf lood of zes ons wegende;
Zwisehen-rube, (-n) v. bij tas- Zwitter-artig, bijv. nw. twee- —es Silber, zilver van negen penningen;
schenpnozen genoten rust v.; -sang m.. clachtig; -bildunq v. bastaardvorming. -mal bijti. twaalfmaal; -nialig bijv. uw.
Z. -gesang; -sets m. tusschenzin, zin m. vorming v. der tweeslachtigheid; -bluyne, twaalfmaal plaats hebbende, lvvaalfmaal
tusschec twee haakjes; -schein m. voor- -blulhe v. bastaardbloem v., bastaard- herhaald;- mánnerig bijv.nw. (PI.) twaalf
bewijs o.; (Hand.) voorloopigegni- hloe em m., bloem v., bloesem nn. met maunerig, niet twaalf meeldraden; —e-lopig
tantie v.; -schied m. scheidsmuur m.; stampertjes en meeldraden: 2. Z. -p/lanze: Pf anten, dodecandria v.; -naasz'o. twaalf-speise v., Z. -gerichl; -spiel o. tusschen- -blulhig bijv. nw, bistaarilhloesenls ira- tallig stelsel o.; -monalig bijv. nw. twaalf
spel, tusschenbedrijf o.; -sprurh m. voor- Bende; -esel m. muilezel m., muddier 1naanclen oud, twaalf maanden durende;
loopio vonnis o.; -stab m. (Bouwk.) pi- o.; -foram v. ve reeniging V. der beiderlei - nionallich bije, nw. om de twaalf maan
-stachelmuskel m. tnsschen geslachtswerktuigen in een wezen; 2 glen geschiedende, Z. jahrlich; -plunder-larijstv.;
de stekelachtige uitwassen van de wer- (Spraakk.) bastaardwoord o., bastaard- m. twaalfponder m.; -pfundig bijv. nw.
velheenderen gelegen spier v.; -sladl v be- vorm m.; -gang m. laag v. tinerts; -ge- twaalf pondsch, twaalf pond wegenvle;
mid^lelendestad,tusschenliggendestad v.: •chlecht o. tweeslachtige wezens, wezens dine —e Kanone, Z. -plunder; -setlig
-stand m.tusschenctanrl m.; it.tneschen- o.mv.die de beide geslachten in zich ver- hijv. nw. twaalfzijdig, twaalfkantig; —e
stelling v., voorloopige stand m.; 2. mid- eenigen; 2. bastaardsoort v., verbasterd Figur, Z. -eck; -spallig bijv. nw., Z. -thez-

:

,

-

.

•

,

Ben.

And.

Chr.

Zwi 1ften, V. mv. twaalf nachten'

lig; - stiJndiq bijv. nw. van twaalf uren,

-1405

Zyg4ne, ( - n) v. (Nat. hist.) avond-

twaalf uren our], twaalf aren durende; m. mv., tijd in. tusschen Kerstmis en vli n der m.; 2. hamervisch m.
Zygomatisch, bijv. nw. (Ontik.)
-slundlich bijv. nw. om de twaalf uren Dr iekoningen.
geechiedenrl;-.ct- ndner m. (Ber;w.) mijn
Z` Qlftens, bijw . ten twaalfde, in tot het . jnkheen I ►ehoorenrle.
Zylinder, ( - s, mv. Zylinder) m. &,
uren daags werkt; -tigig-werkm.dip12 e de twaalf+le plaats.
ZwQlfter, bije. nw., Z. zwól/'er; it. Z. Cylinder.
bijv. nw. twaalf (lagen oud, twaalf dagen
Zyma, (Zymata) v. gistingstof v.
durende, - tuglich bijv.nw. twaalfilaagsch, ( - s, me. Zu, ól[ler) m. twaalftal, doom de twaalf nagen geschiedende.

Zymbel, v., Zypergras, o.,

zijn o.

Zw^lf— theilig , bijv. nw. in twaalf Zy resse & v., Z. (ymbel 4.
ZymQm, Zym©n, ( - s) o., z. m.
des Moods, de twaalfde van de maanel; deelgin verdeeld; - weibig bijv. uw., Z.
Zwjlfte, bijv. nw. twaalfde; der -

Ludwig der -, Lodewijk de Twaalfde; zuni -gri/felig; -weibiglteil v. twaalf stam- (Scheik.) gistingmiddel o.
Z grenen, V. mv. sering v.
pertjes hebben o.
-n, Z. zwel / lens.
Zwolftel, ( - s, mv. Zu ó1[tel) o. Zwuntsehe, (-n) v. groenvink m. Zythere, (-n) v., z. m. (Fabel].)
Zybele, ( -ns) v., z. m. (Fabel].) Cyt here, Venus v.
twaalfde (gedeelte) o.; -form, -gróoze V.
Zythos, (onb.) m. gegiste drank
(Drakk.) vorm m. van in-12, duode- Cyhele, Vesta V.
cimo o.; Ouch in —, boek in duodecimo. Zyder, (-s, mv. Zyder) m., Z. Cider. rn., bier o., azijn m. &.
,

VeTzeichniss der Eigennamen, Lijst van eigennamen, welke
in de beide talen veT=
welche in den beiden SpTaM
schillen,
chen verschieden sind,
Benedict, Benedictus, m. Be-

Aeneas, m. Eneas.
Ange1ika, v. Anr;eliea, Engeltje.

A.
Absalom, rn. Abcalon.

Anselm, Anselmus, nl. Auselmu°.

Aennehen, 0. A t

Adele, v. Atlela, Adelina, Alida, Ada;
Adelgunde, v. Adelgunsla.

Adelheid, V. Alida, Adelheid, Z.
Adele.

je, Naatje.

Antonette, Antonia, V. Antoi-

(gerrief'rlc.) Aalt'e, 1) ort je.

ntte, Altoma, Tiniiiij'^, Teurrt je.

Anton, Antonius, rn. Antonius,.
Anion, Anton, Toon, Te elnis.

Adolph, m. Adolf.

Armandus, in. Armandus, Her-

Adrian, Adrianus, rn. Adriaan, n ia u4, tler^natl ; (geme'nz.) Manus.
-

Adri o us, J^Iuu'(, Arie.

Adriane, V. AIr iana, .laantje.

Arnold
rnold , no. Aruoldus, Arnold, Arnoi]+I.

Aegidius, m. Eg idd i us, G I I IPA Ji l les.

Archibald , m. A rchembald.

Agnes, Agnese, Agnesia, v.

Arnulf, in. Arnrtlf, Arnoud.
Augi. ste, V. Augusta.

Agiiee, Agnesla, Agioei.

Ahasverus, m. Ahasuerus, As-,
suern^, A.hasverus.

Alarich, nl. A larie.

Alber ich, rn. Arrbri, Alberich.
Albrecht, m. Albrecht, Albert, Albert i.
A1exius, m. Alexis.
Aloysius, in. Aloysius.

August, Augustus, m. August,
Aus net lle.

Augustin, Augustinus,m.Augu- tinas.

Aurelian(us), nn. Aurelianus.

B.

Alphons, 1) . A 1phonsus .

Balderich , m. Brilleric.

Amadeus, m. Antideus.
Amalia, V. Arnalia, Amelia.
.tai.matus, in. A ina ta.

Balduin, iii. ttouiewijn, Balduin.

Aemilia, v. Emilia.

Baldus, ni. Barrel, Sell,allric.

I, Barbara, (veekt.) B ,rbchen,
^B ,rbel , (i . Barbara, Barbera, Barge,

ne,lrct tas.

Bernhard, Bernhardus, m.
BNrtrr► rd ii e, Bernard, Barend; (gerneenz.)
ar,Ins.

Bernhardin, Bernhardinus,
ill. lt^r^r^► rlrnus.

Bernhardine, v. Bernardina, Ba-

rend na, l)iet ► t.je.

Bertram, m. Bertrand, Bertram.

Bláschen, o.

Blasius.

Bonaventura,

ni. Bonaventura.

BQtty, v. leetje, Elisabeth, Eliza,
Elsje.

C.
Caeilia, Cäcilie, v. Cecilia.
C4jetan,

n1. C, ► letanus.

Carl, rte. Karel, Carolus.

Carlehen,

o. Kareltje.

Caroline, v. Carolina, Charlotte.
Casar, nt. Cesar.
Casaarius, in. Cesarins.
Caspar, m. Casparus, Caspar, Cas
-per,Jas.

Catharina, v. Catharina, Cato;
(gemesne.) Kaatje, Katrijn.
Chlotglde, V. CI ► lotiltla.

Christian, m. Christiaan, Kris .
BAFlist.
Aemilian, nu. Erntlianus.
Bartholomdus, m.Bartholomeus, Christiane, v. Chris tiana; (geAnaklet(us), na. Anacletus.
rneeu.) Kasje, Stijntje.
AndYeas, rn. Andreas, Andries, 'Barrett, Batt.
Christoph, m. Christoffel, Stoffel,
Bastian, Ti. Sehastiaan, Bastiaan.
Dries, Dorris.
Christohhorus.
Benedicte, v. }3:;nedicta.
AnC rgmache, v. A ndroiliaché.
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For.

Clara, v., (verkl .) C1i rchen, o.

Clara, Klaartje.

Claudia, V. Claudina.
Claus, m. Nicolaas, Klaas.
Cl^ysehen, o. Klaasje.
Clomentine, V . Clementina.
Co1estine, V. Celestina.

Co1estjn (us), m. Celestinus.
Conrad , m. Koenraad, Koen.

CQnstantin, Constantinus,
m. Constantijn, Constantinus.
Cornelius, m. Cornelis, Cornelius;'
(gemeenz., Volkst.) Kees.
Crispjn(us) , m.Crispinus,Krispijn.
Cyprianus, m. Cyprianus m.

D.
Damin(us) , m. Damianus.

Hya.
Francjsca, Francisca, Francijntje,
Fransje.
Franelseus, m. Franciscus, Frans.
Franz, m. Frans.
Fr,nzehen, (verkl.) o. Fransje,

Lot.
I.
Ignatius, Ignaz, in. Ignatius.
Immanuel, m. Emmanuel.

Francijntje,

Innocentius, Innocenz, m.
Friedrich, m . Frederik,Fredericus, Iunocentius.
Frits.
Irená,us, m . Ireneus.
Friederike, V. Frederica.
Isaak, m. Izaak m.
Fritz, m., Z. Friedrich.

Fuscian(us), m. Fuscianus.

Isaias, m. Isaias, Jesaja.
IsidQr(us), m. Isidorus.

G.

J.

Genovefa, v, Genoveva,
Jacob, Jacobus, m. Jakob, JaGeorg(ius), m. George, Joris, Jur- cobus, Koos, Jaap.
riaan.
Jakobchen o., JQke1, m. Koosj e,

Gerhard, m. Gerardus, Gerrit, Ge- Jaapje.
Jacob4a,v .Jacoba,Jacomina,Koosje.
Gerold, m. Geroldus.
Jacobina, v. Jacobina.
Gertrud, Gertrude,Geertruida, Jeremias, m . Jeremias, Jeremia.

rard.

Deodat, m. Deodatus, Theodorus,
Theodoor, Dorus.
Jesaias, m., Z. Isaias.
Djebold, m . Theobaldus, Theobald, Trui, Truitje.
Gervasia, v. Servasia,
Tibout.
Jette, v. Hendrika, Jetje.
Gervasius, m. Servasius, Servaas. JodQkus, m. Joost.
Diederieh, m. Desiderius.
Dietrich, m. Diederik, Dirk.
Gertraud , V., Z. Gertrud.
Johann, Johannes, m. Joannes,
Diocletian, m. Diocletianus.
Gottfried, m. Godevaart, Godfried, Johannes, Jan.
Johanna, V. Joanna, Johanna,
Dionyschen, o. Dionysje, Nijsje. Gozewijn.
Hanna, Anna,
Gotthard, m. Gothard.
Dion s(ius), m. Dionysius.
Gottlieb, m. Theophilus, Godlief.
Johannes Baptjsta,m . Jo(h)an
Derc hen, o. Doortje.
-nesdDopr.
Dorothea, v . Dorothea, Theodora, GQttlob, m., Z. Deodat.
Gratian (us), m. Gratianus.
Doortje.
Joachim, m. Joachim, Jochem.
Gregor(ius), m. Gregorius.
Josepha, v. Josephina.
Gretchen, v . Grietje, Geertje, Mar- Joseph, Josephus, m. Jozef of
E.
garetha.
Joseph.
Jost, in. Joost.
Eberhard, m. Everhardus, Evert.' Gritz, m. Gerrit.
JQsua, m. Josue, Jozua.
EdmUnda, V . Edmouda, Edmunda. Gret(h)e, v., Z. 1Vlargarethe.
Guido, m. Guido, Veit.
Jitlehen, (verkl.) o. Juultje.
Edmund, m. Edmond, Edmund.
Egydius, m. Egidius, Aloysius,l Gunther, m. Wouter, Gunther.
Julia, J1ie, v. Julia.
Gustav, m . Gustaaf, Gustavus.
Eligius.
Julian, m. Julianus.
EleonQra, Eleongre, v. EleonoJustina, Justjne, v. Justina.
H.
Justinian(us), m. Justinianus.
ra, Lenora, Leonora, Leentje.
Eleutherius, m. Eleutherius.
Justin(us), m. Justinus.
Elias, m. Elias, Elia.
,
m.
Adrianus, Adri- i Justus, m. Justus, Joost,
Hadrian(us)
Eljgius, m., Z. Egydius.
aan, Arie, Janus.
Elisabeth (a), V. Elisabeth; (ge- H*nnehen, (verkl.) o. Jannetje,
K.
meenz.) Betje, Lijsje; it. Lijsbeth.
Jansje.
Kaluta, v. Caluta.
E1isijus, m. Elizeiis, Eliza.
Hanne, V. (Volkst.) Z. Johanna.
Elise, v. Elisa, Lisa.
Hans, m. Joannes, Johannes, Jan; Kalixt(us), m. Calixtus.
Emanuel, m. Emmanuel.
Kespar, m., Z. Caspar.
(gemeenz.) Hans, Hannes.
Emilian, m. Emilianus.
H ,nsehen, (verki,) o. Hansje, Kjjthe, V. Kaatje, Cato.
K t(h)ehen, (verkl.) o. Kaatje.
Emjlie, V. Emilia.
Jantje.
Fmi1, m. Emilius.
Heinrich, m. Hendrik, Hendricus; Kilian, Kilianus, m . Kiliaan.
Ernst, m. Ernst, Ernestus.
Kunigunde, V. Cunigonda, Kune(gemeenz.) Hein.
Esaias, m. Isaias, Isaia.
gonde.
Heinz, m. (gemeenz.) Hein.
llsehen, o. Elsje, Betje.
Henrika, Henrike, v . Hendrika, Kunz, m. Coenraad, Koen.
Kurt, m. Conraad, Koen.
Eugenia, v. Eugenie.
Jetje.
Eggen, Eugenius, m . Eugenius. Helena, Helene, v. Helena; (geEuphrosina, v. Euphrosine.
L.
meenz.) Leentje, Neeltje.
FFutrQp(ius) , m. Eutropius.
Herkules, m . Hercules.
tva, v., (vertil.) Fvchen, Eva, Hermann, m. Hermanus, Herman, Lambert, Lambertus, LamEefje, Eef.
preeht, m .Lambertus,Lambert,Bertus.
Manus.
Hieronymus, m. Hieronymus, Je- Laurentius ,m.Laurentius,Laurens.
F.
Lenehen, (verkl.) o. Leentje.
ronimus.
Hiob, m. Job.
Lone, v. (Volut.) Z. Magdalena.
Fabian(us ), m. Fabianus.
Fabrjeius, Fabriz, m . Fabricins .

Faustin(us),m.Faustinus,Faustijn,
Faust.

F1avian(us) , m. Flavianus.
FlQrenz, m. Florentius, Floris.
Florentjnus, m . Florentinus.
Fortun%t(us), m. Fortunatus.

Hippolyt(us), m. Hippolythus.
Honoratus, m. Honorius.
HonQria, V. Honoria, Honorine.

Hubertus, m. Hubertus, Bertus,
Huib.

Humprecht, m. (Volkst.) Huib,
Huibert.

Hyacjnth(us) , m. Hyacinth.

Leonhard, m . Leonardus, Leonard,
Leendert, Leen.

Leonharde, V . Leonarda, Leentje.
Liesehen, o. Lijsje, Betje,
Liese, v., Z. Elisa.
LQrenz, m., Z. Laurentius.
LQthar, Lotharius, rn. Lotharius, Lotharus.

Nic.
LQtte, v., LQttchen, o . Charlotte,

Nicolaus. (Volkst.) Njklas, m.

Lotje.

icolaas, Klaas.

Lubjnus, m . Lubijo, Lubinus.
Lucon(us), m. Lucanus.
Lucas, m. Lucas, Luik, Kas.
Lucia, V. Lucia, Lucie.
Lucion(us), m. Lucianus.
Ludolphe, m. Ludolph.

NQah, m . Noach of Noë.
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Servatius, m. Servaas, Servatius.
Severin(us), m. Severinus.
Sigismund , m. Sigismunduc, Si-

NQrbert, Norb$rtus, m. Nor- gismond.

^rtus.

Simeon, m. Simson, Samson.
A

Ludchen, o. Louisje.
LudQvica, V. Louisa, Ludovica.

Obadia, m. Obadja.

Ludwig, m. Lodewijk, Louis.

Qliver, Oljvius, Qirichs, m.

Octuv(ius), M. Octavius.

Luise, v. Louisa.
livier, Olivius,
Lu(it)gar, m. Luitgard, Lutgarus. Ottilie, v. Ottilia.

Sophia, V. Sophia, Sophie.

Stgphan, m. Stephanus, Steven.
Sulpitius, Sulpiz, m. Sulpicius.
Susehen, (verkl.) o. Susannetje,

Santje.

SylvQr(ius), m. Sylverius.

T.

OnQphrius, m . Humfriedus, Hum-

M.
Magdalena,

Zep.

Seb.

-

ed.

P.

V. Magdalena, Mach-

teld, Lena.

Manegildis, v. Manechildis.

Patiens, m. Patientius.

Marcelljne, v. Marcellina.
Marcellinus, m. Marcellinus.
Marcgll(us) , m. Martellus.
Mêlchen, (verkl.) o. Amalia.
Marcus, m. Marcus, Markus.

Margaret(h)e, Margaretha,

V. Margaretha, Margriet, Griet.
Mariana, V. Marianne.
Mari ehen, (verkl.) o. Marietje,

Thadd,us, m . Thaddeus.
Thoobald, m. Theobaldus, Theo-

bald, Thibout.

Theodor, m . Theodorus, Theodoor,
Dorus.

Patriz(ius) , m, Patricius.
Theodora, Theodore, v .Theo Pa_ulchen, (Verkl.) o. Paulusje, dora, Dora, Doortje.
aul, Pauw.
TherQse, TherQsia, v. Theresia,
Paulin(us) , m. Paulinus.
Trees j e.
Pa_ul(us) , m. Paulus, Pauw, Paul.
Thilo, in. Thilo, Tieleman.
Pel %g(ius), m. Pelagius.
TQnehen, (verkl.) o. Toontje, AnPeter,m .Pieter,Petrus; (Volkst.)Piet. tonia.
Potereben, (verkl.) o, Pietje.
Petronella, V. Petronella.
U.

Mietje.

Philibert,PhilibQrtus, m .PhiM4rtchen, (verkl.) o. Maartje o., bert,
Martijntje o.
Philipp, m. Philippus, Filips, FiMartina, v. Martina, Maartje.
M%rtin, Martjnus, M. Maarten
Martinus, Martijn.
Matthí us m. Mattheus; (Volkst.)

ppus Flip.
,

;

Matthij^, Teeuwis, Tijs.
Matthes, Matz, m. (Volkst.) Z,
Malthaus.

Maurjcius, m. Maurits,

Max, Maximilian, m. Maxi-

miliaan.

Mxenz, Maxentius, m.Maxen-

tius.
Maximjn, m. Maximinus.
Melania, v. Melanie.

Merov ,us, m. Mero veees.
Michael, Michel, m. Michael,
Michiel, Gilles.

Prudenz, m. Prudentius.

R%hel, v. Rachel.
Raimunde, v. Raymonda.
R%imund, Raim .ndus, m.
.aymond, Radmund.
Rebekka, v. Rebecca.
Reichard , m. Richard.
ReImbald, m. Rombout.

MQritz, m. Maurits.
Mgses, m. Mozes.

N.
Nanntehen,

(verki.) o. Antje

Nathalie, v. Nathalia,
NjCola, V. Nicola, Klaasje.

Valerian, m. Valerianus.
Valerie, V. Valeria.
Veit, m. Veit, Guido, Guy.

Victoriun(us), m. Victorianus.
Vincentius, Vjncenz, m. Vincentius, Vincent.
Virgil(ius), m. Virgilius.

W.
Reinhold, w, Reinoud, Reinout.
Robert, m. Robert, Robertus.
Walt(h)er, m. Walter, Wouter,
RQderich , m. Roderik, Rodrigo.
Rosamunde, V. Rosamunda, Ro- Woutherus; (Volkst.) Wout.

ina, Rosa.
Michelina, v. Michellina.
Minchen, (verki.) o. Wilhelmina R .diger, m. Rogier, Rutger.

MQnika, v . Monica.

Valentin, Valentinus, m. Valentijn.

RQsehen, (verki.) o. Roosje, Ro-

Mina, Mientje.

V.

Philippine, v. Philippina.

Miehelchen, o. Machieltje, Mi- emond.
cheltje.

Naatje, Annetje.

Ulrich, m. Ulrich, Ulrik.

Urban, Urbanus, m . Urbanus .

Rudolph, m. Rudolf; (gemeenz.)

Wenzel, m. Wenceslaus.
Wilhelm, m. Wilhelmus, Willem,

Wim.
Wilhelmine, v . Wilhelmina.

Winfred,

m. Winfried, Winfrie-

dus.

koel, Dolf.

Ruprecht, m. Robert, Rubrecht.

4,
Xaver, XavQrius, m. Xaverius.
S$1omo, m, Salomo, Salomon.

Silnnehen, (verkl.) o., Z. Suschen.
S%rchen, o . Saartje, Sara.

Saturnin(us), m. Saturninus.
Seb$stian,m. Sebastiaan, Bastiaan.

Z.
Zach'us, m. Zacheiis.

Zophirjn(us) , m. Zephirinus.
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Bas.

Ant.

Bra.

Verzeichniss von ge ographi- Lijst van aardrijkskundige
schen Namen, welche in
namen, die in de beide
den beiden Sprachen
talen verschillen.
verschieden sind,
Antwerper, (-s, mv. Antwerper)

Baseler, (-s, mv. Baseler) m., -in,

m., —in, ( - nen) V. Antwerpenaar rn., ( - nen) v. inwoner m., inwoonster v. van

A.

man m., vrouw V. nit Antwerpen.

Aachen, o. Aken.

Bazel.

Ap(p)enninen, v. mv. Appenij- Basken, m. mv. Baskische provintien v. mv.
Aachner, —in, inwoner m., in- nen m. mv.

woonster V. van Aken.

Batavien, o. Batavia o.

Apulien, o. Apulie 0.
Araber, (-s, mv. Araber) m., —in,

Abessinien, Abysinien, o.

Beduinen,m.mv.Bedouïnen m.mv.

Abyssiniën.
Belgien, o. BeIgíë o.
(-nen) V. Arabiër m., inboorling in. en v.
Begier, (-s, in v. Bergier) m.,—in,
AbrUzzen,mv.Abruzzen,Abruzzoo. uit Arabië .
(-neíc) v. Belg m., inwoner in., inwoon Ach ,er, m . Achajer m .
Aralsee, m. meer o. Aral.
Achaia, o. Achaja o.
A rehipelagus, m. Archipel m. ster v. van België.
Belgrad, o . Belgrado o.
Argentinische Republik,
Achaisch, bijv. nw . van Achaja .
Arrentijnsvhe republiek.
Bengalisch, bijv.niv. Bengaalsch,
Adt^r, m. Adour m.
van Bengalen.
Afghanen, m. mv. Afghaners, in -i Arkadien, o. Arcadië o.
woners rn. mv. van Afghanistan; Land i Armenien, o. Armenië o.
Berbern, rn. mv. Berbers, bewotiers m. mv. van Barbarije.
der -, Afghanistan o .
ArragQnien, o. Arragonië o.
Berlin, o. Berlijn o.
Aeg a, o. Egea.
Asiatiscb, bijv. en b. Aziatisch,
Berliner, ( - s, mv. Berliner) in.,
Aegiiisches Meer, Egeïsche Zeef van Azië
V., Archipel m.
-in, (-nen) v. inwoner in., inwoonster
Asien, o. Azië o.
Aegypten, o. Egypte o.
Asier, (-s, mv. Asier) in., —in, v. an Berlijn.
Aegyptier, (-s, mv. Aegyplier) m.,' (-nen) v. Aziaat m., Azial ische vrouw v. Berliniseh, bijv.nw. Berlijusch,van
of uit Berlijn.
—in, (-nen) V. Egyptenaar m., inwoner! Assyrien, 0. Assyrië o.
m., inwoonster v. van Egypte.
Bernhard, der Sanct —, de
Asturien, o. Astnrië 0 .
Sint. Beroerd.
Aegyptisch, bijv. nw. Egyptisch. 1 Asphaltsee, nr. Doode Zee v.
Bessarabien, o. Besarahië o.
A1banose, (-n, mv. -n) m. Alba-, Athen, o. Athene o.
nees m .
I Athener, Athenienser, (-s, I Birmanen, u'. mv . Barmannen
Albanesin, (-nen) v. Albaneesche,mv. Alhen(iens)er) ni., -^in, ( -ren) v. iii. riiv.
vrouw v.

Albanien, o. Albanië o .

iAtheener ni., Atheensche (vrouw) v.

Bisanz, o. Besancon o.

I

:biskaya, o. Biscaye o.
Biskayer, (-s,mv. Bislcayer) m.,

atheniensisch,
Albanisch, bije. nw. Albaneesch,ibijv. nw. Atlieensch .
Athenisch,

Aethiopien, o. Ethiopië o.

Albanisch.

A1exandrien, o. Alexandrië o.
Algarbien, o. Algarvie o.
Algerien, o. Algiers o.
AethiQpien, o. Ethiopië o.

—in,

(-iieo)

V. Biscaver rn., inwoonster

Aethigpier, ( - s, mv. Aethinpier) v. van Bi wave.

Biskayisch, bijv. nw. Biscaisch.
m., —in, (-nen) v. Ethiopië, in., Ethiu1► ische ( vrouw ) v.
( B®hme, (-n, mv. -n) in., BOhI Aethiopiseh , bijv. no'. Ethio-min, ( -nero) v. Boherner m., Boheernseiii (vrouw) v.
piscm.
Akarnanien, o. Aka roe nië o,
Bbhren, o. Bohemen o.
Algierier, ( - s, nov. Algie rier ) nn., Australiers., o. Australië o.
Bóhmiseh, bijv. nw. Boheeuisch.
—in, - nen) v. Algerijn m., Algerijnsehe
Bolivien, o. Bolivia 0.
vrouw v.
B.
I Bosniaken, Iu.niv. Bosniërs rn.nmv.
Algierisch, bijv. nw . Algiersch,
(

Bosnien, o. Boenië o.

Badenser, (-s, mv. Badenser) m.

Algerijiisch.

Bothnien, o. Bthnië o.
Brasilianer, Brasilier, ( - s,

Amerikaner, (-s, mv. Ameril^a- —in, (-neo) v. inwoner m., inwoonster

tier) m., - in, ( reen) V. Amerikaan m., V . van Baden.
Amerikaan +n.,Amerikaansche (vrouw) v .
Badiseh , bijv. nw. Badensch, tot+rnv. Brasili(zn)er) Iii., —in,, ( -tien) v.
Amerikaniseh, bijv . Amen- Baden behoorende; das -e, het groother- ,iriv over in ., inwoonster v. van Brazilië,
Braziliaan nn., [trazillaansche (vvr^ru%V) v.
'tog(lom Baden.
kaatrsch.
Ammoniter, ( - s, mv . Antmoniler), Baier, (-e, mv. Baier) ni., —in, Brasilisch, bijv. tiw. Braeitieeaiisch.
m., — in, ( neat) ni. Amrnoniër m., Am - ; ( -tien) v. heier i i., Iieiersche (vrouw) v. ^ Braunschweig , o. Brunswijk o.
moniesche (vrouw) v.
Baieriseh , bijv. nw. Beiersch, van I Braunschweiger, (-s, mv.
Braunsehweiger) in ,—in,(-nen)v.Brunsof nit Beieren.
Anatolien, 0. Anatolië o.
wijlier m., tirunswijkeche (vrouw) v.
Baiern, o. Beisren o.
Andalu.sien, o. Ali^lalusië o.
Braunschweigisch, bijv. nw.
Barbarei, v. Barbarije o .
Auden, mv. de Andes (gebergte).
Bruns%vijksch.
Basel, o. Bazel o .
Antigchien, o. Aatiochië o.
-

-

I

Eur.

Corn.
Britinnien, o . Brittanje, Brittannie 0 •
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(-nen) y, inwoner m., inwoonster V. van —in, (-nen) V. Europeër m., EaropeeCo mi.

Brjtte, (-n, mv. -n) m., Brjttin,

Gas.

Constantinopolitaner, (•ners,

sche (vrouw) V.

Europ4isch , bij v.nw . Enropeesch .

(-nzerI) V. Brit m., Britsche (vrouw) v., mv. -ner) m., —in, (-nen) V. inwoner' Euxinus, (PQntus-) m.
Z. Enyldnder.
in., inwoonster v. van Constantinopel.
Zee v.

Copenhagen, o. Koppenhagen o .'
Br igge, o. Brugge o.
Copenhager, (-s, mv. Copenhager) 1n ., —in, (-nen) v. inwoner m., inBrissel, o. isrussel o.
Brusseler, (-s, mv. firiisseler) m.,' woons',er v. van Kor► penhagen.
—in, (-nen) V. Brusselaar in., BrusselCordilleren, v. mv. Cordilleras.

Zw arte

Brittisch, bijv. nw. Britsch.

sche 'rt ► uw v.

Bulgarai, V. Bulgar ije o .
Banden, o., 2. Graubunden.
Burg-and, o. Bourgoi,dt o.
Burgtender , (-s, mv. fturgunder)

F.
Feuerland, o. Vuur land o .
Feuerlánder, (-s, mv . Feuerlr n -

(ler) m., —in, (-nen) V. bewoner in., beCorinth, o. Coriuthe o.
Corse, (-n, mv. -n) m.Corsikaan m. woonster V. van het Vuurland.
Finnland, o . Finland o .
CQrtryk, o. Kortrijk o.
Finnlander, (-s, mv . Finnlander )
Costnitz, o. Constanz o.

Croate, (-n, mv. -n) m.,Croatin,
m., -in, ( -nero) V. Buurgondiër m., i3uur- ( -neg) v. Croaat m., inwoner m., inw onrlster V. van Croatië.
gon^lisrhe vrouw V.
Byzanz, o. Byzantium, ConstantiCroatien, o. Cr^iatië o.
nopel o.
Curtrich, Curtryk, o., Z. Cortryk.
Cypern, o. het eil and Cyprus n .
C.

m., —in, (-mn) v. Finlander m., bewotier m ., inwoonster v . van Finland.

Finnlandisch, bijv. nw . Fin 1an1isch.

Finnmark, o. Finmarken o.
Flam ader, (-s, mv. Flaniiinder)
n0., —in, (-nen) v. Vlaming in., Vlaanl-

CypriQte, (-n, mv. -n) m., Cy- sche vrouw v.

priQtin, (-nen) v. bewoner ni., be-

CalabrQser, (-s, mv. Calabreser) wOon^ter v. van Cyprus.
m., -in, (-iien) v. Calabrier in., Gala brisehe (v rouw) v.

Calabrien, o. Calabrië o .
CalifQrnien, 0. Calhfornië 0.

Czechen, m. mv. Tzechen m. mv.
Czgehisch, bijv. nw. Tzechisch.

F1andrisch, bijv. nw. Vlaamsch,
van Vlaanderen.

Calmuk, in . Kalmuk m .

Calmuke_i, v., Calmukenland , o. laud o . der Kalujukken .

Dacien, o. Darië n.

Daeier, ni. mv. Daciërs, bewoners

Cammerich, o . Kamerijk o.

Candien, o. Candia o.
m. mv. van Dacië.
Candiote -n, mv. -it v., Can- Dalekarlien, o. Dalekarlië o.
Dalmatien, o. Dalmatië o.
diQtin, (-ncn) V. bewonerin., bewoon
. van Candia .

Flamandisch,Fl^misch, bijv.

nvv. Vlaamsch, van Vlaanderen.
Flandern, o. V^aanderen .

-sterV

Florentiner, (-s, mv. Florentiner)
m., —in, ( -neg) v. Florentijn m., inwoier m., inwoonster v. van Florence; 2.
uijv. nw. Florentijnsch, van Florence.
Florenz, o. `Florence o.
Franke, (-n, mv. -n) m. Frank m.;

2. (leg .) bewoner v. van Frankenland.
Frankfurt, o. Frankfort o.
Damascener, bijv. nw. (onb.) v an Frankfurter, (-s, rr,v. Fr ankfur -

Damascus; 2. m. rnv. inwoners m. mv. (er) m., —in, (.ne g ) V. Frankforter m.,

Capitol, o. Kapitool o.

inwoner m. , inwoonster v. van FrankCappadocien, o. Cappadocia o . van l)arnascns.
Cappadocier, (-s, mv . Cuphado
Dane, (-n, mv. -n) m., D,nin, fort; 2. bijv. nw. Frankfortsch, Frank-''

tier) in., -in, ( -gen) V. Cappadocier m., (-nu) V. Deen m., Deensche (vrouw) v. [oiler, vanFrtankfort.
Cap adocische (vrouw) V.
Frt nkfurtisch, bijv . nw., Z.
Ddnemark, o. Denemarken o.
Fran/fur/er (2).
Care1ien, o. Carelië o .
Danisch, bijv. nw. Deensch.
Fr4ukisch, bijv. nw. Frankisch,
Castilianer, (-s, mv, Castilianer) Danzig, o. Dantzig o.
m., -in, (-nen) V. Castiliaan in., CashiDeutsch, bijv. uw. Duitsch, Ger - van ale Franken; (teg., Scherts.) Fransch.
Frankreich, o. Fr ankr ijk - o.
liaansche (vrouw) v.
niaanech, Hoogduit °ch.
Castilien, o. Castilië o .
Deutschland ,o. Duitsclland,Ger- Franzose, (-n, mv. -n) m., FranzQsin, (-nen) v. Franschman m., FranCatalonien, o, Catalonië o .
man i e o.
Catanea, o. Catania o.
Diebsinseln, V. mv. Dieveneilan- ache (vrouw) v.
FranzQsisch, bijv. nw. F ransch ,
tien 0. mv.
Chaldaa, o. Chaldea o ,
Chaldaer, (-s, mv . Chaldr er ) m., Diedenhofen, o. Diedenhoven o . van Frankrijk.
Chaldeër in., -in, (-nen) V. ChaideeuwDonauwQrth, o. Donauwerth o. Freundschaftsinseln, v. mv.
Vrienuseliapoeilatidea o. mv.
sche (vronw) V.
Friese, ( - n, inv. - n) m., Friesin,
Chald6isch, bijv. nw. Chal-'
E.

deeuwsch.
Chinese, (-n, mv. -n) m., ChinQsin, (-iien) V. Chinees in., Chineesctie (vrouw) V.
Chinesisch, bijv. nw. Chineesch.
Churhessen, o. Keur- liessen o .
Ciret ssien, o. Circassië o .
Cisalpinisch, bijv. ow. Cisalpynsch .

Cleve, o. Cleef o.

(_nerr) V. Fries m., Friesin V.

Eismeer, o. IJszee V.

Elsass, m. Elias m.

Fri_esisch, bij v. nw. Fi tesch, van
Friesland.

Etsasser, (-s, mv. Elsasser) m., F^zchsindianer, m. mv. Bood -in, (-nen) V. Eizasser m., bewoner huiden nn. mv.
rn., bewoonster v . 'an den Elzas; 2. bijv. Ftinfkirehen,o .Vijfkerken v.mv.
nw. of Elsussisch bijv. nw. van den Elzas.

England , o. Engeland o.
Englander, (-s, niv. Englander)

G.

Ga1il,a, o. Galilea o.

Galdier, (-s, mv. Galilaer) m.,
In., -in, ( -neg) V . Enaelschaian in., EnCloven, o. Chiavenna o.
-in, ( -gen) V. Galileër m., Galileesche
gekehe (vrouvr) V.
Cbln, o. Keulen o.
CQlner, (-s, niv. Coiner) m., -in.' Englisch, bijv. ow. Engelsch, van (vrouw) v.
( -neg) m. Keulenaar ru., inwoner na., En_-eland.
Ephesus, o. EI ► llese o .
inwoonster V. van Keulen.
CQl.nisch , bije. nw. Keulsch, van Etrurien, o. Ftrurie o.
Etsch, v. Adige, Etsch v.
Keulen.
kuphrat, m. Euphraat m.
Columbien, o. Columbia o.
Coiner, ( - s, wv. Corder) iui., -in, Europaer, (-s, mv. Europ er) nn.,

Ga1il ,inch , bijv. nw. Galileesch .
Galizien, o. Galicië o.
Gallien, o. Gailië o.
Gallizien, o. Gallicië o.
Gambien, o. Gam bia o.
Gasegnien, o . Gasconje o.
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Har.

Ita.

GascQnier, (-s,mv. Gasconier) m.,
win, (-nen) Gasconjer m., Gasconjesche
(vrouw) v.

Lau.

HavUnnah, o. Havanna o.
H@lsingor, o. Elseneur o.
HelvQtien, o. Helvetië, Zwitser -

GascQnisch , bijv.nw.Gasconjesch. and o.
Gauern, G@bern, Persen, m. Helvetier, ( - s, mv. Helvetier) m.,

J.
Jamaika, o. Jamaica o.

Japanse, (-n, mv. -n) m.,Japa-

mv. Parsen m. mv.
-in, (-nen) v. Helvetiër, Zwitser m., aQsin, (-nen) V. Japannees, Japanner
n., Japansche (vrouw) v.
lwitsersche (vrouw) v.
Geldern, o. Gelderland o.
HelvQtiseh, bijv. ow. Helvetiscb,
Japanesisch, bijv. nw. Japansch.
Genf, o. Genève o.
JavanQse, (-n, mv. -n) mv., JaG@nfer, ( - s, mv . Genfer) m., -in, 6 witsersch.
(-nen) V. inwoner m., inwoonster v. van
vanesin, (-nen) v. Javaan in.,JavaanHQnnegau, o. Henegouwen o.

Herzogenbusch, o. 's

Genève; 2. bijv. nw. Geneefscb, van Genève.

er, Bosch o.

Herto - ;che (vrouw) V.
Jordan, in. Jordaan in.

G @eter, (-s, mv. Genter) m., -in, Hesse, ( - n, mv. - n) m., Higssin, Juda, o. Judea o .
( - urn ) V. Gentenaar m., inwoner m., in- -nen) v. Hes m., inwoner m., inwoon - JUlich, o. Gulik o.
;ter V. van Hessen.
Jungferninseln, v. mv. Virginiwoonster V. van Gent.
;che eilanden o. mv.
Hessen(land), o . Hessen o .
GenuQser, (-s, mv. Genueser) m.,
Jutland, o. Jutland o.
Heysand, o. Ouessant o.
—in, (-nen) V. Genuees m., inwoner m.
inwoonster v. van Genua.
Hinterindien, o. Achter-Indië o.
K.
Genugsiseh, bijv . nw. Genueesch, Hoch-burgund, o . Opper - Bour ;ondie a., Franche Comté o.
van Genua.
Hollander, ( - s, mv . Holldnder ) Kabul, m. Kaboul, Kabul o.
GeQrgien, o. Georgië o.
Kaffern, m . mv. Kaffers m. mv.
Gesollschaftsinseln, v. my.Ge- m., -in, (-nen) v. Hollander, Neder
Kalmuk, m., Z. Calmuk.
zelschapseilauden o. inv.
Nederlandsche-landerm.,Hosch
vrouw) v.
Krnthen, o. Carinthië o.
Gesiras, o . Geziras, Dsjezireh o.
Glaris, G1-jrus, o. Glaris, GlaHQl indisch , bijv. nw. Hol- Kirnther, (-s, mv. Karnther) in.,
landsch, Nederlandsch.
-in, (-nen) V. Carinthiër in., Carintirus o.
Hottentotte, (-n,mv.-n) m., Hot- ^che (vrouw) V.
G orz, o. Góritz.
GQthe, (-n, mv. -n) m., GQthin, tentQttin, (-nen) v. Hottentot in., Kaschmir, o. Kasjeiir, Kashmi r o.
( -tien) m. Goth m., Gothische (vrouw) v. Elottentotsche (vrouw) v.
GQtthard (Sanct), m. Sint Got-

Hottentottisch,

bijv. nw. Hot-

Hunde- Insein, V. mv . Honden -

Granada, o. Grenada o.
Granader, (-s, mv. Granader) m.,

eilanden o. mv.

-in, (-nen) v. inwoner m., inwoonster

Hu*iningen, o . Huningen of Heningen.

V. van Grenada.

Graubjnden, o. Grauwbunder -

I.

land o.

GraubUndner, ( - s, mv. Grau-

bundner) m., -in, (-nen) v. inwoner m.,

Illyrien, o. lllyrie o.

inwoonster v. van Graubunderland; 2.' Indianer, (-s, mv. Indianer) tai.,
bijv. nw. (onb.) 'of graubundisch, van -in, (-nen) v. Indiaan m., Indiaansche

Grauwbunderland.
Griechisch, bijv . ow. Grieksch,

(vrouw) v.

van Griekenland; - Weiszenburg, Belgrado.
Groningen, o. Groningen o.
Groninger, (-s, mv. Groninger)
m., -in, (-nen) v. Groninger m., Groningsche (vrouw) v., inwoner m., inwoonster V. van Groningen.
GrQnland , o. Groenland o.
GrQnlander, (-s, mv . Grónlander) m., -in, (-nen) v. Groenlander m.,
Groenlandsche vrouw v.

Kirehenstaat, m.

Kerkelijke

Staat m.

Lentotsch.

hard m.

Indien, o. Indië o., de Indiëu mv.

Kirgisen, m. mv. Kirgiezen m.mv.
Klein — Asien, o. Klein -Azië o.
KOIn, o., Z. Coln.
KQlnisch, bijv. nw. Keulsch, van
Keulen, Z. cr lnisch.
KQrfu, o. Corfu o.

Kosaken, nl. nlv. Kozakken m.mv.
Krain, o . de Krain V.
Krakau, o. Krakau v.
Krimm, V. Krim v.
KrQnstadt, o. Kroonstad o.

Kijrisch, bijv.nw. tot Koerland be-

hoorende; -e Insein, Koerillen o. mv.
Kurland , o, Koerland o.
land o.
Kurlander, (-s, mv. Kurkinder)
nl., —in, (-nen) V. Koerlander m., Koer
IQnien, o. Ionië 0.
(vrouw) v.
-landsche
IQnier, (-s, mv, lonier) m., -in,
(-nen) V. Ionier m., Ionische (vrouw) v. Kr1 ndisch, bijv. nw. KeerIrisch, irlandisch, bijv. nw. landsch.
Iersch, Ierlandsch.
Irland, o. Ierland o.

Indier, m. mv. indianen m. mv.

Ingermannland, o. Ingerman-

Írinder, (-s, mv. Irldnder) m.,
-in, (-nen) V. Ierlander, Ier m., lersche Laeed^mon, o . Lacedemonie o.
LacedàmQnier, (-s, mv. Laceda Groszbritannien,o. Groot-Brit- (vrouw) v.
Irlandisch, bijv. nw. Iersch, Ier - monier) m., -in, (-nen) v. Lacedemotanje o.
niër m., man m., vrouw v. uit Lacedelandsch.
-

H.

Irokesen, m. mv. Irokeezen m.mv.

Irokesiseh, bije. nw. Irokeesch.
Haag, m. 's Gravenhage o., den Island, o. IJsland o.
Ís1 nder, (-s, mv. Islander) m.,
Haag m.
Huarlemer, (onb.) bijv.nw. Haar- -in, (-nen) v. IJslander in., lJslandsche
lemmer, van Haarlem; - Meer, Haarlem- (vrouw) v.
Isl ndisch, bijv. uw.IJslandsch,
mermeer o.
van of uit IJsland.
Haiti, o. Haiti, Sint Domingo o.
Hanoveraner, ( - s, mv. Hanno- Istrien, o. Istrië o.
It&lien, o. Italië 0,
veraner) m., -in, (-nen) v. Hannoveraan

monie.

LacedmQnisch, bijv. nw. Lacedemonisch.

Lakonien, o. Laconië o.
La^ppe, ( - n, mv. - n) m.,Lappin,

(-nen) V. Laplander m., Laplandsche
(vrouw) v.

Lappisch, bijv. nw. Laplandsch,

van of uit Lapland.
Lappland, o. Lapland o.
m., Hannoveraansche (vrouw) v.
ItaliQner, (-s, mv.Italiener) m., L4ppliinder, (-s, mv. Lappldnder)
Han¢verisch, bijv. nw. Hanno- -in, (-nen) V. Italiaan m., Italiaansche m., —in, (-nen) v., Z. Lappe, Lappin.
(vrouw) v.
Laurenz (Sanct), LorQnzveraansch.

Harz, m., — gebirge, o., - weld ItaliQnisch, bijv. nw. Italiaanscb, fluss, m. Sint-Laurens m.
van of uit Italia.
Lausitz,v.Lausnitz,v . Lausitz o.
m. Hartsgebergte o.
;

Mal.

Nor.

Mur.

Lem%nersee, m . het meer Leman .
Levgnte, V. Levant v.
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Mandschurei, v. Mantsjoerië o. -in, ( - nen) v. inwoner m., inwoonster

Marianen- Insein, v. mv. Ma- v, van Murten.
rianne- eilanden o. mv.
Leyden, o. Leiden o.
Liefland, o. Lijfland o.
Maria- T heresia- Stadt, v . T h e Li_efla,nder, ( s, mv. Liefldnder) resianopel o.
Nanzig, o. Nancy o.
m., — in, ( - nen) v. inwoner m.,inwoon- Maroccaner, ( - s, mv. MaroccaNatQlien, o. Natolië o.
ster v. van Lijfland.
ner) m., -in, (-nen) v. Marokkaan m.,
Navarrese, (-n, mv. -n) in., NaLiefl ndiseh, bijv .nw.Lijflandsch,' Marokkaansche (vrouw) v.
van Lijfland.
land.
Maroecanisch, bije. uw. Marok-I varrQsin, (-nen) v. Navarrees, inwo-

ner m., inwoonster v. van Navarra.
kaansch.
Nazar ,er, (-s, mv . Nazarder) in.,
MarQcco o. Marokko o.
Maroniten, m. mv. Maronieten -in, (-nen) v. Nazareër m., inwoner m.,
inwoonster v. van Nazareth.
bardin, (-nen) V. Lombardijn, inwo- m. mv.
ner m., inwoonster v. van Lombardije.
Marquesas- Insein, v. mv . Mar - Neape1, o. Napels o.
Neapolitaaner, (-s, mv. Neapolikiezeneilanden o. mv.
Lombardei, v . Lombardijs 0.
MasQvien, Mas^.rien, o. Maso- taner) m., -in, (-nen) v. Napolitaan m.,
Lomb%rdisch-Veneti%Napolitaansche (vrouw) v.
nisch , bijv. nw. Lombardisch-Vene- vië 0.
tiaansch.
Mauritgnien, o . Mauritanië, Moo- Neapolitgnisch, bijv. nw. Napolitaansch.
ren land o.
LQndon, o . Londen o.
Neu-Brittannien, o. Nieu w LQndner, (-a, mv. Londner) m. Mecea, o. Mecca of Mekka o.
Brittanje o.
—in, (-nen) v. inwoner m., inwoonster MQcheln, o. Mechelen o.
V. van Londen.
Meder, ( - s, mv. Meder m. Mediër m. Neu — Castilien, o. Nieuw - Castilië 0.
LQthringen, o. Lotharingen o.
MQdien, o. Medië o.
Neuenburg, o. Neufchatel o.
LQthringer, (-s, mv. Lothringer) Mokka, o., Z. Mecca.
m.,—in, (-nen) v. Lotharinger m.,LothaMQtzer, (-s, mv. Metzer) m., -in, Neuenburger, (-s, mv . Neuen ringsche (vrouw) v.
(-nen).v. inwoner m., inwoonster v. van burger) m., —in, (-nen) v. inwoner m.,
inwoonster v. van Neufchatel.
LQthringisch, bijv. nw . Lotha- Metz.
ringsch, van of uit Lotharingen.
Mexicaner, (-s, mv. Mexicaner) Neu-England, o. Nieuw -Engem., -in, (-nen) v. Mexicaan m., inwo land o.
L¢wen, o. Leuven o.
Neu - FQUndland,o .New - Foundner m., inwoonster v. van Mexico.
LUibeck, o. Lubeck o.
Lucaische Inseln,v. mv. Lucay- Mexic%nisch, bijv. nw. Mexi- land o.
Neu-IIQiland, o. Nieuw -Holsche eilanden, Bahama eilanden o. mv. caansch, van of uit Mexico.
land o.
Lucceser, (-s, mv. Lucceser) m., MingrQlien, o . Mingrelie o.
—in, ( - nee) v. inwoner m., inwoonster Mingrelier, m. mv. inwoners mv.' Neu — Orleans, o. Nieuw-Orleans o.
van Mingrelië.
v. van Lucca.
Neu-SchQttland, o. Nieuw Minorka, o. Minorca o.
Lusitanien, o . Lusitanië o.
Minork%ner, (-s, mv . Minorka - Schotland, Acadië o.
LUttich, o. Luik o.
LUtticher, (-s, mv. Lutticher) m., ner) m., -in, (-nen) v. bewoner m., be- Neu-SchQttl,nder, mv .NieuwSchotlanders, inwoners van Nieuw -in, ( - nen) v. inwoner in., inwoonster woonster V. van Minorca.
v. van Luik, Luikenaar m.
Mittelamerika, o. Middel -Arne- Schotland, Acadiërs mv.
Neu-SeQland, o. Nieuw-ZeeLi,tzelburg, Luxemburg, o. rika o.
o.
Luxemburg o.
Mittelll,ndisehes Meer, o. land
Neu-Sp
ien,
o. Livadié o.

Lodomirien, o. Lodomerië o.
Lombgrde, (-n,mv.-n) m.,Lom-

u

Middellandsche Zee v.

M.
MaeedQnien, o.

o. Nieuw-Spanje,

Modeneser, (-s, mv. Modeneser) Mexico o.
m., -in, (-nee) V. Modenzer, inwoner

Macedonië o.

Madrider, (-s, mv . Madrider ) m.,
-in, (-nen) v. inwoner m., inwoonster
v. van Madrid.

Magdeburg, o. Maagdenburg o.

Mhren, o. Moravië o.
M4hrer, (-s, mv. Máhrer) m., -in,

Neu-YQrk, o. New -York o.

Nicob%rsche Insein, v. mv.
m., inwoonster v. van Modena
ModenQsisch, bijv. nw. van of ^Nicobaren, Nicobarische eilanden o. mv.
uit Modena.
Niederland, o. Nederland o., de
Nederlanden o. mv.
MQldau, v. Moldavië o,
MQldauer, ( - s, mv. Moldauer) m., Niederiander, (-s, mv . Nieder -in, (-nee) v. Moldaviër m., Moldavi- lander) in., -in, (-nen) v. Nederlander,
Hollander m., Nederlandsche, Hollandsche (vrouw) v.
sche (vrouw) v.
Mongole_i, v. Mongolië o.
Mongolisch , bijv.nw.Mongoolsch. Niederl ndisch, bijv. nw. Ne-

(-nen) v. Moraviër m., inwoner m., inwoonster V. van Moravië, Moravische Montenegriner, m.mv .Montene - derlandsch, Hollandsch.
Nieder - Rhein, m. Beneden(vrouw) v.
grijeen, bewoners m. mv. van MondeRijnn m.
M"hriseh, bijv. nw. Moravisch. negro.
Meiland , o. Milaan o.
Morenland, o. Moorenland, Mau- Nieder-Sachsen, o. Neder -Saksen 0.
Maj1ander, (-s, mv. Mailánder) retanië, Ethiopië o.
m., -in, ( - nen) v. inwoner m., inwoon- Morlachen, mv.Morlakkers m.mv. Nigritien, o. Nigritie o.
NikomQdien, o. Nicomedië o.
ster v. van Milaan.
Morlachien, o . Morlacca o.
Nj1(fluss), m. Nijl m.
M%il ndisch, bijv. nw. Mila-' MQse1, V. Moezel m.
Nimwegen, o. Nijmegen o.
neesch, van Milaan.
MQskau, o. Moskou o.
Mainz, o. Mainz, Ments o.
MQskauer, (-s, mv. Moskauer) m., Nord -AmQrika, o. Noord -AmeMajQrka, MallQrka, o. Major- -in, (-nen) v. Moskouwer m., inwoner' rika o.
NQrd -Cap, o. Noordkaap v.
Ca U.
m., inwoonster v. van Moskou.
NQrdmeer, o., NQrdsee, V.
Mal ,jen, m. mv. Maleiers m. mv.
Minehen, o. Munchen o.
MaltQser, (-s, mv. Malteser) m., Munehner, (-s, mv . Munchner) Noordzee v.
-in, (-nen) v. Maltezer m., inwoner m., m., -in, (-een) v. inwoner m., inwoon-' Normandiebewohner, Normgndier, m , Normandierin,
inwoonster v. van Malta.
ster v. van Munchen.
(-nen) v. Normandiër m., Normandische
Maluinen of F%lklandsin- Monster, o. Munster o.
seln, V. mv. Falklandseilanden o. mv. Mjl.rtner, (-s, mv. Murtner) m., (vrouw) v.
.,
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Per.

Sch.

Rhe.

NQrmann, (-s, mv. Norrnanner)

Persisch, hijv. nw. Perzisch, van

Riesengebirge, o. Reuzenáe-

ber "te o.
m., -in, (-nen) V. Noorman m., Noord - of nit Irzié.
sche 'ruw v.; it. Z. Nornlzndier.
Peruaner, (-s, rnv. Per uaner) m., Rom, o. home o.
Romer, ( - s, mv. Romer) m., - in,
NQrwegen, o. Noorwegen o.
-in, (-nen) V. Peruaan in., Peruaansche
( nert) v . Romein m., Romeiusche
NQrweger, (-s, mv. Norweger) m.. (vrouw) v.
-in, ( - oen) V. Noarweger m., Noor - Peruanisch , bijv. nw. Peruaansch, (Vrouw) V.
RQmisch, bijv. nw. Rorneinseh.
weegscloe (vroow) v.
vain of uit Peru.
Rom4nien, Rumelien, RuNQrwegisch, bijv. nw. Noor- Pfalz, v. Paltz V.
Hamill o.
weeg^ch.
Pf41zer, (-s, mv. Pfalzer) m.,-in, ^mili, o. Ilu ► uelic, ltutiiili
Nowaja - Semá1a, o . Nova - Zem- (-nen) v. l'altser m., Paltserin v., bewo- Rosse, (-n. inv. -n) m., Russin,
(-nee) v. Ilus in., Russin, ltussisclhe
bla o.
ner ni., bewoonster V. vary de Paltz.
Nibien, o. N uhië o.
Pf lzisch, l)ijv. nw. tot de Paltz (vrouw) v.
sland o.
behoorentle, Pultzisch.
R u.ssland, o. Rusland
Numidien, o. Numidië o.
Ni. rasberg, o . Neurenberg o.
Phocáa, o. Pliocea o.
S.
Nttrnberger, (-s, mv. Nur nber- Phonicien, o. Pheuicië o.
Phónïcier, tnv. Phen ciers mv.
ger) in., -in, (-nen) v. Neurenberger
Saba, o. Sabea.
m., inwoner uw., inwoonster V. van Neu- Phrygien, o. l' h rya ië o.
renberg.
Picarder, (-s, r nv Picarder) m., Sabaer, ncv. S beërs mv.
Sabatsch, bijv. ii 'V. Sabeisch.
-in, (-lien) v. Picardiër Ln., Picardisclle
Sabiner, (-s, ins. Subheer) m.,
(vrouw) v.
A
Piemontese, (-n, rnv. -n) m., -in, (-nee) V. Sabijti m., Sabijnsebe
Piemontesin, (-tien) v. Pieinontees (vl'ouo) V.
Sachse,(-n,mv. -it) m., S4chsin,
Oberl ader, (-s, mv . Oberldmder In., l' ► eiii^ ► nteesc,ile (vrouw) v.
m., -in, (-nen) v. hooglander m., Hoog
Piemontesisch, bijv. nw. Pie- (-net) v. S, ► kser in., Saksische (vrouw) V.
-laidthe mouteesch.
(vrouw) v.
Sachsen, o. Saksen o.
Qber - Pfalz, v. Boven - Paltz V.
Pole, (-n, mv. -n) ras., Polin g Sa chsisch, bijv. nw. Saksisch.
Saiamanka, o. Satntiiauca o.
Ober - Rhein, m. Boven-lijn m. (-nra) V. Pool ras., Poolsehe (vrouw) v.
Samrien, o. Sai,rarië o.
Ober-Sachsen, o. Opper -SakPQ1(n)iseh, bijv. nw. P ►►olsch.
sen o.
Sainar jter, (-s, cvv. Samariler) in.,
Polynesien, o. Polynesië o.
Qelberg, m. Olijfberg, Calvarie- Pornmer, (-s, mv. Ponamern) m., -in, (-neu) v. Sacuaritaan ras., Sau ► a ►•i-in, (-nee) V. L'ommeraan m.,Poaimer- taauscl ► e (vr ►► ,iw) v.
berg in.
Sanct-Gallen, o. Sint Galen o.
Selle (Vrouw) V.
Oranien, o. Oranje o.
-

.

)

Orkadische Insein, Orkneys, v . mv . Uccadische eilanden 0. mv.

Sarazene, (-vi, mv. -n.) in. Saraceen in.
Sardinien, o. Sar^lii,ië o.
Osmannen, mv. Turken, OttoPQmmern, o. Pommeren o.
mannen in. in V.
Portugiese, ( - n, mv. - n) rn.,Por- Sargemi. nd, o. Saargeuiund o.
SavQyen, o. SL;voye o.
Qest(er)reieh, o. Oostenrijk o. tugiesin, (-nen) V. Portugees w., Por

Oestereicher,

(-s,

mv. Oestrei-

che-r) in., -in, (- ►ten) V. Oostenrijker m.,

PQmmerisch, bijv. nw. Pom-

rnersclr.

Savoyer, (-s, fie . Stwoyer) in.,
(Vrouw) v.
-tugvesli
Portugiesisch, bijv. nw. Portu -i -in, (- ►► ert) V. Savoyaar► 1 n., Savoysclie

(vrt ► uw) V. u
geech.
Schifferiuseln, V. mv . Sci,ippersPrag, o. Praag o.
tenrijksch, van Oostel,rijk.
Preusze, (-u,mv.-n) m., Preusz - eil.+ndeu u. Inv.
Qstfriesland , o. Oost- Friegland o. in, iaen) v. Pruis in., Pruisische Schlesien, 0. Silezië o.
Schlesier, (-s, mv. Schlesier) m.,
Qstgothen, m. mv. Oust-Gothen (vrouw) v.
- in, lien) v. Silezier m., Silezische
m. mv.
Preuszen, o, Pruisen o.

0ostenrijksche (vrouw) v.

QQstreichisch, bijv. nw. Oos-

( -

(-

Ost- Indien, o. Oost -Indië o .
Ostsee, V. Oostzee v.

Ottomauisch, bijv. nw. Otto-

P.
o. Palestina o., Heilige'

tvr1 ► EIw) V.

Schlesisch, bijv. nw. Silezisch,
Vail of

Uit

5liezle.

Schotte, (-n, mv. -n) m., SchQtProvencaal in.,
tin, (- ►err► ) v. Schot m., Schotsche
ProveucaaIs ►,tie (vrouw) v.
Pyren4en, v. mv. Pyreneën v.mv. sche (trouw) v.
Pyrenaiseh, bijv. nw. Pyr eneesch. SchQttisch, bijv. nw. Schotsch.
SchQGtland, o. Schotland o.

vencalin,

mannisch.

Palestina,

Preuszisch, bijv. nw. Pruisisch.
Prinzeninsel , v. Prinseneiland o.
Provencale, (-n,rnv.-n) m.,Prot-rteo)

R.

V.

Land, .loodsche land o.
Paris, o. Parijs o.
Pariser, (-s, m v . Pariser ) m., - in, Rh ,tien, o. Rhetrë, Grauwbunder(-nen) V. Parijzenaar m., inwoner m., land o.
inwoonster v. van Parijs.
Rhtier, (-s, mv. Rlaátier) m.,
-in, (-nen) v. Rlietier m., Rlietische
Pausilippo, o. 1'a usilippe o.
Pavaneser, (-s, mv . Pavaneser) (vrouw) V.
m., -in, (-nen) V. Pavezaner in., PaveRhtisch, bijv. nw. Rhetisch.
Rhein, m. Rijn in.
zaansche (vrouw) v.
Pensilvanien, o. Pensylvanië o.
Rheinbaiern, o. Rijn - Beieren o.
Pensilvanier, ( - s, mv . PensilvQ- Rheinfeld, o. Rijnvel&len o.
nier) m., -in, (-nen) v. Pensylvanier Rheinisch, bijv. nw. Rijusch.
m., vrouw v. uit Pensilvanië.
Rheinland, o. Rijnland o .
P$rleninseln, V. mv. Pareleilan- Rheinl nder, (-s, mv. Rhein1 ader) m., -in, (-nen) v. Rijnlander
den o. mv.
Parser, ( - s, mv. Perser) m., - in, m., Rijnlandsclie (vrouw) v.
(-nee) v. Pers m., Perzische (vrouw) v. Rheinpreuszen, o. Rijn -Pru i
sen o.
Pgrsien, o . Perzië o.

Schwabe, (-n, mv. -n) W.,
Schwabin, (-neii) v.Zwaab in.,Zwabin V.

Schwaben(land), o . Zwaben o .
Schwabisch, bijv. nw. Zivabisch.
Schwarzwald,^ri .Zwarte Woud o.
Schwede,(-n,uiv.-n) m.,SchwQ:iin, (-lien) v. Zweed in., Z weedsche
(vrouw) v.

Sehweden, o. Zweden o.
Schwedisch , bijv. nw. Zweedsch,
van of uit Zweden.
Schweiz, v. Zwitserland o.

S ciiweizer, Schweizerisch,
Jijv. nw. "/witsersch, Helvetisch, van of
Lilt Zwitserland.
Schweizer, (-s, mv. Schweizer)
m., —in, ( -oen) v. Zwitser in., Zwitser
(vrouw) v.
->cbe

Tun.

Sun.
SclavQnien, o. Slavonië o.

SclavQnier, (-s, r»v . Sclavonier)

Sund, m. Soot v.
Syrakus, o. Syracuse o.

Wel.
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!. Tunkin, o . Tonkin o.

Turin, a. Turijn o.
Syrakusaner, (-s, mv . Syrakusa- Turiner, (-s, mv. Turiner) m.,
m., -in, (-nen) V. Slavo-niër m., Slavoner) rn., -in, (-nee) v. Syracusaan w., - in, nen) v. inwoner m., inwoonster
nische (vrouw) v.
V. van Tnríjn.
SclavQnisch, bijv. nw. Slavo- vrouw v. van Syracuse.
Syrien, o. Sy rië o .
T irke, ( - n, mv. - n) m. Tier
nisch.
ki,u, (-nen) v. Turk in., Turkia, TurkScythe, (-n, mv. -n) m., Scyth m.
sche (vrouw) v.
Scythian, o. Scythia o.
T.
(-

Turkei (die), V. Turkije o.
Ttirkisch, hijv. nw. Turksch.

Seeland, o. Zeeland o.
Seelander, (-s, mv. S elander) m.,

Tago, Tajo, m. Taag m.
Tyrolsch, bijv. nw. Tyroolsch.
Tarnt, u. Tarente o.
Ta(r)tar, (-en, mv. -en) m ., - in,
Sp e1ändiseh, bijv. nw. Zeeuwsch,
U.
(-nee) v. 'Tartaar m., Tartaarsche
van of uit Zee^arndl.
(vrouiv) v.
Segovien, o. Segovia o.
Umbrien, o. Umbrië o.
Seneg ,mbien, 0 . Senegamhië o. Ta\r)tarei, V. Tartarije o.
Ta(r)tarisch, bij v.i,Nv.Tartaarsch.
Ungar, Ungar, (-n, mv . Urgarn
Serbien, o. Servië o.
Taurien, o. Tjaurië o.
en Ua aren) tit., -in, (nen) v. Hongaar
Serbisch, bijv. nw. Servisch.
in., Eiongaarsche (vrouw) v.
Sevennen, V. mv. Cevennen, Se- Tenerjffa, o. 'i'ener ille o .
Teutonisch , bijv.nw. Teutoonsch. Ungarisch, hijv. nw. Hongaarsch.
ventien rr1V.
Thebdis, o. Tl ► ebais o.
Ungarn, o. Hongarije o.
Severn, o. Saverne V.
Thebaner, (-s, rue. Thebaner) n7., Usbeken, m. mv. Oesbeken, UsbeSiamese, (-n, mv. -n) m.,Siame
-in,
V.
Theb:►
an
ni.,
ThtiUaansclie
(
-nee)
ken m. mv.
sin, (-n ell) V. Siamees .m., Siaweesclie

—in, (-nen) V. Zealander, Zeeuw m.,
Zeelandsche, Zeeuwsche (vrouw) v.

(vruuuw) v.

(vrouw) V.

Thebaniseh ,bijv.nw.Thebaansch,
V.
van of uit t'hebe.
Theben, o. Thebe o.
Sibirier, rn. mv. Siberiërs m. mv.
Themse, V. Theetns v.
Venedig, o. Venetië o.
Siberisch , bijv. nw. Sil►erisch.
Thermopyl , o., Therinopy- Venetianer, (-s, rnv. Venetianer)
Sicamber,m.rnv . Sicainbren m.mv.
►
V.
Ti
►
ri1
e ► r► ylae.
m., - in, (nen) v. Venetiaan m., VeneSieilianer, (-s, mv. Sicrlianer) m.. len, u►
Thessalien, o. Thessalië o.
tiaansche (vr(ww) v.
-in, (-urn) V. Siciliaan m., S ► ciliaan`i hessaiier, (-s, cnv. 1 `/cessalier)
Veroneser, ( - s, mv . Veroneser) m.
sche (vrouw) v.
oer) V. Veroneezer m. VeroneeSiciliseh, siciliinisch, bijv. in., - in, ( +een) v. Thessaiiër m., Tktes- -in,
Siamesiseh , bijv. nw. Siameesch.
Sibirien, o. Siberië o.

-

-

nw. S ► ciliaansch, van of uit Sicilië.
Sicilian, o. Sicilië o.

salische (vrouw) v.

Thracian, o. Thracië o.

(-

sche (vrouw) v.

Veronesisch, bijv. nw. Vero-

Siebenbtjrgen, o. Zevenhergen o. Thijrgauisch, bijv. uw. Thur- neesch.
Vesuv, m. Vesuvius rn.
Siebenbi,irger, (-s, mv . Sieben - gausch.
Thtringen, o. Thuringen o.
burger) m., —in, (- iaen.) V. Zevenberger
Virginian, o. Virginië o.

Thi..ringer, (-s, in v. Tharinger) Virginische Inseln, v. mv., Z.
m., Zevenbergsche (vrouw) v.
SiebenbUrgisch, bije. nw. Ze- m., -in, (- tien) V. Tliuringer m., Thu- Iunrq fern-Ieseln.
ringsehe (vrouw) v.
venhergeusch.
Volhynien, o. Volhynië o.
Sklavenku.ste, v. Slavenkust v. Th.ringisch, bijv. nw. Thurin-' VQlsker, M. Inv. Noreen M. mv.
áinch.
Slavonien, o. Slavonië o .
VQrbirge der guten HoffToscana, o. Toskanen o.
Soeietatsinseln, v. mv. Gezel
aung, Kaap v. de Goede Hoop.
Toscaniseh, bijv.nw. Toshaansch.
schalpseilanden o. trcv.
Tridentïniseh , bij v.nw.Trecn tsch,
Spanien, o. Spanje o.
W.
Spanier, (-s, me. Spanier) m., van Treute.
Trient, o. Trente o.
- in, ( - nen) V. Spanjaard m., Spaansche
Trientisch, bijv. nw. Trentsch, Waadtland, o . Waadiand o.
(vrouw) v.
van Trei the.
Spanisch , bijv. nw. Spaansch.
Wa,adtlander, (-s, mv. Waadt
Spartaner, (-4, Inv. Spartaner) m. Trier er, ( - s, mv. Trierer) m., - in, ldnder) in., -in, ( -reen) v. Waadlander
( -nept) V. inwoner ni., inwoonster v. van rn., Waadlaadselle (vrouw) v.
Spartaan, Lacede ► noniër m.
Waadt1andisch, bijv.nw. Waad Spartanisch ,bij v.nw.Spartaansch. Trier.
Triest, o. Triëst o.
Speier, o. Spiers o.
lan ►1^r.h.
my.
(-s,
TripoliTripolitaner,
Sp. tzbergen, o. Spitsbergen o.
Waldstdte, V. niv. WoudsteSteierisch , bijv. nw. Stiermarksch. taner) an., -in, (-?ten) v. Tripolitaan m., den v. inv.
v.
(vrouw)
Tripofitaan*clue
Steiermark , o. Stiermarhen o.
W alaeh, (-en, mv. -en) m., -in,
(-nen) v. Wallacih ijer, Wallach m., Wal Stelermarker, (-s, mv. Sleier- TrQja, o. Troje o.
m r/eer) rn., —iii, (-nen) v. Stiermarker
Trojaner, (-s, mv. Trojaner) m., Iachijsche (vrouw) v.
-in, (-net) V. Trojaan m., Trojaansche
m., Stiermarksche (vrouw) V.
STalachei, v. Wallachije o.
Wales, o. prins^lorn Wales o.
Stilles Meer, o. Stille Zuidzee v.' (vrouw) V.
Trojanisch, bijv. nw. Trojaansch.
Straszburg, o. Straatsburg o.
W a11is, o., Z. Wales; 2. - of WalT Ltbirlgen, o. Tubingen o.
1/eer/and o. Wallis o.
Straszburger, straszbur gisch, bijv. nw. Straatsburgsch, van
Straatsburg.

Straszburger, ( - s,

TUbinger, (-s, Inv. Tubinger) rn.,
- in, ,( - nen) v. Tubin;er m., inwoner
rnv. Slrasz- m., inwoonster v. van Tubingen; 2. bijv.

WallQnen, m. mv. Walen m. mv.
WallQnisch, bijv. nw. Waalsch.
Wasgau, o. departement o. der

burger) m., -in, (-nen) V. Straatsbur- aw. van Tubingen.
Vogezen.
ger m., Straatsburgsche (vrouw) v.
Tuneser, Tunesianer, ( - s, mv. Weehabiten, m. mv. WechabieSlid - .Amerika, o. Zuil - Ameri- Tune.7(ian)er) in., -in, (-nen) v.Tunee- ten m. mv.
ka o.
ier m., Trtneesche (vrouw) v.
Welschland, o. Italië o .
Slid- Indien, o . Zuid - Indië o .
Tunesisch,tunesianiseh,bij v. Welschneuburg, o. Neufch aSLIdsee, v, Zuidzee v.
aw. Tuneesisch.
el o.
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Wie .

West- Indien, o. West-Indië o.

Ype .
Wiener, wienerisch, bijv. nw.

Westmannland,o .Westermann- Weener, van of uit Weenen.
land o .
Wiener, (-s, mv. Wiener) m., -in,
Westpha^le, (-n, mv. -n) m., (-nen) v. Weener m., Weenerin v.,inwoWestph^iin, (-nen) V. Westfaler ner m., inwoonster v. van Weenen; 2.
m., Westfaaische (vrouw) v. bijv. nw. van of uit Weenen.

Westphiien, o. Westfalen o.

Westph€l1isch, bijv. nw. Westfaalsch.
Wien, o. Weenen o .

Z we.

IET.

Ypern, o . Yperen o.

Zabern, r, • Saverc.e V.
Ziireher, (-s, mv. Zurcher ) m.,

-in, (-nen) i ., inwoner m., inwoonster

V. van Zurich.
ZUrich, o. Zurich o.
Zweibrü eken, o . Tweebruggen o.

